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రచనలలోని అభిప్రాయాలు రచయితలవి మాత్రమే. పత్రిక
యాజమాన్యానికి ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు.

స్త్రీకి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందా ?

స్త్రీకి నిజంగా స్వతంత్ర్యం వచ్చిందా ? ఇది స్త్రీకే అర్ధం కాని ప్రశ్న. ఎందుకంటే పూర్వం స్త్రీకి వంటిల్లు, పిల్ల లు, భర ్త తప్ప
వేరే ప్రపంచం అంటే ఏదో తెలియకుండా నూతిలోని కప్ప లాగ జీవితం వెళ్ళ బుచ్చింది. భర ్త ఏదైనా కొనిస్తే దాన్నే ఎంతో అపురూపరంగా భావించుకుని, చుట్టుప్రక్కల వారితో, బంధువులతో తన ఆనందాన్ని పంచుకునేది. భర ్త ఎంత చెబితే అంత. భర ్త ప్రేమగా
చూసినా, లేదా దండించినా, కొట్టినా అలాగే అన్నీ తనలోనే ఇముడ్చుకుని సంసారాన్ని నడిపేది, తప్ప సంసారాన్ని బయటకు
రానిచ్చేది కాదు. ఇది ఆసరాగా చేసుకున్న పురుషులు తమ అధికారాన్ని చెలాయించి ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తించిన వారే ఎక్కువగా
ఉన్నారు.
కాలక్రమేణా పురుషుల అహంకారాన్ని భరించలేకనయితేనేమి, స్త్రీలు బయటకు వచ్చి, చదువుకుని, వారి తెలివితేటలు చూపించుకుని నిరూపించుకుంటూ ఉన్నత స్థానాలు పొందుతున్నారు. ఎప్పుడై తే స్త్రీ బయటకువచ్చి, బయట ప్రపంచం
చవిచూసి, మంచి చెడులు తెలుసుకుని, తాను కోల్పోతున్నది ఏమిటో అర్ధం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టిందో, తన తెలివి
తేటలకు పదును పెట్టి , అగ్రశ్రేణిగా రూపుదిద్దుకోవడం కూడా మొదలుపెట్టింది. అప్పుడే స్త్రీ శక్తికి గుర్తింపు రావడం మొదలు
పెట్టింది. ఇది నిజంగా గర్వించదగ్గ విషయం.
భగవంతుడు స్త్రీ పురుష బేధం లేకుండా అందరికీ తెలివితేటలు, శక్తి సామర్ధ్యం ఇచ్చాడు. కానీ వాటిని పూర్తిగా
వినియోగించుకోకుండా మనమే మనచుట్టూ గోడలు కట్టేసుకుంటున్నాము. మిగిలిన దేశాలలో ఇటువంటివి ఏమీ కనిపించవు. పెద్ద పెద్ద బస్సు డ్రైవర్లు, పడవ నడిపే వారు, అలా అన్ని రంగాలలోను స్త్రీలు కనిపిస్తూ వుంటారు. కానీ మన దేశం లో స్త్రీలు
రాణిస్తున్నా, ఇంకా అనేక రంగాలలో, ముఖ్యంగా రాజకీయ రంగంలోనే కాక అనేక రంగాలలో కూడా ఇంకా రావలసిఉన్నారు.
మన దేశంలో ఇంకా ఎందుకు స్త్రీలు అన్ని రంగాలలోనూ ప్రవేశించలేక పోతున్నారు అని ప్రతి ఒక్కరు ప్రశ్నించుకుంటే, వారికే
అర్ధం అవుతుంది. స్త్రీకి మొత్తం సంసార బాధ్యత మీద పడుతుంది ఒక పక్క. చిన్నప్పటి నుండి మగవారితో సమానంగా చదువుకున్నా, వివాహం అయ్యాక పురుషుడికి ఉద్యోగ బాధ్యత, దానికి తోడు సర్వాధికారాలు, హక్కులు ఆ సంసారం మీద ఉంటాయి.
స్త్రీకి వివాహం అవడంతో ఉద్యోగ బాధ్యతతో పాటు సంసార బాధ్యత కూడా అంటే అందులో భర ్త , పిల్ల లు, ఆ బాధ్యత కూడా మీద
పడుతుంది. సరే ఎక్కడో కానీ అత్త మామల, బంధువుల బాధ్యత ఉండడంలేదు. కారణం అత్త మామలే కోడళ్ళకి దూరం గా ఉంటున్నారు. కారణం స్త్రీకి ఎప్పుడై తే ఈ బాధ్యతలు ఎక్కువ అయ్యాయో, భార్యా భర ్తల ఇద్ద రి మధ్య రణరంగం ప్రారంభం అవుతోంది.
ప్రస్తుతం స్త్రీలలో సహనం కూడా తగ్గుతోంది. పూర్వం బయట ప్రపంచంలో సరదాగా గడపడానికి ఇన్ని అవకాశాలు ఉండేవి కావు.
ఎప్పుడై తే స్త్రీ బయటకు వచ్చి, అన్నీ అనుభవించడం మొదలుపెట్టిందో, తానూ మగవారితో సమానంగా ఎదిగి అన్ని రంగాలలోను
పరిపూర్ణత్వాన్ని సాధించి జీవితాన్ని ఆనందమయంగా తీర్చి దిద్దుకోవాలనుకుంటోంది. కానీ వచ్చిన సమస్య అల్లా స్త్రీ మారుతోంది
కానీ మగవాడు స్త్రీ చదువుకుని ఉద్యోగం చెయ్యడం కోరుకుంటున్నాడు, కానీ అధికారం, హక్కులు పంచలేక పోతున్నాడు. సంసారములో సంసార బాధ్యతలను సమానంగా పంచుకోలేక పోతున్నాడు .
అక్కడే మొదలవుతున్నాయి సంసారంలో గొడవలు. మగవారు ఇక్కడ మారవలసిన అవసరం ఉంది. స్త్రీ కూడా తాను
ఉద్యోగస్థురాలిననే అహంకారం తెచ్చుకోకూడదు. భార్యా భర ్తలిద్ద రూ కుటుంబంలో అన్ని విషయాల లోనూ సమానత్వాన్ని పొంది,
అది ఆఫీసు కాదు మన ఇల్లు, మన కుటుంబం అనే భావనతో ఇద్ద రు ఒకరికొకరు మర్యాదనిచ్చుకుంటూ, సమాన హక్కులు,
బాధ్యతలతో సంసారం గడిపి ప్రతి విషయంలోను ఇద్ద రు ట్రాన్స్పెరెంట్ గా ఉంటే జీవితం స్వర్గ మయం కాదా? డబ్బుల దగ్గ రకి
వచ్చేసరికి నువ్వు సంపాదించు కానీ పెత్తనం నాదే, వంటింటి పెత్తనం నీదే అనే పురుషులు మారాలి అనేదే స్త్రీల వాదన. దీనిని
అర్థం చేసుకుని ఎక్కడ ఎవరికి కష్ట ము కలుగుతుందో ఇద్ద రు కూర్చుని సరిచేసుకోవాలి అంతేకాని సంసారాన్ని రోడ్డు మీదకి
లాక్కుంటే పిల్ల లు వీధి పిల్ల లు అయిపోతారు. తల్లి తండ్రులూ! జాగ్రత్త ! కోర్టులూ, లాయర్లు బానే ఉంటారు, మీ కుటుంబాలే
బజారు పాలవుతాయి. ఇప్పుడు స్త్రీ స్వాతంత్ర్యాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకుంటూ, తన కాపురా న్ని తానే కూలదోసుకుంటోంది. పురుషుడితో సమానంగా చదువుకుని ఉద్యోగం చేసుకుని సంపాదిస్తూ తనను ఏవిషయం లోను పురుషుడికన్నా తక్కువ కాదు అన్న
అహంకారంతో, తల్లి తండ్రుల్లాంటి అత్త మామలను దూరం చేసుకుంటూ, వేరు కాపరాలతో, భర ్తలను సాధిస్తున్న ఎందరో మహిళా
మణులను ఈ రోజులలో చూస్తున్నాం. ఈ విషయంలో మహిళా మణులు ఆలోచించవలసిన అవసరం చాలా ఉంది. ఈరోజు
ఆనందం గురించే ఆలోచిస్తున్నారు కానీ భవిష్యత్తు దృష్టి లో పెట్టుకోవడం లేదు. మారుతున్న నేటి ప్రపంచంలో నేటి కోడలే రేపు
తాను ఒక అత్తగారు అవుతుందని, ఇదే పరిస్థితి తనకు పునరావృతం అవుతుందని నేటి ఆడపిల్ల లందరూ గ్రహించుకోవాలి.
మహిళలూ సుందర కుటుంబ సౌధాన్ని నిర్మించడంలో మీ వంతు సహకారాన్ని అందించి ,
జీవితాలను ఆనందమయం చేసుకోండి . కావున స్త్రీకి స్వాతంత్రం ఎంత వరకు కావాలో అంతే స్త్రీ
వాడుకుంటూ (పరిమితికి మించకుండా) భర ్తలు కూడా భార్యలకు ఆర్ధిక స్వాతంత్ర్యంతో పాటు ,
హక్కులు పొందే స్వేచ్ఛను, స్వేచ్ఛగా జీవించేటట్టు చూసి, తాను
కూడా బాధ్యతలు పంచుకుంటుంటే సంసారం స్వర్గ మయం కాదా ?

తీగవరపు శాంతి

పాఠకుల స్పందన
వి వి ఎస్ శర్మ గారు ఇక లేరని తెలిసి పెద్ద షాక్
కాశీఖండం చాలా బాగుంటోంది. రచయిత మురళీకు గురి అయ్యాము. అయిదు సంవత్సరాలకు
కృష్ణ గారికి మా నమస్కారాలు.
పై గా ఆయన రచనల రసాస్వాదం చేస్తున్న మాకు
వేణు, మోహన్, దేవిక, రాధ - చిత్తూరు
ఇది పెద్ద లోటు. ఆయన కుటుంబానికి మా
సానుభూతి వ్యక ్తం చేయప్రార్ధన.
దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారి గురించి చక్కగా ఎన్నో
ప్రసాద్, హైదరాబాద్.
తెలియని విషయాలు మాకు తెలియపరుస్తూ
వ్రాసారు పోడూరి వారు. ఇంత గొప్ప కవి గురించి
భువనచంద్ర గారి ఆకర్ష ణ కథ చాలాబాగుంది.
వ్యాసం ప్రచురించిన మీకు, రచయితకు మా అభిపనికిరాని చెత్తని మనం ఎంత జాగ్రత్తగా దాచునందనలు.
కుంటామో కదా అని అనిపించింది. రచయిత
చందన, మధుమతి, నీరజ - విజయనగరం
మంచిగా కనువిప్పు కలిగించారు.
రమేష్, సుశీల- విజయవాడ
దుర్గా ప్రసాదరావు గారి సంస్కృత సంభాషణం చాలా
గొప్పగా ఉంది. ఈ పాఠాలు పూర ్తయ్యేసరికి మాకు
పెరుగు, దాని ఉపయోగాల గురించి చక్కగా విసంస్కృతం వచ్చేస్తుందని బాగా నమ్మకంగా ఉంది.
వరించారు భారతి గారు. బుచ్చిరాజు గారి బొమ్మరచయితా రచనా కౌశలం మెచ్చుకోవాలి.
లకథలు 31 వ బొమ్మ కథ దగ్గ రకు రానే 'అమ్మో,
ఆచార్యులు, భారతి - హైదరాబాద్
ఇంక ఈ కథలు అయిపోతాయా' అనిపించింది.
రచయిత చక్కగా వ్రాస్తున్నారు.
ఈ నెల సంపాదకీయం చాలా బాగుంది. వై ద్య
లక్ష్మణ్, వనజ్, రమ్య- వరంగల్
విధానం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉందో చక్కగా వివరించారు సంపాదకురాలు. వై ద్యవిధానం చక్కబడాకవనశర్మ గారి పదార్ధనైజం చాలా బాగుంది.
ల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతై నా ఉంది.
తెలుగులో సై న్స్ వ్రాయటం కష్ట మేమీ కాదని నిప్రసన్న, సుమలత - కుకట్ పల్లి
రూపిస్తున్నారు చెయ్యి తిరిగిన రచయిత.
ఉమామహేశ్వరరావు, అనంతపురం
ఆదూరి హైమవతి గారి అవగాహన కథ బాగుంది.
పిల్ల ల కోసం చక్కని కథలు ప్రచురిస్తున్నారు.
ఒకే పోలికలో ఉన్న మాలతి కలక్టర్ కుర్చీలో
మమత, నిర్మల, లత - కర్నూలు
కూర్చోటం - తలచుకుంటేనే థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది.
వాణి, సీత, లక్ష్మి, సునీత - ఏలూరు
ఎలక్ట్రా న్ గారి ఆచార్య దేవోభవ బాగుంది. చాలా కాలేజీలలో జరుగుతున్నా విషయాలే ఇవి. వాస్తవానికి
సమ్మక్క సారక్కల పండగ వెనుక ఉన్న విశేషాల
దగ్గ రగా ఉన్న రచన ఇది. రచయితకు ధన్యవాదాలు.
గురించి చాలా చక్కగా వ్రాసారు శ్రీ తుమ్మూరి రాం
అలాగే రామానందం గారి 'శంభో మహాదేవ.. చాలా
మోహన్ రావు గారు. రచయితకు ధన్యవాదాలు.
బాగుంది. రచయితకు మా నమస్సులు.
టాగూర్ గారి రాశిఫలాలు మీ పత్రికకే హైలై ట్.
రాజ్యం, జయలక్ష్మి, సుధ - రాజమండ్రి
సుబ్బారావు, సుభద్ర - వై జాగ్

భువనచంద్ర
"అవధూత అనుభవానంద
స్వామి విచ్చేశారహో", పూర్వకా
లం ఊళ్ళల్లో టముకు వేసి చెప్పే
వారిలా అరిచాడు సర్వజ్ఞానం.
"ఆహా..! వారిది ఏ వూరు?
పూర్వనామమేమి?" ప్రశ్నలు సం
ధించాడు తత్త్వమూర్తి.
"నాయనా..! పూర్వనామాలూ,
పూర్వ పరిచయాలూ అడక్కూడదు" నవ్వి అన్నాడు సర్వజ్ఞానం.
ఊరు ఊరంతా రచ్చబండ
దగ్గ ర గుమికూడింది. వృద్ధు లూ,
యువకులూ, కుటుంబీకులూ,
బ్రహ్మచారులూ అందరూ అక్కడ
ఆత్రంగా చేరారు. ఎప్పుడో కానీ ఆ
వూరికి సాధుసన్యాసులు రారు.
వచ్చినా, ఏదో ఇచ్చింది తీసుకు
పోవటమే కానీ 'బోధ' అనేది చె
య్యరు.
"నువ్వు కూడా వచ్చావా వది
నా? అయితే విశేషమే!" నవ్వింది
విశాలాక్షి పార్వతిని చూసి.
" ఏ పుట్ట లో ఏ పాముందో
ఎవరికీ తెలుసు వదినా? ఈయ
న ఏదో హిమాలయాల్లో తపస్సు
చెయ్యడమేగాక బోలెడు సిద్దుల్ని కూడా పొందారని విన్నాను.
మావాడికి పెళ్ళయిన దగ్గ ర్నుంచీ
ఆ కోడలు కొరివితో చచ్చిపోతు
న్నాననుకో. అసలు మనం ఎంత
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వినయంగా వుండేవాళ్ళం పెద్ద
వాళ్ళ ముందు! దీనికసలు ఓ
పెద్దంతరం ఓ చిన్నంతరం లేద
మ్మా. ఈ స్వామి అయినా ఏదో
చిట్కా చెబుతారని వచ్చా!" అన్న
ది పార్వతమ్మ.
"ఏవిటో అబ్బాయిల పెళ్లి చేసి
మీరలా బాధపడుతుంటే, ఎంత
వెదికినా, ఎన్ని సంబంధాలు
చూసినా అబ్బాయి పెళ్లి కాక
నేను బాధపడుతున్నాను. చేసిన
వాళ్ల కి చేసుకున్నంతా అని, ఆ
కాలంలో ఆడపిల్ల పుడుతోందంటేనే భయపడి అబార్ష న్లు
చేయించాం. ఇవ్వాళ ఆడపిల్ల లు
దొరక్క బాధపడుతున్నాం. తప్పుతుందా?" సుదీర ్ఘంగా నిట్టూ ర్చింది సావిత్రమ్మ.
"ఉష్.... మనం వచ్చింది సత్
సంగానికి కాని కొంపలో కబుర్లు
వినడానికి కాదు కదా?" హెచ్చరించాడు సుబ్బారావు.
"అవునవును. ఇందాకట్నించీ
మీరూ, మీ పక్కనున్న అప్పారావు గారూ చేసింది సత్సంగమేగా!" ఏ రాజకీయ నాయకుడు
ఎంత 'నొక్కేశాడు', ఏ హీరోయిన్
ఏ డై రెక్టర్ తో వగలుబోయిందీ, ఎవడు పెళ్ళానికి తెలీకుండా
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బార్ల కి తిరుగుతున్నాడూ, ఇవేగా
మీరు జరిపిన సత్సంగ చర్చలు!"
ఎకసెక్కంగా అన్నది అనసూయా
వతి. ఠక్కున అవతలేదో పనున్నట్టుగా పరిగెత్తాడు సుబ్బారావు.
"వీరు హిమాలయాల్లో సంచరించటమే కాదట, జ్యోతిషంలోనూ, వాస్తులోనూ కూడా మహా
ప్రవీణులట. సన్యసించడానికి ముందు రెండు డాక్టరేట్లూ ,
మూడు పి హెచ్ డీ లు కూడా తీసుకున్నారట!" అనుభవానందను గురించి పక్కవాడికి వివరించాడో భక్తు డు.
దూరంగా రహదారి మీద ఓ
కారు కనపడింది. " అదిగో వచ్చేస్తున్నారు!" ఉత్సాహంతో లేచి
నిలబడ్డ వారు కొందరై తే, ఖాళీ
జాగాని ఆక్రమించుకుని ప్రశాంతంగా కూర్చున్నవారు కొందరు.
"బాబూ.... తొందరపడకండి...
కారును చుట్టుముట్ట కండి .....
వారు పరమ పవిత్రులు. మనం
క్రమశిక్షణ పాటించకపోతే వారికి
కోపమొచ్చి వెళ్ళిపోయినా వెళ్ళిపోతారు" హెచ్చరించాడో వూరిపెద్ద .
కారు వెంట కారు, కారు
వెంట కారు వరుసగా వచ్చాయి.
మొత్తం 12 కార్లు. అన్నిట్లోంచీ
జనాలు దిగారు. కొందరు శిష్యులై తే కొందరు భక ్త పరమాణువులు. వాటి వెనకనే ఓ వేన్ కూడా
ఆగింది.
మాంచి పహిల్వాన్ లాంటి
బలిష్టులు ఓ సింహాసనం లాంటి

పెద్ద ముఖమల్ తో నిండిన
సోఫా లాంటి కుర్చీని చెట్టు కింద
వేశారు... పాద పీఠిక తో సహా.
అప్పుడు కార్లోంచి దిగారు
అవధూత శ్రీ అనుభవానంద
స్వామి. అనుచరులు చేతులు
చాచి తడికెల్లా నిలబడగా వారి
మధ్య నుంచి సూటిగా నడిచి
కుర్చీలో కూర్చున్నారు.
"నేను మూడు రాత్రులు
మీవూళ్ళో గడుపుతాను" చిన్నగా
నవ్వి అన్నారు అనుభవానందులవారు.
"స్వామీ... మా ఇంట్లో తమకు
విడిది, భోజనం ఏర్పాటు చేసేదా?
తమ అనుజ్ఞ అయితేనే", విన
యంగా అర్థించాడు ఆ వూరి
జమీందారు.
"తప్పక ఏర్పాట్లు చెయ్యవచ్చు
కానీ", ఆగి పక్కన ఉన్న యువ
సన్యాసిని చూసారు అనుభవానంద.
"అయ్యా, మా అవధూత
గారేమీ మీ ధనాన్ని తీసుకోరు.
కానీ కాశీలో ఓ గొప్ప ఆశ్రమాన్ని
నిర్మించాలనే సంకల్పం వారికి
కలిగింది. దానికి ధనం సమకూర్చే వుపాయాన్ని కూడా వారే సెలవిచ్చారు. ఒక్కరోజు మాకు విడిది,
భోజనం సమకూర్చే పుణ్యాత్ములు
సదరు ఆశ్రమ నిర్మాణం కోసం
పదివేలు సమర్పించాలి. అలా
సమర్పించినవారికి స్వామివారు ఉచిత పాదపూజే కాక, 108
రోజులు పూజలో పెట్టి న తులసి
మాల కూడా ప్రసాదిస్తా రు"
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అన్నాడు ఆ యువ శిష్యుడు.
"మహద్భాగ్యం" ఆనందంగా
అన్నాడు ఆ వూరి జమీందార్.
"మేం కూడా స్వామీ" అర్ జంటుగా వూళ్ళోని మోతుబరీ,
షావుకారూ, పంచాయతీ ప్రెసిడెంటు, వస్త్ర వ్యాపారీ కూడా
అన్నారు. పూటకో ఇంటి చొప్పున
పంపకం జరిగిింది వెంటనే.
సాయంకాలం జమీందారు
గారి దివాణంలో సత్సంగ సభ జరి
గింది. అనుభవానంద పట్టుబట్ట లతో మెరిసిపోతున్నాడు. ఉపన్యాసం మొదలై ంది.
అరిషడ్వర్గా లను జయించటం
ఎలా?
గుణత్రయం, అవస్థా త్రయం,
ఉపనిషత్ సారం, భగవద్గీ తామృతం, భాగవత మాధుర్యం
అన్నీ అయ్యాక చివరిగా " ఈ
శరీరం చనిపోయాక మన వెంట
రాదు. అది ఇక్కడే వుండిపోతుందనేది అందరికీ తెలిసిన
సత్యం. అయ్యా, మన వెంట
వచ్చేది మనం చేసిన పుణ్యమూ,
దానమూ మాత్రమే. కాశీలో ఆశ్రమానికి ఉడుతా భక్తిగా మీకు
తోచినది ఇవ్వండి. శుభమస్తు"
అన్నారు. వారు చెప్పిన బోధ
సరళంగా వుంది. అక్కడక్కడా చమత్కారాలతో నవ్వించింది. భక్తిలో ముంచింది. మళ్ళీ
తేల్చింది.
జనాలు మంత్రముగ్ధులై ఉన్నదంతా (జేబులో
ఉన్నది) శిష్యులు తెచ్చిన డబ్బాల్లో పోశారు.
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రెండో రోజు స్వర్గ నరకాల
గురించీ, పూజలు వ్రతాల
గురించీ బోధించారు. నరక స్వరూపాల్ని సవివరంగా వివరించారు. స్వర్గ సుఖాలను కూడా
వివరించి భక్తు లను కలల్లో విహరింపజేశారు. "ఊరుఊరంతా
వచ్చింది కానీ, కుమ్మరి కోటయ్య
రాలేదండీ, ఆడికి మహా గీర"
సాయంకాలం బోధ అయ్యాక
అనుభవానందతో
అన్నాడు
మోతుబరి.
"అతనెవరు? చదువుకున్నాడా బాగా?" కుతూహలంగా అడి
గాడు అనుభవానంద.
"ఆడిదంతా ఉలిపికట్టె వ్యవహారమండీ. ఊరందరిదీ ఒక
దారై తే, వాడిది ఇంకో దారండీ"
అక్కసుగా అన్నాడు మోతుబరి.
"పదండి వెళ్దాం" లేచారు
అనుభవానంద. ఆయన కుతూహలానికి అంతులేదు! వూరంతా
తన అడుగులకి మడుగులొత్తుతుంటే యీ కోటయ్యగాడెవరూ? ఆయనలోని క్రోధం మెల్ల గా
రాజుకుంది.
మోతుబరీ, అనుభవానందా
శిష్యులతో సహా కార్ల లో వెళ్లే సరికి
కోటయ్య బొమ్మలు చేస్తున్నాడు.
"నువ్వు కుండలు దాకలు కదా చెయ్యాల్సింది, ఈ బొమ్మలెందుకు
చేస్తున్నావ్?" అడిగారు అనుభవానంద.
"మనుషులందరూ మట్టి బొమ్మల్లాంటివారనీ, అంతే కాక సర్వ
జీవజాలమూ కూడా మట్టి బొమ్మ8

లేననీ చనిపోయేముందు మా
అయ్యా చెప్పాడండి. అదెలాగో
చూద్దా మని యీ బొమ్మలు
చేశానండి. ఆయన్నీ జంతువుల
బొమ్మలండీ, ఇవన్నీ పక్షు లూ,
వృక్షా లు పువ్వులు మొక్కల బొమ్మలండి. అటున్నవన్నీ దేశదేశాల మనుషుల బొమ్మలండీ....
ఇవన్నీ క్రిమికీటకాదులండీ! బాగున్నాయ్యండీ?' తన సృష్టి ని సంతృప్తిగా చూసుకుంటూ అన్నాడు
కుమ్మరి కోటయ్య.
"నిజంగా అద్భుతంగా వున్ నై..
అదిగో అది రాజు బొమ్మ. ఇది
కూలివాడి బొమ్మ. ఇది వై ద్యుడి
బొమ్మ. అరే ... అది అచ్చు
నాలాగే వుందే .. అంటే సర్వసంగ
పరిత్యాగి బొమ్మన్నమాట" సంభ్రమంగా అన్నారు అనుభవానంద.
"అయ్యా, వీటన్నిటికీ
ప్రాణం పోస్తే ఏమవుతాదండీ?"
అడిగాడు కోటయ్య.
"పులి పులిలాగా, పిల్లి పిల్లి లాగా, భటుడు భటుడిలాగా, రై తు
రై తులాగే ప్రవర్తిస్తారు. తమ తమ
సహజ లక్షణాలతో", జవాబిచ్చారు అనుభవానంద.
"మళ్ళీ ప్రాణం తీసేస్తేనండీ?", అమాయకంగా అడిగాడు
కోటయ్య.
"మళ్ళీ మట్టి బొమ్మలుగా మిగిలిపోతై ", నవ్వారు అనుభవానంద.
"కదండీ... ఈ మొత్తం బొమ్మలన్నీ రెండు బళ్ల మట్టి తో
చేశానండీ. ఇది మొదటిసారి
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

కాదండీ. అదివరక్కూడా ఇలాగే
చేశానండీ. వర్షం వచ్చి అన్నీ
కరిగిపోయాయండీ. రెండుబళ్ల మట్టీ అక్కడే వుందండీ. ఒక్క
పిసరై నా తగ్గా లేదండీ, పెరగా
లేదండి. బాబూ.. మీరు గొప్పోరు..
అన్ని బొమ్మలు చేశాకదా ... అదీ
ఖచ్చితంగా రాజుని రాజుగానూ,
కూలిని కూలిగానూ గుర్తించేట్టే చేశాను కదా!! వర్షం రాగానే
ఆ రూపాలన్నీ యాడికి పోయినాయ్యండీ!", అమాయకంగా
అడిగాడు కోటయ్య.
నిశ్చేష్టులయ్యారు అనుభవానంద!
"నాయనా, రూపాలూ నామాలూ
వస్తా యి పోతాయి. కానీ ఆత్మ
ఏదీ అంటకుండా, నువ్వు తెచ్చిన
రెండు బళ్ల మట్టి లాగే యధాతధంగా వుంటుంది. కనిపించే
యీ రూపాలూ నామాలూ అశాశ్వతాలనీ, స్వచ్ఛమైనదీ, వీటన్నిటికీ మూలమైనదీ అయిన ఆత్మ
ఏదీ అంటకుండా యధాతధంగా ఉంటుందనీ ఎంత చక్కగా
చెప్పావు! నాయనా, నాది పై పై
జ్ఞానం... అదీ పటాటోపంతో కూడుకున్న జ్ఞానం.... అసలై న బ్రహ్మ
జ్ఞానివి నువ్వు. కళ్ళలోంచి అశ్రువులు రాలుతూండగా కుమ్మరి
కోటయ్య పాదాలకు నమస్కరించారు అనుభవానంద. ఓ దీపం
వెలిగింది... గుండెల్లో ...
మళ్ళీ కలుద్దాం....
నమస్సులతో....
భువనచంద్ర.
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పోడూరి శ్రీనివాసరావు

దివికేగిన అతిలోకసుందరి ...... అందాలతార శ్రీదేవి
మార్చి నెల అనగానే
మన కందరకు గుర్తుకొచ్చేది
అంతర్జా తీయ మహిళాదినోత్సవం. ఆ సందర్భంగా మార్చి నెల
పత్రికకు ఏ మహిళా శిరోమణి
గురించి పరిచయం చేద్దా మా!
అని తర్జ న భర్జ న పడుతూంటే,
పిడుగులాంటి వార ్త - "దివికేగిన
ఇంద్రజ"- అందాలతార శ్రీదేవి
హఠాన్మరణం. గుండెపోటుతో
మరణమని, నీతితోట్టె లో మునిగి
ఊపిరాడక మృతి అనీ రకరకాల
వ్యాఖ్యానాలు - భర ్త బోనీ కపూర్
ని సుదీర ్ఘంగా విచారించిన
దుబాయ్ పోలీసులు, ఎట్ట కేలకు
శ్రీదేవి భౌతిక కాయాన్ని భారత్
కి తీసుకుపోవటానికి అనుమతిచ్చారు. బంధువుల పెళ్ళికి హాజరయిన శ్రీదేవి దుబాయ్ లోనే
తన ఆఖరి శ్వాస విడుస్తుందని,
ఎవరూ ఊహించలేదు. ఎందరో
సినీ అభిమానుల గుండెల్లో కొలువై ఉన్న ఇంద్రజ - ఆ గుండెల్లోనే శాశ్వత నివాసమేర్పరుచుకున్న వసంత కోకిల - శ్రీదేవి.
వెంటనే నిర్ణయించుకున్నాను...
ఈ నెల పత్రికలో, అంతర్జా తీయ
మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా,

మన పాఠక లోకానికి, తెలి యజేయడానికి, శ్రీదేవి కన్నా మరో వ్యక్తి
తగినది కాదనీ, ఆమె గురించి
వ్రాయడమే సముచితమని అనిపించింది.
శ్రీదేవి జననం ఆగస్టు 13,
1963 న తమిళనాడు లోని ' శివ
కాశి' లో జరిగింది. తండ్రి అయ్య
ప్పన్ తమిళుడు .. తల్లి రాజేశ్వరి, తిరుపతికి చెందిన తెలుగు
యువతి. శ్రీదేవి పుట్టి నప్పుడు
తల్లి దండ్రులు పెట్టి న పేరు అమ్మయ్యంగార్ అయ్యప్పన్.
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శ్రీదేవి 196౭ లో తన నాలు
గవ ఏట 'తునై వన్' అనే తమిళ
చిత్రంలో తొలిసారిగా 'సుబ్రహ్మ
ణ్యస్వామి' గా నటించింది. బాల
నటిగా తెలుగులో తొలిచిత్రం
- మా నాన్న నిర్దోషి. హిందీలో
తొలిసారిగా 'జూలీ' చిత్రంలో,
కన్నడం లో 'భక ్త కుంబర' లోనూ
నటించారు.
శ్రీదేవి తన పదమూడేళ్ళ
వయసులో 1976 లో 'మూండ్రు
ముడిచ్చు' అనే తమిళ చిత్రంలో
కథానాయికగా పరిచయమయ్యా
రు. ఈ సినిమాకు దర్శకుడు ప్రఖ్యాతి గాంచిన శ్రీ కె. బాలచందర్. విలక్షణ విఖ్యాత నటుడు
కమల హాసన్ ఈ చిత్ర కధానాయకుడు.
తెలుగులో 'అనురాగాలు'
చిత్రంలో అంధురాలిగా నటించి
మెప్పించిన చిత్రం - శ్రీదేవి కథా
నాయకిగా నటించిన తొలి తెలు
గు చిత్రం. ఈ చిత్రం 1976 లో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది.
అలాగే హిందీలో కథానాయికగా నటించిన చిత్రం 'సోల్వా
సావన్'. ఈ చిత్ర కథానాయకుడు 'అమోల్ పాలేకర్'. ఇది 1979
మార్చ్ 2018
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లో విడుదల యిం ది .
చ ం ద్ర మో హన్, శ్రీదేవి
న టిం చి న
' ప ద హా రే ళ్ళ వయసు'
చిత్రానికి ఇది
రీ-మేక్.
సోల్వాసావన్ చిత్రం
గొప్పగా ఆడన ప్ప టి కీ ,
1983 లో విడుదలయిన
' హి మ్మ త్
వా లా '
చి త్రం తో
శ్రీదేవి పేరు బాలీవుడ్ చిత్రసీమలో మారు మ్రోగిపోయింది. తన
తొలి చిత్రాల్లో గొప్ప హిట్ గా నిలి
చిపోయింది. జితేంద్ర కథానాయ
కుడిగా నటించిన ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు శ్రీ రాఘవేంద్రరావు. 1981 లో కృష్ణ జయప్రదలు
నటించిన 'ఊరికి మొనగాడు'
ఈ చిత్రానికి మాతృక.
అప్పటికే కథానాయికలుగా పేరు సంపాయించుకున్న దక్షి
ణాది కథానాయికలై న రేఖ, హేమ
మాలిని లకు దీటుగా 1980 - 90
దశకంలో అత్యధిక పారితోషికం
తీసుకున్న నటిగా శ్రీదేవి పేరు
గడించారు.
7 వ తరగతి కూడా చదవ
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ని, హిందీ ఏమాత్రం రాని, ఒక
దక్షిణాది అమ్మాయి, 1983నుంచి
హిట్ల మీద హిట్లు కొడుతూ,
అప్పటికే టాప్ హీరోయిన్లుగా
పేరు తెచ్చుకున్న, రేఖ, హేమమా
లినిలను దాటుకుని, అత్యధిక
పారితోషికం తీసుకోవడమే గాక,
ప్రేక్షకుల గుండెల్లో గూడు కట్టుకున్న శ్రీదేవి ప్రతిభ అద్వితీయం.
1996 జూన్ 2 వ తేదీన, హిం
దీ చలన చిత్ర నిర్మాత, నటుడు
అనిల్ కపూర్ సోదరుడు, ఐన
శ్రీ బోనీ కపూర్ ని శ్రీదేవి వివా
హం చేసుకున్నారు. ఈ వివాహం
బోనీకు ద్వితీయ వివాహం. బోనీ
కపూర్ మొదటి వివాహం మోనా
శౌరీ తో జరిగింది. వారిరువురికీ
ఇద్ద రు సంతానం కలిగిన తర్వాత
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

బోనీ తన మొదటి భార్యతో విడాకులు తీసుకున్నారు.
తెలుగు, తమిళ, హిందీ,
మళయాళ, కన్నడ భాషలలోసుమారు 260 చిత్రాల్లో నటించా
రు శ్రీదేవి. అత్యధికంగా తెలుగు
చిత్రాల్లో చేశారు. అందులోనూ
అత్యధికంగా 24 చిత్రాలు రాఘవేంద్రరావు గారి దర్శకత్వంలో
చేశారు. ఒకే దర్శకునితో కథానాయికగా 24 చిత్రాలు చేయడం
ఒక రికార్డ్.
అదేవిధంగా ఒకే నటునికి
మనవరాలిగా, ప్రేయసిగా, కథా
నాయికగా నటించిన ఘనత శ్రీదేవిదే. శ్రీ ఎన్ టి రామారావు కి
మనవరాలిగా బడిపంతులు
మార్చ్ 2018
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చిత్రంలో నటించిన శ్రీదేవి, తరు
వాత ఆయనతో, ఆరేళ్ళ తరవాత,
వేటగాడు చిత్రంలో హీరోయిన్ గా
ఆడిపాడి అలరించింది. 197982 మధ్యకాలంలో హిట్ పెయిర్
గా రామారావు - శ్రీదేవిల కాంబి
నేషన్ లో వేటగాడు, జస్టిస్
చౌదరి, సర్దా ర్ పాపారాయుడు,
బొబ్బిలిపులి, అనురాగదేవత,
గజదొంగ, కొండవీటి సింహం
ఇలాంటి విజయవంతమయిన
సినిమాలు 12 వచ్చాయి.
ఇలాగే తమిళ నటుడు శివా
జీ గణేశన్ తో కూడా తమిళంలో,
ఆయన మనవరాలిగా, ఆ తర్వా
త హీరోయిన్ గా నటించింది.
అలాగే నటుడు శివకుమార్ తో
'కందన్ కరుణై ' చిత్రంలో బాలనటిగాను, ఆ తర్వాత హీరోయిన్
గానూ నటించింది శ్రీదేవి.
శ్రీ నాగేశ్వరరావుతో ప్రేమాభి

షేకం, శ్రీరంగనీతులు, ప్రేమకానుక, బంగారు కానుక, ముద్దుల
కొడుకు ఇత్యాది చిత్రాల్లో హీరోయిన్ గా నటించిన శ్రీదేవి, ఆ
తర్వాత ఆయన తనయుడై న శ్రీ
నాగార్జు న తో ఆఖరి పోరాటం,
గోవిందా గోవిందా చిత్రాల్లో కథా
నాయికగా నటించింది. ఈవిధం
గా ఒకే హీరోయిన్ అటు తండ్రితోనూ, ఇటు కొడుకుతోనూ కథా
నాయికగా నటించి రికార్డ్ సృష్టిం
చింది. బాలనటిగా ఉన్నరోజుల్లో
శ్రీ నాగేశ్వరరావుతో 'శ్రీమంతుడు, భార్యాబిడ్డ లు చిత్రాల్లో నటిం
చింది.
అలాగే బాలనటిగా శ్రీ కృష్ణ
తో అయిదారు చిత్రాలు నటించి
న శ్రీదేవి, పెద్దయ్యాక, ఆయనతోనే అత్యధికంగా కథానాయికగా 31 చిత్రాల్లో నటించారు. వీరి
హీరో హీరోయిన్ కాంబినేషన్ లో
వచ్చిన మొదటి చిత్రం 'బుర్రి
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

బుల్లోడు'. శ్రీదేవి తొలి తెలుగు
చిత్రమయిన 'మా నాన్న నిర్దోషి'
లో శ్రీ కృష్ణ కు కూతురు గా నటిం
చగా, పెద్ద యిన తర్వాత 'దేవుడులాంటి మనిషి' చిత్రంలో ఆయన
చెల్లెలు గానూ నటించా రు.
బాలనటిగా శ్రీ శోభన్ బాబు
తో 'నా తమ్ముడు' చిత్రంలో నటిస్తున్న సమయంలో శోభన్ బాబు
శ్రీదేవితో అన్నారుట - నువ్వెప్పటికైనా హీరోయిన్ వి అవుతావు,
నాపక్కనే నటిస్తా వు. ఆమాటలు
అక్షరాలా నిజమయ్యాయి. 'కార్ తీక
దీపం, దేవత, మొదలయిన 8
చిత్రాల్లో ఆయనతో హీరోయిన్ గా
నటించిన ఆమె, 'బంగారు చెల్లె
లు' చిత్రంలో ఆయనకు చెల్లెలు
గానూ నటించారు.
శ్రీ కృష్ణంరాజుకు కూతురుగా
నటించిన శ్రీదేవి ఆతర్వాత
ఆయనతో హీరోయిన్ గా పులిబిమార్చ్ 2018
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డ్డ , బాబులుగాడి దెబ్బ, త్రిశూలం
చిత్రాల్లో నటించారు.
శ్రీ మోహనబాబు శ్రీదేవి
నటించిన ఒకే ఒక చిత్రం'దేవత'.
ఒకరిని ప్రేమించి, మరొకరిని పెళ్లి
చేసుకున్న త్యాగమూర్తి పాత్ర లో
శ్రీదేవి, శాడిస్ట్ భర ్తగా ఆమెను చిత్రహింసలు పెట్టే భర ్త పాత్రలో శ్రీ
మోహన్ బాబు నటించారు.
అలాగే శ్రీ వెంకటేష్ తో
కలిసి ఒకే ఒక చిత్రంలో నటించా
రు శ్రీదేవి. అదే శ్రీ రాంగోపాల్
వర్మ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'క్షణ
క్షణం' ఈ చిత్రంలో ఆమె పాట
కూడా పాడారు.
శ్రీ చిరంజీవి, శ్రీదేవిల కాంబి
నేషన్ లో వచ్చిన తొలిచిత్రం
'మోసగాడు'. శ్రీదేవి ద్విపాత్రాభి నయనం చేసిన ఈ చిత్రంలో
శోభన్ బాబు హీరో, చిరంజీవి
విలన్. ఆ తర్వాత చిరంజీవి శ్రీదే
విల కాంబినేషన్ లో వచ్చిన
చిత్రం 'రాణికాసుల రంగమ్మ'.
ఈ చిత్రం 1991 లో వచ్చింది. ఆ
తర్వాత చాలా విరామం వచ్చిం
ది. ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వా
త వచ్చిన 'జగదేక వీరుడు అతి
లోక సుందరి' తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని
ఒక ఊపు ఊపింది. 'ఇంద్రజ' గా
ముద్దు ముద్దు పలుకులతో
'మానవా' అంటూ దివినుంచి
భువికి దిగిన అప్సర కాంతలా
శ్రీదేవి ప్రేక్షక హృదయాల్లో తిష్ట
వేసుకుంది. ఆమె ఆహార్యాన్ని,
అందాన్ని, అభినయాన్నీ ఈరోజు
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కూ తెలుగు ప్రేక్షకులు మరువలేకున్నారు. ఆమె అందం వారిపై
అంత ప్రభావం చూపింది. ఆ
తర్వాత వీరిద్ద రూ కలిసి 'ఎస్.పి.
పరశురాం' చిత్రంలో నటించారు.
తనకెంతో ఖ్యాతి తీసుకువచ్చిన 'పదహారేళ్ళ వయసు'
మూడు భాషల వెర్ష న్ లలోనూ
శ్రీదేవి నటించారు. 'పదారు
వయదునిలే', 'సోల్వా సావన్'
చిత్రాలవి. 'పదహారేళ్ళ వయసు'
చిత్రంలో శ్రీ చంద్రమోహన్ తో
నటించారు. తండ్రీ కొడుకుల
యిన నాగేశ్వరరావు - నాగార్జు నతో
నటించిన శ్రీదేవి, శ్రీ రామారావు
తనయుడై న శ్రీ
బాలకృష్ణ
తో కలిసి నటించాలన్న్ కోరిక
తీరలేదు. అలాగే శ్రీ ఎం జి ఆర్
తో కలిసి నటించాలన్న కోరికా
తీరలేదు.
బోనీ కపూర్ తో వివాహానికి
పూర్వమే, 1985 లో హిందీ నటు
డు మిథున్ చక్రవర్తితో ఆమె వివాహమయ్యిందని ఒక వదంతి
వచ్చింది. 1980 నుంచీ హిట్
పెయిర్ గా ఉన్న వీరిద్ద రి మధ్య
'ఆన్ స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ' చూసిన బాలీ
వుడ్ చిత్రసీమలో ఈ వదంతి
బయలుదేరింది. 1985 లో వీరిద్ద
రి వివాహమయ్యిందనీ, ఆతర్వా
త మిథున్ భార్య యోగితాబాలి
ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం చెయ్యడంతో, 1988 లో శ్రీదేవి-మిథున్
లు తెగతెంపులు చేసుకున్నారనీ
తదుపరి వదంతి వచ్చింది. ఈ
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

విషయంలో ఇద్ద రూ నోరువిప్పనప్పటికీ, మిథున్ సన్నిహితులు
కొందరు 'తమకు మిథున్ వివాహపత్రం చూపాడనీ', ఒక హిందీ
పత్రిక వీరిద్ద రి 'వివాహ రిజిస్ట్రేషన్'
పత్రం ముద్రించడమూ గమనార్హం.
తెలుగు హిందీ రెండు భాష
లలోనూ తండ్రీ కొడుకులతో హీరో
యిన్ గా నటించిన ఘనత ఒక్క
శ్రీదేవికే దక్కుతుంది. తెలుగులో
నాగేశ్వరరావునాగార్జు నలతో
నటించగా, హిందీలో ధర్మేంద్రసన్నీ డియోల్ లతో నటించింది.
ధర్మేంద్ర తో హిందీలో 'ఫరిష్తే',
'నాకా బందీ', 'సోనే పే సుహాగ్',
'వతన్ కే రఖ్ వాలే', 'సుల్తా నత్', 'జానీదోస్త్' చిత్రాల్లో నటించిన
శ్రీదేవి , ఆయన తనయుడు సన్నీ
డియోల్ తో 'చాల్ బాజ్', 'నగీనా',
'జోషిలాయే', 'మై తేరా దుష్మన్'
'సుల్తా నత్' మరియు 'రామావతార్' చిత్రాల్లో నటించింది.
అలాగే హిందీలో నాగార్జు న తో
'ఖుదా గవా', 'గ్రేట్ రాబరీ', 'మిస్ట
ర్ బేచారా' చిత్రాల్లో నటించింది.
(ముగింపు వచ్చే సంచికలో)
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తోటకూర ప్రసాద్
అమెరికా లో భారతీయలు ఎవరై నా
చనిపోతే ... చేయవలసిన ఏర్పాట్లు
స్వదేశంలో ఎవరై నా చనిపోయినప్పుడు మనకున్న సాంఘిక
పరిస్థితుల వల్ల చనిపోయిన
వ్యక్తి యొక్క కుటుంబ సభ్యుల
కు ఎటువంటి భారం లేకుండానే
బంధు మిత్రుల సహకారంతో
అన్ని పనులు చకచకా జరిగిపో
తాయి. కాని విదేశాల్లో భారతీ
యులు ఎవరై నా చనిపోయినప్పుడు అక్కడ దహనసంస్కారాలు చేయడానికి ఎన్నో నియమ
నిభందనలు
పాటించాల్సి
ఉంటుంది. అలాగే పార్ధివ దేహా
న్ని భారతదేశం తరలించాలన్నా
అనేక శవ పరీక్షలు మరెన్నో ప్రభుత్వ అనుమతులు అవసరమౌతాయి.
చనిపోయినవారు
సామాన్యులా, ప్రముఖ వ్యక్తు లా
అనే విషయాన్ని పక్కనపెట్టి , విదేశాల్లో ని ప్రభుత్వ అధికారులు
అన్ని నియమ నిభందనలను
తు.చ. తప్పకుండా పాటిస్తా రు.
ముఖ్యంగా విదేశాల్లో అకస్మాత్తుగా ఎవరై నా చనిపోయినప్పు
డు ఎలాంటి తదుపరి చర్యలు
తీసుకోవాలో తెలియని అయో
మయ స్థితిలో వారి కుటుంబం

ఉండడం సహజం. ఈ విషాద
పరిస్థితుల నుండి తేరుకొని
చనిపోయిన వ్యక్తి యొక్క అంతి
మసంస్కారాలు అక్కడే జరిపించాలంటే ఈ క్రింది పద్ధ తులు పాటించవలసిన అవసరం ఉంది.
ఒక వ్యక్తి అనారోగ్య కారణంగా
ఇంటి వద్ద చనిపోయినా, లేదా
ఏదైనా ప్రమాదంలో మరణించినా, హత్య లేదా ఆత్మహత్యలాంటి
సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నా
వెంటనే పోలీసు శాఖకు తెలియ
జేయడం తప్పనిసరి. ఆ తరువా
త పోలీసు వారి అనుమతితో ఆ
పార్ధివ దేహాన్ని దగ్గ రలో ఉన్న
ఆసుపత్రికి పంపవలసి ఉంటుం
ది. అప్పుడు వై ద్యులు అవసరమైతే శవపంచనామా చేసి మరణానికి గల కారణాలను ధృవీకరి
స్తూ ఒక శవ ‘పంచనామా నివేది
క’ (ఆటాప్సి రిపోర్ట్ ), సుమారుగా
పలనా తేదిన, పలనా సమయానికి చనిపోయినట్లు గా నిర్ధా రిస్తూ
‘మరణ ధృవీకరణ పత్రం’ (డెత్
సర్టిఫికేట్) లను జారీ చేస్తా రు.
ఒకవేళ వై ద్య చికిత్స పొందుతూ
ఆసుపత్రిలోనే చనిపోతే, పై విధాసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

నాన్నే పాటిస్తూ ఏ అనారోగ్య కారణాలతో చనిపోయారో విశదీ
కరిస్తూ సంబంధిత వై ద్య అధికారులు‘మరణ ధృవీకరణ పత్రం’
(డెత్ సర్టిఫికేట్) ను జారీ చేస్తా రు.
తరువాత ఆ పార్ధివ దేహాన్ని
కుటుంబ సభ్యులు సూచించిన
విధంగా స్థానికంగా ఉన్న ఒక
‘ఫ్యునరల్ హోం’ (అంతిమ సంస్కారాలు జరిపే ప్రదేశం) కు తరలిస్తా రు. అప్పుడు ఆ ఫ్యునరల్
హోం అధికారులు ( ఆ పార్ధివ
దేహానికి అక్కడే అంతిమ సంస్కారాలు జరపాలన్నా లేదా విదేశాలకు పంపాలన్నా) కుటుంబసభ్యుల నుండి కావలసిన
సమాచారాన్ని రాతపూర్వకంగా
తీసుకొని తదుపరి చర్యలను
చేపడతారు. ఈ క్రింది వివరాలను కుటుంబసభ్యులు ఫ్యునరల్ హోం అధికారులకు వెంటనే
అందజేయాల్సి ఉంటుంది.
* చనిపోయిన వ్యక్తి పేరు
* స్త్రీ లేదా పురుషుడు
* పుట్టి న తేది
* వయస్సు
మార్చ్ 2018
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* జన్మస్థ లం
* సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్
( ఒకవేళ ఉంటే)
* జాతి
* వివాహితులా? లేదా?
* భర ్త లేదా భార్య వివరాలు
* విద్యార్హతలు
* వృత్తి
* పనిచేస్తున్న రంగం
* చిరునామ
* తండ్రి పేరు
* తల్లి ఇంటి పేరు (పెళ్లి కాక
ముందు)
* చనిపోయిన స్థ లం, ప్రాంతం
* ఆసుపత్రి పేరు
* చనిపోయినట్లుగా తెలిపిన
వ్యక్తి పేరు, వివరాలు
* అంతిమ సంస్కారాల ప్రాధాన్యత? – దహన సంస్కారమా /
ఖననమా / ఏదైనా ఆసుపత్రికి
విరాళమా?
ఈ పై వివరాలను కుటుంబ
సభ్యుల నుండి సేకరించిన
తరువాత ఫ్యునరల్ హోం అధికారులు ఆసుపత్రి నుండి శవ
పంచనామా నివేదిక (ఉంటే),
‘మరణ ధృవీకరణ పత్రం’
(డెత్ సర్టిఫికేట్), చనిపోయిన
వ్యక్తి ప్రాంతపు జనన మరణ
నమోదు కార్యాలయపు అధికరులనుండి చనిపోయినట్లుగా నమోదు చేసిన (కౌంటీ డెత్
సర్టిఫికేట్) పత్రాలను సేకరిస్తా రు.
పార్ధివ దేహం చెడిపోకుండా
సమశీతల ఉష్ణోగ్రత పరిస్థితుల్లో
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భద్రపరచిన తరువాత కుటుంబ
సభ్యుల వీలుననుసరించి అంతి
మ సంస్కార ఏర్పాట్లు చేస్తా రు.
చనిపోయిన వ్యక్తి యొక్క ఇతర
కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రులు ఆ పార్ధివ దేహాన్ని సందర్శించి శ్రద్ధాంజలి ఘటించేందు
కు వీలుగా తగు ఏర్పాట్ల ను ఆ
ఫ్యునరల్ హోం అధికారులే చేస్తా
రు. అంతేగాక, చనిపోయిన వ్యక్తి
మతాచారాలకు అనుగుణంగా
శాస్త్రోక ్తంగా పూజా కార్యక్రమాలు
జరిపే వీలును కూడా ఫ్యునరల్
హోం అధికారులు కల్పిస్తా రు.
సాధారణంగా ప్రతి ఫ్యునరల్ హోం
ఆవరణలోను
పార్ధివదేహాన్ని
ఖననం చేసే ఏర్పాటు ఉంటుంది
కాని చాలా కొన్ని ఫ్యునరల్ హోమ్స్
లో మాత్రమే దహన సంస్కారాలు
జరిపే వీలుంటుంది. ఒకవేళ ఆ
సదరు ఫ్యునరల్ హోం లో దహన
సంస్కారాలు జరిపే వీలులేకుంటే, వారే దగ్గ రలో ఆ వీలున్న
ఫ్యునరల్ హోం లో తగు ఏర్పాట్లు
చేసి ఆ పార్ధివ దేహాన్ని అక్కడకి
తరలిస్తా రు. పార్ధివ దేహం చెడిపోకుండా కొన్ని రోజుల పాటు
యథా స్థితిలో ఉండేట్టుగా కొన్ని
రసాయనాలను నింపి భద్ర
పరచే ప్రక్రియను ‘ఎంబామింగ్’
అంటారు. పార్ధివ దేహానికి ఇరవై
నాలుగు గంటల్లో పు అంతిమ
సంస్కారాలు జరిపినా లేదా శీతలీకరణ చేసినా ఎంబామింగ్
అవసరం ఉండదు. మిగతా
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

అన్ని సందర్భాల్లో నూ ఈ ఎంబా
మింగ్ ప్రక్రియ తప్పనిసరి. ఫ్యునరల్ హోం వారు కల్పించే ఈ
ఏర్పాట్ల న్నటికీ కలిపి సుమారుగా
మూడు లేదా నాలుగు వేల డాల
ర్లు ఖర్చవుతుంది. ఒకవేళ పార్ధివ
దేహాన్ని భారత దేశం తరలించా
ల్సి వస్తే ఫ్యునరల్ హోం అధికా
రులే ఈ క్రింది వివరాలు సేకరిం
చి, అవసరమైన అనుమతి
పత్రాలు సంపాదించి కావాల్సిన
ఏర్పాట్ల ను చేయవల్సిఉంటుంది.
సేకరించవలసిన వివరాలు –
* చనిపోయిన వ్యక్తి పాస్ పోర్టు
* పార్ధివ దేహం నుండి ఎటువం
టి అంటు వ్యాధులు రాకుండా
తగు జాగ్రతలు తీసుకున్నట్టు
ధృవీకరిస్తూ స్థానిక ఆరోగ్య అధికారుల నుండి అనుమతి పత్రం
* పార్ధివ దేహాన్ని సీల్డ్ కంటై నర్
లో భద్రపరచినట్లు ధృవీకరణ
పత్రం
* కొన్ని సందర్భాల్లో అవసరమైతే
పోలీసు అధికారులనుండి కావాల్సిన అనుమతి పత్రాలు
* కాన్సులేట్ జనరల్ ఆఫ్
ఇండియా అధికారులనుండి
పార్ధివ దేహాన్ని భారతదేశం పంపడానికి అనుమతి
పత్రం
* పార్ధివ దేహాన్ని ఎవరై తే
ఇండియాలో స్వీకరిస్తున్నారో వారి
వివరాలు
* పార్ధివ దేహాన్ని భారతదేశం( 16 వ పేజీ చూడండి)
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పమ్మి భారతీ శర్మ
మహిళా - నీకు వందనం
ఇంటి ముంగిట వేసిన
రంగ వల్లి లో, గుమ్మానికి అలంకరించిన తోరణంలో, ఘుమఘుమ
లాడే వంటల సువాసనల్లో ఒకప్పుడు మహిళ తళుక్కుమనేది.
నేటి మహిళ ఇంటినేకాక
యావత్ ప్రపంచాన్నీ తన సమర్థతతో, తెలివితేటలతో, ఆత్మవిశ్వాసంతో అలంకరించడానికి ముందుకు సాగుతోంది. ఏ
రంగాన్ని ఎంచుకున్నా, తనదైన
శైలిలో ప్రత్యేకతను సంపాదించుకుంటూ, శభాష్ అనిపించుకుంటోంది.
సంగీతాన్ని సాధనంగా
చేసుకుని పిల్ల ల మానసిక వికాసానికి కృషి చేస్తోంది. మా పిల్ల ల
గురువు శ్రీమతి తనికెళ్ళ రాజలక్ష్మి గారు తన తండ్రి వద్ద నేర్చుకున్న సంగీతాన్ని కాలక్షేపంగా...
చుట్టుపక్కల పిల్ల లకు నేర్పడం
మొదలుపెట్టి న ఆమెకు ... ఇంకా
ఏదో చేయాలన్న తపన, కొత్తగా
ఏం చేస్తే బాగుంటుందీ, తృప్తిని
స్తుందీ అని ఆలోచించి... గత
కొద్ది సంవత్సరాలుగా ఆ ఆలోచనలకు రూపం ఇచ్చింది. అందుకే

మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా
ఆమెను గురించి ప్రస్తావించడం
నాకు చాలా ఆనందంగానూ,
అనేకమందికి స్ఫూర్తిదాయకంగానూ ఉంటుందని అనుకుంటు
న్నాను.
సంగీతం పాడితే.. ఆ గానామృతా
నికి వర్షా లు కురుస్తా యనీ, చెట్లు
బాగా పెరుగుతాయనీ ..ఇలా సంగీతానికి, ప్రకృతికి, మనిషికి విడదీయరాని అనుబంధాలు అనేకం
వున్నాయని ఇప్పటికే మనమంతా
వినివున్నాం.
పిల్ల ల మానసిక వికాసానికి, చక్కని ప్రవర ్తనకు సంగీతం
తోడ్పడుతుందని రాజలక్ష్మిగారు
పూర్తిగా నమ్మి ఆ ఆలోచనలను
ఆచరణలో పెట్టా రు... రామభక్తు రాలై న ఆమె. రామమంత్రం
ద్వారానే పిల్ల లలో చక్కని ఆలోచనలను కలిగించి, వారిని సన్మార్గంలో నడిపించే శక్తి రామనామానికి ఉందని, రామతత్వము,
హనుమభక్తి, పిల్ల లలకు అర్ధమయితే పిల్ల లలో కలిగే ఉద్వేగాలూ,
ఉద్రేకాలూ తప్పకుండా తగ్గ ించవచ్చని ఆమె చెపుతూ, నామరామాసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

యణాన్ని, హనుమాన్ చాలీసాను
నిరంతరం సాధన చేసేలా తర్ఫీదు
ఇస్తున్నారు.
శ్రీరాముని జీవితంలో అడుగడుగునా ఎదురై నా సంఘటనలు,
దశలు, కష్టా లు, ... నిరుత్సాహపూరిత వాతావరణంలో ప్రతికూలతలు ఎదురై నా సమయంలో
.... ఆ రాముడు వేసుకున్న బాట
చెరగని చిరునవ్వుతో, ఆత్మవిశ్వాసంతో, క్రమశిక్షణతో, ఓర్పుతో
ఆయన అందరికీ ప్రియుడు ఎలా
అయ్యాడో, ఆ రామతత్వాన్ని పిల్ల లలకు అర్ధమయ్యే మాటలతో,
చిన్న చిన్న కథలుగా వారికి వినిపిస్తూ పాటలు నేర్పుతున్నారు. దీనివల్ల వారి ఆలోచనా విధానంలో
చక్కని మార్పులు వస్తా యని,
వస్తున్నాయని ఆమె చెపుతున్నారు. 60 మందికి పై గా అన్ని వయసులవారు ఆమెకు శిష్యులున్నారు. స్ కైప్ లో ఆన్ లై న్ పాఠాలు
నేర్పడం కన్నా..గురువు ముందు
కూర్చుని .... ఆమె చెప్పే మాటలు
వింటూ, హావభావాలను చూస్తూ
నేర్చుకోమని.... ఆమె శిష్యులను
ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఇది గురుశిమార్చ్ 2018
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ష్యుల అనుబంధాన్ని పెంచుతుందని తన విశ్వాసాన్ని వ్యక ్తం చేస్తున్నారు.
సర్టిఫికేట్ కోసం ఏదో ఆక్టివిటీ ఉండాలని, యాంత్రికంగా
తల్లి దండ్రులు తనవద్ద కు పిల్ల లను పంపడంలేదని.... ఆ తల్లి దండ్రులు తనకి ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం
వల్లనే సంగీతాన్ని, సాహిత్యాన్ని,
దాని భావాన్ని .... సాంప్రదాయ పాటలలోని మన ఉనికిని పిల్ల లలకు అర్ధమయ్యేలా చెపుతూ వారికి
తర్ఫీదు ఇవ్వడం తనకు చాలా
తృప్తిని కలిగిస్తోందని ఆమె చెపుతున్నారు.
మన సమాజానికి ఇలాంటి
గురువులు కావాలి. మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఆమెను
ఈవిధంగా మీందరకూ పరిచయం
చెయ్యడం నా అదృష్టం.
తన శిష్యులను చక్కని సంగీత
కలాకారులలాగానే
కాకుండా,
చక్కని వ్యక్తిత్వం, ఆత్మసథై ్ర్యం గల
వ్యక్తు లుగా .... సమాజానికి అందించిననాడు ప్రతి శిష్యుడిలో ఓ
రాముడు కనిపించాలని, కనిపిస్తా డని.... ఆమె నమ్మకం. ఆమె కృషి
ఫలించాలి. అప్పుడు మనమంతా
ఎలుగెత్తి పాడదాం.... అంతా
రామమయం, ఈ జగమంతా
రామమయం... సదా రాముని
అనుగ్రహం ఆమెకు, ఆమె కుటుంబానికి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.
నమస్తే....
మీ భారతీ శర్మ
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అమెరికాలో ఎవరై నా...
(12 వ పేజీ తరువాయి)

లో ఏ స్మశాన వాటికలో దహనం
లేదా ఖననం చేస్తున్నారో దాని
చిరునామా మొదలై నవి అన్నిటిని సేకరించి ఎయిర్ లై న్ అధికారులతో ఫ్యునరల్ హోం అధికారులు సంప్రదింపులు జరపి
పార్ధివ దేహాన్ని భారతదేశం తర
లిస్తా రు. సాధారణ పరిస్థితుల్లో
ఈ ఏర్పాట్లన్ని పూర్తి అయ్యి, పార్ధి
వ దేహం భారతదేశం చేరడానికి
సుమారుగా 3 నుండి 5 రోజులు
పడుతుంది. దాదాపు గా 5 వేల
నుండి 8 వేల డాలర్ల వరకు ఖర్చవుతుంది.
పూర్తి వివరాలకు www.
prasadthotakura.com వెబ్
సై ట్ ను చూడవచ్చు
(ఈ వ్యాస రచయిత డాక్టర్.
ప్రసాద్ తోటకూర గత మూడు
దశాబ్దా లుగా అమెరికాలో స్థిరప
డి పలు సామాజిక సేవాకార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటున్న
న్న ప్రముఖ ప్రవాస భారతీయ
నాయకుడు. అనేక విషాద సంఘటనల్లో ఎన్నో కుటుంబాలకు
అండగా నిల్చి అనేక పర్యాయాలు ఇలాంటి కావల్సిన ఏర్పాట్లు
చేసిన అనుభవజ్ఞుడు)
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పాలెపు బుచ్చిరాజు
బొ మ్మలు చెప్పిన బాలల కథలు

(గత సంచిక తరువాయి)
"మహారాజా! ఇక్కడికి దగ్గ రలో ఉన్న శ్మశానంలో ఒక పెద్ద
ఇరుగుడు చెట్టు ఉంది. దాని మీద
భేతాళుడు నివశిస్తున్నాడు. నువ్వు
వెళ్లి అతడిని ఇక్కడికి తీసుకు
రావాలి. కాని ఒక చిక్కు ఉంది.
నువ్వు వాడిని మోస్తూ ఉన్నంత
సేపూ మౌనంగా ఉండాలి.”
		
వి క్ర మా ర్కుడు ,
అందుకు అంగికరించి, వెంటనే
శ్మశానానికి ప్రయాణం కట్టాడు.
అక్కడ రకరకాల పక్షు లు,
భయంకరమైన పాములు, పిశాచాలకు నివాస స్థానమైన
చెట్టుకు, తలక్రిందులుగా వ్రేళ్ళాడుతున్న భేతాళుడిని చూశాడు.
ఏమాత్రము
భయపడకుండా
చెట్టెక్కి, భేతాళుడిని కొమ్మమీది నుంచి దింపి, భుజం మీద
వేసుకుని నడవ సాగాడు. అలా
కొంత దూరం నడిచాక ఆయన
మనసులో
ఒక
ఆలోచన
వచ్చింది. “ఔరా! సాధువు నన్ను
ఇలాంటి నీచమైన పనికి ఉపయోగించుకున్నాడేమిటి?” అని.
అనుకోకుండా ఆ మాటలు పై కి
అనేశాడు. మౌనభంగం అయింది
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కాబట్టి భేతాళుడు పట్టు విడిపించుకుని, వెళ్లి చెట్టెక్కి కూర్చున్నాడు. అయ్యయ్యో! ఎంత
పొరబాటు జరిగిపోయింది! అని
విచారించి, విక్రమార్కుడు తిరిగి
వెళ్లి మళ్లి చెట్టెక్కి భేతాళుడిని కొమ్మమీది నుంచి దింపి, భుజాల
మీద మోయ సాగాడు.
		
అలా
బరువు
మోసుకుంటూ నడుస్తున్న విక్రమార్కుడిని చూసి జాలిపడిన
భేతాళుడు, మార్గా యాసం మరిచి
పోవడం కోసం ఒక కథ చెప్పుతాను వినమని ఇలా చెప్పడం ప్రారంభించాడు.
		
ఒకప్పుడు కాశీపురాన్ని ప్రతాపముకుటునే రాజు
పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు. అతని
భార్యపేరు సోమ ప్రభ. ఆయన
కొడుకు వజ్రముకుటుడు. చక్కని
అందగాడు. అతనితో సమవయస్కుడు మంత్రి కుమారుడు
బుద్దిశరీ రుడు. వారిద్ద రూ మంచి
స్నేహితులు. కలిసి ఆడుతూ
పాడుతూ కాలం గడిపేవారు.
		
ఈ మిత్రులిద్ద రూ
ఒకనాడు వేటకి వెళ్లి అలిసిపోయి
ఒక కొలని ఒడ్డున విశ్రమించారు.
అదే సమయంలో అక్కడికి ఒక
అపురూపసౌందర్యవతి అయిన
యువతి చెలికత్తెలతో వచ్చింది.
ఆమె అందానికి ముగ్ధు డై రాజకుమారుడు ఆమెను ప్రేమించాడు. ఆమె కూడా వజ్రముతుడిపై
ప్రేమ చూపించింది. కాని, ఆమె
తన ప్రేమను మాటల ద్వారా కాక
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సంజ్జ లద్వారా
తెలియజేసింది. ఒక కలువ పువ్వును చెవ్వుకు
పెట్టి ,తరవాత పళ్ళతో కొరికి
పాదాల మీద పెట్టి , గుండెల
మీద రాసుకుని, అక్కడినుంచి
వెళ్ళిపోయింది. రాకుమారుడికి
అదేమీ అర్థంకాక, ఇంటికి వచ్చి
విచారిస్తూ కూర్చున్నాడు.
		
మ
ం
త్రి
కుమారుడు బుద్దిశరీరుడు మి-

త్రుడికి ఊరట కలిగించాలనే
ఉద్దేశంతో, తన తెలివితేటలు
ఉపయోగించి, ఆమె చేష్ట లకి
అర్థం ఇలా చెప్పాడు. “మిత్రమా!
ముందుగా ఆమె ఉత్పలాన్ని
(కలువ పువ్వుని) కర్ణం (చెవ్వు)
మీద కదా పెట్టుకుంది. అంటే,
కర్ణోత్పలుడనే రాజు ఉన్నాడని అర్థం. తరవాత దంతాలతో
కొరకడం ఆ రాజుకి దంతఘట్ట కుడనే మంత్రి ఉన్నాడని
చెప్పడం. పాదాల మీద పువ్వుని
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

పెట్ట డం తన పేరు పద్మావతి
అని సూచించడం. ఆఖరిసారిగా పువ్వుని గుండెలకి హత్తుకోవడం నువ్వే నా హృదయేశ్వరుడవని చెప్పడం. ఇలా ఊహించి,
ముందుగానే నేను కొన్ని వివరాలు
సేకరించాను. ఆ కర్ణోత్పలుడు,
కుంతలదేశానికి రాజు. అతని
మంత్రి కుమార్తెయే నీ ప్రియురాలు. ఇంక ఆలస్యం చేయకుండా
కుంతల దేశానికి బయలు దేరు.”
		
రా జ కు మా రు డు
మిత్రుడు చెప్పినదానికి చాలా
సంతోషించాడు. మర్నాడే ఇద్ద రూ
మారు వేషాలు వేసుకుని కుంతలదేశపు రాజధానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ ఒక ఇంటిలో
అతిథులుగా కుదురుకున్నారు.
అదృష్ట వశాత్తూ ఆ ఇంటి యజమానురాలే మంత్రి కుమార్తె ఇష్ట సఖి అయింది. ఆమెను మంచి
చేసుకుని, వారికి కావలసిన వివరాలన్నీ సేకరించుకున్నారు. ఆమె
ద్వారానే వారు వచ్చినట్టుగా పద్మావతికి వర ్తమానం పంపించారు.
మంత్రి కుమార్తె తన మనసులోని
మాటని ఇలా తెలియ జెప్పింది.
ముందుగా చెలికత్తె మీద కోపం
చూపించింది.
కర్పూరం చందనం కలిపిన
చేతులతో, దాని బుగ్గ ల మీద
పది వేళ్ళు కనబడేలా కొట్టింది.
ఆమె తిరిగి వచ్చి జరిగింది
చెప్పి రుజువుగా తన బుగ్గ ల్ని
చూపించింది.
		
ఇదేమిటో అర్థంమార్చ్ 2018

కాక వజ్రముకుటుడు దిగాలు
పడ్డాడు. కాని బుద్దిశరీరుడు,
తీవ్రంగా ఆలోచించి, ఆ చేష్ట లకి అర్థం ఇలా వినిపించాడు.
“ మిత్రమా! ఇది మనకి మంచి
సంకేతమే! ఆ పది వేళ్ళకి అర్థం
ఈ పదిరోజులూ శుక్ల పక్షం అని,
అది వెళ్ళాక కృష్ణ పక్షంలో రమ్మనీను.”
		
‘ఇంకా పదిరోజులు
ఆగాలా’ అని రాజకుమారుడు
బాధపడినా, తప్పక అలాగేనని ఒప్పుకున్నాడు. కృష్ణ పక్షంలో
వారు తిరిగి వచ్చి వర ్తమానం
పంపారు. ఈ సారి వెళ్లిన చెలికత్తె
బుగ్గ మీద మూడు ఎర్రని ముద్రలతో తిరిగి వచ్చింది. రాజకుమారుడు ఏమీ అర్థం కాక తల
పట్టుకుని కూర్చున్నాడు. మంత్రి
కుమారుడు మాత్రం ఈ సారి
కూడా ఆమె ప్రవర ్తనని సమర్థిస్తూ, “ఆ మూడు ఎర్రని ముద్రలకి అర్థం, ప్రస్తుతం తను రాజస్వలగా ఉందని. మనం మరొక
మూడు రోజులు ఎదురు చూడక
తప్పదు “ అని చెప్పాడు.
పద్మావతి మీద మక్కువతో
ఉన్న రాజకుమారుడు, ఈ పరీక్ష
కూడా ఎదుర్కోవడానికి ఒప్పుకున్నాడు. అతి కష్టం మీద మూడు
రోజులు గడిపి, ఆ చెలికత్తెతోనే, నాలుగోనాడు తాము ఆమె
సమ్మతి కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్టు కబురు పంపారు. ఆ సారి
వెళ్లి వచ్చిన సఖి తన అనుభవాన్ని ఇలా చెప్పింది, “అయ్యలారా-

!ఈసారి నా అదృష్టం బాగుంది.
పద్మావతి నన్ను ఆదరించింది.
ఒక పీటమీద కూర్చో బెట్టింది.
దానిని ఒక తాడుతో కట్టి మొగ
సాలలో దింపించింది.ఏదేమైనా
మొగసాలదాటి
రావద్ద ని
చెప్పింది. “
అది విన్న మంత్రి కుమారుడు,సంతోషంతో, “మిత్రమా!
ఈ సారి పద్మావతి తన అంగీకారాన్ని సూచించింది. ఇంక నువ్వు
కోటలో పాగా వేసినట్టే ! నీ ప్రియురాలిని కలుసుకోవడానికి సిద్ ధంగా
ఉండు.ఆమె చేతలకి అర్థం,
నిన్ను మొగసాల ద్వారా లోపలికి
రమ్మని ఆహ్వానించడమే!” అని
చెప్పాడు.
ఆనాడే మిత్రుడి సహాయం
తో, కోటలో మొగసాల వద్ద , పీట
మీద ఎక్కి కూర్చున్నాడు రాకుమారుడు. ముందుగా చేసిన
ఏర్పాటుతో, పద్మావతి వజ్రముకుటుడిని, అంత:పురంలో ప్రవేసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

శపెట్టింది. అక్కడ వారిద్ద రూ కలుసుకుని రాజ
భోగాలు అనుభవించ
సాగారు.
ఇలా
కొంతకాలం
గడిచాక,
ఒకనాడు
ఉన్నట్టుండి, వజ్రముకుటుడికి తన ప్రాణమిత్రుడు, బుద్ధిశరీరుడు
జ్జాపకం వచ్చి, ‘పరాయి
దేశంలో
ఒంటరిగా
వదిలి వచ్చాను, అతనేం
బాధలు పడుతున్నాడో’
అని చింతించ సాగాడు.
అది గమనించిన పద్మావతి, బాధకి కారణం ఏమిటని
అడిగింది. అప్పుడు రాజకుమారుడు ముందునుంచి జరిగిన
కథనంతా వివరించాడు. అది
విని మంత్రి కుమార్తె, “అయ్యయ్యో! అంతటి ప్రాణసఖుడిని
ఒంటరిగా వదిలి పెట్టి ఇంతకాలం
ఎలా ఉండ గలిగేవు? “ అని,
పాయసం , అన్నం, నెయ్యి, తీసుకొచ్చి అతనికి ఇచ్చి రమ్మని
పంపించింది. వజ్రముకుటుడు ఆమె మంచి మనసుని మెచ్చుకుని, వాటిని తీసుకుని వెళ్లి,
మిత్రుడికి తినమని ఇచ్చాడు.
విషయం అర్థం చేసుకున్న బుద్దిశరీరుడు, “అయ్యో! వెర్రివాడా! అసలు నువ్వు నా విషయం
ఆమెకు చెప్పకుండా ఉండవలసింది.
(ఇంకా వుంది)
మార్చ్ 2018

19

డా.కవన శర్మ

రసాయన శాస్త్రం

4. శుద్ధ , మిశ్రమ పదార్ధా లు, ద్రావణాలు
శుద్ధ పదార్ధా లు
శుద్ధ పదార్ధం ఒకే విధమైన పదార్ధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీనిలో ఇంకో పదార్ధం ఏదీ కలిసి ఉండదు.
ఇటువంటి పదార్ధం కచ్చితమైన ఉష్నోగ్రతల వద్ద కరగటం మరగటం చేస్తా యి కింది పట్టి కలో కొన్ని
పదార్ధా లు కరిగే ,మరిగే ఉష్ణోగ్రతల వివరాలు ఉన్నాయి
పదార్ ధం

స్థితి (20°C వద్ద)

్ర (°C)
కరుగు ఉష్ణోగత

్ర (°C )
మరుగు ఉష్ణోగత

ఆమ్లజని

వాయువు

- 219

-183

నత్రజని

వాయువు

- 210

-196

ఒలంతం

ద్రవం

- 117

78

నీరు

ద్రవం

0

100

ఉప్పు

ఘనం

801

1465

రాగి

ఘనం

1083

2600

(ఆల్కహాల్, మద్యం
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నీరు గడ్డ కట్ట డానికి (లేక మంచు
కరగటానికి ) మరగటానికి ఉష్ణోగ్రతల్లో ఉన్న తేడాని నూరు సమ
భాగాలు చేసి ఒకొక్క 'ఎకకం' ని
1 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ (శతపదం) అని
నామకరణం చేసారు.
మిశ్రమ పదార్ ధం

కొన్ని శుద్ధ పదర్ధా లు కలిస్తే ఒక
మిశ్రమ పదార్ధం ఏర్పడుతుంది.
ఉదాహరణకి మన చుట్టూ ఉన్న
గాలి ఒక మిశ్రమం. రసాయన
శాస్త్రంలో రెండు ఘన శుద్ధ పదార్ధా ల మిశ్రమాల గురించి ఎక్కువగా చెప్పుకోము. కొద్దిగా తరవాత
చెప్పుకుందాము. ఒక పదార్ధం
మూడు స్థితుల్లో ఉంటుంది అని
చెప్పుకున్నాము కదా. అది ఒక
స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ స్థితికి
చెందిన 'దశ ' (phase ) లో ఉన్న
దని అంటాము.
రెండు గాని అంతకంటే ఎక్కువ
పదార్ధా లు రసాయనికమైన
మార్పు చెందకుండా ఒకదానితో
ఒకటి కలిసి ఉంటే దానిని మిశ్ర
మం అంటాము .
ఘన ద్రవ వాయు పదార్ధా లలో
కనీసం రెండు దశల పదార్ధా లు
కలిసి ఉన్న మిశ్రమాలనే మనం
ఎక్కువగా అధ్యయనం చేస్తా ము.
ఈ కలిసి ఉండటం రెండు రకా
లుగా జరుగుతుంది .
కొన్నింట్లో పదార్ధ స్థితులు
పూర్తిగా కలిసిపోయి ఒకే దశలో
ఉన్న ఒకే పదార్ధం లాగా కనిపిస్తా
యి. ఉదాహరణ కి నీరు- ఉప్పు
లేక పంచదార మిశ్రమం, అటు

వంటి అప్పుడు ఆ మిశ్రమాన్ని
సమ (homo : కొన్ని భాషల్లో స
బదులు హ వస్తుంది ) జాతీయ
(geneous) మిశ్రమం అంటాము
రెండో రకం లో ఒక దశ పదార్ధం
చిన్న చిన్న బిందువులుగా(చుక్క
లుగా ) బుడగలుగా ముఖ్య దశ
పదార్ధం తో కలిసి ఉంటాయి.
ఉదాహరణకి నీటి నురుగు.
ఇందులో గాలి నీటిలో బుడగల
రూపం లో ఉంటుంది. ముద్ద (
Gel) మరో రూపం ఉదాహరణ
వెన్న ముద్ద . వీటిని విజాతీయ
మిశ్రమాలు అంటారు.
ద్రావణాలు

ఒక పదార్ధం మరో పదార్ధంలో
కరిగి ఉంటే దాన్ని ద్రావణం
అంటాము. సముద్రపునీరు రక
రకాల లవణాలు కరిగి ఉన్న ఒక
ద్రావణం.కొన్నిసార్లు కొన్ని వాయు
పదార్ధా లు కుడా నీటిలో కరిగి
ఉంటాయి. తెలుగు వాళ్ళు ఇష్టం
గా తాగే 'సోడా', నీటిలో కార్బన్
ద్వి ఆమ్ల జనిదం ( బొగ్గు పులు
సు వాయువు ) కరిగి ఏర్పడిన
ద్రావణం. సాధారణంగా నీటిలో
ఆమ్లజని కరిగి ఉంటుంది. లేక
పోతే చేపలు లాంటివి చెరువుల్లో
నదుల్లో సముద్రాలలో బతకవు.
మందు బాబులు తాగే బీరు,
వై ను, విస్కీలు కుడా నీటితో కలి
సిన ద్రావణాలే. నీరు మద్యం విడి
గా కనిపించవు.
కొన్ని సమజాతీయ మిశ్రమాలు

ఉప్పు నీరు, మద్యాలు, సోడా
ఇవి ద్రావణాలు. ఇవి కాకుండా

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

మరి కొన్నిసమజాతీయ మిశ్రమాలు ఉన్నాయి. గాలి పెక్కు
వాయువుల సమజాతీయ మిశ్ర
మం. ఇత్తడి, కంచు సమజాతీయ
మిశ్రమ లోహాలు. వీటిలో, రెండు
లోహాలు కలిపి కరిగించినప్పుడు
ఒకదానితో ఒకటి సమంగా కలిసి
పోయి ద్రావణం రూపం పొంది
చల్ల బరిచినప్పుడు ఘనరూపం
లో ఒక మిశ్రమ లోహ రూపం
పొందుతాయి.
విజాతీయ మిశ్రమాలు

ద్రవపదార్ధం లో వేలాడుతూ
ఉన్న ఘనపదార్ధం ఉన్న మిశ్ర
మాలు ఈ కోవలోకి వస్తా యి.
మట్టి తో కలిసి ప్రవహిస్తున్న నీరు
అటువంటిది. ఘనపదార్ధంలో
ఇరుక్కుపోయిన నీరు ఉన్న
ముద్ద మరో రకం. అటువంటి
ముద్ద లకి వెన్న ముద్ద ఒక ఉదా
హరణ. రెండు ద్రవాల విజాతీయ
మిశ్రమానికి పాలు ఒక ఉదాహ
రణ ఇటువంటి వాటిని తరళా
లు ( Emulsions) అంటాము.
ఒక వాయు పదార్ధం లో విజాతీయంగా ఘన, ద్రవ పదార్ధా లు
కలిసి ఉంటే వాటిని వాయుబిందువులు ( aerosols) అంటాము.
జల్లులు (sprays ) అటువంటివి.
ద్రవంలో విజాతీయంగా వాయు
వు కలిసి ఉంటే ( కరగ కుండా)
దాన్ని నురగ ( Foam ) అంటా
ము. అటువంటివే పాల నురగ,
నీటి నురగలు .
( ఇంకా వుంది )
మార్చ్ 2018

21

నండూరి సరోజాదేవి
( గత సంచిక తరువాయి)
"పిచ్చి మాలతీ! నువ్వెప్పుడూ
ఇంత సంతోషంగా ఉండడమే
నాకు కావాలీ” అంటూ భార్య
భుజం చుట్టూ చెయ్యి వేసి తనకి
మరింత దగ్గ రగా లాక్కున్నాడు
వినోదు.
ఆ తర్వాత,ఆఫీస్ అటెండర్
తీసుకు వచ్చిన స్నాక్స్ తింటుండడంతో పాటు.. ఆ గదిలో ఒక
గోడకి అమర్చబడి ఉన్న ఎల్ఈ.
డి టీవీని వెంటనే ఆన్ చేసేసుకుని,సినిమాని కూడా చూస్తూ
మరింత హ్యాపీగా గడపసాగారు
వాళ్లిద్ద రూ!
ooooooo
మీటింగ్ ముగించుకుని
తిన్నగా ఆ రెస్ట్ రూంలోకి వచ్చేసిన మేఘమాల, వాళ్ళిద్ద రిని
చూసి నవ్వుతు..
"గుడ్! ఇలాగే ఎంజాయ్ చేస్తూ
రిలాక్స్ అవ్వాలీ”అని మెచ్చుకుంటూ, కాస్త ఫ్రెష్ అవ్వడానికి బాత్
రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది.
"మాలతీ!మనమూ ఇంక
రెడీగా
ఉందాం..మేఘమాల
బయటకి వెడదామని ఇందాకా
మనకి చెప్పింది కదా?”అనన్నా22

డు వినోద్
సరిగ్గా మేఘమాల కూడా
అప్పుడే రీ ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చి
కూర్చోవడంతో .. మాలతి ఆ
టీవీని ఆఫ్ చేసేసి, ఫ్లా స్క్ లో
కాఫీని కప్పులో పోసి ఆమెకి
అందించి,సమోసా ప్లే ట్ కూడా
ముందుంచింది!
“ఓ! నాకు అట్టే పెట్టా రా?”అంటూ ఆ సమోసా చిన్నగా తింటూ,మధ్యలో వేడి వేడి కాఫీని
తాగుతూనే..
"మాలతీ! నిజంగా మీరు
ఇక్కడికి వచ్చి చాలా మంచిపని
చేశారు.. మనిద్ద రిని చూసిన
వాళ్లందరూ తెగ ఆశ్చర్యపోతూ
‘నువ్వెవరని,నీగురించి
ఆరా
అడుగుతుంటే’ చెప్పడానికి నాకు
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

చాలా సంతోషంగా అనిపించిందీ” అంటూ మేఘమాల మొహం
ఇంత చేసుకుని చెప్పిందీ.
“నాక్కూడా అలాగే అనిపిస్తోంది”అంటూ మాలతి వెళ్లి,మేఘమాల పక్కన కూర్చుంటూ
ప్రేమగా ఆమె చెయ్యి పట్టుకుందీ.
"మేఘమాలా! మీరిద్ద రూ ఇలా
ఆప్యాయతలు పంచుకుంటూ
వుండటం ఎప్పటికీ ఆగదు కానీ..
నువ్వు బజార్లో షాపింగ్ కేదో వెళ్ళాలన్నావ్ కదా,ఇంక బయలుదేరుదామా?” అని గుర్తు చేసాడు
వినోదు.
“వెళ్ళిపోదాం”అంటూ ఇంటర్
కమ్ కాల్ చేసి, కారు రెడీ చేసి
వుంచమని ఆఫీస్లో ఎవరికో
చెప్పిందీ ఆమె.
మార్చ్ 2018

“ఇప్పటికే మేం ఇంటికి వెళ్ళలేదు, లేట్ అయితే అమ్మ కంగారు
పడుతుందేమో?” సందేహంతో
అడిగింది మాలతీ.
"ఏం పర్వాలేదులే! డాడీకి
ఇందాకా ఫోన్ చేసి, షాపింగ్
విషయం చెప్పి.. రావడం ఆలస్యమైనా కంగారు పడద్ద న్నానులే” అని అంటూనే మేఘమాల,
శ్రీధర్ నుండి కబురు రావడంతోనే..
వినోద్,మాలతీలతో బాటుగా
బయటికి వెళ్ళిపోయి రెడీగా ఉన్న
కారులో ఎక్కి కూర్చుంది!
"మేడం! రేపు కాస్త ఎర్లీ గా
ఆఫీస్ కి రాగలిగితే, మిగిలిన
పనులు పూర్తి చేసేయొచ్చు” శ్రీధర్,మేఘమాలతో వినయంగా
చెప్పారు.
“తప్పకుండా శ్రీధర్,ఎల్లుండే
మా ఊరి ప్రయాణం కూడా ఉంది
కదా?” అంటూ అంగీకరించింది
మేఘమాల.
“వస్తా ను సార్“ అని వినోద్
కూడా శ్రీధర్ గారికి నమస్కరించి
చెప్పి, కారు ఎక్కి కూర్చున్నాడు.
మేడంతో కూడా వెళ్ళమని
శ్రీధర్ చెప్పడం తో, ఆదిత్య అనే
అసిస్టెంట్ కూడా కారు ఎక్కెయ్యగానే అది ముందుకు కదిలి
వెళ్లిపోయిందీ!
ooooooooo.
స్వయంగా కలెక్టర్ గారే తమ
తమ షాపులకి వచ్చేటప్పటికి
‘బట్ట ల షాపుల యాజమాన్యం,గోల్డ్ షాపు యాజమాన్యం’ మే-

ఘమాలని మర్యాదలతో ముంచెత్తడం చూసీ..మాలతి అయితే
మురిసి తబ్బిబ్బు అయిపోసాగింది!
మేఘమాల అనుకున్న
షాపింగ్ అంతా పూర్తి చేసుకుని,
బంగ్లా కి చేరుకునేటప్పటికీ రాత్రి 9
గంటలు దాటిపోయిందీ!
"ఏంటమ్మా! ఏకంగా,ఇంత
ఆలస్యం చేసుకున్నారు? అలసటగా అనిపించటం లేదు? మీకు
ఆకలిగా అనిపించటం లేదూ?”
వాళ్ళ కోసమే, ముందు హాల్లో
ఎదురు చూస్తూ కూర్చున్న అన్నపూ ర్ణ మ్మ గా రు , మే ఘ మా ల ని
ఆదుర్ధా గా అడిగిందీ.
తల్లి అడుగుతున్న ప్రశ్నలు
విన్న మేఘమాల..“అమ్మ! ఒక్క
ఐదు నిమిషాలు” అంటూ,అసిస్టెంట్ ఆదిత్యకి అర్జెంటుగా
ఏదో చెప్పడంలో ఉండిపోవడం
చూసిన వినోద్ ..
“మేఘమాలకి అలసట ఏంటి
అత్తయ్యా? ఆవిడ గారు మన
కోసం చేసిన షాపింగ్ చూస్తే,మాకే అలసట వచ్చిందీ”అనన్నాడు.
"అమ్మా! మా ఇద్ద రికి ఎన్ని
బట్ట లు కొందో చెప్పలేను.నీకు
పట్టు చీరలు, జరీ చీరలతో
పాటు..నాన్నగారికి,
బామ్మకీ
కూడా కొంది. అలాగే చాలా గోల్డ్
కూడా కొంది. నాకు, నీకు గాజులు
తీసుకోవడమే కాకుండా, నీకు
మూడు పేటల పలకసర్ల పెద్ద
గొలుసు కూడా తీసుకుంది”
అంటూ తల్లి కి ఏకరువు పెడుతూ
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

చెప్పింది మాలతీ.
ఈ లోగా గౌరీ, డ్రైవర్ సాయంతో
ఆ ‘బట్ట ల షాపర్ బాగ్స్’ అన్ని
లోపలి తీసుకు వచ్చిందీ!
"అమ్మా!ఇందాకా ఏదో అడుగుతున్నావ్?”అనంటూ మేఘమాల
తల్లి దగ్గ రకి వెళ్లి అడిగిందీ.
“అది సరే,ముందు నువ్విలా
వచ్చి కూర్చో తల్లీ “ అంటూ అన్నపూర్ణ మ్మగారు,మేఘమాల చేయి
పట్టుకుని తన పక్కన కుర్చోపెట్టుకుని ..
“నువ్విప్పుడు అవన్నీ అంతలా
కొనడం ఎందుకురా? నిన్ను ఇలా
చూసుకోవడం, నీ ప్రేమ ఎప్పుడు
ఇలా ఉండటమే మాకు చాలూ”
కళ్ళల్లోంచి కారుతున్న నీటిని
తుడుచుకుంటూ మాతృప్రేమతో,
తలనిమిరింది అన్నపూర్ణమ్మ.
"మాలతీ! అప్పుడే అమ్మకి
అన్ని విషయాలు చెప్పేశావా?”
అని అడుగు తూనే..
"అమ్మా! ఎందుకలా అనుకుంటావ్? ముక్ష్యంగా నీకు ఏం
కొంటున్నా, నాకు తక్కువగానే
అనిపిస్తోందీ..ఉహిచకుండా నా
కళ్ళ ముందుకు వచ్చిన అదృష్టం
మీరు అంతా. ఇప్పుడు ఒకటిగా
కలిసిపోయాం కాబట్టి , నేనేం
చేసినా నువ్వు ఇంకేం పట్టించుకోకూడదూ?
తీసుకున్నవి
అన్నీ మీరు వాడితే, నాకు అంతే
చాలూ“ తన కన్నీటిని కనిపించనీయకుండా,తల్లి వొడిలో తలని
వాల్చేసుకుంది మేఘమాల.
( ఇంకా వుంది )
మార్చ్ 2018
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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)

చర్మ ముండాదేవి పులితోలును ధరిస్తుంది. ఎడమచేతిలో
శూలం పట్టుకొని ఉంటుంది.
నుదుటిపై త్రిపుండ్రాన్ని ధరిస్తుంది.
నాగయజ్ఞోప్పవీతాన్ని
ధరిస్తుంది. కంఠంపై ఎముకుల
మాల ధరిస్తుంది. శరీరమంతా రక ్త చందనాన్ని అలముకొంటుంది. ఏనుగు చెక్కిలిపై
ఏర్పడిన మదజలాన్ని కాటుకగా
ధరిస్తుంది. చర్మ ముండాదేవి
ఉల్లా సంగా మహాశ్మశానంలో విహరిస్తూ ఉంటుంది. ఆమె చెలికత్తె అయిన మహా రుండాదేవి చర్మ
ముండా దేవి వలె ఉంటుంది.
ఈమె కపాలమాల ధరించి
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ఉంటుంది. కాశీ నగర మధ్య
భాగంలో వీరిరువురు కల్లు త్రాగి,
కంకేళీ నృత్యం చేస్తూ, బంతి ఆట
ఆడుతూ, మణి క్రీడ, సలుపుతూ
హాస్యాలాడుకుంటూ, విద్యా వినోదాలతో విహరిస్తూ ఉంటారు.
హయగ్రీవ తీర్థంలోని ఆకాశ
గంగా ప్రవాహం మహారుండా దేవి
పాదలపై పడుతూ ఉంటాయి.
ఆమె తనను ఆశ్రయించినవారి
భయాన్ని పోగొడుతూ ఉంటుంది.
మహారుండా
దేవికి పడమటి దిక్కున స్వప్నేశ్వరీ దేవి ఉంది. అమె భక్తు ల కలో
కనబడి భూత, భవిష్యత్తులను
చెబుతూ ఉంటుంది. నవమి,
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

అష్ట మి, చతుర్ద శి, తిధులయందు పూజలు అందుకుంటూ
ఉంటుంది. దుర్గా దేవి కాశీక్షేత్ర దక్షిణ ద్వారాన్ని రక్షిస్తూ
ఉంటుంది.

దుర్గా మహాత్మ్యము.

ఈ విధంగా కాశీ నగరంలోని
శక్తు ల ప్రాభవాన్ని కుమారస్వామి
అగస్త్యునికి వివరించి చెప్పగానే “ స్వామి! పార్వతీ దేవికి దుర్గ
అను పేరు ఎందుకు వచ్చిందో
తెలుసుకోవాలని కుతూహలంగా
ఉంది . తెలుపుమని”అగస్డు త్య్డు ప్రార్ధించాడు. కుమారస్వామి
దుర్గా మహాత్మ్యాన్ని ఈ విధంగా
చెప్పడం ప్రారంభించాడు.
మార్చ్ 2018

రురుని కుమారుడై న
దుర్గుడు తనతపోబలంచేతపురుషులచేతసంహరింపబడకుండావరాన్నిపొందాడు.ఆవరగర్వంచేతభూర్భువస్సువర్లో కాలను
బాధించడం ప్రారంభించాడు.
దేవతలందరు దుర్గు ని సంహరింపంమని పరమేశ్వరుని ప్రార్ధించారు. పరమేశ్వరుడు దుర్గు ని
సంహరింపమనిదాక్షా యణిని నియోగించాడు.
ఆమె దుర్గు ని సంహరించ
డానికి వింధ్య పర్వతానికి వచ్చింది.
గౌరి దుర్గు ని సంహరించడానికి “
కాళ రాత్రి” అను శక్తిని సృష్టించి
పాతాళానికి పంపించింది. కాళరాత్రి పార్వతి ఆజ్ఞను శిరసావహించి పాతాళానికి వెళ్ళి “ ఓ!
రాక్షస రాజా! నేను వింధ్య పర్వతంనుండి పార్వతి పంపించగా
రాయబారినై నీదగ్గ రకు వచ్చాను.
నీవు బుధిమంతుడవై పాపపు
పనులు మానుకొని , లోకాలను
బాధించకుండా ఉండు. వేదోక ్తములై న సకల ధర్మాలను నిలుపుటకై పార్వతి బాధ్యతను
స్వీకరించింది. ఆ మహాదేవి
ఆజ్ఞను శిరసావహించి చిరకాలం
జీవించు. కాని పక్షంలో పార్వతి
వాహనమైన సింహముతో యుద్ ధంచేయి. నీకు మేలు చేయాలని
చెప్పాను. వింటే విను. లోకాలను
బాధించకుండా ఉంటే మాకు
చాలు. మా పార్వతి ఆజ్ఞను శిరసావహించక పోయినచో నీ జుట్టు
పట్టుకొని ఇప్పుడే ఆమెవద్ద కు

యీడ్చుకొని పోతాను.” అని కాళరాత్రి గర్వంగా పలుకగానే దుర్గాసురునికి కోపం వచ్చింది. “
ఆడదానికి ఇంత గర్వం తగదు.
మీ రాణి ఏమైనా మాకు అవసరం
లేదు. నీవు వచ్చావు. అది మాకు
చాలు. నీవు సకలలోక సామ్రాజ్య లక్ష్మి వంటి దానవు. నీవు
మా ఇంటిలో ఉండు. కుందేలు
వంటింటికి వచ్చినట్లుగా నీవు
నా దగ్గ రకు వచ్చావు. విధి నిన్ను
ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చుట నా
అదృష్ట ము. అడవిలో ఉన్నా,
ఇంట్లో ఉన్నా రావలసిన అదృష్ట ము అదేవస్తుంది.” అని రాక్షసుడు పలికి “ దీనిని అంతః
పురంలోకి తీసుకొని పొమ్మని”
పరిచారికలకు ఆజ్ఞాపించాడు.
ఆ మాటలు విని కాళరాత్రి
కంగారు పడింది. “ రాక్షస రాజా!
నీవు నీతివేత్తవు. దూత మాటలకు
కోపగించుకోవచ్చునా?
దూత
తెలియక తప్పు మాట్లాడినా రాజు
రక్షిస్తూ ఉంటాడు. ఇష్ట కార్య సిసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ద్దికోసం దూత రాజును నిందిస్తూ
మాటలాడుట తప్పుకాదు. రాజా!
నీవు అనేక యుద్ధా లు చేసావు. నీ
ఖడ్గా ని అనేకసార్లు ప్రయోగించావు. ఆ ఖడ్గాన్ని నామీద ప్రయోగించడం వలన ప్రయోజనం ఏమి
ఉంది? నీకు శక్తి ఉన్నట్ల యితే
మా రాణీని బంధించు. ఆమెతోబాటుగా మేమందరం నీకు
స్వాధీనం అవుతాము. నీవు నన్ను
చెఱలో పెట్టి నట్ల యిన నీగురించి
మారాణీకి ఎవరు చెబుతారు?
ఎరను కాల్చుకు తిన్న వేటగానికి
మృగాలు లభిస్తా యా? అదేవిధంగా నన్ను బంధించినట్ల యిన
పార్వతి నీకు లభిస్తుందా? నీకు
మేలు చెప్పడానికి వచ్చిన నన్ను
శిక్షించుట తగునా? “ ముండ
ముక్కు కోత పడింది” అను సామెతలాగ నీకు మంచి చెప్పడానికి
వచ్చిన నాకు తగిన శిక్ష పడింది. నీ
ఆజ్ఞను అనుసరించి రాక్షస స్త్రీలు
నన్ను బాధిస్తున్నారు. రాజులు
పరస్త్రీలను ఇంత బాధించ
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వచ్చునా? ఇది న్యాయమా? ఈ
చెఱను విడిపించు. నీకు ఏదైనా
ఉపకారాన్ని చేస్తా ను.” అని కాళరాత్రి ప్రార్ధించింది.
ఈ విధంగా కాళరాత్రి ఎంత
ప్రార్ధించినా దుర్గాసురునికి కనికరము కలుగలేదు. విని విన్నట్లుగా ఉన్నాడు. సేవకులు “పద
పదమని” ఆమెను పట్టుకొని
లాగుతున్నారు. ఆమె విదిలించు
కుంటోంది.
కనుబొమలు
భయంకరంగా
ముడిచింది.
భయంకరంగా నవ్వింది. ఆకాశంనుండి పిడుగులు రాలుతున్నాయి. ఆ ధ్వనికి కంచుకలు[సేవకులు] నేలపై కూల పడ్డా రు.
దుర్గాసురుడు కోపంతో కత్తి, డాలుతీసుకొనిసింహాసనంనుండిలేచాడు.దుర్ముఖుడు, సీరపాణి,
పాశపాణి, సురేంద్ర దమనుడు,
ఖడ్గ రోముడు, ఉగ్రాక్షుడు,
దేవ కంపనుడు, దుర్గాసురుని
వారించి కాళరాత్రిని బంధించడానికి ముందుకి వచ్చారు. ఆమె
కోపంతో మూతి బిగబట్టి ఒక్కసారిగా ఊదింది. చొప్పదంటు
పొట్టు గాలికిఎగిరిపోయినట్లుగా
రాక్షసులందరు ఎక్కడికో ఎగిరిపోయారు. కాళ రాత్రి మరొక్క
సారి మూతి బిగబట్ట ఊదింది.
రాక్షసులందరు వింద్య పర్వతంపై పడ్డా రు.
దుర్గాసురుడు కోట్లా దిమంది
రాక్షస సై న్యాన్ని వెంటబెట్టుకొని
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డు. కాళరాత్రిపరుగెత్తుకొనివస్తోంది.ఆమెనుదూరంనుంచి
చూచి పార్వతి అక్కడకు
వచ్చింది.ఆమె వెయ్యి భుజాలు
కలిగి ఉంది. తేజో మూర్తిలాగ ఉంది. భయంకరమైన
ఆయధాలు ధరించి ఉంది.
సూర్య, చంద్ర మండలాల కాంతి
పుంజలాగ ఉంది. సర్వమంగళ యుధ సన్నద్ధు రాలై ఉంది.
కాళరాత్రి పాదాలకు
నమస్కరించి
జరిగినదంతా
వివరించి చెప్పింది. దుర్గాసురుడు తన సై న్యాని వింద్యారణ్యం మధ్యలో నిలిపాడు.
జంభుడు, మహా జంభుడు,
కుజంభుడు,
వికటాననుడు,
లంబోదరుడు,
పింగాక్షుడు,
మహిష గ్రీవుడు, మహోగ్రుడు,
అత్యుగ్ర విగ్రహుడు,క్రూరాస్యుడు, క్రోధనుడు, సంక్రందనుడు,
మహా భయుడు, జితాంతకుడు,
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దుందుభి, వృకాననుడు, సింహాస్యుడు, సూకరాస్యుడు, ఖరుడు,
శివారాననుడు, మహోత్కటుడు,
శుకతుండుడు,
ప్రచండుడు.
ముండుడు, మహాభీషణుడు,
మొదలయిన
సేనాపతులను
రావించి ఈ విధంగా చెప్పాడు.
“ వింధ్య పర్వతంమీద ఒక చిన్నది మనలను ఎదిరించుటకు సిద్ధ ముగా ఉన్నది.
మీరు వెళ్ళి ఆమెను ప్రాణాలతో
బంధించి తీసుకు రండి. తామర
పూవువలె అందమైన కనులు
కలది, సంపెంగ పూవు వలె కోమలమైనది. ఆమెను వధించుట
తగదు. ఆమెను మోసగించి కాని
బంధించి కాని , బతిమాలిగాని
తీసుకు రండి. ఆమె కందకుండా,
వాడకుండా, తీసుకురండి.
(ఇంకా వుంది)
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తుమ్మూరి రాంమోహన్ రావు
ఈ నెల 17 న బయలుదేరి 27
నతిరిగి ఇంటికి చేరేదాకా ఎంతో
ఉత్సాహంగా,ఉల్లా సంగా జరిగిన
మా దంపతుల తీర్థయాత్రా విశే
షాలు కొన్ని మీ అందరితో పంచుకోవాలనిపించింది. యాత్రలో
ఉన్నప్పుడే కొన్ని ఫోటోలు పెట్టా
ను.వాటికి మంచి స్పందన లభిం
చడంకూడా ఈ విశేషాలు తెలియ
పరచడానికి మరో కారణం.
ఒక రకంగా మేమిద్ద రం (ఆమె
నేను) కలిసి పది రోజుల పాటు
చేసిన మొదటి తీర్థయాత్ర.
ఇద్ద రం ఉద్యోగస్థులం కావడం
ఒక కారణం అయితే ఆరోగ్యసమస్య రెండవ కారణం.
ఏదైతేనేం బంధు మిత్రుల ప్రోత్సాహ ప్రోద్బలాలతో బయలు
దేరినా మనసులో భయంతోనే
బయలు దేరామని చెప్పవచ్చు.
కాని భగవత్కృప వల్ల ఎలాంటి
కష్టం లేకుండా యాత్ర జరగడమే
గాక ఒక నూతనోత్సాహం మాలో
చోటు చేసుకుని,ఈసారి మళ్లీ
ఏదైనా యాత్ర చేయాలని కూడా
అనుకున్నాం.
17 మార్చి ఉదయం 9.30
గంటలకు కాజీపేట్లో గోరఖ్
పూర్ ట్రెయిన్ రిజర్వేషన్ బోగీల్లో

నై మిశారణ్య యాత్ర
దాదాపు రెండు వందల మందిమి
ఎక్కాం. ట్రెయిన్లో సర్దుకునే సరికి
రెండు గంటలు పట్టింది. సహ
యాత్రీకుల పరిచయాలు పూర్వాపరాలు తెలుసుకునే లోగా
మధ్యాహ్న భోజన సమయం
దాటింది.అందరూ తాము తెచ్చుకున్న చపాతీలు,పూరీలు,
పులిహోర వగై రా మూటలు విప్పి
ఒకరివి ఇంకొకరికి పంచుకుంటూ
పగటి తిండి ముగించారు.
కాస్త సేద తీరేలోగా సాయంత్రం
అయ్యింది.అందరూ రై ల్వే వారి
టీ,కాఫీలతో సరి పుచ్చుకున్నారు.మళ్లీ రాత్రి తిండి వేళ దాకా
వేర్వేరు బోగీల్లో ఉన్న తెలిసిన
వాళ్ల ను కలిసి వచ్చారు. ఆ సరికే
రై లు మహారాష్ట్ర లోని నాగపూర్
దాటింది.
అందరు వారి వారి బెర్తుల్లో
నిద్రకుపక్రమించారు. తెల్ల వారి
అయిదింటినించే ఒక్కళ్లొక్కళ్లు
లేచి అవసరాలు తీర్చుకునేలో
గాఉదయం ఎనిమిది గంటల
ప్రాంతంలో కాన్పూర్ చేరుకున్నా
ము. ఇంకో రెండు గంటల్లో లక్నో
చేరతాం అని ఎవరో అన్నారు.
కాని పది గంటల దాకా అక్కడి
నుంచి కదలలేదు ట్రెయిను.
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మెల్ల గా బయలుదేరిన కొ ద్దిసేప
టికే గంగా నది వంతెన వచ్చిం
ది. కొందరికి అది గంగానది
అని చెబితే నమ్మటం లేదు.వాళ్ల
దృష్టి లో కాశీలో ప్రవహించేదే
గంగ.ఇదే కాశీలో ప్రవహించే
గంగ అని గూగుల్ పటం చూ
పించి విశదీకరించాల్సివచ్చింది.
ఇంతలో లెదర్ పర్స్ లు అమ్మకానికి వచ్చాయి. అరవై రూపాయలకు రెండిచ్చాడు. అప్పుడు
గుర్తుకు వచ్చింది కాన్పూర్ తోళ్ల
పరిశ్రమకు ప్రసిద్ధి అన్న సంగతి.
మొదటి సారి గంగానదిని చూడ
టం.పవిత్ర గంగ గురించి తెలిసి
ఉండటం వేరు.దర్శించిన అను
భూతి వేరు.కాస్సేపు కిటికీలోంచి
ఉత్తర ప్రదేశ్ పంట చేన్లు చూస్తూ
ఉండి పోయాను.ఎత్తు పల్లా లు
లేకుండా సమతలంగా ఉంది.
గుట్ట లు, పర్వతాలు కనిపంచలే దు.చిన్నప్పుడు చదువుకున్న భూగోళశాస్త్ర్రంలో గంగానదీ
తీర మైదాన ప్రాంతాలు గుర్తుకు
వచ్చాయి. అటూఇటూ అనే సరికి
పన్నెండున్నర అయ్యింది.మెల్ల గా
లక్నో నగరం ప్రవేశించింది ధూమ
శకటం.స్టేషన్ వస్తుందనగానే
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హడావుడి. సామాన్లు సర్దుకుని
ద్వారానికి దగ్గ ర ఉంచి ఎదురు
చూసినంతలో ప్లా ట్ ఫాం మీద
ఆగింది. అందరి వస్తువులు
దింపుకుని సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో
చూసుకునేంతలో నిర్వాహకులు
బయట అద్దె బస్సులు సిద్ ధంగా
ఉన్నట్లు
చెప్పారు. తోపుడు
బండ్లు మాట్లాడుకుని సామాన్లు
వాటిమీదికెక్కించాం.
వాటి
వెనుకే నడుచుకుంటూ ప్లా ట్
ఫాంమీదే చాలాదూరం వెళ్లిన
తరువాత ముఖద్వారం చేరుకున్నాం. మాలో కొందరు అయిదు
రూపాయలకు చల్ల టి నీళ్లు
అమ్ముతుంటే సీసాల్లో నింపుకొచ్చారు.ఎందుకంటే లక్నో నుండి
ఇంకో రెండు మూడు గంటల
ప్రయాణం
నై మిశారణ్యానికి
బస్సులో.స్టేషన్ బయట నాలు
గు బస్సులు ఉన్నాయి. మళ్లీ
సామాన్లు బస్సు వెనుక డిక్కీలో
ఎక్కించి మా సీట్ల లో కూర్చునే
సరికి తల ప్రాణం తోకకు వచ్చిం
ది. మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎండకు
విపీతంగా చెమటలు. బస్సు
కదిలిన తరువాత గాలి తగిలి
ప్రాణం కుదుట పడింది.వెంటనే
సెల్ తీసి లక్నో దాటే దాకా కనిపించినవన్నీ ఫోటోలు తీశాను.
అలా మూడు గంటలు ప్రయాణం
తరువాత నై మిశారణ్యానికి చేరుకున్నాం.
నై మిషారణ్య యాత్ర -3
నై మిషారణ్యం ఉత్తర ప్రదేశ్ లో
ఉంది.లక్నో పట్ట ణానికి పశ్చిమ
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దిశలో సీతాపూర్ జిల్లా లో గోమతీ
నదీ తీరంలో ఉంది.పవిత్ర స్థ లం,పర్యాటక ప్రదేశం కావటంతో
అరణ్యంలో ఏర్పడ్డ జనావాసం.
ప్రాచీన ప్రసిద్ధ స్థ లాలతో పాటు
అనేక ధార్మిక సంస్థ లు నిర్మించిన
దేవాలయాలు,గోశాలలు, వసతి
గృహాలు,సమావేశ మందిరాలతో ఈ గ్రామం కళ కళలాడుతూ
ఉంటుంది. ఊరికి దక్షిణంవై పు
పడమర నుండి తూర్పు దిశకు
ప్రవహించే గోమతీ నది వారణాసి
క్రింద సయీదాబాద్ వద్ద గంగా
నదిలో కలుస్తుంది.అనేక మంది
మహర్షు లు వేల సంవత్సరాలు
తపస్సులు చేసిన పుణ్య తీర్థం
కనుక ఈ గోమతీనదీ స్నానం
సర్వ పాపహరంగా ప్రసిద్ధి. ప్రతి
నెల అమావాస్య రోజు ఇసుక
వేస్తే రాలనంత మంది వస్తా రట.
వరదలు వచ్చినపుడు నీరు ఊరి
లోనికి ప్రవేశించకుండా ఊరికీ
నదికి మధ్య ఎత్తుగా చాలా పొడ
వై న ఇటుక గోడ నిర్మించబడి
ఉన్నది.ఊరికి నై ఋతి దిశలో ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన స్నాన ఘట్టం
వద్ద మాత్రం ఇరువై పులా మెట్ల తో
ఎత్తుగా గట్టు కట్టించా రు. గట్టు
ఎక్కి దిగి స్నానానికి దిగేచోట నీళ్ళ
లోనికి మెట్లు నిర్మించారు.పట్టుకుని దిగడానికి రెయిలింగ్ ల
ఏర్పాట్లు కూడాచేశారు.సంకల్పం
చెప్పడానికి స్థానిక బ్రాహ్మణులు, అప్పటికప్పుడు ఫోటో తీసి
ఇరవయి రూపాయలకో కాపీ
ఇచ్చే ఫోటోగ్రాఫర్ల తో స్నాన ఘట్టం
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఎప్పుడూ సందడిగా ఉంటుంది.
నై మిషారణ్య యాత్ర -4
నై మిషమనగానే మనందరికీ
గర్తుకు వచ్చేది "ఏకదా నై మిషారణ్యే" అనే వాక్యం. హిందువుల
ఇళ్లల్లో ఏ శుభ కార్యం జరిగినా
అంతిమంగా శ్రీ సత్యనారాయణస్వామి వ్రతం జరుపుకోవడం
పాఠకులకు తెలియని విషయం
కాదు.కథా ప్రారంభం పై వాక్యంతో మొదలు పెట్టి ఆ తరువాత
ఐదు కథలు చెప్పుతారు పూజ
చేయించే పంతులు గారు.సత్యనారాయణ వ్రతం ఎలా ,ఎందుకు
ఆచరణలోకి వచ్చిందో చెప్పే సందర్భమది. నై మిషారణ్యంలో
శౌనకాది మహా మునులకు సూతమహర్షి వ్రతవిశేషాలు వివరిస్తాడు.ఈసారి ఎక్కడై నా వ్రతం
జరిగితే శ్రద్ధ గా వినండి.విషయం
బోధ పడుతుంది.ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ఎక్కడ లేని పనులన్నీ అప్పుడే గుర్తుకు వస్తా యి.
సరే నై మిషార ణ్యం అనే మాట
అనేక సార్లు విని వుంటామని
చెప్పడానికే ఇంత ప్రయత్నం.
హిందూ ధర్మానికి మూలాధారం
నాలుగు వేదా లని, అవి ఋగ్వేదము, యజు ర్వేదము, సామవేదము, అధర్వ ణవేదము అని,
అవి అపౌరుషే యాలని,వాటిని వ్యాసుడు వెలువరించి వేదవ్యాసుడుగా ప్రసిద్ధి పొందాడని
పెద్ద లు మనకు చెప్పుతారు.
ఆయనే అష్టా దశ అంటే పురాణాలు,భారతం,భాగవతం రచించా
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డని మనందరం విని ఉన్నవాళ్ల మే.ఆయన ఈ పనం తా ఈ
పవిత్ర క్షేత్రంలోనే గోమతీ నదీ
తీరంలో విశాల వటవృక్ష చ్ఛాయల్లో చేశారనీ,ఆయనతోపాటు అనేక మంది మహర్షు లు
అక్కడ నివసించారనీ ఆ ప్రదేశా
లు సందర్శిస్తూ తలపుకు తెచ్చు
కుంటే కలిగే గగుర్పాటు,పులకిం
త మాటల్లో చెప్పనలవి కానిది.
అది అనుభవై కవేద్యము. ఆ
అనుభూతి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలంటే నై మిషారణ్యం
దర్శించాల్సిందే.
నై మిషారణ్య యాత్ర-5
నై మిషారణ్యం సందర్శించే
ముందు నై మిషారణ్యం గురించి
న కొన్ని వివరాలు తెలిసి ఉంటే
మంచిదనిపించి తెలియజేస్తు
న్నాను.ఈ అరణ్యం పాతకాలపు
రాజ్యాలను బట్టి చూస్తే గోమతీ
నది తీరాన ఉన్న పాంచాల, కోస
ల దేశాల మధ్య ఉన్నది. దాన్నే
మనమిప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ గా
వ్యవహరిస్తున్నాం.ఇక ఈ అరణ్యానికి నై మిషారణ్యమనే పేరు
కలుగడానికి మన పురాణాల్లో
కొన్ని గాధలున్నాయి.వాటి గురిం
చి క్లుప్తంగా వివరిస్తా ను:
వరాహ పురాణంలోని కథను
బట్టి పూర్వం గౌరముఖుడనే
ముని వేటకు వచ్చి అలసిపోయి
న దుర్జ యుడనే రాజును విందు
కు ఆహ్వానిస్తాడు.కందమూలాలు తిని జీవించే ముని తనకెలా-

విందు చేయగలడో చూడాలనుకుంటాడు దుర్జ యుడు.గౌరము
ఖుడు విష్ణు మూర్తిని ప్రార్థిస్తే
ఆయన ఒక మణిని ఇస్తాడు.
దాని ప్రభావంతో ముని రాజుకు
విందు చేస్తాడు. రాజుకు మణి
విషయం తెలిసి తన మంత్రిని
పంపి మణి కావాలని అడిగిస్తే
ముని నిరాకరిస్తాడు. ఎలాగై నా
తెమ్మని నీలుడనే వాడిని పంపి
స్తాడు రాజు. ముని గంగానదికి స్నానానికి వెళ్ల న సమయంలో
నీలుడు ఆశ్రమానికి వచ్చి మణి
ని తీసుకొనబోతే మణి నుండి
వీరులు పుట్టి రాజు సై నికులతో
పోరాడుతారు.ముని వచ్చి ఇదం
తా చూసి భయపడి పోయి మళ్లీ
విష్ణు మూర్తినిప్రార్థించగా ఆయన
వారినందినీ నిముషంలో సంహ
రిస్తాడు.అలా ని ుషంలో శత్రుబా
ధ తొలగిన ప్రదేశం కసుక ఆ అర
ణ్యానికి తద్ధితరూపంలో నై మిష
అరణ్యమని పేరు వచ్చినట్లుగా
చెబుతుంది వరాహ పురాణం.
ఇంకో గాథ ఏమిటంటే కొంత
మంది మునులు తపస్సు కోసం
స్థ లాన్ని సూచించమని కోరితే
వారికి దర్భతో సృష్టించిన రథచక్రమిచ్చి దాని నేమి(కమ్మి)
ఎక్కడ కింద పడితే అక్కడే
తపస్సు చేసుకొమ్మని పంపిస్తా డు.నేమి పడిన చోటు గనుక నై మిషమని పేరు వచ్చినట్లు బ్రహ్మ
పురాణంలో ఉంది.చక్రం పడినచోటు గనుక చక్ర తీర్థంగా కూడా
ప్రసిద్ధి పొందింది.చక్ర తీర్థం నై సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

మిషారణ్యంలో చూడ వలసిన
ప్రదేశాల్లో ముఖ్యమైన వాటిల్లో
ఒకటి.
నై మిషారణ్య యాత్ర-6
నై మిషారణ్యంలో అతి ముఖ్య
మైన ప్రదేశం చక్ర తీర్థం. ఈ క్షేత్రానికి నై మిషారణ్యం పేరు రావడానికి కారణం చక్రనేమి(చక్రము
చుట్టూ ఉండే కమ్మి) అని చెప్పుకున్నాం కదా! నేమి పడినందు
వల్ల నై మిషారణ్యమని అడవికి
పేరు రావడం,చక్రం పడిన చోట
జలకుండమేర్పడి చక్రతీర్థంగా ప్రసిద్ధి పొందడం జరిగింది.
నై మిషారణ్యం మరియు చక్రతీర్థాల ప్రసక్తిస్కంధ పురాణం,బ్రహ్మ
పురాణం,శివ పురాణం,బృహన్నారదీయ పురాణం,నృసింహ పురాణం,దేవీ భాగవతాల్లో వస్తుంది.
అన్నింటిలోనూ ఈ క్షేత్ర మాహాత్మ్యం గురించి చెప్ప బడింది.
ముఖ్యంగా కలియుగ ప్రవేశానికి
ముందు మునులంతా వెళ్లి కలి
ప్రభావం లేని చోటు చూపమంటే
బ్రహ్మ తనమనోచక్రాన్ని విసిరితే
అది పడిన చోటునే తమ తపోభూమిగా ఎంచకున్నట్లు కూడా
చెప్పబడింది,ఏది ఏమైనా నై మిషారణ్యం ఒక పవిత్ర క్షేత్రంగా విలసిల్లుతున్నాయి.ఈ క్షేత్రంలోని
ప్రధాన స్థ లం చక్రతీర్థం. చక్రతీర్థంలో స్నానంచేస్తే పాపాలు
తొలగటమేగాక వ్యాధులుకూడా
నయమౌతాయని ప్రతీతి.
(ముగింపు వచ్చే సంచికలో)
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చిలకమర్తి దుర్గా ప్రసాదరావు
SPOKEN SANSKRIT
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(సంభాషణ సంస్కృతం -15)
పాఠ౦ -- Lesson-15

Unit-1

अभवत्

अभवत् = became/was .
1. बालक: युवक: अभवत् || Boy became a young man.
2.बालपादप: वृक्ष: अभवत् || Plant has become a tree
3.स: मुख्यमन्त्री अभवत् अत: राजधान्यां निवसति || He became chief minister
and was living in the capital.
4.स: पूर्वं अध्यापक: इदानीम् आचार्य: अभवत् || previously he was a lecturer
and he became professor now.
5.पूर्वं सिद्धार:्थ अनन्तरं बुद्ध: अभवत् || previously he was Siddhartha and he
became Buddha.
Unit-2
क्त्वा (त्वा) is used to denote incomplete action
1. पठति - पठित्वा (చదివి) (having read/after reading)
बालक: पुस्तकं पठित्वा परीक्षां लिखति
2.लिखति - लिखित्वा (వ్రాసి) (having written / after writing)
सीता परीक्षां लिखित्वा चलनचित्रं पश्यति
3. क्रीडति-- क्रीडित्वा (ఆడి) (having played/ after playing)
गोपाल: क्रीडां क्रीडित्वा विश्रान्तिं स्वीकरोति.
4. पश्यति-दृष्ट्वा (చూచి) (having seen/ after seeing)
आञ्जनेय: सीतां दृष्ट्वा रामस्य वृत्तान्तं निवेदितवान्
5. वदति - उक्त्वा (చెప్పి )(having spoken / delivered)
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अध्यापक: उपन्यासम् उक्त्वा ग्रन्थालयं गतवान् .
6. गच्छति- गत्वा (వెళ్ళి) (having gone/after going)
भक्त: देवालयं गत्वा पूजां करिष्यति
7. पिबति— पीत्वा (త్రాగి) ( having drunk/after drinking)
बालिका क्षीरं पीत्वा पाठशालां गमिष्यति
8. पाययति - पाययित्वा ( త్రాగించి) (having fed/after feeding)
माता शिशुं क्षीरं पाययित्वा पाकं करोति
Mother cooks food after feeding milk to her child
9. पृच्छति – पृष्ट्वा (అడిగి) (having asked)
अध्यापक: प्रश्नं पृष्ट्वा समाधानं वदति
Having asked Question the teacher answers.
10. नयति – नीत्वा (తీసుకువెళ్ళి ) (having taken)
बालक: पुस्तकं नीत्वा ग्रन्थालयं गतवान्
11. आनयति – आनीय (తీసుకు వచ్చి) (having brought)
बालिका नदीत: जलम् आनीय सर्वेभ्य: दास्यति
12. मिलित्वा (కలుసు కొని) (having met)
आञ्जनेय: रामं मिलित्वा सुग्रीवस्य सं देशं विशदयति
13. त्यक्त्वा (విడిచి పెట్టి ) (having left/having given up)
राम: अयोध्यां त्यक्त्वा वनं गतवान् (Having left Ayodhyaa, Rama went to
forest.
14. खादति- खादित्वा (తిని) (having eaten)
बालक: अन्नं खादित्वा पाठशालां गमिष्यति. After eating food the boy will go
to School.
15. करोति –- कृ त्वा (చేసి) having done / having conducted
पिता उद्योगं कृ त्वा धनं सं पादयति (Father is earning money by doing job
in the office.
16. उत्तिष्ठति –- उत्थाय (నిలబడి)
दशरथ: आसनात् उत्थाय मुनिं नमस्करोति ||
उपविशति -– उपविश्य(కూర్చుండి)
राजा आसने उपविश्य सदस्यानां वचनानि शृणोति
A sentence with multiple participles:
बालक: पुस्तकं पठित्वा , परीक्षां लिखित्वा , क्रीडां क्रीडित्वा चलनचित्रं पश्यति
Compose sentences using the following participles:
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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स्मरति – - स्मृत्वा (స్మరించి) having remembered
स्थापयति –- स्थापयित्वा (ఉంచి) having placed
प्रेषयति –- प्रेषयित्वा (పంపించి) having sent
ददाति –- दत्वा (ఇచ్చి) having given
शृणोति- श्रुत्वा (విని) having heard
Unit-3
बन्धुवाचकशब्दा:
माता = mother (తల్లి )
रामस्य माता कौसल्या
पिता = father(తండ్రి)
रामस्य पिता दशरथ:
मातामह: = mother’s father (తాతయ్య)
गणेशस्य मातामह: हिमालय:
मातामही = mother’s mother(అమ్మమ్మ)
गणेशस्य मातामही मेनका
पितामह:= father’s father (తాత)
रामस्य पितामह: अज:
पितामही = father’s mother (నాయనమ్మ)
रामस्य पितामही इन्मदु ती
मातुल: mother’s brother (మేనమామ) दुर्योधनस्य मातुल: शकु नि:
पितृव्य:= father’s brother(పినతండ్రి)
दुर्योधनस्य पितृव्य: पाण्डुराज:
पति:= husband ( భర ్త)
सीताया: पति: राम:
पत्नी=wife(భార్య)
शिवस्य पत्नी पार्वती
पुत्र:=son (కొడుకు)
भीमस्य पुत्र: घटोत्कच:
पुत्री=daughter(కూతురు)
जनकस्य पुत्री सीता
पौत्र:= grand son (మనుమడు) (son’s son)
दशरथस्य पौत्र: लव:
जामाता = son-in-law(అల్లుడు)
जनकस्य जामाता राम:
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स्षनु ा= daughter-in-law (కోడలు)
पाण्डुराजस्य स्षनु ा द्रौपदी
अग्रज:= elder brother(అన్న) अग्रजा = elder sister (అక్క)
अनुज:= younger brother(తమ్ముడు) अनुजा= younger sister (చెల్లి )
पौत्री= grand daughter ( son’s daughter) (మనుమరాలు)
दौहित्र:= grand son (daughter’s son) (మనుమడు)
दौहित्री = grand daughter ( daughter’s daughter) (మనుమరాలు)
पितृष्वसा= father’s sister (మేనత్త)—
मातुलेय:= mother’s brother’ son (మేనమామ కొడుకు)
मातृष्वसा= mother’s sister (పిన్ని)
स्याल:= wife’s brother (బావమరది )
ननंदा = husband’s sister (ఆడపడుచు)
Unit- 4 वर्णवाचकशब्दा:
श्वेत: =white (తెలుపు) कृ ष्ण:= black (నలుపు )
(हरित:= green (ఆకుపచ్చ ) रक्त:= red (ఎరుపు)
पीत: =yellow (పసుపు పచ్చ )
नील:= blue (నీలము )
धूसर:= dusk colour/gray or gray- brown (khaaki) బూడిదరంగు
पाटल:= rose colour (gulaabi) గులాబీరంగు
कपिश: = brown (జేరురు వర్ణం )
Unit- 5
रुचिवाचकशब्दा:
1. मधुर: (తీపి) = sweet
चाकलेहस्य रुचि: मधुर:= The taste chocolate is sweet.
2. लवण: (lavaNaha) ఉప్పు = salt
समुद्रजलस्य रुचि: लवण: = The taste of sea water is salt
3. कषाय:= astringent (వగరు)
आमलकस्य रुचि: कषाय: The taste of Indian gooseberry is astringent
4. आम्ल:= (పులుపు ) acid taste, sour
तिन्त्रिणी फलस्य रुचि: आम्ल: The taste of tamarind is sour.
5. तिक्त:= bitter (చేదు)
कारवेल्लस्य रुचि: तिक्त: The taste of bitter guard is bitter
6. कटु: = a pungent taste( కారం).
मरीचिकाया: रुचि: कटु: The taste of pepper / chilly is pungent
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ఆదూరి హైమవతి
శివపురంలో ' శివతాయి '
అనే ఒక ముదుసలి పేదరాలు
ఉండేది. ఆమెకు నా అన్నవారు
ఎవరూ లేరు. వయసులో ఉండ
గా కూలీనాలీ చేసుకుని పొట్ట
పో సుకుంటుం డే ది . వ య సు
ఉడిగాక కూలిపనులకు వెళ్ళలేక
ఆ యా కాలాలలో దొరికే పళ్ళు
మారు బేరానికి తెచ్చుకుని ఊరి
శివాలయం వద్ద అమ్ముకుంటూ
వచ్చే ఆదాయంతో పొట్ట నింపుకోసాగింది. ఆమె ఇరుగు పొరు
గు వారు పేదల ై�నా మనసున్న
వారు.
"అవ్వా ! నీకు పని చేసే ఓపిక
పోయింది. మేము తినేదే నీకూ
ఎంతోకొంత పెడతాం, హాయిగా
ఇంట్లో ఉండు విశ్రాంతిగా .." అని
చెప్పగా, శివతాయి, " మీ మంచి
మనస్సుకు దేవుడు మిమ్ము చల్ల
గా చూడాలి.. నాకు కాళ్ళూచేతు
లూ ఆడినన్నాళ్ళూ పని చేసుకో
నివ్వండి, అనాధ నై న నాకు
చివరకు మీరే గదా దిక్కు!" అని
సున్నితంగా వారి ప్రతిపాదననుతిరస్కరించింది.
శివతాయి వేకువనే లేచి,
సమీపానే ఉన్న నదిలో స్నానం
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చేసి, నీరు తెచ్చుకుని తన గుడి
సెలో ఒక పిడతలో ఉంచుకున్న
శివలింగానికి 'శివశివా! ఓం
నమః శివాయ' అంటూ అభిషే
కం చేసుకుని , బిల్వపత్రాలు
సమర్పించుకుని , తన నిత్యకృ
త్యంలోకి దిగేది. శివతాయి వంగి
న నడుంతో, పళ్ళబుట్ట మోసుకుం
టూ వెళ్లి ఆ ఊరి లోని సోమేశ్వరాలయం ముందున్న బిల్వవృక్షం
కింద తన పళ్ళబుట్టదింపుకుని,
పళ్ళంటినీ రెండు భాగాలు చేసి
ఒక భాగాన్ని అక్కడుండే సోమేశ్వరునికి నివేదన చేసేది. ఆ
భాగాన్ని ఆమె అమ్మదు. రెండో
భాగాన్ని మధ్యాహ్నం దాకా అమ్ము
కుని, ఇంకా మిగిలి ఉంటే వాటినీ
నివేదన చేసి, ఆ పళ్ళనూ ఆ
చెట్టు కిందకు విశ్రాంతి కోసం
చేేరే భిక్షగాళ్ళకు, అనాధ పిల్ల లకు ఉచితంగా పంచి పెట్టే ది. ఆ
తర్వాత తన గుడిసెకు వెళ్ళి ఇంత
గంజి కాచుకు తాగేది.ఆపై న తన
గుడిసె చుట్టూ వేసి పెంచిన
కనకాంబరం, బంతి, చేమంతి,
కాగడా, గుడిసె ముందు పంది
రికి అల్లీంచిన, జాజి, సంపంగి,
మల్లె పూలన్నీ కోసి మాలలు కట్టి ,
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వాటినీ సగం సోమేశ్వరునికి సమ
ర్పించుకుని, మిగిలిన సగం
మాత్రం మూరల లెక్కన అమ్ముకుని గుడిసెెకు చేరేది. నిద్ర పట్టిం
దాకా గుడిసెలోనుండీ ఆమె శివసంకీర ్తనలు అందరికీ వినిపిస్తుండేవి.
ప్రతి ఏడాదిలాగే ఆ ఏడాదీ
శివరాత్రి సందర్భంగా, చుట్టు
పక్క ఊళ్ళనుండి ఎంతో మంది
జనం, పురాతనమైన, మహిమా
న్వితమైనదిగా పేరుగాంచిన ఆ
సోమేశ్వరుని దర్శించి, తరించ
టానికై కుప్పలు తెప్పలుగా రాసా
గారు. శివతాయి రోజూ లాగే తన
నిత్య కృత్యాలు పూర్తి చేసుకుని,
బిల్వవృక్షం
కిందికి చేరింది.
ఆపాటికే అక్కడ ఎన్నో మిఠాయి
అంగళ్ళు, పూల అంగళ్ళు, పళ్ళ
దుకాణాలు, ఇంకా అనేక తాత్కా
లిక దుకాణాలు వెలసి ఉన్నాయి.
శివతాయి తను రోజూ పళ్ళు
దించుకునే చోట ఎవరో దుకా
ణం పెట్టుకుని ఉండటంతో
చెట్టు నీడలేని గుడి మెట్ల వద్ద
గంప దింపుకుని , తన అరటి
పళ్ళు పేర్చుకుంది. వాటిలో సగ
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భాగం శివునికి నివేదన చేసేసి,
పక్కకు జరిపి, మిగిలినవి అమ్మ
సాగింది. శివరాత్రి కావటంతో
ఆమె పళ్ళు వెంటవెంటనే
అమ్ముడయాయి. మిగిలిన పళ్ళు
ఆమె వాడుక ప్రకారం, చెట్టు
కిందకు చేరే భిక్షగాళ్ళకు, అనాధ
బాలలకు పంచటానికై వేచి చూస్తూండగా, ఆఊరి జమీందారు
గారు గుఱ్ఱ పు బగ్గీలో వచ్చి, గుడి
మెట్ల వద్ద ఉన్న అవ్వ శివతాయివద్ద అరటిపళ్ళు కొనితెమ్మని,
తన బంటును పంపారు. బంటు
వచ్చి పళ్ళు బేరమాడబోగా ఆమె
"ఇవి అమ్మే పళ్ళు కాదు బాబూ!"
అంటూ గుడ్డ
కప్పేసింది.
జమీందారు తన బంటు ద్వారా
విషయం తెలుసు కుని, అమిత
కోపంతో వచ్చి, "ఏమే ముసలీ !
నేనెవరనుకున్నావు? ఈ జమీకి
జమీందారును, నా పాలనలో
నా జమీలోనే ఉంటూ నాకే పళ్ళు
లేవంటావా?" అంటూ కొరడా
ఝళిపించాడు .
అవ్వ శివతాయి ఒక్క కొరడా
దెబ్బకే కింద పడి స్ప్రుహ తప్పిపో
యింది. ఆలయంలో ఊరేగింపు
కోసం అలంకరించి వున్న ఉత్సవ
విగ్రహాలు ఎదురుగా ఉన్నాయి.
'శివయ్యా! పార్వతమ్మా!' అంటూ
అరచి అవ్వ శివతాయి పడిపోగా
నే, పార్వతీ దేవి భర ్తతో "స్వామీ!
ఏమి మీ మౌనం, మిమ్ము భోళా
శంకరుడంటారే! ఆ ముదుసలి
ది ఎన్నో ఏళ్ళుగా మీకు శక్తి కొద్దీ

అభిషేకాలు చేస్తూ, అర్చిస్తూ,
నై వేద్యాలు చేస్తూ, నామజపం
చేస్తూ ఉన్నది కదా!, ఆ అనాధకు
దిక్కు కూడా లేదే! ఆమెను ఇలా
కొరడాలతో కొట్టి స్తా రా! అమ్మా!
అని నన్ను ఒక్కసారి పిలువ
గానే నా మనస్సు నిలువ లేదు.
అలాంటిది నిత్యం మిమ్ము స్మరిం
చే ఆమెను కాపాడరా?" అంది.
శంకరుడు నవ్వుతూ తల ఆడిం
చి"దేవీ! ముందు అటు చూడు,
ఆ పై న నీధర్మ సందేహం తీరుస్తా
ను" అన్నాడు. శివతాయి కింద
పడగానే ఆమ చేతి కఱ్ఱ పై కి ఎగి
రి జమీందారు గారి గుఱ్ఱ పు బగ్గీ
కి కట్టి న గుఱ్ఱం కంట్లో గుచ్చుకోవడం, ఆ బాధతో ఆ గుర్రం
కాళ్ళు పై కి ఎత్తి బగ్గీ ముందే నిల్చున్న జమీందారును తన్నడం,
ఆయన చేతిలోని లాఠీ వెళ్లి
శివతాయి పళ్ళ బుట్ట కు తగిలి ఆ
బుట్ట పై కెగిరి అవ్వ పళ్ళ కోసం
వచ్చి పక్కనే కూర్చున్న బిచ్చగాళ్ళ, అనాధపిల్ల ల మధ్య పడటం,
జమీందారు గారు పాపం అవ్వ
కాళ్ళమీద పడటం జరిగి పోయా
యి. శంకరుడు నవ్వుతూ తన
దేవేరితో ఇలా చెప్పాడు," చూశా
వా పార్వతీ ఈ దృశ్యం? ఈ అవ్వ
గత జన్మలో చాలా ధనవంతురాలు. తన వారెవ్వరికీ ఇంత
పెట్టి న పాపాన పోలేదు. కాకికి
సై తం మెతుకు విదల్చలేదు.
బంధువులు, పిల్ల లు అంతాఆమెను అసహ్యించుకునేవారు
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ఆమె పీనాసితనానికి. పెత్తనం
చేతిలో ఉంచుకుని, పై సలు రూపాయలుగా, వాటిని వేలు, లక్షలుగా మార్చింది. తానూ కడు
పుకు ఇంత తినేదీ కాదు, ఇతరులకు పెట్టే దీ కాదు. పనివారిని
తప్పు చేస్తే కొరడాలతో కొట్టే ది. నా
మీద భక్తి ఉండేది కానీ, పూజకు
పూలు కొంటే ఖర్చనీ, నై వేద్యం
పెడితే ఖర్చనీ ఓ నమస్కారం
మాత్రం చేసేది. అప్పుడప్పుడూ
శివలింగం పై నీరు పోసేది. చివరి
ఘడియల్లో చూసేవారెవరూ లేక,
అనాధగా చనిపోతూ, చివరికి
జ్ఞానోదయమయ్యి, తన ఆస్తినంతా శివాలయానికి ఇస్తున్నానని,
పూజారికి ఊరిపెద్ద ల సమక్షంలో
చెప్పింది. ఆమె ఆస్తి తో కట్టించిందే ఈ శివాలయం! అందుకే
ఆమె ఇక్కడ కాలం గడుపుతూ
ఈశివరాత్రి రోజున నాలో ఐక్యమయ్యింది. దెబ్బపడినప్పుడల్లా
నన్ను స్మరించే ఆమె పనివాడే
ఈ జమీందారు. ఆమె చేతుల్లో
గత జన్మలో కొరడా దెబ్బలు తిన్న
పనివాడు ఇప్పుడు ఆమెను కొట్టి
బదులు తీర్చుకున్నాడు. ఎవరు
చేసుకున్న కర్మఫలితం వారు
అనుభవించక తప్పదు మరి!
నీతి: ఎవరు చేసిన కర్మ వారు
అనుభవించక తప్పదు.
అందుకే మనం ఎప్పుడూ
మంచి కర్మలే, అంటే మంచి
పను లే, చేయాలి.
మార్చ్ 2018

35

నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆత్మీయ కధ

(గత సంచిక తరువాయి)

నల్ల ఎద్దు ఇంటికి వచ్చేవర
కు బుద్ధిగా వుంది. వెంకటసుబ్బ
య్య భయంభయంగా కనిపెట్టుకునే వున్నాడు. ఆయన మాట
వినబడగానే నల్ల కుక్కలా తల వేలాడేసింది నల్ల ఎద్దు. ఆ తరవాత
వాళ్ళను తిరిగి జాగ్రత్తగా ఇంటికి
చేర్చారు పెద్దనాయన.

పని దొంగ

"కాడికి పోరా తిమ్మా అంటే
కడుపు నొస్తా దమ్మా అన్నాడట.
కంచం తెచ్చుకోరా తిమ్మా అంటే
అట్ట సెప్పు నాయమ్మ అన్నడంట" ఈ సామెత మా పెద్ద
మేనత్త చెప్పేది. ఇదో, ఈ కోవకు
చెందిందే ఒక ఎద్దు మా ఇంట్లో
వుండేది. వొట్టి గడ్డి, పచ్చి గడ్డి ...
ఏది పెడితే అది శుభ్రంగా తినేది.
కాడి కట్టుకుని పనికి పొలం దున్న
టానికి వెడితే, ఒక నాలుగు 'కొండ్ర'లు (మలుపులు) దున్ని ప్రతి
మలుపు దగ్గ రా పండుకునేది.
ఏం చేసినా లేచేది కాదు. కొట్టే వారు, ముల్లుకర్రతో పొడిచేవారు.
రక ్తం కారేది. నాయనకు, పెద్దనాయనకు ఇది ఇష్టం ఉండేదికాదు. సేద్యగాడు మాత్రం నిర్దాక్షి
ణ్యంగా తోక కొరికేవాడు. కంట్లో
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కారం పోసేవాడు. అయినా లేచేది
కాదు. మహా మొండిఘటం.
పట్టె డ విప్పితేగానీ పై కి
లేవదు. మలుపు మలుపుకు
పట్టె డ
విప్పుతూ
పోవాల్సి
వచ్చేది. పని చేసేవారికి విసుగు
పుట్టే ది. బండికి కట్టినా అంతే....
'కపిల'కు కట్టినా అంతే. కపిలకు
కట్టి నప్పుడు, బొక్కెన లాగేటప్పుడు పండుకోదు. 'బారి' లో
నుండి తిరిగి పై కి వచ్చేటప్పుడు పండుకుంటుంది. ఇది పని
దొంగ. దానికి తెలివి ఎక్కువ
అని అందరికీ తెలిసిపోయింది... "మొండికేసే ఎద్దుతో వ్యవసాయం, బండ కేసే భార్యతో
సంసారం కష్ట మని" తేల్చి, చాలా
తక్కువ రేటుకు దాన్ని అమ్మేశారు

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

పెద్దనాయన.

అర్రుపుండు ఎద్దు

బహుశ నందులవారింట్లో నందీశ్వరులు కనుమరుకు
కావటానికి ముందు ఉన్న ఎద్దు
ఇది. కష్టించి పనిచేసే తత్త్వం.
పెద్ద మేనత్త ఇచ్చిన ఆస్థి కరిగిపోవటం, వ్యవసాయంలో నష్టం
రావటంవల్ల , దీనికి జత ఎద్దును
కొనలేని దుస్థితి వచ్చింది.
ఒంటరి పోరాటమే చేశాడు పెద్ద నాన్న. పని ప్రారంభించిన రెండు
మూడు రోజులకే అర్రు పగిలి
పుండై చీము కారటం ప్రారంభిస్తుందీ ఎద్దుకు. అది మానటానికి
మళ్ళీ నెలరోజులు పడుతుంది.
ఈలోపల కాకులు పొడిచి అది
మరింత పెరిగిపోకుండా కాపలా
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కాయాలి. 'ఎద్దు పుండు కాకికి
రుచి'
ఒకసారి ఇంటిముందు
'మొరస' తోలాలని మా పెద్దనాయన ఈ ఎద్దుతో కోటేరు బండి
కట్టా రు. 'కోటేరు' బండి అంటే
ఒకవై పున ఎద్దును కట్టి , రెండవ
వై పు కాడి మానుకు పంగల
కర్రను కట్టి , ఆ పంగలకర్ర చివరి
భాగంను బండి వొగలకు కట్టి
ఈ భాగం వెనుకకు రాకుండా
చూస్తా రు. ఎద్దు కదిలితే బండి
అంతా కదులుతుంది. అంటే
బరువు మొత్తం ఒక ఎద్దు లాగు
తూ వుంటే రెండవ వై పున కాడి
మానును ఒక మనిషి క్రింద పడ
కుండా ఎత్తిపట్టుకుని వుండాలి.

ఆ రధానికి కూడా సారధి నేనే.
సరే, మొరస కోసమని సగిలేరు
డ్యాం నుండి తవ్వుతున్న కాలువ
దగ్గ రకి వెళ్లాం. రెండు గంపలు,
పార తీసుకుని నేను మట్టి ముంచుతున్నాను. పెద్దనాయన బండి
జొల్ల లో మట్టి పోస్తూనేఉన్నారు
బాగానే పోసినట్లున్నాడు. బండి
కదిలించాం. నాగల్లో నేను కూర్చు
న్నా... పెద్దనాన్న కాడిమాను రెండవవై పు పై కెత్తి పట్టుకున్నాడు.
అంతకు రెండు రోజుల
ముందే వర్షం కురిసి వుండటం
మూలాన, ఆ దారంతా చౌడు
భూమి అవటం వల్ల పై కి బాగానే
కనిపించినా, ఎక్కడ దిగబడిపోతుందోనని భయపడుతూ వస్తుసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

న్నాం. సగం దూరం వచ్చేటప్పటికి అనుకున్నంత అయ్యింది.
కోటేరు వై పు వేసిన బండిగాను
చౌటి ఊబిలో దిగింది. ఎద్దును
తోలితే బండి గిర్రున తిరుగుతుంది గాని పై కి లేవదు.
ఇంకో మనిషి సాయం కావాలి.
ఎవరూ కనపడరు. అలాగే
కొంచెంసేపు
ఉండిపోయాం.
"ఏం రాయుడూ, బండి కుంగిం
దా?" అంటూ రాయిపెద్ది వెంకటరమణయ్య వచ్చారు. వీరిద్ద రూ ప్రత్యర్థు లు. "నే పట్టుకుంటా, నువ్వు కానీయ్" అంటూ
కాడిమాను పట్టుకున్నాడు వెంకటరమణయ్య.
(ఇంకా వుంది)
మార్చ్ 2018
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ఎలక్ట్రాన్

సరస్వతీ నమస్తుభ్యం
“జీవితమంటే వడ్డించిన విస్తరి
కాదు. పుట్టి న దినంనుంచి గిట్టే
దినంవరకూ మనకి తెలిసీ తెలియకుండానే ప్రతి విషయంలో
ఏదో పరీక్ష అనేది వ్యక్తావ్యక ్తంగా
వెంటాడుతోనే ఉంటుంది. అక్షరాభ్యాసం జరిగిన రోజు నుంచి
చదువులు గట్టెక్కేవరకూ విద్యా
విషయంలో పరీక్ష అనేది ఓ నిర్థారితమైన రూపుని, ప్రాధాన్యతని
సంతరించుకొంటుంది.
గడించిన జ్ఞానానికి పరీక్ష ఒక
కొలబద్ద గా ఆరంభమైనా, కాలరీతులు పరీక్షలకి సమాయనుకూలంగా భాష్యాల్నీ,రూపురేఖల్నీ
మార్చేస్తూనే ఉంటాయి.” సుబ్బారావు ముఖాముఖీలో పరీక్షలకు
సంబంధించి తన్ను ప్రశ్నించిన
అధ్యక్షుడివై పు చూస్తూ తన అభిప్రాయం చెప్పాడు.
“ప్రతి విషయంలోనూ పరీక్షలే అంటున్నారు? రెండుమూడు
ఉదాహరణలు చెప్పగలరా?”
“శోభనం రాత్రి ఓ పరీక్ష. తర్వా
త సంసారజీవితమంతా ఓ
పరిక్షే! ఎన్నికల్లో ఎంపిక కావడం
ఒక పరీక్ష. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు
చేసిన తర్వాత నిలబెట్టుకొనే ప్రయత్నంలో ప్రతిరోజూ ఓ పరీక్షే!
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అంతెందుకు, ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నది నా పరీక్ష కాదా?”
“మీ హాస్యప్రియత్వం బాగానే
ఉంది. ప్రస్తుత విద్యావిధానం
గురించి మీ అభిప్రాయం?”
“నేటి విద్యావిధానం ఒక పక్క
ముందస్తు ఓట్ల కోసం ప్రభుత్వపు మధ్యాహ్నభోజన పథకాల
రూపంలో
కొనసాగుతోంది.
‘అందరికీ అందుబాటులో విద్య’
అనే నినాదంతో స్థాయిప్రమాణాలు తగ్గ ించి, వార్షిక పరీక్షలు ఏవో
తంతుగా జరిపించి, మార్కులు
తక్కువ వచ్చినా, పదోతరగతివరకూ తప్పించడం అనేది జరగటల్లేదు. పుట్టి నరాష్ట్రంలో, దేశంలో
అందరికీ ఉద్యోగాలు దొరకడం
దుర్ల భం కాబట్టి , ఇతర రాష్ట్రా లలో, విదేశాలలో ఉద్యోగాలకోసం
ఆంగ్లoలో నై పుణ్యం అత్యవసరమని ఇటీవలి ప్రభుత్వాలు కూడా
చిన్న తరగతులనుంచి అన్ని పాఠ్యాంశాలూ ఆంగ్లంలోనే జరుగుతాయని తీర్మానించేశాయి. మరో
పక్క అయిదో తరగతినుంచే
భారతీయ సాంకేతిక విద్యాసంస్థల్లో , వై ద్య కళాశాలల్లో ప్రవేశార్హత కోసం శిక్షణ ఇవ్వబద్తుందని, తగిన పునాదులు వేస్తా మని
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

పుట్ట గొడుగుల్లా చిత్రవిచిత్రమైన
ఆంగ్లనామధేయాలతో ప్రాథమిక
పాఠశాలలు పుట్టుకొస్తున్నాయి.
సంస్థాగతమైన బహు మాధ్యమిక, ఉన్నతపాఠశాలలు,కళాశాలలు వ్యాపారప్రకటనలతో, ఆ
సంస్కృతిని పటిష్టం చేస్తున్నాయి.
మార్కులే విజయ సూచికలంటూ
పాఠ్యాంశమైన తెలుగుని పక్కకి
నెట్టి విద్యార్థు లు సంస్కృతాన్ని
ఎంచుకొంటున్నారు. సంస్కృతం
ప్రశ్నాపత్రాన్ని ఏ విధమైన సమా
ధానం రాయకుండా నకలు దించే
స్తే ఏభైశాతం మార్కులు సునాయసంగా వచ్చేస్తున్నాయి. అమెరికాలో, ఆస్ట్రేలియాలో,కెనడాలో,
బ్రిటన్ లో చదవాలన్నా, ఉద్యోగం
చేయాలన్నా, ఆంగ్లమే శరణ్యం
అన్న భావన ప్రజల్లో నాటుకు
పోయింది. అంచేత మన విద్యా
విధానం మార్కుల మాయామోహంలో, ఉద్యోగావకాశాల ఆశ
ల్లో
పడిపోయిందే కానీ, జ్ఞాన
సముపార్జ నకేసి పరుగులు తీయటల్లేదు. అలాగని దేశం
గొడ్డు పోయిందని కాదు. అతిస్వల్ప శాతం ప్రతిభావంతులు
ఆకాశానికి గుంజల్లా ఉంటూనే
ఉంటారు.”
మార్చ్ 2018

“గాడి తప్పిన విద్యావిధానాన్ని
దారిలో పెట్ట డానికి మార్గా లు
సూచించగలరా?”
“నా విద్యార్హతలు మీరు భర్ తీచేయబోయే ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలకి సరై నవేనా?”
“అందుకే కదా మిమ్మల్ని చివరి
ముఖాముఖికి పిలిచింది?”
“మీ రింతవరకూ అడిగిన ప్రశ్నలకు నా సమాధానాలు సముచి
తంగా ఉన్నాయని మీకనిపించిందా?”
“మీ మనసులో ఉన్న భావాలను
స్పష్ట తతో చెప్పగలిగారు.”
“అంటే గురువుకుండవలసిన ముఖ్యమైన లక్షణం నాలో
ఉందనే కదా?”
“ మీరు చాలా తెలివిగా ప్రశ్నలు
సంధిస్తూ సమాధానం దాటవేస్తు
న్నారు.”
“ఒక సంగతి చెప్పండి. ప్రస్తుత
విద్యావిధానం ఓ గందరగోళ పరిస్థితిలో ఉందని మీరే ఒప్పుకుంటూన్నప్పుడు, అదుపు తప్పిన
విద్యావిధానాన్ని సరిచేయడానికి నిపుణులుగా ప్రభుత్వానికి
సలహాలు ఎందుకివ్వటల్లేదు?
“చేస్తూనే ఉన్నాం. కానై తే అక్షరాలా అమలు చెయ్యడానికి వారికి
సాధ్యం కాదు?”
“అలాంటప్పుడు నేను చెప్పే
విధానాలు అమలు చెయ్యడానికి
వారికి ఏమాత్రమూ వీలుండదుగాక వీలుండదు!”
“సమాధానం చెప్పకుండా వీలు

కాదంటే ఎలా? చెప్తే విని సంతోషిస్తాం కదా?”
“ఉద్యోగం యిచ్చి చూడండి.
ఏం చెయ్యాలో చేసి చూపిస్తా ను.
బి.యిడి. పట్టా ప్రథమ శ్రేణిలో
లభించింది. జిల్లా ఎంపిక పరీక్షలో విజయం సాధించి మూడేళ్లయింది. ఇంతవరకూ ఉద్యోగం
ఇవ్వకుండా దాటవేస్తూ వచ్చారు.
ఒక ఏడాది పాటు జీతం లేకుండా
ఉద్యోగం చేస్తా ను. ఫలితం
కనబడకపోతే జీతం ఎలాగూ
తీసుకోను కాబట్టి , ఇవ్వరు కాబట్టి
ఒక్క తాపు తంతే చాలు! లేదా
ఒక్క మాటతో బయటకు పంపేయవచ్చు. విడాకుల భరణాలు
ఇవ్వనవసరం కూడా ఉండదు!”
వాళ్ళు ఆలోచనలో పడి, అర్హ
తల పరీక్షల్లో నూ, ముఖాముఖీ
లోనూ ఎలాగూ ప్రథముడుగానే వచ్చిన కారణంగా, సిఫారసు
కేసుల్లో అట్టడుగు దాన్ని ఓ
పక్కన బెట్టి , అర్హతకు పట్టం కట్టి నట్లు నటిస్తూ ఉత్తర్వుల జారీకి
అనుమతి ఇచ్చేశారు. “జీతం
లేకుండా ఊడిగం చేయించుకోవడం చట్ట బద్ ధం కాదు. మీకు
రావాల్సిన జీతభత్యాలు సక్రమంగానే అందుతాయి. అయితే
రాష్ట్ర ఖజానాలో సొమ్ముల కొరత
కారణంగా అవి కొంచెం ఆలస్యంగా అందవచ్చు! ఎంపిక
యినందుకు అభినందనలు.
మీ పురోగతిని ఆకాంక్షిస్తున్నాం.
వెళ్ళండి.”
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

వారం రోజుల్లో సివంగిపల్లి పంచాయితీ ఉన్నత పాఠశాలలో చేరాల్సిందిగా ఉత్తర్వులు
రావడంతో సుబ్బారావు ‘హమ్మయ్య!’ అనుకొన్నాడు.
సుబ్బారావు మొదటిరోజు
అంద రితోటి తన ముఖాముఖిని గురించి చెప్పి, రాష్ట్రమంతటా, దేశమంతటా పట్టా లుతప్పిన విద్యావిధానాన్ని తిరిగి
పట్టా లమీద నిలబెట్టే ప్రయత్నం
అందరూ కలిసి చేయాలన్నాడు.
తన మనసులోని ఉద్దేశ్యాలని వివరించాడు. ఏ కళనున్నారో
కానీ అందులోని ఏభైలు దాటిన
ఉపాధ్యాయులందరూ ప్రధానోపాధ్యాయుడితో సహా పాఠశాల
భారమంతా సుబ్బారావు నెత్తి మీద
పడవేశారు. పదివరకూ నిరాటంకంగా నల్లేరుమీద నడిచే విద్యాశకటం పదోతరగతి బోర్డు పరీక్షల్లో
తలకిందులై నా వారికి పోయిందేమీలేదు. సూర్యపుత్రుడి అనుగ్రహం అని ఊరివారు కూడా
సర్దుకుపోయే రకం. ఎందుకంటే
సివంగి పల్లెలో అతి ప్రాచీనమైన
ఓ చిన్న శనీశ్వరాలయం ఉంది.
సుబ్బారావు ఆధ్వర్యంలో ప్రతి
తరగతిలో ......
మొదటి పరీక్ష- విద్యార్థు ల
కందరికీ తెల్ల కాయితాలిచ్చి, తమ
తమ పేర్ల ని, తల్లి దండ్రుల పేర్ల నీ,
చిరునామాలనీ తెలుగులోనూ,
ఆంగ్లంలోనూ రాయమన్నారు.
ఉపాధ్యాయులందరూ కలిసి ఆ
మార్చ్ 2018
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నాలుగు వందల విద్యార్థినీ విద్యార్థు లు నింపిన కాయితల్ని ఎర్రసిరా కలాలతో దిద్దా రు. కేవలం పది
శాతం విద్యార్థు లు తప్పుల్లేకుండా
రాయగలిగారు.
మొదటి ఆదివారం విద్యార్థు
ల తల్లి దండ్రుల్నిపిలిచి, ఏ
తరగతి కా తరగతుల వారీగా
పరిచయాలు చేశారు. “పరీక్ష
లంటే పాఠ్యాంశాలు గురువుల
ద్వారా అర్థం చేసుకొని, తర్వాత
మననం చేసుకొని, ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానం రాయడం.
సమాధానం సరి కాక పోవచ్చు
కానీ, అక్షరాల తప్పులు క్షమార్హం
కాదు. ఇప్పుడు మీ అబ్బాయిలూ,
అమ్మాయిలూ రాసింది ఏ పరీక్షా పత్రమూ కాదు. కేవలం వారి
వారి వివరాలు రాయమన్నాయమంతే! ఎన్ని తప్పుల తడకల
అక్షరాలతో రాశారో మీరే గమనించండి. ఇదంతా మీ నిర్వాకమే అని మీరు మా మీద నింద
వేయవచ్చు. పదివరకూ పరీక్ష
పోదన్న ధీమాతో మీరు వహించే
నిర్ల క్ష్యం కూడా ఒక కారణమేనని
గ్రహించాలి. మీలొ ఎంతమంది
నిశానీలున్నారో తెలియదు. మీ
సంతానం కనీసం సంతకాన్ నైనా సరిగా పెట్ట డం నేర్చుకోవాలి
కదా?”
ఊరివారికి సుబ్బారావంటే
మంచి అభిప్రాయమే కలిగింది.
తమ కుర్రవాళ్ల ను దారిలోపెట్టే
పాఠశాల ప్రయత్నాలకు తాము
అడ్డురామని మాటిచ్చి వెళ్లా రు.
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***
“రేపు అశోకుడి గురించి
పాఠం చెప్పడం జరుగుతుంది.
ఆ పాఠం చెప్పేది నేను కాదు.
మీలొ ఒకరు! అందరూ చరిత్ర
పుస్తకం చదివి రండి. కావలిస్తే
ఓ నోటు పుస్తకంలో ముఖ్యమైన
విషయాల్ని ఒకటి అరా పంక్తు ల్లో రాసుకోండి. రేపు ఎవరినో
ఒకర్ని అశోకుడి పాఠం గురించి
చెప్పమంటాను. అతగాడు తడబడితే మీరు సహాయం చెయ్యొచ్చు. తప్పు చెబ్తే సరిదిద్ద వచ్చు.
దీనివల్ల అందరికీ పాఠం బాగా
జ్ఞాపకముంటుంది. మీ వాక్కు
కొనదేరు తుంది. చివరికి మీలొ
మీరే పాఠం చెప్పుకున్నట్ల వుతుంది. ఇది ప్రతి తరగతిలోనూ వారానికోసారి జరుగు తుంది.”
***
“ఇవ్వాళ ఉష్ణ శక్తిని గురించి
నేను నలభై నిముషాలు పాఠం
చెప్పాను. మీరెవరూ మధ్యలో
ఒక్క ప్రశ్నకూడా వేయలేదు.
మీకు పూర్తిగా పాఠం అర్థమైయ్యేనా ఉండాలి, లేదా పూర్తిగా
అర్థంకాకపొయ్యేనా ఉండాలి!
రెండోదే అయితే ఆ దోషం నాదే!
కాకపోతే మూడోకారణం కూడా
కావొచ్చు. సందేహాలొచ్చినా ప్రశ్నలడగడానికి చాలామంది సిగ్గు పడిపోతారు. దానికీ కారణాలనేకం.
ఈ తరగతి ముగియడానికి ఇంకా
పది నిముషాలు గడువుంది.
ఏయ్, నిద్రాణ్ పాఠం నీకేమాత్రం
అర్థమైయ్యిందో చెప్పు.” నిద్రాణ్
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

సమాధానం చెప్పలేదు.
“పోనీ, అర్థమైన వారెవరై నా చెప్పగలరా?”
గుణబుద్ధి, శకుంతల అనే
యిద్ద రు అయిదేసి నిముషాలు
తమకు అర్థమైంది చెప్పారు.
“పర్వాలేదు! నా పరువు నిలబెట్టా రు. లేకపోతే ఈ గురువు ఉద్యోగానికి తగనివాడిననే అనుకోవాల్సి
వచ్చేది!”
***
“ ఆలీబాబా! ఇలా వచ్చి రుక్మిణీ
కళ్యాణం పద్యపాఠం లోని మొద
టి పద్యం చదువు!” తెలుగు
పండితుడన్నాడు.
ఆలీబాబా, జరుక్ శాస్త్రి, విమల
ఒకరి తర్వాత మరొకరు చదివారు.
తడుముకోకుండా ఎవరూ చదవలేకపోయారు.
“విమల మొదటి ఇద్ద రి తప్పుల్ని
గమనించి కాస్త మెరుగ్గా చదవగలిగింది. పద్యాల్ని కంఠస్థం చేసి
చదవడం వల్ల మీ ఉచ్చారణ
బాగుపద్తుంది. మరో సంగతి,
కంఠస్థం చేయాల్సింది పద్యాల్నేతప్ప ఇతర పాఠ్యాంశాల్ని కాదు.
అర్థం చేసుకొంటే బట్టీ అనే
రాక్షస విధానాన్ని దూరంగా తరిమేయవచ్చు.
***
“నిన్న మూడు లెక్కలు చేసి
తీసుకు రమ్మన్నాను కదా? శేషాద్రీ!
నువ్వు చేశావా?” లెక్కల మాస్టారడిగారు.
“ఒకటి చేశాను. రెండు రాలేదు
సర్1”
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“సరే, యిలా వచ్చి బోర్డు మీద
ప్రయత్నించు. మూడు లెక్కలతోటీ కుస్తీ పడదాం. ఎందుకంటే,
నీకు వచ్చిన లెక్క మరొకరికి రాకపోవచ్చు. నీకు రాని లెక్కలు
మరొకరికి వచ్చిఉండొచ్చు.”
శేషాద్రితోబాటు చాలామందికి ఆ
రెండు లెక్కలూ రాలేదు. మధ్యమధ్యలో లెక్కలమేష్టా రు ఊతమిస్తోంటే మొత్తం మీద మూడు
లెక్కల్ని క్లా సంతా చెయ్యగలిగారు.
బోర్డు ముందు నిల్చున్న శేషాద్రికి సిగ్గ నిపించలేదు. ధైర్యంతో
ముందుకు వెళ్ళే అనుభవం
కలిగింది.
***
హఠాత్తుగా అన్నీ తరగతుల వారికీ ఓ చిన్న క్లాసు పరీక్ష
జరిగింది. అన్ని పాఠ్యాంశాలలోంచి ఒకటి రెండు చిన్న ప్రశ్నలు. మొత్తం రెండు పేజీలకి
మించని సమాధానాలు చాలు.
ఒకరి పేపర్లు మరొకరికి యిచ్చి
దిద్దించారు. చేతిరాత అర్థంకాక కొందరూ, దస్తూరి బావున్నా
రాసింది అర్థం కాక కొందరూ
తలలు బాదుకొన్నారు. కొందరికి
తమకంటే మరి కొందరు సమాధానాలు బాగా రాశారనిపించింది.
విద్యార్థుల్లో ఓ నవ చేతనకి బీజం
పడింది.
“వచ్చే సోమవారంనుంచి మీకు
వరసగా
అయిదురోజులు
మధ్యాంతర పరీక్షలు. టై మ్
టేబుల్ ఇవ్వడం జరగదు. ఏ
రోజు ఏ పరీక్ష జరుగుతుందో

చెప్పడం జరగదు.” ఓ రోజున ప్రకటన జరిగింది.
విద్యార్థు లూ, కొందరు తల్లి దండ్రులు అలజడి లేవదీశారు.
“ఎందుకు భయం? పదోతరగతి వరకూ మార్కుల ప్రమేయం
లేకుండా మెట్లెక్కేస్తున్నారు కనక
ఈ విధానానికి భయపడనవసరం లేదు. పదో తరగతి బోర్డు
పరీక్షకెలాగూ నిర్థారితమైన టై మ్
టేబుల్ ఇస్తా రుకాబట్టి ఆ విషయంలోనూ భయం అనవసరం. ఈ పద్ధ తి మూలాన విద్యార్థు లు క్రమబద్ధమైన చదువు
మీద శ్రద్ధ వహిస్తా రు. సోమవారం
నుంచి పరీక్షలన్నానని సాయంత్రపు ఆటలకి ఎగనామం పెట్ట కండి. రేపు బోర్డు పరీక్ష అన్నా
ఈ సాయంత్రం ప్రతినిత్యంలాగే
ఆటలాడే విద్యార్థికి ఆత్మవిశ్వాసం
మెండుగా ఉంటుంది! నిద్రమానుకొని తెల్ల వార్లూ చదవాల్సిన
అవసరం ఉండదు. కాపీలుకొట్టే
అగత్యముండదు.”
***
మొదటి సంవత్సరం అన్ని
తరగతుల్లో నూ
వాస్తవఉత్తీర్ణ శాతం అయిదునుంచి పది
హినుకి పెరిగింది. పదోతరగతి బోర్డు పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణ శాతం
పదినుంచి ఇరవై కి పెరిగింది.
రెండో సoవత్సరం గడిచే సరికి
అన్ని తరగతుల్లో నూ వాస్తవ
ఉత్తీర్ణ శాతం అరవై దాటింది.
బోర్డు పరీక్షల ఉత్తీర్ణ శాతం కూడా
అరవై దాటింది. మూడో సంవసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

త్సరానికల్లా తరగతుల్లో వాస్తవ
ఉత్తీర్ణశాతం తొంభై దాటింది. బోర్డుపరీక్షల్లో నూటికి నూరు శాతం.
దిగువతరగతి పరీక్షల్లో వాస్త
వానికి తప్పిన కొద్దిపాటి విద్యార్థు ల తల్లి దండ్రులూ తమ సంతానాన్ని తిరిగి అదే క్లాసులో
ఉంచమని స్వచ్ఛందoగా అర్థించారు. సుబ్బారావుకి ఊరిజనం
బ్రహ్మరథం పట్టా రు. నీలాంజన
సమాభాసుడు ఊరిని కనికరించాడని, దేవాలయం మరమ్మత్తులు చేబట్టి నూతన శోభని తీసుకొచ్చారు.
***
ఆ ఏడాది రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు విద్యామంత్రి
గణదేవుల నియోజకవర్గంలోని
మద్యపురి పంచాయితీ ఉన్నతపాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు
బట్టీ నకలు కుమారుడు గారికి
ప్రదానం చెయ్య బడింది.
“ఏమయ్యా సూర్యపుత్రా! నువ్వు
సివంగిపల్లి ని
కనికరించావు.
నన్నునిలబెట్టి న
సుబ్బారావుని చిన్నచూపు చూసావు, ఇది
న్యాయమా?” సరస్వతి ప్రశ్నించింది.
“తల్లీ ! నీ శ్వేత ప్రాభవం మీద నా
నీలి ప్రభావాన్ని తగ్గ ించినందుకు ఎవర్నో ఒకర్ని నేను శిక్షించాలి
గదా? అయినా అది చాలా చిన్న
శిక్ష. ఆ యువకుడు గుర్తింపులకతీతుడు!” అన్నాడు యమాగ్రజుడు తలవంచి నమస్కరిస్తూ!
మార్చ్ 2018
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FORM - IV
1. place of publication

:

hyderabad, telangana

2. periodicity of publication

:

monthly

3. printer's name

:

t. shanti

printer's nationality

:

indian

printer's address

:

45058, janapriya utopia
hyderguda, attapur
hyderabad - 500 048

:

t. shanti

publisher's nationality

:

indian

publisher's address

:

45058, janapriya utopia
hyderguda, attapur
hyderabad - 500 048

:

t. shanti

edotor's nationality

:

indian

editor's address

:

45058, janapriya utopia
hyderguda, attapur
hyderabad - 500 048

:

t. shanti
45058, janapriya utopia
hyderguda, attapur
hyderabad - 500 048

4. publisher's name

5. editor's name

6. name and address of owner

i, t. shanti, hereby declare that the particulars given above are
true to the best of my knowledge and belief.
01-03-2018
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ప్ర హేళిక

జవాబు చెప్పగలరా?

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 : ల = అసలు అక్షరం 'మ' )
గ ల్లి సి గా ల గం కు గ త గా స గు మై గ ను లా ల శే బు మ గ్
లి ల్లు కు యా ద రం వ సు మ లే ము ఖ ణిం సు చ ర ల్ల! లే డి వె
ర్ర ల్ల ర నాం కు యా బి జి చ ర ల్ల శ యిం క సి తే ను ల ల్ల గిగ్
గ ల్లి గ జా యి టె గ్గ పు గ్ గా బ లు మే రు చ ర ల్ల నీబ్జ యీ
(మీ జవాబు teega51@

gmail. com కి పంపించండి.)

గతనెల జవాబు :
ఇంతింతై , వటుడింతయై, మఱియు దానింతై , నభోవీధిపై
నంతై , తోయదమండలాగ్రమున కల్లంతై , ప్రభారాశిపై
నంతై , చంద్రుని కంతయై, ధ్రువునిపై నంతై ,మహర్వాటిపై
నంతై , సత్యపదోన్నతుం డగుచు బ్రహ్మాండాంతసంవర్ధియై
పిబ్రవరి నెల ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంపినవారు: శ్రీ వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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కొత ్త రామానందం
విశ్రాంత బ్యాంకు ఉన్నతాధి కారి

అద్భుత మహిమాన్విత మాసం - చై త్ర మాసం
చై త్రే మాసే జగద్బ్రహ్మా ససర్జ ప్రధమేహని
శుక్ల పక్షే సమగ్రంతు తాథా సూర్యోదయే సతి
అని నిర్ణయ సింధు కారుడు
ఉగాది ఆరంభాన్ని వర్ణించాడు.
సృష్టి కర ్త అయిన బ్రహ్మదేవుడు,
ఈ సమస్త సృష్టి ని చై త్రమాసం
లోని మొదటిరోజున ప్రారంభించినట్టు కథనం. అది ఆయన
ఎంచుకున్న ముహూర ్తం. సృష్టి
ఆరంభానికి ముందు ఆయన
కాలవిభజన చేసిన తర్వాత
ప్రాణిని సృష్టించాడంటారు. చాంద్రమానం ప్రకారం మొదటి నెల
చై త్ర మాసం. కాలపరమైన సమతౌల్యంతో ఈ మాసం అలరారుతుంది.
చై త్రమాసానికి మధుమాసం అని
పేరు. చై త్ర, వై శాఖ మాసములు
రెండింటిని వసంత ఋతువుగా
పరిగణిస్తా రు. ఈ వసంతకాలంలో పుష్పాలలో మధువు (తేనె)
ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుకనే
ఈ కాలాన్ని మధుమాసమంటారు. ఈ వసంత కాలానికి 'సురభి'
అనే పేరుకూడా ఉన్నది. సురభి
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అంటే కామధేనువు. ఈ చై త్రమే
వసంత ఋతువుకు స్వాగతద్వారం. చై త్రమాసపు తొలి తొమ్మిది
రోజులను వసంత నవరాత్రులుగా
సంభావిస్తా రు. వసంతం వచ్చేసరికి వనాలలో పచ్చదనం పెరుగుతుంది. కోకిలలు మామిడి
చిగుళ్ళు ఆస్వాదించి పంచమ
స్వరం ఆలపిస్తుంటాయి. పక్షు ల
కిలకిలారావాలతో
మారుమ్రోగుతుంది. మల్లెపూలు, దవనం
సుగంధాలు వెదజల్లుతాయి.
'మాసానాం మార్గ శీర్షో హం ఋతూనాం కుసుమాకర'
అన్నాడు శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు,
శ్రీమద్భగవద్గీ త లోని విభూతి
యోగంలో.
మాసాలలోకెల్లా
ఉత్తమమైన మార్గ శిర మాసం,
ఋతువులలో
ఉత్తమమైన
వసంత ఋతువు తనేనంటాడాయన.
మానవరూపంలో అవతరించిన రాముడు, మానవశాంతికి
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ఆదర్శప్రాయుడు, కష్టసుఖాలెరిగినవాడు, ధర్మమార్గం వీడనివాడు. ఆరాధ్యదైవమై ఇంటింటా
కొలువు తీరిన శ్రీరామచంద్రుడు
ఈ చై త్ర శుద్ధ నవమి నాడు దశరథుడు - కౌసల్య పుణ్యదంపతులకు జన్మించాడు. శ్రీ రామాయణ
ముఖ్య ఘట్టా లన్నీ వసంత కాలమునందే జరిగినట్టు చరిత్ర
పుటలు తెలుపుతున్నాయి.
1. దశరధుని పుత్రకామేష్టి యాగం
ఈ ఋతువు నందే ప్రారంభమై
పన్నెండు నెలలు నిరాటంకముగా సాగింది.
2. దశరధుని మువ్వురు భార్యలు
యాగ పాయసాన్ని తిని ఈ
ఋతువులోనే గర్భము ధరించి
పన్నెండు నెలల తదుపరి తమ
పిల్ల లకు జన్మనిచ్చారు. ఈ చై త్ర
శుద్ధ నవమి నాడే శ్రీరామ జననం
మరియు లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు ఉదయించారు.
3. ఈ ఋతువు నందే శ్రీరాముని
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యువరాజుగా ప్రకటించి పట్టా భిషేకము చేయు ప్రయత్నం
చేయుటకు దశరథుడు ఉద్యుక్తు డై నాడు.
4. సీతారాముల అరణ్యవాస
సమయములో, గోదావరీ పరివాహిక ప్రాంతమయిన పంచవటి
నందు సీతమ్మవారి అపహరణ
జరిగింది.
5. ఆంజనేయస్వామి శ్రీరాములవారు ప్రధమంగా కిష్కింధ
పర్వత ప్రాంతం నందు కలసిన
సంఘటన, మరియు ఆంజనేయుని అభ్యర్ధనపై వానరరాజు
సుగ్రీవునితో మైత్రి సంఘటన ఈ
వసంత ఋతువులోనే జరిగాయి.
6. శ్రీరామచంద్రుడు వాలిని
వధించింది ఈ ఋతువు నందే.
7. సీతమ్మ జాడ తెలుసుకొనుటకు హనుమంతునికి శ్రీరాముడు బాధ్యతలు అప్పగించిన
సంఘటన ఈ ఋతువునందు
జరిగింది.
8.వానరుల సహాయముతో శ్రీరామ లక్ష్మణులు లంకా నగరముపై
దాడి, రావణసంహారము కూడా
ఈ వసంత ఋతువులోనే జరిగాయని చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు.
9. రావణ సంహారం తదుపరి సీతాసమేతంగా శ్రీరామచంద్రుడు
అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చి పట్టా భిషిక్తు డై న శుభముహూర ్తం ఈ
ఋతువులోనే జరిగాయి.
ఈ చై త్రమాసం నిజంగా ఒక
దివ్యమైన, భవ్యమైన మాసంగా

పరిగణింపబడుతుంది. శాలివాహన శకం ప్రారంభం క్రీ.శ. 79
సం||లో శాలివాహనుడి పట్టా భిషేకంతో
మొదలయింది.
ఆయన ఎందరో విదేశీయులను
ఓడించారు. చిన్న చిన్న రాజ్యాలను విలీనం చేసి చక్కటి పరిపాలన అందించి చరిత్ర పుటలలో
చిరస్థాయిగా నిలిచిన వ్యక్తి శాలివాహనుడు.
శ్రీ మహావిష్ణు వు మత్స్యావతారమెత్తి సోమకునిపై దండెత్తి,
అతనిని సంహరించి, అతను
దొంగిలించిన వేదాలను తీసుకుని
బ్రహ్మకు అందజేసినది ఈ చై త్ర
మాసంలోనే. వరాహమిహిరుడు
ప్రప్రధమంగా పంచాంగాన్ని ఆవిష్కరించినది ఉగాదినాడని ఒక
వాదన.
ఉగాది కాలాన్ని దైవ స్వరూపంగా భావించి ఆరాధించే
పండుగ. అనంతమైన ఈ
కాలాన్ని యుగం, సంవత్సరం,
ఆయనం, ఋతువు, మాసం,
పక్షం, వారం అనే విభాగాలతో
ఏర్పడింది. కృత, త్రేత, ద్వాపర
యుగాలు కాలాన్ని బట్టి ఏర్పడ్డా యి. నేటికి ఈ సృష్టి జరిగి అన్ని
యుగాలతో కలిపి 195,58,25,118
సంవత్సరాలై నట్టు ఒక సిద్ధాంతం.
కలియుగ
సంవత్సరములు
4,32,000 విడితి.
చై త్ర శుద్ధ పాడ్యమి నాటికి
ద్వాపరయుగం సమాప్తమై కలి
యుగం ప్రారంభమైంది. కృసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ష్ణా వతారంముగిసిన ఈరోజునే
భూలోకంలో కలిప్రవేశం జరి
గింది. కలియుగ ప్రారంభం
అయి 5118 సం||లు అయ్యింది.
ఉగాదితో ప్రారంభమయ్యే చై త్రమాసం ఏప్రియల్ 16 వ తేదీతో
ముగుస్తుంది. ఈనెల మొదటి
పక్షంలో అంటే శుక్ల పక్షంలో
వివిధ దేవతలను ఆరాధించాలి.
సాధారణంగా ఈ పూజల్లో ఉపయోగించే పూలతో పాటు దవనాన్ని కూడా చేర్చి పూజించాలంటారు. చై త్ర శుక్ల పక్షంలో ఒక్కొక్క
రోజు ఒక్కొక్క దేవతను దవనంతో
పూజించాలి.
పాడ్యమినాడు బ్రహ్మదేవుని, విదియనాడు ఉమాశంకరులతోపాటు అగ్నిదేవుని, తదియ
నాడు గౌరీశంకరులను, చవితినాడు వినాయకుని, పంచమి
నాడు నాగదేవతలను, షష్ఠి నాడు
కుమారస్వామిని, సప్తమినాడు
సూర్యభగవానుని, అష్ట మి నాడు
మాతృదేవతలను, నవమినాడు
మహిషాసురమర్దినిని, దశమి
రోజున ధర్మరాజును, ఏకాదశి
నాడు వివిధ మహర్షు లను,
ద్వాదశి నాడు శ్రీ మహావిష్ణు వును,
త్రయోదశి నాడు కామదేవుని,
చతుర్ద శి నాడు శివుని, పౌర్ణమి
రోజున ఇంద్రులను పూజించాలి.
ఇలా పూజలు చేయడం వల్ల
సకల సంపదలు కలుగుతాయి.
ఈ చై త్రమాసంలో మార్చినెల 18 వ తారీఖు నుంచి 31 వ
తారీఖు వరకు అనేక పండుగలు
మార్చ్ 2018
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వస్తా యి.
మన
హిందువులు, నాటి
విశిష్ట తను అనుసరించి కొన్ని విధులు
పాటించవచ్చునంటారు.
+ ఈ విళంబి నామ
సంవత్సర శుద్ధ తదియనాడు శివడోలోత్సవం నిర్వహిస్తా రు. దక్షయజ్ఞంలో
అవమానానికి గురై
అగ్నిలో దూకి మరణించిన సతీదేవి
మరు జన్మలో పార్వతిగా జన్మించి శివుని భర ్తగా
పొందడంకోసం తపస్సు చేసి
విజయం సాధించింది ఈనాడే.
అందువల్ల ఈరోజున గోరీదేవితోపాటు శివుని పూజించటం,
సాయంత్రం డోలోత్సవం నిర్వహించాలని
శాస్త్రవచనం.
సంతానం లేనివారు ఈరోజున
డోలోత్సవం చేయడం వల్ల సత్
ఫలితాలు కలుగుతాయి. (ది.
20-3-2018)
*శ్రీవ్రతం: (ది. 22-3-2018)
లక్ష్మీదేవి పూజకు ఉత్కృష్టమైన
ఈరోజున లక్ష్మీదేవిని షోడశోపచారాలు, అష్టోత్తరాలతో పూజించడంతోపాటు శక్తిమేరకు
నై వేద్యం సమర్పిస్తా రు.
* స్కంద పూజ: (ది. 23-3-2018)
శివపార్వతుల గారాల పుత్రుడై న
శ్రీ కుమారస్వామిని ఈరోజు పూజిస్తా రు. ఈరోజు సుబ్రహ్మణ్య షష్టి
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ఆచరించాలనుకునేవారు బ్రహ్మచారి అయిన బ్రాహ్మణుని పిలిచి,
సుబ్రహ్మణ్యునిగా భావించి పూజా
కార్యక్రమాలు
నిర్వహించి,
భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూ
లాలు ఇవ్వాలి.
*అశోకాష్ట మి:(ది.24-3-2018)
దక్షయజ్ఞంలో తనువు చాలించిన
సతీదేవి ఈదినం హిమవంతుడు, మేనకాదేవిల కుమార్తె
పార్వతీదేవిగా
జన్మించినట్లు
పురాణకధనం. ఈరోజు పార్వతీదేవిని పూజించడంతో పాటు,
అశోక వృక్షాన్ని పూజించి అశోక
మొగ్గ లను ఎనిమిదింటిని స్వీకరించాలి. ఈవిధంగా చేయడం
వల్ల కష్టా లు తీరిపోతాయని శాస్త్ర
వచనం.
* శ్రీరామనవమి: (ది.26-32018) విశాల వక్షస్థ లంతో, కోమలమైన దేహంతో, కాంతులీనే
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ముఖంతో చై త్ర శుద్ధ నవమి నాటి
మధ్యాహ్నపు వేళ, పునర్వసు నక్షత్రంలో, కర్కాటక లగ్నంలో ఐదు
గ్రహాలు శుభ స్థానాల్లో ఉండగా
ఆవిర్భవించాడు శ్రీరామచంద్రుడు. ఆయన పరంగా వసంత
నవరాత్రులను ఆచరిస్త్ తారు. నవమినాడు సీతారామకల్యాణాలు
నిర్వహిస్తా రు.
*అనంత త్రయోదశి: పరమశివుడు, మన్మధుల పూజకు
ఉత్కృష్టమైన ఈరోజున శివుని
పూజించటం వల్ల సంవత్సరంలో ప్రతిరోజూ శివుని పూజించినంత ఫలం లభిస్తుందని శాస్త్రవచనం. మన్మధుడిని
ఈదినం పూజించడం వల్ల భార్యాభర ్తల మధ్య అన్యోన్యత వృద్ధి
చెందుతుంది.
* మహాచై త్రి: చై త్రమాస శుక్లపక్ష
పౌర్ణమినాడు 'మహాచై త్రి" అని
మార్చ్ 2018

పేరు. చై త్రమాసంలో సూర్యుడు
ప్రకాశవంతంగా సూర్యప్రకాశాన్ని
పెంచుతూంటాడు. ఈరోజు శివ
పార్వతుల కల్యాణం జరిపించడం వల్ల సంతానం కలుగుతుందని శాస్త్రవచనం. పూర్వం
దశరధ మహారాజు పుత్రకామేష్టి
యాగం చేయడంతో పాటు, శివపార్వతుల కల్యాణం జరిపించినట్లు కధనం. ఫలితంగా మరుసటి
సంవత్సరం చై త్ర శుక్ల నవమినాడు శ్రీరాముడు జన్మించినట్లు
చెప్పబడుతోంది. కాగా మనదేశంలోని ఉత్తరాదిలో ఈనాడు
హనుమజ్జ యంతిని జరుపుకుంటారు.
ఉగాది వేడుకలు
ఉగాది జన జీవన సాఫల్యానికి
పునాది. జాతి సంస్కృతీ సంప్రదాయానికి నాంది. కాలగనణలో భారతీయులు సాధించిన విజ్ఞానం
ఉగాది పండుగలో ప్రతిఫలిస్తుంది. భారతదేశ వ్యాప్తంగా అందరూ
జరుపుకునే
అతిముఖ్యమైన
పండుగలలో ఉగాది ఒకటి.
చై త్రం మొదలుకుని ఫాల్గు ణం
వరకు పన్నెండు నెలలున్నాయి.
చిత్తా నక్షత్రంలో కూడిన పున్నమి
రోజున చై త్రమాసం వస్తుంది.
జగత్తంతా చై తన్యవంతమయ్యే
కాలమిది. మన బుద్ధి కూడా
వికాసం పొందుతుంది. అత్యంత
ఉత్సాహభరితమైన మాసం చై త్రమాసం. ఈ ఉగాది పండుగను
ఆంధ్రులే కాక పొరుగు రాష్ట్రా లయిన కర్నాటక, మహారాష్ట్ర

వాసులు భక్తిశ్రద్ధ లతో జరుపుకుంటారు.
ఈ పర్వదినంనాడు ఉషః
కాలంలోనే లేచి అభ్యంగన
స్నానం చేసి, నూతన వస్త్రా లు
ధరించి అనంతరం దైవపూజలు చేయాలి. ఈ రోజున లక్ష్మీనారాయణులకు, ఉమామహేశ్వరులకు, వాగీహిరణ్యగర్భులకు,
శశీ పురంధరులకు, అరుంధతీ
వశిష్టులతో పాటు ఇష్ట దైవాలను
పూజించాలి. సాధారణంగా ఈ
పూజలలో ఉపయోగించే పూలతోపాటు దవనాన్ని కూడా చేర్చి
పూజిస్తే శుభకరంగా వుంటుంది.
తదుపరి ఉగాది పచ్చడిని
మొదట భగవంతునికి నై వేద్యం
పెట్టి , ఇంట్లో అందరికంటే మొదటివాడై న (వయసులో పెద్ద ) వ్యక్తి
ద్వారా ఇంట్లో అంతా స్వీకరిస్తా రు.
ఉగాది పచ్చడిని చింతపండు
రసం, బెల్లం, అరటిపండు,
మామిడి, వేపపూవు, ఉప్పు,
మిరియాల పొడితో తయారుచేస్తా రు. ఉగాది పచ్చడిని సేవిస్తే
వివిధ వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చునంటారు.
ఈ పచ్చడిని పరగడుపునే సేవిస్తా రు. సంవత్సరం పొడుగునా
జీవితంలో ఏర్పడే కష్ట నష్టా లు,
సుఖసంతోషాలను సమానంగా
స్వీకరించి మందుకు సాగాలనే
తాత్విక సందేశం ఉగాది పచ్చడిలో ఉంది.
నింబ భక్షణం తదనంతరం పెద్ద ల ఆశీర్వాదం పొంది
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

పంచాంగ శ్రవణం చేయాలి.
ప్రతి సంవత్సరం శుభాశుభాలు
ఋతువు గమనాలు తెలుపునది
పంచాంగం. అంతేకాదు సంవత్సర ప్లా నర్ ఈపంచాంగం.
పక్షము, కాలపరిస్థితి, ఆదాయవ్యయాలు, రాజపూజ్య అవమానాలు తెలుసుకోవడంవల్ల తమ
జీవితాలను సమర్థవంతంగా సాగించవచ్చు.
పండుగనాడు పెద్ద లకు, తల్లి దండ్రులకు పాదాభివందనాలు
అర్పించాలి. వారి నోట 'దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ' అనే ఆశీర్వచనం
పొందటం మంచిది. రాత్రి నిద్రకు
ఉపక్రమించేముందు పెద్ద లకు నమస్కరిస్తే ఆయుర్దా యం,
ఆరోగ్యం పెరుగుతుంది.
ఈరోజున కొత్త పనులకు
శ్రీకారం చుడితే అవి దిగ్విజయంగా పూర్తి అవుతాయని
మనవారి విశ్వాసం. అందుకే
వ్యాపారస్తులు ఈ శుభదినాన
కొత్త దస్త్రం మొదలుపెడతారు.
ఈ మాసంలోనే ఒక మంచి రోజు
చూసుకుని 'చలివేంద్రం' ప్రారంభిస్తా రు. ఇందువల్ల బాటసారులు దాహంతో బాధపడకుండా
చలివేంద్రాలు ఉపకరిస్తా యి.
ఏడాది కాలంలో జీవన
పయనంలో మనం ఎంత అభివృద్ధి సాధించామో సింహావలోకనం చేసుకోవటమే ఉగాది
పండుగ పరమార్థం.
- విళంబి నామ సంవత్సర ఉగాది
ది. 18-3-2018 న.
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లో మీ రాశి ఫలాలు

మార్చి లో : రవి 15 వరకు కుంభంలో తదుపరి మీనంలో; బుధుడు 4 వరకు
కుంభంలో, తదుపరి మీనంలో, 24 న వక్రగతిలో ఉండుట; శుక్రుడు 3 వరకు
కుంభంలో తదుపరి మీనంలో; కుజుడు 5 వరకు వృశ్చికంలో, తదుపరి ధనస్సులో; గురువు తులలో; శని ధనస్సులో; రాహువు కర్కాటకంలో; కేతువు మకరం లో
సంచారం
మేష రాశి:

ఆర్ధిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది.
అధిక ఖర్చులు, ఋణాలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది
పెట్టును. ఆరోగ్యం విషయంలో ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవలెను. గృహంలో అశాంతి వాతావరణం,
బంధువులు మరియు స్నేహితులతో వివాదాలు
వచ్చే అవకాశాలు కలవు.
ఉద్యోగస్తులకు అనుకూల సమయం. వ్యాపారస్తులకు కూడా అనుకూలకాలం. భూముల క్రయవిక్రయాలలో స్వల్ప లాభం.విద్యార్థు లు శ్రద్ధ చూపనిచో
వెనుకబడుడురు.
7 మరియు 8 వ తేదీలలో ముఖ్యమైన పనులు
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) రాగి పాత్రలో సూర్యునికి అర్ఘ్యం ఇచ్చుట
2) మారేడు దళాలతో శివునికి పూజ చేయుట ద్వారా
శుభ ఫలితాలు పొందగలరు.
వృషభరాశి:
ఆర్టిక పరిస్థితి అనుకూలంగా వుండును కానీ
ఖర్చులపై నిఘా వుంచవలెను. ఆరోగ్యం మరియు
వాహనాల విషయంలో నిర్ల క్ష్యం వహించవలదు.
అవివాహితలకు కళ్యాణ యోగం. తీర్థయాత్రలు
చేస్తా రు. పెద్ద వారితో పరిచయం లాభిస్తుంది. షేర్లు
మరియు స్పెక్యులేషన్ లాభించవు.
ఉద్యోగస్తులకు మరియు వ్యాపారస్తులకు అనుకూ48
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లసమయం.
10 నుండి 12 తేదీలలో ముఖ్యమైన పనులు వాయిదావేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) హనుమంతుని సింధూరంతో పూజించుట
2) విష్ణు సహస్ర నామ పారాయణ చేయుట ద్వారా
శుభ ఫలితాలు పొందుతారు.
మిధున రాశి:
ఖర్చులను అదుపులో పెట్టుటకు ఆర్ధిక ప్రణాళిక అవసరం. కొన్ని సమస్యలవలన సతమవుతారు. పెద్ద వారి ఆరోగ్యం మిమ్మల్ని కలవరపరచును.
ఉద్యోగస్తులకు చేస్తున్న ఉద్యోగంలో స్వల్పమార్పులు సంభవించును. వ్యాపారస్తులకు అనుకూలసమయం. స్పెక్యులేషన్ లో నష్ట ము రావచ్చును.
స్థిరాస్తి వ్యవహారంలో అనుకూలత లభించును.
విద్యార్థు లు శ్రద్ధ వహించినచో మంచి ర్యాంకులు
సంపాదించగలరు.
12 నుండి 15 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) ప్రతి ఆదివారం శివాలయాన్ని దర్శించుట
2) వీలున్నప్పుడల్లా మర్రిచెట్టు నీడలో గడుపుట
శ్రేయస్కరం.
కర్కాటక రాశి :
ఆర్టిక పరిస్థితి అనుకూలంగా వుండును.

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

మార్చ్ 2018

ఋణాల నుండి విముక్తి పొందే అవకాశం కలదు.
స్పెక్యులేషన్ ద్వారా నష్ట పోయే ప్రమాదం కలదు.
ప్రయాణాల మూలంగా లాభం పొందుదురు.
ఉద్యోగస్తులకు తగిన గుర్తింపు లభించును. వ్యాపారస్తులకు అనుకూల సమయం. అవివాహితులకు సంబంధం కుదిరే అవకాశము కలదు.
ఆరోగ్యం విషయంలో అనుకూలత. పై చదువులకై ఎదురు చూచు విద్యార్థు లకు ఆశాజనకంగా
ఉండును.
15 నుండి 17 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) వస్త్రదానం చేయుట
2) మృత్యుంజయ మంత్ర జపం చేయుట ద్వారా
శుభఫలితాలు పొందుతారు.
సింహ రాశి:
ఆర్టిక పరిస్థితి అనుకూలంగా వుండును కానీ
అధిక ఖర్చులవల్ల ఇబ్బంది. అతి జాగ్రత్త వహించవలెను. గృహములో అశాంతి వాతావరణం
ఉండును. ఋణ ఒత్తిడులు చికాకులు పెట్టును.
ఉద్యోగస్తులకు పై అధికారుల వలన ఒత్తిడి
వచ్చును. వ్యాపారస్తులకు గడ్డుకాలం. వృధా ప్రయాణాల వలన అలసట. విద్యార్థు లు తీవ్ర ప్రయత్నం చేస్తే కాని ఫలితం ఉండదు.
17 నుండి 19 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) నిత్యం సూర్యారాధన
2) నిత్య ఆలయ సందర్శన చేయుట ద్వారా శుభ
ఫలితాలు కలుగును.
కన్యారాశి:
ఆర్ధిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉండును.
గృహములో పెద్ద వారి ఆరోగ్యము మిమ్మల్ని కలవరపరచును. స్థిరాస్తులు చిక్కుల్లో పడే అవకాశం
కలదు. ప్రముఖుల నుంచి వచ్చిన ఆహ్వానాల
వలన ఆనందం కలుగుతుంది. వృత్తి వ్యాపారా-

లలో అభివృద్ధి చెందుతారు. నూతన వస్తువులు
ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తా రు. విద్యార్థు లు అధిక
శ్రద్ధ పెట్టి చదువవలెను లేనిచో వెనుకపడుడురు.
12 నుండి 14 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) గోశాలలో ఆవుకు గరిక తినిపించండి.
2) అర్ధా ష్ట మ శని దోష నివారణకై శివాభిషేకం
జరుపుట మంచిది.
తులా రాశి:
ఆర్టిక అభివృద్ధి వుండును. ఖర్చులు అదుపులో
ఉండును. దీర ్ఘకాల వ్యాధితో బాధపడువారికి కొంత
ఉపశమనం లభించును. మీరు చేపట్టి న కార్యక్రమాలు విజయవంతం అవును.
ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి కలుగును లేదా జీతం
పెరుగును. కలిసి పనిచేసిన ప్రాజెక్టులు సకాలములో పూర్తి చేయగలుగుతారు. విద్యార్థు లకు
అనుకూల సమయం.
21 నుండి 24 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన
2) మంగళవారం నాడు రక ్తదానం చేయుట ద్వారా
శుభ ఫలితాలు పొందుతారు.
వృశ్చిక రాశి :
ఆర్టిక పరిస్థితి అనుకూలంగా వుండును కానీ
ఋణ ఒత్తిడి మరియు అధిక ఖర్చులు మిమ్మల్ని కలవరపరచును. ఆరోగ్యం బాగుగా ఉండును.
బంధువులతో విరోధం వలన గృహంలో అశాంతి.
స్థిరాస్తి విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించవలెను. విదేశీ ప్రయాణం వలన లాభం పొందుదురు.
ఉద్యోగస్తులకు పని చేయు స్థ లంలో మార్పులు
మరియు అధికారుల వలన చికాకులు ఉండును.
వ్యాపారస్తులకు ప్రతికూల సమయం. విద్యార్థు లు స్నేహితులకు దూరంగా ఉండి చదువుపై శ్రద్ధ
వహించవలెను.
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వై దిక సూచన:
సమర్పించండి.
1) వేంకటేశ్వరస్వామి ఆరాధన
కుంభ రాశి:
2) దశరధ కృత శని స్తోత్రం పారాయణ చేయుట
ఆర్టిక లాభాలు ఉన్నా ఆర్ధిక ప్రణాళిక రచించుట
ద్వారా శుభ ఫలితాలు పొందుతారు.
అత్యంత ఆవశ్యకం. ఖర్చులను అదుపు చేయగలుగుతారు. కంటి సమస్యల వలన బాధపడుదుధను రాశి :
రు. కుటుంబ కలహాల నుండి దూరంగా ఉండుట
ఆర్టిక పరిస్థితి కొంత మేర మెరుగుగా ఉండును. శ్రేయస్కరం.
సాహసంతో పనులు చేయవద్దు. ఆరోగ్య విషయంలో ఉద్యోగంలో పెద్ద పదవిలో వున్నవారు ఆలోచించి
జాగ్రత్తలు తీసుకోవలెను. మానసిక వ్యధ ఉండును. నిర్ణయం తీసుకొనుట శ్రేయస్కరం.లేనిచో చిక్కుఉద్యోగస్తులకు పై అధికారుల సహకారం లభించును. ల్లో పడుదురు. స్థాన చలనం లేదా కొత్త బాధ్యత
పదోన్నతి కలిగే అవకాశం కలదు. ప్రయాణాలు లాభి- లభించును. వ్యాపారస్తులకు తమ స్థ లంలో డబ్బు
స్తా యి. వ్యాపారస్తులకు అనుకూలసమయం కాదు. అపహరణకు గురికావచ్చును. విద్యార్థు లకు తమ
వ్యవసాయం ద్వారా రాబడి కలుగును. విద్యార్థు లకు చదువు యందు పురోగతి.
పోటీ పరీక్షలలో విజయం తధ్యం.
3 నుండి 5 వ తేదీ వరకు ముఖ్యమైన పనులు
26 నుండి 28 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
వై దిక సూచన:
1) శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్ర కవచ పారాయణ చేయుట
1) శనివార నియమం పాటిస్తే ప్రతికూలతలు తగ్గు - మరియు
తాయి.
2) గణేశ ఆరాధన వలన శుభాలు కలుగును
2) దత్తా త్రేయుని ఆరాధించండి.
మీన రాశి :
మకర రాశి:
ఆర్టిక పురోగతి కలుగును. ఖర్చులు
ఆర్టిక పరిస్థితి అనుకూలంగా వుండును. అదుపులో ఉంచుతారు. మీ ప్రవర ్తన వలన
ఖర్చులు మరియు నష్టా లు జరుగును. ఆరోగ్య కుటుంబంలో కలహ సూచన. ఉద్యోగస్తులు తోటి
విషయంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నా తొలగిపో- ఉద్యోగస్తులతో జాగ్రత్తగా మెలగవలెను. కీర్తికి
వును. చిన్న చిన్న ప్రమాదాలకు గురి అయ్యే ఆస్కారం భంగము కలుగును. వ్యాపారస్తులకు పురోగతి
కలదు. జాగ్రత్త వహించవలెను.
కలుగును. జాయింట్ వ్యాపారము చేయువాఉద్యోగస్తులకు నూతన అవకాశాలు వస్తా యి. రికి నష్టం కలుగును. విద్యార్థు లకు అనుకూల
గృహంలో సంతానప్రాప్తి యోగం కలదు. వివాహం సమయం.
జరుగు అవకాశం కలదు. వ్యాపారస్తులకు లాభదా- 5 నుండి 7 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు
యక సమయం. విద్యార్థు లు ఆటలలో విజయం వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
సాధిస్తా రు.
వై దిక సూచన:
వై దిక సూచన:
1) దుర్గా దేవి ఆరాధన మరియు
1) శ్రీరామ రక్షా స్తోత్రం చదివితే ఆపదలు తొలుగు- 2) గురువారం నియమం పాటించుట ద్వారా శుభ
తాయి.
ఫలితాలు పొందుతారు.
2) గణేశుని ప్రార్ధించి గరిక
సర్వే జనాస్సుఖినో భవంతు
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