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సౌర్టషా్ర దేశే విశ్దేతి రమయయ జోయతిరమయొం చొందర కళావతొంస్ొం 
భకతత పరదానాయ కృపటవతీరథొం తొం సో మనాథొం శ్రణొం పరపదయయ 

శ్రీశ ైల స్ొంగ్ే విబుధాతి స్ొంగ్ే తులాదరరతుొంగ్ేపి ముదావతొంస్ొం 
తమరుు నొం మలిలకట పూరామయకొం స్మామి స్ొంసటర స్ముదర  సేతుొం  

అవొంతికటయాొం విహితావతారొం ముకతత పరదానాయచ స్జునానాొం,  
అకటల మృతయయ  పర్చరక్షనారధొం వొందే మహాకటల మహా స్ుర్ేశ్ొం  

కటవేర్చకట నరమదాయో పవితేర  స్మాగమ్ స్జున తారణాయ 

స్ద ైవమాొం  ధాతృపుర్ీ వస్ొంతొం ఓొంకటర మీశ్ొం  శివమయక మీడే| 

మహాదరర పటర్ేవేచ తటే రమొంతొం స్ొంపూజయ మానొం స్తతొం మునీద ై,ై 
స్ుర్ట స్ుర్ ైరయక్ష మహో రగ్టద ైయ కేదారమీశ్ొం శివమయక మీడే 

యొందాకతనీ శ్కతనీ కటస్మాజ ై నిషేవయమాణొం పిశితా శ్న ైశ్ి  

స్ద ైవ భీమాదర ఏద పరసిదధొం తొం శ్ొంకరొం భకతతహీనొం నమామి 

 

సటనొందమానొంద వనే వస్ొంతొం ఆనొంద కటొండొం హత పటప బృొందొం,  
వటరణాసీ నాధ్మనాధ్ నాధ్ొం, శ్రీ విశ్ానాధ్ొం శ్రణొం పరపదేయ. 
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స్ుతామరపర్ీీ జలర్టశియోగ్ే  నిభదయసేతుొం విశిఖ ై రస్ొంఖ ైయ 
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ఐళాపుర్ే రమయ విశటలకేసిమన్ స్ములల  స్ొంతొంచ జగదార్ేఖయొం 

వొందే మహోదర తర స్ాభావొం  ఘ్రషీేశ్ార్టఖయొం శ్రణొం పరపదేయ  
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                                           శీ్రరొంగొం  
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మరిందుమాట 
ఈ యాతరలు  చేస్ుత ననపుడు గమనిొంచిన క నిన విష్యాలను గురుత  

పెటటా కోవటానికతగ్టను జేబులల ఇమిడ ేఒక చినన పుస్తకొంలల    వటర స్ుకోవటొం 
మొదలెటాా ను. అలా వటర స్ుకోటానికత క నిన స్ొందర్టభలు అనుకూలిొంచలేదు. ఆ 
అనుభవటలు తాతాకలికొంగ్ట అలా  మనస్ులల ఉొండిపో యినొందువలల , ఒక 
దశ్లల ఇవనీన వటర స్ుకుని ఏమిచయేాలిలే అన ే ఉదాసనీత మనస్ులల 
చొరబడిొందర. దానితయ వటర యటొం పూర్చతగ్ట మానశేటను. ఇొంటికత చేర్చన తరువటత 
యాతరలల ప ొందరన అనుభూతులిన, జాా పకటలను, పొందరర్చగ్ట చేస్ుకుని ఆ 
నీడలల విశ్మీిస్ుత ొండగ్ట భవిష్యతుత లల  అవస్రమయినపుపడు న మరు 
వేస్ుకోవటానికత గ్టను  ఈ అనుభూతులు శటశ్ాతొంగ్ట  ఉొండటానికీ,  అవి 
పదరమొందరక ీ అొందుబాటటలల ఉొండటానికీ అక్షరబదధొం  చేయవచుికదా అన ే
ఆలలచన వచిిొందర. అలాగ్ ే మొదలెటాా ను. క నినపజేీలు చేతితయ వటర సటను.  
చితతశుదరధ లలపొం లేదు.  కటనీ,  ఏ పజేీ చూసనిా  చదువ సటధ్యమయిన 
అక్షర్టలకొంట ే క టిావతేలే ఎకుకవ. నా ర్టత నేన ేచదువ లేనొంత అధాాననొంగ్ట 
ఉొందర.  అదర మర్ొకర్చకత  ఇచిి  చదవమొంట ే అొంతకు మిొంచిన దారుణమెనై 
శిక్ష మర్ొకట ి ఉొండదు.  DTP ఒకట ే శ్రణయొం. కటనీ కొంపూయటర్ 
ఉపయోగ్చొంచటొంలల, నాకు ఉనన  క దరద పర్చజాా నొం చాలా   పర్చమితొం. ఆొంగలొంలల 
అయితే ఏదో పరయతినొంచగలను గ్టనీ, నా వయస్ుకలయిన వటరు,  నా 
తరొంలల ఇొంకట జీవిొంచి ఉనన పెదదలకు,  ముఖయొంగ్ట ఆొంగలొంలల ఏ మాతరమూ 
పరవశే్ొం లేని సటొంపరదాయ కుటటొంబాలలల  మహళిలకు  అదర ఏ మాతరొం 
ఉపయోగపడదు గదా! మర్చ నాకు DTPలల పరవశే్మయ లేకపో యిే. పో నీ ఆ 
రొంగొంలల నిపుణులతయ  చేయిదాద మా అొంట ే నా తాహతుకు మిొంచిన భార్ ీ
ఖరుితయ  కూడుకునన వయవహారమాయి!ే తీవర అస్ొంతృపిత  కలిగ్చొందర.   
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నా స్ొంఘ్రేణను గమనిొంచిన మా కుమారుడు, ఇటవీల వరకూ 
తను పనిచసేని గూగుల్ స్ొంస్థ వటర్చ ఉతపతిత  నొకదానిని పర్చచయొం చేసటడు. 
‘గూగుల్  పరతిలేఖిని’ (Google Transliteration) అన ేఈ  పరకతీయ  దాార్ట, 
త లుగు పదాలను ఆొంగల వరీమాల స్హాయొంతయ అద ే కీబో రుు  నుపయోగ్చొంచి 
త లుగులల స్ులభొంగ్ట వటర యవచుి. ఒక ర్ోజొంతా నిర్చార్టమొంగ్ట పరయోగ్టలు 
చేయగ్ట ఈ పరకతీయను ఉపయోగ్చొంచటొంలల పటటా చికతకొందర. అద ే
ఉతాాహొంతయ  రచన పటర రొంభొంచాను. అయితే పరధాన రచన పటర రొంభొంచిన 
తరువటత ఈ రచన ముఖ యోదేదశ్ొంపె ై నాలల నాక ే స్పషా్త లలపిొంచినటటా  
గీహిొంచాను. దాొంతయ రచనను తాతాకలికొంగ్ట నిలిపవిేస ి లక్షయదరశట  శోధ్న 

చేసటను.                                                       
కటరణాలేమెైనా, ఇటవీల కటలొంలల తీరథయాతరల పటల  పరజలకు ఆస్కతత 

పెరుగుతుననదర. పరెుగుతునన ఆదరణకు దటీటగ్ట పెైవైటేట యాతరా  స్ొంస్థల 
వటరు అనకేులు, ముపెైై  నుొంచి యాభ ,ై అరవ  ై  మొందర వరకూ స్భుయల 
బృొందాలతయ యాతరలు నిరాహిస్ూత  తదాార్ట వటరు ఉపటధర ప ొందటమయ కటక, 
వయకతతగతొంగ్ట యాతర చేయలేనివటర్చకత ఎొంతయ తయడాపటటగ్ట ఉొంటటనానరు. వటర్చ 
కృష ినిస్ాొందహేొంగ్ట పరశ్ొంశ్నీయొం.  

ఆ విధ్ొంగ్ట యాతర చేయటొంలల స్ొంతృపిత , ఇతర పరయోజనాలు  
ఉననపపటిక,ీ  కేవలొం ఒక కుటటొంబొం కటక, బొంధ్ువులతయ గ్టని, సేనహితులతయ 
గ్టని ఆరు లేదా ఎనిమిదర మొందర భనన వయస్ుకలు, ముఖయొంగ్ట 14 
స్ొంవతారములు దాటని పిలలలతయ   కూడని   బృొందొంగ్ట చేస ే యాతరలలల 
ఉొండ ే  అనుభూతి, స్ొంతృపిత  వేరు. యవానొంలల పరవేశిొంచ ే  దశ్ కనుక ఆ 
వయస్ు పలిలలలల మానసకి వికటస్ొం  చురుగ్టా   పర్చవరతన చ ొందుతూ 

ఆతమవిశటాస్ొం తొణికతస్లాడుతూ  ఉొంటటొందర. ఆ  కటరణొంగ్ట, అపపగ్చొంపబడని 
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బాధ్యతలను  స్కీమొంగ్ట నిరార్చతొంచి, తలిలదొండుర ల పరశ్ొంశ్లను ప ొందటానికత 
ఆర్టటపడతారు. పరతేయకతొంచి 'చార్ ధాొం', ‘మానస్ స్ర్ోవర్’, ‘అమరనాథ్’ వొంట ి 
యాతరలను స్ొంపూరీొంగ్ట ఆసటాదరసటత రు.  ధారణాశ్కతత నిర్టమణదశ్లల నుొండటొం 
వలల  అలా  ప ొందరన అనుభూతులు చిరకటలొం గురుత ొండటమయ కటక  విదాయభాయస్ొం 
లలనూ, భవిష్యతుత లల బాధ్యత గల పౌరులుగ్ట ఎదగటానికతనీన ఎొంతగ్టనో 
తయడపడతాయి. యాతర  స్మయొంలల తలిల దొండుర లకు అవస్రమయిన అొండగ్ట 
కూడా ఉొంటారు.         

 సటధారణొంగ్ట, యాతరలొంట ే మొకుకబడులక ే పటర ధానయమిసటత ొం.  
మొకుకబడులు తపపకుొండా తీరుికోవటలిాొంద.ే కోర్చకలు న రవేరటానికో, 
ఆపదల నుొండ ి బయట పడటానికో, చేసని మొకుకలు తీరిటానికత, 
భార్టయబిడులతయ చేస ే ఈ తరహా   యాతరలు  జీవితొంలల ఎపుపడో ఒకసటర్చ గ్టని  
చేస ేఅవకటశ్ొం కలుగదు. అొందుచతే అటటవొంట ియాతరలు  ఆసటాదరొంచటానికత 
ఆసటకరొం అొంతగ్ట లేని  ఏదో 'మొకుకబడ'ి గ్ట మిగ్చలిపో యి ే అవకటశ్మయ 
ఎకుకవ. అలాకటకుొండా, తీరధ యాతరలను, విహార యాతరలుగ్ట కలిప ి పరతి 
ర్ ొండు  మూడు స్ొంవతార్టల క కసటర్చ ఒక పదర పన నొండు ర్ోజులు అలా తిర్చగ్చ 
వసేత  ద ైనొందరన జీవనొంలలని యాొంతిరకత వలల  కలిగ్ ే అనకే స్మస్యలను 
అధరగమిొంచవచుి. ముఖయొంగ్ట ఎదరగ్ ే పిలలలకు, గృహణిులకు ఇదర చాలా 
అవస్రొం.     

సటొంకేతిక పర్చజాా నొం, ముఖయొంగ్ట ఇొంటర్ నట్ సౌకరయొం పరతివటర్చక ీ
అొందుబాటటలల ఉనన పరస్ుత త కటలొంలల, యాతరలలల దర్చవొంచ ే దేవటలయాల 

స్థలపుర్టణొం గుర్చొంచి, ఆయా పరయటనా స్థలాల విశేషటలకు స్ొంబొంధరొంచిన  
స్మాచారొం త లుస్ుకోవటానికత పెదద  శ్ీమ పడనకకరలేదు. ఎటొచి 
అొందుబాటటలల ఉనన స్మాచార్టనిన ఆధారొం చసే్ుకుని  మన వయకతతగత  
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పర్చసిథతులకు, అవస్ర్టలకు వర్చతొంపజేస్ుకుొంటూ, తదనుగుణొంగ్ట వసే్ుకునన 

పరణాళికపెనై ేయాతరా సటఫలయొం పరధానొంగ్ట ఆధారపడ ిఉొంటటొందర.  అటిా   సటఫలయ 
సటధ్నకు, ఒక పరణాళిక సదిధొం చేస్ుకోవటలిాన  ఆవశ్యకతనుగ్టనీ, శటసీత యైొంగ్ట  
అదర తయారు చసే్ుకున ేవిధానానినగ్టనీ  త లియజసే ేగీొంధాలు ఉనానయిేమో! 
నాకు లభయొం కటలేదు. అొందుచతే నేను వటర యబో యి ే   గీొంధ్ొంలల  ఇటటవొంట ి 
అరుద నై   స్మాచార్టనిన,  స్ూచనలను అొందరొంచగలిగ్చత ేఈ పుస్తకటనికత క ొంత 

పరయోజనొం ఉొంటటొందని ఆలలచన కలిగ్చొందర.  
ఇటటవొంట ి విష్యాలు ఇతరులకు త లియజసే ే స్ొందరభొంలల ఆ 

విష్యాలు, చదరవో, వినో, లేదా ఊహాజనితొంగ్టనో చ పిపనదానికొంట ేఅనుభవ 
పూరాకొంగ్ట చ పతిే స్హజొంగ్టన ే వటటిక క పటర మాణికత, విశ్ాస్నీయత  
ఒనగూడుతాయి.  నా అనుభవటనిన ఆ విధ్ొంగ్ట వినియోగ్చసేత  ఈ కృషికత 
పర్చపూరీత ఉొంటటొందని భావిొంచాను.   అయిత,ే  యాతరకు పరణాళికను రచిొంచ 
టానికత ఎటటవొంట ి స్ూతరా లుగ్టనీ, మారాదరవకటలు కటనీ ఈ గీొంధ్ొంలల నరేుగ్ట 
కనబడవు. ఈ రచన, అొందుకు మాతరమయ ఉదేదశిొంచినదర కటదు. అొందుచతే 
ఇొందులల ఆచరణీయమని  భావిొంచిన వటటిని పటఠకులు వటర్చ వటర్చ సీాయ 
పరయోజనారధొం అనాయపూరాకొంగ్ట మాతరమె గీహిొంచగలరని మనవి.     

అస్లు యాతర ఆలలచన నాకు ఎలా కలిగ్చనద,ీ స్ూైర్చత ఎకకడ నుొంచి 
 ప ొందాను,  ఆర్ోగయ పరొంగ్ట, శటర్రీకొంగ్ట నాకునన పర్చమితులు, ఆటొంకటలు 
ఏమిట,ి వీట ి నేపధ్యొంలల యాతరలల ఉతపననమయిేయ స్మస్యలు ఏ విధ్ొంగ్ట 
ఉొండవచుి, వటటిని ఎదుర్ొకనటానికత ఎలాొంట ి స్ొంసదిధత అవస్రొం, తీర్ట 
స్మస్య ఎదుర్ ేఅయిత ేఆ స్మస్యను  అధరగమిొంచటానికత  అవస్రమయిన 

కటర్టయచరణ ఏ విధ్ొంగ్ట ఉొండాలి, మొదలెైనవి యాతరతకు  పరణాళిక రచన 
చేస్ుత ననపుడు నేను దృషిాలల ఉొంచుకునన అొంశటలు. అొందుచతే యాతర 
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ఆలలచనకు మూలమెైన స్ూైర్చత, పేరరణ,  లలపరహతి పరణాళికయొకక  
ఆవశ్యకత, అటటవొంట ి పరణాళిక రచన,  యాతరకు  స్నానహొం,  ఏర్టపటటల , 

పరధాన యాతర  ఇవనీన గీొంధ్ొంలల ఉొండాలని ఎొంచుకునానను.  ఇక 

ద ైవదరవనాలు, విహార పరదశేటల వివరణ, మొతతొం యాతరలల విశేషటలు 
ఎలాగూ  ఉొంటాయి.  

అలాగ్,ే  పరతి యాతరకూ ముొందు ఆ యాతరగుర్చొంచి అవస్రమెైన 

స్మాచారొం  సకేర్చొంచుక ని  దానిని ఎపపటికపుపడు పర్చపుషా్ొం చేస్ూత  

స్మగీమెనై ర్ీతిలల అొందుబాటటలల  ఉొంచుకునానను.  అలా సదిధమెనై 
స్మాచారొం వలల   యాతరా  పరణాళిక స్మగీొంగ్ట రూప ొండటమయ  కటకుొండా  
యాతరలల  కూడా అదర వివిధ్ దశ్లలల  ఎొంతయ ఉపయోగపడిొందర.  

 మయమిరువమూ కటకుొండా బృొందొంగ్ట చేసని యాతరల పరణాళికకు 
తుదర మెరుగులు దరదేద  దశ్లల  మిగతా స్భుయల ఆలలచనలకు, అభరుచులకు, 
అభపటర యాలకు గ్ౌరవమిస్ూత  పరణాళికలల వటటికత స్ముచితమెైన సటథ నొం 
కలిపొంచవలస ివచేి దర. తుదర పరణాళిక సిదధమెనై తరువటత కూడా ముఖయొంగ్ట 
స్భుయలు వేరు వేరు పటర ొంతాలలల  ఉొండటొం వలలనూ పెైగ్ట మయమిరువురుమూ 
తపప మిగతా వటరు,  వటర్చ వటర్చ వృతుత లు, ఉదోయగ్టల ర్ీతాయ స్దా తలమునకలెై 
ఉొండటొం వలల , స్నానహాల దశ్లల స్మనాయ పరొంగ్ట పదెద కస్రతేత  
అవస్రమయియేదర. క నిన పనులు స్కటలొంలల పూర్చత అయియేవికటవు. వీటనిి 
అధరగమిొంచగలిగ్చన  తీరు ఏ ర్తీాయనూ విస్మర్చొంచ దగ్చనదర  కటదు కనుక ఆయా 
స్ొందర్టభలను గుర్చతొంచి రచనలల సటథ నొం కలిపస్ూత , యాతర స్నానహక  

దశ్లలనూ, ఆ తదుపర్చ ఏర్టపటల  విష్యొంలలనూ వటర్చనుొంచి  లభొంచిన 

స్హకటరొం, యాతర స్మయొంలల వటరు స్ాచిొందొంగ్ట సీాకర్చొంచిన బాధ్యతలు 
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మొదలెైనవి  కూడా  పరధాన రచనలల  స్ొందర్ోభచితొంగ్ట వివర్చసేత  చదువరులకు 
ఆస్కతతదాయకొంగ్టనూ,  ఉపయుకతొంగ్టనూ  ఉొండగలవని భావిొంచాను.  

ఈ అొంశటలనీన పర్చగణలలకత తీస్ుకుొంటే  ఏ లేమితయ రచనను  
నిలిపివశేటనో ఆ దరశ్లల,  లక్షయొం స్పషా్ొంగ్ట  గ్ోచర్చొంచిొందర.  తాతాకలికొంగ్ట 
నిలిపివసేని రచన స్ర్చగ్టా  అకకడ నుొంచ ే క నసటగ్చొంచాను. ఈ అనుభవటనిన 

ఎవర్చకత తగ్చన ర్ీతిలల వటరు అనాయిొంచుకోవచుి. 
యాతరా  పరణాళికలల ఆర్చధక అొంచనా  విడదీయర్టని భాగొం.   మాకు  

అయిన ఖరుి విష్యానికత వసేత , పూర్చతగ్ట విలాస్వొంతమెనైదర కటకుొండానూ, 

అలా అని   'కనీస్' సటథ యిలలనూ  కటకుొండా ఒక  స్గటట మధ్యతరగతి 

కుటటొంబానికత   తగ్చన సటథ యిలల  మాతరమయ   చేసని యాతర ఇదర. క నిన 

స్ొందర్టభలలల ఉదారొంగ్ట అనిపిొంచిపపటిక ీఎకకడా కూడా అవస్రమెైన 

దానికొంట ే ఎకుకవ ఖరుి చేయటొం గ్టనీ, అలాగ్ ే అవస్రమయిన  చోట  

ర్టజీపడ ిస్రుద కుపో వటొం గ్టనీ చేయలేదు. ఈ రచనలల  అలాొంట ిస్ొందర్టభలు 
చాలాన ే కనపడతాయి.  ఈ అొంశటలు కేవలొం మా వయకతతగతమెనైపపటికీ, 
స్ొందర్ౌభచితయొం దృషటా య బహిరొంగ  పరచాను. ఈ విష్యానిన పరతి ఒకకరూ 

స్హృదయొంతయ అరధొం చసే్ుకోగలరని మనస్ూపర్చతగ్ట విశ్ాససి్ుత నానను.   
- క ిండూరు తులసీదవస్ 
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కృతజ్ఞతలు 
ఈ గీొంధ్ొం వటర త పరతిని మా కుటటొంబ మితుర లు శీ్రమాన్ శీిమతితరుమల 

వటస్ుదవేటచారుయలు గ్టర్చకత తమ అభపటర యొం నిమితతమె ై ఇవాగ్ట, వటరు 
అభపటర యానిన త లపటొంకొంట ే ముొందుగ్ట తీరథయాతరల పటర శ్స్త యొం, మానవ 

జీవితొంలల  వటట ి పటర ముఖయత, ఆవశ్యకతలను  గుర్చొంచి అమూలయమెనై  

విష్యాలు త లియజసే్ూత , వటటికత గీొంధ్ొంలల చోటట  కలిపొంచ వీలుకలదేమో 

పర్చశ్రలిొంచ వలసనిదరగ్ట స్ూచిొంచారు. వటర్చ స్ూచనను  శిరసటవహిస్ూత , 

తాము త లిపని    ఆ విష్యాలు, తామయ వటర స ిఇసేత ,  దానిని యథాతథొంగ్ట ఈ  

గీొంధానికత  పఠీచకగ్ట  ఉపయోగ్చొంచుకుొంటానని అర్చధొంచాను. ఇొందుకు వటరు 
స్మమతిొంచి తాము త లుపదలచిన ఆయా విష్యాలను పుర్టణ, శీుతి 
పటర మాణకిొంగ్ట వివర్చొంచి మర్ ీ అొందజేశటరు.  వటర్చకత హృదయపూరాక 
ధ్నయవటదములు.  

అలాగ్,ే అభపటర యొం కోస్మని డాకార్ ర్ేమళెల  అవధానులు గ్టర్చని  
కోరగ్ట,నిర్ొమహమాటొంగ్ట స్మయొం తీస్ుకుని, ఆ స్మయానిన  ఒకక క్షణొం 
కూడా అతికీమిొంచకుొండా వటర స ిఇచాిరు. నిజానికత ఇదర కేవలొం అభపటర యొం 
మాతరమయ కటదు. విస్తరణకు పూరాొం,  ర్ ొండు వొందల పెైగ్ట పుటలునన 
గీొంధానికత అదర ఒక స్మగీమెైన స్మీక్ష.  ఈ  రచన దాార్ట నేను ఆవిష్కర్చొంచ 

దలచిన అనిన అొంశటలను  వటరు స్మీక్షిొంచి అొందులలని సటర్టనిన కేవలొం పదర 
పన నొండు వటకటయలలల న ే కదళీఫల నాయయొంగ్ట అొందరొంచారు. వటర్చ 
అభపటర యానేన,  నాపటల  వటర్చకతగల  వటతాలయ ఫలొంగ్టనూ, ఆశ్రస్ుాలుగ్టనూ  

భావిస్ూత   వటర్చకత హృదయపూరాక కృతజాతాభవొందనములు.    
ఈ గీొంధ్ొంలల విష్యపరొంగ్ట నాయిక నా శీ్రమతి. పరచుర్చొంచబో యి ే

గీొంధ్ొంలల ఆమ ెఆర్ోగయ విష్యమెైన అొంశటలు విస్త ృతొంగ్ట  చోటటచసే్ుకోవటొంతయ 
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అమెకమేెైనా ఇబబొందరకరొంగ్ట ఉొంటటొందేమోనని స్ొంశ్యిొంచాను. అయినా, 
చొరవ తీస్ుకుని నా స్ొంశ్యానిన వయకతపరచగ్ట  ఆమ ె తన మనఃపూరాక 
మెైన  అొంగ్ీకటర్టనిన త లిప ిఈ రచనలల తన స్ొంపూరీ స్హకటర్టనిన అొందరొంచి 
నొందుకు ఆమెకు ధ్నయవటదాలు. 

మొదట, అడుదరడు ొంగ్ట వటర యబడిన అధాయయాలనినటినీ  ఒక కీమొంలల 
పెటిా ఆయా భాగ్టలను స్ొందర్ోబచితమెనై శ్రర్చేకల కతీొందకూర్చినవటరు  చి| 
ముొంగమూర్చ  విజయగ్ోపటల్, వటర్చ శీ్రమతి  సౌ| లక్షమమభవటని గ్టరలకు 
కృతజాతాపూరాక ఆశ్రస్ుాలు.  

 ఈ గీొంధ్ొం యొకక  కవరును స్ర్టాొంగ స్ుొందరొంగ్ట తీర్చి  
దరదరదనవటరు సిన ర్ీు విజన్ స్ొంస్థ అధరనతేిర  సౌ|  యలాల పరగడ స్ుధామాధ్వి, 
వటర్చ శీ్రవటరు,   సో దర స్ొంస్థ ,  కటల సిక్ అపరిర్ా  అధరనతే,  చి|యలాల పరగడ 
వ ొంకటరమణ. వటర్చని, వటర్చ కుటటొంబానిన ఎలలవేళలా అనుగీహిొంచి కటపటడ 
వలసనిదరగ్ట  వటర్చ ఇలవలేుపు అయిన శీ్ర వ ొంకటశే్ారసటామిని 
పటర ర్చధస్ుత నానను. ఈ పరకతీయలల వటర్చకత స్హకర్చొంచిన ఆ స్ొంస్థల పరధాన 

సటొంకేతిక నిపుణుడు శీ్ర దరపలిల చిరొంజీవిర్ డిు  గ్టర్చకత   ఇతర సిబబొందర 
యావనమొందరక ీకూడా కృతజాతలు.  

 ఏ గీొంధ్ొం యొకక స్ారూపమెనైా, స్మగీతయయినా  దాని 
పూూ ఫులను స్ర్చదరదరదనవటర్చ న ైపుణయొంపె ై ఆధారపడ ి యుొంటటొందర. ఈ 
వయవహార్టనిన స్మరధవొంతొంగ్ట నిరాహిొంచిన వటరు మా కుొంటటొంబ మితుర లు  
శీ్ర చివుకుల సీతార్టముడు, వటర్చ శీ్రమతి లక్షిమ గ్టరలు. వటర్చకత 
హృదయపూరాక అభవొందనలు. 

ఈ గీొంధ్ రచనలల పరతయక్షొంగ్టనూ, పర్ోక్షొంగ్టనూ అమూలయమెనై 

స్హకటరొం అొందరొంచినదర చిరొంజీవి కతరణ్ కుమార్ అతని అర్టధ ొంగ్చ, సౌభాగయవతి 
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లక్షమి. ఒక వరధమాన కటర్ొపర్టేటకు అతను సటక్షాతుత  అధరపతి. ఆమ ె మర్ొక 

పరముఖ అొంతర్టు తీయ స్ొంస్థ (Price Water Cooper House) లల 
ఉననతయదో యగ్చ.  ఆ ర్ీతాయ ఇరువురూ కూడా  నితయొం నిర్చార్టమొంగ్ట ఆ 

కటరయకలాపటలలల తలమునకలుగ్ట ఉొంటారు. అతయవస్ర స్మావశేటలలల  
నిమగనమెై ఉనన స్మయొంలలనూ, క నిన స్ొందర్టభలలల ఏ పరయటనల లలనో 
ఉననపుపడు స్యితొం,   ఒక  స్లహానో,  స్హాయమో కటవలస ివచిినపుడో , 
ముఖయొంగ్ట సటొంకేతిక స్మస్యతయ  కొంపూయటర్ మొర్టయిొంచినపుపడో , మర్దే ైనా 
స్ొందరగధొంలల చికుకకుననపుపడో స్ొందరభ మర్టయద, వేళా పటళా పటటిొంచకుొండా 
ఎపుపడుపడతి ే అపుపడు చినన పలిలవటడివలె వటర్చకత ఫో నులు చేస్ూత  

ఉొండవేటణిీ . అయినా ఏమాతరొం విస్ుకోకకుొండా, వ ొంటన ే స్హాయపడలేని 

స్ొందర్టభలలల స్ునినతొంగ్ట స్మయొం కోరుతూ,  వీలు చికతకన వ ొంటన ే 
ఇదదర్చలల ఎవర్ో ఒకరు  ఫో ను చేస,ి విష్యొం గీహిొంచి  నా స్ొందేహాలు  తీర్చి 
అవస్రమెైన స్లహాలు ఇచేివటరు. ఈ స్హకటరమయ లేకపో త ేబహుశట  ఈ 

గీొంధానిన నేను ఎననటకి ీ  పూర్చత చేయగలిగ్చ ఉొండవేటడిని కటదు. ఇదర 
అతిశ్యోకతత కటదు.    వటరు మా కుమారుడు, కోడలు. అొందుచతే వటర్చకత 
ఆశ్రస్ుాలతయన ేకృతజాతలు త లుపుకుొంటటనానను.  

-- రచయిత 
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కౌస్లాయ స్ుపరజార్టమా పూర్టా స్ొంధాయ పరవరతతే 
ఉతితష్ఠ  నరశటరూద లా కరతవయమ్ ద వైమాహినకొం 

 
శీియః కటొంతాయ కళాయణ  నిధ్యి ేనిధ్యిరే్చధనాొం 
శీ్ర వేొంకట నివటసటయ శీ్రనివటసటయ మొంగళొం | 

 

 



17 
 

పీఠ్క 
భారత వరేము పుణయక్షేతరా లకు, పవితర తీర్టధ లకు నిలయము. 

భారతీయ స్ొంస్కృతీ స్ొంపరదాయాలలల ఈ పుణయ క్షతేరా లను దర్చవొంచటానికత చసే ే

తీరథయాతరలకు ఆధాయతిమకొంగ్ట  ఎొంతయ  పటర ముఖయత  ఉొందర. అయిత,ే ఈ తీరథ 
యాతరల వలల  పరయోజనొం ఏమిటి ? అని అతి సటమానయ వివకేటనునొంచి  
ఉదభవిొంచ ే పరథమ పరశ్న. స్ొందహేొం లేనిద ే పరశ్న లేదు. పరశ్న లేనిద ే 
స్మాధానొం  లేదు.  స్మాధానొం  లేనిద ే స్ొందహేొం తీరదు. స్ొందహేొం తీరనిద ే

జాా నొం స్మకూరదు. తీరథ యాతరలు ఎొందుకు చయేాలి? అనేదర తపపకుొండా 
తీరుికోవలసని అటటవొంట ి  స్ొందహేమయ. కనుక అొందునుొంచి ఉదభవిొంచిన 
పరశ్నకు స్మాధానొం అనివటరయొం. 

 నా తొండిరగ్టరయిన శీ్రమాన్  మతితరుమల వేొంకట శీ్రనివటసటచారుయలు 
గ్టరు తాను రచిొంచిన "శీ్ర మహాభారత వ ైజాా నిక స్మీక్ష" గీొంధ్ములల అరుు నుని 

తీరథ యాతర పరస్ొంగ స్ొందరభొంగ్ట కటశ్ర ఖొండ కటవయొంలలని --  
       “బిసరుహ ప్తర నేతరక కృపమతమరలిందు మరనిింగ్  యాడవ ే 

         మొసలులు,మీలుకరకటకమరల్, కమఠొంబరలు, వానికబరున ే 

         అసదృశమ ైన మోక్ష ప్థమటిి విధ్ింబ సుమీ! తలింప్ మా  
        నస మగర తీరథ మాడని జ్నింబరలకు బహు బాహో తీరథమరల్.” 

ఈ పదయొం ఉదహర్చొంచటొం దాార్ట, మానస్ భావయుకతములు కటని 

తీరథయాతరలు కేవలము పరయాస్ మాతరములు, విహార యాతరల వొంటవిి 

మాతరమయనని  తీర్టమనిొంచారు.  'ఆప ఏవ లలకః స్ృజాత్': ఆపస్ుాలు అనగ్ట 
జలములు. ఈ జలముల చతేన ే స్మస్త  లలకములు, శ్ర్ీరములు, 
మానవులతయస్హా స్మస్త  జీవులు  స్ృజిొంపబడనివి. ఈ విధ్ొంగ్ట స్ాతహాగ్ట 
స్ాచిమెనై జీవులు ముఖయొంగ్ట క ొంత జాా నస్ొంపనునలెైన మానవుల 
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మనస్ులు, పూరాజనమ స్ొంసటకరముల వలననూ, అవిదయ, అసిమత, ర్టగ 

దేాష్ అభనివశే్ములు, కటమ, కోీ ధ్, లలభ, మోహ, మద, మతారములు అన ే
అర్చష్డారా దోష్ముల వలననూ పటపకరమ స్ొంపరకమె ై అస్ుర్టకటీ ొంతము 
లగుచుననవి. పర్చశుభరముగ్ట నునన ఇొంటియొందు దుముమ ధ్ూళి తనొంతట 
తాను పడగ్ట ఏ విధ్ొంగ్ట శుభరొం చసే్ుకుొంటామో అదేవిధ్ొంగ్ట మలినాకటీ ొంత 
మెైన మనస్ులను స్తకరమల దాార్ట పర్చశుదధొం చేస్ుకోవటొం కూడా 
స్నామరుా లకు అొంత ేఅవస్రొం.   'తృతర తీతి తీరథొం'  అనగ్ట తర్చొంపజేసదేర తీరథొం 
అని అరథొం. కనుక తీరథ దరవనొం దాార్టన ేకలమష్మెైన మనస్ులను పర్చశుదధొం 
చేయవచుినని చ పపబడిొందర. అొందుకు స్ూటయియిన మారామయ 
తీరథ దరవనాలు.  

"మనయివే మనుషటయణాొం కటరణొం బొంధ్ మోక్షయో "  అని కదా 
భగవదీా త పరమాణము. మనస ేమనుష్ుయడు. ఆ మనస ేఇటట బొంధానికత, అటట 
ఆ బొంధానునొంచి విడపిిొంచుకున ే మోక్షానికత కూడా కటరణమె ై ఉననదర. 
"చొందరమా మనసో  జాతా" అన ే పురుష్స్ూకత మొంతరము దాార్ట మనస్ు 
చొందుర ని వలల  ఏరపడనిదని త లుస్ుత ననదర. ఆకలి అన ేఅగ్చనలల అననము అన ే

సో మానిన వేయడొంవలన ఆ అగ్చనలల ఆహుతి అయిన అననము దాార్టన ే

మనస్ు నిర్చమొంపబడుచుననదర. దీనికత "అననమయొం హి సౌమయ  మనః" అనన 

శీుతి పరమాణము. ఆ మనస్ు జలము వలెన ే చొంచలమయి నిరొంతరమూ 

కదులుతూ ఉొంటటొందర. విశ్ారూపదరవన స్మయొంలల  అరుు నుడొంతట ి వటడ ే

"చొంచలొం హి మనః కృషటీ " అనటొం మనకు త లుస్ు. గొంగ, యమునా, 
స్రస్ాతి, కృషీ్, కటవేర్చ,  గ్ోదావర్చ మొదలెైన అనకే  పుణయ నదీతీర్టథ లను 
దర్చవొంచటొం దాార్టను, వటటిలల స్ొంకలప పూరాకొంగ్ట  సటననాలు ఆచర్చొంచటొం 
దాార్టనూ, మనస్ులను నిరమలొం   చేస్ుకుని సిథరతాొం సటధరొంచి తదాార్ట 
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పటపస్ొంచితాలను క ొంతవరకు తగ్చాొంచుక ని మోక్షమార్టా నికత చేరువ 
కటవచుిను.  

అదవేిధ్ొంగ్ట మహరుే లు, ఈశ్ార్టొంశ్ స్ొంభూతులు ఎకకడ కకడ 

అవతర్చొంచియుొండరి్ో, ఎకకడ కకడ స్మొంతర పూరాకముగ్ట దవేతాశ్కతత 
పరతిషిాొంప బడయిుననదో  ఆ పరదేశ్ములనీన పుణయక్షేతరా లుగ్ట పర్చగణిొంప 
బడుచుననవి. ఆయా పరదేశటలకు మనొం భౌతికొంగ్ట చేరుక ని, విహర్చొంచి,  

అకకడ ఆహారము భుజిొంచి,  జలమును సేవిొంచడొం దాార్ట మనస్ుకు 
పరశటొంతత చేకూర్చ పుణయమారాము స్ుగమొం అవుతుననదర. ఇద ే తీరథదరవన 
లక్షయమూ  పరధాన   పరయోజనమూనూ.  

ఇక యాతర విష్యానికత వసేత , మానవ జీవితమయ ఒక యాతర. తలిల 
గరభము నుొండ ి భూమి మీద పడనిదర మొదలు, ఈ శ్ర్ీరమును 
వటహనముగ్ట చేస్ుకుని అొందులలని  జీవుడు పరయాణము సటగ్చస్ూత న ే

ఉొంటాడు. ఆ పరయాణమయ భౌతిక జీవనొం.  ఈ జీవనానికత ఒక రక్షణ, ఒక భదరత 

అవస్రొం. కేవలము భౌతిక, లౌకతక, స్ొంపదతయ కూడని వనరులు మాతరమయ ఈ 

రక్షణను భదరతను కలిపొంచజాలవు. సౌఖయవొంతమెనై లౌకతక జీవనానికత 
ఆయుష్ుయ, ఆర్ోగయము,  ఐశ్ారయము - ఈ మూడు పరధాన వనరులు. కటని, 

అవ ేస్రాస్ాము కటవు. ఈశ్ార విభూతిగ్ట స్ొంపటర పిత ొంచిన ఈ వనరుల దాార్ట  
ఈ దేహానిన స్తకరమలను ఆచర్చొంచుటకు మాతరమయ నియోగ్చొంచవలస ి

ఉొంటటొందర.  
వేదాలలల ఆదరభౌతిక, ఆదర ద వైిక, ఆధాయతిమక అని మూడు కోణాలు 

స్ూచిొంచబడాు యి. మనొం పరతయక్షొంగ్ట (చూస్ుత నన) నివససి్ుత నన పృథరా ఆదర 
భౌతికమెతై,ే స్రాదవేతామొండలమెనై స్ూరయమొండలొం నుొండ ి "పర్ోక్ష పిరయ 

ఇవహ ిదవేటః" పర్ోక్షొంగ్ట పరస్ర్చొంచేదర   ఆదరద వైిక శ్కతత. ఆ శ్కతతని ఆతమయొందు 
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ఆవటహన పూరాకొంగ్ట అధరషిాొంచుకుననదువలల   (అధర + ఆతమ = అధాయతమ) 
ప ొందే భౌతిక సౌఖాయలు  ఒక సిథతి. అయిత ేఅొంతకొంటే  అనేక ర్ టటల  ఆనొంద 
దాయకమెనై సిథతి  ప ొందటమయ  జీవనలక్షయొంగ్ట చేస్ుకుననటలయిత ే అొందుకు  
'తీరథయాతరలు' అతిభదరమెనై స్ులభమెనై  సో పటనాలని చ పపవచుి.  

 'జాా నొం, జాా ననే పర్చపూరీత'ే అని మనొం విొంటూొంటాొం.  జాా న 

స్ముపటరున ఈ శ్ర్ీరొంలల పటర ణపరతిషా్తయన ేపటర రొంభమవుతుొందర  జనిమొంచిన క దరద  
క్షణాలక ే శిశువు మాతృ స్థనాయనినఅొందుకోవటొం ఇొందుకు ఒక  చకకని 

ఉదాహరణ.  ఈ జాా నొం స్మకూర్దేర, నిలిచి ఉొండదేర శ్ర్రీొంలల పటర ణొం నిలిచి 
ఉననొంతవరక.ే కనుక జాా న స్ముపటరున  ఎలాగ్ తై ే జాా నొంతయ పటర రొంభ 
మౌతుొందో అటిా జాా నొం మళీీ  జాా నొంతయన ేపర్చపుషా్మవుతూ ఉొంటటొందర. ఇదర 
అొంతమొంటూ లేనటటవొంట ినిరొంతర పరకతీయ. అొందుచతే జీవనయాతర భదరొంగ్ట  
క నసటగ్టలొంట ే జీవితకటలొంలల స్ొంపటదరొంచుకునన జాా నొం, అదర ఎొంత 

క దరదపటటిద నైపపటిక,ీ దానిని తీరథయాతరలతయ   మయళవిొంచటొం దాార్ట వరతమాన 
జీవితానిన మర్చొంత జాా నస్ొంపననొం  చసే్ుకోవటానికేకటక జీవనుమకతతనికూడా 
ప ొందవచుిను. 

 కటశి,గయ, బరహమకపటలొం వొంట ి అతయొంత పుణయపరదశే్ములను   
కేవలొం   దర్చవొంచటమయకటక, పతిృ కటరయములు   నిరాహిొంచటొం దాార్ట మనొం 
తర్చొంచటమయకటక, జనమకటరకులయిన మన పూర్ీాకులనుకూడా తర్చొంపజేయ 
వచుిను.  స్ూక్షమొంగ్ట ఇద ే తీరథయాతరల ఆవశ్యకత.  

ఈ ఆవశ్యకతను గుర్చతొంచినవటర్ ైనొందున,ే   వటహనాలు లలయలలల  
పడిపోయి ేపరమాదాలకు ఆలవటలమెనై పరయాణాలకు, పటర ణవటయువు లభయొం 
కటని దురభరమెనై  పర్చసిథతులకు స్యితొం స్ొంసదిధమె,ై వయోవృదుధ లు, క దరద 
మాసటల వయస్ునన శిశువులతయ కూడిన బృొందాలు,  అతయొంత దురలభొంగ్ట 
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పర్చగణిొంపబడ ే  అమరనాథ్, మానస్స్ర్ోవర్,  ముకతతనాథ్, యమునోతిర, 
గొంగ్ోతిర, కేదార్ నాథ్, బదర్చనాథ్, వొంట ి యాతరలు చేపటిాన  స్ొందర్టభలు  
మనొం చూస్ుత నానొం.    

శీ్ర క ొండూరు తులసదీాస్ు గ్టరు నాకు ఎొంతయ ఆతీమయులు. ఎనోన 

స్ొంవతార్టలనుొండ ి స్ుపర్చచితులు. వటర్ ే కటకుొండా వటర్చ కుటటొంబొంలలని 

యావనమొందర ననున 'వటస్ుసటర్' అని  పిలుస్ూత  ఆతీమయతలలని మాధ్ుర్టయనిన 

పొంచుతుొంటారు. జీవితొంలల కీమశిక్షణకు అతయొంత పటర ధానయతనిచేి వయకతతగ్ట 
వటరు ఎొందర్చకో ఆదరవవొంతులు.   

వటరు కుొంటటొంబ స్భుయలతయ ఆధాయతిమక స్ొంసటకరములతయ   మానస్ 

భావయుకతముగ్ట చేసని ఈ హిమాలయ యాతర హృదయ పూరాకొంగ్ట 
అభనొందరొంచదగ్చనదర.  వటర్చచ ేరచిొంచబడ,ి ఫ టోలతయ కూడని ‘మా తీరథ-విహార 

యాతర’ గీొంధ్ొం, యాతరలు చేయాలనుకునవేటర్చకత కరదపీకిగ్టనేకటక, భావి 

తర్టల వటర్చకత ఎొంతయ జాా నదాయకొంగ్ట నిలుస్ుత ొందని మనఃపూరాకొంగ్ట 
విశ్ాసిస్ుత నానను.  

ఇద ే ఉతాాహొంతయ వటరు మర్చనిన యాతరలు చేస,ి ఆ అనుభవటలతయ 
మర్ొక గీొంధ్ొం వటర యాలని  నా ఆకటొంక్ష. అొందుకు అవస్రమెైన అనిన 

వనరులు అవకటశటలు స్మకూర్టిలని ఈశ్ారుడిని పటర ర్చదస్ుత నానను. నా 
అభపటర యాలను ఈ గీొంధ్ొంలల పీఠచకగ్ట చేయటొం నాకు దకతకన గ్ౌరవొంగ్ట 
భావిస్ూత  ఈ విధ్ొంగ్ట నా భావటలను పదుగుర్చతయ పొంచుకున ే అవకటశ్ొం 
కలిపొంచినొందుకు వటర్చకత కృతజాతలు. --   

 ఆచవరో వాసుదేవ 
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M.Sc.,(NuclearPhysics)                                          హ ైదర్టబాద్ 500038  
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Dy.Director (Computers) (Retd) NIMS, Hyderabad.    
వోవసాథ ప్కులు, 
శీ్ర వేద భారతి 

మా పిరయ మితుర లు శ్రీ క ొండూరు తులసీదాస్ గ్టరు రచిొంచిన "మా తీరథ 
విహారయాతర" పుస్తకటనిన ఆసటొంతొం చదరవేను. వ ొంటనే దీనిపైె నా అభపటర యానిన  
వయకతొం చ యాయలనిపిొంచిొందర. ఈ పుస్తకొం లలని రచనా శ ైలి ఒక చకకని నవలలా 
సటగ్చొందని చ పటపలి. ఎకకడా లలపొం కనిపిొంచలేదు. ఎకకడా విస్ుగనిపిొంచలేదు. 
నిజానికత ఒకక పటటా లల ఈ పుస్తకొం చదవడొం పూరతయిొందర.  

ఇొందులల ధ్ర్టమరధ కటమ మోక్షాలు అని పిలువబడే చతుర్చాధ్ పురుషటర్టధ లకు 
చ ొందరన విష్యాలు  ఉనానయి. తీరథ యాతరా  భాగొం ధ్రమ మోక్షాలకు చ ొందరనదర కటగ్ట, 
విహార యాతరా  భాగొం ధ్రమ కటమాలకు చ ొందరనదర గ్టనూ జమా ఖరుిలు, పదుద లు 
అర్టధ నికత చ ొందరనవి గ్టనూ ఉనానయి.   

దీనిలలని విష్యొం దేవభూమి స్థల స్ొందరవనము. అదర తీరథస్థలమైెనా 
కటవచుి, లేక విహారస్థలమైెనా కటవచుి. ఏద ైనా, దేవభూమికత చాలా దూరొంలల ఉొండి, 
ముఖయొంగ్ట ఆ పటర ొంతొంతయ బొ తితగ్ట పర్చచయొంలేని మనవొంటివటర్చకత, ఈ పుస్తకొం మొంచి 

"మారాదర్చవ" గ్ట  ఉపయోగ్చస్ుత ొందర.  ఇదర క్షేతర మహాతామయలను వర్చీొంచటానికత ఉదేదశిొంచ 
బడిన గీొంధ్ొం కటదు. యాతరను స్ుకరొంగ్ట ఎటాల  చేస్ుకోవటలి అనే అొంశటనిన మాతరమయ 
దృషాిలల పెటటా కుని వటర సిన గీొంధ్ొం.  

సటమానయొంగ్ట, మనకు త లియని పరదేశటనికత వ ళాీలొంటే ఒక బ రుకు 
ఉొంటటొందర. అొందుకు కటరణొం స్ుదూరపటర ొంత యాతరలకు ఎకుకవమొందర 
వ ళలకపో వటానికత ఆ స్థల జాా నము లేకపో వడమయ. కేవలొం ఆ కటరణొంగ్ట యాతరలు చేసే  
విష్యొంలల ఉదాసీనొంగ్ట ఉననవటర్చని యాతరకు ఉనుమఖులుగ్ట చేయడొం యాతరా  
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మారాదర్చవ గీొంధ్ొం చేయవలసిన పరధాన అొంశ్ము. ఆ విధ్ొంగ్ట ఈ పుస్తకొం 
ఎొంతయమొందరకత ఉతేరేరకొంగ్ట (Catalyst) పని చేస్ుత ొందనడొంలల స్ొందేహొం లేదు. 

యాతర చేదాద మని నిరీయొం తీస్ుకునానక, ఎకకడ కకడకు వ ళాీలి, అవి 

ఎకకడ కకడ ఉనానయి అనే వివర్టలు కటవలసి ఉొంటటొందర. తానూ  చేసిన యాతరల 
వరకూ రచయిత ఆ వివర్టలనీన ఈ పుస్తకొంలల కళీకు కటాినటటల  వివర్చొంచారు. అదే 

విధ్ొంగ్ట యాతరా  స్మయొంలల ఎకకడ కకడ ఏమయమి వస్తులు ఉనానయి, మనకు ఏదర 
స్ర్చపో వచుిను, అనే అొంశటలు కూడా ఈ పుస్తకొంలల చకకగ్ట స్పృశిొంచారు.  

 ఇక యాతర మధ్యొంలల ఊహిొంచని అవర్ోధాలు/ఆపదలు వసేత , వటటిని 

అధరగమిొంచే విధానాలను త లుపటొం దాార్ట ఒక స్ొంరక్షకుని బాధ్యతను కూడా ఈ 

పుస్తకొం న రవేర్చిొందర.  
యాతర మొతతొం మీద ఆర్చధక వనరులపైె స్ొంయమనొం పటటిొంచే విధ్ొంగ్ట 

మానసిక సిథతిని కలిపొంచడొందాార్ట ఒక స్ుశిక్షితుడ ైన యాతిరకునిగ్ట తర్ీైదు 
ఇస్ుత ననటటల గ్ట కూడా ఈ గీొంధ్ొం ఉపకర్చసోత ొందర. ఇటటల  అనేక కోణాలలల, యాతర 
చ యాయలనే స్ొంకలపొం చేయిొంచడొం లగ్టయతు, స్ుఖొంగ్ట ఇొంటికత చేర్ేవరకు 
చేయిపటటా కుని నడిపిస్ుత నన మారాదర్చవ ఈ పుస్తకొం. ఇొంత చకకని పుస్తకటనిన 

మనొందర్చకీ అొందరొంచిన శ్రీ తులసీదాస్ గ్టర్చకత మా హృదయపూరాక అభనొందనలు, 
అభవొందనములు కూడా.  

డవ|  రేమ ళ్ల   అవధవనులు  
శ్రీ వేద భారతి       
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తీరథ యాతర 
మొదట ిఅధాయయొం  

ప్ూరారింగిం 
ఆొంధ్రపరదశే్ పరభుతా పటఠశటల విదాయశటఖలల డపిూయట ీ డ రై్ కారుగ్ట 

2004   లల పదవీ విరమణ చసేిన తరువటత   ఆర్చధక పరయోజనాలు పూర్చతగ్ట  
అొందటానికత,  మిగ్చలిన  బాధ్యతలను పూర్చత చయేటానికత ర్ ొండు స్ొంవతార్టలు  
పటిాొందర. అలా విశటీ ొంత కక్షయలల సిథరపడాు క తీరధయాతరల గుర్చొంచి ఆలలచిొంచ 
సటగ్టను. మొదటగ్ట స్ార్టషా్రొంలల  అొంతవరకూ దర్చవొంచకుొండా  ఉనన  

క్షేతరా లను, తీర్టథ లను  దర్చవొంచాము.    
2008 స్ొంవతారొం  జనవర్చలల ఒక పటర తఃకటలవళే ఎొందుకో, ద నైొందరన 

జీవితొం ఏ పరతయేకతా లేక నిసేతజొంగ్టనూ, అరధ రహతిొంగ్టనూ తయచిొందర. ఏద నైా 
పరధానమెైన తీరథయాతర చదేాద మా అన ేఆలలచన కలిగ్చొందర. ఆ ఆలలచనను నా 
శీ్రమతితయ పొంచుకోగ్ట వ ొంటన ే కటశ్ర యాతరకు  మిొంచిన యాతర ఏముొంటటొందర 
అకకడిక ే వ ళిల వదాద మా! అని స్ూచిొంచగ్ట చాలా స్ముచితొంగ్ట తయచిొందర. 
అయితే ఎలాగూ అకకడవిరకూ వ ళుతునానొం కనుక  కేవలొం ఒక కటశ్ర తయన ే  
స్ర్చపటాెకుొండా ఆగ్టీ , మధ్ుర, డలిీల, హర్చదాార్, ర్చషకీేష్ అయోధ్య, 
అలహాబాదు, గయ కూడా వ ళీటానికత స్ొంకలిపొంచాొం. తదనుగుణొంగ్ట  
మార్చి  ఒకటవ తీదనీ బయలుదరే్చ పదానలుగవ తేదకీత తిర్చగ్చ వచేిటటా గ్ట  
ర్ ొండు వటర్టలకు స్ర్చపో యి ేకటరయకీమొం రూప ొందరొంచాను. ఆ స్మయొంలల మా 
అననగ్టర్చ కుమారుడు చి| బిొంబాధ్ర్ ఈటీవీ తరఫున లకోనలల క మరె్టమన్ గ్ట 
పనిచేస్ుత నానడు. అతనిని స్ొంపరదరొంచగ్ట ఆగ్టీ , డిలీల, హర్చదాార్, అలహాబాదుల 
పరయటనలలల మాకు స్హాయ పడవలసినదరగ్ట ఆయా నగర్టలలల  పనిచసే ేతన 
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స్హచరులను కోర్టడు. ముొందస్ుత  ఏర్టపటటలల భాగొంగ్ట మొతతొం యాతరకు 
పరణాళిక సిదధొం చేస్ుకుని, ర్ లైు పరయాణాలకు టిక కటటల  ర్చజరుా చేయిొంచాను.  
ఆగాీ   

ఆ పరణాళిక పటర తిపదరకగ్ట 2008 స్ొంవతారొం మార్చి ఒకటవ తదే ీ

శ్నివటరొం ఉదయొం గొం.6.25 ని.లకు హ ైదర్టబాదు నుొండ ిఆొందరపరదశే్ ఎక్ా 
పెరస్ లల బయలుదేర్చ ఆ మరునాడు (2వ తదే ీఆదరవటరొం) ఉదయొం గొం.5.20 

ని.లకు  ఆగ్టీ  కొంటోన మొంటట సేాష్నులల దరగ్టము. ర్టజషే్ అన ే యువకుడు 
సేాష్నులల వటహనొంతయ స్హా మాకు సటాగతొం పలికత నేరుగ్ట అతని బస్కు 
తయడకకని వ ళాీడు. అకకడ సటననాలు ముగ్చొంచి ముొందుగ్ట  తాజమహలుకు  
వ ళాీము. 

ఇదర ఆగ్టీ  నగర్టనికత దక్షిణ దరశ్గ్ట మూడు కతలలమీటరల దూరొంలల 
యమునానదర కుడ ిఒడుు న నిర్చమతమె ైఉననదర. స్ూర్ోయదయొంతయ  పటర రొంభొంచి 

స్ూర్టయస్తమయొం వరకు ఒకక శుకీవటరొం తపప ఏ ర్ోజ నైా దీనిని 

స్ొందర్చవొంచవచుి. పరవేశ్ రుస్ుములల స్ాదేశ్రయులకు విదేశ్రయులకు మధ్య 
భార్ ీ వయతాయస్ముొంటటొందర. పదహారు స్ొంవతార్టల దాట ి పదెదలుగ్ట 
పర్చగణిొంపబడ ే (ఆ లలపు వటర్చకత ఉచితమయ) భారతీయులకు కేవలొం ఇరవ  ై
రూపటయలు మాతరమయ  కటగ్ట, ఆఫ్ఘనిసటత న్, పటకతసటత న్, బొంగ్టల దేశ్, భూటాన్, 

మాలీదవులు,  నేపటల్, శీ్రలొంక, మయనామర్,  థాయిలాొండ్ దేశటలకు చ ొందరన 

పౌరులకు 510 రూపటయలు  మిగతా విదేశ్రయులొందర్చక ీ 750 రూపటయలు 
వస్ూలు చేసటత రు. పుననమి ర్టతుర లలల ర్టతిర గొం.8.30 ని.ల నుొండ ిగొం.12.30 

ని.ల వరకు పరతేయక స్ొందరవనకు మాతరొం భారతీయ  పెదదలకు 510,  పిలలలకు 
(3-15 స్ొంవతార్టల వయస్ు)   500 రూపటయలు  కటగ్ట ఏ విదేశ్రయులకు 
750 రూపటయలు. 
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ఆగ్ేనయాసయిా పటర ొంతీయ స్హకటర స్ొంఘ్ొం (South Asia 
Association for Regional Cooperation – SAARC) లల పరస్ుత తొం 
స్భుయలుగ్ట ఉనన ఆఫ్ఘనిసటత న్, ఇొండయిా పటకతసటత న్, బొంగ్టల దేశ్ భూటాన్, 

మాలీదవులు, నేపటల్, శీ్రలొంక దశేటలు తమ దేశటలలల ఆర్చధక వటణిజయ పటర్చశటీ మిక 

అభవృదరధకత పరస్పరొం స్హకర్చొంచుకోవటొంతయ పటటట, ఆయా దేశటలకు చ ొందరన 

చర్చతర, నాగర్చకతలు, వివిధ్ కళలు, స్ొంస్కృతులను  పర్చరక్షిొంచుకోవడొం ఈ 

స్ొంఘ్ొం పరధాన లక్షాయలలల చేరిబడ ిఉొందర. అొందుచతే, ఈ దశేటల పౌరులు ఏ 

ఇతర దశేటలలల పరయటిొంచినా అపపటకిత అమలులల నునన ఒపపొందొం మయరకు 
ఏరపరచుకునన విధానానికత లలబడ ి వీట ి పరవశే్రుస్ుములు నిరీయిొంచ 
బడతాయి. ఈ సటర్క దేశటలే కటక వీట ిప రుగున ఉనన మయనామర్ (ఒకపపట ి

బర్టమ) థాయిలాొండ్ దేశటలు ఇొంకట సటర్క లల స్భయతాొం లేనపపటకి ీఈ దశేటలక ే

స్ొంబొంధరొంచిన ఒక ఉప ఆర్చధక స్మాఖయ The Bay of Bengal Initiative for 

Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation – BIMSTEC) 

లల స్భుయలెైనొందున ఆ దేశటల పౌరులకు కూడా ఇవ ేనియమాలు వర్చతొంపజయే 

బడాు యి. 

ఆగ్టీ లల నునన చార్చతరా తమక కటాడాలనీన యున సో క పరపొంచ 

వటరస్తా స్ొంపదగ్ట గుర్చతొంపబడ ి భారత పరభుతా పుర్టవస్ుత   స్ర్ేాక్షణ 
(Archeological Survey of Inida)అధనీొంలల పర్చరక్షిొంపబడుతూ నిరాహిొంప 
బడుతునానయి. ఈ కటరణొం చేత వీటనినటకి ీ పటషాి్మెనై భదరతా ఏర్టపటటల  

ఉనానయి.  ఈ తాజమమహలుకు ఈ ఏర్టపటటల  మర్చొంత పరతయేకొం. 
 టిక టటల  తీస్ుకుని భదరతా వలయాలను దాటటకుని 8 

గొంటల వుతుొండగ్ట పరధాన పరవశే్ దాారొం దాట ి లలపలకు పరవశేిొంచాము.  
కటాడొం యొకక పరతేయకతను, చర్చతరను వివర్చొంచటొంతయ పటటట సటహితయొం, 
ఫో టోలు వికీయిొంచటొం, అవస్రమెనై స్ొందరవకులకు ఫో టోలు తీస ితక్షణమయ 
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అవి అొందరొంచే గ్ డైులు ఇకకడ ఉొంటారు. స్ొందరవకుల అవస్ర్టలు, శేీయస్ుా 
ర్ీతాయ ఈ గ్ ైడుల సవేలు వయవసీథకృతమె ై ఉొండటొం వలల , ఇకకడ, వటర్చ ఆధరపతయొం 
పరస్ుపటొంగ్ట కనబడుతుొందర. బయటనిుొంచి వచిిన వటర్ వర్ నైా ఈ కలాపటలు 
చేస్ుత ొంట ేవీరు తీవరొంగ్ట పరతిఘ్టిసటత రు. మాతయ వచిిన ర్టజషే్ కు కూడా ఈ 

పరతిఘ్టన ఎదుర్ ైొందర. అకకడ ి విశేషటలను వివర్చస్ూత  మముమలను (మా 
క మెర్టతయ) ఫో టోలు తీస్ుత ొండగ్ట అతనిని మయము స్ాయొంగ్ట త చుికునన 

బయట ి గ్ ైడుగ్ట ప రబడ ి అడుు కునానరు. అతను స్ాయొంగ్ట మీడియాకు 
చ ొందరనవటడు కూడా కటవటొంతయ స్ొంబొంధరత అధరకటరులకు తన గుర్చతొంపును 
నివదేరొంచి మముమలను తన కుటటొంబ అతిధ్ులుగ్ట వివర్చొంచి మర్ ీ వటర్చ 
అనుమతి ప ొందవలస ివచిిొందర. 

అొంతవరకూ ఫో టోలు సినిమా లలల నూ చూడటమయ తపప ఆ సౌొందరయొం 
పరతయక్షొంగ్ట చూడటొం అద ే పరధ్మొం. 
అొందుచతేన ే కటబో లు, అలల ొంత దూరొం 
నుొంచి చూడగ్టన ే పరపొంచపు  
అదుభతాలలల దీనికత ఎొందుకు సటథ నొం 
లభొంచిొందో  అరధమెైొందర. ఆదరవటరొం 

కటవటొంతయ దశే్ విదేశ్ర పర్టయటకులతయ ఆ పటర ొంతమొంతా రదీదగ్టనూ  కళకళ 

లాడుతూనూ  ఉొందర.  
ఈ పటర ొంతొం విసీత రీొం 896.1 మీటరల ప డవు 300.84 మీటరల వ డలుపతయ 

మొతతొం 2,69,512.72 చదరపు మీటరుల . అొందులల కటాడాలు నిర్టమణమె ైఉనన 

పటర ొంత వ ైశటలయొం 1,25,299.86 చదరపు మీటరుల . పరధాన పటర ొంతానికత నలు 
దరశ్లా నాలుగు మహా దాార్టలునానయి. ఇవి పేరుక ే దాార్టలు. కటనీ 

ఒకకకకట ీఒక కకక భవనమయ. వీటలిల దక్షణి దరకుకలల ఉననదర పరధాన పరవశే్ 
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దాార భవనొం. దీని ప డవు 41.2 మీటరుల  వ డలుప 34 ఎతుత  23.07 మీటరుల . 
ఈ పరవేశ్ దాార్టనికత ముొందు 'జిలౌఖానా' అనబడ ే స్ువిశటల పటర ొంగణొంలల 
పరవశేిసటత ము. ఈ పటర ొంగణానికత తిర్చగ్చ తూరుప, పశిిమ దరశ్లలల చేర్ోకట ిపరవేశ్ 

మార్టా లునానయి. పశిిమ దరకుకలల నుననదర  వటహనాలలల  వచేివటర్చకత  పరవేశ్ 

దాారొం. వటహనాలకు విశ్మీ సటథ నొం కూడా ఈ పటర ొంగణమయ. మయము కూడా 
వటహనొంలలన ే వ ళిీనపపటకి ీ ఈ దాార్టనిన వటడుకోలేదు. కటరు పటర్చకొంగు 
రుస్ుము చాల ఎకుకవట.. ఇతమిదధొంగ్ట గురుత లేదు.  మాదర అద ద  వటహనొం. 
డ ైవైరు ఎలాగూ వటహనొం వదేద  ఉొంటాడు కనుక, స్ాలపమయ కటనీ, అధరకమయ 
కటనీ, అదర ఎొంతయినా మనకు పటర్చకొంగు అవస్రొం లేదనానడు డ ైవైరు.   తను 
నిర్ీక్షిొంచ ే పరదేశటనిన చూప,ి తూరుప వ ైపు వీదరలల నుొండ ి పటదచారులు  
‘జిలౌఖానా’ లల పరవేశిొంచ ే పరవశే్ దాారొం భదరతా వలయొం వదద   మముమలను 
దరొంప ిఅతను వీడోకలు ప ొందాడు.  

 పరధాన దాారొంలలనుొంచి అస్లు పటర ొంగణొంలలకత పరవశేిస్ూత న ే

ఆవిష్కృతమయిేయ మనోహరమెైన దృశ్యొంతయ మనకు త లియకుొండాన ే ఒక 

విధ్మెైన పులకతొంతకు లలనవుతాము. అలా మనొం నిలుచునన పరదశేటనికత 
ఎదురుగ్ట చేతికత అొందుతుొందా అననటటల ొండ,ే తాజమహలుకు మధ్య దూరొం 
ముపటపవు కతలలమీటరు. మధ్యలల ర్ ొండు భాగ్టలుగ్ట, నీరు చిమయమ ఫౌొంటేనలతయ 
ప డవ నై నీట ి క లను. దీనిలల నీరు పరవహసి్ుత ొందర కటని సిథరొంగ్ట ఉననటేల  
కనబడుతుొందర . 

ఈ నీట ి క లనుకు ఇరు వ ైపులా తిర్చగ్చ ఒక కకకట ీ 296.31 మీటరల 
వ డలుప, అొంత ే ప డవుతయ ర్ ొండేస ి భాగ్టలుగ్ట ఉనన ఉదాయనవనొం. మొతతొం 
నాలుగు భాగ్టలుగ్ట ఉనన ఈ ఉదాయనవనానికత  'చార్ బాగ్' అని పేరు. ఈ 

ఉదాయనవనొం లలని ర్ ొండు భాగ్టలు వటట ిమధ్యస్థమె ైఉనన నీట ిక లనులు,  
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మొతతొంగ్ట ఒకదాని క కట ి అదదొంలల 
పరతిబిొంబొం వలె ఉొంటాయి.  ఈ ర్ ొండు 
నీట ి క లనుల భాగ్టలు, నాలుగు 
ఉదాయనవన భాగ్టలు కలిస ేచోట ర్ ొండు 
విశటలమెనై అరుగులు ఉనానయి. 

వీటపిె ై ఉనన ర్టతి బలలలపె ై కూరుిన ే

పర్టయటకులు తాజమహల్ నేపథయొంలల ఫో టోలు దరగుతారు.  
ఈ ఉదాయనవనాలక ీ నేట ి కోలనుకు మధ్యన మళీీ ఇరువ ైపులా 

ఇరవయియేస ిఅడుగుల వ డలుపతయ తాజ్ మహల్ చేరుకోవటానికత పర్చశుభరమెైన 

కటలిబాట. ఈ కటలిబాట దాార్ట తాజ్ మహలు వదదకు చేరుకుొంటాము. 
పటదరక్షలు అకకడ వదరలిపటెాా లి. విదేశ్రయులకు వటిా కటళీతయ నడిచ ేఅలవటటట 
ఉొండదు. అొందుచతే వటరు పటదరక్షలు విడిచ ే అవస్రొం లేకుొండా పటల సిాక్ 

స్ొంచులను ఇసటత రు. వటటిని పటదరక్షలపెనై ే కటళీకు  తొడుకుకొంటారు. 
అకకడనుొంచి క నిన మెటలల కతక 56.9 మీటరల చొపుపన ఉనన నలుచదరపు 
పరదశేటనికత చేరతాము. ఒక విధ్ొంగ్ట ఈ పరదశే్ొం తాజమహలు పీఠొం అననమాట. 

దీనికత నాలుగు మూలలా  5.65 మీటరల వటయస్ొంతయ ఒక కకకట ీ 56.9 మీటరుల  
ఎతుత నన నాలుగు గ్ోపుర్టలు (Minarets) ఉొంటాయి. ఒకకకక గ్ోపురొం 
మూడసే ి భాగ్టలుగ్ట మధ్యలల ర్ ొండసే ి బాలకనీలతయ ఉొంటాయి. వటట ి పెైకత 
మెటటల ొంటాయి కటనీ పరవేశ్ొం లేదు. మధ్యలల ఉనన తాజమహలు భవనొం 
మాతరొం ఉలిలపటయ ఆకటరొంలల ఉొండ ే గ్ొడుగు (Dome) ఆకటరొంతయ ఉొంటటొందర. 
స్ర్చగ్టా  ఆ గ్ొడుగు కతీొంద ేపీఠొం గరభొంలలనునన గదరలల షటజహాన్, ముొంతాజుల  

స్మాధ్ులు ఉనానయి. ఇక అకకడకిత ఎవర్చక ీపరవేశ్ొం లేదు. ఈ కటాడొం పూర్చత 
కటక మునుపు ఈ స్మాధ్ుల చుటూా  స్ారీొంతయ స్హా వివిధ్ లలహాలతయ చేసని 
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కమీమలతయ ఏర్టపటట చేసని త ర ఉొండేదట. అయిత ేఇపుపడు దాని సటథ నొంలల  
పెైన ఉనన ఛతరా నికత నిమనొంగ్టనునన పరదశే్ొంలల ఏర్టపటట చేసని లలహపు 
చటరా ల చుటూా  పటలర్టతితయ నిర్చమతమెనై పటాిగ్ోడ వదద  నిలబడ ిఆ చటరా ల నుొంచి 

స్మాధ్ులను దర్చవొంచాలి. ఈ పీఠటనికత స్మాొంతరొంగ్ట పశిిమ దరకుకన ఒక 

పటర రథనా మొందరరొం (మసదీు)  ర్ ొండో  వ ైపున ఆొంట ేతూరుపన 'జవటబ్' అన ేమర్ో 
కటాడొం ఉనానయి. పర్చకతొంచి చూసేత  తపప ఈ ర్ ొండిొంట ి మధ్య నిర్టమణ 

శ ైలిలలనునన తేడా త లియదు. ఇక ఈ కటాడానికత వ నుక వ పైు ఆొంట,ే ఉతతర  

దరకుకన యమునా నదర తూరుప దరకుకగ్ట పరవహసి్ూత  ఉొంటటొందర. తాజ్ 

మహలుకు స్మాొంతరొంగ్ట నదరకత ఆవల 'మెహతాబ్ బాగ్' అన ేఉదాయనవనొం 
ఉననదర. అయిత ే ర్ ొంటిక ీ నడుమనునన యమునను దాటటానికత ఏర్టపటేల వీ 

లేవు. చుటూా  తిర్చగ్చ వ ళిల చూడవలసనినొంత పరతేయకత కూడా ఏమీ లేదు. తిర్చగ్చ 
పరధాన దాారొం దగారకు చేరుక ని, దానికత ఎడమవ ైపుగ్ట ఉనన భారత స్ొంస్కృతీ 

పరదరవన శటలలల మయర్చక ొంత సపేు గడపిటము. 
ఈ సౌధానిన ఒక మతానికత చ ొందరనదర గ్టనో లేదా మర్చొంత 

అనుచితొంగ్ట  ఒక మరుభూమి గ్టనో పేర్ొకొంటూ చేస ేవివటదాస్పద వటయఖయలను 
విస్మర్చొంచి ఆ సౌొందర్టయనిన మాతరమయ సటాగతిొంచి ఆసటాదరొంచటొంలలన ే 

మానవుని నిజమెనై ఆతమ సౌొందరయొం, స్ొంసటకరొం ఆవిష్కృతమవుతుొందర. ఈ 

ఒకక స్ొంసటకర ఔననతయొం కటరణొంగ్టన,ే పరపొంచ వటయపత ొంగ్ట పరభుతాాధరనతేలూ, 

దేశటదరపతులు మొదలుకుని పటర్చశటీ మిక అధరపతులు, వటణిజయ వటయపటర 
వేతతలు  ఏ రొంగ్టనికత చ ొందరన పరముఖులెైనా ఈ దేశటనికత ర్టవటలిా వసేత , ఆగ్టీ  
పరయటనకు క ొంత స్మయొం తపపకుొండా కేటాయిసటత రు. ఇక తాజమహలు 
విష్యొం పరతేయకతొంచి చ పపన ేఅకకరలేదు. ఇదర చూడకుొండా మిగతా   దేశ్ొం 
ఎొంత పరయటిొంచినా అదర అస్ొంపూరీొం గ్టన ేపర్చగణిొంపబడుతుొందర. మొతతొం ఒక 
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ర్ ొండు గొంటలపటట ేఅయినా, జీవితాొంతొం గురుత ొండిపో యి ేమధ్ుర్టను భూతిని 

మదరనిొండా నిొంపుకుని అకకడనుొండ ినిష్్ేమిొంచాము. 
అకకడనుొండ ిఆగ్టీ లల మర్ో పరధానమెనై చార్చతిరక కటాడొం ఆగ్టీ  కోటకు 

వ ళాల ొం. ఇదర తాజమహలుకు కేవలొం ర్ ొండు కతలలమీటరల దూరొంలల పూర్చతగ్ట 
న ైరుతిగ్ట కటక దక్షణి పశిిమ దరశ్గ్ట ఉొందర. నలలట ి అస్ొంఖాయకమెనై నలలట ి
స్నన దోమలు మమమలిన చుటటా ముటిా సటాగతొం పలికటయి. 

ఈ దురాొం పరధ్మొంగ్ట అకబరు 
చకీవర్చతచ ేనిర్చమొంపబడినా తదుపర్చ కటలొంలల 
ఆయన వటరస్ులెైన జహొంగ్ీర్, షటజహాన్, 

ఔరొంగజేబులు దీనిలల మారుపలు 
చేయటొంతయ పటటట అదనొంగ్ట అనేక 

మహళుీ ఇతర కటాడాలు నిర్చమొంచారు. 
ఇొందులలని అనిన కటాడాలు గటిా ఎఱ్ఱ  ర్టతితయ నిర్చమొంప బడటొం 
విశషే్ొం. ఒకట ి70 అడుగుల ఎతుత  మర్ొకట ి40 అడుగుల ఎతుత తయ ర్ ొండు 
వరుస్ల పరహర్ ీగ్ోడల మధ్యన ఈ దురాొం ఉననదర. ఈ గ్ోడల ప డవునా లలపల 

ఒకట ి వ లుపల ఒకట ి ర్ ొండు లలత ైన కొందకటలు ఉనానయి. ఆ ర్ోజులలల  ఈ 

కొందకటలలలని నీటలిల భయొంకరమెనై మొస్ళుీ ఉొండవేట. లలపలి కొందకొం 
ఆనవటళుీ ఇపపటిక ీ ఉొండగ్ట వ లుపలి కొందకొం మాతరొం పూడేి స ి దానిపె ై
రహదార్చ నిర్చమొంచారు. ఈ కోటకు ఉనన మొతతొం నాలుగు దాార్టలలల  ర్ ొండు 
శటశ్ాతొంగ్ట మూతపడగ్ట డిలీల గ్ేటట, లాహో రు గ్ేటట అన ే ర్ ొండు మాతరొం 
వినియోగొంలల ఉనానయి. లాహో రు గ్టేటన ే 'అమర్ సిొంగ్ దాారొం’  అని కూడా 
పిలుసటత రు. ఇద ేపరధాన పరవశే్ దాారొం. భదరతా తనిఖీ కూడా ఇకకడ.ే.  
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ఈ దాార్టనికత ఈ పరేు ర్టవటానికత ఆస్కతతకరమెనై కథ ఒకటి 
పరచారొంలల ఉొందర. ఒకనాడు షటజహాన్ చకీవర్చత నిొండు స్భలల క లువ  ైఉొండగ్ట, 
ఆ స్భలలన ేఉనన జోధ్పూర్ మహార్టజ నై అమర్ సిొంగ్ ర్టథోడును షటజహాన్ 

కోశటధరకటర్చ స్లాబత్ ఖాన్ అవమానిొంచాడట. అొందుకు నిరస్నగ్ట  స్భనుొంచి 

నిష్్ేమిొంచిన అమర్ సిొంగును బొంధరొంచటానికత  సెైనికులు వ ొంటపడగ్ట అమర్  
సిొంగ్ తన గుఱ్ాఱ నిన పరహర్ ీ గ్ోడపెనైుొంచి దూకతొంచ ే పరయతనొంలల గుఱ్ఱొం 
విఫలమె ైకొందకొంలల పడ ిమరణిొంచిొందట. ఆ స్ొంఘ్టన స్మృతయరథొం ఆ స్థలొంలల 
ఈ దాార్టనిన నిర్చమొంచి అకకడ ే అొందమెనై ఆ గుఱ్ఱొం విగీహానిన కూడా ఏర్టపటట 
చేశటరు. ఈ దాారొంలల నుొంచి పరవశేిొంచగ్టన ేఆకటటా కునదేర జహొంగ్ీర్ మహల్. 

అకబరు కటలొం నాటనిుొంచి ఔరొంగజీబు వరకూ అొందర్చక ీఇద ేర్టజమహలు.  
దీనిలల ర్టణులకు వటర్చ పర్చచార్చకలకు పరతేయకొంగ్ట 'రొంగ మహలు,' 

పరజలతయ ముఖా ముఖీకత 'దరవటన్- ఎ -ఖాస్' అన ేమర్ొక మొందరరొం ఉనానయి. 

ఇవనీన దర్చవొంచాము. ఇవ ే కటక 'అొంగూర్ బాగ్', 'మచి భవన్', ర్టజ 

వొంశ్రయుల క రకు పరతయేకొంగ్ట ఒక మసదీు, 'మోతీ మసదీు' అని మర్ొకట,ి 

అొంతఃపుర సీత లై   క రకు 'నగ్నీా' మసదీు, 'తఖ్తత - ఎ -జహొంగ్ీర్' అన ేజహాగ్రీ్ 

సిొంహాస్నొం ఉొండ ేపరదశే్ొం మొదలెైన వటటతియ పటటట ఇొంకట 'నౌబత్ ఖానా' 'శ్రష్ 

మహల్' 'జనానా' 'మీనా బజార్' వొంటివి కూడా కోటలల భాగమయ. దర్చవొంచ 

దగ్చనవ.ే  

ముఖయొంగ్ట పర్టయటకులను ఆకర్చేొంచదేర షటజహాను పరతయేకొంగ్ట ఏర్టపటట 
చేస్ుకునన  ‘ముస్మమన్ బుర్ు'. ఇదర మహలు యొకక తూరుప భాగొంలల 
ఉననదర. ఈ బురుజు బాలకనీ నుొంచి తాజమహలు స్పషా్ొంగ్ట కనబడుతుొందర. 
ఇకకడనుొండ ి ఏకటొంతొంగ్ట తాజమలును తిలకతస్ూత   మధ్ుర స్మృతులలల 
మునిగ్చపోయిేవటడట. తన జీవితపు చివర్చ ర్ోజులలల క డుక ైన ఔరొంగజబేుచ ే
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చ రసటలలల బొంధరొంపబడ ి తన తుదర శటాస్ను కూడా ఇకకడ ే విడిచినటటల  

చ బుతారు.  
ఆగ్టీ  కోట నుొండ ి  'ఇతామదుదయద లా' అన ే మర్ో చార్చతిరక పరదేశటనికత 

వ ళాీము. జహొంగ్రీ్ భారయ నూరుహాను తన తొండిర మీర్టు  ఘియాజ్ సటమరకటరథొం 
నిర్చమొంచిన అొందమెనై కటాడొం. ఆగ్టీ  కోట, తాజమహలు  యమునా నదరకత 
దక్షణిాన ఉొండగ్ట, ఇదర ఉతతర వ ైపున ఉననదర. దీని స్ొందరవనతయ ఆగ్టీ లల మా 
పరయటన ముగ్చసిొందర.   

ఉదయొం బరువ నై అలాపహారొం తీస్ుకోవటొం వలల  ఆకలి అొంతగ్ట 
లేదు. అొందువలల  భోజనాల పరమయయొం పటెటా కోకుొండా ఒకటనినర అవుతుొండగ్ట 
ర్టజషే్ కు వీడోకలు చ పిప అద ేవటహనొంలల మధ్ురకు బయలుదరే్టము.  
మధ్ుర   

 

మధాయహనొం మూడు గొంటలకు మధ్ుర చేర్టము. పౌర్టణిక పటర శ్స్త యొం 
ఉనన పుర్టతన పటాణాలలల అతి ముఖయమెనైదర. శీ్ర కృష్ుీ ని ఆలయొంతయ పరసదిరధ . 
భారతదేశ్ొంలల ఎనోన పుణయక్షతేరా లు ఉననపపటకి ీవటటలిల కేవలొం ఏడు అతయొంత 

పుణయపరదమెైనవిగ్ట పుర్టణాలలల పరే్ొకన బడనిటటల  త లుస్ుత ననదర. పరధానొంగ్ట 
గరుడ పుర్టణొంలల ఇలా చ పపబడిొందర. 
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శలల | అయోధవో మధ్ురా మాయా కాశ్ర కాించీ  హయవొంతికట  
                ప్ురీ దవారావతీ జ్ేఞయా ససప్తి త్వ మొక్షదవయకాః || 

వీటలిల మాయాపుర్చ పరస్ుత తొం ఉతతర్టఖొండ్ ర్టషా్రొంలలనునన పరసిదధ 
పుణయక్షతేరొం హార్చదాార్ గ్టనూ, 'అవొంతికట' మధ్యపరదేశ్ లలని ఉజుయిని గ్టనూ, 

దాార్టవతీ పటాణొం గుజర్టతు ర్టషా్రొంలలని దాారకట గ్టనూ గుర్చతొంపబడాు యి. 

మిగతా నాలుగూ, అయోధ్య, మధ్ుర, కటశ్ర (ఉతతర పరదశే్) కొంచి (తమిళనాడు) 
సటధారణొంగ్ట త లిసనివ.ే తీవరవటదుల దాడుల నేపధ్యొంలల అతయొంత కటటా దరటా 
మెైన భదరతల మధ్య ఈ దవేటలయొం రక్షణ దళాల ఆధనీొంలల ఉననదర. 
అొందుచతే భదరతా తనిఖీలు కూడా ఆ సటథ యిలల ఉొంటాయి. ఇవనీన పటటిస్ూత  

లలనికత వ ళాీము. గర్టభలయొంగ్ట చ పపబడని పరదశే్ొం ఒక గదర లాొంటిదర. శీ్ర 

కృష్ుీ డు బలర్టముల విగీహాలునానయి.  

చలలగ్టనుొండ ే ఈ గర్టభలయొంలలకత పరవేశ్ొంగ్టన ే కరూపర చొందనాదర 
స్ుగొంధాలతయ మనస్ు అనిరాచనీయమెనై పరశటొంతతకు లలనవుతుొందర. శ లవు 
దరనమయమో భకుత లతయ రదీదగ్ట ఉొండటొంతయ అకకడ ఎకుకవ సేపు గడపలేక 

పోయాొం. అద ేపటర ొంగణొంలల ఉనన ఇతర దేవతా మూరుత లను సవేిొంచి బయటకు 
వచాిొం. అకకడికత పదరహనేు కతలలమీటరల దూరొంలల బృొందావనొం ఉొందర. 
స్మయాభావొం వలల  అకకడికత వ ళీలేదు.  

శీ్రకృష్ుీ డు గ్ోపటలుడవటొం చేత ఈ పటాణొంలల గ్ోవులు అధరకొంగ్ట 
ఉొంటాయి. వటటిని ఇకకడ ఎవరూ బొంధరొంచరు. కటకప త ేఅవి విచిలవిడగి్ట 
వీధ్ులలల తిరుగుతూ  వటహనాల, పటదచారుల స్ొంచార్టనికత ఆటొంకొం 
కలిగ్చొంచకుొండా వ దురు వటసటలతయ దడులు కటిా వటటిలల వదరలి మయత వేసటత రు. 
పటాణమొంతా పటలు స్మృదరధగ్ట లభసటత యి. భార్ ీ భాొండమలలల వటటిని కటచి 

వికీయిసటత రు. పటల ఉతపతుత లు కూడా విర్చవిగ్ట లభసటత యి. ఒక దుకటణొంలల 
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తీప ిపదార్టథ లు, పటలు సవేిొంచి స్మయొం నాలుగుననర అవుతుొండగ్ట ర్ లైేా 
సేాష్నుకు చేరుక ని వటహనానిన విడుదల చేశటొం.  

మధ్ురలల సటయొంతరొం గొం.05.10 ని.లకు బిలాస్పూర్ అమృతస్ర్ 

చతీతస్ ఘ్డ్ ఎక్ా పెరస్ లల డలిీలకత బయలు దేర్టలి. ర్ ొండు గొంటలు ఆలస్యొం 
కటరణొంగ్ట  ర్టతిర గొం.7.45 ని.లకు చేరవలసనిదర పదర గొంటలకు నిజాముదీదన్ 

సేాష్నుకు చేర్చొందర. బిొంబాధ్ర్ నియోగ్చొంచిన అతని సేనహతిులు (వటరూ ETVకత 
చ ొందరనవటర్)ే ఎపపటికపుపడు ఫో ను దాార్ట మా టలైనైు సిథతిని త లుస్ుకుొంటూ 

ఉనానరు. అొంత ఆలస్యమెనైపపటిక,ీ శ్ీమ అనుకోకుొండా సేాష్నుకు వచిి 
మముమలను కలిస ి వ ొంటన ే ఆట  ో ఒకట ి మాటాల డ ి ఎకతకొంచారు. వటరు బ ైకు 
మీద అనుస్ర్చొంచగ్ట నూయడలిీలకత చరే్టము. సేాష్ను ఎదురుగ్ట ఒక మధ్య తరగతి 

లాడములల వస్తి వటర్ ే మాటాల డ ి దరగబ టిా మర్ీ వ ళాీరు. భోజనొం చేస ి ఆ 

మరునాట ి డిలీల పరయటనకు అవస్రమయిన ఏర్టపటట అద ే హో టలులల 
మాటాల డ ిగదరలల సిథరపడటేపపటకిత పన నొండయిొందర.   
డిల్లల  

గత ర్టతిర స్ుఖమెనై నిదర లలపిొంచినపపటకిీ, అవస్రొం ర్తీాయ  మూడవ 

తేద ీవేకువన ేలేచి తారగ్ట తయారయి మయము బస్ చేసని లాడము  కతీొందన ేఉనన 

ర్ సటా ర్ ొంటటలల అలాపహారొం తీస్ుకుని టరా వ ల్ ఏజ ొంటట స్ూచన మయరకు 
స్మీపొంలల టూర్చస్ుా  బస్ుా బయలుదరే్ ే పరదశేటనికత వ ళాల ొం. పర్టయటకులతయ 
బస్ుా నిొండిొందర. పరయటన నిర్టాహకులు నియమిొంచిన గ్ ైడు కూడా ఉనానరు. 
8 గొంటలకు బస్ుా బయలు దరే్చొందర. దశే్ొంలలని వివిధ్ పటర ొంతాల నుొండ ివచిిన 

యువ జొంటలతయ పటటట క ొందరు మా వయస్ు వటరు కూడా ఉనానరు. 
ముఖయొంగ్ట ఒక పదరహనేు మొందర త లుగు వటర్చ బృొందొం ఉొందర. కర్ీొంనగర్, 

వరొంగల్, నల్ా ొండ జిలాల ల త లొంగ్టణా ర్టషా్ర స్మితి శేీణులకు చ ొందరన చోటా 
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నాయకులు. శీ్ర కలాకుొంటల  చొందరశేఖరర్టవు గ్టరు ఆ ర్ోజు తన పటరలమెొంటట 
స్భయతాానికత ర్టజీనామా చసే్ుత నానరు. ఆయనకు స్ొంఘీభావొంగ్ట వీరొంతా 
డిలీలకత వచిినవటరు. మముమలను పర్చచయొం చసే్ుకుని స్ముచితమెనై 

గ్ౌరవొం చూపటరు. పరయటన ఆదయొంతమూ స్రదాగ్ట చాలా స్ొందడ ిచేశటరు.  
ఆయా పటర ొంతాల గుర్చొంచి గ్ ైడు వివర్చస్ుత ొండగ్ట పరయటనలల ఎకుకవ 

భాగొం బస్ుాలలనుొండ ే తిలకతొంచాము. దర్చయాగొంజ్ పటర ొంతొం మీదుగ్ట 
మహాతామగ్టొంధర మారాొం గుొండా ఎరీకోట 

స్మీపొం నుొంచి పరయాణిొంచి  నపపటిక ీ

బస్ుాను అకకడ నిలపలేదు. ఆ ర్ోజు 

సో మవటరొం శ లవు కటరణొంగ్ట పరవేశ్ొం 
ఉొండదట. మొదట జవహర్టల ల్ న హరూ  

సటమరకొం శటొంతివనొం అకకడనుొండ ి ఆ స్మీపొం లలని మహాతుమని సటమరకొం  
ర్టజ్ ఘ్ాటటకు చేర్టము. అకకడనుొంచి పటరలమెొంటట భవనొం వదదకు చేర్టము. 
ఆ మారాొంలలన ే సో నియా గ్టొంధ ీ నివటస్ము, AICC కటర్టయలయొం, 
హేమామాలిని మొదలెైన పరముఖ పటరలమెొంటట స్భుయల నివటసటలు ఉనానయి. 

పటరలమెొంటట స్మావశేటలు జరుగుతుననొందున చాలా దూర్టననే బస్ుాను 
నిలిపటరు. అయినా పటరలమెొంట్ భవన్, నారుత  బాల కు, సౌత్ బాల కు,  ర్టషా్రపతి 

భవన్ మొదలెైనవి స్పషా్ొంగ్టన ేతిలకతొంచగలిగ్టము. 
క ొంతసపేు అకకడ గడిప ిఇొండయిా గ్ేటటకు చేర్టము. అమర్ జవటన్ 

జోయతిని దర్చవొంచి ఫో టోలు తీస్ుకుని మర్చక ొంతసపేు గడపగ్ట భోజన 

స్మయమయిొందర. మామూలుగ్ట పరయటన నిర్టాహకులు వటర్చతయ అవగ్టహన 

ఉనన హో టలుకు తీస్ుకువ ళతారు. మన త లొంగ్టణా మితుర లు అలా వీలేల దని 

పటటా బటిా బస్ుాను నేరుగ్ట తమ నాయకుడు శీ్ర చొందరశఖేర ర్టవు గ్టరు 



38 
 

నివటస్ముొండ ేతుగలకు ర్ోడుు  లలని 13 న ొంబరు ఇొంటికత మళిీొంచారు. బస్ుా 
సిబబొందరతయ స్హా అొందులలని పర్టయటకులొందర్చక ీభోజనాలు అకకడ ేఏర్టపటట 
చేశటరు. నిజానికత అదర అయాచితొం. ఎవర్చకయినా ఎొంతయ క ొంత మొహమాటొం 
ఉొంటటొందర కదా. అొందుక ేమాతయ స్హా బస్ుా సిబబొందర, మిగతా పర్టయటకులు 
ఎొంత స్ునినతొంగ్ట విముఖత చూపనిా మా మనోభావటలను స్ర్చగ్ట అొంచనా 
వేశటరు కటబో లు, స్ొంబొంధరొంచిన వటర్చకత తగు ముొందస్ుత  స్మాచారొం 
ఇచిినటటల నానరు, బస్ుా ఆగగ్టన ే అకకడ ి వటరు బస్ుా లలపలి వచిి పరతి 

ఒకకర్చనీ ఆహాానిొంచి సటదరొంగ్ట భోజనశటలకు తయడకకని వ ళాీరు. భోజనాలు 
చేస్ుత ననొంతసేపు కూడా చ ొంతన ేఉొండ ిపదార్టధ లు సీాకర్చొంపజశేటరు. ఆ విధ్ొంగ్ట 
ఉచితొంగ్ట వచిిొందర కదా అని దార్చన పో తూ భోజనొం చశేటమయ అన ే భావన 

ఎవర్చక ీ కలుగకుొండా జాగీతత  తీస్ుకునన వటర్చ స్ొంసటకరొం ఎొంత నైా 
అభనొందరొంచదగ్చనదర.  

అపుపడు స్మయొం మధాయహనొం ర్ ొండుననర అయిొందర. శీ్ర 

చొందరశేఖరర్టవు గ్టరు ర్టజీనామా స్మర్చపొంచి అపుపడ ేవచాిరు. మర్చక ొంత 

సేపటోల  మీడయిా స్మావేశ్ొం జరుగబో తయొందర. త లుగు ఇతర జాతీయ చాన ళలకు 
చ ొందరన వటహనాలు, పతిరకట పరతినిధ్ులూ పదెద  స్ొంఖయలల అపపటిక ే

చేరుతుొండగ్ట, మాకు ఆతిథయమిచిిన వటర్చకత కృతజాతలు త లియజేస ి తిర్చగ్చ 
బయలుదరే్టము.  

భోజనాొంతర పరయటనలల తిలకతొంచిన వటటలిల పరధానమెనై వటటిలల 
కుతుబ్ మీనార్, ఇసటకన్ మొదలెైనవి ఉనానయి. ఆ మారాొం లలన ే అఖిల 

భారత వ దైయ స్ొంస్థ , బహాయి విశటాసటనికత చ ొందరన లలటస్ మొందరరొం 
కనబడతాయి. ఏ కటరణొం చేతనో ఈ లలటస్ మొందరరొం అపపటకి ే చాలా 
ర్ోజులునుొంచ ేమూయబడ ిఉననదర. అొందుచతే, లలనికత పరవశేిొంచలేక పోయాొం. 



39 
 

నేరుగ్ట కుతుబ్ మీనారుకు వ ళిల అకకడ క దరదసపేు గడిపసే్ర్చకత స్మయొం 
అయిదు గొంటలు దాటిొందర.  

దేశ్ొంలలని పరతి ర్టషా్రొంలలనూ ఆయా ర్టషా్ర స్ొంస్కృతీ సటొంపరదాయాలకు 
చ ొందరన  వివిధ్ హస్త  కళలు, చనేేత, పటటా  వస్త  ైపర్చశ్ీమలకూ విశిషా్మెనై సటథ నొం 
ఉొంటటొందర. ఈ ఉతపతుత లను ఆదర్చొంచటొం అమమకటలను పో ర తాహిొంచటొం ఆయా 
ర్టస్ట్ర పరభుతాాల బాధ్యత. వీట ిఅభవృదరధ  కోస్ొం పరభుతా రొంగొంలల పరతయేకొంగ్ట 
స్ొంస్థలుొంటాయి .  ఆ ఉతపతుత ల క నుగ్ోలుదారులలల అతయధరకులు  ఆయా 
ర్టషటా ర లకు వచేి  పర్టయటకులే కనుక వీర్చని ఆకర్చేొంచ ేబాధ్యత ఆ ర్టషా్ర పర్టయటక 

అభవృదరధ  స్ొంసటథ , వటర్చ నియొంతరణలల పరయటనలు నిరాహిొంచ ేపెైవైటేట పర్టయటక 

స్ొంస్థల వటర్చదర. దీనికత పరతిఫలొంగ్ట పర్టయటకులు చసే ేక నుగ్ోళలపె ైవీర్చకత క ొంత 

కమీష్ను ఉొంటటొందర. ఈ కీమొంలల పరతి పరయటన మారాొంలలనూ వటహనాలను 
ఈ పరదరవన/వికీయ శటలల వదదకు తపపనిస్ర్చగ్ట తీస్ుకు వ ళాీలి. అయిత ే

వీటనిి టూరు పటయకజేీలల పరయటొించ ేపటర ొంతాల జాబితాలల పరతేయకొంగ్ట పేర్ొకనరు. 
ఇొందులల పర్టయటకుల ఇషటా యిషటా లకు తావు లేదు. వటటిలలనికత  
వ ళీదలచుకోకపో త ేబస్ుాలల ఉొండిపో వచేి  తపప అస్లు అకకడకు తీస్ుకు 
వ ళీటానిన ే పరశినొంచలేము. ఈ సటొంపరదాయానిన పటటసి్ూత  మా బస్ుాను 
కూడా డిలీల ర్టషటా ర నికత చ ొందరన పరదరవన/వికీయ శటలకు తీస్ుకువ ళాీరు.  

బహుశట పూర్టానుభవొం లేకపో వటొంవలల  కటబో లు, మన త లొంగ్టణా 
మితుర లతయ ఇదర క ొంత వివటదాస్పదమెైొందర. దీనికత బదులుగ్ట వటరు సటామి 

నార్టయణ్ మొందరరొం ఉనన అక్షరధాొం తీస్ుకు వ ళలవలసినదరగ్ట వతితడ ిచేశటరు. 
అయిత ే అదర టూరు పటయకజేీలల లేదని గటిాగ్ట తిరస్కర్చొంచి పరయటనను 
అొంతటితయ ముగ్చొంచి ఒపపొందొం పరకటరొం సటయొంతరొం ఏడు గొంటలకు, ఉదయొం 
బయలుదరే్చన పరదశేటనికత చరే్టిరు.  
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మా బస్ ఒక ర్టతిరకత మాతరమయ ఉొండటొంతయ ఆ ఉదయొం పరయటనకు 
బయలుదరే్ ే ముొంద ే గదర ఖాళీ చయేవలస ి వచిిొందర. అయిత ే ఆ లాడిు  
నిర్టాహకుడు, మా సటమాను భదరపరచటానికత, పరయటన నుొంచి తిర్చగ్చ వచాిక 

సటననొం చసే ి దుస్ుత లు మారుికోనటానికత అదనపు రుస్ుమయమీ లేకుొండా 
అవకటశ్ొం కలిపొంచాడు. బస్ుా దరగ్చన వ ొంటన ే లాడముకత చేరుక ని ఆ వ స్ులు 
బాటటను ఉపయోగ్చొంచుకునానము.  

ఆ ర్టతిరక ే హర్చదాారుకు మా పరయాణొం. మయము వ ళీవలసని డిలీల 
డేహాూదూను 4041 న ొంబరు ముసో ార్ీ ఎక్ా పెరస్ ర్టతిర గొం.9.30ని. లకు 
డిలీలలలని  మర్ో సేాష్ను 'స్ర్టయ్ ర్ోహిలాల ' నుొంచి బయలు దేరుతుొందర. 
నూయడలిీల సేాష్ను నుొంచి ఆ సేాష్ను స్ుమారు తొమిమదర కతలలమీటరుల ొంటటొందర. 
ఒక ఆట  ోవయకతతని స్ొంపరతిొంచగ్ట పరయాణానికత అరగొంట లలపనేనీ, ఎనిమిననరకు 
బయలుదరే్చత ే స్కటలొంలల సేాష్నుకు చరేిగలననీ, వొంద రూపటయలిమమనీ 

అడగి్టడు. స్ర్నేని ఒపుప కునానను. అపుపడు స్మయొం ఏడుననర్ ే
అయిొందర. అొంతసపేు వేచి ఉొండటానికత కూడా ఆతనూ  ఒపుపకునానడు. ఆ 

వయవధరలల ఆగ్టీ  డిలీల పరయటనలలల తీసిన ఫో టోలతయ నిొండిపో యిన నా క మెర్ట 
మెమర్ ీ కటరుు లలని స్మాచార్టనిన స్మీప ఇొంటర్ నట్ షటపులల సీడమ మీదకు 
మార్చపొంచుకుని  చక చకట భోజనొం చసే ిఆట  ోఎకటకము. నిర్ీీత స్మయానికత 
ర్ ైలు బయలుదేరటొం తయట ేమా డిలీల పరయటన ముగ్చసిొందర. 
హర్దవార్ 

4వ తేద ీ మొంగళవటరొం. ఉదయొం గొం.5.45 ని.లకు హర్చదాారులల 
దరగ్టము.ఆగ్టీ  డిలీల లలల వలెన ే ఇకకడ కూడా బిొంబాధ్ర్, మాకు స్హాయ 
పడటానికత తన స్హచరుడనిి నియోగ్చొంచాడు. అయిత ేఅొంత వేకువన ే అతను 
సేాష్నుకు ర్టవలసని అవస్రొం లేకుొండా మా గమనానిన ఫో ను దాార్ట 
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త లుస్ుకుొంటూ, ఎపపటకిపుపడు తగు స్ూచనలు ఇస్ూత  ఉనానడు. ఆ 

కీమొంలల ర్ ైలు దరగ్చన వ ొంటన ేఇచిిన మొదట ిస్ూచన, సేాష్ను స్మీపొంలల 
నునన ర్టజ్ డమలక్ా హో టలుకు వ ళీమని. అపపటకి ే స్ొంబొంధరొంచిన వటర్చతయ 
మాటాల డ ిగదర ఏర్టపటట చేయటమయ కటక మాకు అవస్రమెనై అనిన స్లహాలూ, 

స్ూచనలూ, స్హాయమూ అొందరొంచ వలసనిదరగ్ట ఆ హో టలు వటర్చకత 
చ పపియునానడు. వృతిత  ర్ీతాయ అతను మీడియా ఉదోయగ్చ అయినపపటకి,ీ 

సటథ నికుడు. హో టలు వటర్చతయ మాటల స్ొందరభొంగ్ట అతను కటస్త  సిథతిమొంతుడూ, 

పలుకుబడ ికలవటడుగ్ట అరధమయిొందర.  ర్చక్షా ఒకట ిమాటాల డుకుని హో టలుకు 
చేర్టము. పర్చచయొం పూరతయి ర్చజిసా్రులల నా వివర్టలు నమోదు చేస్ుకుని 

గదర కటేాయిొంచారు. ఏ విధ్మెైన అడాానుా పుచుికోలేదు.  గదరలల సిథరపడ ి

కటఫ ీ సేవిొంచి సటననాలు కూడా పూరతయాయక ర్చసెపేను వటర్చకత మా యాతరా  
పరణాళికలల ర్ ొండు ర్ోజులు కేటాయిొంచుకునానమనీ ఆ స్మయొంలల 
వీలయిననిన పరదేశటలు దర్చవొంచటానికత స్ూచనలు కోరగ్ట ఈ ర్ోజువటర్ ీ

యాతరలు నిరాహిొంచ ే పెైవైటేట స్ొంస్థ  వటర్చ వివర్టలు త లియజసే,ి ఒక 

కురీవటనిని మాతయ పొంపిొంచారు. అతను వ ొంటర్టగ్ట, స్మీపొంలలని ఆ యాతరా  
బస్ుాలు బయలుదేర్ ేపరదశేటనికత వ ళిల, ఉనన వటటలిల  కటస్త  అనుకూలమెైన 

 సీటటల నన  బస్ుాలల కూరుినానము.  
ఇద ేఅధాయయొంలల ఒక స్ొందరభొంలల పేర్ొకననటటల  గరుడ పుర్టణొంలల 

చ పపబడని భారత దశే్ొంలల అతయొంత పరధాన పుణయక్షతేరా లలల మాయాపుర్చ అని 

పేరుగల ఈ హర్చదాారు కూడా ఒకట.ి దీనికత గొంగ్టదాార్ అన ే  పరేు కూడా 
ఉొందర. నిజానికత గొంగ్టనదర ఇకకడ ే పటర రొంభొం కటలేదు. గొంగ్ోతిరకత ఎగువన 

గ్ోముఖ్ వదద  ఉదభవిొంచిన భాగ్రీథర దేవపరయాగ వరకూ వచిి, కేదార 

పరాతాలలల ఉదభవిొంచిన మొందాకతనీ, బదర్ ీనుొంచి వచిిన అలకనొందలతయ 
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స్ొంగమిొంచి అకకడ నుొంచి గొంగ్ట నదరగ్ట పరసటత నొం పటర రొంభస్ుత ొందర.  ఈ 

దేవపరయాగ హర్చదాారుకు 30 కతలలమీటరల ఎగువన ఉనన ర్చషీకషే్ కు కూడా 
మర్ో 30 కతలలమీటరల ఎగువన ఉననదర. అొంట ేహర్చదాారులల పరవశేిొంచటానికత 
పూరామయ స్ుమారు 60 కతలలమీటరుల  గొంగ్ట నదరగ్టన ే పిలువబడుతుననదర. 
అయినా ఈ హర్చదాారుని మాతరమయ  గొంగ్టదాారమని ఎొందుకు పెర్ొకొంటార్ో నా 
పర్చశ్రలనకు అొందలేదు. ఏదర ఏమెైనా ఈ ర్చషీకశేూ, హర్చదాారూ ర్ ొండూ కూడా 
పరతి హిొందువూ తపపనిస్ర్చగ్ట దర్చవొంచవలసిన పరసదిధ  పుణయ క్షేతరా లు. 

యాతిరకులతయ నిొండని బస్ుా ఎనిమిదర గొంటలకు బయలుదేర్చ  
ముొందుగ్ట మాయాదేవి ఆలయానికత వ ళిీొందర. పదక ొండవ శ్తాబాద నికత చ ొందరన 

ఈ దవేటలయొం శ్కతత పీఠటలనినటలిలకత పుర్టతనమెనైదరగ్ట చ బుతారు. 
అకకడనుొండ ి ఆనొందమాయి ఆశ్ీమానికత వ ళాీము. 1896-1982 మధ్య 
జీవిొంచిన ఒక  మహిళ తన బాలయొంలల బ ొంగ్టలీ వరీమాలలలని అచుిలు 
హలుల లూ ఒక ే ఒకక ర్ోజులల అభయసిొంచటొం దాార్ట అసటధారణ పరజాా  
పటటవటలను పరదర్చవొంచి  తదనొంతర కటలొంలల ఆధాయతిమక పరవచనాలతయ  
ఆనొందమాయిగ్ట పరసిదరధ  ప ొందరన  నిరమలా స్ుొందర్చ. ఈమె బో ధ్నలకు శీ్రమతి 

ఇొందరర్ట గ్టొంధ,ీ ఆమ ె తలిల కమలా న హరూ  వొంట ి వటరు ఎొందఱో్  

పరభావితమెనైారు. ఆశ్ీమొంలలనునన ఆమ ె స్మాధరని దర్చవొంచి శ్ీదాధ ొంజలి 

ఘ్టిొంచి అకకడ నుొంచి ర్చషీకషే్ పరయాణ మయాయము.  
ర్ష్ీకేష్ 

హిమాలయాల పటదాల చ ొంత 

శివటలిక్ పరాత శేణీిలల ఉనన పరముఖ 

పుణయక్షతేరొం ర్చషీకషే్.   కేవలొం పుర్టతన 

ఆలయాలే కటక అనకే ఆశ్ీమాలకు 
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న లవులు. ఈ హర్చదాారూ, ర్చషేకశేూ. అటటవొంట ి ఆశ్మీాలలల ర్చషీకషే్ 

మారాొంలల నునన స్పతర్చే ఆశ్మీొం పరధానమెనైదర. వశిషా్ కశ్యపటదరగ్ట అతిర, 
విశటామితర, జమదగ్చన, భరదాాజ గ్ౌతమ మహరుే లు తపస్ుాలు ఆచర్చొంచి  

అనకే యజాా లు, యాగ్టలు చసేిన పరదశే్ొంగ్ట చ పపబడిొందర. ఇకకడ గొంగ్టనదర 
ఏడు పటయలుగ్ట పరవహిొంచటొం చూసటత ము. మధాయహనొం పన నొండు గొంటలకు 
ర్చషకీేష్ చేర్టము. 

 గొంగ్టనదరకత ఇరువ పైులా స్ుమారు నాలుగ్సే ిచదరపు  కతలలమీటరల 
పర్చధరలల  విస్తర్చొంచి ఉొంటటొందర. నదరని దాటటానికత ఉనన ర్ ొండు పరధాన 

వొంత నలు ఒకట ిర్టొం ఝూలా, ర్ ొండవదర లక్షమణ ఝూలా. పటాణానికత చ ర్ొక 

చివర్ట ఉొంటాయి. వీటికత ఏ విధ్మెైన స్తొంభాలూ ఉొండవు. ఇరు ఒడుు లపె ై
నునన భార్ ీ స్తొంభాలపె ై నుొంచి వేరలాడ ే తరా ళీ ఆధారొంగ్ట ఏరపర్చచిన బాట 

కేవలొం కటలి నడకకు దరాచకీ వటహనాలకు మాతరమయ పర్చమితొం. అొందుచతే, 

ఒక పరదేశ్ొంలల బస్ుా దరగ్చపో యాొం. నదరకత ఇవతలవ పైు ఉనన శీ్ర స్చాి 
అఖిలేశ్ార్ మహాదేవుని మొందరరొం 
మొదలెైనవి దర్చవొంచి, కటలినడకన లక్షమణ 

ఝూలా మీదుగ్ట నదరని దాట ి అవతలి 

ఒడుు కు వ ళాీము. అకకడ ఉనన 

ఆలయాలలల పరముఖొంగ్ట చ పుపకోదగాదర 
పదమూడు అొంతస్ుత లతయ పరాత  

సటనువుపె ై నిర్చమతమెనై తరయొంబకశే్ార 

ఆలయొం.  అతయొంత ఆకరేణయీొంగ్ట ఉొంటటొందర. ఆశ్మీాలలల పరధానమెనైదర 
శివటనొంద ఆశ్ీమొం. యాతిరకులు  బస్ చేయటానికత దీనిలల వస్తి సౌకరయొం 
కూడా ఉొందర. ఈ పటర ొంతొంలలన ే ఉతతర్టఖొండ్ ర్టషా్ర పరభుతా గర్టాల్ మొండల 
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వికటస్ నిగొంకు చ ొందరన వస్ుత  పరదరవన/వికీయశటల కూడా ఉననదర. దీనిలల 
క నిన రుదరా క్షలు, ఒక పూస్ల హారొం క నుగ్ోలు చేసటము.   

అకకడనుొంచి జీపులలల ను, ఆటోలలల నూ బృొందాల వటర్గీ్ట ర్టొం ఝూలా 
పటర ొంతానికత వ ళాీము. అకకడఉనన తిరవేణ ీ ఘ్ాటటలల యాతిరకులు  గొంగ్ట 
నదరలల పుణయ సటననాలు చేసటత రు. స్మీపొంలల గ్తీా  మొందరర్ ఆశ్ీమొం, మర్ో 
దేవటలయొం ఉనానయి. ఇవనీన తిలకతొంచి 'చోటవిటలా' హో టలులల భోజనొం చేస ి

ఈ సటర్చ పడవలల నదరని దాట ి అకకడ  నిర్కీ్షిస్ుత నన  బసెాకతక సటయొంతరొం 
అయిదు గొంటలకు తిర్చగ్చ హర్చదాారు చరే్టము. ఈ  చరణొంలల భారత మొందరర్, 

వ ైషోీ దవేీ మొందరర్ మొదలెైన వటటికత తీస్ుకు వ ళాీరు. జమూమ కటశ్రమరులలని 

వ ైషోీ దవేీ ఆలయానికత ఇదర పరతీక. బహుళ అొంతస్ుత లతయ ఉొంటటొందర.  
మయము ర్చషీకషే్ లలని నడకతయ శ్కతత హీనులమవటొంతయ తయటి 

పరయాణీకులలల శ్కతత ఉననవటరు వ ళిల తిర్చగ్చ వచేివరకూ బస్ుాక ే

పర్చమతమయాయొం. తిర్చగ్చ బస్ుా 
బయలుదరే్టక గొంగ్ట నదరకత స్మీపొంలల 
బస్ుా దరగ్చ హారతి కటరయకీమొం 
తిలకతొంచటానికత హర్చ-కత-పౌడమ కత 
అభముఖొంగ్ట నదరకత అవతలి వ ైపున 

అనువ నై స్థలొం చూస్ుకుని 

ఆసనీులమయాయొం. ఆరు గొంటలకు కటరయకీమొం మొదలెైొందర. 
 "జయ జగదీశ్ హర్.ే.." అన ే హారతి గ్ీతొం మార్ోరగోుతుొండగ్ట 

స్ుశిక్షితులెైన వయకుత లు అనకే దీపటలతయ కూడని బరువ ైన పర్చకర్టనిన 

స్ొంగ్తీానికత అనుగుణొంగ్ట లయబదధొంగ్ట తిరపుపతూ చసే ేవినాయసటలు హృదయొంగ్ట 
ఉొండ ి చూపరులకు భకతతపటరవశ్యొం కలిగ్చస్ుత ొందర. ఆ కటరయకీమొం ముగ్చసటక 
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వొంత న మీదుగ్ట గొంగ్ట నదరని దాట ి భోజనొం చేస ి హో టలు గదరకత చేరుక ని 

స్ొంతృపిత కరమెైన ఆ ర్ోజును ముగ్చొంచాము.  
5వ తేద ీబుధ్వటరొం. హర్చదాారులల దరవనీయ స్థలాలనినటనిీ కతీతొం 

ర్ోజు బస్ుా వటర్చ టూరు పటయకేజీలలన ే చూసేశటము. వటటిని మినహాయిొంచి  
ఈర్ోజు మయము స్ాయొంగ్ట కటరయకీమానిన రూప ొందరొంచుకునానము. 
ఇొందుకోస్మని హో టలు వటరు నాలుగు వొందలకు ఆట  ోఒకట ిమాటాల డ ిసిదధొం 
చేశటరు. ఎనిమిదర గొంటలకు బయలుదేర్చ ముొందుగ్ట ర్టొందవే్ బాబా 
నిరాహసి్ుత నన పతొంజలి యోగ పీఠటనికత వ ళాల ొం. అకకడ నుొంచి నీల పరాత 

శిఖరొంపె ైనునన చొండమ దవేి ఆలయానికత వ ళాల ొం. ఇకకడ కీీస్ుత  శ్కొం ఎనిమిదవ 

శ్తాబదొంలల  ఆదర శ్ొంకర్టచారుయలవటరు, ఈ అమమవటర్చ  మూల విర్టటటా ను   
పరతిషిాొంచగ్ట 1929వ స్ొంవతారొంలల   అపపట ి కటశ్రమరు ర్టజు స్ుచత్ సిొంగ్ 

పరస్ుత త ఆలయానిన నిర్చమొంచాడట. ఆలయొం చిననద నైా మనోహరొంగ్ట ఉననదర. 
పరకకన,ే అొంజనా స్మయతుడ నై హనుమొంతుని ఆలయొం ఉననదర. ఈ నీల 

పరాత శిఖరొం చేరుకోవటానికత మూడు కతలలమీటరల కటలిబాట ఉననదర. కటని 

ఎకుకవమొందర భకుత లు క ొండ దరగువన గ్ౌర్ ీ శ్ొంకర్ ఆలయొం వదద  నుననఒక 
సేాష్ను నుొండ ిర్ోప్ కటరులల వ ళిల వసటత రు. గొంగ్ట నదరకత మర్ోవ పైున హర్చదాారు 
పటాణొంలల, మానసటదేవి మొందరరొం ఉనన మర్ొక చినన గుటాకు కూడా 
ఇటటవొంట ి సౌకరయొం ఉొండటొంతయ భకుత లొందరూ సటధారణొంగ్ట ర్ ొండు 
ఆలయాలను దర్చవసటత రు కనుక, మొదట దర్చవొంచిన ఆలయొం వదదన ేర్ ొండవ 

దానికత కూడా ర్టనూ పో నూ టిక టటల  తీస్ుకున ే స్దుపటయొం కలిపొంచారు. 
తదాార్ట ర్ ొండు సటరుల  లెైనులల నిలబడ ిటిక టటల  తీస్ుకున ేశ్ీమ తొలగ్చొంచారు. ఆ 

మయరకు రుస్ుములల ర్టయితీ కూడా ఉననదర.  
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ర్ ొంటకి ీ కలిప ి టిక టటల  తీస్ుకుని పెైకత వ ళాీము. అమమ వటర్చని , 

హనుమొంతుని దర్చవొంచి క ొండ దరగ్చ భోజనొం చేస ి మానసటదవేి ఆలయానికత 
వ ళాీము. నాలుగ్చొంటకిలాల   పరయటన కటరయకీమొం ముగ్చొంచుకుని గదరకత తిర్చగ్చ 
వచాిము. క దరద  సేపు సేద తీర్చ మళీీ హర్చ-కత-పౌడికత చేర్టము. ఈసటర్చ హారతి 

జర్చగ్ ేఒడుు  వ పైు నుొంచి కటరయకీమొం తిలకతొంచాము. తదనొంతరొం, అకకడ ఉనన 

మిగతా ఆలయాలను దర్చవొంచి, రదీదగ్ట నునన స్ననని వీధ్ులగుొండా 
కటలినడకన హో టలు చరేుకునానము. హో టలు ఖాళీ చేయవలసని స్మయొం 
ఆస్ననమయిొందర. బిలుల  ఎొంత అయిొందని అడుగగ్ట, ఏమీ ఇవానవస్రొం 
లేదనానరు. నేను ఊహిొంచని ఈ స్మాధానొం చాలా ఇబబొందర పెటిాొందర.  'ననున 

ఇకకడకు పొంపనివటరు చ లిలొంచార్ట?" అని అడగి్టను. లేదనానరు. 'మర్చ 
ఎవరూ చ లిలొంచకుొండా మయము ఉచితొంగ్ట ఎలా ఉొంటాము" అొంటూ, ననున 

ఇకకడకు చేర్చిన అజాా త వయకతతకత (బిొంబాధ్ర్ సేనహతిుడు) ఫో ను చేస ి

కృతజాతలు చ బుతూ అస్లు విష్యొం అతనిన ేఅడగి్టను. "స్ర్!ే ననేు వటర్చతయ 
మాటాల డుతాను" అనానడు. మరుక్షణొం హో టలు ఫో ను మోర గ్చొందర. హో టలు 
ఉదోయగ్చ  స్ొంభాష్ణ పూర్చత చేస,ి ఫో ను మూససే్ూత  నావ పైు చూసి   "స్ర్!ే మీకు 
తయచినదదేో  ఇవాొండ"ి అనానడు. ఇబబొందర క ొంత స్డలిొందర. బో రుు  మీద వటర స ి 
ఉనన రుస్ుము వివర్టలు పర్చశ్రలిొంచాను. మయమునన గదరకత ర్ోజుకు అద ద   
ఎనిమిదర వొందలు. అొంట ే ర్ ొండు ర్ోజులకు పదహారు వొందలవుతుొందర. 
పదానలుగు వొందలు అతని చతేిలల పటెాా ను. లెకకబ టిా, ఆరు వొందలు తిర్చగ్చ 
ఇచేి సటడు. కృతజాతలు మినహా మర్ేమీ చ పపవలసని అవస్రొం ర్టలేదు. ర్టతిర 
గొం.8.35ని.లకు బయలు దేరవలసని డ హాూడూన్ వటరణాస ి 4266 నొంబరు 
జనతా ఎక్ా పెరస్ లల లకోనకు వ ళీటానికత సేాష్నుకు చేర్టము.  
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ఈ టరయిను దేహాూడూను నుొండ ి ర్టవలస ిఉననపపటకి,ీ హర్చదాారు 
నుొంచి ర్ ొండు సీల పరు కోచలు జత చేసటత రు. ఆ కోచలు మర్ో పటల టటఫటరొం మీద 

అపపటకి ేసదిధొంగ్ట ఉనానయి.  పో రారు స్హాయొంతయ మాకు కేటాయిొంచబడని 

బరుత లలల కుదురుకునానము. ఎొంతగ్ట అలిసిపో యి ఉనానమొంట,ే పరధాన 

టరయిను ఎపుపడు వచిిొందో , ఈ కోచలు దానికత ఎపుపడు తగ్చలిొంచార్ో కూడా 
త లియనొంతగ్ట నిదరపో యాము. టిక టల  తనిఖీ కోస్ొం టటీీయి తటిా లేపసె్ర్చకత 
ర్ ైలు వగేొంగ్ట వ ళుతుననదర.   

మరునాడు నిర్ీీత స్మయానికత అరగొంట ఆలస్యొంగ్ట లకోనకు 
చేర్టము. బిొంబాధ్ర్ వటహనొంతయ స్హా సేాష్నుకు వచిి తన నివటసటనికత 
తయడకకని వ ళాీడు. ఆ ర్ోజు మహాశివర్టతిర పరాదరనొం. ఉపవటస్ొం ఉొందామని 

నిశ్ియిొంచుకునానొం. అొందుచతే ఫలహారొం, భోజనాల పరస్కతత లేదు. సటననాలు 
చేస,ి తను ఏర్టపటట చేసిన వటహనొంలల పదరననరకు అయోధ్యకు 
బయలుదరే్టము. స్ుమారు నూటముపైయి కతలలమీటరుల  పరయాణిొంచి ఒొంట ి

గొంట అవుతుొండగ్ట అయోధ్య చేర్టము.  
నిరీయిొంచిన పరదేశ్ొంలల మా ర్టకక  ైనిర్ీక్షసి్ుత నన బిొంబాధ్ర్ సేనహితుని 

గుర్చతొంచి పర్చచయొం చేస్ుకోగ్ట అతను మా వటహనొంలల ఎకతక నేరుగ్ట ర్టమ 

మొందరర్టనికత తీస్ుకువ ళాీడు. స్ుమారు ఒక కతలలమీటరు దూరొం 
కటటా దరటామెైన అనేక రక్షణ వలయాలను దాటటకుొంటూ విగీహాలుొంచిన  
పటర ొంతానికత చేరుకునానొం. దాదాపు పదర పన నొండు మీటరల దూరొం నుొంచ ే

విగీహాలను దర్చవొంచాలి. అకకడ ఉనన పూజార్చ భకుత లకు తీరథొం మాతరమయ 
ఇసటత రు తపప, టలొంకటయలు మొదలెైనవి స్మర్చపొంచటొం, పరసటద వితరణ కటనీ 

ఉొండవు. ఈ నియమాలనినటినీ శిరసటవహసి్ూత  దరవనొం చేస్ుకునానము. 
బయటకు వచిి దశ్రథ మహాలుగ్ట చ పపబడుతునన పుర్టతన భవనొం, 
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అొందులల రమణయీమెనై వివిధ్ దేవతా మూరుత లను తిలకతొంచి, స్మృదరధగ్ట 
పరవహిస్ుత నన స్రయూ నద ీతీర్టనికత వ ళాీము. ఆ నదరపె ైఉనన ర్ోడుు  వొంత న 

స్ుొందరముగ్ట ఉననదర. దాని కతీొంద సటనన ఘ్ాటటలునానయి. మార్చున 

సటననమాచర్చొంచి అకకడ క దరద  సపేు కూరుినానము. భదరా చలొంలల 
అపుదపేుడో  పదరహనేు స్ొంవతార్టల కతీతొం ఇలాగ్ ేగ్ోదావర్చ గటటా న కూరుినన 

స్ొందరభొం జాపిత కత ర్టగ్ట అద ే అనుభూతికత లలనయాయను. ర్ ొండూ కూడా 
శీ్రర్టమచొందుర ని క్షతేరా లే కటవటొం విశషే్ొం. అకకడకు స్మీపొంలల నునన 

పుర్టతన శివటలయొంలల, ముొందుగ్ట విఘననశ్ారునికత పూజ చేస ి తరువటత 

ఈశ్ారునికత అభషకే పూజలు స్మర్చపొంచాొం. అకకడ నుొంచి, భవిష్యతుత లల 
ర్టమునికత నిర్చమొంప తలపటెిాన ఆలయ నిర్టమణానికత  ఏర్టపటటల  జరుగుతునన   

పటర ొంగణానికత వ ళాీము.   
ఆలయానికత అవస్రమెనై ర్టతి స్తొంభాలు, దూలాలు, పె ై కపుపకు 

పలకలు మొదలుకుని పరవేశ్ దాారొంతయ స్హా స్రాొం సిదధొం చేస ిఉొంచబడాు యి. 

అతయొంత కళాతమకొంగ్ట ఉనన వటటనినినటినీ ఆస్కతతగ్ట తిలకతొంచాము. ఆలయొం 
పూర్చత స్ారూపొం కూడా నమూనా రూపొంలల ఏర్టపటట చయేబడ ిఉొందర. 

      
      

           ఇకకడితయ మా అయోధ్య యాతర కూడా పూరతయిొందర. మాతయ ఉనన 

బిొంబాధ్ర్ సేనహతిునితయ కలిస ి టీ సేవిొంచి అతని వీడోకలు తీస్ుకుని 
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అయిదుననరకు తిరుగు పరయాణమయాయొం. నగరొంలల పరవశేిొంచాక టరా ఫిక్ రదీద  
కటరణొంగ్ట ఈ సటర్చ పరయాణొం నాలుగు గొంటలకు పెైగ్టన ేపటిాొందర. బిొంబాధ్ర్ 

నివటసటనికత చేర్టేపపటికత తొమిమదరననర దాటిొందర.  
వారణవసి  

7వ తదే ీశుకీవటరొం ఉదయొం ఏడు గొంటలకు లకోన వటరణాస ిఇొంటర్ 

సిట ీ ఎక్ా పెరస్ లల బయలుదరే్చ మధాయహనొం ఒకటనినరకు వటరణాసలిల 
దరగ్టము. వొంద రూపటయలకు ఆట  ో మాటాల డుకుని బ ొంగ్టలీ టోలా 
గలీలలలనునన ఆొంధరా శ్ీమానికత చరేుకోగ్ట అకకడ గదులు ఖాళీ లేవని చపటపరు.. 
పరకకన ే ఉనన అననపూర్టీ  యాతీరనివటస్ లల ర్ ొండవ అొంతస్ుత లల ఒక 

గదర లభొంచిొందర. దానిలల చేర్చపో యాము. దీని అధరపతి విజయనగర్టనికత 
చ ొందరన శీ్ర నరస్యయగ్టరు. అపుడపుడు స్తీస్మయతొంగ్ట కటశ్రకత  వచిి 
పో తుొంటారు. అలా వటరు. వచిిన స్మయొంలలన ేమయమూ వ ళీటొంతయ వటర్చ  
పర్చచయొం కూడా కలిగ్చొందర. సటథ నికొంగ్ట ఉొంటూ  నిరాహణ చూసవేటరు 
విజయవటడకు చ ొందరన శీ్ర ర్టొంబాబుగ్టరు. ఇదదరూ యువకులు, ఉతతములు 
మొంచి స్ొంసటకరవొంతులు. (ఈ యాతర తరువటత మర్ో ర్ ొండు సటరుల  కటశ్ర 

వ ళిీనపుడు కూడా ఇకకడ ే బస్ చేసటము. 2013 నవొంబరులల  మయము 
నాలుగవ సటర్చ కటశ్ర వ ళిీనపుడు దీని యాజమానయొం మార్చపో యిొందర) ఈ 

భవనానికత కవేలొం ఇరవ  ైగజాల దూరొంలలన ేఅఖిల భారత బరా హమణ కర్చవ న  

నితాయననదాన స్తరొం ఉననదర. ఆ ర్ోజుకు చివర్చ బొంతిలల భోజనొం చేసటేపపటికత 
స్మయొం మూడు గొంటలయిొందర. గదరకత తిర్చగ్చవచిి క దరదసపేు విశ్మీిొంచాము. 
అయిదు గొంటలకు పర్చస్ర్టలను పర్చచయొం చేస్ుకున ే కీమొంలల బయటకు 
ర్టగ్ట ఎకకడో  వేర్ ే ర్టషా్రొంలల ఉనానమన ే భావన ే కలుగలేదు. ఎొందుకొంట ే ఆ 

పటర ొంతొంలల బస్చసే ే యాతిరకులొందరూ త లుగువటర్.ే ముఖయొంగ్ట యాతరా  
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స్ొంస్థలవటర్చ బస్ుాలలల వచేి వటరు. ఆ వీధరలలని దుకటణదారులు సటథ నికులే 
అయినా, చాలామొందర త లుగు ధార్టళొంగ్ట మాటాల డుతునానరు. ట ీ సేవిొంచి 

మానస్ స్ర్ోవర్ ఘ్ాటటకు వ ళిల అకకడ నుొండ ిమటెల  మీదుగ్ట నడుచుకుొంటూ 

కేదార్ేశ్ార ఘ్ాటటకు వ ళాీము. అకకడ చలల  గ్టలిలల క దరదసపేు కూరుిని 

కేదార్ేశ్ారుని దర్చవొంచి గదరకత చరే్టము. కర్చవ న స్తరొంలల ర్టతిర పూట ఫలహారమయ 
ఉొంటటొందర. అదర త చుికుని గదరలలన ేభుజిొంచి విశ్మీిొంచాము.  

మా ఈ యాతరా  పరణాళికలల కటశ్రలల ఉొండతలపటెిాన మొతతొం అయిదు 
ర్ోజులలల 8వ తేద ీర్ోడుు  మారాొం దాార్ట అలహాబాదు వ ళిలర్టవటానికత, 11వ తదే ీ

ర్ ైలు మారాొం దాార్ట గయ వ ళిల తిర్చగ్చ వటరణాస ిర్టవటొం, తుదరగ్ట 12వ తదే ీర్టతిర 
గొం.8.55 ని.లకు 7092 న ొంబరు పటటాన- సికతొందర్టబాదు   ఎక్ా పెరస్  లల 
స్ాస్థలానికత బయలుదరేటానికత కటరయకీమొం ఖర్టరయిొందర. అయిత ే గత పదర  
ర్ోజులుగ్ట నిర్చార్టమొంగ్ట సటగ్చన  యాతర వలన  కటబో లు నాకు స్ాలపొంగ్ట 
జారొం వచిిొందర. ఆ సిథతిలల  అలహాబాదు పరయాణానికత సటహసిొంచలేక ఆ 

ఉదయొం ఒకసటర్చ విశేాశ్ారుని దరవనొం మాతరొం చసే్ుకుని, మిగతా ర్ోజొంతా  
గదరక ే పర్చమితమయాయను. సటయొంకటలొం బో టట ఒకట ి మాటాల డుకుని 

గొంగ్టనదరలల విహర్చొంచాము.  
11వ తేద ీ గయకు వ ళీటానికత గ్టను ఉదయొం నాలుగుననరక ే

సేాష్నుకు చేరుకోగ్ట, ఉతతర్టదర ర్టషటా ర లలల విదుయచికతతలల తీవర అొంతర్టయొం 
కటరణొంగ్ట ర్ ైళలనీన నిరవధరకమెైన ఆలస్యొంతయ నడుస్ుత నానయి. క నిన ర్ ైళుీ 
రదదయాయయి. మయము వ ళీవలసిన 2382 న ొంబరు నూయ డలిీల కోలకతా ‘పూరా’ 
ఎక్ా పెరస్ ఎపుపడు వస్ుత ొందో , అస్లు వస్ుత ొందో  ర్టదో  కూడా ఎవరూ చ పపలేని 

సిథతి న లక నగ్ట, ఆ పర్చసిథతిలల గయ వ ళీటొం శేీయస్కరొం కటదనిపిొంచి 

ఖర్టరయిన టిక టటల  రదుద  చేయిొంచాను. ఇదర ఎలాగూ రదదయిొందర కనుక ర్ ొండు 
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ర్ోజుల కతీతొం అస్ాస్థత కటరణొంగ్ట విరమిొంచుకునన అలహాబాదు పరయటన 

క నసటగ్చదాద మని అకకడ ి క్షేతర పుర్ోహతిులెైన శీ్ర హర్చ జగనానధ్ శటసిత  ై గ్టర్చని 

ఫో నులల స్ొంపరతిొంచగ్ట అలాహాబాదు చేరుక నిన వ ొంటన ే  తమకు ఫో ను 
చేయవలసనిదరగ్ట స్ూచిొంచారు. ఏడు గొంటలకు బసెాకతక పదక ొండు గొంటలకు 
అలహాబాదులల దరగ్చ చ పిపన విధ్ొంగ్ట ఫో ను చేయగ్ట వటరు నియోగ్చొంచిన 

మనిష ిమయము బస్ుా దరగ్చన చోటికత వచిి తిరవణే ీఘ్ాటటకు చేర్టిడు.  
అకకడ చేయవలసని కటరయకీమాల విధర విధానాలు, అొందుకు కటగల 

ఖరుి వివర్టలు త లుస్ుకునానక, ననేు తపపనిస్ర్చగ్ట నిరార్చతొంపవలసిన 

పితృదవేతలకు పిొండ పరదాన కటరయకీమొం, నా శీ్రమతి వేణదీానొం (ఋతుకీమొం 
నిలిచిపోయిన స్ుహాసనిులు చేస ే ఒక విశిషా్ కటరయకీమొం. నేను సేకర్చొంచిన 

స్మాచారొం పరకటరొం ఈ కటరయకీమొం స్రస్ాతీ నదర అొంతర్టాహనిిగ్టనునన  ఒకక 
అలహాబాదు తిరవేణ ీస్ొంగమొంలల మాతరమయ చేసటత రు) చేయటానికత స్ొంకలిపొంచు 
కుని, తతాొంబొంధ్మెనై రుస్ుములు చ లిలొంచి ముొందుగ్ట పడవలల వ ళిల నదర 
మధ్యలలని స్ొంగమొంలల సటననొం చేశటము. ఇకకడ గొంగ్ట యమునల నీరు 
ర్ ొండు రొంగులలల స్పషా్ొంగ్ట కనిపిస్ుత ొందర. తిర్చగ్చ ఒడుు కు చేర్టక తలపటెిాన ర్ ొండు 
కటరయకీమాలు యథావిధరగ్ట నిరార్చతొంచసే్ర్చకత స్మయొం ర్ ొండుననర అయిొందర. ఈ 

కటరయకీమాలు నిరాహిొంచ ే వటర్చకత శటసిత  ై గ్టర్చొంటోల   భోజన ఏర్టపటట   కూడా 
ఉననదర కటనీ, కటలాతీతొం అవటొంతయ వటర్చకత ఇబబొందర కలిగ్చొంచటొం ఇషా్ొం లేక 

నేరుగ్ట బస్ుాసటా ొండుకు వ ళిల బసెాకతక ర్టతిర ఏడుననరకు వటరణాస ిచేర్టము.  
ఆ మరునాడు ఉదయొం మర్ొకసటర్చ విశేాశ్ారుని దరవనొం చసే్ుకుని, 

అలాగ్ ే అననపూర్టీ , విశటలాక్షులనూ సేవిొంచాము. గొంగ్టనదరకత 
అవతలవ పైునునన వటయస్ కటశ్ర, తిర్చగ్చ వ నకుక వచిి కటలభ ైరవ ఆలయొం, 
గవాలమమ దవేటలయొం, తులస ీ మానస్ మొందరర్, బ నారస్ హిొందూ 
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విశ్ావిదాయలయ ఆవరణలల బిర్టల  వటర్చ  విశ్ానాధాలయొం మొదలెైనవి దర్చవొంచి 

భోజనాొంతరొం క ొంత సపేు విశ్మీిొంచి, సటయొంతరొం క ొంతసపేు గొంగ్ట తీరొంలల 
గడపి,ి కేదార్శే్ారుని దర్చవొంచాము. సటమాను స్రుద కుని  గదర ఖాళీ చేస ి

ఎనిమిదర గొంటలకు ర్ ైలేా సేాష్నుకు చేర్టము.  
అరగొంటతయ మొదలెైన ఆలస్యొం ఆరు గొంటలయి త లలవటరు ఝామున 

ర్ ొండు గొంటలకు వచిిన ర్ ైలు, ఆ ఆలస్యొం ఏ మాతరొం పూడుికోక పో గ్ట, 
ఎనిమిదర గొంటలకు పెొంచుక ని,  14వ తేద ీ త లలవటరు ఝామున ర్ ొండు 
గొంటలకు చేరవలసనిదర ఉదయొం పదరననరకు సికతొందర్టబాదు చేర్చొందర. మన 

చేతిలల లేని అనివటరయమెనై ఈ తరహా ఇబబొందులు మినహా ర్ ొండు వటర్టల 

యాతర స్ొంతృపిత గ్టను, విజయవొంతొంగ్టనూ పూరతయిొందర.  
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ర్ ొండవ అధాయయొం 
2008 అకోా బరు 13వ తదేీన మా కుమారుని వివటహొం 

బ ొంగుళూరులల జరపటానికత నిశ్ియమెైొందర. తతాొంబొంధ్మెనై పరయతానలు, 
గృహ స్ొంబొంధ్మెనై భార్ ీ మరమమతులతయ స్హా ఇతర ఏర్టపటల  దృషటా య ఆ 

మిగ్చలిన స్ొంవతార్టనికత ఇక ఏ యాతరా   తలపటాెలేదు. వివటహొం జర్చగ్చ, 
నూతన దొంపతులు వటర్చ వటర్చ ఉదోయగ విధ్ులలల  కుదురుకునానక, క తత  
స్ొంవతారొం జనవర్చ న ల కోస్ొం మళీీ తాజాగ్ట యాతరా  పరణాళికలు రచిొంచటొం 
మొదలెటాా ను.   ఈ సటర్చ దక్షిణ భారత యాతరతయ నూతన స్ొంవతార్టనికత 
సటాగతొం పలికటొం. ఈ యాతరలల క ొంతభాగొం వరకూ హ ైదర్టబాదులలనే ఉొండ ే
మా ఇదదరు కుమార్ తలూ, ముొంబాయిలల ఉొండే కోడలూ,  యాతరా సటొంతమూ 

మాతయ పటటట మా కుమారుడూ ర్టవటానికత నిరీయిొంచుకునానరు. 24వ తదే ీ

మధాయహనొం గొం.12.45 ని.లకు కతొంగ్ ఫిష్ర్ విమానొంలల  బయలుదేర్టము. 
మా ఇదదర్చక ీస్ొంబొంధరొంచి, అొంతకు మునుపు చసేిన విమాన పరయాణాలనీన 

బేగొంపేటనుొంచి కటగ్ట, ఆ స్ొంవతారమయ పటర రొంభమెనై శ్ొంషటబాదు 
విమానాశ్ీయొం నుొంచి  ఇద ేమొదటదిర.   

మధాయహనొం ర్ ొండు గొంటలకు ర్ేణగిుొంట విమానాశ్యీొంలల దరగ్టము. 
అలిపిర్చ చరేుక ని క ొండపెైకత సటమాను బుక్ చేస ి వటహనానిన మరునాడు 
తిరుమలకు ర్టవలసనిదరగ్ట చ పపి నడకతయ తిరుమలకు బయలుదరే్టము. 
ఎనిమిదర గొంటలకు తిరుమల చరే్టము. సటమాను విడపిిొంచుకోటానికత గొంట 

పటిాొందర. రదీద  అసటధారణొంగ్ట ఉొందర. కటటజేీ కోస్ొం చసేిన ముొందస్ుత  
పరయతానలేవీ ఫలిొంచలేదు. స్హాయొం క రకు ఏర్టపటట చసే్ుకునన సటథ నిక 

ఉదోయగ్చ ఒకరు (దేవసటథ నొం ఉదోయగ్చ కటదు) దేవటలయొం స్మీపొంలల ఒక పెైవైేటట 



54 
 

హో టలులల గదులు తీస ిఉొంచాడు. అతన ే మరునాడు స్ుపరభాత దరవనానికత 
 టిక టటల  కూడా త చిిపటెాా డు.   
తిరుమల  

 25వ తేద ీ త లలవటరు ఝామున నాలుగు గొంటలక ే దరవనొం కూయ 
లెైనులల పరవేశిొంచాము. ఎొంత పరతయేక సేవట దరవనమెనైా గర్టభలయొంలలకత 
పరవశేిొంచటానికత ర్ ొండు గొంటలకు పెైగ్ట పటిాొందర. స్ుపరభాత సేవ జర్చగ్చన 

స్ుమారు ఇరవ  ైనిముషటల పటటట సటామి  స్నినధరలల మొండపొంలల కూరుిని, 

తదనొంతరొం దరవనొం చేస్ుకుని ఏడుననరకు బయటకు వచాిొం.  
అలాపహారొం చసే ిగదులు ఖాళీ చసే ితిర్చగ్చ మా అధనీొంలలకత వచిిన 

వటహనొంలల పదర గొంటలకు తిరుచానూరు చేరుకునానొం. అమమవటర్చ 
దరవనానొంతరొం తిరుతతణ ికొంచిల మీదుగ్ట ఆ ర్టతిరకత చ న ైన చేరుకోవలస ిఉొందర. 
అొందుచతే తారగ్ట దరవనొం చసే్ుకోవటలన ేఉదేదశ్ొంతయ తల్క మూడు వొందల 

చొపుపన ఆరుగుర్చక ీ మొతతొం పద దనిమిదర వొందలు చ లిలొంచి పరతయేక దరవనొం 
టిక టటల  తీస్ుకునానొం. అయిత ే యథాపరకటరొం దేవసటథ నొం సిబబొందర బాధ్యతా 
ర్టహతియొం వలల  ఆ టకి టటల  నిరుపయోగమవటమయ కటక అస్లు దరవనమయ 
చేస్ుకోలేక పోయాొం.  

టిక టటల  తీస్ుకున ే వరకూ ఉనన పరతేయక దరవనొం కూయ ఆ కౌొంటరు 
నుొండ ి బయటకు ర్టగ్టన ే మాయమె ై ఏ టికటేూా  లేని వటరు కూడా పెదద 
స్ొంఖయలల చేరటొంతయ మా సిథతి సటధారణ లెైనులల చిటాచివర సిథరపడిొందర. 
ఇదమేని ఎవర్చని అడుగుతాము? అడగి్చనా పటిాొంచుకున ే వటడ వడ నైా 
ఉొంటాడా? అయినా ఇటటవొంటివి స్హిొంచలేని, పరశినొంచ ే నా స్హజ తతతేొం 
ర్ చిగ్ొటాగ్ట  ఆ పరయతనొం కూడా చేశటను. విధర నిరాహణలల ఉననదర ఒక 

సీనియర్ అససిెాొంటట. అతనికత విష్యొం వివర్చొంచగ్ట, టిక టటా  లభొంపజసే ేవరక ే
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తన బాధ్యతయనీ, లెైనును నియొంతిరొంచ ేబాధ్యత తనదర కటదనీ చ పటపడు.   పె ై
అధరకటరుల వివర్టలు ఫో ను నొంబరులు అడగ్టా   నిరలక్షయొంగ్ట స్మాధానొం 
చ పటపడు. విష్యానిన ప డిగ్చొంచినొందువలల  స్మయొం వృధా కటవటొం, మాటా 
మాటా పెర్చగ్చ మనః పరశటొంతత చ దరటొం తపప పరయోజనొం లేదని త లుస్ు. 
కటనీ అతని మీద కస ి తీర్దే లా? ఒక కూీ రమెనై చూపుతయ అదర 
తీరుికుొందామనుకునానను. అతనిలల ఏ మాతరొం స్ునినతతాొం, అభమానొం 
ఉనాన, ఆ చూపు అతనిని దహిస్ుత ొందని కటకపో యినా, అభమానవొంతుడ ైత ే

పరవరతనలల క ొంతయినా పర్చవరతన కలిగ్చొంచి ఉొండదేర. కటనీ,  నా లాొంట ి

వటర్చన ొందర్చని చూస ిఉొంటాడో  కదా! బాగ్ట ముదరర్చ పోయి ఉనానడేమో, అొంత 

మొందపు చరమొంలలనుొంచి నా చూపు అతడ ి మనస్ు దర్చదాపులలల కత కూడా 
చేరుకోలేక పోయిొందర. ననూన, నా చూపునూ లెైటట తీస్ుకునానడు కటబో లు 
"పో ర్ట పో ! అన ే భావటనిన  ఆొంగ్చకటభనయొంతయ మయళవిొంచి  అతనూ 

బదులిచాిడు.  అొంత కస ిలలనూ నాకు నవవాచిిొందర.  
ఇక అపపటకి ేమా వటళుీ దరవనొం మీద ఆశ్ వదరలేస ిశుభరొంగ్ట ఒక 

వటరగ్ట గటటా   మీద గ్ోడనానుకుని  కూరుినానరు. మా పెదద  కుమార్ త, కోడలు 
ఆ దరవనొం టిక టలపె ైలభొంచ ేపరసటదొం లడూు ల క రకు కౌొంటరు వదద  లెైనులల 
నిలబడాు రు. పో నీ అవయినా అనీన ఇచాిర్ట అొంట ేఅద ీలేదు. వటటలిల కూడా 
కోత పటెాా రు. అొందుకు కటరణొం దరవనొం టకి టటల  క నన వటరు పరసటదొం కోస్ొం 
కూడా అొందరూ  లెైనులల నిలబడాలట. లడూు ల విష్యొంలల ఈ నియమానిన 

ఇొంత ఖచిితొంగ్ట పటటిొంచిన వటరు, మర్చ ఆ టిక టటల  తీస్ుకునన వటరొందరూ 
దరవనొం కూడా చసే్ుకునానర్ో లేదో అని కూడా నిర్టద ర్చొంచుకుననటలయిత ే
అొందరమూ దరవనొం చేస్ుకుని మర్ీ  అలాగ్ ేలడూు ల కోస్ొం కూడా లెైనులల 
నిలబడ ే వటరొం కటదూ? వటర్చ ఇషటా ర్టజయొం అలా ఉననపుడు ఎవరు మాతరొం 
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ఏమి చేయగలరు? పటపొం, ముఖాలు  చిననబుచుికుని  ఇచిిన ఒకటో 
ర్ ొండో  లడూు లు  పుచుికుని వచాిరు మా అమామయి కోడలు.. ఇక అకకడ ి

నుొంచ ే అమమవటర్చకత నమస్కర్చొంచి  పదక ొండు గొంటలకు బయలుదేర్టొం.    
తిరుతతణలిల స్ుబరహమణయసటామి దరవనొం చసే్ుకునానక భోజనొం 

చేసటము. గత ర్టతిర స్రయిన నిదరలేమివలలనూ, కతీతొంర్ోజు తిరుమలకు వ ళిీన 

నడక, మర్ ీపరతేయకతొంచి ఉదయొం ఘ్ాటట ర్ోడుు  పరయాణొం ఇవనీన ఒకదానిక కట ి

తయడ ,ై జయలక్షిమకత వటొంతులు కలిగ్చొంచాయి. తతాకరణొంగ్ట తను ఏమీ 

తినలేకపో యిొందర. మళీీ పరయాణొం క నసటగ్చొంచి అయిదుననరకు కొంచి చేర్టొం. 
దేవటలయొంలలని పరధాన పూజార్చ పర్చచయస్ుత ల  దాార్ట పరతేయక పరవశే్ొం ప ొందర, 
స్ొంతృపిత గ్ట దరవనొం చేస్ుకుని కటమాక్ష ి అమమవటర్చ అనుగీహొం ప ొందాము. 
అకకడనుొండ ి వరదర్టజ పెరుమాళుీను కూడా సేవిొంచి, శ్రవణ భవన్ లల 
అలాపహారొం చసే,ి మొంచి కటఫ ీ సవేిొంచి ఏడు గొంటలకు పయనొం తిర్చగ్చ 
క నసటగ్చొంచాము. అవటానికత 76 కతలలమీటర్ేల అయినా చ న నై నగరొంలల 
పరవశేిొంచాక టరా ఫిక్ రదీద  వలల  మయము బస్ బుక్ చేస్ుకునన  చసేిన కొంటీర కలబ్ 
వటర్చ  గ్ స్ుా  హయస్ు చేర్ ేస్ర్చకత ర్టతిర పదర గొంటలయిొందర.  

తిరుపతినుొంచి పటర రొంభొంచిన 
దక్షణి యాతర ఇకకడ  నుొంచి 

క నసటగ్చొంచవలస ిఉననొందుననూ, వటర్చ 
వటర్చ ఉదోయగ విధ్ుల ర్ీతాయ అకకడతియ 
యాతరనుొంచి విరమిొంచుకుని ముొంద ే

ఖర్టరయిన మయరకు మా కోడలు 
ముొంబ కైత,  కుమార్ తలిదదరూ 

హ ైదర్టబాదుకూ ఇకకడ నుొంచి  వ నుదరరగవలస ి యుననొందున చ న నై 
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వ ళీటమయ కటనీ, ఇకకడ క ీ తతగ్ట  పరయటిొంచవలసినదర ఏమీ లేదు. అయితే, మా 
పెదద కుమార్ త ఆడబడుచు, చినన కుమార్ త అతతవటరు చ న నైలల ఉొంటారు.  

26వ తేద ీ ర్చపబిల క్ డ ే నాడు ముొందుగ్ట వటర్చవుర్చ నివటసటలకు 
వ ళిలవచిి, అకకడనుొండ ి నరేుగ్ట విమానాశ్ీయానికత వ ళిల కుమార్ తలకూ, 

కోడలుకూ వీడోకలు చ పిప మయము తిర్చగ్చ గ్ స్ుా  హయస్ుకు చేరుకునానొం. 
క ొంతసపేు విశటీ ొంతి తీస్ుకుని స్మీపొంలలని అడయారు బీచిలల క ొంతసేపు 
గడిపటము. తిర్చగ్చ వస్ూత  మారా మధ్యొంలల ఒక హో టలులల అలాపహారొం చసే ి

(తమిళనాడులల ర్టతిరపూట అననొంతయ కూడిన భోజనొం ఎకకడా లభొంచదు) 
ఇడమల , వడ, దోశ్ మొదలెైన అలాపహార్టలతయన ే స్ర్చపటెటా కోవటలి) గ్ స్ుా  హయస్ు 
ఖాళీ చేస ిఎగూమరు సేాష్నుకు చేర్టము.  

ర్టతిర గొం.10.30ని.లకు 6177 A న ొంబరు చ న ైన కుొంబకోణొం ర్టక్ ఫో రా్ 

ఎక్ా పెరస్ లల బయలుదేర్టము. మరునాడు 27వ తేద ీఉదయొం ఆరుగొంటలకు 
తొంజావూరులల దరగ్చ సేాష్ను పరకకన ే హో టలులల గదర తీస్ుకునానము. 
సటననాలు ముగ్చొంచి అలాపహారొం చేస,ి టాకీా ఒకట ి మాటాల డుకునానము. 
దక్షణి భారత దేశ్ొంలల అతయొంత చార్చతిరక పటర ధానయొం ఉనన పటాణాలలల 
తొంజావూరు ముఖయమెైనదర. యున సో క అధనీొంలల పర్చరక్షిొంపబడుతునన అతి 

పుర్టతన దేవటలయాలు, కటాడాలు ఇకకడ అనేకొం ఉనానయి. చోళుల కటలొం 
నుొంచ అనకే ర్టజవొంశటలు ఈ పటాణానిన ర్టజధానిగ్ట చేస్ుకుని తమ 

ర్టజాయలను ఏలినపపటిక,ీ చోళుల కటలొంలలన ేఅధరకొంగ్ట ఈ కటాడాల నిర్టమణొం 
జర్చగ్చనటటల  చర్చతర వలల  త లుస్ుత ననదర. ఆయా ర్టజుల ఆసటథ నాలలల కళలు, 
స్ొంగ్తీ సటహితాయలు ఆదరణ ప ొందర పర్చఢవిలాల యి. పరసదిధ  కర్టనటక 

వటగ్ేాయకటరుడు, భకటత గ్ేీస్రుడు శీ్ర తాయగర్టజసటామి వటర్చ మాతామహులు శీ్ర 

వీణ కటళహస్తయయ తొంజావూరు ఆసటథ న వ ైణకి విదాాొంస్ులు. ఇకకడకు 
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పదమూడు కతలలమీటరల దూరొంలల కటవరే్ ీ నదీతీర్టన శీ్ర తాయగర్టజసటామి 

నివసిొంచిన తిరువయాయరు వ ళాీము. అకకడ వటర్చ స్మాధర, ఆలయొం 
దర్చవొంచాము. 
కుింబకోణిం 

అకకడనుొండ ి కుొంబకోణొం మీదుగ్ట చిదొంబర్టనికత బయలు 
దేర్టము. కుొంబకోణొం తాలూకట ముఖయ కేొందరొం. ఈ పటాణొంలలనూ చుటటా  
పరకకల ఉనననిన ఆలయాలు బహుశట దేశ్ొంలలని ఏ ఒకక పరదేశ్ొంలల   లేవొంట ే

అతిశ్యోకతత కటదేమో! మొతతొం పదరహేడు పెదద  ఆలయాలునాయి. 

ఆదరకుొంభేశ్ారసటామి, స్రస్ాతీదేవి, ర్టమసటామి, చకీపటణ,ి కటశ్ర విశ్ానాథార్, 

నాగ్శే్ారన్, సటరొంగపటణ,ి సో మయశ్ార్ మొదలెైన ఆలయాలునానయి. 

సటధారణొంగ్ట చాలా దేవటలయాలలల  నవగీహాలనీన  పరదక్షణి చేస ేవీలుగ్ట ఒక ే

మొండపొంలల ఉొండటొం చూసటత ము. అొందుకు భననొంగ్ట ఒక కకక గీహదవేతకు 
పరతయేకొంగ్ట ఆలయాలు ఈ పటాణానికత నలుదరకుకలా ఉనానయి. అవి ఏదో  
చినాన చితకట మొందరర్టలు కూడా కటవు. పెదద  గ్టలిగ్ోపుర్టలతయ స్ువిశటలమెైన 

పటర ొంగణాలతయ ఉనానయి. ఇవనీన చూడాలొంట ే మూడు నాలుగు ర్ోజులు 
కటవటలి. నవగీహాలలల బుధ్, గురు దవేటలయాలు, మిగతా వటటిలల  ఆదర 
కుొంభేశ్ార, స్రస్ాతీ దవేి ఆలయాలు మాతరొం దర్చవొంచి భోజనొం చేస ి

చిదొంబర్టనికత బయలుదరే్టము.  
చిదింబరిం  

మూడు గొంటలకు చిదొంబరొం చరే్టము. సటయొంతర దరవన వళేలు 
పటర రొంభమయియే నాలుగు గొంటల వరకూ ఆ పటర ొంగణొంలల గడపి ిపరతయేక అరిన 

టిక టటల  తీస్ుకుని గర్టభలయొంలలకత పరవశేిొంచాము. భకతత శ్దీధలతయ నటర్టజ  
సటామిని సవేిొంచాము.  
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ఇకకడ పటరాతీదేవి శివకటమిని పేరుతొ పరసదిరధ . గర్టభలయానికత వ నుక 

భాగొంలల ఈ అమమవటర్చ మొందరరొం 
ఉననదర. పొంచభూతాలెైన నేల, నీరు, 
అగ్చన, గ్టలి, ఆకటశ్ొం శివతతాొంగ్ట 
న లక నన శ ైవక్షతేరా లలల కొంచిలల 
ఏకటొంబర్ేశ్ారుడు, తిరుచిర్టపలిలవదద 
శీ్రరొంగొం స్మీపొంలల తిరువటన ైకటకవిల్ 
అని చోట జొంబుకశే్ారుడు, తిరువనాన 
మలెైవదద  అరుణాచలేశ్ారుడు, శీ్ర కటళహసితలల శీ్ర కటళహసీత శ్ారుడు వరుస్గ్ట, 
భూమి, జల, అగ్చన, వటయు రూపటలు కటగ్ట, చిదొంబరొంలలని నటర్టజసటామి 

ఆకటశటనికత పరతీకలుగ్ట పరసదిరధ .  
చిదొంబర రహస్యొంగ్ట చ పపబడ ే ఆకటశ్ లిొంగస్ారూపొం గుర్చొంచి 

పూజార్చ త లుగులల వివర్చొంచారు. గర్టభలయ పరవశే్ దాారొం పరకకన గ్ోడ క ొంత 

మయర ఎలలవేళలా ఒక త రతయ కపపబడ ి ఉొంటటొందర. ఆ త ర మానవుని 

మనుస్ును కమిమన మాయకు స్ొంకతేొం. ఎపుపడ ైత ే ఈ మాయ అన ే త ర 

తొలగుతుొందో , అపుపడు ఆతమజాా నొం కలుగుతుొందర. ఈ మాటలు చ పుతూ 

అకకడ ఉనన పూజార్చ ఆ త రను తొలగ్చొంచి ఆ గ్ోడపె ైనునన ఒక దృశటయనిన 

వివర్చస్ూత  తిలకతొంచమని చ పుతూన,ే త రను యథాపూరాొం దరొంచుతాడు. కటనీ 

మనకేమీ గ్ోచరొం కటదు. ఎొందుకొంట ేఆతమ కటనీ, దానికత స్ొంబొంధరొంచిన జాా నొం 
కటనీ భౌతికొంగ్ట కనబడవేి కటదు కదా. అద ేచిదొంబర రహస్యొం. దీనితయ ఆ ర్ోజు 

పరయటనను ముగ్చొంచి సటయొంతరొం ఆరు గొంటలకు బయలుదరే్చ ఎనిమిదర 
గొంటలకు తిర్చగ్చ తొంజావూరు చరేుక ని విశటీ ొంతి తీస్ుకునానము.  

 



60 
 

తింజ్ావూరు  
28వ తేద ీ హో టలు గదర ఖాళీ చసేి, మర్ొక టాకీా మాటాల డుకుని, 

ఎనిమిదర గొంటలకు బయలుదేర్చ ముొందుగ్ట 
ఆసయిాలలక లాల  అతయొంత పుర్టతనమెైన 

స్రస్ాతి మహల్ గీొంధాలయానికత వ ళాీము. 
అొందులలని విశేషటలు త లుస్ుకుని, 

అకకడనుొండి పరసిదధ  బృహదశీటార్టలయానికత 
వ ళాీము. చోళ వొంశటనికత మొదట ి వటడ నై 

ర్టజర్టజ చోళునిచ ేఇదర కీీస్ుత శ్కొం పదక ొండవ 

శ్తాబదొంలల నిర్చమొంపబడిొందర. పూర్చతగ్ట గ్టీ న టైట ర్టతితయ నిర్చమొంపబడని 

మొటామొదట ికటాడొంగ్ట ఇదర పరసిదరధ . 
పరస్ుత తొం వటరస్తా స్ొంపదగ్ట యున సో కచే గుర్చతొంపబడ ి

పర్చరక్షిొంపబడుతుననదర. ఇటటవొంట ిక నిన ఆలయాలలల దేవతా  మూరుత లకు 
ధ్ూప దీప న ైవదేాయలు మృగయమె ై కేవలొం పర్టయటక పటర ధానయొం మాతరమయ 
స్ొంతర్చొంచుకునన పరదేశటలుగ్ట ఉొండటొం కదుద . కోణారుకలలని స్ూరయ 
దేవటలయొం, ఎలలల ర్ట లలని క ైలాస్ మొందరరొం ఇొందుకు ఉదాహరణలు. ఈ 

ఆలయొం మాతరొం ఇొందుకు మినహాయిొంపు. శిలపకళను తిలకతొంచటానికత వచేి  
అనకేమొందర విదేశ్రయులు స్యితొం భకతతతయ ఈ దవేటలయానిన దర్చవొంచటొం 
చూసటత ము. గర్టభలయానికత అభముఖొంగ్ట ఒక పరతేయక మొండపొంలల భార్ ీనొందర 
విగీహొం ఉననదర. లేపటక్షలిల ఉనన నొందర మాతరమయ దీనికనాన పదెదదర. 

వివిధ్ స్ొంగ్ీత వటయిదాయల తయార్ీకత తొంజావూరు పరసదిరధ . ఇకకడ 

తయారయిన వీణలకు ఒక విశిషా్త ఉననదర. అలాొంట ి వటయిదాయల 

వికీయశటలలల మా కుమారుడు ఒక వేణువు క నుకుకనానడు.  ముఖయొంగ్ట 



61 
 

ఇకకడ తయారయి ేచితరకళా ఖొండాల గుర్చొంచి పరతేయకొంగ్ట చ పుపకోవటలి. ర్ేఖా 
చితర పటాలపె,ై రొంగులతయ అదరదన వివిధ్ దేవతల చితరా లలల ఆయా కళాకటరుల 

న ైపుణాయనినబటిా జీవకళ తొణకితస్లాడుతూ ఉొంటటొందర. వీట ి ధ్ర కూడా ఆ 

సటథ యి లలన ేఉొంటటొందర. 

           

తమిళనాడు హస్తకళా వస్ుత  వికీయశటలలల శీ్రకృష్ుీ ని పటమొకట ి 
మయము క నుగ్ోలు చేశటము. పరయటన ఇొంతటితయ ముగ్చొంచి భోజనొం చేస ిర్ ొండు 
గొంటలకు  ఇకకడ బయలుదరే్టము.  
శ్రరీింగిం  

పరసదిధ   స్ాయొం వయకత విష్ుీ  క్షేతరా లు ఎనిమిదర. కటగ్ట  ఏడు  తిరుమల 
(అొంధ్ర పరదేశ్) శీ్రరొంగొం, శీ్రముషీ్ొం , తయతాదరర (తమిళనాడు) లల ఉొండగ్ట  
న ైమిశటరణయొం (ఉతతరపరదేశ్)  బదర్ ీ (ఉతతర్టఖొండ్)  పుష్కర్  (ర్టజసటథ న్) లు 
భారతదేశ్ొంలల ఉొండగ్ట ఎనిమిదవదయిన సటలగ్టీ మొం,  నేపటలులల ఉననదర.  
వీటలిల పరధానమయినదర తిరుచిర్టపలిల స్మీపొంలల నునన శీ్రరొంగొం. ఈ 

స్ుపరసదిధ  దేవటలయ పటాణొం ఒకవ పైు కటవరే్చ నదర మర్ొక వ ైపున ‘క లిలదొం’ అన ే

ఉపనదరకత మధ్యస్థొంగ్ట ఒక చినన దీాపొంగ్ట ఉననదర. ఇదర కుమార్చ జయర్టొం 
జయలలిత గ్టర్చ జనమస్థలొం. ఈ  నియోజక వరాొం నుొంచ ేఆమ ెతమిళనాడు 
శటస్న స్భకు ఎనినక ై, ఆ ర్టషా్ర ముఖయమొంతిరగ్ట ఉనానరు.  
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నాలుగు గొంటలకు తిరుచిర్టపలిల మీదుగ్ట శీ్రరొంగొం చేర్టము. 156 

ఎకర్టలలల విస్తర్చొంచి ఉనన విశటలమెనై పటర ొంగణొం. మొతతొం ఏడు పటర కటర్టలు. 
ఒక కకక పటర కటర్టనికత మూడేస ిచొపుపన ఇరవ  ైఒకక గ్ోపుర్టలు. 237 అడుగుల 

ఎత తతన ఈ దేవటలయ ర్టజగ్ోపురొం ఆసియా 

 

 
 
 
 
 
లలన ే అతి ఎత తతన దేవటలయ  గ్ోపురొం. దీనితయ దాదాపు స్ర్చస్మానమెనైదర 
మరుడశే్ార సటామివటర్చ దేవటలయ ర్టజగ్ోపురొం. ఇదర   కర్టనటక 
ర్టషా్రొంలలని ఉతతర కననడ (North Canara) జిలాల  అర్ేబియా స్ముదర తీరొంలల 
ఒక చినన దీాపకలపొంపె ైఉననదర.  

 ఒక కకక  పటర కటరొంలలనూ వివిధ్ దవేతామూరుత ల ఆలయాలు చిననవీ 

పెదదవీ కలిప ి మొతతొం యాభయి వరకూ పరతి పటర కటరొంలలనూ ఉనానయి. 

ప డవ నై వసటర్టలూ, మధ్య మధ్యలల విశటలమెనై మొండపటలూ చూపరులను 
విస్ుత గ్ోలుపుతాయి. ఒకక ముకకలల చ పటపలొంట ే అదుభతమెనై శిలపకళా 
న ైపుణాయనికత నిరాచనొం ఈ దేవటలయొం. మొతతొం పటర ొంగణమొంతా వివరొంగ్ట 
దర్చవొంచాలొంట ే ఒక పూర్చత ర్ోజు ఇకకడ ే గడపవలస ి ఉొంటటొందర. మాకు అొంత 

స్మయొం లేదు. సటయొంతరొం అయిదుననర నుొండ ి ర్టతిర ఎనిమిదర గొంటల 

వరకు మాతరమయ గడపగలిగ్టము. అవకటశ్ొం లభసేత  మర్ొకసటర్చ తీర్చకగ్ట 
దర్చవొంచాలన ే కోర్చక కలిగ్చొందర. బయటకు వచిి తమిళ సటొంపరదాయొంలల 
అలాపహారొం చేస ితిరుచిర్టపలిల ర్ ైలేా సేాష్నుకు చేరుక ని వటహనానిన విడుదల 
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చేశటొం. ర్టతిర గొం.10.25ని.లకు 16713 న ొంబరు సేతు  ఎక్ా పెరస్ లల 
ర్టమయశ్ార్టనికత బయలుదేర్టొం.  
రామేశారిం  

దాాదశ్ జోయతిర్చలొంగ్టలలల ఒకటయిన ఈ ర్టమయశ్ారొం బొంగ్టళాఖాతొం 
హిొందూ మహాస్ముదరొం కలిస ే పటక్ 

జలస్ొంధరలల ‘పటొంబన్’ అన ేదీా పొంపె ై
ఉననదర. పరధాన భూబాగ్టనికత 
స్ుమారు ర్ ొండు కతలలమీటరల 
దూరొంలల నునన ఈ దీాపటనిన 

కలుపుతూ జలర్టశిపె ైఅదుభతమెనై ర్ ొండు సేతువులునానయి. ఒకట ి ర్ోడుు  
మారాొం ర్ ొండవదర ర్ ైలు మారాొం. ఈ సతేువులపె ైపరయాణసి్ూత  ఈ క్షేతర పటాణొంలల 
పరవశేిసటత ము.  

28వ తదే ీఉదయొం అయిదు గొంటలకు ర్టమయశ్ారొంలల దరగ్చ ఆటోలల 
కర్చవ న స్తరా నికత వ ళాల ొం. గదర కోస్ొం గొంటపటటట వేచి ఉొండవలస ివచిిొందర. మన 

ర్టషా్రొంలలని శీ్రశ లైొం పరధాన కేొందరొంగ్ట పనిచసే ేఒక  పరముఖ స్ాచిొంద   సవేట 
స్ొంస్థ  'అఖిల భారత బరా హమణ కర్చవ న అననదాన స్తరొం'. వీర్చకత వటరణాస,ి 

ఆలొంపూర్, షిర్ీు, భదరా చలొం, విజయవటడలతయ పటటట ఇకకడ కూడా ఒక శటఖ 

ఉననదర. ఆయా క్షేతరా లను దర్చవొంచ ే భకుత లకు పరధానొంగ్ట భోజన సౌకరయొం 
కలిపొంచటమయ ఈ స్ొంస్థ  పరధాన లక్షయమెనైపపటిక,ీ క ొంతమయర వస్తి సౌకరయొం 
కూడా కలిపస్ుత ొందర. ఇొంతకు మునుపు చసేిన యాతరలలల భదరా చలొం, 
వటరణాసలిలల భోజన సౌకరయొం మాతరమయ వినియోగ్చొంచుకోగ్ట, శీ్రశ లైొంలల వస్తి 

సౌకరయొం కూడా వినియోగ్చొంచుకునానము. ఆ అనుభవొంతయ ఇకకడ ఉనన ఈ 

స్ొంస్థకు వ ళాీము. నిరాహణా పరమాణొం చాలా అధ్మ సటథ యిలల ఉొందని 
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చ పటపలి. గదర గ్టనీ పడకలు గ్టనీ ఏ మాతరొం పర్చశుభరొంగ్ట లేవు. సటననాల 

గదరలల పటవుర్టల నివటస్ొంతయ దుర్టాస్న. అయిత ే అటట స్ముదర తీర్టనికత, 
ఇటట పరధాన దేవటలయానిక ీ నడుమ ఉొండటొంతయనూ, గదరలల గడపవలసని 

స్మయొం కనీస్మయ కనుకనూ, ముఖయొంగ్ట ర్టతిర బస్ అవస్రొం 
లేకపో వటొంతయనూ ఏదో  స్ర్చపటెటా కునానము 

దేవటలయ పటర ొంగణొంలల ఇరవ రై్ ొండు బావులలల సటననొం చయేవలస ి

ఉొంటటొందర. ఆ బావుల వదద  నీరు తయడిపో యటానికత  ఒక మనిషిని 

మాటాల డుకుని ముొందుగ్ట తీర్టనికత వ ళిల స్ముదర సటననొం చసే ిఅవ ేదుస్ుత లతయ, 
అలహాబాదు తిరవేణ ీ స్ొంగమొం నుొంచి త చిిన గొంగ్ట తీరథొం తీస్ుకుని 

దేవటలయానికత వ ళాల ొం. గర్టభలయ పరవేశటనికత పూరాొం మళీీ పెైన పరే్ొకనన 

ఇరవ ైర్ ొండు బావులలల ఒక కకకదాని వదాద , వ ొంట త చుికునన మనిష ినీరు 
తయడి పో స్ుత ొండగ్ట ముగుా రొం సటననాలు చేస్ూత  గర్టభలయానికత లెైనులల 
నిలబడాు ము. లిొంగ్టకృతిలలనునన మూలవిర్టటటా  శీ్ర ర్టమనాథసటామి. 

దరవనానికత ఎకుకవ సేపు  వేచి ఉొండ ే అవస్రొం లేకుొండా  గొంగ్ట తీరథొం 
త చుికుననవటర్చకోస్ొం ఉనన పరతయేక ఏర్టపటట మయరకు మముమలను విడిగ్ట 
కూర్ోిబ టిా సటామికత అభషకేొం జర్చపటరు. తదనొంతరొం జర్చగ్చన అరిన కూడా 
తిలకతొంచి సటామిని భకతత పరపతుత లతయ పూజిొంచి గర్టభలయొం నుొంచి 

నిష్్ేమిొంచాము. ఒక వటరగ్ట దుస్ుత లు మారుికునానము.  
ఈ ఆలయ అొంతర గర్టభలయొం కీీస్ుత  శ్కొం పదవ శ్తాబదొంలల అపపట ి

శీ్రలొంక పరభువు పర్టకీమ బాహుచ ే నిర్చమొంపబడిొందర. 230 మీటరల ప డవు 
నాలుగు మీటరల ఎతుత తయ కళాతమకమెనై గ్టీ న ైటట ర్టతి స్తొంభాలతయ నిర్చమొంపబడని 

వసటర్ట ఈ   దేవటలయ పరతేయకత, పరధాన ఆకరేణ. 
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ఈ విశేషటలనీన తిలకతస్ూత  క ొంతసపేు ఆ పటర ొంగణొంలల గడపి ి గదరకత 
చేరుక ని తడ ి దుస్ుత లు ఆరబ టిా, దవేటలయొం ఎదురుగ్టనునన హో టలులల 
అలాపహారొం, కటఫ ీసేవిొంచి ఆట  ోఒకట ిమాటాల డుకుని సటథ నికొంగ్ట చూడదగ్చన 

మిగతా పరదేశటలకు బయలుదేర్టొం. వీటలిల ముఖయమెనైదర పదర కతలలమీటరల 
దూరొంలలనునన జాలరల గ్టీ మొం ధ్నుషో కట.ి భారత మాజీ ర్టషా్రపతి డాకారు 
అబుద ల్ కలాొం గ్టర్చ జనమస్థలొం. వటర్చ నిర్టొండొంబరమెనై నివటస్ొం ర్టమయశ్ారొం 
పటాణొంలల ఉననదర. ర్టమాయణ కటలానికత చ ొందరన అనేక గ్టధ్లు ఈ 

ధ్నుషో కటితయ ముడబిడ ి ఉనానయి. వటటకిత స్ొంబొంధరొంచిన   పరదేశటలలల, 
సీతాకుొండ్, లక్షమణతీరథొం, స్ుగ్ేీవతీరథొం మొదలెైనవి తిలకతొంచి భోజన  
స్మయానికత కర్చవ నకు చేర్టము. భోజనొం చసే ి మయమిరువరొం గదరలల 
విశ్మీిొంచగ్ట, మా కుమారుడు మాతరొం దురాొంధ్ొం భర్చొంచలేక బయటన ే

కటలక్షపేొం చేసటడు. 

           

అలహాబాదు తిరవేణ ీ స్ొంగమొం నుొంచి త చిిన గొంగ్టతీరథొంతయ శీ్ర 

ర్టమలిొంగ్శే్ారుని అభషకేతొంచి ఇకకడ ి స్ముదర తీరొం నుొంచి సేకర్చొంచిన 

ఇస్ుకను అలహాబాదు తిరవణే ీ స్ొంగమొంలల నిమజునొం చేస ి తిర్చగ్చ కటశ్ర 

విశ్ానాథుని దర్చవొంచటొం స్ొంపూరీ కటశ్ర యాతరగ్ట చ పపబడయిుొండటొం చేత, 

మర్ొకక సటర్చ కటశ్ర యాతర చేస ేఉదేదశ్ొంతయ గదర ఖాళీ చేయటానికత పూరాొం మళీీ 
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స్ముదర తీర్టనికత వ ళిల ఆ ఇస్ుకను సేకర్చొంచాము. గదర ఖాళీ చేస ిఅయిదు 
గొంటలకు ర్టమయశ్ారొం సేాష్ను చేరుకునానము.  
మదుర  ై 

గొం. 5.35ని. లకు  56726 న ొంబరు ర్టమయశ్ారొం మదుర్  ైపటసిొంజరు 
ర్ ైలులల బయలు దేర్టము. పరయాణొంలలనుొండగ్ట హ ైదర్టబాదు నుొండ ి మా 
పెదద  కుమార్ త స్ుదామాధ్వి, యాతర ఎలా సటగుతుననదో  త లుస్ుకోవటానికత 
ఫో ను చేసిొందర. విశేషటలు కుల పత ొంగ్ట వివర్చొంచి ర్టతిరకత మదుర్  ైచేరుతునానమనీ, 

వీలయిత ే ఆన్ లెైనులల ఏద ైనా మొంచి హో టలులల బస్ బుక్ చేయవలసనిదని 

కోరగ్ట, వ ొంటన ేతమిళనాడు పర్టయటక అభవృదరధ  స్ొంస్థ  (Tamilnadu Tourism 

Development Corporation-TTDC)ను 
స్ొంపరదరొంచి, వటర్చ గ్ స్ుా  హయస్ులల ఒక 

స్ూాయయటట (Suite) ను బుక్ చేస ి

తతాొంబొంధ్ వివర్టలను మయము మదుర్  ై
చేర్లేలప ే అొందజసేిొందర. ఆ గ్ స్ుా  హయస్ు 
సేాష్నుకు దగారలలన ేఉొందర. ఆ విధ్ొంగ్ట గ్ స్ుా  
హయస్ు వ దుక కన ే శ్ీమ తపపిొంచటమయ కటక 

విలువ ైన స్మయొం కూడా మిగ్చలిిొందర. 
తొమిమదరననరకు ర్ ైలు దరగ్చ నరేుగ్ట గ్ స్ుా  హయస్ుకు వ ళిల బుకతొంగు తాలూకు 
వివర్టలు చ పపగ్టన ే మూడు పడకల విశటలమెనై గదర కేటాయిొంచారు. 
సౌకరయొంగ్ట ఉొందర. పెదద  ఖర్దీు కూడా కటదు. అనుబొంధ్ొంగ్ట ర్ సటా ర్ ొంటట కూడా 
ఉననదర. అలాపహారొం చేశటము. బాగ్ట అలిసిపో యి ఉనానమయమో  స్ుఖమెనై  

నిదర పటిాొందర.  
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దక్షణి భారత దేశ్ొంలల ముఖయొంగ్ట తమిళనాడులల అతయొంత పరసిదరధ  
చ ొందరన దవేటలయాలు నాలుగు. అవి కొంచి, శీ్రరొంగొం, ర్టమయశ్ారొం, మదుర్ .ై 
ఇకకడ పటరాతీ దేవి మీనాక్ష ి దేవిగ్ట భకుత ల క ొంగు బొంగ్టరొంగ్ట 
విర్టజిలుల తుననదర. తమిళనాడులల వ ైగ్ట నదరకత దక్షణి తీర్టన కీీస్ుత  శ్కొం ఏడవ 

శ్తాబదొంలల ఈ ఆలయొం నిర్చమతమవగ్ట 1310వ స్ొంవతారొంలల మాలిక్ లాపూర్ 

అన ేదుష్ుా ని దుర్టకీమణలల ధ్ాొంస్మెైొందర. తిర్చగ్చ 1559-1600 స్ొంవతార్టల 

మధ్య అపపట ినాయక ర్టజుల కటలొంలల ఆ వొంశ్పు పరథమ ర్టజు విశ్ానాథ 

నాయకునిచ ేపునరుదధర్చొంపబడిొందర.  
ఆ నమూనా 1623-55 స్ొంవతార్టల మధ్య తిరుమల నాయక అన ే

ర్టజుచ ే మర్చొంత విస్త ృత పరచ బడిొందర. అొందులల వస్ొంతయతావొం కోస్మని 

పరతయేకొంగ్ట వస్ొంత మొండపటనీన, 'కతలికూటటా ' అన ే చిలుకల మొండపటనీన 

(లాస్యొంగ్ట మడచిన మీనాక్ష ి అమమవటర్చ కుడ ి చూపుడు వేరలిపె ై ర్టచిలక 

ఉొండటొం గమనారహొం) అనొంతర కటలొంలల మొంగమామళ్ అన ే ర్టణ ి గ్టరు 
పుష్కర్చణ ి చుటూా ర్ట వసటర్టలను, మీనాక్షమ నాయకర్ మొండపటనీన 

నిర్చమొంపజశేటరట. 

వ ైశటలయొంలలనూ, శిలపకళా న ైపుణయొంలలనూ, మిగతా ఆలయాలేవీ 

దీనికత ఏమాతరొం తీసిపో నపపటిక,ీ ఇతర విశిషా్తల ర్ీతాయ ఇదర మర్చ క ొంత 

పరతయేకత స్ొంతర్చొంచుకుననదర. పుర్టతన మదుర్  ై నగరమయ ఇొందుకు 
ఉదాహరణ. ఈ నగర నిర్టమణొం, శటసీతయైమెనై నగర పరణాళికట స్ూతరా లతయ 
పటటట, దవేటలయాలకు స్ొంబొంధరొంచిన ఆగమ, శిలపకళా శటసటత ర లను కూడా 
అనుస్ర్చొంచి ఉొండటొం ఆస్కతత కలిగ్చొంచ ే అొంశ్ొం. ఈ పటర ొంగణొం వ లుపలి 

పటర కటర్టనికత నాలుగు దరకుకలా నాలుగు గ్ోపుర్టలునానయి. పరతి గ్ోపుర్టనికత 
అభముఖొంగ్ట ఒక పరధాన రహదార్చ ఉొంటటొందర. నగరొంలల ఏ మారుమూల ఏ 
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చినన వీధరలలనయినాస్ర్ ేనిలబడ ిదేవటలయ స్ూథ ల దరశ్ త లుస్ుకుని ఆ దరశ్ 

మరలికుొండా అటట వ ళిత ేచాలు. ఎనిన మలుపులు తిర్చగ్చనా ఆ మారాొం ఈ 

నాలుగు గ్ోపుర్టలలల ఏదో  ఒకదాని ఎదురుగ్ట ఉనన పరధాన వీధరలలకత 
చేరుస్ుత ొందర. ‘All Roads Lead to The Temple’ అనన నానుడ ి ఇకకడ 

అక్షర్టలా వర్చతస్ుత ొందర.  
ఈ పటర ొంగణొంలల మొతతొం 35,000 శిలాపలు ఉొండవచిని ఒక అొంచనా. 

మొతతొం గ్ోపుర్టలు పదానలుగు. పరధాన ర్టజగ్ోపురొం ఎతుత  170 అడుగులు. 
సటామివటర్చ, అమమవటర్చ విమాన గ్ోపుర్టలు స్ారీమయొం చేయబడాు యి. 

పరపొంచ   అదుభతాల గణన కోస్ొం వచిిన పరతిపటదనలలల మొదట ిముపెైైలల 
సటథ నొం ప ొందరన అతి స్ుొందరమెైన పటర చన హిొందూ దేవటలయాలలల 
పరధానమెైనదర. తపపనిస్ర్చగ్ట దర్చవొంచవలసనిదర. స్ొంవతారొం ప డవునా 
భకుత లతయ కళకళ లాడుతూ ఉొంటటొందర. 

30వ తేద ీ ఉదయానేన బయలుదేర్చ ముొందుగ్ట ఈ ఆలయానికత 
వ ళాీము. ఆ ర్ోజు శుకీవటరొం. మిగతా ర్ోజులకొంట ేరదీద  మూడొింతలు అధరకొంగ్ట 
ఉననదర. లెైనులల గొంటకు పెైగ్ట నిలబడ ి స్ొంతృపిత కరమెనై దరవనొం 
చేస్ుకునానము. ఆ తరువటత స్ుొందర్శే్ార సటామిని సేవిొంచాము. 

అదుభతమెైన శిలాపలను తిలకతస్ూత  దాదాపు 
మూడు గొంటలు గడిపటము.   ఈ 

దేవటలయాలనినటిలలనూ ఫో టోగీఫ ీ నిషేధ్ొం 
అని బో రుు లుననపపటకి ీ క నినటలిల చూస ీ

చూడనటేల  ఉొంటారు. ర్టమయశ్ారొం లలనూ, 

చిదొంబరొం లలనూ ఒకతొంత కఠచనొంగ్ట ఉొండగ్ట 
శీ్రరొంగొంలల క ొంత ఉదారొంగ్ట ఉనానరు. ఇకకడ మాతరొం దరవనొం ముగ్చొంచుకుని 
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బయటకు వస్ూత  పుష్కర్చణ ిలలని స్ారీ కమలానిన, పెదద  క మయర్టతయ మెరుగ్ నై 

కోణొంలల మర్చొంత స్పషా్ొంగ్ట తీస ే పరయతనొంలల భదరతా సిబబొందరకత 
దకర్చకతపో యాను. అపపటికత అదర తీయటొం పూరతయిొందనుకోొండ.ి అదర వేర్ ే

విష్యొం. ఈ స్ొందరభొంలల ఒక విష్యొం ముచిటిొంచుకోవటొం స్ముచితొం.  
ఏ యాతిరకులూ,  పర్టయటకులెైనా జీవితొంలల ఒకసటర్చ మాతరమయ 

ఇటటవొంట ి పరదశేటలు దర్చవొంచ గలుగుతారు. ఆ జాా పకటలను చిరస్మరణీయొం 
చేస్ుకోవటలన ే కటొంక్ష ఉొంటటొందర. అదర స్హజొం కూడా. ఇొందుకు ఫో టోలు, 
వీడయిోలకు మిొంచిన స్దుపటయొం లేదు. ఇటటవొంట ి చార్చతిరక పరదేశటలపె ై
శటసీతయై పర్చశోధ్న చేస ేవిదాయరుథ లకు, చితర స్ొంపుటాలను, గీొంథాలను రచిొంచి 

పరచుర్చొంచ ే వటర్చకత ఫో టోలు సేకర్చొంచటొం అవస్రమయ కటదు అదర వటర్చ హకుక 
కూడా.  

పదర పదరహేను స్ొంవతార్టల కతీతొం  వరకూ నాణయమెనై క మెర్టలు 
ఔతాాహికులకు అొందుబాటటలల ఉొండేవి కటవు. తకుకవ ధ్రలల లభొంచినా 
ఫిలుమతయ కూడని వీట ి నిరాహణ ఖరుితయ కూడిన వయవహారొంగ్ట ఉొండదేర. 
ఇపుపడు పర్చసిథతి పూర్చతగ్ట మార్చపో యిొందర. సలె్ ఫో నులతయ పటటట, అరచతేిలల 
ఇమిడిపో యి ే పర్చమాణొంలల నాణయమెనై డిజిటల్ క మెర్టలు సటమానుయలకు 
స్యితొం అొందుబాటటలలకత వచాియి. ఈ నేపథయొంలల ఫో టోగీఫీపె ై నిషధే్ొం 
గుర్చొంచి ఆలలచిసేత , దవేటలయాలలలని మూల విర్టటటా లను ఫో టోలు 
తీయటానిన నిషధేరొంచటొం అరధొం చసే్ుకోవచుి. అస్లు పటర ొంగణొంలలన ే ఇదర 
నిషధేరొంచటొం స్మొంజస్ొంగ్ట తయచదు. పెగై్ట ఇటటవొంట ి నిషధేానికత చటాబదధత 

కూడా లేదు. నిషేధానికత చటాబదధమెనై పటర ొంతాలు, పర్చసిథతులు స్ొందర్టభలు వరే్ ే

ఉొంటాయి.  



70 
 

అయిత ే 'కటదేద ీ కవితనరహొం' అన ే విధ్ొంగ్ట తీవరవటదొం, విధ్ాొంస్క 

చరయలు పచెుి పెర్చగ్చ పేరలుడు పదార్టధ లు అమరిటానికత క మరె్టలు స్ులువ ైన, 

అనుమానిొంచలేని సటధ్నాలవటొంతయ ఇతర కటరణాలకొంట ే భదరతా కటరణాల 

ర్ీతాయ ఈ నిషేధ్ొం తపపనిస్ర్చ అవుతయొందర. కటశ్ర, మధ్ుర,   సో మనాథ్ మొదలెైన 

క నిన పరముఖ పుణయ క్షతేరా లపె ై ఇపపటకి ే దాడులు జర్చగ్టయి. మర్చక నిన, 
తీవరవటదుల హ చిర్చకలలల ఉనానయి. ఇటటవొంట ి చోటల  కఠచనమెైన భదరతా 
చరయలు తీస్ుకోవలసనిద.ే  

అద ే స్మయొంలల నిషధేానిన అమలు చేయటొంలల క ొంత విచక్షణ, 

విజాతలను పటటిొంచటొం కూడా 
అవస్రొం. ఉదాహరణకు పటరలమెొంటట 
మీద దాడ ి జర్చగ్చొందర. అలా అని 

పటరలమెొంటటలలకత సలె్ ఫో నులను 
నిషధేరొంచటొం సటధ్యొం కటదు కదా. ఈ 

భదరతా చరయల లక్షయొం నిషధేరత 

వస్ుత వులు లలనికత పరవేశిొంచకుొండా నిర్ోధరొంచటమయ అయిత ే బో రుు  పటెిానొంత 

మాతరా న ఆ లక్షయొం న రవేరదు. ఎొందుకొంట ే దుసటాహసకిుడు ఎపుడూ 
పకడబొందీ పథకొంతయ ఆ పరయతనొం చేసటత డు. అటటవొంటివటర్చని గుర్చతొంచ ే

పటషాి్మెైన నిఘ్ా, యొంతరా ొంగొం లేకుొండా  పరతి భకుత డినీ అనుమానిొంచటొం 
స్ర్చకటదు.. కనుక దేవటలయ పరవశేటనికత పూరాొం యాతిరకుల వదద  క మరె్టలు, 
సెల్ ఫో నులు, లలపలకు అనుమతిొంపబడని  ఇతర వస్ుత వులు ఏమయినా  
ఉొంట ే వటరు దరవనొం ముగ్చొంచుకుని తిర్చగ్చ వచేి  వరకూ ఆ వస్ుత వుల  
భదరతకు తగ్చన ఏర్టపటటల  చయేాలి. ఇదర ఖరుితయ కూడుకునన పని కనుక  
పరతాయమానయొంగ్ట 'ఫో టోగీఫ ీ నిషధే్ొం' అని బో రుు లు పటెిా చతేులు 
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దులుపుకుొంటారు. దీనివలల , ఈ నిబొంధ్నని అతికీమిొంచినవటరు సిబబొందర 
యొకక దయాదాక్షణిాయలకు గుర్చ అవుతునానరు. క నిన స్ొందర్టభలలల ఇదర 
అవినీతికత స్యితొం ఆసటకరమిస్ుత ొందర. చాలా స్ొందర్టభలలల భదరతా వ ైఫలాయనికత 
ఇద ే మూలమవుతుొందర. అొందుచతే వీటికత పరతేయకతొంచి కోల కు రూములను 
నిరాహిొంచ ే అవకటశ్ొం లేని చోటల  సలె్ ఫో నులను, క మరె్టలను క్షుణీొంగ్ట 
పర్కీ్షిొంచి అనుమతిొంచవచుి. సిబబొందర కూడా ఎవరు ఎటటవొంట ివటరు అనదేర 
నిశితొంగ్ట గమనిస్ూత  యాతిరకుల పటల  సటనుభూతి తయనూ, స్ొంయమనొంతయనూ 

వయవహర్చొంచాలి. అలాగ్,ే ఇటటవొంట ి బో రుు లునన చోట, యాతిరకులు కూడా 
క ొంత జాగీతతగ్ట ఉొండాలి. ఇటటవొంట ి స్ొందర్టభలలల క ొందరు యాతిరకులు 
సిబబొందరతయ ఘ్రేణ పడని స్ొంఘ్టనలు చూశటము. మాకు 
స్ొంబొంధరొంచినొంతవరకూ ఇటటవొంట ి నియమాలను గ్ౌరవిస్ూత  సిబబొందరకత 
స్హకర్చొంచాము. అభయొంతరొం పెటిాన చోటల  కూడా సౌమయొంగ్టన ేచ పటపరు తపప, 
నోరు చసే్ుకోవటొం, క మరె్ట లాకోకవటొం వొంట ి చరయలు ఎకకడా తారస్ 

పడలేదు. అొందుకు వటరొందరూ అభనొందనీయులే. 
ఏ దవేటలయొంలలనయినా నిషధేానిన లలపల మాతరమయ క ొంతవరక ైనా 

అమలు చయేగలరు కటనీ ర్టజగ్ొపుర్టలు మొదలెైన వటటనిి బయటనుొంచి 

తీస ే అవకటశ్మునన చోటల  ఏ నిషధే్మూ పనిచేయదు. క మెర్టలు పూర్చతగ్ట 
నిషధే్మునన ఉజుయిని, ఓొంకటర్శే్ార్ మొదలెైన చోటల  స్యితొం ఆ 

దేవటలయాలను ఇలా బయటనిుొంచ ేతీశటను. సో మనాథ్ ఆలయానిన మయము 
బస్ చేసని హో టలు చివర్చ అొంతస్ుత  పెకై కతక తీశటను. ఇకకడా, ర్టమయశ్ారొం 
లలనూ ర్టజగ్ోపుర్టలు మరమమతులలల  ఉననొందున తడకిలతయ కపిప 
ఉొంచటొంతయ వటట ిఫో టోలు తీస్ుకున ేఅవకటశ్ొం లభొంచలేదు. ఇదర ఈ యాతరలల 
క ొంత అస్ొంతృపిత  కలిగ్చొంచిన అొంశ్ొం.   
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మళీీ అస్లు యాతరలలకత వదాద ొం. మధాయహనొం ఆరగ్చొంపుల నిమితతమెై 
స్ముదాయొంలలని ఆలయాలనీన మూసవేరకూ ఆ పటర ొంగణొంలల గడిపటము. 
అొందర్చనీ  బయటకు పొంపుతుొండగ్ట పన నొండు గొంటల పటర ొంతొంలల బయటకు 
వచాిము. మదుర్  ైఅనగ్టన ేయాతిరకుల భావనలు, మీనాక్షమ అమమవటరు, ఆ 

దేవటలయొం చుటూా న ే ఉొంటాయి. అొందుకు వయతిర్కేొంగ్ట మనస్ులను 
ఆకర్చేొంచగలిగ్చనదర ఆ నగరొంలల మర్ేద ీలేదొంట ేఅతిశ్యోకతత కటదు. ఆ భావన 

మదరలల పదరలపరుచుకుని, ఆట  ోఅతను తీస్ుక ళిీన ఒక మొంచి హో టలులల 
రుచికరమెనై భోజనొం చసే ి గ్ స్ుా  హయస్ుకు చేర్టము. మర్చ క ొంత సపేటోల  
కనాయకుమార్చకత పరయాణొం. అవకటశ్ొం ఉననొంతసపేు విశటీ ొంతి తీస్ుకుని 

సేాష్నుకు చేర్టము.  
ఇటటవొంట ిస్ుదీరఘ యాతరలలల తరువటత మజిలీ చేరుకోవటానికత ర్టతిర 

పరయాణొం చేయవలస ి వచిినా, ఆ మజిలీలలని బస్కు  ఏ అరధర్టతిర వేళో 
చేరవలస ివచిినా నిదర స్ర్చగ్ట లేకుొంట ేఆ పరభావొం మరునాట ిపరయటన మీద 

తీవరొంగ్ట ఉొంటటొందర. శటర్రీకొంగ్ట బలహీనపడటమయ కటక మానసకిొంగ్ట ఉతాాహొం 
స్ననగ్చలిల పరతి చినన విష్యమూ చిర్టకు కలిగ్చస్ుత ొందర. తతైలితొంగ్ట యాతరను 
ఆసటాదరొంచలేము. 

గొం.4.35 ని.లకు ర్టవలసని 6127 న ొంబరు చ న ైన ఎగూమరు 
గురువటయూరు ఎక్ా పెరస్ (ఈ యాతరలల ఇద ే ర్ ైలులల మర్ో సటర్చ కూడా 
పరయాణిసటత ము) గొంట ఆలస్యొంగ్ట వచిిొందర. ఇకకడ నుొండ ినాగర్ కోయిలుకు 
అయిదు గొంటలు పరయాణొం. అకకడనుొండ ి  పదహారు కతలలమీటర్ేల అయినా 
సేాష్ను బయటకిత వచిి వటహనొం ఏర్టపటట చసే్ుకుని  కనాయకుమార్చ 
చేరుకోవటానికత ఏ అరధర్టతయర  అయి చాలినొంత నిదర లభొంచదేమో నని 

భయపడాు ము. కటనీ ఆలశ్యొం పూడుికుని నాగర్ కోయిలుకు నిర్ీీత 
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స్మయానిక ేచేర్చొందర. వ ొంటన ేటాకీా మాటాల డుకుని పదరననరకు కనాయకుమార్చ 
చేరుకునానొం. మధాయహనొం మదుర్ లైల చేసని భోజనొం బరువు ఇొంకట దరగలేదు. 
స్ూర్ోయదయ దృశటయనిన తిలకతొంచేొందుకు వేకువన ే లేవవలసని అవస్రొం  
దృషటా య తిొండ ి విష్యొం ఆలలచిొంచకుొండా గదరలల పరవశేిొంచిన వ ొంటన ే

పడకలేశటము.  
కనవోకుమార్  

కనాయకుమార్చ భారత దీాపకలపొం దక్షణి క స్న చివర్చ భూభాగొం. 
అఖొండ హిొందూ మహాస్ముదరొం తూరుప భాగమెనై బొంగ్టళా  ఖాతొం, పశిిమ 

దరకుకన ఉనన అర్ేబియా స్ముదరా నికత స్ొంధర. మామూలుగ్ట స్ూర్ోయదయొం, 
అస్తమయొం ఏ దేశ్ొంలలనయినా ఏ పటర ొంతొంలలనయినా చూడగలగటొం అతి 

సటమానయ విష్యొం. ఇొందులల ఆశ్ిరయొం ఏముొందర? కనాయకుమార్చలల మాతరొం 
స్ూర్ోయదయానికత, అస్తమయానికత పెదద  పరతేయకత ే ఉననదర. ఇకకడ దక్షిణ 

దరకుకగ్ట నిలబడతి ేకేవలొం కొంటికత కనబడని మన తల వ నుక వ ైపు స్ూటగి్ట 
ఉననపటర ొంతొం తపప మన తల తిరపపగలిగ్చనొంత మయర స్ముదరమయ కనిపసి్ుత ొందర. 
అొంట ే మనొం నిలుినన బిొందువు కోణొం 360 డిగ్ీీలు అయిత,ే అొందులల 
స్ుమారు మూడు వొందల డిగ్ీీలు నీరు, గర్చషా్ొంగ్ట అరవ  ైడగి్ీీల మయర మాతరమయ 
భూమి అననమాట. భూమి మీదనుొంచి ఇటటవొంట ి అదుభత దృశ్యొం ఏ 

విదశే్ొంలలనయినా ఉొందేమో కటనీ, అొండమాన్, నికోబార్, లక్షదీాప్ దీవులు 
కటకుొండా, భారత దశే్ొంలల పరధాన భూభాగొం మీద  మాతరొం మర్ ేపటర ొంతొంలలనూ 

కనబడదు. ఈ కటరణొంగ్ట స్ూర్టయస్తమయాలు ర్ ొండూ స్ముదరొంలలన ేవీక్షిొంచ ే

వీలవుతుొందర. 
ఇక పటాణొం విష్యానికత వసేత  ఇదర మహా పటాణమూ కటదు అలా అని 

గ్టీ మమూ కటదు. పురపటలక స్ొంఘ్ొం కూడా కటదు. కేవలొం నగర పొంచాయతీ. 
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2001 స్ొంవతారొం గణన పరకటరొం ఈ పటాణ జనాభా 19,678. జిలాల  
కనాయకుమార్చ పేరున ే ఉనాన ముఖయ పటాణొం మాతరొం నాగర్ కోయిల్. 

భూభాగపు స్గటట ఎతుత  0 అడుగులు. అొంట ే స్ముదర మటాా నికత దాదాపు 
స్మానొంగ్ట ఉొంటటొందననమాట. 98.6 శటతొం అక్షర్టస్ుయలే. తిర్చగ్చ వటర్చలల 40 

శటతొం పటాభదుర లు. పరధాన జీవనాధారొం చపేల వటే. ఆ తరువటత పర్టయటక 

రొంగొం. ర్ లైేా సేాష్ను మొదలుకుని పరధాన వీధ్ులతయ స్హా పటాణమొంతా 
పర్చశుభరొంగ్టనూ, స్ుొందరొంగ్టనూ ఉొంటటొందర.  

31 వ తేద ీ శ్నివటరొం త లలవటరు ఝామున అయిదు గొంటలక ేలేచి 

బీచికత వ ళాీము. క నిన వేలమొందర అపపటకి ే అకకడకు చేరుకునానరు. 
తూరుపు స్ముదరొంలల వ లుగు ర్ేకలు ఇొంకట పటర రొంభొం కటలేదు. స్ముదరొంలల 
క ొంచ ొం ఆగ్ేనయ దరశ్గ్ట ఒక ర్టతి గుటాపె ైవివకేటనొందుని సటమరక భవనొం, ఆ 

పరకకన ే మర్ో గుటాపె ై పరముఖ తమిళ కవి తిరువళుీవటర్ భార్ ీ విగీహొం 
కనబడుతునానయి.  

 
స్ూరయ భగవటనుడు తన దరనచరయ పటర రొంభస్ూత  స్ముదరొంలల నుొంచి 

వస్ుత నానడా అనన భరా ొంతిని కలిగ్చస్ూత , క దరద  క దరదగ్ట పెైకత వస్ూత  జనస్మూహొం 
చేతులలల నునన క మరె్టలలల చికుకకుొంటటనానడు. పదర నిముషటల తరువటత 

పూర్చతగ్ట పెైకత వచిిన దృశ్యొం ఆవిష్కృతమవగ్టన ే పరజలొందరూ 

ఆనొందాశ్ిర్టయలతయ కేర్చొంతలు క టాా రు. మర్చక ొందరు స్ముదరొంలల 
పుణయసటననాలు చేశటరు.  గదరకత తిర్చగ్చవచిి సటననాదులు పూరతయాయక 
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అలాపహారొం చేస ిఆట  ోఒకట ిమాటాల డుకుని పదక ొండు కతలలమీటరల దూరొంలల 
నునన స్ుచొందరొంకు వ ళాీము. 

అనస్ూయ అన ేభకుత ర్టలి పటతివరతాయనిన పర్ీక్షిొంచ గ్ోర్చ, తిరమూరుత లు, 
స్నాయస ివేషటలలల ఆమె వదదకు వ ళిల భక్ష అడగటొం, ఆమ ెభక్ష వేయటానికత 
సిదధపడగ్ట దుస్ుత లు ధ్ర్చొంచిన గృహణిుల నుొండ ితాము భక్ష సీాకర్చొంచలేమని 

తిరస్కర్చొంచటొం, అపుపడు ఆమె తన పటతివరతయ మహిమతయ ఆ ముగుా ర్చనీ 

శిశువులుగ్ట మార్చిన పుర్టణగ్టధ్ జర్చగ్చన పరదశే్ొంగ్ట చ పపబడిొందర.  
ఈ గ్టధ్ నపేథయొంలల తిరమూరుత లెైన బరహమ, విష్ుీ , మహేశ్ారులకు 

వటర్చ వటర్చ దేవరేుల స్మయతొంగ్ట ఇకకడ ఒక 

స్ుొందరమెనై ఆలయొం ఉననదర. త లలట ి

ర్టజగ్ోపురొం, పుష్కర్చణ,ి చుటూా  క బబర్చ 
మొదలెైన పచిని చ టూల , పర్చశుభరమెనై 

ఆలయ పర్చస్ర్టలు, మొతతొం ఆ 

పటర ొంతమొంతా మనోహరొంగ్ట నుొండ ి

మనస్ుకు ఆహాల దానీన, పరశటొంతతనూ కలిగ్చస్ుత ొందర. స్ుమారు ఒక గొంట పటటట 
గడపి ితిర్చగ్చ కనాయకుమార్చకత బయలుదేర్టొం. క బబర్చ తయటలు ఎొంత విసటత రొంగ్ట 
ఉననపపటిక,ీ నీట ిబొ ొండాలు మాతరొం మహా పిరయొం. మన వ ైపు ఆరు ఏడు 
రూపటయలుొంట ేఇకకడ పదరహనేు రూపటయల పెైమాట.ే  

భోజనానొంతరొం క దరద  సపేు విశ్ీమిొంచి వివకేటనొంద సటమరకొం, 
తిరువళుీవటర్ విగీహాలను దర్చవొంచటానికత బయలుదేర్టము. టిక టటల  

తీస్ుకునన పిదప సీామరు ఎకకటానికత లెైను చాలా ప డవుొందర. కీమశిక్షణ లేని 

క ొందరు మలయాళీ యువకులు లెైనులల నుననవటర్చని తయర స్ుకుొంటూ 

పో వటమయ కటక మహళిల పటల  అభయొంతరకరొంగ్ట పరవర్చతొంచసటగ్టరు. బాధరతులు 
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మౌనొంగ్ట భర్చస్ుత నానర్ ే కటనీ వటర్చని  వటర్చొంచలేకపో తునానరు. ఆ మౌనమయ 
వటర్చని పో ర తాహిొంచినటటల ొందర, ఎకకడో  వ నుక నుొండ ియాభ  ై అరవ  ై మొందరని 

దాటటకుొంటూ మా వరకూ వచేిటపపటికత వటర్చ ఆగడొం మితి మీర్చొందర. అలా 
ర్ చిిపో తునన వటర్చని కతరణ్ ధ రైయొం చసే ిఅడుు కున ేపరయతనొం చయేగ్ట వటరు 
తీవరొంగ్ట  పరతిఘ్టిొంచారు. బుదరధగ్ట ఉొంటార్ట, చరయ తీస్ుకోమొంటార్ట అని 

పో లీస్ు స్హాయానిక  ైఫో ను తీశటడు. ఈ చొరవతయ స్ూపర్చత ప ొందరన బాధరతులు, 
ముఖయొంగ్ట క ొందరు మలయాళీలు కతరణుకు అొండగ్ట నిలబడగ్ట వటళుల   
తగాటమయ కటక అపపటికత ఎొంతమొందరన ైత ే దాటటకుొంటూ వచాిర్ో వటరొందరూ 

వ ళళీవరకూ పరకకకు తపుపకోక తపిపొందర కటదు. మా వొంతు ర్టగ్టన ేబో టటలల 
కూరుిని పదర నిముషటల పరయాణొంతయ ముొందుగ్ట వివకేటనొంద సటమరక 

భవనానిన చేరుకునానము.   
1892వ స్ొంవతారొం  డసిెొంబరు లల శీ్ర వివకేటనొందుడు తీర్టనికత అర 

కతలలమీటరు దూరొంలల నునన ఈ గుటా వదదకు ఈదుకుొంటూ చరే్చ అకకడ ే

ధాయనొం చేస్ూత  ఆతమ సటక్షాతాకరొం ప ొందాడు. 
తదనొంతర కటలొంలల పరపొంచ వటయపత ొంగ్ట 
స్ొంచర్చొంచి మానవటళికత అవస్రమెనై 

ఆధాయతిమక జాా న జోయతులను పరస్ర్చొంప 
జేశటడు. ఆ మహనీయుని సటమరకటరధొం ఆ 
గుటాపె ై నిర్చమొంపబడినద ే ఈ భవన 

స్ముదాయొం. ఇదర ర్ ొండు పరధాన భాగ్టలుగ్ట ఉొంటటొందర. ఒక భాగొంలల 
ధాయనమొందరరొంతయ పటటట పర్చవటర జక భొంగ్చమలల నునన వివేకటనొందుని విగీహొం, 
మర్ొక దానిలల గీొంధాలయొం, నిరాహణ కటర్టయలయొం, భదరతా సటథ వరొం 
మొదలెైనవి ఉనానయి. 2004 డసిెొంబరు 26న వచిిన స్ునామీ తాకతడకిత ఈ 
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స్ముదాయొం పటక్షకిొంగ్ట ద బబతినగ్ట స్కటలొంలల మరమమతులు చసే ిపూరా 
వ ైభవటనిన పునరుదధర్చొంచారు.  

ఉతతర్టయణొం పరవేశిొంఛి ఒక పక్షొం ర్ోజులే అయిొందర. అొందుచతే  
స్ూరయభగవటనుడు ఇొంకట దక్షణి దరశ్ లలన ే   ఉనానడు. అొందుచతే భూమి 

క స్కు ఆగ్ేనయ దరశ్లల ఈ గుటాకు క దరదగ్ట దక్షణి వ పైున ఉదయొం 
స్ూర్ోయదయొం దరవనమవగ్ట, అస్తమయానిన ఈ గుటా నుొంచ ేపశిిమ న రైుతి 

దరకుకలల  తిలకతొంచాము. 
స్ూర్టయస్తమయొం పూర్చతకటగ్టన ేఅద ేబో టటలల ఆ పరకకన ేతిరువళుల వటర్  

విగీహొం ఉనన ర్ ొండో  గుటాకు తీస్ుకువ ళాీరు. 133 అడుగుల ఎత తతన ఈ విగీహొం 
చూడగ్టన ే ఎవరు ఈ మహానుభావుడు? ఏమిట ి ఈయన విశిషా్త? అన ే

స్ొందహేాలు  పరతి పర్టయటకుని మదరలల మదెలి, ఆ విశేషటలు త లుస్ుకోవటలన ే

కుతూహలొం స్హజొంగ్టన ేకలుగుతుొందర.  
దరా విడ భాష్లలల అతి పుర్టతన మెైన ఒక గీొంధ్ొం 'తిరకుకర్టళ్' ఇదర 

మొతతొం మూడు భాగ్టలుగ్ట 133 

అధాయయాలుగ్ట 1330 దరాపదలతయ (ర్ ొండు 
చరణాల ఛొందోబదధమెైన లఘ్ు పదాయలు) 
ఉొంటటొందర. కీీస్ుత  పూరాొం ర్ ొండు అయిదు 
శ్తాబాద ల మధ్య 'తిరువళుల వటర్' అన ే

మహాకవి దీనిని రచిొంచాడు. భూమి 

దుననటొం నుొంచ ర్టజయ పర్చపటలన వరకూ, 

పరతి అొంశటనీన స్పృశిస్ూత , శ్ీమెకై జీవనొంలలని మాధ్ురయొం వస్ుత వుగ్ట సటగ్ ేఈ 

గీొంధ్ొం 'తమిళ వదే' మనీ 'ప యయమొళి' (పో లుల బో ని స్ూకతత) యనీ 'దరవయ గీొంధ్' 

మనీ నటేిక ీ కీర్చతొంపబడుతుననదర. పరముఖ శటస్త వైేతత , భారతరతన, మాజీ 
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ర్టషా్రపతి డాకారు అబుద ల్ కలాొం గ్టరు పటరలమెొంటటలల చేసని తన 

అధ్యక్షోపనాయసటలతయ స్హా ఏ ఇతర స్మావేశటలలల  పరస్ొంగ్టలలలనూ, తన 

రచనలలలనూ   'తిరకుకర్టళ్' లలని స్ూకుత లను విస్త ృతొంగ్ట ఉటొంకతసటత రు. 
తమిళనాడుక ే చ ొందరన మర్ొక మాజీ ర్టషా్రపతి శీ్ర ఆర్.వ ొంకటర్టమన్ గ్టరు, 
తాను కేొందర ఆర్చధక  మొంతిరగ్ట, రక్షణ మొంతిరగ్ట ఉననపుడు మర్ొక స్ుపరసదిధ  
తమిళ కవి స్ుబరహమణయ భారతితయ పటటట   'తిరువళుల వటరు’ ను కూడా 
ఉదహర్చొంచేవటరు. 

'తిరకుకర్టళ్' లలని 133 అధాయయాలకు పరతీకగ్ట మొతతొం 133 

అడుగుల ఎతుత తయ ఈ నిర్టమణొం రూప ొందరొంచబడిొందర. కృతిరమొంగ్ట బలలపతేొం 
చేయబడిన ర్టతిపె ై ఏర్టపటట చేసని శిలాపీఠొం ఎతుత  38 ఆడుగులు కటగ్ట 
దానిపె ై అస్లు విగీహొం ఎతుత  95 అడుగులు. ఈ పరతిషటా తమక నిర్టమణొం కూడా 
అనకే బాలార్చషటా లను చవి చూసిొందర. 1979 స్ొంవతారొంలల అపపట ిపరధాని శీ్ర 

మొర్టర్ీు దేశటయిచ ే శ్ొంఖుసటథ పన ప ొందరనపపటకి,ీ విగీహ రూపకలపన 1990 

వరకుగ్టనీ పటర రొంభ కటలేదు. అదర కూడా మధ్యలలన ే నిధ్ులలేమి వలల  
మర్చక ొంత కటలొం నిలిచిపోయిొందర. 1992 లల తిర్చగ్చ పటర రొంభమయి, పరముఖ 

శిలిప, త లుగు తజేొం డాకారు గణపతి స్థపతి గ్టర్చ నేతృతాొంలల 1997లల 
పూరతయినపపటకి ీ మర్ో మూడు స్ొంవతార్టల తదుపర్చ 2000 స్ొంవతారొం 
జనవర్చ ఒకటవ తదేనీ జాతికత అొంకతతొం చేయబడిొందర. అొంట,ే దీనిని మీము 
దర్చవొంచిన ఈ ర్ోజుకు స్ర్చగ్టా  తొమిమదర స్ొంవతార్టల ఒకక  న లననమాట.  

అకకడ కూడా క ొంత  సపేు గడపి ి చకట ి పడుతుొండగ్ట ఆ ర్ోజుకు చివర్చ 
టిరపుపలల తీర్టనికత తిర్చగ్చ చరేుకునానము. కనాయకుమార్చ పటాణొంలల మర్ొక 

పరధాన ఆకరేణ దవేి కనాయకుమార్చ ఆలయొం.  
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“కాత్వోయనియి  ై విదేహ ే కనోకుమార ్ ధమీహ ి తననో దురేే 

ప్రచోదయాత్” అని ఈ శ్కతత స్ారూపణిిని గ్టయతీర 
మొంతర పూరాకొంగ్ట స్ుత తిసటత రు. ఈ అమమవటరు 
ఇకకడ భగవతీదేవిగ్ట కూడా పూజలొందుకుని 
 భకుత లను అనుగీహిస్ుత ననదర. వివేకటనొందుడు 
తన తపస్ుా అనొంతరొం  గురువ నై ర్టమకృషీ్ 

పరమహొంస్ ఆదశే్ొం మయరకు ఈ అమమవటర్చ 
స్నినధర లలన ేతన పరపొంచ యాతరకు నిరీయిొంచు 
కునానడట. శీ్ర ర్టమకృషీ్ పరమహొంస్ మర్ో 
ఇదదరు శిష్ుయలు సటామి బరహామనొంద, సటామి నిరమలానొంద కూడా ఈ 

అమమవటర్చని సేవిొంచి తర్చొంచినవటర్.ే కుడ ి చేతిలల జపమాల ధ్ర్చొంచిన ఈ 

అమమవటరు చలలని చూపులను స్ూటిగ్ట పరస్ర్చొంపజసే్ూత  భకుత లను స్మోమహన 

పరుస్ుత ొందర. ఆ రూపొం చూస్ూత  ఉొంట ేఅకకడనుొంచి  ఒక పటాా న కదలబుదరధ  
కటదు. ఇక చిమమచకటోల  స్యితొం దరవయ కటొంతులు  వ దజలేల  అమమవటర్చ 
ముకుకపుడక గుర్చొంచి వర్చీొంచాలొంట ేనాబో ట ిఅతి సటమానుయనికత సటధ్యమయిేయ 
పని కటదు. స్ొంతృపిత కరమెైన అమమవటర్చ దరవనొంతయ అనుగీహిొంపబడ,ి భోజనొం  
చేస ిహో టలు గదరకత చేరుకోవటొంతయ ఇకకడ కూడా మా పరయటన ముగ్చసిొందర.  

ఫిబరవర్చ ఒకటవతదే ీ త లలవటరు ఝామునన ే లేచి గదర ఖాళీ చసే ి

ఉదయొం గొం.5.30 ని.లకు 6382 న ొంబరు కనాయకుమార్చ ముొంబ  ైఎక్ా పెరస్ లల 
బయలుదరే్చ ఎనిమిదర గొంటలకు  తిరువనొంతపురొంలల దరగ్టము. అకకడ 

దరగగ్టన ే మయము ఎదుర్ొకనన మొదట ి స్మస్య భాష్. అక్షర్టస్ుయలు స్యితొం  
మన భావటనిన గీహిొంచగలరు తపప ఆొంగలొంలల స్ొంభాషిొంచ గలిగ్చనొంత 

పర్చజాా నొం ఉొండనొందున, వటరు అద ే భాష్లల స్మాధానొం చ పపినా వటళళీొం 
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చ బుతునానర్ో ఒకపటాా న  మనకు అరధొం కటదు. అలాగ్ ేఏదో  శ్ీమపడ ిఆటో 
మాటాల డుకుని సేాష్ను స్మీపొంలలని ఒక  హో టలుకు చేరుకోగలిగ్టము. గదరలల 
సిథరపడ ి అద ే హో టలుకు అనుబొంధ్ొంగ్ట ఉనన ర్ సటా ర్ ొంటటలల అలాపహారొం 
తీస్ుకునానము. పదార్టధ లు రుచిగ్టన ేఉనాన వటటలిల వటడని (క బబర్చ) వొంట 
నూన లు మనకు అలవటటట లేనొందువలల  కటబో లు తక్షణమయ పరభావొం 
చూపటొంవలల  నేను స్ాలపొంగ్ట అస్ాస్తతకు గురయాయను. ఏవో మొందులు వటడ ి

క ొంత ఉపశ్మనొం ప ొందగలిగ్చనపపటిక,ీ పూర్చత స్ాస్తత చేకూరలేదు. ఉదయొం 
కనాయకుమార్చలల బయలుదరేటానికత  మునుప ే సటననాలు చసేిఉనానొం కనుక 
వ ొంటనే  అనొంత పదమనాభసటామి ఆలయానికత వ ళాీము.   
తిరువనింతప్ురిం  

"దవేుడు వరమిచిినా పూజార్చ అనుమతివాలేదు" త లుగునాట 

బహుళ పరచారొంలల నునన ఈ నానుడ ిబహుశ్ః ఈ పరసిదధ  ఆలయొంలలన ేపుటిా 
ఉొంటటొందని నా పరగ్టఢ విశటాస్ొం. ఏ దేశ్ొంలలనయినా అదర ఏ మతానికత 
చ ొందరనద ైనపపటకి ీ పటర రధనా మొందరర్టలలల, ఆలయాలలల ఆయా పటర ొంతాలు, 
సటొంపరదాయాలు,  ఆచార్టలను బటిా క నిన నియమాలు ఉొంటాయి. ఇొందులల 
ఆక్షపేిొంచవలసనిదర ఏమీ లేదు. అయిత ే భకుత లు అవి పటటిొంచటానికత 
అవస్రమెైన స్దుపటయాలు కలిపొంచటొం ఆయా దేవసటథ నాల యాజమానాయల 

బాధ్యత. ఉదాహరణకు  తిరుమలలల శీ్ర వేొంకటేశ్ారుని దర్చవొంచగ్ోర్ ే ఇతర 

మతస్ుత లు ఆలయ పరవేశటనికత పూరాొం ఆలయొంలల నుననొంత సపేూ 

వేొంకటేశ్ారుని మీద  విశటాస్ొం కలిగ్చ ఉొంటాననీ, ఆలయ ఆచార్టలూ, 

సటొంపరదాయాలూ పటటిసటత ననీ ఒక పరతిజాా  పతరొం మీద స్ొంతకొం 
చేయాలి.  అలాొంటివటరు ఈ లాొంచనాలు పూర్చతచేయటానికత  తగు 
ఏర్టపటటల ొంటాయి. అద ే విధ్ొంగ్ట సికుక మతానికత చ ొందరన గురుదాార్టలలల 
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పరవశేిొంచటేపుపడు తలపె ై విధరగ్ట ఒక వస్త ొైం ఉొంచుకోవటలి. ఇదర అకకడ ి

నియమొం. అలాగ్ ే దేశ్ొంలలని అనకే హిొందూ దవేటలయాలలల పరవేశటనికత 
దుస్ుత లకు స్ొంబొంధరన క నిన నియమాలుొంటాయి. పురుష్ులకు శ్ర్రీ 

పెైభాగొంలల ఏ ఆచాిదనా లేకపో వటొం ఇటటవొంట ి నియమాలలల ఒకట.ి 

మర్చక నిన చోటల  పురుష్ులెైత ే భారత సటొంపరదాయ దుస్ుత లెైన ధోవతి, పెైన 

ఉతతర్ీయొం (కొండువట) సీత లైయిత ే కేవలొం చరలు, లేదా చుడమదార్ లాొంటవిి  
(పటయొంటటల , ష్రుా లు ధ్ర్చొంచ ే ఆధ్ునిక యువతులు క ొందరుొంటారు కనుక) 

మాతరమయ ధ్ర్చొంచాలన ే నియమాలు ఉొంటాయి. ఆయా దేవటలయాలకు 
వ ళిీనపుడు ఆ నియమాలను పటటిొంచటొం పరతి భకుత ని విధర. ఇద ొందుకు 
పటటిొంచాలి? ‘నేను పటటిొంచను’ అన ే మనస్తతాొం ఉననవటరు ఆ ఆలయొం 
లలనికత వ ళళీ పరయతనొం చయేకపో వటమయ మొంచిదర. ఇకకడ వరకూ వచిి 
లలనిక ొందుకు ర్టలేదు అని ఏ దేవుడూ అడగడు. 

ఇకకడ కూడా ఆలయ పరవేశ్ొం చేయాలొంట ేపురుష్ులు కేవలొం ధోవతి 

మాతరమయ ధ్ర్చొంచాలన ేనియమొం ఉొందర. లుొంగ్ ీలాగ్ట చుటటా కునాన ఫరవటలేదు. 
అొంతవరకూ బాగ్టన ేఉొందర. మా విష్యొంలల 
ఈ ఆచార్టనిన పటటిొంచటానికత మయము 
సిదధమెనైా పరవేశ్ొం లభొంచలేదు. అయిత ే
అదర  ఈ ఆలయొంలలనునన ఆచార్టనిన 

పరశినొంచి నొందువలలనో లేదా అదర 
పటటిొంచటానికత తిరస్కర్చొంచినొందు వలలనో 
కటదు. నిజానికత ఈ నియమొం గుర్చొంచి  మాకు ముొంద ేస్పషా్మెైన అవగ్టహన 

ఉొందర. అొందుక ేననేూ మా కుమారుడూ చ ర్ొక ధోవతీ వ ొంట తీస్ుకువ ళాీొం 
కూడా. కటనీ అవి ధ్ర్చొంచిన తరువటత, అపపటవిరకూ మా ఒొంటమిీదనునన 
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పటయొంటటల , ష్రుా లు వటట ిజబేులలల నునన సెల్ ఫో నులు, పరుాలు ఇతర విలువ నై 

వస్ుత వులూ ఎకకడ ఉొంచాలి? పో నీ వటటిని వేర్ ే స్ొంచలల వేస్ుకుని వ ొంట 

తీస్ుకువ ళళీ వీలుకూడా లేదాయిే!  ఇొంతక ీమమమలేనమనానరొంట ే– 

ఆ దేవటలయొం మెటలపెనై ేదుస్ుత లు మారుికోవటలట! వదరలినవి ఎొంత 

అమూలయమెనైా కోల కురూములల ఒక మూల పడసేిపో వటలట. వటట ి భదరతకు 
తమ బాధ్యత ఏమీలేదట! భకుత లు ఎొంత పురుష్ులెైనా బహిరొంగొంగ్ట దుస్ుత లు 
మారుికోవటొం స్భయత కటదు కదా! ఇదేమని అడిగ్టము. అొంత!ే ఇదదరు 
ముగుా రు దాడ ి చసేినొంత సటథ యిలల మాటలతయ విరుచుకు పడాు రు. భాష్ 

స్మస్య వలల  పూర్చతగ్ట అరధొం కటకపో యినపపటకి ీ 'మా మయలు కోస్ొం ఈ ద వై 

దరవనానికత వచాిర్ట? ఈ నియమొం పటటసిేత  లలనికత వ ళీొండ ిలేదొంట ేబయటకు 
ప ొండి అన ే తాతపరయొం మాతరొం బో ధ్ పడిొందర. భగవొంతుని పటల  మా భకతతనీ, 

సీాయ మత ఆచార్టల పటల  మా గ్ౌరవటనీన, నిబదధతనూ  ఎవరూ శ్ొంకతొంచ 
లేరు. ఈ విష్యొంలల వీరు మా ముొందు అజాా నులు, మరుగుజుు లు. 
దేవటలయ యాజమానయొం బాధ్యతా ర్టహతిాయనీన, మముమలను 
అగ్ౌరవపరచిన సబిబొందర త ొంపర్చతనానీన విశ్దకీర్చొంచటొం కోస్మయ ఇదొంతా  
చ పపవలసవిస్ుత ననదర.  

ఇటటవొంట ి నియమాలునన ఆలయాలలల సటధారణొంగ్ట క నిన 

మినహాయిొంపులుొంటాయి. ఉదాహరణకు ఇద ే కేరళ ర్టషా్రొంలల శీ్రకృష్ుీ ని 

ఆలయొం ఉనన స్ుపరసిదధ  పుణయ క్షేతరొం గురువటయూరు. అకకడ కూడా 
ఇటటవొంట ి నియమమయ ఉననదర. కటనీ, పురుష్ులు పటయొంటటపెనై ే ధోవతి 

చుటటా కుని ష్రుా  విపపేస ిభుజాన వేస్ుకుని లలనికత వ ళీవచుి. ఈ నియమొం 
త లియకకటనీ, లేదా ఏ కటరణొంచతేనయినా ధోవతి వ ొంట త చుికోకపో త,ే 
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దేవటలయొం వ లుపల దుకటణాలలల శుభరొంగ్ట ఉతికత మడతలు పెటిాన 
ధోవతులు అద దకు లభసటత యి.  

ఈ నియమానిన ఇొంత ఖచిితొంగ్ట అమలు చేస్ుత నన ఈ ఆలయ 

నిర్టాహకులకు, దరవనొం చసే్ుకుని తిర్చగ్చ వచేి వరకూ భకుత ల దుస్ుత లు, 
విలువ ైన వస్ుత వులకు భదరత కలిపొంచవలసని బాధ్యత లేదా? పరపొంచొంలలన ే

అనొంతమెనై స్ొంపనునడు కదా ఈ సటామి! భకుత లకు ఈ మాతరొం కనీస్ 

సౌకరయొం కలిపొంచలేర్ట? గలరు. కటనీ కలిపొంచరు. ఎొందుకొంట ేఇదమేీ పరభుతా 
ఆధనీొంలల ఉనన ఆలయొం కటదు. ఈనాటిక,ీ ఇదర టరా వ ొంకూరు 
ర్టజకుటటొంబీకుల అధనీొంలల ఉొండటమయ ఇొందుకు కటరణొం. ఈ ఆలయ 

నేలమాళిగలలల మూలుగుతునన అనొంత స్ొంపద ర్టశులకు స్ొంబొంధరొంచిన 

వివటదొం దేశ్ అతుయననత నాయయసటథ నానికత స్యితొం ఎటటవొంట ి స్వటలుగ్ట 
పర్చణమిొంచిొందో  వరతమాన కటలొంలల మనొం చూస్ూత న ే ఉనానొం కదా! అతి 

సటమానుయలొం ఇక మనొం ఏొం చేయగలొం?  

నా శీ్రమతి మాతరొం ఈ నియమయమయద ీతనకు వర్చతొంచదు కనుక దరవనొం 
చేస్ుకువసటత నని కథానాయిక లెవ లలల  బయలుదేర్చొందర. లలపల అనేక దవేతా 
మూరుత లునానయట. విదుయదీదపటలు లేవట. మూలవిర్టటటా కు ఎటటవ ళాీలల 
దార్చ చూప ేనాధ్ుడు  లేడు. పో నీ ఎవర్చనయినా అడుగుదామా అొంట ేభాష్ 

స్మస్య. దీనితయ ఆమె కూడా దరవనొం లేకుొండాన ే నిస్ాహాయొంగ్ట తిర్చగ్చ 
వచిిొందర. ఆ సటామి మాకు అనుమతి ఇవాలేదనుకుని మెటలమీదనుొంచ ే

నమస్కర్చొంచి వ నుదరర్చగ్టము. 
హో టలుకు తిర్చగ్చ వచిి భోజనొం చసే ిక దరద  సేపు విశ్ీమిొంచి నాలుగు 

గొంటలకు ఆట  ోమాటాల డుకుని  కోవలొం బీచికత వ ళాీము. తిరువనొంతపుర్టనికత 
దక్షణి దరశ్గ్ట పదహారు కతలలమీటరల దూరొంలల నునన ఈ బీచి దేశ్పు పశిిమ 
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తీరొంలల నునన బీచిలనినటిలలక ీ స్ుొందరమెనైదర, అతయొంత పర్చశుభరమెనైదరగ్ట 
పరసదిరధ . వరుస్గ్ట ర్ ొండవ ర్ోజు స్ముదరొంలల స్ూర్టయస్తమయొం తిలకతొంచాము.  
ఆహాల దకరమెనై వటతావరణొంలల స్ుమారు ర్ ొండు గొంటలు గడపి ిమర్ొక ఆటోలల 
ఎనిమిదర గొంటలకు తిర్చగ్చ తిరువనొంతపురొం వచిి భోజనానొంతరొం గదర ఖాళీ 

చేస ిసేాష్నుకు చరేుకునానము. గొం.11.35 ని. 6127 న ొంబరు చ న ైన ఎగూమరు 
గురువటయూరు ఎక్ా పెరస్ులల  (ర్ ొండు ర్ోజుల కతీతొం ఇద ే టలైనైులల మదుర్  ై
నుొంచి నాగర్ కోయిలు వరకూ పరయాణిొంచాము) ఎర్టీ కుళొం 
బయలుదరే్టము.  

ఫిబరవర్చ ర్ ొండవ తదే ీ త లలవటరు ఝామున నాలుగు గొంటలకు 
ఎర్టీ కుళొంలల దరగ్టము. యాతరా  పరణాళిక పరకటరొం ఇకకడ దరగ్చన తరువటత 

త లలవటర్వేరకూ కటలక్షపేొం చేస ి నేరుగ్ట ఆదర శ్ొంకర్టచారుయల వటర్చ 
జనమస్థలమెనై కటలడికత వ ళిల సటయొంతరా నికత తిర్చగ్చ ఎర్టీ కుళొం చరేుకోవలస ి

ఉననదర. కటనీ అపపటకి ే వటరొం ర్ోజులుగ్ట నిర్చార్టమొంగ్ట సటగుతునన యాతర 
ఒొంటోల  శ్కతతని కీమొంగ్ట హర్చస్ుత ననదర. బడలిక పరభావొం చూపుతుననదర.   మా 
సిథతిని గమనిొంచిన కతరణ్ కటలడ ిపరయాణొం విరమిొంచటానికత పరతిపటదరొంచాడు. 
మయమూ ఆమోదరొంచాొం. యథాపరకటరొం సేాష్నులల ఒకచోట మముమలను 
కూర్ోిబ టిా స్మీపొంలల నునన హో టళీ వివర్టలు కనుకుకని ఆట  ో ఒకట ి

త చాిడు. అొందుబాటటలల నునన దానిలల దరగ్చ ఒక నాలుగు గొంటలపటటట 
నిదరరొంచాము. కటలడ ి పరయాణొం యథావిధరగ్ట ఉననటలయిత ే అదర 
పూరతయాయక తిర్చగ్చ ఎర్టీ కుళొం వచిి,  సటయొంతరొం ఐలాొండ్ ఎక్ా పెరస్ులల  
బ ొంగుళూరు మీదుగ్ట మెైస్ూరు వ ళిల అకకడ ఒక ర్ోజు ఉొండ ితిర్చగ్చ బ ొంగుళూరు 
మీదుగ్ట కతరణ్ ముొంబయికత మయము హ ైదర్టబాదుకు వ ళాీలి. ఎలాగూ పరణాళిక 

భొంగమెైొందర కనుక, మర్చక ొంత కుదరొంచి ఒకరు ఒక వ ైపుకూ, మర్ొకరు మర్ో 
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వ ైపుకూ కటకుొండా మయము కూడా తనతయ పటటట ముొంబయి వచిి ఒకట ిర్ ొండు 
ర్ోజులు విశటీ ొంతి తీస్ుకుని హ ైదర్టబాదు వ ళీటానికత పరణాళికకు తుదర స్వరణ 

చేశటడు.   
ఆ విధ్ొంగ్ట బ ొంగుళూరులల ఒకర్ోజు బస్ కూడా రదదయిొందర. ఇక 

చేయవలసిొందలాల  ఇకకడనుొండ ినేరుగ్ట మెైస్ూరు చేరుకోవటమయ. బస్ుా ఒకట ే

మారాొం. ఐలాొండ్ ఎక్ా పెరస్ులల నిర్టధ ర్చొంపబడని టిక టటల  ఉపయోగపడవు. స్ర్ే 
ఆ టకి టటల  రదుద  చేస ివటట ిసటథ న ేమెైస్ూరుకు బస్ుా టిక టటల  తీస్ుకున ేపనిలల 
నేను నిమగనమవగ్ట, కతరణ్ తన భారయ దాార్ట బ ొంగుళూరు నుొండ ి

ముొంబయికత విమాన టిక టటల  బుక్ చేస ేపనిలల పడాు డు. మెైస్ూరు బస్ుా ర్టతిర 
ఎనిమిదర గొంటలకు. అపపట ివరకు ఇకకడ ఉొండక ఎలాగూ తపపదు కనుక 

హో టలు రూముకత పర్చమితమయిేయ బదులు, ఏమయినా చూడదగ్చనవి 

ఉనానయిేమో త లుస్ుకోమనానను. 
హో టలులల ఉనన టూర్చస్ుా  డ స్ుక 
వటర్చని స్ొంపరతిొంచగ్ట కేరళ ర్టషా్ర 
స్ముదరతీరొం ప డవునా స్ముదరపు 
ఎదురు నీటితయ అస్ొంఖాయకమెనై 

పరవటహాలు, కటలువలూ ఉొంటాయనీ పచిని పరకృతి ఒడలిల పరశటొంతమెైన 

వటతావరణొంలల అలాొంట ి నీటలిల పడవ పరయాణొం ఆహాల దానీన, ఆనొందానీన  

కలిగ్చొంచి  మొంచి పర్టయటక అనుభూతిని కలుగజేసటత యనీ వివర్చొంచారు.  
ఎటిా పర్చసిథతిలలనూ, సటయొంతరొం ఆరు గొంటలకలాల  తిర్చగ్చ ర్టగలిగ్ ే

అటటవొంట ిపరదేశ్ొం ఒకట ిత లియజేసటడు. ఇొంకేొం. మనిషికత ఎనిమిదర వొందల 

చొపుపన ముగుా ర్చక ీ ర్ ొండు వేల నాలుగు వొందలు అకకడ ే చ లిలొంచి 

భోజనానొంతరొం ర్ ొండు గొంటలకు వటరు ఏర్టపటట చసేని వటహనొంలల 
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బయలుదరే్టము. ఒక గొంట పరయాణిొంచి  అస్లు పరదేశటనికత చేరుకోగ్ట అకకడ ి

నిర్టాహకులు క బబర్చ నీళీతయ సటాగతిొంచి క దరదసపేటికత పడవ ఎకతకొంచారు. 
కనిపిొంచిన విశేషటననలాల  ఎపపట ి కపుపడు మా వ ొంట ఉనన గ్ ైడు 
వివర్చస్ుత ొండగ్ట ఆ విహారొం ర్ ొండు గొంటలపటటట ఆహాల దొంగ్ట సటగ్చొందర. 
విహార్టనొంతరొం పడవ నడిపని వయకతతక,ీ గ్ ైడుక ీ కృతజాతలు త లియజసే ినిర్ీీత 

స్మయానికత హో టలుకు తిర్చగ్చవచాిము. వ ొంటన ేగదర ఖాళీ చేస ిభోజనొం చేస ి

ఎనిమిొంటకిత బస్ుాలల మెైస్ూరుకు బయలుదేర్టము.  
త లలవటరు ఝామున నాలుగు గొంటలకు గజగజ లాడిస్ుత నన చలిలల 

మెైస్ూరు బస్ుా సటా ొండులల దరగ్టము. క దరద  దూరొంలలన ేఉనన ఒక హో టలులల 
గదర తీస్ుకుని క దరదసపేు నిదరరొంచాము. సటననాలు చసే ిఅలాపహారొం కూడా చేస ి

వటహనమొకట ిమాటాల డుకుని ముొందుగ్ట మెైస్ూరు పటయలెస్ు, అకకడ నుొండ ి

శీ్రరొంగపటనొం వ ళిల శీ్రరొంగనాథ సటామిని దర్చవొంచుకుని హో టలు 
చేరుకునానము. భోజనానొంతరొం మర్ో వటహనొంలల చాముొండ ి దవేిని 

దర్చవొంచుకుని తిర్చగ్చ హో టలు చేరుక ని ఆ ర్ోజుకు స్ాసిత  పలికటము. నాలుగవ 

తేద ీఉదయొం గొం. 6.45 ని.లకు 16215 న ొంబరు చాముొండమ ఎక్ా పెరస్ లల 
మెైస్ూరులల బయలుదేర్చ గొం.9.40 ని.లకు బ ొంగుళూరులల దరగ్చ వ ొంటన ేటాకీా 
మాటాల డుకుని నరేుగ్ట విమానాశ్ీయానికత చేర్టొం. 

 స్ర్చగ్టా   పన నొండు గొంటలకు ఎయిర్ ఇొండియా విమానొం 
గ్టలలల కత లేచిొందర. ఒకటనినరకు ముొంబయిలల  దరగ్చ విమానాశ్యీొం బయటకు 
వచేి స్ర్చకత మా కోడలు సటాగతొం పలికత ఆశ్ిరయ పరచిొందర. ఆశ్ిరయొం 
ఎొందుకొంట,ే తను మూడు ర్ోజుల కతీతమయ వటరొం ర్ోజుల ఆఫసీ్ు పని మీద డిలీల 
వ ళిీొందర. బ ొంగుళూరులల ముొందు అనుకునన మా ఒక ర్టతిర బస్కు హో టలు 
గదర ఏర్టపటట, కటరయకీమొంలల మారుప వలల  తరువటత ఆ బస్ రదుద కు, 
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ముొంబయికత మా విమాన పరయాణ ఏర్టపటటల  అనీన తను డిలీల నుొంచ ేచసేిొందర. 
ఆ విష్యొం మాకూ త లుస్ు. స్ర్ ే మయము కూడా వస్ుత నానము కదానని, 

డిలీలలల కటరయకలాపటలను వటయిదా వేస్ుకుని  స్ర్చగ్టా  మయము మెైస్ూరులల 
చాముొండమ ఎక్ా పెరస్ులల బయలుదరే్చన స్మయానికత తను డలిీలలల బయలుదేర్చ 
మయము బ ొంగుళూరు చేర్ ేలలపలే తను ముొంబయికత  వచేి సిొందర. తన కోర్చక 

మయరకు, మా కుమారుడు ఈ విష్యొం ఉదేదశ్పూరాకొంగ్టన ేమాకు చ పపలేదు.  
అొందుక ేఆశ్ిరయొం.  

నాలుగు ర్ోజులు స్ొంపూరీొంగ్ట విశటీ ొంతి తీస్ుకుని తొమిమదవ తేద ీ

మధాయహనొం కోణారుక ఎక్ా పెరస్ లల ముొంబ ైలల బయలుదేర్చ  మరునాడు 
ఉదయొం నిజగృహానికత చేరటొంతయ స్ొంపూరీ కటశ్ర యాతరలల మొదట ిఆవృతొం 
పూరతయిొందర. మళీీ కటశ్ర వ ళాీలి.  
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మూడవ అధాయయొం 
ర ైలు గొలుసు లాగాను  

ర్టమయశ్ారొంలల సేకర్చొంచిన ఇస్ుకను తిరవణే ీ స్ొంగమొంలల నిమజునొం 
చేస ిమర్ొకసటర్చ కటశ్ర విశేాశ్ారుని సవేిొంచి యాతరను స్ొంపూరీొం చయేటానికత 
స్నానహాలు ఏర్టపటటల   పూరతయాయయి. 2009 స్ొంవతారొం మార్చి తొమిమదవ 

తేదనీ 7091 న ొంబరు    పటటాన ఎక్ా పెరస్ులల  ర్టతిర గొం.10.00 లకు 
సికతొందర్టబాదులల   బయలుదేర్టము. 11వ తేద ీ త లలవటరు ఝామున  
గొం.1.20 ని.లకు చరేుకోవలసనిదర గొంట ఆలస్యొంగ్ట స్ుమారు ర్ ొండుననరకు 
అలహాబాదు చేర్చొందర. బిొంబాధ్ర్ స్హో దో యగ్చ ఒకరు సేాష్నుకు వచాిడు. 
నాలుగవ న ొంబరు పటల టటఫటరొం మీద బొండ ిఆగ్చొందర. ర్ ొండు స్ూటటకసే్ులూ ఒక 

బాయగూ బ రుత  కతీొంద గ్ొలుస్ుతయ తాళొం వేయబడ ి ఉనానయి. టలైనైు సేాష్ను 
చేరటానికత మునుప ేదరగటానికత సిదధొంగ్ట ఉొంటాొం కదా! తగ్చనొంత ముొందుగ్టన ే

లేచాము కూడా. తాళొం చతేులు ఉొంచిన చతేి స్ొంచ జయలక్షిమ దగార 

ఉొండవలసనిదర ఎొంత వ తికతనా కనబడలేదు. ఎవడో  దకొంగ వ ధ్వ లేపేసటడని  
త లుస్ుకోటానికత ఎకుకవ సపేు పటాలేదు. అలహాబాదు మర్ో గొంటలల 
చేరతామనగ్ట గటిాగ్ట ఒక కునుకు పటిాొందర. ఆ స్మయొంలల ఇదర జర్చగ్చొందర 
కటబో లు. ఎొంత లబో దరబో మనాన గ్ొలుస్ుకు వసేిన తాళొం త రుచుకోదుకదా! 
ఇొంకట నయొం, తాళొం వేయబటేా కదా అవయయినా భదరొంగ్ట ఉనాయి. లేకుొంట ే

అవి కూడా గ్ోవిొంద క టేావి కటవూ?  

టలైనైు అకకడ ఇరవ  ై నిముషటలు ఆగుతుొందర. మముమలను ర్చసవీు 
చేస్ుకోవటానికత వచిిన మితుర డు సటథ నికుడు పెైగ్ట మీడయిాకు చ ొందరన వటడు. 
అతనికత విష్యొం కుల పత ొంగ్ట వివర్చొంచి, అతనిని అకకడ ఉొండమని చ పపి గ్టరుు  
కోస్ొం వ ళాల ను. ఆయన కనబడలేదు. స్మయొం వృధా చేయకుొండా 
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తిర్చగ్చ మితుర డతియ కలిస ి ఒకటవ నొంబరు పటల టటఫటరొం మీద నునన 

కటర్టయలయానికత వ ళిల డూయటలీలనునన డిపూయట ీసేాష్ను మయనజేరుకు విష్యొం 
చ పటపము. మాకు కటవలసిన స్హాయొం ఏమిట  ో త లుస్ుకున ే పరయతనొం 
కూడా చేయకుొండా తాను ఏమీ చేయలేననీ పెైగ్ట పరయాణకీుల వస్ుత వుల చోర్ ీ

విష్యొం పో లీస్ుల పర్చదరలలనిదర కనుక తాను జోకయొం చేస్ుకోననీ చ పటపడు. 
అయిత ే  పో లీస్ులు వచిి,  నా స్మస్యను పర్చష్కర్చొంచ ే వరకూ ర్ లైు 
బయలుదరేకుొండా చూడవలసనిదని అభయర్చధొంచాను. అద ీకుదరదనానడు. తన 

నిరీయొం పరయవసటనమయమిటో ఊహిొంచ ేశ్కతత కూడా అతనికత లేదననమాట. విధర 
నిరాహణలల ఎదురయిేయ స్వటళీను అధరగమిొంచ ే సటమరధయలేమి అతని 

స్మాధానొంలల స్పషా్ొంగ్ట కనబడిొందర. స్ర్!ే నేను లగ్జేి దరొంచుకోకుొండా ర్ ైలు 
ఎలా బయలు దేరుతుొందో  చూదాద మని మనస్ులల తీర్టమనిొంచుకుని అద ే

పటల టటఫటరొం మీద ఉనన  ర్ ైలేా పో లీస్ు సేాష్నుకు వ ళాల ొం.   
నిదరపో తునన పో లీస్ును మయల్కలిప ివిష్యొం వివర్చదాద మొంట ేఅతను 

ఆ అవకటశ్ొం ఇసేతనా? నిదరమతుత లలనే యక్ష పరశ్నలతయ కటలహరణొం చేయటమయ 
కటక స్హనానిన పర్కీ్షిస్ుత నానడు తపప అస్లు స్మస్యను గ్టనీ, అొందులలని 

గ్టొంభీర్టయనిన కటనీ గీహిొంచటానికత సదిధొంగ్ట లేడు. ఈ లలగ్ట ర్ ైలు 
బయలుదరేటానికత సిదధొంగ్ట ఉననదనన పరకటన వ లువడుతయొందర.  

సేనహతిుడిని అకకడ ఉొండమని చ పిప నాలుగవ నొంబరు పటల టటఫటరొం 
మీదకు పరుగ్ తాత ను. నేను ఇొంకట ఓవర్ బిరడిు  మీద ఉొండగ్టన ే ర్ ైలు 
బయలుదరే్చొందర. బిరడిు  దరగ్టేపపటికత ఎదురుగ్ట కదులుతూ ఉనన కోచలల ఎకతక 
అొందులలనుొంచి నా లగ్ేజీ ఉనన కోచలలకత మార్చ, అలారొం గ్ొలుస్ు లాగ్టను. 
బొండమ ఆగ్చపో యిొందర. అకకడ ఉొండవలసని నా శీ్రమతి లేదు. ర్ లైు 
బయలుదరేక మునుప ే దరగ్చపో యిన ఆమ ె స్మయస్ూపర్చతని మనస్ులలన ే



91 
 

అభనొందరస్ూత , పటల టటఫటరొం మీద ఆమ ె నిలుచునన చోటికత వ ళిల తీవర 
ఆొందోళనలలనునన ఆమనెు ఊరడిొంచి, తిర్చగ్చ ఇదదరమూ కోచ వదదకు 
వచాిము.  

ర్ ైలును తిర్చగ్చ బయలుదరేదయీాలొంట ేఅలారొం గ్ొలుస్ు లాగ్చన కోచని 

గుర్చతొంచి ఎవరు లాగ్టర్ో స్మస్య ఏమిట  ో త లుస్ుకుని ఆ స్మస్యను 
పర్చష్కర్చొంచాలి. అలా కటకుొండా నిరలక్షయొంగ్ట మళీీ బయలుదరేదీసేత  
పరయవసటనాలకు సేాష్ను మయనజేరు, ఆ ర్ లైుకు స్ొంబొంధరొంచిన ఇదదరు గ్టరుు లు, 
పో లీస్ులు అొందరూ బాధ్యత వహిొంచవలస ిఉొంటటొందర. పోయిన స్ొంచతయ పటటట 
జయలక్షిమ ఫో ను పోయిొందర కటనీ నా ఫో ను నా వదదన ే ఉొండటొంతయ అదర 
బతికతపో యిొందర. అదృషా్ొం!  ఫో ను చేస ిమితుర డికత పర్చసిథతి వివర్చొంచగ్ట పో లీస్ుల 

విష్యొం తాను చూస్ుకుొంటాననీ, ఆ సిథతిలల అకకడ నుొంచి కదలవదదనీ 

స్ూచిొంచాడు.  
క దరద  నిముషటల  తరువటత గ్టరుు  వచిి ఏమయిొందని అడిగ్టడు. 

బాధరతుడినీ, బాధ్ుయడినీ కూడా నేన ే కనుక జర్చగ్చొందర చ పటపను. ఆ విష్యొం 
తనకు ముొందుగ్ట త లియజయేాలి కటనీ బయలుదరే్చన ర్ ైలును ఇలా నిలపటొం 
స్ర్చకటదు కదా అనానడు. ఒక పౌరుని తీవరమెనై స్మస్యను అతయవస్రొంగ్ట 
పర్చష్కర్చొంచవలసని ఒకటనొక అసటధారణమెనై స్ొందరభొంలల, పరజా 
బాహుళయొంతయ ముడవిడిన ఒక మౌలిక వయవస్థలలని కీలక విభాగ్టలమధ్య 
స్మనాయలేమి, అలస్తాొం, అస్మరధతను పరతిబిొంబిొంచిన  ఒక స్నినవేశ్ొం 
అదర. 

“అయాయ! ర్ లైు ఆగగ్టన ే నేను మీ వదదక ే వచాిను. తమరు లేరు. 
సేాష్నులల చ బిత ేపో లీస్ులకు చ పపమనానరు. ఈ లలగ్ట ర్ ైలు బయలుదరే్చొందర. 
గతయొంతరొం లేక ఆపటను. స్ర్!ే ఇొంతక ీ నా స్మస్యకు పర్చషటకరొం మీ వదద  
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ఉననదా లేదా?” అనానను. ఇొంతలల, బయలుదేర్చన ర్ లైు ఎొందుకు ఆగ్చొందని 

ఆయనను ఫో నులల ఎవర్ో అడుగుతునానరు కటబో లు. వటర్చకత స్మాధానొం 
చ బుతునానడు. కటశ్ర వ ళళీ పరయాణీకులలల  సికతొందర్టబాదు నుొండ ి మాతయ 
పరయాణిొంచిన క ొందరు త లుగువటరు కలిపొంచుకుని స్మస్యను తారగ్ట 
పర్చష్కర్చొంచి అస్లే ఆలస్యొంగ్ట నడుస్ుత నన ర్ లైును స్తారొం బయలుదరేదయీ 
వలసనిదరగ్ట ఒతితడ ి చేశటరు. అొంతకు క దరద  నిముషటల ముొందు తన 

నిస్ాహాయతను, ర్ ైలును నిలపటానికత కూడా అశ్కతతను వ లిబుచిిన 

డిపూయట ీ సేాష్ను మయనజేరు వచాిడు. అకకడ ననున చూస్ూత న ే "ఇపుపడు 
నననేొం చేయమొంటారు" అనానడు. “డూయటలీలనునన మీ కటర్చమకులెవర్చన నైా 
రపపిొంచి తాళొం పగులగ్ొటిాొంచి  నా లగ్ేజి విడపిిొంచొండి” అనానను స్ూటగి్ట. ఆ 

పర్చసిథతిలలనునన నా లాొంట ి పరయాణీకునికత అొంతకనాన కటవలసని గ్ొపప 
స్హాయొం మర్ేముొంటటొందర?  

నితయమూ క నిన వొందల ర్ ైళీ ర్టకపో కలను నియొంతిరస్ూత , వటటిలల 
పరయాణిొంచ ే వలేాదర మొందర శేీయస్ుా, భదరత ముడవిడయిునన విధ్ులు 
నిరాహిొంచ ే అొంతట ి ఉననత సటథ యి అధరకటర్చకత ఈ మాతరొం ఆలలచన 

తటాకపో వటొం, స్మయస్ూపర్చత, చాకచకయొం లేకపో వటమూ, పెైగ్ట ననేనొం 
చేయమొంటారు అన ే బలేతనొం పరదర్చవొంచ ే అధరకటరులు ఉొండటొం మొతతొం 
భారతీయ ర్ ైలేా పరయాణకీుల దయర్టభగయొం. ఇొంత చినన స్మస్యను 
పర్చష్కర్చొంచలేని వటరు ఇొంతకొంట ే పెదద  విపతుత  జర్చగ్చత ే ఏొం చేసటత రు? పెైగ్ట 
నేనదేో  పెదద  నేరొం చేసనిటటల  ఈ ర్టదాద ొంతమూ, పొంచాయతీ  ఏమిట?ి ఇద ే
అతనితయ చ బుతూ గటిాగ్ట నిలదీశటను.         

ర్ ొండు క్షణాలు ఆలలచిొంచి వటక ీ టాకలీల ఎవర్చనో పిలిచాడు. అతను 
వచాిడు నిొంపటదరగ్ట. నాకు కటవలసని పనిని డిపూయట ీ సేాష్ను మయనజేరు 



93 
 

స్ాయొంగ్ట  అతనికత   పురమాయిొంచాడు. అతను వచిినొంత సపేు కూడా 
నిలవకుొండా, పెై అధరకటర్చ అన ేకనీస్ విధేయత కూడా కనబరచకుొండా "అదర 
నా పని కటదు" అని  వ ళలబో తునానడు. ఇక ఈ బరతిమలాటలతయ పని కటదని 

నిశ్ియిొంచుకుని  అపపటకి ే వ నుదరర్చగ్చన అతని చతేిలలనునన స్ుతితని నేన ే
గుొంజుకుని, ఒకక గ్ ొంతుతయ క చల్క ీవ ళిల తాళొం మీద ఒకక ద బబ వేశటనో లేదో  
అదర ర్ ొండు ముకకలెై ఊడ ి పడిొందర. చకచకట  గ్ొలుస్ు విపపేస ి ఆ స్ూటట 
కేస్ులూ, బాయగూ బయటకడీిి, స్ుతిత  అతని చతేిలల పటెిా 'థాొంక్ా' 
అనానను. ఈ హఠటతపర్చణామానిన  నిశేిష్ుా లెై చూస్ూత ఉనన ఆ ఇదదర్చతయ "మీ 

పని మీరు చసే్ుకోవటానికత నిబొంధ్నల మయరకు ఇొంకట నేనమేి చయేాలి" 

అనానను.  
నిజానికత స్మస్య నాదర. గ్ొలుస్ు లాగ్చ బొండ ి ఆపనిొందుకు 

మూలకటరణమెనై ఆ  స్మస్య, అదర పర్చషటకరమెనై తీరు మొదలెైన 

కీమమొంతా నమోదు చేస,ి ననేు స్ొంతృపిత  చ ొందరనటటల  అొంగ్కీటరొంగ్ట స్ొంతకొం 
చేసేత  తపప ర్ ైలు మళీీ బయలుదరేటానికత వీలేల దు. ఇదొంతా ఎవడు చేసటత డులే 
అనుకునానర్ో ఏమో ఈ తతొంగమయద ీలేకుొండాన ేబొండ ిలాగ్చొంచసేటరు.   

బయటకు వ ళలటానికత ఒకటవ నొంబరు పటల టటఫటరొం మీదకు వచిి, 
లగ్జేీతయ స్హా నా శీ్రమతిని ఒక అరుగుమీద కూర్ోిబ టిా పో లీస్ు సేాష్నుకు 
వ ళాల ను. పరయాణకీుల అజాగీతత  గుర్చొంచి కటబో లు నా మితుర డికత బో ధరస్ుత నానడు 
పో లీస్ు. ఏదో  తన స్హచరుడికత బాబాయినయినొందుకు అతని 

అభయరధన మయరకు  నాకు సటయొం అొందరొంచటానికత వచిిన మితుర నికత ఈ 

విధ్మెైన అనుభవొం ఎదురవటొం నాకు చాలా ఇబబొందర కలిగ్చొంచిొందర. ఆ పో లీస్ు 
పరవచనానిన నిస్ాహాయొంగ్ట ఆలకతొంచటొం తపప అతను మాతరొం ఏమి 

చేయగలడు?  
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లలనికత వ ళుతూనే కొంటబడిన ఆ దృశటయనిన చూస ి "ఇొంతక ీ నా 
ఫిర్టయదు విష్యొం ఏమి చశేటరు" అని అడిగ్టను.  “ర్ ైలు వ ళిీపోయిొందర కదా! 
మీ సటమాను త చుికోలేదా” అని ఎదురు పరశినొంచాడు సటనుభూతి పరదర్చవస్ూత . 

"ఇరుకుకపో యిన లగ్జేి స్మస్యతయ కటదు కదా నేను మీ వదదకు వచిిొందర? 

ర్ ైలులల దకొంగలు అొంత విచిలవిడగి్ట తిరుగుతుొంట ే మీ బాధ్యత ఏమిటని 

కదా  ననేడగి్దేర? పోయిన నా స్ొంచలల ఉననవి ఒక సెల్ ఫో ను, ర్ ొండు చారురుల , 
నా శీ్రమతి కళీజోడు, ఖర్ీద నై క నిన మొందులు మీ దృషిాలల అలపమెైనవ ే

కటవచుి. మీరు ఆ దకొంగను పటటా కుని అవి మాకు అొందజయేగలరని ఆశ్ 

మాకు ఎలాగూ లేదు. కనీస్ొం ఫిర్టయదు కూడా తీస్ుకోర్ట? అని నిలదశీటను. 
"అలాగ్ట! అయిత ేఅవి ఏ సేాష్నులల పోయాయో ఆ సేాష్నుకు స్ొంబొంధరొంచిన 

ర్ ైలేా పో లీస్ు సేాష్నులల ఫిర్టయదు చేయొండ ి అనానడు. "భలే ద బబ క టాా ను 
కదూ" అని తన అతి త లివికత తాన ేఅభనొందరొంచుకుొంటటనానడు. అతనికత నిదర 
మతుత  ఇొంకట వదలలేదని, వదరలిొంచవలసని స్మయొం ఆస్నన మయిొందని  
గీహిొంచి "మయ ఉదారమెనై స్లహాకు ధ్నయవటదాలు. తపపకుొండా అలాగ్ ేచేసటత ను. 
అయితే అొంతకొంట ేముొందు గొంట నుొంచ ఇకకడ మన మధ్య  జర్చగ్చనదొంతా 
వటర స ిస్ొంతకొం పెటిా ఇసటత ను దాని మీద మీరు ఇపుపడు  చ పపిన స్లహా వటర స ి

ఇవాొండ"ి అనానను.  'అలా ఎొందుకు?' 'అలా ఎొందుకు?' అని గ్టభర్ట 
పడాు డు. "ఎొందుకేమిట?ి మీరు చ పపినటటల  మర్ో సేాష్నుకు వ ళతాను. అకకడ 

ఉొండదేర కూడా మీ సో దరులే కదా! ‘మీరు అలహాబాదు  పో లీస్ు సేాష్నులల 
ఫిర్టయదు చేస ిఉొండవలసనిదర’ అనర్ట? అపుపడు మర్చ వటర్చకత ఇదర చూపో దూద ?” 

అొంటూ అమాయకతాొం పరదర్చవొంచాను. ఆతను తరేుక ని పరతిస్పొందరొంచ ే
వయవధర ఇవాకుొండా మర్ొక అస్త ొైం వదరలాను. సలె్ ఫో ను చేతిలలకత 
తీస్ుకునానను. “చూడొండ!ి మీ విధర నిరాహణలల మీ ధ్రమొం న రవరేిటానికత 
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మీకదేో  అవర్ోధ్ొం ఉననటటల ొందర. అొందుకని ఈ పటర ొంతొం మొతాత నికత 
స్ొంబొంధరొంచిన, మీ, పె ై అధరకటరులతయ ఇపుపడ ే మాటాల డుతాను. వటరు ఎలా 
చ బిత ేఇదదరమూ అలా చేదాద ొం" అొంటూ ఆ అధరకటరుల పరేుల , హో దాలు, ఫో ను 
నొంబరులు వటర స ిఉనన బో రుు  చూపిొంచాను.  అొంత.ే అొంతకు మునుపు  ఒకక 
స్ుతిత  ద బబతయ స్ూటట కేస్ుల గ్ొలుస్ుకసేని తాళొం ఎలా ఊడిపడిొందో , అతని 

నిదరమతుత  కూడా అలాగ్ ేవదరలిొందర. అొంతకేటదు. అపపటవిరకూ గ్ోడనానుకుని 

బలల  మీద కటళుీ జాపుకుని స్గొం పడుకుని ఉనన భొంగ్చమ మార్చపో యి టోప ీ

న తితమీదకు, లాఠ ీ కరీ చేతిలలకత వచిి తన అధరకటర సటథ నొంలల నిఠటరుగ్ట 
కూర్ోిబ టిాొందర. తను చ బుతుొండగ్ట మా సేనహతిుడు హిొందలీల వటర స ి సటక్ష ి

స్ొంతకొం చేయగ్ట, నా వివర్టలు స్ాయొంగ్ట వటర స ి స్ొంతకొం చేశటను. తనూ 

స్ొంతకొం చసే ి ఒక పరతిని అొందరొంచాడు. ఈ పరహస్నాలనీన ముగ్చస ే స్ర్చకత 
త లలవటరుతుననదర.  

సేాష్ను ర్ోడుు లలనునన ‘స్న్ లెైట్’ హో టలుకు వ ళిల గదర తీస్ుకునానొం. 
మాకు స్హాయొంగ్ట వచిిన అతనికత మా అజాగీతత   వలల     కలిగ్చన 

అసౌకర్టయనికత విచారొం వ లిబుచిగ్ట అతను కూడా స్హృదయొంతయ సీాకర్చొంచి 

తగు ర్ీతిలల స్పొందరొంచాడు. ఇక ఆ ర్ోజు హో లీ కనుక తలపెటిాన కటరయకీమాలేవీ 

సటధ్యపడవు. అొందుచతే విశటీ ొంతి తీస్ుకోవలసనిదనీ, తాను మరునాడు 
వటహనొం తీస్ుకువసటత ననీ చ పిప అతను వ ళిీపోయాడు. ఈ హో లీ, ఈ 

కోలాహలొం, తతైలితొంగ్ట కలిగ్ ేఈ అసౌకరయొం ఏ మాతరొం ముొంద ేఊహిొంచినా 
ఈ ర్ోజు ఈ పరయాణొం పెటటా కుని ఉొండేవటడని ేకటదు. అతను చ పిపన దానిని 
బటిా చూడగ్ట  ర్ోజొంతా గదరలల బొందీలుగ్ట ఉొండిపో వటమయ కటక ఉపవటస్ొం 
కూడా చేయవలస ివచేి టటా ొందర. ఉదయొం టీ కూడా అతి కషా్ొం మీద ఒక సటర్ ే

లభొంచిొందర. నా శీ్రమతి కోస్ొం బీప ీమొందులెైనా క నాలి కదా. ఆ దుకటణాలు 
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కూడా త రువలేదు. నా వదదనునన ఒకక సెల్ ఫో నులల బాయటర్ ీ సటథ యి 

మొందగ్చస్ుత ననదర. చారుర్ేమో దకొంగ్ోడు ఎతుత కు పోయిే. దీనికత పని చేస ేచితరమెైన 

పినునగల చారురు హో టలు వటర్ వర్చవదద  కూడా లేకపో యి.ే  

సటననొం చేస ికతీొందకు వచిి హో టలు ర్చసపేెనులల ఏమిట ిమాగతి అని 

అడుగుతుొండగ్ట అకకడ లాొంజిలల కూరుిని ఎవర్చతయనో మాటాల డుతూ 

హుొందాగ్ట ఉనన  ఒక మధ్య వయస్ుకడు ననున సటదరొంగ్ట తన చ ొంతకు 
పిలిచాడు. కూర్ోిబ టిా  తనను పర్చచయొం చేస్ుకునానడు.  అతను ఆ హో టలు 
అధరపతి. వృతిత  ర్ీతాయ అడకాకటేట. సటథ నికొంగ్ట చినన ర్టజకయీ నాయకుడు 
కూడా. నా వివర్టలు త లుస్ుకునానడు. ఎవర్చకో ఫో ను చేస ిముొందుగ్ట నా 
ఫో నుకు స్ర్చపడ ే చారురు త పిపొంచాడు. మా భోజన స్మస్యను స్ర్చగ్టా  అొంచనా 
వేశటడు. ఆ హో టలులల పని చేస ేసిబబొందర క ొందరు తమ కోస్ొం వొంట చేస్ుకున ే

వటరుొంటారు కటబో లు. ఒకతనిని పలిిచి మా భోజనొం అతనికత పురమాయిొంచి, 

ఆ బిలుల తయ  హో టలుకు స్ొంబొంధ్ొం ఏమీ లేదని, అతను అడగి్చనొంతయ లేదా 
మాకు తయచినదేదో  ఇవామని చ పిప స్మస్యను చిటకిలల పర్చష్కర్చొంచాడు.  

ఉదయొం ర్ లైులల ఎదుర్ొకనన స్మస్య, ఈ స్మస్య ఒకదానిక కట ి
అవి పర్చషటకరమెనై తీరు గమనిసేత  ఎొంత భననతాొం! నిజానికత భోజనొం 
స్మస్యకనాన  ర్ ైలులల స్ూటటకేస్ుల స్మస్య  చాలా  చిననదర. అొంత చినన 

స్మస్యను పర్చష్కర్చొంచగలిగ్చన యొంతరా ొంగొం, మొందీ మారబలొం, అధరకటరొం 
ఇనిన ఉనన ర్ లైేా వటర్చ వ ొంటపడనిా, పటర ధేయపడినా కనీస్ స్హాయొం కూడా 
చేయలేదు స్ర్చకదా  అవస్రొం లేని కటలయాపనకు, తీవరమెనై ఆొందోళనకు, 
మానసిక ఒతితడకిత, గుర్చ చశేటరు.  నా పరస్ుత త   స్మస్యతయ హో టలు అధరపతికత   
ఏ మాతరొం స్ొంబొంధ్ొం లేదు. "అయాయ! మీరు ఈ హో టలు అధరపతి కదా! నా 
స్మస్య ఇదర.  మీరు సటథ నికులు కదా, దయచసే ిసటయొం చయేొండ ి అని  నా 
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అొంతట ననేే అడగి్చ ఉొంటల "సటర్!ీ ననేేమీ చేయలేను" అని ఉొండవచుి. "అదర 
నా పని కటదు" అని ర్ ైలేా కటర్చమకుడు చ పిపన స్మాధానొం, మాకు భోజనొం 
సిదధొం చేయటానికత అొంగ్ీకర్చొంచిన ఈ హో టలు ఉదోయగ్ ీచ పపి ఉొండవచుి. తమ 

తమ విధ్ుల పటల  అొంకతత భావొం, ఈ మానవతా విలువలు స్హజొంగ్ట ఉొండాలి 
కటనీ, ఇవి  ఆ ర్ ైలేా అధరకటరులకు, కతీొందర సటథ యి ఉదోయగులకు  ఏ విదాయరహతలు, 
శిక్షణ మాతరొం ఇవాగలవు!  

12వ తేద ీఉదయొం మాట ఇచిిన పరకటరొం ఆరుననరకలాల   మితుర డు 
ఒక ఆలలా  కటరు తీస్ుకువచాిడు. అపపటకి ేమయము సటననాలు చేస ిసిదధొంగ్ట 
ఉనానొం. ర్టమయశ్ారొం నుొంచి త చుికునన ఇస్ుకను తీస్ుకుని నేరుగ్ట తిరవణే ీ

స్ొంగమానికత వ ళాల ొం. కతీతొం సటర్చ వచిినపుడు కీతువులు చేయిొంచిన 

పుర్ోహతిుడ ే ఉనానరు. వటర్చ స్ూచనల మయరకు స్ొంగమొంలల సటననొం చేస ి

స్మొంతరపూరాకొంగ్ట ఇస్ుకను అకకడ నిమజునొం చేస ితిర్చగ్చ ఒడుు కు చేర్టము. 
పుర్ోహతిులకు చ లిలొంచవలసినదర చ లిలొంచి, వివిధ్ దానాల నిమితతొం మర్చక ొంత 

చ లిలొంచి దుస్ుత లు మారుికుని  స్మీపొంలల నునన హనుమొంతుని 

ఆలయానికత వ ళాీము. సటధారణొంగ్ట ఆొంజనేయ సటామిని నిలబడని 

భొంగ్చమలల కటకుొండా ఇకకడ శ్యనిొంచి ఉొండటొం చూసటత ము.  
పదర గొంటలకు హో టలుకు వచిి తడ ి దుస్ుత లు ఆరబ టటా కుని 

అలాపహారొం చసే ినగర పరయటనకు వ ళాీము. న హరూ  కుటటొంబీకుల నివటస్ొం 
'ఆనొంద భవన్' తిలకతొంచి శ్కతత పీఠటలలల ఒకటలనై మాధ్వేశ్ార్ీ అమమవటర్చని 

దర్చవొంచి భోజన స్మయానికత హో టలుకు చేరుకునానము. అలహాబాదు 
వచిిన పని పూరతయిొందర. క ొంత సపేు విశ్ీమిొంచి సటయొంతరొం పరకకన ేఉనన 

అలహాబాదు పరధాన వీధరలల క ొంత సపేు నడచిి వచాిము. ర్టతిర గొం.10.48 ని. 
లకు  12398 న ొంబరు మహాబో ధర ఎక్ా పెరస్ లల గయకు పరయాణొం.  
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గయ 

13వ తదే ీ ఉదయొం ఆరు గొంటలకు గయ చేరుకునానము. 
పితృదవేతలకు పిొండపరదాన కటరయకీమాల నిమితతొం దేశ్ొం నలుమూలల నుొండ ి

వేలాదర మొందర ఇకకడకు వస్ూత  ఉొంటారు. వటర్చని ఆకర్చేొంచటానికత, ఆ 

కటరయకీమాలు చేయిొంచ ేఆయా పుర్ోహతిులు గయకు వచేి పరతి ర్ ైలు వదాద  
తమ పరతినిధ్ులను ఉొంచుతారు. అలా చేసనిొందుకు ఆ పుర్ోహితులు వటరు 
తీస్ుకున ేరుస్ుములల వీర్చకత క ొంత కమీష్ను ఇసటత రు. ఈ కటరయకీమాల కోస్ొం 
ఇకకడకు వచేి వటరు,  ఇొంతకు మునుపు ఈ కటరయకీమాలు ఇకకడ 
నిరాహిొంచి ఉనన బొంధ్ువులు, మితుర ల దాార్ట తగ్చన స్మాచారొం సేకర్చొంచి 

ముొందస్ుత  ఏర్టపటటల  చసే్ుకుని తదాార్ట సేాష్నులల వీర్చ బార్చనపడకుొండా 
జాగీతత  పడవచుి. కటనీ ఎొందుకో చాలామొందరకత మర్చ ఈ ఆలలచన ర్టదో , లేక 

మర్ ేకటరణమో త లియదు కటనీ అలా చేయరు. ఫలితొంగ్ట వొంద రూపటయలు 
అయిేయ చోట అయిదు వొందలు ఖరుి చేసటత రు. ర్ ైలు దరగగ్టన,ే యధాపరకటరొం 
ముగుా రు నలుగురు మముమలనూ చుటటా ముటాా రు. మయము ఆ కటరయకీమొం 
గుర్చొంచి ర్టలేదని స్ునినతొంగ్ట చ పుతూ వటరొందర్చనీ తపపిొంచుకుని సేాష్ను 
ఎదురుగ్ట స్ననట ివీధరలల ఉనన ఒక హో టలులల గదర తీస్ుకునానము. 

ఇకకడ తపపనిస్ర్చగ్ట నిరాహొింపవలసిన ఈ కటరయకీమొం నిజానికత 
నేను గత స్ొంవతారమయ నిరార్చతొంచవలసనిదర. కటనీ అపుపడు వటరణాస ి గయ 

మారాొంలల ర్ ైళలనీన నిరవధరకమెనై ఆలస్యొంగ్ట నడుస్ుత ననదువలల  నిశ్ియమెనై 

పరయాణొం కూడా చయేలేకపో యాను. ఈ సటర్చ పరయాణమెతై ే సటధ్యపడిొందర 
కటనీ కటరయకీమొం నిరార్చతొంచటానికత  కుదరలేదు. క దరద  మాసటల కతీతొం కుమారుని 

వివటహ రూపొంలల పరధానమెనై శుభకటరయొం నిరాహిొంచి ఉనానము. పతిృ 
దేవతలకు పిొండపరదానొం కూడా తకుకవ పుణయ కటరయమయమీ కటదు. 
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అయినపపటిక,ీ శటీ దధ  విధ్ులకు స్ొంబొంధరొంచినదర అవటొం చతే మనస్ు 
అొంగ్ీకర్చొంచలేదు. అొందుచతే ఈ సటర్చకత విష్ుీ పటద దరవనొం, శ్కతత పఠీటలలల 
ఒకటలనై మొంగళగ్ౌర్ ీఅమమవటర్చ దరవనానికత మాతరమయ  పర్చమితొం అవుదామని  
అనుకునానొం.   

సటననాలయాయక ముొందుగ్ట ఈ ర్ ొండు దేవటలయాలను దర్చవొంచి అద ే

ఆటోలల అకకడకు పన నొండు కతలలమీటరల దూరొంలల నునన బుదధ  గయకు 
వ ళాీము. అకకడ దర్చవొంచవలసినవనీన దర్చవొంచి అకకడ ేభోజనొం కూడా చసే ి

మూడు గొంటలకు తిర్చగ్చ గయకు చేర్టము. ర్టతిరకత పూర్చతగ్ట విశటీ ొంతి 

తీస్ుకునానము. 
వారణవసి 2 

14వ తదే ీవేకువ ఝామున లేచి సటననాలు చేస ిహో టలు గదర ఖాళీ 

చేస ి నాలుగ్చొంటకిలాల  సేాష్నుకు చరే్టము. గొం.04.35 ని.లకు 15209 న ొంబరు 
‘మహాబో ధర’  స్ూపర్ ఫటస్ుా  ఎక్ా పెరస్ులల వటరణాసకిత బయలుదరే్టము. కతీతొం 
సటర్చ మయము వటరణాస ి వచిినపుడు యాదవ్  అన ే ఆటో అతను 
పర్చచయమెనైాడు.  మొంచివటడు.   కటశ్ర వచేివటర్ వర్ ైనా ఉొంట ే ముొందుగ్ట 
వివర్టలు   త లియజేసేత  తన సేవలు అొందరొంచగలనని  తన ఫో ను నొంబరు 
ఇచిి ఉనానడు. ఈ స్ొంవతార కటలొంలల అలా నాకు త లిసని ఒకర్చదదర్చకత అతను 
అొందుబాటటలల ఉనానడు. మా టలైనైు మొఘ్ల్ స్ర్టయి చేరగ్టన ేఅతనికత ఫో ను 
చేశటను. గొం.08.40ని.లకు వరుస్గ్ట ర్ ొండవ స్ొంవతారొం వటరణాసలిల దరగ్టము. 
సేాష్ను బయటకు వచేి టపపటికత యాదవ్ సదిధొంగ్ట ఉనానడు. పూరాపు 
అననపూర్టీ  యాతీర నివటస్ లలన ేగదర లభొంచిొందర.  

ఈ సటర్చ ఇకకడ   తొమిమదర ర్ోజులు ఉొండటానికత స్ొంకలిపొంచు 
కునానొం. తదనుగుణొంగ్ట పరతి ర్ోజూ ఏదో  ఒక స్మయొంలల విశేాశ్ారుని 
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దరవనొం చసే్ుకోవటొం, వీలయిననిన సటరుల  గొంగ్ట సటననమాచర్చొంచటొం, 
సటయొంతరొం  వళేలలల  వివిధ్ ఘ్ాటటలలల  జర్చగ్ ేహారతి కటరయకీమానిన తిలకతొంచటొం, 
మయము బస్ చేసని యాతీర నివటస్ుకు స్మీపొంలలనునన కేదార్శే్ారుని 

స్నినధరలల గడపటొం నితయకృతయొంగ్ట పటెటా కునానొం.  
వీటకిత అదొంగ్ట ఒక ర్ోజు కటలభ ైరవ దరవనొం చేస్ుకునానము. 23వ 

తేద ీ పరసదిధ  బౌదధ  క్షేతరొం సటరనాథ్ దర్చవొంచాము. ఇదర వటరణాస ి పటాణానికత 
పన నొండు కతలలమీటరల దూరొంలల ఉొందర. ఉదయొం కటనీ, సటయొంతరొం గ్టనీ ఒకక 
పూటలల ఆటోలల వ ళిలర్టవచుి. బౌదధ  స్ూత పటలూ, మొందరర్టలూ , ఆర్టమాలూ 

తపపక చూడదగ్చనవి. బౌదధ  మతస్ుత లు అధరకొంగ్ట ఉొండ ేజపటన్, థాయిలాొండ్, 

మయనామర్, మలేసయిా, సిొంగపూర్ వొంట ిపటర చయ  ఆసియా దేశటలకు చ ొందరన 

బౌదధ  భక్షువులు, భకుత లు అస్ొంఖాయకొంగ్ట ఇకకడకు వసటత రు.  
ఈ ర్ోజుతయ చూస్ూత  చూస్ూత  తొమిమదర ర్ోజులూ అలా గడిచిపోయాయి. 

24వ తదేీన ేబయలుదేరవచుి. కటనీ  వటర్టనికత ర్ ొండు ర్ోజులే నడిచ ే  మయము 
వ ళీవలసని 7091న ొంబరు పటటాన సకితొందర్టబాదు ఎక్ా పెరస్  ఆ మరునాడు 
మాతరమయ ఉొందర.   (ఇపుపడు ఇదర పరతి ర్ోజూ ఉొందర) ఆ విధ్ొంగ్ట మర్చ ర్ ొండు 
ర్ోజులు అదనొంగ్ట కటశ్రలల ఉొండ ే అవకటశ్ొం లభొంచిొందర. 25వ తేద ీ ర్టతిర  
బయలుదరే్చ, 27వ తదే ీనిర్ీీత స్మయానికత మూడుననర గొంటల ఆలస్యొంతయ 
ఉదయొం అయిదుననరకు సికతొందర్టబాదులల దరగ్చ ఏడు గొంటలకు స్ాగృహొం 
చేర్టము. ఆ ర్ోజు ఉగ్టదర. పొండుగకని ఆ కతీతొం ర్ోజ ేముొంబ  ైనుొంచి వచిిన  

మా కుమారుడూ కోడలూ, పదరహనేు ర్ోజులనుొంచ తాళొం వసే ిఉొండి దుమూమ 
ధ్ూళితయ నిొండిన ఇొంటిని యధాశ్కతత స్ొంస్కర్చొంచి, మామిడాకులూ, 

 పుష్పతయరణాలతయ అలొంకర్చొంచి, ఆటో దరగ్చన వ ొంటన ే కమమట ి కటఫతీయ మాకు 
సటాగతొం పలికటరు. 
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నాలుగవ అధాయయొం 
కావేర్కా నరేదవయో ప్వితే్ర  సమాగమ సజ్జ న త్వరణవయ 

సద ైవమాిం  ధవతృప్ురీ వసింతిం ఓింకార మీశిం  శివమేక మీడే| 

 

 

చాలా కటలొం కతీతొం చూసిన శీ్రశ ైలొంతయస్హా పె ై మూడు యాతరలలల  
దాాదశ్ జోయతిర్చలొంగ్టలలలని  శీ్రశ లైొం, ర్టమయశ్ారొం, వటరణాసిలతయ  కేవలొం మూడ ే
ఉొండగ్ట   మిగతా తొమిమదరొంటనిి  కూడా ఎొందుకు చూడలేము అన ేఆలలచన 

వచిిొంద ే తడవుగ్ట అొందుకు తగ్చన పరణాళిక రూప ొందరొంచటొంలల 
నిమగనమయాయను. అొంతకు మునుపు చసేిన మూడు పరధాన యాతరల 
నుొంచి, ఎనిన పరదశేటలు తిర్చగ్టొం అననదర ముఖయొం కటక, ఎనిన ర్ోజులు 
ఆర్ోగ్టయనిన కటపటడుకుొంటూ సౌఖయొంగ్ట యాతర చేయగలిగ్టొం అనన దానికత 
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పటర ధానయొం ఇవావలస ి ఉొంటటొందని అనుభవపూరాకొంగ్ట  గీహిొంచాను.   ఆ 
దృషటా య, ఈ వయస్ుాలల స్రాసటధారణొంగ్ట కలిగ్ ే అధరక రకతపో టట, 
మధ్ుమయహొం  (Diabetes) లాొంటవిి  అదృషా్వశటతుత  లేనపపటకి ీ మా 
వయస్ుకత, ఆర్ోగయ సిథతికత, శ్ర్ీరసటమర్టధ యనికత పరయాణకటలొంతయ స్హా  పదర 
పన నొండు ర్ోజులకు  మిొంచని  యాతర మాతరమయ  స్ర్చపడుతుొందని నిర్టధ ర్చొంచు 
కుని ఈ కటలపర్చమితిలల మూడు గ్టని నాలుగు గ్టని ఒక కీమొంలల ఉొండ ే

క్షేతరా ల దరవన  సటధ్యమని పటర ధ్మికొంగ్ట ఒక అొంచనాకు వచాిము. ఆ 
కోణొంలల మిగ్చలిన జోయతిర్చలొంగ్టలను పర్చశ్రలనచేయగ్ట మధ్యపరదశే్ లలని, 

ఓొంకటర్ేశ్ార్, ఉజుయిని క్షేతరా లు, గుజర్టతులలని సో మనాథ్, నాగ్ేశ్ార 

జోయతిర్చలొంగ్టలు ఈ స్మయ చటరొంలల ఇముడుతాయని తయచిొందర. తదనుగుణొంగ్ట 
స్మగీమెనై పరణాళిక సదిధొంచేస ి ముొందుగ్ట పరయాణ టిక టటల  ర్చజరుా 
చేయిొంచాను.  2010 జనవర్చ 21వ తదేనీ హ ైదర్టబాదు నుొంచి   ఆొందరపరదశే్  

ఎక్ా పెరస్ులల బయలుదరే్చ నాగపూర్ మీదుగ్ట మరునాడు త లలవటరు 
ఝామున ఇొండోరు చేరుకునానము.  ఈ యాతరలలన ే మొదటిసటర్చగ్ట నా 
శీ్రమతి తీవర అనార్ోగ్టయనికత  గురయియొందర.  

జనవర్చ 22న ఇొండోరునుొండ ిఉదయొం 8 గొంటలకు బయలు దేర్చ 84 
కతలలమీటరుల   పరయాణిొంచి ఓొంకటర్శే్ార్ చరే్టము. కటలిబాట వొంత న మీదుగ్ట 
గ్టని, బో టటలలగ్టని, నరమదా నదరని దాట,ి అవతల ఒడుు న ఉనన 

ఓొంకటర్ేశ్ారుడిని దర్చవొంచుకోవటలిాన కీమొంలల పడవలు నిలిచి ఉొండ ేర్వేుకు 
స్మీపొంలల ఆగ్చన కటరు నుొంచి ‘మయము’  దరగ్టొం అనొంటొం  కనాన ‘ననేు’ 
దరగ్టను అనటొం స్ముచితొం. ఎొందుకొంటే  దురదృషా్ొం ఏమిటోగ్టని, నా శీ్రమతి  
కటరు దరగలేకపో యిొందర. ఎలాగ్ో దరగ్చనా అడుగు వేయలేక పో తయొందర. సటధారొంగ్ట 
తరచూ కలిగ్ే తిమిమర్చ లాొంటిదేమోననుకునానను. అటటవొంటదిేమీ కటదని 
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తీవరమెనై బాధ్ పడుతయొందని గీహిొంచి  ఏమయిొందని ఆొందోళనగ్ట  అడిగ్టను. 
కటనీ  కటరణమయమిటో అమెక నైా  త లిసేత గ్ట? దాదాపు కుపప కూలిపోయిే సిథతిలల 
ఉొందర.  నేనొక చ యియ, డ ైవైరు   మర్ో  చేయి   పటటా కుని ముొందు ఒక ర్టతి 
మీద కోర్ోిబ టాా ము. ఆ తరువటత అతికషా్ొం మీద ఎలాగ్ో ర్వేు వదదకు చేర్చి  
బో టటలల కూర్ోిపెటాా ము.  అవతల ఒడుు కు చరే్చన తరువటత కూడా ఇద ే
పర్చసిథతి. దవేటలయొం  చేరటానికత   వొందకు పెైగ్ట మెటటల   ఎకటకలిా ఉొందర.  ఆ 

సిథతిలల అదర అసటధ్యమయకటక  అస్లా  పరయతనొం కూడా దుసటాహస్మయ. పో నీ 

వ నుదరరుగుదామా అొంట ేఅొందుకూ మనస పపలేదు. కరతవయ దరశ్ లేని సిథతిలల  
అకకడ ే కూలబడ ిఉనానొం.  ఆ ఓొంకటర్శే్ారుడ ే  స్ాయొంగ్ట   పొంపిొంచాడా  
అననటటల గ్ట ఇదదరు వయకుత లు పరతయక్షమె ై  ‘డోలీ కటవటలా’ అని అడగి్టరు. ఎకకడో 
కేదార్, యమునోతిర,  వొంట ి స్ుదీరఘమెైన పరాత యాతరలలల ఉొంటాయని 

వినానము కటనీ, ఈ స్ాలప దూర్టనికత కూడా ఇటటవొంట ి  స్దుపటయాలు 
ఉొంటాయని  ఊహిొంచలేదు. ఏ  మాతరొం తడవులేకుొండా వటరు అడిగ్చనొంతకు  
ఒపుపకుని  పెకైత వ ళాీము.  

ఆ ర్ోజు నరమదా నదరకత ఉతావమట.  తిరుణాల జరుగుతుననదర.  
రదీద విపర్ీతొంగ్ట ఉొందర. ఆలయ అధరకటరులకు పర్చసిథతి  వివర్చొంచాను. నిర్టధ ర్చత 
రుస్ుము చ లిలొంచిన మీదట పరతయేక దరవనానికత అనుమతిొంచారు. నిజానికత 
అకకడ పరత యక దరవన విధానమొంటూ ఏమీ లేదు. ఇచిిన డబుబ విర్టళొం  
కతీొంద ర్టస్ుకుని రసదీు ఇచిి దరవనొం చేస్ుకునన  భకుత లు 
గర్టభలయొంలలనుొంచి బయటకు వచేి మారాొంలల ఎదురుగ్ట లలనికత 
వ ళీమనానరు. దరవనొం చసే్ుకుని బయటకు వచిి భకుత లు అభయొంతరొం 
చ పపసటగ్టరు. దవేసటథ నొం వటర్చ అనుమతితయన ే మయము అలా చసే్ుత ననపపటకి ీ
అలా వ ళీమని అనుమతి ఇచిిన దవేసటథ న సిబబొందర ఎవరూ మాకు 
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స్హాయొంగ్ట ర్టలేదు. అలాొంట ి అపర్టధ్ భావొంతయన ే ఏదో  దరవనొం అయిొందర 
అనిపిొంచుకుని , అద ేర్ీతిలల నదరని దాట ితిర్చగ్చ కటరు వదదకు చేర్చ మధాయహనొం 
ర్ ొండు గొంటలవుతుొండగ్ట ఇొండోరుకు తిర్చగ్చ వచాిము. హో టలుకయిత ే

చేర్టము, కటనీ ఏమీ పటలుబో వటొం లేదు. భోజనొం  కూడా చేయబుదరధ  
కటలేదు.    

యాతరలల ముొందుకు పో వటానికేగ్టని, మధ్యొంతరొంగ్ట వ నుదరరగ 
వలసరి్టవటొం  ఊహిొంచలేొం కదా! ఒక దశ్లల సటథ నిక డాకారును 
స్ొంపరదరొంచుదామా! అని అనుకునానము. కటనీ, మానవతాొం, సేవటతతత ేొం  
లుపతమె ై పరతిద ీవటయపటరమయమెై కేవలొం ధ్నారున ేపరమావధరగ్ట మార్చన ఈ 

ర్ోజులలల  ఎవర్చని నమమగలొం? ఆ డాకారు ఈ దురుా ణాలేవీ  లేనివటడ ,ై పర్చసిథతిని 

స్ర్చగ్టా  అరధొం చసే్ుకుని చేతన తై,ే తక్షణ  ఉపశ్మనొం కోస్ొం మొందులు ఇచిి 
తదుపర్చ చికతతాక  ై తగు స్లహా ఇసేత  ఫరవటలేదు,  మా నిస్ాహాయసిథతిని 

అవకటశ్ొంగ్ట తీస్ుక ని  లేని జబుబను ఆపటదరొంచి,  తక్షణమయ ఏ కటర్ొపర్టేట 
ఆస్పతిరలలనో చేరకపో త ేపటర ణాలకత ముపపని భయపెడతి?ే అలా అని పర్చసిథతిని 

తేలిగ్టా నూ తీస్ుకోలేము! ఈ సిథతి దేనికత స్ొంకతేమో? ముొందు ముొందు ఇొంకట 
తీవరమెతై?ే  ఎవరు ఆదుకుొంటారు? మీమాొంస్లల మునిగ్చ పోయాొం. అొందుక ే
స్ొంఘ్రేణ. ఏమయినా ఆ పర్చసిథతిలల సటధ్యమెనైొంత తారగ్ట స్ాస్థలానికత 
క్షేమొంగ్ట  చరేుకోవటమొకకట ే  తక్షణ కరతవయొంగ్ట తయచిొందర. ర్ ైలేాగ్ డైు 
శోధరొంచాను. ఇొండోరు నుొంచి హ ైదర్టబాదుకు నాగపూర్ మీదుగ్ట తపప  నేరుగ్ట 
ర్ ైలు సౌకరయొం లేదు. నాగపూర్ 607 కతలలమీటరుల  11 గొంటల పరయాణొం. 
అకకడనుొంచి సికతొందర్టబాద్ మర్ో 577 కతలలమీటరుల . పదర గొంటలు పరయాణొం. 
మా స్ాస్థలొం తరువటత భదరమెైనదర మా కుమారుడుొండ ే ముొంబయి. అదర   
749 కతలలమీటరుల . పదమూడు  గొంటలు పరయాణొం. నేరుగ్ట వ ళీటానికత  
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ఇొండోరులల మధాయహనొం గొం. 3.50 ని.లకు  బయలుదరే్చ మరునాడు ఉదయొం  
గొం.6.35 ని.లకు ముొంబాయి చేర్ ే ఒక ేఒక  టరయిను ‘అవొంతిక’ ఎక్ా పెరస్. 
కటనీ  ఆ ర్ోజుకు అదర వ ళిీపోయి ఉొంటటొందర.  అయినా స్ర్,ే  ఈ  స్మాచారొంతయ 
స్మీపొంలలని ర్ ైలేా ర్చజర్ేాష్న్ ఆఫసీ్ుకత వ ళాల ను. నాగపూర్ మీదుగ్టన ైనా స్ర్ ే 
హ ైదర్టబాదుకుగ్టని,  నరేుగ్ట ముొంబాయికతగ్టని, ఏ ర్ ైలలల నూ, ఏ కటల స్ులలనూ,   
ఏ కోటాలలనూ,  తతాకలలల   కూడా ఖాళీలు లేవు.  స్మయొం సటయొంతరొం 
ఏడవుతయొందర. 

 తపపనొందువలల , అయిషా్ొంగ్టన ే మా కుమారుడకిత పర్చసిథతి 

వివర్చొంచాొం.  ఈ స్మాచారొంతయ ఆొందోళనకుగుర్  ై వ ొంటన ేరొంగొంలలకత దరగ్చ మర్ో 
పదర నిముషటలలల  ఫో నుచసే,ి  ఆ ర్ోజుకు స్మయొం మిొంచిపోయినొందువలల  
ఆ మరునాటకిత  హ ైదర్టబాదుకు గ్టనీ ముొంబయికత గ్టనీ ఎకకడకు 
లభయమయిత ే అకకడకు   విమాన పరయాణానికత ఏర్టపటటల  చసే్ుత ననటూల , 

అొందుకు సిదధొంగ్ట ఉొండవలసనిదనీ,  ఆ ర్టతిరకత ఎలాగ్ో గడపవలసనిదరగ్టనూ, 
ఎపపటకిపుపడు పర్చసిథతిని త లియజసే్ూత  ఉొండవలసనిదనీ కోర్టడు. స్ర్!ే 
తిరుగు పరయాణమయ తధ్యమెైొందర  కనుక, ఇక ఆ ర్టతిర ఇొండోరులల నుొండక  
తపపని పర్చసిథతి. 

కటనీ,  కటరయ పరణాళికలల ఇొండోరులల పగలు గడప వలసని స్మయొం   
అధరకొంగ్ట లేనొందుచేతనూ,  ముఖయొంగ్ట ర్టతిర బస్ అవస్రొం అస్లే లేకపో వటొం 
తయనూ, ఆ ర్ోజు ఉదయొం ఇొండోరులల దరగ్చన వ ొంటన ే సేాష్ను  దగారలల, కవేలొం 
సటననాలు చసేి దుస్ుత లు మారుికోవటానిక ేకనుక అొందుబాటటలల ఉనన ఏదో 
తకుకవ తరగతి హో టలుతయ స్ర్చపుచాిము. ర్టతిర బస్కు ఏ మాతరొం 
యోగయొంకటదు. పర్చశుభరొంగ్టకూడా లేదు. సౌఖయొంగ్ట ర్టతిరకత ఉొండాలొంట ే 
తక్షణమయ  కటస్త ొంత  మెరుగ్ నై  మర్ొక హో టలు చూస్ుకుని  మారటొం  



106 
 

అవశ్యొం. ఆ కీమొంలల ముఖయొంగ్ట అపుపడునన పర్చసిథతిలల   ఎొంతయ క ొంత శ్ీమ  
భర్చొంచకట  తపపదు. అపపటకిత మయము ఇొండోరు  నుొండ ిఉజుయిని వ ళీవలసిన 
భొండ్ ఎక్ా పెరస్ బయలుదేర్ ేస్మయొం  (ర్టతిర గొం.8 15 ని) దగారబడుతయొందర. 
ఈ ర్ ొండు పటాణాలమధ్య  ర్ోడుు  మారాొం 55 కతలలమీటరుల  (ర్ ైలు మారాొం ‘దేవస్’ 
జొంక్షను  మీదుగ్ట 80 కతలల మీటరుల ) మరునాట ి తిరుగు పరయాణానికత 
ఉజుయిని  నుొండ ి ర్ ొండు గొంటల లలపున ేనేరుగ్ట ఇొండోరు విమానాశ్ీయానికత 
చేర్ ే వీలుననదర. ఎలాగూ  ఖర్టరయిన బ రుత లే కనుక మర్చ కటస్త  శ్ీమకు 
సిదధపడ,ి  ర్టతిరకత ఉొండ ేఆ హో టలేదో  ఉజుయినిలలన ేచూస్ుకోవచుి కదానని 
ఉజుయిని వ ళీటానికత నిశ్ియిొంచుకునానము. రూము ఖాళీ చసే ిదగారలలన ే

ఉనన సేాష్నుకు నడచిేవ ళాీము. ఆశ్ిరయొం. ఆ మధాయహనొం ఉనన, పూర్చతగ్ట 
చేతులమీద మోయవలసినొంత   తీవరత ఇపుపడు లేదు. క ొంత శ్ీమ పడ ి
నపపటిక,ీ పటల టటఫటరొం మీద, ఓవరుబిరడము మీద నా ఆస్ర్టతయ తన ే  స్ాయొంగ్ట 
నడవగలిగ్చొందర. ర్ లైులల కూరుినానొం.  బయలుదేర్చొందర.   

ఈ రుగమత, ఇలా  తాతాకలికమయ అయిత ే ఎొంత బాగుొండును 
అనిపిొంచిొందర.  అొంతలలన ే యాతరపె ై మళీీ ఆశ్, వ నుదరర్చగ్ ే విష్యమె ై
పునర్టలలచన. స్ర్!ే అస్లే ఆొందోళనలల ఉనానడు కదా అని, అద ేవిష్యానిన 

వ ొంటన ే పిలలవటడికత త లియజసేటొం. మా వలెన ే   క ొంతవరకు ఉపశటొంతి 

ప ొందరనపపటిక ీ అొంతటతియ తృపితపడక, అపపటవిరకు చసే్ుత నన  విమాన 
పరయాణ ఏర్టపటటకు స్ాసితపలికత, మధేయ మారాొంగ్టనూ, ముొందస్ుత  ఉభయ 
తారకొంగ్టనూ ఉొండేవిధ్ొంగ్ట మర్ో పరతాయమానయ ఏర్టపటట చసే ి మయము 
ఉజుయిని  చేర్లేలప ేత లియజశేటడు.  

ముొందుగ్ట నిరీయిొంచబడిన పరణాళిక పరకటరొం, మరునాడు ఉజుయిని 

మహాకటళళశ్ారుని దరవనొం, ఇతర దరవనీయ స్థలాలు, ఆలయాలు దర్చవొంచిన  
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తరువటత, ఉజుయినిదాార్ట వ ళళీ జబలూపర్ సో మనాథ్ ఎక్ా పెరస్ లల  ర్టతిర  
గొం. 11. 05 ని.లకు సో మనాథ్ కు బయలుదేరవలస ిఉొందర. దానిలల కూడా 
ఖర్టర్ ైన బ రుత లే. ద ైవదరవనొం, ఇతర దేవటలయాలు చూసినా, చూడకపోయినా 
కూడా విమాన పరయాణొం విరమిొంచుకునన కటరణొంగ్ట, ఈ టరయిను తపప 
ఉజుయిని నుొంచి బయటపడ ే మారాొం ఎలాగూ  లేదు. ఆ మారాొంలల ఉనన 

ఒక పెదద  జొంక్షను వడోదర. ఉతతర్టదర నుొండ ిముొంబాయి  వ ళళీ ర్ ళైలనీన ఈ 

జొంక్షను దాార్టన ే వ ళాీలి.  అటటవొంట ి ర్ ైళీలల మధాయహనొం గొం. 12.05 

ని.లకు వడోదరలల   బయలుదరే్చ అదరే్ోజు సటయొంతరొం గొం. 6.05 ని.లకు 
ముొంబయి చేర్ ే జమూమ తావి - బాొందరా , ‘స్ార్టజ్ ఎక్ా పెరస్’ ఒకట.ి  
దానిలల ర్ ొండు  AC టూ టీర్ టిక టటల   లభొంచగ్ట వ ొంటన ే బుక్ చేస ిమెయిల్ 

చేసటడు. మయము పరయాణిొంచ ే సో మనాథ్ ఎక్ా పెరస్ ఉదయొం గొం. 5.40 ని. 
లకు వడోదర చేరుతుొందర.  ఆ స్మయానికత పరయాణొం ముొందుకు సటగ్చొంచటొం 
అసటధ్యొం అనిపసిేత , అకకడ దరగ్చపో యి  సేాష్ను దగారలల  అనుకూలొంగ్ట ఉొండ ే 

ఏదయినా  హో టలలల  దరగ్చ  సటథ నిక ఇొంటలర్ నట్ కేఫ్ లల నా మెయిల్ బాక్ా లలని    
ఇొంటర్ నట్  టిక టటల  డయన్ లలడు చసే ిపిరొంటట తీయిొంచుకుని  అద ే మధాయహనొం 
తాను టిక టటల  బుక్ చసేిన ఆ ‘స్ార్టజ్ ఎక్ా పెరస్’  అొందుకోవటలి.  ఆ విధ్ొంగ్ట 
ఎపపటకిపుపడు ఆర్ోగయ సిథతిని స్మీక్షిొంచు కుొంటూ మారుతునన పర్చసిథతులకు 
అనుగుణొంగ్ట నిరీయాలు తీస్ుకోవడానికత  సేాఛి, తగ్చనొంత  స్మయొం, 
వ స్ులుబాటట, కలిపొంచాడు.  

ర్టతిర గొం. 9.55 ని.లకు ఉజుయిని చేరుకుని సేాష్ను దగారలలన ే

హో టలులల గదర తీస్ుకునానము. త లలవటరు ఝామున 4 గొంటలకు  
మహాకటళళశ్ారునికత భసటమభషకేొం ఉొంటటొందర. పరతి భకుత డు తపపని స్ర్చగ్ట 
చూడవలసని ఘ్టాొం. ఏమయినా స్ర్,ే అదర చూడాలని నిశ్ియిొంచుకునానొం. 
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 ర్ ొండు గొంటలక ే మయల్కని,  సటననాలు చేస,ి ఆ  దేవటలయొంలల, 
పరతయేకతొంచి ఆ  దరవనానికత, తపపనిస్ర్చ అయిన స్ొంపరదాయ దుస్ుత లు (ధోవతి, 
పెైన ఉతతర్యీొం)  ధ్ర్చొంచి ముొందుర్ోజు ర్టతిర సేాష్ను నుొంచి వచిిన  ఆటో 
వయకతతన ేరమమని 3 గొంటలకలాల   దవేటలయానికత వ ళాీము. జనవర్చ న ల. చలి 

బాగ్ట ఎకుకవగ్ట ఉొందర. ర్ ొండు గొంటలకు 
పెైగ్టన ే కూయలల నిలలివటలిావచిిొందర. 
అయినా తాను భర్చొంచిొందర. అనుమతిొంచ 
గ్టన ే లలనికతవ ళిల  ఆ  భసటమభషేకొం 
ఆదయొంతొం   కనులార్ట  వీక్షొించాము. ఆ 

తరువటత గరభగుడలిలకత వ ళిల సటామివటర్చని 

సేవిొంచాము. గొం. 6.30 అవుతుొండగ్ట 
తిర్చగ్చ బస్కు చేరుక ని దుస్ుత లు 
మారుికుని, అలాపహారొం చేస ి  అద ే

ఆటోలల ఉజుయినిలలని ఇతర దరవనీయ స్థలాలనినటనిి కూడా  
చూడగలిగ్టము.  హో టలుకు తిర్చగ్చ వచాిక భోజనాొంతరము పూర్చతగ్ట విశటీ ొంతి 
తీస్ుకునానము.  ఆ ర్టతిరక ే  సో మనాథ్ కు  పరయాణొం.                       

ఆ సో మనాథుని  దయవలల  వడోదరలల దరగ్ ేఅవస్రొం ఏరపడలేదు. 
24 తేద ీ సటయొంతరొం గొం. 5.50  ని.లకు నేరుగ్ట సో మనాథ్ చరేుక ని దవేసటథ నొం 
దగారలలన ే ఉనన ‘అశటపూర్ట’ హో టలులల  గదర తీస్ుకునానము. స్ుదరీఘ 
పరయాణొం, ముఖయొంగ్ట ఆర్ోగయ సిథతి విసరి్చన స్వటలుతయ కలిగ్చన మానసకి ఒతితడ ి

అనుభవిొంచటొం చతే తీవరొంగ్ట అలిసిపో యాము. వడేినీట ి సటననొం చేస ి ట ీ

తరా గ్చ   క దరదసపేు విశ్మీిొంచిన  తరువటత శ్ర్ీర్టలు క ొంత శ్కతతని 

కూడదసీ్ుకునానయి. 
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 ఆ తరువటత ఆలయ పటర ొంగణానికత వ ళాీము.  ఈ పటర ొంగణొం ర్ ొండు 
భాగ్టలుగ్ట ఉొంటటొందర. ముొందర  భాగొం 
స్ుమారు అరచదరపు కతలలమీటరు 
విశటలమెనై ఖాళీ పరదశే్ొం. చుటూా  

పరహర్ీగ్ోడ. మధ్య మధ్యలల తగ్చననిన పరవేశ్ 

దాార్టలు. దీనిలల ఒక పరకక పటదరక్షలు, 
సెల్ ఫో నులు, క మెర్టలు, బాయగులు  
మొదలెైన దేవటలయొంలలనికత అనుమతిొంచ 
బడని వస్ుత వులు భదరపరుచుకున ే కోల కు రూము. ఇదర పూర్చతగ్ట ఉచిత సేవ. 

డబుబలు ఇచిినా పుచుికోరు. మర్ో వ పైు పరధాన ఆలయొంలలకత వ ళీటానికత 
దాారొం. ఇదర పేరుక ేదాారొం కటనీ కళాతమకమెనై భవనొం. దనీి పేరు విజయ్ 

దాార్. ఈ దాారొం ఎదురుగ్ట ఎత తత న పీఠొంపె ై స్ర్టద ర్ వలలభాయి పటలే్ విగీహొం.  
ఈ దేవటలయొం పటిషా్మెైన భదరతావలయొంలల ఉననదర. పరతి భకుత డినీ క్షుణీొంగ్ట 
పర్కీ్షిొంచాకగ్టనీ లలపలికత అనుమతిొంచరు. ఆ 'విజయ్' దాారొం వదదన ేభదరతా 
తనిఖీ. ఇదర దాటి లలనికత వ ళీగ్టన ేబరహామొండమెనై ఆలయొం దరవనమిస్ుత ొందర. 
రదీద  ఎకుకవగ్ట లేదు. అలా వ ళిల సో మనాధ్ుని దరవనొం చసే్ుకునానమో లేదో  
ఏమిట  ోఅలస్టొంతా మాయమెై, శ్ర్ీర్టనికత మనస్ుక ీఅనిరాచనీయమెైన ఒక 

పరశటొంతత చేకూర్చనటటల  అనిపొించిొందర. క ొంత సపేు అకకడ కూరుినానము. 
దేవటలయొం వ నుక మర్ో ఖాళీ పరదశే్ొంలల ఒక గ్టయలర్ ీ ఉననదర. సో మనాధ్ 

దేవటలయ చర్చతర, అదర గురయిన దాడులు, పునరుదధరణ కీమొం మొదలెైన 

అొంశటలతయ దృశ్య శ్వీణ రూపకొం పరదర్చవసటత రు. దరవనమయాయక ఈ పరదరవన  

తిలకతొంచాము. 
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అనొంతరొం బయటకు వచిి దక్షిణ భారత భోజనొం లభొంచ ేపరదేశ్ొంగ్ట 
చ పపబడని ఒక హో టలుకు వ ళాీము. భోజనొం ఏమీ బాగ్టలేదు. దక్షణిభారత 

భోజనొం బాగుొంటటొందట ఈ ర్ోజు అదర భుజిదాద మని వేర్ ే ర్టషటా ర ల వటర్ వర్ ైనా 
ఇటటవొంట ినకతలీ హో టలుకు వ ళిత ేమనమూ, మన భోజనమూ చులకనకు 
గుర్చకటవటొం తధ్యొం. ఎవర్చ స్ొంస్కృతీ సటొంపరదాయాలను వటర్ ేఆచర్చొంచాలి గ్టనీ, 

అనుకర్చొంచాలని పరయతినసేత  ఫలితొం  ఇదరగ్ో ఇలాగ్ ేఉొంటటొందర. తినాలి కనుక 

ఏదో  తినానమనిపిొంచి గదరకత తిర్చగ్చ వచిి విశటీ ొంతి తీస్ుకునానము.  
25వ తేద ీసో మవటరొం. ఈశ్ారునికత పిరయమెైన ర్ోజు. ఉదయానేన వ ళిల 

ఒకసటర్చ దరవనొం చేస్ుకుని క దరదసపేు గడిపటము. బయటకువచిి ఆట  ో

మాటాల డుకుని సటథ నికొంగ్ట చూడదగ్చన పరదశేటలకు వ ళాీము. వ ర్టవల్ 

స్మీపొంలల శీ్రకృష్ుీ డు అవతారొం చాలిొంచినటటల గ్ట చ పపబడని పరదేశ్ొం 
మొదలెైనవి దర్చవొంచాము. ఇొంకట ఏవేవో పరదేశటలు చూపటడు కటనీ అవవేీ అొంత 

పరముఖొంగ్ట చ పుపకోదగావి కటవు. సటయొంతరొం మర్ోసటర్చ దరవనొం 
చేస్ుకునానము. ఇపపట ి దేవటలయొం పునర్చనర్చమొంపబడటానికత పూరాొం, 
దాడులలల  ధ్ాొంస్మెైన ఆలయాలలల ఉనన శివలిొంగొం, ఇతర మూరుత లతయ 
ఇొండోరు మహార్టణ ి అహలాయబాయిచ ే పునర్చనర్చమొంపబడిన పుర్టతన 
సో మనాథాలయొం ఈ పటర ొంగణానికత మర్ో పరకకన ఉననదర. ర్ ొండు అొంతస్ుత లతయ 
ఉొండ ే ఈ ఆలయానిన కూడా భకుత లొందరూ అొంత ే భకతత శ్ీదధలతయ దర్చవసటత రు. 
మయమూ అలాగ్ ేదర్చవొంచాొం. ఆ తరువటత టూర్చస్ుా  బస్ుాలు నడపి ేఒక స్ొంస్థ 
కటర్టయలయానికత వ ళిల మరునాడు దాారక వ ళీటానికత బస్ుా టకి టటల  క నుకుకని 

భోజనొం చసే ిగదరకత చరే్టము.  
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దవారక 
26వ తదే.ీగణతొంతర దరనోతావొం. సో మనాధ్ పటాణొంలలని కూడళీనీన 

తిరవరీమయమె ైదేశ్భకతత గ్ీతాలతయ మార్ోరగోుతునానయి. ఆ కోలాహలొం మధ్య 
ఉదయొం ఏడు గొంటలకు దాారకకు బయలు దేర్టము. 230 కతలలమీటరల 
దూరొం ఆసటొంతొం స్ముదర తీరొంవ ొంట అయిదు గొంటలు పరయాణొం. అయిత ే

స్ముదరొం మాతరొం అకకడకకడ  క ొంత మయర మాతరమయ కనబడుతుొందర. బస్ుా 
సిథతి, అొందులల మాకు లభొంచిన  సీటటల  అొంత సౌఖయొంగ్ట లేనొందున 

ఆశిొంచినొంతగ్ట పరయాణానిన ఆసటాదరొంచలేక పోయాొం. వటయుశ్కతతతయ 
విదుయతుతపతిత  చసే ేస్ొంస్థల వటర్చ గ్టలి ఫొంకటల భార్ ీస్తొంభాలు దార్చకతరువ ైపులా  
కనుచూపు మయర  క నిన వేలు కనబడతాయి. ఆ మారాొంలలన ేమహాతామ గ్టొంధ ీ

జనమస్థలొం పో రుబొందరు వస్ుత ొందర. అకకడ బస్ుా క దరద  సేపు నిలిచిొందర. 
మధాయహననొం ఒొంట ిగొంటకు దాారక చేర్చ బస్ుా సటా ొండు స్మీపొంలల 'ర్టధరక' 

హో టలులల గదర తీస్ుకుని అొందులల చేర్చపో యాము. 
28వ తేద ీ త లలవటరు ఝామున ర్టజోకట్ నుొంచి సకితొందర్టబాదు 

వటర్టనికత ర్ ొండు ర్ోజులే నడచి ేటలైనైు అొందుకోవటానికత 27వ తదే ీర్టతిరకత ర్టజోకట్ 

చేరుకోవటలొంట ేదాారకలల మధాయహనొం  ఒొంటిగొంటకు 19006 న ొంబరు ఒఖా 
ముొంబ  ైసౌర్టషా్ర మెయిలులల దాారక నుొంచి టిక టటల  ఖర్టరయి ఉనానయి. ఆ 

ర్ీతాయ ఇకకడ అొందుబాటటలల ఉనన స్మయొం స్ర్చగ్టా  ఇరవ  ైనాలుగు గొంటలు. 
దానిలల ర్టతిర స్మయొం  పో గ్ట ఆ  ర్ోజు స్గొం మరునాడు ఉదయొం స్గొం ర్ోజు 

మాతరమయ మిగ్చలిొందర. హో టలు కురీవటడు చూపిొంచిన హో టలులల భోజనొం 
చేస ివిశటీ ొంతి పరస్కతత లేకుొండా వ ొంటన ే ఆట  ో మాటాల డుకుని పరయటనకు 
బయలుదరే్టొం.  



112 
 

దాారక చినన పటాణొం. చూడదగ్చన పరదేశటలనీన ఏడ నిమిదర 
కతలలమీటరల లలప ే ఉనానయి. సటామి 

నార్టయణ మొందరరొం (అక్షరధాొం) గ్టయతీర 
మొందరరొం, ఇసటకన్, శ్ొంకర్టచారుయల వటర్చ 
దాారకట పీఠొం మొదలెైనవి దర్చవొంచి 

అకకడనుొంచి స్ముదర దీాపస్థొంభొం(Light 
House) చూస ిస్ూర్టయస్తమయొం తిలకతొంచటానికత పరతేయకొంగ్ట ఏర్టపటట చసేని 

వూయ పటయిొంటటకు వ ళాల ొం. ఈ పటాణొం భారత భూభాగొంలల పూర్చత పశిిమొంలల 
ఉొండటొంతయ ఇకకడ సటయొంతరొం ఏడు గొంటల వరకూ స్ూరుయడుొంటాడు. 
స్ూర్టయస్తమయమెనై తరువటత గదరకత చేరుక ని తేనీటతియ సేద తీర్చ 
దాారకటధీశుని ఆలయానికత వ ళాీము.  

గరుడ పుర్టణొంలల పరే్ొకనబడని భారతదేశ్ొంలలని పరధాన 

పుణయక్షతేరా లలల దాారక ఒకట.ి వీట ి గుర్చొంచి ఈ గీొంధ్ొంలలన ే పరథమ  

అధాయయొంలల విపులీకర్చొంచాను. దాార్టవతి అని కూడా పలిువబడ ేఈ పటాణ 

పరశ్సిత , స్కొంద, విష్ుీ  పుర్టణాలతయ పటటట మహాభారతొంలల పరముఖొంగ్ట 
కనబడుతుొందర. కీీస్ుత  శ్కొం పదహారవ శ్తాబదొంలల చాళుకయ శ ైలిలల 
నిర్చమొంపబడని ఈ దేవటలయొం దశే్ొంలలని పుర్టతన ఆలయాలలల ఒకట.ి ఈ 

ఆలయానికత ఉతతర వ ైపున మోక్షదాారమనీ, దక్షణివ పైున స్ారాదాారమనీ 

ర్ ొండు పరధాన దాార్టలునానయి. దక్షణి వ ైపు దాారొం ఎదురుగ్ట మెటల  బాట 

గ్ోమతీ నదతీీర్టనికత దార్చ తీస్ుత ొందర. భారతదేశ్ొం లలని ఆలయాలలల వలె ఇకకడ 

పెదద  గ్టలి గ్ోపుర్టలు ఉొండవు. అరవ  ై ర్టతి స్తొంభాలపె ైనిర్చమొంచిన 52 మీటరల 
ఎత తతన నిజగ్ోపురొం కతీొందన ే గర్టభలయొం ఉొందర. పరకకన ే ఉనన మర్ొక చినన 

గ్ోపురొం కతీొంద  మొండపొం ఉననదర. అద ేపటర ొంగణొంలల దేవక ీవస్ుదేవులు, ర్ేవతీ 
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బలర్టములు, స్ుభదర, స్తయభామ శీ్ర కృష్ుీ ని మనుమడ నై అనిరుదుద నికత 
చినన ఆలయాలునానయి.  

పరవశేటనికత పటిషా్మెనై భదరతా తనిఖీ తపపనిస్ర్చ. అలాగ్ ే సెల్ 

ఫో నులు, క మెర్టలు కూడా అనుమతిొంచరు. అవి భదరపరచటానికత 
ఏర్టపటటల నానయి. నామమాతరపు రుస్ుము చ లిలొంచాలి. ఈ లాొంచనాలు పూర్చత 
చేస్ుకుని లలనికత వ ళళీటపపటికత సటయొంతరపు హారతి స్మయొం 
స్మీపసి్ుత ననదర. దాారక పరేు వినగ్టన,ే ఆయన ర్టజధాని అయినొందున 

భకుత ల భావనలు శీ్ర కృష్ుీ ని చుటూా న ే తిరుగుతాయి. నేను కూడా, ఇదర శీ్ర 

కృష్ుీ ని ఆలయమనీ, పిలలనగ్ోీ వి ఊదుతూ వ నుక గ్ోవుతయ ఏ పటలర్టతితయనో 
విగీహొం ఉొండవచిని ఊహిొంచాను. కటనీ ర్ ొండుననర అడుగుల ఎతుత నన 

విగీహొం నలలర్టతితయ చయేబడుదర.  
ఈ సటామి  కళాయణ నార్టయణుడు. శ్ొంఖు, చకీొం, గద కమలాలతయ 

చరుత రుభజుడ  ై కళాయణ ఆహారయొంలల దరవనమిసటత డు. అమమవటరు రుకతమణ ీదేవి. 

హారతి కటరయకీమొం ముగ్చస ేవరకూ సటామి స్నినధరలలనుొండ,ి తదనొంతరము 
కూయలల గర్టభలయొంలలకత వ ళిల మర్చొంత స్మీపొంలల దరవనొం చేస్ుకుని తీరథ 
పరసటదములు సీాకర్చొంచి, అద ేపటర ొంగణొంలలనునన మిగతా ఆలయాలను కూడా 
దర్చవొంచి తొమిమదర గొంటలకు బయటకు వచాిము.  
నవగేశార్  

మరునాట ిపరయటనలల నాగ్ేశ్ార జోయతిర్చలొంగ క్షేతరొం, దాారక పటాణానికత 
30 కతలలమీటరల దూర్టన  ఒఖా స్మీపొంలలనునన భేట్ దాారక మాతరమయ  ఆ 

ర్ోజు దర్చవొంచవలసినవి. ఇవి ర్ ొండూ పూరతయాయక దాారక తిర్చగ్చ వచిి ఒొంట ి

గొంటకు ర్టజోకటటకు బయలుదరే్టలి. హో టలు ర్చసపేెను వటర్చతయ ఈ 

పరయటనకు టాకీా విష్యమె ై మాటాల డుతునానను. భటే్ దాారకకు అరగొంట 
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స్ముదర పరయాణొం ఉొంటటొందర. అయిత ేవ ళిల ర్టవటానికత స్ర్చగ్టా  ఎొంత స్మయొం 
అనదేర ఇతమితథొంగ్ట అొంచనా వేయలేము. అదర ఆయా బో టటల  నడపివేటర్చపె ై
ఆధారపడ ిఉొంటటొందర. అొందుచేత భేట్ దాారకట స్ొందరవన పూరతయిన పిదప 

ర్ ైలు అొందుకోవటానికత 30 కతలలమీటరుల  వ నుకకు దాారక వచేి అవస్రొం 
లేకుొండా అయిదు కతలలమీటరల దూరొంలల ఉనన ఒఖాకు వ ళిత ే మయము 
దాారకలల ఎకకవలసని ర్ ైలు అకకడ ే ఎకకవచిని తదాార్ట భేట్ దాారకటలల 
గడపవలసని స్మయొం క ొంత అదనొంగ్ట లభస్ుత ొందని స్ూచిొంచాడు. 
స్ముచితమెనై ఈ స్లహాను కృతజాతతయ సటాగతిొంచి మరునాడు ఉదయొం 
ఆరు గొంటలక ేగదర ఖాళీ చసే ివ ొంటన ేబయలుదరే్ేటటటల  నిరీయిొంచుకునానొం.  

 27వ తేద ీఏడు గొంటలకు దాారకలల బయలుదరే్టము. ముొందుగ్ట 
పటాణ శివటరులలనునన రుకతమణీదవేి ఆలయానికత వ ళాీము. అమమవటర్చని 

దర్చవొంచుకుని భటే్ దాారక వ ళళీ మారాొంలల శీ్ర కృష్ుీ డు గ్ోపికలకు ముకతతని 

పరసటదరొంచిన పరదేశ్ొంగ్ట చ పపబడిన ‘గ్ోప ీతలాబ్’ అని చినన క లనుకు వ ళాల ొం. 
ఇొందులల మటిా అతయొంత మృదువుగ్ట లేత గ్ోధ్ుమ వరీొంలల ఉొంటటొందర. ఆ 

మటిా మెతతగ్ట ఉొండగ్టన,ే కడములుగ్ట చేస ిఎొండబ డతి ేగటిాగ్ట తయారవుతాయి. 

క ొంచ ొం చొందనపు స్ుగొంధ్ొం ఇస్ుత ొందర. అొందుచతే వటటిని ‘గ్ోప ీచొందన్’ పరేుతొ 
దుకటణాలలల వికీయిసటత రు. అకకడ కూడా రుకతమణదీవేి ఆలయొం ఉననదర. 
అకకడ నుొండ ినాగ్శే్ార్ జోయతిర్చలొంగ క్షేతరొం వదదకు చేర్టము.  

పరశటొంత పరభాతవళే నాగ్ేశ్ార్టలయొంలల అస్లు రదీదయి ేలేదు. ఇకకడ 

కూడా దుస్ుత లకు స్ొంబొంధరొంచిన నియమొం ఉననదర. అయిత ేఅదర దేవటలయ 

పరవశేటనికత కటదు. గర్టభలయొంలలకత వ ళాీలొంటనే ే పురుష్ులు ధోవతి 

ధ్ర్చొంచవలస ిఉొంటటొందర.  
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నా వదద  ధోవతి ఉననదర కటనీ అదర కటరులల స్ూటటకేస్ులల ఉొండటొం 
వలన త చుికుని మారుికోవటానికత 
అవకటశ్ొం లభొంచలేదు. సటామివటర్చ దగారకు 
వ ళిల స్పర్చవొంచలేక పోయినపపటకి,ీ 

దగారనుొంచి స్ొంతృపిత గ్టన ే దర్చవొంచాను. 
తగ్చనొంత స్మయొం లభొంచినటలయిత ే

అభషకేొం కూడా చేస ి ఉొండవేటరొం. 
జయలక్షిమ సటామివటర్చ చ ొంతకు వ ళిల మర్చొంత 

దీరఘమెైన దరవనొం చేస్ుకుననదర. ఆ పరకేకనే 
పటరాతీ అమమవటరు ఉననదర. 
భేట్ దవారక  

అకకడనుొండ ిభేట్ దాారకకు వ ళీటానికతగ్టను ఒఖా ర్ేవుకు వ ళాల ొం. 
ఇదర పెదద  ఓడ ర్ేవు. అతి పెదద  స్రుకు రవటణా నౌకలు స్యితొం ఆగ్చ ఉనానయి. 

ఇకకడ ేమనకు టలనేను మొదలవుతుొందర. పరయాణొం అరగొంటపటట ేఅయినా  
వొంద మొందరని తీస్ుకువ ళళీ సటమరధయొం ఉనన ఒక కకక బో టూ పరయాణకీులతయ  
నిొండ ే వరకూ బయలుదేరదు. మన వరక ే చినన సెైజు మర పడవ 

మాటాల డుకోవచుి గ్టనీ ఇొందులల మోసటనికత ఆసటకరమెకుకవ. మనొం 
మాటాల డుకునన వయకతత  నిజాయితీ పరుడ తై ేఫరవటలేదు, లేకుొంట ేమనకోస్మని 

ఒపుపకుని, డబుబ ముొంద ే తీస్ుకుని కూడా వేర్ ే పరయాణీకుల కోస్ొం 
చూసటత డు. ఈ లలగ్ట పెదద  బో టట బయలేదేరుతుొందర. ర్ ొంటకి ీ చ డని 
వటరమవుతాము. అొందుచతే క ొంత  సటహసటనికత  సిదధపడ ి పెదదబో టటలలన ే

ఎకటకొం. తారగ్టన ేబయలు దరే్చొందర. స్ముదర పరయాణొం ఆహాల దొంగ్ట ఉొంటటొందర. 
ముఖయొంగ్ట అస్ొంఖాయకొంగ్ట ఉొండ ేస్ముదర నీటిక ొంగల స్ొందడ.ి బో టటలల నునన 
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పరయాణీకులు విసరి్ ే ఆహారపు గ్చొంజలను నీటలిల పడలేలపు గ్టలిలలన ే అవి 

ముకుకతయ అొందరపుచుికుొంటూ చసే ేవినాయసటలు విచితరొంగ్ట ఉొంటాయి. వటట ి

ర్ కకల చపుపడు మనొం పరయాణిొంచ ేబో టట ఇొంజను శ్బాద నిన మిొంగ్ేస్ుత ొందర. 
అవతల ఒడుు కు చేర్టక పరధాన మొందరర్టలు ఆలయాలు ఉనన చోటకిత 

కతలలమీటరు పెైన ేనడవటలి. అలాగ్ ేవ ళాల ొం. కటనీ తిర్చగ్చ ఒడుు కు చేర్చ స్కటలొంలల 
సేాష్నుకు చేర్టలన ే ఆతుర తలల ఏద ీస్ర్చగ్ట చూడలేక పో యాము. పెైగ్ట మయము 
వ ళిీన స్మయానికత, అొంతరొంగ సేవల  నిమితతొం పరధాన ఆలయాలు 
మూసఉినానయి. క ొంచ ొం సపేు నిర్కీ్షిొంచి శీ్రకృష్ుీ ని దరవనొం మాతరొం చసే్ుకుని 

బయలుదరే్చ తిర్చగ్చ తీరొం చేర్టము.  
గృహో నుేఖిం  

పన నొండు గొంటలకు ఒఖా సేాష్నుకు చేర్చ వటహనానిన విడుదల 

చేశటొం. నిర్ీీత స్మయానికత ర్ ైలు బయలుదేర్చ  సటయొంతరొం అయిదు గొంటలకు 
ర్టజ్ కోట్ చేర్చి ొందర. సేాష్నులలన ేర్ ైలేా విశటీ ొంతి గదర తీస్ుకునానము. దగారలల 
ఎకకడా పర్చశుభరమెనై భోజన హో టలే లేదు. సేాష్ను ఎదురుగ్ట ఏవో 
హో టళుీనానయి కటనీ, వటట ి వొంటశటలలనీన  ర్ోడుు  మీద.ే అొంతా దుముమ 
ధ్ూళి మయొం. సేాష్ను ర్ సటా ర్ ొంటటలలన ేదకర్చకతనదదేో  తిని పడకలేశటొం. అస్లే 
ర్ ైలేా సేాష్ను. పరతి నిముష్ొం ర్ ొండు నిముషటలకూ ర్ ైలు ఇొంజనులు 
ఘీొంకర్చస్ుత ొంట ేనిదర ఏొం పడుతుొందర! ఎొందుక ైనా మొంచిదని నాలుగు గొంటలకు 
అలారొం పటెటా కుని అలాగ్ ే లేచి సటననాలుకూడా చేస ి పటల టటఫటరొం మీదకు 
దరగ్టొం.  

17017 న ొంబరు ర్టజోకట్ సకితొందర్టబాదు ఎక్ా పెరస్ 28వ తేద ీ

గురువటరొం నిర్ీీత స్మయొం అయిదు గొంటలకు బయలుదేర్చ ముపైయి ఒకక 
గొంటల స్ుదరీఘ పరయాణొం తరువటత మరునాడు 29వ తేద ీశుకీవటరొం ఉదయొం 
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పదక ొండు గొంటలకు సికతొందర్టబాదు చేర్చొందర. పన నొండుననరకు స్ాగృహొం 
చేర్టము.  

 ఈ యాతరతయ ఏడు జోయతిర్చలొంగ్టల దరవనొం లభొంచిొందర. ఆర్ోగయపరొంగ్ట 
తీవర స్మస్యలు ఎదుర్ నైపపటకి,ీ స్ొంకలపబలొంతయనూ, భగవొంతుని దయవలాల  
మొతాత నికత మర్ొక యాతర విజయవొంతొంగ్ట ముగ్చొంచాము. ఇొంటికత చేరుకునన 

ర్ోజు సటయొంతరమయ  డాకారును స్ొంపరదరొంచాొం.  అనేక స్ొందరవనలు, పర్కీ్షల 

తరువటత కూడా ర్ోగనిర్టధ రణ కటలేదు. ఔష్ధ్సవేనొం తాతాకలిక ఉపశ్మనానికత 
మాతరమయ ఉపయోగ పడిొందర.  చివరకు ఆ జబుబ 'స్యాటకి' అని నిర్టధ రణ 

అవటొంతయ అొందుకు తగ్చన వ దైయొం పటర రొంభొంచటొం జర్చగ్చొందర. కటళుీ, కీళీ  
వటపులు, భర్చొంపర్టని  నొపుపలతయ క నినసటరుల  సటధారణ నడక సెైతొం 
సటధ్యొంకటని పర్చసిథతి ఈ వటయధర లక్షణొం. పెైగ్ట ఒక దశ్లల నునన సిథతి మర్ో క్షణొం 
ఉొండదు.  అలా ర్ ొండు న లలు గడవగ్ట పర్చసిథతి కీమొంగ్ట మెరుగు పడసటగ్చొందర. 
ఇొంకట అయిదు జోయతిర్చలొంగ్టల దరవనొం మిగ్చలే ఉొందరగ్ట! 

  

 
                                                ఓొంకటరే్శ్ార్ వదద  నరమదా నదర దృశ్యొం  
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అసుి ుతిరసాోిం దిశి దేవత్వత్వే,హిమాలయోనవమ నగాధిరాజ్ః 
ప్ూరాాప్రౌ వార్నిధీ విగాహో సిథ తః ప్ృధివాో ఇవ మాన 

                                       (కాళిదవసు కుమార సింభవిం)    

               
                                                    ‘ధ్వళ శోభ’ నీలకింఠ శిఖరిం  
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అయిదవ అధాయయొం 
తదుప్ర ్యాతర   

తలపటెిాన  బృహతాయతరపె ై మళీీ ఉతాాహొం న లక ొందర. అొందులల 
ముఖయమెైనదర అతి దురలభమెనైదర  కేదార్ జోయతిర్చలొంగయాతర. సటధారణొంగ్ట ఈ 

యాతర  చేయదలచినవటరు, కేవలొం కేదార్ తయన ేస్ర్చపుచిరు. ‘ చార్ ధాొం' అని 

పిలువబడ ేఈ యాతరలల గొంగ్ోతిర, యమునోతిర, బదర్నీాథ్ కూడా తపపనిస్ర్చగ్ట 
ఉొంటాయి. వీటలిల,యమునోతిర (12 కత.మీ) కదేార్ (14 కత.మీ) నడకతయ కూడని 

యాతరలు మర్ ీదురలభమెనైవి. అటటవొంట ిఈ ‘చార్ ధాొం’ యాతర, పూర్చత ఆర్ోగయొం  
లేకుొండా చేయటొం  ఎొంతట ి  ధ రైయస్ుత డకియినా సటహస్మయ. ఏదయినా 
జరుగర్టనిదర జర్చగ్చత ే అొందుకు పూర్చత బాధ్యత నాద ే అవుతుొందర. 
అయిత ే ఇొంతటి  స్ుదరీఘ యాతర అనుకుననద ే  తడవుగ్ట చపేటాటొం 
సటధ్యపడదు కదా!  కనీస్ొం  మూడు న లల వయవధర  తపపనిస్ర్చ.  అపపటకిత  
పర్చసిథతులు అనుకూలిొంచక పో తాయా అనన  విశటాస్ొంతయ  పరతిపటదనలను 
కుటటొంబ స్భుయల ముొందు, వటర్చ  ఆమోదొం కోస్ొం ఉొంచాను.  మా కుటటొంబ 
స్భుయలొంట,ే  హ ైదర్టబాదులల ఉొండ ేమా  ఇదదరు కుమార్ తలు, ముొంబ లైల ఉొండ ే
కుమారుడు, కోడలు. వీరు నవదొంపతులు.  మొదటగి్ట స్ముచితమెనై 

స్లహా  ఇచిిొందర  మా కోడలు లక్షిమ. ఆమె స్లహా మయరకు ‘చార్ ధాొం’ లేదా 
‘చతుర్టధ మ' యాతరగ్ట పలిువబడ ే గొంగ్ోతిర, యమునోతిర, కదేార్ నాథ్,  
బదర్నీాథ్ ల నుొంచి  గొంగ్ోతిర, యమునోతిరలను మినహాయిొంచి   కదేార్ నాథ్, 
బదర్నీాథ్ లకు పర్చమితొంచసేటను. మిగ్చలిన వటరు కూడా ఈ స్ూచనను 
హర్చేొంచి మాకు అవస్రమెనై మనోధ ైర్టయనిన కలిపొంచారు. తదుపర్చ, మా 
కుమారుడు కోడలు కూడా మాతయ ర్టవటానికత నిశ్ియిొంచుకునానరు. ఈ 

స్మాచార్టనిన అొందుకునన హ ైదర్టబాదులలన ే ఉొండే వటర్చ ఆపతమితుర డు 



120 
 

రవిశ్ొంకర్ అతని అర్టధ ొంగ్చ స్ుపిరయ కూడా తదేలీ  అనుకూలతకు 
లలబడ ి మాతయ చరేటానికత ఉతాాహొం చూపటరు. ఇొంకేొం కటవటలి? ర్ టిాొంచిన 
ఉతాాహొంతయ మొతతొం  ఆరుగురు  స్భుయల బృొందానికత యాతరా  పరణాళిక 
రూప ొందరొంచటొంలల నిమగనమయాయను. తదేీలు నిరీయిొంచ ే  విష్యమె ైమా 
కోడలు కుమారుడు, అొంతకు మునుపే నాకు  సేాఛినీయగ్ట రవి, 
స్ుపిరయలు జూన్ 20వ తదే ీనుొంచి జూలెై  3 వరకు వటర్చకత  అనువుగ్ట 
ఉొంటటొందని త లిపటరు. కోడలు,  కుమారుడు కూడా హ ైదర్టబాదుకు చరేుక ని 

అొందరమూ కలిస ే   బయలుదేరదామని మొదట అనుకునానొం.   కటనీ అొంత 

ముొందుగ్ట  వటరు ఆ అవకటశటనిన నిర్టధ ర్చొంచలేకపో వటొంతయ, వటర్చదదర్చక ీ

ముొంబ నైుొంచి,  ర్టజధాని  ఎక్ా పెరస్ లల డిలీలకత, హ ైదర్టబాదునుొంచి వ ళళీ  మా 
నలుగుర్చకత,  సికతొందర్టబాదునుొంచి ఆ మధ్య క తతగ్ట పటర రొంభొంపబడిన 
నాన్ సటా ప్ ఎక్ా పెరస్, 'దుర్ోొంతయ' (Duronto)లల నిజాముదీదన్ కత, తిర్చగ్చ డిలీల 
నుొంచి హర్చదాార్ వ ళీటానికత  డ హాూడూన్ జన శ్తాబిద   ఎక్ా పెరస్  లల  మొతతొం 
ఆరుగుర్చకత , వటర్టనికత ర్ ొండు ర్ోజులే నడచి ేదుర్ోొంతయ  అొందుకోవటానికత  జూలెై 
2 తదేీ శుకీవటర్టనికత డిలీల చరే్వేిధ్ొంగ్ట  తిరుగుపరయాణానికత అవ ేర్ ళైీలల అద ే
కీమొంలల ర్చజర్ేాష్నుల  చేశటను. 

ఆ తరువటత, యాతరపెై  స్మగీమెనై  అవగ్టహనకోస్ొం, అొంతకు 
ముొందు  చసేిన యాతరలలల, ముఖయొంగ్ట కటశ్రలల, ఈ తీరథ యాతరలపె ై
సేకర్చొంచిన సడీమల వీక్షణతయపటటట, ఇొంటర్ నట్  దాార్ట ఆయా  పరదశేటల న సై్ర్చాక 
స్ారూపొం, దూర్టలు, యాతరకు అనుకూలమెనై కటలొం, 
వటతావరణొం  మొదలెైన వటటిపె ై పర్చశ్రలన చసే ి  క ొంత స్మాచారొం 
సేకర్చొంచాను. అయినపపటిక ీ అొంతకుముొందు ఈ యాతర చేసయిునన వటర్చ 
అనుభవటలతయ కూడని స్మాచారొం ఇొంకట  ఉపయుకతొంగ్ట  ఉొంటటొందనన 
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ఆలలచనతయ ఆ దరశ్గ్ట పరయతనొం సటగ్చొంచాను.  ఈ కీమొంలల, ఒకక మానస్ 
స్ర్ోవర్  తపప  అమరనాథ్ తయ స్హా అనిన యాతరలూ చేసని మా కుటటొంబ  
ఆపతమితుర లు శీ్రమాన్  శీ్రమతితరుమల వటస్ుదేవటచారుయలుగ్టరు తమ 
అనుభవటల నుొంచి విశషే్మెైన స్మాచార్టనిన అొందరొంచారు.  ముఖయొంగ్ట వటర్చ 
మాతామహులు  1952 స్ొంవతారొంలల చేసని బదర్ ీ యాతర విశేషటలు 
వటర స్ుకునన  స్ొంపుటానిన   చూసి అపరతిభుడిన ే  అయినాను. ఆర్ోజులలల  
ఆమ ె ఆ  యాతర  చ యయడమూ, దానికత తాన ే స్ాయొంగ్ట   అక్షరరూపొం 
ఇవాడమూ  ఒక ఎతతయిత ే అపపటకిత కేవలొం న లల శిశువ ైన శీ్ర ఆచారుయల  
వటరు దానిని ఇపపట ి వరకూ రక్షిొంచుకుొంటూ, నా లాొంట ివటర్చకత దరవన 
భాగయొం  కలిపొంచడమూ మర్ొక ఎతుత .   

శీ్ర ధ్రమవరపు బుచిిపటపర్టజుగ్టరు 2008లల ఈ యాతర చేస ిరచిొంచి, 
స్ాయొంగ్ట  పరచుర్చొంచిన  గీొంధ్ొం దాార్టనూ, వటర్చ ముఖతఃనూ మొంచి 

స్మాచారొం లభొంచిొందర. యాతర పూరతయిన తరువటత నేనునూన అటటవొంట ి

గీొంధ్ొం వటర యాలని వటరు ఆకటొంక్షిొంచటమయకటక తమ గీొంధ్ొం తదుపర్చ ముదరణ 

నిమితతమె ై  క నిన ఫో టోలు కటవటలని కూడా కోర్టరు. మా యాతర పటర రొంభానికత 
కేవలొం క దరద   ర్ోజులముొంద ే వీరు పరమపదరొంచటొం, యాతర పూర్చత అయిన 
పిదప, నా అనుభవటలను వటర్చతయ పొంచుకునే అవకటశ్ొం లేకపో వడొం పదెద  
విషటదొం.    

 ‘అొంబ’ే కొంపెనీ  వటర్చ 'నాలుగు క్షతేరా లయాతర’ వీడియో, శీ్ర  మెైధరలీ 
వ ొంకటేశ్ారర్టవుగ్టర్చ 'జోయతిర్చలొంగదర్చవని', వీర్చద ేపరతయేకొంగ్ట ‘హర్చదాార్, ర్చషకిేశ్, 

కేదార్ నాథ్, బదర్నీాథ్ క్షేతరా లదర్చవని’  గీొంధాలు   ఉపయుకతొంగ్ట ఉనానయి.  

ఇవిగ్టక, అొంతకు ముొందు కవేలొం ఆరు మాసటల కతీతమయ  తొమిమదర మొందర 
స్భుయల బొంధ్ుకుటటొంబాల బృొందొంతయ ఈ యాతర చసేేన వేదమూరుత లు డాకార్  
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ర్ేమళెల  అవధానులు (వీరు శీ్ర వదేభారతి స్ొంస్థ  వయవసటథ పకులు.  'భకతత' టీవీ 

ఛాన ల్ లల ‘వదేగణతిొం’,  తిరుమల తిరుపతి దేవసటథ నొం  వటర్చ శీ్ర వ ొంకటేశ్ార 

భకతత ఛానలలల  ‘వేదవిజాా నొం’ కటరయకీమాలదాార్ట స్ుపర్చచితులు, స్ుపరసదిుధ లు)  
గ్టర్చ అముదరరతగీొంధ్ొం  'మా  చతుర్టధ మ యాతర' విశషే్ొంగ్ట ఉపయోగపడాు యి. 

కేవలొం స్మాచారొం సకేర్చొంచడమయకటక, ఆ గీొంధ్ొంలల వటరు  
పరసటత విొంచిన అనకే  యాతరా స్థలాలు, ధామాలు, స్ొంగమాల (పరయాగలు)  పె,ై 
వటట ివటట ి పౌర్టణకి, ఆధాయతిమక  వ ైశిషటా యలపె ైవటర్చ నుొంచి స్ాయొంగ్ట అనకే 

విష్యాలు గీహిొంచాను. ఆవిధ్ొంగ్ట సకేర్చొంచిన స్మాచార్టనిన ఆధారొం 
చేస్ుకుని,  హర్చదాారు వరకూ చేయగలిగ్చన ర్ లైు పరయాణొం మినహాయిసేత , 
ర్ోడుు  మారాొంలల హర్చదాార్ నుొంచి  బయలుదేర్చ తిర్చగ్చ హర్చదాార్ చేర్వేరకు 
అొందుబాటటలల ఉనన మొతతొం పదక ొండు ర్ోజులకు,  ర్ోజువటర్గీ్ట పరణాళిక 

తయారుచేస ి  
(1)  తపపని స్ర్చగ్ట దర్చవొంచవలసని క్షతేరా లు, పరదేశటలు  
(2) స్మయానుకూలొంగ్ట  చూడవలసని పరదేశటలు,  
(3) స్మయాభావొంతయ విస్మర్చొంచదగ్చనవి 

 గ్టను వర్ీాకర్చొంచి కొంపూయటర్ లల నిక్షపిత ొం చేసటను. 
ఆ స్మయొంలల కతరణ్, 'గూగుల్ వవే్' (Google wave) అన ే  

స్ొందర్టభనికత తగ్చన ఒక అొంతర్టు లాధార్చత (Internet-based) వయవస్థ   నొక 
దానిని  ఏర్టపటట చేసటడు. దీని దాార్ట ఎొంతమొంద నైా  ఏద నైా  స్మాచార్టనిన  
ఒక ే స్మయొంలల స్మిషిాగ్ట కటని, వయకతతగత పరస్పరొంకటని  స్మాొంతరొంగ్ట 
పొంచుకోవచుి. స్మాచార అొంతర్టనికత, నిరీయ పరకతీయలల జాపటయనికత 
తావులేనటటవొంట ిముఖయమెనై వయవహార్టలలల ఇదర  ఎొంతయ విపలవటతమకమెనై 
 స్దుపటయొంగ్ట చ పుపకోవచుి. ఈ అవకటశటనిన వినియోగ్చొంచుక ని, 
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పరణాళికలల మారుపలు చరేుపలు చయేటానికత గ్టను తగు స్ూచనలు 
చేయవలసనిదరగ్ట బృొందొంలల మిగతా స్భుయలొందర్చనీ కోరగ్ట, ఆ కీమొంలల 
కతరణ్, లక్షమిలు కేదార్ నాథ్ నుొంచి 8 కత.మీ దూరొంలల నునన ‘వటస్ుక ీతల్’ 
అన ే పరదశేటనిన, బదర్ ీ మారాొంలల నునన గ్ోవిొంద ఘ్ాట్ నుొండ ి 20 

కత మీ దూరొంలల హిమాలయ పరాత  సటనువులలల  నునన స్హజ 
'పుష్పవన లలయ' (Valley of Flowers)ను పరణాళికలల చేరివలిసినదరగ్ట 
స్ూచిొంచారు. అలాగ్ే, రవి స్ుపిరయలు కూడా పరధానమెనై   తీరథయాతరా  
కీమానికత భొంగొం కలుగని విధ్ొంగ్ట  జోషిమట్  వదద   ఆసియాలలక లాల  అతయొంత 
ప డవ నై ర్ోప్ వే (Cable Car Ride) లల విహార్టనికత   వీలు కలిపొంచ 
వలసినిదరగ్ట  కోర్టరు. ఈ స్ూచనలనినటనిి  మనినస్ూత  వటర్చ వటర్చ కోర్చకల 
మయరకు పరణాళికను స్వర్చొంచి స్మగీొంగ్ట తయారు  చేసటను. ఒకవ పైు ఇదొంతా 
చేస్ూత నే మర్ొకవ పైు జయలక్షిమకత వ ైదయ పర్కీ్షలు, ఔష్ధ్ సేవనొం, కీమొం 
తపపకుొండా క నసటగ్చొంచడొంతయ పటటట ద ైనొందరన కటరయకీమాల నుొండ ితగ్చనొంత 

విశటీ ొంతి  కలిపొంచటొంతయ  ఆర్ోగయొంలల గణనీయమెైన  మెరుగుదల  కనిపిొంచ 
సటగ్చొందర.    
ఏరాాటల లోసభరోల ప్ాతర  

పెదద  బృొందాలతయ వృతితపరొంగ్ట యాతరలు నిరాహిొంచవేటరు, భోజన, 

రవటణా సౌకర్టయలకు మాతరమయ బాధ్యత  వహిసటత రు. ముఖయమెనై వస్తితయ స్హా 

మిగతా అనిన ఏర్టపటటల  యాతిరకులే స్ాయొంగ్ట  చసే్ుకోవలస ిఉొంటటొందర. ఈ 

విష్యొంలల యాతర నిర్టాహకుల పరమయయొంకటనీ స్హాయొం కటనీ నామమాతరొం. 
ఒక ే కుటటొంబొం మొతతొంగ్ట ఆ యాతరా  బృొందొంలల  ఉొంట ే వీటనినటిక ీ ఆ 

కుటటొంబపెదద  బాధ్యత  వహిసటత డు. అయిత ేమావలె  సీాయ  బృొందొంగ్ట వ ళళీ 
స్ొందరభొంలల  ఎవర్ో ఒకరు మాతరమయ బాధ్యత తీస్ుకుని మిగతా వటరు నిమితత  
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మాతుర లుగ్ట ఉొండే వీలులేదు. కవేలొం ఆర్చధకపరమెనై విష్యొంలలన ే కటక 

మిగతా అనిన విష్యాలలల కూడా అొందరూ స్మానొంగ్ట బాధ్యత 

వహిొంచవలస ియుొంటటొందర. 
 ఇటటవొంట ి యాతరలలల కటనీ, విహార పరయటనలలల కటనీ, వస్తి 

సౌకరయొం అతయొంత  పరధానమెనైదర.  'గర్టాల్ మొండల్ వికటస్ నిగమ్ లిమిటలడ్' 
(GMVN) ఉతతర్టఖొండ్ పరభుతా   పర్టయటక అభవృదరధ  స్ొంస్థ . ఈ స్ొంస్థకు, 
మధ్య తరగతి   నుొంచి స్ొంపనునల వరకు   వివిధ్ వర్టా లకు, ఎవర్చ   ఆర్చధక 

సోథ మతుకు తగ్చనవిధ్ొంగ్ట, వటర్చకత అనుకూలొంగ్ట ఉొండ ే విశటీ ొంతి గృహాలు ఆ 

ర్టషా్రమొంతటా విసటత రొంగ్ట ఉనానయి. అద ద విష్యానికత వసేత , ఈ వస్తి 
గృహాలలల మధ్యతరగతి ‘ఎకటనమీ’ గదరకత ర్ోజుకు రు.800.  ఇద ే వస్తికత 
పెైవైటేట హో టళీలల వ యియ రూపటయలకు పెైన ే ఉొంటటొందర. చినన లాడములలల 
రు. 500కు  వస్తి లభస్ుత ొందర కటనీ వటటలిలల  కొంటే వ ైశటలయొం,  గ్టలి, 

వ లుతురూ, పర్చశుభరత, ఇతర  సౌకర్టయల విష్యొంలలఈ గ్ స్ుా హయస్ులు ఎొంతయ  
మెరుగ్టా  ఉొంటాయి. విస్త ృతొంగ్ట వస్తి గృహాలు నిరాహొించ ే ఇటటవొంట,ి  
అొందునా పరభుతా రొంగ్టనికత చ ొందరన  ఒక ే పరముఖ స్ొంస్థ  దాార్ట, ముొంద ే

వస్తి నిర్టధ ర్చొంచుకుననొందువలల   చేర్చన పరతి పరదశే్ొంలలనూ బస్ వ తుక కన ే

శ్ీమ, స్మయొం మిగులుతాయి. అనిన విశటీ ొంతిగృహాలలల నూ ర్ సటా ర్ ొంటటల  

అనుబొంధ్ొంగ్ట ఉొంటాయి కనుక,  పరతేయకతొంచి ఏదయినా పరదేశ్ొంలల ఫలానాచోట 

భోజనొం చదేాద మని  ముొంద ేనిశ్ియిొంచుకుొంట ే తపప  భోజన, పటనీయాలకు 
వేర్ ే హో టళుీ వ దుకుకొంటూ వ ళళీ అవస్రొం ఉొండదు. వీటలిల పనిచేస ే

సిబబొందర ఆ రొంగ్టనికత స్ొంబొంధరొంచిన విదాయరహతలు కలిగ్చ ఉొండటమయ కటక 

స్ుశిక్షితులు, అనుభవజాులు  కూడా  అయి ఉొండటొంచేత వృతిత  న పైుణయొం కలిగ్చ 
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ఉొంటారు. అతుయతతమ నిరాహణాసటమరధయొంతయ, బాధ్యతాయుతమెైన 

పరయవకే్షణలల యాతిరకులకు  గ్ౌరవ మర్టయదలతయ ఆతిధ్యమిసటత రు.  
ఈ పరయోజనాలనీన దృషిాలల నుొంచుకుని కతరణ్, ముొంబ ై నుొండే ఈ 

స్ొంస్థ దాార్ట, మయము బస్చయేవలసని అనిన  పరదేశటలలలను, ఏ 
అనూహయమెైన కటరణొం చతేన ైనా ఆ స్మయానికత బస్ నిర్టధ ర్చొంచుకునన 
పరదశేటనికత నిరీయిొంచుకునన స్మయానికత చరేలేకపో తే   ముొందు జాగీతతగ్ట 
క నిన పరతాయమానయ గ్ స్ుా హయస్ు పరదేశటలలల స్యితొం, అవస్రొం లేని 
స్ొందరభొంలల రదుద  చేయిొంచుకున ేవ స్ులుబాటట ఉొంచుకుని అదనొంగ్ట గదులు 
ర్చజరుా  చయేిొంచాడు. (ఇక నుొంచ ఈ వస్తి గృహాల పరస్కతత ఎపుపడు వచిినా   
కుల పత ొంగ్ట 'నిగొం' గ్ స్ుా  హయస్ు అని  పేర్ొకొంటాను).    

ఇక పరాతాలను  అధరర్ోహిొంచటానికత అవస్రమెనైవి పరతేయక దుస్ుత లు 
ఇతర వస్ుత వులు. ఉదాహరణకు తాము ర్ోజూ ధ్ర్చొంచ ేచరల బదులు, 
డరస్ుాలు, చ పుపల బదులు కటనాాస్ బూటటల  మొదలెైనవనన మాట.  దక్షణి 
భారత సటొంపరదాయ కుటటొంబాల వటరు, మర్ ీ ముఖయొంగ్ట మహిళలు తమ 

ద ైనొందరన జీవితొంలల ఇవి వటడరు. అయినా ఈ యాతరకు ఇవి  తపపనిస్ర్చ. 
బృొందొం మొతాత నికత అవస్రమెనై   వీట ి స్మీకరణ చపేటిాొందర మా కోడలు 
లక్షమి. ఈమె ఔతాాహకి  పరాతార్ోహకుర్టలు కూడా. ఇొంతకు పూరామయ, 
ఆఫిరకట ఖొండొం, టాొంజానియాలలని  పరసదిధ పరాతశేణీలిలని 'కతలిమొంజార్ో' 
శిఖర్టర్ోహణచసేని అనుభవొం ఆమెకుొందర. రవిశ్ొంకర్ తన వొంతుగ్ట 
బృొందొంలలని అొందర్చనీ శటర్ీరకొంగ్ట ఆర్ోగయపరొంగ్ట స్దా స్ననదధొంగ్ట 
ఉొంచటానికీ, అనుకోకుొండా ఎదురయిేయ ఆర్ోగయ అవర్ోధాలను 
అధరగమిొంచేొందుకు అవస్రమెనై మొందులు అొందుబాటటలల  నుొంచే పని 
చేపటాా డు. ఇక అతని భారయ స్ుపిరయ, మొతతొం  యాతరకు ఆర్చధక వయవహార్టల 



126 
 

నిర్టాహకుర్టలు.  అొంతవరకూ ఎవర్ వరు ఏ ఏ పదుద  కతీొంద ఎొంత ొంత ఖరుి 
చేసనిద ీ ఆమెకు ‘గూగుల్ వవే్’ దాార్ట త లియజేయటొం తయన ే ఆమ ె పటతర 
మొదలెైొందననమాట  నా మటటకు నేను మొతతొం కటరయకీమ రూపకలపన 
చేయటొంతయ  పటటట ర్ ైలేా ర్చజర్ేాష్నుల   చేసటను. 

ఈ స్ొందరభొంలల  ఒక విష్యొం పరసటత వనారహొం. స్ుదరీఘమెనై యాతరలకు 
స్ొంబొంధరొంచి ర్ లైు పరయాణాలకు ముొందస్ుత గ్ట టిక కటటల  ర్చజర్ేాష్ను 
చేస్ుకోవలస ి ఉొంటటొందర. సటొంకేతిక విజాా నొం అతి వేగొంగ్ట వర్చధలుల తునన ఈ 

ర్ోజులలల  ఏ ర్ోజుక ైనా, ఏ ర్ ైలులలన ైనా, దేశ్ొంలల ఎకకడ నుొంచి ఎకకడకి నైా ఇొంటోల  
కూరుిన ే ఆన్ లెైనులల  పరయాణపు టిక కటటల  ప ొందగలిగ్ ే సౌకరయొం ఉొందర.  
అయిత ేదీనికత పర్చమితులునానయి.   ముఖయొంగ్ట  అవి కేవలొం క ీడిట్ కటరుు  
దాార్టగ్టనీ ఇొంటర్ నట్ బాయొంకతొంగ్ దాార్టగ్టనీ మాతరమయ   ప ొందగలిగ్ ేఅవకటశ్ొం 
ఉొంటటొందర.   ఆ క ీడిట్ కటరుు  నాకు లేదు.  ఇొంటర్ నట్ బాయొంకతొంగ్ దాార్ట 
చేస్ుకోవచుి. కటనీ  టిక కటటల  ప ొందరన పిదప, పరయాణొంలల మారుప చేస్ుకునన 

స్ొందరభొంలలనూ, లేదా మర్ ేఇతర కటరణాల వలలన తైనేేమీ క నన  టకి కటటల  రదుద  
చేస్ుకోవలస ివసేత , చ లిలొంచిన స ముమ తిర్చగ్చ ర్టబటటా కోవటానికత చాలా స్మయొం 
పటాటమయ కటక అదర అొందవేరకూ కీమొం తపపకుొండా పరయవకే్షొించుతూ ఉొండాలి. 
మర్ ీ ముఖయొంగ్ట  స్రుకయలర్ టిక ట్  తీస్ుకుననొందువలల  టిక టట నిజ 
రుస్ుములల లభొంచ ే ర్టయితీ, ఆ టిక టటా  వినియోగ్చొంచుకోవటానికత గడువు 
పరొంగ్ట లభొంచ ే సేాఛి  వొంట ి పరయోజనాలు ఈ తరహా బుకతొంగులకు 
వర్చతొంచవు. ఎటొచి ఒకక  ‘సీనియర్ సిటజి న్’  ర్టయితీలల  మాతరమయ ఏ 

మారూప ఉొండదు.               
ఈ స్ొంకతలషా్తలనుొంచి విముకతతకోస్మె ై నేను ర్ ైలేా ర్చజర్ేాష్ను 

కటర్టయలయొంపెైన ే ఆధార పడతాను. ఇొంతకు మునుపు చేసిన  యాతరలలల   
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వృతాత కటర దరశ్గ్ట చసేిన అనిన పరయాణాలలల నూ  కనిషా్ొంగ్ట నాలుగు నుొంచి 

అతయధరకొంగ్ట ఎనిమిదర ర్ ైలు పరయాణాలు ఉనానయి.  ర్ ొండు వటర్టలపటటట   
వివిధ్ ర్ ైలేా మొండలాలలల  సటగ్ ే ఈ పరయాణాలకు స్ొంబొంధరొంచి అనిన 

ర్ ైలేాగ్ డైులు మనకు అొందుబాటటలల ఉొండవు. ఆలిొండయిా  గ్ ైడు ఉొంటటొందర 
గ్టనీ అవస్ర్టనిన అదర స్ొంపూరీొంగ్ట తీరిజాలదు. ముఖయొంగ్ట ర్ ొండు పరదేశటల 

మధ్య ఒకట ి కొంట ేఎకుకవ ర్ లైు  మార్టా లు, ఆయా మార్టా లలల  ర్ోజూ నడిచవేి 

కటకుొండా వటరొంలల క నిన ర్ోజులు నడచివేి, క నిన స్ొందర్టభలలల పరతేయక  ర్ ళైుీ 
ఉననపుపడు ర్ ైలేా సిబబొందర మాతరమయ మనకు అనుకూలమెైన  ర్ ైలునిగ్టని, 

మార్టా నినగ్టనీ స్ూచిొంచగలరు  తదాార్ట ఆయా పరదశేటలలల  గడపవలసని 

అవస్ర్టలను బటిా  అనుకూలమెనై ర్ ైలును, స్మయానిన ఎొంచుకున ే
వీలుొంటటొందర.    

ఈ విష్యొంలల నాకు స్ాయొంగ్ట అతుయతతమ సవేలు అొందరొంచిన, 

ఇొంకట అొందరస్ూత  ఉననవటరు శీ్ర పొంచాగొం చలపతిబాబు గ్టరు. పరయాణకీుల 

అవస్ర్టల పటల  అొంకతతభావొంతయ, తన విధ్ులపటల  నిబదధతతయ పనిచసే ే

ఉదోయగులలల వటర్చని ముొందుగ్ట  పేర్ొకనవలస ిఉొంటటొందర.  
కేవలొం ఒక పరభుతయాదోయగ్చ తన విధ్ులను తాను  నిరార్చతస్ుత ొంటే  ఇొంత 

పరశ్సిత  అవస్రమా అన ేస్ొందహేొం కలుగవచుి. అదర స్హజొం కూడా. అయిత ే

ఎవర్ నైా  ఈ విష్యమె ై ర్ ైలేా ర్చజర్ేాష్ను కటర్టయలయాలకు ఏదో  ఒక 

పరయాణానికత కటక ముఖయొంగ్ట ఇటటవొంట ి స్ుదీరఘ యాతరలకు స్ొంబొంధరొంచిన 

స్ొందర్టభలలల ర్చజర్ేాష్ను కటర్టయలయానికత వ ళిీనపుడు తమకు ఎదుర్ నై  

అనుభవటలను జాపిత కత త చుికుొంట ే  ఒక సటధారణ ఉదోయగ్చ  విష్యమె ై  ఈ  

పరసటత వన ఎొందుకు అవస్రమో బో ధ్పడుతుొందర. ఈ గీొంధ్ొంలలన ే   మర్ొక 
అధాయయొంలల వేర్ొక  పరభుతారొంగ స్ొంస్థ (BSNL) సబిబొందర యొకక బాధ్యతా 
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రహతి, నిరలక్షయ వ ైఖర్చవలల  ననేు ప ొందరన అసౌకరయొం గమనారహొం.  వటరు కూడా 
బాధ్యత గల ఉదోయగులే కదా.  ఆ స్ొందర్టభనిన అొంత విస్త ృతొంగ్ట పరసటత విొంచి ఈ 

పరశ్ొంశ్ను పరసటత విొంచకపో వటొం నా స్ొంసటకర్టనిన ఏ విధ్ొంగ్టనూ  ఇనుమడిొంప 
జేయదు గదా!      

అొందుచతే, ఈ స్ొందరభొంగ్ట వటరు చసే్ుత నన సేవలను, ఈ 

కటర్టయలయాలకు  కటర్టయరుద లెై వచేి  పౌరులు తాము  ప ొందరన సేవకు, అదర  
అొందరొంచిన ఆ ఉదోయగ్చ  పటల   కృతజాులెై ఉొండవలసని అవస్ర్టనిన ఈ పరసటత వన 

దాార్ట  చ పపదలచుకునానను. ఇొంకట అనకేమొందర నాలాొంట ిపరయాణకీులకు 
 శీ్ర చలపతిబాబుగ్టరు ఇలాగ్ ేసేవలు అొందరస్ూత , అనకే పదోననతులు ప ొందర, 
విధర నిరాహణలల తన తయట ి ఉదో యగులకు  స్ూైర్చతదాయకొంగ్టనూ, 

ఆదరవవొంతొంగ్టనూ ఉొండాలని, తమ ఉననతాధరకటరుల నుొంచి కూడా 
పరశ్ొంశ్లు ప ొందాలని   ఆ విధ్ొంగ్ట వటర్చని స్ొంపూరీొంగ్ట  అనుగీహిొంచాలని  ఆ 

స్ర్ేాశ్ారుని పటర ర్చథస్ుత నానను.   
సనవోహక యాతర  

అనుకునన తేద ీర్టన ేవచిిొందర. జూన్ 20వ తేదనీ మయము నలుగురొం 
సికతొందరా బాద్ సేాష్ను నుొండ ి మధాయహనొం  గొం. 1.30 ని.లకు ‘దుర్ోొంతయ’ 
ఎక్ా పెరస్ులల బయలుదరేగ్ట అదరే్ోజు సటయొంతరొం గొం 4.40 ని.లకు కతరణ్, 

లక్షమిలు ముొంబ ై సెొంటరల్ నుొండ ిర్టజధాని ఎక్ా పెరస్ులల బయలుదరే్టరు. 21వ 

తేదీ ఉదయొం నూయడలిీలలల వటర్ ే ముొందుగ్ట  దరగ్టరు.   మధాయహనొం గొం.3.25  

ని.లకు నూయడలిీల నుొంచి జన్ శ్తాబిదలల హర్చదాారుకత బయలుదరే్టలి  పూర్చత  
ర్ోజొంతా   కటకపో యినా డిలీలలల గడపవలసని స్మయొం  గణనీయొంగ్టన ే 

ఉొందర. అొందుచతే  ఉదయమయ  డిలీల చరేుకునన వటరు, ముొందుగ్ట చేస్ుకునన 
ఏర్టపటట  మయరకు, కతరణ్ స్హాధాయయి,  రవికత కూడా మితుర డు, దక్షణ డిలీలలలని 
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వస్ొంత్ కుొంజ్ లల నివటస్ముొండ ే మాధ్వర్టవు ఇొంటకిత చేరుకునానరు. 
గొం.10.35 ని.లకు నిజాముదీదన్ చేరుకునన మయము కూడా వటర్చొంటకిత చరే్టము. 
మాధ్వర్టవు అతని గృహణి ినొందరతల ఆతిధాయనిన సీాకర్చొంచి తిర్చగ్చ నూయడలిీల 
సేాష్ను నుొంచి బయలుదరే్చ  ర్టతిర గొం.7.30 ని.లకు హర్చదాారు చరే్టము. 
ఉదయొం, సటయొంతరొం గొంగ్టమాతకు హారతి కటరయకీమాలు నిరాహిొంపబడే 
పరధాన పరదేశ్ొం 'హర్చ-కత-పౌడ'ి అన ే పటర ొంతొంలలన ే మయము రూములు బుక్ 

చేస్ుకునన  ర్టజ్ డమలక్ా హో టలు ఉొందర. (2008లల మొటామొదట ి సటర్చ 
మయము హర్చదాారు వ ళిీనపుడు కూడా ఇద ేహో టలులల ఉనానము)  మయము 
చేర్చనదర  ఆ హారతి ముగ్చస ే స్మయొం కటవడొంతయ యాతిరకులతయ రదీద  ఎకుకవగ్ట 
ఉొంటటొందర కనుక ఆ స్మయొంలల,  ఆ మారాొంలల ఏ విధ్మయిన మోటారు 
వటహనాలను  అనుమతిొంచరట. అయిత,ే  కటకతాళీయొంగ్ట, సేాష్న్ నుొంచి ఆ 

హో టలు నడవగలిగ్చనొంత దూరొంలల మాతరమయ ఉొండటొంతయ  ఒక ర్చక్షాలల 
సటమాను,  మర్ో దాొంటోల  జయలక్షిమని మర్చక ొంత సటమాను ఎకతకొంచి, మిగతా 
అొందరొం నడకతయ అనుస్ర్చొంచాము. రూములలల  సిథరపడాు క, బయటకు వ ళిల 
అలాపహార్టలు చేస ి తిర్చగ్చ రూములకు చేరుకునానము.  అద ే హో టలులల 
నునన టరా వ ల్ డ స్క దాార్టన ేకతరణ్ వటహనొం బుక్ చసే ిఉనానడు. నిగొం స్ొంస్థ  
కూడా వటహనాలను  స్మకూరుస్ుత ొందర కటని, రుస్ుములల భార్ ీ వయతాయస్ొం 
వలల  పరయివటేట టరా వ లుాను ఆశ్యీిొంచ వలసివచిిొందర.  స్ొంబొంధరత  వయకతతతయ 
మాటాల డ ి మరునాడు ఉదయొం గొం.8.00 లకు బయలుదేరుదామని  
నిరీయిొంచాము.  
ప్రధవనయాతర 
 జూన్ 22. ఉదయమయ  సటననాదరకటలు ముగ్చొంచుకుని రూములు 
ఖాళీచసే ి ఎనిమిదరొంటకిలాల  సదిధొంగ్టఉనన వటహనొంలల భగవనానమ స్మరణతయ  
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బయలుదరే్టము. అరగొంట పరయాణిొంచిన తరువటత ర్చషకిేశ్ కు క ొంచ ొం 
ముొందుగ్ట ర్ోడుు  పరకకన ే ఉనన ధాభాలల అలాపహార్టలు సీాకర్చొంచాొం.  

పదార్టధ లు అొంత గ్ొపపగ్ట లేవు. అలా 
ఉొండాలని ఆశిొంచలేము కూడా. 
అస్లు  మనకత  అనువ ైన పదార్టద లే  
లేవు. పర్టటాలు, నొంజుకోటానికతగ్టను 
వివిధ్ కూరగ్టయలతయ చసేిన ‘అచార్’ 

(ఊరగ్టయ). అొంత.ే స్ర్!ే తిర్చగ్చ పరయాణొం క నసటగ్చస్ుత నన క దీద   మనొం 
పరయాణిస్ుత నన ఎతుత  పెరగటొం స్పషా్ొంగ్ట త లుస్ుత ననదర. కతలలమీటరల తరబడ ి

పూర్చతగ్ట ఘ్ాట్ ర్ోడేు . స్మతల పటర ొంతమయ కనబడదు. కటరు కతటకిీలలల ొంచి చూస్ూత  

ఉొంట,ే మార్టా నికత ఒక వ పైు ఇొంకట ఎత తతన పరాతాలు, మర్ోవ పైు లలయలు. ఆ 

లలయల అడుగున నిరొంతరొం  ఏదో  ఒక నదర. లలయలకు ఆవలి వ ైపున  
క ొండలపె ై మనొం పరయాణిొంచి వచిిన లేదా పరయాణిొంచబో యిే ఘ్ాట్ ర్ోడుు .  
వటటిమీద పలిలలు ఆడుకున ే కటరల పర్చమాణొంలల చమల బారులాల గ్ట చిననవి 

పెదదవి రకరకటల వటహనాలు. ఏమి అదుభత దృశటయలు! ఒకక క్షణొం 
ర్ పపవటలిిత ేఏ అనుభూతి కోలలపతామోనననొంత రమణయీత.  

మొటామొదట ి పరముఖ  పరదశే్ొం దవేపరయాగ. ఇదర భాగ్ీరధర 
అలకనొందల స్ొంగమ సటథ నొం. ఆకుపచి  రొంగులల భాగ్రీధర నీరు, స్ాచమెైన 

అలకనొంద నీటలిల కలిస ి అఖొండ గొంగ్ట వటహినిగ్ట పరసటథ నొం పటర రొంభొంచటొం 
చూసటత ము. ఈ స్ొంగమొం మనొం పరయాణిస్ుత నన ర్ోడుు కు చాలా దరగువలల 
ఉొంటటొందర. కటలిబాట వొంటదిదే ీలేదు.  అొందుచతే స్మీపిొంచి నీరు తాకటానికత 
సటధ్యపడలేదు. అవతలి  ఒడుు న దవేపరయాగ  పటాణొం,  అొందులల సటనన 
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ఘ్టాా లు  ఉనానయి. కటనీ, అకకడకు చరేుకోవటానికత చుటూా  చాలాదూరొం  
పరయాణిొంచాలి.   

శీ్రనగర్ పటాణొం  ఇొంకట పదర  కతలలమీటరుల  ఉొందనగ్ట ఓ ర్చసటరా్ లలని 
ర్ సటా ర్ ొంటటలల భోజనాలు చేసటము. ఈ యాతర మొతాత నిక ే అదర అతి ఖర్ీద నై 

భోజనొం. మా ఆరుగుర్చకత ఒకర్ోజు మొతాత నికత  అలాపహార, భోజన 

పటనీయాలకు అొంచనా  కేటాయిొంపు  రు. 1800 కటగ్ట ఈ ఒకక బిలేల   రు. 
1200/- అయిొందర.  బిలుల కటిాన తరువటత  అొంత అవస్రొం లేదనిపిొంచిొందర. 
అలా అని చవుకగ్ట ఏదర దకర్చకతత ేఅదర తినాలని కటదు. పరతయేక స్ొందర్టభలలల 
తపప  కవేలొం  ఆకలి తీరటానికత  మనొం పరతిర్ోజూ సటా ర్ హో టళలకు వ ళీొం 
కదా! బడ ుట్ అొంచనాలకు అనుగుణొంగ్ట ఖరుిలను సటధ్యమెనైొంతవరకు 
అదుపులల నుొంచుకోవటలని ఏకగ్ీీవొంగ్ట తీర్టమనిొంచుకునానొం.  

పరయాణొంలల తరువటతి పరముఖ పరదశే్ొం  రుదరపరయాగ. మొందాకతనీ నదర 
అలకనొందలల స్ొంగమిొంచ ే పరదేశ్మిదర. ఈ స్ొంగమొం కూడా కనువిొందు 
చేస్ుత ొందర.  అలా పరయాణసి్ూత  పరకృతి దృశటయల గుర్చొంచి కబురుల  చ పుపకుొంటూ 

‘అగస్త యముని’, ‘కుొండ్’, ‘గుపతకటశి’, ‘ఫటటా’ల మీదుగ్ట సటయొంతరొం ఏడు 
గొంటలకు గ్ౌర్చకుొండ్ చేర్టము.  ఒక గొంట ముొంద ే చేరుకోవలసియునాన  

శీ్రనగర్ లల BSNL కటర్టయలయొంలల (ఆ కథ ఏమిటో ఇద ేఅధాయయొంలల మర్ో 
స్ొందరభొంలల త లుస్ుకుొంటారు) ఈ గొంట కటలొం వృధా అయిొందర.  

కేదార్ నాథ్ వ ళీటానికత వటహనాలు పరయాణిొంచదగ్చన మారాొం 
గ్ౌర్చకుొండు వదద ఆగ్చపో తుొందర.  అొందువలన వటహనానిన అకకడ ే వదలి 
వేయాలి.  ఇలాొంట ి వటహనాల విశ్ీమసటథ నొం గ్ౌర్కీుొండుకు క దరదదూరొం లలన ే
పరతయేకొంగ్ట ఉొందర.  వటహనొం దరగ్చ సటమాను దరొంపుకునానము.  తిరుగు 
పరయాణానికత  సిదధొంగ్ట ఉొండవలసని  సటథ నొం,  స్మయొం,  డ ైవైర్  ‘విపని్’ కు 
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వివర్చొంచిొందర లక్షిమ. అతను సౌముయడు, వినయశ్రలి. చ పిపన వివర్టలను శ్ీదధగ్ట 
గీహిొంచి  వీడోకలు తీస్ుకునానడు. గ్ౌర్చకుొండ్ మర్ొక గొంటలల చేరతామనగ్ట, 
కటలాతీతమెనై మధాయహన భోజనొం వలలనో, ఎతుత లలకత వ ళిీన కటరణొంగ్ట పటర ణ 
వటయువు తగుా దలతయ శ్ర్రీొంలల కలిగ్చన   మారుపల వలలనో నాకు స్ాలపొంగ్ట  
అస్ాస్థత (Altitude sickness) కలిగ్చొందర. పరయవసటనొంగ్ట వటహనొం దరగ్చన 
తరువటత వటొంతి అయిొందర. వ ొంటన ే రవి ఇచిిన మొందులు వేస్ుకుని 

ఉపశ్మనొం ప ొందాను. ఈలలగ్ట కతరణ్, మయము బస్ చయేవలసిన నిగొం   గ్ స్ుా  
హయస్ును   కనుకుకని, సటమానుకోస్ొం ఒక పో రారుని  జయలక్షమి కోస్ొం ఒక 
డోలీ (ఈ వటహన  వివరణ  తరువటత పేజీలలల విపులొంగ్ట చూసటత రు) ని 

తీస్ుకువచాిడు.  ఈ బసటా ొండ్ నుొంచి కేదార్ వ ళళీ పరధాన పరదేశ్ొం (Trecking 
Take Off) స్ుమారు  ర్ ొండు కతలల మీటరుల   ఉొంటటొందర. అకకడ ే గుఱ్ాఱ లు, 
డోలీలు పలల కలీు బయలుదేరుతాయి. నడక కూడా అకకడనుొంచ ే పటర రొంభొం  
అవుతుొందర.  ఆ పరదేశటనికత వ ళళీ మారాొం  మధ్యలలన ే  ఒక   కతలలమీటరు 
దూరొంలల నిగొం గ్ స్ుా హయస్ు ఉొందర. స్ననట ి వీధర. ఎతుత  పలాల ల దార్చ. 
అకకడకకడ మెటటల , ఇరువ పైులా దుకటణాలు, వటటిలల క నుగ్ోలుదారల స్ొందడ,ి 
దాటటకుొంటూ  గ్ స్ుా హయస్ు చేర్టము.  ముొంద ే బుక్ చసే్ుకునన ఆధార్టలు 
చూపిొంచాక గదులు కేటాయిొంచబడాు యి. ఉషాో ోగీత 10 డిగ్ీీలు ఉొందర. మన 

హ ైదర్టబాద్ స్గటట పరమాణొంతయ పో లిసేత  చలి   ఎకుకవన ే చ పటపలి. ఎవర్చ 
రూములలల  వటరు సిథరపడ ి   క దరదసపేు సేద తీర్చన పిదప  గ్ స్ుా హయస్ుకు 
అనుబొంధ్ొంగ్ట  ఉనన   ర్ సటా ర్ ొంటటలల ర్ోటలీు, భాజీలతయ ర్టతిర భోజనాలు 
తేలికగ్ట ముగ్చొంచి పదర గొంటల కలాల  ఆ ర్ోజుకు స్ాసిత  పలికటము.  

జూన్ ఇరవ ైమూడో  తదే.ీ సటననాదరకటలు ముగ్చొంచుకుని, 

అలాపహార్టలు పూర్చత చేస్ుకునేటపపటకిత ఉదయొం తొమిమదర గొంటలయిొందర.  
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వర్టే నిన, చలిని ఎదుర్ోకనటానికత అవస్రమెనై దుస్ుత లు, ఆహార పదార్టధ లు, 
నీట ి బాటళిుీ ఎవర్చకతవటరు వ ొంటతీస్ుకువ ళళీ వీలుగ్ట బాయగులలల  
స్రుు కునానము. బృొందొం మొతాత నికత ర్ ొండు ర్టతుర ల బస్కు స్ర్చపడా దుస్ుత లు 
ఇతర అవస్రమెనై వస్ుత వులనీన వేర్ ేబాయగులలల  స్ర్చద    పో రారుకు అపపగ్చొంచి,  
మిగతా సటమానొంతా  గ్ స్ుా హయస్ువటర్చ కోల క్ రూములల భదరపరచి పదరననర 

పటర ొంతొంలల గుఱ్ాఱ ల సటా ొండుకు చరేుకునానము. క నిన  వొందల గుఱ్ాఱ లు, వటటనిి 

నడపివేటరు, పలలకీలు, డోలీలు మోసవేటరు, వీటనినటనిీ పరయవకే్షిొంచ ే

కటర్టయలయొం,  పెైనుొంచి  వచేివటరు, వ ళళీవటరు ఇలా ఆ పరదశే్మొంతా  
కోలాహలొంగ్ట ఉొందర.   

స్ముదర మటాా నికత గ్ౌర్చకుొండ్   1982 మీటరల ఎతుత లల ఉొండగ్ట కదేార 

పరాతశేణీలిల కేదార్ేశ్ారక్షతేరొం 3584 మీటరల    ఎతుత లల ఉొందర. పెైకత వ ళీటానికత 
అయిదు పదధతులు  ఉనానయి.    అవి 1. నడక, 2. గుఱ్ాఱ లు 3.పలలకత,  
4.డోలీ, 5. హ లికటపారు.  ఏ పదధతిలల వ ళిీనా   గ్ౌర్చకుొండ్  నుొంచ ే మొతతొం 
1602 మీటరల ఎతుత  ఎకటకలనన 
మాట. ఈ ర్ ొండు పరదశేటల మధ్య 
నేరుగ్ట ఆకటశ్ మారా దూరొం 
(Nautical distance) అయిదు 
కతలలమీటరుల  ఉొంటటొందర.  భూ మారాొం ఏట వటలుగ్ట పరాతాలు దాటటతూ అనకే 

మలుపులు తిరుగుతూ ఉొండటొంతయ ఈ దూరొం పదరహనేు కతలలమీటరుల  
ఉొంటటొందర. ఎకకవలసిన ఎతుత కు  పరయాణిొంచవలసిన దూరొం  మధ్య  నిష్పతిత  
1:9.36. అొంట ే   స్గటటన ఒక మీటరు ఎతుత  ఎకకటానికత 9.36 మీటరుల  
పరయాణిొంచాలననమాట మలుపులు  కనిషా్ొంగ్ట 6 డిగ్ీీలు, గర్చషా్ొంగ్ట 
45 డగి్ీీలతయ స్గటటన 25.5 డగి్ీీల కోణొంలల ఉొంటాయి.  నడక కటనీ,  డోలీలు 
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పలలకలీకు గ్టనీ, పరయాణొం కనీస్ొం అయిదు నుొంచి ఆరు గొంటలు పడుతుొందర.  
గుఱ్ాఱ లయిత ేనాలుగు గొంటలలల  వ ళతాయి.   

సటధారణొంగ్ట ఓపకి, శ్కతత, ఆస్కతత కలవటరు ముఖయొంగ్ట యువతీ 

యువకులు నడవటానిక ే ఇషా్పడతారు. మధ్య వయస్ుకలయిన సీత  ై
పురుష్ులు గుఱ్ాఱ లను ఎొంచుకుొంటారు. నిజానికత ఇవి, మనకు మామూలుగ్ట 
 త లిసిన బొండుల లాగ్ే గుఱ్ాఱ లు కటవు.   గుఱ్ాఱ నికత గ్టడిదకు మధ్యన ఒక స్ొంకర  

జాతి. ఈ హిజరా  (Mules) జాతికత స్ాయొంగ్ట పునరుతపతిత  సటమరధయొం ఉొండదు. 
క నిన పటర ొంతాలలల వీటని ే కొంచర గ్టడిదలని కూడా పలిుసటత రు. పరాత 

పటర ొంతాలలల మానవులను చరేవేయటానికత, స్రకుల రవటణాకు  మాతరమయ ఈ 

జొంతువులు ఉపయోగ పడతాయి. ఉతతర్టఖొండులలని పరాత పటర ొంత వటస్ులు, 
స్మీప ఇతర ర్టషటా ర లవటస్ులు ముఖయొంగ్ట గ్చర్చజనులు, ఇొంకట టబి ట్, నేపటల్ 

తదరతర ప రుగుదశేటల కటొందరశ్రకులు ఈ జొంతువులను వేలొంపటటలలల  
క నుక కని వటటిమీద ఉపటధర ప ొందుతారు. ఒకకకక జొంతువు, దాని వయస్ు, 
దారుడాయనిన బటిా అరవ వైేల నుొంచి లక్షననర వరకు ధ్ర పలుకుతుొందట. ఇక 

వీట ి అద ద  ఆయార్ోజులలల  రదీదనిబటిా ఉొంటటొందర. కనీస్ొంగ్ట  అయిదు 
వొందలుొంటటొందర. అవస్ర్టనిన బటిా ఒక వ ైపునకు గ్టని, ర్టను పో నూగ్టని 

మాటాల డుకోవచుి. వీట ి ఒపపొందాలు  అకకడ ఉనన దీనికత స్ొంబొంధరొంచిన 

కటర్టయలయొంలలగ్టని నరేుగ్ట గుఱ్ాఱ ల వటర్చతయగ్టని చేస్ుకోవచుి. ఆఫసీ్ులల 
ఒపపొందొం  చసే్ుకుొంట ే ఒక పరయాణానికతకటని, ర్టనుపో నుకటని, మొతతొం 
రుస్ుము ముొందుగ్టన ే చ లిలొంచాలి. నేరుగ్ట గుఱ్ాఱ ల వటర్చతయ ఒపపొందొం 
కుదురుికుొంట,ే పరతి పరయాణొం పూర్చత అయిన తరువటత చ లిలొంచవచుి. ఏ 

పదధతిలల చేస్ుకునాన తిరుగు పరయాణొంపె ై స్పషా్త లేనపుపడు ముఖయొంగ్ట 
ఆఫసీ్ులల ఒపపొందొం  కుదురుికునన  స్ొందరభొంలల ఒక వ ైపునకు మాటాల డు 



135 
 

కోవటమయ మొంచిదర. ఎొందుకొంట ే ఏ కటరణొంచేతన నైా అనుకునన దానికొంట ే

ముొందుగ్ట తిరుగు పరయాణమెైత ే మనొం మాటాల డుకునన మనిషనిి  కటనీ 

గుఱ్ాఱ నినకటనీ గుర్చతొంచ ే వీలు ఉొండదు. తిరుగు పరయాణానికత కూడా 
మాటాల డుకుననొందువలల    రుస్ుములల  ర్టయితీ కటనీ, మర్ో పరయోజనొం కటనీ 

ఎలాగూ ఉొండదు. గుఱ్ఱొం దకరకదేమో ననన స్ొంశ్యానికత  అొంతకనాన  తావు 
లేదు.          

పలలక ీవిష్యానికత వసేత , ర్ ొండు ప డవటట ిచ కకల మధ్య ఒక కుర్ీి  
అమర్చి  ఉొంటటొందర. వ నుకట 
ముొందూ ఈ చ కకలు కలిసనిచోట 

అమరిబడని కటడ ి లాొంట ి మర్ో 
ర్ ొండు దుొంగలను భుజాలపె ై 
నుొంచుకుని నలుగురు   వయకుత లు   
ఈ   పర్చకర్టనిన మోసటత రు. స్ూథ లకటయులకు వృదుధ లకు ఇదర  అనువుగ్ట 
ఉొంటటొందర.  వీటకిత రుస్ుము  కూడా ఎకుకవ. అొందులల  పరయాణీకునికత బీమా 
కూడా కలిస ి ఉొంటటొందర. నిజరుస్ుము పరయాణకీుని బరువును బటిా 
ఉొంటటొందర. అొందుకోస్ొం ముొందుగ్ట పరయాణీకుని  బరువు   తూచి, పేరు  
ఇతర స్ొంక్షపిత  వివర్టలు వటర స ిఒక చినన పతరొం   ఇసటత రు. ఆ పతరా నిన  మర్ో 
గవటక్షొంలల  చూపసిేత  యాతిరకుని చిరునామా, గుర్చతొంపు వివర్టలు  కొంపూయటర్ోల   
నమోదు చేస్ుకుని నిరీయిొంచిన రుస్ుము తీస్ుక ని,  ముదరరొంచబడిన మర్ో 
పతరొం ఇచిి  పలల కీమోస ేనలుగుర్చ  బృొంద నాయకుడికత అపపగ్చసటత రు. 
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ఆ మనిష ి గుర్చతొంపు కటరుు ని తీస్ుకుని మన దగార ఉొంచుకోవటలి 

ఒపపొందొం కుదురుికునన పరయాణొం అదర ఒకవ ైపునకు గ్టని 

ర్ ొండువ ైపులకు గ్టని  పూర్చతఅయిన తరువటత  మాతరమయ ఆ కటరుు ని అతనికత 
తిర్చగ్చ ఇవావలస ి యుొంటటొందర. అలా మనొం తిర్చగ్చ ఇచిిన 

గుర్చతొంపు కటరుు ని ఆఫసీ్ులల చూపిొంచిన మీదటన ే  మననుొంచి  ముొందుగ్ట 
వస్ూలు చేయ బడని రుస్ుమును అతనికత  అొందజేసటత రనన మాట.  ఇటట 
యాతిరకుల భదరతకు అటట కటర్చమకుల శేీయస్ుాకు, ఎటటవ పైునుొంచి 

కూడా ఒపపొంద ఉలల ొంఘ్నకు గ్టనీ , మోసటనికత, విశటాస్ ఘ్ాతానికత గ్టనీ 
తావులేని పటషాి్మెనై ఏర్టపటట.                                                    

నాలుగ్ో పధ్ధతి 'డోలీ'. ఇదర కేవలొం కటళుీలేని కుర్ీి ఆకటరొంలల 
దృఢమెనై  వ దురుతయ చేయబడిన ఒక   
బుటా. దీనిలల మనిషిని కూర్ోిబ టిా 
వీపు మీద మోస్ుకు పో తారు. 
కూరుినన మనిష ివీపు మోస ేమనిష ి

వీపు పరస్పరొం  ఆనుకుని ఉొండ ే
విధ్ొంగ్ట ఈ బుటా రూప ొందరొంచబడ ి
ఉొంటటొందర.  పలిలలకు,  సటమానల కు 
అనువుగ్ట ఉొంటటొందర.  దీని రుస్ుము 

కూడా ఒక వ ైపుకత అయిదు వొందలుొంటటొందర.  
అయిదో  పధ్ధతి హ లికటపారు. పె ై నాలుగ్చొంటలిల ఏదరగ్టని 

స్ర్చపడనివటరు, శీ్రమొంతులు, స్మయాభావర్ీతాయ ఒతితడలిల ఉననవటర్చ  
సౌలభయొం  కోస్ొం పవన్ హన్ా, దకకన్ ఏవియిషే్న్ స్ొంస్థలవటరు ఈ సవేలను 
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నిరాహసి్ుత నానరు. గ్ౌర్చకుొండ్ కు 15 కతలల మీటరల ముొందు ఫటటా’ అన ే 
పరదశే్ొంలల నునన  హ లిపటడ్ నుొంచి ఈ స్దుపటయొం ఉొందర.  

కేదారులల     హ లిపటడ్ నుొంచి  దేవటలయానికత ర్ ొండు కతలలమీటరుల  
ఉొంటటొందర. ఈ దూరొం  ఎవరయినా నడవటలిాొంద.ే  ఒక వ ైపు పరయాణపు 
కనీస్ రుస్ుము 3500 రూపటయలు. 
ఇదర కూడా రదీదని బటిా మారుతూ 

ఉొంటటొందర. ఇొందులల ఒక స్ొంకతలషా్త ఉొందర. 
కేదార్ పరాతాలలల వటతావరణొం 
పరతీక్షణొం మారుతూ ఉొంటటొందర. చలి 

అయిత ే ఎపుపడూ ఉొండదే.ే  

సటధారణొంగ్ట ఎకుకవ ఆటొంకొం కలిగ్చొంచవేి దటామెనై మయఘ్ాలు. చినన 
చినుకులల, ఒకమోస్తరుగ్టనో, ఉననటటల ొండి భార్గీ్టనో వరేొం కూడా దాదాపు 
ఎపుపడూ  పడుతూనే ఉొంటటొందర. కటనీ, నలేమీద పరయాణానికత ఇవి పదెద 
ఆటొంకటలు కటవు. సటధారణ వర్టే నిన గుఱ్ాఱ లు,పలల కలీు, డోలీల వటళుీ లెకక 
చేయరు. హ లికటపారు అలాకటదు.  వటతావరణొం పూర్చతగ్ట అనుకూలొంగ్ట ఉొంట ే

తపప ఎగరటానికత అనుమతి ఉొండదు. తీర్టచూసేత  అదర పరయాణొంచసే ేఆకటశ్ 

మారాొం  గర్చషా్ొంగ్ట  20 కతలల మీటరుల  మాతరమయ. ఒకసటర్చ పెైకత లేచిొందొంట ే 

అయిదు  నిమిషటలలలప ేగమయొంలల దరగుతుొందర. అయిత ేఅదర  ఎగురవలసని, 
దరగవలసని  ఆ ఐదు నిముషటల స్మయొం ఏదో  నిరీయిొంచదేర,  మాతరొం 
సటక్షాతుత  ఆ  కదేార్శే్ారుడ.ే అొందుచతే  ఎనిన వలేు పో సినా మనొం అనుకునన 

స్మయానికత దరవనొం చేస్ుకుని తిర్చగ్చ ర్టగలమనన పూచ లేదు. ర్ ొండు 
వ ైపులకు ఇద ే పర్చసిథతి. పెగై్ట, ఒకసటర్చ డబుబ చ లిలొంచిన తరువటత రదుద  
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చేస్ుకోవటొం అొంటూ ఉొండదు. వేర్ ే మారాొం చూస్ుకుొంట ే ఈ డబుబ 
వదులుకోవలసనిద.ే 

గుఱ్ాఱ ల సటా ొండుకు చేర్చన పదిప మయమిదదరొం చ ర్ొక పలలకీలలనూ, 

మిగతావటరు కటలినడకన వ ళళీటటటల  నిశ్ియిొంచుకునానము. ముొందుగ్ట, 
లక్షమి పరధాన బుకతొంగ్ కౌొంటర్ వదద  వరుస్లల నిలబడగ్ట,  కతరణ్ మమమలిన 

బరువు తూకొం వేయిొంచ ేపనిలల నిమగనమయాడు. చాలా కటలొం తరువటత 

మా బరువు ఎొంతయ త లుస్ుకున ేఅవస్రొం ఈ స్ొందరభొంగ్ట కలిగ్చొందర నేను 70 

కతలలలు నా శీ్రమతి 55 కతలలలు తూగ్టము. ర్ ొండు పలల కలీకుగ్టను వ ళీటానికత 
రు.2700/- వస్ూలు చేసటరు. గొం.11.30 లకు మా పలల కలీు బయలుదరే్టయి. 
నిరీయిొంచబడని కటరయకీమొం పరకటరొం మధాయహాననిక ేకేదార్ నాథ్ చేరుక ని 

సటయొంతరమయ దరవనొం కూడా పూర్చతకటవలస ి ఉననపపటిక,ీ ఉదయొం 
అనుకునన   స్మయానికత బయలుదేర లేకపో యాొం.  

బుకతొంగ్ రసదీు మీద, వటర్చకత చ లిలొంచటానికతగ్టను ఎొంత వస్ూలు 
చేయబడిొందో  మనొం చ పతిగే్టని స్ాయొంగ్ట త లుస్ుకోలేనొంత నిరక్షర్టస్ుయలు 
ఆ బో యిాలు. అయినా, పలలకీలు మోస్ుత ననొంతసపేు వటరు  కదేార్శే్ారుడ ి

నామస్మరణ చేయడొం మాకు అబుబర మనిపిొంచిొందర. 
 వటతావరణొం మర్ ీ అొంత చలిలేకుొండా ఆహాల దొంగ్ట ఉొందర.  పేరుకత 

పలలకీయి ే అయినా, అవస్రొం ఏమయినపపటకి,ీ స్ొంపూరీ ఆర్ోగయొంతయ 
జీవిొంచియుొండగ్టన ే  ఆ విధ్ొంగ్ట నలుగుర్చచేత మోయిొంచుకున ే సిథతి అనకే 

ఆలలచనలను, వ రై్టగ్టయనిన  ఆవిష్కర్చొంచిొందర. వచేిపోయి ే యాతిరకులు, 
మనతయపటటట  పరకకన ే గలగల మొంటూ సోయగ్టల్లుకుతూ   పరవహిొంచ ే 
మొందాకతనీ,  మొతతొంగ్ట ఆ పరకృతి సౌొందరయొం, ఇతర  ఆలలచనలను, భావటలను 
కీమొంగ్ట దూరొం చేసటయి క దరద  దూరొం పోయాక  అపపటవిరకూ 
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స్ొంచలలనునన క మయర్టతీస ి చతేులకు పని కలిపొంచాను. మొదట ి అవతరణ 

'జొంగొంబాడ'ి అన ే చిననగ్టీ మొం. బో యిాలతయ కలిస ి మయము కూడా చాయి 

తాగ్టము. మయము తిర్చగ్చ బయలుదేర్ ే స్మయానికత నడకతయ వస్ుత నన 
మావటళుీ కనబడాు రు. వటళుీ ఒకకర్ొకకర్ ే ర్టవటొం మా పలలకలీు లేవటొం 
ఒకేసటర్చ జర్చగ్చొందర. ఆ విధ్ొంగ్ట దాదాపు పరతి గొంట పరయాణానికత ఒకచోట 

ఆగుతూ అకకడకకడ ట ీ సేవిస్ూత  సటగ్టము. మధ్యలల ఒకచోట బో యిాలు 
భోజనాలు చేసటరు. ఒపపొందొంలల లేనపపటకి,ీ సౌజనయ  పూరాకొంగ్ట  ఆ  ఖరుి  
మయమయ భర్చొంచాము.  మయము మాతరొం  లక్షిమ ఇచిిన   స్ూచనలు, చేసని 
ఏర్టపటల  మయరకు ఎొండు ఫలాలు (Dry Fruits)  బ రడ్, బిస్కటటా లతయ నీరు 
అధరకొంగ్ట తాగుతూ  స్ర్చపుచాిము.  

అలా పరయాణొం  సటగ్చస్ుత ొండగ్ట స్ననగ్ట వరేొం మొదలెైొందర. ‘ర్టమ్ 

బార’ అన ే ఊరు వచేి స్ర్చకత కుొంభవృషిాగ్ట మార్చొందర. ఒక షెడుు లల పలలకలీు 
దరగ్టయి. అపపటికత చలి దుస్ుత లు ధ్ర్చొంచే ఉనానొం. వటటిపెనై వరేపు దుస్ుత లు 
ధ్ర్చొంచటానికత  అనువ నై ఆశ్యీొం వ ొంటనే  లభొంచనొందువలల  ఆ లలపున ే

పూర్చతగ్ట తడసిిపో వటొంతయ ఇక వటట ి పరయోజనమయ   లేకపోయిొందర.  పెైగ్ట,  
‘ర్టమ్ బార’ నుొంచి ఉషోీ గీత  వేగొంగ్ట పడిపో వటొం గమనిసటత ము. 
పరయవసటనొంగ్ట, క్షణాలు గడుస్ుత నన క దీద  చలి తీవరత పెరుగుతుొందర. మారాొం 
ముొందుకొంట ేఎకుకవ ఏటవటలుగ్ట ఉొండ ిమలుపులు కూడా ఎకుకవ కోణొంలల  
వ ొంట వ ొంటన ే ఉొంటాయి. అలా స్ుమారు  4 కతలలమీటరుల   పరయాణిొంచగ్ట  
'గ్ౌరుర్ చటిా ' అన ే ఊరు వచిిొందర.  అకకడ కూడా క ొంచ ొం సేపు పల్లకలీు 
దరొంపటరు. అకకడ నుొంచి పదెదలలయ మీదుగ్ట కేదార్శే్ార ఆలయొం, ఊరు 
లీలగ్ట  కనిపొంచాయి మారాొం అకకడ నుొంచి  స్మతలొంగ్ట ఉొందర.  



140 
 

                                           'గ్ౌరుర్ చటాి' నుొంచి స్మతల కేదార్ మారాొం  

  కేదార్ లల సటయొంతరొం 6 గొంటలకు   దరగ్ేటపపటకిత    మా పర్చసిథతి 
వరీనాతీతొం. అపపటకిత  చాలాసేపటి నుొంచ ేచలినుొంచి రక్షణకోస్ొం వేస్ుకునన 
ఉనిన దుస్ుత లు, కటళీకు  చతేులకు,  వేస్ుకునన ఉనిన  తొడుగులతయ స్హా 
పూర్చతగ్ట తడసి ి పోయి ఉనన  వటటితయ  ఉనానము.  ఉషీో గీత స్ునాన  డిగ్ీీలు. 
ఆ ర్టతిరకత మెైనస్ుకు కూడా పడిపో యిొందర  63 స్ొంవతార్టల జీవితొంలల 
అటటవొంట ి వటతావరణసిథతిని ఎదుర్ొకనటొం అద ేపరధ్మొం. నా శీ్రమతి పర్చసిథతి 

ఇొంకట దయనీయొం. అడుగు తీస ి అడుగు వేయలేని సిథతి. మయము బస్ 
చేయవలసని నిగొం  గ్ స్ుా హయస్ు అకకడికత   ఒక కతలలమీటరు దూరొం ఉొంటటొందర. 
నడక మినహా వేర్ ేఏ సౌకరయొం లేదు. మా వ ొంట త చుికునన ర్ ొండు స్ొంచులు 
నేన ే తగ్చలిొంచుకుని, ఒక చతేితయ ఆమెను పటటా కుని, అడుగులల అడుగు 
వేస్ుకుొంటూ, అకకడకకడ ఆగుతూ  ఒక గొంట తరువటత ఎలాగ్ో గ్ స్ుా హయస్ుకు 
చేర్టము.  కటని గదుల ర్చజర్ేాష్నుకు స్ొంబొంధరొంచిన  వివర్టలేమీ మా దగార 

లేవు.  అవి   పలిల ల వదద  ఉనానయి. వటళిలొంకట ఎొంత దూరొంలల ఉనానర్ో 
ఎపపటకిత చేరుకుొంటార్ో త లియదు. మయనజేరు మా మాటలు విశ్ాసిొంచి, 
పర్చసిథతిని అరధొం  చేస్ుకుకుని, వ ొంటన ే ఒక  స్ూాయట్  (Suite) లలకత 
అనుమతిొంచాడు. సిథమితొంగ్ట సో ఫటలలల నయిత ేకూరుినానొం. కటని ఏొం లాభొం? 

మారుికోవటానికత బటాలేవీ? లగ్జేీని మర్ొక పో రారుకు అపపగ్చొంచాొం కదా! 
అతను ఎపపటికత చేర్ేనో ఏమో? గడగడా వణికత పో తునానము. ఈలలగ్ట ఆ 
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మయనజేర్ ేవడేవిేడగి్ట ట ీపొంపిొంచాడు. కపుపలు పటటా కుొంటానికత కూడా చతేులు 
స్హకర్చొంచటొం లేదు. అకకడ ేటేబులు పెనైునన క వవాతిత  నొకదానిని (అకకడ 

ఉననద ే  ఆ ఒకకట ిఅడిగ్చత  మర్చ క నిన ఇచేి వటళళీమో  కటనీ ఆ ఆలలచన 

ర్టలేదు) వ లిగ్చొంచి ఆ వేడతియ చేతుల వరకు సటాధనీొంలలకత త చుికుని ట ీ

తరా గ్టము. ఆ తరువటత పలిలలు, వటర్చతయ పటట ేలగ్జేీ   త చిిన పో రారు ర్టవటొం 
జర్చగ్చొందర.  

ఈ అనుభవొం నేర్చపొందేమొంట,ే ఈయాతర చసేేవటరు, వరేపు 
దుస్ుత లేమెనైాగ్టని, చలినుొంచి రక్షణకుమాతరొం ర్ ొండు లేదా మూడు జతలు 
తీస్ుకువ ళీటమయ కటకుొండా ఒకట ి తడిసిపో త ే మర్ొకట ి సిదధొంగ్ట కూడా 
ఉొంచుకోవటలి. అలాగ్ ేఒక చినన రూొంహటీరు కూడా తీస్ుకువ ళిత ేమొంచిదర. 
ఇకకడ విదుయతుత , నాణయొంగ్టను, స్మృదరధ గ్టను ఉొండదు. వోలేా జి అధ్మ 

సటథ యిలల ఉొంటటొందర. అయినపపటకి ీ చేతుల వరకూ, క ొంతవరకూ 

శ్ర్రీ్టనిన సటాధీనొంలలకత త చుికోవటానికత ఇదర  ఉపకర్చస్ుత ొందర.   స్ులభొంగ్ట 
తీస్ుకువ ళళీ పర్చమాణొంలల ఒకవళే ఈ వస్ుత వు లభయొంకటని పక్షొంలల, 
మహిళలు,  ముఖయొంగ్ట ఉదోయగ్చనులు   తమ జుటటా ను తారగ్ట ఆరబ టటా  
కోవటానికత వటడ ేసటధారణ ఉపకరణొం (Hair Drier) అయినా ఈ స్మస్యను 
చాలావరకు పర్చష్కర్చస్ుత ొందర. 

మిగతా మత విశటాసటలలల సటననానికత స్ొంబొంధరొంచిన నియమాలు 
నాకు త లియవు కటని స్నాతన ధ్రమొంలల మాతరొం నాకు త లిసనిొంత 
వరకూ ద వైదరవనానికత వ ళళీ ముొందు సటననమాచర్చొంచటొం అతయొంత  పరధానొం.  
ఆర్ోగయొం స్హకర్చొంచకపో తేనూ  అనివటరయమెైన మర్ ేఇతర కటరణాల వలలగ్టనీ 

సటననమాచర్చొంచలేకపో త ేఅదర వేర్ ేవిష్యొం. తగ్చన వస్తులు ఉొండ ి కూడా 
కేవలొం చలి కటరణొంగ్ట సటననొం చేయకుొండా ద వైదరవనానికత వ ళీటొంలల 
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ఔచితయొం ఉొండదు స్ర్చకదా భగవొంతుని పటల  అపచారొం కూడా. ఈ యాతరలపె ై
నేను చదరవిన ఒక పుస్తకొంలల ఆ రచయితిర ఇదొంతా చాదస్తొంగ్ట తీసిపటర్సే్ూత   
అటటవొంట ి పటిాొంపులేవీ పెటటా కోవదదని స్లహా ఇచాిరు. కటనీ మనస్ుొండాలే 
కటనీ అొందుకోవటానికత అవకటశటలు తపపకుొండా ఉొంటాయి.   సటననొం 
తపపనిస్ర్చ కనుకన ే వేడ ి నీట ి కోస్ొం  బాత్ రూములలల  గ్జీరుల  ఉొంటాయి. 

తకుకవ వోలేా జి కటరణొంగ్ట అనువయినపటళీలల నీటిని సదిధొం చయేటానికత  అవి 

చాలా స్మయొం తీస్ుకుొంటాయి. స్ర్చపడా వేడ కటకయికదా అని కుళాయి 

తిపపిత,ే వటతావరణ పరభావొం వలల   తీర్ట బాలీిలల పడమపడగ్టన ే చలలగ్ట 
అయిపో తాయి. అొందుకని అవి బాలీిలల పడలేలప ే మగుా లల పటటా కుని 

ఒొంటమిీద పో సేస్ుకుొంటూ స్లక్షణొం గ్టనూ, స్ొంపూరీొంగ్టనూ సటననొంచేస ే

శుభరమెనై దుస్ుత లు ధ్ర్చొంచి శుచిగ్ట ద ైవదరవనానికత వ ళీవచుిను.  పటటా  
బటాలెైత ే మర్ ీ స్ొంపరదాయబదధొంగ్ట ఉొంటాయి. (ఇటటవొంట ి   స్ొందర్టభలలల  
తమిళ  మహళిలు  పటటా చరలే  ధ్ర్చసటత రు). ఇటటవొంట ి    ఇబబొందరని 

ముొందుగ్టన ేఊహిొంచినవటడన  ైమొతతొం   యాతరలల ఎకకడా కూడా దవేటలయ 

పరవశేటనికతపూరాొం   ఈ సటనన నియమానికత  భొంగొం వటటలిల కుొండా  
ఉొండేొందుకుగ్టను,  మా బృొంద అవస్ర్టనిన దృషిాలల నుొంచుకుని మూడు   
వటటరు హీటరుల    తీస్ుకువ ళాీొం. యాతరా సటొంతమూ అవి  ఎొంతయ ఉపయోగ 
పడాు యి.   ఈ గీొంథొం చదరవిన వటరు మా అనుభవటలను గీహిొంచి, ఈ ఏర్టపటటల  

చేస్ుకుొంట ే నా కృష ి ఫలిొంచినటేల . మర్ొక స్ూచన. ఎటటవొంట ి
పర్చసిథతులలలనూ, ఎొంత ఉతాాహొం ఉననపపటకిీ మొందాకతనీ నదరలల మాతరొం 
సటననానికత సటహసిొంచ కూడదు. ఆ చలలదనానికత శ్ర్రీొంలలని రకతొం చికకబడ ి
పరస్రణలల స్మస్యలు ఏరపడ ి తక్షణమయ అనార్ోగ్టయనికత గురయిేయ పరమాదొం 
ఉొందర. (మాకు త లిసిన కుటటొంబొంలలని ఒక ఇలాల లు గొంగ్ోతిరలల ఇలాొంట ి
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అఘ్ాయితయమయ చసేి పటర ణొం మీదకు త చుికుని భగవొంతుని దయతయ 
బయటపడిొందర) పవితర జలొం కనుక తలపెై జలుల కుని మారున సటననొం 
చేయవచుి. 

అొందరొం సిథమితొంగ్ట సిథరపడాు క  గ్ స్ుా హయస్ు తాలూకు ర్ సటా ర్ ొంట్ 
మనిష ి  వచిి ర్టతిర భోజనానికత  ఆరురు తీస్ుకుని వ ళాీడు. అతను చ పిపన 

స్మయానికత భోజనశటలకు వ ళిల భోజనాలు ముగ్చొంచి ఎవర్చ గదులలల  వటరొం 
విశటీ ొంతికత ఉపకీమిొంచాొం.  
కేదవరేశారుని దరశనిం  

24 వ తేదనీ వకేువ ఝామునన ే లేచి నేను ముొందుగ్ట తయార్  ై 
క్షేతర పుర్ోహతిులయిన  శీ్ర విదాయసటగర్ అవసిథ , శీ్ర రవి అవసిథ  గ్టరలను ఫో నులల 
స్ొంపరదరొంచగ్ట, వటరు గ్ స్ుా హయస్ుకు వచిి, పూజాదర కటరయకీమాల 

ఫో నునొంబరుల  
09557042215    *    0456532816    *   09411158955 

విధరవిధానాలను  వివర్చొంచారు. ఈ లలగ్ట మిగ్చలిన వటరొందరూ  కూడా 
సిదధమయాయరు. అొందరొం 8 గొంటలకు దేవటలయొం చరేుకుని  ఆలయ 

పరవశేటనికత అనుమతి కోస్ొం నిర్ీక్షిొంచాము.  యాతిరకులతయ రదీద ఎకుకవగ్టన ే

ఉొందర. పరతేయక  దాారొం  దాార్ట మముమలను లలనికత తీస్ుకువ ళాీరు. అకకడ ి
అరిక బృొందొం నమక, చమకటదులతయ సటామి వటర్చకత,మాచ ే స్ాయొంగ్ట 
అభషకేొం చేయిొంచారు. దవేటలయ  పరవశేటనికత  మునుపు అకకడ ి
దుకటణాలలల క నుగ్ోలుచసేని పూజా దరవటయలతయపటటటగ్ట, హ ైదర్టబాదునుొంచి 

తీస్ుకువ ళిీన బిలాదళాలతయ కదేార్ేశ్ారుని స్ొంతృపిత గ్ట సేవిొంచుకునానొం. నా 
శీ్రమతి తాను హ ైదర్టబాదు నుొండ ిపరతేయకొంగ్ట ఎొంతయ భకతత పరపతుత లతయ భదరొంగ్ట, 
త చుికునన ఆవునేతి వతుత లను టలొంకటయ చిపపలలల (ఇవి కూడా తను వ ొంట  
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త చుికుననవ)ే  నుొంచి ఆలయ ధ్ాజస్థొంభొం వదద  తనతయపటటట మా 
అొందర్చచతే  కూడా దీపటలు పటెిాొంచిొందర. ఈ కటరయకీమమొంతా ముగ్చొంచుకుని, 

దరవనము, అభషకేము, పూజ చయేిొంచిన పుర్ోహతిులకు యధాశ్కతత 
దక్షణిలు స్మర్చపొంచుక ని  స్మయొం  పదర గొంటలవుతుొండగ్ట బయటకు 
వచాిము.   

Espresso  కాఫీ 
లక్షమి, స్ుపిరయలు అకకడ దుకటణాలలల పరయటసి్ుత ొండగ్ట, కతరణ్, 

పరకృతిని  ఫో టోలు తీస ే కటరయకీమొంలల నిమగనమయాయడు. ఈ లలగ్ట  రవి 
కళుీ ఎదురుగ్ట ఉనన ట ీసటా ల్ వదద   'ఎస్ పెరసో ా'  (Espresso)  కటఫ ీఅన ే

బో రుు పె ైపడాు యి. అపపటికత  నాలుగు  ర్ోజులుగ్ట అొందరమూ కూడా  మొంచి 

కటఫకీత ముఖొం వటచి ఉనానమో ఏమో, ‘కటఫ’ీ అన ే అక్షర్టలు చూడగ్టన ే
అతనికత  పటర ణొం లేచివచిినద  ై   ఏకొంగ్ట ఆరు కటఫలీకు ఆరుర్ పడశేటడు. 
మొదట ి కపుప నాక ే అొందరొందర. తీర్ట గుటక వేదుద ను కదా, దురభరొం. నేను 
స్పొందరొంచి వటళీను హ చిర్చొంచేలలప ే నా శీ్రమతి, రవిల చేతికత కూడా 
కపుపలొందాయి. నా పరయతనొం లేకుొండాన ేఫలితొం వటళీకూ అనుభవమెైొందర. 
స్ుపిరయ వస్ూత న ే“ఎలా ఉొందర కటఫ”ీ అొందర.  రవి స్రస్  స్ొంభాష్ణా చతురుడు. 
మొంచి హాస్యపిరయుడు. ఎొంతట ిగొంభీర స్ొందర్టభననయినా, ఏదో  చతుర్ోకతతతయనో,  
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ఛలలకతతతయనో మనస్ులు తేలిక పరచి హాయిగ్ట నవుాకునటేటా  చేయగలడు.  
స్ుపిరయ ఇలా అడుగుతుొందని  బహుశట ముొంద ేఊహిొంచి ఉనానడో  ఏమో, 

'బరహామొండొంగ్ట ఉొందర. ఇటటవొంటిదర ఇొంతకు ముొంద పుపడూ నువుా తాగ్చ 
ఉొండవు, ఇక తరువటత తాగలేవు కూడా!’ అొంటూ   శేలషటలొంకటరొం 
స్ొంధరొంచాడు.  పటపొం ఆ  అమామయి నిజమయననుకుని కపుప అొందుకుని 

పెదవులకు తాకతొంచిొందో లేదో   'ఛీ' అొంటూ  అతని  వొంక కోపొంగ్ట చూసిొందర. 
క దరద  క్షణాలపటటట   ఆహాల దానిన కలిగ్చొంచి వినోదానిన వడిు ొంచిన  చకకని 

స్నినవశే్ొం.  మిగతా కటఫలీు వదుద  అని చ పేపలలప ే అనీన ర్టనవేచాియి. 

అవనీన అలాగ్ ేవదరలేస ిరు.  150/- స్మర్చపొంచుకుని బయట పడాు ము.  
మిగతా వటరొందరూ ఆ విష్యొం అకకడతియ వదరలి వేసనిపపటికత  

నా అలవటటట పరకటరొం, కటఫ ీ ఆ విధ్ొంగ్ట ఉొండటానికతగల  కటరణాలపె ై తతా 
విచారణ చయేగ్ట త లిసిొందర ఏమిటొంటే, ఆ పరదేశటలలల  పటడిపశువులు చాలా 
తకుకవ. అకకడకకడా ప టిాగ్టనుొండ ే ఆవులు  కనపడతాయి. వటట ి స్ొంఖయ 
చాల స్ాలపొం. వటట ి నుొండ ి లభయమయిేయ పటలు బహుశట అకకడ నివసిొంచ ే

పరజల గృహావస్ర్టలక ేస్ర్చపో తాయి కటని, హో టళీలల వినియోగ్టనికత చాలినొంత 

స్మృదరధగ్ట లభొంచవు. ఆ స్మీప సటనువులలల  పచిిక బయళుీ విసటత రొంగ్ట  
ఉననపపటిక,ీ శ్రతాకటలొంలల దేవటలయొంతయ స్హా  ఆ  పటర ొంతాలనీన  మొంచుతయ 
కపపబడ ి నివటస్యోగయొం కటనపుపడు,  పరజలను తరలిొంచి, తాతాకలిక 
ఆవటసటనిన కలిపొంచినొంత స్ులువుగ్ట పశుగణానినతరలిొంచటొం వటటకిత గ్టీ స్ొం 
స్మకూరిటొంలలని స్ొంకతలషా్తలు,  పటడి ఒక పర్చశ్మీగ్ట అభవృదరధ 
కటకపో వటానికత కటరణమె ై ఉొండవచిని తయచిొందర. ఈ పటల లభయత 
లేనొందువలలన ే అకకడ కకడా కూడా  పటలు అమమరు. తతాకరణొంగ్ట పెరుగు 
కటని మజిుగ కటని లభొంపవు.  ట ీ విర్చవిగ్ట వటడతారు కనుక అొందుకు 



146 
 

పటలప డనిి   వటడతారు.  కటఫీకత  కూడా  అద ే  వటడటొం వలల   రుచికరమెనై  
కటఫకీత  మూలపదారధమెనై పటల స్ాచఛతలల అవస్రమయిన కనీస్ సటథ యిా 
పరమాణొం  పటటిొంచక పో వటొం వలల   ఆ కటఫ ీ అలా ఉొందని అరధమయిొందర. 
ప్రణవళికకు ప్రథమ భింగిం      

కేదార్ లల పరధాన కదేార్శే్ార ఆలయొం తపప,  ఇతర దరవనీయ 
స్థలాలేవీ లేనొందుననూ, వటతావరణొంలల అనిశిితివలలనూ, సటధారణొంగ్ట 
కేదార్ేశ్ారుని దరవనొం ముగ్చసటక ఎవర్ ైనా వీలయినొంత తారగ్ట గ్ౌర్చకుొండుకు 
పరయాణమవుతారు. కటనీ మా విష్యొంలల నిరీయిొంచుకునన కటరయకీమొం   
పరకటరొం   మయమిరువరొం కేదార్ లల విశ్మీిస్ుత ొండగ్ట, మిగతా నలుగురు కేదార్ 

నుొంచి మర్ో 551 మీటరల ఎతుత లల 8  కతలలమీటరల  దూరొంలలనునన   'వటస్ుక ీ

తల్' అన ేపరదశేటనికత వ ళిలర్టవటలి. ఇొందుకోస్మయ కేదారులల ర్ ొండవ ర్టతిర  కూడా 
ఉొండటానికత కటరయకీమొం రూప ొందరొందర. ఆ పరాతశేణీ ి లలని అదుభతమెైన 
‘చయకొంబా’  శిఖరొంపె ైస్పటకి  స్ాచఛమెనై   నీటతియ అలర్టర్ ేస్రస్ుా ఉనన 
పరదశే్మయ ఈ 'వటస్ుకతీల్'. అొంత స్ుొందరమెనై పరదేశ్మయ అయినపపటకి,ీ  తీరధ  
పటర శ్స్త యొం   కటక    కేవలొం  పర్టయటక పటర ధానయొం మాతరమయ ఉనన కటరణొంగ్ట 
ఎకుకవమొందర  యాతిరకులు ఆకర్చేతులు కటరు.  

యదార్టధ నికత ఈ ర్ోజు మయము  చసే్ుకునన దరవనొం నిననట ి ర్ోజు 

కటరయకీమొంలలన ేఉొందర.  కటని, నినన గ్ౌర్చకుొండులల బయలుదరే్ ేస్మయానిక ే
మూడుగొంటలు  వ నుకపడాు ొం. పెగై్ట  అయిదు  గొంటలు అొంచనా వేస్ుకునన 

పలలక ీ పరయాణొం దాదాపు  ఏడు  గొంటలు పటిాొందర. నడిచివచిిన పిలలలకు 
కూడా అొంత ే స్మయొం పటాటొంతయనూ, కదేారులల వటతావరణానికత శ్ర్రీ్టలు 
అలవటటట పడడటానికత మర్చక ొంత స్మయొం పటాటొంతయనూ కతీతొంర్ోజు  అస్లు  
దరవనొంపె ైదృషిాన ేపెటాలేక పో యాము. 
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ఆ  నాలుగ్ దైు గొంటల నికర విలొంబొం ఈ ర్ోజుకు క నసటగ్చ, ఇపుపడు 
పరభావొం  చూపసి్ుత ననదర. అపపటిక ే స్మయొం పదక ొండు  గొంటలు 
కటవస్ుత ననదర. అపుపడు బయలుదరే్చ ‘వటస్ుకతీల్’ వ ళిల వటరు చకట ిపడే లలపు 
 ఎలాగూ తిర్చగ్చ ర్టలేరు. ఒకవళే నిర్చార్టమొంగ్ట నడిచ ేసటహస్ొం చసేనిా, అకకడ  
గడపడానికత స్మయొం మిగలదు  స్ర్చకదా  ర్టను పో ను 16 కతలలమీటరల నడక 
వలల   తపపని పరయాస్ పరభావొం మరునాడు   గ్ౌర్చకుొండుకు  నడక మీదను, 
విర్టమానికత అవకటశ్ొం లేని  తదుపర్చ పరయాణొంపెనైనూ పడవచుినన ే

స్ొంశ్యొంతయ ఆ యాతరను నిరుతాాహొంతయ  విరమిొంచుకునానరు. 
 పరతాయమానయొంగ్ట, కటరయకీమొంలల లేని, కదేార క్షేతర పటలకుడు  

అయిన కటలభ రైవసటామిని దర్చవొంచుకునానరు. ఈ ఆలయొం కేదార్ేశ్ారుని  
ఆలయొం ఉనన పరాతానికత ఎడమ 
వ ైపుగ్ట మర్ో పరాత సటనువుపె ై 
స్ుమారు 200 అడుగుల ఎతుత న    
మూడు కతలలమీటరల దూరొంలల ఉొందర.  
వటరు తిర్చగ్చ ర్టగ్టన ే గదులు ఖాళీచసే,ి 

యధాపూరాొం, లగ్జేీని పో రారుకు 
అపపగ్చొంచి నడకతయ గ్ సా్ హయస్ు నుొండ ి బయలుదేర్టము. మధ్యలల మొందాకతని 

నదర వదద ఆగ్చ మారున సటననాలుచసే ి గుఱ్ాఱ ల సటా ొండుకు చేర్టము. ఈసటర్చ 
మయమిదదరొం గుఱ్ాఱ లను ఆశ్ీయిొంచాొం. మిగ్చలిన నలుగురూ నడక 

ఎొంచుకునానరు. గ్ౌర్ీకుొండు మర్ో ర్ ొండు కతలలమీటరుల  ఉొందనగ్ట ఏ కటరణొం 
చేతనో (Reverse Altitude sickness?)  గుఱ్ఱొంపె ైనుొండగ్టనే నాకు  కళుీ 
తిర్చగ్టయి. గుఱ్ఱొం ఆపిొంచి పరకకన ే హో టలులల అరుగుపె ై క ొంచ ొంసేపు 
విశ్మీిొంచాను. అయినా పర్చసిథతిలల మారుపలేదు. అటటవొంట ి అతయవస్ర 
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స్మయొంలల వటడవలసిన మొందులు  రవి ఏర్టపటటచేస ి  నా స్ొంచలల 
అొందుబాటటలల   ఉొంచినపపటిక,ీ అనకే రకటలయిన ఇతర మొందులలల ఈ 

మొందు ఏదో  స్ుపరణకు ర్టనొందువలల  పరయోజనొం ప ొందలేక పోయాను. ఏ 

మొందు ఏ స్ొందరభొంలల వటడాలల కూడా ఒక చినన కటగ్చతొంమీద వటర స్ుకుని ఆ 

మొందులతయ పటట ే ఉొంచుకుని ఉొంట ే బాగుొండదేర. కదూ! తిర్చగ్చ పరయాణొం 
సటగ్చొంచిన  తరువటత కూడా గుఱ్ఱొం మీదకొంట ేనడక ేస్ుఖమనిపిొంచి మళీీ 
గుఱ్ఱొం దరగ్చ, చివర్చ  ఒకటనినర కతలలమీటరు అద ేక నసటగ్చొంచాను.  ముొందుగ్ట 
మయమయ గ్ౌర్ీకుొండు చరేుకునానము.  అొంతకు ముొందు అనుభవొంతయ ఈ ర్ోజు 

సటమానుల  త స్ుత నన పో రారును వ నుకట ముొందూ కటకుొండా మమమలేన 

అనుస్ర్చొంచమనానొం. గ్ౌర్ీకుొండు చేర్టేపపటకిత స్మయొం గొం. 6.00 అయిొందర. 
నిగొం  గ్ స్ుా హయస్ులల అొంతకు ర్ోజు ముొందు ర్టతిర ఉనన ఎవర్చ గదులు వటర్చక ే

కేటాయిొంచబడాు యి. నాకు  100 డిగ్ీీల జారొం. చలి స్ర్ ేస్ర్చ. పిలలలు వచాిక 

ఏవో మొందులు ఇచాిరు. నేను గదరలల ఉొండిపో గ్ట వటరు సటథ నికొంగ్ట  
చూడదగ్చనటటవొంట ి ఉషీ్ నీటికుొండొం, పటరాతిదేవి ఆలయొం మొదలెైనవి 

దర్చవొంచి బస్కు తిర్చగ్చవస్ూత  మన ఫలహార్టలెైన ఉపటమ, ఇడమల లు, వడలు, 
 దోశ్లు లభొంచ ేచోట  వటర్చకత హితవ ైనవి  భుజిొంచి  అపపట ి నా పర్చసిథతికత 
అనువ నైదని వటర్చకత  తయచినదదోే  నాకూ  త చాిరు.    

25వ తదే ీ ఉదయమయ కేదారులల బయలుదేర్చ గ్ౌర్చకుొండ్ మీదుగ్ట 
సటయొంతరా నికత జోషిమట్ చేరవలస ి ఉొండగ్ట, ‘వటస్ుకీతల్’ యాతర  
విరమిొంచుకునన  కటరణొంగ్ట  కతీతొం ర్ోజు సటయొంతరమయ గ్ౌర్చకుొండుకు తిర్చగ్చ 
వచిినొందున స్మయపటలనలల క ొంత వ స్ులుబాటట  లభొంచిొందర. ఈ 

వ స్ులుబాటట వలలనూ, ముఖయొంగ్ట  గతర్టతిర నాకు కలిగ్చన స్ాలప  అస్ాస్థత  

నేపధ్యొంలలనూ ఉరుకులు పరుగులు లేకుొండా క ొంచ ొం తాపీగ్ట నిదరలేచి  
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బయలుదరే్ ే వీలుకలిగ్చొందర.  ఉదయొం గొం. 7.00 లకు గ్ౌర్ీకుొండు  బస్ుా  
సటా ొండుకు చరేుకునానము.  అపపటిక ే ఇచిిన ఆదేశటలమయరకు సదిధొంగ్ట ఉనన 

వటహనొంలల సటమాను ఎకతకొంచి పరయాణమయాయొం. నిర్ీీత స్మయానికొంట ే

మూడు నాలుగు గొంటలు ముొందుగ్ట బయలుదరే్టొం. కనుక, యాతరా  
పరణాళికకు తుదరమరెుగులు దరదేద  స్మయొంలల రవి స్ుపిరయల కోర్చక ‘ఆలీ’లల 
కేబుల్ కటర్ విహారొం గురుత  చేసటడు కతరణ్. నిజమయ! అనుకుననటటల  ఏ 11 

గొంటలకో బయలుదేర్చత ేసటయొంతరొం ఆరుననరకు కదా జోషమీట్ చేరుకోవటలి? 

కటనీ అొంతకొంట ే చాలా ముొందుగ్టన ే బయలుదేర్టొం కనుక  ఏ నాలుగు 
గొంటలకో జోషమీట్ చేరుకోగలిగ్చ  ఆ కటరయకీమొం కూడా ఆ ర్ోజ ే పూర్చత 
చేస్ుకుొంట ే మిగ్చలిన ర్ోజులలల వతితడ ి తగ్చా మర్చొంత నిొంపటదరగ్ట  యాతర  
సటగుతుొందని భావిొంచాము. పనిలల పనిగ్ట  ముొందుగ్ట నిరీయిొంచ 
బడనపపటిక ీ మారామధ్యొంలల ఉనన "తిరయుగ్ ీ నార్టయణ" క్షేతరా నిన 

దర్చవొంచటానికత పరతిపటదరొంచాను. ఇదర సటక్షాతుత  శీ్రమనానర్టయణుడు దగారుొండ ి

పటరాతీ పరమయశ్ారుల కలాయణొం జర్చపిొంచిన పరదేశ్ొంగ్ట చ పపబడిొందర. 
తపపనిస్ర్చగ్ట దర్చవొంచవలసనిొంత పటర ధానయత ఉనన పరదేశ్మయ. కటనీ  
స్మయాభావొం కటరణొంగ్ట విస్మర్చొంచదగ్చనవటట ి జాబితాలల  చేర్చొందర.  పరధాన 

మారాొంలల,   గ్ౌర్కీుొండు నుొంచి 5 కతలలమీటరల దూరొంలల నునన   సో న్ 
పరయాగ  నుొంచి కుడివ పైునకు కేవలొం  ర్ ొండు  కతలలమీటరల దూరొంలలన ేఈ  

క్షేతరొం ఉొందర. పెదద దూరమూ కటదు, స్మయాభావమూ  లేదు.  ఏ విధ్ొంగ్ట 
చూసనిా అసటధ్యొం కటదు. కటనీ  డ ైవైరు ఇచిిన స్మాచారొం  ఇొందుకు 
భననొంగ్ట ఉొందర.  ఎొంత ముొందస్ుత గ్ట బయలు దేర్టమని అనుకునాన ర్ ొండు 
గొంటల కొంట ేతడేా లేదు. అతను చ పపిన పరకటరొం ఈ క్షేతరా నిన దర్చవొంచి తాజాగ్ట 
అనుకునన స్మయానికత జోషమిట్  చేరలేము.  
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ఏ దేశ్ొంలలనయినా ర్ోడుు పె ైపరయాణిొంచ ేవటహన స్గటట వేగ్టనిన ఆ 
ర్ోడుు  యొకక హో దా, దాని సిథతి  నిరీయిసటత యి. భారతదశే్ొంలల ఇటటవొంట ి
అతుయననత హో దా గలవి (స్ారీ చతురుభజి) ఎక్ా పెరస్ రహదారుల . వీటపిె ై
స్గటట వేగొం గొంటకు వొంద కతలలమీటరుల . నాలుగు లేనల  రహదారల మీద 80 

కత.మీ ఉొంట,ే డివ డైరుల  లేని మామూలు జాతీయ హో దా రహదారలపె ైఇదర 60 

కతలలమీటరుల గ్ట   ఉొంటటొందర.  ర్టషా్ర రహదారులు, జిలాల  సటథ యిలల నిరాహిొంపబడ ే

ఇతర రహదారలపె ై ఈ వగేొం 30 కతలలమీటరల లలపే. స్ార్టషా్రొంలల తరచూ 

పరయాణిొంచ ే రహదారల మీద కటకుొండా ఇతర ర్టషటా ర లలల ర్ోడుు  మీద వయకతతగత 

వటహనాలలల  పరయాణాలకు పరణాళికలు వేస్ుకునే స్ొందరభొంలల  ఒక ఊర్చనుొంచి 

మర్ొక ఊరుచేరటానికత పటేా స్మయొం అొంచనా వేస్ుకోవటానికత, 
తదనుగుణొంగ్ట భోజన విర్టమాలను, ర్టతిరబస్లను నిరీయిొంచుకోవటానికత 
రహదారల గుర్చొంచిన ఈ అవగ్టహన  ఉపకర్చస్ుత ొందర. రుదరపరయాగ నుొండ ి
గ్ోవిొందఘ్ాట్ వరకు, డలిీల స్మీపొంలలని ఘ్జియాబాద్ నుొండ ి బదర్నీాథ్ 
మీదుగ్ట భారత దేశ్ స్ర్చహదుద  గ్టీ మొం ‘మానా’ వరకూ కూడా జాతీయ 
రహదారులే. అయినపపటిక,ీ పూర్చతగ్ట  పరాత  పటర ొంతాలయినొందున  ఈ 
మార్టా లలల  స్గటట వగే్టనిన గణిొంచటానికత  పెైన పేర్ొకనన పటర తిపదరకలేవీ 
పనికతర్టవు.  

తరచూ పరకృతి వ పైర్తీాయలకు న లవ ఉైొండ ే  ఉతతర్టఖొండులలని చార్ 
ధాొం రహదారల నిరాహణ పరతేయక న పైుణయొంతయ కూడుకుని ఉొంటటొందర. అొందుకన ే 
దేశ్ొంలలని ఇతర  జాతీయ రహదారలను  "భారత జాతీయ రహదారల స్ొంస్థ" 
(National Highways Authority of India- NHAI) నిర్చమొంచి, 
నిరాహసి్ుత ొండగ్ట, వీటిని మాతరొం పరతేయకొంగ్ట   "స్ర్చహదుద  రహదారల   
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స్ొంఘ్టన్" (Border Roads Organisation) అన ే మర్ొక స్ొంస్థ   
నిరాహసి్ుత ొందర.  

 
వర్టే కటలొంలల ఈ రహదారల నిరాహణ పనెుస్వటలుతయ కూడుకునన 

వయవహారొం. పరధానొంగ్ట ఈ మార్టా లలల  పరమాదాలు ర్ ొండు విధాలుగ్ట ఉొంటాయి. 
మొదటదిర రహదార్చకత లలయవ పైుకత స్ొంబొంధరొంచిొందర కటగ్ట, ర్ ొండవదర పరాతొం 
వ ైపుకు స్ొంబొంధరొంచినదర. మొదటదిర, అతయొంత భయొంకరమెనైదర.  ఈ తరహా 
పరమాదొంలల రహదార్చ క నిన మీటరల మయర ఉననదుననటటల  లలయ వ ైపుకు 
(Land Slides) జార్చపో తుొందర. ఆ స్మయొంలల దురదృషా్వశటతుత  ఆ 
బిొందువులల ఏవయినా వటహనాలుొంట ే పరయవసటనొం పరతేయకతొంచి చ పపకకర 
లేదు.   జాగీతతగ్ట గమనిొంచినటలయిత,ే  ఇొంతకు మునుపు జర్చగ్చన ఇటటవొంట ి
స్ొంఘ్టనల తాలూకు గురుత లు స్పషా్ొంగ్ట చూడవచుి. ర్ ొండవ రకొం, రహదార్చ 
మీదకు పరాతొం వ పైు నుొంచి పెదద బొండలు దార్చకత అడుొంగ్ట పడటొం (Rock 

Falling).  ఈ పరమాదాలను సటధ్యమెైనొంత ముొందుగ్ట పసిగటిా, మారాొంలల 
వటహనాల  ర్టకపో కలను నియొంతిరొంచటొంలలనూ, స్ొంఘ్టన జర్చగ్చన  వ ొంటన ే  
అవస్రమయిన స్హాయ కటరయకీమాలు నిరాహిొంచటొంలలనూ,  మార్టా నికత  
మరమమతుత లు చేయటొంలలనూ, ఈ స్ొంస్థ అసటధారణమయిన సటమర్టధ యనిన,   
న ైపుణాయనిన కలిగ్చ ఉొంటటొందర. ముఖయొంగ్ట దార్చపె ై క ొండ చ ర్చయలు విర్చగ్చ 
పడనిపుడు క్షణాల మీద వటటిని తొలగ్చొంచి ర్టకపో కలను పునరుదదర్చొంచ 
టానికత, మారాొంప డవునా నిర్ీీత పటర ొంతాలలల అతాయధ్ునికమెైన స్మాచార 
వయవసా్తయ అనుస్ొంధానిొంపబడ ి స్ొంసదిధొంగ్ట నునన సబిబొందరతయ పటటట బుల్ 
డోజరుల  విశ్ీమిొంపజసే ి యుొండటొం చూసటత ము. మయము గ్ౌర్ీకుొండులల బయలు 
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దేర్చ జోషిమట్ వ పైు వ ళుత ొండగ్ట అభముఖొంగ్ట వచేి మారాొంలల రుదరపరయాగకు 
క ొంచ ొం ముొందుగ్ట ఇటటవొంట ి స్ాలప స్ొంఘ్టన జర్చగ్చనటటల , తతాకరణొంగ్ట 
ర్టకపో కలను రుదరపరయాగ నుొంచి మళిీొంచినటటల గ్ట స్మాచారొం అొందరొందర.   ఈ 

యాతరకు పరణాళికట రచనచసే్ుత ననపుపడు ఈ అొంశటలనినటినీ దృషిాలలపెటటా కుని, 

స్గటట పరయాణవేగొం కవేలొం గొంటకు 20 కతలలమీటరుల గ్ట తీస్ుకోవటొం 
జర్చగ్చొందర. ఇపపటవిరకూ ఈ స్ూతరొం భొంగ పడలేదు. 

అయినపపటిక ీ ఈ కోణొంలల మర్ొకసటర్చ  ఆలలచిొంచగ్ట మా డ ైవైరు 
చ పపిొందర  స్ముచితొంగ్టన ే తయచిొందర. ఎొందుకొంట,ే ఆ ర్ోజు నిరీయమెైన ర్టతిర 
బస్    జోషిమట్ లల.  గ్ స్ుా హయస్ు బుకతొంగ్ కూడా  అయిపోయిొందర. అనివటరయ 
మయిన ఇటటవొంట ి మర్ ే కటరణొం చతేనయినా పరయాణొంలల అొంతర్టయొం 
కలిగ్చ కటలయాపన జర్చగ్చత ే (అలా జర్చగ్చొందర కూడా) ర్టతిర బస్ పరదేశ్ొం ఇొంకట 
ముొందుకు జర్చగ్చ ఆ మయరకు మరునాడు పరయాణిొంచవలసని దూరొం 
పెరగటమయకటక మొతతొం తదుపర్చ యాతరపె ై ఆ పరభావొం పడవచుి. ఈ 

కటరణాలతయ తిరయుగ్నీార్టయణ క్షేతరదరవన ఆలలచన విరమిొంచుకోవలస ి
వచిిొందర. పరయాణొం క నసటగ్చస్ూత  గుపతకటశిలల ఆగ్చ అలాపహారొం 
తీస్ుకునానము. ఇకకడ నుొంచ ే బదర్ ీ వ ైపు వ ళీటానికత మారాొం ఎడమ 
వ ైపుకు చలుతుొందర. నేరుగ్ట వ ళళత  రుదరపరయాగ, శీ్రనగర్, దేవపరయాగ మీదుగ్ట 
మళీీ ర్చషకిేశ్ చేరతాము.  
ఓఖిమట్   

తరువటత మజిలీ ఓఖిమట్. చాల పరసదిధమెైన క్షేతరొం. శ్రతాకటలొంలల 
ఆరున లల పటటట ఆలయొం మూసవిేసని స్మయొంలల కేదార్ేశ్ారుడు ఇకకడ ే

విడదిరచేస ిఉొంటాడు. శీ్ర కృష్ుీ ని మనుమడ నై అనిరుదుద నికత   బాణాస్ురుని  

కుమార్ త  ఉష్తయ వివటహమయిన పరదేశ్ొంగ్ట చ పపబడిొందర. శీ్రర్టముని కొంట ే
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క నినతర్టల  ముొందువటడ  ై  ష్టికీవరుత లలల ఒకరుగ్ట గుర్చతొంపబడని   
మాొంధాత పన నొండు స్ొంవతార్టలు ఇకకడ  తపస్ుా చేసటడట.  

"యత్రర షా అనిరుదధ శచ చితరలేఖా చతతు సరీా 

ఓింకారేశారసిథవ  దేవీ   బారాహీ  చిండికా  తథవ 
రాజ్రి్శాచపి   మాింధవత్వ  తిషోింత్ేోత్ే   వరప్రదవ  
దరశనవతపాజ్నవదేషాిం లభత్ ే వాింఛితిం ఫలిం. 

మొందరరొం గ్ోడలపె ై రొంగులతయ వటర యబడని  వటటిలల  ఒకటయిన ఈ శోల కొం 
దాార్ట ఈక్షేతరా నిన దర్చవొంచి పూజిొంచినవటర్చ మనోవటొంఛితాలు న రవేరుతాయని  
ఈ క్షేతర మహాతమయొంగ్ట చ పపబడొిందర. 

                                                దేవటలయ ముఖదాారొం, ఓఖిమట్                                               

ఈ దేవటలయొం గ్ోపురొంమీద "నీలకొంఠ" అని,  దవేసటథ నొం  
కటర్టయలయభవనొం మీద "శీ్ర జగదుా రు నీలకొంఠ లిొంగభవన్" అని కననడలిపిలల 
వటర స ి ఉొండటొం గమనిసటత ము. అొంతేకటదు. ఇకకడ పూజారులు కననడ 

మూలాలవటరు. వీరు ఇపపటకిత కననడొం మాటాల డగలరు.  లక్షిమ వటర్చతయ 
కననడొంలల ఆతీమయొంగ్ట స్ొంభాషిొంచిొందర. తదాార్ట మాకు అదనపు గ్ౌరవొం 
ఒనగూడిొందర. మానవ స్ొంబొంధాలలల రకతస్ొంబొంధ్ొం తరువటత పటర ొంతీయ, 
భాషటభమానాలే కదా గ్ొపపవి!  
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        ఆ ఆలయొంలలనునన దేవతామూరుత లను దర్చవొంచి తీరధ 
పరసటదములను సీాకర్చొంచి, పూజారుల ఆశ్రస్ుాలు ప ొందర మళీీ పరయాణొం 
సటగ్చొంచాొం. అకకడ నుొండ ి 25 కతలలమీటరుల  పరయాణిొంచాక ఒక అొంతర్టయొం. 
ర్ోడుు పెై తారు పర్చచే భార్ీయొంతరొం, ర్ోడుు ర్ోలరుల , లార్లీు, ఇతర వటహనాలు,  
కటర్చమకులు, ర్ోడుు  మరమతుత  పనులలల  నిమగనమె ైఉనానరు. ఏకకటలొంలల ఆ 

పనికత,  యధావిధరగ్ట ర్టకపో కలకు అవకటశ్ొం లేదు. అొందువలల  పని 

జరుగుతునన పరదేశటనికత ఇరువ పైులా స్ుమారు ర్ ొండేస ి కతలలమీటరల మయర  
వటహనాలు గొంటకు పెగై్ట నిలిచి పో యాయి. అయితనేేొం? బహు స్ుొందరమెైన 

పరదశే్ొం,  ఆహాల దకరమెనై వటతావరణొం.   మినీ సిాటుర్టల ొండ్ అని పలిుసటత రట. 

అలా అని బో రుు లు కూడా కనబడాు యి. వటహనాలు దరగ్చ విహర్చస్ూత  పరకృతి 

అొందాలను ఆసటాదరొంచాొం.  ఫో టోలు కూడా తీస్ుకునానము. అకకడికత 5 

కతలలమీటరల దూరొంలల చోపటా  అన ేపటాణొం లాొంట ిగ్టీ మొం ఉొందర.  
ఒక అలాజీవి ప్రహసనిం   

తిర్చగ్చ బయలుదరే్చ, చోపటా లల న మమదరగ్ట పరయాణసి్ుత ొండగ్ట ఒక 

హో టలువదద   వటహనానిన ఆపిొంచిొందర లక్షిమ. టీ తాగ్టలనిపిొంచిొందేమో 

ననుకునానొం. కటని వటహనొం దరగ్ ే పరయతనమయద ీ చేయకుొండా ఆ హో టలు 
వొంటశటలనుొండ ి క ొంచ ొం ఉపుప తవేలసనిదరగ్ట డ ైవైరును కోర్చొందర. మాకేమీ 

అరధొం కటలేదు. ఒకతొంత ఆొందోళనకు గురయాయొం కూడా.  తక్షణమయ  ఆమెకు 
కటవలసని ఉపుప వచిిొందర. మయము ఉతకొంఠతయ   చూస్ుత ొండగ్ట తన కుడకిటలి  

బూటట, మయజోడు అపపటకి ే తొలగ్చొంచుకుని ఉననదేమో, చలమొండవదద   ఆ 

ఉపుప క ొంచ ొం జలిలొందర. అొంత!ే ఆ జీవి ఒకకసటర్చ పటటా విడచిి కతీొందపడిొందర 
అపపటకిత అరగొంటకు పెైగ్ట తన  రకటత నిన పీలేిసని  ఒక జలగ. దానిన 
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పటటా కుని మాకు చూపిస్ూత  కటరు కతటికలీలొంచి బయటకు విసరి్ేసిొందర. ఇొంతకూ 
జర్చగ్చొందమేిటొంట!ే  

అొంతకుముొందు, ర్ోడుు  మరమమతుత  కటరణొంగ్ట ఆగ్చనచోట 

విహర్చస్ుత ొండగ్ట పరకకన సలెయిటే ిఒడుు న కూరుిని పటదాలు క దరదసపేు నీటలిల 
ఉొంచిొందట. ఆ స్మయొంలల తను ఈ జలగ పటలిట పడుదర. అపపటనిుొంచ పెైకత 
చ పపకుొండా బాధ్ను ఎలా భర్చొంచినద ీవివర్చొంచటొంతయ, ఆమ ెమనో నిబబర్టనిక,ీ 

స్మయస్ూపర్చతక,ీ స్ొందరభపటలనక ీ అభనొందరొంచకుొండా ఉొండలేకపో యాము.   
చోపటా  దాటిన తరువటత, ‘మొండల్’ అన ేమర్ొక ఊరు, ఆపె,ై చమోలి 

జిలాల  కేొందరమయిన ‘గ్ోపేశ్ార్’. ఆ పటర ొంతొంలలక లాల  అతి స్ుొందరమెనై  పరముఖ 

పటాణొం. మయము దర్చవొంచి వచిిన కేదార్   రుదరపరయాగ జిలాల లల  ఉొండగ్ట  
బదర్,ీ  సికుకల  ముఖయ  యాతరా స్థలొం హేమకుొండ్ సటహ బ్, పరపొంచ పరసదిద  
స్హజ 'పుష్పవన లలయ ' ఈ చమోలి జిలాల లల  ఉనానయి. వటహనొం 
ఆపకుొండాన ే నగర అొందాలను వీక్షిస్ూత  ముొందుకు సటగ్టము. తరువటత 

‘చమోలి’ పటాణొం. తిరుగు పరయాణొంలల ఇకకడ ఒక ర్టతిర బస్ చయేవలస ి
ఉొందర. అదర కూడా దాటగ్టన,ే ‘బిర్టహీ’ అన ే గ్టీ మొం వదద  అలకనొందా 
నదర ఒడుు న నిగొం   గ్ స్ుా హయస్ు. దీని పరసటత వన యాతర తిరుగు పరయాణొంలల 
మర్ొకసటర్చ మళీీ  చూసటత ము. స్మయొం మూడు దాటిొందర. ఆకలి 

వేస్ుత ననపపటకి ీ ఎొందుకనో అపపటవిరకూ  ఎవరూ బయటపడ ి ఆ పరసటత వన 

తీస్ుకుర్టలేదు. అయినా తపపదు కదా!  కతరణ ేచొరవ తీస్ుకుని వటహనానిన 

గ్ స్ుా హవుస్ు లలకత మళిీొంచాడు.  అొందులల ర్ సటా ర్ ొంట్ కూడా  ఉొందర.  కటని, 

అపపటకి ేఅదర మూసేశటరు.  ఆ ఎదురుగ్టన ే ఉనన  మర్ో   పరయివటేట  ర్చసటరా్ 

లలని 'ఉపవన్' అన ే ర్ సటా ర్ ొంటోల  భోజనాలు చేసటము. భోజనానొంతరొం మళీీ 
బయలుదరే్చ స్ుమారు 40 కతలలమీటరుల  పరయాణిొంచి  గొం.  5.15 ని.లకు  
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జోషిమట్ లలని కేబుల్ కటర్ సేాష్నుకు చేర్టము. అయిత ే చివర్చ కటరు 5 

గొంటలక ేవ ళిల పోయినొందువలల  ఇక ఆ ర్ోజుకు అదర సటధ్యపడలేదు. 
జ్యష్ిమట్ 

తిర్చగ్చ పరధాన యాతరలలకత వసేత , జోయతిరమఠొం అని కూడా పిలువబడ ేఈ 

జోషిమట్ కు పౌర్టణికొంగ్ట చాలా పటర ముఖయత ఉొందర. కేదార్ేశ్ారునికత ఓఖిమట్ 

ఏ విధ్ొంగ్ట శ్రతాకటల విడిదో , బదర్ీనాథునికత ఈ జోషిమట్ అలా శ్రతాకటల 

విడదిర. కీీ.శ్. 8వ శ్తాబదొంలల అదరశ్ొంకరులు దేశ్ొం నాలుగు దరకుకలా న లక లిపన 

పీఠటలలల దక్షిణాన శ్ృొంగ్రే్చ,  తూరుపన గ్ోవరధన పీఠొం(పూర్ీ), పశిిమాన  
శటరదా పఠీొం (దాారక) కటగ్ట నాలుగవదర ఉతతర్టన ఈ జోయతిరమఠొం. 

మయము బస్ చసేిన  గ్ స్ుా హయస్ుకు అతయొంత స్మీపొంలలన ే ఈ 

శ్ొంకరమఠొం ఉొందర. 26వ తేద ీఉదయొం గొం. 6.00లక ేసిదధమెై ముొందుగ్ట  ఈ 

మఠటనిన దర్చవొంచాము. ఇకకడ అమమవటరు శటరదాదవేి. అొంత పటర తః 
స్మయానిక ే మనోహరముగ్ట అలొంకర్చొంపబడని అమమవటర్చ పరస్ననమెనై 
దరవనొంతయ అనుగీహిొంపబడనిాము. అనిరాచనీయమెైన మధ్ుర్టనుభూతి 

స్మిమళితమెైన స్ొంతృపితతయ ఆ ర్ోజు పరయాణానిన మొదలెటాా ము.   
బదరీ ప్రయాణిం   

ఉదయొం గొం.8 అవుతుొండగ్ట గ్ోవిొందఘ్ాట్ చేర్టము. బదర్ ీనుొంచి 

వచేి  వటహనాలకు దార్చ ఇచేిొందుకుగ్టను బదర్ ీ వ ళళీ వటహనాలనీన 

స్ుమారు గొంట పటటట నిలిచి పోయాయి. తిర్చగ్చ బయలు దేర్టక 26 కతలలమీటరల 
పరయాణొం న మమదరగ్ట సటగ్చొందర. గ్ స్ుా హయస్ుకు చరే్ేటపపటకిత స్మయొం పదర 
గొంటలయిొందర.  ఇదర పరధాన దేవటలయానికత  చరేువలలన ేఉొందర. మధాయహనొం 
గొం 12 లకు గ్టని రూములు ఖాళీకటవని చ పటపరు. ఈ యాతరలలని అనిన 

పరదశేటలలలని  గ్ స్ుా హయస్ులలల నూ, పెైవైటేట ర్చసటరా్య లలను, లాడిులలల 
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మధాయహనొం 12 గొంటలకు చ కౌట్ టలైము. అొంట ే మనొం ఎనిన గొంటలు 
ఉనానమనదేానితయ నిమితతొం లేకుొండా రూములల దరగ్చన స్మయొం తరువటత 

వచేి  మొదట ిమధాయహనొం 12 గొంటలకు ర్ోజుగ్ట పర్చగణిొంచి నిర్ీీత రుస్ుము 
వస్ూలు చేసటత రననమాట.   

నిరీయిొంపబడని పరణాళిక పరకటరొం నేను  మాతరమయ  నిరాహిొంప 
వలసని కటరయకీమొం పితృ దేవతలకు పిొండ పరదాన కటరయకీమొం. పిొండ పరదాన 

కీతువులల ముఖయమయిన  పొిండాలకు అవస్రమయిన అననొం బడర్నీాథుని 
పరసటదొం రూపొంలల లభస్ుత ొందర. ఈ అనాననిన ‘భోగొం’ అొంటారు. అయితే 
దీనికోస్ొం దవేసటథ నానికత నిర్టధ ర్చత రుస్ుము చ లిలొంచాలి. ఈ కటరయకీమొం చేయిొంచ ే 
పుర్ోహతిులే దీనిన స్మకూరుసటత రు. అొందుకు కటవలసని విచారణ చయేగ్ట, 
ఈ కటరయకీమాలకు ఒకర్ోజు ముొందుగ్టని, లేదా అదరే్ోజు ఉదయొం 9 గొంటల 
లలపుగ్టని ఈ ఏర్టపటటల  చసే్ుకోవలసి ఉొంటటొందని త లిసిొందర.  అపపటిక ే

పదక ొండు గొంటలవుతయొందర.  ఇక ఆ ర్ోజుకు ఆ కటరయకీమొం సటధ్యపడదని 

తేలిపో వటొంతయ,  స్ర్!ే ఉదయొం జోషీమట్ లలన ే సటననాదరకటలు చేస ి ఉనానొం 
కనుక, బదర్నీార్టయణుని దరవనమనాన చేస్ుకుొందామని స్ొంకలిపొంచుకుని 
దేవటలయానికత చేరుకునానొం. మర్ో నిరుతాాహొం. దరవనానికత వచేియునన 

భకుత ల శేీణ ి క స్ ఎకకడో  జాడలేనొంత ప డవుగ్ట ఉొందర. దరవనొం చసే్ుకుని 

ఎపుపడు బయటపడతామో ఊహిొంచడొం సటదయొంకటలేదు. అయినపపటిక ీ

అతతగ్టర్చని వ ొంటబ టటా కుని బయలు దేర్చొందర లక్షమి. మిగతా నలుగురమూ  

నదరకత ఇవతల ఒడుు న వొంత న పరకకనేఉనన హో టలులల కూరుినానము. పదర  
నిముషటలు గడచిిొందో  లేదో  నా మొబ ైల్ పె ైలక్షమి స్ొంక్షపిత  స్ొందేశ్ొం. "అతతగ్టరు 
నిలబడలేక పో తునానరు. లెైనులలనుొండ ినిష్్ేమిొంచాొం. మీర్ కకడునానరు?"   

ఈ స్ొందశే్ొం చూస్ూత ొండగ్టన ేవొంత నపె ై నడుస్ూత  హో టలు కతటకిీలలొంచి వటరు 
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కనబడాు రు కూడా. ఇక ఆ పరయతాననికత కూడా తాతాకలికొంగ్ట స్ాసితపలికటొం. 
జయలక్షిమకత  తక్షణమయ  విశటీ ొంతి  అవస్రమయిొందర. వ ొంటన ే ఆొంధరా శ్మీొంలల 
మా ఇదదర్చక ీఒక గదర తీస్ుకుని అకకడ చరే్చపో యాొం. మిగతా వటరు నిగొం గ్ సా్ 

హయస్ుకు వ ళాీరు. అొందర్చక ీ  మధాయహన భోజనొం మాతరొం  ఆొంధరా శ్మీొంలలన.ే 

భోజనాొంతరొం క ొంచ ొంసపేు విశ్ీమిొంచిన పిదప ఆొంధరా శ్ీమొం  మయనజేర్ శీ్ర  
కృషీ్మూర్చత (ఫో ను న ొంబరు  09319170256) గ్టర్చ దాార్ట దవేటలయొంలల 
పరతయేక దరవనాల వివర్టలు సేకర్చొంచి తిర్చగ్చ దేవటలయ పటర ొంగణానికత వ ళాీను.  

సటయొంతరొం గొం 4 నుొండ ిర్టతిర 10 గొంటలవరకు గొంటక కట ిచొపుపన 

మొతతొం ఆరు పరతేయక హారతి కటరయకీమాలు, ఆయా స్మయాలలల  పరతేయక 

దరవనాలు ఉనానయి. వటట ివివర్టలు – 

ఈ రుస్ుములనీన ఒక జొంటకు వర్చతసటత యి. వీటనినటిక ీ ర్చజర్ేాష్న్ 

సౌకరయొం ఉననొందువలల  ననేు వ ళిీన స్మయానికత స్ారీహారతికత మాతరమయ 
మూడు టకి టటల  మినహా మిగతా అనీన మరునాటికత కూడా బుక్ 
అయిపోయాయి.  మయము స్ర్చగ్టా  మూడు జొంటలమయ కదా!  మర్చ  

(1) కరూపరహారతి  రు.  211   
(2) చాొంద ీహారతి   రు.  421  
(3)   స్ారీహారతి రు.  491    
(4) అషోా తత రహారతి   రు.  521    
(5) విష్ుీ  స్హస్రనామహారతి     రు.  561  
(6) విష్ుీ స్హస్రనామపటర్టయణ హారతి   రు . 701 
(7) శటయమగ్తీగ్ోవిొందహారతి రు.  1401  
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బదర్నీాధ్ుని అనుగీహొంకటక మర్ేమిట?ి వ ొంటన ే రుస్ుము చ లిలొంచి మూడు 
టిక టటల  తీస్ుకునానను.  
‘మానవ’ గాీ మ ప్రోటన 

ఈ స్మయొంలల  మావటళుీ ఒక గ్ ైడు సటయొంతయ  బదర్కీత  మూడు 
కతలలమీటరల దూరొంలల నునన   భారతదేశ్ చిటాచివర్చ గ్టీ మొం 'మానా'కు 
వ ళిలవచాిరు.  తిర్చగ్చవచిిన పదిప  వటరు వ లలడిొంచిన వివర్టల పరకటరొం, ఈ 

గ్టీ మానికత ‘మణభిదరపురొం’ అన ే పేరు కూడా ఉొందర. ఈ  గ్టీ మవటస్ులు 
గొంధ్రాజాతికత చ ొందరనవటరుగ్ట చ పుతారు. వీరు ఊలు దార్టలతయ దుస్ుత లు, 
స్ుొందరమెనై వస్ుత వులు తయారుచేసటత రు. అకకడకిత ముపెైై కతలలమీటరల 
దూరొంలల టిబ ట్ (చ ైనా) స్ర్చహదుద  ఉొందర.  కేవలొం భారత స్ర్చహదుద  చిటా 

చివర్చ గ్టీ మొంగ్టన ేకటక దీనికత  ఇొంకట  అనకే పరతేయకతలునానయి.   

భారత దేశ్ొంలలని చాలా మారు మూల  గ్టీ మాలలల గ్ొటాా ల దాార్ట 
రక్షతి మొంచి నీరు స్రఫర్ట వయవస్థ 
 ఉొండదు. అలాొంట ి గ్టీ మాలలల  సీత లైు 
సటమాజిక బావుల వదద  బటాలు 
ఉతుకోకవడొం, గృహావస్ర్టలకు, 
తరా గటానికత  మొంచి నీరు త చుి 
కోవటొం సటధారణ దృశ్యొం.  అటటవొంటిద ే  కటనీ దేశ్ొంలల మర్ కకడా కనబడని 
మర్ొక పరతేయకత ఇకకడ కనబడుతుొందర. అవ ే సటమాజిక ప యియలు 
(Community Choolas).  ఈ ‘మానా’ గ్టీ మొంలల గృహిణులు ఇొంట ినుొంచి 
పిొండనిి  త చుికుని  బృొందాలుగ్ట  చేరుక ని కబురుల  చ పుపకుొంటూ ఈ  
ప యియలలల  ర్ొటలాలు చేస్ుకోవడొం చూసటత ము. అొంట ేవీటికత అవస్రమెైన ఇొంధ్నొం 
స్మకూరిటొం, వటటనిి నిరాహొించటొం అనీన స్మిషిాగ్టన ేచేసటత రననమాట. 
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  మారుమూల స్ర్చహదుద  గ్టీ మమయినొందున   పరకృతి సిదధమెనై 

ర్టమణీయతతయ పటటట స్హజొంగ్ట  పరజల   సటొంపరదాయిక  గ్టీ మీణ  జీవనానిన 

ఊహిసటత ము. అొందుకు భననొంగ్ట దేశ్ొంలలని మిగతా పర్టయటక స్థలాల 

మాదరర్చగ్టన ే ఇకకడ కూడా సటథ నికులు తమ సటొంపరదాయ వృతుత లకొంట ే

పర్టయటకుల అవస్ర్టలకు అనువ ైన వటయపటర్టలపెనై ేఅధరకొంగ్ట  ఆధారపడడొం 
చూసటత ము.  

వేదవటయస్ుడు మహాభారత రచన చసేని స్థలొం  వటయస్గుహను ఇకకడ 
చూడవచుి.  వటయస్మహర్చే చ పుతుొండగ్ట మహాభారతానిన లిఖిొంచిన 
విఘననశ్ారుని   యొకక’ గణేశ్ గుహ’ కూడా ఇకకడ ఉొందర. పటొండవుల 
స్ార్టా ర్ోహణ మొదలెైొందర కూడా ఇకకడ.ే అకకడ  'భీమ్  పూల్' గ్ట పిలువబడ ే

ఒక సతేువును చూసటత ము. నిజానికత ఇదర మామూలు వొంత నవలె కనబడదు.  
అదర ఒక క ొండ.  

పటొండవుల స్ార్టా ర్ోహణ మారాొంలల పరవళుీ తొకుకతూ ఉధ్ృతొంగ్ట  
పరవహిస్ుత నన స్రస్ాతి నదరని 

దాటటానికత దయర పదర శ్ీమ 

పడుతుొండగ్ట ఆమ ె సౌకరయొంకోస్ొం 
భీముడు ఒక క ొండను ఆ నదరకత 
అడుొంగ్ట పడశేటడట. అకకడకిత మర్ో 

ర్ ొండు కతలలమీటరల దూరొంలల దయర పదర పరమపదరొంచిన స్థలొం ఉొందర. అకకడ ే

దయర పదర విగీహొం, ఆలయొం ఉనానయి. అకకడ నుొంచి పటొండవులు స్ార్టా ర్ోహణ 
పరాొంలల ఒకకర్ొకకరుగ్ట పరమపదరొంచిన పరదేశటలు వరుస్గ్ట వసటత యి. 

అవనీన కూడా చూడవలసని స్థలాలే అయినపపటిక ీ స్మయాభావొం వలన 

మా వటళుీ  పరయటనను   ఆ గ్టీ మొం తయన ేముగ్చొంచారు.  
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ఆ క ొండపె ైనుొండ ిదయర పదర స్ులభొంగ్ట నదరని దాట ివ ళీగ్ట, భీముడు 
వేసని  ఆ క ొండ కతీొందరకత అదృశ్యమెనై స్రస్ాతీ నదర మాతరొం అకకడనుొండ ి

అొంతర్టాహినిగ్ట పరవహిొంచడొం పటర రొంబిొంచిొందరట. ఆ కటరణొంగ్టన,ే అలహాబాద్ 

లలని తిరవణే ి స్ొంగమొం (పరయాగ) లల గ్టని  ఆ నదర స్ొంగమిొంచ ేమర్ే ఇతర 

పరయాగలలల  కటని ఈ నదర నీటిని మనొం చూడలేము. శ్రతాకటలొం బదర్ ీ

చుటటా పరకకల పటర ొంతాలనీన మొంచుతయ కపపబడనిపుపడు ఉతతర్టఖొండ్ 

పరభుతామయ ఈ గ్టీ మ పరజలకు ‘చోపటా ’లల ఆశ్ీయొం  కలిపస్ుత ొందట. ఇకకడునన 

వటర్చలల క ొందర్చకత చొపటా లల స్ాొంత ఆస్ుత లు కూడా  ఉొంటాయట.  

బదరీనవరాయణ దరశనిం  

బహూని సింతి తీరాథ ని దివి భూమౌ రసాతలే 
బదరీ సదృశిం తీరథిం న భూతిం  భవిషోతి 

                                                  (స్కొంద పుర్టణొం) 

 
వటరు ‘మానా’ నుొంచి తిర్చగ్చ వచేిటపపటికత, దరవనానికత 

దేవటలయొంలల ఉొండవలసిన స్మయొం, స్థలొం  త లియజేశటను. అొందరొం 
అయిదు గొంటలకలాల  ఆలయానికత చేరుకోగ్ట నిష్్ేమణ మారాొం దాార్ట  
మముమలను లలనికత అనుమతిొంచారు. అపపటకిత ‘చాొంద’ీ హారతి ఇొంకట 
జరుగుతూ ఉొందర. క దరద  సేపు వేచిఉనానక గర్టభలయొంలలకత పరవశేిొంచాొం. అలా 



162 
 

పరతి దరవనానికత  పటతిక నుొంచి  ముపెైై జొంటలకు మాతరమయ పరవేశ్ొం పర్చమితొం. 
ఆ పర్చమితిలలన ేటకి టటల  కూడా ఇవాడొం జరుగుతుొందర. ఆ కీమొంలల అొందరొం 
సటామివటర్చ స్నినధరలల ఆసీనులమయాయొం.      

విధరనిరాహణలల నునన అరికులు ముొందుగ్ట అకకడ ఉపసిథతమె ై
ఉనన అనిన జొంటల నామములు గ్ోతరములు అొందర్చకత వినబడ ే లాగున 

చదరవటరు. ఆ తరువటత అరిన జర్చగ్చొందర. చివరగ్ట హారతి, ఆపె ై మొంతర 
పుష్పొంతయ దరవనొం ముగ్చసిొందర. ఈ సటామికత తులస ి మాలలు అతయొంత 

పీరతికరొం. అకకడ లభొంచ ే ఈ మాలలు కూడా ఎొంతయ పర్చమళ భర్చతొంగ్ట 
ఉొంటాయి.   కలాపొంతకొంలల విష్ుీ మూర్చతయునన యోగముదేర శీ్ర బదర్ ీ
నార్టయణ  విగీహమని క్షేతర పుర్టణొంలల చ పపబడిొందర.  శీ్ర మహా విష్ుీ వు 
దశటవతార్టలలల తొమిమదవదయిన బుదాధ వతారొంలల గ్ౌతమ బుదుధ డు కూడా 
ఇద ేముదరలల ఉొంటాడు కనుక, బౌదధమతస్ుథ లు ఈ సటామిని బదీరవిశటల్ అని 

పిలుసటత రు. కటనీ బౌదధమతొంలల విగీహార్టధ్నకు యోగయత లేదు. బుదుధ డు 
విష్ుీ మూర్చత దశటవతార్టలలల  ఒకటని కూడా అస్లు వటరు విశ్ాసిొంచరు. 
అొందుచతే బౌదేదతరులెైన హొిందువులు చసేే ఈ విధ్మయిన అనవస్ర    
పరచారొంలల ఏమొంత ఇొంపు  తయచదు. 

శీ్రమనానర్టయణుడు యోగముదరలల పీఠొంపె ైఅసీనమెైఉనన విగీహొం 
చాలా ఆకరేణయీొంగ్ట ఉొంటటొందని చ పపగ్ట వినటొం, గీొంధాలలల చదవగ్టను 
త లుస్ుకోవటొం తపిపత,ే విగీహొం చినన  పర్చమాణొంలల ఉొండటొంతయను,   
ముఖయొంగ్ట తులస,ి ఇతర భార్ ీ పుష్ప మాలలతయ అలొంకరణ పూర్చతగ్ట 
ముొంచయేటొంతయనూ సటామి రూపొం అస్లేమీ  పరస్ుైటొం కటలేదు. 
అొందుచతే స్ాయొంగ్ట చూస ితర్చొంచ ేభాగయొం కలుగలేదు.  అయిత ేగర్టభలయొం 
చుటూా  పటర కటర పటర ొంగణొంలల న లక లపబడిన వివిధ్ దవేతా మూరుత ల 
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విగీహాలలల పరస్ననమెనై వదనొంతయ ధాయనముదరలల నునన బదర్ ీనార్టయణుని 
మూర్చత దరవనొం ఎొంతయ స్ొంతృపితని ఆనొందానిన కలిగ్చొంచిొందర.   ఆ పరకకన ే

లక్షమమదవేి ఆలయొం ఉననదర. నా శీ్రమతి అపపటకిపుపడు ఒక చర త పపిొంచి  

కుొంకుమారినతయ అమమవటర్చకత స్మర్చపొంచిొందర. మర్చక ొంతసపేు ఆ 

పటర ొంగణొంలలన ే గడపి ి బయటకువచిి ఆలయొం నపేధ్యొంలల క నిన గూీ పు 
ఫో టోలు దరగ్టొం. 

 

 

 
 
 
 
 

బదర్నీాధ్ుని ఆలయొం వ నుక నీలకొంఠ పరాతొం ఉొందర. ఆ పరాతొం 
నుొండ ి వడేినీరు నిరొంతరమూ పరవహిస్ూత  మూలవిర్టటటా  కతీొందనుొంచి  

ఎడమవ పైుగ్ట వచిి దవేటలయానికత  ఎదురుగ్ట దరగువలల పరవహిస్ుత నన 

అలకనొందలల కలుస్ుత ొందర. ఈ  నీటికత,  సీత  ై పురుష్ులకు వేర్ేారుగ్ట  ర్ ొండు 
కుొండాలు నిర్చమొంచి వటటలిల ఎలలపపడూ ఒక ే మటాొంలల నిలువ ఉొండ ే
విధ్ొంగ్టనూ   మిగతా నీరు క ొంత కుళాయిలలలకత మిగతాదర నదరలల కలిస ే

విధ్ొంగ్టనూ  ఏర్టపటట చేయబడ ిఉొందర. ఈ కుొండాలలలను, కుళాయిల వదద , 
భకుత లు, వటర్చవటర్చ ఆస్కతతని, అవకటశటనిన బటిా సటననమాచర్చసటత రు. పిొండ 

పరదాన కటరయకీమాలు చేసవేటర్చకత ఇొందులలసటననొం తపపనిస్ర్చ. ఆ ర్ీతాయ 
మరునాడు ననేు పూర్చత సటననొం చేయవలస ి ఉననపపటకి,ీ మయమిదదరమూ  
కుళాయిలవదద   మారున సటననొం చేసటము. నదరనిదాట ి  ఇవతలకు  వచిి 
అకకడ దుకటణాలను  దర్చవస్ూత   మార్టా నికత ఇరువ పైులా ఉనన సటధ్ువులు 
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బిక్షకులకు  దానాలు చసే్ూత  మర్చక ొంత సేపు ఆ పర్చస్ర్టలలల   గడపి ి 
ఫలహార్టలు తీస్ుకుని ఎవర్చ బస్లకు వటరు చేరుకునానొం.                          

ఆ మరునాడు నేను చయేవలసని కటరయకీమాల  నిరాహణ  కోస్ొం 
క్షేతర పుర్ోహతిులు శీ్ర లవకుమార్ జాా నీ (ఫో ను న ొంబరు: 09634438417)  

గ్టర్చని  స్ొంపరదరొంచగ్ట,  వటరు మా బస్కువచిి కటరయకీమానికత స్ొంబొంధరొంచిన 
వివర్టలు త లిప ిననున మరునాడు ఉదయొం 9 గొంటలకు దవేటలయొం పరకకన ే

అలకనొంద నదర ఘ్టాా ల వదదకు ర్టవలసనిదరగ్ట కోర్టరు. మొతతొం కటరయకీమానికత 
స్ుమారు ర్ ొండు గొంటల స్మయొం పటావచిని త లిపటరు. అలా ఆ ర్ోజు, 
నిరాహిొంపవలసిన ముఖయమెనై  కటరయకీమపరొంగ్ట అస్ొంపూర్చతగ్ట ముగ్చసిొందర. 
       కతీతొం ర్ోజు కటరయకీమాలనీన అనుకునన విధ్ొంగ్ట పూర్చత అయి 
ఉొండనిటలయిత,ే నిరీయిొంచబడిన కటరయకీమొం పరకటరొం అొందరొం  ఈ ర్ోజు   

ఉదయమయ బయలుదేర్చ గ్ోవిొందఘ్ాట్ చరేుక ని వటహనానిన అకకడ   విడదిర 
చేయిొంచి   పుష్పవనలలయ (Valley of Flowers) వ ళీటానికత గ్టను  
సటయొంతరొం లలపు ఏ ర్ ొండు మూడు గొంటలకో    గ్టొంఘిరయా,  అన ే గ్టీ మానికత  
చేరుకోవటలి.  పుష్పవన లలయకు వ ళీటానికత  ఈ గ్టొంఘిరయా ‘పీఠసటథ నొం’ 
(Base Camp). మరునాడు అకకడనుొండ ే పుష్పవనానికత వ ళాీలి. ఈ  
గ్టొంఘిరయా,  గ్ోవిొందఘ్ాటట నుొండ ి 14 కతలలమీటరల దూరొంలల ఉొందర.  
అకకడినుొండ ి పుష్పవనొం 6 కతలలమీటరుల . అొందుచతే నా కటరయకీమొం పూర్చత 
అయిన తరువటత బయలుదరే్చత ే స్మయొం చాలకపో వచుి. పెగై్ట బదర్ ీ
గ్ోవిొందఘ్ాటటల మధ్య  గ్ేటట సిసా్ొం (One way traffic) అమలలల  ఉొంటటొందర. 
ఉదయొం 8 గొంటలలలపు, పదర పన నొండు గొంటలమధ్య, తిర్చగ్చ మధాయహనొం  
ర్ ొండు గొంటల తరువటత  మాతరమయ బదర్ ీనుొండ ిబయటకు వ ళళీ అవకటశ్ొం 
ఉొందర. అొందువలల   ఏ కటరణొం చతేన నైా నా కటరయకీమొం ఆలస్యమె ై అొందరొం 
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పన నొండు గొంటలలలపు బయలుదరేలేకప త ేస్మయ పటలనపరొంగ్ట తరువటత 

యాతరకు భొంగొం వటటలిేల  అవకటశ్ొం ఉొందర. అొందుచతే, నా వరకు ఆ పరయటన 

నుొంచి విరమిొంచుకోవడానికత  సదిధపడాు ను. ఆ పరకటరొం ననేు మర్ో ర్ ొండు 
ర్ోజులు బదర్లీలన ే ఉొండిపోయి, వటరు పుష్పవన లలయ విహారొం 
ముగ్చొంచుకుని  గ్టొంఘిరయా నుొంచి తిర్చగ్చ గ్ోవిొంద్ ఘ్ాట్ వచేి స్మయానికత 
నేను  గ్ోవిొందఘ్ాట్ చేరుక ని వటర్చతయ కలవటలి. అయిషా్ొంగ్ట నయినా అొందరూ 

ఇొందుకు అొంగ్ీకర్చొంచక తపపలేదు.  ఆ  విధ్ొంగ్ట వటళుీ ఉదయొం  ఏడు 
గొంటలలలప ే  గ్ స్ుా హయస్ు ఖాళీచేస ిఆొంధరా శ్మీానికత వచిి నా శీ్రమతిని కలుపు 
కుని గ్ోవిొందఘ్ాటటకు వ ళిీపోయారు. క దరదసపేట ి తరువటత నేనునూన  నా 
కటరయకీమ నిమితతొం అలకనొందా ఘ్టాా లకు వ ళాీను.  

ఈ కటరయకీమొం జర్చగ్ ే పరదేశ్ొం నుననట ి బొండలు పరచబడ ి చాలా 
పర్చశుభరొంగ్ట ఉొందర. ఉషీ్నీట ి కుొండొంలల సటననమాచర్చొంచిన  వ ొంటన ే

కటరయకీమొం మొదలెైొందర. నదర ఒడుు న ముొందుగ్ట శీ్ర లక్షమినార్టయణుని  పూజ 

చేయిొంచారు. అకకడ ే మర్ొక చోట బరహమకపటల  శిల ఉొందర. అకకడ పిొండ 

పరదాన కీతువు చేయిొంచారు. పిొండాలను ఆ శిలకు తాకతొంచి తదనొంతరొం 
అలకనొందలల నిమజునొం చయేటొంతయ ఆ కీతువు స్ొంపనన మయిొందర.  ఈ 

మొతతొం కటరయకీమమొంతా 11 గొంటలలలప ే    పూరతయిొందర.  ఆొంధరా శ్మీానికత 
తిర్చగ్చ వచిి మావటళీ  సిథతి ఏమిటో త లుస్ుకుొందామని  డ ైవైరుకు ఫో ను 
చేసటను. వటర్చని గ్ోవిొందఘ్ాటటలల దరొంచేస ి గొం. 8.45 ని.లక ే తాను తిర్చగ్చ  
బదర్ీకత వచిినటటల గ్ట త లిపటడు. నాలల పునర్టలలచన మొదలెైొందర. గ్ోవిొంద్ 

ఘ్ాట్ వ ళీటానికత గొంట సపేు కూడా  పటాలేదనన మాట. గ్ేటట మూస ేలలపు 
బయటపడ ి 12 గొంటలకలాల   అకకడకు చేరుకోగలిగ్టనా,  వ ొంటన ే గుఱ్ఱమో, 
పలలకతనో మాటాల డుకుని, ఎలాగూ అకకడ సటయొంతరొం ఏడు గొంటలవరకూ 
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వ లుతురు ఉొంటటొందర  కనుక  చకటిపడ ే లలపు ఒొంటర్చగ్ట గ్టొంఘిరయా 
చేరుకోలేనా అని ఆలలచిొంచాను. ఇద ే విష్యొం డ ైవైరును  అడగగ్ట  
సటనుకూలొంగ్ట స్పొందరొంచాడు. గదర ఖాళీ చేస ిపరయాణానికత సిదధమయియేస్ర్చకత 
వటహనొం ర్టనే వచిిొందర. వ ొంటన ేబయలుదరే్చ గ్ోవిొందఘ్ాట్ చరేుకునానను.  
నేను ఈ విధ్ొంగ్ట నిరీయొం మారుికుననటటా  వటర్చకత త లియచయేటానికత సెల్ 

ఫో న్ లు పని చసేేత గ్ట? 

BSNL వార్ నిరాాకిం   
పర్టయవరణ పర్చరక్షణ విధానొంలల  భాగొంగ్ట భారత పరభుతాొం,  పరాత  

అటవీ పటర ొంతాలలల విస్ృతొంగ్ట విదుయదయసటకొంత  ధార్చమక తరొంగ్టలను అధరక 

సటథ యిలల విస్ర్చుొంచ ేసెల్ ఫో న్ టవరల నిర్టమణానిన, నిరాహణను నియొంతిరస్ుత ొందర. 
తదనుగుణొంగ్ట Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) దాార్ట  
సెల్ ఫో న్ సవేలు  నిరాహిొంచడానికత పరభుతారొంగ స్ొంస్థ  అయిన ‘భారత్ 

స్ొంచార్ నిగొం లిమిటలడ్’ (BSNL)కు పూర్చత సటథ యిలలనూ,   మిగ్టతా పరయివటేట 
స్ొంస్థలకు  పర్చమితొంగ్టనూ  అనుమతినిస్ుత ొందర. ఈ కటరణొంగ్ట పరముఖ 

యాతరా    స్థలాలెైన యమునోతిర, గొంగ్ోతిర, కేదార్, బదర్లీతయపటటట, శీ్రనగర్, 

గ్ౌర్చకుొండ్,  గ్ోపశే్ార్, చమోలి, జోషిమట్ వొంట ిపటాణాలలల  BSNLతయ పటటట 
ఎయిర్ టలల్, ఐడయిా, డోకోమో, వోడాఫో న్  వొంట ి కొంపెనీల సేవలు 
ప ొందగలిగ్చనపపటకి,ీ ఆ తరొంగ్టలు పరస్ర్చొంచ ేపర్చధర  ఆయా పటాణ పటర ొంతాలక ే

పర్చమితమెై ఉొంటాయి. అొందువలల   నిరొంతరొంగ్ట ఈ సౌకరయొం  ప ొందాలొంట ే 

BSNL కన క్షన్  తపపనిస్ర్చ. నాలుగు స్ొంవతార్టల కతీతొం దక్షణి కర్టనటకలలని 

బొందపీూరులలనూ, వటయువయ తమిళనాడులలని మదుమలెై  అడవులలలనూ  

పరయటన చేస్ుత ననపుపడు ఎదుర్ నై అనుభవొం నేపధ్యొంలల,  ఈ యాతర 
ఏర్టపటలలల భాగొంగ్ట  మా బృొందొంలల ఎవర్చవదాద   ఈ  BSNL కన క్షను 
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లేకపో వడొంతయ ముొందు జాగీతతగ్ట,  అదనొంగ్ట  Cell One (BSNL) కన క్షను 
తీస్ుకునానను. అొంతటితయ ఊరుకునాననా? ఎవర్ వర్ తై ే నాకు ఫో న్ చసే ే

అవకటశ్ొం ఉొందో , వటరొందర్చక ీ స్గరాొంగ్ట ఈ నొంబరు, చాటిొంపు సటథ యిలల 
ఇచాిను.  అయిత ే ‘తాళొం వసేితిని, గ్ొళ్ీొం మర్చచితిని’ అన ే సటమెత లాగ 

BSNL వటరు కన క్షన తై ే ఇచాిరు కటనీ, వేర్ ే ర్టషటా ర లలల ముఖయొంగ్ట 
హిమాలయా పరాత పటర ొంతాలలల వినియోగ్టరధమె ై ఈ కన క్షను పరతేయకొంగ్ట 
తీస్ుకుొంటటననటటల  దరఖాస్ుత లల స్పషా్ొంగ్ట   పేర్ొకనటమయ కటక సబిబొందరకత   
మౌఖికొంగ్ట త లియజేసనిపపటకి ీ  ర్టషా్రొం  బయట కూడా పనిచేస ే ర్ోమిొంగ్ 

సౌకరయొం మాతరొం  కలిపొంచలేదు. ఇదర నాకు త లియదు.  ఆ ఫో నుకు త లుస్ు 
కదా!  ఫలితొంగ్ట మయము పరయాణిొంచిన ‘దుర్ోొంతయ’ ఎక్ా పెరస్  ఆదరలాబాదు 
జిలాల  దాటిొందో  లేదో  ఇదర మూగపోయిొందర. కన కతావిట ీ స్మసేయమో 

ననుకునానను. అయినా మిగతా  ఏ స్ర్ీాస్ులల లేని ఈ స్మస్య అొందునా 
BSNLకు చ ొందరన దీనోల  ఏమిట  ో మొదటోల  అరధొం కటలేదు. డిలీలలల దరగ్చన 

తరువటత వేర్ ే నొంబరలకు ఫో ను చేసనివటరు ఈ ఫో నుకేమయిొందర అని 

అడుగుతుొంటేగ్టని అస్లు విష్యొం బో ధ్పడలేదు.   ఇక అపపట ినుొంచ 

హ ైదర్టబాదులల BSNL కసా్మర్ కేర్ వటర్చతయ ఇతర  ఫో నలనుొండ ి
మాటాల డటానికత  పరయతినస్ూత న ేఉనానను.  అొందుకు స్ొంబొంధరొంచిన స్రయిన 

వయకతత దకర్చకతతనేా? స్ర్!ే  పవితరమెనై మనస్ుతయ పరశటొంతొంగ్ట చయేవలసిన 

యాతరలల  దీని గుర్చొంచ ే ఆలలచిస్ూత   మనస్ు పటడుచసే్ుకోవటొం ఎొందుకులే 
అని అపపటకిత  ఊరుకునానను.   

ఆ మరునాడు హర్చదాార్ నుొండ ి గ్ౌర్చకుొండ్ వ ళళీమారాొంలల శీ్రనగర్ 

పటాణొం స్మీపిస్ుత ొండగ్ట పరతి  కతలలమీటరుకు ఒక పదర చొపుపన  దార్చ 
ప డవునా ఒక సినీ తార ఫో టోతయ ‘BSNL Connecting India’ అన ే
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నినాదొంతయ పరచార  హో ర్చుొంగులు అటాహాస్ొంగ్ట కనిపిొంచాయి. ఆ ఫో ను 
పుణయమా అని అపపటివరకూ స్లక్షణొంగ్ట ఉనన  ననేు ఉననటటా ొండ ి దేశ్ొంతయ 
డిస్కన కా్ (Disconnect) అయిపోయిన నపేధ్యొంలల ఆ బో రుు లు చూస్ుత ొంట ే
ఆవశే్ొం పెలుల బకగ్ట ఆగీహొం కటాలు త ొంచుకుొందర.   శీ్రనగర్ పటాణొంలల ఆ స్ొంస్థ  
కటర్టయలయొం వదద  ఆగ్చ, లక్షమిని  వ ొంటబ టటా కుని వటర్చ స్హాయొం అర్చధొంచాను.  
నాకు కలిగ్చన అసౌకర్టయనిన స్హృదయొంతయ గీహిొంచినవటర్ ైనపపటిక ీపర్చషటకరొం 
వటర్చ పర్చధరలల లేనొందున హ ైదర్టబాదులల స్ొంబధరొంచిన కటరయసటథ నొం వటర్చతయ 
వటర్చ ఫో నుల నుొంచ ేననున మాటాల డిొంచారు. అయినా  ఫలితొం  శూనయొం. నా 
స్మస్యను తీరిలేదు స్ర్చకదా కనీస్ొం  సౌమయమెనై స్మాధానొం కూడా 
కరువ ైొందర. ఒక వినియోగదారుని స్మస్యని సటనుభూతితయ అరధొం చేస్ుకుని, 
ఎొంతయ ఔదారయొం చూపవలసని ఒకటనొక అసటధారణ  స్ొందరభొంలల  నేను 
చవిచూసని   ఉదాసీనత  వటర్చ   బాధ్యతా ర్టహితాయనికత  పర్టకటషా్.  
  BSNL ఆొంగల అక్షర్టలకు విస్త ృత స్మాస్ొంగ్ట (Best Spoken 

National Language’ -బ సా్ సో పక న్ నేష్నల్ లాొంగ్ేాజ్) ‘అతుయతతమొంగ్ట 
మాటాల డబడ ేజాతీయ భాష్' అని అరధొం వచేి టటా గ్ట (Tag Line)  పరచారొంలల 
ఆర్టభటొంగ్ట  పేర్ొకొంటారు. అలాొంట ిస్ొంస్థలల పనిచేస ేఅొందరూ కటకపో యినా 
నా విష్యొంలల తారస్పడని  ఆ  ఒకర్చదదర్చ  అనాగర్చకతకు, స్ొంసటకరహనీతకు 
స్ర్చతూగ్ ేతతత ేొం, లౌకయమూ లేని నా దురబలతాానికత,  భాషటదయరబలాయనికత,  
అటిావటర్చతయ వయవహర్చొంచవలసివచిిన  దయర్టభగయ సిథతిక,ీ   ననునననే ే

నిొందరొంచుకునానను.  ఇటటవొంట ి అనుభవొం అొంతకు ముొందు ఇొంక వర్చక ైనా 
కలిగ్చ ఉొండవచుి, అొందర్చక ీ కలిగ్చ యుొండకపో నూవచుి. ఒకవేళ ఈ 

అనుభవొం కలిగ్చన వటర్ వర్ ైనా ఆ స్ొందర్టభనిన, స్ొంబొంధరొంచిన పె ైసటథ యివటర్చ 
దృషిాకత తీస్ుకువ ళిల యుొండనిటలయిత ే నా విష్యొంలల అదర పునర్టవృతమె ై
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ఉొండదేర కటదేమో? నాకయిత ే కలిగ్చొందర కదా! ఈ తరువటత నయినా  మర్ొక 

వినియోగదారునికత  ఇలాొంట ి  పర్చసిథతి  ఎదురుకటకుొండా ఉొండాలొంట ే నేన ే

ఏదయినా చయేటొం నా కరతవయొంగ్టను,  బాధ్యతగ్టను   గుర్చతొంచి, హ ైదర్టబాద్ 

తిర్చగ్చ వచాిక నా ఫో న్ కన క్షన్  ఉనన  ఆ స్ొంస్థ  దక్షణి మొండలొం పర్చధర 
అతుయననత అధరకటర్చ అయిన జనరల్ మయనజేరు శీ్ర స్తయనార్టయణగ్టర్చని కలిస ి

వటర్చదృషిాకత ఈ విష్యొం వటర తపూరాకొంగ్ట తీస్ుకువ ళాల ను. ననేు వటర్చనుొంచి ఏ 

విచారమూ, సటనుభూతీ ఆశిొంచి వ ళీలేదు. నిజానికత అవవేీ నాకు జర్చగ్చన 

అసౌకర్టయనిన పర్చహర్చొంచ జాలినవి కూడా కటవు.   ఏదో  ఒక ఫిర్టయదు పో స్ుా లల 
పడేసో  మెయిలుచేసో  ఊరుక వచుి. తతిభననొంగ్ట  వటర్చని స్ాయొంగ్ట 
కలవటొంలల నా ఉదేదశటనిన స్పషా్ొం చేసటను.  

అయినపపటిక,ీ అస్లు విష్యొంలలని గహనానిన వటరు  ఏ మాతరొం 
గీహిొంచినటటల  నాకు అనిపిొంచలేదు.  వటర్చ అధరకటర పర్చధరలల ఋజువరతనను,  
విధర నిరాహణలల  ఖచిితతాానిన పటటిొంచటానికత ఉనన అవర్ోధాలు, 
పర్చమితులు ఏమిట  ో నాకు త లియదు. కటని,  జర్చగ్చనదానికత బాధ్ుయలను 
గుర్చతొంచి వటర్చపె ై తగు చరయ తీస్ుకోవడానికత గ్టని,   వినియోగదారుల పటల  
సిబబొందర వయవహర్చొంచ వలసని తీరు, వటర్చతయ  స్ొంబొంధాలను మెరుగుపర్చచ ే  
దరశ్గ్ట  గ్ ైక నదగ్చన  తక్షణ, దీరఘకటలిక   చరయల ఆవశ్యకత గుర్చొంచి గ్టని,  
వటరు  ఏ విధ్మెైన ఆస్కతత, శ్ీదధ  కనబరచకపో వటొం వటర్చతయ నా 
స్మావేశ్ొం  మిగ్చలిిన నిరుతాాహొం.  

ఏ యాతరలల నాకు అవస్రమయిన ర్ోమిొంగ్ సౌకరయొం కలిపొంచలేదో , 
ఆ యాతర పూర్చత అయిన స్ర్చగ్టా   పదరర్ోజులకు, అదర కూడా, అద ేవిష్యొంపె ై
ఫిర్టయదుతయ   వటర్చ జనరల్ మయనేజరుగ్టర్చ స్మక్షొంలల నునన స్మయొంలలన ేఆ 
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సౌకరయొం, కలిపొంపబడనిటటల  నా ఫో నుపె ై స్ొందశే్ొం ర్టవటొం క స్మెరుపు. 
అపుడు నాకు ఆ సౌకరయొం కటదు కదా అస్లు ఆ కన క్షన ేఅవస్రొం లేదు. 

 అొందుచతే నా ఈ అనుభవటనిన గీహిొంచిన వటర్ వర్ నైా ఇటటవొంట ి
యాతరలు  తలపటెిానపుపడు ఒకవళే  BSNL కన క్షను అపపటిక ేఉనాన లేదా 
ఇొందుకోస్ొం పరతేయకొంగ్ట తీస్ుకునాన ర్ోమిొంగ్ సౌకరయొం కలిపొంచబడిొందో   లేదో 
ముొంద ేనిర్టధ ర్చొంచుకుని బయలు దేరటొం మొంచిదర. అలాగ్,ే యాతరలల ఫో న్ కు 
స్ొంబొంధరొంచి ఏమెైనా స్మస్యలు ఏరపడిత ేఎవర్చని స్ొంపరదరొంచాలల వటర్చ పేరుల , 
హో దా, ఫో న్ నొంబరుల  దగార ఉొంచుకోవటొం మొంచిదర.  
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విహార యాతర 
గాింఘ్ిుయా ప్రయాణిం 

 సికుక మత గురు పరొంపరలల పదవవటడ నై శీ్ర గురుగ్ోవిొంద్ సిొంగ్ 

హేమకుొండ్ అన ే పరదేశ్ొంలల తపస్ుా చేసటడని విశటాస్ొం. ఏడు శిఖర్టల 

మధ్యస్థమె ైఉనన ఈ హేమకుొండ్ ఒక స్ుొందరమెనై స్రస్ుా.   దాని  పరకకన ే

నక్షతరా కటరొంలల అొందమెనై గురుదాార్ట ఉొందర. ఇదర సికుక మతస్ుథ లకు  ఎొంతయ 
పవితరమెనై పరసదిధ   యాతరా స్థలొం. శీ్రర్టమచొందుర ని అనుొంగు సో దరుడ ైన  
లక్షమణుడిని   సటధారణొంగ్ట శీ్రర్టమపర్చవటరొంలల మాతరమయ  చూసటత ము. 
అటటవొంటదిర ఈ హేమకుొండులల లక్షమణుడు తపస్ుా చేసటడని పుర్టణాలలల 
(మారకొండయే) చ పపబడియుొండటొం చేత, ఇకకడ లక్షమణునికత పరతేయకొంగ్ట 
ఆలయొం ఉొందర. ఇదర గురుదాార్టకు  అభముఖొంగ్ట హేమకుొండ్ స్రస్ుాకు 
మర్ో వ ైపున ఉొందర. ఆదరలాబాదు జిలాల  సిరూపర్ లలనూ,  ఖజరహో  
(మధ్యపరదేశ్) లలనూ   లక్షమణుడికత ఆలయాలు ఉననటటల గ్ట త లుస్ుత ననదర) 
హిమాలయాలలలని స్ాచిమెైన 
నీట ివనరుల స్మీపొంలల మాతరమయ 
ఉొండే అరుద ైన,  అతి స్ుొందరమూ 
పర్చమళ భర్చతమూ  అయిన 
 బరహమకమలాలు’  ఇకకడ కూడా 
దరవనమిసటత యి. ఈ పుషటపలు 
స్ొంవతారొంలల ఒకసటర్చ అదర కూడా ర్టతిరపూట  మాతరమయ  వికసిసటత యి. 

అొందుకని దీనిని ర్ేర్టణ ి(Night Queen) అని కూడా పేర్ొకొంటారు.  
ఇొంత పరసదిధమెైన ఈ హేమకుొండుకు గ్టొంఘిరయా అన ే గ్టీ మొం   

పీఠసటథ నొం  (Base Camp).  ఇకకడ నుొంచి  ఉతతర వటయవయొంగ్ట   ఐదు కతలల 
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మీటరల దూరొంలల పరపొంచ పరసదిదమయిన  స్హజ  పుష్పవన లలయ  ఉొంట ే

ఉతతర ఈశటనయొంగ్ట  ఐదు కతలలమీటరల దూరొంలల హేమకుొండ్ సటహ బ్ ఉొందర. 
'వటహేగురూ' ‘స్తేయనాొం' అన ే గురునామస్మరణతయ  పరతినితయొం వేలాదరమొందర 
సికుక వృదుధ లు, యువతీయువకులు, బాలబాలికలు బృొందాలుగ్ట గ్టొంఘిరయా 
మీదుగ్ట హేమకుొండ్ చరేుకుొంటారు. ఈ గ్టొంఘిరయా   వ ళీటానికత  ‘గ్ోవిొంద 
ఘ్ాట్’ ముఖదాారొం. ఆ ర్తీాయ  జోషమీట్-బదర్ ీ పరధాన  రహదార్చకత ర్ ొండు 
కతలలమీటరుల  లలపలగ్టనుననఈ గ్ోవిొందఘ్ాట్ పటర ముఖయత  స్ొంతర్చొంచుకుొందర. 
వటహనాలు ఇకకడవిరకు మాతరమయ వ ళతాయి కనుక  గ్ౌర్చకుొండులల వలె 
ఇకకడన ే  వటహనాలను వదరలివయేాలి. కేదారులల కొంట ేఇకకడ యాతిరకుల 

రదీద  ఎకుకవ. తతాకరణొంగ్ట వటహనాల స్ొంఖయ కూడా ఎకుకవ.ే వీట ివిశ్ీమానికత 
బహుళ అొంతస్ుత లతయ క నిన వొందల వటహనాలను ఒకేసటర్చ ఇముడుికోగల  
విశటలమెనై అనకే భవన స్ముదాయాలునానయి. అవి కూడా స్ర్చపో క, బదర్ ీ

పరధాన రహదార్చలల స్యితొం కతలలమీటరలమయర ఈ వటహనాలు నిలిచి 
యుొంటాయి. వటట ిడ ైవైరులకు  విశటీ ొంతిశటలలు  ఉనానయి. ఇకకడ కూడా ఒక 

గురుదాార్ట ఉొందర.   
        ఇకకడనుొండ ి గ్టొంఘిరయా 14 కతలలమీటరుల . కేదార్ నాథ్ కొంట ేఇకకడ 
పలలకలీ రుస్ుములు చాలా ఎకుకవ. కేదార్ నాథ్ లల ర్ ొండు పలల కలీకు 2700 
రూపటయలు  మాతరమయ  చ లిలొంచగ్ట  ఇకకడ ఒకక పలల కకీే  ఆరువలేు అడగి్టరు. 
ఆ  కటర్చమకులు కూడా  తగ్చనొంతమొందర లేరు. పదర నిముషటలకు  పెైగ్ట 
నిర్ీక్షొంచగ్ట ఒకక  మనిష ిదకర్చకటడు.  బహుశట మిగతా ముగుా ర్చని స్మకూరుి 
కోవటలల ఏమో   బయలుదరేటానికత స్మయొం కటవటలనానడు.  ఇక గుఱ్ాఱ ల 

అద ద  బేరొం ఒకతొంత విొంతగ్ట ఉొందర. పరతి  గుఱ్ఱొం వయకతతక ీర్ ొండు గుఱ్ాఱ లుొంటాయి. 

మనొం ఇదదరొం  ఉొంట ే ఎలాగూ  ర్ ొండు గుఱ్ాఱ లు మనమయ మాటాల డుకుొంటాొం. 
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కటని ఇపుపడు నా లాగ్ట ఒకకర్ ేఉొంట?ే అద ద  ర్ ొండు గుఱ్ాఱ లకు చ లిలొంచాలిాొంద.ే 

ఆ విధ్ొంగ్ట ననేొకకడని ే ర్ ొండు గుఱ్ాఱ లకుగ్టను ర్టనూపో నూ మాటాల డుకుని 
మొతతొం రూ. 1800 లు ఆఫీస్ులలన ే చ లిలొంచి మధాయహనొం  ఒకటనినరకు  
గ్ోవిొంద్ ఘ్ాట్ లల బయలుదేర్టను.   

 ఆ మారాొంలల పరయాణొం  ఆదయొంతొం  అతయొంత  పరమాదభర్చతొంగ్ట  
తయచిొందర. కేదార్ లల వలెన ేఈ మారాొంలలనూ ఒక వ పైు పరాతొం మర్ో వ ైపు 
లలయలు. లలయ అడుగున అకకడ మొందాకతనీ నదర ఉొంట,ే ఇకకడ 
లక్షమణగొంగ్ట నదర, ఎతుత గ్ట పెర్చగ్చన వృక్షాలతయ దటామెనై అడవులు.  అయిత,ే 
కేదార్ మారాొంలల బాటకు లలయవ పైు అొంచున  బలమయిన ఇనుపకమీమలతయ 
ఏర్టపటయిన రక్షణ వయవస్థ   ఉొందర. ఇకకడ  అటటవొంట ి  ఏర్టపటట ఏదీ లేదు. 
పెైగ్ట గుఱ్ాఱ లు  ఇరువ పైుల పరయాణొంలలనూ లలయవ ైప ే నడుసటత యి.  ఈ 

జొంతువులు తమ ఎదురుగ్ట మర్ో గుఱ్ఱమో, వయకోత    వస్ుత ననపుపడు   తల 
భాగొం  మాతరమయ పరకకకు తిపుపతాయి  తపప మిగతా శ్ర్రీదరశ్ను మారివు.  
పటదచారులు ప రపటటటన ఇటట వ పైుగ్ట నడసిేత  తాము తపుపకుని  ఎదురుగ్ట 
వచేి   గుఱ్ాఱ నికత దార్చ ఇచేికీమొంలల  బాట అొంచుకు వ ళిల జార్చపో యి ేపరమాదొం 
ఉొందర. అొందుకని వటరు పరాతొం వ ైపున ే నడవటలని  అడుగడునా హ చిర్చక 

బో రుు లు ఉొంటాయి. మానవుడ ైత ే సటధ్యమెనైొంతవరకు తనకు తగ్చన రక్షణ  
తన ే తీస్ుకుొంటాడు. మర్చ జొంతువుకు అటటవొంట ి విచక్షణ ఉొంటటొందా అని 

ఆలలచిసేత  భయొంతయ ఒకక సటర్చ ఒళుీ జలదర్చస్ుత ొందర. ఈ కటరణొం చతే అవి మర్ ీ

అొంచుకు వ ళిీనపుపడు వటటపిె ైనుననవటరు  భయొంతయ హాహాకటర్టలు చేసటత రు. 
మొదటోల  ఒక కతలలమీటరు వరకు నాకూ భయొం కలిగ్చొందర.  పెగై్ట బయలుదరే్చన 

తరువటత క దరద  దూరొంవరకు నా గుఱ్ాఱ నిన పటటా కు  నడపిని  వయకతత అపపట ి
వరకు ఖాళీగ్ట వ ొంటవస్ుత నన  ర్ ొండో  గుఱ్ఱొంపె ై ఇదదరు సికుకబాలలను 
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ఎకతకొంచడొంతయ అతను నా గుఱ్ాఱ నిన వదలి  ఆ   గుఱ్ాఱ నిన నడపిిొంచసటగ్టడు.  
భయొం వసే్ుత ననపపటిక,ీ  ఆ బాలలవలె నేను కూడా  కేకలు వేయలేను 
కదా! అపపటకి ీ నా వొంతు పరయతనొంగ్ట,  అదర మర్ ీఅొంచునకు వ ళుత ననటటా  
అనిపిొంచినపుపడలాల  అపరయతనొంగ్ట చేతిలల ఉనన కళ్ీపు ఎడమ తాడును 
శ్కతత మయరకు గుొంజుతూ ఉనానను. సీార్చొంగ్ో. హాయొండలిల  తిపపిత ే తిరగటానికత 
అదమేనాన  కటర్ట, స్ూకటర్ట?  జొంతువ ేకదా!  దానికత జాా నొం ఎకకడదిర?  

అని, భావిొంచిన అస్లు  నా జాా నమయపటటదిో   న మమదరగ్ట బో ధ్పడిొందర.   
 మనిషిక తై ే నడిచటేపుపడు తన అడుగు ఎకకడ పడుతుొందో  

కనబడుతుొందర. కటని చతుషటపద జొంతువుకు తన కటళుీ, ముఖయొంగ్ట వ నుక 

కటళుీ ఎకకడ  పడదే ీకనబడదు కదా!  మర్చ అటటవొంటపుపడు  అనిన వొందల 

జొంతువులు పరతినితయొం పరయాణిొంచటేపుపడు  ఎనినమారుల  వటట ి కటళుీ 
జార్టలి, ఎనిన, వటటపిె ై నునన మనుష్ులతయ స్హా లలయలలల  పడిపోయి 

ఉొండాలి? ఇనిన స్ొంవతార్టలలల ఇపపట ి వరకు,  మనుష్ులు నడిప ే

వటహనాలు లలయలలల  పడాు యిమేోకటనీ,  వీట ివిష్యొంలల ఒకకటొంట ేఒకకట ి

కూడా అలాొంట ిస్ొందరభొం లేదొంట ేభగవొంతుడు ఆ జొంతువులకు పరసటదరొంచిన 

జాా నొం  కటక మర్ేమనుకోవటలి. మానవుడిని  స్ృషిాొంచిన  ఆ పరమయశ్ారుడ ే
కదా   ఆ మానవుడికత సేవ చేయమని ఆ జొంతువుని కూడా స్ృషిాొంచిొందర. 
అలాొంటపుపడు మనిషికత కలిపొంచిన ఆతమరక్షణ జాా నానిన ఆ జొంతువులకు 
మాతరొం కలిపొంచడా?  తన భదరతకు తగ్చన జాగీతత   తనకు త లుస్ునని 

గీహిొంచకపో వటమయ నా అజాా నమని   అపపటకితగ్టని   త లుస్ుకోలేక పోయాను. 
మనస్ులల ఎపుపడ ైత ే ఈ ఆలలచన మొదలెైొందో , ఇక భయొం 
పటాపొంచలవటమయ  కటక, ఆ జొంతువులపె ై కరుణతయ కూడని కృతజాతాభావొం 
ఏరపడసటగ్చొందర. నాలల  ఈ భావొం ఏరపడ ి ఎపుపడయిత ే సిథరపడిొందో ,  
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మిగతా వటర్చకత కూడా  మర్చలాొంట ి  ధ ైరయమయ కలిగ్చొందో , అలవటటట పడాు ర్ో లేక 

మర్ ేఇతర కటరణమో వివర్చొంచలేను కటని, వటర్చ హాహాకటర్టలు మాతరొం  మర్చ 
వినిపిొంచలేదు.   

ఇక, పరకృతి అొందాలను క మెర్టలల బొంధరస్ూత నూ సలెయిేళుీ, 
జలపటతాల చలన సోయగ్టలను వీడియో తీయటొం దాార్టనూ పరయాణానిన 
ఆసటాదరొంచాను. అయిదు కతలలమీటరల  తరువటత ‘పూలాన’ అన ేస్ుొందరమెైన 

గ్టీ మొం.అకకడ టీ సవేిొంచటానికత విర్టమొం. మర్ో నాలుగు  కతలలమీటరుల  
పోయాక ‘భూయొందర్’ అన ేమర్ో స్ుొందరమెైన గ్టీ మొం. అకకడా విర్టమొం. ఈ 

గ్టీ మొం దాటాక  అకకడవిరకూ మనకు కుడివ పైున వస్ూత నన లక్షమణగొంగ్ట 
నదరని  దాట ిదూరొంగ్ట  పరయాణసి్ూత  ఉొంటాొం. అొందువలల  ఇక అదర మనకు 
కనబడదు. అయిత ేఅొందుకు పర్టయయొంగ్ట మారాొం శిలాభూయిషా్మె ైపరయాణొం  
దురలభొం అవుతుొందర. పెదద  బొండలను దాటటానికత ఒకకకకసటర్చ  గుఱ్ఱొం 
స్ాలపొంగ్ట  పెకై గ్చర్చ  దూకుతుొందర. ఊహిొంచటానిక ే ఒళుీ గగుర్ొపడిచ ే

మునుపట ి అొంత   కటకపోయినా  ఇదర మర్ోరకొం భయొం.  అయిత ేకతొంద 

పడతి ే ఎకతకన గుఱ్రొంతయ స్హా ఆనవటలు కూడా దకరకుకొండా గలల ొంత ైపో వటానికత 
పరకకన లలయగ్టని నదరగ్టని లేదుగ్ట! అదర  క ొంత   ఉపశ్మనొం. గుఱ్ఱొం 
అలా ఎగ్చర్చనపుపడు పటటా  కోలేపత ేఅకకడ ేకతీొంద పడతాొం. మహా అయిత ేకటలల 
చ యోయ విరుగుతుొందర, లేదా ఏ బుర్ోీ  పగులుతుొందర.   అొంతకు మిొంచిన మర్ో 
అపటయానికత అవకటశ్ొం లేదు. కవేలొం కరమఫలొం, భగవొంతుని దయ  
(Destiny)  తపప జీవితొంలల అతయొంత అరుదుగ్ట ఎదురయిేయ అసటధారణమెనై 

పూరాపు స్ొందర్టభనిన మినహాయిసేత ,  ఇటటవొంట ిసటధారణ స్ొందర్టభలలల ఆ 

మాతరొం పరమాదొం కూడా జరకుకొండా స్ూక్షమ సటథ యితయ నిమితతొం లేకుొండా 
స్ూథ లసటథ యిలల శ్ర్ీర్టనిక ే  సీాయ రక్షణకు అవస్రమెైన  నిరీయొం తీస్ుకున ే



176 
 

అధరకటరొం ఉొండ ేవిధ్ొంగ్ట  మానవ మసితష్కొంలలని స్హజ అస్ొంకలిపత పరతీకటర 

చరయ అన ేఒక ఉపవయవస్థ (Reflex activity mechanism) ఏర్టపటలై ఉొంటటొందర. 
అయిత ేదీనిక ీఒక మినహాయిొంపు ఉొందర. క నినసటరుల   మానవ స్హజమెనై 

అహొం, సటమానయ వివకేటనిన  అడుు కుని  ఈ అస్ొంకలిపత పరతీకటరచరయ 
వయవస్థను స్యితొం పని చేయనివాదు. ఆ సిథతిలల పూరాస్ొంకలిపత 
ఆతమరక్షణ వయవస్థ (Default Self Defence Mechanism) పెైచేయి తీస్ుకుని 

స్హజ  అస్ొంకలిపత పరతీకటర వయవస్థను నిర్ీారయొం చసే్ుత ొందర.  తతైలితమయ    
నితయ జీవితొంలల మనొం ఎదుర్ొకన ేలేదా తరచూ చూస ేఅనేక పరమాదాలు. 
తిర్చగ్చ దీనికత కూడా కరమఫలాననే ఆపటదరొంచవచుి. తపుప కూడా లేదు.  కటనీ 
ఆ స్మయొంలల తమ ప రపటటటనో, అజాగీతతనో ఎవరూ పర్చగణిొంచరు. జర్చగ్చన 
దానికత    మొదటిగ్ట ఎదుట ివటర్చని, అదర  గుఱ్ఱొం కటవచుి,  దానిన నడపి ేవయకతత 
కటవచుి, వటహనొం విష్యొంలలనయిత ే  దానిన  నడిప ే అవతల వటళీను, 
బాధ్ుయలుగ్ట చేస ి  నిొందరొంచటమయ మానవ న ైజొం.  ఈ విధ్ొంగ్ట ఆలలచిస్ూత  

ఉొండగ్టన ే మారాొంలల బొండ ర్టళీ దశ్ కూడా  దాటాను. చివర్చ కతలలమీటరూ 

పూర్చతగ్ట స్మతలమెనై మెైదాన మారామయ.  
గమయొం చేర్టక  అకకడ గుఱ్ాఱ లు ఆగ్ ే పరదేశ్ొం దగార ననున 

దరగమనానడు. గుఱ్ఱొం మీద   నుొంచ ే “నిగొం’ గ్ స్ుా  హయస్ుకు ఎటటవ ళాీలి” అని 

అకకడ  గసీత   విధ్ులలల  నునన  సటథ నిక ఉదోయగ్చ ఒకర్చని నాకు త లిసని హిొందీలల  
అడగి్టను. అతడు నాకు స్మాధానొం  ఇవాటానికత బదులుగ్ట,  గుఱ్ఱొం వయకతతతయ 
వటళీ భాష్లల  ఒకతొంత కటటవుగ్ట ఏదో   చ పటపడు.  అతని శ్ర్రీ భాష్ను బటిా, 
ననున  గ్ స్ుా హయస్ు దగార దరొంపమని   ఆజాా పిొంచినటటల   అరధమయిొందర.  తీర్ట  
చూసేత , అదర  అర  కతలలమీటరు దూరొం కూడా లేదు. స్ుఖొంగ్ట నడవగలిగ్చ 
ఉొండవేటడిని   ఆ మధ్యలలన,ే పబిల క్  ఉపగీహ (Satellite)  టలలిఫో న్ బూత్ 
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ఉొందర.  లక్షమమ, రవి ఫో న్ చసే్ుకోవటానికత అకకడునానరు.  క ొంచ ొం  దూరొం 
నుొంచ ే లక్షిమ గుఱ్ఱొంపె ై  వస్ుత నన ననున పో లుికుని   "రవీ! అదుగ్ో  
మామగ్టరు వస్ుత నానరు'. అొందర. “నీ మొహొం. ఎవర్చనచూస ిమీ మామగ్టరు  
అనుకుొంటటనానవో, కటరయకీమొం పూర్చతచేస్ుకుని ఆయన పుపడు ర్టవటలి” అని 

రవి  అొంటూొండగ్టన ేననేు దగారక ే వచేి శటను. స్ర్!ే మా వటళుీ కనిపిొంచారు 
కదా అని  గుఱ్ఱొం దరగ్చ పో దామనుకుొంట,ే అతను దరగనిసేతనా?  మిమమలిన  
గ్ స్ుా హయస్ు వదద   దరొంపమని హవలాద ర్ గ్టరు చ పటపరు. మధ్యలల మర్ కకడా 
దరగటానికత వీలు (సౌకరయమెనై అరుగులాొంట ిపరదశే్ొం) లేదు. అొందుకని మీరు 
అకకడ ేదరగవలస ిఉొంటటొందర, అకకడ మాతరమయ దరొంపుతాను అని   నికకచిిగ్ట 
చ పటపడు.  అలాగ్ ేదరొంప ిఅపపటికత మూడో  ర్ోజున తిరుగు పరయాణానికత మళీీ 
రమమని చ పపగ్ట స్ర్నేని వ ళిీపో యాడు.  

అనుకోని నా  ర్టకతయ  మిగతా ముగుా ర్చనీ   కూడా  ఆశ్ిరయ 
పరచేొందుకు రవి స్ూచన మయరకు, స్ర్చగ్టా  అతను చ పపినపుపడు వటరునన 

గదరలల  పరవేశిొంచటానికతగ్టను, దాారొం పరకకన ే  నిలబడాు ను. అపపటకిత ఈ 

శటలీతలనీన అకకడికత చేరుక ని స్ుమారు గొంటననర మాతరమయ అయిొందరట. 

చలినుొండ ి పూర్చత రక్షణ కలిగ్చొంచ ే పరుపు మొందొంలలనుొండ ే దుపపటటల  లాొంట ి
రజాయిలలల దూర్చ కబురుల  చ పుప కుొంటటనానరు. ఇొంతక ీఆ కబురుల  ఏమిటట? 

పరయాణొం గుర్చొంచ!ే జయలక్షిమ కుమారుడితయ అొంటోొందర. “మీ నానన 

ర్టకపో వటమయ మొంచి దయిొందరర్ట! కేదార్ నుొంచి తిర్చగ్చ వచేిటపుపడ ేఆ గుఱ్ఱొం 
పరయాణొం స్ర్చపడక నానా  ఇబబొందర పడాు రు.పటపొం! ఈ పరయాణొం  ఇొంకేొం 
చేసవేటరు? ”అొంటూొండగ్ట   రవి సెైగ చేయగ్టన ే నేను  పరత్తక్షొం.  ఇక  వటర్చ 
ఆశ్ిర్టయనికత అొంతు లేదు. నా నిరీయానినహర్చేొంచి అభనొందరొంచారు. 
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ప్ుషావనలోయ (The Valley of Flowers) ప్ర్చయిం  

'మాత్వచ ప్ారాతీ దవేీ పిత్వదేవౌ మహేశారః” అని ద ైవస్ుత తి. ఈ 
జగతుత క ే తలిలదొండుర లెైనటటవొంటి పటరాతీ పరమయశ్ారులు నివటస్ముొండ ే

పటర ొంతొంగ్ట విశ్ాసిొంచి హిమాలయాలలలని   ఈ పటర ొంతానిన 'దేవభూమి' గ్ట 
పేర్ొకొంటారు.  'చార్ ధాొం' గ్ట పిలువబడ ేయమునోతిర, గొంగ్ోతిర, కేదార్ నాథ్, 

బదర్నీాథ్, ఉొండ ే ఈ పరదేశ్ొం ఉతతర్టఖొండ్ ర్టషా్రొంలలని గర్టాల్ మొండలొంలల 
ఉొందర. గొంగ, యమున, స్రస్ాతి, మొందాకతనీ, అలకనొంద,  లక్షమణగొంగ  

లాొంట ి అనకే నదులు ఈ పటర ొంతొంలల ఉదభవిొంచి ఒక దానితయ మర్ొకట ి

స్ొంగమిస్ూత  తమ పర్వీటహక పటర ొంతొంలలని మెైదాన క్షేతరా లను స్స్యశటయమలొం 
చేస్ూత నూ, పరజల దాహార్చతని తీరుస్ూత నూ  స్జీవొంగ్ట పరవహిస్ూత  ఉొంటాయి. 

బదర్నీాథుని ఆలయొం వ నుక 

నునన నీలకొంఠ  పరాతానికత 
స్ుమారు పదర కతలలమీటరల 
దూరొంలల పటర చాయగ్నేయ  దరశ్గ్ట  
‘భూయొందర్’ అన ే స్ుొందరమెైన 

గ్టీ మొం. ఆ గ్టీ మ స్మీపొంలల ఒక అదుభతమెైన లలయ. ఆ లలయలల ఇొంకట 
అదుభతమెైన ఒక పుష్పవనొం. ఆ గ్టీ మ పరజలు ఆ వనానిన పటరాతీదవేికత 
అతయొంత పీరతికరమెైనదరగ్ట భావిసటత రు. ఆ గ్టీ మొం పేరు మీదన ే ఆ లలయకు  
‘భూయొందర్ లలయ' అన ేపేరు.  

1931 వ స్ొంవతారొంలల ఫటర ొంక్ యస్.  సిమత్,  ఆర్. యల్. హో ల్ుయ వర్త 
అన ే ఇరువురు బిరటన్ జాతీయులు, హిమాలయ పరాతశేణీి లలని ‘కటమయత్’ 
శిఖర్టనిన విజయవొంతొంగ్ట అధరర్ోహిొంచి తిర్చగ్చ వస్ుత ొండగ్ట భార్ ీ వరేొం వలల  
వటరు పరయాణిొంచవలసని దార్చ మూస్ుకుపో గ్ట యాదృచిికొంగ్ట ఈ లలయకు 
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చేర్టరు. ఆ లలయలలని అదుభతమెనై  వన సౌొందర్టయనికత ముగుధ లెై, ఆ ఇదదర్చలల  
మొదటవిటడ నై ఫటర ొంక్ యస్.  సిమత్  1937 లల ఈ పటర ొంతానిన పునః 
దర్చవొంచాడు. స్ాదేశ్ొం తిర్చగ్చ వ ళాీక ఆ మరుస్ట ి స్ొంవతారొం తన 

అనుభూతులతయ నిొండని అనుభవటలతయ గీొంధానిన రచిొంచి దానికత “ప్ుషావన 
లోయ” (The Valley of Flowers)  అని నామకరణొం చసే ిపరచుర్చొంచాడు. 
 భారత సెనైయొంలల పరాత పటర ొంతాల  పర్చశోధ్కుడు, విదాయధరకటర్చగ్ట పనిచేసని 

మర్ొక ఆొంగ్ేలయుడు  కలనల్ ఎడమొండ్ సిమత్ 1862 స్ొంవతారొంలలన ే ఈ 

లలయను కనిపటెిానటటా  1985 స్ొంవతారొంలల ఒక వటదన పెైకత వచిినపపటకి ీ
అొందుకు స్ొంబొంధరొంచిన  విశ్ాస్నీయ చార్చతిరక ఆధార్టలు లేనొందున, 

నిస్ాొందహేొంగ్ట  ఈ లలయ కనిపటెిాన  ఘ్నత పూర్చతగ్ట ఫటర ొంక్ సిమత్ క ే

చ ొందుతుొందర. తన గీొంధ్ొంలల ఈ లలయ గుర్చొంచి ఆయన ఈ 

విధ్ొంగ్ట వటర స్ుకునానడు. 
 “I hope generously, my ignorance must judge for myself 

whether the Bhyundar Valley deserves its title the ‘Valley of 

Flowers’, others will  visit it, analyze it and probe it, but whatever 

their opinions, to me it will remain the ‘Valley of Flowers’ a valley 

of peace and perfect beauty where the human spirit may find repose.   

In all my mountain wanderings I had not found a more beautiful 

flower than the ‘Primula’ seen here.  

“భూోిందర్ లోయగా మాతరమే ప్రప్ించవనిక ి త్ లిసని ఈ ప్రా ింత్వనిక ి

“ప్ుషావన లోయ”గా ప్ునఃనవమ 
కరణిం చేయటిం ఒకవేళ్ నవ 
అజ్ాఞ నమ తై్,ే అిందులోని  సామిం 
జ్సాోనిో, ఔచిత్వోనిో,  భవిషోతుి లో 
ఈ లోయను దర్శించ ే వారు 
నిరణయిసాి రని  వినము ప్ూరాకింగా  
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విశాసిసుి నవోను. ఎవర ్ అభిప్రా యలు  ఏమ ైనప్ాటిక ీ మానవునిక ిప్ర్ప్ూరణ 
మ ైన మానసిక ప్రశాింతతను ప్రసాదిించగలిగ్న ఈ వనిం నవ మటుకు నవకు 
ఎప్ాటకి ి “ప్ుషావన లోయ’ గానే మిగ్లి ప్ో తుింది.  ఈ వనింలో దరశనిం 

ఇచిచన 'పిరమరోలా'  సింతతికి చ ిందని ఈ ప్ుషాిం కింట ే సుిందరమ ైన 

ప్ుషాానిో నవ సుదీరఘ ప్రాత యాతరలలో మరన ోనోడూ చూడలేదు.”    
Valley of Flowers’ గీొంధ్ొం దాార్ట ఈ పుష్ప విశేషటలకు 

ఆకర్చేొంపబడని   ఇొంగలొండులలని "ర్టయల్ బొ టానికల్ గ్టర్ ున్ా కూయ"కు చ ొందరన 
‘జోన్ మారార్ ట్ లేగ్ీా ’ అన ే మహిళ అరుద నై పుష్ప జాతుల అొంకుర్టలను 
సేకర్చొంచ ే  కీమొంలల  1939 స్ొంవతారొంలల ఈ లలయను దర్చవొంచిొందర. అలా 
వనొంలల విహర్చస్ూత  తనకు అవస్రమెనై మొకకలను సకేర్చస్ుత ొండగ్ట పరమాద 

వశటతుత  కటలుజార్చ లలయలలపడ ినిస్ాహాయ సిథతిలల పటర ణాలు కోలలపయిొందర. 
ఆమ ె స్మృతయరధొం అకకడ న లక లపబడని శిలాఫలకొంపె ై"ఎకకడ నుిండ ి

నవకవసరమ ైన ఆసరా లభిసుి ిందో  ఆ ప్రాత శిఖరాల ఔనోతోిం వ పై్ు 
చూసూి న ేఉింటాను." అని చ కకబడని  వటకయొం  హిమాలయాల పటల  
మానవుని  కృతజాత ఆవశ్యకతను జాపిత  చేస్ూత  ఉొంటటొందర.    

తూరుప వ ైపున  గ్ౌర్ ీ     (ఎతుత  6590 మీ), రతబన్ (ఎతుత  6126 
మీ) పరాతాలు, పశిిమాన  ఖుొంట్ ఖల్ (ఎతుత  4430 మీ) దక్షణిాన శ్పత్ 

శ్ృొంగ్  (ఎతుత  5030 మీ) ఉతతర వ ైపు 
నీలగ్చర్చ (ఎతుత  6479 మీ) పరాతాల 

మధ్యస్థొంగ్ట మొతతొం 87.5 చదరపు 
కతలల మీటరల విసీత రీొంలల ఈ లలయ 
ఇమిడ ి ఉొండగ్ట అొందులల 5 

కతలలమీటరల ప డవు ర్ ొండు కతలలమీటరల వ డలుపలల ఈ వనొం 
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విర్టజిలుల తయొందర.  అలకనొంద, ధ్వళగొంగ, ఈ లలయలల పరవహిొంచ ే పరధాన 

నదులు. ‘తిపటర ’ హిమసటనువులలల  పుటిాన పుష్పవతి అన ేహమినదర కూడా ఈ 

లలయలలన ే  పరవహసి్ుత ొందర. ఈ పటర ొంతొంలల పచిిక బయళుీ విసటత రొంగ్ట 
ఉొండటొంతయ,1982 స్ొంవతారొం వరకూ ఆ పటర ొంత వటస్ులు  వేస్వి కటలొంలల  
పెదదస్ొంఖయలల తమ  గ్ొర్ ీలను , మయకలను మయపుకునవేటరు. ఆ తరువటతి 

కటలొంలల ఈ లలయకు లభొంచిన పటర చురయొం, పటర శ్స్థ యొం దృషటా య జాతీయ 

ఉదాయనవన హో దాతయ పటటట స్ొంరక్షణ నిమితతమె ై ‘నొందాదవేి భూజీవ ఆరక్షిత’ 
(Nanda Devi Biosphere Reserve) కటరయకీమొంలల ర్ ొండవ పరముఖ 

పరదశే్ొంగ్ట  చేరటొంతయ ఈ పటర తొంలలనికత పశువుల పరవశే్ొం నిషధేరొంచబడ,ి 
నియొంతిరొంచబడని మానవ పరయటనకు మాతరమయ యోగయొంగ్ట చయేబడిొందర.  

ఆ పరాత సటనువులలల న ే ఒక కకక ఎతుత లల ఒకకకక విధ్మయిన 

పుషటపలు విరుసటత యి. ఎకుకవగ్ట ఒర్చకడ్ా, పో ప,ీ పిరముయలా, కటయలెొండులా 
డ ైస,ీ అనేమోన,ే పేరుగల పుషటపలు   ఉొంటాయి. వీటలిల బరహమకమల్, 

బూల పటప,ీ కోబరా  లిలీల పరముఖొంగ్ట చ పుపకోదగావి.  మొతతొం దాదాపు  600  
రకటలునన అరుద నై  ఈ పరాత పుష్ప జాతులలల  చాలవరకు అొంతర్చొంచ ే

దశ్లల ఉననవని ఈ రొంగ నిపుణులు హ చిర్చస్ుత నానరు . ఔష్ధ్ గుణాలు కలిగ్చ 
ఉొండ ిమొందుల తయార్ీలల ఉపయోగ్చొంపబడేవి మర్చ క నిన.  

కేవలొం పుషటపలక ేకటక  దేశ్ొంలల మర్ ేఇతర పటర ొంతాలలల కనబడని 

అరుద నై  హిమాలయన్  గ్ోలెు న్ఈగ్ ల్,  గ్చీఫటన్  వలిర్,  సో నపటటిరడ్ు , 
హిమాలయన్ సో నకటక్, హిమాలయన్ మోనాల్, సో న పిజియన్, సటపర్ో హాక్   
మొదలెైన  పక్షులు, ఇొంకట తాహర్, సో న లెపర్ు, మస్క డమర్, ర్ డ్ ఫటక్ా, 
కటమన్ లొంగూర్, భరల్, సెర్ో, హిమాలయన్ బాల క్ బేర్, హిమాలయన్ బరౌ న్ 
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బేర్,  పీకట (Mouse Hare) మొదలెైన జొంతువులకూ అొంత ేకటకుొండా ఎనోన 

రకటలయిన  సీతాకోకచిలుకలకూ  ఈ పటర తొం న లవు. 
ప్ుషావన లోయ ప్రయటన 

లక్షమి  హేమకుొండ్ కూడా చూడటానికత  ఉతాాహపడిొందర. తన 

భారయతయపటటట వ ళదామనుకుననపపటకి ీజలుబు  కటరణొంగ్ట అశ్కతతతయ కతరణ్ 

విరమిొంచుకోగ్ట రవి స్ుపిరయలు తమ వలల కటదని ముొంద ేచేతులెతేతయటొంతయ, 
లక్షమి ఒొంటర్చగ్టన ే వ ళిలర్టవటానికత నిశ్ియిొంచుకుొందర.  పుష్పవన లలయకు 
నడక, డోలీ  మినహా  మర్ే ఇతర సౌకరయొం లేదు.  అయితే స్ాభావ ర్ీతాయ 
తను ఎొంతదూరమెనైా నడవతానికే తప గుఱ్ఱొం ఎకకటానికత ఇషా్పడదు. కటనీ  
ఆనాట ి ముఖయమెైన పరయటనకు నా శీ్రమతి  తపప మిగతా అొందరమూ 

నడవవలస ే యుననొందున,  శ్కతత నిలుపు కోవలసిన అవస్రొం దృషటా య 
హేమకుొండుకు గుఱ్ఱొం మీద వ ళిల ర్టవలసినదని స్ూచిొంచగ్ట తన తతాానికత 
విరుదధమెనైపపటకిీ అలాగ్నేని త లలవటరు ఝామున ఐదు గొంటలక ే అలారొం 
పెటటా కుని లేచి సటననొం ముగ్చొంచి బయలు దేర్చొందర.  
         ఈ గ్టొంఘిరయాలల తీగలదాార్ట   విదుయత్ స్రఫర్ట ఉొండదు.  హో టళుీ, 
గ్ సా్ హవుస్ులు, దుకటణాల వటయపటరస్ుత లు డమజిలుతయ నడచి ే జనర్టేరుల  
వటడతారు. అవి ఉతపతిత  చేస ేవిదుయత్ వోలేా జి చాలా మొందరసటథ యిలల ఉొంటటొందర 
కనుక, వడేినీటికత గ్ీజరుల గ్టని హీటరుల  గ్టని పనిచేయవు. అొందుచతే   
గ్ స్ుా హయస్ులలల  బస్చేస ేవటర్చకత సటననానికత నీరు సా్వులపె ై కటచి ఇసటత రు. అవి 

కూడా మనిషికత ఒక బాలీిన ే ఇసటత రు. గ్ోరువ చిగ్ట మాతరమయ  ఉొంటాయి. 

వటటికత కూడా  ముొందుర్ోజ ేఆరురు ఇవావలస ియుొంటటొందర. మా ఐదుగుర్చక ీ

నీరు వచేి టపపటకిత చాలా స్మయమయ పటిాొందర. అలాగ్ ేసటననాలు చేస,ి లక్షమి 
తిర్చగ్చ వచేిటపపటికత సదిధొంగ్ట ఉనానొం. ఈ లలగ్ట, కతరణ్ ‘రజనీష్ చయహాన్’ అన ే
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ఒక పరముఖ వయకతతని కలుస్ుకునానడు. ఇతను ఆ పటర ొంతవటస.ి 
చిననతనొంలలన ే తన తొండిర వదద   పరాతార్ోహణలల శిక్షణ  ప ొందర  స్ాయొంగ్ట 
నీలకొంఠ (బదర్ ీనాథ్ దవేటలయానికత వ నుక) పరాతొంతయ స్హా ఆ పటర ొంతొంలలని  
 పరధాన పరాతశిఖర్టలనీన అధరర్ోహిొంచి ఉనానడు. ఔతాాహిక  పరాతా 
ర్ోహకులకు  శిక్షణ  ఇవాటొం, పరాతార్ోహణలల వటర్చకత అవస్రమెనై  సటమగ్చీని 
స్మకూరిటొం  ఈయన వృతిత .   పుష్పవన  లలయపె ై పర్చశోధ్న చేస ి
ఉనానడు.  తాను పర్చశోధరొంచిన  విష్యాలపె ై  గీొంధాలను రచిొంచి  ఫ టోలతయ 
స్హా పరచుర్చొంచాడు కూడా. ఆయన మముమలను స్ాయొంగ్ట గ్ ైడు 
చేయటానికత అొంగ్ీకర్చొంచి, పదక ొండు గొంటలకలాల  సదిధొంగ్ట ఉొండమని 

స్ూచిొంచగ్ట,  ఆ  మయరకు, అదనపు  సటధారణ దుస్ుత లు, వరేపు దుస్ుత లు  
భోజన పదార్టధ లు, మొంచినీరు, వగయిర్ట అనీనసిదధొం చేస్ుకునానము. 
కేమయర్టలనీన కూడా  ముొందుర్ోజు ర్టతేర ఛార్ు చేస్ుకునానము. 
           ఈ  స్రొంజామా మోయటానికత ఒక పో రారును, జయలక్షిమ కోస్ొం ఒక 

డోలీని  రజనీష్ చయహాన ేమాటాల డ ిఉొంచాడు. స్ర్చగ్టా   అనుకునన  స్మయానికత  
గ్టొంఘిరయాలల బయలుదేర్టము. 40 నిముషటలు నడిచి, లలయ చ క్ పో సా్ 

వదదకు చరే్టము. ఇదదరు పో రారులకు కూడా కలిప ిమొతతొం 8 మొందరకత  తలకత 
రు.  150/- చొపుపన రు.  1200 పరవేశ్ రుస్ుము  చ లిలొంచి టిక టటల  

తీస్ుకునానము. రజనీష్ చయహాన్ కు తన ఇచాఛనుసటరొం లలయలలనికత 
వ ళిలవచేి  శటశ్ాత అనుమతి ఉొందర. అొందువలల  అతనికత రుస్ుమయమీ 

వస్ూలు చేయలేదు.  అకకడ మొదలెటిా పరధాన వనొం చేర్ ే వరకూ ఏ చినన 

అొంశటనీన  విస్మర్చొంచకుొండా రజనీష్ వివర్చస్ుత ొండగ్ట విస్మయొంతయ గీహిస్ూత నూ, 

స్ొందర్ోభచితొంగ్ట కలిగ్ ేస్ొందేహాలను నివృతిత  చేస్ుకుొంటూనూ నిొంపటదరగ్ట నడక 

సటగ్చొంచాము.  రజనీష్ స్ాయొంగ్ట వృతిత  న ైపుణయొం కలిగ్చన ఛాయా గ్టీ హకుడు 
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కూడా కటవటొంతయ కతరణ్, తన  నికటన్ డ-ి200 (Nikon D-200)  కేమయర్టను 
అతనికత అపపగ్చొంచాడు. తదాార్ట బృొందొంలలని మిగతా  స్భుయలతయ పటటట  
అనిన  ఫో టోలలలను తను కూడా ఉొండ ేఅవకటశ్ొం ఏరపడిొందర. లేకుొంట ేర్ ొండు 
వీడయిో క మెర్టలతయ స్హా మొతతొం అయిదు కేమయర్టలునాన  ఏ ఫో టోలలనూ 

అదర తీసిన వయకతత ఉొండ ే అవకటశ్ొం  లేదు కదా!    పరకృతి దృశటయలను 
తీసటేపుపడు ఒక  క మరె్టలల కొంట ేమర్ొక దానోల  తీసని ఫో టో మెరుగ్టా  ఉొండ ే

అవకటశ్ొం  కూడా, ఒకటకిొంట ే ఎకుకవ క మర్టలు అొందుబాటటలల  
ఉననొందువలల   పరయోజనొం. 

పూరాకటలొంలల గీొంధాలు  తాళ పతరా లపె,ై ఘ్ొంటాలతయ వటర సేవటరని 

మనొం చదువుకునానొం. అటటవొంటది ేఒక చ టటా  బ రడు మాకు తారస్పడిొందర. 
అదర ‘బో ఝ’ వృక్షొం. అవటానికత బ రడు అయినా మన ఆధ్ునిక కటగ్చతమొంత 

మొందమయ ఉొందర. ఆలా అని పటటా కుొంట ేచిర్చగ్చపో నూ లేదు. ననేు ఒకట ిసేకర్చొంచి 

భదరపరచుకునానను. మర్ొకచోట ఒక వృక్షొం మొదలుకు అడుగుననర ఎతుత లల 
ఒక పెదద   తొఱ్ఱ . అయిదడుగుల ఎనిమిదర అొంగుళాల ఎతుత నన కతరణ్   దానోల  
నిలబడ గలిగ్టడొంట ే  దాని ఎతుత  ఎొంతయ  ఊహిొంచుకోవచుి. ఇొంతక ీఆ తొఱ్ఱ , 
ఎలుగుబొంటటల  తమ నివటస్ొం కోస్మె ైఏర్టపటట  చసే్ుకునానయట. 

 అలా కనబడిన విశేషటననలాల  స్ొంభరమాశ్ిర్టయలతయ  గమనిస్ూత  

ముొందుకు సటగ్చ ఒక చోట 

కూరుిని వ ొంట త చుికునన 

ఆహార్టనిన, రజనీష్, డోలీల 

వటళీతయ పొంచుకుని భోజనొం 
చేసటము.  వనొంలల పరవశేటనికత 
టిక కటటల  తీస్ుకునటేపుపడ,ే 
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లలయలల విహర్చొంచటేపుపడు చేయతగని పనుల గుర్చొంచి స్ూచనలతయ ఒక 

కరపతరొం ఇచాిరు. వటటపిరకటరొం ఆ వనొంలల స్హజొంగ్ట ఉదభవిొంచనిదర ఏద ీ

దానికత చ ొందరనదరకటదు.  అొందుచతే  బయటనుొంచి వచిిన ఏ  చినన 

పదారధమూ,  వస్ుత వూ కూడా అకకడ వదరలివయే టానికత వీలులేదు. అొందుకని 
మయము వ ొంట త చుికునన ఆహార పదార్టధ ల పటయకతొంగుకు ఉపయోగ్చొంచిన 

పేపరుల , స్ొంచులు అవి పటల సిాక్ వ ేకటకపో యినపపటిక ీఏవీ వదలకుొండా మళీీ 
వేర్ ే స్ొంచిలల వేస్ుకుని వ నకుకత చాిము. భోజనాలు పూరతయాయక మళీీ 
నడక సటగ్చస్ూత  గొం.2.30 స్మయొంలల  చినన సలెయిరేు పరమాణొంలలఉనన  

‘పుష్పవతి’ నదరని దాట ిఅస్లు వనొంలలకత పరవేశిొంచాొం.తిర్చగ్చ ర్టవటానికత శ్కతత 
మిగ్చలి ఉననొంత మయరకు ఆ వనొంలల గడపి,ి ఫో టోలు తీస్ుకుని, స్మయొం 
నాలుగు గొంటలవుతుొండగ్ట వ నుకకు మరలాము. వ ళీటానికత పటిానొంత 

స్మయొం తిర్చగ్చ ర్టవటానికత పటాలేదు.   
తిర్చగ్చవస్ూత    పరవేశ్దాారొం దగారకు రజనీష్, నేనూ ముొందుగ్ట 

చేరుక ని మిగ్చలినవటర్చ కోస్ొం నిర్కీ్షసి్ుత ొండగ్ట “ఈ వన స్ొందరవనపె ై మీ 

అనుభూతి ఏమిట?ి” అని అడగి్టడు.  నిజానికత ఆ వనస్ొందరవన  ఎవర్చక నైా  
ఏ విధ్మయిన నిర్టశ్నుగ్టని,  అస్ొంతృపితని  గ్టని కలిగ్చస్ుత ొందని  
అనుకోలేము.  అటటవొంటిదర ఎొందుకు  అతను  ఆ విధ్ొంగ్ట అడగవలస ి
వచిిొందో  అరధొం కటలేదు. నా స్ొందహేానిన ముొంద ేబయట పెటాకుొండా అతను 
అడగి్చనదానికత స్మాధానొంగ్ట "అదుభతమెనై అనుభవొం. ఈ వన స్ొందరవన  
నిజొంగ్ట ననేు చసే్ుకునన పుణయఫలొంగ్ట భావిసటత ను." అని స్ూటిగ్ట  అనగ్టన ే

అతని కళీలల  స్ొంతృపిత    కనిపిొంచిొందర.  అపుపడు అడగి్టను "ఎొందుకు  అలా 
అడగి్టవు" అని. అతను చ పిపనదర విని నిర్టఘ ొంతపో యాను.  తన చిననతనొం 
నుొంచ  స్ాయొంగ్ట పర్టయటకులను  గ్ డైు చేసని అనుభవొంలల,  క ొంతమొందర ఈ 
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లలయను దర్చవొంచిన తరువటత నిర్టశ్ పడటమయ కటక తమ అస్ొంతృపితని 

బాహాటొంగ్టన ే వయకతపరచిన స్ొందర్టభలు చూసటడట.    ఆ వనొంపె ై యధా 
లాపొంగ్ట  చేసని అటటవొంటి   వటయఖయలు, అవిచసేని తీరు అతనిని తీవరొంగ్ట 
నొపిపొంచినటటల గ్ట నాకు అరధమెొైందర.   అటటవొంట ి వటయఖయలకు కటరణొం ఏమె ై
ఉొంటటొందని అడిగ్టను. ఈ లలయ గుర్చొంచి  గ్టని, అొందులలని పుష్పవనానిన 
గుర్చొంచిగ్టని, వటర్చకత  ఏ విధ్మెనై ముొందస్ుత  స్మాచారొం గ్టని అవగ్టహనగ్టని 

లేకుొండా, ఒకర్చ  బలవొంతొం మీదనో,  మొహమాటానికో ర్టవటమయ  అొందుకు  
కటరణొంగ్ట  చ పటపడు. అనిన కతలలమీటరుల  ఎొంతయ శ్ీమకోర్చి  వసటత ర్ో ఏమో,  ఈ 

వనొంపె ై వటర్చ అొంచనాలు వేర్ ే విధ్ొంగ్ట ఉొంటాయి కటబో లనుకునానను. 
బహుశట ఊటీలలని బొ టానికల్ ఉదాయనవనొంతయనో, మెైస్ూరులలని ఒకపపట ి

బృొందావన్ ఉదాయనవనొంతయనో, ర్టష్త పైతిభవన్ లలని మొఘ్ల్ ఉదాయనవనొంతయనో 
లేదా తమకు త లిసని మర్ే ఇతర ఉదాయనవనాలతయనో పో లుికుని అలా ఈ 

వనానిన ఊహిొంచుకోవటొంవలల  బహుశట వటర్చకత  ఆ అభపటర యొం ఏరపడటానికత 
కటరణొం కటవచుినొంటూ,  వితతనాలు, క్షేతర యాజమానయ పటలన, పో ష్ణ,  
ఎరువులు, కతీమిస్ొంహారక మొందులతయ  చడ, పీడలు  లేకుొండా మానవుని 
స్ృజనాతమతకత లలబడ ి తీర్చిబడ,ి నిరాహిొంపబడ ే ఆ కృతిరమ   వనాలక ీ   
పరకృతి సిదధొంగ్ట ఏరపడ ి ఎలాొంట ి మానవ స్ొంబొంధ్మెైన నిరాహణ లేకుొండాన ే

వటట ి వటట ి ధ్ర్టమల కనుగుణొంగ్ట మొలక తిత , పరె్చగ్చ, పుషిపొంచి జీవితకటలొం 
పూర్చత చేస్ుకుని మర్ొక మొకక ఉదభవిొంచటానికత అవకటశ్ొం కలిపొంచ ే పరకృతి 

ధ్ర్టమనికత మధ్య  భేదొం  త లుస్ుకోలేక పో వటొం వటర్చ అస్ొంతృపిత కత, నిర్టశ్కు 
కటరణమెఉైొండవచిని అతనిని స్మాధానపరచ పరయతినొంచాను. ఆతను నాతొ 
 ఏకీభవిొంచి, మాకు అలాొంట ిఅభపటర యొం లేనొందుకు అభనొందరొంచినపపటిక ీనా 
వివరణతయ అతను  పూర్చతగ్ట స్ొంతృపిత  చ ొందరనటటల  అనిపిొంచలేదు.  అపుపడు  
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‘జోన్ మారార్ ట్ లేగ్ీా ’ శిలా ఫలకొంపె ై  చ కకబడిన వటకయొం  "ఎకకడ నుిండ ి

నవకవసరమ ైన ఆసరా లభిసుి ిందో  ఆ ప్రాత శిఖరాల ఔనోతోిం వ పై్ు 

చూసూి న ే ఉింటాను.”   అతనికత గురుత చశేటను. మానవుని కరీ్చతస్ుత తులను కోర్చ  
ఈ లలయ ఏరపడిొందా? లేదే! అదర పరకృతి లక్షణొం. అలాగ్ ేతనను దర్చవొంచిన 

మానవుని  స్ొంతృపిత  పరచటొం కూడా పరకృతి బాధ్యత   కటదు.  చూచి 

ఆనొందరొంచ ే  హృదయొం అొందర్చకీ ఉొండక పో వచుి. అలా  ఉొండాలని  కూడా 
లేదు. అదర వటర్చ వటర్చ స్ొంసటకర్టనిన బటిా ఉొంటటొందర. అస్లు ఈ పటర ొంతొం 
గుర్చొంచి త లియనివటరూ, త లిసనిా ఒకసటర్చ చూడాలని అనుకోని వటరు, 
అనుకునాన అదర సటధ్యొం కటనివటరు ఎొంతమొందర లేరు?  కటనీ నాగర్చకత 
ముస్ుగులల, సటారధపూర్చతమెనై, దుర్టమరాపు  ఆలలచనలతయ  దాని 

వినాశ్నానికత కటరణమవటమయ కటక, తాము నాగర్చకత అనుకుొంటటనన 
జీవితొంలల ఎొంత ధ్నొం వ చిిొంచినా లభొంచని అరుద నై మానసిక పరశటొంతతను 
పరసటదరొంచ ేఈ  వ ైభవటనిన గుర్చతొంచకపో వటొం, పెైగ్ట   చులకన చేయబూనటొం  
పరకృతిని పర్చహసిొంచటమయ కటక దాని స్ృషిాకరతను నిొందరొంచటమయ, కనుక, 
అజాా నొంతయనొ అహొంకటరొంతయనో  ఎవర్ో చేసని  వటయఖయలను పటిాొంచుకోవటలిాన 

అవస్రొం లేదు అనానను.  
మా స్ొంభాష్ణ ఇలా సటగుతుొండగ్ట మిగతా వటళుీ మాతయ చేర్టరు. 

చకట ి పడుతుొండగ్ట అొందరొం గ్టొంఘిరయా చేర్చ అకకడ హో టలులల గులాబ్ 
జామూనుల ,  స్మోసటలతయ అలాపహారొం  చేస ి  మసటల ట ీ  సేవిొంచి విశటీ ొంతి 

గృహానికత  చరేుకునానము.   చలి అధరకొంగ్టన ే ఉొందర. ర్టతిర భోజనాలు కూడా 
ముగ్చొంచి మరునాట ి కటరయకీమానిన స్మీక్షిొంచుకుొంటూ తారగ్టన ే నిదరలకు 
ఉపకీమిొంచాము 
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మళ్ళీ జ్యష్ిమట్ లో  
29 వ తేద.ీ ఉదయొం గొం. 8.00 లకు   గ్ స్ుా హయస్ు  ఖాళీచసే ి

గుఱ్ాఱ లసటా ొండుకు చేర్టము. ననేు వచేిటపుపడు ఎకతకనదర ఒకట ే అయినా,  
ర్టను పో ను రు.1800లకు ర్ ొండు గుఱ్ాఱ లు మాటాల డుకునానను.  ఖాళీగ్ట ఉనన  
గుఱ్ఱొం మీద అతను వేర్ ే పరయాణీకులను (ఇదదరు సకిుక బాలలను) 
ఎకతకొంచాడు. నిజానికత, అదనపు రుస్ుమయమీ లేకుొండా తిరుగు   పరయాణానికత 
ఆ గుఱ్ఱొం నా శీ్రమతికత ఉపయోగపడాలి. అదర నాయయొం కూడా. అయిత ేతిరుగు 
పరయాణొంలల ర్ ొండవ గుఱ్ాఱ నిన కూడా ననే ేవినియోగ్చొంచుకుొంటానని మొదట 

బేరొం మాటాల డుకుననపుపడ ే   గ్ోవిొందఘ్ాట్ లలని కటర్టయలయొంలల నమోదు 
చేయిొంచి ఉొండవలసిొందర. అయితే, మావటళీొందరూ నాకొంట ే ముొంద ే

వ ళిలనొందువలలనూ, తిరుగు పరయాణానికత వటరు  ఎటటవొంట ి ఏర్టపటటల  

చేస్ుకునానర్ో త లియనొందువలలనూ, వటర్చని సటధ్యమెనైొంత తారగ్ట 
చేరుకోవటలన ేఆతుర తలలనూ, ముఖయొంగ్ట  BSNL వటర్చ పుణయమా అని వటర్చతయ 
స్మాచారొం  పొంచుకోవటానికత అవకటశ్ొం లేకపో వటొంతయనూ,   నేనాపని 

చేయలేక పోయాను.  ఈ కటరణొంగ్ట జయలక్షమి గుఱ్ాఱ నికత మళీీ చ లిలొంచవలస ి
వచిిొందర.  అొంట ే ర్ ొండు పరయాణాలకు ఇదదర్చక ీ మయము ఉపయోగ్చొంచుకునన 

నాలుగు గుఱ్ాఱ లకత రు. 1800/-  మాతరమయ చ లిలొంచవలస ిఉొండగ్ట ఉపయోగ్చొంచు 
క నని అయిదో  గుఱ్ాఱ నికత అదనొంగ్ట రు. 450/- చ లిలొంచామననమాట.  మిగతా 
నలుగురూ నడకతయ  బయలుదేర్టరు.  

 పూర్చత తిరుగు పరయాణానికత అదర పటర రొంభొం. గృహో నుమఖమన  
పరయాణొం  పటర రొంభమెైొందనన భావన   కటవచుి  లేదా యాతరలల కతల షా్మయిన 

దశ్ పూర్చత  అవుతుననదన ే స్ొంతృపేత  కటవచుి ఈసటర్చ   పరయాణొం అొంత 

పరయాస్ అనిపిొంచలేదు. ముొందుగ్ట మయమయ గ్ోవిొందఘ్ాటటకు చరేుక ని  
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గురుదాార్ట ఎదురుగ్ట  ఉనన యాతిరకుల విశటీ ొంతిశటలలల నిర్కీ్షిస్ుత ొండగ్ట  ఒొంట ి

గొంట  స్మయొంలల  ముొందుగ్ట రవి, స్ుపిరయ ఆ తరువటత కతరణ్, లక్షమిలు 
మమమలిన చరేుకునానరు. మా ర్టకను డ ైవైరుకు త లియచయేగ్ట,  అరగొంటలల 
అతను వటహనానిన త చాిడు. సటమాను ఎకతకొంచుకుని స్మయొం  ర్ ొండు 
గొంటలవుతుొండగ్ట  గ్ోవిొందఘ్ాటటలల బయలుదేర్చ మర్ోగొంటలల మళీీ 
జోషిమట్ చరే్చ అకకడ ‘ఆలీ గ్ోల్ు ’ అన ే ర్ సటా ర్ ొంటటలల  భోజనాలు  చేసటము.   

నాలుగు గొంటలకు జోషిమట్ లల కేబుల్ కటరు సేాష్నుకు  ఈసటర్చ  
స్కటలొంలల చేరుకునానము. ఇదర  ఆసయిాలలక లాల  అతి ప డవ నై 'ర్ోప్ వ'ే  
కేొందరొం.  కటళీకు ప డవటట ిచ కకలు కటటా కుని మొంచుపె ైజారుతూ వినోదరొంచ ే
'సీకయిొంగ్' అని పలిువబడ ే కీీడకు  భారత దేశ్ొంలల న ైనిటాల్,  సిమాల , 

గుల్ మారా్, మనాలీలు పరసదిరధ .  అొంత పరముఖమెైనదర కటకపో యినపపటికత, 
పరతయేక ర్టషా్రొంగ్ట ఏరపడని తరువటత ఉతతర్టఖొండులల జోషమిట్ స్మీపొంలల 
'ఆలీ' (Auli) కు కూడా ఈ కీీడకు పటర చురయొం ఏరపడిొందర. పరభుతారొంగ పర్టయటక 
అభవృదరధ  స్ొంస్థ 'గర్టాల్ మొండల్ వికటస్ లిమిటలడ్' స్ొంసేథ   ఈ పర్టయటక 
కేొందరా నిన కూడా నిరాహిస్ుత ననదర. జోషిమట్ కు నాలుగుననర  కతలలమీటరల  
ఆకటశ్మారా దూరొం (Nautical distance)లల మర్ో  పరాతొంపెై నునన  'ఆలీ' 
అన ే  పరదశేటనిన కలుపుతూ ఈ  'ర్ోప్ వ'ే  ఉొందర. ఈ ర్ ొండు పరదేశటల మధ్య 
భూమారా దూరొం 14 కతలలమీటరుల .  స్ుమారు  20 మొందర కేవలొం నిలబడగలిగ్ ే 
చిననగదర లాొంట ి  వటహనొం స్ుమారు  పదర పన నొండు  అొంతస్ుథ ల  
భవనమొంత ఎతుత లల బలమెనై ఉకుకతాళీను  పటటా కుని వేరలాడుతూ ఈ 
ర్ ొండు పరదశేటల నడుమ  పరయాణసి్ుత ొందర. అటటవొంటవిి ర్ ొండు వటహనాలు 
నిర్ీీత స్మయొంలల పర్టయటకులను   అటూ ఇటూ విహర్చొంపచేసటత యి.   
టిక కటట  ధ్ర మనిషకిత రు.  600/-. ఒక వ పైు పరయాణ స్మయొం స్ుమారు 
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20 నిముషటలు. అటటవ పైు గడపటానికత స్మయొం  ఒక గొంట.  ఆ గొంట  
స్మయొంలలన ేఅకకడ వివిధ్ కీీడలు కూడా ఉనానయి.  

పటరదరవకమెైన  రబబరుతయ నిర్చమొంపబడిన భార్బీొంతిని  గ్టలితయ నిొంప ి

దాని  మధ్యలల గ్ోళాకటరొంలల  ఉొండ ే
మర్ొక గదర లాొంట ి పరదశే్ొంలల   ఇదదరు 
వయకుత లు    బొంధరొంచుకుని ఒక  అర  

కతలలమీటరు దూరొం  దకర్ేల ‘జోర్చబొంగ్’ 
(Zorbing) అనేదర అటటవొంట ిఒక కీీడ. 

ఒకతొంత పరమాదభర్చతమెనైద.ే అయినపపటిక ీ కతరణ్, లక్షిమలు అొందులల 
పటల్ా నగ్ట, ననేూ, రవి వటర్చని వీడయిో తీస్ూత  ఆనొందరొంచాము. గొం.6.30 లకు 
ర్ోప్ కటర్ దరగ్చ బయలుదరే్టము.   40 కతలలమీటరుల  పరయాణిొంచి బిర్టహ ి

చేరుకునానము. ఇకకడ కూడా  నిగొం గ్ స్ుా హయస్ులలన ే మకటొం. ఇొంతకు 
మునుపు ఒక స్ొందరభొంలల పరే్ొకననటటా  ఈ విశటీ ొంతి గృహొం అలకనొంద నదర 
ఒడుు న ేఉొందర. మనొం ఉనన గదర కతటికలీలనుొంచి ఆ నదరని చూస్ూత  కూరుిొంట ే

ఎనిన గొంటలయినా క్షణాలుగ్ట గడిచి పో తాయి. ముొందుగ్ట బుక్ చసే్ుకునన  
గ్ స్ుా  హయస్ు   మర్ో 9 కతలలమీటరల  దూరొంలలనునన చమోలిలల ఉొందర. 
కేవలొం మర్ో పదరహనేు నిముషటల  పరయాణొంతయ అకకడకు చేరుకోవచుి 
కూడా. అయినపపటకి ీ ఈ పరకృతి సౌొందర్టయనికత   ఆకర్చేతులమె ై ఇకకడ ే

ఆగ్టము.  అయిత ే విడవిిడిగ్ట గదులు ఖాళీ లేక పో వడొంతయ ఒక ేపెదద  గదరలల 
అదనపు పడకలు ఏర్టపటట చేసటరు. ఆ మయరకు రుస్ుములల ర్టయితీ 

ఇచాిరు.   ఇకకడ  మాతరమయ గదరలల టీవి సౌకరయొం ఉొందర. పరపొంచ కప్ ఫుట్ 

బాల్  మాచ్ క చ ొం సేపు చూస ినిదరరొంచాము. 
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ర్ష్ీకేశ్ లో    
30 వ తేద ీగదర ఖాళీ చసే ిఉదయొం గొం.  7 లకు బయలు దేర్టము. 

210 కతలలమీటరుల  పరయాణిొంచి  మధాయహనొం గొం. 2 లకు ర్చషకీేష్ చేర్టము. 
నిగొం విశటీ ొంతి గృహొంలల మూడు గదులు తీస్ుకునానము. ఈ అతిధర గృహొం 
గొంగ్ట నదరమీద నునన 'ర్టొంఝూలా'కు  క ొంచ ొం దూరొంలల ఉొందర. వటర్చ 
ర్ సటా ర్ ొంటటలలన ేభోజనొం చేస ిక ొంచ ొం సేపు విశ్ీమిొంచిన తరువటత ర్టొంఝూలా 
వదదకు చేరుకున ేస్ర్చకత అవతల ఒడుు న గొంగ్ట హారతి కటరయకీమొం జరుగుతూ 

ఉొందర.  
నదర దాట ిఅవతలకు వ ళిల స్మీపొం నుొంచి దర్చవొంచ ేస్మయొం లేదు.  

ఇవతలి ఒడుు నుొంచ ేఆ వడేుకను వీక్షిొంచాము. జయలక్షిమ హ ైదర్టబాద్ నుొండ ి

త చుికునన ఆవునతేి వతుత లు క నిన 

ఇకకడికోస్మని మిగులుి కుొందర. 
అయిత ే గ్టలి ఎకుకవగ్ట వీస్ుత ననొందు 
వలన    దపీొం వ లిగ్చొంచి పరమిదలు 
నదరలల వదలటానికత వీలుకటలేదు.  
పరతాయమానయొంగ్ట అకకడ ే ఉనన గొంగ్ట మాత ఆలయొంలల వ లిగ్చొంచాము.  
క ొంచ ొంసపేు ఆ నదర ఒడుు న ేవిహర్చొంచి, మర్చ క ొంతసపేు అకకడ ిదుకటణాలను 
పర్చశ్రలిొంచి తిర్చగ్చ విశటీ ొంతి గృహొం చరేుకునానము.  

జూలెై 1. నిరీయిొంచబడిన కటరయకీమొం పరకటరొం ఈ ర్ోజు మధాయహనొం 
11 గొంటలకు బయలుదేర్చ, 12 గొంటలకు హర్చదాార్ చేరుక ని,  ర్టతిరకత  అకకడ ే 

బస్చసే ి   మరునాడు ఉదయొం గొం. 6 లకు   ర్ లైేా సేాష్నుకు చేరుకోవటలిా 
ఉొందర. అకకడ నిగొం గ్ సా్ హవుస్ు ఊర్చకత క ొంత  దూరొంగ్ట ఉొందర. పో నీ అొంతకు 
ముొందునన ర్టజ్ డమలక్ా లలన ే  ఉొందామొంట ే వటళీ అద దలు నిగొం వటర్చకొంట ే
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చాలా  ఎకుకవ. ఇకకడ మూడు గదులకు రు. 2400/- లతయ పో గ్ట అకకడ 

రు.4500/- చ లిలొంచాలి. పెైగ్ట  హర్చదాార్ చేరటొంతయట ే వటహనొం ఒపపొందొం 
ముగుస్ుత ొందర.   కనుక ర్ ైలేా సేాష్నుకు ఆరుగురు మనుష్ులు సటమానుతయ 
చేరుకోటానికత వరే్ ే వటహనొం ఏర్టపటట చసే్ుకోవటలి. ఇకకడ (ర్చషకీేష్) వస్తి 

గృహొం, వటళీ ర్ సటా ర్ ొంట్, అొందులల భోజన పదార్టధ లు కూడా చాల 

బాగునానయి. అొంతకు ముొంద ేబృొందొంలలని అొందరొం హర్చదాారులలని అనిన 

దేవటలయాలను, గొంగ్ట హారతిని దర్చవొంచి యునానము. ఇపుపడు పరతేయకతొంచి 

చూడవలసనిదర కూడా ఏమిలేదు.  అొందువలల  మరునాడు  పటర తః స్మయొంలల 
అదనపు శ్ీమ,  నివటర్చొంప సటధ్యమెైన  ఒతితడకిత గుర్చకటకుొండా  ఏ నాలుగు 
గొంటలకో లేచి   తయార్ ై పో యి ర్చషీకషే్ నుొంచ ేనేరుగ్ట హర్చదాార్ ర్ ైలేా సేాష్ను 
(30 కత.మీ) చేర్చత ేఎటాల  ఉొంటటొందర అని పరతిపటదరొంచాడు కతరణ్. హ ైదర్టబాదు, 
ముొంబాయి లాొంటి నగర్టలలల  ఉదయొం వేళలలల  బయలుదరే్ే ర్ ళైీను 
అొందుకోవటానికత, పటతిక ముపెైై కతలలమీటరల దూరొంలల ఉొండే ర్ లైేా సేాష్నల కు 
వ ళీటొం లేదూ! అదర అొందర్చకీ అనుభవమయ కనుక  అొందరొం  ఈ పరతిపటదనని 

ఏకగ్ీీవొంగ్ట ఆమోదరొంచాొం.  
ఈ  నిరీయొం గతర్టతేర జర్చగ్చ పోయినొందువలల ,  ఇక ఆ ర్ోజొంతా 

విశటీ ొంత.ే  పదక ొండు గొంటలకు బయలుదేర్చ, గొంగ్టనదర దాట,ి గ్ీతా మొందరర్ 

ఇతర దరవనీయ  స్థలాలు  తిర్చగ్చ 
'చోటవిటల' హో టలు చేర్టము.  దశే్ొం 
లలని అనిన పటర ొంతాల  భోజనాలకు 
ఇదర పరసదిరధ . చాల రదీదగ్టకూడా  
ఉొంటటొందర. మన కూరగ్టయలు, 

పపుప, సటొంబారు, అననొం పరెుగుతయ తృపిత గ్ట భోజనొం చేసటము. బిలుల  రు. 
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870/-. బస్కు తిర్చగ్చవచిి విశ్ీమిొంచి, పదర ర్ోజులనుొంచి కలగ్ట పులగమెై 
పోయిన వస్ుత వులు, దుస్ుత లు ఎవర్చవి వటరు వేరు చసే్ుకుని బాయగుల 

స్ొంఖయను కుదరొంచి ఒక  కీమొంలల పటెటా కునానము. కతరణ్ కు స్ాలపొంగ్ట జారొం 
వచిిొందర. ఉతతర్టఖొండ్  పరభుతా స్ొంస్థ  దుకటణొంలల లక్షిమ, స్ుపిరయలు 
రుదరా క్షలు,  మర్ేవో  ఆభరణాలు క నుగ్ోలు చేసటరు. వటరు తిర్చగ్చ వచిిన 

వ ొంటన ేపలహార్టలు చేస ివిశ్మీిొంచాము.  
తిరుగర ప్రయాణిం  

 అనుకుననటటల గ్టన ే2 వ  తేద ీ  గొం. 4 ల క ేలేచి, సటననాలు కూడా 
చేస,ి గదులు ఖాళీచేస ి ఆ స్మయొంలల సౌజనయ పూరాకొంగ్ట వటర్చచిిన 
వీడోకలు టీ సేవిొంచి,  వటర్చ ర్చజిసా్రులల మా అభపటర యాలను, స్ూచనలను 
నమోదుచసే ి గత పదర ర్ోజులుగ్ట మాకు ఆతీమయొంగ్ట  ఆతిధ్యమిచిిన 

'గర్టాల్ మొండల్ వికటస్ నిగొం' సిబబొందరకత ధ్నయవటదాలు త లిప,ి  
బయలుదరే్టొం.   గొం. 5.45 కలాల   హర్చదాార్ ర్ ైలేా సేాష్నుకు చేరుకునానము. 
ఇవావలసని బకటయిలు చ లిలొంచి, వటహనొం విడుదల చేస్ుత ననటటా  అవస్రమెనై 

పతరా లపె ై స్ొంతకొంచేస,ి    డ ైవైరు 'విపని్' కు ధ్నయవటదాలతయ వీడోకలు 
పలికటము. 

 స్ర్చగ్టా  గొం 11.45 కు డలిీలలల దరగ్టము. మా స్ాస్థలాలకు బయలుదరే్ ే

ర్ ైళలకు నాలుగు గొంటలకు పెైగ్ట వయవధర ఉొందర. ఆ మధాయహనొం భోజనొం డిలీలలలని 

శ్రవణ భవనులల చేదాద మని ముొంద ే నిశ్ియిొంచాొం. లక్షమి తను పనిచేస ే

స్ొంస్థ   తరఫున అధరకటర్చకొంగ్ట  డలిీల స్ొందర్చవొంచ ే స్ొందరభొంలల తను వటడ ే
వటహనానిన సేాష్నుకు పిలిపొించగ్ట లగ్జేీ అొందులల ఎకతకొంచుకుని కనానట్ 

పేల స్ుకు వ ళాీము. ఒకక పదర నిముషటలు ముొందు వ ళాీమో ఏమో, 
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హో టలులల  వ ొంటన ేటబేులు దకర్చకతొందర. ఇక ఆ తరువటత వచిిన వటళీొంతా 
ప డవ నై కూయలల బయటన ేవేచి ఉొండవలసవిచిిొందర.  

ఆ ర్ోజు ఉదయొం ర్చషకీేష్ లల మయము బయలుదేర్చనపుపడు అకకడ 

ఉషీో గీత స్ుమారు  20 డిగ్ీీలు ఉొండచుి. హర్చదాారులల కూడా ఇొంచుమిొంచు 
అొంత ే ఉొందర. ర్ లైులల స్ర్ ే స్ర్చ, ఎయిర్ కొండషి్న్ కోచ్. డిలీలలల దరగ్ేస్ర్చకత 
ఉషోీ గీత  35 డగి్ీీల వరకు ఉొందర. ఉషీో గీతలల ఈ  హఠటత్ వయతాయస్ొంవలల  
జయలక్షిమ రకతపో టట కూడా అొంత ే హఠటతుత గ్ట పడిపోయి విపర్తీొంగ్ట 
చ మటలు  పటాా యి. ఫలితొంగ్ట పూర్చతగ్ట నీరసిొంచిపోయిొందర.  శ్రవణభవనులల 
కూరుినన తరువటత క దరదగ్ట ఉపుప కలిపని నిమమరస్ొం   సేవిొంపచేస ి
స్పరయలు చయేగ్ట స్ాలపొంగ్ట కోలుకుొందర. కటని వికటరొంగ్ట ఉొండటొంతయ   ఏమీ  
తినలేదు.  తిర్చగ్చ   నిజాముదీదన్  సేాష్ను  చేరుతూ, మారాొంలల కతరణ్, లక్షిమ 
రవి, స్ుపిరయలు,  పరయాణొంలల చదువు కోవటానికత పుస్తకటలు  క నుగ్ోలు 
చేసటరు. సేాష్నుకు  చేర్చన తరువటత కూడా ఎయిర్  కొండషి్న్ తరగతి 

పరయాణీకుల  వేచియుొండే   గదర కతీకతకర్చస ి ఉొండటొంతయ ఆ స్దుపటయానిన 
వినియోగ్చొంచుకోలేక పో యాొం.  పటల టటఫటరొం స్యితొం   పరయాణీకులతయ  రదీదగ్ట 
ఉొండటొంతయ  కూర్ోివటానికత  కూడా స్థలొం లభొంచలేదు. ర్ ొండు   బాయగులను 
చేర్చి  జయలక్షిమ కూర్ోిగ్ట మిగ్చలిన వటరు వొంతులవటర్గీ్ట ఆమెకు స్పరయలు 
చేసటరు.    

టరయిను పటల టటఫటరొం మీదకు వచిినద ే తడవుగ్ట దానోల  కూరుిని 
ఊపరి్చ పీలుికునానము. ముొందుగ్ట బయలుదేర్చన మాకు వీడోకలు చ పుతూ 
కతరణ్, లక్షిమలు వటర్చ టరయిను క రకు నిర్కీ్షణ   క నసటగ్చొంచారు. మా టరయిను 
ఆగ్టీ  దాటటతుొండగ్ట వటర్చ టరయిను బయలు దరే్చనటటల  స్మాచారొం అొందరొందర. 
ఆ మరునాడు జూలెై 3వ తదే ీమా టరయిను నాగపూర్ దాటిన క దరద సపేటకిత 
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వటరు ముొంబ  ైసెొంటరల్ సేాష్నులల దరగ్శేటరు కూడా. ఆ మధాయహనొం గొం.  2.00 
లకు  మయము సికతొందర్టబాదులల దరగ్చ ఎవర్చళలకు వటరొం  చేర్టొం. 

బడ జ ట్ అించనవలు - యదవరధ ఖరుచ ల వివరమరలు 

ఇటటవొంట ి యాతరల విష్యొంలల ఆర్చధక వయవహార్టల నిరాహణకు 
ఎొంతయ పటర ముఖయొం ఉొందర. దేని దేనికత ఎొంత ఖరుి కటవచుి, మొతతొం ఖరుి 
ఎొంత అవుతుొందర అన ేదానిపె ైస్పషా్మెనై అవగ్టహన తపపనిస్ర్చ. వృతిత  పరొంగ్ట 
ఇటటవొంట ియాతరలు నిరాహిొంచ ేవటరు ర్ ైలు, బస్ుా పరయాణానికత,   ఆహార 

పటనీయాలకు మాతరమ ె బాధ్యత వహిసటత రు. వస్తి, గుఱ్ాఱ లు, డోలీలు, 
పలలకలీు, దవేటలయాలలల దరవన, పూజలు, ఇతర వయకతతగత ఖరుిలు ఎవర్చవి 

వటర్ ే భర్చొంచ వలస ి యుొంటటొందర కనుక వటటిపె ై శటసీత యైమెనై ఒక అొంచనా 
తపపనిస్ర్చ. ఊహాజనితాలు పనిక ే ర్టవు. ఈ దృషటా య, ఇదర కవేలొం మా 
వయకతతగతమయ అయినపపటిక,ీ ఎొంతయ క ొంత ఉపయుకతొంగ్ట ఉొండక పో తుొందా అన ే

స్దుదేదశ్ొంతయ మా అొంచనాలు-యదార్టద లు ఇస్ుత నానను.  

పదుద వివరము  అొంచనా యదారధ  
ఖరుి   

 వయతాయస్ొం 

(1) ర్ ైలు టిక టటల    22,546 

     

   22,546                   ---     

(2) హో టళుీ, గ్ సా్ హయస్ులు   22,500 
   

    34,941     + 12,441  

(3) యాతర మొతాత నికత వటహనొం   33,000     
 

    35,351     + 2,351    

(4)గుఱ్ాఱ లు/పలలకీలు/ పో రారుల    10,000    
 

    13,277      + 3,277  
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(5)ఆహార పటనీయాలు            19,800           19,395   -    405 

(6) ఆకసిమక ఖరుిలు   12,000         12,080     +     80                                                          
మొతతొం     1,19,846       ,37,590     17,744   

ప్దుు ల వార ీవివరణ: 

(1)  ముొంద ేక ననవి కనుక అొంచనాతయ నిమితతొం లేదు.  
(2) ముొంద ేబుక్ చేస్ుకునన హర్చదాార్ ర్టజ్ డమలక్ా హో టల్ లల గదరకత రు.  
1500 చ .ొన మూడు గదులకు ర్ోజుకు రు. 4,500 చ .ొన ర్ ొండు ర్ోజులకు రు. 
9,000 అొంచనా. మిగతా 9 ర్టతుర లకు గదరకత కనీస్ రుస్ుము రు.500  

అొంచనాతయ మూడు గదులకు రు.1,500 చ .ొన  (500x3x9)  13,500 అొంచనా 
కటగ్ట నిగొం  గ్ సా్ హయస్ులలల   ఎకటనమీ  తరగతి  గదుల  కనీస్  రుస్ుము 
ర్ోజుకు  రు. 800. ఈ వయతాయస్ొంతయ, తిరుగు పరయాణొంలల హర్చదాారులల బస్ 

రదుద  అయినపపటకి,ీ  అొంచనాకు  ఖరుికు మధ్య వయతాస్ొం ఒక ర్ోజుక ేరు. 
900 ఉననొందున ఆ మయరకు యదారధ ఖరుి, అొంచనాను మిొంచిొందర.  
(౩)   యాతర స్నానహాల స్మయొంలల హర్చదాారులలని టరా వ ల్ ఏజొంటటతయ 
స్ొంపరదరొంచినపుపడు మొదట ఇచిిన అొంచనా రు. 33,000. ఏ కటరణొంచేతనో 
గ్టనీ,  పరయాణొం  మొదలుపటెేా   ముొందు   దీనిని  రు. 26,000 కు 
స్వర్చొంచారు.  చివరకు  ఆ ఎనిమిదర వలేూ మిగలాలి. కటనీ రు.2,351 అదనొం 
తేలిొందర. ఎొందుకొంటే, డిలీలలల వటడిన   మూడు వటహనాలకు చ లిలొంచిన రు.  
4,851/- అొంచనాలల చేరిబడలేదు.  కటని  యదారధ ఖరుిలల చేర్చొందర. మిగతా 
వయతాయస్ొం, వటహనొం అదనొంగ్ట ఒకర్ోజు వటడుకుననొందుకూ,  పదర ర్ోజుల 

పటటట మాకు అొండగ్ట ఉొండ ి ఎొంతయ విశటాస్ొంగ్ట తన విధ్ులను నిరాహిొంచి 
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నొందుకుగ్టనూ  డ ైవైరు  'విపిన్’ కు మా  పిలలలు   కృతజాతా  పూరాకొంగ్ట 
ఇచిినదర 
(4) పరాత పటర ొంతాలలల  నడక భాగ్టనిక ేపో రారుల రుస్ుము అొంచనాకు అొందరొందర 
కటనీ, ర్ ైలేా సేాష్నలలలనూ, హర్చదాారులల హో టలుకు చేరుకోవటానికత గ్టని 

పో రారుల ఖరుిలు అొంచనాలల చేరలేదు. ఒకక డిలీల  సేాష్నలలలన ే ఈ  పదుద  
కతీొంద  రు. 680 హర్చదాారులల మర్ో రు. 300 తయ  మొతతొం 3,277 వయతాయస్ొంలల 
రు. 980 ఇకకడే  తలేిొందర. మిగతా రు.  2,297 లల లక్షమి హేమకుొండ్ వ ళిల 
ర్టవటానికత అొంచనాలలలేని   గుఱ్ఱొం ఖరుి రు. 1000 లు పో ను, అొంచనాకు 
యదార్టధ నికత  నికర  వయతాయస్ొం రు. 1,297 .  
(5) ఇొంట ి నుొండ ి బయలు దేర్చ తిర్చగ్చ ఇొంటకితచరే్చన ర్ోజులతయ కూడా కలిప ి

మొతతొం యాతర 14 ర్ోజులు కటగ్ట ర్టనూ పో నూ పరయాణొంలల  ర్ ైళీహో దా, 
మయము పరయాణిొంచిన తరగతి  ర్ీతాయ పరయాణ కటలొంలల  అనిన భోజన, 
పటనీయాలు,  అలాపహార్టలు ర్ ైలేావటర్ ే స్మకూర్టిరు.  మిగతా 9 
ర్ోజులకు   ఉదయొం అలాపహార్టనికత,  మధాయహన,ర్టతిర భోజనాలకు, కటఫ,ీ ట ీ

లకు గ్టను మనిషికత ర్ోజుకు రు. 300 పటర తిపదరకపె ై మొతతొం పదక ొండు 
ర్ోజులకు, ఆరుగుర్చకత (300x6x11)=19,800 అొంచనా  వయేబడగ్ట యదారధ 
ఖరుి  19,395. విస్మర్చొంచదగ్చన వయతాయస్ొం రు. 405 మాతరమయ.  
(6)  ఈ పదుద  కతీొంద కూడా పెదద  వయతాయస్ొం లేదు. ఒక  మనిషకిత మొతతొం 
యాతరకు గ్టను రు. 2,000 వయకతత గత ఖరుిల కతీొంద (2000 x6) రు.  
12,000  అొంచనా వయేగ్ట యదారధ ఖరుి 12,080/- తిరుగు పరయాణొంలల 
పిలలలు డలిీలలల క నుకుకనన పుస్తకటలు కటనీ, ర్చషకీేష్ లల లక్షిమ, స్ుపిరయలు 
క నుగ్ోలు చసేిన రుదరా క్షలు ఇతర ఆభరణాలు గ్టని అొంచనాలల 
చేరిబడనొందున యదారధ ఖరుిలల కూడా  చేరిలేదు.  
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సింక్షపిి్ింగా 
(ఆరుగరర్ బృిందవనికి) 

  
మొతిిం యాతరకు అించనవ               రు. 1,19,846        

యథవరథ  ఖరుచ                                    రు. 1,37,590 

వోత్వోసిం                                            రు. +17,744  

నికర అింతరిం:           11.48% 

తలసర ్ఖరుచ        రు. 22,931.66 

తలసర ్ఖరుచలో వోత్వోసిం                  రు. +2,890.67 

ప్ ైసమీక్ష వ లిగ్ించిన యదవరథిం:    
పరణాళికలల ఆకసమిక ఖరుిలకు అదనొంగ్ట మర్ో  పదర శటతొం వరకూ 

వ స్ులుబాటట (Cushion)కు కూడా కేటాయిొంచవలస ి ఉొంటటొందర. 
అొంచనాలల ఇవి చేర్ ేఉననవి. దానిపె ైపదర శటతొం కలిపనిా కూడా ఈ మొతతొం 
రు. 1,198.46  మిొంచటానికత వీలులేదు.  తలస్ర్చ ఖరుిలల ఇదర 
విస్మర్చొంపవీలుకటని వయతాయస్మయనని అొంగ్కీర్చొంచాలి. కనుక,   ఇదర   
పరణాళికలల అస్మగీతను,   మౌలిక  లలపటననే చూపుతుననదర. 
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ఆరవ  అధాయయొం 

         

       2010 స్ొంవతారము జూన్, జులెై న లలలల చసేని కేదార్, బదర్ ీ

యాతరలు, వటటి క నసటగ్చొంపుగ్ట పుష్పవనొం (The Valley of Flowers) 
‘ఆలీ’ (Rope Way) లలల చసేిన పరయటనలను గీొంధ్స్థొం చసేినొందువలన 

కలిగ్చన స్ొంతృపిత , ఆస్కతతగ్ట ఆ గీొంధ్ొం చదరవినవటరు స్హృదయొంతయ చేసని 

అభనొందనలు, త లియజసేిన అభపటర యాలతయ లభొంచిన పో ర తాాహొంతయ ఆ 
తరువటత  చేసని మర్చ క నిన యాతరలు, పరయటనల విశేషటలు, అనుభవటలు 
కూడా ఈ  గీొంధానికత అనుస్రణికగ్ట  ప ొందు పరచ ేఉదేదశ్ొంతయ – 

శుకాల ింబర ధ్రిం విషుణ ిం శశివరణిం చతురుాజ్ిం  

ప్రసనో వదనిం ధవోయితే్ సరా విఘ్నోప్ శాింతయి|ే  
అగజ్ానన ప్దవేరకిం గజ్ాననమహర్ో శిం  

అనేకదిం తిం భకాి నవిం ఏక దింత మరప్ాసేహ ే|| 

సరసాతి నమసుి భోిం వరద ేకామరూపణి ి  
విదవోరింభిం కర్షాోమి సదిిధ రావతు మే సదవ || 
ప్దేప్తర విశాలాక్ష ీప్దేకసేరవర్ణనీ  

నితోిం ప్దవేలయా దేవీ సా మాిం ప్ాతు సరసాతీ || 
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వకీతుిండ మహాకాయ కోట ిసూరో సమః ప్రభ 

నిర్ాఘ్ోిం కురుమే దవే సరా కారేోషు సరాదవ || 
 అని పటర ర్చధస్ూత  అొందులకు ఉపకీమిస్ుత నానను.  

2011 స్ొంవతారొం ఫబిరవర్చ 9వ తేదనీ ముొంబయిలలని  మా 
కుమారుని ఇొంటోల  ఒక  చిననవడేుకలల పటల్ా నవలస ి వచిిొందర. ఎలాగూ 
అకకడివరకూ  వ ళుతునానొం  కదా ఆ  కటరయకీమమయదో  ముగ్చశటక తిరుగు 
పరయాణొంలల  ఫబిరవర్చ  11 నుొండ ి 13 వరకు పూణ ేమీదుగ్ట ఆ ర్టషా్రొంలలని 

భీమాశ్ొంకరొం,  నాశికటతరయొంబకొం,  ఘ్ుర షమేశ్ార్ జోయతిర్చలొంగ్టలను  దర్చవొంచుకుని,   
ఔరొంగ్టబాద్  మీదుగ్ట 14 వ తేదకీత  సకితొందర్టబాదు  చేర్టేటటల , తిర్చగ్చ మార్చి 
13వ తేద ీనుొండ ి25వ తదే ీవరకు న ైమిశటరణయొం. వటరణాస,ి గయ, బ దైయనాథ్, 

కోలకతా, పూర్చ, కోణార్క, భువనశే్ార్ మీదుగ్ట హ ైదర్టబాదు చేరుకోవటానికత 
కటరయకీమొం రూప ొందరొంచుకునానను.  తదనుగుణొంగ్ట ర్ ైలు  టకి టటల  ర్చజరుా 
చేశటను.  

అలా  టకి టటల   ర్చజరుా  చసే్ుకుని   ఇొంటకిత తిర్చగ్చ  వచాినో 
లేదో  విజయవటడనుొండ ివచిిన మా బావమర్చదర శీ్ర అచుయతర్టవుగ్టరు,    వటర్చ 
శీ్రమతి స్తయపరస్ూనగ్టరు మా ఇొంటోల  ఉనానరు. మా యాతర  స్నానహాలు 
త లుస్ుకుని తామూ  వసేత  బాగుొంటటొందన ే అభలాష్ను చూచాయగ్ట 
వ లిబుచాిరు. అయిత ేఅపపటకి ేటిక టటల  తీససే్ుకోవటొం అయిపోయినొందువలల  
వతితడ ిచయేలేక పోయారు. గత స్ొంవతారొం చేసని కదేార్, బదర్ ీయాతరలలలన ే

మాతయ కలిస ి యుొండవేటరు. కటనీ, అపుపడు వటరు అమెర్చకటలల తమ 

కుమారుడ ివదద  ఉొండటొంతయ అదర సటధ్యపడలేదు. వటర్చ ఉతాాహానిన గమనిొంచి, 
వటరు మర్ొకక సటర్చ నిరుతాాహొం ప ొందకుొండా ఉొండేొందుకుగ్టను, అపపటిక ీ

మిొంచి పోయినదేమీ లేదనీ,  ఎలాగూ మా ఇదదర్చవీ  పరయాణపు తేద ీనుొంచి 
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33 ర్ోజుల వయవధరలల  ఉపయోగ్చొంచవీలునన, అపూూ వు అయిన  స్రుకయలర్ 

టిక టటల  కనుక, చేయవలసనిదలాల , ఆ బృొందొంలల మర్చ ర్ ొండు పేరుల  జరే్చి, 
మొతతొం నాలుగు టిక టటల  ఒక ే వరుస్లల ఉొండ ే విధ్ొంగ్ట  అపపటకి ే

నిర్టద ర్చొంపబడిన మా ఇదదర్చ  టకి టలను రదుద చేస ి అవస్రమెనై అదనపు 
రుస్ుము చ లిలొంచి  వీలయిత ేఅవ ేతదేీలకు, కటకుొంట ేమర్ో తేదకీత పరయాణొం  
మారుికోవచినీ, ఈ మారుపలను నిరాహిొంచటానికత ర్ ైలేాలల మా మితుర డు శీ్ర 

పొంచాొంగొం చలపతిబాబు గ్టరు ఎలాగూ ఉనానరు కనుక, తదేీల విష్యమె ై 
తాము ఒక నిశ్ియానికత ర్టగలిగ్చత ేఅవస్రమెైన ఏర్టపటటల  చయేగలనని వటర్చని 

పో ర తాహిొంచాను. దీనితయ స్ొంతృపిత  చ ొందర, హ దైర్టబాదులలన ే   ఉొండ ేవటర్చ పెదద  
కుమారుని స్ొంపరదరొంచి  మాతయ ర్టవటానికత తుదర నిరీయానిన ఆ సటయొంతరా నిక ే

త లియజేశటరు. ఆ మరునాడ ే ర్చజర్ేాష్ను కటర్టయలయానికత వ ళిల, 13 తదే ీ
బదులు మార్చి 18వ తదే ీనుొండి 29 వరకు కటరయకీమానిన స్వర్చొంచి మళీీ 
క తతగ్ట టిక టటల  తీస్ుకునానను. 

ఫిబరవర్చ 9 కటరయకీమానికత గ్టను 7వ తదేనీ మధాయహనొం గొం.02.45ని. 

లకు హుసనే్ సటగర్ ఎక్ా పెరస్ులల బయలుదేర్చ  8వ తేద ీఉదయొం గొం 4.50 

ని.లకు ముొంబ  ై చేరుకునానము.  ఆఖర్చ క్షణొంలల మనస్ు మారుికుననదర 
కటబో లు, మొదట  నిశ్ియిొంచుకునన  దానికత భననొంగ్ట ఆ కటరయకీమానికత 
మా పెదద  కుమార్ త చి.సౌ| స్ుధామాధ్వి కూడా వచిిొందర. స్మయ, 
స్ొందర్ౌభచితాయలను   అనుస్ర్చస్ూత   ఫబిరవర్చ 21వ తీదనీ, వటర్చ ర్ ొండవ 

కుమారుని ఉపనయనొం ఆకసిమకొంగ్ట నిరీయిొంచినటటల  త లిపిొందర. ఆ 

స్మయొంలల  తన భరత వటయపటర నిమితతొం  విదశేటల (న జైీర్చయా) లల  ఉనానరు. 
వయవధర  స్ాలపొంగ్ట ఉననొందువలల  ఆ కటరయకీమ ఏర్టపటలలల మా స్హకటర్టనిన 
కోర్చొందర. అొందువలల , అపపటకిే 11వ తేద ీనుొంచి చేయవలసయిునన  యాతర 
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(భీమాశ్ొంకరొం, తరయొంబకొం, ఘ్ుర షమేశ్ార్)   కోస్ొం ముొంబ  ై పూణ,ే నాశిక్ 

ఔరొంగ్టబాదు,  ఔరొంగ్టబాదు సకితొందర్టబాదులకు ర్చజరుా చేస్ుకునన 

పరయాణాలను రదుద చయేిొంచి హుటాహుటని తనతయ పటటట  మమమలీన 
హ ైదర్టబాదుకు  తిరుగు పయనొం  చేయిొంచిొందర.  ఆ విధ్ొంగ్ట ఆ మూడు 
జోయతిర్చలొంగ్టల దరవనొం మర్ొకసటర్చ వటయిదా పడుదర. మార్చి న ల  యాతరకు 
స్ొంబొంధరొంచి కూడా క నిన అవటొంతర్టలు గ్ోచర్చొంచాయి. అయిత ే 
భగవదనుగీహొంవలల  అవనీన  స్కటలొంలల తొలగ్చ యాతర సటధ్యపడిొందర. 

పరయాణపు తేదీకత వటరొం ముొందుగ్టన ేమా బావమర్చదర దొంపతులు 
హ ైదర్టబాదుకు చేరుకునానరు. ఆ వటరొంలల ఒకట ిర్ ొండు సటరుల  స్మావశే్మె ై
దర్చవొంచబో యి ే యాతరా స్థలాలను, ఆయా పరదేశటలలల గడపదగ్చన స్మయొం 
మొదలెైన అొంశటలను, యాతరకు ఇతర ఏర్టపటలను చర్చిొంచుకుని, 
స్మీక్షిొంచుకునానొం. ఆ వటరొంలలన,ే నా చిరకటల మితుర డు  శీ్ర పరమాతుమని 

స్ుబాబర్టవుగ్టర్చని  కలిశటము. వీరు ర్టషా్ర పరభుతా వటణిజయ పనునల శటఖలల 
జాయిొంటట కమీష్నరుగ్ట సవేలొందరొంచి  పదవీ  విరమణచేస ి విశటీ ొంతొంలల 
ఉనానరు. తమ పదవీకటలొంలల, అద ేశటఖలల పనిచసే ి పదవీ విరమణచసేిన   
మా బావమర్చదరగ్టర్చకత  వీరు ఉననతాధరకటర్చ. యావతాభరతదశే్ొం విస్త ృతొం 
గ్టనూ క నిన విదేశటలలలనూ వీరు స్కుటటొంబొంగ్ట  పరయటిొంచి ఉనానరు. తమ 

పరయటనల విశషేటలను, ఆయా పరదశేటలలల దరవనీయస్థలాలూ, ముఖయమెనై 

వయకుత ల, స్ొంస్థల పేరుల , ఫో నునొంబరుల , అొందుబాటటలల నునన వస్తి, భోజన 
స్దుపటయాల  వివర్టలు, మొదలెైన  స్మాచార్టననొంతా కొంపూయటరులల  
భదరపరచి,  ఉతతర్ోతతర్ట  అవి అవస్రమెైనవటర్చకత అొందచయేటొం వటర్చ ఉతతమ 

అభరుచులలల  ఒకట.ి   
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ఈ నేపధ్యొంలల వటర్చతయ మా స్మావేశ్ొం ఎొంతయ పరయోజన కరమెైొందర.  
కోలకతాలల గడప వలసని పూర్చతర్ోజుకు స్మగీమెైన కటరయకీమానిన 
స్ూచిొంచారు. కోలకతా నుొంచి పూర్చ మారాొంలల  బాలాసో ర్ - కటక్ ల మధ్యన 

ఉనన జాజిపూర్ గుర్చొంచి వటరు పరముఖొంగ్ట పరసటత విొంచారు. దీనిని ‘నాభగయ’ 
అని కూడా అొంటారని, అకకడ వ తైర్చణ ి నదర,  మర్ ీ ముఖయొంగ్ట  అషటా దశ్ 

శ్కతతపీఠటలలల ఒకటిగ్ట  పేర్ొకనబడని గ్చర్చజాదవేి ఆలయొం  ఉననటటల , అొందుచతే 

వీలుచేస్ుకుని ఆ పరయాణొంలల ‘జాజిపూర్ ర్ోడుు ’ సేాష్నులల దరగ్చ ఈ క్షతేరా నిన 

కూడా చూస ి అకకడనుొంచి నేరుగ్ట పూర్చ వ ళీవలసినదరగ్ట స్ూచిొంచారు. 
మయము టిక టటల  బుక్ చేస్ుకునన కోలకతా పూర్చ ఎక్ా పెరస్ ‘జాజిపూర్ ర్ోడుు ’ 
సేాష్నుకు త లలవటరు ఝామున గొం.03.24  ని.లకు  చేర్చ  క దరద  క్షణాలపటటట 
నిలుస్ుత ొందర.   

వటర్చ స్ూచనను గ్ౌరవిస్ూత  ఆ సేాష్నులల దరగ్చ జాజిపూర్ చరేుక ని,   
కటరయకీమాలు పూర్చతచేస్ుకుని  తిర్చగ్చ అకకడనుొండ ిపూర్చ చరే్ేవిధ్ొంగ్ట  ఉదయొం 
 గొం.11.02 ని.లకు ‘జాజిపూర్ ర్ోడుు ’ సేాష్ను నుొంచి బయలు దేర్చ మధాయహనొం  
గొం. 02.30 ని.లకు పూర్చ చరే్ ేహయర్ట - పూర్చ   ‘ధయళి’   ఎక్ా పెరస్ులల, కోలకతా 
నుొంచి పూర్చ వరకు అపపటిక ే నిర్టద ర్చొంపబడయిునన  టిక టలను రదుద  
చేయకుొండా, (స్ాభావర్తీాయ నాకు క ొంచ ొం దూకుడు ఎకుకవ. క నిన 

స్ొందర్టభలలల వ నుకట ముొందూ ఆలలచిొంచకుొండా నిరీయాలు తీస్ుకుొంటూ 
ఉొంటాను. ఈ స్రళి  చికుకలు త చిిపటెిాన స్ొందర్టభలు కూడా ఉనానయి. 

దీనికత భననొంగ్ట ననేు తీస్ుకునన అరుద నై మొంచి నిరీయాలలల ఇదకకట.ి 
దూకుడూ, స్ొంయమనాల నడుమ స్మతయలయొం పటటిొంచే సటమర్టధ యనిన 
ఇపుపడిపుపడే అలవరచుకుొంటటనానను)  ‘జాజిపూర్ ర్ోడుద ’ సేాష్ను నుొండ ి

పూర్చకత అదనొంగ్ట టిక టటల  తీస్ుకునానను. అయిత ే ఇవి, నిర్ీక్షణ జాబితాలల 
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5,6,7.8 గ్ట నమోద  ైవునానయి. పరయాణ స్మయానికత ధ్ృవీకర్చొంపబడ ే

అవకటశ్ొం ఉొందర.  
ఆ వటరొంలలన,ే  శీ్ర చివుకుల సతీార్టముడుగ్టర్చ దాార్ట వ దైయనాధ్ 

లలనూ, గయలలనూ  త లుగు త లిసని క్షతేర పుర్ోహతిుల స్మాచారొం, వటర్చ 
ఫో ను నొంబరులు సేకర్చొంచి దగార ఉొంచుకునానను. డాకారు ర్ేమెళల  
అవధానిగ్టరు,  గయలల నిరాహిొంపవలసని పిొండపరదాన కటరయకీమాల  
పటర శ్స్త యొం, ఆవశ్యకతలను వివర్చొంచారు. అకకడ కటగల ఖరుి విష్యమె ైకూడా 
స్ూచనపటర యొంగ్ట ఒక అొంచనా ఇచాిరు. NTVలల పని చేస ే మితుర లు శీ్ర 

వ ొంకటర్టవుగ్టరు న ైమిశటరణయొం గుర్చొంచి అకకడ ఉనన వస్తుల గుర్చొంచి 

ఉపయుకతమెనై స్మాచారొం అొందరొంచారు.   
ప్రా రింభ ప్రయాణిం 

మార్చి 18వ తదేీ ఉదయొం  గొం. 6.45 ని.ల కలాల   ఎవర్చ ఇళీ నుొండ ి

వటళీొం సికతొందర్టబాదు  సేాష్నుకు చేరుకునానొం. నిర్ీీత  స్మయొం గొం.7.20 

ని.ల కలాల  ర్ లైు బయలుదరే్చొందర.  సో దర్చ స్తయ పరస్ూన  (మా బావమర్చదరగ్టర్చ 
శీ్రమతి) ఆ ర్ోజు మధాయహాననికత భోజనొం, ర్టతిరకత అలాపహారొం  సిదధొం చేస్ుక చిి 
పరయాణొంలల  ఆ లలపొం లేకుొండా చసేిొందర. పరయాణొం 26 గొంటల స్ుదీరఘమెైనదర. 
నిర్ీీత స్మయానికత గొంటొంబావు ఆలస్యొంగ్ట మరునాడు ఉదయొం గొం. 11.00 

లకు లకోన చరే్టము. మా పెదదననయయ గ్టర్చ కుమారుడు చి| బిొంబాధ్ర్ CNN-

IBN ఛానల్  తరఫున లకోనలల వీడియో నూయస్ ఎడిటరుగ్ట 
పనిచేస్ుత నానడు. (అొంతకు మునుపు అకకడ ే ఈటవీీ లల క మెర్టమాన్ 

గ్ట పనిచసేేవటడు) మయము వ ళళల  స్మయానికత అతను శ లవుపెటిా  స్ాస్థలొంలల 
ఉనానడు. మా ర్టక గుర్చొంచి  మునుప ే త లిస ి యుొండటొం చేత, సేాష్నుకు 



205 
 

వటహనానిన ఏర్టపటట చేస,ి  డరయివరు ‘బబూల ’  ఫో ను నొంబరు నాకు 
ఇచిియునానడు.  

మయము 19వ తదేీన చేరుకోగ్ట 20వ తదే ీహో లీ అయిొందర. ఉతతర్టదరన 

ఈ పొండుగను అతయొంత ఆనొందోతాాహాలతయ జరుపుకుొంటారు ఆ ఉలాల స్ొం, 
ఆనొందొం, తనమయతాొం తపప ఆ ర్ోజున వటర్చకత మర్ేద ీ పటాదు. సటధారణ 
జనజీవనొం స్త ొంభొంచిపో తుొందర. ఇక  మనలాటి పర్టయటకుల  పటటటల  చ పపనలవి 

కటవు. 2009 లల ఇద ేహో లీ ర్ోజున మయము అలహాబాదులలఉొండటొం జర్చగ్చొందర. 
కనీస్ొం టీ నీళుీ కూడా దకరకని  సిథతిలల  ర్ోజొంతా హో టలుగదరలల దురభరొంగ్ట 
గడపవలస ివచిిొందర. 

ఈ అనుభవొం  మదరలల  తాజాగ్టన ేఉననపపటకి,ీ యాతరకు తేదలీు 
నిరీయిొంచ ే స్మయొంలల ఎొందుకనో ఈ ‘హో లీ’ దృషిాలలకత ర్టలేదు. శీ్ర 

స్ుబాబర్టవుగ్టర్చకత కూడా ఇటటవొంట ి అనుభవొం ఉొండటొంచేత  వటర్చతయ  
స్మావేశ్ొంలల  ఇదర ఒక స్మస్య రూపొంలల  పరముఖొంగ్టన ే చరికు  
వచిిొందర.  ఎొంతయ అసటధారణమెతై ేతపప,  ర్ ైలు మధాయహనొం పన నొండు లలపలే 
లకోన చేరుతుొందని ఆశిసేత , వ ొంటన ే బయలుదేర్చ  మర్ో  ర్ ొండు మూడు 
గొంటలలల   న ైమిశటరణయొం చేరుక ని అకకడ దరవనీయ స్థలాలను వ ొంట వ ొంటన ే

చూససే,ి   తిర్చగ్చ ఆ ర్టతిరక ేలకోనకు చేర్చ  ఆ మరునాట ి కటశ్ర  పరయాణానికత 
గ్టను  సేాష్ను  చరేటానికత ఒకవేళ  అపపటకి ీ వటహనమయద ీదకరకని పర్చసిథతి  

ఉొంట,ే నడిచిపో యిే వీలుగ్ట  సేాష్ను  స్మీపొంలల,  ర్ సటా ర్ ొంటట అనుబొంధ్ొంగ్ట 
నునన ఏదయినా  మొంచి హో టలు చూస్ుకుని  కుదురుకోవలసనిదరగ్ట 
పర్చషటకర్టనిన స్ూచిొంచారు. అలాగ్ే నిశ్ియిొంచుకునానొం. ఇకకడ ేస్మాచార 
పరసటథ నొంలల క ొంత  అొంతరొం చోటట చసే్ుకుననదర. తతాకరణొంగ్ట  ఈ విష్యొం 
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బిొంబాధ్రుకు   స్కటలొంలల త లియ జేయలేక పోయాను. అలాగ్ే తను మాకు 
త లపటలనుకునన కూడా మర్ొక ముఖయ విష్యొం మాకూ  చరేలేదు.  

సేాష్ను బయటకు వచాిక సటమానుతయస్హా   మిగతా బృొందానిన 

ఒకచోట నిలిప ి   ‘బబూల ’కు ఫో ను  చేశటను. వటహనొం నొంబరు, తను 
నిర్ీక్షసి్ుత నన స్థలొం  స్పషా్ొంగ్ట చ పపటొంచేత తేలికగ్టన ేవటహనానిన గుర్చతొంచి,   

ననున నేను  పర్చచయొం చసే్ుకుని, వటహనొంతయ స్హా తిర్చగ్చ బృొందానిన 
చేరుక ని, సటమాను ఎకతకొంచుకుని బయలుదరే్టము. న ైమిశటరణయొం 
వ ళీవలసయిుొందని  త లిసనిపపటిక,ీ వటహనానిన నేరుగ్ట  బిొంబాధ్ర్  
నివటస్ముొండ ే  ‘ఇొందరర్టనగర్’ పటర ొంతొం  వ ైపు పో నిస్ుత నానడు. అొంతకు 
మునుపు  ఒకసటర్చ ఆ నగర్టనిన స్ొందర్చవొంచటొంచేతనూ, ఇొంటర్ నటోల  లకోన 

నగర మాయపును క ొంత  చదరవి యుొండటొం చతేనూ, ఆ నగరొంలల పరధాన 

రహదారుల , కూడళుీ మొదలెైన వటటపిె ై క ొంత అవగ్టహన ఏరపడటొంవలల ,  
ఎొందుకో వయతిర్ేక దరశ్లల వ ళుతుననటటా  అనుమానొం కలిగ్చ “మనొం 
న ైమిశటరణయొం కదా వ ళుతునానొం?” అని డ ైవైరును అడగి్ట. అతను మౌనొంగ్ట 
వటహనొం నడుపుతునానడు. వినబడలేదు కటబో లని మళీీ అడగి్టను. కటనీ 
విచితరొం! అతనికత 'న ైమిశటరణయొం' అొంట ేఅరధమయ కటలేదు. అతనికత అరధొం కటలేదన ే

విష్యొం నాకు అరధమయియే స్ర్చకత చాలా దూరొం వ ళాల ొం. ఆ తరువటత త లిసిొందర. 
అకకడ 'న ైమిశటరణయొం' అొంట ే ఎవర్చక ీ అరధొం కటదని,   ‘నిమిశ్’ అనాలని.  
న ైమిశటరణయొంలల ఉనన గ్టీ మొం పేరు  ‘నిమిశ్’'. మొతాత నికత, మనొం బిొంబాధ్ర్ 

ఇొంటకిత వ ళీటొంలేదని, నరేుగ్ట  ‘నిమిశ్’ కు వ ళిల, ర్టతిరక ే లకోనకు తిర్చగ్చ 
వసటత మని ఈ సటర్చ స్ొందేహాతీతొంగ్ట త లియజసే ి ‘హమమయయ’ అనుకుొంటూ  

ఊపరి్చ పలీుికునానను.  అతను యువకుడు.  సటధ్ుస్ాభావి, పెైగ్ట  స్ునినత 
మనస్ుకడు. విష్యొం త లుస్ుకోకుొండా తొొందరపడ ి వేర్ ే మారాొంలల 
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తీస్ుకువ ళిీనొందుకు పద ే పద ే క్షమాపణలు చ పుతూన ే అస్లు విష్యొం 
బయట పెడుతూ “ఇపుడేొం చదేాద మ”ని అడగి్టడు.   హో లీ వలల  ముఖయొంగ్ట తన 

పర్ోక్షొంలల మాకు కలిగ్ ేఅసౌకరయొం  బిొంబాధ్రుకు త లుస్ు కనుక ఆర్ోజు ర్టతిర 
వటహనొంతయ స్హా న ైమిశటరణయొంలలన ేఉొండిపో యి మరునాడు హో లీ వడేుకలు 
స్దుద మణిగ్ ే సటయొంతర స్మయానికత అకకడ  బయలుదేర్చ  నరేుగ్ట లకోన 

సేాష్నుకు చరేుకున ేవిధ్ొంగ్ట డ ైవైరుకు అపపటకి ే ఆదశేటలు ఇచిి యునానడు.  
స్ర్,ే ఆ విధ్ొంగ్ట న ైమిశటరణయొంలల నిదర చసే ేఅవకటశ్ొం చి| బిొంబాధ్ర్ రూపొంలల  
ఆ శీ్రమనానర్టయణుడ ే కలిపొంచాడనుకుని  “మర్ ీ మొంచిదర. అయిత,ే మర్చ 
సటయొంతరొం దాకట ఎొందుకు? ఎలాగూ బిొంబాధ్ర్ నగరొంలల లేరు  కనుక 
వటర్చొంటకిత వ ళళీ పని కూడా లేదు. అొందుచతే నరేుగ్ట ‘నిమిశ్’  కే  పో నీ”  
అనానను.    

  ‘స్ర్’ే అొంటూనే మళీీ అొంతలలనే అతను అనయమనస్కొంగ్ట 
అయాయడు. అొందుకు కటరణొం స్ులభొంగ్టన ే కనిపటాెగలిగ్టను. ‘నిమిశ్’’కు  
తీర్చగ్టా  సటయొంతరొం కదా వ ళళీ దన ే ఆలలచనలల కదా అతను అొంతవరకు 
ఉనానడు? అొందుకు భననొంగ్ట నేరుగ్ట ‘నిమిశ్’ వ ళుతుననటటల , ర్టతిరకత అకకడ ే 
ఉొంటటననటటల , తన ఇొంటోల  చ పపలేదననమాట.ఈ ఆకసిమక మారుప ఫో నులల  
త లియజేస ే వీలుననపటకి,ీ ఒక ర్టతిర బస్కు అవస్రమెైన దుస్ుత లు  ఇతర 

వస్ుత వులెైనా త చుికోవటలి. పెైగ్ట, మరునాడు వటళీకు ముఖయమెనై 

పరాదరనొం. విధర నిరాహణా ధ్రమొం పటటిొంచవలసని  కటరణొంగ్ట తను వటర్చతయ 
ఉొండలేక పో యినా, భార్టయబిడులకు చతేిలల ఏమయినా ఉొంచటొం దాార్ట 
గృహస్ుత  ధ్రమొం కూడా పటటిొంచాలి కదా. ఇలా అనకే స్ొందహేాలు 
చుటటా ముటాగ్ట  అతనిన ేస్ూటిగ్ట అడిగ్శేటను.  అనినొంటకి ీ అతను 'లేదన'ే 

స్మాధానమయ చేపటపడు. "భలే వటడవియాయ ‘బబూల ’! దీనికోస్మా, ఇొంతగ్ట 
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ఆలలచిస్ుత నానవు?  స్ర్!ే అయిన ఆలశ్యొం ఎలాగ్ో అయిొందర. మర్చక ొంచ ొం 
సేపయినా మిొంచిపోయిొందమేీ లేదు.  ఎొంత దూరమెైనాగ్టనీ, ఫరవటలేదు,  
నేరుగ్ట మీ ఇొంటకిత పో నియ్ బొండనిి." అనానను. అలాగ్ ే పో నిచాిడు. నా 
చనువుకూ, సౌజనాయనికత అతను ఎొంతయ స్ొంతయషిొంచాడు. అతని నివటస్ొం 
కూడా మయము పరయాణిొంచ ే పరధానమార్టా నికత చేరువలలన ే ఉొండటొంచతే పదెద  
ఆలస్యొం కటలేదు.  మధాయహనొం స్ర్చగ్టా  పన నొండు గొంటలవుతుొండగ్ట లకోన 

నగర శివటరుల  దాటాము.        
న ైమిశారణోిం – తపో్ భూమి 
   జీవితొంలల కనీస్ొం ఒకసటరయినా శీ్ర స్తయనార్టయణసటామి వరతొం   
చేయనివటరు కటనీ,  ఆ వరతొం చేస్ుత ొండగ్ట చూడనివటరు కటనీ  లేదా ఆ వరత కథ 

శ్ీదధగ్ట వినని వటరు కటనీ  ఉొండరొంట ేఅతిశ్యోకతత కటదు. అలాొంట ివటర్చకత, ఆ 
వరత కధ్ మొదట ిఅధాయయొంలలని ఈ మొదట ిశోల కొం స్ుపర్చచితొం.  

 శోల |  ఏకదవ న ైమిశారణయో ఋషయశశశనకాదయః  
       ప్ప్రచుచరాగతిం సరేా సూతిం ప్ౌరాణికిం ఖలు||  

ఎవర్ ీ స్ూత మహాముని? ఎవరు శుక, శౌనకటదర మహా ఋష్ులు?  

పరపొంచొంలల  అరణాయలు ఎనోనఉొండగ్ట వటళుీ ఈ న ైమిశటరణయొంలలన ే

ఎొందుకునానరు? అకకడ వీర్చకేమిపని? ఇటటవొంట ిపరశ్నలు, ఏవో పనిలేకనో 
లేక అజాా నొంతయనో వసేినవి కటకప తే, స్మాధానొం ఆస్కతతదాయకొంగ్ట ఉొంటటొందర. 
ఆ ఆస్కతతనుొండ ే ఈ పటర ొంతానిన ఒకసటర్చ  దర్చవొంచాలన ే ఉతాాహొం  కలుగు 
తుొందర.  అలా కలిగ్చన ఉతాాహమయ మా ఈ పరయటనకు పేరరణ. 

సథ ల ప్ురాణిం  

కలియుగ్టరొంభొంలల, ఈ యుగలక్షణాల పటల  తీవర భయాొందోళనలకు  
గుర్ నై మునులు, మహరుే లు, తాము  తపస్ుాలు, యజా  యాగ్టదులు 
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చేస్ుక నుటకు కలి పరభావొం లేని పరదశే్ొం చూపమని పటర ర్చధొంపగ్ట, స్ృషిాకరత 
యయిన బరహమ, దరభలతయ చయేబడని ఒక చకటీ నిన అనొంతొంలలకత  విడచిి, 
“ఇదర ఎకకడపడ ినిలుస్ుత ొందో  ఆ పరదేశటనిన మీ తపో భూమిగ్ట గుర్చతొంచొండ”ి అని 

స్ూచిొంచగ్ట, అొందరూ ఆ చకీగమనానిన అనుస్ర్చొంచి సటగ్టరుట. ఆ విధ్ొంగ్ట, 
స్ాయొంభూ మొండలొంనుొండ ిబయలుదరే్చన ఆ ‘దరవయవిశేష్ొం’ పరమయషిా, స్ూరయ,  
చొందర మొండలాలు దాటి భూమిపెై  పడని పరదేశ్మయ 'న మైిశటరణయొం' గ్ట పరసదిరధ  
గ్టొంచినదర.  ఏ న ైమిశటరణయొంలలన తై ే ‘శీ్రమదాభగవతొం’ రచిొంచార్ో  ఆ 
భాగవతొంలలన ే వటయస్ భగవటనుడు  స్ాయొంగ్ట ఆ పరదశేటనిన కూడా 
పరసటత విొంచారు.  ఉదాహరణకు  పరథమ స్కొంధ్ొం, పరధ్మ అధాయయొం, నాలావ 

శోల కొం ఇలా ఉొందర.  
 శోల .  ఓిం న ైమిశ ేఅనిమిష క్షేత్ేర ఋషయః శశనకాదయః  

              సతిరిం సారాే య లోకాయ సహసర సమ మాసత |  

ఈ శోల కటనిన, “న ైమిశటరణయొం నొందు శౌనకటదర మహా మునులు స్ార్ోల క 

గ్ీయమానుొండగు హర్చొం జేరు క ఱ్కు స్హస్ర వరేొంబులనుషటా న కటలొంబుకటగల 

స్తత సై్జాికొంబ నై యాగొంబు సేయుచుొండరి్చ” అని శీ్ర బమెమర పో తనామాతుయలు 
ఆొంధీరకర్చొంచారు. ఇొంకట – 

          కొం|   “పుణయొంబ  ైముని వలలభ  

                  గణయొంబ  ైకుస్ుమ ఫలవికట యోతిథతసట 
                  దుా ణయొంబ ,ై న ైమిశటఖాయ  
                  రణయొంబు నుతిొంపదగు నరణయొంబులలలన్”  
"పుణయవొంతమూ, తాపసో తతములకు శ్రణయమె ై పుష్ప ఫల భర్చత 

తరువర్ణేయమూ  అయిన న ైమిశ్ము అన ేపరేు గల అరణయొం అరణాయలనినొంటిక ీ
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అగీగణయమె ైఅలర్టరుతూ ఉొండ,ి మహామునుల చతే ప గడ తగ్చనదరగ్ట ఉననదర" 
అొంటూ అస్లు పుర్టణొంలలనికత మనలను తీస్ుకువ ళళీ ముొందు, ఇొంకట 
విసటత రొంగ్ట వర్చీసటత రు  భాగవతయతతముడ నై పో తనామాతుయలు.  “మఱి్యును”  
అొంటూ ఆ వరీన ఇలా సటగుతుొందర.  
“మధ్ువ ైర ్మిందిరింబరనుబో లె మాధ్వీ మనేధ్ హితింబ ై,  
బరహేగేహింబరనుింబో లె శారదవనిాతింబ ,ై  
నీలగళ్ సభా నికేతనింబరనుింబో లె,  

వహిో వరుణ సమీరణ చిందర రుదర హ ైమవతీ కుబేర వృషభ గాలవ 

శాిండిలో ప్ాశుప్త నటిప్టల మిండితింబ ,ై  
జ్లభదే ి భవనింబరనుింబో లె, న ైరావత్వమృత రింభా గణికాభిరామింబ ,ై  
మరరాసుర నిలయింబరనుింబో లె, నునేతి రాక్షస వింశసింకులింబ ై,  
ధ్నదవగారింబరలునుింబో లె, శింఖ, ప్దేకుిండ, మరకుింద సుిందరింబ ,ై  
రఘ్రరామర యరదధ ింబరనుింబో లె, నిరింతర శరానల శిఖా బహుళ్ింబ ,ై   
ప్రశురామర భిండనింబరనుింబో లె, నరుజ ననదేాడింబ ,ై  
దవనవ సింగాీ మింబరనుింబో లె, నర్షఠ  జ్ింభ నికుింభ శకిి యరకిింబ ,ై  
కౌరవ సింగరింబరనుింబో లె, దోర ణవరుజ న కించసోిందన కదింబ సమేతింబ ,ై  
కరుణ  కలహింబరనుింబో లె, మహో నోత శలో సహకారింబ ,ై  
సమరదర సమతు బింధ్నింబరనుింబో లె, నలనీల ప్నసాదోదిర ప్రదపీితింబ ,ై  
భరు భజ్నింబరనుింబో లె, నవనవ శలక లేఖా ఫలితింబ ,ై  
మరుని కోదిండింబరనుిం బో లె, బరనవోగా శిల్లమరఖ భూష్ితింబ ,ై  
నరసిింహ రూప్ింబరనుింబో లె, గేసర కరజ్ా కాింతింబ  ై 
నవటో   రింగింబరనుిం బో లె, నట నట ీసుష్ిరానిాతింబ  ై 
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శ ైలజ్ా నిటలింబరనుింబో లె, జ్ిందన కరూార తిలకాలింకృతమ ై, 
వరాోగింబరనుింబో లె,  

నిిందర బాణవసన మేఘ్ కరక కమనీయింబ  ై నిగమింబరనుింబో లె, 
గాయతీర విరాజితింబ ,ై  
మహా కావోింబరనుింబో లె, సరల మృదులత్వ కలితింబ ,ై  
వినత్వ నిలయింబరనుింబో లె, సువరణరుచిరింబ  ై 
యమరావతీ ప్ురింబరనుింబో లె, సుమననలలితింబ  ై
క ైట భోదో ోగింబరనుింబో లె, మధ్ుమా నిాతింబ ,ై   
ప్ురుషో తిమ సమవనింబరనుబో లె, నమృత ఫలదింబ ,ై  
ధ్నింజ్య సమీకరణింనుింబో లె, నభరిం కష ప్రాగింబ  ై 
వ ైకుింఠ ప్ురింబరనుింబో లె, ఖడే ప్ుిండరీక విలసితింబ  ై 
నింద ఘ్నషింబరనుింబో లె, కృషణ  సారసుధ్రింబ  ై 
లింకా నగరమరనుింబో లె, రామ మహషి్ ీప్ించక సమించితింబ  ై 
సుగీీవ స్ైనోింబరనుింబో లె, గజ్ గవయ శరభ శలభితింబ  ై   
నవరాయణ సాథ నింబరనుింబో లె,  నీలకింఠ కౌశిక భరదవాజ్ తితిిర్ భాసురింబ  ై 
మహా భారతింబరనుింబో లె, నేక చకీ బక కింక ధారిరాషిర శకుని నకుల సించవర 

సమిేళితింబ  ై 
సూరో రధ్ింబరనుింబో లె, సురుతర ప్రవాహింబ  ై 
జ్లభ కాల సిందవ మరహూరిింబరనుిం బో లె, బహు వితత జ్ాతి సామనసోింబ  ై  
యొప్ుా న ైమిశారణోింబను శీ్ర విషుణ  క్షేతరింబర”   

తన రచనలలల  పో తనకు అలొంకటర పీరతి ఎకుకవనీ, అనుపటర సటదర 
శ్బాద లొంకటర్టలను విర్చవిగ్ట వటడతారని కవి పొండతిుల, సటహితీ విమరవకుల 

విశేలష్ణ.  పెైన ఉదహర్చొంచిన ఖొండొం  ఈ శ్బాద లొంకటర పరయోగ్టనికత 
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పర్టకటష్ఠ  యనదగ్చనదరగ్ట నుననదర.   ఒక పరదశేటనిన వర్చీొంచటానికత ఆొంధ్ర  
సటరస్ాతొంలల ఎనిన ఉపమాన, ఉపమయయాలునానయో, వటటనినటినీ 

ఉపయోగ్చొంచి కూర్చి న ఉపమాలొంకటర స్మాహార్టనిన  స్ుదరీఘ 
స్మాసటలొంకటర్టలతయ మయళవిొంచిన  తీరు, ఆ పటర ొంత వ భైవటనిన, మనోహర 

దృశ్యొంగ్ట ఆవిష్కర్చొంచటమయ కటక  కవితా పటర భవటనిన భాసలిలజేసిొందని కూడా 
చ పపవచుి.పౌర్టణిక కోణొంలల  పర్చశ్రలిొంచగ్ట  భారతావనిలల తొమిమదర అరణయ 
పటర ొంతాలు తపో వనాలుగ్ట పరసదిరధగ్టొంచినవని త లుస్ుత ననదర. ఇవి న ైమిశటరణయొం. 
దొండక, సెైొంధ్వ, జొంబు, పుష్కర, ఉతపల, గురుజొంఘ్ాల, అరుతుపర, బదర్ ీ

వనాలుగ్ట చ పపబడాు యి. అలాగ్ ే  స్ాయొంవయకత విష్ుీ  క్షతేరా లు  ఎనిమిదర.   
అవి, తిరుమల,  శీ్రరొంగొం, శీ్రముషీ్ొం , తయతాదరర, సటలగ్టీ మొం,, పుష్కరలతయ పటటట 
మళీీ ఇకకడ కూడా న ైమిశటరణయొం.  బదర్లీుగ్ట చ పపబడాు యి. అలా ర్ ొండు 
విధాలుగ్ట న మైిశటరణయొం,  బదర్ీలు పటర ముఖయతను  స్ొంతర్చొంచుకుననవి. వదే 
వటయస్ుడు న ైమిశటరణయొంలల శీ్రమదాభగవతానిన రచిొంచి, మహాభారత రచనను 
బదర్లీల చయేటొం కటకతాళీయొం కటదనీ, దానిక క పౌర్టణిక   
తాతపరయొం ఉననటటల  దీనివలల  స్పషా్మవుతుననదర. 
      శోల .  వాోసాయ విషుణ  రూప్ాయ వాోస రూప్ాయ విషణ వ ే 

 నమో వ  ైబరహేనిధ్యి ేవాశిసాి య నమో నమః  
వటయస్ుడ ే విష్ుీ వు, విష్ుీ వ ే వటయస్ుడు. న ైమిశటరణయొంవలెన ే బదర్ ీ కూడా 
సటక్షాతూత  విష్ుీ   స్ారూపమె ైఉొండటమయ దీనికత  కటరణొంగ్ట గీహిొంచవచుి. 
న ైమిశారణోిం -  భౌగోళిక సిథ తి 

ఇదర ఉతతరపరదశే్ ర్టషా్ర  ర్టజధాని లకోనకు వటయవయ దరశ్లల 98 

కతలలమీటరల దూరొంలలని సతీాపూర్ జిలాల లల ఉొందర. లకోన- డిలీల 24 న ొంబరు 
జాతీయ రహదార్చలల 58 కతలలమీటరల వదద  సిదయహ లి అన ే  పరదశే్ కూడలిలల 
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ఎడమవ పైు  మళాీలి.  అలా 29 కతలలమీటరుల   వ ళీగ్ట ‘కథర’ అన ేగ్టీ మొం వదద  
మర్ో కూడలిలల మళీీ ఎడమ వ ైపునకు మళాీలి. ఆ మారాొం పటర రొంభొంలలన ే“శీ్ర 

బాలాజీ మొందరర్, విజయవటడ” అని త లుగులల చ కకబడ ిఉనన అక్షర్టలతయ ఒక 

శిలా (సిమెొంట్) తయరణొం ఉొంటటొందర. ఆ మారాొంలల మర్ో 11 కతలలమీటరుల  
పరయాణిొంచగ్ట   'నిమిశ్' గ్టీ మొం చరేుకుొంటాము.  ఇక ఆ గ్టీ మ పర్చస్ర్టలనీన 

పవితరమెనై న ైమిశటరణయమయ. స్ర్చగ్టా  ర్ ొండు గొంటలకు న ైమిశటరణయొం చరే్టము. 
ఇకకడ  వ ైఖానస్ స్మాజొం, విజయవటడ శటఖ వటర్చచ ేనిరాహిొంప బడుచునన 

శీ్ర వ ొంకటేశ్ారసటామి ఆలయొం గుర్చొంచి ముొందుగ్ట చ పుపకోవటలి. 

  స్ుమారు  18–19 స్ొంవతార్టల 

కతీతొం ఇదర  నిర్చమొంపబడిొందర. ఈ 

దేవటలయొంలల సబిబొందర సటథ నికులే 
అయినపపటిక ీ పూజారులు మాతరొం 
త లుగువటరు.  క ొంచ ొం తమిళొం కూడా 
త లుస్ు. మర్ీ ముఖయొంగ్ట 
చ పుపకోవలసనిదర ఆ దవేటలయొం నిరాహసి్ుత నన 'మాతాజీ' గుర్చొంచి. ఈమె 

పూరానామొం ‘ర్టమానుజ కుమార్చ’. యౌవనొం లలన ే   స్నాయస్ొం సీాకర్చొంచి 

వ ైఖానస్ స్మాజొం వటర్చ అభయరధన మయరకు ఈ దేవటలయొం 
నిర్చమొంచినపపటనిుొంచ అకకడన ే ఉొంటూ సటామి సేవక ే పూర్చతగ్ట అొంకతతమెనై 

పరమ భకుత ర్టలు. ఆలయ పటర ొంగణానిన ఆనుకుని ఉనన పరదేశ్ొంలల 
ఒక పూదోట మధ్యస్థొంగ్ట పరీశటలను బో లిన  ఆశ్మీానిన  నిర్చమొంచుకుని  

అొందులల  ధాయనొం  చేస్ూత   ఉొంటార్మీ.ె 

ఆశ్ీమ ఆవరణలలన ే ఒకవ ైపు గ్ోశటల, అొందులల వతాములతయ స్హా 

క నిన గ్ోవులు ఉనానయి. ఆలయ పరధాన పరవశే్ దాార్టనికత వ లుపల లక్షమమ 
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స్మయతుడ నై శీ్ర మహావిష్ుీ వు   శేష్శ్యాయ 
శ్యనుడ  ై ఉనన  పటలకడలి    ఇొంకట 
గజేొందరమోక్షొం ఇతాయదులు ఇతివృతత ొంగ్ట ‘పటల సా్ర్ 

ఆఫ్ పటర్చస్’(Plaster of Paris) పదారధొంతయ  
రూప ొందరొంపబడిన  విగీహాలతయ ఏర్టపటట చేసని 

దృశటయలు, స్ొందరవకులలల భకతత తతపరతా 
భావటలను  ఇనుమడిొంపజేసటత యి.   

పరధాన ఆలయానిన ఆనుకుని ఉనన పరదేశ్ొంలల త లుగు  వణిక్ 

పరముఖులు శీ్ర గీొంధర స్ుబాబర్టవుశేషీిాగ్టర్చ దాతృతాొంతయ నిర్చమొంచిన 
కళాయణమొంటపొం ఉననదర. ఇొందులల వివటహాదర శుభకటర్టయలు కూడా 
నిరాహిొంచవచుిను. మయము ఉనన స్మయొంలల, ఓడశిట  ర్టషా్రొం నుొంచి 

వచిిన సటధ్ుస్ొంతులు, భకతజనులతయ కూడని పెదద  బృొందమొకట ి ఈ 

కళాయణమొంటపొంలల వటర్చ భాష్లల, స్ొంగ్ీతవటదయ స్హతిొంగ్ట శటీ వయొంగ్ట 
శీ్రమదాభగవత పటర్టయణ స్పటత హొం చేస్ుత నానరు.  

ఈ దేవసటథ నొంవటర్చ ఆధనీొంలల స్ుమారు ముపైయి వరకూ గదులు 
ఉనానయి. న ైమిశటరణయొం  స్ొందరవనకు వచేి భకుత లొందర్చక ీ వీటలిల పటర ొంతీయ, 
భాషట, వరీ  భదేాలకతీతొంగ్ట వస్తి సౌకర్టయలను కలిపస్ుత నానరు. 
నామమాతరపు అద దకు ఇవి లభసటత యి. వచిిన భకుత లొందర్చక ీ మాతాజీ 

సటాగతొం పలికత ఈ సౌకర్టయలను స్ాయొంగ్ట పరయవకే్షిసటత రు. నితాయననదాన 

కటరయకీమొం స్ర్ ే స్ర్చ. అయిత,ే భకుత లు తమ ర్టకను బృొందొంలలని స్భుయల 

స్ొంఖయతయస్హా  స్ముచితమయినొంత ముొందుగ్ట త లియజేయవలస ి
ఉొంటటొందర.  వీర్చ ఫో ను నొంబరు – 09415766122.   
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ఆ విధ్ొంగ్ట మయము కూడా మా ర్టకను ముొంద ేత లియజసే,ి అకకడకు 
చేరుకునన వ ొంటన ే మాతాజీకత   పర్చచయొం చేస్ుకుని మాకు కేటాయిొంచ 
బడని గదులలల  సిథరపడిన పిదప భోజనశటలకు చేరుకునానము.  అకకడ మా 
కుటటొంబ మితుర లు శీ్రమాన్ శీిమతితరుమల శేషటచారుయలుగ్టరు వటర్చ ధ్రమపతిన 

శీ్రమతి ర్టధ్గ్టర్చతయ స్హా దరవనమిచాిరు. వీరు హ ైదర్టబాదులల చ ైతనయ 
కళాశటలలల చర్చతయర పనాయస్కులుగ్ట  పదవీవిరమణ ప ొందరయునానరు.  వటర్చతయ 
పటటటగ్ట వటర్చ స్హ  ఆర్చధక శటసోత ర పనాయస్కుర్టలు శీ్రమతి జానకత గ్టరు,  ఆమ ె 
భరత  శీ్ర క లైాస్పతి గ్టరు కూడా ఉనానరు. మా కుమార్ త చి. సౌ| లక్షమమభవటని, 
ఆమ ె భరత చి. విజయ్ గ్ోపటల్,  ఆ  కళాశటల పూరా విదాయరుద లు, వీర్చవుర్చక ీ

శిష్ుయలు. ఆ పవితర పరదేశ్ొంలల సటక్షాతుత  గురువులెైన వటర్చతయపటటట  మయమూ 
ఉొండటొం ఎొంతయ ఆనొందొం కలిగ్చొంచిొందర.  
గోమతీ నది 

భోజనానొంతరొం క దరద  సపేు విశ్ీమిొంచి గ్ోమతీ తీర్టనికత వ ళాీము. 
గ్ోలలకొంలల ఉదభవిొంచిన ఈ నదర స్తయయుగొంలల స్ాచిమెనై క్షమర్టనిన 

పరవహిొంపజసే్ూత , ఋష్ులు, మునుల ఆకలి దపుపలను తీరుస్ూత  ఉొండేదట. 

కలి పరభావొంచతే   ఆ క్షమరొం జలొంగ్ట మార్చనపపటిక,ీ దనీి  పటర శ్సటత యనికత, 
పవితరతకు ఏ మాతరొం లలటట ర్టలేదు. దశే్ొంలలని పరముఖ పుణయనదుల స్రస్న 

దీనికత కూడా స్ముచితమెనై సటథ నొం ఉొందర. ఈ నదరలలని ఇస్ుక ర్ణేువులు 
బొంగ్టరు, వ ొండ ి వర్టీ లలల  కలగలిస ిఉొంటాయి.  భకుత లు ఈ ఇస్ుకను సేకర్చొంచి 

తమ ఇొండలలలని తులస ికోటలలల  ఉొంచి పూజిసటత రు. 
ఆ నదరలల స్ొంకలప పూరాకొంగ్ట  పుణయసటననమాచర్చొంచి, అకకడి 

పుర్ోహతిులకు దక్షణిలు స్మర్చపొంచి తిర్చగ్చ బస్కు చేర్టము. ఆ తరువటత 

అకకడ దర్చవొంచవలసని పరదేశటలలల  ముఖయమెనైటటవొంట ి చకీతీరథొం, వటయస్గద ద , 
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స్ూతగద ద , హనుమొంతుని ఆలయొం, లలితాదేవి ఆలయొం మొదలెైనవి 

దర్చవొంచాొం.   
చక ీతీరథిం  

దరభలతయచేయబడ ి బరహమచ ే విస్రబడని  ‘దరవయవిశషే్ొం’   పడని 

పరదశే్ొం మొతతొంగ్ట న ైమిశటరణయమెైత,ే స్ర్చగ్టా   అదర పడని బిొందువులల ఈ 

‘చకీతీరథొం’ ఏరపొండిొందట. దవేతలు స్యితొం దీని దరవనానికత ఉతాాహ 

పడతారట. ఈ తీరథొం చుటూా  విఘననశ్ార, బదర్నీార్టయణ, దవేటలయాలు, 
పరధాన దాార్టనికత బయట మహాకటళీ, వీర్టొంజనేయ, శీ్ర ర్టధాకృషీ్ మొందరర్టలు 
ఉనానయి.  

గ్ోమతీ తీరొంలల మాకు తారస్పడని జాా నస్ొంపనునడయిన  ఒక 

సటధ్ువు దాార్ట ఈ తీరథొంలలని జలొం యొకక పవితరత దృషటా య కవేలొం తలపె ై
చలుల కోవటొం (మారున సటననొం), ఆచమానొం చేయటమయ తపప కటళుీ కడగటొం, 
సటననొంచేయటొం నిషిదధమని త లిసిొందర. అయినపపటకి,ీ మయము ఈ తీర్టథ నిన 

దర్చవొంచ ేస్మయొంలల క ొందరు శుభరొంగ్ట ఈత ే క డుతునానరు.  అదర  చూస ి

కూడా  ఏ భకుత లెైనా ఆ తీరథొంతయ ఆచమానొం చేయగలర్ట? భకుత లు తమకు 
తాముగ్ట ఎొంతయ క ొంత దక్షణి రూపొంలల ఇచేివరకూ ఆగకుొండా, పడీిొంపులకు 
ఒడగిటేా ఈ తీరథొం వదద  ఉొండ ేపొండాలకు కటనీ, పుర్ోహతిులకు కటనీ, తమకు 
జీవనోపటధర కలిపస్ుత నన ఈ తీరథ పవితరతను, పర్చరక్షిొంచాలనిగ్టనీ, 
పటర్చశుధాయనిన పటటిొంచాలనిగ్టనీ  లేకపో వటొం భకుత ల మనోభావటలను 
నొపిపస్ుత ొందర.   
వాోస గద ు  
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   మొదట,  ఒక ే ర్టశిగ్ట నునన వేదాలను, వేద వటయస్ుడు, అగ్చన, వటయు, 
ఆదరతయ, సో మ స్ారూపటలెైన   ఋక్, 

యజు, అధ్రా, సటమ మన ే నాలుగు 
భాగ్టలుగ్ట చేస,ి తన పిరయ 

శిష్ుయలెైనటటవొంట ి పెలై, వ ైశ్ొం పటయన, 

జ ైమిని, స్ుమొంత మహరుే లకు బో ధరొంచిన 

స్థలమయ ఈ వటయస్ గద ద .  శీ్రమదాభగవతొం, 
అషటా దశ్ పుర్టణాలు, శీ్ర విష్ుీ  స్హస్రనామసోత తరొం  వేదవటయస్ుడు రచిొంచినదర 
ఇకకడ.ే  ఇకకడ వటయస్మహర్చే, శుకమహరుే ల విగీహాలు ఉనానయి.    

సూత గద ు   
నానా విధాలెైన వృక్షాలతయ, లతలతయ, మృగ్టలతయ, పక్షులతయ నిొండ ి

పరమ పవితరమె,ై లుపతముకటని చ ైతనయమయ స్ారూపముగ్టగల శీ్ర విష్ుీ  

క్షేతరమెైన ఆ న ైమిశటరణయొంలల శౌనకుడు మొదలెైన మహా మునులు 
స్ారాలలకమునొందు గ్టనము చేయబడువటడు, భకుత లచ ే స్దా 
దాయనిొంపబడువటడు అగు శీ్రహర్చ స్నినధరని చేరుక నుటకు కోర్చనవటర్  ై వయేి 

స్ొంవతార్టల పరయొంతొం క నసటగ్ ే 'స్తత 'ై యాగొంచసే్ూత  నితయమూ ఆచర్చొంచవేి, 

న ైమితితకటలెైనపపటకి,ీ ఒక నిమితతమె ైఆచర్చొంచబడ ేహోమాదులను నిరార్చతొంచిన 
వటర్  ైఒక పటర తఃకటలమొందు,  స్ూత మహా ముని వదదకు చేర్చ – 

చ.   అలసులు మిందబరదిధ యరతు లలాతరాయరవు లుగీ రోగ సిం     
       కలితులు మింద భాగరోలు సుకరేమర లెవిాయర జే్యజ్ాలరీ   
       కలియరగమిందు మానవులు గావున న యోది సరా సౌఖోమ ై యలవడు? 

నేమిటింబొ డమర నవతేకు శాింతి? మరనీిందర చ ప్ావే.     
మునీొందరా ! ఈ కలియుగొంలల మానవులు సో మరులు, మొందబుదుధ లు, 
మొందభాగుయలు, అలాపయుష్ుకలు, నానావిధ్ములెైన భయొంకర వటయధ్ులతయ 
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పీడిొంపబడుచునన దురదృషా్వొంతులు. స్తాకరయములేవీ  చేయటానికత  
స్మరుధ లుగ్టకునానరు. అొందువలల    వటర్చకత స్మస్త  స్ుఖములను ఏదర 
కలిగ్చొంచజాలినదో , ఏదర వటర్చ ఆతమలకు శటొంతిని పరసటదరొంచగలదో  అటటవొంట ి

మార్టా నిన మాకు త లియజయేవలసనిదర” అని పటర ర్చధొంచగ్ట –   
నిరమలమెనై మనస్ుా గలవటడూ, విజాా న విశషే్ొం చేత వదేాలనూ, 

పుర్టణాలనూ, ఇతిహాసటలనూ, పొండిొంచుకుననవటడూ, అనొంతమెైన 

కటరుణయొంతయ నిొండనివటడూ,  శీ్రమనానర్టయణుని  స్దుా ణ స్మూహానిన స్దా 
స్ొంకరీ్చతొంచవేటడూ అయిన  స్ూత మహాముని ఈ పటర రధనలకు  పరస్నునడ ,ై  
ఈనాడు మనొం విొంటటననటటవొంట ిఅషటా దశ్ పుర్టణాలనూ, స్కల శటసటత ర లనూ, 
వటటిలలని విజాా నసటర్టనిన  మానవటళి  శేీయస్ుాక  ై మొటామొదటిసటర్చగ్ట  
ఇకకడనుొంచ ే పరవహిొంపజసేటడు. ఈ బో ధ్నలను యావతూత  ఆ మహాముని 

స్మక్షొంలల నునన మునులేకటక అయిదు కోీ స్ుల విసీత రీొంలల, వివిధ్ 

పరదశేటలలలనునన 88 వలే మొందర ఇతర మునులు కూడా తమ యోగశ్కతతతయ  
ఆలకతొంచారట. 

 శౌనకటదర మహాఋష్ులు స్ాయొంగ్ట పూజిొంచిన, అనాదరగ్ట ఈనాటిక ీ

నితయొం పూజలొందుకుొంటటనన 108 సటలగ్టీ మాలు ఇకకడ మనొం దర్చవొంచు 
కుొంటాొం.  అషటా దశ్ పుర్టణాలూ ఇకకడ ఉనానయి.  పూరాొం  ఇకకడ శీ్ర 

స్తయనార్టయణసటామి దవేటలయొం ఉొండగ్ట అదర మహమమదీయుల దాడలిల 
కనీస్  ఆనవటళుీ స్యితొం  లేనొంతగ్ట  ధ్ాొంస్మెనైదట.  లౌకతక పరభుతాాల 

స్హకటరలేమి వలలన తైేనమేి, భకుత ల నుొంచి తగ్చనొంత పో ర తాాహొం  లేకపో వటొం 
వలలన తైనేేమి, ఈనాటిక ీ ఈ ఆలయొం పునర్చనర్టమణానికత నోచుకోవటొంలేదని 

అకకడ పూజార్చ ఆవదేనతయ త లియజేసటడు. మాకు తయచిన విర్టళమిచిి 
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అకకడనుొంచి వీడోకలు ప ొందాము. మారామధ్యొంలలనునన లలితాదేవి 

ఆలయానిన దర్చవొంచి, పూజిొంచి బాలాజీ మొందరర్టనికత చేరుకునానము.   
ఈ అధాయయానిన ముగ్చొంచ ేముొందు ఒక మాట తపపక చ పపవలస ి

ఉొందర.  ఈ యాతరకు మునుపు   ఈ న ైమిశటరణయొం దర్చవొంచిన వటర్చలల నాకు 
త లిసని క ొంత మొందరని,  క ొంత కటలొంగ్ట కలవటొం జర్చగ్చొందర.  వటర్చలల క ొందరు,  
ఇకకడ అొంతగ్ట చూడవలసినదేమీ  లేదని పదెవి విరువగ్ట, మర్చక ొందరు దీని 
పటర శ్సటథ యనిన కీర్చతస్ూత  దానిని దర్చవొంచి తీరవలసిన ఆవశ్యకతను  స్హతేుకొంగ్ట   
వివర్చొంచారు.  నా మటటకు నాకు, ఇదర దర్చవొంచాక, ఎొంత పరస్పర 

విరుదధమెనైపపటకి,ీ ఆ ర్ ొండు  వటదనలూ స్హేతుకొంగ్టన ే అనిపిొంచాయి. 

ఎొందుకొంట,ే ఇకకడ ఏముొందో  చూస ిత లుస్ుకుొందామన ేజిజాా స్తయ వచేివటర్చకత 
అనీన ఆస్కతతగ్టనూ, ఆకరేణయీొంగ్టనూ, విజాా నదాయకొంగ్టన ే ఉొంటాయి. 
అకకడ  ఏముొందరలే చూడటానికత అన ేతృణకీటరభావొంతయ  వచేివటర్చకత మాతరొం  
భారతదేశ్ొంలలని లక్షలాదర గ్టీ మాలలల  ఇదర కూడా ఒకట.ి  అటటవొంట ిభావనలల 
నుననవటర్చకత స్యితొం జాా నోదయొం, వటర్చ శేీయస్ుా  కటొంక్షిొంచిన 

వటర్ నైొందునన ే ఆ మహామునులు, స్ూత మహాముని దాార్ట యావతుత  

మానవటళికత పరయోజనమెనై  జాా న నిధరని  బహుళ పటర ొంతాలనుొండ ి కటక 

కేవలొం  ఇలా ఒక ే పవితరమెనై పరదేశ్ొం నుొంచ ేఅొందరొంచే పరయతనొం   చసే ి
ఉొంటారని   అరధమెైొందర. ఏదర ఏమెైనా   
అవకటశ్ొం ఉననవటరు ఈ పటర ొంతానిన 

ఒకసటర్చ దర్చవొంచి సటధ్ు, స్జున 

సటొంగతయొంలల జాా న స్ముపటరున 

చేస్ుకుొంటూ ధాయనాదులు చేస్ుకుొంటూ 

వీలయిననిన ర్ోజులుొండ,ి  మనశటవొంతి  ప ొందవచుి.     
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బస్కు తిర్చగ్చ వచాిక మళీీ శీ్ర వేొంకటేశ్ారుని స్నినధరలల క ొంతసపేు  
గడిపటము.   శీ్ర శేషటచారుయలు వటరు, ‘శీ్రకృషీ్భకతత’ పె ై లఘ్ు పరవచనొం 
చేశటరు.వటర్చ శీ్రమతి ర్టధ్ గ్టరు, 'మహాగణపతి, క్షమర్టబిధ  కనయకకు, నార్టయణత,ే 

వేొంకటాచలనిలయా" కీరతనలు శటీ వయొంగ్ట  ఆలపిొంచారు.  
ఆ తరువటత సటామివటర్చకత జర్చగ్చన  పవళిొంపు సవేలల పటల్ా నానము.  

విశటఖపటనొం నుొంచి వచిిన పటతిక మొందర  జానపద  మహళిా భకతబృొందొంతయ 
కలిస ిమాతాజీ స్ాయొంగ్ట  సటామివటర్చకత నృతయొం స్మర్చపొంచారు. అనొంతరొం 
మొంగళాచరణొంతయ  ఆ  సవే పూరతయిొందర. 

మరునాడ ేహో లీ. ఆ చుటటా  పరకకల ఇొంకట చూడవలసిన పరదశేటలు 
ఉననపపటిక ీ హో లీ వేడుకల కోలాహలొంలల బయటకిత వ ళీటానికత 
సటధ్యపడలేదు.  ఆ ర్ోజు,  దేవటలయొంలల శీ్ర స్తయనార్టయణ సటామి వరతొం 
చేదాద మని స్ొంకలిపొంచుకునానొం. ఆ ర్ీతాయ ఉదయొం ఏ విధ్మెనై  అలాపహారొం  
సీాకర్చొంచకుొండా ఉపవటస్దీక్షలల కూడా  ఉనానము. మధాయహనమెనైా కూడా 
గ్టీ మొంలల దుకటణాలు త ర్చచిన పటపటన పో లేదు. తతాకరణొంగ్ట అవస్రమెనై 

స్ొంభార్టలేవీ లభొంచలేదు.  వరతొం చయేిొంచవలసని పుర్ోహతిుడు స్యితొం  
హో లీ వడేుకలలల  మునిగ్చపో యి మా కటరయకీమానిన పటిాొంచుకోనేలేదు.  స్ర్!ే 
సటామి అనుగీహిొంపలేదు కటబో లని గీహిొంచి,  మూడు గొంటలకు భోజనాలు 
చేస ిగదులు ఖాళీ చేస,ి  మాతాజీకత ధ్నయవటదాలు త లిప ి వీడోకలు తీస్ుకుని 

లకోనకు పరయాణమయాయొం. హో లీ కోలాహలొం స్దుద మణుగుతుొండగ్ట టరా ఫిక్ 

ఇకకటటల  అొంతగ్ట లేవు. నగరొంలల కూడా పరయాణొం సటఫీగ్ట సటగ్చొందర.  
లకోోలో 

సటయొంతరొం గొం.6.20 ని.లకు లకోన  సేాష్ను  వదద  దరగ్చ ‘బబూల ’ కు 
హో లీ శుభాకటొంక్షలతయను, కృతజాలతయను వీడోకలు చ పటపము. ర్టతిర  గొం.9.50 
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ని.లకు లకోనలల బయలుదరే్ ే 14258 న ొంబరు నూయ డిలీల - వటరణాస ి

‘కటశివిశ్ానాథ్ ఎక్ా పెరస్ులల వటరణాసికత బయలుదేర్టలి. మూడు గొంటలకు 
పెైగ్ట సేాష్నులలన ేగడపవలసయిుననదర. సటమాను కోల కు రూములల భదరపరచి 

సేాష్నులలనునన 'కుొంస్ుొం' ర్ సటా ర్ ొంటటలల అలాపహారొం తీస్ుకుని వచేి పో యి ే

ర్ ైళీను చూస్ూత  కబురుల  చ పుపకుొంటూ కటలక్షపేొం చేస్ుత నానము. అలా నిర్కీ్షణ 
క నసటగుతుొండగ్ట చ న నై నుొంచి వచిిన  ఎక్ా పెరస్ులల బిొంబాధ్ర్, 
కుటటొంబొంతయ దరగ్టడు.  ఉభయకుశ్లలపర్చ పిదప వటరు గృహో నుమఖులెైనారు.  
వటరు అటటవ ళీగ్టన ే నిర్టశ్ కలిగ్చొంచ ే ఒక తాజా స్మాచారొం. అద!ే మా 
టరయిను  నాలుగు గొంటలు ఆలస్యొంగ్ట నడుస్ుత ననదని. అొంట ేమర్ో గొంటలల 
ర్టవలసనిదర,  అరధర్టతిర దాటని తరువటత ఒకటనినరకు వస్ుత ొందననమాట. 
బ ొంచలమీద ే అలా ఇొంకట ఎొంతసపేని కూర్ోిగలొం? పెైగ్ట దోమల బాధ్. 
సేాష్నులల విశటీ ొంతి గదుల క రకు విఫలయతనొం చేశటను. అలస్ట పరభావొం 
చేత  స్హనొం  కీమొంగ్ట  క్షమణదశ్కు చేరుతుననదర. కటకతాళీయొంగ్ట ఈ 

స్మాచారొం త లుస్ుకునన బిొంబాధ్ర్, బబూల ను సేాష్నుకు పొంపుతుననటూల  

వ ొంటన ే ఇొంటకిత ర్టవలసినదరగ్టనూ కోర్టడు. స్ుదీరఘ పరయాణొం తరువటత 

అపుపడ ే ఇొంటకిత చరే్చన అతనికత అసౌకరయొం కలుగుతుొందని త లిసనిపపటకి,ీ 
అపుపడు మయమునన పర్చసిథతిలల కటదనలేకపో యాొం. అయిత,ే భోజనాల 
పరయతనమయద ీ చేయబో మన ే  హామీపె ై  వటర్చొంటకిత వ ళాల ొం. సటననాలు చేస,ి 

కోడలు ఇచిిన 'టీ' మాతరొం సవేిొంచి, ఒక మూడు గొంటలు అలా నడుములు 
వటలిి, తిర్చగ్చ ఒొంట ి గొంటకు  సేాష్నుకు చేరుక నిన  వ ొంటన ే కోల కురూము 
నుొంచి  సటమాను విడిపిొంచుకునానొం. మర్ొక గొంట తరువటత ర్ ొండుననరకు 
టలైనైు వచిి మర్ో పదర నిముషటలలల  బయలు దేర్చొందర.    
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వారణవసి 3   
           సానిందమానింద వనే వసింతిం ఆనింద కాిండిం హత ప్ాప్బృిందిం 

వారణవసీ నవధ్మనవధ్ నవధ్ిం, శీ్ర విశానవధ్ిం శరణిం ప్రప్దేో. 

                                            దశటశ్ామయధ్ ఘ్ాట్, వటరణాశి 
21 వ తేద ీఉదయొం గొం. 4.50 ని.లకు చేరవలసిన వటళీొం  గొం.8.45 

ని.లకు వటరణాస ి చరే్టొం. వ ొంటన ే ర్ ొండు ఆటోలు మాటాల డుకుని ఆొంధరా శ్ీమొం 

చేరుకునానము. ఖాళీలు లేవు. అొంతకు మునుపు మయమిరువరొం వటరణాస ి

వ ళిీన ర్ ొండు స్ొందర్టభలలలనూ ‘అననపూర్టీ  యాతీర నివటస్’లల ఉొండగ్ట మా 
బావమర్చదరగ్టరు వటళుీ ఆొంధరా శ్ీమొంలల ఉనానరట. ఈ మారు ర్ ొండిొంటలిలనూ 

ఖాళీలు లేవు. వచేియునన యాతిరకులు ఎకుకవగ్టన ే ఉనానరు. అకకడిక ీ

గదులు, పడకలు, ఖాళీ అవుతూన ే ఉనానయి, అయినవి  అయినటటల  

ముొందుగ్ట వచిిన వటర్చకత  కేటాయిస్ూత కూడా ఉనానరు. ననేూ 

అచుయతర్టవుగ్టరూ చ ర్ొక చోట మా వొంతు కోస్ొం వేచి ఉనానొం. ముొందుగ్ట 
నేను  వేచి ఉనన అననపూర్టీ  యాతీర నివటస్ లలన ే అనుకూల పర్చసిథతి 

కనిపిొంచిొందర. 3 గొంటలకు ఒక గదర, 5 గొంటలకు  మర్ొకట ిఇవాగలనని చ పపి 

అపపటవిరకు, సటమాను ఆఫసీ్ులల ఓ వటరగ్ట ఉొంచుక ని  సటననాలు అవీ 

చేయవచిని మయనజేరు గ్టరు (పటత మయనేజరు ర్టొంబాబుగ్టర్చ సటథ న ేమర్ొకరు 
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వచాిరు).  వ స్ులుబాటట కలిపొంచారు.  ఈలలగ్ట కర్చవ న నితాయననదాన 
స్తరొంలల  (భోజనానికత) పేరుల  వటర యిొంచి, గొంగ్టసటననానికత కదేార్   ఘ్ాటటకు 
వ ళాల ొం. సటననొం చేస,ి కేదార్శే్ారుని దరవనొం చేస్ుక నానము. భోజనానొంతరొం  
బస్కు తిర్చగ్చవచిి, ఆ ఒకక గదరయయినా ఎపుపడు ఇసటత డుర్ట భగవొంతుడా 
అనుకుొంటూ ఆఫసీ్ులలని కుర్ీి లలలన ే కునికతపటటటల పడుతూ కూరుినానము. 
మొతాత నికత అయిదు గొంటలకలాల  ర్ ొండు గదులూ  కటేాయిొంచబడాు యి. 

క ొంతసపేు  పూర్చత విశటీ ొంతి ప ొందాక శ్ర్ీర్టలు తగ్చనొంత శ్కతత కూడదీస్ుకునానయి. 

సటననాలు చసే ివిశ్ానాధ్ుని సవేకు బయలుదేర్టొం. రదీద  మామూలుగ్ట ఉననదర. 
దరవనొం తారగ్టన ేపూరతయిొందర. గొం. 7.30 ని.లకు జర్చగ్ ేస్పతరుష ిపూజ, హారతి 

కటరయకీమాలకు టిక టటల  తీస్ుక ని, ఆ కటరయకీమాల దాార్ట సటామివటర్చని మళీీ 
సేవిొంచుకునానము.  మరునాడు వేకువ ఝామున అభషేకటనికత టిక టటల  

తీస్ుకునానము. విశ్ానాధ్ుని  దరవనానికత పూరామయ దుొండ ి గణపతిని  
దర్చవొంచవలస ి ఉనాన, రక్షణ వయవస్థ  వటర్చ ఆొంక్షలవలల  అదర సటధ్యపడలేదు. 
అొందుచతే   అననపూర్టీ  దేవిని దర్చవొంచుకునానక, ఈ సటామిని దర్చవొంచి ర్టతిర 
పదర గొంటలవుతుొండగ్ట బస్కు చేరుకునానము. 

  22వ తేద ీవేకువ ఝామున 3 గొంటలక ేలేచి సటననాదులు ముగ్చొంచి, 

పటటా బటాలు తీస్ుకుని నాలుగు గొంటలకలాల  ఆలయానికత చేరుకునానొం. 

దుస్ుత లు మారుికునానక, పదర నిముషటలలల  మాకు అపపగ్చొంచబడని 

పుర్ోహతిులు స్ొంకలపపూరాకొంగ్ట, లఘ్ునాయస్ొం, నమకొం,  చమకొం 

చేయిొంచారు. ఆ తరువటత సటామికత మాచ ే అభషకేొం చేయిొంచారు. 
మొంతరపుష్పొం, ఆశ్రరాచనొం పూరతయాయక లెైనులల వ ళిల మర్ొకసటర్చ దరవనొం 
చేస్ుకునానము. అకకడనుొంచి, వరుస్గ్ట అననపూర్టీ  దేవిక,ీ విశటలాక్షమ 
అమమవటర్చక ీ కుొంకుమారినలు చేస,ి పరసటదాలు సీాకర్చొంచి బస్కు 
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చేర్టము. సటయొంతరొం గొంగ్టనదరలల నౌకటవిహారొం చేదాద మని అనుకునానొం. ఈ 
లలగ్ట క ొంత ‘షటపిొంగు’ చసే ివసటత మని వటరు ముగుా రూ వ ళాీరు. ‘షటపిొంగు’ 
అొంట ే ఒక పటాా న  అయిేయ పనా?  ననేు మాతరొం అపపట ి వరకూ జర్చగ్చన 
యాతరా  విశేషటలు  వటర స్ుకుొంటూ గదరలలన ే ఉొండ ి పో యాను. ఊహిొంచి 
నటటా గ్టన ే వటరు తిర్చగ్చ వచేిటపపటికత చకట ే పడిొందర. ఇొంకేొం నౌకటవిహారొం? 
గొంగ్టతీర్టనికత వ ళిల క ొంతసపేు గడిపటొం.   

23 వ తదే.ీ నినన వటయిదా పడిన నౌకటవిహారొం, కటలభ రైవ దరవనొం,  
మధాయహనొం పన నొండు గొంటలకు మణికర్చీకటఘ్ాటటలల సటననొంతయపటటట ఆ ర్ోజు 

చేయవలసని  కటరయకీమాలు   విర్టమానికత తావులేకుొండా ఉనానయి. మళీీ 
సటయొంతరమయ గయకు పరయాణొం. అకకడకు చేర్చన తరువటత బస్ చూస్ుక న ే

పని తతాొంబొంధ్మెనై శ్ీమ ఎలాగూ  ఉనానయి.  వీటనినటిక ీ శ్కతత నిలుపు 
కోవలసని అవస్రొం  ఉననపపటిక,ీ  సో దర్చ స్తయపరస్ూన కోర్చక  మయరకు,  
వటళుీ ముగుా రూ ఉదయొం 5 గొంటలక ే మర్ోమారు సటామి దరవనొం 
కోస్ొం వ ళాీరు.   రదీద  ఎకుకవగ్ట లేదు కటబో లు,  దరవనొం చసే్ుకుని తారగ్టన ే

తిర్చగ్చర్టగలిగ్టరు.  వ ొంటన ే గొంగ్ట తీర్టనికతవ ళిల ముొందుగ్ట నౌకటవిహారొం 
చేస్ుకుని బస్కు తిర్చగ్చ వచాిము. 
నౌకావిహారిం 

ఎనిన మారుల  చసేినా మనస్ు పద ే పద ే కోరుక న ే ఒక 

మధ్ుర్టనుభూతి  ఈ నౌకట 
విహారొం. ఇరవ  ై ముపెైై  మొందరతయ 
కలిస ి మోటారు బో టటలల వ ళిీన 

దానికొంట,ే మనవరకు  మాతరమయ 
పరతయేకొంగ్ట త డుు  వేస ే పడవ 
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మాటాల డుకుొంట ే ఆ విహారొంలల ఉొండ ే అనుభూతే వరేు. నౌకటవిహారొం పూర్చత 
కటగ్టన ే ఆటో ఒకట ి మాటాల డుకుని, బిర్టల  విశ్ానాధ్మొందరర్ (ఇదర బ నారస్ 

హిొందూ విశ్ా విదాయలయ పటర ొంగణొంలల ఉొందర)  గవాలమమ దేవటలయొం, 
తులసీమానస్ మొందరర్ దర్చవొంచాము.  ఆర్ోజు మొంగళవటరొం. స్ొంకటమోచన 

హనుమాన్ దేవటలయొం విపర్తీమెనై రదీదగ్ట ఉొందర. దవేటలయానికత  వ ళాల ొం 
కటనీ దరవనొం పటర పిత ొంచలేదు.  అకకడనుొంచి కటలభ ైరవ సటామిని  సేవిొంచుకుని  

మణకిర్చీకట ఘ్ాటటకు చేరుక ని స్ర్చగ్టా  మధాయహనొం పన నొండు గొంటలకు 
స్ొంకలపపూరాకొంగ్ట పుణయసటననమాచర్చొంచాము. అనొంతరొం  బస్కు చేరుక ని, 

దుస్ుత లు మారుిక ని, కర్చవ నలల భోజనొంచేస ితిర్చగ్చ వచేిటపపటికత స్మయొం  
ర్ ొండుననరయిొందర.  గయ వ ళీటానికత గొం. 4.25 ని.లకు డూన్ ఎక్ా పెరస్. 
సటమానొంతా ఉదయమయ స్ర్ేదస్ుకునానము  కనుక ఒకక అరగొంట విశటీ ొంతి 

తీస్ుకుని, గదులు ఖాళీచసే ి ర్ ొండు ఆటోలు మాటాల డుక ని, స్కటలొంలల 
వటరణాస ిసేాష్నుకు చేరుకునానము. టలైనైు నిర్ీీత స్మయానిక ేవచిిొందర. 
గయలో 
    పరసదిధ  పుణయక్షతేరొం గయ. జిలాల  కేొందరొం.  అలహాబాదు కోలకతా 
ర్ ైలుమారాొంలల వటరణాస ినుొండి 220 కతలలమీటరల దూరొంలల బీహారు ర్టషా్రొంలల 
ఉననదర. వటరణాస ి నుొండ ి ర్ లైు పరయాణొం నాలుగుననర గొంటలు. ఇతర 

దేనాలయాలు కూడా అనేకొం ఉననపపటికీ పరధానొంగ్ట ఇదర విష్ుీ  క్షతేరొం.  ర్టతిర 
గొం.9.20 ని.లకు దరగ్టొం. ఇకకడ మయము నిరాహిొంచిన కటరయకీమాల కీమానిన 

వివర్చొంచటానికత ముొందు  ఈ క్షతేర పటర శ్స్త యొం గుర్చొంచ, ఇకకడ నిరాహిొంచ ే

పిొండపరదాన కటరయకీమాల పటర ధానయత గుర్చొంచ  కుల పత ొంగ్ట వివర్చొంచ ేపరయతనొం 
చేసటత ను. 
       శోల .  అతర విషుణ ప్దిం దివోిం దరశనిం ప్ాప్నవశనిం | 

      సారశనిం పిిండదవనేన ఆత్వేనవిం పితృణవిం మరకిి హేతునవ|| 
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గయలలని ఈ  దరవయ  విష్ుీ పటదానిన ఎవర్ ైత ే దర్చవొంచి, స్పర్చవొంచి,  

పితృదవేతలకు దానొం చయేబడని పిొండాలను స్మర్చపసటత ర్ో, వటర్చ 
సీాయపటపటలు తొలగ్చపో వటమయకటక  వటర్చ పూర్ీాకులొందర్చక ీ   ముకతత స్ొంపటర పత  
మవుతుొందని ఈ శోల కొం పటర మాణీకర్చస్ుత ననదర. 
        ఈ పరదేశటలలల ఒకసటర్చ పిొండపరదాన కటరయకీమొం నిరాహసిేత  తిర్చగ్చ పరతి 

స్ొంవతారొం ఆబీదకటలు పెటానవస్రొంలేదని భావిొంచవేటరూ ఉనానరు. అటటవొంటి 
భావన కలవటరు, అొందుకు పటర మాణికమయమిటో కూడా తమకు తామయ 
వివర్చొంచుక ని మర్ ీ స్ొంతృపితపడాలి.  తలిలతొండుర లకు  తదరదనొం పెటాక ప త ే

ఎొందుకు పెటాలేదని ఎవరూ అడగరు. తలిలదొండుర లు అస్లే అడగరు. ఇొందుకు 
స్మరధనలు, స్ొంజాయిషలీు ఆతమవొంచనలు అవస్రమయ లేదు కదా!   కీమొం 
తపపకుొండా పరతి స్ొంవతారొం ఆబీదకటలు నిరాహిొంచవేటరూ, అలా చేయలేని 

వటరు కూడా అనకేులు  గయకు వ ళిల వటర్చ వటర్చ  శ్కటత యనుసటరొం భకతతశ్ీదధలతయ 
యధావిధరగ్ట శటీ దధకటరయకీమాలు నిరాహిసటత రు  ఆ కటరయకీమొం  పూరతయిన 

పిమమటన ే భకుత లు శ్కతతపఠీమెనై  మొంగళగ్ౌర్ ీ దేవి  దరవనొంగ్టనీ  ఇతర 

దేవటలయాలు, దరవనీయ స్థలాల పరయటనగ్టనీ చేసటత రు. వీలుొంట ే ఏడు 
కతలలమీటరల దూరొంలల నునన   ‘బో ధ్ గయ’ లలని బౌదాధ ర్టమానిన 

స్ొందర్చవసటత రు. 
         ఈ క్షేతరొంలల నివశిొంచ ేవివిధ్ ర్టషటా ర లకు చ ొందరన పుర్ోహతిులకు ఈ  
కటరయొంపె ైవచేివటర్ ేపరధాన జీవనాధారొం. అొందుచేత వీర్చనే లక్షయొంగ్ట చేస్ుకుని  

వృతిత  నిరాహసి్ూత   ఉొంటారు. ఈ కీమొంలల, వటర్చలల వటర్చ  మధ్య పో టీవలల  
క ొందరు  అడుదారులను ఆశ్ీయిొంచటొం, వటటవిలల  యాతిరకులకు క ొంత 
ఇబబొందర కలగడొం కదుద .  పూర్చతగ్ట  మోస్మని అనలేము గ్టనీ, అకకడకు 
వ ళిీన ‘లక్షయొం’ ర్తీాయ ఇటటవొంట ి వటర్చతయ యాతిరకులు అపరమతతొంగ్ట 
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ఉొండవలసని అవస్రొం మాతరొం ఎొంత నైా ఉొందని వివర్చొంచ టానిక ే ఈ 

పరహస్నొం.  
స్నాతన వ దైరక ధ్ర్టమలను పటటిొంచవేటరు దశే్వటయపత ొంగ్ట కోటాల దరమొందర 

ఉొంటారు అటటవొంటవిటర్చలల  లక్షలాదర మొందర,  ఏడాదర ప డవునా పటర ొంతీయ 

భాషటభదేాలకు అతీతొంగ్ట ఇకకడకు వచిి పతిృదవేతలకు  పిొండపరదానాలు 
నిరాహిొంచి పితృతరపణాలు,  కటరుణయ తరపణాలు వదులుతారు.  ఇదర  
పరధాన కటరయకీమొం. వీట ి  లక్షయొం ఒకట ేఅయినా,  ఆయా పటర ొంతాలు,  భాష్లు, 
ఆచార్టలనుబటిా నిరాహిొంచ ే పదధతిలల ఉొండ ే వయతాయసటలవలల   అనిన 
పటర ొంతాలకు, భాష్లకు, సటొంపరదాయాలకు చ ొందరన పుర్ోహితులు ఈ క్షేతరొంలల  
ఉనానరు.  ఉదాహరణకు మనొం త లుగు వటరొం. మన స్ాస్థలొంలలనో, మన 

నదతీీర పటర ొంతాలలలనో ఈ కటరయకీమాలు నిరాహిొంపవలసినపుపడు మన 

పుర్ోహతిులు ఏ పదధతిలల చయేిసటత ర్ో అలాగ్ ే ర్టషా్రొం బయట  ఇతర 

తీరథక్షేతరా లలల కూడా చేయాలని కోరుకుొంటాొం.   మర్చ ఇలా చయేాలొంట ేఇతర 

ర్టషటా ర లకు చ ొందరన పుర్ోహతిులకు కేవలొం మనతయ స్ొంభాషిొంచగలిగ్చనొంత 

త లుగు పర్చజాా నొం ఉొంట ే  స్ర్చపో తుొందా? మన పదధతులు, ఆచార్టలు కూడా 
త లిస ిఉొండాలి కదా! ఈ మనోభీషటా లను  పటిాొంచుకోకుొండా, యాతిరకులు ర్ ైలు 
దరగటమయ ఆలస్యొం,  ఆయా  పుర్ోహతిుల తాలూకు మనుష్ులు   చుటూా  

మూగ్చపో యి వచి ర్టని త లుగులల (ర్ ైలు దరగ్చనవటరు మాటాల డుకున ేభాష్ను 
బటేా వటరు ఏ పటర తొం నుొంచి వచాిర్ో గీహిొంచగల న ైపుణయొం వీరు 
పుణకితపుచుికుని ఉొంటారు) మనలను ఉకతకర్చబికతకర్చ చేస,ి ఆలలచిొంచుక న ే

స్మయొం లేకుొండా చేసటత రు. ‘మయము ఇొంకట ఏమీ ఆలలచిొంచుకోలేదు కటస్త  
అవతలకు వ ళీొండ’ి   అననపపటిక ీవ ళలరు.  
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మా విష్యొంలల స్ర్చగ్టా   ఇద ే జర్చగ్చొందర. ఈ యాతరకు ఏర్టపటలలల 
భాగొంగ్ట దర్చవొంచబో యిే  అనిన  క్షేతరా లలలని  పుర్ోహితుల పేరుల , 
చిరునామాలు  ఫో ను నొంబరులు దగారన ే ఉొంచుకునానను.  ఇకకడ మన 

సటొంపరదాయొంలల ఈ కటరయకీమొం చేయిొంచ ే  దక్షణి భారత పుర్ోహితులు  శీ్ర 

షో డష ిఅరుణాచారయ, వటర్చ సో దరుడు షో డష ిరవి ఆచారయ గ్టరుల . వటర్చ – 
చిరునవమా 

కృషాణ  దవారకా వీధ,ి చవింద్ చౌర, 

గయ, బీహార్ - 823 001 
ఫో ను 

094312 2463   *    09334718080    *    093042 23820 

అకకడక ేవ ళదామని నిరీయొం యాతరకు స్నానహాల దశ్లలనే జర్చగ్చపో యిొందర 
కనుక ఆ విష్యమె ై చిొంత గ్టనీ పునర్టలలచన గ్టనీ లేదు.  కోరుకుొంట,ే 
మనకు వస్తి కూడా వటర్ ే ఏర్టపటట చేయగలరు. ఆ మయరకు ముొంద ే

స్మాచారొం ఇసేత , వటళీ మనిష ిమనలను సేాష్నులల  గుర్చతొంచి నేరుగ్ట అకకడకి ే

తీస్ుకు వ ళాత రు.  ఇొందుకోస్ొం  పరతి పుర్ోహతిుడూ క ొందరు స్హాయకులను 
నియమిొంచుకుొంటారు. కటనీ,   మా ర్టక గుర్చొంచి స్మాచారమయద ీ మయము 
నిరీయిొంచుకుననఅరుణాచారయగ్టర్చకత ముొందస్ుత గ్ట  ఇవాలేదు. ఇొందుకు  
కటరణాలు ర్ ొండు.    

ఈ స్హాయకులలల క ొందరు ఒకర్చ కొంట ే ఎకుకవ మొందర 
పుర్ోహతిులకు పరతినిధరగ్ట ఉొంటారు.  అలావచిిన పరతి వయకతతవదాద  మిగతా  
అొందర్చ  పేరుల , ఫో ను నొంబరులు ఉొంటాయి. వచిిన ఇబబొందలాల  వటర్చలల  
మనకు కటవలసిన వటనిని గుర్చతొంచటొం, నిర్టద ర్చొంచుకోవటమయ. మనొం 
ఫలానావటర్చ మనిష ి కోస్ొం చూస్ుత నానమని చ పటపమో,అయిపోయామనన  
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మాట.ే ఇదదరు ముగుా రు మీద పడిపో తారు. ఎవర్చక ీ వటరు   ఆ మనిషనిి  

తాననేని చ పపేస,ి ఇక మన పరమయయమయద ీ   లేనటటల గ్ట సటమాను అొందుకో 
బో తారు.  ఆ స్మయొంలల  మనలల ఏ స్ాలప పరమతతత చోటటచేస్ుకునాన ఇక 
అొంత ే స్ొంగతులననమాట. “నా మనుష్ులను తీస్ుకువ ళుతునాన 
వేమిటొంటూ వటర్చలల వటరు ఘ్రేణ పడతారు. ఆ పో టీలల,  కటస్త    
నోరుగలవటడు, మనలను, తను  తీస్ుకువ ళీదలచిన చోటటక ే తీస్ుకు 
వ ళాత డు. అలా  తీస్ుకువ ళళీవటడు కటకతాళీయొంగ్ట మనకు కటవలసని వటడు 
అయితే ఫరవటలేదు. ఒకవేళ కటకప త ే సేాష్నుకు వచిిన  అస్లు వయకతత 
మనకోస్ొం వ దుకుతూ  మనొం కనబడక, ఫో నుచసేి   “మాతయ ఒపపొందొం 
కుదురుికుని మర్ో చోటికత ఎలా వ ళాత రొంటూ న పొం మనమీదన ే వసేి మర్ ీ 

నిలదీసటత రు. అపుడు త లుస్ుత ొందర మనొం మోసటనికత  గురయాయమని. ఇక 

అకకడనుొండ ిబయటపడటానికత చేస ే ఏ పరయతనమూ ఫలిొంచదు.  
మా ర్టకను మా పుర్ోహతిులకు ముొందుగ్ట త లియ జేయక 

పో వటానికత   పెైన చ పపినదర మొదట ి కటరణమెైత ేర్ ొండవదర,  మయము వటరణాస ి

నుొండ ి బయలుదేర్చన టలైనైు గయకు ర్టతిర గొం.9.17 ని.లకు చేరుకోవటలి. 

ఒకవళే అదర నిర్ీీత స్మయానికొంట ేఆలస్యొంగ్ట గమయొం చేర్చత,ే వ ొంటన ేమనకు 
కటవలసని స్రయిన మనిష ేదకర్చకటడనుకునాన, తీర్ట అకకడకు వ ళాీక వటరు  
కేటాయిొంచిన వస్తి, ఇతర సౌకర్టయలు మనకు అనుకూలొంగ్ట  లేకపో త!ే 
అవమేీ, ఆధ్ునిక సౌకర్టయలునన హో టళుీ కటవు. అదర కటరణొంగ్ట చూప,ి 
మొహమాటొం విడచిిపెటిా,  మరునాడు వసటత మని చ పపి బయట పడగలిగ్చనా, 
ఆ ర్టతిరవళే సటమానుతయ ఎకకడకని పో గలొం? అొందుకని, వటర్చకత ఏ విధ్మెనై 

ముొందస్ుత  స్మాచారొం ఇవాలేదు. ఆ విధ్ొంగ్ట సేాష్నులల కటపలాకటసిన 

ఆగొంతకుల బార్చనుొంచి చాకచకయొంగ్ట  తపిపొంచుకోగలిగ్చనపపటిక ీ ‘ఆొంధరా శ్మీొం’ 
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పేరుతయ ఒకడు పటటా కుని బుర్చడమ క టిాొంచ ేసటహస్ొం చేయన ేచేశటడు.  బదర్,ీ 
వటరణాస,ి ర్చషీకషే్, హర్చదాారులలల తపప ‘ఆొంధరా శ్ీమొం’ వటర్చకత దేశ్ొంలల  
మర్ కకడా శటఖలు లేవు.  అదర నాకు త లుస్ని పటపొం, అతనికేొం త లుస్ు? 

(ర్చషీకషే్ లల తిరుమల తిరుపతి దవేసటథ నొంవటర్చ మర్ొక ‘ఆొంధరా శ్మీొం’ ఉొందర. 
తిరువనానమలెైలల కూడా ఒక ఆొంధరా శ్ీమొం ఉననదర.  అదర కూడా వీర్చదర 
కటదు)  నా గుర్చొంచి ఏమీ చ పపకుొండా  అతని కటరుు   తీస్ుకునానను.  

ఆ కటరుు లలని త లుగు అక్షర్టల తీరూ, అతని 'త లుగు' మాటా, అతని 

వటలకటలే  అతను చ పిపన ‘ఆొంధరా శ్మీొం’ ఏ మాతరపు  త లుగువటర్చదో  స్పషా్ొంగ్ట 
చ పుతునానయి.  

 
ఆ కటరుు  జబేులల పెటటా కుొంటూ  తరువటత ఫో ను  చేసటత నని  చ పపి 

సటమాను పో రారులకు అపపగ్చొంచి నడవసటగ్టము. అతను మమమలిన 

అనుస్ర్చొంచటొం నేను గమనిొంచకపో లేదు.  సేాష్నుకు ఎదురుగ్ట  నునన 
హో టలులల ర్ ొండు గదులు తీస్ుకుని వటటిలల చేర్చపో యాము. 

ఊహిొంచినటటల గ్ట, మరునాడు ఉదయొం ఈ నకతలీ ‘ఆొంధరా శ్ీమొం’ 
మనిష ే గదర తలుపు తటాా డు. వివర్టలేవీ చ పపకుొండా  ననేు మర్ొకచోటకిత 
వ ళుత ననటూా  అతని స్హాయొం అవస్రొం లేదని ఖచిితొంగ్ట చ పటపను. తాను 
అరుణాచారయగ్టర్చకత కూడా చ ొందరన వటడినని, వటర్చతయన ే మాటాల డిసటత నని  

చ పటపడు. నమిమొంచ ే పరయతనొంగ్ట చకటోల  ఓ ర్టయి విసరి్టడననమాట. అద ే
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నిజమెతై ే కతీతొం ర్టతేర తను ఆ విష్యొం చ పిప ఉొండవేటడు. ఇపుపడు అలా 
చ పపటొంతయ, అతను మాటాల డొించబో యి ే అరుణాచారయగ్టరు ఎవర్  ై ఉొంటార్ో 
ఊహిొంచటొం కషా్ొం  కటలేదు. అతనికత ఆ అవకటశ్మివాకుొండా అతని 
స్మక్షొంలల ననే ే అరుణాచారయగ్టర్చకత ఫో ను చసేి  పర్చచయొంచసే్ుక ని  మయము 
బస్చసేని  పరదశేటనిన  త లియజసే్ూత , వటర్చ వదుకు చేరుకోవటానికత 
అవస్రమయిన స్ూచనలు కోరుతుొండగ్టన ేఇతగ్టడు చలల గ్ట జారుకునానడు.  

మర్చ క ొంతసపేటికత అస్లు అరుణాచారయగ్టరు పొంపిొంచిన వయకతత ర్టగ్ట  
గుర్చతొంపుని నిర్టధ ర్చొంచుకుని  అతను మాటాల డని ఆటోలల వటర్చ నివటసటనికత  
చేరుక నానము. సటాగతొం,  పర్చచయాలు, పరధాన కటరయకీమొం తాలూకు డబుబ 
చ లిలొంచటొం వొంట ి లాొంచనాలనీన   ముగ్చశటక ఈ ‘ఆొంధరా శ్ీమొం’ పరహస్నొం వటర్చ 
చ విలల వేశటను.  

ఈ కటరయకీమ నిమితతమె ై అకకడకు వచిిన కుటటొంబాల వటరు 
చాలామొందర ఉనానరు. నేరుగ్ట అకకడికత వచిిన క ొందరు సటననాలు కూడా 
అకకడే చసే్ుత నానరు.   ఈ కటరయకీమమానికత గ్టను  రు.650/- ఇదదరు వయకుత ల 
భోజనానికత మర్ో  రు.100/- మొతతొం రు.750/- లు తీస్ుకునానరు. 
కటరయకీమొంలల క ొంత భాగొం ‘ఫలుా ’ నదర ఒడుు న,  మిగతాదర  విష్ుీ పటద 
దేవటలయ పటర ొంగణొంలలనూ జరుగుతుొందని వివర్చొంచారు. ఒక స్హాయకుడు  
వ ొంటర్టగ్ట ఒక   బృొందొంతయ కలిసి  ‘ఫలుా ’ నదీ తీరొంలలని ఘ్ాటటకు స్మీపొంలల 
ఈ కటరయకీమొం నిరాహిొంచే పరదశేటనికత చేరుకునానము.  

గొంగ్టనదర, శివుని జటాజూటొం నుొండ ిభువికత  అవతర్చొంచగ్ట, ‘ఫలుా ’ 
నదర సటక్షాతుత  విష్ుీ మూర్చతయొకక దరవ స్ారూపమని ‘వటయు పుర్టణొం’లల 
చ పపబడనిదట. గయకు 75 కతలలమీటరల దక్షిణ దరశ్గ్ట  ‘కోరొం’ అన ే ఒక 
పరాతొంపె ై ఉదభవిొంచిన  ‘నిరొంజర’ లేదా  ‘లిలాజన’  అని, ‘మోహన’ అన ే
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ర్ ొండు పరవటహాలు  గయ వదద  ఏకమె ై అకకడనుొండ ి‘ఫలుా ’ నదరగ్ట ఉతతర దరశ్గ్ట  
పరవహిొంచి ఉపనదరగ్ట  గొంగలల కలుస్ుత ొందర.  దీనిలల ఎననడూ నీరుొండదు. 
ఇొందుకు సీతాదేవి శటపొం కటరణమట. అొందుకు స్ొంబొంధరొంచిన కథ ఇలా 
సటగుతుొందర.     

“శీ్రర్టమచొందుర డు తన తొండిర దశ్రధ్ుడికత శటీ దధ  విధ్ులను 
నిరాహిొంచటానికత గయ వ ళీటొం తటసిథస్ుత ొందర. ర్టమ లక్షమణులు దూరొంగ్ట 
వేర్ ేకటరయకీమొంలల నిమగనమెఉైనన స్మయొంలల  సీతాదవేి ఒొంటర్చగ్ట ఈ నదర 
ఒడుు న ఇస్ుకలల కూరుిని యధాలాపొంగ్ట ఆ ఇస్ుకను చేతిలలకత తీస్ుకుని 
చినన ముదదలాల గ్ట చసే్ూత  పితృదేవతలకు పిొండొం పటెేా   అరహత సీత లైకు  కూడా 
ఉొండ ిఉొంటే  నా మామగ్టర్చకత స్ాహసటత లతయ ఇలా పిొండాలు చేస ి ననేు కూడా 
భకతతగ్ట స్మర్చపొంచే దానిని కదా! ఆ అదృషా్ొం నాకు లేకపో యిెనే  అని 
తలపో సిొందట. మరుక్షణమయ తన మామగ్టర్ నై దశ్రధ్ుడు ఆ నదరలలనుొంచి 
పరతయక్షమెై చతేులు చాచి ‘ఆమామ! ఆ పిొండాలు ఇలా ఇవుా నేను తిొంటాను” 
అని వటటిని సీాకర్చొంచి అొంతర్టధ నమెై పో యాడట.  

తరువటత అకకడకు చేరుకునన ర్టమలక్షమణులకు ఈ విష్యొం 
వివర్చొంచగ్ట వటరు విశ్ాసిొంచక పో గ్ట పర్చహాస్ొం చశేటరట. అపుడు, ఆ 
స్ొంఘ్టనకు సటక్షమభూతులెనై, ఆ నదరని, అకకడ ఉనన గ్ోవును, 
పుర్ోహతిుడిని తాము చూసనిదర చ పప వలసనిదరగ్ట కోర్చొందట. అయిత ే
వటర్ వరూ సీతాదవేి పిొండపరదానొం చసేనిటటల , దశ్రధ్ుడు సీాకర్చొంచినటటల , అదర 
తాము చూసనిటటల  చ పపటానికత ముొందుకు ర్టలేదట. అొందుకు వటర్చకుొండ ే
కటరణాలు వటర్చకునానయి. తాము  చూశటమని  చ పపి ఉొంటే, ర్టముడు ఇక 
మళీీ పిొండపరదానొం చయేకపో వచుి. అలా జర్చగ్చతే, నదరలల మళీీ సటననొం 
చేయడు కనుక ఆ పుణయొం నదర కోలలపతుొందర. చూశటనని చ పతి ే ర్టముడు 
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దశ్రధ్ుని పెటిాన తాను భుజిొంచవలసని పిొండొం ఇక తనకు దకకదు అొందుకు 
ఆవు “చూడలేదు” అని తల అడుొంగ్ట ఊపిొందర. ఇక పుర్ోహతిుని స్ొంగతి స్ర్ ే
స్ర్చ. పుణయొం స్ొంగతి ఎలా ఉనాన ఆయనకు ర్టవలసిన దక్షిణ ర్టదు. ఇలా 
అొందరూ ఎదురు తిర్చగ్సే్ర్చకత సతీాదేవికత  బాధ్ కలిగ్చ ఖినునర్టలెై ఉనన 
స్మయొంలల అకకడ ఉనన మఱి్ఱ  మాతరొం “సీతాదవేి పిొండొం పటాెటొం దశ్రధ్ 
మహార్టజు అదర సీాకర్చొంచటొం నేను చూశటను.” అని బాహాటొంగ్ట పరకటిొంచిొందర.  

అొందుకు స్ొంతయషిొంచిన సతీాదేవి ఆ మఱి్ఱ  చ టటా కు ఎలల పుడూ 
నవనవోనమేష్ొంగ్ట శటశ్ాతొంగ్ట ఉొండటేటా  వరొం పరసటదరొంచి, అతయవస్రమెైన 
స్ొందరభొంలల అస్తయమాడని దోషటనికత ‘వలుా ’ నదరని ఎపుపడూ నీరు 
లేకపో వుగ్టక అని, మానవుల చతే  ముఖము పూజనీయము కటకుొండా 
గ్ోవునూ, నితయ దార్చదరయొంతయ ఉొండటేటా గ్ట పుర్ోహితులనూ శ్పిొంచిొందట. వీట ి
ఫలితొంగ్ట మఱి్ఱ చ టటా  అక్షయ వట వృక్షమె ైయుగ్టలు మార్చనా  ఇపపటిక ీ 
పచిగ్ట అలాగ్ే ఉొండగ్ట నదర ఎపుపడూ ఎొండిపో యిే ఉొంటటొందర. లక్షమమ సటథ నొంగ్ట 
ఆవుల పృషా్ భాగ్టనిన పూజిొంచినొంత భకతతగ్ట తలను గ్ౌరవిొంచరు. ఇకకడ 
పుర్ోహతిులకు స్ొంతృపిత  అనేద ే ఉొండదు. ఎొంత స్ొంపటదరొంచినా నితయ 
దార్చదరయొంతయ అకకడికత వచేి  వటర్చని పడీిస్ూత   ఉొంటారు.   

 

ఈ నదరలల పరవహిొంచే నీరు కనబడకపోయినా చతేితయ ఇస్ుక తవిాత,ే 
అలా తవిాన కుొంట పర్చమాణానిన బటిా  స్ాచిమెైన నీరు ఎొంత కటవటలొంట ే

అొంత లభస్ుత ొందర.  ఈ లక్షణొం చేత దీనిని ‘గుపతగొంగ’ అని కూడా పిలుసటత రు.  
ఈ నదర ఘ్ాటటల ప డవునా సటథ నికులు, నదరలల పదెద  కుొంటలు తరవిా వటట ి 

చుటూా  ఒక దడ ికటిా,  అలా నిలాచసేని  నీటిని  వికీయిసటత రు.  
కీతువు ఒకట ే అయినా, చేస ే విధానొంలల వయతాయస్ొం ఉొంటటొందర 

కటబో లు, అకకడికత  చేర్టక,  బరా హమణులను, బరా హమణేతరులను వేరు చశేటరు. 
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సటధారణొంగ్ట శటీ దధ కీతువులు మధాయహాననికత  పూర్చత చేసటత రు. ఇకకడ అటటవొంట ి

నియమమయమీ లేదట. అొందుచతే అవస్ర్టనిన,   యజమానుల స్ొంఖయను బటిా 
ఎనిన విడతలుగ్ట సటయొంతరము వరకూ కూడా చేసటత రు. మా విడత బృొందొంలల 
స్ుమారు  ముపైయి మొందర వరకూ శ్దీాధ ళువునానరు. విశటలొంగ్ట నునన 

ఘ్ాటటలల ర్టవిచ టటా  నీడలల  పదక ొండు గొంటలకు  కటరయకీమొం మొదలెైొందర.   
  పిొండాలకు అవస్రమెైన  అనాననినమటిా ముొంతలలల పరతేయకొంగ్ట 
వొండుతారు. ఉడకితన తరువటత చాలా సేపటవిరకూ వేడతియ అవి  కటలిపో తూ 
ఉొంటాయి. ఆకుల స్హాయొంతయ  ఒక కకకరు అటటవొంటివి మూడు ముొంతలు 
త చుికుని  ఒకకకకదానిలలని అననొంతయ ఇరవ రై్ ొండసే ి చొపుపన గుొండరొంగ్ట  
మొతతొం 66  పిొండాలు చేయాలి. ఇద ేచాలా స్మయొం తీస్ుకుొంటటొందర. (ఈ 

పని తారగ్ట పూర్చత అవటానికత, ఆస్కతత ఉొంట ేసీత లైు స్హాయొం చేయవచుిను. 
ఆక్షపేణ ఏమీ లేదు) అలా అొందరూ చేయటొం పూరతయాయక మళీీ 
మొంతరపూరాక కతీయాభాగొం క నసటగుతుొందర. వొంశ్ొంలల గతిొంచిన వటరొందర్చక,ీ 
గురువులకూ, సేనహతిులకూ, పెొంపుడు జొంతువులతయస్హా అొందర్చక ీ పిొండ 
స్హతిొంగ్ట పితృ, కటరుణయ తరపణాలు విడిపిసటత రు. ఈ  తరపణాల స్ొందరభొంలల 
పుర్ోహతిులు మన పూర్ీా కుల పేరుల  బొంధ్ుతాాలవటర్గీ్ట అనకేొం  
గ్ోతరా లతయస్హా అడుగుతారు. ఇొందుకు స్ొంబొంధరొంచిన పరమాణొం యజుర్ేాదొంలల 
ఇలా ఉననటటల  త లుస్ుత ననదర.  

శోల |  ఆదౌ పిత్వ తథవ మాత్వ సాప్తీో జ్ననీ తథవ   
             మాత్వ మహాసస ప్తీో కా ఆతే ప్తీోతానింతరిం || 

  సుత  భార తృ పితృ వాోశచ  మాతులా ససహ భారోకాః| 
  దుహిత్వ  భగ్నీ  దౌహిత్రర  భాగ్నేయకః | 
  పితృషాసా  మాతృషాసా జ్ామాత్వ భావుకసుసుషా| 
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  శాశుశరనవసులకస్ైచవ  శాశీ్రశచ గరరు ర్కిథనః || 
  తా| ముొందుగ్ట, తొండిర – తాత – ముతాత త – మాత – పతిామహ ి– 

పరపతిామహ ి – పిదప, స్వతి తలిల - మాతామహాదర తరయము - మాతా 
మహీతరయము - తన భారయ – కుమారుడు – భరా తలు – పినతొండిర – 

పెదతొండుర లు – మయనమామ - అతని భారయ, కుమార్ త -  తయబుటటా వు – 

మనుమడు – మయనలుల డు – మయనతత  – పనితలిల – పెదతలుల లు - అలుల డు 
బావమరదులు – కోడలు -  మామ -  భారయయొకక సో దరుడు - 
భారయయొకక తలిల -  గురువు - ర్చకతథ,   వీరొందర్చక ీ విష్ుీ  పటదొం మీద  
తరపణాలు వదలాలి.   

పటఠకుల ఉపయోగ్టరధమె,ై పె ై శోల కొంలలని బొంధ్ుతాాల జాబితాను 
స్ులభశ ైలిలల పటిాకగ్ట ఇస్ుత నానను.  ఇలా  ఎపుపడ నైా ఈ కటరయకీమొం   
నిరాహిొంపవలసివచిినపుడు, ఈ బొంధ్ుతాాల ఆధారొంగ్ట వటర్చ వటర్చ పేరుల  
గ్ోతరములు వటర స్ుక ని సదిధొంగ్ట ఉొంచుకుొంట,ే సటమూహికొంగ్ట చేస ే ఇలాొంట ి
స్ొందరభొంలల ఇవి తడుముకుొంటూ మిగతా వటర్చకొంట ేవ నుక పడకుొండా ఈ 
జాబితా ఉపకర్చస్ుత ొందర. 
1. పితృతరాణవలకు బింధ్ుత్వాల జ్ాబిత్వ  

 

 

 

 

 

 

సిం         తిండిర వ పై్ు         తలిల వ ైప్ు  

1 తొండిర   తలిల 

2 తొండిర – తొండిర( తాత)  తలిల - తొండిర (తాత) 

3 తొండిర  - తాత (ముతాత త)  తలిల - తాత - తొండిర (ముతాత త) 

4 తొండిర - ముతాత త - తొండిర తలిల - ముతాత త - తొండిర  
5 తొండిర - ముతాత త - తాత  తలిల - ముతాత త - తాత   
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6 తొండిర - 
తలిల (నాయనమమ)  

తలిల - తలిల (అమమమమ) 

7 తొండిర - నాయనమమ - 
తలిల   

తలిల - అమమమమ - తలిల   

8 తొండిర – నాయనమమ-
అమమమమ     

తలిల - ముతతమమమమ - తలిల 

 

2. కారుణో తరాణవలు  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(అ) బింధ్ువులు   
* శోల |    ఏ కేచవసేతుకలే జ్ాత్వ అప్ుత్వర  గోతిరణవ మృత్వః  

            త్ ేగృహణ ింతు  మయాదతిిం సూతరనిష్ీా డననదక  
                  శీ్రరామ శీ్రరామ శీ్రరామ  

1 పెద తొండిర, 4 స్ాొంత సో దర్ ీసో దరులు,   
2 పిన తొండిర,  5 స్వతి తలిల, తొండిర 
3 పెద తలిల, 6 స్వతి సో దర్ీ సో దరులు 
7 పిన తలిల, 10 వదరనలు, బావలు,   
8 మయనమామ/మయనతత  11 బావ మరుదులు, వటర్చ 

భారయలు   
9 వటర్చ భారయ/భరత, 12 మరదళుీ, వటర్చ భరతలు  
13 

 
చివరగ్ట గతిొంచిన వటరస్ులతయ స్హా,   పె ైయావనమొందర 
యొకక  స్ొంతానము.      

14  *వొంశ్ొంలల ఎవర్ నైా పుతుర లు లేకుొండా మరణిొంచి నటలయిత ే 

వటర్చకత.  
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(ఆ)  హితులు, సమోహితులు  
1. స్హాధాయయులు,  
2. ఆ తరువటత సేనహతిులెనై వటరు,   
3. ఇరుగు ప రుగు వటరు,   
4. ఉదోయగమూ, వృతుత లలల అభవృదరధకత  తయడపడని వటరు 
5. వృతిత  ఉదోయగ్టదులలల మన కతీొంద పని చసేినవటరు, ఇొంటోల నూ, 

వయవసటయొంలలనూ,స్హాయకులుగ్టను, సవేకులుగ్టను పని  
చేసని వటరు.     

 (ఇ)  గరరువులు/శిషుోలు   
1.   జాా నోపదేశ్ొం చేసనివటరొందరూ,    

2. విదాయభాయస్ొంలలనూ, వృతిత , వటయపటర్టలు, ఉదోయగ్టదులలల 
గణనీయమెనై పటతర పో షిొంచిన వటరు (ఒకక  మాటలల, మనొం 
ఈర్ోజు ఉనన సిథతికత కటరణమెైన వటరొందరూ) 

3. మనవదద  చదువుకుననవటరు, మనకు కృతజాులెై ఉననవటరు.  
(ఈ) ఇతరులు  

1. చినన పిలలలు  
2. పెొంపుడు జొంతువులు, పశువులు, పక్షులు,  
3. మన పెరటోల  గ్టనీ, ప లొంలల కటనీ అనేక స్ొంవతార్టలు జీవిొంచి 

నీడ, ఫల పుషటపదులు అొందరొంచి గతిొంచిన మామిడ,ి వేప, చిొంత, 

క బబర్చ, బాదొం, ర్టవి, మర్చీ మొదలెైన వృక్షాలు. 
 (ఉ) మానవత్వ దృకాథింత్ర విడువదగ్న తరాణవలు 

1. సటథ నిక, ర్టషీా రయ, జాతీయ నాయకులు  
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2. అభమాన కవులు,కళాకటరులు,గ్టయకులు, నటనీటటలు    
3. భూకొంపటలు స్ునామీ లాొంట ి పరకృతి విలయాలలల   మృతి 

చ ొందరనవటరు  
4. యుదధొంలల మృతి చ ొందరనవటరు  
5. తీవర వటదుల దాడులలల మరణొించినవటరు  
6. మన కళీ ఎదుట పరమాదొంలల చనిపోయిన వటరు.  

ఎవర్చకత తరపణొం విడుస్ుత నానర్ో పుర్ోహతిులు ఆ  బొంధ్ుతాొం  చ పపగ్టన ే వటర్చ 
గ్ోతరొం, పరేు, బరా హమణులెైత ే   శ్ర్టమణామ్ అనీ  క్షతిరయులు   వర్టమణామ్ అనీ  

వ ైశుయలెైత ే  గుపత ొం అనీ పరతి పేరు చివర్ట  చ బుతూ (మనస్ులల స్మర్చొంచు 
కుొంటూ) ‘స్ాదానమస్తరపయామి’ అొంటూ తరపణొం (నీరు)వదలాలి.   

వొంశ్వృక్షాలను, శటసీత యై పదధతిలల వటరస్తాొంగ్ట  నిరాహిొంచ ే 
వటరుొంటారు.  అలాొంట ి ఏ క ొందర్చకో తపప పూర్ీాకులకు తరపణొం వదరలే 
స్ొందరభొంలల   అొందర్చక,ీ  అొందర్చ పరేూల  గ్ోతరా లూ లభయొం కటవు.  కేవలొం ఈ 

కటరణొంచేత, ఆ సటథ నానిన విస్మర్చొంచవలసని అవస్రొం లేదు. పుర్ోహతిులు, ఆ 

బొంధ్ుతాొం మొంతరపూరాకొంగ్ట చ పపిన వ ొంటన,ే పురుష్ుడ తై ే ‘యజాయయ’ అని 

సీత  ైఅయిత ే ‘యజామమ’ అని చ పిపత ేఆ పిొండొం, తరపణొం వటర్చక ేచ ొందుతుొందర. 
అలాగ్ ేగ్ోతరొం విష్యొంలల కూడా. అదర త లియనపుడు  బరా హమణులెైత ే‘కటస్యప’ 
అనీ ఇతరులు ‘కటశ్ర’ గ్ోతరమనీ   అని చ పపవచుి.  

అకకడ కటరయకీమొం ముగుస్ుత ొందనగ్ట అదర చయేిొంచిన 
పుర్ోహతిులకు అననదాన నిమితతమె ై మన శ్కటత యనుసటరొం ఎొంతయ క ొంత 

ఇవావలసయిుొంటటొందర.   ఈ దానాలు, దక్షిణలు వివిధ్ స్ొందర్టభలలల 
ఇవావలస ే ఉొంటటొందర. ఎకకడ ఎొంత అనదేర,  ఇచేివటర్చ  ఇచఛ, శ్కతతని బటిా 
ఉొంటటొందర. ఏ దానమెనైా  దేశ్, కటల, పటతరములు  పటర తిపదరకగ్ట  చయేటొం  
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ముఖయొం. ఒక చోట పదర రూపటయలే ఇవావలస ిర్టవచుి. అకకడ యాభయి 

ఇవాలేొం కదా. అలాగ్ ే మర్ొక చోట ఒక వొంద రూపటయలు ఇవావలస ి
వస్ుత ొందర. కటనీ మన దగార ఐదు వొందల నోటట ఉొంటటొందర. ఇవనీనఅకకడ 

తడుముకోవటొం కొంట,ే ముొంద ేచసే్ుకోదగ్చన స్ాలప స్రుద బాటటల .  మనొం ధోవతి  
ధ్ర్చొంచి ఉొంటాొం కనుక జబేులు ఉొండవు కటనీ మన సీత లైు చ ొంతన ేఉొంటారు 
కనుక  వటర్చ వదద   పదర, ఇరవ ,ై యాభయి,  వొందలు  ఇలా వివిధ్ రకటల నోటల  
రూపొంలలనూ,  అలాగ్ ేక నిన నాణేలు  భదరొంగ్ట ఉొంచుకుొంట,ే  ఎపుపడు ఎకకడ 

ఎొంత కటవటలొంట ే అొంత  వటరు తీస ి వ ొంటన ేఅొందరస్ూత  ఉొంటారు.    అకకడ 

కటరయకీమొం పూరతయాయక, క నిన పిొండాలను గ్ోవులకు తినిపిొంచి మిగతా 
పిొండాలు తీస్ుకుని దేవటలయ పటర ొంగణానికత వ ళాత ొం. 

 ఇకకడ  కూడా క ొంత కటరయకీమొం ఉొంటటొందర. అదర పూరతయాయక 
 మిగతా వటటలిల క నిన  పిొండాలను తీస్ుకుని శీ్ర విష్ుీ పటదమునన 

గర్టభలయ  పరవశే్దాారొం వదదకు వ ళాత ొం.  అకకడ ి పొండాలు (వీర్చని 

‘గయావళీలు’ అొంటారు) మనచేత స్ొంకలపొం చ పిపొంచి, గయా శటీ దధఫలానిన 

ఆశ్రరాచన పూరాకొంగ్ట అొందజేస ిదక్షణి పుచుికుొంటారు. ఇకకడ  కూడా 
యధాశ్కేత అయినపపటిక,ీ ఎొంత ఇవాదలుచుకుననద ీ బహిరొంగొంగ్ట 
పరకటిొంచవలసినదరగ్ట కోరతారు క ొంచ ొం ఇబబొందర కలిగ్చొంచ ేస్ొందరభమయ. క ొంచ ొం 
ఉదారొంగ్ట ఉొంట ేఆ ఇబబొందరని తలేికగ్టన ేఅధరగమిొంచవచుి.  ఆ తరువటత 

గర్టభలయొం   పరవశేిొంచి  ‘ధ్రమశిల’ గ్ట పలిువబడ ేఒక ర్టతి పలకపె ైఉనన  
శీ్ర విష్ుీ పటద దరవనొం చసే్ుకుని,  పిొండాలను ఆ పటదముపె ైనుొంచి, స్పర్చవొంచి 

నమస్కర్చసటత ొం.  
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ఆ పటదానిన అలా  భకతతగ్ట  తాకుతుననపుడు  నాకు "బరహమ కడగి్చన 

పటదము, బరహమము తానీ   పటదము" 
అన ే అననమయయ కీరతన స్ుపరణకు 
వచిిొందర. శీ్ర విష్ుీ పటదొం వేళుీ దక్షణి 
దరశ్గ్టను, మడమ భాగొం ఉతతరదరశ్గ్టనూ 

స్ుమారు ఒక అడుగు పరమాణొంలల 
ఉొంటటొందర. పటదానిన స్పర్చవొంచటానికత 

అవర్ోధ్ొం కటని ర్ీతిలల దాని చుటూా  అషా్భుజిగ్ట వ ొండతియ చేయబడిన గటటా  
వొంటదిర ఉననదర. ఈ పటదానికత స్ర్చగ్టా  పె ై కపుపపె ైఒక ఛతరొం,  దాని చుటూా  

దశటవతార్టలు చ కకబడ ి వునానయి. మొతతొంగ్ట  దేవటలయొం పరతేయకతొంచి  ఈ 

గరభమొందరర నిర్టమణము మనోహరముగ్ట నుొందర.  
అలా ఆ శీ్ర విష్ుీ  పటదానిన పూజిొంచి బయటకు వచాిక, యధా 

పూరా పరదశే్ొంలల కూరుిని మర్చ క ొంత కటరయకీమొం నిరాహిసటత ము. దీనిలల 
భాగొంగ్ట మనొం  ఎవర్చ  ముకతతక  ై ఈ శటీ దధకరమను నిరాహిొంచామో,  వటరొందర్చనీ  
 ఒక గయా క్షతేర   బరా హమణోతతమునిలల  స్మొంతరముగ్ట ఆవటహన చేస,ి “ననేు  
చేసని ఈ కరమతయ తృపితచ ొందార్ట?”  అని అడుగు తాము. అొందుకు ఆయన 

“స్ొంతృపిత  చ ొందాను” అని బదులిసేత  మనొం చేసని కరమ స్ఫలమె ైమనకు, మన 

స్ొంతానానికత, మన తరువటత తర్టలవటర్చక ీ పుణయొం స్ొంపటర పతమవుతుొందని 

విశ్ాసిసటత ము. 
ఈ స్ొందరభొంలలన,ే భౌతిక వటొంఛల పటల  విముఖతకు పరతీకగ్ట మనకు 

అతయొంత ఇషా్మెనై ఒక కూరగ్టయ, ఒక పొండు, ఒక పతరొం విస్ర్చుొంచ ే కీతువు 
ఉొంటటొందర. ఇదర ఐచిికమయ.  నిరబొంధ్మయమీ లేదు. ఆ తరువటత శ్కతత కలవటరు 
వివిధ్ దానాలు చేసటత రు. షో డశ్ దానాలని వీటకిత పేరు. ఇవి  1.బియయము   
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2.న యియ 3. బ లలము  4. తనే   5. గీొంధ్ము,   6. వస్తమైు 7. పటదరక్షలు 
8.ఛతరము 9. చతేికఱ్ఱ 10. విస్నకఱ్ఱ  11. శ్యయ    12. ఫలములు, 13. గొంట 

14. పటతర 15. ఆస్నము 16. నవ ధానయములుగ్ట చ పపబడాు యి.      

ఈ ఆలయ  పటర ొంగణొంలల ఆగ్నేయదరశ్గ్ట ఒక మర్చీచ టటా   ఉననదర.  
దీనిని  ‘అక్షయ వటవృక్షొం’  అొంటారు.  (పరయాగలల కూడా ఇలాొంట ివృక్షొం 
ఉొందర. దానిని కూడా అక్షయ వటవృక్షమన ేఅొంటారు).  యుగయుగ్టలనుొండమ 
ఈ వృక్షొం ఇద ేతీరులల ఉననదట. పరతి చ టూా  పరతి స్ొంవతారొం ఆకులు ర్టలేిసి 
మళీీ చిగుళుీ తొడగటొం పరకృతి  స్హజొం. ఈ వృక్షొం మాతరొం అొందుకు 
మినహాయిొంపు.   దానాలు చేసేవటరు  చేస్ుత ొండగ్ట మిగతావటరు, ఇొంకట మిగ్చలి 
ఉనన పిొండాలనినటినీ ఈ వటవృక్షొం   మొదటోల   విడచిిపెటాా లి. దీనితయ మొతతొం 
కటరయకీమొం స్ొంపననమవుతుొందర.  

అకకడనుొంచి తిర్చగ్చ అరుణాచారయగ్టర్చ నివటసటనికత చరేుక నానము.   
వటరు ననున పరతేయకతొంచి దగారకు పిలిచి, అకకడనునన ఒక పదెదమనిషిని 

పర్చచయొం చేసటరు.  ఆయన  వేర్ వర్ో కటదు. ‘ఆొంధరా శ్ీమొం’ యజమాని. వటర్చకత 
స్ొంబొంధరొంచిన వయకతత నాకు కలిగ్చొంచిన ఇబబొందరకత విచారొం వ లిబుచాిరు  
నిజానికత,   వటర్చ మనిష,ి  ఏదో  క ొంచ ొం విసిగ్చొంచాడేగ్టనీ  పదెదగ్ట వేధరొంచలేదు 
కదా. ఏదో స్ాలప  పరతిఫలానికత ఆశ్పడి క ొంత అతుయతాాహొం చూప ి

ఉొండవచుి అొంతకు మిొంచి నాతయ అతనికత  శ్తుర తామయముొందర కనుక. ఇద ే

విష్యొం వటర్చకత  చ పిప   విచారొం వ లిబుచిిన, వటర్చ స్హృదయానికత  
కృతజాతలు  త లియజశేటను.  పరధాన పుర్ోహతిుల మధ్య స్తాొంబొందాలే  
ఉొండటొం ఈ స్ొందరభొం  త లియజసేిొందర. మనలాొంట ి శ్ీదాధ ళువుల శేీయస్ుా 
దృషటా య ఇదర ఆహాానిొంచ  దగ్చనద ేగదా!       
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 భోజనాలయాయక   అరుణాచారయగ్టర్చ ఆతిధాయనికత కృతజాతలు త లిప,ి 
ఆశ్రస్ుాలుప ొందర మధాయహనొం మూడు గొంటలవుతుొండగ్ట వీడోకలు 
తీస్ుకునానము.  మెయిన్ ర్ోడుు  వరకూ నడుచుకుొంటూ వచిి వొంద 

రూపటయలకు ఒక ఆటో మాటాల డుకుని మొంగళగ్ౌర్ ీ దరవనొం చసే్ుకుని, 

హో టలుకు తిర్చగ్చ వచాిము. అకకడ ఇొంకట ‘పరపతిా మహశే్ార్టలయొం’, స్ూరయ 
భగవటనుని ‘దాక్షనిారక దేవటలయొం’, ‘పేరతశిల’, ‘ర్టమశిల’, ‘సీతాకుొండొం’ అని 

పిలువబడ ే‘ర్టమ గయ’, ‘బరహమయోని’ ‘ఉతతర మానస్’ మొదలెైన అనేక ఇతర 

దరవనీయ పరదేశటలు ఉననపపటిక,ీ స్మయాభావొంవలలనూ,  అలస్టవలలనూ 

అవమేీ చూడలేదు. పెైగ్ట ఆ ర్టతిరక ే అస్ొంసో ల్, జసధి ీ   మీదుగ్ట దాాదశ్ 
జోయతిర్చలొంగ్టలలల తొమిమదవదయిన బ ైదయనాధ్ వ ళీటానికత నిదరకు  
అవకటశ్ొంలేని  పరయాణొం. అొందుచతే  హో టలుకు చేరుక ని  విశటీ ొంతి 

తీస్ుకునానొం.  సటయొంతరొం ఆరు గొంటలకు సటననాలుచేస,ి సటమాను 
స్రుద కుని, గదులు ఖాళీచసే,ి ఏడుననరకు పటల ట్ ఫటొం మీదకు చేర్టొం. 
దేవఘ్ర్ ప్రయాణిం  

2308 న ొంబరు  జోధ్పూర్-హయర్ట స్ూపర్ ఫటసా్ ఎక్ా పెరస్ నిర్ీీత 

స్మయానికొంట ేఅయిదు నిముషటలముొంద ేవచిి  నిర్ీీత స్మయొం స్ర్చగ్టా  
గొం. 8.18 ని.లకు బయలుదరే్చొందర. ‘స్ూపర్ ఫటసా్ ఎక్ా పెరస్’ అని  పేరుకు 
తగాటటల  అదర ఆగ్ ేపరతి సేాష్నుకు అయిదు, పదర నిముషటలు ముొందుగ్టన ే చేర్చ   
నిర్ీీత స్మయానికత బయలుదేరుతూ ఉొందర.   అస్ొంసో ల్ కయిత ే ఏకొంగ్ట 
పదరహేను నిముషటలు ముొంద ే చేర్చొందర.  అరధర్టతిర  పన నొండుననరకు  
అస్ొంసో ల్ జొంక్షనులల దరగ్టము. ఇదర చాలా పదెద  జొంక్షను. బ ైదయనాద్ 
వ ళీటానికత  ఇకకడనుొంచి పటటాన వ ళళీ మారాొంలల ‘జసదిరహ్’ అన ేసేాష్నులల  
దరగ్టలి. అకకడకు వ ళీటానికత టిక టటల  తీస్ుకునన టలైనైు   8419 న ొంబరు 



243 
 

‘పూర్చ-దరభొంగ్ట’  ఎక్ా పెరస్ బయలుదరేవలసని స్మయొం  గొం.2.36 ని. 

ఇొంకట ర్ ొండు గొంటలుొందర. దరగ్చన పటల టటఫటరొం పెనై ే ఒక బలలపె ై  అొందర్చనీ  

కూర్ోిబ టిా మయము వ ళీవలసని టలైనైు సిథతి ఏమిట ,ో  ఏ పటల టటఫటరొం మీదకు 
వస్ుత ొందో  త లుస్ుకుొందామని విచారణ కటర్టయలయానికత వ ళాల ను. తీవర 
నిరుతాాహొం. అదర నిర్ీీత స్మయానికత పదర గొంటలు ఆలస్యొంగ్ట నడుస్ుత ననదర. 
ఆొంట,ే మయము బ ైదయనాద్ లల అభషేకొం, దరవనొం పూర్చతచసే్ుకోవలసని 

స్మయానికత  ఆ  క్షతేరా నికత ఇొంకట 112 కతలలమీటరల దూరొంలలన ేఉొంటామనన 
మాట. అలా ఆ ర్ోజులల మూడు వొంతులు  ఆ టలైనైు కోస్ొం నిర్కీ్షణలలనే 
గడచిిప త,ే మిగతా యాతర స్ొంగతేమిట?ి విధ్ులలల నునన ‘డిపూయటీ సేాష్ను 
మయనజేరు’ను కలిస ి నా స్మస్య చ పటపను. ఆ మారాొంలల వ ళళీ, తక్షణమయ 
అొందుబాటటలలనునన ఏ టలైనైులలన నైా పరయాణిొంచటానికత అనుమతిస్ూత  

టిక టలపె ై వటర స ి ఇచాిరు. 8181 న ొంబరు ‘టాటానగర్ – ఝాఝా’ ఎక్ా పెరస్ 

వస్ుత ననటటల  పరకటన వినబడుతుననదర.  పో రారులను  నియమిొంచుకుని  ఆ 

టలైనైు ఉనన పటల టటఫటరొం మీదకు చేరుకునానము. పరయాణ స్మయొం ర్ ొండు 
గొంటలలలప ేకనుక, సౌకరయొంగ్ట కూర్ోివటానిక ేతపప నిదరరొంచ ేఅవకటశ్ొం లేదు. 
నిర్టధ ర్చొంపబడిన సీలపరు తరగతి టిక టటల  ఉొంచుకుని జనరల్ బో గ్ ీఎకకలేము. 
అదర మాకు సటధ్యమయిేయ  పని కూడా కటదు.  నిర్టధ ర్చొంపబడని టికకటేలమో  ఆ 

ర్ ైలుకు చ ొందరనవి  కటవు.  నిర్టధ ర్చొంపబడని బరుత లు లేకుొండా సీలపరు కోచలల 
పరయాణిొంచటొం, టకి కటటా  లేని పరయాణొం కతీొందకే వస్ుత ొందర. అదర నేరొం కదా! ఆ 

టలైనైు విధ్ులలలనునన టటీీఈ  ఒకర్చని స్ొంపరతిొంచి  మళీీ రుస్ుము చ లిలొంచి 

నాలుగు బరుత లు తీస్ుకునానము.  
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ప్ూరాతిరే ప్రజ్ాలి కాని ధవన ేసదవ వసింతిం గ్ర్జ్ా సమేతిం 

సురాసురాధిత ప్ాద ప్దేిం శీ్ర వ ైదోనవధ్ిం తమింతిం నమామి 

                                                      బ ైధ్యనాద్  
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వ ైదోనవధ్ుని దరశనిం   

త లలవటరు ఝామున గొం.3.50 ని.లకు ‘జసధి’ీలల దరగ్టము. దగారలల 
ఉనన మొంచి హో టలుకు  చేర్ేి  ఒపపొందొంపె ైఇదదరు పో రారులను నియమిొంచు 
కుని, యదాపూరాొం సటమానుతయ పటటట మిగతా బృొందానిన ఒక చోట నిలిప ి

పో రారులను వ ొంటబ టటా కుని హో టలు రూములు వ దరక ే పనిలల పడాు ను. 
దగారలల  అొందుబాటటలలనునన  వటటలిల ‘యాతీర హో టలు’  కటస్త ొంత  
అనుకూలొంగ్ట  అనిపిొంచిొందర.  గదులు తీస్ుక న ేపనిలల నేను నిమగనమవగ్ట  
పో రారులు వ ళిల సటమాను, బృొందానిన గదులకు చరే్టిరు. ఆ ర్టతిరకత మయము  
కోలకతా  బయలుదేరవలసని మిథరల ఎక్ా పెరస్ుకు అొందరొంచ ేఒపపొందొం మీద 

పో రారులను పొంపేశటను. అపపటకిత వటరు రుస్ుమయమీ అడగలేదు. ననేు 
ఇవానూ లేదు.   ఒక నాలుగు గొంటలు నిదరరొంచాము.  

లేచిన వ ొంటన ేఇొంకట సటననాలు చేయకముొంద ే బ ైదయనాద్ క్షేతర 
పుర్ోహతిులయిన శీ్ర కుమార్ ఆశ్రష్ ర్టజ్  గ్టర్చని  స్ొంపరదరొంచాను. వటర్చ  
చిరునామా -- 

చకీవరి్లేన్,  బ ైదోనవద్, దేవఘ్ర్, ఝారఖిండ్ 
ఫో ను నింబరుల 09204423996  *   09572638867 

వీరు అవటానికత బీహర్ీయి ేకటనీ త లుగు చకకగ్ట మాటాల డగలరు. మా ర్టకనూ, 
మయమునన పరదశేటనీన త లియజేయగ్ట తాను ఒక గొంటలల ర్టగలననీ, సదిధొంగ్ట 
ఉొండవలసనిదరగ్టనూ కోర్టరు. అలాగ్ ే వచాిరు. పర్చచయాలు పూరతయాయక 

వటర్ ే అొందర్చక ీ స్ర్చపో యి ే పెదద  ఆట  ో ఒకట ి మాటాల డారు. దేవటలయొం ఉనన 

పటాణొం దవేఘ్ర్,  జిలాల  ముఖయ పటాణొం. ‘జసిధ’ీ కత కేవలొం 7 కతలల  మీటరుల . 
చకకట ిర్ోడుు . అరగొంటలల దవేటలయ  స్మీపటనికత  చేరుకునానొం. 
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ఈ క్షేతరొం ఉనన దేవఘ్ర్ మొదట బీహారు ర్టషా్రొంలల నుొండగ్ట ఆ ర్టషా్ర 

విభజన జర్చగ్చన తరువటత ‘ఝారఖొండ్’ ర్టషా్రొంలలకత వచిిొందర. ఈ ర్టషా్రొంలల 
గ్చర్చజనులు అధరకొం. ఇకకడకు  సటథ నిక భకుత లు, బీహార్ీలు పదెద  స్ొంఖయలల 
బృొందాలుగ్ట మయళతాళాలతయ వసటత రు. సటామి వటర్చ గర్టభలయ విమాన 

శిఖర్టనిక,ీ అభముఖొంగ్ట నునన పటరాతీదేవి ఆలయ శిఖర్టనిక,ీ గ్టలిపటాల 

ఆకృతిలల నుొండ ే వసటత ర లతయ కూడిన తయరణాలను కడతారు. ఇదర ఒక 

మొకుకబడ.ి ఈ కతీయను 'డోర్ ీ కటాడొం' అొంటారట. ‘మీరూ  కడతార్ట?’ అని 

అడగి్టడు 'ఆశిష్'. మాకు అలాొంట ి ఆచారొం కటనీ మొకుకబడ ి కటనీ లేదని 

చ పటపము.                                                                                
ఈ పటర ధ్మిక పర్చశ్రలనతయ దవేటలయ పటర ొంగణ పర్చచయొం ఏరపడాు క, 

వ ొంటత చుికునన పటటా బటాలు ధ్ర్చొంచి ఆ పటర ొంగణొంలలన,ే భకుత ల కోలాహలానికత  
కటస్త   దూరొంగ్ట ఒకచోట కూరుినానము. అకకడ ే స్ొంకలప పూరాకొంగ్ట 
లఘ్ునాయస్ొం, నమక చమకటదులు చయేిొంచారు. ఆ తరువటత అభషకే 

దరవటయలతయ గర్టభలయ పరవేశ్ొం చేశటము.  చినన దాారొం. పూర్చతగ్ట వొంగ్చత ేకటనీ 

లలపలకు పరవేశిొంచలేము.  ఈ గర్టభలయానినసటక్షాతుత  విశ్ాకరమ నిర్చమొంచాడని 

స్థలపుర్టణొం వలల  త లుస్ుత ననదర.  
       దక్షిణాదరలల పరముఖ  దవేటలయాలనినటలిలనూ అకకడకకడా   క నిన 
స్ాలప లలపటలుననపపటకిీ మొతతొం మీద పరతి దవేటలయొంలలనూ దరవనానికత 
ఒక కీమ పధ్ధతి ఉొంటటొందర. క నినటిలల నిర్టధ ర్చత రుస్ుముపె ై సేవలు, పరతేయక 
దరవనాలు కూడా ఉొంటాయి. ఒకక తిరుమలను మినహాయిసేత  మిగతా ఏ 
దేవటలయొంలలన నైా కూయ ఎొంత ప డవునాన భర్చొంచగలిగ్చనొంత స్మయొంలలన ే
స్ొంతృపిత కరమెైన దరవనొం చేస్ుకుని బయటకు ర్టగలము. ఒకక తిరువనొంత 
పురొం అనొంతపదమనాభసటామి దవేటలయొం కూడా మర్ో విధ్ొంగ్ట ఈ 
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స్ూతరా నికత మినహాయిొంపే. అకకడ పూజారులు, ముఖయొంగ్ట ఆలయ సబిబొందర,  
భకుత ల పటల  చాలా అమర్టయదగ్టను, దురుస్ుగ్టనూ వయవహర్చసటత రు.  
ముఖయొంగ్ట భకుత లకు అవస్రమెైన స్మాచారొం అొందరచ ే వయవసేత  లేదు .  ఈ 
కటరణాల వలల  ఎొంతయమొందర భకుత లు చాలా స్ొందర్టభలలల దరవనొం 
చేస్ుకోకుొండానే వ నుదరరుగవలస ి వస్ుత ొందర. మాకూ అలాగ్ే జర్చగ్చొందర. (ఈ 

అనుభవటనిన  మర్ొక అధాయయొంలల మర్చొంత విసటత రొంగ్ట వివర్చొంచాను) ఇక 
మళీీ ఉతతర్టదర విష్యానికత వసేత ,  ఒకక బదర్ీలల  మాతరమయ ఎొంతట ి రదీద  
స్మయొంలలనయినా  పరయాస్ రహిత దరవనొం లభస్ుత ొందర. ఇొందుకు, శీ్ర 
ర్టమానుజ  చినజీయరుసటామివటర్చ చొరవ, కృష ిక ొంత కటరణమని 
చ పుతారు.  మిగతా దవేటలయాలలల ,  కేదారుతయ స్హా ఎకకడా ఎవరూ ‘కూయ’ 
పధ్ధతి పటటిొంచరు. గుొంపులుగ్ట ఒకర్చని  ఒకరు తయర స్ుకుొంటూ లలపలికత 
వ ళతారు.  పో నీ  వ ళిీనవటరు  వ ొంటన ే వసటత ర్ట అొంట ే అద ీ  లేదు. ఏదో 
విధ్ొంగ్ట  లలపలికత వ ళీగలిగ్చనపపటిక,ీ మనలాొంటి వటళీొం ఉకకపో తతయనో, 
తయర కతకస్లాటకు  భయపడో క నిన స్ొందర్టభలలల దరవనొం చేస్ుకోకుొండాన ే
బయటపడాలిా వస్ుత ొందర.  ఒకవళే దరవనొం లభొంచినా  అదర చిరకటలొం 
గురుత ొండటేొంత అనుభూతి  మిగలిదు. ఇకకడ కూడా అొంత.ే గర్టభలయానికత 
ఉతతర ముఖొంగ్ట ఒకట,ి తూరుప  ముఖొంగ్ట మర్ొకట ి ర్ ొండు దాార్టలు 
ఉననపపటిక ీ  లలనికతవ ళీటానికత బయటికత ర్టవటానిక ీ కూడా ఒకక ఉతతర 
ముఖదాార్టనేన ఉపయోగ్చసటత రు.   

 మయము పుర్ోహతిుడనిి మాటాల డుకునానొం కనుక ఆయన,ే మనకు 
రక్షణగ్ట ఒక వయకతతని పొంపిొంచాడు. అతని విధర ఏమిటొంట ే మనముొందు అతను 
బులలు జరు మాదరర్చగ్ట జనానిన పరకకకత న టటా తూ   వ ళతాడు. అతనిక ీమనకూ, 
అలాగ్ ేమనలల మనకూ మధ్యన మర్ొకరు దూరకుొండా న టటా కుొంటూ మనొం 
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అతనిని అనుస్ర్చస్ూత  ముొందుకు సటగ్టలి.   ఇొందుకోస్ొం అతనికత క ొంత 

స్మర్చపొంచుకోవటలి. అలాగ్ ేదాారొం దగార ఉనన ఉదోయగ్చకత కూడా.   మయమూ 

అలాగ్ ే వ ళిల,  తీస్ుకు వ ళిీన పటలు, త న , గొంగ్ట తీరధొంతయ సటామిని 

అభషకేతొంచాము అనటొం కొంట ే అకకడ కుమమర్చొంచాము అొంటే స్ముచితొం. 
అవి ఆ సటామి మీద ేపడాు యో వ ర్ వర్చమీద నైా పడాు యో కూడా త లియదు. 
బయటకు వచిి మళీీ యధాపూరా సటథ నొంలల కూరుిని, మొంతరపుష్పొం 
స్మర్చపొంచి పరసటదొం సీాకర్చొంచాొం. పుర్ోహతిులకు  యధాశ్కతత దక్షిణలు, 
అననదానానికత గ్టను మర్చక ొంత చ లిలొంచి, ఆ పటర ొంగణొంలల ఉనన పటరాతీదవేి, 

గణపతి, నాగర్టజు, గ్టయతీర మొందరర్టలను కూడా దర్చవొంచి మర్చక ొంత సపేు  
గడిపటము. ఫో టోలు తీస్ుకుని బయలుదేర్టము. మారామధ్యొంలల సటామి 

పుష్కర్చణ ివదద  ఆగ్టము. సటమానయొంగ్ట భకుత లు ఈ పుష్కర్చణలిల సటననొం చేసని 

తరువటతన ేసటామివటర్చ దరవనొం చసే్ుకుొంటారు. ఈ నీటిలల సటననొం ఆర్ోగయొం 
పరసటదరస్ుత ొందని విశటాస్ొం.  మనస్ులల కోర్చక ఉననపపటకిీ ఆ నియమొం 
పటటిొంచటానికత మాకు  సటధ్యపడక మార్చున సటననొంతయ స్ర్చపెటటా కునానము. 
 ‘ఆశిష్’ అకకడవరకూ వచిి ఆట  ో మాటాల డ ి వీడోకలు చ పటపడు. మర్ో 
అరగొంటలల  ‘జసిధ’ీ  చేరుకునానము. 

 ఇక అకకడ చూడవలసినవి ఏమీలేవు. ఆొంగలొంలల ‘Jasidih’ గ్ట 
పిలువబడ ేఈ ‘జసదిరహ్’  పేరు పలకటమయ క ొంచ ొం కషా్ొంగ్ట ఉొందర. మా 
బావమర్చదరగ్టరు మొంచి స్రస్ుడు. ఇొంత కషా్పడ ిపలకటొం ఎొందుకని ఆయన  

ఈ ఊరు పేరును 'జడసి'ి గ్ట మార్ేిశటడు. కటవటలని పద ేపద ే 'జడసి'ి 'జడసి'ి 

అొంటటొంట ేమాకూ వినోదొం కలిగ్చ "బావగ్టరూ ఈ ఊరు పేరు మర్చచిపోయాను. 
అదమేిట?ి" అొంటూ ననేూ ఆట పటిాొంచాను.  ఇక భోజనాల విష్యానికత  వసేత  
యాతర మొదలు పెటిాన తరువటత గయ వరకూ మొంచి భోజనానికత ఇకకటేామీ  
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కలుగలేదు. అదర ఇకకడ ే మొదలెైొందర. మయము బస్ చసేిన హో టలు  కతీొందర 
అొంతస్ుత లల ర్ సటా ర్ ొంటట ఉననదర. అననొం ఉొందర కటనీ ఏమీ బాగ్ట లేదు. ర్ోటలీు, 
స్బీులతయ ఏదో  చశేటమనిపిొంచాొం.   

ర్టతిర గొం. 9.43 ని.లకు 3022 నొంబరు ‘మిథరల ఎక్ా పెరస్’ లల 
కోలకతాకు పరయాణొం. ఉదయొం మముమలను ఈ హో టలుకు తీస్ుకువచిిన 

పో రారులు గొం.8.30ని.లక ేవచిి టలైనైు ఆలస్యొంగ్ట నడుస్ుత ననటటల ,  దాని ర్టకకు 
స్ొంబొంధరొంచిన చివర్చ పరకటన ర్టగ్టన ే మళీీ వసటత మని, అపపటివరకూ 
నిొంపటదరగ్ట నుొండవచిని చ పటపరు. సిథతిని ఎపపటికపుపడు త లియజసే్ూత  

ఉనానరు. పదక ొండు గొంటలకు గదులు ఖాళీచసే ిసేాష్నుకు చేరుకునానొం.  
మర్ో అరగొంటకు టలైనైు వచిిొందర. అయిత ే  కోచలల  ఎకకడబడతి ే

అకకడ అడుదరడు ొంగ్ట పరయాణకీులు పడుకుని ఉొండటొంతయ   లగ్ేజీని   మా 
బరుత ల వదదకు చేరివలసని పో రారులకు అదర సటధ్యొం కటలేదు. మొతతొం లగ్జేీని 

మయమయ కోచలలకత ఎకతకొంచి మయమూ ఎకటకొం. ర్ ైలు బయలుదరే్చొందర. లగ్జేీ 

కటదుకదా అస్లు మయమయ బరుత ల వదదకు చరేుకోవటొం దురలభొంగ్ట తయచిొందర. 
ఎొంతమొందరనని లేపగలొం! ఇలా కటదని, అలా పడుకునన వటరొందర్చనీ 

ముొందుగ్ట నా వదద  నునన డిజిటల్ క మయర్టతయ ఫటా ఫటా ఓ పదర  ఫో టోలు 
తీశటను. ఆ తరువటత  ఏదయిత ేఅదయిొందని నేను ర్ ొండు చేతులతయ ర్ ొండు 
స్ూటటకసే్ులు ధ్ర్చొంచి నా సటధ్యమయినొంత మయరకు  పడుకునన వటర్చమీదర 
నుొంచి  నడచిి వ ళలసటగ్టను. ఒకట ి ర్ ొండు హాహాకటర్టలు వినిపిొంచాయి. లెకక 
చేయలేదు. మిగతా మా వటళుీ కూడా అలాగ్ ేచేశటరు.   సెల్ ఫో ను టార్చి 
వ లుగులల మా బరుత లు గుర్చతొంచి వటటిపె ైనిదరరస్ుత నన వటర్చని   బలవొంతొంగ్ట లేప ి

ఎలాగ్ోలా  వటటలిల సిథరపడాు ము. లగ్జేీ స్రుద కుని వటటకిత తాళాలు వసేని 

తరువటత టీటయీి మహాశ్యుడు వచాిడు. అతను టకి టటల  ఇొంకట అడగన ే
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లేదు. 'ఏమిట ీ నూయసెనుా'  అనానను చిర్టగ్టా .  తన నిస్ాహాయతను 
అొంగ్ీకర్చొంచి ఉొంట ే అతనికత నా సటనుభూతి దకేకదర ఉొండేదేమో. అలా 
చేయలేదు. ఎొందుకు చేసటత డు?   వటరు తన అనుమతి(??) తయన ే కదా 
పడుకునానరు!  పెైగ్ట వటరొందరూ వ యిటిొంగు లిస్ుా లల ఉననవటరనానడు. నాకు 
మర్చొంత  చిర్ ీతిత ొందర. “అలాగ్ట! అయితే వ యిటిొంగు లిస్ుా లల ఉననవటరు కూడా 
నిర్టద ర్చొంపబడక పో యినా సీల పరు కోచ ఎకతక ఖాళీ ఉననచోట పడుకుని   
హాయిగ్ట నిదర కూడా పో వచినన మాట. ఆ నిబొంధ్నేదో  శ లవిసేత , దాని 

పరయోజనొం భవిష్యతుత లల మయము కూడా ప ొందుతాము కదా!” అనానను 
మర్చొంత వ టకటరొంగ్ట.  అతని స్మాధానొం క రకు వేచి ఉొండకుొండాన,ే 

“చూడొండ!ి అస్ొంసో ల్ చేర్లేలపు మధ్ుపూర్ జొంక్షను, చితతరొంజన్ సేాష్నుల 

వరకూ మీకు గడువిస్ుత నానను. ఆ లలగ్ట  వీర్చని ఖాళీ చయేిసేతన ే ననేు నా 
టిక టటల  మీకు చూపదేర. అలా కటలేదో , అస్ొంసో లులల నా టకి టటల  చూపే మాట 
అటటొంచి, అస్లు బొండయిిే బయలుదేరదు - తరువటత పరయవసటనాలకు మీర్ ే

బాధ్యత వహిొంచవలస ి ఉొంటటొందర.”    అని తీవర స్ారొంతయ హ చిర్చొంచాను. 
అపపటకిత అతను వ ళిీపోయి మర్చ క దరదసేపటికత మర్ో స్హచరుడిని వ ొంటబ టటా  
క చాిడు. ఈ సటర్చ కూడా నా టిక టటల  చూపలేదు స్ర్చకదా  కతీొంద పడుకునన 

వటర్చతయ స్హా వటర్చదదర్చనీ కలిప ిమర్చక నిన ఫో టోలు తీశటను. దొీంతయ  నేను ఏమి 

చేయబో తునాననో వటర్చకత పూర్చతగ్ట అరధమయిొందర. మర్ేొం మాటాల డలేదు. మర్చ 
క ొంతసపేటికత ఇదదరు పో లీస్ులను వ ొంటబ టటా క చిి మొతాత నికత క ొంతమొందరని ఆ  

తరువటత సేాష్నులలల దరొంపశేటరు.   
కోలకత్వలో 

26వ తేద ీ త లలవటరుఝామున నాలుగు గొంటలకు చేరవలసనిదర 
ఉదయొం ఏడు  గొంటలకు చార్చతిరక నగరొం కోలకతా  పరధాన ర్ ైలేా సేాష్ను 
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‘హయర్ట’లల దరగ్టము.  దేనికొంట ేఏదర పదెదదన ేమీమాొంస్కు, సటరూపటయనికత తావు 
లేదు కటనీ, భారతదేశ్ొంలల ఇపపట ి వరకూ నేను చూసని వటటలిల  
(Terminuses) ముొంబాయి ఛతరపతి శివటజీ టలర్చమనస్,  క తత   డిలీల, చ న ైన 

సెొంటరల్ సేాష్నుల కొంట ేకూడా పెదదదరగ్ట అనిపిొంచిొందర. 
 

 ఒకక జనస్మమరధొంలలన ేముొంబాయికత క ొంత  సటరూపయొం ఉొందేమో. 

అయిత,ే ముొంబాయిలల, సేాష్ను బయట పటదచారులకోస్ొం భూగరభ (Sub 

Way) బాటలవలల   వటహనాల రదీద   కనబడనిొంతగ్ట   పరయాణీకుల రదీద  

కనబడదు. ఇకకడ అలాొంట ి ఏర్టపటట లేదు కనుక జనస్మమరధొం ఎకుకవ. 

వటహనాలు స్ర్ ేస్ర్చ.  పూరా పదధతిలలన ేఇకకడ కూడా దగారలల నునన మొంచి 

హో టలుకు తీస్ుకువ ళీటానికత, ఆ ర్టతిరకత తిర్చగ్చ సేాష్నుకు చరేటానికత  
ర్ ైలేాపో రారుల స్హాయొం తీస్ుకునానము. ఇదదరు వయకుత లు సటమాను తీస్ుకుని 

సటగుతుొండగ్ట ‘భీమసనే్ హో టలు’ కు చరేుకునానము. సేాష్ను పరకకన ేఉననటేా 
ఉొందరగ్టనీ ఒకటనినర కతలలమీటరుకు పెైగ్టన ే నడచిాము. ర్ ొండు గదులు 
తీస్ుకునానము.  

నేను స్తారమయ సటననొం చేస,ి మిగతా వటరు సిదధమౌతుొండగ్ట ఆ ర్ోజు 

పరయటనకు ఏర్టపటల  కోస్మె,ై అద ేహో టలులల ఉనన టరా వ ల్ డ స్ుకకు వ ళాల ను. 
పరముఖొంగ్ట దర్చవొంచవలసని పరదశేటలతయ వటర్చవదద  వివిధ్ పటకేజీలునానయి. 
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నాతయ మాటాల డని వయకతత వయవహార  శ ైలి నచిలేదు.  ఒక పరభుతా ఉననతాధరకటర్చ  
తనకతీొంద పనిచసే ేచిరుదో యగ్చతయ ఏ విధ్మెనై దరపొంతయ మాటాల డుతాడో  అలా ఉొందర 
ఇతని ధోరణ.ి ఎవర్చ కటరణొంగ్ట  అతనికత  ఉపటధర దకరుకుతుననదో  ఆ వినియోగ 
దారుల పటల  చూపవలసని కనీస్ సౌశ్రలయత, సౌజనయొం అతనిలల లలపిొంచాయి. 

నా తతతేొం  అటటవొంట ివటర్చని పో ర తాహిొంచదు స్ర్చకదా, చాలా కఠచనొంగ్ట కూడా 
ఉొంటాను. వటళుీ ఏమెైనా  అనుకోవచుిగ్టక, నేను మాతరొం అనుకుననదర 
వటళీ ముఖొంపెనై ేఅనేసటత ను. కేవలొం అతని వ ైఖర్చ కటరణొంగ్టన ే ఒపపొందొం 
విష్యొంలల ముొందుకు పో దలుచుకోలేదని స్పషా్ొంగ్ట చ పపి వ నుదరరుగు 
తుొండగ్ట, అపపటివరకూ జరుగుననదొంతా ఏమీ ఎరగనటటా  గమనిస్ుత నన 
అస్లు యజమాని అపుపడు కలిపొంచుకుని. ననున అనునయిొంచటానికత  
పరయతినొంచాడు.  ‘యథా ఉదోయగ్ీ, తథా యజమానీ’  కూడా కదా. మహాతామ 
గ్టొంధ ీ నిరాచిొంచిన  వటయపటర్ీ-వినమయదారుడూ స్ొంబొంధానిన అతనికత 
త లియజేస ిఆ స్ూతరా లు ముొందు నరేుికోమని అతనికత వివర్చొంచి బయటకు 
వచాిను. ర్ ైలేా సేాష్నులల బ ొంగ్టలు ర్టషా్ర పరభుతా పర్టయటక శటఖ వటర్చ 
స్మాచార కేొందరొం ఉననటటల గ్ట త లుస్ుకుని, అకకడకు వ ళాల ను.   

పదర గొంటలయినా అదర త రువలేదు.  శ్నివటరమెనైొందున ఒకవేళ 

శ లవేమో అనుకునానను. అకకడనునన పో లీస్ు అధరకటర్చ ఒకర్చని  అడుగగ్ట, 
ఆ సేాష్నులల    విధ్ులు నిరాహిస్ుత నన  కటలొంలల ఒకకసటర్చ కూడా  అదర త ర్చచి 
ఉొండగ్ట తాను  చూడలేదనానడు. అకకడ ే ఉనన పుస్తకటల దుకటణొంలల 
కోలకతా నగర మాపును, గ్ ైడును క నుగ్ోలు చసే్ూత  ఆ దుకటణొం యజమాని 

దాార్ట, డలౌహ స ీ సేకేరు అన ే పటర ొంతొంలల, పర్టయటక శటఖ వటర్చ పరధాన 

కటర్టయలయొం ఉననటూల  అకకడనుొంచి నగర పరయటనకు,  వటర్చ వటహనాలు 
ఉొంటాయని త లుస్ుకునానను. సేాష్ను బయటికత వచిి, హో టలులలనునన   
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మా వటళీను తీస్ుకుని డలౌహ సకీత వ ళీటానికత మీటరు పరకటరొం చార్ీు 
చ లిలొంచటేటటల గ్ట టాకీాని మాటాల డుకుని ఎకటకను. మారామధ్యొంలల ఆ డ ైవైరు 
డలౌహ సలీల పని ఏమిట?ి ఎొంతసేపు? అకకడనుొంచి మర్ కకడిక నైా వ ళాీలా? 
అని   అడగి్టడు. స్ర్!ే ఇొందులల రహస్యొం ఏముొందర.  అస్లు విష్యొం 
చ పటపను. ‘మీర్ ొందరు?’  అని అడిగ్టడు. చ పటపను.  పర్టయటక శటఖ వటర్చ 
వటహనొంలల మనిషకిత  అయిదు వొందల చొపుపన నలుగుర్చక ీ మొతతొం  ర్ ొండు 
వేలు  అవుతుొందని, పెైగ్ట ఉదయొం పూట స్ొందరవనకు వటహనాలు ఆస్ర్చకత  
వ ళిీపోయి ఉొంటాయని త లియజసే్ూత , పదరహనేువొందలిసేత   తాన ేసటయొంతరొం 
వరకూ తిపపి చూడదగ్చన పరదేశటలనీన చూపిొంచగలననీ పరతిపటదరొంచాడు. 
అతని మాటలలల  నిజాయితీ  గ్ోచర్చొంచిొందర.  నమమదగ్చన వయకతతగ్ట ఆనిపిొంచాడు. 
హో టలుకు చేర్ ేలలప ేఒపపొందొం కుదరర్చొందర. అతని పరేు ‘పరమోద్’. హో టలుకు 
చేరుకునానక, ర్చసెపేనులల కూరుిని నా వదద  నునన టూర్చస్ుా  గ్ ైడు సటయొంతయ, 
అొందుబాటటలలనునన స్మయొంలల చూడదలచుకునన  పరదేశటలను  
వివర్చొంచి,  అొందుకు తగ్చన  కీమానిన అతనిక ేవదరలేశటను. స్ొందర్ోభచితమెైన  
స్ూచనలు క నిన చేసటడు.  పదక ొండు గొంటలకు బయలుదరే్టము.  
హౌరా వారధి 

హుగ్ీల నదరకత ఒకవ పైున హయర్ట,   మర్ోవ పైున కోలకతా నగరొం.    ఈ 

ర్ ొంటినీ కలిపదేర  పరసిదధ  హయర్ట సేతువు. మధ్యలల ఏ విధ్మెనై స్తొంభాలు 
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లేకుొండా కవేలొం ఇరు ఒడుు లనుొండ ిపరచబడిన  (Cantilever Technology) 

ఉకుక దూలాలపె ై97 మీటరల ఎతుత  705 మీటరల ప డవుతయ  ఈ వటరధర కలకతాత  
నగర్టనికత  పరతీకగ్ట చర్చతరలల నిలిచి ఉననదర 

1943వ స్ొంవతారొంలల ర్ ొండవ పరపొంచ యుదధకటలొంలల 26,500 

టనునల ఉకుక వినియోగ్చొంచి ఇదర నిర్చమొంపబడనిదర. ఈ తరహా సటొంకేతిక 

పర్చజాా నొంతయ నిర్చమొంపబడిన సేతువులలల పరపొంచొంలల అపపటకిత   ఇదర 
మూడవదర. 1890 లల సటకటాల ొండ్ లలని ఎడిొంబరా్ లల నిర్చమొంచిన ‘ఫో ర్త బిరడ్ు ’,  ఆ 

తరువటత  1917 లల క నడా దశే్ొంలలని కుయబ క్ నగరొంలలని ‘పటొంట్ డ ికుయబ క్’ 
మాతరమయ దీని కొంట ే ముొందుననవి. ఆ తరువటత పరపొంచవటయపత ొంగ్ట  అనేకొం 
వచాియి.   

ర్టనూ పో నూ నాలుగ్సే ిమార్టా లతయ మొతతొం ఎనిమిదర లేనలపె ైస్గటటన 

ర్ోజుకు 57 వేల వటహనాలు, ఇరవ  ై లక్షల మొందర పరజలు (అతిశ్యోకతత 
కటదుకదా!) పరతిర్ోజూ ఈ వటరధరపె ైపరయాణిసటత రట.  2011 స్ొంవతారొం జనాభా 
లెకకల పటర ధ్మిక నివేదరక పరకటరొం ఈ నగర మొతతొం జనాభా ఒక కోట ి

డ బ భైఏడు లక్షల మూడువలే ఇరవ  ైఅయిదు.  అొంట,ే అొందులల 11.29 శటతొం 
మొందర పటదచారులు పరతి ర్ోజూ ఈ వటరధరని ఉపయోగ్చొంచుకుొంటారననమాట.   
ఆ ర్ీతాయ పరపొంచొంలలన ేఅతయొంత రదీదయయినదర. దీని ర్టజస్ొం, ఠీవి, సౌొందరయొం 

బో టటలల  నదర మధ్యనుొండ ిచూడాలి.  

విదవోసాగర్ సమతు 
       హయర్ట వటరధరపె ై రదీదని 

తగ్చాొంచేొందుకు దానికత స్మాొంతరొంగ్ట 
దక్షణి  దరశ్గ్ట  ర్ ొండు కతలలమీటరల 
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దరగువన 1992  స్ొంవతారొం అకోా బరు   10 న  పటర రొంభొంపబడిన దీనికత కూడా 
అనకే పరతేయకతలునానయి.  

హయర్ట వొంత న ఉకుక దూలాలతయ నిర్చమొంపబడగ్ట,  ఇదర ఉకుక తాళీతయ 
నిర్చమొంపబడుదర. 823 మీటరల  ప డవు 115  మీటరల   వ డలుపగల ఈ 

సేతువును, నదరకత ఇరువ పైులా ర్ ొండసే ి చొపుపన ఉనన నాలుగు 
బరహామొండమెనై స్తొంభాల నుొండ ి వేరలాడుతూ  మొతతొం 121 భార్ ీ ఉకుకతాళుీ 
(Cable stayed technology) భర్చొంచి నిలుపుతాయి.  చాలా స్ుొందరమెనై 

వటరధర. దీనిపెనైుొండ ేకోలకతా నగరొంలలకత పరవేశిొంచాము. మొదటగ్ట చూసనిదర 
వికోా ర్చయా సటమరక భవనొం. 
వికోి ర్యా సాేరకిం  

పటలర్టతి   కటాడాలలల సౌొందరయొంలలనూ,  నిర్టమణ కళాన ైపుణయ 
ర్ీతాయనూ పరపొంచ పరసిదధ  తాజ్ మహలుతయ పో లిదగ్చన అదుభత కటాడొం ఈ    
భవనొం.  1906 జూన్ 4వ తదేీన ఆనాట ిబిరటషి్ పరభువు ఐదవ జార్చు చతేుల 

మీదుగ్ట శ్ొంకుసటథ పన జరుగగ్ట,   మొటా మొదట ిబిరటిష్ మహార్టణ ివికోా ర్చయా 
గ్ౌరవటరధొం  కరున్ పరభువు   అధ్ారయొంలల ఇదర  నిర్చమొంపబడిొందర. 1921 
డిసెొంబరు 21వ తదేీన విొండార్ ర్టషా్ర  అధరపతి (Duke of Windsor) చే ఈ 

మహలు పటర రొంభొంపబడిొందర. అలనాట ి బిరటషి్ ర్టజవొంశటనికత చ ొందరన 
పరముఖుల  చితరపటాలు, విగీహాలు, వటరు 
వటడిన  3500 వివిధ్ వస్ుత వులతయ ఇదర 
పరదరవనశటలగ్ట నుననదర.  ఈ భవనము 
చుటూా   స్ుొందరమెనై ఉదాయనవనొం   
ఉననదర. పరవేశ్ొం, పరదరవనశటలకు 
ఉదాయనవనానికత వరేు వేరుగ్ట ఉననదర. ఒక 
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దానికత తీస్ుకునన టిక టటా  మర్ొక దానికత ఉపయోగపడదు.   లలనికత   
వ ళాీమొంట ేఎొంత తార తారగ్ట తిర్చగ్చనా  దీని ఒకకదానిక ే  కనీస్ొం ర్ ొండు  
గొంటలు పెగై్ట  పడుతుొందర. అొంత స్మయొం   లేనొందువలల  గ్టేట బయటనుొండ ే

భవనానిన తిలకతొంచి  ఫో టోలు తీస్ుకునానము.  అకకడనుొండ,ి అశుతయష్ 

చయదర్ ీఅవ నూయలల ఉనన  ‘బిర్టల మొందరర్’ కు వ ళాీము. ఉదయపు దరవనవళే 

ముగ్చయటొంతయ లలపలకు వ ళీలేకపో యాము.  
కాళ్ళఘ్ాట్  

కటళీమాతకు దేశ్వటయపత ొంగ్ట ఉనన దేవటలయాలలల ఇదర 
పరముఖమెనైదర. హుగ్ీల నదరతీరొంలల పరధ్మొంగ్ట  1809 వ స్ొంవతారొంలల దీని 

నిర్టమణొం జరుగగ్ట 1971 లల పూర్చతగ్ట నవీకర్చొంపబడనిదర.  నలల ర్టతి 

విగీహొంలల బొంగ్టరు వ ొండ ిఆభరణాలతయ అలొంకృతమె ైఉననఅమమవటరు ఎొంతయ 
తేజస్ుాతయ దరవనమిస్ుత ొందర.   

పరతి ఏటా ఈ అమమవటర్చకత ‘సటననయాతర’ అన ేఉతావొం జరుగుతుొందర. 
ఆ ఉతావొం  స్ొంగతి ఏమో గ్టనీ  ఇకకడకు వచేి  భకుత లను లక్షయొంగ్ట 
చేస్ుకున ే మోస్గ్టళీకు మాతరొం పరతినితయొం ఉతావమయ.   వీర్చలల మర్ ీ

పరముఖులు ఇకకడ ిపొండాలే. సటథ నికతేరులెైన యాతిరకులు ఎవర్ నైపపటికీ  ఏదో 
ఒక సటథ యిలల ఇకకడ మోసటనికత గుర్చకటని   వటరు  ఉొండరొంటే  అతిశ్యోకతత 
కటదు.  క ొందర్ ైత ే మౌనొంగ్ట భర్చసటత ర్ే గ్టని పెకైత చ పుపకోలేరు. ఒకసటర్చ 
ఇొంటర్ నటోల  చూసేత  ఇటటవొంట ిమోసటనికత గురయినవటర్చ చదేు  అనుభవటలు 
పుొంఖాను పుొంఖాలుగ్ట కనిపిసటత యి. అవి నాలాొంటవిటరు  వయకతపరచిన 
క నిన మాతరమయ. అవయకతొంగ్ట మర్ నిన  ఉొంటాయో? ఈ  మోసటలలల  దవేటలయ 
యాజమానయ పటతర, ఆ ఆదాయొంలల వటటా ఉొందని కూడా ఆర్ోపణలు 
ఉనానయి.  ఈ నపేథయొంలల ఎొందుక నైా మొంచిదర క ొంచ ొం జాగీతతగ్ట ఉొందామన ే
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ఆలలచనతయ  సటథ నికుడు కనుక, దరవనొం పూరతయి ఆలయొం బయటకు 
వచేి వరకు మావ ొంట ఉొండవలసనిదరగ్ట డ ైవైరు స్హకటరొం కోర్టను. అతనూ 

అొంగ్ీకర్చొంచాడు. కటనీ, కటరు పటర్చకొంగు  విష్యమె ై స్మస్య ఎదురవటొంతయ 
అతను అదర వదలి వచేి అవకటశ్ొం లేకపో యిొందర. తాతాకలికొంగ్ట  ఒకచోట 

నిలిప,ి మముమలను వ ొంటబ టటా కుని,  పరధాన మారాొం వరకూ వచిి అకకడ 

తనకు  త లిసని ఒక దుకటణదారునికత,  ఏ విధ్మెనై పూజలు లేకుొండా కవేలొం 
మాచతే దరవనొం మాతరమయ   చేయిొంచి   తిర్చగ్చ అద ే  దుకటణొం వదదకుచరే్ేి 
బాధ్యతను  అపపగ్చొంచి వ ళిీపో యాడు.  అయిత ే అొందుకు పరతిఫలొంగ్ట ఆ 

దుకటణదారుడు  ఒక టలొంకటయ, ఒక సీాటట పటక టటా ,  ఇతర పూజసటమగ్చీ 
క నుగ్ోలు చేయవలసనిదరగ్ట కోర్టడు. స్ర్నేని, వటటకితగ్టను నూటయాభ  ై
రూపటయలు, తిర్చగ్చవచాిక  ఇచేిటటటల  ఒపుపకునానము. అతను ఆ 

వస్ుత వులు ఇస్ూత  ఉొండగ్టన,ే “రదీద  పెరుగుతుొందర తారగ్ట రొండ”ి అొంటూ ఒక 

వయకతత  మముమలను వ ొంట తీస్ుకువ ళాీడు.  
 దరవనానికత  ‘కూయ’ అయిత ేఉొందర.  కటనీ, అదర పరేుక.ే  నాలుగ్ దైు 

పటయలుగ్ట అలిలన జడలాగ్ట ఉననదర.  అకకడకకడ ఆ జడను ముడ ివేశటర్ట 
అననటటా గ్ట పదర పన నొండు  మొందరతయ గుొంపులు. మా వ ొంట వచిిన  వయకతత 
మముమలను అతి కషా్ొం మీద ముొందుగ్ట  గర్టభలయొం పరవశే్దాారొం దగారకు 
చేర్టిడు. అకకడ నుొంచి మిగతా వటర్చని తయస్ుకుొంటూ లలనికత తీస్ుకువ ళాీడు. 
గర్టభలయొంలలకత వ ళాీక కూడా అదే పర్చసిథతి.  ఆ తయపులాటలలనే అమమవటర్చని 

దర్చవొంచుకునానొం. అకకడ ేఒక వటరగ్ట మమమలిన నుొంచోబ టిా బ ొంగ్టలీ, హిొంద ీ

కలగలసని చితరమెైన భాష్లల మాకేమీ అరధొంకటని మొంతరమో, సోత తరమో ఏదో   
చ పపిొంచాడు. హుొండమలల యాభయి రూపటయలు వ యాయలని తీస్ుకుని 

జేబులల వసే్ుకునానడు. స్ర్,ే  తను చ పపిన హుొండమ అద ేకటబో లనుకునానొం. 
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దరవనొం పూరతయిొందర కదా  వ ళిీపో దామన ేఆలలచనలల ఉొండగ్ట,  వ ళలనిసేతనా? 

మర్ోకకచోట నలుగుర్చనీ కూర్ోిబ టాా డు.  క ొంచ ొం అవతలకు వ ళిల మర్ేవర్చతయనో  
ఏదో  మాటాల డ ి తిర్చగ్చ వదదకు వచిి  “మీ ఇదదర్చలల పెదదవటర్ వరు?” అని 

అడగి్టడు. బలి ఇవాటానికత సదిధొం చసే్ుత నన మయకపలిల లవలె ఉొందర మా సిథతి. వేర్ ే
గతయొంతరొం లేక  ‘ననే’ే ననానను దీనొంగ్ట.  “అయిత ేమీర్చకకడ ేఉొండొండ.ి” అని 

మాతయ అొంటూ  ‘మీరు రొండ’ి అొంటూ మా బావమర్చదరగ్టర్చని ఆయన శీ్రమతిని 

మానుొంచి మర్ో  పదర అడుగుల దూరొం తీస్ుకు వ ళాీడు. ‘ఎకకడికత’,  
‘ఎొందుకు’  అన ేపరశ్నలు అడగి్ ేఅవకటశ్మయ  ఇవాటము లేదు. నిజానికత అకకడ 

ఎవర్చకొంట ే ఎవరు పెదద  ఎవరు చినన అనదేర అపరస్ుత తొం. ఏ ఆశ్రరాచనమో, 

మొంతర పుష్పమో అయిత,ే మొతతొం అొందర్చచేతా చయేిొంచాలి కదా! 
ఇొందులల చినాన పెదాద  అనే దానితయ నిమితతొం ఏమిట?ి ఆ సటకుతయ వటర్చని 
దూరొంగ్ట తీస్ుకువ ళలటమయమిటి? మముమలను విడదీయటమయ అతడ ి

ధేయయొంగ్ట గీహిొంచాను. ఇదేదో   అనుమానిొంచవలసిన స్ొందరభొంగ్టన ే
తయచిొందర.  
  సటమానయొంగ్ట ఇటటవొంటి పరదశేటలు క్షేతరా లు దర్చవొంచే అవకటశ్ొం 
జీవితొంలల అరుదుగ్ట ఉొంటటొందర కనుక ఆయా దేవటలయాలలల వివిధ్ 
సేవలకుగ్టను నిర్టధ ర్చొంపబడని రుస్ుముతయ పటటట, అరికులకు, స్హకర్చొంచిన 
ఇతరుల పటల  ఎొంతటి పసిినార్చ వటర్ ైనా తమ స్హజ  తతాానికత క ొంత  
భననొంగ్ట   ఉదారొంగ్టన ే  ఉొంటారు. తీరథ యాతరలలల ఉొండే మహతయమయ ఇదర. 
మయము కూడా చసేిన ఇనిన యాతరలలల కూడా ఎకకడా ఎవర్చనీ 
విస్మర్చొంచలేదు. అస్ొంతుష్ుా లను చయేలేదు. అలాగ్ే, ఎకకడా మోస్పో లేదు. 
ఇకకడే ఇలా జరుగు తుననదర.  ‘ఈ దేవటలయొంలల ఇదీ సటొంపరదాయొం’ లేదా 
‘ఆచారొం’ ఇలా ఆచర్చొంచొండ’ి .‘ఈ పూజ చసే్ుకోొండి.’ ‘మీకు శుభొం 
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జరుగుతుొందర’, ‘ఇొంత ఇవాొండ’ి  లేదా ‘మీకు తయచిొందర ఇవాొండ’ి  ఇలా 
సటమరస్యొంగ్ట చ పపటానికత ఎనోన పదధతులు ఉనానయి.  వీలయిత ేఆచర్చసటత ొం  
లేదొంట ే ఒక ే నమసటకరొంతయ అనీన స్ర్చపడెతాొం. అొంత ే కటనీ    మన 
పరమయయమయ లేకుొండా ‘ఇకకడ కూర్ోి’, ‘ఇకకడ నిలబడు’, ‘ఇటటర్ట’ ‘ఇలా 
చ పుప’ ‘ఇొంత తియియ’, అొంటూ ఈ ఏకవచన స్ొంబో ధ్నలూ,  ఏకపక్ష 
ఆజాా పనలూ ఏమిట!ి నా రకతొం కీమొంగ్ట వడే కుకతుొండటొంతయ జరగకూడనిదర 
ఏదో  జరగటానికత హ చిర్చకగ్ట గీహిొంచాను. పరతిఘ్టిొంచవలస ివచేి టేా ఉొందర.  
వటడు చేయిొంచబో యిే ఆ కీతువదేో   చయేకుొండా అకకడనుొండి కదరలితే  
కటళీమాత ఆగీహానికత, శటపటనికత గురయినా ఫరవటలేదు కటనీ  వటళీ  
మోస్ొంలల మాతరొం పడకూడదని నిశ్ియిొంచుకుని,  అొందుకు అనువ నై 
స్మయొం,  స్ొందరభొం కోస్ొం అతను చేసదేర తీక్షణొంగ్ట గమనిస్ుత నానను.  

అకకడ ఇొంక క వయకతత  చేర్టడు. మా  మా బావమర్చదర గ్టర్చ చతేిలల ఒక  

క బబర్చకటయ   ఆయన భారయ చతేిలల సీాటట పటక టటా  ఉొంచారు. ఇదదర్చక ీ 

మెడలల స్ననట ిపూల మాలలు వేశటరు.  ర్చబబను లాొంటి ర్ ొండు గుడు 
పీలికలను  కతర్టీాలవలే  వటర్చ తలలకు చుటాా రు.  పిచిి పచిిి మొంతరా లేవో 
చదువుతునానరు. దగారకు  వ ళిల "ఏమి జరుగుతుననదర ఇకకడ" అనానను 
చిర్టగ్టా . ఏదో  చ పపబో యాడు. నాకు కటవలసనిదర అతను చసే్ుత నన పనియొకక 
వివరణ కటదు.   "ఎవరు చేయమనానరు ఇదొంతా? ఏమీ అకకరలేదు. ఆపేయ్' 

అనానను, ఈ సటర్చ కోపొంగ్ట. ఆపలేదు స్ర్చకదా నా హ చిర్చకను ఏ మాతరొం 
పటిాొంచుకోకుొండా మీద చేయి వేస ిమర్ీ ననున పరకకకు న టాా డు.  అొంతే. ఇక 
నేనూ  త గ్చొంచక తపపలేదు. వటర్చ న తితమీదనునన కతర్టీాలను, మడెలల 
దొండలను పీకశేటను. చేతులలల  ఉనన క బబర్చకటయలను సీాటట పటక టలను 
విసరి్చక టిా,  మా వటళీ  చేయిపటటా కుని ఇవతలకు నడపిిొంచసటగ్టను. నేను 



260 
 

ఇొంత పనిచేసటత నని వటళుీ ఊహిొంచలేదు.  మాటలతయ దాడకిత దరగ్టరు. వటర్చలల 
ఒకడు మయము కదలకుొండా భౌతికొంగ్ట అడుు కున ేపరయతనొం చేసటడు.   దాడ ి

చేయటమయ  తరువటయి.   

కేవలొం దరవనొం చసే్ుకుని వసటత మని వ ళిీన వటళీొం నలభ ైఐదు 
నిముషటలు గడచిినా, తిర్చగ్చ ర్టకపో యిసే్ర్చకత విష్యమయమిట  ో త లుస్ు 
కుొందామని తన వటహనానిన చూస్ూత  ఉొండమని  స్హచర టాకీా డ ైవైరుకు 
చ పపి ‘పరమోద్’ మముమలను  వ దుకుతూ బయలుదేర్టడు. ‘ఏమయిొందర సటర్’ 
అొంటూ మయమునన చోటకిత స్ర్చగ్టా  స్మయానిక ేవచాిడు. జర్చగ్చొందర చ పటపను 
ఆవశే్ొంగ్ట. అొంతవరకూ మా వ ొంట ఎవరూ  లేరనుకునానర్ో  ఏమో,  
హఠటతుత గ్ట యూనిఫటరొంలల నునన   సటథ నికుడు మాకు అొండగ్ట వచేిస్ర్చకత, 
క ొంత తగ్చా, అొంతవరకూ చసేనిదానికత డబుబలివామొంటూ వ ొంటపడాు రు. ననేు 
ఏ మాతరొం ల్ొంగలేదు. అలాగ్ే మాటలతయ ఘ్రేణ పడుతూన ే పూరాపు 
దుకటణొం వదదకు చేర్టము.  

“ననేు వీర్చని దరవనొం చేయిొంచిరమమొంట ే వటర్చచేత  ఈ పూజలనీన 

ఎొందుకు చేయిొంచావు?” అని ఆ దుకటణదారుణిీ  నిలదీశటడు పరమోద్.   ఆ 

పూజ చయేిొంచబూనిన వయకతతని తాను నియోగ్చొంచలేదనీ   అతన వర్ో అస్లు 
తనకు త లియదనీ  మా అొంతట మయమయ అతని వ ొంట  వ ళాల మని బొ ొంకటడు.  
పెైగ్ట, అొంతకు ముొందు అతనివదద  క నుగ్ోలుచేసని సటమగ్చీకత నూటయాభయి 

రూపటయలని అపుపడు చ పిప ఇపుపడు 750  రూపటయలకు  దరకుకమాలిన 

బిల్ల కట ి నా చతేులలల  పెటాా డు. అొంట ే అస్లు ఆ ముఠటకు  మయసీత  ైవీడనేని 

అరధమెైపో యిొందర. నాలల స్హనొం ఇక ఏ మాతరొం  మిగలేల దు. ఆ బిలుల  చిొంపేస ి

"ఎవడకి ీ ఏమీ ఇవాను. మీ దరకుకననచోట చ పుపకోొండ.ి పచిిివేషటలేశటరొంట ే

పో లీస్ులకు ఫిర్టయదు చేసటత ” నని తీవరస్ారొంతయ హ చిర్చొంచాను.  అదర కేవలొం 
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వటర్చని బ దరర్చొంచటానికత చసేిన హ చిర్చక కటదు. అవస్రమెతై ేఆ ర్ోజుకు మిగతా 
పరయటనను విరమిొంచుకున నైా స్ర్,ే  వటళీ పని పటాా లని అపపటకి ే

నిశ్ియిొంచుకునానను. ఓ వ ైపు, ననున కదలకుొండా  నిలబ టాా లని   
పరయతినస్ుత నన   వటళీను విదరలిొంచుకుొంటూ మర్ోపరకక  ఏ వ ైపునుొండ ి

ఎవడు మా వటళీలల ఎవర్చని ఎటటనుొంచి గుొంజుతార్ోనని జాగీతతగ్ట వటర్చని 
రక్షిొంచుకుొంటూ   అకకడనుొంచి  కదరలాను.  అపపటకి ీఒకడు వ ొంట పడుతూన ే

ఉనానడు.  కటరులల  కూరుినానక, షటపులల మొదట ఒపుపకునన 

నూటయాభయి మాతరొం ఆలా వ ొంటపడుతుననవటడకిత,  ఇచేిస ి క్షేమొంగ్ట 
బయటపడాు ొం.   

మనస్ొంతా వికలమెైొందర.  అమమవటర్చ  దరవనొం చేస్ుకునన స్ొంతృపిత  
ఏమాతరొం మిగలలేదు.  “నీ అనుగీహొం కోర్చ, ఎనోన  వయయ పరయాస్లకోర్చి 
బహుదూర్టలనుొంచి   వచేి  నీ  భకుత లను ఈ దళారుల బార్చనుొండ ి

రక్షిొంచలేవట  అమామ!” అని మౌనొంగ్ట పరశినస్ుత ొండగ్ట "మూరుఘ డా! స్మయానికత 
‘పరమోద్’ ఎలా ర్టగలిగ్టడో  గీహిొంచలేవట?” కటళీమాత స్మాధానొం స్పషా్ొంగ్ట 
స్ుైర్చొంచిొందర.  నిజమయ! స్మయానికత పరమోద్ ను పొంపనిదర ఆ చలలని తలిల కటక 

మర్ వరు? ఆ దేవికత మనస్ులలన ే కృతజాతాపూరాకొంగ్ట మర్ొకకసటర్చ 
నమస్కర్చొంచాను.  ఒక ే స్మయొంలల ఒక ే విష్యమె ై పరమోదుకూ,  నాకూ 
మదరలల  పరస్పర భననమెైన  ఆలలచనలు  మెదులుతునానయి.  
స్మయానికత తను ర్టకప తే మా పని ఏమయిఉొండదేని ననేు 
ఆలలచిస్ుత నానను. తలేిగ్టా   ఏ మూడు నాలుగు  వలేల గుొంజటమయ  కటక  
దురుస్ుగ్ట కూడా పరవర్చతొంచి ఉొండవేటరు.  అదర తపిపొంచాడు. ఇతని ఋణొం 
ఎలా తీరుికోగలొం అన ే  కృతజాతా భావొం నిొండని మనస్ుతయ ననేు 
ఆలలచిస్ుత ొండగ్ట "అయోయ!   మోస్పో కుొండా, తమకు  అొండగ్ట ఉొండమని   
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కోర్చనపపటకి,ీ అొందుకు ఒపుపకుని కూడా, మాట నిలబ టటా కోనొందుకు తన 

గుర్చొంచి మయము ఏమనుకుొంటటనానమో? పెైగ్ట ఆ మోస్గ్టళీతయ తనకు కూడా 
స్ొంబొంధ్ొం ఉొందనుకుొంటటనానర్ో ఏమిటో? అని అతను ఆలలచిస్ుత నానడు.   ఈ  

ఆలలచనల అలజడలిల క దరద క్షణాలు ఎవరమూ మాటాల డలేదు. కటరు మాతరొం 
పో తూన ేఉొందర.  

ఆలలచనలను పరకకనబ టిా వరతమానొంలలకత  వచేి పరయతనొంగ్ట  
"ఇపుపడ కకడకిత వ ళుత నానొం పరమోద్?  అనానను.  ఈ పరశ్నతయ తనూ 

వరతమానొంలలకత వస్ూత  “టలైమెొంతయిొందర సటర్” అనానడు. “ఒకటనినర” అొంటూనే 
అతని స్మాధానొంకోస్ొం చూడకుొండా “ఈ పటర ొంతొంలల ఎకకడో  ఒక ‘సౌత్ 

ఇొండయిన్ ర్ సటా ర్ ొంటట’ ఉొండాలి. పేరు నాకూ త లియదు.అదర ఎకకడో  
త లుస్ుకుని, దయచేస ి అకకడకు పో నియ్” అనానను.  

                                                       కోలకతా’ లల ‘కోమల ‘అర్చటాకు’                                              
కతీతొం  ర్ోజొంతా స్ర్చయయిన భోజనొం చేయలేదు. ఉదయొం 

అలాపహారొం తీస్ుకోటానికత కూడా స్మయొం దకరకలేదు.  ఆకలిగ్ట ఉొందర. 
ఎొండవలల  వడే ికూడా ఎకుకవగ్టన ేఉొందర.  అకకడకకడ విచారణ చసే్ూత  “ర్టస్ 

బిహార్ ీఅవ నూయ” లల నేను అడగి్చన ర్ సటా ర్ ొంటట ఒకట ిఉననటటల  త లుస్ుకుని ఆ 

పటర ొంతానికత  వ ళిల, మళీీ ఒకర్చదదర్చని అడిగ్చ ‘కోమల విలాస్’ అని బో రుు నన 

హో టలువదద  వటహనొం ఆపటడు. అొందులలని ర్ సటా ర్ ొంటట పేరు అర్చటాకు’. 
(Banaana Leaf). పరేుకు తగాటటా గ్టన ే అర్చటాకులలల న ే వడిు ొంచారు. భోజనొం 
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కూడా చాలా బాగుొందర. మాతయ పటటట పరమోద్ కూడా భోజనొం చేసటడు.  
తరువటతి కటరయకీమొం మెటోర  ర్ లైులల పరయాణొం.  
కోలకత్వ మ టరర    

భారతదేశ్ొంలల మొటామొదట ి భూగరభ ర్ ైలుమారాొం. అతుయతతమొంగ్ట 
నిరాహిొంపబడ ే నగర రవటణా వయవస్థ . సేాష్నుల బహిర్టభగొం గ్టనీ, 

పటల టటఫటర్టలు కటనీ, ర్ ైలుపటెలాలుకటనీ పర్చశుభరత ర్తీాయ మిలమిల లాడుతూ 

ఉొంటాయి. దుముమ ధ్ూళి వ దరకతనా కనబడవు. ఉతతర దక్షణి దరశ్లుగ్ట నునన 

ఈ నగర ర్ ైలు మారాొం  మొదట ిదశ్లల ఉతతర్టన ‘డొండొం’ లలని ‘నేతాజీ స్ుభాస్ 

చొందర బో స్’ అొంతర్టు తీయ విమానాశ్యీొం  నుొంచి నగర నడిబొ డుు లలని ‘ఎస్ 

పలనడే్’ వరకు ఉొండదేర.  
పశిిమ బ ొంగ్టల్ పరస్ుత త ముఖయమొంతిర కుమార్చ మమతా బ నర్ీు 

తొలిసటర్చగ్ట కేొందర ర్ లైేా మొంతిరగ్ట ఉననపుడు ఈ మార్టా నిన నగర దక్షణి 

పటర ొంతొంలలని ‘గర్చయా’ పటర ొంతొం వరకూ విస్తర్చొంచటానికత చరయలు చపేటిా, 2009 

లల ర్ ొండవసటర్చ మళీీ ఆ శటఖను చేపటాా క ఇదర పూర్చతచయేటమయ కటక, అద ే

స్ొంవతారొం గర్చయా బజార్ వరకు, 2010 స్ొంవతారొం అకోా బర్ 7వ తేదనీ ‘నూయ 
గర్చయా’ వరకు ప డిగ్చొంచబడని మార్టా నిన పటర రొంభొంచారు.   అద ే స్ొందరభొంగ్ట  
అొంతకు మునుపు ఉనన సేాష్నుల పేరలను స్మూలొంగ్ట  మార్చివేస,ి క తతగ్ట 
బ ొంగ్టలు స్ొంస్కృతీ, సటొంపరదాయాలకు పరతీకలెైన మహనీయుల పేరుల  పటెాా రు. 
ఉదా; గర్చయా బజార్   ‘కవి నజురల్’ గ్టనూ నూయ గర్చయా సేాష్ను  ‘కవి స్ుభాష్’ 
గ్టనూ, భోవటనిపూర్ సేాష్ను ‘నేతాజీ భవన్’ గ్టనూ పునఃనామ కటరణొం 
ప ొందరన వటటలిల క నిన. మయము భోజనొం చసేిన హో టలునన ‘ర్టస్ బిహార్ ీ
అవ నూయ’ కు స్మీప మెటోర  సేాష్ను ‘కటళీఘ్ాట్’. ఆ సేాష్ను స్మీపొంలల 
భదరమెనై చోట కటరు పటరుకచసే,ి పరమోద్ కూడా మాతయ బయలు దేర్టడు. 
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‘కటళీఘ్ాట్’ సేాష్నులలకత దరగ్టము. భూమి ఉపర్చతలొం నుొండ ి భూగరభొంలలని 
పటల టటఫటరొం మీదకు చేరగ్టన ే అదుభతమెనై మర్ో పరపొంచొంలలకత అడుగ్చడిన 
అనుభూతి   కలిగ్చొందర. అతన ేలెైనులల నిలబడ ిదక్షణాన చివర్చదయిన ‘కవి 
స్ుభాష్’ సేాష్నుకు అొందర్చక ీటిక టటల  తీస్ుకునానడు. పటల టటఫటరొం చేరుకునన 
ఐదు 

నిముషటలలల న ే టలైనైు వచిిొందర. టలైనైు ఆగగ్టన ే తలుపులు వటటొంతట అవ ే
త రుచుకుొంటాయి. అద ే ర్తీిలల, బయలుదేర్ ే క్షణొం ముొందు 
మూస్ుకుొంటాయి. ఏ  ఒకక దాారొం  త రచిఉనాన టలైనైు బయలు దేరదు.  
ర్ ైలు పరయాణిొంచ ే దరశ్లల వచేి  పటల టటఫటర్టలు అనీన ఒకవ పైున ే ఉొండవు. 
క నిన సేతష్నులలల ఎడమ వ ైపునుొంట ేక నినటలిల కుడవి ైపుొంటాయి. ఇొందుకు 
స్ొంబొంధరొంచిన స్ూచనలు, స్మాచారొంతయ తీయని కొంఠస్ారొంతయ నిరవధరకొంగ్ట 
పరకటనలు వ లువడుతూన ేఉొంటాయి.  ఒక విశషే్మయమొంట ేముొంబాయిలలని 
లలకల్ ర్ ైళీవలె ఇవి   ఎనభ ,ై నూరు కతలలమీటరల వగేొంతయ వ ళీవు.  గర్చషా్ 
వేగొం గొంటకు 55 కత.మీ. స్గటట వేగొం 30 కత.మీ మాతరమయ. ఏ పెటలాలల ఎకతకనా 
టలైనైు  ఆ చివర నుొంచి ఈ చివర వరకు స్ులభొంగ్ట నడచిి వ ళీవచుి.   
కుదుపులుకటనీ, ర్ొద కటనీ  అస్లుొండదు. గర్చషా్ వేగొంతయ  వ ళుతుననపపటకి ీ
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 సెల్ ఫో నులల మామూలుగ్టన ేమాటాల డుకోవచుి. చివర్చదయిన ‘కవి స్ుభాష్’  
సేాష్నులల దరగ్టము.  
రోడుు  మీద ర ైలు     

పటల టటఫటరొం మార్చ తిరుగు పరయాణొం  కోస్ొం ర్ ొండో  వ ైపు పటల టటఫటరొం 
మీదకు వచిి టలైనైు కోస్ొం నిర్ీక్షసి్ుత ొండగ్ట “క ొంత దూరొం  టరా ములల కూడా 
పరయాణిసటత ర్ట?” అని అడిగ్టడు పరమోద్. ‘స్ర్’ే ననానము.  అొందుకోస్మని, 
కటరు నిలిచి ఉనన ‘కటళీఘ్ాటట’ సేాష్నులల  కటకుొండా దానికత ర్ ొండు సేాష్నుల 
ముొందు  ‘ఉతతమ కుమార్’ మటెోర ’ సేాష్నులల దరగ్టము.  ర్ోడుు  దాట ిక దరద  దూరొం 
నడువగ్ట అకకడ టరా ము బయలుదేర్ ేసేాష్ను ఉొందర. ఇదర ర్ ైలు లక్షణాలునన 

బస్ుా వొంటదిననమాట. పూరాొం హ ైదర్టబాదులల టలైలైరు బస్ుాలని ఉొండేవి. 

వటట ి సటథ న ే ఇటవీల లాొంగ్ బస్ుాలని క తతగ్ట వచాియి. ఇదర కూడా 
అలాగ్ ేర్ ొండు పటెలాల బస్ుా ఆకటరొంలల  ఉొంటటొందర. 

        
బస్ుా వలెన  ర్ోడుు  మీద ే  కటనీ  ర్ ైలు  లాగ్ట  పటాా లమీద 

పరయాణిస్ుత ొందర. బస్ుా డమజిలుతయ  నడిసేత   ఇదర విదుయతుత తయ నడుస్ుత ొందర. 
బస్ుాలకు వర్చతొంచ ే  ర్ డ్  సగినలు వదద  ఆగటొం లాొంట ిటరా ఫకి్ రూలుా వీటిక ీ

వర్చతసటత యి. కటనీ బస్ుా అొంత వేగొం వ ళీవు. అొంత వివరొంగ్ట 
గమనిొంచలేదుగ్టనీ గర్చషా్ వేగొం 30 కత.మీ. ఉొంటటొందేమో. ఉదయొం సటయొంతర 
స్మయాలలల  ఇవి చాలా రదీదగ్ట ఉొంటాయి.  
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నా చిననతనొంలల ఈ టరా ముల గుర్చొంచి పటఠయపుస్తకటలలల  
చదువుకునానను. కటస్త  పరపొంచజాా నొం త లిస ి పరయాణాలు చేయటొం 
మొదలెటేాస్ర్చకత ఇవి విసటత రొంగ్టనునన అపపట ిమదరా స్ు, బొ ొంబాయి నగర్టలలల   
కనుమరుగ్ ైపో యి  వటట ి సటథ న ే లలకల్ ర్ ళైుీ పరవేశిొంచాయి. ఈ కోలకతాలల 
మాతరొం బహుశట మటెోర  పటర జ కుా  మిగతా నగర్టలలల  కొంట ే వ నుకగ్ట 
జర్చగ్చనొందువలల  (మెటోర కు శీ్రమతి ఇొందరర్టగ్టొంధ ీ చేతుల మీదుగ్ట, 1972 

డిసెొంబరు 29న శ్ొంఖుసటథ పన జరుగగ్ట, ఒక ేలెైనుతయ  మొదట ి  ర్ ైలు  డొండొం, 
ఎస్ పలనడేుల మధ్య 1984లల నడచిిొందర. విస్తరణ పనులు ఇొంకట 
క నసటగుతునానయి)  వీటనిి క నసటగ్చొంచక తపపలేదు. ఏమయినపపటిక ీ

అతాయధ్ునికమెనై మెటోర రవటణా   వయవస్థకు, పుర్టతన మెనై మర్ో వయవస్థ 
కూడా స్మాొంతరొంగ్ట  పరజలకు అొందుబాటటలల నుొండటొం ఆస్కతతకరమెనై  
వ ైవిధ్యమన ేచ పటపలి.  

‘కటళీఘ్ాటట’ మెటోర  సేాష్ను స్మీపొంలల ర్ డ్ సిగనలు వదద  టరా ము 
ఆగగ్ట టరా ము కొండకారు అనుమతితయ అకకడ ే దరగ్చ ర్ోడుు  దాట,ి కటరు 
నిలిచిఉనన పరదేశటనికత చరేుకునానము. స్మయొం అయిదు గొంటలెైొందర. 
చ మటతయ, శ్కతత  అధరకొంగ్ట ఆవిర్ పైో తుననదర.  అలస్ట పరభావొం చూపుతుననదర. 
జాజిపూర్ వ ళీటానికత టలైనైు ర్టతిర గొం.10.35 ని.లకు ఇొంకట అయిదు గొంటలే 
ఉననదర. ఇక చూడవలసిన పరదేశటలేమనాన ఉొంటల కుదరొంచమని పరమోదుకు 
చ పటపను. ‘భవటనీపూర్’ పటర ొంతొంలల ‘శ్రత్ బో స్’ ర్ోడుు లల నునన శీ్ర 

లక్షమమనార్టయణ మొందరర్టనిన(ఇదర కూడా బిర్టల  వటర్చద)ే  మాతరొం  దర్చవొంచి, 
అకకడనుొండ ి ఎకకడా వటహనొం  దరగ్ ే అవస్రొం లేకుొండా, హయర్టకు వ ళళీ 
మారాొంలల, దశే్ొంలల అతి పెదద  కతీక ట్ సేాడయిొం ‘ఈడ న్ గ్టర్ ున్ా’, ‘ఆకటశ్వటణ’ి, 
‘జనరల్ పో సా్ ఆఫసీ్ు’, ‘ర్టజ్ భవన్’, ‘హ ైకోరుా ’, ‘ర్ ైటర్ా బిలిుొంగ్’ అని పిలువబడ ే
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స్చివటలయొం మొదలెైనవి  తిలకతస్ూత  పరయాణసి్ుత ొండగ్ట  హయర్ట వటరధరకత ఒక 

కతలలమీటరు దూరొంలల ర్ోడుు పె ై ఒక ఎనినకల పరచారస్భ జరుగుతుొండటొంతయ 
టరా ఫిక్ నిలిచిపోయిొందర. వటహనొం ముొందుకుగ్టనీ  వ నకుకగ్టనీ పోయిే 
వీలులేదు. స్మయొం ఏడు గొంటలవుతయొందర. చివర్చ నిముష్ొంలల ఉరుకులు 
పరుగుల అవస్రొం నివటర్చొంచటానికత  అకకడ ే కటరు దరగ్చపో యాము. 
కటళీఘ్ాటటలల  అతను చసేిన స్హాయానికత కృతజాతగ్ట, ఒపుపకునన పదరహనేు 
వొందలకు మర్ో ఐదువొందలు జోడిొంచి పరమోద్ చతేిలల  ఉొంచాను. ఆ 
స్ొందరభొంలల అ(న)వస్రమయిన స్ొంభాష్ణొంతా ఇరు మనస్ులూ,  
కళీదాార్టన ే చేస్ుకునానయి.  అొంత!ే  ఆ ఐదు వొందలూ తిర్చగ్చ నా చేతిలల 
పెటాా డు. నిజాయితీ  నిలువ తుత లల స్జీవొంగ్ట సటక్షాతకర్చొంచిన ఒక 

అపురూపమెనై  స్ొందరభమదర.  కృతజాలతయ వీడోకలు తీస్ుకుని, నడకతయ స్భ 

జరుగుతునన పరదేశటనిన దాట ి ర్ ొండోవ ైపుకు వచాిము. అకకడనుొంచి    
స్ాలపదూరమవటొంతయ  హో టలుకు చేరటానికత మర్ ేఇతర టాకీా కటనీ ఆట  ో

కటనీ దకరకలేదు. సటి ీ బస్ుాలల హయర్ట వొంత న మీదుగ్ట హుగ్ీల నదరని 

దాటాము. ఆ బస్ుా సటా ొండు స్మీపొంలలన ేమా హో టలు ఉొందర.  
ప్ూరీ ప్రయాణిం  

 గదులకు చేరుతూన ే సటననాలుచసే,ి కటఫతీయ కటస్త ొంత సదేతీర్చ, ఆ 

పిదప చకచకట సటమాను స్ర్ేదస్ుకుని, గదులు ఖాళీ చేసటేపపటికత ర్ ైలేా పో రారు 
మహాశ్యులు సదిధొంగ్ట ఉనానరు.   ఈ సేాష్నులల ర్ ొండు  ర్ లైేా మొండలాలకు 
చ ొందరన మొతతొం 24 పటల టటఫటర్టలునానయి.  వీటలిల 1 నుొంచి 12 వరకు 
తూరుప ర్ లైేాకత చ ొందరనవి కటగ్ట  13 నుొంచి 24 వరకు  మిగతా   పన నొండూ  
ఆగ్ేనయ ర్ లైేాకత చ ొందరనవి.  మయము  వ ళీవలసని ‘కోలకతా  పూర్’ీ ఎక్ా పెరస్ 

14వ నొంబరు పటల టటఫటరొం నుొంచి స్కటలొంలల బయలుదేరుతుొందని చ పటపరు. 
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ఉదయొం  దరగ్చన పటల టటఫటరొం నుొంచి ఇదర చాలా దూరొం, కనుక సటధ్యమెనైొంత 

తారగ్ట  బయలుదరే్టలని వటరు హ చిర్చొంచటొంతయ  తొమిమదరననరకలాల  
బయలుదరే్టము.  టలైనైు పటల టటఫటరొం మీదకు వస్ుత ొండగ్ట  గొం.10.05 ని.లకు 
పటల టటఫటరొం చేరుకునానము. నిర్ీీత  స్మయానిక ేబయలుదేర్చొందర.  

అలస్ట పరభావొంనుొంచి ఇొంకట కోలుకోలేదు. నిదర పటిాొందొంట ే

ప దుద ననవరకు లేచేటటటల లేము. కటరయకీమొం చూసేతనా, త లలవటరు ఝామున  
గొం.3.34 ని.లకు జాజిపూర్ సేాష్నులల దరగ్టలి. అొంట ే  అలారొం పెటటా కుని 

ధ ైరయొంగ్ట నిదరపో యినా  గటిాగ్ట మూడు గొంటలకు మిొంచి నిదర ఉొండదు. 
“అలిసిపో యిఉనానొం కదా, పో నీ, ఆ కటరయకీమొం ఎతేతదాద మా” అని  
ధ ైరయొంచసే ిమా బావమర్చదరగ్టర్చని అడగి్టను. ఆయన వ ొంటన ేఒపుపకునానరు. 
మహిళా స్భుయలు కూడా బలపర్చచారు. ఇొంకేొం. మర్ో ఆలలచన లేకుొండా 
నిదరకుపకీమిొంచాము.  జాజిపూర్ ర్ోడుు  నుొంచి పూర్కీత టకి టటల  (అవి నిర్ీక్షణ 
జాబితాలల ఉనానయి.  వటట ి అవస్రొం మర్టనటకిత కదానని నిర్టద ర్చొంప 

బడాు యో లేదో కూడా త లుస్ుకోలేదు) తీస్ుకున ే స్మయొంలల,  
ఇపుపడు చేస్ుత నన పరయాణొంలల ఆ భాగ్టనికత టిక టటల  రదుద చయేకపో వటొం ఎొంత 

మొంచిదయిొందర!   27వ తదే ీఅరగొంట ఆలస్యొంగ్ట  ఉదయొం  8  గొంటలకు 
పూర్లీల దరగ్టము.  

మిగతా పటాణాలలల  మాదరర్చగ్ట సేాష్ను చుటటా పరకకల హో టళుీ గ్టనీ, 

ఇతర వటణజియ స్ముదాయాలు గ్టనీ లేవు. అస్లు పటాణమయ  సేాష్నునుొంచి 
అరకతలలమీటరు నుొంచి పటర రొంభ మవుతుొందర. యదాపూరాొం  అొందర్చనీ 

సేాష్నులలన ేనిలిప ిహో టలు రూము వ తికపేనిలల ఒక ర్చక్షాలల బయలుదరే్టను. 
అనకేొం తిర్చగ్టను. చాలాచోటల  ఖాళీలే లేవు, ఉననవటటలిలల నమేో  సౌకరయొంగ్ట 
అనిపిొంచలేదు. చివరకు ఒకట ి మొంచిద ే దకర్చకతొందర. ఆ మధాయహనొం కోణార్క 
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పరయటనకు వ ళీటానికత టాకీాని కూడా అకకడ ేమాటాల డుకుని, అద ేటాకీాలల 
సేాష్నుకు వ ళిల అొందర్చనీ తీస్ుకుని తిర్చగ్చ హో టలుకు చేర్టను.     
కోణవర్క 

   
                                                                                       కోణార్క దేవటలయ దృశ్యొం    

జాజిపూర్ రదుద  కటరణొంగ్ట ఆ ఉదయొం వేర్ ే కటరయకీమాలేవీ  లేవు. 
యాతర తుదర దశ్కు చేరుకునానము. తిరుగు పరయాణానికత భువనేశ్ారులల 
సికతొందర్టబాదు వ ళళీ ఫలకునుమా ఎక్ా పెరస్ అొందుకోవటానికత ఉదయొం ఆరు  
గొంటలకు పూర్ీలల బయలుదరే్ ే‘పూర్ీ -పరదపీ్’ ఎక్ా పెరస్  లల భువనశే్ారుకు   
చేరుకోవలస ిఉొందర. అయిత ేదీనిలల సీల పరు సౌకరయొంలేదు.   సటీల కేమో అొంత 
ముొందుగ్ట టిక టటల  ర్చజర్ేాష్ను సౌకరయొంలేదు. అొందువలల   మొతతొం యాతరకు 
టిక టటల  తీస్ుకున ే స్మయొంలల ఈ పరయాణానికత టిక టటల  తీస్ుకోలేదు. వటట ి

కోస్ొం ఇపుపడు  మళీీ  పరతేయకొంగ్ట  ర్ ైలేాసేాష్నువరకు వ ళిల అకకడ లెైనులల 
నిలబడ ితీస్ుకోవటలొంట ేస్గొం ర్ోజు అయిపో తుొందర. అొందుచతే కతరణ్ కు ఫో ను 
చేస ిఆ ఏర్టపటట చేయమని కోర్టను.     

ర్ ొండు గొంటలకు టాకీా వచిిొందర. వ ొంటన ే కోణారుకకు 
బయలుదరే్టము. స్ముదరతీరొం వ ొంట పరయాణొం ఆహాల దొంగ్ట సటగుతుొందర. 
నాలుగుగొంటల స్మయొంలల పరసదిధ  స్ూరయదవేటలయొం చేరుకునానము. 
కీీ.శ్.పదమూడవ శ్తాబదొంలల ‘పూరాగొంగ’ ర్టజ వొంశ్స్ుత డ నై నరసిొంహదవే 
ర్టజుచ ే ఈ దేవటలయొం నిర్చమొంపబడిొందర. పరపొంచ వటరస్తా  కటాడాలలల 
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ఒకటిగ్ట పర్చరక్షిొంపబడుతుననదర. ఇటవీల NDTV వటరు నిరాహిొంచిన 

పరజాభపటర య సేకరణలల పరపొంచ విొంతలలల ఒకటగి్ట ఎనినక కటబడనిదర.  
  ఏడు జతల  గుఱ్ాఱ లతయ పూనిిన బరహామొండమెైన స్ూరయరధ్ొం 

యొకక ఆకృతిలల ఈ ఆలయొం నిర్చమొంపబడిొందర. ర్ోజులలని  24 గొంటలకు 
స్ొంకతేొంగ్ట ఒకోకవ పైు  పన నొండసే ి చొపుపన మొతతొం  ఇరవ ై నాలుగు  
చకటీ లునానయి. ఒకోక చకటీ నికత అమరిబడని  ఆకుల  నీడ దాార్ట మన 

గడయిార్టలను స్ర్చచసే్ుకోగలిగ్చనొంత ఖచిితొంగ్ట స్మయానిన గుర్చతొంచవచుి.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ఈ మొతతొం కటాడొంలలని పరతి  అొంగుళొం అదుభతమెైన శిలపకళా 
చాతురయొంతయ  తొణకితస్లాడుతూ ఉొంటటొందర. “ఈ శిలల భాష్ మానవ భాష్కు 
అతీతమెనైదర.” (Here the language of stone surpasses the language of 

man) అొంటూ విశ్ాకవి రవీొందరనాథ్ టాగూరు ఈ శిలపకళను అభవర్చీొంచారు.ఈ 
స్ముదాయొం మొతతొం పరధాన దేవటలయొం,  దానివి అభముఖొంగ్ట 
నాటయమొండపొంగ్ట ర్ ొండు పరధాన భాగ్టలుగ్ట ఉొంటటొందర. దేని పరతయేకత దానిదర. 
నాటయ మొండపొం దాదాపు శిధరలమెై పో గ్ట  పరధానాలయొం  పరమాదకరమెైన 

సిథతిలల ఉొందర. గర్టభలయొం లలపలి  భాగొంలల చ ర్చయలు విర్చగ్చ పడుతుననొందు 
వలల   దాార్టనికత గ్ోడ కటిా స్ొందరవకుల పరవేశటనిన పూర్చతగ్ట నిషధేరొంచారు. ఒక 
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గ్ ైడును నియమిొంచుకుని, ఈ విశేషటలనీన  గీహిొంచాము. స్ుమారు ర్ ొండు 
గొంటలు గడపి,ి అనకే ఫో టోలు తీస్ుకుని అకకడినుొండ ిబయలుదరే్టము.  

పూర్ ీ చేరగ్టన ే  ఇొంటర్ నట్ కేొందరొంలల, మరునాడు  భువనేశ్ారు 
వ ళీటానికత కతరణ్ మాకోస్ొం బుక్ చేసని టకి టటల  డయనోల డు చేస్ుకుని పిరొంటట 
తీస్ుకునానను. ఆ టిక టటల  పొంపుతూ కతరణ్ స్ముచితమెైన స్ూచనొకట ి

చేసటడు.  హో టలుకు చేరుక ని ఏడు  గొంటలకు   టాకీాని విడుదల చేశటొం.  
కరార్ ఆశమీిం 
     ‘కతీయాయోగొం’ దాార్ట భగవతాాక్షాతాకరొం సటధరొంచ ే పరకతీయను 
పరతిపటదరొంచి, ఆచర్చొంచినవటరు  ‘శటయొం  చరణ్ లాహిర్’ీ మహాశ్యులు. 
భారతీయ ఆధాయతిమక గురువులలల  వీరు ముఖుయలు. వీర్చ పరధ్మ  శిష్ుయలెైన  

సటామి యుకేతశ్ారగ్చర్చ,  పూర్ ీపటాణొంలల ‘కర్టర్’ ఆశ్మీానిన సటథ పిొంచి అకకడ 

నివశిొంచి అచిటన ే క ైవలయొం ప ొందారు. వీర్చ శిష్య పరొంపరలల ముఖుయలు – 
‘సటామి పరమహొంస్ యోగ్టనొంద’.  వరతమాన కటలపు ఆధాయతిమక 

మహాపురుష్ులలల ఒకరు.  
అదుభతమెైన తన  బాలాయనుభవటలూ, జాా నియయిన ఒక గురువు 

కోస్ొం యౌవనొంలల చసేని అనేాష్ణలల తారస్పడని సటధ్ుస్ొంతులతయ తన 
అనుభవటలూ, రమణ మహర్చే, ఆనొందమయి మాత, ర్టమకృషీ్ పరమహొంస్ 

శిష్ుయడూ, సటధ్ుశ్రలీ అయిన ‘మాసా్ర్’ మహాశ్య, మహాతామగ్టొంధ,ీ 
రవీొందరనాధ్ టాగూర్, జగదశీ్ిొందర బో స్ులతయ ఆయన స్మాగమ వివర్టలు, 
ద ైవసటక్షాతాకరొం ప ొందరన, వటర్చ గురుదవేుల ఆశ్ీమొంలల పదర 
స్ొంవతార్టలపటటట సటగ్చన శిక్షణ, పరపొంచ వటయపత ొంగ్ట స్తాయనేా ష్కులకు బో ధ్ 

చేస్ూత  గురువుగ్ట ఆయన గడిపని అనకే స్ొంవతార్టల కటలొంలల ప ొందరన 
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అనుభవటలతయ ఆయన వటర సని గీొంధ్ొం   ‘ఒక యోగ్ ఆతే కధ్’ (An 
Autobiography of a Yogi).  
       “.....Death is not a blotting-out of existence, a final escape 

from life; nor is death, the door to immortality. He who has fled 

his Self in earthly joys will not recapture it amid the gossamer 

charms of an astral world. There, he merely accumulates finer 

perceptions and more sensitive responses to the beautiful and 

the good which are one. It is on the anvil of this gross earth 

that struggling man must hammer out the imperishable gold of 

spiritual identity. Bearing in his hand the hard-won golden 

treasure, as the sole acceptable gift to greedy Death, a human 

being wins final freedom from the rounds of physical 

reincarnation.”  

(“........మరణమనదే ి మనుగడను మటుి ప్టిేద,ీ జీవితిం నుించి చరమ 

ప్లాయనమూ కాదు; అమరత్వానిక ి దవారమూ కాదు. ప్రా ప్ించిక సుఖాలోల  
మరనిగ్ తన ఆతే నుించి ప్లాయనమ ైనవాడు, సూక్షే లోకప్ు సూక్షమేకరిణల 

మధ్ో దవనిో తిర్గ్ వశిం చేసుకోలేడు. అకకడతడు కేవలిం సూక్షేతర 

అనుభూతులనూ, మౌలికింగా ఒకటే అయిన సుిందరమ ైన, మించివ నై 

ఇత్రధిక సింవేదన శ్రలమ ైన అనుభవాల్లో కూడబ టుి కుింటాడు. సింఘ్రి్ించ ేఆ 

మానవుడు ఈ సూథ ల ప్రప్ించమన ే దవగర మీదే ఆదవోతిేక అభినోత అనే 
అక్షయ సువరాణ నిో సుతిిత్ర సాగగొటాి లి. దురాశా ప్ూర్తమ నై మృతుోవుకు 
సీాకార యోగోింగా ఏక ైక బహుకృతీ అయిన కషిప్డ ి సింప్ాదిించిన బింగారు 
నిధిని చేతబ టుి క ని మానవుడు భౌతిక ప్ునరజనేల ఆవృతుి ల నుించి చరమ 

విమరకిి సాధిసాి డు.”  

ఇలా,  పరధానొంగ్ట  మానవ ఆసితతాపు అొంతిమ మర్టయదలను 
నిశితొంగ్ట పర్చశ్రలిస్ూత , జీవితలక్షయొం వ ైపు స్ూటగి్ట సటగ్చొంచ ే ఆలలచనలను 
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పో ర దరచసే్ూత , వయకతతలలని జాా నజోయతిని పఠనాసటొంతొం ఉదీదపిొంపజసే్ుత ొందీ   గీొంధ్ొం.  
అొందుచతేన ే  భాష్లకు, మతాలకు అతీతొంగ్ట, మయధావులు,  తతావతేతలు,  
శటస్త జాైులు, జిజాా స్ువులు, పొండితులు, పటమరులు అన ే తారతమాయలు,  
అలాగ్ ే  పిననలూ పదెదలూ అన ే  భేదమూ లేకుొండా ఆస్కతతతయ  చదరవిన ఏ 
వరాొం వటర్చక నైా ఒక జీవిత కటలపు మధ్ుర పఠనానుభూతిని  శటశ్ాతొంగ్ట 
మిగ్చలిిన గీొంధ్ర్టజొంగ్ట ఇదర కీర్చత గడిొంచిొందర. ఇరవ ఒైకక భాష్లలలకత  
అనువదరొంపబడ ి పరపొంచ వటయపత ొంగ్ట  అనకే కళాశటలలలల , విశ్ావిదాయలయాలలల 
పటఠయగీొంధ్ొంగ్ట, పఠనీయ గీొంధ్ొంగ్ట విస్త ృతొంగ్ట  ఉపయోగొంలలనునన ఈ 

గీొంధానిన నాతయపటటట  మా కుటటొంబొం యావతూత  చదరవి ఉొండటొం చతే, 

అొందులలని బో ధ్నల పరభావొం ఎొంతయ క ొంత  మా అొందర్చమీద ఉననదర. 
పూర్ ీ బీచ్ ర్ోడుు లల ‘స్ారాదాార్’ పటర ొంతొంలలనునన ఈ 

ఆశ్ీమొం చిరునామా, ఇతర వివర్టలూ త లియజసే్ూత  స్మయొం అనుకూలిసేత  
స్ొందర్చవొంచవలసనిదరగ్ట కతరణ్ తన మెయిలులల స్ూచిొంచాడు. అపపటకితొంకట 
పరధానమెైన  జగనానధ్సటామి దరవనమయ చసే్ుకోలేదు. స్మయమయమో 
తకుకవ.   

ఈ ర్ ొండిొంటకీీగ్టను,  అవస్రమెనై వటహనానిన ఏర్టపటట చయే 
వలసనిదరగ్ట హో టలు మయనజేరును కోర్టను. 
ర్టతిర పదర గొంటలవరకూ దేవటలయొం త రచ ే

ఉొంటటొందర కనుక  జగనానధ్సటామి 

దేవటలయొంతయ ఏ స్మసటయ లేదు. కటనీ ఈ 

ఆశ్ీమొం గుర్చొంచిన స్మాచారమయ, వటర్ వర్చ 
వదాద  లేదు. ఫో నులల ఎవర్చతయనో 
నిర్చార్టమొంగ్ట స్ొంపరదరొంచి మొతాత నికత 
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వివర్టలు ర్టబటాా డు.  పూర్,ీ  భువనశే్ారులలల త లుగు  మాటాల డవేటరు 
అధరకొంగ్టన ే ఉొంటారు కనుక, త లుగు త లిసని ఆటో వయకతత ఎవర్ ైనా 
దకరుకుతార్ేమో చూడమని  చ పపగ్ట అలాగ్ ే ఒకతనిని  తీస్ుకువచాిరు. 
అపపటకిత  స్మయొం ఎనిమిదర దాటిొందర.   ముొందుగ్ట ఆశ్ీమానిక ే వ ళాల ొం. 
స్ారాదాార్ ర్ోడుు నుొంచి ర్ ొండు మూడు స్ననని వీధ్ులలల మలుపులు తిరుగగ్ట 
అకకడ ఈ ఆశ్ీమొం ఉననదర. ఎత తత న పరహర్గీ్ోడకు ఉనన దాారొం మూస ిఉననదర. 
కటలిొంగు బ లుల  లాొంటిదదే ీకనబడలేదు. స్ాలపొంగ్ట తలుపు తడుతూ ‘ఏమొండమ’ 
అొంటూ ర్ ొండు మూడు సటరుల  త లుగులలన ేపిలిచాను. తలుపు త రుచుకోలేదు.  
లలపలినుొంచే ఒర్చయాలల  ఒక కొంఠొం వినిపిొంచిొందర. ‘మీర్ వరు? అని 

అడుగుతునానరు అని అనువదరొంచాడు ఆటో డ ైవైరు. హ ైదర్టబాదు నుొంచి 

వచాిమనీ ఆశ్ీమొం దర్చవొంచ గ్ోరుతునానమని ఈసటర్చ  ఇొంగ్ీలష్ులల చ పటపను.  
స్మాధానొంగ్ట, పటర ొంగణానికత మర్ో పరకకనునన దాారొం వదదకు ర్టవలసనిదరగ్ట 
కోర్టరు.  

అలా ఒక శిష్ుయడు మమమలిన సటాగతిొంచి, సటయొంతర స్మావేశ్ొం 
అపుపడ ే ముగ్చసినటూల , సటామి ఇక ధాయనొంలల కూర్ోిబో తునానరనీ,  ఈలలగ్ట  
దరవనొం చసే్ుకోవచినీ చ బుతూ విశటలమెైన ఆవరణలల పరెట ితయటలతయనూ, 

అనకే ఇతర వృక్షాల మధ్యస్థొంగ్ట నునన కటలిబాటలల మముమలను  తయడకకని 
వ ళాీరు. ఆవరణలల ఒక పరకక ఆశ్ీమ కటర్టయలయమూ, ధాయనమొందరరమూ,  
ఆ  పరకకన ే సటామి నివటస్ము ఉనానయి.  పరధాన ఆశ్మీొం పుర్టతనమెనై 

సటధారణ గృహొం. నిర్టడొంబరొంగ్ట ఉొందర.   యాభయి మొందర వరకూ సౌకరయొంగ్ట 
కూరుిన ేవీలునన ఒక హాలులలకత పరవేశిొంచాము. పరమహొంస్ యోగ్టనొంద 
గ్టర్చ శిష్ుయలు శీ్ర స్తాయనొందగ్చర్చ. వటర్చ శిష్ుయలు పరమహొంస్ శీ్ర 

హర్చహర్టనొందగ్చర్చ. వటర్చ శిష్ుయలే, ఆశ్ీమ పరస్ుత త అధరపతి సటామి 
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యోగ్ేశ్ార్టనొందగ్చర్చ. కతీయాయోగ సటధ్నలల అతుయననతసిధతి  'నిర్చాకలప 
స్మాధర'  యోగొం సటధరొంచిన ధ్నుయలు. కతీయాయోగ సటధ్నలల ఆచరణాతమక   
శిక్షణ, తతాశటస్తమైు  (Philosophy) మత స్ొంబొంధ్ విష్యాల 
(Scriptures) పెై బో ధ్నలు, జోయతిష్, ఖగ్ోళ శటసటత ర ల అధ్యయనాలు  ఈ ఆశ్మీ 

ముఖయ కటరయకీమాలు. శిష్ుయలొందరూ వివిధ్ రొంగ్టలలల నిషటీ తులెైన 

విదాయధరకులు.  ఆ హాలులలకత మయము పరవశేిొంచ ే స్మయానికత   అకకడునన 

ముగుా రు  నలుగురు  శిష్ుయలతయ సటామి యోగ్ేశ్ార్టనొందగ్చర్చ ఏదో  విష్యమె ై
ముచిటసి్ుత నానరు. స్ొంభాష్ణకు క ొంచ ొం  విర్టమమివాగ్ట, తయడకకని వ ళిీన 
శిష్ుయడు మముమలను కుల పత ొంగ్ట  పర్చచయొం చేసటడు. నాకు నేను,  మా 
వటళీను మర్చొంత విపులొంగ్ట పర్చచయొం చసే్ూత , ‘ఒక యోగ్చ ఆతమ కధ్’ గీొంధ్ొం 
చదవటొం, ప ొందరన అనుభూతి త లియజేయగ్ట  అభనొందన  స్ూచనగ్ట  తల 

పొంకతొంచారు. గురు పరొంపరలలని పరముఖులను అకకడనునన చితరపటాల 

దాార్ట వటర్ ే స్ాయొంగ్ట విశ్దకీర్చొంచారు. అొందరమూ వటర్చ పటదాలకు 
నమస్కర్చొంచి ఆశ్రస్ుాలు ప ొందాక,  యుకేతశ్ారగ్చర్చ వటర్చ మహాస్మాధర 
దరవనము చేయిొంచవలసనిదరగ్ట మర్ొక  శిష్ుయనకు చ బుతూ ఆయన లేచి 

వ ళాీరు.  
బయటకు వచిి ఆ పరకక నుొంచి వ ళీగ్ట,  అద ేఆవరణలల హాలుకు 

వ నుక  వ పైున విడిగ్ట ఉనన ఒక మొందరరొంలల  శీ్ర యుకేతశ్ారగ్చర్చ వటర్చ స్మాధర 
ఉననదర. ఆ స్మాధరపె ై నితయ పూజలొందుకుొంటటనన శివలిొంగొం ఉననదర. 
నమస్కర్చొంచి బయటకు వచాిక పరసటదొం అొందరొంచారు. అదర సీాకర్చొంచి, 
శిష్ుయలకు ధ్నయవటదాలు త లిప ివీడోకలు ప ొందాము. 
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జ్గనవోధ్ుని దరశనిం  

స్మయొం తొమిమదర గొంటల వుతుొండగ్ట జగనానధ్ సటామి 

ఆలయానికత చేరుకునానము. దేశ్ొం లలని పరసదిధమెనై దేవటలయాలలల ఒకట.ి 

రదీద సటమానయొంగ్ట  ఉొందర.   మిగతా  
దేవటలయాలతయ పో లిసేత  తయపులాట 
తకుకవన ే చ పటపలి. క ొంచ ొం దూరొం 
నుొంచ ే అయినా చకకట ి దరవనొం 
లభొంచిొందర.  అొంతటతియ తృపితపడక,  

మా మిగతా ముగుా రూ  మర్ోసటర్చ టిక టట తీస్ుకుని  పరతేయక దరవనొం 
చేస్ుకునానరు.  పదర గొంటలవుతునాన భకుత లతయ  పటర ొంగణొం ఇొంకట 
స్ొందడిగ్టన ే ఉననదర.  వటతావరణొం కూడా ఆహాల దొంగ్ట ఉొందర. విశటలమెనై 

దేవటలయ మెటలపె ై క ొంతసపేు గడపి,ి హో టలుకు చేర్టము.  దగారలల ఉనన 
ర్ సటా ర్ ొంటటలల భోజనొంచసే ి స్ొంతృపిత కరమెైన మర్ొక ర్ోజుకు వీడోకలు 
పలికటము.   
ర ైలేా వార్ నిరాాకిం  

ఆరు గొంటలకు మా టలైనైు. 67 కతలలమీటరుల , గొంటననర పరయాణొం. 
ఏడుననరకలాల  భువనశే్ారు చేరతాము. మధాయహనొం  ర్ ొండు గొంటలకు  
సికతొందర్టబాదు ఫలకునుమా ఎక్ా పెరస్. చాలినొంత స్మయొం ఉననదర కనుక, 

అకకడచూడదగ్చన లిొంగర్టజ్, కేదారగ్ౌర్ ీ దేవటలయాలు, ధ్వళగ్చర్చ,  ఇొంకట 
స్మయముొంట ేఇతర దరవనీయ స్థలాలు చూదాద మని స్ొంకలిపొంచుకునానొం.  
నాలుగు గొంటలక ేఅలారొం పెటటా కుని లేచి, తారగ్ట తయారయిపోయి, హో టలు 
కురీవటడు ఆట  ోతీస్ుకుర్టగ్ట అయిదు గొంటల ఐదు నిముషటలకలాల   సేాష్నుకు 
చేర్టము. టిక టటా  పెైనునన వివర్టలు. 
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స్ర్చయయిన ర్ ైలు ఎకకటానికత  బహుశట ఎవర్చకయినా  ఈ కనీస్ 
వివర్టలు చాలేమో!  కటనీ, మా విష్యొంలల మా వివకేొం స్ర్చపో లేదు. 
అసటధారణమెనై త లివితటేలూ, అతుయతతమ  న పైుణయమూ,  వూయహమూ 

అవస్రమయాయయి. అవి మాకు  లేకపో వటొంతయ ఎకకవలసని ర్ ైలు  కళ్ీదుట ే
వ ళిీపో తునాన ఎకకలేక పోయాము.  ఎలా అొంట,ే సేాష్ను  చరే్చన క దరద   
క్షణాలకు 18416 నొంబరు  ‘పూర్ీ – కటక్ ఇొంటర్ సిట ీఎక్ా పెరస్’ 4వ నొంబరు 
పటల టటఫటరొం నుొండ ి ఆరు గొంటలకు బయలు దరేుతుొందని పరకటన 

వ లువడిొందర. టలైనైు నొంబరు స్ర్చగ్టా న ేఉొందర కటనీ, టలైనైు పేరు, దాని గమయసటథ నొం 
టిక టోల  పేర్ొకనబడని వటటికత పూర్చత భననొంగ్ట ఉనానయి. స్ర్ ేటలైనైు పటల టటఫటరొం 
మీదకు వచాిక చూదాద ములే అని వేచిచూస్ుత ొండగ్ట వ నుకకు దేకుతూ  
న మమదరగ్ట వచిిొందర. కటనీ దాని మీద ‘18414 పూర్-ీపరదపీ్ ఎక్ా పెరస్’ అని 

ఉొందర. పరకటన మాతరొం అద ే 4వ నొంబరు పటల టటఫటరొం నుొండ ిఆరు గొంటలకు 
బయలుదరే్ ే ‘18416 ఇొంటర్ సిట ీ ఎక్ా పెరస్’ గుర్చొంచ ేపునర్టవృతమవుతూ 

ఉొందర. అపపటిక ే   ఆ  పటల టటఫటరొం మీదునన ‘18414 పూర్-ీపరదపీ్ ఎక్ా పెరస్’ 
ఊస ే లేదు. క ొంచ ొం సేపు అయోమయొంలల ఉనానొం.    ఎకకడో  ప రపటటట 

PNR నొంబరు  615-55714463    

టలైనైు నొంబరు 18416 ‘పూర్ీ–క ొండుఝాఘ్ర్ 
(KDJR) ఎక్ా పెరస్.  

పరయాణపు తేదీ  28-3-2011 

నుొంచి  పూర్చ   

బయలుదేర్ే స్మయొం    గొం. 06.00 లు.   

కోచ్, సీట్ నొంబరులు సి-1; ఏసీ చ ైర్ కటరు; 002, 003, 004, 005 



278 
 

జర్చగ్చొందనన భావన లీలగ్ట  కలుగుతుననదర. కటనీ, ఎవర్చనయినా 
అడుగుదామా అొంట ే  టకి టట మీద వివర్టలు, అధరకటర్చక పరకటన ర్ ైలు మీద 
బో రుు , ఒకదానిక కట ిఅొంత స్పషా్మెైన  విరుదధొంగ్ట  ఉొండగ్ట  ఎవరు మాతరొం 
మర్ో విధ్ొంగ్ట ఏొం చ పుతారు?   మానవ స్హజమెైన అహొం ఒకట.ి పెైగ్ట  
‘చదువు’కునన వటళీమయిేయ! ఒకళుీ చ పతి ే ఎలా విొంటాొం? స్ర్,ే ఎపుపడో  
వ ళిలయుొండవలసయిుొండ,ి ఆలస్యొం  కటరణొంగ్ట  ఇపుపడు పటల టటఫటరొం మీద 

ఉనన ఆ  ‘పరదపీ్ ఎక్ా పెరస్’   వ ళీగ్టన,ే మా బొండమ పరకటన వ లువడు 
తుొందేమోలే అని స్రుద కునానము.  

ఆరూ ఇరవయికత మొతాత నికత ఇదర బయలుదేర్చొందర.  దానితయపటట,ే 

అపపటవిరకూ వస్ుత నన  మా బొండమకత స్ొంబొంధరొంచిన పరకటనల పరొంపర్ట 
ఆగ్చపో యిొందర.  తపుపడు పరకటనతయ మోస్పోయామని నిర్టధ ర్చొంచుకునానను. 
విధ్ులలల నునన సేాష్ను స్ూపర్చొంటలొండ ొంటట  వదదకు వ ళిల టిక టట చూపసి్ూత  – 

 “ఈ టలైనైు ఎపుపడు వస్ుత ొందర” అడగి్టను.  
 చ పటపడు.‘వ ళిీపోయిొందర’ అని.  ఊహిొంచిన  స్మాధానమయ  కనుక  

అనుమానమయ  నిజమయిొందర.      
“అపపట ివరకూ వచిిన పరకటనలు ఏ టలైనైుకు స్ొంబొంధరొంచినవి?”  

మళీీ అడగి్టను.  
ఒకక క్షణొం నావ పైు టిక టట వ పైూ ఏదోలా చూస ి “దీని మీద ఉనన 

టలైనైుకు స్ొంబొంధరొంచినవ”ే అొంటూ తలవొంచుకుని ముఖొం చిటిల ొంచుకుని  తన 
భాష్లల ఏదో  గ్ోణుకోకవడొంలల అతనిలల ఆతమరక్షణ  పరకతీయ మొదలు 
అవుతుననటటా  స్పషా్ొంగ్ట త లుస్ుత ననదర.  
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“మర్చ, ఆ టలైనైు మీదునన నొంబరు, గమయసటథ నొం ఏమిట”ి అనానను. 
ఊహిొంచని, తనవదద  స్మాధానొంలేని పరశ్న కదా? హఠటతుత గ్ట  స్ారొం 
మార్చొందర.  

 “ఈ వివర్టలనీన టలైనైు బయలు దేరటానికత ముొందు అడగ్టలి కదా!” 
అనానడు విస్ురుగ్ట. తదాార్ట,  ఒక పటల టటఫటరొం నుొండ ిబయలు దరేబో యి ే 

టలైనైు మీద నునన వివర్టలకు, అొందుకు స్ొంబొంధరొంచి  వ లువడుతునన 

పరకటనకు  ప ొంతన  లేదని  అొంగ్ీకర్చొంచాడననమాట ేకదా!  
జర్చగ్చన ప రపటటటను  గీహిొంచి, మాకు కలిగ్చన  అసౌకర్టయనికత విచారొం 

వ లిబుచిి, తపపిపో యిన పరయాణానికత సటనుభూతితయ,  పరతాయమానయ 

స్ూచన చేసటత డని ఆశిొంచాను. అలా చేయకపో వటొంతయ అస్లే ఆొందోళనలలను, 
అవమానభారొంలలనూ ఉనన నాకు అతని నిరలక్షయ వ ైఖర్చ  తీవర అస్ొంతృపిత  
కలిగ్చొంచిొందర.  

 “స్ర్!ే దయచసేి మీవదదనునన ఫిర్టయదుల పుస్తకొం ఇవాగలర్ట?”  
అనానను. అపపటివరకూ నిలలిపెటేా  నేనడిగ్చన పరశ్నలకు నిరలక్షయొంగ్ట 
స్మాధానొం. చ పిపనవటనికత హఠటతుత గ్ట స్పృహ కలిగ్చ   కూర్ోిమనానడు.  కటనీ 
ఆ పుస్తకొం వ ొంటనే ఇవాలేదు.  క దరద  క్షణాలు మర్ేవో కటగ్చతాలు స్రుు తుననటటా  
నటసి్ూత   గడిపటడు. అపపటికే జర్చగ్చపో యిన నషటా నిన అొంచనా వసే్ుకుని, ఇక 

జరగబో యిే దానిని నివటర్చొంచేొందుక ై యాతన, అదర కనపడకుొండా చసే ే
పరయతనొం ఫలిొంచటొం లేదు. అొంతకు ముొందునన గ్టొంభీరయొం స్డలిొందర. అద ే 
స్మయొంలల అకకడకు వచిిన మర్ొక ఉదో యగ్చతయ-- 

 “ఈయన వ ళిీపోయిన 18416 టలైనైు గుర్చొంచి ఫరి్టయదు చయేటానికత 
వచాిరు“అనానడు.  
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ఆ చ పపటొంలల, తనకు స్హాయపడమని  వేడుక లుకొంట ే అస్లు 
విష్యానిన చిననదరగ్ట చూప ే పరయతనొం చేస్ూత  అొందులల వయొంగయొం  పటలు 
క ొంచ ొం ఎకుకవ పో శటడు. అస్లు విష్యొం అతనికేొం త లుస్ు? అయినా 
తక్షణమయ రొంగొంలలకత దరగుతూ --  

"మీరు స్కటలొంలల ర్టకపో త ే బొండమ మీ కోస్ొం ఆగుతుొందా? దనీోల  
ఫిర్టయదు చేయటానికేముొందీ”..." అొంటూ  కలిపొంచుకోబో యాడు.  

అతని మాట ఇొంకట పూర్చత కటలేదు. జర్చగ్చన దాొంటోల  పూర్చతగ్ట దోష్ొం 
నాదనేని నిర్టధ ర్చస్ూత ,  నేను చేయబో యి ేఫిర్టయదు పరయతనొం  విరమిొంచు 
కునలేా చసే,ి తదాార్ట తన స్హచరుడిని రక్షిొంచాలని అతని ఆలలచన నా 
గ్టీ హక శ్కతతని దాటలేదు. మర్ో విధ్ొంగ్ట అతని లక్షయొం స్ులభొంగ్ట న రవరే్చ 
ఉొండదే ే. అయిత,ే  విష్యొం త లుస్ుకునే పరయతనొం చయేకుొండా నిొంద నా 
మీద వసేే పరయతనొంలల అతను ఆ అవకటశ్ొం చజేారుికునానడు. 
ఎవర్ నైపపటకి,ీ  వ ళిలపో యిన  బొండిని మా కోస్ొం వ నుకకు తలేేరు కదా! 
అతనికత మళీీ కధ్ొంతా వినిపిొంచటొం అనవస్ర చరికు, కటలయాపనకు తపప 
మర్ ొందుకూ ఉపయోగపడదు.  

 “అలా జరగ్టలిాొందర కటదు. అసౌకర్టయనికత చిొంతిస్ుత నానొం” అని కటని 
‘పో రపటటయిొందర’ అని కటనీ ఒక ముకక అతని చతే చ పపిసేత  స్ర్చపో యిదేర 
కటదూ? 

ఆ మాతరొం కూడా త లివి లేని అతనితయ   "నీ పని చూస్ుకో" అనానను.  
అొంత!ే విష్యొం చేయి దాట ి పోయిొందని గీహిొంచాడో  ఏమో మాట పూర్చత  
చేయకుొండాన ేతరువటతి ఘ్టాా నికత సటక్షగి్ట నిలిచాడు.  

 "నేను దనేిక రకు వేచియునాననో అదర మీరు ఇొంకట ఇవానే లేదు" 
అని గురుత  చశేటను. ఈసటర్చ కటవటలన ేస్ారొంలల కటస్త  కటఠచనయొం జోడిొంచాను. ఇక 
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తపపదనుకునానడో ఏమో వణుకుతునన చతేులతయ ఆ పుస్తకొం అొందరొంచాడు. 
ఛడా మడా ర్టసి పటర్ేశటను. ఇదరగ్ో ఇలా –  

Sir, 
 Sub:  Misleading information about a certain train in   

Puri Station – Complaint -    Regarding. 

Ref:  Circular Ticket No. 313309 dt. 05-01-2011 & 
314314   dt. 07-01-2011 issued by the CRO, 
Secunderabad, South Central Railway.   

--:o0o:-- 

 I obtained the Circular Ticket for a four member Senior 

Citizen group under reference. The Tour went on well till 

yesterday.  Now, we faced an ordeal in this Station. For this lap of 

journey, I bought an E - Ticket separately. The Particulars are – 

PNR No. 615-
55714463 

From PURI 

Train Name PURI–KDJR 
Express  

Date  28-03-11 

Train No. 18416 Boarding 
Point 

Puri 

Passenger details 

 Name Age Sex Seat/Coach Status 

1 K.TULASIDAS 065 Male 0001 Cl CONFIRM 
2 K.JAYALAKSHMI 061 Female 0002 C1 CONFIRM 
3 N.ACHYUTA 

RAO 
065 Male 0003 C1 CONFIRM 

4 N.S.PRASUNA 061 Female 0005 C1 CONFIRM 

   We arrived at the Station at 05.05 Hrs. At that time, the 

Train Information Digital display Board and the Digital Voice 

Public Address system were announcing that Train No. 18416 

Intercity Express would leave from Platform No. 4 at 06.00 Hrs.   
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As we were waiting, a few minutes before 06.00 Hrs, another 

train bearing No. 18414 with Destination Board ‘Puri – 

Paradeep Express’ came on to the said Platform No. 4.  

  Except the train number ‘18416,’ no other details such as 

the name of the Train or the destination, in the repeated 

Announcements,  matched with those on the   ticket or those the 

Train itself bore.  There was hardly any mention about the 

‘18414 Puri Paradeep Express’ already holding the Platform No. 

4.  Eventually the said Train left around 06.20 Hrs. A few 

moments before the Train actually left too, the announcement 

was only about ‘18416 Intercity Express’ and nothing about 

the one that was leaving! We were in utter confusion. In fact we 

were under the impression that once the one on the Platform 

leaves, the train we were awaiting would come on to the same 

Platform.  

As ill-luck would have it, it did not happen. We soon 

realised that we were grossly misled by the improper, inaccurate 

and inadequate Train information and foolishly missed the Train 

proper. I promptly approached this officer (Station 

Superintendent on Duty) with a request to clarify the 

inconsistency between the ‘Public Information’ and the ground 

reality.  He was rather recalcitrant to what had actually 

happened.    

    To my dismay, instead of looking into the veracity of my 
query  and vouching for the ‘information lapse’ he  resorted to 
cross fire holding me responsible  for not approaching him well 
before the train in question factually departed.  Such attitude of a 
responsible official discharging the crucial Train Operating 
Duties is unwarranted and uncalled for. It, however, established 
two things for certain--  

 To his knowledge, the information given  on the Digital 
Display Boards and in the Digital Voice Public Address 
System was not reliant worthy and that 
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 Sensible passengers instead of merely relying on such 
dubious   information   shall check its precision with the 
Station Superintendent personally! 

That being the case, he is fit to be proceeded against with, for   
 Being  negligent in  his legitimate duties 

 Callous, irresponsible, indifferent and for being 

uncharitable to a group of Senior Citizens, especially 

when they were in lurch. 

I request you to kindly order an enquiry into the matter. I 

shall deem my grievance stands redressed and   adequately 

compensated from the inconvenience caused, only on being 

informed of the action taken against this Station Superintendent.  

  K.Tulasidas 

తను స్ొంతకొం పటెిా ఇవాగ్ట దీని పరతి నొకదానిని  తీస్ుకుని 

దగారుొంచుకునానను.  నిర్టధ ర్చొంచబడని ఎక్ా పెరస్ ఏస ీ తరగతి  టిక టటల  

ఉొంచుకుని కూడా, సటధారణ బో గ్లీల ఒకర్చ న తితన మర్ోర్చని కూర్ోిపటెటా కుని 

ఎనిమిదర  గొంటలకు బయలుదేర్చన పటసిొంజరు ర్ లైులల పదరననరకు 
భువనశే్ారు చరే్టము.  ఆ స్ర్చకత భువనశే్ారులల స్గొం పరయటన పూరతయి 

ఉొండదేర. ఆనవటయితీగ్ట  సటమాను   కోల కు రూములల భదరపరచి, సేాష్ను 
బయటికత వచాిము. 
భరవనేశారులో  

అనిన ర్ లైేా సేాష్నులలల మాదరర్చగ్టన ే ఆటోవటళుీ చుటటా  ముటాా రు. 
క దరద  సేపు వటర్చని నిగీహిొంచి, అొందులల కటస్త  మర్టయదస్ుత డగి్ట నునన 

యువకుడనిి  దగారకు పలిిచి   మా అవస్ర్టనిన త లియజశేటము. తిర్చగ్చ 
సేాష్నుకు చేర్ ేముొందు దక్షిణ భారత భోజనొం చయేవలసి ఉొంటటొందని, అదర 
ఎకకడుొంటటొందో , ఎొంత దూరమో, అదర కూడా దృషిాలల ఉొంచుకుని, రూటట, 
స్మయొం నిరీయిొంచుకుని మర్ ీ ఎొంత  ఇవామొంటాడో  చ పపమని  అడిగ్టను. 
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పనిదరనొం కనుక సో మవటరొం  టరా ఫకి్ రదీద  దృషటా య అొందుబాటటలల ఉనన 

స్మయొంలల కేవలొం లిొంగర్టజ్,  కదేారగ్ౌర్ ీదేవటలయాలు సటధ్యపడతాయనీ, 

భోజనొం చేస ితిర్చగ్చ సేాష్నుకు ర్టవటానికత మాతరమయ స్మయొం స్ర్చపో తుొందనీ, 

మూడు వొందలు ఇమమనీ అడగి్టడు. అొంగ్కీర్చొంచి, వ ొంటన ే బయలుదరే్చ 
ముొందుగ్ట లిొంగర్టజ్ దేవటలయానికత  వ ళాీము.  

కీీస్ుత  శ్కొం  పదక ొండవ  శ్తాబాద నికత చ ొందరన ఈ దేవటలయొం కోర్టరుక 
(13వ శ్తాబదొం)  కొంట ే కూడా 
పుర్టతనమయినదర. నూట ఎనభయి 

అడుగుల ఎతుత నన గ్ోపురొం. దూరొం 
నుొంచి చూడవలసనిద ే తపప, పటర ొంగణొం  
నుొంచి  చూడలేము. కటళుీ కడుక కని 

గర్టభలయొంలలకత పరవేశిొంచాము.   అస్లు 
రదీదయి ే లేదు. ఇకకడ సటామి, లిొంగరూపొంలల నునన హర్చహరుడు. 
అమమవటరు భువనశే్ార్దీేవి. ఈ అమమవటర్చ పేరుమీదన ే బహుశట ఆ 
పటాణానికత  ‘భువనశే్ార్’  అని పేరు వచిిొందమేో! దేవటలయ 
స్థలపుర్టణొంలలకటనీ,  నగర చర్చతరకు  స్ొంబొంధరొంచిన సటహతియొంలల  గ్టనీ ఈ 

విష్యొం విశేష్ొంగ్ట  పరే్ొకనబడనిటటల  నాక కకడా కనిపిొంచలేదు.  అయినా  
అలా భావిొంచటొం ఉచితమయ. 

అలొంకృతమెనైునన ఆమమవటరు  పరస్నన వీక్షణాలతయ దరవన 
మిచిిొందర.  మయము, వేర్ే  ర్టషటా ర నికత చ ొందరనవటరుగ్ట  గుర్చతొంచాడు కటబో లు,   
పూజార్చ స్ాచిొందగ్ట  ముొందుకు పిలిచి, నామ గ్ోతరా లతయ లఘ్ు పూజ చేస,ి 

మొంతర పుష్పొం, తీరథొం, పరసటదొం ఇచాిడు.  ఇొంత స్ొంతృపితని మిగ్చలిిన దరవనొం 
ఈ యాతరలల  మర్ ేదేవటలయొంలలనూ లభొంచలేదు.  
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అకకడనుొంచి, కేదారగ్ౌర్ ీ దవేటలయానికత వ ళాీము.  పరేును బటిా 
అమమవటర్చ పరేు ‘కేదారగ్ౌర్’ీ యని 

 భావిొంచాము. కటనీ, కేదార్ేశ్ారునిక,ీ 
గ్ౌర్దీేవిక ీ మొందరర్టలు విడవిిడిగ్ట 
ఉనానయి.  ఇదర కూడా పుర్టతన మెనైద ే

కటనీ, పునరుదధరణకు నోచుకుననదర 
కటబో లు ఆధ్ునికొంగ్ట ఉొందర. ఇకకడ కూడా రదీద  లేకపో వటొంతయ విశటీ ొంతిగ్టనూ, 

స్ొంతృపిత గ్టనూ దరవనొం చేస్ుకునానము. ఆ పరకకన,ే ఒక స్ుొందరమెైన పూదోట 

మధ్యసా్ొంగ్ట మర్చ మూడు పుర్టతన శివటలయాల స్ముదాయొం ఉొందర. నోటట 
పుస్తకొం ఆటోలలని స్ొంచలల ఉొండిపో వటొం వలల  ఈ దేవటలయ వివర్టలు 
వటర స్ుకోవటానికత వీలుకటలేదు. తీర్ట ఇపుపడు అవి గురుత  లేవు. 

అపపటకిత స్మయొం పన నొండు గొంటలవుతయొందర. పరయటనను 
అొంతటితయ ముగ్చొంచి ‘ఖర్టవలే్ నగర్’ అన ేపటర ొంతొంలల  ‘ర్టఘ్వటస్’ ర్ సటా ర్ ొంటటకు 
తీస్ుకువ ళాీడు. పెదద  పరసదిరధగలదేమీ కటదు. భోజనొం ఫరవటలేదు. 
ఒొంటగిొంటకు సేాష్నుకు తిర్చగ్చ  చేరుకునానము. ఉదయపు పో రారులు 
కోల కురూము వదద  సిదధొంగ్ట ఉనానరు. సటమాను విడపిిొంచుకుని ర్ ైలు 
ర్టవలసని పటల టటఫటరొం మీదకు చేరుకునానము. గొంట ఆలస్యొంగ్ట వచిిన 

టలైనైులల ఎకతక గృహో నుమఖులెైనాము.    
ర్టతిర  పదరననరకు విశటఖపటనొం చేర్చొందర. దవేేరులిదదరూ  భోజనొం 

అవస్రొం లేదనానరు. నేను మా బావమర్చదరగ్టరు వడలు తిని కటఫ ీతరా గ్టము. 
త లలవటరు ఝామున నాలుగు గొంటలకు వటర్చవురూ విజయవటడలల దరగ్చపో యి, 

టలైనైు తిర్చగ్చ  బయలు దరే్ేవరకూ ఉొండ ిమాకు వీడోకలు చ పటపరు. మరునాడు 
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ఉదయొం తొమిమదరననరకు స్కటలొంలలన ే సికతొందర్టబాదు చేరగ్ట మయమూ 

స్ాగృహానికత క్షేమొంగ్ట చేర్టము.  
ఇొంటకిత చేరగ్టన,ే   యాతర  మిగ్చలిిన  బడలికను   లెకక చయేక, 

సటమాను స్యితొం స్రదకుొండా, పూర్ ీ సేాష్నులల  చసేిన ఫిర్టయదును 
పునరుదాఘ టసి్ూత ,  దానిపె ై చరయకు నా పటటా దలను త లియజేస్ూత   మెయిల్  
ఇచిి, సేాష్నులల చేతితయ  వటర సని  ఆ ఫిర్టయదు పిరొంటలడ్ కటపీని ఈసా్ కోసా్ ర్ ైలేా 
జనరల్ మయనేజరుకు ర్చజిసా్రు పో స్ుా  చేసటను. పదర ర్ోజులు  కూడా  తిరకుకొండా 
వటర్చ నుొంచి వచిిన స్మాధానొం.  
Dear Sir,  

Sub: Complaint regarding wrong announcement and   
information at Puri Station resulting missing of 
train No.18416.  

--*-- 
The receipt of your complaint dated 28-03-2011 is 

acknowledged with thanks. This is to inform that your valued 

complaint has been seriously taken note of and it is stated that 

train No.18416 Puri – Nayagarh and train No. 18414 Puri – 

Paradip Express trains run combinedly upto Cuttack and 

accordingly frequent announcement is being done through 

Public Address System. However, staff have been strictly 

instructed to make proper and more effective announcement.  

We deeply regret the inconvenience caused to your 

goodself.   

Yours faithfully 
 Sr.Divl.Commercial Manager,  

Khurda Road 
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బడ జ ట్ అించనవలు ఖరుచలు 
(మొతతొం నలుగురు స్భుయల బృొందానికత)  

పదుద వివరము    అొంచనా   యదారధ 
ఖరుి         

     వయతాయస్ొం 

1. ర్ లైు టిక టటల  3,500 3,500 -- 
2.హో టళుీ, గ్ సా్ 

హయస్ులు   
7,000 6,000 -1,000 

3. వటహనాలు       5,000 4,700 - 300 
4.పో రారుల  2,000 3,100 +1,100 
5. ఆహార పటనీయాలు          3,000 1,400 -1,600 
6.ఆకసిమక ఖరుిలు 2,500 1,100 -1,400 
7. మొతిిం    * 23,000      19,800 -3,200 

1. సటొంపరదాయ ఔచితాయనిన పటటసి్ూత  పూజాదులకు దవేసటథ నాలకు 
చ లిలొంచినవీ, పూజారులకు ఇచిిన దక్షణిలు అొంచనాలల వయేలేదు.  

 అలాగ్ే యదారధ   ఖరుిలల కూడా చేరిలేదు.  
 

2. అలాగ్ ే శీ్ర అచుయతర్టవు గ్టరు మొతతొం పన నొండు ర్ోజులకు 
మొంచినీరు, కటఫ,ీ ట,ీ పటనీయాలకు ఒకకర్ ే ఖరుి చశేటరు  ఆ 
వివర్టలు వటరు త లియజేయటానికత ఇషా్పడలేదు   కనుక  ఆ 
మొతతొం అదనొం. 
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ఏడవ అధాయయొం 
యిందవకినీ శకినీ కాసమాజ్ ై నిష్మవోమాణిం పిశిత్వ శన ైశచ 

సద వై భీమాది ఏద ప్రసదిధ ిం తిం శింకరిం భకిిహీనిం నమామి 

 
                                                                                  భీమాశ్ొంకరొం 

ర్ ొండు పరయతానలు విఫలమయాయక మొతాత నికత ఆ స్ర్ేాశ్ారుని 

దయవలల  మూడవ పరయతనొంలల మిగ్చలిన మూడు జోయతిర్చలొంగ్టల యాతర 2012 

జనవర్చలల సటధ్యపడిొందర. జనవర్చ 7వ తేదనీ మధాయహనొం గొం.2.50 ని.లకు 
సికతొందర్టబాదు నుొంచి ర్టజోకట్ ఎక్ా పెరస్ులల బయలు దేర్చ అరధర్టతిర దాటాక 

త లలవటరు ఝామున గొం.2.20 ని.లకు పూనా సేాష్నులల దరగ్టము. అపపటిక ే

ధ్ర్చొంచి ఉనన ఉనిన దుస్ుత లు చలికత తగ్చనొంత రక్షణ ఇవాలేదు. ముొందుగ్ట 
సేకర్చొంచిన స్మాచారొం పరకటరొం భీమశ్ొంకర క్షతేరా నిన చరేుకోవటానికత ఉదయొం 
గొం.5.30 ని.లకు మొదట ిబస్ుా బయలుదరేుతుొందర. పరధాన బస్ుా సటా ొండు 
పూనా ర్ ైలేా సేాష్ను నుొండ ిస్ుమారు మూడుననర కతలలమీటరుల . ఆటో ఎకతకత ే
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పటవుగొంటలల చేరుకోవచుి. ఇొంకట మూడు గొంటల స్మయొం గడపవలస ి

ఉొందర.   
అొంతసేపు అకకడ గడపటొంకొంట ే క ొంత సపేు ర్ ైలేా సేాష్నులల 

గడుపుదామని ఒక వటరగ్ట నూయస్ుపపేరు పరుచుకుని గొంటసపేు 
కూరుినానము. సేాష్నులలని కృషీ్ ర్ సటా ర్ ొంటటలల కటఫ ీ సేవిొంచి, ఎనభ  ై
రూపటయలకు ఆట  ోమాటాల డుకుని స్ుమారు నాలుగు గొంటలకు శివటజీనగర్ 

బస్ుా సటా ొండుకు చేర్టము. తీర్ట అకకడకు వ ళాీక ర్ ైలేా సేాష్న ే

నయమనిపిొంచిొందర. అకకడ కూర్ోివటానికత నలే మీదనయినా స్థలొం 
లభొంచిొందర. ఇకకడ నిలలిటానికత కూడా స్థలొం  లేదు. అరగొంట పటటట నిలలిగ్ట 
ఇతర పటర ొంతాలకు వ ళళీ బస్ుాలు క నిన వ ొంట వ ొంటన ే ర్టవటొంతయ ర్ ొండు 
కుర్ీిలు ఖాళీ అయాయయి. అమమయయ అనుకుొంటూ వటటలిల కూలబడాద ొం. 

అయిదు గొంటలవుతుొండగ్ట భీమాశ్ొంకర్ అన ేబో రుు నన బస్ుా వచిి 
మాకు ఎదురుగ్ట ఆగ్చొందర. మొదట ిబస్ుా కదా క ొంచ ొం రదీదగ్టన ేఉననపపటిక ీ

పెదద  తయపులాట లేకుొండాన ేఎకకగలిగ్టము. సటీటల  కూడా దకర్చకటయి. గొం.5.20 

ని.లకు బయలుదేర్చొందర. పరయాణ స్మయొం నాలుగుననర గొంటలని చ పటపడు. 
అపుపడు మయమునన సిథతికత స్ుదీరఘ మెనైదన ే చ పటపలి. అలాగ్ ే ఒక కునుకు 
లాగ్చొంచాము. గత ర్టతిర కటలాతీతమెనై భోజనొం, నిదరలేమి, పెైగ్ట ఘ్ాటట ర్ోడుు  
పరయాణొం అనీన ఒకదానిక కట ి తయడ  ై జయలక్షిమకత వటొంతులు కలిగ్చొంచాయి. 

తొమిమదర గొంటల పదరహనేు నిముషటలకు నిర్టమనుష్యమెైన అతయొంత అపర్చశుభర 
మెైన ఒక ఖాళీ స్థలొంలల బస్ుా ఆగ్చొందర. "ఇద ేభీమాశ్ొంకరొం. దరగొండ"ి అనానడు 
కొండకారు మహాశ్యుడు. దరగ్చ పర్చస్ర్టలు చూడగ్టన ే నా ఒళుీ 
మొండిపో యిొందర. కటరణొం స్ుస్పషా్ొం.  
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పదర స్ొంవతార్టల కతీతొం ఈ క్షేతరా నిన దర్చవొంచినవటరు అపుపడు ఎలా 
ఉొందని చ పటపర్ో ఇపుపడు కూడా అలాన ేఉొందర. నిజానికత ఇనిన యాతరలకు 
పరణాళికలు రచిొంచిన నా అనుభవొంలల ఈ ఒకక క్షేతరా నికత చేసని కస్రతుత  మర్ ే

యాతర మొతాత నిక ీ కూడా చయేలేదు. యాతిరకులకు, అకకడ ి పూజారులు 
వస్తి సౌకరయొం కలుగజేసటత రనీ ఒక క తత  ధ్రమశటల నిర్టమణొంలల ఉననదనీ 

సటక్షాతూత  దవేసటథ నొం వ బ్ సెైటటలలన ేఉననదర. అద ేవ బ్ సెటైటలల గణషే్ అన ేవయకీత 
వివర్టలు లభొంచగ్ట యాతరకు బయలుదరే్ ేనాలుగు ర్ోజుల ముొందు అతనిని 

మెయిలు దాార్ట స్ొంపరదరొంచాను. వ ొంటన ే స్మాధానొం ఇచాిడు. అొందులల 
పూజా  వివర్టలు, అకకడ నుొండ ి నాశిక్ వ ళీటానికత ఉనన పరయాణ 

స్దుపటయాల వివర్టలు మాతరమయ ఇచాిడు కటనీ పరధానమెనై వస్తి గుర్చొంచి 

ఎలాొంట ిస్మాచారమూ ఇవాలేదు. మర్చొంత స్మాచారొం అవస్రమెతై ేతాను 
అొందుబాటటలలన ేఉొంటానని ఫో ను నొంబరు ఇచాిడు. వ ొంటన ేఫో ను చేశటను. 
తీయలేదు. మళీీ మెయిలిచాిను. స్మాధానొం లేదు. ఇతర వ బ్ సెైటటలలల  
స్యితొం సటథ నికొంగ్టనూ, చుటటా పరకకల గ్టీ మాలలలనూ లాడములు ఉనానయని 

క ొందరు మహానుభావులు వటర శటరు. పర్చసిథతి అొందుకు పూర్చత భననొంగ్ట ఉొందర. 
వటర్చ అనుభవమయమిట  ో ఆ భీమశ్ొంకరునిక ే త లియాలి. ఈ స్మాచారొం 
ఆధారొంగ్ట పూర్చత సటథ యి హో టళుల  కటకపో యినా కటలకృతాయలు తీరుికుని, 

సటననాలు చసే ి సటమాను భదరపరుచుక నటానికత అనువ నై లాడములయినా 
ఉొండక పో తాయా అన ే నా అొంచనా ఘోరొంగ్ట తపిపొందర. అొందుక ేనా మీద నాక ే

కోపొం వచిిొందర.  
ఫర్టల ొంగుకు మిొంచని ఒక ర్ోడుు . ఇరువ పైులా వివిధ్ దుకటణాలు, ట ీ

సటా ళుల . ఇద ేపరసదిధ  భీమశ్ొంకర జోయతిర్చలొంగక్షతేర ముఖచితరొం. ఒక టరా లీ స్ూటట 
కేస్ు, ఒకట ిచిననదర మర్ోకట ిపెదదదర, ర్ ొండు స్ొంచులు. ఇద ీనా లగ్జేి. ఓపకి 
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చూసేతనా అొంతొంత మాతరొం. పూర్చతగ్ట అలసిపో యి నీరసిొంచిఉనన శీ్రమతి. 

ఎకకడకు పో వటలి? ఎకకడ ఉొండాలి? స్రయిన స్మాచారొం ఇచేి దరకుక కూడా 
లేదాయి.ే ఒళుీ మొండదా మర్చ! 

ముొందుగ్ట కటస్త  టీ తాగ్చ అలాగ్ ేనడుచుకుొంటూ దవేసటథ నొంకు వ ళళీ 
మెటల  దార్చలల ఒక గటటా  మీద సటమానుతయ  ఆమెను కూర్ోిబ టిా దవేటలయొం 
వ దుకుకొంటూ వ ళాల ను. దేవసటథ నొంకు స్ొంబొంధరొంచి ఏ వస్తులూ లేవన ే

చ పటపరు. సటననొం చేయాలొంట ే అకకడ ఉనన భీమకుొండొం (పుష్కర్చణ)ి లల 
చేయవచిని చ పటపరు. అదర అయిేయపని కటదని, మళీీ అనిన మెటూల  ఎకతక 
వ నకుక వచిి అకకడ  దుకటణాలలల మర్చొంత లలతుగ్ట విచారణ చయేగ్ట 
‘ధ్రమశటల’ అని పేరు తగ్చలిొంచుకుననపుర్టతనమెైన  ఒక ఇొంటిని చూపటరు. 
అొందులలకత వ ళాల ను. విశటలమెైన గదర. అొందులలన ే ఒక మూల సటననొం 
చేయటానికత చుటూా  గటటా తయ ఒక చపటా . చుటటా పరకకల ఉనన స్ువిశటలమెనై 

వయవసటయ క్షేతరా లే పరకృతిసదిధమెైన బహిరూభమి. సటననాలు చసే ి దరవనొం 
చేస్ుకుని తిర్చగ్చ వచేివరకూ సటమాను భదరపరచటానికత అద ద  వొంద 

రూపటయలు. సటననానికత చ ర్ో బకటేూ వేడ ినీరు మర్ో ఇరవ  ై రూపటయలు. 
ఇద ీ ఒపపొందొం.ఆ సిథతిలల మా పటలిట అద ే సటా రు హో టలు. స్ర్నేని 

ఒపుపకునానము. సటననాలు ముగ్చసటక సటామివటర్చకత అభషకేొంచసే ేఉదేదశ్ొంతయ 
పటటా  ధోవతి తీస్ుకుని ఆలయానికత వ ళాీము. 

 

భీమాశింకర్ 
స్హాయదరర పరాత శేీణలిల పరశటొంతమెనై  పరకృతి ఒడలిల ఒదరగ్చన 

స్ుొందరమెనై ఆలయొం భీమాశ్ొంకర జోయతిర్చలొంగక్షేతరొం. సటధారణొంగ్ట  ఇటటవొంట ి

పరసదిధమెైన పుర్టతన దేవటలయాలు ఏ క ొండపెనైో   ఎొంతయ క ొంత ఎతుత  

ఎకకవలస ిఉొంటాయి. ఈ భీమాశ్ొంకరుడు అొందుకు వయతిర్ేకొం.  
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బస్ుా దరగ్చన పరదశే్ొంనుొండ ి ఒక 

లలయ అొంచున స్ుమారు నూట యాభ  ై
అడుగుల దరగువన ఉొంటటొందర. అయిత ే

ర్ ొండు వ పైులా గ్ోడలతయ పర్చశుభరొంగ్ట తీర్చి  
దరదదబడని అొంద మెనై  మెటలబాట ఉననదర. 
పరతి నాలుగ్ ైదు మెటల కూ మధ్యన 

స్మతలమెనై చపటా  లాొంట ి పరదేశ్ొంతయ స్హా 

మొతతొం 220 మటెటల నానయి. ఆర్ోగయ 
వొంతులు పెదద  శ్ీమపడకుొండాన ే 

నడవవచుి.  అశ్కుత లకు ఇదదరు వయకుత లు 
మోస ేకుర్ీి డోలీలునానయి. మాకు వటట ిఅవస్రొం కలుగలేదు.   

పదక ొండు గొంటలకు దవేటలయొం చేరుకునానము. ఒకక ఆదరవటరొం 
మినహా మర్ో పరతేయకత లేని ర్ోజవటొంతయ రదీద  సటమానయొంగ్టన ేఉొందర. పరధాన 

పూజార్చ శీ్ర అరుణ్ గవటొండ ే గ్టర్చని కలిశటము. మునుపు ననేు మెయిలులల 
స్ొంపరదరొంచిన శీ్ర గణషే్ గ్టర్చకత వీరు తొండిర. రుదరా భషేకటనికత 551 రూపటయలు, 
పూజా సటమాగ్చీకత మర్ో ఇరవ  ై మొతతొం 571 రూపటయలు చ లిలొంచి రసీదు 
తీస్ుకుని పూజా సటమగ్చీతయ గర్టభలయ పరవేశ్ొం చేశటము. పటనుమటాొంతయ స్హా 

లిొంగొంపె ై   వ ొండ ి తొడుగు ఉననదర. దానిపెనై ే పొంచామృతాలతయ అభషకేొం 
చేయిొంచారు. అనొంతరొం సటామివటర్చని అలొంకర్చొంచి అరిన  చేయిొంచారు. ఆ 

పరకకన ే సటామివటర్చ దవేేర్చ పటరాతీ దేవిని కూడా పూజిొంచాము. ఈ 

కటరయకీమమొంతా అరగొంటలల పూరతయిొందర. 
సటామివటర్చ నిజదరవనొం చసే్ుకోవటలని ఉతాాహ పడుదర జయలక్షిమ. 

కటనీ ఆ వ ొండ ితొడుగును సటామివటర్చకత మహానివదేన స్మయొంలల మాతరమయ 
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తొలగ్చసటత రట. అొంతవరకూ వేచి ఉొండవలసినదనేనానరు. వచిిన ముఖయమెనై 

పని పూరతయిొందర. పెైగ్ట సటయొంతరా నికత నాశిక్ చేరుకోవటలొంట ే స్తారమయ 
బయలుదరేవలసని అవస్రొం ఉొండటొంతయ అొంత స్మయొం వ చిిొంచలేక 

పో యాము.  సటామివటర్చ తీరథ పరసటదాలు 
సీాకర్చొంచి "పునః దరవన పటర పిత రస్ుత " అని 

పూజారుల ఆశ్రస్ుాలు ప ొందాము. మొండపటనికత 
అభముఖొంగ్ట ఉనన శ్నశే్ారుని త లైొంతయ 
అభషకేతొంచి ఆ పటర ొంగణొంలల మర్చక ొంత సేపు గడిప ి

ఫో టోలు తీస్ుకుని మటెలల కతక యథాపూరా 
పరదశేటనికత చేర్టొం. పటరాతి అమమవటరు 'కమలజ' పేరుతొ మర్ో ఆలయొంలల 
ఇకకడ క లువ  ై ఉననదర. స్ొంతృపిత  కరమెనై ఈ అమమవటర్చ దరవనొం కూడా 
పటర పిత ొంచిొందర.  

స్తరొం గదరలలనుొంచిన సటమాను తీస్ుకుని మళీీ ఒక ట ీ తరా గ్చ 
పన నొండు గొంటలకు ఉదయొం బస్ుా దరగ్చన చోటికత చేర్టము. ఇకకడనుొండ ి

నాశిక్ వ ళీటానికత నేరుగ్ట బస్ుాలు లేవు. తక్షణమయ బయలుదరేటానికత 
సిదధొంగ్ట ఉనన బసెాకతక ర్ ొండు గొంటలు పరయాణిొంచి అరవ  ై కతలలమీటరల 
దూరొంలల పూనా నాశిక్ జాతీయ రహదార్చపెనైునన ‘మొంచార్’ అన ే చినన 

పటాణొంలల దరగ్టము. బస్ుాసటా ొండు స్మీపొంలల కటస్త  పర్చశుభరొంగ్ట ఉనన 

హో టలు చూస్ుకుని భోజనొం చేసటేపపటికత స్మయొం మూడు గొంటలయిొందర. 
గొంటసేపు నిర్ీక్షిొంచినా నాశిక్ వ ళళీ బస్ుా ఒకకట ీర్టలేదు. స్ూర్టయస్తమయొం 
స్మీపిొంచకే దీద  చలి తీవరత హ చుితయొందర. నాశిక్ చరేటానికత పరయాణొం మర్ో 
నాలుగు గొంటలు. సటధ్యమెైనొంత తారగ్ట అకకడకు చేర్చత ే కదా తగ్చనొంత 

విశటీ ొంతి లభొంచి మరునాట ికటరయకీమొం స్ుఖొంగ్ట సటగ్దేర! 



295 
 

బస్ుా సటా ొండులలని స్మాచార కేొందరా నికత వ ళాల ను. ముగుా రు 
నలుగురు సిబబొందర విధ్ుల నిరాహణను  ఆసటాదరస్ుత నానరు కటబో లు, 
విలాస్ొంగ్ట కూరుిని కులాసటగ్ట పెదదగ్ట కబురుల  చ పుపకుొంటటనానరు. ఎలాగ్ో 
వటర్చ సటవధానానిన ర్టబటిా "నాశిక్ వ ళళీ బస్ుాల గుర్చొంచిన స్రయిన 

స్మాచారొం ఎకకడ లభస్ుత ొందర" అని, ఏ విధ్మెైన యాస్, ఉచాిరణ, 

వటయకరణదోషటలు లేని స్ాచిమెైన హిొందీలల అడిగ్టను. అడగి్చన తీరులల ననేు 
పరదర్చవొంచిన హావభావటలకు అొందరూ మర్చొంత సటవధానమయాయరు. వటర్చలల 
ఒకరు అొంతకు ముొందు ననేు వ ళీవలసని బస్ుాల గుర్చొంచి పటర ధ్మిక 

స్మాచారొం ఇచిినతను "మీర్చొంకట ఇకకడ ే ఉనానర్ట" అనానడు. అదర ననేు 
అడగి్చన దానికత స్మాదానమో, ఎదురు పరశోన అరధొం కటలేదు. ఏమయినా ఆ 

పరశటనపూరాక స్మాధానొంలల అపపటిక ే నేను ఎనోన బస్ుాలు వదులు 
కునాననన ే భావొం స్ుైర్చొంచగ్ట "అదేమిట!ి మీరు చ పపిన పరదేశ్ొంలలన ే కదా 
ఇొంతవరకూ నేనునానను? ఒకక బస్ుా కూడా ర్టలేదు. పెగై్ట కేవలొం 
బస్ుాలపె ైఉనన గమయసటథ నొం బో రుు లపె ైఆధారపడకుొండా వచిిన పరతి బస్ుా 
డ ైవైరునూ అడుగుతూ కూడా ఉనానన!ే మీరు అలా అొంటార్మేిట.ి మర్చ వ ళిీన 

బస్ుాలనీన ఎటటనుొంచి వ ళిీనటటల ? మీ వదద  స్మాచారొం లేకపో త ే అద ే

చ పపొండ.ి అదర త లిసని మీ పె ై అధరకటరులనయినా అడుగుతాను కదా. 
అొంతకేటని ఇలా పరయాణీకులను తపుపతయర వ పటిాొంచ ేస్మాచారొం ఇసేత  ఎలా!" 
అని కటస్త ొంత హ చిర్చక స్ారొంతయ గటిాగ్ట అడిగ్టను.   

 నా మాటలలల  ధ్ానిొంపజసేని భావటనిన అతను స్ర్చగ్టా  గీహిొంచాడు. 
నాకు స్హాయపడాలని నిరీయిొంచుకుని గదరలలనుొంచి బయటకు వచిి 
నచిచ పుతునన ధోరణలిల "పూనా నుొంచి నాశిక్ వ ళళీ బస్ుాలు తకుకవ 

స్ొంఖయలల ఉొంటాయి సటర్. ఉనాన ఆ ఒకట ీ ర్ ొండూ కూడా ఏ కటరణొం చతేనో 
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వచిినటటల  లేవు. ఒక వళే ఏ క్షణొంలలనయినా వచిినపపటిక,ీ ఇకకడ దరగ్ ే

వటర్చకొంట ే ఎకేకవటరు ఎకుకవ మొందర ఉొంటారు. కనుక మీరు ఎకకలేరు. 
ఎకకగలిగ్చనా సటీట లభొంచదు. అొందుచతే ఇకకడకు పన నొండు కతలలమీటరల 
దూరొంలల నునన 'నార్టయణ్ గ్టమ్' వ ళీొండ.ి అకకడనుొండ ి బస్ుాలు 
చాలినొంత స్ొంఖయలల ఉొంటాయి'. అనానడు. ఈ స్మాచారొం ముొంద ే

ఇవానొందుకు అతనిని నిొందరొంచేకనాన ఇపపటిక నైా ఏదో  మారాొం చూపటడు కదా 
అని మనస్ులల స్ొంతయషిస్ూత న ేమర్చ అకకడకు వ ళళీ బస్ుా  ఎకకడ ఆగుతుొందో 
అదయినా స్ర్చగ్టా  చ పపొండ ి అనానను. చూపిసటత ను రొండ ి అొంటూ  పూనా 
నుొంచి వచిి బయలుదరేటానికత సిదధొంగ్ట ఉనన షిర్చడమ వ ళళీ బసో ాకట ి

చూపిొంచగ్ట దానిలల ఎకటకము. అరగొంట, ఆసటొంతమూ నిలలిన ేపరయాణిొంచి 

నాలుగుననరకు 'నార్టయణ్ గ్టమ్' లల దరగ్టము.  
నాశిక్ వ ళళీ బస్ుాలు వ ొంట వ ొంటన ేవస్ూత న ేఉనానయి. కటనీ మయము 

లగ్జేీతయ ఎకకలేనొంత రదీదగ్ట ఉొంటటనానయి. బస్ుా ఆగ్ ీ ఆగక మునుప ే

పర్చగ్ తుత కుొంటూనూ, ఒకర్చనొకరు తయర స్ుకుొంటటనూ ఎకుకతునానరు. ఆ 

వినాయసటలు మావలేల మవుతాయి! బస్ుా బస్ుాక ీ రదీద  పెరుగుతుననద ే కటనీ 

తగ్ేా స్ూచనలే లేవు. ఈమె చూసేతనా బలల  మీద ే నడుము వటలేి సిొందర. ఆ 

పర్చసిథతి చూడగ్ట తయర పులాటలల బసేాకకటొం మాట అటటొంచి అస్లు పరయాణొం 
చేయగలదా  అనిపిొంచిొందర. పో నీ డబుబలు అయిత ేఅయినాయి, స్ుఖానికత 
మిొంచిన దేముొంటటొందర ఏదయినా టాకీాలల పో దామా అని ఆ పరయతనమూ 

చేశటను. ఒరర్చదదరు  టరా వ లుా  వటర్చని అడిగ్టను.  ర్ేటట స్ొంగతి అటటొంచి 

ఆస్లు ర్టవటానిక ే ఎవరూ కనీస్ ఆస్కతత కూడా చూపలేదు. ఇక మర్ో 
పరతాయమానయొం - ఆ ర్టతిరకత అకకడ ే ఉొండిపో యి మరునాడు ప ర దుద న ే

లేచి సటననాలుచేస ిసటధ్యమెనైొంత తారగ్ట బయలుదరేటొం. ఇదర ఒక మోస్తరు 
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పటాణమయ. బస్ుా సటా ొండు చుటటా పరకకల ర్ ొండు మూడు లాడములు ఉనానయి. 

ఒకదానిలల స్ొంపరదరొంచి గదుల లభయతను నిర్టధ ర్చొంచుకుని పరతిపటదనను 
జయలక్షిమ ముొందుొంచాను.   

నాశిక్ లల తరయొంబకశే్ారుని దరవనొం తపప  మర్ ే స్ొందరవనకటనీ 

పరయటనకటనీ లేదు. అకకడనుొండ ి ఔరొంగ్టబాదు వ ళీటానికత సటయొంతరొం 
అయిదు గొంటలకుగదా  టలైనైు. అపపటవిరకూ ఈ లగ్జేీతయ ఎకకడ ఉొంటాొం? 

అకకడయినా మళీీ రూము తీస్ుకోవలసినద ే కదా! అననదర. అదర కూడా 
నిజమయ!  మర్చ ఇపుడేొంచేదాద ొం.  అనానను. ఆ భీమశ్ొంకరుని మీద భారొం 
వేదాద ొం. ఎొంత ర్టతరయినా నాశిక్ చేరుకుొంట ేచాలు అననదర. భగవొంతుని పటల  
ఆమ ె విశటాసటనిన, మర్చొంత శ్ీమకోరుికోవటానికత ఆమె స్ొంసిదధతను 
అభనొందరస్ూత , స్ర్నేొంటూ కూర్ోిబో తునాననో లేదో  నాశిక్ అని కననడొంలల 
వటర స ిఉనన బో రుు తయ కర్టీ టక ర్టషా్ర ర్ోడుు  రవటణా స్ొంస్థ  బసో ాకట ివచిి ఆగ్చొందర. 
ఆశ్ిరయకరొంగ్ట ముగుా రు నలుగురు దరగ్వేటర్ ే కటనీ ఎకేకవటర్ వరూ 

కనబడలేదు. ఒకవళే అదర నాసిక్ నుొంచి వస్ుత ననదేమోనని స్ొందహేొం కలిగ్చ 
కొండకారును అడిగ్టను. నాశిక్ వ ళుతుననదన ే చ పటపడు. వ ొంటన ే ఎకేకశటొం. 
బస్ుా ముొందు భాగొంలల సౌకరయవొంతమెనై సీటటల  కూడా లభొంచాయి. ఆరు 
గొంటలకు బస్ుా బయలుదరే్చొందర.  

మారా మధ్యొంలల 'స్ొంగమనరే్' అన ేపటాణొంలల కటఫ ీతరా గ్టము. తిర్చగ్చ 
బయలు దేర్టక నాశిక్ కు చ ొందరన ఒక యువ అడకాకటేట పర్చచయమయాయడు. 
పరస్పరొం ఆస్కతత ఉనన నాయయ స్ొంబొంధ్ విష్యాలు, ర్టజకయీాలపె ైఅతనితయ 
కబురలలల పడాు ను. ర్టతిర పదర గొంటలకు నాశిక్ లలని క తత  బస్ుా సటా ొండులల 
దరగ్టము. సటథ నికుడు కనుక ఆ అడకాకటేట మితుర ని స్ూచన మయరకు 
బస్ుాసటా ొండు భవన స్ముదాయొంలలన ే ఉనన ‘స్హాయదరర’ హో టలులల రూము 
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తీస్ుకునానము. ఆ హో టలు కతీొందన ే బస్ుా సటా ొండు పటర ొంగణొంలల ఒక 

ర్ సటా ర్ ొంటట ఉననదర. హో టలు కురీవటనిచతే పర్టటాలు రూముకు త పపిొంచుకుని 

భుజిొంచి హాయిగ్ట విశ్ీమిొంచాము.  
సహాోదిర శ్రరిే విమలే వసింతిం గోదవవరీ తీర ప్వితర దేశ ే

యదు రశనవత్వాతక మాశునవశిం  ప్రయాతి తిం తరుింబక మీశ మీడే. 
 

  
                                  తరయొంబకొం 

ర్టజధాని ముొంబ  ైతరువటత మహార్టషా్రలల ఎననదగ్చన పదెద  నగర్టలలల 
నాశిక్ పరధానమెనైదర. జిలాల  కేొందరొం. అనకే పర్చశ్ీమలు, కొంటోన మొంటట, కేొందర 
పరభుత సెకూయర్చట ీ (దసటత వేజు సటా ొంపు పపేరుల  ముదరరొంచ)ే ముదరణాలయొం 
మొదలెైన పరముఖ స్ొంస్థలనేకొం ఉనానయి. ఇకకడనిుొంచి   తరయొంబకొం  ముపెైై  
కతలలమీటరుల . గొంట పరయాణొం. మయము బస్చేసని హో టలు ఉనన బస్ుా 
సటా ొండుకు మర్ో వ పైున  ఉనన పటత బస్ుా సటా ొండు నుొంచి   బస్ుాలు 
బయలుదరేుతాయి. 

ఉదయొం తొమిమదర గొంటలకు తరయొంబకొం చరే్టము. క నిన కటరణాలవలల  
ఈ జోయతిర్చలొంగొం అరుగుదలకు గుర్చఅవుతుననదట. అొందువలన భకుత లు 
స్ాయొంగ్ట తాకత అభషకేతొంచటాలు నిషధేరొంపబడాు యి. వటరణాస,ి బ ైదయనాద్ 

వొంట ి చోటల  లఘ్ునాయస్ొం మొదలెైనవి దవేటలయ పటర ొంగణొంలల మర్ో చోట 

చేయిొంచినా అబిషేకొం మాతరొం లిొంగ్టనికత స్ాయొంగ్ట భకుత ల చతేన ేచేయిసటత రు. 
ఇకకడ ఆ అవకటశ్ొం కూడా లేదు. ఈ కటరణొంచతే అభషేకొం ఆలలచన 
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విరమిొంచుకునానొం. సో మనాద్, ర్టమయశ్ారొం తపప కేదారొంతయ స్హా మిగతా 
ఓొంకటర్ేశ్ార్, ఉజుయిని, నాగ్శే్ార్, భీమాశ్ొంకరొం, శీ్రశ లైొం, ఘ్ుర షమేశ్ార్ (ఈ 

యాతరలలన ేర్ ొండు ర్ోజుల తరువటత చూసటత ము) మొదలెైన ఏ జోయతిర్చలొంగక్షతేరొం 
లలనూ అభషకేొం పె ైఇటటవొంట ినిషధే్ొం లేదు.  

ఈశ్ారునికత పిరయమెనై సో మవటరొం కటవటొంతయ రదీద  ఎకుకవగ్టన ే

ఉననదర. పొంచాక్షర్ ీ మొంతరొం జపసి్ూత  లెైనులల నిలబడాు ొం. తర్టాత 

గర్టభలయొంలలకత పరవశే్ొం లభొంచిొందర. అకకడనునన మహిళా సేవట  సబిబొందర 
ఔదారయొంతయ మర్చ క నిన క్షణాలు  అదనొంగ్ట నిలబడ ిస్ొంతృపిత  కరమెనై దరవనొం  
చేస్ుకునానము. ఒకక పటనుమటాొం తపప అస్లు లిొంగొం కనబడదు. అొంతగ్ట 
కృశిొంచి పోయిొందననమాట. బయటకు వచిి పటర ొంగణొంలల మర్చ క ొంతసేపు 
గడపి ి పన నొండుననరకలాల  నాశిక్ తిర్చగ్చ వచాిము.  

భోజనొం చేస ిక దరద  సపేు విశ్ీమిొంచి నాలుగుననరకు రూము ఖాళీ చసే ి

ఆట  ో మాటాల డుకుని నాశిక్ ర్ోడుు  సేాష్ను చేర్టము. ముొంబ  ై ఔరొంగ్టబాదు 
జనశ్తాబిద  ఎక్ా పెరస్ నలభ  ైఐదు  నిముషటలు ఆలస్యొంగ్ట వచిినా గమయొం 
మాతరొం ఇరవ  ై నిముషటల ఆలస్యొంతయ తొమిమదరొంటకిత చేర్చొందర. జయలక్షమిని 

సేాష్నులల ఒక వటరగ్ట కూర్ోిబ టిా హో టలు వ దకటానికత బయలుదరే్టను. 
సేాష్ను మెయిన్ గ్ేటట పరకకన ‘తిరుపతి’, ‘పీరతొం’ అని ర్ ొండు హో టళుీనానయి. 

ముొందుగ్ట పీరతొం హో టలు పరతినిధర దార్చ కటచి, గదర చూపటడు. గదర గ్టలి 

వ లుతురుతయ పర్చశుభరొంగ్టన ే ఉననదర, కటకప త ే ర్ ొండవ అొంతస్ుత లల ఉననదర. 
లిఫ్ుా  సౌకరయొం లేదు. జయలక్షమికత అసౌకరయొంగ్ట ఉొంటటొందేమోనని ననేు  
తటపటాయిొంచటొం గమనిొంచాడు కటబో లు, మొదట ిఅొంతస్ుత లల మర్ొక గదర 
చూప,ి పరకక హో టలు (తిరుపతి) లల కూడా ఇద ే పర్చసిథతి అని చ పుతూ  

కతర్టయిలల వొంద రూపటయలు ర్టయితీ ఇవాజూపటడు. దాని గుర్చొంచి 



300 
 

కటకపో యినా కటలాతీతమవుతుననొందువలల  స్ర్నేని ఒపుపకుని, ర్ ొండు 
ర్ోజులకూ మొతతొం కతర్టయి చ లిలొంచి, వటర్చ ర్చకటరుు  కోస్ొం నా గుర్చతొంపు కటరుు నిచిి 
తిర్చగ్చ సేాష్నుకు వ ళిల జయలక్షిమనీ, లగ్ేజీని తీస్ుకువచిి గదరలల చేర్చపో యాను.  
అజ్ింత్వ ప్రయాణిం  

పదక ొండవ తేద ీ ర్టతిర గొం.10.45 ని. లకు అజొంతా ఎక్ా పెరస్ులల 
సికతొందర్టబాదు బయలుదరేవలసని స్మయానికత స్ర్చగ్టా  ర్ ొండు పూర్చత ర్ోజుల 

స్మయొం ఉొందర. మర్ో జోయతిర్చలొంగ క్షేతరొం ఘ్ుర షమేశ్ార్    దరవనొం, యాతర పరధాన  
లక్షయొం. అదర ఎలాగూ చూసటత ొం. ఔరొంగ్టబాదు స్మీపొంలల పరపొంచ పరఖాయతి 

చ ొందరన అజొంతా, ఎలలల ర్ట గుహలు ఉనానయి. ఇకకడ ి వరకూ వచాిొం 
కనుకనూ, వీటికోస్ొం పరతేయకొంగ్ట ఎలాగూ వచేిదర లేదు కనుకనూ, వీట ి

పరయటన కూడా ఉచితమనిపిొంచిొందర. పెైగ్ట స్మయొం కూడా చాలినొంత 

ఉననదర.  
హో టలు ర్చసపేెనులల స్ొంపరదరొంచగ్ట చూడదగ్చన పరదశేటల జాబితా, అవి 

పరయటిొంచవలసని కీమొం వివర్చొంచాడు. ఘ్ుర షమేశ్ార్ దవేటలయమూ, ఎలలల ర్ట 
గుహలూ ఔరొంగ్టబాదు పటాణానికత వటయువయ దరశ్గ్ట ముపెైై కతలలమీటరల 
దూరొంలల పరకక పరకకన ే ఉొండగ్ట, అజొంతా గుహలు ఈశటనయొంగ్ట నూటపదర 
కతలలమీటరల దూరొంలల నునానయి. అొందుచేత ఘ్ుర షమేశ్ార్ తయ పటటట ఎలలల ర్టను 
స్ొందర్చవొంచ వలస ి ఉొంటటొందర. అయిత,ే ఆ మరునాడు (మొంగళవటరొం) 
ఎలలల ర్టకు వటర్టొంతపు శ లవు కనుక పర్టయటకులను అనుమతిొంచరు. 
పరయామానయొంగ్ట ఆ ర్ోజు అజొంతాకు (దీనిని సో మవటరొం శ లవు) 
కేటాయిొంచాము. 

భారత పర్టయటక అభవృదరధ  స్ొంస్థ  (Indian Tourism Development 

Corporation) వటర్చ వటహనొంలల అజొంతాకు మనిషకిత నాలుగు వొందలు. అద ే
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బస్ుాలల ఎలలల ర్టకు 270 రూపటయలు . మన వరక ే పరతేయకొంగ్ట వటహనొం 
మాటాల డుకుొంట ే అజొంతాకు పదరహేను వొందలు ఎలలల ర్ట ఘ్ుర షమేశ్ారులకు 
వ యియ రూపటయలు అని త లియజేశటడు. జయలక్షిమని స్ొంపరదరొంచగ్ట, 
నలుగుర్చతయ పటటట అజొంతాకు బస్ుాలలనూ, ఆ మరునాడు ఘ్ుర షేమశ్ారు 
యాతర  మన వయకతతగతొం, పెగై్ట అభషకేొం అవీ ఉొంటాయి కనుక 

స్మయపటలనలల అవస్రమెనై సేాఛి దృషటా య టాకీాలలనూ వ ళదామని 

స్ముచితమెనై స్ూచన చేసొిందర. అలాగ్ ే అజొంతా కోస్ొం  ఇదదర్చక ీ కలిప ి

ఎనిమిదర వొందలు హో టలు కౌొంటరులల చ లిలొంచాను.   
పదవ తదే ీ ఉదయొం 

ఏడుననరకు మయమునన హో టలు 
స్మీపొంలలనునన మహార్టషా్ర పరదశే్ 

పర్టయటక అభవృదరధ  స్ొంస్థ (Maharashtra 

State Tourism Development 

Corporation) వటర్చ కటర్టయలయానికత 
వ ళాీము. వటర్చ ర్ సటా ర్ ొంటటలల అలాపహారొం చసే ి బసేాకటకము. నిర్ీీత 

స్మయానికత బస్ుా బయలుదరే్చ పటాణొంలల వివిధ్ పటర ొంతాలలల బస్ చేస ిఉనన 

పర్టయటకులను ఎకతకొంచుకుొంటూ అరగొంటలల పటాణ శివటరుల  దాటిొందర. ముపెైై  
సీటటల  గల బస్ుాలల ఇరవ  ై మొందర వరకూ విదేశ్రయులే ఉనానరు. మిగ్చలిన 

వటర్చలల మాతయ పటటట హ ైదర్టబాదు నుొంచి వచిిన మర్ో త లుగు కుటటొంబొం 
ఉననదర. అజొంతా వ ళళీ ఈ ర్టషా్ర రహదార్చలల మహార్టషా్ర ఉతతర పటర ొంత చివర్చ 
జిలాల  జలగ్టొం ఉననదర. అజొంతాకు అరవ  ై కతలలమీటరుల . అకకడికత మధ్యపరదశే్ 

ర్టషా్ర స్ర్చహదుద  నలభ  ై కతలలమీటరుల . ఇదర ర్ ైలేా జొంక్షను కూడా. ఉతతర్టదర 
ర్టషటా ర లనుొండ ిఅజొంతా ఎలలల ర్టలకు వచేివటరు ఈ జలగ్టొం మీదుగ్ట వసటత రు.  
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 పదక ొండు గొంటలకు  ‘అజిొంత’ అన ేగ్టీ మానికత చేర్టము. ఇకకడకు, 
క ొండలపె ై ఉనన అజొంతా గుహలు  మర్ో అయిదు కతలలమీటరుల . క ొండపెనై 

వటహనాలకు చాలినొంత విశ్మీస్థలొం లేదు. అొందుకని  అనిన వటహనాలూ 

ఇకకడ ఆగ్చపో తాయి. పెైకత వ ళీటానికత మహార్టషా్ర పర్టయటక స్ొంస్థ  వటర్చ 
బస్ుాలు నిరొంతరమూ పెైక ీ కతీొందకూ టిరపుపలు క డుతూ విడతలవటర్ీగ్ట 
పర్టయటకులను అటూ ఇటూ చేరవసే్ుత ొంటాయి. దీనికత అదనొంగ్ట ర్టనూపో నూ 

మనిషకిత  యాభ  ై రూపటయలు. దీనికోస్ొం క దరదసపేు లెైనులల నిలబడ ి ఆ 

బస్ుాలల పెైకత వ ళాీము. మాతయ వచిిన గ్ ైడు పేరు శీ్ర పూజార్చ. విదాయధరకుడు. 
మహార్టషా్ర పరభుతా శిలపకళా శటస్త  ై కళాశటల (Government College of 

Archeology & Engineering)లల ఉపనాయస్కునిగ్ట సేవలొందరొంచి పదవీ 

విరమణ చేశటరట. ఆయన విష్య పర్చజాా నొం, విష్య విపులీకరణలల 
పరజాా పటటవటలను గుర్చతొంచిన కొేందర పరభుతా పర్టయటక అభవృదరధ  స్ొంస్థవటరు  
పర్టయటకుల పరయోజనారధొం గ్ౌరవ వతేనమిచిి ఆయన సేవలను ఈ విధ్ొంగ్ట 
స్దరానియోగొం చసే్ుత నానరు. ఏడు పదులు పెైబడిన  వయస్ులలనూ, 

ఆర్ోగయొంగ్టనూ, చురుగ్టా నూ ఉనానరు. దేశ్, భాష్లకు అతీతొంగ్ట ఏ వయస్ు 
పర్టయటకులనయినా  ఇటేా ఆకటటా కున ేఆకరేణ ఆయన స్ాొంతొం. ఆయన  తన 

బృొందానిన స్మావశే్పరచి అజొంతా పరయటన పటర థమిక స్మాచారొం, 
నియమాలు, పర్టయటకుల బాధ్యతలు మొదలెైనవి వివర్చొంచి తాను  అొందర్చక ీ

పరవశే్ టిక టటల  తీస్ుకువసటత ననీ, ఈ లలగ్ట అొందర్చని భదరతా తనిఖీ పరదేశ్ొం 
వదదకు వ ళిల అకకడ తన కోస్ొం వేచి ఉొండమనీ చ పటపడు. మయమొంతా తను 
చ పపిన పరదశేటనికత చరే్చన క దరద  సపేటికత మాతయ తిర్చగ్చ కలవగ్ట అొందరమూ 

ఆయనను అనుస్ర్చొంచాము.  
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అజ్ింత్వ గరర్ించి 
మొతతొం 30 గుహలలల బౌదధ  మతానికత చ ొందరన కళాతమకమెనై 

అస్ొంఖాయక శిలాపలు, బౌదధ  జాతక కథల ఇతివృతత ొంగ్ట సిమెొంటట పూత ఆరక 

మునుపు గ్ోడ మీద లేదా పెై కపుప మీదా నీట ి రొంగులతయ చితిరొంచ ేపరకతీయ 
(Frescos) నుపయోగ్చొంచి  శీ్రలొంకకు చ ొందరన ‘సిొంగ్చర్చయా’  శ ైలిలల చితిరొంచిన 

అదుభతమెైన వరీ చితరా లూ ఉనానయి.  

సిపొంక్ అన ేచర్చతర కటరుని పర్చశోధ్నల పరకటరొం, ఈ గుహల పర్చవరతన 

ర్ ొండు దశ్లలల జర్చగ్చనటటల  త లుస్ుత ననదర. 
మొదటదిర కీీస్ుత  పూరాొం ర్ ొండవ శ్తాబాద నికత 
చ ొందరనదర. ఈ దశ్లల బౌదధ  మతొంలలని 

హీనయాన శటఖను పో ర తాహిొంచిన 

శటతవటహన వొంశ్ ర్టజుల కటలొంలల 'వటఘోర' 

నదరకత ఇరువ పైులా ఉనన పరాత 

సటనువులపె ై 'చ ైతయ' 'గృహా'లను తొలిచారు. 
వటటిలల ఇపుపడునన న ొంబరు 9,10,12,15A 

గుహలు పరధానమెనైవి. ఇవి కుడయ చితరా ల 
(Murals) కు పటర తినిధ్యొం వహొించాయి. కీీస్ుత  
శ్కొం 460-480 స్ొంవతార్టలకు చ ొందరన ర్ ొండవ దశ్ 'వటకటటక' వొంశ్స్ుత డ నై 

'హర్చసనే' చకీవర్చత కటలానికత చ ొందరనవి. ఈ దశ్లల బౌదధ  ఆర్టమాలూ, విహార్టలూ 

ఆలయాలకు పటర ధానయత ఇవాబడిొందర. కీీస్ుత  శ్కొం 480 స్ొంవతారొంలల హర్చసేన 

ర్టజయ పతనొం తయట ేవీట ినిర్టమణమూ నిలిచిపోయిొందర. అొందుచతేన ే25 న ొంబరు 
నుొంచి 30 వరకూ ఉనన గుహలు నేటకి ీఅస్ొంపూర్చతగ్ట  కనబడతాయి.  
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1819వ స్ొంవతారొం ఏపిరల్ 28వ తేదనీ అపపట ిమదరా స్ు పెరసిడ నీా 
లల 28వ అశిాక దళాధరపతి జాన్ సిమత్ అన ేఅధరకటర్చ పులులను వేటాడుతూ 

ఈ పటర ొంతపు అడవులలల స్ొంచర్చస్ుత ొండగ్ట కటకతాళీయొంగ్ట ఒక పరవశే్ దాారొం 
తారస్పడిొందర.  ఏముొందో  చూదాద మని 

లలనికత వ ళాీడు. కటనీ వటటలిల గబిబలాలూ, 

గుడల గూబాలూ, పక్షులూ ఇతర 

జొంతువులూ తపప మర్వేీ కనబడలేదు. 
కటనీ వీటకిత అతీతొంగ్ట మర్ేదో  ఖచిితొంగ్ట 
ఉననదని మాతరొం కనుగ్ొనగలిగ్టడు. అద ే

నేట ి పదో  న ొంబరు గుహ. ఒక గ్ోడపె ై తన 

పేరూ, తేద ీ గ్ీశటడు. ఇదర ఇపుపడు 
అస్పషా్ొంగ్ట కనబడుతుొందర. ఇదర జర్చగ్చన 

క ొంత కటలానికత అపపటవిరకూ వటట ిమరుగున పడ ిఉనన  చార్చతిరక రహసటయలు 
వ లుగులలకత వచిి కీమొంగ్ట బాహయ పరపొంచ దృషిాకత ర్టవటొం పటర రొంభొంచిొందర.  

1983 వ స్ొంవతారొంలల ఈ గుహలు పరపొంచ వటరస్తా స్ొంపదగ్ట 
యున సో క ఆధనీొంలలకత వచాియి. అొంతకు మునుపు 1861 స్ొంవతారొం 
నుొంచ ఈ స్ొంపదను పర్చరక్షసి్ుత నన ‘భారతీయ పుర్టవస్ుత  స్ర్ేాక్షణ’ స్ొంస్థ 
(Archeological Survey of India) అతుయతతమొంగ్ట నిరాహసి్ూత  గత 

స్ొంవతారొం 150 స్ొంవతార్టల (Sesquicentennial) వేడుకలను 
జరుపుకుననదర. ఈ వివర్టలనీన శీ్ర పూజార్చగ్టరు వివర్చస్ుత ొండగ్ట, ఒక కకక 
గుహను ఆశ్ిరయచకతతులమె ైతిలకతొంచాము. 
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ఈ గుహలలల ఫో టోగీఫ ీనిషధే్ొం లేనపపటిక ీక మెర్ట ఫ్టల ష్ లెైటటల  గ్టనీ, 

అధరక వ లుగునిచేి ఇతర పర్చకర్టలుగ్టనీ వటడటానికత వీలులేదు. అవి 

విరజిమయమ కటొంతికత, విడుదలచసే ే ఉషీో గీతకు చితరా లు వరీవిహీనమవటానిన   
గమనిొంచి ఈ నిషధే్ొం విధరొంచారు. లలపల 

విదుయదీదపటలు ఉొంటాయి కటనీ ఆ వ లుగు 
చాలా మొందర సటథ యిలల ఉొంటటొందర. 
చితరా లను, శిలాపలను మామూలు కొంటితయ 
దర్చవొంచటొం వరక ే ఉపయోగ పడుతుొందర. 
 ఆ వ లుగు స్యితొం లేని చోటల  
పూజార్చగ్టరు పరతేయకమెనై LED టార్చి 
వ లుగులల చూపిొంచి ఆయా విష్యాలను వివర్చొంచారు.  అొంత మొందర సటథ యి 

వ లుగులల ఫో టో తీయాలొంట ే క మెర్ట కటకటనిన విశటలొంగ్ట ఎకుకవ సపేు 
త ర్చచిఉొంచ ే (Extended Exposure) విధానొం అనుస్ర్చొంచాలి. దీనికత చాలా 
స్మయొం అవస్రమవుతుొందర. పెగై్ట క మెర్టను చతేితయ పటటా కుననపుపడు ఈ 

విధానొం సటధ్యపడదు. దానిని పరతేయకొంగ్ట ఒక ముకటకలి సటా ొండు (Tripod) 

మీద అమరివలస ిఉొంటటొందర. ఇకకడ నియమాల పరకటరొం ఏ పర్టయటకుడ నైా 
ఒక కకక గుహలల అతయధరకొంగ్ట అరగొంటకు మిొంచి గడపటానికత వీలులేదు. 
అొంత స్ాలప స్మయొంలల ఈ పదధతిలల ఫో టోలు తీయటొం ఎలాగూ 

సటధ్యపడదు. అయినా   ఈ కటరణొం చూప ిఎవరూ ఎకుకవ సపేు ఉొండకుొండా 
పనిలల పనిగ్ట ఈ సటా ొండులను కూడా నిషధేరొంచారు.   

 14వ గుహ వరకు వచేిటపపటకిత స్మయొం ఒకటనినర యిొందర. 
మిగతా గుహలను తిలకతొంచటొంలల తన పటతరకు పటర ధానయత లేనొందున తాను 
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విరమిొంచుకుని ఆస్కతత ఉననవటరు వటటిని దర్చవొంచి ర్ ొండు గొంటలకలాల  
పరవశే్దాారొం వదదనునన ర్ సటా ర్ ొంటటకు ర్టవలసనిదని చ పపి వ ళిీపోయారు. 

 క ొందరు ఆయనతయ పటట ేవ నుదరర్చగ్చ పో గ్ట మయము మాతరొం మిగతా 
గుహలు కూడా తిలకతొంచి ర్ సటా ర్ ొంటటకు చరే్టము. కతటకతట లాడుతూ ఉొందర. 
పదరహేను నిముషటల వరకూ టబేులు లభొంచలేదు. కూరుినన తరువటత 

కూడా ఆదేశిొంచిన భోజన పదార్టధ లు 
అొందజేయటొం మర్చొంత ఆలస్యొం  
అయిొందర. బృొందొంలలని చాలా మొందర 
స్భుయలు అపపటకి ే భోజనొం పూర్చత 
చేస్ుకుని ఒక విడత ష్టలి్ 

బస్ుాలల వ ళిీపోయారు. మయము 
వ నుకపడటొం, మా కోస్ొం మిగతావటరు అస్హనొంగ్ట వచేి ఉొండవలసని 

స్ునినతమెనై సిథతి క ొంత ఇబబొందర కలిగ్చొంచిొందర. ఆరురు చేసని భోజనొం 
అవస్రొంలేదని చ బుదామా అని కూడా ఒక దశ్లల ఆలలచిొంచాను. మా సిథతిని 

గమనిొంచిన పూజార్చగ్టరు ర్ సటా ర్ ొంటట వటర్చతయ చ పిప, మయము స్తారమయ భోజనొం 
ముగ్చొంచటానికత స్హకర్చొంచారు. ఈ ర్ సటా ర్ ొంటట మహార్టషా్ర పర్టయటక అభవృదరధ  
స్ొంస్థ  వటర్చ నిరాహణలల ఉననదర. ఆ చుటటా పరకకల ఇతర పెైవైేటట ర్ సటా ర్ ొంటట 
లేవీ లేవు. ఉొండటానికత అనుమతి కూడా ఇవారు కటబో లు. అొందుచతే 

పదార్టధ ల ధ్రలు ఆకటశ్ొంలల ఉనానయి. మా భోజనొం మూడు వొందల ముపెైై 
రూపటయలయిొందర. అద ేభోజనొం ఔరొంగ్టబాదులల నూట యాభ ైకత మిొంచదు.   

మొతాత నికత మర్ొక ష్టిల్ టిరపుపలల బృొందానిన చేరుక ని బసేాకటకము. 
సటయొంతరొం ఆరు గొంటలకు హో టలు చేరుకునానము. ఆ ర్ోజు అనుభూతులు 
జాా పకటల ప రలలల  మరుగున పడకుొండా, కొంపూయటరులల నిక్షిపత ొం చసే్ుకుని, 
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యధాపరకటరొం ‘తిరుపతి’ ర్ సటా ర్ ొంటటలల భోజనొం చసే ి జీవితొంలల ముఖయమెైన 

మర్ొక ర్ోజుకు వీడోకలు పలికటము.  
పదక ొండవ తదే.ీ ఈ ర్ోజు పరయటనకు స్ొంబొంధరొంచి ఈ పర్టయటక స్ొంస్థ 

వటర్చ బస్ుా ముొందు ఎలలల ర్ట వ ళిల అకకడ నుొండ ిఘ్ుర షేమశ్ార్ వ ళుతుొందట. 

దీనివలల  మా యాతరా    పటర ధామాయనికత భొంగొం కలుగుతుననదర. మా మొదట ి

పటర ధానయొం ఘ్ుర షేమశ్ార్ కదా! అదర పూరతయిన పిదపన ేమర్ ేపరయటనయినా. 
పర్టయటక స్ొంస్థ  వటర్చ పటయకజేీలల 200  మీటరుల   ఎతుత నన క ొండమీద నునన 

దయలతాబాదు కోట కూడా ఉననదర. ఇరుకుగ్టనుొండ ేపదేహనేు వొందల మెటటల  

ఎకటకలట. అదర ఎలాగూ మావలల  కటదు. ఇదర కటక మర్మేెైనా దర్చవొంచ 
వలసనివి  ఉొంట ే అవి స్మయానుకూలొంగ్ట మా అొంతట మయము వ ళిల 
ర్టగలిగ్చనవి. ఈ కటరణాల దృషటా య పర్టయటక స్ొంస్థ  వటర్చ బస్ుాలల కటకుొండా 
టాకీాలల వ ళిల ర్టవటానికత నిరీయిొంచుకునానొం. కటకప త ే మర్ో అయిదు 
వొందలు అదనొంగ్ట ఖరివుతాయి. కటనీ  దానివలల  చేకూర్ ే పరయోజనొంతయ 
పో లిసేత  ఈ ఖరుి విస్మర్చొంచదగ్చనద.ే కనుక గత ర్టతేర హో టలు ర్చసపేెనులల 
డబుబ చ లిలొంచి వటహనొం ఏర్టపటట చేయ వలసినదరగ్ట  కోర్టను. 
ఘ్రు ష్మేశార్  

ఉదయొం ఎనిమిదరొంటకిత టాకీా వచిిొందని స్ొందేశ్ొం వచిిొందర. అొంతకు ముొంద ే

మయము సిదధమె,ై ఆ స్మయానికత 'తిరుపతి' ర్ సటా ర్ ొంటటలల అలాపహారొం 
చేస్ుత నానము. అదర పూరతయిన వ ొంటన ే బయలుదేర్చ తొమిమదరొంటికలాల  
ఘ్ుర షమేశ్ార్ చేర్టము. మయము దర్చవొంచిన జోయతిర్చలొంగక్షతేరా లనినటలిలకీ (ఇద ే

చివర్చదర కూడా) అతి చినన దవేటలయొం. చాలా స్ుొందరొంగ్ట ఉననదర. పటర ొంగణొం 
పరవశే్ దాార్టనికత వ ళళీ పరదేశ్ొంలల మముమలను దరగబ టిా డ ైవైరు పటర్చకొంగుకు 
వ ళాీడు.  
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ఐళాపుర్ే రమయ విశటలకేసిమన్ స్ములలస్ొంతొం చ జగదార్ేఖయొం 

వొందే మహోదర తర స్ాభావొం  ఘ్రషీేశ్ార్టఖయొం శ్రణొం పరపదేయ 

 

 
 

ఆలయొంలల పూజాదర  వివర్టలు, విధానాలు, రుస్ుముల వివర్టలు 
త లుస్ుకుని, పొంచామృత అభషేకొం చేదాద మని నిశ్ియిొంచుకునానము. 551 

రూపటయలు చ లిలొంచి టిక టటా  తీస్ుకుని, పూజా సటమగ్చీ క నుగ్ోలు చసేి 
గర్టభలయొంలలనికత పరవశేిొంచాము. ఇరువుర్చనీ పీటలపె ై కూరుిొండబ టిా మాచ ే

స్ాయొంగ్ట నమక చమకటదులతయ అభషకేొం చేయిొంచారు. అనొంతరొం  పటరాతీ 

అమమవటర్చనీ పూజిొంచి, మొంతరపుష్ప స్మరపణతయ ఆ కటరయకీమొం 
ముగ్చొంచాము. ఆలయ మొండపొంలల పరసటదొం సీాకర్చొంచి పూజారుల 

ఆససీ్ుాలొందుకునానము. దుస్ుత లు మారుికుని మర్ో పదరనిముషటలు ఆ 

పటర ొంగణొంలల గడపి ిబయటకు వచాిము. అకకడ నుొండ ిఅయిదు కతలలమీటరల 
దూరొంలలన ేఎలలల ర్ట గుహలునానయి.   
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ఎలోల రా  
   దకకను  పఠీభూమిలలని స్హాయదరర 
పరాతాలను తొలచటొం దాార్ట 
 శిలాపలే కటకుొండా బరహామొండమెనై 

ఆలయాలను స్యితొం రూప ొందరొంచిన 

పరపొంచ పరఖాయతి చ ొందరన పరదశే్ొం. 
మొతతొం ముపెైై నాలుగు 
గుహలునానయి. ఇవనీన క ొండ అగీ 

భాగ్టన మూడు అొంచ లుగ్ట 
ఉొంటాయట. ఎకక వలసని మెటటల  

కూడా ఎకుకవ.ే మా శ్కతత మీద మాకు 
నమమకొం లేక సటహసిొంచ లేక 

పోయాము.  
పరతాయమానయొంగ్ట క ొండ దరగువన ఉనన పదహారవ న ొంబరు గుహ 

క ైలాస్ ఆలయానికత పర్చమితమయాయొం. ఇదర కూడా అదుభతమెైనద.ే 

విశటలమెనై మొండపటలలల వివిధ్ మూరుత ల భార్ ీవిగీహాలు, లిొంగొంతయ స్హా పదెద  
గర్టభలయొంతయ  శివటలయొం, ఆ గర్టభలయొం ముొందు ఒక హాలు, దాని 

ముొందు పరవేశ్ మొండపొం, శిఖర్టయమెనై గ్ోపుర్టలూ, స్ముదాయొంలల 
ఇరువ ైపులా 70 అడుగుల ఎత తతన ర్ ొండు స్ూత పటలూ, ఇక దవేటలయానిన తమ 

వీపుల మీద మోస్ుత ననటటల గ్ట ఆలయానికత మూడు వ పైులా  ఏనుగులు, 
యుదధొంతయ స్హా ర్టమాయణ ఇతివృతత ొంగ్ట ఆలయ గ్ోడల మీద శిలాపలూ, 

అనీన క ొండను తొలిచి రూప ొందరొంచినవ.ే ఆ పటర ొంగణొంలలని అణువణువూ   
మనలను ఎొంత  స్ొంభరమాశ్ిర్టయలలల ముొంచ తుత తాయొంట ే వటటనిుొంచి 
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తేరుకోవటానికత క నిన ర్ోజులు పడుతుొందర. ఎొంత సపేునాన మదరలల ఏ మూలల 
ఇొంకట చూడవలసనిదర మర్దేేమెనైా ఉొండిపో యిొందేమోననన శ్ొంక అకకడ 
నుొంచి ఒక పటాా న కదలనీయదు. అకకడిక ీఅకకడునన ర్ ొండు గొంటల పటటట 
వీడయిో, సిాల్ క మరె్టలు ర్ ొండూ నిర్చార్టమొంగ్ట పని చసే్ూత న ేఉనానయి.  

బయటకు వచిి ఔరొంగ్టబాదు తిర్చగ్చవస్ూత  దయలతాబాదు కోటను 
బయట ి నుొంచ ే తిలకతొంచాము. అకకడ నుొంచి 'భదర మారుతి'  ఆొంజనయే 
సటామి ఆలయానికత వ ళాీము. ఆొంజనేయ సటామి శ్యనిొంచిన భొంగ్చమలల 
నుొండ ే అరుద ైన ఆలయాలలల ఇదర ఒకట.ి అలహాబాదు  తిరవణే ీ స్ొంగమొం 
స్మీపొంలల కూడా ఆొంజనయేసటామిని ఇద ే భొంగ్చమలల చూసటత ము.   

అకకడినుొంచి ‘బీబీకట మకటబర్ట’ అన ేకటాడొం ఉనన పరదశేటనికతవ ళాల ొం. 
కీీస్ుత శ్కొం పదరహనేవ శ్తాబదొంలల మొఘ్లు వొంశ్  యువర్టజ నై ‘ఆజొంషట’ తన 

తలిల, ఔరొంగజీబు మొదట ి భారయ అయిన ‘రబియా దుర్టనీ’ సటమరకటరధొం 
నిర్చమొంచిన కటాడొం. ఇదర సటక్షాతూ పరపొంచ పరసదిధ  తాజమహలును పో లి 

ఉొండటొం విశషే్ొం. తాజమహలును దర్చవొంచిన వటరు గ్టనీ, దర్చవొంచబో యి ేవటరు 
గ్టనీ ఇదర తపపకుొండా దర్చవొంచాలి. ఎొందుకొంట,ే అస్లు తాజమహలు ఏమిట ,ో 

తాజమహలే ఎొందుకో ఇదర చూసేతన ే అరధమవుతుొందర. ఈ ఒకక లక్షణమయ ఈ 

కటాడొం పర్టయటకుల ఆదరణ నోచుకోకపో వటానికత పరధాన కటరణొం. అకకడ 
నుొంచి గ్ోధ్ుమలు, బియయొం మొదలెైనవి పిొండగి్ట విస్రటానికత నీట ిశ్కతతతయ తిర్చగ్చ 
'పొంచకీక' అన ేవిచితరమెైన ఒక భార్ ీతిరగలి అదర పని చసే ేతీరూ తిలకతొంచటొంతయ 
ఔరొంగ్టబాదులల మా పరయటన ముగ్చొంచాొం.  

మధాయహనొం ర్ ొండు గొంటలకు హో టలు గదరకత చేరుక ని, వటహనానిన 

విడుదల చేసటొం. భోజనొం చేస ి ర్టతిర తొమిమదరననరకు గదర ఖాళీ చసే ి

అలాపహారొం చేస,ి పదర గొంటలకు సేాష్నుకు చేరుకునానము. గొం.10.40 ని.లకు 
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ర్టవలసని 17063 న ొంబరు మనామడ్ సికతొందర్టబాదు అజొంతా ఎక్ా పెరస్ 

యధాపరకటరొం ర్ ొండు గొంటలు ఆలస్యొంగ్ట పన నొండుననరకు వచిిొందర. ఆ 

ఆలస్యొం స్ాలపొంగ్ట పూడుికుని మరునాడు తొమిమదర గొంటలకు చేరవలసనిదర  
పదరననరకు  సికతొందర్టబాదు చేరిగ్ట పన నొండు గొంటలకు నిజగృహానికత 
చేరుకునానొం. దాాదశ్ జోయతిర్చలొంగ్టలను దర్చవొంచాలన ే జీవిత కటలపు 
స్ాపటననిన  సటకటరొం చేస ిస్ొంతృపిత  మిగ్చలిిన  ఈ యాతర ఆ విధ్ొంగ్ట మకర 

స్ొంకటీ ొంతికత ర్ ొండు ర్ోజుల ముొందు స్ొంపననమయిొందర. 

ఉప్సింహారిం 

హిొందూ సటొంపరదాయొంలల పితృ దేవతలకు పిొండ పరదాన విధ్ులకు 
స్ొంబొంధరొంచి పుర్టణాలలల పేర్ొకనబడని పుణయ పరదశేటలు ముఖయొంగ్ట మూడు. 
అవి శిర్ోగయ, నాభగయ, పటదగయ. వీటిలల మొదటదిర బీహారు ర్టషా్రొంలలని 

గయ కటగ్ట, ర్ ొండవదర ఓడశిట ర్టషా్రొం లలని జాజిపూర్, మూడవదర ఆొంధ్రపరదేశ్ 

తూరుప గ్ోదావర్చ జిలాల లలని పఠిటపురొం. ఈ కటరయకీమాలు నిరాహిొంపవలసని 

మర్ో పరసదిధ  క్షేతరొం, బదర్లీలని బరహమకపటలొం వదద  2010 స్ొంవతారొంలల 
నిరాహిొంచి ఉనానను. దాాదశ్ జోయతిర్చలొంగ క్షేతర యాతరలల భాగొంగ్ట   2011వ 

స్ొంవతారొం మార్చి న లలల వటరణాస ి నుొండ ిఝారఖొండులలని వ ైదయనాద్ 

వ ళుతూ మధ్యలల గయలల ఒక ర్ోజు ఆగ్చ అకకడ ఈ కటరయకీమొం 
నిరాహిొంచాము.  అకకడ నుొండ ి కోలకతా మీదుగ్ట పూర్ ీ పరయాణొంలల ఈ 

జాజిపూరును  చివర్చ క్షణొంలల  హడావుడిగ్ట  కటరయకీమొంలల కుకతకనొందువలల   
కటర్టయచరణలల అదర సటధ్యపడలేదు. అపపటనిుొంచ ఈ జాజిపూరు యాతర 
ఊర్చస్ూత న ే ఉొందర. అపుడపుడు మా బావమర్చదర శీ్ర అతుయతర్టవుగ్టరు జాపిత  
చేస్ూత న ే ఉనాన, అనినసటధారణ కుటటొంబాలలల వలెన ే మా ఇరువుర్చ 
కుటటొంబాలలల కూడా వరుస్గ్ట చోటటచసే్ుకునన క నిన కటర్టయలవలల  పరణాళికట 
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రచనక ేస్మయొం దకర్చకతొందర కటదు. స్రయిన స్మయొం కోస్ొం అలా కటచుకుని 

ఉొండగ్ట 2012వ స్ొంవతారొం మార్చి మొదట ి వటరొం కటస్త  అనుకూలొంగ్ట 
తయచిొందర. ఆ న ల దాటిత ే మళీీ వసే్వి కటలొం వస్ుత ొందర. ర్ ైళూీ, బస్ుాలూ, 

యాతరా  స్థలాలూ, హో టళూీ అనీన కతీకతకర్చస ిపో తాయి. అొందుచేత ఆ వటర్టనిన 

అొందరపుచుికుని వ ొంటన ే కటరయకీమొం రూప ొందరొంచి తదనుగుణొంగ్ట ర్ ైలు 
టిక టటల  కూడా క నేశటను.  

భువనశే్ారు కోలకతా జాతీయ రహదార్చపె ైస్ుమారు 100 

కతలలమీటరుల  దాటని తరువటత ‘పనిమోళి’ అన ే కూడలి వదద  జాతీయ రహదార్చ 
నుొంచి కుడవి పైునకు తొలగ్చ అకకడనుొండ ిస్ుమారు 40 కతలలమీటరుల  వ ళిత ే

అకకడ ఈ జాజిపూరు  ఉననదర. 'జాజిపూరు కతరొంజా ర్ోడుు ' (Jajpur K.Road) 

పేరుతొ ర్ ైలేా సేాష్ను  ఉననదర. యాతిరకులను ఇద ే క ొంత అయోమయానికత 
గుర్చ చేస్ుత ొందర.  అస్లు జాజిపూర్ చాలా చినన పటాణొం. బస్కు కటనీ, 

భోజనాలకు కటనీ వస్తులు పెదదగ్ట ఉొండవు ఈ 'జాజిపూరు కతరొంజా ర్ోడుు '    
భువనశే్ార్ హయర్ట ర్ ైలు మారాొంలల భువనశే్ారుకు 100 కతలలమీటరుల . ఈ 

సేాష్నులల ఇరు మార్టా లలలనూ  స్ూపర్ ఫటస్ుా  ర్ ళైుీ తపప మిగతా అనిన ఎక్ా 
పెరస్ ర్ ైళూీ ఆగుతాయి.. జిలాల  కేొందరొం. ఒక మోస్తరు పటాణొం. బస్ చేయటానికత 
హో టళుీ ఉొంటాయి. ఇకకడకు మనొం వ ళీవలసిన అస్లు జాజిపూర్ 50 

కతలలమీటరుల . పరజా రవటణా సౌకరయొం అొంతొంతమాతరమయ. పెైవైేటట వటహనాల 
వటరు  ఇషా్ొం వచిినటటల  అడుగుతారు. ఒక నిరుద షా్మెైన ర్ేటట గ్టనీ ఆమోద 
యోగయమెనై  విధానొంగ్టనీ పటటిొంచరు. అొందుచేత  ఆొంధ్రపరదశే్ నుొంచి 

భువనశే్ారు మీదుగ్ట వచేివటరు    ఒక ఉదయొం భువనేశ్ారులల  దరగ్చ ముొంద ే

మాటాల డుకునన వటహనొంలల   (ఈ వటహనాలు స్మకూర్ేి టూర్చస్ుా  స్ొంస్థల 
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వటర్చ వివర్టలు ఇొంటర్ నటటలల లభసటత యి) నేరుగ్ట జాజిపూరుకు వ ళిల 
కటరయకీమాలు ముగ్చొంచుకుని సటయొంతరా నికత తిర్చగ్చ భువనశే్ారు చేరుకోవచుి.  

2012 లీపు స్ొంవతారొం ఫబిరవర్చ 29వ తేదనీ మయమిరువరొం  ఉదయొం 
పదర గొంటలకు  హ ైదర్టబాదులల 18645 న ొంబరు ఈస్ుా  కోసా్ ఎక్ా పెరస్ లల 
బయలుదరే్టము. అద ే సటయొంతరొం గొం.4.50ని.లకు మా బావమర్చదర గ్టరు 
ఆయన శీ్రమతి స్తయపరస్ూన విజయవటడలల మాతయ కలిశటరు. మరునాడు 
మార్చి ఒకటవ తేదనీ ఉదయొం గొం.7.20 ని.లకు భువనశే్ారులల దరగ్టము. 
ముొంద ేచసే్ుకునన ఏర్టపటట మయరకు సేాష్నువదద  సిదధొంగ్ట ఉనన వటహనొంలల  
బయలుదరే్టము.   నేరుగ్ట జాజిపూర్ ర్ోడుు  సేాష్ను (కతరొంజా) కత వ ళాీము. 
అపపటకి ే స్మయొం పదక ొండు గొంటలయిొందర.  ర్టతిర బస్ అకకడ చేస ే

ఆలలచనతయ హో టలులల గదులు తీస్ుకునానము. సటమాను అకకడ దరొంపేస ి

మళీీ వటహనొం ఎకతక బయలుదేరగ్ట మయము వ ళిీనొంత    దూరొం  అద ేర్ోడుు పె ై
తిర్చగ్చ వటహనొం భువనేశ్ార్ కోలకతా  జాతీయ రహదార్చవ పైు వ ళీటొం 
గమనిొంచి ఎకకడకిత వ ళుతునానొం? అని అడిగ్టను. జాజిపూర్ అనానడు 
డ ైవైరు. అదమేిట ి జాజిపూర్ కతరొంజా పరకకన ే కదా ఉననదర అనానను 
అమాయకొంగ్ట. ‘ఎవరు చ పటపరు? ఇకకడకిత ఇొంకట నలభ  ై కతలలమీటరుల  ఉొందర’ 
అనానడు. అపపటికత స్మయొం పన నొండయిొందర. అదేమిటయాయ! మరయిత ే

నేరుగ్ట అకకడిక ే వ ళళీ వటళీొం కదా, ర్టనూ పో నూ ముఫె ై కతలలమీటరుల , 
గొంటననర స్మయొం కలిస ివచేి వి కదా అనానను. మీరు చ పపలేదు కదా అని 

నిొంద తిర్చగ్చ నాపెనై ే వసేేశటడు. అద ీ యదారధమయ కదా. మర్చ నిొంద  ఎలా 
అవుతుొందర! భర్చొంచక చసేేదమేుొందర! అయిత ేమయము వ ళీవలసిన  జాజిపూర్, 
జాజిపూర్ ర్ోడుు  (కతరొంజా) పటాణానికత ఏ నాలుగ్ దైు కతలలమీటర్ోల  ఉొంటటొందనీ    

అకకడకు కతరొంజా మీదుగ్టన ే వ ళీవలస ి ఉొంటటొందర కటబో లని  భావనలల 
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ఉనానము. ఇలా భావిొంచటానికత కూడా కటరణొం లేకపో లేదు. ఈ పరదేశటనికత 
స్ొంబొంధరొంచిన ఏ వ బ్ సెటైోల  కూడా కతరొంజా గుర్చొంచి, జాజిపూరుకు 
స్ొంబొంధరొంచిన స్మాచారమయ తపప ఈ  ర్ ొండిొంటికీ మధ్య దూర్టనికత గ్టనీ, 
రూటటకు గ్టనీ స్ొంబొంధరొంచిన స్మాచారొం స్పషా్ొంగ్ట లేదు. మయము జాజిపూర్ 

వ ళీవలసి వలస ి ఉననదని త లిసనిపపటికీ (వటహనొం మాటాల డుకుననదర 
అకకడికే కనుక) మా వటహనొం డ ైవైరు కటనీ, అదర బుక్ చేస్ుకోవటానికత నేను 
ఇొంటర్ నటటలలనూ, ఆ తరువటత ఫో నులలనూ స్ొంపరదరొంచిన టరా వ ల్ స్ొంస్థ  
యజమాని కటనీ, మయము జాజిపూర్ ర్ోడుు  (కతరొంజా) కు ఎొందుకు వ ళాీలని  
అనుకుొంటటనానమో  అడగనూ లేదు, చ పటపలని నాకు తయచనూ లేదు.  

అద ేఅస్హనొంతయ మర్ో గొంట పరయాణిొంచి జాజిపూరులలని వ ైతరణ ీ

నదతీీర్టన  ఉనన  గ్చర్చజాదేవి ఆలయానికత చేరుకునానము. అకకడ ి

పూజారులకు మయము వచిిన కటరయొం వివర్చొంచగ్ట, అొందుకు స్ొంబొంధరొంచిన 

పుర్ోహతిులకు ఫో నుచసే ి రపపిొంచారు. వటర్చతయ మా ఇదదర్చక ీ కలిప ి

కటరయకీమానికత గ్టను ఏడు వొందలు రుస్ుము మాటాల డుకునానము. 
ముొందుగ్ట వ ైతర్చణ ి నదరలల దొంపతులకు స్ొంకలప పూరాక 

పుణయసటననొం చేయిొంచారు.  ఆ 

తరువటత దవేటలయ మొండపొంలల 
అస్లు కీతువు జర్చపిొంచారు. పిొండతియ 
చేసని పిొండాలను తిర్చగ్చ నదరలల 
నిమజునొం చేయటొంతయ వచిిన పని 

పూరతయిొందర. అమమ వటర్చ దరవనొం 
చేస్ుకుని దుస్ుత లు మారుికుని, పుర్ోహతిులకు, మాటాల డుకునన రుస్ుము, 
దానాల నిమితతొం మర్చక ొంత, ఆలయ పూజారులకు దక్షణిలు ఇచిి వటర్చని 
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స్ొంతృపిత  పరచి స్మయొం  మూడు గొంటలవుతుొండగ్ట తిర్చగ్చ బయలు 
దేర్టము. 

ఆర్ోజు నిరాహిొంచవలసని కీతువు ర్ీతాయ, ఉదయొం అలాపహారొం 
తీస్ుకోలేదు.   సటథ నికొంగ్ట ఏదయినా మొంచి భోజన హో టలు ఉొందేమో 

త లుస్ుకుని అకకడకు తీస్ుకువ ళీమనగ్ట అయిదారు   చోటల  విచార్చొంచి 

చివరకు  ఒక చోటకిత తీస్ుకువ ళాీడు. కటరులలొంచి దరగటానికత  కటలు కతీొంద 

పెటాా నో  లేదో  ముకుక పుటాలు పేలిపో యి ే దుర్టాస్న.. కటరణొం - ఆగ్చన 

పరదశే్ొం  ఒక బహరిూభమి. ఒక మూతరశటల. వీట ి పరకకనే భోజనొం చేయ 
వలసయిునన హో టలు! మూతరశటల పరకకన భోజన హో టలు  ఉననదర అనటొం 
కొంటే, ఆ మూతరశటలలల హో టలు ఉననదర అనటొం స్ముచితొం.  అొంత!ే 

మిగతావటరు కటరు దరగకముొంద ే మళీీ కటరులల దూర్చ పో నీమనానను. 
నాలుగుననరకు హో టలుకు చరేుకునానము.  

క దరదసపేు విశటీ ొంతి తీస్ుకుని, సటననాలు చేస ి మొంచి  భోజన హో టలు 
కోస్ొం  అనేాష్ణ పటర రొంభొంచగ్ట ‘వీొంసనే్’  (భీొంసేన్ కు వికృతి కటబో లు) హో టలు 
గుర్చొంచి త లిసిొందర. మా డ ైవైరు మొంచివటడ ే కటనీ పూర్చతగ్ట నిరక్షర్టస్ుయడు. 
మనొం వ ళీవలసిన అడరస్ు  కళ్ీదురుగ్ట కనబడుతునాన పరతి ఇరవ  ైముఫెహహ 
మీటరలకూ కటరును ఆప ిఆ పటర ొంతొంతయ ఏ పటటి స్ొంబొంధ్మూ లేని దార్చనబో యి ే
దానయయలనదర్చనీ  ఆప ిమర్ ీఅద కకడ అని అడుగుతాడు. అతను మాటాల డదేర 
హిొందీయి ే అయినా స్ొందర్టభనిన బటిా మనమయ అతని భావటనిన ర్టబటాా లి.  
పో నీ   స్ొందర్టభనిన బటిా మన భావటనిన కూడా అలాగ్ ే గీహిొంచగలడా  అొంట ే

ఆ నరేూప  లేదు. అొందుచతే  అకకడకు వ ళీవలసని రూటటను ననే ే

నిరీయిొంచి  మయము బస్చసేని 'మా' హో టలు సబిబొందర దాార్ట అతనికత 
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స్పషా్ొంగ్ట అవగ్టహన చయేిొంచి అకకడకువ ళిల ఆ ర్టతిర స్ొంతృపిత కరొంగ్ట భోజనొం 
చేసటము. 

మరునాడు మార్చి  2వ తదే ీ ఉదయొం నాలుగు గొంటలక ే లేచి, 

సటననాలు చేస,ి రూములు ఖాళీ చేస ిఅయిదరొంటికలాల  బయలుదరే్చ ఏడిొంటికత 
భువనశే్ారు చేర్టము. మయము సటమరలకోట  వ ళీవలసని 17015 న ొంబరు 
విశటఖ ఎక్ా పెరస్ బయలుదరేటానికత ఇొంకట గొంటననర స్మయొం ఉొందర. నేరుగ్ట 
లిొంగర్టజ దేవటలయానికత వ ళిల హర్చహరసటామిని స్ొంతృపిత గ్ట సేవిొంచాము.  
భువనశే్ార్ ీఅమమవటర్చ ఆలయొం ఇొంకట త రువనొందున ఆ అమమవటర్చ దరవన 

భాగయొం  కలుగలేదు. తదనొంతరొం, అలాపహారొం చసే ి సేాష్నుకు చేర్చ, 
వటహనానిన విడుదల చేస ి టలైనైులల కూరుినానము. నిర్ీీత స్మయొం గొం. 
08.35 ని. లకు టలైనైు బయలుదేర్చొందర.  ర్ ొండు గొంటలు  ఆలస్యొంగ్ట సటయొంతరొం 
ఎనిమిదర గొంటలకు సటమరలకోట చేర్చ సేాష్ను ఎదురుగ్ట ఉనన లాడములల గదులు 
తీస్ుకుని ర్టతిరకత బస్ చేశటము.  
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మార్చి 3వ తదే.ీ ఒక టాకీా మాటాల డుకుని అననవరొం వ ళిల శీ్రవటర్చ 
వరతొం చేస,ి దరవనొం చేస్ుకుని, భోజనొంచేస ి తిర్చగ్చ సటమరలకోట చరే్టము. ఆ 

సటయొంతరొం సటమరలకోటలలని పరముఖ పొంచార్టమ క్షతేరొం కుమార్టర్టమొం 
భీమయశ్ారసటామిని దర్చవొంచి, అమమవటర్చకత కుొంకుమారినలు స్మర్చపొంచాము. 
తలపటెిాన పిొండ పరదాన కటరయకీమానికత పుర్ోహతిుని ముొందుగ్టన ే   ఏర్టపటట 
చేస్ుకుని  4వ తేద ీ ఉదయొం తొమిమదర గొంటలకు పిఠటపురొం కుకుకటశే్ార 
సటామి ఆలయానికత వ ళాీము. ఇకకడ చేయవలసని ఈ కటరయకీమ  విశిషా్త 

వటయుపుర్టణొంలల ఈ శోల కొం రూపొంలల చ పపబడనిటటల  త లుస్ుత ననదర. 
         శలల :  యేిషివాో బహవః ప్ుత్వర ః యదేోకోపి గయాిం వరజే్త్ 

       గౌరీింవా వరయేితకనవోిం నీలిం వా వృషమరతసృజే్త్ | 
పుర్ోహతిుడు వచాిక, ముొందుగ్ట కుకుకటేశ్ారసటామిని, ర్టజర్టజశే్ార్ ీ
అమమవటర్చని, పురూహరతికట అమమవటర్చనీ దర్చవొంచి అస్లు కటరయకీమొం 
మొదలెటాా ము.  కటరయకీమొం మొతతొం ర్ ొండు గొంటలు పటిాొందర. తదనొంతరొం, 
దేవసటథ నొం బో రుు  చ ైరమను గ్టర్చ ఆహాానొం మయరకు, దేవసటథ న అననదాన 

పథకొంలల భోజనొంచసే ితిర్చగ్చ సటమరలకోట చరే్చ, గదులు ఖాళీచసే ితిరుమల ఎక్ా 
పెరస్ లల ఆ ర్టతిరకత విజయవటడకు చేర్టము.  

శుభిం 

 లోకాససమసాి  సుఖిననభవింతు 
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