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 75వ స్్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్ంగా ప్రపంచం నలుమూలలా ఉన్న భారతీయులందరికీ స్్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. 

    ఎంతోమంది  స్్వతంత్ర సమర  యోధుల త్్యగాల ఫలితమే ఈ రోజు మనం చేస్కుంటున్న ఈ పండుగ.  అనుభవిస్తు న్న ఈ ఆనందకరమైన జీవితం. ఎంతో పవిత్రమైన 

మన దేశంలో  మనకున్న సంపద,  ఎనో్న పుణ్య నదులు, ఆధ్్యతి్మక సంపద, మంచి సంస్కారాలు,  మంచి స్ంప్రదాయాలు, గొపపా సంసకృతికి  నిలయమైంది  మన దేశం. 

ప్రకృతి సంపద,  ప్రక్రుతి అందాలతో కనువిందు చేసే మన దేశంలో ఎందరో వేద పండితులతో, మనస్్సను భగవంతుడిలో ఐక్యం చేసే శకి తు వంతమైన వేద మంత్రాలతో 

మన భారత దేశం ఎపుపాడూ పవిత్రంగా ఉండాలని, ప్రజలంత్ మంచి జీవనం స్గంచాలని ఎందరో వేద పండితులు వేద మంత్రాలతో దేశం అంత్ ఎపపాటికపుపాడు పవిత్రం 

చేస్తు న్్నర్. ఎందరో త్్యగధనుల, పుణ్్యతు్మలు మనకి అందించిన సంపద ఎనో్న కళాత్మకాలతో రూపు దిదు్ద కున్న మన గుడులు, గోపురాలు. ప్రజల మనస్్సలను ఎపపాటి-

కపుపాడు తపుపాడు మార్ంలో వారి జీవన్ని్న స్గంచకుండా, జన్మను స్రధికం చేస్కోవాలి అని ఎంతో మంది మన పూర్్వకులు, ఆధ్్యతి్మకంగా  ప్రజల మనస్్సలు పునీతం 

కావాలని మన కోసం ఎంతో ఆలోచించి చకకాటి మార్ాలను సూచిసూతు , మన మనస్్ససులను పవిత్రం చేస్కుని భగవంతుడికి దగ్ర కావడానికి  మనకి వేదాల స్రాని్న  

పూజల  రూపంలో గ్ంధ్ల రూపంలో, పాటల రూపంలో, పదా్యల రూపంలో ఇలా అనేక రకాల మార్ాలను సూచించార్. అలాగే ఒకకా హిందూ మతమే కాదు, అని్న రకాల 

మత్ల స్రాంశమూ ఒకకాటే. మనలను  సృషటు ంచిన శకి తుని ఆరాధిసూతు  , మనతో పాటు సృషటు ంపబడిన సమసతు జీవరాస్లనూ ప్రేమగా చూసూతు  సరియైన సన్్మర్ంలో నడవ-

డమే మనందరి ముఖ్య ఉదే్దశ్యంగా ఉండాలి. ఈ చకకాని బాటను వేస్న వారికందరికి మనం ఋణ పడి  ఉన్్నం. ఇక స్ధు పుంగవులు , మన పురాణ గాధల దా్వరా మనకి 

తెలిస్న దానిని బటిటు  భగవంతుడే భారత దేశంలో పుటిటు   ఈ మటిటు ని పునీతం చేస్డు. ఇలా వరి్ణంచుకుంటూ పొతే వీటికి అంతే  లేదు. అంత గొపపా పవిత్ర దేశం మనది. 

        ఇంత స్మూహిక సంపద కలిగ , ప్రజలంత్ రామ రాజ్యంలో స్ఖ సంతోషాలతో, రత్న రాశులతో తుల తూగన మన దేశం మా త్తలు నేతులు త్గే వార్ , మేం 

మూతులు న్కుతున్్నం అన్నటు్ల గా ఉన్్నం ప్రస్తు తం. ఇంత గొపపాగా ఉన్న మన దేశం మనలో  కొది్ద  మంది  స్్వరధి పూరితమైన కోరికల వల్ల , రాజకీయ కుట్రల వల్ల  పరాయి 

పాలనలోకి వళ్్ల  , మన భారతీయులంత్ వారి బానిసత్్వనికి లోనయ్్యటటు్ల  చేస్ర్.  ఎంతో మంది   మంది  నిస్్వరధి పర్ల, దేశ భకుతు ల , త్్యగాల ఫలితమే మన దేశంలో 

మన పరిపాలనలో మనం  ఈ రోజు ఉన్్నం. బ్రిటిష్ వారి చెర నుండి  విడిపంచుకుని బయటకు రావడానికి ఆన్టి స్్వతంత్ర సమరయోధులందరో  చేస్న త్్యగాలు 

వర్ణన్తీతం వార్ పడిన కషాటు లు వరి్ణంచలేము. అందులో ఆడ, మగ, చిన్న, పెద్ద , కులం, మతం తేడా లేకుండా, ఎంతో నిస్్వరధింగా తమ ఆస్తు లను జీవిత్లను  సైతం 

త్్యగం చేస్న ఘనులందరో ఉన్్నర్. మన దేశని్న మనం తెల్ల  దొరల పాలన నుండి కాపాడుకుని, మనం స్వతంత్రంగా బ్రతకాలని కలలు కన్న ఎందరో  మహాను భావుల 

త్్యగ ధనుల కషాటు ని్న మనం అనుభవిస్తు న్్నం. 

     ఈ రోజు 75వ స్్వతంత్ర దినోత్సవాని్న ఆనందంగా జర్పుకుంటున్్నము. మన దేశ ప్రముఖులను , మన దేశం స్్వతంత్రం కోసం కషటు పడిన స్్వతంత్ర సమరయోధుల 

కుటుంబాలను, అలాగే  మన ప్రజలందరం ప్రతీ రోజూ , హాయిగా బ్రతుకుతూ, కంటి నిండా నిద్ర పోగలుగుతున్్నమంటే , మన కోసం ఎండ అనక  వాన అనక , తిండీ 

తిపపాలూ మాని , కుటుంబాలకు సైతం దూరంగా  ఉంటూ  మన దేశం కోసం మన అందరి కోసం కషటు  పడుతున్న ఆర్్మ సైనికులు, పోలీస్ వార్ ఇలా ఎందరో దేశభి-

మానులను తలుచుకుంటూ మన మన దేశ  రాజధ్ని ఢిలీ్ల  లో ఎఱ్ఱ  కోట దగ్ర  మన దేశ రాష్ట్ర పతి త్రివర్ణ పత్కాని్న ఎగుర వేసేతు , ప్రధ్ని తో సహా అందరూ మన జండాకు 

సలూ్యట్ చేస్తు ంటే , ఆ దృశ్యం వర్ణన్తీతం . ఆ తర్వాత త్రివిధ దళాల అధిపతులు ,  ప్రతీ రాష్ట్రం నుండి ఆ ప్రాంత్లలో ప్రాముఖ్యం వహించే  ప్రగతులను చాటుతూ, 

చూపంచే ప్రదర్శనలు, దేశ  భకి తు గీత్లతో మన దేశం స్్వతంత్ర దినోత్సవం ఢిలీ్ల  లో జర్పుకోగా , తర్వాత అని్న రాషా్రా లలో కూడా అదే విధం గా జర్పుకుంటూ ఎంతో 

ఆనందంగా గడుపుత్ము. 

      అలాగే స్్వతంత్రర్యం 1947 ఆగస్తు  15న వచిచున తర్వాత , మనం ఒకొకాకకాటీ మన దేశనికి , మనకు ఏమి కావాలో , ఏ విధంగా పరిపాలించార్ కోవాలి అనే అనేక వి-

షయాలనీ్న , స్్వతంత్ర సమారా యోధులతో సహా అనేక మంది పెద్దలంత్ కూర్చుని , రాజ్యంగాని్న తయార్ చేస్కుని , గ్రామాలు , పటటు ణ్లు అని లేకుండా ఎంతో వనక 

బడి ఉన్న మన దేశని్న ఏడున్నర దశత్బా్ద లుగా మల్ల  మల్లగా అభివృదిధి  చేసూతు  వస్తు న్్నర్. అటటు డుగు స్థా యిలో ఉన్న భారత దేశంలో మీలాగా బస్్సలు, రోడు్ల , విమాన్లు 

, అలాగే సూకాల్్స , కాలేజీలు , విశ్వ విదా్యలయాలు . విమాన్లు , విదేశలకు వళ్ళడాలు ఇలా , అలాగే ఐటి రంగంలో అభివృదిధి  చెందుతూ వచిచుంది.  ఎటొచ్చు ఈ అభివృదిధి  

జరగడం ఎలా జరిగందీ అంటే , గ్రామాలు ఇంకా కొది్ద  గానే  అభివృదిధి  చెందితే , కొని్న గ్రామాలు అయితే ఇంకా అలాగే ఉన్్నయి. పటటు ణ్లు కూడా కొని్న బాగా అభివృదిధి  

చెందితే , కొని్న ఇంకా అంతంత మాత్రం గానే ఉన్్నయి. అంటే మన దేవం అభివృదిధి  చేయడంలో సమానంగా లేదు. అలాగే కుల మత భేదాలు , ధనిక పేద త్ర తమా్యలు 



తీగవరపు శంతి

ఎకుకావగా ఉన్్నయి. ప్రజలందరిలో స్్వరధిం పెరిగంది. రాజకీయ న్యకులు సేవా భావంతో కాక, పదవీ వా్యమోహంతో పని చేస్తు న్్నర్. అన్్యయాలు, అక్రమాలు ఎకుకా-

వయా్యయి . కుట్రలు, కుతంత్రాలు ఎకుకావయా్యయి. ప్రజలలో డబ్బు మీద, పదవుల  మీద ఉన్న వా్యమోహం కషాటు రిజితం మీద లేకుండా పోతోంది. భగవంతుడు సృషంచిన 

ప్రకృతినంత్ న్శనం చేస్కుని, రోగాల పాలవుతున్్నము.  దేశమంటే మటిటు , నీర్,  ఆకాశం, చెటు్ల , సమసతు జీవరాశులు కలిసేతునే మనం, మన దేశం అని మనం మరచి 

పోతున్్నం. రామ రాజ్యం మన దేశంలో ఉండేది అని చెపుపాకునే మనం ఎందుకు ఇలా అయి పోయాం?    ఎపుపాడూ కుటుంబాని్న తీరిచు దిద్దవలస్న తలి్ల తండ్రులు సరిగా 

ఉండాలి . వార్ సరిగ్ా లేక పొతే కుటుంబం లోని పల్ల లైన్ తెలివిగా కుటుంబాని్న సరిదిదు్ద కోవాలి అంతే కానీ ఒకరి నొకర్ దూషంచుకుంటూ కూర్చుంటే కుటుంబం 

కుపపా కూలిపోతుంది. అలాగే ప్రభుత్వం రాజకీయ న్యకులు,  ప్రభుత్వ పరిపాలన చాలా పవిత్ర మైనదిగా భావించి, ప్రజలను పరిపాలించాలి. జతీయ, అంతరాజి తీయ 

వ్యవహారాలను ఎంతో చాకచక్యంగా తీరిచుదిదా్ద లి. విదేశలనుండి మన దేశని్న కాపాడు కోవడంలో ఎంతో జగరూకతతో ఉండాలి. లేక పొతే మనం స్్వతంత్రర్యం కోలోపావ-

డమే కాదు, మన దేశంలో భూభాగాని్న విదేశలు ఆక్రమించుకుంటే, మన ముందు తరాల వార్ పూర్వం ఈ భూభాగం మనదేట ! అని చెపుపాకోవలస్న దుస్థాతి ఏరపాడు-

తుంది. అలాగే ఏ వృతితు చేపట్టు లంటే, ఆ విద్య ఉండాలి, దానికి తగన అనుభవం ఉండాలి. లేదంటే వార్ ఆ వృతితుకి న్్యయం చేయ లేర్. అర్హు లు కూడా కార్ అని అని 

ఉద్్యగాలకైతే నిర్ణయించుకున్్నము .  అలాంటిది మన రాజదేశంలో ఒకకా రాజ కీయ న్యకులు ఎని్నకలో పాల్్న్లి అంటే ఆ పదవికి సంబంధించిన విద్య అవసరం 

లేదా? ఉదాహరణకు ఆరిధిక మంత్రి అంటే అరధి శస్తంలో ప్రావీణ్యత అవసరం లేదా? ఇవనీ్న కూడా నిర్ణయించ వలస్న అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. దీని్న ముఖ్యం ప్రజలు 

గ్హించాలి. అంతే కాదు ప్రశ్నంచాలి. ఎవర్ ఆరోజు గాని, తర్వాత గాని ఉచితంగా డబ్బు  అవసరాలు గాని తీర్స్తు ంటే వారికి కొము్మ కాచి ఆరోజు నడిసేతు చాలానే ప్రజల 

ఆలోచన్ విధ్నం మారాలి. దీనికి ముఖ్య కారణం అవిద్య. చదువుకుని, మనం చేసే ప్రతీ పని మన ముందు తరాలకు ఉపయోగంచేటటుటు , దేశం అభివృదిధి  పధంలో 

ముందుకు దూస్కు పోయ్టటు్ల  చేయాలి .   చదుకున్నవార్ కూడా స్్వరధి రాజకీయాలు నడుపుతున్్నర్. అపపాటి ఆకలి అవసరాలు తీరచుడం కాదు, ప్రజలంత్ కషటు  పడి  

పనిచేసేతునే  తిండి దొర్కుతుంది అనే తత్వం ఆలవాటు  చేయాలి ప్రభుత్వం. ప్రజలు కూడా మన దేశంలో మాత్రమే మన తెలివితేటలు ఉపయోగంచి . మన దేశని్న అభి-

వృదిధి  చేస్కోవాలి అనుకోవాలి.  అలాగే డిగ్నటీ ఆఫ్ లేబర్ అంటే ఏ పని చేస్న్ ఒకటే, అంత్ ఒకటే,ఏ పని చేస్న్  మన కుటుంబ పోషణకే అనే భావన ఏరాపాటు చేస్ 

కోవాలి. ఏ పనినీ  చులకన భావంతో చూడకుండా అందరికీ సమాన గౌరవం ఇవ్వడం అలవాటు చేస్కోవాలి. మన దేశంలో ఏదైన్ పని చేయాలంటే గొపపాలు పోత్ర్ , 

కానీ  విదేశలకు వళ్్ల  అకకాడ ఏ పని అయిన్ ఎంతో చకకాగా చేస్తు ర్ . విదేశలకు వళ్్ల , మన డబ్బుతో చదువుకుని, మన  తేలివితేటలనీ్న ఆ దేశలకు వినియోగసేతు, మన 

దేశ పౌర్డే తెచుచుకున్్నడు అని మనం గొపపాగా చెపుపాకుంటున్్నం, బోలడు ప్రచారం చేస్కుంటూ. కానీ వారి తెలివితేటలు ఉపయోగ పడేది మాత్రం ఆ దేశనికి. ఇలా 

తెలివైన వార్ మన దేశంలో ఉన్్న మనం కుళ్్ళ, కుతంత్రాలతో, తెలివైన వారిని అభివృదిధి  చెందకుండా చేస్కుంటుంటే, మన పల్లల తెలివి తేటలనీ్న విదేశలకు ఉపయో-

గపడికషటు పడి  ఖర్చు పెటటు డం మన  దేశం, మన తలి్ల తండ్రుల పనైతే, తమ దేశని్న అభివృదిధి  చేస్కుంటూ గొపపా దేశలుగా పేర్ తెచుచుకోవడం ఆదేశల తెలివి. ఇపపాటికైన్ 

మారదాం. అంత్ ఒకటిగా పెద్దల కషాటు రిజితంతో నో, పకకా వాళ్ళ కషాటు రిజితంతోనో గొపపాలు చూపంచడం మానేస్  కాయ కషటు ం చేస్ బతుకుదాం. 

           స్త్రీ బ్దిధి పూర్వకంగా చాలా తెలివైంది. స్త్రీలను ఇంకా వంటింటికే పరిమితం చేస్తు న్న వార్ చాలా మందే ఉన్్నర్. అలాగే చదువుకున్్న కూడా నీ బాధ్యత నువు్వ 

వహించ వలస్ందే అనే వారూ ఉన్్నర్. అలా్ల  కాకుండా మగా అడా బేధం లేకుండా స్త్రీలు ఇంకా ఇంకా చాలా మంది రాజకీయాలో్ల కి రావలస్న అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. 

స్త్రీలంత్ ధైర్యంగా ముందుకు రండి. అంతేకాదు కుటుంబాలలో కూడా  స్త్రీ పుర్షులిద్దరూ అహంకారాలను వదిలీ భారా్య 

భర తులిద్దరూ మానస్క అనో్యన్యతకు ప్రాధ్న్యత నిచిచు,  పల్లలను గొపపా దేశ పౌర్లుగా తీరిచు దిద్ద  వలస్న అవసరం ఎంతైెన్ 

ఉంది. వారిలో దేశ భకి తు న్టండి.   మన దేశని్న అందరం కలిస్ కటుటు గా అభివృదిధి  చేస్కుందుకు కంకణం కడదామా?     

మన ధర్మం, నీతి, న్్యయం, మన సంసకృతీ స్ంప్రదాయాలను కాపాడుకుందాం.  మన ధర్మం మనలను ఎపుపాడూ కా-

పాడుతుంది. ముందుతరాలను తీరిచుదిదు్ద దాం. పల్లలంత్ విదేశలకు వళ్లకుండా  మన దేశని్నని మనం అభివృదిధి  

చేస్కుందాం. ఓల్డ్  ఏజ్ హోమ్ లు లేని దేశంగా చేస్కుందాం. 

            మన మంత్ ఒకకాటై మన దేశని్న ఆదర్శప్రాయంగా తీరిచు దిదు్ద కుని అభివృదిధి  చేస్కుందామా ! భారత్ మాత్కు జై !
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 హమారా భారత్ 
         నేను పలకా బలపం చేబటేటు -
న్టికి తూర్పాగోదావరి జిలా్ల లోని 
మా ఊర్ పెదా్ద పురంలో, పుర-
పాలక సంఘం వారి ఎనిమిది 
ప్రాథమిక పాఠశలలు ఊరి 
నలుమూలలా ఉండేవి. అక్షరా-
భా్యసం జరిగన తరా్వత నేను మా 
యింటికి దగ్రగా ఉన్న న్లుగో 
నంబర్ ప్రాథమిక పాఠశలలో 
ఒకటో తరగతి నుంచి అయిద్ 
తరగతి వరకు చదివాను. 1947 
న్టికి న్ పద్ సంవత్సరం 
వయస్లో శ్రీ వీర్రాజు మాధ్యమిక 
పాఠశలలో  ఫస్టు  ఫారంలో అంటే 
ఆరో తరగతిలో చేరాను. ఆగస్టు  
14వ త్ర్ఖున మధ్్యహ్నం స-
లవిచేచుశర్. సలవిచేచుముందు 
ప్రతీ తరగతిలోను ఆజ్ఞలు జర్-
చేయబడాడ్ యి.  “రేపు అందరూ 
శుభ్రమైన దుస్తు లు ధరించి, 
ఏడింటికలా్ల  వచిచు బార్లు తీరిచు 
నిలబడండి. ఏ ఒకకారూ కా్ల స్లు 
మానకూడదు!”అని.  ఎందుకో 
అనుకొన్్నం.
       కొంతమంది నిత్యమూ ఆడే 
స్యంకాలపు ఆటలకోసం  
ఇళ్లకు పోలేదు. మా ప్రధ్నోపా-
ధ్్యయులైన  ఎర్రా స్బబులింగం-
గార్, ఇతర పంతుళ్్ళ బూజులు 
దులిపే కర్రలూ, చ్పుళ్్ల  పటుటు -
కొని అద్దకున్న బడి భవన్ని్న,  
ప్రాంగణ్ని్నశుభ్రపరచ స్గార్. 

ఇళ్లకు వళ్లని కుర్రాళ్లమందర-
మూ వంటనే రంగంలోకి దూకి 
పంతుళ్ళకి సహాయం చేశము.
      “ఎందుకు స్ర్ సూకాలుని 
శుభ్రపర్స్తు న్్నర్? డి.యీ-
.ఓ. గార్కాని వస్తు న్్నరా?” 
అని ఒక థర్డ్ ఫారం విదా్యరిథా-
అంటే ఎనిమిద్ తరగతి వి-
దా్యరిథా అడిగాడు. “ఈ అరథారా-
త్రి 12గంటలు దాటినవంటనే  
మనకి స్్వతంత్రర్యం రాబోతోంది!” 
అంది మాలతి అనే అమా్మయి. 
ఆ అమా్మయి ఎనిమిద్ తరగతి 

విదా్యరిథాని. లకకాలమాస్టు రి 
కూతుర్. త్నూ, మరోముగ్ురూ 
ప్రతి స్యంత్రం రింగ్ టని్నస్ 
ఆడేవార్.  
     “ఎందుకో తెలిస్ంది కదా? 
అన్్నర్ స్బబులింగంగార్. 
ఆయనంటే మాకు భయమూ, 
భకీ తు కూడాను. ఆయన మద్రాస్ 
ప్రెస్డెనీ్స కాలేజీలో బి.ఏ. చేశర్. 
‘మా కాలేజీలో వచేచు వారంనుంచి 
పర్క్షల’నేవార్. అయితే ఏ రోజు 
ఏ పరికోషో  చెపేపావార్ కాదు. మీకూ 
అలాగే పర్క్షలు జర్పుత్ను!” 

ఎలకా్రా న్
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అనేవారాయన. మాకు గుండెలో్ల  
రైళ్్ల  పర్గెతేతువి. 
    అరథారాత్రి వేళ మా వీధిలోని 
కొంతమంది లాయర్ల ఇళ్ళలో 
టపాస్లు కాలాచుర్. మా వీధికి 
వకీలు వీధి అని పేర్. మా 
త్తగార్  వకీలు. మా తండ్రిగా-
రైన పంగళ్ లకిషోమిన్రాయణపపా-
గార్ పేర్ప్రఖ్్యతులు పొందిన 
డాకటుర్. ఆయన పన్నవయస్-
లోనే పోయార్. ఆయన పోయ్-
న్టికి ఇంటో్ల ని వారందరమూ 
చిన్న పల్లలం. అపపాటికి న్కు 5 
సంవత్సరాలు. మా పెద్దన్నయ్యకి 
12 సంవత్సరాలు. మా అకకాయ్య-
కు10. మా రండో అన్నయ్యకు 8. 
మా తము్మడికి 3. మా న్యన-
మే్మ ఇంటి పెతతునం చెలాయించే-
ది.  
   ఆ మరా్నడు అంటే ఆగస్టు  
15 వ త్ర్ఖు ఉదయం 06.30 

కే సూకాలుకి పోయాను. అపపా-
టికే చాలామంది విదా్యర్థా -
లు చేరార్. మా డ్రిల్ మేస్టు ర్ 
అందర్్న తరగతుల వార్గా ని-
లోచుపెడుతున్్నర్. ఏడింటికలా్ల  
హాజర్ పూరి తుగా అయింది. మా 
ముందు కాసతు దూరంలో మధ్య-
సథాంగా ఒక పొడుగాటి వదుర్-
గడ పాతి ఉంది. గడ మొదటో్ల  

స్న్నం పూస్న యిటుకలి్న 
గుండ్ంగా పెట్టు ర్. గడపైెన 
ఒక జండా మడతపెటిటు  కటటు బ-
డి, రండు త్ళ్్ల   కిందివరకూ 
వేలాడుతున్్నయి. ఉన్నటుటు ండి 
స్బబులింగంగార్ న్ పేర్పెటిటు  
పలిచార్. ఎందుకో అని హడలి-
పోతూ ఆయన ముందరకు వళ్్ళ 
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నమస్కారం పెట్టు ను. ఆయన 
న్ చేయి పటుటు కొని జండా గడ 
వరకూ తీస్కుపోయి, పైెనుంచి 
వ్రేలాడుతున్న రండుత్ళ్లలో-
నూ ఒకటి న్చేతికి అందించి, 
కిందికి లాగమన్్నర్. ఆయన 
చెపపానటేటు  చేయడంతో పైెనున్న 
జండా ముడి వీడి విచుచుకుం-
ది. గులాబీలు, చామంతులు 
జండాలోంచి కిందనున్నవారి 
తలలమీద పడాడ్ యి. అందరూ 
జైహింద్ అంటూ నిన్దాలు 
పలుకుతూ, డ్రిల్ మాస్టు రి్న అను-
కరిసూతు   జండా వందనం చేశర్. 

తర్వాత మాలతి జతీయగీ-
తం ఆలపసతు ంటే, ఆమతో పం-
తుళ్ళందరూ గొంతు కలిపార్. 
విదా్యర్థా లు కూడా గొంతు కల-
పడానికి ప్రయతి్నంచార్. అపపా-
టికి జతీయగీతమంటే మాకు 
తెలియదు.  
       మలా్యల జయరామయ్య-
గారని మా చరిత్ర మాస్టు ర్ మా 
కా్ల స్ టీచర్ కూడాను. ఆయన 
చిన్న ఉపన్్యసమిచాచుర్. 
“యింతవరకూ మీర్ చదివే 
తరగతి చరిత్ర పుసతుకాలలో మన 
అసలైన భారతదేశ చరిత్ర చెపపా-

బడలేదు. క్రీస్తు  పూర్వం అనేక 
వందల సంవత్సరాలనుంచి 
క్రీస్తు  తరా్వత 1000 సంవత్స-
రాల వరకూ ప్రాచ్న భారతీయ 
సంసకృతితో, సంప్రదాయాలతో, 
హైందవతతత్ు ంతో అనేకానేక-
మైన రాజ్యలు అవతరించడం, 
అసతుమించడం జరిగాయి. రా-
జ్యవిసతురణకోసం రాజ్యలమధ్య 
యుదాధి లు జరిగన్, రామాయణ 
మహాభారత్లు, వేదాలు, ఉప-
నిషతుతు లు, హైందవ పురాణ్లు 
ఆసేతు హిమాచల పర్యంతం 
విలస్లి్ల , హైందవతతత్ు ం ఒక 
సూత్రంగా రాజ్యలను గుదిగు-
చుచుతోనే ఉంది. అయితే 1000 
వ సంవత్సరంలో తుర్షుకాల 
దాడులు ఆరంభమైయా్యయి. 
సరిహదు్ద  రాజ్యలు ప్రాణ్ల్డిడ్ 
ఎదుర్ పోరాటం స్గంచిన్, 
శత్రురాజుల వేగవంతమైన అశ్వ-
దళాలను మన గజదళాలు నిలు-
వరింపలేకపోయాయి. అదీకాక 
మనదేశంలోని రాజ్యల మధ్య-
నున్న అంతఃకలహాలు అయా-
చితంగా శత్రురాజులకు సహక-
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రించాయి. తుర్షుకాలు దేశంలో 
ముకకాముకకాలుగా పలు ప్రాంత్-
లలో కాలూని విసతురణ మొదలు 
పెట్టు ర్. అదు్తమైన శలపాక-
ళలలతో అలరారే ఎనో్న దేవాల-
యాలి్న,కటటు డాలి్న ధ్వంసంచేస్, 
సంపదలి్న కొల్లగొట్టు ర్. రక తుపా-
తంతో మతమారిపాడులు కొనస్-
గంచార్. మొగలాయీ పాలనలో 
శవాజీ, రాణి ర్ద్రమదేవి లాంటి 
వీర్లు ఎదుర్ పోరాట్లు 
స్గంచిన్ ఫలితం లేకపోయిం-
ది. 18వ శత్బ్ద ం న్టికి మొగ-
లాయీల ప్రభ కీషోణించ స్గంది. 
ఆ సమయంలో వర తుక వా్యపారా-
లు కొనస్గంచే లక్షంతో  డచ్ 
, ఫ్రాన్్స, ఇంగ్లండ్ దేశస్థా లు 
ఓడల దా్వరా పయనించి దేశంలో 
అడుగు పెట్టు ర్. కుట్రనీతితో 
వా్యపార ఒపపాందాలి్న వక్రీకరిం-
చి, దేశక్రమణ కొనస్గంచా-
ర్. 1757 వ సంవత్సరంలో ఈస్టు  
ఇండియా కంపెనీకి చెందిన  
రాబర్టు కై్లవ్ పా్ల సీ యుదధింలో అధిక 
సేన్బలమున్న బంగాల్ నవాబ్ 
ను ఓడించడంతో బ్రిటిష్ స్-
మ్రాజ్య స్థా పన జరిగంది. దేశంలో 
ఉన్న  రాజసంస్థా న్ల మధ్య 
విభేదాలు కలిపాసూతు  రాజ్య విసతురణ 
ప్రారంభమైంది. ఎందరో వీర్లు 
ఎదుర్ తిరిగన్, ఆంగే్లయుల 
కుటిల రాజనీతి మూలాన, వారిని 
తిరోముఖులి్న చేయలేకపోయా-
ర్. ఝానీ్సరాణి, స్భాస్ చం-
ద్రబోసే, వీర స్వరకార్, అలూ్ల రి 
సీత్రామరాజు వంటి యోధులు 
సమస్పోయార్. 1857 లో బ్రి-
టిషువారిని నిరస్సూతు  స్పాయిల 

      దకిషోణ ఆఫ్రికానుంచి స్వదేశం 
తిరిగవచిచున గాంధీజీ సత్్యగ్-
హమనే ఆయుధ్ని్న ఉపయో-
గంచి, సహాయ నిరాకరణోద్య-
మం స్గంచి శంతియుతమైన 
పోర్ కొనస్గంచాడు. చివరకు 
ఆంగే్లయులు కుటిల నీతితో 
అఖండ భారత్ ను రండు ము-
కకాలుగా చేస్, పాకిస్తు న్ అనే 
దేశ సృషటు  చేస్, నిన్న అరథా రాత్రి 
మనదేశనికి స్్వతంత్రర్య ప్రదానం 
చేశర్. అంటే మనం ఆంగే్ల-
యుల పాలనలో 190 సంవత్స-
రాలు, అంతకు ముందు దాదాపు 
ఎనిమిది శత్బా్ద లు తుర్షుకాల 
దాష్టుకంలోనూ ఉండిపోయాం. 

తిర్గుబాటు జరిగంది. అదీ 
అణగతొకకాబడింది.1919 ఏప్రిల్ 
నలలో జలియన్ వాలా  బాగ్ లో 
తిర్గుబాటుదార్లు బహిరంగ 
సభ జర్పుతున్న సమయంలో 
వారిమీద బ్రిటిష్ సేనలు వారిని 
చుటుటు ముటిటు  వందలాదిమం-
దిని మూకుమ్మడిగా హత్యచే-
శర్. 24 ఏళ్ల భగత్ స్ంగ్ అనే 
విప్ల వ్ వీర్ణి్ణ 1931లో ఉరితీశ-
ర్. ఇలాఎంతోమంది స్్వతంత్రర్య 
యోధులి్న అండమాన్ దీవుల-
లోని కారాగారానికి తరలించి, 
లేదా ఉరిశక్షలు విధించి ఎపపాటి-
కపుపాడు ఆంద్ళనలను అణిచి-
వేశర్. 
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ఈ రోజునుంచి  మన దేశం బానిస 
దేశం కాదు. మనం సర్వ స్వతం-
త్రులం. ఈ దేశని్న ఇకముందు 
భావిభారతపౌర్లైన మీర్ 
అభివృదిధి  శఖరాలి్న అధిరోహింప 
చేయాలి్స ఉంది. జై హింద్! వం-
దేమాతరం!“ అందరం కరత్ళ 
ధ్వనులు చేశం.  
       స్బబులింగం గార్ విదా్య-
ర్థా ల వైపు తిరిగ, ఎవరూ అడగని 
సంజయిష్ని ఓ సమాచారంతో 
జోడించి యిచాచుర్. “ఈ పంగళ్ 
రవణ చేత ఎందుకు పత్కా-
విషకారణ చేయించాన్ అన్న 
సందేహం మీకు కలగ వచుచు. 
ఇతగాడికి ఇటీవల జరిగన 
మొదటి నల పర్క్షలో్ల  సూకాలు 
మొతతుం మీద అధిక శతం 
మార్కాలు వచాచుయి.”
      వనుదిరిగ చూస్కొంటే 
ఇపపాటికీ అది న్కు మా ప్రధ్నో-
పాధ్్యయులు స్బబులింగంగారి 
హృదయ వైశల్యతకు ఓ నిదర్శ-
నమని అనిపసతు నే ఉంటుంది. 
ఆ పది సంవత్సరాల వయస్లో 
మన దేశనికి స్్వతంత్రర్యం వచిచున 
రోజున పత్కావిషకారణ ఆరో 
తరగతి చదువుతోన్న ఓ విదా్యరిథా 
చేత చేయించడమా? జతీయ 
పత్క రూపకలపాన చేస్నది 
ఎవరో కృషా్ణ  జిలా్ల  వాస్ అయిన శ్రీ 
పంగళ్ వంకయ్య గారని తరా్వత 
తెలిస్న్- అది ఓ గర్వ కారణమే 
అయిన్ బాజ వాయించుకొనే 
అంశం కాదు. గాంధీజీ అడుగు-
జడలో్ల  నడిచిన వంకయ్యగారి  
అడుగుజడలో్ల  నడవవలస్న 
బాధ్యత వను్న తడోతునే ఉంటుంది. 

     నహ్రూ, జిన్్నల పదవీ 
వా్యమోహం, గాంధీజీ తొంద-
రబాటువల్ల  దేశవిభజన జరి-
గందన్న ఆక్రోశంతో గాడే్స అను 
స్్వతంత్రర్యపపాస్ 1948 జనవరి 
30 వ త్ర్ఖు స్యంత్రం వేళ  
గాంధీజీని పసతు లుతో కాలిచు 

హత్య చేశడు. మనకి స్్వతం-
త్రర్యం వచిచున 1947 ఆగస్టు  15 శు-
క్రవారం. గాంధీజీ హత్య కావిం-
చబడడ్   1948 జనవరి 30 కూడా 
శుక్రవారం.      ‘యివేం శుక్ర-
వారాలా్ల  బాబూ! ఒక శుక్రవారం 
స్్వతంత్రర్యం వచిచున్, దేశం చెకకా-
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లైంది. ఈ శుక్రవారం గాంధీజీని 
పొటటు నబటుటు కొంది!’ అని మా న్-
యనమ్మ తరచూ అంటూండేది. 
మా న్యనమ్మ అయిద్తరగతి 
వరకు చదువు దట! 
      అపపాటివరకూ ఉన్న చరిత్ర 
పుసతుకాలో్ల  గజనీ, ఘోర్, బాబర్, 
ఆంగ్ల పాలకుల గురించిన 
అంశలే తపపా హిందూ రాజ్యల 
గురించి ప్రస్తు వన ఉండేది కాదు. 
ఉన్్న ఓటమిలే్న ఎతితు చూపం-
చేవార్.  1950 లో ఫోర్ తు ఫారం 
అంటే తొమి్మద్ తరగతిలోకి 
వచేచుసరికి చరిత్ర, భౌగోళ్క శ-
స్్రా లి్న కలిపవేస్ స్ంఘిక శ-
స్తంగా మలిచి పాఠ్యపుసతుకాలు 
వచాచుయి. సూకాలుఫైనల్ వరకూ 
స్ంఘికశస్తంలో స్ంధు న్గ-
రికత గురించి,  మగధ, మౌర్య, 
గుపాతు , చాళ్క్య, చోళ, కాకతీయ 
ఇత్్యది హిందూ చక్రవర్తు ల 
గురించి, వార్చేస్న అభివృదిధి  
పథకాల గురించి పాఠాలుండే-
వి. అయిన్ ఈ చరిత్ర పాఠాలు తరగతి పుసతుకాలలో మూడో 

న్లుగో ఉంటే, మిగత్వనీ్న 
పర్వత్లు, నదులు, సరస్్సలు, 
వాత్వరణ్లు, వరాషో పాత్లు,  
ఖనిజ సంపదలు, పంటలు, 
ఇత్్యది విషయాలతో స్ంఘిక-
శస్తం పుసతుకం ఉండేది.  
 నేను రాజమండ్రి ప్రభుత్వ కళా-
శలలో ఇంటరో్ల  చేరేటపపాటికి 
(1953) కేంద్రకారాగారం రోడుడ్ లో 
ఎదుర్గా కళాశల నూతన 
భవన్లు రండు నిరి్మంచబడి 
తయార్గా ఉన్్నయి. ఆ కొతతు 
కాలేజీ భవన్లో్ల  కొతతుగా అడుగు 
పెటిటు ంది మేమే. ఇనీ్నస్పేట-
లో ఉన్న పాతకాలే-
జీ భవన్లు ఖ్ళీచేస్ 
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సీనియర్ విదా్యర్థా లు కూడా కొతతు 
భవన్లో్ల  అడుగు పెట్టు ర్. జులై 
మొదటి వారంలో కా్ల స్లు ప్రా-
రంభమైయా్యయి. ఉపన్్యసకు-
లు, విదా్యర్థా లు కొతతుభవన్లో్ల  
ఉత్్సహంగా, దరాజి గా మసలు-
కోస్గార్. వి. హబీబ్లా్ల  గార్ 
మా కళాశల ప్రిని్సపాల్ గార్. 
ఆయనకొకకారికే కార్ ఉండేది. 
ఆర్టుసు, సైన్్స భవన్ల ముందు 
కొని్న సైకిళ్్ళ దృశ్యదృశ్యంగా 
ఉండేవి. చాలామంది కాలినడ-
కన వళ్్ళ వాళ్లమే.  
 ఆగస్టు  నలలో  వరద గోదావరి 
తీవ్రతతో గటు్ల  తెగ, రాజమండ్రిలో 
ముపాపావువంతు నీటమునిగం-
ది. అపుపాడు వరదబాధితులకు 
మా కొతతుకాలేజీ భవన్లి్న  లైబ్రర్, 
ప్రయోగశలలు ,రికార్డ్ రూమ్్స 
మినహాయించి మిగలిన గదుల-
నని్నంటినీ  శబిరాలుగా ఇచేచుశ-
ర్. ఆగస్టు  పదిహేను సంబరాలు 
కొతతుకాలేజీలో భవన్లో్ల  ఘనంగా 
చేదా్ద మనుకొన్న ఏరాపాట్ల నీ్నవ్యరథా-
మైపోయాయి. కాలేజీ దాదాపుగా 
రండు నలలు మూతబడింది. 
శరణ్ర్థా లు కాలేజీ వదిలి వ-
ళ్్ళసరికి  గోడలనీ్న మస్బారిపో-
యాయి. తరగతి గదులని్న చె-
త్తు చెదరంతో నిండిపోయాయి. 
కొని్న ఉపన్్యసకుల కుర్చులు, 
బల్లలు అదృశ్యమైపోయాయి. 
అపుపాడు దానవాయిపేట మర-
కప్రాంతంలో ఉన్న విదా్యర్థా లం 
దాదాపు ఓ వందమంది దాకా 
15 రోజులపాటు శ్రమించి శుభ్రం 
చేస్న తరా్వత  కా్ల స్లు మొద-

లైయా్యయి.  తపపానిసరి ఆ స-
లవులో్ల నే ఏలూర్నుంచి వచిచు 
రాజమండ్రిలో వరదలమూలం-
గా మా వద్దనుండిపోయిన మా 
మేనతతుగారి అబాబుయి ఒక ఇతి-
వృతతుం చెపపాగా నేను మొదటి కథ 
వ్రాయడం జరిగంది. మా మేన-
తతుగారబాబుయి దాని్న ఆంధ్రపత్రిక 
వారపత్రికకు పంపగా అది ఒక 
నలలోనే ప్రచురితమవడం, 12 
రూపాయలు పారితోషకం అం-
దుకోవడం జరిగంది. అతగాడు 
న్కు ఆర్ రూపాయిలు ఒక 
కవర్లో ఉతతురం మధ్య ఉంచి 
పోస్టు  చేశడు.  ఆ ఊపుతో 
రండోకథ రాదా్ద మనుకొంటుం-
డగా,   రాజమండ్రీలో లాయర్  
ప్రాకీటుస్ మొదలు పెటిటు న మా పె-
ద్దన్నయ్య ‘ఈ ధ్్యసలో పడిపోతే 
చదువు కొండెకికా కూర్చుం-
టుంద’ని చాలా గటిటు గా మంద-
లించాడు. కాలేజీ వారిషోక పత్రిక 
కోసమే రాయి కానీ, అంతకు 
మించి పోవద్దని హచచుృంచా-

డు.  తను చాలా ఆంగ్ల పుసతుకా-
లు చదివేవాడు. సలవులో్ల  ఇచిచు 
చదవమనేవాడు.
అపపాటికే ఆంగే్లయులు భారత 
చరిత్రకు  చేస్న వక్రీకరణలగు-
రించి, వామపకీషోయులు చేస్న 
సమరథానల గురించి సద్హార-
ణ్లతో పుసతుకాలు రావడం మొ-
దలైయా్యయి. అయితే ఇపపాటి ఈ 
కాలంలో ఎందరో విదేశీయులు-
కూడా త్ము చేస్న  పరిశోధనల 
అనంతరం భారతదేశ చరిత్ర-
ని  బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ హయాంలో 
ఎంతదార్ణంగా వక్రీకరించారో 
తెలుపుతూ పుసతుకాలు వస్తు న్్న-
యి. హిందూతత్ు  జీవనవిధ్న్ని్న 
వాసతువమైన ర్తిలో ఉద్ఘోషసూతు  ప్ర-
శంసలు కురిపస్తు న్్నర్. 
నహ్రూ కూతుర్ ఇందిరాగాం-
ధి, ఆమ కుమార్డు రాజీవ్ 
గాంధీని కాంగ్రెస్ పదవులో్ల  
కూరోచు బటిటు ంది. అయితే ఇందిరా 
తూర్పా పాకస్తు న్ లేదా తూర్పా 
బంగాల్ ను 1971 యుదధింలో 
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వేర్చేస్ తూర్పా బంగాల్ ని బం-
గా్ల దేశ్ గా మనకల్ింది. ఇది ఒక 
విజయమే. అయితే ఆ యుదధి 
ప్రయోజన్లను సక్రమంగా 
వాడుకోకుండా ఇందిరాగాంధి 
తపపాటడుగులు వేస్ంది. పాకి-
స్తు న్ ప్రేరేపత ఖలిస్తు న్ ఉద్యమ 
కారణంగా స్వంత రక్షకభటుల 
చేతిలోనే హత్యగావించబడింది. 
ఆమ కుమార్డు రాజీవ్ గాంధీని 
కాంగ్రెస్ పదవిలో కూరోచుబ-
టిటు ంది. శ్రీలంక రాజకీయాలో్ల  
అకకాడి వలస గా ఉన్న తమిళ్ల 
వేరాపాటు వివాదం చెలరేగగా,అది  
భారత రాజకీయాలను ఓ కుదుపు 
కుదిపంది. రాజీవ్ గాంధీ ఒక 
మానవ బాంబ్కి బలైపోయాడు. 
కాంగ్రెస్ రాజీవ్ గాంధీ ఇట్లి-
యన్ భార్యను పదవిలో కూరోచు-
బటటు డానికి ప్రయత్్నలు చేస్ంది. 
అయితే కొని్న దేశ విదేశ ఆనవా-
యితీల నిబంధనల కారణంగా 
ఆమ ప్రధ్నమంత్రి కాలేకపోయి-

న్, కాంగ్రెస్ పార్టు ‘దేశని్న నడి-
పంచేది నహ్రూ వంశంవారే’ నన్న 
ఒక అంధ విశ్వసంతో, రాజీవ్ 
భార్య సనియాకి పార్టు పగ్ాలు 
అందించి, తెరవనుకనుంచి 
ఆటలాడించే ఉదే్దశ్యంతో విదా్య-
వంతుదూ, వినయుడూ అయిన 
ఆంధ్రుడు ప.వి. నరస్ంహారా-
వు గారిని ప్రధ్న మంత్రిగా నిల-
బటిటు ంది. అపర చాణుకూ్యడైెన 
నరస్ంహరావు గార్  ఎనో్న ఆరిథాక 
సంసకారణలు తీస్కు వచాచుడు. 

కాంగ్రెస్ నేతలు ఖంగు తిన్్నర్.     
   విదా్యరంగంలో కాలేజీ వి-
దా్యభా్యస్నికి కొతతురూపాలు 
ప్రవేశపెటటు డానికి కొంతమంది 
విజు్ఞ లు ప్రయోగాలు చెయ్యడం 
మొదలు పెట్టు ర్. 1955 వరకూ  
పదధితి ఎలా ఉండేదని? ప్రా-
థమిక పాఠశల ఒకటి నుంచి 
అయిద్ తరగతి వరకు, మా-
ధ్యమిక పాఠశల ఆరవ తరగతి 
నుంచి ఎనిమిదవ తరగతి 
వరకు,(ఫస్టు  ఫారం నుంచి థర్డ్ 



14 ఆగస్టు   2021

ఫారం), ఉన్నత పాఠశల తొమి్మ-
దవ తరగతి నుంచి పదకొండో 
తరగతి వరకు( ఫోర్ తు ఫారం 
నుంచి స్క్్సత్ ఫారం/SSLC 
అంటే Secondary School 
LeavingCertificate) ఉండేది. 
అయిదవ తరగతిలో ఆంగ్లభా-
షలో న్లుగు రూపాల ఏ,బి,స్,-
డీలు దిది్దంచి, అటుపైెన సూకాల్ 
ఫైనల్ వరకూ అంచెలంచెలుగా 
స్థా యి పెంచుతూ ఆంగ్లం నేరపా-
బడేది. ఒకకా ఈ ఆంగ్లం తపపాంచి 
మిగలిన పాఠా్యంశలనీ్న తెలుగు-
లోనే. కాలేజీలో ఇంటర్ రండు 
సంవత్సరాలు. ఒకకా తెలుగు 
తపపాంచి మిగలిన పాఠా్యంశల-
నీ్న ఆంగ్లం లోనే. ఇంటర్ తరా్వత 
ఇంజనీరింగ్ కానీ, మడిస్న్ గాని 
లేదా స్్నతక పట్టు ల కోసంకాని 
పోవచుచు. స్్నతక పట్టు లలో సైన్్స 
విదా్యర్థా లకు తెలుగు ఉండేదికా-
దు కానీ ఆంగ్లం ఒక పాఠా్యంశం-
గా ఉండేది. కాలేజీలో చేరే సమ-
యానికి విదా్యర్థా లకు తెలుగు, 
ఆంగా్ల లలో స్థా యి దాదాపు  
సమంగానే ఉండేది. 
 1955 లో ఉన్నత పాఠశల 
చదువు పద్ తరగతికి కుదించేస్, 
కాలేజీలో రండేళ్ల ఇంటర్ 
తొలిగంచి రండేళ్ల  PUC అంటే 
ప్రీ యూనివరి్సటీ కోర్్స అని 
మొదలు పెట్టు ర్. ప యూ స్ 
తరా్వత డిగ్రీ కోర్్స మూడు  సం-
వత్సరాలు చేశర్. దీనివల్ల  
స్ధించినది ఏమీలేదుకాని, 
ఉన్నత పాఠశలలున్న గ్రామాల-
నుంచి ఉన్నత విదా్యప్రాంగణం-

లో ప్రవేశంచడానికి కాలేజీలున్న 
పటటు ణ్లకి పర్గులు తీయాలి్స 
వచిచుంది.  అపుపాడు ఉన్నత పా-
ఠశలలో పన్నండో తరగతి వరకు 
పెటిటు  HSC అన్్నర్.( Higher 
Secondary Certificate). ఆ 
తరా్వత డిగ్రీ కోర్్స మూడు సం-
వత్సరాలు చేశర్. ఈ గలాట్లో 
సవ్యమైన సంబంధిత పాఠ్యపు-
సతుకాలు ప్రచురించలేకపోవడం-
తో  ఉపన్్యసకులూ, విదా్యర్థా లూ 
కూ డా 
స త -
మత-
మై -

యా్యర్.  HSC తరా్వత 
విదా్యర్థా లు స్ంకేతిక విద్యలవైపు 
ప్రవేశ పర్క్షలదా్వరా అరహుతకోసం 
పర్గులు తీయవచుచు. సమగ్ 
పరిశీలనలేని ఈ మార్పాలవల్ల  
విదా్యవిధ్నం దబబు తినస్గంది. 
 స్ంకేతిక విద్యలనభ్యస్ంచనిదే 
భవిష్యత్ ఉండదన్న నమ్మకం-
తో తలి్ల దండ్రులు ఆరాటపడ-
డంతో ఇంజనీర్ంగ్ కళాశలలు, 
అంతటి అధిక సంఖ్యలో కాకపో-
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యిన్ వైద్య కళాశలలు పుటటు గొ-
డుగులా్ల  పుటుటు కొచాచుయి. వాటిలో 
ప్రవేశనికి అరహుత పర్క్షలు. అరహుత 
పర్క్షలలో ఉతీతుర్్ణ లవడానికి ప్ర-
తే్యక శక్షణ్కేంద్రాలు. ఇదొక గొ-
లుస్కటుటు  ప్రక్రియగా మారిపో-
యింది. 
 ఆంగ్లంలేనిదే బతుకులేద-
న్న బలహీనతను సొము్మలు 
చేస్కొంటూ వేలాది ప్రైవేటు 
సూకాళ్్ళ వలిశయి. కటుటు బటటు ల-
నుంచి కాలిజోళ్ళ వరకూ పాఠశల 
యాజమాన్యం నిర్వహణలో  ఉన్న 
ప్రాంగణ దుకాణ్లో్ల నో, లేదా ని-
రాథా రితమైన బయటి దుకాణ్-
లో్ల ంచే కొన్లి్సన నిబంధనలు పె-
టేటు శర్. ప్రస్తు తం నడుస్తు న్న కొతతు 
విధ్నంలో రాష్ట్రప్రభుత్వం ప్రా-
థమిక విదా్యస్థా యినుంచి ఆం-
గ్లంలోనే అనీ్న చదువులు చెపాపా-
లని.  మాతృభాష మీద శఠగోపం 
పెటేటు స్న పథకం యిది. దానికి 
వార్ చెపపాన సమాధ్నం సమ-
రథానీయం కాదు కదా, తైెమూర్ 
ప్రభుత్వపు మూర్ఖత్వం.    
 పర్కాషో పత్ర రూపాలు, మూలా్యం-
కన విధ్న్లు మారడంతో గత-
కాలపు అరవైలు సమస్పోయి 
తొంభైలు కంటే అధికమైన మా-
ర్కాలతో విదా్యర్థా లు ఉతీతుర్్ణ లు 
కాస్గార్. బటీటు యంతో వచిచున 
ఈ మార్కాలను పకకాకునటిటు , 
జతీయ విదా్యసంసథాల మార్ంలో-
నే రాషా్రా లుకూడా ప్రవేశ పర్క్షలను 
పెటిటు   భుజలు చర్చుకొన్్నయి. 
స్ంకేతిక విదా్యసంసథాలలో వారిషో-
కంగా మొతతుం లక్షకు పైెనే విదా్య-

ర్థా ల చేరిక. అయిన్ ప్రమాణ్ల-
తో పాఠాలు చెపేపా అధ్్యపకులకు 
కర్వు. ఎందుకూ అంటే-తెలి-
వైన విదా్యర్థా లకు జతీయ, రాష్ట్ర 
స్ంకేతిక కళాశలలో్ల  ప్రవేశం 
లభ్యం కావడంతో, మౌలికమైన 
శస్తజ్ఞ న్ని్న బోధించడాని-
కి అవసరమైన ఫిజిక్్స, కెమసీ్రా, 
బోటనీ, జూయాలజీ,  మేథమటి-
కి్ని లాంటి పాఠాలను సమరథావం-
తంగా చెపపాగల ఉపన్్యసకులకు 
కర్వొచిచు పడింది. గైెడ్ పుసతుకా-
లతో పాఠాలు జరిగపోతున్్న-
యి.  స్ంకేతిక విదా్యసంసథాలలో 
వీటి ప్రాముఖ్యత ఎంతో ఉంది.  
చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలలో 
అని్న విభాగాలకీ కావలి్సన లేబొ-
రేటర్లు లేవు. వాటిస్థా నే పవర్ 
పాయింట్  ప్రదర్శనలు చోటు 
చేస్కొన్్నయి. చదువు పూరి తు 
చేస్కొని డిగ్రీలు సంపాదించి,  
బయటకు వచేచు స్ంకేతిక పట్టు -
దార్లకు క్రమేపీ ఉద్్యగాలు 

దొరకడం దుర్లభమైపోయింది. 
స్థా యి పడిపోవడం ఒక బలమైన 
కారణం. జతీయసంసథాలలో ప్ర-
వేశంచగలవారిలో కూడా-కొంత 
శతం మొదటి పారిషోక(సమసటు-
ర్) పర్క్షలలోనే ఘోరవైపుల్యం 
పొందిన గణ్ంకాలు చెపుపాకోదగ్ 
సంఖ్యలోనే ఉన్్నయి. బటీటు యం 
అకకారకు రాకుండా పోయింది.   
 అయితే రాజకీయంగా కొని్న 
విపర్త పరిణ్మాలు చోటు-
చేస్కొన్్నయి. స్థా యి తకుకా-
వగౌఉన్్న దకిషోణ్ది రాషా్రా లలో 
ముందస్తు గా, అటుతరా్వత దేశ-
మంతట్ కేపటేషన్ విధ్నంలో 
లక్షలో్ల  సొము్మలు తీస్కొని,  
ప్రైవేటు కళాశలలు తమ మే-
నేజిమంట్ కోట్లో ప్రవేశరహుత 
కలిగస్తు న్్నయి. ఇదే వస్లు-
బాటు సూకాలు స్థా యిలో మం-
చిమార్కాలు వచిచున నిమ్నవ-
ర్ాలవారికి నేర్గా ఎందుకు 
కలగచేయకూడదు? డబ్బుపెటిటు  
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సీటు కొనుకుకానే వాడు స్థా యిగల 
నిపుణుడుగా కాగలడా? ఒకస్రి 
బోర్డ్ స్థా యిలో మంచిమార్కాలు 
వచిచునవారికి ఈ ప్రవేశరహుత పర్-
క్షలు అరథాం లేని పని కాదా? రాష్ట్రo 
నిర్వహించే బోర్డ్  పర్క్షలకు ఏ 
విధమైన గురి తుంపూ లేనటే్ల కదా? 
 ఆఖరికి కాన్వంట్ సూకాళ్ళలో 
ఒకటో తరగతి కంటే కిందిస్థా యి 
లోయర్ కేజీ, అపపార్ కేజీలుగా   
విభజనీకరణ జరిగ, వాటిలో 
చేరడానికి మూడేళ్ళ బ్డతల-
కి కూడా శక్షణ్నిలయాలు న-
లకొన్్నయంటే, తీరికూర్చుని 
తటటు  తగలేస్నటుటు గా ప్రభుత్వ వి-
దా్యధికార్లూ, ప్రైవేటు సూకాళ్ళ 
యాజమాన్్యలు, తలి్ల దండ్రులూ  
తయారయా్యర్. ఏత్వాత్ తే-
లిందేమిటంటే లక్షల సంఖ్యలో 
ప్రతిఏడు కాలేజీలనుంచ్, యూ-
నివరి్శటీలనుంచి పట్టు దార్లు 

బయట పడుతున్్న ఉద్్యగా-
లు మటుటు కు నిండుకుంటున్్న-
యి. కర్్ణ డి చావుకు కారణ్ల-
నేకం అన్్నర్. విదా్యపతన్నికి, 
మాతృభాష పతన్నికి తలి్ల దం-
డ్రులు మొదలు,  ప్రభుత్్వధికా-
ర్లవరకూ  ఎందరో కారణం.
 భారతదేశ చరిత్ర మర్గున పడి-
పోయ్టటు్ల  చేయడానికి నహ్రూ 
కారణమని చెపుపాకోక తపపాదు.  
ఆయన మారికాసుస్టు  భావాల ప్రభా-
వంలోపడి ఉపన్్యస్లివ్వడం, 
అనుగుణంగా  JNU (జవాహ-
రా్ల ల్ నహ్రూ యూనివరి్సటీ) చరి-
త్రకార్లు, ICHR  (ఇండియన్ 
కౌని్సల్ ఆఫ్ హిస్టు రికల్ ర్సరచ్) 
చరిత్రకార్లు, వామపక్ష విదా్య-
ధికులు మన చరిత్రతో ఆటలా-
డుకొని పుసతుకాలు వలువరించా-
ర్. మౌలికమైన పరిశోధనలు 
చేయకుండా వారందరూ బ్రిటిష్ 

వార్ రాస్న చరిత్రకే మర్గులు 
దిది్ద  వదిలేశర్. RC మజుందార్ 
లాంటి పలువుర్ భారతదేశ 
చరిత్రని వాసతువర్తిలో వ్రాస్న్- 
అపపాటి విజు్ఞ లుకాని, ప్రభుత్్వ-
ధికార్లు కాని నిమ్మకు నీర-
తితునటు్ల  ఉండిపోయారే తపపా, 
చరిత్రను తిరగరాసే ప్రయత్్న-
లను సమరిథాంచలేదు. ఇపపాటి 
పరిస్థాతుల దృషాటు ర్య ప్రాధమిక 
స్థా యినుంచి ఉన్నతపాఠశల 
స్థా యివరకూ మన దేశచరిత్రను 
వక్రీకరించని ర్తిలో పుసతుకాలను 
వలువరించి తీరాలి. విశ్వవిదా్య-
లయం స్థా యివరకూ భారత-
దేశ చరిత్రను విదా్యర్థా లు అరహుత 
పట్టు లకోసం ఎంపక చేస్కొనే  
అవకాశం కలిపాంచాలి. భారత దే-
శభాషలని్నంటికీ స్హిత్యమంత 
ముఖ్యమో, భారతదేశచరిత్ర తె-
లుస్కోవడం అని్నరాషా్రా లవారికీ 
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అంతే  ముఖ్యం. దేశంలో ఎంతో 
శలాపాసందర్యంతో అలరారే దే-
వాలయాలి్న, కటటు డాలి్న, విదేశీ 
పాలనలో  ధ్వంసం చేయబడిన 
కొని్న ఆలయాల చరిత్రని తెలు-
స్కొంటే కాని,  పరా్యటకులను 
ఆకరిషోంచడానికి కేవలం గోవా 
సముద్రతీరాలి్న, త్జ్ మహల్ ని 
ప్రకటనలో్ల  గుపపాంచడం హరషో-
దాయకం కాదు.  
 స్్వతంత్రా్యనంతరం దేశం స్ం-
కేతికంగా, పారిశ్రామికంగా చె-
పుపాకోదగ్ ప్రగతి స్ధించిందని 
చెపుపాకోక తపపాదు. అయితే విచా-
రించదగ్ విషయమేమిటంటే-
ఒక పకకా మేటిదేశలతో పోటీగా 
రోదసీనౌకల నిరా్మణం చేస్ వాటిని 
అంతరిక్షంలోకి  పంపగలుగుతు-
న్్న, మరోపకకా ఒకే ఒకకా వరషోంతో 
కొటుటు కుపోయ్ రహదార్లను చ్కూ 

చింత్ లేకుండా వేయగల ప్రజ్ఞ-
నికూడా స్ధించ కలిగాం! నిరా్మ-
ణకౌశలానికి లోటులేకపోయిన్, 
న్స్రకం ముడిసర్కును వాడి 
వస్తు న్ణ్యతను, పని న్ణ్యతను  
దిగజరేచు సంసథాలకి కొదువలేదు. 
పోస్టు ఫీస్లోని  తపాల బిళ్ళలు 
కవర్ల మీద అతికించుకోవడా-
నికి మనం జిగుర్ కడీడ్లను 
కూడా తీస్కు వళా్ల లి్సన పరిస్థాతి. 
నేలమీద అతికించుకొనే రం-
గవలు్ల ల మొదలు లగేజ్ మీద 
అంటించుకొనే స్టుకకార్ల వరకూ 
చైెన్ నుంచి దిగుమతి! పైె డొకుకా 
మటుటు కు ఇకకాడ తయార్చేస్, 
విదేశలనుంచి తెపపాంచుకొన్న 
విడిభాగాలి్న లోన బిగంచిమారకా-
ట్ లోకి వదిలే సూ్రూ డ్రైవర్ టకా్న-
లజీకి అలవాటు పడిపోయాం.      
 ఈ నేపథ్యంలో మన ఎగుమతు-

లు ఎపుపాడూ దిగుమతులకంటే 
చాలా తకుకావగా ఉంటున్్నయి. 
వాణిజ్య, వా్యపారరంగాలలో మేటి  
దేశలతో సమతుల్యతను స్-
ధించాలంటే న్ణ్యత్ ప్రమాణ్-
లు పాటించే దిశగా అడుగులు 
వయా్యలి. లేకపోతే ఆరిథాకవ్యవసథా 
కుపపాకూలే పరిస్థాతి సదా పొంచి 
చూసూతు నే ఉంటుంది. 
 ఎలో్ల పతీ వైద్యవిధ్న్ని-
కి ముందు ప్రతి దేశంలోనూ 
వారివారి వైద్యవిధ్న్లున్్నయి. 
మన దేశంలో  ఆయురే్వదాని-
కి పటిష్ఠ మైన పున్దులున్్న-
యి. అయితే శస్తచికిత్స ఎలో్ల -
పతిని ఒక పైె మటుటు లో ఉంచిన 
కారణంగా ఇతర వైద్యవిధ్న్లు 
నమ్మదినమ్మదిగా మర్గున 
పడిపోస్గాయి. పర్వతస్నువు-
లో్ల  పెరిగే అనేకానేకమైన వన-
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మూలికల మొకకాలి్న ఆనవాలు 
కటేటు  కోయదొరలు కానీ, ఆయు-
రే్వద వృక్షశస్తజు్ఞ లు కాని ఇపుపాడు 
లేర్. నగర విసతురణలో, ఖనిజ 
త్రవ్వకాలలో  ఔషధవన సంపద 
అదృశ్యమైపోతోంది. అంతరాజి -
తీయ ఔషధ తయార్ సంసథాలు 
తమ రాజ్యలి్న విసతురిసూతు  
నియంత ధోరణులు పాటిస్తు -
న్్నయి. మనదేశంలో మౌలిక-
మైన  పరిశోధన తకుకావ. అధిక-
శతం మందులు పేటంటు్ల  కొని, 
తయారి హకుకాలుకొని తయార్ 
చేస్తు న్్నం.       
 మన విదేశంగ విధ్నం మొ-
దటు్నంచి పటిషటు మైన పున్దు-
లమీద నిలబడలేదు. అలీన 
స్దాధి ంతమంటూ, హిందూ చ్నీ 
భాయి భాయి అంటూ వేస్న కు-
పపాగంతులు తలకు బొపపాకటిటు ం-
చాయి. మన ఆయుధ కరా్మగా-
రాలు కేవలం ట్రకుకాల తయార్కి, 
కాఫీ పెర్కార్యలేటర్ల తయార్కి వి-
నియోగంచిన ర్తిలోనే, ఆయు-
ధసంపతితుని సమకూర్చుకొనే 

ముందుచూపు ప్రయత్్నలు 
చేయలేదు. చైెన్ వను్నపోటు 
పొడిచేవరకూ మనం మేలుకో-
లేదు. అమరికా, రషా్య, యూ-
రోపుదేశలు యుదధిస్మగ్రితో 
వా్యపారం చేసూతు  ఉంటే, మనం 
వారి ఉచుచులో పడడమే తపపా, 
ఆయుధ స్వయంసమృదిధి దిశగా 
ప్రయత్్నలు చేయలేదు. 
 మొదటో్ల నే త్రుంచివేయగల 
కాశీ్మర్ సమస్యను దినదిన-
మూ జటిలంగా చేస్కుంటూ 
పోయాము. ఇని్న సంవత్సరాల 
తరా్వత నూతన స్రథ్యంలో స్-
హసపేతమైన నిర్ణయం తీస్-
కోగలిగాం. ఇక ఏకీకృత పౌరహ-
కుకాల చటటు ం తీస్కురావలస్న 
అవసరం ఉంది.  దీనికి మత-
నియమాల శృంఖలాలు  అడుడ్  
తగలకూడదు. భారత్వనిలో 
సకు్యలరిజం శతశతం కొనస్-
గుతోంది. లౌకిక విధ్న్లకి నిర్వ-
చన్లి్న మార్సూతు  ప్రతిపక్ష రాజ-
కీయన్యకులు ద్వంద్వర్తిలో 
ప్రవరి తుస్తు న్్నర్. అలపాసంఖ్్యక-

వర్ాలలో ఎంతమంది ఉన్నత 
పదవులు కొనస్గంచారో, 
కవులీ్న,  కళాకార్లీ్న, గాయకులీ్న  
భారత్ ఎంతగా గౌరవించింద్ వి-
జు్ఞ లైన జన్లు మర్వకూడదు.
 మావో తుపాకి-తూట్ స్దాధి ం-
త్లు ఆవిర్వించిన దేశంలోనే 
అంతరించిన్, వాటినే పటుటు కొని 
వ్రేలాడుతూ తీవ్రవాదాని్నమన-
దేశంలో ఇంకా  కొనస్గంప చే-
యిస్తు న్న  తెరచాటు న్యకులి్న 
ప్రజలు నిరస్ంచాలి. ప్రభుత్్వలు 
శక్షలు విధించి అమలు పరాచులి. 
అదే ర్తిలో కోట్్ల ది ర్పాయల 
మోస్లు చేస్ పరాయి దేశలలో 
దరాజి గా నివశస్తు న్న ఘరాన్దొం-
గలి్న పటిటు  తెచిచు శకిషోంచాలి. ఇవనీ్న 
చెపపాడానికి స్లువైన్ ఆచరణ-
లో పెటటు డం అతికషటు ం. 
 పాశచుత్యధోరణులు దేశవా్య-
పతుంగా స్త్రీల ఆహార్యంలో పెను 
మార్పాలు తీస్కురావడం, 
వాటిని మన సంసకృతీ సంప్రదా-
యాలి్న విస్మరించి  య్దేచచుగా 
సీ్వకరించడం కొంత కలవరపరి-
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చే విషయం.   
 చలనచిత్రాలలోని పలు సని్న-
వేశలు వైపర్త్యమైన భాషా్యలు 
చెబ్తున్్నయి. ఆడపల్లలి్న 
ఏడిపంచడం,  ద్వందా్వరథాపు 
సంభాషణలు చేయడం న్యక 
లక్షణ్లుగా చూపంచడం జర్-
గుతోంది. నటిటు ంట వలస్న 
టీవీలలో వగటు కలిగంచే ధ్-
రావాహికలూ, న్ట్యప్రదర్శనలూ, 
యిపుపాడు అరచేతిలోనే  సమసతు 
జగాని్న చూపంచే సల్ ఫోనులూ 
మన సంసకృతిని దబబుతీస్తు -
న్్నయన్నది సత్యదూరం కాదు. 
వాటివల్ల  స్ంకేతిక పురోభివృదిధి  
కలిగన్, సమాజనికి హానికరంగా 
మార్చుకోవడం  మనం చేస్కొ-
న్నదే.  శస్త్రీయ గాన, నృత్్యదు-
లకు కాలం చెలి్ల పోయింది.       
 అతి పెద్ద   ప్రజస్్వమ్యదేశంగా 
గొపపాలు చెపుపాకుంటున్్న, నేర-
చరితులను, ఓటు బా్యంకర్లనూ  
రాష్ట్ర  కేంద్ర  పాలన్ వ్యవసథాలో్ల కి 
చొరబాటు కలిగస్తు న్్నం. పార్టు 
బలా బలాలే ఎని్నకల విజయానికి 
మార్ం కావడంతో అభివృదిధి  ప్ర-
ణ్ళ్కలనీ్న 5 ఏళ్లతరా్వత రాబోయ్ 
ఎని్నకల త్యిలలుగా రూ-
పొందుతున్్నయ్ తపపా, సమసతు 
నివాస్త ప్రాంత్ల అభివృదిధి  వైపు 
కాదు. మన న్్యయవ్యవసథా కూడా 
తీర్పాలను ఎపపాటికపుపాడు ని-
రవధికంగా వాయిదాలు వేసూతు , 
శక్షలంటే భయం లేకుండాచే-
సతు ంది. శక్షలు అమలుకావటలే్ల-
దు. మీడియా, మానవహకుకాల 
సంఘాల అవాంఛనీయమైన 

విమర్శల మూలాన  పోలీస్ 
వ్యవసథాకూడా రోజురోజుకీ నిర్్వర్య-
మైపోతోంది. పాలన్వర్ంకూడ 
రాజకీయన్యకుల చెపుపాచేతలో్ల  
నడుసతు ంది. ఒకన్టి కలకటుర్లంటే 
భయపడే సమాజంలో ఈ న్డు 
కలకటుర్్ల , పోలీస్ అధికార్లూ 
ఏ విధమైన అరహుతలూ లేకుండా 
గద్ద  నకేకా రాజకీయన్యకులం-
టే భయపడుతు న్్నర్.       
 ఇకకాడ న్ ఒక అనుభవాని్న చె-
పుపాకోవాలి. 1969 లో జమూ్మలో 
పనిచేస్తు న్్నను. ఆగస్టు  పది-
హేనుకి మా ఆఫీస్ ప్రాంగణం-
లో పత్కావిషకారణకి జండా 
కొని తీస్కురమ్మని మా బాస్ 
చెపాపాడు. ఆఫీస్ జీపు తీస్కొని 
రఘున్థ్ బజర్లో ఉన్న ఓ 
ఖ్దీభండార్ కు వళా్ళను. ఖద్దర్ 
స్ల్కా తో తయారైన మధ్యసథా-
మైన సైజులో ఉన్న ఒక పత్కాని్న 
ఎంపక చేస్, అతను చెపపాన 50 
రూపాయల ధర అందించాను. 
“సర్! బిల్ ఎంతకు  రాయమ-
న్్నర్?”అని అడిగాడు. న్కు 
వళ్్ళ కంపరమతితుంది. ”నేను 
అటువంటి వాణి్ణకాదు! అయిన్ 
జతీయ పత్కం  విషయంలో 
నువు్వ అలా అడగడం సవ్యంగా 
లేదు!” అన్్నను. “స్బ్! మీన్నది 
నిజమే. ఆఫీస్లకోసం కొనుగో-
ళ్్ళ చేసేవార్ రూపాయిలో పది 
పైెసలు ఆశస్తు ర్. అయిన్ ఒకటి 
చెపపాండి. దేశంలో ఎలు్ల ండి కొని్న 
వేల మంది న్యకులు పత్కా-
విషకారణ చేస్తు ర్. వారిలో ఎందరి 
చేతులు పవిత్రమైనవో చెపపాగల-

రా స్బ్!” అన్్నడు. సమాధ్నం 
చెపపాలేకపోయాను. అతను 50 
రూపాయిలకి బిల్ రాస్, జండాని 
పేపరో్ల  చుటిటు  ఇచాచుడు. 
 ఈ విధమైన పరిస్థాతులకు ఎవర్ 
కారణమంటే మౌలికంగా ప్రజలే! 
అయితే ప్రజలో్ల  జగృతిని  తీస్-
కురావడానికి ప్రస్తు త కేంద్రప్రభు-
త్వం శతవిధ్లా తరకాబదధిమైన  
ప్రయత్్నలు చేసతు ంది. జనవాహి-
నిలో నియమబదధిత నలకొంటే, 
ఆధునిక జీవనం కొనస్గస్తు -
న్్న, సంసకృతీ సంప్రదాయాలి్న 
విడవక నైతికపథంలో సంచరిసేతు 
మనదేశం అతు్యన్నతమైన ప్ర-
జస్్వమ్యదేశంగా వలుగొందు-
తుంది. ప్రతి సమాజంలోనూ, 
అని్న రంగాలలోనూ అందరూ 
ఋషులూ కాదు, దురా్మర్్లూ 
కాదు. అయితే ప్రతి సమాజం-
లోనూ ఆకాశనికి గుంజలా్ల ంటి-
వార్ ఏ కొది్దమంద్ ఉంట్ర్. 
వారికి చేయూతనివ్వడం జనుల 
కర తువ్యం. వారిమూలానే దేశం 
నడుసతు ంది. 
 ఈ 75వ స్్వతంత్రర్య దినోత్సవ 
సందర్ంగా ప్రతి భారతీయ 
పౌర్డూ ఆత్్మవలోకనం 
చేస్కొని, దాదాపు కొడిగటటు బో-
తున్న మన సంసకృతీ సంప్ర-
దాయ జో్యతులి్న  శస్త, స్ంకేతిక 
పురోభివృదిధితో మేళవించుకొని, 
తిరిగ ప్రజ్వలింపజేస్, గత నైతిక 
వైభవాని్న పునర్దధిరించుకోవాలి. 
      సరే్వజన్ స్ఖినోభవంతు. 
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ప్రియ భారత, ధర విభూషితా, సిరిసౌఖ్యామృత పరిదాయినీ, 
స్వర బీజాశరియభవ యుక్తా ,  శృత్ సాగర సుశోభినీ,
అక్షర స్వరూప్ణీ, అనంత ఐశ్వరయా ధారిణీ, 
విదాయా శ్రిష్ఠ  యశసి్వనీ,  బహు భాషా సుభాషిణీ, 

నీ నిర్ఝరులే తేట రుధిరమై, పరివహంచెను మా జీవమున,
నీ పరిమళాల ప్రాణవాయువులు  నరితా ంచెను మా హృదయమున, 
నీ నీడల్లో సంస్కరించుకొని, జాత్ గౌరవం మూటగట్టు కొని, 
ఎన్నో మైళ్ళ బాటసారియై, విదేశ వసతుల్  వలయశ్రిణిల్, 

ఎదిగీ పొదిగి గరి్వసూతా, నీ ఖ్యాత్ని పంపొందిసూతా 
గానం, యోగం, వేదం, కలిసిన కళా సంపదను రక్షిసూతా, 
నీ హద్దు లనే ల్కం అంచున విరచంచే నీ సేవకులం,
స్వర్గ సీమలకు నాభి బంద్వని వాయాఖ్యానించే తపసు్వలమ్,

భరించకమ్మ భదరిగిరీశుని కంటి సైగ గమనించమ్మ 
సహంచకమ్మ చొరబడుతునానో  మలయకీటకము నీపైన 
దారి తప్పి మైకంల్ కుంగిన జీవచ్ఛవాలు లేరింక
కండలు త్రిగిన భైరవ సైనయాం గర్జన హద్దు న వినవమా్మ 

రా రా రాబంద్ల తోడై ... ల్కం మంగిన డ్రాగనైవై  
యంతరి కుతంతారాలనీనో చెలలోక మరణవాయువుల వాయాప్రై
నీ భరతం, పట్టు భారత, సైనయాం తోడుగ మేమునానోం 
పరిపంచమంతా వాయాప్ంచన, నా తలిలో గౌరవం నిలబెడతాం 

ప్రియ  భారతి
పవన్ ద్రోణంరాజు
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గంగా యమునా గోదారి, నర్మద సరయు  ముహానది 
కృషాణా హుగీలో క్వేరి, ప్ర్వత్ పరియార్ భగీరథీ 
పంబా అడయార్ నేతరివత్, అలఖనోంద సబర్మత్ 
భీమ-బేతవా మండోవి, సుబరణారేఖ షరావత్ 
చలలోని జాడల, వాగుల, వంకల, దీవెనలనీనో  కలిసుననో 
నిర్ఝర మంగళ చైెతనయాంలా, పరివహంచేవు  ేహమున 
మేధా యోధుల పుణయాభూమవైె వెలిసిన తల్లో భువిపైన 

ఎవరమా్మ నీ సాటి యవ్వరే, ధనయా జీవులము నీ ఓడిన...ధనయా జీవులము నీ ఓడిన
ల్క్నిక్ దిశ నేరిపిన సంసకృత్, చతురే్వదములు నీవమ్మ,
కళల సంపదలు విహరించే ఆహాలో దవాయువులు నీవమా్మ,  
భిననోముల్ సమభావంచూప్న యోగమార్గమే  నీదమ్మ,  

ఎన్నో జన్మల సుకృత పుణయా పరిసాద ఫలితం మా జన్మ, 
చాలమ్మ  నీ శంతం చాలిక, ఆయువునిచన అమృతమా, 
తామస జీవుల దాడులు ఎన్నో యద  పై మోసిన మాయమ్మ, 
రై రై అంటూ ఎగిరిన భారత పతాక సాక్షిగ చెబుతునానోం,

వందే మాతరమంటూ పొందే వీర మరణమే ఎద్రునానో, 
భారత భావన సారం,  క్షింత్, దాక్ష్య శౌరయాములు  ఎగరేసాతా ం...దాక్ష్య శౌరయాములు  
ఎగరేసాతా ం
జయ జయ హే జగదాత్మక రూప్ణి, వందే తేజ పరిభాసినీ,
వరదేవి,  హే గౌరవ ధాత్రి , ససయాశశ్యామల పరివరిథినీ

హమగిరి రక్షిత, జాఞ్ యాన సంచతా, వసుధైక్రిచిత విలాసినీ
బహురూప్, బహుశ్రియా జనని,  వందే ల్క శుభంకరి 
వందే ల్క శుభంకరి .... వందే  ల్క శుభంకరి 
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 ముపాపాతిక వత్సరాల స్వతంత్ర భారతి

ఈ సంవత్సరం స్్వతంత్ర దినో-

త్సవం ముపాపాతిక వత్సరాల మై-

లురాయిదాటబోతున్నది. దాదాపు 

పన్నండు శత్బా్ద ల పరదేశీయుల 

పాలన నుండి విముకి తుపొందిన 

భరతదేశం స్్వతంత్రా్యనం

తర ప్రగతిని స్ంహావలోకనం చే-

స్కోవలస్న అవసరం ప్రతి భారత 

పౌర్డికీ ఉంది.

         స్్వతంత్రర్య పూర్వం దేశ పరిస్థా-

తిని చూస్న తరం వార్న్్నర్.

స్్వతంత్రా్యనంతరం మూడు 

న్లుగు తరాలు కూడా ప్రవరిధిలు్ల -

తున్్నయి. స్్వతంత్రర్యసముపారజిన 

కోసం ప్రాణ్ల్డిడ్న ఎందరో త్్యగ-

ధనులున్్న , వారిని నడిపంచిన-

న్యకులను స్మరించుకుంటే ఆ 

స్్వతంత్రర్య సమరయోధులందరినీ 

తలచుకున్నటే్ల అవుతుంది.

ముందుగా మహాతు్మని అడుగు 

జడలలో నడచి స్్వతంత్రర్య సము-

పారజిన కై పాటుపడినప్రతి ఒకకారికీ 

ప్రణ్మాంజలి ఘటించి ముందుకు 

స్గుదాం.

    ఏ దేశ చరితరి చూసినా
   ఏముననోది గర్వ క్రణం
   నరజాత్ చరితరి సమసతా ం
   పరపీడన పరాయణత్వం’

తుమూ్మరి  రాం మోహనరావు
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ఇలా చెపపాన దేశం ఏదీ కనరాదు.
   ఇందులో చాలామందికి 
మింగుడు పడని వాక్యం ఒక-
టున్నది. గోవులూ బ్రాహ్మణులకు 
శుభం చేకూరటం అనే మాటను 
సంకుచితంగా కాకుండా మేధ్వు 
లు స్రిసంపదలు అనే అరథాంలో 
గ్హించాలి.న్టి కాలంలో బ్రా-
హ్మణ శబ్ద ం శస్తపరిజ్ఞ న వాచ-
కం,గోవులుసంపద సూచకం.
అది గమనిసేతు ఆ శో్ల కమంత 
మహతతురమైనద్ అరథామౌతుంది.
పాలకుడు ప్రజరంజకంగా పరి-
పాలించాలంటే సమరథావంతమైన 
యంత్రాంగంకావాలి.న్్యయకో-
విదులు,సకలశస్తపారంగతులు 
ఉన్నపుపాడే దేశం అభివృదిధి  పథం-
లోనడవ గలుగుతున్నది.
ప్రపంచం యావతూతు  నేడు శస్త-
జు్ఞ ల పరిశోధన్ ఫలిత్లనుఅ-
నుభవిస్తు న్నది.విదు్యచ్ఛకి తు,వి-
మానయానం,అంతరిక్ష విహారం 
అని్నటికంటే మిన్నయైనఅంత-
రాజి ల పరిజ్ఞ నం ఇవనీ్న దేశదేశల 

స్వసితా పరిజాభాయాం పరిప్లయంతాం
నాయాయేన మారే్గణ మహం మహశాః
గోబారాహ్మణేభయాాః శుభమసుతా  నితయాం
ల్క్స్సమసాతా సు్సఖిన్భవంతు

శస్తజు్ఞ ల నిరంతర తపోఫలాలు.
      విశ్వ వా్యపతుంగా అతి పురాతన 
సంసకృతీమూలాలు కలిగన అతి 
కొది్ద  దేశలలోభారతదేశం ఒక-
టన్నది కాదనలేని సత్యం.వే-
లఏండ్ల  చరిత్ర సంసకృతి జీవన 
విధ్నంకలిగ న్గరక దేశలకు 
మార్దర్శకంగా ఉండి సంప-
దలతో. పాడిపంటలతో, శస్త 
స్ంకే తిక ఆధ్్యతి్మక విజ్ఞ నంలో 
అని్న దేశలకంటే ఒక అడుగు 
ముందుకు వేస్న దేశం మనది.
ఇకకాడనుండి సంపదతో పాటు 
శస్త విజ్ఞ నం కూడా తరలిపో-
యిందన్నదిసత్యదూరంకాదు.
న్టి కాలం నుండి నేటి దాకా 
మేధ్వుల వలసకొనస్గుతునే-
ఉన్నది.
ఈ రోజు ఇంటింటికి ఒకర్ అమ-
రికాలో స్థారపడి ఉన్్నరంటే అతి-
శయోకి తుకాదు.
      ఇక ఇపుపాడు అసలు విష-
యానికి వదా్ద ం.సరే ‘గతం గోష్ఠ  న 
కర తువ్యం’

మహ్మదీయ ఆంగే్లయ పాలనలో 
జరిగన విషయాలను వదిలేదా్ద ం.
మనం మన దేశనికి స్్వతం-
త్రర్యం తెచుచుకున్న తర్వాత 
ప్రగతి ఏదశలో ఉంది. జనజీ-
వన విధ్నం ఎలా ఉంది.మంచ్ 
చెడూ విచారించు కోవలస్న 
ఆగత్యం ఉన్నది.
           దేశం ముందుకు పోవడం 
లేదా ? అంటే పోతున్నది కానీ ఆ 
నడక ఏ స్థా యిలోఉన్నది తెలు-
స్కోవాలంటే పొర్గు దేశలతో 
లేదా అభివృదిధి  దశలో ఉన్న 
దేశలతో పోలుచుకున్నపుడే స్ధ్య-
పడుతుంది.
  మనం ప్రగతిలో వనుకబ-
డి ఉన్్నం అనడానికి ఒకే ఒకకా 
ఉదాహరణ చాలు.అది అనేక-
మంది విదా్యవంతులు విదేశ-
లకు వళ్తున్్నరే తపపా ఇతర 
దేశల వార్ ఈ దేశనికి ఎవరూ 
రావడం లేదు.
ఐదువేల సంవత్సరాల చరిత్ర 
కలిగన దేశం నుండి కేవలం 
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ఐదువందల సంవత్సరాల చరిత్ర 
మాత్రమే కలిగన అమరికా కుఎ-
గబడి పోవలస్న పరిస్థాతి ఎం-
దుకేరపాడింది.
    సమృదిధిగా ప్రకృతి వనర్లున్న 
దేశం నుండి ఏ మాత్రం ప్రకృతి 
సహకరించని దేశంవైపు పర్గు-
లందుకు పెడుతున్్నర్.
ఇకకాడి విజ్ఞ నం అకకాడ స్ర్లు 
పెంచుతున్నది.ఎందుకిలా జర్-
గుతుంది.
       ‘యథా రాజ తథా ప్రజ’
అన్నది మనం వింటూనే వస్తు -
న్్నం.
ఒ క రాజకీయపక్షమని గాక దేశం 
లోని అని్న రాజకీయపకాషో లూ 
దీనికి బాధ్యతవహించాలి్సందే.
పేర్కే ప్రజస్్వమ్యం.న్యకత్వ 
ధోరణంత్
స్్వరథా పూరితం అన్నది మన 
ఎని్నకలు అనేక స్ర్్ల  ఋజువు 
చేశయి. ఓటు అము్మడుపో-
యిందంటే నే అన్్యయానికి పు-
న్దులువేస్నటు్ల . మరి ఇలాంటి 
అన్్యయపు పున్దుల మీద 
లేచిన స్్వతంత్రర్యభవనం ఎలా 
పటిషటు మ నిపంచుకుంటుంది.
ఎలా ప్రజసం కేషోమం కోసం-
పాటుపడుతుంది ఎలా ప్రగతి 
దిశలో పయనిస్తు ంది. 
      మరి కనిపస్తు న్న ప్రగతి మాట 

ఏమిటని మీరడగవచుచు. అది 
రాజకీయుల స్్వరథాప్రయోజ-
న్ల కోసమే గాని ప్రజల సఖ్యం 
దృషటు తో కాదు.వాడి భూములకు 
విలువపెరగాలంటే రోడుడ్  
పడుతుంది. వాడికి కమీషన్ 
దకాకాలంటే ప్రాజకుటు  పుడుతుంది.
లేకపోతే ఇని్న కార్పారేటు విదా్య 
వైదా్యలయాలు పెరిగేవి కావు.
ఇంత నిర్ద్్యగ సమస్య ఉండేది 

కాదు. 
 ప్రజలకు పథకాల పేర్తో మేలు 
చేకూర్స్తు న్్నమన్న భ్రమలు 
కలిపాంచి ప్రజలను అప్రయో-
జకులుగా, బికార్లుగా చేసే 
పాలన సరియైన పాలన ఎలా 
అవుతుంది?
ప్రపంచంలో వ్వస్యనుకూలత 
కలిగన దేశలలో భారత దేశమొ-
కటి. వ్యవస్యరంగాని్న అభివృ-
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దిధి పరచి వ్యవస్యపు పనులు 
కలిపాంచి వ్యవస్యంచేసేవారికి 
ఒక ఆత్మ విశ్వసమేరపారచి  నేనొక 
ఇంజనీయ ర్ను అనో డాకటుర్-
ను అనోచెపుపాకు నేంత గర్వంగా 
నేనొక అగ్రికలచురిస్టు ను అని చె-
పుపాకునే దశకు యువతరాని్న-
మలచగలిగతే అపుపాడు మనం 
అమరికా వళ్లడం కాదు అమరి-
కను్ల  మనదేశనికివస్తు ర్.
ప్రముఖ ఫిలాసఫర్ జిడుడ్  కృష్ణ-
మూరి తు గార్ ఒక మాటన్్నర్.’ 
మనం డాకటుర్లను, ఇంజనీయర్లను 
తయార్ చేస్తు న్్నం కాని మను-
షులను తయార్చేయడంలేదు’ 
అని.
ఇది బాగా ఆలోచించ వలస్న 
విషయం. నిజయితీ లేని వాడు 
విదా్యవంతుడైెతో మంచికంటే 
చెడే ఎకుకావ జర్గుతుంది. 
నైతికత , మానవత లోపసేతు సం-
స్కారంచతికిలబడుతుంది.మన 
కళలు మన సంసకృతి మనసం-
ప్రదాయాలు ఆరషో సంప్రదాయం-
నుండి అనుగ మించినవి. నిస్్వ-
రథాంగాలోకహిత్రథాం తపోనిష్ఠ తో 
ఆవిషకారించబడిన  అమూల్య 
విషయాలు. ఐహికం ఆముష్మకం 
రండూ తెలిపే అనేక విధ్న్లు.
         ముఖ్యంగా మన దేశని-
కున్న పెద్ద  జడ్యం కుల,మత్లు.

దాని్న ఆసరా చేస్కునిరిజరే్వష-
ను్ల . ‘మింగమంటే కపపాకు కోపం,  
వదలమంటే పాముకు కోపం’ 
అన్నటుటు  అదిఎడతెగని సమస్య.
 భారత రాజ్యంగ కర తు అంబేదకా-
ర్ మహాశయుడు దశబ్ద కాలం 
కోసం పొందుపరచినవిధ్నం 
ఏడున్నర దశబా్ద లైన్ తీస్వేయ-

లేకపోవటం దురదృషటు కరం.
ఏ స్థా యి వరకైన్ ఏ విద్యయైన్ 
ఉచితంగా అందేటు్ల  చేస్ రిజరే్వ-
షన్ తొలగంచటంమంచిది.పా-
ఠశలలో్ల  హాజర్ పటిటు కలో కులం 
మతం అన్న కాలమ్్స తొలగ 
పోయిన న్డే మహాకవి గురజడ 
‘కులములనీనో కూలిపోవును, 

మతములనీనో మా-
సిపోవును’
అని అన్నమాట నిజ-
మౌతుంది.
     కరోన్ మహమా్మరి 
పుణ్యమా అని చదువు 
చతికిలబడింది.ఆన్ 
లైన్ విద్యఆచరణ-
లోకి వచిచుంది.ఒక 
స్రి అలవాటు పడితే 
మళీ్ల  మామూలు 
విధ్నం త్రోవలో-
కితీస్కు రావడం 
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కొంచెం కషటు మే.
ఈ సందర్ంగా రండు విషయా-
లపైె ప్రతే్యక దృషటు  స్రించాలి.
విదా్యరిథా చుర్కుదనం ఆధ్రంగా 
చదివినంత మేరకు ఉచిత విద్య
అందించటం,ఆరిథాక సథా మత 
లేనివారికి ఉచిత వైద్యం 
లభించటం సంపూర్ణ స్థా యిలో 
అమలు జరిగేటు్ల  చూడాలి. 
దానికంటే ముందు రోగం రాకుం-
డాఉండే వాత్వరణం కలిపాంచ-
టం అంటే పరిసరాల పరిశుభ్ర-
తమీద రోగకారక విషయాలమీద 
అవగాహన కలిపాంచే కార్యక్రమా-
లు విరివిగా చేపటటు డం .
Prevention is better than 
cure.
   ఉదాహరించటం ఇషటు ం లేకపో-
యిన్ ఉదాహరించక తపపాటం 
లేదు. నేను ఐదార్ స్ర్్ల  

అమరికా పర్యటన చేస్ వచాచును.
న్ లాగే వళ్్ల  వచేచువారి సంఖ్య 
ఇటీవల మర్ ఎకుకావయింది 
కూడా. చూస్ వచిచునవారికి చాలా 
సపాషటు ంగా అరథామౌతుంది అకకాడికీ 
ఇకకాడికీ భేదం. ప్రకృతి సహక-
రించకపోయిన్, పాడి పంటలకు 
అనుకూలమైన వాత్వరణం లే-
కపోయిన్ వాటిని అధిగమించి-
ఈన్డు అమరికా అగ్ రాజ్యంగా 
రూపొందగలిగంది. అకకాడి ని-
రా్మణ్ల న్ణ్యత, నియమాల 
పట్ల  బాధ్యత, ఎల్లడలా స్వచ్ఛత 
యాభై రాషా్రా ల సమైక్య అమరికా 
ప్రగతికిద్హదం చేస్ందనడంలో 
సందేహం లేదు.
నీటికోసం,కూటికోసం అలా్ల డే 
వార్ ఇంకా మన దేశంలో 
కోట్్ల ది మంది ఉన్్నరంటేమ-
నం ఎని్న ప్రాజకుటు లు కటిటు న్ ,ఎని్న 

రోడు్ల  వేస్న్,ఎని్న విదా్యలయాలు 
పెంచిన్ అదిప్రగతి అనబడదు.
కోట్్ల ది అపుపాలు తెచిచు ప్రభు-
త్వ పథకాలకు వచిచుంచి ఉన్న 
వాడినిమరింత ఉన్నవాడిగా,లే-
ని వాడిని మరింత లేనివాడిగా 
తయార్ చేసే వ్యవసథామారకపోతే 
లాభం లేదు.
     అంతకంతకూ పెరిగే 
జన్భాను చూసేతు రాబోయ్ తరా-
లుఎని్న కషాటు లు ఎదురోకావలస్-
వస్తు ంద్ఆలోచించి ప్రణ్ళ్కలు 
వయా్యలి. కనీసం శతజయంతి 
వరకైన్ దేశని్న మంచిపురోగతి 
దిశలో మళ్్లంచగలిగే వ్యవసథా రా-
వడానికి ప్రతి ఒకకా భారతీయుడు 
తనకుత్నుగా తన బాధ్యత తె-
లుస్కొని దేశనికి మంచి పేర్ 
తేవాలని కోర్కుంటూ ముగస్తు -
న్్నను.
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75 వ స్్వతంత్రర్య దినోత్సవం

      ఈ ఆగషుటు  15 న మనం 75వ 
స్్వతంత్రర్య దినోత్సవం జర్పు 
కుంటున్్నము. ఈ ఏడు దశ-
కాలో్ల  మన దేశం ఏయ్  కేషోత్రా-
లో్ల  ఎంత ప్రగతిని స్ధించిం-
దన్నది విశ్్లషంచాలంటే ఒక 
మహా గ్ంధం అవుతుంది. అలా 
కాకుండా స్మాజిక, ఆరిధిక, 
రాజకీయ రంగాలో్ల  ఎటువంటి 
మార్పాలు చోటు చేస్కున్్నయి? 
అన్నది తెలుస్కోవాలంటేకొంత 
స్ంహావలోకనం అవసరం.
     ఉదాహరణకి మా గ్రామానే్న 
తీస్కుందాం. మనకి స్్వతం-
త్రర్యం వచిచున మొదటి దశకం 
పూర తుయ్్యసరికి నేను హైసూకాలు 
పాసై కాలేజికి వచాచును. అం-
దువల్ల  మొదటి దశకంలో న్ 
కంతటి అవగాహన లేకపో-
యిన్ మావూర్ వనుకబ-
డిన ప్రాంతం అని చెపపాగలను. 
ఊరిలో బడి లేదు. చదువుకునే 
వార్ లేర్. నేను పాతిక కిలోమీ-
టర్ల దూరంలో ఉన్న పట్నంలో 
ఒంటరిగా ఉండి చదువుకున్్న-
ను. ప్రజలు బీదవార్. గోచి పాత, 

తుండుగుడడ్, అంబలి, జొన్న 
అన్నం, పూరి గుడిస వారి జీవ-
న్ధ్రాలు. వైద్య సదుపాయం 
లేదు. ఏ ఆపద వచిచున్ అయిదు 

కిలోమీటర్్ల  నడిచి పోయి, బస్్స 
ఎకికా పట్నం చేర్కోవాలి.  వ్య-
వస్యం వరాషో ధ్రం. ఎండిన్, 

పండిన్ దేముడి దయ. 
     రండో దశకం వచేచున్టికి ఊరికి 
హైసూకాలు వచిచుంది. మటిటు  రోడుడ్  
వేస్కుని ప్రజలే ప్రయాణ్ల-

కి వీలు కలిపాంచుకున్్నర్. క్రొతతు 
రకం స్గు చేస్ వ్యవస్యంలో 
దిగుబడులు పెంచుకున్్నర్. 
ప్రభుత్్వలు పటటు ణ్లని, పరిశ్ర-
మలి్న పటిటు ంచుకున్నంతగా పల్ల -
లి్న పటిటు ంచుకోలేదు. పెద్ద  పెద్ద  
నదుల మీదఆనకటటు లు కట్టు ర్. 
    మూడో దశకంలో వ్యవస్యం 
మీద, పల్లల మీద న్యకులు 

పాలపు బ్చిచురాజు
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దృషటు  స్రించార్. చిన్న చిన్న 
నదులమీద కూడా ఆనకటటు లు 
వచాచుయి. మావూరికి ఎగువలో 
కూడా ఆనకటటు  వచిచు నీర్ సమృ-
దిధిగా లభించడంతో వ్యవస్యా-
లు మర్గయా్యయి. ఆ విధంగా 
ప్రజల ఆరిధిక పరిస్థాతి కూడా 
మర్గు పడింది, గోచిపాతలు 
పోయి, పంచె కటు్ల , పంట్్ల లు 
వచాచుయి. 

    న్లుగో దశకం వచేచుసరి-
కి ప్రభుత్వపు అభివృది్ద  పథకాల 
క్రింద రోడు్ల  వచాచుయి. ఊరిలో 
విదా్యసకర్యం ఉండడంతో బాగా 
చదువుకునే కొందర్ పల్లలు 
పట్నంలో కాలేజీలకి వళా్ళర్. 
దేశంలో వివిధ ప్రాంత్లో్ల  ఉద్్య-
గాలు సంపాదించార్. యువత 
జీన్్స పాంటు్ల , అమా్మయిలు 
పంజబీ డ్స్్సలు వేస్కుంటు-

న్్నర్. 
     అయిదార్ దశకాలో్ల  అయితే, 
న్లుగైెదు చిన్న కార్్ల  గ్రామంలో 
విచచుల విడిగా తిరగ స్గాయి. 
కండువాలు వేస్కుని ఉపన్్య-
స్లిచేచు న్యకులు పుటుటు కొ-
చాచుర్. 
     ఈ విధంగా,  స్్వతంత్రర్యం 
వచాచుక మా వూర్దేశ ఆరిధిక, 
స్మాజిక పరిస్థాతులలో వచిచున 
అభివృదిధికి ప్రతీకగా నిలిచిందనే 
చెపాపాలి. 
   ఇక పోతే, రాజకీయరంగంలో 
మాత్రం తీరని లోటు. ప్రజస్్వ-
మ్యం మీద సరైన అవగాహన లేని 
వారి చేతులో్ల కి పాలన పోవడంతో 
కొంత చిందర వందర అయింది. 
ఈ తర్ణంలో విదా్యధికులు, 
దేశంకోసం స్్వరథా త్్యగం చేసే 
వార్ కలిపాంచుకుని ముందుకు 
రావడం అత్యవసరం. 
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అరవై ఏళ్ళ అనుభవంతో నేను 
నేర్చుకున్న పాఠం

వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు

   న్ తొమి్మదవ ఏట మన దేశనికి 

స్వతంత్రం వచిచుంది. నేను సూకాలు 

ఫైనల్ అయ్ వరకు మేము మా 

ఊళ్్ళ (తునిలో) పడడ్  కషాటు లు ఆ పె-

ర్మాళ్ళకే ఎర్క. బియ్యం దొరికేవి 

కాదు. పంచదారకి, కిరసన్యిల్ కి, 

బటటు లకి, స్మంటుకి, ... అని్నటికీ 

రేషనే! రేషన్ షాపులలో పశువులు 

తినడానికి కూడా పనికిరాని బియ్యం, 

బంగాళా దుంప ఒర్గులు, ఎండు 

జొన్న గంజలు ఇచేచువార్. గంట-

లకొదీ్ద  పడిగాపులు పడితే మానిక 

బియ్యం (ఆ పూటకి సరిపడా) 

ఇచేచువార్. "గాంధీ వచిచు దేశని్న 

పాడు చేసేడు, బ్రిటిష్ వాళ్్ళ ఉన్న-

పుపాడు ఇంత అన్్యయంగా ఉండేది 

కాదు" అనే వాక్యం తరచు వినేవాడి-

ని. ఆ రోజులలోనే మేజిసే్రాటు గారికి 

తెలుగులో అర్జి పెటటు డం నేర్చుకు-

న్్నను. ఏమని అర్జి? "పగలంత్ 

రేషన్ షాపుల వంట తిరగడంతో 

అయిపోతోంది. రాత్రి దీపం ముందు 

కూర్చుని చదువుకుందామంటే కి-

రసన్యిలు లేదు. దయచేస్ ఒక 

అరకాయ కిరసన్యిలు ఇపపాం-

చండి." ఇలా రాయాలని పెండా్యల 

వంకటేశ్వర్్ల  నేరేపాడు.

   ఆ రోజులో్ల  తుని మీదుగా ఆర్ 

రైలు బళ్్ళ నడిచేవి: 1 డౌన్, 2 అప్, 

(మయిలు బళ్్ళ), 9 డౌన్, 31 డౌన్, 

10 అప్, 32 అప్ (పేసంజర్ బళ్్ళ). 

మయిలు లో 

అందరికీ అం-

దుబాటులో, రి-

జరే్వషన్ లేకుండా 

ఉండే 3వ తరగతి 

ఒక బోగీలో 

సగం. మిగలిన 

బోగీలు: టపా, 1 

వ తరగతి, 2 వ 

తరగతి, ఇంటర్, 

300 మైళ్్ళ పైెబడి 

ప్రయాణం చేసే-

వాళ్ళకి, మిలటర్, 

మంచు ముకకాల 

రవాన్ (ఐస్ 

వండర్), ఇలా 

కే ట్ యి ం చి 

ఉండేవి. కనుక 

నేను అమరికా 

వచేచు ముందు 

పేసపార్టు కోసం మద్రాస్ వళ్్ళన-
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పుపాడు మొదటి స్రి మయిలు 

బండి, 3వ తరగతిలో ఎకేకాను. స్వ-

ర్ారోహణ పర్వంలో ధర్మరాజు స్వర్ా-

నికి వళ్్ళ దారిలో ముందు నరకా-

ని్న చూపంచడంలో మర్మం న్కు 

అపపాటో్ల  అరథాం కాలేదు కాని ఇపుపాడు 

బాగా అరథాం అయింది.

దేవుడు అందరికీ కొని్న కషాటు లు, 

కొని్న స్ఖ్లు ఇస్తు డు. నీ వాట్ 

కషాటు లు అనీ్న నువు్వ చిన్నతనంలోనే 

అనుభవించవలస్ వసతు ంది కనుక, 

నువు్వ పెద్దయిన తర్వాత బాగా 

స్ఖపడత్వురా!" అనేది మా 

అమ్మ. అవి అభిమానంతో అన్న 

మాటలే కావచుచు కాని న్ యడల 

అవి ఆశీర్వచన్-

లే అయ్యి.

మొతతుం మీద 

అమరికా వచిచు 

పడాడ్ ను. రాత్రి 

YMCA లో 

పడుకుకాని తెలా్ల -

రగానే ఆవురా-

వుర్మంటూన్న 

ఆత్్మరాముడిని 

సంతృపతు పరచ-

డానికి బయటకి వచిచు ఒక కేఫిటే-

రియాలో జొరబడాడ్ ను. ఆ రోజున 

అది ఒక భూతల స్వర్ంలా కని-

పంచింది. ఇండియాలో అంత 

శుభ్రంగా ఉన్న భోజనశల చూస్న 

అనుభవం న్కు లేదు. తర్వాత 

పోర్టు అధ్రిటీ వారి భవనంలో ఉన్న 

బస్్స సేటుండుకి నడచి వళ్్ళను. ఆరో 

అంతస్థా లో ఉన్న బస్్స పకకాని 

నిలబడి ఉన్న డ్రైవర్ విమానం 

పైెలట్ లా కనిపంచేడు. ఆ బస్్స 

లోపల సీటు్ల , సదుపాయాలు 

విమానంలో లాగనే ఉన్్నయి. కిటికీ 

లోంచి అమరికాని చూసూతు  ఉంటే 

మనస్్సలో మదిలిన మొదటి 

ఆలోచనలు. ఏమిటీ దేశం ఇంత 

శుభ్రంగా ఉంది? వంటనే ప్రతి కొతతు 

అనుభవాని్న ఇండియాలో అనుభ-

వాలతో పోలిచు చూడకుండా ఉండ-

లేకపోయాను.

నేను ఇండియా తరచు వళ్తూ 

ఉంట్ను. అకకాడ జర్గుతూన్న 

మార్పాలు చూసూతు నే ఉన్్నను. నీళ్ళ 

కూజని చూస్ "ఇది సగం నిండుగా 

ఉంది" అని ఆశవాది అంటే, "ఇది 

సగం ఖ్ళీగా ఉంది" అని నిరాశ-

వాది అంట్డని ఒక లోకోకి తు ఉంది. 

మన దేశని్న చూస్నపుపాడలా్ల  ఇదే 

ఇరకాటంలో పడుతూ ఉంట్ను. 



31ఆగస్టు   2021

ఉదాహరణకి మనతో  సమకాలీ-

నంగా స్వత్రంత్ర ప్రతిపతితు వచిచున 

చైెన్ (పెద్ద  దేశం), కొరియా, బం-

గా్ల దేష్ (చిన్న దేశలు) లతో పోలిచు 

చూసేతు మనం గత 70 ఏళ్ళలో 

స్ధించిన "ప్రగతి" కి మనం కొపెపా-

కికా కూయకకారలేదు. నిజమే 1947 తో 

పోలిచు చూసేతు ఎనో్న రంగాలలో మన 

దేశంలో జీవితం బాగుపడింది. 

బాగుపడవలస్నంత బాగుపడిం-

దా? లేదు. మొన్నమొన్నటి వరకూ 

అమరికా చేతిలో చావు దబబులు 

తిన్న వియత్్నం కూడా బాగుపడు-

తోంది.

మనదేశం ప్రగతి పథంలో నతతు 

నడకలు నడవడానికి ముఖ్య 

కారణ్లు రండు: (1) లంచగొండి-

తనం, (2) ప్రభుత్వం ఇచేచు త్యి-

లాలకి మరిగ ప్రజలు తమ ఓటు 

హకుకాని దురి్వనియోగం చేస్కోవ-

డం.  ఈ రండు విషయాలలోనూ 

తపుపా ప్రజలదే; ప్రభుత్్వనిది కాదు. 

ఈ రండింటిని కొంచెం లోతుగా 

పరిశీలిదా్ద ం.

త్యిలాలకోసం త్పత్రయం 

అక్షరాస్యత తకుకావ ఉన్న బడుగు 

వర్ాలలో ఎకుకావ అని న్ అభిప్రా-

యం.  న్ దగ్ర గణ్ంకాలు లేవు, 

అనుభవమూ లేదు. కాని అనీ్న 

ఉచితంగా కావాలి అని ఆశంచడం 

పేరాసే! ఉచితంగా నీళ్్ళ, విదు్య-

తుతు , చదువు, వైద్య సకరా్యలు, 

ఇలా అనీ్న కావాలంటే ఎలా? ఏవో 

ధర్మ సంసథాలు బీదలకి ఉచితంగా 

ఇవ్వడం వేర్, అదేద్ జన్మ హకుకా 

అన్నటు్ల  పుచుచుకోవడం వేర్.

లంచగొండితనం దగ్రకి వసేతు న్ 

అభిప్రాయం లంచం ఇచేచువాడిది 

తపుపా. లంచం ఇవ్వకుండా పనులు 

ఎలా జర్గుత్యి? న్ అనుభవాలు 

రండు చెబ్త్ను. అమరికా నుండి 

ఇండియా వళ్తూన్న విమానం 

(15 సంవత్సరాల క్రిందట సంగతి) 

ఢిలీ్ల లో దింపంది. అకకాడనుండి 

హైదరాబాదు ఎయిర్ ఇండియాలో 

వళా్ళలి. ఎయిర్ ఇండియా వాడు 

స్మాను బర్వు ఎకుకావ అన్్నడు. 

(ఆ స్మాను ఎయిర్ ఫ్రాన్్స వాడు 

పెటిటు న అవధి లోపున ఉన్నదే!) 

"డబ్బు కటేటు స్తు ను, ఎంత?" అన్్నను. 

అకకాడ ఉన్న స్మానులు మోసే 

ఆస్మీ, హిందీలో, "డబ్బు కటటు డా-

నికి మర్క కౌంటర్ దగ్రకి వళా్ళలి. 

అకకాడ వాళ్్ళ ఏ 300 రూపాయలో 

అడుగుత్ర్. ఇకకాడ 50 ఇసేతు మి-

మ్మలి్న ఇబబుంది పెటటు ర్" అన్్నడు. 

"లేదు. ఇకకాడ 50 ఇవ్వను. అకకాడకి 

వళ్్ళ ఎంతయితే అంత్ కడత్ను" 

అని చెపపా న్ స్మాను వరసలోం-

చి తపపాంచి ఆ వరండాకి అవతలి 

చివర ఉన్న "ఎకె్సస్ బేగేజి" దగ్-

రకి వళ్్ళను. అకకాడ ఆంజనేయు-

డి తోకంత పొడుగ్ా వరస ఉంది. 

నిలబడాడ్ ను. హైదరాబాదు వళ్్ళ 

విమానం వేళ మించిపోతోంది. 

ప్రయాణీకులలో నేనొకకాడినే మి-

గలిపోయ్ను. ఎయిర్ ఇండియా 

ఆస్మీ ఒగుర్చుకుంటూ వచిచు, 

న్ స్మాను తనే మోస్, న్ దగ్ర 

దమి్మడీ వసూలు చెయ్యకుండా 

స్మాను పుచుచుకుని, దగ్ర్ండి 

సకూ్యరిటీ చెక్ చేయించి, కదలబో-

తూన్న విమానంలో రాచమరా్యద-

లతో ఎకికాంచేడు. లంచం ఇవ్వనని 

మొరాయించి స్ధించినది ఇది.

మర్క ఉదాహరణ. అది స్మార్ 



32 ఆగస్టు   2021

2000 సంవత్సరం. నేను హైద-

రాబాదులో ఒక డాట్ కాం కంపెనీ 

పెటిటు  రండేళ్ళపాటు నడిపేను. 

ఎలాగా ఇండియాలో ఉంటున్్న-

ను కదా అని "ఇకో ఫండేషన్" 

అనే స్వచ్ఛంద సంసథా స్థా పంచి, 

ఆ సంసథా దా్వరా అమరికా నుండి 

ఇండియాకి డబ్బు పంప ఏద్ ప్రజ 

సేవ చేదా్ద మనే దుర్దే్దశంతో ఉం-

డేవాడిని. అందుకని ఇండియాలో 

కూడ ఎకో ఫండేషన్ అనే సంసథా 

స్థా పంచి, అమరికా నుండి ఆ 

సంసథాకి డాలర్్ల  పంపడానికి ప్ర-

భుత్వం వారి అనుమతి కోరేను. 

"మీర్ 10,000 రూపాయలు ఇసేతు 

కాగత్లు కదులుత్యి" అని 

మధ్యవరి తు దా్వరా వార తు వచిచుంది. 

"పది వేలు ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుం-

ది?" అని అడిగేను. "మీ కాగత్లు 

కదలవు." అని జవాబ్ వచిచుంది. 

న్ ప్రయత్నం విరమించుకుని 

న్ అనుభవాని్న ఒక రడిడ్  గారితో 

చెపేపాను. ఆయన విజయవాడ 

దగ్ర ఒక ఊళ్్ళ ఒక కాలేజీ స్థా -

పంచేర్. చేతికి ఎముక లేద్ననిటు్ల  

డబ్బు ఖర్చు పెటిటు , పెద్ద  వాళ్ళందరికీ 

చికెన్ డిన్నర్్ల , త్గనంత మందు 

పోస్, అవసరమైన చోట్ల  తడపవల-

స్న చేతులు తడిపేర్ట. "చూడు! 

చివరికి నేను పనికొచేచు పని ఒకటి 

స్ధించేను. నువు్వ మడిగటుటు -

కి కూర్చుని ఏమీ స్ధించకుండా 

ఖ్ళీ చేతులతో తిరిగ వచేచువు." అని 

నను్న వటకారం చేసేర్. పొరపాటు 

చేసేనేమో అని న్కు ఇపపాటికీ అని-

పసూతు  ఉంటుంది. గమ్యం మంచిది 

అయినపుపాడు ఎని్న అడడ్దార్లు 

తొకికాతేనేమి?

మరి గాంధీ అలా అనుకోలేదు. 

"మనం ప్రయాణించే బాట ముఖ్యం. 

గమ్యం చేర్కోవడం ఆలశ్యం 

అయిన్ పరవాలేదు." మహాయాన 

బౌదధిం ఏమంది? ప్రయాణమే 

ముఖ్యం; గమ్యం కాదు.  

 నేను అమరికా వచిచు అరవై ఏళ్్ళ 

అవుతోంది. ఈ కాలంలో నేను 

ఎవ్వరినీ లంచం అడగలేదు, 

ఎవ్వరికీ లంచం ఇవ్వలేదు. నేను 

ఊహించిన లబి్ద  న్కు దకకానపుపా-

డు, "న్కు ప్రాపతుం లేదు" అను-

కున్్నను తపపాతే వివక్షకి గురి 

అయానన్న అనుమానం కూడా 

ఎపుపాడూ న్కు రాలేదు. రాజకీయ 

న్యకులు త్యిలాలు చూపంచి 

న్ ఓటు అడగలేదు. నేను మర్క-

రికి "సహాయం" చేస్నపుపాడు అది 

న్ వృతితు ధర్మంగా చేసేనే తపపా "వీపు 

గోకుడు బేరానికి" ఎపుపాడూ చెయ్య-

లేదు.

ఇండియాలో ఏవేవో చేస్ 

ఇండియాని ఉదధిరించాలనే కోరిక 

న్కు ఇపుపాడు లేదు. "మేము కూ-

ర్చున్న కొమ్మని మేము నర్కుకాం-

ట్ం. నీకేమి?" అనేవారితో వా-

దించడానికి న్కు ఇపుపాడు ఓపక 

లేదు. బంగా్ల దేశ్ వంటి బడుగు 

దేశని్న చూసైన్ బ్దిధి తెచుచుకోవా-

లన్న ఇంగతజ్ఞ నం లేని న్యకుల 

చేతులలో దేశం ఉన్నన్్నళ్్ళ మనకి 

విముకి తు లేదు. ఆరోగ్యం, విద్య అనేవి 

మౌలికమైనవి. వాటిని పూరి తుగా వి-

స్మరించేయి మన న్యకవర్ాలు. 

రాష్ట్ర స్థా యిలోనూ, కేంద్ర స్థా యిలో-

నూ కూడా ఈ వలితి ఉంది. అని్న 

రాజకీయ పార్టులలోనూ ఈ లోపం 

కనిపసతు ంది. దీనికి కారణం ప్రజలే! 

కనకపు స్ంహాసన్ల మీద గ్రామ-

స్ంహాలని కూరోచుబడుతున్్నర్ 

మన గ్రామాలలోని ప్రజలు. యథా 

ప్రజ, తథా రాజ అని కదా వేదాలు 

ఘోషస్తు న్్నయి!  
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    ఎందరో మహానుభావుల 
త్్యగాల ఫలితంగా మనదేశనికి 
స్్వతంత్రర్యం వచిచుంది.  మన పరి-
పాలన కోసం రాజ్యంగాని్న కూడా 
ఏరపారచుకున్్నం. మన పరిపా-
లనకు మూలసథాంభాలు 3.  అవి: 
శసన వ్యవసథా, కార్యనిరా్వహక వ్య-
వసథా, న్్యయ వ్యవసథా.  ప్రతి వ్యవసథా 
కూడా సర్వ స్వతంత్రమైనవి.
    ఈ స్దాధి ంత్లు బాగానే 
ఉన్్నయి.  చాలా కాలం ఇవి 
బాగానే పనిచేస్యి కూడా. రాను 
రాను ప్రతి వ్యవసథాలోను జవాబ్-
దార్తనం తగ్ుతూంది.  అంతే 
కాదు. ఒక వ్యవసథా ఇంకో వ్యవసథా-
ను తన అధీనంలో ఉంచుకోవా-
లనే ప్రయత్్నలు స్గుతున్్నయి.
ఉదాహరణకి శసన వ్యవసథా-
లో సభు్యలు మిగలిన ప్రరాజలకి 
ఆదర్శంగా ఉండాలి్సంది పోయి, 
దొంగలు, హంతకులు, రౌడీలు 
మొదలైన అస్ంఘిక శకుతు లు 
సభు్యలుగా ఎని్నకవుతున్్నర్.  
     ఈ ఎని్నకలు కూడా ఒక ప్ర-
హసనమే. గెలవాలంటే, ధనం, 
మద్యం, రౌడీయిజం, రిగ్ంగ్, 

వోట్ల ను మాయం చేయడం 
మొదలైన కార్యకలాపాలతో 
ఎని్నకలలో గెలిచి, అవే కార్యక్ర-
మాలతో మరల ధన్ని్న సంపా-
దిస్తు న్్నర్. అలా గెలిచినవార్ 
ఇంక రాజ్యంగాని్న ఏమి అమలు 
చేస్తు ర్. వార్ చేస్ందే న్్యయం. 

వార్ చెపపాందే వేదం. ఈ ప్రజ-
న్యకులు కార్యనిరా్వహక వ్య-
వసథాను తమ పని స్వతంత్రంగా 
చేయనీయక వారిని ప్రభావితం 
చేస్తు న్్నర్. వారి మాట వినక-
పోతే (న్్యయం కాకపోయిన్) 
అటువంటి ఉద్్యగులను అప్ర-

థాన్య పదవులలో ఉంచడం, 
లేదా చ్టికి మాటికి స్థా నభ్రంశం 
కలిగంచడం.
   స్వతంత్ర సంసథాలు పరిపాలి-
స్తు న్న పార్టు న్యకులు చెపపాన 
పనులుచేయడం తపపా వారి 
ఆలోచన్ విధ్నంతో న్్యయంగా, 

చటటు పరంగా చేయాలి్సన పనులు 
చేయలేక పోతున్్నర్. ఈ సంసథా-
లను తమకు వ్యతిరేకంగా పని-
చేస్తు న్న ప్రత్యర్థా ల పైె ప్రయో-
గసూతు , వారిని వేధించటమే ఒక 
పనిగా మారింది.
   ఈన్డు మన పార్లమంటులో-

స్్వతంత్రర్యం వచిచునపపాటినుండి మన దేశ కాల 
పరిస్థాతులు

 వి.యస్.వి.యస్.ఆర్.కె.యస్. ప్రస్ద్



34 ఆగస్టు   2021

ను, అనేక రాషా్రా ల శసన సభలో్ల -
నున్న సభు్యల యొకకా నేర చరి-
త్రలు చూసేతు, మన రాజ్యంగం, 
చట్టు లు ఎలా ఉల్లంఘించ-
బడుతున్్నయో తెలుసతు ంది.  
ఇటువంటివార్, సభు్యలైనపు-
డు, మనం మంచి పరిపాలనను 
ఎలా ఆశంచగలం.
    ప్రభుత్్వలు ప్రజలనుండి 
ట్కు్సల రూపంలో వసూలు చేసే 
సొము్మ, ఎలా ఖర్చు చేస్తు న్్నరో 
తెలిసేతు, చాలా బాధ కలుగుతోంది.  
ప్రతీ ప్రభుత్వం గూడా ఉచిత్ల 
పేర్తో ప్రజలను మభ్యపెటిటు , 
వారి ప్రశ్నంచే అధికారాని్న, వారికి 
తెలియకుండానే లాగేస్కొం-
టున్్నర్. ప్రజలు కూడా మాకు 
ఉచితంగా వస్తు వులు, ధనం 
వసతు ంది గదాని, ఏమీ ప్రశ్నంచ-
కుండా ఊర్కుంటున్్నర్.
       ఈ శసన వ్యవసథాలోని 
సభు్యలు తమ ఇషాటు నుస్రంగా 
చట్టు లను ఉల్లంఘిసూతు , ప్రశ్నంచే 
వారిపైె కేస్లు పెడుతూ (రదు్ద  
చేస్న చట్టు లు కూడా ప్రయోగ-
సూతు ), వారి ఆరిథాక మూలాలను, 
నివాస గృహాలను దబబుదీస్తు న్్న-
ర్. ఉదాహరణకు ఇంఫరే్మషన్ 
టకా్నలజీ చటటు ము లోని 66ఎ 
అను సక్షనును స్ప్రీంకోర్టు వార్ 
2015 వ సంవత్సరంలో కొటిటు వేసేతు, 

ఈరోజువరకు కూడ కేంద్ర రాష్రా  
ప్రభుత్్వలు ఈ సక్షను కింద తమ 
ప్రత్యర్థా లపైె కేస్లు వేసూతు నే 
ఉన్్నరంటే ప్రభుత్్వలు ఎంత ని-
రా్ద కిషోణ్యంగా, నిర్లక్షంగా చట్టు లను 
ఉల్లంఘిస్తు న్యో తెలుసతు ం-
ది. ఈన్టికి ఇంకా 1000 పైెన 
ఇటువంటి కేస్లు ఉన్్నయంటే 
ఉల్లంఘన స్థా యి తెలుసతు ంది. 
ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే.  
ఇటువంటి ఉల్లంఘనలు చాలా 
ఉన్్నయి.
     కొది్ద  రోజుల క్రితం భారత 
ప్రథాన న్్యయమూరి తు రాజద్రోహం 
సక్షను 124ఎ పైెన వ్యకీ తుకరించిన 
భావాలు వింటే ఈ సక్షను ఎంత 
దార్ణంగా ప్రత్యర్ధి లపైె ప్రయో-
గస్తు న్రో తెలుసతు ంది.
          ఇంకొక ఉదాహరణ - మారిచు 
19వ తేదీన స్ప్రీంకోర్టు , వనుక-
బడిన కులాలకు విద్య, ఉద్్య-
గాలలో ఇచేచు రిజరే్వషన్ల  గూరిచు 
మాట్్ల డుతూ, ఇంకా ఎని్న తరాల 
వరకు వాటిని కొనస్గస్తు రని 

అడిగంది. స్్వతంత్రం వచిచు 
70 సంవత్సరాలైంది. అపపాటి-
నుండి ఈ రిజరే్వషన్ల ను కొన-
స్గస్తు న్్నర్, అంతేగాక, వారి 
అభివృదిధికై ఎనో్న ప్రోత్్సహ-
కాలను ఇస్తు న్్నర్, అయిన్ 
ఇంకా ఏమీ అభివృదిధి  ఆ వ-
నుకబడినవారికి జరగలేదని 

భావించవచాచు? ఏ వనుకబడిన 
కులం అభివృది్ద  వైపు పయ-
నించలేదని అనుకోవాలా? అని 
అడిగంది. ఆంటే ప్రభుత్్వలు 
ఆతరగతుల ప్రజలపైె ఖర్చు చే-
స్తు న్న సొము్మ ఎంత సది్వనియో-
గం అవుతోంద్ మనం ఆలోచిం-
చుకోవచుచు.
     కొందర్ న్యకులు ఎంతకు 
బరితెగస్తు న్్నరంటే, కోర్టు  తీర్పా 
తమకు అనుకూలంగా రాకపోతే, 
ఆ న్్యయమూర్తు లకు ఉదే్దశ్య-
లను ఆపాదించేందుకు కూడా 
వనుకాడడం లేదు.
ముఖ్యంగా శసన సభు్యలలో 
అవినీతి, ఉద్్యగులలో అవినీతి, 
దళార్ వ్యవసథా, ఎని్నకలలో సం-
సకారణలు రానంతకాలం, ఈ 
పరిస్తుతులు మారవు. ఆ మార్పా-
లనీ్న జరిగ మంచి రోజులు వస్తు -
యని ఆశదా్ద ం. మనిష ఆశజీవి 
కదా.
        --    వి.యస్.వి.యస్.ఆర్.
కె.యస్. ప్రస్ద్. MA (LL.B.).
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శ్రీమతి మాడభూష  అలమేల-

మ్మ  గార్ మా అమ్మమ్మ గార్. 

వారి పెద్ద  కుమార తు కూతుర్ని నేను 

పద్మజవలి్ల  న్ పేర్. వింజమూరి 

వారి ఆడపడుచు. ఈమ స్వతహాగా 

మంచి కవయిత్రి. ఆస్వుగా విన్న 

పదా్యలు, పాటలు సంధరాబునుస్-

రంగా రచించార్. చకకాగా పడేవార్ 

కూడా. ఆమ 5వ ఏట వివాహము 

జరిగనదిట. మగ పెండి్ల  వార్ వచిచు 

పాట పాడమని అడిగనపుపాడు 

"పాటయితే వచుచు గాని, పద్యమై-

తే వచుచు గాని పాడు స్గ్ు ఇపుపాడు 

నను్న పాడనివ్వదు" అని రాగయు-

క తుంగా, చమత్కారంగా పాడానని  

చెపేపావార్.  ఆమకు 8 సంత్నం 

న్కు ఊహ వచేచుసరికి 6గుర్ 

మిగలార్. ఆమ చాలా నిరాడం-

బరంగా ఉండేవార్. పోయ్దాకా 

కాలికి చెపుపాలు, కళ్ళకి అదా్ద లు 

పెటుటు కునే వార్ కాదు. మా త్త 

గార్ సహాయనిరాకరణోద్యమము-

లో పాల్్న్నపుపాడు ఈమ సంస్రం 

బాధ్యత అంత్ త్నే నడిపంచార్. 

బాలగంగాధర్ తిలక్ గోఖలే వంటి 

వార్ మా త్త గారి్న కలవడాని-

కి వచిచునపుడు అందరూ కలిస్ 

భూగరా్నికి (underground) వ-

ళా్ళర్ట. 18 రోజులు భూగర్ంలో-
నే (underground లోనే) ఉన్్న-

ర్ట.  15 రోజుల తర్వాత ప్రకాశం 

స్్వతంత్రర్య సమరయోధురాలు          
అలిమేలమ్మ 

ఎం. పద్మజవలి్ల
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పంతులు గార్ వచిచు త్త గారి 

ఆచూకీ తెలియజేశర్ట. అపుపాడు  

మా పెద్ద  మేనమామ ఏద్ మాటల 

సందర్ంలో అమ్మ కవిత్వం 

రాస్తు ర్  అని చెపాపారట.  ప్రకాశం 

పంతులు గార్ 'మళా్ళ వచిచున-

పుడు మా అమా్మయిని తీస్కుని 

వచిచునపుడు అమ్మగారి పాటలు 

పాడిస్తు ను' అని అన్్నర్ట. మా 

అమ్మమ్మగార్ జీవితంలో చాలా 

ఒడిదుడుకులు అనుభవించార్. 

అయిన్ కూడా తన కవిత్్వని్న వద-

లలేదు. పెళ్్లళ్్ల  పండుగలు ఏ సం-

దరంలోనైన్  ఆస్వుగా గేయాలు, 

పదా్యలు,  జబిలి్ల  పాటలు వ్రాశర్.  

ఆ పాటలు కొని్న మాస పత్రికలలో 

కూడా ప్రచురితం అయా్యయి .  

ఉదా: "కావవ  మహానుభావా (పెళ్్ళ 

పాట),  మా చిని్న బాలునకెపుడు 

శ్రీహరి  శ్రేయమొసగుతన్  (ఆశీర్వ-

చనం  పాట) తలుపు దగ్ర పాటలు, 

ఊరి్మళ నిద్ర"  ఇలా చాల వున్్నయి. 

స్్వతంత్యరా ం వచిచున 4 వ రోజున    

'ఆడవే ఆడవే జతీయ జండా' అనే 

పాట, 'మాకొదు్ద  తెల్ల  దొరతనం' అని 

బ్రిటిషు వారి మీద పాట పోలీస్లు 

వచిచునపుడు వారిదగ్రే పాడార్ట.   

త్త గారి్న జైలులో పెటిటు నపుడు 

నేను వస్తు ను అని చెపపా ఆమ కూడా 

జైలు కి వళా్ల ర్ట. ఒక రోజు వుంచి 

పంపంచే స్ర్ట జైలు అధికార్-

లు. ఖద్దర్ వస్్రా లు ధరించి జైలుకి 

వళ్్ళతే వాళ్్ళ తిటేటు రని ఆగ్హంలో 

బయటకు వచిచునపుడు తీస్న ఛా-

యాచిత్రము(photo) పైెన వున్నది. 

అమ్మమ్మ గార్ రాట్నం ఒడికి, 

ఏకులు తీస్న బటటు లు నయ్యటం 

న్కు కొంచెంగా గుర్తు . ఒంగోలు 

గాంధీ గార్ వసేతు చూడట్నికి వళ్ళ-

లేకపోయాను అని చాలా బాధపడాడ్ -

ను అని న్తో చెపాపార్. ఆమ 84 వ 

సంవత్సరం లో పరమపదించార్. 

ఎపుపాడు రికాషో  గాని కార్ గాని ఎకకా-

లేదు. 

మా రండవ మేనమామకి డిగ్రీ 

అయిన తర్వాత 3 సంవత్సరా-

లు ఖ్ళీగా ఉన్్నర్. ఎందుకంటే  

బ్రిటిష్ పాలనలో ఉద్్యగం 

చేయించడం ఇషటు ం లేక , స్వతంత్ర-

సమరయోధులైన గుపాతు  గార్ ఒక 

కంపెనీ పెడితే అందులో  ఉద్్యగ-

ము ఇచాచుర్ట. న్ అనుభవములో 

పొదుపు అనే విషయం చాల స్ర్్ల  

న్తో చెపాపార్. జగ్తతు గా ఉండాలి 

రేపు గురించి ఆలోచించాలి అని 

నను్న మందలించిన సందరా్లు 

వున్్నయి. 

న్కు తెలిస్నంత  వరకు వ్రాస్ను  

తపుపాలు వుంటే క్షంతవు్యలురాలి్న. 

ఈ అవకాశని్న ఇచిచున్ శ్రీమతి 

శంతి గారికి న్ కృతజ్ఞతలు తెలి-

యజేసూతు  ముగస్తు న్్నను.
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      మహిళా స్ధికారత అంటే 
మహిళలు అని్న రంగాలలో 
స్ధించిన ప్రగతి. ఈ అంశం 
మన దేశనికి స్్వతంత్యరా ం వచిచున 
ఈ 75 సంవత్సరాలలో అంచె-
లంచెలుగా ఎలా వికస్ంచింద్ 
చూదా్ద ము. మన దేశనికి స్్వతం-
త్యరా ము రాకముందు మహిళల 
స్థాతి దయనీయంగా ఉండేది. 
బ్రిటిష్పరిపాలన కాలంలో 
వార్ కొని్న చట్టు లను తీస్కొని 
వచాచుర్. మహిళాభివృదిధికై సతీ 
సహగమన నిషేధ చటటు మును 
1829లో విలియం బంటింక్ తీ-
స్కొచిచు న్ంది పలికార్. వారి 
పాలన కాలంలోనే బాల్య వివా-
హముల నిరోధ చటటు ం కూడా 
1852లో వచిచుంది. 1856లో 
ఈశ్వరచంద్ర విదా్యస్గర్గార్ 
వితంతు పునరి్వవాహ చట్టు ని్న 
తెచిచు మహిళలలో ఆలోచనల-
ను రేకెతితుంచార్. మన రాష్ట్రంలో 
మాత్రం 1881లో కందుకూరి వీ-
రేశలింగం పంతులుగార్ దీని్న 
అమలుపరచార్.
స్్వతంత్యరా ం వచిచున తరా్వత కూడా 
మహిళల పరిస్థాతిలో పెద్ద  తేడా 
ఏమీ లేదు. స్త్రీలు ఇళ్ళకే పరి-
మితమైపోయార్. జమీందార్ 

కుటుంబాలలోని, రాజకుటుం-
బాలలోని మహిళలకే విదా్యవ 
కాశలు ఉండేవి. పెద్ద  నగరాల-
లోనే పాఠశలలు, కళాశలలు 
ఉండేవి. పెద్ద  నగరాలలోనే పాఠ-
శలలు, కళాశలలు ఉండేవి.
మన స్వతంత్ర భారత ప్రథమ 
ప్రధ్నమంత్రిగారైన పండిట్ 
జవహర్లాల్ నహ్రూ మహిళల 
పురోగతియ్ ఆరిథాక పరిస్థాతిని ని-
లబడుతుందని ప్రగాఢంగా వి-
శ్వస్ంచార్. మహిళలు, బాలిక-
లకోసం ప్రతే్యకమైన పాఠశలలు, 
కళాశలలు వలిశయి. 1951లో 
మహిళల అక్షరాస్యత 8.86% 
ఉండేది. మా అమ్మగార్ కూడా 
పాఠశలకు వళ్్ళ చదువుకోలే-

దు.  ఆమకు ప్రైవేటు టూ్యటర్ 
ఇంటికి వచిచు తెలుగు,  హిందీ, 
ఇంగీ్లషు భాషలను బోధించేవా-
డు. పరదా పదధితి ఉండేది. ఆమ 
ఎన్నడూ తన గుర్వును చూస్ 
ఎర్గదు. ప్రాథమికాభా్యసం 
హైదరాబాదులోని ఒక బాలికల 
పాఠశలలో కొని్న నలలుగానే 
స్గంది. 12వ ఏటనే వివాహం 
జరిపంచార్. బాల్య వివాహ-
ములు ఆన్టి ప్రధ్న సమస్య. 
జమీందారి బాలిక పరిస్థాతే ఇలా 
ఉంటే స్మాను్యల స్థాతి ఏమిటి?
మొదటి పంచవరషో ప్రణ్ళ్కలో 
పెద్దగా మహిళల అభివృదిధి  ఏమీ 
జరగలేదు. రండవ ప్రణ్ళ్కలో 
మహిళా మండళ్్ళ ఏరాపాటుచే-
స్ స్త్రీలలో చైెతన్యం నింపాలని 
ప్రయత్నం జరిగంది. కాని పెద్ద  
నగరాలలో, పటటు ణ్లలోనే ఇది 
స్ధ్యమైంది. 3వ ప్రణ్ళ్కలో 
మహిళాభివ ృదిధి  ఊపందుకు-
న్నది. అభివృది్ద  చెందిన రాషా్రా -
లలో త్లుకాల స్థా యిలో, పెద్ద  
గ్రామాల స్థా యిలో గ్రామసేవికలు, 
ముఖ్య సేవికల దా్వరా మహిళల 
విద్య మరియు ఉపాధి పథకా-
లపైె ప్రభుత్వం చర్యలు చేపటిటు ం-

మత్సర్యరాజ విజయలకిషోమి

స్వతంత్ర భారతదేశంలో మహిళా 
స్ధికారత
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ది. మా ఊరిలో అంటే అపపాటి 
హైదరాబాదు జిలా్ల  ఇబ్రహీం-
పట్నంలో ఒక ప్రైవేటు  భవనం 
అద్దకు తీస్కొని 1965 సం॥లో 
ఒక మహిళా మండలి వలిస్ంది. 
దానికి అనుసంధ్నంగా ఒక 
బాలా్వడి కూడా ఉండేది. దానికి 
మా అమ్మగార్ వైస్ప్రెస్డెం-
టుగా పనిచేసేవార్. నేనపుపా-
డు న్ల్వ తరగతిలో ఉన్్నను. 
ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశలలో 
చదివేదాని్న. మధ్్యహ్న భోజన 
పథకం ఉండేది. ఐక్యరాజ్యసమి-
తి వారి సహకారంతో మొకకాజొన్న 
రవ్వ మరియు పాలపొడి వచేచువి. 
శుదధిమైన వంట నూన సప్ె్ల  చే-
సేవాళ్్ళ. కాని అని్న గ్రామాలలో 
పాఠశలలు ఉండేవి కావు. పెద్ద  
గ్రామాలలోనే ప్రాథమిక పాఠశ-
లలు ఉండేవి. ఉన్నత పాఠశల-
లు త్లూకా హడ్కా్వరటుర్స్లోనే 

ఉండేవి. మగపల్లలు సైకిళ్ళపైె 
వచిచు ఉన్నత విద్యను అభ్యస్ం-
చేవార్. వారిలో మన కేంద్ర-
మంత్రి వర్్యలు శ్రీ గంగాపురం 
కిషన్రడిడ్గార్ ఒకర్. ఆయన 
తిమా్మపురం నుండి సైకిలుపైె 
ఇబ్రహీం పట్నం వచిచు ఉన్నత 
విదా్యభా్యసం చేశర్. న్కన్న 
రండు కా్ల స్లు జూనియర్ ఆడ-
పల్లల చదువులు 5వ తరగతితో-
నే నిలిచిపోయ్వి. పెద్ద  ఊరిలో 
పుటిటు నందుకు న్ విదా్యభా్యసం 
నిరాటంకంగా స్గంది. అపపాటి 
ఆడపల్లల దుస్థాతికి నేను, మా 
అమ్మగార్ చాలా బాధపడేవా-
ళ్ళం.  న్ సే్నహితు రాళ్్ళ 7,8 
తరగతిలోనే బడి మానేశర్. 
పదవ తరగతికి వచేచుసరికి ఇద్ద-
రమే మిగలాము.
తరా్వత బాలికలకు ప్రతే్యక-
మైన పాఠశలలు వలిశయి. 

అనుబంధంగా హాసటుళ్్ళ. పదవ 
తరగతి తరా్వత మా ఊరిలో 
కాలేజీ లేదు. హైదరాబాదులో 
హాసటులులో ఉండి విదా్యభా్యసం 
మా అమ్మగారికి మమ్మలి్న 
ఎలాగైెన్ చదివించాలని పటుటు -
దలగా ఉండేది. అంతమంది 
ఆడపల్లలలో ధైర్యం చేస్ అమ్మ 
నను్న కళాశలలో చేరిపాంచిం-
ది. మొటటు మొదటి అమా్మయిగా 
నేను ఊర్ దాటి పట్నం వచేచుశ-
ను. 1971వ సంవత్సరంలో నేను, 
న్ సే్నహితురాలు ఇంటర్లో 
చేరాము. ఆ సే్నహితురాలు 
కూడా ఇంటర్ తరా్వత వివాహం 
చేస్కున్నది. నేను న్ చదువును 
మాత్రం ఆపలేదు. ఇది ఒక ఉదా-
హరణమాత్రమే. అంటే వందల 
మంది అమా్మయిలలో ఒకకా 
అమా్మయి తన గమా్యని్న చేర్-
కున్నది అంటే అపపాటి కాలంలో 
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స్త్రీ విద్య ఎలా ఉండేద్ ఊహిం-
చుకోండి. ఉపాధి విషయానికి 
వసేతు మా అమ్మగార్ విపర్తమైన 
కృషచేస్ తన మహిళా మండలికి 
ఒక స్వంత భవన్ని్న స్ంక్షన్ చే-
యించుకున్్నర్. అనుసంధ్-
నంగా ఒక బాలా్వడీ దానికి శక్షణ 
పొందిన ఒక టీచర్. స్త్రీలకు 
కుటుటు శక్షణ, అలి్ల కల కోసం ఒక 
కుటుటు  టీచర్ మరియు అమ్మకు 
ఒక సహాయకురాలు ఉండేవార్. 
అమ్మ కషటు పడి 200మంది స్త్రీ-
లను సభు్యలుగా చేరిచుంది. 
నవోదయ మహిళామండలి అని 
న్మకరణం చేస్ రిజిసే్రాషన్ 
చేయించింది. ఈ సమయంలో 
నేను 8వ తరగతిలో ఉన్్నను.
1966లో శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ 
ప్రధ్నమంత్రి అయిన తరా్వత స్త్రీ 
సంకేషోమము ఊపందుకున్నది. 
నిధులు ధ్రాళంగా మంజూర్ 
అయ్్యవి. ఇంతలో మా అమ్మ 
కూడా మహిళా మండలి అధ్య-
క్ష స్థా యి నుండి పంచాయతి 
సమితి సభు్యరాలిగా ఎదిగంది. 
సమస్యలను ఏకర్వు పెటిటు  శక్షణ 
పొందిన స్త్రీలందరికీ ఉచితంగా 
కుటుటు మిషను్ల  ఇపపాంచింది. 
1976`1985 దశబ్ద మును అం-
తరాజి తీయ మహిళా దశబ్ద ంగా 
గురి తుంచార్. 1975వ సంవత్స-
రంలో నవంబర్ 19న శ్రీమతి 
ఇందిరా గాంధీగార్ తన జన్మ-
దిన్ని్న హైదారాబాదులో జర్-
పుకున్్నర్. మమ్మలి్న కాలేజీ 
నుండి ఉచిత బస్్సలో పబి్ల క్ గా-
రడ్న్స్కు తీస్కెళా్ళర్. 20 జిలా్ల ల 

నుండి మహిళలు, కాలేజీ వి-
దా్యరిథానులు వేల సంఖ్యలో తరలి 
వచాచుర్. తమాషా విషయం 
ఏమిటంటే అమ్మ, నేను ఇద్దరం 
ఆ మీటింగులో పాల్్న్్నము. 
మా ఇద్దరికీ మేము ఒకరికి ఒకర్ 
అకకాడ ఉన్నటుటు  తెలియదు. 
15 రోజుల తరా్వత సలవులకు 
ఊర్ వళ్్ళనపుపాడు ఈ ప్రస్తు వన 
వచిచుంది. ఆ న్టి సమాచార వ్య-
వసథాకిది నిదర్శనం. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
మహిళా సహకార సంసథా 1975లో 
ఏరపాడ్దది. ఫలితంగా ఇబ్రహీం 
పట్నంలో మహిళా సూపర్బజర్ 
వలిస్ంది. అమ్మ దానికి డైెరకటుర్. 
అందరూ మహిళలే. బియ్యం, 
పపుపా దినుస్లు, మస్లాలు, 
పొడులు లాంటివి శుభ్రంచేస్ 
చకకాగా పా్యక్ చేసేవార్. దీనికి వి-
పర్తమైన ప్రచారం లభించింది. 
లాభాలను గడిరచింది.
1976లో న్ వివాహము 

జరిగంది. మా ఊరి నుండి 
పెద్ద  సమాచారం ప్రత్యక్షంగా 
లేదు. ఉతతురాల దా్వరా అమ్మ 
అకకాడి విశ్షాలను తెలిపేది. 
తరా్వతికాలంలో బాలికల 
విద్యకు ప్రాధ్న్యం పెరిగంది. 
బాలికలు పెద్ద  సంఖ్యలో 
చదువును అభ్యస్ంచార్. 
1980లో ఇబ్రహీంపట్నంలో 
జూనియర్ కాలేజీ ప్రారంభం 
అయింది. అకకాడి అమా్మయి-
లకు వేరేచోటికి వళ్ళవలస్న 
పనిలేదు. ఇపుపాడు ఇబ్రహీం 
పట్నం పరిసర ప్రాంత్లలో 
40 కాలేజీలు ఉన్్నయి. 2018 

సంవత్సరంలో జరిపన సరే్వ ప్ర-
కారము మహిళా అక్షరాస్యత 
65.79 శత్నికి పెరిగంది. 9వ ప్ర-
ణ్ళ్కలో 30% నిధులు మహిళా 
సంకేషోమం కోసం కేట్యించా-
ర్. 9 మారిచు 2010లో రాజ్యస-
భలో మహిళా బిలు్ల  ఆమోద-
పరచబడిరది. సమాన వేతన 
బిలు్ల  కూడా ఆమోదింపబడిర-
ది. ఇపుపాడు వృదధి మహిళలకు 
ఆసరా పంఛను్ల  అందిస్తు న్్నర్. 
మహిళలకు కుటీర పరిశ్రమల 
స్థా పనకు, స్వయం ఉపాధి పథ-
కాలకు లోన్ల ను అందిస్తు న్్నర్. 
మహిళలు అని్న రంగాలలోనూ 
ముందున్్నర్.
ఇక చటటు సభల విషయానికి 
వసేతు పార్లమంటులో 78మంది 
మహిళా ఎంపలు ఉన్్నర్. ఇది 
14% (శతమే). న్ దృషటు లో ఇది 
ఇంకా తకుకావే. మొదటి మహిళా 
గవర్నర్గా శ్రీమతి సరోజినీ 
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న్యుడు పనిచేశర్. 1963లో 
శ్రీమతి స్చేత్ కృపలానీ ఉతతు-
రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచే-
శర్. (మొటటు మొదటి మహిళా 
ముఖ్యమంత్రి).
1972సంవత్సరంలో శ్రీమతి 
కిరణ్ బేడీగార్ మొటటు మొద-
టి మహిళా ఐ.ప.ఎస్.ఆఫీసర్. 
పదవీ బాధ్యత సీ్వకరించా-
ర్. ఈమకు ఈమయ్ స్టి. 
1989లో శ్రీమతి కిరణ్బేడి గారి 
నుండి వా్యస రచన పోటీలో 
బహుమతిని, ప్రశంస్ పత్రాని్న 
అందుకున్్నను. రిట్జి  హోటల్ 
హైదరాబాదులో ఆమతో కలిస్ 
ఆతిధ్్యని్న సీ్వకరించిన జ్ఞ పకం 
ఇపపాటికీ మదిలో మదలుతుంది. 
కరూఫ్ర్య సమయం. స్యంకాల 
సమయంలో నను్న తన మనిషని 
తోడిచిచు ఇంటికి పంపార్. మళీ్ళ 
రండవస్రి పాండిచేచుర్లో 

2018 డిసంబర్లో రాజ్నివా-
స్లో కలిస్ము. ఆపా్యయం-
గా పలుకరించి, తన ఇల్లంత్ 
తన సక్రటర్లో చూపం చార్. 
ఆమ ప్రజల మనిష. ఇపుపాడు 
మహిళలు మంత్రులుగా, ము-
ఖ్యమంత్రులుగా, గవర్నర్్ల గా రా-
జకీయరంగంలో రాణిస్తు న్్నర్. 
యుదధి విమాన్లను నడుపుతు-
న్్నర్. పోలీస్ ఆఫీసర్్ల గా తమ 
బాధ్యతలను సమరథావంతంగా 
నిర్వహిస్తు న్్నర్. 
మన ప్రధ్నమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర-
మోదీగార్ బేటీ బచావో ` బేటీ 
పఢావో నిన్దంలో ముందుకు 
వళ్తున్్నర్. కాని ఇంకా బే-
టీబచావో మాత్రం నూర్శతం 
జరగడం లేదు. 1994లో లింగ 
నిరాధి రణ పర్క్ష నిషేధ చటటు ం 
తెచిచున్ కూడా ఇంకా భ్రూణ 
హత్యలు జర్గుతున్్నయి. 

ఆడశశువులను రోడ్ల పైె వదలి 
వేస్తు న్్నర్. ఇవి చదివినపుడు 
విపర్తమైన బాధ కల్ుతుం-
ది. రాష్ట్ర ప్రభుత్్వలు కూడా స్త్రీ, 
శశు సంకేషోమాలకు విపర్తం-
గా కృషచేస్తు న్్నయి. భద్రత వి-
షయానికి వసేతు నిర్య, దిశ 
చట్టు లు తెచిచున్ స్త్రీలకు ఇంకా 
భద్రత లేదు. ఒంటరిగా రాత్రి-
పూట తిర్గులేని పరిస్థాతి. రోజూ 
పేపర్లలో అత్్యచార ఘటనలే. 
ూష్ట్రవ ువaఎం ఏరాపాటుచేస్-
న్, ూaసవ జaప ణతీఱఙవతీం 
ను ఏరాపాటుచేస్న్, ఆశంచిన 
ఫలితం లేదు.  అని్న రంగాలలో 
ముందంజ వేస్న్, భారతదే-
శంలో మహిళలకు భద్రత లేదు. 
పనిచేసే చోట లైంగక వేధింపులు 
ఎకుకావైపోయాయి. గృహహింస 
చటటు ం 2005లో వచిచుంది. 
అయిన్ ఇంకా మనం గృహ 
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హింసకు లోనైన స్త్రీల బాధలు 
చూసూతు నే ఉన్్నము.
భారతదేశపు మహిళలు ఇపుడు 
స్మాజికంగా, ఆరిథాకంగా, రా-
జకీయంగా, కళాస్ంసకృతిక, 
సేవా విభాగాలలో, విజ్ఞ నశస్త, 
స్ంకేతిక నిపుణుతలో మరియు 
రక్షణశఖలోనూ పాల్్ంటున్్న-
ర్. భారతీయ మహిళలందరి-
కీ సమానత్వం (నిబంధన 14), 
వివక్ష లేకుండుట (నిబంధన 15 
(1) ), సమాన్వకాశలు కలిపాం-
చడం (నిబంధన 16), పనికి 
సమాన వేతనం (నిబంధన 39 
డి ), మహిళల గౌరవానికి భంగం 
కలిగంచేలా ఆచారాలు లేకుండా 
చేయడం (నిబంధన 51(ఎ)(ఇ)), 
ప్రసూతి సమయంలో ఉపశమ-
న్నికి (నిబంధన 42), మహిళా 
రిజరే్వషన్ 73వ రాజ్యంగ సవరణ 
ప్రకారం సదుపాయాలను అను-
మతించటం వంటి హామీలను 
భారత రాజ్యంగం కలిపంచింది.
ఆడ శశువుల హత్యల, లింగ 
వివక్ష, స్త్రీ ఆరోగ్యం మరియు 
మహిళా అక్షరాస్యత వంటి 
అంశలలో స్త్రీ వాద ఉద్యమదా-
ర్లు కలిస్కటుటు గా పనిచేస్తు -
న్్నర్. భారతీయ స్త్రీలపైె భర తులు 
మద్యపానం సేవించడం దా్వరా 
జరిగే హింస్త్మక ఘటనలు 
అరికటటు డానికి మహిళా సమూహా 
లు మద్యపాన వ్యతిరేక ఉద్య-
మాలు ప్రారం భించాయి. 
ముఖ్యంగా మహిళలకు ఎకకాడైె-
తే రక్షణ కొరవడిరద్, హింసకు 
గురి అవుతుంద్ అకకాడి నుండే 

న్్యయపోరాటం జరిగే విధంగా 
గృహహింస నిరోధక చటటు ం ఏరపా-
డిరది. ఈ విషయాలనీ్న నేను స్్వ-
తంత్యరా ం వచిచున ఈ 75 సంవత్స-
రాలలో గమనించిన విషయాలు. 
మొదటి ముపపాది సంవత్సరాలు 
చాలా జటిలమయినవి. తర్వా-
తనే అభివృదిధి  పథంలో అడుగు-
పెట్టు ము.
ప్రాచ్న కాలంలో పుర్షులతో 
సమానస్థా యిలో ఉన్న భారతీయ 
మహిళలు మధ్య యుగంలో 
అధమ స్థా యికి అణచ బడటం, 
అనేకమంది సంఘ సంసకార తులు 
తిరిగ వారికి సమాన హకుకాల 
కోసం కృషచేయడం, ఆధునిక 
భారతదేశంలో తిరిగ మన 
ఉనికిని చాటుకోవటం ̀  ఇదీ మన 
స్ధికారత.
మన దేశ ఆరిథాక ప్రగతిలో స్త్రీల పాత్ర 
: ఉపాధి రంగాలలో మహిళలు 
ముందంజలో ఉన్్నర్. పారి-
శ్రామిక రంగంలో కిరణ్ మజుం-
దార్షా, ఇంద్రానూయి లాంటి 
మహిళలు ఎంతో  పేర్ గడిరచా-
ర్. మన మొతతుం GDP (Gross 
Domestic Product) జతీయ 
సగటు ఆదాయంలో 17`18% 
వరకు స్త్రీలే భాగస్్వములుగా 
ఉన్్నర్. మన దేశ జన్భాలో 
25% మహిళలు పనిచేస్తు న్్న-
ర్. కనీసం 50% మహిళలకైన్ 
పని ఇపపాంచ కలగాలి. ఇపపాటికి 
గ్రామీణ ప్రాంత్ల నుండి 25,000 
మంది మహిళలు స్వంత వా్యపా-
రాలను నిర్వహించుకుంటున్్న-
ర్. మన ఆరిథాక మంత్రి శ్రీమతి 

నిర్మలా సీత్రామన్ ఆధ్వర్యంలో 
అనేక కొతతు పథకాలు అమలులో-
కి వస్తు న్్నయి.
న్ర్ శకి తు పురస్కార్ : కేంద్ర ప్ర-
భుత్వంవార్ మహిళా సంకేషోమ 
శఖ్భివృదిధి శఖ నుండి ఆయా 
రంగాలలో అసమాన ప్రతిభను 
కనబరచిన 20మంది మహిళ-
లకు న్ర్ శకి తు పురస్కార్తో సన్్మ-
నిస్తు న్్నర్. ఇది 1999వ సం॥ 
నుండి ప్రారంభమయింది. ఇం-
తకుముందు దీనిని స్త్రీ శకి తు పుర-
స్కార్ అనేవార్. ప్రతి సంవత్సరం 
మారిచు 8వ తేదీన అంతరాజి తీయ 
మహిళా దినోత్సవ సందర్ంగా 
ఈ అవార్డ్ ను అందజేస్తు ర్.
బేటీబచావో ` బేటీ పఢావో కార్య-
క్రమం: 
మన ప్రధ్ని శ్రీ నరేంద్రమోదీ 
గార్ జనవరి 22,2015లో హరి-
యాణ్లోని పానిపట్లో బేటీ 
బచావో ` బేటీ పడావో అనే ఉద్య-
మాని్న ప్రారంభించార్. ఈ సం-
దర్ంగా మోదీగార్ ఆడబిడడ్  
పుడితే సంబరాలు జర్పుకుని 5 
మొకకాలు న్ట్లన్్నర్. ఆడబి-
డడ్లందరి చకకాగా చదివించాల-
న్్నర్. తదా్వరా ఉన్నత విదా్యవ-
కాశలు, మహిళలను ఆరిథాకంగా 
నిలదొకుకాకునేందుకు తోడపాడు-
త్యి. పూర్వకాలంలో మాదిరిగా 
స్త్రీలు తమ తండ్రులు, భర తుల 
మీద ఆధ్రపడకుండా స్వయం 
ప్రతిపతితుతో ఆత్మ నిర్ర్ భారత్వై-
పు ప్రయాణిస్తు ర్.
  జైహింద్ 
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ఆదూరి హైమవతి

 ఇదా మనదేశం ?

 ఇదేన్ మనదేశం?  
       పాఠకులకు, శ్రోతలకూ పత్రీ 
సంపాదకులకూ అందరికీ భార-
తదేశ స్్వతంత్రోత్సవ శుభాకాం-
క్షలు. పరాయి పాలన నుండీ 
సే్వఛ్ఛ. అదే స్్వతంత్యరా ం వచిచున-

రోజు. ఆ సే్వఛ్ఛ  ఎందరో ప్రాణ్-
లరిపాసేతు వచిచుందని మరచి యధే-
ఛచుగా ప్రవరి తుస్తు న్్నం.
     యదారాథా నికి  భారతదేశం 
అంటే ఉతతురాన హిమాలయాలు, 
దకిషోణ్న సముద్రాలు కలిగ వున్న-
గంభీరమైన ఒకపెద్ద  దీ్వప కలపాం. 
పురాతన కాలం నుండి మానవత్ 
విలువలు, అంటే  సత్య, ధర్మ,-
శంతి, ప్రేమ, అహింసలను 
మనస్, వాచా, కర్మణ్ ఆచరి-
సూతు  తోటివారి పట్ల  కర్ణ, జలి, 
దయ, స్నుభూతి, సహకారము, 
ఆదరణ, అభిమానమూ ఇంకా 
ఎన్ననో్న సద్ుణ్లు సహజంగా 
కలిగ, వానిని పాటించే ప్రజలున్న 
ధర్మభూమి. వేదాలకు పుటిటు నిలు్ల -
,శస్తకళలకు నిలయం.
తండ్రిమాట కోసం వనవాసం 
చేస్న ధర్మమూరి తు శ్రీరాముడు 
జని్మంచిన దేశం. 

భక తురక్షణ కోసం స్మాన్య మాన-
వునిగా జని్మంచి దుషటు  సంహారం 
చేస్, విశ్వనికి భగవద్ీతను ప్రస్-
దించిన    శ్రీకృషు్ణ డు ఉద్విం-
చిన దేశం.
 అన్నమాటకు కటుటు బడి అరణ్య 
వాసం చేస్న బలమైన  తము్మ-
లైన పాండవులు పుటిటు న దేశం.
ఒక హరిశచుంద్రుడు సత్యంకోసం 
రాజ్యనే్న వదులుకున్న వాడు, 
శవాజీ దేశ, ధర్మ రక్షణ్రధిం సర్వం 
త్్యగం చేస్న మహా వీర్డు, 
ఆధునిక కాలానికొసేతు లాల్, బాల్, 
పాల్ అనే త్రిమూర్తు లైన ధర్మ  
,తేజో, న్్యయ  మూర్తు లైన వార్ 

జనించిన దేశం. 
ఆధ్్యతి్మక జో్యతులను వ-
లిగంచిన రామకృష్ణపరమ-
హంస, వివేకానందుడు, రమణ 
మహరిషో వంటివార్, యోగులు, 
భకుతు లు ,పీఠాధిపతులు, ము-
వు్వర్పాటల రాజులు త్్యగరాజు, 
రామదాస్,  పోతరాజు ,   ఒక 
బ్ధుధి డు,    ఇంకా ఎందరందరో 
వరిధిలి్ల న దేశం ఈ పుణ్యభూమి.
ఏమతం వారి తోనూ పొరపొచాచు-
లులేక ఐకమత్యం గా  మలగందీ 
ధర్మభూమి.  
పరాయి రాజుల పాలనలో 
దేశనికి రంగుమారింది. ఐక-
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మత్యం అనైక్యమైంది.  నిస్్వ-
రాథా  నికి ముందు ఒక అక్షరం  
మాయమైంది.
ధర్మం ముందు ఒక అక్షరం 
చేరింది. దేశ రూపమే మారిపో-
యింది.
  ఎందరో త్్యగమూర్తు లు, 
మరందరో చరిత్ర కైన్ ఎకకాని 
త్్యగధనుల ప్రాణత్్యగా లకు , 
ఎందరో మహర్షో లు, న్్యయ-
మూర్తు లు, తమ ధన మాన, ప్రా-
ణ్లను దేశం  కోసం  అరిపాంచగా  
పరాయి పాలకుల నుండి విము-
కి తుపొంది ఎగరేస్కున్్నం 
మువ్వన్నలజండా. 1947లో స్్వ-
తంత్యరా ం వచిచుందంటున్్నం, 
దాంతోపాటే వచాచుయి, కక్షలూ, 
కారపాణ్్యలు, పగలు, విరోధ్లూ 
కుల మత పోరాట్లు, స్్వరాధి -
లు, కుతంత్రాలు, అనీ్న ఎనో్న.  
దేనికోసం పోరాడి  ఎందరో బలై-
పోయారో  ఆ స్్వతంత్యరా ం ఇదా! 
దీని కోసమేన్ ఇందర్ జీవిత్-
లను అరిపాంచింది. 1947 లో స్్వ-
తంత్యం  రాగా ఇది 75 వ వేడుక 
రోజు.  ఈ 74 ఏళ్ళలో  మన దేశ 
పాలనలో ఎందర్ బాగుపడా్ద ర్? 
ప్రజల స్థాతి మర్గైెందా! కూడు, 
గూడు, గుడడ్  ఎందరికి సజవుగా 
లభిస్తు న్నది?  ఎందర్ వాటి 
కోసం పోరాడి విగతజీవు లవుతు-

న్్నర్?
  రాణి ర్ద్రమదేవి, రాణి చెన్న-
మ్మ, రాణి లకీషోమి బాయి, జిజియా-
బాయి, రజియా స్లాతు న్, అని 
బిసంట్, ప్రీతిలత వడేడ్దార్, వి-
జయలకిషోమి పండిత్, దుర్ాబాయి 
దేశు్మఖ్, లకీషోమి సహగలి్న, సరోజినీ 
న్యుడు, ఇందిరా గాంధీ ఇలా 
ఎందరందరో దేశనికి వన్నతె-
చిచున మహిళలు జనించిన దేశం 
మనది. వారందరి త్్యగం  వటిటు  
పోవలస్నదేన్!   
   ఎందరికి చదివిన చదువులకు 
తగన ఉద్్యగాలు వస్తు నైని. మే-
ధ్వులంత్ విదేశలకు ఎందుకు 
వళ్తున్్నర్? వారి మేధకు 
తగన ఉద్్యగాలు మనదేశం  
కలిపాంచ దందుకు? వారి 

మేధను అకకాడ పంచి, ఆ దేశల 
సంపదను పెంచే లాగా ఎందుకు 
పరిస్థాతులు వస్తు న్్నయి.
చదువుకు, ఉద్్యగాలకు, ప్రె-
మోషన్ కూ అని్నంటికీ రాజకీ-
యమే .  సొము్మలు  ప్రోగుచే-
స్కుని వేడుగ్ా మోసకార్లు 
వళ్్ళది విదేశలకే! ద్చుకున్న 
డబ్బు దాచుకోనూ విదేశమే. స్-
మాన్యప్రజలకు సరైన న్్యయం 
జర్గుతున్నదా!  స్మాను్య-
నికో న్్యయం,  సంపను్ననికో 
న్్యయం? ఇదా ఆధునిక భర-
తదేశం. మేధ్వి వర్ం నోర్ 
మదప దందుకూ! దేశ కాల 
మాన్ల ప్రకారం న్్యయ సూత్రాల 
నందుకు మారచురూ? ఎపుపాడో 
వ్రాస్న వాటిని మారిచు జన్-
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లందరికీ న్్యయం  ఎందుకు 
చేయరూ? మహిళల స్థాతి చూసేతు  
ముర్గులో పడిపోతున్నది? 
ఎకకాడ మాన ప్రాణ సంరక్షణ  ?   
ఎకకాడ సమన్్యయం ? 
  స్్వతంత్యరా ం కోసం ప్రాణ్లను 
త్్యగం చేస్న వార్ కోరిన స్్వ-
తంత్యరా  దేశం ఇదా! ఈ దైన్్యవసథా   
మరంత కాలం? మేధ్వులం-
త్ వలసపోతే మిగలిన వార్ 
ఏం చేస్తు రికకాడ? మాతృభూమి 
అని చెపుపాకోడం తపపా మాతృ-
ప్రేమ చూపంచే దకకాడ? ఎవర్? 
ఎపపాటికి  బాగయ్్యను? మరని్న 
దశబా్ద లు ఎదుర్చూడాలి? 
మహిళల స్థాతి చూసేతు  ముర్గులో 
పడిపోతున్నది గాంధీ కోరినది ఈ 
దేశనే్నన్?నహ్రూ ఏలినది ఈ దే-
శనే్నన్? 'హోం'చేస్న్ 'హోం'లేని 
నిజయితీపర్డు పొటిటు వాడైె-
న్ గటిటు  వాడని పేర్ మోస్న 
'ఆనసీటు 'పర్డు లాల్ బహదూ్ద ర్ 
ఏలినది ఈదేశనే్నన్?
     సే్వఛ్ఛగా మహిళ ముడేళ్ళ 
పాపైెన్, తొంభై య్ళ్ళ ముసలి 
వగె్్న్  నిర్యంగా తిరగ్లదా!   
మన మీడియా యువతకు ఏం 
అందిస్తు ది? అది చాలదన్నటు్ల  
మొబైల్ ఫోనులంత స్న్యా-
సంగా దురా్మర్ాని్న నేర్పాతున్్న-
యి? దీనికి అంతెకకాడ?     
 మరో శవాజీనో, మరో భగత్ 

స్ంగో,మరో నేత్జీనో, మరో 
తిలకోకా మరలా  జని్మంచాలా? 
ప్రతి మేధ్వీ, ప్రతి యువకుడూ, 
ప్రతి  విదా్యవంతుడూ, శ్రమిసేతు 
మన దేశ సంపదను పెంచుకో 
లేమా!  మేధోమధనం స్థ్యం 
కాదా! జనం తకుకావగా వున్న 
దేశలు వరిథాలు్ల  తుండగా, మానవ 
సంపద దండిగా వున్న మన దేశం 
ఎందుకు అభివృధిధి  స్ధించలే-
కున్నది?  లోపం ప్రజలదా! పా-
లకులదా! న్యకులో్ల  నిస్్వరథాత 
కొండెకికాందా! ప్రారిథాదా్ద ం భగవం-
తుని మరలా పుటటు మని, రాము-
నిగానో, కృషు్ణ నిగానో! దేశస్థాతి-
ని మారేచు ఒక మహా న్యకుని 
కోసం  ఎదుర్ చూడ్దం తపపా 
మరంచేయ గలం గనుక.  ఆశ-
వాదులం కదా!        
                       ***
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   సరిగ్ా74 ఏళ్ళ క్రితం మన దేశ 

పరిపాలన ఆంగే్లయుల చేతులో్ల ం-

చి కొందర్ భారతీయుల చేతులో్ల కి 

వచిచుంది. దీని్న స్్వతంత్రర్యం అన-

డానికి న్కెందుకో పూరి తుగా మనసకా-

రించటం లేదు.

  స్ధ్రణంగా ఆక్రమణ చేస్న 

దేశం ఆక్రమిత దేశని్న వదలి వళ్్ళ 

పోతున్నపుపాడు పాలన్ యంత్రాం-

గాని్న వారి ఇషాటు లకు అనుగుణం-

గా ఉండే 'తోలుబొమ్మ న్యకు-

ల(puppet leaders)' చేతులో్ల కి 

వళ్్ళటుటు  చూస్కోడం సహజం.

1947 ఆగస్టు  15 న్డు భారతదేశం 

లో కూడా సరిగ్ా ఇలాగే జరిగంది 

అని న్ ఉదే్దశ్యం.

   దేశ ప్రజలని అజ్ఞ నంలో ఉంచి 

వారి స్్వభిమాన్ని్న తకుకావగా 

ఉంచే ప్రక్రియను కొనస్గంచడం 

తమ బాధ్యత అని ఈ 'తోలుబొమ్మ 

పరిపాలకుల' ఆలోచన.

   వీళ్ళని 'ప్రజస్్వమ్య రాజులు/

రాణీలు' అంటే తపుపాలేదని న్ 

ఉదే్దశ్యం.

   వీళ్ళకి మళీ్ళ ఎంతోమంది వంది-

మాగదులు !

వీళ్ళని 'lutyens group' అని కూడా 

అంటున్్నర్ !

వీరి వ్యకి తుత్వమేమిటంటే 'ప్రజస్్వ-

మ్య రాజులకు/రాణీల'కు దాస్యం 

చేయడం, మిగలిన భారతీయుల 

మీద పెతతునం చెలాయించడం.

ఈ రకం గా వారి వారి వా్యపార లా-

వాదేవీలు సజవుగా స్గేలా చూ-

స్కోవడం.

  పరిపాలన అంటే సేవ కాదు, 

వా్యపారం, అని నమే్మవార్ 

వీరందరూ.

 బరాబా ద్ గులిసాతా  కరేనోకో తో ఏక్ 
హ ఉల్లో క్ఫీ థా
 యహ హర్ శఖ్ ప ఉల్లో 
బైెఠాహై   అంజామ్ ఎ గులిసాతా  
క్యా హోగా'

'వనం ప్డు చెయయాడ్నిక్ ఒక 

గుడలోగూబ చాలు. పరిత్ కొమ్మ 
మీద గుడలోగూబ ఉననో ఈ వనం 
ఏమవుతుందో ?'

  అన్న వనకటి ఓ ఉరూ్ద  కవిగారి 

ఆవేదన న్కు ఈ దేశం పరిస్థాతి 

తలచుకున్నపపాడు గుర్తుసూతు ంటుం-

ది.

మరి ఇనే్నళ్లలో పరిపాలకులు 

ఏమీ చెయ్యలేదా అంటే 'లేదు'  

అనలేను.

చెయ్యగలిగనవే చేశర్. వాటిలో 

కొని్న చెయ్యకూడని విధంగా కూడా 

చేశర్.

చెయ్యవలస్నవి చెయ్యలేదు.

చెయ్య కూడనివి కూడా చేశర్.

ఇపుపాడిపుపాడే పరిస్థాతి చకకాబడు-

74 ఏళ్ళ అభివృదిధి  - ఒక నివేదిక
 శవప్రస్ద్ తలా్ల ప్రగ డ
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తుందేమోననిపసతు ంది.

ఇపపాటి పరిస్థాతులలో మన దేశం 

యొకకా బలాలు, బలహీనతలు, 

అవకాశలు, బదిరింపులు ఎలా 

ఉన్్నయంటే

 బలాలు
1. జన్భా లో అధిక శతం వృతితు 

నైపుణ్యం కలిగన, చవుకగా లభించే 

యువత.

2. పారిశ్రామిక ప్రగతి.

3.  విదేశీ పెటుటు బడులు(ఇవి ప.వి.

నరశంహారావుగారి దూరదృషటు )

 బలహీనతలు
1. కాలం చెలి్ల న కారి్మక చట్టు లు.

2.  రాజకీయం చేయబడిన కారి్మక 

సంఘాలు.

3. మౌలిక వసతులు కావలస్నంత 

లేకపోవడం (ఇపుపాడిపుపాడే పరిస్థా-

తులు కాసతు చకకాబడుతున్్నయి)

 అవకాశలు
1. వా్యపారం లో పెరిగన పోటీ 

తత్వం.

2.  భారతీయులు విదేశలలో పె-

టుటు బడులు పెటటు డం.

3.  'మేక్ ఇన్ ఇండియా' ఆశయం.

 బదిరింపులు
1.  చైెన్ కవి్వంపు చర్యలు.

2.  దేశంలో అవినీతి.

సహజస్దధింగా భారతీయులలో 

ఉండే నైతికత వల్ల  ఏద్ ఈ మాత్ర-

మైన్ స్ధించగలిగామేమో!

కానీ దేశకాలమాన పరిస్థాతులవల్ల  

నైతికత  దబబు తింటోంది

 ఇది అని్నటి కన్్న ప్రమాదమైన 

సమస్య !

ఇపుపాడు ఏమి చెయా్యలి?

న్ ఉదే్దశ్యం లో విదా్య వ్యవసథా ను ప్ర-

కాషో ళన చెయా్యలి.

 ప్రతి భారతీయునికి ఒకే తరహ 

విద్య అందించాలి.

 ఉచితంగా అందించాలి.

 పాఠశలలనీ్న సరాకార్ వారే నిర్వ-

హించాలి. అమరికాలో ఉన్న మన 

బంధువుల పల్లలో్ల  ఎకుకావ శతం 

'పబి్ల క్ సూకాళ్ళకే వళ్తున్్నర్. 

'సపాలి్ల ంగ్ బీ' అయితేనేంటి, 'మేథ్్స 

ఒలింపయడ్' అయితేనేంటి 

అని్నంట్ వీర్ ముందే ఉంటున్్న-

ర్ !

 పాఠా్యంశలు స్్వభిమానం 

పెంచేవిగా ఉండాలి.

 పదవ తరగతి వరకూ ఆటలూ, 

పాటలూ తపపానిసరి చెయా్యలి.

 విదా్య విహారయాత్రలు కూడా 

చేరాచులి. దీనివల్ల  దేశం గొపపాతనం 

తెలుస్తు ంది.. దేశభకి తు, ఐక్యత్భా-

వం పెంపొందుత్యి.

మనలో ఎంతమందికి ఈ దిగువ 

విషయాలు బోధించబడాడ్ యి?

1. నమసేతు (అంజలి) ఎందుకు 

చేస్తు ము?

2.'ఓంకారం' వల్ల  ఉపయోగము 

ఏమిటి ?

3. 79 0 (తూర్పా రేఖ్ంశం) లో ఉన్న 

25 హిందూ దేవాలయాల విశ్షాలు.

4. షడ్దర్శన్లు (స్ంఖ్య, యోగ, 

న్్యయ, వైశ్షక, పూర్వ మీమాంస, 

ఉతతుర మీమాంస/వేదాంత)

5. అషాటు ంగయోగ

6. మొదటి ఎనిమిది భారతీయ 

విశ్వ  విదా్యలయాలు

7. ఎనిమిది భారతీయ న్ట్యశస్త 

పదధితులు.

8. సూర్య స్దాధి ంతం.

9. సంసకృతం.

10. కానడ, ఆర్యభటటు , శుశ్రుత 

ఇత్్యది ఋషులు చెపపాన స్దాధి ం-

త్లు. అలాగే

11. మన శస్్రా లలో చెపపాన  

  అ). కాంతికన్్న వేగంగా ప్రయాణం.

 ఆ). సమాన్ంతర జగతుతు .

 ఇ). విశ్వం యొకకా మూలం.

 ఈ). జీవజతుల సంఖ్య  వగైెరా

  నేనైతే ఇలాంటివి ఏ పాఠశలలో-

నూ నేర్చుకోలేదు.

 విదేశీయులు నేరేచుస్కుంటున్్న-

ర్.

 హచచురిక గంటలు బిగ్రగా మ్రో-

గుతున్్నయి!!

మన విదా్యవ్యవసథాను సమూలంగా 

ప్రకాషో ళన చేసేతు మన దేశనికి ఉన్న 

బలహీనతలు నిరూ్మలించబడి 

మానవత్వం మళీ్ళ వలి్ల విరిస్తు ంది.

 అపుపాడు అభివృదిధి  స్వయంచాలి-

కంగా వస్తు ంది

   ....'Chak de India'
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   గడి - నుడి

చాగంటి  కృష్ణకుమారి
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సూచనలు:  నిలువు:
1. రాజుగా   పట్టు భిష కుతు డైెనవాడు (6) 

2. జన్్మషటు మి ( 5 ) 

3. స్్వతంత్రర్య సమరయోధుడైెన ఇతనిని  రాజజీ అంట్ర్ ( 7) 

4, చెడు పని (5) 

5. దారి చూపు వాడు ( 6)

6. గటిటు స్వరంలో చదవడం(4)

11. "సహజ కవి, స్నీ నిరా్మత.స్ందర రామిరడిడ్ తో (5) 

13.ఆ ర్జువు సరిపోతుంది ( 5)  

14. గ్ంథాలయోద్యమకార్డు, గ్ంథాలయ ఉద్యమంలో 

జీవిత్ంతం విశ్ష కృష సలిపాన వీరిని    గ్ంథాలయ పత్మ-

హుడు అంట్ర్( 10)  

17. మేనతతు కొడుకు (2)

19. కుడస్ ట్రెగెలాఫస్ జతికి చెందిన జింక(2) 

26.ధైర్యము(4) 

27. శస్త్రీయ న్మం: Mesua ferrea.(6) 

28. ఏవైని భోగట్టు లను తీస్కొని వచేచువాడు (5) 

29. ---------- లలనలిర్గడల,బాలగండవీర గోపాల బాల, 

లాలి .. లాలి లాలి .. లాలి(6) 

29. ఈ ఆకులను నూరి ఆ ముద్దని స్ధ్రణంగా ఆషాఢ శుదధి 

పూరి్ణమన్డు మహిళలు వారి చేతులుకు, కాళ్్ళకు  పెటుటు కొం-

ట్ర్.(5)  

31. నమలులు (6)  

4. 1919 లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం చ్రాల, పేరాల మునిస్పా-

లిటీలను విలీనం చేస్నపుడు, అందుకు వ్యతిరేకంగా 

జరిగన సహాయ నిరాకరణోద్యమానికి ఇతనే  న్యకుడు, 

వనక నుంచి ( 10) 

6. స్మూహిక ఆంద్ళ ( 4) 

7. ఈ ఆవు పాలు సరిపడత్యంట్వా? ( 7) 

8.    శలపా మూరి తు  అయిన దేవుని పైె  నీటి తో చేయు విగ్-

హారాధన  ( 4) అక్షరాలు అటుదిటులుగా మారాయి !  

9.   హిందూ ధర్మశస్్రా లలో  స్ంఖ్యము ఒక ---  ఇవి ఆర్ 

రచనలు వీటిలో  ఉతతురమీమాంశ కూడా ఒకటి ( 4) 

10. చిన్న చిన్న రాళ్్ళ చిల్లర దేవుళ్్ళ,న్గులేటి నీళ్్ళ న్-

పరాళ్్ళ,సజజి  జొన్న కూళ్్ళ ,సరపాంబ్లును తేళ్్ళ,పల్లన్టి 

సీమ పల్లటూళ్్ళ( 5) 

12. “ జబిలి్ల  కోసం ఆకాశమలే్ల   ----  నీ రాకకై “ అన్్నర్  

మనస్ కవి (3) 

13. అది జరిగనది అపుపాడనుకొన్్ననే!  అయితే- ? (5)  

15. కంఠసతుం చేయాడానికై  ఒకే  పదా్యని్న ఒకటికి పదిమా-

ర్్ల  చదవడాని్న --- వేయడం అంట్ర్  (2) 

16.  సేవా సదన్ వ్యవస్థా పకురాలు  మహాదేవ్ గోవింద్ రన్డే గారి 

సతీమణి ముందు  భర తుగారిపేర్లో అక్షరాలతో  ఆపైెన  ఆమ 

పేర్ ఇకకాడ గడులలో చేరాయి (7) 

18. నవు్వచు (7) 

20. స్ఖ్లతో ( 5) 

21. నీ వైపు గాలి న్వైపు వీసేతు అంట్వా? అబేబు! ఈ గాలి చేను పైె 

వీచిందిగా!   

22. వివాదాసపాద కదలికలు - స్ధ్రణంగా ఇవి రాజకీయపార్టుల-

లో చూసూతు వుంట్ము. ఇకకాడ అక్షరాలు కాసతు  తడబడాడ్ యి  (5) 

23  వృదుధి డు ( 4) 

24. ఆకులతో చేసే కూర (4) 

25. అంత చకకాగా ఆ నటుడు స్త్రీ పాత్రలో ఒదిగ న్ట్యంచేసూతు  

కుంటే అతను స్త్రీ కాదని..? (7) 

26. ధైర్య స్హస్లు గల స్త్రీ (4) 

28. స్్వతంత్రోద్యమంలోఇంటింటికీ తిరిగ ‘స్వరాజ్య భిక్ష’   పేర్తో 

బియ్యం, జొన్నలు సేకరించి కాంగ్రెస్ కార్యకర తులకు వాటితో భోజన 

సదుపాయం కలిపాం చాడు.  వీరికి ‘ఆంధ్రా గాంధీ’  అనే బిర్దు 

వుంది (10)  

సూచనలు: అడ్డము:
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పోడూరి శ్రీనివాసరావు

సా్వతంతాయారా నిక్ పుటిటునరోజంట 

అందరూ సంబరంగా చేయాలంట 

ఎంతో ఎద్రుచూశము 

ఎద్రు చూసిన మనకు నిరాశ్ మగిలింది 

             సర్వ శోభితంగా వసుతా ందనుకుననో 

             స్వతంతరి భారతమాత 

            అనూహయాంగా.... వార్ధకయాంతో 

             వణుకుతూ దరశ్నమచచింది 

డబైెబై అయిద్ వసంతాలకు చేరువవుతూ 

చేత్కరరి  ఊతంతో... బక్కచక్్కన దేహంతో... 

చంక్ చెరగు మాసికల  వసా్రాలతో 

సిగు్గ పడుతూ పుటిటునరోజు వేడుకలకు సిద్ధమయింది 

               ఎద్రుచూసూతాండగానే  

               ఏళ్్ళ .. ఏళ్్ళ  గడిచపోయాయి 

               ఎననోన్నో అనుభవాలు, అభివృదీ్ధ           

                            ఊహంచుకునానోము

 క్నీ.. సాధించన చూసిన అభివృది్ధ వేరు 

             సా్వతంతయారా ం అంట్ వచచింది క్నీ .. 

             అభివృది్ధ రాజకీయ నాయకుల 

             కనుసననోల్లో బందీ అయిపొయింది 

            పరిజలు రాజకీయ నాయకుల చేతుల్లో బందీలే!

ఎలక్షనులో  వసుతా నానోయి 

ప్రీటుల గెలుపు ఓటముల 

సమీకరణాలు మారుతునానోయి 

పరిభుతా్వలు మారుతునానోయి 

స్్వతంత్్యరా నికి  వార్దక్యం  
పరిణాళికలు మారుతుననోట్లో 

పరిభుత్వ ప్రీటుల మానిఫెస్టులు 

కూడ్ అట్ ఇట్ మారిపోతునానోయి 

అభివృది్ధ మాతరిం అందకుండ్ పోతోంది 

       దివిటీలా వెలుగుతుననో సూరుయాని క్ంత్ముంద్ 

      వెలవెలబోతూ ... క్నరాకుననో నక్షతారాలాలో  ... 

      జరుగుతుననో, కనబడుతుననో 

      అభివృది్ధ మాతరిం ... మధయాలా అనిప్స్తాంది 

రాజాయాలను ఏకం చేసి 

సంసాథి నాలను సంఘటితం చేసి 

సమైకయా స్వతంతరి భారతావనిని 

సాధిదాదు మని నడుం కటిటున ఓ ఉకు్కమనిషీ!

           ఈ అమృతోత్సవ వేళ ఆ పరియతనోం 

           నీరుక్రిపోయిందని  ఆ నర్మదానది తీరాన 

           నిలచ విలప్సుతా నానోవా ఓ మహనీయా!

           నీ ఉకు్క దృఢ సంకలపిం బీటలు వేసిందా?

భారత స్వతంతరి సముప్ర్జనక ై

వీరులంతా ఏకమైనారానాడు ... 

ప్రీటుల పేరుతో పరిభుతా్వల తీరుతో 

భిననో స్వరాలు పరిజ్వరిలులోతుననోవీనాడు... 

     

 హైందవ ధర్మం జయకేతన మగరేసేతా గతంల్... 

 వివిధ మతాలు వికటాటటుహాసం చేసుతా నానోయిపుపిడు!   

సర్వ మానవ సౌభారాతురి త్వమే  మన నినాదమైనపుపిడు 

 వర్గ, వరణా, కుల, మత దే్వషాలకు చోటెక్కడిది?
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పరిపంచమే  మన ధర్మం వైెపు ఆహా్వన గీత్కలు ఆలప్-

సుతా ంట్... 

మన యువత... సిగు్గ  విడచ ... ప్శచితయా  పోకడలకు 

ఆకరిషితులౌతూ - వృద్ధ  మాతాప్తరులను, వృదా్ధ శరి-
మాలకు 

పరిమతం చేసూతా... మనమేం పరిగత్ని సాధిసుతా నానోము?

             యువత తన దృకపిధానినో విడనాడ్లి 

              ఆల్చనా సరళిక్ పద్నుపడుతూ 

              భారత్ భవితను దృషిటుల్ పట్టు కుని 

              మేరా భారత్ మహాన్ అని నినదించాలి 

ఆ దిశగా పరిణాళికలు రచంచ, ఆశయాల నమ్మక్నినో 

వము్మ చేయకుండ్, బంగారు భారత్ ను తయారు 

చేయాలి 

మరో ప్త్కేళలోల్ శతాబదు జరుపుకుపోతుననో 

మేక్ ఇన్ ఇండియా భారత్ జండ్ రపరపలాడ్లి 

            డబైెబై అయిద్ సంవత్సరాలుగా మనం 

            అనుభవించనదీ ఒక సా్వతంతయారా మేనా! 

           మాడుక్ళ్ళ ముద్సలిలా మగలవలసిందేనా!

 ఉరకలెత్తా న ఉతా్సహంతో నవభారత్ నీముంద్ందిరా!

    ఉషోదయ అరుణక్ంతులాలో  

    మధాయాహనో పరిచండ మారాతా ండ వెలుగుల వెలులోవలాలో  

      నీ జాఞ్ న క్ంతులను విశ్వమంతా పరిసరింపచేయి. 

   పరిపంచమంతా నీ జాఞ్ నం ముంద్ మోకరిలులోతుంది 

          పరికృత్ ఎంతో  అందంగా శోభాయమానంగా 

          వరణా భరితంగా... మనసు దోచనవేళ ... 

          ఆశల్, ఆశయాల్ వడబోసి, హఠాతుతా గా 

          ముసిరి... మూకుమ్మడిగా... దాడిచేసినవేళ 

మూడుక్ళ్ళ ముద్సలి సైతం 

అమృతోత్సవ స్వతంతరి భారత్ సైతం.... 

రక్కలు విప్పిన స్వఛ్ఛ శ్్వత  ప్వురంలా 

గగన తలంల్ విహారం చేస్తాంది 

                 

                   మనసంత హుషారుగా ఉండ్లంట్... 

                   శరీరం దూదిప్ంజలా తేలిపోవాలంట్... 

                   ఆశవహ దృకపిధం అలవడ్లి 

                    ఆక్శమే హద్దు గా చెలరేగిపోవాలి 

బడ్జట్ ల కేటాయింపులు, జలవివాద ధోరణులు 

అంతరారాషట్ర కలహాల్, మధయాల్  కేందారానిక్ సమాధానాలు 

వయావసథిను వివస్రా చేసి దారుణానిక్ ఒడిగడుతుంట్ 

ఇక పరిగత్ సంగత్ దేవుడరుగు... అధోగత్ ప్లేకదా!

                నాణానిక్ మరోవైెపులా... అంతా 

                శుభ దృష్టు ... ఆశవహ జనకమే!

                 సరి అయిన అవగాహనతో... గురి చూసి 

                 సంధిసేతా.. స్వరణా పతకం మనదే కదా!  

అభివృది్ధని  క్ంక్షిసూతా... అవగాహనతో 

అడుగు ముంద్కేసేతా విజయ పతాక మనదే 

డబబాది అయిద్ సంవత్సరాల్లో ... ఏం సాధించాం? 

అనేకంట్ 

మన సమరథి ప్లన మనకేం ఇచచింది? మనకేం నేరిపింది 

                            అనుకుంట్... 

     మరుగుపడ్డ అంతరా్జ తీయ సంబంధ బాంధవాయాలు,

                          వాణిజయా వాయావహారిక పరిజాఞ్ నాలు 

           రోదసీ పధానేనో  క్ద్... కీరిడ్ నేపధాయానేనో  క్ద్... 

మనం సాధిసుతా ననో విజయ పరంపర 

ఇది డబైెబై అయిదేళలో మన విజయ పరిసాదు నం 

ఇదే అకుంఠిత దీక్ష... మన పక్షినే ఉంట్ 

మనం అగరి రాజాయాల నధిగమంచడం... 

              పండు పుననోమ వెననోలను 

              తళతళ మరిసే తారకలను 

               అకు్కన చేరుచికుని 

               కౌగిలించుకుననోట్లో!

               మన కల నరవేరినట్లో!!

               మనం విజయ పథాన సాగినట్లో!!!
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