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ఈ ఉగాది నుండి మన పత్రిక వీడియో సంచిక మొదలుపెట్టాము. తెలుగు చదవలేని మన యువతకు, చిన్నారి
బాలబాలికలకు, చదవగలిగినా చదవటానికి సమయం దొరకని వారికి, ఈ అందరినీ దృష్టి లో పెట్టు కుని వీడియో

సంచిక మొదలుపెట్ట డం జరిగింది. మీ ఆదరణ ఇలాగే కొనసాగుతుందని ఆశిస్తు న్నాము. ఆదరిస్తా రు కదూ!
రచనలలోని అభిప్రాయాలు రచయితలవి మాత్రమే. పత్రిక
ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు.

యాజమాన్యానికి

సంపాదకీయం
కరోనా... కరోనా .... కరోనా (సెకండ్ వేవ్)
కరోనా మహమ్మారి సెకండ్ వేవ్ విజృంభిస్తు న్న వేళ కరోనా పాజిటివ్
కేసులు, మరణాలు పెరగడంతో ప్రజలు భయంతో బతుకుతున్నారు. భయం వద్దు ధైర్యంగా ఉండాలని వై ద్యులు ఎంత చెప్పినా
ప్రజలు భయభ్రాంతులకు లోనవుతున్నారనడంలో సందేహం లేదు.
పాజిటివ్ రేటు అదుపులోకి రావాల్సిందే అని వై ద్యులు ప్రయత్నాలు చేస్తు న్నప్పటికీ, కోవిడ్ రోగులు ప్రాణాలు
కోల్పోతున్నారు. ఆక్సిజన్, రెమ్ డెసివిర్ లు వృధా చేయకూడదని, కోవిడ్ నిబంధనలు కఠినంగా పాటించడం
వల్ల వచ్చే మూడు వారాల్లోనే వై రస్ ను అదుపులోకి తేవచ్చని డాక్టర్ గులేరియా సూచించారు.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీ లో సై తం మృత్యు ఘోష వినిపిస్తోంది. రోజు వారీ పాజిటివ్ కేసులు రికార్డు స్థాయిలో
ఉండడంతో, కరోనా వై రస్ మహమ్మారి ధాటికి దేశ రాజధాని ఢిల్లీ తో సహా అన్ని రాష్ట్రా లు వణికిపోతున్నాయి.
ఒక్క రోజులోనే ఇంతమంది చనిపోవడం ఇదే తొలిసారని ఢిల్లీ ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది.
ఆక్సిజన్ కొరత
ఆసుపత్రులు తీవ్ర ఆక్సిజన్ కొరతను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఆక్సిజన్ సిలిండర్లను నల్ల బజారులో (black
marcket ) అమ్ముతున్నారని ఫిర్యాదులు ఎక్కువవుతుండడంతో, ఢిల్లీ హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక ్తం చేసింది.
ఆక్సిజన్ ను బ్లా క్ మార్కెట్ లో అమ్ముతున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు వారిని తమ ముందుకు
తీసుకురావాలని, ఆక్సిజన్ రీ ఫిల్ల ర్లను కోర్టు ముందు హాజరు పరచాలి అని హైకోర్టు ఆదేశించింది. ఒక్క ఢిల్లీ లోనే కాక దేశంలో పలు ప్రాంతాలలో ఆక్సిజన్ బ్లా క్ మార్కెట్ లో అమ్ముతున్నారని, హాస్పటల్ చార్జెస్ భరించలేకపోతున్నామని, ఇల్లు ఆస్తు లు అమ్ముకున్నా ప్రాణాలతో బయటపడతామా లేదో తెలియని పరిస్థితి అని
ప్రజలు ఆరోపిస్తు న్నారు. కరోనా వై రస్ ఉధృతి కొనసాగుతూనే ఉంది.
18 ఏళ్ళు దాటిన వారికి టీకాలు
18 --- 44 ఏళ్ళమధ్య వయస్సు వారు 1. 80 కోట్ల మంది ఉన్నారు. రెండు డోసులు కలుపుకుంటే 3. 60 కోట్ల
టీకాలు అవసరం అవుతున్నాయి. ఇన్ని టీకాలు సరిపడా మందు సరఫరా చేయడానికి ఆరోగ్య శాఖ తలములకలవుతోంది. వీరికి ఉచిత టీకాలు మే 1న అందజేయడానికి అవకాశాలు తక్కువేనని వై ద్య వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇలాగే జరిగితే మూడో నాలుగో దశ ఉధృతి కొనసాగే సమయానికి రాష్ట్రంలో తొలి డోసుకూడా పూర ్తవని
పరిస్థితి అని వై ద్య వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి
తెలంగాణాలో వ్యాక్సిన్ డెలివరీకి డ్రోన్స్
వ్యాక్సిన్ పంపిణీ కోసం ప్రయోగాత్మకంగా డ్రోన్ వినియోగానికి తెలంగాణా రాష్ట్రానికి అనుమతి
లభించింది, ఈ మేరకు డీజీసీఏ (డై రెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ ) అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వులు జరీ
చేసింది. ఏడాది పాటు ఈ అనుమతులు ఉంటాయి. ఏ వ్యాక్సిన్ అన్నది మాత్రం డీజీసీఏ స్పష్టం చేయలేదు.
పౌరుల ఇంటివద్ద కే హెల్త్ కేర్ సేవలు. కోవిడ్ -19 వ్యాప్తి చెందకుండా నియంత్రించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
చివరి మజిలీ వరకు అందించడం కూడా డ్రోన్ సేవల లక్ష్యం. కరోనా మహమ్మారి వయస్సుతో సంబంధం
లేకుండా అందరి మీదా ప్రతాపం చూపిస్తోంది .
మహారాష్ట్రలో జులై ఆగష్టు లో థర్డ్ వేవ్ ! ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధ మవుతోన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. సెకండ్ వేవ్
జూన్ మొదటి వారానికి సెకండ్ వేవ్ తగ్గితే, థర్డ్ వేవ్ అక్టో బర్ లో మొదలై నవంబర్ లో ఊపందుకుంటుందా?
అనేవి కూడా వ్యక ్తమవుతున్నాయి. కారణం యూరప్ దేశాలతో పాటు ప్రాన్స్ ను వణికిస్తు న్న థర్డ్ వేవ్. ఇప్పటికే

ప్రాన్స్ ను వణికిస్తు న్న కొత్తరకం వై రస్. కొన్ని దేశాల్లో థర్డ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది . అయితే జపాన్ లో కరోనా
ఫోర్ త్ వేవ్ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఎప్పటికప్పుడు వెలుగులోకి వస్తు న్న కొత్త వై రస్ వేరియంట్ల తో భయం వుంది.
ఇటువంటి పరిస్థితులలో మన భారత్ లో థర్డ్ వేవ్ వస్తే తట్టు కోగలమా? వాక్సిన్ నత్త నడకన సాగితే ఇండియా
పరిస్థితి ఏమిటి? నిత్యం రికార్డు స్థాయిలో కేసులు.భవిష్యత్తు అర్ధం కాక ప్రజలు అయోమయంలో, భయంతో
బతుకుతున్నారు. దేశంలో తొలిసారిగా ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం కఠిన నిబంధనలు విధించింది. కరోనా ఉగ్రరూపం కొనసాగుతున్న వేళ అక్కడి నుంచి తమ దేశానికి వచ్చే ఆస్ట్రేలియన్లపై తాత్కాలికంగా నిషేధం విధించింది.
భారత దేశంలో 14 రోజుల పాటు ఉన్న ఆస్ట్రేలియా పౌరులు తమ దేశంలోకి అడుగు పెడితే , ఐదేళ్ల పాటు జై లు
శిక్ష గాని, సుమారు 49 లక్షల రూపాయలు జరిమానా గాని విధిస్తా మని హెచ్చరించింది. ఏప్రిల్ 27నుండి
మే 15 వరకూ భారత దేశం నుంచి వచ్చే విమానాలను తాత్కాలికంగా నిలిపి వేసింది. అలాగే అమెరికా కూడా
భారత్ నుంచి తమ దేశ పౌరులను మినహాయించి మిగతావారికి రాకపోకలను నిషేధించింది.
ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి రావడానికి కారణం ఎవరు? అని ప్రశ్నించుకోవలసిన అవసరం ఎంతై నా ఉంది. ఇక్కడ
ప్రభుత్వం ఫస్ట్ వేవ్ లో విధించిన విధి విధానాలు, నిబంధనలు పాటించకపోవడం అని, ప్రజలు కూడా నిర్లక్ష్య
ధోరణితో ప్రభుత్వం విధించిన కఠిన నిబంధనలు అమలు పరచకపోవడమే అని చెప్పక తప్పదు. దేశ అధిపతి
గాని రాష్ట్ర అధిపతి గాని, కుటుంబ యజమాని గాని ఏ పని చేసినా ఎంతో దూర దృష్టి తో చెయ్యాలి. ప్రభుత్వం ఏ
పని చేపట్టినా కొన్ని సంవత్సరాలు అంటే వచ్చే కొన్ని తరాల వరకు ప్రజలు గుర్తుంచుకుని ఆనందపడే విధంగా
ఉండాలి. వారికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి. అలాగే కుటుంబ పెద్ద కూడా కుటుంబాన్ని వృద్ధిలోకి తీసుకురావడం అంటే సాంప్రదాయ సంస్కారాలతో కూడిన పిల్ల లను సమాజానికి అందివ్వడమే, అంటే ఆ వంశం
తరతరా లుగా కుటుంబ గౌరవాన్ని కాపాడే విధంగా ఆ కుటుంబానికి పునాది వెయ్యాలి.
అసలు ప్రభుత్వ పాలసీయే తప్పుగా ఉంటే దేశం ఏమైపోవాలి? మన జనాభా ఎంత? మనకి ఉన్న వై ద్య
సదుపాయాలు ప్రజలకు ఎంత వరకు సరిపోతాయి? ప్రపంచ దేశాలలో ఉన్న ప్రస్తు త పరిస్థితి ఏమిటి? మన
దేశం వై ద్య రంగానికి ఖర్చు పెడుతున్నది ఎంత? ఎంత వరకు అవసరం? ప్రజలకు ఎక్కడ ఏది ఉచితంగా
ఇవ్వాలి? వాటిని ఖర్చు పెట్ట డంలో ప్రభుత్వం ఎక్కుడ ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఇవ్వాలి? ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడడం
లో ప్రభుత్వం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ప్రజలు కూడా నిర్లక్ష్య ధోరణి లో ఉండకుండా, ఎంతో శ్రద్ధ గా
జాగ్రత్తలు తీసుకోవల్సిన అవసరం ఎంతై నా ఉంది. ప్రస్తు తం ఉన్న కరోనా విజృంభిస్తోంది. ముందు ముందు
ఎంత విజృంభిస్తుందో అని ప్రభుత్వం ముందుగానే వేక్సిన్ తయారు చేసే కంపెనీలకు తగిన ఆర్ధిక సహకారం
అందించవలసిన అవసరం ఎంతై నా ఉంది. ఇది తయారు చేయటానికి కొంత సమయం కావాలి. అది ప్రజల
ప్రాణాలకు సంబంధించిన విషయం కాబట్టి ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్ట డానికి వెనుకడుగు వెయ్యకూడదు అనేది
ప్రజల ఆరోపణ. దేశ అధిపతి యొక్క విధి విధానాలు తప్పుగా ఉంటే దేశం, అలాగే కుటుంబ పెద్ద కుటుంబాన్ని
సక్రమంగా ఉంచకపోతే కుటుంబం, కుప్పకూలిపోయి ప్రజలు ఇబ్బందుల పాలవక తప్పదు. అలాగే ప్రజలు
కూడా నిర్లక్ష్య ధోరణితో ఉండకుండా ఇంటిపట్టు నే ఉంది ప్రభుత్వం విధించిన నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ ,
డాక్టర్లు చెప్పిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ, ఆయుర్వేదం హోమియో లాంటి మందులు కూడా ఇంటిపట్టు నే ఉంది
తీసుకుంటూ మన ఇంటి వై ద్యం కషాయాలు తాగుతూ బయటకు వెళ్ళినప్పుడల్లా మాస్కులు వేసుకుని వేక్సినేషన్ కూడా వేయించుకుంటే ఈనాడు ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు కదా! అలాగే ఎలక్షన్లు , కుంభమేళా, ఎన్నికల
విజయోత్సవాలు ఏదీ వదలటం లేదు. అందుకే కరోనా కూడా మనని వదలటం లేదు. కరోనాని వదిలించుకుందాం! జాగ్రత్తలు పాటిద్దాం !
సర్వే జనాస్సుఖినో భవంతు

తీగవరపు శాంతి

హితోక్తు లు
అతి మానోతి వాదశ్చ ధ్ధ్ యాత్యాగోన రాధిప

క్రోధ శ్శాత్మ విదిత్యాచ మిత్రద్రోహశ్చ తానిషట్

ఏత ఏనా సయ స్త్రీక్లాం కృత్వా యాంషి చేపానాం
్ర మస్తు తే.
ఏతాని మానవాస్ ఘ్నన్తిన మృత్యుర్ద త్ర
మితి మీరిన గర్వము, అతివాచము, మహా పాపాలు చేయుట, మితి మీరిన క్రోధము తన సుఖమును మాత్రమే

చూచుకొనుట నమ్మక ద్రోహములను, ఈ ఆరు పదునై న కత్తు లు ఇవే ఆయా జీవుల ఆయుర్దా యములను కోసి
వేస్తు న్నాయి. నిజానికి మానవులను చంపేవి ఇవే. మృత్యువు కానే కాదు. అందువలన వీటిని వదులుకో, మేలు
జరుగుతుంది, అని విదురుడంటాడు.

నాయనా! కంటికి కాన రాని మృత్యుదేవత ---- యొక్క రూపాలే పై లక్షణాలు. అందులో ఏ ఒకటి మనిషిలో

ఉన్న అతడిని అన్ని విధాలా అలజడి అశాంతి కలిగించి అతనిని కృంగ దీస్తా యి, జీవన పోరాటంలో పెట్టి న పె-

ట్టు బడి చక్కగా కలిసిరావాలి. ఊబిలాంటి వ్యాపారాల్లోకి ఎంత పెట్టు బడి పెట్టినా అభివృద్ధి చెందకపోతే ఆ వ్యాపా
రమును అందుకు ఖర్చు పెట్టే ధనాన్ని ఆపేయాలి. చాలు నాయనా! ఈ నష్ట ము అనుకుంటూ ఆనందపడాలి.
ఆపై కలిసివచ్చే కాలం కోసం దైవాన్ని నమ్మాలి. మానవ ప్రయత్నము చేయాలి.

ఆత్మోత్కర్ షం న మార్గేత పరేషాం పర నిందయ

స్వగుణై రేవ మార్గే త విప్రకర్ షం పృథ గ్ జనాత్

ఇతరుల గురించి తేలికగా మాట్లాడి తద్వారా తానేదో గొప్పవాడన్నట్లు చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నించకూడదు. తనలో
మంచి గుణాలవై నా ఉంటే చూపి, వాటి ద్వారా ఇతరుల కంటే తనకున్న గొప్ప తనాన్ని నిరూపించుకోవడం కోసం
ప్రయత్నించాలి.

పజ్చభిః సహ గన్తవ్యం స్థాతవ్యం పజ్చభిః సహ

పజ్చభిః సహా వక ్తవ్యం న దుఃఖం పజ్చభిః సహ
ఐదుగురితో కలిసి వెళ్ళాలి ఐదుగురితో కలిసి ఉండాలి. ఐదుగురితో కలిసి మాట్లాడు కోవాలి ఐదుగురితో కలిసి

ఉంటే దుఃఖం ఉండదు.
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వై ద్యో నారాయణో హరి:
'Brain'- మెదడు బహుశా ఈ

ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాంప్లె క్స్/కీలకమైన వ్యవస్థ (System)

అంటే

అతిశయోక్ తి

కాదేమో!

మన మెదడులో సుమారు 100
బిలియన్ (ఒక బిలియన్ అంటే

100 కోట్లు ) కణాలు (Neurons)

నిండి ఉంటాయి. ఇవి ఇతర వేల
కొద్దీ

neurons తో Synapses

ద్వారా కనెక్ట్ అయిఉంటాయి. ఈ
Neurons ఒకటితో ఒకటి ఎలక్ట్రి-

క్ సిగ్నల్స్ ద్వారా మాట్లాడుకుంటూ

ఉంటాయి. మన మాట, ఆలోచన,
ఊహ, శ్వాస, చూపు, జ్ఞాపకంతో

పాటు అన్ని అవయవాలను నియం
త్రించేది మన మెదడు.

మన మెదడులో Cerebrum,

Cerebellum మరియు Brain
Stem అనే మూడు ముఖ్యమైన

అందుకే ఇప్పటికీ Brain ను ఒక Neurovasculaar లో ఫెలోషిప్

Mysterious Organ గానే అను- చేశారు. ఇప్పుడు Baylor కాలేజ్
ఆఫ్ మెడిసిన్ లో ప్రోగ్రామ్ డై రక్టర్

కోవాలి.

అటువంటి Brain and Nervous ఆఫ్ న్యూరాలజీ / న్యూరో క్రిటికల్
System గురించి మాట్లాడటానికి కేర్ ఫెలోషిప్ మరియు డై రెక్టర్ ఆఫ్

భాగాలు మన శరీరంలో జరిగే

మన ముందుకు వచ్చారు Neuro న్యూరో క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ at

Neuroscience, Brain మరియు

షలిస్ట్ డా. చేతన్ వేంకట సుబ్బా- Neurovascular /Neuroscience

అనేక రకాల ఫంక్షన్స్ కు కారణం.
నెర్వస్ సిస్టమ్ పై న ఎన్నో దశాబ్దా ల

నుండి పరిశోధనలు జరుగుతు-

న్నా కూడా, ఇతర అవయవాలలో
పోలిస్తే పూర్ తిగా వీటి అంతు చిక్కలేదు అంటే ఆశ్చర్యం కలగొచ్చు.
మే 2021

Vascular అండ్ క్రిటికల్ కేర్ స్పె- BSLMC and Section Head అఫ్
రావు గారు. ఆయన Bangalore and Neurocritical care గా పని-

మెడికల్ కాలేజీ లో మెడికల్ డిగ్రీ చేస్తు న్నారు. Neurovascular /
పూర్ తి చేసుకున్న తర్వాత, అమెరికా Neuroscience ఫీల్డ్ కో ఎంతో పరిలోని

డెట్రాయిట్

లో

రెసిడె- శోధన చేసి అనేక రకాల Research

న్సీ మరియు Neurology అండ్ పేపర్స్ పబ్లి ష్ చేశారు.
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దిల్ జల్ తా హై

భువనచంద్ర

"నాన్ AC రూమ్ 15 వేలు..
AC రూమ్ 25 వేలు" దీనంగా
అన్నాడు నారాయణ. "అదీ రోజుకి"అందించాడు సుబ్రహ్మణ్యం.
"అయ్యా టెస్టు లకే పదివేలు వొదిలిందండీ" నిట్టూర్చి అన్నాడు
యోగమూర్ తి. "ఏం మందులిస్తు న్నారో కూడా తెలీదు. వాళ్ళిచ్చిన
చీటీ తీసుకుని వాళ్ళ షాపులోనే
కొని ICU ముందర డెస్కు దగ్గ రుండే నర్సుకి ఇవ్వాలి. బస్.
దొంతర్లు దొంతర్లు గా మందుల
కేరీ బేగ్స్ లోపలికి పోతున్నాయి.
మూడు రోజుల్నించీ బయటే కుక్క
కాపలా.. ICU లోపలి అడుగు
పెట్ట నివ్వరట! తల కొట్టుకుంటూ
అన్నాడు అవినాశ్. వాళ్ళ నాన్నని
ఆ 'గోవిందా' హాస్పటల్లో చేర్చి
అప్పటికి నాలుగు రోజులయింది.
"అయ్యా కాస్త జలుబు. అంతే..."
అరగంటలో లోపల పెట్టారు.
డబ్బు మాత్రం నీళ్ల లా ఖర్చవుతోంది" కళ్ళు తుడుచుకుంది
మణిరాజమ్మ, వాళ్ళాయనా హాస్పటల్లోనే.
అన్ని హాస్పటల్సూ క్రిక్కిరిసిపోయి వున్నాయి.
"అసలు ఆ జబ్బుకి మందే
కనుక్కోలేదు కదండీ. జ్వరం
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మాత్తర్లూ , యాంటీ బయాటిక్సూ
తప్ప వీళ్ళు ఇచ్చేదీ ఏమీ లేదు
కదా? ఇంతంత డబ్బు గుంజడం
న్యాయమా అండీ? అదేమిటీ
అంటే, బెడ్లు లేవంటున్నారు.
ప్రాణవాయువు లేదంటున్నారు.
కావాలంటే రోగిని తీసుకుపొమ్మంటున్నారు. ఏం చేసేదీ?"
ఏడుస్తూ అన్నది సూర్యకుమారి.
"టెస్టు చేయిస్తే నెగెటివ్ వచ్చినా,
లక్షణాల్ని బట్టి పాజిటివ్ అని
చెప్పి మూడు రోజుల్నించీ ICU
లో పెట్టారు మా వాడ్ని. ఎన్నాళ్ళుండాలో చెప్పరు. ఏం మందులిస్తు న్నారో చెప్పరు. వృద్ధాప్యానికి
దాచుకున్న సేవింగ్ డిపాజిట్లు
కూడా సుప్తా గా కరిగిపోయాయి"
సుదీర ్ఘంగా నిట్టూర్చాడు ముసలాయన. ఆయన కొడుకూ హాస్పటల్లోనే వున్నాడు.

మౌనంగా అన్నీ వింటున్నాడు
సత్యమూర్ తి. అసలేం జరుగుతోందీ? ఓపక్క రాళ్లు పగిలే
ఎండలు. మరో పక్క వడగాడ్పులు. ఎన్ని వేల చెట్ల ని కొట్టేశారూ. రోడ్డు కి ఇరువై పులా
మహా వృక్షా లు వుండేవి. వాటి
వెనక పచ్చని చేలు వుండేవి.
కాలువలు, వాటిలో నీళ్లు... భూతాపాన్ని కొద్దో గొప్పో తగ్గించేవి.
పొలం గట్ల మీద తుపాకులు
గురిపెట్టి న సై నికుల్లా తాటిచెట్ల వరసలు వుండేవి. ఇక వేప
చెట్ల యితే లెక్క లేదు. కొన్నివేల పక్షు లు గూళ్ళు కట్టు కుని
హాయిగా ఆ చెట్ల మీద నివాసం
వుండేవి. పచ్చని చేల మధ్యన
తెల్ల ని కొంగలు, నిలబడి తపస్సు
చేస్తూ నో చేలమధ్య వయ్యారంగా
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నడుస్తూ నో!
ప్రతి ఊరికి కొన్ని చెరువులుండేవి. మంచినీళ్ల చెరువని తప్పనిసరిగా వుండేది. అక్కడా కొంగలూ
బాతులూ పోటీపడేవి చేపలవేటలో. కొక్కిరాయిల హడావుడీ
తక్కువ కాదు.
ఇప్పుడు రోడ్డు కిరుపక్కలా
చెట్లు కనపడవు. అన్నిటినీ రోడ్డు
వెడల్పు చెయ్యాలనే పవిత్ర కార్యక్రమం పేరిట నరికేశారు.
కొత్త మొక్కల్ని నాటించారుట.
తుఫాన్లు వస్తే రోడ్డు కి అడ్డం పడతాయని. ఎన్ని లక్షల మొక్కలు
మౌనంగా విలపిస్తూ నేలవాలిపోయాయో. ఎన్ని కోట్ల పక్షు లు నిరాశ్రయులయ్యాయో/
చేలన్నీ కాంక్రీటు జంగల్సయ్యాయి. కాలేజీలు, ఫే క్టరీలూ, కోళ్ల ఫారాలూ, హోటళ్ళూ, వివాహ
మండపాలూ, అపార్ట్ మెంట్లు ,
HIG, LIG నివాసాలూ, షాపింగు
కాంప్లెక్సులూ అన్నం పెట్టే వరిచేలలో కుప్పలు కుప్పలుగా
వెలిశాయి.
ఇక ఖాళీ సాచెట్లు , పాలిథీన్
సంచులూ, ఆఖరికి సర్ఫు,
ఆయిల్ సాచెట్సతో సహా కోటానుకోట్ల టన్నుల పాలిథీన్, ఇతర
చెత్త వర్షా నికి భూమికీ మధ్య సై న్ధవుడిలా నిలబడి చుక్కనీరు కూడా
భూమికి అందకుండా చేస్తోంది.
ఒకప్పుడు పేపర్ల లో కట్టే వారు
మే 2021

ఉప్పూ పప్పూ. ఇప్పుడు అన్నీ
ఘనత వహించిన సంచులలోనే.
ప్రభుత్వాలు కూడా సదరు కంపెనీలకి లై సెన్సులు ఇచ్చాయి గనక
మాట్లాడవు. పెద్ద లు కూడా సదరు
పరిశ్రమల్ని పెంచి, 'పారిశ్రామిక
విప్ల వం; అంటూ నినాదాలిస్తుంటే, నీరు లేక వొట్టి పోతున్న భూమితల్లి ఏడవడం తప్ప ఇంకేం
చేస్తుందీ?
వేపపుల్ల లతో హాయిగా రోజుకో
'న్యూ బ్రష్' అంటూ తోముకునే
జనాలు, అవి మానేశాక పుచ్చు
పళ్ల తో డెంటిస్టు ల చుట్టూ
తిరుగుతూ పళ్ళు పీకించుకుని కట్టు డు పళ్ళు పెట్టించుకుంటున్నారు. హాయిగా వేడి
వేడి వారి అన్నమూ ఆవకాయా
ఇంట నెయ్యి పోసుకుని తినేవాళ్లంతా తినేవాళ్లంతా తిండి
మానేసి గోధుమగడ్డి తిని ఓటు
గంజి తాగుతున్నారు. ఏమిటీ
అంటే డయాబెటిస్ అంటున్నారు. వ్యాయామం అనేది ఎప్పుడో
చచ్చింది. TV కి కూడా రిమోట్.
కారుకీ రిమోట్. రేపో ఎల్లుండో
మింగడానికి కూడా రిమోట్లు
వస్తా యేమో.
మా నందిగం రాఘవరావు డాక్టరుగారూ, డా. రామకృష్ణ య్య
గారూ ఇద్ద రూ RMP లే. జస్ట్
చెయ్యి పట్టు కుని నాడి చూసి
మా ఊరి వాళ్ళకే గాక చుట్టు -

పక్కల యాభై వూళ్ళకి వై ద్యం
చేసేవారు. ఇస్తే పుచ్చుకోవడం.
లేకపోతే మాట్లాడకుండా మందు
ఇవ్వడం. 'జబ్బు తగ్గ డం ముఖ్యం
గానీ డబ్బు కాదు' అనేవారు.
మరి ఇప్పుడూ? ప్రతి చిన్న
జబ్బుకే గాదు జ్వరానికీ జలుబుకీ
కూడా డయాగ్నస్టిక్స్ వాళ్ళ దగ్గ రకు పోవాలి. వాళ్ళ ఒపీనియన్
ఇస్తే గానీ డాక్టర్లకి జబ్బు సంగతి
ఏమాత్రం అంటూ పట్ట దన్నమాట. డిగ్రీలెందుకూ? అన్నీ లావాదేవీలే. పరస్పరాశ్రయాలు.
పథ్యం పేరే లేదు. లంఖణం పేరే
తెలీదు. పోనీ తినే తిండయినా
బాగుందా అంటే అన్ని ఆహార
పదార్థాలూ కృత్రిమ ఎరువులు
వేసి పండించినవే. వండేటప్పుడు కూడా వేసేవి కృత్రిమ రంగులే.
ఉప్పు ఉప్పు కాదు. అందులో
రసాయనాలు. బెల్లంలో రసాయనాలు. కారంలో కల్తీ. తేనెలో కల్తీ.
మందుల్లో కల్తీ. ఆఖరికి బియ్యం
కూడా ప్లాస్టిక్ బియ్యమూ, ప్లాస్టిక్ కేబేజీ. పాలు, పెరుగు, వెన్న,
నెయ్యి సమస్తమూ కృత్రిమమే. కూరగాయలపై న పురుగు
మందులు. ఆకు కూరల మీదా
పురుగుమందులే. దేవుడా, కూల్
డ్రింక్స్ లోనూ వాటర్ బాటిళ్ల లోనూ, ఊరగాయల్లోనూ అన్నిట్లోనూ కూడా పురుగుమందులే.
వాటినే ప్రిజర్వేటర్స్ అంటారుట.
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ఆఖరికి పళ్ళు కూడా సహజమైనవి కావు. కృత్రిమంగా పండించినవే.
సత్యమూర్ తి ఆలోచిస్తు న్నాడు.
కోట్లాది రూపాయలతో శిలావిగ్రహాలు నిర్మిస్తు న్నారు. లక్షల
ఎకరాల్ని రోడ్ల గా మారుస్తు న్నారు.
ఎవరికోసం? రవాణా సౌకర్యాలు వుండాలి. కానీ రవాణా కోసం
అన్నం పెట్టే భూమిని కొల్ల గొట్ట నక్కరలేదుగా.
రోజురోజుకీ రై తుల సంఖ్య తగ్గిపోతోంది. ఒకనాడు వ్యవసాయం
అంటే ఏమిటో కూడా తెలియని
రోజు వస్తుంది. అప్పుడు అన్నం
పెట్టే ది ఎవడూ? ఒకరు మూడు
పంటలు
పండే
భూమిని
బంజరుగా మారిస్తే కొండల్ని
పిండి చేసి కంకరగా మారుస్తు న్నారు. ఒకరు భూమిలోని
పెట్రోలియాన్ని,
బంగారాన్నీ,
బొగ్గు నీ, రాగినీ, ఇనుమునీ
ఇతర లోహాల్నీ బయటకి తోడేసి
అంతులేని కోటీశ్వరులవుతుంటే,
మరొకరు నీటితోనూ గాలితోనూ
కూడా వ్యాపారం చేసి కోట్ల కి పడగలెత్తు తున్నారు.
క్షణికమైన యీ జీవితానికి ఇంత
ఆర్భాటమూ, ఇన్ని హంగులూ
అవసరమా? ఒకప్పుడు ఊరికో
టెలీఫోనూ, అదీ పోస్టాఫీసులో
ఉండేది. ఈనాడు ఇంటింటికే
గాక ఇంట్లో ప్రతివాడి చేతుల్లో10

నూ సెల్ ఫోనుంది. దీనివల్ల
మనిషికో దేశానికో ఒరిగిందేమిటీ... నెలనెలా మరింత ఖర్చు
తప్ప, వ్యాయామమూ ఆటలూ
మాని విద్యార్థు లు ఇంటర్నెట్ లో
ఛండాలపు ప్రోగ్రామ్స్ లో మునిగిపోవడం తప్ప. జిల్లా కో ఏర్ పోర్ట్
కూడా కడతారట. దేనికోసం?
ఎవరికోసం? ఆవేదనతో నిట్టూ ర్చాడు సత్యమూర్ తి.
"సత్యమూర్ తిగారూ.... మీ భార్య ...
ఐ యామ్ సారీ. ఎంత ప్రయత్నం
చేసినా..." తలపంకించి లోపలికి
వెళ్ళిపోయాడు డాక్టర్.
"సారీ సార్ .. మూడున్నర లక్షలు
కట్టి బాడీని మీరు తీసుకువెళ్ళొచ్చు" అనునయంగా అన్నది రిసెప్ష నిస్టు .
అవాక్కై నిలబడిపోయాడు

సత్యమూర్ తి.
"వేరేవాళ్ల యితే మార్చురీ వ్యాన్ కి
పదివేలు ఛార్జ్ చేస్తు న్నారు. మావాళ్ల యితే ఏడువేలకి ఒప్పిస్తా ను" సత్యమూర్ తితో అన్నాడు వార్డ్
బాయ్.
"తొందరేం లేదు లెండి.... మెల్ల గానే ఆలోచించుకోండి. పది
శవాలు క్రెమెటోరియం దగ్గ ర
క్యూలో వున్నాయి. అర్ధరాత్రికి గానీ
కరెంటు రాదు" బీడీ వెలిగించాడు వేన్ డ్రైవర్.
పుణ్యభూమీ - కళ్ళు తెరు.
సమస్త లోకాస్సుఖినో భవంతు.
మళ్ళీ కలుద్దాం.
మీ
భువనచంద్ర
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ప్రపంచ దివసం
(గత సంచిక తరువాయి)

ప్రేమికుల దినాన్ని నిరసించిన
మనలాంటి వారిని దుర్భాషలాడి
నగర యువత పలు రాష్ట్రా లలో కాని
పనులు చేసి అభాసు పాలై య్యింది. కుటుంబ బంధాల్నిఆర్థికకోణాలతో ముడిపెట్టి దగ్గ ర సంబంధాలకి
నీరు పోసి పెంచింది మన తెలుగు
సమాజం. నా మేనమామ కూతుర్ని
ఇచ్చి ముడి వేయించేశారు. ఏభై
ఏళ్ల వై వాహిక జీవితం సహజసిద్ధ మైన ప్రణయకలహాలతో, రాజీలతో,
హాయిగానే
గడిచిపోయింది.
రెండు వీధుల అవతల నున్న ఓ
తెలిసున్నవారి కుటుంబంలో ఓ
అమ్మాయి చీరకట్టు డు పేరంటానికి వెళ్ళి అమెరికానుంచి వచ్చిన ఓ
స్నేహితురాలితో రాసుకు, పూసుకు
తిరగడంతో నా శ్రీమతిని కరోనా
కాటువేసి తీసుకుపోయిన సంగతి
మీకు తెలిసిందే కదా? పుణ్యస్త్రీగా
వెళ్లి పోయిందని బంధువులందరూ, మీరూ ఓదార్చారు. అందుకే
జ్ఞాపకాల పందిరిలో, ఆమె మెడలో
నేను ముడివేసిన రోజు నాకు చాలా
చాలా ముఖ్యం,” అన్నాడు శాస్త్రి.
“సరే ఇది చాలా సున్నితమైన
విషయం. నీ అభిప్రాయాన్ని గౌరవిస్తున్నాం. ......?” నాగేశం, సీతాపతి
ఒకేసారి అన్నారు.
“వస్తు న్నా. రాబర్ట్ క్లైవ్ 1757
ప్లాస్సీ యుద్ధంలో కేవలం బెంగాల్
ని మాత్రమే స్వాధీనపరుచుకొన్నాడు. అటుపై న మన దేశం చేసిన
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ఎలెక్ట్రా న్

అనేకానేకమైన ఎదురు పోరాటాలవల్ల ఆంగ్లేయుల పాలనలోకి రావడానికి 100 సంవత్సరాల దీర ్ఘకాలం
పట్టింది. అదైనా నీతిబాహ్యమైన
వారి కుతంత్రాలవల్ల సాధించినదే కాని పోరాట పటిమతో కాదు.
అటుతర్వాత 1947 దాకా ఆంగ్లేయులు దేశాన్ని పాలించారు. ఈ
190 సంవత్సరాల వ్యవధికీ మరో
పది సంవత్సరాలు ఉదారంగా కలుపుకొని మన చరిత్రకారులు రెండువందల సంవత్సరాల ఆంగ్ల పాలన
నుంచి విముక్ తి సాధించామని చెప్పేయడం జరిగింది. ఆంగ్లేయుల
పాలన నుంచి విముక్ తి పొందిన
ఆగస్టు పదిహేనుని ఈ రోజువరకూ
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవంగా పరిగణిస్తూ మనం పరోక్షంగా పరాధీనతను
లేదా బానిసత్వాన్ని గుర్తు చేసుకొంటున్నాం. అయితే దేశం ముక్కలై న
సంగతి విస్మరిస్తున్నాం. అదేవిధంగా తొమ్మిదినెలల గర్భవాసపు
చీకటి చెరసాలనుండి బయటపడి
వెలుగు చూసిన రోజు నాకు ఇంకా
ముఖ్యం. అయితే భూమ్మీదపడి
దేశాన్నికానీ, ప్రపంచాన్నికానీ ఏమి
ఉద్ధ రించావని అడగకండి.”
“జన్మసార్థకత లేదా సార్థకజన్మ
అని ఒకటి ఏడ్చిందిగా?” నాగేశం
అడిగాడు.
“35 సంవత్సరాలు పనిచేసి,
అయిదు వందలమంది పనిచేసే ఓ
కార్ఖా నాలో అంచెలంచెలుగా ఎదిగి

భుజాలమీది తలని పై కెత్తి సగౌరవంగా పదవీ విరమణ చేశాను.
అంతకంటే ఏం కావాలి?”
“నీ పేరు నువ్వు పనిచేసిన కంపెనీలోకూడా తాత్కాలికం. ఏడాది
గడిచే లోగా నిన్ను మరిచిపోయే
ఉంటారు. యింతకీ, ఆర్థికంగా ఏం
సాధించావని?” సీతాపతి అన్నాడు.
“ఏమీ లేదు. ఉమ్మడి కుటుంబ
వ్యవస్థ లో నేను కూడబెట్ట గలిగింది ఏమీ లేదు. పదవీ విరమణ
తర్వాత నా సేవింగ్స్ ఖాతాలో ఆఖరి
నెల జీతం తప్ప కానీ లేదు. అయితే
వచ్చిన ప్రావిడెంట్ ఫండ్, గ్రాట్యుయిటీ ఫిక్సెడ్ డిపాజిట్ల లో పడేసి
దానిమీద వచ్చే వడ్డీనే కుబేరసంపదగా భావిస్తూ ఈదులాడుతున్నాను.”
“అది సరే! నీకు పుట్టి నరోజూ, పెళ్లి రోజూ ముఖ్యమంటున్నావ్ కదా? ఈ
రెండురోజులూ ఏం చేసేవాడివి?”
“మా అమ్మా నాన్నలకి నేను పదో
సంతానం. పుట్టి నరోజు వై భోగాలన్నీ
జరిగేవి మొదటి ఒకరిద్ద రి పిల్ల లకే.
తర్వాత ఏ నాయనమ్మలో, తాతమ్మలో గుర్తు చేస్తే తప్ప, తరువాతి
వాళ్ళ పుట్టి న రోజులు తల్లి దండ్రులే మరిచిపోతారు. అయితే విజ్ఞత
గల తండ్రులు మట్టు కు పుట్టి న
సంతానం తాలూకు జనన వివరాలు
ఓ పుస్తకంలో రాసి పెట్టుకొంటారు.
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పిల్ల లకి పెళ్లి సంబంధాలు వెతుకు
తున్న సమయంలో జాతకచక్రాలతో నుదుటి రాతలను అంచనా
వెయ్యడానికి మన సమాజాలలో
జననసమయ వివరాలు చాలా
అవసరం కదా?”
“సరే మరి వివాహమనేది
ఒక విధంగా వ్యక్ తిగతమే కదా? ఆ
రోజు ఎలా గడిపేవారు?”నాగేశాం
అడిగాడు.
“వివాహబంధమనే సంకెళ్ల తో మరో చెరసాల ప్రవేశం కదా? ఆ
రోజు ఎవరై నా పండగ చేసుకొంటారా? అయినా సినిమాల్లోలాగా
ఉమ్మడి కుటుంబాలలలో ఈ పెళ్లి రోజు వేడుకలు ఎవరు ఆడుతూ
పాడుతూ చేసుకొంటారని? అయితే
పెళ్ళయిన మొదటి సంవత్సరాలలో
ఏటా పెళ్లి రోజుకి శ్రీమతికి మట్టు కు
ఒక కొత్తచీర కొనేవాణ్ణి. అప్పుడు నా
అక్కచెల్లెళ్ల కి కూడా కొనాల్సివచ్చేది. లేకపోతే వాళ్ళూ, వాళ్ళతో కలిసి
అమ్మా అలిగేవారు! తర్వాత్తర్వాత
ఎదిగిన పిల్ల ల కోసమే కొనమనేది
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నా శ్రీమతి.”
“యిది దాదాపు ప్రతి మధ్యతరగతి కుటుంబాలలో జరిగేదే! పెళ్లి రోజు సందర్భంగా విహారయాత్రలకి
వెళ్ళే ధనవంతులమాదిరి ఆర్థికవనరులు లేక, ఉన్న ఊళ్లోనే వెంకన్నగుడికో, సినిమాకో పోవడం తప్ప
గత్యంతరం లేదు కదా? అయినా
వివాహబంధమనే చెరసాలలో చిక్కుకుపోవడం నువ్వు చెప్పిన ప్రకారమూ ఆయా వ్యక్తు లకు ముఖ్యమైన దినమే!” అన్నాడు సీతాపతి
రాజీ పడిపోతూ.
అంతలో ఓ పిల్ల లగుంపు
అటువై పు ఆడుకొంటూ వచ్చింది.
“పిల్లలూ,జాగ్రత్త! ఇక్కడ ముళ్
లూ
అవీ చాలా ఎక్కువ,” అన్నాడు శాస్త్రి
కలగజేసుకొంటూ.
“తాతగార్లూ ! ఈ రోజు ముసలివాళ్ళ దినంట కదా? మీకోసం మెత్తటి
చాక్లెట్లు తీసుకువచ్చాం. యివిగో తీసుకువచ్చాం. తీసుకోండి,” అంటూ
ఒక బాలుడు ముగ్గు రి చేతుల్లోనూ
రెండేసి చాక్లెట్లు పెట్టి కాళ్ళకు దణ్ణం

పెట్టాడు.
”ఏమిటి విశేషం?” నాగేశం
అడిగాడు.
“ఇవ్వాళ నా పుట్టి న రోజు సార్!
మా నాన్న ఇరవై రూపాయిలిచ్చాడు. ఇరవై చాక్లెట్లు వచ్చాయి.
మా ఏడుగురం రెండేసి తినేశాం.
మిగిలిన ఆరూ మీకు!” అన్నాడా
బాలుడు.
ఆ ముగ్గు రూ ఏడుగురు పిల్ల ల్నీ
దగ్గ రగా తీసుకొని దీవించి, పార్క్
బయటనున్న అయిస్క్రీమ్ పార్లర్లో
అయిస్క్రీమ్ తినిపించారు.
“మన పిల్ల లు మరిచిన మనకి,
మనమే మరిచిన మనకి ఈ పిల్ల లు
ఈ దినం చాలా విలువై న సత్కారం
చేశారు! ఎంత కాదనుకొన్నా పుట్టి న
రోజంటే......” సీతాపతి అగాడు.
శాస్త్రి మొహాన విజయ హాసం
వెలిసింది.
(‘నిఖిలలోకమెట్లు నిర్ణయించినగాని తిరుగులేదు విశ్వనరుడ నేను’
...కీ.శే. గుర్రం జాషువా)
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వేదులాన్వయు పలుకు -3
వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం

ఉన్నదున్నట్లు గా చెప్పు టుత్తమంబు

పండితులు క్రిందకూర్చుండ పామరుండు

మిన్నకుండిన నొక్కచో మేలు కలుగు

విజ్ఞు లకు సిగ్గు కాదది వీసమైన

లేని దున్నట్లు చెప్పుట లెస్స కాదు

గద్దె కెక్కిన నేరికి కలుగు యెగ్గు

వేదులాన్వయు పలుకు సమ్మోదమొలుకు II 51

వేదులాన్వయు పలుకు సమ్మోదమొలుకు II 56

జన్మ నిచ్చిన జననికి జనకునకును

పూజ్య గురువుల దీవన పొసగు శుభము

జవము తగ్గిన సమయాన సాయముండి
ధైర్యమును సథై ్ర్యమును నిచ్చి ధన్యుడగుము

వేదులాన్వయు పలుకు సమ్మోదమొలుకు II 52

కపట సన్యాసి ముందర కరము మోడ్చి
నంత జ్ఞానమ దెల్లను నంతరించు

వేదులాన్వయు పలుకు సమ్మోదమొలుకు II 57

వృద్ధు లగు తల్లి దండ్రుల శ్రద్ధ వీడి

ధనము సమకూర్చు నెన్నియో ధరణి లోన

తాను నొకనాడు పోవుటం దలచ డొక్కొ!

సద్గు రుల బోధ వలనెల్ల సంతరించు

దేహమందున పరమాత్మ తీరెఱిగిన

నడ్డి గోకుటకిది బాగ నప్పునంచు

తీఱి నంతనె యేడ్చుట తెలివికాదు

వేదులాన్వయు పలుకు సమ్మోదమొలుకు II 53

భక్ తి జ్ఞానము సంస్కృతి ముక్ తి దక్క

వేదులాన్వయు పలుకు సమ్మోదమొలుకు II 58

యోగసాధన వలన జ్ఞానోదయంబు

జందెమును మేకునకు జుట్ట చాల తప్పు

వేదులాన్వయు పలుకు సమ్మోదమొలుకు II 54

వేదులాన్వయు పలుకు సమ్మోదమొలుకు II 59

కలిగి జీవున కాత్మ సాక్షా త్కరించు

విజ్ఞు లను సంప్రదింపగ విశద మగును

సంస్కృతమునకు పోషణ సన్నగిల్లి

మగని మెప్పును మెచ్చును మగువ కాని

బడులు “కాన్వెంట్లు ”గా మారి భారమయ్యె

ఒకరి దొకతీరు వేరె యింకొకరి తీరు

వేదవిద్యల కాలము వెనుక బడగ

వేదులాన్వయు పలుకు సమ్మోదమొలుకు II 55
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మగువ నితరుల మెచ్చిన మగడు నొచ్చు
వేదులాన్వయు పలుకు సమ్మోదమొలుకు II 60
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పూరి జగన్నాధ స్వామి వై భవం
డా.పోచనపెద్ది వెంకట మురళీ కృష్ణ
పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత
ప్రీతి పాత్రమై నది.కాని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ
సంపూర్ణంగా కొద్దిమందికి మాత్రమే తెలుసు.
స్కాందపురాణాంతర్గ తమైన జగన్నాధ క్షేత్ర మాహాత్త్ యాన్ని
యధామూ లంగా, సరళ, వ్యావహారిక భాషలో అనువదించి మన
పాఠకులకు ప్రతి నెల అందిస్తు న్నాము. చదవండి, చదివించి
మోక్షాన్ని పొందండి.
- సంపాదకురాలు
“ దేవి! జగన్మాతా! పరమేశ్వరి! అనుగ్రహించు.కార్య కారణములు నీవే కల్పిస్తా వు. నీకు సర్వశక్తు లు ఉన్నాయి.
అందరిలో జ్ఞానాన్ని, మోహాన్ని నీవే కల్పిస్తా వు. కైవల్యాన్ని, ముక్ తిని నీవే ఇస్తా వు. నీవే విష్ణు మాయవు. అందరిని
మోహింపచేయునది నీవే. విష్ణు వక్షస్థ లముపై ఉంటూ ఆయన భావాలకి అనుగుణంగా నడుచుకొను
చున్నావు. నీవే లక్ష్మివి, గౌరివి, శచివి,కాత్యాయనివి. అన్ని శక్తు లను కల్పించుదానవు నీవే. నిన్ను స్తుతించ
డానికి ఎవరు సమర్ధు లు కారు.అందరికి భద్రమును కల్పించునట్టి సుభద్రవు నీవే. జగన్మాతవు నీవే. స్వామి
జగత్పతి! స్త్రీలందరు నీ స్వరూపాలే. పురుషులందరు స్వామి రూపాలే. మీ ఇద్ద రకు మధ్య భేదము లేదు.
విష్ణు మాయా స్వరూపిణి యగు నీవే మమ్ములను నియమించావు. నీ ఆదేశంపై మేము ఈ కార్యాలు
నిర్వహిస్తు న్నాము. వృత్తి, ప్రవృత్తి, ఆకలి,నిద్ర అన్ని నీవే. ఆశలు కల్పించునది నీవే, పూర్ తిచేయునది నీవే.
ముక్ తి ఇచ్చుదానవు నీవే. బంధనాలు కల్పించుదానవు నీవే. జ్ఞానాన్ని ఇచ్చుదానా1 కల్పవృక్షము వంటిదానా!
నీ పాదాలకు నమస్కారం” అని బ్రహ్మ సుభద్రను ప్రార్ధించాడు. అక్కడికి సమీపంలో సుదర్శన చక్రం ఉన్న
రధం ఉంది. బ్రహ్మ అక్కడకు వెళ్లా డు. ( 52 - 63)
బ్రహ్మ సుదర్శన చక్రాన్ని స్తుతించుట----------“ఓ సుదర్శనమా! మహాజ్వాలా! కోటి సూర్యులతో సమానమైన తేజస్సు కలవాడా!అజ్ఞానులకు వై కుంఠ
మార్గ ము చూపువాడా!వై ష్ణ వ భక్తు లకు నిలయమైనవాడా !విష్ణు పరాక్రమము కలవాడా1 నీకు నమస్కారం”
అని సుదర్శన చక్రాన్ని స్తుతించాడు. దేవతలతో కలిసి రధంచుట్టూ ప్రదక్షణ చేసాడు. నీలాచల పర్వతంపై
ఉన్న భవనాన్ని చూడడానికి బయలుదేరాడు. నారదుడు, ఇంద్రద్యుమ్నుడు దారి చూపిస్తు న్నారు. ఆ
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భవనాన్ని చూసి బ్రహ్మ ఆనందించాడు. దేవతలను, సిద్ధు లను, మునులను, నాగులను కూర్చోమని
ఆజ్ఞాపించాడు. బ్రహ్మ దివ్య సింహాసనం పై కూర్చున్నాడు. భరద్వాజుని శాంతిని, పుష్టి ని నిర్వహించమని
బ్రహ్మ ఆజ్ఞాపించాడు.
( 64 -71)
బలిపూజ, హోమాలలో భాగాన్ని స్వీకరించడానికి దేవతలు ధ్యానరూపాన్ని పొందారు. దిక్పాలకులు
అక్కడికి వచ్చారు. వారికి రాజు గంధపుష్పాదులు సమర్పించాడు. ఇంద్రద్యుమ్నుడు స్వామికి, ఇతర
దేవతలను పూజించాడు. ముల్లోకాలవారిని, బ్రహ్మను పూజించాడు. భరద్వాజుడు ప్రతిష్టాపనకు ధ్వజాన్ని
ఎగురవేసాడు. దేవతాప్రతిమలను ప్రతిష్టించమని భరద్వాజుడు బ్రహ్మని బృహస్పతిని కోరాడు. బ్రహ్మ
స్వస్తివచనాలు పలికాడు. అందరు లేచి నిలబడ్డా రు. గంధర్వులు గానం చేసారు. అప్సరసలు నాట్యం
చేసారు. బ్రాహ్మణులు సూక్తాలు పఠించారు. వాయిద్యాలు మోగించారు. రధాలపై ఉన్నవారు కిందకు
దిగారు. స్వామి దగ్గ రకు వచ్చారు. ( 72 - 85 )
పూలజల్లు కురిసింది.”జయకృష్ణా ! దీనజన రక్షకా! అచ్యుతా! అనంతా! ఈశ్వరా! నీకు నమస్కారం”
అని బ్రహ్మ ప్రార్ధించాడు. నారదుడు వీణా నాదం చేస్తూ బ్రహ్మ వెంటనడిచాడు. సూర్య, చంద్రులు
గొడుగులను పట్టు కొని నడిచారు. యువతులు చామరాలు పట్టు కొని నిలబడ్డా రు. ఈ విధంగా సుదర్శన
చక్రాన్ని, సుభద్ర, బలభద్రుని విగ్రహాలు తీసుకొని భవనం దగ్గ రకు వచ్చారు. అక్కడ ఉన్న రత్నమండపంపై
విగ్రహాలుఉంచారు. అనేక నదుల నుండి తీసుకు వచ్చిన జలాలతో బ్రహ్మ అభిషేకించాడు. శ్రీసూక ్త, పురుష
సూక్తాలు చదివారు. గంధపుష్పాదులతో విగ్రహాలను పూజించారు. నీరాజనాన్ని ఇచ్చారు. సింహాసనంపై
విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠ ించారు. స్వామి పాదాలకు నమస్కరించారు.”అనుష్టు భ్ అనే మంత్రం వేయిసార్లు
జపించారు. వై శాఖ మాసం, శుక్లపక్షం, అష్ట మితిధి, పుష్యమి నక్షత్రం, గురువారంఈ ప్రతిష్ఠ జరిగింది.
ఆరోజు స్నానము, దానం, తపస్సు హోమంఏది చేసినా అక్షయమైన ఫలితం కలుగుతుంది. ఆరొజున
శ్రీకృష్ణ , బలరామ,సుభద్రలను దర్శించుకున్న వారికి ముక్ తి కలుగుతుంది. విష్ణు వును పూజించిన వారికి
కోటి జన్మల పాపాలు నశిస్తా యి అని బ్రహ్మ చెప్పాడు.
( 86 -102 ).
స్కాందపురాణంలోని వై ష్ణ వ ఖండంలో పురుషోత్తమ క్షేత్ర మాహాత్మ్యంలో జై మిని ఋషి సంవాదము
అను ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం సమాప్తం

(ఇంకా వుంది)
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సప్త మోక్ష నగరాలు

కొత ్త రామానందం

జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గొప్పది. అమూల్య మైనది. ఆధ్యాత్మిక లో చెప్పాలంటే
దుర్ల భమైనది. కేవలం లౌకిక జీవితాన్ని ఆరాధించే వారి సంగతి పక్కనుంచితే భగవంతుడే పరమావధిగా ఆయనను పొందేందుకే మానవ జీవితం అనే స్పృహ కలిగి, ఆ గమ్యానికే దృఢ చిత్తంతో
సమాయతమైన వారికి జీవితం అపురూపమై నది. మానవ జన్మ ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని
దుర్వినియోగం చేసుకోకూడదంటారు మన పెద్ద లు. జ్ఞానం లేకుండా ముక్ తి లక్ తి భించదు. అందుకే
మహాపుఋషులను ఆశ్రయించి, ఆత్మ --పరమాత్మ జ్ఞానం పొందాలి. ధర్మార్ధ కామమోక్షాన్ని విడిచి
మధ్య ఉన్న అర్ధ కామాల వెంట నేటి మనిషి పరుగులు చేస్తు న్నారు. పరమాత్మ పట్ల చిత్తం అంటే
మనసును లగ్నం చేయాలి. మన మనసు ప్రవర ్తనను నిరోధించడమే యోగం.
ఎన్ని ఒడుడుకులు ఎదురై నా పదిలంగా బతకాలని ప్రతి జీవి తాపత్రయపడుతుంది. అందులో ప్రమాదరహితంగా, ప్రమోద భరితంగా సాగాలనే కాంక్ష అంతర్లీనమై ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు ఎదురై నప్పుడు ఏమైనా మహిమాన్విత శక్ తి తనకు సహక క్ తి రించాలని ఆశించడం సహజం. భగవంతుని అనుగ్రహం పొంది, సమస్యలను అధిగమించగల శక్ తిపొందాలనే ప్రయత్నమే --- భక్ తిమార్గం. భగవంతుడు
అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళుడు. ఆయన మానవునికి సద్బుద్దినిచ్చి సన్మార్గంలో నడిపిస్తా డు.
అందరికీ ప్రేరణ ఇస్తా డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జాగృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనుండి విముక్ తి చేయడానికి ఎన్నెన్నో మార్గాలు చూపాడు. ఎన్నో దివ్య ధామాలను సృష్టించాడు. వేదాలు పుట్టి న ఈ పవిత్ర
భూమిపై ముక్ తి ధామాలుగా సప నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాత్మ అనేక అనేక అవతారాలుగా
ఉద్భవించి దుష్ట శిక్షణలు గావించి తన మహిమలతో కృపాదృష్టి తో కాపాడుతున్నాడు, మరియు నూతనోత్సాహాన్ని నింపుతున్నాడు.. "అయోధ్యా, మధురా మాయా, కాశీ కంచి అవంతికాపురి ద్వారవతి చై వ
సప్తైతే మోక్ష దాయకా" భారత దేశంలో అనేక దివ్య క్షేత్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప మోక్ష నగరాలు మోక్ష
ధామాలుగా ప్రసిద్ది గాంచి మనందరకూ సుఖ శాంతులు, విజయ కాంతులు ప్రసాదిస్తు న్నాయి. అందువల్ల మనకు ఆధ్యాత్మిక చై తన్యం విరాజమానమై దైవం పట్ల భక్ తి ప్రపక్ తి త్తు లు పెరిగి ఆత్మ విచారణ
చేయగలుగుతున్నాము. ధర్మ బద్దమైన జీవనాన్ని ఎంపిక చేసుకుని పుణ్య క్షేత్రాలను సందర్శిస్తూ ముక్ తి
కోసం ప్రయత్నించడం మన ధ్యేయంగా చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా జీవిత కాలంలో సప్త మోక్ష ధామాలను
దర్శించి పునీతులమవ్వాలి. భగవంతుడు భక్తు ని నుండి కోరుకునేది కూడా అదే.
ఆసేతు హిమాలయ పర్యంతం వ్యాపించిన మన భారతావనిలో ఎన్నో జాతులు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొత్తం జాతినంతటినీ సమైక్య పరచి ముందుకు నడిపిస్తోంది మన సనాతన సంస్కృతి. అట్టి
సంస్కృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య క్షేత్రాలు, తీర్థాలు. వాటిలో అనాదికాలం నుంచి విఖ్యాతి చెంది
భక్తు లకు మోక్షదాయికాలుగా ఏడు పుణ్య క్షేత్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పొందాయి.
అవి అయోధ్య, మధుర, మాయ (నేటి హరిద్వార్), కాశీ, కంచి, అవంతిక(నేటి ఉజ్జ యిని) మరియు ద్వారక.
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కాశీ మహానగరం

యాత్రికులు కాశీలో ఉన్న ఆల- ఒక అలవాటు.

యాలను ఒకదాని వెంబడి రెండవ

పూర్వం బ్రహ్మదేవునికి తానే సర్వా-

దానిని భక్ తితో దర్శనం చేసుకుం- ధికారినన్న గర్వం పొడచూపింది.

టారు. హైందవ సాంప్రదాయాలపై శివహేళన చేయసాగాడు. ఒకానొక
నమ్మకమున్నవారు కనీసం తొమ్మిది దశలో

అక్కడ

ప్రత్యక్షమయిన

రోజులు కాశీలో నిద్ర చేసి, కాశీ విశ్వే- శివుడు తన ఆవులింత నుండి
శ్వరనాధుని దర్శనం చేసుకుంటూ భైరవుని సృష్టించి, బ్రహ్మ ఐదవ
త్రుంచివేయమన్నాడు.
నియమబద్ధ మైన జీవితాన్ని గడిపి తలను

ధన్యులవుతారు. గంగా స్నానమా- వెంటనే భైరవుడు బ్రహ్మ ఊర్ధ్వచరించిన పిమ్మట భక్తు లు ప్రధ- ముఖాన్ని త్రుంచివేయగా, అతనికి

లాన్ని చేతిలో ధరించి, భిక్షాన్ని స్వీకరిస్తూ కాపాలికా వ్రతంతో సంచ-

రించసాగాడు. చివరకు భైరవుడు
కాశీ నగరం ప్రవేశించగానే బ్రహ్మ
కపాలం నేలపై

పడిపోయింది.

అప్పటినుండి భైరవుడు విశ్వేశ్వరుని ఆజ్ఞపై కాశీ నగర క్షేత్రపా-

లకుడిగా పదవి పొంది, అక్కడ

కొలువై , తనను దర్శించుకున్న

భక్తు ల మనోరథాలు నెరవేర్చి,
మంగా కాశీనగరం క్షేత్ర పాలకుడై న బ్రహ్మహత్యా పాతకం చుట్టుకుంది. వారి పాపాలను పోగొడుతుకాలభైరవ ఆలయాన్ని దర్శించటం శివుని ఆజ్ఞతో భైరవుడు బ్రహ్మ కపా- న్నాడు. ఆలయ పూజారులు
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భక్తు లందరినీ నెమలి ఈకల
కట్ట లతో తలపై ఉంచి ఆశీర్వదిస్తా రు. ఆలయ మండపంలో
నల్ల దారాలు అమ్ముతారు. దుకాణదారే వారికి మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య నల్ల పట్టు దారాన్ని
కడతాడు. యాత్రికులు కొన్ని
పట్టు దారాలను కొని ఇంట్లోని పిల్ల లకు పెద్ద లకు పంచిపెడతారు.
కాలభైరవ ఆలయ దర్శనానంతరం కాశీ విశ్వనాథాలయాన్ని
దర్శిస్తా రు. ఆలయం ఎప్పుడూ
భక్తు లతో రద్దీగా ఉంటుంది.
ఆలయం చేరుటకు నాలుగు
18

ప్రవేశ ద్వారాలు ఏర్పాటుచేశారు.
భక్తు లు ఏ ద్వారం నుంచై నా ఆలయాన్ని చేరవచ్చును. అయితే
పోలీస్ చెకప్ లతో, క్యూ లై న్లలో
గంటల తరబడి నిలబడటం
కష్ట మౌయుండి. ఈ కష్టాలన్నీ
స్వామివారి సన్నిధి చేరుకునేంతవరకే. దారిలో ఉండే దుకాణాలలో లభించే పూలమాలలు,
మారేడు ఆకులు, పాలగ్లాసు
తీసుకుని తమ శివపరమాత్మను దర్శించుటకు లోనికి ప్రవేశిస్తా రు. చిన్న ఆలయం, ఎక్కడ
చూసినా శివలింగాలు, ఎక్కడ

విన్నా శివనామాలు. భక్ తి ప్రపత్తు లతో గర్భ గృహంలో ఓ మూలాన
ఉన్న పల్ల పు ప్రదేశంలో కాశీ విశ్వనాథుడు లింగరూపంలో దర్శనమిస్తుంటాడు. అన్ని వేళలలో
లింగాన్ని తాకనివ్వరు. చుట్టూ
కంచె ఏర్పాటు చేశారు. పై నుంచి
స్వామి పూజా ద్రవ్యాలు సమర్పించి పాలతో అభిషేకం చేసి తృప్తిపడతారు. స్వామిని స్వయంగా
తాకాలనుకొన్నవారు ఉదయం
4 గంటల సమయంలో ఒక
అరగంట పాటు జాతి మత
భేదాలకు అతీతంగా అందరూ
మే 2021

స్వయంగా లింగాన్ని తాకి అభిషే
కం జరుపుకోవచ్చును.
ఆలయ విమాన గోపురం
బంగారు రేకుతో కప్పబడింది.
శ్రీ రంజిత్ సింగ్ అనే రాజుగారు
ఈ బంగారు రేకును ఆలయ విమానానికి తాపడం చేయించారు.
మహమ్మదీయు దండయాత్రలో
ఛిన్నాభిన్న మయిన ఆలయాన్ని

ఇండోర్ మహారాణి అహల్యాబాయి పునర్నిర్మించారు. విశ్వనాధ
ఆలయంలో భక్తు లు రుసుము
చెల్లించి, ఆలయంలోనే ఉన్న
మరో శివలింగాన్ని స్వయంగా
పూజించుకోవచ్చును. అచ్చట
ఆలయ పూజారి సంకల్పం
చేయించి రుద్ర నమక చమకాలతో మనతో అభిషేకం చేయిస్తా రు.

ఆలయంలో అనేక ఉపాలయాలు ఉన్నాయి. పార్వతీమాత,
అన్నపూర్ణ అమ్మవారు, ఆంజనేయుడు, సత్యనారాయణ స్వామి,
మహావిష్ణు వు, భైరవుడు, ఆదిశక్ తి
మూర్తు లను దర్శించుకోవచ్చును. ఆలయానికి ప్రక్కనే ఉన్న
మండపంలో ఒక బావి ఉన్నది.
ఈ బావి నీరు ఎంతో పవిత్రమైనదిగా భావిస్తా రు. మహమ్మదీయుల దాడిలో శివలింగాన్ని
కాపాడటం కోసం ఈ బావిలో
ఉంచారట. అందుచే ఈ బావి
నీటిని తీర్థంగా స్వీకరిస్తా రు. ఆలయానికి ఆనుకునే బావి ఉన్న
ప్రాంతంలో ఒక మశీదు ఉన్నది.
ఇరు మతాల వారు ఘర్ష ణకు
లోనవకుండా మిలటరీ వాళ్ళు
ఇరవై నాలుగు గంటలూ కాపలా
ఉంటారు.

(ఇంకా వుంది)

మే 2021

19

చై తన్య గీతిక
పోడూరి శ్రీనివాసరావు

పదండి ముందుకు - పదండి త్రోసుకు
చై తన్యం రగిలించండి
ఉద్యమానికి ఉరకలు వేయండి
సబ్జె క్ట్ ఏదైనా .. సిట్యుయేషన్ ఏదైనా
ఉద్యమం మొదలయిందంటే చాలుచై తన్యం రగిలించాల్సిందే
స్పందన నలుగురికీ తెలియాల్సిందే!!
ప్రస్తు తం ప్రస్తు తం దేశం అంతా సమస్యల పుట్టే ..
గత వంద రోజులుగా అన్నదాతలంతా
దేశ రై తులంతా రోడ్డెక్కి హర్తాళ్ చేస్తూ నే ఉన్నారు
ప్రభుత్వ రై తు విధానాలను దుయ్యబడుతూనే ఉన్నారు
ఎన్నెన్నో పాటలు పుట్టు కొస్తుంటాయి ఈ సమయంలో
ఎందరెందరో కవులు తమ కాలాలను ఝళి పిస్తూంటారు
ఉద్యమానికి ఊపు తెచ్చే విధంగా
రక ్తం సలసల మరిగే విధంగా
ఎంతో కష్ట పడి ప్రాణ త్యాగాలు చేసి
తెచ్చుకున్నాము ఆంధ్ర రాష్ట్రా నికి ఉక్కు కర్మాగారం
విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు
అన్నది 1966 లో నినాదం
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ఇపుడా గుండె చప్పుడు
ప్రమాదం బారిన పడింది
బలహీనంగా కొట్టు కున్న గుండె
ఏ నిముషంలోనై నా ఆగిపోవచ్చు
కర్మాగార ప్రయివేటీకరణ నినాదంతో
ఆమరణ నిరాహార దీక్షలతో..
విశాఖ ఉక్కు - ఆంధ్రుల హక్కు నినాదంతో
సాధించుకున్న విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం
ప్రయివేటీకరణ అవుతోందంటే ..
వింటోంటే..
నీ చేవ ఏమయ్యింది?
'చై తన్యం' చచ్చిపోయిందా?
చై తన్యానికే చై తన్యం కలిగేలా
సంకల్పాన్ని సాగిం చు
మళ్ళా సమర శంఖాన్ని పూరించు
విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు నినాదాన్ని
విప్ల వ శంఖంలా మళ్ళా రవళించి
నీ సంకల్ప బలాన్ని సాధించు
ఆంధ్రుల పౌరుషాన్ని విశ్వానికి తెలియజేయి
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నూటపదహార్లు	 కందాల్లో

సుందరకాండ

పాలెపు బుచ్చిరాజు

41)

అచ్చెరువొందెను మారుతి

అచ్చముగా నింద్రపురిని అచ్చోసిరిగా
ఇచ్చటి సంపద చూడగ

అచ్చట సంపాతి జెప్పెనంతకు మించెన్

41. ఈ లంక నిజంగా ఇంద్రుడి రాజధాని, అమరావతిని మించిపోయింది. ఆ నాడు సంపాతి వర్ణిస్తే ఏమో

అనుకున్నాను. ఇప్పుడు చూస్తే అంత కంటే అందంగా ఉంది.
42)

కూర్మిగ కుబేరు కివ్వగ

నిర్మించెను విశ్వకర్మ నేర్పుగ దీనిన్
నిర్మాణమైన తదుపరి

ధర్మము తప్పిన దనుజుడు దానిని గొనియెన్

42. నిజానికి విశ్వకర్మ దీనిని కుబేరుడి కోసం నిర్మించాడు. కాని ధర్మం తప్పిన రావణుడు అపహరించాడు.

అని చెప్పాడు సంపాతి.

43) నాలుగు పక్కల బంటులు

కాలుని బోలిన యసురులు కావలి గాయన్
ఏలాగు జొరబడ గలను

కాలము గడిచి నిశిరాత్రి కాలిడగవలెన్

43.	కొంత సేపటికి ఆశ్చర్యం నుంచి తేరుకుని, ఇప్పుడు నగరంలో ఎలా ప్రవేశించాలి? అని ఆలోచించసా-

గాడు. నాలుగు ప్రక్కలా రాక్షసులు కాపలా కాస్తు న్నారు. నెమ్మదిగా కాలం గడిపి, సాయంత్రం చీకటి పడ్డా క, వాళ్ళని
ఏమార్చి లంకలో దూరాలి. అని ఆలోచిస్తూ నిలబడ్డా డు.

44) అనితలపోయుచు మారుతి

కనుపించెడి వింతలెన్నొకానగ సాగెన్
అనుకోకుండనె లంకిణి

44.

హనుమను పసిగట్టె నట్టె అక్కడె నిలిపెన్

ఇంకా సమయం ఉందికదా అని అక్కడి వింతలు చూస్తూ పరధ్యానంలో ఉన్న మారుతిని లంకిణి పసిగట్టి

అడ్డగించింది.
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45) అక్కజమాయెను జూడగ

ఎక్కడి వాడవు? వెరవక ఈయెడ నేలన్
చక్కగ తిరుగుచు నుంటివి

45.

కక్కించెద రక ్తమొక్క ఘాతము ననియెన్

“భలే వాడివే! అసలిక్కడికి ఎలా రాగలిగావు? ఎవరు నువ్వు? నిర్భయంగా తిరుగుతున్నావు? నీ రక ్తం కళ్ళ

జూస్తాను ఉండు.” అని భయపెట్టింది.

46) అదురు బెదురు లేక హనుమ

ఎదురుపడిన దనుజ వనిత నెవ్వతె వీవో
అది చెప్పి తప్పుకొనుమా

అదనుగ మాటాడ తీతు నాయువు ననియెన్

46. అప్పుడు హనుమ ఏమాత్రం బెదరకుండా, “అది తరవాతి మాట. అసలు నువ్వెవరివి? అది చెప్పి నా

దారినుంచి తప్పుకో. లేకపోతే నీ ప్రాణాలు తీస్తాను” అన్నాడు ధైర్యంగా.
47) లంకను గాచెడి దానను

లంకిణి నాపే రెరుగుము లంఘిం తునిదే
పంకము కరిచెదవిప్పుడు

లంకను జొరబడ గలంత లాగము గలదే!

47. లంకిణి కోపంతో, “ఈ లంకను కాపాడే లంకిణిని నేను. నన్నే ఎదిరిస్తా వా” అని మీదికి దూకబోయింది.

మారుతి ఆమెకు దొరక్కుండా తప్పించుకుని ఆడది కదా అని దయ చూపి, చంపకుండా గిరగిరా త్రిప్పి ఎముకలు
విరిగేలా నేలకేసి కొట్టాడు.

48) లొంగక లంకిణి చేతికి

అంగన యనుచు కరుణించి అంజని యామెన్
అంగములన్నియు విరుగగ

బొంగరమోలె తిరుగంగ భూమిని తిప్పెన్

48. ఆ దెబ్బతో లంకిణికి గతం గుర్తు కు వచ్చింది. తనను ఓడించినవాడు తప్పక రాముడి బంటు అయి

ఉంటాడని తెలుసుకుంది.
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(సశేషము)
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గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు
వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
8. ట్రోయ్ సంగ్రామం నిజమా? కల్పనా?
ఇటీవల జరిపిన మరికొన్ని తవ్వకా- 750 లోను, ఆడెస్సి సంకలనం సా. తీర్మానం.

ఎందుకంటే

ఆడేస్సి

లలో కనబడ్డ ఒక పురాతన నగరం శ పూ. 725 లోను పూర్ తి అయి లో ఒక చోట ఒక అంధుడు పాత్ర
హైన్రిక్ షులై మన్ కనుక్కున్న నగరం ఉంటాయి. ఇలా సంకలించబడ్డ

వచ్చి యుద్ధంలోవిశేషాలని కథల

కంటే పదింతలు పెద్ద ది అని కథల సమాహారం లిఖిత రూపం రూపంలో చెబుతాడు. హోమర్ ఈ
తెలిసింది. ఈ నగరం ఉన్న ప్రాం- దాల్చేసరికి మరికొన్ని దశాబ్దా లో, విధంగా తాను చెబుతున్న కథలో

తాలలో సా. శ. పూ. 3000 నుండి శతాబ్దా లో పట్టి ఉండవచ్చు.
సా. శ. పూ. 1350 వరకు అవిరా-

తానే ఒక పాత్రలా వచ్చేడని వీరి

అసలు హోమర్ అనే వ్యక్ తి ఉన్నడా అభిప్రాయం.

వ్యాసుడు

కూడా

మంగా జనావాసాలు ఉండేవని అని ప్రశ్నించేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. భారత కథలో అక్కడక్కడ “అతిథి
తీర్మానించేరు. అంతేకాదు. సా. శ. కొన్ని

గ్రీకు

మాండలికాలలో నటుడు” గా వస్తూ ఉండడం గమ-

పూ. 1180 కి సంబంధించిన స్తరాల- “హోమర్” అంటే గుడ్డివాడు అని నార్హం.

లో వేడికి మాడిపోయిన అవశేషా- అర్థం వస్తుంది కనుక “హోమర్” ఈ కథని చారిత్రక పరిశోధన కోణం

లు, మానవ ఆస్థి పంజరాలు కని- గుడ్డివాడయి ఉంటాడని కొందరి నుండి విశ్లేషించడం కష్టం. ఈ
పించడంతో అవి ఏదో యుద్ధా నికి

కథలో తారసపడే చాల పాత్రలు

నమ్ముతున్నారు.

- అనగా దేవతలు,

సంబంధించినవే అయంటాయని
ఈ నగరం గురించి, అక్కడ

జరిగిన యుద్ధం గురించి, ఆనోటా,

ఈనోటా, జానపదులు నోటా 400
సంవత్సరాల

తరువాత

కథలని హోమర్

విన్న

ఇలియాడ్,

ఆడెస్సి అనే రెండు ఉద్గ్రంథాలలో

పొందుపరచి ఉంటాడు.

చరి-

త్రకారుల అభిప్రాయం ప్రకారం

ఇలియాడ్ సంకలనం సా. శ పూ.
మే 2021

దైవాంశ సంభూతులు (demigods)

మానవులు

కలవగా పుట్టి నవారు. ఉదాహర-

ణకి హెలెన్ ఒలింపియను దేవత
అయిన జూస్ ఒక హంస రూపంలో
వచ్చి

మానవ వనిత లేడాని

బలవంతం

చెయ్యగా

పుట్టి న

సంతానం. అదే విధంగా హెలెన్ ని
పేరిస్ వశపరచుకోడానికి టై టన్

(46 వ పేజీ చూడండి)
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(గతసంచిక తరువాయి)
"ఓహ్ మై గాడ్ నిజంగానా, మీ
ఆవిడ మంచి మనసున్న వ్యక్ తి,
ఉత్తమురాలు అని మాత్రమే అనుకున్నా కానీ చాలా తెలివిగలది, ఖతర్నాక్"
"మనం ఏకాంతంగా కలసుకొని
మన కష్టసుఖాలు మాట్లాడుకొంటే మన మనసులలో వున్న వేదన
దూరమవుతుందని మనకి సహృదయంతో ఈ అవకాశం కల్పిస్తే
నువ్వు తనని ఖతర్నాక్ అంటావా?”
"నాయనా మీ ఆవిడని నేను ఏమీ
అనలేదు, ఆవిడ తెలివితేటలని
పొగిడాను" అని "దొంగాడి చేతికి
తాళం ఇచ్చింది" అంటూ ఏడిపించింది. ఆ మాటకి ఇద్ద రూ నవ్వుకున్నారు.
ఎలమంచిలి బై పాస్ రోడ్డు లో ఒక
ధాభా దగ్గ ర కారు ఆపి "ఏమిటి
తిందాము?" అని అడిగాడు
"ఇంట్లో కడుపునిండా మీ రుక్మిణి
చేసిన బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నాక కనీసం
మధ్యాహ్నం రెండు గంటల దాకా
నాకు ఆకలి వెయ్యదు, నీకు
కావాలంటే ఆర్డర్ చెయ్యి"… ఆ
“మీ” అన్న పదాన్ని వత్తి పలుకుతూ
అంది.
"సరే నాదీ మా రాధ పరిస్థితే, కాఫీ
తాగుదాము"… ఆ “మా” అన్న
పదాన్ని వత్తి పలుకుతూ అన్నాడు.
"నువ్వు ఎంత వత్తి పలికినా నేను నీ
దాన్ని కానుగా?" అని బాధగా అంది
రాధ. ఆమె స్వరంలో మార్పు గమనించాడు కృష్ణ మోహన్.
"ఎవరు చెప్పారు నువ్వు నాదానివి
కావని, అప్పటికీ, ఇప్పటికీ, ఎప్పటికీ నువ్వు నాదానివే, నేను నీవాడినే"
"ఏమిటి మాట్లాడుతున్నావు, మని24

ప్రేమంటే ఇంతే

ఇంద్రగంటి వేంకట సుబ్బారావు

ద్ద రికీ పెళ్ళిళ్ళు అయి ఎవరి జీవితం
వాళ్ళు జీవిస్తు న్నాము, మన పిల్ల లు
పెద్ద వాళ్ళయ్యారు. ఈ జన్మలో
మనిద్ద రమూ భార్యా భర ్తలయే
అదృష్టాన్ని ఆ భగవంతుడు ఇవ్వలేదు" అంటూ కన్నీరు పెట్టుకుంది
అనూరాధ.
"ఏయ్ రాధా! ఏమిటిది,
నిజమే ఈ జన్మలో మనం భార్యా
భర ్తలు కాలేకపోయాము, అది దైవ
నిర్ణయం. దైవం ఏమి చేసినా మన
మంచికేనని నమ్మే మనుషులం
మనము, అందుకే ఆ దైవ నిర్ణయాన్ని శిరసావహిస్తు న్నాము” అని
కృష్ణ మోహన్ ఆమెని ఓదార్చాడు.
"కృష్ణా , నాకు ఒక కోరిక వుంది ?"
అంది అనూరాధ.
"ఏమిటది?"
"ఇప్పుడే ఈ క్షణమే నీతో కబుర్లు
చెబుతూ ఇలా ఇక్కడే ప్రాణం వదిలేయాలని వుంది" అంది అనూరాధ.
కృష్ణ మోహన్ ఉలిక్కిపడి "రాధా"
అని గట్టి గా అరచి తన కుడి చేతితో
రాధ నోరు మూసాడు.
"మనిద్ద రమూ ఒకటి కాలేకపొయినా, ఇరవై మూడేళ్ళు నిన్ను
చూడకపొయినా, నువ్వు వున్నావని
నన్ను నేను సమాధాన పరచుకుని
జీవించాను" అని చాలా ఉద్వేగంతో
అన్నాడు.
"ఐ యాం సారీ కృష్ణా , ఎమోషన్లో

ఎదేదో మాట్లాడి నీ మనసు నొప్పించాను”
ఓకే, టై ం తొమ్మిదిన్నర దాటింది,
ముందు సత్యనారాయణస్వామివారి
దర్శనము చేసుకొని, మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చి భోజనం చేసి ఇక్కడనుండి పూడిమడక బీచ్కి వెళ్ళి అక్కడ
కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుందాము,
ఇక బయలుదేరుదాము" అన్నాడు.
అన్నవరం కొండమీదకు చేరుకొనేసరికి పదకొండు అయింది. స్వామి
వారి దర్శనానికి వెళ్లి , ఇద్ద రూ తమ
గోత్ర నామాల మీద అర్చన చేయించుకున్నారు. స్వామి విగ్రహాన్ని
చూస్తూ తన్మయత్వంలో మునిగిపొయారు.
"రాధ జీవితంలో అంతా మంచే
జరగాలి, రాధ, పిల్ల లు ఇక
ఎటువంటి కష్టాలు పడకుండా
వాళ్ళకి మంచి ఆయురారోగ్యాలని,
సంతోషాన్ని, సుఖాన్ని ప్రసాదించు
స్వామి" అని కోరుకున్నాడు కృష్ణ మోహన్.
"కృష్ణ కి రుక్మిణి లాంటి మంచి
ఉత్తమురాలిని భార్యగా ఇచ్చావు,
నాకు చాలా ఆనందంగా వుంది.
వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ పిల్ల లతో కలసి
నిండు నూరేళ్ళు ఆరోగ్యవంతంగా,
సంతోషంగా, సుఖంగా జీవించాలని వాళ్ళని ఆశీర్వదించు స్వామి"
అని అనూరాధ కోరుకుంది.
దర్శనము చేసుకొన్న తరువాత
ప్రసాదం కొనుక్కొని ఇద్ద రూ కాస్త
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తిని మిగతాది ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం
వుంచారు. అక్కడ వున్న పంపా
నదిని చూస్తూ తమ గత అన్నవరం
యాత్రా విశేషాలని ముచ్చటించుకున్నారు.
"నాకు ఎప్పుడు అన్నవరం వచ్చినా
ఎంతో మనశ్శాంతిగా వుంటుంది.
స్వామివారి విగ్రహాన్ని ఎంతసేపు
చూసినా తనివితీరదు" అన్నాడు
కృష్ణ మోహన్.
"అవును ఇక్కడ ఈ కొండమీద
నుండి చూస్తే ఆ రెండు కొండల
మధ్యనుండి ప్రవహిస్తు న్న పంపానదిని చూస్తూ వుంటే ఎంతో ఆహ్లా దకరంగా వుంటుంది" అంది రాధ.
కారులో కూర్చుని బయలుదేరబోతూ వుంటే ఒక పేద బ్రాహ్మణుడు
వచ్చి "అయ్యా! నేనొక వేద పండితుడిని, చితికిపొయాను, అయినవాళ్ళందరూ పోయి ఒంటరిగా
జీవిస్తు న్నాను, నా వయసు డెబ్ బైఐదు సంవత్సరాలు, కడుపునిండా
తిని మూడు రోజులయింది. కష్ట పడి పని చెయ్యడానికి శక్ తి లేదు, బిచ్చమెత్తు కోవడమంటే అభిమానం
అడ్డు వస్తు న్నాది, కానీ ఈ ఆకలి
చేసే విలయ తాండవం ముందు నా
మానాభిమానాలు నామరూపాలు
లేకుండా నలిగిపోతున్నాయి, నాకు
కడుపునిండా భోజనం పెట్టి స్తా రా" అని కళ్ళ వెంబడి నీళ్ళు కారుతుండగా ఏడుస్తూ ఎంతో దీనంగా
అడిగాడు.
అది చూసిన కృష్ణ మోహన్కి, రాధకి
కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి. వెంటనే
ఇద్ద రూ కారు దిగి ఆ బ్రాహ్మణుని చెయ్యి పట్టు కొని హోటలుకి
తీసుకొని వెళ్ళి, అక్కడ మేనేజర్తో
మాట్లాడి ఆయన తినినంతా పెట్ట మని చెప్పారు.
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ఆ బ్రాహ్మణునితో "అయ్యా మీరు
మొహమాట పడకుండా భోజనం
చెయ్యండి, నేను డబ్బు చెల్లించాను. మీరు కడుపు నిండా తిని తృప్తి
చెందిన తరువాతే మేము బయలుదేరుతాము" అన్నాడు కృష్ణ మోహన్.
ఆ బ్రాహ్మణుడు భోజనం చేసిన
తరువాత "ఆ లక్ష్మీనారాయణులే
వై కుంఠం నుండి దిగివచ్చి ఈ రోజు
నా క్షుధ్బాధని తీర్చారు. అయ్యా
నేను ఏమిచ్చి మీ ఋణం తీర్చుకోగలను, ఆకలితో వున్న నన్ను
అదరించి నా ఆకలి తీర్చారు. మీకు
శతకోటి నమస్కారాలు" అంటూ
నమస్కారం చేయబోతూ వుంటే
కృష్ణ మోహన్ అతని చేతులు పట్టు కొని వారించి..."అయ్యా మీరు
పెద్ద వారు, పండితులు మీ కన్నా
వయసులో ఎంతో చిన్నవాళ్ళం,
మీరు మాకు అలా నమస్కరించకూడదు, మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి" అంటూ ఆయన చేతిలో
మూడు వంద రూపాయులు పెట్టి
కృష్ణ మోహన్, రాధ ఆ బ్రాహ్మణుని
కాళ్ళకి నమస్కరించారు.
ఆ బ్రాహ్మణుడు వారిద్ద రి శిరస్సుల
మీద చేయి వేసి "శతమానం భవతి
శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం
భవతి శతమితి శతం శతసంవత్సరం ధీర ్ఘమాయుః శతమానం
భవతి శతాయుః పురుష శ్శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిథిష్ఠ తి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యమస్తు
యశోవిభవ ప్రాప్తిరస్తు ”… అని
ఆశీర్వచన మంత్రం చదివి ధీర్ఘాయుష్మాన్భవ అని కృష్ణ మోహన్ని,
దీర ్ఘసుమంగళీభవ అని అనూరాధని దీవించి...“మీ పిల్లా పాపలతో,
మనుమలు, మునిమనుమలతో
నిండు నూరేళ్ళూ ఆయురారోగ్యాల-

తో సుఖసంతోషాలతో జీవించండి"అని ఆశీర్వదించాడు.
"అయ్యా మేమిక వెళ్ళొస్తాము"
అన్నాడు కృష్ణ మోహన్.
"శుభం, వెళ్ళిరండి" అన్నాడు ఆ
బ్రాహ్మణుడు.
ఆ పేద బ్రాహ్మణుడు గురించే
ఎవరికి వారు ఆలోచిస్తూ వున్నారు.
కృష్ణ మోహన్కి ఆ పండితుడి దీనావస్థ చూసి చాలా బాధ కలిగింది.
అనూరాధకి కూడా అంతటి వేద
పండితుడు ఈ రోజు బిచ్చమెత్తు కోవడం బాధ కలిగింది. అన్నవరం
నుండి బయలుదేరిన కొంతసేపు
వరకు ఇద్ద రూ మౌనంగా వున్నారు.
"బావా ఆయన పరిస్థితి చూస్తే చాలా
బాధగా వుంది. ఈ రోజుల్లో వేద పండితులకు సరి అయిన గుర్తింపు
లేకుండా పొయింది"
"నా హృదయం కలచి వేసింది"
"నువ్వు చాలా సెన్సిటివ్ అయిపోయావు బావా”
"అవును ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని
విషయాలు నన్ను చాలా ఆవేదనకి
గురి చేస్తు న్నాయి. కొన్ని సినిమాపాటలు వింటున్నపుడు కూడా నేను
ఉద్వేగానికి గురి అవుతున్నాను,
అలాగే చాలా విషయాలలో"
"ఎక్కువగా ఆలోచిస్తు న్నావేమో"
"అయుండచ్చు"
"ఎక్కువగా ఆలోచనలు చేసి
ఉద్వేగానికి గురికాకు. బావా ఒక
విషయం గుర్తు పెట్టు కో ‘ఉంకొక
వ్యక్ తి గాని, ఏదైనా సంఘటన గాని
నిన్ను నియత్రించకుండా నువ్వు
ఆపిన క్షణం నుండి నీకు మనశ్శాంతి దొరుకుతుంది’ "
"అలాగే, తుని వచ్చింది కూల్
డ్రింక్ తాగుదాము కాస్త రిలీఫ్గా
వుంటుందేమో"
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తుని నుండి బయలుదేరిన తరువా
త "నువ్వు ప్రొద్దుననగా లేచావు మళ్ళీ
బీచ్కి వెళితే అవకాశం వుండదు,
అందుకని ఆ సీట్ వెనక్కి వాలుస్తా ను, పాటలు వింటూ కాస్సేపు రిలాక్స్
అవు. హోటల్ వచ్చాక లేపుతాను”
అన్నాడు కృష్ణ మోహన్.
"ఆ బ్రాహ్మణుడు మనిద్ద రినీ భార్యా
భర ్తలు అనుకుని నన్ను దీర ్ఘసుమంగళీభవ అని దీవించాడు, మనం
విషయం చెప్పి వుండవలసింది"
అపరాధ భావంతో అంది అనూరాధ.
"ఇప్పుడే అనవసరంగా ఆలోచించవద్ద ని నాకు సలహా ఇచ్చావు మరి
నువ్వు ఏం చేస్తు న్నావు? ఆయన
నిష్కల్మషమైన
హృదయంతో
దీవించాడు. మనల్ని వై కుంఠం
నుండి వచ్చిన లక్ష్మీనారాయణులు
అన్నాడాయన, కాని ఆ సత్యనారయణస్వామి వారి వ్రత కధలో బ్రాహ్మణుని రూపంలో వచ్చిన స్వామి

వారిలా నాకు కనబడ్డా డు” అన్నాడు
కృష్ణ మోహన్.
స్టీరియోలో పాటలు వింటూ
అనూరాధ నిద్రపోయింది, కృష్ణ మోహన్ పాటలు వింటూ డ్రైవ్ చేస్తు న్నాడు. హోటల్ వచ్చింది, ఇద్ద రూ కారు
దిగి వాష్రూంకి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయి
వచ్చి కూర్చున్నారు.
"ఆ రోజుల్లొ ఉద్యోగం చేస్తాను అనేదానివి, ఉద్యోగం చేస్తు న్నావా?"
అడిగాడు కృష్ణ మోహన్.
"పెళ్ళి అయిన తరువాత ఆయనని
అడిగితే అభ్యంతరం లేదన్నారు,
్ మెంట్ ఏజెఅపుడు ఒక ఎడ్వరటై జ్
న్సీలో అఫీస్ అసిస్టెంట్గా చేరాను.
దాని యజమానికి మా నాన్నగారి వయసు వుంటుంది. ఆయనకి
ఒక్కడే కొడుకు, అమెరికాలో వుంటున్నాడు, అక్కడే సెటిల్ అయాడు.
మా కంపెనీ యజమాని నన్ను తన
కన్న కూతురిలా చూసుకుంటు-

న్నారు. ప్రకాష్ పొయినపుడు చాలా
సపోర్టింగ్గా వుండి ధైర్యం చెప్పి మా
నాన్నగారి కంటే ఎక్కువ జాగ్రత్తగా
చూసుకున్నారు. ఇపుడు మేనేజర్గా
ఎదిగాను, మొత్తం కంపెనీ బాధ్యత
అంతా నా మీదే పెట్టారు. మా
యజమాని వారానికి ఒకసారి లేదా
రెండు రోజులు మాత్రమే ఆఫీస్కి
వచ్చి అన్ని విషయాలూ చూసుకుంటారు. ఏదైనా అవసరం అయితే
ఫోన్లో నే గై డెన్స్ ఇస్తా రు, మనది
కర్ర పెత్తనమే. అందుకని ఇబ్బంది
ఏమీలేదు, హాయిగా వుంది"
"వెరీగుడ్, అటువంటి మంచి మనసున్న వ్యక్ తి దగ్గ ర ఉద్యోగం దొరకడం
చాలా సంతోషంగా వుంది"
"నీ ఉద్యోగం ఎలా వుంది? ఎన్ని ప్రమోషన్స్ వచ్చాయి? ఏమైనా అవార్డ్స్
వచ్చాయా?"
(ఇంకా వుంది)

8. ట్రోయ్ సంగ్రామం నిజమా? కల్పనా?

(25 వ పేజీ తరువాయి)

దేవత ఏఫ్రొడై టి ఇచ్చిన వరం కారణభూతం అవుతుంది.ఈ రకం సంఘటనలు నిజ జీవితాలలో జరగడం అనేది
మన అనుభవాలకి అతీతం. అలాగే యుద్ధం పది సంవత్సరాలు జరుగుతుంది. కంచు యుగంలో ట్రోయ్ నగరాన్ని

పది రోజులు దిగ్బంధం చేసేరంటే నమ్మవచ్చేమోకాని పదేళ్లు - అది కూడా నావికా దిగ్బంధం - కొంచెం అతిశయోక్ తి
అనిపిస్తుంది.

ఈ సమాచారం అంతటిని దృష్టి లో పెట్టు కుని ఆలోచిస్తే ట్రోయ్ అనే నగరం ఉండి ఉండవచ్చు. ఆ నగరం వద్ద పెద్ద

యుద్ధం జరిగి ఉండవచ్చు. ఆ యుద్ధం జరగడానికి హెలెన్ అనే అందమైన ఆడదానిని పేరిస్ అనే యువకుడు
అపహరించడం కారణం అయి ఉండవచ్చు. ఆ యుద్ధంలో గ్రీకు సై నికులు ఒక కొయ్య గుర్రంలో దాగుని దొంగ-

చాటుగా ట్రోయ్ నగరంలో ప్రవేశించి ఆ నగరాన్ని నాశనం చేసి ఉండవచ్చు. ఇవన్నీ నిజంగా జరిగిన సంఘటనలే

కావచ్చు. కానీ ఈ కథలో కనిపించే దేవతలు, వారికీ మానవులకి మధ్యనున్న సంబంధ బాంధవ్యాలు మన అనుభవ

పరిధిలో నమ్మడానికి వీలు లేనివి. వీటిని కవి కల్పించిన ఉత్ప్రేక్షలు అనే అనుకోవాలి.
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(సశేషము)
మే 2021

లసతు సంస్కృత౦ -- జయతు భారతం
చిలకమర్ తి దుర్గాప్రసాదరావు
శాస్త్రీయమైన
భాషకొక

వ్యుత్పత్తిజ్ఞానం

ప్రత్యేకత.

ఈ

ఉదాహరణ-

కి చెట్టు ని సంస్కృతంలో చెట్టు ని

పాదప౦ అంటారు. పాదై: అంటే
పాదాలతో పిబతి త్రాగుతుంది కాబట్టి
పాదప: అంటే చెట్టు .

అలాగే ఈ ప్రపంచాన్ని జగత్తని
పిలుస్తాం. గచ్ఛతి ఇతి జగత్
అంటారు. ఎందుకంటే అదెప్పుడు నడుస్తూ నే ఉంటుంది కాబట్టి
ఈవిధంగా ఈ భాషలో సాంఘిక
సామాజిక శాస్త్రీయ అంశాలను
దృష్టి లో పెట్టు కుని పదాల రూపకల్పన చేసినట్లు మనకు కనిపిస్తుంది. అమావాస్యా అమా సహ
వసతి చంద్రార్కౌ ఇత్యమావాస్యా
అని సూర్యుడు చంద్రుడు ఒకే
పంక్ తి లో ఉంటారనే ఖగోళ శాస్త్ర
విషయాలు వివరించ బడ్డా యి.
దీనికొక నిర్దిష్ట మైన వ్యాకరణ౦
ఉంది. కొన్ని అంశాలు పరిశీలిద్దాం . కొన్ని తద్దిత ప్రత్యయాలు
పరిశీలిద్దాం . ఉదాహరణకి దశరథస్య అపత్యం ( మగ సంతానం
) దాశరథి: అనే పదం రాముని
యొక్క తండ్రి పేరు దశరథుడు
అనే విషయాన్ని సూచిస్తుంది.
మే 2021

అలాగే జానకి పార్వతి మొదలై న
పదాలు . జానకి అనగానే ఆమె
తండ్రి జనకుడని, ద్రౌపది అనగానే
ఆమెతంద్రి పేరు ద్రుపదుడని
వేరే చెప్పనక్కరలేదు.
ఇక మూడో ముఖ్యమైన విషయం
సంక్షిప్తత.
అల్పమైన అక్షరాల్లో అనల్పమైన
విషయాన్ని ఇమడ్చగలగడం ఈ
భాష ప్రత్యేకత. సరదాగా ఒక
ఉదాహరణ. ఒకాయన విజయవాడ ను౦డి మచిలీపట్నం వెడు
తున్నాడు. ఏ స్టేషన్ తరువాత
ఏ స్టేషన్ వస్తుందో ఆయనికి
తెలీదు. అది గమనించిన ఒక
పండితుడు అతనికి మొత్తం
రూటు ఒక చిన్న శ్లో కంలో చక్కగా
ఎలా వివరిచాడో చూడండి.
బెరాని ఉత ఇందోగునూక వప్పెచిమా: క్రమాత్
స్టేషన్ సు బెబం శాఖాయాం నూ
క్రాస్యాదితి నిశ్చయ:
బెజవాడ, రామవరప్పాడు, నిడమానూరు, ఉప్పలూరు, తరిగొప్పుల, ఇందుపల్లి , దోసపాడు,
గుడివాడ, నూజెళ్ళ, కవుతరం,
వడ్ల మన్నాడు, పెడన, చిలకల-

పూడి, మచిలీపట్నం, నూజెళ్ళలో
క్రాసింగ్. అంత పెద్ద విషయాన్ని
ఇంత చిన్న శ్లో కంలో పట్టించడం
ఈ భాషలోని గొప్పదనం.
ఇక సంస్కృత భాష గొప్పదనం
ఈ స్వల్ప వ్యాసంలో చెప్పడానికి
ప్రయత్నించడం సముద్రాన్ని ఒక
కూజాలోకి ఇమడ్చడానికి ప్రయత్నించడం లాంటిదే అవుతుంది.
సంస్కృత భాష గంగానది వంటిది.
తాను సుసంపన్నమై ప్రాంతీయ
భాషలను బలోపేతం చేస్తు న్న
ఈ భాషను అందరు నేర్చుకుంటే మన దేశం మరల విశ్వ
గురువుగా వెలుగొందుతుందనడ౦ లో ఎటువంటి సందేహం
లేదు. మనం సంస్కృతాన్ని విస్మరిస్తే ప్రాంతీయ భాషలు కూడా
నిర్వీర్యమౌ తాయనే మహాత్ముని
మాటలను దృష్టి లో పెట్టు కుని
సంస్కృతాభివృద్ధికి కృషి చేద్దాం .
Sanskrit is like the river
Ganges to our nation. If it is

dried up the regional languages

will loose their vitality and
power.

Mahatma Gandhi .
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సాధన

ప్రయాగ రామకృష్ణ

'దేవుని పరిచయం, ఎరుక ఎలా కలు-

కలిసి, ఆకాశానికి చేరి అక్కడినుం-

అదే 'లివింగ్ విత్ ఎ పర్పస్'.

హంసను అడిగారెవరో.

వల్ల మనిషిలోని వివేకం మేలుకుని,

కలిసి చాలా ఏళ్ ళైంది బయోమె-

చేపల్ని చూస్తూ మురిసిపోతే లాభమే-

విచార స్థితికి చేరుకొని, ఆనందా-

ఆయన. శ్రీ తివారి హైదరాబాద్ లోని

గుతాయి?' అని రామకృష్ణ పరమ-

'చెరువు ఒడ్డు న కూర్చుని చెరువులోని
మిటి? చేపలు పట్టేందుకు కావాల్సిన
వలలు, గాలాలు, ఇతరత్రా సాధనాలు
సమకూర్చుకోవాలి. గాలం వేసాం కదా

చి మళ్ళీ సువృష్టి కురిసినట్టు సాధన

పేలవమైన భౌతిక స్థితి నుంచి తత్త్వ

నేను ప్రొఫెసర్ అరుణ్ కె. తివారీని

డికల్ ఇంజనీరింగ్ లో ప్రొఫెసర్

మృత వర్షిణిలో తేలియాడుతుంది.

కేర్ ఫౌండేషన్ డై రెక్టర్ గా ఉన్నారు.

జీవితం అసమగ్రంగా, అసంపూర్ణం-

చేశారు.

ఆధ్యాత్మిక చింతన, చై తన్యం లేని

ఎన్నో శాస్త్రీయ సృజనాత్మక రచనలు
మన

దేశం

గరించద-

అని, గాలం వేసినప్పటినుంచీ తొం-

గా ఉంటుంది. కళాహీనంగా రసహీ-

ఓపిక కావాలి. కాసేపటికి వాటంతట

ప్రవ్రుత్తి మార్గంలోంచి నివృత్తి మా-

రచనలు చేశారు.

జీవితమనండీ లేదా ధర్మబద్ధ మైన

ర్థంపై కలం - తివారీల మధ్య జరిగిన

ప్రేమ, అహింసలవంటి సార్వజనీన-

కమంతా. అందులో ఒకచోట డాక్టర్

దరపడిపోకూడదు. సహనం కావాలి.
అవే

చెరువు అడుగునుంచి పై కి

వచ్చి, గాలానికి ఉన్న తాయిలానికి

ఆశపడి చిక్కుబడిపోతాయి. అలాంటి
కృషీ, ప్రయత్నమూ ఏమీ చేయకుండా

భగవంతుడితో పరిచయం కావాలంటే
ఎలా?' అని ప్రశ్నించారాయన.

కనుక ప్రయత్నం చేయండి. ప్రయ-

త్నం అంటే సాధన. ఎవరికి వారు
స్వీయ

క్రమశిక్షణతో,

పట్టు దలతో

ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని సాధించుకోవాలి. పరిపూర్ణమైన మానసిక స్థితిని

పొందేందుకు చేసే తపస్సే సాధన.
సాధనవల్ల మనస్సూ, బుద్ధీ, శరీరమూ

అన్నీ పుటం పెట్టి నట్టు అవుతాయి.
మాలిన్యాలన్నీ తొలగిపోతాయి. పని-

కిమాలిందంతా పోతుంది. పనికొచ్చేదే మిగులుతుంది సూర్యరశ్మికి

సముద్రపు నీరంతా ఆవిరై గాలిలో
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నంగా ఉంటుంది. సాధనావల్ల మనిషి

ర్గంలోకి వెళతాడు. న్యాయబద్ధ మైన

జీవితమనండీ సత్యం, ధర్మం, శాంతి,
మైన విలువలతో నడుస్తుంది. కేవలం

సాధనావల్ల మాత్రమే ఈ విలువలు

సమకూరుతాయి.

మానసికోన్నతికి,

హయ్యర్ కాన్ష స్ నెస్ కి తలుపులు తె-

రిచేందుకు చేసే ప్రయత్మమే సాధన.
'నేను-నాది' అని మంకు మనం
ఎప్పుడూ తగిలించుకునే లేబుల్ ని
తీసిపారేసి, ద్వంద్వాలు, మమకారాలనుంచి బయటపడి అల్పమనస్కు-

గ్గ శాస్త్రవేత్తల్లో ఒకరై న డాక్టర్ ఎ.పి.

జె. అబ్దుల్ కలాంతో కలిసి అనేక
'గై డింగ్ సోల్స్'

కూడా వాటిల్లో ఒకటి. జీవిత పరమా-

సంభాషణలతో సాగుతుందా పుస్తకలాం, ప్రొఫెసర్ తివారీ అడిగిన ఒక

ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ , 'మానవ స్వభావంలోని నీచమైన, అహంకార పూ-

రితమైన అధమ స్థాయినుంచి మనిషి

ఆధ్యాత్మిక సాధనతో వికాసం చెందాలి.
ఆధ్యాత్మిక మార్గాన నడవదల్చుకున్న
వారు ముందుగా హృదయాన్ని శుభ్రం

చేసుకోవాలి. పూజకు ముందు పూజా
మందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకున్నట్టు .

లం కాకుండా, అందరి మేలుకోసం

తరువాత లౌకిక బంధాలకు దూరంగా

అలవర్చుకుని విశాల ప్రయోజనాలను

పు దృష్టి ని మళ్లించాలి. కొద్దికొద్దిగా

సువిశాల దృష్టి నీ, సువిశాల బుద్ధినీ

ఆశించగలగడమే ఆధ్యాత్మిక సాధన.
అదే ధర్మపథం. అదే సాధనా మార్గం.

జరగాలి. పారమార్థిక విషయాలవై ఆధ్యాత్మిక శక్ తి ప్రోది అవుతున్నకొద్దీ

(34 వ పేజీ చూడండి)
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మన చరిత్ర ` నేటి యువతరానికి స్ఫూర్ తి
ప్రదాత జలియన్వాలా బాగ్ దురంతం
13 ఏప్రిల్ 1919

అమృతసర్ ` స్వర్ణదేవాయ
సమీపంలో జలియన్వాలాబాగ్. అది
1919వ సంవత్సరం. మొదటి ప్రపంచ
యుద్ధం ముగిసేసరికి దేశమంతా
ఉద్రిక ్త పరిస్థితుల్లో ఉన్న సమయమది. ఆ యుద్ధంలో పాల్గొ న్న మన
భారతీయ సై నికు ఎడ బ్రిటిష్వారి
నిరాదరణవ్ల , భారతీయుంతా త్లెదొరపై కక్ష సాధించడానికి సన్నద్ధ మై,
సన్నాహాు చేస్తు న్న సమయమది.
1918`19 సంవత్సర కాంలో మన
దేశం రాజకీయ ఆర్థిక సంక్షో భంలో
ఉంది. అనావృష్టి వ్ల కరువు కాం. వీటికి
తోడు ప్రజపై అనాటి త్లెదొర దమనకాండ, వారి పానా విధానాు అగ్నికి
ఆజ్యం పోశాయి. ఇలాంటి సంక్షో భ
సమయంలోనే పచ్చి నిరంకుశవాది.
భారతీయ ప్రజ ఎడ ద్వేషభావం కల్గి న
క్రూర మైకెల్ ఓ డయ్యర్ పంజాబ్
ప్రాంత పానా నిర్వహణ బాధ్యత వహిస్తు న్నాడు.
ఇలాంటి సందర్భంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం రౌట్ బ్లి ును ప్రవేశపెట్టింది. 1917
ఆగష్టు లో. బాధ్యతాయుత ప్రభుత్వన ఏర్పాటు చేస్తా మంటూ ప్రజకు
వాగ్ధా నం చేశారు. కాని మొదటి
ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత
కూడా వారు మాట నిబెట్టు కోలేదు.
రౌట్ బ్లి ు 1919 సంవత్సరం మార్చి 18వ
తేదీన చట్టంగా రూపొందింది. విప్ల వోద్యమాను, అరాచక చర్యను నిర్మూలించ డానికి ఈ చట్టాన్ని తెచ్చినట్లు
బ్రిటిష్ పాకు సెవిచ్చారు.

మే 2021

మత్స్యరాజ హరగోపాల్
ఇందుకు నిరసనగా 30 మార్చి 1919న
దేశవ్యాప్తంగా శాంతియుత నిరసన

ప్రదర్శను జరిగాయి. ఢల్లీ ి అమృతసర్
తదితర చోట్ల 6 ఏప్రిల్ నాడు బ్రహ్మాండమైన హర్తాళ్ు జరిగాయి. 7 ఏప్రిల్
రోజు ప్రజ కోరికపై మహాత్మాగాంధీ`
పంజాబ్కు బయుదేరాడు` కాని బ్రిటి

ష్వారు ఆయనను నిర్బంధించి
బొంబాయికి పంపివేశారు. ఈ చర్యవ్ల
భారతీయు సహనం నశిస్తూ వచ్చింది.
దేశమంతా అట్టు డికి పోయింది. ఆ
రోజు అమృతసర్ నగరంలో జరిగిన
బహిరంగ సభకు ఏభైవేకు పై గా
ప్రజు పాల్గొ న్నారు. డాక్టర్ కిట్జు ,
డాక్టర్ సత్యపాల్ నాయకత్వంతో 9 ఏప్రిల్ 1919న అమృతసర్
జరిగిన ఊరేగింపులో మతాకతీతంగా భారతీయుంతా పాల్గొ ని
తమ మాతృదేశభక్ తిని, ఐకమత్యాన్ని చాటుకున్నారు.
(ఇంకా వుంది)
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అమృతం కన్న అమ్మ పాలు మిన్న

డా .ఎస్. కృష్ణ మూర్ తి శాస్త్రి ఎం.డి. (హోమియో )

అమ్మ స్పర్శ, అమ్మ చను స్పర్శ, అమ్మ

గంటలు నిల్వ ఉంచి పాలనివ్వవచ్చును.

కాకుండా చంటి లోపల పాలు కూడా

చేతి స్పర్శ, అమ్మ ఒడి బిడ్డ కు కొండంత

కృత్రిమ పాలిచ్చే కన్నా ఈ పాలు శ్రేష్టమై-

ఉత్పత్తి అయి శిశువుకు పాలు పుష్క-

బలం అండ ఇస్తుంది.

నవి. ఇది కాక మనలో ఒక అపోహ కూడా

లంగా అందుతాయి. దీనితో అమ్మకు

ఇక అమ్మ విషయానికి వస్తే :

ఉంది. స్థానాల పరిమాణం చిన్నదిగా

మరియు శిశువుకు మధ్య అనురాగం

1. అమ్మకు ఆనందాన్నిస్తుంది.

ఉంటే పాలు తక్కువగా పడతాయి అని.

అనుబంధం కూడా బలపడుతుంది.

2. అమ్మలో రక ్తలేమి లేకుండా చేస్తుంది.

ఆ అపోహ తప్పు. స్థ నం పెద్ద ది కొవ్వు

3. స్థ నంలో గడ్డ లు రాకుండా చేస్తుంది.

వలన ఉంటుంది. కానీ పాలు ఉత్పత్తి త్తలు తీసుకోవాలి?

4. కాన్సర్ రాకుండా చేస్తుంది.

చేసే గ్రంధులు సమానంగా ఉంటాయి .

5 . మనస్సుకు ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తుంది.

అమ్మ పాలు ఎలా ఇవ్వాలి?

ప్రశాంతంగా ఉండాలి. మానసిక స్థితి

5. కేన్సర్ కూడా నిరోధించించబడుతుం-

అమ్మ శిశువును చంటి మొన పూర్ తిగా

హాయికిగా ఉండాలి. కోపం చికాకు,

ది.

శిశువు నోట్లో పెట్టి , నోరు, పెదిమలు

ఆవేశాలు మానసిక స్థితి పల ద్వారా

6. మనసు ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తుంది.

మొత్తం చను మొన ఏరియాలో మొత్తం

శిశువు మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది.

తాగేటట్లు

అమ్మ పాలల్లో, పోత పాలల్లో పోషక

ఇప్పుడు అమ్మాయి ఉద్యోగం చేస్తు -

అక్కున చేర్చుకుని పాల

న్న నేపథ్యంలో అమ్మలు ఉద్యోగాలకు

నిస్తుంటే చంటి మొన వద్ద ఉన్న పాలు

వెళ్లే సమయంలో పాలను పిండి, 5--6

కూడా త్వరగా శిశువుకు అందటమే

పోషక పదార్ధాలు
పిండి పదార్ధా లు

మాంసకృత్తు లు

కొవ్వు పదార్ధా లు

అమ్మ పాలు

నీరు

త్వరగా జీర్ణమగును

విటమిన్

ADCE ఉంటాయి.

రోగ నిరోధక శక్ తి కలిగి
ఉంటాయి.
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ఫార్ములా పాలు
ఎక్కువ

మాంస కృత్తు లు ఎక్కువ.

పాక్షికంగా ఉంటాయి

ఎక్కువ పాళ్ళలో కొవ్వు

లై ఫ్ ఏజ్ ఉండదు.

జీర్ణం కూడా కావు

ఎదుగుదలకు, నరాల శక్ తికి

చాలినన్ని

విలువలు తెలుసుకుందాం.

తక్కువ

తగినంత 70%

ఉపయోగ పడతాయి

అమ్మ పాలు ఇచ్చేటప్పుడు చాలా

ఆవు పాలు / గేదె

తగినంత

తగినంత, మెదడు

అమ్మ పాలు ఇచ్చేటప్పుడు ఏమి జాగ్ర-

పదార్ధా లు ఉంటాయి.

వాటి దవడలకు

సరిపోయేటట్లు ఉంటాయి

ఎక్కువ నిష్పత్తిలో ఉంటాయి

బై టనుండి కలపాలి

తేడాలుంటాయి

తేడాలుంటాయి

విటమిన్ నిష్ఫత్రిలో

విటమిన్ నిష్ఫత్రిలో

మే 2021

నవవిధ భక్తు లు
ఆదూరి హైమవతి

మే 2021
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మే 2021

మా ఊరి నందుల ఆత్మీయ కధ

నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి

(గత సంచిక తరువాయి)
కులవృత్తు లవాళ్ళు చాలామంది
ఊరు విడిచిపెట్ట డం, బయటి
పనులు నేర్చుకోవటం జరిగింది.
నాయీ బ్రాహ్మణులు చాలామంది
కళాకారులుగా తయారై 'ఆల్
ఇండియా రేడియో' లో సంగీతం
వినిపించే స్థాయికి చేరుకున్నారు. మరి కొంతమంది దగ్గ రలో
వున్న పోరుమామిళ్ల , కలసపాడు, గుడిపాడు లాంటి చిన్న చిన్న
పట్ట ణాలకు వలస వెళ్లి అక్కడ
'హెయిర్ కటింగ్ సెలూన్' లు
పెట్టు కున్నారు. ముసలి, ముతక
మాత్రం ఇక్కడే మిగిలిపోయారు.
సాయిబుల కుటుంబాలలో చాలామంది 'ఓనిపెంట'
చేరుకొని పాత్రలకు 'మాట్లు '
వేసే వ్యాపారంతో దేశమంతా
తిరగటం, డబ్బు సంపాదించటం మొదలుపెట్టారు. 'మాట్లు '
వేయడమంటే ఇత్తడి సామాన్లు
బొక్కలు పడి కారుతూ ఉంటే
వాటిని కారకుండా అతుకువేసే
పని. ఒక్కోసారి ... ఒక్కో ఊరిలో
వందలకొద్దీ ఇత్తడి గిన్నెలు,
చెంబులు, బిందెలు, గంగాళాలు,
వంటపాత్రలు సేకరించి రాత్రికి
రాత్రే ఊరు వదిలి వెళ్లి పోవడం...
మా పెద్ద న్న గంపలగూడెంలో
నాగార్జు నసాగర్ పనుల్లో ఇంజనీరుగా చేస్తుండేవాడు. అక్కడికి
మే 2021

మేము వేసవి సెలవులకు వెళ్ళినపుడు ఓ వ్యాపారస్తు డు అన్నమాటలివి. 'ఓనిపెంట' సాయిబులను నమ్మకూడదు అని. కానీ
అందరు అలా లేరు.
మరికొంతమంది సాయిబులు
'కువాయెట్' పోయి పిచ్చిపిచ్చిగా డబ్బులు సంపాదించి ఊరిలో
మసీదు నిర్మించారు. అలాంటివారిలో 'బసమ్మ గారి హసాన్'
ముఖ్యుడు. అప్పటినుండి మావాళ్ల కు 'హమారా ముసల్మాన్'
అనే మాట తెలియవచ్చింది.
ఊరిలో సెంటు వాసనలు ఘుమఘుమలు మొదలయ్యాయి.
మనుషుల్లో మాలిన్యాలూ పెరుగుతున్నాయి.
ఊరికి... ఊరికి మధ్య కూడా
అంతరాలు పెరిగిపోయాయి.
భాకరాపేటలో కొత్తగొల్ల నాగన్న
వాళ్ళ బర్రెలు, బొగ్గు లవారిపల్లె వారి చేలో పడి మేశాయని ఆ
చేను యజమాని బర్రెల తోకలు
తెగగొట్టాడు. జరిగింది అన్యాయమని తెలిసినా ఊరి జనం నోరెత్తలేదు. సుబ్బరాయుడు మాత్రం ఆ
బర్రెలను ఆ ఊరికి తోలుకుపోయి
జరిగిన అన్యాయం బట్ట బయలు
చేసి ఆ దురాగతం చేసినవాడికి
నాలుగు తగిలించాడట.
ఆ సాయంత్రం ఆ ఊరిలో
వారందరు మీటింగు పెట్టు కుని 'ఊరిమీదకు వచ్చి దాడి

చేస్తే ఊరుకుంటామా? మనకేం
తక్కువ? ఇంత రాజకీయ బలం,
కుల బలం, ఆర్థికబలం ఉంటే
ఒక్క అనామకుడు ఊరిమీద
దాడిచేస్తా డా?' అని మరుసటి
రోజు ఉదయమే.... ఓ పాతిక,
ముప్ఫయ్ మంది కట్టె లు
తీసుకుని సుబ్బరాయుడి ఇంటి
మీదకు వచ్చారట.
సుబ్బరాయుడు ఊర్లో లేకపోవటం, వాళ్ళ అన్న 'కంట్లో
కలికం' పెట్టు కుని ఇంటి బయట
కూర్చుని ఉండటం, వచ్చినవాళ్లు
కోపం పట్ట లేక ఈయన్ను చితకబాది నెత్తు రోడేటట్టు కొట్ట టం....
ఇరు గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు ఆగిపోయాయి. ఇబ్బంది
పడటం.... మనుషుల్లో ఆవేశాలకు, ఆక్రోశాలకు, మారే ప్రగతే కారణమయింది.
డబ్బు అవసరాలు పెరగడం,
మనిషిలో 'అనుభవించాలి' అన్న
కోరిక మెండుగా ఉండటం, ఏదో
ఒకటి చేయాలన్న తపనతో....
భాకరాపేటలో
'మంత్రగాళ్ళు'
తయారయ్యారు.
స్వామీజీల
రూపం ఎత్తా రు. ఇందులో కూడా
సుబ్బారాయుడు పాత్ర అధికం.
'మాబు' సుబ్బరాయుడికి గురు
వు. అంటే 'మాబు' మిషను కుట్టే వాడు. కుట్టు మిషను నేర్చుకోవడానికి సుబ్బరాయుడు మాబు
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దగ్గ ర శిష్యరికం చేశాడు.
ఎన్నిరోజులు ఆడవాళ్ళ జాకెట్లు ,
చినిగిన పాత గుడ్డ లు కుడితే
డబ్బులు వస్తా యని 'స్వామీజీ'ల
అవతారమెత్తా రు.
గడ్డా లు, మీసాలు పెంచి,
కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి, మంత్రదండం చేత్తో పట్టు కుని దేశం
మీదకు బయలుదేరారు. వేసిన
నాటకాలు, పీర్ల పండుగ వేషాలు
బాగా పనికి వచ్చాయి. మొత్తా నికి ఎవరిని బుట్ట లో వేశారో
తెలియదు. చేతినిండా డబ్బు...
ఊర్లో అందరి మన్ననలు పొందటానికి 'జాతర ఘనంగా జరిపించారు.

'దర్గా'ను సుందరంగా అలంకరించి, కొత్త జండాలు తెచ్చి
జండాలు పండుగ, ఉర్సు నిర్వహించారు. ఊర్లో సందడి.... నిత్య
కల్యాణం....
అసలు జరిగిందేమిటంటే...
ఓ మంచి వ్యాపారస్తు ని ఇంట్లో
మకాం వేశారు. ఇంట్లో 'ధనలక్ష్మి' తిరుగుతోందని వాళ్ళను
నమ్మించారు. ఆ కుటుంబం...
బ్రతికి చెడినది. పెద్ద లు ఎక్కడో
ఒకచోట 'బంగారు బిందెలు'
(లంకె బిందెలు) దాచివుంటారని
వాళ్ళ అనుమానం. ఈ అనుమానాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని వారిని
నమ్మించారు. పక్షం రోజులు రా-

సాధన

ఆ శక్ తితో భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ ఆయన గుణగానం చేస్తూ
ఆత్మజ్ఞానం పొందాలి. ఆ జ్ఞానదీపంలో వెలుగులో దివ్యమైన
ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవాలి.
ఇదీ సాధనాక్రమం. ఇదీ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం' అని చెప్పారు.
సాధన యొక్క పరమోద్దేశం
ఏమిటంటే - మనల్ని వివేకవంతుల్ని చేయడం, జ్ఞానమూర్తుల్ని చేయడం, నీతిమంతుల్ని చేయడం. నీతిమంతులం
కాకుండా భక్ తిమార్గాన నడుస్తా -
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మంటే కుదిరేపని కాదు. సాధన
ఎక్కువవుతున్న కొద్దీ మన
ఆశయాలూ, ఆదర్శాలూ ఉన్నతంగానూ, గొప్పవిగానూ మారాలి.
కోరికలు విశాలమై లోక హితాన్నీ,
క్షేమాన్నీ కోరేవిగా ఉండాలి.
సమిష్ఠి మేలును తలపోసేవిగా
ఉండాలి. అందర్నీ ప్రేమించగలగాలి. అన్నింటినీ ప్రేమించగలగాలి. అందర్నీ ఆదరించగలగాలి. అందరికీ స్నేహ హస్తం, ప్రేమ
హస్తం అందించగలగాలి.
సాధన అంటే శరీరాన్ని శుష్కిం-

త్రింబవళ్ళు పూజలు చేశారు. ఆ
రూములోకి ఎవరిని రానివ్వలేదు. ఆహారం మానేశారు. కేవలం
పండ్లు , పాలు మాత్రమే ఆహారం.
పదిహేను రోజుల తర్వాత ...
అమావాస్య... అర్ధరాత్రి... లాంటి
ముహూర్తాలు నిర్ణయించి, 'బలి'
ఇచ్చి, ఇంటివాళ్ళందరినీ పిలిచి,
గదిలో ఒకచోట త్రవ్వించారు.
మంత్రాలు, తంత్రాలు ... చేస్తూ నేవున్నారు. అందరిలో ఉత్కంఠ...
ఇంటివాళ్ల కు తప్ప ఎవ్వరికీ తెలియకూడదు. మూడడుగులు తవ్వేటప్పటికీ గడ్డ పారకు
'ఖంగు'న తగిలింది. అందరికి
ఆశ్చర్యం... స్వాములకు తప్ప.
(42 వ పేజీ చూడండి)
(28 వ పేజీ తరువాయి)

పచేసుకోవడం కాదు. మనలోకి
మనం తొంగి చూసుకోవడం.
ఎప్పుడై తే మనం అంతర్ముఖులమవుతామో, అప్పుడు మన
లోపాలు, పాపాలు తెలిసివస్తా యి. సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం
చేస్తాం. సాధనవల్ల మనసుకు
సమతూకం
ఏర్పడుతుంది. క్రమం తప్పకుండా సాగాలీ
సాధన. అడపాదడపా చేస్తే
ఫలితం ఉండదు. అంచెలంచెలుగా లక్ష్ యాన్ని చేరుకోవాలి.

మే 2021

థైరాయిడ్ సమస్య నివారణకు మార్గాలు

యోగ ద్వారా

ఈకాలంలొ థైరాయిడ్ సమస్య
అనేది వయసుతో సంబంధం
లేకుండా చాలా మందిని వేధిస్తు న్న సమస్య అయిపో
యింది. అసలు ఈ సమస్య
ఎందుకు వస్తుందో తెలుసుకుందాం. థైరాక్సిన్ అనే హార్మోన్
విడుదల ఎక్కువ తక్కువలు వల్ల
హైపో లేదా హైపర్ థైరాయిడ్
సమస్య వస్తుంది. మరి పూర్వకాలం వేధించని ఈ సమస్య
ఇప్పుడే ఎందుకు వేధిస్తోంది? ఎందుకంటే మన జీవిత
విధానం మారిపోయింది. ఒత్తిడి
ఎక్కువగా ఉండే ఉద్యోగాల వల్ల
జీవితమే ఒత్తిడికి గురి అయ్యి
దీనివల్ల శరీరంలో రకరకాల టాక్సిన్స్ విడుదలై శరీరంలోని అవయవాలపై , హార్మోన్లపై ప్రభావం
చూపుతుంది. ఈ సమస్యకు
జీవితకాలం అంతా మాత్రలు
వాడాలని అంటున్నారు. కానీ
దాని మూలాన ఎన్ని సై డ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయో ఆలోచించండి.
అందుచే ప్రక్రుతి సిద్ధంగా అంటే
చక్కటి ఆహార నియమాలతో,
యోగాసనాలతో మరియు ప్రాణాయామ ప్రక్రియతో ఈ క్రింద
సూచించిన విధంగా 40రోజులు
దీక్షగా పాటించి అనుసరిస్తే
మే 2021

ఈ సమస్యను తరిమికొట్టచ్చు.
అంత సమయం మాకెక్కడుంటుంది అనుకోవద్దు. సంకల్పం,
శ్రద్ధ ఉంటే సమయం తప్పకుండా దొరుకుతుంది. రోజూ మాత్ర
వేసుకుంటే
సరిపోతుందిలే
అనుకుంటే మీరు మీ ఇమ్యూన్
సిస్టమ్ కు అన్యాయం చేస్తు న్నట్టే
లెక్క.
మొదటగా మనం ఆహార
నియమాలు ఏం పాటించాలి?
ముందర తినకూడనివి తెలుసుకుందాం.
క్రూసిఫెరస్ కూరలు, అంటే
కాబేజీ, కాలీఫ్లవర్, బ్రొకోలి,
పాలకూర తగ్గించాలి. అలాగే
గ్లూ టెన్ ఉన్న ఆహార పదార్థాలు అంటే గోధుమ, బార్లీ, మిల్లెట్స్ తగ్గించాలి. పిండిపదార్థాలు
తగ్గించాలి.
తీసుకోవాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో
చూద్దాం. అవిసె గింజలు (ఫ్లా క్స్
సీడ్స్) సరియైన మోతాదులో
ఉప్పు, గుడ్లు , సెలెరియం
మరియు జింక్ ఉన్న ఆహార
పదార్థాలు, ఆకుకూరలు. వేళకు
భోంచేయడం,
మలబద్ధ కం
లేకుండా ఉండడానికి వేణ్ణీళ్ళు
త్రాగడం, ఇలా...
బ్రామరీ ప్రాణాయామము రెండు

పూటలా చేయాలి. చూపుడు
వేలు చెవిలో పెట్టు కుని 'మ'
కారము పెదవులు మూసి ఉంచి
గొంతులో ఉచ్చరించాలి.
అలానే ఉచ్చాయి శ్వాస అంటే
గొంతును కొద్దిగా నొక్కినట్లు
వస్తుంది. శ్వాసను గొంతుతో
పీల్చాలి. పెదవులు మూసి
ఉంచాలి. సముద్రపు హోరులా
ఊపిరి సౌండ్ వస్తుంది.
సింహ గర్జ న అంటే నోరు పూర్ తిగా
విప్పి నాలుకను బయటకు వీలయినంత పెట్టి గొంతుతో గర్జించాలి. తర్వాత గొంతు నెమ్మదిగా
మసాజ్ చేయాలి.
యోగాసనాలలో మత్స్యాసనం,
ఉష్ట్రా సనం, అలవాటు ఉన్నవారు
ప్రతి రోజూ వేయాలి.
శంఖు ముద్ర వేయాలి. అంటే
కుడి బొటన వ్రేలును ఎడమ
చేత్తో గుప్పిటితో కవర్ చేయాలి.
అలా 10 నిముషాలు చేసి, తిరిగి
ఈసారి ఎడమ బొటన వ్రేలుని
కుడి చేతి గుప్పిటితో కవర్ చేసి
పది నిముషాలు ఉంచాలి.
ఇలా ప్రతి రోజూ చేసి మీరు ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా వుండాలని
ఆశిస్తూ ...... నిర్మల
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శ్రీ వచన భూషణం

భార్య యుక ్త వయస్కురాలై కాపురానికి తన ఇంటికి వచ్చి
చేరిందని తల్లి అనేక మార్లు
కబురంపినా గృహస్థు ధర్మం
పట్ల అంతగా ఆసక్ తి లేక ఇంటికి
రాకుండా ఆచార్య సేవలోనే ఉంటున్నారు. దాంతో వీరి తల్లి గారు
కోడలు శ్రీరంగ నాచ్చియారులతో కలిసి నంబిళ్ళె గారిని సేవించి
మీ శిష్యుడై న నా కుమారుని దిద్దుబాటు చేసి సత్ సంతానంతో
మా వంశాభివృద్ధికి తమ మంగళాశాసనములు
జేయాలని
కోరారు. దాంతో నంబిళ్ళె వరకు
తిరువీధి పిళ్ళైని పిలిచి భార్యతో
కలిసి తనకు నమస్కరించమని
కోరి, నమస్కరించగా 'శీఘ్రమేవ
సుపుత్ర ప్రాప్తిరస్తు ' అంటూ మంగళాశాసనములు అందించి నా
మాట నిజం చేయాలని ఆదేశించారు.
క్రోధి నామ సంవత్సరం
తులామాసం శుక్ల దశమి, 1206
సం|| లో శ్రవణ నక్షత్రంలో
కుమారుడు అవతరించగా వారికి
తన ఆచార్యుల నామధేయం
పిళ్ళై లోకాచార్యులు అని పేరు
ఉంచి, తన గురువుగారి చెంతకు
చేరగా, 'నేను నా కుమారునకు
ఒక పేరు పెట్టాలని భావించా....
నా కోరిక నెరవేరుటకు మీ దంపతులకు ద్వితీయ కుమారుడు
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శ్రీవేంకటాచార్యులు

అవతరించాలని మంగళాశాసనములు కృప చేయగా, ఫలితంగా
కలిగిన కుమారుని గురువుగారికి చూపగా అళగియ మవాళ
పెరుమాళ్ నాయర్ (సుందర
జామాతృ ముని) అని పేరు
పెట్టారు. ఇరువురు కుమారులు
రామలక్ష్మణులవలె కలసి మెలసి
యుంటూ తండ్రి నుండి జ్ఞాన,
భక్ తి వై రాగ్యములు ఆచార్యులై న
నంబిళ్ళె వారి నుండి సకల వేదం
వేదాంత శాస్త్రములు, సాంప్రదాయ గ్రంథ రహసస్యములు
సేవించి గృహస్థాశ్రమము స్వీకరించకుండా ఆది శంకరులు,
నేటి త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ్ చినజీయర్ స్వామివారి వాలే

ఇరువురూ సన్యాశ్రమము స్వీకరించారు.
వీరిని ఆశ్రయించి సమాశ్రయణములు పొందినవారిలో శ్రీశైలేశులు మరియు మనవాళ
మహామునుల తండ్రి తిరునావుడై యాపిరాన్ తాదరన్నర్ కూడా
ఉన్నారు. వీరు దివ్య ప్రబంధముల సారమును భక్ తి గళవారంతా సులభంగా గ్రహించగలిగే అష్టాదశ రహస్యములుగా
అందించారు. వీటిని రెండు
రకములుగా పెద్ద లు విభజించి
తెలియజేశారు. అవి 1)జ్ఞాన ప్రతిపాదిత గ్రంథాలు, 2) అనుష్టాన
ప్రతిపాదిత గ్రంథాలు.
( 45 వ పేజీ చూడండి )
మే 2021

అమ్మంటే.....

తాళ్ళూరి లక్ష్మి

ఆడ జన్మ ఎత్తిన ప్రతి స్త్రీ
అమ్మ కావాలని ఆశ పడుతుంది
మాతృత్వం స్త్రీకి మరో జన్మని తెలిసినా
తల్లి నవ్వాలనే కోరుకుంటుంది
కమ్మని కల నిజమైన వేళ
పొత్తిళ్ళలో బిడ్డను చూసి పులకించి
పోతుంది
ప్రేమతో పాలు ఇచ్చి హృదయానికి
హత్తుకుంటుంది
మమతానురాగాలు ఊయలలూపి
జోలపాట పాడుతుంది
తప్పటడుగు వేసేవేళ
చిన్ని బిడ్డ కాలు కందెనని
తల్ల డిల్లుతుంది
మాటలొచ్చి మధురంగా
అమ్మా అని పిలవగానే
ఆనందం అర్ణవమై
జన్మ ధన్యమంటుంది
భాష నేర్పి, నీతి జెప్పి
బ్రతుకు తీర్చుదిద్దుతుంది
తప్పులెన్ని జేసినా
ప్రేమతో క్షమిస్తుంది
బిడ్డ ఏమి కోరినా
తీర్చాలని చూస్తుంది
ఆ సాధనలో తన బ్రతుకే
కొవ్వొత్తిగా జేస్తుంది
మే 2021

బిడ్డ ఎదిగి తన కంటూ
ఒక సంసారం ఏర్పడినా
వారంతా తనవారిని
మురిసి సేవ జేస్తుంది
అయినా...
కన్నా తల్లి అనే మమకారం లేక
ముదుసలివే నీవంటూ
ఒక ముద్దా పెట్ట విసుక్కుంటూ
పోపొమ్మని తరిమేస్తే
దిక్కు లేని ఆ తల్లి
ఎక్కడికని పోతుంది
ఏ తీరుగ బ్రతుకుతుంది?
కన్నతల్లి మాట కన్న
కాంచనమే మక్కువాయె!
కారుణ్యం చూపకుండ
కన్నబిడ్డ తరిమేస్తే
కన్నీళ్ల తో ఆ తల్లి
కనిపించని దేవునితో
మొరపెట్టుకుంటుంది
'దేవుడా! నా బిడ్డను
చల్ల గా చూడమని'
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క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ - క థా కమా మేషు -1
మన

దేహానికి

ఎంత అవసరమో

వ్యాయామం

మన మేధ

కు కూడాఅంతే అవసరం. మన- లను, పూరించమనీ అదీకాకపోతే
షులమైన మనకి కొంత వయసు చదరంగం వంటి మెదడుకు పని-

చాగంటి కృష్ణ కుమారి

మతిమరపు అనే కల్పించే ఆటలు ఆడమని చెపుతూ పజిల్స్ పూరించేవారికీ, వాటి రూలక్షణం రావడం కద్దు . చిత్తవైకల్యం వుంటారు.మెదడుకు పని పెట్టి న- పకర ్తలకూ కూడాలభిస్తుంది.
మీదపడ్డా క

క్రాస్ వర్డ్ పజిల్ ని రూపొందించిన
Dementia అనే మెదడుకు సం- ప్పుడు మెదడు కణాలు ఉత్తేజితమై
బంధించిన రుగ్మతకు లోనవడం చురుకుతనం వస్తుంది. చిత్తవై- తొలి వ్యక్ తిగా లివర్ పూల్ కి చెందిన

సంవత్స- కల్యానికి క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ చక్కని ఆర్థర్ విన్ (Arthur Wynne)
చెప్పుకొంటారు. వీరు
రాలు పై బడిన వారిలో మనము మందు. వయసు పై బడిన వారికి గారిని
చూస్తూ వుంటాము. చిత్తవైకల్యం ఇవి మానసిక ఆరో గ్యాన్నిచేకూరు- పజిల్ డై మండ్ ఆకారంలో తెలుపు
సధారణంగా 60- 65

లో మనిషికి మతి మరపు, ఆలో- స్తా యి. పిల్ల లకు కూడా శారీరక వ్య- గడులతో అనగా అన్ని గడులలోనూ
చనాశక్ తి తగ్గ డం, చురుకుతనం యామము పాటూ వారి మెదడుకు అక్షరాలను నింపాల్సిన పద్ద తిలో

కోల్పోవడం, మెదడును ఉపయో- మేత పెడితే చురుగ్గాతయారవుతా- రూపొందించి డిసెంబర్ 21, 1913
గించి చేయాల్సిన పనులలో నై - రు. పాఠ శాలల్లో, కళాశాలల్లో వాడే లో New York World అనే పత్రిక
మొదలై న బోధనాపద్ద తులలో ఇవి సమర్ధ- ఆదివారపు FUN section లో ప్రలక్షణాలుంటాయి. దీని వల్ల రోజు వంతమైన సాధనాలు కాగలవు. చురించారు, కనక ఇదే మొట్ట మొవారీ జీవితంలో వారు ఇబ్బంది పజిల్స్ విద్యార్హు ల పద సంపదను దటి పజిల్ గా పేరు పొందింది.
వీరు ఆధారాలకు సంఖ్యలను
పడతారు.
కుటుంబసభ్యులకు పెంచుతాయి. ఆలోచనను రేకేత్తిపుణ్యలోపించడం

కూడా వారొక సమస్యగా మారుతారు. స్తా యి, జ్ఞాపకశక్ తిని పరీక్షిస్తా యి. అడ్డంలో మొదటి అక్షరం నుండి
అల్జీ మర్స్ (Alzheimer’s) చిత్తవై- వీటిద్వారా వినోదంతో ఆడుతూ చివరి అక్షరం వరక, అలాగే నిలువు

కల్యాలకు చెందిన వాటిలో ఒకానొక పాడుతూ విద్యలను అభ్యసించే గడులకు కూడా మొదటి చివరి అ
క్షరాల సంఖ్యలను పటం-1 లో
నాడీ సంబంధిత రుగ్మత. ఈ రు- అవకాశం వారికి లభిస్తుంది.
రాకుండావుండడానికీ, అంతేనా మానసిక క్రుంగు బాటు- చూపిన విధంగా ఇచ్చారు.
వాటితో సమస్యలు ఎదుర్కొంటు- న్నప్పుడు ఈ రకపు మేధోపరమైన కానీ దీనికి పూర్వమే 19వ శతాబ్దం
న్నవారికీ వై ద్యులు వారి చికిత్సలో క్రీడలు మన మనసులను తమ- లోనే క్రాస్ వర్డ్ పజిల్ ఇటాలియన్
గ్మతలు

కొత్తగా ఏదైనా తమకు వై పుకు త్రిప్పుకొనడం ద్వారా తా- భాషలో “per passare il tempo”
రాని మరో భాషను నేర్చుకోమనీ, త్కాలికంగానే కావచ్చు గాక, తప్పక గా వాడుకలో వుంది.
(ఇంకా వుంది)
లేదా క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ ని, సుడొకు ఊరటను కలిగిస్తా యి.ఈ ఊరట
భాగంగా
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వై జ్ఞానిక పద బంధ కేళి
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సూచనలు: నిలువు:
1. నీ ఎడమ చెయ్యి తియ్యి నా పుర్ర చెయ్యి పెడతా-

మంచి ఔష ధగుణాలున్నఈ ఆకు చేదుగా

2.మన వంటింలో వాడే ఈ సువాసన దళాల వృక్ష

11. ఈ పప్పు వృక్ష శాస్త్ర నామము Prunus dulcis.

నన్నాడు వాడు ,ఇంతకీ వాడేహస్తము పెట్టాడూ?(2)
శాస్త్ర నామం Mentha arvensis (3)

4.ఈ కర్మాగారం లో తై లాలలోని మైలాన్ని తొలగి-

స్తా రు(9)

5.యజ్ఞ,యాగాలలో ప్రముఖ పాత్ర వహించే వీటి

వుంటుంది(3)

ఆల్మండ్ లని పిలుస్తా ము (3)
12. తనిఖీలు(3)

13. ఇష్టం లేని . (3)

15.ఇదొక సిరామిక్ పదార్ధం . ఇంగ్లీషులో పోర్సిలిన్.

వృక్ష శాస్త్ర నామం Desmostachya bipinnata.(3)

(3)

కలుపుతూ పెద్ద దిగా రచించారు.(2) కిందనుండి

(3) కిందనుండి పై కి

6. దీనిని ముగ్గు రు తమ మూడు ముంగిట్లనూ
పై కి

10. వృక్ష శాస్త్ర నామం Azadirachta indica.
మే 2021

17. అస్థి పంజరం లో మూడు నాలుగు తెగి పొతే?
18. మావ ని పిలువు (2)

20. ఇంటి గుట్టు --- చేయ రాదు (2)
39

సూచనలు: అడ్డం:
14. ఈ పదార్థం గుండా కాంతి స్వేచ్ఛగా ప్రయాణిస్తుంది. (9)
16. తూగాలి కాదు; ఆడు తో సంధి 3)
18. సారవంతమైన పుష్కలంగా నీటి సౌకర్యంగల వ్యవసాయ భూమి .(3)
19. స్థిరమైన (3)
21. వాణిజ్యము లో వీణా పాణి . ( 2)
22. ---లో రాయబారం దేనికి?
23. "అట్ల తద్ది ఆరట్లు , ముద్ద పప్పు మూడట్లు
’... ఒకటి చాలు! (2)

1 వారాంతపు శలవలకోసం వాచిపోతున్నారా?
(2)
3 ---- మీసాల నూత్న యవ్వనమున (3
5. ‘సినీ నటుడు వెంకటేష్ కి జలుబు, జ్వరం
లేవు కానీ – వుంది” అని ఓ గాలివార ్త నమ్మితే
నమ్మండి. (2)
7. పడమటి సౌదీ లో ఓ పట్ట ణము (3)
8. పొట్ట (3)
9. గొడ్డు (3)

ఏప్రిల్ 2021 నెల గడి- నుడి సమాధానాలు
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రోగ నిరోధక శక్ తి పెరిగేదెలా?
భారతీ శర్మ

అందరికీ నమస్కారం. ఎలా
ఉన్నారండీ అంతా? డిసెంబరు
మొదలు జనవరి, ఫిబ్రవరి లోకి
అడుగు పెడుతూ మళ్ళీ మన
జీవితాలు గాడిలో పడుతున్నాయని, కరోనాపై భారత్ విజయం
సాధించిందనే
అనుకున్నాము. తలవని తలంపుగా మార్చి
నుండి సెకండ్ వేవ్ వై రస్ ఉగ్రరూపం దాల్చి విలయ తాండవం
చేస్తోంది. మన భారతీయ పద్ధ తులు, ఆహారపు అలవాట్లు మన
ప్రాచీన వై ద్య విధాన చిట్కాలు
వీటివల్ల కరోనాపై మనం గెలిచి
దాన్ని తరిమి కొట్ట గలిగాము
అనుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు
మన రోగ నిరోధక శక్ తి ఏమయ్యింది? ఈసారి కరోనా ధాటికి
మనం ఎందుకు తట్టు కోలేకపోతున్నాము? ప్రతి ఇంటికీ కరోనా
కేసు ఉన్న పరిస్థితి అయింది
మనది. అయినా మనం భయపడవలసిన అవసరం లేదని
అనేక మంది డాక్టర్లు , శాస్త్రజ్ఞు లు, నిపుణులు మనకి సోషల్
మీడియాలో, వాట్సప్ లలో
ధైర్యం చెపుతూనే వున్నారు.
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మనం తీసుకునే ఆహారము,
ఒత్తిడిని తగ్గించే వ్యాయామాలు,
రోగ నిరోధక శక్ తి పెంచే మార్గాల
గురించి ఈ శీర్షికలో ముచ్చటించుకుందాం.
గత ఏడాదిగా అందరూ ఇళ్ల లోనే ఉండిపోవడం,,,, దాదాపు
చాలా మంది ఇంటినుండే పని
చెయ్యడం, పిల్ల లకు ఆన్ లై న్
క్లాసులు, ఇక ఆడవాళ్ళకు అధిక
శ్రమ, మానసిక వత్తిళ్లు, ఆర్ధిక
బాధలు ఇవన్నీ కూడా మన రోగ
నిరోధక శక్ తిని తగ్గించేస్తా యి. మరి
ఈ ఇమ్మ్యూనిటీని ఎలా పెంచుకోవాలో చూద్దాం!
అందరూ కషాయాలు త్రాగమని, తయారీ విధానాలు, అందులో
వాడే ద్రవ్యాలు అన్నీ అందరికీ తెలిసినవే! కాకపొతే కొందరికి ఈ
కషాయాల వాళ్ళ ఎసిడిటీ గ్యాస్
లాంటివి కూడా వచ్చాయి. కాబట్టి
సింపుల్ గా అల్లం టీ తో మన
దిన చర్య ప్రారంభించవచ్చు.
మన అందరికీ కిచెన్ లో పసుపు
ఉంటుంది. పసుపు ఆవిరి
పట్టాలి. అలాగే విటమిన్ 'సి'
ఎక్కువగా లభించే నిమ్మకాయ-

లు మనకి ఏడాది పొడవునా దొరుకుతాయి. ఈ నిమ్మ కాయలతో
షరబత్ చేసుకోవడం, పలుచని
మజ్జి గలో కలుపుకుని జీలకర్ర
పొడి, ఉప్పు చేర్చి త్రాగడం వల్ల విటమిన్ 'సి' మనకు పుష్కలంగా
లభిస్తుంది.
ఇమ్మ్యూనిటీని పెంచే మరొక
దివ్య ఔషధం ఉసిరికాయ.
దీనిని అలాగే రోజూ ఒకటి తినవచ్చు. లేదా ఉసిరి తొక్కుతో
పచ్చడి నూరతారు. దానిని రోజూ
మొదటి ముద్ద లో తినడం వల్ల
విటమిన్ 'సి' పుష్కలంగా లభిస్తుంది. అలాగే అల్లం ఎండి
శొంఠి అవుతుంది. ఆ శొంఠి
కొమ్ముని నేతిలో వేయించి,
దంచి పొడి చేసి ఉప్పు కలుపుతారు. ఈ శొంఠి బాలెంతలకు
దివ్య ఔషధం. శొంఠి శోధిస్తుంది
అని అంటారు. చిటికెడు శొంఠి
పొడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని
ఓ ముద్ద మనం తినడం ద్వారా
వంట్లో వేడి పుట్టించి వై రస్ దరిచేరకుండా చేస్తుంది.
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పిల్ల లు ముఖ్యంగా ఆడపిల్ల లు
ఈ ఆన్ లై న్ క్లాసుల వల్ల శారీరిక
వ్యాయామం తగ్గి హార్మోన్ల అసమతుల్యం వల్ల నెలసరి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు.

యి. అలాగే ఆకుకూరలు, తాజా

వడం, క్రమం తప్పకుండా రోజూ

అలాగే నాన్ వెజిటేరియన్ తినేవారు

చేస్తూ సత్కాలక్షేపంగా చక్కని పు-

బాధలను నివారిస్తా యని చెపు-

ఇక ఆహారం చక్కగా తీసుకుంటూ,

పండ్లు , డ్రై ఫ్రూట్స్, అవిసె గింజలు,

చేపలు, రెడ్ మీట్ లో కూడా చక్కని
పోషకాలు లభ్యమవుతాయని చెపు-

నువ్వులు, తెలగపిండి ఈ తున్నారు.

తున్నారు. నువ్వుల పొడి, నువ్వుల పరిశుభ్రతను

పాటిస్తూ

సరై న

ఉండలు, నువ్వుల గ్రేవీ కూరలు సమయంలో ఆహారం తీసుకోవవారికి తినిపించడం ద్వారా... ఈ డం, నిర్దిష్టమైన సమయానికి పడు-

సమస్యలు పరిష్కరింపబడతాయి. కోవడం, సూర్యోదయానికి ముందే

అలాగే మన సాంప్రదాయ వంటల్లో లేవడం, సూర్యకాంతిలోని విటమిన్

కూడా ఎన్నో ఔషధాలు ఉంటాయి. 'డి' శరీరానికి అందించుకుని రోగ
అవి మన జీర్ణ శక్ తిని పెంచి రోగని- నిరోధక శక్ తిపెంచుకోవచ్చు. అలాగే

45 నిముషాల పాటు వ్యాయామం
స్తకాలు చదవడం, పిల్ల లకు ఆర్ట్

కిట్స్ గిఫ్ట్ చేస్తూ ఆహ్లా ద వాతావరణం ఉండేలా చూసుకుంటే....
ఆరోగ్య భారతావని ఈ కరోనా
వై రస్ ని ఎదిరించి దానిపై ప్రతిదా-

డి చేసి దానిని తప్పక ఓడిస్తుంది.
అందరూ ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా
నియమాలు పాటిస్తూ రోగనిరోధక
శక్ తిని పెంచుకుంటారని ఆశిస్తూ ....
భారతీ లక్ష్మి

రోధక వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తా - మలబద్ధ కం లేకుండా చూసుకో-

మా ఊరి నందుల ఆత్మీయ కధ
స్వాములు ముట్టు కుని చూశారు.
కరెంటు షాక్ కొట్టి నట్టు వెనక్కి
పడ్డా రు. ఇంట్లో ఒక్కొక్కరిని
ముట్టు కోమన్నారు. అందరికీ...
షాక్... ఇంటి ఇల్లా లికి తప్ప. ఆమె
చేతనే బయటకు తీయించారు
ఆ బిందెను. ఆ బిందెకు సీలు
వేయబడివుంది. 'ఇప్పుడే తెరవకూడదు... ఇక్కడ నాలుగు బిందెలున్నాయి...' అంటూ .. రోజూ ఆ
బిందెకు పూజలు చేయించారు.
ఇలా నాలుగు బిందెలు... లేపేటప్పటికీ సంవత్సరం పట్టింది.
అప్పటికే ఆ యింటి ఇల్లా లు
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సొమ్ములు, డబ్బులు అయిపోయాయి.
మా అనుమతి లేకుండా ...
బిందెల మూట తీస్తే బంగారమంతా రాళ్లు, రప్పలుగా మారుతుందన్నారు. ఓపిక నశించిన
ఇంటి యజమాని బిందెల
మూటలు తీస్తే.... నిజంగా రాళ్లు,
రప్పలు వున్నాయి. ఆ తరువాత
ఏం జరిగిందో నే చెప్పనక్కరలేదు.
ప్రగతి పథంలో పయనించాలనుకున్న యువత చదువులపై
దృష్టి సారించారు. పలుగురాళ్ళ-

( 34 వ పేజీ తరువాయి)

పల్లె ఉన్నత పాఠశాలలో యస్.
యస్.ఎల్,సి. పూర్ తి చేసిన
పిల్ల లు చాలామంది తిరుపతిలో బి.విద్వాన్ లో చేరిపోయారు. మా అన్నదమ్ములం
మదనపల్లె బిసెంటు థియోసాఫికల్ కాలేజీలో చేరిపోయాం.
మా చదువులు పూర్ తి చేసుకుని
ఉద్యోగాన్వేషణలో
ఉంటూ...
అప్పుడప్పుడు ఊరికి వచ్చేవాళ్ళం.
(ఇంకా వుంది
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అసలు సిసలు కవిత్వానికి ఆనవాలు
పెన్నా పెన్నుజాలు

తుమ్మూరి రాం మోహనరావు

కవితలో ఇసుక రేణువులతో , పల్లేరు కాయలతో,రాలిన పూరెమ్మలతో మనిషి మనుగడనుపోల్చడం ఎంతో భావగర్భితంగా ఉంది.మనిషి లక్ష. ణాలకు తగిన ప్రతీకలుఎంచుకోవడంలోనే తెలుస్తుంది కవి ప్రతిభ. ఏ ప్రమేయం

లేకుండానే ప్రపంచంలో మనిషి రావడంపోవడం ఎలాగో చెప్పడమే కవితలోని మర్మం. ఆయన వచన కవిత్వానికిది
ఒక మచ్చుతునక మాత్రమే. ఇక ఈ రుబాయీ చూడండి.

‘వదలిన కొమ్మకు పక్షే పెను భారం అవుతుంది
ఊహ గాలిపటమ
ై తే మది దారం అవుతుంది

ఛందస్సులు భావాలకు పెను సంకెలలవుతాయా

మలచుకుంటె ప
్ర తిబంధం సుమహారం అవుతుంది’
‘అశ్రుధార’అనే రుబాయీ సంపుటి-

లోనిది ఇది.ఇలాంటి అందమైన,
భావస్ఫోరకమైనఐదువందల
రుబాయీల సంపుటి. వీరు

ఇటీవల వెలువరించిన అశ్రుధార.

ఇందులోని ఏ రుబాయీ కా రుబాయీనై పుణ్యంతో రూపొందించిన
సౌష్ట వం కలిగిన అందమైన స్వ-

ర్ణా భరణలా ఉంటుంది. తెలంగాణ

రుబాయీలు పేరుతో ఇదివరకే ఒక
పుస్తకం ప్రచురించారు వీరు.

అలాగే జపాన్ లో ఆవిర్భవించి

ప్రపంచవ్యాప్తమైన లఘు కవితా

ప్రక్రియ హైకూ గురించికూడా చాలా
శ్రమించి ప్రపంచ ప్రసిద్ధ మైన కొన్ని

హైకూలను తెలుగు పాఠకులకుమే 2021
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అందించారు.

హైకూ అనేది అక్షర క్లు ప్తత,భావ
స్నిగ్ధ త కలిగి కవి ప్రతిభకు ఒక

ఛాలెంజ్విసురుతుంది.అలాంటి

హైకూలు రాసి రహస్యద్వారం,చి-

నుకుల చిత్రాలు,సులోచనలుఅనే
పుస్తకాలు వెలువరించారు.అలాగే
తెలుగు పాఠకులకోసం దేశవి-

దేశాల హైకూలనుఅనువదించి

దేశదేశాల హైకూ అనే పుస్తకంగా
అందించారు.

ఇక ఈయన రాసిన గజల్ చూద్దాం-

గాలి ఒడిలో ప్
రా ణదీపిక వెలుగుతూనే ఉన్నది
తిమిరవలయం నింగిదాకా
పెరుగుతూనే ఉన్నది

వచ్చినపుడూ వెళ్
లు నపుడూ
ఒంటరిగనే పయనము

నడుమ మనసొక తోడు కోసం
వెతుకుతూనే ఉన్నది

మృత్యువనియెడు లోయ అంచుకు
చేర్చినది ఒక దాహము
వీడిపోవని ఆశ ఇంకా
తరుముతూనే ఉన్నది
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ై పోయె మనుగడ
కలతనిదుర

కలగ మారెను ప్
రే యసి

కలకు ఇలకూ నడుమ నా మది
నలుగుతూనే ఉన్నది

రాయుచూ చెలి చెరుపుచున్నది
మట్
టి లో నా పేరును

ప్
రే మకథగ ముగియుచోటును
తెలుపుతూనే ఉన్నది

మోదమ
ై నా ఖేదమ
ై నా లేదు ‘పెన్నా’

భేదము

రాలుతూ ప
రు బిందువు నవ్వుతూనే ఉన్నది
్ర తి అశ్
ఇది పెన్నా కలం నుండి జాలువారిన ఒక చక్కని తాత్వికత కలిగిన గజల్.

తెలుగులో గజల్ను అవగాహన చేసుకోవడానికి వీరు గజల్ సౌందర్య దర్శనం అనేపుస్తకాన్ని వెలువరించారు.

(ఇంకా వుంది)

గజల్ కు సంబంధించిన అనేక వివరాలతో కూడిన పుస్తకంఇది.

శ్రీ వచన భూషణం
అనుష్టాన ప్రతిపాదిత గ్రంథాలలో ఉత్తమమైనది 'శ్రీ వచన
భూషణం' అని జ్ఞానులు కీర్తించారు. ఈ గ్రంథం ఒక మహా
మహిమాన్విత గ్రంథంగా భగవద్రామానుజుల అవతారంగా కీర్తింపబడే మనవాళ మహామునులు
తన 'ఉపదేశ రత్నమాల' లో తె-

మే 2021

( 36 వ పేజీ తరువాయి)

లియజేశారు. ఈ గ్రన్థసాన్ని గురుముఖత అభ్యసించి ఆచరించేవారి తేజస్సు బ్రహ్మ తేజస్సును
పోలి ఉంటుందని భాగవతుల
నమ్మకం. తేనెటీగ మకరందాన్ని
సేకరించి ఒక నిధిగా ఒక చేకూర్చినట్లు పిళ్ళై లోకాచార్య స్వామివారు వేదవేదాంత స్మృతి ఇతిహాస

పురాణములు దివ్య ప్రబంధాది
విషయములలోని సారవంతమైన ప్రధాన విషయములను
ఒకచోట చేర్చి రూపొందించిన
గొప్ప గ్రంథంగా 'శ్రీవచన భూషణము'ను పెద్ద లు కీర్తించారు.
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సినిమా
నండూరి సరోజాదేవి
*ప్రస్తు తం మళ్ళి రాష్ట్రా ల్లో ఏర్పడబు-

చూసుకోవచ్చులే ‘అన్న తీరున,వా-

దాని గురించిన విషయాలు కూడా

డడంతోనే..“ఇప్పుడు మళ్ళీ కరోనా సంశయ పరిస్థితే ఉండీ, ఏదో తమ జీపాజిటివ్ కేసులు” అంతకంతకు వితాన్ని అలా గడిపేసుకుంటూ వుండే

తున్న “కరోనా రెండవ వేవ్” కారణానా

కొన్ని రాయడం అవసరమనిపించి
దానికి సంకల్పించాను!

ఎందుకంటే! నేను“ఈ ఆర్టికల్ మొ-

దలెట్టి న ప్రారంభంలో” ఏడాది క్రితం
విజృంభించిన కరోనా వై రస్ పట్ల ప్ర-

భుత్వం, ప్రజలకు అందించిన జాగ్రత్తలు-సూచనల గురించి కూడా
కొంత మీకు అప్పట్లో తెలియచేయ-

డం జరిగింది. అది,మీ అందరికీ
గుర్తుండే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను.

అలాగే! “ఆ వై రస్ రెండవ వేవ్ పై ”

వార్తా పత్రికల లోను,టీ.వీ ల యందు

అనునిత్యం వివరాలను అందిస్తుం-

డడంతో..చాలా మందికి దాని పట్ల
అవగాహన కలిగే ఉండచ్చు .

*మరి ఇక ఆ వివరాల్లోకి వెడదాము:-

**ఏడాది క్రితం,అంటే 2020 జూన్
ఆ సమయం లో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభు-

త్వాలు అందిచ్చిన “అన్ లాక్ డౌన్”
విధాన అవకాశాన్ని ప్రజలు ఎక్కడా

కూడా సద్వినియోగం చేసుకోకపోవ-

డం,చెప్పిన నియమాలను సక్రమంగా

రి వారి ఇష్టానుసారం మసలుతుం-

తిరిగి ఎక్కువ అవ్వబోవడంలో,ఎం- వారందరితో పాటు, రాష్ట్రం లోని నలు
టువంటి సందేహము లేదేమో అని- మూలల జనానికి ‘ఈ కరోనా గురించి
పిస్తోంది!

**ఇప్పటికైనా

ప్రజలు

పరిస్థితి- ప్రభుత్వం తన గట్టి చర్యల ద్వారా,ఇంని గ్రహించి”ప్రభుత్వం హోరెత్తిస్తూ కా అవగహన ఏర్పర్చాలీ అనుకుంఆదేశించే నియమాలను మాత్రo” టున్నాను!
కచ్చితంగా పాటిస్తూ ,మళ్ళి ‘లాక్ డౌన్,
అంతేకాదు! సినిమాలకి కధలు
కర్ఫ్యూ ల’ వంటివి విధించాల్సిన అందించే కవులు,రచయితలు కూ-

అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడినా,లేక- డా”నూతనంగా వ్రాసే తమ కధలలో”
పోయినా..అవసరానికి మించి ఎక్కువ ఇటువంటి కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల
బయట తిరగకుండా, ఎప్పటెప్పటి- నియమాలు,నిబంధనలను,సూచకీ అలా ‘ఆ స్వీయ గృహ నిర్బంధాన్ని నలను సహితం దృష్టి లో పెట్టు కుని,
కూడా’ తమకి తాముగా అమలు చే- వాటినీ మిళితం చేస్తూ ..ఆ సినిమా
సుకుంటూ,జాగ్రత్తలు వహిస్తూ ఉంటే పాత్రలకు అద్దం పట్టే లా,తమ రచనల
కనుక ఏ ప్రమాదాలు ఎవరినీ చేరవు, విలువ మరింతగా పెరిగేలా తగిన
అనే ధైర్యం కూడా అందరిలో ఏర్పడు- జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ” నటించే

తుంది!

తారలకు,చూసే జనాలకి ఒక మంచి

వీటిపై ,చదువుకున్న వారికి ఒక ఒక మెస్సేజ్ ఇవ్వగల్గింది అయ్యేలా చూఅవగహన ఉంటుంది కానీ ”చదువు, సుకోవాలి.వారి నుండి మరిన్ని ఉన్న-

పరిజ్ఞానం అంతగా లేనివాళ్ళకి, పేద- తమైన సినిమాలు ఆశించేలా కూడా
రికంగా వుండే మనుషులకు, కూ
ఆ కధలు ఇవ్వగలగాలీ.
లి పనులకు పోయే కార్మికులకు”

పాటించక, ‘ఆ ఇబ్బంది మళ్ళి వస్తే ఈ వై రస్ పట్ల ఏమీ అంతుపట్ట ని
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మరింత విశ్లేషణాత్మకంగా చేరనిచ్చి’

( సశేషం )

మే 2021

కన్నీరే ఆనందం....

కన్నీరును కానుకగా నేను పంచిపెడుతుంటే,
వేదనతో గానాలను నేను ఆలపిస్తుంటే,
దిక్కుతోచక నేను ఎటోఎగిరిపోతుంటే,
నాకంటూ బంధువుగా ఉన్నావని, నిన్ను కలిసి,
నా బాధను తెలుపుతూ నీ హస్తము కోరితే,
నా గానము నీకు మధుర కావ్యముగా వినిపించి,
నా గాలిపయనం నీకానందంకలిగించి,
నీ మనసుకు నా వేదన అందంగా వినబడితే,
“కోయిలగ” జన్మించి ఎంత “కోల్పోయానో”… !!
నా కన్నీరును వర్ష పుచినుకులుగా పోల్చి నీవు,
సంతోషంపట్ట లేక చిరుజల్లే కోరితే,

మేఘంలా మారి నేను ఎదపొంగీ కురిసినపుడు,
యెర్ర గులాబీ ఊగి నన్ను ఓదారుస్తూ ఉంటే,
ఆ పువ్వును తెంపి నీవు అలంకరించుకున్నావు,
నీ సంతోషానికై దీపం లా మండితే,
“పవనాలకు” వెలుగుతూ, ఏ “గాలికి పోతానో”…!!
కోయిలగా జన్మించి నా బాధను తెలుపలేక,
తుదిశ్వాసకు ఎదురుచూపు సాగిస్తూ ప్రేమతో,
ఊహలన్ని దాచుకున్న నా కళలను భద్రంగా
పాదాలకు అర్పించి నే రెక్కలు జారిస్తే,
“మట్టి గప్పి” పోతావో ... “పూలతోట” వేస్తా వో …!!
************************************
- శాంతించిన పవనాలు
పవన్ ద్రోణంరాజు
శ్రీ కృష్ణా ర్పణం

మే 2021
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రాత్రి పగలు అని లేదమ్మా , పిల్ల డు

చాల కష్ట పడి చదువుతున్నాడు.

"అవునా! పోన్లే పిల్ల లకు అదే మంచిది

. రేపు ఫస్ట్ మార్కులతో పాసై ... "

"ఏం పోనీ గానీ , తిండీ నిద్ర లేకుండా

అలా చదువుతూ కూర్చుంటే ...
చూడు సగం అయిపోయాడు."
"ఆబ్బె

అదేం

లేదొదినా.

అంట

సరదాగా చదువుతున్నందుకు సంతోషించక ..."

" సరే వదినా ... పిల్లా డికిమ్ కాస్త పాలు
ఇస్తాను, నీరస పడకుండా'

అప్పటిదాకా దీక్షగా చదువుతున్న

వాడు ఈ మాటలు చెవిన పడి కాస్సేపు

ఆగి మళ్ళీ చదువులో పడ్డా డు.

ఈ లోగా అమ్మ. వచ్చింది --- 'కాసిని

పాలు తాగు నాయనా ... ఎప్పుడనగా

తిన్నావో " అంటూ పాల గ్లాసు పక్కన
పెట్టి పుస్తకం వై పే చూస్తు న్నాడు.

"నీరసం వస్తుందేమో కాస్సేపు ఆపి

పాలు తాగు. బిస్కట్లే మన్నా తింటావా?

సున్నండలు చెయ్య మంటావేమిటి?"

" డిస్టర్బ్ చెయ్యకమ్మా. కావాలంటే

నేనే అడుగుతాను".

నువ్వా నువ్వు చదువులో పడితే లోకం

కన పడదు".

ఆవేళ అనిపించింది వాడికి "నిజమే

చాలా కష్ట పది చదువుతున్నాను.
కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. కాస్సేపు
టివి చూద్దాం "అని

'పొద్దున్న లేచింది మొదలు ---గాను-

గెద్దు నయం అనుకో. చాకిరీ చేసింది
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దృష్టి

చేసినట్లుంది పిల్ల "

"ఏమిటీ! ఐ ఏ ఎస్ కా"

'అవునమ్మా. తిండీ తిప్పలూ ఏమీ

"చాలా కష్ట పడాలి"

...అంతే"

"ఐ ఏ ఎస్ సీటంటే వేళాకోళం కాదు.

"అలాగా "

అక్కర లేదనుకో. రోజంతా పనే పనీ

"అవును "

'పడతాను".

'పోన్లే వదినా నువ్వు అదృష్ట వంతురా-

చాలా కష్ట పడి చదవాలి. టి వి. గివి

"మెల్లి గా అంటావా -ఎన్నో జన్మల

----సరే విషయానికొద్దాం ---

లివి"

పుణ్యం ఉంటే తప్ప ఇలాంటి కోడలు
దొరకదు".
"నిజమే"

"మరీ బద్ద కం పెరుగుతోంది ఏమైనా

పని చెయ్య నివ్వవే అంటే ఒప్పుకోదు.
నే ఉండగా మీరు పని చేస్తే నా మీదొట్టే

అంటుంది. నాకు తిన్నది అరగట్లే దే

అన్నీ బంద్ ...'

*స్వామి హనుమకు తన బలం తనకే

జ్ఞాపకం ఉండకూడదని శాపం ఉంది.

ఆ శాపం వల్ల కలిగిన లాభమేమిటన్నది

మరోసారి

చర్చించుకుం-

దాం. జాంబవతాదులు హనుమ కు
విషయం జ్ఞాపకం చేశారు.
తెలిసిన కధే కదా ---

అంటే వినడు హాయిగా డాబా మీద

దక్షిణ సముద్రాన్ని దూకి లంకకు వెళ్లి

పిన్నిగారింటి కెళ్ళి రండి అంటుంది".

వచ్చే రామయ్యకి చెప్పాలి. స్వామి సం-

వాకింగ్ చెయ్యండి.సరదాగా పక్కింటి
"పోన్లే వదినా! నువ్వు చేసినంతకాలం

చాకిరీ చేశావు, ఇప్పుడు హాయిగా...
"అది సరే ..ఈ పిల్ల ఇలా ఒళ్ళు అరగదీసుకుంటుంటే నాకేం బావుండ-

ట్లే దు"

ఆ మాటలు కోడలు చెవిలో

పడ్డా యి. క్రమంగా ఆమెకి తాను చాలా

ఎక్కవ శ్రమ పడుతున్నానన్న భావన

మొదలై ంది. పనులు తగ్గించుకోవ-

డం, ఆపై త్వరగా అలసిపోవడం ....
మార్పు మొదలై ంది.

-------------

అక్కడ "సీతమ్మ' ఉందేమో చూసి

కల్పించుకున్నారు. "ఏమని?' "రామ

బాణంలా వెళ్లి లంకలో వాలుతాను".
అని. వెళ్ళేది లంక. అక్కడి పరిస్థి-

తులు ఏవీ తనకు తెలియవు. అది

రాక్షసుల నిలయం. పై గా రావణుడి
పాలన.

ఒక్కడూ వెడుతున్నాడు.

రెండో ఆలోచనే లేదు. ఒక వేళ సీతమ్మ
అక్కడ కనిపించక పొతే మొత్తం
లంకని తన తోకతో చుట్టి పట్టు కొచ్చే-

స్తా నన్నాడు ---- స్వామి లాంగించారు.

శర వేగంతో ఆకాశ మార్గంలో ప్రయాణమయ్యారు.
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సముద్రుడు చుసాడది. తనకు పు-

వచ్చాడు. సముద్రం తల మీదకి

ప్రేమతో మమకారంతో మనని

తన కెప్పుడూ పూజ్యులు. వాయఱి

ధంలా ఉంది' --అనుకున్నారు.

వాళ్ల కి మనం చాలా కష్ట పడుతున్నట్లు

మీద హనుమ బయలుదేరారు ----

కొనసాగించాడు స్వామి. అప్పుడు

గట్రా

చాడు.

వాయిదా వేయడం, క్రమంగా పనులే

ట్టు కకు

కారకులై న

'సగరులు'

వంశంలో పుట్టి న రామచంద్రుడి పని

పని

స్వామి చూసారు. " ఇదేదో పెద్ద అవరో-

చేసుకోకుండా చేసే వారుంటారు.

ఛాతీతో ఒక్క సారి 'ఢీ' కొట్టి ప్రయాణం

అనిపించి సానుభూతి చూపించడం
చేసి,మన

మీద

మనకే

రించినట్లే ---రాముడ్ని సత్కరిస్తే తన

మైనాకుడు విషయం చెప్పి, కాస్త సానుభూతి కలిగేలా చేస్తా రు. దాంతో
విశ్రాంతి తీసుకుని వెళ్ళమని ప్రార్ధిం- మన 'కార్య దీక్ష' బలహీనమై పనులు

కాబట్టి స్వామిని సత్కరించాలి.

" నేను రామ బాణాన్ని అని కదా!

మానెయ్యడం జరుగుతుంది.

ఎగురుతూ

ఇలాంటి మర్యాదలకీ ఆతిధ్యాలకీ

దాయిస్తూ 'పని తొందరలో ఉన్నాన'.

డేవి. దాంతో ఇంద్రుడు వాటి రెక్కలు

కష్టం ---మధ్యలో విశ్రాంతి అవసరం

రించినట్లు భావించు' అని తన చేతితో

ని వెదకటం, అటుపై తిరిగి రావడం

సాగించారు. ముఖ్యమైన పని ఏది

ఆయన్ని సత్కరిస్తే రాముడ్ని సత్కజన్మ కారకులని సత్కరించినట్లే .

ఇక్కడ మరో పాత్ర ---- మైనాక

పర్వతం.

పర్వతాలు

వాలుతూ, నానా భీభత్సవాలు చేస్తుం-

నరికేయడం మొదలు పెట్టాడు .
ఇంద్రుడు

నుంచి

తప్పించుకుని

మైనాకుడు పారిపోతుంటే ---అతడికి

స్వామీ

నిర్ణయం.

రామ

బాణం

ఆగుతుందా? లబ్ది లంఘించడమే

అందుకే 'స్వామి' మైనాకుడిని సము-

సమయం లేదు. నీ ఆతిధ్యం స్వీక-

అనుకుంటే ---ఆపై లంకలో సీతమ్మ-

మైనాకుడిని తాకి ప్రయాణం కోన

చాల కష్టం అనిపిస్తా యి.

సంకల్పించిన మొదటి విఘ్నం మన

దా? అనిపించవచ్చు.

పనిలో మునిగిన వ్యక్ తికి

తీసుకుంటే ...ఆ తర్వాత లేవాలనిపి-

చేసే కొద్దీ ఉత్సాహం ఇనుమడిస్తుం-

వెళ్లి సముద్రంలో పడ్డా డు మైనాకుడు.

విశ్రాంతి తీసుకుని కాస్త ఆలోచిస్తే ఆత్మీయుల నుంచి, అయినా వాళ్ళ
"నేను వెదికితే మాత్రం దొరుకుతుం- నుంచే వస్తుంది.

కోడన్న

కాసిని పళ్ళు తిని కాస్త విశ్రాంతి

శ్రమ తెలిసే అవకాశమే లేదు. పని

వాయువు. స్వామి హనుమ వాయుపు-

స్తుందా?...

ది. బాల పెరుగుతుంది. మనస్సు,

కాబట్టి

పోవడం మంచిది' అనిపించనూవ-

అది. ఏ పని మొదలు పెట్టినా ఉం-

బాణం ఎలాగై తే మధ్యలో ఆగదు

పనిలో పూర్ తిగా నిమగ్నం అయితే

ఇది మర్యాద పూర్వకంగా పిలుస్తు -

లూ మన మీద పని చెయ్యవు. మనల్ని

కూడా ధర్మం కాదు. తిరస్కరిస్తే వారిని

చూపడం ద్వారా దృష్టి ని మల్లించాం

వాయువు సహాయం చేసాడు. అలా
అప్పటినుచీ పై కొస్తే ఇంద్రుడు ఉరుభయంతో

సముద్రంలోనే

ఉండి పోయాడు. సాయం చేసింది

త్రుడు. ఆశ్రయం ఇచ్చింది సముద్రం
మైనాకుడికి

సంబంధం

ఉంది.

విషయంతో

సముద్రం

అడగడం, మైనాకుడు సంతోషంతో

ఒప్పుకోవడం జరిగింది. నూరు యోజ

నాల సముద్రం లంఘించడం అంటే

అలసట,

' అనవసరపు శ్రమ, వెనక్కి వెళ్లి

శరీరం ఒకేలా స్పందించే సమయం

చ్చు. స్వామి కార్య సూరుడు.' రామ

డవలసింది ఇదే. ఏది? దృష్టి --- ఆ

అలాగే అయ్యా ఆగలేదు.

ఇతరత్రా ఏ ఆకర్ష ణలూ, వ్యామోహా-

అయితే

చాలా శ్రమతో కూడిన పని. మధ్యలో

న్నా వారి ఆహ్వానాన్ని తిరస్కరించటం

తమ సాహిత్యం ద్వారా సానుభూతి

పళ్ళు తిని వెడితే మంచిది అను-

బంధించి నట్ల వుతుంది.

లేరు ఎవరూ ---

కాస్త విస్రఅంతి తీసుకుని, కాసిని
కున్నాడు మైనాకుడు. అందుకే పై కి

మే 2021

-----------

అదే ----- 'దృష్టి '.
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అభిప్రాయవేదిక
శాంతి గారూ,

పంపారు. అంతే కాదు చాలా ప్రముఖులై న రచయితలు

సంచిక మొత్తం అంతా విన్నాను. ఇది ఒక అపురూపమైన

, రచయిత్రులు ఎన్నెన్నో గొప్ప విషయాలు మాకు అంద-

అద్వితీయమైన, అత్యంత శ్రమతో కూడిన అత్యవసరమైన

జేశారు. అంత పెద్ద వారికి ఏమి వ్రాయాలో కూడా మాకు

సాహిత్య సామాజిక ప్రయోగం. ఎంతో ప్రణాళికా బద్ధంగా శ్ర-

తెలియడం లేదు అంటూ ఎంతో మంది పంపించారు. ఫోన్

ద్ధ తో, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన చై తన్యం పత్రిక

లో చెప్పారు, వాట్స్ అప్ లో. పేస్ బుక్ లో అలాగే వీడియో

కలకాలం కొనసాగి, తెలుగు పాఠక లోకానికి వినోద విజ్ఞాన

ద్వారా కూడా పంపారు. ఇక్కడ అందరి పేర్లు వ్రాయలేక పో-

సామాజిక సమాచారాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందించాలని

తున్నందుకు క్షమించవలసిందిగా కోరుతూ , పేరు పేరునా

మనసారా కోరుకుంటూ, మీకూ మీ బృందానికి శుభాభినం-

అందరికీ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు.

దనాలు తెలియజేస్తు న్నాను. భవదీయుడు, వంగూరి చిట్టె న్

ముందుగా చై తన్యం మాస పత్రిక వీడియో విధానానికి

రాజు. మీ పట్టు దల కృషికి అభినందనలు.

శ్రీకారం చుట్టి న శ్రీమతి శాంతి గారికి, పెద్ద లు, తోటి రచ-

"చై తన్యం" కి సంబంధించిన ఈ సంతోష వార ్తను అక్షరాజా-

యితలూ రచయిత్రులు అందరికీ నమస్కారం. రచయిత-

లం లో కూడా పంచుకున్నాం.

లూ, రచయిత్రులు అందరూ కూడా ఎంతో విలువై న మంచి

రామలక్ష్మి జొన్నలగడ్డ (వసుంధర)

మంచి అంశాలను తీసుకుని వాటి అన్నిటినీ ఉగాది ప్రారం-

"చై తన్యం సంకల్పబలం" పత్రిక ఎంతో అద్భుతంగా పత్రిక

భమైన వీడియోలో చాలా బాగా వివరించారు. " వీడియోకి

రూపంలోనే కాక, వీడియో రూపంలో కూడా తీసుకు రావడం

సంబంధించిన చాఫ్టర్లు ఫొటోలతో కూడిన సూచిక విధానం

చాలా బాగుంది. ప్రతీక అభినందనలు అంటూ శ్రీ సూర్య-

ఆలోచన మాత్రం ఎక్సలెంట్. ఇక వీడియో ఆరంభం లో

నారాయణ, శ్రీమతి జానకి, ప్రభాకర రావు,శ్రీ కృష్ణ , శ్రీమతి

వచ్చిన శుభాకాంక్షలు "చై తన్యం సంకల్పబలం " అనే విషెస్

భారతి, శ్రీ శర్మ సూరి, శ్రీమతి అపర్ణ, శ్రీ వేణు గోపాల్, శ్రీ

నుండీ చివరి వరకు మీరు అందించిన మ్యూజిక్ వరకు

శ్రీధర్, శ్రీమతి భాను, వినయ్, గోపాల కృష్ణ , శ్రీమతి కుమారి,

చాలా బావుంది. --- శ్రీమతి నండూరి సరోజా దేవి ---హై-

సాయి, మధు, శ్రీమతి సావిత్రి,రమణ బాబు,శ్రీమతి శకుంతల

దరాబాదు.

రాంబాబు, శ్రీమతి, శ్రీమతి సుధ, శ్రీమతి తేజ.

పత్రిక చాలా డీసెంట్ గా తీసుకు రావడమే కాక, కుటుంబంలో

పత్రిక ను ఎంతో శ్రమ పది తీసుకు రావడమే కాక, వీడియో

అందరు చదివేటట్టు గా తీసుకు వస్తు న్నారు. ఇలా రెకార్డ్

కూడా తీసుకు రావడం ఆనంద దాయకం అంటూ ... శ్రీమతి

బ్రేక్ చేయడమేకాక , మాలాంటి వాళ్ళు కాళ్ళ జోడు

విజయలక్ష్మి,శ్రీ జవహర్ లాల్,శ్రీ సత్య మోహన్ సింగ్ , శ్రీ

లుకుండా, సమయం వృధా కాకుండా పని చేసుకుంటూ

వెంకట సుబ్బారావు, శ్రీమతి లక్ష్మి, శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ మూర్ తి,

వినేటట్టు గా చాలా చక్కగా తీసుకు వస్తు న్నారు.

శ్రీమతి సరోజ , మాకు చాలా చాలా నచ్చింది . ప్రతి నెలా ఈ

శ్రీమతి జయశ్రీ ---మిల్వోకి (US), దెస విదేశాల నుండి

వీడియో మ్యాగజై న్ వస్తుందా? మేము subscribe చేసు-

చాలా మంది పంపారు అందరికీ కృతజ్ఞతలు. ఎంతోమంది

కుంటాము అంటూ చెన్ నై నుండి సుబ్బలక్ష్మి, శిరీష. మాకు

పాఠకులు, వీక్షకులు రచయితలందరికీ పేరుపేరునా హృ-

చాలా చాలా నచ్చింది అంటూ ఎంతో మంది అభినందనలు

దయపూర్వక అభినందనలు అందజేశారు.
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