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రచనలలోని అభిప్రాయాలు రచయితలవి మాత్రమే. పత్రిక
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హెచ్ 1 బి వీసాతో విదేశీయుల గుండెల్లో రై ళ్లు పరుగెత్తిస్తున్న ట్రంప్!
ప్రపంచదేశాల్లో అగ్రరాజ్యమైన అమెరికా వెళ్లి, పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేసి, డాలర్లు సంపాదించవచ్చని కలలు గన్న
కుర్రకారు ఆశలన్నీ అడియాశలు చేస్తున్నాడు ట్రంప్. పిల్ల ల కోరిక తీర్చడానికి అయితేనేమి, సుఖంగా బోలెడు సంపాదించుకుని స్థిరపడతారనై తేనేమి, స్థోమత లేకపోయినా ఉన్న ఆస్తులు కాస్తా అమ్మి అయినా పిల్ల లను అమెరికా పంపిన,
పంపుతున్న తల్లి తండ్రులకూ, పిల్ల లకూ కూడా షాక్ ఇస్తున్నాడు ట్రంప్.
16, 17 సంవత్సరాలై నా గ్రీన్ కార్డు పొందని వారు చాలా టెన్ష న్ పడుతున్నారు. ఇంకా పూర్ తిగా స్థిర పడక, పిల్ల లు
అక్కడే పుడితే సిటిజన్లు అవుతారని, ఇండియా నుండి తల్లి తండ్రులనే అమెరికాకు రప్పించి వారి సహాయ సహకారాలతో
పిల్ల లని కనడము, పెంచడము చేస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఇద్ద రూ ఉద్యోగాలు చేస్తే కాని పిల్ల లను పెంచాలన్నా, పెద్ద పెద్ద
చదువులు చదివించాలన్నా కష్ టం కాబట్టి తల్లి తండ్రులను పిలిపిస్తూ వారి సహాయంతో సంసార రధాన్ని నడిపిస్తున్నారు.
ఈ ఖర్చులకు తోడు, స్థిరపడదామని కొందరై తే బ్యాంకు లోనులు తీసుకుని, బోలెడు డబ్బు ఖర్చుపెట్టి ఇళ్ళు కొనుక్కుని
అప్పుల పాలై ఇండియా వెళ్ళవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ఇటువంటి పరిస్థితులలో ఏమీ తోచక, ఈ సమస్యకు పరిష్కారము దొరకక అయోమయంలో తల్లి తండ్రులూ, పిల్ల లూ తల్ల క్రిందులవుతున్నారు. ఈ సమస్యలతో..... తీరా ఇండియాకు
తిరిగివస్తే వీరికి సరి అయిన ఉద్యోగం దొరికి స్థిరపడతారా? 'అంటే అక్కడ ఇండియాలో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో' అని
వలస వెళ్లినవారి ఆవేదన. పూర్వం అమెరికాకు వెళ్లి గ్రీన్ కార్డు పొందిన వారై తే, వారికి ఎటువంటి ఇబ్బందులూ లేవు కానీ
ఈమధ్య కాలంలో వెళ్ళినవారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
కొందరు విదేశీయులు చట్టానికి విరుద్ ధంగా కూడా అమెరికాలో వచ్చి స్థిరపడడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో,
అన్ని రకాలుగా ఇష్టా నుసారం అమెరికా వెళ్లి స్థిరపడిన ప్రజల వల్ల , అమెరికా ప్రజల జీవన ఉపాధికి ఆటంకం కలుగుతోంది అని భావించి, ట్రంప్ ఇటు వంటి నిర్ణయాలకు పాల్పడడం జరుగుతోంది.
ఇలా రకరకాలవారు వచ్చి అమెరికాలో స్థిర పడిపోతుంటే, ఆమెరికాలో పుట్టి న సిటిజన్లు సరియైన ఉద్యోగాలు
లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని, ఆ ఆలోచన ప్రజల్లో కి తీసుకు వచ్చి, ఇక్కడ ప్రజలకు జీవన ఉపాధి కల్పిస్తా ను అని,
తనను అమెరికా ప్రెసిడెంట్ గా గెలిపించవలసింది అని అమెరికా ప్రజలను కోరడమైనది. అసలే ఇబ్బందులకు లోనవుతున్నామనుకుంటున్న అమెరికా ప్రజలు ట్రంప్ కి మద్దత్తు ఇచ్చి ఎన్నికలలో గెలిపించారు. ఎటొచ్చీ తేడా ఏమిటంటే,
మన భారత దేశ రాజకీయ నాయకుల లాగ కోటలు దాటే వాగ్దానాలుగా కాక, నిజంగా వారి సంక్షేమం కోసం, అమెరికా దేశ
అభివృద్ధిని దృష్టి లో పెట్టు కుని ట్రంప్ ఈ నిర్ణయాలు తీసుకుందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇందులో ముఖ్యంగా సతమతమవుతున్నవారు మాత్రం ఎక్కువగా భారతీయులే .
ప్రధాన మంత్రి మోడీ, అనేక మంది మంత్రులు, ముఖ్య మంత్రులతో సహా ప్రజల సొమ్ముతో అనేక సార్లు అమెరికా
వెళ్లి, భారత దేశ ప్రజల కోసం అమెరికా ప్రెసిడెంట్ తో మాట్లాడి, వారికి సహాయం చేయవలసింది పోయి, ట్రిప్పులన్నీ
ఎక్కువగా ఫొటోలకూ, వీడియోలకే పరిమితమయ్యాయనేది ప్రజల వాదన. 'భారత దేశ ప్రధాని మోడీ అమెరికా ప్రెసిడెంట్
ని చాలాసార్లు కలిశానని భారత దేశ ప్రజలకు ఫొటోలూ, వీడియోలు చూపించడం తప్పితే, మాకు సహాయంగా నిలబడ
గలగాలి కదా!' అనేది వలస వెళ్లినవారి వాదన. అంతే కాదు, 'అమెరికాలో ఉన్న గన్ కల్చర్ లో భారతీయులు ఎన్నో సార్లు
నష్ట పోతుంటే, భారత దేశ ప్రభుత్వం వాటి నివారణకు ఆ దేశంతో ఏమి చర్చలు చేస్తోంది? అటువంటివన్నీ కూడా భారత
దేశ ప్రభుత్వాధికారులు ప్రజలకు వివరించి, సమస్యకు పరిష్కారమార్గాలు ఇక్కడ ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి తీవ్రంగా చర్చించవలసిన అవసరం ఎంతై నా ఉంది' అనేది వారి వాదన.
'ఎన్నికలొచ్చేటప్పటికి మైకులముందు అనేక వాగ్దానాలు చేసి, తమ జేబులో సొమ్ము కాకపోయినా సొంత
సొమ్ములా ప్రజల డబ్బు అక్కర లేని చోట కూడా ఉచితంగా దానాలు చేసే ప్రభుత్వాధికారులూ, రాజకీయ నాయకులూ!
భారతీయులం విదేశాలలో కూడా అనేక మంది ఉన్నాము. మా కోసం ఆచరణ సాధ్యమైన వాగ్దానాలు చేసి మాకు కూడా
సహాయ సహకారాలు అందివ్వండి' అంటున్నారు విదేశాలలో ఉంటున్న మన భారతీయులు.
రాజకీయనాకులారా! మీరు ప్రపంచం లోని అన్ని దేశాలలోను నివసిస్తున్న భారత దేశ
ప్రజలందరినీ దృష్టి లో పెట్టు కుని, వాగ్దానాలు చేసి, సహాయ సహకారాలు అందిస్తా రని ఆశిస్తోంది చై తన్యం సంకల్పబలం.

తీగవరపు శాంతి

అభిప్రాయ వేదిక

బడులంటే భారమా, చదువంటే ఇదేనా అని
చక్కని సంపాదకీయంలో వెలువడ్డ జూలై నెల
సంచిక చాలా సుందరంగా వుంది. నిజంగా
బడులంటే తల్లి దండ్రులకి భయమేస్తోంది. పిల్ల
లకే కాకుండా ఒత్తిడి తల్లి దండ్రులమీద కూడా
పడుతోంది. బాగుంది మీ సంపాదకీయం.
అలాగే భువనచంద్ర గారు వ్రాసిన 'చర్య-ప్రతిచర్య', పోడూరివారు వ్రాసిన నేరెళ్ల వేణుమాధవ్
గారిపై వ్రాసిన వ్యాసం చాలా బావున్నాయి.
సుసర్ల రమేష్ - విశాఖపట్నం

చేసిన పాపాలకు భగవంతుడు ఎలా శిక్ష వేస్తా డో,
భువనచంద్ర గారు చర్య - ప్రతిచర్య కధలో
చక్కగా సూచించారు. రచయితకు ధన్యవాదాలు.
లక్ష్మీ దీపక్, చీరాల
వేమూరిగారి విశ్వస్వరూపానికి బుడగలవాదంలో ఆయన ఇచ్చిన విశ్లేషణ బాగా వుంది. చక్కని
వ్యాసం వ్రాసినందుకు రచయితకు అభినందనలు.
కామేశ్వరరావు, శేఖర్, వనజ, రాణి - విజయవాడ
నస్రుద్దీ న్ కధలో భటుడి కుయుక్ తిని తన
చతురత ద్వారా ఎలా నస్రుద్దీ న్ తిప్పికొట్టాడో బాగా
వ్రాసారు రచయిత బుచ్చిరాజు గారు. మంచి కధ.
పిల్ల లు ఇలాంటి కధలు చదవటం వలన లోకజ్ఞానం వస్తుంది.
రామశర్మ, స్నేహ, నరసింహమూర్ తి, మణి హైదరాబాదు
నేరెళ్ల వేణుమాధవ్ గారి గురించి చక్కగా వ్రాసారు
రచయిత. మా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఫంక్షన్ల లో
ఆయనను చాలాసార్లు పిలిచాం. విద్యార్థులు
అందరూ ఏంటో ఆనందించేవారం. నిజంగా
సినిమా సౌండ్ ట్రాక్ వింటున్న అనుభూతి
కలిగేది. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని

ప్రార్థిద్దాం. కవిగా అవతారం ఎత్తిన డాక్టరు గారు
చక్కగా వ్రాసారు నేపాల్ యాత్ర పద్యాలు.
సత్యనారాయణ, కమల - లింగంపల్లి

సీర జయరాం గారి గురించి వ్రాస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు. మా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకు ఆయనెంతో
గర్వకారణం.
లచ్చన్న, శ్రీదేవి - శ్రీకాకుళం
వేదులవారు వ్రాసిన ఎన్నికలలో... బలే చమత్కారంగా ఉంది. ధన్యవాదాలు.
షణ్ముఖరావు, శశి - ఏలూరు
మన విద్యావ్యవస్థ ను ఎలా సరిదిద్దచ్చో చక్కని
సూచనలు ఇచ్చారు రామ్మోహనరావు గారు. థాంక్స్!
యాదగిరి, విమల - వరంగల్
దుర్గా ప్రసాదరావు గారి సంస్కృత పాఠాలు బాగుంటున్నాయి. అలాగే మావూరి నందుల కధ కూడా
చక్కని గ్రామీణ వాతావరణం కళ్ళకు కట్టి నట్టు గా
వ్రాస్తున్నారు రచయిత ప్రభాకరశాస్త్రి గారు. రచయితలకు ధన్యవాదాలు.
శేషారావు, రంగనాధరావు, వసుంధర - నెల్లూరు
ప్రభత్వ పధకాలను అమలుపరచటం ఒక అసిధారావ్రతం అని చక్కని మాట వాడారు రచయిత
ఎలెక్ట్రా న్ గారు. ఒక స్కూల్ ఉపాధ్యాయుడిగా నాకు
ఇవన్నీ సుపరిచితం. చక్కగా ఉంది రచయితా
కధనం.
నారాయణరావు - హైదరాబాదు
జగన్నాధ రధోత్సవం గురించి మంచిగా వ్రాసారు
రామానందం గారు. మాకు ఈ రథయాత్ర చూసే
అదృష్ టం ఈమధ్యే దక్కింది.
పట్నాయక్ -సవిత - విశాఖపట్నం

భువనచంద్ర

సమయానికి తగు మాటలాడు
రమాదేవిని హాస్పటల్లో చేర్చారన్న కబురు వినగానే వత్సలకి
కంగారు పుట్టింది. "కంగారెందుకూ? వెళ్తాంగా?" చిన్నగా కసిరాడు
ఆమె భర ్త జగన్మోహనరావు.
"అది కాదండీ.... రమాదేవి
ఎంతై నా నా ప్రాణస్నేహతురాలు. బాధ ఉండదా? మీకేం...
మీరెన్ నైనా చెబుతారు. అయినా
ఆమధ్య మీ స్నేహితుడు వరహాల్రావుకి జ్వరం వస్తే మీరు కంగారు
పడలేదూ? ఆయన పోయాడని
తెలిసి రోజు రోజంతా తలపట్టు కుని కూర్చోలేదూ?" D T S సౌండ్
లో ప్రారంభించింది వత్సల.
"దేవుడా.... వాడ్ని చూడాలనుకుని
సెలవు పెడదామంటే దొరకలేదు.
నాన్న మిమ్మల్నే కలవరిస్తున్నాడు అంకుల్ " అని వాళ్ళబ్బాయి
పదేపదే ఫోన్ చేసినా ఆడిటింగ్
వల్ల వెళ్ళలేకపోయాను. చివరిచూపై నా దక్కలేదు. తలపట్టు కునో తలా బాదుకునో ఉన్నాను
గానీ నీలాగా కంగారు పడి బి. పి.
పెంచలేదుగా" విసుగ్గా అన్నాడు
6
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జగన్.
వత్సల మంచిదే. ఒకే ఒక్క
తెగులేమిటంటే
ఆవకాయకీ
అరిసెలకీ కూడా ఒకే ఫార్ములా
చెబుతుంది.
రెండు గంటల తరవాత
రమాదేవి వుండే హాస్పటల్ కి
వెళ్ళింది వత్సల. రమ నీరసంగా
పడుకుని వుంది.
"అయ్యో రమా .... నీకిలా అవుతుందని అనుకోలేదే. ఎలా వుండేదానివి ఎలా అయిపోయావూ.
అసలీ జ్వరం ఎందుకొచ్చిందే.
ఆమ్మో... నిన్ను చూస్తే నా గుండె
బద్ద లయిపోతోంది. నీకేమన్నా
అయితే నీ పిల్ల ల గతి ఏంగానే!
దేవుడా.. అసలు అంత అశ్రద్ధ దేనికే? దోమతెర వాడకపోతే
దోమలు కుడతాయని తెలీదా?
దోమకాటువల్లే కలరా, చికిన్
గున్యా, మలేరియా లాంటి వంద
జబ్బులొస్తా యని తెలీదా? తెలిసీ
ఎందుకు అశ్రద్ధ చేసి ఇలా
ప్రాణం మీదికి తెచ్చుకున్నావే...!"
అంటూ భోరున ఏడవడం మొదలెట్టింది.
"ఒసే వత్సలా... ముందు నువ్వు
స్థిమితపడవే. నాక్కాస్త నీరసం
ఆగస్టు 2018

వచ్చి కళ్ళు తిరిగాయంతే.
ఇప్పుడు నేనేమీ చావబోవటంలేదు. కాసేపు విశ్రాంతిగా కూర్చోవే"
అని సర్దిచెప్పబోయింది రమ.
"హూ... ఎందుకు నన్ను
భ్రమలో ఉంచాలని ప్రయత్నిస్తున్నావే రమా! నేను నీ ప్రాణస్నేహితురాల్ని. బాధపడతానని
నిజాల్ని దాస్తున్నావు కదూ! చెప్పవే
చెప్పు... అసలేం జరిగింది? నీకీ
జ్వరం నీరసం ఎలా వచ్చాయి?"
పక్కమీదున్న రమని కుదిపేస్తూ
అన్నది వత్సల. రమకి చికాకొచ్చింది.
"అవునే. దాచాను. మొన్న
బజారు వెళ్ళినప్పుడు చవగ్గా
అమ్ముతున్నారని జ్వరాన్నీ, నీరసాన్నీ, తుమ్ముల్నీ, దగ్గుల్నీ తలో
పది కిలోలు కొనుక్కొచ్చా. నీకూ
కావాలంటే ఎక్కడో చెబుతా.
పోయి కొనుక్కో!" చికాగ్గా అని
కళ్ళు మూసుకుంది రమ.
*********
"ఇదిగో నారాయణా... చావుకబురు చల్ల గా చెప్పాలంటారు, కానీ
నాకా సుతారాలంటే సుతరామూ
ఇష్ టం ఉండదు. సత్యం బ్రూయాత్
అన్నారు పెద్ద లు. అందుకే నేను
కుండ బద్ద లు కొట్టి నట్టు చెబుతున్నా. మీ నాన్న నిన్న రాత్రి హరీమన్నాడు. వీలున్నంత తొందరగా
నువ్వు బయల్దేరి వస్తే, ఆయన్ని
చివరిసారిగా చూడొచ్చు. లేకపోతే
అంతే సంగతులు. వస్తా నంటే శవాన్ని మార్చురీలో వుండే

ఏర్పాటు చేస్తా . లేకపోతే మీ
తమ్ముడితో కర్మకాండలు జరిపిస్తా . ఏ విషయమూ అర్జెంట్
గా చెప్పు" అమెరికాలో వున్న
నారాయణమూర్ తికి,
ఆయన
మేనమామ పరంధామ శర్మ గారు
'కబురు' అందించిన విధానం
ఇది.
ఫోన్ లో సమాధానం ఏమీ లేదు.
కారణం అప్పటికే 50 దాటిన నారాయణమూర్ తి షాక్ లో నేలమీదకి ఒరిగిపోయాడు.
********
"మీ అబ్బాయి ఆ సమయమంతుల వారమ్మాయిని తీసుకుని
లేచిపోయాడుట గదా వదినా.
అయినా, అదేం పనమ్మా. పెళ్లి
సంబంధం కుదిరిన అమ్మాయిని లేవదీసుకుపోవడం తప్పుకాదుటమ్మా. అసలిటువంటిది మీ
ఇంటావంటా వుందా?" మూతీ
చెయ్యీ తిప్పుతూ విశాలాక్షితో అన్నది నాంచారమ్మ. అసలే
కృంగిపోయివున్న విశాలాక్షి ఇంకా
కృంగిపోయి తలవొంచుకుంది.
కానీ, నాంచారమ్మ దృష్టి లో ఇది
'పరామర్శ'.
***********
రమ విషయంలో వత్సల చేసిందీ
పరామర్శే. ఒంట్లో బాగోని స్నేహితురాల్ని పలకరించి, ఓదార్చి,
ధైర్యం చెప్పాలనే ఆమె వెళ్ళింది.
కానీ, పేషేంట్ కే చికాకు పుట్టేంతగా భోరుమనడమూ, లేనిపోనివి
ఊహించుకుని బాధపడడమూ,
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పేషేంట్ ని బెంబేలెత్తించడమూ
అవసరమా? ఆలోచించండి.
పరంధామశర్మ చేసిందీ అదే.
అతిగా తన అహంభావాన్నో ముక్కుసూటితనాన్నో ప్రదర్శించాల్సిన
అవసరం అక్కడున్నదా? సత్యం
బ్రూయాత్ అంటే కేవలం కుండ
పగలకొట్టి నట్టు సత్యాన్ని చెప్పడం
కాదు. చెప్పదలచుకున్న సత్యాన్ని 'ప్రియంగా' చెప్పాలి. మెల్ల గా
చల్ల గా చెప్పాలి కానీ, విన్నవాడి
గుండె పగిలేట్టు కాదు.
ఇహ మూడో సందర్భానికి వస్తే
నాంచారమ్మ పరామర్శ 'మూలిగే
నక్క మీద తాటిపండు పడ్డట్టు '
గానే వున్నది కానీ, ఏమాత్రం
ఓదార్చే విధంగా లేదు.
ఎదటివాళ్ల తో మాట్లాడేటప్పుడు మనం మొదట ఆలోచించాల్సింది, వారు ఏ పరిస్థితుల్లో
ఉన్నారనేది. రెండో విషయం,
మనం చెప్పే మాటలు వారికి
వూరటనిస్తా యా లేక బాధ కలిగిస్తా యా అనేది. అందుకే పెద్ద లు
చెప్పారు.... 'సమయానికి తగు
మాటలాడి' అని.
మా ఫ్రెండ్ పుట్టి నరోజూ, మన
రిపబ్లి క్ దినోత్సవమూ ఒకేసారి
వస్తా యి. ఖర్మకాలి అంతకుముందు రోజు రాత్రి, అంటే
జనవరి 25 రాత్రి 10 గంటలకి
పరమపదించారు వాళ్ళ నాన్నగారు. విషయం తెలిసి పొద్దున్నే
నేనూ వాడింటికి వెళ్లాను.
(34 వ పేజీ చూడండి)
ఆగస్టు 2018
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వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
పంచాంగాలు, కేలండర్లు

పంచాంగం అంటే ఏమిటో,
కేలండరు అంటే ఏమిటో
టూకీగా చెప్పటం కష్ టం; అయినా
ప్రయత్నిస్తా ను.
పంచాంగానికీ, కేలండరుకీ తేడా
ఏమిటో చూద్దాం. మా ఇంట్లో గోడ
మీద వేళ్ళాడుతూ ఎప్పుడూ వెంకట్రామా అండ్కో వారి కేలండర్
ఒకటి వుండేది. దాంట్లో జనవరి
లగాయతు డిసెంబరు వరకు
నెలకో పేజీ చొప్పున 12 పేజీలు
ఉండేవి. ప్రతీ నెలా, వారాల
వారీగా గళ్ళు ఉండి, ఆ గళ్ళల్లో తేదీతో పాటు తిథి, వారం,
నక్షత్రం, దుర్ముహూర ్తం, వర్ జ్యం,
వగై రాలు ఉండేవి. ఈ రకం
అటు పంచాగమూ కాదు, ఇటు
కేలండరూ కాదు, మధ్యే మార్గం.
మరి పంచాంగం అంటే ఏమిటి?
మా ఇంట్లో పంచాంగాన్ని చుట్ట బెట్టి చూరులో పెట్టే వారు. మా
నాన్న గారికి తప్ప మా ఇంట్లో
ఎవ్వరికీ దానిని వాడటం వచ్చేది
కాదు. ఈ రకం పంచాంగానికి
అయిదు అంగాలు ఉంటాయి
ట. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం,
యోగం, కరణం. వీటిల్లో దరిదాపు
మనందరికీ తిథి, వారం, నక్షత్రం అంటే ఏమిటో పూర్ తిగా తె8

లియకపోయినా ఈ మాటలు
అలవాటుపడ్డ మాటలు; కనుక
తెలుసనే అనుకుంటూ ఉంటాం.
వీటిల్లో తిథికీ, నక్షత్రానికీ ఖగోళ
శాస్త్రపు దృష్టి తో తాత్పర్యం చెప్పుకోవచ్చు. “వారం” ఇటు ఖగోళా
శాస్త్రానికీ పనికిరాదు, అటు
జ్యోతిష శాస్త్రానికీ పనికి రాదు.
ఇది క్రైస్తవ సంప్రదాయానుసారంగా వచ్చి ఉంటే హిందూ పంచాంగాన్ని చతురాంగం అనాలి.
కానీ పంచాంగం అన్నారు కనుక
‘వారం’ పంచాంగంలో ఎలా
జొరబడిందో ఆలోచించవలసిన విషయమే! పోతే, యోగం,
కరణం అనేవి జ్యోతిష శాస్త్రానికి
సంబంధించినవి.
ముందు కేలండర్ గురించి తెలుసుకుందాం. పొడుగుని కొలవటానికి కొందరు గజాలు,
అడుగులు, అంగుళాలు వాడితే
మరి కొందరు సెంటీమీటర్లు,
మీటర్లు, కిలోమీటర్లు వాడినట్లే , కాల గమనాన్ని కొలవటానికి
పూర్వులు రకరకాల కొలబద్ద లు
వాడేవారు. పూర్వం గడియారాలు సులభంగా అందుబాటులో
ఉండేవి కావు కనుక కాలాన్ని కొలవటానికి అందరికీ “అందుబా-
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టులో” ఉన్న చంద్రుడిని, సూర్యుడిని, “కొలబద్ద లు”గా వాడే
వారు. ఇదెలాగో అర్థం అయితేకాని పంచాంగం అర్థం కాదు.
భూమి తన చుట్టూ
తాను
తిరగటం వల్ల వచ్చే పగలు, రాత్రి,
పగలు, రాత్రి, ... మనం చూస్తూనే
ఉన్నాం కదా. నిర్దిష్ట త కోసం “ఒక
పగలు + ఒక రాత్రి = ఒక దినం =
ఒక రోజు” అని వాడదాం. కనుక
కాల గమనాన్ని కొలవటానికి
అనుకూలమైన, సహజమైన, ఒక
కొలమానం "రోజు." ఈ “రోజు”
పొడవు సుమారుగా 24 గంటలు.
చంద్రకళలని కూడా కాల గమనానికి కొలబద్ద గా వాడ వచ్చు.
చంద్రుడి గమనాన్ని ఆధారంగా
చేసుకుని పూర్ణిమ నుండి పూర్ణిమకి మధ్య ఉండే వ్యవధికి "నెల"
అని పేరు పెట్టేరు.
కథలో పిట్ట కథ. తెలుగులో "నెల"
అంటే చంద్రుడు అనే అర్ధం కూడా
ఉందని మరచిపోకండి. తెలుగులోనే కాదు. చాల భాషలలో
"మాసం" కీ "చంద్రుడు" కీ ఒకటే
పేరు. రష్యన్ భాషలో "మేస్యత్స" అంటే చంద్రుడు, మాసం
అనే రెండు అర్థాలూ ఉన్నాయి.
ఆగస్టు 2018

మలయాళ కన్నడాలలో చంద్రుని
పేరు తింగళు (తింకళు).
తింగళు అంటే మాసం. సంస్కృతంలో "మానం" అంటే కొలత.
ఇందులోంచే moon అన్న మాట
వచ్చింది. ఇంగ్లీ షులో moon
అనే మాట నుంచే month అనే
మాట వచ్చింది. ఆ మాటకొస్తే
"మానం" అన్నా "మాసం" అన్నా
ఒక్కటే. ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే
చంద్రుడుని ఒక కొలమానంగా ఉపయోగించేవారని తెలుస్తోంది కదా. లేటిన్ లో “me"
అనే ధాతువుకి "కొలుచుట"
అని అర్థం. ఈ ధాతువులోంచే
measurement వచ్చింది.
పూర్ణిమ నుండి పూర్ణిమకి 29.5
రోజులు (30 రోజులు కాదు. అయినప్పటికీ లెక్క సౌలభ్యం కోసం
నెలకి 30 రోజులు అని అనేస్తూ
ఉంటాం.) కనుక 12 నెలలకి
12 x 29.5 = 354 రోజులు. ఇదే
చంద్ర సంవత్సరం! కాని మనం
అందరమూ సంవత్సరానికి 365
రోజులని చదువుకున్నాం. ఇది
సూర్య (సౌర) సంవత్సరం! చంద్రుడుని పట్టించుకోకుండా ఒక్క
సూర్యుడి కదలిక పై న ఆధారపడ్డ సంవత్సరం ఇది. చంద్రుడుని
కొలబద్ద గా వాడగా వచ్చిన “సంవత్సరం” లో 11 రోజులు తక్కువ.
నక్షత్రమాసం
అని ఇంకోటి
వుంది. తీగని లాగితే డొంకంతా
కదులుతుంది. ఇప్పుడు ఏ కొలబద్ద ని వాడటం?

“ఈ
కొలబద్ద లలో
ఏది
మంచిది?” అన్నది అడగదగిన
ప్రశ్నే. ఈ ప్రశ్నకి రెండు దిశలలో
సమాధానాలు
వెతకొచ్చు.
వాడుకకి తేలిక అయినది చంద్ర
సంవత్సరం. మన అవసరాలని
తీర్చేది సౌర సంవత్సరం. ఇక్కడ
తర్కం ఏమిటో చూద్దాం ఇప్పుడు.
తల ఎత్తి చూస్తే చాలు, ఆకాశంలో
చంద్రుడి కళలు ప్రయత్నం
లేకుండానే
కనబడతాయి.
కనుక చంద్ర కళలని ఆధారంగా
చేసుకుని
కాల
గమనం
కొలవటం తేలిక. కాని అలా
కొలిచిన కాలం మన దైనందిన
అవసరాలకి అంతగా ఉపయోగ
పడదు. ఎందుకు ఉపయోగపడదని అడుగుతారా? ఈ ప్రశ్నకి
సమాధానం కావాలంటే అసలు
“ప్రజలకి కేలండర్ అవసరం
ఎందుకొచ్చింది?” అన్న ప్రశ్నకి సమాధానం వెతకాలి. వర్షా లు
ఎప్పుడు పడతాయో, విత్తు లు
ఎప్పుడు నాటాలో, కోతలు
ఎప్పుడు కొయ్యాలో, మొదలయిన పనులకి ఒక కేలండరు
లాంటిది ఉంటే దానిని బట్టి ఏ
సమయంలో ఏయే పనులు
చెయ్యాలో తెలుస్తుంది. అంటే
ఏ ఋతువు ఎప్పుడు మొదలవుతుందో చెప్పటానికి కేలండర్
అవసరం. చంద్రుడి మీద ఆధార
పడ్డ కేలండర్ ఈ అవసరాన్ని
తీర్చలేకపోయింది; ఎందుకంటే
ఋతువులని
నిర్ణయించేది
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

సూర్యుడు, చంద్రుడు కాదు.
(ఈ ప్రక్రియ విపులంగా చెప్పాలంటే ఈ కథనం చాంతాడంత
అవుతుంది.)
సూర్య గమనం కొలబద్ద గా తీసుకుని కాల నిర్ణయం
చెయ్యటం కొంచెం కష్ టం.
ఎందుకంటే సూర్యుడి వై పు
చూడటమే కష్ టం. చూడగలిగినా సూర్యుడికి కళలు లేవు;
ఎప్పుడూ ఒకేలా కనిపిస్తా డు. ఈ
కొరత తీర్చటానికి మరొక పద్ద తి
కావలసి వచ్చింది. సూర్యుడికి
కళలు లేకపోయినా సూర్యుడు
ఉదయించే దిశ రోజు రోజుకీ కొద్ది
కొద్దిగా జరుగుతూ ఉంటుంది.
అంటే, ఆకాశంలో సూర్యుడు
ఎప్పుడూ ఒకే చోట ఉదయించడు. సూర్యోదయం స్
థూ లంగా
తూర్పున జరిగినా, ఆ తూర్పుకి
ఉత్తర దిశగా కొన్నాళ్ళు జరిగి,
మరికొన్నాళ్ళు దక్షిణ దిశగా జరుగుతుంది. సూర్యోదయ స్థానం
ఉత్తర దిశగా జరుగుతూన్నంత
కాలం ఉత్తరాయణం. సూర్యోదయ స్థానం దక్షిణ దిశగా జరుగుతూన్నంత కాలం దక్షిణాయణం. ఆకాశంలో సూర్యుడు
ఒక రోజు ఎక్కడ ఉదయించేడో
గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిగ్గా మళ్ళా
అక్కడే, అదే దిశలో జరుగుతూ,
ఉదయించటానికి
సుమారు
365 రోజులు పడుతుందని మన
పూర్వులు గ్రహించేరు; అదే సౌర
ఆగస్టు 2018
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సంవత్సరం. ఈ సౌర సంవత్సరాన్ని కొలబద్ద గా తీసుకుంటే
ప్రతి ఏటా ఋతువులు ఎప్పుడు
మొదలవుతాయో లెక్క కట్టి చెప్పవచ్చు. ఈ జ్ఞానం పంటలు
పండించే వ్యవసాయదారులకీ,
చేపలు పట్టే బెస్త వారికీ ఎంతో
ఉపయోగం.
ఇంతకీ చెప్పొచ్చేదేమిటంటే కాలగమనాన్ని కొలవటానికి చంద్రుడినై నా వాడుకోవచ్చు, సూర్యుడినై నా వాడుకోవచ్చు. మన దేశంలో
హిందువులు కర్మకాండలకి వాడే
పంచాంగాలలో రెండు పద్ధ తులూ పక్క పక్కని వాడతారు – దేని
లాభాలు దానికున్నాయి. కనుక
ఈ రకం పంచాంగాన్ని చంద్రసౌర పంచాంగం అంటారు.
ఇప్పుడు హిందూ పంచాంగం
గురించి టూకీగా తెలుసుకుందాం. అమావాశ్య నుండి అమావాశ్యకి మధ్య కాలం ఉరమరగా
30 రోజులు అని చెప్పేను కదా.
ఈ ముప్పది రోజులలో చంద్రుడు
భూమి చుట్టూ ఒక పూర్ తి ప్రదక్షిణం చేస్తా డు కనుక, చంద్రుడు
ప్రయాణం చేసిన కోణీయ దూరం
360 డిగ్రీలు. (డిగ్రీలని జ్యోతిషశాస్త్రంలో "భాగలు" అంటారు.) లేదా
రోజు ఒక్కంటికి సగటున 360/30
= 12 డిగ్రీలు కోణం తిరుగుతాడు చంద్రుడు. అమావాశ్య నాడు
భూమి నుండి చూస్తే చంద్రుడు,
సూర్యుడు ఒకే దిశలో ఉంటారు.
ఆ మరునాటికి చంద్రుడు సూ10

ర్యుడిని అధిగమించి 12 డిగ్రీలు
ముందుకి జరుగుతాడు. ఇలా
ముందుకి జరగటానికి పట్టే
కాలం ఒక “తిథి”. ఈ తిథులలో
మొదటిది పాడ్యమి. మరో 12
డిగ్రీలు ముందుకు జరగటానికి
పట్టే కాలం రెండవ తిథి, విదియ.
ఇలా 15 తిథులని దాటేసరికి
ఆకాశంలో చంద్రుడు, సూర్యుడు
ఎదురెదురుగా ఉంటారు –
మధ్యలో భూమి ఉంటుంది. ఇదే
పూర్ణిమ. మరో 15 తిథులని దాటేసరికి మళ్ళా అమావాశ్య వచ్చెస్తుంది.
చంద్రుడు భూమి చుట్టూ , భూమి
సూర్యుడి చుట్టూ స్థిర వేగాలలో
తిరగరు కనుక ఈ తిథుల
“పొడవులు” సమాన వ్యవధిలో
ఉండవు. కనుక స్
థూ లంగా రోజుకో
తిథి అనుకున్నా సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తే అప్పుడప్పుడు కొన్ని తిథులు
“ఏష్యం” అయిపోయే పరిస్థితి
కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది.
సూర్యోదయ సమయంలో ఏ తిథి
ఉంటే ఆ రోజుకి ఆ తిథి అని నిర్ణయిస్తారు. ఈ తిథి అనేది పంచాంగానికి మొదటి అంగం.
చంద్రుడు భూమి చుట్టూ ఒక
సారి తిరిగే వ్యవధిలో సూర్యుడు
తూర్పున ఉదయించే స్థానం
కొద్దిగా ఉత్తరానికో, దక్షిణానికో
జరుగుతుంది కనుక ఆకాశంలో
సూర్య చంద్రులు గత అమావాశ్యనాడు ఉన్న స్థానాలు ఒకటయితే, ఈ అమావాశ్యనాడు
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ఉన్న స్థానాలు మరొకటి. కనుక
ఆకాశంలో సూర్యుడు, చంద్రుడు
ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారో చెప్పటానికి మనకి కదలకుండా ఉండే
బండ గుర్తులు కావాలి. ఆ బండగుర్తులే నక్షత్రాలు. (ఈ వ్యాఖ్యానం భూమి చుట్టు సూర్యుడు,
చంద్రుడు
తిరుగుతున్నారన్న
నమూనాని దృష్టి లో పెట్టు కుని
రాసినది.)
మినుకు మినుకు మంటూ చుక్కలులా కనిపించే నక్షత్రాలన్నీ
ఒకేలా కనిపిస్తూ ఉంటే వాటిని
బండ గుర్తులుగా ఎలా వాడటం?
అందుకని సూర్యుడు, చంద్రుడు
ఆకాశంలో నడిచే దారి వెంబడి
గుర్తు పెట్టు కోటానికి వీలుగా నక్షత్రాలని గుంపులుగా విడగొట్టి ,
వాటికి పేర్లు పెట్టేరు. ఆ నక్షత్రాల
గుంపులనే మనం అశ్వని, భరణి,
మొదలై న 27 పేర్ల తో పిలుస్తా ము.
కనుక మనం “అశ్వనీ నక్షత్రం”
అన్నప్పుడు “అశ్వని” అన్నది ఒక
గుంపు పేరు. దీనినే ఇంగ్లీ షులో
asterism అంటారు. కనుక 360
డిగ్రీలని 27 చేత భాగిస్తే ఒకొక్క
“ఇల్లు ” 13 డిగ్రీల 20 నిమిషాల
ప్రమాణంలో
ఉంటుంది.
ఆకాశంలో చంద్రుడు ప్రయాణం
చేస్తూ “ఒకొక్క ఇంట్లో ఒకొక్క
రోజు గడుపుతాడు” అని మనవాళ్ళు చమత్కరించేరు. చంద్రుడు
మగ కనుక నక్షత్రాలను “ఆడ”
గా ఊహించుకుంటే “నెల రాజు”
ఒకొక్క రాత్రి ఒకొక్క “రాణి”తో
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గడిపినట్లు ఊహించుకున్నారు
పూర్వులు.
చంద్రమార్గంలో ఉన్న నక్షత్రాలని 27 గుంపులుగానే ఎందుకు
విభజించేరు? ఈ 27 ప్రత్యేకత ఏమిటి? చంద్రుడు భూమి
చుట్టూ ఒక సారి తిరగటానికి (అమావాశ్య నుండి అమావాశ్యకి కాదు) 27-1/3 రోజులు
పడుతుంది. కనుక ఆ దారిని 27
భాగాలు చేస్తే చంద్రుడు ఒకొక్క
“భార్య” తో ఒకొక్క రోజు గడిపినట్లు అవుతుంది. అందుకని.
ఇప్పుడు ఈ రోజు నక్షత్రం ఏమిటో
మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? సూర్యోదయం వేళకి చంద్రుడు ఏ
రాణి గారి ఇంట్లో ఉంటే అదే ఈ
నాటి నక్షత్రం. మన పంచాంగాలలో చంద్రుడు ఏ నక్షత్రంలోకి ఎప్పుడు ప్రవేశిస్తా డో, ఎప్పుడు
వదలిపెడతాడో గంటలు, నిమిషాలతో సహా చెబుతారు. ఇది
హిందూ కర్మకాండకి అవసరం.
ఈ సమాచారం పంచాగానికి
రెండవ అంగం.
పంచాంగానికి మూడో అంగం –
వారం. వారం యొక్క అవసరం
కాని, వారానికి ఏడు రోజులు
ఉండాలనే నియమం కాని ఖగోళశాస్త్ర దృష్ట్ యా లేదనుకుంటాను. హోరలు (hour), వాటికి
అధిపతులు ఉంటారుట. ఒక
దినమున మొదటి హోరాధిపతి
ఎవరై తే వారి పేరిట ఆ దినము

ఏర్పడుతుందని
విన్నాను.
వారానికి ఏడు రోజులు ఉండాలనేది బై బిలు లో ఉంది తప్ప శాస్త్రీయమైన కారణం లేదనే నా అభిప్రాయం. ఆ మాటకొస్తే వారానికి
ఆరు రోజులు, నెలకి అయిదు
వారాలు, ఏడాదికి 12 నెలలు
ఉంటే కొన్ని లాభాలు ఉన్నాయి.
ఈ “వారం” అనే భావన పాశ్చాత్య
ప్రభావం వల్ల మన పంచాంగాల్లో
ఎక్కి మూడవ అంగం అయి కూర్చుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు.
నిజం నాకు తెలియదు.
పోతే, పంచాంగానికి నాలుగో
అంగం – యోగం, అయిదో
అంగం కరణం. వీటికి శాస్త్రీయమైన మద్దత్తు లేదు. వీటిని జాతకాలలో ఉపయోగిస్తారు తప్ప
వీటికి ఖగోళపరంగా వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నట్లు నాకు తెలియదు.
అదండీ
నాకు
తెలిసిన
పంచాంగం కథ.
ఒక మనవి: కేలండర్ కథ చాల
క్లిష్ట మైన కథ. పై న చెప్పిన కథ
ఉత్తరార్థగోళంలో (ధ్రువ ప్రాంతాలకి వెళ్లకుండా ఉంటే) కొంచెం
ఇటు, అటుగా సరిపోతుంది.
ఇంకా లోతుగా తరచి చూడాలనుకుంటే శ్రీ మహీధర నళినీమోహన్ రాసిన “కేలండర్ కథ”
అనే పుస్తకం చదవండి.
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పాలెపు బుచ్చిరాజు
ముల్లా నస్రుద్దీ న్ కథలు - 3
రాజ దర్బారులో
ముల్లా నస్రుద్దీ న్ రాజా వారి
సభలోకి తరచూ వస్తూపోతూ
ఉండడం, రాజు గారికి అవసరం
అయినప్పుడు సలహాలు ఇస్తూ
ఉండడం, ఆవిధంగా అతను
రాజావారికి దగ్గ రవడం అక్కడ
ఉండే పండితులకి నచ్చలేదు.
అంత వరకు సభలో వారి మాట
చెల్లు తూ ఉండేది. ఇప్పుడు
రాజుగారు నస్రుద్దీ న్ మీద ఎక్కువ
ఆదరం చూపిస్తున్నారు. దానితో
వారికి అతని మీద అసూయ
పెరిగిపోయింది. అంతా కలిసి
అతన్ని రాజావారి ముందు
అవమాన పరచాలని ఒక ఎత్తు
వేశారు.
ఒకనాడు ముల్లా దర్బారులో
ఉండగా వారందరూ అతన్ని
పట్ట కుని, “అయ్యా మీరు
బడికి వెళ్లి చదువుకుని మతగురువు అయ్యారు కదా! మరి
మీరు మతాన్ని గురించి ప్రజలకి బోదిస్తూ ఉండగా మేమెప్పుడూ చూడలేదు. అంతే కాక
మీరు మంచి తెలివై న వారని,
మీ మాటకి తిరుగు లేదని అంతా
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చెప్పుకుంటారు. మీరు నాలుగు
మంచి మాటలు చెప్పి మా
చెవులకు విందు చేయండి.” అని
అడిగారు.
ముల్లాకి అసలే సభా కంపం
ఎక్కువ. మంచి మంచి సలహాలు
ఇవ్వగలడు కాని, వేదికనెక్కి ఉపన్యాసాలు చెప్పడం అలవాటు
లేదతనికి. తన ఎదుట నిలబడినవారు బాగా చదువుకున్న వారు.
అన్ని తెలిసినవారు. అందుకే
రాజుగారి ప్రాపకం సంపాదించ
గలిగారు. వారేదో కుయుక్ తి తోనే
తనని ఇరికించ దల్చుకున్నారని
గ్రహించాడు నస్రుద్దీ న్. అందుకే
వాళ్ళతో అన్నాడు. “అయ్యా
మీరంతా పెద్ద పెద్ద పండితులు.
మీముందు నేనెంత? నేను మీకు
ఏం చెప్పగలను. నన్నిలా బతకనియ్యండి.”
అది విని వారంతా, “అయితే
మీ గొప్పతనం అంతా హుళక్కే
నన్న మాట. ఇంతకాలం మీరు
రాజుగారిని మోసం చేసినట్టే గా?
మీ తెలివితక్కువ తనం బై టపడి
పోతుందని భయపడు తున్నసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ట్టు న్నారు.“ అని నవ్వుతూ అతన్ని
హేళన చేయసాగారు.
ఈ రోజు వీళ్ళు నన్ను ఎలాగై నా
రాజుగారి ముందు ఇబ్బంది పెట్టాలని నిర్ణయించు కున్నట్టు న్నారు.
నా గౌరవం దక్కించుకోవాలంటే,
వీళ్ళకి బుద్ది చెప్పవలసిందే అని
అనుకున్నాడు నస్రు.
“సరే! అయితే మీ ఇష్ట ప్రకారమే
కానివ్వండి. “ అన్నాడు.
“అయితే ఇంకా ఆలస్యం
ఎందుకు? ఇప్పుడే మొదలు
పెట్ టండి.“ అన్నాడు సభలో
ఒకడు. రాజుగారు నిండు
కొలువులో ఉండగా నస్రుద్దీ న్
వేదిక మీదికి ఎక్కి నిలబడ్డా డు.
రాజావారికైతే నస్రు మీద చాలా
నమ్మకం ఉంది. ఏం చేస్తా డో
చూద్దాం అని ఆయన చిరునవ్వులు చిందిస్తూ కూర్చున్నారు.
అతనేం చెప్పినా అడ్డు ప్రశ్నలు వేసి చిత్తు గా ఓడించడానికి సిద్ ధంగా ఉన్నారు సభలో
పండితులు అందరూ.
నస్రు వాళ్ళని ఉద్దేశించి, “ మహా
పండితులారా! ఇప్పుడు నేను
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దేనిని గురించి చెప్పబోతున్నానో
మీకు తెలుసా?” అని అడిగాడు.
వారంతా ఏక కంఠంతో “మాకు
తెలియదు. మాకు తెలియదు.”
అని జవాబు చెప్పారు.
“అయితే మీకు నేను చెప్పడం
వల్ల ఏమీ ఉపయోగం లేదు.
ఎందుకంటే, చెప్పబోయే దానిని
గురించి కొంచెమైనా తెలిసి
ఉంటేగాని నేను చెప్పేది అర్థం
చేసుకోవడం కష్ టం. కనుక నేను
చెప్పేది ఏమీ లేదు. “ అని క్రిందికి
దిగబోయాడు.
ఇంతలో సభలో పండితులందరూ ఒకరితో ఒకరు కూడ బలుక్కుని “ ఆగండాగండి. ముల్లాగారూ. తొందర పడకండి.”
అన్నారు.
“అంటే మీకు నేను చెప్పబోయేది
తెలుసునా?” అని అడిగాడు.
“అయ్యయ్యో! మాకు తెలియక
పోవడమేమిటి? మీరు చెప్పేది ,
మాకు తెలుసును. ఇక మొదలు
పెట్ టండి.” అని అడిగారు.
“ మీ అందరికీ తెలిసిందే మళ్లి
నేను చెప్పడం ఏం బాగుంటుంది
చెప్పండి.. దాని వల్ల క్రొత్త విషయాలేమి మీకు తెలియవు కదా!
చెప్పి ఉపయోగం లేదు. ఈ ఉపన్యాసం అనవసరం.” అని మళ్లి
వేదిక దిగబోయాడు..
మేమే తెలివై న వాళ్ళం అనుకుంటున్న వాళ్ళంతా ఇప్పుడు
తెల్ల మొహం వేశారు. ఎలాగై నా
నస్రుని ఓడించాలని వారి

పట్టు దల. ఏం చెయ్యాలా అని
ఆలోచించి, మరొకలా ప్రయత్నం చేశారు. “అయ్యా! ముల్లా
గారూ! మీ తెలివి అద్భుతం.
మాలో కొందరికి మాత్రమే మీరేం
చెప్పబోతున్నారో
తెలుసును.
కాని కొందరికి ఏమీ తెలియదు.
అందు చేత మీరు తప్పక మీ
బోధల్ని మాకు వినిపించాలి.”
అని వేడుకున్నారు.
నస్రుద్దీ న్ ని బోల్తా కొట్టించడం
అంత తేలిక గాదు. ఇప్పుడు
అతను ఇంకా తెలివిగా తప్పించుకున్నాడు. “అయితే ఇంకా
మంచిది. నాకు కష్ టం తప్పించారు. మీలో తెలిసిన వారు, ఆ
తెలియని వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ,
పాఠాలు చెప్పండి. సరిపోతుంది. ఇంక నా అవసరం ఏమిటి?”
అంటూ వేదిక దిగి వెళ్ళిపోయాడు.
ఇప్పటి వరకూ నిశ్శబ్దంగా సభలో
కూర్చుని ఇదంతా చూస్తున్న రాజుగారు “భేష్ ! నస్రూ నీ
తెలివికి వినోదం కూడా తోడై మా
సభకి వన్నె తెచ్చింది అని మెచ్చుకుని, నీకు పది బంగారు
కాసులు బహుమతిగా ఇస్తున్నాను తీసుకో!” అన్నారు.
నస్రుద్దీ న్ ని అవమాన పరచాలని ఎత్తు వేసిన పండితులే పరాభవంతో తలలు వంచుకుని వెళ్లి
పోయారు.
*****
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తెలంగాణ రాష్ట్ర బిజెపి అధ్యక్షు డు డా. కె. లక్ష్మణ్ డాలస్ లో
మహాత్మా గాంధీకి నివాళి

తోటకూర ప్రసాద్

తెలంగాణ రాష్ట్ర భారతీయ
జనతా పార్టీ అధ్యక్షు లు మరియు
ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ కె. లక్ష్మణ్
డాలస్ లోని మహాత్మా గాంధీ మెమోరియల్ ను సందర్శించి జాతిపితకు ఘన నివాళులర్పించారు.
“తన ఈ అమెరికా పర్యటనలో
అమెరికా లో నే అతి పెద్ద గాంధీ
మెమోరియల్ గా ప్రసిద్ధి గాంచిన
ఈ మహాత్మా గాంధీ మెమోరియల్ ను సందర్శించడం ఒక మరపురాని అనుభూతిగా మిగిలిపోతుందని, భారత దేశ స్వాతంత్రం
కోసం మరియు ప్రపంచ శాంతి,
సౌభ్రాతృత్వాల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసి విశ్వ మానవుడి
గా గుర్తింపు పొందిన మహాత్మా
గాంధీ విగ్రహాన్ని డాలస్ లో నెల
కొల్పడం చాలా సంతోషంగా
ఉం దని, దీని సాధనలో కృషి
చేసిన గాంధీ మెమోరియల్ సంస్థ ఛైర్మన్ డాక్టర్. ప్రసాద్
తోటకూరను, కార్యవర్గ సభ్యులను, ప్రభుత్వ అధికారులను,
ప్రవాస భార తీయులను” డాక్టర్
కె. లక్ష్మణ్ అభినందించారు.
భారత ప్రధాని నరేంద్ర
మోడీ ఇచ్చిన పిలుపుననుసరించి ప్రతి ఏటా జూన్ 21వ
తేదీన ఈ మెమోరియల్ దగ్గ ర
14

అంతర్జా తీయ యోగా దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం చాలా
సముచితంగా
ఉందన్నారు.
మహాత్మా గాంధీ మెమోరియల్ సంస్థ ఛైర్మన్ డాక్టర్.
ప్రసాద్ తోటకూర డాక్టర్. లక్ష్మణ్ కు స్వాగతం పలుకుతూ ఇదే
ప్రాంగణం లో ఆగష్టు 15 వ
తేదీన భారతదేశపు 72వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను
వందలాది ప్రవాస భారతీయుల
మధ్య ఉత్సాహంగా జరుపుకోవడానికి తగు సన్నాహాలు చేస్తున్నా-
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మని తెలియజేశారు. తీరికలేని
కార్యక్రమాల ఒత్తిడి ఉన్నా వీలు
చేసుకొని గాంధీ మెమోరియల్ ను సందర్సించినందులకు
తెలంగాణ రాష్ట్ర భారతీయ జనతా
పార్టీ అధ్యక్షు డు డాక్టర్ కె. లక్ష్మణ్
కు తమ సంస్థ తరపున ప్రత్యేక
కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో కూతురు
శ్రీనివాస్ రెడ్డి, అజయ్ కల్వల,
సతీష్, భీమ పెంట, రవి పటేల్
ప్రభృతులు పాల్గొ న్నారు.
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బహు భాషా నిఘంటువుల నిర్మాత పెద్ది సాంబశివరావు కు డల్లాస్ లో ఘన సన్మానం
“పరాయి భాషల ప్రభావం
వల్ల ప్రాంతీయ భాషలు దెబ్బ
తింటున్నాయని, అంతరించి పోతున్నాయని అందుకు కారణం
మీరు, కాదు మీరే అని ప్రజలు,
ప్రభుత్వం, భాషావేత్తలు ఒకరినొకరు నిందించుకుంటున్నారు.
ఒక వై పున భాషను పరిరక్షించుకోవడానికి ఎన్నో సాంకేతిక సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ప్రాంతీయ భాష యొక్క అవసరం
ఒక వై పు ఉండగా దానిని కంప్యూటర్ వినియోగంతో సుసంపన్నం చేసుకోలేని పండితులు,
యువతరం మరో వై పు ఇబ్బందుల పాలవుతున్నారు. ఈ సందర్భంలో సంస్థ లు కాక కొందరు
వ్యక్తు లు భాష సేవకు అంకిత
భావంతో పని చేస్తున్నారు”.
అలాంటివారిలో గుంటూరుకి
చెందిన పెద్ది సాంబశివరావు
ఒకరని సభకు పరిచయం చేస్తూ
‘ఇండియన్ అమెరికన్ ఫ్రెండ్షిప్ కౌన్సిల్’ అధ్యక్షు డు డాక్టర్.
ప్రసాద్ తోటకూర అన్నారు.
వై ద్య ఆరోగ్యశాఖలో పదవీ విర
మణ చేసిన తర్వాత 75 సంవత్త్సరాల వయస్సులో వీరు 50
నిఘంటువులను కూర్చి రికార్డులను నెలకొల్పారు. వీటిలో
కొన్నిటిని
అంతర్జా లములో
ఉచితంగా దిగుమతి చేసుకోవ-

టానికి వీలుగా ఉంచారు. మరి
కొన్నిటిని ప్రముఖ సంస్థ లు ప్రచురించాయి. ఆయన తన
కృషిని ఇంతటితో ఆపకుండా
అరచేతిలో అర్థాలమూట అన్నట్లు గా16,000 తెలుగు మాటలకు
ఇంగ్లీ ష్, హిందీ అర్థాలు ఇచ్చే
ఆండ్రాయిడ్ ఆప్ ను తయారు
చేశారు. వి. ఫణి కిరణ్ సాంకేతిక
సహకారంతో
రూపొందిన
ఈ అప్ ను గురించి డాక్టర్.
ప్రసాద్ తోటకూర వివరించారు.
అప్ ను ఆవిష్కరించిన డాక్టర్.
రాఘవేంద్ర ప్రసాద్ శ్రీ సాంబశివరావు గారి కృషిని ఆయన
వ్యక్ తిత్వ విశిష్ట తను ప్రశంసించారు. దేశ సమైక్యతకు భాషల
పదకోశాలు అవసరమన్నారు.
7 సంవత్త్సరాల తన నిఘంటు
నిర్మాణ కృషిని మరియు తాను

చేసిన అన్నమాచార్య సాహిత్యం
గురించి సాంబశివరావు వివ
రించి శ్రోతల సందేహాలకు
సమాధానాలు చెప్పారు. ‘ఉత్తర
టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం’ ఉత్తరాధ్యక్షు డు చిన సత్యం వీర్నపు
“తెలుగు – సంస్కృతం” నిఘంటువును ఆవిష్కరించగా, డాక్టర్.
భానుమతి ఇవటూరి “సంస్కృతం
- తెలుగు” నిఘంటువును ఆవిష్కరించారు. సభ చివరిలో అప్
నిర్మాత శ్రీ పెద్ది సాంబశివరావుని ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ
కార్యక్రమం లో పలు తెలుగు
భాషాభిమానులు ఉత్సాహంగా పాల్గొ న్నారు. చెన్నుపాటి కృష్ణ
మోహన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
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శనగవరపు కృష్ణ మూర్శాస్త్రి
తి
నేపాల్ యాత్ర

మ.కో.వందనంబిదె విశ్వనాధుడ వందనంబిదె ఈశ్వరా
వందనంబిదె ఆర ్త రక్షక వందనంబిదె శంభుడా?
వందనంబిదె నాగభూషణ వందనంబిదె శోభనా
వందనంబిదె సర్వపావన వందనంబిదె శంకరా
మ.కో భక్ తి తోడను దేవతాదులు బ్రహ్మ విష్ణు లు సర్వులున్
యుక్ తిగా నిను నిర్మలంబుగ యోగ సిధ్ధిని గొల్వగా
శక్ తి మీరగ నేను కూడను సాధనంబును చేతురా
భక్ తి గానిను కొల్చు భాగ్యము భారిగివ్వర శంకరా
మ.కో ఆది యంతము లేని వాడివి ఆది దేవుడ వీశ్వరా
ఏది మంచిదొ ఏది చెడ్డ దొ నెంచి మంచిగ మల్చరా
నాది యన్నది ఏమి లేదుర నామ కీర ్తన మే వినా
నాది కానిది నాకు వద్దు ర నీలకంఠుడ శంకరా
సీ. కైలాస నాధుడు కాశీనివాసియై
భక్ తి పరులకెల్ల ముక్ తి నొసగు
అర్ధనారీశ్వరుడానంద నిలయుడై
ఆకాశ మూర్ తియై అవతరించె
శ్రీ మహాదేవుడు సోముడై భీముడై
రుద్రుడై యుగ్రుడై భద్రుడగుచు
సంసార వై ద్యుడై శర్వుడై , సర్వుడై
వేదాంతవేద్యుడై వెలసినాడు
ఆ.వె. మూడు కన్నులుండి ముల్లో క నాధుడై
ధ్యాన ముద్రతోడ తనరుచుండి
కామ దహనుడగుచు కామ వాంఛనుచంపి
16
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ప్రేమ పంచి పెట్టు ప్రియము తోడ
అమ్మలకు వందనం
సీ. గంగమ్మ ఓ యమ్మ కనికరంబునుజూపి
అర్ఘ్య పాద్యాదులందవమ్మ
పెద్ద కన్నులయమ్మ పిరికిపందలమమ్మ
నీదృష్టి మాపై న నిలుపవమ్మ
అన్నపూర్ణమ్మవై అఖిలాండ జగతికి
ఆకలి దప్పుల నార్చవమ్మ
వారాహి మాతగా వాసికెక్కిన యమ్మ
పాదాలు దర్శించు భాగ్యమిమ్మ
ఆ.వె. గవ్వలమ్మ నీకు గవ్వలనందింప
సుఖము శాంతులిచ్చి శుభములిమ్మ
అమ్మలార మీరు నాశీర్వదించుచు
పరమ శివుని చూడ వరము లిండు
అయ్యవార్ల కు వందనం
సీ. దండనాధుని కాంచి దండాలు కావించి
అండగుండాలంటు నడగ వలెను
డుంఠి గణపతిని తోడుండ మనియంచు
గుంజిళ్ళు తీయుచు కోరవలెను
నందీశ్వరుని దయ నా కుండవలెనంచు
భక్ తితో నాతని పట్ట వలెను
శ్రీశనీశ్వరు చెంత జేరుచు , శుభదృష్టి
తనపట్ల నుంచగ తలచవలెను
ఆ.వె. దుష్ట భావములను తొమ్మిది గ్రహముల
చెదరునట్లు మదిన చెప్పవలెను
వారణాసి పురము వర్ధిల్లు చుండగ
శివుని దర్శనంబు చేయవలెను
నేపాలు ప్రయాణం
సీ. వారణాసందున బస్సును మాట్లాడి
నేపాలు పోవగ నెంచినాము
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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నేపాలు దేశాన నెలవై న దైవాలు
పుడమిని కాపాడ భువికి దిగిరి
గోరఖపూరున గోరఖనాధుని
దర్శించి గురువుల దయను పొంది
బుద్ధు డు పుట్టి న పుణ్య లుంబిని కేగి
బుద్ధు ని సూక్తు లు బుద్ధి నిలిపి
ఆ.వె పోకరా పురమున పొందుగా నున్నట్టి
బిందు వాసిని కని ప్రియము తోడ
గుహన తపము చేయు గుప్తేశు దర్శించి
దీవెనలను పొంది దివ్యముగను
ముక్ తినాధుని దర్శనం
సీ. పర్వత శిఖరాన పారాడు మేఘాలు
వెండి జిల్గు ల మంచు వెలుగు నిండ
కనులకు విందుగా కమనీయ దృశ్యాలు
కళ్ళు చెదరనీక కట్టి వేయు
కొండలోయల యందు కుదుపులు ఒకవై పు
సన్న దారిన బస్సు సంచరించ
అంచుల వెంబడి అరచేత ప్రాణాలు
భయము పోయి మనకు భక్ తి పొంగు
ముక్ తి నాధుని దర్శింప ముచ్చ టపడి
పోకరా నుండి బస్సెక్కి పోవుచుండ
బాట పొడుగున కలిగేటి భయము భ్రాంతి
ముక్ తి నాధుని చూడగ మురిపెమగును
ఉ. శ్రీయుత ముక్ తినాధునివి చీకులు చింతలు చిద్రమౌగ నా
రాయణ రూపమున్ వెలసి రమ్యత చెందుచు కాంచినంత ఈ
మాయలు మాడిపోవునుగ మార్గ ము ముక్ తికి చూపుచుండు ఈ
కాయము మిధ్యయే యనుట ఖాయము ఖాయము నిక్కువంబుగన్
ఉ. స్నానము విష్ణుకుండలిన నమ్రత నొప్పుచు చేసినంతటన్
స్నానము గండకీజలపు నందుల తీర్థము నందు చేయగన్
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ధ్యానము నందునన్ మనసు ధన్యత చెందుచు వాస్తవంబుగన్
కానగ వచ్చు ముక్ తినిక కాదనలేరు జగంబు నెవ్వరున్
కాట్మండు
సీ. అజ్ఞాన తిమిరము నంతము నొందింప
వాస్తవ జ్ఞానము బడయు కొరకు
కాట్మండు ప్రాంతాన కైవల్య మొసగంగ
పరమాత్మ దిగివచ్చె పాలకుడిగ
పంచ ముఖేశ్వర పశుపతి నాధుడు
జ్యోతి ప్రకాశుడై అతిశయిస్తు
జలనారాయణ జలమున తేలుచు
పరమ పూజ్యుడగుచు పరిఢవిస్తు
తే.గీ. యిలన ఈ జగదీశ్వరుల్ వెలసినారు
దర్శ నంబుచే జీవితం ధన్యమగును
బుద్ధ మందిర అందాలు పొగడ తరమె
పుడమి నేపాలు చేసిన పుణ్య మదియె
శ్రీ మనోకామన క్షేత్రం
సీ. శ్రీ మనోకామన క్షేత్రాన వెలసిన
జగదంబ జగతికి శక్ తినిచ్చు
సుందర ప్రకృతి సోయగంబులనెల్ల
వర్ణింప మాటల వల్ల కాదు
జై మనో కామన జై యంటు అమ్మను
మననము చేయుచు మనసు నిండ
అమ్మను దర్శించి అమ్మకు మ్రొక్కంగ
యిచ్చలన్నియుతీర్చు నిష్ట ముగను
తే.గీ. తనివి తీరగ రోపువే దారిమీద
యానమెంతయో మనసుకు హాయి కొల్పి
అందచందాలు ఆహ్లాదమతిశయించ
అమ్మ దీవెనలను పొంది అరిగినాము
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బాక్స్ బద్ద లుకొట్టి న జయవిజయుడు

శీర జయరాం

శ్రీ శీర జయరాం 1961 డిసెంబర్ 25 న ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని విజయనగరం జిల్లా
కురుపాం గ్రామంలో జన్మించారు. వీరిది వ్యవసాయ కుటుంబం. ఇంటర్మీడియట్
చదువుతుండగా ఆర్మీ కోర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ లో ఏప్రిల్ 1980 లో సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఒక
పల్లెటూరు లోని వ్యవసాయ కుటుంబం లోంచి వచ్చిన ఆయన ఏవిధంగా ప్రతిష్టా త్మక అర్జున్ అవార్డు సాధించే స్థాయికి ఎదిగారో ఆయన మాటల్లో నే విందాము.
యువతకు ఈయన జీవితం స్ఫూర్ తి కాగలదని ఆశిస్తూ చై తన్యం సంకల్పబలం
పత్రిక ఈ శీర్షికను ప్రచురిస్తోంది.
-ఎడిటర్
ఒక రోజు రోల్ కాల్ పెరేడ్
లో 'బాక్సింగ్ ఆడాలనుకునేవాళ్ళు
పేర్లు ఇవ్వచ్చు' అని సి హెచ్ ఎం
అనౌన్స్ చేశారు.
పెరేడ్ లో ఉన్న 600 మందిలో
నేను మొట్ట మొదట బయటకు
వచ్చి పేరు నమోదు చేసుకోవటానికి వెళ్తుంటే, మా స్క్వాడ్
కమాండర్ నా చేయి పట్టు కుని 'వెళ్ళకు! బాక్సింగ్ లో మొఖం
పగిలిపోతుంది. పళ్ళు ఊడి- కుని, మా సార్ ని చాలా రిక్వస్ట్
పోతాయి' అని నాకు చెప్పారు. చేసి ఒప్పించి, బాక్సింగ్ లో నా
ఇంతకుముందే వన్ ఎం టి పేరు నమోదు చేసుకున్నాను.
ఆర్ లో ఛాన్స్ పోయింది. ఈ
1981 మే 25 నుంచి బాక్సింగ్
అవకాశం చేజార్చుకోకూడదను20
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ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించాను.
వన్ ఎస్ టి సి
ఇంటర్ యూనిట్ బాక్సింగ్ టోర్నమెంట్ జులై మొదటివారంలో
జరిగింది. ఇందులో ఆడి గోల్డ్
మెడల్ సాధించాను. బహుమతి
కమాండెంట్ గారు చేయటంతో
నా సంతోషానికి అవధులు లేవు.
మరొక నెల తరవాత వన్ ఎస్ టి
సి నాకౌట్ బాక్సింగ్ టోర్నమెంట్
జరిగింది. ఇందులో కూడా గోల్డ్
మెడల్ గెలుపొందడంతో 'కోర్
ఆఫ్ సిగ్నల్స్' టీమ్ కి ఎంపికైనాను. మెయిన్ బాక్సింగ్ టీమ్
ఆగస్టు 2018

లో మంచి ఆటగాళ్లు ఉండేవాళ్ళు. దీంతో పాటు బాగా ట్రైనింగ్
చేశాను. రెండు నెలల తరవాత
మధ్య ప్రదేశ్ రాష్ట్రం బాక్సింగ్ టోర్నమెంట్ ఆడి బంగారు పతకం
సాధించాను. మరుసటి సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో వై ఎం సి ఎ ఆల్
ఇండియా జూనియర్ బాక్సింగ్
టోర్నమెంట్ లో ఆడి వెండి
పతాకం సాధించాను. టీమ్ లో
నాకు గౌరవం పెరిగింది. సిగ్నల్
బాక్సింగ్ టీమ్ తో బాగా ప్రాక్టీస్
చేస్తూ, మధ్యప్రదేశ్ బి అండ్ ఒ
ఏరియా, సెంట్రల్ కమాండ్ ఆల్
ఇండియా వై ఎం సి ఎ మరియు
ఇంటర్ సర్వీసెస్ లో పాల్గొ న్నాను.
శ్రీ బి ఆర్ బాల్యాని, శ్రీ భగవాన్
సింగ్ లు కోచ్ లుగా ఉండేవాళ్ళు.
కోర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ బాక్సింగ్ టీమ్
లో మంచి బాక్సర్లు ఉండటంవల్ల నాకు అన్ని రకాలుగా మంచి
జరిగింది. నా ట్రైనింగ్ లో తప్పులను సరిచేసేవాళ్ళు.
నాకు అప్పుడు మంచి
రన్నింగ్ షూస్ కానీ ప్లేయింగ్
కిట్ కానీ ఉండేవికావు. మిలిటరీలో ఇచ్చిన బ్రౌన్ పి టి షూస్
తోనే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసేవాణ్ణి. నా
బరువు కేటగిరీ ప్రకారం మొదటినుండీ బాడీ వెయిట్ తగ్గించటంవల్ల సరిగా మంచి భోజనం తీసుకోలేకపోయేవాణ్ణి. నేను సీనియర్
ఆటగాళ్ల తో సాధన చేసేవాణ్ణి.
కానీ నేను జూనియర్ అవటంతో
సీనియర్స్ నన్ను క్యాంటీన్ కు

లేదా మెస్ కి పంపేవాళ్లు. అక్కడినుంచి వాళ్ల కి మూడు నాలుగు
లంచ్ / డిన్నర్ తెచ్చి బ్యారక్స్ లో
ఇచ్చేవాణ్ణి. అప్పుడప్పుడు వాళ్ల కి
సూప్ కూడా తయారుచేసి ఇచ్చేవాణ్ణి. ఒక్కోసారి పొద్దున్నే లేచి
కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న టీ
షాప్ నుంచి టీ కూడా తెచ్చిపెట్టే వాణ్ణి. సీనియర్ల కు బాడీ మసాజ్
చేయటం, వాళ్ళ బట్ట లు ఇస్త్రీ
చేసి ఇవ్వడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేయాల్సివచ్చేది. ఒకసారి
ఓ సీనియర్ తో బాక్సింగ్ సాధన
చేస్తున్నప్పుడు, నేనిచ్చిన లెఫ్ట్
అప్పర్ కట్ అతనికి తగిలింది.
అది అతను సహించలేక నాకు
ఫౌల్ పంచ్ కొట్ట డంతో నా
ముక్కుకి గాయమైంది. జబల్పూర్ లోని మిలిటరీ హాస్పిటల్ లో
వై ద్యం చేయించాల్సి వచ్చింది.
ఎట్రివిన్ డ్రాప్స్ వేసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేసేవాడ్ని. చలికాలంలో

చాలా కష్ టంగా ఉండేది. శ్వాస
తీసుకోటం కష్ టంగా ఉండేది. అది
పూర్ తిగా నయమవటానికి రెండు
నెలలకి పై గా పట్టింది. సాధన
చేసి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న
సమయంలో కూడా సీనియర్ల కు సేవలు చేయాల్సి వచ్చేది.
అయితేనేం, నా ట్రయినింగ్ లో
ఏమైనా తప్పులు చేస్తుంటే సరిచేసేవాళ్ళు.
నా సీనియర్ ఒకాయన 'అప్పర్
కట్' లో మాస్టర్. ఆయన తన
తమ్ముడికి విశ్రాంతి సమయంలో
ఇది నేర్పించేవారు. ఈ అప్పర్
కట్ విధానం బాగుందనిపించి నేను దీనిని బాగా సాధన
చేసాను. ఈ అప్పర్ కట్ పంచ్
ని పోటీలలో వినియోగించుకునేవాణ్ణి, ఇది పర్ఫెక్ట్ చేయటం
వాళ్ళ కొన్ని బాక్సింగ్ టోర్నమెంట్
లలో ఈజీగా గెలిచేవాణ్ణి. శరీర
బరువు మైంటై న్ చేయటం
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కోసం దగ్గ ర దగ్గ ర ఏడేళ్లు కడుపునిండా భోజనం చేయలేదనే
చెప్పుకోవాలి. ప్రాక్టీస్ తరవాత చెరుకురసం, గ్
లూ కోస్, నిమ్మరసం,
ఎలక్ట్రా ల్ లాంటి ఎక్కువ ద్రవపదార్ధా లు తీసుకునేవాణ్ణి. 1986లో
ఏషియన్ గేమ్స్ లో వెండి పతకం
సాధించాను. ఇలా బరువు మీద
దృష్టి పెడుతూ బాగా సాధన
చేసి, క్రమం తప్పకుండా మెడల్స్
గెలుస్తూ
ఇండియా టీమ్
లో నెంబర్ వన్ గా ఉన్నాను,
మా కుటుంబ సహకారం నాకు
ఎప్పుడూ లభిస్తుండేది. 1984 లో
నేషనల్ బాక్సింగ్ టీమ్ కు ఎంపికైనాను. నా ఏకాగ్రతకు భంగం
కాకూడదని, మా అమ్మమ్మ,
నానమ్మ, చిన్న తాతయ్య స్వర్గ స్తులై నా, నాకు తెలియపరచలేదు. ఈ విధంగా నా విజయాల
వెనుక మా కుటుంబ సభ్యుల
సహకారం ఎంతో ఉంది. 1984 లో
సెంట్రల్ కమాండ్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు జరిగాయి.
ఆ సమయంలో నాకు మోకాళ్ళ
నెప్పులు ఎక్కువ కావడం వల్ల
జబల్పూర్ మిలిటరీ హాస్పిటల్
లో చికిత్స కొరకు అడ్మిట్ అవ్వాల్సివచ్చింది. సర్వీసెస్ బాక్సింగ్
పోటీలకు కొద్ది రోజుల ముందే
హాస్పిటల్ లో చేరాల్సి రావడంతో
నాకు చాలా మనోవేదన కలిగింది.
హాస్పిటల్ లోనే వార్డుకు బయట
పుష్ అప్స్, సిట్ అప్స్ చేసి, షాడో
బాక్సింగ్ చేసుకుంటూ నా ఫిట్
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నెస్ మైంటై న్ చేసుకున్నాను. డాక్టర్లు కూడా బాగా సహకరించారు.
15 రోజులు ముందే నన్ను డిశ్చార్జ్
చేశారు. ఆ పోటీలలో బంగారు
పతకం మరియు బెస్ట్ బాక్సర్
అవార్డు నాకు లభించాయి. ఇది
నా జీవితంలో మరచిపోలేని
విజయం.
1986 లో బ్యాంకాక్ లో 'కింగ్స్ కప్
ఛాంపియన్ షిప్' టోర్నమెంట్
జరుగుతున్న సమయంలో మా
చెల్లి పెళ్లి జరిగింది. టోర్నమెంట్
లో పాల్గొ నటంవల్ల నేను పెళ్ళికి
వెళ్ళలేకపోయాను. కానీ ఆ టోర్న
మెంట్ లో 'కాంస్య' పతాకం
సాధించానన్న తృప్తి మాత్రం
మిగిలింది.
వై ఎమ్ సి ఎ ఆల్ ఇండియా
బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు,
ఇంకా కొన్ని టోర్నమెంట్లు రాత్రి
11 లేదా 12 గంటలకు జరిగేవి.
తెల్ల వారితే మరల బాడీ వెయిట్
ఇచ్చి 'మెడికల్ ఫిట్' అవ్వాలి.
దీనికోసం రాత్రికి రాత్రే రన్నింగ్
చేసి, కంబలీ పరేడ్ చేసి బాడీ
వెయిట్ అదుపులో ఉండేట్టు
చూసుకునేవాణ్ణి.
1984 నుండి 1989 వరకు
'లై ట్ వెల్ట ర్ వెయిట్' కేటగిరీలో
ఛాంపియన్ గా నిలిచాను. 4 నేషనల్స్, పదిహేను అంతర్జా తీయ
పోటీలలో 4 బంగారు, 3 వెండి,
3 కాంస్య పతకాలు సాధించాను.
ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ లో
అన్ని గేమ్స్ లో ఒకే ఒక్క టాప్
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స్పోర్ట్స్ మన్ ని ఎంపికచేస్తారు.
అది నన్ను ఎంపిక చేయడం
న్యూఢిల్లీ లో సౌత్ బ్లాక్ లో ఒక
ఫంక్షన్ లో జరిగింది. ఆ ఫంక్షన్ కి
ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ లో ఉన్న
పెద్ద పెద్ద అధికారులు రావడం,
అందులో 'బెస్ట్ సర్వీసెస్ స్పోర్ట్స్ మన్' అవార్డును 'ఎయిర్
ఛీఫ్ మార్ష ల్ శ్రీ బి ఎ లాఫెంటన్
చేతుల మీదగా నేను అందుకోవటం నా జీవితంలో ఒక మరపురాని ఘట్ టం. అదే రోజున నాకు
'నాయక్ సుబేదార్' గా పదోన్నతి
కూడా లభించింది. 8 సంవత్సరాల వ్యవధిలోనే ఈ ప్రమోషన్
రావడం నాకు చాలా ఆనందాన్నిచ్చింది. ఆర్మీ సర్వీసెస్ లో 20
సంవత్సరాల ఆరు నెలల ఉద్యోగానంతరం, 'సుబేదార్ మేజర్'
మరియు 'హానరరీ కెప్టె న్' గా
పదవీ విరమణ చేసిన కోర్ అఫ్
సిగ్నల్స్ లో మొదటి 'అర్జున'
అవార్డు గ్రహీతగా నిలిచాను.
సర్వీసెస్ లో పదవీ విరమణ
చేసిన తరవాత 2001 ఆగస్టు
లో ఆంద్ర ప్రదేశ్ పోలీస్ డిపార్ట్
మెంట్ లో సబ్ ఇనస్పెక్టర్ గా,
అప్పటి డై రెక్టర్ జనరల్ అఫ్
పోలీస్ శ్రీ హెచ్ జె దొర, నన్ను నియమించారు. ఆ తరవాత 2013
లో రాష్ట్ర డి జి పి శ్రీ అనురాగ్ శర్మ
మరియు శ్రీ రాజీవ్ త్రివేది నాకు
స్పోర్ట్స్ ఆఫీసర్ గా బాధ్యతలు
ఇచ్చారు.
(47 వ పేజీ చూడండి)
ఆగస్టు 2018

శ్రీనాధుని కాశీ ఖండం
(వచనానుసరణం)

పో చినపెదది ్ మురళీ కృష్ణ

ముందు మాట
కాశీ క్షేత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది.. జన్మించినా, మరణించినా కాశీ క్షేత్రంలోనే జరగాలని భారతీయులు భావిస్తారు. అంతటి పవిత్ర క్షేత్ర వై భవాన్ని వర్ణించని భారతీయ సాహిత్యం
లేదు. స్కాంద పురాణంలో వ్యాసుడు కాశీ వై భవాన్ని విస్తృతంగా వర్ణించాడు. తెలుగు సాహిత్యంలో శ్రీనాధుడు
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ రీతిలో కాశీ క్షేత్రాన్ని వర్ణించాడు. ఈ కాశీ ఖండాన్ని మా పాఠకులకు పరిచయం చేయడానికి డా. పోచినపెద్ది వెంకట మురళీ కృష్ణ గారిచే సరళ వ్యావహారిక భాషలో, యధా మూలానుసారంగా
అనుసరించిన కాశీ ఖండాన్ని, నెలనెలా అందిస్తున్నాము.
ఈ వ్యాస పరంపర ఆధ్యాత్మిక వేత్తలకు భక్తీ తత్వాన్ని, విద్యార్థులకు శ్రీనాధుని తత్వాన్ని అందించగలదని
భావిస్తున్నాము.
- సంపాదకురాలు.
(గత సంచిక తరువాయి)

ఆడ పావురము సమయంచూసి డేగ కాళ్ళు గట్టి గా కరిచింది.
డేగ ఆ బాధను తట్టు కోలేక
పావురాలను విడిచి పెట్టింది.
పావురాల జంట వేగంగా పాఱిపోయాయి. ఆ జంట కాశీ
నగరాన్ని విడిచిపెట్టి అయోధ్యా
నగరానికి చేరుకున్నాయి. చిరకాలము జీవించి మరుసటి జన్మలో
మందారుడు, రత్నావళి అను
పేరుతో జన్మించి త్రివిష్ట పేశ్వరుని
ఆరాధించి ముక్ తిని పోందారు.
కేదారేశ్వర మహాత్మ్యము.
అనేక జన్మలలో చేసిన
పాపాలన్ని కేదారేశ్వర స్మరణవలన నశించిపోతాయి. సాయం-

కాలము కేదారేశ్వరుని స్మరణ
సర్వ దురిత హరము. ఉదయాన్నే గంగా నదిలో స్నానంచేసి కేదారేశ్వరుని సేవించినట్ల యిన
సకలాభీష్ట ములు తీరుతాయి.
రధంతర కల్పమునందు వశిష్టు డు అను బ్రాహ్మణుడు గర్భాచార్యుని వలన పాశుపత దీక్ష
గ్రహించి కేదారేశ్వరుని సేవించి
ముక్తు డయ్యాడు.
కేదారేశ్వర
తీర్థంలో సాయం సమయమున
పార్వతీ దేవి స్నానం చేస్తుంది.
ఇక్కడి జలాన్ని స్వీకరించినట్ల యిన జఠర భాండమునందు శివలింగాన్ని ధరిస్తా డు. ఆకాశంలో
పోరాడుకొని ఈ తీర్థంలో పడి
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

హంసలుగా
మారిపోయినవి.
గంగానదికి చెలికత్తిగా అమృతస్రవ ప్రవహిస్తోంది. నదీనదము
లు, వాపీ కూప తటాకములతో
నిండి ఉన్న కేదారేశ్వర తీర్థము
కాశీ క్షేత్రము అనెడి ఉద్యానవనానికి ద్రాక్ష పందిరి వంటిది.
కేదారేశ్వర లింగానికి
సమీపంలో గౌరీ కుండం, గౌరీ
తీర్థం, అమృతస్రవ తీర్థం,
మానస తీర్థం, కలహంస తీర్థం
మొదలగు అనేక తీర్థాలు
ఉన్నాయి. కేదారేశ్వర లింగానికి
ఉత్తర దిక్కునందుచిత్రాంగదేశ్వర
లింగమ, దక్షిణంలో నీలకంఠక్షేత్రం, వాయవ్య భాగంలో అంబరీఆగస్టు 2018 23

షేశ్వర లింగం, దానికి సమీపంలో
ఇంద్రద్యుమ్నేశ్వర లింగం, దానికి
దక్షిణంగా కాలంజరేశ్వర లింగం,
ఉంది. చిత్రాంగదెశ్వరునికి ఉత్తర
దిక్కునందు క్షేమేశ్వర లింగం
ఉంది.
ఈ విధంగా సూతుడు నై మిశారణ్యంలోని మునులకు చెప్పగా
మునీశ్వరులు
ఆనందించి
ధర్మరాజేశ్వర లింగ మహాత్మ్యాన్ని కుమారస్వామి అగస్త్యునికి
ఏవిధంగా` వివరించాడో చెప్పమని సూతుని అడిగారు.
ధర్మరాజేశ్వరలింగ మహాత్మ్యము.
ధర్మరాజేశ్వర క్షేత్ర
మహాత్మ్యము వర్ణించుట బ్రహ్మ
కైన శక్యముకాదు. ఆ మహాక్షేత్రంలో నివసించే పక్షు లుకూడా బ్రహ్మ విజ్ఞానము కలిగి
ఉంటాయి. కాశీ నగరానికి మధ్య
భాగంలో వెలకట్ట లేని రత్నాలతో ఒక భవనం నిర్మించబడింది. ఆ భవనానికి ఇరుపక్కల
బంగారు బిందెలతో అలంకరించబడిన శిఖరాలు కలిగిన రెండు
భవనాలు ఉన్నాయి. ఆ భవనాలపై వృషభ పతాకాలు ఎగురుచున్నాయి. ఆ పతాకాలు ఆకాశ
గంగా ప్రవాహంలాగ ఉన్నాయి.
ఆ భవనాల కిటికీలనుండి గుగ్గిల
ధూపాలు బయటికి వస్తున్నాయి.
ఆ ధూపం శివుని కంఠంలోని
హాలాహలంలాగ ఉంది. ఆ ప్రసాదాలలో
ముక్ తిమండపాలు ఉన్నాయి. ఆ మండపంలో
శివుడు బ్రాహ్మణ వేషంలో వై 24

శ్వదేవం బలి హరణం చేస్తూ
ఉంటాడు. ఆ ప్రసాదానికి తూర్పు
దిక్కునందు జ్ఞాన మండపం
ఉంది. ఆ మండపంలో శివుడు
దక్షిణామూర్ తి రూపంలో బ్రహ్మాది దేవతలకు జ్ఞానోపదేశం చేస్తూ
ఉంటాడు. అక్కడికి దగ్గ రలో విశాలాక్షి మందిరము ఉంది. ఆమె
బంగారు అంచుగల పట్టుచీర
కట్టు కొంది. ఇంద్రనీల మణులతో
తయారుచేసిన
ముత్యాల
హారాన్ని ధరించింది. పారిజాత
పుష్పాలను శిఖలో ధరించింది.
నొసటియందు కస్తూరి తిలకం
అలంకరించుకొంది. కటి భాగమునందు వజ్రాల మొలనూలు
ధరించి ఉంది. ఆకలితో అక్కడకు వచ్చిన వారికి అమృత
స్వరూపమైన బిక్షను పెడుతూ
ఉంటుంది.
విశాలాక్ష పీఠానికిదగ్గ రలోచక్రపుష్కరిణి ఉంది. ఆ పుష్కరిణి యందు పరమేశ్వరుడు ప్రతిదినం సంధ్యవారుస్తూ ఉంటాడు.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

చక్రపుష్కరిణికి
సమీపంలో
రత్నేశ్వర లింగం ఉంది. దానికి
సమీపంలో వృషభద్వజ లింగం
ఉంది. దానికి సమీపంలో అర్ధనారీశ్వర పీఠం ఉంది. దానికి
సమీపంలో పంచనద తీర్థం
ఉంది. పంచనద తీర్థానికి దగ్గ రలో పంచముద్ర పీఠం ఉంది.
దానికి సమీపంలో వీరేశ్వర
లింగం ఉంది. దానికి సమీపంలో
సిద్ధేశ్వర లింగం ఉంది. దానికి
సమీపంలో యోగినీ పీఠం ఉంది.
ఈ విధంగా కాశీ నగరంలో
అసంఖ్యాకమయిన సివలింగాలు ఉన్నాయి. వీటిలో ధర్మేశ్వర
పీఠం పెద్ద ది.
విశ్వభుజాఖ్యానము
ధర్మేశ్వర తీర్థంలోని విశ్వభుజ అను పేరుకల గౌరీ పరమేశ్వరిని ఇంద్రుని భార్య అయిన
శచీదేవి ఆరాధించి ఇశ్వర్యాన్ని,
భర ్త సౌభాగ్యాన్ని పొందింది. విశ్వభుజా దేవిని మనోరధ తృతీయా
ఆగస్టు 2018

అను వ్రతంతో ఆరాధించి శచీదేవి
ఇంద్రుని, అరుంధతి వశిష్టు ని,
అనసూయ అత్రిని భర ్తలుగా
పొందారు. ఈ విశ్వబ్భుజా దేవికి
సమీపంలో “ఆశా వినాయకుడు”
ఉన్నాడు. ఆయనకు నమస్కరించిన భక్త్య్ల కు కోరిన కోరికలను
తీరుస్తా డు. వృత్రాసురుని సంహరించిన పాపాన్ని పోగొట్టుకొనుటకు ధర్మేశ్వర లింగానికి సమీపంలో
శివ లింగాన్ని ప్రతిష్టించాడు.
ధర్మేశ మహాత్మ్యము*
ధర్మ తీర్థము బ్రహ్మ
హత్యాది పాపాలను పోగొడుతుంది. తారకేశ్వరునికి పశ్చిమ
భాగంలో ఇంద్రేశ్వరుడు, దక్షిణ
భాగంలో శచీశ్వరుడు, ఇంద్రేశ్వరుడు ఉన్నాడు. వీరిని లోకపాలురు అని పిలుస్తారు. ధర్మేశ్వరునికి పడమటి భాగంలో
ఉర్వశీశ్వరుడు ఉన్నాడు. ధర్మేశ్వరునికి నాలుగు దిక్కులందు
దత్తేశ్వర, వై రాగ్యేశ్వర, జ్ఞానేశ్వర,
ఐశ్వర్యేశ్వరుడు ఉన్నారు.
వింధ్య పర్వతంలో కదంబ
శిఖరమునందు దముని కుమారుడై న దుర్ద ముడు చెడు ప్రవర ్తన
కలవాడై ప్రవర్ తిస్తూ ఉండగా ఒక
పుణ్య పురుషుని వలన జ్ఞానోపదేశాన్ని పొంది కాశీ నగరానికి వెళ్ళి
శివ లింగాన్ని ప్రతిష్టించాడు. దుర్ద ముడు ప్రతిష్టించిన శివలింగాన్ని ఆరాధించిన వారికి భోగ
మోక్షా లు లభిస్తా యి. అమిత్ర
జిత్తు అను రాజు విష్ణు భక్ తి పరా-

యణుడు. కంకాలకేతుడు అను
రాక్షసుడు అమిత్ర జిత్తు ను
బంధించి పాతాళ లోకానికి
తీసుకొని వెళ్ళాడు. అక్కడ చంపకావతి అను పట్ట ణములో ఉన్న
మలయ గంధి అను విద్యాధర
కన్యను వివాహమాడాడు. వారు
ధర్మేశ్వర లింగానికి సమీపంలో
“మనోరధ తృతీయ’ అను వ్రతాన్ని ఆచరించి సంతానాన్ని
పొందారు.
కాశీలో హయగ్రీవ తీర్థం
ఉంది. ఈ తీర్థంకంటె గజతీర్థం
గొప్పది. దీనితో సమనమయినది
కోకావరహ తీర్థం. దిలీపతీర్థం,
సప్తముని తీర్థం, హంస తీర్థం,
గోవ్యాఘ్రేశ్వర తీర్థం, ముచుకుంద
తీర్థం, పృధు తీర్థం, పరశురామ
తీర్థం, బలభద్ర తీర్థం, దివోదాస
తీర్థం, హరత్పాపతీర్థం, బందీ
తీర్థము, శుక్ర తీర్థము, భవానీ
తీర్థము ప్రభాస తీర్థము, గరుడ
తీర్థము, బ్రహ్మ తీర్థం, వృద్ధా ర్క
తీర్థము, నృసింహ తీర్థం, చిత్రరధ తీర్థం, ధర్మతీర్థం, వశిష్ఠ
తీర్థం, మార్కండేయ తీర్థం,
భాగీరధీ తీర్థం, ఖురకర ్తరీ తీర్థం,
అను తీర్థము అను ఈ తీర్థములన్నియు మహా పుణ్యమైనవి. ఈ లింగములన్నియు, ఒక
రాశిగా పోసినా వీరేశ్వర లింగంతో
సమానము కావు.
వీరేశ్వరాఖ్యానము
వీరేశ్వర తీర్థంలో స్నానం చేసిన
వానికి అన్ని తీర్థాలలో స్నానం
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చేసిన ఫలితం ఇక్కడ లభిస్తుంది. మలయ గంధి కుమారుడై న వీరుడు అనువాడు ఇక్కడ
హరుని సేవించుట వలన ఇక్కడి
లింగానికి వీరేశ్వర లింగము అని
పేరు వచ్చించి. సంగమేశ్వర
తీర్థం, పాదోదక తీర్థం, క్షీరాభ్ధి
తీర్థం, శంఖ తీర్థం, చక్ర, పద్మ,
గరుత్మత, వై కుంఠ, నారద, ప్రహ్లాద, అంబరీశ, ఆదిత్య కేశవ,
దత్తా త్రేయ, భార్గ వ, వామన, నీలగ్రీవ, ఉద్దా లక, నరనారాయణ,
యజ్ఞవరాహ, విదారణ నరసింహ,లక్ష్మీ నృసింహ, గోపీ గోవింద,
శేష, సాంఖ్య, మహిషాసుర, బాణ,
వై తరణీ, ప్రణవ, పిశంగిలాపిలిప్పిలా, నాగేశ్వర, కర్ణా దిత్య, భైరవ,
ఖర్వనృసింహ, పంచనద తీర్థాలు
భోగ మోక్షా లను ఇస్తా యి.
కాశీ నగరంలో ముక్ తి
ప్రదములయిన తీర్థాలు అనేకం
ఉన్నప్పటికి మోక్ష ప్రదాయి
అయిన పంచనద తీర్థంతో
సమానమయినవి కావు. ఆనంద
కానన వనంలో జ్ఞాన తీర్థం,
మంగళ తీర్థం, మయూఖాదిత్య తీర్థం, మఖ తీర్థం, బిందు
తీర్థం, ప్పిప్పలాద తీర్థం, వరాహ,
మరుదీశ్వర, మిత్రావరుణ, అగ్ని,
అంగార, వై కల, చంద్ర, వీరేశ్వర, విఘ్నేశ్వర, హరిశ్చంద్ర,
పర్వత, కంబళాశ్వతర, సరస్వతీ,
ఉమా, భౌమ, మణికర్ణికా తీర్థాలు
ఉన్నాయి.
( ఇంకా వుంది )
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తుమ్మూరి రాంమోహన్ రావు
తెలంగాణా మహానుభావులు

1. ఉరుదూ తెలుగు భాషల సాహిత్య వారధి డా. సామల సదాశివ
అగస్టు నెల అనగానే
అందరికీ స్వాతంత్ర్యదినోత్సవం
పంద్రాగస్టు గుర్తుకు రావడం
సహజం.తెలంగాణా ఉద్యమం
మంచి ఊపులో ఉన్నపుడు
తెలంగాణా ఆవిర్భావ ప్రత్యూష
రేఖలుపొడసూపే వేళ తెలంగాణ
ఉషోదయం తిలకించకుండానే
అగస్టు 7 ,2012 న అస్తమించిన
ఆదిలాబాద్ కవి,రచయిత అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మాస్టారు
అని పిలువబడ్డ సామల సదాశివ
సారును గుర్తుకు తెస్తుంది
అగస్టు నెల.
ఇటీవల ఐదారేండ్ల నుంచీ
ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉంటూ
రచనా వ్యాసంగాన్ని ప్రవృత్తిగా
మలచుకుని,తాను పుట్టి పెరిగిన
నేలను వదలకుండా ఎక్కడెక్కడి
వారినో ఆకట్టు కునే రచనలు చేసి
పండిత పామరులను అలరింప
జేసి అనేక మంది పాఠకుల్ని
తయారుచేసుకున్న
ప్రముఖ
రచయిత సామల సదాశివ.తాను
ఖట్ట ర్ తెలంగాణావాదినని చెప్పుకునే మాస్టారుకు తెలంగాణేతర
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ప్రాంత అభిమానుల సంఖ్య కూడా
చాలా ఎక్కువగా ఉండేదంటే
ఆయన ఎంత విశిష్ట మైన వ్యక్ తిత్వం గలవారో గమనించవచ్చు.
అవిభక ్త ఆదిలాబాదు జిల్లా
లోని కాగజ్ నగర్ దగ్గ ర తెనుగు
పల్లె మాతామహుల ఇంట్లో 11 5 -1928 న జన్మించిన సదాశివ
బాల్యం నవెగాంలో గడిచింది.
తండ్రి నాగయ్య పంతులు బడిపంతులు. తల్లి చిన్నమ్మ.ఏకైక
సంతానమైన సదాశివ తండ్రి వద్ద
చదువు నేర్చుకుని అప్పట్లో పెద్ద

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

తరగతులన్నీ ఉర్దూ మాధ్యమంలో ఉండటమేగాక పెద్ద ఊళ్ల లో
మాత్రం ఉండటం చేత వరంగల్
లో పాఠశాలవిద్య నభ్యసించారు.
ఇంట్లో భారత భాగవతాలు,
రామాయణం వంటివి ఉండటం
వలన సహజంగా జ్ఞానాంశ కల
వాడు కనుక,వాటిని ఒంటబట్టిం చుకున్నారాయన.అంతే గాక
తండ్రి ఒక గురువు వద్ద అరబ్బీ
ఫారసీ నేర్చుకునే అవకాశం కలిగించారు.అలా యౌవన దశలోపే
ఆయనకు ఇటు సంస్కృతాం-
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ధ్రాలు,అటు అరబ్బీ, ఫారసీ,ఉరదూ భాషలపై పట్టు దొరికింది.
దానికి తోడు కొద్దీ గొప్పో ఆంగ్లం
తోడై ంది.అప్పట్లో తెలుగు భాషలో
పద్యాలు రాసేవారికి బాగా ప్రాధాన్యత ఉండటం గమనించి
పద్యాలు రాసి భారతి వంటి పత్రికలకు పంపటంతో వేలూరి శివరామశాస్త్రి,కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి వంటి ఉద్ ధండ పండితుల
దృష్టి లో పడ్డారు సదాశివ.నిర్దుష్ టంగా భావరమ్యమైన పద్యాలు
వారి నాకర్షించటంతో ఉత్తరప్రత్యుత్తరాల ద్వారా వారితో పరిచయాలు పెరిగి పలు రచనలు
చేసే స్ఫూర్ తి లభించింది.కారణాంతరవల్ల తండ్రి ఉద్యోగం
మానేయవలసి వచ్చినందువల్ల
సదాశివ పాఠశాల చదువు కాగానే
ఆదిలబాదు జిల్లాలోనే బడిపంతులు ఉద్యోగంలో చేరారు.
ఇటు ఉద్యోగం చేస్తూనే తన
రచనా వ్యాసంగాన్ని కొనసాగిస్తూ
సాంబశివ శతకము,నిరీక్షణ,మంచిమాటలు,విశ్వామిత్రము,అంబపాలి,ధర్మవ్యాధుడు వంటి
పలు పద్యలఘుకృతులు వెలువరించారు. అమ్జద్ రుబాయీలను తేటగీతులలో తెనిగించారు.తెలుగులో కథలు నవలలు
కూడా ప్రయత్నించి తనకంటూ
ఒక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు.అలాగే ఉర్దూ లో అనేక
వ్యాసాలు రాసి ఉర్దూ పాఠకులకు దగ్గ రయ్యారు.మన తెలుగు

కవులను వారి రచనలను ఉర్దూ
పాఠకులకు పరిచయం చేసిన
ఘనత సదాశివ గారిదే.
ఈసమయంలోనే సురవరం
ప్రతాపరెడ్డి సూచన మేరకు పద్యరచన మానుకుని తనకున్న ఉర్దూ
అరబ్బీ భాషా పటిమతో ఉర్దూ సాహిత్యవిశేషాలను ఉర్దూ కవులను
తెలుగువారికి పరిచయం చేసే
పనికి
పూనుకున్నారు.అలా
ఉర్దూసాహిత్య
చరిత్ర,ఫారసీకవుల ప్రసక్ తి,మహాకవి గాలిబు
వంటి పుస్తకాలు రచించి ఉర్దూ
తెలుగు వారధిగా మంచి పేరు
తెచుచుకోవడమే గాక అకాడమీ
సభ్యులుగా చిరకాలం పనిచేశారు.గీటురాయి,మిసిమి పత్రికలలో గజల్ పుట్టు పూర్వోత్తరాలు,

రూమీ మస్నవీలు ఇంకా అనేక
ఉర్దూ
భాషాసంస్కృతులకు
ముఖ్యంగా హిందూస్తానీ సంగీత
గాయనీగాయకుల
విశేషాలు
వ్యా స రూ ప ం లో వ చ్చా యి .
అలాగే వారి ఉరుదూ రచనలు
సియాసత్ వంటి ప్రసిద్ధ ఉరుదూ
పత్రికలలో
ప్రచురించబడేవి. వారి వచన రచన ముచ్చట్ల
రూపంలో ఉండటంతో అనేకమంది పాఠకులను అలరించేది.
స్వతహాగా చిన్నప్పటినుంచే సంగీతాభిమాని మరియు
సంగీతజ్ఞడవటంతో
ఆయన
వ్యాసాలు చాలా విశిష్ట తను కలిగి
అడిగి రాయించుకునే స్థాయికి
చేరుకున్నాయి.అవే తరువాత
మలయమారుతాలు,సంగీతశిఖరాలు,స్వరలయలు పుస్తకా-
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లుగా వెలువడినాయి.ఇందులో
స్వరలయలు ఆయనకు కేంద్ర
సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు
సంపాదించి పెట్టింది.
ఇవన్నీ ఒక ఎత్తయితే వార ్త పత్రికకు యాది పేరిట ఆయన రాసిన
వ్యాసాలు ఆయన ఇంటిపేరు
మార్చి ఆయనను యాది సదాశివను చేశాయి.ఆయన వ్యాసాలకోసం పత్రికను కొన్న వారెందరో
అప్పట్లో .ప్రతిభాశాలి
గనుక
ఆయన సాహిత్య వ్యక్ తిత్వాన్ని పురస్కరించుకొని కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం మరియు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వ
విద్యాలయం డాక్టరేటు పట్టాలను
ప్రసాదించాయి.
తనకు పరిచయమైన వ్యక్తు లు
చిన్నా పెద్దా అని తేడాలేకుండా
మానవీయతా దర్శనాన్ని
అనితరసాధ్యంగా
యాదిలో
పొందుపరచడంతో దానికి ఎక్కడ
లేని గుర్తింపు వచ్చింది.
సంగీత సాహిత్యాలే గాక చిత్రలేఖనంలో కూడా అత్యంత ప్రావీణ్యంగల సదాశివ తై లవర్ణ చిత్రాలెన్నో గీశారు.
ఆయనకు పరిచయమైన ప్రతివ్యక్ తితోనూ పండిత పామరులనే
తేడాలేకుండా, వాదాలకతీతంగా నిరంతరం ఉత్తరాల ద్వారానో
ఫోన్ ద్వారానో, సంబంధాలను
కొనసాగించేవారు.ఉద్యోగ రీత్యా
ఆదిలాబాదులో స్థిరపడి ఆదిలాబాదుకు ఏ అధికారి వచ్చినా
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ఆయనను కలుసుకునే విధంగా
పేరు తెచ్చుకున్న మానవప్రేమికుడు.వచ్చిన వారితో వారి
స్థాయికి తగ్గ ముచ్చట్లు పెట్టి
వారి హృదయాలలో చిరస్థాయగ
నిల్చిన అసాధారణ వ్యక్ తి సామల
సదాశివ.
ఉద్యోగం చివరి దశలో పదోన్నతిపై భద్రాచలంలోని జూనియర్
కళాశాల ప్రిన్సిపాలుగా పనిచేసి
అక్కడే ఉద్యోగవిరమణ గావిం
చారు.అలా ఆయన్ని ఆయనకు
ఇష్ట మైన రాముడు తన దగ్గ రికి రప్పించుకున్నాడు కావచ్చు.
ఎందుకంటే
ఆయనంతట
ఆయన ఏనాడు ఏ పుణ్యక్షేత్రాన్ని దర్శించలేదని చెప్పేవారు.
భద్రాచలంలో ఆలయానికి వెళ్లినపుడు ఆయన గుర్తించిన
నిలయ విద్వాంసులు ఆయన
కిష్ట మైన కీర ్తనలు వాయించేవారంటే వారెంతగా మనుష్యులను ఆకర్షించేవారో తెలుస్తుంది.
ఆయన రచనలలో ఇంతవరకు
వెలుగు చూడనిది ఆయన నారాముడొక్కటే.ఆయన తొలిదశలో రాసిన కథలు కొన్ని అప్పట్లో
సుజాతపత్రికలో ప్రచురించబడ్డా యి.వాటిని ఇటీవలే ఫేస్బుక్
మాధ్యమం ద్వారా సంపాదించగలిగాము.కరీంనగర్ ఫిలిం సొసై టీ
వ్యవస్థాపకులలో ప్రముఖుడు
వారాల ఆనంద్ గారు సామలసదాశివ ముఖాముఖితో ఒక లఘు
చిత్రాన్ని నిర్మించారు.మిత్రుడు
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

తాళ్ల పల్లి మురళీధరగౌడు తన
జీవనరేఖలు అనే ప్రముఖుల
ఇంటర్వ్యూల పుస్తకంలో సదాశివగారి ఇంటర్వ్యూ ప్రచురించారు.
ప్రతిభాశాలియైన సదాశివ
పొందిన సన్మాన,సత్కార,పురస్కా
రాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. అడవుల
జిల్లా ఆదివాసుల జిల్లాలో పుట్టి న
సదాశివ అక్కడి గోండు వీరుడు
కొమురం భీమును తొలిసారిగా
పాఠ్యపుస్తకాలకెక్కించి ఈరోజు
కొమురం భీము ఒక గొప్ప విప్ల వవీరుడిగ గుర్తించబడటానికి
కారణభూతులయ్యారు.
ఆయన రేడియో ప్రసంగాలకు
చెప్పలేనంత ఆదరణ లభించేది.
ఆదిలాబాద్,వరంగల్,హై దరాబాద్,విశాఖపట్ట ణం మొదలై న
ఆకాశవాణి కేంద్రాల నుంచి ఆయ
న అనేక ప్రసంగాలు ప్రసారం చేయబడ్డా యి.
సియాసత్ ఉర్దూ దినపత్రికకు
ఆయన రాసిన వ్యాసాలు వెలు
గులోనికి రావలసి ఉన్నాయి.
తనకు తాను ఖట్ట ర్ తెలంగాణ
వాదినని చెప్పుకునే సదాశివ
తెలంగాణా అస్తిత్వానికై ఎంతో
పాటు పడ్డారు.కాళోజీ సోదరులతో ఆయనకున్న అనుబంధం
మాటల కందనిది.అలాగే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సదాశివ
ఆత్మీయ స్నేహితులు.తెలంగాణా
ఉద్యమసమయంలో చంద్రశేఖర్ రావుతో సహా ఆయనను సంప్రదించని నాయకులు లేరు.
ఆగస్టు 2018

దురదృష్ట వశాత్తు తెలంగాణ
ఏర్పడకముందే అగస్టు 7,2012న
ఆయన కన్ను మూశారు.
ఆయనకు భార్య ముగ్గురు
కుమారులు.ఇటీవలే ఆయన
సతీమణి
పరమపదించింది.
మనుమలు మనుమరాళ్లంటే
ఎనలేని ప్రేమ.తెలుగు సాహిత్య
చరిత్రలో సదాశివకు సముచి త స్థా న ము న్న ద న ట ం లో
సందేహం లేదు.మొన్న జరిగిన
ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో
ఆయన పేరున ప్రత్యేక వ్ది కనేర్పాటు చేయటం ఒక చిన్న ఉదాహరణ.అలాగే విశ్వనాథ పీఠం
వారు ఆయనకు కేంద్ర సాహిత్యపురస్కారం లభించిన సందర్భంగా ఆయన విశిష్ట రచనలతో పాటు పలువురి వ్యాసాలతో
ఆరువందలకు పై గా పేజీల ప్ర-

త్యేక సంచికను తయారు చేసి
ఆయన సమక్షంలోనే ఆదిలాబాదు ఆకాశవాణి కేంద్రంలో ఆవిష్కరించటం ఆయన సాహితయసేవకు ఒక మంచి గుర్తింపు.
అలాగే ఆయనమరణానంతరం కావలి నుండి వెలువడిన
ఒక వ్యాస సంకలనానికి ఆయన
ముఖ చిత్రంతో సదాశివ స్మారక
సంచికగా వేయటం ఎల్ల లు లేని
ఆయన సాహితీ సౌరభానికి నిదర్శనం.
ఆదిలాబాదు జిల్లాలోని ప్రముఖ పారిశ్రామిక నగరం
సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్లో ఆయన
శిలావిగ్రహ ప్రతిష్ఠా పనకు అన్ని
ఏర్పాట్లు పూర ్తయ్యాయి. నేను
ఆదిలాబాదు జిల్లాలో నలభై
సంవత్సరాలు ఉద్యోగరీత్యా ఉండ
టంతో ఆయనతో మూడు దశాసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

బ్దా ల సాన్నిహిత్యం చూరగొన్నాను.నా తొలి
పుస్తకం గొంతెత్తిన కోయిల
ఆ య న
చే తు ల
మీదుగా ఆవిష్క రిం చ బ డటమే గాక
మలి పుస్తకం
మువ్వలు వెలువడటానికి
ఆయన ప్రేరణ
కారణం. నా
సాహిత్యప్రగతికి మూలకారణమైన కే.నారాయణ గౌడు సదాశివగారి ప్రియశిష్యుడు.సదాశివ పద్యకృతులన్నీ
సంకలించి సదాశివ కావ్య సుధగా
కాగజ్ నగర్ తెలుగు సాహితీ
సదస్సు ప్రచురించింది. దానికి
కే.నారాయణ గౌడు గారు సంపాదకులు.ఆయనే నన్ను తొలి
సారి సదాశివ గారికి పరిచయం
చేశారు.సదాశివ మరణానంతరం సదాశివ సాహితీబంధువుల
వ్యాసాలు,కవితల సంకలనం
‘సదాశివస్మృతిసుధ’కు
నేను
సంపాదకుణ్ణి కావటం నాకు ఒక
పదిలమైన జ్ఞాపకం.తెలంగాణాలో ఎందరో మహానుభావుల్లో ఆయన ఒకరు.ఈ అగస్టు
నెలలో ఆయన వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయనకు నివాళి.
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చిలకమర్ తి దుర్గా ప్రసాదరావు
SPOKEN SANSKRIT

+91 9897959425

(సంభాషణ సంస్కృతం -20)
Unit-1
మనం ఒక్కొక్కప్పుడు “ఈ పని ఇన్ని సార్లు చేశాను . ఆ పని అన్ని సార్లు చేశాను” అని చెప్పవలసి వస్తుంది అటు వంటి సందర్భాల్లో ‘वारम्’ అనే పదాన్ని ఉపయోగించాలి .
वारम् = A multitude, A quantity .
एकवारम् = ఒకసారి ( once or one time) / द्विवारम्= రెండు సార్లు ( twice or two times) / त्रिवारम्=మూడుసార్లు (thrice or three times) / बहुवारम्= చాల సార్లు (number of times/many times) /
वारं वारम् = ఎన్నోసార్లు (many a time / repeatedly).
उदाहरणानि:
1. दिने अहम् एकवारं स्नानं करोमि |
నేను ఒక పర్యాయము స్నానం చేయుదును
I take bath once in a day
2. दिने द्विवारं भोजनं करोमि |
నేను రెండు పర్యాయములు అన్నం తిందును
I take meal twice in a day
3. दिने त्रिवारं पुस्तकं पठामि |
నేను మూడు పర్యాయములు పుస్తకం చదువుదును
I read book thrice in a day.
4. य: दिने एकवारं भोजनं खादति स: योगी भवति
ఎవడు రోజుకు ఒకసారి భోజనం చేయునో అతడు యోగి
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A person, who takes food once in a day, is yogi.
5. य: दिने द्विवारं भोजनं खादति स: भोगी भवति
ఎవడు రెండుసార్లు భోజనం చేస్తా డో వాడు భోగి
A person, who takes food twice in a day, becomes bhogi.
6. य: दिने त्रिवारं भोजनं खादति स: रोगी भवति
A person, who takes food thrice in a day, becomes rogi
ఎవడు ముప్పొద్దు లా అన్నం తింటాడో వాడు రోగి .
( द्विरन्नं मनुष्याणाम् इति नियम: )
Unit-2. మనం కొన్ని కొన్ని విషయాలకు కొన్ని కొన్ని కారణాలు చెప్పవలసి వస్తుంది . అలాగే ఒక పని
జరగడానికి గాని, లేదా జరుగకపోవడానికి గాని కారణాలు చెప్పవలసి వస్తుంది . అటువంటప్పుడు यत:
అనే పదం ఉపయోగించాలి . అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం .
यत:;- because/as/ since/ whence.
1. अद्य चलनचित्रमन्दिरे महान् जनसं मर्द: यत: तत्र नूतनं चित्रम् आगतम् ||
ఈరోజు సినిమా హాలులో జనం ఎక్కువమంది ఉన్నారు ఎందుకంటే క్రొత్త చిత్రం .
There was heavy rush at the theatre because it was a new film.
2. मोहन: अद्य देवालयं गतवान् यत: अद्य परीक्षा अस्ति तस्य ||
ఈ రోజు మోహన్ గుడికి వెళ్ళాడు ఎందుకంటే ఇవ్వాళ పరీక్ష ఉంది
Mohan went to temple today because there is an examination.
3. गोपाल: स्नानं विना अन्नं खादति यत: स: ज्वरेण पीडित: अभवत् ||
గోపాల్ స్నానం చెయ్యకుండానే అన్నం తింటున్నాడు ఎ౦దుకంటే అతనికి జ్వరం వచ్చి తగ్గింది .
Gopal is taking food without taking bath because he has just suffered and relieved from
fever.
Unit -3. यद्यपि –तथापि
Although /even if / neverthless
1. यद्यपि स: धनवान् तथापि दानं न करोति ||
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అతడు ధనవంతుడై నప్పటికి దానం చెయ్యడు
Even though he is wealthy, he never donates money
2. यद्यपि बुभुक्षा अस्ति तथापि न खादति
అతనికి ఆకలీ వేసినా అన్నం తినడు
Even though he is hungry he never eats.
౩. यद्यपि वस्त्राणि बहूनि सन्ति तथापि न धरति
ఎన్నో బట్ట లున్నా ఎప్పుడు ధరించడు
Even though there are many clothes ne never puts on them
4. यद्यपि स: अधिकं धनं सं पादितवान् तथापि तस्य तृप्ति: नास्ति ||
అతనికి ఎంత డబ్బు సంపాదించినా తృప్తి లేదు
Even though he earns a lot of money he has no satisfaction or contentment
6. यद्यपि अद्य भानुवासर: तथापि कलाशालाया: विराम: नास्ति.
ఈ రోజు ఆదివారమైనా కళాశాలకు సెలవు లేదు.
Even though it is Sunday today there is no holiday for college.
Unit - 4:के षाञ्चन प्राणिनां नामानि |Names of some animals and creatures.
మనం కొన్ని జంతువుల, కీటకాల పేర్లు తెలుసుకుందాం .
गौ:=cow/ఆవు ;
अवि:= sheep గొర్రె;
अश्व:= horse గుర్రం
कू र्म:= tortoise తాబేలు;
उष्ट्र: / क्रमेलक: = camel ఒంటె ;
मूषिक: = rat ఎలుక;
वृक:=wolf తోడేలు;
वराह:= pig పంది;
मार्जार:= cat పిల్లి ;
भेक:= frog కప్ప;
शतपदी = centipede జెర్రి ;

वृषभ:= ox ఎద్దు ;
मेष: = goat మేక ;
गर्दभ:= donkey గాడిద;
शश: = rabbit కుందేలు;
सर्प:= serpent పాము ;
सिहं := lion సింహము;
हरिण:=deer లేడి;
व्याघ्र:= tiger పెద్ద పులి;
गज:= elephant ఏనుగు;
मत्स्य:= fish చేప;
वृश्चिक:= scorpion తేలు;
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महिष:= buffalo దున్నపోతు;
शुनक:= dog కుక్క ;
चिक्रोड:= squirrel ఉడుత;
शृगाल:= jackal నక్క /గుంటనక్క ;
मकर: = crocodile మొసలి;
भल्लुक:= bear ఎలుగుబంటి;
नकु ल:= mongoose ముంగిస;
वत्स:= calf దూడ ;
वानर:= monkey కోతి;
जलूक:= leech జలగ ;
कु लीर:= crab పీత;
ఆగస్టు 2018

Unit -5 :य:--स:/ या –सा /यत् –तत्

1.य: गानं करोति स: गायक:
ఎవరు పాటపాడునో అతడు గాయకుడు
A person who sings is called a singer.

2.वेदिकायां य: उपन्यासं ददाति स: प्रधानाध्यापक:
వేదికపై ఎవరు ప్రసంగించుచున్నారో ఆయన ప్రిన్సిపాల్ .
A person who is addressing the audience is the principal.
3. या नृत्यं करोति सा नर्तकी
ఎవరు నాట్య ము చేయునో ఆమె నర ్తకి
A person who dances is called a dancer.
4. चलनचित्रे या भरतनाट्याभिनयं कृ तवती सा सुप्रसिद्धा अभिनेत्री
సినిమాలో ఎవరు నాట్యం చేశారో ఆమె సుప్రసిద్ధ నటి
A woman, who danced in the movie, is a famous actress.
5. मम हस्ते यत्पुस्तकम् अस्ति तत् रामायणम्
నా చేతిలో ఏ పుస్తకమైతే ఉందో అది రామాయణం
The book which is in my hand, is the Ramayana.
6. ग्रन्थालये यत् बृहत् पुस्तकम् अस्ति तत् महाभारतम्
గ్రంథాలయం లో ఏదైతే పెద్ద పుస్తకమో అది మహాభారతం .
The biggest book in the library is the Mahabharata.
The importance of the study of Grammar.
यद्यपि बहु नाsधीषे तथाsपि पठ पुत्र! व्याकरणम् |
स्वजन: श्वजनो माभुत्सकलं शकलं सकृ च्छकृ त् ||
My dear Boy! Even if you do not study much, study at least Grammar, so that you do not
pronounce/ misspell श्वजन: (dog ) for स्वजन: (one’s own kith and kin) शकलं (piece)for सकलं
(all) and शकृ त् (excreta ) for सकृ त् (at a time).
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యద్యపి బహు నాsధీషే తథాపి పఠ పుత్ర! వ్యాకరణం
స్వజన: శ్వజనో మాsభూత్ సకలం శకలం సకృత్ శకృత్
నాయనా నువ్వు ఎక్కువగా చదువుకోక పోయినా వ్యాకరణం మాత్రం చదువుకో . ఎ౦దుకంటే స్వజన: ( తనవాడు ) అనవలసిన చోట శ్వజన: ( కుక్క) అనవు . సకలం (సమస్తం )
అనవలసిన చోట శకలం (ముక్క ) అనవు . సకృత్ (ఒకే పర్యాయము) అనవలసిన చోట
శకృత్ (మలం ) అని అనవు .
(మళ్ళీ వచ్చే సంచికలో)

సమయానికి తగు మాటలాడు

( 7 వ పేజీ తరువాయి )

వచ్చిన మా స్నేహితులు చాలామంది, బాడీని చూశాక, నా ఫ్రెండ్ కి 'హేపీ బర్ త్ డే' అని చెప్పడం విన్నాను.
జన్మదినం అనే సంగతి నిజమైనా, తండ్రి శవం వాకిట్లో ఉండగా 'హేపీ బర్ త్ డే' అని చెప్పడం ఎంతమటుకూ
సమంజసం?
'వై నాట్' అని వాదించేవారూ వుంటారు. అది వారి విజ్ఞతకే వదిలేద్దాం.
ఇంతకీ చెప్పొచ్చేదేమిటంటే, కదిలిపోయిన 'క్షణా'న్ని ఏవిధంగా వెనక్కి తీసుకురాలేమో, నోటజారిన
మాటని కూడా వెనక్కి తేలేము. తెచ్చే ప్రయత్నం చేసినా అది అసంభవం.
్ దయచేసి ఎవర్నీ పరామర్శించడానికి, పలకరించడానికి, ధైర్యం చెప్పడానికి వెళ్లినా, వారికి ధైర్యాన్నీ, సథైర్యా
న్నీ ఇచ్చే మాటలే పలకండి గానీ, మరింత భయపెట్టే మాటలు చెప్పకండి.
మనం డాక్టర్ దగ్గ రికో లాయరు దగ్గ రికో పోతాం. వాళ్ళు మనకి ధైర్యం కలిగించే మాటలు కాక, భయపెట్టే
విధంగా మాట్లాడితే ఏమవుతుందీ?
"ఏం ఫర్వాలేదు నేనున్నాగా.... యీ జబ్బు ఇవాళా రేపూ సామాన్యంగా వస్తున్నదే. మందులు వాడితే హాయిగా
కోలుకుంటారు' అంటే బావుంటుందా, లేక 'అయ్యో ...! ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం చేశారు. ఇటువంటి కేసులో
సక్సెస్ అయ్యేది కేవలం 10% మాత్రమే. మేంచేసేది మేం చేస్తాం, ఆపై న దైవానుగ్రహం' అంటే?
అయ్యా, అదివరకు మనం చెప్పుకున్నట్టు గా
మాట ప్రాణం పోస్తుంది.
మాట ప్రాణం తీస్తుంది.
మాట అందలాలెక్కించగలదు.
మాట అధః పాతాళానికి తొయ్యగలదు.
మాట మనుషుల్ని మనసుల్ని దగ్గ ర చేస్తుంది. దరి చేరుస్తుంది. మాటే మనుషుల్నీ మనసుల్నీ కూడా
దూరం చేస్తుంది.
అందుకే - మాట్లాడేముందు వందసార్లు ఆలోచించండి. 'మాట'లో దూరమైన మనుషుల్ని, 'మాట' తోనే
దగ్గ రకు చేర్చుకోండి. మళ్ళీ కలుద్దాం.
నమస్సులతో, భువనచంద్ర
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నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆత్మీయ కధ

(గత సంచిక తరువాయి)

అమ్మ పాలు పిండుతుంటే
పిల్ల లు చిన్న గ్లాసు తీసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళం. ఆ గ్లాసులోనే పాలు
పిండి ఇచ్చేది.
అట్లాగే నెయ్యి కాచిన రోజు కూడా,
నెయ్యి కాచేటప్పుడు అందులో
నాలుగు తమలపాకులు వేసి
కాచుతారు. వెన్న కాగి, నెయ్యి
తయారయ్యేటప్పటికి ఈ ఆకులు
నేతిలో బాగా కాగి, మంచి రుచిగా
ఉండేవి. ఈ 'గసి' అన్నా, నేతిలో
వేగిన తమలపాకులు అన్నా
పిల్ల లు ఎగబడి తినేవాళ్ళం.
నందులవారి గాటిపట్టు న ఎద్దు ల
ప్రాభవం తగ్గ టంతో వ్యవసాయం
మూలపడటం, పశుపోషణ భారమవ్వటం, బర్రెలు ఒకటొకటి
కనుమరుగవడం జరిగింది.
పంటలు
మా ఊరి పంటల్లో ముఖ్యమైనవి వరి, రాగి, జొన్న, అరక, కంది,
ఉలవ, పెసర, అలసంత, శనక్కాయ, ఆముదం, కుసుమ,
సొద్ద లు మొదలై నవి. వరి పంటకే
ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు.
మా ఊరి చెరువు క్రింది మాగాణి
ఎక్కువగా ఉండేది. అయితే
అందులో చాలా భాగం బొగ్గు -

లవారి పల్లెవాళ్ల ది. ప్రధానమైన
వరి, రాగి పంటలు, కొందరు పత్తి
వేసేవారు.
వరి
అప్పుడు నాకు తెలిసినంతవరకు వడ్లు రెండు రకాలు ఉండేవి.
'నెల్లూరు వంకులు', 'పిచ్చొడ్లు ' అని. నెల్లూరు వంకులు
కొంచెం లావుగా ఉండేవి. పిచ్చొడ్లు మాత్రం సన్నగా నాజూకుగా
ఉండేవి. వర్షా లు పడి చెరువు
నిండుతుందనగానే వరిపొలానికి
ఎరువు తోలేవారు. సంవత్సరం
పొడవునా 'దిబ్బ' లో వేసిన పేడ,
పశువులు తినగా మిగిలిన గడ్డి,
పశువుల మూత్రం బాగా మగ్గిపోయి మంచి ఎరువు తయారయ్యేది. ఈ బరువంతా బండ్ల తో
మాగాణి పొలానికి తోల్తారు. అక్క-

డక్కడ బండ్లు విప్పి పొలమంతా
చల్లుతారు.
ఈ ఎరువు కాకుండా పొలం
తక్కువ వుండి, పశువులు ఎక్కువ
వున్నవాళ్లు, పశువులను కాచుకునేవారు సంవత్సరం పొడవునా
సేకరించిన పేడ అంతా కుప్పలుగా వేసివుంటారు. వాళ్ళదగ్గ ర
అది కొని మాగాణికి ఎరువుగా
వేసేవారు. ఆ తరువాత నీళ్లు
పెట్టకుండా దుక్కి దున్ని నీళ్లు
పెడతారు. పొలం బాగా నానిన
తరువాత 'గొర్రు' తోలి నాలుగై దుసార్లు పొలమంతా మెత్తగా
చేస్తారు. ఈ సమయంలోనే ఎద్దు లకు ఎక్కువ కష్ టంగా
వుండేది. కాళ్ళ గిట్ట లు చవికిపోయి నడవడానికి కష్ టంగా
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వుండేది.
ఈ సమయంలో ఊర్లో వున్న
వేపచెట్లు , గానుగ చెట్లు బోసిపోతాయి. చివరున్న చిటారు
కొమ్మ తప్ప మిగతా చెట్టు కున్న
చిన్న చిన్న కొమ్మలన్నీ కొట్టి ఈ
బురదమడిలో వేసి తొక్కుతారు.
మడి నిండా వేపమండలు వేసి
అవి బురదలో కూరుకుపొయ్యే
విధంగా తొక్కి అవి కుళ్లిపోయేవరకు, అంటే నాలుగై దు రోజులు
ఆగి వరినాటు వేస్తారు.
వరినాట్లు వేయడానికి ఎక్కువమంది ఆడకూలీలే కావాలి కాబట్టి
బాగా డిమాండ్ వుండేది. వాళ్ల కు
పది గంటలకు పనికి వస్తే మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు 'సంగటి
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ముద్ద ' పెట్టాలి. దీన్నే 'పై టాల
సంగటి' అంటారు. అమ్మ ఈ
సంగటి చేసి, గోగాకు, పచ్చిమిరపకాయలు, ఉల్లి పాయలు
ఉడకపెట్టి పచ్చడి నూరి, గంపలకేసి పంపేది. మామూలుగా
అయితే ఒక ముద్ద పెట్టాలి. కానీ
మా పొలంలోకి వచ్చేవాళ్ల కు ఈ
కండిషన్ వుండదు. వాళ్ళ పిల్ల లు
కూడా ఎక్కడున్నా, ఈ సమయానికి వచ్చేవాళ్ళు. ముఖ్యంగా
అమ్మచేతి వంట లొట్ట లేసుకుంటూ తినేవాళ్లు.
'నారు' కూడా మేమే పోసేవాళ్ళం. ఈ నారు పెంచడానికి ప్రత్యేకంగా 'నారుమడి కయ్య' అని
ఓ అయిదారు సెంట్ల మడికయ్య
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

వుండేది. ఇది బాగా సత్తు వ కలిగివుండేది. పంట వచ్చిన కొత్తల్లో నే 'విత్తనం గింజలు' అని బాగా
ఆరోగ్యంగా పెరిగినవై పు నుండి
తీసి బాగా ఎండబెట్టి సంచులు
ఎత్తిపెట్టే వారు. ముందు మొలకపోసి ఆ తరువాత నారుమడి
కయ్యలో చల్లేవాళ్ళం.
ముందు రోజు ఈ విత్తనపు
వడ్ల ను నానబోసి మరుసటిరోజు
కళ్లంలో శుభ్రం చేసినచోట ఈ
విత్తనపు వడ్ల ను కుప్పగా పోసి
దానిచుట్టూ వరిగడ్డితో పేడిన
ఎంట్లు చుడతారు, వడ్లు చెల్లాచెదరు కాకుండా. ఆ తరువాత
ఈ కుప్ప చుట్టూ బండలు పేరుస్తారు. కుప్పను వరిగడ్డితో కప్పి,
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ఆ గడ్డిపై బరువై న బండలు పెట్టి
అయిదారు రోజులు, ఉదయం,
సాయంత్రం నీళ్లు పోస్తూవుంటారు.
వాసనను బట్టి మొలక ఎంత
వచ్చిందీ తెలుసుకునేవాడు పెద్ద నాయన. ఆరవ రోజున బండలు
తీసిచూస్తే అన్ని వడ్లగింజల
నుండి తెల్ల గా మొలకలు వచ్చేవి.
అన్నీ ఒకదానితో ఒకటి పెనవేసుకునిపోయి వడ్లు అన్నీ ముద్ద లు
ముద్ద లుగా ఉండేవి. జాగ్రత్తగా మొలకలు విరిగిపోకుండా
అన్నిటినీ విడదీసి, గంపలకు
వేసుకునిపోయి, నారుమడిలో
చిక్కగా చల్లేవాళ్ళం. చల్లేముందు అక్కడ రెండు చిన్న బండరాళ్ళకు కుంకుమ, పసుపు పూసి
నానిన బియ్యం, బెల్లం, నై వేద్యం
పెట్టి టెంకాయ కొట్టి మొలకలు
చల్లేవారు. ఓ పదిహేను ఇరవై
రోజులకు నారుమడి నిగనిగలాడుతూ 'నాట్లు ' వెయ్యడానికి సిద్ధ మయ్యేది.
నాట్లు వేసినతరువాత పెద్ద
పనివుండేది కాదు. ఈ వరిపంట
ఆరునెలలకు గానీ కోతలకు
రాదు. నెల నెలకూ కలుపు
తీయాలి. లేకుంటే కలుపు
మొక్కలు పెరిగిపోతాయి. అప్పుడప్పుడు 'వేపచెక్క' నానబెట్టి
మడికి పెట్టే 'మడవ' లో కలిపేవాళ్లు. ఈ నీళ్లు రెండుమూడు
రోజులు నిల్వవుంచేవాళ్ళు. ఒకటి
రెండుసార్లు 'గానుక చెక్క', అంటే

వేరుశనక్కాయ చెక్క నానబెట్టి
కలిపేవాళ్లు.
నాట్లు వేసిన రెండు నెలలకంతా
నడుములెత్తి పెరిగి ఆకుపచ్చని పొలం కంటిమేర చూపులో
కనిపించేది. పిల్ల గాలికి అటూ
ఇటూ ఊగుతూ సస్యశ్యామలంగా
వున్న పొలాన్ని చూచుకోవటానికి
రై తు ఎక్కువ కాలం గడిపేవాడు.
అప్పుడప్పుడు చెరువులో నీళ్లు
తక్కువై తే.... పెద్ద బావిలో కపిల
తోలి కట్టే వాళ్ళు. కంకి కనీసం
మూరెడు పొడుగున తీసి, గట్టి
గింజలు ఏర్పడేవరకు చూచేవాళ్ళు. గింజ నొక్కితే పాలుగారితే
గట్టి పడలేదని అర్ధం. సంపూర్ణంగా పండితే పై రు గింజలు
బంగారు రంగు కాంతిలో నిగనిగలాడుతుంటాయి. అయిదారు
రోజుల ముందు నీళ్లు పెట్టకుండా
పొలం ఎండబెట్టుతారు.
అప్పుడపుడు ఇంట్లో తిండి
గింజలు అయిపోయేవి. కొనుక్కురావటమో,
'నాగుకు'
తేవటమో ఎందుకని, ఈ పండి
వారం పది రోజుల్లో కోతకు వచ్చే
వరిమడిలో దుప్పటి పరచి,
గింజలు రాలకొట్టి , ఇంటికి తెచ్చి
ఎండబెట్టి దంచేవాళ్ళు. పచ్చివి
కాబట్టి నూక, పిండి అయ్యేవి.
అయినా ఏవ్ ఉడకబెడితే అన్నం
ముద్ద ముద్ద గా అయ్యేది. పెద్ద లకు ఇదేమీ ఇష్ టం వుండదు,
కానీ పిల్ల లందరూ చాలా ఇష్ టంగా
పల్లెంనిండా మజ్జి గ పోసుకుని
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ఈ ముద్ద గా వుండే అన్నాన్ని
కలుపుకుని తినేవాళ్ళం. రుచి
అమోఘంగా వుండేది.
వరి కొయ్యటానికి మూడురోజుల
ముందే మా పెద్ద కళ్ళం అంతా
శుభ్రంగా ఊడ్చి, పేడ నీళ్లు చల్లి
శుభ్రంగా పెట్టే వాళ్ళం. వరికోత
ఉదయాన్నే ప్రారంభించేవారు.
ఇరవై ముప్ పై మంది కూలీలు
అవసరమయ్యేవాళ్ళు. ఓ నలుగురై దుగురు మగ కూలీలు, మిగతావారు ఆడవాళ్లు. అందరూ
యుక ్తవయస్సువాళ్ళే
ఉండేవాళ్ళు. ఉదయం పన్నెండు
గంటలకు కోత అయిపోతే, ఆ
తరువాత కట్ట లు కట్ట డం, వరిగడ్డిని పురిపెట్టి , పురితాడుగా
చేసి వరికంకులు ఇరువై పులా,
మొదళ్ళు ఒకదానిపై ఒకటి వుండేటట్టు పెద్ద పెద్ద కట్ట లు కట్టే వాళ్ళు. ఇవి బాగా బరువు వుండేటివి
కూడా. కట్ట లు మొయ్యడం ఆడవాళ్లు చేసేవాళ్ళు.
నెత్తిన వరిమోపు పెట్టుకుంటే... ఇటుఅటూ వారి ఎన్నులు
ఉండేవి.
ఆ
వడ్లగింజలు
తెంచుకుని కొరికి, పొట్టు ఉమ్మి,
బియ్యం తింటూ మోసేవాళ్ళు.
ఇరవై ముప్ఫయి మంది ఒకేసారి
నెత్తిన మోపులు పెట్టు కుని ఒకే
వేగంతో పరుగులాంటి నడకతో
నడకతో మడికయ్యల గట్టు మీద
నడుస్తూవుంటే ఆ దృశ్యం ...
అప్పటి ఆంద్ర జాతికే గర్వకారణంగా వుండేది.
( ఇంకా వుంది )
ఆగస్టు 2018 37

ఎలక్ట్రాన్

వీడని మబ్బు
కుటుంబ పురోహితుడిగారి
వేదమంత్రాలమధ్య పంతులుగారు శిష్యుడిచేత ఓం నమఃశ్శివాయః అంటే ఓనమఃలు లేదా
ఓనామాలు పళ్ళెంలో ఉన్నపసుపు
బియ్యంలో ముమ్మారు వ్రాయించడంతో, మూర్ తిరాజు అక్షరాభ్యాసం ఆరంభమైంది. మూర్ తిరాజు
అన్నప్రాశన దినాన భగవద్గీ త పుస్తకాన్ని ముట్టుకొన్నాడట. జన్మవాంఛితమో, లేక అక్షరాభ్యాస
ముహూర ్తబల ప్రభావమో ఏదో
కాని, ఏదైనా వ్రాసేయాలని మూర్ తిరాజుకి అక్షరజ్ఞానం అబ్బిన చిన్నప్పట్నుంచి మహచెడ్డ సరదా
పుట్టుకొచ్చేసింది. ఒకటో తరగతిలో చేరినప్పట్నుంచి మూర్ తిరాజు అక్షరజ్ఞానం, పద విజ్ఞానం
సహాధ్యాయులకి మించి చాలా
శీఘ్రంగా
అలవడిపోయింది.
ఆరో తరగతిలో తెలుగు చెప్పే
పంతులుగారు గుణింతాలలోని
హ్రస్వ దీర ్ఘ ఋ,ౠ, ఌ,ౡ లకి,
వ్రా లాంటి కష్ట ప్రయోగాలకీ, చ ఛ,
జ ఝ లకి మధ్యనుండే ఉచ్చారణాత్మకమైన చకార, జకార
అక్షరాలకి ఎగనామం పెట్టించేసి,
బండి ఱ ని బండెక్కించేసి, అరసున్నలని ఆవిరిచేసేసి, వ్యాకర38

ణంలోని సంధి నిత్యం సూత్రాలకి
గండి కొట్టే సి పాఠాలు చెప్పడంతో
మూర్ తిరాజు కొద్దిగా మథనపడ్డా ,
భాషని సులభగ్రాహ్యం చెయ్యడంకోసం చేసిన సంస్కరణలు
అని సర్ది చెప్పడంతో అతికష్ టం
మీద రాజీపడి పోయాడు. ఓ నిర్థారితమైన సరళ గ్రాంధిక, సరళ
వ్యావహారికాలు
రూపొందిన
తర్వాత, చాలామంది కలాల్ని
విదిలించి వ్యాసాల మీదా, కథలమీదా, పురాణ, చారిత్రిక , సాంఘిక
నవలలమీదా దాడి చెయ్యడంతో
తెలుగు సాహిత్యం ఊడల మర్రిచెట్టు లా విస్తరించింది. తెలుగుసాహిత్య శిఖపించి అయిన
ఛందోబద్ధ మైన పద్యం కొరుకుబడక, భావకవిత్వం ఉద్భవించి,
అందులోంచి రకరకాల కవితా
స్వరూపాలు చిగురించి, అక్షర
సంఖ్యా ఛందస్సులు ఉద్భవించి,
ఆఖర్న చెబ్తున్నా తక్కువది కాని
వచన కవిత్వం కాలూని, సుదీర ్ఘమైన నై లు నదిలా వంపులు
తిరుగుతూ తెలుగు సాహిత్యాన్ని
చుట్టబెట్టేసింది. తీరు తెన్నులు
లేని వచన కవిత్వం మూర్ తిరాజుకి
చాలా బాధాకరమనిపించింది.
బి.ఏ.
తెలుగు
తీసుకొన్న
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

మూర్ తిరాజు
విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహించిన పట్ట భద్ర
పరీక్షల్లో శుద్ధగ్రాంధికంలో సమాధానాలు వ్రాయడంతో మూల్యాంకనం చేసేవారికి మతులు పోయి,
మార్కులు వేయడానికి వేళ్ళు
సహకరించకపోవడంతో పరీక్షలో
తప్పాడు. అన్నీ సరై న సమాధానాలు వ్రాసిన తను పరీక్షలో తప్పడం
అసంభవమని,
పునఃమూల్యాంకనకి సొమ్ములు చెల్లి స్తూ
విన్నపం చేసుకొన్నాడు. ఇద్దరు
తెలుగు ఆచార్యులు మూర్ తిరాజు
సమాధాన పత్రాలని వేరు వేరుగా
మూల్యాంకనం చేసి, ఒకరు
ముఫైఅయిదు, మరొకరూ ఏభై
అయిదు మార్కులూ ఇచ్చారు.
వేర్వేరు మూల్యాంకనలలో పది
కంటే ఎక్కువ మార్కులు తేడా
రాకూడదన్న నిబంధన ఉండడం
మూలాన ప్రధాన పరీక్షా ధికారి రామస్వామి ఆ సమాధానపత్రాల్ని విశ్వవిద్యాలయం ప్రధాన
ఆంధ్రోపన్యాసకుడు వరదాచారికి
పంపాడు. వరదాచారి త్రిభాషా
పండితుడు. సంస్కృతాంధ్రాంగ్ల
కోవిదుడు. మూర్ తిరాజు వ్రాసిన
సమాధానాలు చూసి ఆయనకి
మూర్చవచ్చినంత పనై ంది. ఈ
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కాలంలో కూడా అంత చక్కగా
శుద్ధగ్రాంధికంలో సమాధానాలు
వ్రాసినందుకు అబ్బుర పడిపోయాడు. రామస్వామిని పిలిచి
సంగతి వివరించి, శతాధికమైన
మార్కులివ్వాల్సిన
సమాధాన
పత్రాలివని తీర్పు నిచ్చాడు. వివిధ
కళాశాలల్లో పనిచేసే అ ముగ్గురు
మూల్యాంకన
ఆచార్యులనీ,
మూర్ తిరాజు చదువుకొన్న కళాశాల
ఆంధ్రోపన్యాసకుడినీ పిలిచి, వారు
వచ్చిన తర్వాత ఉపకులపతి భీష్మనారాయణ్, పరీక్షా ధికారి రామస్వామి, విశ్వవిద్యాలయ నిర్వహణాధికారి వాసుదేవ రావులతో
ఓ సమావేశం ఏర్పాటు చేశాడు. ఏ
ప్రాతిపదికమీద అ మూల్యాంకన
జరిగిందో ఒక్కొక్కరినీ వివరించమన్నాడు వరదాచారి.
వాసుదేవరావు
ముందస్తుగా
మూర్ తిరాజుని గురించి తనకి
తెలిసింది చెప్పమని మూర్ తిరాజు చదువుకొన్న కళాశాల
తెలుగు ఆచార్యుడు జమదగ్నిని
అడిగాడు.
జమదగ్ని తన శిష్యుడు మూర్ తిరాజు గురించి కొన్ని విషయాలు
చెప్పాడు.
“నియమాలొప్పవు
కాబట్టి నేను మూల్యాంకన చేసేవారిలో ఒకరిని కాదు. కానై తే
మూర్ తిరాజు నా శిష్యుడు. వ్యవసాయ కుటుంబంలోంచి వచ్చినవాడు. కళాశాలలో మూర్ తిరాజు
తరగతికి మొదటి పాఠం తీసుకొన్న రోజునే, అతనిలోని ప్రతిభని
గుర్తించగలిగాను. చక్కటి సరళ

వ్యావహారికంలో ఉచ్చారణదోషాలు లేకుండా మాట్లాడతాడు.
వ్రాసేది శుద్ధగ్రాంధికంలో తప్పులు
లేకుండా వ్రాస్తా డు. అతను అడిగే
కొన్ని ప్రశ్నలకి నేను పాణిని వ్యాకరణసూత్రాలను
చూడాల్సి
వచ్చేది. ఒకసారి పిలిచి చెప్పాను.
‘నీ ఉత్సాహం మెచ్చుకోదగ్గ దే!
అందరికీ ఉపయోగపడే ప్రశ్న
అడిగితే సమంజసమే. కానీ పాఠ్యాంశాలకి బాహ్యంగా నువ్వడిగే
ప్రశ్నలకి సమాధానాలు చెప్పుకొంటూ పోతే కొన్ని అవాంతరాలు
తలెత్తుతాయ్. ఒకటి పాఠ్యాంశాలు ముందుకు జరగవు. రెండు,
నీ సహాధ్యాయులు తరగతిలో నీ
గొప్పని ప్రదర్శించుకోవడం కోసం
అలా అడ్డ దిడ్డ మైన ప్రశ్నలు వేస్తున్నావని అవహేళన చేస్తారు. నీకు
అనుమానాలు వచ్చినప్పుడల్లా
నన్ను వ్యక్ తి గతంగా కలుసుకో.
తీర్చడానికి నేను సిద్ ధం.’ ఆ
తర్వాత వీలై నప్పుడల్లా అతను
మా యింటికి వచ్చి సందేహ
నివృత్తి చేసుకొనే వాడు. అతని
వల్ల నేను నేర్చుకొన్నది ఏమంటే
విద్యార్థుల్లో కొంతమంది తెలివై నవారుంటారు. వారడిగే ప్రశ్నలకు అందరికీ అర్థమైయ్యేటట్లు ,
ఉపయోగపడేటట్లు సమాధానం
చెప్పగల సత్తా అధ్యాపకులకి
ఉండాలి. మూర్ తిరాజు కారణంగా
నేను
చాలా
అధ్యయనం
చేయాల్సి వచ్చింది. వాస్తవానికి అతను నాకో గురువులాంటి
వాడు!”
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

వాసుదేవరావు చతురుడు.
మిగిలిన ముగ్గురు ఆచార్యులని
ప్రశ్నించడం తేనె తుట్టు ని కెలికినట్ల వుతుంది. అన్యాపదేశంగా
వారికి సందేశం అందింది. అంతకుమించి ఉపన్యాసాలిస్తే వారి
అహం దెబ్బ తింటుంది. వారికి
ధన్యవాదాలు చెప్పి వెళ్లిపోవచ్చునన్నాడు. కానీ మొదట మూల్యాంకన చేసిన అప్పావధాని,
తానూ రెండు మాటలు చెప్పాలన్నాడు. ఉపకులపతి సరేనన్నాడు.
“నేను రామస్వామి
గారి
అనుమతి తీసుకొని ఓ ముగ్గురు
విద్యార్థుల సమాధాన పత్రాలకి నకళ్ళు తీసుకొని వచ్చాను.
వరదాచారిగారూ మీరు వాటిని
చూడండి,” అంటూ తన సంచీ
లోంచి వాటిని తీసి అందించాడు.
వరదాచారి వాటిని తీసుకొని ఓ
పది నిముషాలపాటు పేజీలు
తిప్పాడు. ”ఇందులో
ఒకటి
మూర్ తిరాజు సమాధాన పత్రం.
అవునా?” అని అడిగాడు.
“మీ ఊహ సరై నదే! సర్! మిగిలిన
రెండు సమాధాన పత్రాల మీదా
మీ అభిప్రాయం?”
“తలాతోకా లేకుండా ఏం వ్రాసారో
అర్థం
కావటల్లేదు!”అన్నాడు
వరదాచారి.
ఉపకులపతీ, పరీక్షా ధికారీ, విశ్వవిద్యాలయ నిర్వహణాధికారీ
విస్తుబోతూ వరదాచారివై పు దృష్టి
సారించారు. అప్పావధాని ఒక్క
క్షణం తటపటాయించాడు.
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“సర్! నేను మహారాష్ట్ర సరిహద్దు లో ఉన్న బోధన్లో చదువుకొని, ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు అక్కణ్ణుంచి నుంచి బదిలీ
మీద కాకినాడ ప్రభుత్వ కళాశాలకి
వచ్చాను. మాట్లాడ్డంలో గోదావరి
మెరుపు సాధించినా, ఇంత కఠినమైన తెలుగుతో నాకు పరిచయం
లేదు. మిగిలిన రెండు సమాధాన
పత్రాలు వ్రాసిన వారిలో ఒకరు
నెల్లూరు
మాండలికంలో
వ్రాసారు. మరొకరు శ్రీకాకుళo
మాండలికంలో వ్రాసారు. అవీ నా
కర్థం కాలేదు. ముగ్గు రికీ ముప్ ఫై
అయిదుకి తక్కువగా మార్కులిచ్చేశాను! అ ఇద్దరు విద్యార్థులూ
కూడా తమ పరీక్ష పోయినందుకు బాధపడ్తూ విన్నపాలు చేసుకొన్నారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ,
వారి సమాధాన పత్రాల్ని కూడా
ఆయా మాండలీకాల్లో ప్రజ్ఞులై న
ఆచార్యులచేత పునః మూల్యాంకనం చేయించండి. నా అశక ్తతకి
మీరే శిక్ష విధించినా సిద్ ధం!” అని
చేతులు జోడించాడు.
అధికారులు ముగ్గు రికీ, త్రిభాషాపండితుడు వరదాచారికీ అప్పావధాని మాటలు నేరుగా తలకెక్కి
పోయాయి. ఉపకులపతి రాష్ట్రపాలకుని ద్వారా ఈ విషయాన్ని
ముఖ్యమంత్రి దృష్టి కి తీసుకు
వచ్చాడు. ముఖ్యమంత్రీ, విద్యామంత్రీ కొంతమంది చై తన్యవంతులై న విజ్ఞు లతో సమావేశం
జరిపి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకొన్నారు. తెలుగు తప్పించి మిగిలిన
40

పాఠ్యాంశాలనన్నింటినీ చిన్న తరగతులనుండీ ఆంగ్లంలో నేర్పాలి.
తెలుగుని ఒక పాఠ్యాంశంగా
మాత్రమే ఆయా మాండలికాల్లో బోధించాలి. ఉన్నత విద్యాభ్యాసంలో తెలుగుని అధ్యయనం చేసే విద్యార్థులను దృష్టి లో
ఉంచుకొని, జిల్లాకొక విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి.
ప్రశ్నాపత్రాలని సంధించే వారినీ,
మూల్యాంకన చేసే వారినీ ఆ
జిల్లాకు సంబంధించిన తెలుగు
పండితుల్నే నియమించాలి.
శిక్ష అప్పావధానికి పడలేదు.
సనాతని వెదజల్లే భారతీయ
భాషా కిరాణాల్లో తెలుగు కిరణానికి ఎంతగాలి వీచినా చెదిరిపోని
మబ్బు అడ్డుపడింది.
భాషాకిరణం మూలమైతే మాండలీకాలు వర్ణపటలం లోని
రంగులు. వాటిని పట్టుకొని రాజకీయాలు సృష్టి స్తే మౌలికమైన
తెలుగు భాష దెబ్బతింటుంది. విద్యాబోధన దారితప్పిన శకటంలా
తయారౌతుంది.
సాంఘిక, గణిత, శాస్త్రవిజ్ఞానాలకి సంబంధించిన వివిధ పాఠ్యాంశాలని ఉన్నత పాఠశాల
స్థాయివరకూ సరళ వ్యావహరికమైన తెలుగులో బోధిస్తూ,
భాషను దృష్టి లో ఉంచుకొని
వ్యాకరణయుక ్తమైన, సాహితీపరమైన తెలుగు, ఆంగ్ల పాఠ్యాంశాలను కొనసాగిస్తే సనాతని
తెలుగు కిరణానికి గత ప్రకాశం
తప్పక తిరిగి వస్తుంది. భాషాపసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

రంగా ఆంగ్లాన్నిఒక పాఠ్యాంశంగా
ఉన్నత పాఠశాల దాటేవరకు స్థాయీప్రమాణాలతో బోధిస్తే చాలు,
అటుపై కళాశాల చదువులకు, ఉద్యోగాలకీ, విదేశవలసలకి
మౌలికంగా స్థిరమైన పునాదులు
పడ్డ ఆ ఆంగ్లం దోహదపద్తుంది.
ఇది పాతకాలపు పటిష్ట మైన విద్యావిధానమే కదా?
ఇప్పుడెన్ని
గొంతుకలు
ఘోషించినా బధిర ప్రభుత్వానికి
వినబడటల్లేదు. ఆంగ్లమాధ్యమంలో ఒకటో లేదా అంతకు
దిగువ స్థాయి బొడ్డూ డని తరగతులనుంచీ బోధిస్తూ, తెలుగును
కేవలం ఒక పాఠ్యాంశంగా తప్పని
సరిగా బోధించాలని సంస్థాగతమైన పాఠశాలలకు వినతి చేసే
స్థితికి ప్రభుత్వం పడిపోతే, దానికి
కారణాలనేకం. ఒక కారణం
తాము కూడా అని తల్లి దండ్రులు
గ్రహించాలి!
ఆధునికత పేరుతో పటిష్ఠ మైన
జీన్స్ ప్యాంట్ కి ఊరువులు కనిపించేటట్లు గా చిరుగులు పెట్టుకొన్న చందాన తీరి కూర్చుని
తీరూ, తెన్నూ లేని సంస్కరణలతో విద్యని వ్యాపారం చేసి,
మాతృభాష పుటల్లో చిల్లు లు పొడిచినట్ల యిపోయింది!
**********
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భారతీ ' స్

కిచెన్

పెసరట్టు కూర
పెసలు (లేక) పెసరపప్పు
ఉల్లి పాయ ముక్కలు
టమాటా ముక్కలు
అల్లం వెల్లు ల్లి పేస్టు
ఉప్పు
పచ్చిమిరపకాయలు
అల్లం
జీలకర్ర
పసుపు
నూనె
కారం
ధనియాలపొడి
గరం మసాలా
కరివేపాకు

- 1 గ్లాసు
- 1 కప్పు
- 1 కప్పు
- 2 చెంచాలు
- తగినంత
-2
- చిన్న ముక్క
- 1 చెంచా
- కొద్దిగా
- కూరకి సరిపడా
- 1 చెంచా
- కొద్దిగా
- కొద్దిగా
- 8 ఆకులు

ముందుగా పెసలు (పెసరపప్పు)ని కడిగి, ఒక గంటసేపు నానబెట్టి ... పచ్చి మిర్చి, అల్లం,
అర చెంచా జీలకర్ర వేసి రుబ్బుకోవాలి. ఓ మూకుడులో సన్నగా చిన్నగా తరిగిన ఉల్లి పాయ
ముక్కలు, అల్లం వెల్లు ల్లి ముద్ద , కరివేపాకు, జీలకర్ర, పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసి నూనెలో
వేయించుకోవాలి. ఈ కూర దగ్గ రపడేదాకా వేయించుకుని ... ఉప్పు, పసుపు వేయాలి. పులుపు
మరికాస్త కావాలనుకుంటే చింతపండు రసం వేసుకోవాలి. ధనియాలపొడి, కారం, గరం
మసాలా వేసి కాసేపు ఉడకనివ్వాలి. పక్క స్టవ్ మీద, మరీ పలుచగా కాకుండా, మరీ దళసరిగా
కాకుండా మధ్యస్థంగా పెసరట్లు చిన్నగా బాగా దోరగా కాలేలా వేసుకొని .... రెండు మూడు అట్లు
వేసుకున్నాక .... వాటిని చిన్న ముక్కలుగా తెంపుకుని ... ఈ కూరలో వేసి బాగా కలుపుకుని, కొత్తిమీర, పాలమీగడ లేదా నెయ్యి వేసి అలంకరించుకోవాలి.
ఈ కూర అన్నం లోకి చాలా రుచిగా వుంటుంది
వచ్చే నెల మరొక కమ్మని వంటతో మీ ముందు వుంటాను.
మీ,

పమ్మి భారతీ శర్మ

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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జవాబు చెప్పగలరా?

ప్ర హేళిక

ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు బదులు
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉదాహరణకు, 'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో ఎక్కడ 'ర' వచ్చినా దాని అసలు అక్షరం 'క' మాత్రమే అవుతుంది.
వత్తు లు, గుణింతాలు అన్నీ అన్వయిస్తా యి.
మీరు చెయ్యవలసినదల్లా అసలు వాక్యాన్ని కనుక్కోవడమే. ప్రయత్నించండి.

( ఆధారం : ల = అసలు అక్షరం 'న' )
బకుగకి తెంయవన్విల సరణయ తింబుచ బానచుల్ల లా
బకుగు లిసస్ఖచందు వుమ రంతుయు నెగ్గసు టెబ్బ సెబ్బపం
దకులువ టంబిచూస లన డాచటు బేరిలలై ల లంకు లిం
డొంకగెశు లుడ్డు నేచ సుబి డుప్పవ లేస్బులపత ్త ......
(మీ జవాబు teega51@ gmail. com కి పంపించండి.)
గతనెల జవాబు :

సంతోషించితి చాలుచాలు రతిరా జద్వార సౌఖ్యంబులన్
శాంతిన్ బొందితి చాలుచాలు బహురా జద్వార సౌఖ్యంబులన్
శాంతింబొందెద జూపు బ్రహ్మపదరా జద్వార సౌఖ్యంబు ని
శ్చింతన్ శాంతుడనౌదు నీ కరుణచే శ్రీకాళహస్తీశ్వరా

జూన్ నెల ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంపినవారు:

శ్రీ వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం
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శ్రీ కె మురళీమోహన్
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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కొత ్త రామానందం

శుభకరం - శ్రావణం
ఆషాడం నవ వధూవరులను
విడదీస్తే శ్రావణం వాళ్ళను కలుపుతుంది. పండుగలు లేకుండా
ఆషాడం నిస్సారంగా ఉంటే, ఎన్నో
పండుగలతో కొత్త శోభను తీసుకువస్తుంది శ్రావణం. అందుకే
శ్రావణం చాలా విశిష్ట మైనది.
ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు అని స్త్రీకి
ఎంతో ప్రాముఖ్యం ఇచ్చారు మన
పూర్వీకులు. అలాంటి స్త్రీలంతా ఇష్ట పడే మాసం శ్రావణం. ఈ
సంవత్సరం శ్రావణ మాసం ది.
12-8-2018 న ప్రారంభం అయ్యి
9-9-2018 న ముగుస్తుంది. ఈ
నెలలో వచ్చే పండుగలూ, చేసే
పూజలూ, నోములూ, వ్రతాలూ
ఎంతో శ్రేష్ట మైనవి. శ్రావణ
మాసంలో ఒక్క శుక్రవారాలే
కాదు, సోమా, మంగళ, శనివారాలూ విశిష్ట మైనవి.
ఈ మాసంలోని పండుగల్లో మొదటిది గరుడపంచమి.
తన తల్లి దాస్యాన్ని పోగొట్ట డానికి ఎంతో కష్ట పడిన మహితా-

త్ముడు గరుడుడు. అందుకే
శ్రీ మహావిష్ణు వుకు వాహనమయ్యాడు. ఈరోజున ఆయనను
పూజిస్తే అపార శక్ తి సామర్ధ్ యాలు
లభిస్తా యంటారు. శ్రావణ శుద్ధ
ఏకాదశి వ్రతం చేస్తే బిడ్డ లు లేనివారికి బిడ్డ లు పుడతారు. ఈ
రోజున గొడుగు దానం చేస్తే ఎంతో
పుణ్యం లభిస్తుంది.
శ్రావణ శుద్ధ పౌర్ణమికి ముందు
వచ్చే శుక్రవారం నాడు వరలక్ష్మీ
వ్రతం, శ్రీ మంగళగౌరీ నోములు
ఎంతో ప్రాధాన్యాన్ని కలిగివున్నాయి. జీవితంలో ఆనందాలకి
మూలం అయినది సంపద, ఆ
ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదించే, ఎంతో
ఆనందం, తృప్తి ఇచ్చే శుక్రవార
వ్రతమే వరలక్ష్మీ వ్రతం. ఈ
వ్రతం చేస్తే స్త్రీలు సుదీర ్ఘకాలం
సుమంగళులుగా భోగభాగ్యాలతో
పిల్లా పాపలతో ఉంటారని ప్రగాఢ
విశ్వాసం.
క్షీరసాగర మధనంలో పుట్టి న హాలాహలాన్ని లోకకల్యాణం కోసం

పరమేశ్వరుడు
స్వీకరిస్తా నంటే పార్వతీదేవి వద్ద నలేదు. ఆ
విషాన్ని తీసుకుని శివుడు గరళకంఠుడై నాడు. అందుకే అలాంటి
మంగళగౌరీదేవి నోమును ప్రతి
శ్రావణ మంగళవారమునాడూ
చేయాలి. అందరితో కలిసి మెలిసి
ప్రవర్తించడం, తాంబూలాలు,
వాయినాలు ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం,
దానాలు చేయడం ఇలా కళకళలాడిపొతాయి తెలుగునాట ఇల్లు ,
వాకిళ్లు.
శ్రావణ శోభను మరింత పెంచే
శ్రీకృష్ణ జయంతి పర్వదినం
పసివాడి నుండి పండితుల
దాకా వీరు వారు అనే తేడా
లేక, అందరికీ ఆనందాన్నిచ్చే
పండుగ. శ్రీకృష్ణ వేషాలు, ఉట్టి
కొట్ట డాలు సమాజాన్ని ఏకీకృతం
చేయడంలో ఎంతో తోడ్పడతాయి. శ్రావణమాస బహుళ అష్ట మినాడు వచ్చే కృష్ణ జయంతిని
కృష్ణా ష్ట మి లేదా జన్మాష్ట మి అని
అంటారు. ఈరోజున కృష్ణు నికి
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ఇష్ట మైన పాలు, వెన్న, మీగడలు
నై వేద్యంగా పెడతారు.
శ్రావణమాసంలోనే గోదాదేవి తిరునక్షత్రం వస్తుంది. తమిళులు
పెద్ద ల, గురువుల పుట్టి నరోజును తిరునక్షత్రం అంటారు. భగవంతునికే అర్ధాంగినిగా మారిన
పుణ్యవతి ఆండాళ్. ఈమెనే
గోదాదేవి అంటారు. భగవంతుణ్ణి ప్రేమతో బంధించవచ్చును
అనే దివ్యసంకేతానికి ఉదాహరణ
ఆమె జీవితం. హరి సంకీర ్తనం,
శరణాగతి, పుష్పమాలా సమర్పణం అనే మూడు సేవల గురించి
శ్రీ మహావిష్ణు వు స్వయంగా
భూదేవితో స్వయంగా చెప్పినట్టు
పురాణోక్ తి. ఈమె చెప్పిన తిరుప్పావై వ్రతం జాతి, మత , కులాలకు
అతీతంగా అందరూ చేయడానికి
వీలై న చక్కని వ్రతం.
శ్రావణ పౌర్ణమికి ఎన్నో ప్రత్యేకతలున్నాయి. దీన్ని రాఖీ పౌర్ణమిగా, జంధ్యాల పౌర్ణమిగా జరుపుకుంటారు. జ్ఞాన స్వరూపుడై న
హయగ్రీవుడూ, సంతోషి మాత
ఈరోజునే అవతారం స్వీకరించారు. లక్ష్మీదేవికి ధనాధిపత్యం
అనుగ్రహించిందీ, సరస్వతీదేవికి
అక్షరాభ్యాసం చేసిందీ హయగ్రీవుడే. ఆయన అగస్త్య మహర్షికి
ఎంతో విశిష్ట మైన 'లలితా సహస్రనామాల'ను చెప్పాడు. ఋక్
యజుర్, సామ శాఖలవారికి
ఉపాకర్మ అనే పవిత్ర కార్యక్రమం
ఈ శ్రావణ మాసంలోనే జరుగు44

తుంది. జంధ్యము ధరించేవారంతా కూడా శ్రావణ పౌర్ణమినాడు జంధ్యాలు మార్చుకుంటారు.
ఈరోజు రాఖీ పౌర్ణమిగా ఎంతో
విశిష్ట త పొందింది. నీకు రక్షణగా
నేనున్నాను అంటూ సోదరుడు
సోదరి వద్ద కు రావడం, ప్రేమతో
రాఖీ కట్ట డం అనే ఆచారం మన
దేశవాసులు ఆచరిస్తారు.
శ్రావణమాసం ఆధ్యాత్మికమాసం. ఆలయాలన్నీ భక ్తజన
సందోహంతో కళకళ్లాడుతుంటాయి. సమాజ ఐక్యతకు పట్టు కొమ్మ శ్రావణమాసం. బంధుమిత్రుల రాకలు, ఆదరపూర్వక
ఆహ్వానాలు, పసుపు కుంకుమల
హరివిల్లు లు, పారాణి పాదాల
హంస నడకలు, చామంతుల
అందాలు, శనగల వాయినాలు
ఒకటేమిటి ప్రేమకు, ఆదరానికి,
పూజలకు, ఆలయదర్శనాలకు,
వేడుకలకు, బంగారు ఆభరణాల అలంకారాలకు, శోభాయమైన సౌభాగ్యాలకు ఆలవాలమై
నిలిచేది శ్రావణమాసం.
- ప్రేమతో సమాజాన్ని ఆదరించండి.
- ఆదరంతో జనుల హృదయాలను గెలవండి
- మూర్తీభవించిన మానవతకు
మారుపేరై నిలవండి
అంటూ శ్రావణమాసం
అతి ముఖ్యమైన సందేశాన్ని
జాతికి అందిస్తుంది. మనమూ
అందులో పాలుపంచుకుందాం.
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ఆనందసాగరంలో ఓలలాడుదాం.
సర్వమంగళ మాంగల్యే శివే
సర్వార్థసాధికే
శరణ్యే త్ర్యంబికే దేవి నారాయణి
నమోస్తుతే
శ్రావణమాసంలో మంచుకొండల్లో ఉన్న మంచులింగాన్ని దర్శిద్దాం
'జీవితంలో ఒక్కసారై నా దర్శించాలనుకునే
పుణ్యక్షేత్రాలలో
ముఖ్యమైనది
అమరనాధుని
అమరధామం'. అమృతత్వ సిద్ధి,
అమరత్వ లబ్ది చేకూర్చే శివుడు
ప్రళయకాల సందర్భంలో లింగస్వరూపునిగా అవతరించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
సకల సృష్టి లో అణువణువునా
దాగివున్న శివ పరమాత్మ స్వరూపాన్ని తెలియజేసేదే లింగాకృతి.
ప్రకృతిలో ప్రకృతిగా ఒదిగి, ప్రకృతే
తానై న పరమేశ్వరుడు హిమాలయసీమల్లో గుహాంతర్భాగంలో
హిమలింగంగా అమరనాధుని
పేరిట వ్యక ్తమయ్యే కాలమిది.
మహిమాలయం హిమాలయ
సుందర దివ్యధామంలో దివ్యలింగంగా ప్రస్ఫుటమయ్యే అమరనాధుణ్ని దర్శించుకోవడం ఓ
కమనీయ అనుభూతి. అలా
స్వచ్ఛ, స్పటిక, సహజసిద్ధ హిమలింగంగా గోచరం కావడం కాలస్వరూపుడై న విశ్వేశ్వరుని విభూతి.
సాహసం, సాంప్రదాయం కలబోసినా అమరనాధ్ యాత్రను
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ఏటా సాధారణంగా జూలై -ఆగస్టు
నెలల్లో వచ్చే శ్రావణమాసంలో
జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తోంది. అమరనాధ యాత్ర ఎన్నో
వ్యయప్రయాసలతో కూడినది.
జమ్మూ కాశ్మీర్ లోని శ్రీనగర్ కు
141 కి.మీ. దూరంలో, పహల్
గావ్ నుంచి 46 కి.మీ. చేరువలో,
సముద్రమట్టానికి 3888 మీటర్ల
ఎత్తు లో అమరనాధుడు కొలువుతీరిన గుహ విరాజిల్లుతోంది.
ఈ యాత్రను చేయాలనుకునే భక్తు లు ముందుగా జమ్మూ
కాశ్మీర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పర్యాటక
శాఖ వద్ద తమ పేర్లు నమోదు చేయించుకోవాలి. మంచుకొండల్లో ప్రయాణం కాబట్టి అందుకు
తగిన శారీరక పరిస్థితులున్నట్టు
వై ద్యుల ధ్రువీకరణ పత్రం తప్పనిసరి.
పహల్ గావ్ నుంచి అమరనాధ్ గుహకు 46 కి.మీ. దూరం
దారిలో చందన్ వారి, మహ
గునసీ, పిస్సూఘాట్, శేషనాగ్,
పంచతరిని లాంటి పవిత్ర ప్రదేశాలు ఉంటాయి. యాత్ర దుర్గ మమే
అయినా ప్రక్రుతి సౌందర్యమూ,
మంచుపర్వత
సోయగమూ,
పూలలోయలతో
మనోజ్ఞంగా మనోహరంగా ఉంటుందా
మార్గం. అయితే జె ఎల్ నోతే
అనే ఔత్సాహికుడి శ్రమ ఫలితంగా
ఒక్కరోజులో ముగించే దారి - అదే
బాల్తా ల్ మార్గం కనుగొన్నారు.
ఈ మార్గంలో పయనించగోరే-

వారు బాల్తా ల్ చేరి డోలీలు లేదా
గుర్రాల సాయంతో ఐదు గంటలు
ప్రయాణించి,
హిమలింగాన్ని
దర్శించుకుని, అదేరోజు బయలుదేరి బాల్తా ల్ చేరుకోవచ్చు.
సూర్యాస్తమయం కాగానే ఎక్కడో
ఒకచోట బసచేయాలి. గుర్రాలు
కానీ, డోలీలు కానీ నడిపారు.
హిమలింగ దర్శనానికి హెలీకాప్ట ర్ సదుపాయం కూడా ఉంది.
బాల్తా ల్ నుంచి ఒక ఫర్లాంగు
దూరం నడిస్తే హెలీపేడ్ చేరు
కోవచ్చు. హెలికాప్టరులో
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గుహకు చేరుకోవచ్చు. దర్శనానంతరం తిరిగి బాల్తా ల్ చేరడానికి
మొత్తం ఒక గంట వ్యవధి చాలు.
వ్యక్తు ల బరువు ఆధారంగా హెలీకాఫ్టరులో నలుగురికి ప్రయాణం
ఉంటుంది. ఈ సదుపాయం
బాల్తా ల్ నుంచి మాత్రమే కలదు.
పహల్ గావ్ నుంచి అమరనాధ్ గుహ వరకు 46 కి.మీ.
దూరం పర్వతాలపై నడిచివెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఆదూరం
ప్రయాణించేందుకు సుమారు
నాలుగు రోజులు పడుతుంది.
దారి పొడుగునా ప్రయాణీకులు విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు
గుడారాలు వేస్తారు. జ్యేష్ట మాస
పొర్ణమి నుంచి శ్రావణమాస
పొర్ణమి వరకు జరిగే ఈ అమరనాధ్ యాత్రలో పాల్గొ నుటకు
సుమారు పదిహేను లక్షల యాత్రికులు ప్రతి ఏటా వస్తుంటారు.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఈ 46 కిమీ. యాత్రలో ప్రయాణీకులు గుర్రాలమీద కానీ,
మనుషులు మోసుకువెళ్ళే దాండీ
మీద కానీ ప్రయాణించవచ్చును.
నిమిష నిమిషానికి మారిపోయే
తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితుల్ని
తట్టు కునేందుకు వీలుగా యాత్రికులు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఉన్ని దుస్తులు ధరించటం
తప్పనిసరి. అదేవిధంగా రెయిన్
కోట్లు , గొడుగులతోపాటు టార్చిలై ట్లు , ఔషధాలను తీసుకువెళ్ల డం మంచిది. గుర్రాలమీద వెళ్లే వారు 70 కేజీలు, దాండీల మీద
వెళ్ళేవాళ్ళు 30 కేజీల మించిన
బరువు తీసుకెళ్ల కూడదు. ప్రతి
యాత్రికుడూ తమ వెంట 10
ఫోటో గుర్తింపు కార్డు, 2) ఉలెన్
దుస్తులు (స్వెట్ట ర్లు, కోట్లు , మఫ్లర్లు, మంకీ కేప్, ఉలెన్ గ్లౌ స్, 2
జతల ఉలెన్ సాక్స్, ఒక జత
బూట్లు ), 3) నిత్యం వాడుకునే
మందులతో పాటు యాత్రలో వాడాల్సిన మందులు, 4) చలువ
కళ్ళజోడు (గాగుల్స్) 5) టార్చిలై ట్, 6) కొవ్వొత్తు లు మరియు)
అగ్గిపెట్టె విధిగా దగ్గ ర ఉంచుకోవాలి. ఆడవారు సల్వార్ కమీజ్
ధరించాల్సివస్తుంది.
కాళ్ల కు
బూట్లు తప్పనిసరి. నడిచేటప్పుడు ఊతంగా ఉండటానికి చేతికర్ర (ఇవి అద్దెకు లభిస్తా యి) కూడా
తీసుకెళ్ళాలి.
బాల్తా ల్ మార్గం ఎంచుకున్నవారికి ప్రక్రుతి అందాలు ఆస్వాదించలేరు. ఏ మార్గంలో ఏ విధంగా
ఆగస్టు 2018 45

చేరినా గుహ క్రింద నుంచి అమరనాధ్ దర్శనానికి 362 మెట్లు
ఎక్కవలసిందే. లేదా 200 మెట్లు
దారిలో
డోలీలో వెళ్లాల్సిందే. అప్పుడే పవిత్ర అమరనాధ్
హిమలింగ దర్శనం చేయగలరు.
ఈ యాత్రలో చందన్ వాడీ
నుంచి అమరనాధ్ వరకు సాగే
ప్రయాణం ఎంతో కీలకమైనది.
పిస్సూటాప్, జోజిబాల్, శేషనాగ్
వంటి ప్రదేశాల మీదుగా ఈ
యాత్ర కొనసాగుతుంది. కేవలం
మూడున్నర అడుగుల వెడల్పు
ఉండే బాటలో వడివడిగా
ముందుకు పోవాలి. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడి ప్రక్రుతి శోభను తిలకిస్తే మనసు ఆహ్లాదభరితమవుతుంది. పర్వతాల మీద నుంచి
వయ్యారంగా మెలికలు తిరిగే
నదీసౌందర్యం, ఆకాశం నుంచి
కొన్ని తునకలు నేలమీదకు
వచ్చాయా అని విభ్రాంతి కలిగించే
నీలిరంగు తటాకాలు, సర్పాకృతిలో మెలికలు తిరిగి హొయలు
పోయే పర్వత సమాహారంతో
చూపు మరల్చుకోలేని ప్రక్రుతి
అందాలు నేత్రపర్వం చేస్తా యి.
అక్కడ కంటికి కనిపించే ప్రతి
దృశ్యం ఓ అపురూప చిత్రపటమై
మురిపిస్తుంది. చంద్రశేఖరుడి
చల్ల ని చూపులు ఎక్కడెక్కడ ప్రసరించాయో, అక్కడల్లా మంచుకొండలు ప్రభవించాయనే భావన
కలుగుతుంది.
అమరనాధ్ గుహ క్రిందుగా
కొంత దూరంలో పవిత్ర అమ46

రావతి నది ప్రవహిస్తోంది. దీనినే
అమర గంగాజలం అంటారు.
యాత్రీకులు నాలుగు రోజుల
అలసట తీర్చుకోవడానికి ఈ
నదిలో అంత చలిలోనూ స్నానం
చేసి పరిశుభ్రమైన దుస్తులు
ధరించి పవిత్రంగా అమరనాధ్
దర్శనానికి వెడతారు.
ఓ గుహాలయంలో హిమలింగమూర్ తిగా అమరనాధుడు భక్తు లకు నయనమనోహరంగా దర్శనమిస్తా డు. గుహలో అయిదు
అడుగుల ఎత్తైన శంఖువు
ఆకృతిలో స్వామి విలసిల్లుతాడు. చంద్రుని వృద్ధి క్షయాన్ని
అనుసరిస్తూ ఈ హిమలింగం
పెరుగుతూ, తరుగుతూ ఉంటుందంటారు.
అమరనాధ్
లింగానికి కొంత దూరంలో త్రిభుజాకారంలో 2 అడుగుల ఎత్తు లో
ఒక మంచు ముద్ద పార్వతి
పీఠంగానూ, దానికి పక్కన కొంత
దూరంలో ఒక పెద్ద బొజ్జ లాంటి
కైవారం గల మరొక మంచుముద్ద గణపతి పీఠంగానూ అచ్చటి
పూజారులు
అభివర్ణించారు.
అన్నీ మంచుతో తయారై నవేగానీ
మానవ నిర్మితాలు కావు. ఈ పార్వతీపీఠం 51 శక్ తిపీఠాలలో ఒకటిగాను, సతీదేవి యొక్క కంఠం
పడిన స్థ లంగానూ చెప్పబడింది.
అమరనాధ్ గుహకు పై న శ్రీరామగుహ ఉందంటారు. అచ్చటినుండే చుక్కలు చుక్కలుగా
జలం లింగం మీద పడుతూ
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఉంటుంది. అచ్చట భస్మం
లాంటి మట్టి (తెల్ల నిది) దొరుకుతుంది. యాత్రీకులు ఇదే శివప్రసాదంగా భావించి స్వీకరిస్తారు.
అమరనాధ్ హిమలింగపీఠం క్రిందగా ధారాపాతంగా నీరు
వస్తుంది. అక్కడే ఆ జలాన్ని చిన్న
సీసాలో పట్టు కుని తెచ్చుకోవచ్చు.
అక్కడ ఏవిధమైన డబ్బాలు,
సీసాలు దొరకవు. కనుక యాత్రీకులు తమతో తీసుకువెళ్ళాలి.
అమరనాధ్ దివ్యక్షేత్ర ఆవిర్భావానికి నేపధ్యంగా ఓ పురాణగాథ ప్రచారంలో వుంది. ఓ సందర్భంలో
సృష్టి రహస్యాన్ని వివరించమని
పార్వతి శివుణ్ణి కోరింది. ఈ అమరమైన రహస్యాన్ని ఏ ప్రాణికీ వినిపించని ప్రదేశంలో ఏకాంతంగా
చెబుతానన్నాడు శివుడు. హిమాలయాల్లో ఓ గుహ ప్రాంతానికి
వారు చేరుకున్నారు. సృష్టి మర్మాన్ని శివుడు పార్వతికి చెబుతూండగా గుహ పై న ఉన్న పావురాల
జంట ఆ వివరాన్ని విన్నాయి.
దాంతో అవి మృత్యురాహిత్యాన్ని పొంది, ఇప్పటికీ అమరనాధ్
గుహ ప్రాంతంలో సంచరిస్తుంటాయని చెబుతారు.
శ్రావణ పూర్ణిమకు 15 రోజులు
ముందుగా శ్రీనగర్ లో శివభక్తు లు, సాధువులు, పండితులు,
పురోహితులు ఓ ఊరేగింపుగా బయలుదేరతారు. 'చడీ
ముబారక్' అంటారు దీన్ని. చడీ
(పవిత్ర దండం) ను పార్వతీదేవి
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ప్రతీకగా భావిస్తారు. యాత్రారంభంలో పహల్ గావ్ వద్ద ఈ పవిత్ర దండానికి సాధువులు పూజలు చేసి,
అమరనాధ్ గుహ వరకు ఊరేగింపుగా వస్తారు. శ్రావణ పౌర్ణమినాడు అక్కడకు చేరుకొని పూజాదికాలు నిర్వహిస్తారు.
్
స్వామిని చూడాలనే తపనతో, ధైర్య సథైర్యాలతో
భక్తు లు ఈ యాత్రకు ఉపక్రమిస్తారు. తీవ్రవాదుల దాడులు
తరచుగా కానవస్తా యి. చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోతారు. అయినా లెక్కచేయక, భక్తు లు తమ యాత్రలు
సాగిస్తూనే ఉన్నారు. ప్రక్రుతి సౌందర్యం, భక్ తి పారవశ్యాల సమ్మేళనం అమరనాధుడి దివ్యదర్శనం.
ది. 26-8-2018 న శ్రావణ పూర్ణిమ

బాక్స్ బద్ద లుకొట్టి న జయవిజయుడు శీర

జయరాం

(22 వ పేజీ తరువాయి )

నా విధులలో ముఖ్యభాగం ఎ పి పోలీస్ టీమ్ కు 'బాక్సింగ్ కోచ్' గా పనిచేయడం. అప్పటి నుండి ఆల్
ఇండియా పోలీస్ గేమ్సులో ఎ పి బాక్సింగ్ టీమ్ చాలా మెడల్స్, ట్రోఫీలు గెలిచింది. ఆ తరవాత 2014 లో ఎ
పి, తెలంగాణలు ఏర్పాటు అయిన తరవాత కూడా తెలంగాణా రాష్ట్ర పోలీస్ బాక్సింగ్ టీమ్ కు అధిక మెడల్స్
వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం శ్రీ వి వి శ్రీనివాసరావు, ఐ పి ఎస్, డి జి పి గారి నేతృత్వంలో నేను తెలంగాణా పోలీస్
స్పోర్ట్స్ ఆఫీసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నాను.
ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే, తోటపల్లి లో మిలిటరీ సెలెక్షన్స్ లో నేను ఎంపికై ఇంటికి తిరిగి
వస్తున్నప్పుడు, మా ఇంట్లో వాళ్ళు, ఊళ్ళోవాళ్ళు, 'మిలిటరీలో ఉద్యోగం ఎందుకురా, వదిలెయ్' అని అన్నప్పుడు, మా అమ్మే కనక అందరికీ నచ్చజెప్పి, నన్ను మిలిటరీలో చేరమని ప్రోత్సహించకపోతే నేనెక్కడ
ఉండేవాడిని అని అనిపిస్తుంటుంది. అలాగే నా ఈ సుదీర ్ఘ బాక్సింగ్ కెరీర్ లో నాభార్య శ్రీమతి లక్ష్మి, పిల్ల లు
పూర్ణిమ, వెంకటేష్ ల సహకారం కూడా ఎంతో ఉంది.
నా అనుభవం ప్రకారం నేను వర్ధమాన క్రీడాకారులకు ఇచ్చే సలహా ఏమిటంటే, స్పోర్ట్స్ లో అస్సలు
అహంకారం అనేది పనికిరాదు, ప్రతి ఒక్కరితో మంచిగా, మర్యాదగా మెలగాలని. 1981 లో బాక్సింగ్ మొదలుపెట్టి న నేను 1984 కి, అంటే కేవలం మూడు సంవత్సరాల వ్యవధిలో సర్వీసెస్ ఛాంపియన్ అయ్యానంటే దానికి ముఖ్య కారణం మనసారా ప్రాక్టీస్ చేయడం, మంచి టీమ్ మెంబర్ గా మెలగడం, మంచి
కోచెస్ దొరకడం మరియు కుటుంబ సభ్యుల పూర్ తి సహకారం దొరకడం మాత్రమే.
(కేవలం 8 సంవత్సరాల బాక్సింగ్ కెరీర్ లోనే, నేషనల్ లెవెల్ లో 4 బంగారు పతకాలు,
అంతర్జా తీయ స్థాయిలో 4 బంగారు పతకాలు, 3 వెండి పతకాలు, 3 కాంస్య పతకాలు మరియు భారత
ప్రభత్వం నుంచి ప్రతిష్టా త్మక 'అర్జున' అవార్డులు సాధించిన శ్రీ శీర జయరాం, మన దేశ యువతకు ఒక
మంచి స్ఫూర్ తిగా నిలిచారు.

ఆయన మన తెలుగువారందరికీ గర్వకారణం!
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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జనార్దన ఠాకూర్

ఆగస్టు 2018 లో మీ రాశి ఫలాలు

ఆగస్టు నెలలో:
రవి మాసారంభంలో కర్కాటకంలో సంచారం, తదుపరి 17 వ తేదీ నుంచి
సింహంలో; కుజుడు మకరంలో వక్రగతిలో సంచారం, 29 వ తేదీన
వక్రత్యాగం; బుధుడు కర్కాటకంలో వక్రగతిలో సంచారం, 19 వ తేదీన
వక్రత్యాగం; గురువు తులలో; శని ధనస్సులో వక్రగతిలో సంచారం;
శుక్రుడు కన్యలో; రాహువు కర్కాటకంలో; కేతువు మకరంలో సంచారం
మేష రాశి:

ఈమాసంలో ఆర్థికంగా గడ్డుకాలం. ఋణదాతలనుండి ఒత్తిడి ఉండును. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త వహించవలెను. ముఖ్యంగా నేత్ర సంబంధిత
వ్యాధితో బాధపడు అవకాశం కలదు. సంతానము
వలన ఏర్పడిన సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి.
ఉద్యోగస్తులకు అనుకూలసమయం. విద్యార్థులకు విదేశయాన అవకాశం. 18 నుండి 20 వ తేదీల
మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదావేయుట
శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్ర పారాయణ
2) రాగిపాత్రలో సూర్యునికి అర్ఘ్యం ఇచ్చుట వలన
శుభఫలితాలు పొందుతారు.
వృషభరాశి:
ఈమాసంలో ఆర్ధిక పరిస్థితి అనుకూలంగా
ఉండును. విదేశాలకు లేదా దూరప్రాంతాలకు వెళ్లే
ఆలోచన కార్యరూపం దాలుస్తుంది. అవిశ్రాంతంగా పనిచేయడం వల్ల శారీరిక బలహీనత కలుగుతుంది. కోర్ట్ వ్యవహారములు అనుకూలించవు. విద్యార్థులకు అనుకూలసమయం. 20 నుండి 23 వ
తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదావేయుట
శ్రేయస్కరం.
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వై దిక సూచన:
1) ఉమ్మెత్తతో విమాయకుణ్ణి పూజించుట
2) హనుమంతునికి సింధూరం సమర్పించుట
ద్వారా శుభఫలితాలు లభించును.
మిధున రాశి:
ఈమాసంలో ఆర్థికంగా బాగున్నా స్పెక్యులేషన్
వలన నష్ టం జరుగు అవకాశం కలదు. ఆరోగ్యపరంగా చిన్న చిన్న సమస్యలు వుండు అవకాశం
కలదు. అకారణంగా మానసికంగా బాధపడుదురు. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యతగా మెలగవలెను.
ఉద్యోగస్తులకు అనుకూలసమయం. వ్యాపారస్తులు లాభాల బాటలో పయనిస్తారు. విద్యార్థులకు
అనుకూలసమయం. 23 నుండి 25 వ తేదీల
మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదావేయుట
శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) ప్రతి ఆదివారం శివాలయాన్ని దర్శించుకోవడం
2) రావిచెట్టు కు ప్రదక్షిణం చేయుట ద్వారా శుభఫలితాలు లభించును.
కర్కాటక రాశి :
ఈమాసంలో చక్కటి ఆర్ధిక ప్రణాళికతో సాగవలెను
లేనిచో ఋణం చేయు అవకాశం కలదు. ఆరో-
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గ్యంగా సమస్యల విషయంలో సకాలంలో స్పందించవలెను. కుటుంబ వ్యక్తు ల, ఉద్యోగస్తుల స్థాన
చలన సూచన. వీసా సంబంధిత ప్రయత్నాలకు
ఇది మంచికాలం. కోర్ట్ వ్యవహారంలో విజయం.
వ్యాపార వ్యవహారములు బాగుండును. విద్యార్థులు చదువునందు అత్యంత శ్రద్ధ కనపరచవలెను.
1 వ తేదీన మరియు 15 నుండి 27 వ తేదీల మధ్య
ముఖ్యమైన పనులు వాయిదావేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) అష్టో త్తర శత నామాలతో మహాలక్ష్మి పూజ
2) మృత్యుంజయ జపం చేయుట ద్వారా శుభఫలితాలు లభించును.
సింహ రాశి:
ఈమాసంలో ఆదాయం సామాన్యం. కుటుంబ
వ్యవహారంలో అశాంతి కలుగును. నూతన
పరిచయాలు లాభించును. ఉద్యోగస్తులకు
కొంతమేర పరీక్షా కాలం. ఉద్యోగ మార్పు కోసం
చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తా యి. వ్యాపారస్తులు
న్యాయపరమైన చిక్కులు ఎదుర్కొంటారు. ఆహార
విషయంలో నియమం పాటించవలెను, లేనిచో
ఆరోగ్యభంగం. విద్యార్థులకు మంచి సమయం.
28 వ తేదీన మరియు 1 నుండి 3 వ తేదీల మధ్య
ముఖ్యమైన పనులు వాయిదావేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) సూర్యారాధన
2) ప్రతిరోజూ ఆలయ సందర్శన ద్వారా శుభఫలితాలు లభించును.
కన్యారాశి:
ఈమాసంలో ఆర్ధిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉండును. దీర ్ఘకాలిక సమస్యలకు పరిష్కారం లభించును. బంధుమిత్రుల సహకారంతో
మానసిక ఆనందం. కంటి మరియు ఉదర సమస్యలతో బాధపడు అవకాశం కలదు. ఉద్యోగస్తు-

లకు అనుక్కోవల సమయం. క్రొత్త అవకాశములు
లభించును. వ్యాపారస్తులకు అనుకూల సమయం,
కానీ నూతన వ్యాపారాలు అనుకూలించవు. తీర్థయాత్ర చేయు అవకాశం కలదు. న్యాయపరమైన
విషయాలలో విజయం లభించును. 3 వ తేదీ
నుండి 5 మరియు 30 నుండి 31 వ తేదీల మధ్య
ముఖ్యమైన పనులు వాయిదావేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) అర్దా ష్ట మి శనిదోష నివారణకై శివాభిషేకం
చేయుట
2) రాహు జపం చేయుట ద్వారా శుభఫలితాలు
లభించును.
తులా రాశి:
ఈ మాసంలో ఆర్థికంగా అనుకూలసమయం.
ఆరోగ్యవిషయములో దీర ్ఘసంబంధిత వ్యాధి వలన
బాధపడు అవకాశం కలదు. ఇంటిలో చోరీ జరిగే
అవకాశం కలదు. జాగ్రత్త వహించవలెను. వృత్తి,
ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అభివృద్ధి. తెలివి, వాక్చాతుర్యంతో పనులు చేయించుకుంటారు. విద్యార్థులు,
ముఖ్యంగా పై చదువులు చదువువారికి ఉపకార
వేతనం లభించును. 5 నుండి 7 వ తేదీల మధ్య
ముఖ్యమైన పనులు వాయిదావేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) ప్రతి గురువారం రావిచెట్టు కు నీరు పోయుట
2) సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన చేయుట ద్వారా
శుభఫలితాలు లభించును.
వృశ్చిక రాశి :
ఈమాసంలో ఆర్థికంగా బాగున్నా స్పెక్యులేషన్
వలన నష్ టం. ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం.
మీకు ఇబ్బంది కలిగించే వ్యక్తు లను వదిలించుకుంటారు. సహోదరులతో వివాదం వచ్చు
అవకాశం కలదు. సంతానం కొరకు ప్రయత్నం
చేయువారికి శుభవార ్త. ఉద్యోగస్తులకు, వ్యాపారస్తులకు అనుకూల సమయం. కొత్త కాంట్రాక్టు లకూ, అగ్రిమెంట్ల కూ అనుకూలం. విద్యార్థులకు
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అనుకూలం.
7 నుండి 9 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు
వాయిదావేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) దశరథ కృత శని స్తోత్ర పారాయణ
2) వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ సందర్శన చేయుట
ద్వారా శుభఫలితాలు లభించును.

వై దిక సూచన:
1) గణేశుని ప్రార్థించి గరిక సమర్పించుట
2) శ్రీరామ రక్షా స్తోత్ర పఠనం చేయుట ద్వారా
శుభఫలితాలు లభించును.

కుంభ రాశి:
ఈమాసంలో ఆదాయ వ్యయములు సమంగా
ఉండును. గృహ సంబంధిత విషయాలవలన
వ్యయం ఏర్పడును. ఉద్యోగస్తులకు పై అధికాధను రాశి :
ఈమాసంలో ఆర్థికంగా బాగున్నా స్పెక్యులేషన్ వలన రులవలన సమస్యలు ఉందును. మాటపడు
సంఘటనలు. చేపట్టి న వ్యవహారాలలో అపజనష్ టం. ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం. మీకు
ఇబ్బంది కలిగించే వ్యక్తు లను వదిలించుకుంటారు. యాలు, ప్రమాదపూరిత సంఘటనలు జరుగు
అవకాశం కలదు. వ్యాపారస్తులకు వ్యాపార నిసహోదరులతో వివాదం వచ్చు అవకాశం కలదు.
మిత్తమై ప్రయాణాలు ఉండును. విద్యార్థులకు
సంతానం కొరకు ప్రయత్నం చేయువారికి శుభఅనుకూల సమయం.
వార ్త. ఉద్యోగస్తులకు, వ్యాపారస్తులకు అనుకూల
13 నుండి 16 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు
సమయం. కొత్త కాంట్రాక్టు లకూ, అగ్రిమెంట్ల కూ
వాయిదావేయుట శ్రేయస్కరం.
అనుకూలం. విద్యార్థులకు అనుకూలం.
వై దిక సూచన:
7 నుండి 9 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు
1) వేంకటేశ్వర వజ్ర కవచం వినుట లేదా చదువుట
వాయిదావేయుట శ్రేయస్కరం.
2) ప్రతిదినమూ ఆలయ సందర్శనము చేయుట
వై దిక సూచన:
ద్వారా శుభఫలితాలు లభించును.
1) దశరథ కృత శని స్తోత్ర పారాయణ
2) వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ సందర్శన చేయుట
మీన రాశి :
ద్వారా శుభఫలితాలు లభించును.
ఈమాసంలో ఆర్ధిక స్థితి అనుకూలంగా ఉండును
కానీ ఆర్ధిక విషయాలలో కడు జాగ్రత్తగా ఉండమకర రాశి:
ఈమాసంలో అధికంగా అనుకూల సమయం కాదు. వలెను. దీర ్ఘకాలంగా వ్యాధితో బాధపడువారికి
అధిక ఖర్చుల వలన బాధ మరియు కుటుంబంలో కొంత ఉపశమనం లభించును. ఉద్యోగస్తులకు
అనారోగ్య సమస్యలు వేధించును. ఆహార నియమం అనుకూల సమయం. వ్యాపారస్తులకు అనుకూల
సమయం. విద్యార్థులకు చదువు నందు శ్రద్ధ
పాటించవలెను. గృహ వాతావరణం అనుకూలంఅవసరం.
గా ఉండును. ఇతరుల విషయాల జోలికి పోకండి.
16 నుండి 18 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన
ఉద్యోగస్తులకు అనుకూలసమయం కాదు. వ్యాపారస్తులకు అనుకూల సమయం కాదు. విద్యార్థులకు పనులు వాయిదావేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
అనుకూల సమయం.
1) దుర్గాదేవి ఆరాధన
11 నుండి 13 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు
2) గురువార నియమం పాటించుట ద్వారా
వాయిదావేయుట శ్రేయస్కరం.
శుభఫలితాలు లభించును.
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