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సౌర్టష్ా ర దేశే విశ్దేతి రమయయ జోయతిరమయొం చొందర కళావతొంస్ొం
భకతత పరదానాయ కృపటవతీరథ ొం తొం సో మనాథొం శ్రణొం పరపదయయ
శ్రీశైల స్ొంగ్ే విబుధాతి స్ొంగ్ే తులాదరత
ర ుొంగ్ేపి ముదావతొంస్ొం
తమరుునొం మలిల కట పూరామయకొం స్మామి స్ొంసటర స్ముదర సేతుొం
అవొంతికటయాొం విహితావతారొం ముకతత పరదానాయచ స్జు నానాొం,
అకటల మృతయయ పర్చరక్షనారధ ొం వొందే మహాకటల మహా స్ుర్ేశ్ొం
కటవేర్చకట నరమదాయో పవితేర స్మాగమ్ స్జు న తారణాయ
స్దైవమాొం ధాతృపుర్ీ వస్ొంతొం ఓొంకటర మీశ్ొం శివమయక మీడే|
మహాదరర పటర్ేవేచ తటే రమొంతొం స్ొంపూజయ మానొం స్తతొం మునీదై,
స్ుర్ట స్ుర్ైరయక్ష మహో రగ్టదైయ కేదారమీశ్ొం శివమయక మీడే
యొందాకతనీ శ్కతనీ కటస్మాజై నిషేవయమాణొం పిశితా శ్నైశ్ి
స్దైవ 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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స్హాయదరర శ్రర్ేే విమలే వస్ొంతొం గ్ోదావర్ీ తీర పవితర దేశే
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స్దభకతత ముకతత పరదమీశ్ మయకొం శ్రీ నాగ్టనాధ్ొం శ్రణొం పరపదేయ
స్ుతామరపర్ీీ జలర్టశియోగ్ే నిభదయసేతుొం విశిఖై రస్ొంఖైయ
శ్రీర్టమ చొందేరణ స్మర్చపతొం తొం ర్టమయశ్ార్టఖాయొం నియతొం నమామి.
ఐళాపుర్ే రమయ విశటలకేసిమన్ స్ములల స్ొంతొంచ జగదార్ేఖయొం
వొందే మహో దర తర స్ాభావొం ఘ్రషీ శ్
ే ార్టఖయొం శ్రణొం పరపదేయ
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సప్ి ప్ారకారమధేో నరసిజ్ మరకుళోదవానసమానే విమానే
కావేరీ మధ్ోదేశే ఫణిప్తి శయనే శేష ప్రోింక భాగే
నిదవర మరదవరభి రామిం కటినికట శిరః ప్ారశవ వినోసి హసి ిం
ప్దవే ధవతీర కరాభాోిం ప్కిచిత చరణిం రింగనవథిం భజ్ేహిం

శ్రీరొంగొం
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మరిందుమాట
ఈ యాతరలు చేస్త ుననపుడు గమనిొంచిన క నిన విష్యాలను గురుత
పెటా టకోవటానికతగ్టను జేబులల ఇమిడే ఒక చినన పుస్త కొంలల

వటరస్ుకోవటొం

మొదలెటా ాను. అలా వటరస్ుకోటానికత క నిన స్ొందర్టభలు అనుకూలిొంచలేదు. ఆ
అనుభవటలు తాతాకలికొంగ్ట అలా

మనస్ులల ఉొండిపో యినొందువలల , ఒక

దశ్లల ఇవనీన వటరస్ుకుని ఏమిచేయాలిలే అనే ఉదాసీనత మనస్ులల
చొరబడిొందర. దానితయ వటరయటొం పూర్చతగ్ట మానేశటను. ఇొంటికత చేర్న
చ తరువటత
యాతరలల ప ొందరన అనుభూతులిన, జాాపకటలను, పొందరర్గ్
చ ట చేస్ుకుని ఆ
నీడలల విశ్ీమిస్ుతొండగ్ట భవిష్యతు
త లల

అవస్రమయినపుపడు నమరు

వేస్ుకోవటానికత గ్టను ఈ అనుభూతులు శటశ్ాతొంగ్ట
పదరమొందరకీ అొందుబాటటలల ఉొండటానికీ అక్షరబదధ ొం

ఉొండటానికీ, అవి
చేయవచుికదా అనే

ఆలలచన వచిిొందర. అలాగ్ే మొదలెటా ాను. క నినపేజీలు చేతితయ వటరసటను.
చితత శుదరధ లలపొం లేదు. కటనీ,

ఏ పేజీ చూసినా చదువ సటధ్యమయిన

అక్షర్టలకొంటే క టిావత
ే లే ఎకుకవ. నా ర్టత నేనే చదువ లేనొంత అధాాననొంగ్ట
ఉొందర. అదర మర్ొకర్చకత ఇచిి చదవమొంటే అొంతకు మిొంచిన దారుణమెన
ై
శిక్ష

మర్ొకటి

ఉొండదు.

DTP

ఒకటే

శ్రణయొం.

కటనీ

కొంపూయటర్

ఉపయోగ్చొంచటొంలల, నాకు ఉనన క దరద పర్చజా ానొం చాలా పర్చమితొం. ఆొంగల ొంలల
అయితే ఏదో పరయతినొంచగలను గ్టనీ, నా వయస్ుకలయిన వటరు, నా
తరొంలల ఇొంకట జీవిొంచి ఉనన పెదదలకు, ముఖయొంగ్ట ఆొంగల ొంలల ఏ మాతరమూ
పరవశ్
ే ొం లేని సటొంపరదాయ కుటటొంబాలలల

మహిళలకు

అదర ఏ మాతరొం

ఉపయోగపడదు గదా! మర్చ నాకు DTPలల పరవశ్
ే మయ లేకపో యిే. పో నీ ఆ
రొంగొంలల నిపుణులతయ

చేయిదాదమా అొంటే నా తాహతుకు మిొంచిన భార్ీ

ఖరుితయ కూడుకునన వయవహారమాయిే! తీవర అస్ొంతృపిత కలిగ్చొందర.
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నా స్ొంఘ్రే ణను గమనిొంచిన మా కుమారుడు, ఇటీవల వరకూ
తను పనిచేసన
ి గూగుల్ స్ొంస్థ వటర్చ ఉతపతిత నొకదానిని పర్చచయొం చేసటడు.
‘గూగుల్ పరతిలేఖిని’ (Google Transliteration) అనే ఈ పరకీయ
త
దాార్ట,
తలుగు పదాలను ఆొంగల వరీమాల స్హాయొంతయ అదే కీబో రుు నుపయోగ్చొంచి
తలుగులల స్ులభొంగ్ట వటరయవచుి. ఒక ర్ోజొంతా నిర్చార్టమొంగ్ట పరయోగ్టలు
చేయగ్ట

ఈ

పరకీయ
త ను

ఉపయోగ్చొంచటొంలల

పటటాచికతకొందర.

అదే

ఉతాాహొంతయ రచన పటరరొంభొంచాను. అయితే పరధాన రచన పటరరొంభొంచిన
తరువటత ఈ రచన ముఖోయదేదశ్ొంపెై నాలల నాకే స్పష్ా త లలపిొంచినటటా
గీహిొంచాను. దాొంతయ రచనను తాతాకలికొంగ్ట నిలిపివేసి లక్షయదరశట శోధ్న
చేసటను.
కటరణాలేమెైనా, ఇటీవల కటలొంలల తీరథ యాతరల పటల పరజలకు ఆస్కతత
పెరుగుతుననదర. పెరుగుతునన ఆదరణకు దీటటగ్ట పెవ
ై ట
ే ట యాతార స్ొంస్థ ల
వటరు అనేకులు, ముపెైై నుొంచి యాభ,ై అరవై

మొందర వరకూ స్భుయల

బృొందాలతయ యాతరలు నిరాహిస్త ూ తదాార్ట వటరు ఉపటధర ప ొందటమయ కటక,
వయకతతగతొంగ్ట యాతర చేయలేనివటర్చకత ఎొంతయ తయడాపటటగ్ట ఉొంటటనానరు. వటర్చ
కృషి నిస్ాొందేహొంగ్ట 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 దాటిన పిలలలతయ
ఉొండే

కూడిన

బృొందొంగ్ట చేసే యాతరలలల

అనుభూతి, స్ొంతృపిత వేరు. యవానొంలల పరవేశిొంచే

వయస్ు పిలలలలల మానసిక వికటస్ొం

చురుగ్టా

దశ్ కనుక ఆ

పర్చవరత న చొందుతూ

ఆతమవిశటాస్ొం తొణికస్
త లాడుతూ ఉొంటటొందర. ఆ కటరణొంగ్ట, అపపగ్చొంపబడిన
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బాధ్యతలను

స్కీమొంగ్ట నిరార్చతొంచి, తలిల దొండురల పరశ్ొంశ్లను ప ొందటానికత

ఆర్టటపడతారు. పరతేయకతొంచి 'చార్ ధాొం', ‘మానస్ స్ర్ోవర్’, ‘అమరనాథ్’ వొంటి
యాతరలను స్ొంపూరీ ొంగ్ట ఆసటాదరసత టరు. ధారణాశ్కతత నిర్టమణదశ్లల నుొండటొం
వలల అలా ప ొందరన అనుభూతులు చిరకటలొం గురుతొండటమయ కటక విదాయభాయస్ొం
లలనూ, భవిష్యతు
త లల బాధ్యత గల పౌరులుగ్ట ఎదగటానికతనీన ఎొంతగ్టనో
తయడపడతాయి. యాతర స్మయొంలల తలిల దొండురలకు అవస్రమయిన అొండగ్ట
కూడా ఉొంటారు.
సటధారణొంగ్ట,

యాతరలొంటే

మొకుకబడులకే

పటరధానయమిసటతొం.

మొకుకబడులు తపపకుొండా తీరుికోవటలిాొందే. కోర్చకలు నరవేరటానికో,
ఆపదల నుొండి బయట పడటానికో, చేసన
ి
మొకుకలు తీరిటానికత,
భార్టయబిడు లతయ చేసే ఈ తరహా యాతరలు జీవితొంలల ఎపుపడో ఒకసటర్చ గ్టని
చేసే అవకటశ్ొం కలుగదు. అొందుచేత అటటవొంటి యాతరలు ఆసటాదరొంచటానికత
ఆసటకరొం అొంతగ్ట లేని

ఏదో 'మొకుకబడి' గ్ట మిగ్చలిపో యిే అవకటశ్మయ

ఎకుకవ. అలాకటకుొండా, తీరధ యాతరలను, విహార యాతరలుగ్ట కలిపి పరతి
ర్ొండు మూడు స్ొంవతార్టల క కసటర్చ ఒక పదర పననొండు ర్ోజులు అలా తిర్చగ్చ
వసేత దైనొందరన జీవనొంలలని యాొంతిరకత వలల కలిగ్ే అనేక స్మస్యలను
అధరగమిొంచవచుి. ముఖయొంగ్ట ఎదరగ్ే పిలలలకు, గృహిణులకు ఇదర చాలా
అవస్రొం.
సటొంకేతిక పర్చజా ానొం, ముఖయొంగ్ట ఇొంటర్నట్ సౌకరయొం పరతివటర్చకీ
అొందుబాటటలల ఉనన పరస్త ుత కటలొంలల, యాతరలలల దర్చవొంచే దేవటలయాల
స్థ లపుర్టణొం గుర్చొంచి, ఆయా పరయటనా స్థ లాల విశేషటలకు స్ొంబొంధరొంచిన
స్మాచారొం

తలుస్ుకోవటానికత

పెదద

శ్ీమ

పడనకకరలేదు.

ఎటొచి

అొందుబాటటలల ఉనన స్మాచార్టనిన ఆధారొం చేస్ుకుని మన వయకతతగత
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పర్చసథ త
ి ులకు, అవస్ర్టలకు వర్చతొంపజేస్ుకుొంటూ, తదనుగుణొంగ్ట వేస్ుకునన
పరణాళికపెన
ై ే యాతారసటఫలయొం పరధానొంగ్ట ఆధారపడి ఉొంటటొందర. అటిా సటఫలయ
సటధ్నకు, ఒక పరణాళిక సిదధొం చేస్ుకోవటలిాన ఆవశ్యకతనుగ్టనీ, శటసీత య
ై ొంగ్ట
అదర తయారు చేస్ుకునే విధానానినగ్టనీ తలియజేసే గీొంధాలు ఉనానయిేమో!
నాకు లభయొం కటలేదు. అొందుచేత నేను వటరయబో యిే

గీొంధ్ొంలల ఇటటవొంటి

అరుదన
ై
స్మాచార్టనిన, స్ూచనలను అొందరొంచగలిగ్చతే ఈ పుస్త కటనికత క ొంత
పరయోజనొం ఉొంటటొందని ఆలలచన కలిగ్చొందర.
ఇటటవొంటి విష్యాలు ఇతరులకు తలియజేసే స్ొందరభొంలల ఆ
విష్యాలు, చదరవో, వినో, లేదా ఊహాజనితొంగ్టనో చపిపనదానికొంటే అనుభవ
పూరాకొంగ్ట చపితే స్హజొంగ్టనే వటటిక క పటరమాణికత, విశ్ాస్నీయత
ఒనగూడుతాయి.

నా అనుభవటనిన ఆ విధ్ొంగ్ట వినియోగ్చసేత ఈ కృషికత

పర్చపూరీత ఉొంటటొందని భావిొంచాను.

అయితే, యాతరకు పరణాళికను రచిొంచ

టానికత ఎటటవొంటి స్ూతారలుగ్టనీ, మారా దరవకటలు కటనీ ఈ గీొంధ్ొంలల నేరుగ్ట
కనబడవు. ఈ రచన, అొందుకు మాతరమయ ఉదేదశిొంచినదర కటదు. అొందుచేత
ఇొందులల ఆచరణీయమని భావిొంచిన వటటిని పటఠకులు వటర్చ వటర్చ సీాయ
పరయోజనారధ ొం అనాయపూరాకొంగ్ట మాతరమె గీహిొంచగలరని మనవి.
అస్లు యాతర ఆలలచన నాకు ఎలా కలిగ్చనదీ, స్ూైర్చత ఎకకడ నుొంచి
ప ొందాను, ఆర్ోగయ పరొంగ్ట, శటర్ీరకొంగ్ట నాకునన పర్చమితులు, ఆటొంకటలు
ఏమిటి, వీటి నేపధ్యొంలల యాతరలల ఉతపననమయిేయ స్మస్యలు ఏ విధ్ొంగ్ట
ఉొండవచుి, వటటిని ఎదుర్ొకనటానికత ఎలాొంటి స్ొంసిదధత అవస్రొం, తీర్ట
స్మస్య ఎదుర్ే అయితే ఆ స్మస్యను అధరగమిొంచటానికత అవస్రమయిన
కటర్టయచరణ ఏ విధ్ొంగ్ట ఉొండాలి, మొదలెైనవి యాతరక
త ు

పరణాళిక రచన

చేస్త ుననపుడు నేను దృషిాలల ఉొంచుకునన అొంశటలు. అొందుచేత యాతర
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ఆలలచనకు మూలమెైన స్ూైర్చత, పేరరణ,

లలపరహిత పరణాళికయొకక

ఆవశ్యకత, అటటవొంటి పరణాళిక రచన, యాతరకు స్నానహొం,
పరధాన యాతర

ఏర్టపటట
ల ,

ఇవనీన గీొంధ్ొంలల ఉొండాలని ఎొంచుకునానను.

ఇక

దైవదరవనాలు, విహార పరదశ
ే టల వివరణ, మొతత ొం యాతరలల విశేషటలు
ఎలాగూ ఉొంటాయి.
అలాగ్ే, పరతి యాతరకూ ముొందు ఆ యాతరగుర్చొంచి అవస్రమెైన
స్మాచారొం

సేకర్చొంచుక ని

దానిని ఎపపటికపుపడు పర్చపుష్ా ొం చేస్త ూ

స్మగీమన
ెై
ర్ీతిలల అొందుబాటటలల
స్మాచారొం వలల

ఉొంచుకునానను.

అలా సిదధమన
ెై

యాతార పరణాళిక స్మగీొంగ్ట రూప ొండటమయ

కటకుొండా

యాతరలల కూడా అదర వివిధ్ దశ్లలల ఎొంతయ ఉపయోగపడిొందర.
మయమిరువమూ కటకుొండా బృొందొంగ్ట చేసన
ి యాతరల పరణాళికకు
తుదర మెరుగులు దరదద ే దశ్లల మిగతా స్భుయల ఆలలచనలకు, అభరుచులకు,
అభపటరయాలకు గ్ౌరవమిస్ూ
త
పరణాళికలల వటటికత స్ముచితమెైన సటథనొం
కలిపొంచవలసి వచేిదర. తుదర పరణాళిక సిదధమన
ెై తరువటత కూడా ముఖయొంగ్ట
స్భుయలు వేరు వేరు పటరొంతాలలల ఉొండటొం వలల నూ పెైగ్ట మయమిరువురుమూ
తపప మిగతా వటరు, వటర్చ వటర్చ వృతు
త లు, ఉదో యగ్టల ర్ీతాయ స్దా తలమునకలెై
ఉొండటొం

వలల , స్నానహాల

దశ్లల

స్మనాయ

పరొంగ్ట పెదద

కస్రతేత

అవస్రమయిేయదర. క నిన పనులు స్కటలొంలల పూర్చత అయిేయవికటవు. వీటిని
అధరగమిొంచగలిగ్చన తీరు ఏ ర్ీతాయనూ విస్మర్చొంచ దగ్చనదర కటదు కనుక ఆయా
స్ొందర్టభలను గుర్చతొంచి రచనలల సటథనొం కలిపస్ూ
త , 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, ఉపయుకత ొంగ్టనూ ఉొండగలవని భావిొంచాను.
ఈ అొంశటలనీన పర్చగణలలకత తీస్ుకుొంటే
నిలిపివశ
ే టనో ఆ దరశ్లల,

ఏ లేమితయ రచనను

లక్షయొం స్పష్ా ొంగ్ట గ్ోచర్చొంచిొందర.

తాతాకలికొంగ్ట

నిలిపివస
ే న
ి రచన స్ర్చగ్ా ట అకకడ నుొంచే క నసటగ్చొంచాను. ఈ అనుభవటనిన
ఎవర్చకత తగ్చన ర్ీతిలల వటరు అనాయిొంచుకోవచుి.
యాతార పరణాళికలల ఆర్చధక అొంచనా విడదీయర్టని భాగొం.

మాకు

అయిన ఖరుి విష్యానికత వసేత , పూర్చతగ్ట విలాస్వొంతమెన
ై దర కటకుొండానూ,
అలా అని
కుటటొంబానికత
స్ొందర్టభలలల

'కనీస్' సటథయిలలనూ కటకుొండా ఒక
తగ్చన సటథయిలల మాతరమయ
ఉదారొంగ్ట

స్గటట మధ్యతరగతి

చేసన
ి యాతర ఇదర. క నిన

అనిపిొంచిపపటికీ ఎకకడా

కూడా

అవస్రమెైన

దానికొంటే ఎకుకవ ఖరుి చేయటొం గ్టనీ, అలాగ్ే అవస్రమయిన చోట
ర్టజీపడి స్రుదకుపో వటొం గ్టనీ చేయలేదు. ఈ రచనలల అలాొంటి స్ొందర్టభలు
చాలానే కనపడతాయి.

ఈ అొంశటలు కేవలొం మా వయకతతగతమెన
ై పపటికీ,

స్ొందర్ౌభచితయొం దృషటాయ బహిరొంగ పరచాను. ఈ విష్యానిన పరతి ఒకకరూ
స్హృదయొంతయ అరధ ొం చేస్ుకోగలరని మనస్ూపర్చతగ్ట విశ్ాసిస్త ునానను.
- క ిండూరు తులసీదవస్
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కృతజ్ఞ తలు
ఈ గీొంధ్ొం వటరత పరతిని మా కుటటొంబ మితురలు శ్రీమాన్ శిీమతిత రుమల
వటస్ుదేవటచారుయలు గ్టర్చకత తమ అభపటరయొం నిమితత మెై ఇవాగ్ట, వటరు
అభపటరయానిన తలపటొంకొంటే ముొందుగ్ట తీరథయాతరల పటరశ్స్త యొం, మానవ
జీవితొంలల వటటి పటరముఖయత, ఆవశ్యకతలను

గుర్చొంచి అమూలయమెన
ై

విష్యాలు తలియజేస్త ూ, వటటికత గీొంధ్ొంలల చోటట

కలిపొంచ వీలుకలదేమో

పర్చశ్రలిొంచ వలసినదరగ్ట స్ూచిొంచారు. వటర్చ స్ూచనను
తాము తలిపిన

శిరసటవహిస్త ూ,

ఆ విష్యాలు, తామయ వటరసి ఇసేత , దానిని యథాతథొంగ్ట ఈ

గీొంధానికత పీఠచకగ్ట ఉపయోగ్చొంచుకుొంటానని అర్చధొంచాను. ఇొందుకు వటరు
స్మమతిొంచి తాము తలుపదలచిన ఆయా విష్యాలను పుర్టణ, శుీతి
పటరమాణికొంగ్ట వివర్చొంచి

మర్ీ

అొందజేశటరు.

వటర్చకత

హృదయపూరాక

ధ్నయవటదములు.
అలాగ్ే, అభపటరయొం కోస్మని డాకార్ ర్ేమళ
ె ల అవధానులు గ్టర్చని
కోరగ్ట,నిర్ొమహమాటొంగ్ట స్మయొం తీస్ుకుని, ఆ స్మయానిన ఒకక క్షణొం
కూడా అతికీమిొంచకుొండా వటరసి ఇచాిరు. నిజానికత ఇదర కేవలొం అభపటరయొం
మాతరమయ కటదు. విస్త రణకు పూరాొం,

ర్ొండు వొందల పెైగ్ట పుటలునన

గీొంధానికత అదర ఒక స్మగీమెైన స్మీక్ష. ఈ రచన దాార్ట నేను ఆవిష్కర్చొంచ
దలచిన అనిన అొంశటలను వటరు స్మీక్షిొంచి అొందులలని సటర్టనిన కేవలొం పదర
పననొండు

వటకటయలలలనే

కదళీఫల

నాయయొంగ్ట

అొందరొంచారు.

వటర్చ

అభపటరయానేన, నాపటల వటర్చకగ
త ల వటతాలయ ఫలొంగ్టనూ, ఆశ్రస్ుాలుగ్టనూ
భావిస్ూ
త వటర్చకత హృదయపూరాక కృతజా తాభవొందనములు.
ఈ గీొంధ్ొంలల విష్యపరొంగ్ట నాయిక నా శ్రీమతి. పరచుర్చొంచబో యిే
గీొంధ్ొంలల ఆమె ఆర్ోగయ విష్యమెైన అొంశటలు విస్త ృతొంగ్ట చోటటచేస్ుకోవటొంతయ
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అమెకమ
ే ెైనా ఇబబొందరకరొంగ్ట ఉొంటటొందేమోనని స్ొంశ్యిొంచాను. అయినా,
చొరవ తీస్ుకుని నా స్ొంశ్యానిన వయకత పరచగ్ట ఆమె తన మనఃపూరాక
మెైన అొంగ్ీకటర్టనిన తలిపి ఈ రచనలల తన స్ొంపూరీ స్హకటర్టనిన అొందరొంచి
నొందుకు ఆమెకు ధ్నయవటదాలు.
మొదట, అడు దరడుొంగ్ట వటరయబడిన అధాయయాలనినటినీ ఒక కీమొంలల
పెటా ి ఆయా భాగ్టలను స్ొందర్ోబచితమెన
ై శ్రర్చేకల కతీొందకూర్చినవటరు
ముొంగమూర్చ

విజయగ్ోపటల్, వటర్చ శ్రీమతి

చి|

సౌ| లక్షమమభవటని గ్టరల కు

కృతజా తాపూరాక ఆశ్రస్ుాలు.
ఈ గీొంధ్ొం యొకక

కవరును

దరదద న
ర వటరు సినర్ీు విజన్ స్ొంస్థ అధరనతి
ే ర
వటర్చ శ్రీవటరు,

స్ర్టాొంగ

స్ుొందరొంగ్ట

తీర్చి

సౌ| యలాలపరగడ స్ుధామాధ్వి,

సో దర స్ొంస్థ , కటలసిక్ అపరిర్ా అధరనత
ే , చి|యలాలపరగడ

వొంకటరమణ. వటర్చని, వటర్చ కుటటొంబానిన ఎలల వేళలా అనుగీహిొంచి కటపటడ
వలసినదరగ్ట వటర్చ

ఇలవేలుపు

అయిన

శ్రీ

వొంకటేశ్ారసటామిని

పటరర్చధస్త ునానను. ఈ పరకీయ
త లల వటర్చకత స్హకర్చొంచిన ఆ స్ొంస్థ ల పరధాన
సటొంకేతిక నిపుణుడు శ్రీ దరపలిల చిరొంజీవిర్డిు గ్టర్చకత

ఇతర సిబబొందర

యావనమొందరకీ కూడా కృతజా తలు.
ఏ గీొంధ్ొం యొకక స్ారూపమెన
ై ా, స్మగీతయయినా
పూ
ూ ఫులను

స్ర్చదద
ర దన
ర వటర్చ

నైపుణయొంపెై

ఆధారపడి

దాని

యుొంటటొందర.

ఈ

వయవహార్టనిన స్మరధవొంతొంగ్ట నిరాహిొంచిన వటరు మా కుొంటటొంబ మితురలు
శ్రీ

చివుకుల

సీతార్టముడు,

వటర్చ

శ్రీమతి

లక్షిమ

గ్టరలు.

వటర్చకత

హృదయపూరాక అభవొందనలు.
ఈ గీొంధ్ రచనలల పరతయక్షొంగ్టనూ, పర్ోక్షొంగ్టనూ అమూలయమెన
ై
స్హకటరొం అొందరొంచినదర చిరొంజీవి కతరణ్ కుమార్ అతని అర్టధొంగ్చ, సౌభాగయవతి
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లక్షిమ. ఒక వరధమాన కటర్ొపర్ేటటకు అతను సటక్షాతు
త అధరపతి. ఆమె మర్ొక
పరముఖ అొంతర్టుతీయ స్ొంస్థ
ఉననతయదో యగ్చ.

(Price Water Cooper House) లల

ఆ ర్ీతాయ ఇరువురూ కూడా

కటరయకలాపటలలల

తలమునకలుగ్ట

నితయొం నిర్చార్టమొంగ్ట ఆ

ఉొంటారు. అతయవస్ర

స్మావేశటలలల

నిమగనమెై ఉనన స్మయొంలలనూ, క నిన స్ొందర్టభలలల ఏ పరయటనల లలనో
ఉననపుపడు స్యితొం,

ఒక స్లహానో, స్హాయమో కటవలసి వచిినపుడో ,

ముఖయొంగ్ట సటొంకేతిక స్మస్యతయ కొంపూయటర్ మొర్టయిొంచినపుపడో , మర్ేదైనా
స్ొందరగధొంలల చికుకకుననపుపడో స్ొందరభ మర్టయద, వేళా పటళా పటటిొంచకుొండా
ఎపుపడుపడితే

అపుపడు

చినన

పిలలవటడివలె

వటర్చకత ఫో నులు

చేస్త ూ

ఉొండేవటణిీ. అయినా ఏమాతరొం విస్ుకోకకుొండా, వొంటనే స్హాయపడలేని
స్ొందర్టభలలల స్ునినతొంగ్ట స్మయొం కోరుతూ,

వీలు చికతకన వొంటనే

ఇదద ర్ల
చ ల ఎవర్ో ఒకరు ఫో ను చేస,ి విష్యొం గీహిొంచి నా స్ొందేహాలు తీర్చి
అవస్రమెైన స్లహాలు ఇచేివటరు. ఈ స్హకటరమయ లేకపో తే బహుశట ఈ
గీొంధానిన నేను ఎననటికీ
అతిశ్యోకతత కటదు.

పూర్చత చేయగలిగ్చ ఉొండేవటడిని కటదు. ఇదర

వటరు మా కుమారుడు, కోడలు. అొందుచేత వటర్చకత

ఆశ్రస్ుాలతయనే కృతజా తలు తలుపుకుొంటటనానను.
-- రచయిత
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కౌస్లాయ స్ుపరజార్టమా పూర్టా స్ొంధాయ పరవరత తే
ఉతిత ష్ఠ నరశటరూ
ద లా కరత వయమ్ దవ
ై మాహినకొం

శిీయః కటొంతాయ కళాయణ నిధ్యిే నిధ్యిేర్ధన
చ ాొం
శ్రీ వేొంకట నివటసటయ శ్రీనివటసటయ మొంగళొం |
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పీఠ్క
భారత వరే ము పుణయక్షేతారలకు, పవితర తీర్టధలకు నిలయము.
భారతీయ స్ొంస్కృతీ స్ొంపరదాయాలలల ఈ పుణయ క్షేతారలను దర్చవొంచటానికత చేసే
తీరథయాతరలకు ఆధాయతిమకొంగ్ట ఎొంతయ పటరముఖయత ఉొందర. అయితే, ఈ తీరథ
యాతరల వలల పరయోజనొం ఏమిటి ? అని అతి సటమానయ వివేకటనునొంచి
ఉదభవిొంచే పరథమ పరశ్న. స్ొందేహొం లేనిదే పరశ్న లేదు. పరశ్న లేనిదే
స్మాధానొం లేదు. స్మాధానొం లేనిదే స్ొందేహొం తీరదు. స్ొందేహొం తీరనిదే
జాానొం స్మకూరదు. తీరథ యాతరలు ఎొందుకు చేయాలి? అనేదర తపపకుొండా
తీరుికోవలసిన అటటవొంటి స్ొందేహమయ. కనుక అొందునుొంచి ఉదభవిొంచిన
పరశ్నకు స్మాధానొం అనివటరయొం.
నా తొండిగ్
ర టరయిన శ్రీమాన్ మతిత రుమల వేొంకట శ్రీనివటసటచారుయలు
గ్టరు తాను రచిొంచిన "శ్రీ మహాభారత వైజా ానిక స్మీక్ష" గీొంధ్ములల అరుునుని
తీరథ యాతర పరస్ొంగ స్ొందరభొంగ్ట కటశ్ర ఖొండ కటవయొంలలని --

“బిసరుహ ప్తర నేతరక కృపమతమరలిందు మరనిింగ్ యాడవే
మొసలులు,మీలుకరకటకమరల్, కమఠొంబరలు, వానికబరునే
అసదృశమైన మోక్ష ప్థమటిి విధ్ింబ సుమీ! తలింప్ మా
నస మగర తీరథ మాడని జ్నింబరలకు బహు బాహో తీరథమరల్.”
ఈ

పదయొం

ఉదహర్చొంచటొం దాార్ట, మానస్

భావయుకత ములు

కటని

తీరథయాతరలు కేవలము పరయాస్ మాతరములు, విహార యాతరల వొంటివి
మాతరమన
య ని తీర్టమనిొంచారు. 'ఆప ఏవ లలకః స్ృజాత్': ఆపస్ుాలు అనగ్ట
జలములు. ఈ

జలముల

చేతనే స్మస్త

లలకములు, శ్ర్ీరములు,

మానవులతయస్హా స్మస్త జీవులు స్ృజిొంపబడినవి. ఈ విధ్ొంగ్ట స్ాతహాగ్ట
స్ాచిమెన
ై
జీవులు ముఖయొంగ్ట క ొంత జాానస్ొంపనునలెైన మానవుల
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మనస్ులు, పూరాజనమ స్ొంసటకరముల వలననూ, అవిదయ, అసిమత, ర్టగ
దేాష్ అభనివేశ్ములు, కటమ, కోీధ్, లలభ, మోహ, మద, మతారములు అనే
అర్చష్డారా దో ష్ముల వలననూ పటపకరమ స్ొంపరకమెై అస్ుర్టకటీొంతము
లగుచుననవి. పర్చశుభరముగ్ట నునన ఇొంటియొందు దుముమ ధ్ూళి తనొంతట
తాను పడగ్ట ఏ విధ్ొంగ్ట శుభరొం చేస్ుకుొంటామో అదేవిధ్ొంగ్ట మలినాకటీొంత
మెైన మనస్ులను స్తకరమల దాార్ట పర్చశుదధ ొం చేస్ుకోవటొం కూడా
స్నామరుాలకు అొంతే అవస్రొం. 'తృతర తీతి తీరథ ొం' అనగ్ట తర్చొంపజేసద
ే ర తీరథ ొం
అని అరథ ొం. కనుక తీరథ దరవనొం దాార్టనే కలమష్మెైన మనస్ులను పర్చశుదధ ొం
చేయవచుినని

చపపబడిొందర.

అొందుకు

స్ూటియయిన

మారా మయ

తీరథ దరవనాలు.
"మనయిేవ మనుషటయణాొం కటరణొం బొంధ్ మోక్షయో " అని కదా
భగవదీా త పరమాణము. మనసే మనుష్ుయడు. ఆ మనసే ఇటట బొంధానికత, అటట
ఆ బొంధానునొంచి విడిపిొంచుకునే మోక్షానికత కూడా కటరణమెై ఉననదర.
"చొందరమా మనసో జాతా" అనే పురుష్స్ూకత మొంతరము దాార్ట మనస్ు
చొందురని వలల ఏరపడినదని తలుస్ుతననదర. ఆకలి అనే అగ్చనలల అననము అనే
సో మానిన వేయడొంవలన ఆ అగ్చనలల ఆహుతి అయిన అననము దాార్టనే
మనస్ు నిర్చమొంపబడుచుననదర. దీనికత "అననమయొం హి సౌమయ మనః" అనన
శుీతి పరమాణము. ఆ మనస్ు జలము వలెనే చొంచలమయి నిరొంతరమూ
కదులుతూ ఉొంటటొందర. విశ్ారూపదరవన స్మయొంలల అరుునుడొంతటి వటడే
"చొంచలొం హి మనః కృషటీ" అనటొం మనకు తలుస్ు. గొంగ, యమునా,
స్రస్ాతి, కృష్ీ , కటవేర్,చ

గ్ోదావర్చ మొదలెన
ై అనేక పుణయ నదీతీర్టథలను

దర్చవొంచటొం దాార్టను, వటటిలల స్ొంకలప పూరాకొంగ్ట సటననాలు ఆచర్చొంచటొం
దాార్టనూ, మనస్ులను నిరమలొం

చేస్ుకుని సిథరతాొం సటధరొంచి తదాార్ట
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పటపస్ొంచితాలను

క ొంతవరకు

తగ్చాొంచుక ని

మోక్షమార్టానికత

చేరువ

కటవచుిను.
అదేవిధ్ొంగ్ట మహరుేలు, ఈశ్ార్టొంశ్ స్ొంభూతులు ఎకకడకకడ
అవతర్చొంచియుొండిర్ో,

ఎకకడకకడ

స్మొంతర

పూరాకముగ్ట

దేవతాశ్కతత

పరతిషిాొంప బడియుననదో ఆ పరదేశ్ములనీన పుణయక్షేతారలుగ్ట పర్చగణిొంప
బడుచుననవి. ఆయా పరదేశటలకు మనొం భౌతికొంగ్ట చేరుక ని, విహర్చొంచి,
అకకడ ఆహారము భుజిొంచి,

జలమును సేవిొంచడొం దాార్ట మనస్ుకు

పరశటొంతత చేకూర్చ పుణయమారా ము స్ుగమొం అవుతుననదర. ఇదే తీరథదరవన
లక్షయమూ పరధాన పరయోజనమూనూ.
ఇక యాతర విష్యానికత వసేత , మానవ జీవితమయ ఒక యాతర. తలిల
గరభము

నుొండి

భూమి

మీద

పడినదర

వటహనముగ్ట చేస్ుకుని అొందులలని

మొదలు,

ఈ

శ్ర్ీరమును

జీవుడు పరయాణము సటగ్చస్త ూనే

ఉొంటాడు. ఆ పరయాణమయ భౌతిక జీవనొం. ఈ జీవనానికత ఒక రక్షణ, ఒక భదరత
అవస్రొం. కేవలము భౌతిక, లౌకతక, స్ొంపదతయ కూడిన వనరులు మాతరమయ ఈ
రక్షణను భదరతను కలిపొంచజాలవు. సౌఖయవొంతమెన
ై
లౌకతక జీవనానికత
ఆయుష్ుయ, ఆర్ోగయము, ఐశ్ారయము - ఈ మూడు పరధాన వనరులు. కటని,
అవే స్రాస్ాము కటవు. ఈశ్ార విభూతిగ్ట స్ొంపటరపిత ొంచిన ఈ వనరుల దాార్ట
ఈ

దేహానిన

స్తకరమలను

ఆచర్చొంచుటకు

మాతరమయ

నియోగ్చొంచవలసి

ఉొంటటొందర.
వేదాలలల ఆదరభౌతిక, ఆదర దవి
ై క, ఆధాయతిమక అని మూడు కోణాలు
స్ూచిొంచబడాుయి. మనొం పరతయక్షొంగ్ట (చూస్ుతనన) నివసిస్త ునన పృథరా ఆదర
భౌతికమెత
ై ,ే స్రాదేవతామొండలమెన
ై స్ూరయమొండలొం నుొండి "పర్ోక్ష పిరయ

ఇవహి దేవటః" పర్ోక్షొంగ్ట పరస్ర్చొంచేదర

ఆదరదవి
ై క శ్కతత. ఆ శ్కతతని ఆతమయొందు
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ఆవటహన పూరాకొంగ్ట అధరషా ొంి చుకుననదువలల

(అధర + ఆతమ = అధాయతమ)

ప ొందే భౌతిక సౌఖాయలు ఒక సిథతి. అయితే అొంతకొంటే అనేక ర్టట
ల ఆనొంద
దాయకమెన
ై సిథతి ప ొందటమయ జీవనలక్షయొంగ్ట చేస్ుకుననటల యితే అొందుకు
'తీరథ యాతరలు' అతిభదరమన
ెై స్ులభమెన
ై సో పటనాలని చపపవచుి.
'జాానొం, జాానేన పర్చపూరీత'ే అని మనొం విొంటూొంటాొం.

జాాన

స్ముపటరున ఈ శ్ర్ీరొంలల పటరణపరతిష్ా తయనే పటరరొంభమవుతుొందర జనిమొంచిన క దరద
క్షణాలకే శిశువు మాతృ స్థ నాయనినఅొందుకోవటొం ఇొందుకు ఒక

చకకని

ఉదాహరణ. ఈ జాానొం స్మకూర్ేద,ర నిలిచి ఉొండేదర శ్ర్ీరొంలల పటరణొం నిలిచి
ఉననొంతవరకే. కనుక జాాన స్ముపటరు న

ఎలాగ్త
ై ే జాానొంతయ పటరరొంభ

మౌతుొందో అటిా జాానొం మళీీ జాానొంతయనే పర్చపుష్ా మవుతూ ఉొంటటొందర. ఇదర
అొంతమొంటూ లేనటటవొంటి నిరొంతర పరకీయ
త . అొందుచేత జీవనయాతర భదరొంగ్ట
క నసటగ్టలొంటే

జీవితకటలొంలల

స్ొంపటదరొంచుకునన

క దరదపటటిదన
ై పపటిక,ీ దానిని తీరథ యాతరలతయ

జాానొం,

అదర

ఎొంత

మయళవిొంచటొం దాార్ట వరత మాన

జీవితానిన మర్చొంత జాానస్ొంపననొం చేస్ుకోవటానికేకటక జీవనుమకతతనికూడా
ప ొందవచుిను.
కటశి,గయ, బరహమకపటలొం వొంటి అతయొంత పుణయపరదశ్
ే ములను
కేవలొం దర్చవొంచటమయకటక, పితృ కటరయములు

నిరాహిొంచటొం దాార్ట మనొం

తర్చొంచటమయకటక, జనమకటరకులయిన మన పూర్ీాకులనుకూడా తర్చొంపజేయ
వచుిను. స్ూక్షమొంగ్ట ఇదే తీరథ యాతరల ఆవశ్యకత.
ఈ ఆవశ్యకతను గుర్చతొంచినవటర్ైనొందునే,

వటహనాలు లలయలలల

పడిపో యిే పరమాదాలకు ఆలవటలమెన
ై పరయాణాలకు, పటరణవటయువు లభయొం
కటని దురభరమెన
ై
పర్చసథ త
ి ులకు స్యితొం స్ొంసిదధమ,ెై వయోవృదుధలు, క దరద
మాసటల వయస్ునన శిశువులతయ కూడిన బృొందాలు, అతయొంత దురల భొంగ్ట
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పర్చగణిొంపబడే

అమరనాథ్, మానస్స్ర్ోవర్,

ముకతతనాథ్, యమునోతి,ర

గొంగ్ోతిర, కేదార్ నాథ్, బదర్చనాథ్, వొంటి యాతరలు చేపటిాన స్ొందర్టభలు
మనొం చూస్ుతనానొం.
శ్రీ క ొండూరు తులసీదాస్ు గ్టరు నాకు ఎొంతయ ఆతీమయులు. ఎనోన
స్ొంవతార్టలనుొండి స్ుపర్చచితులు. వటర్ే కటకుొండా వటర్చ కుటటొంబొంలలని
యావనమొందర ననున 'వటస్ుసటర్' అని పిలుస్ూ
త ఆతీమయతలలని మాధ్ుర్టయనిన
పొంచుతుొంటారు. జీవితొంలల కీమశిక్షణకు అతయొంత పటరధానయతనిచేి వయకతతగ్ట
వటరు ఎొందర్చకో ఆదరవవొంతులు.
వటరు కుొంటటొంబ స్భుయలతయ ఆధాయతిమక స్ొంసటకరములతయ

మానస్

భావయుకత ముగ్ట చేసన
ి ఈ హిమాలయ యాతర హృదయ పూరాకొంగ్ట
అభనొందరొంచదగ్చనదర. వటర్చచే రచిొంచబడి, ఫ టోలతయ కూడిన ‘మా తీరథ-విహార
యాతర’ గీొంధ్ొం, యాతరలు చేయాలనుకునేవటర్చకత కరదీపక
ి గ్టనేకటక, భావి
తర్టల వటర్చకత ఎొంతయ జాానదాయకొంగ్ట నిలుస్ుతొందని మనఃపూరాకొంగ్ట
విశ్ాసిస్త ునానను.
ఇదే ఉతాాహొంతయ వటరు మర్చనిన యాతరలు చేస,ి ఆ అనుభవటలతయ
మర్ొక గీొంధ్ొం వటరయాలని

నా ఆకటొంక్ష. అొందుకు అవస్రమెైన అనిన

వనరులు అవకటశటలు స్మకూర్టిలని ఈశ్ారుడిని పటరర్చదస్త ునానను. నా
అభపటరయాలను ఈ గీొంధ్ొంలల పీఠక
చ గ్ట చేయటొం నాకు దకతకన గ్ౌరవొంగ్ట
భావిస్ూ
త
ఈ విధ్ొంగ్ట నా భావటలను పదుగుర్చతయ పొంచుకునే అవకటశ్ొం
కలిపొంచినొందుకు వటర్చకత కృతజా తలు. --

 ఆచవరో వాసుదేవ
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M.Sc.,(NuclearPhysics)

హైదర్టబాద్ 500038

M.A.,Ph.D (Sanskrit) M.A.,Ph.D (Jyotisha)
Dy.Director (Computers) (Retd) NIMS, Hyderabad.
వోవసాథప్కులు,
శ్రీ వేద భారతి
మా పిరయ మితురలు శ్రీ క ొండూరు తులసీదాస్ గ్టరు రచిొంచిన "మా తీరథ
విహారయాతర" పుస్త కటనిన ఆసటొంతొం చదరవేను. వొంటనే దీనిపెై నా అభపటరయానిన
వయకత ొం చయాయలనిపిొంచిొందర. ఈ పుస్త కొం లలని రచనా శైలి ఒక చకకని నవలలా
సటగ్చొందని చపటపలి. ఎకకడా లలపొం కనిపిొంచలేదు. ఎకకడా విస్ుగనిపిొంచలేదు.
నిజానికత ఒకక పటటాలల ఈ పుస్త కొం చదవడొం పూరత యిొందర.
ఇొందులల ధ్ర్టమరధ కటమ మోక్షాలు అని పిలువబడే చతుర్చాధ్ పురుషటర్టధలకు
చొందరన విష్యాలు ఉనానయి. తీరథ యాతార భాగొం ధ్రమ మోక్షాలకు చొందరనదర కటగ్ట,
విహార యాతార భాగొం ధ్రమ కటమాలకు చొందరనదర గ్టనూ జమా ఖరుిలు, పదుదలు
అర్టధనికత చొందరనవి గ్టనూ ఉనానయి.
దీనిలలని విష్యొం దేవభూమి స్థ ల స్ొందరవనము. అదర తీరథ స్థలమెైనా
కటవచుి, లేక విహారస్థ లమెైనా కటవచుి. ఏదైనా, దేవభూమికత చాలా దూరొంలల ఉొండి,
ముఖయొంగ్ట ఆ పటరొంతొంతయ బొ తిత గ్ట పర్చచయొంలేని మనవొంటివటర్చకత, ఈ పుస్త కొం మొంచి
"మారా దర్చవ" గ్ట ఉపయోగ్చస్త ుొందర. ఇదర క్షేతర మహాతామయలను వర్చీొంచటానికత ఉదేదశిొంచ
బడిన గీొంధ్ొం కటదు. యాతరను స్ుకరొంగ్ట ఎటాల చేస్ుకోవటలి అనే అొంశటనిన మాతరమయ
దృషిాలల పెటా టకుని వటరసిన గీొంధ్ొం.
సటమానయొంగ్ట, మనకు తలియని పరదేశటనికత వళాీలొంటే ఒక బరుకు
ఉొంటటొందర.

అొందుకు

కటరణొం

స్ుదూరపటరొంత

యాతరలకు

ఎకుకవమొందర

వళల కపో వటానికత ఆ స్థ ల జాానము లేకపో వడమయ. కేవలొం ఆ కటరణొంగ్ట యాతరలు చేసే
విష్యొంలల ఉదాసీనొంగ్ట ఉననవటర్చని యాతరకు ఉనుమఖులుగ్ట చేయడొం యాతార
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మారా దర్చవ గీొంధ్ొం చేయవలసిన పరధాన అొంశ్ము. ఆ విధ్ొంగ్ట ఈ పుస్త కొం
ఎొంతయమొందరకత ఉతేరేరకొంగ్ట (Catalyst) పని చేస్త ుొందనడొంలల స్ొందేహొం లేదు.
యాతర చేదద ామని నిరీ యొం తీస్ుకునానక, ఎకకడకకడకు వళాీలి, అవి
ఎకకడకకడ ఉనానయి అనే వివర్టలు కటవలసి ఉొంటటొందర. తానూ

చేసిన యాతరల

వరకూ రచయిత ఆ వివర్టలనీన ఈ పుస్త కొంలల కళీకు కటిానటట
ల వివర్చొంచారు. అదే
విధ్ొంగ్ట యాతార స్మయొంలల ఎకకడకకడ ఏమయమి వస్తులు ఉనానయి, మనకు ఏదర
స్ర్చపో వచుిను, అనే అొంశటలు కూడా ఈ పుస్త కొంలల చకకగ్ట స్పృశిొంచారు.
ఇక

యాతర

మధ్యొంలల

ఊహిొంచని

అవర్ోధాలు/ఆపదలు

వసేత ,

వటటిని

అధరగమిొంచే విధానాలను తలుపటొం దాార్ట ఒక స్ొంరక్షకుని బాధ్యతను కూడా ఈ
పుస్త కొం నరవేర్చిొందర.
యాతర మొతత ొం మీద ఆర్చధక వనరులపెై స్ొంయమనొం పటటిొంచే విధ్ొంగ్ట
మానసిక సిథతిని కలిపొంచడొందాార్ట ఒక స్ుశిక్షితుడైన యాతిరకునిగ్ట తర్ీైదు
ఇస్ుతననటట
ల గ్ట కూడా ఈ గీొంధ్ొం ఉపకర్చసత ో ొందర. ఇటట
ల అనేక కోణాలలల, యాతర
చయాయలనే స్ొంకలపొం చేయిొంచడొం లగ్టయతు, స్ుఖొంగ్ట ఇొంటికత చేర్ేవరకు
చేయిపటటాకుని నడిపిస్త ునన మారా దర్చవ ఈ పుస్త కొం. ఇొంత చకకని పుస్త కటనిన
మనొందర్చకీ అొందరొంచిన శ్రీ తులసీదాస్ గ్టర్చకత మా హృదయపూరాక అభనొందనలు,
అభవొందనములు కూడా.

డవ| రేమళ్ల అవధవనులు
శ్రీ వేద భారతి
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తీరథ యాతర
మొదటి అధాయయొం
ప్ూరారింగిం
ఆొంధ్రపద
ర శ్
ే పరభుతా పటఠశటల విదాయశటఖలల డిపూయటీ డర్
ై కారుగ్ట
2004

లల పదవీ విరమణ చేసిన తరువటత

ఆర్చధక పరయోజనాలు పూర్చతగ్ట

అొందటానికత, మిగ్చలిన బాధ్యతలను పూర్చత చేయటానికత ర్ొండు స్ొంవతార్టలు
పటిాొందర. అలా విశటీొంత కక్షయలల సిథరపడాుక తీరధ యాతరల గుర్చొంచి ఆలలచిొంచ
సటగ్టను. మొదటగ్ట స్ార్టష్ా ొంర లల

అొంతవరకూ దర్చవొంచకుొండా

ఉనన

క్షేతారలను, తీర్టథలను దర్చవొంచాము.
2008 స్ొంవతారొం జనవర్చలల ఒక పటరతఃకటలవేళ ఎొందుకో, దన
ై ొందరన
జీవితొం ఏ పరతయే కతా లేక నిసేత జొంగ్టనూ, అరధ రహితొంగ్టనూ తయచిొందర. ఏదన
ై ా
పరధానమెైన తీరథ యాతర చేదద ామా అనే ఆలలచన కలిగ్చొందర. ఆ ఆలలచనను నా
శ్రీమతితయ పొంచుకోగ్ట వొంటనే కటశ్ర యాతరకు మిొంచిన యాతర ఏముొంటటొందర
అకకడికే వళిల వదాదమా! అని స్ూచిొంచగ్ట చాలా స్ముచితొంగ్ట తయచిొందర.
అయితే ఎలాగూ అకకడివరకూ వళుతునానొం కనుక కేవలొం ఒక కటశ్ర తయనే
స్ర్చపట
ె ా కుొండా

ఆగ్టీ,

మధ్ుర,

డిలీల,

హర్చదాార్,

ర్చషక
ీ ేష్

అయోధ్య,

అలహాబాదు, గయ కూడా వళీటానికత స్ొంకలిపొంచాొం. తదనుగుణొంగ్ట
మార్చి ఒకటవ తీదీన బయలుదేర్చ పదానలుగవ తేదక
ీ త తిర్చగ్చ వచేిటటాగ్ట
ర్ొండు వటర్టలకు స్ర్చపో యిే కటరయకీమొం రూప ొందరొంచాను. ఆ స్మయొంలల మా
అననగ్టర్చ కుమారుడు చి| బిొంబాధ్ర్ ఈటీవీ తరఫున లకోనలల కమెర్టమన్ గ్ట
పనిచేస్త ునానడు. అతనిని స్ొంపరదరొంచగ్ట ఆగ్టీ, డిలీల, హర్చదాార్, అలహాబాదుల
పరయటనలలల మాకు స్హాయ పడవలసినదరగ్ట ఆయా నగర్టలలల పనిచేసే తన
25

స్హచరులను కోర్టడు. ముొందస్ుత ఏర్టపటటలల భాగొంగ్ట మొతత ొం యాతరకు
పరణాళిక సిదధొం చేస్ుకుని, ర్ల
ై ు పరయాణాలకు టికకటట
ల ర్చజరుా చేయిొంచాను.

ఆగాీ
ఆ పరణాళిక పటరతిపదరకగ్ట 2008 స్ొంవతారొం మార్చి ఒకటవ తేదీ
శ్నివటరొం ఉదయొం గొం.6.25 ని.లకు హైదర్టబాదు నుొండి ఆొందరపద
ర శ్
ే ఎక్ా
పెరస్ లల బయలుదేర్చ ఆ మరునాడు (2వ తేదీ ఆదరవటరొం) ఉదయొం గొం.5.20
ని.లకు

ఆగ్టీ కొంటోనమొంటట సేాష్నులల దరగ్టము. ర్టజేష్ అనే యువకుడు

సేాష్నులల వటహనొంతయ స్హా మాకు సటాగతొం పలికత నేరుగ్ట అతని బస్కు
తయడక కని వళాీడు. అకకడ సటననాలు ముగ్చొంచి ముొందుగ్ట తాజమహలుకు
వళాీము.
ఇదర ఆగ్టీ నగర్టనికత దక్షిణ దరశ్గ్ట మూడు కతలలమీటరల దూరొంలల
యమునానదర కుడి ఒడుున నిర్చమతమెై ఉననదర. స్ూర్ోయదయొంతయ పటరరొంభొంచి
స్ూర్టయస్త మయొం

వరకు

ఒకక

శుకీవటరొం

తపప

ఏ

ర్ోజన
ై ా

దీనిని

స్ొందర్చవొంచవచుి. పరవేశ్ రుస్ుములల స్ాదేశ్రయులకు విదేశ్రయులకు మధ్య
భార్ీ

వయతాయస్ముొంటటొందర.

పదహారు

స్ొంవతార్టల

దాటి

పెదదలుగ్ట

పర్చగణిొంపబడే (ఆ లలపు వటర్చకత ఉచితమయ) భారతీయులకు కేవలొం ఇరవై
రూపటయలు మాతరమయ కటగ్ట, ఆఫ్ఘ నిసటతన్, పటకతసత టన్, బొంగ్టలదేశ్, భూటాన్,
మాలీద వులు, నేపటల్, శ్రీలొంక, మయనామర్, థాయిలాొండ్ దేశటలకు చొందరన
పౌరులకు 510 రూపటయలు మిగతా విదేశ్రయులొందర్చకీ 750 రూపటయలు
వస్ూలు చేసత టరు. పుననమి ర్టతురలలల ర్టతిర గొం.8.30 ని.ల నుొండి 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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ఆగ్ేనయాసియా పటరొంతీయ స్హకటర స్ొంఘ్ొం (South

Asia

Association for Regional Cooperation – SAARC) లల పరస్త ుతొం
స్భుయలుగ్ట ఉనన ఆఫ్ఘ నిసటతన్, ఇొండియా పటకతసత టన్, బొంగ్టలదేశ్ భూటాన్,
మాలీద వులు, నేపటల్, శ్రీలొంక దేశటలు తమ దేశటలలల ఆర్చధక వటణిజయ పటర్చశటీమిక
అభవృదరధకత పరస్పరొం స్హకర్చొంచుకోవటొంతయ పటటట, ఆయా దేశటలకు చొందరన
చర్చత,ర నాగర్చకతలు, వివిధ్ కళలు, స్ొంస్కృతులను పర్చరక్షిొంచుకోవడొం ఈ
స్ొంఘ్ొం పరధాన లక్షాయలలల చేరిబడి ఉొందర. అొందుచేత, ఈ దేశటల పౌరులు ఏ
ఇతర దేశటలలల పరయటిొంచినా అపపటికత అమలులల నునన ఒపపొందొం మయరకు
ఏరపరచుకునన విధానానికత లలబడి వీటి పరవశ్
ే రుస్ుములు నిరీ యిొంచ
బడతాయి. ఈ సటర్క దేశటలే కటక వీటి ప రుగున ఉనన మయనామర్ (ఒకపపటి
బర్టమ) థాయిలాొండ్ దేశటలు ఇొంకట సటర్క లల స్భయతాొం లేనపపటికీ ఈ దేశటలకే
స్ొంబొంధరొంచిన ఒక ఉప ఆర్చధక స్మాఖయ The Bay of Bengal Initiative for
Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation – BIMSTEC)
లల స్భుయలెైనొందున ఆ దేశటల పౌరులకు కూడా ఇవే నియమాలు వర్చతొంపజేయ
బడాుయి.
ఆగ్టీలల నునన చార్చతారతమక కటా డాలనీన యునసో క
వటరస్తా స్ొంపదగ్ట గుర్చతొంపబడి భారత పరభుతా పుర్టవస్ుత

పరపొంచ
స్ర్ేాక్షణ

(Archeological Survey of Inida)అధీనొంలల పర్చరక్షిొంపబడుతూ నిరాహిొంప
బడుతునానయి. ఈ కటరణొం చేత వీటనినటికీ పటిష్ామన
ెై భదరతా ఏర్టపటట
ల
ఉనానయి. ఈ తాజమమహలుకు ఈ ఏర్టపటట
ల మర్చొంత పరతయే కొం.
టికటట
ల

తీస్ుకుని

భదరతా

వలయాలను

దాటటకుని

8

గొంటల వుతుొండగ్ట పరధాన పరవశ్
ే దాారొం దాటి లలపలకు పరవశి
ే ొంచాము.
కటా డొం యొకక పరతేయకతను, చర్చతన
ర ు వివర్చొంచటొంతయ పటటట సటహితయొం,
ఫో టోలు వికీయిొంచటొం, అవస్రమెన
ై స్ొందరవకులకు ఫో టోలు తీసి తక్షణమయ
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అవి అొందరొంచే గ్డ
ై ులు ఇకకడ ఉొంటారు. స్ొందరవకుల అవస్ర్టలు, శేీయస్ుా
ర్ీతాయ ఈ గ్ైడుల సేవలు వయవసీథకృతమెై ఉొండటొం వలల , ఇకకడ, వటర్చ ఆధరపతయొం
పరస్ుపటొంగ్ట కనబడుతుొందర. బయటినుొంచి వచిిన వటర్వర్న
ై ా ఈ కలాపటలు
చేస్త ుొంటే వీరు తీవరొంగ్ట పరతిఘ్టిసత టరు. మాతయ వచిిన ర్టజేష్ కు కూడా ఈ
పరతిఘ్టన ఎదుర్ైొందర. అకకడి విశేషటలను వివర్చస్త ూ మముమలను (మా
కమెర్టతయ) ఫో టోలు తీస్ుతొండగ్ట అతనిని మయము స్ాయొంగ్ట తచుికునన
బయటి గ్ైడుగ్ట ప రబడి అడుుకునానరు. అతను స్ాయొంగ్ట మీడియాకు
చొందరనవటడు కూడా కటవటొంతయ స్ొంబొంధరత అధరకటరులకు తన గుర్చతొంపును
నివేదరొంచి మముమలను తన కుటటొంబ అతిధ్ులుగ్ట వివర్చొంచి మర్ీ వటర్చ
అనుమతి ప ొందవలసి వచిిొందర.
అొంతవరకూ ఫో టోలు సినిమా లలలనూ చూడటమయ తపప ఆ సౌొందరయొం
పరతయక్షొంగ్ట చూడటొం అదే పరధ్మొం.
అొందుచేతనే కటబో లు, అలల ొంత దూరొం
నుొంచి

చూడగ్టనే

పరపొంచపు

అదుభతాలలల దీనికత ఎొందుకు సటథనొం
లభొంచిొందో

అరధ మెైొందర.

కటవటొంతయ దేశ్ విదేశ్ర పర్టయటకులతయ ఆ పటరొంతమొంతా రదీదగ్టనూ

ఆదరవటరొం
కళకళ

లాడుతూనూ ఉొందర.
ఈ పటరొంతొం విసీత రీ ొం 896.1 మీటరల ప డవు 300.84 మీటరల వడలుపతయ
మొతత ొం 2,69,512.72 చదరపు మీటరుల. అొందులల కటా డాలు నిర్టమణమెై ఉనన
పటరొంత వైశటలయొం 1,25,299.86 చదరపు మీటరుల. పరధాన పటరొంతానికత నలు
దరశ్లా నాలుగు మహా దాార్టలునానయి. ఇవి పేరుకే దాార్టలు. కటనీ
ఒకకకకటీ ఒక కకక భవనమయ. వీటిలల దక్షిణ దరకుకలల ఉననదర పరధాన పరవశ్
ే
28

దాార భవనొం. దీని ప డవు 41.2 మీటరుల వడలుప 34 ఎతు
త 23.07 మీటరుల.
ఈ పరవేశ్ దాార్టనికత ముొందు 'జిలౌఖానా' అనబడే స్ువిశటల పటరొంగణొంలల
పరవశి
ే సటతము. ఈ పటరొంగణానికత తిర్చగ్చ తూరుప, పశిిమ దరశ్లలల చేర్ోకటి పరవేశ్
మార్టాలునానయి. పశిిమ దరకుకలల నుననదర వటహనాలలల వచేివటర్చకత పరవేశ్
దాారొం. వటహనాలకు విశ్ీమ సటథనొం కూడా ఈ పటరొంగణమయ. మయము కూడా
వటహనొంలలనే వళిీనపపటికీ ఈ దాార్టనిన వటడుకోలేదు. కటరు పటర్చకొంగు
రుస్ుము చాల ఎకుకవట.. ఇతమిదధ ొంగ్ట గురుతలేదు. మాదర అదద వటహనొం.
డవ
ై రు ఎలాగూ వటహనొం వదేద ఉొంటాడు కనుక, స్ాలపమయ కటనీ, అధరకమయ
కటనీ, అదర ఎొంతయినా మనకు పటర్చకొంగు అవస్రొం లేదనానడు డవ
ై రు. తను
నిర్ీక్షిొంచే పరదేశటనిన చూపి, తూరుప వైపు వీదరలల నుొండి పటదచారులు
‘జిలౌఖానా’ లల పరవేశిొంచే పరవశ్
ే దాారొం భదరతా వలయొం వదద మముమలను
దరొంపి అతను వీడో కలు ప ొందాడు.
పరధాన

దాారొంలలనుొంచి

అస్లు

పటరొంగణొంలలకత

పరవశి
ే స్ూ
త నే

ఆవిష్కృతమయిేయ మనోహరమెైన దృశ్యొంతయ మనకు తలియకుొండానే ఒక
విధ్మెైన పులకతొంతకు లలనవుతాము. అలా మనొం నిలుచునన పరదశ
ే టనికత
ఎదురుగ్ట చేతికత అొందుతుొందా అననటట
ల ొండే, తాజమహలుకు మధ్య దూరొం
ముపటపవు కతలలమీటరు. మధ్యలల ర్ొండు భాగ్టలుగ్ట, నీరు చిమయమ ఫౌొంటేనలతయ
ప డవన
ై నీటి క లను. దీనిలల నీరు పరవహిస్త ుొందర కటని సిథరొంగ్ట ఉననటేల
కనబడుతుొందర .
ఈ నీటి క లనుకు ఇరు వైపులా తిర్చగ్చ ఒక కకకటీ 296.31 మీటరల
వడలుప, అొంతే ప డవుతయ ర్ొండేసి భాగ్టలుగ్ట ఉనన ఉదాయనవనొం. మొతత ొం
నాలుగు భాగ్టలుగ్ట ఉనన ఈ ఉదాయనవనానికత 'చార్ బాగ్' అని పేరు. ఈ
ఉదాయనవనొం లలని ర్ొండు భాగ్టలు వటటి మధ్యస్థ మెై ఉనన నీటి క లనులు,
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మొతత ొంగ్ట ఒకదాని క కటి అదద ొంలల
పరతిబిొంబొం వలె ఉొంటాయి. ఈ ర్ొండు
నీటి క లనుల భాగ్టలు, నాలుగు
ఉదాయనవన భాగ్టలు కలిసే చోట ర్ొండు
విశటలమెన
ై

అరుగులు

ఉనానయి.

వీటిపెై ఉనన ర్టతి బలల లపెై కూరుినే
పర్టయటకులు తాజమహల్ నేపథయొంలల ఫో టోలు దరగుతారు.
ఈ ఉదాయనవనాలకీ నేటి కోలనుకు మధ్యన మళీీ ఇరువైపులా
ఇరవయిేయసి అడుగుల వడలుపతయ తాజ్ మహల్ చేరుకోవటానికత పర్చశుభరమెైన
కటలిబాట. ఈ కటలిబాట దాార్ట తాజ్ మహలు వదద కు చేరుకుొంటాము.
పటదరక్షలు అకకడ వదరలిపెటా ాలి. విదేశ్రయులకు వటిా కటళీతయ నడిచే అలవటటట
ఉొండదు. అొందుచేత వటరు పటదరక్షలు విడిచే అవస్రొం లేకుొండా పటలసిాక్
స్ొంచులను ఇసటతరు. వటటిని పటదరక్షలపెన
ై ే కటళీకు

తొడుకుకొంటారు.

అకకడనుొంచి క నిన మెటకత
లల క 56.9 మీటరల చొపుపన ఉనన నలుచదరపు
పరదశ
ే టనికత చేరతాము. ఒక విధ్ొంగ్ట ఈ పరదశ్
ే ొం తాజమహలు పీఠొం అననమాట.
దీనికత నాలుగు మూలలా 5.65 మీటరల వటయస్ొంతయ ఒక కకకటీ 56.9 మీటరుల
ఎతు
త నన నాలుగు గ్ోపుర్టలు (Minarets) ఉొంటాయి. ఒకకకక గ్ోపురొం
మూడేసి భాగ్టలుగ్ట మధ్యలల ర్ొండేసి బాలకనీలతయ ఉొంటాయి. వటటి పెైకత
మెటల టొంటాయి కటనీ పరవేశ్ొం లేదు. మధ్యలల ఉనన తాజమహలు భవనొం
మాతరొం ఉలిల పటయ ఆకటరొంలల ఉొండే గ్ొడుగు (Dome) ఆకటరొంతయ ఉొంటటొందర.
స్ర్చగ్ా ట ఆ గ్ొడుగు కతీొందే పీఠొం గరభొంలలనునన గదరలల షటజహాన్, ముొంతాజుల
స్మాధ్ులు ఉనానయి. ఇక అకకడికత ఎవర్చకీ పరవేశ్ొం లేదు. ఈ కటా డొం పూర్చత
కటక మునుపు ఈ స్మాధ్ుల చుటూ
ా స్ారీ ొంతయ స్హా వివిధ్ లలహాలతయ చేసన
ి
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కమీమలతయ ఏర్టపటట చేసన
ి తర ఉొండేదట. అయితే ఇపుపడు దాని సటథనొంలల
పెైన ఉనన ఛతారనికత నిమనొంగ్టనునన పరదశ్
ే ొంలల ఏర్టపటట చేసన
ి లలహపు
చటారల చుటూ
ా పటలర్టతితయ నిర్చమతమెన
ై పిటాగ్ోడ వదద నిలబడి ఆ చటారల నుొంచి
స్మాధ్ులను దర్చవొంచాలి. ఈ పీఠటనికత స్మాొంతరొంగ్ట పశిిమ దరకుకన ఒక
పటరరథ నా మొందరరొం (మసీదు) ర్ొండో వైపున ఆొంటే తూరుపన 'జవటబ్' అనే మర్ో
కటా డొం ఉనానయి. పర్చకతొంచి చూసేత తపప ఈ ర్ొండిొంటి మధ్య నిర్టమణ
శైలిలలనునన తేడా తలియదు. ఇక ఈ కటా డానికత వనుక వప
ై ు ఆొంటే, ఉతత ర
దరకుకన యమునా నదర తూరుప దరకుకగ్ట పరవహిస్త ూ ఉొంటటొందర. తాజ్
మహలుకు స్మాొంతరొంగ్ట నదరకత ఆవల 'మెహతాబ్ బాగ్' అనే ఉదాయనవనొం
ఉననదర. అయితే ర్ొంటికీ నడుమనునన యమునను దాటటానికత ఏర్టపటేల వీ
లేవు. చుటూ
ా తిర్చగ్చ వళిల చూడవలసిననొంత పరతేయకత కూడా ఏమీ లేదు. తిర్చగ్చ
పరధాన దాారొం దగా రకు చేరుక ని, దానికత ఎడమవైపుగ్ట ఉనన భారత స్ొంస్కృతీ
పరదరవన శటలలల మయర్క
చ ొంత సేపు గడిపటము.
ఈ సౌధానిన ఒక మతానికత చొందరనదర గ్టనో లేదా మర్చొంత
అనుచితొంగ్ట ఒక మరుభూమి గ్టనో పేర్ొకొంటూ చేసే వివటదాస్పద వటయఖయలను
విస్మర్చొంచి ఆ సౌొందర్టయనిన మాతరమయ సటాగతిొంచి ఆసటాదరొంచటొంలలనే
మానవుని నిజమెన
ై ఆతమ సౌొందరయొం, స్ొంసటకరొం ఆవిష్కృతమవుతుొందర. ఈ
ఒకక స్ొంసటకర ఔననతయొం కటరణొంగ్టనే, పరపొంచ వటయపత ొంగ్ట పరభుతాాధరనత
ే లూ,
దేశటదరపతులు మొదలుకుని పటర్చశటీమిక అధరపతులు, వటణిజయ వటయపటర
వేతతలు ఏ రొంగ్టనికత చొందరన పరముఖులెన
ై ా ఈ దేశటనికత ర్టవటలిా వసేత , ఆగ్టీ
పరయటనకు క ొంత స్మయొం తపపకుొండా కేటాయిసటతరు. ఇక తాజమహలు
విష్యొం పరతేయకతొంచి చపపనే అకకరలేదు. ఇదర చూడకుొండా మిగతా

దేశ్ొం

ఎొంత పరయటిొంచినా అదర అస్ొంపూరీ ొం గ్టనే పర్చగణిొంపబడుతుొందర. మొతత ొం ఒక
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ర్ొండు గొంటలపటటే అయినా, జీవితాొంతొం గురుతొండిపో యిే మధ్ుర్టను భూతిని
మదరనిొండా నిొంపుకుని అకకడనుొండి నిష్్ేమిొంచాము.
అకకడనుొండి ఆగ్టీలల మర్ో పరధానమెన
ై చార్చతిక
ర కటా డొం ఆగ్టీ కోటకు
వళాలొం. ఇదర తాజమహలుకు కేవలొం ర్ొండు కతలలమీటరల దూరొంలల పూర్చతగ్ట
నైరుతిగ్ట కటక దక్షిణ పశిిమ దరశ్గ్ట ఉొందర. నలల టి అస్ొంఖాయకమెన
ై నలల టి
స్నన దో మలు మమమలిన చుటటాముటిా సటాగతొం పలికటయి.
ఈ దురా ొం పరధ్మొంగ్ట అకబరు
చకీవర్చతచే నిర్చమొంపబడినా తదుపర్చ కటలొంలల
ఆయన వటరస్ులెైన జహొంగ్ీర్, షటజహాన్,
ఔరొంగజేబులు
చేయటొంతయ

దీనిలల
పటటట

మారుపలు

అదనొంగ్ట

అనేక

మహళుీ ఇతర కటా డాలు నిర్చమొంచారు.
ఇొందులలని

అనిన

కటా డాలు

గటిా

ఎఱ్ఱ

ర్టతితయ

నిర్చమొంప

బడటొం

విశేష్ొం. ఒకటి 70 అడుగుల ఎతు
త మర్ొకటి 40 అడుగుల ఎతు
త తయ ర్ొండు
వరుస్ల పరహర్ీ గ్ోడల మధ్యన ఈ దురా ొం ఉననదర. ఈ గ్ోడల ప డవునా లలపల
ఒకటి వలుపల ఒకటి ర్ొండు లలతైన కొందకటలు ఉనానయి. ఆ ర్ోజులలల ఈ
కొందకటలలలని నీటిలల భయొంకరమెన
ై మొస్ళుీ ఉొండేవట. లలపలి కొందకొం
ఆనవటళుీ ఇపపటికీ ఉొండగ్ట వలుపలి కొందకొం మాతరొం పూడేిసి దానిపెై
రహదార్చ నిర్చమొంచారు. ఈ కోటకు ఉనన మొతత ొం నాలుగు దాార్టలలల ర్ొండు
శటశ్ాతొంగ్ట మూతపడగ్ట డిలీల గ్ేటట, లాహో రు గ్ేటట అనే ర్ొండు మాతరొం
వినియోగొంలల ఉనానయి. లాహో రు గ్ేటటనే 'అమర్ సిొంగ్ దాారొం’ అని కూడా
పిలుసటతరు. ఇదే పరధాన పరవశ్
ే దాారొం. భదరతా తనిఖీ కూడా ఇకకడే..
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ఈ దాార్టనికత ఈ పేరు ర్టవటానికత ఆస్కతతకరమెన
ై
కథ ఒకటి
పరచారొంలల ఉొందర. ఒకనాడు షటజహాన్ చకీవర్చత నిొండు స్భలల క లువై ఉొండగ్ట,
ఆ స్భలలనే ఉనన జోధ్పూర్ మహార్టజన
ై అమర్ సిొంగ్ ర్టథో డును షటజహాన్
కోశటధరకటర్చ స్లాబత్ ఖాన్ అవమానిొంచాడట. అొందుకు నిరస్నగ్ట స్భనుొంచి
నిష్్ేమిొంచిన అమర్ సిొంగును బొంధరొంచటానికత సెైనికులు వొంటపడగ్ట అమర్
సిొంగ్ తన గుఱ్ాఱనిన పరహర్ీ గ్ోడపెన
ై ుొంచి దూకతొంచే పరయతనొంలల గుఱ్ఱ ొం
విఫలమెై కొందకొంలల పడి మరణిొంచిొందట. ఆ స్ొంఘ్టన స్మృతయరథ ొం ఆ స్థ లొంలల
ఈ దాార్టనిన నిర్చమొంచి అకకడే అొందమెన
ై ఆ గుఱ్ఱ ొం విగీహానిన కూడా ఏర్టపటట
చేశటరు. ఈ దాారొంలల నుొంచి పరవశి
ే ొంచగ్టనే ఆకటటాకునేదర జహొంగ్ీర్ మహల్.
అకబరు కటలొం నాటినుొంచి ఔరొంగజీబు వరకూ అొందర్చకీ ఇదే ర్టజమహలు.
దీనిలల ర్టణులకు వటర్చ పర్చచార్చకలకు పరతేయకొంగ్ట 'రొంగ మహలు,'
పరజలతయ ముఖా ముఖీకత 'దరవటన్- ఎ -ఖాస్' అనే మర్ొక మొందరరొం ఉనానయి.
ఇవనీన దర్చవొంచాము. ఇవే కటక 'అొంగూర్ బాగ్', 'మచి భవన్', ర్టజ
వొంశ్రయుల క రకు పరతయే కొంగ్ట ఒక మసీదు, 'మోతీ మసీదు' అని మర్ొకటి,
అొంతఃపుర సీత ల
ై

క రకు 'నగ్ీనా' మసీదు, 'తఖ్తత - ఎ -జహొంగ్ీర్' అనే జహాగ్ీర్

సిొంహాస్నొం ఉొండే పరదశ్
ే ొం మొదలెన
ై వటటితయ పటటట ఇొంకట 'నౌబత్ ఖానా' 'శ్రష్
మహల్' 'జనానా' 'మీనా బజార్' వొంటివి కూడా కోటలల భాగమయ. దర్చవొంచ
దగ్చనవే.
ముఖయొంగ్ట పర్టయటకులను ఆకర్చేొంచేదర షటజహాను పరతయే కొంగ్ట ఏర్టపటట
చేస్ుకునన

‘ముస్మమన్ బుర్ు'. ఇదర మహలు యొకక తూరుప భాగొంలల

ఉననదర. ఈ బురుజు బాలకనీ నుొంచి తాజమహలు స్పష్ా ొంగ్ట కనబడుతుొందర.
ఇకకడనుొండి ఏకటొంతొంగ్ట తాజమలును తిలకతస్త ూ

మధ్ుర స్మృతులలల

మునిగ్చపో యిేవటడట. తన జీవితపు చివర్చ ర్ోజులలల క డుకైన ఔరొంగజేబుచే
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చరసటలలల బొంధరొంపబడి తన తుదర శటాస్ను కూడా ఇకకడే విడిచినటట
ల
చబుతారు.
ఆగ్టీ కోట నుొండి

'ఇతామదుదయదలా' అనే మర్ో చార్చతిరక పరదేశటనికత

వళాీము. జహొంగ్ీర్ భారయ నూరు హాను తన తొండిర మీర్టు ఘియాజ్ సటమరకటరథ ొం
నిర్చమొంచిన అొందమెన
ై కటా డొం. ఆగ్టీ కోట, తాజమహలు యమునా నదరకత
దక్షిణాన ఉొండగ్ట, ఇదర ఉతత ర వైపున ఉననదర. దీని స్ొందరవనతయ ఆగ్టీలల మా
పరయటన ముగ్చసిొందర.
ఉదయొం బరువన
ై అలాపహారొం తీస్ుకోవటొం వలల ఆకలి అొంతగ్ట
లేదు. అొందువలల భోజనాల పరమయయొం పెటా టకోకుొండా ఒకటిననర అవుతుొండగ్ట
ర్టజేష్ కు వీడో కలు చపిప అదే వటహనొంలల మధ్ురకు బయలుదేర్టము.

మధ్ుర

మధాయహనొం మూడు గొంటలకు మధ్ుర చేర్టము. పౌర్టణిక పటరశ్స్త యొం
ఉనన పుర్టతన పటా ణాలలల అతి ముఖయమెన
ై దర. శ్రీ కృష్ు
ీ ని ఆలయొంతయ పరసద
ి ధ .ర
భారతదేశ్ొంలల ఎనోన పుణయక్షేతారలు ఉననపపటికీ వటటిలల కేవలొం ఏడు అతయొంత
పుణయపరదమెైనవిగ్ట పుర్టణాలలల పేర్ొకన బడినటట
ల తలుస్ుతననదర. పరధానొంగ్ట
గరుడ పుర్టణొంలల ఇలా చపపబడిొందర.
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శలల| అయోధవో మధ్ురా మాయా కాశ్ర కాించీ హయవొంతికట
ప్ురీ దవారావతీ జ్ేఞయా ససప్ి త్
త వ మొక్షదవయకాః ||
వీటిలల మాయాపుర్చ పరస్త ుతొం ఉతత ర్టఖొండ్ ర్టష్ా ొంర లలనునన పరసిదధ
పుణయక్షేతొంర హార్చదాార్ గ్టనూ, 'అవొంతికట' మధ్యపరదేశ్ లలని ఉజు యిని గ్టనూ,
దాార్టవతీ పటా ణొం గుజర్టతు ర్టష్ా ొంర లలని దాారకట గ్టనూ గుర్చతొంపబడాుయి.
మిగతా నాలుగూ, అయోధ్య, మధ్ుర, కటశ్ర (ఉతత ర పరదశ్
ే ) కొంచి (తమిళనాడు)
సటధారణొంగ్ట తలిసినవే. తీవరవటదుల దాడుల నేపధ్యొంలల అతయొంత కటటాదరటా
మెైన భదరతల మధ్య ఈ దేవటలయొం రక్షణ దళాల ఆధీనొంలల ఉననదర.
అొందుచేత భదరతా తనిఖీలు కూడా ఆ సటథయిలల ఉొంటాయి. ఇవనీన పటటిస్త ూ
లలనికత వళాీము. గర్టభలయొంగ్ట చపపబడిన పరదశ్
ే ొం ఒక గదర లాొంటిద.ర శ్రీ
కృష్ు
ీ డు బలర్టముల విగీహాలునానయి.
చలల గ్టనుొండే ఈ గర్టభలయొంలలకత పరవేశ్ొంగ్టనే కరూపర చొందనాదర
స్ుగొంధాలతయ మనస్ు అనిరాచనీయమెన
ై పరశటొంతతకు లలనవుతుొందర. శలవు
దరనమయమో భకుతలతయ రదీదగ్ట ఉొండటొంతయ అకకడ ఎకుకవ సేపు గడపలేక
పో యాొం. అదే పటరొంగణొంలల ఉనన ఇతర దేవతా మూరుతలను సేవిొంచి బయటకు
వచాిొం. అకకడికత పదరహన
ే ు కతలలమీటరల దూరొంలల బృొందావనొం ఉొందర.
స్మయాభావొం వలల అకకడికత వళీలేదు.
శ్రీకృష్ు
ీ డు గ్ోపటలుడవటొం చేత ఈ పటా ణొంలల గ్ోవులు అధరకొంగ్ట
ఉొంటాయి. వటటిని ఇకకడ ఎవరూ బొంధరొంచరు. కటకప తే అవి విచిలవిడిగ్ట
వీధ్ులలల తిరుగుతూ

వటహనాల, పటదచారుల స్ొంచార్టనికత ఆటొంకొం

కలిగ్చొంచకుొండా వదురు వటసటలతయ దడులు కటిా వటటిలల వదరలి మయత వేసత టరు.
పటా ణమొంతా పటలు స్మృదరధగ్ట లభసటతయి. భార్ీ భాొండమలలల వటటిని కటచి
వికీయిసటతరు. పటల ఉతపతు
త లు కూడా విర్చవిగ్ట లభసటతయి. ఒక దుకటణొంలల
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తీపి పదార్టథలు, పటలు సేవిొంచి స్మయొం నాలుగుననర అవుతుొండగ్ట ర్ల
ై ేా
సేాష్నుకు చేరుక ని వటహనానిన విడుదల చేశటొం.
మధ్ురలల సటయొంతరొం గొం.05.10 ని.లకు బిలాస్పూర్ అమృతస్ర్
చతీత స్ ఘ్డ్ ఎక్ా పెరస్ లల డిలీలకత బయలు దేర్టలి. ర్ొండు గొంటలు ఆలస్యొం
కటరణొంగ్ట ర్టతిర గొం.7.45 ని.లకు చేరవలసినదర పదర గొంటలకు నిజాముదీదన్
సేాష్నుకు చేర్చొందర. బిొంబాధ్ర్ నియోగ్చొంచిన అతని సేనహితులు (వటరూ ETVకత
చొందరనవటర్ే) ఎపపటికపుపడు ఫో ను దాార్ట మా టలన
ై ు సిథతిని తలుస్ుకుొంటూ
ఉనానరు. అొంత ఆలస్యమెన
ై పపటిక,ీ శ్ీమ అనుకోకుొండా సేాష్నుకు వచిి
మముమలను కలిసి వొంటనే ఆటో ఒకటి మాటాలడి ఎకతకొంచారు. వటరు బైకు
మీద అనుస్ర్చొంచగ్ట నూయడిలీలకత చేర్టము. సేాష్ను ఎదురుగ్ట ఒక మధ్య తరగతి
లాడములల వస్తి వటర్ే మాటాలడి దరగబటిా మర్ీ వళాీరు. భోజనొం చేసి ఆ
మరునాటి డిలీల పరయటనకు అవస్రమయిన ఏర్టపటట అదే హో టలులల
మాటాలడి గదరలల సిథరపడేటపపటికత పననొండయిొందర.

డిల్లల
గత ర్టతిర స్ుఖమెన
ై నిదర లలపిొంచినపపటికీ, అవస్రొం ర్ీతాయ మూడవ
తేదీ వేకువనే లేచి తారగ్ట తయారయి మయము బస్ చేసన
ి లాడము కతీొందనే ఉనన
ర్సటార్ొంటటలల అలాపహారొం తీస్ుకుని టారవల్ ఏజొంటట స్ూచన మయరకు
స్మీపొంలల టూర్చస్ా ు బస్ుా బయలుదేర్ే పరదశ
ే టనికత వళాలొం. పర్టయటకులతయ
బస్ుా నిొండిొందర. పరయటన నిర్టాహకులు నియమిొంచిన గ్ైడు కూడా ఉనానరు.
8 గొంటలకు బస్ుా బయలు దేర్చొందర. దేశ్ొంలలని వివిధ్ పటరొంతాల నుొండి వచిిన
యువ జొంటలతయ పటటట క ొందరు మా వయస్ు వటరు కూడా ఉనానరు.
ముఖయొంగ్ట ఒక పదరహన
ే ు మొందర తలుగు వటర్చ బృొందొం ఉొందర. కర్ీొంనగర్,
వరొంగల్, నల్ాొండ జిలాలల తలొంగ్టణా ర్టష్ా ర స్మితి శేీణులకు చొందరన చోటా
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నాయకులు. శ్రీ కలాకుొంటల చొందరశేఖరర్టవు గ్టరు ఆ ర్ోజు తన పటరల మెొంటట
స్భయతాానికత ర్టజీనామా చేస్త ునానరు. ఆయనకు స్ొంఘీభావొంగ్ట వీరొంతా
డిలీలకత వచిినవటరు. మముమలను పర్చచయొం చేస్ుకుని స్ముచితమెన
ై
గ్ౌరవొం చూపటరు. పరయటన ఆదయొంతమూ స్రదాగ్ట చాలా స్ొందడి చేశటరు.
ఆయా పటరొంతాల గుర్చొంచి గ్ైడు వివర్చస్త ుొండగ్ట పరయటనలల ఎకుకవ
భాగొం

బస్ుాలలనుొండే

తిలకతొంచాము.

దర్చయాగొంజ్

పటరొంతొం

మీదుగ్ట

మహాతామగ్టొంధర మారా ొం గుొండా ఎరీకోట
స్మీపొం నుొంచి పరయాణిొంచి నపపటికీ
బస్ుాను అకకడ నిలపలేదు. ఆ ర్ోజు
సో మవటరొం శలవు కటరణొంగ్ట పరవేశ్ొం
ఉొండదట. మొదట జవహర్టలల్ నహర
ూ
సటమరకొం శటొంతివనొం అకకడనుొండి ఆ స్మీపొం లలని మహాతుమని సటమరకొం
ర్టజ్ ఘ్ాటటకు చేర్టము. అకకడనుొంచి పటరల మెొంటట భవనొం వదద కు చేర్టము.
ఆ

మారా ొంలలనే

సో నియా

గ్టొంధీ

నివటస్ము,

AICC

కటర్టయలయొం,

హేమామాలిని మొదలెన
ై పరముఖ పటరల మెొంటట స్భుయల నివటసటలు ఉనానయి.
పటరల మెొంటట స్మావేశటలు జరుగుతుననొందున చాలా దూర్టనేన బస్ుాను
నిలిపటరు. అయినా పటరల మెొంట్ భవన్, నారుత బాలకు, సౌత్ బాలకు, ర్టష్ా ప
ర తి
భవన్ మొదలెైనవి స్పష్ా ొంగ్టనే తిలకతొంచగలిగ్టము.
క ొంతసేపు అకకడ గడిపి ఇొండియా గ్ేటటకు చేర్టము. అమర్ జవటన్
జోయతిని దర్చవొంచి ఫో టోలు తీస్ుకుని మర్చక ొంతసేపు గడపగ్ట భోజన
స్మయమయిొందర. మామూలుగ్ట పరయటన నిర్టాహకులు వటర్చతయ అవగ్టహన
ఉనన హో టలుకు తీస్ుకువళతారు. మన తలొంగ్టణా మితురలు అలా వీలేలదని
పటటాబటిా బస్ుాను నేరుగ్ట తమ నాయకుడు శ్రీ చొందరశఖ
ే ర ర్టవు గ్టరు
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నివటస్ముొండే తుగల కు ర్ోడుు లలని 13 నొంబరు ఇొంటికత మళిీొంచారు. బస్ుా
సిబబొందరతయ స్హా అొందులలని పర్టయటకులొందర్చకీ భోజనాలు అకకడే ఏర్టపటట
చేశటరు. నిజానికత అదర అయాచితొం. ఎవర్చకయినా ఎొంతయ క ొంత మొహమాటొం
ఉొంటటొందర కదా. అొందుకే మాతయ స్హా బస్ుా సిబబొందర, మిగతా పర్టయటకులు
ఎొంత స్ునినతొంగ్ట విముఖత చూపినా మా మనోభావటలను స్ర్చగ్ట అొంచనా
వేశటరు కటబో లు, స్ొంబొంధరొంచిన వటర్చకత తగు ముొందస్ుత స్మాచారొం
ఇచిినటట
ల నానరు, బస్ుా ఆగగ్టనే అకకడి వటరు బస్ుా లలపలి వచిి పరతి
ఒకకర్చనీ ఆహాానిొంచి సటదరొంగ్ట భోజనశటలకు తయడక కని వళాీరు. భోజనాలు
చేస్త ుననొంతసేపు కూడా చొంతనే ఉొండి పదార్టధలు సీాకర్చొంపజేశటరు. ఆ విధ్ొంగ్ట
ఉచితొంగ్ట వచిిొందర కదా అని దార్చన పో తూ భోజనొం చేశటమయ అనే భావన
ఎవర్చకీ

కలుగకుొండా

జాగీతత

తీస్ుకునన

స్మయొం

మధాయహనొం

వటర్చ

స్ొంసటకరొం

ఎొంతన
ై ా

అభనొందరొంచదగ్చనదర.
అపుపడు

ర్ొండుననర

అయిొందర.

శ్రీ

చొందరశేఖరర్టవు గ్టరు ర్టజీనామా స్మర్చపొంచి అపుపడే వచాిరు. మర్చక ొంత
సేపటోల మీడియా స్మావేశ్ొం జరుగబో తయొందర. తలుగు ఇతర జాతీయ చానళల కు
చొందరన

వటహనాలు,

పతిరకట

పరతినిధ్ులూ

పెదద

స్ొంఖయలల

అపపటికే

చేరుతుొండగ్ట, మాకు ఆతిథయమిచిిన వటర్చకత కృతజా తలు తలియజేసి తిర్చగ్చ
బయలుదేర్టము.
భోజనాొంతర పరయటనలల తిలకతొంచిన వటటిలల పరధానమెన
ై వటటిలల
కుతుబ్ మీనార్, ఇసటకన్ మొదలెైనవి ఉనానయి. ఆ మారా ొం లలనే అఖిల
భారత వద
ై య స్ొంస్థ , బహాయి విశటాసటనికత చొందరన లలటస్ మొందరరొం
కనబడతాయి. ఏ కటరణొం చేతనో ఈ లలటస్ మొందరరొం అపపటికే చాలా
ర్ోజులునుొంచే మూయబడి ఉననదర. అొందుచేత, లలనికత పరవశి
ే ొంచలేక పో యాొం.
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నేరుగ్ట కుతుబ్ మీనారుకు వళిల అకకడ క దరదసప
ే ు గడిపస్
ే ర్చకత స్మయొం
అయిదు గొంటలు దాటిొందర.
దేశ్ొంలలని పరతి ర్టష్ా ొంర లలనూ ఆయా ర్టష్ా ర స్ొంస్కృతీ సటొంపరదాయాలకు
చొందరన వివిధ్ హస్త కళలు, చేనేత, పటటా వస్త ై పర్చశ్ీమలకూ విశిష్ా మన
ెై సటథనొం
ఉొంటటొందర. ఈ ఉతపతు
త లను ఆదర్చొంచటొం అమమకటలను పో ర తాహిొంచటొం ఆయా
ర్టస్ట్ర పరభుతాాల బాధ్యత. వీటి అభవృదరధ కోస్ొం పరభుతా రొంగొంలల పరతయే కొంగ్ట
స్ొంస్థ లుొంటాయి .

ఆ ఉతపతు
త ల క నుగ్ోలుదారులలల అతయధరకులు ఆయా

ర్టషటారలకు వచేి పర్టయటకులే కనుక వీర్చని ఆకర్చేొంచే బాధ్యత ఆ ర్టష్ా ర పర్టయటక
అభవృదరధ స్ొంసటథ, వటర్చ నియొంతరణలల పరయటనలు నిరాహిొంచే పెవ
ై ట
ే ట పర్టయటక
స్ొంస్థ ల వటర్చద.ర దీనికత పరతిఫలొంగ్ట పర్టయటకులు చేసే క నుగ్ోళల పెై వీర్చకత క ొంత
కమీష్ను ఉొంటటొందర. ఈ కీమొంలల పరతి పరయటన మారా ొంలలనూ వటహనాలను
ఈ పరదరవన/వికీయ శటలల వదద కు తపపనిస్ర్చగ్ట తీస్ుకు వళాీలి. అయితే
వీటిని టూరు పటయకేజీలల పరయటిొంచే పటరొంతాల జాబితాలల పరతేయకొంగ్ట పేర్ొకనరు.
ఇొందులల

పర్టయటకుల

ఇషటాయిషటాలకు

తావు

లేదు.

వటటిలలనికత

వళీదలచుకోకపో తే బస్ుాలల ఉొండిపో వచేి తపప అస్లు అకకడకు తీస్ుకు
వళీటానినే పరశినొంచలేము. ఈ సటొంపరదాయానిన పటటిస్త ూ మా బస్ుాను
కూడా డిలీల ర్టషటారనికత చొందరన పరదరవన/వికీయ శటలకు తీస్ుకువళాీరు.
బహుశట పూర్టానుభవొం లేకపో వటొంవలల కటబో లు, మన తలొంగ్టణా
మితురలతయ ఇదర క ొంత వివటదాస్పదమెైొందర. దీనికత బదులుగ్ట వటరు సటామి
నార్టయణ్ మొందరరొం ఉనన అక్షరధాొం తీస్ుకు వళల వలసినదరగ్ట వతిత డి చేశటరు.
అయితే అదర టూరు పటయకేజీలల లేదని గటిాగ్ట తిరస్కర్చొంచి పరయటనను
అొంతటితయ ముగ్చొంచి ఒపపొందొం పరకటరొం సటయొంతరొం ఏడు గొంటలకు, ఉదయొం
బయలుదేర్చన పరదశ
ే టనికత చేర్టిరు.
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మా బస్ ఒక ర్టతిరకత మాతరమయ ఉొండటొంతయ ఆ ఉదయొం పరయటనకు
బయలుదేర్ే ముొందే గదర ఖాళీ చేయవలసి వచిిొందర. అయితే ఆ లాడిు
నిర్టాహకుడు, మా సటమాను భదరపరచటానికత, పరయటన నుొంచి తిర్చగ్చ వచాిక
సటననొం చేసి దుస్ుతలు మారుికోనటానికత అదనపు రుస్ుమయమీ లేకుొండా
అవకటశ్ొం కలిపొంచాడు. బస్ుా దరగ్న
చ వొంటనే లాడముకత చేరుక ని ఆ వస్ులు
బాటటను ఉపయోగ్చొంచుకునానము.
ఆ ర్టతిరకే హర్చదాారుకు మా పరయాణొం. మయము వళీవలసిన డిలీల
డేహాూదూను 4041 నొంబరు ముసో ార్ీ ఎక్ా పెరస్ ర్టతిర గొం.9.30ని. లకు
డిలీలలలని మర్ో సేాష్ను 'స్ర్టయ్ ర్ోహిలల ా' నుొంచి బయలు దేరుతుొందర.
నూయడిలీల సేాష్ను నుొంచి ఆ సేాష్ను స్ుమారు తొమిమదర కతలలమీటరులొంటటొందర.
ఒక ఆటో వయకతతని స్ొంపరతిొంచగ్ట పరయాణానికత అరగొంట లలపేననీ, ఎనిమిననరకు
బయలుదేర్చతే స్కటలొంలల సేాష్నుకు చేరిగలననీ, వొంద రూపటయలిమమనీ
అడిగ్టడు. స్ర్ేనని ఒపుప కునానను. అపుపడు స్మయొం ఏడుననర్ే
అయిొందర. అొంతసేపు వేచి ఉొండటానికత కూడా ఆతనూ ఒపుపకునానడు. ఆ
వయవధరలల ఆగ్టీ డిలీల పరయటనలలల తీసిన ఫో టోలతయ నిొండిపో యిన నా కమెర్ట
మెమర్ీ కటరుులలని స్మాచార్టనిన స్మీప ఇొంటర్నట్ షటపులల సీడమ మీదకు
మార్చపొంచుకుని చక చకట భోజనొం చేసి ఆటో ఎకటకము. నిర్ీీత స్మయానికత
ర్ైలు బయలుదేరటొం తయటే మా డిలీల పరయటన ముగ్చసిొందర.

హర్దవార్
4వ తేదీ మొంగళవటరొం. ఉదయొం గొం.5.45 ని.లకు హర్చదాారులల
దరగ్టము.ఆగ్టీ డిలీల లలల వలెనే ఇకకడ కూడా బిొంబాధ్ర్, మాకు స్హాయ
పడటానికత తన స్హచరుడిని నియోగ్చొంచాడు. అయితే అొంత వేకువనే అతను
సేాష్నుకు ర్టవలసిన అవస్రొం లేకుొండా మా గమనానిన ఫో ను దాార్ట
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తలుస్ుకుొంటూ, ఎపపటికపుపడు తగు స్ూచనలు ఇస్ూ
త
ఉనానడు. ఆ
కీమొంలల ర్ైలు దరగ్న
చ వొంటనే ఇచిిన మొదటి స్ూచన, సేాష్ను స్మీపొంలల
నునన ర్టజ్ డమలక్ా హో టలుకు వళీమని. అపపటికే స్ొంబొంధరొంచిన వటర్చతయ
మాటాలడి గదర ఏర్టపటట చేయటమయ కటక మాకు అవస్రమెన
ై అనిన స్లహాలూ,
స్ూచనలూ, స్హాయమూ అొందరొంచ వలసినదరగ్ట ఆ హో టలు వటర్చకత
చపిపయునానడు. వృతిత ర్ీతాయ అతను మీడియా ఉదో యగ్చ అయినపపటిక,ీ
సటథనికుడు. హో టలు వటర్చతయ మాటల స్ొందరభొంగ్ట అతను కటస్త సిథతిమొంతుడూ,
పలుకుబడి కలవటడుగ్ట అరధమయిొందర. ర్చక్షా ఒకటి మాటాలడుకుని హో టలుకు
చేర్టము. పర్చచయొం పూరత యి ర్చజిస్ా రులల నా వివర్టలు నమోదు చేస్ుకుని
గదర కేటాయిొంచారు. ఏ విధ్మెైన అడాానుా పుచుికోలేదు. గదరలల సిథరపడి
కటఫీ సేవిొంచి సటననాలు కూడా పూరత యాయక ర్చసెపేను వటర్చకత మా యాతార
పరణాళికలల

ర్ొండు

ర్ోజులు

కేటాయిొంచుకునానమనీ

ఆ

స్మయొంలల

వీలయిననిన పరదేశటలు దర్చవొంచటానికత స్ూచనలు కోరగ్ట ఈ ర్ోజువటర్ీ
యాతరలు నిరాహిొంచే పెవ
ై ట
ే ట స్ొంస్థ వటర్చ వివర్టలు తలియజేస,ి ఒక
కురీవటనిని మాతయ పొంపిొంచారు. అతను వొంటర్టగ్ట, స్మీపొంలలని ఆ యాతార
బస్ుాలు బయలుదేర్ే పరదశ
ే టనికత వళిల , ఉనన వటటిలల కటస్త అనుకూలమెైన
సీటల టనన బస్ుాలల కూరుినానము.
ఇదే అధాయయొంలల ఒక స్ొందరభొంలల పేర్ొకననటట
ల గరుడ పుర్టణొంలల
చపపబడిన భారత దేశ్ొంలల అతయొంత పరధాన పుణయక్షేతారలలల మాయాపుర్చ అని
పేరుగల ఈ హర్చదాారు కూడా ఒకటి. దీనికత గొంగ్టదాార్ అనే

పేరు కూడా

ఉొందర. నిజానికత గొంగ్టనదర ఇకకడే పటరరొంభొం కటలేదు. గొంగ్ోతిరకత ఎగువన
గ్ోముఖ్ వదద ఉదభవిొంచిన భాగ్ీరథర దేవపరయాగ వరకూ వచిి, కేదార
పరాతాలలల ఉదభవిొంచిన మొందాకతనీ, బదర్ీ నుొంచి వచిిన అలకనొందలతయ
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స్ొంగమిొంచి అకకడ నుొంచి గొంగ్ట నదరగ్ట పరసత టనొం పటరరొంభస్ుతొందర.

ఈ

దేవపరయాగ హర్చదాారుకు 30 కతలలమీటరల ఎగువన ఉనన ర్చషీకష్
ే కు కూడా
మర్ో 30 కతలలమీటరల ఎగువన ఉననదర. అొంటే హర్చదాారులల పరవశి
ే ొంచటానికత
పూరామయ స్ుమారు 60 కతలలమీటరుల గొంగ్ట నదరగ్టనే పిలువబడుతుననదర.
అయినా ఈ హర్చదాారుని మాతరమయ గొంగ్టదాారమని ఎొందుకు పెర్ొకొంటార్ో నా
పర్చశ్రలనకు అొందలేదు. ఏదర ఏమెైనా ఈ ర్చషక
ీ శూ
ే , హర్చదాారూ ర్ొండూ కూడా
పరతి హిొందువూ తపపనిస్ర్చగ్ట దర్చవొంచవలసిన పరసద
ి ధ పుణయ క్షేతారలు.
యాతిరకులతయ నిొండిన బస్ుా ఎనిమిదర గొంటలకు బయలుదేర్చ
ముొందుగ్ట మాయాదేవి ఆలయానికత వళిీొందర. పదక ొండవ శ్తాబాదనికత చొందరన
ఈ

దేవటలయొం

శ్కతత

పీఠటలనినటిలలకత

పుర్టతనమెన
ై దరగ్ట

చబుతారు.

అకకడనుొండి ఆనొందమాయి ఆశ్ీమానికత వళాీము. 1896-1982 మధ్య
జీవిొంచిన ఒక మహిళ తన బాలయొంలల బొంగ్టలీ వరీమాలలలని అచుిలు
హలులలూ ఒకే ఒకక ర్ోజులల అభయసిొంచటొం దాార్ట అసటధారణ పరజా ా
పటటవటలను పరదర్చవొంచి

తదనొంతర కటలొంలల ఆధాయతిమక పరవచనాలతయ

ఆనొందమాయిగ్ట పరసిదధ ర ప ొందరన నిరమలా స్ుొందర్చ. ఈమె బో ధ్నలకు శ్రీమతి
ఇొందరర్ట గ్టొంధీ, ఆమె తలిల

కమలా నహర
ూ
వొంటి వటరు ఎొందఱ్ో

పరభావితమెన
ై ారు. ఆశ్ీమొంలలనునన ఆమె స్మాధరని దర్చవొంచి శ్ీదధ ాొంజలి
ఘ్టిొంచి అకకడ నుొంచి ర్చషీకష్
ే పరయాణ మయాయము.

ర్ష్ీకేష్
హిమాలయాల పటదాల చొంత
శివటలిక్ పరాత శేణ
ీ ిలల ఉనన పరముఖ
పుణయక్షేతొంర ర్చషీకష్
ే . కేవలొం పుర్టతన
ఆలయాలే కటక అనేక ఆశ్ీమాలకు
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నలవులు. ఈ హర్చదాారూ, ర్చషేకశూ
ే . అటటవొంటి ఆశ్ీమాలలల ర్చషీకష్
ే
మారా ొంలల నునన స్పత ర్చే ఆశ్ీమొం పరధానమెన
ై దర. వశిష్ా కశ్యపటదరగ్ట అతిర,
విశటామితర, జమదగ్చన, భరదాాజ గ్ౌతమ మహరుేలు తపస్ుాలు ఆచర్చొంచి
అనేక యజాాలు, యాగ్టలు చేసిన పరదశ్
ే ొంగ్ట చపపబడిొందర. ఇకకడ గొంగ్టనదర
ఏడు పటయలుగ్ట పరవహిొంచటొం చూసటతము. మధాయహనొం పననొండు గొంటలకు
ర్చషక
ీ ేష్ చేర్టము.
గొంగ్టనదరకత ఇరువప
ై ులా స్ుమారు నాలుగ్ేసి చదరపు కతలలమీటరల
పర్చధల
ర ల

విస్త ర్చొంచి ఉొంటటొందర. నదరని దాటటానికత ఉనన ర్ొండు పరధాన

వొంతనలు ఒకటి ర్టొం ఝూలా, ర్ొండవదర లక్షమణ ఝూలా. పటా ణానికత చర్ొక
చివర్ట ఉొంటాయి. వీటికత ఏ విధ్మెైన స్త ొంభాలూ ఉొండవు. ఇరు ఒడుులపెై
నునన భార్ీ స్త ొంభాలపెై నుొంచి వేల
ర ాడే తారళీ ఆధారొంగ్ట ఏరపర్చచిన బాట
కేవలొం కటలి నడకకు దరాచకీ వటహనాలకు మాతరమయ పర్చమితొం. అొందుచేత,
ఒక పరదేశ్ొంలల బస్ుా దరగ్చపో యాొం. నదరకత ఇవతలవప
ై ు ఉనన శ్రీ స్చాి
అఖిలేశ్ార్

మహాదేవుని

మొందరరొం

మొదలెైనవి దర్చవొంచి, కటలినడకన లక్షమణ
ఝూలా మీదుగ్ట నదరని దాటి అవతలి
ఒడుుకు

వళాీము.

అకకడ

ఆలయాలలల పరముఖొంగ్ట
పదమూడు
సటనువుపెై
ఆలయొం.

చపుపకోదగా దర

అొంతస్ుతలతయ
నిర్చమతమెన
ై

ఉనన
పరాత

తరయొంబకేశ్ార

అతయొంత ఆకరేణయ
ీ ొంగ్ట ఉొంటటొందర. ఆశ్ీమాలలల పరధానమెన
ై దర

శివటనొంద ఆశ్ీమొం. యాతిరకులు

బస్ చేయటానికత దీనిలల వస్తి సౌకరయొం

కూడా ఉొందర. ఈ పటరొంతొంలలనే ఉతత ర్టఖొండ్ ర్టష్ా ర పరభుతా గర్టాల్ మొండల
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వికటస్ నిగొంకు చొందరన వస్ుత పరదరవన/వికీయశటల కూడా ఉననదర. దీనిలల
క నిన రుదారక్షలు, ఒక పూస్ల హారొం క నుగ్ోలు చేసటము.
అకకడనుొంచి జీపులలలను, ఆటోలలలనూ బృొందాల వటర్ీగ్ట ర్టొం ఝూలా
పటరొంతానికత వళాీము. అకకడఉనన తిరవేణీ ఘ్ాటటలల యాతిరకులు

గొంగ్ట

నదరలల పుణయ సటననాలు చేసత టరు. స్మీపొంలల గ్ీతా మొందరర్ ఆశ్ీమొం, మర్ో
దేవటలయొం ఉనానయి. ఇవనీన తిలకతొంచి 'చోటవ
ి టలా' హో టలులల భోజనొం చేసి
ఈ సటర్చ పడవలల నదరని దాటి అకకడ

నిర్ీక్షిస్త ునన బసెాకతక సటయొంతరొం

అయిదు గొంటలకు తిర్చగ్చ హర్చదాారు చేర్టము. ఈ చరణొంలల భారత మొందరర్,
వైషీ ో దేవీ మొందరర్ మొదలెైన వటటికత తీస్ుకు వళాీరు. జమూమ కటశ్రమరులలని
వైషీ ో దేవీ ఆలయానికత ఇదర పరతీక. బహుళ అొంతస్ుతలతయ ఉొంటటొందర.
మయము ర్చషీకష్
ే
లలని నడకతయ శ్కతత హీనులమవటొంతయ తయటి
పరయాణీకులలల

శ్కతత

ఉననవటరు

వళిల

తిర్చగ్చ

వచేివరకూ

పర్చమతమయాయొం.

బస్ుాకే

తిర్చగ్చ

బస్ుా

బయలుదేర్టక గొంగ్ట నదరకత స్మీపొంలల
బస్ుా

దరగ్చ

తిలకతొంచటానికత

హారతి

కటరయకీమొం

హర్చ-కత-పౌడమ

కత

అభముఖొంగ్ట నదరకత అవతలి వైపున
అనువన
ై

స్థ లొం

చూస్ుకుని

ఆసీనులమయాయొం. ఆరు గొంటలకు కటరయకీమొం మొదలెైొందర.
"జయ జగదీశ్ హర్ే..." అనే హారతి గ్ీతొం మార్ోరోగుతుొండగ్ట
స్ుశిక్షితులెైన వయకుతలు అనేక దీపటలతయ కూడిన బరువైన పర్చకర్టనిన
స్ొంగ్ీతానికత అనుగుణొంగ్ట లయబదధ ొంగ్ట తిరపుపతూ చేసే వినాయసటలు హృదయొంగ్ట
ఉొండి చూపరులకు భకతతపటరవశ్యొం కలిగ్చస్త ుొందర. ఆ కటరయకీమొం ముగ్చసటక
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వొంతన మీదుగ్ట గొంగ్ట నదరని దాటి భోజనొం చేసి హో టలు గదరకత చేరుక ని
స్ొంతృపిత కరమెైన ఆ ర్ోజును ముగ్చొంచాము.
5వ తేదీ బుధ్వటరొం. హర్చదాారులల దరవనీయ స్థ లాలనినటినీ కతీతొం
ర్ోజు బస్ుా వటర్చ టూరు పటయకేజీలలనే చూసేశటము. వటటిని మినహాయిొంచి
ఈర్ోజు మయము

స్ాయొంగ్ట

కటరయకీమానిన

రూప ొందరొంచుకునానము.

ఇొందుకోస్మని హో టలు వటరు నాలుగు వొందలకు ఆటో ఒకటి మాటాలడి సిదధొం
చేశటరు. ఎనిమిదర గొంటలకు బయలుదేర్చ ముొందుగ్ట ర్టొందేవ్ బాబా
నిరాహిస్త ునన పతొంజలి యోగ పీఠటనికత వళాలొం. అకకడ నుొంచి నీల పరాత
శిఖరొంపెై నునన చొండమ దేవి ఆలయానికత వళాలొం. ఇకకడ కీీస్త ు శ్కొం ఎనిమిదవ
శ్తాబద ొంలల ఆదర శ్ొంకర్టచారుయలవటరు, ఈ అమమవటర్చ
పరతిషిాొంచగ్ట 1929వ స్ొంవతారొంలల

మూల విర్టటటాను

అపపటి కటశ్రమరు ర్టజు స్ుచత్ సిొంగ్

పరస్త ుత ఆలయానిన నిర్చమొంచాడట. ఆలయొం చిననదన
ై ా మనోహరొంగ్ట ఉననదర.
పరకకనే, అొంజనా స్మయతుడన
ై హనుమొంతుని ఆలయొం ఉననదర. ఈ నీల
పరాత శిఖరొం చేరుకోవటానికత మూడు కతలలమీటరల కటలిబాట ఉననదర. కటని
ఎకుకవమొందర భకుతలు క ొండ దరగువన గ్ౌర్ీ శ్ొంకర్ ఆలయొం వదద నుననఒక
సేాష్ను నుొండి ర్ోప్ కటరులల వళిల వసటతరు. గొంగ్ట నదరకత మర్ోవప
ై ున హర్చదాారు
పటా ణొంలల, మానసటదేవి మొందరరొం ఉనన మర్ొక చినన గుటా కు కూడా
ఇటటవొంటి

సౌకరయొం

ఉొండటొంతయ

భకుతలొందరూ

సటధారణొంగ్ట

ర్ొండు

ఆలయాలను దర్చవసటతరు కనుక, మొదట దర్చవొంచిన ఆలయొం వదద నే ర్ొండవ
దానికత కూడా ర్టనూ పో నూ టికటట
ల తీస్ుకునే స్దుపటయొం కలిపొంచారు.
తదాార్ట ర్ొండు సటరుల లెైనులల నిలబడి టికటట
ల తీస్ుకునే శ్ీమ తొలగ్చొంచారు. ఆ
మయరకు రుస్ుములల ర్టయితీ కూడా ఉననదర.
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ర్ొంటికీ కలిపి టికటట
ల తీస్ుకుని పెైకత వళాీము. అమమ వటర్చని ,
హనుమొంతుని దర్చవొంచి క ొండ దరగ్చ భోజనొం చేసి మానసటదేవి ఆలయానికత
వళాీము. నాలుగ్చొంటికలాల పరయటన కటరయకీమొం ముగ్చొంచుకుని గదరకత తిర్చగ్చ
వచాిము. క దరద సేపు సేద తీర్చ మళీీ హర్చ-కత-పౌడికత చేర్టము. ఈసటర్చ హారతి
జర్చగ్ే ఒడుు వప
ై ు నుొంచి కటరయకీమొం తిలకతొంచాము. తదనొంతరొం, అకకడ ఉనన
మిగతా ఆలయాలను దర్చవొంచి, రదీదగ్ట నునన స్ననని వీధ్ులగుొండా
కటలినడకన హో టలు చేరుకునానము. హో టలు ఖాళీ చేయవలసిన స్మయొం
ఆస్ననమయిొందర. బిలుల ఎొంత అయిొందని అడుగగ్ట, ఏమీ ఇవానవస్రొం
లేదనానరు. నేను ఊహిొంచని ఈ స్మాధానొం చాలా ఇబబొందర పెటా ొంి దర. 'ననున
ఇకకడకు పొంపినవటరు చలిల ొంచార్ట?" అని అడిగ్టను. లేదనానరు. 'మర్చ
ఎవరూ చలిల ొంచకుొండా మయము ఉచితొంగ్ట ఎలా ఉొంటాము" అొంటూ, ననున
ఇకకడకు చేర్చిన అజాాత వయకతతకత (బిొంబాధ్ర్ సేనహితుడు) ఫో ను చేసి
కృతజా తలు చబుతూ అస్లు విష్యొం అతనినే అడిగ్టను. "స్ర్ే! నేను వటర్చతయ
మాటాలడుతాను" అనానడు. మరుక్షణొం హో టలు ఫో ను మోరగ్చొందర. హో టలు
ఉదో యగ్చ స్ొంభాష్ణ పూర్చత చేస,ి ఫో ను మూసేస్త ూ నావప
ై ు చూసి "స్ర్ే! మీకు
తయచినదేదో ఇవాొండి" అనానడు. ఇబబొందర క ొంత స్డలిొందర. బో రుు మీద వటరసి
ఉనన రుస్ుము వివర్టలు పర్చశ్రలిొంచాను. మయమునన గదరకత ర్ోజుకు అదద
ఎనిమిదర వొందలు. అొంటే ర్ొండు ర్ోజులకు పదహారు వొందలవుతుొందర.
పదానలుగు వొందలు అతని చేతిలల పెటా ాను. లెకకబటిా, ఆరు వొందలు తిర్చగ్చ
ఇచేిసటడు. కృతజా తలు మినహా మర్ేమీ చపపవలసిన అవస్రొం ర్టలేదు. ర్టతిర
గొం.8.35ని.లకు బయలు దేరవలసిన డహాూ డూన్ వటరణాసి 4266 నొంబరు
జనతా ఎక్ా పెరస్ లల లకోనకు వళీటానికత సేాష్నుకు చేర్టము.
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ఈ టరయిను దేహాూడూను నుొండి ర్టవలసి ఉననపపటిక,ీ హర్చదాారు
నుొంచి ర్ొండు సీల పరు కోచలు జత చేసత టరు. ఆ కోచలు మర్ో పటలటటఫటరొం మీద
అపపటికే సిదధొంగ్ట ఉనానయి. పో రారు స్హాయొంతయ మాకు కేటాయిొంచబడిన
బరుతలలల కుదురుకునానము. ఎొంతగ్ట అలిసిపో యి ఉనానమొంటే, పరధాన
టరయిను ఎపుపడు వచిిొందో , ఈ కోచలు దానికత ఎపుపడు తగ్చలిొంచార్ో కూడా
తలియనొంతగ్ట నిదరపో యాము. టికటల తనిఖీ కోస్ొం టీటీయి తటిా లేపస్
ె ర్చకత
ర్ైలు వేగొంగ్ట వళుతుననదర.
మరునాడు నిర్ీీత స్మయానికత అరగొంట ఆలస్యొంగ్ట లకోనకు
చేర్టము. బిొంబాధ్ర్ వటహనొంతయ స్హా సేాష్నుకు వచిి తన నివటసటనికత
తయడక కని వళాీడు. ఆ ర్ోజు మహాశివర్టతిర పరాదరనొం. ఉపవటస్ొం ఉొందామని
నిశ్ియిొంచుకునానొం. అొందుచేత ఫలహారొం, భోజనాల పరస్కతత లేదు. సటననాలు
చేస,ి

తను

ఏర్టపటట

చేసిన

వటహనొంలల

పదరననరకు

అయోధ్యకు

బయలుదేర్టము. స్ుమారు నూటముపైయి కతలలమీటరుల పరయాణిొంచి ఒొంటి
గొంట అవుతుొండగ్ట అయోధ్య చేర్టము.
నిరీ యిొంచిన పరదేశ్ొంలల మా ర్టకకై నిర్ీక్షస్
ి త ునన బిొంబాధ్ర్ సేనహితుని
గుర్చతొంచి పర్చచయొం చేస్ుకోగ్ట అతను మా వటహనొంలల ఎకతక నేరుగ్ట ర్టమ
మొందరర్టనికత

తీస్ుకువళాీడు.

స్ుమారు

ఒక

కతలలమీటరు

దూరొం

కటటాదరటామెైన అనేక రక్షణ వలయాలను దాటటకుొంటూ విగీహాలుొంచిన
పటరొంతానికత చేరుకునానొం. దాదాపు పదర పననొండు మీటరల దూరొం నుొంచే
విగీహాలను దర్చవొంచాలి. అకకడ ఉనన పూజార్చ భకుతలకు తీరథ ొం మాతరమయ
ఇసటతరు తపప, టలొంకటయలు మొదలెైనవి స్మర్చపొంచటొం, పరసటద వితరణ కటనీ
ఉొండవు. ఈ నియమాలనినటినీ శిరసటవహిస్త ూ దరవనొం చేస్ుకునానము.
బయటకు వచిి దశ్రథ మహాలుగ్ట చపపబడుతునన పుర్టతన భవనొం,
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అొందులల రమణీయమెన
ై వివిధ్ దేవతా మూరుతలను తిలకతొంచి, స్మృదరధగ్ట
పరవహిస్త ునన స్రయూ నదీ తీర్టనికత వళాీము. ఆ నదరపెై ఉనన ర్ోడుు వొంతన
స్ుొందరముగ్ట ఉననదర. దాని కతీొంద సటనన ఘ్ాటటలునానయి. మార్చున
సటననమాచర్చొంచి

అకకడ

క దరద

సేపు

కూరుినానము.

భదారచలొంలల

అపుదేపుడో పదరహన
ే ు స్ొంవతార్టల కతీతొం ఇలాగ్ే గ్ోదావర్చ గటటాన కూరుినన
స్ొందరభొం జా పకత
ిత ర్టగ్ట అదే అనుభూతికత లలనయాయను. ర్ొండూ కూడా
శ్రీర్టమచొందురని క్షేతారలే కటవటొం విశేష్ొం. అకకడకు స్మీపొంలల నునన
పుర్టతన శివటలయొంలల, ముొందుగ్ట విఘననశ్ారునికత పూజ చేసి తరువటత
ఈశ్ారునికత అభషేక పూజలు స్మర్చపొంచాొం. అకకడ నుొంచి, భవిష్యతు
త లల
ర్టమునికత నిర్చమొంప తలపెటా న
ి ఆలయ నిర్టమణానికత ఏర్టపటట
ల జరుగుతునన
పటరొంగణానికత వళాీము.
ఆలయానికత అవస్రమెన
ై ర్టతి స్త ొంభాలు, దూలాలు, పెై కపుపకు
పలకలు మొదలుకుని పరవేశ్ దాారొంతయ స్హా స్రాొం సిదధొం చేసి ఉొంచబడాుయి.
అతయొంత కళాతమకొంగ్ట ఉనన వటటిననినటినీ ఆస్కతతగ్ట తిలకతొంచాము. ఆలయొం
పూర్చత స్ారూపొం కూడా నమూనా రూపొంలల ఏర్టపటట చేయబడి ఉొందర.

ఇకకడితయ మా అయోధ్య యాతర కూడా పూరత యిొందర. మాతయ ఉనన
బిొంబాధ్ర్ సేనహితునితయ కలిసి టీ సేవిొంచి అతని వీడో కలు తీస్ుకుని
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అయిదుననరకు తిరుగు పరయాణమయాయొం. నగరొంలల పరవశి
ే ొంచాక టారఫిక్ రదీద
కటరణొంగ్ట ఈ సటర్చ పరయాణొం నాలుగు గొంటలకు పెైగ్టనే పటిాొందర. బిొంబాధ్ర్
నివటసటనికత చేర్ట
ే పపటికత తొమిమదరననర దాటిొందర.

వారణవసి
7వ తేదీ శుకీవటరొం ఉదయొం ఏడు గొంటలకు లకోన వటరణాసి ఇొంటర్
సిటీ ఎక్ా పెరస్ లల బయలుదేర్చ మధాయహనొం ఒకటిననరకు వటరణాసిలల
దరగ్టము.

వొంద

రూపటయలకు

ఆటో

మాటాలడుకుని

బొంగ్టలీ

టోలా

గలీల లలనునన ఆొంధారశ్ీమానికత చేరుకోగ్ట అకకడ గదులు ఖాళీ లేవని చపటపరు..
పరకకనే ఉనన అననపూర్టీ యాతీరనివటస్ లల ర్ొండవ అొంతస్ుతలల ఒక
గదర లభొంచిొందర. దానిలల చేర్ప
చ ో యాము. దీని అధరపతి విజయనగర్టనికత
చొందరన శ్రీ నరస్యయగ్టరు. అపుడపుడు స్తీస్మయతొంగ్ట కటశ్రకత

వచిి

పో తుొంటారు. అలా వటరు. వచిిన స్మయొంలలనే మయమూ వళీటొంతయ వటర్చ
పర్చచయొం కూడా కలిగ్చొందర. సటథనికొంగ్ట ఉొంటూ

నిరాహణ చూసేవటరు

విజయవటడకు చొందరన శ్రీ ర్టొంబాబుగ్టరు. ఇదద రూ యువకులు, ఉతత ములు
మొంచి స్ొంసటకరవొంతులు. (ఈ యాతర తరువటత మర్ో ర్ొండు సటరుల కటశ్ర
వళిీనపుడు కూడా ఇకకడే బస్ చేసటము. 2013 నవొంబరులల

మయము

నాలుగవ సటర్చ కటశ్ర వళిీనపుడు దీని యాజమానయొం మార్చపో యిొందర) ఈ
భవనానికత కేవలొం ఇరవై గజాల దూరొంలలనే అఖిల భారత బారహమణ కర్చవన
నితాయననదాన స్తరొం ఉననదర. ఆ ర్ోజుకు చివర్చ బొంతిలల భోజనొం చేసట
ే పపటికత
స్మయొం మూడు గొంటలయిొందర. గదరకత తిర్చగ్వ
చ చిి క దరదసప
ే ు విశ్ీమిొంచాము.
అయిదు గొంటలకు పర్చస్ర్టలను పర్చచయొం చేస్ుకునే కీమొంలల బయటకు
ర్టగ్ట ఎకకడో వేర్ే ర్టష్ా ొంర లల ఉనానమనే భావనే కలుగలేదు. ఎొందుకొంటే ఆ
పటరొంతొంలల బస్చేసే యాతిరకులొందరూ తలుగువటర్ే. ముఖయొంగ్ట యాతార
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స్ొంస్థ లవటర్చ బస్ుాలలల వచేివటరు. ఆ వీధరలలని దుకటణదారులు సటథనికులే
అయినా, చాలామొందర తలుగు ధార్టళొంగ్ట మాటాలడుతునానరు. టీ సేవిొంచి
మానస్ స్ర్ోవర్ ఘ్ాటటకు వళిల అకకడ నుొండి మెటల మీదుగ్ట నడుచుకుొంటూ
కేదార్ేశ్ార ఘ్ాటటకు వళాీము. అకకడ చలల గ్టలిలల క దరదసప
ే ు కూరుిని
కేదార్ేశ్ారుని దర్చవొంచి గదరకత చేర్టము. కర్చవన స్తరొంలల ర్టతిర పూట ఫలహారమయ
ఉొంటటొందర. అదర తచుికుని గదరలలనే భుజిొంచి విశ్ీమిొంచాము.
మా ఈ యాతార పరణాళికలల కటశ్రలల ఉొండతలపెటా న
ి మొతత ొం అయిదు
ర్ోజులలల 8వ తేదీ ర్ోడుు మారా ొం దాార్ట అలహాబాదు వళిల ర్టవటానికత, 11వ తేదీ
ర్ైలు మారా ొం దాార్ట గయ వళిల తిర్చగ్చ వటరణాసి ర్టవటొం, తుదరగ్ట 12వ తేదీ ర్టతిర
గొం.8.55 ని.లకు 7092 నొంబరు పటటాన- సికతొందర్టబాదు

ఎక్ా పెస్
ర లల

స్ాస్థ లానికత బయలుదేరటానికత కటరయకీమొం ఖర్టరయిొందర. అయితే గత పదర
ర్ోజులుగ్ట నిర్చార్టమొంగ్ట సటగ్చన
జారొం వచిిొందర. ఆ సిథతిలల

యాతర వలన కటబో లు నాకు స్ాలపొంగ్ట

అలహాబాదు పరయాణానికత సటహసిొంచలేక ఆ

ఉదయొం ఒకసటర్చ విశేాశ్ారుని దరవనొం మాతరొం చేస్ుకుని, మిగతా ర్ోజొంతా
గదరకే పర్చమితమయాయను.

సటయొంకటలొం బో టట ఒకటి మాటాలడుకుని

గొంగ్టనదరలల విహర్చొంచాము.
11వ తేదీ గయకు వళీటానికత గ్టను ఉదయొం నాలుగుననరకే
సేాష్నుకు చేరుకోగ్ట, ఉతత ర్టదర ర్టషటారలలల విదుయచికతతలల తీవర అొంతర్టయొం
కటరణొంగ్ట ర్ైళలనీన నిరవధరకమెైన ఆలస్యొంతయ నడుస్ుతనానయి. క నిన ర్ైళుీ
రదద యాయయి. మయము వళీవలసిన 2382 నొంబరు నూయ డిలీల కోలకతా ‘పూరా’
ఎక్ా పెరస్ ఎపుపడు వస్ుతొందో , అస్లు వస్ుతొందో ర్టదో కూడా ఎవరూ చపపలేని
సిథతి నలక నగ్ట, ఆ పర్చసథ తి
ి లల గయ వళీటొం శేీయస్కరొం కటదనిపిొంచి
ఖర్టరయిన టికటట
ల రదుద చేయిొంచాను. ఇదర ఎలాగూ రదద యిొందర కనుక ర్ొండు
50

ర్ోజుల కతీతొం అస్ాస్థ త కటరణొంగ్ట విరమిొంచుకునన అలహాబాదు పరయటన
క నసటగ్చదద ామని అకకడి క్షేతర పుర్ోహితులెైన శ్రీ హర్చ జగనానధ్ శటసిత ై గ్టర్చని
ఫో నులల స్ొంపరతిొంచగ్ట అలాహాబాదు చేరుక నిన వొంటనే

తమకు ఫో ను

చేయవలసినదరగ్ట స్ూచిొంచారు. ఏడు గొంటలకు బసెాకతక పదక ొండు గొంటలకు
అలహాబాదులల దరగ్చ చపిపన విధ్ొంగ్ట ఫో ను చేయగ్ట వటరు నియోగ్చొంచిన
మనిషి మయము బస్ుా దరగ్న
చ చోటికత వచిి తిరవణ
ే ీ ఘ్ాటటకు చేర్టిడు.
అకకడ చేయవలసిన కటరయకీమాల విధర విధానాలు, అొందుకు కటగల
ఖరుి వివర్టలు తలుస్ుకునానక, నేను తపపనిస్ర్చగ్ట నిరార్చతొంపవలసిన
పితృదేవతలకు పిొండ పరదాన కటరయకీమొం, నా శ్రీమతి వేణద
ీ ానొం (ఋతుకీమొం
నిలిచిపో యిన స్ుహాసినులు చేసే ఒక విశిష్ా కటరయకీమొం. నేను సేకర్చొంచిన
స్మాచారొం పరకటరొం ఈ కటరయకీమొం స్రస్ాతీ నదర అొంతర్టాహినిగ్టనునన ఒకక
అలహాబాదు తిరవేణీ స్ొంగమొంలల మాతరమయ చేసత టరు) చేయటానికత స్ొంకలిపొంచు
కుని, తతాొంబొంధ్మెన
ై రుస్ుములు చలిల ొంచి ముొందుగ్ట పడవలల వళిల నదర
మధ్యలలని స్ొంగమొంలల సటననొం చేశటము. ఇకకడ గొంగ్ట యమునల నీరు
ర్ొండు రొంగులలల స్పష్ా ొంగ్ట కనిపిస్త ుొందర. తిర్చగ్చ ఒడుుకు చేర్టక తలపెటా న
ి ర్ొండు
కటరయకీమాలు యథావిధరగ్ట నిరార్చతొంచేస్ర్చకత స్మయొం ర్ొండుననర అయిొందర. ఈ
కటరయకీమాలు నిరాహిొంచే వటర్చకత శటసిత ై గ్టర్చొంటోల భోజన ఏర్టపటట

కూడా

ఉననదర కటనీ, కటలాతీతొం అవటొంతయ వటర్చకత ఇబబొందర కలిగ్చొంచటొం ఇష్ా ొం లేక
నేరుగ్ట బస్ుాసటాొండుకు వళిల బసెాకతక ర్టతిర ఏడుననరకు వటరణాసి చేర్టము.
ఆ మరునాడు ఉదయొం మర్ొకసటర్చ విశేాశ్ారుని దరవనొం చేస్ుకుని,
అలాగ్ే

అననపూర్టీ,

విశటలాక్షులనూ

సేవిొంచాము.

గొంగ్టనదరకత

అవతలవప
ై ునునన వటయస్ కటశ్ర, తిర్చగ్చ వనకుక వచిి కటలభైరవ ఆలయొం,
గవాలమమ దేవటలయొం, తులసీ మానస్ మొందరర్, బనారస్ హిొందూ
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విశ్ావిదాయలయ ఆవరణలల బిర్టల వటర్చ విశ్ానాధాలయొం మొదలెన
ై వి దర్చవొంచి
భోజనాొంతరొం క ొంత సేపు విశ్ీమిొంచి, సటయొంతరొం క ొంతసేపు గొంగ్ట తీరొంలల
గడిప,ి కేదార్ేశ్ారుని దర్చవొంచాము. సటమాను స్రుదకుని గదర ఖాళీ చేసి
ఎనిమిదర గొంటలకు ర్ైలేా సేాష్నుకు చేర్టము.
అరగొంటతయ మొదలెైన ఆలస్యొం ఆరు గొంటలయి తలల వటరు ఝామున
ర్ొండు గొంటలకు వచిిన ర్ైలు, ఆ ఆలస్యొం ఏ మాతరొం పూడుికోక పో గ్ట,
ఎనిమిదర గొంటలకు పెొంచుక ని,

14వ తేదీ తలల వటరు ఝామున ర్ొండు

గొంటలకు చేరవలసినదర ఉదయొం పదరననరకు సికతొందర్టబాదు చేర్చొందర. మన
చేతిలల లేని అనివటరయమెన
ై ఈ తరహా ఇబబొందులు మినహా ర్ొండు వటర్టల
యాతర స్ొంతృపిత గ్టను, విజయవొంతొంగ్టనూ పూరత యిొందర.
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ర్ొండవ అధాయయొం
2008

అకోాబరు

13వ

తేదీన

మా

కుమారుని

వివటహొం

బొంగుళూరులల జరపటానికత నిశ్ియమెైొందర. తతాొంబొంధ్మెన
ై పరయతానలు,
గృహ స్ొంబొంధ్మెన
ై భార్ీ మరమమతులతయ స్హా ఇతర ఏర్టపటల దృషటాయ ఆ
మిగ్చలిన స్ొంవతార్టనికత ఇక ఏ యాతార

తలపెటాలేదు. వివటహొం జర్చగ్,చ

నూతన దొంపతులు వటర్చ వటర్చ ఉదో యగ విధ్ులలల కుదురుకునానక, క తత
స్ొంవతారొం జనవర్చ నల కోస్ొం మళీీ తాజాగ్ట యాతార పరణాళికలు రచిొంచటొం
మొదలెటా ాను.

ఈ సటర్చ దక్షిణ భారత యాతరతయ నూతన స్ొంవతార్టనికత

సటాగతొం పలికటొం. ఈ యాతరలల క ొంతభాగొం వరకూ హైదర్టబాదులలనే ఉొండే
మా ఇదద రు కుమార్త లూ, ముొంబాయిలల ఉొండే కోడలూ, యాతారసటొంతమూ
మాతయ పటటట మా కుమారుడూ ర్టవటానికత నిరీ యిొంచుకునానరు. 24వ తేదీ
మధాయహనొం గొం.12.45 ని.లకు కతొంగ్ ఫిష్ర్ విమానొంలల బయలుదేర్టము.
మా ఇదద ర్క
చ ీ స్ొంబొంధరొంచి, అొంతకు మునుపు చేసిన విమాన పరయాణాలనీన
బేగొంపేటనుొంచి

కటగ్ట,

ఆ

స్ొంవతారమయ

పటరరొంభమెన
ై

శ్ొంషటబాదు

విమానాశ్ీయొం నుొంచి ఇదే మొదటిద.ర
మధాయహనొం ర్ొండు గొంటలకు ర్ేణగ
ి ుొంట విమానాశ్ీయొంలల దరగ్టము.
అలిపిర్చ చేరుక ని క ొండపెైకత సటమాను బుక్ చేసి వటహనానిన మరునాడు
తిరుమలకు ర్టవలసినదరగ్ట చపిప నడకతయ తిరుమలకు బయలుదేర్టము.
ఎనిమిదర గొంటలకు తిరుమల చేర్టము. సటమాను విడిపిొంచుకోటానికత గొంట
పటిాొందర. రదీద అసటధారణొంగ్ట ఉొందర. కటటేజీ కోస్ొం చేసిన ముొందస్ుత
పరయతానలేవీ ఫలిొంచలేదు. స్హాయొం క రకు ఏర్టపటట చేస్ుకునన సటథనిక
ఉదో యగ్చ ఒకరు (దేవసటథనొం ఉదో యగ్చ కటదు) దేవటలయొం స్మీపొంలల ఒక పెవ
ై ేటట
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హో టలులల గదులు తీసి ఉొంచాడు. అతనే మరునాడు స్ుపరభాత దరవనానికత
టికటట
ల కూడా తచిిపెటా ాడు.

తిరుమల
25వ తేదీ తలల వటరు ఝామున నాలుగు గొంటలకే దరవనొం కూయ
లెైనులల పరవేశిొంచాము. ఎొంత పరతయే క సేవట దరవనమెన
ై ా గర్టభలయొంలలకత
పరవశి
ే ొంచటానికత ర్ొండు గొంటలకు పెైగ్ట పటిాొందర. స్ుపరభాత సేవ జర్చగ్చన
స్ుమారు ఇరవై నిముషటల పటటట సటామి స్నినధరలల మొండపొంలల కూరుిని,
తదనొంతరొం దరవనొం చేస్ుకుని ఏడుననరకు బయటకు వచాిొం.
అలాపహారొం చేసి గదులు ఖాళీ చేసి తిర్చగ్చ మా అధీనొంలలకత వచిిన
వటహనొంలల

పదర

గొంటలకు

తిరుచానూరు

చేరుకునానొం.

అమమవటర్చ

దరవనానొంతరొం తిరుతత ణి కొంచిల మీదుగ్ట ఆ ర్టతిరకత చనైన చేరుకోవలసి ఉొందర.
అొందుచేత తారగ్ట దరవనొం చేస్ుకోవటలనే ఉదేదశ్ొంతయ తల్క మూడు వొందల
చొపుపన ఆరుగుర్చకీ మొతత ొం పదద నిమిదర వొందలు చలిల ొంచి పరతయే క దరవనొం
టికటట
ల తీస్ుకునానొం. అయితే యథాపరకటరొం దేవసటథనొం సిబబొందర బాధ్యతా
ర్టహితయొం వలల ఆ టికటట
ల నిరుపయోగమవటమయ కటక అస్లు దరవనమయ
చేస్ుకోలేక పో యాొం.
టికటట
ల తీస్ుకునే వరకూ ఉనన పరతేయక దరవనొం కూయ ఆ కౌొంటరు
నుొండి బయటకు ర్టగ్టనే మాయమెై ఏ టికట
ే ా ూ లేని వటరు కూడా పెదద
స్ొంఖయలల చేరటొంతయ మా సిథతి సటధారణ లెైనులల చిటా చివర సిథరపడిొందర.
ఇదేమని ఎవర్చని అడుగుతాము? అడిగ్చనా పటిాొంచుకునే వటడవడన
ై ా
ఉొంటాడా? అయినా ఇటటవొంటివి స్హిొంచలేని, పరశినొంచే నా స్హజ తతత ేొం
ర్చిగ్ొటా గ్ట ఆ పరయతనొం కూడా చేశటను. విధర నిరాహణలల ఉననదర ఒక
సీనియర్ అసిసా ొంె టట. అతనికత విష్యొం వివర్చొంచగ్ట, టికటటా లభొంపజేసే వరకే
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తన బాధ్యతయనీ, లెైనును నియొంతిరొంచే బాధ్యత తనదర కటదనీ చపటపడు. పెై
అధరకటరుల వివర్టలు ఫో ను నొంబరులు అడగ్టా

నిరల క్షయొంగ్ట స్మాధానొం

చపటపడు. విష్యానిన ప డిగ్చొంచినొందువలల స్మయొం వృధా కటవటొం, మాటా
మాటా పెర్గ్
చ చ మనః పరశటొంతత చదరటొం తపప పరయోజనొం లేదని తలుస్ు.
కటనీ

అతని

మీద

కసి

తీర్ేదలా?

ఒక

కూ
ీ రమెన
ై

చూపుతయ

అదర

తీరుికుొందామనుకునానను. అతనిలల ఏ మాతరొం స్ునినతతాొం, అభమానొం
ఉనాన, ఆ చూపు అతనిని దహిస్త ుొందని కటకపో యినా, అభమానవొంతుడైతే
పరవరత నలల క ొంతయినా పర్చవరత న కలిగ్చొంచి ఉొండేద.ర కటనీ,

నా లాొంటి

వటర్చనొందర్చని చూసి ఉొంటాడో కదా! బాగ్ట ముదరర్చ పో యి ఉనానడేమో, అొంత
మొందపు చరమొంలలనుొంచి నా చూపు అతడి మనస్ు దర్చదాపులలలకత కూడా
చేరుకోలేక పో యిొందర. ననూన, నా చూపునూ లెైటట తీస్ుకునానడు కటబో లు
"పో ర్ట

పో !

అనే

భావటనిన

ఆొంగ్చకటభనయొంతయ

మయళవిొంచి

అతనూ

బదులిచాిడు. అొంత కసి లలనూ నాకు నవవాచిిొందర.
ఇక అపపటికే మా వటళుీ దరవనొం మీద ఆశ్ వదరలేసి శుభరొంగ్ట ఒక
వటరగ్ట గటటా మీద గ్ోడనానుకుని కూరుినానరు. మా పెదద కుమార్త , కోడలు
ఆ దరవనొం టికటల పెై లభొంచే పరసటదొం లడూ
ు ల క రకు కౌొంటరు వదద లెైనులల
నిలబడాురు. పో నీ అవయినా అనీన ఇచాిర్ట అొంటే అదీ లేదు. వటటిలల కూడా
కోత పెటా ారు. అొందుకు కటరణొం దరవనొం టికటట
ల క నన వటరు పరసటదొం కోస్ొం
కూడా అొందరూ లెైనులల నిలబడాలట. లడూ
ు ల విష్యొంలల ఈ నియమానిన
ఇొంత ఖచిితొంగ్ట పటటిొంచిన వటరు, మర్చ ఆ టికటట
ల తీస్ుకునన వటరొందరూ
దరవనొం కూడా చేస్ుకునానర్ో లేదో అని కూడా నిర్టదర్చొంచుకుననటల యితే
అొందరమూ దరవనొం చేస్ుకుని మర్ీ అలాగ్ే లడూ
ు ల కోస్ొం కూడా లెైనులల
నిలబడే వటరొం కటదూ? వటర్చ ఇషటార్టజయొం అలా ఉననపుడు ఎవరు మాతరొం
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ఏమి చేయగలరు? పటపొం, ముఖాలు

చిననబుచుికుని ఇచిిన ఒకటో

ర్ొండో లడూ
ు లు పుచుికుని వచాిరు మా అమామయి కోడలు.. ఇక అకకడి
నుొంచే అమమవటర్చకత నమస్కర్చొంచి పదక ొండు గొంటలకు బయలుదేర్టొం.
తిరుతత ణిలల స్ుబరహమణయసటామి దరవనొం చేస్ుకునానక భోజనొం
చేసటము. గత ర్టతిర స్రయిన నిదరలేమివలల నూ, కతీతొంర్ోజు తిరుమలకు వళిీన
నడక, మర్ీ పరతేయకతొంచి ఉదయొం ఘ్ాటట ర్ోడుు పరయాణొం ఇవనీన ఒకదానిక కటి
తయడ,ై జయలక్షిమకత వటొంతులు కలిగ్చొంచాయి. తతాకరణొంగ్ట తను ఏమీ
తినలేకపో యిొందర. మళీీ పరయాణొం క నసటగ్చొంచి అయిదుననరకు కొంచి చేర్టొం.
దేవటలయొంలలని పరధాన పూజార్చ పర్చచయస్ుతల దాార్ట పరతేయక పరవశ్
ే ొం ప ొందర,
స్ొంతృపిత గ్ట దరవనొం చేస్ుకుని కటమాక్షి అమమవటర్చ అనుగీహొం ప ొందాము.
అకకడనుొండి వరదర్టజ పెరుమాళుీను కూడా సేవిొంచి, శ్రవణ భవన్ లల
అలాపహారొం చేస,ి మొంచి కటఫీ సేవిొంచి ఏడు గొంటలకు పయనొం తిర్చగ్చ
క నసటగ్చొంచాము. అవటానికత 76 కతలలమీటర్ేల అయినా చనన
ై నగరొంలల
పరవశి
ే ొంచాక టారఫిక్ రదీద వలల మయము బస్ బుక్ చేస్ుకునన చేసిన కొంటీర కల బ్
వటర్చ గ్స్ుా హయస్ు చేర్ే స్ర్చకత ర్టతిర పదర గొంటలయిొందర.
తిరుపతినుొంచి
దక్షిణ

యాతర

పటరరొంభొంచిన

ఇకకడ

నుొంచి

క నసటగ్చొంచవలసి ఉననొందుననూ, వటర్చ
వటర్చ ఉదో యగ విధ్ుల ర్ీతాయ అకకడితయ
యాతరనుొంచి విరమిొంచుకుని ముొందే
ఖర్టరయిన
ముొంబక
ై ,త
హైదర్టబాదుకూ ఇకకడ నుొంచి

మయరకు

మా

కోడలు

కుమార్త లిదద రూ

వనుదరరగవలసి యుననొందున చనన
ై
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వళీటమయ కటనీ, ఇకకడ కీ తత గ్ట పరయటిొంచవలసినదర ఏమీ లేదు. అయితే, మా
పెదద కుమార్త ఆడబడుచు, చినన కుమార్త అతత వటరు చనన
ై లల ఉొంటారు.
26వ తేదీ ర్చపబిల క్ డే నాడు ముొందుగ్ట వటర్చవుర్చ నివటసటలకు
వళిల వచిి, అకకడనుొండి నేరుగ్ట విమానాశ్ీయానికత వళిల కుమార్త లకూ,
కోడలుకూ వీడో కలు చపిప మయము తిర్చగ్చ గ్స్ుా హయస్ుకు చేరుకునానొం.
క ొంతసేపు విశటీొంతి తీస్ుకుని స్మీపొంలలని అడయారు బీచిలల క ొంతసేపు
గడిపటము. తిర్చగ్చ వస్ూ
త మారా మధ్యొంలల ఒక హో టలులల అలాపహారొం చేసి
(తమిళనాడులల ర్టతిరపూట అననొంతయ కూడిన భోజనొం ఎకకడా లభొంచదు)
ఇడమల , వడ, దో శ్ మొదలెైన అలాపహార్టలతయనే స్ర్చపట
ె ా టకోవటలి) గ్స్ుా హయస్ు
ఖాళీ చేసి ఎగూమరు సేాష్నుకు చేర్టము.
ర్టతిర గొం.10.30ని.లకు 6177 A నొంబరు చనైన కుొంబకోణొం ర్టక్ ఫో ర్ా
ఎక్ా పెస్
ర లల బయలుదేర్టము. మరునాడు 27వ తేదీ ఉదయొం ఆరుగొంటలకు
తొంజావూరులల దరగ్చ సేాష్ను పరకకనే హో టలులల గదర తీస్ుకునానము.
సటననాలు ముగ్చొంచి అలాపహారొం చేస,ి టాకీా ఒకటి మాటాలడుకునానము.
దక్షిణ భారత దేశ్ొంలల అతయొంత చార్చతిక
ర పటరధానయొం ఉనన పటా ణాలలల
తొంజావూరు ముఖయమెైనదర. యునసో క అధీనొంలల పర్చరక్షిొంపబడుతునన అతి
పుర్టతన దేవటలయాలు, కటా డాలు ఇకకడ అనేకొం ఉనానయి. చోళుల కటలొం
నుొంచ అనేక ర్టజవొంశటలు ఈ పటా ణానిన ర్టజధానిగ్ట చేస్ుకుని తమ
ర్టజాయలను ఏలినపపటిక,ీ చోళుల కటలొంలలనే అధరకొంగ్ట ఈ కటా డాల నిర్టమణొం
జర్చగ్చనటట
ల చర్చతర వలల తలుస్ుతననదర. ఆయా ర్టజుల ఆసటథనాలలల కళలు,
స్ొంగ్ీత సటహితాయలు ఆదరణ ప ొందర పర్చఢవిలాలయి. పరసద
ి ధ కర్టనటక
వటగ్ేాయకటరుడు, భకటతగ్ేీస్రుడు శ్రీ తాయగర్టజసటామి వటర్చ మాతామహులు శ్రీ
వీణ కటళహస్త యయ తొంజావూరు ఆసటథన వైణక
ి విదాాొంస్ులు. ఇకకడకు
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పదమూడు కతలలమీటరల దూరొంలల కటవేర్ీ నదీతీర్టన శ్రీ తాయగర్టజసటామి
నివసిొంచిన తిరువయాయరు వళాీము. అకకడ వటర్చ స్మాధర, ఆలయొం
దర్చవొంచాము.

కుింబకోణిం
అకకడనుొండి

కుొంబకోణొం

మీదుగ్ట

చిదొంబర్టనికత

బయలు

దేర్టము. కుొంబకోణొం తాలూకట ముఖయ కేొందరొం. ఈ పటా ణొంలలనూ చుటటా
పరకకల ఉనననిన ఆలయాలు బహుశట దేశ్ొంలలని ఏ ఒకక పరదేశ్ొంలల లేవొంటే
అతిశ్యోకతత

కటదేమో!

మొతత ొం

పదరహేడు

పెదద

ఆలయాలునాయి.

ఆదరకుొంభేశ్ారసటామి, స్రస్ాతీదేవి, ర్టమసటామి, చకీపటణి, కటశ్ర విశ్ానాథార్,
నాగ్ేశ్ారన్,

సటరొంగపటణి,

సో మయశ్ార్

మొదలెైన

ఆలయాలునానయి.

సటధారణొంగ్ట చాలా దేవటలయాలలల నవగీహాలనీన పరదక్షిణ చేసే వీలుగ్ట ఒకే
మొండపొంలల ఉొండటొం చూసటతము. అొందుకు భననొంగ్ట ఒక కకక గీహదేవతకు
పరతయే కొంగ్ట ఆలయాలు ఈ పటా ణానికత నలుదరకుకలా ఉనానయి. అవి ఏదో
చినాన చితకట మొందరర్టలు కూడా కటవు. పెదద గ్టలిగ్ోపుర్టలతయ స్ువిశటలమెైన
పటరొంగణాలతయ ఉనానయి. ఇవనీన చూడాలొంటే మూడు నాలుగు ర్ోజులు
కటవటలి. నవగీహాలలల బుధ్, గురు దేవటలయాలు, మిగతా వటటిలల ఆదర
కుొంభేశ్ార, స్రస్ాతీ దేవి ఆలయాలు మాతరొం దర్చవొంచి భోజనొం చేసి
చిదొంబర్టనికత బయలుదేర్టము.

చిదింబరిం
మూడు గొంటలకు చిదొంబరొం చేర్టము. సటయొంతర దరవన వేళలు
పటరరొంభమయిేయ నాలుగు గొంటల వరకూ ఆ పటరొంగణొంలల గడిపి పరతయే క అరిన
టికటట
ల తీస్ుకుని గర్టభలయొంలలకత పరవశి
ే ొంచాము. భకతత శ్ీదధలతయ నటర్టజ
సటామిని సేవిొంచాము.
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ఇకకడ పటరాతీదేవి శివకటమిని పేరుతొ పరసద
ి ధ .ర గర్టభలయానికత వనుక
భాగొంలల

ఈ

అమమవటర్చ

మొందరరొం

ఉననదర. పొంచభూతాలెన
ై నేల, నీరు,
అగ్చన,

గ్టలి,

నలక నన

ఆకటశ్ొం

శివతతాొంగ్ట

శైవక్షేతారలలల

ఏకటొంబర్ేశ్ారుడు,

కొంచిలల

తిరుచిర్టపలిల వదద

శ్రీరొంగొం స్మీపొంలల తిరువటనైకటకవిల్
అని చోట జొంబుకేశ్ారుడు, తిరువనాన
మలెైవదద అరుణాచలేశ్ారుడు, శ్రీ కటళహసిత లల శ్రీ కటళహసీత శ్ారుడు వరుస్గ్ట,
భూమి, జల, అగ్చన, వటయు రూపటలు కటగ్ట, చిదొంబరొంలలని నటర్టజసటామి
ఆకటశటనికత పరతీకలుగ్ట పరసద
ి ధ .ర
చిదొంబర రహస్యొంగ్ట చపపబడే ఆకటశ్ లిొంగస్ారూపొం గుర్చొంచి
పూజార్చ తలుగులల వివర్చొంచారు. గర్టభలయ పరవశ్
ే దాారొం పరకకన గ్ోడ క ొంత
మయర ఎలల వేళలా ఒక తరతయ కపపబడి ఉొంటటొందర. ఆ తర మానవుని
మనుస్ును కమిమన మాయకు స్ొంకేతొం. ఎపుపడైతే ఈ మాయ అనే తర
తొలగుతుొందో , అపుపడు ఆతమజాానొం కలుగుతుొందర. ఈ మాటలు చపుతూ
అకకడ ఉనన పూజార్చ ఆ తరను తొలగ్చొంచి ఆ గ్ోడపెై నునన ఒక దృశటయనిన
వివర్చస్త ూ తిలకతొంచమని చపుతూనే, తరను యథాపూరాొం దరొంచుతాడు. కటనీ
మనకేమీ గ్ోచరొం కటదు. ఎొందుకొంటే ఆతమ కటనీ, దానికత స్ొంబొంధరొంచిన జాానొం
కటనీ భౌతికొంగ్ట కనబడేవి కటదు కదా. అదే చిదొంబర రహస్యొం. దీనితయ ఆ ర్ోజు
పరయటనను ముగ్చొంచి సటయొంతరొం ఆరు గొంటలకు బయలుదేర్చ ఎనిమిదర
గొంటలకు తిర్చగ్చ తొంజావూరు చేరుక ని విశటీొంతి తీస్ుకునానము.
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తింజ్ావూరు
28వ తేదీ హో టలు గదర ఖాళీ చేసి, మర్ొక టాకీా మాటాలడుకుని,
ఎనిమిదర గొంటలకు బయలుదేర్చ ముొందుగ్ట
ఆసియాలలకలాల

అతయొంత

పుర్టతనమెైన

స్రస్ాతి మహల్ గీొంధాలయానికత వళాీము.
అొందులలని

విశేషటలు

తలుస్ుకుని,

అకకడనుొండి పరసిదధ బృహదీశటార్టలయానికత
వళాీము. చోళ వొంశటనికత మొదటి వటడన
ై
ర్టజర్టజ చోళునిచే ఇదర కీీస్త ుశ్కొం పదక ొండవ
శ్తాబద ొంలల

నిర్చమొంపబడిొందర.

పూర్చతగ్ట

గ్టీనట
ై ట

ర్టతితయ

నిర్చమొంపబడిన

మొటా మొదటి కటా డొంగ్ట ఇదర పరసిదధ .ర
పరస్త ుతొం

వటరస్తా

స్ొంపదగ్ట

యునసో కచే

గుర్చతొంపబడి

పర్చరక్షిొంపబడుతుననదర. ఇటటవొంటి క నిన ఆలయాలలల దేవతా మూరుతలకు
ధ్ూప దీప నైవద
ే ాయలు మృగయమెై కేవలొం పర్టయటక పటరధానయొం మాతరమయ
స్ొంతర్చొంచుకునన

పరదేశటలుగ్ట

ఉొండటొం

కదుద.

కోణారుకలలని

స్ూరయ

దేవటలయొం, ఎలలలర్ట లలని కైలాస్ మొందరరొం ఇొందుకు ఉదాహరణలు. ఈ
ఆలయొం మాతరొం ఇొందుకు మినహాయిొంపు. శిలపకళను తిలకతొంచటానికత వచేి
అనేకమొందర విదేశ్రయులు స్యితొం భకతతతయ ఈ దేవటలయానిన దర్చవొంచటొం
చూసటతము. గర్టభలయానికత అభముఖొంగ్ట ఒక పరతేయక మొండపొంలల భార్ీ నొందర
విగీహొం ఉననదర. లేపటక్షిలల ఉనన నొందర మాతరమయ దీనికనాన పెదదద.ర
వివిధ్ స్ొంగ్ీత వటయిదాయల తయార్ీకత తొంజావూరు పరసద
ి ధ .ర ఇకకడ
తయారయిన

వీణలకు

ఒక

విశిష్ా త

ఉననదర.

అలాొంటి

వటయిదాయల

వికీయశటలలల మా కుమారుడు ఒక వేణువు క నుకుకనానడు. ముఖయొంగ్ట
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ఇకకడ తయారయిే చితరకళా ఖొండాల గుర్చొంచి పరతేయకొంగ్ట చపుపకోవటలి. ర్ేఖా
చితర పటాలపె,ై రొంగులతయ అదరదన వివిధ్ దేవతల చితారలలల ఆయా కళాకటరుల
నైపుణాయనినబటిా జీవకళ తొణికతస్లాడుతూ ఉొంటటొందర. వీటి ధ్ర కూడా ఆ
సటథయి లలనే ఉొంటటొందర.

తమిళనాడు హస్త కళా వస్ుత వికీయశటలలల శ్రీకృష్ు
ీ ని పటమొకటి
మయము క నుగ్ోలు చేశటము. పరయటన ఇొంతటితయ ముగ్చొంచి భోజనొం చేసి ర్ొండు
గొంటలకు ఇకకడ బయలుదేర్టము.

శ్రీరింగిం
పరసద
ి ధ స్ాయొం వయకత విష్ు
ీ క్షేతారలు ఎనిమిదర. కటగ్ట ఏడు తిరుమల
(అొంధ్ర పరదేశ్) శ్రీరొంగొం, శ్రీముష్ీ ొం , తయతాదరర (తమిళనాడు) లల ఉొండగ్ట
నైమిశటరణయొం (ఉతత రపరదేశ్) బదర్ీ (ఉతత ర్టఖొండ్) పుష్కర్ (ర్టజసటథన్) లు
భారతదేశ్ొంలల ఉొండగ్ట ఎనిమిదవదయిన సటలగ్టీమొం, నేపటలులల ఉననదర.
వీటిలల పరధానమయినదర తిరుచిర్టపలిల స్మీపొంలల నునన శ్రీరొంగొం. ఈ
స్ుపరసద
ి ధ దేవటలయ పటా ణొం ఒకవప
ై ు కటవేర్చ నదర మర్ొక వైపున ‘క లిల దొం’ అనే
ఉపనదరకత మధ్యస్థ ొంగ్ట ఒక చినన దీాపొంగ్ట ఉననదర. ఇదర కుమార్చ జయర్టొం
జయలలిత గ్టర్చ జనమస్థ లొం. ఈ నియోజక వరా ొం నుొంచే ఆమె తమిళనాడు
శటస్న స్భకు ఎనినకై, ఆ ర్టష్ా ర ముఖయమొంతిరగ్ట ఉనానరు.
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నాలుగు గొంటలకు తిరుచిర్టపలిల మీదుగ్ట శ్రీరొంగొం చేర్టము. 156
ఎకర్టలలల విస్త ర్చొంచి ఉనన విశటలమెన
ై పటరొంగణొం. మొతత ొం ఏడు పటరకటర్టలు.
ఒక కకక పటరకటర్టనికత మూడేసి చొపుపన ఇరవై ఒకక గ్ోపుర్టలు. 237 అడుగుల
ఎతన
తత ఈ దేవటలయ ర్టజగ్ోపురొం ఆసియా

లలనే అతి ఎతన
తత దేవటలయ గ్ోపురొం. దీనితయ దాదాపు స్ర్చస్మానమెన
ై దర
మరుడేశ్ార

సటామివటర్చ

దేవటలయ

ర్టజగ్ోపురొం.

ఇదర

కర్టనటక

ర్టష్ా ొంర లలని ఉతత ర కననడ (North Canara) జిలాల అర్ేబియా స్ముదర తీరొంలల
ఒక చినన దీాపకలపొంపెై ఉననదర.
ఒక కకక పటరకటరొంలలనూ వివిధ్ దేవతామూరుతల ఆలయాలు చిననవీ
పెదదవీ కలిపి మొతత ొం యాభయి వరకూ పరతి పటరకటరొంలలనూ ఉనానయి.
ప డవన
ై వసటర్టలూ, మధ్య మధ్యలల విశటలమెన
ై మొండపటలూ చూపరులను
విస్ుతగ్ోలుపుతాయి. ఒకక ముకకలల చపటపలొంటే అదుభతమెన
ై శిలపకళా
నైపుణాయనికత నిరాచనొం ఈ దేవటలయొం. మొతత ొం పటరొంగణమొంతా వివరొంగ్ట
దర్చవొంచాలొంటే ఒక పూర్చత ర్ోజు ఇకకడే గడపవలసి ఉొంటటొందర. మాకు అొంత
స్మయొం లేదు. సటయొంతరొం అయిదుననర నుొండి ర్టతిర ఎనిమిదర గొంటల
వరకు మాతరమయ గడపగలిగ్టము. అవకటశ్ొం లభసేత మర్ొకసటర్చ తీర్చకగ్ట
దర్చవొంచాలనే కోర్చక కలిగ్చొందర. బయటకు వచిి తమిళ సటొంపరదాయొంలల
అలాపహారొం చేసి తిరుచిర్టపలిల ర్ైలేా సేాష్నుకు చేరుక ని వటహనానిన విడుదల
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చేశటొం. ర్టతిర గొం.10.25ని.లకు 16713 నొంబరు సేతు

ఎక్ా పెరస్ లల

ర్టమయశ్ార్టనికత బయలుదేర్టొం.

రామేశారిం
దాాదశ్ జోయతిర్చలొంగ్టలలల ఒకటయిన ఈ ర్టమయశ్ారొం బొంగ్టళాఖాతొం
హిొందూ మహాస్ముదరొం కలిసే పటక్
జలస్ొంధరలల ‘పటొంబన్’ అనే దీాపొంపెై
ఉననదర.

పరధాన

స్ుమారు
దూరొంలల

భూబాగ్టనికత

ర్ొండు
నునన

కతలలమీటరల
ఈ

దీాపటనిన

కలుపుతూ జలర్టశిపెై అదుభతమెన
ై ర్ొండు సేతువులునానయి. ఒకటి ర్ోడుు
మారా ొం ర్ొండవదర ర్ైలు మారా ొం. ఈ సేతువులపెై పరయాణిస్త ూ ఈ క్షేతర పటా ణొంలల
పరవశి
ే సటతము.
28వ తేదీ ఉదయొం అయిదు గొంటలకు ర్టమయశ్ారొంలల దరగ్చ ఆటోలల
కర్చవన స్తారనికత వళాలొం. గదర కోస్ొం గొంటపటటట వేచి ఉొండవలసి వచిిొందర. మన
ర్టష్ా ొంర లలని శ్రీశల
ై ొం పరధాన కేొందరొంగ్ట పనిచేసే ఒక పరముఖ స్ాచిొంద

సేవట

స్ొంస్థ 'అఖిల భారత బారహమణ కర్చవన అననదాన స్తరొం'. వీర్చకత వటరణాసి,
ఆలొంపూర్, షిర్ు ,ీ భదారచలొం, విజయవటడలతయ పటటట ఇకకడ కూడా ఒక శటఖ
ఉననదర. ఆయా క్షేతారలను దర్చవొంచే భకుతలకు పరధానొంగ్ట భోజన సౌకరయొం
కలిపొంచటమయ ఈ స్ొంస్థ పరధాన లక్షయమెన
ై పపటిక,ీ క ొంతమయర వస్తి సౌకరయొం
కూడా కలిపస్ుతొందర. ఇొంతకు మునుపు చేసిన యాతరలలల భదారచలొం,
వటరణాసిలలల భోజన సౌకరయొం మాతరమయ వినియోగ్చొంచుకోగ్ట, శ్రీశల
ై ొంలల వస్తి
సౌకరయొం కూడా వినియోగ్చొంచుకునానము. ఆ అనుభవొంతయ ఇకకడ ఉనన ఈ
స్ొంస్థ కు వళాీము. నిరాహణా పరమాణొం చాలా అధ్మ సటథయిలల ఉొందని
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చపటపలి. గదర గ్టనీ పడకలు గ్టనీ ఏ మాతరొం పర్చశుభరొంగ్ట లేవు. సటననాల
గదరలల పటవుర్టల నివటస్ొంతయ దుర్టాస్న. అయితే అటట స్ముదర తీర్టనికత,
ఇటట పరధాన దేవటలయానికీ నడుమ ఉొండటొంతయనూ, గదరలల గడపవలసిన
స్మయొం

కనీస్మయ

కనుకనూ,

ముఖయొంగ్ట

ర్టతిర

బస్

అవస్రొం

లేకపో వటొంతయనూ ఏదో స్ర్చపట
ె ా టకునానము
దేవటలయ పటరొంగణొంలల ఇరవర్
ై ొండు బావులలల సటననొం చేయవలసి
ఉొంటటొందర. ఆ బావుల వదద

నీరు తయడిపో యటానికత

ఒక మనిషిని

మాటాలడుకుని ముొందుగ్ట తీర్టనికత వళిల స్ముదర సటననొం చేసి అవే దుస్ుతలతయ,
అలహాబాదు తిరవేణీ స్ొంగమొం నుొంచి తచిిన గొంగ్ట తీరథ ొం తీస్ుకుని
దేవటలయానికత వళాలొం. గర్టభలయ పరవేశటనికత పూరాొం మళీీ పెైన పేర్ొకనన
ఇరవైర్ొండు బావులలల ఒక కకకదాని వదాద, వొంట తచుికునన మనిషి నీరు
తయడి పో స్ుతొండగ్ట ముగుారొం సటననాలు చేస్త ూ గర్టభలయానికత లెైనులల
నిలబడాుము.

లిొంగ్టకృతిలలనునన

దరవనానికత ఎకుకవ సేపు

మూలవిర్టటటా

శ్రీ

ర్టమనాథసటామి.

వేచి ఉొండే అవస్రొం లేకుొండా గొంగ్ట తీరథ ొం

తచుికుననవటర్చకోస్ొం ఉనన పరతయే క ఏర్టపటట మయరకు మముమలను విడిగ్ట
కూర్ోిబటిా సటామికత అభషేకొం జర్చపటరు. తదనొంతరొం జర్చగ్న
చ అరిన కూడా
తిలకతొంచి

సటామిని

భకతత

పరపతు
త లతయ

పూజిొంచి

గర్టభలయొం

నుొంచి

నిష్్ేమిొంచాము. ఒక వటరగ్ట దుస్ుతలు మారుికునానము.
ఈ ఆలయ అొంతర గర్టభలయొం కీీస్త ు శ్కొం పదవ శ్తాబద ొంలల అపపటి
శ్రీలొంక పరభువు పర్టకీమ బాహుచే నిర్చమొంపబడిొందర. 230 మీటరల ప డవు
నాలుగు మీటరల ఎతు
త తయ కళాతమకమెన
ై గ్టీనైటట ర్టతి స్త ొంభాలతయ నిర్చమొంపబడిన
వసటర్ట ఈ దేవటలయ పరతేయకత, పరధాన ఆకరేణ.
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ఈ విశేషటలనీన తిలకతస్త ూ క ొంతసేపు ఆ పటరొంగణొంలల గడిపి గదరకత
చేరుక ని తడి దుస్ుతలు ఆరబటిా, దేవటలయొం ఎదురుగ్టనునన హో టలులల
అలాపహారొం, కటఫీ సేవిొంచి ఆటో ఒకటి మాటాలడుకుని సటథనికొంగ్ట చూడదగ్చన
మిగతా పరదేశటలకు బయలుదేర్టొం. వీటిలల ముఖయమెన
ై దర పదర కతలలమీటరల
దూరొంలలనునన జాలరల గ్టీమొం ధ్నుషో కటి. భారత మాజీ ర్టష్ా ప
ర తి డాకారు
అబుదల్ కలాొం గ్టర్చ జనమస్థ లొం. వటర్చ నిర్టొండొంబరమెన
ై నివటస్ొం ర్టమయశ్ారొం
పటా ణొంలల ఉననదర. ర్టమాయణ కటలానికత చొందరన అనేక గ్టధ్లు ఈ
ధ్నుషో కటితయ ముడిబడి ఉనానయి. వటటికత స్ొంబొంధరొంచిన
సీతాకుొండ్,

లక్షమణతీరథ ొం,

స్ుగ్ేీవతీరథ ొం

మొదలెన
ై వి

పరదేశటలలల,

తిలకతొంచి

భోజన

స్మయానికత కర్చవనకు చేర్టము. భోజనొం చేసి మయమిరువరొం గదరలల
విశ్ీమిొంచగ్ట, మా కుమారుడు మాతరొం దురా ొంధ్ొం భర్చొంచలేక బయటనే
కటలక్షేపొం చేసటడు.

అలహాబాదు తిరవేణీ స్ొంగమొం నుొంచి తచిిన గొంగ్టతీరథొంతయ శ్రీ
ర్టమలిొంగ్ేశ్ారుని అభషేకతొంచి ఇకకడి స్ముదర తీరొం నుొంచి సేకర్చొంచిన
ఇస్ుకను అలహాబాదు తిరవణ
ే ీ స్ొంగమొంలల నిమజు నొం చేసి తిర్చగ్చ కటశ్ర
విశ్ానాథుని దర్చవొంచటొం స్ొంపూరీ కటశ్ర యాతరగ్ట చపపబడియుొండటొం చేత,
మర్ొకక సటర్చ కటశ్ర యాతర చేసే ఉదేదశ్ొంతయ గదర ఖాళీ చేయటానికత పూరాొం మళీీ
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స్ముదర తీర్టనికత వళిల ఆ ఇస్ుకను సేకర్చొంచాము. గదర ఖాళీ చేసి అయిదు
గొంటలకు ర్టమయశ్ారొం సేాష్ను చేరుకునానము.

మదురై
గొం. 5.35ని. లకు 56726 నొంబరు ర్టమయశ్ారొం మదుర్ై పటసిొంజరు
ర్ైలులల బయలు దేర్టము. పరయాణొంలలనుొండగ్ట హైదర్టబాదు నుొండి మా
పెదద కుమార్త స్ుదామాధ్వి, యాతర ఎలా సటగుతుననదో తలుస్ుకోవటానికత
ఫో ను చేసిొందర. విశేషటలు కులపత ొంగ్ట వివర్చొంచి ర్టతిరకత మదుర్ై చేరుతునానమనీ,
వీలయితే ఆన్ లెైనులల ఏదైనా మొంచి హో టలులల బస్ బుక్ చేయవలసినదని
కోరగ్ట, వొంటనే తమిళనాడు పర్టయటక అభవృదరధ స్ొంస్థ (Tamilnadu Tourism
Development

Corporation-TTDC)ను

స్ొంపరదరొంచి,

వటర్చ

గ్స్ుా

స్ూాయయటట

(Suite)

ను

హయస్ులల
బుక్

ఒక
చేసి

తతాొంబొంధ్ వివర్టలను మయము మదుర్ై
చేర్ల
ే లపే అొందజేసిొందర. ఆ గ్స్ుా హయస్ు
సేాష్నుకు దగా రలలనే ఉొందర. ఆ విధ్ొంగ్ట గ్స్ుా
హయస్ు వదుక కనే శ్ీమ తపిపొంచటమయ కటక
విలువైన స్మయొం కూడా మిగ్చలిిొందర.
తొమిమదరననరకు ర్ైలు దరగ్చ నేరుగ్ట గ్స్ుా హయస్ుకు వళిల బుకతొంగు తాలూకు
వివర్టలు చపపగ్టనే మూడు పడకల విశటలమెన
ై
గదర కేటాయిొంచారు.
సౌకరయొంగ్ట ఉొందర. పెదద ఖర్ీదు కూడా కటదు. అనుబొంధ్ొంగ్ట ర్సటార్ొంటట కూడా
ఉననదర. అలాపహారొం చేశటము. బాగ్ట అలిసిపో యి ఉనానమయమో స్ుఖమెన
ై
నిదర పటిాొందర.
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దక్షిణ భారత దేశ్ొంలల ముఖయొంగ్ట తమిళనాడులల అతయొంత పరసిదధ ర
చొందరన దేవటలయాలు నాలుగు. అవి కొంచి, శ్రీరొంగొం, ర్టమయశ్ారొం, మదుర్.ై
ఇకకడ

పటరాతీ

దేవి

మీనాక్షి

దేవిగ్ట

భకుతల

క ొంగు

బొంగ్టరొంగ్ట

విర్టజిలులతుననదర. తమిళనాడులల వైగ్ట నదరకత దక్షిణ తీర్టన కీీస్త ు శ్కొం ఏడవ
శ్తాబద ొంలల ఈ ఆలయొం నిర్చమతమవగ్ట 1310వ స్ొంవతారొంలల మాలిక్ లాపూర్
అనే దుష్ు
ా ని దుర్టకీమణలల ధ్ాొంస్మెైొందర. తిర్చగ్చ 1559-1600 స్ొంవతార్టల
మధ్య అపపటి నాయక ర్టజుల కటలొంలల ఆ వొంశ్పు పరథమ ర్టజు విశ్ానాథ
నాయకునిచే పునరుదధ ర్చొంపబడిొందర.
ఆ నమూనా 1623-55 స్ొంవతార్టల మధ్య తిరుమల నాయక అనే
ర్టజుచే మర్చొంత విస్త ృత పరచ బడిొందర. అొందులల వస్ొంతయతావొం కోస్మని
పరతయే కొంగ్ట వస్ొంత మొండపటనీన, 'కతలికూటటా' అనే చిలుకల మొండపటనీన
(లాస్యొంగ్ట మడచిన మీనాక్షి అమమవటర్చ కుడి చూపుడు వేలి
ర పెై ర్టచిలక
ఉొండటొం గమనారహొం) అనొంతర కటలొంలల మొంగమామళ్ అనే ర్టణి గ్టరు
పుష్కర్చణి

చుటూ
ా ర్ట

వసటర్టలను,

మీనాక్షమ

నాయకర్

మొండపటనీన

నిర్చమొంపజేశటరట.
వైశటలయొంలలనూ, శిలపకళా నైపుణయొంలలనూ, మిగతా ఆలయాలేవీ
దీనికత ఏమాతరొం తీసిపో నపపటిక,ీ ఇతర విశిష్ా తల ర్ీతాయ ఇదర మర్చ క ొంత
పరతయే కత

స్ొంతర్చొంచుకుననదర.

పుర్టతన

మదుర్ై

నగరమయ

ఇొందుకు

ఉదాహరణ. ఈ నగర నిర్టమణొం, శటసీత య
ై నగర పరణాళికట స్ూతారలతయ
ై మెన
పటటట, దేవటలయాలకు స్ొంబొంధరొంచిన ఆగమ, శిలపకళా శటసటతరలను కూడా
అనుస్ర్చొంచి ఉొండటొం ఆస్కతత కలిగ్చొంచే అొంశ్ొం. ఈ పటరొంగణొం వలుపలి
పటరకటర్టనికత నాలుగు దరకుకలా నాలుగు గ్ోపుర్టలునానయి. పరతి గ్ోపుర్టనికత
అభముఖొంగ్ట ఒక పరధాన రహదార్చ ఉొంటటొందర. నగరొంలల ఏ మారుమూల ఏ
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చినన వీధరలలనయినాస్ర్ే నిలబడి దేవటలయ స్ూ
థ ల దరశ్ తలుస్ుకుని ఆ దరశ్
మరలికుొండా అటట వళితే చాలు. ఎనిన మలుపులు తిర్చగ్న
చ ా ఆ మారా ొం ఈ
నాలుగు గ్ోపుర్టలలల ఏదో ఒకదాని ఎదురుగ్ట ఉనన పరధాన వీధరలలకత
చేరుస్ుతొందర. ‘All Roads Lead to The Temple’ అనన నానుడి ఇకకడ
అక్షర్టలా వర్చతస్త ుొందర.
ఈ పటరొంగణొంలల మొతత ొం 35,000 శిలాపలు ఉొండవచిని ఒక అొంచనా.
మొతత ొం గ్ోపుర్టలు పదానలుగు. పరధాన ర్టజగ్ోపురొం ఎతు
త 170 అడుగులు.
సటామివటర్చ, అమమవటర్చ విమాన గ్ోపుర్టలు స్ారీ మయొం చేయబడాుయి.
పరపొంచ అదుభతాల గణన కోస్ొం వచిిన పరతిపటదనలలల మొదటి ముపెైైలల
సటథనొం

ప ొందరన

అతి

స్ుొందరమెైన

పటరచన

హిొందూ

దేవటలయాలలల

పరధానమెైనదర. తపపనిస్ర్చగ్ట దర్చవొంచవలసినదర. స్ొంవతారొం ప డవునా
భకుతలతయ కళకళ లాడుతూ ఉొంటటొందర.
30వ తేదీ ఉదయానేన బయలుదేర్చ ముొందుగ్ట ఈ ఆలయానికత
వళాీము. ఆ ర్ోజు శుకీవటరొం. మిగతా ర్ోజులకొంటే రదీద మూడిొంతలు అధరకొంగ్ట
ఉననదర.

లెైనులల

చేస్ుకునానము.

గొంటకు
ఆ

పెైగ్ట

తరువటత

నిలబడి
స్ుొందర్ేశ్ార

స్ొంతృపిత కరమెన
ై
సటామిని

దరవనొం

సేవిొంచాము.

అదుభతమెైన శిలాపలను తిలకతస్త ూ దాదాపు
మూడు

గొంటలు

గడిపటము.

ఈ

దేవటలయాలనినటిలలనూ ఫో టోగీఫీ నిషేధ్ొం
అని బో రుులుననపపటికీ క నినటిలల చూసీ
చూడనటేల ఉొంటారు. ర్టమయశ్ారొం లలనూ,
చిదొంబరొం లలనూ ఒకతొంత కఠచనొంగ్ట ఉొండగ్ట
శ్రీరొంగొంలల క ొంత ఉదారొంగ్ట ఉనానరు. ఇకకడ మాతరొం దరవనొం ముగ్చొంచుకుని
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బయటకు వస్ూ
త పుష్కర్చణి లలని స్ారీ కమలానిన, పెదద కమయర్టతయ మెరుగ్న
ై
కోణొంలల

మర్చొంత

స్పష్ా ొంగ్ట

తీసే

పరయతనొంలల

భదరతా

సిబబొందరకత

దక ర్క
చ తపో యాను. అపపటికత అదర తీయటొం పూరత యిొందనుకోొండి. అదర వేర్ే
విష్యొం. ఈ స్ొందరభొంలల ఒక విష్యొం ముచిటిొంచుకోవటొం స్ముచితొం.
ఏ యాతిరకులూ,

పర్టయటకులెైనా జీవితొంలల ఒకసటర్చ మాతరమయ

ఇటటవొంటి పరదశ
ే టలు దర్చవొంచ గలుగుతారు. ఆ జాాపకటలను చిరస్మరణీయొం
చేస్ుకోవటలనే కటొంక్ష ఉొంటటొందర. అదర స్హజొం కూడా. ఇొందుకు ఫో టోలు,
వీడియోలకు మిొంచిన స్దుపటయొం లేదు. ఇటటవొంటి చార్చతిరక పరదేశటలపెై
శటసీత య
పర్చశోధ్న చేసే విదాయరుథలకు, చితర స్ొంపుటాలను, గీొంథాలను రచిొంచి
ై
పరచుర్చొంచే వటర్చకత ఫో టోలు సేకర్చొంచటొం అవస్రమయ కటదు అదర వటర్చ హకుక
కూడా.
పదర పదరహేను స్ొంవతార్టల కతీతొం వరకూ నాణయమెన
ై కమెర్టలు
ఔతాాహికులకు అొందుబాటటలల ఉొండేవి కటవు. తకుకవ ధ్రలల లభొంచినా
ఫిలుమతయ కూడిన వీటి నిరాహణ ఖరుితయ కూడిన వయవహారొంగ్ట ఉొండేద.ర
ఇపుపడు పర్చసథ తి
ి పూర్చతగ్ట మార్చపో యిొందర. సెల్ ఫో నులతయ పటటట, అరచేతిలల
ఇమిడిపో యిే పర్చమాణొంలల నాణయమెన
ై డిజిటల్ కమెర్టలు సటమానుయలకు
స్యితొం అొందుబాటటలలకత వచాియి. ఈ నేపథయొంలల ఫో టోగీఫీపెై నిషేధ్ొం
గుర్చొంచి

ఆలలచిసేత ,

దేవటలయాలలలని

మూల

విర్టటటాలను

ఫో టోలు

తీయటానిన నిషేధరొంచటొం అరధొం చేస్ుకోవచుి. అస్లు పటరొంగణొంలలనే ఇదర
నిషేధరొంచటొం స్మొంజస్ొంగ్ట తయచదు. పెగ్
ై ట ఇటటవొంటి నిషేధానికత చటా బదధ త
కూడా లేదు. నిషేధానికత చటా బదధ మన
ెై పటరొంతాలు, పర్చసథ త
ి ులు స్ొందర్టభలు వేర్ే
ఉొంటాయి.
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అయితే 'కటదేదీ కవితనరహొం' అనే విధ్ొంగ్ట తీవరవటదొం, విధ్ాొంస్క
చరయలు పెచుి పెర్గ్
చ చ పేల
ర ుడు పదార్టధలు అమరిటానికత కమెర్టలు స్ులువైన,
అనుమానిొంచలేని సటధ్నాలవటొంతయ ఇతర కటరణాలకొంటే భదరతా కటరణాల
ర్ీతాయ ఈ నిషేధ్ొం తపపనిస్ర్చ అవుతయొందర. కటశ్ర, మధ్ుర, సో మనాథ్ మొదలెైన
క నిన పరముఖ పుణయ క్షేతారలపెై ఇపపటికే దాడులు జర్చగ్టయి. మర్చక నిన,
తీవరవటదుల హచిర్చకలలల ఉనానయి. ఇటటవొంటి చోటల కఠచనమెైన భదరతా
చరయలు తీస్ుకోవలసినదే.
అదే స్మయొంలల నిషేధానిన అమలు చేయటొంలల క ొంత విచక్షణ,
విజా తలను

పటటిొంచటొం

కూడా

అవస్రొం. ఉదాహరణకు పటరల మెొంటట
మీద దాడి జర్చగ్చొందర. అలా అని
పటరల మెొంటటలలకత

సెల్

ఫో నులను

నిషేధరొంచటొం సటధ్యొం కటదు కదా. ఈ
భదరతా

చరయల

లక్షయొం

నిషేధరత

వస్ుతవులు లలనికత పరవేశిొంచకుొండా నిర్ోధరొంచటమయ అయితే బో రుు పెటా న
ి ొంత
మాతారన ఆ లక్షయొం నరవేరదు. ఎొందుకొంటే దుసటాహసికుడు ఎపుడూ
పకడబొందీ పథకొంతయ ఆ పరయతనొం చేసత టడు. అటటవొంటివటర్చని గుర్చతొంచే
పటిష్ామెైన నిఘ్ా, యొంతారొంగొం లేకుొండా

పరతి భకుతడినీ అనుమానిొంచటొం

స్ర్చకటదు.. కనుక దేవటలయ పరవశ
ే టనికత పూరాొం యాతిరకుల వదద కమెర్టలు,
సెల్ ఫో నులు, లలపలకు అనుమతిొంపబడని ఇతర వస్ుతవులు ఏమయినా
ఉొంటే వటరు దరవనొం ముగ్చొంచుకుని తిర్చగ్చ వచేి వరకూ ఆ వస్ుతవుల
భదరతకు తగ్చన ఏర్టపటట
ల చేయాలి. ఇదర ఖరుితయ కూడుకునన పని కనుక
పరతాయమానయొంగ్ట

'ఫో టోగీఫీ

నిషేధ్ొం'
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అని

బో రుులు

పెటా ి

చేతులు

దులుపుకుొంటారు. దీనివలల , ఈ నిబొంధ్నని అతికీమిొంచినవటరు సిబబొందర
యొకక దయాదాక్షిణాయలకు గుర్చ అవుతునానరు. క నిన స్ొందర్టభలలల ఇదర
అవినీతికత స్యితొం ఆసటకరమిస్ుతొందర. చాలా స్ొందర్టభలలల భదరతా వైఫలాయనికత
ఇదే మూలమవుతుొందర. అొందుచేత వీటికత పరతేయకతొంచి కోలకు రూములను
నిరాహిొంచే అవకటశ్ొం లేని చోటల సెల్ ఫో నులను, కమెర్టలను క్షుణీ ొంగ్ట
పర్ీక్షిొంచి అనుమతిొంచవచుి. సిబబొందర కూడా ఎవరు ఎటటవొంటి వటరు అనేదర
నిశితొంగ్ట గమనిస్ూ
త యాతిరకుల పటల సటనుభూతి తయనూ, స్ొంయమనొంతయనూ
వయవహర్చొంచాలి. అలాగ్ే, ఇటటవొంటి బో రుులునన చోట, యాతిరకులు కూడా
క ొంత జాగీతతగ్ట ఉొండాలి. ఇటటవొంటి స్ొందర్టభలలల క ొందరు యాతిరకులు
సిబబొందరతయ

ఘ్రేణ

పడిన

స్ొంఘ్టనలు

చూశటము.

మాకు

స్ొంబొంధరొంచినొంతవరకూ ఇటటవొంటి నియమాలను గ్ౌరవిస్ూ
త
సిబబొందరకత
స్హకర్చొంచాము. అభయొంతరొం పెటా న
ి చోటల కూడా సౌమయొంగ్టనే చపటపరు తపప,
నోరు చేస్ుకోవటొం, కమెర్ట లాకోకవటొం వొంటి చరయలు ఎకకడా తారస్
పడలేదు. అొందుకు వటరొందరూ అభనొందనీయులే.
ఏ దేవటలయొంలలనయినా నిషేధానిన లలపల మాతరమయ క ొంతవరకైనా
అమలు చేయగలరు కటనీ ర్టజగ్ొపుర్టలు మొదలెైన వటటిని బయటనుొంచి
తీసే అవకటశ్మునన చోటల ఏ నిషేధ్మూ పనిచేయదు. కమెర్టలు పూర్చతగ్ట
నిషేధ్మునన

ఉజు యిని,

ఓొంకటర్ేశ్ార్

మొదలెైన

చోటల

స్యితొం

ఆ

దేవటలయాలను ఇలా బయటినుొంచే తీశటను. సో మనాథ్ ఆలయానిన మయము
బస్ చేసన
ి హో టలు చివర్చ అొంతస్ుత పెక
ై కతక తీశటను. ఇకకడా, ర్టమయశ్ారొం
లలనూ

ర్టజగ్ోపుర్టలు

మరమమతులలల

ఉననొందున

తడికలతయ

కపిప

ఉొంచటొంతయ వటటి ఫో టోలు తీస్ుకునే అవకటశ్ొం లభొంచలేదు. ఇదర ఈ యాతరలల
క ొంత అస్ొంతృపిత కలిగ్చొంచిన అొంశ్ొం.
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మళీీ అస్లు యాతరలలకత వదాదొం. మధాయహనొం ఆరగ్చొంపుల నిమితత మెై
స్ముదాయొంలలని ఆలయాలనీన మూసేవరకూ ఆ పటరొంగణొంలల గడిపటము.
అొందర్చనీ బయటకు పొంపుతుొండగ్ట పననొండు గొంటల పటరొంతొంలల బయటకు
వచాిము. మదుర్ై అనగ్టనే యాతిరకుల భావనలు, మీనాక్షమ అమమవటరు, ఆ
దేవటలయొం చుటూ
ా నే ఉొంటాయి. అొందుకు వయతిర్ేకొంగ్ట మనస్ులను
ఆకర్చేొంచగలిగ్చనదర ఆ నగరొంలల మర్ేదీ లేదొంటే అతిశ్యోకతత కటదు. ఆ భావన
మదరలల పదరలపరుచుకుని, ఆటో అతను తీస్ుకళిీన ఒక మొంచి హో టలులల
రుచికరమెన
ై భోజనొం చేసి గ్స్ుా హయస్ుకు చేర్టము. మర్చ క ొంత సేపటోల
కనాయకుమార్చకత పరయాణొం. అవకటశ్ొం ఉననొంతసేపు విశటీొంతి తీస్ుకుని
సేాష్నుకు చేర్టము.
ఇటటవొంటి స్ుదీరఘ యాతరలలల తరువటత మజిలీ చేరుకోవటానికత ర్టతిర
పరయాణొం చేయవలసి వచిినా, ఆ మజిలీలలని బస్కు ఏ అరధ ర్టతిర వేళో
చేరవలసి వచిినా నిదర స్ర్చగ్ట లేకుొంటే ఆ పరభావొం మరునాటి పరయటన మీద
తీవరొంగ్ట ఉొంటటొందర. శటర్ీరకొంగ్ట బలహీనపడటమయ కటక మానసికొంగ్ట ఉతాాహొం
స్ననగ్చలిల పరతి చినన విష్యమూ చిర్టకు కలిగ్చస్త ుొందర. తతైలితొంగ్ట యాతరను
ఆసటాదరొంచలేము.
గొం.4.35 ని.లకు

ర్టవలసిన 6127 నొంబరు చనైన ఎగూమరు

గురువటయూరు ఎక్ా పెరస్ (ఈ యాతరలల ఇదే ర్ైలులల మర్ో సటర్చ కూడా
పరయాణిసత టము) గొంట ఆలస్యొంగ్ట వచిిొందర. ఇకకడ నుొండి నాగర్ కోయిలుకు
అయిదు గొంటలు పరయాణొం. అకకడనుొండి పదహారు కతలలమీటర్ేల అయినా
సేాష్ను బయటికత వచిి వటహనొం ఏర్టపటట చేస్ుకుని

కనాయకుమార్చ

చేరుకోవటానికత ఏ అరధర్టతయర అయి చాలినొంత నిదర లభొంచదేమో నని
భయపడాుము. కటనీ ఆలశ్యొం పూడుికుని నాగర్ కోయిలుకు నిర్ీీత
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స్మయానికే చేర్చొందర. వొంటనే టాకీా మాటాలడుకుని పదరననరకు కనాయకుమార్చ
చేరుకునానొం. మధాయహనొం మదుర్ల
ై ల చేసన
ి భోజనొం బరువు ఇొంకట దరగలేదు.
స్ూర్ోయదయ దృశటయనిన తిలకతొంచేొందుకు వేకువనే లేవవలసిన అవస్రొం
దృషటాయ తిొండి విష్యొం ఆలలచిొంచకుొండా గదరలల పరవశి
ే ొంచిన వొంటనే
పడకలేశటము.

కనవోకుమార్
కనాయకుమార్చ భారత దీాపకలపొం దక్షిణ క స్న చివర్చ భూభాగొం.
అఖొండ హిొందూ మహాస్ముదరొం తూరుప భాగమెన
ై బొంగ్టళా ఖాతొం, పశిిమ
దరకుకన ఉనన అర్ేబియా స్ముదారనికత స్ొంధర. మామూలుగ్ట స్ూర్ోయదయొం,
అస్త మయొం ఏ దేశ్ొంలలనయినా ఏ పటరొంతొంలలనయినా చూడగలగటొం అతి
సటమానయ విష్యొం. ఇొందులల ఆశ్ిరయొం ఏముొందర? కనాయకుమార్చలల మాతరొం
స్ూర్ోయదయానికత, అస్త మయానికత పెదద పరతేయకతే ఉననదర. ఇకకడ దక్షిణ
దరకుకగ్ట నిలబడితే కేవలొం కొంటికత కనబడని మన తల వనుక వైపు స్ూటిగ్ట
ఉననపటరొంతొం తపప మన తల తిరపపగలిగ్చనొంత మయర స్ముదరమయ కనిపిస్త ుొందర.
అొంటే మనొం నిలుినన బిొందువు కోణొం 360 డిగ్ీలు అయితే, అొందులల
స్ుమారు మూడు వొందల డిగ్ీలు నీరు, గర్చష్ాొంగ్ట అరవై డిగ్ీల మయర మాతరమయ
భూమి అననమాట. భూమి మీదనుొంచి ఇటటవొంటి అదుభత దృశ్యొం ఏ
విదేశ్ొంలలనయినా ఉొందేమో కటనీ, అొండమాన్, నికోబార్, లక్షదీాప్ దీవులు
కటకుొండా, భారత దేశ్ొంలల పరధాన భూభాగొం మీద మాతరొం మర్ే పటరొంతొంలలనూ
కనబడదు. ఈ కటరణొంగ్ట స్ూర్టయస్త మయాలు ర్ొండూ స్ముదరొంలలనే వీక్షిొంచే
వీలవుతుొందర.
ఇక పటా ణొం విష్యానికత వసేత ఇదర మహా పటా ణమూ కటదు అలా అని
గ్టీమమూ కటదు. పురపటలక స్ొంఘ్ొం కూడా కటదు. కేవలొం నగర పొంచాయతీ.
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2001 స్ొంవతారొం గణన పరకటరొం ఈ పటా ణ జనాభా 19,678. జిలాల
కనాయకుమార్చ పేరునే ఉనాన ముఖయ పటా ణొం మాతరొం నాగర్ కోయిల్.
భూభాగపు స్గటట ఎతు
త 0 అడుగులు. అొంటే స్ముదర మటాానికత దాదాపు
స్మానొంగ్ట ఉొంటటొందననమాట. 98.6 శటతొం అక్షర్టస్ుయలే. తిర్చగ్చ వటర్చలల 40
శటతొం పటా భదురలు. పరధాన జీవనాధారొం చేపల వేట. ఆ తరువటత పర్టయటక
రొంగొం. ర్ల
ై ేా సేాష్ను మొదలుకుని పరధాన వీధ్ులతయ స్హా పటా ణమొంతా
పర్చశుభరొంగ్టనూ, స్ుొందరొంగ్టనూ ఉొంటటొందర.
31 వ తేదీ శ్నివటరొం తలల వటరు ఝామున అయిదు గొంటలకే లేచి
బీచికత వళాీము. క నిన వేలమొందర అపపటికే అకకడకు చేరుకునానరు.
తూరుపు స్ముదరొంలల వలుగు ర్ేకలు ఇొంకట పటరరొంభొం కటలేదు. స్ముదరొంలల
క ొంచొం ఆగ్ేనయ దరశ్గ్ట ఒక ర్టతి గుటా పెై వివేకటనొందుని సటమరక భవనొం, ఆ
పరకకనే మర్ో గుటా పెై పరముఖ తమిళ కవి తిరువళుీవటర్ భార్ీ విగీహొం
కనబడుతునానయి.

స్ూరయ భగవటనుడు తన దరనచరయ పటరరొంభస్ూ
త స్ముదరొంలల నుొంచి
వస్ుతనానడా అనన భారొంతిని కలిగ్చస్త ూ, క దరద క దరదగ్ట పెైకత వస్ూ
త జనస్మూహొం
చేతులలలనునన కమెర్టలలల చికుకకుొంటటనానడు. పదర నిముషటల తరువటత
పూర్చతగ్ట

పెైకత

ఆనొందాశ్ిర్టయలతయ
పుణయసటననాలు

వచిిన

దృశ్యొం

కేర్చొంతలు
చేశటరు. గదరకత

ఆవిష్కృతమవగ్టనే

పరజలొందరూ

క టాారు.

మర్చక ొందరు

స్ముదరొంలల

తిర్చగ్వ
చ చిి

సటననాదులు

పూరత యాయక
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అలాపహారొం చేసి ఆటో ఒకటి మాటాలడుకుని పదక ొండు కతలలమీటరల దూరొంలల
నునన స్ుచొందరొంకు వళాీము.
అనస్ూయ అనే భకుతర్టలి పటతివరతాయనిన పర్ీక్షిొంచ గ్ోర్చ, తిరమూరుతలు,
స్నాయసి వేషటలలల ఆమె వదద కు వళిల భక్ష అడగటొం, ఆమె భక్ష వేయటానికత
సిదధపడగ్ట దుస్ుతలు ధ్ర్చొంచిన గృహిణుల నుొండి తాము భక్ష సీాకర్చొంచలేమని
తిరస్కర్చొంచటొం, అపుపడు ఆమె తన పటతివరతయ మహిమతయ ఆ ముగుార్చనీ
శిశువులుగ్ట మార్చిన పుర్టణగ్టధ్ జర్చగ్చన పరదశ్
ే ొంగ్ట చపపబడిొందర.
ఈ గ్టధ్ నేపథయొంలల తిరమూరుతలెన
ై బరహమ, విష్ు
ీ , మహేశ్ారులకు
వటర్చ వటర్చ దేవర
ే ుల స్మయతొంగ్ట ఇకకడ ఒక
స్ుొందరమెన
ై ఆలయొం ఉననదర. తలల టి
ర్టజగ్ోపురొం, పుష్కర్చణ,ి చుటూ
ా క బబర్చ
మొదలెైన పచిని చటూ
ల , పర్చశుభరమన
ెై
ఆలయ

పర్చస్ర్టలు,

పటరొంతమొంతా

మొతత ొం

మనోహరొంగ్ట

ఆ
నుొండి

మనస్ుకు ఆహాలదానీన, పరశటొంతతనూ కలిగ్చస్త ుొందర. స్ుమారు ఒక గొంట పటటట
గడిపి తిర్చగ్చ కనాయకుమార్చకత బయలుదేర్టొం. క బబర్చ తయటలు ఎొంత విసటతరొంగ్ట
ఉననపపటిక,ీ నీటి బొ ొండాలు మాతరొం మహా పిరయొం. మన వైపు ఆరు ఏడు
రూపటయలుొంటే ఇకకడ పదరహన
ే ు రూపటయల పెైమాటే.
భోజనానొంతరొం
తిరువళుీవటర్

క దరద

విగీహాలను

సేపు

విశ్ీమిొంచి

దర్చవొంచటానికత

వివేకటనొంద

బయలుదేర్టము.

సటమరకొం,
టికటట
ల

తీస్ుకునన పిదప సీామరు ఎకకటానికత లెైను చాలా ప డవుొందర. కీమశిక్షణ లేని
క ొందరు మలయాళీ యువకులు లెైనులల నుననవటర్చని తయరస్ుకుొంటూ
పో వటమయ కటక మహిళల పటల అభయొంతరకరొంగ్ట పరవర్చతొంచసటగ్టరు. బాధరతులు
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మౌనొంగ్ట భర్చస్త ునానర్ే కటనీ వటర్చని వటర్చొంచలేకపో తునానరు. ఆ మౌనమయ
వటర్చని పో ర తాహిొంచినటట
ల ొందర, ఎకకడో వనుక నుొండి యాభై అరవై మొందరని
దాటటకుొంటూ మా వరకూ వచేిటపపటికత వటర్చ ఆగడొం మితి మీర్చొందర. అలా
ర్చిిపో తునన వటర్చని కతరణ్ ధర
ై యొం చేసి అడుుకునే పరయతనొం చేయగ్ట వటరు
తీవరొంగ్ట

పరతిఘ్టిొంచారు. బుదరధగ్ట ఉొంటార్ట, చరయ తీస్ుకోమొంటార్ట అని

పో లీస్ు స్హాయానికై ఫో ను తీశటడు. ఈ చొరవతయ స్ూపర్చత ప ొందరన బాధరతులు,
ముఖయొంగ్ట క ొందరు మలయాళీలు కతరణుకు అొండగ్ట నిలబడగ్ట వటళు
ల
తగా టమయ కటక అపపటికత ఎొంతమొందరనైతే దాటటకుొంటూ వచాిర్ో వటరొందరూ
వళళీవరకూ పరకకకు తపుపకోక తపిపొందర కటదు. మా వొంతు ర్టగ్టనే బో టటలల
కూరుిని పదర నిముషటల పరయాణొంతయ ముొందుగ్ట వివేకటనొంద సటమరక
భవనానిన చేరుకునానము.
1892వ స్ొంవతారొం డిసెొంబరు లల శ్రీ వివేకటనొందుడు తీర్టనికత అర
కతలలమీటరు దూరొంలల నునన ఈ గుటా వదద కు ఈదుకుొంటూ చేర్చ అకకడే
ధాయనొం చేస్త ూ ఆతమ సటక్షాతాకరొం ప ొందాడు.
తదనొంతర
స్ొంచర్చొంచి
ఆధాయతిమక

కటలొంలల

పరపొంచ

మానవటళికత
జాాన

వటయపత ొంగ్ట
అవస్రమెన
ై

జోయతులను

పరస్ర్చొంప

జేశటడు. ఆ మహనీయుని సటమరకటరధ ొం ఆ
గుటా పెై

నిర్చమొంపబడినదే

ఈ

భవన

స్ముదాయొం. ఇదర ర్ొండు పరధాన భాగ్టలుగ్ట ఉొంటటొందర. ఒక భాగొంలల
ధాయనమొందరరొంతయ పటటట పర్చవటరజక భొంగ్చమలల నునన వివేకటనొందుని విగీహొం,
మర్ొక దానిలల గీొంధాలయొం, నిరాహణ కటర్టయలయొం, భదరతా సటథవరొం
మొదలెైనవి ఉనానయి. 2004 డిసెొంబరు 26న వచిిన స్ునామీ తాకతడక
ి త ఈ
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స్ముదాయొం పటక్షికొంగ్ట దబబతినగ్ట స్కటలొంలల మరమమతులు చేసి పూరా
వైభవటనిన పునరుదధ ర్చొంచారు.
ఉతత ర్టయణొం పరవేశిొంఛి ఒక పక్షొం ర్ోజులే అయిొందర. అొందుచేత
స్ూరయభగవటనుడు ఇొంకట దక్షిణ దరశ్ లలనే

ఉనానడు. అొందుచేత భూమి

క స్కు ఆగ్ేనయ దరశ్లల ఈ గుటా కు క దరదగ్ట దక్షిణ వప
ై ున ఉదయొం
స్ూర్ోయదయొం దరవనమవగ్ట, అస్త మయానిన ఈ గుటా నుొంచే పశిిమ నర
ై ుతి
దరకుకలల తిలకతొంచాము.
స్ూర్టయస్త మయొం పూర్చతకటగ్టనే అదే బో టటలల ఆ పరకకనే తిరువళు
ల వటర్
విగీహొం ఉనన ర్ొండో గుటా కు తీస్ుకువళాీరు. 133 అడుగుల ఎతన
తత ఈ విగీహొం
చూడగ్టనే ఎవరు ఈ మహానుభావుడు? ఏమిటి ఈయన విశిష్ా త? అనే
స్ొందేహాలు పరతి పర్టయటకుని మదరలల మెదలి, ఆ విశేషటలు తలుస్ుకోవటలనే
కుతూహలొం స్హజొంగ్టనే కలుగుతుొందర.
దారవిడ భాష్లలల అతి పుర్టతన మెైన ఒక గీొంధ్ొం 'తిరకుకర్టళ్' ఇదర
మొతత ొం

మూడు

భాగ్టలుగ్ట

133

అధాయయాలుగ్ట 1330 దరాపదలతయ (ర్ొండు
చరణాల ఛొందో బదధ మెైన లఘ్ు పదాయలు)
ఉొంటటొందర. కీీస్త ు పూరాొం ర్ొండు అయిదు
శ్తాబాదల

మధ్య

'తిరువళు
ల వటర్'

మహాకవి

దీనిని

రచిొంచాడు.

అనే
భూమి

దుననటొం నుొంచ ర్టజయ పర్చపటలన వరకూ,
పరతి అొంశటనీన స్పృశిస్ూ
త , శ్ీమక
ెై జీవనొంలలని మాధ్ురయొం వస్ుతవుగ్ట సటగ్ే ఈ
గీొంధ్ొం 'తమిళ వేద' మనీ 'ప యయమొళి' (పో లులబో ని స్ూకతత) యనీ 'దరవయ గీొంధ్'
మనీ నేటికీ కీర్త ొంచ పబడుతుననదర. పరముఖ శటస్త వ
ై ేతత, భారతరతన, మాజీ
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ర్టష్ా ప
ర తి

డాకారు

అబుదల్

కలాొం

గ్టరు

పటరల మెొంటటలల

చేసన
ి

తన

అధ్యక్షోపనాయసటలతయ స్హా ఏ ఇతర స్మావేశటలలల పరస్ొంగ్టలలలనూ, తన
రచనలలలనూ

'తిరకుకర్టళ్' లలని స్ూకుతలను విస్త ృతొంగ్ట ఉటొంకతసత టరు.

తమిళనాడుకే చొందరన మర్ొక మాజీ ర్టష్ా ప
ర తి శ్రీ ఆర్.వొంకటర్టమన్ గ్టరు,
తాను కేొందర ఆర్చధక మొంతిరగ్ట, రక్షణ మొంతిరగ్ట ఉననపుడు మర్ొక స్ుపరసద
ి ధ
తమిళ కవి స్ుబరహమణయ భారతితయ పటటట

'తిరువళు
ల వటరు’ ను కూడా

ఉదహర్చొంచేవటరు.
'తిరకుకర్టళ్' లలని 133 అధాయయాలకు పరతీకగ్ట మొతత ొం 133
అడుగుల ఎతు
త తయ ఈ నిర్టమణొం రూప ొందరొంచబడిొందర. కృతిరమొంగ్ట బలలపేతొం
చేయబడిన ర్టతిపెై ఏర్టపటట చేసన
ి శిలాపీఠొం ఎతు
త 38 ఆడుగులు కటగ్ట
దానిపెై అస్లు విగీహొం ఎతు
త 95 అడుగులు. ఈ పరతిషటాతమక నిర్టమణొం కూడా
అనేక బాలార్చషా టలను చవి చూసిొందర. 1979 స్ొంవతారొంలల అపపటి పరధాని శ్రీ
మొర్టర్ీు దేశటయిచే శ్ొంఖుసటథపన ప ొందరనపపటిక,ీ విగీహ రూపకలపన 1990
వరకుగ్టనీ పటరరొంభ కటలేదు. అదర కూడా మధ్యలలనే నిధ్ులలేమి వలల
మర్చక ొంత కటలొం నిలిచిపో యిొందర. 1992 లల తిర్చగ్చ పటరరొంభమయి, పరముఖ
శిలిప, తలుగు తేజొం డాకారు గణపతి స్థ పతి గ్టర్చ నేతృతాొంలల 1997లల
పూరత యినపపటికీ మర్ో మూడు స్ొంవతార్టల తదుపర్చ 2000 స్ొంవతారొం
జనవర్చ ఒకటవ తేదన
ీ జాతికత అొంకతతొం చేయబడిొందర. అొంటే, దీనిని మీము
దర్చవొంచిన ఈ ర్ోజుకు స్ర్చగ్ా ట తొమిమదర స్ొంవతార్టల ఒకక నలననమాట.
అకకడ కూడా క ొంత

సేపు గడిపి చకటి పడుతుొండగ్ట ఆ ర్ోజుకు చివర్చ

టిప
ర ుపలల తీర్టనికత తిర్చగ్చ చేరుకునానము. కనాయకుమార్చ పటా ణొంలల మర్ొక
పరధాన ఆకరేణ దేవి కనాయకుమార్చ ఆలయొం.
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“కాత్వోయనియిై

విదేహే

కనోకుమార్

ధీమహి

తననో

దురేే

ప్రచ ోదయాత్” అని ఈ శ్కతత స్ారూపిణిని గ్టయతీర
మొంతర పూరాకొంగ్ట స్ుతతిసటతరు. ఈ అమమవటరు
ఇకకడ భగవతీదేవిగ్ట కూడా పూజలొందుకుని
భకుతలను అనుగీహిస్త ుననదర. వివేకటనొందుడు
తన తపస్ుా అనొంతరొం

గురువన
ై ర్టమకృష్ీ

పరమహొంస్ ఆదేశ్ొం మయరకు ఈ అమమవటర్చ
స్నినధర లలనే తన పరపొంచ యాతరకు నిరీ యిొంచు
కునానడట. శ్రీ ర్టమకృష్ీ పరమహొంస్ మర్ో
ఇదద రు శిష్ుయలు సటామి బరహామనొంద, సటామి నిరమలానొంద కూడా ఈ
అమమవటర్చని సేవిొంచి తర్చొంచినవటర్ే. కుడి చేతిలల జపమాల ధ్ర్చొంచిన ఈ
అమమవటరు చలల ని చూపులను స్ూటిగ్ట పరస్ర్చొంపజేస్త ూ భకుతలను స్మోమహన
పరుస్ుతొందర. ఆ రూపొం చూస్ూ
త ఉొంటే అకకడనుొంచి ఒక పటాాన కదలబుదరధ
కటదు. ఇక చిమమచకటోల స్యితొం దరవయ కటొంతులు

వదజలేల అమమవటర్చ

ముకుకపుడక గుర్చొంచి వర్చీొంచాలొంటే నాబో టి అతి సటమానుయనికత సటధ్యమయిేయ
పని కటదు. స్ొంతృపిత కరమెైన అమమవటర్చ దరవనొంతయ అనుగీహిొంపబడి, భోజనొం
చేసి హో టలు గదరకత చేరుకోవటొంతయ ఇకకడ కూడా మా పరయటన ముగ్చసిొందర.
ఫిబవ
ర ర్చ ఒకటవతేదీ తలల వటరు ఝాముననే లేచి గదర ఖాళీ చేసి
ఉదయొం గొం.5.30 ని.లకు 6382 నొంబరు కనాయకుమార్చ ముొంబై ఎక్ా పెస్
ర లల
బయలుదేర్చ ఎనిమిదర గొంటలకు

తిరువనొంతపురొంలల దరగ్టము. అకకడ

దరగగ్టనే మయము ఎదుర్ొకనన మొదటి స్మస్య భాష్. అక్షర్టస్ుయలు స్యితొం
మన భావటనిన గీహిొంచగలరు తపప ఆొంగల ొంలల స్ొంభాషిొంచ గలిగ్చనొంత
పర్చజా ానొం ఉొండనొందున, వటరు అదే భాష్లల స్మాధానొం చపిపనా వటళళీొం
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చబుతునానర్ో ఒకపటాాన మనకు అరధ ొం కటదు. అలాగ్ే ఏదో శ్ీమపడి ఆటో
మాటాలడుకుని సేాష్ను స్మీపొంలలని ఒక హో టలుకు చేరుకోగలిగ్టము. గదరలల
సిథరపడి అదే హో టలుకు అనుబొంధ్ొంగ్ట ఉనన ర్సటార్ొంటటలల అలాపహారొం
తీస్ుకునానము. పదార్టధలు రుచిగ్టనే ఉనాన వటటిలల వటడిన (క బబర్చ) వొంట
నూనలు మనకు అలవటటట లేనొందువలల

కటబో లు తక్షణమయ పరభావొం

చూపటొంవలల నేను స్ాలపొంగ్ట అస్ాస్త తకు గురయాయను. ఏవో మొందులు వటడి
క ొంత ఉపశ్మనొం ప ొందగలిగ్చనపపటిక,ీ పూర్చత స్ాస్త త చేకూరలేదు. ఉదయొం
కనాయకుమార్చలల బయలుదేరటానికత మునుపే సటననాలు చేసిఉనానొం కనుక
వొంటనే అనొంత పదమనాభసటామి ఆలయానికత వళాీము.

తిరువనింతప్ురిం
"దేవుడు వరమిచిినా పూజార్చ అనుమతివాలేదు" తలుగునాట
బహుళ పరచారొంలల నునన ఈ నానుడి బహుశ్ః ఈ పరసిదధ ఆలయొంలలనే పుటిా
ఉొంటటొందని నా పరగ్టఢ విశటాస్ొం. ఏ దేశ్ొంలలనయినా అదర ఏ మతానికత
చొందరనదైనపపటికీ పటరరధనా మొందరర్టలలల, ఆలయాలలల ఆయా పటరొంతాలు,
సటొంపరదాయాలు, ఆచార్టలను బటిా క నిన నియమాలు ఉొంటాయి. ఇొందులల
ఆక్షేపిొంచవలసినదర

ఏమీ

లేదు.

అయితే

భకుతలు అవి

పటటిొంచటానికత

అవస్రమెైన స్దుపటయాలు కలిపొంచటొం ఆయా దేవసటథనాల యాజమానాయల
బాధ్యత. ఉదాహరణకు తిరుమలలల శ్రీ వేొంకటేశ్ారుని దర్చవొంచగ్ోర్ే ఇతర
మతస్ుతలు ఆలయ పరవేశటనికత పూరాొం ఆలయొంలల నుననొంత సేపూ
వేొంకటేశ్ారుని మీద
సటొంపరదాయాలూ

విశటాస్ొం కలిగ్చ ఉొంటాననీ, ఆలయ ఆచార్టలూ,

పటటిసత టననీ

చేయాలి. అలాొంటివటరు

ఈ

ఒక

పరతిజాా

లాొంచనాలు

పతరొం

మీద

పూర్చతచేయటానికత

స్ొంతకొం
తగు

ఏర్టపటట
ల ొంటాయి. అదే విధ్ొంగ్ట సికుక మతానికత చొందరన గురుదాార్టలలల
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పరవశి
ే ొంచేటపుపడు తలపెై విధరగ్ట ఒక వస్త ొంై ఉొంచుకోవటలి. ఇదర అకకడి
నియమొం. అలాగ్ే దేశ్ొంలలని అనేక హిొందూ దేవటలయాలలల పరవేశటనికత
దుస్ుతలకు స్ొంబొంధరన క నిన నియమాలుొంటాయి. పురుష్ులకు శ్ర్ీర
పెైభాగొంలల ఏ ఆచాిదనా లేకపో వటొం ఇటటవొంటి నియమాలలల ఒకటి.
మర్చక నిన చోటల పురుష్ులెైతే భారత సటొంపరదాయ దుస్ుతలెైన ధో వతి, పెైన
ఉతత ర్ీయొం (కొండువట) సీత ల
ై యితే కేవలొం చరలు, లేదా చుడమదార్ లాొంటివి
(పటయొంటట
ల , ష్రుాలు ధ్ర్చొంచే ఆధ్ునిక యువతులు క ొందరుొంటారు కనుక)
మాతరమయ ధ్ర్చొంచాలనే నియమాలు ఉొంటాయి. ఆయా దేవటలయాలకు
వళిీనపుడు ఆ నియమాలను పటటిొంచటొం పరతి భకుతని విధర. ఇదొందుకు
పటటిొంచాలి? ‘నేను పటటిొంచను’ అనే మనస్త తాొం ఉననవటరు ఆ ఆలయొం
లలనికత వళళీ పరయతనొం చేయకపో వటమయ మొంచిదర. ఇకకడ వరకూ వచిి
లలనికొందుకు ర్టలేదు అని ఏ దేవుడూ అడగడు.
ఇకకడ కూడా ఆలయ పరవేశ్ొం చేయాలొంటే పురుష్ులు కేవలొం ధో వతి
మాతరమయ ధ్ర్చొంచాలనే నియమొం ఉొందర. లుొంగ్ీ లాగ్ట చుటటాకునాన ఫరవటలేదు.
అొంతవరకూ బాగ్టనే ఉొందర. మా విష్యొంలల
ఈ

ఆచార్టనిన

పటటిొంచటానికత

మయము

సిదధమన
ెై ా పరవేశ్ొం లభొంచలేదు. అయితే
అదర

ఈ ఆలయొంలలనునన ఆచార్టనిన

పరశినొంచి

నొందువలల నో

లేదా

అదర

పటటిొంచటానికత తిరస్కర్చొంచినొందు

వలల నో

కటదు. నిజానికత ఈ నియమొం గుర్చొంచి మాకు ముొందే స్పష్ా మెైన అవగ్టహన
ఉొందర. అొందుకే నేనూ మా కుమారుడూ చర్ొక ధో వతీ వొంట తీస్ుకువళాీొం
కూడా. కటనీ అవి ధ్ర్చొంచిన తరువటత, అపపటివరకూ మా ఒొంటిమీదనునన
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పటయొంటట
ల , ష్రుాలు వటటి జేబులలలనునన సెల్ ఫో నులు, పరుాలు ఇతర విలువన
ై
వస్ుతవులూ ఎకకడ ఉొంచాలి? పో నీ వటటిని వేర్ే స్ొంచలల వేస్ుకుని వొంట
తీస్ుకువళళీ వీలుకూడా లేదాయిే! ఇొంతకీ మమమలేనమనానరొంటే –
ఆ దేవటలయొం మెటలపెన
ై ే దుస్ుతలు మారుికోవటలట! వదరలినవి ఎొంత
అమూలయమెన
ై ా కోలకురూములల ఒక మూల పడేసిపో వటలట. వటటి భదరతకు
తమ బాధ్యత ఏమీలేదట! భకుతలు ఎొంత పురుష్ులెైనా బహిరొంగొంగ్ట దుస్ుతలు
మారుికోవటొం స్భయత కటదు కదా! ఇదేమని అడిగ్టము. అొంతే! ఇదద రు
ముగుారు దాడి చేసినొంత సటథయిలల మాటలతయ విరుచుకు పడాురు. భాష్
స్మస్య వలల పూర్చతగ్ట అరధ ొం కటకపో యినపపటికీ 'మా మయలు కోస్ొం ఈ దవ
ై
దరవనానికత వచాిర్ట? ఈ నియమొం పటటిసేత లలనికత వళీొండి లేదొంటే బయటకు
ప ొండి అనే తాతపరయొం మాతరొం బో ధ్ పడిొందర. భగవొంతుని పటల మా భకతతనీ,
సీాయ మత ఆచార్టల పటల మా గ్ౌరవటనీన, నిబదధ తనూ ఎవరూ శ్ొంకతొంచ
లేరు. ఈ విష్యొంలల వీరు మా ముొందు అజాానులు, మరుగుజుులు.
దేవటలయ

యాజమానయొం

బాధ్యతా

ర్టహితాయనీన,

మముమలను

అగ్ౌరవపరచిన సిబబొందర తొంపర్చతనానీన విశ్దీకర్చొంచటొం కోస్మయ ఇదొంతా
చపపవలసివస్ుతననదర.
ఇటటవొంటి

నియమాలునన

ఆలయాలలల

సటధారణొంగ్ట

క నిన

మినహాయిొంపులుొంటాయి. ఉదాహరణకు ఇదే కేరళ ర్టష్ా ొంర లల శ్రీకృష్ు
ీ ని
ఆలయొం ఉనన స్ుపరసిదధ పుణయ క్షేతొంర గురువటయూరు. అకకడ కూడా
ఇటటవొంటి నియమమయ ఉననదర. కటనీ, పురుష్ులు పటయొంటటపెన
ై ే ధో వతి
చుటటాకుని ష్రుా విపేపసి భుజాన వేస్ుకుని లలనికత వళీవచుి. ఈ నియమొం
తలియకకటనీ, లేదా ఏ కటరణొంచేతనయినా ధో వతి వొంట తచుికోకపో తే,
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దేవటలయొం వలుపల దుకటణాలలల శుభరొంగ్ట ఉతికత మడతలు పెటా న
ి
ధో వతులు అదద కు లభసటతయి.
ఈ నియమానిన ఇొంత ఖచిితొంగ్ట అమలు చేస్త ునన ఈ ఆలయ
నిర్టాహకులకు, దరవనొం చేస్ుకుని తిర్చగ్చ వచేివరకూ భకుతల దుస్ుతలు,
విలువైన వస్ుతవులకు భదరత కలిపొంచవలసిన బాధ్యత లేదా? పరపొంచొంలలనే
అనొంతమెన
ై స్ొంపనునడు కదా ఈ సటామి! భకుతలకు ఈ మాతరొం కనీస్
సౌకరయొం కలిపొంచలేర్ట? గలరు. కటనీ కలిపొంచరు. ఎొందుకొంటే ఇదేమీ పరభుతా
ఆధీనొంలల

ఉనన

ఆలయొం

కటదు.

ఈనాటిక,ీ

ఇదర

టారవొంకూరు

ర్టజకుటటొంబీకుల అధీనొంలల ఉొండటమయ ఇొందుకు కటరణొం. ఈ ఆలయ
నేలమాళిగలలల మూలుగుతునన అనొంత స్ొంపద ర్టశులకు స్ొంబొంధరొంచిన
వివటదొం దేశ్ అతుయననత నాయయసటథనానికత స్యితొం ఎటటవొంటి స్వటలుగ్ట
పర్చణమిొంచిొందో వరత మాన కటలొంలల మనొం చూస్ూ
త నే ఉనానొం కదా! అతి
సటమానుయలొం ఇక మనొం ఏొం చేయగలొం?
నా శ్రీమతి మాతరొం ఈ నియమయమయదీ తనకు వర్చతొంచదు కనుక దరవనొం
చేస్ుకువసటతనని కథానాయిక లెవలలల బయలుదేర్చొందర. లలపల అనేక దేవతా
మూరుతలునానయట. విదుయదీదపటలు లేవట. మూలవిర్టటటాకు ఎటటవళాీలల
దార్చ చూపే నాధ్ుడు లేడు. పో నీ ఎవర్చనయినా అడుగుదామా అొంటే భాష్
స్మస్య. దీనితయ ఆమె కూడా దరవనొం లేకుొండానే నిస్ాహాయొంగ్ట తిర్చగ్చ
వచిిొందర. ఆ సటామి మాకు అనుమతి ఇవాలేదనుకుని మెటలమీదనుొంచే
నమస్కర్చొంచి వనుదరర్చగ్టము.
హో టలుకు తిర్చగ్చ వచిి భోజనొం చేసి క దరద సేపు విశ్ీమిొంచి నాలుగు
గొంటలకు ఆటో మాటాలడుకుని కోవలొం బీచికత వళాీము. తిరువనొంతపుర్టనికత
దక్షిణ దరశ్గ్ట పదహారు కతలలమీటరల దూరొంలల నునన ఈ బీచి దేశ్పు పశిిమ
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తీరొంలల నునన బీచిలనినటిలలకీ స్ుొందరమెన
ై దర, అతయొంత పర్చశుభరమన
ెై దరగ్ట
పరసద
ి ధ .ర వరుస్గ్ట ర్ొండవ ర్ోజు స్ముదరొంలల స్ూర్టయస్త మయొం తిలకతొంచాము.
ఆహాలదకరమెన
ై వటతావరణొంలల స్ుమారు ర్ొండు గొంటలు గడిపి మర్ొక ఆటోలల
ఎనిమిదర గొంటలకు తిర్చగ్చ తిరువనొంతపురొం వచిి భోజనానొంతరొం గదర ఖాళీ
చేసి సేాష్నుకు చేరుకునానము. గొం.11.35 ని. 6127 నొంబరు చనైన ఎగూమరు
గురువటయూరు ఎక్ా పెరస్ులల

(ర్ొండు ర్ోజుల కతీతొం ఇదే టలన
ై ులల మదుర్ై

నుొంచి

వరకూ

నాగర్

కోయిలు

పరయాణిొంచాము)

ఎర్టీకుళొం

బయలుదేర్టము.
ఫిబవ
ర ర్చ ర్ొండవ తేదీ తలల వటరు ఝామున నాలుగు గొంటలకు
ఎర్టీకుళొంలల దరగ్టము. యాతార పరణాళిక పరకటరొం ఇకకడ దరగ్న
చ తరువటత
తలల వటర్ేవరకూ

కటలక్షేపొం

చేసి

నేరుగ్ట

ఆదర

శ్ొంకర్టచారుయల

వటర్చ

జనమస్థ లమెన
ై కటలడికత వళిల సటయొంతారనికత తిర్చగ్చ ఎర్టీకుళొం చేరుకోవలసి
ఉననదర. కటనీ అపపటికే వటరొం ర్ోజులుగ్ట నిర్చార్టమొంగ్ట సటగుతునన యాతర
ఒొంటోల శ్కతతని కీమొంగ్ట హర్చస్త ుననదర. బడలిక పరభావొం చూపుతుననదర.

మా

సిథతిని గమనిొంచిన కతరణ్ కటలడి పరయాణొం విరమిొంచటానికత పరతిపటదరొంచాడు.
మయమూ ఆమోదరొంచాొం. యథాపరకటరొం సేాష్నులల ఒకచోట మముమలను
కూర్ోిబటిా స్మీపొంలల నునన హో టళీ వివర్టలు కనుకుకని ఆటో ఒకటి
తచాిడు. అొందుబాటటలల నునన దానిలల దరగ్చ ఒక నాలుగు గొంటలపటటట
నిదరొంర చాము.

కటలడి

పరయాణొం

యథావిధరగ్ట

పూరత యాయక తిర్చగ్చ ఎర్టీకుళొం వచిి,

ఉననటల యితే

అదర

సటయొంతరొం ఐలాొండ్ ఎక్ా పెరస్ులల

బొంగుళూరు మీదుగ్ట మెైస్ూరు వళిల అకకడ ఒక ర్ోజు ఉొండి తిర్చగ్చ బొంగుళూరు
మీదుగ్ట కతరణ్ ముొంబయికత మయము హైదర్టబాదుకు వళాీలి. ఎలాగూ పరణాళిక
భొంగమెైొందర కనుక, మర్చక ొంత కుదరొంచి ఒకరు ఒక వైపుకూ, మర్ొకరు మర్ో
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వైపుకూ కటకుొండా మయము కూడా తనతయ పటటట ముొంబయి వచిి ఒకటి ర్ొండు
ర్ోజులు విశటీొంతి తీస్ుకుని హైదర్టబాదు వళీటానికత పరణాళికకు తుదర స్వరణ
చేశటడు.
ఆ విధ్ొంగ్ట బొంగుళూరులల ఒకర్ోజు బస్ కూడా రదద యిొందర. ఇక
చేయవలసిొందలాల ఇకకడనుొండి నేరుగ్ట మెైస్ూరు చేరుకోవటమయ. బస్ుా ఒకటే
మారా ొం. ఐలాొండ్ ఎక్ా పెరస్ులల నిర్టధర్చొంపబడిన టికటట
ల ఉపయోగపడవు. స్ర్ే
ఆ టికటట
ల రదుద చేసి వటటి సటథనే మెైస్ూరుకు బస్ుా టికటట
ల తీస్ుకునే పనిలల
నేను నిమగనమవగ్ట, కతరణ్ తన భారయ దాార్ట బొంగుళూరు నుొండి
ముొంబయికత విమాన టికటట
ల బుక్ చేసే పనిలల పడాుడు. మెైస్ూరు బస్ుా ర్టతిర
ఎనిమిదర గొంటలకు. అపపటి వరకు ఇకకడ ఉొండక ఎలాగూ తపపదు కనుక
హో టలు రూముకత పర్చమితమయిేయ బదులు, ఏమయినా చూడదగ్చనవి
ఉనానయిేమో తలుస్ుకోమనానను.
హో టలులల ఉనన టూర్చస్ా ు డస్ుక
వటర్చని

స్ొంపరతిొంచగ్ట

కేరళ

ర్టష్ా ర

స్ముదరతీరొం ప డవునా స్ముదరపు
ఎదురు

నీటితయ

అస్ొంఖాయకమెన
ై

పరవటహాలు, కటలువలూ ఉొంటాయనీ పచిని పరకృతి ఒడిలల పరశటొంతమెైన
వటతావరణొంలల అలాొంటి నీటిలల పడవ పరయాణొం ఆహాలదానీన, ఆనొందానీన
కలిగ్చొంచి మొంచి పర్టయటక అనుభూతిని కలుగజేసత టయనీ వివర్చొంచారు.
ఎటిా పర్చసథ తి
ి లలనూ, సటయొంతరొం ఆరు గొంటలకలాల తిర్చగ్చ ర్టగలిగ్ే
అటటవొంటి పరదేశ్ొం ఒకటి తలియజేసటడు. ఇొంకేొం. మనిషికత ఎనిమిదర వొందల
చొపుపన

ముగుార్చకీ ర్ొండు వేల నాలుగు వొందలు అకకడే చలిల ొంచి

భోజనానొంతరొం ర్ొండు గొంటలకు వటరు ఏర్టపటట చేసన
ి
వటహనొంలల
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బయలుదేర్టము. ఒక గొంట పరయాణిొంచి అస్లు పరదేశటనికత చేరుకోగ్ట అకకడి
నిర్టాహకులు క బబర్చ నీళీతయ సటాగతిొంచి క దరదసప
ే టికత పడవ ఎకతకొంచారు.
కనిపిొంచిన

విశేషటననలాల

వివర్చస్త ుొండగ్ట

ఆ

ఎపపటి

విహారొం

కపుపడు

ర్ొండు

మా

గొంటలపటటట

వొంట

ఉనన

ఆహాలదొంగ్ట

గ్ైడు

సటగ్చొందర.

విహార్టనొంతరొం పడవ నడిపన
ి వయకతతక,ీ గ్ైడుకీ కృతజా తలు తలియజేసి నిర్ీీత
స్మయానికత హో టలుకు తిర్చగ్వ
చ చాిము. వొంటనే గదర ఖాళీ చేసి భోజనొం చేసి
ఎనిమిొంటికత బస్ుాలల మెైస్ూరుకు బయలుదేర్టము.
తలల వటరు ఝామున నాలుగు గొంటలకు గజగజ లాడిస్త ునన చలిలల
మెైస్ూరు బస్ుా సటాొండులల దరగ్టము. క దరద దూరొంలలనే ఉనన ఒక హో టలులల
గదర తీస్ుకుని క దరదసప
ే ు నిదరొంర చాము. సటననాలు చేసి అలాపహారొం కూడా చేసి
వటహనమొకటి మాటాలడుకుని ముొందుగ్ట మెైస్ూరు పటయలెస్ు, అకకడ నుొండి
శ్రీరొంగపటనొం
చేరుకునానము.

వళిల

శ్రీరొంగనాథ

భోజనానొంతరొం

సటామిని

దర్చవొంచుకుని

మర్ో వటహనొంలల

హో టలు

చాముొండి

దేవిని

దర్చవొంచుకుని తిర్చగ్చ హో టలు చేరుక ని ఆ ర్ోజుకు స్ాసిత పలికటము. నాలుగవ
తేదీ ఉదయొం గొం. 6.45 ని.లకు 16215 నొంబరు చాముొండమ ఎక్ా పెరస్ లల
మెైస్ూరులల బయలుదేర్చ గొం.9.40 ని.లకు బొంగుళూరులల దరగ్చ వొంటనే టాకీా
మాటాలడుకుని నేరుగ్ట విమానాశ్ీయానికత చేర్టొం.
స్ర్చగ్ా ట

పననొండు

గొంటలకు

ఎయిర్

ఇొండియా

విమానొం

గ్టలలలకత లేచిొందర. ఒకటిననరకు ముొంబయిలల దరగ్చ విమానాశ్ీయొం బయటకు
వచేిస్ర్చకత మా కోడలు సటాగతొం పలికత ఆశ్ిరయ పరచిొందర. ఆశ్ిరయొం
ఎొందుకొంటే, తను మూడు ర్ోజుల కతీతమయ వటరొం ర్ోజుల ఆఫీస్ు పని మీద డిలీల
వళిీొందర. బొంగుళూరులల ముొందు అనుకునన మా ఒక ర్టతిర బస్కు హో టలు
గదర ఏర్టపటట, కటరయకీమొంలల మారుప వలల తరువటత ఆ బస్ రదుదకు,
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ముొంబయికత మా విమాన పరయాణ ఏర్టపటట
ల అనీన తను డిలీల నుొంచే చేసిొందర.
ఆ విష్యొం మాకూ తలుస్ు. స్ర్ే మయము కూడా వస్ుతనానము కదానని,
డిలీలలల కటరయకలాపటలను వటయిదా వేస్ుకుని స్ర్చగ్ా ట మయము మెైస్ూరులల
చాముొండమ ఎక్ా పెరస్ులల బయలుదేర్చన స్మయానికత తను డిలీలలల బయలుదేర్చ
మయము బొంగుళూరు చేర్ే లలపలే తను ముొంబయికత వచేిసిొందర. తన కోర్చక
మయరకు, మా కుమారుడు ఈ విష్యొం ఉదేదశ్పూరాకొంగ్టనే మాకు చపపలేదు.
అొందుకే ఆశ్ిరయొం.
నాలుగు ర్ోజులు స్ొంపూరీ ొంగ్ట విశటీొంతి తీస్ుకుని తొమిమదవ తేదీ
మధాయహనొం కోణారుక ఎక్ా పెరస్ లల ముొంబైలల బయలుదేర్చ మరునాడు
ఉదయొం నిజగృహానికత చేరటొంతయ స్ొంపూరీ కటశ్ర యాతరలల మొదటి ఆవృతొం
పూరత యిొందర. మళీీ కటశ్ర వళాీలి.
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మూడవ అధాయయొం
రైలు గొలుసు లాగాను
ర్టమయశ్ారొంలల సేకర్చొంచిన ఇస్ుకను తిరవణ
ే ీ స్ొంగమొంలల నిమజు నొం
చేసి మర్ొకసటర్చ కటశ్ర విశేాశ్ారుని సేవిొంచి యాతరను స్ొంపూరీ ొం చేయటానికత
స్నానహాలు ఏర్టపటట
ల పూరత యాయయి. 2009 స్ొంవతారొం మార్చి తొమిమదవ
తేదన
ీ 7091 నొంబరు
సికతొందర్టబాదులల

పటటాన ఎక్ా పెరస్ులల

ర్టతిర గొం.10.00 లకు

బయలుదేర్టము. 11వ తేదీ తలల వటరు ఝామున

గొం.1.20 ని.లకు చేరుకోవలసినదర గొంట ఆలస్యొంగ్ట స్ుమారు ర్ొండుననరకు
అలహాబాదు చేర్చొందర. బిొంబాధ్ర్ స్హో దో యగ్చ ఒకరు సేాష్నుకు వచాిడు.
నాలుగవ నొంబరు పటలటటఫటరొం మీద బొండి ఆగ్చొందర. ర్ొండు స్ూటటకేస్ులూ ఒక
బాయగూ బరుత కతీొంద గ్ొలుస్ుతయ తాళొం వేయబడి ఉనానయి. టలన
ై ు సేాష్ను
చేరటానికత మునుపే దరగటానికత సిదధొంగ్ట ఉొంటాొం కదా! తగ్చనొంత ముొందుగ్టనే
లేచాము కూడా. తాళొం చేతులు ఉొంచిన చేతి స్ొంచ జయలక్షిమ దగా ర
ఉొండవలసినదర ఎొంత వతికతనా కనబడలేదు. ఎవడో దక ొంగ వధ్వ లేపేసటడని
తలుస్ుకోటానికత ఎకుకవ సేపు పటా లేదు. అలహాబాదు మర్ో గొంటలల
చేరతామనగ్ట గటిాగ్ట ఒక కునుకు పటిాొందర. ఆ స్మయొంలల ఇదర జర్చగ్చొందర
కటబో లు. ఎొంత లబో దరబో మనాన గ్ొలుస్ుకు వేసిన తాళొం తరుచుకోదుకదా!
ఇొంకట నయొం, తాళొం వేయబటేా కదా అవయయినా భదరొంగ్ట ఉనాయి. లేకుొంటే
అవి కూడా గ్ోవిొంద క టేావి కటవూ?
టలన
ై ు అకకడ ఇరవై నిముషటలు ఆగుతుొందర. మముమలను ర్చసవ
ీ ు
చేస్ుకోవటానికత వచిిన మితురడు సటథనికుడు పెైగ్ట మీడియాకు చొందరన వటడు.
అతనికత విష్యొం కులపత ొంగ్ట వివర్చొంచి, అతనిని అకకడ ఉొండమని చపిప గ్టరుు
కోస్ొం వళాలను. ఆయన కనబడలేదు. స్మయొం వృధా చేయకుొండా
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తిర్చగ్చ మితురడితయ

కలిసి

ఒకటవ

నొంబరు

పటలటటఫటరొం

మీద

నునన

కటర్టయలయానికత వళిల డూయటీలలనునన డిపూయటీ సేాష్ను మయనజ
ే రుకు విష్యొం
చపటపము. మాకు కటవలసిన స్హాయొం ఏమిటో తలుస్ుకునే పరయతనొం
కూడా చేయకుొండా తాను ఏమీ చేయలేననీ పెైగ్ట పరయాణీకుల వస్ుతవుల చోర్ీ
విష్యొం పో లీస్ుల పర్చదల
ర లనిదర కనుక తాను జోకయొం చేస్ుకోననీ చపటపడు.
అయితే

పో లీస్ులు వచిి,

నా స్మస్యను పర్చష్కర్చొంచే వరకూ ర్ల
ై ు

బయలుదేరకుొండా చూడవలసినదని అభయర్చధొంచాను. అదీ కుదరదనానడు. తన
నిరీ యొం పరయవసటనమయమిటో ఊహిొంచే శ్కతత కూడా అతనికత లేదననమాట. విధర
నిరాహణలల ఎదురయిేయ స్వటళీను అధరగమిొంచే సటమరధ యలేమి అతని
స్మాధానొంలల స్పష్ా ొంగ్ట కనబడిొందర. స్ర్ే! నేను లగ్ేజి దరొంచుకోకుొండా ర్ైలు
ఎలా బయలు దేరుతుొందో చూదాదమని మనస్ులల తీర్టమనిొంచుకుని అదే
పటలటటఫటరొం మీద ఉనన ర్ైలేా పో లీస్ు సేాష్నుకు వళాలొం.
నిదరపో తునన పో లీస్ును మయల్కలిపి విష్యొం వివర్చదద ామొంటే అతను
ఆ అవకటశ్ొం ఇసేత నా? నిదరమతు
త లలనే యక్ష పరశ్నలతయ కటలహరణొం చేయటమయ
కటక స్హనానిన పర్ీక్షిస్త ునానడు తపప అస్లు స్మస్యను గ్టనీ, అొందులలని
గ్టొంభీర్టయనిన

కటనీ

గీహిొంచటానికత

సిదధొంగ్ట

లేడు.

ఈ

లలగ్ట

ర్ైలు

బయలుదేరటానికత సిదధొంగ్ట ఉననదనన పరకటన వలువడుతయొందర.
సేనహితుడిని అకకడ ఉొండమని చపిప నాలుగవ నొంబరు పటలటటఫటరొం
మీదకు పరుగ్తాతను. నేను ఇొంకట ఓవర్ బిరడు ి మీద ఉొండగ్టనే ర్ైలు
బయలుదేర్చొందర. బిరడు ి దరగ్ట
ే పపటికత ఎదురుగ్ట కదులుతూ ఉనన కోచలల ఎకతక
అొందులలనుొంచి నా లగ్ేజీ ఉనన కోచలలకత మార్చ, అలారొం గ్ొలుస్ు లాగ్టను.
బొండమ ఆగ్చపో యిొందర. అకకడ ఉొండవలసిన నా శ్రీమతి లేదు. ర్ల
ై ు
బయలుదేరక మునుపే దరగ్ప
చ ో యిన ఆమె స్మయస్ూపర్చతని మనస్ులలనే
90

అభనొందరస్త ూ,

పటలటటఫటరొం

మీద

ఆమె

నిలుచునన చోటికత

వళిల

తీవర

ఆొందో ళనలలనునన ఆమెను ఊరడిొంచి, తిర్చగ్చ ఇదద రమూ కోచ వదద కు
వచాిము.
ర్ైలును తిర్చగ్చ బయలుదేరదీయాలొంటే అలారొం గ్ొలుస్ు లాగ్చన కోచని
గుర్చతొంచి ఎవరు లాగ్టర్ో స్మస్య ఏమిటో తలుస్ుకుని ఆ స్మస్యను
పర్చష్కర్చొంచాలి.

అలా

కటకుొండా

నిరల క్షయొంగ్ట

మళీీ

బయలుదేరదీసేత

పరయవసటనాలకు సేాష్ను మయనజ
ే రు, ఆ ర్ల
ై ుకు స్ొంబొంధరొంచిన ఇదద రు గ్టరుులు,
పో లీస్ులు అొందరూ బాధ్యత వహిొంచవలసి ఉొంటటొందర. పో యిన స్ొంచతయ పటటట
జయలక్షిమ ఫో ను పో యిొందర కటనీ నా ఫో ను నా వదద నే ఉొండటొంతయ అదర
బతికతపో యిొందర. అదృష్ా ొం! ఫో ను చేసి మితురడికత పర్చసథ తి
ి వివర్చొంచగ్ట పో లీస్ుల
విష్యొం తాను చూస్ుకుొంటాననీ, ఆ సిథతిలల అకకడ నుొంచి కదలవదద నీ
స్ూచిొంచాడు.
క దరద నిముషటల తరువటత గ్టరుు వచిి ఏమయిొందని అడిగ్టడు.
బాధరతుడినీ, బాధ్ుయడినీ కూడా నేనే కనుక జర్చగ్చొందర చపటపను. ఆ విష్యొం
తనకు ముొందుగ్ట తలియజేయాలి కటనీ బయలుదేర్న
చ ర్ైలును ఇలా నిలపటొం
స్ర్చకటదు కదా అనానడు. ఒక పౌరుని తీవరమన
ెై స్మస్యను అతయవస్రొంగ్ట
పర్చష్కర్చొంచవలసిన

ఒకటనొక

అసటధారణమెన
ై

స్ొందరభొంలల,

పరజా

బాహుళయొంతయ ముడివడిన ఒక మౌలిక వయవస్థ లలని కీలక విభాగ్టలమధ్య
స్మనాయలేమి, అలస్తాొం, అస్మరధతను పరతిబిొంబిొంచిన ఒక స్నినవేశ్ొం
అదర.
“అయాయ! ర్ల
ై ు ఆగగ్టనే నేను మీ వదద కే వచాిను. తమరు లేరు.
సేాష్నులల చబితే పో లీస్ులకు చపపమనానరు. ఈ లలగ్ట ర్ైలు బయలుదేర్చొందర.
గతయొంతరొం లేక ఆపటను. స్ర్ే! ఇొంతకీ నా స్మస్యకు పర్చషటకరొం మీ వదద
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ఉననదా లేదా?” అనానను. ఇొంతలల, బయలుదేర్న
చ ర్ల
ై ు ఎొందుకు ఆగ్చొందని
ఆయనను ఫో నులల ఎవర్ో అడుగుతునానరు కటబో లు. వటర్చకత స్మాధానొం
చబుతునానడు. కటశ్ర వళళీ పరయాణీకులలల

సికతొందర్టబాదు నుొండి మాతయ

పరయాణిొంచిన క ొందరు తలుగువటరు కలిపొంచుకుని స్మస్యను తారగ్ట
పర్చష్కర్చొంచి అస్లే ఆలస్యొంగ్ట నడుస్ుతనన ర్ల
ై ును స్తారొం బయలుదేరదీయ
వలసినదరగ్ట ఒతిత డి చేశటరు. అొంతకు క దరద నిముషటల ముొందు తన
నిస్ాహాయతను, ర్ైలును నిలపటానికత కూడా అశ్కత తను వలిబుచిిన
డిపూయటీ సేాష్ను మయనజ
ే రు వచాిడు. అకకడ ననున చూస్ూ
త నే "ఇపుపడు
ననేనొం చేయమొంటారు" అనానడు. “డూయటీలలనునన మీ కటర్చమకులెవర్చనన
ై ా
రపిపొంచి తాళొం పగులగ్ొటిాొంచి నా లగ్ేజి విడిపిొంచొండి” అనానను స్ూటిగ్ట. ఆ
పర్చసథ తి
ి లలనునన నా లాొంటి పరయాణీకునికత అొంతకనాన కటవలసిన గ్ొపప
స్హాయొం మర్ేముొంటటొందర?
నితయమూ క నిన వొందల ర్ైళీ ర్టకపో కలను నియొంతిరస్త ూ, వటటిలల
పరయాణిొంచే వేలాదర మొందర శేీయస్ుా, భదరత ముడివడియునన విధ్ులు
నిరాహిొంచే అొంతటి ఉననత సటథయి అధరకటర్చకత ఈ మాతరొం ఆలలచన
తటా కపో వటొం, స్మయస్ూపర్చత, చాకచకయొం లేకపో వటమూ, పెైగ్ట ననేనొం
చేయమొంటారు అనే బేలతనొం పరదర్చవొంచే అధరకటరులు ఉొండటొం మొతత ొం
భారతీయ

ర్ైలేా

పరయాణీకుల

దయర్టభగయొం.

ఇొంత

చినన

స్మస్యను

పర్చష్కర్చొంచలేని వటరు ఇొంతకొంటే పెదద విపతు
త జర్చగ్త
చ ే ఏొం చేసత టరు? పెైగ్ట
నేనద
ే ో పెదద నేరొం చేసన
ి టట
ల ఈ ర్టదాదొంతమూ, పొంచాయతీ ఏమిటి? ఇదే
అతనితయ చబుతూ గటిాగ్ట నిలదీశటను.
ర్ొండు క్షణాలు ఆలలచిొంచి వటకీ టాకీలల ఎవర్చనో పిలిచాడు. అతను
వచాిడు నిొంపటదరగ్ట. నాకు కటవలసిన పనిని డిపూయటీ సేాష్ను మయనజ
ే రు
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స్ాయొంగ్ట అతనికత

పురమాయిొంచాడు. అతను వచిినొంత సేపు కూడా

నిలవకుొండా, పెై అధరకటర్చ అనే కనీస్ విధేయత కూడా కనబరచకుొండా "అదర
నా పని కటదు" అని వళల బో తునానడు. ఇక ఈ బరతిమలాటలతయ పని కటదని
నిశ్ియిొంచుకుని అపపటికే వనుదరర్చగ్న
చ అతని చేతిలలనునన స్ుతిత ని నేనే
గుొంజుకుని, ఒకక గ్ొంతుతయ క చల్కీ వళిల తాళొం మీద ఒకక దబబ వేశటనో లేదో
అదర ర్ొండు ముకకలెై ఊడి పడిొందర. చకచకట
కేస్ులూ, బాయగూ బయటకీడిి, స్ుతిత

గ్ొలుస్ు విపేపసి ఆ స్ూటట

అతని చేతిలల పెటా ి 'థాొంక్ా'

అనానను. ఈ హఠటతపర్చణామానిన నిశేిష్ు
ా లెై చూస్ూ
త ఉనన ఆ ఇదద ర్చతయ "మీ
పని మీరు చేస్ుకోవటానికత నిబొంధ్నల మయరకు ఇొంకట నేనమి
ే
చేయాలి"
అనానను.
నిజానికత

స్మస్య

మూలకటరణమెన
ై
ఆ

నాదర.

గ్ొలుస్ు

లాగ్చ

బొండి

ఆపినొందుకు

స్మస్య, అదర పర్చషటకరమెన
ై
తీరు మొదలెైన

కీమమొంతా నమోదు చేస,ి నేను స్ొంతృపిత చొందరనటట
ల అొంగ్ీకటరొంగ్ట స్ొంతకొం
చేసేత తపప ర్ైలు మళీీ బయలుదేరటానికత వీలేల దు. ఇదొంతా ఎవడు చేసత టడులే
అనుకునానర్ో ఏమో ఈ తతొంగమయదీ లేకుొండానే బొండి లాగ్చొంచేసటరు.
బయటకు వళల టానికత ఒకటవ నొంబరు పటలటటఫటరొం మీదకు వచిి,
లగ్ేజీతయ స్హా నా శ్రీమతిని ఒక అరుగుమీద కూర్ోిబటిా పో లీస్ు సేాష్నుకు
వళాలను. పరయాణీకుల అజాగీతత గుర్చొంచి కటబో లు నా మితురడికత బో ధరస్త ునానడు
పో లీస్ు.

ఏదో

అభయరధన మయరకు

తన

స్హచరుడికత

బాబాయినయినొందుకు

అతని

నాకు సటయొం అొందరొంచటానికత వచిిన మితురనికత ఈ

విధ్మెైన అనుభవొం ఎదురవటొం నాకు చాలా ఇబబొందర కలిగ్చొంచిొందర. ఆ పో లీస్ు
పరవచనానిన నిస్ాహాయొంగ్ట ఆలకతొంచటొం తపప అతను మాతరొం ఏమి
చేయగలడు?
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లలనికత వళుతూనే కొంటబడిన ఆ దృశటయనిన చూసి "ఇొంతకీ నా
ఫిర్టయదు విష్యొం ఏమి చేశటరు" అని అడిగ్టను. “ర్ైలు వళిీపో యిొందర కదా!
మీ సటమాను తచుికోలేదా” అని ఎదురు పరశినొంచాడు సటనుభూతి పరదర్చవస్ూ
త .
"ఇరుకుకపో యిన లగ్ేజి స్మస్యతయ కటదు కదా నేను మీ వదద కు వచిిొందర?
ర్ైలులల దక ొంగలు అొంత విచిలవిడిగ్ట తిరుగుతుొంటే మీ బాధ్యత ఏమిటని
కదా నేనడిగ్ద
ే ర? పో యిన నా స్ొంచలల ఉననవి ఒక సెల్ ఫో ను, ర్ొండు చారు రల ు,
నా శ్రీమతి కళీజోడు, ఖర్ీదన
ై క నిన మొందులు మీ దృషిాలల అలపమెైనవే
కటవచుి. మీరు ఆ దక ొంగను పటటాకుని అవి మాకు అొందజేయగలరని ఆశ్
మాకు ఎలాగూ లేదు. కనీస్ొం ఫిర్టయదు కూడా తీస్ుకోర్ట? అని నిలదీశటను.
"అలాగ్ట! అయితే అవి ఏ సేాష్నులల పో యాయో ఆ సేాష్నుకు స్ొంబొంధరొంచిన
ర్ైలేా పో లీస్ు సేాష్నులల ఫిర్టయదు చేయొండి అనానడు. "భలే దబబ క టాాను
కదూ" అని తన అతి తలివికత తానే అభనొందరొంచుకుొంటటనానడు. అతనికత నిదర
మతు
త ఇొంకట వదలలేదని, వదరలిొంచవలసిన స్మయొం ఆస్నన మయిొందని
గీహిొంచి "మయ ఉదారమెన
ై స్లహాకు ధ్నయవటదాలు. తపపకుొండా అలాగ్ే చేసత టను.
అయితే అొంతకొంటే ముొందు గొంట నుొంచ ఇకకడ మన మధ్య జర్చగ్న
చ దొంతా
వటరసి స్ొంతకొం పెటా ి ఇసటతను దాని మీద మీరు ఇపుపడు చపిపన స్లహా వటరసి
ఇవాొండి" అనానను.

'అలా ఎొందుకు?' 'అలా ఎొందుకు?' అని గ్టభర్ట

పడాుడు. "ఎొందుకేమిటి? మీరు చపిపనటట
ల మర్ో సేాష్నుకు వళతాను. అకకడ
ఉొండేదర కూడా మీ సో దరులే కదా! ‘మీరు అలహాబాదు పో లీస్ు సేాష్నులల
ఫిర్టయదు చేసి ఉొండవలసినదర’ అనర్ట? అపుపడు మర్చ వటర్చకత ఇదర చూపో దూ
ద ?”
అొంటూ అమాయకతాొం పరదర్చవొంచాను. ఆతను తేరుక ని పరతిస్పొందరొంచే
వయవధర ఇవాకుొండా

మర్ొక

అస్త ొంై వదరలాను. సెల్ ఫో ను చేతిలలకత

తీస్ుకునానను. “చూడొండి! మీ విధర నిరాహణలల మీ ధ్రమొం నరవేరిటానికత
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మీకేదో

అవర్ోధ్ొం

ఉననటట
ల ొందర.

అొందుకని

ఈ

పటరొంతొం

మొతాతనికత

స్ొంబొంధరొంచిన, మీ, పెై అధరకటరులతయ ఇపుపడే మాటాలడుతాను. వటరు ఎలా
చబితే ఇదద రమూ అలా చేదద ాొం" అొంటూ ఆ అధరకటరుల పేరల ు, హో దాలు, ఫో ను
నొంబరులు వటరసి ఉనన బో రుు చూపిొంచాను. అొంతే. అొంతకు మునుపు ఒకక
స్ుతిత దబబతయ స్ూటట కేస్ుల గ్ొలుస్ుకేసన
ి తాళొం ఎలా ఊడిపడిొందో , అతని
నిదరమతు
త కూడా అలాగ్ే వదరలిొందర. అొంతేకటదు. అపపటివరకూ గ్ోడనానుకుని
బలల మీద కటళుీ జాపుకుని స్గొం పడుకుని ఉనన భొంగ్చమ మార్చపో యి టోపీ
నతిత మీదకు, లాఠీ కరీ చేతిలలకత వచిి తన అధరకటర సటథనొంలల నిఠటరుగ్ట
కూర్ోిబటిాొందర. తను చబుతుొండగ్ట మా సేనహితుడు హిొందీలల వటరసి సటక్షి
స్ొంతకొం చేయగ్ట, నా వివర్టలు స్ాయొంగ్ట వటరసి స్ొంతకొం చేశటను. తనూ
స్ొంతకొం చేసి ఒక పరతిని అొందరొంచాడు. ఈ పరహస్నాలనీన ముగ్చసే స్ర్చకత
తలల వటరుతుననదర.
సేాష్ను ర్ోడుులలనునన ‘స్న్ లెైట్’ హో టలుకు వళిల గదర తీస్ుకునానొం.
మాకు స్హాయొంగ్ట వచిిన అతనికత మా అజాగీతత

వలల

కలిగ్చన

అసౌకర్టయనికత విచారొం వలిబుచిగ్ట అతను కూడా స్హృదయొంతయ సీాకర్చొంచి
తగు ర్ీతిలల స్పొందరొంచాడు. ఇక ఆ ర్ోజు హో లీ కనుక తలపెటా న
ి కటరయకీమాలేవీ
సటధ్యపడవు. అొందుచేత విశటీొంతి తీస్ుకోవలసినదనీ, తాను మరునాడు
వటహనొం తీస్ుకువసటతననీ చపిప అతను వళిీపో యాడు. ఈ హో లీ, ఈ
కోలాహలొం, తతైలితొంగ్ట కలిగ్ే ఈ అసౌకరయొం ఏ మాతరొం ముొందే ఊహిొంచినా
ఈ ర్ోజు ఈ పరయాణొం పెటా టకుని ఉొండేవటడినే కటదు. అతను చపిపన దానిని
బటిా చూడగ్ట ర్ోజొంతా గదరలల బొందీలుగ్ట ఉొండిపో వటమయ కటక ఉపవటస్ొం
కూడా చేయవలసి వచేిటటాొందర. ఉదయొం టీ కూడా అతి కష్ా ొం మీద ఒక సటర్ే
లభొంచిొందర. నా శ్రీమతి కోస్ొం బీపీ మొందులెైనా క నాలి కదా. ఆ దుకటణాలు
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కూడా తరువలేదు. నా వదద నునన ఒకక సెల్ ఫో నులల బాయటర్ీ సటథయి
మొందగ్చస్త ుననదర. చారుర్ేమో దక ొంగ్ోడు ఎతు
త కు పో యిే. దీనికత పని చేసే చితరమెైన
పినునగల చారు రు హో టలు వటర్వర్చవదద కూడా లేకపో యిే.
సటననొం చేసి కతీొందకు వచిి హో టలు ర్చసప
ె ే నులల ఏమిటి మాగతి అని
అడుగుతుొండగ్ట అకకడ లాొంజిలల కూరుిని ఎవర్చతయనో మాటాలడుతూ
హుొందాగ్ట ఉనన ఒక మధ్య వయస్ుకడు ననున సటదరొంగ్ట తన చొంతకు
పిలిచాడు. కూర్ోిబటిా తనను పర్చచయొం చేస్ుకునానడు. అతను ఆ హో టలు
అధరపతి. వృతిత ర్ీతాయ అడక ాకేటట. సటథనికొంగ్ట చినన ర్టజకీయ నాయకుడు
కూడా. నా వివర్టలు తలుస్ుకునానడు. ఎవర్చకో ఫో ను చేసి ముొందుగ్ట నా
ఫో నుకు స్ర్చపడే చారురు తపిపొంచాడు. మా భోజన స్మస్యను స్ర్చగ్ా ట అొంచనా
వేశటడు. ఆ హో టలులల పని చేసే సిబబొందర క ొందరు తమ కోస్ొం వొంట చేస్ుకునే
వటరుొంటారు కటబో లు. ఒకతనిని పిలిచి మా భోజనొం అతనికత పురమాయిొంచి,
ఆ బిలులతయ హో టలుకు స్ొంబొంధ్ొం ఏమీ లేదని, అతను అడిగ్చనొంతయ లేదా
మాకు తయచినదేదో ఇవామని చపిప స్మస్యను చిటికలల పర్చష్కర్చొంచాడు.
ఉదయొం ర్ల
ై ులల ఎదుర్ొకనన స్మస్య, ఈ స్మస్య ఒకదానిక కటి
అవి పర్చషటకరమెన
ై తీరు గమనిసేత ఎొంత భననతాొం! నిజానికత భోజనొం
స్మస్యకనాన ర్ైలులల స్ూటటకేస్ుల స్మస్య చాలా చిననదర. అొంత చినన
స్మస్యను పర్చష్కర్చొంచగలిగ్చన యొంతారొంగొం, మొందీ మారబలొం, అధరకటరొం
ఇనిన ఉనన ర్ల
ై ేా వటర్చ వొంటపడినా, పటరధేయపడినా కనీస్ స్హాయొం కూడా
చేయలేదు స్ర్చకదా

అవస్రొం లేని కటలయాపనకు, తీవరమన
ెై ఆొందో ళనకు,

మానసిక ఒతిత డిక,త గుర్చ చేశటరు. నా పరస్త ుత

స్మస్యతయ హో టలు అధరపతికత

ఏ మాతరొం స్ొంబొంధ్ొం లేదు. "అయాయ! మీరు ఈ హో టలు అధరపతి కదా! నా
స్మస్య ఇదర. మీరు సటథనికులు కదా, దయచేసి సటయొం చేయొండి అని నా
96

అొంతట నేనే అడిగ్చ ఉొంటల "సటర్ీ! నేనేమీ చేయలేను" అని ఉొండవచుి. "అదర
నా పని కటదు" అని ర్ైలేా కటర్చమకుడు చపిపన స్మాధానొం, మాకు భోజనొం
సిదధొం చేయటానికత అొంగ్ీకర్చొంచిన ఈ హో టలు ఉదో యగ్ీ చపిప ఉొండవచుి. తమ
తమ విధ్ుల పటల అొంకతత భావొం, ఈ మానవతా విలువలు స్హజొంగ్ట ఉొండాలి
కటనీ, ఇవి ఆ ర్ైలేా అధరకటరులకు, కతీొందర సటథయి ఉదో యగులకు ఏ విదాయరహతలు,
శిక్షణ మాతరొం ఇవాగలవు!
12వ తేదీ ఉదయొం మాట ఇచిిన పరకటరొం ఆరుననరకలాల మితురడు
ఒక ఆలలా కటరు తీస్ుకువచాిడు. అపపటికే మయము సటననాలు చేసి సిదధొంగ్ట
ఉనానొం. ర్టమయశ్ారొం నుొంచి తచుికునన ఇస్ుకను తీస్ుకుని నేరుగ్ట తిరవణ
ే ీ
స్ొంగమానికత వళాలొం. కతీతొం సటర్చ వచిినపుడు కీతువులు చేయిొంచిన
పుర్ోహితుడే ఉనానరు. వటర్చ స్ూచనల మయరకు స్ొంగమొంలల సటననొం చేసి
స్మొంతరపూరాకొంగ్ట ఇస్ుకను అకకడ నిమజు నొం చేసి తిర్చగ్చ ఒడుుకు చేర్టము.
పుర్ోహితులకు చలిల ొంచవలసినదర చలిల ొంచి, వివిధ్ దానాల నిమితత ొం మర్చక ొంత
చలిల ొంచి

దుస్ుతలు

మారుికుని

స్మీపొంలల

నునన

హనుమొంతుని

ఆలయానికత వళాీము. సటధారణొంగ్ట ఆొంజనేయ సటామిని నిలబడిన
భొంగ్చమలల కటకుొండా ఇకకడ శ్యనిొంచి ఉొండటొం చూసటతము.
పదర గొంటలకు హో టలుకు వచిి తడి దుస్ుతలు ఆరబటటాకుని
అలాపహారొం చేసి నగర పరయటనకు వళాీము. నహర
ూ కుటటొంబీకుల నివటస్ొం
'ఆనొంద భవన్' తిలకతొంచి శ్కతత పీఠటలలల ఒకటలన
ై మాధ్వేశ్ార్ీ అమమవటర్చని
దర్చవొంచి భోజన స్మయానికత హో టలుకు చేరుకునానము. అలహాబాదు
వచిిన పని పూరత యిొందర. క ొంత సేపు విశ్ీమిొంచి సటయొంతరొం పరకకనే ఉనన
అలహాబాదు పరధాన వీధరలల క ొంత సేపు నడిచి వచాిము. ర్టతిర గొం.10.48 ని.
లకు 12398 నొంబరు మహాబో ధర ఎక్ా పెస్
ర లల గయకు పరయాణొం.
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గయ
13వ తేదీ ఉదయొం ఆరు గొంటలకు గయ చేరుకునానము.
పితృదేవతలకు పిొండపరదాన కటరయకీమాల నిమితత ొం దేశ్ొం నలుమూలల నుొండి
వేలాదర మొందర ఇకకడకు వస్ూ
త
ఉొంటారు. వటర్చని ఆకర్చేొంచటానికత, ఆ
కటరయకీమాలు చేయిొంచే ఆయా పుర్ోహితులు గయకు వచేి పరతి ర్ైలు వదాద
తమ పరతినిధ్ులను ఉొంచుతారు. అలా చేసన
ి ొందుకు ఆ పుర్ోహితులు వటరు
తీస్ుకునే రుస్ుములల వీర్చకత క ొంత కమీష్ను ఇసటతరు. ఈ కటరయకీమాల కోస్ొం
ఇకకడకు వచేివటరు,

ఇొంతకు

మునుపు ఈ కటరయకీమాలు ఇకకడ

నిరాహిొంచి ఉనన బొంధ్ువులు, మితురల దాార్ట తగ్చన స్మాచారొం సేకర్చొంచి
ముొందస్ుత ఏర్టపటట
ల చేస్ుకుని తదాార్ట సేాష్నులల వీర్చ బార్చనపడకుొండా
జాగీతత పడవచుి. కటనీ ఎొందుకో చాలామొందరకత మర్చ ఈ ఆలలచన ర్టదో , లేక
మర్ే కటరణమో తలియదు కటనీ అలా చేయరు. ఫలితొంగ్ట వొంద రూపటయలు
అయిేయ చోట అయిదు వొందలు ఖరుి చేసత టరు. ర్ైలు దరగగ్టనే, యధాపరకటరొం
ముగుారు నలుగురు మముమలనూ చుటటాముటాారు. మయము ఆ కటరయకీమొం
గుర్చొంచి ర్టలేదని స్ునినతొంగ్ట చపుతూ వటరొందర్చనీ తపిపొంచుకుని సేాష్ను
ఎదురుగ్ట స్ననటి వీధరలల ఉనన ఒక హో టలులల గదర తీస్ుకునానము.
ఇకకడ తపపనిస్ర్చగ్ట నిరాహిొంపవలసిన ఈ కటరయకీమొం నిజానికత
నేను గత స్ొంవతారమయ నిరార్చతొంచవలసినదర. కటనీ అపుపడు వటరణాసి గయ
మారా ొంలల ర్ైళలనీన నిరవధరకమెన
ై ఆలస్యొంగ్ట నడుస్ుతననదువలల నిశ్ియమెన
ై
పరయాణొం కూడా చేయలేకపో యాను. ఈ సటర్చ పరయాణమెత
ై ే సటధ్యపడిొందర
కటనీ కటరయకీమొం నిరార్చతొంచటానికత కుదరలేదు. క దరద మాసటల కతీతొం కుమారుని
వివటహ రూపొంలల పరధానమెన
ై శుభకటరయొం నిరాహిొంచి ఉనానము. పితృ
దేవతలకు

పిొండపరదానొం

కూడా

తకుకవ
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పుణయ

కటరయమయమీ

కటదు.

అయినపపటిక,ీ శటీదధ విధ్ులకు స్ొంబొంధరొంచినదర అవటొం చేత మనస్ు
అొంగ్ీకర్చొంచలేదు. అొందుచేత ఈ సటర్చకత విష్ు
ీ పటద దరవనొం, శ్కతత పీఠటలలల
ఒకటలన
ై మొంగళగ్ౌర్ీ అమమవటర్చ దరవనానికత మాతరమయ పర్చమితొం అవుదామని
అనుకునానొం.
సటననాలయాయక ముొందుగ్ట ఈ ర్ొండు దేవటలయాలను దర్చవొంచి అదే
ఆటోలల అకకడకు పననొండు కతలలమీటరల దూరొంలల నునన బుదధ గయకు
వళాీము. అకకడ దర్చవొంచవలసినవనీన దర్చవొంచి అకకడే భోజనొం కూడా చేసి
మూడు గొంటలకు తిర్చగ్చ గయకు చేర్టము. ర్టతిరకత పూర్చతగ్ట విశటీొంతి
తీస్ుకునానము.

వారణవసి 2
14వ తేదీ వేకువ ఝామున లేచి సటననాలు చేసి హో టలు గదర ఖాళీ
చేసి నాలుగ్చొంటికలాల సేాష్నుకు చేర్టము. గొం.04.35 ని.లకు 15209 నొంబరు
‘మహాబో ధర’ స్ూపర్ ఫటస్ుా ఎక్ా పెరస్ులల వటరణాసికత బయలుదేర్టము. కతీతొం
సటర్చ మయము వటరణాసి వచిినపుడు యాదవ్

అనే ఆటో అతను

పర్చచయమెన
ై ాడు. మొంచివటడు. కటశ్ర వచేివటర్వర్ైనా ఉొంటే ముొందుగ్ట
వివర్టలు

తలియజేసేత తన సేవలు అొందరొంచగలనని తన ఫో ను నొంబరు

ఇచిి ఉనానడు. ఈ స్ొంవతార కటలొంలల అలా నాకు తలిసిన ఒకర్చదదర్క
చ త అతను
అొందుబాటటలల ఉనానడు. మా టలన
ై ు మొఘ్ల్ స్ర్టయి చేరగ్టనే అతనికత ఫో ను
చేశటను. గొం.08.40ని.లకు వరుస్గ్ట ర్ొండవ స్ొంవతారొం వటరణాసిలల దరగ్టము.
సేాష్ను బయటకు వచేిటపపటికత యాదవ్ సిదధొంగ్ట ఉనానడు. పూరాపు
అననపూర్టీ యాతీర నివటస్ లలనే గదర లభొంచిొందర.
ఈ సటర్చ ఇకకడ

తొమిమదర ర్ోజులు ఉొండటానికత స్ొంకలిపొంచు

కునానొం. తదనుగుణొంగ్ట పరతి ర్ోజూ ఏదో ఒక స్మయొంలల విశేాశ్ారుని
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దరవనొం చేస్ుకోవటొం, వీలయిననిన సటరుల గొంగ్ట సటననమాచర్చొంచటొం,
సటయొంతరొం వేళలలల వివిధ్ ఘ్ాటటలలల జర్చగ్ే హారతి కటరయకీమానిన తిలకతొంచటొం,
మయము బస్ చేసన
ి
యాతీర నివటస్ుకు స్మీపొంలలనునన కేదార్ేశ్ారుని
స్నినధరలల గడపటొం నితయకృతయొంగ్ట పెటా టకునానొం.
వీటికత అదొంగ్ట ఒక ర్ోజు కటలభైరవ దరవనొం చేస్ుకునానము. 23వ
తేదీ పరసద
ి ధ బౌదధ క్షేతొంర సటరనాథ్ దర్చవొంచాము. ఇదర వటరణాసి పటా ణానికత
పననొండు కతలలమీటరల దూరొంలల ఉొందర. ఉదయొం కటనీ, సటయొంతరొం గ్టనీ ఒకక
పూటలల ఆటోలల వళిల ర్టవచుి. బౌదధ స్ూ
త పటలూ, మొందరర్టలూ , ఆర్టమాలూ
తపపక చూడదగ్చనవి. బౌదధ మతస్ుతలు అధరకొంగ్ట ఉొండే జపటన్, థాయిలాొండ్,
మయనామర్, మలేసయ
ి ా, సిొంగపూర్ వొంటి పటరచయ ఆసియా దేశటలకు చొందరన
బౌదధ భక్షువులు, భకుతలు అస్ొంఖాయకొంగ్ట ఇకకడకు వసటతరు.
ఈ ర్ోజుతయ చూస్ూ
త చూస్ూ
త తొమిమదర ర్ోజులూ అలా గడిచిపో యాయి.
24వ తేదీనే బయలుదేరవచుి. కటనీ వటర్టనికత ర్ొండు ర్ోజులే నడిచే మయము
వళీవలసిన 7091నొంబరు పటటాన సికతొందర్టబాదు ఎక్ా పెస్
ర ఆ మరునాడు
మాతరమయ ఉొందర.

(ఇపుపడు ఇదర పరతి ర్ోజూ ఉొందర) ఆ విధ్ొంగ్ట మర్చ ర్ొండు

ర్ోజులు అదనొంగ్ట కటశ్రలల ఉొండే అవకటశ్ొం లభొంచిొందర. 25వ తేదీ ర్టతిర
బయలుదేర్,చ 27వ తేదీ నిర్ీీత స్మయానికత మూడుననర గొంటల ఆలస్యొంతయ
ఉదయొం అయిదుననరకు సికొంత దర్టబాదులల దరగ్చ ఏడు గొంటలకు స్ాగృహొం
చేర్టము. ఆ ర్ోజు ఉగ్టదర. పొండుగకని ఆ కతీతొం ర్ోజే ముొంబై నుొంచి వచిిన
మా కుమారుడూ కోడలూ, పదరహన
ే ు ర్ోజులనుొంచ తాళొం వేసి ఉొండి దుమూమ
ధ్ూళితయ

నిొండిన

ఇొంటిని

యధాశ్కతత

స్ొంస్కర్చొంచి,

మామిడాకులూ,

పుష్పతయరణాలతయ అలొంకర్చొంచి, ఆటో దరగ్చన వొంటనే కమమటి కటఫీతయ మాకు
సటాగతొం పలికటరు.
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నాలుగవ అధాయయొం
కావేర్కా నరేదవయో ప్విత్ేర సమాగమ సజ్జ న త్వరణవయ
సదైవమాిం ధవతృప్ురీ వసింతిం ఓింకార మీశిం శివమేక మీడే|

చాలా కటలొం కతీతొం చూసిన శ్రీశైలొంతయస్హా పెై మూడు యాతరలలల
దాాదశ్ జోయతిర్చలొంగ్టలలలని శ్రీశల
ై ొం, ర్టమయశ్ారొం, వటరణాసిలతయ కేవలొం మూడే
ఉొండగ్ట మిగతా తొమిమదరొంటిని కూడా ఎొందుకు చూడలేము అనే ఆలలచన
వచిిొందే

తడవుగ్ట

అొందుకు

తగ్చన

పరణాళిక

రూప ొందరొంచటొంలల

నిమగనమయాయను. అొంతకు మునుపు చేసిన మూడు పరధాన యాతరల
నుొంచి, ఎనిన పరదశ
ే టలు తిర్చగ్టొం అననదర ముఖయొం కటక, ఎనిన ర్ోజులు
ఆర్ోగ్టయనిన కటపటడుకుొంటూ సౌఖయొంగ్ట యాతర చేయగలిగ్టొం అనన దానికత
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పటరధానయొం ఇవావలసి ఉొంటటొందని అనుభవపూరాకొంగ్ట గీహిొంచాను.
దృషటాయ,

ఈ

వయస్ుాలల

మధ్ుమయహొం

(Diabetes)

స్రాసటధారణొంగ్ట
లాొంటివి

కలిగ్ే

అధరక

అదృష్ా వశటతు
త

ఆ

రకత పో టట,

లేనపపటికీ మా

వయస్ుకత, ఆర్ోగయ సిథతికత, శ్ర్ీరసటమర్టధయనికత పరయాణకటలొంతయ స్హా

పదర

పననొండు ర్ోజులకు మిొంచని యాతర మాతరమయ స్ర్చపడుతుొందని నిర్టధర్చొంచు
కుని ఈ కటలపర్చమితిలల మూడు గ్టని నాలుగు గ్టని ఒక కీమొంలల ఉొండే
క్షేతారల దరవన
కోణొంలల మిగ్చలిన

సటధ్యమని పటరధ్మికొంగ్ట ఒక అొంచనాకు వచాిము. ఆ
జోయతిర్చలొంగ్టలను

పర్చశ్రలనచేయగ్ట

మధ్యపరదశ్
ే

లలని,

ఓొంకటర్ేశ్ార్, ఉజు యిని క్షేతారలు, గుజర్టతులలని సో మనాథ్, నాగ్ేశ్ార
జోయతిర్చలొంగ్టలు ఈ స్మయ చటరొంలల ఇముడుతాయని తయచిొందర. తదనుగుణొంగ్ట
స్మగీమన
ెై
పరణాళిక సిదధొంచేసి ముొందుగ్ట పరయాణ టికటట
ల
ర్చజరుా
చేయిొంచాను. 2010 జనవర్చ 21వ తేదన
ీ హైదర్టబాదు నుొంచి

ఆొందరపద
ర శ్
ే

ఎక్ా పెరస్ులల బయలుదేర్చ నాగపూర్ మీదుగ్ట మరునాడు తలల వటరు
ఝామున ఇొండో రు చేరుకునానము.

ఈ యాతరలలనే మొదటిసటర్చగ్ట నా

శ్రీమతి తీవర అనార్ోగ్టయనికత గురయియొందర.
జనవర్చ 22న ఇొండో రునుొండి ఉదయొం 8 గొంటలకు బయలు దేర్చ 84
కతలలమీటరుల పరయాణిొంచి ఓొంకటర్ేశ్ార్ చేర్టము. కటలిబాట వొంతన మీదుగ్ట
గ్టని,

బో టటలలగ్టని,

నరమదా

నదరని

దాటి,

అవతల

ఒడుున

ఉనన

ఓొంకటర్ేశ్ారుడిని దర్చవొంచుకోవటలిాన కీమొంలల పడవలు నిలిచి ఉొండే ర్ేవుకు
స్మీపొంలల ఆగ్చన కటరు నుొంచి ‘మయము’

దరగ్టొం అనొంటొం

కనాన ‘నేను’

దరగ్టను అనటొం స్ముచితొం. ఎొందుకొంటే దురదృష్ా ొం ఏమిటోగ్టని, నా శ్రీమతి
కటరు దరగలేకపో యిొందర. ఎలాగ్ో దరగ్న
చ ా అడుగు వేయలేక పో తయొందర. సటధారొంగ్ట
తరచూ కలిగ్ే తిమిమర్చ లాొంటిదేమోననుకునానను. అటటవొంటిదేమీ కటదని
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తీవరమన
ెై బాధ్ పడుతయొందని గీహిొంచి ఏమయిొందని ఆొందో ళనగ్ట అడిగ్టను.
కటనీ కటరణమయమిటో అమెకన
ై ా తలిసేత గ్ట? దాదాపు కుపప కూలిపో యిే సిథతిలల
ఉొందర. నేనొక చయియ, డవ
ై రు

మర్ో చేయి పటటాకుని ముొందు ఒక ర్టతి

మీద కోర్ోిబటాాము. ఆ తరువటత అతికష్ా ొం మీద ఎలాగ్ో ర్ేవు వదద కు చేర్ిచ
బో టటలల కూర్ోిపెటా ాము.

అవతల ఒడుుకు చేర్చన తరువటత కూడా ఇదే

పర్చసథ తి
ి . దేవటలయొం చేరటానికత

వొందకు పెైగ్ట మెటల ట ఎకటకలిా ఉొందర. ఆ

సిథతిలల అదర అసటధ్యమయకటక అస్లా పరయతనొం కూడా దుసటాహస్మయ. పో నీ
వనుదరరుగుదామా అొంటే అొందుకూ మనస పపలేదు. కరత వయ దరశ్ లేని సిథతిలల
అకకడే కూలబడి ఉనానొం. ఆ ఓొంకటర్ేశ్ారుడే స్ాయొంగ్ట

పొంపిొంచాడా

అననటట
ల గ్ట ఇదద రు వయకుతలు పరతయక్షమెై ‘డో లీ కటవటలా’ అని అడిగ్టరు. ఎకకడో
కేదార్, యమునోతి,ర

వొంటి స్ుదీరఘమెైన పరాత యాతరలలల ఉొంటాయని

వినానము కటనీ, ఈ స్ాలప దూర్టనికత కూడా ఇటటవొంటి

స్దుపటయాలు

ఉొంటాయని ఊహిొంచలేదు. ఏ మాతరొం తడవులేకుొండా వటరు అడిగ్న
చ ొంతకు
ఒపుపకుని పెక
ై త వళాీము.
ఆ ర్ోజు నరమదా నదరకత ఉతావమట.

తిరుణాల జరుగుతుననదర.

రదీద విపర్ీతొంగ్ట ఉొందర. ఆలయ అధరకటరులకు పర్చసథ తి
ి వివర్చొంచాను. నిర్టధర్చత
రుస్ుము చలిల ొంచిన మీదట పరతయే క దరవనానికత అనుమతిొంచారు. నిజానికత
అకకడ పరతయక దరవన విధానమొంటూ ఏమీ లేదు. ఇచిిన డబుబ విర్టళొం
కతీొంద

ర్టస్ుకుని

గర్టభలయొంలలనుొంచి

రసీదు

ఇచిి

బయటకు

దరవనొం
వచేి

చేస్ుకునన

మారా ొంలల

ఎదురుగ్ట

భకుతలు
లలనికత

వళీమనానరు. దరవనొం చేస్ుకుని బయటకు వచిి భకుతలు అభయొంతరొం
చపపసటగ్టరు. దేవసటథనొం వటర్చ అనుమతితయనే మయము అలా చేస్త ుననపపటికీ
అలా వళీమని అనుమతి ఇచిిన దేవసటథన సిబబొందర ఎవరూ మాకు
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స్హాయొంగ్ట ర్టలేదు. అలాొంటి అపర్టధ్ భావొంతయనే ఏదో దరవనొం అయిొందర
అనిపిొంచుకుని , అదే ర్ీతిలల నదరని దాటి తిర్చగ్చ కటరు వదద కు చేర్చ మధాయహనొం
ర్ొండు గొంటలవుతుొండగ్ట ఇొండో రుకు తిర్చగ్చ వచాిము. హో టలుకయితే
చేర్టము, కటనీ ఏమీ పటలుబో వటొం లేదు. భోజనొం

కూడా చేయబుదరధ

కటలేదు.
యాతరలల ముొందుకు పో వటానికేగ్టని, మధ్యొంతరొంగ్ట వనుదరరగ
వలసిర్టవటొం

ఊహిొంచలేొం

కదా!

ఒక

దశ్లల

సటథనిక

డాకారును

స్ొంపరదరొంచుదామా! అని అనుకునానము. కటనీ, మానవతాొం, సేవటతతత ేొం
లుపత మెై పరతిదీ వటయపటరమయమెై కేవలొం ధ్నారునే పరమావధరగ్ట మార్చన ఈ
ర్ోజులలల ఎవర్చని నమమగలొం? ఆ డాకారు ఈ దురుాణాలేవీ లేనివటడ,ై పర్చసథ తి
ి ని
స్ర్చగ్ా ట అరధ ొం చేస్ుకుని చేతనత
ై ,ే తక్షణ ఉపశ్మనొం కోస్ొం మొందులు ఇచిి
తదుపర్చ చికతతాకై తగు స్లహా ఇసేత ఫరవటలేదు, మా నిస్ాహాయసిథతిని
అవకటశ్ొంగ్ట తీస్ుక ని లేని జబుబను ఆపటదరొంచి, తక్షణమయ ఏ కటర్ొపర్ేటట
ఆస్పతిరలలనో చేరకపో తే పటరణాలకత ముపపని భయపెడత
ి ?
ే అలా అని పర్చసథ తి
ి ని
తేలిగ్టానూ తీస్ుకోలేము! ఈ సిథతి దేనికత స్ొంకేతమో? ముొందు ముొందు ఇొంకట
తీవరమత
ెై ?
ే ఎవరు ఆదుకుొంటారు? మీమాొంస్లల మునిగ్చ పో యాొం. అొందుకే
స్ొంఘ్రేణ. ఏమయినా ఆ పర్చసథ తి
ి లల సటధ్యమెన
ై ొంత తారగ్ట స్ాస్థ లానికత
క్షేమొంగ్ట

చేరుకోవటమొకకటే

తక్షణ కరత వయొంగ్ట తయచిొందర. ర్ైలేాగ్డ
ై ు

శోధరొంచాను. ఇొండో రు నుొంచి హైదర్టబాదుకు నాగపూర్ మీదుగ్ట తపప నేరుగ్ట
ర్ైలు సౌకరయొం లేదు. నాగపూర్ 607 కతలలమీటరుల 11 గొంటల పరయాణొం.
అకకడనుొంచి సికతొందర్టబాద్ మర్ో 577 కతలలమీటరుల. పదర గొంటలు పరయాణొం.
మా స్ాస్థ లొం తరువటత భదరమెైనదర మా కుమారుడుొండే ముొంబయి. అదర
749 కతలలమీటరుల. పదమూడు గొంటలు పరయాణొం. నేరుగ్ట వళీటానికత
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ఇొండో రులల మధాయహనొం గొం. 3.50 ని.లకు బయలుదేర్చ మరునాడు ఉదయొం
గొం.6.35 ని.లకు ముొంబాయి చేర్ే ఒకే ఒక టరయిను ‘అవొంతిక’ ఎక్ా పెరస్.
కటనీ ఆ ర్ోజుకు అదర వళిీపో యి ఉొంటటొందర. అయినా స్ర్ే, ఈ స్మాచారొంతయ
స్మీపొంలలని ర్ైలేా ర్చజర్ేాష్న్ ఆఫీస్ుకత వళాలను. నాగపూర్ మీదుగ్టనైనా స్ర్ే
హైదర్టబాదుకుగ్టని, నేరుగ్ట ముొంబాయికతగ్టని, ఏ ర్ైలల లనూ, ఏ కటలస్ులలనూ,
ఏ కోటాలలనూ,

తతాకలలల కూడా ఖాళీలు లేవు.

స్మయొం సటయొంతరొం

ఏడవుతయొందర.
తపపనొందువలల ,

అయిష్ా ొంగ్టనే

మా

కుమారుడికత

పర్చసథ తి
ి

వివర్చొంచాొం. ఈ స్మాచారొంతయ ఆొందో ళనకుగుర్ై వొంటనే రొంగొంలలకత దరగ్చ మర్ో
పదర నిముషటలలల ఫో నుచేస,ి
ఆ మరునాటికత

ఆ ర్ోజుకు స్మయొం మిొంచిపో యినొందువలల

హైదర్టబాదుకు

లభయమయితే అకకడకు

గ్టనీ

ముొంబయికత

గ్టనీ

ఎకకడకు

విమాన పరయాణానికత ఏర్టపటట
ల చేస్త ుననటూ
ల ,

అొందుకు సిదధొంగ్ట ఉొండవలసినదనీ, ఆ ర్టతిరకత ఎలాగ్ో గడపవలసినదరగ్టనూ,
ఎపపటికపుపడు పర్చసథ తి
ి ని తలియజేస్త ూ ఉొండవలసినదనీ కోర్టడు. స్ర్ే!
తిరుగు పరయాణమయ తధ్యమెైొందర కనుక, ఇక ఆ ర్టతిర ఇొండో రులల నుొండక
తపపని పర్చసథ తి
ి .
కటనీ, కటరయ పరణాళికలల ఇొండో రులల పగలు గడప వలసిన స్మయొం
అధరకొంగ్ట లేనొందుచేతనూ, ముఖయొంగ్ట ర్టతిర బస్ అవస్రొం అస్లే లేకపో వటొం
తయనూ, ఆ ర్ోజు ఉదయొం ఇొండో రులల దరగ్న
చ వొంటనే సేాష్ను దగా రలల, కేవలొం
సటననాలు చేసి దుస్ుతలు మారుికోవటానికే కనుక అొందుబాటటలల ఉనన ఏదో
తకుకవ తరగతి హో టలుతయ స్ర్చపుచాిము. ర్టతిర బస్కు ఏ మాతరొం
యోగయొంకటదు. పర్చశుభరొంగ్టకూడా లేదు. సౌఖయొంగ్ట ర్టతిరకత ఉొండాలొంటే
తక్షణమయ

కటస్త ొంత మెరుగ్న
ై

మర్ొక హో టలు చూస్ుకుని
105

మారటొం

అవశ్యొం. ఆ కీమొంలల ముఖయొంగ్ట అపుపడునన పర్చసథ తి
ి లల ఎొంతయ క ొంత శ్ీమ
భర్చొంచకట తపపదు. అపపటికత మయము ఇొండో రు నుొండి ఉజు యిని వళీవలసిన
భొండ్ ఎక్ా పెరస్ బయలుదేర్ే స్మయొం (ర్టతిర గొం.8 15 ని) దగా రబడుతయొందర.
ఈ ర్ొండు పటా ణాలమధ్య ర్ోడుు మారా ొం 55 కతలలమీటరుల (ర్ైలు మారా ొం ‘దేవస్’
జొంక్షను

మీదుగ్ట 80 కతలల మీటరుల) మరునాటి తిరుగు పరయాణానికత

ఉజు యిని నుొండి ర్ొండు గొంటల లలపునే నేరుగ్ట ఇొండో రు విమానాశ్ీయానికత
చేర్ే వీలుననదర. ఎలాగూ ఖర్టరయిన బరుతలే కనుక మర్చ కటస్త శ్ీమకు
సిదధపడి, ర్టతిరకత ఉొండే ఆ హో టలేదో ఉజు యినిలలనే చూస్ుకోవచుి కదానని
ఉజు యిని వళీటానికత నిశ్ియిొంచుకునానము. రూము ఖాళీ చేసి దగా రలలనే
ఉనన సేాష్నుకు నడిచేవళాీము. ఆశ్ిరయొం. ఆ మధాయహనొం ఉనన, పూర్చతగ్ట
చేతులమీద మోయవలసినొంత

తీవరత ఇపుపడు లేదు. క ొంత శ్ీమ పడి

నపపటిక,ీ పటలటటఫటరొం మీద, ఓవరుబిరడు మ మీద నా ఆస్ర్టతయ తనే స్ాయొంగ్ట
నడవగలిగ్చొందర. ర్ల
ై ులల కూరుినానొం. బయలుదేర్చొందర.
ఈ రుగమత, ఇలా
అనిపిొంచిొందర.

అొంతలలనే

తాతాకలికమయ అయితే ఎొంత బాగుొండును
యాతరపెై మళీీ ఆశ్, వనుదరర్గ్
చ ే విష్యమెై

పునర్టలలచన. స్ర్ే! అస్లే ఆొందో ళనలల ఉనానడు కదా అని, అదే విష్యానిన
వొంటనే పిలలవటడికత తలియజేసటొం. మా వలెనే

క ొంతవరకు ఉపశటొంతి

ప ొందరనపపటికీ అొంతటితయ తృపిత పడక, అపపటివరకు చేస్త ునన

విమాన

పరయాణ ఏర్టపటటకు స్ాసిత పలికత, మధేయ మారా ొంగ్టనూ, ముొందస్ుత ఉభయ
తారకొంగ్టనూ ఉొండేవిధ్ొంగ్ట మర్ో పరతాయమానయ ఏర్టపటట చేసి

మయము

ఉజు యిని చేర్ల
ే లపే తలియజేశటడు.
ముొందుగ్ట నిరీయిొంచబడిన పరణాళిక పరకటరొం, మరునాడు ఉజు యిని
మహాకటళళశ్ారుని దరవనొం, ఇతర దరవనీయ స్థ లాలు, ఆలయాలు దర్చవొంచిన
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తరువటత, ఉజు యినిదాార్ట వళళీ జబలూపర్ సో మనాథ్ ఎక్ా పెరస్ లల ర్టతిర
గొం. 11. 05 ని.లకు సో మనాథ్ కు బయలుదేరవలసి ఉొందర. దానిలల కూడా
ఖర్టర్ైన బరుతలే. దైవదరవనొం, ఇతర దేవటలయాలు చూసినా, చూడకపో యినా
కూడా విమాన పరయాణొం విరమిొంచుకునన కటరణొంగ్ట, ఈ టరయిను తపప
ఉజు యిని నుొంచి బయటపడే మారా ొం ఎలాగూ లేదు. ఆ మారా ొంలల ఉనన
ఒక పెదద జొంక్షను వడో దర. ఉతత ర్టదర నుొండి ముొంబాయి
జొంక్షను దాార్టనే వళాీలి.
ని.లకు వడో దరలల

వళళీ ర్ళ
ై ల నీన ఈ

అటటవొంటి ర్ైళీలల మధాయహనొం గొం. 12.05

బయలుదేర్చ అదేర్ోజు సటయొంతరొం గొం. 6.05 ని.లకు

ముొంబయి చేర్ే జమూమ తావి - బాొందార, ‘స్ార్టజ్ ఎక్ా పెరస్’ ఒకటి.
దానిలల ర్ొండు AC టూ టీర్ టికటట
ల లభొంచగ్ట వొంటనే బుక్ చేసి మెయిల్
చేసటడు. మయము పరయాణిొంచే సో మనాథ్ ఎక్ా పెస్
ర ఉదయొం గొం. 5.40 ని.
లకు వడో దర చేరుతుొందర. ఆ స్మయానికత పరయాణొం ముొందుకు సటగ్చొంచటొం
అసటధ్యొం అనిపిస,ేత అకకడ దరగ్ప
చ ో యి సేాష్ను దగా రలల అనుకూలొంగ్ట ఉొండే
ఏదయినా హో టలలల దరగ్చ సటథనిక ఇొంటలర్నట్ కేఫ్ లల నా మెయిల్ బాక్ా లలని
ఇొంటర్నట్ టికటట
ల డయన్ లలడు చేసి పిరొంటట తీయిొంచుకుని అదే మధాయహనొం
తాను టికటట
ల బుక్ చేసిన ఆ ‘స్ార్టజ్ ఎక్ా పెరస్’ అొందుకోవటలి. ఆ విధ్ొంగ్ట
ఎపపటికపుపడు ఆర్ోగయ సిథతిని స్మీక్షిొంచు కుొంటూ మారుతునన పర్చసథ త
ి ులకు
అనుగుణొంగ్ట నిరీ యాలు తీస్ుకోవడానికత

సేాఛి, తగ్చనొంత స్మయొం,

వస్ులుబాటట, కలిపొంచాడు.
ర్టతిర గొం. 9.55 ని.లకు ఉజు యిని చేరుకుని సేాష్ను దగా రలలనే
హో టలులల గదర తీస్ుకునానము. తలల వటరు ఝామున

4

గొంటలకు

మహాకటళళశ్ారునికత భసటమభషేకొం ఉొంటటొందర. పరతి భకుతడు తపపని స్ర్చగ్ట
చూడవలసిన ఘ్టా ొం. ఏమయినా స్ర్ే, అదర చూడాలని నిశ్ియిొంచుకునానొం.
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ర్ొండు గొంటలకే మయల్కని,

సటననాలు చేస,ి ఆ

దేవటలయొంలల,

పరతయే కతొంచి ఆ దరవనానికత, తపపనిస్ర్చ అయిన స్ొంపరదాయ దుస్ుతలు (ధో వతి,
పెైన ఉతత ర్ీయొం) ధ్ర్చొంచి ముొందుర్ోజు ర్టతిర సేాష్ను నుొంచి వచిిన

ఆటో

వయకతతనే రమమని 3 గొంటలకలాల దేవటలయానికత వళాీము. జనవర్చ నల. చలి
బాగ్ట ఎకుకవగ్ట ఉొందర. ర్ొండు గొంటలకు
పెైగ్టనే

కూయలల

నిలలివటలిావచిిొందర.

అయినా తాను భర్చొంచిొందర. అనుమతిొంచ
గ్టనే లలనికతవళిల
ఆదయొంతొం

ఆ

కనులార్ట

భసటమభషేకొం
వీక్షిొంచాము. ఆ

తరువటత గరభగుడిలలకత వళిల సటామివటర్చని
సేవిొంచాము. గొం. 6.30 అవుతుొండగ్ట
తిర్చగ్చ

బస్కు

చేరుక ని

దుస్ుతలు

మారుికుని, అలాపహారొం చేసి
ఆటోలల

ఉజు యినిలలని

ఇతర

దరవనీయ

స్థ లాలనినటిని

అదే
కూడా

చూడగలిగ్టము. హో టలుకు తిర్చగ్చ వచాిక భోజనాొంతరము పూర్చతగ్ట విశటీొంతి
తీస్ుకునానము. ఆ ర్టతిరకే సో మనాథ్ కు పరయాణొం.
ఆ సో మనాథుని దయవలల వడో దరలల దరగ్ే అవస్రొం ఏరపడలేదు.
24 తేదీ సటయొంతరొం గొం. 5.50 ని.లకు నేరుగ్ట సో మనాథ్ చేరుక ని దేవసటథనొం
దగా రలలనే ఉనన ‘అశటపూర్ట’ హో టలులల

గదర తీస్ుకునానము. స్ుదీరఘ

పరయాణొం, ముఖయొంగ్ట ఆర్ోగయ సిథతి విసిర్చన స్వటలుతయ కలిగ్చన మానసిక ఒతిత డి
అనుభవిొంచటొం చేత తీవరొంగ్ట అలిసిపో యాము. వేడినీటి సటననొం చేసి టీ
తారగ్చ క దరదసప
ే ు

విశ్ీమిొంచిన

తరువటత

కూడదీస్ుకునానయి.
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శ్ర్ీర్టలు

క ొంత

శ్కతతని

ఆ తరువటత ఆలయ పటరొంగణానికత వళాీము. ఈ పటరొంగణొం ర్ొండు
భాగ్టలుగ్ట ఉొంటటొందర. ముొందర
స్ుమారు
విశటలమెన
ై

అరచదరపు
ఖాళీ

భాగొం

కతలలమీటరు

పరదశ్
ే ొం.

చుటూ
ా

పరహర్ీగ్ోడ. మధ్య మధ్యలల తగ్చననిన పరవేశ్
దాార్టలు. దీనిలల ఒక పరకక పటదరక్షలు,
సెల్

ఫో నులు,

కమెర్టలు,

బాయగులు

మొదలెైన దేవటలయొంలలనికత అనుమతిొంచ
బడని వస్ుతవులు భదరపరుచుకునే కోలకు రూము. ఇదర పూర్చతగ్ట ఉచిత సేవ.
డబుబలు ఇచిినా పుచుికోరు. మర్ో వప
ై ు పరధాన ఆలయొంలలకత వళీటానికత
దాారొం. ఇదర పేరుకే దాారొం కటనీ కళాతమకమెన
ై భవనొం. దీని పేరు విజయ్
దాార్. ఈ దాారొం ఎదురుగ్ట ఎతన
తత పీఠొంపెై స్ర్టదర్ వలల భాయి పటేల్ విగీహొం.
ఈ దేవటలయొం పటిష్ామెైన భదరతావలయొంలల ఉననదర. పరతి భకుతడినీ క్షుణీ ొంగ్ట
పర్ీక్షిొంచాకగ్టనీ లలపలికత అనుమతిొంచరు. ఆ 'విజయ్' దాారొం వదద నే భదరతా
తనిఖీ. ఇదర దాటి లలనికత వళీగ్టనే బరహామొండమెన
ై ఆలయొం దరవనమిస్ుతొందర.
రదీద ఎకుకవగ్ట లేదు. అలా వళిల సో మనాధ్ుని దరవనొం చేస్ుకునానమో లేదో
ఏమిటో అలస్టొంతా మాయమెై, శ్ర్ీర్టనికత మనస్ుకీ అనిరాచనీయమెైన ఒక
పరశటొంతత చేకూర్చనటట
ల అనిపిొంచిొందర. క ొంత సేపు అకకడ కూరుినానము.
దేవటలయొం వనుక మర్ో ఖాళీ పరదశ్
ే ొంలల ఒక గ్టయలర్ీ ఉననదర. సో మనాధ్
దేవటలయ చర్చత,ర అదర గురయిన దాడులు, పునరుదధ రణ కీమొం మొదలెైన
అొంశటలతయ దృశ్య శ్ీవణ రూపకొం పరదర్చవసటతరు. దరవనమయాయక ఈ పరదరవన
తిలకతొంచాము.
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అనొంతరొం బయటకు వచిి దక్షిణ భారత భోజనొం లభొంచే పరదేశ్ొంగ్ట
చపపబడిన ఒక హో టలుకు వళాీము. భోజనొం ఏమీ బాగ్టలేదు. దక్షిణభారత
భోజనొం బాగుొంటటొందట ఈ ర్ోజు అదర భుజిదాదమని వేర్ే ర్టషటారల వటర్వర్ైనా
ఇటటవొంటి నకతలీ హో టలుకు వళితే మనమూ, మన భోజనమూ చులకనకు
గుర్చకటవటొం తధ్యొం. ఎవర్చ స్ొంస్కృతీ సటొంపరదాయాలను వటర్ే ఆచర్చొంచాలి గ్టనీ,
అనుకర్చొంచాలని పరయతినసేత ఫలితొం ఇదరగ్ో ఇలాగ్ే ఉొంటటొందర. తినాలి కనుక
ఏదో తినానమనిపిొంచి గదరకత తిర్చగ్చ వచిి విశటీొంతి తీస్ుకునానము.
25వ తేదీ సో మవటరొం. ఈశ్ారునికత పిరయమెైన ర్ోజు. ఉదయానేన వళిల
ఒకసటర్చ దరవనొం చేస్ుకుని క దరదసప
ే ు గడిపటము. బయటకువచిి ఆటో
మాటాలడుకుని సటథనికొంగ్ట చూడదగ్చన పరదశ
ే టలకు వళాీము. వర్టవల్
స్మీపొంలల

శ్రీకృష్ు
ీ డు

అవతారొం

చాలిొంచినటట
ల గ్ట

చపపబడిన

పరదేశ్ొం

మొదలెైనవి దర్చవొంచాము. ఇొంకట ఏవేవో పరదేశటలు చూపటడు కటనీ అవేవీ అొంత
పరముఖొంగ్ట

చపుపకోదగా వి

కటవు.

సటయొంతరొం

మర్ోసటర్చ

దరవనొం

చేస్ుకునానము. ఇపపటి దేవటలయొం పునర్చనర్చమొంపబడటానికత పూరాొం,
దాడులలల ధ్ాొంస్మెైన ఆలయాలలల ఉనన శివలిొంగొం, ఇతర మూరుతలతయ
ఇొండో రు

మహార్టణి

అహలాయబాయిచే

పునర్చనర్చమొంపబడిన

పుర్టతన

సో మనాథాలయొం ఈ పటరొంగణానికత మర్ో పరకకన ఉననదర. ర్ొండు అొంతస్ుతలతయ
ఉొండే ఈ ఆలయానిన కూడా భకుతలొందరూ అొంతే భకతత శ్ీదధలతయ దర్చవసటతరు.
మయమూ అలాగ్ే దర్చవొంచాొం. ఆ తరువటత టూర్చస్ా ు బస్ుాలు నడిపే ఒక స్ొంస్థ
కటర్టయలయానికత వళిల మరునాడు దాారక వళీటానికత బస్ుా టికటట
ల క నుకుకని
భోజనొం చేసి గదరకత చేర్టము.
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దవారక
26వ తేద.ీ గణతొంతర దరనోతావొం. సో మనాధ్ పటా ణొంలలని కూడళీనీన
తిరవరీ మయమెై దేశ్భకతత గ్ీతాలతయ మార్ోరోగుతునానయి. ఆ కోలాహలొం మధ్య
ఉదయొం ఏడు గొంటలకు దాారకకు బయలు దేర్టము. 230 కతలలమీటరల
దూరొం ఆసటొంతొం స్ముదర తీరొంవొంట అయిదు గొంటలు పరయాణొం. అయితే
స్ముదరొం మాతరొం అకకడకకడ క ొంత మయర మాతరమయ కనబడుతుొందర. బస్ుా
సిథతి, అొందులల
ఆశిొంచినొంతగ్ట

మాకు లభొంచిన
పరయాణానిన

సీటల ట

అొంత

ఆసటాదరొంచలేక

సౌఖయొంగ్ట
పో యాొం.

లేనొందున
వటయుశ్కతతతయ

విదుయతుతపతిత చేసే స్ొంస్థ ల వటర్చ గ్టలి ఫొంకటల భార్ీ స్త ొంభాలు దార్చకతరువైపులా
కనుచూపు మయర క నిన వేలు కనబడతాయి. ఆ మారా ొంలలనే మహాతామ గ్టొంధీ
జనమస్థ లొం పో రుబొందరు వస్ుతొందర. అకకడ బస్ుా క దరద సేపు నిలిచిొందర.
మధాయహననొం ఒొంటి గొంటకు దాారక చేర్చ బస్ుా సటాొండు స్మీపొంలల 'ర్టధరక'
హో టలులల గదర తీస్ుకుని అొందులల చేర్చపో యాము.
28వ తేదీ తలల వటరు ఝామున ర్టజోకట్ నుొంచి సికతొందర్టబాదు
వటర్టనికత ర్ొండు ర్ోజులే నడిచే టలన
ై ు అొందుకోవటానికత 27వ తేదీ ర్టతిరకత ర్టజోకట్
చేరుకోవటలొంటే దాారకలల మధాయహనొం ఒొంటిగొంటకు 19006 నొంబరు ఒఖా
ముొంబై సౌర్టష్ా ర మెయిలులల దాారక నుొంచి టికటట
ల ఖర్టరయి ఉనానయి. ఆ
ర్ీతాయ ఇకకడ అొందుబాటటలల ఉనన స్మయొం స్ర్చగ్ా ట ఇరవై నాలుగు గొంటలు.
దానిలల ర్టతిర స్మయొం పో గ్ట ఆ ర్ోజు స్గొం మరునాడు ఉదయొం స్గొం ర్ోజు
మాతరమయ మిగ్చలిొందర. హో టలు కురీవటడు చూపిొంచిన హో టలులల భోజనొం
చేసి విశటీొంతి పరస్కతత లేకుొండా వొంటనే ఆటో మాటాలడుకుని పరయటనకు
బయలుదేర్టొం.
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దాారక

చినన

పటా ణొం.

చూడదగ్చన
కతలలమీటరల

పరదేశటలనీన

లలపే

ఏడనిమిదర

ఉనానయి.

సటామి

నార్టయణ మొందరరొం (అక్షరధాొం) గ్టయతీర
మొందరరొం, ఇసటకన్, శ్ొంకర్టచారుయల వటర్చ
దాారకట

పీఠొం

మొదలెైనవి

దర్చవొంచి

అకకడనుొంచి స్ముదర దీాపస్థ ొంభొం(Light
House) చూసి స్ూర్టయస్త మయొం తిలకతొంచటానికత పరతేయకొంగ్ట ఏర్టపటట చేసన
ి
వూయ పటయిొంటటకు వళాలొం. ఈ పటా ణొం భారత భూభాగొంలల పూర్చత పశిిమొంలల
ఉొండటొంతయ ఇకకడ సటయొంతరొం ఏడు గొంటల వరకూ స్ూరుయడుొంటాడు.
స్ూర్టయస్త మయమెన
ై

తరువటత

గదరకత

చేరుక ని

తేనీటితయ

సేద

తీర్చ

దాారకటధీశుని ఆలయానికత వళాీము.
గరుడ

పుర్టణొంలల

పేర్ొకనబడిన

భారతదేశ్ొంలలని

పరధాన

పుణయక్షేతారలలల దాారక ఒకటి. వీటి గుర్చొంచి ఈ గీొంధ్ొంలలనే పరథమ
అధాయయొంలల విపులీకర్చొంచాను. దాార్టవతి అని కూడా పిలువబడే ఈ పటా ణ
పరశ్సిత , స్కొంద, విష్ు
ీ పుర్టణాలతయ పటటట మహాభారతొంలల పరముఖొంగ్ట
కనబడుతుొందర.

కీీస్త ు

శ్కొం

పదహారవ

శ్తాబద ొంలల

చాళుకయ

శైలిలల

నిర్చమొంపబడిన ఈ దేవటలయొం దేశ్ొంలలని పుర్టతన ఆలయాలలల ఒకటి. ఈ
ఆలయానికత ఉతత ర వైపున మోక్షదాారమనీ, దక్షిణవప
ై ున స్ారా దాారమనీ
ర్ొండు పరధాన దాార్టలునానయి. దక్షిణ వైపు దాారొం ఎదురుగ్ట మెటల బాట
గ్ోమతీ నదీతీర్టనికత దార్చ తీస్ుతొందర. భారతదేశ్ొం లలని ఆలయాలలల వలె ఇకకడ
పెదద గ్టలి గ్ోపుర్టలు ఉొండవు. అరవై ర్టతి స్త ొంభాలపెై నిర్చమొంచిన 52 మీటరల
ఎతన
తత నిజగ్ోపురొం కతీొందనే గర్టభలయొం ఉొందర. పరకకనే ఉనన మర్ొక చినన
గ్ోపురొం కతీొంద మొండపొం ఉననదర. అదే పటరొంగణొంలల దేవకీ వస్ుదేవులు, ర్ేవతీ
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బలర్టములు, స్ుభదర, స్తయభామ శ్రీ కృష్ు
ీ ని మనుమడన
ై అనిరుదుదనికత
చినన ఆలయాలునానయి.
పరవశ
ే టనికత పటిష్ామన
ెై
భదరతా తనిఖీ తపపనిస్ర్చ. అలాగ్ే సెల్
ఫో నులు,

కమెర్టలు

కూడా

అనుమతిొంచరు.

అవి

భదరపరచటానికత

ఏర్టపటట
ల నానయి. నామమాతరపు రుస్ుము చలిల ొంచాలి. ఈ లాొంచనాలు పూర్చత
చేస్ుకుని

లలనికత

వళళీటపపటికత

సటయొంతరపు

హారతి

స్మయొం

స్మీపిస్త ుననదర. దాారక పేరు వినగ్టనే, ఆయన ర్టజధాని అయినొందున
భకుతల భావనలు శ్రీ కృష్ు
ీ ని చుటూ
ా నే తిరుగుతాయి. నేను కూడా, ఇదర శ్రీ
కృష్ు
ీ ని ఆలయమనీ, పిలలనగ్ోీవి ఊదుతూ వనుక గ్ోవుతయ ఏ పటలర్టతితయనో
విగీహొం ఉొండవచిని ఊహిొంచాను. కటనీ ర్ొండుననర అడుగుల ఎతు
త నన
విగీహొం నలల ర్టతితయ చేయబడు ద.ర
ఈ సటామి కళాయణ నార్టయణుడు. శ్ొంఖు, చకీొం, గద కమలాలతయ
చరుతరుభజుడై కళాయణ ఆహారయొంలల దరవనమిసటతడు. అమమవటరు రుకతమణీ దేవి.
హారతి కటరయకీమొం ముగ్చసే వరకూ సటామి స్నినధరలలనుొండి, తదనొంతరము
కూయలల గర్టభలయొంలలకత వళిల మర్చొంత స్మీపొంలల దరవనొం చేస్ుకుని తీరథ
పరసటదములు సీాకర్చొంచి, అదే పటరొంగణొంలలనునన మిగతా ఆలయాలను కూడా
దర్చవొంచి తొమిమదర గొంటలకు బయటకు వచాిము.

నవగేశార్
మరునాటి పరయటనలల నాగ్ేశ్ార జోయతిర్చలొంగ క్షేతొంర , దాారక పటా ణానికత
30 కతలలమీటరల దూర్టన ఒఖా స్మీపొంలలనునన భేట్ దాారక మాతరమయ ఆ
ర్ోజు దర్చవొంచవలసినవి. ఇవి ర్ొండూ పూరత యాయక దాారక తిర్చగ్చ వచిి ఒొంటి
గొంటకు

ర్టజోకటటకు

బయలుదేర్టలి.

హో టలు

ర్చసప
ె ే ను

వటర్చతయ

ఈ

పరయటనకు టాకీా విష్యమెై మాటాలడుతునానను. భేట్ దాారకకు అరగొంట
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స్ముదర పరయాణొం ఉొంటటొందర. అయితే వళిల ర్టవటానికత స్ర్చగ్ా ట ఎొంత స్మయొం
అనేదర ఇతమితథ ొంగ్ట అొంచనా వేయలేము. అదర ఆయా బో టట
ల నడిపవ
ే టర్చపెై
ఆధారపడి ఉొంటటొందర. అొందుచేత భేట్ దాారకట స్ొందరవన పూరత యిన పిదప
ర్ైలు అొందుకోవటానికత 30 కతలలమీటరుల వనుకకు దాారక వచేి అవస్రొం
లేకుొండా అయిదు కతలలమీటరల దూరొంలల ఉనన ఒఖాకు వళితే మయము
దాారకలల ఎకకవలసిన ర్ైలు అకకడే ఎకకవచిని తదాార్ట భేట్ దాారకటలల
గడపవలసిన

స్మయొం

క ొంత

అదనొంగ్ట

లభస్ుతొందని

స్ూచిొంచాడు.

స్ముచితమెన
ై ఈ స్లహాను కృతజా తతయ సటాగతిొంచి మరునాడు ఉదయొం
ఆరు గొంటలకే గదర ఖాళీ చేసి వొంటనే బయలుదేర్ేటటట
ల నిరీ యిొంచుకునానొం.
27వ తేదీ ఏడు గొంటలకు దాారకలల బయలుదేర్టము. ముొందుగ్ట
పటా ణ శివటరులలనునన రుకతమణీదవి
ే ఆలయానికత వళాీము. అమమవటర్చని
దర్చవొంచుకుని భేట్ దాారక వళళీ మారా ొంలల శ్రీ కృష్ు
ీ డు గ్ోపికలకు ముకతతని
పరసటదరొంచిన పరదేశ్ొంగ్ట చపపబడిన ‘గ్ోపీ తలాబ్’ అని చినన క లనుకు వళాలొం.
ఇొందులల మటిా అతయొంత మృదువుగ్ట లేత గ్ోధ్ుమ వరీ ొంలల ఉొంటటొందర. ఆ
మటిా మెతతగ్ట ఉొండగ్టనే, కడము లుగ్ట చేసి ఎొండబడితే గటిాగ్ట తయారవుతాయి.
క ొంచొం చొందనపు స్ుగొంధ్ొం ఇస్ుతొందర. అొందుచేత వటటిని ‘గ్ోపీ చొందన్’ పేరుతొ
దుకటణాలలల వికీయిసటతరు. అకకడ కూడా రుకతమణీదవి
ే ఆలయొం ఉననదర.
అకకడ నుొండి నాగ్ేశ్ార్ జోయతిర్చలొంగ క్షేతొంర వదద కు చేర్టము.
పరశటొంత పరభాతవేళ నాగ్ేశ్ార్టలయొంలల అస్లు రదీదయిే లేదు. ఇకకడ
కూడా దుస్ుతలకు స్ొంబొంధరొంచిన నియమొం ఉననదర. అయితే అదర దేవటలయ
పరవశ
ే టనికత

కటదు.

గర్టభలయొంలలకత

ధ్ర్చొంచవలసి ఉొంటటొందర.
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వళాీలొంటేనే

పురుష్ులు

ధో వతి

నా వదద ధో వతి ఉననదర కటనీ అదర కటరులల స్ూటటకేస్ులల ఉొండటొం
వలన

తచుికుని

మారుికోవటానికత

అవకటశ్ొం లభొంచలేదు. సటామివటర్చ దగా రకు
వళిల

స్పర్చవొంచలేక

దగా రనుొంచి

పో యినపపటిక,ీ

స్ొంతృపిత గ్టనే

తగ్చనొంత

స్మయొం

అభషేకొం

కూడా

దర్చవొంచాను.

లభొంచినటల యితే
చేసి

ఉొండేవటరొం.

జయలక్షిమ సటామివటర్చ చొంతకు వళిల మర్చొంత
దీరఘమెైన దరవనొం చేస్ుకుననదర. ఆ పరకేకనే
పటరాతీ అమమవటరు ఉననదర.

భేట్ దవారక
అకకడనుొండి భేట్ దాారకకు వళీటానికతగ్టను ఒఖా ర్ేవుకు వళాలొం.
ఇదర పెదద ఓడ ర్ేవు. అతి పెదద స్రుకు రవటణా నౌకలు స్యితొం ఆగ్చ ఉనానయి.
ఇకకడే మనకు టలనేను మొదలవుతుొందర. పరయాణొం అరగొంటపటటే అయినా
వొంద మొందరని తీస్ుకువళళీ సటమరధ యొం ఉనన ఒక కకక బో టూ పరయాణీకులతయ
నిొండే వరకూ బయలుదేరదు. మన వరకే చినన సెైజు మర పడవ
మాటాలడుకోవచుి గ్టనీ ఇొందులల మోసటనికత ఆసటకరమెకుకవ. మనొం
మాటాలడుకునన వయకతత నిజాయితీ పరుడత
ై ే ఫరవటలేదు, లేకుొంటే మనకోస్మని
ఒపుపకుని, డబుబ ముొందే తీస్ుకుని కూడా వేర్ే పరయాణీకుల కోస్ొం
చూసటతడు. ఈ లలగ్ట పెదద బో టట బయలేదేరుతుొందర. ర్ొంటికీ చడిన
వటరమవుతాము. అొందుచేత క ొంత

సటహసటనికత

సిదధపడి పెదదబో టటలలనే

ఎకటకొం. తారగ్టనే బయలు దేర్చొందర. స్ముదర పరయాణొం ఆహాలదొంగ్ట ఉొంటటొందర.
ముఖయొంగ్ట అస్ొంఖాయకొంగ్ట ఉొండే స్ముదర నీటిక ొంగల స్ొందడి. బో టటలల నునన
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పరయాణీకులు విసిర్ే ఆహారపు గ్చొంజలను నీటిలల పడేలలపు గ్టలిలలనే అవి
ముకుకతయ అొందరపుచుికుొంటూ చేసే వినాయసటలు విచితరొంగ్ట ఉొంటాయి. వటటి
ర్కకల చపుపడు మనొం పరయాణిొంచే బో టట ఇొంజను శ్బాదనిన మిొంగ్ేస్త ుొందర.
అవతల ఒడుుకు చేర్టక పరధాన మొందరర్టలు ఆలయాలు ఉనన చోటక
ి త
కతలలమీటరు పెైనే నడవటలి. అలాగ్ే వళాలొం. కటనీ తిర్చగ్చ ఒడుుకు చేర్చ స్కటలొంలల
సేాష్నుకు చేర్టలనే ఆతురతలల ఏదీ స్ర్చగ్ట చూడలేక పో యాము. పెైగ్ట మయము
వళిీన స్మయానికత, అొంతరొంగ సేవల

నిమితత ొం పరధాన ఆలయాలు

మూసిఉనానయి. క ొంచొం సేపు నిర్ీక్షిొంచి శ్రీకృష్ు
ీ ని దరవనొం మాతరొం చేస్ుకుని
బయలుదేర్చ తిర్చగ్చ తీరొం చేర్టము.

గృహో నుేఖిం
పననొండు గొంటలకు ఒఖా సేాష్నుకు చేర్చ వటహనానిన విడుదల
చేశటొం. నిర్ీీత స్మయానికత ర్ైలు బయలుదేర్చ సటయొంతరొం అయిదు గొంటలకు
ర్టజ్ కోట్ చేర్ిచ ొందర. సేాష్నులలనే ర్ైలేా విశటీొంతి గదర తీస్ుకునానము. దగా రలల
ఎకకడా పర్చశుభరమన
ెై
భోజన హో టలే లేదు. సేాష్ను ఎదురుగ్ట ఏవో
హో టళుీనానయి కటనీ, వటటి వొంటశటలలనీన ర్ోడుు మీదే. అొంతా దుముమ
ధ్ూళి మయొం. సేాష్ను ర్సటార్ొంటటలలనే దక ర్క
చ న
త దేదో తిని పడకలేశటొం. అస్లే
ర్ైలేా సేాష్ను. పరతి నిముష్ొం ర్ొండు నిముషటలకూ ర్ైలు ఇొంజనులు
ఘీొంకర్చస్త ుొంటే నిదర ఏొం పడుతుొందర! ఎొందుకైనా మొంచిదని నాలుగు గొంటలకు
అలారొం పెటా టకుని అలాగ్ే లేచి సటననాలుకూడా చేసి పటలటటఫటరొం మీదకు
దరగ్టొం.
17017 నొంబరు ర్టజోకట్ సికతొందర్టబాదు ఎక్ా పెస్
ర 28వ తేదీ
గురువటరొం నిర్ీీత స్మయొం అయిదు గొంటలకు బయలుదేర్చ ముపైయి ఒకక
గొంటల స్ుదీరఘ పరయాణొం తరువటత మరునాడు 29వ తేదీ శుకీవటరొం ఉదయొం
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పదక ొండు గొంటలకు సికతొందర్టబాదు చేర్చొందర. పననొండుననరకు స్ాగృహొం
చేర్టము.
ఈ యాతరతయ ఏడు జోయతిర్చలొంగ్టల దరవనొం లభొంచిొందర. ఆర్ోగయపరొంగ్ట
తీవర స్మస్యలు ఎదుర్న
ై పపటిక,ీ స్ొంకలపబలొంతయనూ, భగవొంతుని దయవలాల
మొతాతనికత మర్ొక యాతర విజయవొంతొంగ్ట ముగ్చొంచాము. ఇొంటికత చేరుకునన
ర్ోజు సటయొంతరమయ డాకారును స్ొంపరదరొంచాొం.

అనేక స్ొందరవనలు, పర్ీక్షల

తరువటత కూడా ర్ోగనిర్టధరణ కటలేదు. ఔష్ధ్సేవనొం తాతాకలిక ఉపశ్మనానికత
మాతరమయ ఉపయోగ పడిొందర. చివరకు ఆ జబుబ 'స్యాటిక' అని నిర్టధరణ
అవటొంతయ అొందుకు తగ్చన వద
ై యొం పటరరొంభొంచటొం జర్చగ్చొందర. కటళుీ, కీళీ
వటపులు, భర్చొంపర్టని

నొపుపలతయ క నినసటరుల సటధారణ నడక సెైతొం

సటధ్యొంకటని పర్చసథ తి
ి ఈ వటయధర లక్షణొం. పెైగ్ట ఒక దశ్లల నునన సిథతి మర్ో క్షణొం
ఉొండదు. అలా ర్ొండు నలలు గడవగ్ట పర్చసథ తి
ి కీమొంగ్ట మెరుగు పడసటగ్చొందర.
ఇొంకట అయిదు జోయతిర్చలొంగ్టల దరవనొం మిగ్చలే ఉొందరగ్ట!

ఓొంకటర్ేశ్ార్ వదద నరమదా నదర దృశ్యొం
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అసుిుతి రసాోిం దిశి దేవత్వత్వే,హిమాలయోనవమ నగాధిరాజ్ః
ప్ూరాాప్రౌ వార్నిధీ విగాహో సిథతః ప్ృధివాో ఇవ మాన
(కాళిదవసు కుమార సింభవిం)

‘ధ్వళ శోభ’ నీలకింఠ శిఖరిం
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అయిదవ అధాయయొం
తదుప్ర్ యాతర
తలపెటా న
ి

బృహతాయతరపెై మళీీ ఉతాాహొం నలక ొందర. అొందులల

ముఖయమెైనదర అతి దురల భమెన
ై దర కేదార్ జోయతిర్చలొంగయాతర. సటధారణొంగ్ట ఈ
యాతర చేయదలచినవటరు, కేవలొం కేదార్ తయనే స్ర్చపుచిరు. ‘ చార్ ధాొం' అని
పిలువబడే ఈ యాతరలల గొంగ్ోతిర, యమునోతి,ర బదర్ీనాథ్ కూడా తపపనిస్ర్చగ్ట
ఉొంటాయి. వీటిలల,యమునోతిర (12 కత.మీ) కేదార్ (14 కత.మీ) నడకతయ కూడిన
యాతరలు మర్ీ దురల భమెన
ై వి. అటటవొంటి ఈ ‘చార్ ధాొం’ యాతర, పూర్చత ఆర్ోగయొం
లేకుొండా చేయటొం
జరుగర్టనిదర

ఎొంతటి

జర్చగ్త
చ ే

అయితే ఇొంతటి

అొందుకు

ధర
ై యస్ుతడికయినా సటహస్మయ. ఏదయినా
పూర్చత

బాధ్యత

స్ుదీరఘ యాతర అనుకుననదే

నాదే

అవుతుొందర.

తడవుగ్ట చేపటా టొం

సటధ్యపడదు కదా! కనీస్ొం మూడు నలల వయవధర తపపనిస్ర్చ. అపపటికత
పర్చసథ త
ి ులు అనుకూలిొంచక పో తాయా అనన

విశటాస్ొంతయ పరతిపటదనలను

కుటటొంబ స్భుయల ముొందు, వటర్చ ఆమోదొం కోస్ొం ఉొంచాను. మా కుటటొంబ
స్భుయలొంటే, హైదర్టబాదులల ఉొండే మా ఇదద రు కుమార్త లు, ముొంబల
ై ల ఉొండే
కుమారుడు, కోడలు. వీరు నవదొంపతులు.

మొదటిగ్ట స్ముచితమెన
ై

స్లహా ఇచిిొందర మా కోడలు లక్షిమ. ఆమె స్లహా మయరకు ‘చార్ ధాొం’ లేదా
‘చతుర్టధమ'

యాతరగ్ట

పిలువబడే గొంగ్ోతిర,

యమునోతి,ర

కేదార్ నాథ్,

బదర్ీనాథ్ ల నుొంచి గొంగ్ోతిర, యమునోతిల
ర ను మినహాయిొంచి

కేదార్ నాథ్,

బదర్ీనాథ్ లకు పర్చమితొంచేసటను. మిగ్చలిన వటరు కూడా ఈ స్ూచనను
హర్చేొంచి మాకు అవస్రమెన
ై మనోధైర్టయనిన కలిపొంచారు. తదుపర్చ, మా
కుమారుడు కోడలు కూడా మాతయ ర్టవటానికత నిశ్ియిొంచుకునానరు. ఈ
స్మాచార్టనిన అొందుకునన హైదర్టబాదులలనే ఉొండే వటర్చ ఆపత మితురడు
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రవిశ్ొంకర్

అతని

అర్టధొంగ్చ

స్ుపిరయ

కూడా

తేదల
ీ అనుకూలతకు

లలబడి మాతయ చేరటానికత ఉతాాహొం చూపటరు. ఇొంకేొం కటవటలి? ర్టిాొంచిన
ఉతాాహొంతయ మొతత ొం

ఆరుగురు

స్భుయల బృొందానికత యాతార పరణాళిక

రూప ొందరొంచటొంలల నిమగనమయాయను. తేదీలు నిరీయిొంచే విష్యమెై మా
కోడలు కుమారుడు,

అొంతకు మునుపే నాకు

సేాఛినీయగ్ట రవి,

స్ుపియ
ర లు జూన్ 20వ తేదీ నుొంచి జూలెై 3 వరకు వటర్చకత

అనువుగ్ట

ఉొంటటొందని తలిపటరు. కోడలు, కుమారుడు కూడా హైదర్టబాదుకు చేరుక ని
అొందరమూ కలిసే
ముొందుగ్ట

బయలుదేరదామని మొదట అనుకునానొం. కటనీ అొంత

వటరు ఆ అవకటశటనిన నిర్టధర్చొంచలేకపో వటొంతయ, వటర్చదదర్క
చ ీ

ముొంబన
ై ుొంచి, ర్టజధాని ఎక్ా పెస్
ర లల డిలీలక,త హైదర్టబాదునుొంచి వళళీ మా
నలుగుర్చకత,

సికతొందర్టబాదునుొంచి ఆ మధ్య క తత గ్ట పటరరొంభొంపబడిన

నాన్ సటాప్ ఎక్ా పెస్
ర , 'దుర్ోొంతయ' (Duronto)లల నిజాముదీదన్ కత, తిర్చగ్చ డిలీల
నుొంచి హర్చదాార్ వళీటానికత డహాూ డూన్ జన శ్తాబిద ఎక్ా పెరస్ లల మొతత ొం
ఆరుగుర్చకత , వటర్టనికత ర్ొండు ర్ోజులే నడిచే దుర్ోొంతయ అొందుకోవటానికత జూలెై
2 తేదీ శుకీవటర్టనికత డిలీల చేర్వి
ే ధ్ొంగ్ట తిరుగుపరయాణానికత అవే ర్ళ
ై ీలల అదే
కీమొంలల ర్చజర్ేాష్ను
ల చేశటను.
ఆ తరువటత, యాతరపెై
ముొందు

చేసిన

యాతరలలల,

స్మగీమన
ెై

అవగ్టహనకోస్ొం, అొంతకు

ముఖయొంగ్ట కటశ్రలల,

ఈ

తీరథ యాతరలపెై

సేకర్చొంచిన సీడల
మ వీక్షణతయపటటట, ఇొంటర్నట్ దాార్ట ఆయా పరదశ
ే టల నస్
ై ర్చాక
స్ారూపొం,

దూర్టలు,

వటతావరణొం మొదలెైన

వటటిపెై

యాతరకు
పర్చశ్రలన

అనుకూలమెన
ై
చేసి

క ొంత

కటలొం,
స్మాచారొం

సేకర్చొంచాను. అయినపపటికీ అొంతకుముొందు ఈ యాతర చేసయ
ి ునన వటర్చ
అనుభవటలతయ కూడిన స్మాచారొం ఇొంకట
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ఉపయుకత ొంగ్ట

ఉొంటటొందనన

ఆలలచనతయ ఆ దరశ్గ్ట పరయతనొం సటగ్చొంచాను. ఈ కీమొంలల, ఒకక మానస్
స్ర్ోవర్ తపప అమరనాథ్ తయ స్హా అనిన యాతరలూ చేసన
ి మా కుటటొంబ
ఆపత మితురలు

శ్రీమాన్

శ్రీమతిత రుమల

వటస్ుదేవటచారుయలుగ్టరు

తమ

అనుభవటల నుొంచి విశేష్మెైన స్మాచార్టనిన అొందరొంచారు. ముఖయొంగ్ట వటర్చ
మాతామహులు
వటరస్ుకునన
ఆమె ఆ

1952 స్ొంవతారొంలల చేసన
ి బదర్ీ యాతర విశేషటలు

స్ొంపుటానిన
యాతర

చూసి అపరతిభుడినే

అయినాను. ఆర్ోజులలల

చయయడమూ, దానికత తానే స్ాయొంగ్ట

అక్షరరూపొం

ఇవాడమూ ఒక ఎతత యితే అపపటికత కేవలొం నలల శిశువైన శ్రీ ఆచారుయల
వటరు దానిని ఇపపటి వరకూ రక్షిొంచుకుొంటూ, నా లాొంటి వటర్చకత దరవన
భాగయొం కలిపొంచడమూ మర్ొక ఎతు
త .
శ్రీ ధ్రమవరపు బుచిిపటపర్టజుగ్టరు 2008లల ఈ యాతర చేసి రచిొంచి,
స్ాయొంగ్ట

పరచుర్చొంచిన

గీొంధ్ొం దాార్టనూ, వటర్చ ముఖతఃనూ మొంచి

స్మాచారొం లభొంచిొందర. యాతర పూరత యిన తరువటత నేనునూన అటటవొంటి
గీొంధ్ొం వటరయాలని వటరు ఆకటొంక్షిొంచటమయకటక తమ గీొంధ్ొం తదుపర్చ ముదరణ
నిమితత మెై క నిన ఫో టోలు కటవటలని కూడా కోర్టరు. మా యాతర పటరరొంభానికత
కేవలొం క దరద ర్ోజులముొందే వీరు పరమపదరొంచటొం, యాతర పూర్చత అయిన
పిదప, నా అనుభవటలను వటర్చతయ పొంచుకునే అవకటశ్ొం లేకపో వడొం పెదద
విషటదొం.
‘అొంబే’ కొంపెనీ వటర్చ 'నాలుగు క్షేతారలయాతర’ వీడియో, శ్రీ మెైధరలీ
వొంకటేశ్ారర్టవుగ్టర్చ 'జోయతిర్చలొంగదర్చవని', వీర్చదే పరతయే కొంగ్ట ‘హర్చదాార్, ర్చషక
ి ేశ్,
కేదార్ నాథ్, బదర్ీనాథ్ క్షేతారలదర్చవని’ గీొంధాలు

ఉపయుకత ొంగ్ట ఉనానయి.

ఇవిగ్టక, అొంతకు ముొందు కేవలొం ఆరు మాసటల కతీతమయ తొమిమదర మొందర
స్భుయల బొంధ్ుకుటటొంబాల బృొందొంతయ ఈ యాతర చేసేన వేదమూరుతలు డాకార్
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ర్ేమళ
ె ల అవధానులు (వీరు శ్రీ వేదభారతి స్ొంస్థ వయవసటథపకులు. 'భకతత' టీవీ
ఛానల్ లల ‘వేదగణితొం’, తిరుమల తిరుపతి దేవసటథనొం వటర్చ శ్రీ వొంకటేశ్ార
భకతత ఛానలలల ‘వేదవిజాానొం’ కటరయకీమాలదాార్ట స్ుపర్చచితులు, స్ుపరసద
ి ధ ులు)
గ్టర్చ అముదరత
ర గీొంధ్ొం 'మా చతుర్టధమ యాతర' విశేష్ొంగ్ట ఉపయోగపడాుయి.
కేవలొం

స్మాచారొం

సేకర్చొంచడమయకటక,

ఆ

గీొంధ్ొంలల వటరు

పరసత టవిొంచిన అనేక యాతారస్థ లాలు, ధామాలు, స్ొంగమాల (పరయాగలు) పె,ై
వటటి వటటి పౌర్టణిక, ఆధాయతిమక వైశిషటాయలపెై వటర్చ నుొంచి స్ాయొంగ్ట అనేక
విష్యాలు గీహిొంచాను. ఆవిధ్ొంగ్ట సేకర్చొంచిన స్మాచార్టనిన ఆధారొం
చేస్ుకుని, హర్చదాారు వరకూ చేయగలిగ్చన ర్ల
ై ు పరయాణొం మినహాయిసేత ,
ర్ోడుు మారా ొంలల హర్చదాార్ నుొంచి బయలుదేర్చ తిర్చగ్చ హర్చదాార్ చేర్వ
ే రకు
అొందుబాటటలల ఉనన మొతత ొం పదక ొండు ర్ోజులకు, ర్ోజువటర్ీగ్ట పరణాళిక
తయారుచేసి
(1) తపపని స్ర్చగ్ట దర్చవొంచవలసిన క్షేతారలు, పరదేశటలు
(2) స్మయానుకూలొంగ్ట చూడవలసిన పరదేశటలు,
(3) స్మయాభావొంతయ విస్మర్చొంచదగ్చనవి
గ్టను వర్ీాకర్చొంచి కొంపూయటర్ లల నిక్షిపతొం చేసటను.
ఆ స్మయొంలల కతరణ్, 'గూగుల్ వేవ్' (Google wave)

అనే

స్ొందర్టభనికత తగ్చన ఒక అొంతర్టులాధార్చత (Internet-based) వయవస్థ

నొక

దానిని ఏర్టపటట చేసటడు. దీని దాార్ట ఎొంతమొందన
ై ా ఏదన
ై ా స్మాచార్టనిన
ఒకే స్మయొంలల స్మిషిాగ్ట కటని, వయకతతగత పరస్పరొంకటని

స్మాొంతరొంగ్ట

పొంచుకోవచుి. స్మాచార అొంతర్టనికత, నిరీ య పరకీయ
త లల జాపటయనికత
తావులేనటటవొంటి ముఖయమెన
ై వయవహార్టలలల ఇదర ఎొంతయ విపల వటతమకమెన
ై
స్దుపటయొంగ్ట

చపుపకోవచుి. ఈ
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అవకటశటనిన

వినియోగ్చొంచుక ని,

పరణాళికలల మారుపలు చేరుపలు చేయటానికత గ్టను తగు స్ూచనలు
చేయవలసినదరగ్ట బృొందొంలల మిగతా స్భుయలొందర్చనీ కోరగ్ట, ఆ కీమొంలల
కతరణ్, లక్షిమలు కేదార్ నాథ్ నుొంచి 8 కత.మీ దూరొంలల నునన ‘వటస్ుకీ తల్’
అనే పరదశ
ే టనిన, బదర్ీ మారా ొంలల నునన గ్ోవిొంద ఘ్ాట్ నుొండి
కత మీ దూరొంలల

హిమాలయ

పరాత

సటనువులలల

నునన

20

స్హజ

'పుష్పవన లలయ' (Valley of Flowers)ను పరణాళికలల చేరివలిసినదరగ్ట
స్ూచిొంచారు. అలాగ్ే, రవి స్ుపియ
ర లు కూడా పరధానమెన
ై

తీరథ యాతార

కీమానికత భొంగొం కలుగని విధ్ొంగ్ట జోషిమట్ వదద ఆసియాలలకలాల అతయొంత
ప డవన
ై
ర్ోప్ వే (Cable Car Ride) లల విహార్టనికత
వలసినిదరగ్ట కోర్టరు. ఈ స్ూచనలనినటిని

వీలు కలిపొంచ

మనినస్ూ
త వటర్చ వటర్చ కోర్చకల

మయరకు పరణాళికను స్వర్చొంచి స్మగీొంగ్ట తయారు చేసటను. ఒకవప
ై ు ఇదొంతా
చేస్త ూనే మర్ొకవప
ై ు జయలక్షిమకత వైదయ పర్ీక్షలు, ఔష్ధ్ సేవనొం, కీమొం
తపపకుొండా క నసటగ్చొంచడొంతయ పటటట దైనొందరన కటరయకీమాల నుొండి తగ్చనొంత
విశటీొంతి

కలిపొంచటొంతయ ఆర్ోగయొంలల గణనీయమెైన మెరుగుదల

కనిపిొంచ

సటగ్చొందర.

ఏరాాటల లోసభరోల ప్ాతర
పెదద బృొందాలతయ వృతిత పరొంగ్ట యాతరలు నిరాహిొంచేవటరు, భోజన,
రవటణా సౌకర్టయలకు మాతరమయ బాధ్యత వహిసత టరు. ముఖయమెన
ై వస్తితయ స్హా
మిగతా అనిన ఏర్టపటట
ల యాతిరకులే స్ాయొంగ్ట చేస్ుకోవలసి ఉొంటటొందర. ఈ
విష్యొంలల యాతర నిర్టాహకుల పరమయ
య ొంకటనీ స్హాయొం కటనీ నామమాతరొం.
ఒకే కుటటొంబొం మొతత ొంగ్ట ఆ యాతార బృొందొంలల

ఉొంటే వీటనినటికీ ఆ

కుటటొంబపెదద బాధ్యత వహిసత టడు. అయితే మావలె సీాయ బృొందొంగ్ట వళళీ
స్ొందరభొంలల ఎవర్ో ఒకరు మాతరమయ బాధ్యత తీస్ుకుని మిగతా వటరు నిమితత
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మాతురలుగ్ట ఉొండే వీలులేదు. కేవలొం ఆర్చధకపరమెన
ై విష్యొంలలనే కటక
మిగతా

అనిన

విష్యాలలల

కూడా

అొందరూ

స్మానొంగ్ట

బాధ్యత

వహిొంచవలసి యుొంటటొందర.
ఇటటవొంటి యాతరలలల కటనీ, విహార పరయటనలలల కటనీ, వస్తి
సౌకరయొం అతయొంత పరధానమెన
ై దర. 'గర్టాల్ మొండల్ వికటస్ నిగమ్ లిమిటలడ్'
(GMVN) ఉతత ర్టఖొండ్ పరభుతా
మధ్య తరగతి

పర్టయటక అభవృదరధ స్ొంస్థ . ఈ స్ొంస్థ కు,

నుొంచి స్ొంపనునల వరకు

వివిధ్ వర్టాలకు, ఎవర్చ ఆర్చధక

సోథ మతుకు తగ్చనవిధ్ొంగ్ట, వటర్చకత అనుకూలొంగ్ట ఉొండే విశటీొంతి గృహాలు ఆ
ర్టష్ా మ
ర ొంతటా విసటతరొంగ్ట ఉనానయి. అదద విష్యానికత వసేత , ఈ వస్తి
గృహాలలల మధ్యతరగతి ‘ఎకటనమీ’ గదరకత ర్ోజుకు రు.800.

ఇదే వస్తికత

పెవ
ై ట
ే ట హో టళీలల వయియ రూపటయలకు పెైనే ఉొంటటొందర. చినన లాడములలల
రు. 500కు

వస్తి లభస్ుతొందర కటనీ వటటిలల ల కొంటే వైశటలయొం,

గ్టలి,

వలుతురూ, పర్చశుభరత, ఇతర సౌకర్టయల విష్యొంలలఈ గ్స్ుాహయస్ులు ఎొంతయ
మెరుగ్టా ఉొంటాయి. విస్త ృతొంగ్ట వస్తి గృహాలు నిరాహిొంచే ఇటటవొంటి,
అొందునా పరభుతా రొంగ్టనికత చొందరన ఒకే పరముఖ స్ొంస్థ
వస్తి నిర్టధర్చొంచుకుననొందువలల

దాార్ట, ముొందే

చేర్న
చ పరతి పరదశ్
ే ొంలలనూ బస్ వతుక కనే

శ్ీమ, స్మయొం మిగులుతాయి. అనిన విశటీొంతిగృహాలలలనూ ర్సటార్ొంటట
ల
అనుబొంధ్ొంగ్ట ఉొంటాయి కనుక, పరతేయకతొంచి ఏదయినా పరదేశ్ొంలల ఫలానాచోట
భోజనొం చేదద ామని ముొందే నిశ్ియిొంచుకుొంటే తపప భోజన, పటనీయాలకు
వేర్ే హో టళుీ వదుకుకొంటూ వళళీ అవస్రొం ఉొండదు. వీటిలల పనిచేసే
సిబబొందర ఆ రొంగ్టనికత స్ొంబొంధరొంచిన విదాయరహతలు కలిగ్చ ఉొండటమయ కటక
స్ుశిక్షితులు, అనుభవజుాలు కూడా అయి ఉొండటొంచేత వృతిత నప
ై ుణయొం కలిగ్చ
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ఉొంటారు.

అతుయతత మ

నిరాహణాసటమరధ యొంతయ,

బాధ్యతాయుతమెైన

పరయవేక్షణలల యాతిరకులకు గ్ౌరవ మర్టయదలతయ ఆతిధ్యమిసటతరు.
ఈ పరయోజనాలనీన దృషిాలల నుొంచుకుని కతరణ్, ముొంబై నుొండే ఈ
స్ొంస్థ

దాార్ట, మయము బస్చేయవలసిన అనిన

పరదేశటలలలను, ఏ

అనూహయమెైన కటరణొం చేతనైనా ఆ స్మయానికత బస్ నిర్టధర్చొంచుకునన
పరదశ
ే టనికత నిరీ యిొంచుకునన స్మయానికత చేరలేకపో తే

ముొందు జాగీతతగ్ట

క నిన పరతాయమానయ గ్స్ుాహయస్ు పరదేశటలలల స్యితొం, అవస్రొం లేని
స్ొందరభొంలల రదుద చేయిొంచుకునే వస్ులుబాటట ఉొంచుకుని అదనొంగ్ట గదులు
ర్చజరుా చేయిొంచాడు. (ఇక నుొంచ ఈ వస్తి గృహాల పరస్కతత ఎపుపడు వచిినా
కులపత ొంగ్ట 'నిగొం' గ్స్ుా హయస్ు అని పేర్ొకొంటాను).
ఇక పరాతాలను అధరర్ోహిొంచటానికత అవస్రమెన
ై వి పరతేయక దుస్ుతలు
ఇతర వస్ుతవులు. ఉదాహరణకు తాము ర్ోజూ ధ్ర్చొంచే చరల బదులు,
డరస్ుాలు, చపుపల బదులు కటనాాస్ బూటట
ల మొదలెన
ై వనన మాట. దక్షిణ
భారత సటొంపరదాయ కుటటొంబాల వటరు, మర్ీ ముఖయొంగ్ట మహిళలు తమ
దైనొందరన జీవితొంలల ఇవి వటడరు. అయినా ఈ యాతరకు ఇవి తపపనిస్ర్చ.
బృొందొం మొతాతనికత అవస్రమెన
ై

వీటి స్మీకరణ చేపటిాొందర మా కోడలు

లక్షిమ. ఈమె ఔతాాహిక పరాతార్ోహకుర్టలు కూడా. ఇొంతకు పూరామయ,
ఆఫిక
ర ట ఖొండొం, టాొంజానియాలలని
శిఖర్టర్ోహణచేసన
ి
బృొందొంలలని
ఉొంచటానికీ,

అనుభవొం

అొందర్చనీ

పరసద
ి ధ పరాతశేణ
ీ ల
ి లని 'కతలిమొంజార్ో'

ఆమెకుొందర.

శటర్ీరకొంగ్ట

అనుకోకుొండా

రవిశ్ొంకర్

ఆర్ోగయపరొంగ్ట

ఎదురయిేయ

తన

స్దా

ఆర్ోగయ

అధరగమిొంచేొందుకు అవస్రమెన
ై మొందులు అొందుబాటటలల

వొంతుగ్ట
స్ననదధ ొంగ్ట

అవర్ోధాలను
నుొంచే పని

చేపటాాడు. ఇక అతని భారయ స్ుపిరయ, మొతత ొం యాతరకు ఆర్చధక వయవహార్టల
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నిర్టాహకుర్టలు. అొంతవరకూ ఎవర్వరు ఏ ఏ పదుద కతీొంద ఎొంతొంత ఖరుి
చేసన
ి దీ ఆమెకు ‘గూగుల్ వేవ్’ దాార్ట తలియజేయటొం తయనే ఆమె పటతర
మొదలెైొందననమాట నా మటటకు నేను మొతత ొం కటరయకీమ రూపకలపన
చేయటొంతయ పటటట ర్ైలేా ర్చజర్ేాష్ను
ల చేసటను.
ఈ స్ొందరభొంలల ఒక విష్యొం పరసత టవనారహొం. స్ుదీరఘమన
ెై యాతరలకు
స్ొంబొంధరొంచి

ర్ల
ై ు

పరయాణాలకు

ముొందస్ుతగ్ట టికకటట
ల

ర్చజర్ేాష్ను

చేస్ుకోవలసి ఉొంటటొందర. సటొంకేతిక విజాానొం అతి వేగొంగ్ట వర్చధలల ుతునన ఈ
ర్ోజులలల ఏ ర్ోజుకైనా, ఏ ర్ైలులలనైనా, దేశ్ొంలల ఎకకడ నుొంచి ఎకకడికన
ై ా ఇొంటోల
కూరుినే ఆన్ లెైనులల పరయాణపు టికకటట
ల ప ొందగలిగ్ే సౌకరయొం ఉొందర.
అయితే దీనికత పర్చమితులునానయి.

ముఖయొంగ్ట అవి కేవలొం కీడిట్ కటరుు

దాార్టగ్టనీ ఇొంటర్నట్ బాయొంకతొంగ్ దాార్టగ్టనీ మాతరమయ
ఉొంటటొందర.

ఆ కీడిట్ కటరుు నాకు లేదు.

ప ొందగలిగ్ే అవకటశ్ొం

ఇొంటర్నట్ బాయొంకతొంగ్ దాార్ట

చేస్ుకోవచుి. కటనీ టికకటట
ల ప ొందరన పిదప, పరయాణొంలల మారుప చేస్ుకునన
స్ొందరభొంలలనూ, లేదా మర్ే ఇతర కటరణాల వలల నత
ై న
ే ేమీ క నన టికకటట
ల రదుద
చేస్ుకోవలసి వసేత , చలిల ొంచిన స ముమ తిర్చగ్చ ర్టబటటాకోవటానికత చాలా స్మయొం
పటా టమయ కటక అదర అొందేవరకూ కీమొం తపపకుొండా పరయవేక్షొంి చుతూ ఉొండాలి.
మర్ీ ముఖయొంగ్ట

స్రుకయలర్ టికట్

తీస్ుకుననొందువలల

టికటట నిజ

రుస్ుములల లభొంచే ర్టయితీ, ఆ టికటటా వినియోగ్చొంచుకోవటానికత గడువు
పరొంగ్ట లభొంచే సేాఛి

వొంటి

పరయోజనాలు ఈ తరహా బుకతొంగులకు

వర్చతొంచవు. ఎటొచి ఒకక ‘సీనియర్ సిటజ
ి న్’

ర్టయితీలల

మాతరమయ ఏ

మారూప ఉొండదు.
ఈ స్ొంకతలష్ాతలనుొంచి విముకతతకోస్మెై నేను ర్ైలేా ర్చజర్ేాష్ను
కటర్టయలయొంపెైనే ఆధార పడతాను. ఇొంతకు మునుపు చేసిన
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యాతరలలల

వృతాతకటర దరశ్గ్ట చేసిన అనిన పరయాణాలలలనూ

కనిష్ా ొంగ్ట నాలుగు నుొంచి

అతయధరకొంగ్ట ఎనిమిదర ర్ైలు పరయాణాలు ఉనానయి.

ర్ొండు వటర్టలపటటట

వివిధ్ ర్ైలేా మొండలాలలల సటగ్ే ఈ పరయాణాలకు స్ొంబొంధరొంచి అనిన
ర్ైలేాగ్డ
ై ులు మనకు అొందుబాటటలల ఉొండవు. ఆలిొండియా గ్ైడు ఉొంటటొందర
గ్టనీ అవస్ర్టనిన అదర స్ొంపూరీ ొంగ్ట తీరిజాలదు. ముఖయొంగ్ట ర్ొండు పరదేశటల
మధ్య ఒకటి కొంటే ఎకుకవ ర్ల
ై ు మార్టాలు, ఆయా మార్టాలలల ర్ోజూ నడిచవి
ే
కటకుొండా వటరొంలల క నిన ర్ోజులు నడిచవి
ే , క నిన స్ొందర్టభలలల పరతేయక ర్ళ
ై ుీ
ఉననపుపడు ర్ైలేా సిబబొందర మాతరమయ మనకు అనుకూలమెైన ర్ైలునిగ్టని,
మార్టానినగ్టనీ స్ూచిొంచగలరు

తదాార్ట ఆయా పరదశ
ే టలలల గడపవలసిన

అవస్ర్టలను బటిా అనుకూలమెన
ై
ర్ైలును, స్మయానిన

ఎొంచుకునే

వీలుొంటటొందర.
ఈ విష్యొంలల నాకు స్ాయొంగ్ట అతుయతత మ సేవలు అొందరొంచిన,
ఇొంకట అొందరస్త ూ ఉననవటరు శ్రీ పొంచాగొం చలపతిబాబు గ్టరు. పరయాణీకుల
అవస్ర్టల పటల

అొంకతతభావొంతయ, తన విధ్ులపటల

నిబదధ తతయ పనిచేసే

ఉదో యగులలల వటర్చని ముొందుగ్ట పేర్ొకనవలసి ఉొంటటొందర.
కేవలొం ఒక పరభుతయాదో యగ్చ తన విధ్ులను తాను నిరార్చతస్త ుొంటే ఇొంత
పరశ్సిత అవస్రమా అనే స్ొందేహొం కలుగవచుి. అదర స్హజొం కూడా. అయితే
ఎవర్న
ై ా

ఈ విష్యమెై ర్ైలేా ర్చజర్ేాష్ను కటర్టయలయాలకు ఏదో ఒక

పరయాణానికత కటక ముఖయొంగ్ట ఇటటవొంటి స్ుదీరఘ యాతరలకు స్ొంబొంధరొంచిన
స్ొందర్టభలలల ర్చజర్ేాష్ను కటర్టయలయానికత వళిీనపుడు తమకు ఎదుర్న
ై
అనుభవటలను జా పకత
ిత తచుికుొంటే ఒక సటధారణ ఉదో యగ్చ విష్యమెై ఈ
పరసత టవన ఎొందుకు అవస్రమో బో ధ్పడుతుొందర. ఈ గీొంధ్ొంలలనే

మర్ొక

అధాయయొంలల వేర్ొక పరభుతారొంగ స్ొంస్థ (BSNL) సిబబొందర యొకక బాధ్యతా
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రహిత, నిరల క్షయ వైఖర్చవలల నేను ప ొందరన అసౌకరయొం గమనారహొం. వటరు కూడా
బాధ్యత గల ఉదో యగులే కదా. ఆ స్ొందర్టభనిన అొంత విస్త ృతొంగ్ట పరసత టవిొంచి ఈ
పరశ్ొంశ్ను పరసత టవిొంచకపో వటొం నా స్ొంసటకర్టనిన ఏ విధ్ొంగ్టనూ ఇనుమడిొంప
జేయదు గదా!
అొందుచేత,

ఈ

స్ొందరభొంగ్ట

వటరు

చేస్త ునన

సేవలను,

ఈ

కటర్టయలయాలకు కటర్టయరుదలెై వచేి పౌరులు తాము ప ొందరన సేవకు, అదర
అొందరొంచిన ఆ ఉదో యగ్చ పటల కృతజుాలెై ఉొండవలసిన అవస్ర్టనిన ఈ పరసత టవన
దాార్ట చపపదలచుకునానను. ఇొంకట అనేకమొందర నాలాొంటి పరయాణీకులకు
శ్రీ చలపతిబాబుగ్టరు ఇలాగ్ే సేవలు అొందరస్త ూ, అనేక పదో ననతులు ప ొందర,
విధర

నిరాహణలల

తన

తయటి

ఉదో యగులకు

స్ూైర్చతదాయకొంగ్టనూ,

ఆదరవవొంతొంగ్టనూ ఉొండాలని, తమ ఉననతాధరకటరుల నుొంచి కూడా
పరశ్ొంశ్లు ప ొందాలని ఆ విధ్ొంగ్ట వటర్చని స్ొంపూరీ ొంగ్ట అనుగీహిొంచాలని ఆ
స్ర్ేాశ్ారుని పటరర్చథస్త ునానను.

సనవోహక యాతర
అనుకునన తేదీ ర్టనే వచిిొందర. జూన్ 20వ తేదన
ీ మయము నలుగురొం
సికతొందారబాద్ సేాష్ను నుొండి మధాయహనొం గొం. 1.30 ని.లకు ‘దుర్ోొంతయ’
ఎక్ా పెరస్ులల బయలుదేరగ్ట అదేర్ోజు సటయొంతరొం గొం 4.40 ని.లకు కతరణ్,
లక్షిమలు ముొంబై సెొంటరల్ నుొండి ర్టజధాని ఎక్ా పెస్
ర ులల బయలుదేర్టరు. 21వ
తేదీ ఉదయొం నూయడిలీలలల వటర్ే ముొందుగ్ట దరగ్టరు. మధాయహనొం గొం.3.25
ని.లకు నూయడిలీల నుొంచి జన్ శ్తాబిద లల హర్చదాారుకత బయలుదేర్టలి పూర్చత
ర్ోజొంతా

కటకపో యినా డిలీలలల గడపవలసిన స్మయొం

గణనీయొంగ్టనే

ఉొందర. అొందుచేత ఉదయమయ డిలీల చేరుకునన వటరు, ముొందుగ్ట చేస్ుకునన
ఏర్టపటట మయరకు, కతరణ్ స్హాధాయయి, రవికత కూడా మితురడు, దక్షణ డిలీలలలని
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వస్ొంత్ కుొంజ్ లల నివటస్ముొండే మాధ్వర్టవు ఇొంటికత చేరుకునానరు.
గొం.10.35 ని.లకు నిజాముదీదన్ చేరుకునన మయము కూడా వటర్చొంటికత చేర్టము.
మాధ్వర్టవు అతని గృహిణి నొందరతల ఆతిధాయనిన సీాకర్చొంచి తిర్చగ్చ నూయడిలీల
సేాష్ను నుొంచి బయలుదేర్చ ర్టతిర గొం.7.30 ని.లకు హర్చదాారు చేర్టము.
ఉదయొం, సటయొంతరొం గొంగ్టమాతకు హారతి కటరయకీమాలు నిరాహిొంపబడే
పరధాన పరదేశ్ొం 'హర్చ-కత-పౌడి' అనే పటరొంతొంలలనే మయము రూములు బుక్
చేస్ుకునన ర్టజ్ డమలక్ా హో టలు ఉొందర. (2008లల మొటా మొదటి సటర్చ
మయము హర్చదాారు వళిీనపుడు కూడా ఇదే హో టలులల ఉనానము) మయము
చేర్న
చ దర ఆ హారతి ముగ్చసే స్మయొం కటవడొంతయ యాతిరకులతయ రదీద ఎకుకవగ్ట
ఉొంటటొందర కనుక ఆ స్మయొంలల, ఆ మారా ొంలల ఏ విధ్మయిన మోటారు
వటహనాలను అనుమతిొంచరట. అయితే, 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 సిథరపడాుక, బయటకు వళిల
అలాపహార్టలు చేసి తిర్చగ్చ రూములకు చేరుకునానము.

అదే హో టలులల

నునన టారవల్ డస్క దాార్టనే కతరణ్ వటహనొం బుక్ చేసి ఉనానడు. నిగొం స్ొంస్థ
కూడా వటహనాలను

స్మకూరుస్ుతొందర కటని, రుస్ుములల భార్ీ వయతాయస్ొం

వలల పరయివేటట టారవలుాను ఆశ్ీయిొంచ వలసివచిిొందర. స్ొంబొంధరత వయకతతతయ
మాటాలడి

మరునాడు

ఉదయొం

గొం.8.00

లకు

బయలుదేరుదామని

నిరీ యిొంచాము.

ప్రధవనయాతర
జూన్ 22. ఉదయమయ సటననాదరకటలు ముగ్చొంచుకుని రూములు
ఖాళీచేసి ఎనిమిదరొంటికలాల సిదధొంగ్టఉనన వటహనొంలల భగవనానమ స్మరణతయ
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బయలుదేర్టము. అరగొంట పరయాణిొంచిన తరువటత ర్చషక
ి ేశ్ కు క ొంచొం
ముొందుగ్ట ర్ోడుు పరకకనే ఉనన ధాభాలల అలాపహార్టలు సీాకర్చొంచాొం.
పదార్టధలు అొంత గ్ొపపగ్ట లేవు. అలా
ఉొండాలని
అస్లు

ఆశిొంచలేము

మనకత

కూడా.

అనువైన పదార్టదలే

లేవు. పర్టటాలు, నొంజుకోటానికతగ్టను
వివిధ్ కూరగ్టయలతయ చేసిన ‘అచార్’
(ఊరగ్టయ). అొంతే. స్ర్ే! తిర్చగ్చ పరయాణొం క నసటగ్చస్త ునన క దీద

మనొం

పరయాణిస్త ునన ఎతు
త పెరగటొం స్పష్ా ొంగ్ట తలుస్ుతననదర. కతలలమీటరల తరబడి
పూర్చతగ్ట ఘ్ాట్ ర్ోడేు . స్మతల పటరొంతమయ కనబడదు. కటరు కతటక
ి ీలల లొంచి చూస్ూ
త
ఉొంటే, మార్టానికత ఒక వప
ై ు ఇొంకట ఎతన
తత పరాతాలు, మర్ోవప
ై ు లలయలు. ఆ
లలయల అడుగున నిరొంతరొం ఏదో ఒక నదర. లలయలకు ఆవలి వైపున
క ొండలపెై మనొం పరయాణిొంచి వచిిన లేదా పరయాణిొంచబో యిే ఘ్ాట్ ర్ోడుు.
వటటిమీద పిలలలు ఆడుకునే కటరల పర్చమాణొంలల చమల బారులాలగ్ట చిననవి
పెదదవి రకరకటల వటహనాలు. ఏమి అదుభత దృశటయలు! ఒకక క్షణొం
ర్పపవటలిితే ఏ అనుభూతి కోలలపతామోనననొంత రమణీయత.
మొటా మొదటి

పరముఖ

పరదశ్
ే ొం

దేవపరయాగ.

ఇదర

భాగ్ీరధర

అలకనొందల స్ొంగమ సటథనొం. ఆకుపచి రొంగులల భాగ్ీరధర నీరు, స్ాచమెైన
అలకనొంద నీటిలల కలిసి అఖొండ గొంగ్ట వటహినిగ్ట పరసథ టనొం పటరరొంభొంచటొం
చూసటతము. ఈ స్ొంగమొం మనొం పరయాణిస్త ునన ర్ోడుుకు చాలా దరగువలల
ఉొంటటొందర. కటలిబాట వొంటిదద
ే ీ లేదు. అొందుచేత స్మీపిొంచి నీరు తాకటానికత
సటధ్యపడలేదు. అవతలి

ఒడుున దేవపరయాగ
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పటా ణొం,

అొందులల సటనన

ఘ్టాాలు

ఉనానయి. కటనీ, అకకడకు చేరుకోవటానికత చుటూ
ా చాలాదూరొం

పరయాణిొంచాలి.
శ్రీనగర్ పటా ణొం ఇొంకట పదర కతలలమీటరుల ఉొందనగ్ట ఓ ర్చసటర్ా లలని
ర్సటార్ొంటటలల భోజనాలు చేసటము. ఈ యాతర మొతాతనికే అదర అతి ఖర్ీదన
ై
భోజనొం.

మా ఆరుగుర్చకత ఒకర్ోజు మొతాతనికత

అలాపహార, భోజన

పటనీయాలకు అొంచనా కేటాయిొంపు రు. 1800 కటగ్ట ఈ ఒకక బిలేల రు.
1200/- అయిొందర. బిలులకటిాన తరువటత అొంత అవస్రొం లేదనిపిొంచిొందర.
అలా అని చవుకగ్ట ఏదర దక ర్క
చ తతే అదర తినాలని కటదు. పరతయే క స్ొందర్టభలలల
తపప కేవలొం

ఆకలి తీరటానికత మనొం పరతిర్ోజూ సటార్ హో టళల కు వళీొం

కదా! బడు ట్ అొంచనాలకు అనుగుణొంగ్ట ఖరుిలను సటధ్యమెన
ై ొంతవరకు
అదుపులల నుొంచుకోవటలని ఏకగ్ీీవొంగ్ట తీర్టమనిొంచుకునానొం.
పరయాణొంలల తరువటతి పరముఖ పరదశ్
ే ొం రుదరపయ
ర ాగ. మొందాకతనీ నదర
అలకనొందలల స్ొంగమిొంచే పరదేశ్మిదర. ఈ స్ొంగమొం కూడా కనువిొందు
చేస్త ుొందర. అలా పరయాణిస్త ూ పరకృతి దృశటయల గుర్చొంచి కబురుల చపుపకుొంటూ
‘అగస్త యముని’, ‘కుొండ్’, ‘గుపత కటశి’, ‘ఫటటా’ల మీదుగ్ట సటయొంతరొం ఏడు
గొంటలకు గ్ౌర్చకుొండ్ చేర్టము.

ఒక గొంట ముొందే చేరుకోవలసియునాన

శ్రీనగర్ లల BSNL కటర్టయలయొంలల (ఆ కథ ఏమిటో ఇదే అధాయయొంలల మర్ో
స్ొందరభొంలల తలుస్ుకుొంటారు) ఈ గొంట కటలొం వృధా అయిొందర.
కేదార్ నాథ్ వళీటానికత వటహనాలు పరయాణిొంచదగ్చన
గ్ౌర్చకుొండు వదద ఆగ్చపో తుొందర.

మారా ొం

అొందువలన వటహనానిన అకకడే వదలి

వేయాలి. ఇలాొంటి వటహనాల విశ్ీమసటథనొం గ్ౌర్ీకుొండుకు క దరదదూరొం లలనే
పరతయే కొంగ్ట ఉొందర.

వటహనొం దరగ్చ సటమాను దరొంపుకునానము.

తిరుగు

పరయాణానికత సిదధొంగ్ట ఉొండవలసిన సటథనొం, స్మయొం, డవ
ై ర్ ‘విపిన్’ కు
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వివర్చొంచిొందర లక్షిమ. అతను సౌముయడు, వినయశ్రలి. చపిపన వివర్టలను శ్ీదధగ్ట
గీహిొంచి వీడో కలు తీస్ుకునానడు. గ్ౌర్చకుొండ్ మర్ొక గొంటలల చేరతామనగ్ట,
కటలాతీతమెన
ై మధాయహన భోజనొం వలల నో, ఎతు
త లలకత వళిీన కటరణొంగ్ట పటరణ
వటయువు తగుాదలతయ శ్ర్ీరొంలల కలిగ్చన

మారుపల వలల నో నాకు స్ాలపొంగ్ట

అస్ాస్థ త (Altitude sickness) కలిగ్చొందర. పరయవసటనొంగ్ట వటహనొం దరగ్న
చ
తరువటత వటొంతి అయిొందర. వొంటనే రవి ఇచిిన మొందులు వేస్ుకుని
ఉపశ్మనొం ప ొందాను. ఈలలగ్ట కతరణ్, మయము బస్ చేయవలసిన నిగొం గ్స్ుా
హయస్ును

కనుకుకని, సటమానుకోస్ొం ఒక పో రారుని జయలక్షిమ కోస్ొం ఒక

డో లీ (ఈ వటహన

వివరణ తరువటత పేజీలలల విపులొంగ్ట చూసటతరు) ని

తీస్ుకువచాిడు. ఈ బసటాొండ్ నుొంచి కేదార్ వళళీ పరధాన పరదేశ్ొం (Trecking
Take Off) స్ుమారు

ర్ొండు కతలల మీటరుల ఉొంటటొందర. అకకడే గుఱ్ాఱలు,

డో లీలు పలల కీలు బయలుదేరుతాయి. నడక కూడా అకకడనుొంచే పటరరొంభొం
అవుతుొందర.

ఆ పరదేశటనికత వళళీ మారా ొం మధ్యలలనే

ఒక

కతలలమీటరు

దూరొంలల నిగొం గ్స్ుాహయస్ు ఉొందర. స్ననటి వీధర. ఎతు
త పలాలల దార్చ.
అకకడకకడ మెటల ట, ఇరువప
ై ులా దుకటణాలు, వటటిలల క నుగ్ోలుదారల స్ొందడి,
దాటటకుొంటూ

గ్స్ుాహయస్ు చేర్టము. ముొందే బుక్ చేస్ుకునన ఆధార్టలు

చూపిొంచాక గదులు కేటాయిొంచబడాుయి. ఉషోా ోగీత 10 డిగ్ీలు ఉొందర. మన
హైదర్టబాద్ స్గటట పరమాణొంతయ పో లిసేత చలి
రూములలల వటరు సిథరపడి
అనుబొంధ్ొంగ్ట

ఉనన

ఎకుకవనే చపటపలి. ఎవర్చ

క దరదసప
ే ు సేద తీర్చన పిదప

గ్స్ుాహయస్ుకు

ర్సటార్ొంటటలల ర్ోటీలు, భాజీలతయ ర్టతిర భోజనాలు

తేలికగ్ట ముగ్చొంచి పదర గొంటల కలాల ఆ ర్ోజుకు స్ాసిత పలికటము.
జూన్

ఇరవైమూడో

తేద.ీ

సటననాదరకటలు

ముగ్చొంచుకుని,

అలాపహార్టలు పూర్చత చేస్ుకునేటపపటికత ఉదయొం తొమిమదర గొంటలయిొందర.
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వర్టేనిన, చలిని ఎదుర్ోకనటానికత అవస్రమెన
ై దుస్ుతలు, ఆహార పదార్టధలు,
నీటి

బాటిళుీ

ఎవర్చకవ
త టరు

వొంటతీస్ుకువళళీ

వీలుగ్ట

బాయగులలల

స్రుుకునానము. బృొందొం మొతాతనికత ర్ొండు ర్టతురల బస్కు స్ర్చపడా దుస్ుతలు
ఇతర అవస్రమెన
ై వస్ుతవులనీన వేర్ే బాయగులలల స్ర్చద
మిగతా సటమానొంతా

పో రారుకు అపపగ్చొంచి,

గ్స్ుాహయస్ువటర్చ కోలక్ రూములల భదరపరచి పదరననర

పటరొంతొంలల గుఱ్ాఱల సటాొండుకు చేరుకునానము. క నిన వొందల గుఱ్ాఱలు, వటటిని
నడిపవ
ే టరు,

పలల కీలు,

కటర్టయలయొం,

పెైనుొంచి

డో లీలు

మోసేవటరు,

వీటనినటినీ

పరయవేక్షిొంచే

వచేివటరు, వళళీవటరు ఇలా ఆ పరదశ్
ే మొంతా

కోలాహలొంగ్ట ఉొందర.
స్ముదర మటాానికత గ్ౌర్చకుొండ్ 1982 మీటరల ఎతు
త లల ఉొండగ్ట కేదార
పరాతశేణ
ీ ల
ి ల కేదార్ేశ్ారక్షేతొంర 3584 మీటరల
అయిదు పదధ తులు ఉనానయి.

ఎతు
త లల ఉొందర. పెైకత వళీటానికత

అవి 1. నడక, 2. గుఱ్ాఱలు 3.పలల కత,

4.డో లీ, 5. హలికటపా రు. ఏ పదధ తిలల వళిీనా

గ్ౌర్చకుొండ్ నుొంచే మొతత ొం

1602 మీటరల ఎతు
త ఎకటకలనన
మాట. ఈ ర్ొండు పరదశ
ే టల మధ్య
నేరుగ్ట

ఆకటశ్

(Nautical

మారా

distance)

దూరొం
అయిదు

కతలలమీటరుల ఉొంటటొందర. భూ మారా ొం ఏట వటలుగ్ట పరాతాలు దాటటతూ అనేక
మలుపులు తిరుగుతూ ఉొండటొంతయ ఈ దూరొం పదరహన
ే ు కతలలమీటరుల
ఉొంటటొందర. ఎకకవలసిన ఎతు
త కు పరయాణిొంచవలసిన దూరొం మధ్య నిష్పతిత
1:9.36. అొంటే

స్గటటన ఒక మీటరు ఎతు
త ఎకకటానికత 9.36 మీటరుల

పరయాణిొంచాలననమాట మలుపులు

కనిష్ా ొంగ్ట 6 డిగ్ీలు, గర్చష్ాొంగ్ట

45 డిగ్ీలతయ స్గటటన 25.5 డిగ్ీల కోణొంలల ఉొంటాయి. నడక కటనీ, డో లీలు
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పలల కీలకు గ్టనీ, పరయాణొం కనీస్ొం అయిదు నుొంచి ఆరు గొంటలు పడుతుొందర.
గుఱ్ాఱలయితే నాలుగు గొంటలలల వళతాయి.
సటధారణొంగ్ట ఓపిక, శ్కతత, ఆస్కతత కలవటరు ముఖయొంగ్ట యువతీ
యువకులు

నడవటానికే

ఇష్ా పడతారు.

మధ్య

వయస్ుకలయిన

సీత ై

పురుష్ులు గుఱ్ాఱలను ఎొంచుకుొంటారు. నిజానికత ఇవి, మనకు మామూలుగ్ట
తలిసిన బొండులలాగ్ే గుఱ్ాఱలు కటవు. గుఱ్ాఱనికత గ్టడిదకు మధ్యన ఒక స్ొంకర
జాతి. ఈ హిజార (Mules) జాతికత స్ాయొంగ్ట పునరుతపతిత సటమరధ యొం ఉొండదు.
క నిన పటరొంతాలలల వీటినే కొంచర గ్టడిదలని కూడా పిలుసటతరు. పరాత
పటరొంతాలలల మానవులను చేరవేయటానికత, స్రకుల రవటణాకు మాతరమయ ఈ
జొంతువులు ఉపయోగ పడతాయి. ఉతత ర్టఖొండులలని పరాత పటరొంత వటస్ులు,
స్మీప ఇతర ర్టషటారలవటస్ులు ముఖయొంగ్ట గ్చర్చజనులు, ఇొంకట టిబట్, నేపటల్
తదరతర

ప రుగుదేశటల

కటొందరశ్రకులు

ఈ

జొంతువులను

వేలొంపటటలలల

క నుక కని వటటిమీద ఉపటధర ప ొందుతారు. ఒకకకక జొంతువు, దాని వయస్ు,
దారుడాయనిన బటిా అరవవ
ై ేల నుొంచి లక్షననర వరకు ధ్ర పలుకుతుొందట. ఇక
వీటి

అదద

ఆయార్ోజులలల

రదీదనిబటిా

ఉొంటటొందర.

కనీస్ొంగ్ట

అయిదు

వొందలుొంటటొందర. అవస్ర్టనిన బటిా ఒక వైపునకు గ్టని, ర్టను పో నూగ్టని
మాటాలడుకోవచుి. వీటి ఒపపొందాలు అకకడ ఉనన దీనికత స్ొంబొంధరొంచిన
కటర్టయలయొంలలగ్టని నేరుగ్ట గుఱ్ాఱల వటర్చతయగ్టని చేస్ుకోవచుి. ఆఫీస్ులల
ఒపపొందొం

చేస్ుకుొంటే ఒక పరయాణానికతకటని, ర్టనుపో నుకటని, మొతత ొం

రుస్ుము ముొందుగ్టనే చలిల ొంచాలి. నేరుగ్ట గుఱ్ాఱల వటర్చతయ ఒపపొందొం
కుదురుికుొంటే, పరతి పరయాణొం పూర్చత అయిన తరువటత చలిల ొంచవచుి. ఏ
పదధ తిలల చేస్ుకునాన తిరుగు పరయాణొంపెై స్పష్ా త లేనపుపడు ముఖయొంగ్ట
ఆఫీస్ులల ఒపపొందొం కుదురుికునన స్ొందరభొంలల ఒక వైపునకు మాటాలడు
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కోవటమయ మొంచిదర. ఎొందుకొంటే ఏ కటరణొంచేతనన
ై ా అనుకునన దానికొంటే
ముొందుగ్ట తిరుగు పరయాణమెైతే మనొం మాటాలడుకునన మనిషిని
గుఱ్ాఱనినకటనీ

గుర్చతొంచే

మాటాలడుకుననొందువలల

వీలు

ఉొండదు.

తిరుగు

పరయాణానికత

కటనీ
కూడా

రుస్ుములల ర్టయితీ కటనీ, మర్ో పరయోజనొం కటనీ

ఎలాగూ ఉొండదు. గుఱ్ఱ ొం దక రకదేమో ననన స్ొంశ్యానికత అొంతకనాన తావు
లేదు.
పలల కీ విష్యానికత వసేత , ర్ొండు ప డవటటి చకకల మధ్య ఒక కుర్ీి
అమర్చి

ఉొంటటొందర.

వనుకట

ముొందూ ఈ చకకలు కలిసినచోట
అమరిబడిన కటడి లాొంటి మర్ో
ర్ొండు

దుొంగలను

నుొంచుకుని నలుగురు
ఈ

భుజాలపెై
వయకుతలు

పర్చకర్టనిన మోసటతరు. స్ూ
థ లకటయులకు వృదుధలకు ఇదర

అనువుగ్ట

ఉొంటటొందర. వీటికత రుస్ుము కూడా ఎకుకవ. అొందులల పరయాణీకునికత బీమా
కూడా కలిసి ఉొంటటొందర. నిజరుస్ుము పరయాణీకుని బరువును బటిా
ఉొంటటొందర. అొందుకోస్ొం ముొందుగ్ట పరయాణీకుని
ఇతర స్ొంక్షిపత వివర్టలు వటరసి ఒక చినన పతరొం

బరువు

తూచి, పేరు

ఇసటతరు. ఆ పతారనిన మర్ో

గవటక్షొంలల చూపిసేత యాతిరకుని చిరునామా, గుర్చతొంపు వివర్టలు కొంపూయటర్ోల
నమోదు చేస్ుకుని నిరీ యిొంచిన రుస్ుము తీస్ుక ని, ముదరొంర చబడిన మర్ో
పతరొం ఇచిి పలల కీమోసే నలుగుర్చ బృొంద నాయకుడికత అపపగ్చసత టరు.
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ఆ మనిషి గుర్చతొంపు కటరుుని తీస్ుకుని మన దగా ర ఉొంచుకోవటలి
ఒపపొందొం

కుదురుికునన

పరయాణొం

అదర

ర్ొండువైపులకు గ్టని పూర్చతఅయిన తరువటత
తిర్చగ్చ

ఇవావలసి

యుొంటటొందర.

ఒకవైపునకు

గ్టని

మాతరమయ ఆ కటరుుని అతనికత

అలా

మనొం

తిర్చగ్చ

ఇచిిన

గుర్చతొంపు కటరుుని ఆఫీస్ులల చూపిొంచిన మీదటనే మననుొంచి ముొందుగ్ట
వస్ూలు చేయ బడిన రుస్ుమును అతనికత అొందజేసత టరనన మాట. ఇటట
యాతిరకుల

భదరతకు

అటట

కటర్చమకుల

శేీయస్ుాకు,

ఎటటవప
ై ునుొంచి

కూడా ఒపపొంద ఉలల ొంఘ్నకు గ్టనీ , మోసటనికత, విశటాస్ ఘ్ాతానికత గ్టనీ
తావులేని పటిష్ామన
ెై ఏర్టపటట.
నాలుగ్ో పధ్ధ తి 'డో లీ'. ఇదర కేవలొం కటళుీలేని కుర్ీి ఆకటరొంలల
దృఢమెన
ై వదురుతయ చేయబడిన ఒక
బుటా . దీనిలల మనిషిని కూర్ోిబటిా
వీపు

మీద

మోస్ుకు

పో తారు.

కూరుినన మనిషి వీపు మోసే మనిషి
వీపు పరస్పరొం

ఆనుకుని ఉొండే

విధ్ొంగ్ట ఈ బుటా
ఉొంటటొందర.

రూప ొందరొంచబడి

పిలలలకు,

సటమానల కు

అనువుగ్ట ఉొంటటొందర. దీని రుస్ుము
కూడా ఒక వైపుకత అయిదు వొందలుొంటటొందర.
అయిదో
స్ర్చపడనివటరు,

పధ్ధ తి
శ్రీమొంతులు,

హలికటపా రు.

పెై

నాలుగ్చొంటిలల

స్మయాభావర్ీతాయ

ఒతిత డిలల

ఏదరగ్టని
ఉననవటర్చ

సౌలభయొం కోస్ొం పవన్ హన్ా, దకకన్ ఏవియిేష్న్ స్ొంస్థ లవటరు ఈ సేవలను
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నిరాహిస్త ునానరు. గ్ౌర్చకుొండ్ కు 15 కతలల మీటరల ముొందు ఫటటా’ అనే
పరదశ్
ే ొంలల నునన హలిపటడ్ నుొంచి ఈ స్దుపటయొం ఉొందర.
కేదారులల

హలిపటడ్ నుొంచి దేవటలయానికత ర్ొండు కతలలమీటరుల

ఉొంటటొందర. ఈ దూరొం ఎవరయినా నడవటలిాొందే. ఒక వైపు పరయాణపు
కనీస్ రుస్ుము 3500 రూపటయలు.
ఇదర కూడా రదీదని బటిా మారుతూ
ఉొంటటొందర. ఇొందులల ఒక స్ొంకతలష్ాత ఉొందర.
కేదార్

పరాతాలలల

వటతావరణొం

పరతీక్షణొం మారుతూ ఉొంటటొందర. చలి
అయితే

ఎపుపడూ

ఉొండేద.ే

సటధారణొంగ్ట ఎకుకవ ఆటొంకొం కలిగ్చొంచేవి దటా మన
ెై
మయఘ్ాలు. చినన
చినుకులల, ఒకమోస్త రుగ్టనో, ఉననటట
ల ొండి భార్ీగ్టనో వరే ొం కూడా దాదాపు
ఎపుపడూ

పడుతూనే ఉొంటటొందర. కటనీ, నేలమీద పరయాణానికత ఇవి పెదద

ఆటొంకటలు కటవు. సటధారణ వర్టేనిన గుఱ్ాఱలు,పలల కీలు, డో లీల వటళుీ లెకక
చేయరు. హలికటపా రు అలాకటదు. వటతావరణొం పూర్చతగ్ట అనుకూలొంగ్ట ఉొంటే
తపప ఎగరటానికత అనుమతి ఉొండదు. తీర్టచూసేత అదర పరయాణొంచేసే ఆకటశ్
మారా ొం

గర్చష్ాొంగ్ట 20 కతలల మీటరుల మాతరమ.య ఒకసటర్చ పెైకత లేచిొందొంటే

అయిదు నిమిషటలలలపే గమయొంలల దరగుతుొందర. అయితే అదర ఎగురవలసిన,
దరగవలసిన

ఆ ఐదు నిముషటల స్మయొం ఏదో

నిరీయిొంచేదర,

మాతరొం

సటక్షాతు
త ఆ కేదార్ేశ్ారుడే. అొందుచేత ఎనిన వేలు పో సినా మనొం అనుకునన
స్మయానికత దరవనొం చేస్ుకుని తిర్చగ్చ ర్టగలమనన పూచ లేదు. ర్ొండు
వైపులకు ఇదే పర్చసథ తి
ి . పెగ్
ై ట, ఒకసటర్చ డబుబ చలిల ొంచిన తరువటత రదుద
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చేస్ుకోవటొం అొంటూ ఉొండదు. వేర్ే మారా ొం చూస్ుకుొంటే ఈ డబుబ
వదులుకోవలసినదే.
గుఱ్ాఱల సటాొండుకు చేర్న
చ పిదప మయమిదద రొం చర్ొక పలల కీలలనూ,
మిగతావటరు కటలినడకన వళళీటటట
ల నిశ్ియిొంచుకునానము. ముొందుగ్ట,
లక్షిమ పరధాన బుకతొంగ్ కౌొంటర్ వదద వరుస్లల నిలబడగ్ట,

కతరణ్ మమమలిన

బరువు తూకొం వేయిొంచే పనిలల నిమగనమయాడు. చాలా కటలొం తరువటత
మా బరువు ఎొంతయ తలుస్ుకునే అవస్రొం ఈ స్ొందరభొంగ్ట కలిగ్చొందర నేను 70
కతలలలు నా శ్రీమతి 55 కతలలలు తూగ్టము. ర్ొండు పలల కీలకుగ్టను వళీటానికత
రు.2700/- వస్ూలు చేసటరు. గొం.11.30 లకు మా పలల కీలు బయలుదేర్టయి.
నిరీ యిొంచబడిన కటరయకీమొం పరకటరొం మధాయహాననికే కేదార్ నాథ్ చేరుక ని
సటయొంతరమయ

దరవనొం

కూడా

పూర్చతకటవలసి

ఉననపపటిక,ీ

ఉదయొం

అనుకునన స్మయానికత బయలుదేర లేకపో యాొం.
బుకతొంగ్ రసీదు మీద, వటర్చకత చలిల ొంచటానికతగ్టను ఎొంత వస్ూలు
చేయబడిొందో మనొం చపితగ్
ే టని స్ాయొంగ్ట తలుస్ుకోలేనొంత నిరక్షర్టస్ుయలు
ఆ బో యిాలు. అయినా, పలల కీలు మోస్ుతననొంతసేపు వటరు కేదార్ేశ్ారుడి
నామస్మరణ చేయడొం మాకు అబుబర మనిపిొంచిొందర.
వటతావరణొం మర్ీ అొంత చలిలేకుొండా ఆహాలదొంగ్ట ఉొందర. పేరుకత
పలల కీయిే

అయినా,

అవస్రొం

ఏమయినపపటిక,ీ

స్ొంపూరీ

ఆర్ోగయొంతయ

జీవిొంచియుొండగ్టనే ఆ విధ్ొంగ్ట నలుగుర్చచేత మోయిొంచుకునే సిథతి అనేక
ఆలలచనలను, వర్
ై టగ్టయనిన
మనతయపటటట

ఆవిష్కర్చొంచిొందర. వచేిపో యిే యాతిరకులు,

పరకకనే గలగల మొంటూ సో యగ్టల్లుకుతూ

పరవహిొంచే

మొందాకతనీ, మొతత ొంగ్ట ఆ పరకృతి సౌొందరయొం, ఇతర ఆలలచనలను, భావటలను
కీమొంగ్ట

దూరొం

చేసటయి

క దరద

దూరొం
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పో యాక

అపపటివరకూ

స్ొంచలలనునన కమయర్టతీసి చేతులకు పని కలిపొంచాను. మొదటి అవతరణ
'జొంగొంబాడి' అనే చిననగ్టీమొం. బో యిాలతయ కలిసి మయము కూడా చాయి
తాగ్టము. మయము తిర్చగ్చ బయలుదేర్ే స్మయానికత నడకతయ వస్ుతనన
మావటళుీ కనబడాురు. వటళుీ ఒకకర్ొకకర్ే ర్టవటొం మా పలల కీలు లేవటొం
ఒకేసటర్చ జర్చగ్చొందర. ఆ విధ్ొంగ్ట దాదాపు పరతి గొంట పరయాణానికత ఒకచోట
ఆగుతూ అకకడకకడ టీ సేవిస్ూ
త సటగ్టము. మధ్యలల ఒకచోట బో యిాలు
భోజనాలు చేసటరు. ఒపపొందొంలల లేనపపటిక,ీ సౌజనయ పూరాకొంగ్ట ఆ ఖరుి
మయమయ భర్చొంచాము. మయము మాతరొం

లక్షిమ ఇచిిన

ఏర్టపటల మయరకు ఎొండు ఫలాలు (Dry Fruits)

స్ూచనలు, చేసన
ి

బడ్
ర , బిస్కటటాలతయ నీరు

అధరకొంగ్ట తాగుతూ స్ర్చపుచాిము.
అలా పరయాణొం

సటగ్చస్త ుొండగ్ట స్ననగ్ట వరే ొం మొదలెైొందర. ‘ర్టమ్

బార’ అనే ఊరు వచేిస్ర్చకత కుొంభవృషిాగ్ట మార్చొందర. ఒక షెడు ులల పలల కీలు
దరగ్టయి. అపపటికత చలి దుస్ుతలు ధ్ర్చొంచే ఉనానొం. వటటిపన
ెై వరేపు దుస్ుతలు
ధ్ర్చొంచటానికత

అనువన
ై ఆశ్ీయొం వొంటనే

లభొంచనొందువలల ఆ లలపునే

పూర్చతగ్ట తడిసిపో వటొంతయ ఇక వటటి పరయోజనమయ
‘ర్టమ్

బార’

నుొంచి

ఉషోీ గీత

వేగొంగ్ట

లేకపో యిొందర. పెైగ్ట,

పడిపో వటొం

గమనిసటతము.

పరయవసటనొంగ్ట, క్షణాలు గడుస్ుతనన క దీద చలి తీవరత పెరుగుతుొందర. మారా ొం
ముొందుకొంటే ఎకుకవ ఏటవటలుగ్ట ఉొండి మలుపులు కూడా ఎకుకవ కోణొంలల
వొంట వొంటనే ఉొంటాయి. అలా స్ుమారు

4 కతలలమీటరుల

పరయాణిొంచగ్ట

'గ్ౌరుర్ చటిా' అనే ఊరు వచిిొందర. అకకడ కూడా క ొంచొం సేపు పల్లకల
ీ ు
దరొంపటరు. అకకడ నుొంచి పెదదలలయ మీదుగ్ట కేదార్ేశ్ార ఆలయొం, ఊరు
లీలగ్ట కనిపొంచాయి మారా ొం అకకడ నుొంచి స్మతలొంగ్ట ఉొందర.
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'గ్ౌరుర్ చటిా' నుొంచి స్మతల కేదార్ మారా ొం

కేదార్ లల సటయొంతరొం 6 గొంటలకు

దరగ్ేటపపటికత

మా పర్చసథ తి
ి

వరీనాతీతొం. అపపటికత చాలాసేపటి నుొంచే చలినుొంచి రక్షణకోస్ొం వేస్ుకునన
ఉనిన దుస్ుతలు, కటళీకు చేతులకు, వేస్ుకునన ఉనిన తొడుగులతయ స్హా
పూర్చతగ్ట తడిసి పో యి ఉనన వటటితయ ఉనానము. ఉషోీ గీత స్ునాన డిగ్ీలు.
ఆ ర్టతిరకత మెైనస్ుకు కూడా పడిపో యిొందర 63 స్ొంవతార్టల జీవితొంలల
అటటవొంటి వటతావరణసిథతిని ఎదుర్ొకనటొం అదే పరధ్మొం. నా శ్రీమతి పర్చసథ తి
ి
ఇొంకట దయనీయొం. అడుగు తీసి అడుగు వేయలేని సిథతి. మయము బస్
చేయవలసిన నిగొం గ్స్ుాహయస్ు అకకడికత ఒక కతలలమీటరు దూరొం ఉొంటటొందర.
నడక మినహా వేర్ే ఏ సౌకరయొం లేదు. మా వొంట తచుికునన ర్ొండు స్ొంచులు
నేనే తగ్చలిొంచుకుని, ఒక చేతితయ ఆమెను పటటాకుని, అడుగులల అడుగు
వేస్ుకుొంటూ, అకకడకకడ ఆగుతూ ఒక గొంట తరువటత ఎలాగ్ో గ్స్ుాహయస్ుకు
చేర్టము. కటని గదుల ర్చజర్ేాష్నుకు స్ొంబొంధరొంచిన వివర్టలేమీ మా దగా ర
లేవు. అవి

పిలలల వదద ఉనానయి. వటళిల ొంకట ఎొంత దూరొంలల ఉనానర్ో

ఎపపటికత చేరుకుొంటార్ో తలియదు. మయనజ
ే రు మా మాటలు విశ్ాసిొంచి,
పర్చసథ తి
ి ని అరధ ొం

చేస్ుకుకుని, వొంటనే ఒక

స్ూాయట్

(Suite) లలకత

అనుమతిొంచాడు. సిథమితొంగ్ట సో ఫటలలలనయితే కూరుినానొం. కటని ఏొం లాభొం?
మారుికోవటానికత బటా లేవీ? లగ్ేజీని మర్ొక పో రారుకు అపపగ్చొంచాొం కదా!
అతను ఎపపటికత చేర్ేనో ఏమో? గడగడా వణికత పో తునానము. ఈలలగ్ట ఆ
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మయనజ
ే ర్ే వేడవ
ి ేడగ్
ి ట టీ పొంపిొంచాడు. కపుపలు పటటాకుొంటానికత కూడా చేతులు
స్హకర్చొంచటొం లేదు. అకకడే టేబులు పెన
ై ునన క వవాతిత నొకదానిని (అకకడ
ఉననదే ఆ ఒకకటి అడిగ్త
చ మర్చ క నిన ఇచేి వటళళీమో కటనీ ఆ ఆలలచన
ర్టలేదు) వలిగ్చొంచి ఆ వేడత
ి య చేతుల వరకు సటాధీనొంలలకత తచుికుని టీ
తారగ్టము. ఆ తరువటత పిలలలు, వటర్చతయ పటటే లగ్ేజీ

తచిిన పో రారు ర్టవటొం

జర్చగ్చొందర.
ఈ

అనుభవొం

నేర్చపొందేమొంటే,

ఈయాతర

చేసేవటరు,

వరేపు

దుస్ుతలేమన
ెై ాగ్టని, చలినుొంచి రక్షణకుమాతరొం ర్ొండు లేదా మూడు జతలు
తీస్ుకువళీటమయ కటకుొండా ఒకటి తడిసిపో తే మర్ొకటి సిదధొంగ్ట కూడా
ఉొంచుకోవటలి. అలాగ్ే ఒక చినన రూొంహీటరు కూడా తీస్ుకువళితే మొంచిదర.
ఇకకడ విదుయతు
త , నాణయొంగ్టను, స్మృదరధ గ్టను ఉొండదు. వోలేాజి అధ్మ
సటథయిలల

ఉొంటటొందర.

అయినపపటికీ

చేతుల

శ్ర్ీర్టనిన సటాధీనొంలలకత తచుికోవటానికత ఇదర

వరకూ,

ఉపకర్చస్త ుొందర.

క ొంతవరకూ
స్ులభొంగ్ట

తీస్ుకువళళీ పర్చమాణొంలల ఒకవేళ ఈ వస్ుతవు లభయొంకటని పక్షొంలల,
మహిళలు,

ముఖయొంగ్ట ఉదో యగ్చనులు

తమ జుటటాను తారగ్ట ఆరబటటా

కోవటానికత వటడే సటధారణ ఉపకరణొం (Hair Drier) అయినా ఈ స్మస్యను
చాలావరకు పర్చష్కర్చస్త ుొందర.
మిగతా మత విశటాసటలలల సటననానికత స్ొంబొంధరొంచిన నియమాలు
నాకు తలియవు కటని స్నాతన ధ్రమొంలల మాతరొం నాకు తలిసినొంత
వరకూ దవ
ై దరవనానికత వళళీ ముొందు సటననమాచర్చొంచటొం అతయొంత పరధానొం.
ఆర్ోగయొం స్హకర్చొంచకపో తేనూ అనివటరయమెైన మర్ే ఇతర కటరణాల వలల గ్టనీ
సటననమాచర్చొంచలేకపో తే అదర వేర్ే విష్యొం. తగ్చన వస్తులు ఉొండి కూడా
కేవలొం చలి కటరణొంగ్ట సటననొం చేయకుొండా దవ
ై దరవనానికత వళీటొంలల
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ఔచితయొం ఉొండదు స్ర్చకదా భగవొంతుని పటల అపచారొం కూడా. ఈ యాతరలపెై
నేను చదరవిన ఒక పుస్త కొంలల ఆ రచయితిర ఇదొంతా చాదస్త ొంగ్ట తీసిపటర్ేస్త ూ
అటటవొంటి పటిాొంపులేవీ పెటా టకోవదద ని స్లహా ఇచాిరు. కటనీ మనస్ుొండాలే
కటనీ అొందుకోవటానికత

అవకటశటలు తపపకుొండా ఉొంటాయి.

సటననొం

తపపనిస్ర్చ కనుకనే వేడి నీటి కోస్ొం బాత్ రూములలల గ్ీజరుల ఉొంటాయి.
తకుకవ వోలేాజి కటరణొంగ్ట అనువయినపటళీలల నీటిని సిదధొం చేయటానికత అవి
చాలా స్మయొం తీస్ుకుొంటాయి. స్ర్చపడా వేడకటకయికదా అని కుళాయి
తిపిపతే, వటతావరణ పరభావొం వలల

తీర్ట బాలీిలల పడమపడగ్టనే చలల గ్ట

అయిపో తాయి. అొందుకని అవి బాలీిలల పడేలలపే మగుాలల పటటాకుని
ఒొంటిమీద పో సేస్ుకుొంటూ స్లక్షణొం గ్టనూ, స్ొంపూరీ ొంగ్టనూ సటననొంచేసే
శుభరమన
ెై దుస్ుతలు ధ్ర్చొంచి శుచిగ్ట దైవదరవనానికత వళీవచుిను. పటటా
బటా లెైతే మర్ీ స్ొంపరదాయబదధ ొంగ్ట ఉొంటాయి. (ఇటటవొంటి
తమిళ మహిళలు

పటటాచరలే

ధ్ర్చసత టరు). ఇటటవొంటి

ముొందుగ్టనే ఊహిొంచినవటడనై మొతత ొం
పరవశ
ే టనికతపూరాొం

స్ొందర్టభలలల
ఇబబొందరని

యాతరలల ఎకకడా కూడా దేవటలయ

ఈ సటనన నియమానికత

భొంగొం వటటిలలకుొండా

ఉొండేొందుకుగ్టను, మా బృొంద అవస్ర్టనిన దృషిాలల నుొంచుకుని మూడు
వటటరు హీటరుల

తీస్ుకువళాీొం. యాతారసటొంతమూ అవి ఎొంతయ ఉపయోగ

పడాుయి. ఈ గీొంథొం చదరవిన వటరు మా అనుభవటలను గీహొంి చి, ఈ ఏర్టపటట
ల
చేస్ుకుొంటే

నా

కృషి

ఫలిొంచినటేల .

మర్ొక

స్ూచన.

ఎటటవొంటి

పర్చసథ త
ి ులలలనూ, ఎొంత ఉతాాహొం ఉననపపటికీ మొందాకతనీ నదరలల మాతరొం
సటననానికత సటహసిొంచ కూడదు. ఆ చలల దనానికత శ్ర్ీరొంలలని రకత ొం చికకబడి
పరస్రణలల స్మస్యలు ఏరపడి తక్షణమయ అనార్ోగ్టయనికత గురయిేయ పరమాదొం
ఉొందర. (మాకు తలిసిన కుటటొంబొంలలని ఒక ఇలాలలు గొంగ్ోతిరలల ఇలాొంటి
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అఘ్ాయితయమయ చేసి పటరణొం మీదకు తచుికుని భగవొంతుని దయతయ
బయటపడిొందర) పవితర జలొం కనుక తలపెై జలులకుని మారు న సటననొం
చేయవచుి.
అొందరొం సిథమితొంగ్ట సిథరపడాుక

గ్స్ుాహయస్ు తాలూకు ర్సటార్ొంట్

మనిషి వచిి ర్టతిర భోజనానికత ఆరు రు తీస్ుకుని వళాీడు. అతను చపిపన
స్మయానికత భోజనశటలకు వళిల భోజనాలు ముగ్చొంచి ఎవర్చ గదులలల వటరొం
విశటీొంతికత ఉపకీమిొంచాొం.

కేదవరేశారుని దరశనిం
24 వ తేదన
ీ వేకువ ఝాముననే లేచి నేను ముొందుగ్ట తయార్ై
క్షేతర పుర్ోహితులయిన శ్రీ విదాయసటగర్ అవసిథ, శ్రీ రవి అవసిథ గ్టరల ను ఫో నులల
స్ొంపరదరొంచగ్ట, వటరు గ్స్ుాహయస్ుకు వచిి, పూజాదర కటరయకీమాల
ఫో నునొంబరుల
09557042215
విధరవిధానాలను

*

0456532816

* 09411158955

వివర్చొంచారు. ఈ లలగ్ట మిగ్చలిన వటరొందరూ

కూడా

సిదధమయాయరు. అొందరొం 8 గొంటలకు దేవటలయొం చేరుకుని

ఆలయ

పరవశ
ే టనికత అనుమతి కోస్ొం నిర్ీక్షిొంచాము.

యాతిరకులతయ రదీద ఎకుకవగ్టనే

ఉొందర. పరతేయక దాారొం దాార్ట మముమలను లలనికత తీస్ుకువళాీరు. అకకడి
అరిక బృొందొం నమక, చమకటదులతయ సటామి వటర్చక,త మాచే స్ాయొంగ్ట
అభషేకొం

చేయిొంచారు.

దేవటలయ

పరవశ
ే టనికత

మునుపు

అకకడి

దుకటణాలలల క నుగ్ోలుచేసన
ి పూజా దరవటయలతయపటటటగ్ట, హైదర్టబాదునుొంచి
తీస్ుకువళిీన బిలాదళాలతయ కేదార్ేశ్ారుని స్ొంతృపిత గ్ట సేవిొంచుకునానొం. నా
శ్రీమతి తాను హైదర్టబాదు నుొండి పరతేయకొంగ్ట ఎొంతయ భకతత పరపతు
త లతయ భదరొంగ్ట,
తచుికునన ఆవునేతి వతు
త లను టలొంకటయ చిపపలలల (ఇవి కూడా తను వొంట
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తచుికుననవే)

నుొంచి ఆలయ ధ్ాజస్థ ొంభొం వదద

తనతయపటటట మా

అొందర్చచత
ే కూడా దీపటలు పెటా ొంి చిొందర. ఈ కటరయకీమమొంతా ముగ్చొంచుకుని,
దరవనము, అభషేకము, పూజ చేయిొంచిన పుర్ోహితులకు యధాశ్కతత
దక్షిణలు స్మర్చపొంచుక ని స్మయొం

పదర గొంటలవుతుొండగ్ట బయటకు

వచాిము.

Espresso కాఫీ
లక్షిమ, స్ుపిరయలు అకకడ దుకటణాలలల పరయటిస్త ుొండగ్ట, కతరణ్,
పరకృతిని ఫో టోలు తీసే కటరయకీమొంలల నిమగనమయాయడు. ఈ లలగ్ట
కళుీ ఎదురుగ్ట ఉనన టీ సటాల్ వదద

రవి

'ఎస్ పెరసో ా' (Espresso) కటఫీ అనే

బో రుుపెై పడాుయి. అపపటికత నాలుగు ర్ోజులుగ్ట అొందరమూ కూడా మొంచి
కటఫీకత ముఖొం వటచి ఉనానమో ఏమో, ‘కటఫీ’ అనే అక్షర్టలు చూడగ్టనే
అతనికత పటరణొం లేచివచిినదై

ఏకొంగ్ట ఆరు కటఫీలకు ఆరు ర్ పడేశటడు.

మొదటి కపుప నాకే అొందరొందర. తీర్ట గుటక వేదద ును కదా, దురభరొం. నేను
స్పొందరొంచి వటళీను హచిర్చొంచేలలపే నా శ్రీమతి, రవిల చేతికత కూడా
కపుపలొందాయి. నా పరయతనొం లేకుొండానే ఫలితొం వటళీకూ అనుభవమెైొందర.
స్ుపియ
ర
వస్ూ
త నే “ఎలా ఉొందర కటఫీ” అొందర. రవి స్రస్ స్ొంభాష్ణా చతురుడు.
మొంచి హాస్యపిరయుడు. ఎొంతటి గొంభీర స్ొందర్టభననయినా, ఏదో చతుర్ోకతతతయనో,
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ఛలలకతతతయనో మనస్ులు తేలిక పరచి హాయిగ్ట నవుాకునేటా ట చేయగలడు.
స్ుపియ
ర
ఇలా అడుగుతుొందని బహుశట ముొందే ఊహిొంచి ఉనానడో ఏమో,
'బరహామొండొంగ్ట ఉొందర. ఇటటవొంటిదర ఇొంతకు ముొందపుపడూ నువుా తాగ్చ
ఉొండవు, ఇక తరువటత తాగలేవు కూడా!’ అొంటూ
స్ొంధరొంచాడు. పటపొం ఆ

శేలషటలొంకటరొం

అమామయి నిజమయననుకుని కపుప అొందుకుని

పెదవులకు తాకతొంచిొందో లేదో 'ఛీ' అొంటూ అతని వొంక కోపొంగ్ట చూసిొందర.
క దరద క్షణాలపటటట

ఆహాలదానిన కలిగ్చొంచి వినోదానిన వడిు ొంచిన

చకకని

స్నినవేశ్ొం. మిగతా కటఫీలు వదుద అని చపేపలలపే అనీన ర్టనేవచాియి.
అవనీన అలాగ్ే వదరలేసి రు. 150/- స్మర్చపొంచుకుని బయట పడాుము.
మిగతా వటరొందరూ ఆ విష్యొం అకకడితయ వదరలి వేసన
ి పపటికత
నా అలవటటట పరకటరొం, కటఫీ ఆ విధ్ొంగ్ట ఉొండటానికతగల కటరణాలపెై తతా
విచారణ చేయగ్ట తలిసిొందర ఏమిటొంటే, ఆ పరదేశటలలల పటడిపశువులు చాలా
తకుకవ. అకకడకకడా ప టిాగ్టనుొండే ఆవులు

కనపడతాయి. వటటి స్ొంఖయ

చాల స్ాలపొం. వటటి నుొండి లభయమయిేయ పటలు బహుశట అకకడ నివసిొంచే
పరజల గృహావస్ర్టలకే స్ర్చపో తాయి కటని, హో టళీలల వినియోగ్టనికత చాలినొంత
స్మృదరధగ్ట లభొంచవు. ఆ స్మీప సటనువులలల పచిిక బయళుీ విసటతరొంగ్ట
ఉననపపటిక,ీ శ్రతాకటలొంలల దేవటలయొంతయ స్హా ఆ పటరొంతాలనీన మొంచుతయ
కపపబడి

నివటస్యోగయొం కటనపుపడు,

పరజలను తరలిొంచి, తాతాకలిక

ఆవటసటనిన కలిపొంచినొంత స్ులువుగ్ట పశుగణానినతరలిొంచటొం వటటికత గ్టీస్ొం
స్మకూరిటొంలలని
కటకపో వటానికత

స్ొంకతలష్ాతలు,

కటరణమెై

పటడి

ఉొండవచిని

ఒక
తయచిొందర.

పర్చశ్మ
ీ గ్ట
ఈ

పటల

అభవృదరధ
లభయత

లేనొందువలల నే అకకడకకడా కూడా పటలు అమమరు. తతాకరణొంగ్ట పెరుగు
కటని మజిు గ కటని లభొంపవు.

టీ విర్చవిగ్ట వటడతారు కనుక అొందుకు
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పటలప డిని

వటడతారు. కటఫీకత కూడా అదే వటడటొం వలల రుచికరమెన
ై

కటఫీకత మూలపదారధ మన
ెై పటల స్ాచఛతలల అవస్రమయిన కనీస్ సటథయిా
పరమాణొం పటటిొంచక పో వటొం వలల ఆ కటఫీ అలా ఉొందని అరధ మయిొందర.

ప్రణవళికకు ప్రథమ భింగిం
కేదార్ లల పరధాన కేదార్ేశ్ార ఆలయొం తపప,

ఇతర దరవనీయ

స్థ లాలేవీ లేనొందుననూ, వటతావరణొంలల అనిశిితివలల నూ, సటధారణొంగ్ట
కేదార్ేశ్ారుని దరవనొం ముగ్చసటక ఎవర్ైనా వీలయినొంత తారగ్ట గ్ౌర్చకుొండుకు
పరయాణమవుతారు. కటనీ మా విష్యొంలల నిరీ యిొంచుకునన కటరయకీమొం
పరకటరొం

మయమిరువరొం కేదార్ లల విశ్ీమిస్ుతొండగ్ట, మిగతా నలుగురు కేదార్

నుొంచి మర్ో 551 మీటరల ఎతు
త లల 8 కతలలమీటరల దూరొంలలనునన 'వటస్ుకీ

తల్' అనే పరదశ
ే టనికత వళిల ర్టవటలి. ఇొందుకోస్మయ కేదారులల ర్ొండవ ర్టతిర కూడా
ఉొండటానికత కటరయకీమొం రూప ొందరొందర. ఆ పరాతశేణ
ీ ి లలని అదుభతమెైన
‘చయకొంబా’ శిఖరొంపెై స్పటిక స్ాచఛమెన
ై

నీటితయ అలర్టర్ే స్రస్ుా ఉనన

పరదశ్
ే మయ ఈ 'వటస్ుకీతల్'. అొంత స్ుొందరమెన
ై పరదేశ్మయ అయినపపటిక,ీ తీరధ
పటరశ్స్త యొం

కటక

కేవలొం పర్టయటక పటరధానయొం మాతరమయ ఉనన కటరణొంగ్ట

ఎకుకవమొందర యాతిరకులు ఆకర్చేతులు కటరు.
యదార్టధనికత ఈ ర్ోజు మయము

చేస్ుకునన దరవనొం నిననటి ర్ోజు

కటరయకీమొంలలనే ఉొందర. కటని, నినన గ్ౌర్చకుొండులల బయలుదేర్ే స్మయానికే
మూడుగొంటలు వనుకపడాుొం. పెగ్
ై ట అయిదు గొంటలు అొంచనా వేస్ుకునన
పలల కీ పరయాణొం దాదాపు ఏడు గొంటలు పటిాొందర. నడిచివచిిన పిలలలకు
కూడా అొంతే స్మయొం పటా టొంతయనూ, కేదారులల వటతావరణానికత శ్ర్ీర్టలు
అలవటటట పడడటానికత మర్చక ొంత స్మయొం పటా టొంతయనూ కతీతొంర్ోజు అస్లు
దరవనొంపెై దృషిానే పెటాలేక పో యాము.
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ఆ నాలుగ్ద
ై ు గొంటల నికర విలొంబొం ఈ ర్ోజుకు క నసటగ్చ, ఇపుపడు
పరభావొం

చూపిస్త ుననదర. అపపటికే

స్మయొం

పదక ొండు

గొంటలు

కటవస్ుతననదర. అపుపడు బయలుదేర్చ ‘వటస్ుకీతల్’ వళిల వటరు చకటి పడే లలపు
ఎలాగూ తిర్చగ్చ ర్టలేరు. ఒకవేళ నిర్చార్టమొంగ్ట నడిచే సటహస్ొం చేసన
ి ా, అకకడ
గడపడానికత స్మయొం మిగలదు స్ర్చకదా ర్టను పో ను 16 కతలలమీటరల నడక
వలల తపపని పరయాస్ పరభావొం మరునాడు
విర్టమానికత అవకటశ్ొం లేని

గ్ౌర్చకుొండుకు నడక మీదను,

తదుపర్చ పరయాణొంపెన
ై నూ పడవచుిననే

స్ొంశ్యొంతయ ఆ యాతరను నిరుతాాహొంతయ విరమిొంచుకునానరు.
పరతాయమానయొంగ్ట, కటరయకీమొంలల లేని, కేదార క్షేతర పటలకుడు
అయిన కటలభర
ై వసటామిని దర్చవొంచుకునానరు. ఈ ఆలయొం కేదార్ేశ్ారుని
ఆలయొం ఉనన
వైపుగ్ట

మర్ో

స్ుమారు

200

పరాతానికత
పరాత

ఎడమ

సటనువుపెై

అడుగుల

ఎతు
త న

మూడు కతలలమీటరల దూరొంలల ఉొందర.
వటరు తిర్చగ్చ ర్టగ్టనే గదులు ఖాళీచేస,ి
యధాపూరాొం,

లగ్ేజీని

పో రారుకు

అపపగ్చొంచి నడకతయ గ్స్ా హయస్ు నుొండి బయలుదేర్టము. మధ్యలల మొందాకతని
నదర వదద ఆగ్చ మారు న సటననాలుచేసి గుఱ్ాఱల సటాొండుకు చేర్టము. ఈసటర్చ
మయమిదద రొం

గుఱ్ాఱలను

ఆశ్ీయిొంచాొం.

మిగ్చలిన

నలుగురూ

నడక

ఎొంచుకునానరు. గ్ౌర్ీకుొండు మర్ో ర్ొండు కతలలమీటరుల ఉొందనగ్ట ఏ కటరణొం
చేతనో (Reverse Altitude sickness?) గుఱ్ఱ ొంపెై నుొండగ్టనే నాకు కళుీ
తిర్చగ్టయి. గుఱ్ఱ ొం ఆపిొంచి పరకకనే హో టలులల అరుగుపెై

క ొంచొంసేపు

విశ్ీమిొంచాను. అయినా పర్చసథ తి
ి లల మారుపలేదు. అటటవొంటి అతయవస్ర
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స్మయొంలల వటడవలసిన మొందులు
అొందుబాటటలల

రవి ఏర్టపటటచేసి

నా స్ొంచలల

ఉొంచినపపటిక,ీ అనేక రకటలయిన ఇతర మొందులలల ఈ

మొందు ఏదో స్ుపరణకు ర్టనొందువలల పరయోజనొం ప ొందలేక పో యాను. ఏ
మొందు ఏ స్ొందరభొంలల వటడాలల కూడా ఒక చినన కటగ్చతొంమీద వటరస్ుకుని ఆ
మొందులతయ పటటే ఉొంచుకుని ఉొంటే బాగుొండేద.ర కదూ! తిర్చగ్చ పరయాణొం
సటగ్చొంచిన తరువటత కూడా గుఱ్ఱ ొం మీదకొంటే నడకే స్ుఖమనిపిొంచి మళీీ
గుఱ్ఱ ొం దరగ్,చ చివర్చ ఒకటిననర కతలలమీటరు అదే క నసటగ్చొంచాను. ముొందుగ్ట
మయమయ గ్ౌర్ీకుొండు చేరుకునానము. అొంతకు ముొందు అనుభవొంతయ ఈ ర్ోజు
సటమాను
ల తస్ుతనన పో రారును వనుకట ముొందూ కటకుొండా మమమలేన
అనుస్ర్చొంచమనానొం. గ్ౌర్ీకుొండు చేర్ట
ే పపటికత స్మయొం గొం. 6.00 అయిొందర.
నిగొం గ్స్ుాహయస్ులల అొంతకు ర్ోజు ముొందు ర్టతిర ఉనన ఎవర్చ గదులు వటర్చకే
కేటాయిొంచబడాుయి. నాకు 100 డిగ్ీల జారొం. చలి స్ర్ే స్ర్చ. పిలలలు వచాిక
ఏవో మొందులు ఇచాిరు. నేను గదరలల ఉొండిపో గ్ట వటరు సటథనికొంగ్ట
చూడదగ్చనటటవొంటి ఉష్ీ నీటికుొండొం, పటరాతిదేవి ఆలయొం మొదలెైనవి
దర్చవొంచి బస్కు తిర్చగ్వ
చ స్ూ
త మన ఫలహార్టలెైన ఉపటమ, ఇడమల లు, వడలు,
దో శ్లు లభొంచే చోట వటర్చకత హితవైనవి భుజిొంచి అపపటి నా పర్చసథ తి
ి కత
అనువన
ై దని వటర్చకత తయచినదేదో నాకూ తచాిరు.
25వ తేదీ ఉదయమయ కేదారులల బయలుదేర్చ గ్ౌర్చకుొండ్ మీదుగ్ట
సటయొంతారనికత

జోషిమట్

చేరవలసి

ఉొండగ్ట,

‘వటస్ుకీతల్’

యాతర

విరమిొంచుకునన కటరణొంగ్ట కతీతొం ర్ోజు సటయొంతరమయ గ్ౌర్చకుొండుకు తిర్చగ్చ
వచిినొందున స్మయపటలనలల క ొంత వస్ులుబాటట

లభొంచిొందర. ఈ

వస్ులుబాటట వలల నూ, ముఖయొంగ్ట గతర్టతిర నాకు కలిగ్చన స్ాలప అస్ాస్థ త
నేపధ్యొంలలనూ ఉరుకులు పరుగులు లేకుొండా క ొంచొం తాపీగ్ట నిదరలేచి
148

బయలుదేర్ే వీలుకలిగ్చొందర. ఉదయొం గొం. 7.00 లకు గ్ౌర్ీకుొండు

బస్ుా

సటాొండుకు చేరుకునానము. అపపటికే ఇచిిన ఆదేశటలమయరకు సిదధొంగ్ట ఉనన
వటహనొంలల సటమాను ఎకతకొంచి పరయాణమయాయొం. నిర్ీీత స్మయానికొంటే
మూడు నాలుగు గొంటలు ముొందుగ్ట బయలుదేర్టొం. కనుక, యాతార
పరణాళికకు తుదరమర
ె ుగులు దరదద ే స్మయొంలల రవి స్ుపియ
ర ల కోర్చక ‘ఆలీ’లల
కేబుల్ కటర్ విహారొం గురుత చేసటడు కతరణ్. నిజమయ! అనుకుననటట
ల ఏ 11
గొంటలకో బయలుదేర్త
చ ే సటయొంతరొం ఆరుననరకు కదా జోషీమట్ చేరుకోవటలి?
కటనీ అొంతకొంటే చాలా ముొందుగ్టనే బయలుదేర్టొం కనుక
గొంటలకో జోషీమట్ చేరుకోగలిగ్చ

ఏ నాలుగు

ఆ కటరయకీమొం కూడా ఆ ర్ోజే పూర్చత

చేస్ుకుొంటే మిగ్చలిన ర్ోజులలల వతిత డి తగ్చా మర్చొంత నిొంపటదరగ్ట
సటగుతుొందని

భావిొంచాము.

పనిలల

పనిగ్ట

బడనపపటికీ

మారా మధ్యొంలల

ఉనన

"తిరయుగ్ీ

ముొందుగ్ట

యాతర
నిరీ యిొంచ

నార్టయణ"

క్షేతారనిన

దర్చవొంచటానికత పరతిపటదరొంచాను. ఇదర సటక్షాతు
త శ్రీమనానర్టయణుడు దగా రుొండి
పటరాతీ

పరమయశ్ారుల

తపపనిస్ర్చగ్ట

కలాయణొం

జర్చపిొంచిన

దర్చవొంచవలసినొంత

పటరధానయత

పరదేశ్ొంగ్ట

చపపబడిొందర.

ఉనన పరదేశ్మయ.

కటనీ

స్మయాభావొం కటరణొంగ్ట విస్మర్చొంచదగ్చనవటటి జాబితాలల చేర్చొందర. పరధాన
మారా ొంలల,

గ్ౌర్ీకుొండు నుొంచి 5 కతలలమీటరల దూరొంలల నునన

సో న్

పరయాగ నుొంచి కుడివప
ై ునకు కేవలొం ర్ొండు కతలలమీటరల దూరొంలలనే ఈ
క్షేతొంర ఉొందర. పెదద దూరమూ కటదు, స్మయాభావమూ లేదు. ఏ విధ్ొంగ్ట
చూసినా అసటధ్యొం కటదు. కటనీ డవ
ై రు ఇచిిన స్మాచారొం

ఇొందుకు

భననొంగ్ట ఉొందర. ఎొంత ముొందస్ుతగ్ట బయలు దేర్టమని అనుకునాన ర్ొండు
గొంటల కొంటే తేడా లేదు. అతను చపిపన పరకటరొం ఈ క్షేతారనిన దర్చవొంచి తాజాగ్ట
అనుకునన స్మయానికత జోషిమట్ చేరలేము.
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ఏ దేశ్ొంలలనయినా ర్ోడుుపెై పరయాణిొంచే వటహన స్గటట వేగ్టనిన ఆ
ర్ోడుు యొకక హో దా, దాని సిథతి

నిరీయిసటతయి. భారతదేశ్ొంలల ఇటటవొంటి

అతుయననత హో దా గలవి (స్ారీ చతురుభజి) ఎక్ా పెస్
ర రహదారుల. వీటిపెై
స్గటట వేగొం గొంటకు వొంద కతలలమీటరుల. నాలుగు లేనల రహదారల మీద 80
కత.మీ ఉొంటే, డివడ
ై రుల లేని మామూలు జాతీయ హో దా రహదారల పెై ఇదర 60
కతలలమీటరులగ్ట ఉొంటటొందర. ర్టష్ా ర రహదారులు, జిలాల సటథయిలల నిరాహిొంపబడే
ఇతర రహదారల పెై ఈ వేగొం 30 కతలలమీటరల లలపే. స్ార్టష్ా ొంర లల తరచూ
పరయాణిొంచే రహదారల మీద కటకుొండా ఇతర ర్టషటారలలల 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

ఉపకర్చస్త ుొందర. రుదరపయ
ర ాగ నుొండి

గ్ోవిొందఘ్ాట్ వరకు, డిలీల స్మీపొంలలని ఘ్జియాబాద్ నుొండి బదర్ీనాథ్
మీదుగ్ట భారత దేశ్ స్ర్చహదుద గ్టీమొం ‘మానా’ వరకూ కూడా జాతీయ
రహదారులే. అయినపపటిక,ీ పూర్చతగ్ట

పరాత పటరొంతాలయినొందున ఈ

మార్టాలలల స్గటట వేగ్టనిన గణిొంచటానికత

పెైన పేర్ొకనన పటరతిపదరకలేవీ

పనికతర్టవు.
తరచూ పరకృతి వప
ై ర్ీతాయలకు నలవఉ
ై ొండే

ఉతత ర్టఖొండులలని చార్

ధాొం రహదారల నిరాహణ పరతేయక నప
ై ుణయొంతయ కూడుకుని ఉొంటటొందర. అొందుకనే
దేశ్ొంలలని ఇతర జాతీయ రహదారల ను "భారత జాతీయ రహదారల స్ొంస్థ "
(National

Highways

నిరాహిస్త ుొండగ్ట,

వీటిని

Authority
మాతరొం

of

India-

పరతేయకొంగ్ట
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NHAI)

నిర్చమొంచి,

"స్ర్చహదుద

రహదారల

స్ొంఘ్టన్"

(Border Roads Organisation)

అనే

మర్ొక

స్ొంస్థ

నిరాహిస్త ుొందర.

వర్టేకటలొంలల ఈ రహదారల నిరాహణ పెనుస్వటలుతయ కూడుకునన
వయవహారొం. పరధానొంగ్ట ఈ మార్టాలలల పరమాదాలు ర్ొండు విధాలుగ్ట ఉొంటాయి.
మొదటిదర రహదార్చకత లలయవప
ై ుకత స్ొంబొంధరొంచిొందర కటగ్ట, ర్ొండవదర పరాతొం
వైపుకు స్ొంబొంధరొంచినదర. మొదటిద,ర అతయొంత భయొంకరమెన
ై దర. ఈ తరహా
పరమాదొంలల రహదార్చ క నిన మీటరల మయర ఉననదుననటట
ల లలయ వైపుకు
(Land Slides) జార్చపో తుొందర. ఆ స్మయొంలల దురదృష్ా వశటతు
త ఆ
బిొందువులల ఏవయినా వటహనాలుొంటే పరయవసటనొం పరతేయకతొంచి చపపకకర
లేదు.

జాగీతతగ్ట గమనిొంచినటల యితే, ఇొంతకు మునుపు జర్చగ్చన ఇటటవొంటి

స్ొంఘ్టనల తాలూకు గురుతలు స్పష్ా ొంగ్ట చూడవచుి. ర్ొండవ రకొం, రహదార్చ
మీదకు పరాతొం వప
ై ు నుొంచి పెదద బొండలు దార్చకత అడు ొంగ్ట పడటొం (Rock
Falling). ఈ పరమాదాలను సటధ్యమెైనొంత ముొందుగ్ట పసిగటిా, మారా ొంలల
వటహనాల ర్టకపో కలను నియొంతిరొంచటొంలలనూ, స్ొంఘ్టన జర్చగ్న
చ వొంటనే
అవస్రమయిన స్హాయ కటరయకీమాలు నిరాహిొంచటొంలలనూ,

మార్టానికత

మరమమతు
త లు చేయటొంలలనూ, ఈ స్ొంస్థ అసటధారణమయిన సటమర్టధయనిన,
నైపుణాయనిన కలిగ్చ ఉొంటటొందర. ముఖయొంగ్ట దార్చపెై క ొండ చర్చయలు విర్చగ్చ
పడినపుడు క్షణాల మీద వటటిని తొలగ్చొంచి ర్టకపో కలను పునరుదద ర్చొంచ
టానికత, మారా ొంప డవునా నిర్ీీత పటరొంతాలలల అతాయధ్ునికమెైన స్మాచార
వయవస్ా తయ అనుస్ొంధానిొంపబడి స్ొంసిదధొంగ్ట నునన సిబబొందరతయ పటటట బుల్
డో జరుల విశ్ీమిొంపజేసి యుొండటొం చూసటతము. మయము గ్ౌర్ీకుొండులల బయలు
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దేర్చ జోషిమట్ వప
ై ు వళుతొండగ్ట అభముఖొంగ్ట వచేి మారా ొంలల రుదరపయ
ర ాగకు
క ొంచొం ముొందుగ్ట ఇటటవొంటి స్ాలప స్ొంఘ్టన జర్చగ్న
చ టట
ల , తతాకరణొంగ్ట
ర్టకపో కలను రుదరపయ
ర ాగ నుొంచి మళిీొంచినటట
ల గ్ట స్మాచారొం అొందరొందర. ఈ
యాతరకు పరణాళికట రచనచేస్త ుననపుపడు ఈ అొంశటలనినటినీ దృషిాలలపెటా టకుని,
స్గటట పరయాణవేగొం కేవలొం గొంటకు 20 కతలలమీటరులగ్ట తీస్ుకోవటొం
జర్చగ్చొందర. ఇపపటివరకూ ఈ స్ూతరొం భొంగ పడలేదు.
అయినపపటికీ ఈ కోణొంలల మర్ొకసటర్చ ఆలలచిొంచగ్ట మా డవ
ై రు
చపిపొందర స్ముచితొంగ్టనే తయచిొందర. ఎొందుకొంటే, ఆ ర్ోజు నిరీ యమెైన ర్టతిర
బస్

జోషిమట్ లల. గ్స్ుాహయస్ు బుకతొంగ్ కూడా అయిపో యిొందర. అనివటరయ

మయిన ఇటటవొంటి మర్ే కటరణొం చేతనయినా పరయాణొంలల అొంతర్టయొం
కలిగ్చ కటలయాపన జర్చగ్చతే (అలా జర్చగ్చొందర కూడా) ర్టతిర బస్ పరదేశ్ొం ఇొంకట
ముొందుకు జర్చగ్చ ఆ మయరకు మరునాడు పరయాణిొంచవలసిన దూరొం
పెరగటమయకటక మొతత ొం తదుపర్చ యాతరపెై ఆ పరభావొం పడవచుి. ఈ
కటరణాలతయ తిరయుగ్ీనార్టయణ క్షేతద
ర రవన ఆలలచన విరమిొంచుకోవలసి
వచిిొందర.

పరయాణొం

క నసటగ్చస్త ూ

గుపత కటశిలల

ఆగ్చ

అలాపహారొం

తీస్ుకునానము. ఇకకడ నుొంచే బదర్ీ వైపు వళీటానికత మారా ొం ఎడమ
వైపుకు చలుతుొందర. నేరుగ్ట వళళత రుదరపయ
ర ాగ, శ్రీనగర్, దేవపరయాగ మీదుగ్ట
మళీీ ర్చషక
ి ేశ్ చేరతాము.

ఓఖిమట్
తరువటత మజిలీ ఓఖిమట్. చాల పరసద
ి ధ మెైన క్షేతొంర . శ్రతాకటలొంలల
ఆరునలల పటటట ఆలయొం మూసివేసన
ి స్మయొంలల కేదార్ేశ్ారుడు ఇకకడే
విడిదచ
ర ేసి ఉొంటాడు. శ్రీ కృష్ు
ీ ని మనుమడన
ై అనిరుదుదనికత
కుమార్త

బాణాస్ురుని

ఉష్తయ వివటహమయిన పరదేశ్ొంగ్ట చపపబడిొందర. శ్రీర్టముని కొంటే
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క నినతర్టల

ముొందువటడై

ష్టికీవరుతలలల ఒకరుగ్ట గుర్చతొంపబడిన

మాొంధాత పననొండు స్ొంవతార్టలు ఇకకడ తపస్ుా చేసటడట.
"యత్రరషా అనిరుదధ శచ చితరలేఖా చతతు సరీా

ఓింకారేశారసి థవ దేవీ బారాహీ చిండికా తథవ
రాజ్ర్ిశాచపి మాింధవత్వ తిషోింత్ేోత్ే వరప్రదవ
దరశనవతపాజ్నవదేషాిం లభత్ే వాింఛితిం ఫలిం.
మొందరరొం గ్ోడలపెై రొంగులతయ వటరయబడిన

వటటిలల ఒకటయిన ఈ శోలకొం

దాార్ట ఈక్షేతారనిన దర్చవొంచి పూజిొంచినవటర్చ మనోవటొంఛితాలు నరవేరుతాయని
ఈ క్షేతర మహాతమయొంగ్ట చపపబడిొందర.

దేవటలయ ముఖదాారొం, ఓఖిమట్

ఈ దేవటలయొం గ్ోపురొంమీద "నీలకొంఠ" అని,

దేవసటథనొం

కటర్టయలయభవనొం మీద "శ్రీ జగదు
ా రు నీలకొంఠ లిొంగభవన్" అని కననడలిపిలల
వటరసి ఉొండటొం గమనిసటతము. అొంతేకటదు. ఇకకడ పూజారులు కననడ
మూలాలవటరు. వీరు ఇపపటికత కననడొం మాటాలడగలరు.

లక్షిమ వటర్చతయ

కననడొంలల ఆతీమయొంగ్ట స్ొంభాషిొంచిొందర. తదాార్ట మాకు అదనపు గ్ౌరవొం
ఒనగూడిొందర. మానవ స్ొంబొంధాలలల రకత స్ొంబొంధ్ొం తరువటత పటరొంతీయ,
భాషటభమానాలే కదా గ్ొపపవి!
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ఆ

ఆలయొంలలనునన

దేవతామూరుతలను

దర్చవొంచి

తీరధ

పరసటదములను సీాకర్చొంచి, పూజారుల ఆశ్రస్ుాలు ప ొందర మళీీ పరయాణొం
సటగ్చొంచాొం. అకకడ నుొండి 25 కతలలమీటరుల పరయాణిొంచాక ఒక అొంతర్టయొం.
ర్ోడుుపెై తారు పర్చచే భార్ీయొంతరొం, ర్ోడుుర్ోలరుల, లార్ీలు, ఇతర వటహనాలు,
కటర్చమకులు, ర్ోడుు మరమతు
త పనులలల నిమగనమెై ఉనానరు. ఏకకటలొంలల ఆ
పనికత,

యధావిధరగ్ట ర్టకపో కలకు అవకటశ్ొం లేదు. అొందువలల

పని

జరుగుతునన పరదేశటనికత ఇరువప
ై ులా స్ుమారు ర్ొండేసి కతలలమీటరల మయర
వటహనాలు గొంటకు పెగ్
ై ట నిలిచి పో యాయి. అయితేనేొం? బహు స్ుొందరమెైన
పరదశ్
ే ొం, ఆహాలదకరమెన
ై వటతావరణొం.

మినీ సిాటు ర్ల టొండ్ అని పిలుసటతరట.

అలా అని బో రుులు కూడా కనబడాుయి. వటహనాలు దరగ్చ విహర్చస్త ూ పరకృతి
అొందాలను ఆసటాదరొంచాొం. ఫో టోలు కూడా తీస్ుకునానము. అకకడికత 5
కతలలమీటరల దూరొంలల చోపా ట అనే పటా ణొం లాొంటి గ్టీమొం ఉొందర.

ఒక అలాజీవి ప్రహసనిం
తిర్చగ్చ బయలుదేర్,చ చోపా టలల నమమదరగ్ట పరయాణిస్త ుొండగ్ట ఒక
హో టలువదద

వటహనానిన ఆపిొంచిొందర లక్షిమ. టీ తాగ్టలనిపిొంచిొందేమో

ననుకునానొం. కటని వటహనొం దరగ్ే పరయతనమయదీ చేయకుొండా ఆ హో టలు
వొంటశటలనుొండి క ొంచొం ఉపుప తేవలసినదరగ్ట డవ
ై రును కోర్చొందర. మాకేమీ
అరధ ొం కటలేదు. ఒకతొంత ఆొందో ళనకు గురయాయొం కూడా.
కటవలసిన ఉపుప వచిిొందర. మయము ఉతకొంఠతయ

తక్షణమయ ఆమెకు

చూస్ుతొండగ్ట తన కుడికటలి

బూటట, మయజోడు అపపటికే తొలగ్చొంచుకుని ఉననదేమో, చలమొండవదద

ఆ

ఉపుప క ొంచొం జలిల ొందర. అొంతే! ఆ జీవి ఒకకసటర్చ పటటావిడిచి కతీొందపడిొందర
అపపటికత అరగొంటకు పెైగ్ట తన

రకటతనిన పీలేిసిన ఒక జలగ. దానిన
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పటటాకుని మాకు చూపిస్త ూ కటరు కతటికల
ీ లొంచి బయటకు విసిర్ేసిొందర. ఇొంతకూ
జర్చగ్చొందేమిటొంటే!
అొంతకుముొందు,

ర్ోడుు

మరమమతు
త

కటరణొంగ్ట

ఆగ్చనచోట

విహర్చస్త ుొండగ్ట పరకకన సెలయిేటి ఒడుున కూరుిని పటదాలు క దరదసప
ే ు నీటిలల
ఉొంచిొందట. ఆ స్మయొంలల తను ఈ జలగ పటలిట పడు ద.ర అపపటినుొంచ పెైకత
చపపకుొండా బాధ్ను ఎలా భర్చొంచినదీ వివర్చొంచటొంతయ, ఆమె మనో నిబబర్టనికీ,
స్మయస్ూపర్చతక,ీ స్ొందరభపటలనకీ అభనొందరొంచకుొండా ఉొండలేకపో యాము.
చోపా ట దాటిన తరువటత, ‘మొండల్’ అనే మర్ొక ఊరు, ఆపె,ై చమోలి
జిలాల కేొందరమయిన ‘గ్ోపేశ్ార్’. ఆ పటరొంతొంలలకలాల అతి స్ుొందరమెన
ై పరముఖ
పటా ణొం. మయము దర్చవొంచి వచిిన కేదార్

రుదరపయ
ర ాగ జిలాలలల ఉొండగ్ట

బదర్ీ, సికుకల ముఖయ యాతారస్థ లొం హేమకుొండ్ సటహబ్, పరపొంచ పరసద
ి ద
స్హజ 'పుష్పవన లలయ ' ఈ చమోలి జిలాలలల

ఉనానయి. వటహనొం

ఆపకుొండానే నగర అొందాలను వీక్షిస్త ూ ముొందుకు సటగ్టము. తరువటత
‘చమోలి’ పటా ణొం. తిరుగు పరయాణొంలల ఇకకడ ఒక ర్టతిర బస్ చేయవలసి
ఉొందర. అదర కూడా దాటగ్టనే, ‘బిర్టహీ’ అనే గ్టీమొం వదద అలకనొందా
నదర ఒడుున నిగొం
మర్ొకసటర్చ

మళీీ

గ్స్ుాహయస్ు. దీని పరసత టవన యాతర తిరుగు పరయాణొంలల
చూసటతము.

స్మయొం

మూడు

దాటిొందర.

ఆకలి

వేస్త ుననపపటికీ ఎొందుకనో అపపటివరకూ ఎవరూ బయటపడి ఆ పరసత టవన
తీస్ుకుర్టలేదు. అయినా తపపదు కదా! కతరణే చొరవ తీస్ుకుని వటహనానిన
గ్స్ుాహవుస్ు లలకత మళిీొంచాడు. అొందులల ర్సటార్ొంట్ కూడా ఉొందర. కటని,
అపపటికే అదర మూసేశటరు. ఆ ఎదురుగ్టనే ఉనన మర్ో పరయివేటట ర్చసటర్ా
లలని 'ఉపవన్' అనే ర్సటార్ొంటోల భోజనాలు చేసటము. భోజనానొంతరొం మళీీ
బయలుదేర్చ స్ుమారు 40 కతలలమీటరుల పరయాణిొంచి
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గొం.

5.15 ని.లకు

జోషిమట్ లలని కేబుల్ కటర్ సేాష్నుకు చేర్టము. అయితే చివర్చ కటరు 5
గొంటలకే వళిల పో యినొందువలల ఇక ఆ ర్ోజుకు అదర సటధ్యపడలేదు.

జ్యష్ిమట్
తిర్చగ్చ పరధాన యాతరలలకత వసేత , జోయతిరమఠొం అని కూడా పిలువబడే ఈ
జోషిమట్ కు పౌర్టణికొంగ్ట చాలా పటరముఖయత ఉొందర. కేదార్ేశ్ారునికత ఓఖిమట్
ఏ విధ్ొంగ్ట శ్రతాకటల విడిదో , బదర్ీనాథునికత ఈ జోషిమట్ అలా శ్రతాకటల
విడిద.ర కీీ.శ్. 8వ శ్తాబద ొంలల అదరశ్ొంకరులు దేశ్ొం నాలుగు దరకుకలా నలక లిపన
పీఠటలలల దక్షిణాన శ్ృొంగ్ేర్,చ తూరుపన గ్ోవరధన పీఠొం(పూర్ీ), పశిిమాన
శటరదా పీఠొం (దాారక) కటగ్ట నాలుగవదర ఉతత ర్టన ఈ జోయతిరమఠొం.
మయము బస్ చేసిన

గ్స్ుాహయస్ుకు అతయొంత స్మీపొంలలనే ఈ

శ్ొంకరమఠొం ఉొందర. 26వ తేదీ ఉదయొం గొం. 6.00లకే సిదధమెై ముొందుగ్ట ఈ
మఠటనిన దర్చవొంచాము. ఇకకడ అమమవటరు శటరదాదేవి. అొంత పటరతః
స్మయానికే మనోహరముగ్ట అలొంకర్చొంపబడిన అమమవటర్చ పరస్ననమెన
ై
దరవనొంతయ అనుగీహిొంపబడినాము. అనిరాచనీయమెైన మధ్ుర్టనుభూతి
స్మిమళితమెైన స్ొంతృపిత తయ ఆ ర్ోజు పరయాణానిన మొదలెటా ాము.

బదరీ ప్రయాణిం
ఉదయొం గొం.8 అవుతుొండగ్ట గ్ోవిొందఘ్ాట్ చేర్టము. బదర్ీ నుొంచి
వచేి వటహనాలకు దార్చ ఇచేిొందుకుగ్టను బదర్ీ వళళీ వటహనాలనీన
స్ుమారు గొంట పటటట నిలిచి పో యాయి. తిర్చగ్చ బయలు దేర్టక 26 కతలలమీటరల
పరయాణొం నమమదరగ్ట సటగ్చొందర. గ్స్ుాహయస్ుకు చేర్ేటపపటికత స్మయొం పదర
గొంటలయిొందర. ఇదర పరధాన దేవటలయానికత చేరువలలనే ఉొందర. మధాయహనొం
గొం 12 లకు గ్టని రూములు ఖాళీకటవని చపటపరు. ఈ యాతరలలని అనిన
పరదశ
ే టలలలని

గ్స్ుాహయస్ులలలనూ,

పెవ
ై ట
ే ట
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ర్చసటర్ాయ

లలను,

లాడిులలల

మధాయహనొం 12 గొంటలకు చకౌట్ టలైము. అొంటే మనొం ఎనిన గొంటలు
ఉనానమనేదానితయ నిమితత ొం లేకుొండా రూములల దరగ్న
చ స్మయొం తరువటత
వచేి మొదటి మధాయహనొం 12 గొంటలకు ర్ోజుగ్ట పర్చగణిొంచి నిర్ీీత రుస్ుము
వస్ూలు చేసత టరననమాట.
నిరీ యిొంపబడిన పరణాళిక పరకటరొం నేను

మాతరమయ నిరాహిొంప

వలసిన కటరయకీమొం పితృ దేవతలకు పిొండ పరదాన కటరయకీమొం. పిొండ పరదాన
కీతువులల ముఖయమయిన పిొండాలకు అవస్రమయిన అననొం బడర్ీనాథుని
పరసటదొం రూపొంలల లభస్ుతొందర. ఈ అనాననిన ‘భోగొం’ అొంటారు. అయితే
దీనికోస్ొం దేవసటథనానికత నిర్టధర్చత రుస్ుము చలిల ొంచాలి. ఈ కటరయకీమొం చేయిొంచే
పుర్ోహితులే దీనిన స్మకూరుసటతరు. అొందుకు కటవలసిన విచారణ చేయగ్ట,
ఈ కటరయకీమాలకు ఒకర్ోజు ముొందుగ్టని, లేదా అదేర్ోజు ఉదయొం 9 గొంటల
లలపుగ్టని ఈ ఏర్టపటట
ల చేస్ుకోవలసి ఉొంటటొందని తలిసిొందర.

అపపటికే

పదక ొండు గొంటలవుతయొందర. ఇక ఆ ర్ోజుకు ఆ కటరయకీమొం సటధ్యపడదని
తేలిపో వటొంతయ, స్ర్ే! ఉదయొం జోషీమట్ లలనే సటననాదరకటలు చేసి ఉనానొం
కనుక, బదర్ీనార్టయణుని దరవనమనాన చేస్ుకుొందామని స్ొంకలిపొంచుకుని
దేవటలయానికత చేరుకునానొం. మర్ో నిరుతాాహొం. దరవనానికత వేచియునన
భకుతల శేీణి క స్ ఎకకడో జాడలేనొంత ప డవుగ్ట ఉొందర. దరవనొం చేస్ుకుని
ఎపుపడు బయటపడతామో ఊహిొంచడొం సటదయొంకటలేదు. అయినపపటికీ
అతత గ్టర్చని వొంటబటటాకుని బయలు దేర్చొందర లక్షిమ. మిగతా నలుగురమూ
నదరకత ఇవతల ఒడుున వొంతన పరకకనేఉనన హో టలులల కూరుినానము. పదర
నిముషటలు గడిచిొందో లేదో నా మొబైల్ పెై లక్షిమ స్ొంక్షిపత స్ొందేశ్ొం. "అతత గ్టరు
నిలబడలేక పో తునానరు. లెైనులలనుొండి నిష్్ేమిొంచాొం. మీర్కకడునానరు?"
ఈ స్ొందేశ్ొం చూస్ూ
త ొండగ్టనే వొంతనపెై నడుస్ూ
త హో టలు కతటక
ి ీలలొంచి వటరు
157

కనబడాురు కూడా. ఇక ఆ పరయతాననికత కూడా తాతాకలికొంగ్ట స్ాసిత పలికటొం.
జయలక్షిమకత తక్షణమయ విశటీొంతి అవస్రమయిొందర. వొంటనే ఆొంధారశ్ీమొంలల
మా ఇదద ర్చకీ ఒక గదర తీస్ుకుని అకకడ చేర్చపో యాొం. మిగతా వటరు నిగొం గ్స్ా
హయస్ుకు వళాీరు. అొందర్చకీ

మధాయహన భోజనొం మాతరొం ఆొంధారశ్ీమొంలలనే.

భోజనాొంతరొం క ొంచొంసేపు విశ్ీమిొంచిన పిదప ఆొంధారశ్ీమొం

మయనజ
ే ర్ శ్రీ

కృష్ీ మూర్చత (ఫో ను నొంబరు 09319170256) గ్టర్చ దాార్ట దేవటలయొంలల
పరతయే క దరవనాల వివర్టలు సేకర్చొంచి తిర్చగ్చ దేవటలయ పటరొంగణానికత వళాీను.
సటయొంతరొం గొం 4 నుొండి ర్టతిర 10 గొంటలవరకు గొంటక కటి చొపుపన
మొతత ొం ఆరు పరతేయక హారతి కటరయకీమాలు, ఆయా స్మయాలలల పరతేయక
దరవనాలు ఉనానయి. వటటి వివర్టలు –
(1)

కరూపరహారతి

రు. 211

(2)

చాొందీ హారతి

రు. 421

(3)

స్ారీ హారతి

రు. 491

(4)

అషోా తత రహారతి

రు. 521

(5)

విష్ు
ీ స్హస్రనామహారతి

రు. 561

(6)

విష్ు
ీ స్హస్రనామపటర్టయణ హారతి

రు . 701

(7)

శటయమగ్ీతగ్ోవిొందహారతి

రు. 1401

ఈ రుస్ుములనీన ఒక జొంటకు వర్చతసత టయి. వీటనినటికీ ర్చజర్ేాష్న్
సౌకరయొం ఉననొందువలల నేను వళిీన స్మయానికత స్ారీహారతికత మాతరమయ
మూడు

టికటట
ల

అయిపో యాయి.

మినహా

మిగతా

అనీన

మరునాటికత

కూడా

మయము స్ర్చగ్ా ట మూడు జొంటలమయ కదా!
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బుక్
మర్చ

బదర్ీనాధ్ుని అనుగీహొంకటక మర్ేమిటి? వొంటనే రుస్ుము చలిల ొంచి మూడు
టికటట
ల తీస్ుకునానను.
‘మానవ’ గాీమ ప్రోటన
ఈ స్మయొంలల మావటళుీ ఒక గ్ైడు సటయొంతయ బదర్ీకత మూడు
కతలలమీటరల దూరొంలల నునన

భారతదేశ్ చిటా చివర్చ గ్టీమొం 'మానా'కు

వళిల వచాిరు. తిర్చగ్వ
చ చిిన పిదప వటరు వలల డిొంచిన వివర్టల పరకటరొం, ఈ
గ్టీమానికత ‘మణిభదరపురొం’ అనే పేరు కూడా ఉొందర. ఈ

గ్టీమవటస్ులు

గొంధ్రాజాతికత చొందరనవటరుగ్ట చపుతారు. వీరు ఊలు దార్టలతయ దుస్ుతలు,
స్ుొందరమెన
ై
వస్ుతవులు తయారుచేసత టరు. అకకడికత ముపెైై కతలలమీటరల
దూరొంలల టిబట్ (చైనా) స్ర్చహదుద ఉొందర. కేవలొం భారత స్ర్చహదుద చిటా
చివర్చ గ్టీమొంగ్టనే కటక దీనికత ఇొంకట అనేక పరతేయకతలునానయి.
భారత దేశ్ొంలలని చాలా మారు మూల గ్టీమాలలల గ్ొటాాల దాార్ట
రక్షిత మొంచి నీరు స్రఫర్ట వయవస్థ
ఉొండదు. అలాొంటి గ్టీమాలలల సీత ల
ై ు
సటమాజిక బావుల
ఉతుకోకవడొం,
తారగటానికత

వదద

బటా లు

గృహావస్ర్టలకు,

మొంచి నీరు తచుి

కోవటొం సటధారణ దృశ్యొం. అటటవొంటిదే కటనీ దేశ్ొంలల మర్కకడా కనబడని
మర్ొక

పరతేయకత

ఇకకడ కనబడుతుొందర. అవే

సటమాజిక

ప యియలు

(Community Choolas). ఈ ‘మానా’ గ్టీమొంలల గృహిణులు ఇొంటి నుొంచి
పిొండిని తచుికుని బృొందాలుగ్ట

చేరుక ని కబురుల చపుపకుొంటూ ఈ

ప యియలలల ర్ొటలాలు చేస్ుకోవడొం చూసటతము. అొంటే వీటికత అవస్రమెైన ఇొంధ్నొం
స్మకూరిటొం, వటటిని నిరాహిొంచటొం అనీన స్మిషిాగ్టనే చేసత టరననమాట.
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మారుమూల స్ర్చహదుద గ్టీమమయినొందున

పరకృతి సిదధమన
ెై

ర్టమణీయతతయ పటటట స్హజొంగ్ట పరజల సటొంపరదాయిక గ్టీమీణ జీవనానిన
ఊహిసత టము. అొందుకు భననొంగ్ట దేశ్ొంలలని మిగతా పర్టయటక స్థ లాల
మాదరర్గ్
చ టనే ఇకకడ కూడా సటథనికులు తమ సటొంపరదాయ వృతు
త లకొంటే
పర్టయటకుల అవస్ర్టలకు అనువైన వటయపటర్టలపెన
ై ే అధరకొంగ్ట ఆధారపడడొం
చూసటతము.
వేదవటయస్ుడు మహాభారత రచన చేసన
ి స్థ లొం వటయస్గుహను ఇకకడ
చూడవచుి.

వటయస్మహర్చే చపుతుొండగ్ట మహాభారతానిన లిఖిొంచిన

విఘననశ్ారుని

యొకక’ గణేశ్ గుహ’ కూడా ఇకకడ ఉొందర. పటొండవుల

స్ార్టార్ోహణ మొదలెైొందర కూడా ఇకకడే. అకకడ 'భీమ్ పూల్' గ్ట పిలువబడే
ఒక సేతువును చూసటతము. నిజానికత ఇదర మామూలు వొంతనవలె కనబడదు.
అదర ఒక క ొండ.
పటొండవుల స్ార్టార్ోహణ మారా ొంలల పరవళుీ తొకుకతూ ఉధ్ృతొంగ్ట
పరవహిస్త ునన

స్రస్ాతి

నదరని

దాటటానికత

దయరపదర

శ్ీమ

పడుతుొండగ్ట ఆమె సౌకరయొంకోస్ొం
భీముడు ఒక క ొండను ఆ నదరకత
అడు ొంగ్ట పడేశటడట. అకకడికత మర్ో
ర్ొండు కతలలమీటరల దూరొంలల దయరపదర పరమపదరొంచిన స్థ లొం ఉొందర. అకకడే
దయరపదర విగీహొం, ఆలయొం ఉనానయి. అకకడ నుొంచి పటొండవులు స్ార్టార్ోహణ
పరాొంలల ఒకకర్ొకకరుగ్ట పరమపదరొంచిన పరదేశటలు వరుస్గ్ట వసటతయి.
అవనీన కూడా చూడవలసిన స్థ లాలే అయినపపటికీ స్మయాభావొం వలన
మా వటళుీ పరయటనను ఆ గ్టీమొం తయనే ముగ్చొంచారు.
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ఆ క ొండపెై నుొండి దయరపదర స్ులభొంగ్ట నదరని దాటి వళీగ్ట, భీముడు
వేసన
ి
ఆ క ొండ కతీొందరకత అదృశ్యమెన
ై స్రస్ాతీ నదర మాతరొం అకకడనుొండి
అొంతర్టాహినిగ్ట పరవహిొంచడొం పటరరొంబిొంచిొందరట. ఆ కటరణొంగ్టనే, అలహాబాద్
లలని తిరవణ
ే ి స్ొంగమొం (పరయాగ) లల గ్టని ఆ నదర స్ొంగమిొంచే మర్ే ఇతర
పరయాగలలల కటని ఈ నదర నీటిని మనొం చూడలేము. శ్రతాకటలొం బదర్ీ
చుటటాపరకకల

పటరొంతాలనీన

మొంచుతయ

కపపబడినపుపడు

ఉతత ర్టఖొండ్

పరభుతామయ ఈ గ్టీమ పరజలకు ‘చోపా ట’లల ఆశ్ీయొం కలిపస్ుతొందట. ఇకకడునన
వటర్చలల క ొందర్చకత చొపటాలల స్ాొంత ఆస్ుతలు కూడా ఉొంటాయట.

బదరీనవరాయణ దరశనిం
బహూని సింతి తీరాథని దివి భూమౌ రసాతలే
బదరీ సదృశిం తీరథిం న భూతిం భవిషోతి
(స్కొంద పుర్టణొం)

వటరు

‘మానా’

నుొంచి

తిర్చగ్చ

వచేిటపపటిక,త

దేవటలయొంలల ఉొండవలసిన స్మయొం, స్థ లొం

దరవనానికత

తలియజేశటను. అొందరొం

అయిదు గొంటలకలాల ఆలయానికత చేరుకోగ్ట నిష్్ేమణ మారా ొం దాార్ట
మముమలను లలనికత అనుమతిొంచారు. అపపటికత ‘చాొందీ’ హారతి ఇొంకట
జరుగుతూ ఉొందర. క దరద సేపు వేచిఉనానక గర్టభలయొంలలకత పరవశి
ే ొంచాొం. అలా
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పరతి దరవనానికత పటతిక నుొంచి ముపెైై జొంటలకు మాతరమయ పరవేశ్ొం పర్చమితొం.
ఆ పర్చమితిలలనే టికటట
ల కూడా ఇవాడొం జరుగుతుొందర. ఆ కీమొంలల అొందరొం
సటామివటర్చ స్నినధరలల ఆసీనులమయాయొం.
విధరనిరాహణలల నునన అరికులు ముొందుగ్ట అకకడ ఉపసిథతమెై
ఉనన అనిన జొంటల నామములు గ్ోతరములు అొందర్చకత వినబడే లాగున
చదరవటరు. ఆ తరువటత అరిన జర్చగ్చొందర. చివరగ్ట హారతి, ఆపెై మొంతర
పుష్పొంతయ దరవనొం ముగ్చసిొందర. ఈ సటామికత తులసి మాలలు అతయొంత
పీరతికరొం. అకకడ లభొంచే ఈ మాలలు కూడా ఎొంతయ పర్చమళ భర్చతొంగ్ట
ఉొంటాయి.
నార్టయణ

కలాపొంతకొంలల విష్ు
ీ మూర్చతయునన యోగముదేర శ్రీ బదర్ీ
విగీహమని క్షేతర పుర్టణొంలల చపపబడిొందర.

శ్రీ మహా విష్ు
ీ వు

దశటవతార్టలలల తొమిమదవదయిన బుదాధవతారొంలల గ్ౌతమ బుదుధడు కూడా
ఇదే ముదరలల ఉొంటాడు కనుక, బౌదధ మతస్ుథలు ఈ సటామిని బదీవి
ర శటల్ అని
పిలుసటతరు. కటనీ బౌదధ మతొంలల విగీహార్టధ్నకు యోగయత లేదు. బుదుధడు
విష్ు
ీ మూర్చత దశటవతార్టలలల

ఒకటని కూడా అస్లు వటరు విశ్ాసిొంచరు.

అొందుచేత బౌదేదతరులెైన హిొందువులు చేసే ఈ విధ్మయిన అనవస్ర
పరచారొంలల ఏమొంత ఇొంపు తయచదు.
శ్రీమనానర్టయణుడు యోగముదరలల పీఠొంపెై అసీనమెైఉనన విగీహొం
చాలా ఆకరే ణయ
ీ ొంగ్ట ఉొంటటొందని చపపగ్ట వినటొం, గీొంధాలలల చదవగ్టను
తలుస్ుకోవటొం తపిపతే,

విగీహొం

చినన

పర్చమాణొంలల

ఉొండటొంతయను,

ముఖయొంగ్ట తులసి, ఇతర భార్ీ పుష్ప మాలలతయ అలొంకరణ పూర్చతగ్ట
ముొంచేయటొంతయనూ

సటామి

రూపొం

అస్లేమీ

పరస్ుైటొం

కటలేదు.

అొందుచేత స్ాయొంగ్ట చూసి తర్చొంచే భాగయొం కలుగలేదు. అయితే గర్టభలయొం
చుటూ
ా
పటరకటర పటరొంగణొంలల నలక లపబడిన వివిధ్ దేవతా మూరుతల
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విగీహాలలల పరస్ననమెన
ై వదనొంతయ ధాయనముదరలల నునన బదర్ీ నార్టయణుని
మూర్చత దరవనొం ఎొంతయ స్ొంతృపిత ని ఆనొందానిన కలిగ్చొంచిొందర. ఆ పరకకనే
లక్షమమదేవి ఆలయొం ఉననదర. నా శ్రీమతి అపపటికపుపడు ఒక చర తపిపొంచి
కుొంకుమారినతయ

అమమవటర్చకత

స్మర్చపొంచిొందర.

మర్చక ొంతసేపు

ఆ

పటరొంగణొంలలనే గడిపి బయటకువచిి ఆలయొం నేపధ్యొంలల క నిన గూ
ీ పు
ఫో టోలు దరగ్టొం.

బదర్ీనాధ్ుని ఆలయొం వనుక నీలకొంఠ పరాతొం ఉొందర. ఆ పరాతొం
నుొండి వేడినీరు నిరొంతరమూ పరవహిస్త ూ మూలవిర్టటటా కతీొందనుొంచి
ఎడమవప
ై ుగ్ట వచిి దేవటలయానికత
అలకనొందలల కలుస్ుతొందర. ఈ

ఎదురుగ్ట దరగువలల పరవహిస్త ునన

నీటిక,త సీత ై పురుష్ులకు వేర్ేారుగ్ట ర్ొండు

కుొండాలు నిర్చమొంచి వటటిలల ఎలల పపడూ ఒకే మటా ొంలల నిలువ ఉొండే
విధ్ొంగ్టనూ

మిగతా నీరు క ొంత కుళాయిలలలకత మిగతాదర నదరలల కలిసే

విధ్ొంగ్టనూ ఏర్టపటట చేయబడి ఉొందర. ఈ కుొండాలలలను, కుళాయిల వదద ,
భకుతలు, వటర్చవటర్చ ఆస్కతతని, అవకటశటనిన బటిా సటననమాచర్చసత టరు. పిొండ
పరదాన కటరయకీమాలు చేసవ
ే టర్చకత ఇొందులలసటననొం తపపనిస్ర్చ. ఆ ర్ీతాయ
మరునాడు నేను పూర్చత సటననొం చేయవలసి ఉననపపటిక,ీ మయమిదద రమూ
కుళాయిలవదద మారున సటననొం చేసటము. నదరనిదాటి
అకకడ దుకటణాలను

ఇవతలకు

వచిి

దర్చవస్ూ
త
మార్టానికత ఇరువప
ై ులా ఉనన సటధ్ువులు
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బిక్షకులకు

దానాలు చేస్త ూ మర్చక ొంత సేపు ఆ పర్చస్ర్టలలల

గడిపి

ఫలహార్టలు తీస్ుకుని ఎవర్చ బస్లకు వటరు చేరుకునానొం.
ఆ మరునాడు నేను చేయవలసిన కటరయకీమాల నిరాహణ కోస్ొం
క్షేతర పుర్ోహితులు శ్రీ లవకుమార్ జాానీ (ఫో ను నొంబరు: 09634438417)
గ్టర్చని స్ొంపరదరొంచగ్ట, వటరు మా బస్కువచిి కటరయకీమానికత స్ొంబొంధరొంచిన
వివర్టలు తలిపి ననున మరునాడు ఉదయొం 9 గొంటలకు దేవటలయొం పరకకనే
అలకనొంద నదర ఘ్టాాల వదద కు ర్టవలసినదరగ్ట కోర్టరు. మొతత ొం కటరయకీమానికత
స్ుమారు ర్ొండు గొంటల స్మయొం పటా వచిని తలిపటరు. అలా ఆ ర్ోజు,
నిరాహిొంపవలసిన ముఖయమెన
ై కటరయకీమపరొంగ్ట అస్ొంపూర్చతగ్ట ముగ్చసిొందర.
కతీతొం ర్ోజు కటరయకీమాలనీన

అనుకునన

విధ్ొంగ్ట

పూర్చత

ఉొండినటల యితే, నిరీయిొంచబడిన కటరయకీమొం పరకటరొం అొందరొం
ఉదయమయ బయలుదేర్చ గ్ోవిొందఘ్ాట్ చేరుక ని వటహనానిన అకకడ
చేయిొంచి

ఈ ర్ోజు
విడిదర

పుష్పవనలలయ (Valley of Flowers) వళీటానికత గ్టను

సటయొంతరొం లలపు ఏ ర్ొండు మూడు గొంటలకో
చేరుకోవటలి.

అయి

పుష్పవన లలయకు వళీటానికత

గ్టొంఘియ
ర ా, అనే గ్టీమానికత
ఈ గ్టొంఘిరయా ‘పీఠసటథనొం’

(Base Camp). మరునాడు అకకడనుొండే పుష్పవనానికత వళాీలి. ఈ
గ్టొంఘియ
ర ా,

గ్ోవిొందఘ్ాటట నుొండి 14 కతలలమీటరల దూరొంలల ఉొందర.

అకకడినుొండి పుష్పవనొం 6 కతలలమీటరుల. అొందుచేత నా కటరయకీమొం పూర్చత
అయిన తరువటత బయలుదేర్చతే స్మయొం చాలకపో వచుి. పెగ్
ై ట బదర్ీ
గ్ోవిొందఘ్ాటటల మధ్య గ్ేటట సిస్ాొం (One way traffic) అమలలల ఉొంటటొందర.
ఉదయొం 8 గొంటలలలపు, పదర పననొండు గొంటలమధ్య, తిర్చగ్చ మధాయహనొం
ర్ొండు గొంటల తరువటత మాతరమయ బదర్ీ నుొండి బయటకు వళళీ అవకటశ్ొం
ఉొందర. అొందువలల ఏ కటరణొం చేతనన
ై ా నా కటరయకీమొం ఆలస్యమెై అొందరొం
164

పననొండు గొంటలలలపు బయలుదేరలేకప తే స్మయ పటలనపరొంగ్ట తరువటత
యాతరకు భొంగొం వటటిలేల అవకటశ్ొం ఉొందర. అొందుచేత, నా వరకు ఆ పరయటన
నుొంచి విరమిొంచుకోవడానికత సిదధపడాును. ఆ పరకటరొం నేను మర్ో ర్ొండు
ర్ోజులు

బదర్ీలలనే

ఉొండిపో యి,

వటరు

పుష్పవన

లలయ

విహారొం

ముగ్చొంచుకుని గ్టొంఘియ
ర ా నుొంచి తిర్చగ్చ గ్ోవిొంద్ ఘ్ాట్ వచేి స్మయానికత
నేను గ్ోవిొందఘ్ాట్ చేరుక ని వటర్చతయ కలవటలి. అయిష్ా ొంగ్ట నయినా అొందరూ
ఇొందుకు అొంగ్ీకర్చొంచక తపపలేదు.

ఆ విధ్ొంగ్ట వటళుీ ఉదయొం

ఏడు

గొంటలలలపే గ్స్ుాహయస్ు ఖాళీచేసి ఆొంధారశ్ీమానికత వచిి నా శ్రీమతిని కలుపు
కుని గ్ోవిొందఘ్ాటటకు వళిీపో యారు. క దరదసప
ే టి తరువటత నేనునూన

నా

కటరయకీమ నిమితత ొం అలకనొందా ఘ్టాాలకు వళాీను.
ఈ కటరయకీమొం జర్చగ్ే పరదేశ్ొం నుననటి బొండలు పరచబడి చాలా
పర్చశుభరొంగ్ట

ఉొందర.

ఉష్ీ నీటి

కుొండొంలల

సటననమాచర్చొంచిన

వొంటనే

కటరయకీమొం మొదలెైొందర. నదర ఒడుున ముొందుగ్ట శ్రీ లక్షిమనార్టయణుని పూజ
చేయిొంచారు. అకకడే మర్ొక చోట బరహమకపటల

శిల ఉొందర. అకకడ పిొండ

పరదాన కీతువు చేయిొంచారు. పిొండాలను ఆ శిలకు తాకతొంచి తదనొంతరొం
అలకనొందలల నిమజు నొం చేయటొంతయ ఆ కీతువు స్ొంపనన మయిొందర. ఈ
మొతత ొం కటరయకీమమొంతా 11 గొంటలలలపే

పూరత యిొందర. ఆొంధారశ్ీమానికత

తిర్చగ్చ వచిి మావటళీ సిథతి ఏమిటో తలుస్ుకుొందామని డవ
ై రుకు ఫో ను
చేసటను. వటర్చని గ్ోవిొందఘ్ాటటలల దరొంచేసి గొం. 8.45 ని.లకే తాను తిర్చగ్చ
బదర్ీకత వచిినటట
ల గ్ట తలిపటడు. నాలల పునర్టలలచన మొదలెైొందర. గ్ోవిొంద్
ఘ్ాట్ వళీటానికత గొంట సేపు కూడా పటా లేదనన మాట. గ్ేటట మూసే లలపు
బయటపడి 12 గొంటలకలాల అకకడకు చేరుకోగలిగ్టనా, వొంటనే గుఱ్ఱ మో,
పలల కతనో మాటాలడుకుని, ఎలాగూ అకకడ సటయొంతరొం ఏడు గొంటలవరకూ
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వలుతురు ఉొంటటొందర

కనుక

చకటిపడే లలపు ఒొంటర్చగ్ట గ్టొంఘియ
ర ా

చేరుకోలేనా అని ఆలలచిొంచాను. ఇదే విష్యొం డవ
ై రును

అడగగ్ట

సటనుకూలొంగ్ట స్పొందరొంచాడు. గదర ఖాళీ చేసి పరయాణానికత సిదధమయిేయస్ర్చకత
వటహనొం ర్టనే వచిిొందర. వొంటనే బయలుదేర్చ గ్ోవిొందఘ్ాట్ చేరుకునానను.
నేను ఈ విధ్ొంగ్ట నిరీ యొం మారుికుననటటా వటర్చకత తలియచేయటానికత సెల్
ఫో న్ లు పని చేసగ్ట?
ేత

BSNL వార్ నిరాాకిం
పర్టయవరణ పర్చరక్షణ విధానొంలల భాగొంగ్ట భారత పరభుతాొం, పరాత
అటవీ పటరొంతాలలల విస్ృతొంగ్ట విదుయదయసటకొంత ధార్చమక తరొంగ్టలను అధరక
సటథయిలల విస్ర్చుొంచే సెల్ ఫో న్ టవరల నిర్టమణానిన, నిరాహణను నియొంతిరస్త ుొందర.
తదనుగుణొంగ్ట Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) దాార్ట
సెల్ ఫో న్ సేవలు

నిరాహిొంచడానికత పరభుతారొంగ స్ొంస్థ అయిన ‘భారత్

స్ొంచార్ నిగొం లిమిటలడ్’ (BSNL)కు పూర్చత సటథయిలలనూ, మిగ్టతా పరయివేటట
స్ొంస్థ లకు
యాతార

పర్చమితొంగ్టనూ

అనుమతినిస్ుతొందర. ఈ కటరణొంగ్ట పరముఖ

స్థ లాలెన
ై యమునోతి,ర గొంగ్ోతిర, కేదార్, బదర్ీలతయపటటట, శ్రీనగర్,

గ్ౌర్చకుొండ్, గ్ోపేశ్ార్, చమోలి, జోషిమట్ వొంటి పటా ణాలలల BSNLతయ పటటట
ఎయిర్ టలల్, ఐడియా, డో కోమో, వోడాఫో న్

వొంటి కొంపెనీల సేవలు

ప ొందగలిగ్చనపపటిక,ీ ఆ తరొంగ్టలు పరస్ర్చొంచే పర్చధర ఆయా పటా ణ పటరొంతాలకే
పర్చమితమెై ఉొంటాయి. అొందువలల నిరొంతరొంగ్ట ఈ సౌకరయొం

ప ొందాలొంటే

BSNL కనక్షన్ తపపనిస్ర్చ. నాలుగు స్ొంవతార్టల కతీతొం దక్షిణ కర్టనటకలలని
బొందీపూరులలనూ, వటయువయ తమిళనాడులలని మదుమలెై అడవులలలనూ
పరయటన చేస్త ుననపుపడు ఎదుర్న
ై
అనుభవొం నేపధ్యొంలల,
ఏర్టపటల లల భాగొంగ్ట

ఈ యాతర

మా బృొందొంలల ఎవర్చవదాద ఈ BSNL కనక్షను
166

లేకపో వడొంతయ ముొందు జాగీతతగ్ట, అదనొంగ్ట Cell One (BSNL) కనక్షను
తీస్ుకునానను. అొంతటితయ ఊరుకునాననా? ఎవర్వర్త
ై ే నాకు ఫో న్ చేసే
అవకటశ్ొం ఉొందో , వటరొందర్చకీ స్గరాొంగ్ట ఈ నొంబరు, చాటిొంపు సటథయిలల
ఇచాిను. అయితే ‘తాళొం వేసితిని, గ్ొళ్ీొం మర్చచితిని’ అనే సటమెత లాగ
BSNL వటరు కనక్షనత
ై ే ఇచాిరు కటనీ, వేర్ే ర్టషటారలలల ముఖయొంగ్ట
హిమాలయా పరాత పటరొంతాలలల వినియోగ్టరధమెై ఈ కనక్షను పరతేయకొంగ్ట
తీస్ుకుొంటటననటట
ల దరఖాస్ుతలల స్పష్ా ొంగ్ట
మౌఖికొంగ్ట తలియజేసన
ి పపటికీ

పేర్ొకనటమయ కటక సిబబొందరకత

ర్టష్ా ొంర బయట కూడా పనిచేసే ర్ోమిొంగ్

సౌకరయొం మాతరొం కలిపొంచలేదు. ఇదర నాకు తలియదు. ఆ ఫో నుకు తలుస్ు
కదా! ఫలితొంగ్ట మయము పరయాణిొంచిన ‘దుర్ోొంతయ’ ఎక్ా పెరస్
జిలాల దాటిొందో

లేదో

ఇదర

మూగపో యిొందర.

కనకతావిటీ

ఆదరలాబాదు
స్మసేయమో

ననుకునానను. అయినా మిగతా ఏ స్ర్ీాస్ులల లేని ఈ స్మస్య అొందునా
BSNLకు చొందరన దీనల ో ఏమిటో మొదటోల అరధ ొం కటలేదు. డిలీలలల దరగ్న
చ
తరువటత వేర్ే నొంబరల కు ఫో ను చేసన
ి వటరు ఈ ఫో నుకేమయిొందర అని
అడుగుతుొంటేగ్టని అస్లు విష్యొం బో ధ్పడలేదు.
హైదర్టబాదులల

BSNL

కస్ా మర్

కేర్

ఇక అపపటి నుొంచ

వటర్చతయ ఇతర

ఫో నల నుొండి

మాటాలడటానికత పరయతినస్ూ
త నే ఉనానను. అొందుకు స్ొంబొంధరొంచిన స్రయిన
వయకతత దక ర్చకత
త న
ే ా? స్ర్ే!

పవితరమన
ెై మనస్ుతయ పరశటొంతొంగ్ట చేయవలసిన

యాతరలల దీని గుర్చొంచే ఆలలచిస్ూ
త
మనస్ు పటడుచేస్ుకోవటొం ఎొందుకులే
అని అపపటికత ఊరుకునానను.
ఆ మరునాడు హర్చదాార్ నుొండి గ్ౌర్చకుొండ్ వళళీమారా ొంలల శ్రీనగర్
పటా ణొం స్మీపిస్త ుొండగ్ట పరతి

కతలలమీటరుకు ఒక పదర చొపుపన

దార్చ

ప డవునా ఒక సినీ తార ఫో టోతయ ‘BSNL Connecting India’ అనే
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నినాదొంతయ పరచార

హో ర్చుొంగులు అటా హాస్ొంగ్ట కనిపిొంచాయి. ఆ ఫో ను

పుణయమా అని అపపటివరకూ స్లక్షణొంగ్ట ఉనన నేను ఉననటటాొండి దేశ్ొంతయ
డిస్కనక్ా (Disconnect) అయిపో యిన నేపధ్యొంలల ఆ బో రుులు చూస్ుతొంటే
ఆవేశ్ొం పెలల ుబకగ్ట ఆగీహొం కటా లు తొంచుకుొందర. శ్రీనగర్ పటా ణొంలల ఆ స్ొంస్థ
కటర్టయలయొం వదద ఆగ్చ, లక్షిమని వొంటబటటాకుని వటర్చ స్హాయొం అర్చధొంచాను.
నాకు కలిగ్చన అసౌకర్టయనిన స్హృదయొంతయ గీహిొంచినవటర్ైనపపటికీ పర్చషటకరొం
వటర్చ పర్చధరలల లేనొందున హైదర్టబాదులల స్ొంబధరొంచిన కటరయసటథనొం వటర్చతయ
వటర్చ ఫో నుల నుొంచే ననున మాటాలడిొంచారు. అయినా ఫలితొం శూనయొం. నా
స్మస్యను తీరిలేదు స్ర్చకదా కనీస్ొం

సౌమయమెన
ై స్మాధానొం కూడా

కరువైొందర. ఒక వినియోగదారుని స్మస్యని సటనుభూతితయ అరధ ొం చేస్ుకుని,
ఎొంతయ ఔదారయొం చూపవలసిన ఒకటనొక అసటధారణ స్ొందరభొంలల

నేను

చవిచూసిన ఉదాసీనత వటర్చ బాధ్యతా ర్టహితాయనికత పర్టకటష్ా .
BSNL ఆొంగల అక్షర్టలకు విస్త ృత స్మాస్ొంగ్ట (Best Spoken
National Language’ -బస్ా సో పకన్ నేష్నల్ లాొంగ్ేాజ్) ‘అతుయతత మొంగ్ట
మాటాలడబడే జాతీయ భాష్' అని అరధ ొం వచేిటటాగ్ట (Tag Line) పరచారొంలల
ఆర్టభటొంగ్ట పేర్ొకొంటారు. అలాొంటి స్ొంస్థ లల పనిచేసే అొందరూ కటకపో యినా
నా విష్యొంలల తారస్పడిన ఆ ఒకర్చదదర్చ అనాగర్చకతకు, స్ొంసటకరహీనతకు
స్ర్చతూగ్ే తతత ేొం, లౌకయమూ లేని నా దురబలతాానికత, భాషటదయరబలాయనికత,
అటిావటర్చతయ

వయవహర్చొంచవలసివచిిన

దయర్టభగయ

సిథతికీ,

ననుననేనే

నిొందరొంచుకునానను. ఇటటవొంటి అనుభవొం అొంతకు ముొందు ఇొంకవర్చకైనా
కలిగ్చ ఉొండవచుి,

అొందర్చకీ

కలిగ్చ

యుొండకపో నూవచుి.

ఒకవేళ ఈ

అనుభవొం కలిగ్చన వటర్వర్ైనా ఆ స్ొందర్టభనిన, స్ొంబొంధరొంచిన పెై సటథయివటర్చ
దృషిాకత తీస్ుకువళిల యుొండినటల యితే నా విష్యొంలల అదర పునర్టవృతమెై
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ఉొండేదర కటదేమో? నాకయితే కలిగ్చొందర కదా! ఈ తరువటత నయినా మర్ొక
వినియోగదారునికత

ఇలాొంటి

పర్చసథ తి
ి
ఎదురుకటకుొండా ఉొండాలొంటే నేనే

ఏదయినా చేయటొం నా కరత వయొంగ్టను, బాధ్యతగ్టను
తిర్చగ్చ వచాిక నా ఫో న్ కనక్షన్

గుర్చతొంచి, హైదర్టబాద్

ఉనన ఆ స్ొంస్థ దక్షిణ మొండలొం పర్చధర

అతుయననత అధరకటర్చ అయిన జనరల్ మయనజ
ే రు శ్రీ స్తయనార్టయణగ్టర్చని కలిసి
వటర్చదృషిాకత ఈ విష్యొం వటరతపూరాకొంగ్ట తీస్ుకువళాలను. నేను వటర్చనుొంచి ఏ
విచారమూ, సటనుభూతీ ఆశిొంచి వళీలేదు. నిజానికత అవేవీ నాకు జర్చగ్చన
అసౌకర్టయనిన పర్చహర్చొంచ జాలినవి కూడా కటవు. ఏదో ఒక ఫిర్టయదు పో స్ుాలల
పడేసో

మెయిలుచేసో

ఊరుక వచుి. తతిభననొంగ్ట

వటర్చని స్ాయొంగ్ట

కలవటొంలల నా ఉదేదశటనిన స్పష్ా ొం చేసటను.
అయినపపటిక,ీ అస్లు విష్యొంలలని గహనానిన వటరు ఏ మాతరొం
గీహిొంచినటట
ల నాకు అనిపిొంచలేదు. వటర్చ అధరకటర పర్చధల
ర ల ఋజువరత నను,
విధర

నిరాహణలల

ఖచిితతాానిన పటటిొంచటానికత ఉనన

అవర్ోధాలు,

పర్చమితులు ఏమిటో నాకు తలియదు. కటని, జర్చగ్న
చ దానికత బాధ్ుయలను
గుర్చతొంచి వటర్చపెై తగు చరయ తీస్ుకోవడానికత గ్టని,

వినియోగదారుల పటల

సిబబొందర వయవహర్చొంచ వలసిన తీరు, వటర్చతయ స్ొంబొంధాలను మెరుగుపర్చచే
దరశ్గ్ట

గ్ైక నదగ్చన

వటరు

ఏ

తక్షణ, దీరఘకటలిక

విధ్మెైన

ఆస్కతత,

శ్ీదధ

చరయల ఆవశ్యకత గుర్చొంచి గ్టని,
కనబరచకపో వటొం

వటర్చతయ

నా

స్మావేశ్ొం మిగ్చలిిన నిరుతాాహొం.
ఏ యాతరలల నాకు అవస్రమయిన ర్ోమిొంగ్ సౌకరయొం కలిపొంచలేదో ,
ఆ యాతర పూర్చత అయిన స్ర్చగ్ా ట పదరర్ోజులకు, అదర కూడా, అదే విష్యొంపెై
ఫిర్టయదుతయ వటర్చ జనరల్ మయనేజరుగ్టర్చ స్మక్షొంలల నునన స్మయొంలలనే ఆ
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సౌకరయొం, కలిపొంపబడినటట
ల నా ఫో నుపెై స్ొందేశ్ొం ర్టవటొం క స్మెరుపు.
అపుడు నాకు ఆ సౌకరయొం కటదు కదా అస్లు ఆ కనక్షనే అవస్రొం లేదు.
అొందుచేత నా ఈ అనుభవటనిన గీహిొంచిన వటర్వర్న
ై ా ఇటటవొంటి
యాతరలు తలపెటా న
ి పుపడు ఒకవేళ BSNL కనక్షను అపపటికే ఉనాన లేదా
ఇొందుకోస్ొం పరతేయకొంగ్ట తీస్ుకునాన ర్ోమిొంగ్ సౌకరయొం కలిపొంచబడిొందో

లేదో

ముొందే నిర్టధర్చొంచుకుని బయలు దేరటొం మొంచిదర. అలాగ్ే, యాతరలల ఫో న్ కు
స్ొంబొంధరొంచి ఏమెైనా స్మస్యలు ఏరపడితే ఎవర్చని స్ొంపరదరొంచాలల వటర్చ పేరల ు,
హో దా, ఫో న్ నొంబరుల దగా ర ఉొంచుకోవటొం మొంచిదర.
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విహార యాతర
గాింఘ్ిుయా ప్రయాణిం
సికుక మత గురు పరొంపరలల పదవవటడన
ై శ్రీ గురుగ్ోవిొంద్ సిొంగ్
హేమకుొండ్ అనే పరదేశ్ొంలల తపస్ుా చేసటడని విశటాస్ొం. ఏడు శిఖర్టల
మధ్యస్థ మెై ఉనన ఈ హేమకుొండ్ ఒక స్ుొందరమెన
ై స్రస్ుా.

దాని పరకకనే

నక్షతారకటరొంలల అొందమెన
ై గురుదాార్ట ఉొందర. ఇదర సికుక మతస్ుథలకు ఎొంతయ
పవితరమన
ెై
పరసద
ి ధ
లక్షమణుడిని

యాతారస్థ లొం. శ్రీర్టమచొందురని అనుొంగు సో దరుడైన

సటధారణొంగ్ట శ్రీర్టమపర్చవటరొంలల మాతరమయ

చూసటతము.

అటటవొంటిదర ఈ హేమకుొండులల లక్షమణుడు తపస్ుా చేసటడని పుర్టణాలలల
(మారకొండేయ) చపపబడియుొండటొం చేత, ఇకకడ లక్షమణునికత పరతేయకొంగ్ట
ఆలయొం ఉొందర. ఇదర గురుదాార్టకు

అభముఖొంగ్ట హేమకుొండ్ స్రస్ుాకు

మర్ో వైపున ఉొందర. ఆదరలాబాదు జిలాల సిరూపర్ లలనూ,
(మధ్యపరదేశ్) లలనూ
హిమాలయాలలలని

ఖజరహో

లక్షమణుడికత ఆలయాలు ఉననటట
ల గ్ట తలుస్ుతననదర)
స్ాచిమెైన

నీటి వనరుల స్మీపొంలల మాతరమయ
ఉొండే అరుదైన, అతి స్ుొందరమూ
పర్చమళ

భర్చతమూ

బరహమకమలాలు’
దరవనమిసటతయి.

అయిన

ఇకకడ కూడా
ఈ

పుషటపలు

స్ొంవతారొంలల ఒకసటర్చ అదర కూడా ర్టతిరపూట మాతరమయ

వికసిసత టయి.

అొందుకని దీనిని ర్ేర్టణి (Night Queen) అని కూడా పేర్ొకొంటారు.
ఇొంత పరసద
ి ధ మెైన ఈ హేమకుొండుకు గ్టొంఘియ
ర ా అనే

గ్టీమొం

పీఠసటథనొం (Base Camp). ఇకకడ నుొంచి ఉతత ర వటయవయొంగ్ట ఐదు కతలల
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మీటరల దూరొంలల పరపొంచ పరసద
ి ద మయిన స్హజ పుష్పవన లలయ ఉొంటే
ఉతత ర ఈశటనయొంగ్ట ఐదు కతలలమీటరల దూరొంలల హేమకుొండ్ సటహబ్ ఉొందర.
'వటహేగురూ' ‘స్తేయనాొం' అనే గురునామస్మరణతయ పరతినితయొం వేలాదరమొందర
సికుక వృదుధలు, యువతీయువకులు, బాలబాలికలు బృొందాలుగ్ట గ్టొంఘియ
ర ా
మీదుగ్ట హేమకుొండ్ చేరుకుొంటారు. ఈ గ్టొంఘిరయా

వళీటానికత ‘గ్ోవిొంద

ఘ్ాట్’ ముఖదాారొం. ఆ ర్ీతాయ జోషీమట్-బదర్ీ పరధాన

రహదార్చకత ర్ొండు

కతలలమీటరుల లలపలగ్టనుననఈ గ్ోవిొందఘ్ాట్ పటరముఖయత స్ొంతర్చొంచుకుొందర.
వటహనాలు ఇకకడివరకు మాతరమయ వళతాయి కనుక గ్ౌర్చకుొండులల వలె
ఇకకడనే వటహనాలను వదరలివేయాలి. కేదారులల కొంటే ఇకకడ యాతిరకుల
రదీద ఎకుకవ. తతాకరణొంగ్ట వటహనాల స్ొంఖయ కూడా ఎకుకవే. వీటి విశ్ీమానికత
బహుళ అొంతస్ుతలతయ క నిన వొందల వటహనాలను ఒకేసటర్చ ఇముడుికోగల
విశటలమెన
ై అనేక భవన స్ముదాయాలునానయి. అవి కూడా స్ర్చపో క, బదర్ీ
పరధాన రహదార్చలల స్యితొం కతలలమీటరల మయర ఈ వటహనాలు నిలిచి
యుొంటాయి. వటటి డవ
ై రులకు విశటీొంతిశటలలు ఉనానయి. ఇకకడ కూడా ఒక
గురుదాార్ట ఉొందర.
ఇకకడనుొండి గ్టొంఘిరయా 14 కతలలమీటరుల. కేదార్ నాథ్ కొంటే ఇకకడ
పలల కీల రుస్ుములు చాలా ఎకుకవ. కేదార్ నాథ్ లల ర్ొండు పలల కీలకు 2700
రూపటయలు మాతరమయ చలిల ొంచగ్ట ఇకకడ ఒకక పలల కీకే ఆరువేలు అడిగ్టరు.
ఆ

కటర్చమకులు కూడా తగ్చనొంతమొందర లేరు. పదర నిముషటలకు పెైగ్ట

నిర్ీక్షొంచగ్ట ఒకక మనిషి దక ర్క
చ టడు. బహుశట మిగతా ముగుార్చని స్మకూరుి
కోవటలల ఏమో బయలుదేరటానికత స్మయొం కటవటలనానడు. ఇక గుఱ్ాఱల
అదద బేరొం ఒకతొంత విొంతగ్ట ఉొందర. పరతి గుఱ్ఱ ొం వయకతతకీ ర్ొండు గుఱ్ాఱలుొంటాయి.
మనొం ఇదద రొం ఉొంటే ఎలాగూ ర్ొండు గుఱ్ాఱలు మనమయ మాటాలడుకుొంటాొం.
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కటని ఇపుపడు నా లాగ్ట ఒకకర్ే ఉొంటే? అదద ర్ొండు గుఱ్ాఱలకు చలిల ొంచాలిాొందే.
ఆ విధ్ొంగ్ట నేనొకకడినే ర్ొండు గుఱ్ాఱలకుగ్టను ర్టనూపో నూ మాటాలడుకుని
మొతత ొం రూ. 1800 లు ఆఫీస్ులలనే చలిల ొంచి మధాయహనొం ఒకటిననరకు
గ్ోవిొంద్ ఘ్ాట్ లల బయలుదేర్టను.
ఆ మారా ొంలల పరయాణొం ఆదయొంతొం

అతయొంత పరమాదభర్చతొంగ్ట

తయచిొందర. కేదార్ లల వలెనే ఈ మారా ొంలలనూ ఒక వప
ై ు పరాతొం మర్ో వైపు
లలయలు.

లలయ

అడుగున

అకకడ

మొందాకతనీ

నదర ఉొంటే,

ఇకకడ

లక్షమణగొంగ్ట నదర, ఎతు
త గ్ట పెర్గ్
చ చన వృక్షాలతయ దటా మన
ెై అడవులు. అయితే,
కేదార్ మారా ొంలల బాటకు లలయవప
ై ు అొంచున బలమయిన ఇనుపకమీమలతయ
ఏర్టపటయిన రక్షణ వయవస్థ ఉొందర. ఇకకడ అటటవొంటి ఏర్టపటట ఏదీ లేదు.
పెైగ్ట గుఱ్ాఱలు

ఇరువప
ై ుల పరయాణొంలలనూ లలయవైపే నడుసటతయి.

జొంతువులు తమ ఎదురుగ్ట మర్ో గుఱ్ఱ మో, వయకోత

వస్ుతననపుపడు

ఈ
తల

భాగొం మాతరమయ పరకకకు తిపుపతాయి తపప మిగతా శ్ర్ీరదరశ్ను మారివు.
పటదచారులు ప రపటటటన ఇటట వప
ై ుగ్ట నడిసేత తాము తపుపకుని ఎదురుగ్ట
వచేి గుఱ్ాఱనికత దార్చ ఇచేికీమొంలల బాట అొంచుకు వళిల జార్చపో యిే పరమాదొం
ఉొందర. అొందుకని వటరు పరాతొం వైపునే నడవటలని అడుగడునా హచిర్చక
బో రుులు ఉొంటాయి. మానవుడైతే సటధ్యమెన
ై ొంతవరకు తనకు తగ్చన రక్షణ
తనే తీస్ుకుొంటాడు. మర్చ జొంతువుకు అటటవొంటి విచక్షణ ఉొంటటొందా అని
ఆలలచిసేత భయొంతయ ఒకక సటర్చ ఒళుీ జలదర్చస్త ుొందర. ఈ కటరణొం చేత అవి మర్ీ
అొంచుకు వళిీనపుపడు వటటిపెై నుననవటరు భయొంతయ హాహాకటర్టలు చేసత టరు.
మొదటోల ఒక కతలలమీటరు వరకు నాకూ భయొం కలిగ్చొందర. పెగ్
ై ట బయలుదేర్చన
తరువటత క దరద దూరొంవరకు నా గుఱ్ాఱనిన పటటాకు నడిపన
ి వయకతత అపపటి
వరకు ఖాళీగ్ట వొంటవస్ుతనన

ర్ొండో
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గుఱ్ఱ ొంపెై ఇదద రు సికుకబాలలను

ఎకతకొంచడొంతయ అతను నా గుఱ్ాఱనిన వదలి ఆ

గుఱ్ాఱనిన నడిపిొంచసటగ్టడు.

భయొం వేస్త ుననపపటిక,ీ ఆ బాలలవలె నేను కూడా కేకలు వేయలేను
కదా! అపపటికీ నా వొంతు పరయతనొంగ్ట, అదర మర్ీ అొంచునకు వళుతననటటా
అనిపిొంచినపుపడలాల అపరయతనొంగ్ట చేతిలల ఉనన కళ్ీపు ఎడమ తాడును
శ్కతత మయరకు గుొంజుతూ ఉనానను. సీార్చొంగ్ో. హాయొండిలల తిపిపతే తిరగటానికత
అదేమనాన

కటర్ట, స్ూకటర్ట?

జొంతువే కదా! దానికత జాానొం ఎకకడిద?
ర

అని, భావిొంచిన అస్లు నా జాానమయపటటిదో నమమదరగ్ట బో ధ్పడిొందర.
మనిషికత
ై ే నడిచట
ే పుపడు తన అడుగు ఎకకడ పడుతుొందో
కనబడుతుొందర. కటని చతుషటపద జొంతువుకు తన కటళుీ, ముఖయొంగ్ట వనుక
కటళుీ ఎకకడ పడేదీ కనబడదు కదా! మర్చ అటటవొంటపుపడు అనిన వొందల
జొంతువులు పరతినితయొం పరయాణిొంచేటపుపడు

ఎనినమారుల వటటి కటళుీ

జార్టలి, ఎనిన, వటటిపెై నునన మనుష్ులతయ స్హా లలయలలల పడిపో యి
ఉొండాలి?

ఇనిన

స్ొంవతార్టలలల ఇపపటి వరకు,

మనుష్ులు

నడిపే

వటహనాలు లలయలలల పడాుయిేమోకటనీ, వీటి విష్యొంలల ఒకకటొంటే ఒకకటి
కూడా అలాొంటి స్ొందరభొం లేదొంటే భగవొంతుడు ఆ జొంతువులకు పరసటదరొంచిన
జాానొం కటక మర్ేమనుకోవటలి. మానవుడిని స్ృషిాొంచిన
కదా

ఆ పరమయశ్ారుడే

ఆ మానవుడికత సేవ చేయమని ఆ జొంతువుని కూడా స్ృషిాొంచిొందర.

అలాొంటపుపడు మనిషికత కలిపొంచిన ఆతమరక్షణ జాానానిన ఆ జొంతువులకు
మాతరొం కలిపొంచడా? తన భదరతకు తగ్చన జాగీతత

తనకు తలుస్ునని

గీహిొంచకపో వటమయ నా అజాానమని అపపటికతగ్టని తలుస్ుకోలేక పో యాను.
మనస్ులల

ఎపుపడైతే

ఈ

ఆలలచన

మొదలెైొందో ,

ఇక

భయొం

పటాపొంచలవటమయ కటక, ఆ జొంతువులపెై కరుణతయ కూడిన కృతజా తాభావొం
ఏరపడసటగ్చొందర. నాలల

ఈ భావొం ఏరపడి ఎపుపడయితే సిథరపడిొందో ,
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మిగతా వటర్చకత కూడా మర్చలాొంటి ధైరయమయ కలిగ్చొందో , అలవటటట పడాుర్ో లేక
మర్ే ఇతర కటరణమో వివర్చొంచలేను కటని, వటర్చ హాహాకటర్టలు మాతరొం మర్చ
వినిపిొంచలేదు.
ఇక, పరకృతి అొందాలను కమెర్టలల బొంధరస్త ూనూ సెలయిేళుీ,
జలపటతాల చలన సో యగ్టలను వీడియో తీయటొం దాార్టనూ పరయాణానిన
ఆసటాదరొంచాను. అయిదు కతలలమీటరల తరువటత ‘పూలాన’ అనే స్ుొందరమెైన
గ్టీమొం.అకకడ టీ సేవిొంచటానికత విర్టమొం. మర్ో నాలుగు

కతలలమీటరుల

పో యాక ‘భూయొందర్’ అనే మర్ో స్ుొందరమెైన గ్టీమొం. అకకడా విర్టమొం. ఈ
గ్టీమొం దాటాక అకకడివరకూ మనకు కుడివప
ై ున వస్ూ
త నన లక్షమణగొంగ్ట
నదరని దాటి దూరొంగ్ట పరయాణిస్త ూ ఉొంటాొం. అొందువలల ఇక అదర మనకు
కనబడదు. అయితే అొందుకు పర్టయయొంగ్ట మారా ొం శిలాభూయిష్ా మెై పరయాణొం
దురల భొం అవుతుొందర. పెదద బొండలను దాటటానికత ఒకకకకసటర్చ
స్ాలపొంగ్ట

పెక
ై గ్చర్చ

మునుపటి అొంత

గుఱ్ఱ ొం

దూకుతుొందర. ఊహిొంచటానికే ఒళుీ గగుర్ొపడిచే
కటకపో యినా ఇదర మర్ోరకొం భయొం.

అయితే కతొంద

పడితే ఎకతకన గుఱ్రొంతయ స్హా ఆనవటలు కూడా దక రకుకొండా గలల ొంతైపో వటానికత
పరకకన లలయగ్టని నదరగ్టని లేదుగ్ట! అదర క ొంత

ఉపశ్మనొం. గుఱ్ఱ ొం

అలా ఎగ్చర్చనపుపడు పటటా కోలేపతే అకకడే కతీొంద పడతాొం. మహా అయితే కటలల
చయోయ విరుగుతుొందర, లేదా ఏ బుర్ోీ పగులుతుొందర.

అొంతకు మిొంచిన మర్ో

అపటయానికత అవకటశ్ొం లేదు. కేవలొం కరమఫలొం, భగవొంతుని దయ
(Destiny) తపప జీవితొంలల అతయొంత అరుదుగ్ట ఎదురయిేయ అసటధారణమెన
ై
పూరాపు స్ొందర్టభనిన మినహాయిసేత , ఇటటవొంటి సటధారణ స్ొందర్టభలలల ఆ
మాతరొం పరమాదొం కూడా జరకుకొండా స్ూక్షమ సటథయితయ నిమితత ొం లేకుొండా
స్ూ
థ లసటథయిలల శ్ర్ీర్టనికే సీాయ రక్షణకు అవస్రమెైన నిరీ యొం తీస్ుకునే
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అధరకటరొం ఉొండే విధ్ొంగ్ట మానవ మసిత ష్కొంలలని స్హజ అస్ొంకలిపత పరతీకటర
చరయ అనే ఒక ఉపవయవస్థ (Reflex activity mechanism) ఏర్టపటలై ఉొంటటొందర.
అయితే దీనికీ ఒక మినహాయిొంపు ఉొందర. క నినసటరుల మానవ స్హజమెన
ై
అహొం, సటమానయ వివేకటనిన

అడుుకుని

ఈ అస్ొంకలిపత పరతీకటరచరయ

వయవస్థ ను స్యితొం పని చేయనివాదు. ఆ సిథతిలల పూరాస్ొంకలిపత
ఆతమరక్షణ వయవస్థ (Default Self Defence Mechanism) పెైచేయి తీస్ుకుని
స్హజ అస్ొంకలిపత పరతీకటర వయవస్థ ను నిర్ీారయొం చేస్త ుొందర. తతైలితమయ
నితయ జీవితొంలల మనొం ఎదుర్ొకనే లేదా తరచూ చూసే అనేక పరమాదాలు.
తిర్చగ్చ దీనికత కూడా కరమఫలానేన ఆపటదరొంచవచుి. తపుప కూడా లేదు. కటనీ
ఆ స్మయొంలల తమ ప రపటటటనో, అజాగీతతనో ఎవరూ పర్చగణిొంచరు. జర్చగ్చన
దానికత

మొదటిగ్ట ఎదుటి వటర్చని, అదర గుఱ్ఱ ొం కటవచుి, దానిన నడిపే వయకతత

కటవచుి, వటహనొం విష్యొంలలనయితే
బాధ్ుయలుగ్ట చేసి

దానిన నడిపే అవతల వటళీను,

నిొందరొంచటమయ మానవ నైజొం. ఈ విధ్ొంగ్ట ఆలలచిస్ూ
త

ఉొండగ్టనే మారా ొంలల బొండ ర్టళీ దశ్ కూడా దాటాను. చివర్చ కతలలమీటరూ
పూర్చతగ్ట స్మతలమెన
ై మెైదాన మారా మ.య
గమయొం చేర్టక

అకకడ

గుఱ్ాఱలు

ఆగ్ే

పరదేశ్ొం

దగా ర

ననున

దరగమనానడు. గుఱ్ఱ ొం మీద నుొంచే “నిగొం’ గ్స్ుా హయస్ుకు ఎటటవళాీలి” అని
అకకడ గసీత విధ్ులలల నునన సటథనిక ఉదో యగ్చ ఒకర్చని నాకు తలిసిన హిొందీలల
అడిగ్టను. అతడు నాకు స్మాధానొం ఇవాటానికత బదులుగ్ట, గుఱ్ఱ ొం వయకతతతయ
వటళీ భాష్లల ఒకతొంత కటటవుగ్ట ఏదో చపటపడు. అతని శ్ర్ీర భాష్ను బటిా,
ననున గ్స్ుాహయస్ు దగా ర దరొంపమని

ఆజాాపిొంచినటట
ల అరధమయిొందర. తీర్ట

చూసేత , అదర

అర కతలలమీటరు దూరొం కూడా లేదు. స్ుఖొంగ్ట నడవగలిగ్చ

ఉొండేవటడిని

ఆ మధ్యలలనే, పబిల క్ ఉపగీహ (Satellite) టలలిఫో న్ బూత్
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ఉొందర. లక్షమమ, రవి ఫో న్ చేస్ుకోవటానికత అకకడునానరు.
నుొంచే లక్షిమ గుఱ్ఱ ొంపెై

వస్ుతనన ననున పో లుికుని

క ొంచొం దూరొం
"రవీ! అదుగ్ో

మామగ్టరు వస్ుతనానరు'. అొందర. “నీ మొహొం. ఎవర్చనచూసి మీ మామగ్టరు
అనుకుొంటటనానవో, కటరయకీమొం పూర్చతచేస్ుకుని ఆయనపుపడు ర్టవటలి” అని
రవి అొంటూొండగ్టనే నేను దగా రకే వచేిశటను. స్ర్ే! మా వటళుీ కనిపిొంచారు
కదా అని గుఱ్ఱ ొం దరగ్చ పో దామనుకుొంటే, అతను దరగనిసేత నా?

మిమమలిన

గ్స్ుాహయస్ు వదద దరొంపమని హవలాదర్ గ్టరు చపటపరు. మధ్యలల మర్కకడా
దరగటానికత వీలు (సౌకరయమెన
ై అరుగులాొంటి పరదశ్
ే ొం) లేదు. అొందుకని మీరు
అకకడే దరగవలసి ఉొంటటొందర, అకకడ మాతరమయ దరొంపుతాను అని

నికకచిిగ్ట

చపటపడు. అలాగ్ే దరొంపి అపపటికత మూడో ర్ోజున తిరుగు పరయాణానికత మళీీ
రమమని చపపగ్ట స్ర్ేనని వళిీపో యాడు.
అనుకోని నా

ర్టకతయ

మిగతా ముగుార్చనీ

కూడా

ఆశ్ిరయ

పరచేొందుకు రవి స్ూచన మయరకు, స్ర్చగ్ా ట అతను చపిపనపుపడు వటరునన
గదరలల పరవేశిొంచటానికతగ్టను, దాారొం పరకకనే

నిలబడాును. అపపటికత ఈ

శటలీత లనీన అకకడికత చేరుక ని స్ుమారు గొంటననర మాతరమయ అయిొందరట.
చలినుొండి పూర్చత రక్షణ కలిగ్చొంచే పరుపు మొందొంలలనుొండే దుపపటట
ల లాొంటి
రజాయిలలలదూర్చ కబురుల చపుప కుొంటటనానరు. ఇొంతకీ ఆ కబురుల ఏమిటట?
పరయాణొం గుర్చొంచే! జయలక్షిమ కుమారుడితయ అొంటోొందర. “మీ నానన
ర్టకపో వటమయ మొంచి దయిొందరర్ట! కేదార్ నుొంచి తిర్చగ్చ వచేిటపుపడే ఆ గుఱ్ఱ ొం
పరయాణొం స్ర్చపడక నానా ఇబబొందర పడాురు.పటపొం! ఈ పరయాణొం
చేసవ
ే టరు? ”అొంటూొండగ్ట

ఇొంకేొం

రవి సెైగ చేయగ్టనే నేను పరత్తక్షొం. ఇక వటర్చ

ఆశ్ిర్టయనికత అొంతు లేదు. నా నిరీ యానినహర్చేొంచి అభనొందరొంచారు.
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ప్ుషావనలోయ (The Valley of Flowers) ప్ర్చయిం
'మాత్వచ ప్ారాతీ దేవీ పిత్వదేవౌ మహేశారః” అని దైవస్ుతతి. ఈ
జగతు
త కే

తలిల దొండురలెైనటటవొంటి

పటరాతీ

పటరొంతొంగ్ట విశ్ాసిొంచి హిమాలయాలలలని

పరమయశ్ారులు

నివటస్ముొండే

ఈ పటరొంతానిన 'దేవభూమి' గ్ట

పేర్ొకొంటారు. 'చార్ ధాొం' గ్ట పిలువబడే యమునోతి,ర గొంగ్ోతిర, కేదార్ నాథ్,
బదర్ీనాథ్, ఉొండే ఈ పరదేశ్ొం ఉతత ర్టఖొండ్ ర్టష్ా ొంర లలని గర్టాల్ మొండలొంలల
ఉొందర. గొంగ, యమున, స్రస్ాతి, మొందాకతనీ, అలకనొంద,

లక్షమణగొంగ

లాొంటి అనేక నదులు ఈ పటరొంతొంలల ఉదభవిొంచి ఒక దానితయ మర్ొకటి
స్ొంగమిస్ూ
త తమ పర్ీవటహక పటరొంతొంలలని మెైదాన క్షేతారలను స్స్యశటయమలొం
చేస్త ూనూ, పరజల దాహార్చతని తీరుస్ూ
త నూ స్జీవొంగ్ట పరవహిస్త ూ ఉొంటాయి.
బదర్ీనాథుని
నునన

ఆలయొం

నీలకొంఠ

స్ుమారు

పదర

పరాతానికత
కతలలమీటరల

దూరొంలల పటరచాయగ్ేనయ
‘భూయొందర్’

అనే

వనుక

దరశ్గ్ట

స్ుొందరమెైన

గ్టీమొం. ఆ గ్టీమ స్మీపొంలల ఒక అదుభతమెైన లలయ. ఆ లలయలల ఇొంకట
అదుభతమెైన ఒక పుష్పవనొం. ఆ గ్టీమ పరజలు ఆ వనానిన పటరాతీదేవికత
అతయొంత పీరతికరమెైనదరగ్ట భావిసటతరు. ఆ గ్టీమొం పేరు మీదనే ఆ లలయకు
‘భూయొందర్ లలయ' అనే పేరు.
1931 వ స్ొంవతారొంలల ఫటరొంక్ యస్. సిమత్, ఆర్. యల్. హో ల్ు య వర్త
అనే ఇరువురు బిరటన్ జాతీయులు, హిమాలయ పరాతశేణ
ీ ి లలని ‘కటమయత్’
శిఖర్టనిన విజయవొంతొంగ్ట అధరర్ోహిొంచి తిర్చగ్చ వస్ుతొండగ్ట భార్ీ వరే ొం వలల
వటరు పరయాణిొంచవలసిన దార్చ మూస్ుకుపో గ్ట యాదృచిికొంగ్ట ఈ లలయకు
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చేర్టరు. ఆ లలయలలని అదుభతమెన
ై వన సౌొందర్టయనికత ముగుధలె,ై ఆ ఇదద ర్ల
చ ల
మొదటివటడన
ై ఫటరొంక్ యస్.

సిమత్

1937 లల ఈ పటరొంతానిన పునః

దర్చవొంచాడు. స్ాదేశ్ొం తిర్చగ్చ వళాీక ఆ మరుస్టి స్ొంవతారొం తన
అనుభూతులతయ నిొండిన అనుభవటలతయ గీొంధానిన రచిొంచి దానికత “ప్ుషావన

లోయ” (The Valley of Flowers) అని నామకరణొం చేసి పరచుర్చొంచాడు.
భారత సెన
ై యొంలల పరాత పటరొంతాల పర్చశోధ్కుడు, విదాయధరకటర్చగ్ట పనిచేసన
ి
మర్ొక ఆొంగ్ేలయుడు కలనల్ ఎడమొండ్ సిమత్ 1862 స్ొంవతారొంలలనే ఈ
లలయను కనిపెటా న
ి టటా 1985 స్ొంవతారొంలల ఒక వటదన పెైకత వచిినపపటికీ
అొందుకు స్ొంబొంధరొంచిన

విశ్ాస్నీయ చార్చతిరక ఆధార్టలు లేనొందున,

నిస్ాొందేహొంగ్ట ఈ లలయ కనిపెటా న
ి

ఘ్నత పూర్చతగ్ట ఫటరొంక్ సిమత్ కే

చొందుతుొందర.

లలయ

తన

గీొంధ్ొంలల

ఈ

గుర్చొంచి

ఆయన

ఈ

విధ్ొంగ్ట వటరస్ుకునానడు.
“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 ప్రప్ించవనికి త్లిసిన ఈ ప్ారింత్వనికి

“ప్ుషావన
కరణిం

లోయ”గా

చేయటిం

అజ్ాఞనమత్
ై ,ే

ప్ునఃనవమ
ఒకవేళ్

అిందులోని

నవ

సామిం

జ్సాోనిో, ఔచిత్వోనిో, భవిషోతు
ి లో
ఈ

లోయను

నిరణ యిసాిరని

దర్శించే

వారు

వినము ప్ూరాకింగా
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విశాసిసి ునవోను. ఎవర్ అభిప్ారయలు ఏమైనప్ాటికీ మానవునికి ప్ర్ప్ూరణ
మైన మానసిక ప్రశాింతతను ప్రసాదిించగలిగ్న ఈ వనిం నవ మటుకు నవకు
ఎప్ాటికి “ప్ుషావన లోయ’ గానే మిగ్లి ప్ో తుింది. ఈ వనింలో దరశనిం
ఇచిచన 'పిరమరోలా'

సింతతికి చిందిన ఈ ప్ుషాిం కింటే సుిందరమైన

ప్ుషాానిో నవ సుదీరఘ ప్రాత యాతరలలో మరనోనోడూ చూడలేదు.”
Valley of Flowers’ గీొంధ్ొం దాార్ట ఈ పుష్ప విశేషటలకు
ఆకర్చేొంపబడిన ఇొంగల ొండులలని "ర్టయల్ బొ టానికల్ గ్టర్ు న్ా కూయ"కు చొందరన
‘జోన్ మారా ర్ట్ లేగ్ా ’ీ అనే మహిళ అరుదన
ై పుష్ప జాతుల అొంకుర్టలను
సేకర్చొంచే కీమొంలల

1939 స్ొంవతారొంలల ఈ లలయను దర్చవొంచిొందర. అలా

వనొంలల విహర్చస్త ూ తనకు అవస్రమెన
ై మొకకలను సేకర్చస్త ుొండగ్ట పరమాద
వశటతు
త కటలుజార్చ లలయలలపడి నిస్ాహాయ సిథతిలల పటరణాలు కోలలపయిొందర.
ఆమె స్మృతయరధ ొం అకకడ నలక లపబడిన శిలాఫలకొంపెై "ఎకకడ నుిండి

నవకవసరమైన ఆసరా లభిసుిిందో ఆ ప్రాత శిఖరాల ఔనోతోిం వప్
ై ు
చూసూ
ి నే ఉింటాను."

అని చకకబడిన

వటకయొం

హిమాలయాల

పటల

మానవుని కృతజా త ఆవశ్యకతను జా పిత చేస్త ూ ఉొంటటొందర.
తూరుప వైపున గ్ౌర్ీ

(ఎతు
త 6590 మీ), రతబన్ (ఎతు
త 6126

మీ) పరాతాలు, పశిిమాన ఖుొంట్ ఖల్ (ఎతు
త 4430 మీ) దక్షిణాన శ్పత్

శ్ృొంగ్ (ఎతు
త 5030 మీ) ఉతత ర వైపు
నీలగ్చర్చ (ఎతు
త 6479 మీ) పరాతాల
మధ్యస్థ ొంగ్ట మొతత ొం 87.5 చదరపు
కతలల మీటరల విసీత రీ ొంలల ఈ లలయ
ఇమిడి
కతలలమీటరల

ప డవు

ర్ొండు

కతలలమీటరల
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ఉొండగ్ట
వడలుపలల

అొందులల
ఈ

5
వనొం

విర్టజిలులతయొందర. అలకనొంద, ధ్వళగొంగ, ఈ లలయలల పరవహిొంచే పరధాన
నదులు. ‘తిపటర’ హిమసటనువులలల పుటిాన పుష్పవతి అనే హిమనదర కూడా ఈ
లలయలలనే

పరవహిస్త ుొందర. ఈ పటరొంతొంలల పచిిక బయళుీ విసటతరొంగ్ట

ఉొండటొంతయ,1982 స్ొంవతారొం వరకూ ఆ పటరొంత వటస్ులు వేస్వి కటలొంలల
పెదదస్ొంఖయలల తమ గ్ొర్ీలను , మయకలను మయపుకునేవటరు. ఆ తరువటతి
కటలొంలల ఈ లలయకు లభొంచిన పటరచురయొం, పటరశ్స్థ యొం దృషటాయ జాతీయ
ఉదాయనవన హో దాతయ పటటట స్ొంరక్షణ నిమితత మెై ‘నొందాదేవి భూజీవ ఆరక్షిత’
(Nanda Devi Biosphere Reserve) కటరయకీమొంలల ర్ొండవ పరముఖ
పరదశ్
ే ొంగ్ట

చేరటొంతయ ఈ పటరతొంలలనికత పశువుల పరవశ్
ే ొం నిషేధరొంచబడి,

నియొంతిరొంచబడిన మానవ పరయటనకు మాతరమయ యోగయొంగ్ట చేయబడిొందర.
ఆ పరాత సటనువులలలనే ఒక కకక ఎతు
త లల ఒకకకక విధ్మయిన
పుషటపలు విరుసటతయి. ఎకుకవగ్ట ఒర్చకడ్ా, పో పీ, పిమ
ర ుయలా, కటయలెొండులా
డైస,ీ అనేమోనే, పేరుగల పుషటపలు

ఉొంటాయి. వీటిలల బరహమకమల్,

బూ
ల పటపీ, కోబార లిలీల పరముఖొంగ్ట చపుపకోదగా వి. మొతత ొం దాదాపు
రకటలునన అరుదన
ై
ఈ పరాత పుష్ప జాతులలల

600

చాలవరకు అొంతర్చొంచే

దశ్లల ఉననవని ఈ రొంగ నిపుణులు హచిర్చస్త ునానరు . ఔష్ధ్ గుణాలు కలిగ్చ
ఉొండి మొందుల తయార్ీలల ఉపయోగ్చొంపబడేవి మర్చ క నిన.
కేవలొం పుషటపలకే కటక దేశ్ొంలల మర్ే ఇతర పటరొంతాలలల కనబడని
అరుదన
ై

హిమాలయన్

గ్ోలెు న్ఈగ్ల్,

గ్చీఫటన్

వలిర్,

సో నపటటిడ్
ర ు,

హిమాలయన్ సో నకటక్, హిమాలయన్ మోనాల్, సో న పిజియన్, సటపర్ో హాక్
మొదలెైన పక్షులు, ఇొంకట తాహర్, సో న లెపర్ు , మస్క డమర్, ర్డ్ ఫటక్ా,
కటమన్ లొంగూర్, భరల్, సెర్ో, హిమాలయన్ బాలక్ బేర్, హిమాలయన్ బౌరన్
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బేర్, పీకట (Mouse Hare) మొదలెైన జొంతువులకూ అొంతే కటకుొండా ఎనోన
రకటలయిన సీతాకోకచిలుకలకూ ఈ పటరతొం నలవు.

ప్ుషావన లోయ ప్రయటన
లక్షిమ

హేమకుొండ్ కూడా చూడటానికత

ఉతాాహపడిొందర. తన

భారయతయపటటట వళదామనుకుననపపటికీ జలుబు కటరణొంగ్ట అశ్కత తతయ కతరణ్
విరమిొంచుకోగ్ట రవి స్ుపిరయలు తమ వలల కటదని ముొందే చేతులెతయటొంతయ,
ేత
లక్షిమ ఒొంటర్చగ్టనే వళిల ర్టవటానికత నిశ్ియిొంచుకుొందర.

పుష్పవన లలయకు

నడక, డో లీ మినహా మర్ే ఇతర సౌకరయొం లేదు. అయితే స్ాభావ ర్ీతాయ
తను ఎొంతదూరమెన
ై ా నడవతానికే తప గుఱ్ఱ ొం ఎకకటానికత ఇష్ా పడదు. కటనీ
ఆనాటి ముఖయమెైన పరయటనకు నా శ్రీమతి
నడవవలసే యుననొందున,

తపప మిగతా అొందరమూ

శ్కతత నిలుపు కోవలసిన అవస్రొం దృషటాయ

హేమకుొండుకు గుఱ్ఱ ొం మీద వళిల ర్టవలసినదని స్ూచిొంచగ్ట తన తతాానికత
విరుదధ మన
ెై పపటికీ అలాగ్ేనని తలల వటరు ఝామున ఐదు గొంటలకే అలారొం
పెటా టకుని లేచి సటననొం ముగ్చొంచి బయలు దేర్చొందర.
ఈ గ్టొంఘిరయాలల తీగలదాార్ట విదుయత్ స్రఫర్ట ఉొండదు. హో టళుీ,
గ్స్ా హవుస్ులు, దుకటణాల వటయపటరస్ుతలు డమజిలుతయ నడిచే జనర్ేటరుల
వటడతారు. అవి ఉతపతిత చేసే విదుయత్ వోలేాజి చాలా మొందరసథ టయిలల ఉొంటటొందర
కనుక, వేడినీటికత గ్ీజరులగ్టని హీటరుల గ్టని పనిచేయవు. అొందుచేత
గ్స్ుాహయస్ులలల బస్చేసే వటర్చకత సటననానికత నీరు స్ా వులపెై కటచి ఇసటతరు. అవి
కూడా మనిషికత ఒక బాలీినే ఇసటతరు. గ్ోరువచిగ్ట మాతరమయ

ఉొంటాయి.

వటటికత కూడా ముొందుర్ోజే ఆరు రు ఇవావలసి యుొంటటొందర. మా ఐదుగుర్చకీ
నీరు వచేిటపపటికత చాలా స్మయమయ పటిాొందర. అలాగ్ే సటననాలు చేస,ి లక్షిమ
తిర్చగ్చ వచేిటపపటికత సిదధొంగ్ట ఉనానొం. ఈ లలగ్ట, కతరణ్ ‘రజనీష్ చయహాన్’ అనే
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ఒక

పరముఖ

వయకతతని

కలుస్ుకునానడు.

ఇతను

ఆ

పటరొంతవటసి.

చిననతనొంలలనే తన తొండిర వదద పరాతార్ోహణలల శిక్షణ ప ొందర స్ాయొంగ్ట
నీలకొంఠ (బదర్ీ నాథ్ దేవటలయానికత వనుక) పరాతొంతయ స్హా ఆ పటరొంతొంలలని
పరధాన పరాతశిఖర్టలనీన అధరర్ోహిొంచి ఉనానడు. ఔతాాహిక

పరాతా

ర్ోహకులకు శిక్షణ ఇవాటొం, పరాతార్ోహణలల వటర్చకత అవస్రమెన
ై సటమగ్చీని
స్మకూరిటొం

ఈయన వృతిత .

పుష్పవన

ఉనానడు. తాను పర్చశోధరొంచిన విష్యాలపెై
స్హా

పరచుర్చొంచాడు

చేయటానికత

కూడా.

అొంగ్ీకర్చొంచి,

ఆయన

పదక ొండు

లలయపెై పర్చశోధ్న చేసి

గీొంధాలను రచిొంచి ఫ టోలతయ

మముమలను
గొంటలకలాల

స్ాయొంగ్ట

సిదధొంగ్ట

గ్ైడు

ఉొండమని

స్ూచిొంచగ్ట, ఆ మయరకు, అదనపు సటధారణ దుస్ుతలు, వరేపు దుస్ుతలు
భోజన పదార్టధలు, మొంచినీరు, వగయిర్ట అనీనసిదధొం చేస్ుకునానము.
కేమయర్టలనీన కూడా ముొందుర్ోజు ర్టతేర ఛార్ు చేస్ుకునానము.
ఈ స్రొంజామా మోయటానికత ఒక పో రారును, జయలక్షిమ కోస్ొం ఒక
డో లీని రజనీష్ చయహానే మాటాలడి ఉొంచాడు. స్ర్చగ్ా ట అనుకునన స్మయానికత
గ్టొంఘియ
ర ాలల బయలుదేర్టము. 40 నిముషటలు నడిచి, లలయ చక్ పో స్ా
వదద కు చేర్టము. ఇదద రు పో రారులకు కూడా కలిపి మొతత ొం 8 మొందరకత తలకత
రు.

150/- చొపుపన రు.

1200 పరవేశ్ రుస్ుము

చలిల ొంచి టికటట
ల

తీస్ుకునానము. రజనీష్ చయహాన్ కు తన ఇచాఛనుసటరొం లలయలలనికత
వళిల వచేి శటశ్ాత అనుమతి ఉొందర. అొందువలల

అతనికత రుస్ుమయమీ

వస్ూలు చేయలేదు. అకకడ మొదలెటా ి పరధాన వనొం చేర్ే వరకూ ఏ చినన
అొంశటనీన విస్మర్చొంచకుొండా రజనీష్ వివర్చస్త ుొండగ్ట విస్మయొంతయ గీహిస్త ూనూ,
స్ొందర్ోభచితొంగ్ట కలిగ్ే స్ొందేహాలను నివృతిత చేస్ుకుొంటూనూ నిొంపటదరగ్ట నడక
సటగ్చొంచాము. రజనీష్ స్ాయొంగ్ట వృతిత నైపుణయొం కలిగ్చన ఛాయా గ్టీహకుడు
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కూడా కటవటొంతయ కతరణ్, తన నికటన్ డి-200 (Nikon D-200) కేమయర్టను
అతనికత అపపగ్చొంచాడు. తదాార్ట బృొందొంలలని మిగతా స్భుయలతయ పటటట
అనిన ఫో టోలలలను తను కూడా ఉొండే అవకటశ్ొం ఏరపడిొందర. లేకుొంటే ర్ొండు
వీడియో కమెర్టలతయ స్హా మొతత ొం అయిదు కేమర్
య టలునాన ఏ ఫో టోలలనూ
అదర తీసిన వయకతత ఉొండే అవకటశ్ొం లేదు కదా!

పరకృతి దృశటయలను

తీసేటపుపడు ఒక కమెర్టలల కొంటే మర్ొక దానోల తీసిన ఫో టో మెరుగ్టా ఉొండే
అవకటశ్ొం

కూడా,

ఒకటికొంటే

ఎకుకవ

కమర్టలు

అొందుబాటటలల

ఉననొందువలల పరయోజనొం.
పూరాకటలొంలల గీొంధాలు తాళ పతారలపె,ై ఘ్ొంటాలతయ వటరసేవటరని
మనొం చదువుకునానొం. అటటవొంటిదే ఒక చటటా బరడు మాకు తారస్పడిొందర.
అదర ‘బో ఝ’ వృక్షొం. అవటానికత బరడు అయినా మన ఆధ్ునిక కటగ్చతమొంత
మొందమయ ఉొందర. ఆలా అని పటటాకుొంటే చిర్చగ్చపో నూ లేదు. నేను ఒకటి సేకర్చొంచి
భదరపరచుకునానను. మర్ొకచోట ఒక వృక్షొం మొదలుకు అడుగుననర ఎతు
త లల
ఒక పెదద తొఱ్ఱ . అయిదడుగుల ఎనిమిదర అొంగుళాల ఎతు
త నన కతరణ్
నిలబడ గలిగ్టడొంటే

దానోల

దాని ఎతు
త ఎొంతయ ఊహిొంచుకోవచుి. ఇొంతకీ ఆ తొఱ్ఱ ,

ఎలుగుబొంటట
ల తమ నివటస్ొం కోస్మెై ఏర్టపటట చేస్ుకునానయట.
అలా కనబడిన విశేషటననలాల స్ొంభరమాశ్ిర్టయలతయ
ముొందుకు

సటగ్చ

కూరుిని

వొంట

ఆహార్టనిన,
వటళీతయ
చేసటము.
టికకటట
ల
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గమనిస్ూ
త
ఒక

చోట

తచుికునన

రజనీష్,

పొంచుకుని

డో లీల
భోజనొం

వనొంలల పరవశ
ే టనికత
తీస్ుకునేటపుపడే,

లలయలల విహర్చొంచేటపుపడు చేయతగని పనుల గుర్చొంచి స్ూచనలతయ ఒక
కరపతరొం ఇచాిరు. వటటిపక
ర టరొం ఆ వనొంలల స్హజొంగ్ట ఉదభవిొంచనిదర ఏదీ
దానికత చొందరనదరకటదు.

అొందుచేత

బయటనుొంచి వచిిన ఏ

చినన

పదారధ మూ, వస్ుతవూ కూడా అకకడ వదరలివేయ టానికత వీలులేదు. అొందుకని
మయము వొంట తచుికునన ఆహార పదార్టధల పటయకతొంగుకు ఉపయోగ్చొంచిన
పేపరుల, స్ొంచులు అవి పటలసిాక్ వే కటకపో యినపపటికీ ఏవీ వదలకుొండా మళీీ
వేర్ే స్ొంచిలల వేస్ుకుని వనకుకతచాిము. భోజనాలు పూరత యాయక మళీీ
నడక సటగ్చస్త ూ గొం.2.30 స్మయొంలల చినన సెలయిేరు పరమాణొంలలఉనన
‘పుష్పవతి’ నదరని దాటి అస్లు వనొంలలకత పరవేశిొంచాొం.తిర్చగ్చ ర్టవటానికత శ్కతత
మిగ్చలి ఉననొంత మయరకు ఆ వనొంలల గడిప,ి ఫో టోలు తీస్ుకుని, స్మయొం
నాలుగు గొంటలవుతుొండగ్ట వనుకకు మరలాము. వళీటానికత పటిానొంత
స్మయొం తిర్చగ్చ ర్టవటానికత పటా లేదు.
తిర్చగ్చవస్ూ
త

పరవేశ్దాారొం దగా రకు రజనీష్, నేనూ ముొందుగ్ట

చేరుక ని మిగ్చలినవటర్చ కోస్ొం నిర్ీక్షస్
ి త ుొండగ్ట “ఈ వన స్ొందరవనపెై మీ
అనుభూతి ఏమిటి?” అని అడిగ్టడు. నిజానికత ఆ వనస్ొందరవన ఎవర్చకన
ై ా
ఏ విధ్మయిన
అనుకోలేము.

నిర్టశ్నుగ్టని,

అస్ొంతృపిత ని

అటటవొంటిదర ఎొందుకు

అతను

గ్టని

కలిగ్చస్త ుొందని

ఆ విధ్ొంగ్ట అడగవలసి

వచిిొందో అరధ ొం కటలేదు. నా స్ొందేహానిన ముొందే బయట పెటాకుొండా అతను
అడిగ్చనదానికత స్మాధానొంగ్ట "అదుభతమెన
ై అనుభవొం. ఈ వన స్ొందరవన
నిజొంగ్ట నేను చేస్ుకునన పుణయఫలొంగ్ట భావిసటతను." అని స్ూటిగ్ట అనగ్టనే
అతని కళీలల స్ొంతృపిత

కనిపిొంచిొందర. అపుపడు అడిగ్టను "ఎొందుకు అలా

అడిగ్టవు" అని. అతను చపిపనదర విని నిర్టఘొంతపో యాను. తన చిననతనొం
నుొంచ స్ాయొంగ్ట పర్టయటకులను గ్డ
ై ు చేసన
ి అనుభవొంలల, క ొంతమొందర ఈ
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లలయను దర్చవొంచిన తరువటత నిర్టశ్ పడటమయ కటక తమ అస్ొంతృపిత ని
బాహాటొంగ్టనే వయకత పరచిన స్ొందర్టభలు చూసటడట.
లాపొంగ్ట చేసన
ి అటటవొంటి

ఆ వనొంపెై యధా

వటయఖయలు, అవిచేసన
ి తీరు అతనిని తీవరొంగ్ట

నొపిపొంచినటట
ల గ్ట నాకు అరధ మొంెై దర.

అటటవొంటి వటయఖయలకు కటరణొం ఏమెై

ఉొంటటొందని అడిగ్టను. ఈ లలయ గుర్చొంచి గ్టని, అొందులలని పుష్పవనానిన
గుర్చొంచిగ్టని, వటర్చకత ఏ విధ్మెన
ై ముొందస్ుత స్మాచారొం గ్టని అవగ్టహనగ్టని
లేకుొండా, ఒకర్చ బలవొంతొం మీదనో, మొహమాటానికో ర్టవటమయ అొందుకు
కటరణొంగ్ట చపటపడు. అనిన కతలలమీటరుల ఎొంతయ శ్ీమకోర్చి వసటతర్ో ఏమో, ఈ
వనొంపెై

వటర్చ అొంచనాలు వేర్ే విధ్ొంగ్ట ఉొంటాయి కటబో లనుకునానను.

బహుశట ఊటీలలని బొ టానికల్ ఉదాయనవనొంతయనో, మెైస్ూరులలని ఒకపపటి
బృొందావన్ ఉదాయనవనొంతయనో, ర్టష్త ప
ై తిభవన్ లలని మొఘ్ల్ ఉదాయనవనొంతయనో
లేదా తమకు తలిసిన మర్ే ఇతర ఉదాయనవనాలతయనో పో లుికుని అలా ఈ
వనానిన ఊహిొంచుకోవటొంవలల బహుశట వటర్చకత ఆ అభపటరయొం ఏరపడటానికత
కటరణొం కటవచుినొంటూ, వితత నాలు, క్షేతర యాజమానయ పటలన, పో ష్ణ,
ఎరువులు, కతీమిస్ొంహారక మొందులతయ చడ, పీడలు లేకుొండా మానవుని
స్ృజనాతమతకత లలబడి తీర్చిబడి, నిరాహిొంపబడే ఆ కృతిరమ

వనాలకీ

పరకృతి సిదధొంగ్ట ఏరపడి ఎలాొంటి మానవ స్ొంబొంధ్మెైన నిరాహణ లేకుొండానే
వటటి వటటి ధ్ర్టమల కనుగుణొంగ్ట మొలకతిత , పెర్చగ్,చ పుషిపొంచి జీవితకటలొం
పూర్చత చేస్ుకుని మర్ొక మొకక ఉదభవిొంచటానికత అవకటశ్ొం కలిపొంచే పరకృతి
ధ్ర్టమనికత మధ్య భేదొం తలుస్ుకోలేక పో వటొం వటర్చ అస్ొంతృపిత కత, నిర్టశ్కు
కటరణమెఉ
ై ొండవచిని అతనిని స్మాధానపరచ పరయతినొంచాను. ఆతను నాతొ
ఏకీభవిొంచి, మాకు అలాొంటి అభపటరయొం లేనొందుకు అభనొందరొంచినపపటికీ నా
వివరణతయ అతను పూర్చతగ్ట స్ొంతృపిత చొందరనటట
ల అనిపిొంచలేదు. అపుపడు
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‘జోన్ మారా ర్ట్ లేగ్ా ీ’ శిలా ఫలకొంపెై

చకకబడిన వటకయొం "ఎకకడ నుిండి

నవకవసరమైన ఆసరా లభిసుిిందో ఆ ప్రాత శిఖరాల ఔనోతోిం వప్
ై ు
చూసూ
ి నే ఉింటాను.”

అతనికత గురుతచేశటను. మానవుని కీర్త స్
చ త ుతులను కోర్చ

ఈ లలయ ఏరపడిొందా? లేదే! అదర పరకృతి లక్షణొం. అలాగ్ే తనను దర్చవొంచిన
మానవుని

స్ొంతృపిత పరచటొం కూడా పరకృతి బాధ్యత

కటదు.

చూచి

ఆనొందరొంచే హృదయొం అొందర్చకీ ఉొండక పో వచుి. అలా ఉొండాలని కూడా
లేదు. అదర వటర్చ వటర్చ స్ొంసటకర్టనిన బటిా ఉొంటటొందర. అస్లు ఈ పటరొంతొం
గుర్చొంచి తలియనివటరూ, తలిసినా ఒకసటర్చ చూడాలని అనుకోని వటరు,
అనుకునాన అదర సటధ్యొం కటనివటరు ఎొంతమొందర లేరు? కటనీ నాగర్చకత
ముస్ుగులల,

సటారధ పూర్చతమెన
ై ,

దుర్టమరా పు

ఆలలచనలతయ

దాని

వినాశ్నానికత కటరణమవటమయ కటక, తాము నాగర్చకత అనుకుొంటటనన
జీవితొంలల ఎొంత ధ్నొం వచిిొంచినా లభొంచని అరుదన
ై మానసిక పరశటొంతతను
పరసటదరొంచే ఈ వైభవటనిన గుర్చతొంచకపో వటొం, పెైగ్ట

చులకన చేయబూనటొం

పరకృతిని పర్చహసిొంచటమయ కటక దాని స్ృషిాకరత ను నిొందరొంచటమయ, కనుక,
అజాానొంతయనొ అహొంకటరొంతయనో ఎవర్ో చేసన
ి
వటయఖయలను పటిాొంచుకోవటలిాన
అవస్రొం లేదు అనానను.
మా స్ొంభాష్ణ ఇలా సటగుతుొండగ్ట మిగతా వటళుీ మాతయ చేర్టరు.
చకటి పడుతుొండగ్ట అొందరొం గ్టొంఘియ
ర ా చేర్చ అకకడ హో టలులల గులాబ్
జామూను
ల , స్మోసటలతయ అలాపహారొం చేసి మసటల టీ సేవిొంచి విశటీొంతి
గృహానికత చేరుకునానము.

చలి అధరకొంగ్టనే ఉొందర. ర్టతిర భోజనాలు కూడా

ముగ్చొంచి మరునాటి కటరయకీమానిన స్మీక్షిొంచుకుొంటూ తారగ్టనే నిదరలకు
ఉపకీమిొంచాము
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మళ్ళీ జ్యష్ిమట్ లో
29 వ తేద.ీ ఉదయొం గొం. 8.00 లకు

గ్స్ుాహయస్ు ఖాళీచేసి

గుఱ్ాఱలసటాొండుకు చేర్టము. నేను వచేిటపుపడు ఎకతకనదర ఒకటే అయినా,
ర్టను పో ను రు.1800లకు ర్ొండు గుఱ్ాఱలు మాటాలడుకునానను. ఖాళీగ్ట ఉనన
గుఱ్ఱ ొం మీద అతను వేర్ే పరయాణీకులను (ఇదద రు సికుక బాలలను)
ఎకతకొంచాడు. నిజానికత, అదనపు రుస్ుమయమీ లేకుొండా తిరుగు పరయాణానికత
ఆ గుఱ్ఱ ొం నా శ్రీమతికత ఉపయోగపడాలి. అదర నాయయొం కూడా. అయితే తిరుగు
పరయాణొంలల ర్ొండవ గుఱ్ాఱనిన కూడా నేనే వినియోగ్చొంచుకుొంటానని మొదట
బేరొం మాటాలడుకుననపుపడే
చేయిొంచి

ఉొండవలసిొందర.

వళిల నొందువలల నూ,
చేస్ుకునానర్ో

తిరుగు

గ్ోవిొందఘ్ాట్ లలని కటర్టయలయొంలల నమోదు
అయితే,

మావటళీొందరూ

పరయాణానికత

తలియనొందువలల నూ,

వటరు

వటర్చని

నాకొంటే

ముొందే

ఎటటవొంటి

ఏర్టపటట
ల

సటధ్యమెన
ై ొంత

తారగ్ట

చేరుకోవటలనే ఆతురతలలనూ, ముఖయొంగ్ట BSNL వటర్చ పుణయమా అని వటర్చతయ
స్మాచారొం

పొంచుకోవటానికత అవకటశ్ొం లేకపో వటొంతయనూ,

నేనాపని

చేయలేక పో యాను. ఈ కటరణొంగ్ట జయలక్షిమ గుఱ్ాఱనికత మళీీ చలిల ొంచవలసి
వచిిొందర. అొంటే ర్ొండు పరయాణాలకు ఇదద ర్క
చ ీ మయము ఉపయోగ్చొంచుకునన
నాలుగు గుఱ్ాఱలకత రు. 1800/- మాతరమయ చలిల ొంచవలసి ఉొండగ్ట ఉపయోగ్చొంచు
క నని అయిదో గుఱ్ాఱనికత అదనొంగ్ట రు. 450/- చలిల ొంచామననమాట. మిగతా
నలుగురూ నడకతయ బయలుదేర్టరు.
పూర్చత తిరుగు పరయాణానికత అదర పటరరొంభొం. గృహో నుమఖమన
పరయాణొం పటరరొంభమెైొందనన భావన కటవచుి లేదా యాతరలల కతలష్ామయిన
దశ్ పూర్చత అవుతుననదనే స్ొంతృపేత కటవచుి ఈసటర్చ

పరయాణొం అొంత

పరయాస్ అనిపిొంచలేదు. ముొందుగ్ట మయమయ గ్ోవిొందఘ్ాటటకు చేరుక ని
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గురుదాార్ట ఎదురుగ్ట ఉనన యాతిరకుల విశటీొంతిశటలలల నిర్ీక్షిస్త ుొండగ్ట ఒొంటి
గొంట స్మయొంలల ముొందుగ్ట రవి, స్ుపిరయ ఆ తరువటత కతరణ్, లక్షిమలు
మమమలిన చేరుకునానరు. మా ర్టకను డవ
ై రుకు తలియచేయగ్ట, అరగొంటలల
అతను వటహనానిన తచాిడు. సటమాను ఎకతకొంచుకుని స్మయొం ర్ొండు
గొంటలవుతుొండగ్ట

గ్ోవిొందఘ్ాటటలల బయలుదేర్చ మర్ోగొంటలల మళీీ

జోషిమట్ చేర్చ అకకడ ‘ఆలీ గ్ోల్ు ’ అనే ర్సటార్ొంటటలల భోజనాలు చేసటము.
నాలుగు గొంటలకు జోషిమట్ లల కేబుల్ కటరు సేాష్నుకు ఈసటర్చ
స్కటలొంలల చేరుకునానము. ఇదర ఆసియాలలకలాల అతి ప డవన
ై 'ర్ోప్ వే'
కేొందరొం. కటళీకు ప డవటటి చకకలు కటటాకుని మొంచుపెై జారుతూ వినోదరొంచే
'సీకయిొంగ్' అని పిలువబడే కీీడకు భారత దేశ్ొంలల నైనిటాల్,

సిమల ా,

గుల్ మార్ా , మనాలీలు పరసద
ి ధ .ర అొంత పరముఖమెైనదర కటకపో యినపపటిక,త
పరతయే క ర్టష్ా ొంర గ్ట ఏరపడిన తరువటత ఉతత ర్టఖొండులల జోషిమట్ స్మీపొంలల
'ఆలీ' (Auli) కు కూడా ఈ కీీడకు పటరచురయొం ఏరపడిొందర. పరభుతారొంగ పర్టయటక
అభవృదరధ స్ొంస్థ 'గర్టాల్ మొండల్ వికటస్ లిమిటలడ్' స్ొంసేథ
కేొందారనిన కూడా నిరాహిస్త ుననదర. జోషిమట్ కు నాలుగుననర

ఈ పర్టయటక
కతలలమీటరల

ఆకటశ్మారా దూరొం (Nautical distance)లల మర్ో పరాతొంపెై నునన 'ఆలీ'
అనే పరదశ
ే టనిన కలుపుతూ ఈ 'ర్ోప్ వే' ఉొందర. ఈ ర్ొండు పరదేశటల మధ్య
భూమారా దూరొం 14 కతలలమీటరుల. స్ుమారు 20 మొందర కేవలొం నిలబడగలిగ్ే
చిననగదర లాొంటి

వటహనొం స్ుమారు

పదర పననొండు

అొంతస్ుథల

భవనమొంత ఎతు
త లల బలమెన
ై ఉకుకతాళీను పటటాకుని వేల
ర ాడుతూ ఈ
ర్ొండు పరదశ
ే టల నడుమ పరయాణిస్త ుొందర. అటటవొంటివి ర్ొండు వటహనాలు
నిర్ీీత స్మయొంలల పర్టయటకులను

అటూ ఇటూ విహర్చొంపచేసత టయి.

టికకటట ధ్ర మనిషికత రు. 600/-. ఒక వప
ై ు పరయాణ స్మయొం స్ుమారు
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20 నిముషటలు. అటటవప
ై ు గడపటానికత స్మయొం

ఒక గొంట.

ఆ గొంట

స్మయొంలలనే అకకడ వివిధ్ కీీడలు కూడా ఉనానయి.
పటరదరవకమెైన రబబరుతయ నిర్చమొంపబడిన భార్ీబొంతిని గ్టలితయ నిొంపి
దాని

మధ్యలల గ్ోళాకటరొంలల

మర్ొక గదర లాొంటి పరదశ్
ే ొంలల
వయకుతలు

ఉొండే
ఇదద రు

బొంధరొంచుకుని ఒక అర

కతలలమీటరు దూరొం

దక ర్ల ే ‘జోర్చబొంగ్’

(Zorbing) అనేదర అటటవొంటి ఒక కీీడ.
ఒకతొంత పరమాదభర్చతమెన
ై దే. అయినపపటికీ కతరణ్, లక్షిమలు అొందులల
పటల్ానగ్ట, నేనూ, రవి వటర్చని వీడియో తీస్ూ
త ఆనొందరొంచాము. గొం.6.30 లకు
ర్ోప్ కటర్ దరగ్చ బయలుదేర్టము. 40 కతలలమీటరుల పరయాణిొంచి బిర్టహి
చేరుకునానము. ఇకకడ కూడా

నిగొం గ్స్ుాహయస్ులలనే మకటొం. ఇొంతకు

మునుపు ఒక స్ొందరభొంలల పేర్ొకననటటా ఈ విశటీొంతి గృహొం అలకనొంద నదర
ఒడుునే ఉొందర. మనొం ఉనన గదర కతటికల
ీ లనుొంచి ఆ నదరని చూస్ూ
త కూరుిొంటే
ఎనిన గొంటలయినా క్షణాలుగ్ట గడిచి పో తాయి. ముొందుగ్ట బుక్ చేస్ుకునన
గ్స్ుా హయస్ు

మర్ో 9 కతలలమీటరల

దూరొంలలనునన చమోలిలల ఉొందర.

కేవలొం మర్ో పదరహన
ే ు నిముషటల

పరయాణొంతయ అకకడకు చేరుకోవచుి

కూడా. అయినపపటికీ ఈ పరకృతి సౌొందర్టయనికత

ఆకర్చేతులమెై ఇకకడే

ఆగ్టము. అయితే విడివిడిగ్ట గదులు ఖాళీ లేక పో వడొంతయ ఒకే పెదద గదరలల
అదనపు పడకలు ఏర్టపటట చేసటరు. ఆ మయరకు రుస్ుములల ర్టయితీ
ఇచాిరు.

ఇకకడ మాతరమయ గదరలల టీవి సౌకరయొం ఉొందర. పరపొంచ కప్ ఫుట్

బాల్ మాచ్ క చొం సేపు చూసి నిదరొంర చాము.
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ర్ష్ీకేశ్ లో
30 వ తేదీ గదర ఖాళీ చేసి ఉదయొం గొం. 7 లకు బయలు దేర్టము.
210 కతలలమీటరుల పరయాణిొంచి మధాయహనొం గొం. 2 లకు ర్చషక
ీ ేష్ చేర్టము.
నిగొం విశటీొంతి గృహొంలల మూడు గదులు తీస్ుకునానము. ఈ అతిధర గృహొం
గొంగ్ట నదరమీద నునన 'ర్టొంఝూలా'కు

క ొంచొం దూరొంలల ఉొందర. వటర్చ

ర్సటార్ొంటటలలనే భోజనొం చేసి క ొంచొం సేపు విశ్ీమిొంచిన తరువటత ర్టొంఝూలా
వదద కు చేరుకునే స్ర్చకత అవతల ఒడుున గొంగ్ట హారతి కటరయకీమొం జరుగుతూ
ఉొందర.
నదర దాటి అవతలకు వళిల స్మీపొం నుొంచి దర్చవొంచే స్మయొం లేదు.
ఇవతలి ఒడుునుొంచే ఆ వేడుకను వీక్షిొంచాము. జయలక్షిమ హైదర్టబాద్ నుొండి
తచుికునన ఆవునేతి వతు
త లు క నిన
ఇకకడికోస్మని

మిగులుి

కుొందర.

అయితే గ్టలి ఎకుకవగ్ట వీస్ుతననొందు
వలన

దీపొం వలిగ్చొంచి పరమిదలు

నదరలల

వదలటానికత

వీలుకటలేదు.

పరతాయమానయొంగ్ట అకకడే ఉనన గొంగ్ట మాత ఆలయొంలల వలిగ్చొంచాము.
క ొంచొంసేపు ఆ నదర ఒడుునే విహర్చొంచి, మర్చ క ొంతసేపు అకకడి దుకటణాలను
పర్చశ్రలిొంచి తిర్చగ్చ విశటీొంతి గృహొం చేరుకునానము.
జూలెై 1. నిరీ యిొంచబడిన కటరయకీమొం పరకటరొం ఈ ర్ోజు మధాయహనొం
11 గొంటలకు బయలుదేర్,చ 12 గొంటలకు హర్చదాార్ చేరుక ని, ర్టతిరకత అకకడే
బస్చేసి

మరునాడు ఉదయొం గొం. 6 లకు

ర్ల
ై ేా సేాష్నుకు చేరుకోవటలిా

ఉొందర. అకకడ నిగొం గ్స్ా హవుస్ు ఊర్చకత క ొంత దూరొంగ్ట ఉొందర. పో నీ అొంతకు
ముొందునన ర్టజ్ డమలక్ా లలనే ఉొందామొంటే వటళీ అదద లు నిగొం వటర్చకొంటే
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చాలా ఎకుకవ. ఇకకడ మూడు గదులకు రు. 2400/- లతయ పో గ్ట అకకడ
రు.4500/- చలిల ొంచాలి. పెైగ్ట
ముగుస్ుతొందర.

హర్చదాార్ చేరటొంతయటే వటహనొం ఒపపొందొం

కనుక ర్ైలేా సేాష్నుకు ఆరుగురు మనుష్ులు సటమానుతయ

చేరుకోటానికత వేర్ే వటహనొం ఏర్టపటట చేస్ుకోవటలి. ఇకకడ (ర్చషక
ీ ేష్) వస్తి
గృహొం, వటళీ ర్సటార్ొంట్, అొందులల భోజన పదార్టధలు కూడా చాల
బాగునానయి. అొంతకు ముొందే బృొందొంలలని అొందరొం హర్చదాారులలని అనిన
దేవటలయాలను, గొంగ్ట హారతిని దర్చవొంచి యునానము. ఇపుపడు పరతేయకతొంచి
చూడవలసినదర కూడా ఏమిలేదు. అొందువలల మరునాడు పటరతః స్మయొంలల
అదనపు శ్ీమ,

నివటర్చొంప సటధ్యమెైన ఒతిత డికత గుర్చకటకుొండా ఏ నాలుగు

గొంటలకో లేచి తయార్ై పో యి ర్చషీకష్
ే నుొంచే నేరుగ్ట హర్చదాార్ ర్ైలేా సేాష్ను
(30 కత.మీ) చేర్త
చ ే ఎటాల ఉొంటటొందర అని పరతిపటదరొంచాడు కతరణ్. హైదర్టబాదు,
ముొంబాయి

లాొంటి

నగర్టలలల

ఉదయొం వేళలలల బయలుదేర్ే

ర్ళ
ై ీను

అొందుకోవటానికత, పటతిక ముపెైై కతలలమీటరల దూరొంలల ఉొండే ర్ల
ై ేా సేాష్నల కు
వళీటొం లేదూ! అదర అొందర్చకీ అనుభవమయ కనుక అొందరొం ఈ పరతిపటదనని
ఏకగ్ీీవొంగ్ట ఆమోదరొంచాొం.
ఈ నిరీ యొం గతర్టతేర జర్చగ్చ పో యినొందువలల , ఇక ఆ ర్ోజొంతా
విశటీొంతే.

పదక ొండు గొంటలకు బయలుదేర్,చ గొంగ్టనదర దాటి, గ్ీతా మొందరర్
ఇతర దరవనీయ

స్థ లాలు

తిర్చగ్చ

'చోటవ
ి టల' హో టలు చేర్టము.

దేశ్ొం

లలని అనిన పటరొంతాల
ఇదర

పరసద
ి ధ .ర

ఉొంటటొందర.

చాల
మన

భోజనాలకు
రదీదగ్టకూడా
కూరగ్టయలు,

పపుప, సటొంబారు, అననొం పెరుగుతయ తృపిత గ్ట భోజనొం చేసటము. బిలుల రు.
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870/-. బస్కు తిర్చగ్వ
చ చిి విశ్ీమిొంచి, పదర ర్ోజులనుొంచి కలగ్ట పులగమెై
పో యిన వస్ుతవులు, దుస్ుతలు ఎవర్చవి వటరు వేరు చేస్ుకుని బాయగుల
స్ొంఖయను కుదరొంచి ఒక కీమొంలల పెటా టకునానము. కతరణ్ కు స్ాలపొంగ్ట జారొం
వచిిొందర. ఉతత ర్టఖొండ్
రుదారక్షలు,

పరభుతా స్ొంస్థ దుకటణొంలల లక్షిమ, స్ుపిరయలు

మర్ేవో ఆభరణాలు క నుగ్ోలు చేసటరు. వటరు తిర్చగ్చ వచిిన

వొంటనే పలహార్టలు చేసి విశ్ీమిొంచాము.

తిరుగర ప్రయాణిం
అనుకుననటట
ల గ్టనే 2 వ తేదీ గొం. 4 ల కే లేచి, సటననాలు కూడా
చేస,ి గదులు ఖాళీచేసి ఆ స్మయొంలల సౌజనయ పూరాకొంగ్ట వటర్చచిిన
వీడో కలు టీ సేవిొంచి, వటర్చ ర్చజిస్ా రులల మా అభపటరయాలను, స్ూచనలను
నమోదుచేసి గత పదర ర్ోజులుగ్ట మాకు ఆతీమయొంగ్ట
మొండల్

'గర్టాల్

వికటస్ నిగొం'

సిబబొందరకత

ఆతిధ్యమిచిిన

ధ్నయవటదాలు

తలిపి,

బయలుదేర్టొం. గొం. 5.45 కలాల హర్చదాార్ ర్ైలేా సేాష్నుకు చేరుకునానము.
ఇవావలసిన బకటయిలు చలిల ొంచి, వటహనొం విడుదల చేస్త ుననటటా అవస్రమెన
ై
పతారలపెై స్ొంతకొంచేస,ి

డవ
ై రు 'విపిన్' కు ధ్నయవటదాలతయ వీడో కలు

పలికటము.
స్ర్చగ్ా ట గొం 11.45 కు డిలీలలల దరగ్టము. మా స్ాస్థ లాలకు బయలుదేర్ే
ర్ైళలకు నాలుగు గొంటలకు పెైగ్ట వయవధర ఉొందర. ఆ మధాయహనొం భోజనొం డిలీలలలని
శ్రవణ భవనులల చేదద ామని ముొందే నిశ్ియిొంచాొం. లక్షిమ తను పనిచేసే
స్ొంస్థ తరఫున అధరకటర్చకొంగ్ట

డిలీల స్ొందర్చవొంచే స్ొందరభొంలల తను వటడే

వటహనానిన సేాష్నుకు పిలిపిొంచగ్ట లగ్ేజీ అొందులల ఎకతకొంచుకుని కనానట్
పేల స్ుకు వళాీము. ఒకక పదర నిముషటలు ముొందు వళాీమో ఏమో,
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హో టలులల వొంటనే టేబులు దక ర్క
చ తొందర. ఇక ఆ తరువటత వచిిన వటళీొంతా
ప డవన
ై కూయలల బయటనే వేచి ఉొండవలసివచిిొందర.
ఆ ర్ోజు ఉదయొం ర్చషక
ీ ేష్ లల మయము బయలుదేర్న
చ పుపడు అకకడ
ఉషోీ గీత స్ుమారు 20 డిగ్ీలు ఉొండచుి. హర్చదాారులల కూడా ఇొంచుమిొంచు
అొంతే ఉొందర. ర్ల
ై ులల స్ర్ే స్ర్చ, ఎయిర్ కొండిష్న్ కోచ్. డిలీలలల దరగ్ేస్ర్చకత
ఉషోీ గీత 35 డిగ్ీల వరకు ఉొందర. ఉషోీ గీతలల ఈ హఠటత్ వయతాయస్ొంవలల
జయలక్షిమ రకత పో టట కూడా అొంతే హఠటతు
త గ్ట పడిపో యి విపర్ీతొంగ్ట
చమటలు పటాాయి. ఫలితొంగ్ట పూర్చతగ్ట నీరసిొంచిపో యిొందర. శ్రవణభవనులల
కూరుినన తరువటత క దరదగ్ట ఉపుప కలిపిన నిమమరస్ొం

సేవిొంపచేసి

స్పరయలు చేయగ్ట స్ాలపొంగ్ట కోలుకుొందర. కటని వికటరొంగ్ట ఉొండటొంతయ ఏమీ
తినలేదు. తిర్చగ్చ

నిజాముదీదన్ సేాష్ను చేరుతూ, మారా ొంలల కతరణ్, లక్షిమ

రవి, స్ుపియ
ర లు, పరయాణొంలల చదువు కోవటానికత పుస్త కటలు క నుగ్ోలు
చేసటరు. సేాష్నుకు
పరయాణీకుల

చేర్న
చ తరువటత కూడా ఎయిర్

వేచియుొండే

కొండిష్న్ తరగతి

గదర కతీకతకర్చసి ఉొండటొంతయ ఆ స్దుపటయానిన

వినియోగ్చొంచుకోలేక పో యాొం. పటలటటఫటరొం స్యితొం పరయాణీకులతయ రదీదగ్ట
ఉొండటొంతయ కూర్ోివటానికత కూడా స్థ లొం లభొంచలేదు. ర్ొండు

బాయగులను

చేర్ిచ జయలక్షిమ కూర్ోిగ్ట మిగ్చలిన వటరు వొంతులవటర్ీగ్ట ఆమెకు స్పరయలు
చేసటరు.
టరయిను పటలటటఫటరొం మీదకు వచిినదే తడవుగ్ట దానోల కూరుిని
ఊపిర్చ పీలుికునానము. ముొందుగ్ట బయలుదేర్న
చ మాకు వీడో కలు చపుతూ
కతరణ్, లక్షిమలు వటర్చ టరయిను క రకు నిర్ీక్షణ

క నసటగ్చొంచారు. మా టరయిను

ఆగ్టీ దాటటతుొండగ్ట వటర్చ టరయిను బయలు దేర్చనటట
ల స్మాచారొం అొందరొందర.
ఆ మరునాడు జూలెై 3వ తేదీ మా టరయిను నాగపూర్ దాటిన క దరద సేపటికత
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వటరు ముొంబై సెొంటరల్ సేాష్నులల దరగ్శ
ే టరు కూడా. ఆ మధాయహనొం గొం. 2.00
లకు మయము సికతొందర్టబాదులల దరగ్చ ఎవర్చళలకు వటరొం చేర్టొం.
బడజ ట్ అించనవలు - యదవరధ ఖరుచ ల వివరమరలు
ఇటటవొంటి యాతరల విష్యొంలల ఆర్చధక వయవహార్టల నిరాహణకు
ఎొంతయ పటరముఖయొం ఉొందర. దేని దేనికత ఎొంత ఖరుి కటవచుి, మొతత ొం ఖరుి
ఎొంత అవుతుొందర అనే దానిపెై స్పష్ా మన
ెై అవగ్టహన తపపనిస్ర్చ. వృతిత పరొంగ్ట
ఇటటవొంటి యాతరలు నిరాహిొంచే వటరు ర్ైలు, బస్ుా పరయాణానికత,

ఆహార

పటనీయాలకు మాతరమె బాధ్యత వహిసత టరు. వస్తి, గుఱ్ాఱలు, డో లీలు,
పలల కీలు, దేవటలయాలలల దరవన, పూజలు, ఇతర వయకతతగత ఖరుిలు ఎవర్చవి
వటర్ే భర్చొంచ వలసి యుొంటటొందర కనుక వటటిపెై శటసీత య
ై ఒక అొంచనా
ై మెన
తపపనిస్ర్చ. ఊహాజనితాలు పనికే ర్టవు. ఈ దృషటాయ, ఇదర కేవలొం మా
వయకతతగతమయ అయినపపటిక,ీ ఎొంతయ క ొంత ఉపయుకత ొంగ్ట ఉొండక పో తుొందా అనే
స్దుదేదశ్ొంతయ మా అొంచనాలు-యదార్టదలు ఇస్ుతనానను.
పదుదవివరము

అొంచనా

యదారధ

వయతాయస్ొం

ఖరుి
(1) ర్ైలు టికటట
ల

22,546

22,546

(2) హో టళుీ, గ్స్ా హయస్ులు

22,500

34,941

+ 12,441
+ 2,351

(3) యాతర మొతాతనికత వటహనొం

33,000

35,351

(4)గుఱ్ాఱలు/పలల కీలు/ పో రారల ు

10,000

13,277

195

---

+ 3,277

(5)ఆహార పటనీయాలు

19,800

19,395

-

405

(6) ఆకసిమక ఖరుిలు

12,000

12,080

+

80

1,19,846

,37,590

మొతత ొం

17,744

ప్దుుల వారీ వివరణ:
(1) ముొందే క ననవి కనుక అొంచనాతయ నిమితత ొం లేదు.
(2) ముొందే బుక్ చేస్ుకునన హర్చదాార్ ర్టజ్ డమలక్ా హో టల్ లల గదరకత రు.
1500 చొ.న మూడు గదులకు ర్ోజుకు రు. 4,500 చొ.న ర్ొండు ర్ోజులకు రు.
9,000 అొంచనా. మిగతా 9 ర్టతురలకు గదరకత కనీస్ రుస్ుము రు.500
అొంచనాతయ మూడు గదులకు రు.1,500 చొ.న (500x3x9) 13,500 అొంచనా
కటగ్ట నిగొం గ్స్ా హయస్ులలల ఎకటనమీ తరగతి గదుల కనీస్ రుస్ుము
ర్ోజుకు రు. 800. ఈ వయతాయస్ొంతయ, తిరుగు పరయాణొంలల హర్చదాారులల బస్
రదుద అయినపపటిక,ీ అొంచనాకు ఖరుికు మధ్య వయతాస్ొం ఒక ర్ోజుకే రు.
900 ఉననొందున ఆ మయరకు యదారధ ఖరుి, అొంచనాను మిొంచిొందర.
(౩)

యాతర స్నానహాల స్మయొంలల హర్చదాారులలని టారవల్ ఏజొంటటతయ

స్ొంపరదరొంచినపుపడు మొదట ఇచిిన అొంచనా రు. 33,000. ఏ కటరణొంచేతనో
గ్టనీ,

పరయాణొం

మొదలుపెటా ే

ముొందు

దీనిని రు. 26,000 కు

స్వర్చొంచారు. చివరకు ఆ ఎనిమిదర వేలూ మిగలాలి. కటనీ రు.2,351 అదనొం
తేలిొందర. ఎొందుకొంటే, డిలీలలల వటడిన

మూడు వటహనాలకు చలిల ొంచిన రు.

4,851/- అొంచనాలల చేరిబడలేదు. కటని యదారధ ఖరుిలల చేర్చొందర. మిగతా
వయతాయస్ొం, వటహనొం అదనొంగ్ట ఒకర్ోజు వటడుకుననొందుకూ,

పదర ర్ోజుల

పటటట మాకు అొండగ్ట ఉొండి ఎొంతయ విశటాస్ొంగ్ట తన విధ్ులను నిరాహిొంచి
196

నొందుకుగ్టనూ

డవ
ై రు 'విపిన్’ కు మా పిలలలు

కృతజా తా పూరాకొంగ్ట

ఇచిినదర
(4) పరాత పటరొంతాలలల నడక భాగ్టనికే పో రారుల రుస్ుము అొంచనాకు అొందరొందర
కటనీ, ర్ైలేా సేాష్నల లలనూ, హర్చదాారులల హో టలుకు చేరుకోవటానికత గ్టని
పో రారుల ఖరుిలు అొంచనాలల చేరలేదు. ఒకక డిలీల

సేాష్నల లలనే ఈ పదుద

కతీొంద రు. 680 హర్చదాారులల మర్ో రు. 300 తయ మొతత ొం 3,277 వయతాయస్ొంలల
రు. 980 ఇకకడే తేలిొందర. మిగతా రు. 2,297 లల లక్షిమ హేమకుొండ్ వళిల
ర్టవటానికత అొంచనాలలలేని

గుఱ్ఱ ొం ఖరుి రు. 1000 లు పో ను, అొంచనాకు

యదార్టధనికత నికర వయతాయస్ొం రు. 1,297 .
(5) ఇొంటి నుొండి బయలు దేర్చ తిర్చగ్చ ఇొంటికతచర్
ే న
చ ర్ోజులతయ కూడా కలిపి
మొతత ొం యాతర 14 ర్ోజులు కటగ్ట ర్టనూ పో నూ పరయాణొంలల
మయము పరయాణిొంచిన తరగతి

ర్ీతాయ పరయాణ కటలొంలల

పటనీయాలు,

ర్ైలేావటర్ే

అలాపహార్టలు

ర్ైళీహో దా,

అనిన భోజన,

స్మకూర్టిరు.

మిగతా

9

ర్ోజులకు ఉదయొం అలాపహార్టనికత, మధాయహన,ర్టతిర భోజనాలకు, కటఫీ, టీ
లకు గ్టను మనిషికత ర్ోజుకు రు. 300 పటరతిపదరకపెై మొతత ొం పదక ొండు
ర్ోజులకు, ఆరుగుర్చకత (300x6x11)=19,800 అొంచనా వేయబడగ్ట యదారధ
ఖరుి 19,395. విస్మర్చొంచదగ్చన వయతాయస్ొం రు. 405 మాతరమయ.
(6) ఈ పదుద కతీొంద కూడా పెదద వయతాయస్ొం లేదు. ఒక మనిషికత మొతత ొం
యాతరకు గ్టను రు. 2,000 వయకతత గత ఖరుిల కతీొంద (2000 x6) రు.
12,000 అొంచనా వేయగ్ట యదారధ ఖరుి 12,080/- తిరుగు పరయాణొంలల
పిలలలు డిలీలలల క నుకుకనన పుస్త కటలు కటనీ, ర్చషక
ీ ేష్ లల లక్షిమ, స్ుపిరయలు
క నుగ్ోలు

చేసిన

రుదారక్షలు

ఇతర

ఆభరణాలు

చేరిబడనొందున యదారధ ఖరుిలల కూడా చేరిలేదు.
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గ్టని

అొంచనాలల

సింక్షిప్ిింగా
(ఆరుగరర్ బృిందవనికి)
మొతి ిం యాతరకు అించనవ

రు. 1,19,846

యథవరథ ఖరుచ

రు. 1,37,590

వోత్వోసిం

రు. +17,744

నికర అింతరిం:

11.48%

తలసర్ ఖరుచ

రు. 22,931.66

తలసర్ ఖరుచలో వోత్వోసిం

రు. +2,890.67

ప్ై సమీక్ష వలిగ్ించిన యదవరథ ిం:
పరణాళికలల ఆకసిమక ఖరుిలకు అదనొంగ్ట మర్ో పదర శటతొం వరకూ
వస్ులుబాటట

(Cushion)కు

కూడా

కేటాయిొంచవలసి

ఉొంటటొందర.

అొంచనాలల ఇవి చేర్ే ఉననవి. దానిపెై పదర శటతొం కలిపినా కూడా ఈ మొతత ొం
రు. 1,198.46

మిొంచటానికత వీలులేదు.

తలస్ర్చ ఖరుిలల ఇదర

విస్మర్చొంపవీలుకటని వయతాయస్మయనని అొంగ్ీకర్చొంచాలి. కనుక,
పరణాళికలల అస్మగీతను, మౌలిక లలపటనేన చూపుతుననదర.
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ఇదర

ఆరవ అధాయయొం

2010 స్ొంవతారము జూన్, జులెై నలలలల చేసన
ి కేదార్, బదర్ీ
యాతరలు, వటటి క నసటగ్చొంపుగ్ట పుష్పవనొం (The Valley of Flowers)
‘ఆలీ’ (Rope Way) లలల చేసిన పరయటనలను గీొంధ్స్థ ొం చేసినొందువలన
కలిగ్చన స్ొంతృపిత , ఆస్కతతగ్ట ఆ గీొంధ్ొం చదరవినవటరు స్హృదయొంతయ చేసన
ి
అభనొందనలు, తలియజేసిన అభపటరయాలతయ లభొంచిన పో ర తాాహొంతయ ఆ
తరువటత చేసన
ి మర్చ క నిన యాతరలు, పరయటనల విశేషటలు, అనుభవటలు
కూడా ఈ గీొంధానికత అనుస్రణికగ్ట ప ొందు పరచే ఉదేదశ్ొంతయ –

శుకాలింబర ధ్రిం విషు
ణ ిం శశివరణిం చతురుాజ్ిం
ప్రసనో వదనిం ధవోయిేత్ సరా విఘ్నోప్ శాింతయిే|
అగజ్ానన ప్దవేరకిం గజ్ాననమహర్ోశిం
అనేకదిం తిం భకాినవిం ఏక దింత మరప్ాసేహే ||
సరసాతి నమసుిభోిం వరదే కామరూపిణి
విదవోరింభిం కర్షాోమి సిదధ ర
ి ావతు మే సదవ ||
ప్దేప్తర విశాలాక్షీ ప్దేకేసరవర్ణనీ
నితోిం ప్దవేలయా దేవీ సా మాిం ప్ాతు సరసాతీ ||
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వకీతుిండ మహాకాయ కోటి సూరో సమః ప్రభ
నిర్ాఘ్ోిం కురుమే దేవ సరా కారేోషు సరాదవ ||
అని పటరర్చధస్త ూ అొందులకు ఉపకీమిస్ుతనానను.
2011

స్ొంవతారొం

కుమారుని ఇొంటోల ఒక

ఫిబవ
ర ర్చ 9వ తేదన
ీ ముొంబయిలలని

మా

చిననవేడుకలల పటల్ానవలసి వచిిొందర. ఎలాగూ

అకకడివరకూ వళుతునానొం

కదా ఆ

కటరయకీమమయదో ముగ్చశటక తిరుగు

పరయాణొంలల ఫిబవ
ర ర్చ 11 నుొండి 13 వరకు పూణే మీదుగ్ట ఆ ర్టష్ా ొంర లలని
భీమాశ్ొంకరొం, నాశికటతరయొంబకొం, ఘ్ురషేమశ్ార్ జోయతిర్చలొంగ్టలను దర్చవొంచుకుని,
ఔరొంగ్టబాద్ మీదుగ్ట 14 వ తేదక
ీ త సికతొందర్టబాదు చేర్ట
ే టట
ల , తిర్చగ్చ మార్చి
13వ తేదీ నుొండి 25వ తేదీ వరకు నైమిశటరణయొం. వటరణాసి, గయ, బద
ై యనాథ్,
కోలకతా, పూర్చ, కోణార్క, భువనేశ్ార్ మీదుగ్ట హైదర్టబాదు చేరుకోవటానికత
కటరయకీమొం రూప ొందరొంచుకునానను. తదనుగుణొంగ్ట ర్ైలు

టికటట
ల ర్చజరుా

చేశటను.
అలా టికటట
ల

ర్చజరుా

చేస్ుకుని

ఇొంటికత తిర్చగ్చ

వచాినో

లేదో విజయవటడనుొండి వచిిన మా బావమర్చదర శ్రీ అచుయతర్టవుగ్టరు,

వటర్చ

శ్రీమతి స్తయపరస్ూనగ్టరు మా ఇొంటోల ఉనానరు. మా యాతర

స్నానహాలు

తలుస్ుకుని

చూచాయగ్ట

తామూ

వసేత

బాగుొంటటొందనే

అభలాష్ను

వలిబుచాిరు. అయితే అపపటికే టికటట
ల తీసేస్ుకోవటొం అయిపో యినొందువలల
వతిత డి చేయలేక పో యారు. గత స్ొంవతారొం చేసన
ి కేదార్, బదర్ీ యాతరలలలనే
మాతయ కలిసి యుొండేవటరు. కటనీ, అపుపడు వటరు అమెర్చకటలల తమ
కుమారుడి వదద ఉొండటొంతయ అదర సటధ్యపడలేదు. వటర్చ ఉతాాహానిన గమనిొంచి,
వటరు మర్ొకక సటర్చ నిరుతాాహొం ప ొందకుొండా ఉొండేొందుకుగ్టను, అపపటికీ
మిొంచి పో యినదేమీ లేదనీ, ఎలాగూ మా ఇదద ర్చవీ పరయాణపు తేదీ నుొంచి
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ఉపయోగ్చొంచవీలునన, అపూ
ూ వు అయిన స్రుకయలర్

టికటట
ల కనుక, చేయవలసినదలాల, ఆ బృొందొంలల మర్చ ర్ొండు పేరల ు జేర్చి,
మొతత ొం

నాలుగు

టికటట
ల

ఒకే

నిర్టదర్చొంపబడిన మా ఇదద ర్చ

వరుస్లల

ఉొండే

టికటల ను రదుదచేసి

విధ్ొంగ్ట

అపపటికే

అవస్రమెన
ై
అదనపు

రుస్ుము చలిల ొంచి వీలయితే అవే తేదీలకు, కటకుొంటే మర్ో తేదక
ీ త పరయాణొం
మారుికోవచినీ, ఈ మారుపలను నిరాహిొంచటానికత ర్ైలేాలల మా మితురడు శ్రీ
పొంచాొంగొం చలపతిబాబు గ్టరు ఎలాగూ ఉనానరు కనుక, తేదీల విష్యమెై
తాము ఒక నిశ్ియానికత ర్టగలిగ్చతే అవస్రమెైన ఏర్టపటట
ల చేయగలనని వటర్చని
పో ర తాహిొంచాను. దీనితయ స్ొంతృపిత చొందర, హద
ై ర్టబాదులలనే

ఉొండే వటర్చ పెదద

కుమారుని స్ొంపరదరొంచి మాతయ ర్టవటానికత తుదర నిరీ యానిన ఆ సటయొంతారనికే
తలియజేశటరు. ఆ మరునాడే ర్చజర్ేాష్ను కటర్టయలయానికత వళిల , 13 తేదీ
బదులు మార్చి 18వ తేదీ నుొండి 29 వరకు కటరయకీమానిన స్వర్చొంచి మళీీ
క తత గ్ట టికటట
ల తీస్ుకునానను.
ఫిబవ
ర ర్చ 9 కటరయకీమానికత గ్టను 7వ తేదన
ీ మధాయహనొం గొం.02.45ని.
లకు హుసేన్ సటగర్ ఎక్ా పెరస్ులల బయలుదేర్చ 8వ తేదీ ఉదయొం గొం 4.50
ని.లకు ముొంబై చేరుకునానము. ఆఖర్చ క్షణొంలల మనస్ు మారుికుననదర
కటబో లు, మొదట

నిశ్ియిొంచుకునన దానికత భననొంగ్ట ఆ కటరయకీమానికత

మా పెదద కుమార్త చి.సౌ| స్ుధామాధ్వి కూడా వచిిొందర.
స్ొందర్ౌభచితాయలను
కుమారుని

అనుస్ర్చస్త ూ

ఉపనయనొం

స్మయ,

ఫిబవ
ర ర్చ 21వ తీదీన, వటర్చ ర్ొండవ

ఆకసిమకొంగ్ట

నిరీ యిొంచినటట
ల

తలిపిొందర.

ఆ

స్మయొంలల తన భరత వటయపటర నిమితత ొం విదేశటల (నజీ
ై ర్చయా) లల ఉనానరు.
వయవధర స్ాలపొంగ్ట ఉననొందువలల ఆ కటరయకీమ ఏర్టపటల లల మా స్హకటర్టనిన
కోర్చొందర. అొందువలల , అపపటికే 11వ తేదీ నుొంచి చేయవలసియునన యాతర
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(భీమాశ్ొంకరొం, తరయొంబకొం, ఘ్ురషేమశ్ార్)
ఔరొంగ్టబాదు,

ర్చజరుా

చేస్ుకునన

పరయాణాలను రదుదచేయిొంచి హుటాహుటిన తనతయ పటటట

మమమలీన

హైదర్టబాదుకు

ఔరొంగ్టబాదు

కోస్ొం ముొంబై పూణే, నాశిక్

సికతొందర్టబాదులకు

తిరుగు పయనొం

చేయిొంచిొందర. ఆ విధ్ొంగ్ట ఆ మూడు

జోయతిర్చలొంగ్టల దరవనొం మర్ొకసటర్చ వటయిదా పడు ద.ర మార్చి నల

యాతరకు

స్ొంబొంధరొంచి

అయితే

కూడా

క నిన

అవటొంతర్టలు

గ్ోచర్చొంచాయి.

భగవదనుగీహొంవలల అవనీన స్కటలొంలల తొలగ్చ యాతర సటధ్యపడిొందర.
పరయాణపు తేదీకత వటరొం ముొందుగ్టనే మా బావమర్చదర దొంపతులు
హైదర్టబాదుకు చేరుకునానరు. ఆ వటరొంలల ఒకటి ర్ొండు సటరుల స్మావేశ్మెై
దర్చవొంచబో యిే యాతారస్థ లాలను, ఆయా పరదేశటలలల గడపదగ్చన స్మయొం
మొదలెైన

అొంశటలను,

యాతరకు

ఇతర

ఏర్టపటల ను

చర్చిొంచుకుని,

స్మీక్షిొంచుకునానొం. ఆ వటరొంలలనే, నా చిరకటల మితురడు శ్రీ పరమాతుమని
స్ుబాబర్టవుగ్టర్చని కలిశటము. వీరు ర్టష్ా ర పరభుతా వటణిజయ పనునల శటఖలల
జాయిొంటట కమీష్నరుగ్ట సేవలొందరొంచి పదవీ

విరమణచేసి విశటీొంతొంలల

ఉనానరు. తమ పదవీకటలొంలల, అదే శటఖలల పనిచేసి పదవీ విరమణచేసిన
మా బావమర్చదగ్
ర టర్చకత

వీరు ఉననతాధరకటర్చ. యావతాభరతదేశ్ొం విస్త ృతొం

గ్టనూ క నిన విదేశటలలలనూ వీరు స్కుటటొంబొంగ్ట పరయటిొంచి ఉనానరు. తమ
పరయటనల విశేషటలను, ఆయా పరదశ
ే టలలల దరవనీయస్థ లాలూ, ముఖయమెన
ై
వయకుతల, స్ొంస్థ ల పేరల ు, ఫో నునొంబరుల, అొందుబాటటలల నునన వస్తి, భోజన
స్దుపటయాల

వివర్టలు, మొదలెైన స్మాచార్టననొంతా కొంపూయటరులల

భదరపరచి, ఉతత ర్ోతత ర్ట అవి అవస్రమెైనవటర్చకత అొందచేయటొం వటర్చ ఉతత మ
అభరుచులలల ఒకటి.
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ఈ నేపధ్యొంలల వటర్చతయ మా స్మావేశ్ొం ఎొంతయ పరయోజన కరమెైొందర.
కోలకతాలల

గడప

వలసిన

పూర్చతర్ోజుకు

స్మగీమెైన

కటరయకీమానిన

స్ూచిొంచారు. కోలకతా నుొంచి పూర్చ మారా ొంలల బాలాసో ర్ - కటక్ ల మధ్యన
ఉనన జాజిపూర్ గుర్చొంచి వటరు పరముఖొంగ్ట పరసత టవిొంచారు. దీనిని ‘నాభగయ’
అని కూడా అొంటారని, అకకడ వత
ై ర్చణి నదర,

మర్ీ ముఖయొంగ్ట అషటాదశ్

శ్కతతపీఠటలలల ఒకటిగ్ట పేర్ొకనబడిన గ్చర్జ
చ ాదేవి ఆలయొం ఉననటట
ల , అొందుచేత
వీలుచేస్ుకుని ఆ పరయాణొంలల ‘జాజిపూర్ ర్ోడుు’ సేాష్నులల దరగ్చ ఈ క్షేతారనిన
కూడా చూసి అకకడనుొంచి నేరుగ్ట పూర్చ వళీవలసినదరగ్ట స్ూచిొంచారు.
మయము టికటట
ల బుక్ చేస్ుకునన కోలకతా పూర్చ ఎక్ా పెరస్ ‘జాజిపూర్ ర్ోడుు’
సేాష్నుకు తలల వటరు ఝామున గొం.03.24 ని.లకు చేర్చ క దరద క్షణాలపటటట
నిలుస్ుతొందర.
వటర్చ స్ూచనను గ్ౌరవిస్ూ
త ఆ సేాష్నులల దరగ్చ జాజిపూర్ చేరుక ని,
కటరయకీమాలు పూర్చతచేస్ుకుని తిర్చగ్చ అకకడనుొండి పూర్చ చేర్ేవిధ్ొంగ్ట ఉదయొం
గొం.11.02 ని.లకు ‘జాజిపూర్ ర్ోడుు’ సేాష్ను నుొంచి బయలు దేర్చ మధాయహనొం
గొం. 02.30 ని.లకు పూర్చ చేర్ే హయర్ట - పూర్చ ‘ధయళి’ ఎక్ా పెరస్ులల, కోలకతా
నుొంచి పూర్చ వరకు అపపటికే నిర్టదర్చొంపబడియునన

టికటల ను రదుద

చేయకుొండా, (స్ాభావర్ీతాయ నాకు క ొంచొం దూకుడు ఎకుకవ. క నిన
స్ొందర్టభలలల వనుకట ముొందూ ఆలలచిొంచకుొండా నిరీ యాలు తీస్ుకుొంటూ
ఉొంటాను. ఈ స్రళి చికుకలు తచిిపెటా న
ి స్ొందర్టభలు కూడా ఉనానయి.
దీనికత భననొంగ్ట నేను తీస్ుకునన అరుదన
ై మొంచి నిరీ యాలలల ఇదక కటి.
దూకుడూ, స్ొంయమనాల నడుమ స్మతయలయొం పటటిొంచే సటమర్టధయనిన
ఇపుపడిపుపడే అలవరచుకుొంటటనానను) ‘జాజిపూర్ ర్ోడుద’ సేాష్ను నుొండి
పూర్చకత అదనొంగ్ట టికటట
ల తీస్ుకునానను. అయితే ఇవి, నిర్ీక్షణ జాబితాలల
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5,6,7.8 గ్ట నమోదై వునానయి. పరయాణ స్మయానికత ధ్ృవీకర్చొంపబడే
అవకటశ్ొం ఉొందర.
ఆ వటరొంలలనే, శ్రీ చివుకుల సీతార్టముడుగ్టర్చ దాార్ట వద
ై యనాధ్
లలనూ, గయలలనూ తలుగు తలిసిన క్షేతర పుర్ోహితుల స్మాచారొం, వటర్చ
ఫో ను

నొంబరులు

అవధానిగ్టరు,

సేకర్చొంచి

గయలల

దగా ర

ఉొంచుకునానను.

నిరాహిొంపవలసిన

డాకారు

పిొండపరదాన

ర్ేమెళల

కటరయకీమాల

పటరశ్స్త యొం, ఆవశ్యకతలను వివర్చొంచారు. అకకడ కటగల ఖరుి విష్యమెై కూడా
స్ూచనపటరయొంగ్ట ఒక అొంచనా ఇచాిరు. NTVలల పని చేసే మితురలు శ్రీ
వొంకటర్టవుగ్టరు నైమిశటరణయొం గుర్చొంచి అకకడ ఉనన వస్తుల గుర్చొంచి
ఉపయుకత మన
ెై స్మాచారొం అొందరొంచారు.

ప్ారరింభ ప్రయాణిం
మార్చి 18వ తేదీ ఉదయొం గొం. 6.45 ని.ల కలాల ఎవర్చ ఇళీ నుొండి
వటళీొం సికతొందర్టబాదు సేాష్నుకు చేరుకునానొం. నిర్ీీత స్మయొం గొం.7.20
ని.ల కలాల ర్ల
ై ు బయలుదేర్చొందర. సో దర్చ స్తయ పరస్ూన (మా బావమర్చదరగ్టర్చ
శ్రీమతి) ఆ ర్ోజు మధాయహాననికత భోజనొం, ర్టతిరకత అలాపహారొం సిదధొం చేస్ుక చిి
పరయాణొంలల ఆ లలపొం లేకుొండా చేసిొందర. పరయాణొం 26 గొంటల స్ుదీరఘమెైనదర.
నిర్ీీత స్మయానికత గొంటొంబావు ఆలస్యొంగ్ట మరునాడు ఉదయొం గొం. 11.00
లకు లకోన చేర్టము. మా పెదదననయయ గ్టర్చ కుమారుడు చి| బిొంబాధ్ర్ CNNIBN ఛానల్

తరఫున

లకోనలల

వీడియో నూయస్

ఎడిటరుగ్ట

పనిచేస్త ునానడు. (అొంతకు మునుపు అకకడే ఈటీవీ లల కమెర్టమాన్
గ్ట పనిచేసేవటడు) మయము వళళల స్మయానికత అతను శలవుపెటా ి స్ాస్థ లొంలల
ఉనానడు. మా ర్టక గుర్చొంచి

మునుపే తలిసి యుొండటొం చేత, సేాష్నుకు
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వటహనానిన ఏర్టపటట చేస,ి

డరయివరు ‘బబూ
ల ’

ఫో ను నొంబరు నాకు

ఇచిియునానడు.
మయము 19వ తేదీన చేరుకోగ్ట 20వ తేదీ హో లీ అయిొందర. ఉతత ర్టదరన
ఈ పొండుగను అతయొంత ఆనొందో తాాహాలతయ జరుపుకుొంటారు ఆ ఉలాలస్ొం,
ఆనొందొం, తనమయతాొం తపప ఆ ర్ోజున వటర్చకత మర్ేదీ పటా దు. సటధారణ
జనజీవనొం స్త ొంభొంచిపో తుొందర. ఇక మనలాటి పర్టయటకుల పటటట
ల చపపనలవి
కటవు. 2009 లల ఇదే హో లీ ర్ోజున మయము అలహాబాదులలఉొండటొం జర్చగ్చొందర.
కనీస్ొం టీ నీళుీ కూడా దక రకని సిథతిలల ర్ోజొంతా హో టలుగదరలల దురభరొంగ్ట
గడపవలసి వచిిొందర.
ఈ అనుభవొం మదరలల తాజాగ్టనే ఉననపపటిక,ీ యాతరకు తేదల
ీ ు
నిరీ యిొంచే స్మయొంలల ఎొందుకనో ఈ ‘హో లీ’ దృషిాలలకత ర్టలేదు. శ్రీ
స్ుబాబర్టవుగ్టర్చకత కూడా ఇటటవొంటి
స్మావేశ్ొంలల

అనుభవొం

ఇదర ఒక స్మస్య రూపొంలల

ఉొండటొంచేత
పరముఖొంగ్టనే

వటర్చతయ
చరికు

వచిిొందర. ఎొంతయ అసటధారణమెత
ై ే తపప, ర్ైలు మధాయహనొం పననొండు లలపలే
లకోన చేరుతుొందని ఆశిసేత , వొంటనే బయలుదేర్చ మర్ో

ర్ొండు మూడు

గొంటలలల నైమిశటరణయొం చేరుక ని అకకడ దరవనీయ స్థ లాలను వొంట వొంటనే
చూసేస,ి

తిర్చగ్చ ఆ ర్టతిరకే లకోనకు చేర్చ ఆ మరునాటి కటశ్ర పరయాణానికత

గ్టను సేాష్ను చేరటానికత ఒకవేళ అపపటికీ వటహనమయదీ దక రకని పర్చసథ తి
ి
ఉొంటే, నడిచిపో యిే వీలుగ్ట సేాష్ను స్మీపొంలల, ర్సటార్ొంటట అనుబొంధ్ొంగ్ట
నునన ఏదయినా

మొంచి హో టలు చూస్ుకుని

కుదురుకోవలసినదరగ్ట

పర్చషటకర్టనిన స్ూచిొంచారు. అలాగ్ే నిశ్ియిొంచుకునానొం. ఇకకడే స్మాచార
పరసథ టనొంలల క ొంత అొంతరొం చోటట చేస్ుకుననదర. తతాకరణొంగ్ట ఈ విష్యొం
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బిొంబాధ్రుకు

స్కటలొంలల తలియ జేయలేక పో యాను. అలాగ్ే తను మాకు

తలపటలనుకునన కూడా మర్ొక ముఖయ విష్యొం మాకూ చేరలేదు.
సేాష్ను బయటకు వచాిక సటమానుతయస్హా
ఒకచోట నిలిపి

‘బబూ
ల ’కు ఫో ను

మిగతా బృొందానిన

చేశటను. వటహనొం నొంబరు, తను

నిర్ీక్షస్
ి త ునన స్థ లొం స్పష్ా ొంగ్ట చపపటొంచేత తేలికగ్టనే వటహనానిన గుర్చతొంచి,
ననున నేను పర్చచయొం చేస్ుకుని, వటహనొంతయ స్హా తిర్చగ్చ బృొందానిన
చేరుక ని,

సటమాను

వళీవలసియుొందని
నివటస్ముొండే

ఎకతకొంచుకుని

బయలుదేర్టము.

నైమిశటరణయొం

తలిసినపపటిక,ీ వటహనానిన నేరుగ్ట

‘ఇొందరర్టనగర్’ పటరొంతొం

బిొంబాధ్ర్

వైపు పో నిస్ుతనానడు. అొంతకు

మునుపు ఒకసటర్చ ఆ నగర్టనిన స్ొందర్చవొంచటొంచేతనూ, ఇొంటర్నటోల లకోన
నగర మాయపును క ొంత చదరవి యుొండటొం చేతనూ, ఆ నగరొంలల పరధాన
రహదారుల, కూడళుీ మొదలెన
ై వటటిపెై క ొంత అవగ్టహన ఏరపడటొంవలల ,
ఎొందుకో

వయతిర్ేక

దరశ్లల

వళుతుననటటా

అనుమానొం

కలిగ్చ

“మనొం

నైమిశటరణయొం కదా వళుతునానొం?” అని డవ
ై రును అడిగ్ట. అతను మౌనొంగ్ట
వటహనొం నడుపుతునానడు. వినబడలేదు కటబో లని మళీీ అడిగ్టను. కటనీ
విచితరొం! అతనికత 'నైమిశటరణయొం' అొంటే అరధ మయ కటలేదు. అతనికత అరధ ొం కటలేదనే
విష్యొం నాకు అరధమయిేయ స్ర్చకత చాలా దూరొం వళాలొం. ఆ తరువటత తలిసిొందర.
అకకడ 'నైమిశటరణయొం' అొంటే ఎవర్చకీ అరధ ొం కటదని,

‘నిమిశ్’ అనాలని.

నైమిశటరణయొంలల ఉనన గ్టీమొం పేరు ‘నిమిశ్’'. మొతాతనికత, మనొం బిొంబాధ్ర్
ఇొంటికత వళీటొంలేదని, నేరుగ్ట

‘నిమిశ్’ కు వళిల , ర్టతిరకే లకోనకు తిర్చగ్చ

వసటతమని ఈ సటర్చ స్ొందేహాతీతొంగ్ట తలియజేసి ‘హమమయయ’ అనుకుొంటూ
ఊపిర్చ పీలుికునానను. అతను యువకుడు. సటధ్ుస్ాభావి, పెైగ్ట స్ునినత
మనస్ుకడు.

విష్యొం

తలుస్ుకోకుొండా
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తొొందరపడి

వేర్ే

మారా ొంలల

తీస్ుకువళిీనొందుకు పదే పదే క్షమాపణలు చపుతూనే అస్లు విష్యొం
బయట పెడుతూ “ఇపుడేొం చేదద ామ”ని అడిగ్టడు. హో లీ వలల ముఖయొంగ్ట తన
పర్ోక్షొంలల మాకు కలిగ్ే అసౌకరయొం బిొంబాధ్రుకు తలుస్ు కనుక ఆర్ోజు ర్టతిర
వటహనొంతయ స్హా నైమిశటరణయొంలలనే ఉొండిపో యి మరునాడు హో లీ వేడుకలు
స్దుదమణిగ్ే సటయొంతర స్మయానికత అకకడ బయలుదేర్చ నేరుగ్ట లకోన
సేాష్నుకు చేరుకునే విధ్ొంగ్ట డవ
ై రుకు అపపటికే ఆదేశటలు ఇచిి యునానడు.
స్ర్ే, ఆ విధ్ొంగ్ట నైమిశటరణయొంలల నిదర చేసే అవకటశ్ొం చి| బిొంబాధ్ర్ రూపొంలల
ఆ శ్రీమనానర్టయణుడే కలిపొంచాడనుకుని

“మర్ీ మొంచిదర. అయితే, మర్చ

సటయొంతరొం దాకట ఎొందుకు? ఎలాగూ బిొంబాధ్ర్ నగరొంలల లేరు

కనుక

వటర్చొంటికత వళళీ పని కూడా లేదు. అొందుచేత నేరుగ్ట ‘నిమిశ్’

పో నీ”

కే

అనానను.
‘స్ర్ే’

అొంటూనే మళీీ అొంతలలనే అతను అనయమనస్కొంగ్ట

అయాయడు. అొందుకు కటరణొం స్ులభొంగ్టనే కనిపెటాగలిగ్టను. ‘నిమిశ్’’కు
తీర్చగ్ా ట సటయొంతరొం కదా వళళీదనే ఆలలచనలల కదా అతను అొంతవరకు
ఉనానడు? అొందుకు భననొంగ్ట నేరుగ్ట ‘నిమిశ్’ వళుతుననటట
ల , ర్టతిరకత అకకడే
ఉొంటటననటట
ల , తన ఇొంటోల చపపలేదననమాట.ఈ ఆకసిమక మారుప ఫో నులల
తలియజేసే వీలుననపటిక,ీ ఒక ర్టతిర బస్కు అవస్రమెైన దుస్ుతలు ఇతర
వస్ుతవులెైనా

తచుికోవటలి.

పెైగ్ట,

మరునాడు

వటళీకు

ముఖయమెన
ై

పరాదరనొం. విధర నిరాహణా ధ్రమొం పటటిొంచవలసిన కటరణొంగ్ట తను వటర్చతయ
ఉొండలేక పో యినా, భార్టయబిడు లకు చేతిలల ఏమయినా ఉొంచటొం దాార్ట
గృహస్ుత

ధ్రమొం

కూడా

పటటిొంచాలి

కదా.

ఇలా

అనేక

స్ొందేహాలు

చుటటాముటా గ్ట అతనినే స్ూటిగ్ట అడిగ్శ
ే టను. అనినొంటికీ అతను 'లేదనే'
స్మాధానమయ చేపటపడు. "భలే వటడివయాయ ‘బబూ
ల ’! దీనికోస్మా, ఇొంతగ్ట
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ఆలలచిస్ుతనానవు?

స్ర్ే! అయిన ఆలశ్యొం ఎలాగ్ో అయిొందర. మర్చక ొంచొం

సేపయినా మిొంచిపో యిొందేమీ లేదు. ఎొంత దూరమెైనాగ్టనీ, ఫరవటలేదు,
నేరుగ్ట మీ ఇొంటికత పో నియ్ బొండిని." అనానను. అలాగ్ే పో నిచాిడు. నా
చనువుకూ, సౌజనాయనికత అతను ఎొంతయ స్ొంతయషిొంచాడు. అతని నివటస్ొం
కూడా మయము పరయాణిొంచే పరధానమార్టానికత చేరువలలనే ఉొండటొంచేత పెదద
ఆలస్యొం కటలేదు. మధాయహనొం స్ర్చగ్ా ట పననొండు గొంటలవుతుొండగ్ట లకోన
నగర శివటరుల దాటాము.

నైమిశారణోిం – తప్ో భూమి
జీవితొంలల కనీస్ొం ఒకసటరయినా శ్రీ స్తయనార్టయణసటామి వరతొం
చేయనివటరు కటనీ, ఆ వరతొం చేస్త ుొండగ్ట చూడనివటరు కటనీ లేదా ఆ వరత కథ
శ్ీదధగ్ట వినని వటరు కటనీ ఉొండరొంటే అతిశ్యోకతత కటదు. అలాొంటి వటర్చక,త ఆ
వరత కధ్ మొదటి అధాయయొంలలని ఈ మొదటి శోలకొం స్ుపర్చచితొం.
శోల| ఏకదవ నైమిశారణయో ఋషయశశశనకాదయః

ప్ప్రచుచరాగతిం సరేా సూతిం ప్ౌరాణికిం ఖలు||
ఎవర్ీ స్ూత మహాముని? ఎవరు శుక, శౌనకటదర మహా ఋష్ులు?
పరపొంచొంలల

అరణాయలు

ఎనోనఉొండగ్ట

వటళుీ

ఈ

నైమిశటరణయొంలలనే

ఎొందుకునానరు? అకకడ వీర్చకేమిపని? ఇటటవొంటి పరశ్నలు, ఏవో పనిలేకనో
లేక అజాానొంతయనో వేసినవి కటకప తే, స్మాధానొం ఆస్కతతదాయకొంగ్ట ఉొంటటొందర.
ఆ ఆస్కతతనుొండే ఈ పటరొంతానిన ఒకసటర్చ దర్చవొంచాలనే ఉతాాహొం

కలుగు

తుొందర. అలా కలిగ్చన ఉతాాహమయ మా ఈ పరయటనకు పేరరణ.

సథ ల ప్ురాణిం
కలియుగ్టరొంభొంలల, ఈ యుగలక్షణాల పటల తీవర భయాొందో ళనలకు
గుర్న
ై మునులు, మహరుేలు, తాము తపస్ుాలు, యజా
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యాగ్టదులు

చేస్ుక నుటకు కలి పరభావొం లేని పరదశ్
ే ొం చూపమని పటరర్చధొంపగ్ట, స్ృషిాకరత
యయిన బరహమ, దరభలతయ చేయబడిన ఒక చకటీనిన అనొంతొంలలకత విడిచి,
“ఇదర ఎకకడపడి నిలుస్ుతొందో ఆ పరదేశటనిన మీ తపో భూమిగ్ట గుర్చతొంచొండి” అని
స్ూచిొంచగ్ట, అొందరూ ఆ చకీగమనానిన అనుస్ర్చొంచి సటగ్టరుట. ఆ విధ్ొంగ్ట,
స్ాయొంభూ మొండలొంనుొండి బయలుదేర్చన ఆ ‘దరవయవిశేష్ొం’ పరమయషా ,ి స్ూరయ,
చొందర మొండలాలు దాటి భూమిపెై పడిన పరదేశ్మయ 'నమి
ై శటరణయొం' గ్ట పరసద
ి ధర
గ్టొంచినదర.

ఏ నైమిశటరణయొంలలనత
ై ే

భాగవతొంలలనే

వటయస్ భగవటనుడు

‘శ్రీమదాభగవతొం’ రచిొంచార్ో

ఆ

స్ాయొంగ్ట ఆ పరదశ
ే టనిన కూడా

పరసత టవిొంచారు. ఉదాహరణకు పరథమ స్కొంధ్ొం, పరధ్మ అధాయయొం, నాలా వ
శోలకొం ఇలా ఉొందర.
శోల. ఓిం నైమిశే అనిమిష క్షేత్ర ే ఋషయః శశనకాదయః
సతి రిం సారాేయ లోకాయ సహసర సమ మాసత |
ఈ శోలకటనిన, “నైమిశటరణయొం నొందు శౌనకటదర మహా మునులు స్ార్ోలక

గ్ీయమానుొండగు హర్చొం జేరు క ఱ్కు స్హస్ర వరే ొంబులనుషటాన కటలొంబుకటగల
స్తత స్
ై యాగొంబు సేయుచుొండిర్”చ అని శ్రీ బమెమర పో తనామాతుయలు
ై జిా కొంబన
ఆొంధీక
ర ర్చొంచారు. ఇొంకట –
కొం| “పుణయొంబై ముని వలల భ
గణయొంబై కుస్ుమ ఫలవికట యోతిథ తసట
దు
ా ణయొంబ,ై నైమిశటఖాయ
రణయొంబు నుతిొంపదగు నరణయొంబులలలన్”
"పుణయవొంతమూ,

తాపసో తత ములకు

శ్రణయమెై

పుష్ప

ఫల

భర్చత

తరువర్ేణయమూ అయిన నైమిశ్ము అనే పేరు గల అరణయొం అరణాయలనినొంటికీ
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అగీగణయమెై అలర్టరుతూ ఉొండి, మహామునుల చేత ప గడ తగ్చనదరగ్ట ఉననదర"
అొంటూ అస్లు పుర్టణొంలలనికత మనలను తీస్ుకువళళీ ముొందు, ఇొంకట
విసటతరొంగ్ట వర్చీసత టరు భాగవతయతత ముడన
ై పో తనామాతుయలు. “మఱ్ియును”
అొంటూ ఆ వరీన ఇలా సటగుతుొందర.

“మధ్ువైర్ మిందిరింబరనుబో లె మాధ్వీ మనేధ్ హితింబై,
బర హేగేహింబరనుింబో లె శారదవనిాతింబ,ై
నీలగళ్ సభా నికేతనింబరనుింబో లె,
వహిో వరుణ సమీరణ చిందర రుదర హైమవతీ కుబేర వృషభ గాలవ
శాిండిలో ప్ాశుప్త నటిప్టల మిండితింబ,ై
జ్లభేది భవనింబరనుింబో లె, నైరావత్వమృత రింభా గణికాభిరామింబ,ై
మరరాసుర నిలయింబరనుింబో లె, నునేతి రాక్షస వింశసింకులింబై,
ధ్నదవగారింబరలునుింబో లె, శింఖ, ప్దేకుిండ, మరకుింద సుిందరింబ,ై
రఘ్రరామర యరదధ ింబరనుింబో లె, నిరింతర శరానల శిఖా బహుళ్ింబ,ై
ప్రశురామర భిండనింబరనుింబో లె, నరుజననదేాడింబ,ై
దవనవ సింగాీమింబరనుింబో లె, నర్షఠ జ్ింభ నికుింభ శకిి యరకిింబ,ై

కౌరవ సింగరింబరనుింబో లె, దోర ణవరుజన కించసోిందన కదింబ సమేతింబ,ై
కరుణ కలహింబరనుింబో లె, మహో నోత శలో సహకారింబ,ై
సమరదర సమతు బింధ్నింబరనుింబో లె, నలనీల ప్నసాదోదిర ప్రదప
ీ ితింబ,ై
భరు భజ్నింబరనుింబో లె, నవనవ శలక లేఖా ఫలితింబ,ై
మరుని కోదిండింబరనుిం బో లె, బరనవోగా శిల్లమరఖ భూష్ితింబ,ై
నరసిింహ రూప్ింబరనుింబో లె, గేసర కరజ్ా కాింతింబై
నవటో రింగింబరనుిం బో లె, నట నటీ సుష్ిరానిాతింబై
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శైలజ్ా

నిటలింబరనుింబో లె,

జ్ిందన

కరూార

తిలకాలింకృతమై,

వరాోగింబరనుింబో లె,
నిిందర బాణవసన మేఘ్ కరక కమనీయింబై నిగమింబరనుింబో లె,
గాయతీర విరాజితింబ,ై
మహా కావోింబరనుింబో లె, సరల మృదులత్వ కలితింబ,ై
వినత్వ నిలయింబరనుింబో లె, సువరణరుచిరింబై
యమరావతీ ప్ురింబరనుింబో లె, సుమననలలితింబై
కైట భోదో ోగింబరనుింబో లె, మధ్ుమా నిాతింబ,ై
ప్ురుషో తి మ సమవనింబరనుబో లె, నమృత ఫలదింబ,ై
ధ్నింజ్య సమీకరణింనుింబో లె, నభర ిం కష ప్రాగింబై
వైకుింఠ ప్ురింబరనుింబో లె, ఖడే ప్ుిండరీక విలసితింబై
నింద ఘ్నషింబరనుింబో లె, కృషణ సారసుధ్రింబై
లింకా నగరమరనుింబో లె, రామ మహిష్ీ ప్ించక సమించితింబై
సుగీీవ స్ైనోింబరనుింబో లె, గజ్ గవయ శరభ శలభితింబై
నవరాయణ సాథనింబరనుింబో లె, నీలకింఠ కౌశిక భరదవాజ్ తితిి ర్ భాసురింబై
మహా భారతింబరనుింబో లె, నేక చకీ బక కింక ధారి రాషిర శకుని నకుల సించవర
సమిేళితింబై

సూరో రధ్ింబరనుింబో లె, సురుతర ప్రవాహింబై
జ్లభ కాల సిందవ మరహూరి ింబరనుిం బో లె, బహు వితత జ్ాతి సామనసోింబై
యొప్ుా నైమిశారణోింబను శ్రీ విషు
ణ క్షేతరింబర”
తన రచనలలల పో తనకు అలొంకటర పీరతి ఎకుకవనీ, అనుపటరసటదర
శ్బాదలొంకటర్టలను విర్చవిగ్ట వటడతారని కవి పొండితుల, సటహితీ విమరవకుల
విశేలష్ణ.

పెైన ఉదహర్చొంచిన ఖొండొం
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ఈ శ్బాదలొంకటర పరయోగ్టనికత

పర్టకటష్ఠ యనదగ్చనదరగ్ట నుననదర.

ఒక పరదశ
ే టనిన వర్చీొంచటానికత ఆొంధ్ర

సటరస్ాతొంలల

ఉపమయయాలునానయో,

ఉపయోగ్చొంచి

ఎనిన

ఉపమాన,

కూర్చిన

ఉపమాలొంకటర

స్మాసటలొంకటర్టలతయ మయళవిొంచిన

స్మాహార్టనిన

వటటనినటినీ
స్ుదీరఘ

తీరు, ఆ పటరొంత వభ
ై వటనిన, మనోహర

దృశ్యొంగ్ట ఆవిష్కర్చొంచటమయ కటక కవితా పటరభవటనిన భాసిలలజేసిొందని కూడా
చపపవచుి.పౌర్టణిక కోణొంలల పర్చశ్రలిొంచగ్ట భారతావనిలల తొమిమదర అరణయ
పటరొంతాలు తపో వనాలుగ్ట పరసద
ి ధ గ్
ర టొంచినవని తలుస్ుతననదర. ఇవి నైమిశటరణయొం.
దొండక, సెైొంధ్వ, జొంబు, పుష్కర, ఉతపల, గురుజొంఘ్ాల, అరుతుపర, బదర్ీ
వనాలుగ్ట చపపబడాుయి. అలాగ్ే

స్ాయొంవయకత విష్ు
ీ క్షేతారలు ఎనిమిదర.

అవి, తిరుమల, శ్రీరొంగొం, శ్రీముష్ీ ొం , తయతాదర,ర సటలగ్టీమొం,, పుష్కరల తయ పటటట
మళీీ ఇకకడ కూడా నైమిశటరణయొం. బదర్ీలుగ్ట చపపబడాుయి. అలా ర్ొండు
విధాలుగ్ట నమి
ై శటరణయొం, బదర్ీలు పటరముఖయతను స్ొంతర్చొంచుకుననవి. వేద
వటయస్ుడు నైమిశటరణయొంలల శ్రీమదాభగవతానిన రచిొంచి, మహాభారత రచనను
బదర్ీలల

చేయటొం

కటకతాళీయొం

కటదనీ,

దానిక క

పౌర్టణిక

తాతపరయొం ఉననటట
ల దీనివలల స్పష్ా మవుతుననదర.
శోల. వాోసాయ విషు
ణ రూప్ాయ వాోస రూప్ాయ విషణవే

నమో వై బరహేనిధ్యిే వాశిసాియ నమో నమః
వటయస్ుడే విష్ు
ీ వు, విష్ు
ీ వే వటయస్ుడు. నైమిశటరణయొంవలెనే బదర్ీ కూడా
సటక్షాతూ
త విష్ు
ీ స్ారూపమెై ఉొండటమయ దీనికత కటరణొంగ్ట గీహిొంచవచుి.
నైమిశారణోిం - భౌగోళిక సిథతి
ఇదర ఉతత రపరదశ్
ే ర్టష్ా ర

ర్టజధాని లకోనకు వటయవయ దరశ్లల 98

కతలలమీటరల దూరొంలలని సీతాపూర్ జిలాలలల ఉొందర. లకోన- డిలీల 24 నొంబరు
జాతీయ రహదార్చలల 58 కతలలమీటరల వదద సిదహ యలి అనే
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పరదశ్
ే కూడలిలల

ఎడమవప
ై ు మళాీలి. అలా 29 కతలలమీటరుల వళీగ్ట ‘కథర’ అనే గ్టీమొం వదద
మర్ో కూడలిలల మళీీ ఎడమ వైపునకు మళాీలి. ఆ మారా ొం పటరరొంభొంలలనే “శ్రీ
బాలాజీ మొందరర్, విజయవటడ” అని తలుగులల చకకబడి ఉనన అక్షర్టలతయ ఒక
శిలా (సిమెొంట్) తయరణొం ఉొంటటొందర. ఆ మారా ొంలల మర్ో 11 కతలలమీటరుల
పరయాణిొంచగ్ట

'నిమిశ్' గ్టీమొం చేరుకుొంటాము. ఇక ఆ గ్టీమ పర్చస్ర్టలనీన

పవితరమన
ెై నైమిశటరణయమయ. స్ర్చగ్ా ట ర్ొండు గొంటలకు నైమిశటరణయొం చేర్టము.
ఇకకడ వైఖానస్ స్మాజొం, విజయవటడ శటఖ వటర్చచే నిరాహిొంప బడుచునన
శ్రీ వొంకటేశ్ారసటామి ఆలయొం గుర్చొంచి ముొందుగ్ట చపుపకోవటలి.
స్ుమారు 18–19 స్ొంవతార్టల
కతీతొం

ఇదర

నిర్చమొంపబడిొందర.

దేవటలయొంలల

సిబబొందర

అయినపపటికీ

పూజారులు

ఈ

సటథనికులే
మాతరొం

తలుగువటరు.

క ొంచొం తమిళొం కూడా

తలుస్ు.

మర్ీ

ముఖయొంగ్ట

చపుపకోవలసినదర ఆ దేవటలయొం నిరాహిస్త ునన 'మాతాజీ' గుర్చొంచి. ఈమె
పూరానామొం ‘ర్టమానుజ కుమార్చ’. యౌవనొం లలనే
వైఖానస్

స్మాజొం

వటర్చ

అభయరధన

మయరకు

స్నాయస్ొం సీాకర్చొంచి
ఈ

దేవటలయొం

నిర్చమొంచినపపటినుొంచ అకకడనే ఉొంటూ సటామి సేవకే పూర్చతగ్ట అొంకతతమెన
ై
పరమ

భకుతర్టలు.

ఆలయ పటరొంగణానిన

ఒక పూదో ట మధ్యస్థ ొంగ్ట పరీశటలను బో లిన

ఆనుకుని ఉనన
ఆశ్ీమానిన

పరదేశ్ొంలల

నిర్చమొంచుకుని

అొందులల ధాయనొం చేస్త ూ ఉొంటార్ీమ.ె
ఆశ్ీమ ఆవరణలలనే ఒకవైపు గ్ోశటల, అొందులల వతాములతయ స్హా
క నిన గ్ోవులు ఉనానయి. ఆలయ పరధాన పరవశ్
ే దాార్టనికత వలుపల లక్షమమ
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స్మయతుడన
ై శ్రీ మహావిష్ు
ీ వు
శ్యనుడై

ఉనన

శేష్శ్యాయ

పటలకడలి

ఇొంకట

గజేొందరమోక్షొం ఇతాయదులు ఇతివృతత ొంగ్ట ‘పటలస్ా ర్
ఆఫ్ పటర్చస్’(Plaster of Paris) పదారధ ొంతయ
రూప ొందరొంపబడిన విగీహాలతయ ఏర్టపటట చేసన
ి
దృశటయలు,

స్ొందరవకులలల

భకతత

తతపరతా

భావటలను ఇనుమడిొంపజేసత టయి.
పరధాన ఆలయానిన ఆనుకుని ఉనన పరదేశ్ొంలల తలుగు
పరముఖులు

శ్రీ

గీొంధర

కళాయణమొంటపొం

ఉననదర.

స్ుబాబర్టవుశేష
ీ ా గ్
ి టర్చ
ఇొందులల

దాతృతాొంతయ

వివటహాదర

వణిక్

నిర్చమొంచిన

శుభకటర్టయలు

కూడా

నిరాహిొంచవచుిను. మయము ఉనన స్మయొంలల, ఓడిశట ర్టష్ా ొంర నుొంచి
వచిిన సటధ్ుస్ొంతులు, భకత జనులతయ కూడిన పెదద బృొందమొకటి ఈ
కళాయణమొంటపొంలల

వటర్చ

భాష్లల,

స్ొంగ్ీతవటదయ

స్హితొంగ్ట

శటీవయొంగ్ట

శ్రీమదాభగవత పటర్టయణ స్పటతహొం చేస్త ునానరు.
ఈ దేవసటథనొంవటర్చ ఆధీనొంలల స్ుమారు ముపైయి వరకూ గదులు
ఉనానయి. నైమిశటరణయొం స్ొందరవనకు వచేి భకుతలొందర్చకీ వీటిలల పటరొంతీయ,
భాషట,

వరీ

భేదాలకతీతొంగ్ట

వస్తి

సౌకర్టయలను

కలిపస్ుతనానరు.

నామమాతరపు అదద కు ఇవి లభసటతయి. వచిిన భకుతలొందర్చకీ మాతాజీ
సటాగతొం పలికత ఈ సౌకర్టయలను స్ాయొంగ్ట పరయవేక్షిసత టరు. నితాయననదాన
కటరయకీమొం స్ర్ే స్ర్చ. అయితే, భకుతలు తమ ర్టకను బృొందొంలలని స్భుయల
స్ొంఖయతయస్హా

స్ముచితమయినొంత

ముొందుగ్ట

ఉొంటటొందర. వీర్చ ఫో ను నొంబరు – 09415766122.
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తలియజేయవలసి

ఆ విధ్ొంగ్ట మయము కూడా మా ర్టకను ముొందే తలియజేస,ి అకకడకు
చేరుకునన వొంటనే మాతాజీకత

పర్చచయొం చేస్ుకుని మాకు కేటాయిొంచ

బడిన గదులలల సిథరపడిన పిదప భోజనశటలకు చేరుకునానము. అకకడ మా
కుటటొంబ మితురలు శ్రీమాన్ శిీమతిత రుమల శేషటచారుయలుగ్టరు వటర్చ ధ్రమపతిన
శ్రీమతి ర్టధ్గ్టర్చతయ స్హా దరవనమిచాిరు. వీరు హైదర్టబాదులల చైతనయ
కళాశటలలల చర్చతయరపనాయస్కులుగ్ట పదవీవిరమణ ప ొందరయునానరు. వటర్చతయ
పటటటగ్ట వటర్చ స్హ ఆర్చధక శటసోత ర పనాయస్కుర్టలు శ్రీమతి జానకత గ్టరు, ఆమె
భరత శ్రీ కల
ై ాస్పతి గ్టరు కూడా ఉనానరు. మా కుమార్త చి. సౌ| లక్షమమభవటని,
ఆమె భరత చి. విజయ్ గ్ోపటల్,

ఆ కళాశటల పూరా విదాయరుదలు, వీర్చవుర్చకీ

శిష్ుయలు. ఆ పవితర పరదేశ్ొంలల సటక్షాతు
త గురువులెన
ై వటర్చతయపటటట మయమూ
ఉొండటొం ఎొంతయ ఆనొందొం కలిగ్చొంచిొందర.

గోమతీ నది
భోజనానొంతరొం క దరద సేపు విశ్ీమిొంచి గ్ోమతీ తీర్టనికత వళాీము.
గ్ోలలకొంలల ఉదభవిొంచిన ఈ నదర స్తయయుగొంలల స్ాచిమెన
ై
క్షమర్టనిన
పరవహిొంపజేస్త ూ, ఋష్ులు, మునుల ఆకలి దపుపలను తీరుస్ూ
త ఉొండేదట.
కలి పరభావొంచేత

ఆ క్షమరొం జలొంగ్ట మార్చనపపటిక,ీ దీని

పటరశ్సటతయనికత,

పవితరతకు ఏ మాతరొం లలటట ర్టలేదు. దేశ్ొంలలని పరముఖ పుణయనదుల స్రస్న
దీనికత కూడా స్ముచితమెన
ై సటథనొం ఉొందర. ఈ నదరలలని ఇస్ుక ర్ేణువులు
బొంగ్టరు, వొండి వర్టీలలల కలగలిసి ఉొంటాయి. భకుతలు ఈ ఇస్ుకను సేకర్చొంచి
తమ ఇొండల లలని తులసి కోటలలల ఉొంచి పూజిసటతరు.
ఆ నదరలల స్ొంకలప పూరాకొంగ్ట

పుణయసటననమాచర్చొంచి, అకకడి

పుర్ోహితులకు దక్షిణలు స్మర్చపొంచి తిర్చగ్చ బస్కు చేర్టము. ఆ తరువటత
అకకడ దర్చవొంచవలసిన పరదేశటలలల ముఖయమెన
ై టటవొంటి చకీతీరథ ొం, వటయస్గదద ,
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స్ూతగదద , హనుమొంతుని ఆలయొం, లలితాదేవి ఆలయొం మొదలెన
ై వి
దర్చవొంచాొం.

చకీ తీరథిం
దరభలతయచేయబడి బరహమచే విస్రబడిన ‘దరవయవిశేష్ొం’

పడిన

పరదశ్
ే ొం మొతత ొంగ్ట నైమిశటరణయమెైత,ే స్ర్చగ్ా ట అదర పడిన బిొందువులల ఈ
‘చకీతీరథ ొం’ ఏరపొండిొందట. దేవతలు స్యితొం దీని దరవనానికత ఉతాాహ
పడతారట. ఈ తీరథ ొం చుటూ
ా విఘననశ్ార, బదర్ీనార్టయణ, దేవటలయాలు,
పరధాన దాార్టనికత బయట మహాకటళీ, వీర్టొంజనేయ, శ్రీ ర్టధాకృష్ీ మొందరర్టలు
ఉనానయి.
గ్ోమతీ తీరొంలల మాకు తారస్పడిన జాానస్ొంపనునడయిన ఒక
సటధ్ువు దాార్ట ఈ తీరథ ొంలలని జలొం యొకక పవితరత దృషటాయ కేవలొం తలపెై
చలులకోవటొం (మారున సటననొం), ఆచమానొం చేయటమయ తపప కటళుీ కడగటొం,
సటననొంచేయటొం నిషిదధమని తలిసిొందర. అయినపపటిక,ీ మయము ఈ తీర్టథనిన
దర్చవొంచే స్మయొంలల క ొందరు శుభరొంగ్ట ఈతే క డుతునానరు. అదర చూసి
కూడా ఏ భకుతలెన
ై ా ఆ తీరథ ొంతయ ఆచమానొం చేయగలర్ట? భకుతలు తమకు
తాముగ్ట ఎొంతయ క ొంత దక్షిణ రూపొంలల ఇచేివరకూ ఆగకుొండా, పీడిొంపులకు
ఒడిగటేా ఈ తీరథ ొం వదద ఉొండే పొండాలకు కటనీ, పుర్ోహితులకు కటనీ, తమకు
జీవనోపటధర
పటర్చశుధాయనిన

కలిపస్ుతనన ఈ

తీరథ

పటటిొంచాలనిగ్టనీ

పవితరతను,
లేకపో వటొం

నొపిపస్ుతొందర.
వాోస గదు
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పర్చరక్షిొంచాలనిగ్టనీ,

భకుతల

మనోభావటలను

మొదట, ఒకే ర్టశిగ్ట నునన వేదాలను, వేద వటయస్ుడు, అగ్చన, వటయు,
ఆదరతయ, సో మ స్ారూపటలెైన

ఋక్,

యజు, అధ్రా, సటమ మనే నాలుగు
భాగ్టలుగ్ట

చేస,ి

తన

పిరయ

శిష్ుయలెైనటటవొంటి పెల
ై , వైశ్ొం పటయన,
జైమిని, స్ుమొంత మహరుేలకు బో ధరొంచిన
స్థ లమయ ఈ వటయస్ గదద . శ్రీమదాభగవతొం,
అషటాదశ్ పుర్టణాలు, శ్రీ విష్ు
ీ స్హస్రనామసోత తరొం వేదవటయస్ుడు రచిొంచినదర
ఇకకడే. ఇకకడ వటయస్మహర్చే, శుకమహరుేల విగీహాలు ఉనానయి.

సూత గదు
నానా విధాలెైన వృక్షాలతయ, లతలతయ, మృగ్టలతయ, పక్షులతయ నిొండి
పరమ పవితరమ,ెై లుపత ముకటని చైతనయమయ స్ారూపముగ్టగల శ్రీ విష్ు
ీ
క్షేతమ
ర ెైన ఆ నైమిశటరణయొంలల శౌనకుడు మొదలెైన మహా మునులు
స్ారా లలకమునొందు

గ్టనము

చేయబడువటడు,

భకుతలచే

స్దా

దాయనిొంపబడువటడు అగు శ్రీహర్చ స్నినధరని చేరుక నుటకు కోర్చనవటర్ై వేయి
స్ొంవతార్టల పరయొంతొం క నసటగ్ే 'స్తత 'ై యాగొంచేస్త ూ నితయమూ ఆచర్చొంచేవి,
నైమితిత కటలెన
ై పపటిక,ీ ఒక నిమితత మెై ఆచర్చొంచబడే హో మాదులను నిరార్చతొంచిన
వటర్ై ఒక పటరతఃకటలమొందు, స్ూత మహా ముని వదద కు చేర్చ –
చ. అలసులు మిందబరదిధయరతు లలాతరాయరవు లుగీ రోగ సిం
కలితులు మింద భాగరోలు సుకరేమర లెవిాయర జ్ేయజ్ాలరీ
కలియరగమిందు మానవులు గావున నయోది సరా సౌఖోమై యలవడు?
నేమిటింబొ డమర నవతేకు శాింతి? మరనీిందర చప్ావే.

మునీొందార! ఈ కలియుగొంలల మానవులు సో మరులు, మొందబుదుధలు,
మొందభాగుయలు, అలాపయుష్ుకలు, నానావిధ్ములెన
ై భయొంకర వటయధ్ులతయ
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పీడిొంపబడుచునన

దురదృష్ా వొంతులు.

స్మరుధలుగ్టకునానరు. అొందువలల

స్తాకరయములేవీ

చేయటానికత

వటర్చకత స్మస్త స్ుఖములను ఏదర

కలిగ్చొంచజాలినదో , ఏదర వటర్చ ఆతమలకు శటొంతిని పరసటదరొంచగలదో అటటవొంటి
మార్టానిన మాకు తలియజేయవలసినదర” అని పటరర్చధొంచగ్ట –
నిరమలమెన
ై మనస్ుా గలవటడూ, విజాాన విశేష్ొం చేత వేదాలనూ,
పుర్టణాలనూ,

ఇతిహాసటలనూ,

పొండిొంచుకుననవటడూ,

అనొంతమెైన

కటరుణయొంతయ నిొండినవటడూ, శ్రీమనానర్టయణుని స్దు
ా ణ స్మూహానిన స్దా
స్ొంకీర్త ొంచ చేవటడూ అయిన స్ూత మహాముని ఈ పటరరధనలకు పరస్నునడ,ై
ఈనాడు మనొం విొంటటననటటవొంటి అషటాదశ్ పుర్టణాలనూ, స్కల శటసటతరలనూ,
వటటిలలని విజాానసటర్టనిన

మానవటళి

శేీయస్ుాకై మొటా మొదటిసటర్చగ్ట

ఇకకడనుొంచే పరవహిొంపజేసటడు. ఈ బో ధ్నలను యావతూ
త ఆ మహాముని
స్మక్షొంలల నునన మునులేకటక అయిదు కోీస్ుల విసీత రీ ొంలల, వివిధ్
పరదశ
ే టలలలనునన 88 వేల మొందర ఇతర మునులు కూడా తమ యోగశ్కతతతయ
ఆలకతొంచారట.
శౌనకటదర మహాఋష్ులు స్ాయొంగ్ట పూజిొంచిన, అనాదరగ్ట ఈనాటికీ
నితయొం పూజలొందుకుొంటటనన 108 సటలగ్టీమాలు ఇకకడ మనొం దర్చవొంచు
కుొంటాొం. అషటాదశ్ పుర్టణాలూ ఇకకడ ఉనానయి. పూరాొం ఇకకడ శ్రీ
స్తయనార్టయణసటామి దేవటలయొం ఉొండగ్ట అదర మహమమదీయుల దాడిలల
కనీస్ ఆనవటళుీ స్యితొం లేనొంతగ్ట ధ్ాొంస్మెన
ై దట. లౌకతక పరభుతాాల
స్హకటరలేమి వలల నత
ై ేనమి
ే , భకుతల నుొంచి తగ్చనొంత పో ర తాాహొం లేకపో వటొం
వలల నత
ై న
ే ేమి, ఈనాటికీ ఈ ఆలయొం పునర్చనర్టమణానికత నోచుకోవటొంలేదని
అకకడ పూజార్చ ఆవేదనతయ తలియజేసటడు. మాకు తయచిన విర్టళమిచిి
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అకకడనుొంచి

వీడో కలు

ప ొందాము. మారా మధ్యొంలలనునన

లలితాదేవి

ఆలయానిన దర్చవొంచి, పూజిొంచి బాలాజీ మొందరర్టనికత చేరుకునానము.
ఈ అధాయయానిన ముగ్చొంచే ముొందు ఒక మాట తపపక చపపవలసి
ఉొందర. ఈ యాతరకు మునుపు

ఈ నైమిశటరణయొం దర్చవొంచిన వటర్చలల నాకు

తలిసిన క ొంత మొందరని, క ొంత కటలొంగ్ట కలవటొం జర్చగ్చొందర. వటర్చలల క ొందరు,
ఇకకడ అొంతగ్ట చూడవలసినదేమీ లేదని పెదవి విరువగ్ట, మర్చక ొందరు దీని
పటరశ్సటథయనిన కీర్త స్
చ త ూ దానిని దర్చవొంచి తీరవలసిన ఆవశ్యకతను స్హేతుకొంగ్ట
వివర్చొంచారు.

నా మటటకు నాకు, ఇదర దర్చవొంచాక, ఎొంత పరస్పర

విరుదధ మన
ెై పపటిక,ీ ఆ ర్ొండు

వటదనలూ స్హేతుకొంగ్టనే అనిపిొంచాయి.

ఎొందుకొంటే, ఇకకడ ఏముొందో చూసి తలుస్ుకుొందామనే జిజాాస్తయ వచేివటర్చకత
అనీన ఆస్కతతగ్టనూ, ఆకరేణయ
ీ ొంగ్టనూ, విజాానదాయకొంగ్టనే ఉొంటాయి.
అకకడ ఏముొందరలే చూడటానికత అనే తృణీకటరభావొంతయ వచేివటర్చకత మాతరొం
భారతదేశ్ొంలలని లక్షలాదర గ్టీమాలలల ఇదర కూడా ఒకటి. అటటవొంటి భావనలల
నుననవటర్చకత

స్యితొం

జాానోదయొం,

వటర్చ

శేీయస్ుా

కటొంక్షిొంచిన

వటర్న
ై ొందుననే ఆ మహామునులు, స్ూత మహాముని దాార్ట యావతు
త
మానవటళికత పరయోజనమెన
ై
జాాన నిధరని

బహుళ పటరొంతాలనుొండి కటక

కేవలొం ఇలా ఒకే పవితరమన
ెై పరదేశ్ొం నుొంచే అొందరొంచే పరయతనొం
ఉొంటారని

అరధమెైొందర. ఏదర ఏమెైనా

అవకటశ్ొం ఉననవటరు ఈ పటరొంతానిన
ఒకసటర్చ

దర్చవొంచి

సటొంగతయొంలల

జాాన

సటధ్ు,

స్జు న

స్ముపటరున

చేస్ుకుొంటూ ధాయనాదులు చేస్ుకుొంటూ
వీలయిననిన ర్ోజులుొండి, మనశటవొంతి ప ొందవచుి.
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చేసి

బస్కు తిర్చగ్చ వచాిక మళీీ శ్రీ వేొంకటేశ్ారుని స్నినధరలల క ొంతసేపు
గడిపటము.

శ్రీ శేషటచారుయలు వటరు, ‘శ్రీకృష్ీ భకతత’ పెై లఘ్ు పరవచనొం

చేశటరు.వటర్చ శ్రీమతి ర్టధ్ గ్టరు, 'మహాగణపతి, క్షమర్టబిధ కనయకకు, నార్టయణతే,
వేొంకటాచలనిలయా" కీరతనలు శటీవయొంగ్ట ఆలపిొంచారు.
ఆ తరువటత సటామివటర్చకత జర్చగ్చన పవళిొంపు సేవలల పటల్ానానము.
విశటఖపటనొం నుొంచి వచిిన పటతిక మొందర జానపద మహిళా భకత బృొందొంతయ
కలిసి మాతాజీ స్ాయొంగ్ట సటామివటర్చకత నృతయొం స్మర్చపొంచారు. అనొంతరొం
మొంగళాచరణొంతయ ఆ సేవ పూరత యిొందర.
మరునాడే హో లీ. ఆ చుటటా పరకకల ఇొంకట చూడవలసిన పరదశ
ే టలు
ఉననపపటికీ

హో లీ

వేడుకల

కోలాహలొంలల

బయటికత

వళీటానికత

సటధ్యపడలేదు. ఆ ర్ోజు, దేవటలయొంలల శ్రీ స్తయనార్టయణ సటామి వరతొం
చేదద ామని స్ొంకలిపొంచుకునానొం. ఆ ర్ీతాయ ఉదయొం ఏ విధ్మెన
ై అలాపహారొం
సీాకర్చొంచకుొండా ఉపవటస్దీక్షలల కూడా ఉనానము. మధాయహనమెన
ై ా కూడా
గ్టీమొంలల దుకటణాలు తర్చచిన పటపటన పో లేదు. తతాకరణొంగ్ట అవస్రమెన
ై
స్ొంభార్టలేవీ లభొంచలేదు. వరతొం చేయిొంచవలసిన పుర్ోహితుడు స్యితొం
హో లీ వేడుకలలల మునిగ్చపో యి మా కటరయకీమానిన పటిాొంచుకోనేలేదు.

స్ర్ే!

సటామి అనుగీహిొంపలేదు కటబో లని గీహిొంచి, మూడు గొంటలకు భోజనాలు
చేసి గదులు ఖాళీ చేస,ి మాతాజీకత ధ్నయవటదాలు తలిపి వీడో కలు తీస్ుకుని
లకోనకు పరయాణమయాయొం. హో లీ కోలాహలొం స్దుదమణుగుతుొండగ్ట టారఫిక్
ఇకకటట
ల అొంతగ్ట లేవు. నగరొంలల కూడా పరయాణొం సటఫీగ్ట సటగ్చొందర.

లకోోలో
సటయొంతరొం గొం.6.20 ని.లకు లకోన సేాష్ను వదద దరగ్చ ‘బబూ
ల ’ కు
హో లీ శుభాకటొంక్షలతయను, కృతజా లతయను వీడో కలు చపటపము. ర్టతిర గొం.9.50
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ని.లకు లకోనలల బయలుదేర్ే 14258 నొంబరు నూయ డిలీల - వటరణాసి
‘కటశివిశ్ానాథ్ ఎక్ా పెరస్ులల వటరణాసికత బయలుదేర్టలి. మూడు గొంటలకు
పెైగ్ట సేాష్నులలనే గడపవలసియుననదర. సటమాను కోలకు రూములల భదరపరచి
సేాష్నులలనునన 'కుొంస్ుొం' ర్సటార్ొంటటలల అలాపహారొం తీస్ుకుని వచేిపో యిే
ర్ైళీను చూస్ూ
త కబురుల చపుపకుొంటూ కటలక్షేపొం చేస్త ునానము. అలా నిర్ీక్షణ
క నసటగుతుొండగ్ట

చనన
ై

నుొంచి

వచిిన

ఎక్ా

పెరస్ులల

బిొంబాధ్ర్,

కుటటొంబొంతయ దరగ్టడు. ఉభయకుశ్లలపర్చ పిదప వటరు గృహో నుమఖులెైనారు.
వటరు అటటవళీగ్టనే నిర్టశ్ కలిగ్చొంచే ఒక తాజా స్మాచారొం. అదే! మా
టరయిను నాలుగు గొంటలు ఆలస్యొంగ్ట నడుస్ుతననదని. అొంటే మర్ో గొంటలల
ర్టవలసినదర, అరధర్టతిర దాటిన తరువటత ఒకటిననరకు వస్ుతొందననమాట.
బొంచలమీదే అలా ఇొంకట ఎొంతసేపని కూర్ోిగలొం? పెైగ్ట దో మల బాధ్.
సేాష్నులల విశటీొంతి గదుల క రకు విఫలయతనొం చేశటను. అలస్ట పరభావొం
చేత స్హనొం

కీమొంగ్ట

క్షమణదశ్కు చేరుతుననదర. కటకతాళీయొంగ్ట ఈ

స్మాచారొం తలుస్ుకునన బిొంబాధ్ర్, బబూ
ల ను సేాష్నుకు పొంపుతుననటూ
ల
వొంటనే ఇొంటికత ర్టవలసినదరగ్టనూ కోర్టడు. స్ుదీరఘ పరయాణొం తరువటత
అపుపడే ఇొంటికత చేర్చన అతనికత అసౌకరయొం కలుగుతుొందని తలిసినపపటిక,ీ
అపుపడు మయమునన పర్చసథ తి
ి లల కటదనలేకపో యాొం. అయితే, భోజనాల
పరయతనమయదీ చేయబో మనే

హామీపెై

వటర్చొంటికత వళాలొం. సటననాలు చేస,ి

కోడలు ఇచిిన 'టీ' మాతరొం సేవిొంచి, ఒక మూడు గొంటలు అలా నడుములు
వటలిి, తిర్చగ్చ ఒొంటి గొంటకు సేాష్నుకు చేరుక నిన వొంటనే కోలకురూము
నుొంచి సటమాను విడిపిొంచుకునానొం. మర్ొక గొంట తరువటత ర్ొండుననరకు
టలన
ై ు వచిి మర్ో పదర నిముషటలలల బయలు దేర్చొందర.
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వారణవసి 3
సానిందమానింద వనే వసింతిం ఆనింద కాిండిం హత ప్ాప్బృిందిం
వారణవసీ నవధ్మనవధ్ నవధ్ిం, శ్రీ విశానవధ్ిం శరణిం ప్రప్దేో.

దశటశ్ామయధ్ ఘ్ాట్, వటరణాశి

21 వ తేదీ ఉదయొం గొం. 4.50 ని.లకు చేరవలసిన వటళీొం గొం.8.45
ని.లకు వటరణాసి చేర్టొం. వొంటనే ర్ొండు ఆటోలు మాటాలడుకుని ఆొంధారశ్ీమొం
చేరుకునానము. ఖాళీలు లేవు. అొంతకు మునుపు మయమిరువరొం వటరణాసి
వళిీన ర్ొండు స్ొందర్టభలలలనూ ‘అననపూర్టీ యాతీర నివటస్’లల ఉొండగ్ట మా
బావమర్చదగ్
ర టరు వటళుీ ఆొంధారశ్ీమొంలల ఉనానరట. ఈ మారు ర్ొండిొంటిలలనూ
ఖాళీలు లేవు. వేచియునన యాతిరకులు ఎకుకవగ్టనే ఉనానరు. అకకడికీ
గదులు, పడకలు, ఖాళీ అవుతూనే ఉనానయి, అయినవి
ముొందుగ్ట

వచిిన

వటర్చకత

కేటాయిస్ూ
త కూడా

అయినటట
ల

ఉనానరు.

నేనూ

అచుయతర్టవుగ్టరూ చర్ొక చోట మా వొంతు కోస్ొం వేచి ఉనానొం. ముొందుగ్ట
నేను

వేచి ఉనన అననపూర్టీ యాతీర నివటస్ లలనే అనుకూల పర్చసథ తి
ి

కనిపిొంచిొందర. 3 గొంటలకు ఒక గదర, 5 గొంటలకు మర్ొకటి ఇవాగలనని చపిప
అపపటివరకు, సటమాను ఆఫీస్ులల ఓ వటరగ్ట ఉొంచుక ని సటననాలు అవీ
చేయవచిని మయనజ
ే రు గ్టరు (పటత మయనేజరు ర్టొంబాబుగ్టర్చ సటథనే మర్ొకరు
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వచాిరు).

వస్ులుబాటట కలిపొంచారు.

ఈలలగ్ట కర్చవన నితాయననదాన

స్తరొంలల (భోజనానికత) పేరల ు వటరయిొంచి, గొంగ్టసటననానికత కేదార్

ఘ్ాటటకు

వళాలొం. సటననొం చేస,ి కేదార్ేశ్ారుని దరవనొం చేస్ుక నానము. భోజనానొంతరొం
బస్కు తిర్చగ్వ
చ చిి, ఆ ఒకక గదరయయినా ఎపుపడు ఇసటతడుర్ట భగవొంతుడా
అనుకుొంటూ ఆఫీస్ులలని కుర్ీిలలలనే కునికతపటటట
ల పడుతూ కూరుినానము.
మొతాతనికత అయిదు గొంటలకలాల ర్ొండు గదులూ

కేటాయిొంచబడాుయి.

క ొంతసేపు పూర్చత విశటీొంతి ప ొందాక శ్ర్ీర్టలు తగ్చనొంత శ్కతత కూడదీస్ుకునానయి.
సటననాలు చేసి విశ్ానాధ్ుని సేవకు బయలుదేర్టొం. రదీద మామూలుగ్ట ఉననదర.
దరవనొం తారగ్టనే పూరత యిొందర. గొం. 7.30 ని.లకు జర్చగ్ే స్పత రుషి పూజ, హారతి
కటరయకీమాలకు టికటట
ల తీస్ుక ని, ఆ కటరయకీమాల దాార్ట సటామివటర్చని మళీీ
సేవిొంచుకునానము.

మరునాడు వేకువ ఝామున అభషేకటనికత టికటట
ల

తీస్ుకునానము. విశ్ానాధ్ుని

దరవనానికత పూరామయ దుొండి గణపతిని

దర్చవొంచవలసి ఉనాన, రక్షణ వయవస్థ వటర్చ ఆొంక్షలవలల అదర సటధ్యపడలేదు.
అొందుచేత అననపూర్టీ దేవిని దర్చవొంచుకునానక, ఈ సటామిని దర్చవొంచి ర్టతిర
పదర గొంటలవుతుొండగ్ట బస్కు చేరుకునానము.
22వ తేదీ వేకువ ఝామున 3 గొంటలకే లేచి సటననాదులు ముగ్చొంచి,
పటటాబటా లు
దుస్ుతలు

తీస్ుకుని

నాలుగు

మారుికునానక,

పదర

గొంటలకలాల ఆలయానికత
నిముషటలలల

మాకు

చేరుకునానొం.
అపపగ్చొంచబడిన

పుర్ోహితులు స్ొంకలపపూరాకొంగ్ట, లఘ్ునాయస్ొం, నమకొం,
చేయిొంచారు.

ఆ

తరువటత

సటామికత

మాచే

అభషేకొం

చమకొం
చేయిొంచారు.

మొంతరపుష్పొం, ఆశ్రరాచనొం పూరత యాయక లెైనులల వళిల మర్ొకసటర్చ దరవనొం
చేస్ుకునానము. అకకడనుొంచి, వరుస్గ్ట అననపూర్టీ దేవికీ, విశటలాక్షమ
అమమవటర్చకీ

కుొంకుమారినలు

చేస,ి
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పరసటదాలు

సీాకర్చొంచి

బస్కు

చేర్టము. సటయొంతరొం గొంగ్టనదరలల నౌకటవిహారొం చేదద ామని అనుకునానొం. ఈ
లలగ్ట క ొంత ‘షటపిొంగు’ చేసి వసటతమని వటరు ముగుారూ వళాీరు. ‘షటపిొంగు’
అొంటే ఒక పటాాన

అయిేయ పనా?

నేను మాతరొం అపపటి వరకూ జర్చగ్న
చ

యాతార విశేషటలు

వటరస్ుకుొంటూ గదరలలనే ఉొండి పో యాను. ఊహిొంచి

నటటాగ్టనే వటరు తిర్చగ్చ వచేిటపపటికత చకటే పడిొందర. ఇొంకేొం నౌకటవిహారొం?
గొంగ్టతీర్టనికత వళిల క ొంతసేపు గడిపటొం.
23 వ తేద.ీ నినన వటయిదా పడిన నౌకటవిహారొం, కటలభర
ై వ దరవనొం,
మధాయహనొం పననొండు గొంటలకు మణికర్చీకటఘ్ాటటలల సటననొంతయపటటట ఆ ర్ోజు
చేయవలసిన కటరయకీమాలు

విర్టమానికత తావులేకుొండా ఉనానయి. మళీీ

సటయొంతరమయ గయకు పరయాణొం. అకకడకు చేర్న
చ తరువటత బస్ చూస్ుక నే
పని తతాొంబొంధ్మెన
ై శ్ీమ ఎలాగూ ఉనానయి.
కోవలసిన అవస్రొం

వీటనినటికీ శ్కతత నిలుపు

ఉననపపటిక,ీ సో దర్చ స్తయపరస్ూన కోర్చక

మయరకు,

వటళుీ ముగుారూ ఉదయొం 5 గొంటలకే మర్ోమారు సటామి దరవనొం
కోస్ొం వళాీరు. రదీద ఎకుకవగ్ట లేదు కటబో లు, దరవనొం చేస్ుకుని తారగ్టనే
తిర్చగ్చర్టగలిగ్టరు.

వొంటనే గొంగ్ట తీర్టనికతవళిల ముొందుగ్ట నౌకటవిహారొం

చేస్ుకుని బస్కు తిర్చగ్చ వచాిము.
నౌకావిహారిం
ఎనిన

మారుల

చేసినా

మనస్ు

పదే

పదే

మధ్ుర్టనుభూతి

కోరుక నే
ఈ

ఒక
నౌకట

విహారొం. ఇరవై ముపెైై మొందరతయ
కలిసి మోటారు బో టటలల వళిీన
దానికొంటే, మనవరకు మాతరమయ
పరతయే కొంగ్ట
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తడుు

వేసే

పడవ

మాటాలడుకుొంటే ఆ విహారొంలల ఉొండే అనుభూతే వేరు. నౌకటవిహారొం పూర్చత
కటగ్టనే ఆటో ఒకటి మాటాలడుకుని, బిర్టల విశ్ానాధ్మొందరర్ (ఇదర బనారస్
హిొందూ విశ్ా విదాయలయ పటరొంగణొంలల ఉొందర)

గవాలమమ దేవటలయొం,

తులసీమానస్ మొందరర్ దర్చవొంచాము. ఆర్ోజు మొంగళవటరొం. స్ొంకటమోచన
హనుమాన్ దేవటలయొం విపర్ీతమెన
ై రదీదగ్ట ఉొందర. దేవటలయానికత

వళాలొం

కటనీ దరవనొం పటరపిత ొంచలేదు. అకకడనుొంచి కటలభైరవ సటామిని సేవిొంచుకుని
మణికర్చీకట ఘ్ాటటకు చేరుక ని స్ర్చగ్ా ట మధాయహనొం పననొండు గొంటలకు
స్ొంకలపపూరాకొంగ్ట పుణయసటననమాచర్చొంచాము. అనొంతరొం బస్కు చేరుక ని,
దుస్ుతలు మారుిక ని, కర్చవనలల భోజనొంచేసి తిర్చగ్చ వచేిటపపటికత స్మయొం
ర్ొండుననరయిొందర. గయ వళీటానికత గొం. 4.25 ని.లకు డూన్ ఎక్ా పెస్
ర .
సటమానొంతా ఉదయమయ స్ర్ేదస్ుకునానము

కనుక ఒకక అరగొంట విశటీొంతి

తీస్ుకుని, గదులు ఖాళీచేసి ర్ొండు ఆటోలు మాటాలడుక ని, స్కటలొంలల
వటరణాసి సేాష్నుకు చేరుకునానము. టలన
ై ు నిర్ీీత స్మయానికే వచిిొందర.

గయలో
పరసద
ి ధ పుణయక్షేతొంర గయ. జిలాల కేొందరొం.

అలహాబాదు కోలకతా

ర్ైలుమారా ొంలల వటరణాసి నుొండి 220 కతలలమీటరల దూరొంలల బీహారు ర్టష్ా ొంర లల
ఉననదర. వటరణాసి నుొండి ర్ల
ై ు పరయాణొం నాలుగుననర గొంటలు. ఇతర
దేనాలయాలు కూడా అనేకొం ఉననపపటికీ పరధానొంగ్ట ఇదర విష్ు
ీ క్షేతొంర . ర్టతిర
గొం.9.20 ని.లకు దరగ్టొం. ఇకకడ మయము నిరాహిొంచిన కటరయకీమాల కీమానిన
వివర్చొంచటానికత ముొందు

ఈ క్షేతర పటరశ్స్త యొం గుర్చొంచ, ఇకకడ నిరాహిొంచే

పిొండపరదాన కటరయకీమాల పటరధానయత గుర్చొంచ కులపత ొంగ్ట వివర్చొంచే పరయతనొం
చేసత టను.
శోల. అతర విషు
ణ ప్దిం దివోిం దరశనిం ప్ాప్నవశనిం |

సారశనిం పిిండదవనేన ఆత్వేనవిం పితృణవిం మరకిి హేతునవ||
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గయలలని

ఈ దరవయ

పితృదేవతలకు

దానొం

విష్ు
ీ పటదానిన

ఎవర్ైతే

చేయబడిన

పిొండాలను

దర్చవొంచి,

స్పర్చవొంచి,

స్మర్చపసటతర్ో,

సీాయపటపటలు తొలగ్చపో వటమయకటక వటర్చ పూర్ీాకులొందర్చకీ

వటర్చ

ముకతత స్ొంపటరపత

మవుతుొందని ఈ శోలకొం పటరమాణీకర్చస్త ుననదర.
ఈ పరదేశటలలల ఒకసటర్చ పిొండపరదాన కటరయకీమొం నిరాహిసేత తిర్చగ్చ పరతి
స్ొంవతారొం ఆబీద కటలు పెటానవస్రొంలేదని భావిొంచేవటరూ ఉనానరు. అటటవొంటి
భావన కలవటరు, అొందుకు పటరమాణికమయమిటో కూడా తమకు తామయ
వివర్చొంచుక ని మర్ీ స్ొంతృపిత పడాలి.

తలిల తొండురలకు తదరదనొం పెటాక ప తే

ఎొందుకు పెటాలేదని ఎవరూ అడగరు. తలిల దొండురలు అస్లే అడగరు. ఇొందుకు
స్మరధ నలు, స్ొంజాయిషీలు ఆతమవొంచనలు అవస్రమయ లేదు కదా!

కీమొం

తపపకుొండా పరతి స్ొంవతారొం ఆబీద కటలు నిరాహిొంచేవటరూ, అలా చేయలేని
వటరు కూడా అనేకులు గయకు వళిల వటర్చ వటర్చ శ్కటతయనుసటరొం భకతతశ్ీదధలతయ
యధావిధరగ్ట శటీదధ కటరయకీమాలు నిరాహిసత టరు
పిమమటనే భకుతలు శ్కతతపఠ
ీ మెన
ై

ఆ కటరయకీమొం

మొంగళగ్ౌర్ీ దేవి

పూరత యిన

దరవనొంగ్టనీ ఇతర

దేవటలయాలు, దరవనీయ స్థ లాల పరయటనగ్టనీ చేసత టరు. వీలుొంటే ఏడు
కతలలమీటరల

దూరొంలల నునన

‘బో ధ్

గయ’ లలని బౌదాధర్టమానిన

స్ొందర్చవసటతరు.
ఈ క్షేతొంర లల నివశిొంచే వివిధ్ ర్టషటారలకు చొందరన పుర్ోహితులకు ఈ
కటరయొంపెై వచేివటర్ే పరధాన జీవనాధారొం. అొందుచేత వీర్చనే లక్షయొంగ్ట చేస్ుకుని
వృతిత నిరాహిస్త ూ ఉొంటారు. ఈ కీమొంలల, వటర్చలల వటర్చ
క ొందరు

అడు దారులను ఆశ్ీయిొంచటొం, వటటివలల

మధ్య పో టీవలల

యాతిరకులకు క ొంత

ఇబబొందర కలగడొం కదుద. పూర్చతగ్ట మోస్మని అనలేము గ్టనీ, అకకడకు
వళిీన

‘లక్షయొం’

ర్ీతాయ ఇటటవొంటి

వటర్చతయ
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యాతిరకులు

అపరమతత ొంగ్ట

ఉొండవలసిన అవస్రొం మాతరొం ఎొంతన
ై ా ఉొందని వివర్చొంచ టానికే ఈ
పరహస్నొం.
స్నాతన వద
ై రక ధ్ర్టమలను పటటిొంచేవటరు దేశ్వటయపత ొంగ్ట కోటాలదరమొందర
ఉొంటారు అటటవొంటివటర్చలల లక్షలాదర మొందర, ఏడాదర ప డవునా పటరొంతీయ
భాషటభేదాలకు అతీతొంగ్ట ఇకకడకు వచిి పితృదేవతలకు పిొండపరదానాలు
నిరాహిొంచి పితృతరపణాలు,

కటరుణయ తరపణాలు వదులుతారు.

ఇదర

పరధాన కటరయకీమొం. వీటి లక్షయొం ఒకటే అయినా, ఆయా పటరొంతాలు, భాష్లు,
ఆచార్టలనుబటిా

నిరాహిొంచే

పదధ తిలల

ఉొండే

వయతాయసటలవలల

అనిన

పటరొంతాలకు, భాష్లకు, సటొంపరదాయాలకు చొందరన పుర్ోహితులు ఈ క్షేతొంర లల
ఉనానరు. ఉదాహరణకు మనొం తలుగు వటరొం. మన స్ాస్థ లొంలలనో, మన
నదీతీర పటరొంతాలలలనో ఈ కటరయకీమాలు నిరాహిొంపవలసినపుపడు మన
పుర్ోహితులు ఏ పదధ తిలల చేయిసటతర్ో అలాగ్ే ర్టష్ా ొంర బయట
తీరథక్షేతారలలల కూడా చేయాలని కోరుకుొంటాొం.

ఇతర

మర్చ ఇలా చేయాలొంటే ఇతర

ర్టషటారలకు చొందరన పుర్ోహితులకు కేవలొం మనతయ స్ొంభాషిొంచగలిగ్చనొంత
తలుగు పర్చజా ానొం ఉొంటే స్ర్చపో తుొందా? మన పదధ తులు, ఆచార్టలు కూడా
తలిసి ఉొండాలి కదా! ఈ మనోభీషటాలను పటిాొంచుకోకుొండా, యాతిరకులు ర్ైలు
దరగటమయ ఆలస్యొం, ఆయా పుర్ోహితుల తాలూకు మనుష్ులు

చుటూ
ా

మూగ్చపో యి వచి ర్టని తలుగులల (ర్ైలు దరగ్న
చ వటరు మాటాలడుకునే భాష్ను
బటేా వటరు ఏ పటరతొం నుొంచి వచాిర్ో గీహిొంచగల నైపుణయొం వీరు
పుణికప
త ుచుికుని ఉొంటారు) మనలను ఉకతకర్చబికతకర్చ చేస,ి ఆలలచిొంచుక నే
స్మయొం లేకుొండా చేసత టరు. ‘మయము ఇొంకట ఏమీ ఆలలచిొంచుకోలేదు కటస్త
అవతలకు వళీొండి’ అననపపటికీ వళల రు.
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మా విష్యొంలల స్ర్చగ్ా ట ఇదే జర్చగ్చొందర. ఈ యాతరకు ఏర్టపటల లల
భాగొంగ్ట

దర్చవొంచబో యిే

చిరునామాలు

అనిన

క్షేతారలలలని

పుర్ోహితుల

ఫో ను నొంబరులు దగా రనే ఉొంచుకునానను.

సటొంపరదాయొంలల ఈ కటరయకీమొం చేయిొంచే

పేరల ు,

ఇకకడ మన

దక్షిణ భారత పుర్ోహితులు శ్రీ

షో డషి అరుణాచారయ, వటర్చ సో దరుడు షో డషి రవి ఆచారయ గ్టరుల. వటర్చ –
చిరునవమా
కృషాణ దవారకా వీధి, చవింద్ చౌర,
గయ, బీహార్ - 823 001
ఫో ను
094312 2463 *

09334718080

*

093042 23820

అకకడకే వళదామని నిరీయొం యాతరకు స్నానహాల దశ్లలనే జర్చగ్చపో యిొందర
కనుక ఆ విష్యమెై చిొంత గ్టనీ పునర్టలలచన గ్టనీ లేదు.
మనకు వస్తి కూడా వటర్ే

కోరుకుొంటే,

ఏర్టపటట చేయగలరు. ఆ మయరకు ముొందే

స్మాచారొం ఇసేత , వటళీ మనిషి మనలను సేాష్నులల గుర్చతొంచి నేరుగ్ట అకకడికే
తీస్ుకు వళాతరు. ఇొందుకోస్ొం పరతి పుర్ోహితుడూ క ొందరు స్హాయకులను
నియమిొంచుకుొంటారు. కటనీ,

మా ర్టక గుర్చొంచి స్మాచారమయదీ మయము

నిరీ యిొంచుకుననఅరుణాచారయగ్టర్చకత ముొందస్ుతగ్ట

ఇవాలేదు. ఇొందుకు

కటరణాలు ర్ొండు.
ఈ

స్హాయకులలల

క ొందరు

ఒకర్చ

కొంటే

ఎకుకవ

మొందర

పుర్ోహితులకు పరతినిధరగ్ట ఉొంటారు. అలావచిిన పరతి వయకతతవదాద మిగతా
అొందర్చ పేరల ు, ఫో ను నొంబరులు ఉొంటాయి. వచిిన ఇబబొందలాల వటర్చలల
మనకు

కటవలసిన

వటనిని

గుర్చతొంచటొం,

నిర్టదర్చొంచుకోవటమయ.

మనొం

ఫలానావటర్చ మనిషి కోస్ొం చూస్ుతనానమని చపటపమో,అయిపో యామనన
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మాటే. ఇదద రు ముగుారు మీద పడిపో తారు. ఎవర్చకీ వటరు
తానేనని చపేపసి, ఇక మన పరమయ
య మయదీ

ఆ మనిషిని

లేనటట
ల గ్ట సటమాను అొందుకో

బో తారు. ఆ స్మయొంలల మనలల ఏ స్ాలప పరమతత త చోటటచేస్ుకునాన ఇక
అొంతే

స్ొంగతులననమాట.

వేమిటొంటూ

వటర్చలల

వటరు

“నా

మనుష్ులను

ఘ్రేణ

నోరుగలవటడు, మనలను, తను

పడతారు.

తీస్ుకువళుతునాన
ఆ

పో టీలల,

తీస్ుకువళీదలచిన చోటటకే

కటస్త
తీస్ుకు

వళాతడు. అలా తీస్ుకువళళీవటడు కటకతాళీయొంగ్ట మనకు కటవలసిన వటడు
అయితే ఫరవటలేదు. ఒకవేళ కటకప తే
మనకోస్ొం వదుకుతూ

సేాష్నుకు వచిిన

మనొం కనబడక, ఫో నుచేసి

అస్లు వయకతత

“మాతయ ఒపపొందొం

కుదురుికుని మర్ో చోటికత ఎలా వళాతరొంటూ నపొం మనమీదనే వేసి మర్ీ
నిలదీసత టరు. అపుడు తలుస్ుతొందర మనొం మోసటనికత

గురయాయమని. ఇక

అకకడనుొండి బయటపడటానికత చేసే ఏ పరయతనమూ ఫలిొంచదు.
మా ర్టకను మా పుర్ోహితులకు ముొందుగ్ట తలియ జేయక
పో వటానికత పెైన చపిపనదర మొదటి కటరణమెైతే ర్ొండవదర, మయము వటరణాసి
నుొండి బయలుదేర్న
చ టలన
ై ు గయకు ర్టతిర గొం.9.17 ని.లకు చేరుకోవటలి.
ఒకవేళ అదర నిర్ీీత స్మయానికొంటే ఆలస్యొంగ్ట గమయొం చేర్త
చ ,ే వొంటనే మనకు
కటవలసిన స్రయిన మనిషే దక ర్చకటడనుకునాన, తీర్ట అకకడకు వళాీక వటరు
కేటాయిొంచిన వస్తి, ఇతర సౌకర్టయలు మనకు అనుకూలొంగ్ట

లేకపో తే!

అవేమీ, ఆధ్ునిక సౌకర్టయలునన హో టళుీ కటవు. అదర కటరణొంగ్ట చూపి,
మొహమాటొం విడిచిపెటా ,ి మరునాడు వసటతమని చపిప బయట పడగలిగ్చనా,
ఆ ర్టతిరవళ
ే సటమానుతయ ఎకకడకని పో గలొం? అొందుకని, వటర్చకత ఏ విధ్మెన
ై
ముొందస్ుత స్మాచారొం ఇవాలేదు. ఆ విధ్ొంగ్ట సేాష్నులల కటపలాకటసిన
ఆగొంతకుల బార్చనుొంచి చాకచకయొంగ్ట తపిపొంచుకోగలిగ్చనపపటికీ ‘ఆొంధారశ్ీమొం’
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పేరుతయ ఒకడు పటటాకుని బుర్చడమ క టిాొంచే సటహస్ొం చేయనే చేశటడు. బదర్ీ,
వటరణాసి, ర్చషీకష్
ే , హర్చదాారులలల తపప ‘ఆొంధారశ్ీమొం’ వటర్చకత దేశ్ొంలల
మర్కకడా శటఖలు లేవు. అదర నాకు తలుస్ని పటపొం, అతనికేొం తలుస్ు?
(ర్చషీకష్
ే లల తిరుమల తిరుపతి దేవసటథనొంవటర్చ మర్ొక ‘ఆొంధారశ్ీమొం’ ఉొందర.
తిరువనానమలెైలల కూడా ఒక ఆొంధారశ్ీమొం ఉననదర.

అదర కూడా వీర్చదర

కటదు) నా గుర్చొంచి ఏమీ చపపకుొండా అతని కటరుు తీస్ుకునానను.
ఆ కటరుులలని తలుగు అక్షర్టల తీరూ, అతని 'తలుగు' మాటా, అతని
వటలకటలే అతను చపిపన ‘ఆొంధారశ్ీమొం’ ఏ మాతరపు తలుగువటర్చదో స్పష్ా ొంగ్ట
చపుతునానయి.

ఆ కటరుు జేబులల పెటా టకుొంటూ తరువటత ఫో ను చేసత టనని చపిప
సటమాను పో రారులకు

అపపగ్చొంచి నడవసటగ్టము.

అతను మమమలిన

అనుస్ర్చొంచటొం నేను గమనిొంచకపో లేదు. సేాష్నుకు ఎదురుగ్ట

నునన

హో టలులల ర్ొండు గదులు తీస్ుకుని వటటిలల చేర్చపో యాము.
ఊహిొంచినటట
ల గ్ట, మరునాడు ఉదయొం ఈ నకతలీ ‘ఆొంధారశ్ీమొం’
మనిషే గదర తలుపు తటాాడు. వివర్టలేవీ చపపకుొండా నేను మర్ొకచోటక
ి త
వళుతననటూ
ా అతని స్హాయొం అవస్రొం లేదని ఖచిితొంగ్ట చపటపను. తాను
అరుణాచారయగ్టర్చకత కూడా చొందరన వటడినని, వటర్చతయనే

మాటాలడిసత టనని

చపటపడు. నమిమొంచే పరయతనొంగ్ట చకటోల ఓ ర్టయి విసిర్టడననమాట. అదే
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నిజమెత
ై ే కతీతొం ర్టతేర తను ఆ విష్యొం చపిప ఉొండేవటడు. ఇపుపడు అలా
చపపటొంతయ, అతను మాటాలడిొంచబో యిే అరుణాచారయగ్టరు ఎవర్ై ఉొంటార్ో
ఊహిొంచటొం కష్ా ొం

కటలేదు. అతనికత ఆ అవకటశ్మివాకుొండా అతని

స్మక్షొంలల నేనే అరుణాచారయగ్టర్చకత ఫో ను చేసి పర్చచయొంచేస్ుక ని మయము
బస్చేసన
ి

పరదశ
ే టనిన

తలియజేస్త ూ,

వటర్చ

వదు కు

చేరుకోవటానికత

అవస్రమయిన స్ూచనలు కోరుతుొండగ్టనే ఇతగ్టడు చలల గ్ట జారుకునానడు.
మర్చ క ొంతసేపటికత అస్లు అరుణాచారయగ్టరు పొంపిొంచిన వయకతత ర్టగ్ట
గుర్చతొంపుని నిర్టధర్చొంచుకుని

అతను మాటాలడిన ఆటోలల వటర్చ నివటసటనికత

చేరుక నానము. సటాగతొం, పర్చచయాలు, పరధాన కటరయకీమొం తాలూకు డబుబ
చలిల ొంచటొం వొంటి లాొంచనాలనీన ముగ్చశటక ఈ ‘ఆొంధారశ్ీమొం’ పరహస్నొం వటర్చ
చవిలల వేశటను.
ఈ కటరయకీమ నిమితత మెై అకకడకు వచిిన కుటటొంబాల వటరు
చాలామొందర ఉనానరు. నేరుగ్ట అకకడికత వచిిన క ొందరు సటననాలు కూడా
అకకడే చేస్త ునానరు. ఈ కటరయకీమమానికత గ్టను రు.650/- ఇదద రు వయకుతల
భోజనానికత మర్ో

రు.100/- మొతత ొం రు.750/- లు తీస్ుకునానరు.

కటరయకీమొంలల క ొంత భాగొం ‘ఫలు
ా ’ నదర ఒడుున,

మిగతాదర

విష్ు
ీ పటద

దేవటలయ పటరొంగణొంలలనూ జరుగుతుొందని వివర్చొంచారు. ఒక స్హాయకుడు
వొంటర్టగ్ట ఒక బృొందొంతయ కలిసి ‘ఫలు
ా ’ నదీ తీరొంలలని ఘ్ాటటకు స్మీపొంలల
ఈ కటరయకీమొం నిరాహిొంచే పరదశ
ే టనికత చేరుకునానము.
గొంగ్టనదర, శివుని జటాజూటొం నుొండి భువికత అవతర్చొంచగ్ట, ‘ఫలు
ా ’
నదర సటక్షాతు
త విష్ు
ీ మూర్చతయొకక దరవ స్ారూపమని ‘వటయు పుర్టణొం’లల
చపపబడినదట. గయకు 75 కతలలమీటరల దక్షిణ దరశ్గ్ట ‘కోరొం’ అనే ఒక
పరాతొంపెై ఉదభవిొంచిన ‘నిరొంజర’ లేదా
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‘లిలాజన’ అని, ‘మోహన’ అనే

ర్ొండు పరవటహాలు గయ వదద ఏకమెై అకకడనుొండి ‘ఫలు
ా ’ నదరగ్ట ఉతత ర దరశ్గ్ట
పరవహిొంచి ఉపనదరగ్ట గొంగలల కలుస్ుతొందర. దీనిలల ఎననడూ నీరుొండదు.
ఇొందుకు సీతాదేవి శటపొం కటరణమట. అొందుకు స్ొంబొంధరొంచిన కథ ఇలా
సటగుతుొందర.
“శ్రీర్టమచొందురడు

తన

తొండిర

దశ్రధ్ుడికత

శటీదధ

విధ్ులను

నిరాహిొంచటానికత గయ వళీటొం తటసిథస్త ుొందర. ర్టమ లక్షమణులు దూరొంగ్ట
వేర్ే కటరయకీమొంలల నిమగనమెఉ
ై నన స్మయొంలల సీతాదేవి ఒొంటర్చగ్ట ఈ నదర
ఒడుున ఇస్ుకలల కూరుిని యధాలాపొంగ్ట ఆ ఇస్ుకను చేతిలలకత తీస్ుకుని
చినన ముదద లల ాగ్ట చేస్త ూ పితృదేవతలకు పిొండొం పెటా ే అరహత సీత ల
ై కు కూడా
ఉొండి ఉొంటే నా మామగ్టర్చకత స్ాహసటతలతయ ఇలా పిొండాలు చేసి నేను కూడా
భకతతగ్ట స్మర్చపొంచే దానిని కదా! ఆ అదృష్ా ొం నాకు లేకపో యిెనే

అని

తలపో సిొందట. మరుక్షణమయ తన మామగ్టర్న
ై దశ్రధ్ుడు ఆ నదరలలనుొంచి
పరతయక్షమెై చేతులు చాచి ‘ఆమామ! ఆ పిొండాలు ఇలా ఇవుా నేను తిొంటాను”
అని వటటిని సీాకర్చొంచి అొంతర్టధనమెై పో యాడట.
తరువటత అకకడకు చేరుకునన ర్టమలక్షమణులకు ఈ విష్యొం
వివర్చొంచగ్ట వటరు విశ్ాసిొంచక పో గ్ట పర్చహాస్ొం చేశటరట. అపుడు, ఆ
స్ొంఘ్టనకు

సటక్షమభూతులెన
ై ,

ఆ

నదరని,

అకకడ

ఉనన

గ్ోవును,

పుర్ోహితుడిని తాము చూసినదర చపప వలసినదరగ్ట కోర్చొందట. అయితే
వటర్వరూ సీతాదేవి పిొండపరదానొం చేసన
ి టట
ల , దశ్రధ్ుడు సీాకర్చొంచినటట
ల , అదర
తాము చూసినటట
ల చపపటానికత ముొందుకు ర్టలేదట. అొందుకు వటర్చకుొండే
కటరణాలు వటర్చకునానయి. తాము చూశటమని చపిప ఉొంటే, ర్టముడు ఇక
మళీీ పిొండపరదానొం చేయకపో వచుి. అలా జర్చగ్త
చ ే, నదరలల మళీీ సటననొం
చేయడు కనుక ఆ పుణయొం నదర కోలలపతుొందర. చూశటనని చపితే ర్టముడు
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దశ్రధ్ుని పెటా న
ి తాను భుజిొంచవలసిన పిొండొం ఇక తనకు దకకదు అొందుకు
ఆవు “చూడలేదు” అని తల అడు ొంగ్ట ఊపిొందర. ఇక పుర్ోహితుని స్ొంగతి స్ర్ే
స్ర్చ. పుణయొం స్ొంగతి ఎలా ఉనాన ఆయనకు ర్టవలసిన దక్షిణ ర్టదు. ఇలా
అొందరూ ఎదురు తిర్చగ్స్
ే ర్చకత సీతాదేవికత

బాధ్ కలిగ్చ ఖినునర్టలెై ఉనన

స్మయొంలల అకకడ ఉనన మఱ్ిఱ మాతరొం “సీతాదేవి పిొండొం పెటాటొం దశ్రధ్
మహార్టజు అదర సీాకర్చొంచటొం నేను చూశటను.” అని బాహాటొంగ్ట పరకటిొంచిొందర.
అొందుకు స్ొంతయషిొంచిన సీతాదేవి ఆ మఱ్ిఱ చటటాకు ఎలల పుడూ
నవనవోనేమష్ొంగ్ట శటశ్ాతొంగ్ట ఉొండేటా ట వరొం పరసటదరొంచి, అతయవస్రమెైన
స్ొందరభొంలల అస్తయమాడిన దో షటనికత
లేకపో వుగ్టక అని, మానవుల చేత

‘వలు
ా ’ నదరని ఎపుపడూ

నీరు

ముఖము పూజనీయము కటకుొండా

గ్ోవునూ, నితయ దార్చదయర ొంతయ ఉొండేటా టగ్ట పుర్ోహితులనూ శ్పిొంచిొందట. వీటి
ఫలితొంగ్ట మఱ్ిఱ చటటా అక్షయ వట వృక్షమెై యుగ్టలు మార్చనా

ఇపపటికీ

పచిగ్ట అలాగ్ే ఉొండగ్ట నదర ఎపుపడూ ఎొండిపో యిే ఉొంటటొందర. లక్షమమ సటథనొంగ్ట
ఆవుల పృష్ా భాగ్టనిన పూజిొంచినొంత భకతతగ్ట తలను గ్ౌరవిొంచరు. ఇకకడ
పుర్ోహితులకు స్ొంతృపిత

అనేదే ఉొండదు. ఎొంత స్ొంపటదరొంచినా నితయ

దార్చదయర ొంతయ అకకడికత వచేి వటర్చని పీడిస్త ూ ఉొంటారు.
ఈ నదరలల పరవహిొంచే నీరు కనబడకపో యినా చేతితయ ఇస్ుక తవిాతే,
అలా తవిాన కుొంట పర్చమాణానిన బటిా స్ాచిమెైన నీరు ఎొంత కటవటలొంటే
అొంత లభస్ుతొందర. ఈ లక్షణొం చేత దీనిని ‘గుపత గొంగ’ అని కూడా పిలుసటతరు.
ఈ నదర ఘ్ాటటల ప డవునా సటథనికులు, నదరలల పెదద కుొంటలు తరవిా వటటి
చుటూ
ా ఒక దడి కటిా, అలా నిలాచేసన
ి నీటిని వికీయిసటతరు.
కీతువు ఒకటే అయినా, చేసే విధానొంలల వయతాయస్ొం ఉొంటటొందర
కటబో లు, అకకడికత చేర్టక, బారహమణులను, బారహమణేతరులను వేరు చేశటరు.
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సటధారణొంగ్ట శటీదధ కీతువులు మధాయహాననికత పూర్చత చేసత టరు. ఇకకడ అటటవొంటి
నియమమయమీ లేదట. అొందుచేత అవస్ర్టనిన, యజమానుల స్ొంఖయను బటిా
ఎనిన విడతలుగ్ట సటయొంతరము వరకూ కూడా చేసత టరు. మా విడత బృొందొంలల
స్ుమారు

ముపైయి మొందర వరకూ శ్ీదధ ాళువునానరు. విశటలొంగ్ట నునన

ఘ్ాటటలల ర్టవిచటటా నీడలల పదక ొండు గొంటలకు కటరయకీమొం మొదలెైొందర.
పిొండాలకు అవస్రమెైన

అనాననినమటిా ముొంతలలల పరతేయకొంగ్ట

వొండుతారు. ఉడికతన తరువటత చాలా సేపటివరకూ వేడత
ి య అవి కటలిపో తూ
ఉొంటాయి. ఆకుల స్హాయొంతయ ఒక కకకరు అటటవొంటివి మూడు ముొంతలు
తచుికుని ఒకకకకదానిలలని అననొంతయ ఇరవర్
ై ొండేసి చొపుపన గుొండరొంగ్ట
మొతత ొం 66 పిొండాలు చేయాలి. ఇదే చాలా స్మయొం తీస్ుకుొంటటొందర. (ఈ
పని తారగ్ట పూర్చత అవటానికత, ఆస్కతత ఉొంటే సీత ల
ై ు స్హాయొం చేయవచుిను.
ఆక్షేపణ

ఏమీ

లేదు) అలా

అొందరూ

చేయటొం

పూరత యాయక

మళీీ

మొంతరపూరాక కతీయాభాగొం క నసటగుతుొందర. వొంశ్ొంలల గతిొంచిన వటరొందర్చక,ీ
గురువులకూ, సేనహితులకూ, పెొంపుడు జొంతువులతయస్హా అొందర్చకీ పిొండ
స్హితొంగ్ట పితృ, కటరుణయ తరపణాలు విడిపిసత టరు. ఈ తరపణాల స్ొందరభొంలల
పుర్ోహితులు

మన

పూర్ీాకుల

పేరల ు

బొంధ్ుతాాలవటర్ీగ్ట

అనేకొం

గ్ోతారలతయస్హా అడుగుతారు. ఇొందుకు స్ొంబొంధరొంచిన పరమాణొం యజుర్ేాదొంలల
ఇలా ఉననటట
ల తలుస్ుతననదర.
శోల| ఆదౌ పిత్వ తథవ మాత్వ సాప్తీో జ్ననీ తథవ

మాత్వ మహాసస ప్తీో కా ఆతే ప్తీోతానింతరిం ||
సుత భారతృ పితృ వాోశచ మాతులా ససహ భారోకాః|
దుహిత్వ భగ్నీ దౌహిత్ర ర భాగ్నేయకః |
పితృషాసా మాతృషాసా జ్ామాత్వ భావుకసుసుషా|
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శాశుశరనవసులకస్ైచవ శాశ్ర
ి ః ||
ీ శచ గరరు ర్కథన
తా| ముొందుగ్ట, తొండిర – తాత – ముతాతత – మాత – పితామహి –
పరపత
ి ామహి – పిదప, స్వతి తలిల - మాతామహాదర తరయము - మాతా
మహీతయ
ర ము - తన భారయ – కుమారుడు – భారతలు – పినతొండిర –
పెదతొండురలు – మయనమామ - అతని భారయ, కుమార్త -

తయబుటటావు –

మనుమడు – మయనలులడు – మయనతత – పినతలిల – పెదతలులలు - అలులడు
బావమరదులు – కోడలు భారయయొకక తలిల -

మామ -

గురువు - ర్చకథ,త

భారయయొకక సో దరుడు వీరొందర్చకీ విష్ు
ీ పటదొం మీద

తరపణాలు వదలాలి.
పటఠకుల ఉపయోగ్టరధ మ,ెై పెై శోలకొంలలని బొంధ్ుతాాల జాబితాను
స్ులభశైలిలల పటిాకగ్ట ఇస్ుతనానను.

ఇలా

ఎపుపడన
ై ా ఈ కటరయకీమొం

నిరాహిొంపవలసివచిినపుడు, ఈ బొంధ్ుతాాల ఆధారొంగ్ట వటర్చ వటర్చ పేరల ు
గ్ోతరములు వటరస్ుక ని సిదధొంగ్ట ఉొంచుకుొంటే, సటమూహికొంగ్ట చేసే ఇలాొంటి
స్ొందరభొంలల ఇవి తడుముకుొంటూ మిగతా వటర్చకొంటే వనుక పడకుొండా ఈ
జాబితా ఉపకర్చస్త ుొందర.
1. పితృతరాణవలకు బింధ్ుత్వాల జ్ాబిత్వ
సిం

తలిల వైప్ు

తిండిర వప్
ై ు

1

తొండిర

తలిల

2

తొండిర – తొండి(ర తాత)

తలిల - తొండిర (తాత)

3

తొండిర - తాత (ముతాతత)

తలిల - తాత - తొండిర (ముతాతత)

4

తొండిర - ముతాతత - తొండిర

తలిల - ముతాతత - తొండిర

5

తొండిర - ముతాతత - తాత

తలిల - ముతాతత - తాత
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6

తొండిర -

7

తొండిర - నాయనమమ -

8

తొండిర – నాయనమమ-

తలిల - తలిల (అమమమమ)

తలిల (నాయనమమ)
తలిల - అమమమమ - తలిల

తలిల
తలిల - ముతత మమమమ - తలిల

అమమమమ
2. కారుణో తరాణవలు
1

పెద తొండి,ర

4

స్ాొంత సో దర్ీ సో దరులు,

2

పిన తొండి,ర

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 భరత లు

13

చివరగ్ట గతిొంచిన వటరస్ులతయ స్హా, పెై యావనమొందర
యొకక స్ొంతానము.

14

*వొంశ్ొంలల ఎవర్న
ై ా పుతురలు లేకుొండా మరణిొంచి నటల యితే
వటర్చక.త

(అ) బింధ్ువులు
* శోల|

ఏ కేచవసేతుకలే జ్ాత్వ అప్ుత్వర గోతిరణవ మృత్వః
త్ే గృహణింతు మయాదతి ిం సూతరనిష్ీాడననదక
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ
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(ఆ) హితులు, సమోహితులు
1. స్హాధాయయులు,
2. ఆ తరువటత సేనహితులెన
ై వటరు,
3. ఇరుగు ప రుగు వటరు,
4. ఉదో యగమూ, వృతు
త లలల అభవృదరధకత తయడపడిన వటరు
5. వృతిత ఉదో యగ్టదులలల మన కతీొంద పని చేసినవటరు, ఇొంటోలనూ,
వయవసటయొంలలనూ,స్హాయకులుగ్టను,

సేవకులుగ్టను

పని

చేసన
ి వటరు.
(ఇ) గరరువులు/శిషుోలు
1. జాానోపదేశ్ొం చేసన
ి వటరొందరూ,
2.

విదాయభాయస్ొంలలనూ,

వృతిత ,

వటయపటర్టలు,

ఉదో యగ్టదులలల

గణనీయమెన
ై పటతర పో షిొంచిన వటరు (ఒకక మాటలల, మనొం
ఈర్ోజు ఉనన సిథతికత కటరణమెైన వటరొందరూ)
3. మనవదద చదువుకుననవటరు, మనకు కృతజుాలెై 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 మామిడి, వేప, చిొంత,
క బబర్చ, బాదొం, ర్టవి, మర్చీ మొదలెన
ై వృక్షాలు.
(ఉ) మానవత్వ దృకాథింత్ర విడువదగ్న తరాణవలు

1. సటథనిక, ర్టషీాయ
ర , జాతీయ నాయకులు
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2. అభమాన కవులు,కళాకటరులు,గ్టయకులు, నటీనటటలు
3. భూకొంపటలు స్ునామీ లాొంటి పరకృతి విలయాలలల

మృతి

చొందరనవటరు

4. యుదధ ొంలల మృతి చొందరనవటరు
5. తీవర వటదుల దాడులలల మరణిొంచినవటరు
6. మన కళీ ఎదుట పరమాదొంలల చనిపో యిన వటరు.
ఎవర్చకత తరపణొం విడుస్ుతనానర్ో పుర్ోహితులు ఆ బొంధ్ుతాొం చపపగ్టనే వటర్చ
గ్ోతరొం, పేరు, బారహమణులెైతే
వైశుయలెైతే

శ్ర్టమణామ్ అనీ క్షతిరయులు వర్టమణామ్ అనీ

గుపత ొం అనీ పరతి పేరు చివర్ట చబుతూ (మనస్ులల స్మర్చొంచు

కుొంటూ) ‘స్ాదానమస్త రపయామి’ అొంటూ తరపణొం (నీరు)వదలాలి.
వొంశ్వృక్షాలను,

శటసీత య
ై

పదధ తిలల

వటరస్తాొంగ్ట

నిరాహిొంచే

వటరుొంటారు. అలాొంటి ఏ క ొందర్చకో తపప పూర్ీాకులకు తరపణొం వదరలే
స్ొందరభొంలల

అొందర్చక,ీ అొందర్చ పేరల ూ గ్ోతారలూ లభయొం కటవు. కేవలొం ఈ

కటరణొంచేత, ఆ సటథనానిన విస్మర్చొంచవలసిన అవస్రొం లేదు. పుర్ోహితులు, ఆ
బొంధ్ుతాొం మొంతరపూరాకొంగ్ట చపిపన వొంటనే, పురుష్ుడత
ై ే ‘యజా యయ’ అని
సీత ై అయితే ‘యజా మమ’ అని చపిపతే ఆ పిొండొం, తరపణొం వటర్చకే చొందుతుొందర.
అలాగ్ే గ్ోతరొం విష్యొంలల కూడా. అదర తలియనపుడు బారహమణులెైతే ‘కటస్యప’
అనీ ఇతరులు ‘కటశ్ర’ గ్ోతరమనీ అని చపపవచుి.
అకకడ

కటరయకీమొం

ముగుస్ుతొందనగ్ట

అదర

చేయిొంచిన

పుర్ోహితులకు అననదాన నిమితత మెై మన శ్కటతయనుసటరొం ఎొంతయ క ొంత
ఇవావలసియుొంటటొందర.

ఈ దానాలు, దక్షిణలు వివిధ్ స్ొందర్టభలలల

ఇవావలసే ఉొంటటొందర. ఎకకడ ఎొంత అనేద,ర ఇచేివటర్చ ఇచఛ, శ్కతతని బటిా
ఉొంటటొందర. ఏ దానమెన
ై ా దేశ్, కటల, పటతరములు
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పటరతిపదరకగ్ట

చేయటొం

ముఖయొం. ఒక చోట పదర రూపటయలే ఇవావలసి ర్టవచుి. అకకడ యాభయి
ఇవాలేొం కదా. అలాగ్ే మర్ొక చోట ఒక వొంద రూపటయలు ఇవావలసి
వస్ుతొందర. కటనీ మన దగా ర ఐదు వొందల నోటట ఉొంటటొందర. ఇవనీనఅకకడ
తడుముకోవటొం కొంటే, ముొందే చేస్ుకోదగ్చన స్ాలప స్రుదబాటట
ల . మనొం ధో వతి
ధ్ర్చొంచి ఉొంటాొం కనుక జేబులు ఉొండవు కటనీ మన సీత ల
ై ు చొంతనే ఉొంటారు
కనుక వటర్చ వదద పదర, ఇరవ,ై యాభయి, వొందలు ఇలా వివిధ్ రకటల నోటల
రూపొంలలనూ, అలాగ్ే క నిన నాణేలు భదరొంగ్ట ఉొంచుకుొంటే, ఎపుపడు ఎకకడ
ఎొంత కటవటలొంటే అొంత వటరు తీసి వొంటనే అొందరస్త ూ ఉొంటారు.

అకకడ

కటరయకీమొం పూరత యాయక, క నిన పిొండాలను గ్ోవులకు తినిపిొంచి మిగతా
పిొండాలు తీస్ుకుని దేవటలయ పటరొంగణానికత వళాతొం.
ఇకకడ కూడా క ొంత కటరయకీమొం ఉొంటటొందర. అదర పూరత యాయక
మిగతా

వటటిలల క నిన

గర్టభలయ

పరవశ్
ే దాారొం

పిొండాలను తీస్ుకుని శ్రీ
వదద కు

వళాతొం.

అకకడి

విష్ు
ీ పటదమునన
పొండాలు

(వీర్చని

‘గయావళీలు’ అొంటారు) మనచేత స్ొంకలపొం చపిపొంచి, గయా శటీదధ ఫలానిన
ఆశ్రరాచన పూరాకొంగ్ట అొందజేసి దక్షిణ పుచుికుొంటారు. ఇకకడ
యధాశ్కేత

అయినపపటిక,ీ

ఎొంత

ఇవాదలుచుకుననదీ

కూడా

బహిరొంగొంగ్ట

పరకటిొంచవలసినదరగ్ట కోరతారు క ొంచొం ఇబబొందర కలిగ్చొంచే స్ొందరభమయ. క ొంచొం
ఉదారొంగ్ట ఉొంటే ఆ ఇబబొందరని తేలికగ్టనే అధరగమిొంచవచుి. ఆ తరువటత
గర్టభలయొం

పరవశి
ే ొంచి ‘ధ్రమశిల’ గ్ట పిలువబడే ఒక ర్టతి పలకపెై ఉనన

శ్రీ విష్ు
ీ పటద దరవనొం చేస్ుకుని, పిొండాలను ఆ పటదముపెై నుొంచి, స్పర్చవొంచి
నమస్కర్చసత టొం.
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ఆ పటదానిన అలా భకతతగ్ట తాకుతుననపుడు నాకు "బరహమ కడిగ్చన
పటదము, బరహమము తానీ

పటదము"

అనే

స్ుపరణకు

అననమయయ

కీరతన

వచిిొందర. శ్రీ విష్ు
ీ పటదొం వేళుీ దక్షిణ
దరశ్గ్టను, మడమ భాగొం ఉతత రదరశ్గ్టనూ
స్ుమారు

ఒక

ఉొంటటొందర.

అడుగు

పటదానిన

పరమాణొంలల

స్పర్చవొంచటానికత

అవర్ోధ్ొం కటని ర్ీతిలల దాని చుటూ
ా అష్ా భుజిగ్ట వొండితయ చేయబడిన గటటా
వొంటిదర ఉననదర. ఈ పటదానికత స్ర్చగ్ా ట పెై కపుపపెై ఒక ఛతరొం, దాని చుటూ
ా
దశటవతార్టలు చకకబడి వునానయి. మొతత ొంగ్ట దేవటలయొం పరతేయకతొంచి ఈ
గరభమొందరర నిర్టమణము మనోహరముగ్ట నుొందర.
అలా ఆ శ్రీ విష్ు
ీ పటదానిన పూజిొంచి బయటకు వచాిక, యధా
పూరా పరదశ్
ే ొంలల కూరుిని మర్చ క ొంత కటరయకీమొం నిరాహిసత టము. దీనిలల
భాగొంగ్ట మనొం ఎవర్చ ముకతతకై ఈ శటీదధ కరమను నిరాహిొంచామో, వటరొందర్చనీ
ఒక గయా క్షేతర బారహమణోతత మునిలల స్మొంతరముగ్ట ఆవటహన చేస,ి “నేను
చేసన
ి ఈ కరమతయ తృపిత చొందార్ట?” అని అడుగు తాము. అొందుకు ఆయన
“స్ొంతృపిత చొందాను” అని బదులిసేత మనొం చేసన
ి కరమ స్ఫలమెై మనకు, మన
స్ొంతానానికత, మన తరువటత తర్టలవటర్చకీ పుణయొం స్ొంపటరపత మవుతుొందని
విశ్ాసిసత టము.
ఈ స్ొందరభొంలలనే, భౌతిక వటొంఛల పటల విముఖతకు పరతీకగ్ట మనకు
అతయొంత ఇష్ా మన
ెై ఒక కూరగ్టయ, ఒక పొండు, ఒక పతరొం విస్ర్చుొంచే కీతువు
ఉొంటటొందర. ఇదర ఐచిికమయ. నిరబొంధ్మయమీ లేదు. ఆ తరువటత శ్కతత కలవటరు
వివిధ్ దానాలు చేసత టరు. షో డశ్ దానాలని వీటికత పేరు. ఇవి
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1.బియయము

2.నయియ 3. బలల ము 4. తేన 5. గీొంధ్ము,

6. వస్త మ
ై ు 7. పటదరక్షలు

8.ఛతరము 9. చేతికఱ్ఱ 10. విస్నకఱ్ఱ 11. శ్యయ

12. ఫలములు, 13. గొంట

14. పటతర 15. ఆస్నము 16. నవ ధానయములుగ్ట చపపబడాుయి.
ఈ ఆలయ పటరొంగణొంలల ఆగ్ేనయదరశ్గ్ట ఒక మర్చీచటటా ఉననదర.
దీనిని ‘అక్షయ వటవృక్షొం’

అొంటారు. (పరయాగలల కూడా ఇలాొంటి వృక్షొం

ఉొందర. దానిని కూడా అక్షయ వటవృక్షమనే అొంటారు). యుగయుగ్టలనుొండమ
ఈ వృక్షొం ఇదే తీరులల ఉననదట. పరతి చటూ
ా పరతి స్ొంవతారొం ఆకులు ర్టలేిసి
మళీీ చిగుళుీ తొడగటొం పరకృతి

స్హజొం. ఈ వృక్షొం మాతరొం అొందుకు

మినహాయిొంపు. దానాలు చేసేవటరు చేస్త ుొండగ్ట మిగతావటరు, ఇొంకట మిగ్చలి
ఉనన పిొండాలనినటినీ ఈ వటవృక్షొం

మొదటోల విడిచిపెటా ాలి. దీనితయ మొతత ొం

కటరయకీమొం స్ొంపననమవుతుొందర.
అకకడనుొంచి తిర్చగ్చ అరుణాచారయగ్టర్చ నివటసటనికత చేరుక నానము.
వటరు ననున పరతేయకతొంచి దగా రకు పిలిచి, అకకడనునన ఒక పెదదమనిషిని
పర్చచయొం చేసటరు. ఆయన వేర్వర్ో కటదు. ‘ఆొంధారశ్ీమొం’ యజమాని. వటర్చకత
స్ొంబొంధరొంచిన వయకతత నాకు కలిగ్చొంచిన ఇబబొందరకత విచారొం వలిబుచాిరు
నిజానికత,

వటర్చ మనిషి, ఏదో క ొంచొం విసిగ్చొంచాడేగ్టనీ పెదదగ్ట వేధరొంచలేదు

కదా. ఏదో స్ాలప

పరతిఫలానికత ఆశ్పడి క ొంత అతుయతాాహొం చూపి

ఉొండవచుి అొంతకు మిొంచి నాతయ అతనికత శ్తురతామయముొందర కనుక. ఇదే
విష్యొం వటర్చకత
కృతజా తలు

చపిప

విచారొం వలిబుచిిన, వటర్చ స్హృదయానికత

తలియజేశటను. పరధాన పుర్ోహితుల మధ్య స్తాొంబొందాలే

ఉొండటొం ఈ స్ొందరభొం

తలియజేసిొందర. మనలాొంటి శ్ీదధ ాళువుల శేీయస్ుా

దృషటాయ ఇదర ఆహాానిొంచ దగ్చనదే గదా!
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భోజనాలయాయక

అరుణాచారయగ్టర్చ ఆతిధాయనికత కృతజా తలు తలిపి,

ఆశ్రస్ుాలుప ొందర

మధాయహనొం

మూడు

గొంటలవుతుొండగ్ట

వీడో కలు

తీస్ుకునానము.

మెయిన్ ర్ోడుు వరకూ నడుచుకుొంటూ వచిి వొంద

రూపటయలకు ఒక ఆటో మాటాలడుకుని మొంగళగ్ౌర్ీ దరవనొం చేస్ుకుని,
హో టలుకు తిర్చగ్చ వచాిము. అకకడ ఇొంకట ‘పరపత
ి ా మహేశ్ార్టలయొం’, స్ూరయ
భగవటనుని ‘దాక్షినారక దేవటలయొం’, ‘పేరతశిల’, ‘ర్టమశిల’, ‘సీతాకుొండొం’ అని
పిలువబడే ‘ర్టమ గయ’, ‘బరహమయోని’ ‘ఉతత ర మానస్’ మొదలెైన అనేక ఇతర
దరవనీయ పరదేశటలు ఉననపపటిక,ీ స్మయాభావొంవలల నూ, అలస్టవలల నూ
అవేమీ చూడలేదు. పెైగ్ట ఆ ర్టతిరకే అస్ొంసో ల్, జసిధీ
జోయతిర్చలొంగ్టలలల

తొమిమదవదయిన

అవకటశ్ొంలేని

పరయాణొం.

తీస్ుకునానొం.

సటయొంతరొం

బైదయనాధ్

అొందుచేత
ఆరు

వళీటానికత

నిదరకు

చేరుక ని

విశటీొంతి

హో టలుకు

గొంటలకు

మీదుగ్ట దాాదశ్

సటననాలుచేస,ి

సటమాను

స్రుదకుని, గదులు ఖాళీచేస,ి ఏడుననరకు పటలట్ ఫటొం మీదకు చేర్టొం.

దేవఘ్ర్ ప్రయాణిం
2308 నొంబరు

జోధ్పూర్-హయర్ట స్ూపర్ ఫటస్ా ఎక్ా పెస్
ర నిర్ీీత

స్మయానికొంటే అయిదు నిముషటలముొందే వచిి నిర్ీీత స్మయొం స్ర్చగ్ా ట
గొం. 8.18 ని.లకు బయలుదేర్చొందర. ‘స్ూపర్ ఫటస్ా ఎక్ా పెస్
ర ’ అని పేరుకు
తగా టల ట అదర ఆగ్ే పరతి సేాష్నుకు అయిదు, పదర నిముషటలు ముొందుగ్టనే చేర్చ
నిర్ీీత స్మయానికత బయలుదేరుతూ ఉొందర.
పదరహేను నిముషటలు

ముొందే

చేర్చొందర.

అస్ొంసో ల్ కయితే ఏకొంగ్ట
అరధ ర్టతిర

పననొండుననరకు

అస్ొంసో ల్ జొంక్షనులల దరగ్టము. ఇదర చాలా పెదద జొంక్షను. బైదయనాద్
వళీటానికత ఇకకడనుొంచి పటటాన వళళీ మారా ొంలల ‘జసిదహ్
ర ’ అనే సేాష్నులల
దరగ్టలి. అకకడకు వళీటానికత టికటట
ల తీస్ుకునన టలన
ై ు
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8419 నొంబరు

‘పూర్చ-దరభొంగ్ట’ ఎక్ా పెరస్ బయలుదేరవలసిన స్మయొం

గొం.2.36 ని.

ఇొంకట ర్ొండు గొంటలుొందర. దరగ్చన పటలటటఫటరొం పెన
ై ే ఒక బలల పెై

అొందర్చనీ

కూర్ోిబటిా మయము వళీవలసిన టలన
ై ు సిథతి ఏమిటో, ఏ పటలటటఫటరొం మీదకు
వస్ుతొందో

తలుస్ుకుొందామని

విచారణ

కటర్టయలయానికత

వళాలను.

తీవర

నిరుతాాహొం. అదర నిర్ీీత స్మయానికత పదర గొంటలు ఆలస్యొంగ్ట నడుస్ుతననదర.
ఆొంటే, మయము బైదయనాద్ లల అభషేకొం, దరవనొం పూర్చతచస్
ే ుకోవలసిన
స్మయానికత ఆ క్షేతారనికత ఇొంకట 112 కతలలమీటరల దూరొంలలనే ఉొంటామనన
మాట. అలా ఆ ర్ోజులల మూడు వొంతులు ఆ టలన
ై ు కోస్ొం నిర్ీక్షణలలనే
గడిచిప తే, మిగతా యాతర స్ొంగతేమిటి? విధ్ులలలనునన ‘డిపూయటీ సేాష్ను
మయనజ
ే రు’ను కలిసి నా స్మస్య చపటపను. ఆ మారా ొంలల వళళీ, తక్షణమయ
అొందుబాటటలలనునన ఏ టలన
ై ులలనన
ై ా పరయాణిొంచటానికత అనుమతిస్ూ
త
టికటల పెై వటరసి ఇచాిరు. 8181 నొంబరు ‘టాటానగర్ – ఝాఝా’ ఎక్ా పెరస్
వస్ుతననటట
ల పరకటన వినబడుతుననదర. పో రారులను నియమిొంచుకుని ఆ
టలన
ై ు ఉనన పటలటటఫటరొం మీదకు చేరుకునానము. పరయాణ స్మయొం ర్ొండు
గొంటలలలపే కనుక, సౌకరయొంగ్ట కూర్ోివటానికే తపప నిదరొంర చే అవకటశ్ొం లేదు.
నిర్టధర్చొంపబడిన సీల పరు తరగతి టికటట
ల ఉొంచుకుని జనరల్ బో గ్ీ ఎకకలేము.
అదర మాకు సటధ్యమయిేయ పని కూడా కటదు. నిర్టధర్చొంపబడిన టికకటేల మో ఆ
ర్ైలుకు చొందరనవి కటవు. నిర్టధర్చొంపబడిన బరుతలు లేకుొండా సీల పరు కోచలల
పరయాణిొంచటొం, టికకటటా లేని పరయాణొం కతీొందకే వస్ుతొందర. అదర నేరొం కదా! ఆ
టలన
ై ు విధ్ులలలనునన టీటీఈ ఒకర్చని స్ొంపరతిొంచి మళీీ రుస్ుము చలిల ొంచి
నాలుగు బరుతలు తీస్ుకునానము.
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ప్ూరాతి రే ప్రజ్ాలి కాని ధవనే సదవ వసింతిం గ్ర్జ్ా సమేతిం
సురాసురాధిత ప్ాద ప్దేిం శ్రీ వైదోనవధ్ిం తమింతిం నమామి

బైధ్యనాద్
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వైదోనవధ్ుని దరశనిం
తలల వటరు ఝామున గొం.3.50 ని.లకు ‘జసిధ’ీ లల దరగ్టము. దగా రలల
ఉనన మొంచి హో టలుకు చేర్ిే ఒపపొందొంపెై ఇదద రు పో రారులను నియమిొంచు
కుని, యదాపూరాొం సటమానుతయ పటటట మిగతా బృొందానిన ఒక చోట నిలిపి
పో రారులను వొంటబటటాకుని హో టలు రూములు వదరకే పనిలల పడాును.
దగా రలల

అొందుబాటటలలనునన

వటటిలల ‘యాతీర హో టలు’

కటస్త ొంత

అనుకూలొంగ్ట అనిపిొంచిొందర. గదులు తీస్ుక నే పనిలల నేను నిమగనమవగ్ట
పో రారులు వళిల సటమాను, బృొందానిన గదులకు చేర్టిరు. ఆ ర్టతిరకత మయము
కోలకతా బయలుదేరవలసిన మిథరల ఎక్ా పెరస్ుకు అొందరొంచే ఒపపొందొం మీద
పో రారులను పొంపేశటను. అపపటికత వటరు రుస్ుమయమీ అడగలేదు. నేను
ఇవానూ లేదు. ఒక నాలుగు గొంటలు నిదరొంర చాము.
లేచిన వొంటనే ఇొంకట సటననాలు చేయకముొందే బైదయనాద్ క్షేతర
పుర్ోహితులయిన శ్రీ కుమార్ ఆశ్రష్ ర్టజ్ గ్టర్చని

స్ొంపరదరొంచాను. వటర్చ

చిరునామా -చకీవర్ిలేన్, బైదోనవద్, దేవఘ్ర్, ఝారఖిండ్
ఫో ను నింబరుల09204423996 * 09572638867
వీరు అవటానికత బీహర్ీయిే కటనీ తలుగు చకకగ్ట మాటాలడగలరు. మా ర్టకనూ,
మయమునన పరదశ
ే టనీన తలియజేయగ్ట తాను ఒక గొంటలల ర్టగలననీ, సిదధొంగ్ట
ఉొండవలసినదరగ్టనూ కోర్టరు. అలాగ్ే వచాిరు. పర్చచయాలు పూరత యాయక
వటర్ే అొందర్చకీ స్ర్చపో యిే పెదద ఆటో ఒకటి మాటాలడారు. దేవటలయొం ఉనన
పటా ణొం దేవఘ్ర్, జిలాల ముఖయ పటా ణొం. ‘జసిధ’ీ కత కేవలొం 7 కతలల మీటరుల.
చకకటి ర్ోడుు. అరగొంటలల దేవటలయ స్మీపటనికత చేరుకునానొం.
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ఈ క్షేతొంర ఉనన దేవఘ్ర్ మొదట బీహారు ర్టష్ా ొంర లల నుొండగ్ట ఆ ర్టష్ా ర
విభజన జర్చగ్న
చ తరువటత ‘ఝారఖొండ్’ ర్టష్ా ొంర లలకత వచిిొందర. ఈ ర్టష్ా ొంర లల
గ్చర్జ
చ నులు అధరకొం. ఇకకడకు

సటథనిక భకుతలు, బీహార్ీలు పెదద స్ొంఖయలల

బృొందాలుగ్ట మయళతాళాలతయ వసటతరు. సటామి వటర్చ గర్టభలయ విమాన
శిఖర్టనికీ, అభముఖొంగ్ట నునన పటరాతీదేవి ఆలయ శిఖర్టనికీ, గ్టలిపటాల
ఆకృతిలల నుొండే వసటతరలతయ కూడిన తయరణాలను కడతారు. ఇదర ఒక
మొకుకబడి. ఈ కతీయను 'డో ర్ీ కటా డొం' అొంటారట. ‘మీరూ కడతార్ట?’ అని
అడిగ్టడు 'ఆశిష్'. మాకు అలాొంటి ఆచారొం కటనీ మొకుకబడి కటనీ లేదని
చపటపము.
ఈ పటరధ్మిక పర్చశ్రలనతయ దేవటలయ పటరొంగణ పర్చచయొం ఏరపడాుక,
వొంటతచుికునన పటటాబటా లు ధ్ర్చొంచి ఆ పటరొంగణొంలలనే, భకుతల కోలాహలానికత
కటస్త

దూరొంగ్ట ఒకచోట కూరుినానము. అకకడే స్ొంకలప పూరాకొంగ్ట

లఘ్ునాయస్ొం, నమక చమకటదులు చేయిొంచారు. ఆ తరువటత అభషేక
దరవటయలతయ గర్టభలయ పరవేశ్ొం చేశటము. చినన దాారొం. పూర్చతగ్ట వొంగ్చతే కటనీ
లలపలకు పరవేశిొంచలేము. ఈ గర్టభలయానినసటక్షాతు
త విశ్ాకరమ నిర్చమొంచాడని
స్థ లపుర్టణొం వలల తలుస్ుతననదర.
దక్షిణాదరలల పరముఖ దేవటలయాలనినటిలలనూ అకకడకకడా

క నిన

స్ాలప లలపటలుననపపటికీ మొతత ొం మీద పరతి దేవటలయొంలలనూ దరవనానికత
ఒక కీమ పధ్ధ తి ఉొంటటొందర. క నినటిలల నిర్టధర్చత రుస్ుముపెై సేవలు, పరతేయక
దరవనాలు కూడా ఉొంటాయి. ఒకక తిరుమలను మినహాయిసేత మిగతా ఏ
దేవటలయొంలలనన
ై ా కూయ ఎొంత ప డవునాన భర్చొంచగలిగ్చనొంత స్మయొంలలనే
స్ొంతృపిత కరమెైన దరవనొం చేస్ుకుని బయటకు ర్టగలము. ఒకక తిరువనొంత
పురొం అనొంతపదమనాభసటామి దేవటలయొం కూడా మర్ో విధ్ొంగ్ట ఈ
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స్ూతారనికత మినహాయిొంపే. అకకడ పూజారులు, ముఖయొంగ్ట ఆలయ సిబబొందర,
భకుతల

పటల

చాలా

అమర్టయదగ్టను,

దురుస్ుగ్టనూ

వయవహర్చసత టరు.

ముఖయొంగ్ట భకుతలకు అవస్రమెైన స్మాచారొం అొందరచే వయవసేత లేదు . ఈ
కటరణాల

వలల

ఎొంతయమొందర

భకుతలు

చాలా

స్ొందర్టభలలల

దరవనొం

చేస్ుకోకుొండానే వనుదరరుగవలసి వస్ుతొందర. మాకూ అలాగ్ే జర్చగ్చొందర. (ఈ
అనుభవటనిన మర్ొక అధాయయొంలల మర్చొంత విసటతరొంగ్ట వివర్చొంచాను) ఇక
మళీీ ఉతత ర్టదర విష్యానికత వసేత , ఒకక బదర్ీలల మాతరమయ ఎొంతటి రదీద
స్మయొంలలనయినా
ర్టమానుజ

పరయాస్ రహిత దరవనొం లభస్ుతొందర. ఇొందుకు, శ్రీ

చినజీయరుసటామివటర్చ

చొరవ, కృషి క ొంత

కటరణమని

చపుతారు. మిగతా దేవటలయాలలల, కేదారుతయ స్హా ఎకకడా ఎవరూ ‘కూయ’
పధ్ధ తి

పటటిొంచరు. గుొంపులుగ్ట ఒకర్చని

ఒకరు

తయరస్ుకుొంటూ

లలపలికత

వళతారు. పో నీ వళిీనవటరు వొంటనే వసటతర్ట అొంటే అదీ లేదు. ఏదో
విధ్ొంగ్ట లలపలికత వళీగలిగ్చనపపటిక,ీ మనలాొంటి వటళీొం ఉకకపో తతయనో,
తయరకతకస్లాటకు

భయపడో క నిన స్ొందర్టభలలల దరవనొం చేస్ుకోకుొండానే

బయటపడాలిా వస్ుతొందర. ఒకవేళ దరవనొం లభొంచినా

అదర చిరకటలొం

గురుతొండేటొంత అనుభూతి మిగలిదు. ఇకకడ కూడా అొంతే. గర్టభలయానికత
ఉతత ర ముఖొంగ్ట ఒకటి, తూరుప
ఉననపపటికీ

ముఖొంగ్ట మర్ొకటి ర్ొండు దాార్టలు

లలనికతవళీటానికత బయటికత ర్టవటానికీ కూడా ఒకక ఉతత ర

ముఖదాార్టనేన ఉపయోగ్చసత టరు.
మయము పుర్ోహితుడిని మాటాలడుకునానొం కనుక ఆయనే, మనకు
రక్షణగ్ట ఒక వయకతతని పొంపిొంచాడు. అతని విధర ఏమిటొంటే మనముొందు అతను
బులలుజరు మాదరర్చగ్ట జనానిన పరకకకత నటటాతూ వళతాడు. అతనికీ మనకూ,
అలాగ్ే మనలల మనకూ మధ్యన మర్ొకరు దూరకుొండా నటటాకుొంటూ మనొం
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అతనిని అనుస్ర్చస్త ూ ముొందుకు సటగ్టలి.

ఇొందుకోస్ొం అతనికత క ొంత

స్మర్చపొంచుకోవటలి. అలాగ్ే దాారొం దగా ర ఉనన ఉదో యగ్చకత కూడా.
అలాగ్ే వళిల ,

మయమూ

తీస్ుకు వళిీన పటలు, తన, గొంగ్ట తీరధ ొంతయ సటామిని

అభషేకతొంచాము అనటొం కొంటే అకకడ కుమమర్చొంచాము అొంటే స్ముచితొం.
అవి ఆ సటామి మీదే పడాుయో వర్వర్చమీదన
ై ా పడాుయో కూడా తలియదు.
బయటకు వచిి మళీీ యధాపూరా సటథనొంలల కూరుిని, మొంతరపుష్పొం
స్మర్చపొంచి పరసటదొం సీాకర్చొంచాొం. పుర్ోహితులకు

యధాశ్కతత దక్షిణలు,

అననదానానికత గ్టను మర్చక ొంత చలిల ొంచి, ఆ పటరొంగణొంలల ఉనన పటరాతీదేవి,
గణపతి, నాగర్టజు, గ్టయతీర మొందరర్టలను కూడా దర్చవొంచి మర్చక ొంత సేపు
గడిపటము. ఫో టోలు తీస్ుకుని బయలుదేర్టము. మారా మధ్యొంలల సటామి
పుష్కర్చణి వదద ఆగ్టము. సటమానయొంగ్ట భకుతలు ఈ పుష్కర్చణల
ి ల సటననొం చేసన
ి
తరువటతనే సటామివటర్చ దరవనొం చేస్ుకుొంటారు. ఈ నీటిలల సటననొం ఆర్ోగయొం
పరసటదరస్త ుొందని విశటాస్ొం.

మనస్ులల కోర్చక ఉననపపటికీ ఆ నియమొం

పటటిొంచటానికత మాకు సటధ్యపడక మార్చున సటననొంతయ స్ర్చపెటా టకునానము.
‘ఆశిష్’ అకకడవరకూ వచిి ఆటో మాటాలడి వీడో కలు చపటపడు. మర్ో
అరగొంటలల ‘జసిధ’ీ చేరుకునానము.
ఇక అకకడ చూడవలసినవి ఏమీలేవు. ఆొంగల ొంలల ‘Jasidih’ గ్ట
పిలువబడే ఈ ‘జసిదరహ్’

పేరు పలకటమయ క ొంచొం కష్ా ొంగ్ట ఉొందర. మా

బావమర్చదగ్
ర టరు మొంచి స్రస్ుడు. ఇొంత కష్ా పడి పలకటొం ఎొందుకని ఆయన
ఈ ఊరు పేరును 'జడిస'ి గ్ట మార్ేిశటడు. కటవటలని పదే పదే 'జడిస'ి 'జడిస'ి
అొంటటొంటే మాకూ వినోదొం కలిగ్చ "బావగ్టరూ ఈ ఊరు పేరు మర్చచిపో యాను.
అదేమిటి?" అొంటూ నేనూ ఆట పటిాొంచాను. ఇక భోజనాల విష్యానికత వసేత
యాతర మొదలు పెటా న
ి తరువటత గయ వరకూ మొంచి భోజనానికత ఇకకటేామీ
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కలుగలేదు. అదర ఇకకడే మొదలెైొందర. మయము బస్ చేసిన హో టలు

కతీొందర

అొంతస్ుతలల ర్సటార్ొంటట ఉననదర. అననొం ఉొందర కటనీ ఏమీ బాగ్ట లేదు. ర్ోటీలు,
స్బీు లతయ ఏదో చేశటమనిపిొంచాొం.
ర్టతిర గొం. 9.43 ని.లకు 3022 నొంబరు ‘మిథరల ఎక్ా పెస్
ర ’ లల
కోలకతాకు పరయాణొం. ఉదయొం మముమలను ఈ హో టలుకు తీస్ుకువచిిన
పో రారులు గొం.8.30ని.లకే వచిి టలన
ై ు ఆలస్యొంగ్ట నడుస్ుతననటట
ల , దాని ర్టకకు
స్ొంబొంధరొంచిన చివర్చ పరకటన ర్టగ్టనే మళీీ వసటతమని, అపపటివరకూ
నిొంపటదరగ్ట నుొండవచిని చపటపరు. సిథతిని ఎపపటికపుపడు తలియజేస్త ూ
ఉనానరు. పదక ొండు గొంటలకు గదులు ఖాళీచేసి సేాష్నుకు చేరుకునానొం.
మర్ో అరగొంటకు టలన
ై ు వచిిొందర. అయితే

కోచలల ఎకకడబడితే

అకకడ అడు దరడుొంగ్ట పరయాణీకులు పడుకుని ఉొండటొంతయ

లగ్ేజీని మా

బరుతల వదద కు చేరివలసిన పో రారులకు అదర సటధ్యొం కటలేదు. మొతత ొం లగ్ేజీని
మయమయ కోచలలకత ఎకతకొంచి మయమూ ఎకటకొం. ర్ైలు బయలుదేర్చొందర. లగ్ేజీ
కటదుకదా అస్లు మయమయ బరుతల వదద కు చేరుకోవటొం దురల భొంగ్ట తయచిొందర.
ఎొంతమొందరనని లేపగలొం! ఇలా కటదని, అలా పడుకునన వటరొందర్చనీ
ముొందుగ్ట నా వదద నునన డిజిటల్ కమయర్టతయ ఫటా ఫటా ఓ పదర ఫో టోలు
తీశటను. ఆ తరువటత ఏదయితే అదయిొందని నేను ర్ొండు చేతులతయ ర్ొండు
స్ూటటకేస్ులు ధ్ర్చొంచి నా సటధ్యమయినొంత మయరకు పడుకునన వటర్చమీదర
నుొంచి నడిచి వళల సటగ్టను. ఒకటి ర్ొండు హాహాకటర్టలు వినిపిొంచాయి. లెకక
చేయలేదు. మిగతా మా వటళుీ కూడా అలాగ్ే చేశటరు.

సెల్ ఫో ను టార్చి

వలుగులల మా బరుతలు గుర్చతొంచి వటటిపెై నిదరస్
ర త ునన వటర్చని బలవొంతొంగ్ట లేపి
ఎలాగ్ోలా వటటిలల సిథరపడాుము. లగ్ేజీ స్రుదకుని వటటికత తాళాలు వేసన
ి
తరువటత టీటయి
ీ
మహాశ్యుడు వచాిడు. అతను టికటట
ల ఇొంకట అడగనే
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లేదు. 'ఏమిటీ నూయసెనుా'

అనానను చిర్టగ్టా.

తన నిస్ాహాయతను

అొంగ్ీకర్చొంచి ఉొంటే అతనికత నా సటనుభూతి దకేకదర ఉొండేదేమో. అలా
చేయలేదు. ఎొందుకు చేసత టడు?

వటరు తన అనుమతి(??) తయనే కదా

పడుకునానరు! పెైగ్ట వటరొందరూ వయిటిొంగు లిస్ుాలల ఉననవటరనానడు. నాకు
మర్చొంత చిర్ీతితొందర. “అలాగ్ట! అయితే వయిటిొంగు లిస్ుాలల ఉననవటరు కూడా
నిర్టదర్చొంపబడక పో యినా సీల పరు కోచ ఎకతక ఖాళీ ఉననచోట పడుకుని
హాయిగ్ట నిదర కూడా పో వచినన మాట. ఆ నిబొంధ్నేదో శలవిసేత , దాని
పరయోజనొం భవిష్యతు
త లల మయము కూడా ప ొందుతాము కదా!” అనానను
మర్చొంత వటకటరొంగ్ట.

అతని స్మాధానొం క రకు వేచి ఉొండకుొండానే,

“చూడొండి! అస్ొంసో ల్ చేర్ల
ే లపు మధ్ుపూర్ జొంక్షను, చితత రొంజన్ సేాష్నుల
వరకూ మీకు గడువిస్ుతనానను. ఆ లలగ్ట వీర్చని ఖాళీ చేయిసేత నే నేను నా
టికటట
ల మీకు చూపేద.ర అలా కటలేదో , అస్ొంసో లులల నా టికటట
ల చూపే మాట
అటటొంచి, అస్లు బొండియిే బయలుదేరదు - తరువటత పరయవసటనాలకు మీర్ే
బాధ్యత వహిొంచవలసి ఉొంటటొందర.”

అని తీవర స్ారొంతయ హచిర్చొంచాను.

అపపటికత అతను వళిీపో యి మర్చ క దరదసేపటికత మర్ో స్హచరుడిని వొంటబటటా
క చాిడు. ఈ సటర్చ కూడా నా టికటట
ల చూపలేదు స్ర్చకదా కతీొంద పడుకునన
వటర్చతయ స్హా వటర్చదదర్చనీ కలిపి మర్చక నిన ఫో టోలు తీశటను. దీొంతయ నేను ఏమి
చేయబో తునాననో వటర్చకత పూర్చతగ్ట అరధ మయిొందర. మర్ేొం మాటాలడలేదు. మర్చ
క ొంతసేపటికత ఇదద రు పో లీస్ులను వొంటబటటాక చిి మొతాతనికత క ొంతమొందరని ఆ
తరువటత సేాష్నులలల దరొంపేశటరు.

కోలకత్వలో
26వ తేదీ తలల వటరుఝామున నాలుగు గొంటలకు చేరవలసినదర
ఉదయొం ఏడు గొంటలకు చార్చతిక
ర నగరొం కోలకతా
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పరధాన ర్ైలేా సేాష్ను

‘హయర్ట’లల దరగ్టము. దేనికొంటే ఏదర పెదదదనే మీమాొంస్కు, సటరూపటయనికత తావు
లేదు కటనీ, భారతదేశ్ొంలల ఇపపటి వరకూ నేను చూసిన వటటిలల
(Terminuses) ముొంబాయి ఛతరపతి శివటజీ టలర్చమనస్,

క తత

డిలీల, చనైన

సెొంటరల్ సేాష్నుల కొంటే కూడా పెదదదగ్
ర ట అనిపిొంచిొందర.
ఒకక జనస్మమరధ ొంలలనే ముొంబాయికత క ొంత సటరూపయొం ఉొందేమో.
అయితే, ముొంబాయిలల, సేాష్ను బయట పటదచారులకోస్ొం భూగరభ (Sub
Way) బాటలవలల

వటహనాల రదీద

కనబడినొంతగ్ట

పరయాణీకుల రదీద

కనబడదు. ఇకకడ అలాొంటి ఏర్టపటట లేదు కనుక జనస్మమరధ ొం ఎకుకవ.
వటహనాలు స్ర్ే స్ర్చ. పూరా పదధ తిలలనే ఇకకడ కూడా దగా రలల నునన మొంచి
హో టలుకు తీస్ుకువళీటానికత, ఆ ర్టతిరకత తిర్చగ్చ సేాష్నుకు చేరటానికత
ర్ైలేాపో రారుల స్హాయొం తీస్ుకునానము. ఇదద రు వయకుతలు సటమాను తీస్ుకుని
సటగుతుొండగ్ట ‘భీమసేన్ హో టలు’ కు చేరుకునానము. సేాష్ను పరకకనే ఉననటేా
ఉొందరగ్టనీ ఒకటిననర కతలలమీటరుకు పెైగ్టనే నడిచాము. ర్ొండు గదులు
తీస్ుకునానము.
నేను స్తారమయ సటననొం చేస,ి మిగతా వటరు సిదధమౌతుొండగ్ట ఆ ర్ోజు
పరయటనకు ఏర్టపటల కోస్మె,ై అదే హో టలులల ఉనన టారవల్ డస్ుకకు వళాలను.
పరముఖొంగ్ట దర్చవొంచవలసిన పరదశ
ే టలతయ వటర్చవదద వివిధ్ పటకేజీలునానయి.
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నాతయ మాటాలడిన వయకతత వయవహార శైలి నచిలేదు. ఒక పరభుతా ఉననతాధరకటర్చ
తనకతీొంద పనిచేసే చిరుదో యగ్చతయ ఏ విధ్మెన
ై దరపొంతయ మాటాలడుతాడో అలా ఉొందర
ఇతని ధో రణి. ఎవర్చ కటరణొంగ్ట అతనికత ఉపటధర దక రుకుతుననదో ఆ వినియోగ
దారుల పటల చూపవలసిన కనీస్ సౌశ్రలయత, సౌజనయొం అతనిలల లలపిొంచాయి.
నా తతత ేొం అటటవొంటి వటర్చని పో ర తాహిొంచదు స్ర్చకదా, చాలా కఠచనొంగ్ట కూడా
ఉొంటాను. వటళుీ ఏమెైనా అనుకోవచుిగ్టక, నేను మాతరొం అనుకుననదర
వటళీ ముఖొంపెన
ై ే అనేసత టను. కేవలొం అతని వైఖర్చ కటరణొంగ్టనే ఒపపొందొం
విష్యొంలల ముొందుకు పో దలుచుకోలేదని స్పష్ా ొంగ్ట చపిప వనుదరరుగు
తుొండగ్ట, అపపటివరకూ జరుగుననదొంతా ఏమీ ఎరగనటటా గమనిస్ుతనన
అస్లు యజమాని అపుపడు కలిపొంచుకుని. ననున అనునయిొంచటానికత
పరయతినొంచాడు. ‘యథా ఉదో యగ్ీ, తథా యజమానీ’ కూడా కదా. మహాతామ
గ్టొంధీ నిరాచిొంచిన

వటయపటర్ీ-వినమయదారుడూ స్ొంబొంధానిన అతనికత

తలియజేసి ఆ స్ూతారలు ముొందు నేరుికోమని అతనికత వివర్చొంచి బయటకు
వచాిను. ర్ైలేా సేాష్నులల బొంగ్టలు ర్టష్ా ర పరభుతా పర్టయటక శటఖ వటర్చ
స్మాచార కేొందరొం ఉననటట
ల గ్ట తలుస్ుకుని, అకకడకు వళాలను.
పదర గొంటలయినా అదర తరువలేదు.

శ్నివటరమెన
ై ొందున ఒకవేళ

శలవేమో అనుకునానను. అకకడనునన పో లీస్ు అధరకటర్చ ఒకర్చని అడుగగ్ట,
ఆ సేాష్నులల
ఉొండగ్ట తాను

విధ్ులు నిరాహిస్త ునన కటలొంలల ఒకకసటర్చ కూడా అదర తర్చచి
చూడలేదనానడు. అకకడే ఉనన పుస్త కటల దుకటణొంలల

కోలకతా నగర మాపును, గ్ైడును క నుగ్ోలు చేస్త ూ ఆ దుకటణొం యజమాని
దాార్ట, డలౌహసీ సేకేరు అనే పటరొంతొంలల, పర్టయటక శటఖ వటర్చ పరధాన
కటర్టయలయొం ఉననటూ
ల అకకడనుొంచి నగర పరయటనకు, వటర్చ వటహనాలు
ఉొంటాయని తలుస్ుకునానను. సేాష్ను బయటికత వచిి, హో టలులలనునన
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మా వటళీను తీస్ుకుని డలౌహసీకత వళీటానికత మీటరు పరకటరొం చార్ీు
చలిల ొంచేటటట
ల గ్ట టాకీాని మాటాలడుకుని ఎకటకను. మారా మధ్యొంలల ఆ డవ
ై రు
డలౌహసీలల పని ఏమిటి? ఎొంతసేపు? అకకడనుొంచి మర్కకడికన
ై ా వళాీలా?
అని

అడిగ్టడు. స్ర్ే! ఇొందులల రహస్యొం ఏముొందర. అస్లు విష్యొం

చపటపను. ‘మీర్ొందరు?’ అని అడిగ్టడు. చపటపను.

పర్టయటక శటఖ వటర్చ

వటహనొంలల మనిషికత అయిదు వొందల చొపుపన నలుగుర్చకీ మొతత ొం ర్ొండు
వేలు అవుతుొందని, పెైగ్ట ఉదయొం పూట స్ొందరవనకు వటహనాలు ఆస్ర్చకత
వళిీపో యి ఉొంటాయని తలియజేస్త ూ, పదరహన
ే ువొందలిసేత తానే సటయొంతరొం
వరకూ తిపిప చూడదగ్చన పరదేశటలనీన చూపిొంచగలననీ పరతిపటదరొంచాడు.
అతని మాటలలల నిజాయితీ గ్ోచర్చొంచిొందర. నమమదగ్చన వయకతతగ్ట ఆనిపిొంచాడు.
హో టలుకు చేర్ే లలపే ఒపపొందొం కుదరర్చొందర. అతని పేరు ‘పరమోద్’. హో టలుకు
చేరుకునానక, ర్చసెపేనులల కూరుిని నా వదద నునన టూర్చస్ా ు గ్ైడు సటయొంతయ,
అొందుబాటటలలనునన

స్మయొంలల

చూడదలచుకునన

పరదేశటలను

వివర్చొంచి, అొందుకు తగ్చన కీమానిన అతనికే వదరలేశటను. స్ొందర్ోభచితమెైన
స్ూచనలు క నిన చేసటడు. పదక ొండు గొంటలకు బయలుదేర్టము.

హౌరా వారధి

హుగ్ీల నదరకత ఒకవప
ై ున హయర్ట, మర్ోవప
ై ున కోలకతా నగరొం.
ర్ొంటినీ కలిపేదర

ఈ

పరసిదధ హయర్ట సేతువు. మధ్యలల ఏ విధ్మెన
ై స్త ొంభాలు
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లేకుొండా కేవలొం ఇరు ఒడుులనుొండి పరచబడిన (Cantilever Technology)
ఉకుక దూలాలపెై 97 మీటరల ఎతు
త 705 మీటరల ప డవుతయ ఈ వటరధర కలకతాత
నగర్టనికత పరతీకగ్ట చర్చతల
ర ల నిలిచి ఉననదర
1943వ స్ొంవతారొంలల ర్ొండవ పరపొంచ యుదధ కటలొంలల 26,500
టనునల ఉకుక వినియోగ్చొంచి ఇదర నిర్చమొంపబడినదర. ఈ తరహా సటొంకేతిక
పర్చజా ానొంతయ

నిర్చమొంపబడిన సేతువులలల పరపొంచొంలల

అపపటికత

ఇదర

మూడవదర. 1890 లల సటకటాలొండ్ లలని ఎడిొంబర్ా లల నిర్చమొంచిన ‘ఫో ర్త బిరడ్ు’, ఆ
తరువటత 1917 లల కనడా దేశ్ొంలలని కుయబక్ నగరొంలలని ‘పటొంట్ డి కుయబక్’
మాతరమయ దీని కొంటే ముొందుననవి. ఆ తరువటత పరపొంచవటయపత ొంగ్ట

అనేకొం

వచాియి.
ర్టనూ పో నూ నాలుగ్ేసి మార్టాలతయ మొతత ొం ఎనిమిదర లేనలపెై స్గటటన
ర్ోజుకు 57 వేల వటహనాలు, ఇరవై లక్షల మొందర పరజలు (అతిశ్యోకతత
కటదుకదా!) పరతిర్ోజూ ఈ వటరధరపెై పరయాణిసత టరట. 2011 స్ొంవతారొం జనాభా
లెకకల పటరధ్మిక నివేదక
ర పరకటరొం ఈ నగర మొతత ొం జనాభా ఒక కోటి
డబభై ఏడు లక్షల మూడువేల ఇరవై అయిదు. అొంటే, అొందులల 11.29 శటతొం
మొందర పటదచారులు పరతి ర్ోజూ ఈ వటరధరని ఉపయోగ్చొంచుకుొంటారననమాట.
ఆ ర్ీతాయ పరపొంచొంలలనే అతయొంత రదీదయయినదర. దీని ర్టజస్ొం, ఠీవి, సౌొందరయొం
బో టటలల నదర మధ్యనుొండి చూడాలి.

విదవోసాగర్ సమతు
హయర్ట
తగ్చాొంచేొందుకు
దక్షిణ
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వటరధరపెై
దానికత

దరశ్గ్ట

రదీదని

స్మాొంతరొంగ్ట

ర్ొండు

కతలలమీటరల

దరగువన 1992 స్ొంవతారొం అకోాబరు 10 న పటరరొంభొంపబడిన దీనికత కూడా
అనేక పరతేయకతలునానయి.
హయర్ట వొంతన ఉకుక దూలాలతయ నిర్చమొంపబడగ్ట, ఇదర ఉకుక తాళీతయ
నిర్చమొంపబడు ద.ర 823 మీటరల
సేతువును,

నదరకత

ప డవు 115

ఇరువప
ై ులా

ర్ొండేసి

మీటరల

వడలుపగల ఈ

చొపుపన

ఉనన

నాలుగు

బరహామొండమెన
ై స్త ొంభాల నుొండి వేల
ర ాడుతూ మొతత ొం 121 భార్ీ ఉకుకతాళుీ
(Cable stayed technology) భర్చొంచి నిలుపుతాయి. చాలా స్ుొందరమెన
ై
వటరధర. దీనిపెన
ై ుొండే కోలకతా నగరొంలలకత పరవేశిొంచాము. మొదటగ్ట చూసినదర
వికోార్చయా సటమరక భవనొం.

వికోిర్యా సాేరకిం
పటలర్టతి

కటా డాలలల సౌొందరయొంలలనూ,

నిర్టమణ కళానైపుణయ

ర్ీతాయనూ పరపొంచ పరసిదధ తాజ్ మహలుతయ పో లిదగ్చన అదుభత కటా డొం ఈ
భవనొం. 1906 జూన్ 4వ తేదీన ఆనాటి బిరటష్
ి పరభువు ఐదవ జార్చు చేతుల
మీదుగ్ట శ్ొంకుసటథపన జరుగగ్ట, మొటా మొదటి బిరటిష్ మహార్టణి వికోార్చయా
గ్ౌరవటరధ ొం

కరు న్ పరభువు

అధ్ారయొంలల ఇదర

నిర్చమొంపబడిొందర. 1921

డిసెొంబరు 21వ తేదీన విొండార్ ర్టష్ా ర అధరపతి (Duke of Windsor) చే ఈ
మహలు

పటరరొంభొంపబడిొందర.

అలనాటి

పరముఖుల చితరపటాలు, విగీహాలు, వటరు
వటడిన 3500 వివిధ్ వస్ుతవులతయ ఇదర
పరదరవనశటలగ్ట నుననదర. ఈ భవనము
చుటూ
ా

స్ుొందరమెన
ై

ఉననదర.

పరవేశ్ొం,

ఉదాయనవనొం
పరదరవనశటలకు

ఉదాయనవనానికత వేరు వేరుగ్ట ఉననదర. ఒక
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బిరటష్
ి

ర్టజవొంశటనికత

చొందరన

దానికత తీస్ుకునన టికటటా మర్ొక దానికత ఉపయోగపడదు.
వళాీమొంటే ఎొంత తార తారగ్ట తిర్చగ్చనా దీని ఒకకదానికే

లలనికత

కనీస్ొం ర్ొండు

గొంటలు పెగ్
ై ట పడుతుొందర. అొంత స్మయొం లేనొందువలల గ్ేటట బయటనుొండే
భవనానిన తిలకతొంచి ఫో టోలు తీస్ుకునానము. అకకడనుొండి, అశుతయష్
చయదర్ీ అవనూయలల ఉనన ‘బిర్టలమొందరర్’ కు వళాీము. ఉదయపు దరవనవేళ
ముగ్చయటొంతయ లలపలకు వళీలేకపో యాము.

కాళ్ళఘ్ాట్
కటళీమాతకు

దేశ్వటయపత ొంగ్ట

ఉనన

దేవటలయాలలల

ఇదర

పరముఖమెన
ై దర. హుగ్ీల నదరతీరొంలల పరధ్మొంగ్ట 1809 వ స్ొంవతారొంలల దీని
నిర్టమణొం

జరుగగ్ట

1971 లల

పూర్చతగ్ట

నవీకర్చొంపబడినదర.

నలల ర్టతి

విగీహొంలల బొంగ్టరు వొండి ఆభరణాలతయ అలొంకృతమెై ఉననఅమమవటరు ఎొంతయ
తేజస్ుాతయ దరవనమిస్ుతొందర.
పరతి ఏటా ఈ అమమవటర్చకత ‘సటననయాతర’ అనే ఉతావొం జరుగుతుొందర.
ఆ ఉతావొం
చేస్ుకునే

స్ొంగతి ఏమో గ్టనీ

ఇకకడకు వచేి భకుతలను లక్షయొంగ్ట

మోస్గ్టళీకు మాతరొం పరతినితయొం ఉతావమయ.

వీర్చలల మర్ీ

పరముఖులు ఇకకడి పొండాలే. సటథనికేతరులెైన యాతిరకులు ఎవర్న
ై పపటికీ ఏదో
ఒక సటథయిలల ఇకకడ మోసటనికత గుర్చకటని
కటదు.

వటరు ఉొండరొంటే అతిశ్యోకతత

క ొందర్ైతే మౌనొంగ్ట భర్చసత టర్ే గ్టని పెక
ై త చపుపకోలేరు. ఒకసటర్చ

ఇొంటర్నటోల చూసేత ఇటటవొంటి మోసటనికత గురయినవటర్చ చేదు అనుభవటలు
పుొంఖాను పుొంఖాలుగ్ట కనిపిసత టయి. అవి నాలాొంటివటరు

వయకత పరచిన

క నిన మాతరమయ. అవయకత ొంగ్ట మర్నిన ఉొంటాయో? ఈ మోసటలలల దేవటలయ
యాజమానయ పటతర, ఆ ఆదాయొంలల వటటా ఉొందని కూడా ఆర్ోపణలు
ఉనానయి. ఈ నేపథయొంలల ఎొందుకన
ై ా మొంచిదర క ొంచొం జాగీతతగ్ట ఉొందామనే
256

ఆలలచనతయ

సటథనికుడు కనుక, దరవనొం పూరత యి ఆలయొం బయటకు

వచేివరకు మావొంట ఉొండవలసినదరగ్ట డవ
ై రు స్హకటరొం కోర్టను. అతనూ
అొంగ్ీకర్చొంచాడు. కటనీ, కటరు పటర్చకొంగు

విష్యమెై స్మస్య ఎదురవటొంతయ

అతను అదర వదలి వచేి అవకటశ్ొం లేకపో యిొందర. తాతాకలికొంగ్ట ఒకచోట
నిలిపి, మముమలను వొంటబటటాకుని, పరధాన మారా ొం వరకూ వచిి అకకడ
తనకు తలిసిన ఒక దుకటణదారునికత, ఏ విధ్మెన
ై పూజలు లేకుొండా కేవలొం
మాచేత దరవనొం మాతరమయ
బాధ్యతను

చేయిొంచి

తిర్చగ్చ అదే దుకటణొం వదద కుచేర్ేి

అపపగ్చొంచి వళిీపో యాడు. అయితే అొందుకు పరతిఫలొంగ్ట ఆ

దుకటణదారుడు ఒక టలొంకటయ, ఒక సీాటట పటకటటా, ఇతర పూజసటమగ్చీ
క నుగ్ోలు చేయవలసినదరగ్ట కోర్టడు. స్ర్ేనని, వటటికతగ్టను నూటయాభై
రూపటయలు,

తిర్చగ్వ
చ చాిక

ఇచేిటటట
ల

ఒపుపకునానము. అతను ఆ

వస్ుతవులు ఇస్ూ
త ఉొండగ్టనే, “రదీద పెరుగుతుొందర తారగ్ట రొండి” అొంటూ ఒక
వయకతత మముమలను వొంట తీస్ుకువళాీడు.
దరవనానికత ‘కూయ’ అయితే ఉొందర. కటనీ, అదర పేరుకే. నాలుగ్ద
ై ు
పటయలుగ్ట అలిల న జడలాగ్ట ఉననదర. అకకడకకడ ఆ జడను ముడి వేశటర్ట
అననటటాగ్ట పదర పననొండు

మొందరతయ గుొంపులు. మా వొంట వచిిన

వయకతత

మముమలను అతి కష్ా ొం మీద ముొందుగ్ట గర్టభలయొం పరవశ్
ే దాారొం దగా రకు
చేర్టిడు. అకకడ నుొంచి మిగతా వటర్చని తయస్ుకుొంటూ లలనికత తీస్ుకువళాీడు.
గర్టభలయొంలలకత వళాీక కూడా అదే పర్చసథ తి
ి . ఆ తయపులాటలలనే అమమవటర్చని
దర్చవొంచుకునానొం. అకకడే ఒక వటరగ్ట మమమలిన నుొంచోబటిా బొంగ్టలీ, హిొందీ
కలగలసిన చితరమెైన భాష్లల మాకేమీ అరధ ొంకటని మొంతరమో, సోత తరమో ఏదో
చపిపొంచాడు. హుొండమలల యాభయి రూపటయలు వయాయలని తీస్ుకుని
జేబులల వేస్ుకునానడు. స్ర్ే, తను చపిపన హుొండమ అదే కటబో లనుకునానొం.
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దరవనొం పూరత యిొందర కదా వళిీపో దామనే ఆలలచనలల ఉొండగ్ట, వళల నిసేత నా?
మర్ోకకచోట నలుగుర్చనీ కూర్ోిబటాాడు. క ొంచొం అవతలకు వళిల మర్ేవర్చతయనో
ఏదో మాటాలడి తిర్చగ్చ వదద కు వచిి

“మీ ఇదద ర్చలల పెదదవటర్వరు?” అని

అడిగ్టడు. బలి ఇవాటానికత సిదధొం చేస్త ునన మయకపిలలలవలె ఉొందర మా సిథతి. వేర్ే
గతయొంతరొం లేక ‘నేన’ే ననానను దీనొంగ్ట. “అయితే మీర్చకకడే ఉొండొండి.” అని
మాతయ అొంటూ ‘మీరు రొండి’ అొంటూ మా బావమర్చదరగ్టర్చని ఆయన శ్రీమతిని
మానుొంచి మర్ో

పదర అడుగుల దూరొం తీస్ుకు వళాీడు. ‘ఎకకడిక’త ,

‘ఎొందుకు’ అనే పరశ్నలు అడిగ్ే అవకటశ్మయ ఇవాటము లేదు. నిజానికత అకకడ
ఎవర్చకొంటే ఎవరు పెదద ఎవరు చినన అనేదర అపరస్త ుతొం. ఏ ఆశ్రరాచనమో,
మొంతర

పుష్పమో

అయితే,

మొతత ొం

అొందర్చచేతా

చేయిొంచాలి

కదా!

ఇొందులల చినాన పెదద ా అనే దానితయ నిమితత ొం ఏమిటి? ఆ సటకుతయ వటర్చని
దూరొంగ్ట

తీస్ుకువళల టమయమిటి?

ధేయయొంగ్ట

గీహిొంచాను.

ఇదేదో

మముమలను

విడదీయటమయ

అనుమానిొంచవలసిన

అతడి

స్ొందరభొంగ్టనే

తయచిొందర.
సటమానయొంగ్ట ఇటటవొంటి పరదశ
ే టలు క్షేతారలు దర్చవొంచే అవకటశ్ొం
జీవితొంలల అరుదుగ్ట ఉొంటటొందర కనుక ఆయా దేవటలయాలలల వివిధ్
సేవలకుగ్టను నిర్టధర్చొంపబడిన రుస్ుముతయ పటటట, అరికులకు, స్హకర్చొంచిన
ఇతరుల పటల ఎొంతటి పిసినార్చ వటర్ైనా తమ స్హజ
భననొంగ్ట
మయము

ఉదారొంగ్టనే
కూడా

చేసిన

తతాానికత క ొంత

ఉొంటారు. తీరథ యాతరలలల ఉొండే మహతయమయ ఇదర.
ఇనిన

యాతరలలల

కూడా

ఎకకడా

ఎవర్చనీ

విస్మర్చొంచలేదు. అస్ొంతుష్ు
ా లను చేయలేదు. అలాగ్ే, ఎకకడా మోస్పో లేదు.
ఇకకడే ఇలా జరుగు తుననదర. ‘ఈ దేవటలయొంలల ఇదీ సటొంపరదాయొం’ లేదా
‘ఆచారొం’ ఇలా ఆచర్చొంచొండి’ .‘ఈ పూజ చేస్ుకోొండి.’ ‘మీకు శుభొం
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జరుగుతుొందర’, ‘ఇొంత ఇవాొండి’

లేదా ‘మీకు తయచిొందర ఇవాొండి’

ఇలా

సటమరస్యొంగ్ట చపపటానికత ఎనోన పదధ తులు ఉనానయి. వీలయితే ఆచర్చసత టొం
లేదొంటే

ఒకే

నమసటకరొంతయ అనీన స్ర్చపడ
ె తాొం. అొంతే కటనీ

మన

పరమయ
య మయ లేకుొండా ‘ఇకకడ కూర్ోి’, ‘ఇకకడ నిలబడు’, ‘ఇటటర్ట’ ‘ఇలా
చపుప’ ‘ఇొంత తియియ’, అొంటూ ఈ ఏకవచన స్ొంబో ధ్నలూ,

ఏకపక్ష

ఆజాాపనలూ ఏమిటి! నా రకత ొం కీమొంగ్ట వేడకుకతుొండటొంతయ జరగకూడనిదర
ఏదో జరగటానికత హచిర్చకగ్ట గీహిొంచాను. పరతిఘ్టిొంచవలసి వచేిటేా ఉొందర.
వటడు చేయిొంచబో యిే ఆ కీతువేదో

చేయకుొండా అకకడనుొండి కదరలితే

కటళీమాత ఆగీహానికత, శటపటనికత గురయినా ఫరవటలేదు కటనీ
మోస్ొంలల మాతరొం పడకూడదని నిశ్ియిొంచుకుని,

వటళీ

అొందుకు అనువన
ై

స్మయొం, స్ొందరభొం కోస్ొం అతను చేసద
ే ర తీక్షణొంగ్ట గమనిస్ుతనానను.
అకకడ ఇొంక క వయకతత చేర్టడు. మా మా బావమర్చదర గ్టర్చ చేతిలల ఒక
క బబర్చకటయ

ఆయన భారయ చేతిలల సీాటట పటకటటా ఉొంచారు. ఇదద ర్చకీ

మెడలల స్ననటి పూల మాలలు వేశటరు.

ర్చబబను లాొంటి ర్ొండు గుడు

పీలికలను కతర్ట
ీ ాలవలే వటర్చ తలలకు చుటాారు. పిచిి పిచిి మొంతారలేవో
చదువుతునానరు. దగా రకు వళిల "ఏమి జరుగుతుననదర ఇకకడ" అనానను
చిర్టగ్టా. ఏదో చపపబో యాడు. నాకు కటవలసినదర అతను చేస్త ునన పనియొకక
వివరణ కటదు. "ఎవరు చేయమనానరు ఇదొంతా? ఏమీ అకకరలేదు. ఆపేయ్'
అనానను, ఈ సటర్చ కోపొంగ్ట. ఆపలేదు స్ర్చకదా నా హచిర్చకను ఏ మాతరొం
పటిాొంచుకోకుొండా మీద చేయి వేసి మర్ీ ననున పరకకకు నటాాడు. అొంతే. ఇక
నేనూ

తగ్చొంచక తపపలేదు. వటర్చ నతిత మీదనునన కతర్ట
ీ ాలను, మెడలల

దొండలను పీకశ
ే టను. చేతులలల ఉనన క బబర్చకటయలను సీాటట పటకటల ను
విసిర్చక టిా, మా వటళీ చేయిపటటాకుని ఇవతలకు నడిపిొంచసటగ్టను. నేను
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ఇొంత పనిచేసత టనని వటళుీ ఊహిొంచలేదు. మాటలతయ దాడికత దరగ్టరు. వటర్చలల
ఒకడు మయము కదలకుొండా భౌతికొంగ్ట అడుుకునే పరయతనొం చేసటడు.

దాడి

చేయటమయ తరువటయి.
కేవలొం దరవనొం చేస్ుకుని వసటతమని వళిీన వటళీొం నలభైఐదు
నిముషటలు గడిచినా, తిర్చగ్చ ర్టకపో యిేస్ర్చకత విష్యమయమిటో తలుస్ు
కుొందామని తన వటహనానిన చూస్ూ
త ఉొండమని స్హచర టాకీా డవ
ై రుకు
చపిప ‘పరమోద్’ మముమలను వదుకుతూ బయలుదేర్టడు. ‘ఏమయిొందర సటర్’
అొంటూ మయమునన చోటక
ి త స్ర్చగ్ా ట స్మయానికే వచాిడు. జర్చగ్చొందర చపటపను
ఆవేశ్ొంగ్ట. అొంతవరకూ మా వొంట ఎవరూ
హఠటతు
త గ్ట యూనిఫటరొంలల నునన

లేరనుకునానర్ో

ఏమో,

సటథనికుడు మాకు అొండగ్ట వచేిస్ర్చక,త

క ొంత తగ్చా, అొంతవరకూ చేసన
ి దానికత డబుబలివామొంటూ వొంటపడాురు. నేను
ఏ మాతరొం ల్ొంగలేదు. అలాగ్ే మాటలతయ ఘ్రేణ పడుతూనే పూరాపు
దుకటణొం వదద కు చేర్టము.
“నేను వీర్చని దరవనొం చేయిొంచిరమమొంటే వటర్చచేత ఈ పూజలనీన
ఎొందుకు చేయిొంచావు?” అని ఆ దుకటణదారుణిీ నిలదీశటడు పరమోద్.
పూజ చేయిొంచబూనిన వయకతతని తాను నియోగ్చొంచలేదనీ

ఆ

అతనవర్ో అస్లు

తనకు తలియదనీ మా అొంతట మయమయ అతని వొంట వళాలమని బొ ొంకటడు.
పెైగ్ట, అొంతకు ముొందు అతనివదద క నుగ్ోలుచేసన
ి సటమగ్చీకత నూటయాభయి
రూపటయలని అపుపడు చపిప ఇపుపడు 750 రూపటయలకు దరకుకమాలిన
బిల్లకటి నా చేతులలల పెటా ాడు. అొంటే అస్లు ఆ ముఠటకు

మయసీతై వీడేనని

అరధ మెైపో యిొందర. నాలల స్హనొం ఇక ఏ మాతరొం మిగలేలదు. ఆ బిలుల చిొంపేసి
"ఎవడికీ ఏమీ ఇవాను. మీ దరకుకననచోట చపుపకోొండి. పిచిివేషటలేశటరొంటే
పో లీస్ులకు ఫిర్టయదు చేసత ట” నని తీవరస్ారొంతయ హచిర్చొంచాను. అదర కేవలొం
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వటర్చని బదరర్చొంచటానికత చేసిన హచిర్చక కటదు. అవస్రమెత
ై ే ఆ ర్ోజుకు మిగతా
పరయటనను

విరమిొంచుకునన
ై ా

నిశ్ియిొంచుకునానను.
పరయతినస్ుతనన

ఓ

స్ర్ే,

వైపు,

వటళీ పని
ననున

పటాాలని అపపటికే

కదలకుొండా

వటళీను విదరలిొంచుకుొంటూ మర్ోపరకక

నిలబటాాలని
ఏ వైపునుొండి

ఎవడు మా వటళీలల ఎవర్చని ఎటటనుొంచి గుొంజుతార్ోనని జాగీతతగ్ట వటర్చని
రక్షిొంచుకుొంటూ అకకడనుొంచి కదరలాను. అపపటికీ ఒకడు వొంట పడుతూనే
ఉనానడు.

కటరులల

కూరుినానక, షటపులల మొదట ఒపుపకునన

నూటయాభయి మాతరొం ఆలా వొంటపడుతుననవటడిక,త ఇచేిసి క్షేమొంగ్ట
బయటపడాుొం.
మనస్ొంతా వికలమెైొందర. అమమవటర్చ దరవనొం చేస్ుకునన స్ొంతృపిత
ఏమాతరొం మిగలలేదు.

“నీ అనుగీహొం కోర్చ, ఎనోన వయయ పరయాస్లకోర్చి

బహుదూర్టలనుొంచి

వచేి

నీ

భకుతలను ఈ దళారుల బార్చనుొండి

రక్షిొంచలేవట అమామ!” అని మౌనొంగ్ట పరశినస్ుతొండగ్ట "మూరుఘడా! స్మయానికత
‘పరమోద్’ ఎలా ర్టగలిగ్టడో గీహిొంచలేవట?” కటళీమాత స్మాధానొం స్పష్ా ొంగ్ట
స్ుైర్చొంచిొందర. నిజమయ! స్మయానికత పరమోద్ ను పొంపినదర ఆ చలల ని తలిల కటక
మర్వరు?

ఆ

దేవికత

మనస్ులలనే

కృతజా తాపూరాకొంగ్ట

మర్ొకకసటర్చ

నమస్కర్చొంచాను. ఒకే స్మయొంలల ఒకే విష్యమెై పరమోదుకూ,
మదరలల
స్మయానికత

పరస్పర
తను

భననమెైన
ర్టకప తే

ఆలలచనలు
మా

పని

ఆలలచిస్ుతనానను. తేలిగ్టా ఏ మూడు నాలుగు

నాకూ

మెదులుతునానయి.
ఏమయిఉొండేదని

నేను

వేలల గుొంజటమయ కటక

దురుస్ుగ్ట కూడా పరవర్చతొంచి ఉొండేవటరు. అదర తపిపొంచాడు. ఇతని ఋణొం
ఎలా తీరుికోగలొం అనే

కృతజా తా భావొం నిొండిన మనస్ుతయ నేను

ఆలలచిస్ుతొండగ్ట "అయోయ!

మోస్పో కుొండా, తమకు
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అొండగ్ట ఉొండమని

కోర్చనపపటిక,ీ అొందుకు ఒపుపకుని కూడా, మాట నిలబటటాకోనొందుకు తన
గుర్చొంచి మయము ఏమనుకుొంటటనానమో? పెైగ్ట ఆ మోస్గ్టళీతయ తనకు కూడా
స్ొంబొంధ్ొం ఉొందనుకుొంటటనానర్ో ఏమిటో? అని అతను ఆలలచిస్ుతనానడు. ఈ
ఆలలచనల అలజడిలల క దరద క్షణాలు ఎవరమూ మాటాలడలేదు. కటరు మాతరొం
పో తూనే ఉొందర.
ఆలలచనలను పరకకనబటిా వరత మానొంలలకత
"ఇపుపడకకడికత వళుతనానొం పరమోద్?

వచేి పరయతనొంగ్ట

అనానను.

ఈ పరశ్నతయ తనూ

వరత మానొంలలకత వస్ూ
త “టలైమెొంతయిొందర సటర్” అనానడు. “ఒకటిననర” అొంటూనే
అతని స్మాధానొంకోస్ొం చూడకుొండా “ఈ పటరొంతొంలల ఎకకడో ఒక ‘సౌత్
ఇొండియన్ ర్సటార్ొంటట’ ఉొండాలి. పేరు నాకూ తలియదు.అదర ఎకకడో
తలుస్ుకుని, దయచేసి అకకడకు పో నియ్” అనానను.

కోలకతా’ లల ‘కోమల ‘అర్చటాకు’

కతీతొం

ర్ోజొంతా స్ర్చయయిన

భోజనొం

చేయలేదు.

అలాపహారొం తీస్ుకోటానికత కూడా స్మయొం దక రకలేదు.

ఉదయొం

ఆకలిగ్ట ఉొందర.

ఎొండవలల వేడి కూడా ఎకుకవగ్టనే ఉొందర. అకకడకకడ విచారణ చేస్త ూ “ర్టస్
బిహార్ీ అవనూయ” లల నేను అడిగ్చన ర్సటార్ొంటట ఒకటి ఉననటట
ల తలుస్ుకుని ఆ
పటరొంతానికత వళిల , మళీీ ఒకర్చదదర్చని అడిగ్చ ‘కోమల విలాస్’ అని బో రుునన
హో టలువదద వటహనొం ఆపటడు. అొందులలని ర్సటార్ొంటట పేరు అర్చటాకు’.
(Banaana Leaf). పేరుకు తగా టా టగ్టనే అర్చటాకులలలనే వడిు ొంచారు. భోజనొం
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కూడా చాలా బాగుొందర. మాతయ పటటట పరమోద్ కూడా భోజనొం చేసటడు.
తరువటతి కటరయకీమొం మెటరో ర్ల
ై ులల పరయాణొం.

కోలకత్వ మటరర
భారతదేశ్ొంలల మొటా మొదటి భూగరభ ర్ైలుమారా ొం. అతుయతత మొంగ్ట
నిరాహిొంపబడే

నగర

రవటణా

వయవస్థ .

సేాష్నుల

బహిర్టభగొం

గ్టనీ,

పటలటటఫటర్టలు కటనీ, ర్ైలుపెటా ల
ల ుకటనీ పర్చశుభరత ర్ీతాయ మిలమిల లాడుతూ
ఉొంటాయి. దుముమ ధ్ూళి వదరకతనా కనబడవు. ఉతత ర దక్షిణ దరశ్లుగ్ట నునన
ఈ నగర ర్ైలు మారా ొం మొదటి దశ్లల ఉతత ర్టన ‘డొండొం’ లలని ‘నేతాజీ స్ుభాస్
చొందర బో స్’ అొంతర్టుతీయ విమానాశ్ీయొం నుొంచి నగర నడిబొ డుులలని ‘ఎస్
పల నేడ్’ వరకు ఉొండేద.ర
పశిిమ బొంగ్టల్ పరస్త ుత ముఖయమొంతిర కుమార్చ మమతా బనర్ీు
తొలిసటర్చగ్ట కేొందర ర్ల
ై ేా మొంతిరగ్ట ఉననపుడు ఈ మార్టానిన నగర దక్షిణ
పటరొంతొంలలని ‘గర్చయా’ పటరొంతొం వరకూ విస్త ర్చొంచటానికత చరయలు చేపటిా, 2009
లల ర్ొండవసటర్చ మళీీ ఆ శటఖను చేపటాాక ఇదర పూర్చతచయ
ే టమయ కటక, అదే
స్ొంవతారొం గర్చయా బజార్ వరకు, 2010 స్ొంవతారొం అకోాబర్ 7వ తేదన
ీ ‘నూయ
గర్చయా’ వరకు ప డిగ్చొంచబడిన మార్టానిన పటరరొంభొంచారు. అదే స్ొందరభొంగ్ట
అొంతకు మునుపు ఉనన సేాష్నుల పేరలను స్మూలొంగ్ట మార్చివేస,ి క తత గ్ట
బొంగ్టలు స్ొంస్కృతీ, సటొంపరదాయాలకు పరతీకలెన
ై మహనీయుల పేరల ు పెటా ారు.
ఉదా; గర్చయా బజార్ ‘కవి నజుర ల్’ గ్టనూ నూయ గర్చయా సేాష్ను ‘కవి స్ుభాష్’
గ్టనూ, భోవటనిపూర్ సేాష్ను ‘నేతాజీ భవన్’ గ్టనూ పునఃనామ కటరణొం
ప ొందరన వటటిలల క నిన. మయము భోజనొం చేసిన హో టలునన ‘ర్టస్ బిహార్ీ
అవనూయ’ కు స్మీప మెటరో సేాష్ను ‘కటళీఘ్ాట్’. ఆ సేాష్ను స్మీపొంలల
భదరమన
ెై చోట కటరు పటరుకచేస,ి పరమోద్ కూడా మాతయ బయలు దేర్టడు.
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‘కటళీఘ్ాట్’ సేాష్నులలకత దరగ్టము. భూమి ఉపర్చతలొం నుొండి భూగరభొంలలని
పటలటటఫటరొం మీదకు చేరగ్టనే అదుభతమెన
ై మర్ో పరపొంచొంలలకత అడుగ్చడిన
అనుభూతి

కలిగ్చొందర. అతనే లెన
ై ులల నిలబడి దక్షణాన చివర్చదయిన ‘కవి

స్ుభాష్’ సేాష్నుకు అొందర్చకీ టికటట
ల తీస్ుకునానడు. పటలటటఫటరొం చేరుకునన
ఐదు

నిముషటలలలనే టలన
ై ు వచిిొందర. టలన
ై ు ఆగగ్టనే తలుపులు వటటొంతట అవే
తరుచుకుొంటాయి.

అదే

ర్ీతిలల,

మూస్ుకుొంటాయి. ఏ ఒకక దాారొం

బయలుదేర్ే

క్షణొం

ముొందు

తరచిఉనాన టలన
ై ు బయలు దేరదు.

ర్ైలు పరయాణిొంచే దరశ్లల వచేి పటలటటఫటర్టలు అనీన ఒకవప
ై ునే ఉొండవు.
క నిన సేత ష్నులలల ఎడమ వైపునుొంటే క నినటిలల కుడివైపుొంటాయి. ఇొందుకు
స్ొంబొంధరొంచిన స్ూచనలు, స్మాచారొంతయ తీయని కొంఠస్ారొంతయ నిరవధరకొంగ్ట
పరకటనలు వలువడుతూనే ఉొంటాయి. ఒక విశేష్మయమొంటే ముొంబాయిలలని
లలకల్ ర్ైళీవలె ఇవి

ఎనభ,ై నూరు కతలలమీటరల వేగొంతయ వళీవు.

గర్చష్ా

వేగొం గొంటకు 55 కత.మీ. స్గటట వేగొం 30 కత.మీ మాతరమ.య ఏ పెటా ల
ల ల ఎకతకనా
టలన
ై ు ఆ చివర నుొంచి ఈ చివర వరకు స్ులభొంగ్ట నడిచి వళీవచుి.
కుదుపులుకటనీ, ర్ొద కటనీ అస్లుొండదు. గర్చష్ా వేగొంతయ వళుతుననపపటికీ
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సెల్ ఫో నులల మామూలుగ్టనే మాటాలడుకోవచుి. చివర్చదయిన ‘కవి స్ుభాష్’
సేాష్నులల దరగ్టము.

రోడుు మీద రైలు
పటలటటఫటరొం మార్చ తిరుగు పరయాణొం కోస్ొం ర్ొండో వైపు పటలటటఫటరొం
మీదకు వచిి టలన
ై ు కోస్ొం నిర్ీక్షస్
ి త ుొండగ్ట “క ొంత దూరొం టారములల కూడా
పరయాణిసత టర్ట?” అని అడిగ్టడు పరమోద్. ‘స్ర్ే’ ననానము. అొందుకోస్మని,
కటరు నిలిచి ఉనన ‘కటళీఘ్ాటట’ సేాష్నులల కటకుొండా దానికత ర్ొండు సేాష్నుల
ముొందు ‘ఉతత మ కుమార్’ మెటరో’ సేాష్నులల దరగ్టము. ర్ోడుు దాటి క దరద దూరొం
నడువగ్ట అకకడ టారము బయలుదేర్ే సేాష్ను ఉొందర. ఇదర ర్ైలు లక్షణాలునన
బస్ుా వొంటిదననమాట. పూరాొం హైదర్టబాదులల టలల
ై రు బస్ుాలని ఉొండేవి.
వటటి సటథనే ఇటీవల లాొంగ్ బస్ుాలని క తత గ్ట వచాియి. ఇదర కూడా
అలాగ్ే ర్ొండు పెటా ల
ల బస్ుా ఆకటరొంలల ఉొంటటొందర.

బస్ుా వలెన ర్ోడుు మీదే
పరయాణిస్త ుొందర. బస్ుా డమజిలుతయ

కటనీ

ర్ైలు

లాగ్ట

పటాాలమీద

నడిసేత ఇదర విదుయతు
త తయ నడుస్ుతొందర.

బస్ుాలకు వర్చతొంచే ర్డ్ సిగనలు వదద ఆగటొం లాొంటి టారఫిక్ రూలుా వీటికీ
వర్చతసత టయి.

కటనీ

బస్ుా

అొంత

వేగొం

వళీవు.

అొంత

వివరొంగ్ట

గమనిొంచలేదుగ్టనీ గర్చష్ా వేగొం 30 కత.మీ. ఉొంటటొందేమో. ఉదయొం సటయొంతర
స్మయాలలల ఇవి చాలా రదీదగ్ట ఉొంటాయి.
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నా

చిననతనొంలల

చదువుకునానను.

కటస్త

ఈ

టారముల

పరపొంచజాానొం

గుర్చొంచి

తలిసి

పటఠయపుస్త కటలలల

పరయాణాలు

చేయటొం

మొదలెటా స్
ే ర్చకత ఇవి విసటతరొంగ్టనునన అపపటి మదారస్ు, బొ ొంబాయి నగర్టలలల
కనుమరుగ్ైపో యి

వటటి సటథనే లలకల్ ర్ళ
ై ుీ పరవేశిొంచాయి. ఈ కోలకతాలల

మాతరొం

మెటరో పటరజకుా

బహుశట

మిగతా

నగర్టలలల

కొంటే

వనుకగ్ట

జర్చగ్చనొందువలల (మెటరోకు శ్రీమతి ఇొందరర్టగ్టొంధీ చేతుల మీదుగ్ట, 1972
డిసెొంబరు 29న శ్ొంఖుసటథపన జరుగగ్ట, ఒకే లెైనుతయ మొదటి ర్ైలు డొండొం,
ఎస్

పల నేడుల

మధ్య 1984లల

క నసటగుతునానయి)

విస్త రణ

పనులు

ఇొంకట

వీటిని క నసటగ్చొంచక తపపలేదు. ఏమయినపపటికీ

అతాయధ్ునికమెన
ై మెటరోరవటణా
కూడా స్మాొంతరొంగ్ట

నడిచిొందర.

వయవస్థ కు, పుర్టతన మెన
ై మర్ో వయవస్థ

పరజలకు అొందుబాటటలల నుొండటొం ఆస్కతతకరమెన
ై

వైవిధ్యమనే చపటపలి.
‘కటళీఘ్ాటట’ మెటరో సేాష్ను స్మీపొంలల ర్డ్ సిగనలు వదద టారము
ఆగగ్ట టారము కొండకారు అనుమతితయ అకకడే దరగ్చ ర్ోడుు దాటి, కటరు
నిలిచిఉనన పరదేశటనికత చేరుకునానము. స్మయొం అయిదు గొంటలెైొందర.
చమటతయ, శ్కతత అధరకొంగ్ట ఆవిర్ప
ై ో తుననదర. అలస్ట పరభావొం చూపుతుననదర.
జాజిపూర్ వళీటానికత టలన
ై ు ర్టతిర గొం.10.35 ని.లకు ఇొంకట అయిదు గొంటలే
ఉననదర. ఇక చూడవలసిన పరదేశటలేమనాన ఉొంటల కుదరొంచమని పరమోదుకు
చపటపను. ‘భవటనీపూర్’ పటరొంతొంలల ‘శ్రత్ బో స్’ ర్ోడుులల నునన శ్రీ
లక్షమమనార్టయణ మొందరర్టనిన(ఇదర కూడా బిర్టల వటర్చద)ే మాతరొం దర్చవొంచి,
అకకడనుొండి ఎకకడా వటహనొం

దరగ్ే అవస్రొం లేకుొండా, హయర్టకు వళళీ

మారా ొంలల, దేశ్ొంలల అతి పెదద కతీకట్ సేాడయ
ి ొం ‘ఈడన్ గ్టర్ు న్ా’, ‘ఆకటశ్వటణి’,
‘జనరల్ పో స్ా ఆఫీస్ు’, ‘ర్టజ్ భవన్’, ‘హైకోరుా’, ‘ర్ైటర్ా బిలిు ొంగ్’ అని పిలువబడే
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స్చివటలయొం మొదలెన
ై వి తిలకతస్త ూ పరయాణిస్త ుొండగ్ట హయర్ట వటరధరకత ఒక
కతలలమీటరు దూరొంలల ర్ోడుుపెై ఒక ఎనినకల పరచారస్భ జరుగుతుొండటొంతయ
టారఫిక్ నిలిచిపో యిొందర. వటహనొం ముొందుకుగ్టనీ

వనకుకగ్టనీ పో యిే

వీలులేదు. స్మయొం ఏడు గొంటలవుతయొందర. చివర్చ నిముష్ొంలల ఉరుకులు
పరుగుల

అవస్రొం

నివటర్చొంచటానికత

అకకడే

కటరు

దరగ్చపో యాము.

కటళీఘ్ాటటలల అతను చేసిన స్హాయానికత కృతజా తగ్ట, ఒపుపకునన పదరహన
ే ు
వొందలకు మర్ో ఐదువొందలు జోడిొంచి పరమోద్ చేతిలల
స్ొందరభొంలల

అ(న)వస్రమయిన

స్ొంభాష్ణొంతా

ఇరు

ఉొంచాను. ఆ
మనస్ులూ,

కళీదాార్టనే చేస్ుకునానయి. అొంతే! ఆ ఐదు వొందలూ తిర్చగ్చ నా చేతిలల
పెటా ాడు.

నిజాయితీ

నిలువతు
త లల

స్జీవొంగ్ట

సటక్షాతకర్చొంచిన

ఒక

అపురూపమెన
ై స్ొందరభమదర. కృతజా లతయ వీడో కలు తీస్ుకుని, నడకతయ స్భ
జరుగుతునన పరదేశటనిన దాటి ర్ొండో వైపుకు వచాిము. అకకడనుొంచి
స్ాలపదూరమవటొంతయ హో టలుకు చేరటానికత మర్ే ఇతర టాకీా కటనీ ఆటో
కటనీ దక రకలేదు. సిటీ బస్ుాలల హయర్ట వొంతన మీదుగ్ట హుగ్ీల నదరని
దాటాము. ఆ బస్ుా సటాొండు స్మీపొంలలనే మా హో టలు ఉొందర.

ప్ూరీ ప్రయాణిం
గదులకు చేరుతూనే సటననాలుచేస,ి కటఫీతయ కటస్త ొంత సేదతీర్చ, ఆ
పిదప చకచకట సటమాను స్ర్ేదస్ుకుని, గదులు ఖాళీ చేసట
ే పపటికత ర్ైలేా పో రారు
మహాశ్యులు సిదధొంగ్ట ఉనానరు. ఈ సేాష్నులల ర్ొండు ర్ల
ై ేా మొండలాలకు
చొందరన మొతత ొం 24 పటలటటఫటర్టలునానయి.

వీటిలల 1 నుొంచి 12 వరకు

తూరుప ర్ల
ై ేాకత చొందరనవి కటగ్ట 13 నుొంచి 24 వరకు మిగతా

పననొండూ

ఆగ్ేనయ ర్ల
ై ేాకత చొందరనవి. మయము వళీవలసిన ‘కోలకతా పూర్ీ’ ఎక్ా పెరస్
14వ నొంబరు పటలటటఫటరొం నుొంచి స్కటలొంలల బయలుదేరుతుొందని చపటపరు.
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ఉదయొం దరగ్న
చ పటలటటఫటరొం నుొంచి ఇదర చాలా దూరొం, కనుక సటధ్యమెన
ై ొంత
తారగ్ట

బయలుదేర్టలని వటరు హచిర్చొంచటొంతయ

తొమిమదరననరకలాల

బయలుదేర్టము. టలన
ై ు పటలటటఫటరొం మీదకు వస్ుతొండగ్ట గొం.10.05 ని.లకు
పటలటటఫటరొం చేరుకునానము. నిర్ీీత స్మయానికే బయలుదేర్ొంచ దర.
అలస్ట పరభావొంనుొంచి ఇొంకట కోలుకోలేదు. నిదర పటిాొందొంటే
ప దుదననవరకు లేచేటటట
ల లేము. కటరయకీమొం చూసేత నా, తలల వటరు ఝామున
గొం.3.34 ని.లకు జాజిపూర్ సేాష్నులల దరగ్టలి. అొంటే
ధైరయొంగ్ట నిదరపో యినా
“అలిసిపో యిఉనానొం

అలారొం పెటా టకుని

గటిాగ్ట మూడు గొంటలకు మిొంచి నిదర ఉొండదు.
కదా, పో నీ,

ఆ

కటరయకీమొం

ఎతేత దాదమా”

అని

ధైరయొంచేసి మా బావమర్చదరగ్టర్చని అడిగ్టను. ఆయన వొంటనే ఒపుపకునానరు.
మహిళా స్భుయలు కూడా బలపర్చచారు. ఇొంకేొం. మర్ో ఆలలచన లేకుొండా
నిదరకుపకీమిొంచాము. జాజిపూర్ ర్ోడుు నుొంచి పూర్ీకత టికటట
ల (అవి నిర్ీక్షణ
జాబితాలల ఉనానయి.
బడాుయో

లేదో

వటటి అవస్రొం మర్టనటికత కదానని నిర్టదర్చొంప

కూడా

తలుస్ుకోలేదు)

తీస్ుకునే

స్మయొంలల,

ఇపుపడు చేస్త ునన పరయాణొంలల ఆ భాగ్టనికత టికటట
ల రదుదచేయకపో వటొం ఎొంత
మొంచిదయిొందర!

27వ తేదీ అరగొంట ఆలస్యొంగ్ట

ఉదయొం 8 గొంటలకు

పూర్ీలల దరగ్టము.
మిగతా పటా ణాలలల మాదరర్చగ్ట సేాష్ను చుటటాపరకకల హో టళుీ గ్టనీ,
ఇతర వటణిజయ స్ముదాయాలు గ్టనీ లేవు. అస్లు పటా ణమయ సేాష్నునుొంచి
అరకతలలమీటరు నుొంచి పటరరొంభ మవుతుొందర. యదాపూరాొం

అొందర్చనీ

సేాష్నులలనే నిలిపి హో టలు రూము వతికేపనిలల ఒక ర్చక్షాలల బయలుదేర్టను.
అనేకొం తిర్చగ్టను. చాలాచోటల ఖాళీలే లేవు, ఉననవటటిలల లనేమో సౌకరయొంగ్ట
అనిపిొంచలేదు. చివరకు ఒకటి మొంచిదే దక ర్చకతొందర. ఆ మధాయహనొం కోణార్క
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పరయటనకు వళీటానికత టాకీాని కూడా అకకడే మాటాలడుకుని, అదే టాకీాలల
సేాష్నుకు వళిల అొందర్చనీ తీస్ుకుని తిర్చగ్చ హో టలుకు చేర్టను.

కోణవర్క

కోణార్క దేవటలయ దృశ్యొం

జాజిపూర్ రదుద కటరణొంగ్ట ఆ ఉదయొం వేర్ే కటరయకీమాలేవీ లేవు.
యాతర తుదర దశ్కు చేరుకునానము. తిరుగు పరయాణానికత భువనేశ్ారులల
సికతొందర్టబాదు వళళీ ఫలకునుమా ఎక్ా పెస్
ర అొందుకోవటానికత ఉదయొం ఆరు
గొంటలకు పూర్ీలల బయలుదేర్ే ‘పూర్ీ -పరదీప్’ ఎక్ా పెరస్ లల భువనేశ్ారుకు
చేరుకోవలసి ఉొందర. అయితే దీనిలల సీల పరు సౌకరయొంలేదు.

సీటలకేమో అొంత

ముొందుగ్ట టికటట
ల ర్చజర్ేాష్ను సౌకరయొంలేదు. అొందువలల మొతత ొం యాతరకు
టికటట
ల తీస్ుకునే స్మయొంలల ఈ పరయాణానికత టికటట
ల తీస్ుకోలేదు. వటటి
కోస్ొం ఇపుపడు మళీీ పరతేయకొంగ్ట ర్ైలేాసేాష్నువరకు వళిల అకకడ లెైనులల
నిలబడి తీస్ుకోవటలొంటే స్గొం ర్ోజు అయిపో తుొందర. అొందుచేత కతరణ్ కు ఫో ను
చేసి ఆ ఏర్టపటట చేయమని కోర్టను.
ర్ొండు

గొంటలకు

టాకీా

వచిిొందర.

వొంటనే

కోణారుకకు

బయలుదేర్టము. స్ముదరతీరొం వొంట పరయాణొం ఆహాలదొంగ్ట సటగుతుొందర.
నాలుగుగొంటల స్మయొంలల పరసద
ి ధ స్ూరయదేవటలయొం చేరుకునానము.
కీీ.శ్.పదమూడవ శ్తాబద ొంలల ‘పూరాగొంగ’ ర్టజ వొంశ్స్ుతడన
ై నరసిొంహదేవ
ర్టజుచే ఈ దేవటలయొం నిర్చమొంపబడిొందర. పరపొంచ వటరస్తా
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కటా డాలలల

ఒకటిగ్ట పర్చరక్షిొంపబడుతుననదర. ఇటీవల NDTV వటరు నిరాహిొంచిన
పరజాభపటరయ సేకరణలల పరపొంచ విొంతలలల ఒకటిగ్ట ఎనినక కటబడినదర.
ఏడు జతల

గుఱ్ాఱలతయ పూనిిన బరహామొండమెైన స్ూరయరధ్ొం

యొకక ఆకృతిలల ఈ ఆలయొం నిర్చమొంపబడిొందర. ర్ోజులలని 24 గొంటలకు
స్ొంకేతొంగ్ట ఒకోకవప
ై ు

పననొండేసి చొపుపన మొతత ొం

చకటీలునానయి. ఒకోక చకటీనికత అమరిబడిన

ఆకుల

ఇరవై నాలుగు
నీడ దాార్ట మన

గడియార్టలను స్ర్చచస్
ే ుకోగలిగ్చనొంత ఖచిితొంగ్ట స్మయానిన గుర్చతొంచవచుి.

ఈ మొతత ొం కటా డొంలలని పరతి

అొంగుళొం అదుభతమెైన శిలపకళా

చాతురయొంతయ తొణికస్
త లాడుతూ ఉొంటటొందర. “ఈ శిలల భాష్ మానవ భాష్కు

అతీతమెన
ై దర.” (Here the language of stone surpasses the language of
man) అొంటూ విశ్ాకవి రవీొందరనాథ్ టాగూరు ఈ శిలపకళను అభవర్చీొంచారు.ఈ
స్ముదాయొం

మొతత ొం

పరధాన

దేవటలయొం,

దానివి

అభముఖొంగ్ట

నాటయమొండపొంగ్ట ర్ొండు పరధాన భాగ్టలుగ్ట ఉొంటటొందర. దేని పరతయే కత దానిదర.
నాటయ మొండపొం దాదాపు శిధరలమెై పో గ్ట పరధానాలయొం పరమాదకరమెైన
సిథతిలల ఉొందర. గర్టభలయొం లలపలి భాగొంలల చర్చయలు విర్చగ్చ పడుతుననొందు
వలల దాార్టనికత గ్ోడ కటిా స్ొందరవకుల పరవేశటనిన పూర్చతగ్ట నిషేధరొంచారు. ఒక
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గ్ైడును నియమిొంచుకుని, ఈ విశేషటలనీన

గీహిొంచాము. స్ుమారు ర్ొండు

గొంటలు గడిప,ి అనేక ఫో టోలు తీస్ుకుని అకకడినుొండి బయలుదేర్టము.
పూర్ీ చేరగ్టనే

ఇొంటర్నట్ కేొందరొంలల, మరునాడు

భువనేశ్ారు

వళీటానికత కతరణ్ మాకోస్ొం బుక్ చేసన
ి టికటట
ల డయనోలడు చేస్ుకుని పిరొంటట
తీస్ుకునానను. ఆ టికటట
ల పొంపుతూ కతరణ్ స్ముచితమెైన స్ూచనొకటి
చేసటడు. హో టలుకు చేరుక ని ఏడు గొంటలకు టాకీాని విడుదల చేశటొం.

కరార్ ఆశీమిం
‘కతీయాయోగొం’ దాార్ట భగవతాాక్షాతాకరొం సటధరొంచే
పరతిపటదరొంచి, ఆచర్చొంచినవటరు

‘శటయొం

పరకీయ
త ను

చరణ్ లాహిర్’ీ మహాశ్యులు.

భారతీయ ఆధాయతిమక గురువులలల వీరు ముఖుయలు. వీర్చ పరధ్మ శిష్ుయలెైన
సటామి యుకేతశ్ారగ్చర్,చ పూర్ీ పటా ణొంలల ‘కర్టర్’ ఆశ్ీమానిన సటథపిొంచి అకకడ
నివశిొంచి అచిటనే కైవలయొం ప ొందారు. వీర్చ శిష్య పరొంపరలల ముఖుయలు –
‘సటామి

పరమహొంస్ యోగ్టనొంద’.

వరత మాన

కటలపు

ఆధాయతిమక

మహాపురుష్ులలల ఒకరు.
అదుభతమెైన తన బాలాయనుభవటలూ, జాానియయిన ఒక గురువు
కోస్ొం యౌవనొంలల చేసన
ి అనేాష్ణలల తారస్పడిన సటధ్ుస్ొంతులతయ తన
అనుభవటలూ, రమణ మహర్చే, ఆనొందమయి మాత, ర్టమకృష్ీ పరమహొంస్
శిష్ుయడూ,

సటధ్ుశ్రలీ

అయిన

‘మాస్ా ర్’

మహాశ్య,

మహాతామగ్టొంధీ,

రవీొందరనాధ్ టాగూర్, జగదీశ్ిొందర బో స్ులతయ ఆయన స్మాగమ వివర్టలు,
దైవసటక్షాతాకరొం

ప ొందరన,

వటర్చ గురుదేవుల

ఆశ్ీమొంలల

పదర

స్ొంవతార్టలపటటట సటగ్చన శిక్షణ, పరపొంచ వటయపత ొంగ్ట స్తాయనేాష్కులకు బో ధ్
చేస్త ూ గురువుగ్ట ఆయన గడిపన
ి అనేక స్ొంవతార్టల కటలొంలల ప ొందరన
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అనుభవటలతయ ఆయన వటరసిన 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.”

(“........మరణమనేది మనుగడను మటుిప్టద
ేి ,ీ జీవితిం నుించి చరమ
ప్లాయనమూ కాదు; అమరత్వానికి దవారమూ కాదు. ప్ారప్ించిక సుఖాలోల
మరనిగ్ తన ఆతే నుించి ప్లాయనమైనవాడు, సూక్షే లోకప్ు సూక్షమేకరిణల
మధ్ో దవనిో తిర్గ్ వశిం చేసుకోలేడు. అకకడతడు కేవలిం సూక్షేతర
అనుభూతులనూ, మౌలికింగా ఒకటే అయిన సుిందరమైన, మించివన
ై
ఇత్రధిక సింవేదన శ్రలమైన అనుభవాల్లో కూడబటుికుింటాడు. సింఘ్ర్ిించే ఆ
మానవుడు ఈ సూ
థ ల ప్రప్ించమనే దవగర మీదే ఆదవోతిేక అభినోత అనే
అక్షయ సువరాణనిో సుతిి త్ర సాగగొటాిలి. దురాశా ప్ూర్తమన
ై మృతుోవుకు
సీాకార యోగోింగా ఏకైక బహుకృతీ అయిన కషిప్డి సింప్ాదిించిన బింగారు
నిధిని చేతబటుిక ని మానవుడు భౌతిక ప్ునరజనేల ఆవృతు
ి ల నుించి చరమ
విమరకిి సాధిసి ాడు.”
ఇలా,

పరధానొంగ్ట

మానవ ఆసిత తాపు అొంతిమ మర్టయదలను

నిశితొంగ్ట పర్చశ్రలిస్ూ
త , జీవితలక్షయొం వైపు స్ూటిగ్ట సటగ్చొంచే ఆలలచనలను
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పో ర దరచస్
ే త ూ, వయకతతలలని జాానజోయతిని పఠనాసటొంతొం ఉదీదపిొంపజేస్త ుొందీ
అొందుచేతనే భాష్లకు, మతాలకు అతీతొంగ్ట, మయధావులు,

గీొంధ్ొం.

తతావేతతలు,

శటస్త జు
ై ా లు, జిజాాస్ువులు, పొండితులు, పటమరులు అనే తారతమాయలు,
అలాగ్ే పిననలూ పెదదలూ అనే

భేదమూ లేకుొండా ఆస్కతతతయ చదరవిన ఏ

వరా ొం వటర్చకన
ై ా ఒక జీవిత కటలపు మధ్ుర పఠనానుభూతిని

శటశ్ాతొంగ్ట

మిగ్చలిిన గీొంధ్ర్టజొంగ్ట ఇదర కీర్త చ గడిొంచిొందర. ఇరవఒ
ై కక భాష్లలలకత
అనువదరొంపబడి పరపొంచ వటయపత ొంగ్ట అనేక కళాశటలలలల, విశ్ావిదాయలయాలలల
పటఠయగీొంధ్ొంగ్ట, పఠనీయ గీొంధ్ొంగ్ట విస్త ృతొంగ్ట

ఉపయోగొంలలనునన ఈ

గీొంధానిన నాతయపటటట మా కుటటొంబొం యావతూ
త
చదరవి ఉొండటొం చేత,
అొందులలని బో ధ్నల పరభావొం ఎొంతయ క ొంత మా అొందర్చమీద ఉననదర.
పూర్ీ

బీచ్

ర్ోడుులల

‘స్ారా దాార్’

పటరొంతొంలలనునన

ఈ

ఆశ్ీమొం చిరునామా, ఇతర వివర్టలూ తలియజేస్త ూ స్మయొం అనుకూలిసేత
స్ొందర్చవొంచవలసినదరగ్ట కతరణ్ తన మెయిలులల స్ూచిొంచాడు. అపపటికతొంకట
పరధానమెైన

జగనానధ్సటామి

దరవనమయ

చేస్ుకోలేదు.

స్మయమయమో

తకుకవ.
ఈ ర్ొండిొంటీకీగ్టను,

అవస్రమెన
ై వటహనానిన ఏర్టపటట చేయ

వలసినదరగ్ట హో టలు మయనజ
ే రును కోర్టను.
ర్టతిర పదర గొంటలవరకూ దేవటలయొం తరచే
ఉొంటటొందర

కనుక

జగనానధ్సటామి

దేవటలయొంతయ ఏ స్మసటయ లేదు. కటనీ ఈ
ఆశ్ీమొం గుర్చొంచిన స్మాచారమయ, వటర్వర్చ
వదాద లేదు.

ఫో నులల

ఎవర్చతయనో

నిర్చార్టమొంగ్ట

స్ొంపరదరొంచి

మొతాతనికత
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వివర్టలు ర్టబటాాడు.

పూర్ీ,

భువనేశ్ారులలల తలుగు

మాటాలడేవటరు

అధరకొంగ్టనే ఉొంటారు కనుక, తలుగు తలిసిన ఆటో వయకతత ఎవర్ైనా
దక రుకుతార్ేమో చూడమని
అపపటికత

చపపగ్ట అలాగ్ే ఒకతనిని

స్మయొం ఎనిమిదర దాటిొందర.

తీస్ుకువచాిరు.

ముొందుగ్ట ఆశ్ీమానికే వళాలొం.

స్ారా దాార్ ర్ోడుునుొంచి ర్ొండు మూడు స్ననని వీధ్ులలల మలుపులు తిరుగగ్ట
అకకడ ఈ ఆశ్ీమొం ఉననదర. ఎతన
తత పరహర్ీగ్ోడకు ఉనన దాారొం మూసి ఉననదర.
కటలిొంగు బలుల లాొంటిదద
ే ీ కనబడలేదు. స్ాలపొంగ్ట తలుపు తడుతూ ‘ఏమొండమ’
అొంటూ ర్ొండు మూడు సటరుల తలుగులలనే పిలిచాను. తలుపు తరుచుకోలేదు.
లలపలినుొంచే ఒర్చయాలల

ఒక కొంఠొం వినిపిొంచిొందర. ‘మీర్వరు? అని

అడుగుతునానరు అని అనువదరొంచాడు ఆటో డవ
ై రు. హైదర్టబాదు నుొంచి
వచాిమనీ ఆశ్ీమొం దర్చవొంచ గ్ోరుతునానమని ఈసటర్చ ఇొంగ్ీలష్ులల చపటపను.
స్మాధానొంగ్ట, పటరొంగణానికత మర్ో పరకకనునన దాారొం వదద కు ర్టవలసినదరగ్ట
కోర్టరు.
అలా ఒక శిష్ుయడు మమమలిన సటాగతిొంచి, సటయొంతర స్మావేశ్ొం
అపుపడే ముగ్చసినటూ
ల , సటామి ఇక ధాయనొంలల కూర్ోిబో తునానరనీ, ఈలలగ్ట
దరవనొం చేస్ుకోవచినీ చబుతూ విశటలమెైన ఆవరణలల పెరటి తయటలతయనూ,
అనేక ఇతర వృక్షాల మధ్యస్థ ొంగ్ట నునన కటలిబాటలల మముమలను తయడక కని
వళాీరు. ఆవరణలల ఒక పరకక ఆశ్ీమ కటర్టయలయమూ, ధాయనమొందరరమూ,
ఆ పరకకనే సటామి నివటస్ము ఉనానయి. పరధాన ఆశ్ీమొం పుర్టతనమెన
ై
సటధారణ గృహొం. నిర్టడొంబరొంగ్ట ఉొందర. యాభయి మొందర వరకూ సౌకరయొంగ్ట
కూరుినే వీలునన ఒక హాలులలకత పరవేశిొంచాము. పరమహొంస్ యోగ్టనొంద
గ్టర్చ

శిష్ుయలు

హర్చహర్టనొందగ్చర్.చ

శ్రీ

స్తాయనొందగ్చర్.చ
వటర్చ

శిష్ుయలే,

వటర్చ

శిష్ుయలు

ఆశ్ీమ

పరస్త ుత
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పరమహొంస్
అధరపతి

శ్రీ

సటామి

యోగ్ేశ్ార్టనొందగ్చర్.చ కతీయాయోగ సటధ్నలల అతుయననతసిధతి

'నిర్చాకలప

స్మాధర' యోగొం సటధరొంచిన ధ్నుయలు. కతీయాయోగ సటధ్నలల ఆచరణాతమక
శిక్షణ,

తతాశటస్త మ
ై ు

(Philosophy)

మత

స్ొంబొంధ్

విష్యాల

(Scriptures) పెై బో ధ్నలు, జోయతిష్, ఖగ్ోళ శటసటతరల అధ్యయనాలు ఈ ఆశ్ీమ
ముఖయ

కటరయకీమాలు.

విదాయధరకులు.

శిష్ుయలొందరూ

వివిధ్

రొంగ్టలలల

నిషటీతులెైన

ఆ హాలులలకత మయము పరవశి
ే ొంచే స్మయానికత

అకకడునన

ముగుారు నలుగురు శిష్ుయలతయ సటామి యోగ్ేశ్ార్టనొందగ్చర్చ ఏదో విష్యమెై
ముచిటిస్త ునానరు. స్ొంభాష్ణకు క ొంచొం విర్టమమివాగ్ట, తయడక కని వళిీన
శిష్ుయడు మముమలను కులపత ొంగ్ట

పర్చచయొం చేసటడు. నాకు నేను, మా

వటళీను మర్చొంత విపులొంగ్ట పర్చచయొం చేస్త ూ, ‘ఒక యోగ్చ ఆతమ కధ్’ గీొంధ్ొం
చదవటొం, ప ొందరన అనుభూతి తలియజేయగ్ట అభనొందన స్ూచనగ్ట తల
పొంకతొంచారు. గురు పరొంపరలలని పరముఖులను అకకడనునన చితరపటాల
దాార్ట వటర్ే స్ాయొంగ్ట విశ్దీకర్చొంచారు. అొందరమూ వటర్చ పటదాలకు
నమస్కర్చొంచి ఆశ్రస్ుాలు ప ొందాక,

యుకేతశ్ారగ్చర్చ వటర్చ మహాస్మాధర

దరవనము చేయిొంచవలసినదరగ్ట మర్ొక శిష్ుయనకు చబుతూ ఆయన లేచి
వళాీరు.
బయటకు వచిి ఆ పరకక నుొంచి వళీగ్ట, అదే ఆవరణలల హాలుకు
వనుక వప
ై ున విడిగ్ట ఉనన ఒక మొందరరొంలల శ్రీ యుకేతశ్ారగ్చర్చ వటర్చ స్మాధర
ఉననదర. ఆ స్మాధరపెై నితయ పూజలొందుకుొంటటనన శివలిొంగొం ఉననదర.
నమస్కర్చొంచి బయటకు వచాిక పరసటదొం అొందరొంచారు. అదర సీాకర్చొంచి,
శిష్ుయలకు ధ్నయవటదాలు తలిపి వీడో కలు ప ొందాము.
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జ్గనవోధ్ుని దరశనిం
స్మయొం

తొమిమదర

గొంటల

వుతుొండగ్ట

జగనానధ్

సటామి

ఆలయానికత చేరుకునానము. దేశ్ొం లలని పరసద
ి ధ మన
ెై దేవటలయాలలల ఒకటి.
రదీద సటమానయొంగ్ట
దేవటలయాలతయ

ఉొందర.
పో లిసేత

మిగతా
తయపులాట

తకుకవనే చపటపలి. క ొంచొం దూరొం
నుొంచే

అయినా

లభొంచిొందర.
మా మిగతా ముగుారూ
చేస్ుకునానరు. పదర
స్ొందడిగ్టనే ఉననదర.

దరవనొం

అొంతటితయ తృపిత పడక,

మర్ోసటర్చ టికటట తీస్ుకుని

గొంటలవుతునాన

చకకటి

భకుతలతయ

పరతేయక దరవనొం
పటరొంగణొం

ఇొంకట

వటతావరణొం కూడా ఆహాలదొంగ్ట ఉొందర. విశటలమెన
ై

దేవటలయ మెటలపెై క ొంతసేపు గడిప,ి హో టలుకు చేర్టము. దగా రలల ఉనన
ర్సటార్ొంటటలల

భోజనొంచేసి

స్ొంతృపిత కరమెైన

మర్ొక

ర్ోజుకు

వీడో కలు

పలికటము.

రైలేా వార్ నిరాాకిం
ఆరు గొంటలకు మా టలన
ై ు. 67 కతలలమీటరుల, గొంటననర పరయాణొం.
ఏడుననరకలాల భువనేశ్ారు చేరతాము. మధాయహనొం

ర్ొండు గొంటలకు

సికతొందర్టబాదు ఫలకునుమా ఎక్ా పెరస్. చాలినొంత స్మయొం ఉననదర కనుక,
అకకడచూడదగ్చన లిొంగర్టజ్, కేదారగ్ౌర్ీ దేవటలయాలు, ధ్వళగ్చర్,చ

ఇొంకట

స్మయముొంటే ఇతర దరవనీయ స్థ లాలు చూదాదమని స్ొంకలిపొంచుకునానొం.
నాలుగు గొంటలకే అలారొం పెటా టకుని లేచి, తారగ్ట తయారయిపో యి, హో టలు
కురీవటడు ఆటో తీస్ుకుర్టగ్ట అయిదు గొంటల ఐదు నిముషటలకలాల సేాష్నుకు
చేర్టము. టికటటా పెైనునన వివర్టలు.
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PNR నొంబరు

615-55714463

టలన
ై ు నొంబరు

18416 ‘పూర్ీ–కొండుఝాఘ్ర్
(KDJR) ఎక్ా పెరస్.

పరయాణపు తేదీ

28-3-2011

నుొంచి

పూర్చ

బయలుదేర్ే స్మయొం

గొం. 06.00 లు.

కోచ్, సీట్ నొంబరులు

సి-1; ఏసీ చైర్ కటరు; 002, 003, 004, 005

స్ర్చయయిన ర్ైలు ఎకకటానికత
వివర్టలు చాలేమో!

బహుశట ఎవర్చకయినా

ఈ కనీస్

కటనీ, మా విష్యొంలల మా వివేకొం స్ర్చపో లేదు.

అసటధారణమెన
ై తలివితేటలూ, అతుయతత మ

నప
ై ుణయమూ,

వూయహమూ

అవస్రమయాయయి. అవి మాకు లేకపో వటొంతయ ఎకకవలసిన ర్ైలు కళ్ీదుటే
వళిీపో తునాన ఎకకలేక పో యాము. ఎలా అొంటే, సేాష్ను

చేర్చన క దరద

క్షణాలకు 18416 నొంబరు ‘పూర్ీ – కటక్ ఇొంటర్ సిటీ ఎక్ా పెరస్’ 4వ నొంబరు
పటలటటఫటరొం

నుొండి

ఆరు

గొంటలకు

బయలు

దేరుతుొందని

పరకటన

వలువడిొందర. టలన
ై ు నొంబరు స్ర్చగ్ా టనే ఉొందర కటనీ, టలన
ై ు పేరు, దాని గమయసటథనొం
టికటోల పేర్ొకనబడిన వటటికత పూర్చత భననొంగ్ట ఉనానయి. స్ర్ే టలన
ై ు పటలటటఫటరొం
మీదకు వచాిక చూదాదములే అని వేచిచూస్ుతొండగ్ట వనుకకు దేకుతూ
నమమదరగ్ట వచిిొందర. కటనీ దాని మీద ‘18414 పూర్ీ-పరదీప్ ఎక్ా పెరస్’ అని
ఉొందర. పరకటన మాతరొం అదే 4వ నొంబరు పటలటటఫటరొం నుొండి ఆరు గొంటలకు
బయలుదేర్ే ‘18416 ఇొంటర్ సిటీ ఎక్ా పెరస్’ గుర్చొంచే పునర్టవృతమవుతూ
ఉొందర. అపపటికే

ఆ పటలటటఫటరొం మీదునన ‘18414 పూర్ీ-పరదీప్ ఎక్ా పెరస్’

ఊసే లేదు. క ొంచొం సేపు అయోమయొంలల ఉనానొం.
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ఎకకడో ప రపటటట

జర్చగ్చొందనన

భావన

అడుగుదామా అొంటే

లీలగ్ట

కలుగుతుననదర.

కటనీ,

ఎవర్చనయినా

టికటట మీద వివర్టలు, అధరకటర్చక పరకటన ర్ైలు మీద

బో రుు, ఒకదానిక కటి అొంత స్పష్ా మెైన విరుదధ ొంగ్ట ఉొండగ్ట ఎవరు మాతరొం
మర్ో విధ్ొంగ్ట ఏొం చపుతారు?

మానవ స్హజమెైన అహొం ఒకటి. పెైగ్ట

‘చదువు’కునన వటళీమయిేయ! ఒకళుీ చపితే ఎలా విొంటాొం? స్ర్ే, ఎపుపడో
వళిల యుొండవలసియుొండి, ఆలస్యొం కటరణొంగ్ట ఇపుపడు పటలటటఫటరొం మీద
ఉనన ఆ

‘పరదీప్ ఎక్ా పెస్
ర ’

వళీగ్టనే, మా బొండమ పరకటన వలువడు

తుొందేమోలే అని స్రుదకునానము.
ఆరూ ఇరవయికత మొతాతనికత ఇదర బయలుదేర్చొందర.

దానితయపటటే,

అపపటివరకూ వస్ుతనన మా బొండమకత స్ొంబొంధరొంచిన పరకటనల పరొంపర్ట
ఆగ్చపో యిొందర. తపుపడు పరకటనతయ మోస్పో యామని నిర్టధర్చొంచుకునానను.
విధ్ులలల నునన సేాష్ను స్ూపర్చొంటలొండొంటట వదద కు వళిల టికటట చూపిస్త ూ –
“ఈ టలన
ై ు ఎపుపడు వస్ుతొందర” అడిగ్టను.
చపటపడు.‘వళిీపో యిొందర’ అని. ఊహిొంచిన స్మాధానమయ కనుక
అనుమానమయ నిజమయిొందర.
“అపపటి వరకూ వచిిన పరకటనలు ఏ టలన
ై ుకు స్ొంబొంధరొంచినవి?”
మళీీ అడిగ్టను.
ఒకక క్షణొం నావప
ై ు టికటట వప
ై ూ ఏదో లా చూసి “దీని మీద ఉనన
టలన
ై ుకు స్ొంబొంధరొంచినవే” అొంటూ తలవొంచుకుని ముఖొం చిటిల ొంచుకుని తన
భాష్లల ఏదో గ్ోణుకోకవడొంలల అతనిలల ఆతమరక్షణ
అవుతుననటటా స్పష్ా ొంగ్ట తలుస్ుతననదర.
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పరకీయ
త
మొదలు

“మర్చ, ఆ టలన
ై ు మీదునన నొంబరు, గమయసటథనొం ఏమిటి” అనానను.
ఊహిొంచని, తనవదద

స్మాధానొంలేని పరశ్న కదా? హఠటతు
త గ్ట

స్ారొం

మార్చొందర.
“ఈ వివర్టలనీన టలన
ై ు బయలు దేరటానికత ముొందు అడగ్టలి కదా!”
అనానడు విస్ురుగ్ట. తదాార్ట, ఒక పటలటటఫటరొం నుొండి బయలు దేరబో యిే
టలన
ై ు మీద నునన వివర్టలకు, అొందుకు స్ొంబొంధరొంచి

వలువడుతునన

పరకటనకు ప ొంతన లేదని అొంగ్ీకర్చొంచాడననమాటే కదా!
జర్చగ్చన ప రపటటటను గీహిొంచి, మాకు కలిగ్చన అసౌకర్టయనికత విచారొం
వలిబుచిి,

తపిపపో యిన

పరయాణానికత

సటనుభూతితయ,

పరతాయమానయ

స్ూచన చేసత టడని ఆశిొంచాను. అలా చేయకపో వటొంతయ అస్లే ఆొందో ళనలలను,
అవమానభారొంలలనూ ఉనన నాకు అతని నిరల క్షయ వైఖర్చ

తీవర అస్ొంతృపిత

కలిగ్చొంచిొందర.
“స్ర్ే! దయచేసి మీవదద నునన ఫిర్టయదుల పుస్త కొం ఇవాగలర్ట?”
అనానను.

అపపటివరకూ

నిలలిపెటా ే

నేనడిగ్న
చ

పరశ్నలకు

నిరల క్షయొంగ్ట

స్మాధానొం. చపిపనవటనికత హఠటతు
త గ్ట స్పృహ కలిగ్చ కూర్ోిమనానడు. కటనీ
ఆ పుస్త కొం వొంటనే ఇవాలేదు. క దరద క్షణాలు మర్ేవో కటగ్చతాలు స్రుుతుననటటా
నటిస్త ూ గడిపటడు. అపపటికే జర్చగ్చపో యిన నషటానిన అొంచనా వేస్ుకుని, ఇక
జరగబో యిే దానిని నివటర్చొంచేొందుకై యాతన, అదర కనపడకుొండా చేసే
పరయతనొం ఫలిొంచటొం లేదు. అొంతకు ముొందునన గ్టొంభీరయొం స్డలిొందర. అదే
స్మయొంలల అకకడకు వచిిన మర్ొక ఉదో యగ్చతయ-“ఈయన వళిీపో యిన 18416 టలన
ై ు గుర్చొంచి ఫిర్టయదు చేయటానికత
వచాిరు“అనానడు.
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ఆ చపపటొంలల, తనకు స్హాయపడమని

వేడుక లుకొంటే అస్లు

విష్యానిన చిననదరగ్ట చూపే పరయతనొం చేస్త ూ అొందులల వయొంగయొం పటలు
క ొంచొం ఎకుకవ పో శటడు. అస్లు విష్యొం అతనికేొం తలుస్ు? అయినా
తక్షణమయ రొంగొంలలకత దరగుతూ -"మీరు స్కటలొంలల ర్టకపో తే బొండమ మీ కోస్ొం ఆగుతుొందా? దీనల ో
ఫిర్టయదు చేయటానికేముొందీ”..." అొంటూ కలిపొంచుకోబో యాడు.
అతని మాట ఇొంకట పూర్చత కటలేదు. జర్చగ్చన దాొంటోల పూర్చతగ్ట దో ష్ొం
నాదేనని నిర్టధర్చస్త ూ, నేను చేయబో యిే ఫిర్టయదు పరయతనొం

విరమిొంచు

కునేలా చేస,ి తదాార్ట తన స్హచరుడిని రక్షిొంచాలని అతని ఆలలచన నా
గ్టీహక శ్కతతని దాటలేదు. మర్ో విధ్ొంగ్ట అతని లక్షయొం స్ులభొంగ్ట నరవేర్చ
ఉొండేదే . అయితే, విష్యొం తలుస్ుకునే పరయతనొం చేయకుొండా నిొంద నా
మీద

వేసే

ఎవర్న
ై పపటిక,ీ

పరయతనొంలల
వళిల పో యిన

అతను

ఆ

అవకటశ్ొం

చేజారుికునానడు.

బొండిని మా కోస్ొం వనుకకు తేలేరు కదా!

అతనికత మళీీ కధ్ొంతా వినిపిొంచటొం అనవస్ర చరికు, కటలయాపనకు తపప
మర్ొందుకూ ఉపయోగపడదు.
“అలా జరగ్టలిాొందర కటదు. అసౌకర్టయనికత చిొంతిస్ుతనానొం” అని కటని
‘పో రపటటయిొందర’ అని కటనీ ఒక ముకక అతని చేత చపిపసేత స్ర్చపో యిేదర
కటదూ?
ఆ మాతరొం కూడా తలివి లేని అతనితయ "నీ పని చూస్ుకో" అనానను.
అొంతే! విష్యొం చేయి దాటి పో యిొందని గీహిొంచాడో ఏమో మాట పూర్చత
చేయకుొండానే తరువటతి ఘ్టాానికత సటక్షిగ్ట నిలిచాడు.
"నేను దేనిక రకు వేచియునాననో అదర మీరు ఇొంకట ఇవానే లేదు"
అని గురుత చేశటను. ఈసటర్చ కటవటలనే స్ారొంలల కటస్త కటఠచనయొం జోడిొంచాను. ఇక
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తపపదనుకునానడో ఏమో వణుకుతునన చేతులతయ ఆ పుస్త కొం 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.
Train Name
Train No.

61555714463
PURI–KDJR
Express
18416

From

PURI

Date

28-03-11

Boarding
Point

Puri

Passenger details
Name

Age

Sex

Seat/Coach

1

K.TULASIDAS

065

Male

0001

Cl

2

K.JAYALAKSHMI

061

Female

0002

C1

3

N.ACHYUTA
RAO
N.S.PRASUNA

065

Male

0003

C1

Status
CONFIRM
CONFIRM
CONFIRM

061

Female

0005

C1

CONFIRM

4

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

పెటా ి

దగా రుొంచుకునానను.

ఇవాగ్ట

దీని

పరతి

నొకదానిని

నిర్టధర్చొంచబడిన ఎక్ా పెరస్ ఏసీ తరగతి

తీస్ుకుని
టికటట
ల

ఉొంచుకుని కూడా, సటధారణ బో గ్ీలల ఒకర్చ నతిత న మర్ోర్చని కూర్ోిపెటా టకుని
ఎనిమిదర

గొంటలకు బయలుదేర్న
చ
పటసిొంజరు ర్ల
ై ులల పదరననరకు

భువనేశ్ారు చేర్టము. ఆ స్ర్చకత భువనేశ్ారులల స్గొం పరయటన పూరత యి
ఉొండేద.ర ఆనవటయితీగ్ట సటమాను

కోలకు రూములల భదరపరచి, సేాష్ను

బయటికత వచాిము.

భరవనేశారులో
అనిన ర్ల
ై ేా సేాష్నులలల మాదరర్చగ్టనే ఆటోవటళుీ చుటటా ముటాారు.
క దరద సేపు వటర్చని నిగీహిొంచి, అొందులల కటస్త మర్టయదస్ుతడిగ్ట నునన
యువకుడిని

దగా రకు పిలిచి

మా అవస్ర్టనిన తలియజేశటము. తిర్చగ్చ

సేాష్నుకు చేర్ే ముొందు దక్షిణ భారత భోజనొం చేయవలసి ఉొంటటొందని, అదర
ఎకకడుొంటటొందో , ఎొంత దూరమో, అదర కూడా దృషిాలల ఉొంచుకుని, రూటట,
స్మయొం నిరీయిొంచుకుని మర్ీ ఎొంత ఇవామొంటాడో చపపమని అడిగ్టను.
283

పనిదరనొం కనుక సో మవటరొం

టారఫిక్ రదీద దృషటాయ అొందుబాటటలల ఉనన

స్మయొంలల కేవలొం లిొంగర్టజ్, కేదారగ్ౌర్ీ దేవటలయాలు సటధ్యపడతాయనీ,
భోజనొం చేసి తిర్చగ్చ సేాష్నుకు ర్టవటానికత మాతరమయ స్మయొం స్ర్చపో తుొందనీ,
మూడు వొందలు ఇమమనీ అడిగ్టడు. అొంగ్ీకర్చొంచి, వొంటనే బయలుదేర్చ
ముొందుగ్ట లిొంగర్టజ్ దేవటలయానికత వళాీము.
కీీస్త ు శ్కొం పదక ొండవ శ్తాబాదనికత చొందరన ఈ దేవటలయొం కోర్టరుక
(13వ

శ్తాబద ొం)

కొంటే

పుర్టతనమయినదర.

నూట

కూడా
ఎనభయి

అడుగుల ఎతు
త నన గ్ోపురొం. దూరొం
నుొంచి చూడవలసినదే తపప, పటరొంగణొం
నుొంచి

చూడలేము. కటళుీ కడుక కని

గర్టభలయొంలలకత పరవేశిొంచాము. అస్లు
రదీదయిే

లేదు. ఇకకడ సటామి, లిొంగరూపొంలల నునన హర్చహరుడు.

అమమవటరు భువనేశ్ార్ీదేవి. ఈ అమమవటర్చ పేరుమీదనే బహుశట ఆ
పటా ణానికత

‘భువనేశ్ార్’

అని

పేరు

వచిిొందేమో!

దేవటలయ

స్థ లపుర్టణొంలలకటనీ, నగర చర్చతక
ర ు స్ొంబొంధరొంచిన సటహితయొంలల గ్టనీ ఈ
విష్యొం విశేష్ొంగ్ట

పేర్ొకనబడినటట
ల నాకకకడా కనిపిొంచలేదు. అయినా

అలా భావిొంచటొం ఉచితమయ.
అలొంకృతమెన
ై ునన ఆమమవటరు
మిచిిొందర.

మయము, వేర్ే

పరస్నన

వీక్షణాలతయ

దరవన

ర్టషటారనికత చొందరనవటరుగ్ట గుర్చతొంచాడు కటబో లు,

పూజార్చ స్ాచిొందగ్ట ముొందుకు పిలిచి, నామ గ్ోతారలతయ లఘ్ు పూజ చేస,ి
మొంతర పుష్పొం, తీరథ ొం, పరసటదొం ఇచాిడు. ఇొంత స్ొంతృపిత ని మిగ్చలిిన దరవనొం
ఈ యాతరలల మర్ే దేవటలయొంలలనూ లభొంచలేదు.
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అకకడనుొంచి, కేదారగ్ౌర్ీ దేవటలయానికత వళాీము.
అమమవటర్చ

పేరు

భావిొంచాము.
గ్ౌర్ీదేవికీ

‘కేదారగ్ౌర్ీ’

కటనీ,

పేరును బటిా

యని

కేదార్ేశ్ారునికీ,

మొందరర్టలు

విడివిడిగ్ట

ఉనానయి. ఇదర కూడా పుర్టతన మెన
ై దే
కటనీ,

పునరుదధ రణకు

నోచుకుననదర

కటబో లు ఆధ్ునికొంగ్ట ఉొందర. ఇకకడ కూడా రదీద లేకపో వటొంతయ విశటీొంతిగ్టనూ,
స్ొంతృపిత గ్టనూ దరవనొం చేస్ుకునానము. ఆ పరకకనే, ఒక స్ుొందరమెైన పూదో ట
మధ్యస్ా ొంగ్ట మర్చ మూడు పుర్టతన శివటలయాల స్ముదాయొం ఉొందర. నోటట
పుస్త కొం ఆటోలలని స్ొంచలల ఉొండిపో వటొం వలల ఈ దేవటలయ వివర్టలు
వటరస్ుకోవటానికత వీలుకటలేదు. తీర్ట ఇపుపడు అవి గురుత లేవు.
అపపటికత

స్మయొం

పననొండు

గొంటలవుతయొందర.

పరయటనను

అొంతటితయ ముగ్చొంచి ‘ఖర్టవేల్ నగర్’ అనే పటరొంతొంలల ‘ర్టఘ్వటస్’ ర్సటార్ొంటటకు
తీస్ుకువళాీడు.

పెదద

పరసద
ి ధగ
ర లదేమీ

ఒొంటిగొంటకు సేాష్నుకు తిర్చగ్చ
కోలకురూము వదద

కటదు.

భోజనొం

ఫరవటలేదు.

చేరుకునానము. ఉదయపు పో రారులు

సిదధొంగ్ట ఉనానరు. సటమాను విడిపిొంచుకుని ర్ైలు

ర్టవలసిన పటలటటఫటరొం మీదకు చేరుకునానము. గొంట ఆలస్యొంగ్ట వచిిన
టలన
ై ులల ఎకతక గృహో నుమఖులెైనాము.
ర్టతిర పదరననరకు విశటఖపటనొం చేర్చొందర. దేవేరులిదద రూ భోజనొం
అవస్రొం లేదనానరు. నేను మా బావమర్చదరగ్టరు వడలు తిని కటఫీ తారగ్టము.
తలల వటరు ఝామున నాలుగు గొంటలకు వటర్చవురూ విజయవటడలల దరగ్చపో యి,
టలన
ై ు తిర్చగ్చ బయలు దేర్ేవరకూ ఉొండి మాకు వీడో కలు చపటపరు. మరునాడు
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ఉదయొం తొమిమదరననరకు స్కటలొంలలనే సికతొందర్టబాదు చేరగ్ట మయమూ
స్ాగృహానికత క్షేమొంగ్ట చేర్టము.
ఇొంటికత చేరగ్టనే,

యాతర మిగ్చలిిన బడలికను

సటమాను స్యితొం స్రదకుొండా, పూర్ీ సేాష్నులల
పునరుదాఘటిస్త ూ,

లెకక చేయక,

చేసిన ఫిర్టయదును

దానిపెై చరయకు నా పటటాదలను తలియజేస్త ూ

మెయిల్

ఇచిి, సేాష్నులల చేతితయ వటరసిన ఆ ఫిర్టయదు పిరొంటలడ్ కటపీని ఈస్ా కోస్ా ర్ైలేా
జనరల్ మయనేజరుకు ర్చజిస్ా రు 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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బడజ ట్ అించనవలు ఖరుచలు
(మొతత ొం నలుగురు స్భుయల బృొందానికత)
పదుదవివరము

అొంచనా

యదారధ

వయతాయస్ొం

ఖరుి
1. ర్ల
ై ు టికటట
ల

3,500

3,500

--

2.హో టళుీ, గ్స్ా

7,000

6,000

-1,000

3. వటహనాలు

5,000

4,700

- 300

4.పో రారల ు

2,000

3,100

+1,100

5. ఆహార పటనీయాలు

3,000

1,400

-1,600

6.ఆకసిమక ఖరుిలు

2,500

1,100

-1,400

* 23,000

19,800

-3,200

హయస్ులు

7. మొతి ిం

1. సటొంపరదాయ ఔచితాయనిన పటటిస్త ూ పూజాదులకు దేవసటథనాలకు
చలిల ొంచినవీ, పూజారులకు ఇచిిన దక్షిణలు అొంచనాలల వేయలేదు.
అలాగ్ే యదారధ ఖరుిలల కూడా చేరిలేదు.
2. అలాగ్ే శ్రీ

అచుయతర్టవు గ్టరు

మొతత ొం పననొండు

ర్ోజులకు

మొంచినీరు, కటఫీ, టీ, పటనీయాలకు ఒకకర్ే ఖరుి చేశటరు ఆ
వివర్టలు వటరు తలియజేయటానికత ఇష్ా పడలేదు
మొతత ొం అదనొం.
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కనుక ఆ

ఏడవ అధాయయొం
యిందవకినీ శకినీ కాసమాజ్ై నిష్మవోమాణిం పిశిత్వ శనైశచ
సదవ
ై భీమాది ఏద ప్రసద
ి ధ ిం తిం శింకరిం భకిిహన
ీ ిం నమామి

భీమాశ్ొంకరొం

ర్ొండు పరయతానలు విఫలమయాయక మొతాతనికత ఆ స్ర్ేాశ్ారుని
దయవలల మూడవ పరయతనొంలల మిగ్చలిన మూడు జోయతిర్చలొంగ్టల యాతర 2012
జనవర్చలల సటధ్యపడిొందర. జనవర్చ 7వ తేదన
ీ మధాయహనొం గొం.2.50 ని.లకు
సికతొందర్టబాదు నుొంచి ర్టజోకట్ ఎక్ా పెస్
ర ులల బయలు దేర్చ అరధ ర్టతిర దాటాక
తలల వటరు ఝామున గొం.2.20 ని.లకు పూనా సేాష్నులల దరగ్టము. అపపటికే
ధ్ర్చొంచి ఉనన ఉనిన దుస్ుతలు చలికత తగ్చనొంత రక్షణ ఇవాలేదు. ముొందుగ్ట
సేకర్చొంచిన స్మాచారొం పరకటరొం భీమశ్ొంకర క్షేతారనిన చేరుకోవటానికత ఉదయొం
గొం.5.30 ని.లకు మొదటి బస్ుా బయలుదేరుతుొందర. పరధాన బస్ుా సటాొండు
పూనా ర్ైలేా సేాష్ను నుొండి స్ుమారు మూడుననర కతలలమీటరుల. ఆటో ఎకతకతే
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పటవుగొంటలల చేరుకోవచుి. ఇొంకట మూడు గొంటల స్మయొం గడపవలసి
ఉొందర.
అొంతసేపు అకకడ గడపటొంకొంటే క ొంత సేపు ర్ైలేా సేాష్నులల
గడుపుదామని

ఒక

వటరగ్ట

నూయస్ుపేపరు

పరుచుకుని

గొంటసేపు

కూరుినానము. సేాష్నులలని కృష్ీ ర్సటార్ొంటటలల కటఫీ సేవిొంచి, ఎనభై
రూపటయలకు ఆటో మాటాలడుకుని స్ుమారు నాలుగు గొంటలకు శివటజీనగర్
బస్ుా

సటాొండుకు

నయమనిపిొంచిొందర.

చేర్టము.

తీర్ట

అకకడకు

అకకడ కూర్ోివటానికత

వళాీక

నేల

ర్ైలేా

సేాష్నే

మీదనయినా స్థ లొం

లభొంచిొందర. ఇకకడ నిలలిటానికత కూడా స్థ లొం లేదు. అరగొంట పటటట నిలలిగ్ట
ఇతర పటరొంతాలకు వళళీ బస్ుాలు క నిన వొంట వొంటనే ర్టవటొంతయ ర్ొండు
కుర్ీిలు ఖాళీ అయాయయి. అమమయయ అనుకుొంటూ వటటిలల కూలబడాదొం.
అయిదు గొంటలవుతుొండగ్ట భీమాశ్ొంకర్ అనే బో రుునన బస్ుా వచిి
మాకు ఎదురుగ్ట ఆగ్చొందర. మొదటి బస్ుా కదా క ొంచొం రదీదగ్టనే ఉననపపటికీ
పెదద తయపులాట లేకుొండానే ఎకకగలిగ్టము. సీటల ట కూడా దక ర్క
చ టయి. గొం.5.20
ని.లకు బయలుదేర్చొందర. పరయాణ స్మయొం నాలుగుననర గొంటలని చపటపడు.
అపుపడు మయమునన సిథతికత స్ుదీరఘ మెన
ై దనే చపటపలి. అలాగ్ే ఒక కునుకు
లాగ్చొంచాము. గత ర్టతిర కటలాతీతమెన
ై భోజనొం, నిదరలేమి, పెైగ్ట ఘ్ాటట ర్ోడుు
పరయాణొం అనీన ఒకదానిక కటి తయడై జయలక్షిమకత వటొంతులు కలిగ్చొంచాయి.
తొమిమదర గొంటల పదరహన
ే ు నిముషటలకు నిర్టమనుష్యమెైన అతయొంత అపర్చశుభర
మెైన ఒక ఖాళీ స్థ లొంలల బస్ుా ఆగ్చొందర. "ఇదే భీమాశ్ొంకరొం. దరగొండి" అనానడు
కొండకారు

మహాశ్యుడు.

దరగ్చ

పర్చస్ర్టలు

మొండిపో యిొందర. కటరణొం స్ుస్పష్ా ొం.
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చూడగ్టనే

నా

ఒళుీ

పదర స్ొంవతార్టల కతీతొం ఈ క్షేతారనిన దర్చవొంచినవటరు అపుపడు ఎలా
ఉొందని చపటపర్ో ఇపుపడు కూడా అలానే ఉొందర. నిజానికత ఇనిన యాతరలకు
పరణాళికలు రచిొంచిన నా అనుభవొంలల ఈ ఒకక క్షేతారనికత చేసన
ి కస్రతు
త మర్ే
యాతర మొతాతనికీ కూడా చేయలేదు. యాతిరకులకు, అకకడి పూజారులు
వస్తి సౌకరయొం కలుగజేసత టరనీ ఒక క తత ధ్రమశటల నిర్టమణొంలల ఉననదనీ
సటక్షాతూ
త దేవసటథనొం వబ్ సెైటటలలనే ఉననదర. అదే వబ్ సెట
ై టలల గణేష్ అనే వయకీత
వివర్టలు లభొంచగ్ట యాతరకు బయలుదేర్ే నాలుగు ర్ోజుల ముొందు అతనిని
మెయిలు దాార్ట స్ొంపరదరొంచాను. వొంటనే స్మాధానొం ఇచాిడు. అొందులల
పూజా

వివర్టలు, అకకడ నుొండి నాశిక్ వళీటానికత ఉనన పరయాణ

స్దుపటయాల వివర్టలు మాతరమయ ఇచాిడు కటనీ పరధానమెన
ై వస్తి గుర్చొంచి
ఎలాొంటి స్మాచారమూ ఇవాలేదు. మర్చొంత స్మాచారొం అవస్రమెత
ై ే తాను
అొందుబాటటలలనే ఉొంటానని ఫో ను నొంబరు ఇచాిడు. వొంటనే ఫో ను చేశటను.
తీయలేదు. మళీీ మెయిలిచాిను. స్మాధానొం లేదు. ఇతర వబ్ సెైటటలలల
స్యితొం సటథనికొంగ్టనూ, చుటటాపరకకల గ్టీమాలలలనూ లాడములు ఉనానయని
క ొందరు మహానుభావులు వటరశటరు. పర్చసథ తి
ి అొందుకు పూర్చత భననొంగ్ట ఉొందర.
వటర్చ అనుభవమయమిటో ఆ భీమశ్ొంకరునికే తలియాలి. ఈ స్మాచారొం
ఆధారొంగ్ట పూర్చత సటథయి హో టళు
ల కటకపో యినా కటలకృతాయలు తీరుికుని,
సటననాలు చేసి సటమాను భదరపరుచుక నటానికత అనువన
ై లాడములయినా
ఉొండక పో తాయా అనే నా అొంచనా ఘోరొంగ్ట తపిపొందర. అొందుకే నా మీద నాకే
కోపొం వచిిొందర.
ఫర్టలొంగుకు మిొంచని ఒక ర్ోడుు. ఇరువప
ై ులా వివిధ్ దుకటణాలు, టీ
సటాళు
ల . ఇదే పరసద
ి ధ భీమశ్ొంకర జోయతిర్చలొంగక్షేతర ముఖచితరొం. ఒక టారలీ స్ూటట
కేస్ు, ఒకటి చిననదర మర్ోకటి పెదదద,ర ర్ొండు స్ొంచులు. ఇదీ నా లగ్ేజి. ఓపిక
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చూసేత నా అొంతొంత మాతరొం. పూర్చతగ్ట అలసిపో యి నీరసిొంచిఉనన శ్రీమతి.
ఎకకడకు పో వటలి? ఎకకడ ఉొండాలి? స్రయిన స్మాచారొం ఇచేి దరకుక కూడా
లేదాయిే. ఒళుీ మొండదా మర్చ!
ముొందుగ్ట కటస్త టీ తాగ్చ అలాగ్ే నడుచుకుొంటూ దేవసటథనొంకు వళళీ
మెటల దార్చలల ఒక గటటా మీద సటమానుతయ ఆమెను కూర్ోిబటిా దేవటలయొం
వదుకుకొంటూ వళాలను. దేవసటథనొంకు స్ొంబొంధరొంచి ఏ వస్తులూ లేవనే
చపటపరు. సటననొం చేయాలొంటే అకకడ ఉనన భీమకుొండొం (పుష్కర్చణ)ి లల
చేయవచిని చపటపరు. అదర అయిేయపని కటదని, మళీీ అనిన మెటల ూ ఎకతక
వనకుక వచిి అకకడ దుకటణాలలల మర్చొంత లలతుగ్ట విచారణ చేయగ్ట
‘ధ్రమశటల’ అని పేరు తగ్చలిొంచుకుననపుర్టతనమెైన ఒక ఇొంటిని చూపటరు.
అొందులలకత వళాలను. విశటలమెైన గదర. అొందులలనే ఒక మూల సటననొం
చేయటానికత చుటూ
ా గటటాతయ ఒక చపటా. చుటటాపరకకల ఉనన స్ువిశటలమెన
ై
వయవసటయ క్షేతారలే పరకృతిసిదధమెైన బహిరూభమి. సటననాలు చేసి దరవనొం
చేస్ుకుని

తిర్చగ్చ

వచేివరకూ

సటమాను

భదరపరచటానికత

అదద

వొంద

రూపటయలు. సటననానికత చర్ో బకేటూ వేడి నీరు మర్ో ఇరవై రూపటయలు.
ఇదీ ఒపపొందొం.ఆ సిథతిలల మా పటలిట అదే సటారు హో టలు. స్ర్ేనని
ఒపుపకునానము. సటననాలు ముగ్చసటక సటామివటర్చకత అభషేకొంచేసే ఉదేదశ్ొంతయ
పటటా ధో వతి తీస్ుకుని ఆలయానికత వళాీము.

భీమాశింకర్
స్హాయదరర పరాత శేీణల
ి ల పరశటొంతమెన
ై

పరకృతి ఒడిలల ఒదరగ్న
చ

స్ుొందరమెన
ై ఆలయొం భీమాశ్ొంకర జోయతిర్చలొంగక్షేతొంర . సటధారణొంగ్ట ఇటటవొంటి
పరసద
ి ధ మెైన పుర్టతన దేవటలయాలు ఏ క ొండపెన
ై ో

ఎొంతయ క ొంత ఎతు
త

ఎకకవలసి ఉొంటాయి. ఈ భీమాశ్ొంకరుడు అొందుకు వయతిర్ేకొం.
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బస్ుా దరగ్న
చ పరదశ్
ే ొంనుొండి ఒక
లలయ అొంచున స్ుమారు నూట యాభై
అడుగుల దరగువన ఉొంటటొందర. అయితే
ర్ొండు వప
ై ులా గ్ోడలతయ పర్చశుభరొంగ్ట తీర్చి
దరదదబడిన అొంద మెన
ై
మెటలబాట ఉననదర.
పరతి

నాలుగ్ైదు

మెటలకూ

మధ్యన

స్మతలమెన
ై చపటా లాొంటి పరదేశ్ొంతయ స్హా
మొతత ొం

220

వొంతులు

మెటల టనానయి.
పెదద

ఆర్ోగయ

శ్ీమపడకుొండానే

నడవవచుి. అశ్కుతలకు ఇదద రు వయకుతలు
మోసే కుర్ీి డో లీలునానయి. మాకు వటటి అవస్రొం కలుగలేదు.
పదక ొండు గొంటలకు దేవటలయొం చేరుకునానము. ఒకక ఆదరవటరొం
మినహా మర్ో పరతేయకత లేని ర్ోజవటొంతయ రదీద సటమానయొంగ్టనే ఉొందర. పరధాన
పూజార్చ శ్రీ అరుణ్ గవటొండే గ్టర్చని కలిశటము. మునుపు నేను మెయిలులల
స్ొంపరదరొంచిన శ్రీ గణేష్ గ్టర్చకత వీరు తొండి.ర రుదారభషేకటనికత 551 రూపటయలు,
పూజా సటమాగ్చీకత మర్ో ఇరవై మొతత ొం 571 రూపటయలు చలిల ొంచి రసీదు
తీస్ుకుని పూజా సటమగ్చీతయ గర్టభలయ పరవేశ్ొం చేశటము. పటనుమటా ొంతయ స్హా
లిొంగొంపెై

వొండి తొడుగు ఉననదర. దానిపెన
ై ే పొంచామృతాలతయ అభషేకొం

చేయిొంచారు. అనొంతరొం సటామివటర్చని అలొంకర్చొంచి అరిన చేయిొంచారు. ఆ
పరకకనే సటామివటర్చ దేవేర్చ పటరాతీ దేవిని కూడా పూజిొంచాము. ఈ
కటరయకీమమొంతా అరగొంటలల పూరత యిొందర.
సటామివటర్చ నిజదరవనొం చేస్ుకోవటలని ఉతాాహ పడు దర జయలక్షిమ.
కటనీ ఆ వొండి తొడుగును సటామివటర్చకత మహానివేదన స్మయొంలల మాతరమయ
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తొలగ్చసత టరట. అొంతవరకూ వేచి ఉొండవలసినదేననానరు. వచిిన ముఖయమెన
ై
పని పూరత యిొందర. పెైగ్ట సటయొంతారనికత నాశిక్ చేరుకోవటలొంటే స్తారమయ
బయలుదేరవలసిన అవస్రొం ఉొండటొంతయ అొంత స్మయొం వచిిొంచలేక
పో యాము.

సటామివటర్చ

సీాకర్చొంచి

"పునః

దరవన

తీరథ

పరసటదాలు

పటరపిత రస్ుత"

అని

పూజారుల ఆశ్రస్ుాలు ప ొందాము. మొండపటనికత
అభముఖొంగ్ట

ఉనన

శ్నేశ్ారుని

తల
ై ొంతయ

అభషేకతొంచి ఆ పటరొంగణొంలల మర్చక ొంత సేపు గడిపి
ఫో టోలు

తీస్ుకుని

మెటకత
లల క

యథాపూరా

పరదశ
ే టనికత చేర్టొం. పటరాతి అమమవటరు 'కమలజ' పేరుతొ మర్ో ఆలయొంలల
ఇకకడ క లువై ఉననదర. స్ొంతృపిత కరమెన
ై ఈ అమమవటర్చ దరవనొం కూడా
పటరపిత ొంచిొందర.
స్తరొం గదరలలనుొంచిన సటమాను తీస్ుకుని మళీీ ఒక టీ తారగ్చ
పననొండు గొంటలకు ఉదయొం బస్ుా దరగ్న
చ చోటికత చేర్టము. ఇకకడనుొండి
నాశిక్ వళీటానికత నేరుగ్ట బస్ుాలు లేవు. తక్షణమయ బయలుదేరటానికత
సిదధొంగ్ట ఉనన బసెాకతక ర్ొండు గొంటలు పరయాణిొంచి అరవై కతలలమీటరల
దూరొంలల పూనా నాశిక్ జాతీయ రహదార్చపన
ెై ునన ‘మొంచార్’ అనే చినన
పటా ణొంలల దరగ్టము. బస్ుాసటాొండు స్మీపొంలల కటస్త పర్చశుభరొంగ్ట ఉనన
హో టలు చూస్ుకుని భోజనొం చేసట
ే పపటికత స్మయొం మూడు గొంటలయిొందర.
గొంటసేపు నిర్ీక్షిొంచినా నాశిక్ వళళీ బస్ుా ఒకకటీ ర్టలేదు. స్ూర్టయస్త మయొం
స్మీపిొంచేక దీద చలి తీవరత హచుితయొందర. నాశిక్ చేరటానికత పరయాణొం మర్ో
నాలుగు గొంటలు. సటధ్యమెైనొంత తారగ్ట అకకడకు చేర్త
చ ే కదా తగ్చనొంత
విశటీొంతి లభొంచి మరునాటి కటరయకీమొం స్ుఖొంగ్ట సటగ్ేద!ర
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బస్ుా

సటాొండులలని

స్మాచార

నలుగురు సిబబొందర విధ్ుల నిరాహణను

కేొందారనికత

వళాలను.

ముగుారు

ఆసటాదరస్త ునానరు కటబో లు,

విలాస్ొంగ్ట కూరుిని కులాసటగ్ట పెదదగ్ట కబురుల చపుపకుొంటటనానరు. ఎలాగ్ో
వటర్చ సటవధానానిన ర్టబటిా "నాశిక్ వళళీ బస్ుాల గుర్చొంచిన స్రయిన
స్మాచారొం ఎకకడ లభస్ుతొందర" అని, ఏ విధ్మెైన యాస్, ఉచాిరణ,
వటయకరణదో షటలు లేని స్ాచిమెైన హిొందీలల అడిగ్టను. అడిగ్చన తీరులల నేను
పరదర్చవొంచిన హావభావటలకు అొందరూ మర్చొంత సటవధానమయాయరు. వటర్చలల
ఒకరు అొంతకు ముొందు నేను వళీవలసిన బస్ుాల గుర్చొంచి పటరధ్మిక
స్మాచారొం ఇచిినతను "మీర్చొంకట ఇకకడే ఉనానర్ట" అనానడు. అదర నేను
అడిగ్చన దానికత స్మాదానమో, ఎదురు పరశోన అరధ ొం కటలేదు. ఏమయినా ఆ
పరశటనపూరాక స్మాధానొంలల అపపటికే నేను ఎనోన బస్ుాలు వదులు
కునానననే భావొం స్ుైర్చొంచగ్ట "అదేమిటి! మీరు చపిపన పరదేశ్ొంలలనే కదా
ఇొంతవరకూ నేనునానను? ఒకక బస్ుా కూడా ర్టలేదు. పెగ్
ై ట కేవలొం
బస్ుాలపెై ఉనన గమయసటథనొం బో రుులపెై ఆధారపడకుొండా వచిిన పరతి బస్ుా
డవ
ై రునూ అడుగుతూ కూడా ఉనాననే! మీరు అలా అొంటార్ేమిటి. మర్చ వళిీన
బస్ుాలనీన ఎటటనుొంచి వళిీనటట
ల ? మీ వదద స్మాచారొం లేకపో తే అదే
చపపొండి. అదర తలిసిన మీ పెై అధరకటరులనయినా అడుగుతాను కదా.
అొంతేకటని ఇలా పరయాణీకులను తపుపతయరవ పటిాొంచే స్మాచారొం ఇసేత ఎలా!"
అని కటస్త ొంత హచిర్చక స్ారొంతయ గటిాగ్ట అడిగ్టను.
నా మాటలలల ధ్ానిొంపజేసన
ి భావటనిన అతను స్ర్చగ్ా ట గీహొంి చాడు.
నాకు స్హాయపడాలని నిరీయిొంచుకుని గదరలలనుొంచి బయటకు వచిి
నచిచపుతునన ధో రణిలల "పూనా నుొంచి నాశిక్ వళళీ బస్ుాలు తకుకవ
స్ొంఖయలల ఉొంటాయి సటర్. ఉనాన ఆ ఒకటీ ర్ొండూ కూడా ఏ కటరణొం చేతనో
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వచిినటట
ల లేవు. ఒక వేళ ఏ క్షణొంలలనయినా వచిినపపటిక,ీ ఇకకడ దరగ్ే
వటర్చకొంటే ఎకేకవటరు ఎకుకవ మొందర ఉొంటారు. కనుక మీరు ఎకకలేరు.
ఎకకగలిగ్చనా సీటట లభొంచదు. అొందుచేత ఇకకడకు పననొండు కతలలమీటరల
దూరొంలల నునన 'నార్టయణ్ గ్టమ్' వళీొండి. అకకడనుొండి బస్ుాలు
చాలినొంత

స్ొంఖయలల

ఉొంటాయి'.

అనానడు.

ఈ

స్మాచారొం

ముొందే

ఇవానొందుకు అతనిని నిొందరొంచేకనాన ఇపపటికన
ై ా ఏదో మారా ొం చూపటడు కదా
అని మనస్ులల స్ొంతయషిస్త ూనే మర్చ అకకడకు వళళీ బస్ుా ఎకకడ ఆగుతుొందో
అదయినా స్ర్చగ్ా ట చపపొండి అనానను. చూపిసత టను రొండి అొంటూ

పూనా

నుొంచి వచిి బయలుదేరటానికత సిదధొంగ్ట ఉనన షిర్డ
చ మ వళళీ బసో ాకటి
చూపిొంచగ్ట దానిలల ఎకటకము. అరగొంట, ఆసటొంతమూ నిలలినే పరయాణిొంచి
నాలుగుననరకు 'నార్టయణ్ గ్టమ్' లల దరగ్టము.
నాశిక్ వళళీ బస్ుాలు వొంట వొంటనే వస్ూ
త నే ఉనానయి. కటనీ మయము
లగ్ేజీతయ ఎకకలేనొంత రదీదగ్ట ఉొంటటనానయి. బస్ుా ఆగ్ీ ఆగక మునుపే
పర్చగ్తు
త కుొంటూనూ,

ఒకర్చనొకరు

తయరస్ుకుొంటటనూ

ఎకుకతునానరు.

ఆ

వినాయసటలు మావలేల మవుతాయి! బస్ుా బస్ుాకీ రదీద పెరుగుతుననదే కటనీ
తగ్ేా స్ూచనలే లేవు. ఈమె చూసేత నా బలల మీదే నడుము వటలేిసిొందర. ఆ
పర్చసథ తి
ి చూడగ్ట తయరపులాటలల బసేాకకటొం మాట అటటొంచి అస్లు పరయాణొం
చేయగలదా అనిపిొంచిొందర. పో నీ డబుబలు అయితే అయినాయి, స్ుఖానికత
మిొంచిన దేముొంటటొందర ఏదయినా టాకీాలల పో దామా అని ఆ పరయతనమూ
చేశటను. ఒరర్చదదరు

టారవలుా వటర్చని అడిగ్టను. ర్ేటట స్ొంగతి అటటొంచి

ఆస్లు ర్టవటానికే ఎవరూ కనీస్ ఆస్కతత కూడా చూపలేదు. ఇక మర్ో
పరతాయమానయొం - ఆ ర్టతిరకత అకకడే ఉొండిపో యి మరునాడు ప ర దుదనే
లేచి సటననాలుచేసి సటధ్యమెన
ై ొంత తారగ్ట బయలుదేరటొం. ఇదర ఒక మోస్త రు
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పటా ణమయ. బస్ుా సటాొండు చుటటాపరకకల ర్ొండు మూడు లాడములు ఉనానయి.
ఒకదానిలల స్ొంపరదరొంచి గదుల లభయతను నిర్టధర్చొంచుకుని పరతిపటదనను
జయలక్షిమ ముొందుొంచాను.
నాశిక్ లల తరయొంబకేశ్ారుని దరవనొం తపప

మర్ే స్ొందరవనకటనీ

పరయటనకటనీ లేదు. అకకడనుొండి ఔరొంగ్టబాదు వళీటానికత సటయొంతరొం
అయిదు గొంటలకుగదా టలన
ై ు. అపపటివరకూ ఈ లగ్ేజీతయ ఎకకడ ఉొంటాొం?
అకకడయినా మళీీ రూము తీస్ుకోవలసినదే కదా! అననదర. అదర కూడా
నిజమయ!

మర్చ ఇపుడేొంచేదద ాొం. అనానను. ఆ భీమశ్ొంకరుని మీద భారొం

వేదద ాొం. ఎొంత ర్టతరయినా నాశిక్ చేరుకుొంటే చాలు అననదర. భగవొంతుని పటల
ఆమె

విశటాసటనిన,

మర్చొంత

శ్ీమకోరుికోవటానికత

ఆమె

స్ొంసిదధతను

అభనొందరస్త ూ, స్ర్ేనొంటూ కూర్ోిబో తునాననో లేదో నాశిక్ అని కననడొంలల
వటరసి ఉనన బో రుుతయ కర్టీటక ర్టష్ా ర ర్ోడుు రవటణా స్ొంస్థ బసో ాకటి వచిి ఆగ్చొందర.
ఆశ్ిరయకరొంగ్ట

ముగుారు

నలుగురు

దరగ్వ
ే టర్ే

కటనీ

ఎకేకవటర్వరూ

కనబడలేదు. ఒకవేళ అదర నాసిక్ నుొంచి వస్ుతననదేమోనని స్ొందేహొం కలిగ్చ
కొండకారును అడిగ్టను. నాశిక్ వళుతుననదనే చపటపడు. వొంటనే ఎకేకశటొం.
బస్ుా ముొందు భాగొంలల సౌకరయవొంతమెన
ై సీటల ట కూడా లభొంచాయి. ఆరు
గొంటలకు బస్ుా బయలుదేర్చొందర.
మారా మధ్యొంలల 'స్ొంగమనేర్' అనే పటా ణొంలల కటఫీ తారగ్టము. తిర్చగ్చ
బయలు దేర్టక నాశిక్ కు చొందరన ఒక యువ అడక ాకేటట పర్చచయమయాయడు.
పరస్పరొం ఆస్కతత ఉనన నాయయ స్ొంబొంధ్ విష్యాలు, ర్టజకీయాలపెై అతనితయ
కబురల లల పడాును. ర్టతిర పదర గొంటలకు నాశిక్ లలని క తత బస్ుా సటాొండులల
దరగ్టము. సటథనికుడు కనుక ఆ అడక ాకేటట మితురని స్ూచన మయరకు
బస్ుాసటాొండు భవన స్ముదాయొంలలనే ఉనన ‘స్హాయదర’ర హో టలులల రూము
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తీస్ుకునానము. ఆ హో టలు కతీొందనే బస్ుా సటాొండు పటరొంగణొంలల ఒక
ర్సటార్ొంటట ఉననదర. హో టలు కురీవటనిచేత పర్టటాలు రూముకు తపిపొంచుకుని
భుజిొంచి హాయిగ్ట విశ్ీమిొంచాము.
సహాోదిర శ్రరేి విమలే వసింతిం గోదవవరీ తీర ప్వితర దేశే
యదు రశనవత్వాతక మాశునవశిం ప్రయాతి తిం తరుింబక మీశ మీడే.

తరయొంబకొం

ర్టజధాని ముొంబై తరువటత మహార్టష్ా ల
ర ల ఎననదగ్చన పెదద నగర్టలలల
నాశిక్ పరధానమెన
ై దర. జిలాల కేొందరొం. అనేక పర్చశ్ీమలు, కొంటోనమొంటట, కేొందర
పరభుత సెకూయర్చటీ (దసటతవేజు సటాొంపు పేపరుల ముదరొంర చే) ముదరణాలయొం
మొదలెైన పరముఖ స్ొంస్థ లనేకొం ఉనానయి. ఇకకడినుొంచి తరయొంబకొం ముపెైై
కతలలమీటరుల. గొంట పరయాణొం. మయము బస్చేసన
ి హో టలు ఉనన బస్ుా
సటాొండుకు మర్ో వప
ై ున ఉనన పటత బస్ుా సటాొండు నుొంచి

బస్ుాలు

బయలుదేరుతాయి.
ఉదయొం తొమిమదర గొంటలకు తరయొంబకొం చేర్టము. క నిన కటరణాలవలల
ఈ జోయతిర్చలొంగొం అరుగుదలకు గుర్చఅవుతుననదట. అొందువలన భకుతలు
స్ాయొంగ్ట తాకత అభషేకతొంచటాలు నిషేధరొంపబడాుయి. వటరణాసి, బైదయనాద్
వొంటి చోటల లఘ్ునాయస్ొం మొదలెైనవి దేవటలయ పటరొంగణొంలల మర్ో చోట
చేయిొంచినా అబిషేకొం మాతరొం లిొంగ్టనికత స్ాయొంగ్ట భకుతల చేతనే చేయిసటతరు.
ఇకకడ ఆ అవకటశ్ొం కూడా లేదు. ఈ కటరణొంచేత అభషేకొం ఆలలచన
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విరమిొంచుకునానొం. సో మనాద్, ర్టమయశ్ారొం తపప కేదారొంతయ స్హా మిగతా
ఓొంకటర్ేశ్ార్, ఉజు యిని, నాగ్ేశ్ార్, భీమాశ్ొంకరొం, శ్రీశల
ై ొం, ఘ్ురషేమశ్ార్ (ఈ
యాతరలలనే ర్ొండు ర్ోజుల తరువటత చూసటతము) మొదలెన
ై ఏ జోయతిర్చలొంగక్షేతొంర
లలనూ అభషేకొం పెై ఇటటవొంటి నిషేధ్ొం లేదు.
ఈశ్ారునికత పియ
ర మెన
ై సో మవటరొం కటవటొంతయ రదీద ఎకుకవగ్టనే
ఉననదర.

పొంచాక్షర్ీ

మొంతరొం

జపిస్త ూ

లెైనులల

నిలబడాుొం.

తర్టాత

గర్టభలయొంలలకత పరవశ్
ే ొం లభొంచిొందర. అకకడనునన మహిళా సేవట సిబబొందర
ఔదారయొంతయ మర్చ క నిన క్షణాలు అదనొంగ్ట నిలబడి స్ొంతృపిత కరమెన
ై దరవనొం
చేస్ుకునానము. ఒకక పటనుమటా ొం తపప అస్లు లిొంగొం కనబడదు. అొంతగ్ట
కృశిొంచి పో యిొందననమాట. బయటకు వచిి పటరొంగణొంలల మర్చ క ొంతసేపు
గడిపి పననొండుననరకలాల నాశిక్ తిర్చగ్చ వచాిము.
భోజనొం చేసి క దరద సేపు విశ్ీమిొంచి నాలుగుననరకు రూము ఖాళీ చేసి
ఆటో మాటాలడుకుని నాశిక్ ర్ోడుు సేాష్ను చేర్టము. ముొంబై ఔరొంగ్టబాదు
జనశ్తాబిద ఎక్ా పెస్
ర నలభై ఐదు నిముషటలు ఆలస్యొంగ్ట వచిినా గమయొం
మాతరొం ఇరవై నిముషటల ఆలస్యొంతయ తొమిమదరొంటికత చేర్చొందర. జయలక్షిమని
సేాష్నులల ఒక వటరగ్ట కూర్ోిబటిా హో టలు వదకటానికత బయలుదేర్టను.
సేాష్ను మెయిన్ గ్ేటట పరకకన ‘తిరుపతి’, ‘పీరతొం’ అని ర్ొండు హో టళుీనానయి.
ముొందుగ్ట పీరతొం హో టలు పరతినిధర దార్చ కటచి, గదర చూపటడు. గదర గ్టలి
వలుతురుతయ పర్చశుభరొంగ్టనే ఉననదర, కటకప తే ర్ొండవ అొంతస్ుతలల ఉననదర.
లిఫ్ుా సౌకరయొం లేదు. జయలక్షిమకత అసౌకరయొంగ్ట ఉొంటటొందేమోనని నేను
తటపటాయిొంచటొం గమనిొంచాడు కటబో లు, మొదటి అొంతస్ుతలల మర్ొక గదర
చూపి, పరకక హో టలు (తిరుపతి) లల కూడా ఇదే పర్చసథ తి
ి అని చపుతూ
కతర్టయిలల వొంద రూపటయలు ర్టయితీ ఇవాజూపటడు. దాని గుర్చొంచి
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కటకపో యినా కటలాతీతమవుతుననొందువలల

స్ర్ేనని ఒపుపకుని, ర్ొండు

ర్ోజులకూ మొతత ొం కతర్టయి చలిల ొంచి, వటర్చ ర్చకటరుు కోస్ొం నా గుర్చతొంపు కటరుునిచిి
తిర్చగ్చ సేాష్నుకు వళిల జయలక్షిమనీ, లగ్ేజీని తీస్ుకువచిి గదరలల చేర్చపో యాను.

అజ్ింత్వ ప్రయాణిం
పదక ొండవ తేదీ ర్టతిర గొం.10.45 ని. లకు అజొంతా ఎక్ా పెరస్ులల
సికతొందర్టబాదు బయలుదేరవలసిన స్మయానికత స్ర్చగ్ా ట ర్ొండు పూర్చత ర్ోజుల
స్మయొం ఉొందర. మర్ో జోయతిర్చలొంగ క్షేతొంర ఘ్ురషేమశ్ార్

దరవనొం, యాతర పరధాన

లక్షయొం. అదర ఎలాగూ చూసటతొం. ఔరొంగ్టబాదు స్మీపొంలల పరపొంచ పరఖాయతి
చొందరన అజొంతా, ఎలలలర్ట గుహలు ఉనానయి. ఇకకడి వరకూ వచాిొం
కనుకనూ, వీటికోస్ొం పరతేయకొంగ్ట ఎలాగూ వచేిదర లేదు కనుకనూ, వీటి
పరయటన కూడా ఉచితమనిపిొంచిొందర. పెైగ్ట స్మయొం కూడా చాలినొంత
ఉననదర.
హో టలు ర్చసప
ె ే నులల స్ొంపరదరొంచగ్ట చూడదగ్చన పరదశ
ే టల జాబితా, అవి
పరయటిొంచవలసిన కీమొం వివర్చొంచాడు. ఘ్ురషేమశ్ార్ దేవటలయమూ, ఎలలలర్ట
గుహలూ ఔరొంగ్టబాదు పటా ణానికత వటయువయ దరశ్గ్ట ముపెైై కతలలమీటరల
దూరొంలల పరకక పరకకనే ఉొండగ్ట, అజొంతా గుహలు ఈశటనయొంగ్ట నూటపదర
కతలలమీటరల దూరొంలల నునానయి. అొందుచేత ఘ్ురషేమశ్ార్ తయ పటటట ఎలలలర్టను
స్ొందర్చవొంచ వలసి ఉొంటటొందర. అయితే, ఆ మరునాడు (మొంగళవటరొం)
ఎలలలర్టకు వటర్టొంతపు శలవు కనుక పర్టయటకులను అనుమతిొంచరు.
పరయామానయొంగ్ట ఆ ర్ోజు అజొంతాకు (దీనిని సో మవటరొం శలవు)
కేటాయిొంచాము.
భారత పర్టయటక అభవృదరధ స్ొంస్థ (Indian Tourism Development
Corporation) వటర్చ వటహనొంలల అజొంతాకు మనిషికత నాలుగు వొందలు. అదే
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బస్ుాలల ఎలలలర్టకు 270 రూపటయలు . మన వరకే పరతేయకొంగ్ట వటహనొం
మాటాలడుకుొంటే అజొంతాకు పదరహేను వొందలు ఎలలలర్ట ఘ్ురషేమశ్ారులకు
వయియ రూపటయలు అని తలియజేశటడు. జయలక్షిమని స్ొంపరదరొంచగ్ట,
నలుగుర్చతయ పటటట అజొంతాకు బస్ుాలలనూ, ఆ మరునాడు ఘ్ురషేమశ్ారు
యాతర

మన

వయకతతగతొం,

పెగ్
ై ట

అభషేకొం

అవీ

ఉొంటాయి

కనుక

స్మయపటలనలల అవస్రమెన
ై సేాఛి దృషటాయ టాకీాలలనూ వళదామని
స్ముచితమెన
ై స్ూచన చేసొంి దర. అలాగ్ే అజొంతా కోస్ొం

ఇదద ర్చకీ కలిపి

ఎనిమిదర వొందలు హో టలు కౌొంటరులల చలిల ొంచాను.
పదవ
ఏడుననరకు

తేదీ
మయమునన

స్మీపొంలలనునన

మహార్టష్ా ర

ఉదయొం
హో టలు
పరదశ్
ే

పర్టయటక అభవృదరధ స్ొంస్థ (Maharashtra
State
Tourism
Corporation) వటర్చ

Development
కటర్టయలయానికత

వళాీము. వటర్చ ర్సటార్ొంటటలల అలాపహారొం చేసి బసేాకటకము. నిర్ీీత
స్మయానికత బస్ుా బయలుదేర్చ పటా ణొంలల వివిధ్ పటరొంతాలలల బస్ చేసి ఉనన
పర్టయటకులను ఎకతకొంచుకుొంటూ అరగొంటలల పటా ణ శివటరుల దాటిొందర. ముపెైై
సీటల ట గల బస్ుాలల ఇరవై మొందర వరకూ విదేశ్రయులే ఉనానరు. మిగ్చలిన
వటర్చలల మాతయ పటటట హైదర్టబాదు నుొంచి వచిిన మర్ో తలుగు కుటటొంబొం
ఉననదర. అజొంతా వళళీ ఈ ర్టష్ా ర రహదార్చలల మహార్టష్ా ర ఉతత ర పటరొంత చివర్చ
జిలాల జలగ్టొం ఉననదర. అజొంతాకు అరవై కతలలమీటరుల. అకకడికత మధ్యపరదశ్
ే
ర్టష్ా ర స్ర్చహదుద నలభై కతలలమీటరుల. ఇదర ర్ైలేా జొంక్షను కూడా. ఉతత ర్టదర
ర్టషటారలనుొండి అజొంతా ఎలలలర్టలకు వచేివటరు ఈ జలగ్టొం మీదుగ్ట వసటతరు.
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పదక ొండు గొంటలకు ‘అజిొంత’ అనే గ్టీమానికత చేర్టము. ఇకకడకు,
క ొండలపెై ఉనన అజొంతా గుహలు మర్ో అయిదు కతలలమీటరుల. క ొండపెన
ై
వటహనాలకు చాలినొంత విశ్ీమస్థ లొం లేదు. అొందుకని అనిన వటహనాలూ
ఇకకడ ఆగ్చపో తాయి. పెైకత వళీటానికత మహార్టష్ా ర పర్టయటక స్ొంస్థ వటర్చ
బస్ుాలు నిరొంతరమూ పెైకీ కతీొందకూ టిప
ర ుపలు క డుతూ విడతలవటర్ీగ్ట
పర్టయటకులను అటూ ఇటూ చేరవేస్త ుొంటాయి. దీనికత అదనొంగ్ట ర్టనూపో నూ
మనిషికత యాభై రూపటయలు. దీనికోస్ొం క దరదసప
ే ు లెైనులల నిలబడి ఆ
బస్ుాలల పెైకత వళాీము. మాతయ వచిిన గ్ైడు పేరు శ్రీ పూజార్చ. విదాయధరకుడు.
మహార్టష్ా ర పరభుతా శిలపకళా శటస్త ై కళాశటల (Government College of
Archeology & Engineering)లల ఉపనాయస్కునిగ్ట సేవలొందరొంచి పదవీ
విరమణ చేశటరట. ఆయన విష్య పర్చజా ానొం, విష్య విపులీకరణలల
పరజా ాపటటవటలను గుర్చతొంచిన కేొందర పరభుతా పర్టయటక అభవృదరధ స్ొంస్థ వటరు
పర్టయటకుల పరయోజనారధ ొం గ్ౌరవ వేతనమిచిి ఆయన సేవలను ఈ విధ్ొంగ్ట
స్దరానియోగొం చేస్త ునానరు.

ఏడు పదులు పెైబడిన

వయస్ులలనూ,

ఆర్ోగయొంగ్టనూ, చురుగ్టానూ ఉనానరు. దేశ్, భాష్లకు అతీతొంగ్ట ఏ వయస్ు
పర్టయటకులనయినా ఇటేా ఆకటటాకునే ఆకరేణ ఆయన స్ాొంతొం. ఆయన తన
బృొందానిన

స్మావేశ్పరచి

అజొంతా

పరయటన

పటరథమిక

స్మాచారొం,

నియమాలు, పర్టయటకుల బాధ్యతలు మొదలెైనవి వివర్చొంచి తాను అొందర్చకీ
పరవశ్
ే టికటట
ల తీస్ుకువసటతననీ, ఈ లలగ్ట అొందర్చని భదరతా తనిఖీ పరదేశ్ొం
వదద కు వళిల అకకడ తన కోస్ొం వేచి ఉొండమనీ చపటపడు. మయమొంతా తను
చపిపన పరదశ
ే టనికత చేర్చన క దరద సేపటికత మాతయ తిర్చగ్చ కలవగ్ట అొందరమూ
ఆయనను అనుస్ర్చొంచాము.
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అజ్ింత్వ గరర్ించి
మొతత ొం 30 గుహలలల బౌదధ మతానికత చొందరన కళాతమకమెన
ై
అస్ొంఖాయక శిలాపలు, బౌదధ జాతక కథల ఇతివృతత ొంగ్ట సిమెొంటట పూత ఆరక
మునుపు గ్ోడ మీద లేదా పెై కపుప మీదా నీటి రొంగులతయ చితిరొంచే పరకీయ
త
(Frescos) నుపయోగ్చొంచి శ్రీలొంకకు చొందరన ‘సిొంగ్చర్చయా’ శైలిలల చితిరొంచిన
అదుభతమెైన వరీ చితారలూ ఉనానయి.
సిపొంక్ అనే చర్చతర కటరుని పర్చశోధ్నల పరకటరొం, ఈ గుహల పర్చవరత న
ర్ొండు దశ్లలల జర్చగ్న
చ టట
ల తలుస్ుతననదర.
మొదటిదర కీీస్త ు పూరాొం ర్ొండవ శ్తాబాదనికత
చొందరనదర. ఈ దశ్లల బౌదధ
హీనయాన

శటఖను

మతొంలలని
పో ర తాహిొంచిన

శటతవటహన వొంశ్ ర్టజుల కటలొంలల 'వటఘోర'
నదరకత

ఇరువప
ై ులా

ఉనన

పరాత

సటనువులపెై 'చైతయ' 'గృహా'లను తొలిచారు.
వటటిలల ఇపుపడునన నొంబరు 9,10,12,15A
గుహలు పరధానమెన
ై వి. ఇవి కుడయ చితారల
(Murals) కు పటరతినిధ్యొం వహిొంచాయి. కీీస్త ు
శ్కొం 460-480 స్ొంవతార్టలకు చొందరన ర్ొండవ దశ్ 'వటకటటక' వొంశ్స్ుతడన
ై
'హర్చసన
ే ' చకీవర్చత కటలానికత చొందరనవి. ఈ దశ్లల బౌదధ ఆర్టమాలూ, విహార్టలూ
ఆలయాలకు పటరధానయత ఇవాబడిొందర. కీీస్త ు శ్కొం 480 స్ొంవతారొంలల హర్చసేన
ర్టజయ పతనొం తయటే వీటి నిర్టమణమూ నిలిచిపో యిొందర. అొందుచేతనే 25 నొంబరు
నుొంచి 30 వరకూ ఉనన గుహలు నేటక
ి ీ అస్ొంపూర్చతగ్ట కనబడతాయి.
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1819వ స్ొంవతారొం ఏపిరల్ 28వ తేదన
ీ అపపటి మదారస్ు పెస
ర ిడనీా
లల 28వ అశిాక దళాధరపతి జాన్ సిమత్ అనే అధరకటర్చ పులులను వేటాడుతూ
ఈ పటరొంతపు అడవులలల స్ొంచర్చస్త ుొండగ్ట కటకతాళీయొంగ్ట ఒక పరవశ్
ే దాారొం
తారస్పడిొందర.

ఏముొందో

చూదాదమని

లలనికత వళాీడు. కటనీ వటటిలల గబిబలాలూ,
గుడల గూబాలూ,

పక్షులూ

ఇతర

జొంతువులూ తపప మర్ేవీ కనబడలేదు.
కటనీ వీటికత అతీతొంగ్ట మర్ేదో ఖచిితొంగ్ట
ఉననదని మాతరొం కనుగ్ొనగలిగ్టడు. అదే
నేటి పదో నొంబరు గుహ. ఒక గ్ోడపెై తన
పేరూ,

తేదీ

గ్ీశటడు.

ఇదర

ఇపుపడు

అస్పష్ా ొంగ్ట కనబడుతుొందర. ఇదర జర్చగ్న
చ
క ొంత కటలానికత అపపటివరకూ వటటి మరుగున పడి ఉనన చార్చతిక
ర రహసటయలు
వలుగులలకత వచిి కీమొంగ్ట బాహయ పరపొంచ దృషిాకత ర్టవటొం పటరరొంభొంచిొందర.
1983 వ స్ొంవతారొంలల ఈ గుహలు పరపొంచ వటరస్తా స్ొంపదగ్ట
యునసో క ఆధీనొంలలకత వచాియి. అొంతకు మునుపు 1861 స్ొంవతారొం
నుొంచ ఈ స్ొంపదను పర్చరక్షిస్త ునన ‘భారతీయ పుర్టవస్ుత స్ర్ేాక్షణ’ స్ొంస్థ
(Archeological Survey of India) అతుయతత మొంగ్ట నిరాహిస్త ూ గత
స్ొంవతారొం

150

స్ొంవతార్టల

(Sesquicentennial)

వేడుకలను

జరుపుకుననదర. ఈ వివర్టలనీన శ్రీ పూజార్చగ్టరు వివర్చస్త ుొండగ్ట, ఒక కకక
గుహను ఆశ్ిరయచకతతులమెై తిలకతొంచాము.
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ఈ గుహలలల ఫో టోగీఫీ నిషేధ్ొం లేనపపటికీ కమెర్ట ఫ్టలష్ లెైటల ట గ్టనీ,
అధరక వలుగునిచేి ఇతర పర్చకర్టలుగ్టనీ వటడటానికత వీలులేదు. అవి
విరజిమయమ కటొంతికత, విడుదలచేసే ఉషోీ గీతకు చితారలు వరీవిహీనమవటానిన
గమనిొంచి ఈ నిషేధ్ొం విధరొంచారు. లలపల
విదుయదీదపటలు ఉొంటాయి కటనీ ఆ వలుగు
చాలా

మొందర

సటథయిలల

ఉొంటటొందర.

చితారలను, శిలాపలను మామూలు కొంటితయ
దర్చవొంచటొం వరకే ఉపయోగ పడుతుొందర.
ఆ

వలుగు

స్యితొం

లేని

చోటల

పూజార్చగ్టరు పరతేయకమెన
ై
LED టార్చి
వలుగులల చూపిొంచి ఆయా విష్యాలను వివర్చొంచారు. అొంత మొందర సటథయి
వలుగులల ఫో టో తీయాలొంటే కమెర్ట కటకటనిన విశటలొంగ్ట ఎకుకవ సేపు
తర్చచిఉొంచే (Extended Exposure) విధానొం అనుస్ర్చొంచాలి. దీనికత చాలా
స్మయొం అవస్రమవుతుొందర. పెగ్
ై ట కమెర్టను చేతితయ పటటాకుననపుపడు ఈ
విధానొం సటధ్యపడదు. దానిని పరతేయకొంగ్ట ఒక ముకటకలి సటాొండు (Tripod)
మీద అమరివలసి ఉొంటటొందర. ఇకకడ నియమాల పరకటరొం ఏ పర్టయటకుడన
ై ా
ఒక కకక గుహలల అతయధరకొంగ్ట అరగొంటకు మిొంచి గడపటానికత వీలులేదు.
అొంత

స్ాలప

స్మయొంలల ఈ పదధ తిలల ఫో టోలు తీయటొం ఎలాగూ

సటధ్యపడదు. అయినా ఈ కటరణొం చూపి ఎవరూ ఎకుకవ సేపు ఉొండకుొండా
పనిలల పనిగ్ట ఈ సటాొండులను కూడా నిషేధరొంచారు.
14వ గుహ వరకు వచేిటపపటికత స్మయొం ఒకటిననర యిొందర.
మిగతా గుహలను తిలకతొంచటొంలల తన పటతరకు పటరధానయత లేనొందున తాను
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విరమిొంచుకుని ఆస్కతత ఉననవటరు వటటిని దర్చవొంచి ర్ొండు గొంటలకలాల
పరవశ్
ే దాారొం వదద నునన ర్సటార్ొంటటకు ర్టవలసినదని చపిప వళిీపో యారు.
క ొందరు ఆయనతయ పటటే వనుదరర్గ్
చ చ పో గ్ట మయము మాతరొం మిగతా
గుహలు కూడా తిలకతొంచి ర్సటార్ొంటటకు చేర్టము. కతటకతట లాడుతూ ఉొందర.
పదరహేను నిముషటల వరకూ టేబులు లభొంచలేదు. కూరుినన తరువటత
కూడా ఆదేశిొంచిన భోజన పదార్టధలు
అొందజేయటొం

మర్చొంత

ఆలస్యొం

అయిొందర. బృొందొంలలని చాలా మొందర
స్భుయలు అపపటికే భోజనొం పూర్చత
చేస్ుకుని

ఒక

విడత

ష్టిల్

బస్ుాలల వళిీపో యారు. మయము
వనుకపడటొం, మా కోస్ొం మిగతావటరు అస్హనొంగ్ట వేచి ఉొండవలసిన
స్ునినతమెన
ై సిథతి క ొంత ఇబబొందర కలిగ్చొంచిొందర. ఆరు రు చేసన
ి
భోజనొం
అవస్రొంలేదని చబుదామా అని కూడా ఒక దశ్లల ఆలలచిొంచాను. మా సిథతిని
గమనిొంచిన పూజార్చగ్టరు ర్సటార్ొంటట వటర్చతయ చపిప, మయము స్తారమయ భోజనొం
ముగ్చొంచటానికత స్హకర్చొంచారు. ఈ ర్సటార్ొంటట మహార్టష్ా ర పర్టయటక అభవృదరధ
స్ొంస్థ వటర్చ నిరాహణలల ఉననదర. ఆ చుటటాపరకకల ఇతర పెవ
ై ేటట ర్సటార్ొంటట
లేవీ లేవు. ఉొండటానికత అనుమతి కూడా ఇవారు కటబో లు. అొందుచేత
పదార్టధల ధ్రలు ఆకటశ్ొంలల ఉనానయి. మా భోజనొం మూడు వొందల ముపెైై
రూపటయలయిొందర. అదే భోజనొం ఔరొంగ్టబాదులల నూట యాభైకత మిొంచదు.
మొతాతనికత మర్ొక ష్టిల్ టిప
ర ుపలల బృొందానిన చేరుక ని బసేాకటకము.
సటయొంతరొం ఆరు గొంటలకు హో టలు చేరుకునానము. ఆ ర్ోజు అనుభూతులు
జాాపకటల ప రలలల మరుగున పడకుొండా, కొంపూయటరులల నిక్షిపతొం చేస్ుకుని,
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యధాపరకటరొం ‘తిరుపతి’ ర్సటార్ొంటటలల భోజనొం చేసి జీవితొంలల ముఖయమెైన
మర్ొక ర్ోజుకు వీడో కలు పలికటము.
పదక ొండవ తేద.ీ ఈ ర్ోజు పరయటనకు స్ొంబొంధరొంచి ఈ పర్టయటక స్ొంస్థ
వటర్చ బస్ుా ముొందు ఎలలలర్ట వళిల అకకడ నుొండి ఘ్ురషేమశ్ార్ వళుతుొందట.
దీనివలల మా యాతార

పటరధామాయనికత భొంగొం కలుగుతుననదర. మా మొదటి

పటరధానయొం ఘ్ురషేమశ్ార్ కదా! అదర పూరత యిన పిదపనే మర్ే పరయటనయినా.
పర్టయటక స్ొంస్థ వటర్చ పటయకేజీలల 200 మీటరుల

ఎతు
త నన క ొండమీద నునన

దయలతాబాదు కోట కూడా ఉననదర. ఇరుకుగ్టనుొండే పదేహన
ే ు వొందల మెటల ట
ఎకటకలట. అదర ఎలాగూ మావలల కటదు. ఇదర కటక మర్ేమెైనా దర్చవొంచ
వలసినవి

ఉొంటే అవి స్మయానుకూలొంగ్ట మా అొంతట మయము వళిల

ర్టగలిగ్చనవి. ఈ కటరణాల దృషటాయ పర్టయటక స్ొంస్థ వటర్చ బస్ుాలల కటకుొండా
టాకీాలల వళిల ర్టవటానికత నిరీ యిొంచుకునానొం. కటకప తే మర్ో అయిదు
వొందలు అదనొంగ్ట ఖరివుతాయి. కటనీ

దానివలల చేకూర్ే పరయోజనొంతయ

పో లిసేత ఈ ఖరుి విస్మర్చొంచదగ్చనదే. కనుక గత ర్టతేర హో టలు ర్చసప
ె ే నులల
డబుబ చలిల ొంచి వటహనొం ఏర్టపటట చేయ వలసినదరగ్ట కోర్టను.

ఘ్రుష్మేశార్
ఉదయొం ఎనిమిదరొంటికత టాకీా వచిిొందని స్ొందేశ్ొం వచిిొందర. అొంతకు ముొందే
మయము సిదధమ,ెై ఆ స్మయానికత 'తిరుపతి' ర్సటార్ొంటటలల అలాపహారొం
చేస్త ునానము.

అదర

పూరత యిన వొంటనే

బయలుదేర్చ

తొమిమదరొంటికలాల

ఘ్ురషేమశ్ార్ చేర్టము. మయము దర్చవొంచిన జోయతిర్చలొంగక్షేతారలనినటిలలకీ (ఇదే
చివర్చదర కూడా) అతి చినన దేవటలయొం. చాలా స్ుొందరొంగ్ట ఉననదర. పటరొంగణొం
పరవశ్
ే దాార్టనికత వళళీ పరదేశ్ొంలల మముమలను దరగబటిా డవ
ై రు పటర్చకొంగుకు
వళాీడు.
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ఐళాపుర్ే రమయ విశటలకేసిమన్ స్ములల స్ొంతొం చ జగదార్ేఖయొం
వొందే మహో దర తర స్ాభావొం ఘ్రషీ శ్
ే ార్టఖయొం శ్రణొం పరపదేయ

ఆలయొంలల పూజాదర వివర్టలు, విధానాలు, రుస్ుముల వివర్టలు
తలుస్ుకుని, పొంచామృత అభషేకొం చేదద ామని నిశ్ియిొంచుకునానము. 551
రూపటయలు చలిల ొంచి టికటటా తీస్ుకుని, పూజా సటమగ్చీ క నుగ్ోలు చేసి
గర్టభలయొంలలనికత పరవశి
ే ొంచాము. ఇరువుర్చనీ పీటలపెై కూరుిొండబటిా మాచే
స్ాయొంగ్ట నమక చమకటదులతయ అభషేకొం చేయిొంచారు. అనొంతరొం పటరాతీ
అమమవటర్చనీ
ముగ్చొంచాము.

పూజిొంచి,
ఆలయ

మొంతరపుష్ప
మొండపొంలల

స్మరపణతయ
పరసటదొం

ఆ

కటరయకీమొం

సీాకర్చొంచి

పూజారుల

ఆసీస్ుాలొందుకునానము. దుస్ుతలు మారుికుని మర్ో పదరనిముషటలు ఆ
పటరొంగణొంలల గడిపి బయటకు వచాిము. అకకడ నుొండి అయిదు కతలలమీటరల
దూరొంలలనే ఎలలలర్ట గుహలునానయి.
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ఎలోలరా
దకకను

పీఠభూమిలలని స్హాయదరర

పరాతాలను
శిలాపలే

తొలచటొం

కటకుొండా

దాార్ట

బరహామొండమెన
ై

ఆలయాలను స్యితొం రూప ొందరొంచిన
పరపొంచ

పరఖాయతి

మొతత ొం

చొందరన

ముపెైై

పరదశ్
ే ొం.
నాలుగు

గుహలునానయి. ఇవనీన క ొండ అగీ
భాగ్టన

మూడు

అొంచలుగ్ట

ఉొంటాయట. ఎకక వలసిన మెటల ట
కూడా ఎకుకవే. మా శ్కతత మీద మాకు
నమమకొం

లేక

సటహసిొంచ

లేక

పో యాము.
పరతాయమానయొంగ్ట క ొండ దరగువన ఉనన పదహారవ నొంబరు గుహ
కైలాస్

ఆలయానికత

పర్చమితమయాయొం.

ఇదర

కూడా

అదుభతమెైనదే.

విశటలమెన
ై మొండపటలలల వివిధ్ మూరుతల భార్ీ విగీహాలు, లిొంగొంతయ స్హా పెదద
గర్టభలయొంతయ శివటలయొం, ఆ గర్టభలయొం ముొందు ఒక హాలు, దాని
ముొందు పరవేశ్ మొండపొం, శిఖర్టయమెన
ై గ్ోపుర్టలూ, స్ముదాయొంలల
ఇరువైపులా 70 అడుగుల ఎతన
తత ర్ొండు స్ూ
త పటలూ, ఇక దేవటలయానిన తమ
వీపుల మీద మోస్ుతననటట
ల గ్ట ఆలయానికత మూడు వప
ై ులా ఏనుగులు,
యుదధ ొంతయ స్హా ర్టమాయణ ఇతివృతత ొంగ్ట ఆలయ గ్ోడల మీద శిలాపలూ,
అనీన క ొండను తొలిచి రూప ొందరొంచినవే. ఆ పటరొంగణొంలలని అణువణువూ
మనలను ఎొంత

స్ొంభరమాశ్ిర్టయలలల ముొంచతు
త తాయొంటే వటటినుొంచి
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తేరుకోవటానికత క నిన ర్ోజులు పడుతుొందర. ఎొంత సేపునాన మదరలల ఏ మూలల
ఇొంకట చూడవలసినదర మర్ేదేమన
ెై ా ఉొండిపో యిొందేమోననన శ్ొంక అకకడ
నుొంచి ఒక పటాాన కదలనీయదు. అకకడికీ అకకడునన ర్ొండు గొంటల పటటట
వీడియో, సిాల్ కమెర్టలు ర్ొండూ నిర్చార్టమొంగ్ట పని చేస్త ూనే ఉనానయి.
బయటకు వచిి ఔరొంగ్టబాదు తిర్చగ్వ
చ స్ూ
త దయలతాబాదు కోటను
బయటి నుొంచే తిలకతొంచాము. అకకడ నుొంచి 'భదర మారుతి' ఆొంజనేయ
సటామి ఆలయానికత వళాీము. ఆొంజనేయ సటామి శ్యనిొంచిన భొంగ్చమలల
నుొండే అరుదైన ఆలయాలలల ఇదర ఒకటి. అలహాబాదు తిరవణ
ే ీ స్ొంగమొం
స్మీపొంలల కూడా ఆొంజనేయసటామిని ఇదే భొంగ్చమలల చూసటతము.
అకకడినుొంచి ‘బీబీకట మకటబర్ట’ అనే కటా డొం ఉనన పరదశ
ే టనికతవళాలొం.
కీీస్త ుశ్కొం పదరహన
ే వ శ్తాబద ొంలల మొఘ్లు వొంశ్ యువర్టజన
ై ‘ఆజొంషట’ తన
తలిల , ఔరొంగజీబు మొదటి భారయ అయిన ‘రబియా దుర్టనీ’ సటమరకటరధ ొం
నిర్చమొంచిన కటా డొం. ఇదర సటక్షాతూ పరపొంచ పరసద
ి ధ తాజమహలును పో లి
ఉొండటొం విశేష్ొం. తాజమహలును దర్చవొంచిన వటరు గ్టనీ, దర్చవొంచబో యిే వటరు
గ్టనీ ఇదర తపపకుొండా దర్చవొంచాలి. ఎొందుకొంటే, అస్లు తాజమహలు ఏమిటో,
తాజమహలే ఎొందుకో ఇదర చూసేత నే అరధ మవుతుొందర. ఈ ఒకక లక్షణమయ ఈ
కటా డొం పర్టయటకుల ఆదరణ నోచుకోకపో వటానికత పరధాన కటరణొం. అకకడ
నుొంచి గ్ోధ్ుమలు, బియయొం మొదలెైనవి పిొండిగ్ట విస్రటానికత నీటి శ్కతతతయ తిర్చగ్చ
'పొంచకీక' అనే విచితరమెైన ఒక భార్ీ తిరగలి అదర పని చేసే తీరూ తిలకతొంచటొంతయ
ఔరొంగ్టబాదులల మా పరయటన ముగ్చొంచాొం.
మధాయహనొం ర్ొండు గొంటలకు హో టలు గదరకత చేరుక ని, వటహనానిన
విడుదల చేసటొం. భోజనొం చేసి ర్టతిర తొమిమదరననరకు గదర ఖాళీ చేసి
అలాపహారొం చేస,ి పదర గొంటలకు సేాష్నుకు చేరుకునానము. గొం.10.40 ని.లకు
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ర్టవలసిన 17063 నొంబరు మనామడ్ సికతొందర్టబాదు అజొంతా ఎక్ా పెస్
ర
యధాపరకటరొం ర్ొండు గొంటలు ఆలస్యొంగ్ట పననొండుననరకు వచిిొందర. ఆ
ఆలస్యొం స్ాలపొంగ్ట పూడుికుని మరునాడు తొమిమదర గొంటలకు చేరవలసినదర
పదరననరకు
చేరుకునానొం.

సికతొందర్టబాదు చేరిగ్ట పననొండు గొంటలకు నిజగృహానికత
దాాదశ్

జోయతిర్చలొంగ్టలను

దర్చవొంచాలనే

జీవిత

కటలపు

స్ాపటననిన సటకటరొం చేసి స్ొంతృపిత మిగ్చలిిన ఈ యాతర ఆ విధ్ొంగ్ట మకర
స్ొంకటీొంతికత ర్ొండు ర్ోజుల ముొందు స్ొంపననమయిొందర.

ఉప్సింహారిం
హిొందూ సటొంపరదాయొంలల పితృ దేవతలకు పిొండ పరదాన విధ్ులకు
స్ొంబొంధరొంచి పుర్టణాలలల పేర్ొకనబడిన పుణయ పరదశ
ే టలు ముఖయొంగ్ట మూడు.
అవి శిర్ోగయ, నాభగయ, పటదగయ. వీటిలల మొదటిదర బీహారు ర్టష్ా ొంర లలని
గయ కటగ్ట, ర్ొండవదర ఓడిశట ర్టష్ా ొంర లలని జాజిపూర్, మూడవదర ఆొంధ్రపద
ర ేశ్
తూరుప గ్ోదావర్చ జిలాలలలని పిఠటపురొం. ఈ కటరయకీమాలు నిరాహిొంపవలసిన
మర్ో పరసద
ి ధ క్షేతొంర , బదర్ీలలని బరహమకపటలొం వదద 2010 స్ొంవతారొంలల
నిరాహిొంచి ఉనానను. దాాదశ్ జోయతిర్చలొంగ క్షేతర యాతరలల భాగొంగ్ట
స్ొంవతారొం

మార్చి

నలలల వటరణాసి

నుొండి ఝారఖొండులలని

2011వ
వైదయనాద్

వళుతూ మధ్యలల గయలల ఒక ర్ోజు ఆగ్చ అకకడ ఈ కటరయకీమొం
నిరాహిొంచాము. అకకడ నుొండి కోలకతా మీదుగ్ట పూర్ీ పరయాణొంలల ఈ
జాజిపూరును చివర్చ క్షణొంలల హడావుడిగ్ట కటరయకీమొంలల కుకతకనొందువలల
కటర్టయచరణలల అదర సటధ్యపడలేదు. అపపటినుొంచ ఈ జాజిపూరు యాతర
ఊర్చస్త ూనే ఉొందర. అపుడపుడు మా బావమర్చదర శ్రీ అతుయతర్టవుగ్టరు జా పిత
చేస్త ూనే

ఉనాన,

అనినసటధారణ కుటటొంబాలలల

వలెనే

మా

ఇరువుర్చ

కుటటొంబాలలల కూడా వరుస్గ్ట చోటటచేస్ుకునన క నిన కటర్టయలవలల పరణాళికట
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రచనకే స్మయొం దక ర్క
చ తొందర కటదు. స్రయిన స్మయొం కోస్ొం అలా కటచుకుని
ఉొండగ్ట 2012వ స్ొంవతారొం మార్చి మొదటి వటరొం కటస్త అనుకూలొంగ్ట
తయచిొందర. ఆ నల దాటితే మళీీ వేస్వి కటలొం వస్ుతొందర. ర్ైళూీ, బస్ుాలూ,
యాతార స్థ లాలూ, హో టళూీ అనీన కతీకతకర్చసి పో తాయి. అొందుచేత ఆ వటర్టనిన
అొందరపుచుికుని వొంటనే కటరయకీమొం రూప ొందరొంచి తదనుగుణొంగ్ట ర్ైలు
టికటట
ల కూడా క నేశటను.
భువనేశ్ారు

కోలకతా

జాతీయ

రహదార్చపెై స్ుమారు

100

కతలలమీటరుల దాటిన తరువటత ‘పనిమోళి’ అనే కూడలి వదద జాతీయ రహదార్చ
నుొంచి కుడివప
ై ునకు తొలగ్చ అకకడనుొండి స్ుమారు 40 కతలలమీటరుల వళితే
అకకడ ఈ జాజిపూరు ఉననదర. 'జాజిపూరు కతరొంజా ర్ోడుు' (Jajpur K.Road)
పేరుతొ ర్ైలేా సేాష్ను ఉననదర. యాతిరకులను ఇదే క ొంత అయోమయానికత
గుర్చ చేస్త ుొందర.

అస్లు జాజిపూర్ చాలా చినన పటా ణొం. బస్కు కటనీ,

భోజనాలకు కటనీ వస్తులు పెదదగ్ట ఉొండవు ఈ 'జాజిపూరు కతరొంజా ర్ోడుు'
భువనేశ్ార్ హయర్ట ర్ైలు మారా ొంలల భువనేశ్ారుకు 100 కతలలమీటరుల. ఈ
సేాష్నులల ఇరు మార్టాలలలనూ స్ూపర్ ఫటస్ుా ర్ళ
ై ుీ తపప మిగతా అనిన ఎక్ా
పెరస్ ర్ైళూీ ఆగుతాయి.. జిలాల కేొందరొం. ఒక మోస్త రు పటా ణొం. బస్ చేయటానికత
హో టళుీ ఉొంటాయి. ఇకకడకు మనొం వళీవలసిన అస్లు జాజిపూర్ 50
కతలలమీటరుల. పరజా రవటణా సౌకరయొం అొంతొంతమాతరమ.య పెవ
ై ేటట వటహనాల
వటరు ఇష్ా ొం వచిినటట
ల అడుగుతారు. ఒక నిరుదష్ా మెైన ర్ేటట గ్టనీ ఆమోద
యోగయమెన
ై

విధానొంగ్టనీ పటటిొంచరు. అొందుచేత

భువనేశ్ారు మీదుగ్ట వచేివటరు
మాటాలడుకునన వటహనొంలల

ఆొంధ్రపద
ర శ్
ే
నుొంచి

ఒక ఉదయొం భువనేశ్ారులల దరగ్చ ముొందే

(ఈ వటహనాలు స్మకూర్ేి టూర్చస్ా ు స్ొంస్థ ల
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వటర్చ

వివర్టలు

ఇొంటర్నటటలల

లభసటతయి) నేరుగ్ట

జాజిపూరుకు

వళిల

కటరయకీమాలు ముగ్చొంచుకుని సటయొంతారనికత తిర్చగ్చ భువనేశ్ారు చేరుకోవచుి.
2012 లీపు స్ొంవతారొం ఫిబవ
ర ర్చ 29వ తేదన
ీ మయమిరువరొం ఉదయొం
పదర గొంటలకు హైదర్టబాదులల 18645 నొంబరు ఈస్ుా కోస్ా ఎక్ా పెరస్ లల
బయలుదేర్టము. అదే సటయొంతరొం గొం.4.50ని.లకు మా బావమర్చదర గ్టరు
ఆయన శ్రీమతి స్తయపరస్ూన విజయవటడలల మాతయ కలిశటరు. మరునాడు
మార్చి ఒకటవ తేదన
ీ ఉదయొం గొం.7.20 ని.లకు భువనేశ్ారులల దరగ్టము.
ముొందే చేస్ుకునన ఏర్టపటట మయరకు సేాష్నువదద సిదధొంగ్ట ఉనన వటహనొంలల
బయలుదేర్టము.

నేరుగ్ట జాజిపూర్ ర్ోడుు సేాష్ను (కతరొంజా) కత వళాీము.

అపపటికే స్మయొం పదక ొండు గొంటలయిొందర.

ర్టతిర బస్ అకకడ చేసే

ఆలలచనతయ హో టలులల గదులు తీస్ుకునానము. సటమాను అకకడ దరొంపేసి
మళీీ వటహనొం ఎకతక బయలుదేరగ్ట మయము వళిీనొంత
తిర్చగ్చ వటహనొం భువనేశ్ార్ కోలకతా

దూరొం అదే ర్ోడుుపెై

జాతీయ రహదార్చవప
ై ు వళీటొం

గమనిొంచి ఎకకడికత వళుతునానొం? అని అడిగ్టను. జాజిపూర్ అనానడు
డవ
ై రు. అదేమిటి జాజిపూర్ కతరొంజా పరకకనే కదా ఉననదర అనానను
అమాయకొంగ్ట. ‘ఎవరు చపటపరు? ఇకకడికత ఇొంకట నలభై కతలలమీటరుల ఉొందర’
అనానడు. అపపటికత స్మయొం పననొండయిొందర. అదేమిటయాయ! మరయితే
నేరుగ్ట అకకడికే వళళీ వటళీొం కదా, ర్టనూ పో నూ ముఫెై కతలలమీటరుల,
గొంటననర స్మయొం కలిసి వచేివి కదా అనానను. మీరు చపపలేదు కదా అని
నిొంద తిర్చగ్చ నాపెన
ై ే వేసేశటడు. అదీ యదారధమయ కదా. మర్చ నిొంద

ఎలా

అవుతుొందర! భర్చొంచక చేసేదమ
ే ుొందర! అయితే మయము వళీవలసిన జాజిపూర్,
జాజిపూర్ ర్ోడుు (కతరొంజా) పటా ణానికత ఏ నాలుగ్ద
ై ు కతలలమీటర్ోల ఉొంటటొందనీ
అకకడకు కతరొంజా మీదుగ్టనే వళీవలసి ఉొంటటొందర కటబో లని భావనలల
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ఉనానము. ఇలా భావిొంచటానికత కూడా కటరణొం లేకపో లేదు. ఈ పరదేశటనికత
స్ొంబొంధరొంచిన ఏ వబ్ సెట
ై ల ో కూడా కతరొంజా గుర్చొంచి, జాజిపూరుకు
స్ొంబొంధరొంచిన స్మాచారమయ తపప ఈ

ర్ొండిొంటికీ మధ్య దూర్టనికత గ్టనీ,

రూటటకు గ్టనీ స్ొంబొంధరొంచిన స్మాచారొం స్పష్ా ొంగ్ట లేదు. మయము జాజిపూర్
వళీవలసి వలసి ఉననదని తలిసినపపటికీ (వటహనొం మాటాలడుకుననదర
అకకడికే కనుక) మా వటహనొం డవ
ై రు కటనీ, అదర బుక్ చేస్ుకోవటానికత నేను
ఇొంటర్నటటలలనూ, ఆ తరువటత ఫో నులలనూ స్ొంపరదరొంచిన టారవల్ స్ొంస్థ
యజమాని కటనీ, మయము జాజిపూర్ ర్ోడుు (కతరొంజా) కు ఎొందుకు వళాీలని
అనుకుొంటటనానమో అడగనూ లేదు, చపటపలని నాకు తయచనూ లేదు.
అదే అస్హనొంతయ మర్ో గొంట పరయాణిొంచి జాజిపూరులలని వైతరణీ
నదీతీర్టన

ఉనన

గ్చర్జ
చ ాదేవి

ఆలయానికత

చేరుకునానము.

అకకడి

పూజారులకు మయము వచిిన కటరయొం వివర్చొంచగ్ట, అొందుకు స్ొంబొంధరొంచిన
పుర్ోహితులకు

ఫో నుచేసి

రపిపొంచారు.

వటర్చతయ

మా

ఇదద ర్చకీ

కలిపి

కటరయకీమానికత గ్టను ఏడు వొందలు రుస్ుము మాటాలడుకునానము.
ముొందుగ్ట

వైతర్చణి

నదరలల

దొంపతులకు

పుణయసటననొం
తరువటత

స్ొంకలప
చేయిొంచారు.

దేవటలయ

పూరాక
ఆ

మొండపొంలల

అస్లు కీతువు జర్చపిొంచారు. పిొండితయ
చేసన
ి

పిొండాలను

తిర్చగ్చ

నదరలల

నిమజు నొం చేయటొంతయ వచిిన పని
పూరత యిొందర. అమమ వటర్చ దరవనొం
చేస్ుకుని దుస్ుతలు మారుికుని, పుర్ోహితులకు, మాటాలడుకునన రుస్ుము,
దానాల నిమితత ొం మర్చక ొంత, ఆలయ పూజారులకు దక్షిణలు ఇచిి వటర్చని
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స్ొంతృపిత

పరచి స్మయొం

మూడు గొంటలవుతుొండగ్ట తిర్చగ్చ బయలు

దేర్టము.
ఆర్ోజు నిరాహిొంచవలసిన కీతువు ర్ీతాయ, ఉదయొం అలాపహారొం
తీస్ుకోలేదు.

సటథనికొంగ్ట ఏదయినా మొంచి భోజన హో టలు ఉొందేమో

తలుస్ుకుని అకకడకు తీస్ుకువళీమనగ్ట అయిదారు

చోటల విచార్చొంచి

చివరకు ఒక చోటక
ి త తీస్ుకువళాీడు. కటరులలొంచి దరగటానికత కటలు కతీొంద
పెటా ానో లేదో ముకుక పుటాలు పేలిపో యిే దుర్టాస్న.. కటరణొం - ఆగ్చన
పరదశ్
ే ొం ఒక బహిరూభమి. ఒక మూతరశటల. వీటి పరకకనే భోజనొం చేయ
వలసియునన హో టలు! మూతరశటల పరకకన భోజన హో టలు ఉననదర అనటొం
కొంటే, ఆ మూతరశటలలల హో టలు ఉననదర అనటొం స్ముచితొం.

అొంతే!

మిగతావటరు కటరు దరగకముొందే మళీీ కటరులల దూర్చ పో నీమనానను.
నాలుగుననరకు హో టలుకు చేరుకునానము.
క దరదసప
ే ు విశటీొంతి తీస్ుకుని, సటననాలు చేసి మొంచి భోజన హో టలు
కోస్ొం అనేాష్ణ పటరరొంభొంచగ్ట ‘వీొంసేన్’ (భీొంసేన్ కు వికృతి కటబో లు) హో టలు
గుర్చొంచి తలిసిొందర. మా డవ
ై రు మొంచివటడే కటనీ పూర్చతగ్ట నిరక్షర్టస్ుయడు.
మనొం వళీవలసిన అడరస్ు కళ్ీదురుగ్ట కనబడుతునాన పరతి ఇరవై ముఫెహ
మీటరల కూ కటరును ఆపి ఆ పటరొంతొంతయ ఏ పటటి స్ొంబొంధ్మూ లేని దార్చనబో యిే
దానయయలనదర్చనీ ఆపి మర్ీ అదకకడ అని అడుగుతాడు. అతను మాటాలడేదర
హిొందీయిే అయినా స్ొందర్టభనిన బటిా మనమయ అతని భావటనిన ర్టబటాాలి.
పో నీ స్ొందర్టభనిన బటిా మన భావటనిన కూడా అలాగ్ే గీహిొంచగలడా అొంటే
ఆ నేరూప
నిరీ యిొంచి

లేదు. అొందుచేత

అకకడకు వళీవలసిన రూటటను నేనే

మయము బస్చేసన
ి 'మా' హో టలు సిబబొందర దాార్ట అతనికత
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స్పష్ా ొంగ్ట అవగ్టహన చేయిొంచి అకకడకువళిల ఆ ర్టతిర స్ొంతృపిత కరొంగ్ట భోజనొం
చేసటము.
మరునాడు మార్చి 2వ తేదీ ఉదయొం నాలుగు గొంటలకే లేచి,
సటననాలు చేస,ి రూములు ఖాళీ చేసి అయిదరొంటికలాల బయలుదేర్చ ఏడిొంటికత
భువనేశ్ారు చేర్టము. మయము సటమరల కోట వళీవలసిన 17015 నొంబరు
విశటఖ ఎక్ా పెస్
ర బయలుదేరటానికత ఇొంకట గొంటననర స్మయొం ఉొందర. నేరుగ్ట
లిొంగర్టజ దేవటలయానికత వళిల హర్చహరసటామిని స్ొంతృపిత గ్ట సేవిొంచాము.
భువనేశ్ార్ీ అమమవటర్చ ఆలయొం ఇొంకట తరువనొందున ఆ అమమవటర్చ దరవన
భాగయొం

కలుగలేదు. తదనొంతరొం, అలాపహారొం చేసి సేాష్నుకు చేర్,చ

వటహనానిన విడుదల చేసి టలన
ై ులల కూరుినానము. నిర్ీీత స్మయొం గొం.
08.35 ని. లకు టలన
ై ు బయలుదేర్చొందర. ర్ొండు గొంటలు ఆలస్యొంగ్ట సటయొంతరొం
ఎనిమిదర గొంటలకు సటమరల కోట చేర్చ సేాష్ను ఎదురుగ్ట ఉనన లాడములల గదులు
తీస్ుకుని ర్టతిరకత బస్ చేశటము.
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మార్చి 3వ తేద.ీ ఒక టాకీా మాటాలడుకుని అననవరొం వళిల శ్రీవటర్చ
వరతొం చేస,ి దరవనొం చేస్ుకుని, భోజనొంచేసి తిర్చగ్చ సటమరల కోట చేర్టము. ఆ
సటయొంతరొం సటమరల కోటలలని పరముఖ పొంచార్టమ క్షేతొంర కుమార్టర్టమొం
భీమయశ్ారసటామిని దర్చవొంచి, అమమవటర్చకత కుొంకుమారినలు స్మర్చపొంచాము.
తలపెటా న
ి పిొండ పరదాన కటరయకీమానికత పుర్ోహితుని ముొందుగ్టనే

ఏర్టపటట

చేస్ుకుని 4వ తేదీ ఉదయొం తొమిమదర గొంటలకు పిఠటపురొం కుకుకటేశ్ార
సటామి ఆలయానికత వళాీము. ఇకకడ చేయవలసిన ఈ కటరయకీమ విశిష్ా త
వటయుపుర్టణొంలల ఈ శోలకొం రూపొంలల చపపబడినటట
ల తలుస్ుతననదర.
శలల: యిేషివాో బహవః ప్ుత్వరః యదేోకోపి గయాిం వరజ్ేత్
గౌరీింవా వరయిేతకనవోిం నీలిం వా వృషమరతసృజ్ేత్ |

పుర్ోహితుడు వచాిక, ముొందుగ్ట కుకుకటేశ్ారసటామిని, ర్టజర్టజేశ్ార్ీ
అమమవటర్చని, పురూహరతికట అమమవటర్చనీ దర్చవొంచి అస్లు కటరయకీమొం
మొదలెటా ాము.

కటరయకీమొం మొతత ొం ర్ొండు గొంటలు పటిాొందర. తదనొంతరొం,

దేవసటథనొం బో రుు చైరమను గ్టర్చ ఆహాానొం మయరకు, దేవసటథన అననదాన
పథకొంలల భోజనొంచేసి తిర్చగ్చ సటమరల కోట చేర్,చ గదులు ఖాళీచేసి తిరుమల ఎక్ా
పెరస్ లల ఆ ర్టతిరకత విజయవటడకు చేర్టము.
శుభిం
లోకాససమసాి సుఖిననభవింతు
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