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గెలుపే ధ్యేయం ------ హామీల వర్షం

ఎన్నికలలో ఎట్టి పరిస్థి తులలోనూ మనమే గెలవాలనే పట్టు దల పార్టీ లమధ్య ఎక్కువగా ఉంది.
ఎట్టి పరిస్థి తులలోనూ అంటే ఎలాంటి హామీలయినా సరే , మనం నెగ్గాక తీర్చగలుగుతామా ? లేదా? అని
ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. హామీల మీద హామీలు, అలాగే అడుగడుగునా మీటింగులలోను ,
మీడియా సమావేశాలలోను అవతల పార్టీ లను తిట్ట డంలోనూ అదే పనిగా ఉంటూ, అవతల పార్టీ ఇంత
వరకూ చేయనివి ఏకరువు పెడుతూ దుయ్యబట్ట డమే పనిగా ప్రతీ క్షణం నడవాలి అనేదే ముఖ్యంగా పార్టీ ల
వ్యూహమా? అంటే అవుననే అంటున్నారు ప్రజలు . అందుకే పార్టీ లు హామీలు ఇచ్చేటప్పుడు చాల జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ప్రజల అవసరాలు తీర్చి, ఇంతవర ఏ పార్టీ చెయ్యనివి చేస్తూ , వారి అవసరాలు గమనిస్తూ , వారికి అండగా నిలబడి ప్రజల మనస్సులు గెలుచుకోవాలి గానీ , డబ్బులతో ప్రజలను కొనవచ్చు అని
మాత్రం కలలు కనకండి.
ప్రజలారా 1 మీ దగ్గ రకు ఓటు వెయ్యమని వచ్చే వారి గురించి ఆలోచించి వారిని నిలదియ్యండి.
వారు ఇంత వరకూ , మీ ఊరికి ఏమి చేశారో , అలాగే చేస్తా మని చెప్పి ఇంకా ఏమి చెయ్యలేదో , ఏమిచేయాలో , మీరు వారిని అడగండి.
మీరు కూడా జాగ్రత్తగా, తెలివిగా వ్యవహరించవలసిన అవసరం ఎంతై నా ఉంది. ఎన్నికలప్పుడు
పార్టీ లు కురిపించే వరాల జల్లు లకో , వారు తినిపించి, తాగించే వాటి కోసమో క్షణికావేశం పొంది,
పార్టీ లవెంట పరుగులు తీసి, మీ జీవితాలను నాశనం చేసుకోకండి. అంతే కాదు ముఖ్యంగా మీరు వేసే
ఓటు అతి పవిత్రమైనది అని గుర్తు పెట్టుకోండి . మీ భవిష్యత్తులో మీ కుటుంబ జీవన విధానాన్ని నిర్దేశించేది ఆ వోటే అని మరచి పోకండి. మీరు సుఖంగా బ్రతకడానికి (ఈ రోజు ఇచ్చే తాయిలాలు కాదు ) అనువుగా
ధరలు ఉంటున్నాయా ? మన దేశంలో మనతో పాటు అందరూ తిండీ , బట్ట కు లోటు లేకుండా ఉంటున్నారా ?
పరాయి దేశాలనుండి ఎంత వరకూ మన దేశాన్ని కాపాడుతున్నారు? వీరు ప్రజా ధనాన్ని ప్రజా సంక్షేమానికే
వినియోగిస్తున్నారా ? వినియోగించి మన దేశ అభివృద్ధి కే ఉపయోగిస్తున్నారా ? విదేశాలలో ఉన్న భారతీయుల అవసరాల కోసం ఎంత వరకు కృషి చేస్తున్నారు? విదేశాలలో ఉన్న భారతీయుల సంతతి ఎన్నో
ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు . వారి ఇబ్బందుల గురించి మన ప్రభుత్వాధికారులు అక్కడి
అధికారులతో ఎంత వరకు చర్చిస్తున్నారు? ? ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఎన్నెన్నో ఓటు వేసుకునే ముందు ప్రజలు
వేసుకోవలసిన అవసరం ఎంతై నా ఉంది అని చెప్పక తప్పదు.
, మీరంతా ఒకటి అయ్యి , ఏ పార్టీ మీకు మేలు చేస్తూ , ప్రజలకోసమే నా జీవితం అన్న సేవా భావంతో ,
ప్రజల ధనం , నా ధనం అన్నట్లు గా వ్యవహరించే వారిని జాగ్రత్తగా చూసుకుని మీ ఓటుని సద్వినియోగం
చేసుకోండి. మీరంతా ఒకటి కావడానికి మీ వాట్సాప్ లు , మీ పేస్ బుక్కులు మీకు చాలవా ? ప్రజలారా ? మీలో
మీరే తన్నుకుని , చంపుకుని అన్యాయం కాకండి . మీరు , మీ ఓటు పదిలం . హోరెత్తే హా మీలకు లొంగకండి.
అలాగని మీ ఓటుని మీరు వెయ్యడం మానెయ్యకండి. మీ ఓటుని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి.
మీ ఓటే మీ భవిష్యత్తు .

తీగవరపు శాంతి

శ్రీ కవన శర్మ గారికి శ్రద్ధాంజలి

అశ్రు నయనాలతో శ్రద్ధాంజలి శ్రీ కవన శర్మకు
మన మధ్య 23-9-1939 నుండి 25-10-2018 వరకే
అక్టో బర్ 25 వ తేదీన ప్రొద్దు టే పేస్ బుక్ లో అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి, వాకింగ్ కి వెళ్లి
వచ్చి టిఫిన్ కూడా తిని కొద్ది గా ఆయాసంగా ఉంది అని, ఆక్సిజన్ అవసరమవుతుందేమో అంటే వారి
పెద్ద అమ్మాయి 'శారద 'అంబులెన్స్ పిలిచి డాక్టర్ కి చూపిద్దా మని హాస్పిటల్ కి తీసుకు వెడుతుంటే,
'అయ్యో! అమాయకులారా? ఈ పనులన్నీ మీకందరికీ బై చెప్పడానికేనర్రా!' అంటూ మనలను వీడి
క్షణంలో భగవంతుడిలో ఐక్యమైపోయారు శ్రీ కవన శర్మగారు .
సరస్వతీ దేవికి తనకున్న ప్రతిభను ప్రతిరూపంగా సృష్టించి మానవులకందించాలని తలచింది.
తలచిందే తడవుగా బ్రహ్మ దగ్గ రకు వెళ్ళింది. బ్రహ్మ సృష్టి లో నిమగ్నమై ఉన్నాడు. అదే అదునుగా
భావించిన సరస్వతీ దేవి ఒక మానవ ఆకారానికి తన ప్రతిభను జోడించి , భూమి మీదకు వదలమని బ్రహ్మను కోరింది. బ్రహ్మ సరస్వతీ దేవి కోరికను ఆమోదించి, ఆ మానవ ముద్రను భూమి మీదకు
వదిలాడు. ఆ ముద్రే మనందరి మనస్సులలో చిరస్థాయిగా నిలిచిన శ్రీ కవన శర్మగారి ఆకార ముద్ర , వారి
రచనల పరంపర. సెప్టెంబర్ 23న 80 వ పుట్టి న రోజు పండగ జరుపుకున్న శ్రీ కవన శర్మ గారు మానవ
జన్మ విలువను గుర్తించి , ఒక్క క్షణం వృధా కాకుండా చివరి క్షణం వరకూ ( పేస్ బుక్ లో గుడ్ మార్నింగ్

అందరికీ చెప్పేవరకూ ) తన జీవితాన్ని సార్ధకం చేసుకున్న గొప్ప మహనీయులు, మహాను భావులు. పేస్
బుక్ లోని గుడ్ మార్నింగ్ చూసి అంతా ఆనందపడుతుంటే, మీకందరికీ నేను చెప్పింది అదే ఆఖరి గుడ్
మార్నింగ్ అని మీ రెవరూ అర్ధం చేసుకోలేదు అంటూ కొద్దీ సేపటికీ మనలనందరినీ విడిచి తల్లి సరస్వతీదేవి ఒడిలో ఒదిగిపోయారు. ఇన్ని సంవత్సరాలు భూమ్మీదకు పంపిన ఆ సరస్వతీ దేవి, కొడుకుని
చూసుకుని, బెంగ తీరి, ఒక్క సారిగా ఆనందంతో వారిని గుండెలకు హత్తుకుంది.
మీరు మీ తల్లి దగ్గ రకు బానే వెళ్లారు సార్! మా అందరి సంగతి ఏమిటి? మన పత్రిక చై తన్యంలో
మీ అత్యద్భుత ప్రతిభను కన బరిచి ఎన్నెన్నో వ్యాసాలూ ప్రజలకందిచ్చి, వారి మన్ననలను పొందడమే
కాక, మీ పెద్ద అమ్మాయి 'శ్రీమతి శారద' తో కూడా వ్రాయించారు. అంతే కాక ఈ ప్రముఖ రచయితలను
ముఖ్యంగా శ్రీ వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం, శ్రీ పాలేపు బుచ్చిరాజు, కీ .శే .వి. వి.ఎస్. శర్మ గారు, శ్రీ ఎలక్ట్రా న్, శ్రీ
వేమూరి వెంకటేశ్వర రావు, శ్రీ నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి, శ్రీ అనంత సురేష్, శ్రీ ఇంద్రగంటి వెంకట సుబ్బా
రావు ( ఈ సంచికలో పరిచయం కాబోతున్న ) ., వీరి నందరినీ పరిచయం చేసిన ఘనత మీదే కదా సార్!
ఈ పత్రిక నాది అని గొప్పగా భావించి, ప్రముఖ రచయితలందరి పేర్లు చై తన్యంలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయేటట్లు వ్రాయించిన గొప్ప సంస్కారం మీకు కాక ఇంకెవరికి ఉంటుంది సార్?
కానీ ఇంక మీ గొంతు నాకు వినబడదు. "శాంతి గారూ ... వీరు బాగా వ్రాస్తా రు. వీరి రచనలు నేను
చదివాను బావున్నాయి, మన పత్రిక చై తన్యంలో వీరి రచనలు ప్రచురిస్తే బావుంటుంది, అని నాకు అనిపించింది- మీకు నచ్చితే" అనే వారు. 'మీకు నచ్చాకా, వారి రచన మన పత్రికలో ప్రచురించడమే సార్.
అక్కడ నా ప్రమేయం ఉండదు అని నేను ఎప్పుడూ ఆమాట అంటూ ఉండడం, మీరు ప్రతీ సారీ, వీరి
రచనలు బావుంటాయి అనే ఆమాట అంటూ ఉండడం కదా జరిగేది. ఇక నాకు ఎవరు అలా అనే వారు
ఉన్నారు సార్? ఈ విధంగా ప్రముఖ రచయితలను ఎంతో మందిని పరిచయం చేసి పత్రికను ప్రముఖ
స్థానానికి తీసుకెళ్లే సహృదయం మీకు కాక ఇంకెవరికి ఉంటుంది సార్? అలసిపోయి, తిరిగి పోయిన
శరీరాన్ని మీ అమ్మ సరస్వతీ దేవి చూడలేక మీకు కొత్త శరీరం తొడిగి మిమ్మల్ని పంపిస్తుంది, ఈ భూమ్మీదకు. కానీ మిమ్మల్ని మేం గుర్తు పట్టే దెలా సార్?
ఇవన్నీ వ్రాయడానికి నా మనస్సు ముక్కలవుతోంది సార్. నాకే ఇంత కష్టంగా ఉంటే మీ సహధర్మచారిణి శ్రీమతి 'విజయ గారు', మీ అమ్మాయిలకు తట్టు కోవడం ఎంత కష్ట మో అర్ధం చేసుకోగలను సార్.
భగవంతుడు మీ ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని, మీ శ్రీమతి విజయ గారికి, అమ్మాయిలిద్ద రికీ ధైర్యాన్ని
ఇచ్చి వారి వెనువెంటే ఉండి, వారిని కాపాడాలని కోరుకుంటూ ....
బాధా తప్త హృదయంతో ,
ఎడిటర్ ,
శాంతి .
ఏనాటి మాటో! కవన శర్మ గారుట. బోస్టన్ నుండి ఫోనులో పిలచేరు - నేను తెలుగు భాషా పత్రికలో
రాస్తూన్న వ్యాసాలు బావున్నాయని చెప్పడానికి. తరువాత పది సంవత్సరాల కాలం గడచిపోయింది. నేను
హైదరాబాదు వచ్చేను. శర్మ గారు ఊళ్లో ఉన్నారని తెలిసి పలకరించడానికి వెళ్లి పరిచయం చేసు కో
బోయాను. "అయ్యో! మీరు తెలియకపోవడం ఏమిటి? కించిత్ భోగో కథ రాసింది మీరే కదూ?" అంటూ
స్వాగతించేరు. తరువాత వై జాగులో వారింట్లో ఒక సారి కలుసుకున్నాను. నేను రాసిన 'మహాయానం'
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కథల పుస్తకానికి అడిగిన వెంటనే ముందుమాట రాసి ఇచ్చారు. రెండేళ్ల క్రితం బెంగుళూరు శివార్ల లో
నేను ఉన్నానని తెలిసి ప్రత్యేకం నన్ను చూడడానికి టేక్సీ కట్టించుకుని వచ్చేరు. ఆయన్ని కలుసుకు
న్నది కేవలం మూడు సార్లు . ప్రతి సారి మా సమావేశం గంటకి మించలేదు. అయినా సరే, ఆయన నా
మనస్సులో ఒక ముద్ర వేసుకుని కూర్చున్నారు. చై తన్యంలో నేను రాయడానికి కారణం వెనక శర్మ గారి
సిఫార్సు ఉందని నాకు తెలుసు. నేను డిసెంబరులో ఇండియా వస్తున్నానని చెబితే తను విశాఖపట్నం
లోని విశ్వనాథ ఇన్స్టిటూట్ అఫ్ టెక్నాలజీ లో పని చెయ్యబోతున్నాననీ, అక్కడకి వచ్చి కలుసుకోమని
నాకు ఆహ్వానం కూడ పంపేరు. ఇటీవలి కాలంలో - ఆయన ఇక లేరని తెలిసిన తరువాత - ఫేస్ బుక్ ని
తెరచి చూడబుద్ధి కావటం లేదు.
కవన శర్మ గారి ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటూ
-- వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు.
కవన శర్మగారితో నాపరిచయం గమ్మత్తుగా జరిగింది . మాచిన్న అమ్మాయి అర్చన వాళ్ళు బెంగుళూరు
హుడి సెంటర్ లో యస్. మం. ఆర్. అపార్ట్ మెంట్ లో వుండేవారు. ఓఆరునెలలు వారిదగ్గ ర వుండవలసి వెళ్ళటం జరిగింది.
అదే అపార్ట్ మెంట్లో వున్న ప్రభాకరం రూపాకుల గారి కుటుంబంతో స్నేహసంబధం ఏర్పడడం , నేను
రాసిన ' మావూరి (నందుల) ఆత్మీయకథ' వారిని చదవమని కోరడం , వారు చదివి " ఇక్కడ గొప్పసాహితీవేత్తల సంఘంవుంది, వారికి మిమ్ములను పరిచయం చేస్తా నని " చెప్పి మిత్రులు గోపీకృష్ణ గారితో కలిసి
కవన శర్మగారిని కలవటానికి సమయం కేటాయిచమని కోరగా వెంటనే వారి దర్శన భాగ్యం కలిగింది.
సాయంకాలం అందరం వెళ్ళాం . లోపల నాకు కొంచెం బెరుకుగానే వుంది. పెద్ద రచయిత, గొప్పమేధావి
అయిన ప్రొఫెసర్ గారితో నా నవల గురించి చెప్పాలంటే ఇబ్బందిగానేవుంది.
అయితే వెళ్ళిన రెండునిమిషాల్లో నే వారు చాలాస్నేహశీలి అని , నిగర్విఅని అర్ధమైపోయింది. నాపుస్తకం
వారికి ఇచ్చాను. అది వారు విజయగారికి అందజేశారు.
విజయ గారు వేడివేడి ఉప్మా తయారుచేసి పెట్టారు. వేడిఉప్మాలో ఆవకాయ పచ్చడి నంజుకు తింటూ
చాలాసేపు చర్చించుకున్నాం . విజయగారు మంచి కాఫీ ఇచ్చారు. తృప్తిగాతాగి బయలుదేరేముందు
శర్మగారు నాకిచ్చిన సలహా.
" శాస్త్రి గారూ రచనల నుండి డబ్బులు సంపాదించిన వాళ్ళు చాలా అరుదు. పుస్తకంరాయటం ఓ ఎత్తు
దానిని పబ్లి ష్ చేసుకోవటం మరోఎత్తు ఆ తరువాత అందరి వెంటపడి చదివించుకోవటం మరోఎత్తు.
డబ్బు దండిగావుంటే ప్రచురణ కు ఉపక్రమించండి , లేకుంటే కష్టా లలో పడతారు" అన్నారు
అప్పటికే పదిపేజీలు చదివిన విజయ గారు
" చారులో రాతిపూత వెయ్యడం గురించి విన్నాను కానీ రాతివూతను చూడలేదన్నారు"
" విజయ ఇప్పుడే పదిపేజీలు చదివిందంటే మీ పుస్తకానికి చదివించే శక్తి వుందనిపిస్తూంది . రేపుసాయంత్రనికి మీపుస్తకం చదివి ఫోన్ చేస్తా " అన్నారు శర్మగారు.
అన్నట్లు గానే మరురోజు సాయంత్రానికి ఫోన్చేసి, " మీ పుస్తకం చదువుతుంటే బి. యన్ . రెడ్డి గారి సినిమా
చూసినట్లు వుంది. మీరు పబ్లి కేషన్కు వెళ్ళనంటే తీగవరపు శాంతిగారికి చెబుతాను మీ పుస్తకం గురించి,
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వారే మైనా 'చై తన్యం సంకల్పబలం పత్రికలో వేసుకుంటారేమో .. కానీ మీకు ఆర్థికంగా ఏ సహాయం
వుండదు" అని అన్నారు. అంతటి మహామనిషి నాపుస్తకాన్ని బి. యన్. రెడ్డి గారి సినిమాతో పోల్చడం
నాకు కొండంత బలాన్నిచ్చింది. మరుసటి రోజే శాంతిగారు ఫోన్ చెయ్యడం నా సీరియల్ ప్రారంభం
కావడం జరిగిపోయాయి. ఆతరువాత ముఖపుస్తకంలో శర్మగారితో ప్రతిదినం గోడమీదిరాతలతో కలుసుకుంటూనేవున్నాం .
కానీ ఆరోజు జాజిమల్లి గారి గోడమీద 'కవనశర్మ గారు ఇకలేరు' అన్నవార ్త కలిచి వేసింది. కొన్నిగంటల
ముందు నా ముఖపుస్తక గోడమీద వృధ్ధా ప్యంగురించి కామెంట్ పెట్టారు. నమ్మలేని, నమ్మరాని నిజాన్ని
జీర్ణంచుకోవటం చాలాసమయం పట్టింది. తరువాత అనిపించింది 'బ్రతికితే అలాబ్రతకాలి పోతే అలా
పోవాలి' అని. వారి ఆత్మ ఇక్కడే అంతశాంతిగా వుందికాబట్టి అక్కడకూడా శాంతిగా వుంటుంది . శ్రీమతి
శర్మగారు మరోజీవిత కాలంనెమరు వేసుకోవటానికి సరిపడా అనుభూతులను శర్మగారు మిగిల్చారుకాబట్టి బాహ్యంగా వారు వొంటరేగానీ అంతరంగా వారు ఎప్పుడూ శర్మగారి చెంతనే వుంటారు.
శర్మగారిని మరీమరీ స్మరించుకుంటూ
నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి

శ్రీయుతులు ప్రొఫెసర్ కందుల వరాహనరసింహ శర్మ (కవన శర్మ) గారు మద్రాసు నగరంలో సెప్టెంబరు 23, 1939 లో జన్మించారు. తండ్రి ప్రొఫెసర్ కందుల నాగభూషణం గారు. తల్లి శ్రీమతి భాస్కరమ్మ గారు. వీరు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నుండి 1960 లో సివిల్ ఇంజినీరింగు విబాగంలో పట్ట భద్రులయ్యారు (B.E.). ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అఫ్ టెక్నాలజీ ఖరగపూర్ (IIT, Kharagpur) నుండి
1961 లో M.Tech. డిగ్రీ, మరియు భారతీయ విజ్ఞాన సంస్థ బెంగుళూరు (IISc, Bangalore) నుంచి
1967లో Ph.D. (Hydraulics) డిగ్రీ అందుకొన్నారు. శ్రీ శర్మగారు ఆ సంస్థ లో అధ్యాపకునిగా, జలశాస్త్ర
పరిశోధకునిగా, వివిధ సంస్థ లకు సలహాదారుగా పనిచేసి మంచి పేరు తెచ్చుకొన్నారు. వీరి పర్యవేక్షణలో
కృషిచేసిన విద్యార్ధు లు Ph.D. డిగ్రీ పొంది యీదేశంలోనూ విదేశాలలోనూ ఉన్నత పదవుల నలంకరించి యున్నారు. శ్రీ శర్మగారి లో Engineering కాలేజీలలో ప్రవేశించిన విద్యార్ధు లకు మంచి నాణ్యతగల
విద్యను అందించాలని, అలాంటి వాతావరణము వారికి కల్పించాలని అపారమైన ఉత్సాహము, శ్రద్ధ
ఉండేవి. దానికి అనుగుణంగా శ్రీ శర్మగారు 1991 లో IISc, బెంగుళూరు నుంచి తన ప్రొఫెసర్ పదవిని
ఐచ్ఛికంగా విరమించి (voluntarily retired) ఆంధ్ర, కర్నాటక రాష్ట్రా లలో కొన్ని ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగు
కళాశాలలకు అధ్యాపకునిగానూ, పాలకవర్గ సభ్యునిగానూ విశిష్ట మైన సేవలు అందించారు.
శ్రీ శర్మగారి విజ్ఞానశాస్త్ర పరిశోధనలు దేశవిదేశాలలో పేరెన్నికగన్న పత్రికలలోనూ, సమావేశాలలోనూ
ప్రచురితమయ్యాయి. వీరు ఆస్ట్రేలియా, వెస్ట్ ఇండీస్, ఇరాక్, ఇథియోపియా దేశాలలోని ఉన్నతవిజ్ఞాన
సంస్థ లలో కొన్నాళ్ళు అధ్యాపకులుగా పనిచేశారు.
ఇదేకాక - శ్రీ కవనశర్మ గారి పేరు విన్నవాళ్ళందరికీ తెలిసిన విషయం - తెలుగు రచనారంగంలో వారిది
అందెవేసిన చేయి అని. హాస్యం, వ్యంగ్యం మేళవించి ఆహ్లాదంగా మాట్లాడడం, తెలుగులో దాదాపు అన్ని
రచనలలోనూ వాటిని చొప్పించడం శ్రీ శర్మగారికి వెన్నతో పెట్టి న విద్య. వారి కథలు, కథానికలు, నవలలు,
అనువాదాలు, కొన్ని విజ్ఞానశాస్త్రాంశాలు సామాన్యులకు అర్థమయేలా పత్రికాముఖంగా అందజేసిన
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వ్యాసాలు విశేష జనాదరణ పొందడమే దీనికి సాక్షి. పై గా వీరి రచనలు కొన్ని ఇతర బాషలలోనికి కూడా
తర్జుమా చేయబడ్డా యి.
ఇట్టి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి శ్రీ కవనశర్మ గారు అనూహ్యంగా, అతి సునాయాసంగా అక్టో బరు 25, 2018
గురువారం బెంగుళూరు నుంచి వారి కుటుంబసభ్యులను, మిత్రులనూ, అనుచరులనూ దుఃఖసాగరంలో ముంచి, తీపి గుర్తులు మాత్రమే మిగిల్చి ఈ లోకాన్ని విడిచి అనంతలోకాలకు వెళ్ళిపోయారు.
వీరి నిర్యాణం తెలుగు సాహిత్య లోకానికే తీరని లోటు.
శ్రీ శర్మగారి ఆత్మకి సద్గ తి, కుటుంబసభ్యులకు వారు లేని లోటును తట్టు కొనే
శక్తి ప్రాప్తించు గాక!
-- వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం

శూన్యం మిగిల్చిన కవనశర్మ

'కందుల వరాహ నరసింహ శర్మ ' అంటే చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. కాని 'కవన శర్మ' అంటే
తెలియని సాహితీవేత్తగాని, పాఠకుడు కాని ఉండడంటే అతిశయోక్తి కాదు.
స్వస్థ లం విశాఖపట్ట ణమైనా, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సై న్స్, బెంగుళూరు లో ఆచార్యులుగా
పనిచేసి, పదవీ విరమణ చేశాక - పుట్టి ల్లు - అత్తిల్లులా విశాఖపట్ట ణం - బెంగుళూరుల మధ్య తిరుగుతూ,
ఇరువై పులా సాహితీమిత్రులను కలుసుకుంటూ, వారి నవ్వులజల్లు లో తడిపేస్తూ ఉంటారు. సాహితీవేత్తగా, ఎన్నో వ్యాసాలు (ముఖ్యంగా సై న్స్ కు సంబంధించినవి) కథలు, నవలల రచయితగా, వ్యాసకర ్తగా,
వ్యంగ్య భరిత కథనాలూ, కవనాల రచయితగా, సాహితీవేత్తలకు శ్రీ కవనశర్మగారు చిరపరిచితులే. వారితో
నా పరిచయం విశాఖలో. 'రచన' పత్రిక ఆఫీసులో అప్పుడప్పుడు శ్రీ శర్మగారిని కలిసేవాడిని, రచన పత్రిక
సంపాదకుడు శ్రీ తల్పశాయిగారితో కలిసి. మనిషి గంభీరంగా ఉన్నా, కాస్త హాస్యం పాలు ఎక్కువే. ఆ
విషయం ఆయనతో సన్నిహితంగా తిరిగినవారికి తెలుస్తుంది. ఆయన రచనల్లో ఉమ్మడికుటుంబ పరిస్థి తులు, ముఖ్యంగా కథనం, ఒక పాతకాలపు సాంఘిక చలనచిత్రం చూస్తున్నట్లు ఉంటుంది. వ్యంగ్యకథనాలు చదువుతుంటే ఆ చమత్కారానికి నవ్వు వస్తుంది. ఇక ఎలాగూ ఆచార్యులు కదా.... సై న్స్ వ్యాసాలు,
సబ్జె క్ట్ లో ఆయనకున్న పరిణితికి, విజ్ఞానానికి అద్దం పడతాయి.
అటువంటి మిత్రుడు, గొప్ప సాహితీవేత్త, అసాధారణ ప్రజ్ఞావంతుడి మరణం మనకందరికీ ఎంతో
దుర్దినం. అక్టో బర్ 25 వ తేదీ సాహితీలోకానికి ఒక బ్లాక్ డే. ఒక సాహిత్య ధృవతార నేలరాలింది.చై తన్యం
మాసపత్రికలో కూడా మనకు, రెగ్యులర్ గా వ్యాసాలను అందించే శ్రీ కవనశర్మగారి వ్యాసాలూ మనకిక
రావు. వారు మన మధ్య లేరన్నవార ్త ఎందరో అభిమానుల గుండెను కలచివేసే వార ్త.
వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకుంటూ, వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని, శ్రీ శర్మగారి మిత్రునిగా తెలియజేసుకుంటున్నాను.
బాధాతప్త హృదయంతో..........
పోడూరి శ్రీనివాసరావు
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శర్మాజీ .. అల్విదా

లోకంలో ఎవరై నా తనకు సమానమేననీ, ఏ పక్షపాతమూ లేద
నీ, ఎవరూ తనని ఎదిరించి నిలువలేరనీ, బ్రతికినంత కాలం
బ్రతికి తనలో కలిసిపోక తప్పద
నీ 'మృత్యురాణి' తన విన్యాసాన్ని
'కవనశర్మ' గారి మృతితో మరోసా
రి మానవలోకానికి చాటిచెప్పింది. మృత్యువు మానవులకేనా?
ఉహూ...! అది సర్వ జీవాలకు
సంబంధించినది. అయితే అవి
సృష్టి రహస్యాన్ని మౌనంగా గమనిస్తా యి. మౌనంగానే 'మృత్యువు
ని ఆహ్వానిస్తా యి. కానీ మనిషి
అలా కాదు. అలోపతీ, ఆయుర్వే
దం, సిద్ధ వై ద్యం, యునానీ
వై ద్యం, హోమియోపతీ, ప్రకృతి
వై ద్యం ఇలా లక్షా తొంభై వై ద్య
విధానాల్ని కనిపెట్టాడు. ప్రాణం
విలువని ధనంతోటీ, బంగారం
వెండీ లాంటి లోహాలతోటీ, స్థలా
లు పొలాలతోటీ కొలవడం మొదలెట్టాడు. రక ్తం - అమ్మకానికి,
ఔషధం - అమ్మకానికి. అన్నీఅమ్మకానికే ..విద్యతో సహా.
అమ్మేవాడు అమ్మేది కొనేవా
డు ఉన్నప్పుడేగా!!! అయ్యా...
'మంచివాడి మంచితనం తెలిసే
ది మరణంతోనే' అన్నారు.
ఆమాట ముమ్మాటికీ నిజమని
ఋజువు చేశారు కవనశర్మ అని
సగౌరవంగా ఆప్యాయంగా పిలువబడే 'కందుల వరాహ నరసిం10

హశర్మ' గారు.
భౌతిక కాయాన్ని విడిచాక
కూడా 'గారు' అని మాత్రమే పిలి
పించుకోగలిగిన అత్యంత గౌరవాన్ని పొందిన కవనశర్మగారు.
వారికి ఈత అంటే చాలా ఇష్టం.
'మృత్యు నది'ని ఈది వెనక్కి
వస్తా రన్న నమ్మకాన్ని ఆయనే
మిగల్చలేదు. కారణం తన శరీరాన్ని 'డొనేట్' చేయడమే. బ్రతికిఉన్నంతకాలం పుంఖాను
పుంఖాలుగా 'నీటి వనరుల్ని
వేడికి, మనుషుల గుండెల్లో
ఘనీభవించిన మానవత్వాన్ని
(కథల)కన్నీటి రూపంలో వెలికి
తీసిన ఆయన శరీరం, ఇప్పుడు
ఎంతమందికి జ్ఞాన భిక్ష పెడు
తుందో,
14 వ ఏట ప్రారంభించిన ఆయన రచన చివరి క్షణం
వరకూ కొనసాగుతూనే వుంది.
కాళీపట్నం రామారావు గార్ని
అత్యంత అభిమానించే కవనశర్మగారు 'సంఘపురాణం' అనే
వై జ్ఞానిక కవనాల ద్వారా రా.వి.
శాస్త్రి పక్కన కూర్చుంటారు.
'అమెన్నట్లు ' అనే అద్భుతరచనని 'ఆమె' లో పరకాయప్రవేశం చేసి 'స్త్రీ' హృదయాన్ని
ఆవిష్కరించిన ఆ 'జల వై జ్ఞాని
కులు' 'స్పృహ' అనే కథ ద్వారా
పిల్ల ల మీద తల్లు ల ప్రభావాన్ని
ఎంతో అద్భుతంగా విశ్లేషించాసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

రు.

'బ్రెయిన్ డ్రైన్ అమెరికా
మజిలీ కథలు' చదువరి
బ్రెయిన్ ని ఏనాడూ డ్రెయిన్
చెయ్యలేదు సరికదా మరింత
'సాహిత్య
ఆహారాన్నిచ్చి'
బ్రెయిన్ కి బలాన్నిచ్చాయి.
ఆయన 'రామకాండ' లో లేని
కాండ ఏది?
'సై న్స్ నడిచిన బాట' లో
మననీ నడిపించారు. వందకిపై గా కథలు, ఆరు నవలలు,
50 పై గా అనేకానేక సబ్జక్టు లపై
వ్యాసాలూ, లెక్కలేని ఉపన్యాసాలూ, ప్రశ్నల్నే పదునెక్కించే సలహాలూ కవనశర్మగారు
అలవోకగా సృష్టించారు.
ఎంతమంది విద్యార్థు లు ఆయన చూపిన మార్గంలో
నడిచి దేశాన్ని 'సుసంపన్నం'
చేశారో! ఎన్ని సమస్యల్ని Indian
Institute of Science అవలీలగా అధిగమించేలా కవనశర్మగారు భుజాన్ని అందించారో,
ఎన్ని 'బుల్లి కథల' ద్వారా పెద్ద ల
పెడబుద్ధి ని శర్మగారు సరిదిద్దా రో..., ఇవన్నీ లెక్కించడానికి
వందేళ్ళ జీవితం సాగదు.
'జలశక్తికీ, జల విజ్ఞానానికీ'
మాత్రమే ఆయన ఆచార్యులు కాదు. 'రచన' వంటి గొప్ప
పత్రికకి సలహాదారు. మన 'చై తన్యం-సంకల్పబలం' పత్రికకి
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వెన్నుదన్ను.
వారితోపాటు నేనూ 'చై తన్యం సంకల్పబలం' లో కలం కలుపుతున్నవాడినే. వచ్చేనెల వారిపేరు పత్రికలో
కనిపించదా? కానీ, శాంతి గారూ... కవనశార్మగారి పేరు మన పత్రికలో కనిపిస్తూనే వుండాలి. కనుమరుగు
కాకూడదు. వారి రచనలనే మరోసారి ముద్రించండి. ఎందుకంటే, అవి Writings of the hour కాదు.
Writings of AllTime.
నిన్నటివరకూ జీవితమనే నాటకంలో నాతోపాటు 'చై తన్యం' తో నడయాడుతూనే, సడన్ గా నాటకం
వదిలేసి నిష్క్రమించడం తగునా శర్మాజీ? మీరు నిష్క్రమించినా మీ అడుగుజాడలు ఎన్నడూ మా గుండెల్లోంచి నిష్క్రమించవు.
'కల్ ఖేల్ మే... హమ్ హో న హో గర్దిష్ మే తారే రహేంగే సదా' అన్నట్టు ... మీరెక్కడికి వెళ్తా రూ? మా
మనోఆకాశంలో నక్షత్రమై ఎప్పుడూ వెలుగుతూనే వుంటారుగా! కవనశర్మగారికి
వందనాలతో - కన్నీటితో...
భువనచంద్ర

విషాదకరమైన వార ్త
ప్రఖ్యాత రచయిత శ్రీ కవన శర్మగారు కాలం చేశారంన్న విషాదవార ్త ముఖ పుస్తకంలో చదివి నిర్ఘ ాంతపోయాను. నిన్నమొన్నటి వరకు వారు ముఖ పుస్తకంలో వారి ఆరోగ్యం బాగా లేదని రాస్తూ ఉన్నా ఇంత
త్వరలో కనుమరుగు ఆవుతారని అనుకోలేదు. ఆఖరి నిముషం వరకు వారు రచనలు చేస్తూనే ఉన్నారు.
ముఖ్యంగా చై తన్యం సంకల్పబలం పత్రికకు వారు అందించిన సేవ మరిచిపోలేనిది. స్వయంగా రాయడమేకాక, మన పత్రికకు ఎందరో రచయితల్ని పరిచయం చేశారు. ఇంజనీరింగులోంచి ఎన్నో పారిభాషిక
పదాల్ని తెలుగులోకి తీసుకు వచ్చిన ఘనత వారిదే. ఈ మధ్యనే వారి రచన ‘మా కుటుంబం’ చదివాను.
ఇంటిల్లి పాది చదువుకుని ఆనందించేలా ఎంతో చక్కగా రాశారు. తెలుగు సాహితీ ప్రపంచంలో వారులేని
లోటు తీరనిది.
వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ, వారి కుటుంబానికి
సానుభూతి తెలియ జేస్తున్నాను.
పాలెపు బుచ్చిరాజు
కవన శర్మగారు ఆరు దశాబ్దా లుగా తెలుగులో ఉదాత్తమైన హాస్య రచనలకు పెద్ద పీట వేసి పాఠకులను అలరించిన రచయితగా మాత్రమే పలువురికి తెలుసు. ఆయన వాక్చతురత, సహృదయత, సజ్జ నత
ఆయన పరిచయస్థులకు తెలుసు. అవి కాగా, భారతీయ విజ్ఞాన సంస్థ (ఐఐఎస్సీ) లో ఉన్న మాకు ఇంకా
ఎన్నో తెలుసు. ఆయన విచక్షణాశీలి అయిన సివిల్ ఇంజినీరింగ్ పరిశోధకులు అని; ఎంతో మంది
విద్యార్థు లను తీర్చిదిద్ది న అధ్యాపకులని; యాభై యేళ్ళు “ఐఐఎస్సీ తెలుగు సాంస్కృతిక సమితి”ని ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా నడిపించి తెలుగు సాహిత్యానికి ప్రతిబింబమై, తమ పరిశోధనల్లో మునిగి తేలే ఐఐఎస్సీ
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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విద్యార్థు లకూ, అధ్యాపకులకూ ఆటవిడుపే కాదు జీవిత-జ్ఞానం కూడా ఒసగిన ఆదర్శప్రాయులని; ఇలా
ఇంకెన్నో. గత ఐదేళ్లుగా, ప్రతి నెలా క్రమం తప్పక నిర్వహించబడే “సాహిత్య చర్చ” బృందానికి పెద్దదిక్కుగా
నిలిచిన ఆయన ఉన్నట్టుండి అలా వెళ్ళిపోతే, ఆ లోటు ఎలా తీరగలదో ఎవరికి తెలుసు? ఒక ఉర్దూ కవి
అన్నట్టు , జనమంతా చెవులారా వింటూ ఉంటే, కథ చెబుతూ, చెబుతూ తానే నిద్రలోకి జారుకొన్న మేటి
కథకులు కవన శర్మగారు. నా దగ్గ రున్న ఆయన రచనలు తిరగేస్తే, ఆయనను గమనించి నేర్చుకొన్న
మంచి విషయాలను నెమరువేస్తే, ఆయనిచ్చిన ప్రోత్సాహం గుర్తొస్తే, ప్రొఫెసర్ శర్మగారు ఎక్కడికీ పోలేదు, ఇక్కడే ఎక్కడో ఉన్నారని అనిపిస్తుందని నాకు తెలుసు.
–జి. కె. అనంతసురేశ్,
ప్రొఫెసర్, ఐ.ఐ.ఎస్సీ, బెంగళూరు.
కీ.శే.కవన శర్మగారికి శ్రద్ధాంజలి.
శ్రీ పాలెపు బుచ్చిరాజు గారి ద్వారా శ్రీ కవనశర్మగారికలేరని తెలిసి మనసు కలత చెందినది. ఆంధ్రవిశ్వ
విద్యాలయంలో మేము సమకాలీకులమైనా మాకు పరిచయం లేదు. ఆ తర్వాత ఆయన కథల్ని,
సాంకేతిక, చారిత్రిక, పౌరాణిక వ్యాసాల్ని ఎన్నో పత్రికలలో చదివాను. ఆయన ఒక విలక్షణమైన రచయిత.
పదవీ విరమణ తర్వాత శ్రీకాకుళంలో 1997 లో జరిగిన కథానిలయం ద్వితీయ వార్షికోత్సవ సందర్భాంగా
రచన శాయిగారు పరిచయం చేశారు.స్నేహపాత్రుడు. చతురభాషి. అలశ్యాన్ని సహించనివాడు. సమయ
పాలనలో రాజీలేనివాడు. సున్నితమైన వ్యంగ్యం ఆయన కథల్లోంచి సదా తొంగిచూస్తూ ఉంటుంది.
సాంకేతిక వ్యాసాలలో సాంకేతిక పదాలకి భావార్థం చెడకుండా తెలుగుపదాలు సృష్టించుకొంటూ
పోవడం ఆయన ప్రత్యేకత. మూడు సంవత్సరాలక్రితం నేను ఆయన్ని వారి స్వగృహం బెంగుళూరులో
కలిసినప్పుడు చై తన్యం సంకల్పబలం వెబ్ పత్రికకు పరిచయం చేశారు. తెలుగు సాహితీ వనంలో
ఆయనొక సుగంధరాజనం. ఛైతన్యం సంకల్పబలం ద్వారా ఆయన కుటుంబ
సభ్యులకు సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ,
ఆయన ఆత్మకు శాంతికలగాలని ప్రార్థిస్తూ,
పి.వి.రమణారావు (ఎలక్ట్రా న్)
కవనశర్మ గారి గురించి రెండు మాటలు
చై తన్యం పత్రిక చదివేవారందరికీ కవనశర్మగారు సుపరిచితులే. గత ఆరేడేళ్ళుగా నాకూ ఈ పత్రికతో
అనుబంధం వుంది. ఈ పత్రిక ద్వారా అనేకమంది పెద్ద లు, రచయితలూ , కవులు నాకు తెలియడం, వారి
రచనలు చదవడం నేను చేసుకున్న అదృష్టంగా ఎప్పుడూ భావిస్తా ను. కవనశర్మగారి వ్యాసాలు, ఆయన
చక్కని తెలుగులో సై న్సుకి సంబంధించిన అనేక వై జ్ఞానిక విషయాలను సున్నితమైన భాషలో మనందరికీ అందిస్తున్నారు. మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఎందువలన భారతరత్న అయ్యారు?; అలాగే రసాయన
శాస్త్రంపై ఆయన మన పత్రికకు వ్రాస్తున్న వ్యాసాలూ ఆయన మనకు అందిస్తున్న సమాచారం.. సై న్సు
పదాలకు చక్కని తెలుగు అనువాదాలతో వ్రాస్తున్నారు. ఉద్యోగరీత్యా ఆయన సేవలను అందించి... పెద్ద
వయస్సులో కూడా అపారమైన జ్ఞానాన్ని, విజ్ఞానాన్ని ... నలుగురికీ అందించాలని ... ఇలా పత్రికలలో
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ఆయన వ్యాసాలను వ్రాస్తూ మనిషి ఎప్పుడూ ఎదుగుతూ జ్ఞానాన్ని పదిమందికి పంచుతూ అవిశ్రాంతంగా కృషి చేయాలని ... ఆయన రచనలు, వ్యాసాలు చూస్తే నాకనిపించింది. .. అలాంటి సహృదయం,
చక్కని వ్యక్తిత్వం గల వ్యక్తి ... మేధావి.. మనకు ఇక లేరని తెలిసి చాలా బాధగా అనిపించింది. ఆయనను
స్వయంగా కలవలేకపోయినా ... చై తన్యం పత్రికా కుటుంబంలోని ఓ మంచి వ్యక్తి దూరం కావడం చాలా
విచారంగా ఉంది... ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, ఆయన కుటుంబసభ్యులకు
నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ...
భారతీ లక్ష్మి

ప్రముఖ రచయిత, సరస్వతీ పుత్రుడు శ్రీ కవనశర్మ గారు ఇకలేరు అని తెలిసిన దగ్గ ర నుండి చాలా
బాధగా వుంది. వారిని కలిసే అవకాశం ఒక ఏణ్ణ ర్ధం క్రితం నా చిరకాల మిత్రులు, సహచరులు, ప్రముఖ
రచయిత వివిన మూర్తి గారి ద్వారా కలిగింది. నా అభిమాన రచయితని మొదటిసారిగా కలుస్తున్నానన్న
ఆనందం అవధులు దాటుతున్నా, అంతటి విజ్ఞాన ఖనితో మాట్లాడడానికి నాకున్న విషయ పరిజ్ఞానము
గాని అర్హతగాని ఏమిటి అని ఒక బెరుకుతనం మొదలయ్యింది. అయితే మొదటి సారి ఫోన్ చేసినా ఎన్నో
ఏళ్ళ బట్టి తెలిసిన వ్యక్తితో మాట్లాడినట్లు ఆయన మాట్లాడిన తీరు నాకు ఆశ్చర్యాన్ని, ఆనందాన్ని కలుగజేసి నాలోని బెరుకుతనాన్ని కొంత తగ్గించింది. మువ్వలవానిపాలెంలో వారి వసతి గృహానికి చేరుకునేసరికి
ఆయన గేటు దగ్గ ర నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. అది వారి సంస్కారానికి, గొప్పదనానికి నిదర్శనం. వారితో మాట్లాడుతున్నంతసేపు మన ఇంట్లో ఒక పిన తండ్రి లేదా మేనమామతో మాట్లాడుతున్నట్లు
అనిపించింది, కలవక ముందు నాలో వున్న బెరుకుతనం పూర్తిగా తొలగిపోయి సౌకర్యంగా వుండే వాతావరణాన్ని ఆయన కలుగజేసారు. వారితో కలిసిన మొదటి సారే ఒక చిరస్మరణీయమైన మధురానుభూతి
కలిగింది. స్వర్గీ య శర్మ గారి గురించి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే వారితో మాట్లాడడమే ఒక ఎడ్యుకేషన్.
ఆయన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి... ఆచార్యులు, సరస్వతీ పుత్రులు, శాస్త్రవేత్త, సహీతీపరులు, రచయిత,
సంభాషణా ప్రియులు, చతురులు, నిగర్వి, నిరాడంబరులు, ఎదిగిన కొద్ది ఒదిగినవారు, అన్నిటికీ మించి
మంచి మనసున్న వారు, మానవతావాది.
వారి ఆత్మకు శాంతిని ప్రసాదించాలని, వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఈ విషాద పరిస్థి తిని ఎదుర్కొనే మనోధైర్యాన్ని కలుగజేయాలని ఆ పరమాత్మని కోరుకుంటున్నాను.
ఇంద్రగంటి వేంకట సుబ్బారావు
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కల నిజమాయె --- మానస సరోవర యాత్ర

ఖాట్మండ్ ఎయిర్ పోర్ట్
లో దిగి లగేజ్ తెచ్చుకుందుకు నుంచున్నాం. మాతో పాటు
ఫలై ్ ట్ లో వచ్చిన తెలుగాయన
మా సామాను చూసి, అమ్మో
అంత సామానా? అన్నారు మీరు
అంత కొంచెం సామానుతో ఎలా
వచ్చారు? మేము అన్నీ తీసుకు
వస్తున్నాము దేముడి కోసం,
మా కోసం అన్నీ కావాలి కదా !
అన్నాము, అంటే? అన్నారు. ఈ
మధ్యే మానస సరోవరం వెళ్ళి,
వచ్చిన వాళ్ళు ఫేస్ బుక్ లో ఫోటో
పెడితే, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ చూసి
వాళ్ల కి చేసాము. వాళ్ళు తినడానికి అవీ ఏమి తీసుకు వెళ్ళాలో
అన్నీ చెప్పారు. అంటే మనకి
వాళ్ళు ఎంత అన్నీ పెట్టి నా
మనకి నచ్చకపోతే మన పచ్చళ్ళు పట్టు కెడితే అప్పుడప్పుడు
వేసుకుందుకు బావుంటుంది
అని చెప్పారు. అలాగే మధ్యలో
ఆకలి వేస్తే తినడానికి చిరుతిళ్ళు (అంటే స్వీట్స్, హాట్)
అలా తీసుకు వెడితే మంచిది
అన్నారు. అందుకని అవి అన్నీ
పట్టు కెడుతున్నాము.
అలాగే గూగుల్ లో
చూసాము. ఎవరో హోమం చేసుకుంటుంటే. అందుకని మాకు
తెలిసిన బ్రాహ్మడిని
అడిగి,
హోమానికి ఏమి కావాలో ఆ
సామాన్లు , ఇక్కడ పువ్వులు దొ14

రుకుతాయో లేదో తెలియదు,
అని హైదరాబాదు గుడిమల్కాపూర్ నుండి పెద్ద సంచి నిండా
పువ్వులు, అలాగే వెయ్యివత్తులు , విడి వత్తులు, ఆవునెయ్యి,
అమ్మవారికి , స్వామికి బట్ట లు,
మా అమ్మాయి అమెరికాలోనే
అక్కడ ౩ కేజీలు మట్టి కొనిచ్చింది. అది, అభిషేకానికి. అక్కడ
మట్టి మోల్డ్ చెయ్యడానికి వీలుగా
వుంటుంది. అందుకని అక్కడ
నుండి తెచ్చాము. దేముడి గుడికి
వెళ్ళేటప్పుడు అన్నీ తీసుకు

రిణి, బియ్యంపిండి, పసుపు,
కుంకుమ, కర్పూరం, పంచెల
చాపులు
చీరలు, జాకెట్టు
ముక్కలు, పాత బట్ట ల జత, మా
వారిది ఒకటి, నాది ఒకటి , పట్టు
గుడ్డ హోమంలో వెయ్య వలసిన
బంగారం, వెండి, రాగి, ముత్యం
,పగడం, గంధపు చెక్క, అక్కడ
పూజా షాపులో ఇచ్చిన కురిడితో
సహా సామాగ్రి, తేనె, పంచదార,
శివ లింగం తయారుచేయడానికి

వెడతాము కదండీ ! ఇక్కడ
అన్నీ దొరుకుతాయో? లేదో?
అందుకని ఆవు నెయ్యి, దీపం
కుందులు, కొన్ని 1000 వత్తులు,
కొన్ని 300ల వత్తులు , కొన్ని
విడి వత్తులు, అగర బత్తులు,
దేముడి పుస్తకాలు, రాగి చెంబు,
చిన్న చాపలు, పంచ పాత్ర ఉద్ద -

మట్టి , మారేడు దళాలు, తులసి
దళాలు, చేమంతి పువ్వులు,
బాదాం, కిస్ మిస్, ఇవన్నీ
దేముడుకి సంబంధించినవి పెట్టు కున్నాం. మేము తినడానికి
కూడా కొన్ని స్వీట్స్, హాట్ పెట్టు కున్నాం.
ఇక మందులు అయితే ...
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1. క్రోసిన్ 2. సిట్రిజాన్, బ్రూఫీన్,
బ్యాండై డ్స్, పెన్సిలిన్ ఆయింట్మెంట్, మోషన్స్ స్టాప్ మెడిసిన్ ,
హాల్స్, అజిత్రిమైసిన్, శానిటై జర్ ,
మనకి ఏమైనా రోజూ వాడుకోవలసిన మందులు ఉంటే అవికూడా
తీసుకుని వెళ్ళాలి (బిపి, షుగర్
ఏమైనా ఉంటే) మాకు అవసరం
లేదు అందుకని పెట్టు కోలేదు. ఈ మందులు ఎందుకైనా
మంచిదని
పెట్టు కున్నాము.
దేముడి దయవలన మాకు
అవసరం పడలేదు . ఒక్క టాబ్లె ట్
హైట్ కి వెళ్ళినప్పుడు తప్ప . అలా
వీలై నంతవరకూ అన్నీ పెట్టు కున్నాము అనుకుంటున్నాము
. అన్నీ కావాలి కదండీ? ఇంత
దూరం వస్తుంటే, అన్నీ తీసుకు
వెళ్ళాలి కదా! అలాగే చలికి కంపల్సరీ అన్నీ పెట్టు కోవలిసిందే
కదా! అమ్మో! చాలా పెట్టు కున్నారు అన్నారు. మా అమ్మాయిని(
డాక్టరు), మా పత్రికలో వ్రాస్తున్న

హోమేయోపతి డాక్టర్ గారు శాస్త్రి
గారిని అడిగి, అవి అన్నీ పెట్టు కున్నాము. హోమియో పతి
డాక్టర్ గారు నాకు ఆనికాయలకు
మందు ఇచ్చారు .
ఇంత సామాను పెట్టు కుని వస్తున్నారు కదా! విమానంలో
బరువు సరిపోయిందా? అని
అడిగారు. మా బట్ట లు ఎక్కువ
పెట్టు కోలేదు. దేముడికి సంబంధించినవే ఎక్కువ పెట్టు కున్నాము. అదీ కాక ఎయిర్ ఇండియా
లో హైదరాబాదు నుండి ఢిల్లీ
వరకు 25 కేజీలు అలోవ్
చేసాడు, కానీ ఢిల్లీ నుండి ఇక్కడకు 20 కేజీలే. అందుకే కొన్ని మేం
చేత్తో ఇలా తెచ్చుకుంటున్నాము
అన్నాము. అమ్మో ఇంత లగేజీతో
మన ఫలై ్ ట్స్ లో సామాన్లు దింపనవసరం లేకపోయింది కాబట్టి
సరిపోయింది. లేకపోతే చాలా
కష్ట మయ్యేది కదా! ఇందాక ఇక్కడకి వచ్చేముందు, ఇక్కడ వాతాసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

వరణం బాగాలేదు అని, కాశీ
తీసుకు వెళ్లి, 15 నిమిషాలు
కాశీలో ఆపి, ఇక్కడకు తీసుకు
వచ్చాడు కదా! అక్కడ కనుక
దిగ వలసి వస్తే, అలాంటప్పుడు సామాన్ల తో కష్టం అయ్యేది
కదా! అన్నారు. వెంటనే మా
వారు అది కామన్. ఇక్కడ
ఇలా అవుతూనే ఉంటుందిట.
ఒక్క రౌండ్ వేస్తా రుటండి.
అక్కడ దిగమనరుట. అన్నారు.
ఇంతలో ఆయనకీ ఫోన్ ఏదో
వచ్చింది. ఫోన్ మాట్లాడాక, ఓకే,
మా టాక్సీ వచ్చేసింది. నేను వెళ్లి
వస్తా ను. మా గురువుగారు(జగ్గీ
వాసుదేవ్)వచ్చేసి మీటింగ్ స్టార్ట్
చేసారుట రమ్మంటున్నారు. నేను
వెళ్లి వస్తా నండీ . హాపీ జర్నీ మీకిద్ద రికీ నమస్కారమండీ, అని
ఆయన వెళ్లి పోయారు . ఆయన
ఆ గ్రూపులో వచ్చారుట.
మా సామాన్లు తీసుకుని
మేం కుడా బయటకి వచ్చేసరికి
మా ఏజెంట్ పేరుతో అట్ట మీద
రాసి, బయట నిలబడి ఉన్న
అతని దగ్గ రికి వెళ్లే సరికి, వెంటనే
అతను మా డీటై ల్స్ అడిగి, అతనితోపాటు వచ్చిన, ఇంకోకతని
సహాయంతో మా సామాన్లు అన్నీ
కార్లో పెట్టి మమ్మల్ని కూర్చోమని కారు స్టార్ట్ చేసాడు. అక్కడకి
సామాన్ల బరువు వదిలి , హాయిగా
కూర్చున్నాము.
(మళ్ళీ వచ్చే నెల కలుద్దాం)
నవంబర్ 2018 15

వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
భవిష్యత్తులో భారతదేశానికి మరొక స్వర్ణయుగం ఉందా?
సై న్సు, టెక్నాలజీ పాశ్చాత్య
దేశాలలో ఉద్భవించి, వెల్లి విరుస్తున్న దశలో మన దేశం నిద్రపోయింది. పన్నెండవ శతాబ్దం
వరకు ఉన్న సృజన క్రమేణా
హారతి కర్పూరంలా హరించిపోయింది. ముస్లిం దండయాత్రలు మొదలై న సమయము, ఈ
పతనము ఉరమరగా ఒకే కాల
పరిధిలో జరగడం కేవలం కాకతాళీయమో, లేక ఏదైనా కారణకార్య సంబంధం ఉందో పరిశోధించవలసిన అంశమే!
మరొక కోణం. తురుష్కులు కాన్^స్టాంటినోపుల్ నగరాన్ని ముట్టడించి పట్టు కున్న కారణంగా
ఆసియాతో వ్యాపారం చేసే
ఐరోపా వ్యాపారుల భూమార్గాలు బందయిపోయాయి. దానితో
వారు ధన, ప్రాణ నష్టా లకి ఓర్చుకుని సముద్ర మార్గాలు వెతకడం
మొదలు పెట్టే రు. దిక్సూచి, గడియారాలు ఆ కాలంలోనే విరివిగా
వాడుకలోకి వచ్చేయి. వ్యాపారం
కోసం బయలుదేరినవారు వారి
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గిడ్డంగుల భద్రతకి సై న్యాలు
సమకూర్చుకున్నారు. తరువాత
వలసలు ఏర్పరచుకోవడం మొదలుపెట్టే రు. ఈ సందర్భంలోనే
చై నాలో ఎప్పుడో కనుక్కున్న తుపాకిమందుని తెల్ల వాళ్లు తెలివిగా
వాడి వలసలని సామ్రాజ్యాలుగా
రూపొందించేరు. అనగా ప్రజోపయోగాలకి, ప్రభుత్వ ఉపయోగాలకి సై న్సుని వాడుకునే అలవాటు
వారికి పదునాలుగవ శతాబ్దంలోనే మొదలు అయింది.
నిజానికి దిక్సూచి, గడియారం,
తుపాకిమందు,
ఫిరంగులు,
మొదలై న పరికరాల వెనక ఉన్న
సై న్సుని అవగాహన చేసుకుని
ఉన్నట్ల యితే మన దేశపు రాజులు
కుంఫిణీ వారి చేతులలో అంత
సునాయాసంగా
ఓడిపోయి
ఉండేవారు కాదు. బ్రిటిష్ వారు
“విభజించి పాలించు” అనే
కుటిల నీతిని వాడినప్పటికీ, మన
సై న్యం వారి సై న్యం కంటే పెద్దది.
మనకి “హోం ఫీల్డ్ ఎడ్వాంటేజి” ఉంది. అయినప్పటికీ వారి
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

“టెక్నాలజీ” ముందు మనది
దివిటీ ముందు దివ్వెలా వెలవెల
పోవడంతో మన ఓటమి తథ్యం
అయింది.
మనం మన దేశం వదలి
ఐరోపా దేశస్తులులా వలసలు
ఎందుకు వెళ్ళలేదు? మన
దేశంలో సముద్రయానం మీద
ఆంక్ష ఉండేది కనుక మనవాళ్ళు
దేశం వదలి దూరదేశాలకి వెళ్ల లేదని వాదం ఒకటి ఉంది కానీ
దానిలో పస తక్కువే. బౌద్ధ మతం ప్రచారం చెయ్యడానికి చై నా,
జపాను దేశాలు వెళ్ళేరు కదా.
పడమటి తీరం నుండి అరబ్బీ
దేశాలతో వాణిజ్య వ్యాపారాలు
చేసేరు కదా. దక్షిణాది రాజులు
కాంబోడియాలోఆంగ్ కొర్ దగ్గ ర
అద్భుతమైన శివ-విష్ణు దేవాలయాలు కట్టే రు కదా. వియత్నాం
లో మైసాన్ దగ్గ ర 4 నుండి 14
వ శతాబ్దం వరకు హిందూ సామ్రాజ్యాలు వెల్లి విరిసేయి కదా.
కాంబోడియాలోను, వియత్నాం
లోను హిందూ రాజులు అక్కడే
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స్థి రపడి, అక్కడివారిని పెళ్లాడి, తగ్గింది. “నలుగురితో పాటు
రాజ్యాలు ఏలేరు కానీ వలస నారాయణ” అనే మంత్రాన్ని
సహనివాసాలు స్థాపించలేదు.
మనం కనిపెట్టేం, పాశ్చాత్యులు
దీనిని ఆమలు పరచి కర్మయోవ్యాపారాలు - వలస స్థావరాలు గుల అయేరు.
పడవల మీద అంతర్జా తీయ
విదేశాలకి ఏ లబ్ది ఆశించి వ్యాపారం పుంజుకున్న కొత్తలోనే
వలస వెళ్ళేరో దానిని బట్టి పర్యవ- పాశ్చాత్య ప్రపంచంలో పారిశ్రామిక
సానాలు వేర్వేరుగా ఉన్నట్లు కని- విప్ల వపు ప్రభంజనాలు వీచడం
పిస్తుంది. మత ప్రచారానికి వెళ్ళి- మొదలై ంది. కుటీర పరిశ్రమలనప్పుడు వ్యాపార కోణం ఉండదు. లా కాకుండా యాంత్రిక పరిశ్రమవ్యాపారానికి వెళ్ళినప్పుడు లాభ- లకి భారీ ఎత్తున పెట్టు బడులు
నష్టా లు చూసుకోవాలి. పాశ్చాత్య పెట్ట వలసిన అవసరం వచ్చింది.
దేశాలు సముద్రం మీద వ్యాపార ఇది ఒకరిద్ద రి వల్ల అయే పని
మార్గాలు కనుక్కుంటున్న కొత్త కాదని “లోయిడ్స్ అఫ్ లండన్”
రోజులలో వారికి ఒక సమస్య లో “దిగువ సంతకాలు” పెట్టి న
ఎదురై ంది. ప్రయాణానికి వెళ్లిన వారికి తెలిసినట్లే చాలమందికి
పడవలు సురక్షితంగా వస్తేనే తేటతెల్ల మయింది. ఈ తెలివిడికదా లాభాలు వచ్చేది. కొన్ని తో ఉమ్మడి పెట్టు బడి సంఘాలు
పడవలు సముద్రపు దొంగల (“జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలు”)
బారిని పడితే, మరికొన్నింటిని కి అంకురార్పణ జరిగింది. ఈ
తుపానులు దిగమింగేసేవి. ఈ ఉమ్మడి పెట్టు బడి సంఘం అనే
విధంగా అనుకోకుండా ఎదురై న ఊహ విప్ల వాత్మకమైన ఊహ.
నష్టాన్ని భర్ తీ చేయడానికి లండన్ దీనిని పారిశ్రామిక విప్ల వంతో
లోని “లోయిడ్స్ కాఫీ హౌస్” లో జత చేసేసరికి రెండు రెళ్లు నాకొందరు కామందులు ఉమ్మడి- లుగవడానికి బదులు ఎనిమిది
గా ఒక హామీ పత్రం రాసి, “దిగువ అయి ఒక విప్ల వాత్మకమైన ఆర్థిక
సంతకాలు పెట్టి ” ఇచ్చేవారు. చింతనకి దారి తీసింది. ఇదే
ఇలా హామీ పత్రానికి దిగువన పాశ్చాత్య దేశాల ఆర్థిక పటిమకి
సంతకాలు పెట్టే వారిని “అండర్ మూల కారణం. ఈస్ట్ ఇండియా
రై టర్స్” అనేవారు. ఇదే ఇన్సూ- కంపెనీని ఈ కాలంలోనే స్థాపింరెన్సు పథకాలకి, బీమా పట్టాలకి చేరు.
నాంది. ఇన్సూరెన్సు ఉండడంతో
బీమా సంఘాలే అనండి,
కొందరిలో తెగింపు పెరిగి ఉమ్మ- పారిశ్రామిక విప్ల వమే అనండి,
డిగా పెట్టు బడి పెట్ట డానికి జంకు ఉమ్మడి పెట్టు బడి సంఘాలే
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అనండి - ఇవన్నీ విప్ల వాత్మకమైన
ఊహనాలు. అప్పటివరకూ చీకటి
యుగంలో మగ్గు తూన్న పాశ్చాత్య
ప్రపంచం ఒక్క సారి ఒళ్లు విరుచుకుని లేచింది. మన చరిత్రలో
ఇటువంటి విప్ల వ జ్వాలలే లేవు.
గోదావరికి ఎంత చెంబు తీసుకెళితే అన్నే నీళ్లు వస్తా యనే వేదాంత
ధోరణిలో ఉన్న మన దేశంలో
విప్ల వాలు ఏమిటి, నా మొహం!
ఎండలు నిప్పులు చెరుగుతూ
ఉంటే, “ఇది ఇలా రాసి పెట్టి
ఉంది” అని సమాధానం పడే
మన దేశంలో వాతనియంత్రణ
చేసుకుని సుఖపడాలనే ఊహ
ఎవ్వరికైనా ఎలా పుడుతుంది?
మన దేశంలో పరిస్థితి
మనకి తర్కం, మీమాంశ,
వ్యాకరణం వంటి సై ద్ధాంతిక మార్గాలని అన్వేషించడంలో ఉన్న
కుతూహలం ఐహిక, ప్రాపంచిక,
ప్రాయోగిక విషయాలమీద ఉన్నట్లు కనిపించదు. ప్రయోగం చెయ్యడమే ఒక తప్పుగా భావించే
సమాజం మనది. (శంకరశాస్త్రి
లాల్చీ మేష్టా రిని పెట్టి న చివాట్లు
ఇప్పటికీ చెవుల్లో గింగురుమంటున్నాయి.) ఈ మనోధర్మం
యొక్క అవశిష్టం ఇప్పటికీ కనిపిస్తోంది. ఊరుకొకటి, వాడకొకటి చొప్పున ఇంజనీరింగు కళాశాలలు వెలిశాయి కాని వీటిల్లో ,
నూటికి తొంభయ్ శాతం, ప్రయోగశాలలే లేవు.
(ఇంకా వుంది)
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ప్రేమంటే ఇంతే

ముందరి మాట అనే ముందరి కాళ్ళకి బంధం

“ప్రేమ” వివాహాం వరకు వెళ్ళకుండా విఫలమవడానికి కులము, మతము, అంతస్థులే కాకుండా ఇంకా చాలా కారణాలు
వుంటాయి. ఆ చాలా కారణాలలో ఒక కారణమే ఈ కధకి మూలాంశము. నా మదిలో ఈ ఆలోచన వచ్చిన వెంటనే ఈ అంశం మీద
కధ రాయాలనిపించింది. నేను ఏ విషయము మీద ఈ కధ రాసానో ఆ విషయాన్ని గతంలో ఎవరై నా స్పృశించారా? లేదా? గతంలో
ఆ విషయము మీద సినిమాలు తీసారా? లేదా? అన్న విషయం నాకు ఎరుక లేదు. అయితే ఆ విషయం ఏమిటనేది నేను ఇక్కడ
చెప్పను, అలా చెబితే ఇంక మీరెందుకు కధ చదువుతారు?
నేను రాసిన ఈ అంశం ఇప్పటి కాలమాన పరిస్థి తులలో కొంతమందికి అసంబద్ధ మైనదిగా, అప్రస్థుతమైనదిగా లేదా అనుచితమైనదిగా అనిపించవచ్చు. అందుకే పాఠకులకి సవినయముగా మనవిచేసేది ఏమిటంటే ఈ కధ 1970 నుండి 2000 సంవత్సరముల మధ్య కాలంలో జరిగినదిగా భావించమని విన్నపము. అందుకని అప్పటి కాలపు కట్టు బాట్లు , నమ్మకాలు, సాంఘిక,
సామాజిక పరిస్థి తులను దృష్టి లో పెట్టు కొని రాయడం జరిగింది. 1970-2000 సంవత్సరాల మధ్య కాలం అంటే అది ఒక మార్పుదలకాలం. అంటే అప్పటికి ఇంకా ప్రపంచీకరణం గాని, సమాచార సాంకేతిక (ఐ.టి) మార్పులు గాని, ఆర్ధిక సంస్కరణలు గాని
పూర్తిగా అమలు కాని రోజులు, చరవాణిలు మహా అయితే ఐదు శాతం జనాభా దగ్గ ర కూడా లేని రోజులు, అవి అమెరికాకు మిగిలిన
పాశ్చాత్య దేశాలకు వేలం వెర్రిగా పరుగులు పెట్ట ని రోజులు, సామాజిక, సాంఘిక పరిస్థి తులలో కూడా కొద్ది కొద్ది గా మార్పులు వస్తున్న
రోజులు. అందుకే కధలో కొన్ని పాత్రలు ప్రగతిశీలక ఆలోచనలతో, కొన్ని పాత్రలు ఛాందస భావాలతో వుంటాయి, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే "టు బి ఆర్ నాట్ టు బి" పరిస్థి తి.
ఇక "ప్రేమ" కి నిర్వచనం చాలా మంది చాలా రకాలుగా చెప్పారు, చెబుతున్నారు. అంటే దానర్ధం "ప్రేమ" కి నిర్ణీత నిర్వచనం
లేదని నేను భావిస్తున్నాను, అందుకని "ప్రేమ" కి నా నిర్వచనం చెప్పాడానికి ప్రయత్నించాను, అందులో ఎంతవరకు సఫలీకృతుడనయ్యాను అనేది మీరు నిర్ణయించాలి.
ఈ కధ రాయడానికి రెండు కారణాలు ఒకటి ..... నాకు నా మాతృభాష ఎడల మిక్కిలి అభిమానము, ప్రేమ.
ఎందుకంటే ………
“చక్కర కలిపిన తియ్యని కమ్మని తోడు పెరుగు తెలుగు,
చక్కని పలుకుల సొబగుల నడకల హంస హోయల బెడగు
నన్నయ తిక్కన ఎర్రన పితికిన ఆవు పాల పొదుగు
చదువుల తల్లి కి సుమధుర శైలికి పుట్టి నిల్లు తెలుగు” .......... అన్న జొన్నవిత్తుల గారి మాటలు
“తెలుగు భాష తియ్యదనం తెలుగు జాతి గొప్పతనం
తెలుసుకున్నవాళ్ల కి తెలుగే ఒక మూలధనం,
తల్లి దండ్రి నేర్పినట్టి మాతృభాషరా
తెలుగు మరచిపోతే వాళ్ల ని నువు మరచినట్టు రా ఇది మరువబోకురా” ………….. అన్న చంద్రబోస్ గారి మాటలు
ఎల్ల పుడూ నా మదిలో మెదలుతూవుంటాయి. అందుకే తెలుగు భాషమీద వున్న ప్రేమతో ఏదో చేయాలన్న తపన నాకు కలిగింది.
రెండవది మా “ఇంటిపేరు” నిలబెట్టాలని ఒక తపన, కోరిక నాలో మొదలై ంది, దాని ఫలితమే ఈ కధ. ఇందులో ఆంగ్ల పదాలు
సాధ్యమైనంత వరకు వాడకుండా వుండటానికి ప్రయత్నించాను, కానీ కొన్ని పదాలు వాడక తప్పలేదు, అయితే ఆ వాడిన పదాలు
తెలుగు లిపిలోనే రాశాను ..........
ఈ మధ్య సాంఘిక మాధ్యమములో ఒక పరిహాసము (జోక్) చదివాను, అది క్లు ప్తంగా ఏమిటంటే ఒక సారి ఒక వ్యక్తి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు సభకి వచ్చి తనకు చాలా భాషలు వచ్చు, తన మాతృబాష కనుక్కోమని సవాలు విసిరాడు, ఆ బాధ్యతని తెనాలి రామకృష్ణు 18
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నికి అప్పగిస్తా డు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు. దానికి “స్వామీ నాకు కొంత సమయము ఇవ్వండి నేను బయటకి వెళ్ళి వచ్చి సమాధానము
చెబుతాను” అన్నాడు తెనాలి రామకృష్ణు డు. బయటకి వెళుతూ ఆ సవాలు విసిరిన వ్యక్తి కాలు తొక్కాడు తెనాలి రామకృష్ణు డు. ఆ
వ్యక్తి ఆంగ్లములో తెనాలి రామకృష్ణు ని నిందించాడు. “మహారాజా ఖచ్చితంగా ఈ వ్యక్తి మాతృభాష తెలుగు” అని తేల్చి చెప్పాడు
తెనాలి రామకృష్ణు డు, అదీ సంగతి .......... నేనూ తెలుగువాడినే కదా! అందుకని ఆంగ్లపదాలు వాడక తప్పలేదు!!!.
ఈ కధని రాసిన తరువాత సహచరులు, మిత్రులు, సహృదయులు, ప్రముఖ రచయిత శ్రీ వి వి న మూర్తి గారిని సంప్రదించాను. వారిచ్చిన సలహాలు, సూచనల మేరకు మార్పులు చేర్పులు చేయడం జరిగింది. వారి సహకారానికి కృతజ్ఞతాపూర్వక ధన్యవాదములు. అలాగే నా “ఉత్తమ విమర్శకురాలు” అయిన నా సహధర్మచారిణి, నా మిత్రుడు వేదుల వెంకట రమణమూర్తి ఇచ్చిన
సూచనలు, సలహాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని పూర్తి చేశాను. వారికి కూడా నా ధన్యవాదములు.
ఈ కధని ఎంతో ఓపిగ్గా చదివి నన్ను ఉత్సాహపరిచి, తగు సూచనలు చేసి ప్రోత్సహించిన నా అభిమాన రచయిత శ్రీ కవనశర్మ గారికి కృతజ్ఞతలు మరియు ధన్యవాదములు.
ఇది నేను రాసిన తొలి కధ కాబట్టి ఇందులో తప్పులు, వ్యాకరణ దోషాలు వుండటం సహజం, అలాగే అనుభవరాహిత్యం వలన
వర్ణనలోగాని, వివరణలోగాని తప్పులు దొర్ల వచ్చు వాటిని సహృదయంతో అర్ధం చేసుకోవలసినదిగా విన్నపము. నా ఈ ప్రయత్నాన్ని
పాఠకులు ఆదరిస్తా రని ఆశిస్తున్నాను.
చివరాఖరుగా ఇందులోని పాత్రలు కేవలం కల్పితము, ఎవరినీ ఉద్దేశ్యించి రాసినవి కావు. ఏ రకమైన సామీప్యము / సారూప్యము
వున్నా అది యాధృచ్చికము మాత్రమే అని గ్రహింప మనవి. ఇక కధలోకి వెళదాము...................
భవదీయుడు
‘ఇంద్రగంటి’

అతని వ్యక్తిగత సహకారి
అందమైన డిజిటల్ గడియారం
దీపావళి తరువాత కార్ తీక మాసం దాని క్రింద రాసిన “తిరిగి రానిది మాధవి కూడా అతని వెనకే
వచ్చి...“సార్ మీకు రెండు ఫోన్
వచ్చింది, విశాఖపట్నంలో చలి
కాల్స్ వచ్చాయి…ఇంటినుండి
మొదలయింది,
పదహారు
మేడంగారు కాల్ చేసారు, మీ
డిగ్రీలు దాక రాత్రి ఉష్ణోగ్రతఅక్కయ్య గారి అమ్మాయికి పెళ్ళి
లు వుంటున్నాయి. సమయం
నిశ్చయం అయిందట, మీరు
ఉదయం 11 గంటలు కావస్తుసమావేశం నుండి వచ్చాక కాల్
న్నది. నగరం, నగర ప్రజలు బద్ద చెయ్యమన్నారు. రెండో కాల్
కము వదిలి ఎవరి పనిలో వారు
బాంబే నుండి కులకర్ణి గారు
నిమగ్నమై వున్నారు.
చేసారు, మీరిక్కడ ఎప్పుడు రిలీవ్
అది ఒక భారత ప్రభుత్వ కార్యాఅవుతున్నారు అక్కడ ఎప్పుడు
లయం. ఆ భవనంలో రెండవ
అంతస్తులో ఒక గది తలుపు కాలం” అన్న కొటేషన్ మీద జాయిన్ అవుతున్నారు అని
మీద కృష్ణ మోహన్, సై ంటిస్ట్ పడి తీరుతుంది. కృష్ణ మో- అడిగారండి” అని చెప్పి మధ్యా- ఇ అని వుంది. అధికారుల హన్ అందులో “3 నవంబర్ హ్నం జాయింట్ కలక్టర్ గారితో
సమావేశం నుండి తన గదిలోకి 2000, శుక్రవారం 1220” అని సమావేశానికి తయారు చేసిన
తిరిగి వచ్చాడు కృష్ణ మోహన్. చూసి మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి బ్రీఫ్ అతనికి ఇచ్చింది.
ఆ గదిలోకి ప్రవేశిస్తున్నపుడు జాయింట్ కలక్టర్ గారితో సమా- “ఓకే మాధవి, థాంక్యూ”
( ఇంకా వుంది )
ఎవరి దృష్టి అయినా గోడమీద వేశానికి తయారవ్వాలని అని
ఎదురుగా కనబడుతున్న ఒక గుర్తు చేసుకున్నాడు.

విజయదశమి వెళ్ళి

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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పాలెపు బుచ్చిరాజు

ముల్లా నస్రుద్దీ న్ కథలు - 6

నస్రుద్దీ న్ కి దేశాటనం
అంటే చాలా సరదా. నాలుగు
ప్రాంతాలు కాలి నడకన తిరిగి
చూడడం వల్ల మనుషుల జీవన
విధానం గురించి మంచి అవగాహన ఏర్పడుతుందని అతని
నమ్మకం. రకరకాల మనుషుల్ని కలుసుకోవచ్చు. వింతలు,
విశేషాలు చూడవచ్చు. అందుకే
వీలు కుదిరి నప్పుడల్లా అతను
దేశ విదేశాలు తిరిగి వస్తూ
ఉండేవాడు. ఆ రోజుల్లో అలా
తిరిగే వారికి, ఏ ఇంటి యజమానిని ఆశ్రయించినా ఒకింత
తినడానికి దొరికేది. రాత్రికి ఏ
మఠంలోనో నిద్ర పోయేవారు.
అంతకంటే వారికి కావలసింది
ఏముంది?
అలా ఒకసారి భారత దేశంలో
తిరుగుతూ ఉండగా, అతనికి
దారిలో ఒక ముసలి క్రైస్తవ మతగురువు, మరొక హిందూ సన్యాసి
పరిచయం అయ్యారు. మతాలు
వేరై నా అంతా భగవంతుడిని
నమ్మేవారు కాబట్టి వారి మధ్య
మంచి స్నేహం కలిసింది. ఒకరి20

మాయమైన పాయసం
కొకరు తోడుగా ఉంటామని వారు
కలిసి ఊరూరా తిరగ సాగారు. ఏ
ఊరు వెళ్ళినా తినడానికి అన్నం,
ఉండడానికి బస దొరికేవి. ఇలా
తిరుగుతూ, తిరుగుతూ వారు
ఒకనాడు ఒక ఊరు చేరుకున్నారు.
అప్పటికి సాయంత్రం అయింది.
ముసాఫిర్లు ముగ్గు రికి బాగా
ఆకలి వేస్తోంది. కాస్త ఆహారం
నోట్లో పడితేగాని కదల లేని పరిస్థి తి వచ్చింది. కాళ్ళు లాక్కుపోతున్నాయి. గొంతు ఎండి పోతోంది.
వాళ్ళు అన్నం కోసం వెదక
సాగారు. అదేం చిత్రమో ఆ వేళ ఆ
గ్రామం గ్రామం అంతా తలుపులు
మూసేసి ఉన్నాయి. తిరగ్గా తిరగ్గా
ఒక ఇంటి తలుపులు తీసిఉన్నాయి. అక్కడికి వెళ్లి, “బాగా
ఆకలితో ఉన్నాం. కాస్త అన్నం
పెట్టండి.” అని యాచించారు.
అక్కడ ఒక ముసలి వాడు
కూర్చుని ఉన్నాడు. వారిని
చూడగానే ఆయన “అయ్యో
అతిథులు వచ్చారు!” అనుకుని,
“స్వామీ! ఊరి వారంతా పక్క
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ఊరిలో మేలాకి వెళ్ళిపోయారు.
మీకు ఇంక అన్నం ఎలా దొరుకుతుంది? “ అన్నాడు.
“అయ్యయ్యో! ఇప్పుడు మేం ఏం
చేయాలి. ఆకలితో కడుపులో
ఎలుకలు పరుగులు తీస్తున్నాయి. ఒక్క అడుగు కూడా
ముందుకు వేయలేం.” అని
అక్కడే సాగిలబడి పోయారు.
“పాపం! మిమ్మల్ని చూస్తుంటే
కడుపు
తరుక్కుపోతోంది.
అతిథులు మాకు దేవుళ్ళతో
సమానం. ఉండండి. ఇంట్లో
ఏముందో చూస్తా ను.” అని
లోపలి వెళ్ళాడాయన. కొంత
సేపటికి చేతిలో లోటాతో తిరిగి
వచ్చి, “ మా ఇంటి కోడలు
దీనిలో నాకు పాయసం చేసిపెట్టి వెళ్ళింది. నేను తినగా కాస్త
మాత్రం మిగిలింది. ఇది మీలో
ఒకరికి ఒక గుక్క మాత్రమే
వస్తుంది. ఎలా?” అన్నాడు.
వాళ్ళు అది చూసి పరమానందంతో, “ఏట్లో కొట్టు కు పోయేవాడికి
గడ్డి పరకే సహాయం. దొరికిందే
మహా భాగ్యం. ఇవ్వండి.” అని ఆ
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పాయసం తీసుకుని, నోట్లో నీరు
ఊరుతూ ఉండగా, ఒక సత్రం
చేరుకున్నారు. ఆ కాస్త పాయసం
ముగ్గు రిలో ఎవరు తినాలి అన్న
ధర్మ సందేహం వారిని బాధించ
సాగింది.
వారిలో క్రైస్తవ మతగురువు
అందరి కంటే ముసలి వాడు.
“తమ్ముళ్ళూ! మన అందరిలో
నేను పెద్ద వాడిని. ఆకలి బాధని
ఆపుకోలేను. కనుక నేనే ఆ
పాయసం తింటాను.” ఆన్నాడు.
“అదెలా కుదురుతుంది? మనందరిలో నేను బక్క చిక్కిన వాడిని.
బలహీనమైన వాడిని. ఈ కాస్తా
నేను తినకపోతే నా ప్రాణాలు
ఇప్పుడే గాలిలో కలిసి పోతాయి.
అందు చేత నన్నుతిన నివ్వండి.”
అని సన్యాసి అన్నాడు.
ఇద్ద రూ జాలిగా నస్రుద్దీ న్ వై పు
చూశారు. అప్పుడతను, “ ఏ
గింజ ఎప్పుడు ఎవరికీ ప్రాప్తమో, దాని మీద వాడి పేరు రాసి
ఉంటుందని పెద్ద లు చెప్పుతారు.
ఇలా మనం వాదులాడు కుంటే
ఉపయోగం లేదు. ఒక పని
చేద్దాం. మనం అందరం భగవంతుడిని నమ్మిన వాళ్ళం. కనుక
ఈ రాత్రికి భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ
పడుకుందాము. రాత్రి భగవంతుడు ఎవరికి కలలో కనిపించి
చెప్పుతాడో వాడు ఈ పాయసం
తాగడానికి అర్హు డు అవుతాడు.”
అన్నాడు.
ఆ ఉపాయం అందరికీ నచ్చింది.
అనుకున్నట్టు గానే వారు భగవం-

తుడిని స్మరిస్తూ ఆ రాత్రి నిద్రపోయారు.
ఉదయం లేస్తూనే క్రైస్తవుడు “రాత్రి
కలలో నాకు ప్రభువు కనిపించి
నాకే ఆ పాయసం దక్కాలి అని
చెప్పాడు. ఇలా తీసుకురండి.
నేనే తాగాలి అది.” అన్నాడు.
“అదేమీ కాదు. నువ్వు అబద్ధం
చెప్పుతున్నావు. రాత్రి భగవంతుడు నా దగ్గ రికి వచ్చాడు. నన్ను
ఆ పాయసం తాగి నా ప్రాణాలు
కాపాడుకోమని
స్వయంగా
చెప్పాడు. ఒకే భగవంతుడు
ఇద్ద రికీ కలలో ఎలా కనిపిస్తా డు.
నిన్ను నేను నమ్మను. ఇప్పుడే
ఆ లోటాలో పాయసం తాగేస్తా ను నేను.” అన్నాడు బక్క చిక్కిన
సన్యాసి.
నస్రుద్దీ న్ మాత్రం ఉలక్కుండా
పలక్కుండా ఒక మూలని కూర్చున్నాడు. “నీ సంగతి ఏమిటి?”
అని ఆ ఇద్ద రు అతన్ని అడిగారు.
నస్రు అమాయికంగా మొహం
పెట్టి , “ఏం చెప్పమంటారు? రాత్రి
మీరిద్ద రూ హాయిగా నిద్రపోయారు. ఆకలి బాధతో నాకసలు నిద్రే
పట్ట లేదు. అలా భగవంతుడిని తలచుకుంటూ కూర్చుంటే,
ఆయనే ఎదురుగా వచ్చి, ‘నస్రు
భాయ్! ఆ పాయసం ప్రొద్దు ట
అనగా చేసింది. తెల్ల వార్లు అలా
వదిలేస్తే, పాసి పోతుంది. ఎవరు
తాగడానికీ పనికి రాకుండా
పోతుంది. అందు చేత ఇప్పుడే
అది నువ్వు తాగెయ్!’ అని
చెప్పాడు. ఏం చెయ్యమంటారు?
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భగవంతుడి ఆజ్జ ని కాదనగలమా? ఏం ప్రమాదం జరుగుతుందోనని వెంటనే తాగేశాను. “
అన్నాడు.
మిగిలిన ఇద్ద రూ కడుపు నిండా
నవ్వి ఆకలి తీర్చుకున్నారు. నస్రు
అమోఘమైన తెలివి తేటలున్నవాడని ఒప్పుకున్నారు.
**************

నవంబర్ 2018 21

పోడూరి శ్రీనివాసరావు
ఘంటసాల వేంకటేశ్వరరావు

పూర్వకాలంలో ముందు తరం
వాళ్ల కు మూకీలు, ఆ తర్వాత
తరం వాళ్ల కు టాకీలు పరిచయమయ్యాయి. మూకీ చిత్రాల్లో
కేవలం అభినయం మాత్రమే
ఉండేది.మాటలు, పాటలు ఏమీ
ఉండేవి కావు. టాకీ చిత్రాలు
వచ్చిన తొలిరోజుల్లో కూడా, పాత్రధారులు తమ తామే స్వంత
గాత్రాలతో పాడుకునేవారు. ఆ
తర్వాత 'ప్లే బ్యాక్' సిస్టం వచ్చింది.
అంటే, తెర మీద నటించే పాత్రధారికి తెర వెనుక మరో గాత్రధారి పాటలు పాడేవారు. చిత్తూ రు
నాగయ్య, బెజవాడ రాజరత్నం,
రఘురామయ్య(వీరినే ఈలపాట
రఘురామయ్య అంటారు. శ్రీకృష్ణ పాత్రధారిగా చాలా ప్రసిద్ధి .), ఎస్ వరలక్ష్మి, భానుమతి....
ఇలా ఎందరో తమ పాటలను
తామే పాడుకుంటూ, తెరపై
నటించారు. ప్రసిద్ధ నటుడు శ్రీ
అక్కినేని నాగేశ్వరరావు కూడా,
సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తల్లో ,
వారి పాటలు వారే పాడుకున్నారు,
కొన్ని చిత్రాల్లో .
ప్లే బ్యాక్ పధ్ధతి సినీ ప్రపంచంలో మొదలయ్యాక తెర
వెనుక గాత్రం అందించినవారిలో ...శ్రీ ఘంటసాల వేంకటేశ్వ22

రరావు గారిని ప్రముఖంగా చెప్పు
కోవచ్చు. సంగీత పరిజ్ఞానం
కలిగి, తెరపై పాత్రధారి పాడుతున్న పాట, అతనే స్వయంగా
పాడుతున్నాడా అని భ్రమ కలిగించేంత గొప్పగా అమరిపోయేది శ్రీ ఘంటసాల గాత్రం. శ్రీ
ఘంటసాల నేపధ్య గాయకునిగానే కాక, సంగీత దర్శకునిగా

ఘంటసాల సూర్యనారాయణ,
రత్నమ్మ దంపతులకు జన్మించారు. సూర్యనారాయణ గారు
మృదంగం వాయిస్తూ, భజనలు
చేసేవారు. బాల్యంనుంచీ పాటల
పై గల అభిరుచితో, ఆయన చిన్న
ఘంటసాలను తన భుజంపై కూ-

కూడా ఎన్నో విజయవంతమైన
చిత్రాలకు సేవలనందించారు.
శ్రీ ఘంటసాల డిసెంబర్
4 వ తేదీ, 1922 న గుడివాడ
సమీపంలో గల చౌటపల్లి గ్రామములో (కృష్ణా జిల్లా) శ్రీ

ర్చోపెట్టు కుని, పాటలు పాడుతూ,
సభాస్థ లికి తీసుకుని వెళ్ళేవారు.
ఘంటసాల అక్కడ జరుగుతున్న పాటలు, భజనలు వింటూ,
పాడుతూ నాట్యం చేసేవారు.
( ఇంకా వుంది )

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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పమ్మి భారతీ శర్మ

దీపావళి స్పెషల్ - కొబ్బరి బూరెలు

కొబ్బరి బూరెలు తయారుచేయటానికి కావలసిన వస్తువులు:
బియ్యం 500 గ్రాములు
బెల్లం
350 గ్రాములు
కొబ్బరి కోరు 1 కొబ్బరి కాయనుంచి వచ్చిన కోరు
ఇలాచీ
అర టీస్పూన్ పొడి
నూనె
వేయించడానికి సరిపడా
బియ్యం నానబెట్టి .... కడిగి
వాడేసి... మిక్సీలోగాని, విడిగా
కానీ బయట మిల్లు లో గానీ
పిండి తయారు చేసుకోవాలి....
ఈ తడి పిండిలో తేమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు బెల్లం
చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని...
కొద్ది నీరు పోసి.. ఉండ పాకం
రానివ్వాలి. ఆ పాకంలో కొబ్బరికోరు వేసి.. ఇలాచీ పొడి చల్లి ..
వరిపిండి కొద్ది కొద్ది గా వేస్తూ మన
చలిమిడి ముద్దలా అయ్యేలా
కలుపుకోవాలి. చేతికి ఉండలా
రావాలి. దానిలో కొద్ది నూనె
పోసి ప్రక్కన పెట్టు కోవాలి. నూనె
వెయ్యడం వల్ల చేతికి అంటుకోకుండా ఉంటుంది. నున్నగా ఈ
పిండిని ఉండలు చేసుకుని చేతితోగాని, కవర్ పై గాని ... అప్పాల
మాదిరి వత్తుకోడానికి సులువుగా

ఉంటుంది. బాణలిలో నూనె వేసి
... బాగా కాగాక మంట తగ్గించి
ఒక్కొక్కటిగా ఈ బూరేలను
నూనెలో వదలాలి.. వెంటనే
తిరగేసుకుని..
అతితక్కువ
సమయంలో ఇవి వేగుతాయి.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

వీటిని టిష్యూ పేపరు ఉన్న ప్లేట్లో
వేసుకోవాలి. చల్లారాక తింటే
చాలా చాలా రుచిగా ఉంటాయి.
ఇవి 5,6 రోజులు నిలవ ఉంటాయి
కూడా.
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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)

ఆమె యజ్ఞవాటిక ప్రవేశించి
రత్న సింహాసనంపై కూర్చుంది.
దేవ సభ , బ్రహ్మ సభ ఆమెకు
నమస్కరించారు. తనకూతురు కోపంతో ఉందని దక్షు డు
గ్రహించాడు. ఆమెను అనునయిస్తూ “ హరుడు అమంగళకరమైన వేషం ధరించేవాడు, తెలియక అతనికి నిన్ను
ఇచ్చి పెళ్ళి చేసాను. వీరందరిని
చూడు ఎంత చక్కగా ఉన్నారో
చూడు. అతనికి గర్వం ఎక్కువ.
నేను వచ్చినప్పుడు నావంక
అరకంట చూడలేదు. నా అల్లు ళ్ళలో అతను ఎంతటివాడు.
అలాంటివాడిని నేను ఎందుకు
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పిలుస్తా ను. నీవు వచ్చావు . అది
చాలు. అతను రాకపోవడం
వలన వచ్చిన నష్టం లేదు. బిచ్చపువేషంలో వచ్చి ఆకతాయి
పనులు చేయడంకంటే రాకపోవడమే మంచిది.” అని దక్షు డు
పలుకగా సతీదేవి “ తండ్రీ! నీవు
ఎంత వివేకంతో మాట్లాడావు. త్రిపురాసురుడై న నా భర ్త నీవు ఇచ్చే
స్వాహాకారానికి ఆసించి ఉన్నాడా
? ఆయన లేకుండా నీవు చేసే
యజ్ఞంలో మృష్టా న్నాన్ని భుజించడానికి వచ్చాననుకున్నావా? శివద్రోహం చేసే నీకు బుధి చెప్పడానికి వచ్చాను. శివుడు దాత, భోక ్త,
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

మహాదేవుడు, శాశ్వతుడు. అటువంటివానిని విడిచిపెట్టి యజ్ఞం
చేయవచ్చా? తండ్రీ ! నాకు చెప్పు”
అని సతీదేవి అడిగింది.

సతీదేవి చేసిన శివ దండకం

అని ఆమె కనులు మూసుకుని
పరమేశ్వరుని ప్రార్ధించింది. ఆమె
శరీరంనుండి యోగాగ్ని పాదాలనుండి ఉద్భవిస్తూండగా పారాణిలాగ, కటిమండలముపై ప్రసరిం
చినప్పుడు బంగారు మొలనూలులాగ, స్తనములపై కుంకుమ
పూవులాగ, పాపటపై సిందూరములాగ, ప్రజ్వరిల్లుతోంది.
( ఇంకా వుంది )
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తుమ్మూరి రాంమోహన్ రావు
తెలంగాణా మహానుభావులు

4. బహుముఖ ప్రజ్ఞాదురంధరులు ఒద్ది రాజు సోదరులు
తాము పుట్టి పెరిగిన ఊరినే
కేంద్రంగా చేసుకుని తమ ప్రతి భా
పాటవాలతో, బహుముఖీన ప్రజ్ఞలతో యశస్సునార్జించిన ఒద్ది రాజు సోదరుల జీవితం ఆదర్శప్రాయమని చెప్పవచ్చు.
వరంగల్లు జిల్లా కేసముద్రం మండలంలోని ఇనుగుర్తి
ఒక కుగ్రామం.ఆ ఊరిలోరంగనాయకమ్మ,
వెంకటరామారావు దంపతులకు
జన్మించిన ఒద్ది రాజు సీతారామచంద్ర రావు,ఒద్ది రాజు రాఘవ
రంగారావు గారలు తల్లి దండ్రుల
నుండి సంస్కారాన్ని,పాండిత్యాన్ని వారసత్వంగా గై కొని బహు
భాషాకోవిదులై ,సకల శాస్త్ర పారంగతులై వంశానికి ఎనలేని
కీర్తిని ఆపాదించి పెట్టి న అపూర్వ
సోదరులు.
పెద్దా యన 2-4-1887 న
జన్మిస్తే, చిన్నాయన
4-4-1894 సరిగ్గా ఏడేళ్ల వ్యత్యాసంతో జన్మించారు.జీవించినంత
కాలం ఇరువురు సోదరులు
అన్యోన్యంగా జీవించటమేగాక

అన్ని విద్యలనూ కలిసి అభ్యసించారు.వీరికి రాని విద్య లేదంటే
అతిశయోక్తి కాదు.
తెలుగు,సంస్కృతం,తమిళం,కన్నడం,ఉర్దూ ,ఫారసీ, హిందీ,

ఒద్ది రాజు సీతారామచంద్ర రావు

ఇంగ్లీ షు వంటి అష్ట భాషలలోప్రవీణులై న వీరు సాహిత్యం లో
చేపట్ట ని ప్రక్రియ లేదు.నవల,నాటకం,పద్య కావ్యం,శాస్త్రీయ గ్రంథం,అనువాదం,ఆంగ్ల సంస్కృత
భాషలలో రచనలు ఇరువురు
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

కలిసి కొన్ని విడివిడి గా కొన్ని,అన్నీ కలిపి 75 కు పై గా రచనలు
చేసినారు.ఇందు కొన్ని మాత్రమే
ముద్రితములు.
ఇటీవల వీరి వారసులు కొన్ని
అముద్రిత పుస్తకాలను ముద్రించి
వెలుగులోనికి తెచ్చినారు.వీరిలో
పెద్ద వారయిన సీతారామచంద్రరావుగారు ఎక్కువ పుస్తకాలను
రచించారు.ఈయన రచించిన
రుద్రమదేవి నవల తెలంగాణా
రాష్ట్ర డిగ్రీ విద్యార్థు లకు ప్రస్తుతము ఉపవాచకముగా నున్నది.
వీరు సామాజిక పరిస్థి తులు ప్రతిఫలించే పలు నాటికలను రచించి
చై తన్య దీప్తులు వెలయించారు.
దుష్ట పంచాయితి, జమీందారు
తౌరు, ఎఱువు సొమ్ము వంటి
నాటికలు వాస్తవికతను, కళాత్మ
క విలువలను సంతరించుకున్నాయి. సంస్కృత వ్యాకరణానికి ప్రామాణిక మైన పాణినీయ
అష్టాధ్యాయిని
తెలుగులోనికి
అనువదించటం మామూలు
విషయం కాదు.
(మిగిలినది వచ్చే సంచికలో)
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చిలకమర్తి దుర్గా ప్రసాదరావు
SPOKEN SANSKRIT

+91 9897959425

(సంభాషణ సంస్కృతం -23)
Unit -!
तृतीया विभक्ति: (Instrumental case)
ఇంతకు ముందు మనం ప్రథమా, ద్వితీయా విభక్తు లు ఏ సందర్భంలో ప్రయోగించాలో తెలుసుకున్నాం
. ఇప్పుడు తృతీయా విభక్తి ఎప్పుడు ఎలా ప్రయోగించాలో తెలుసుకుందాం . మనం కొన్ని కొన్ని పనులు
చేయడానికి కొన్ని కొన్ని సాధనాలు ఉపయోగ పడతాయి . ఉదాహరణకు తినడానికి చేయి కనడానికి కన్ను
, వినడానికి చెవి , అనడానికి నోరు మొ|| సాధనాలుగా పనిచేస్తా యి ..ఇక్కడ ఆయా పనులు చేయడానికి
ఏవి సాధనాలుగా ఉపయోగిస్తున్నాయో అవన్నీ తృతీయా విభక్తితో చెప్పాలి. साधकतमं करणम् అని నిర్వచనం . ఒకపని జరగడంలో ఏది ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుందో అది కరణం (సాధనం ) అవుతుంది. తృతీయావిభక్తిని ఆంగ్లంలో instrumental case . అంటారు instrument అంటే సాధనం. ఇదే కాకుండా
ఇంకా ఏ ఏ సందర్భాల్లో తృతీయావిభక్తి వస్తుందో కూడ తెలుసుకుందాం .
साधनार्थे तृतीया :
Example:सा मुखेन वदति
ఆమె నోటితో మాట్లాడుచున్నది
She is speaking with her mouth.
स: श्रोत्ण
रे शृणोति
అతడు చెవితో వినుచున్నాడు
He is listening with his ear
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3. बालक: हस्तेन लिखति
బాలుడు చేతితో వ్రాయుచున్నాడు
He is writing with his hand.
बालिका पादाभ्यां चलति
బాలిక ( రెండు) కాళ్ళతో నడచుచున్నది
The girl is walking with her (two) legs
अहं हस्तेन चित्रं लिखामि
I am drawing a picture with my hand.
నేను చేతితో బొమ్మ గీయుచున్నాను .
अहं हस्तेन स्पृशामि
I am touching with my hand,
నేను చేతితో ముట్టుకుంటున్నాను.
अहं लेखिन्या लिखामि ||
I am writing with pen
నేను పెన్నుతో వ్రాయుచున్నాను.
बालक: दन्तकू र्चेन दन्तधावनं करोति |
బాలుడు బ్రెష్ తో పళ్ళు తోముకుంటున్నాడు
Boy is cleaning his teeth with brush.
9. अहं चमसेन पायसं खादामि
నేను చంచాతో పాయసం తింటున్నాను
I am eating Payasam with a spoon.
10 . बालिका कन्क
दु े न क्रीडति
బాలిక బంతితో ఆడుచున్నది
A girl is playing with ball
ఈ పై న చెప్పిన అన్ని పనులయందు కొన్నికొన్ని సాధనాలుగా చెప్పబడ్డా యి . అవన్నీ తృతీయా విభక్తు లు
పొందాయి .
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Note: మహాభారతంలో ఎవరు ఏ ఆయుధంతో యుద్ధం చేశారో వివరిస్తూ కొన్ని వాక్యాలు వ్రాయండి.
II. तृतीया विभक्ति: (सह योगे)
సహ అనే పదం వాడినప్పుడు ఆ పదం దేనితో వాడుతున్నామో ఆ పదానికి తృతీయా విభక్తి వస్తుంది
सीता रामेण सह वनं गतवती
సీత రామునితో కూడ అరణ్యమునకు వెళ్లినది.
Sita went to forest with Rama.
2. कृ ष्ण: अक्रू रेण सह द्वारकां गतवान्
కృష్ణు డు అక్రూరునితో కలసి ద్వారక వెళ్ళెను
Krishna left for Dwaraka along with Akrura.
3. बालका: अध्यापके न सह ग्रन्थालयं गतवन्त:
బాలురు అధ్యాపకునితో కలసి గ్రంథాలయమునకు వెళ్లీరి.
Boys went to library along with the teacher.
Note:- మీ స్కూలులో ఎవరు ఎవరితో కలిసి చదువుతారో వివరిస్తూ కొన్ని వాక్యాలు తయారు చెయ్యండి
.
विना योगे
వినా (without) అనే పదం ఉపయోగించినప్పుడు కూడ తృతీయా విభక్తి వచ్చును .
रामेण विना सीता न जीवति
రాముడు లేనిచో సీత బ్రతుక లేదు.
Sita can not live with out Rama.
2. दीपेन विना कान्ति: न भवति
దీపము లేనిచో కాంతి లేదు
There is no lighting with out lamp
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3. जलेन विना जीवनं नास्ति
నీరు లేనిచో బ్రతుకు లేదు
There is no life without water.
4. शीलेन विना जीवनं व्यर्थं भवति .
శీలం లేనిచో జీవితం వ్యర్థం
Life is meaning less with out character.
Note: ఈ ప్రపంచంలో ఏది లేకపోతె ఏది ఉండదో ఊహిస్తూ కొన్ని వాక్యాలు తయారు చెయ్యండి .
अलम् ( చాలు ) (Enough) అనే పదం ఉపయోగించినప్పుడు తృతీయా విభక్తి వచ్చును.
Example: - 1. अलं विवादेन = వాదన చాలు =Enogh of your arguement
2. अलं वचनेन =మాటలు చాలు = Enogh of your talking
3. अलं कोपेन = కోపం చాలు (కట్టి పెట్టు )= Enough of your anger
Note:- అలం అనే పదం ఉపయోగించి మరికొన్ని వాక్యాలు రచి౦చ౦డి.
V. भाववाचकयोगे
మనం ఇతరులతో వ్యవహరిస్తున్నప్పుడు అనేక భావాలు ప్రకటిస్తాం . ఆ భావవాచక పదాలన్ని తృతీయా
విభక్తిలో ఉంటాయి .
Examples:1. बालिका आनन्देन नृत्यति
బాలిక ఆనందంతో నాట్యం చేయుచున్నది.
The girl is dancing with joy.
2. आतिथेय: आदरेण अतिथिम् आह्वयति
గృహస్థుడు అతిథిని ఆదరంగా ఆహ్వానించుచున్నాడు
The host is inviting the guest with respect.
3. निर्धन: कष्टेन जीवनं यापयति
నిర్ధనుడు కష్టంతో జీవిస్తున్నాడు .
The poor man is spending his life with a great difficulty.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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Note :- సంతోషం , దు:ఖం , దైన్యం , కోపం మొదలై న భావవాచక పదాల్ని ఉపయోగించి కొన్ని
వాక్యాలు తయారు చెయ్యండి.
Note:- ఇంకా ఎన్నో సందర్భాల్లో తృతీయా విభక్తి వస్తుంది . అవన్నే ముందు ముందు తెలుసుకుందాం
.
A sloka for recitation:
श्रोत्रं श्रुतने ैव न कु ण्डलेन
दानेन पाणि: न तु कङ्कणेन
विभाति काय: करुणापराणां
परोपकारेण न चन्दनेन {भर्तृहरि:}
ఈ లోకంలో మహాత్ములకు సద్గు ణములే సహజమైన అలంకారములు . వారి చెవులు శాస్త్రములను
వినడం వల్ల నే ప్రకాశిస్తా యిగాని , కుండలాల వలన కాదు ; దానం చెయ్యడం వల్ల నే చేయి ప్రకాశిస్తుంది
గాని కంకణములు పెట్టు కోవడం వల్ల కాదు ; అలాగే పరోపకారం చెయ్యడం వల్ల నే శరీరం ప్రకాశిస్తుంది
గాని మంచిగంధం పుసుకోవడం వలన కాదు.
For those who are magnanimous, the ear shines with the listening of good words of all
sastras but not by wearing earring; the hand shines with charity but not by wearing
bracelet and body shines with doing good to others but not by smearing sandal paste to
the body.
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జి. కె. అనంత సురేశ్

ఛందస్సులో గణితం- భాగం 2

ఈ వ్యాసం మొదటి భాగానికి క్రింది లంకెను దర్శించండి:

http://chaitanyam.net/wpbook/wp-content/uploads/2018/10/October-2018R.pdf
ఇలా పద్య రచనలో, ఒక
అద్భుతమైన సంఖ్యాక్రమం తారసిల్ల డం సహజమే కదా అని
అనిపిస్తుంది. ఇది అలనాటి
కవులకు సుస్పష్టం. అన్నట్టు ,
Hn/Hn-1 నిష్పత్తి, n పెరిగేకొలదీ 1.618… అనే కరణీయ
సంఖ్య (irrational number)
కి చేరుతుందని, ఆ సంఖ్య స్వర్ణ
నిష్పత్తి (golden ratio) గా ప్రసిద్ధిగాంచినదని ఇనాడు జగద్వితము. స్వర్ణ నిష్పత్తి రసజ్ఞాన శాస్త్రం
(aesthetics) లో పలుచోట్ల అగుపిస్తుంది. ఛందస్సులోనే కాదు,
సంగీత, నాట్య, శిల్ప కళల్లో ఈ
నిష్పత్తికి విశిష్ట త ఉన్నది.
ఇంకొంత గణితాన్ని పరిశిలించడానికి, ఇంకాస్త ఛందస్సు
గురించి చర్చిద్దాం. ఛందస్సంటే చాలామందికి ఇట్టే గుర్తొచ్చేది “యమాతారాజభానసలగం”
అనే గుడ్డి గురుతు. ఇందులో
కూడా ఎంతో గమ్మత్తైన విషయం
ఉంది. అది తెలుసుకోవాలంటే,
పద్య లక్షణాల గురించి కొంత చెప్పుకోవాలి.

పద్యాలు మూడు రకాలు:
వృత్త పద్యాలు, జాతి పద్యాలు,
మరియు ఉపజాతి పద్యాలు.
వృత్తా లు అక్షర గణాలతో కూర్చినవి. జాతులు మాత్ర గణాలతో
కూర్చినవి. ఉపజాతులు మాత్ర
గణాలతో కుర్చినవే కానీ, యతిప్రాస నియమాలు లేనివి. మొదట
వృత్త పద్యాల గురించి చర్చిద్దాం.
వృత్తాల్లో
ముఖ్యంగా
మూడక్షరాల గణాలుంటాయి.
ప్రతి అక్షరం లఘువు లేక గురువు
కావున, అటువంటి మూడక్షరాల
గణాలు ఎన్నుంటాయో తెలుసుకోవాలంటే అదో చిన్న లెక్క
ఔతుంది; 23 = 2 × 2 × 2 = 8.
ఇలా:
III, UUU, UII, IUI, IIU, IUU,
UIU, UUI
వీటిని మూడు లఘువుల గణం,
మూడు గురువుల గణం, ఆది
గురువుగల మూడక్షరాల గణం,
... ఇలా పిలుచుకోవచ్చు. కానీ
వాటికి ఏకాక్షర నామాలు ఇవ్వడం
పిలుచుకోవడానికి
వసతిగా
ఉంటుంది. ఇలా
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న, మ, భ, జ, స, య,
ర, త
III, UUU, UII, IUI, IIU, IUU,
UIU, UUI
మరి, ఇటువంటి ఒక అక్షరం
కల పేర్ల ని గుర్తుంచుకోవడం
ఎలా? అందుకే ఉంది “యమాతారాజభానసలగం”. దీనికి
గురు-లఘువులు వేసి చూద్దాం.
I U U UI U I I I U
య మా తా రా జ భా న స ల గం
“య”తో మొదలుపెట్టి తర్వాతి
మూడు సంజ్ఞలు తీసికొంటే
య-గణం (IUU) వస్తుంది.
“మా”తో మొదలుపెట్టి అ తర్వాతి
మూడు సంజ్ఞలు తీసికొంటే
మ-గణం (UUU) వస్తుంది.
ఇలా, స-గణం వరకూ ఎంచక్కా
అన్నీ వచ్చేస్తా యి. “లగం” తీసేసి,
“యమాతారాజభానస” వర్తులాకారంలో అమరిస్తే, స-గణం ఏ
ఇబ్బంది లేకుండా వచ్చేస్తుంది.
ఈ గుడ్డి గురుతు
ప్రత్యేకత ఏమంటే, ప్రతి మూడక్షరాల పదం ఒకే సారి కలిగి
ఎనిమిది గణాలను ఎనిమిదక్షరాల పదంలో ఇమడ్చడం.
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ఇదే కాదు, ఇటువంటి పదం ఇంకోటి ఉంది: “యమాతాభానసజరా”. ఇది కూడా పన్జేస్తుంది. కానీ, ఇది
వాడుకలో లేదు.ఎందుకంటే, సగటు తెలుగు మాష్ట ర్స్ గణితం గురించి పట్టించు కోరు; గణితం మాస్టర్స్
ఛందస్సులో చొఱవ తీసుకోరు!

నిజానికి రెండే ఉన్నాయి. అది ఈ రెండేనా, ఇంకా వేరేవి ఉన్నాయా? నిజానికి రెండే ఉన్నాయి. అది ఎలా
నిరూపించడం? అందుకు రేఖాచిత్ర సిద్దాంత గణితము (graph theory) అవసరం.
ఈ క్రింది గ్రాఫ్ గమనించండి.

య-గణం (IUU) నుంచీ ముందున్న లఘువుని తీసేసి, చివర్న గురువుని జోడిస్తే మ-గణం (UUU)
వస్తుంది. కనుక, య-గణం నుంచీ మ-గణానికి బాణం గుర్తుంది. అలాగే, గురువుకి బదులు లఘువును
జోడిస్తే త-గణం వస్తుంది. దానికి ఓ బాణం గుర్తు, “య” నుంచీ “తా”కు. ఇలా అన్ని బాణం గుర్తులూ ఏ
32
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గణం నుంచీ ఏ ఇతర రెండు గణాలకు వెళ్ళవచ్చో సూచిస్తా యి. “మ” మరియు “న” గణాలకు, ఒక్కటే
రీతి ఉంది. ఎందుకంటే, మ-గణంలోని మొదటి గురువు తీసి చివర్న ఇంకో గురువు జోడిస్తే, మ-గణమే
వస్తుంది. అలాగే, న-గణం కూడా. అందుకే అ రెండింటికీ, ఒక్కో వర్తులాకార బాణం గుర్తు సూచింపబడింది. ఇటువంటి గ్రాఫ్ కి directed graph లేదా di-graph అని పేరు. ఇప్పుడు లెక్క కట్టండి: అన్ని
గణాలను ఒక్కసారి మాత్రమే స్పృశించి, అన్నింటినీ స్పృశించే దారులు (paths) ఎన్నున్నాయ్? రెండే! ఇలా:

మొదటిది ““యమాతారాజభానస”, రెండోది “యమాతాభానసజరా”
ఇస్తా యి. మరే విధంగానూ ఇది సాధ్యం కాదు. ఇదే నిరూపణ!
రెండక్షరాల గణాలు కూడా ఉంటాయి వృత్త పద్యాల్లో . అవి: “లా” (II), “గా” (UU), “హ” (UI), మరియు
“వ” (IU) గణాలు. ఇవన్నీ ఒక నాలుగక్షరాల “గుడ్డి గురుతు” పదంలో ఒకేసారి వచ్చేలా చాలా తేలికగా
చేయొచ్చు. అది “హాలవగా” (UIIU లను వర్తులాకారంలో అమర్చాలి). అన్నట్టు , ఈ ఒక్క అమరిక
మాత్రమే సాధ్యం. పై న చెప్పిన విధంగా di-graph తో నిరూపించవచ్చు. మరి నాలుగు గణాల పదాలో?
రెండు అక్షరాలతో (అంటే, లఘువు మరియు గురువులతో) 24 = 2 × 2 × 2 × 2 = 16 నాలుగు గణాల
పదాలుంటాయి. వాటి పట్టీ ని తయారుచేసేందుకు క్రీస్తుపుర్వంలోనే పింగళ మహాకవి (గణితంలో దిట్ట
కూడా) సులభమైన నిర్మాణ ప్రక్రియ (algorithm) రూపొందించాడు. మూడక్షరాల పదాలకు (అవి ఎనిమిది
వున్నాయి కదా!), చివర్న లఘువు లేదా గురువు చేర్చడమే! ఈ క్రింది చిత్రంలో చూపిన విధంగా, మనకు
పదహారు నాలుగక్షరాల గణాలు వస్తా యి:
యగ, మగ, తగ, రగ, జగ, భగ, నగ, సగ, యల, మల, తల, రల, జల, భల, నల, మరియు సల. ఇవన్నీ
ఒక్కసారే ఇమిడేలా ఉండే పదహారు అక్షరాల పదాలు పదహారు ఉన్నాయి. ఒకటి మాత్రం క్రింద వర్తులాకారంలో చూపబడింది.
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ఇటువంటి వర్తులాకార పదాలను డి బ్రూయిన్ (de Bruin) క్రమాలు అంటారు ఈనాడు. ఇవి మొట్ట మొదట కనుగొనబడింది ఛందస్సులోనే. పింగళి గారికే ఆ ఖ్యాతి దక్కాలి. అవి ఎన్నుంటాయన్నదానికి ఒక
గణిత సూత్రం కూడా వుంది (పై న చూడండి).
“n = 1”, అంటే, ఒక్క అక్షర పదం ఒక్కటే (I లేక U); రెండక్షరాల పదాలకు కూడా ఒక్కటే (IU); ముందు
వివరించిన విధంగా మూడక్షరాల పదాలకు రెండు; ఇలా, పెంచుకొంటూ పోవచ్చు. ఎన్నున్నాయో అలా
ఉంచి, మచ్చుకు ఒక్క పదం తయారు చేయాలంటే కూడా, graph theory లో పద్ధ తులున్నాయి. ఉదాహరణకి పై న చూపిన నాలుగక్షరాల డి బ్రూయిన్ క్రమం పై న చూపిన graph కి చిన్న మార్పుతో నాలుగక్షరాల
డి బ్రూయిన్ క్రమం కనుగొనవచ్చు.

ఇక్కడ య-గణం నుంచీ మ-గణానికి వెళ్ళే దారిలో బాణం గురుతుపై ఒక గురువును జోడించాం.
ఇలాగే, అన్ని బాణం గురుతులపై లఘువో, గురువో చేరాయి. ఇప్పుడు, నాలుగక్షరాల గుడ్డి గురుతు పదం
కావాలంటే graph లోని బాణం గురుతులన్నింటి ద్వారా ఒక్కసారి మాత్రమే వెళ్ళే దారి కనుగొనాలి. అలాంటి
34
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దారి ఒకటి మాత్రమే చూపబడింది పై చిత్రంలో. ఇంకా 15 పెద్ద కష్టం లేకుండా గీసెయోచ్చు. గణితంలో
ఇంత గమ్మత్తుందని, ఛందస్సులో ఇంత గణితం ఇమిడి ఉన్నదనడంలో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు. ఎంత
చెప్పినా కొంత మిగిలేంత విషయం ఇది!
“యమాతారాజభానసలగం” వరకూ వచ్చి ఉత్పలమాల,
చంపకమాలల గురించి ప్రస్తావించకపోతే ఎలా? కనుక అదీ కొంత. పారిజాతాపహరణం లోని తిమ్మనగారి
పద్యమొకటి తీసుకొందాం. ఈ పద్యంలో సత్యభామ ఆక్రోశం, ఆవేదన హృద్యంగా వర్ణింపబడ్డా యి. ఇది
చంపకమాల వృత్త పద్యం. ఇందులోని నాలుగు పంక్తు లు “న జ భ జ జ జ ర” గణాలను కలిగి ఉంటాయి.
ఇంకొన్ని వృత్త పద్యాలలోని గణ క్రమాలు కూడా క్రింద చూడొచ్చు. ఇటువంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి. ప్రతి
దానిలోనూ ఒక ప్రత్యేకమైన లయ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, ప్రతి పంక్తిలోను నాలుగు య-గణాలుగల
“భుజంగ ప్రయాతం”లో పాము కదలికలోని లయ కనిపిస్తుంది; రాగయుక ్తంగా చదివితే ఆ లయ వినిపిస్తుంది. కానీ, చాలా మంది కవులు కొన్నివృత్త రీతులను మాత్రమే వాడారు. అది వారి అభిరుచి.

ఇకపోతే, జాతి మరియు ఉపజాతి పద్యాలు మాత్రా సమక నిబద్ధ ములు. అంటే, ముందు తెలిపిన రీతిలో
సమమైన కాల పరిమాణంగల గణాలను కలిగి ఉంటాయి. కందము, ద్విపద, తరువోజ, రగడలు జాతి
పద్యాలకు ఉదాహరణలు. ఆటవెలది, తేటగీతి, సీసము ఉపజాతి పద్యాలకు ఉదాహరణలు. వీటి గణ
నియమాలు గుర్తుంచుకోవడానికి ఆయా పద్య రీతులలోనే చక్కని పద్యాలున్నాయి. ఇవి రాయాలంటే
ఎంతోకొంత గణిత ప్రావీణ్యం అవసరం.
ఇవి గమనించండి:

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

నవంబర్ 2018 35

ఇంద్ర, సూర్య గణాలు ఏవో తెలుపటానికి ఒక పద్యం. ఆటవెలది, తేటగీతి పద్య లక్షణాలను తెలిపేందుకు ఇంకో పద్యం. అన్నట్టు , వేమన పద్యాలు ఆటవెలదిలో ఉంటాయి.
చివరగా, జాతి పద్యమైన “రగడ” రీతి గురించి కొంత చెప్పాలి. రగడ పద్యాల గురించి జె. కె.
మోహన రావు గారు మంచి వ్యాసం వ్రాశారు [4]. నాలుగు మాత్రలు నాలుగు సార్లు ఉన్న మధురగతి
రగడలో శ్రీశ్రీ విప్ల వ కవిత్వమూ, కృష్ణ శాస్త్రి భావుకత్వం మధురంగా పండాయనిపిస్తుంది ఈ క్రింది పద్యాలనూ చదివితే. వీరిరువురికి స్పూర్తిదాయకులై న మహాకవి గురజాడ అప్పారావు గారి “ముత్యాలసరం”
రీతి వృషభ గతి రగడ అని, ఎద్దు నడక ముత్యాలసరం అయ్యిందని ప్రస్తావించారు జె. కె. మోహన రావు
గారు [4].

చెవికి ఇంపుగా వ్రాయటమేనా ఛందస్సు లక్ష్యం? అదే కాదు. అందులో దోష-సవరణ (error-correction)
కు ఎంతో ప్రాధ్యాన్యత ఉంది. ఛందోబద్ధంగా, పకడ్బందీగా వ్రాసిన పద్యాలు చదవటంలో ఏ చిన్న తప్పు
దొర్లినా, శ్రోతలు ఇట్టే పట్టే యగలరు, శంకరాభరణం శంకర శాస్త్రి “శారదా!” అని గానంలో శ్రుతి తప్పినపుడు పట్టేసినట్టు గా. గణితం మెండుగా ఉన్న లోతై న విషయం ఇది. ఆ వివరాలు ప్రక్కన ఉంచి, ఛందస్సు
అవసరాన్ని పద్య రచనలో ఇలా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒక మనిషి రోడ్డు మీద నడిస్తే వింత కాదు. ఎవరూ
ఆసక్తితో చూడరు. అసలా ఆ నడకను అంత పట్టించుకోరు. అదే ఒక సన్నని త్రాటిపై నడిస్తే, అదో ఆకర్ష ణ. కళ్ళప్పగించి చుస్తా రందరూ. త్రాటిపై నడిచేవారు కూడా చాల జాగరూకతతో, చూసి, చూసి నడుస్తా రు.
పద్య రచన త్రాటిపై నడక. ఛందోనియమాలు పాటించాలి. అక్షరాలనూ, పదాలనూ సరిగా తూచి, తూచి
వాడాలి. మనోభావాన్ని నిర్దు ష్టంగా అతి తక్కువ అక్షరాల్లో తెలియజేయాలి. ఇవన్నీ పద్యాన్ని లయబద్ధం
చేస్తా యి. అలంకార ప్రయోగాలకు వీలు కలిపిస్తా యి. వెరసి, ఛందస్సు పద్య రచనలో క్రమశిక్షణ ఏర్పరుస్తుంది. గద్య రచనకూ, పద్య రచనకూ ఇదే వ్యత్యాసం. ఛందస్సు వల్లే పద్యాలు, గద్య రచనలకన్నా, ఎక్కువగా గుర్తుంటాయి. కాకపోతే, పద్యాలు అర్థం చేసుకోవడం, గద్యంతో పోలిస్తే, సులభతరం కాదు. అందుకే
ఈ కాలపు యువతరం పద్యాలకు, ఛందస్సుకు దూరమౌతున్నారేమో! ఛందస్సుతో గణితం కలిపి బోధిస్తే,
కొంత ప్రయోజనం ఉండవచ్చు. అటు గణితంలోని కొన్ని మెలకువలు తెలుస్తా యి, ఇటు ఛందస్సుతో పరిచయమూ కలుగుతుంది. తద్వారా తెలుగు భాష మరింత కాలం చక్కగా మనగలదు.
పరిశోధనా పత్రాల సూచిక (References)
1. “The so-called Fibonacci numbers in ancient and medieval India”, Paraman- nand
Singh, Historia Mathematica, 12 (1985), pp. 229-244. 2. The Sound of Numbers, Rachel W.
Hall, http://thesoundofnumbers.com/wp-content/uploads/2017/12/course.pdf
3. Poetry, Daisies and Cobras: Math class with Manjul Bhargava, https://www.youtube.
com/watch?v=siFBqH-LaQQ 4. రగడలు – ఛందో విశేషములు (వాసము), జె. కె. మోహన
రావు, http://www.andhrabharati.com/bhAshha/ChaMdassu/ragaDalu.html
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నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆత్మీయ కధ

(గత సంచిక తరువాయి)

అందుకే జొన్న చేలు ఆహ్లాదంగా కనిపిస్తా యి. జొన్నలు
విత్తిన వారం, రెండు వారాల్లో నే
రెండడుగులు ఎత్తు పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో పశువులు
ఈ పై రును తింటే 'నాము'
(విషం) ఎక్కి చనిపోతాయి. నెల
రెండు నెలల వయస్సు వచ్చేటప్పటికి నాలుగై దు అడుగులు
పెరిగి ఈ జొన్న దంటు తియ్యగా
తయారౌతుంది. అప్పటినుండి పశువుల మేతకు ఈ జొన్న
దంటునే వాడతారు. అప్పుడప్పుడు పిల్ల లు, పెద్ద లు 'చెరుకు' తిన్నట్టు తింటారు కూడా.
మూడు నెలలు నిండిన
పంట 'పొట్ట కు' వస్తుంది. అంటే
కంకులు గర్భం దాలుస్తా యన్నమాట. ఈ సమయంలో అడవి
పందులు రాకుండా జొన్న చేలో
'మంచె' కడతారు. పది అడుగుల
ఎత్తులో నాలుగు గుంజలు పాటి
వాటిపై అడ్డంగా, నిలువుగా
కట్టె లు బిగించి దానిపై ఒక వై పు
లాంటిది వేస్తా రు. మిగతా భాగం
పై నిలబడి పర్యవేక్షణ చేస్తా రు.
ఈ పొట్ట కు వచ్చిన జొన్నపై రులో రెండు వారాల్లో నే కంకులు
బయటపడతాయి. మరో వారం,

రెండు వారాలకు పాలు పట్ట డం
ప్రారంభమవుతుంది.
అప్పుడప్పుడే గింజ తయారౌతూ
ఉంటుంది. ఈ గింజ ఆకుపచ్చ
రంగులో వుంది నొక్కితే, తెల్ల గా
పాలుగారుతుంది. ఈ సమయంలోనే ఈ కంకుల్ని సన్నని
మంటపై కాల్చి నలుచుకుని
తింటారు. ఇవే 'పిసుకుళ్ళు'... పిల్ల లకు, పెద్ద లకు చాలా ఇష్టం.
గింజ ముదిరే కొద్దీ కంకి
తెల్ల గా కనిపిస్తుంది. గింజలన్నీ
తెల్ల టి ముత్యాల్లా మెరుస్తూ...
పట్టె డు సై జులో కంకులు పై రగాలికి ఊగుతూ వుంటే.... రై తు
ఆనందం
పట్ట నలవికాదు.
అయితే... ఇప్పుడే పిట్ట ల గొడవ
మొదలౌతుంది. వందలు, వేలు..
రకరకాలై న పిట్ట లు వాలి గింజల్ని
కొరుక్కుతింటాయి.
అందుకే
మంచె పై నుండి 'వడిసె'ల తో
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రాళ్ళు రువ్వటం, లేదా రేకుల
డబ్బాను కట్టె లతో దబ .. దబ ..
కొడితే ఆ శబ్దా నికి పిట్ట లు పారిపోతాయి.
ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో జొన్న
చేను కావలి అంటే ఎగిరి గంతే
స్తా రు దంపతులు. అది వారి
హృదయసామ్రాజ్యం.
భర ్త
కావలి వెళితే, భార్య అన్నం
తీసుకుని వెళ్లి సాయంత్రం
వరకు ఆయనతో ముచ్చటిస్తూ,
ఇరువురు కలిసి చేలో గడ్డి పీకి,
సాయంకాలానికి గడ్డి మోపుతో
ఇల్లు చేరుతుంది ఇల్లాలు. గడ్డి కి
వెళ్ళే పెళ్ళికాని యువతులు తమ
ప్రియుడికి సంకేతం పంపి జొన్న
చేలో విహరిస్తూ తమ విరహతాపం తెలియజేస్తూ గడ్డి పీక్కుంటారు.
( ఇంకా వుంది )
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ఎలక్ట్రాన్

బంధవిముక్తు డు
సుబ్బారావు పై ఊరునుంచి
వచ్చిన వాళ్ళ బావగార్ని తీసుకొని
ముచ్చట్ల మందిరానికి వెళ్ళాడు.
అప్పటికే బాలకృష్ణ , వామనరావు
ముందువరండాలో కూర్చుని
కబుర్లాడు కొంటున్నారు.

కొబ్బరికాయ నీళ్లు తెప్పించండి
చాలు.” అన్నాడు సుబ్బారావు.
వామనరావు
తనకి
బీరు
చెప్పుకొని, మిగిలిన ముగ్గు రికీ
కొబ్బరి నీళ్లు తెమ్మని బేరర్
సేవాపతికి చెప్పాడు. సేవనం
“ఆలస్యంగా వచ్చావు, ముగిసిన తర్వాత సుబ్బారావు తన
ఏమైంది?” బాలకృష్ణ ప్రశ్నిం బావగార్ని తీసుకొచ్చిన కారణం
చెప్పాడు.
చాడు.

“ఈయన మా బావగారు.
లేవదీసి,
తీసుకురావడంలో
కొంత
ఆలస్యమైంది.”
అన్నాడు సుబ్బారావు తన
బావగారు కోదండరామయ్యను
పరిచయం చేస్తూ, “ఇదివరకు
మీ ఇంట్లో జరిగిన రెండు
శుభకార్యాలలో
చూశాం.
అప్పుడు ఈయన్ని పరిచయం
చేశావు. నువ్వు పప్పుసుద్దలా
కూర్చుంటే అన్నీ ఆయనే
అయి నడిపించారు. రండి
సర్, కోదండరామయ్యగారూ!
ఇవ్వాళ మా క్లబ్ పావనమైంది!
ఏం తీసుకొంటారు?” అన్నాడు
వామన రావు.
“మా అక్కయ్యకి తెలిసిందంటే,
బావగారి
సంగతేమో నాకు
తెలియదు కానీ, ముందర నన్ను
చివాట్లేసి తాట వలుస్తుంది!
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“మా బావగారికి పదవీ విరమణ
జరిగి ఆరు సంవత్సరాలు
దాటింది. ఈ మధ్య ‘తోచటల్లేదు,
వ్యాపారం ఏదైనా చెయ్యాలి, లేదా
పరిశ్రమ మొదలెట్టాలి’ అని
తెగ తహతహలాడి పోతున్నారు.
బాబా సోమ్ దేవ్ బావగారికి
స్ఫూర్తి. ‘మీ బావగారు తీరి
కూర్చుని తట్ట తగలెట్ట డానికి
ఉరుకులు వేస్తున్నారు. ఫిక్సెడ్
డిపాజిట్ల లో పడేసిన ప్రావిడెంట్
ఫండు, గ్రాట్యుటీ సొమ్ములకు
ఎసరు పెట్టేస్తే, కోడళ్ళ కొంగులు
పట్టు కు తిరిగే కొడుకుల పంచన
బ్రతుకు
దుర్భరమైపోతుంది.
అదీకాక, నాన్న నాకెప్పుడో
పెళ్లిసమయంలో
రాసిచ్చిన
ఎకరం భూమి అమ్మేద్దా మని
లేవదీసుకొని వచ్చారు. మీ
స్నేహితుడు బాలకృష్ణ బాగా
సుద్దు లు చెబ్తా డు కదా? అతని
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చేత బుద్ధి చెప్పించు,’ అని
బావగార్ని నా వెంట తోలింది!”
కోదండరామయ్య బావమరిది
మాటలకి
కోపగించుకోలేదు
కానీ, పడిపడి నవ్వాడు. “మీకు
మొహమాటం అఖ్ఖర్లే దు. నేను
ఏమీ అనుకోను. చెప్పాల్సిందేదో
నిస్సంశయంగా చెప్పేయండి.”
అన్నాడు.
బాలకృష్ణ
వెంటనే గొంతు
సవరించుకొని
మొదలు
పెట్టేశాడు.
--- పిత్రార్జితాలు పుష్కలంగా
ఉన్నవారు
కూడా
వాటిని
వృద్ధి
చేయడానికో,
లేక
నిలబెట్టు కోడానికో పాటుబడక
తప్పదు.
పదవీ
విరమణ
తర్వాతకూడా
సంపాదించే
అవసరం అనేక కుటుంబ
కారణాలవల్ల వచ్చి పడింది.
అలాంటి బాధ్యతలు లేకపోయినా
కాలుమిద
కాలేసుకొని
తింటూ కూర్చుంటే కొండలై నా
కరిగి పోతాయి. అయితే ఈ
భూమ్మీద పడ్డ ప్రతి వ్యక్తీ బ్రతుకు
తెరువుకోసం
సంపాదనా
మార్గాలు వెతుక్కోవాలి.
( ఇంకా వుంది )
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జవాబు చెప్పగలరా?

ప్ర హేళిక

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

( ఆధారం : న = అసలు అక్షరం 'ట' )
జొటరుంత యొవరచు - జోకి వీశ్శు మోబవేర?
బెటరో వీముంతయా - విడసజు రేరా?
వియజ జాస్యజువ - వే వతకేవంనే
వియజజు రెర్రవు - వీ జళిజే
పయజు రోచుర పూకి - పసియెటవంనే
పయజురు వీ జాబ - పవచజురు
(మీ జవాబు teega51@ gmail. com కి పంపించండి.)
గతనెల జవాబు :

అది నాయపరాధ - మిది నాయపరాధ
మదియు నిదియు నా - యపరాధము
నెరయ రూపములెల్ల - నీరూపమే కా
నరయని యది నా - యపరాధము
పరిపూర్ణు డగు నిన్ను - బరిఛ్ఛిన్నునిగా
నరయుట యది నా - యపరాధము

అక్టో బర్ నెల ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంపినవారు: శ్రీ పి మార్తాండరావు
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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కొత ్త రామానందం

కార్ తీక మాసం - ఆధ్యాత్మిక దివ్యానుభూతి
కృత్తిక నక్షత్రంతో కూడిన
పొర్ణమి ఉండటంవల్ల ఈ
మాసానికి కార్ తీకమాసం అని
పేరు వచ్చింది. అగ్నిదేవత కృత్తిక
నక్షత్రానికి అధిపతి. అందువల్ల నే అగ్ని అంతటి పవిత్రత కలిగినది ఈ మాసం. ది. 8-11-2018
నుంచీ కార్ తీకమాసం కోలాహలం
ప్రారంభమవుతుంది. శివ కేశవులకు ఈ మాసమంటే మహా
ప్రీతి. ఏకాదశి, ద్వాదశి, త్రయోదశి తిధులనాడు మహావిష్ణు వును తులసి దళాలతో, ఆరుద్ర
నక్షత్రం నాడూ, మాసశివరాత్రి
నాడూ, సోమవారాలూ శివుడ్ని
బిల్వదళాలతో పూజించాలంటారు. జన్మజన్మల పాపాలను
పటాపంచలు చేసి, మానవులకు మోక్షం ప్రసాదించే ఈ కార్ తీక
మాసంలో ప్రతి రోజూ పున్యదినమే. అటువంటి కార్ తీకమాసంలో
మనం ఆచరించే స్నాన, దాన,దీపదాన జపాదులు విశేష ఫలితాలను ఇస్తా యి. కార్ తీకంలో చేసే
ప్రతి పనిలోనూ, ఆధ్యాత్మికతో
పాటు ఆరోగ్య భావనలూ అంత40

ర్లీ నంగా ఇమిడి ఉన్నాయి. విష్ణు
దేవునితో సమానమైన దేవుడు,
గంగతో సమానమైన తీర్థం, కార్ తీక
మాసంతో సమానమైన మాసం
లేదని పెద్ద ల వాక్కు.ప్రతీ సాంప్రదాయం వెనుక ఓ జీవన సూత్రం
కనిపిస్తుంది.
ది.8--11-2018
నుండి కార్ తీక మాసం ప్రారంభం
అవుతుంది.
1.కార్ తీక స్నానాలు:
------------------జన్మ జన్మాంతర పాపాల్ని పటాపంచలు చేసి మానవునికి దివ్యత్వాన్ని ప్రసాదించే ఈ మాసం
స్నానాలకు దీపాలకు ప్రసిధ్ది .
పుణ్య నదీ తీర ప్రాంతాల్లో ' నిర్విఘ్నం కురుమే దేవా దామోదర
నమోస్తుతే ' అని సంకల్పం చెప్పుకుని ప్రవాహానికి ఎదురుగా,
వాలుగాను :
"తులా రాశిం గతే సూర్యే గంగాత్రై
లోక పావనీ
సర్వత్రా ద్రవ రూపేణాసా సంపూర్ణా
భవేత్తదా "
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

అనే మంత్రాన్ని జపించి త్రికరణ శుధ్ధితో స్నానం చేయాలి.
స్నానానంతరం మూడు దోసిళ్ళ
నీరు నదీ తీరానికి జల్లి తీరం జేరి
తర్పణం విడవాలి. సూర్య భగవానునికి తర్పణం చాలా ముఖ్యం.
ఈ పవిత్ర మాసం కృత్తికా నక్షత్రం అస్తమించే లోగా తెల్ల వారు ఝామున స్నానం చేయాలి.
గోష్పాద మంత చిన్న నీటిగుంటలో కూడా విష్ణు మూర్తి నివసిస్తా డంటే, ఇక బావుల సంగతీ,
తటాకాలు, నదీ నదాలు సంగతీ
ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు.
కార్ తీక స్నానం చేసిన వారికి గంగా
స్నానం చేసిన పుణ్యం లభిస్తుందంటారు. శరదృతువులో పవిత్ర
జలాన్ని 'హంసోదకం' అంటారు.
ఔషధయుక ్తమైన నీరు మన
శరీరానికి అందడం వలన వాత,
పిత్త, కఫ దోషాలు హరించడానికి
ఆస్కారం అధికంగా ఉంటుంది.
చన్నీటి స్నానంతో శారీరక ఉష్ణోగ్రత క్రమబధ్ధం అవుతుందని
ఆయుర్వేదం చెబుతోంది.
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స్నానానంతరం అశ్వధ్ధవృక్షం
క్రింద కూర్చుని దైవీ పరమైన
ధ్యానంచేయడమో లేక పురాణ
గ్రంథ పఠనమో, ఉత్తమం
అని చెబుతూ ఉంటారు. అశ్వద్ధం విష్ణు రూపం అని చెబుతూ
ఉంటారు. వటవృక్షం రుద్ర
రూపం, పలాశవృక్షం బ్రహ్మ
రూపం. అశ్వద్దాన్ని ఆచరించి
ఉండమని విష్ణు మూర్తి లక్ష్మీ
దేవిని ఆదేశించాడు. వై ద్యపరంగా చూసినా రావి చెట్టు శీతల
గుణం కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల పై త్య దోషాన్ని నివారిస్తుంది.
బ్రహ్మీ ముహూర ్తంలో చలి ఎక్కువగా ఉన్నా లేచి స్నానం చేస్తుంటే
మనలను కాపాడే దైవం శివుడు
- శివ అంటే మంగళకరుడు అని
అర్ధం. మన ప్రాణం మంగళకరంగా ఉండాలని శివ, శివ అంటున్నాము. అలా స్మరిస్తూ సర్వ
పాపై : ప్రముచ్యతే అంటూ విష్ణు ,
శివ, గంగ, సూర్య దేవతలను
స్మరించి స్నానం చేసినవాడు
అన్ని పాపములనుండి విముక్తు డౌతాడని శాస్త్రోక్తి.
2. కార్ తీక దీపాలు
కార్ తీకమాసంలో దీపాలు వెలిగించడం, దీపదానం చేయడం,
నదీనదాల్లో దీపాలు వదలడం,
ఆకాశ దీపాలు వెలిగించడం
మొదలై నవి మన పరంపరలో భాగం. ఒక విషయం మనం
గుర్తుంచుకోవాలి. తడిబట్ట లతో

మాత్రం దీపారాధన చేయరాదు.
ఈ నెలలో స్త్రీలు తులసిముందు
దీపాలు వెలిగించి భక్తిశ్రద్ధ లతో
పూజలు చేస్తా రు. విష్ణు పత్నియైన తులసిమాతను మనసారా
భక్తితో పూజిస్తే సకల పాపాలూ
హరిస్తా యి.
మహాసముద్రం
వంటి మన హిందూ మతంలో
దీపానికి ఎంతో విలువనిచ్చారు.
అయం దీపం అమృతం మర్త్యేషు|
ఇదం దీపం అమృతం మర్త్యేషు||
దీపం అనేది సూర్యుని నుంచి
సంభవమైందన్నారు. అగ్నికి సూర్యునికి సంకేతమయిన పరమ
పవిత్రమగు దీపానికి విలువనివ్వడం జరిగింది. దీపం పవిత్రతకు చిహ్నం. ముక్తిదాయకమైనది
కూడా. దీపజ్యోతిని 'జ్యోతిషామ్
జ్యోతిరుత్తమం' అని అంటారు.
కార్ తీకమాసంలో
దీపదానం
ఉత్తమ ఫలితాన్నిస్తుంది.
సర్వజ్ఞానప్రదం దీపం సర్వ
సంపత్ సుఖావహం
దీపదానం ప్రదాస్యామి శాంతిరస్తు సదా మమ
అని స్త్రోత్రం చేస్తూ దీపదానం
చేయమంటున్నాయి మన శాస్త్రా లు. అన్ని విధాలా జ్ఞానాన్ని కలుగజేసే, సకల సంపదలను ఇవ్వగలిగే ఈ దీపాన్ని నాకు శాంతిని
ప్రసాదింపుము అని పై శ్లో కానికి
భావార్థం.
కార్ తీక మాసంలో దీపదానం
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

చేసేవారు స్వర్గానికి పోతారని
దీపదాన వ్రతం భక్తి ముక్తి ప్రదమనీ అగ్నిపురాణం చెపుతుంది.
ఉసిరికాయపై వత్తిని పెట్టి దీపం
వెలిగించడం ప్రీతికరం. ఆవునేతితో దీపారాధన చేయడం దేవాలయాల్లో వేలాడదీసినా, ఉసిరికాయలు దానం వల్ల కూడా
పాపాలు నశిస్తా యంటారు.
తులసికోట వద్ద 'నందా దీపం'
వెలిగిస్తే శివకేశవులు సంతృప్తులై కైవల్యాన్ని ప్రసాదిస్తా రు.
హిందువులు ఇంటి సింహద్వారానికి ఇరు ప్రక్కలా అలంకరించి పెడతారు. ప్రత్యేకించి 365
వత్తులు చేసి ఈ మాసంలోని
ఏకాదశి ద్వాదశి, పౌర్ణమి తిథుల్లో
ఆ వత్తులు ఆవునేతితో తడిపి దేవాలయాలలో ధ్వజ స్థంభం లేదా
తులసికోట ముంగిట వెలిగిస్తా రు. మనలోని నిరాశ, అజ్ఞానం,
అహంకారం మటుమాయమైపోయి జ్ఞాన కాంతి ప్రవహించాలని దీపారాధన చేస్తున్నప్పుడు
సంకల్పం చెప్పుకోవాలి.
కార్ తీకమాసంలో కమలాక్షుడై న
శ్రీహరిని కమలాలతో పూజిస్తే,
వారి ఇంట కమల వాసిని యైన
మహాలక్ష్మి స్థి రంగా ఉంటుంది.
శ్రీహరిని తులసి దళాలతో, జాజి్ వారికి
పూలతో పూజించినటలైతే
పునర్జ న్మ ఉండదు. శివుడిని
తామర పూలతో పూజించడం
పుణ్యప్రదం.
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పశుపక్ష్యాదుల్లో నూ సర్వ వ్యాపకుడై న భగవానుడిని చూడడం
ఉత్తమ సంస్కారం. కార్ తీకంలో
తులసి కల్యాణాలు, గోపూజలు
ఆ సత్యాన్నే చెబుతాయి. క్షీరాబ్ధి
ద్వాదశి రోజున తులసీ కళ్యాణం
ఘనంగా జరుపుతారు. పాడ్యమినాడు గోపూజ చేస్తా రు.
ఆరోజు పొదుగులోని పాలన్నీ లేగదూడవే. బసవన్నలకు పొలం
నుంచి శెలవు. సందు గొందుల్లో
ఆటలాడే పిల్లాపాపల్ని అర్ధరాత్రి,
అపరాత్రీ పొలాల వెంట తిరిగే శ్రమజీవుల్నీ చల్ల గా చూడమంటూ
కార్ తీక శుద్ధ చవితి రోజున పుట్ట లోని పాములకు పాలుపోస్తా రు.
కాలభైరవాష్ట మినాడు విశ్వాసానికి
మారుపేరై న శునకాలకు కడుపు
నిండా ఆహారం పెడతారు.
3. భగినీ హస్త భోజనం
బంధాలూ, బంధుత్వాలూ
జీవితంలో ముఖ్యభాగం. వృత్తి,
ఉద్యోగాల పరుగులూ మనుగడకోసం పోరాటాలు నిత్యం
ఉండేవే. ఆ తపనలో పడిపోయినవారినీ, ఆత్మీయుల్నీ మరచిపోతామా? పొరపాటున మరిచిపోయినా, గుర్తు చేయడానికి
కార్ తీకం ఉందిగా! కార్ తీక శుద్ధ విదియనాడు యమధర్మరాజు తన
సోదరి ఇంట్లో విందు ఆరగించారట!. కాబట్టి ఆ తిథిని యమ
ద్వితీయ అంటారు. ఆ రోజున
అన్న దమ్ములంతా వెళ్లి అక్కాచెల్లెళ్ల చేతి వంట తిని ... బట్ట లు
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పెట్టి ఆశీర్వదించాలంటారు. పుట్టింటివారు వచ్చారన్న ఆనందం
ఆమెకూ, అమ్మ వంటను
తలపించే చెల్లి చేతి భోజనాన్నో,
అక్క చేతి పిండివంటలనో రుచి
చూశామన్న సంతృప్తి అతనికీ.
4. వనభోజనములు
ఇరుగు పొరుగుతో, సహోద్యోగులతో, సహపాఠీలతో సహ పంక్తి
భోజనాలు స్నేహబంధానికి బలాన్నిస్తా యి. వీటిని నిర్వహించడంవల్ల అనంతమైన పుణ్యఫలాలు
లభిస్తా యి. మన శాస్త్రాల్లో కొన్ని
నియమాల ప్రకారం, పలుజాతుల వృక్షా లు ఉన్న వనంలో
ఉసిరి చెట్టు క్రింద సాలగ్రామం
కానీ, శ్రీ మహావిష్ణు వు ఫోటోను
గానీ ఉంచి, గంధం కుంకుమలతో ఉసిరిచెట్టు ని అలంకరించి 21
నామాలతో పుష్పపూజ చేయాలి.
ఉసిరి చెట్టు ను ధాత్రీమాతగా పరిగణిస్తా రు. ఉసిరి చెట్టు
క్రింద ఉంచిన సాలగ్రామాన్ని
పూజించడం వల్ల అశ్వమేధయాగం చేసినంత ఫలం దక్కుతుందని అంటారు. చెట్టు క్రింద
పనస ఆకులో భోజనం చేయడం
బహు ఉత్తమం. ఉసిరిచెట్టు కి
తొమ్మిది ప్రదక్షిణలు చేయటం
ఆచారం.
5. ఉత్థాన ఏకాదశి
శ్రీ మహావిష్ణు వు ఆషాడ శుద్ధ
ఏకాదశినాడు యోగనిద్రకు మొదలుపెట్టి , కార్ తీక ఏకాదశినాడు
కళ్ళు తెరుస్తా డని పురాణాలు
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

చెబుతున్నాయి. ఇది పవిత్రమైన
దినం. మహావిష్ణు వుకు ప్రీతికరమైన దినం. చాతుర్మాస్య వ్రతానికి
ముగింపు దినం. ఈ రోజున కాయధాన్యాలతో చేసిన ఏ ఆహారాన్ని భుజించరు.
6. క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి
ప్రతి ఏటా కార్ తీక శుద్ధ ద్వాదశిని
క్షీరాబ్ధి ద్వాదశిగా జరుపుకొంటాం.
కృతయాగంలో దేవదానవులు
కలసి క్షీరసాగరాన్ని మధించిన
దినమిదేనని చెబుతారు. దీనినే
చిలుకు ద్వాదశి, యోగేశ్వర
ద్వాదశి, హరిబోదిన ద్వాదశి అని
పిలుస్తా రు.
భారతీయ
సంప్రదాయంలో తులసికి అధిక ప్రాధాన్యత
ఉన్నది. దేవతార్చనకు తులసిదళం అతిశ్రేష్ ఠం. శ్రీ మహావిష్ణు వు తులసి మొక్కలో నిగూఢంగా
ఉంటాడని బ్రహ్మోపనిషత్తు తెలుపుతోంది. తులసి సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి అవతారం. ఈరోజు తులసిని
దేవతగా భావించి పూజిస్తా రు. దీపావళి నాటిలాగా కార్ తీక
శుద్ధ ద్వాదశి రోజున ఇంటినిండా
దీపాలు ప్రమిదల్లో వెలిగిస్తా రు. ఈరోజున ఉసిరికాయతో
కూడిన కొమ్మను తులసితో కలిపి
పూజించి దీపారాధన చేయడం
ఆచారం. చిలుకు ద్వాదశి నాడు
తులసికోట వద్ద కర్ర పాతి, ఆకాశదీపం వెలిగించాలి అని శాస్త్రం
చెబుతోంది.
ఈరోజున క్షీరాబ్ధి నుంచి శ్రీ
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మహాలక్ష్మి ఉద్భవించి వివాహం
చేసుకున్న రోజు. ఈరోజున ముత్తైదువులను లక్ష్మీ స్వరూపులుగా
భావించి పసుపు కుంకుమలతో తాంబూలం ఇచ్చి ఆశీర్వాదం
పొందాలి. ఈరోజున విష్ణా లయాలను దర్శించిన భక్తు ల కోరికలను మన్నించి విభూతి (ఐశ్వర్యం) కలిగిస్తా రు. విష్ణు మూర్తిని
మోహినీ రూపంలో అలంకరిస్తా రు. ఈరోజున దేవాలయానికి వెళ్లి
365 వత్తులతో అఖండ దీపాన్ని
వెలిగించడం పుణ్యప్రదం.
7. నక ్త వ్రతం
ఈ నెలంతా 'నక ్త వ్రతం చేస్తుంటారు. పగలంతా ఉపవాసం
ఉండి, సాయంత్రం విష్ణు పూజ/
శివార్చన చేసుకుని భగవంతునికి
నివేదించిన ఆహారాన్ని, ఆకాశంలోని నక్షత్రాలను చూసిన పిమ్మట
భుజిస్తా రు. ఈ నక ్త వ్రతం ఆచరించలేనివారు సోమవార వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చును. కార్ తీక
సోమవారం శివునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనది.
8. కార్ తీక పౌర్ణమి
శంకరుడు త్రిపురాసురిడిని సంహరించిన రోజు. ఈ పౌర్ణమిని
త్రిపుర పౌర్ణమిగా వ్యవహరిస్తా రు.
ఈరోజున పగలంతా ఉపవాసం
ఉండి సాయంత్రం శివుడిని
అభిషేకించి, మారేడు దళాలతో
పూజించి నై వేద్యాలు సమర్పిస్తా రు. వరిపిండితో గాని, గోధు-

మపిండితో గాని చేసిన ప్రమిద
లేక వెండి ప్రమిదలో గాని ఆవునెయ్యితో దీపాన్ని వెలిగించి శివాలయంలో అయినా, లేదా
నదీతీరంలో అయినా బ్రాహ్మణునికి దానం ఇవ్వాలి. నదులలో
దీపాలు వదలాలి. ఇలా చేస్తే
పాపాలు హరించబడతాయి.
భార్యాభర ్తల బంధానికి ప్రతీక
పార్వతీ పరమేశ్వరులు. క్షీరసాగర మధనం సమయంలో దేవతలంతా వచ్చి, 'దేవరా! ఈ
గరళాన్ని నువ్వే స్వీకరించాలి'
అని వేడుకున్నారు. పరమశివుడు, అనుమతి కోసం, పార్వతి
వై పు చూశాడు. సర్వమంగళ
సంతోషంగా సరేనంది. జగత్
కళ్యాణం కోసం పరమేశ్వరుడు
తీసుకున్న నిర్ణయమది. కాదని
ఎలా అంటుంది. అర్ధ నారీశ్వర
తత్వమంటే అదే! ఒకరి అభిప్రాయాలు ఒకరు హృదయపూర్వకంగా గౌరవించడం. అమ్మవారి సహృదయానికి కృతజ్ఞత
తెలుపుతూ కార్ తీక పౌర్ణమి రోజున
శివాలయాల్లో జ్వాలాతోరణ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తా రు.
శివాలయాల్లో రాత్రి జ్వాలాతోరణం ఏర్పరచి శివపార్వతుల్ని
పల్ల కిలో ఉంచి, ఆ జ్వాలాతోరణం క్రింద నుంచి మూడుసార్లు
దాటేస్తా రు. ఆ వెనుకే భక్తు లు
దాటుతారు.
కొందరు కృత్తికా దీపాల నోము,
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

కార్ తీక పున్నమినాడు కృత్తికా నక్షత్రం వచ్చిన రోజున ఈ నోమును
ప్రారంభిస్తా రు. గణపతి పూజ,
శివాభిషేకం చేయించి, పురోహితుడి స్వయంపాకం కోసం
ఒక మానెడు సోలెడు - రెండు
న్నర కిలోల బియ్యం, ఉప్పు,
పప్పు, చింతపండు, కూరగాయలు మొదలై న భోజన పదార్ధా లు ఇస్తా రు. మొదటి సంవత్సరం పూజ సమయమందు 120
దీపాలు వెలిగిస్తా రు. రెండవ
సంవత్సరం 240 దీపాలను, ఆ
పై సంవత్సరం 360 దీపాలను
శివాలయములో వెలిగించి, ఈ
నోము నోచుకుని శ్రీ పరమేశ్వరుని కృపకు పాత్రులౌతారు.
ఈ సుదినాన నదీస్నానం లేదా
సముద్రస్నానం శ్రేష్టం. ఈరోజు
ప్రాతః కాలాన దంపతులు
సరిగంగ స్నానాలు చేయటం విష్ణు వుకి ఎంతో ప్రీతికరం.
శారీరక ఆరోగ్యం, మానసిక
వికాసం, ఆధ్యాత్మిక ప్రజ్ఞ - ఈ
మూడూ ఉన్నప్పుడే మనిషి
సంపూర్ణ
ఆరోగ్యవంతుడని అర్ధం. ఆ పరిపూర్ణత దిశగా
కార్ తీకం నడిపిస్తుంది.
- 'నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ
దామోదర నమోస్తుతే'
ది. 23-11-2018 న కార్ తీక
పౌర్ణమి

నవంబర్ 2018 43

ఆదూరి హైమవతి

భగవంతుని వ్రత నియమం

అప్పుడే పుట్టి న ఒక పురుగు,
కడుపు నిండా ఆహారం తిని
కాస్తంత బలం చేకూరగానే బయటి
ప్రపంచాన్ని చూడాలనే ఉత్సుకతతో
ఇంట్లోంచీ అమ్మకు చెప్పకుండానే
బయల్దేరింది .
ఒక కప్ప మహా ఆకలితో ఉండి
నీళ్ళలో ఏజీవీ కనిపించక ‘ఉభయచరం’ గనుక నేలమీదకి
గెంతింది . దూరంగా వేగంగా వెళుతున్న ఈ పురుగు కనిపించింది.
దాని మనస్సు ఆనందంతో నిండి
పోయింది.
"ఆహా! ఈపురుగును తిని నా ఆకలి
చల్లార్చుకుంటాను, దేవుడు దయామయుడు నాకోసమే ఈపురుగును
ఇక్కడికి పంపాడు" అని మురిసిపోతూ ముందుకు గెంత సాగింది .
అంతలో అక్కడి పుట్టలోంచీ
ఒకపాము బయటి కొచ్చింది .
అదీ ఆకలికి అల్లాడి పోతూ
ఎదురుగా గెంతు తున్న కప్పను
చూసి సంతోషంతో "భగవంతుడు
దయామయుడు, నాకోసం ఈకప్పను ఇక్కడికి పంపాడు, దీన్ని
మింగి ఈపూటకు నా ఆకలి తీర్చుకుంటాను" అని భావించి, వేగంగా
ముందుకు సాగింది.
పొదల్లోంచీ అప్పుడే నిద్రలేచి
వచ్చిన ముంగిస ఆకలితో ఉపాహారంకోసం వెతుక్కుంటూ ఎదురుగా
వెళుతున్న పామును చూసి మహదానందంగా
"భగవంతుడెంత
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దయామయుడు! నాకోసం ఈ
ముంగిస భయంతో అరుస్తూ
పామునిక్కడికి పంపాడు, దీనితో
పొద ల్లో కి దూకింది. దాని అరుపు
ఈవేళ నా ఆకలి తీరుతుంది" అని
కు పాము భయంతో పక్కనే ఉన్న
మురుస్తూ ముందుకు సాగింది .
కలుగులోకి దూరింది .
అడవిలో ఏ జంతువూ దొరకని ఒక
పాము బుసకొడుతూ కలుగులోపులి, అప్పుడే అక్కడికి ఘోరమైన
కివెళ్ళడం గమనించిన కప్ప ప్రాణం
అకలికి తాళలేక అక్కడ వెళుతుదక్కినందుకు సంతోషి స్తూ నీటి
న్న ముంగిసను చూసి, "ఆహా!
గుంటలో దూకింది .
భగవతుడెంత దయామయుడు!
వెనుక నుంచీ కప్ప భయంతోకూనాకోసం ఈముంగిస ను ఇక్కడికి
డిన 'బెక బెక' శబ్దం విన్న ఆ చిన్న
పంపాడు. ఈపూటకు ఇదిచాలు
పురుగు కూడా ప్రాణ భయంతో
నాఆకలితీరను" అని తలచి ఒక్క
దూరంగా ఎగిరిపోయింది .
గెంతు గెంత బోయింది
బాణం తగిలిన మామిడి చెట్టు
దూరంగా గుట్ట మీద అర్ధ రాత్రి
కొమ్మ విరిగి పండ్లన్నీ నేల రాలగా,
నుంచీ వేట కోసం కాపువేసున్న ఒక
వేటగాడు దొరికిందేచాలని ' సంతో
వేటగాడు, "ఆహా! భగవంతుడెంత
షించి ఆ పండ్లన్నీ మూటకట్టు కుని
దయామయుడు, నిన్నటి నుండీ
వెళ్ళిపోయాడు.
ఏవేటా దొరక్క పస్తులుంటున్న నా
నిజంగానే భగవంతుడు ఎంత
కుటుంబా నికి ఈపులిని చూపాడు,
దయామయుడో చూశారా బాలలూ!
దీని చర్మ అమ్ముకుంటాను ,ఎంతో
కనీసం తన నామాన్ని పలక్కసొమ్ము వస్తుంది, దీని మాంసాన్ని
పోయినా తనను స్మరించగానే
ఇంటిల్లి పాదీ హాయిగా రెండురోఅందరికీ ఆపదలూ తప్పి ప్రాణాలు
జులు తినవచ్చు" అనుకుంటూ,
నిలిచాయి. దయామయుడై న భగగెంతను సిధ్ధంగాఉన్న ఆ పులిపై
వంతుడు 'అక్రూరు’ డంతటి వాడినే
తన పదునై న బాణం బాగా గురి
స్మరించి నందుకు కాచి 'మోక్ష ప్రాప్తి'
పెట్టి ఆకర్ణ ాంతం లాగి వదిలాడు .
కలిగించాడుకదా!
అది పులిని తాకేంతలో పెద్ద గాలి
ఎవరై నా 'భగవాన్' అని స్మరిస్తే
వీచి రివ్వున వస్తున్న బాణం గురి
చాలు కాపాడే వ్రత నియమం
తప్పి పక్కనే ఉన్న మామిడి చెట్టు కు
కలవాడు భగవంతుడు.
తగిలింది. రివ్వుమని వచ్చిన ఆశకనుక బాలలూ! నిరంతరం ‘భగబ్దా నికి పులి ఉలిక్కి పడి గాండ్రించి
వంతుని' నామాన్ని స్మరించడం
పక్కకు గెంతింది.
మరువకండి.
పులి అరుపుకు ముందున్న
**************

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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జనార్దన ఠాకూర్

నవంబర్ 2018 లో మీ రాశి ఫలాలు

నవంబర్ నెలలో:
రవి మాసారంభంలో తులలో సంచారం,తదుపరి 16 వ తేదీన వృశ్చిక
రాశిలో ప్రవేశం; కుజుడు మాసారంభంలో మకరంలో, 6 వ తేదీనుంచి
కుంభంలో: బుధుడు వృశ్చిక రాశిలో; శుక్రుడు మాసారంభలో తులలో
సంచారం తదుపరి 16న వక్రత్యాగం; గురువు వృశ్చికరాశి లో సంచారం;
శని ధనస్సులో సంచారం; రాహువు కర్కాటకంలో; కేతువు మకరంలో
మేష రాశి:
ఈ మాసంలో ఆర్థికపరిస్థి తి అత్యంత అనుకూలంగా వుండును. కాని స్పెక్యులేషన్ విషయంలో
జాగ్రత్త పడాలి. ఆరోగ్యవిషయంలో శ్రద్ధ చూపాలి.
ప్రమాదాలకు గురిఅయే అవకాశం కలదు. జాగ్రత్త
వహించవలెను. ఆత్మీయులతో విభేదాలు ఉండవచ్చును. పై అధికారులతో జాగ్రత్తగా మెలగవలెను.
కొత్త బాధ్యతలు నిర్వహిస్తా రు. వ్యాపారకలాపాలలో
అభివృద్ధి ఉంటుంది. విద్యార్థు లు చదువుపై శ్రద్ధ
వహించవలెను. 8 నుండి 10 వ తేదీల మధ్య
ముఖ్య మైన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట
శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) సూర్య ఆరాధన
2) శనివారనియమం పాటించవలెను.
వృషభరాశి:
ఈ మాసంలో ఆర్థికపరిస్థి తి అధిక ఖర్చులవలన
మందకొడిగా ఉండును. కుటుంబ వాతావరణం
కొంతమేర ఆశాజనకంగా ఉండును. గాలి ద్వారా
సోకే రుగ్మతల ద్వారా ఆరోగ్యవిషయంలో కొంత
చికాకు ఉండును. తీర్థయాత్ర చేసే అవకాశం
కలదు. కొంత మానసిక ఒత్తిడికి లోను అగుదురు.
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పని చేయు స్థ లం నందు విభేదాలు ఉండవచ్చును. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు జాగ్రత్తగా తీసుకోవలె
ను. వ్యాపారాభివృద్ధి నెమ్మదిగా ఉండును. కోర్ట్
లావాదేవీలు వాయిదా వేసుకొనుట మంచిది.
పై అధికారులతో జాగ్రత్తగా మెలగవలెను. కొత్త
బాధ్యతలు నిర్వహిస్తా రు. వ్యాపారకలాపాలలో
అభివృద్ధి ఉంటుంది. విద్యార్థు లకు అనుకూల
సమయం. 10 నుండి 13 వ తేదీల మధ్య ముఖ్య
కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) సుబ్రహ్మణ్య అష్ట కం పఠనం.
2) షష్టి నియమం పాటించుట
మిధున రాశి:
ఈ మాసంలో ఆర్థిక విషయాలలో అనుకూలత. స్పెక్యులేషన్ మరియు రుణాలకు దూరంగా
ఉండవలెను. ఆరోగ్యవిషయంలో అనుకూలత
ఉండును. కాని ప్రమాదాలకు దూరంగా ఉండవలెను. గృహంలో మార్పు వుండు అవకాశం కలదు.
తమ్ముళ్ళ వలన కాని పిల్ల ల వలన కాని కొంతమేర
ఆందోళనకు గురి అగుదురు. భార్యాభర ్తల మధ్య
గొడవలు నేర్పుతో పరిష్కరించవలెను. ఉద్యోగస్తులకు అనుకూలంగా ఉండును. వ్యాపారస్తు-
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లకు అనుకూలంగా ఉండును మరియు వృద్ధి
పొందుదురు. విద్యార్థు లు చదువుకై శ్రమ పడవలెను. 13 నుండి 15 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన
కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) ప్రతి సోమవారం రుద్రాభిషేకం
2) దత్త పీఠ దర్శనం
కర్కాటక రాశి :
ఈమాసంలో అధిక ఖర్చులు మరియు ఋణ
దాతలనుంచి ఒత్తిడి వుండు అవకాశం కలదు.
ఆరోగ్యవిషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. దీర ్ఘకాల
వ్యాధితో బాధపడువారికి కొంత ఉపశమనం
లభించును. గృహంలో కొన్ని సంఘటనల వలన
అశాంతి నెలకొనును. అధికారంలో వున్న వ్యక్తి
ద్వారా మేలు జరుగు అవకాశం కలదు. ఉద్యోగ
స్థ లంలో మార్పులు మీకు అనుకూలించు సూచ
నలు కలవు. మీరు ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా ఎదిగే
అవకాశం కలదు. వ్యాపారస్తులు సరియైన నిర్ణ
యం తీసుకొనవలెను లేనిచో నష్టం వాటిల్లు పరి
స్థి తి కలదు. విద్యార్థు లు శ్రమద్వారా విజయం
సాధించు అవకాశం కలదు. 15 నుండి 18 వ తేదీ
ల మధ్య ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిదా
వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) దుర్గాదేవి దర్శనం
2) హనుమాన్ చాలీసా పఠనం
సింహ రాశి:
ఈమాసంలో ఆర్ధిక వృద్ధి వలన సంతోషం
కలుగును. ఆరోగ్యవిషయంలో అత్యంత జాగ్రత్త
అవసరం. ముందు జాగ్రత్తచర్యలు చేపట్ట వలెను. అధిక కోపం మరియు చికాకుల వలన
గృహంలో అశాంతి కలుగు అవకాశం కలదు.
నూతన పరిచయాలవలన మేలు కలుగును.
ఉద్యోగస్తులు కొత్త బాధ్యత కోసం వేచివుండవలెను. మీ మీద చెడు ప్రచారం జరుగు అవకాశం
కలదు. ప్రయాణాల వలన ఫలితం వుండదు.
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వ్యాపారం నెమ్మదిగా అభివృద్ధి చెందును. విద్యా
ర్థు లు ఇతర విషయాలపై దృష్టి పెట్ట క చదువుయందు నిమగ్నం కావలెను. 18 నుండి 20 వ
తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిదా
వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) నారాయణ కవచం పఠనం
2) గురువార నియమం పాటించవలెను.
కన్యారాశి:
ఈమాసంలో ఆర్థికాభివృద్ధి ఉండును. స్పెక్యులేషన్ కు దూరంగా ఉండవలెను. స్థి రాస్తి విషయం ఓ
కొలిక్కి వచ్చును. ఆరోగ్య విషయంలో ముందు జాగ్రత్తలు అవసరం. స్నేహితులు మరియు బంధువులద్వారా ఆనందం పొందుతారు. మాసం చివరిలో
బంధువులతో తగాదాలు వచ్చు సూచనలు కలవు.
ఉద్యోగ జీవనంలో ఉన్నవారు చెడు పనులకు
దూరంగా ఉండవలెను. వ్యాపారస్తులకు అత్యంత
అనుకూలసమయం. విద్యార్థు లకు పోటీ పరీక్షలలో
విజయం. 20 నుండి 22 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) శ్రీ గణపతి ఆరాధన
2) నవగ్రహ ప్రదక్షిణం
తులా రాశి:
ఈమాసంలో ఖర్చులు తగ్గు ట ద్వారా ఆర్ధిక పరిస్థి తి
అనుకూలంగా ఉండును. ఆరోగ్యం బాగుండును
కాని కంటి సంబంధిత సమస్యలు వచ్చు అవకాశం
కలదు. గృహంలో సంతోషం మరియు శుభకార్యములు జరుగు అవకాశం కలదు. ప్రముఖులను
కలుసుకొను అవకాశం కలదు. వాహన సౌఖ్యం
పొందుదురు. ఉద్యోగులు సరియైన నిర్ణయాలు
సకాలంలో తీసుకొనవలెను. వ్యాపారంలో వృద్ధి
ఉండును. విద్యార్థు లకు అత్యంత అనుకూలసమయం. 22 నుండి 24 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన
కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
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వై దిక సూచన:
1) సూర్య ఆరాధన
2) సంకటనాశ గణపతి స్తో త్ర పఠనం
వృశ్చిక రాశి :
అధిక ఖర్చులు మరియు నష్టా ల వలన ఆర్ధిక
విషయంలో ఆందోళన ఉండును. ఆరోగ్య విష
యంలో ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా బాధపడు అవకాశం
కలదు. గృహంలో అశాంతివలన మానసికంగా
ఆందోళనకు గురి అగుదురు. చెడుస్నేహితులకు
దూరంగా ఉండవలెను. ఉద్యోగస్తులు తమ పనిస్థ లంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలెను. వ్యాపారస్తులు కొత్త పెట్టు బడులకు దూరంగా ఉండవలెను. విద్యార్థు లు చదువుపై శ్రద్ధ వహించవలెను.
24 నుండి 27 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) నవగ్రహ హోమం
2) కనకధారాస్తవం పారాయణం
ధను రాశి :
ఈమాసం ఆర్ధిక విషయాలలో ఆచితూచి వ్యవహరించవలెను. ఆరోగ్యం బాగుండును. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై మనసు మళ్ళించవలెను.
ఉద్యోగస్తులు కొత్త బాధ్యతలు వహిస్తా రు. సహచరుల సహకారం ఉండకపోవచ్చును. వ్యాపారస్తులకు అనుకూల సమయం కాదు. విద్యార్థు లకు
మంచి అభివృద్ధి ఉండును. 27 నుండి 29 వ
తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిదా
వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) ప్రతిదినం శనికి 19 సార్లు ప్రదక్షిణ గావించుట
2) శ్రీలక్ష్మీ అష్టోత్తర పారాయణ
మకర రాశి:
ఈమాసంలో ఆర్ధిక స్థి తి బాగున్నా అనవసరపు ఖర్చులవలన ఇబ్బందికి గురి అగుదురు.
ఆరోగ్యం బాగుండును. వివాహనిర్ణయాలు
ఫలించును. ఉద్యోగస్తులకు అనుకూలసమ-

యం. విద్యార్ధు లకు అనుకూలసమయం. 1-4 వ
తేదీల మధ్య మరియు 29 -31 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) దుర్గాదేవి ఆలయ సందర్శనం
2) విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయుట
కుంభ రాశి:
ఈమాసం ఆర్ధిక పరిస్థి తి అనుకూలంగా వున్నా
దూకుడుగా వ్యవహరించకూడదు. గృహంలో పెద్ద
వారి ఆరోగ్యం కలవరపరచును. స్నేహితులు మరి
యు బంధువుల సహకారం లభించును. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి అవకాశం కలదు. వ్యాపారంలో
ఉన్నతి కలుగును. రచయితలకు మరియు ముద్రణారంగంలో వారికి అత్యంత అనుకూలసమయం.
4 నుండి 6 వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయుట
2) విష్ణు ఆలయ సందర్శన
మీన రాశి :
ఈమాసంలో అధిక ఖర్చులు మరియు నష్టా లు
చవిచూసే అవకాశం కలదు. ఆర్ధిక విషయంలో
జాగ్రత్త వహించవలెను. ఆరోగ్యవిషయంలో ముందుజాగ్రత్తలు అవసరం. అశాంతి వెంటాడును.
వివాహవిషయాలు వాయిదాపడు అవకాశం కలదు.
ఉద్యోగస్తులు పై అధికారులనుంచి సమస్యలు
ఎదుర్కొందురు కాని మీయొక్క చాతుర్యం గ్రహించగలరు. వ్యాపారస్తులకు అనుకూలసమయం
కాదు. విద్యార్థు లు వాదప్రతివాదనలకు దూరంగా
8ఉండవలెను. 6 నుండి వ తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) హనుమాన్ ఆలయ సందర్శనం
2) శ్రీరామ రక్షాస్తో త్ర పారాయణం చేయుట
ఉత్తమం.
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Steps to follow after the demise of loved ones
ఈ వ్యాసం, సంగత్యానుసారం, ఆంగ్లంలో ప్రచురింపబడుతోంది.
- ఎడిటర్

Checklist- documents needed
Death Certificates (around 20)
Social Security Card
Marriage Certificate
Birth Certificate of the deceased
Birth Certificates of any children
Insurance Policies
Property Deeds & Titles
Vehicle title and registration
documents
Stock Certificates
Bank Passbooks / Documents
Legal Status documents including
Passport, Visa
Recent Income tax return documents
and W-2 forms
Mortgage documents, payments
related information or documents
Any contract documents
To do before funeral:
Contact the immediate family: Inform
all key family members about the death
and discuss the funeral arrangements
as per the deceased’s wishes if any.
Notify close friends and extended
family: Notify as many people as you
can by finding out contacts through
email accounts and personal phone
contact lists of the deceased, if needed
take any help from friends and family.
Secure property: Lock up the
deceased’s home and park the vehicle
in a secured area. If home is going
to be vacant for a while notify the
police, landlord or property manager.
If there are pets, have someone care
them until permanent arrangements
being made.

48

Organ or body donation instructions:
If you know your spouse’s last wish
was to donate the body or organ(s)
– inform the hospital authorities
immediately to make proper
arrangements. If you are not certain,
always check the deceased’s driver's
license, any living will or health care
proxy for any details exist.
Choose a funeral home: If the
deceased has no choice of funeral
home or haven’t made prepaid funeral
services, it will be family’s choice to
decide a funeral home.
Contact funeral home director: Use
instructions that your loved one
might have left or the earlier family
discussion to guide many decisions
to be made. The director can help in
answering the below questions -Get 20 to 25 copies of your spouse's
death certificates in original. The
funeral director can help with getting
copies of death certificate (many
financial institutions require original
death certificates)
Will the body be embalmed?
Will there be a casket? Will it be open
or closed?
Will there be viewing for family and
friends? Or only for family? Eulogy
from family and friends?
Will body be buried or cremated? If
cremated - will the ashes be scattered?
If the ashes are deposited in an urn,
will it be placed in a mausoleum?
Where is the burial or cremation site?
Deceased Photo with a frame on an
aisle stand? Flower arrangements?
Sign-in Guest book?
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Do religious traditions need to be
respected and followed?
Will there be contributions to charities
in lieu of flowers?
Any financial assistance needed for
the final rites? Churches, temples,
mosques, employer(s), non-profit
organizations, trusts, foundation etc.
may help financially
Arrange for headstone: Depending
on the family traditions and customs
if headstone is needed, you can
purchase it through the cemetery or
from an outside vendor. Consult the
cemetery about rules, regulations and
specifications such as color, size etc.
Prepare an obituary: The funeral home
may help with this service or you may
want to write an obituary by yourself.
If you want to publish the information
in a newspaper, check on rates,
deadlines and submission guidelines.
Don't include exact date of birth due to
identity theft issues.
Any ethical will? An ethical will isn't
a legal document, but rather a letter
of sorts written to your family and
friends that shares your values, life
lessons and hopes for the future. If the
deceased left one, arrange to share it,
may be even have it printed.
Organize a post-funeral gathering:
Depending on your tradition, it's
called a repast or a wake. It can be
held at a church, temple, banquet hall,
restaurant or someone's house etc.
Send thank-you notes: Acknowledge
all the people who helped you in this
tough situation
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To do after funeral
Notify local Social Security office:
Typically, the funeral director will
notify Social Security of your loved
one's death. If not, you can call the
main#: 1-800-772-1213 or contact
your local social security office.
If your loved one was receiving
benefits, social security payments
must stop because overpayments
will require complicated repayment
penalties. Even a payment received
for the month of death may need
to be returned. If the deceased has
a surviving spouse or dependents,
ask Social Security office about their
eligibility for increased personal
benefits and about a one-time
payment to the survivor.
Handle Medicare: If the deceased
had been enrolled in Medicare
Prescription Drug Coverage (Part
D), Medicare Advantage plan or had
a Medigap policy, inform concerned
authorities at the phone numbers
provided on each plan membership
card to cancel the insurance.
Look into employment benefits: If
the deceased was working, contact
the employer for information about
pension plan, credit unions and union
death benefits. You will need a death
certificate for each claim. If your
spouse was employed at the time
of his/her death, call the benefits
administrator to ask about benefits
due to you. Besides life insurance,
these can include unpaid salary and
bonuses, accrued vacation and sick
pay, leftover funds in a medical
flexible spending account, stock
options etc. You'll also need to check
on pension benefits. Assuming your
spouse was retired and you were both
receiving monthly pension benefits
in the form of a joint and survivor
annuity, notify the plan administrator
immediately.

Stop health insurance: Notify the
health insurance company or the
deceased's employer. End coverage for
the deceased, but be sure coverage for
any dependents continues if needed.
If you were receiving health coverage
under your spouse's employer plan,
you may be able to continue on the
group plan for 36 months through
COBRA coverage. (An employer
with fewer than 20 employees is
not required to provide COBRA
coverage.) Ask the plan administrator
if the company will continue picking
up the employer's premium subsidy.
Notify life insurance companies: If
your loved one had life insurance,
appropriate claim forms need to
be filed. You will need to provide
the policy numbers and a death
certificate. If the deceased was listed as
a beneficiary on a policy, arrange to
have the name removed.
Terminate other insurance policies:
Contact insurance providers such
as homeowner's, automobile and so
forth. Claim forms will require a copy
of the death certificate.
Meet with a probate attorney: The
executor should choose the attorney.
If there is a Will, the executor named
in it and the attorney will have the
document admitted into probate court.
If there isn't a Will, the probate court
judge will name an administrator
in place of an executor. The probate
process starts with an inventory of
all assets (personal property, bank
accounts, house, car, brokerage
account, furniture, jewelry, etc.)
which will need to be filed in the
probate court.
Make a list of important bills: Share
the list with the executor or estate
administrator so that bills can be paid
promptly.
Contact financial advisers,
stockbrokers: Determine the
beneficiary listed on these accounts.
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Depending on the type of asset, the
beneficiary may get access to the
account or benefit by simply filling
out appropriate forms and providing
a copy of the death certificate. If
that's the case, the executor wouldn't
need to be involved. If there are
complications, the executor could be
called upon to help out.
Notify mortgage companies and
banks: It helps if your loved one left
a list of accounts, including online
passwords. Otherwise, take a death
certificate to the bank for assistance.
Change ownership of joint bank
accounts. Did the deceased have a safe
deposit box? If a password or key isn't
available, the executor would most
likely need a court order to open and
inventory the safe deposit box. Most
probate courts have administrative
rules about steps to access the box of
any decedent.
Close credit card accounts: For each
account, call the customer service
phone number on the credit card,
monthly statement or issuer's website
and close the deceased’s account. Upon
request, submit a copy of the death
certificate by fax or email. If that's
not possible, send the document by
registered mail with return receipt
requested. Once the credit card
company receives the certificate, it
will close the account as of the date
of death. If an agent doesn't offer
to waive interest or fees after that
date, be sure to ask. Keep records
of the accounts you close and notify
the executor of the estate about
outstanding debts.
Notify credit reporting agencies: To
minimize the chance of identity theft,
provide copies of the death certificate
to the three major firms — Equifax,
Experian and TransUnion — as soon
as possible so that the account is
flagged. Four to six weeks later, check
the deceased's credit history to ensure
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no fraudulent accounts have been
opened.
Cancel driver's license: To prevent
identity theft, contact the department
of motor vehicles and get the
deceased’s name removed from the
records. You may need to provide the
death certificate.
Cancel email and Website accounts:
It's a good idea to close social media
and other online accounts to avoid
fraud or identity theft. The procedures
for each website will vary. For
instance, Google Mail (Gmail) will ask
you to provide a death certificate, a
photocopy of your driver's license and
any other detailed information.
Notify the post office: Inform your
local post office and use the forward
mail option.
Cancel memberships in organizations:
Reach out to all organizations that
the deceased belonged to and cancel
membership status.
Contact a tax preparer: A tax return
need to be filed for the individual,
as well as for an estate return. Keep
monthly bank statements on all
individual and joint accounts that
show the account balance on the day
of death. You have nine months from
the date of your spouse's death to file a
federal estate-tax return. (Some States
have earlier deadlines for filing tax
returns for state estate and inheritance
taxes).
Notify the election board: Immediately
notify the election board about the
death. (According to a 2012 Pew
Center report, almost 2 million people
on voter registration rolls are dead.)
Retirement Accounts: If your spouse
had a 401(k), it makes the most sense
to roll the account into an IRA -assuming you get the go-ahead from
your estate lawyer. If your spouse still
had accounts from former employers,
consolidate them into one IRA. The
custodial firm that holds your IRA can

help with the paperwork.
Prepare the estate: Until you meet
with your estate lawyer, hold off on
placing your spouse's assets in your
own name. If you touch those assets
in your spouse's name, you'll lose any
opportunity to "disclaim" the property
-- that is, allowing those assets to go
directly to your children or other
heirs. If you forgo these assets, they
will not count against your federal or
state estate-tax exemption when you
pass away. You need to save all receipts
related to the estate, especially if the
estate's value is close to or exceeds the
estate-tax exemption. The funeral and
post-funeral expenses are legitimate
expenses for tax-deduction.
Delegation of your decisions: Assuming
you had named your spouse to make
financial and health-care decisions on
your behalf in the event you become
incapacitated, you need to designate
a new agent for your financial power
of attorney, health-care power of
attorney and health-care directive.
Collect needed documents
It would be great if the deceased left
behind needed documents, if not dig
through the files and extract the
information like…
Passwords to access computer file.s
Banking, bills, credit-card statements,
taxes, life insurance policies and estate
documents, Social Security numbers,
birth and marriage certificates,
company benefit booklets, car titles,
powers of attorney, brokerage and
retirement accounts.
Create a "financial support team." The
group could include an accountant,
a lawyer, a financial planner, and a
trusted friend or family member who
has good financial skills.
While you should postpone big
financial decisions, assess your cash
flow.
Make a list of your income sources such

as - Social Security, pension payments,
dividends, interest, job earnings, IRA
distributions etc.
Make a list of your fixed expenses such
as - groceries, mortgage payments,
recurring payments, utilities, gifts,
travel, insurance etc.
You should build a reserve for at least
one to two years of expenses in a liquid
account, such as a bank or moneymarket account.
Collect life insurance benefits. If you
can't find the life insurance policy and
you don't have an agent, go through
checkbook registers and canceled
checks to see if there were any checks
written to an insurance company.
You may find this information for
a fee from many locator service
companies. For example, access www.
policylocator.com.
Precautions:
When you file a claim, you may have
choices regarding how you want to
receive the money. Read the fine print
carefully. In some cases, an insurance
company will place your funds into its
own money-market funds and send
you a checkbook. Turn down this
option, and then place the money in
a federally insured bank account or a
money-market fund. If you're instead
considering guaranteed monthly
payments for life, seek the advice of
your lawyer or financial adviser.
Disclaimer: This document will
provide an overall view to follow
in such grief moments. All this
information may not be relevant to
you or you may not have answers
for all of the questions in the
above document. It is advisable to
contact concerned authorities to get
appropriate information depending
on your circumstances. For more
information, please visit www.
prasadthotakura.com

