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రచనలలోని అభిప్రాయాలు రచయితలవి మాత్రమే. పత్రిక
యాజమాన్యానికి ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు.

అధికార వాంఛతో రాజకీయాలు - ఓటు రాజకీయాలు
అధికారం దక్కించుకోవడం కోసం రాజకీయ పార్టీ లు చేసే హడావిడి అంతా ఇంతాకాదు. హైదరాబాదు
లోని రోడ్ల న్నీ రాజకీయనాయకులతోను , ప్రజలతోను ఖాళీ లేకుండా ఉన్నాయి. ప్రచారాలకు తండోపతం
టూ తిరుగుతూ , రాజకీయ నాయకులు ఉపన్యాసాలతో ప్రజలను ఊదరగొడుతుడాలుగా ప్రజల చుట్
న్నారు . ప్రజలు వినడంలోనూ ఎక్కడా ఊపిరి సలపకుండా ఉన్నారు. ప్రజల మనస్సులను ఎవరు దోచు
కుంటున్నారో తెలియదు కాని, ఎక్కకడికక్కడ హైదరాబాదులో ట్రాఫిక్ జామ్ లతో ప్రజలు ఇబ్బంది
పడుతున్నారు. ప్రతీ సారి ఎన్నికలు రావడం , అధికారం కోసం పార్టీ లు ప్రజలను రక రకాల తాయిలాల
తో మభ్య పెట్ట డడం జరుగుతోంది. కానీ ఈ సారి కొంత మార్పు వచ్చింది అని చెప్పక తప్పదు. ప్రజలు
ప్రచారానికి వచ్చిన కొందరిని మాకేం చేశారు అని నిలదీసే పరిస్థి తి కూడా కనబడుతోంది. పార్టీ లు పక్కా
వ్యూహాలతో కొన్ని పార్టీ లు కలిసి మూకుమ్మడిగా అధికారం లోకి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే, విడిగా
పోటీ చేసే వారు కూడా లేక పోలేదు . ఎవరి ప్రయత్నాలు వారివే. అవతల పార్టీ ల మీద ఎవరి విమర్శలు
వారివే. ప్రజలకిచ్చే హామీలలో ఎవరు తక్కువ కాదు . ఎందుకంటే ఆ సొమ్ము కూడా ప్రజలదే కదా ! ఒక
చోటనుండి తీసుకెళ్లి వేరొకరికి దానం చెయ్యడంలో ఎవరికీ వారే దిట్ట . అదే హామీలలో కొంత శాతమైనా
సొంత సొమ్ము లోంచి ఇవ్వాలి అధికారం లోకి వచ్చిన వాళ్ళు అనే రూలు ఉంటె, వారికి అర్ధం అయ్యేది.
ఈ విధంగా ప్రతీ పార్టీ తమ తమ మేనిఫెస్టో లు ప్రజలముందు ఉంచుతూ, మేమె గొప్ప అంటే మేమె
గొప్ప అని ప్రజల ముందు ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారు .
ఇంతకీ ప్రజలు వీరి పరిపాలనతో విసిగిపోయి ఉన్నారు. ఎవరు వచ్చి నా మనకి ఏమి ఒరుగుతుంది ?
రోడ్లు చూస్తే అలాగే ఉన్నాయి . వర్షం వచ్చిందంటే ఆ నీరంతా ఇళ్లల్లో కి వచ్చి నానా అవస్ధ పడుతున్నాము. పంపుల్లో నీళ్లు రాక నానా ఇబ్బందీ పడుతున్నాము. ధరలు చూస్తే ఆకాశానికి, పిల్లల్ని చదివిద్దా మన్నా
తినడానికే ఇబ్బంది పడుతుంటే, వాళ్ళని ఏమి చదివిస్తా ము? ఒక వేళా చదివించినా ఉద్యోగాలు ఏవి?
పోనీ పంట పొలాలు చూద్దా మా? అంటే పంటలు లేక పండిన పంటలకు గిట్టు బాటు ధరలు లేక
ఇబ్బందుల పాలవుతున్నాము. సరియైనా తిండి, నీరు లేక మురికివాడలలో జీవిస్తున్న మనకు ఈ రోజు
వీరు చూపించే ఆధారాలతోమన బతుకులు ఎంత వరకు తెల్లారుతాయి ? ఈ రోజు ఓటు రాజకీయాలు
నడుపుతూ ఓటు కోసం వారు వారి ముందుకు వచ్చన ఈ పార్టీ ల మీద ప్రజలకు నమ్మకం ఉండడం
లేదు. ప్రజలకు నమ్మకం కలిగించే హామీలు కావాలి. ప్రజలు సుఖ జీవనం గడిపేందుకు బతుకుతెరువు ను చూపించే హామీలు కావాలి. పేదవాడు, మధ్య తరగతి వారు ముఖ్యంగా అనేక రకాల ఇబందులు
పడుతున్నారు. హామీలమీద హామీలు గుప్పించి రాజకీయనాయకులంతా అందితే జుట్టు , అందకపోతే
టూ ప్రదక్షిణలు చేసి , అధికారంలోకి వచ్చాక మొహం చాటెయ్యడకాళ్ళు లాగ ఓట్లు ముందు ప్రజల చుట్
మేకాదు, వారిని కలిసి బాధలు వివరించుకోవాలన్నా, వారికి అవకాశం లేని పరిస్థి తి చేస్తున్నారు. దాంతో
ప్రజలు విసిగిపోయి ఉన్నారు. ప్రజల మనస్సులను, వారి అవసరాలను తీర్చే వారు అధికారంలోకి వస్తేనే
వారు వారి ఓటునై నా సద్వినియోగం చేసుకుంటారు. లేక పోతే రాను రాను విసిగిపోయిన ప్రజల చేత
ఓటు వేయించడం కూడా కష్ట మే అనడంలో సంహంలేదు . రాజకీయనాయకులు ఇప్పటికైనా మారితే
బావుండును అని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. స్వార్ధ రాజకీయాలు మానేసి, ప్రజా సేవకోసమే రావాలని
ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు .
ప్రజలారా మీ ఓటు మీ హక్కు. మీ హక్కును దుర్వినియోగం చెయ్యక సద్వినియోగం చేసుకోండి .

తీగవరపు శాంతి

అభిప్రాయ వేదిక
కవనశర్మ గారి అకాల మరణ వార ్త విని షాక్
కు గురి అయ్యాము. ఇంత గొప్ప రచయిత
ఇక మనకు లేరన్న చేదు నిజం జీర్ణించుకోవటం కష్టం. ఆయన కుటుంబానికి మా ప్రగాఢ
సానుభూతి అందజేయగలరు. ఆయన ఆత్మకు
శాంతి చేకూరాలని ప్రార్ధిస్తూ....
కుమార్, భాను ..ఏలూరు
కవనశర్మ గారి ముఖచిత్రంతో వెలువడిన పత్రిక
చూసాను. కవనశర్మగారి కుటుంబానికి మా
సానుభూతి తెలియజేయగలరు. భగవంతుడు
ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగజేయాలని కోరుతూ,
వెంకటరావు, విశాఖపట్నం
కవనశర్మ గారు లేకపోవడం ఒక పెద్ద లోటు.
ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఆయన రచనలు మాకు
అందించిన చై తన్యం సంకల్పబలం పత్రికకు
మా కృతజ్ఞతలు. ఆయన కుటుంబానికి మా
సానుభూతి తెలియజేయండి.
సాంబశివరావు, విజయనగరం
ఘంటసాల మాస్టారిపై పోడూరి గారు వ్రాస్తున్న
వ్యాసం బాగుంది. దీని తరువాత భాగాని కోసం
ఎదురుచూస్తున్నాము.
శేషసాయి, వల్లి - తిరుపతి
డిసెంబర్ 4 వ తేదీన అమరగాయకుని జయంతి
సందర్భంగా మీరు ప్రచురించిన ఘంటసాల
గారి పై వ్యాసం చాలా ముదావహం. రెండో భాగం
ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాము. కవనశర్మ గారి నిర్యాణం పట్ల మా సంతాపం వెలిబుచ్చుతున్నాము. ఆయనకు మా నివాళులు.
సుబ్రహ్మణ్యం, లలిత - విజయవాడ

కొత్త సీరియల్ మొదలుపెట్టి నందుకు ధన్యవాదాలు. మిస్ మేఘమాల తర్వాత చాలా అంతరం
వచ్చింది. చై తన్యం చదువరుల తరఫున కొత్త
రచయితకు స్వాగతం.
మన పత్రికకు రెగ్యులర్ గా వ్రాసే కవనశర్మ గారి
ఇక లేరని తెలిసి చాలా బాధపడ్దా ము. ఆయన
ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ప్రార్ధిస్తూ...
మురళీమనోహర్, శ్యామల - హైదరాబాదు
ఛందస్సులో గణితం చాలా బావుంది. ఈ రచయి
త నుంచి మరిన్ని రచనలు వస్తా యని ఆశిస్తున్నాము. కార్ తీక మాస ప్రాముఖ్యం గురించి చక్కగా
వివరించారు శ్రీ రామానందం గారు. ఆయనకు
మా ధన్యవాదాలు.
లక్ష్మి, సుమన్, రాజు, లత.... ముషీరాబాద్
ఆదూరి హైమవతిగారి కధ 'భగవంతుని వ్రత
నియమం' చక్కగా వుంది. అలాగే రాశిఫలాలు
బాగా ఇస్తున్నారు. మాకు ఎంతోఉపయోగంగా
ఉంటున్నాయి.
రాజశేఖర్, మాధవి .... కుక్కటపల్లి
ఎలెక్ట్రా న్ గారి కధలు చాలా బాగుంటాయి.
ఆయన కధలు మాకు అందిస్తున్నందుకు మీకు
ధన్యవాదాలు. రచయితకు నమస్సులు.
రామశాస్త్రి - అమీర్ పేట
కవనశర్మ గారి నిర్యాణ వార ్త విని మా ఫ్రెండ్స్
సర్కిల్ చాలా బాధపడ్దా ము. ఎన్నో ఏళ్లుగా మేము
ఆయన కధలు చదువుతున్నాము. మా అందరికీ
ఆయన రచనలు బాగా పరిచయం. ఆయన
ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ప్రార్ధిస్తూ....
వరహాలరావు అండ్ ఫ్రెండ్స్ - విజయవాడ

కల నిజమాయె - మానస సరోవర యాత్ర
ఖాట్మండు తో
మొదలైన యాత్ర
కారు స్టార్ట్ చేసి, మమ్మల్ని తీసుకు వెడుతుంటే, మాకు
ఖాట్మండ్ ఊరు చూస్తుంటే చిన్న
పిల్ల ల్లా చాలా సంతోషంగా అనిపించింది . ఖాట్మండ్ కేపిటల్
కదా ! పెద్ద ఊరే. అక్కడ బాగా
ట్రాఫిక్ ఉంది . అలాగని ఆ కారుని
ఇష్టం వచ్చినట్టు కాక , లై న్ లో
జాగ్రత్తగా పోనిస్తున్నాడు డ్రైవర్ .
అది చాలా బాగా అనిపించింది .
మనకైతే మనం ముందు వెళ్ళడమే ప్రధానం అనుకుంటాము.
అవతల వారి గురించి పట్టించుకోము కదా ! అది నాకు చాలా
నచ్చింది.అలాగే అక్కడ ఉన్న
పెద్ద పెద్ద బిల్డ ింగ్స్ చూసి ఏమిటేమిటో చెప్పు అన్నాము డ్రైవర్
ని .అమ్మా! మిమ్మల్ని తరువాత
తీసుకుని వెళ్లి అన్నీ చూపిస్తా ము అన్నాడు .డ్రైవర్ కి కుర్రాడికీ మధ్య కావలసినన్ని కబుర్లు .
వాళ్ళు నేపాలీ లో మాట్లాడుకుంటున్నారు . అక్కడ వారికి హిందీ
అర్ధం అవుతుంది కాబట్టి మాకు
"నేపాలీ" రాకపోయినా ఇబ్బంది
పడలేదు .అప్పటి నుండీ వారందరితోనూ హిందీ లో మాట్లాడుతూ ప్రయాణం సాగించాము.
తిన్నగా హోటల్ కి తీసుకుని వెళ్లి
కారు ఆపాడు. హోటల్ పెద్ద దే,
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చాలా బావుంటుందని అనిపించింది. దిగే సరికి క్షణ క్షణం
సినీమాలో లాగా ఎంతో మర్యాదగా నమస్కారం పెడుతూ, అక్కడ
హోటల్ బోయ్ వచ్చి ఆహ్వానం
పలికాడు . నాకైతే అంత మర్యాదతో కూడిన ఆహ్వానం పొందడం
చాలా సంతోషం కలిగించింది ..
డ్రైవరు ,కుర్రాడు సామాన్లు
అన్నీ కార్లోంచి దింపి .లొపల
పెట్టారు . హోటల్ లోపలి వెళ్ళాక
సోఫాలో కుర్చోమని మాకు డ్రింక్స్
అందిచ్చాడు. తరువాత మీరు
రూమ్ కి వెళ్లి ఫ్రెష్ అయ్యి రండి .
ఒక 15 నిమషాల్లో మీరువస్తే , మీ
బాచ్ కుడా వస్తా రు.మీకు రేపటి
ప్రోగ్రాం చెప్తా రు అని చెప్పాడు
ఒకతను వచ్చి.మాకు రూమ్ కీస్
ఇచ్చారు లిఫ్ట్ లో మేము రూమ్
కి వెడుతుంటే, మాతో పాటు
బోయ్ కుడా సామాన్లు తీసుకుని
వచ్చాడు.రూమ్ కుడా చాలా
బావుంది. మేము ఫ్రెష్ అయ్యి
,కిందకి వచ్చేసరికి , అక్కడ
సోఫాలో ఒక జంట కుర్చుని
ఉన్నారు. మేము కుడా అక్కడకు వెళ్లి కూర్చున్నాము . ఒక గై డ్
వచ్చితాను పరిచయం చేసుకుని,
వాళ్ళని మాకు పరిచయం
చేసాడు. వాళ్ళు తమిళియన్స్.
వాళ్ళు మాకన్నా చిన్న వాళ్ళు.
వాళ్ళు చై నా నుండి వచ్చారు.
గై డ్ చెప్పడం మొదలు
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

పెట్టాడు... ప్రొద్దు ట ఇద్ద రికీ కార్లు వస్తా యి. మీరు ప్రొద్దు ట 8 గంటలకల్లా టిఫిన్ తిని
బయలు దేరాలి.
మధ్యలో
మీరు "మనో కామనా దేవి" గుడి
దర్శనం చేసుకుని "పోఖరా "
అనే ఉరు వెళ్లి అక్కడ హోటల్
లో ఉండాలి. మరునాడు మీకు
"ముక్తినాద్ " వెళ్ళడానికి విమానం
ఉంటుంది. అక్కడి వాతావరణాన్ని బట్టి విమానాలు బయలుదేరుతాయి. అవి కుడా ప్రొద్దు ట 7 నుండి 11 గంటల వరకు
మాత్రమె విమానాలు వెడతాయి.
అవి కొండల మధ్యలోంచి
వెడతాయి. ఒక్కొక్క సారి బాగా
గాలి వేస్తుంది. ఉన్నట్టుండి వర్షం
వస్తుంది. గాలి వేస్తుంది . వాతావరణం మారుతూ ఉంటుంది .
11తరువాత అయితే గాలి ఎక్కువగా ఉండడం వలన విమానాలు
వెళ్ళవు. ఈ మధ్య మూడు
రోజులుగా కాన్సిల్ అయ్యాయి
విమానాలు.అవి అన్నీ మీ అదృష్టాలు, మా చేతుల్లో ఉండవు, మా
చేతుల్లో ఉన్నంత వరకు మేము
చేస్తా ము. అక్కడ హోటల్ సదుపాయంగానే ఉంటుంది. కారు,
డ్రైవరు మీతో పాటే ఉంటారు,
వాళ్ళు గై డ్ చేస్తా రు మీకు. మిమ్మల్ని ముక్తినాద్ కి విమానం
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ఎక్కించి, మీరు ముక్తి నాద్
నుండి తిరిగి వచ్చే వరకు
అక్కడే "పోఖరా " లో ఉంటారు .
మీరు ముక్తి నాద్ జేరి విమానం
దిగితే ఎయిర్ పోర్ట్ ఎదురుగానే మీ హోటల్. అది అంత
బాగుండదు. సద్దు కోవాలి. అక్కడనుండి వెహికిల్ మాట్లాడుకుని, మీరు ముక్తి నాద్ పై కి వెళ్ళాలి
. అక్కడ దర్శనం అయ్యాక,
మీరు వచ్చి కింద హోటల్ లో
ఉండి, మరునాడు విమానం
ఎక్కి రావడమే అన్నాడు. మాకు
పై న హోటల్ ఇస్తే, ముక్తినాద్ లో
పై న రాత్రి పడుకుంటాము అని
అడిగాము. హోటల్ క్రింద వద్దు
అన్నాను. కాని అతను ఒప్పుకోలేదు. మీకు పై న కావాలంటే
మీరు పే చేసుకోవాలి అన్నాడు.
సరే అని మేము పై నే ఉంటాము
అన్నాము. మీరు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ముక్తి నాద్ నుండి ఫోన్
చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి మిమల్ని రిసీవ్
చేసుకుని మరునాడు "పోకరా
"ఊరుచూపిస్తా రు. అది చూసి
మీరు మళ్ళీ అదే కారులో ఇక్కడకి అంటే ఖాట్మండ్ వస్తే 18
ఆగష్టు కి వస్తే ఖాట్మండు ఊరు
చూడచ్చు.ఇక్కడ పశుపతి నాద్
గుడి , వగై రా అన్నీ చూడవచ్చును. మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ
కుడా అంటే మీతో పాటు మానస
సరోవరం వెళ్ళే వారు అందరూ
వస్తా రు . అందరూ కలిసి , ఊరు
చూసి , మరునాడు అంటే 19 వ
తేదీన అందరూ కలిసి మానస

సరోవరం వెడతారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతమ మీ ఈ ట్రిప్ కి కావలసిన
సామాన్లు మాత్రమె సద్దు కుని మీ
సూట్ కేసు లు ఇక్కడ రిసెప్ష న్
లో ఇస్తే వాళ్ళు లోపల పెడతారు.
మీరు తిరిగి వచ్చాక వేరే ఏజెంట్
వచ్చి , మానస సరోవరం ట్రిప్
గురించి గుఇద్ చేస్తా రు.మీరు
ఆలస్యం చేస్తే చూసేవి మిస్
అవుతారు అని చెప్పాడు. వాళ్ల కి
మాకు అనిపించింది కదా ! ఇద్ద రమే కదా ! విడివిడిగా ఎందుకు
? ఒకే కార్లో వెళ్ళచ్చుకదా అని
. కాని మా గై డ్ మాత్రం అలా
విడి విడిగానే వెళ్ళమన్నాడు. ఇక
మేము సరే అన్నాము.
తరువాత అక్కడే ఉన్న
రెస్టారెంట్ చూపించి అక్కడ
డిన్నర్ చెయ్యండి అన్నాడు. ఇక
మేము భోజనాలు చెయ్యడానికి వెళ్ళాము. ఫుడ్ లో చాలా
ఐటమ్స్ పెట్టాడు రోటీ తో సహా
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

. చాలా తృప్తిగా తిన్నాము .
తరువాత రూమ్ కి వెళ్లి . అమ్మవారికి తెచ్చిన చీర , ముక్తి నాద్
గుడిలో దేముడికి మా నాన్నగారి
షాల్, ఇక్కడ నుండి పట్టు కెళ్ళిన
చేమంతి పువ్వులు , జాకట్టు
ముక్కలు , పసుపు, కుంకుమ
, ఆవు నెయ్యి , వత్తులు, మాకు
అవసరమైన బట్ట లు తీసుకుని
ఒక పెట్టె లో సద్దు కుని , మిగిలన
సామాన్లు ఉన్న పెట్టే లన్నీహోటల్
వాల్ల కి ఇచ్చాము.
మరునాడు ప్రొద్దు టే రెడీ
అయ్యి, కిందకి రెస్టారెంట్ కి
వచ్చి, టిఫిన్ తిని, రెడీ గా ఉన్న
కారులో ఎక్కి ముక్తినాద్ కి
బయలు దేరాము.
(మళ్ళీ వచ్చే నెల కలుద్దాం)
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వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
భవిష్యత్తులో భారతదేశానికి మరొక స్వర్ణయుగం ఉందా?
బీమా సంఘాలే అనండి,
పారిశ్రామిక విప్ల వమే అనండి,
ఉమ్మడి పెట్టు బడి సంఘాలే
అనండి - ఇవన్నీ విప్ల వాత్మకమైన
ఊహనాలు. అప్పటివరకూ చీకటి
యుగంలో మగ్గు తూన్న పాశ్చాత్య
ప్రపంచం ఒక్క సారి ఒళ్లు విరుచుకుని లేచింది. మన చరిత్రలో
ఇటువంటి విప్ల వ జ్వాలలే లేవు.
గోదావరికి ఎంత చెంబు తీసుకెళితే అన్నే నీళ్లు వస్తా యనే వేదాంత
ధోరణిలో ఉన్న మన దేశంలో
విప్ల వాలు ఏమిటి, నా మొహం!
ఎండలు నిప్పులు చెరుగుతూ
ఉంటే, “ఇది ఇలా రాసి పెట్టి
ఉంది” అని సమాధానం పడే
మన దేశంలో వాతనియంత్రణ
చేసుకుని సుఖపడాలనే ఊహ
ఎవ్వరికైనా ఎలా పుడుతుంది?
మన దేశంలో పరిస్థితి
మనకి తర్కం, మీమాంశ,
వ్యాకరణం వంటి సై ద్ధాంతిక మార్గా లని అన్వేషించడంలో ఉన్న
కుతూహలం ఐహిక, ప్రాపంచిక,
ప్రాయోగిక విషయాలమీద ఉన్న8

ట్లు కనిపించదు. ప్రయోగం చెయ్యడమే ఒక తప్పుగా భావించే
సమాజం మనది. (శంకరశాస్త్రి
లాల్చీ మేష్టారిని పెట్టి న చివాట్లు
ఇప్పటికీ చెవుల్లో గింగురుమంటున్నాయి.) ఈ మనోధర్మం
యొక్క అవశిష్టం ఇప్పటికీ కనిపిస్తోంది. ఊరుకొకటి, వాడకొకటి చొప్పున ఇంజనీరింగు కళాశాలలు వెలిశాయి కాని వీటిల్లో ,
నూటికి తొంభయ్ శాతం, ప్రయోగశాలలే లేవు. ఈ వానాకాలపు
కళాశాలలో చదువులు వెలగబెట్టి న ఇంజనీర్లు వంతెనలు కడితే
అవి వరదల్లో కొట్టు కుపోతున్నాయి. వై ద్య కళాశాలల పరిస్థి తి
కూడా ఇలానే ఉంది. కాకపోతే,
మన మంత్రులంతా అమెరికా
వచ్చి వై ద్యం చేయించుకోవాల్సిన
అవసరం ఏమిటి? వారు నడుపుతున్న ప్రభుత్వపు కళాశాలల
మీదనే వారికీ నమ్మకం లేదు.
ఈ సందర్భంలో చరిత్ర
పుటల్లో మరుగు పడిపోయిన ఒక
ఉదంతం చెబుతాను. మరాటీ
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

దేశాన్ని పాలించిన పెష్వాలకి నానా
ఫడ్నవీస్ అనే మంత్రి ఒకాయన
ఉండేవాడని చరిత్ర పుస్తకాలలో
చదువుకున్నాం. ఆయన కర్మనాసీ నది మీద ఒక వంతెన కట్ట డానికి సంకల్పించేడు. మన దేశపు
పనివారిని ఉపయోగించి ఎన్ని
సార్లు ప్రయత్నించినా ఆ వంతెన
కూలిపోయేది. వంతెన కూలినప్పుడల్లా పెద్ద మేస్త్రీ అమ్మవారికి మేకని బలి ఇవ్వడమో,
కొబ్బరికాయ కొట్టి పూజ చెయ్యడమో చేసేవాడుట. ఈ విషయం
తెలిసి నానా ఫడ్నవీస్ ఆ మేస్తీని
ఉద్యోగం నుండి పీకేసి బేకర్
అనే పేరుగల ఒక ఇంగ్లీషు వాడికి
పెత్తనం అప్పగించేడు. బేకర్ కావలసిన సామగ్రిని సమకూర్చుకుని, రాతి స్తరాలు తగిలే లోతు
వరకు పునాదులు తవ్వించి,
స్తంబాలు లేవదీసి, బందోబస్తుగా
వంతెన కట్టించేడు. అమ్మవారికి
బలీ ఇవ్వ లేదు, స్వామికి కొబ్బరికాయ కొట్టించనూ లేదు. కాని
వంతెన నిలచింది.
డిసెంబర్ 2018

ఇంతకీ చెప్పొచ్చేదేమిటంటే
మన ప్రవర ్తన ఒక గాడిలో పడిపోయింది. సై న్సులో నెగ్గు కు
రావాలంటే మనలో వృత్తిపరమైన
నిబద్ద త
(“ప్రొఫెషనలిజమ్”)
ఉండాలి. నూటన్ అంత ఉత్తుంగమైన స్థానానికి ఎదిగేడంటే
ఆయనలోని నిబద్ధ త, కార్యదీక్ష కారణాలు. నూటన్ ఏకాకిగా
బతికేడు. నిజమే. నూటన్ స్వార్ధపరుడూ, అహంభావీ. కాదనను.
కాని తన ఎదురుగా ఉన్న సమస్యలు ఏమిటో, వాటి మధ్య ఉన్న
అవినాభావ సంబంధం ఏమిటో
కూలంకషంగా అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తి ఆయన. స్వార్ధ చింతతో
చేసినా ఆయన చేసిన అవిరామమైన కృషి వల్ల నే కదా ఆయనని
ఈనాటికీ మనం స్మరిస్తున్నాం.
ఈ కోవకి చెందిన వ్యక్తు ల
కోసం వెతికితే మన దేశంలోనూ
కనిపిస్తా రు. సై న్సు కోసం నూటన్
లాగనే సనాతన ధర్మాన్ని నిలబెట్ట డానికి ఆదిశంకరుడూ పాటు
పడ్డా డు. తనని ఎదిరించినవాళ్ల ని ఓడించేడు. శిష్యబృందాన్ని
తయారు చేసుకుని, నలుమూలలా మఠాలు స్థాపించి, తన
వాదాన్ని నిలపడానికి బందోబస్తులు చేసేడు. ఈ శంకరుని శ్రేణికి
చెందిన “సై ంటిస్టు ” ఇంకా మన
దేశంలో పుట్టి నట్లు లేదు.

యిడ్”) శాస్త్రం సంగతి చూద్దాం.
ఇక్కడ కూడ ప్రభువుల నుండి
ప్రచోదనం లభించిన దాఖలాలు
లేవు. ఆఖరికి దేశ రక్షణకి కావలసిన తుపాకులనీ, ఫిరంగులనీ తెల్ల వారి దగ్గ ర కొనుక్కున్నారే
తప్ప సొంత తయారీ కొరకు ప్రయత్నాలు జరిగిన దాఖలాలు
లేవు. నేటికీ ఇజ్రయెల్ అంతటి
చిన్న దేశం పై మనం దేశ రక్షణకి
ఆధారపడడం శోచనీయం.
మరొక ఉదాహరణ. అనాది
నుండీ మనని వేధించుకు
తింటూన్న మన్యపు జ్వరం వెనుక
ఉన్న మర్మం దోమలే అని కనిపెట్టి వాటి బారి నుండి మనని
రక్షించడానికి మార్గం కనిపెట్టి
పుణ్యం కట్టు కున్న మహానుభావుడు సికిందరాబాద్ లో పని చేసిన
రోనాల్డ్ రాస్ అనే బ్రిటిష్ వాడు.
పోనీ, ఆ రోజులలో మనకి స్వతంత్రం లేదు కనుక మనం ఏమీ చెయ్యలేకపోయాం అనుకుందాం.
ప్రస్తుతం మన దేశంలో ఉన్న
మరొక జబ్బు సంగతి చూద్దాం.
బొల్లి ప్రాణాంతకం కాదు. కాని
బొల్లి మచ్చలు అందాన్ని పాడు
చేస్తా యి. ఈ జబ్బు తెల్ల వాళ్ల దేశాలలో కూడ ఉంది కాని
వారి తెల్ల చర్మం మీద బొల్లి
మచ్చలు కనబడవు. కనుక అది
వారికి సమస్య కాదు. కాని మన
దేశంలో ఇది పెద్ద సమస్య. ఆడ
ఔపపత్తిక (“ప్యూర్”) శాస్త్రం మాట పిల్ల లకి పెళ్లిళ్లు కావు. అయినా
అటుంచి, అనువర్తిత (“అప్ల - సరే,
“దీనిని కుదర్చడానిసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

కి అమెరికాలో ఏదైనా మందు
కనిబెడితే బాగుండును” అన్న
కోరికని వ్యక ్తం చేసిన వై ద్యులని
నేను ఎరుగుదును. గరుడ ఫలం
నుండి తీసిన తై లం కుష్టుకి,
బొల్లి కి మన దేశంలో
ఈ రకం నిర్లిప్తతకి కారణం
ఏదై ఉంటుంది? బద్ధ కమా? ప్రచోదన లేకనా? లేక, ఇంకా మౌలికమైన కారణం ఏదైనా ఉందా?
సనాతన, అధునాతన
యుగాల మధ్య కాలంలో మన
దేశంలోని విద్యావిధానం పరిశీలిద్దాం. మౌఖిక సంప్రదాయం ప్రకారం గురువు చెప్పిన
పాఠాన్ని ముక్కున పట్టి , దానిని
పరంపరగా తరువాత తరాలకి
అందించడం మనకి అలవాటయిన పద్ధ తి. అపౌరుషేయాలు
అయిన విద్యని ప్రశ్నించడానికి
వీలు లేదు. ఈ సంప్రదాయాన్ని పరిరక్షించడం మన కర ్తవ్యం
అని నమ్ముతాం. ఈ సందర్భంలో మరొక పిట్ట కథ అప్రస్తుతం
కాదు.
ఆదిశంకరుడు వై దిక సంప్రదాయాన్ని పునరుద్ధరించడానికి
దేశమంతా పర్యటన చేస్తున్న సందర్భంలో అయన మండన మిశ్ర
పేరు వింటారు. మండన మిశ్ర
ఇల్లు కనుక్కోవడం ఎలా? నీలాటిరేవు వద్ద కనబడ్డ ఆడంగులని
అడుగుతాడు శంకరుడు. “భగవంతుడు ఉన్నాడా? లేడా? అని
ఏ ఇంటి గుమ్మంలో చిలకలు వాడిసెంబర్ 2018
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దించుకుంటూ కనిపిస్తా యో అదే
మండన మిశ్ర ఇల్లు ” అని వాళ్ళు
ఆనవాలు చెబుతారు. దీని వెనక
ఉన్న గూఢార్థం ఏమిటంటే,
“మండన మిశ్ర ఎంతటి ఉద్దండ
పిండం అంటే ఆ ఇంటి రామచిలకలకి కూడా శాస్త్రం ఒంటపట్టింది సుమా” అని. ఈ కథకి
మనం ఒక అధునాతనమైన
వ్యాఖ్య కూడా చెయ్యవచ్చు.
మండన మిశ్ర శిష్యులు పాఠాలు
వల్లె వేస్తూ ఉంటే విన్న చిలకలకి
కూడా ఆ పాఠాలు కంఠతా వచ్చేసేయి! అర్థం అయినా, అవకపోయినా, కంఠతో రావడం మాత్రం
వచ్చేయి; ఈ నాటి మన చదువులలా!
పూర్వం విద్యని ఒక తరం
నుండి మరొక తరానికి అందజేయాలంటే మౌఖిక సంప్రదాయం
ప్రకారం కంఠస్తం చెయ్యడమే
తరుణోపాయం. స్వరం తప్పితే
అర్థం మారే ప్రమాదం ఉంది.
కనుక పొల్లు పోకుండా కంఠస్థం
చెయ్యడం తప్ప ప్రయోగాలకి తావు ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు
కాలం మారింది. ఈ పాత మంత్రాలకి “సై న్సు,” “టెక్నాలజి”
చెట్ల కి ఉన్న చింత కాయలు
రాలవు.
రోజులు మారుతున్నాయి.
తరాలు మారుతున్నాయి. పరతంత్రం పోయి, స్వతంత్రం వచ్చి
అర్ధ శతాబ్దం గడచిన తరువాత
ఆశారేఖలు అక్కడక్కడ పొడ10

చూపుతున్నాయి.
భారతీయ
జన్యుపదార్థంతో
పుట్టి న
వారిలో తొమ్మిది మంది నోబెల్
బహుమానం
అందుకున్నారు (మదర్ థెరెసాని మినహాయించి). నోబెల్ బహుమానానికి
మించిన ఫీల్డ్ మెడల్ మంజుల్
భార్గ వ గణితంలో గెలుచుకున్నాడు. ఏ బహుమానం గెలుచుకోకపోయినా శ్రీనివాస రామనుజన్ కి
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న గుర్తింపు
మరెవ్వరికీ రాలేదు. పై న ఉదహరించిన వారిలో ముగ్గు రిని
మినహాయిస్తే మిగిలిన వారంతా
దేశం వదలి బయటకి పోయిన
తరువాతనే గుర్తింపు గడించుకున్నారు.
దేశంలో చేసిన పనికి గుర్తింపు
రావాలంటే దేశంలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వనరులు,
వసతులు కల్పించాలి. ఈ కొరతని
తీర్చటానికి తాతా సంస్థ వారు
(ఇంకెవ్వరు?) బెంగుళూరులో
“ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ థియరెటికల్ సై న్సెస్ (టి. ఐ. ఎఫ్.
ఆర్.)” అనే సంస్థ ని స్థాపించేరు. రాబోయే 50 సంవత్సరాలలో
మన వాటా నోబెల్ బహుమానాలు సాధించాలనేది వీరి గమ్యం.
వ్యాపార రంగంలో గూగుల్,
మైక్రోసాప్ట్ , పెప్సీ, సిటీ బేంక్,
వగై రా అంతర్జాతీయ కంపెనీలకి అధినేతలుగా భారతీయులు
కనిపిస్తున్నారు. అమెరికాలోని
విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉన్నత పదసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

వులలో భారతీయులు కనిపిస్తున్నారు. వీరిలో చాల మంది
ఇండియాలో పుట్టి , పెరిగిన వారే.
అమెరికాలో ఏటేటా జరిగే “స్పెల్లింగు బి” పోటీలలో అమెరికాలో పుట్టి న భారతీయ సంతతి
విద్యార్థు లు గుత్తా ధిపత్యం సాధించినట్లు కనబడుతోంది. ఈ
గణాంకాలని బట్టి భారతీయ
జాతిలో మేథకి కొదువ లేదని
ఋజువవుతోంది. కానీ ఎందువల్ల నో ఇదే జన్యుపదార్థం ఉన్న వీరి
మేథా శక్తి భారతీయ ఆకాశంలో
ప్రకాశించలేకపోతోంది. దీనికి
కారణం కుతంత్రాలతో నిండిన
రాజకీయాలు.
దేశంలో రాజకీయ పరిస్థి తి చూస్తే
మన ఆశలని అడియాసలు చేయగలిగే దుశ్శకునాలు చాల కనిపిస్తున్నాయి. వీటిలో అతి ముఖ్యమైనవి రెండు: ఒకటి, దేశంలో
అవినీతి, కులగజ్జి , బంధుప్రీతి,
లంచగొండితనం నరనరాల్లో నూ జీర్ణించుకుపోయి విద్యారంగంలోని అవస్థాపన సౌకర్యాలు
(“ఇన్^ఫ్రాస్ట్రక్చర్”) లోకి కూడా
జొరబడిపోయింది.
రెండు,
దేశంలో ప్రాథమిక విద్య పరిస్థి తి
ఏమీ బాగు లేదు. ఈ రెండు రంగాలలోను కొంత ప్రగతి సాధించగలిగితే రాబోయే ఏభయ్ ఏళ్లల్లో
మన దేశంలో మరొక స్వర్ణయుగం కనిపించే అవకాశం లేకపోలేదు.
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ఇంద్రగంటి వేంకట సుబ్బారావు

ప్రేమంటే ఇంతే

(గత సంచిక తరువాయి)
కృష్ణ మోహన్ కి తన అక్కయ్య వై దేహి కూతురు లావణ్య
పెళ్లి కుదిరందని తెలియగానే చాలా సంతోషం కలిగింది.
ఆ హుషారులో తన బాంబే
బదిలీ విషయం దాని వల్ల వస్తున్న సమస్యలు తాత్కాలికంగా మరచిపోయాడు. వెంటనే
ఇంటికి కాల్ చేసి అవతల భార్య
రుక్మిణి గొంతు వినగానే "హలో
రుక్కూ కాల్ చేశావట, విషయం
వివరంగా చెప్పు"
"వారం రోజుల క్రితం
కమల, చంద్రం తీసుకొచ్చిన
సంబంధమే, వారికి మన
అమ్మాయి, మన కుటుంబం
చాలా నచ్చిందిట, ఈ రోజు
చాలా బాగుంది వచ్చి పసుపు
కుంకుమలు
ఇమ్మన్నారట.
అందుకని వదినగారు, అన్నయ్యగారు, చంద్రం, కమల విజయనగరం వెళ్ళారు. మనిద్ద ర్నీ
కూడా రమ్మని ఉదయం మీరు
ఆఫీసుకి వెళ్ళిన తరువాత ఫోన్
చేసారు, ఆయనకి ముఖ్యమైన
సమావేశం వుంది నాకు వంట్లో
కాస్త బాగులేదు మీరు వెళ్ళిరండి
అని చెప్పాను"

"ఇప్పుడు నీకు ఎలా వుంది,
మందులు వేసుకున్నావా"
"నాకు తగ్గిపోయింది" అంత
వరకూ మామూలుగా మాట్లాడిన రుక్మిణి గొంతులో ఒక్కసారి
వచ్చిన గాంభీర్యాన్ని గమనించాడు కృష్ణ మోహన్. పొద్దు న్న
ఆఫీసుకి వచ్చే ముందు భార్యాభర ్తలిద్ద రూ పోట్లాడుకున్నారు.
“అయితే దేవిగారు ఇంకా సత్యభామావతారం
వదలలేదన్నమాట?"
“శ్రీకృష్ణులువారు నరసింహావతారం ఎత్తి ప్రొద్దు న్న బ్రేక్ఫాస్ట్
మానేయలేదా?"
టాపిక్ మారుస్తూ "ఇంతకీ నీ
పుత్రరత్నం కాలేజి నుండి
వచ్చారా? వారు పరీక్షలు ఎలా
వ్రాసారో ప్రకటించారా లేదా?" అని
విషయం మారుస్తూ కొడుకు
వంశీమోహన్ గురించి వ్యంగ్యంగా అడిగాడు.
"మీ కుమారరత్నం కాలేజి నుండి
వచ్చాడు, కానీ ఎప్పటిలాగే ఎలా
వ్రాసాడో ఇంకా ప్రకటించలేదు"
అంతే వ్యంగ్యంగా సమాధానమిచ్చింది.
రుక్మిణి సమాధానమైతే వ్యంగ్యం
గా వుంది కానీ స్వరం సీరియస్
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

గా వుంది అనుకున్నాడు.
ఇంతలో కృష్ణ మోహన్ని అతని
డై రెక్టర్ ముఖర్జీగారు ఇంటర్కాంలో తన కార్యాలయానికి రమ్మని
పిలిస్తే వెళ్ళాడు.
"సిట్ డౌన్ మిస్టర్ మోహన్,
మీ రిలీవింగ్ గురించి ఢిల్లీ నుండి
డై రెక్టర్ జనరల్ (డి.జి) గారు
కాల్ చేసారు, బాంబేలో రెండు
కొత్త ప్రోజెక్ట్స్ వచ్చాయి అక్కడ మీ
అవసరం వుందని చెప్పారు, మిమ్మల్ని వీలై నంత త్వరగా అక్కడికి
పంపమన్నారు, అందుకని మీరు
ఆలోచించి 9వ తేదీకల్లా నాకు
చెప్పండి" అని ముగించారు
ముఖర్జీగారు.
కృష్ణ మోహన్ తన గదికి తిరిగివచ్చి తన బదిలీ గురించి ఆలోచించసాగాడు…వంశీ చదువు,
భార్య అనారోగ్యం గురించి తన
డై రెక్టర్ గారికి, డి.జి గారికి ఇదివరకే వివరించి తనని వచ్చే సంవత్సరం జూలై లేదా జూన్ వరకు
విశాఖపట్నంలో
వుంచమని
అర్ధించాడు కాని తన అవసరం
బొంబాయిలో వుండటంవల్ల ఇక
ఎక్కువ కాలం వాయిదా వెయ్యటానికి అవకాశం వుండకపోవడిసెంబర్ 2018 11

చ్చు అనుకున్నాడు.
************
లంచ్ విరామంలో భోజనానికని ఇంటికి బయలుదేరి రుక్మిణి
గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు కృష్ణ మోహన్...…
ఉదయం స్నానాలగదిలో
వుండగా అతని చిన్న తమ్ముడు
మురళీమోహన్ కాల్ చేసాడు.
రుక్మిణి ఫోన్ ఎత్తింది…."వదినా మా ప్రక్క స్థ లము అమ్మకం
గురించి ఇదివరకు చెప్పాను కదా,
ఆ స్థ లయజమాని మీ అన్నయ్యగారు తీసుకుంటారా అని నిన్న
సాయంత్రం మళ్ళీ అడిగాడు,
మంచి స్థ లము నువ్వెలాగై నా
అన్నయ్యని ఒప్పించు వదినా,
నాకు చెప్పడానికి భయంగా
వుంది"
"సరేలే ఆయన నామాట మాత్రం
వింటారా ఏమిటి? బాత్రూంలో
వున్నారు రాగానే మాట్లాడుతాను"
అంది రుక్మిణి.
కృష్ణ మోహన్కి అతని చిన్న
తమ్ముడు మురళికి ఎక్కువ
వయసు తేడా వల్ల పెద్ద న్నగారంటే మురళికి గౌరవంతో కూడిన
భయం. అయితే వదినగారి
దగ్గ ర బాగా చనువు, వదినగారంటే చాలా అభిమానం. రుక్మిణికి
కూడా మురళి అంటే అమితమైన వాత్సల్యం, కన్నకొడుకులా
చూసుకుంటుంది. మురళి విశాఖపట్నం స్టీల్ప్లాంట్లో అసిస్టంట్
మేనేజర్గా ఉద్యోగం. అతని భార్య
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సౌజన్య కూడా స్టీల్ ప్లాంట్లో పని
చేస్తున్నాది. మురళి, సౌజన్య
ప్రేమించి పెళ్ళి చేసుకున్నారు. వేరే
శాఖ అమ్మాయని సుబ్బలక్ష్మిగారు
అంత సుముఖంగా లేకపోయినా కృష్ణ మోహన్ తల్లి ని ఒప్పించి
మరీ వాళ్ళిద్ద రి పెళ్ళి చేసాడు.
స్నానాలగది నుండి బయటికి
వచ్చిన కృష్ణ మోహన్ భగవంతునికి నమస్కారం చేసుకొని
వచ్చినాక "మురళి కాల్ చేసాడు,
వాళ్ళ ప్రక్క స్థ లము గురించి మీతో
మాట్లాడమన్నాడు" అని అతనితో
చెప్పింది రుక్మిణి.
అసలే ఆ రోజు ముఖ్యమైన
సమావేశం వుంది తొందరగా
కార్యాలయానికి వెళ్ళాలనుకుంటె ఆలస్యం అయిందని కాస్త
చిరాకుగా వున్న కృష్ణ మోహన్ కి
ఈ ప్రస్తా వన వచ్చేసరికి నిగ్రహం
కోల్పోయాడు.
"నీతో చాలాసార్లు చెప్పాను,
పిల్ల ల చదువులు పూర ్తయేదాక
నేనేమీ చేయనని, కాస్త అర్ధం
చేసుకో అస్తమాను అదే ప్రస్తా వన
తీసుకొస్తే ఎలా" అని విసుక్కున్నాడు.
మురళి చెప్పిన విషయాన్ని తాను
చెబితే తానేదో ఒత్తిడి చేసానని
అర్థం చేసుకొన్నందుకు రుక్మిణికి కోపం వచ్చి భాధతో "చూడండి
నేను మన పెళ్ళయిన తరువాత
ఎప్పుడూ ఏదీ కోరలేదు, కానీ
బుద్ధి గడ్డి తిని ఒకసారి ఇల్లు
కట్టుకుందామని కోరిక వుందని
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

మీకు చెప్పాను, నన్ను క్షమించండి ఇంకెప్పుడూ ఏదీ కోరను.
మీ తమ్ముడు చెప్పమంటే నేను
చెప్పాను, మీకు ఇష్టంవుంటే
కొనండి కష్ట మైతే మానేయండి,
అంతేగాని నా కోసం మీరు ఏమీ
చేయవద్దు ఆ తరువాత నన్ను
నిందించవద్దు ”
రుక్మిణి కళ్ళల్లో నీళ్ళు రావడం
గమనించాడు
కృష్ణ మోహన్
కానీ కార్యాలయానికి సమయం
అయిపోతున్నందున ఆ సంభాషణని ఇంక పొడిగించకుండా
బట్ట లు వేసుకొని తన బ్రీఫ్కేస్
తీసుకొని బయలుదేరాడు.
"అదేమిటి! బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయరా!?"
"వద్దు ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది"
అని కార్యాలయానికి వచ్చేసాడు
కృష్ణ మోహన్.
రుక్మిణికున్న బలహీనత నిర్మొహ
మాటంగా, నిష్కల్మషంగా, ముక్కుసూటిగా మాట్లాడటం. అలా
మాట్లాడటంవలన రుక్మిణి చాలాసార్లు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవలసి
వచ్చింది. ఎన్నోసార్లు "కొంచెము
లౌక్యం నేర్చుకో రుక్కూ" అని కృష్ణ మోహన్ చెప్పాడు…"నేనేమైనా
అబద్ ధం మాట్లాడానా? తప్పుగా
మాట్లాడానా?" అని రుక్మిణి నిలదీస్తే అతని దగ్గ ర సమాధానం
వుండేది కాదు...ఈ రోజుల్లో ఇచ్చకంగా మాట్లాడిన వారే విజయం
సాధిస్తా రు, ఈ ప్రపంచం అంతా
వంచనతో నిండి వుంది, రుక్మిణి
లాంటి వారిని ఎవరూ శ్లా ఘించడిసెంబర్ 2018

రు. ఈ నిష్కల్మషంగా మాట్లాడం
చూసే "బసంతి" (షొలేలో హేమమాలిని) అని ముద్దుపేరు పెట్టాడు కృష్ణ మోహన్. ఆ
మంచితనం, అమాయకత్వమే
తనకి, తన కుటుంబానికి శ్రీ రామరక్ష అనుకునేవాడు.
రుక్మిణి పెళ్ళయి అత్తవారింటికి వచ్చిన దగ్గ రనుండి తన
స్వార్దం చూసుకోకుండా, ఏ రోజూ
ఇది నాది, అది నీది అని అనుకోకుండా అత్తమామలకి, మరిదిలకే కాకుండా అత్తవారి తరఫున
బంధువులందరికీ కూడా సేవ
చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది.
అత్తవారి తరఫున ఎవరింట్లో ఏ
శుభకార్యం అయినా ముందుండి
ఆ శుభకార్యాన్ని విజయవంతం
చేసేది…అందుకే “వదినగారు
ఒకవేళ మేము బాంబే వెళ్ళినా
లావణ్య పెళ్ళికి నేను ముందుగానే
వస్తా ను, మీ తమ్ముడు కూడా
పంపిస్తా నన్నారు మీరు కంగారు
పడకండి” అని గతంలో రుక్మిణి
ధైర్యం చెప్పినా వై దేహికి బెంగ
తగ్గ లేదు.
పెళ్ళయ్యాక ఈ ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలలో నాకు ఫలానా వస్తువు
కొనండని కాని, ఫలానా చీర
కొనండని కాని రుక్మిణి ఎప్పుడూ
అడగలేదు. అలాంటి సౌమ్యురాలు, ఉత్తమురాలి మీద తాను కోపగించుకున్నందుకు కృష్ణ మోహన్కి బాధ, పశ్చాత్తా పం కలిగాయి.
*******

ఇంటికి చేరేసరికి రుక్మిణి
నిజంగానే సత్యభామ అవతారంలో వుంది. "ఉత్తరాలు ఎమైనా
వచ్చాయా" అని కృష్ణ మోహన్
అడిగితే "లేవు" అని ముక ్తసరిగా జవాబు ఇచ్చింది. డై నింగ్
టేబుల్ మీద తన ఒక్కడికే
వడ్డ ించి వుండటం చూసి "నీకు
పెట్టు కోలేదేమి?" అని అడిగాడు.
రుక్మిణి సమాధానం ఇవ్వలేదు...“కొమ్మ మీద చిలకమ్మకు కులుకే అందం ఈ కోనసీమ
బుల్లెమ్మకి అలకే అందం” కృష్ణ మోహన్ రుక్మిణిని శాంత పరచి
అలక తీర్చే ప్రయత్నం చేశాడు,
అయినా ఆమెలో పెద్ద గా మార్పు
రాలేదు.
కృష్ణ మోహన్ లేచి ఒక కేసట్
టేప్ రికార్డర్లో పెట్టి ఆన్ చేసాడు.
అందులోంచి శ్రీ కృష్ణార్జు నయుద్ ధం సినిమాలోని "అలిగితివా సఖీ
ప్రియ అలక మానవా" అనే పాట
వినిపించి, ఆ పాట ఆఖరున
వచ్చే పద్యం “నను భవదీయ
దాసుని మనంబున నెయ్యపు
కిన్క బూని తాచిన అది నాకు
మన్ననయ, చెల్వగు నీ పద పల్ల వంబు మత్తనుపులకాగ్ర కంటక
వితానము తాకిన నొచ్చునంచు
నేననియెద, అల్క మానవుగదా
ఇకనై న అరాళ కుంతలా...అరాళ
కుంతలా” అంటూ కృష్ణ మోహన్ పాడి వినిపించాడు…అయినా
ఆమెలో ఏ మార్పు రాలేదు.
"సారీ రుక్కూ, ఉదయం
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఏదో చిరాకులో వుండి అలా విసుక్కున్నాను. నిన్ను అనవసరంగా
మాటలన్నాను, దానికి తరువాత
చాలా బాధ పడ్డా ను…’ఏం చేయమంటావు రుక్కూ, ఎప్పుడూ
ఏ కోరిక కోరనిదానివి ఇల్లు కట్టు కుందామని అడిగావు, కానీ అది
తీర్చలేకపొతున్నానన్న
బాధ
నన్ను దహించి వేసి, అశాంతికి
గురిచేస్తున్నాది. నా నిస్సహయత,
అసమర్ధత ఒకొక్కసారి నా వివేకం
విచక్షణల మీద విజయం సాధిస్తున్నాయి, నా చేతకానితనానికి
నా మీద నాకే జాలి వేస్తున్నాది’ ”.
అతని మాటలు విన్న రుక్మిణి
"ఐ యాం సారీ, నా ప్రవర ్తనతో
మిమ్మల్ని అనవసరంగా బాధ
పెట్టాను" అని బాధ పడింది.
వెంటనే కృష్ణ మోహన్ కుర్చీలోంచి లేచి రుక్మిణి నుదిటి మీద
ముద్దు పెట్టు కుని తన అక్కున
చేర్చుకుని "నువ్వూ నేనూ వేరు
కాదు, మనిద్ద రం ఒకటే. నన్ను
బాధ పెడితే నిన్ను నువ్వు బాధ
పెట్టు కున్నట్లు కాదూ? నీ బాధ,
కష్టం నావి కావా? అలాగే నా బాధ,
కష్టం నీవి కావా? రా భోజనం
చేద్దా ము" ఆ మాటలకి కరగిపోయిన రుక్మిణి లేచి తనకి కూడా
వడ్డ న చేసుకుంది.
"మా అఫీసు వాళ్ళు నన్ను ఎప్పు
డు రిలీవ్ చేస్తా రో తెలియదు
అందుకని సాయంత్రం శ్రీకనకమహాలక్ష్మిదేవి కోవెలకి వెళ్ళివద్దా ము" ...
(ఇంకా వుంది)
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పాలెపు బుచ్చిరాజు
ముల్లా నస్రుద్దీ న్ కథలు - 7
చేప రక్షించింది
నస్రుద్దీ న్ కి భారత దేశంలో
పర్యటించడం ఎంతో నచ్చింది.
భారత దేశంలోని పెద్ద పెద్ద
నదులు, ఎత్తైన పర్వతాలు, రకరకాల పక్షు లు, జంతువులు
అతను, జీవితంలో ఎప్పుడూ
కనీవినీ ఎరుగనివి ఎన్నెన్నో
చూశాడు. ఎంత చూసినా తనివి
తీరలేదు. అలా రోజులు, నెలల
తరబడి తిరుగుతూనే ఉన్నాడు.
వెళ్ళిన దగ్గ రల్లా ఒక వింత కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా అక్కడి
మనుషులు ఎంతగానో నచ్చారు.
వారు దైవ భక్తి పరాయణులు.
అతిథుల్ని దేవతలుగా భావించి
గౌరవిస్తా రు. ఎందరో సాధువులు
మునులు, సన్యాసులు అతనికి
పరిచయం అయ్యారు. వారిలో
చాలా మంది లోక కల్యాణం
కోసం యజ్జ యాగాదులు ఆచరిస్తా రు. లోకంలో అందరూ
సుఖంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. అందరితోను మత సంబంధమైన సంభాషణలు సాగేవి.
14

కాని ఎక్కడా అన్య మతస్తుల్ని
తెగడడం
కనిపించలేతనికి.
ఓరిమి, సహనం వారి మతంలో
ఒక భాగం. భారత దేశపు సంప్రదాయం, ఆచారాలు చూసి
అతను ముగ్ధు డై పోయాడు.
మంద ఎంత మంచిదైనా, గొర్రెల
మందలో ఒకటీ అరా దొంగ
గొర్రెలు ఉండ కుండా ఉండవు.
అలాగే దేశం ఎంత మంచిదైనా
ఎక్కడో ఒకరిద్ద రు దుర్మార్గు లు,
దుష్టులు, దొంగ సన్నాసులు
ఉండకపోరు. ఒక ఊరి పొలిమేరల్లో అటువంటి వాడే ఒక దొంగ
సన్యాసి తపస్సు నెపంతో ఆశ్రమం
నడిపిస్తున్నాడు. ప్రతీ నిత్యమూ,
ఊరి వారిని ‘ఆదితే!, ఇదితే!’ అని
వేధిస్తున్నాడు. ఇవ్వని వారికి పుట్ట గతులుండవని, వచ్చే జన్మలో
ఏ కుక్కగానో, పిల్లి గానో పుట్టేలా
శపిస్తా నని భయ పెడుతున్నాడు.
ఈ విషయం ఊరి వాళ్ళ ద్వారా
తెలుసుకుని, నస్రుద్దీ న్ ఆ దొంగ
సన్యాసికి ఎలాగై నా బుద్ది చెప్పాసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

లని అనుకున్నాడు. ఒకనాడు ఆ
ముని కొంగ జపం చేస్తూ నిలబడి
ఉండగా అక్కడికి చేరుకున్నాడు. ఆయన కళ్ళు తెరిచి నస్రుని
చూసి,
“ఏం కావాలి నాయనా? ఇలా
వచ్చావు?” అని అడిగాడు.
అప్పుడు నస్రు దీనంగా మొహం
పెట్టి , “స్వామీ! నేను చాలా
దూరంలో ఉన్న టర్కీ దేశం
నుంచి వచ్చాను. మీ దేశం చాలా
గొప్పదని విన్నాను. ఇక్కడి వేద
విజ్జానం చాలా పురాతనమైనదని, ప్రపంచంలో అంతటి విజ్జానం
మరెక్కడా కనిపించదని చెప్పుకుంటారు. అంతే కాక మీ దేశం
మాయలు మంత్రాలకి ప్రసిద్ది.
దానిని గురించి మీ ద్వారా విని
తెలుసుకుందాని ఇలా వచ్చాను.
మీరు నాకది బోధించి, నన్ను
ధన్యుడిని చేయండి. “ అన్నాడు.
ఆ మాటలు విన్న సన్యాసి చాలా
ఆనంద పడ్డా డు. ఉబ్బితబ్బిబ్ బై పోయాడు. లేక లేక తనకో
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శిష్యుడు దొరికాడు కదా అని సంతోషించాడు. చేప వలలో పడితే
జాలరి పంట పండినట్టే కదా!
“అలాగా! నువ్వు విన్నది నిజమే!
నువ్వు నా క్రింద శిష్యరికం చేస్తే
నిన్ను అంతటి వాడిని చేస్తా ను
చూసుకో!” అని దగ్గ రగా కూర్చోబెట్టు కున్నాడు.
అప్పటికప్పుడే తన బోధలు
మొదలు పెట్టాడు. “ చూడు
నాయనా! ఈ ప్రపంచం అన్నది
ఉత్త మిధ్య. ఇది శాశ్వతం కాదు.
జీవితం అన్నది ఒక విషమ
వృత్తం లాంటిది. జీవుడు ఈ శరీరాన్ని విడిచి పోగానే మరొక కళేబరంలో ప్రవేశిస్తా డు. ఇప్పుడు
నువ్వు మనిషిగా పుట్టావు. రేపు
ఏ కుక్కగానో పిల్లి గానో పుట్ట వచ్చు. లేక మరేదైనా జంతువు
కావచ్చు. అందువల్ల ఉన్నప్పుడే
ఇల్లు చక్కబెట్టు కోవాలి. అప్పుడు
నువ్వు దేవలోకాలు చేరుకో గలుగుతావు. ఈ దేశం పవిత్రమైనది. దేవభూమి. అంటే దేవతలు
ఎప్పుడూ ఇక్కడ తిరుగుతూ,
ప్రజల్ని రక్షిస్తూ ఉంటారు.” అని
ఏవేవో చెప్పసాగాడు.
నస్రు వెంటనే అందుకుని, “
నిజమే మహాత్మా! మీరు చెప్పింది
నిజంగా
నమ్మవలసిందే!
“అన్నాడు.
“ఏం? అలా అన్నావు? నీకేమైనా
అటువంటి
అనుభవం
కలిగిందా?” అని ఉత్సాహంగా
అడిగాడు. అతను ఏదైనా కథ

చెప్పుతే దానిని ఇతరులకి చెప్పి
తన గొప్ప చాటుకోవాలని అతని
ఊహ.
“అవును. స్వామీ! అలాంటిదే
జరిగింది. మొన్ననే నన్ను ఒక
చేప బ్రతికించింది. లేకపోతే
ఎప్పుడో చచ్చి స్వర్గా న ఉండేవాడిని. “ అన్నాడు నస్రు.
“చేప నిన్ను బ్రతికించడం
ఏమిటి? చాలా వింతగా ఉందే!
కాస్త వివరంగా చెప్పు.” అన్నాడు
సాధువు.
నస్రు చెప్పసాగాడు. “గురువు
గారూ! నేను మీ దేశం కొత్తగా
వచ్చినపుడు నాకేమీ తెలియదు.
ఎక్కడేందొరుకుతాయో, ఎవర్ని
ఏం అడగాలో ఏమీ తెలియదు.
అలాగే వీధుల వెంబడి తిరిగే
వాడిని.
అలా
తిరుగుతూ
తిరుగుతూ ఒకసారి ఒక చీమలు
దూరని చిట్ట డవి, కాకులు
దూరని కారడవిలో ప్రవేశించాను. పోయి పోయి దారితప్పి
అక్కడికక్కడే తిరగ సాగాను.
మధ్యాహ్నం ఎండ మాడ్చేస్తోంది. విపరీతమైన దాహం వేయసాగింది. ఆకలిబాధ భరించలేక నకనకలాడి పోతున్నాను.
తినడానికి ఎక్కడా ఏమీ కనపడ
లేదు. ప్రాణం పోతుందేమో భగవంతుడా! అనుకుంటూ అక్కడే
కూలబడి నాలుగు ప్రక్కలా
కలయ జూశాను. ఇంతలో దగ్గ రలో ఒక సరస్సు కనిపించింది.
హమ్మయ్య అనుకుని నీళ్ళకోసం
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

అక్కడికి వెళ్లాను. నా అదృష్టం
పండింది. ఆ నీళ్ళలో ఒక బాగా
బలిసిన చేప కూడా ఈదుతూ
కనబడింది. వెంటనే దానిని
ఒడిసి పట్టు కున్నాను. “ అంతవరకు చెప్పి నస్రు ఊపిరి తీసుకోవడానికి రవంత సేపు ఆగాడు.
అంతవరకు మాట్లాడకుండా కథ
వింటున్న సన్యాసి, ఉత్సాహం
ఆపుకోలేక, “ ఆ(! ఆ తరవాత ఏం
జరిగింది? ఆ చేప నీ ప్రాణాలు
ఎలా రక్షించింది? నీ చేయి తగలగానే అది ఒక అందమైన గంధర్వ
కన్యగా మారి పోయి ఉంటుంది.
అప్పుడా యువతి, ‘మహాను
భావా! నేనొక దేవ కన్యను. ఒక
ముని శాపవశాన ఇలా కొలనులో
చేపగా పుట్టాను. నీ చేయి తగలడంతోనే నాకు శాప విమోచనం
అయింది. నీకేం కావాలో కోరుకో
ఇస్తా ను.’ అని ఉంటుంది.
అవునా?” అని అడిగాడు.
“లేదు గురువు గారూ! అలాంటిదేమీ జరగలేదు. నేనా చేపని
కాల్చుకుని తిని ఆకలి బాధ తీర్చుకున్నాను, కొలనిలో నీళ్ళతో నా
దాహం తీర్చుకుని, ప్రాణాలు నిలబెట్టు కున్నాను. “అని చెప్పాడు.
అది వినగానే, నస్రు తనని
ఎగతాళి చేయడానికే ఈ కథ
చెప్పాడని అర్థం చేసుకుని, ఆ
సన్యాసి వెంటనే అక్కడి నుంచి
బిచానా ఎత్తేసి, గౌరవం దక్కించుకోవడం మంచిదని నిర్ణయించుకున్నాడు.
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పోడూరి శ్రీనివాసరావు
ఘంటసాల వేంకటేశ్వరరావు

శ్రీ ఘంటసాల డిసెంబర్
౪ వ తేదీ, 1922 న గుడివాడ
సమీపంలో గల చౌటపల్లి గ్రామములో (కృష్ణా జిల్లా) శ్రీ ఘంటసాల
సూర్యనారాయణ, రత్నమ్మ దంపతులకు జన్మించారు. సూర్యనారాయణ గారు మృదంగం
వాయిస్తూ, భజనలు చేసేవారు.
బాల్యం నుంచీ పాటలపై గల
అభిరుచితో, ఆయన చిన్న ఘంటసాలను తన భుజంపై కూర్చోపెట్టు కుని, పాటలు పాడుతూ,
సభాస్థ లికి తీసుకుని వెళ్ళేవారు.
ఘంటసాల అక్కడ జరుగుతున్న పాటలు, భజనలు వింటూ,
పాడుతూ నాట్యం చేసేవారు. కార్యక్రమాన్ని వీక్షించటానికి వచ్చిన
అక్కడి ప్రజలు, ఘంటసాల నాట్యానికి ముగ్దు లయి, ఆయనను
'బాల భరతుడు' అని పిలిచేవారు. ఘంటసాల వయస్సు 11
సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు శ్రీ
సూర్యనారాయాణ గారు మరణించారు. చివరి రోజుల్లో , శ్రీ
సూర్యనారాయణగారు, సంగీతం
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గొప్పదనాన్ని తెలియజేసి, శ్రీ
ఘంటసాలను గొప్ప సంగీత విద్వాంసుడవమని కోరారు.
తండ్రిగారై న శ్రీ సూర్యనారాయణ గారి మరణంతో
ఘంటసాల కుటుంబాన్ని వారి

లుపెట్టారు. శ్రీ పిచ్చయ్య గారు
ఘంటసాల వేంకటేశ్వరరావు గారి
తల్లి గారయిన శ్రీమతి రత్నమ్మగారి సోదరుడు.
తండ్రి చివరి రోజుల్లో కోరిన
ఆఖరి కోరిక - తనను గొప్ప

మేనమామైన ర్యాలి పిచ్చయ్య సంగీత విద్వాంసుడిగా తయాగారు చూసుకోవడం మొద- రవమన్న వారి ఆఖరి కోరిక, శ్రీ
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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ఘంటసాల మనసును తొలిచివేస్తూ ఉండేది. తండ్రి ఆశయం
నెరవేర్చడానికి ఘంటసాల కొన్ని
సంగీత గురుకులాల్లో చేరినా,
వారి కట్టు బాట్లు
తట్టు కోలేక
వెనక్కి వచ్చేశారు. అంతేకాదు,
ఒకసారి సమీప గ్రామంలో
జరిగిన సంగీత కచేరీలో విద్వాంసులతో పోటీ పడి నవ్వులపాలై , అవమాన భారంతో వెనక్కు
తిరిగి వచ్చేశారు. అప్పటినుండీ
ఆయనలో పట్టు దల పెరిగింది.
తనకు తెలిసిన కొందరు సంగీత
విద్వాంసుల ఇళ్ళల్లో పనిచేస్తూ,
సంగీతం నేర్చుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నారు.
రెండేళ్ళ కాలంలో ఒకరి ఇంట్లో
బట్ట లు ఉతకడం, మరొకరి
ఇంట్లో వంట చేయడం నేర్చుకోవలసివచ్చింది. ఆలస్యమైనా, తన తప్పు తెలుసుకున్న శ్రీ
ఘంటసాల, తన దగ్గ రున్న నలభై
రూపాయల విలువగల ఉంగరాన్ని కేవలం ఎనిమిది రూపాయలకే అమ్మి, ఆంధ్రరాష్ట్రంలో గల
ఏకైక సంగీత కళాశాల ఉన్న విజయనగరం చేరుకున్నారు.
కానీ ఘంటసాల విజయనగరం చేరుకున్న సమయంలో,
వేసవి శెలవుల కారణంగా,
కళాశాల మూసిఉన్నది. ఆ
కలాశాల ప్రిన్సిపాల్ దగ్గ రకు వెళ్లి,
పరిస్థి తి వివరించగా, కళాశాల
ఆవరణలో బస చేయడానికి వారు

అనుమతి ఇచ్చారు. ఘంటసాల
అక్కడే ఉంటూ, రోజుకొకరి ఇంట్లో
భోజనం చేసేవారు. ఇదిలా
ఉండగా, తోటి విద్యార్థు లు చేసిన
తప్పుకు ఘంటసాలను కళాశాల
నుంచి బహిష్కరించారు. అది
తెలిసి, వారాలు పెట్టే కుటుంబాలవారు ఘంటసాలను తమ
ఇళ్ళకు రావద్ద న్నారు. గత్యంతరం
లేని ఘంటసాల ఆ వూరి ఎల్ల మ్మ గుడికి వెళ్ళదలచుకున్నారు.
ఆ గుడికి వచ్చిన శ్రీ పట్రాయని
సీతారామశాస్త్రిగారు, ఘంటసాల
గురించి తెలుసుకుని, తన ఇంట
ఉచితంగా సంగీత శిక్షణ ఇవ్వడానికి అంగీకరించారు. అందుకే,
ఘంటసాల తన జీవితంలో
ఎన్నోసార్లు , గురువంటే ఆయనే
అని చెప్పుకున్నారు.
శాస్త్రిగారు ఉచితంగా సంగీత
శిక్షణకు ఏర్పాటు చేశారు గానీ,
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఘంటసాలకు భోజన సదుపాయాలూ కల్పించలేకపోయారు. ఎందుకంటే శ్రీ శాస్త్రిగారు స్వతహాగా చాలా పేదవారు.
ఆకలితో అలమటించే ఘంటసాలకు, ఒక సాధువు జోలెకట్టి
మాధూకరం (ఇంటింటికీ తిరిగి
బిచ్చమెత్తుకోవడం) చేయడం
నేర్పారు. భుజాన జోలె కట్టు కుని, సాధువు చెప్పిన ప్రకారం ఇల్లి ల్లా తిరిగి, భోజనాన్ని యాచకం
చేస్తూ రెండు పూటలకూ సరిపడే
అన్నాన్ని తెచ్చుకునేవారు. తినగా
మిగిలిన అన్నాన్ని ఒక గుడ్డ లో
మూటకడితే, చీమలు పడుతూ
ఉండేవి. గిన్నె కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు లేక, మేనమామకు
ఉత్తరం వ్రాస్తే, ఆయన పంపిన
డబ్బులతో ఒక డబ్బా కొనుక్కుని,
అందులో అన్నం భద్రపరచుకునేవారు శ్రీ ఘంటసాల.
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వేసవి శెలవులు పూర ్తయ్యాక,
ఘంటసాల కళాశాలలో చేరారు.
శాస్త్రి శిక్షణలో నాలుగు సంవత్సరాల కోర్సును కేవలం రెండు
సంవత్సరాలలోనే పూర్తిచేశారు.
తర్వాత కొన్నాళ్ళు విజయనగరంలో ఉండి, సంగీత కచేరీలు
చేస్తూ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. పిమ్మట స్వగ్రామమైన చౌటుపల్లెకి చేరి, అక్కడ ఉత్సవాల్లో ,
వివాహ వేడుకలలో పాడుతూండేవారు. దినచర్యగా, ఆసక్తి గలవారికి సంగీతపాఠాలు నేర్పేవారు. 1942 వ సంవత్సరంలో క్విట్
ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొ ని,
రెండు సంవత్సరాలు ఆలీపూర్
జై లులో నిర్బంధంలో ఉన్నారు.
1944, మార్చి 4 వ తేదీన
ఘంటసాల తన మేనకోడలయిన
సావిత్రిని వివాహం చేసుకున్నారు.
ఆరోజు సాయంత్రం, తన పెళ్ళికి
తానే కచేరీ చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యానందాలలో ముంచెత్తా రు. కొన్నాళ్ళకు, సమీప గ్రామానికి, శ్రీ
సముద్రాల రాఘవాచార్యులుగారు వచ్చినపుడు, వారిని కలిసారు
శ్రీ ఘంటసాల. ఘంటసాల సామర్ధ్యం గుర్తించిన సముద్రాల,
ఘంటసాలను మద్రాసుకి వచ్చి
కలుసుకోమన్నారు. ఘంటసాల,
రెండు నెలలు కష్ట పడి కచేరీలు
చేసి, కొంత అప్పుచేసి, మద్రాసు
వెళ్ళారు. సముద్రాల, ఘంటసాలను రేణుకా ఫిలిమ్స్ కు తీసుకెళ్ళి, చిత్తూ రు నాగయ్య, బి ఎన్
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రెడ్డి గార్ల ముందు పాటకచేరీ
చేయించారు. వారిద్ద రూ కూడా
ఘంటసాల పాట విని, అవకాశం
కల్పిస్తా మన్నారు.
సముద్రాలగారి ఇల్లు చాలా
చిన్నది కావటం వల్ల , ఆయనకు
ఇబ్బంది కలిగించడం ఇష్టంలేక, ఘంటసాల, పానగల్ పార్క్
వాచ్ మెన్ కు నెలకు రెండు
రూపాయలు ఇచ్చే పద్ధ తిపై , తన
మకాంను మార్చారు. పగలంతా
అవకాశాలకోసం తిరగడం, రాత్రి
పార్కులో నిద్రించడం - ఇదీ శ్రీ
ఘంటసాల దినచర్య. ఆ సమయంలోనే, శ్రీ సముద్రాల, అప్పటి
మద్రాసు రేడియో కేంద్రంలో,
లలితగీతాల గాయకునిగా శ్రీ
ఘంటసాలకు అవకాశం ఇప్పించారు. ఇలా పాటలు పాడుతూ,
మరోవై పు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న
వేషాలు వేసేవారు. మరోవై పు
బృంద గానాలు చేస్తూ, నెమ్మదిగా సినీ రంగ ప్రముఖుల దృష్టి ని
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఆకర్షించారు శ్రీ ఘంటసాల.
శ్రీ ఘంటసాల చేత తరచూ
పాటలు పాడించుకుని ఆస్వాదించే చిత్తూ రు నాగయ్య, బి ఎన్
రెడ్డి గార్లు , తమ సినిమా అయిన
'స్వర్గ సీమ' లో మొదటిసారిగా నేపధ్య గాయకుడి అవకాశం
ఇచ్చారు. శ్రీమతి భానుమతి ప్రక్కన భయపడుతూ ఘంటసాల
పాడుతూంటే, భానుమతి, నాగయ్యలు ధైర్యం చెప్పేవారు.
ఆయన తొలిపాటకు శ్రీ ఘంటసాలకు 116 రూపాయల పారితోషికం లభించింది.
తర్వాత, శ్రీమతి భానుమతి,
శ్రీ రామకృష్ణ లు నిర్మించిన 'రత్నమాల' చిత్రానికి సహాయ సంగీత
దర్శకుడిగా పనిచేసే అవకాశం
వచ్చింది శ్రీ ఘంటసాలకు. ఆ
తర్వాత, బాలరాజు, మనదేశం
వంటి హిట్ చిత్రాలకు కూడా
సంగీత దర్శకత్వం వహించే
అవకాశం వచ్చింది.
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1951 లో 'పాతాళభైరవి'
విజయంతో శ్రీ ఘంటసాల పేరు
ఆంధ్ర దేశమంతా మారుమ్రోగిపోయింది. అప్పుడే, మద్రాసులో
ఇల్లు కొనుక్కుని, తన కుటుంబాన్ని మద్రాసుకి తీసుకువచ్చారు.
తర్వాత విడుదలై న 'మల్లీ శ్వరి'
చిత్రంలోని పాటలు అత్యంత ప్రజాదరణ పొందడానికి, సాలూరు
రాజేశ్వరరావు గారి సంగీతానికి,
ఘంటసాలగారి గాత్రం తోడవడమే. 1953 లో విడుదల అయిన
'దేవదాసు' చిత్రం, శ్రీ ఘంటసాల
సినీ జీవితంలో కలికితురాయిగా
నిలిచిపోయింది. ఆ చిత్రంలో,
తన నటన కంటే, ఘంటసాల
గాత్రమే తనకిష్ట మని, అక్కినేని
నాగేశ్వరరావుగారు చెబుతుండేవారు. 1955 లో విడుదల అయిన
'అనార్కలి' చిత్రం శ్రీ ఘంటసాలకు మరింత పేరుప్రతిష్ట లు తెచ్చిపెట్టింది. 1957లో విడుదల
అయిన 'మాయాబజార్' చిత్రం
లోని పాటలు తెలుగు సినీ చరిత్రలో అగ్రతాంబూలాలు అందుకున్నాయి. 1960 లో విడుదల
అయిన 'శ్రీ వెంకటేశ్వర మాహాత్మ్యం' సినిమాలోని ' 'శేష శైల వాస
శ్రీ వేంకటేశ' పాటను తెరపై కూడా
శ్రీ ఘంటసాల అభినయించగా చిత్రీకరించారు. ఎటువంటి
పాటనై నా, ఘంటసాల మాత్రమే
పాడగలరన్న ఖ్యాతిని తెచ్చుకున్నారు. అప్పటినుంచీ 1970
వ సంవత్సరం వరకూ, సిని-

మాల్లో దాదాపు ప్రతి పాటా శ్రీ
ఘంటసాల పాడినదే...... ఏనోట
విన్నా అయన పాడిన పాటలే!
1969 నుంచీ శ్రీ ఘంటసాల
తరచూ అనారోగ్యానికి గురి
అయ్యేవారు. 1970 లో భారత
ప్రభుత్వం ఆయనకు 'పద్మశ్రీ'
అవార్డ్ ప్రదానం చేసింది. 1971లో
ఐరోపాలో, అమెరికాలో ప్రదర్శనలిచ్చి సంగీతప్రియుల్ని పరవశింపచేశారు. 1972 లో రవీంద్రభారతిలో ప్రదర్శన ఇస్తున్నప్పుడు
గుండె నొప్పి అనిపించడంతో
హాస్పిటల్ లో చేరారు. అప్పటికే
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

డయాబెటిస్ తో బాధ పడుతున్న
ఆయన చాలా రోజుల చికిత్స
అనంతరం, హాస్పిటల్ నుంచి
డిశ్చార్జ్ అయ్యారు.
ఆ సమయంలోనే
ఆయనకు, భగవద్గీ త పాడాలన్న కోరిక కలిగింది. భగవద్గీ త
పాడటం పూర్తి చేసాక, సినిమా
పాటలు పాడటం మానేద్దా మను
కున్నారు. 1973లో భక ్త తుకారాం,
జీవన తరంగాలు, దేవుడు చేసిన
మనుషులు మొదలై న హిట్ చిత్రాలకు పాటలు పాడారు. 1974
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నాటికి ఆయన ఆరోగ్యం పూర్తిగా
క్షీణించింది. చివరికి 1974 ఫిబ్రవరి 11 న ఆసుపత్రిలో కన్నుమూసారు. ఒక సంగీత సామ్రాట్
దివికేగిన ఆ దినాన యావదాంధృలూ శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు. ఈనాటికీ శ్రీ ఘంటసాల
పాటలు అజరామరాలై , ధ్రువతారగా వెలుగుతున్నాయంటే,
సంగీత ప్రపంచానికి రారాజు కావడానికి ఆయన చేసిన అవిరళ
కృషి, ఎన్ని ఇబ్బందులు పడినప్పటికీ తారాపధాన్న అగ్రస్థానానికై
ఆయన పడిన వెంపర్లాట, అవిశ్రాంత కృషి, దీక్ష, పోరాటం .....
నిరంతర శ్రమ, పట్టు దల.
శ్రీ ఘంటసాల ఎంత గొప్ప స్థి తికి
చేరుకున్నా ... తనను ఆదరించినవారిని మరువలేదు. ఆయన
ఎన్నడూ ఎవరినీ నొప్పించేవారు
కాదు. కోరినవారికి కాదనకుండా
సహాయం చేసేవారు.
'నాకు ఏ తల్లి మొదట కబళం
నా జోలెలో వేసిందో, ఆమె ఆ
వాత్సల్యపూరితమైన భిక్ష నాకు
్
అషటైశ్వర్యాలతో
కూడిన భవిష్యత్తుని ప్రసాదించింది" అని శ్రీఘంటసాల ఎన్నోసార్లు చెప్పేవారు.
మద్రాసులో ఇల్లు కొనుక్కున్నప్పుడు, గురువుగారై న శ్రీ సీతారామశాస్త్రి గారికి, గృహప్రవేశానికి రావటానికి టిక్కెట్టు కొని,
గృహప్రవేశం రోజున, వెయ్యి నూట
పదహార్లు , పట్టు బట్ట లు వెండి
20

పళ్ళెంలో సమర్పించి సాష్టాంగ
నమస్కారం చేసి, ఆయన పట్ల
తనకున్న గౌరవాన్ని చాటుకున్నారు. పట్రాయని సీతారామ శాస్త్రిగారి కుమారుడు శ్రీ సంగీతరావు, శ్రీ
ఘంటసాల వద్ద సంగీత స్వరసహచరుడిగా, ఘంటసాల చివరి
శ్వాస వరకూ తోడుగా, ఆయనకు
ఆప్తమిత్రుడిగా ఉన్నారు.
పానగల్ పార్కులో, కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా, తోటివారికి
ఆకలిలో ఉన్నప్పుడు భోజనాలకల్పించేవారు శ్రీ ఘంటసాల.
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సంగీతాభ్యాసం చేస్తున్న రోజుల్లో
తనను 'అన్నా' అని పిలిచే పాపారావుకు, తానూ గొప్పవాడినై తే
'వాచీ' కొనిస్తా నని చెప్పారు. కొన్నాళ్ళకు, 'అన్నా! గొప్పవాడివయ్యావు
కదా! నా వాచీ ఏది?" అని ఉత్తరం
వ్రాయగా వంద రూపాయలు
పంపించారు శ్రీ ఘంటసాల. కానీ
అప్పటికే పాపారావు టై ఫాయిడ్
వచ్చి మరణించాడు. ఆ తర్వాత
పాపారావు కుమారుడు నరసింగారావుని తన ఇంట పెంచి, తన
కుమారుడిలాగా చూసుకున్నారు
శ్రీ ఘంటసాల.
ఇలా ఘంటసాల దాతృత్వ
గుణాలను చాటిచెప్పే సంఘటనలు కోకొల్ల లు.
ఘంటసాల గారి గళం నుంచి
జాలువారిన ప్రతి పాటా ఆణిముత్యమే. 1970 వరకూ, ఆయన
పాట లేని చిత్రం వుండేది కాదు.
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వారు పాడిన మధుర గీతాలు గల
చిత్రాలు:
షావుకారు, పాతాళభైరవి, కన్యాశుల్కం, దేవదాసు, దొంగరాముడు, మాయాబజారు, తోడికోడళ్ళు, డాక్టర్ చక్రవర్తి, గుండమ్మ
కథ, లవ కుశ, రహస్యం, ఇద్ద రు
మిత్రులు, గుడిగంటలు, అప్పు
చేసి పప్పు కూడు, జగదేకవీరుని కథ, మంచిమనసులు,
పాండురంగ మహత్యం, భక ్త
జయదేవ, మహాకవి కాళిదాసు....
ఇలా వ్రాసుకుంటూ పోతే ఎన్నో..
ఎన్నెన్నో...
పుష్ప విలాపం, కుంతీ విలాపం
పోలీసెంకటసామి, అత్త లేని
కోడలుత్తమురాలు, తలనిండ
పూదండ దాల్చిన రాణి, ఇలా
ఎన్నెన్నో శ్రావ్య భరితమైన ప్రైవేటు
ఆల్బమ్ లూ ఎన్నో వెలువరించారు.
దేశభక్తి గీతాలు, భక్తిగీతాలు, భగవద్గీ త, ఇలా ఒకటేమిటి,
అన్ని ప్రక్రియలలోనూ తనదైన
ముద్ర చూపారు.
పౌరాణిక చిత్రాల్లో శ్రీ ఘంటసాల
ఆలపించిన పద్యాలు ఎంతో శ్రవణానందకరంగా ఉండేవి.
'శివ శంకరీ' పాట గానీ, 'రసికరాజ తగువారము' పాట గానీ,
'హాయి హాయిగా ఆమని సాగే'
పాట గానీ .. వింటే శ్రీ ఘంటసాల
గొంతులోనే వినాలి.
అదే విధంగా నందమూరి
తారకరామారావు కు పాడే పాటల్లో నూ, అక్కినేని నాగేశ్వ-

రరావుకు పాడే పాటల్లో నూ
వై విధ్యం చూపేవారు. ఈ సంగతి
'భూకైలాస్ ' చిత్రం లోని 'దేవ
దేవ ధవళాచల' పాటలో స్పష్టంగా గమనించవచ్చు.
పద్మశ్రీ అవార్డు తో సత్కరించిన
భారత ప్రభుత్వం వారి స్మృత్యర్థం ఒక పోస్టల్ స్టాంపును కూడా
విడుదల చేసింది.
శ్రీ ఘంటసాలకు సరళాదేవి,
సావిత్రి అనే భార్యలు, నలుగురు
కుమారులు - శ్రీయుతులు విజయకుమార్, రత్న కుమార్, శంకరకుమార్, రవికుమార్, మరియు
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కుమార్తెలు శ్యామల, సుగుణ,
మీరా, శాంతి ఉన్నారు.
వారి గౌరవార్థం విజయవాడ
తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం వద్ద ,
నెల్లూ రు కస్తూరిబా కళాక్షేత్రంలోనూ శ్రీ ఘంటసాల విగ్రహాలను
ప్రతిష్టించారు. అనేక ప్రదేశాలలో గల శ్రీ ఘంటసాల ఏకలవ్య
శిష్యులు వారి పేరు మీద సంగీత
కళాశాలలు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఏది ఏమైనా తెలుగు సినీ
నేపధ్య సంగీత ప్రపంచంలో శ్రీ
ఘంటసాల శకం ఎంతో ప్రసిద్ధ మైనది. సువర్ణ పుటాల్లో లిఖించి,
గుర్తుంచుకోవలసిన మనోహరమైన యుగం.
సంగీతం ప్రభవిల్లి నంత కాలం
శ్రీ ఘంటసాల నామం అజరామరమే.
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శ్రీనాధుని కాశీ ఖండం
(వచనానుసరణం)

పో చినపెదది ్ మురళీ కృష్ణ

ముందు మాట
కాశీ క్షేత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది.. జన్మించినా, మరణించినా కాశీ క్షేత్రంలోనే జరగాలని భారతీయులు భావిస్తా రు. 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, విద్యార్థు లకు శ్రీనాధుని తత్వాన్ని అందించగలదని
భావిస్తున్నాము.
- సంపాదకురాలు.
(గత సంచిక తరువాయి)

సతీదేవి వెంట వచ్చిన ప్రమధ
గణాలు పరమేశ్వరునికి ఇక్కడ
జరిగిన సంగతులను విన్నవించాడు.శివుడు
కోపంతో
కనుబొమలు
ముడివేసాడు.
ఫాలభాగంనుండి ఒక మహా
తేజస్సు ఆవిర్భవించింది. ఆ
తేజస్సు మధ్యభాగంనుండి ఒక
దివ్య పురుషుడు ఆవిర్భవించి
మహాదేవునుకు నమస్కరించి “
ఓ ! ధవళ శరీరా ! ఈ బ్రహ్మాండాన్ని

నమలకుండా మింగివేయమంటావా ? పిండి పిండి అగునట్లు గా
చేయమంటావా ? ఈ కొండలను
నా కాలదండంతో అణచమం22

టావా ? శేషుని తలలను కాలితో
తన్నమంటావా?
వాడియైన
గోళ్ళతో దిక్కులను చీల్చివేయమంటావా ?” అని ఆ దివ్య
పురుషుడు పరమేశ్వరునికి నమస్కరించి నిలబడి ఉన్నాడు .
రుద్రుని వీర రసావేసాన్ని
చూసి పరమేశ్వరుడు ఆనందిం
చాడు. “భద్రా ! నీకు వీరభద్రుడు
అని పేరు పెట్టాను. దక్షయజ్ఞాన్ని
ధ్వంసం
చేయి.
నీవెంట
ప్రమధ
అక్షౌ హిణి
సై న్యం
వస్తుంది.” అని ఆనతి ఇవ్వగా
వీరభద్రుడు
పరమేశ్వరుని
టూ ప్రదక్షణ చేసి దక్షిణ
చుట్
దిక్కువై పు ప్రయాణమయ్యాడు.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

టూ ప్రమధులు
వీరభద్రుని చుట్
ఉన్నారు . కొండలు చెట్లు , గండ
శిలలు ధరించి యాగ శాలకు
చేరుకున్నారు .
ఆ ప్రమధులలో కొందరు
యూపస్తంభాన్ని
పీకేసారు.
కొందరు యజ్ఞ కుండాలను
పూడ్చిపెట్టారు.
కొందరు
మండపాలను
పడతోసారు.
కొంతమంది హవిస్సు కోసం
ఉంచిన వస్తువులను తినేసారు.
కొంతమంది అన్నాన్ని ఆరగిసారు.
పాయసానాన్ని
కొందరు
జుర్రేసారు.
పిండివంటలను
తినేసారు. కొదరు నేతులను,
పెరుగులను,
పాలను,
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తేనెలను,
చెఱుకుగడలను,
పండ్ల ను,కొందరు ఆరగించారు.
యజ్ఞపాత్రలను
కొంతమంది
పగులకొట్టారు.
స్రుక్కులను
విరగ్గొట్టారు.
వాహనాలను
విరగ్గొట్టారు.
కొయ్యస్తంభం
చివర ఉన్న కొయ్య గడియలను
చెవులకు
పెట్టు కున్నారు.
ఈవిధం గా
ప్రమధులు
కోపావేశంతో
యజ్ఞభూమిని
ధ్వంసం చేస్తున్నారు. ఇంద్రుడు
వజ్రాయుధాన్ని ప్రయోగించడానికి
చేయి ఎత్తా డు. వీరభద్రుడు
ఆ చేతిని స్తంభింప చేసాడు.
విష్ణుమూర్తి
చక్రాయుధాన్ని
ప్రయోగించగా ఆ చక్రాన్ని
ముక్కలుగా చేసి చక్కిలంలాగ
తినేసాడు. పూష్కారుని పళ్ళు
ఊడకొట్టాడు. భగుని గుడ్లు
పీకేసాడు. అర్ధచంద్ర బాణంతో
యజ్ఞ మృగంయొక్క తలను
తెగగొట్టి ఆకాశంమీద కట్టాడు.
సరస్వతి ముక్కును తెగకొట్టాడు.
ఏకాదశ రుద్రులు తన తండ్రి
పేరుతో ఉండడం వలన వారిని
విడిచి పెట్టాడు. దేవతలు
వీరభద్రుని ధాటికి నిలువలేక
పొలంలో రాలిన వరికంకులులాగ
పారిపోయారు.
దక్షప్రజాపతి
అల్లుండ్రలను యూపస్తంభానికి
కట్టి పశువులను తోలినట్లు గా
తోలుతున్నాడు.
“
నన్ను
భాధపెట్ట క, అవధ్యుడనై తిని,”
అని ప్రార్ధిస్తున్న యముని
రెండు చేతులు వెనక్కి కట్టేసి
బంధించాడు.
ఇంద్రుడు
నమలి రూపాన్ని ధరించి

క్రీడాపర్వతాన్ని ఎక్కి వీరభద్రుడు
దేవతలను
భాధపెడుతున్న
విధానాన్ని
పరిశీలిస్తున్నాడు.
ఆర్యముని చేతులను ఱంపంతో
కోసేసాడు. అంతః పురస్త్రీలు
దుఖిస్తూండగా వాయుదేవుని
వధ్యశిలను
ఎక్కించాడు.
చంద్రుని ముక్కనుండి రక ్తము,
అమృతము స్రవించునట్లు గా
కాలువేసి
తొక్కుతున్నాడు.
ఆనాడు వీరభద్రుని పాదాలే
నేటికి చంద్రునిపై మచ్చలాగ
కనబడుతోంది. “ ఈశ్వర ద్రోహి!
గర్వాంధ! పాపకర్మ! చావు” అంటూ
దక్షు ని తలను ఖండించాడు.
ఈ విధంగా రుద్రుడు
విష్ణువు
చక్రాయుధాన్నివిరిచి
ఇంద్రుని చేతులను బంధించి,
భగుని
కన్నులు
పీకేశి,
పూహుని పండ్లు
ఊడకొట్టి ,
యజ్ఞ్ ` మృగంయొక్క తలను
నరికి, దక్షు ని తలను నరికేసి,
విఘ్నేశ్వరుని
పొట్ట లోని
పదార్ధా లు బై టికి వచ్చునట్లు గా
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

చితకగొట్టి ,
సరస్వతిముక్కు
కోసి,
యముని
మెడకు
దండెంవేసి, అదితి మహాదేవి
పెదవిని కోసి, నిరృతి తలను
వంగతీసి, కుబేరుని ముఖాన్ని
రాతికివేసి రాసి, గరుడులను
త్రోసి, ఆకాశ చరులను జోకొట్టి ,
అప్సర స్త్రీలు సిగ్గు పడునట్లు గా
చేసి, వాయువును గెంటేసి,
విశ్వులను
తపించునట్లు గా
చేసి,
విద్యాధరులను
తోలేసి,
గంధర్వులను
బా ధిం చి , య క్షు ల ను
నిందించి, సర్పాలను శిక్షించి,
కింపురుషులను
పరాభవిస్తూ
వీరభద్రుడు విహరిస్తున్నాడు.
వీరభద్రుడు
శివుని
ఆజ్ఞచేత దక్షు ని యజ్ఞాన్ని
ధ్వంసంచేసి,
తనచేతిలో
దెబ్బతిన్నవారి భాధ పోగొట్టు
నట్లు గా చేసాడు. వీరభద్రుని
కరుణ
వలన
దేవతలకు
ఉపశమనం కలిగింది.
(ఇంకా వుంది)
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తుమ్మూరి రాంమోహన్ రావు
తెలంగాణా మహానుభావులు

4. బహుముఖ ప్రజ్ఞాదురంధరులు ఒద్దిరాజు సోదరులు
.

ఇటీవల వీరి వారసులు
కొన్ని అముద్రిత పుస్తకాలను
ముద్రించి వెలుగులోనికి తెచ్చినారు.వీరిలో పెద్ద వారయిన సీతారామచంద్రరావుగారు ఎక్కువ
పుస్తకాలను రచించారు.ఈయన
రచించిన రుద్రమదేవి నవల
తెలంగాణా రాష్ట్ర డిగ్రీ విద్యార్థు
లకు ప్రస్తుతము ఉపవాచకముగా నున్నది.
వీరు సామాజిక పరిస్థి తులు
ప్రతిఫలించే పలు నాటికలను
రచించి చై తన్య దీప్తులు వెలయించారు.
ుష్ట పంచాయితి,జమీందారు తౌరు,ఎఱువు సొమ్ము
వంటి నాటికలు వాస్తవికతను,కళాత్మక విలువలను సంతరించుకున్నాయి.సంస్కృత వ్యాకరణానికి ప్రామాణిక మైన పాణినీయ
అష్టాధ్యాయిని తెలుగులోనికి
అనువదించటం మామూలు
విషయం కాదు.అలాగే భట్టి కావ్యాన్ని,సిద్ధాంత కౌముదిని కూడా
అనువదించారు.సంస్కృతంలో
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ప్రలంభ శృంగారం,పుర, ఋతు,
హిమగిరి, తపోవన వర్ణనలు
కృష్ణ సవః,శ్రీ స్తవః, శుక పక్షీయ- కథాగతికి ఒదిగి పూర్వ ప్రబంధామ్ రచించారు.అలాగే ఆంగ్లంలో లను పోలుతుంది.
కూడా The Flower ,
అలాగే బిచ్చమెత్తుకునే ఒక చిThe Blessing వంటి తొమ్మిది న్నబాలిక ప్రమాదంలో పడితే
పుస్తకాలు రచించారు.
చేరదీసి పెంచి,పెళ్లి చేసిన ఒక
సౌదామిని శ్రీకృష్ణులు నాయికా పూజారిలోని
భావచై తన్యమే
నా య కు లు గా , ప ద్నా లు గు ‘అనాథబాల’ కావ్యం.కులమతావందలకు పై గా గద్యపద్యాల- లకతీతంగా,సంఘ సంస్కరణకు
తో వీరు రచించిన ‘సౌదామినీ తొలిమెట్టు వ్యక్తి సంస్కారమే ప్రపరిణయం’ వీరి పాండిత్య ప్రకర్ష - ధానమనే ధ్వనితో రచించబడింను తెలియజేసే చంపూ కావ్యం. దీ పద్య కావ్యం.
ఆరు ఆశ్వాసాల ఈ కృతిలో విఅలాగే వీరి కథలు, నవలలు
ఒకదానిని మించి మరొకటి
ఉన్నాయి.స్నేహం
విలువను
తెలియ పరచే ‘రక ్తమూల్యం’
కథ,శీల సంపద విలువ గురించి
తెలియజెప్పే ‘లండన్ విద్యార్థి’
కథ,స్త్రీలకు సరై న విద్యనందించి
ఉన్నతంగా చూస్తే వారి కుటుంబాలకు ఎనలేని కీర్తి సంపాదించి
పెడతారని తెలియజెప్పే ‘నీవేనా’కథ,విజ్ఞానశాస్త్రాన్ని దురుపయేగం చేయకూడదని చెప్పే
‘అదృశ్యవ్యక్తి’ అనే హాస్యకథ
ఒద్దిరాజు రాఘవ రంగారావు
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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వంటివి వీరి రచనా పటిమను
తెలియజేస్తా యి.
వీరి నవలలలో రుద్రమదేవి
మాత్రమే మిగిలి యున్నది.వీరు
శౌర్య శక్తి,భ్రమర,వీరావేశము,బ్రాహ్మణ సాహసము వంటి పలు
నవలలు రచించారు.దొంగలు
పడి వీరి పుస్తకాలయానికి నిప్పు
పెట్ట టంతో కొన్ని అమూల్య పుస్తకాలు అలభ్యమైపో యాయి.
ఇక వీరి అన్య ప్రజ్ఞలు మనల్ని
ఆశ్చర్య చకితుల్ని చేస్తా యి.ఆ
కాలంలోనే
మద్రాసునుండి
అచ్చు యంత్రాన్ని తెచ్చి ముద్రణ
మెళకువల్ని నేర్చుకుని విజ్ఞాన
ప్రచారిణీ గ్రంథమాల నెలకొల్పి
వారి పుస్తకాలతో పాటు ఇతరుల
పుస్తకాలను కూడా ముద్రించి
భాషా సేవ చేశారు.వీరికి జ్యోతిశ్శాస్త్రము తెలుసు.ఆయుర్వేదము
తెలుసు.హోమియ మందుల
గురించి కూడా తెలుసుకుని వై ద్య
సదుపాయము లేని ఆ కుగ్రామములో వై ద్య సేవ చేసేవారు.స్వయముగా వీరు కొన్ని ఔషధములను కూడా కనుగొనినారట.పేద
విద్యార్థు లకు తమ ఇంట వసతి
కల్పించి ఉచిత విద్యా బోధన గావించేవారు.
ఛాయా చిత్ర గ్రహణ విద్యను
నేర్చుకొని
ఛాయచిత్రములు
తీయడమే గాక దాని గురించి
పుస్తకము కూడా వ్రాసినారట.
ఇక వీరికి వడ్రంగి విద్యలో కూడా
అభినివేశము కలదని వీరి పేర్లు

భగవద్గీ త శ్లో కము వచ్చే చెక్కడముతో , ఈనాటికీ ఇనుగుర్తిలోని
వీరి నివాసము నకు గల ద్వారబంధము సాక్ష్యముగా విలచియున్నది.వీరు కుమ్మరి పని చేయడంలోను,చెప్పులు తయారు
చేసుకోవడంలోను,తాపీపనిలోను నిష్ణా తులు.అప్పట్లో పొలాలకు
నీటి సౌకర్యమునకు నీరుతోడే
యంత్రమును (పంపు సెట్టు )
తెచ్చి బిగించుకుని ఆధునిక
విజ్ఞాన శాస్త్రమును ఆదరించుటయే గాక అది పని చేయకపోతే
తమంతట తామే బాగు చేసుకొని
నడిపించినారట. 1922 లోనే
తమ ఇంటినుండి తెనుగు పత్రికను నడిపించిన ఘటికులు.
నిరంతరం ఏదో కొత్త విషయం
తెలుసుకోవాలనే తాపత్రయంతో
పలు భాషలను నేర్చుకున్నారు.
వేదవిద్యనభ్య సించారు.విజ్ఞాన
శాస్త్రము ను,వ్యాకరణమును,నీతిశాస్త్రమును
ఒకటేమిటి
ఎన్నో నేర్చుకుని ఆదర్శ ప్రాయు
లయ్యారు.ఇంగ్లీషు భాషనేర్చుకోవడానికి రై ల్వే గార్డు తో ఆంగ్ల
పత్రికలు తెప్పించుకొని భాషనేర్వటమే కాదు ‘మాన్యువల్
ఆఫ్ ఇంగ్లీషు గ్రామరు’ పుస్తకం
రాశారు. కవిత్వం కూడా రాశారు.
వీరి రచనలలో తాత్వికత, ఆధ్యాత్మికత, ఆధునికత,సామాజిక
చై తన్యం మొదలై నవన్నీ గోచరిస్తా యి.అంతేగాక వీరికి సంగీతం
కూడా
బాగా
తెలుసునని,
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

స్వయంగా మహతి,కచ్ఛపి అనే
వీణలను తయారు చేసుకుని,వీణ, ఫిడేలు, తంబూరా వంటి
వాయిద్యాలతో కచేరీలు చేసేవారని,ఆపద్ధ ర్మంగా పూజాక్రతువు
లు నిర్వహించేవారని అనటం
కంటే వీరిని సరస్వతి ఆవహించిందనటం సబబు.
వీరిని సమగ్ర పరిచయం
చేయడం ఒక గ్రంథమే అవు
తుంది.ఈ చిరుపరిచయం వారు
ఒకప్పుడు తెలంగాణా ప్రాంతంలో
వై తాళికులై నారని తెలియజేయడానికే.
అయితే గమ్మత్తుగా నాకు ఈ
కుటుంబ సభ్యులతో సన్నిహిత
సంబంధం,వారి బంధువులందరి ద్వారా ఒద్దిరాజు సోదరుల
పలు విశేషాలను వినడమే కాదు
వారి సోదరీమణి గారిని దాదాపు
గంటసేపు మాట్లాడించి వీడియో
తీసే అవకాశం నాకు లభించింది.
అందుకు కారణం మా అమ్మాయి
ఒద్దిరాజు సోదరుల దౌహిత్రికి
కోడలు కావటం.
వీరి రచనలపై పరిశోధన
గావించి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంనుండి పిహెచ్.డి పట్టా
పొందారు ఇటీవలనే కొండపల్లి
నీహారిణిగారు.
దైవభక్తి,దేశభక్తితో పాటు భాషాభక్తు లై న వీరి కలం నుంచి జాలువారిన ఒక పద్యం మచ్చుగా
చూడండి.
(40 వ పేజీ చూడండి)
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ఆదూరి హైమవతి
"అమ్మా! అమ్మా! నన్నెందుకు పెందలాడే లేప లేదు?
స్కూల్ కు ఆలస్యం అవుతున్నది కదా! " అంటూ అరుస్తూ
బెడ్ రూంలోంచీ ఎగురుతూ
వచ్చాడు వరుణ్ .అమ్మ అరుణ
వాడి కేసి చూసి నవ్విం ది.
"ఎందుకు నవ్వుతావ్? లేపమంటే
లేపకుండా .." " వరుణ్ నిన్ను
పదిసార్లు లేపానురా! లేవలేదు
నేనేం చేయను" "హూ ఎవ్వరూ
నాకు హెల్ప్ చేయరు."అనుకుంటూ బాత్ రూంలో దూరాడు.
వాడు డ్రెస్ చేసుకుని రాగానే ,
"రా వరుణ్! టీఫిన్ రెడీ!"అంటూ
ఇడ్లీ ప్లే ట్ టేబుల్ మీదపెట్టింది అరుణ. "ఛీ ఎప్పుడూ ఇడ్లీనే!
మరో టిఫిన్ చేయడం నీకురాదా!నేను తినను పో " అంటూ
షూ వేసుకుని బయటి కెళ్ళాడు
వరుణ్. పదేళ్ళ వరుణ్ కు ఇంతకోపమేంటో , దాన్నెలా అదుపుచేయాలో తెలీక బాధ పడుతూ
లోనికెళ్ళి పనిలోపడింది అరుణ.
స్కూల్ కెళ్ళిన వరుణ్ కడుపులో
ఆకలి దహిస్తుండగా ఏ సబ్జె క్ట్
మీదా మనస్సు పోడంలేదు. ఏదీ
అర్ధం కావడంలేదు. ఇంటర్
వెల్ లో బయట అమ్మే జీడీలు
కొనితిన్నాడు. కడుపులో తిప్పసాగింది. మధ్యాహ్నం వరకూ
ఎలాగో క్లాస్ లో కూర్చుని ఇంటి
కొచ్చాడు. అమ్మపెట్టి న మామి26

జ్ఞానోదయం

డికాయ పప్పు అటూ ఇటూ గెలికి
పడేసి , " పొటాటో ఫ్రై చేయ లేదూ!"అన్నాడు కోపంగా.
"రోజూ అది తింటే మిగతా విటమిన్స్ ఎలా వంటపడతాయిరా! అన్నీ తినాలి." అని అమ్మ
చెప్తుండగానే " స్కూల్ లోనే కాక
ఇంట్లో నూ సై న్స్ పాఠాలా!నాకు
అన్నం వద్దు పో "అంటూ లేచి
వెళ్లిపో యాడు. బడికెళ్లాడే కానీ
వాడికడుపులో ఎలకలు పరుగెడుతున్నాయ్.ఆబాధ భరించడం
వాడికి మహాకష్టంగా ఉంది. '
కమ్మటి పప్పు తినకుండా వచ్చానే
, కడుపులో ఇంత ఆకలేస్తున్నది '
అనుకుంటూ బాధ పడు తూ కూర్చునున్నాడు. తెలుగు టీచర్ "
తనకోపమె తనశత్రువు- తనశాంతమె తనకు రక్ష - దయ చుట్టంబౌ
తనసంతోషమె స్వర్గ ము- తన
దుఃఖమె నరక మండ్రు తధ్యము
సుమతీ!' అని పద్యం చదివి
'పిల్ల లూ! కోపం వచ్చి అన్నంతినక పోతే ఎవరికి నష్టం! ఆకలై
ఏమీ అర్ధంకాక , ఆ ఆకలితో
కోపం ఇంకా ఎక్కువై బలహీనమై చివరకు అందరిమీదా విసుక్కుని వాళ్ళకూ మనమీద కోపం
వచ్చి తగాదాలై ఆ రోజంతా వృధా
అవుతుంది.మనం శాంతంగా
ఉండి చిరునవ్వుతో ఉంటే చూసే
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

వాళ్ళకూ ఆనందంగా ఉంటుంది.
మనం ఇతరులపట్ల దయ గా
ఉంటే అందరూ మనల్ని ప్రేమిస్తా రు. తోచినసాయం ఇతరులకు చేయడం మానవులంగా మనధర్మం.మనసంతోషం
మనకేకాక ఇతరు లకూ సంతోషాన్నిస్తుంది. మన దుఃఖం వల్ల
మనంకోరి కష్టాలు తెచ్చుకున్నట్లే .
మనకు ఉన్నదాంతో ఆనందంగా
ఉండాలి. చూడండి వీధిలో
అడుక్కునేవాడు దొరికినది తిని
హాయిగా ఏచెట్టు క్రిందో పడుకుని
పాటలు పాడుకుంటూ నిద్ర పోతా
డు. మనకు ఎన్నో ఉన్నా అనవసరంగా కోపం తెచ్చుకుని మన
మనస్సూ ఇత రుల మనస్సులూ
కష్ట పెట్ట డం తెలివి తక్కువతనం
"అనిచెప్తుండగా వరుణ్ మనస్సు
తెరలు తెరుచు కున్నాయి. మరె
ప్పు డూ కోపం తెచ్చుకో కూడదని
ఘట్టి గా నిర్ణయించు కున్నాడు.
అసలు విషయం వాడికి తెలీదు.
తనతల్లి అరుణ తెలుగు టీచర్కు
వాడికోపాన్ని గురించీ చెప్పి
సాయం అడగ్గా తెలుగు టీచర్
ఆరోజు ఆపద్యం చెప్పారని.
ఏమైతేనేం మనవాడి మనస్సుకు
కోపం వలన జరిగే అనర్ధం అర్ధమైంది. జ్ఞానోదయమైంది
నీతి- తన కోపమె
తన శత్రువు.
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చిలకమర్తి దుర్గా ప్రసాదరావు
SPOKEN SANSKRIT

+91 9897959425

(సంభాషణ సంస్కృతం -24)
चतुर्थी विभक्ति:
ఇంతవరకు మనం ప్రథమ, ద్వితీయా , తృతీయా విభక్తు లు ఏ ఏ సందర్భాల్లో వస్తా యో తెలుసుకున్నాం .
ఇప్పుడు చతుర్థీవిభక్తి ఏ ఏ సందర్బాల్లో వస్తుందో కొన్నిటిని తెలుసుకుందాం .
Unit -1
सम्प्रदाने चतुर्थी (సంప్రదానే చతుర్థీ)
సంప్రదానం అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక వస్తు వును గాని, వ్యక్తిని గాని ఎవరికైనా ఇవ్వాలనుకు౦టే ఎవరికివ్వాల
నుకున్నాడో అతనికి(పుచ్చుకునే వ్యక్తికి ) సంప్రదానసంజ్ఞ కలుగుతుంది . సంప్రదానసంజ్ఞ కలిగిన పదానికి
చతుర్థీ విభక్తి వస్తుంది .
Example:- जनक: रामाय सीतां दत्तवान् (జనక: రామాయ సీతాం దత్తవాన్)
Janaka gave Sita to Rama
चतुर्थीविभक्तिः (दानार्थे)
ఉదా :- राजा विप्राय गां ददाति అనే వాక్యం ఉంది .
A king donates a cow to a Brahmin
ఇక్కడ రాజు గోవును విప్రునకు దానంగా ఇస్తున్నాడు . దానం పుచ్చుకునే విప్రునకు సంప్రదాన సంజ్ఞ కలిగి
చతుర్థీ విభక్తి వచ్చి విప్రాయ ఔతుంది . అలాగే
पिता पुत्राय धनं दत्तवान्
అన్నచోట డబ్బు పుచ్చుకున్న వాడు పుత్రుడు. పుత్రునకు చతుర్థీ విభక్తి వస్తుంది . అలాగే
माता पुत्रिकायै शाटिकां दत्तवती
( తల్లి కుమార్తెకు చీర ఇచ్చినది ) Mother gave a saree to her daughter.
Note:- ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాలి. అదే౦టంటే షష్ఠీ విభక ్త్యంతశబ్దా నికి కృతే అనే పదం
చేరిస్తే చతుర్థీ అర్థం వస్తుంది .
षष्ठी + कृ ते = चतुर्थी
( షష్ఠీ +కృతే = చతుర్థి ). దీనివల్ల ప్రత్యేకంగా చతుర్థీవిభక్తి గుర్తు పెట్టు కోవలసిన అవసరం లేదు .
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रामस्य + कृ ते = रामाय
– (రామస్య + కృతే = రామాయ)
पुत्रस्य + कृ ते = पुत्राय
-- (పుత్రస్య + కృతే = పుత్రాయ )
सीताया: +कृ ते = सीतायै
( సీతాయా: + కృతే = సీతాయై )
पुत्रिकाया: +कृ ते =पुत्रिकायै
(పుత్రికాయా: + కృతే = పుత్రికాయై)
तव + कृ ते =तुभ्यम्
( తవ +కృతే = తుభ్యం )
मम + कृ ते = मह्यम्
(మమ + కృతే = మహ్యం )
Unit – 2
रुच्यर्थे
ఒకరు ఒక వస్తువును ఇష్ట పడుతున్నప్పుడు ఎవరు ఇష్ట పడుతున్నారో వారికి చతుర్థీ విభక్తి వస్తుంది
गणेशाय रोचते मोदक:
(వినాయకునకు ఉ౦ డ్రాళ్ళు చాల ఇష్టం )
Lord Vinayaka is fond of eating laddus
: कृ ष्णाय रोचते नवनीतम्
(కృష్ణునికి వెన్న అంటే ఇష్టం)
Lord Krishna is fond of eating butter
शिवाय रोचते बिल्वपत्रम्
(శివునకు బిల్వ దళం అంటే ఇష్టం ) Lord Siva favours the Bilva leaf.
बालके भ्यो रोचते क्रीडा
( పిల్ల లకు ఆటలంటే చాల ఇష్టం ) children are fond of playing sports .
छात्राय रोचते विराम:
( విద్యార్థికి సెలవు అంటే చాల ఇష్టం )
पुत्राय रोचते माता
(పిల్ల వాడికి తల్లి అంటే చాల ఇష్టం )
Unit – 3
नम: योगे
నమ: అనే పదం ఉపయోగించినప్పుడు ఆ నమస్కారం ఎవరికి ఉద్దేశి౦పబడిందో వారికి చతుర్థీ విభక్తి
వస్తుంది .
शिवाय नम:
శివాయ నమ: -28
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हरये नम:
హరయే నమ:-गुरवे नम:
గురవే నమ: :-सीतायै नम:
సీతాయై నమ: ,
सरस्वत्यै नम:
సరస్వత్యై నమ: -मात्रे नम:
మాత్రే నమ: -पित्रे नम:
-- పిత్రే నమ:
Note:-- నమ: అనే మాట వాడినప్పుడే ఈ నియమం వర్తిస్తుంది . ఒకవేళ ‘నమామి’ అనే క్రియా పదం
వాడినప్పుడు ఈ నియమం వర్తించదు , చతుర్థి రాదు . ద్వితీయా విభక్తి వస్తుంది . అప్పుడు
शिवं नमामि “ శివం నమామి” हरिं नमामि “హరిం నమామి” गुरुं नमामि “గురుం నమామి” सीतां नमामि “సీతా౦
నమామి” गौरी ं नमामि “గౌరీం నమామి” मातरं नमामि “మాతరం నమామి” , पितरं नमामि “పితరం నమామి”
అని ద్వితీయావిభక్తియే వస్తుంది .
Unit-4 కోపం, ద్రోహం, అసూయ మొదలై న భావాలను చెప్పే క్రియా పదాలు ఉపయోగించినప్పుడు వాటికి
ఎవరు గురి అవుతారో వారికి చతుర్థీ విభక్తి వస్తుంది .
Example: कपय: कु प्यंति पवनतनयाय
వానరులు ఆంజనేయ స్వామిని నిందించారు
राघवविरहज्वालानलसं तापितसह्यशैलशिखरेषु सुखं शयाना: कपय: कु प्यंति पवन तनयाय
రాఘవవిరహజ్వాలానలసంతాపితసహ్యశైలశిఖరేషు సుఖం శయానా: కపయ: కుప్యంతి పవన తనయాయ
.
వానరులు ఆంజనేయ స్వామిపై కోపం ప్రదర్శించారట .
ఆంజనేయస్వామి సీతను వెదకడానికి వెళ్ళాడు . ఆ సమయంలో రాముడు మిగిలిన వానరులతో సహ్యపర్వతంపై ఉన్నాడు. రాముడు సీతావియోగంతో ఉండటంవల్ల అతనిలో విరహాగ్ని ఉంది . ఆ అగ్నికి
అక్కడున్న వానరులు చలికాచుకు౦టున్నారు. ఎప్పుడై తే ఆంజనేయస్వామి లంకలో సీత కనిపి౦చిందని
తెలియ జేశాడో వెంటనే అతనికి విరహం పోయింది , అగ్ని చల్లారిపోయింది . అంతవరకు హాయిగా చలికాచుకు౦టున్న వానరులు ఆ అవకాశం కోల్పోయారు. చలికి తట్టు కోలేక దానికి కారకుడై న ఆంజనేయ
స్వామిని తిట్టి పోశారు .
राक्षसा: देवेभ्य: द्ह्य
रु न्ति
రాక్షసులు దేవతలకు ద్రోహం తలపెడుతున్నారు .
दुर्योधन: भीमाय असूयति
(దుర్యోధన : భీమాయ అసూయతి)
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దుర్యోధనుడు భీమునిపై అసూయపడుచున్నాడు .
ఒక వస్తువును ఒక ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించేటప్పుడు ఆ ప్రయోజనం చతుర్థీ విభక్తిలో ఉంటుంది
यूपाय दारु
यूपदारु (యూపాయ దారు యూపదారు)
ఈ కర్ర యూపస్తంభం కోసం (యజ్ఞాలలో చంపబోయే జంతువును ఒక స్తంభానికి కడతారు . దాన్ని యూపస్తంభం అంటారు )
भूतेभ्यो बलि: भूतबलि:
ప్రాణుల కోసం ఉంచిన ఆహారం
మన భారతీయ సంప్రదాయంలో మనం అన్నం తినే ముందు ఇతర ప్రాణులకు లేదా జంతువులకు కొంత
ఆహారాన్ని సమకూర్చడం ఉంది . దాన్ని భుతబలి అంటారు . ప్రాణులకు ఉంచిన ఆహారం అని అర్థం .
कु ण्डलाय अष्टापदम्
ఈ బంగారం కుండలాలు కోసం మొ||
ఇంకా ఎన్నో అనేక సందర్భాల్లో చతుర్థీ విభక్తి వస్తుంది . అవన్నీ ముందు ముందు తెలుసుకోవచ్చు .
సంస్కృత శ్లో కం (Sanskrit Sloka) ఇది ఎంత సరళంగా సంభాషణాత్మకంగా ఉందో గమనించండి .
पितुर्मे को व्याधि:? हृदयपरिताप: खलु महान्
किमाहुस्तं वैद्या:? न खलु भिषजस्तत्र निपुणा : |
किमाहारं भुङ्क्ते ? शयनमपि भूमौ निरशन:
किमाशा स्यात् ? दैवं स्फु रति हृदयं वाहय रथम् ||
भासस्य प्रतिमानाटकम्/III act-I sloka.
At the time of Dasaratha’s departure, Bharata was not there in Ayodhya . He was in his
maternal uncle’s house. A chariot was sent to Bharata to bring him back to Ayodhya .
The charioteer with out disclosing the demise of Dasaratha requested him to come back to
Ayodhya. But the sudden visit of the charioteer put Bharata in tension. The conversation
that took place between Bharata and the charioteer is worth mentioning.
Bharata: - पितुर्मे को व्याधि:? = What is the ailment of my father?
Charioteer: - हृदयपरिताप: खलु महान् = It is an unbearable mental agony
Bharata :- किमाहुस्तं वैद्या:? = What did the doctors say?
Charioteer: - न खलु भिषजस्तत्र निपुणा : = Doctors are not skilful to treat him properly
किमाहारं भुङ्क्ते ? = Is he taking any food?
शयनमपि भूमौ निरशन: = lying on the ground with no food
किमाशा स्यात् ? = Is there any hope of survival?
दैवं = none else except God
स्फु रति हृदयं वाहय रथम् = My heart palpitates (with tension) drive the chariot
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నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆత్మీయ కధ

(గత సంచిక తరువాయి)

గడ్డికి వెళ్ళే పెళ్ళికాని యువతులు
తమ ప్రియుడికి సంకేతం పంపి
జొన్న చేలో విహరిస్తూ తమ విరహతాపం తెలియజేస్తూ గడ్డి
పీక్కుంటారు. చేను యజమాని
కూడా ఇది పెద్ద గా పట్టించుకోడు.
పంట సంపూర్ణంగా పండిన
తరువాత ముందు జొన్నకంకులు కోసి, ఆ తరువాత జొన్న
చొప్పను కోసి అది పొలంలో
ఎండిన తరువాత కట్ట లు కట్టి
కళ్ళం చేరుస్తా రు. జొన్న కంకులు
కల్లంలో బాగా ఎండనిచ్చి, ఇరవై
అయిదు అడుగుల వ్యాసార్థంతో
వృత్తా కారం గీసి, లోపల మూడు
లేదా నాలుగు అడుగుల వెడల్పున ఈ కంకులన్నీ పరుస్తా రు. ఈ కంకుల్ని తొక్కించటానికి ప్రత్యేకంగా 'కంకుల గుండు'
ఊరికి ఒకటి వుంటుంది. స్
థూ పాకారంలో
మూడడుగుల
వ్యాసంతో వుంటుంది. రెండు
వృత్తా కారపు భాగాలలో ఇనుప
కమ్మీలు బిగించి వుంటాయి. ఈ
కంమీలకు పెద్ద పొడవై న నోగలు
కట్టి , వాటిని ఎద్దు ల జత కాదిటూ తిప్పుతారు.
మానుకు కట్టి చుట్
కంకులన్నీ నలిగి అణిగిపోయి
జొన్న గింజలు వేరవుతాయి.

అయితే... ఈ కంకులు తిప్పేటప్పుడు, జొన్నలు తూర్పు పట్టే టప్పుడు పిల్లల్ని రానివ్వరు. దీని
నూగు తగిలి జిల పుడుతుందని.
ఈ జోన్నలది ప్రత్యేకమైన రుచి.
జొన్నరొట్టె లు, జొన్న సంగటి
బాగా ఇష్ట పడతారు రాయలసీమ
వాసులు. ఈ జొన్న పంటలో
అంతర పంటగా 'బుడంకాయ'
లు వేసేవారు. విపరీతంగా
కాస్తుంది. 'బుడంకాయ పప్పు'
సుప్రసిద్ ధం.
ఆ రోజుల్లో విపరీతంగా
కాయటం, ఎగుమతి అవకాశాలు
లేకపోటంతో ఈ బుడంకాయలు
పగులకొట్టి విత్తనాలు ఎండబెట్టి ,
కాయలు పశువులకు కూడా వేసేవాళ్ళు. ఈ బుడంకాయ విత్తనాలు సంవత్సరం పొడుగునా పొడి
కొట్టు కుని ప్రతి దాంట్లో కి వాడు-
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కుంటారు.

శనక్కాయలు

రాయలసీమలో ప్రధానమైన
వాణిజ్య పంట శనక్కాయలు.
అప్పట్లో వున్నా రకాలలో మూడు
పప్పుల కాయలు బాగా పండేవి.
ఈ రకంలో నూనె తక్కువ. 'ప్రోటీన్లు ' ఎక్కువగా ఉండేవి. ఆ
తరువాత నూనె అధికంగా వుండే
రకాలు వచ్చాయి. 'గుత్తికాయ'
రకంలో నూనె ఎక్కువ. మొక్క
మొదట్లో నే కాయలు గుత్తులుగా
కాసి, కాయ పప్పు సన్నగా వుండి,
నూనె ఎక్కువగా వుంటుంది ఈ
రకంలో. అప్పుడు మాత్రం 'తీగ
కాయ' అంటే శనక్కాయ మొక్క
తీగలుగా నలువై పులకి పాకి అన్ని
తీగలకు కాయలు కాచేవి. కాయ,
పప్పు లావుగా వుండి తినటానికి
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రుచిగా ఉండేవి.
విత్తనపు కాయలు ప్రత్యేకంగా
ఎత్తిపెట్టే వారు. వర్షా కాలం ప్రారంభమవగానే కాయలు వొలచటం
ప్రారంభిస్తా రు. తక్కువ పొలం
వుండేవాళ్ళయితే, ఇంటివాళ్ళే వొలిచేవాళ్ళు. మా ఇంట్లో కూలీలు
వొలిచేవాళ్ళు. సేరు విత్తనాలు
వొలిస్తే ఇంత కూలి అని వుండేది.
మా ఇల్లు పెద్ద గా వుంటుంది
కాబట్టి ఇంట్లో నే ఇరవై ముప్పయి
మంది కూలీలు, ఉదయం పది
నుండి సాయంకాలం ఆరు
వరకు వొలిచెవాళ్ళు. వొలిచేటప్పుడు ఎవరూ పప్పులు తినకూడదని నిబంధన. 'సూటి'
పప్పులు తింటే పాపం అనేవారు.
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ఆ పప్పుల గర్భంలో 'మొలక'
వుంటుంది. కాబట్టి ఒక పప్పు
తింటే ఒక ప్రాణిని చంపినట్లే
అనేవాళ్ళు. అయినా కొంతమంది
అప్పుడప్పుడు ప్రాణం వుండక
తినేవాళ్ళు. మరీ బరితెగించిన
ఒకరిద్ద రు నోరు కదపకుండా, పక్కవాడికి అనుమానం
రాకుండా దొంగతనంగా తినేవాళ్ళు. రెండు, మూడు రోజుల్లో
కాయలు వొలవటం అయిపొయ్యేది. ఆ తరువాత గ్రేడింగ్ చేసి
మంచి ఆరోగ్యవంతమైన పప్పులను మాత్రమే విత్తనం వేస్తా రు.
మిగిలిన 'నాసిరకం' పప్పులను
ఇంట్లో తినడానికి వాడతారు.
ఊరంతా ఒక నెల రోజులు ఈ
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

పనిలో వుండేవాళ్ళు.
వర్షం కురిసి పొలం పదును
అయిన
తరువాత
విత్తనాల గొర్రుకు 'జడిగం' కట్టి ,
ఒకరు
వొడిలో
విత్తనాలు
పోసుకుని, ఇంకొకరు ఎద్దు లను
తోలుతుంటే.... విత్తనాలు విత్తేవాళ్ళు. ఈ విత్టటం కూడా ఒక
గొప్ప కళ. పిడికిలితో విత్తనాలు
పట్టు కుని 'జడిగం' లో వదులుతుంటే ఆ జడిగానికున్న నాలుగు
రంధ్రాలనుండి నాలుగు వెదురు
బొంగులగుండా గొర్రు నాలుగు
చెక్కలకు వెళ్లి విత్తనానికి,విత్తనానికి అర్ధ అడుగుల దూరం వుండేటట్టు పడతాయి.
( ఇంకా వుంది )
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ఎలక్ట్రాన్
(గత సంచిక తరువాయి)

బంధవిముక్తు డు.

కోదండరామయ్య బావమరిది మాటలకి కోపగించుకోలేదు
కానీ, పడిపడి నవ్వాడు. “మీకు
మొహమాటం అఖ్ఖర్లే దు. నేను
ఏమీ అనుకోను. చెప్పాల్సిందేదో
నిస్సంశయంగా చెప్పేయండి.”
అన్నాడు.
బాలకృష్ణ వెంటనే గొంతు
సవరించుకొని
మొదలు
పెట్టేశాడు.
--- పిత్రార్జితాలు పుష్కలంగా
ఉన్నవారు
కూడా
వాటిని
వృద్ధి
చేయడానికో,
లేక
నిలబెట్టు కోడానికో పాటుబడక
తప్పదు.
పదవీ
విరమణ
తర్వాతకూడా
సంపాదించే
అవసరం అనేక కుటుంబ
కారణాలవల్ల వచ్చి పడింది.
అలాంటి బాధ్యతలు లేకపోయినా
కాలుమిద
కాలేసుకొని
తింటూ కూర్చుంటే కొండలై నా
కరిగి పోతాయి. అయితే ఈ
భూమ్మీద పడ్డ ప్రతి వ్యక్తీ బ్రతుకు
తెరువుకోసం
సంపాదనా
మార్గా లు
వెతుక్కోవాలి.
ఇదివరలో ఉద్యోగం పురుష

లక్షణమంటూ
సంసార
పోషణాభారం
పురుషుడు
వహించాలని
నిర్దేశించారు.
ఇప్పుడు వివిధరంగాల్లో , అన్ని
స్థాయిల్లో స్త్రీ పురుషులు ఆ
బాధ్యతని
నిర్వహిస్తున్నారు.
చాలా సందర్భాల్లో ఆ అవసరం
కూడా ఏర్పడింది. సంపాదనకి
మార్గా లు మౌలికంగా రెండు.
ఒకటి
కొలువుచేసి
జీతం
తీసుకోవడం. లంచం తీసుకొన్నా,
లేక పనివిషయమై తాత్సారం
చేసినా, లేక మొత్తా నికీ పని
ఎగవేసినా ఆ ఉద్యోగికి నిజాయితీ
లేనట్టే . ఇది రోజువారీ శ్రామికుడి
నుంచి నెలజీతపు కంపెనీ ఛైర్మన్
వరకూ వర్తిస్తుంది. జీతాన్ని
స ం పా దిం చు కో వ డ ం లో నూ ,
తీసుకోవడంలోనూ
చాలా
తేడా ఉంది. ఇకపోతే, రెండవ
సంపాదనామార్గం
వ్యాపారం
చెయ్యడం. ఈ వ్యాపారమనేది
బహుముఖాలూ, నిర్వచనాలూ
కలది. ఉత్పాదన అనేది పరిశ్రమ.
ఉత్పాదనల అమ్మకం వ్యాపారo.
మౌలిక సూత్రమేమంటే ఎవరూ
నష్టానికి వ్యాపారం చెయ్యరు.
పరిశ్రమల్ని చేబట్ట రు. లాభాల్ని
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ఆశించే
చేస్తా రు.
తాము
ముళ్ల బాటలమీద నడుస్తోనే
పదిమందికి బ్రతుకు తెరువు
చూపించినవారౌతారు.
అందుకనే వ్యాపారంలో నై తికత
అనేది ఒక్కోసారి ప్రతిబంధకంగా
మారుతుంది.
నష్టానికి
భయపడేవాడు
వ్యాపారం
చెయ్యకూడదు. న్యాయమార్గంలో
వెళ్లాలనుకొనేవాడు వ్యాపారం
చెయ్యలేడు!
అయితే కోట్ల మీద వ్యాపారం
చేస్తూకూడా రోతపుట్టి సన్యాసం
తీసుకొన్న ఓ వ్యక్తి జీవితం
గురించి మీకు వినిపిస్తా ను.
రాజారావు ఓ పెద్ద పారిశ్రామిక
వేత్త. దేశం నలుమూలలా
ఆయన తాలూకు వివిధరకాలై న
పరిశ్రమలు నెలకొని ఉన్నాయి.
పరిశ్రమలకి
కావల్సిన
స్థ లసేకరణలోనూ, నీటివనరుల
కేటాయింపులు రాబట్ట డంలోనూ
కొన్ని అనుచితమైన మార్గా లు
అ ని వా ర్య మై న ప్పు డు
అవలంభించాడు.
రాజకీయ
నాయకులూ, ప్రభుత్వోద్యోగులూ
కొమ్ము కాశారు.
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ఉద్యోగులకు చేసే పనులకు
తగ్గ జీతమిచ్చేవాడు. నిర్లక్ష్యంగా
పనిచేసేవారికి స్థాయీ బేధాలు
లేకుండా నిర్దాక్షిణ్యంగా ఉద్వాసన
చెప్పేవాడు. సమర్థవంతులకు
మరిన్ని బాధ్యతలు అప్పగించి,
పై పై కి తీసుకొచ్చేవాడు. అయితే
వ్యక్తి వృద్ధిని చూసి ఓర్వలేనివారు
ఇంటా, బయటాకూడా ఉంటారు.
వారు సృష్టించే క్లిష్ట పరిస్థి తులు
కూడా అనూహ్యంగా ఉంటాయి.
ఓ సారి కేరళ లోని ఓ
పరిశ్రమలోని ఓ కార్మికుడు
తాగొచ్చిన కారణంగా, స్వాధీనం
తప్పి అతను నడిపే యంత్రంలో
చెయ్యి
ఇరుక్కుపోయింది.
జబ్బగూడు వరకూ చెయ్యి
తీసేయాల్సి వచ్చింది. కార్మికుడికి
బహుకొద్ది నష్ట పరిహారమిచ్చి,
పర్యవేక్షకుడి అశ్రద్ధ కు ఆగ్రహించి
ఉద్యోగంలోంచి తీసి వేశాడు.
ఇచ్చిన నష్ట పరిహారం చాలదనీ,
పర్యవేక్షకుడికి తిరిగి ఉద్యోగం
యివ్వాలనీ, అయిదు నక్షత్రాల
హోటళ్ల లో భోజనాలు చేసేవారికి
పేదల ఆకలి తెలియదనీ, కార్మిక,
ఉద్యోగసంఘ
నాయకులు
నిరసనలు తెలియజేసి సమ్మెకు
దిగారు.
‘డబ్బు
సంపాదించేవాడు
కడుపుకట్టుకొని
బతకాలని
ఎక్కడా
లేదు.
ఒక్కొక్క
అయిదునక్షత్రాల హోటల్లో నూ
వందల మంది పనిచేస్తా రు.
నాలాంటి వారి మూలంగానే
వారికి భృతి కలుగుతోంది.
అనుబంధంగా మరికొoదరికి
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ఉపాధి కలుగుతోంది. నా ముందు
హాల్లో ని సోఫాసెట్టంత విలువ,
ఆయన ఏడాది జీతానికుండదని
మీరు నారాలు చేస్తున్నారు.
మౌలికంగా ఆ సోఫా సెట్టు ని
చేసే వృత్తి కార్మికుడికి భృతి
దొరుకుతుందని మరవకండి.
సంపాదించేవాడి
విలాసాలు
మరికొంతమందికి
ఉపాధి
కలిగిస్తా యి. చేసే దానాలు కొన్ని
సంస్థల్ని ఆదుకొంటున్నాయి.
జరిగిన ప్రమాదం అతను
తాగొచ్చిన కారణంగా కలిగింది.
పర్యవేక్షకుడు
ఆ
సంగతి
గ్రహించి, తాగుడు మైకంలో ఉన్న
అతన్ని పనిలోకి దింపకుoడా,
హెచ్చరిక చేసి పంపించేసి
ఉండాల్సింది. జరిగిన ప్రమాదం
అతనితోనే ఆగింది కాబట్టి
సరిపోయింది. అదే మరో రూపు
దాల్చి ఏ మంటలో చెలరేగితే
విపరీతంగా ప్రాణనష్టం జరిగేది.
అప్పుడూ భద్రత లోపించిందని
ధ్వజమెత్తేదీ
నా
మీదనే!
కార్మికుడు తప్పు చేసినా మానవతా
దృక్పథంతో వై ద్యసదుపాయలు
కలిగించింది నేనే! ఈ సమ్మెవల్ల
నష్ట పోయేది మీరే! అది నాకిష్టం
లేదు. అందుకని పర్యవేక్షకుణ్ణి
తిరిగి
తీసుకొంటాను.
ఓ
ఏడాదిపాటు సగం జీతమిచ్చి,
అటుతర్వాత పూర్తి జీతమిస్తా ను.
కోసేసిన ఆ ఏడాది సగం
జీతం కార్మికుడికి అదనపు
నష్ట పరిహారంగా యిస్తా ను.’ అని
దృఢంగా చెప్పాడు. కార్మికుడు
తాగొచ్చాడని బలమైన సాక్ష్యం
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఉండడం మూలాన వారికీ
ఒప్పుకోక తప్పింది కాదు.
అయితే ఇక్కడ రాజారావుది
కరుకు హృదయమా, లేక
మంచి మనసా అంటే చెప్పడం
కష్ట మే. అతను ఏ విధంగా
తన పరిశ్రమలను స్థాపించినా,
దాదాపు పదివేలమందికి ఉపాధి
కల్పించాడు.
దరఖాస్తులు
పెట్టుకొని
న్యాయమార్గంలో
వెళ్ళినా, అనుమతులు లభించని
అనుభవాల
కారణంగా
ముడుపులూ,
తడుపులతో
అనుమతులు సంపాదించాడు.
పదివేల
మందికి
ఉపాధి
కల్పించడంలో మరెంతమందికి
ఉపాధి
లేకుండా
చేశాడో
అంటే-ఆయన
స్థాపించిన
పరిశ్రమలన్నీ బంజరు బీడు
భూముల్లో నే. కొన్ని ప్రభుత్వాలవీ,
మరికొన్ని స్వంత దారులవీ. తను
జమచేసిన సొమ్ముల్లో ఎంత
స్వంతదారుల్ చేతుల్లో కి చేరిందో,
ఎంత ప్రభుత్వోద్యోగుల జేబుల్లో కి
చేరిందో రాజారావు నిఘా పెడ్తోనే
ఉన్నాడు. అలా నష్ట పోయిన
కొంతమందికి తన పరిశ్రమల్లో
ఉద్యోగాలు కల్పించాడు.
ఇంతేకాక రాజారావుకి చాలా
సమస్యలు
ఎదురయ్యాయి.
అధోజగతి నాయకులనుండీ,
తీవ్రవాదుల నుండి రక్షణకోసం
వారికే బెదిరింపు సొమ్ములు
చెల్లించుకోవాల్సి వచ్చింది. స్థానిక
నాయకుల్ని తరుచూ సంతృప్తి
పరచడానికి కొంత ఖర్చు తప్పని
సరిగా చేయాల్సి వచ్చింది. వార్షిక
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లెక్కల తనిఖీలో ఇలాంటి ఖర్చుల్ని
మరోచోట ఇరికించాల్సిన పరిస్థి తి
ఏర్పడింది. అంటే లెక్కల తనిఖీ
టూ , జుట్
టూ
వారికి కొంత గుట్
అందించినట్టే గా.
అసంతృప్తి
అనేది మనుషుల మనసులను
పీడిస్తుంది.
ఎదుటివాడి
ఉన్నతిని చూసి ఓర్వలేని మనసు
పెడదారులు
తీయిస్తుంది.
వాటాలందని ప్రభుత్వోద్యోగులూ,
అడిగినదంతా దొరకని స్థానిక
నాయకులూ,
క్రమశిక్షణా
రాహిత్యం వల్ల ఉద్యోగాలుడిన
ఉద్యోగులూ
రాజారావుమీద
అస్త్రాలు
ప్రయోగించ
నారంభించారు.
కలత చెందిన రాజారావు
తను తరుచూ సందర్శించే
నీలవేణి ఇంటికి వెళ్ళాడు.
నీలవేణి నడివయస్కురాలై నా
ఇంకా బింకం తగ్గ నిది. ఆమె
ఒడిలో తలబెట్టి తనమీద
మొదలై న దాడి గోడు చెప్పాడు.
“ఏం చేద్దా మనుకొంటున్నారు,
రాజా?” నీలవేణి రాజారావు తల
నిమురుతూ ప్రశ్నించింది.
“గతంలో నువ్వేం చేసావో,
అదే!” అన్నాడు రాజారావు
చిన్నగా నవ్వుతూ.
....... పదేళ్లక్రితం ఓ దేశీయ,
అంతర్జాతీయ
పారిశ్రామిక
వేత్తల సమావేశంలో నీలవేణి ఓ
పదిమంది తన యువతులతో
ఆతిథ్యమిచ్చే
గుంపులో
కలిసిపోయింది. కొంతమంది
ప్ర భు త్వా ధి కా రు ల నీ ,
విదేశీ
పారిశ్రామికవేత్తలినీ

ప్రభావితం
చెయ్యడానికి
కొంతమంది పారిశ్రామికవేత్తలు
లోపాయికారిగా చేసిన ఏర్పాటది.
అది రాజారావు ప్రమేయం
లేకుండా జరిగి పోయింది.
ఆ
విషయాన్ని
రాజారావు
గ్రహించినా అది ప్రస్తుత వ్యాపార
సంస్కృతిలో భాగమని సమాధాన
పర్చుకొన్నాడు. తను లంచాలిచ్చి
పనులు సాధించుకోవటల్లేదూ?
మందు, డబ్బు, ఆఖరి అస్త్రంగా
కాంత! ఎందుకో నీలవేణి వెంట
వచ్చిన వనితల్లో ఓ దైన్యం
గోచరించింది.
రెండు
రోజుల
తర్వాత
రాజారావు నీలవేణి ఇంటి తలుపు
తట్టాడు. హాల్లో
కూర్చోబెట్టి
మర్యాదలు చేసింది నీలవేణి.
అంతలో మరెవరో తలుపు
కొట్ట డంతో రాజారావుని లోపలి
గదిలో కూర్చోబెట్టి , ముందు
హాల్లో కి వెళ్లింది. ఎవరో యిద్ద రు
లోపలికి వచ్చారు. నీలవేణి
మాటలు స్పష్టంగా వినవచ్చాయి.
‘చూడబోతే విద్యార్థు ల్లా ఉన్నారు.
ఎందుకు నిక్షేపంలాంటి జీవితాల్ని
చేజేతులా పాడుచేసుకొంటారు?
నాది ఆంటీల కొంపని వచ్చినా,
రోగాలు అంటుకోవన్న భరోసా
లేదు! మీరు కాదూ, కూడదూ
అంటే మేడమీది గదిలోకి పోయి
కంప్యూటర్లో ఫోటోలు చూసి,
కావాల్సినవారిని ఎంచుకోండి.
కానై తే వారిలో మీకు తెలిసిన
వాళ్లూ , కావాల్సినవాళ్లూ ఉంటీ మీ
మనసులు కకావికలై పోతాయి!
అందుకు సిద్ధ మా?’
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

వాళ్ళు తిరిగి సమాధానం
చెప్పకుండా
కంగారుగా
నిష్క్రమించారు. రాజారావు వాళ్లు
వెళ్ళిన తర్వాత ముందు హాల్లో కి
వచ్చాడు. సోఫాలో కూర్చుని
నీలవేణి మొహంలోకి చూస్తూ
అన్నాడు. ‘తర్వాత ఆ విద్యార్థు లేo
చేస్తా రన్నది తెలియకపోయినా,
మీరు వారిని నిరుత్సాహపరిచి
పంపించేశారు. మీ వ్యాపార
విధానమిదే అయితే మీ మనసు
చాలా
మంచిదనుకోవాలి?
అయితే
ఆ
యువతుల్ని
ఎందుకు
ప్రోత్సహిస్తున్నట్టు ?
కొలువులో పెట్టుకొన్నదెందుకు?
వ్యాపారవేత్తల
సమావేశంలో
వారిలో గూడుకట్టుకొన్న దైన్యాన్ని
గమనించాను.’
‘వారిలో
కొంతమంది
జన్మతః ఇదే వృత్తి చేసే స్త్రీల
కడుపున పుట్టారు. తండ్రులెవరో
తెలియదు. మరికొంతమంది
మోసాలకి గురై , తగినంత చదువు
లేక, అటుపై న చేసేది లేక ఈ
మార్గం పట్టారు. కుటుంబ స్త్రీలనీ,
కాలేజీ విద్యార్థినులనీ ముగ్గు లోకి
దింపే సంస్కృతి నగర సమాజాల్లో
విస్తరిస్తోందన్నది వాస్తవమైనా,
నా
కొలువులో
కుటుంబ
స్త్రీలెవ్వరూ లేరు. కేవలం ఆ
కుర్రాళ్ల ని బెదిరించడానికి ఆ
మాటలన్నానంతే! మీరు చూసిన
యువతుల్నందర్నీ
వివిధ
సంధార్భాల్లో
కలుసుకొన్నాను.
దరిరిజేర్చుకొని
వై ద్యం
చేయించాను.
‘నేనూ అలాంటి
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కుటుంబంలోనే పుట్టాను. మా
కుటుంబాలలోని స్త్రీలు రోగాలతో
వయసుండగానే వడిలిపోయి,
వై ద్యం లేక, తిండికి నానా
యాతనలూ పడ్డా రు. నేను
పట్టు దలగా ఆ కోరలనుంచి
తప్పించుకొని, పట్టు దలగా చదివి
డిగ్రీ సాధించాను. ఉద్యోగం కోసం
ప్రయత్నించాను. ఏదో ఉద్యోగం
దొరికింది.
విచక్షణరహితంగా
మామూలుగానే జరిగే ఆకలి
చూపుల సంస్కృతి, నా కుటుంబ
చరిత్ర వెంటాడ్డంతో మరింత
ఉధృతంగా నన్ను కలతలకు
గురి చేసింది. చివరికి ఓ
ఉన్నతాధికారి బారిన పడక
తప్పలేదు.
ఓ
ఆదివారం
పనుందని ఆఫీసుకు పిలిచి,
కాఫీలో ఏదో మత్తుమందు కలిపి
అత్యాచారం చేశాడు. ఉద్యోగం
నిలబెట్టు కోడానికి
మౌనం
వహించాను. ఈ ఉదంతం
బయటపడి మరికొంతమంది
కీచకులు
వెంటబడ్డా రు.
వ్రతంచెడ్డ దాన్ని కాబట్టి మనసుని
చంపుకొని, చేసుకోగలిగినంత
సొమ్ము చేసుకొన్నాను. ఆరోగ్యం
విషయమై నా జాగ్రత్తలు నేను
తీసుకొన్నాను. తర్వాత రోత పుట్టి
ఉద్యోగం మానేశాను. ఎంత
కాలం సంపాదన లేకుండా
నిలవ సొమ్ముతో బతగ్గ లను?
నేను మట్టు కు మడికట్టుకొని,
ఈ పదిమందితో ఆరోగ్యకరమైన
పంథాలో వ్యాపారం చేస్తున్నాను.
స్వార్థమే
కావొచ్చు
కానీ,
కుటిల సంస్కృతిగల లోకంతో
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పోల్చుకొంటూ నన్ను నేను
సమర్థించు
కొంటున్నాను.’
నీలవేణి నిజాయితీగా అంది.
‘నేనూ మీ యింటి తలుపు
తట్టాను కదా? నా గురించి మీ
అభిప్రాయమేమిటి?” రాజారావు
అడిగాడు.
“ఏ అసంతృప్తితో ఇక్కడకు
వచ్చారని అడుగుతాను. మీకు
వివాహమై ఉంటే కట్టుకొన్నదానికి
అన్యాయం చేయొద్ద ని చెబ్తా ను.
కాదూ,
కూడదూ
అంటే,
ఇందాకా
ఆ
విద్యార్థు లకి
చెప్పినట్టు గా పై కి పోయి ఫోటోలు
చూసుకొమంటాను!’
‘పై కి
వెళ్ళి
ఫోటోలు
చూడవలసిన అవసరం నాకు
లేదు. నేను మీ కోసమే వచ్చాను.
ఇద్ద రు పిల్ల లకి జన్మనిచ్చి, వారు
పిన్న వయసులో ఉండగానే
నా భార్య గతించింది. నేను
పునర్వివాహం చేసుకోలేదు. నా
పిల్ల లిద్ద రూ చదువులై విదేశాల్లో
ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి
వ్యాపారమ్మీద అభిరుచీ లేదు,
చేసే దక్షతా లేదు. మొన్నటి
సమావేశంలో మిమ్మల్ని చూసిన
తర్వాత నా మనసు చాలా కాలం
తర్వాత ఓ చిన్న సుడిగుండంలో
పడింది. భర ్తపోయిన స్త్రీ కూడా
ఇదే మనో వై కల్యానికి గురి కాదా
అని ప్రశ్నించుకొంటే అవుననే
చెప్పుకోవాలి. అయితే తల్లి గా
ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న స్త్రీ కాస్త
వెనకడుగు వేస్తుంది. మన
సమాజంలో
ఈవిషయమై
పురుషుడికో
న్యాయమూ,
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

స్త్రీకోన్యాయమూ అనిపిస్తుంది.’
‘మీ
నిజాయితీ
నాకు
నచ్చింది. నన్ను వివాహం
చేసుకోమని
మిమ్మల్ని
నిర్బంధించి మీ కుటుంబంలో
సంప్రదాయపరమైన సంక్షో భాలు
సృష్టించడం కానీ, ఎరవేసి
పట్టిందని సమాజంలో చెడ్డ పెరు
తెచ్చుకోవడం కానీ నా కిష్టం లేదు.
కానీ మీతో కలిసి జీవించడానికి
నాకు అభ్యంతరం లేదు. కానై తే
నా కొలువులో ఉన్న...’ నీలవేణి
మాట
పూర్తిచేయకముందీ
రాజారావన్నాడు.
“వారికి
నా
పరిశ్రమల్లో
ఉద్యోగాలిస్తా ను.
చరిత్ర
వెంటాడకుండా దూరంగా ఉన్న
పరిశ్రమలకి పంపిస్తా ను. ఆ
మాట చెల్లించిన తర్వతీ మళ్ళీ
మీముందుకు వస్తా ను.’ అని
రాజారావు కదిలాడు.
ఆ పదిమంది యువతులూ
జీవితల్లో స్థి రపడ్డా రు. రాజారావు,
నీలవేణిలు సాన్నిహిత్యజీవితంలో
మనశ్శాంతిని పొందుతున్నారు.
ఒకరికొకరు సర్వస్వమూనూ.....
”అప్పుడు
నేను
చేసే
వ్యాపారం మానేసినా, నా నీడలో
బ్రతికేవారికి మీరు గౌరవప్రదమైన
బ్రతుకు తెరువు చూపించారు.
ఇప్పుడు మీరు మీ పరిశ్రమలకి
స్వస్తి పలికేస్తీ ఒకరా, ఇద్ద రా?
వేలమంది ఉద్యోగుల భవిష్యత్
ఏమౌతుంది?”
నీలవేణి
ఆదుర్దా గా ప్రశ్నించింది.
“నా కంపెనీలను ప్రత్యర్థు లు
కారు
చౌకగా
స్వాధీనం
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చేసుకోడానికి ప్రయత్నిస్తా రు. ఉన్న
ఉద్యోగుల్నీ వందల సంఖ్యలో
తీసేయడం వారికి సాధ్యం
కాదు. సాధారణంగా కంపెనీలు
దివాళా తీస్తే అది వేరు సంగతి.
ఇప్పుడు ప్రభుత్వం నా పరిశ్రమల
వ్యవహారాల్ని పరిశీలించమని
ఏవో
దర్యాప్తు
సంఘాల్ని
నియమిస్తుంది. లెక్కల తనిఖీ
చేయిస్తుంది. నేర పరిశోధన
శాఖని రంగంలోకి దింపుతుంది.
పత్రిక, ప్రసార మాధ్యమాలు
చె డు గు డు లా డు క ొం టా యి .
ప్రభుత్వం
ప్రజాధనాన్ని
వెచ్చించడం నాకిష్టం లేదు.
కోర్టు లకి వెళ్ళి వాదించే ఓపిక
నాకు లేదు. నా మీద వారు
మోపగల నేరాలు- డబ్బుతో
మనుషులను కొని, కావల్సిన
అనుమతుల్ని సంపాదించానని.
అథోజగత్ వారికి, తీవ్రవాదులకి
రక్షణకోసం సొమ్ము లిచ్చానని.
న్యాయచట్టాలపరంగా ఇవి నేరాలే.
అయితే లాభపడింది నేనొక్కణ్ణే
కాదుకదా? నా పరిశ్రమలలో
పనిచేసే వారందరూ కాదా? నేను
ఎవరెవరికి ఎప్పుడు, ఎలాంటి
ముడుపులు సమర్పించుకొన్నదీ,
ఎంత
ఇచ్చిందీ వివరాలు
రాసి ఉంచాను. ఆ పత్రాల్ని
నేనే స్వయంగా ప్రభుత్వానికి
అందజేస్తా ను. వారికి శ్రమ
తప్పుతుంది. ఏ శిక్ష పడేదీ
న్యాయస్థానాలే నిర్ణయిస్తా యి.
దానికి నేను సిద్ ధంగానే ఉన్నా,
ఇన్నేళ్ళ
ప్రస్థానంలో
నాకు
మానసికమైన సుఖశాంతుల్నీ

ప్రసాదించిన నిన్ను దూరం
చేసుకొంటానేమోనని భయంగా
ఉంది! నిన్ను మించిన సంపద
నాకు అఖ్ఖర్లే దు!”
నీలవేణి జాలితో, భయంతో
రాజారావుని పొదివి పట్టుకోంది.
బాలకృష్ణ కథనాపాడు.
“రాజారావు జై లు కెళ్ళాడా?”
కథ విన్న కోదండరామయ్య
ప్రశ్నించాడు.
“రాజారావు
వివరాలని
అందజేయడమే కాకుండా, తన
పాస్ పోర్ట్ ని ప్రభుత్వాధీనం
చేశాడు. ప్రభుత్వం ఇరకాటంలో
పడింది.
లంచాలుతిన్న
అధికారులు వివరాలు బయటకు
రాకుండా
విశ్వప్రయత్నాలు
చేసినా, కొన్ని వాస్తవాలు వెలుగు
చూశాయి. ‘పన్నులు సక్రమంగా
చెల్లించాడు. వివరాలు తానే
స్వయంగా ఇచ్చాడు కాబట్టి ,
ముందుగా
లంచగొండిల,
అథోజగత్
నాయకుల,
తీవ్రవాదుల సంగతి చూడండి.
ఇది అన్ని సంస్థ ల, పరిశ్రమల
రక్షణకీ
చాలా
అవసరం.
రాజారావు ఎక్కడికీ పారిపోడు.’
అని ధర్మాసనం తీర్పునిచ్చింది.
యజమానులు తమ పరిశ్రమల
నిలకడ కోసం అభివృద్ధికోసం
కొన్ని అసమంజసమైన మార్గా లు
పట్టినా, వాటివెనక తమ ఉనికీ,
భృతీ ఉన్నాయని ఉద్యోగులు
గుర్తించక తప్పుతుందా? నై తిక
పథంలో ఆలోచించి తమతమ
ఉద్యోగాలకి ఉద్వాసన చెప్పడానికి
ఎంతమంది ముందుకు వస్తా రు?
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఇది అర్థంపర్థం లేని కారణాలతో
అవార్డు లను వాపసు చేసేటంతటి
సులువు కాదు. పశ్చిమదేశాలు
తమ వ్యాపార విస్తృతి కోసం
బడుగు దేశాల్ని ఆంక్షలతో
లొం గ దీ సు కో వ ట ల్లే దా ?
అయితే
రాజారావు
తన
పరిశ్రమలనన్నింటినీ
ఆయా
పరిశ్రమల్లో
పనిచేసేవారికి
సహకార పద్ధ తిలో ధారదత్తం
చేసి అప్పగించేశాడు!”
“రాజారావు గారిప్పుడెక్కడు
న్నా రు ? ” కో ద ం డ రా మ య్య
అడిగాడు.
“గోదావరి వంపు తిరిగిన
సీతానగరం పొలిమేరల్లో ఓ
వందగజాల స్థ లంలో ఓ చిన్న
కుటీరం కట్టుకొని అందులో
ఉంటున్నాడు.”
“మరి నీలవేణి?”
“’ఆకుటీర
ప్రాంగణంలోని
తులసికోట
సమాధిలో
తులసిమొక్క
నిత్యమూ
నవనవలాడుతూ ఉంటుంది?”
బాలకృష్ణ కథ ముగించాడు.
కోదండరామయ్య ఒకక్షణం
ఆలోచించి
అన్నాడు.
“రాజారావుగారి కథ విన్న తర్వాత,
ఎంత చిన్నదైనా
వ్యాపారం
అనుకొన్నంత సులువు కాదని
పిస్తోంది. దానికి నాలాంటి వాడి
జన్యువులు సరితూగ లేవు.
అదీకాక మీరన్నట్టు గా మంచి
మనసుకు నిర్వచనం చెప్పడం
కష్టం. బంధాల్లోంచి ముక్తు డు
కాకపోతే మనిషి మనుగడకి
ప్రతిక్షణమూ ఓ పరీక్షే!”
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భువనచంద్ర

గడుసు మాస్టారి కధలు
ఇప్పుడై తే 'బ్రో', 'సిస్' అంటూ
కుర్రకారు ఒకరినొకరు పిలుచుకుంటున్నారు గానీ, అప్పుడు
వేరు. బోలెడన్ని సంబోధనలు
ప్రచారంలోకి వచ్చేవి. మొదట్లో
'బాబాయ్' అనేవారు. ఇద్ద రు
స్
టూ డెంట్స్ కూడా 'అది కాదు
బాబాయ్, వాడ్ని వదలకూడదు
అని ఒకడంటే, 'నీకు తెలీదు
బాబాయ్, వాడి జోలికి వెళ్లొద్దు '
అని రెండవవాడు అనేవాడు.
వయసుతో నిమిత్తం లేని
'బాబాయ్' అనే పిలుపు చాలా
పాప్యులర్ అయింది. ఆ తరవాత
వచ్చింది 'గురూ' సంబోధన.
ఇక్కడా వయసులతో సంబంధం
లేకుండా జనాలు ఒకరినొకరు
'గురూ' అని సంబోధించుకునేవారు. 'అబ్బ అవును గురూ,
కాదు గురూ, లేదు గురూ' etc..
'పాతాళభైరవి' ఎఫెక్ట్ అనేవారు
యీ 'గురూ'సంబోధనని.
ఆ తరవాత జనాన్ని ఏలింది
'మాస్టారూ' అనే పిలుపు.
'కొంచెం లెఫ్ట్ టర్ను ఇచ్చుకోండి
మాస్టారూ' అని చిరంజీవి రావు
గోపాలరావుగారి 'ఘరానా మొగు38

డు'లో సంబోధించారంటే ఆ పాప్యులారిటీ గురించి ఏం చెప్పాలీ?
తమిళనాడు మొత్తం MGR ని
'వాద్యారూ' అని పిలిచేవారు.
అంటే 'మాస్టారూ' అనే అర్ధం.
మా వూళ్ళోనూ ఓ మాస్టారుండేవారు. ఆయన అసలు పేరేమిటో
వాళ్ళావిడకైనా గుర్తుందా అంటే,
డౌటే. ఆవిడ కూడా ఆయన్ని
'మాస్టారూ' అనే పిలిచేది. ఏ
సమస్యనై నా ఇట్టే పరిష్కరించేవాడు. అందుకే ఆయన్ని 'గడుసు
మాస్టారు' అనేవాళ్ళు. పెద్దయ్యాక
గానీ ఆయన గొప్పదనం అర్ధం
కాలేదు. చిన్నప్పుడు సుమతీ
శతకమో, వేమన, భాస్కర, కృష్ణ
శతకాల్నో బట్టీ పడతాం. అప్పుడు
వాటి అర్ధం తెలీదు. ఏళ్ళు గడిచేకొద్దీ వాటి అర్దాల్లో ని మర్మం
తెలుస్తుంది. వాటి విలువ గుర్తించగలుగుతాం. అప్పుడు సామాన్యంగా నాకు అనిపించినవి,
ఇప్పుడు తలుచుకుంటే ఎంతో
గొప్పగా, సింపుల్ గా జీవితాన్ని
మలిచే పాఠాల్లా అనిపిస్తున్నాయి.
అందుకే మీతో పంచుకుంటున్నాను.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

మా చింతలపూడికి ఎవరొచ్చినా జనాలు అడిగే ప్రశ్నలు ఓ
అయిదు ఉంటాయి. మీరెంత
తొందర్లో వున్నా, జవాబిచ్చేదాకా
మావాళ్ళు విడిచిపెట్ట రు. బస్సు
దిగ్గా నే, 'ఒరే, ఎవడో కొత్తోడు
దిగాడు గానీ, ఏ వూరోడో, ఎందుకొచ్చాడో కనుక్కో' అన్న మా అన్నవరం బాబాయ్ మాట మీకు వినపడుతుంది. 'ఎవడో వచ్చాడు'
అన్న ఏకవచన ప్రయోగం మీకు
పిచ్చికోపం
తెప్పించవచ్చు.
మీరేమీ 'ఫీల్' చెయ్యక్కర్లేదు.
సాక్షాత్తూ ప్రధానమంత్రీ, రాష్ట్రపతీ వచ్చినా మావోళ్లు అలాగే
అంటారు. ఫస్ట్ టై ం మాస్టార్నీ
అలాగే అడిగారు.
'కనుక్కుంటే చెబుతానా?
సరేనయ్యా మీ వూళ్ళో కనకయ్యగారి గురించి ఎంక్వయిరీ
చెయ్యడానికొచ్చాను.
వాళ్ళమ్మాయిని కోడలుగా చేసుకోవాలని మా అన్నయ్యగారి ఉద్దేశ్యం. మీరడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పాను గనక,
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నా ప్రశ్నకి సమాధానం మీరు
చెప్పండి... కనకయ్య గారి పిల్ల
ఎలాంటిది? ఎలా వుంటుంది?
ఒద్దిగ గల మనిషేనా? అత్తవారింట్లో ఉండే టై పా, విడికాపురం
పెట్టే టై పా?
బిక్కచచ్చిపోయాడు అన్నవరం పురమాయించిన మనిషి.
ఆయన్నీ నాకేం తెలుత్తా యండీ!
అయినా కనకయ్యగారి గురించి
ఎత్తడానికి మాది నోరా, కడప
చెరువాండీ!' గబగబా నడిచివెళ్లిపోయాడు అతను.
"పోనీ మీరు చెప్పండి.." అన్నవరాన్ని అడిగారు మాస్టారు.
"అయ్యా, ఎవరూ ఇలా
అడగరండి. కనకయ్య గారు
మాంఛి
డబ్బులున్నవోరండి.
వారింటి ఆడంగులు బయట
ఎప్పుడూ కనిపించరండి. డై రెక్టు గా ఆరింటికి ఎల్లాలంటే ఆ
రిక్షా ఎక్కండి ఆళ్ళింటి దగ్గ ర
దిగిపోయి అడగండి" చేతులెత్తేశాడు అన్నవరం. సరే, కనకయ్యగారి పిల్ల కి మేనరికం చేశారు
గనక పెళ్లి ఎంక్వయిరీ జరగలేదనుకోండి. ఎందుకో, వారం
తరవాత 'మాస్టారు' మా వూరొచ్చి
స్కూలు పెట్టు కున్నారు. ప్రయివేటు స్కూళ్ళు ఆనాడు చాలా
వుండేవి. హైస్కూల్లో చేరాలంటే
ఎంట్రెన్స్ పరీక్ష పాస్ కావాలి.
నేనూ చిన్నతనంలో గడుసుమాస్టారి స్
టూ డెంటునే.
ఓరోజు పొద్దున్నే బజ్జీకొట్టు

ఆంజనేయులుకీ, అతని కొట్టు
ఎదటే పోటీగా కొట్టు పెట్టి న
దాసరి ఎంకట్రత్నానికీ గొడవ
జరిగింది. అది చిలికి చిలికి గాలివానలా మారి ఇద్ద రూ కొట్టు కునేదాకా వచ్చింది. ఆ సమయానికి ఓ పదిమంది వూరిజనమే కాక
మాస్టారు కూడా అక్కడే వున్నారు.
మిగతావాళ్ళు వినోదం చూస్తుంటే
మాస్టారు మాత్రం మధ్యకెళ్ళి
అడ్డు కున్నారు.
"కొట్టుకుంటారా? అయితే
చక్కగా ఊరంతా టముకు
వేయించి, మాంఛి 'గోదా' ఏర్పరుచుకుని కొట్టుకోండి. ఇదిగో
ఇలా ఫ్రీగా ఫైటింగ్ చూపించడం
ఎందుకూ? టిక్కెట్టు పెడితే కొద్దో
గొప్పో డబ్బులు కూడా రాల్తా యి.
ఏవంటారు?" అన్నారు.
"ఆడు నా కొట్టె దురుకుండా
కొట్టు తెరిచాడండి. అంటే నా
కడుపు మీద కొట్ట డమే కదండీ"
కోపంతో, బాధతోనూ అన్నాడు
ఆంజనేయులు.
"రోడ్డు ను యీడేవన్నా పాటపాడేసుకున్నాడాండీ? ఎన్ని హొటేళ్ళు
లేవూ, ఎన్ని పచారీ కోట్లు లేవండీ,
బజ్జీ కొట్టు మాత్రం యీడొక్కడిదే
వుండాలాండీ?" లా పాయింటు
లాగాడు ఎంకటరత్నం.
"అయ్యా... ఇన్నాళ్ళనించీ
దానిమీదే బతుకుతున్నాను. నా
బిడ్డ ల్ని కొట్టుందనే ధైర్యంతోనే చదివిస్తున్నాను. ఆదాయం
ఏమాత్రం తగ్గినా ఆటుపోట్లే
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

గదండీ" ఏడుపొక్కటే తక్కువగా
అన్నాడు ఆంజినీలు.
"పోనీ ఇంకోచోటు పెట్టు కోకూడదటోయ్..!" అనునయంగా
ఎంకటరత్నాన్ని చూస్తూ అన్నారు
మాస్టారు.
"ఇది సెంటరండి. ఇక్కడ
జరిగే యాపారం వూరు చివరపెడితే జరుగుద్దాండీ?" తలెగరేసి
మొరటుగా అన్నాడు ఎంకటరత్నం.
"ఆంజనేయులూ, నీకు
ఎప్పుడూ వుండే కస్టమర్లు
ఇప్పుడూ వుంటారు. వ్యాపారంలో
పోటీలుండొచ్చు గానీ, గొడవలూ
కొట్లాటలూ వుండకూడదు" ఆంజనేయులుకి నాలుగు మంచిముక్కలు చెప్పారు మాస్టారు.
"ఏం చేస్తా నండీ... పిల్ల లు
గలోడ్ని. ఆడిలా కాయలు
కాయని తాడిచెట్టు ని కాదుగదండీ... నా ఖరమ ఎలా వుంటే అల్లా
జరుగుద్ది" విత్ డ్రా అయిపోయాడు ఆంజనేయులు.
మొదట్లో ఎంకట్రత్నం ఆంజనేయులు వ్యాపారాన్ని దెబ్బ కొట్ట గలిగినా, తన మొరటు మాటలతోటీ, 'గీర' తోటీ నెలరోజుల్లో నే
కస్టమర్ల ని పోగొట్టు కున్నాడు.
ఓరోజు రాత్రికి రాత్రే బజ్జీ కొట్టు
ఎత్తేసి భూషణంగారి కూరగాయల కొట్టె దురుగా కూరగాయల
కొట్టు పెట్టాడు. అక్కడా యుద్ధ మే.
కల్పించుకున్నది మళ్ళీ మాస్టారే.
కొట్టు ని మార్చుకున్నా ప్రవర ్తన
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ఒద్దిరాజు సోదరులు

మార్చుకోనందువల్ల ఎంకట్రత్నం
అక్కడా దెబ్బతిన్నాడు.అక్కడ్నించి
కూడా ఓరోజు కూరగాయల కొట్టు
లేపేసి తాలూకాఫీసు ఎదురుగా
వున్న సందులో శ్రీరామారావు చిల్ల రకొట్టు ఎదురుగా చిల్ల రకొట్టు
పెట్టాడు. ఈసారి శ్రీరామారావు
మిగతావాళ్ళల్లాగా గమ్మున వూరుకోలేదు. చాలా తీవ్రంగా వెంకటరత్నానికి వార్నింగు ఇచ్చాడు.
ఏం చెయ్యాలో తెలీని దిక్కుతోచని పరిస్థి తిలో ఓనాడు మాస్టారు
ఎంకట్రత్నాన్ని పలకరించి, "ఒరే
అబ్బాయ్, నువ్వు చేసిన ప్రతి
చర్యా నీకు చేటు తెచ్చిపెట్టే దే.
బజ్జీ ల కొట్టు ఎక్కడన్నా వేరేచోట
చూసుకుని
పెట్టుకుంటారు
గానీ, బజ్జీ లవాడి ముందరే పెడతారుట్రా? అన్నీ తింగిరి పనులే
చేశావు. నీ చర్యని బట్టే ప్రతిచర్య
వుంటుంది. కయ్యానికి విత్తనం
వేస్తే కయ్యమే వస్తుంది గానీ
అభిమానమో ఆప్యాయతో రావు
కదా! ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకో
ఏ స్టేట్ బేంకు ఎదురుగానో
ముందు చుట్టు పక్కల వాళ్ళని
సంప్రదించి ఓ టీ కొట్టు పెట్టు .
భేషుగ్గా బాగుపడతావు" అన్నారు.
ఫాలో అయ్యాడు... నిజంగా బాగుపడ్డా డు.
సరై న సమయంలో సరై న
సలహా దొరకడం కూడా అదృష్ట మేగదా!
మళ్ళీ కలుద్దాం.
భువనచంద్ర
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(25 వ పేజీ తరువాయి)
సీ. ఏ రంగు పూత సింగారము
గావలె
కెందామరల ర్కులందములకు
ఏ అత్తరువు చేర్పులెందులకయ్యెను
మెట్ట దామర బూపుట్టు వులకు
ఏ మెత్తరుకముల నెక్కింప
గావలె
ముదదై ్న ఆ వెన్న ముద్ద లకును
ఏ కమ్మ చక్కెర పాకు చేర్చగవలె
దాకొని పండిన దాకులకును?
తే.గీ.తనకు గల చక్కదనముది
తనకు గాని
వేరొకటి చేర్చి మిక్కిలి వెలయుటెట్లు
తెలుగులో విదుగాపుల
పలుకులన్ని
గలుప జేకురునెట్టు ల
కులుకుదనము.
1956 లో సీతారామచంద్రరావు,1973 లో రాఘవరంగారావుగారు పరమపదించారు.వీరి
జీవిత విశేషాలను చిరు పొత్తంగా
రాసిన బిరుదురాజు రామరాజుగారన్నట్లు వీరు సౌదర్యమునకు
ఆదర్శప్రాయలు.బహుముఖీన
ప్రజ్ఞలకు ఉదాహరణ ప్రాయులు.
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.
వత్తులు, గుణింతాలు అన్నీ అన్వయిస్తా యి.
మీరు చెయ్యవలసినదల్లా అసలు వాక్యాన్ని కనుక్కోవడమే. ప్రయత్నించండి.

( ఆధారం : డ = అసలు అక్షరం 'ల' )
అంగుడము రింవింకశేడ - నీద్ల జుశి తాన డిలి
నెంగుము తూడతు బజి - నీవశి రింవింకజే
అడ శాజిమచసుపా - నము శీజు లక్కిశనయ్యు
వడకి జాపడతేడు - వశ్శుగాశే లక్కుజే,
డడి శేశుపు గుశ్శ లె - డప సంయిటేహతు
లడెశే సోపడలెడ్డ -లచి గాశే సోలుజే
(మీ జవాబు teega51@ gmail. com కి పంపించండి.)
గతనెల జవాబు :

మొదలుండ గొనలకు - మోచి నీళ్ళు వోయనేల
యెదలో నీవుండగా - నితరము లేలా?
నిగమ మార్గ మున - నే నడచేనంటే
నిగమము లెల్ల ను - నీ మహిమే
జగము లోకుల జూచి - జరిగెదనంటే
జగములు నీ మాయ - జనకములు

నవంబర్ నెల ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంపినవారు: శ్రీ టి సుధాకర శర్మ, విజయవాడ
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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కొత ్త రామానందం

.

వ్రతాల మాసం - మార్గశిరం

మూడు నక్షత్రాల సమాహారం
మృగశిర. వాటికి ప్రత్యేకమైన
పేర్లు లేవు. ఆ మూడింటినీ కలిపి
ఇల్వలా నక్షత్రాలు అంటారు. లేడి
తల లాగా మూడు కోణాలలో
ఉంటుందీ నక్షత్రం. చంద్రుడు
మృగశిరా నక్షత్రానికి సమీపంలో
చరించే మాసం మార్గ శిరం.
ఇది ప్రకృతి కాంతకు సీమంతం.
తుషార బిందువుల హేమంతం.
శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఇష్ట మైన
మాసం. 'మాసానాం మార్గ శీర్షో హం' - మాసాల్లో తాను మార్గ శిర మాసాన్ని అంటాడు. ఈ
విషయాన్ని గీతలో భగవానుడు స్వయంగా చెప్పాడు. ధాన్యం
ఇళ్ళకు చేరి ప్రజలు సంతోషంగా
ఉంటారని
ఉత్తమమాసంగా
పరిగణిస్తా రు. ది. 8 - 12 -2018
నుండి మార్గ శిర మాసం ప్రారంభమవుచున్నది.
ఈ మాసం లక్ష్మీనారాయుణులిద్ద రికీ ప్రీతికరమైనది. విష్ణువు
అనుగ్రహం కలగాలంటే ఈ
మాసమంతా బ్రహ్మీ ముహూర ్తకాలంలో మేల్కోవాలంటారు.
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తులసి మొక్క మొదటిలో ఉన్న
మట్టి ని సేకరించి నారాయణ నామస్మరణం చేస్తూ ఒంటికి పట్టించుకోవాలి. ఆపై న శిరస్నానం
చేయడం పుణ్యప్రదం అని పురాణవచనం. స్నానానంతరం తులసిదళాలతో పూజించాలి. అట్లు
చేస్తే సకలై శ్వర్యకరమని ఎందరో
నమ్ముతారు.
కృష్ణుడు విష్ణ్వాంశ
సంభూతుడు. విష్ణువు సూర్యనారాయణుడై ధనూరాశి నుంచి
మకర రాశికి ప్రయాణించే సమయమిది. సౌరమానం ప్రకారం
ఈ నెలలో ధనుర్మాసం ప్రారంభమవుతుంది. దీన్నే నెల పెట్ట డం
అంటారు. అప్పటినుంచి మేష
సంక్రమణం వరకూ 30 రోజుల్ని
ధనుర్మాసంగా పరిగణిస్తా రు. ఈ
నెలంతా తెల్ల వారక ముందే తెలిమంచులోనే ఇళ్ళముందు పేడ
కళ్ళాపి చల్లి రంగవల్లు లు తీర్చిదిద్దు తూ గొబ్బెమ్మలు పెట్టే కన్నేపిల్ల లతో వీధులన్నీ కళకళ లాడిపోతుంటాయి.
ఈమాసంలో అతి ముఖ్యమైసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

నది లక్ష్మీ (గురు) వారం నోము.
ఈమాసంలో వచ్చే అన్ని లక్ష్మీవారాల్లో నూ లక్ష్మీదేవిని షోడశోపచారాలతో పూజిస్తా రు. తమ
ఇంటికి వచ్చిన కొత్తకోడలి చేత
తొలి ఏడాది పున్నమి ముందు
వచ్చేవారం తప్పక ఈ నోము
చేయిస్తా రు. అలా చేయిస్తే ఆ
్
ఇల్లు అషటైశ్వర్యాలతో
తులతూగుతుందని ప్రగాఢ విశ్వాసం.
ఈమాసంలో విశాఖపట్నం లో
కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు, విశేష పంచామృతాభిషేకం నిర్వహిస్తా రు, లక్షలాది
మహిళలు మార్గ శిర గురువారాలలో వచ్చి అమ్మవారిని స్వహస్తా లతో పూజలు చేసుకుంటారు.
చివరి రోజుల్లో అమ్మవారి రధయాత్ర అంగరంగ వై భవంగా నిర్వహిస్తా రు.
విష్ణునామాన్ని గానం చేస్తూ
నగరసంకీర ్తనం చేస్తా రు. నగర
సంకీర ్తన పేరుతో బయట సంచరించడం వలన స్వచ్చమైన
గాలి పీల్చుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. ఈమాసంలో చక్కెడిసెంబర్ 2018

రపొంగలి, దద్ధో జనం, పులగం,
కట్టుపొంగలి, పులిహోర ప్రత్యేక
నివేదనం చేస్తా రు.
ఈనెలలో దాదాపు ప్రతిరోజుకూ ఏదో ఒక పవిత్రతను ఆపాదించారు మన పెద్ద లు. మార్గ శిర శుద్ధ పాడ్యమి నాడు గంగా
స్నానం చేస్తే కోటి సూర్యగ్రహణ
స్నాన ఫలితం లభిస్తుందన్నారు.
తదియనాడు ఉమామహేశ్వర
వ్రతం, అనంత తృతీయ వ్రతాలను ఆచరిస్తా రు. శుక్లపంచమి
నాగపంచమిగా దక్షిణాదివారు
నాగపూజ చేస్తా రు. శుక్ల షష్టి
సుబ్రహ్మణ్య షష్టి .
తా ర కా సు రు ని
స ం హా ర ం కో స ం
జన్మించారు కుమారస్వామి. ఈయన
యోగసాధన చేసి
సుబ్రహ్మణ్య తత్వాన్ని తెలుసుకున్నాడు.(మూలాధారం
నుంచి సహస్రారం
వరకు సర్పరూపంలో వ్యాపించి ఉండే
శక్తే
సుబ్రహ్మణ్య
తత్త్వం). ఆయనను
సర్పరూపంలో పూజిస్తుంటారు.
శుక్లపక్ష అష్ట మి
కా ల భై ర వా ష్ట మి .
కాలభైరవుడు కాశీ
నగరానికి క్షేత్రపాలకుడు. కాశీకి వెళ్ళినవారు ముందుగా

ఈయనని దర్శనం చేసుకోవాలి.
ఆ తర్వాతే విశ్వేశ్వరుని దర్శనం.
ఇది పరమశివుని నియమం.
పరమశివుని కోసం ఎన్నో అగచాట్లు పడ్డ ఇతడిని జన్మదినం నాడు
పూజిస్తే కాశీక్షేత్ర దర్శన పుణ్యం
కలుగుతుందంటారు.
శుక్లపక్ష ఏకాదశి మోక్షదా
ఏకాదశి. తల్లి తండ్రులు గతించిన
కుమారులు ఈరోజున ఉపవాసంవుండి విష్ణ్వాలయ దర్శనం
చేసుకుంటే పితృ దేవతలు
విష్ణు సాయుజ్యం పొందుతారని చెబుతారు. ఒకవేళ అప్ప-

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

టికి ధనుర్మాసం కూడా వచ్చి
వుంటే అదే ముక్కోటి ఏకాదశి
అవుతుంది. చంద్రమానాన్ని బట్టి
ఇది ఒక్కోసారి మార్గ శిరంలో,
ఒక్కోసారి పుష్యం లో వస్తుంది.
మోహావృతమైన
అర్జు నునికి
యదార్ధాన్ని, ప్రపంచానికి తత్వోపదేశాన్ని చేసినది భగవద్గీ త.
ఆరోజే భగవానుడు అర్జు నునికి
గీతోపదేశం చేసిన రోజు.
ఈ ఏకాదశి రోజున విష్ణ్వాలయాల్లో ఉత్తరద్వారం నుంచి
వెళ్లి దర్శనం చేసుకుంటే మోక్షం
తథ్యమని భక్తు ల విశ్వాసం.
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తిరుపతి, శ్రీరంగం వంటి వై ష్ణ వ
క్షేత్రాలలో ఆ రోజు గొప్ప ఉత్సవం.
మార్గ శిర బహుళ ఏకాదశిని విమలై కాదశి అని, సఫలై కాదశి
అని వ్యవహరిస్తా రు,
బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల సమైక్యస్థి తి దత్తా త్రేయుడు. ఈ దత్త
జయంతిని మార్గ శిర పూర్ణిమ
నాడు జరుపుకుంటారు. మార్గ శిర
శుక్ల త్రయోదశి నాడు హనుమద్
వ్రతం ఆచరించడం పరిపాటి.
ధనుర్మాసంలో 'తిరుప్పావై ' లోని ముప్ ఫై పాశురాలను
రోజూ చదువుతారు. ఈ పర్వదినాల్లో రంగవల్లు లు ప్రత్యేక ఆకర్ష ణ. స్త్రీలు ఇంటి ముంగిళ్ళలో
తీర్చిన ముగ్గుల్లో గొబ్బెమ్మలను
పెట్టి పూలతో అలంకరిస్తా రు.
సూర్యకిరణాలు సోకగానే సౌరశక్తిని గ్రహించి ప్రతిఫలించే శక్తి
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దీనికుంది.
గొబ్బెమ్మలనుండి
వాయువులు విడుదలై వాతావరణాన్ని స్వచ్చపరుస్తా యి. ఈ
మాసమంతా విష్ణు సహస్రనామ
పారాయణ చేయడం ముక్తిప్రదమంటారు.
ఆధ్యాత్మిక వైభవానికి ఆనవాళ్ళు - కనక మహాలక్ష్మి
ఉత్సవాలు
ఆలయం అనగానే స్ఫురణ
కొచ్చే గోపురం, ధ్వజస్తంభం
అక్కడ కనిపించవు. ఆలయంలో
అర్చకులు కానరారు. భక్తు లే
నేరుగా నిర్వహించుకోవచ్చును.
విగ్రహాన్ని తాకవచ్చును. అట్టి
విశిష్ట పుణ్య స్థ లే శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి ఆలయం. విశాఖపట్నం లోని
బురుజుపేట ప్రాంతంలో ఉందీ
ఆలయం. ఈ దేవతను కొలుస్తూ
మార్గ శిరమాసంలో
ఘనంగా
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

నిర్వహించే ఉత్సవాలు లక్షలాది భక్తు లకు కన్నుల పండుగగా
ఉంటాయి. అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు ప్రక్క జిల్లా
వాసులు, ప్రక్క రాష్ట్రవాసులు
అధిక సంఖ్యలలో భక్తు లు వచ్చి
తమ మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
మన రాష్ట్రంలోని పది ప్రధాన దేవాలయాల్లో శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి
ఆలయం ఒకటని ధర్మాదాయ
శాఖ ప్రకటించింది. ఈ నేపధ్యంలో శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి
ఆలయ విశిష్ట తను తెలుసుకుందాం.
కోరిన వరాలన్నీ కొంగుబంగారంగా విశాఖవాసుల ఇలవేల్పుగా
మహిమ గల తల్లి గా, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల భక్తు ల నుంచి నీరాజనాలందుకుంటోంది శ్రీ కనక
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మహాలక్ష్మి అమ్మవారు. మార్గ శిరమాసంలో దేవస్థానం వారు
అంగరంగ వై భవంగా కనకమహాలక్ష్మి ఉత్సవాలు జరుపుతున్నారు. కొలిచినవారికి కొండంత
అండగా నిలిచి అమ్మవారు
ఆయురారోగ్యాలను
ప్రసాదిస్తుందని నమ్మకం. అందుకే
కనకపు సిరులను కురిపించే
కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని
లక్షలాది భక్తు లు దర్శించుకుంటారు. దాదాపు వందేళ్ళ చరిత్ర
కలిగిన ఆలయ స్థ ల పురాణం,
చారిత్రిక నేపధ్యం ఆసక్తికరంగా
ఉంటాయి.
'యా దేవీ సర్వ భూతేషు .....
లక్ష్మి రూపేణ సంస్థి తా' అని చండీ
సప్తశతి చెబుతోంది. అట్టి అమ్మవారి ఆలయం విశాఖపట్నం వన్
టౌన్ పరిధిలోని బురుజుపేటలో
ఉన్న కనకమహాలక్ష్మి దేవాలయాన్ని సులువుగా చేరుకోవచ్చును.
ఆ తల్లి ఆలయం ఎంతో విచిత్రంగా ఉంటుంది. అక్కడ వర్గ
భేదాలుండవు. పేద ధనిక తారతమ్యాలు ఉండవు. అందరూ
అమ్మను తాకవచ్చు. పూజాదికాలు స్వయంగా చేసుకోవచ్చును.
అ ఆలయానికి మిగతా అలయాటూ
ల్లా గోపురం ఉండదు. చుట్
పెద్ద పెద్ద ప్రహరీలుండవు.
అమ్మవారి విగ్రహం .. నడుం పై
భాగం మాత్రమే ఉంటుంది. మరో
విశేషం ఏమిటంటే... అమ్మవారి
ఎడమ చేయి సగం తెగిపోయి

ఉంటుంది. ప్రస్తుత ఈ ఆలయ
పరిస్థి తి వెనుకా, అమ్మవారి
రూపం వెనుకా విచిత్రమైన గాధ
ఒకటుంది.
స్థ ల పురాణం ప్రకారం ...బతికుండగానే దైవ సాయుజ్యం
పొందాలని ఒక బ్రాహ్మణుడు
కాశీకి కాలినడకన బయల్దేరాడట. విశాఖ సముద్ర తీరాన
నడుస్తూ బురుజుపేట వద్ద కు
చేరుకొన్నాడట. అప్పటికే మధ్యాహ్నం కావడంతో, సమీపంలోని బావిలోని నీటితో స్నానం చేసి
సూర్యనమస్కారం చేసుకుంటున్నాడట. సరిగ్గా అప్పుడే... లక్ష్మీదేవి 'నేను ఈ బావిలో ఉన్నాను.
నా విగ్రహాన్ని వెలికితీసి ప్రతిష్ట
చెయ్యి' అని చెప్పిందట. అప్పుడా
బ్రాహ్మణుడు.... ' తను మహాదేవుడిని తప్ప మరెవ్వరినీ పూజించనన్నాడట. అంతే కాదు, 'కాశీకి
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వెళ్ళే తొందరలో ఉన్నాననీ, విగ్రహాన్ని వెలికితీసేంత సమయం
వెచ్చించలేననీ'
చెప్పాడట.
దాంతో అమ్మవారికి కోపం
వచ్చి బ్రాహ్మణున్ని తన ఎడమ
చేతిలోని ఆయుధంతో సంహరించాలనుకుందట. అప్పుడు
శివుడు అమ్మవారి ఆగ్రహాన్ని
ఉపశమింప చేసేందుకు ఆమె
ఎడమ చేతిని మోచేతి వరకు
ఖండించేశాడట. శాంతించిన
తరవాత ఆమెతో .....'కలియుగంలో ఈ ప్రాంతంలోనే నువ్వు
కనకమహాలక్ష్మిగా అవతరిస్తా వు'
అని చెప్పాడట.
శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి అమ్మవారి
మహిమల గురించి కొన్ని గాధలు
ప్రచారంలో ఉన్నాయి. అమ్మవారిని విశాఖపట్నం ప్రాంతాన్ని
పాలించే రాజుల ఇలవేల్పుగా భావిస్తుంటారు. కొన్ని శతాడిసెంబర్ 2018 45

బ్దా ల క్రితం అమ్మవారి దేవస్థానం బురుజుపేట అనే గ్రామంలో
ఉండేది. అప్పట్లో బురుజుపేట
చాలా ఇరుకుగా ఉండేదనీ, వీధి
మధ్యలో అమ్మవారి విగ్రహం
టూ చేరి
ఉండేదనీ, దాని చుట్
పిల్ల లు ఆటలాడుకునేవారనీ చెబుతుంటారు. 1918 వ సంవత్సరంలో ఈ వీధిని విస్తరించాలని
తలచి విశాఖ నగరపాలన అధికారులు వీధి మధ్యలో ఉన్న విగ్రహాన్ని అక్కడనుంచి తొలగించి
వేరొక ప్రదేశంలో ప్రతిష్టించారు.
ఆ తరువాత విశాఖ పరిసరాల్లో
ప్లే గు వ్యాధి ప్రబలి, ప్రజలు భయ
భ్రాంతులకు గురి అయ్యారు.
అమ్మవారి విగ్రహాన్ని వీధి
మధ్యలో నుంచి తొలగించడం
వల్ల , ఆ తల్లి కి ఆగ్రహం కలిగిందనీ, అందువల్లే ప్లే గు వ్యాధి
సోకిందనీ తలచి, ఆ విగ్రహాన్ని
యధాస్థానానికి జేర్చి పూజలు
చేశారు. దీనితో ప్లే గు వ్యాధి తగ్గు ముఖం పట్టి ప్రజలకు ఆరోగ్యం
చేకూరింది. ఇదంతా అమ్మవారి మహాత్మ్యమే అని నేటికీ
భక్తు లు విశ్వసిస్తా రు. అప్పటినుంచీ అమవారిని మహిమలగల తల్లి గా సమీప ప్రాంతీయులు కొలవడం ఆరంభించారు.
ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకూ
అమ్మవారి విగ్రహం వీధి మధ్యలోనే ఉంది. అమ్మవారిని దర్శించుకుని పూజలు చేయాలని వచ్చే
భక్తు లు... ఎవరికీ వారే పసుపు,
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కుంకుమలతో అర్చనలు చేసి,
కొబ్బరి కాయలు కొట్టి ఆ నీటిని
పోసి విగ్రహాన్ని అభిషేకిస్తుంటారు.
మొదట్లో ఇక్కడ ఆలయ
నిర్మాణం
చేయాలనుకున్నారు. కానీ ఆలయం నిర్మిస్తే,
అందరూ అమ్మవారిని దర్శించుకునే అవకాశం ఉండదేమోనని, ముఖ్యంగా గర్భగుడిలో అమ్మవారిని ఉంచితే,
పూజారులు తప్ప అందరూ
లోపలకు వెళ్ళే అవకాశం ఉండదన్న సందేహంతో ఆ ప్రయత్నం
మానుకున్నారు. అప్పటినుంచీ అమ్మవారు బహిరంగంగానే అందరికీ దర్శనమిస్తోంది.
అమ్మవారికి ప్రాతః కాలం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం సమయాల్లో
పంచామృత అభిషేకం, అమావాస్య తరువాత వచ్చే మంగళవారం నాడు కుంకుమార్చన, సువర్ణ
పుష్పార్చన వై భవంగా నిర్వహిస్తా సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

రు. ఒకనాటి 'వై శాఖేశ్వారి'ని భక ్త
జనులు ఇప్పుడు 'కనక మహాలక్ష్మి' గా కొలుచుకుంటున్నారు.
నెలకు నాలుగువేల రూపాయలనుంచి ప్రారంభమయిన
ఆదాయం క్రమక్రమంగా పెరిగి
ప్రస్తుతం సంవత్సరానికి కోటి
రూపాయలకు పై గా చేరింది.
ప్రారంభంలో దేవస్థానానికి వస్తున్న ఆదాయాన్ని సక్రమంగా వినియోగించడానికి స్థానికులతో
ఒక కమిటీ ఏర్పాటయింది. ఈ
కమిటీ ఆధ్వర్యంలో దేవస్థానానికి వస్తున్న ఆదాయంతో పలు
అభివృద్ధి పనులు చేపట్టారు.
అన్ని విధాలుగా దేవస్థానం అభివృద్ధి చెందినా తరువాత ప్రభుత్వ
ఆదేశాలతో 1970 లో దేవాదాయ
ధర్మాదాయ శాఖ ఆలయాన్ని
స్వాధీనం చేసుకుంది.
కనకపు సిరులు కురిపించే
తల్లి గా భక్తు లనుంచి నీరాజనలందుకుంటున్న అమ్మవారికి
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భక్తు లు బంగారు, వెండి ఆభరణాలను చేయించారు. అమ్మవారి
పేర భూములు, ఆస్తులు ఇతర
విలువై న వస్తువులు ఏవీ లేవు.
ప్రస్తుతం అమ్మవారి భక్తు లకు
ప్రతిరోజూ 300 మందికి అన్నదానం చేస్తున్నారు. గురువారాల్లో
మాత్రం ఈ సంఖ్య రెట్టింపుగా
వుంటుంది. ఇచ్చట భక్తు లు గురువారాన్ని అమ్మవారి ప్రీతికరమైన రోజుగాభావిస్తా రు. అమ్మవారికి సుప్రభాతసేవ ఒకటి ఉంది.
శ్రీమతి వాణీ జయరాం గారు ఆ
సుప్రభాతాన్ని పాడారు. ఆమెను
కీర్తిస్తూ కొన్ని పాటల రికార్డు లు
లభ్యమవుతాయి.
అయ్యప్ప, దుర్గా దేవి భక్తు ల్లాగే కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి భక్తు లు మాలధారణ
చేస్తా రు. ఈ దీక్ష చేపట్టి న స్త్రీలు,

పురుషులు ఆకుపచ్చని వస్త్రాలు ధరిస్తా రు. వీళ్ళంతా మార్గ శిరంలో ఆఖరి గురువారం
తరువాత వచ్చే శనివారం నాడు
దీక్ష విరమణ చేస్తా రు. కంచి పీఠాధిపతి జయేంద్ర సరస్వతి 1997
లో కనక మహాలక్ష్మి ఆలయాన్ని
సందర్శించి ఆలయ ఆవరణలో
శ్రీచక్ర ప్రతిష్టాపనకు ప్రాంతాన్ని సూచించారు. ఆ తరువాత
ఆలయంలో శ్రీచక్రాన్ని ప్రతిష్టించారు.
మాసాల్లో మార్గ శిరం తానేనని
గీతాచార్యులు చెప్పారు. అందుకే
శ్రీ మహాలక్ష్మికి కూడా మార్గ శిర
మాసం అంటే ఎంతో ఇష్టం.
అందుకే మార్గ శిరంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. ఏటా కార్ తీక శుద్ధ ఏకాదశి
నాడు ఆలయంలో రాట వేసి
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

మార్గ శిరోత్సవాలకు
శ్రీకారం
చుడతారు. ముఖ్యంగా మార్గ శిర గురువారం లక్షలాది మంది
మహిళలు వస్తా రు. ఈమాసంలో
ప్రతి బుధవారం అర్ధరాత్రి
తరువాత అమ్మవారికి విశేష పంచామృతాభిషేకం నిర్వహిస్తా రు.
ఇవి కాక ఇతర ప్రత్యేక పూజలూ
జరుగుతాయి. ఈమాసం చివరి
రోజుల్లో అమ్మవారి రధయాత్రను
కడు శోభాయమానంగా నిర్వహిస్తా రు.
భక్తు లు, ఆధ్యాత్మికపరుల విశ్వాసాన్ని పొందిన ఆలయ అభివృద్ధి చేస్తే దాని ఖ్యాతి నలుచెరగులకూ విస్తరించుతుంది అని
అనడానికి శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి
ఆలయమే తార్కాణం.
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జనార్దన ఠాకూర్

డిసెంబర్ 2018 లో మీ రాశి ఫలాలు

డిసెంబర్ నెలలో:
రవి మాసారంభంలో వృశ్చిక రాశిలో సంచారం, తదుపరి 16 వ తేదీన
ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశం; కుజుడు మాసారంభంలో కుంభంలో, 20 వ
తేదీనుంచి మీనంలో సంచారం; బుధుడు వృశ్చిక రాశిలో; శుక్రుడు
తులలో సంచారం; గురువు వృశ్చికరాశి లో సంచారం; శని ధనస్సులో
సంచారం; రాహువు కర్కాటకంలో; కేతువు మకరంలో సంచారం
మేష రాశి:
ఈమాసంలో ఆర్థికంగా హెచ్చు తగ్గు లు ఉంటాయి.
ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ధ చూపాలి. గృహంలో పెద్ద వారి ఆరోగ్య విషయంలో కూడా శ్రద్ధ అవసరం. కీలకవ్యక్తు లతో తొందరపాటు పనికిరాదు. మనశ్శాంతికి
దైవచింతన అవసరం. ఉద్యోగస్తులకు పై అధికారుల వలన సమస్యలు ఉండే అవకాశం కలదు. వ్యాపారస్తులకు అనుకూలసమయం. విద్యార్థు లు
అధిక శ్రమ ద్వారా ఉత్తమ ఫలితాలు పొందుతారు.
5 నుండి 8 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకోవాలి.
వై దిక సూచన: 1. శ్రీ లక్ష్మీదేవి ఆలయ సందర్శన
2. శుక్రవారం నాడు కిలోంబావు అలచందులు
దానం చేయుటద్వారా ఉత్తమ ఫలితాలు పొందగలరు.
వృషభరాశి:
ఈమాసంలో కొంతమేర ఆర్ధిక అభివృద్ధి ఉండును
కాని అనవసరపు ఖర్చులపై నియంత్రణ పెట్ట వలెను. ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం. గృహ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉండును. అధికారులతో
ఆలోచించి వ్యవహరించాలి. వాణిజ్య వ్యవహారంలో
ముఖ్యమైన వ్యక్తు ల సలహా అవసరం. అవివాహితులకు సంబధం కుదురు అవకాశం కలదు. విద్యార్ధు లకు అనుకూల సమయం. 8 నుండి 10 వ తేదీల
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మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకోవాలి.
వై దిక సూచన: 1. సూర్య ఆరాధన 2. ఆదివారం
నాడు నవగ్రహ ప్రదక్షిణ 18 మార్లు చేయుటద్వారా
ఉత్తమఫలితాలు పొందగలరు.
మిధున రాశి:
ఈమాసంలో ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు ఉండును.
స్పెక్యులేషన్ జోలికి పోకుండా ఉండుట ఉత్తమం.
ఇంట్లో వారితో ఇబ్బందులు ఎదురవకుండా చూసుకోవాలి. మానసికంగా అశాంతి కలుగుటకు
అవకాశం కలదు. దైవారాధన చేయుట ఉత్తమం.
ఉద్యోగస్తులు ప్రతికూల ఫలితాలు పొందుతారు.
ఆత్మసథై ్ర్యంతో ముందుకు పోతారు. వాణిజ్య కార్యకలాపాలలో కొంతమేర అభివృద్ధి ఉండును. కీలక
వ్యవహారాలలో పెద్ద ల సూచనలు తప్పక తీసుకోవాలి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. విద్యార్థు లు చదువుయందు శ్రద్ధ చూపవలెను. 10 నుండి
13 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు
వాయిదా వేసుకోవాలి.
వై దిక సూచన: 1. శివారాధన 2. గణపతికి 21 మార్లు
ప్రదక్షిణలు చేయుటద్వారా ఉత్తమఫలితాలు పొందగలరు.
కర్కాటక రాశి :
ఈమాసంలో అధిక ఖర్చులవలన ఆర్థికంగా సత-
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మతమవుతారు. కంటిజబ్బులు వచ్చు అవకాశం
కలదు. వాహన ప్రమాద సూచనలు కానవస్తున్నవి, కావున జాగ్రత్త అవసరం. సంతానాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార ్త వింటారు. గృహంలో
శుభకార్యాలకు ఆటంకం. ఉద్యోగస్తులకు అనుకూలసమయం. వ్యాపారం, ముఖ్యంగా వ్యవసాయానికి సంబంధించిన వ్యాపారానికి అనుకూల
సమయం. విద్యార్థు లకు ఉత్తమకాలం. 13 నుండి
15 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు
వాయిదా వేసుకోవాలి.
వై దిక సూచన: 1. వేంకటేశ్వరస్వామి ఆరాధన 2.
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన చేయుటద్వారా ఉత్తమఫలితాలు పొందగలరు.
సింహ రాశి:
ఈమాసంలో ఆర్థికప్రణాళిక అవసరం. ఋణదాతలనుండి ఒత్తిడి ఉండు అవకాశం కలదు.
ఆరోగ్యవిషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. గృహంలో
కలతలవలన మానసికంగా అశాంతి కలుగుటకు
అవకాశం కలదు.ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగస్తులకు అనుకూలసమయం.
పై అధికారుల సహకారం లభిస్తుంది. వాణిజ్య
కార్యకలాపాలలో సమయ స్పూర్తి అవసరం. అనవసర వివాదాలలో తలదూర్చవద్దు . విద్యార్థు లకు
పై చదువుల ప్రయత్నాలు సఫలం అవును. 15
నుండి 18 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకోవాలి.
వై దిక సూచన: 1. శ్రీ లలితా అష్టో త్తర పారాయణ
2. శనివారం నాడు నవగ్రహాలకి 19 మార్లు ప్రదక్షిణలు చేయుటద్వారా ఉత్తమఫలితాలు పొందగలరు.
కన్యారాశి:
ఈమాసంలో ఆర్థిక అభివృద్ధి సూచనలు కనపడుతున్నవి కానీ ఖర్చుల నియంత్రణ అవసరం.దీర ్ఘకాల అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నవారికి కొంత
ఉపశమనం లభించును. అనవసర విషయాలను
పెద్ద వి చేసి చూచుట సరికాదు. చై తన్యవంతమైన

ఆలోచనలతో ప్రగతిపథం పడతారు. గృహంలోని
సభ్యులతో మరియు స్నేహితులతో ఆనందంగా
గడుపుతారు. పెద్ద ల సహాయం లభిస్తుంది.
ఉద్యోగస్తులకు అనుకూల సమయం. వ్యాపారం
చేయువారు కొన్ని చిక్కులు ఎదుర్కొంటారు. స్థి రాస్తివ్యవహారాలు వాయిదా వేయుట మంచిది. విద్యార్థు లు చక్కటి ప్రణాళికతో ముందుకు పోవాలి.
18 నుండి 20 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకోవాలి.
వై దిక సూచన: 1. విష్ణునామ స్మరణ 2. గణపతిఆరాధన చేయుటద్వారా ఉత్తమఫలితాలు పొందగలరు.
తులా రాశి:
ఈమాసంలో ఆర్థికస్థి తి ఉన్నతంగా ఉన్నా ఖర్చులు
తగ్గ ించవలెను. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆధ్యాత్మిక
కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం
చెయ్యకండి. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్ద లను కలుస్తా రు. ఉద్యోగస్తులకు అత్యంత అనుకూల సమయం.
నూతన పదవి లభించు అవకాశం కలదు. వ్యాపారంలో లాభాలు పొందుతారు. శారీరక శ్రమ కాస్త
పెరుగుతుంది. విద్యార్థు లకు అత్యంత అనుకూల
సమయం. 20 నుండి 22 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకోవాలి.
వై దిక సూచన: 1. అష్ట లక్ష్మీ ధ్యానం 2. వినాయక
ఆలయ సందర్శన చేయుటద్వారా ఉత్తమఫలితాలు పొందగలరు.
వృశ్చిక రాశి :
ఈమాసంలో ఆర్థికఅభివృద్ధి కలదు కాని కొంతమేర
నష్టాలు కలవరపరచును. ఆరోగ్య విషయంలో
ముందు జాగ్రత్తలు అవసరం. మానసిక అశాంతికి
గురి అయ్యే అవకాశం కలదు. సంబంధ బాంధవ్యాలు పటిష్ఠం చేసుకోవడం మంచిది. చేపట్టి న
పనులలో ఆటంకాలు ఎదురై నా అధిగమిస్తా రు.
ఒక శుభవార ్త మిమ్ము ఆనందపరచును. వృధా ప్రయాణాలు చేస్తా రు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం.
ఉద్యోగస్తులు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనుటలో
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జాగ్రత్త అవసరం. వాణిజ్య వ్యవహారంలో కొంత
అభివృద్ధి ఉండును. ముఖ్యంగా రచనా ముద్రణా
రంగంలో ఉన్నవారికి అనుకూల సమయం. పై
చదువులకై ఎదురు చూచుచున్నవారికి ఉత్తమ
సమయం. 22 - 24 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకోవాలి.
వై దిక సూచన: 1. ఆంజనేయస్వామి ఆలయ సందర్శనం 2. కిలోంబావు నల్ల నువ్వులు శనివారం
నాడు దానం చేయుటద్వారా ఉత్తమఫలితాలు
పొందగలరు.
ధను రాశి :
ఈమాసంలో అనవసర ఖర్చులు అధికంగా
ఉండును. ఆర్థిక నియంత్రణ అవసరం. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు . గృహంలో అశాంతి
వలన మానసికంగా బాధపడతారు. వృధా ప్రయాణాలు చేస్తా రు. ఒక ముఖ్యమైన సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. ఉద్యోగస్తులు అధికారులతో
ఆచి తూచి మెలగవలెను. స్థ లం మార్పు వుండు
అవకాశం కలదు. సహచరులనుంచి ప్రమాదం
కలుగు అవకాశం కలదు. మీ తెలివితేటలు
ఉపయోగించి బయటపడుదురు. వాణిజ్యవ్యవహారములు మందకొడిగా సాగును. పరిశోధన
రంగంలో ఉన్న విద్యార్థు లకు అనుకూలసమయం. 24 నుండి 26 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకోవాలి.
వై దిక సూచన: 1. దత్త నామ జపం 2. శనివారం
నాడు నవగ్రహాలకి 19 మార్లు ప్రదక్షిణలు చేయుటద్వారా ఉత్తమఫలితాలు పొందగలరు.
మకర రాశి:
ఈమాసంలో ఆర్థికచింతన ఉండును, కావున
చక్కటి ప్రణాళిక అవసరం. ఆరోగ్యం బాగుండును
కాని చిన్న చిన్న గాలి జబ్బులవలన బాధపడుదురు. మొహమాటాలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. ఒక సంఘటన
వలన అశాంతికి గురి అవుతారు. ఉద్యోగస్తులకు
అనుకూల సమయం. పనిలో గుర్తింపు మరియు
50

కొత్త బాధ్యతలు లభించును. వాణిజ్య వ్యవహారం
అనుకూలదిశగా పయనించును. కోర్ట్ వ్యవహారాలు
వాయిదా వేయుట ఉత్తమం. విద్యార్థు లు శ్రమద్వారా
ఉత్తమ ఫలితాలు పొందుతారు. 26 - 28 వ తేదీల
మధ్య ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయండి.
వై దిక సూచన: 1. శివ పంచాక్షరీ మంత్ర పఠనం 2.
ఆంజనేయస్వామికి సిందూర సమర్పణ చేయుటద్వారా ఉత్తమఫలితాలు పొందగలరు.
కుంభ రాశి:
ఈమాసంలో ఆర్ధిక పరిస్థి తి అనుకూలంగా
ఉండును. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగస్తులకు అధికారుల అండదండలు లభిస్తా యి. వ్యాపారస్తులకు అత్యంత అనుకూల
సమయం. విదేశీ విద్యకై ఎదురు చూచు విద్యార్ధు లకు అనుకూలసమయం. 1 నుండి 3 వ తేదీల మధ్య
మరియు 28-30 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమయిన
కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకోవాలి.
వై దిక సూచన: 1. ఇష్ట దైవ ఆరాధన 2.శివాలయంలో
ఏక రుద్రాభిషేకం చేయుటద్వారా ఉత్తమఫలితాలు.
మీన రాశి :
ఈమాసంలో ఆర్థికప్రణాళిక అవసరం. ఋణదాతలనుండి ఒత్తిడి ఉండు అవకాశం కలదు. ఆరోగ్యవిషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. గృహంలో కలతలవలన మానసికంగా అశాంతి కలుగుటకు అవకాశం
కలదు.ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో
పాల్గొంటారు.
ఉద్యోగస్తులకు అనుకూలసమయం. పై అధికారుల
సహకారం లభిస్తుంది. వాణిజ్య కార్యకలాపాలలో
సమయ స్పూర్తి అవసరం. అనవసర వివాదాలలో
తలదూర్చవద్దు . విద్యార్థు లకు పై చదువుల ప్రయత్నాలు సఫలం అవును. 15 నుండి 18 వ తేదీల మధ్య
ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకోవాలి.
వై దిక సూచన: 1. శ్రీ లలితా అష్టో త్తర పారాయణ 2.
శనివారం నాడు నవగ్రహాలకి 19 మార్లు ప్రదక్షిణలు
చేయుటద్వారా ఉత్తమఫలితాలు పొందగలరు.
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