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పొలిటికల్ మసాలా
తెలంగాణ ప్రభ్యుత్వాధినేత, ముఖ్యమంత్రి కె.సి.ఆర్ . శాసనససభను రద్దు చేసి, ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి, గవర్నర్ ఆమోదం పొందిన తరువాత, గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రిని ఆపద్ధ ర్మ
ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగమని అడగడం, అందుకు కేసీఆర్ అంగీకరించడం జరిగింది.
ముందునుండీ కేసీఆర్ ముందస్తు ఎన్నికలు అనడంతోనే ఊహాగానాలు అందరిలోనూ
మొదలయ్యి శాసన సభ రద్దు అవడంతోనే, ఊహాగానాలకు తెరపడినట్లు అయ్యింది. అలా చెయ్యడంతో తెలంగాణలోని అన్ని రాజకీయ పార్టీ లలోనూ ముఖ్యంగా ప్రతిపక్షా లలో వేడి వాడి చర్చలు మొదలయ్యాయి. గులాబీ జెండా వర్గీ యులు కూడా ప్రజలలోకి వెళ్లి, తమ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన వరాలు ప్రజలకు
వివరించి తమ స్థానాన్ని బల పరుచుకుందుకు ప్రచారానికి సన్నద్ధ మవుతున్నాయి.
అంతేకాక పార్టీ లలో జంపింగులు మొదలయ్యాయి. ఎవరి అవకాశాన్ని బట్టి వారు, ఎవరి
ఉపయోగాన్ని బట్టి వారు జంపవుతున్నారు. ఒకరిమీద మరొకరు విమర్శల జోరు అందుకుంది. ఇదిలా
ఉండగా 9 నెలలు ముందుగా అధికార పక్షం అధికారాన్ని వదులు కోవడం కూడా తీవ్ర విమర్శలకు తావిస్తోంది. 9 నెలల కాలం అంటే ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు చేయచ్చు అని కూడా కొందరి వాదన. ఏది
ఏమైనా ప్రజలు నష్ట పోతున్నారు ప్రభుత్వాలు తాము చేపట్టే చర్యల వల్ల అని చెప్పక తప్పదు. ఒక్కొక్క
సారి ఎన్నికలకు అయ్యే ఖర్చు కోట్లల్లో . అసలే ఎంతో మంది పేద వారు ఉన్న మన దేశానికి ఇలాంటి అనవసర ఖర్చులు ఎందుకు చేస్తారు? అనేది కుడా వాదన.
ఒక్కొక్క పార్టీ చేసే వాగ్దానాలను నమ్మి, ఐదు సంవత్సరాలకు గాను ఎంతో ఖర్చుతో, శ్రమతో
ఏదైనా ఒక పార్టీ వారిని గెలిపించి, వారిని సింహాసనం మీద కుర్చోపెడుతున్నారు. అంతేకాక ప్రజలు వారికి
నమస్కారాలు పెడుతూ వారి కాళ్ళ దగ్గ ర కూర్చుని, అధికారాలు, వారు కోరుకున్నవన్నీ వారే చేజిక్కించుకునేటట్లు చేస్తే, చివరకు, ఎవరు అసంబ్లీ కి ఎన్నాళ్ళు వెడతారో, అసలు వెడతారో లేదో తెలియని పరిస్థితి. అలాగే ఫలానా పార్టీ వారు మనకి బాగా చేస్తారు అని నమ్మి వారికీ ఓటు వేస్తే వారు చివరి వరకు ఆ
పార్టీ లో ఉంటారా? అంటే అదీ నమ్మకం లేదు. ఇటువంటి పరిస్థితిలో మేము ఓటు వేసి ఎవరిని గెలిపిస్తే
మాకోసం చేస్తారు? అనే ప్రశ్న ప్రజలను వెంటాడుతోంది. దీనికి ఆనకట్ట వేసి, సరియైన మార్గాన్ని ఎన్నిక
లకు ముందే సూచించి, నియమ నిబంధనలను ప్రజలముందు ఉంచవలసిన అవసరం ఎంతై నా ఉంది
అని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు.
కేంద్రంలో చూస్తే భాజాపా జాతీయ వర్గ సమావేశాలు ప్రారంభం. రాష్ట్రాలనుండి అధ్యక్షు లు,
ఎంపి లు సమావేశమయ్యారు. తెలంగాణా నుండి కిషన్ రెడ్డి సహా పలువురు ఆ సభకు హాజరయ్యారు.
భాజాపా అధ్యక్షు డు అమిత్ షా 5 రాష్ట్రా లలో జరగనున్న ఎన్నికలలో విజయం సాధించడానికి భాజాపా
వ్యూహం సిద్ధం చేస్తోంది, ఎన్నికలలో భాజాపా ఏవిధంగా నెగ్గా లి దిశా నిర్దేశం చేస్తు న్న భాజాపా అధ్యక్షు డు అమిత్ షా.
ఎన్నికల సంఘం ఎప్పుడు ఎలెక్షన్లు పెడితే సరిగ్గా ఉంటుందా? అని పరిశీలన చేస్తోంది.
ఏది ఏమైనా ఇప్పటికైనా రాజకీయ నాయకులారా? మీ పదవుల గురించి మాత్రమె కాక, కొంచమైనా ప్రజల
గురించి, వారు బతకలేక బతుకుతున్న ఆహార పదార్ధా ల ధరల గురించి, వారి భద్రత గురించి, అనవసరంగా మీరు చేసే ఖర్చుల గురించి కొంచమైనా ఆలోచించి, నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని ఆశపడుతోంది చై తన్యం సంకల్పబలం.

తీగవరపు శాంతి

అభిప్రాయ వేదిక
1. భువన చంద్రగారు గారు ప్రతీ నెల ఎంతో
అద్భుతంగా, అద్భుతమైన కధలు అందిస్తు న్నారు. అలాగే ఆగస్టు నెలలో 'సమయానికి తగూ
మాటలాడు" కధ వాస్తవానికి దగ్గ రగా ఎంతో
బావుంది. చై తన్యం పత్రిక లో అంతా చాలా మేధా
వులై న రచయితలూ ఉన్నారు. అందుకే త్రిక
చాలా ఉన్నతంగా , ఎంతో స్టాండర్డ్ గా అనిపిస్తుంది.
శ్రీ రామచంద్ర రావు , శ్రీమతి కనక దుర్గ
-రాజమండ్రి. శ్రీ రంగా రావు, శ్రీమతి మణి
- రాజ మండ్రి.
2. శ్రీ వేమూరి వెంకటేశ్వర రావు గారు
పంచాంగాలు, కేలండర్లు తేడా గురించి చాలా
చక్కగా వ్రాసారు. మాకు తెలియని టాపిక్స్ మాకు
తెలియజేస్తు న్నారు. అలాగే 'పాలెపు బుచ్చి రాజు
గారు వ్రాస్తు న్న 'ముల్లా నసృద్దీ న్ కధలు" బాగా
వ్రాస్తు న్నారు. ఇంత చక్కని పత్రికను అందిస్తు న్న,
మీకు, రచయితలందరికి మా అభినందనలు .
శ్రీమతి లత , శ్రీ మాధవరావు - హైదరా
బాదు. శ్రీ కృష్ణ , శ్రీ మహా దేవ్ , శ్రీమతి
కల ్పవల్లి - ఏలూరు.
3. అమెరికాలోని డల్లాస్ లోని గాంధి విగ్రహం,
అక్కడి విశేషాలు అందిస్తు న్నారు. బావున్నాయి. " శనగ వరపు కృష్ణ మూర్తి గారు' నేపాల్
లోని ముక్తి నాధుడి మీద, నేపాల్ ప్రయాణం
గురించిన వివరాలు పద్యాల రూపంలో చాలా
బాగా వ్రాసారు.
శ్రీ సుధాకర రావు , శ్రీ వీరేశ్వర రావు విజయ వాడ . శ్రీ మాలతీ ప్ర సాద్ , శ్రీమతి
మంజుల - కాకినాడ.
4. శీర జయ రాం గారి బాక్స్ బద్ద లు కొట్ట డం
అందరికీ ఆదర్శంగా ఉంది. శ్రీనాధుని కాశీ
ఖండం చదువుతుంటే విశ్వేశ్వరుడు దిగివచ్చాడా!

అనిపిస్తుంది. అంత అద్భుతంగా వ్రాసారు.
శ్రీమతి పల్లవి, శ్రీమతి లలిత- కర్నూల్. శ్రీ
మహేష్, శ్రీ సుబ్
బా రావు, శ్రీమతి సుశీల కరీం నగర్.
5. తుమ్మూరి రాం మోహన్ రావు గారు "తెలంగాణా
మహాను భావులు " అంటూ ఒక్కొక్క మహానుభావుడిని గురించి ఎంతో బాగా వ్రాస్తు న్నారు. మాకు
తెలియని ఎన్నో విషయాలు తెలియ జేస్తు న్నారు. అలాగే చిలక మర్తి దుర్గా ప్రసాద రావు గారు
మాకు అందిస్తు న్న సంస్కృత పాఠాలు ఎంతో
విశదంగా, ఎంతో తేలిక గా ఉంటున్నాయి. పత్రికలో
ప్రతి అంశం ప్రజలకు ఉపయోగంగా ఉంటోంది.
అందరికీ ధన్య వాదములు, కృతజ్ఞతలు.
శ్రీ మల్లాది కృష్ణ శర్మ, శ్రీ వెంకటరావు ,
శ్రీమతి సృజన - పూనా . శ్రీ మోహనరావు, శ్రీ
జనార్ధ న కృష్ణ , శ్రీమతి లక్ష్మి - కడప.
6. నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి గారు వ్రాస్తు న్న "నందుల
ఆత్మీయ కధ" ఆత్మీయంగా ఉంటోంది. ఎలక్ట్రా న్ గారు ఒక్కొక్క టాపిక్ తీసుకుని సమాజంలో
అందరికీ ఉపయోగ పడేటట్టు గా కధల రూపంలో
బాగా అందిస్తు న్నారు. భారతి గారి కిచెన్ బావుంది .
ట్రై చెయ్యాలి. ప్రహేళిక చాల ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటోంది.
పంపిద్దాం అనుకుంటూనే పోస్ట్ పోన్ చేస్తు న్నాను.
శ్రీమతి వాణి, శ్రీమతి మాధురి, శ్రీ చంద్ర
శేఖర్ - విజయ వాడ. శ్రీ రవి , శ్రీ సత్యన్నారాయణ - వరంగల్.
7. కొత్త రామానందం గారు పండుగల గురించి
ప్రతీనెలా చాలా వివరంగా అందిస్తు న్నారు. అలాగే
పత్రిక చూస్తూ నే ముందుగా మా రాశి ఫలాలు
చూసుకుని తృప్తి పడుతూ ఉంటాము. అన్ని
రాశుల వారికీ వివరంగా అందిస్తు న్నారు . రచయితలందరికీ కృతజ్ఞతలు.
టి సుబ్రహ్మణ్యం, లలిత - అనంతపురం

గణపతి పూజకు 21 పత్రాలు

గణపతిని 21 రకాల ఆకులతో, గరిక పోచలతో పూజించి 21 కుడుములు నివేదిస్తారు. సమస్త ఓషధులకు, వాటి శక్తు లకు ఓషధీపతిగా గణపతిని పూజిస్తారు. ఆయన సహస్ర నామాలలో ‘ఓం ఓషధీపతయే
నమః’ అనేది ఒకటి. ఈ 21 పత్రాలను మన పెద్ద లు తరతరాలుగా ఆరోగ్య సంరక్షణకు వినియోగించేవారు. ఒకటి రెండు మినహా ఇవన్నీ ప్రకృతిలో ఉచితంగా దొరికేవే. చవితి రోజు పూజకోసం ఒక్కసారి ఇవి
గుర్తుకొస్తా యి. ఈ సారి గణనాధుని పూజించేముందు ఈ ఆకులు, మొక్కల గుణగణాలను తెలుసుకుంటే ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి. ఆరోగ్యాన్ని పెంచుతాయి. ఆ పత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం:
1. ‘ఓం హరసూనవే నమః దత్తూరపత్రం పూజయామి’
దత్తూర పత్రం (ఉమ్మెత్త ):
సెగ్గెడ్డ లు, స్థ నవాపు, చర్మ వ్యాధులు, పెను కొరుకుడు, శరీర నొప్పులు,
శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఋతు వ్యాధుల నివారణకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది విషం కాబట్టి జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి.
2. ‘ఓం సురాగ్రజాయ నమః గండకీ పత్రం పూజయామి’
గండకీపత్రం(దేవకాంచనం)
మూర్ఛ వ్యాధి, కఫం, పొట్ట సంబంధ వ్యాధులు మరియు నులిపురుగుల నివారణకు ఉపయోగపడుతుంది. దీని ఆకులు
ఆహారంగా కూడా వినియోగిస్తారు.
3. ‘ఓం ఏకదంతాయ నమః చూత పత్రం పూజయామి’
చూత పత్రం (మామిడాకు):
రక ్త విరేచనాలు, చర్మ వ్యాధులు, ఇంటిలో క్రిమి కీటకాల నివారణకు ఉపయోగం. అరికాళ్ళు పగిలి మంటగా ఉన్నప్పుడు మామిడి
జిగురును పూస్తే త్వరగా తగ్గుతుంది. మామిడి ఆకులను కాల్చి ఆ
పొగను పీల్చడం మంచిది.
4. ‘ఓం సుముఖాయ నమః మాచీపత్రం పూజయామి’
మాచీ పత్రం:
ఇది దద్దు ర్లు, తలనొప్పి, వాతం నొప్పులు, కళ్ళు, చర్మ సంబంధ వ్యాధులను నయం చేస్తుంది. మాచీపత్రం కషాయం మలబద్ధ కానికి
మంచి ఔషధం. మాచీపత్ర చూర్ణాన్ని తేనెతో పాటు తీసుకుంటే జ్వరం
తగ్గుతుంది. కీళ్ళ నొప్పులున్నవారు మాచీ పత్రం (నేల ములగ) రసంలో
కాస్త మిరియాల పొడి కలిపి తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది
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5. 'ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః దేవదారు పత్రం సమర్పయామి'
దీవదారు పత్రం:
అజీర్తి, పొట్ట సంబంధ వ్యాధులు, చర్మ వ్యాధులు, కంటి సంబంధ
వ్యాధులను తగ్గించడానికి దీనిని వాడతారు. శరీరంలో ఎక్కడై నా
వాపులుంటే దేవదారు బెరడు, సొంతి పొడి కలిపి గోమూత్రంలో
గంధం తీసి రాయాలి.
6. ‘ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః జాజీ పత్రం సమర్పయామి’
జాజి పత్రం (జాజి ఆకు):
దీని ఆకులు, వేళ్ళు ఔషధంలా పనిచేస్తా యి. వాత నొప్పులు, జీర్ణా
శయ వ్యాధులు, మలాశయ వ్యాధులు, నోటిపూత, దుర్వాసన,
కామెర్లు, చర్మ వ్యాధులు తగ్గించడానికి వాడుతారు.
7. 'ఓం వికటాయ నమః కరవీర పత్రం పూజయామి'
కరవీర పత్రం (గన్నేరు):
కణతులు, తేలుకాటు, విష కీటకాల కాటు, దురద, కళ్ళ మరియు
చర్మ వ్యాధుల నియంత్రణకు ప్రయోజనకారి. తలనొప్పితో బాధ
పడేవారు గన్నేరు వేర్ల ను పొడి చేసి నుదుటిని రాసుకుంటే నొప్పి
తగ్గుతుంది. గన్నేరు ఆకుల రసంలో ఆవనూనె కలిపి వేడిచేసి ఆ
తై లాన్ని రాస్తే గజ్జి తగ్గుతుంది.
8. ఓం గణాధిపాయ నమః బృహతీ పత్రం పూజయామి’
బృహతీ పత్రం (వాకుడాకు):
దగ్గు , జలుబు, జ్వరం, అజీర్ణం, నేత్ర మూత్ర వ్యాధులను నయం
చేయడానికి, దంతధావనానికి మేలుకారి. బృహతీ పండు రసాన్ని రాస్తే
చర్మ రోగాలు నయమవుతాయి. వెక్కిళ్ళు, గొంతు సంబంధిత వ్యాధులకు దివ్యౌషధం.
9. 'ఓం ఫాల చంద్రాయ నమః మరువక పత్రం పూజయామి'
మరువకం:
జీర్ణశక్తి, ఆకలి పెంపొందించడానికి, జుట్టు రాలటం, చర్మ వ్యాధులు
నయం జేయడానికి, ఉపయోగపడుతుంది. వెన్ను నొప్పి, పళ్ళ
నొప్పులకు మరువంతో తయారై న తై లాన్ని రాసి, ఆకులతో కాపడం
పెడితే ఉపశమనం కలుగుతుంది.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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10. ఓం గుహాగ్రజాయ నమః అపామార్గ పత్రం పూజయామి’
అపామార్గ పత్రం (ఉత్త రేణి):
దంతధావనానికి, పిప్పి పన్ను, చెవిపోటు, రక ్తం కారటం, అర్శమొలలు, గడ్డ లు, అతి ఆకలి, జ్వరం, మూత్ర పిండాలలో రాళ్ళు తగ్గించడానికి ఉపకరిస్తుంది.అధిక రక ్తస్రావము అవుతున్నవారు ఎరుపు
ఉత్తరేణి ఆకుల రసాన్ని గోరువెచ్చటి నీళ్ళతో కలిపి తాగాలి.
11. ‘ఓం భిన్న దంతాయ నమః విష్ణు క్రాంత పత్రం పూజయామి’
విష్ణుక్రాంత పత్రం:
జ్వరం, కఫం, పడిశం, దగ్గు , ఉబ్బసం తగ్గించడానికి, జ్ఞా పక శక్తి పెంపొందించడానికి ప్రయోజనకారి. ఆకును మెత్తగా నూరి తలకు బాగా
రాసుకుని గంట తరువాత స్నానం చేస్తే జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది.
12. ‘ఓం ఉమాపుత్రాయ నమః బిల్వ పత్రం పూజయామి’
బిల్వ పత్రం (మారేడు పత్రం):
జిగట విరేచనాలు, జ్వరం, మధుమేహం, కామెర్లు, నేత్రవ్యాధులు,
శరీర దుర్గంధం తగ్గించడానికి దీనిని ఉపయోగిస్తారు. మూల వ్యాధి
ఉన్నవారు బిల్వ పండులోని గుజ్జు ను తేనెతో కలిపి తినాలి.
13. ‘ఓం హేరంబాయ నమః సింధువార పత్రం పూజయామి’
సింధువార పత్రం(వావిలి ఆకు):
జ్వరం, తలనొప్పి, కీళ్ళ నొప్పులు, గాయాలు, చెవిపోటు, చర్మ వ్యాధు
లు, మూర్ఛ వ్యాధి, ప్రసవం తరువాత వచ్చే ఇబ్బందులను దూరం
చేస్తుంది. మూత్ర కోశంలో రాళ్ళు ఉన్నవారు 10 గ్రా|| వేరును పొడిచేసి
కొబ్బరి నీళ్ళు లేదా మజ్జి గతో కలిపి త్రాగాలి.
14. ‘ఓం ఇభ వక్త్రాయ నమః శమీపత్రం పూజయామి’
శమీ పత్రం (జమ్మి ఆకు):
కఫం, మూలవ్యాధి, కుష్టు వ్యాధి, అతిసారం, దంత వ్యాధులు నివారిం
చడానికి ఎంతో ప్రయోజనకారి. ముఖంపై ఉన్న అవాంఛనీయ రోమాల
కు శమీకాయను గంధంలా రాస్తూ ఉంటే క్రమేపీ రాలిపోతాయి.
15. ‘ఓం వటయే నమః దాడిమీ పత్రం పూజయామి’
దాడిమీ పత్రం (దానిమ్మ):
విరేచనాలు, అతిసారం, దగ్గు , కామెర్లు, అర్శమొలలు, ముక్కు నుంచి
రక ్తం కారడం, కండ్ల కలకలు, గొంతునొప్పి, చర్మవ్యాధులు తగ్గించడానికి ఉపయోగకరం. అలర్జీకి దానిమ్మ రసం వలన బలహీనత తగ్గి నరాలు
శక్తి పుంజుకుంటాయి.

16. ‘ఓం సురసేవితాయ నమః అర్జున పత్రం పూజయామి’
అర్జున పత్రం (తెల్ల మద్ది ):
చర్మ వ్యాధులు, కీళ్ళ నొప్పులు, మలాశయ దోషాలు, గుండె జబ్బుల
నివారణకు ఉపయోగపడుతుంది. హృద్రోగులు దీనిని కషాయం చేసి
తాగితే మంచిది
17. 'ఓం లంబోదరాయ నమః బదరీ పత్రం పూజయామి’
బదరీ పత్రం (రేగు ఆకు):
జీర్ణ కోశ, రక ్త సంబంధ, చిన్న పిల్ల ల వ్యాధుల నివారణకు, రోగ నిరోధ
క శక్తి పెంపుదలకు ఉపయోగపడుతుంది. రేగు బెరడు కషాయం
విరేచనాలను తగ్గిస్తుంది మరియు జీర్ణ శక్తిని పెంపొందిస్తుంది.
18. ‘ఓం వినాయకాయ నమః అశ్వత్థ పత్రం పూజయామి’
అశ్వత్థ పత్రం (రావి ఆకు):
మలబద్ధ కం, కామెర్లు, వాంతులు, మూత్ర్వ్యాదులు, జ్వరాలు,
నోటిపూత, చర్మ వ్యాధులు నివారించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
జీర్ణ శక్తి, జ్ఞా పక శక్తి పెంపొందిస్తుంది.
19. 'ఓం కపిలాయ నమః అర్క పత్రం పూజయామి'
అర్క పత్రం (జిల్లేడు ఆకు):
చర్మ వ్యాధులు, సెగ గడ్డ లు, కీళ్ళనొప్పులు, చెవిపోటు, కోరింత దగ్గు ,
విరేచనాలు, తిమ్మిర్లు, బోద కాలు తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
ముఖంపై నల్ల మచ్చలున్నవారు జిల్లేడు వేరును నిమ్మరసంలో అరగదీ
సి, దానికి కొద్దిగా పునుగు చేర్చి మచ్చలపై మృదువుగా రాయాలి. అలా
ఏడుసార్లు చేయాలి.

20. ‘ఓం గజకర్ణాయ నమః తులసీ పత్రం పూజయామి’
తులసి పత్రం:
దగ్గు , జలుబు, జ్వరం, చెవిపోటు, పన్ను నొప్పి, తుమ్ములు,
చుండ్రు, అతిసారం తగ్గించడానికి ఉపకరిస్తుంది. ప్రతి రోజూ తులసి
ఆకుల రసాన్ని తీసుకుంటే రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

21. 'ఓం గజాననాయ నమః దుర్వాయుగ్మపత్రం పూజయామి’
దుర్వాయుగ్మ పత్రం (గరిక):
గాయాలు, చర్మ వ్యాధులు, దద్దు ర్లు, మూత్రంలో మంట, నివారణకు
ఉపయోగపడుతుంది. దుర్వా యుగ్మం విశేష ఫలప్రదం. గరిక బుద్ధి
మీద పనిజేస్తుంది. శరీరంపై ఉన్న రోమాలు చర్మాన్ని కాపాడినట్లు గా
గరిక ప్రాణ శక్తిని కలుగజేస్తుంది.

వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
నక్షత్రాలు, రాశులు, తారాగణాలు

చీకటి రాత్రి, జనావాసాలకి
దూరంగా, మబ్బులు లేని ఆకాశంలోకి తలెత్తి చూస్తే ముఖ్మల్
గుడ్డ మీద వెదజల్లి న వజ్రాలలా,
మిలమిల మెరుస్తూ ఆకాశం
నిండా నక్షత్రాలు కనిపిస్తా యి.
నగ్న నయనాలకి సుమారు
4,000 నక్షత్రాలు కనిపించవచ్చు.
దుర్భిణితో చూస్తే వేలకి వేలు, లెక్కపెట్ట డానికి వీలులేనన్ని, కనిపిస్తా యి. నిజానికి మన సూర్యుడు
కూడా ఒక నక్షత్రమే. మిగిలిన
నక్షత్రాలతో పోల్చి చూసినప్పుడు
సూర్యుడు అత్యంత సమీపంలో
ఉన్న నక్షత్రం కాబట్టి కైవారంలో
పెద్ద బింబంలా కనిపిస్తా డు,
అత్యంత దీప్తితో కనిపిస్తా డు.
మనం ఆకాశం వై పు చూసినప్పుడు మనకి కనబడే నక్షత్రాలన్నీ చెల్లాచెదురుగా, యాదృచ్ఛికంగా, వెదజల్లి నట్లు కాకుండా,
గుంపులు గుంపులుగా, గుర్తుపట్ట డానికి వీలయిన ఆకారాలు
ఉన్నట్లు , కనిపిస్తా యి. ఇలాంటి
గుంపులకి మన పూర్వులు
పెట్టి న పేర్లు ఇప్పటికీ వాడుకలో
ఉన్నాయి:
మృగవ్యాధుడు
(ఒరాయన్, Orion), సప్తర్షి
మండలం (The Big Dipper),
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వగై రా. మరికొన్ని నక్షత్రాల
గుంపులకి మనందరికీ పరిచయమైన పేర్లు ఉన్నాయి: మేషం,
వృషభం, మిధునం, కర్కాటకం,..., మీనం. ఈ పన్నెండు
నక్షత్రాల గుంపుల ప్రత్యేకత
ఏమిటంటే - భూమి సూర్యుడి
చుట్టూ తిరిగే దారిలో, భూమి
నుండి ఆకాశం లోకి సూర్యుడి
వై పు చూస్తూ న్నప్పుడు, ఒకొక్క
నెలలో ఒకొక్క గుంపు (లేదా రాసి)
సూర్యుడి వెనుకనున్న నేపథ్యంలో ఉంటుంది. మరొకలా చెప్పాలంటే ఒక నెలలో సూర్యుడు
మేషం (లేదా మేష రాసి) లో
ఉన్నట్లు కనిపిస్తే, మరొక నెలలో
వృషభం లోను, మరొక నెలలో
మిధునం లోను,...., మరొక
నెలలో మీనం లోను ఉన్నట్లు
భూమి మీద ఉన్నవాళ్ల కి అనిపిస్తుంది. నిజానికి ఇదంతా ఉత్త
భ్రమ; సూర్యుడు మనకి అతి
దగ్గ రలో ఉన్నాడు, నేపథ్యంలో
ఉన్న నక్షత్రాలు ఎంతో దూరంలో
ఉన్నాయి.
చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు కదా. మనం భూమి
నుండి చంద్రుడి వై పు చూసినప్పుడు చంద్రుడి నేపథ్యంలో

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

కూడా దరిదాపు అవే నక్షత్రాలు
కనిపిస్తా యి. కాని చంద్రుడు
భూమిని చుట్టి రాడానికి కేవలం
ఒక నెల మాత్రమే పడుతుంది.
అంటే ఈ పన్నెండు రాసులలోని
నక్షత్రాలని ఒక చుట్టు చుట్టి తిరిగి
యథా స్థానానికి రాడానికి ఉరమరగా 27 రోజులు పడుతుంది.
చంద్రుడిని
అధ్యయనం
చేసేవారి దృష్టి లో ఇవి 12 రాసులు
(constellations) కావు, 27 "నక్షత్రాలు" అని పిలువబడే తారాగణాలు (asterisms): ఆశ్విని,
భరణి, కృత్తిక,...,రేవతి. కనుక
వారు చంద్రుడు ఒకొక్క ఇంట్లో
(తారాగణంలో) ఒకొక్క రోజు
గడుపుతాడని చమత్కరించేరు.
రాసి చక్రాన్ని ఒకరు 12 భాగాలు
చేస్తే అదే రాసి చక్రాన్ని మరొకరు
27 భాగాలు చేసేరు కనుక
మాసానికి 27/12 = రెండుంపావు
నక్షత్రాలు పడింది. ఈ లెక్క సరిదిద్ద డానికి నక్షత్రానికి నాలుగు
పాదాలు అని అన్నారు. అప్పుడు
"అశ్వనీ, భరణీ, కృత్తికాప్పాదం మేషం అంటూ మేషాది ద్వాదశ
రాశులతో నక్షత్రాలకి పొందు కుదిర్చేరు. అనగా రాసికి 9 పాదాలు
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చొప్పున 12 x 9 = 108, నక్షత్రానికి
4 పాదాలు చొప్పున 27 x 4 = 108
అవుతుంది కనుక లెక్క సరిపోతుంది.
మేషం (Aries), వృషభం
(Taurus), మిధునం (Gemini),
కర్కాటకం (Cancer),..., మీనం
(Pisces) - వీటిని రాసులు
(constellations) అంటారు. ఇవి
సూర్యుడి నేపథ్యంలో కనిపించే
రాసులు. ఆకాశంలో ఇంకా
అనేక రాసులు ఉన్నాయి. అశ్విని,
భరణి, కృత్తిక,...,రేవతి - వీటిని
తారావళి, తారాగణం, నక్షత్ర
మండలం (asterisms, lunar
mansions, houses) అంటూ
పెక్కు పేర్ల తో పిలుస్తారు. తారాగణాలు చంద్రుడి నేపథ్యంలో
కనిపించే నక్షత్రాల గుంపులు.
మరొక విధంగా చెప్పాలంటే కొన్ని
తారల గుంపులని రాసులు అంటే
మరికొన్ని తారల గుంపులని
మండలాలు (లేదా, తారాగణాలు)
అంటారు. ఉదాహరణకి, కృత్తికా
నక్షత్రం ఒక నక్షత్రం కాదు; అది
ఆరు తారల గుంపు. అందుకనే
వీటిని కృత్తికలు (Pleiades) అని
బహువచనంతో పిలుస్తారు. ఈ
గుంపుని కృత్తికా నక్షత్రం అనడం
కంటె కృత్తికా నక్షత్ర మండలం
అనడం మేలు. దుర్భిణిలో
చూస్తే ఈ గుంపులో వేలాది
నక్షత్రాలు కనిపిస్తా యి. అలాగే
సప్తర్షి మండలం లాంటి నక్షత్రాల గుంపు మరొక ఉదాహరణ.

అంటే ఏమిటన్న మాట? మనం
ఆశ్విని, భరణి, కృత్తిక,.... అంటూ
నక్షత్రాల పేర్లు వల్లె వేసినప్పుడు
నిజానికి తారాగణాల పేర్లు చెబుతున్నామన్నమాట. కనుక నక్షత్రం
అన్న మాటని ఏకాంతంగా ఉన్న
దానిని ఉద్దేశించీ వాడుతున్నాం,
చిన్న చిన్న గుంపులని ఉద్దేశించీ వాడుతున్నాం. ఈ సందిగ్ధతని
పోగొట్ట డానికి ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు
విడివిడి నక్షత్రాలకి శాస్త్రీయమైన
పేర్లు పెట్టేరు. ఉదాహరణకి అల్డెబరాన్ (Aldebaran, రోహిణి)
వృషభ రాసిలో ఉన్న ఒక తార;
దీనినే "ఆల్ఫా టౌరీ" అని కూడా
అంటారు. టౌరీ అంటే టోరస్
అనగా వృషభ రాసి. ఈ రాసిలో
అత్యధిక దీప్తి గల నక్షత్రం కనుక
దానికి గ్రీకు వర్ణక్రమంలోని
మొదటి అక్షరం పేరుతో “ఆల్ఫా”
అన్నారు. అరబిక్ భాషలో అల్డెబరాన్ అంటే "(కృత్తిక) తరువాత
వచ్చేది" అని అర్థం. అలాగే
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

అరుంధతి (Alcor) సప్తర్షి
మండలంలో ఒక నక్షత్రం. దీనిని
80 Ursae Majoris అని కూడా
అంటారు. గరిటె ఆకారంలో
ఉన్న ఈ ఏడు తారలకి సప్త
ఋషుల పేర్లు పెట్టేరు. ఈ సప్తర్షి
మండలంలో ఉన్న తారలకి చుట్టు పట్ల ఉన్న మరికొన్ని తారలని
కలపగా వచ్చిన ఆ పెద్ద గుంపుని
"పెద్ద ఎలుగుబంటి" అని కాని,
బృహదృక్షం (Ursa Major) అని
కాని అంటారు. ఈ గుంపులో
ఎలుగుబంటి తోక మధ్యలో
అరుంధతి - వశిష్ఠుడి పక్కన కనిపించీ కనిపించనంత దీప్తితో
ఉన్న చతుర్థ శ్రేణి (నాలుగవ
తరగతి, 4th magnitude)
నక్షత్రం. నిజానికి వశిష్ఠుడు,
అరుంధతి జంట తారలు;
వీరు ఉభయులు ఒక ఉమ్మడి
కేంద్రం చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేస్తూ
ఉంటారు. (“అరుంధతి వశిష్ఠుడి
చుట్టూ తిరుగుతోంది” అంటే స్త్రీసెపట ్ెంబర్
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వాదులకి ఎంత అప్రతిష్ఠో కదా!)
బృహత్ శ్వానం (పెద్ద కుక్క)
రాసిలో
ఉన్న
మృగవ్యాధ
రుద్రుడు (Sirius-A, సిరియస్ఎ) ఆకాశంలో అత్యంత దీప్తితో
కనిపించే నక్షత్రం. ఇది మృగవ్యాధ రాసి (Orion, ఒరాయన్)
లోని మూడు చుక్కల పటకాకి
నేరుగా దిగువన కనిపిస్తుంది.
(బొమ్మ చూడండి.) మృగవ్యాధ
రాసిలో ఉన్న మరొక నక్షత్రం ఆర్ద ్ర
12

(Betelgeuse, బీటెల్జూస్).
మృగవ్యాధ రుద్రుడు (Sirius)
జంట నక్షత్రం; అనగా మృగవ్యాధ
రుద్రుడు-ఎ కి తోడుగా మృగవ్యాధ రుద్రుడు-బి అని మరో
నక్షత్రం ఉంది. కాని, ఈ మృగవ్యాధ-బి ప్రధాన వరుసక్రమం
(the Main Sequence) మీద
కాకుండా, కొంచెం దిగువగా
ఉంది. అంటే, ఇది మృగవ్యాధఎ కంటే కాంతిహీనంగానూ,
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఎక్కువ వేడిగాను ఉంటుంది. ఈ
రకం తారలని శ్వేత కుబ్జ (white
dwarfs) తారలు అంటారు.
భారతీయ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య చంద్రశేఖర్ ఇటువంటి
శ్వేత కుబ్జ (white dwarfs)
తారల మీద విశేషంగా పరిశోధనలు చేసి నోబెల్ బహుమానం
అందుకున్నారు!
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పాలెపు బుచ్చిరాజు
ముల్లా నస్రుద్దీ న్ కథలు - 4
గుడ్డి నమ్మకం

టర్కీని పాలించే మహారాజు.
చాలా మంచి వాడు. ఆయన
రాజ్యంలో ప్రజలు భయం
లేకుండా సుఖంగా బతికే వారు.
కాని ఆయనకి చాలా గుడ్డి నమ్మకాలు ఉండేవి. దానితో చాలా
చిక్కులు వచ్చి పడేవి. ప్రొద్దు ట
లేచిన వెంటనే ఎవరి మోహమూ
చూడకుండా కళ్ళు మూసుకుని
అలాగే అంతఃపురం లోంచి
బై టికి నడిచి వచ్చి, తోటలో
నిలబడి, కళ్ళు తెరిచి, సూర్యభగవానుడిని చూసేవాడు. అలా
చేస్తే ఆ రోజు అదృష్టం కలిసి
వస్తుందని ఆయన నమ్మకం.
ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు,
ఒక మంత్రించిన తాయెత్తు చేతికి
కట్టు కుని వెళ్ళేవాడు. ఆ తాయెత్తు
మహిమవల్ల తనకి లాభం జరుగుతుందని నమ్మే వాడు.
రాజుగారు రోజూలాగే ఒకనాడు
ప్రొద్దు టే కళ్ళు మూసుకుని
తోటలోకి వచ్చి కళ్ళు తెరిచి
చూసే సరికి అక్కడకి ఏదో పని

మీద వచ్చిన నస్రుద్దీ న్ కనిపించాడు. దానితో రాజుగారికి చిర్రెత్తు కొచ్చింది. “ప్రొద్దు టే ఇక్కడేం
చేయాలని దాపురించేవు? ఇవాళ
నేను వేటకి వెళ్దామను కుంటున్నాను. ప్రొద్దు టే లేచి నీ మొహం
చూసేను. అక్కడ నాకేమైనా
అపాయం జరిగితే నీ తల తీసేస్తా ను.“ అని కోప్పడ్డారు.
“ఏలిన వారు మన్నించాలి. నేను
రాచకార్యం మీదే మీ దర్శనం
కోసం ఇక్కడికి వచ్చాను. కాని
మీకిలా కోపం తెప్పిస్తా నని
ఊహించ లేదు. ఇది మొదటి
తప్పుగా భావించి, ఈ సేవకుడిని
క్షమించమని వేడుకుంటున్నాను.” అన్నాడు.
కాని రాజుగారికి తన మూఢ
నమ్మకాల మీద ఉన్న గురి,
మనుషుల
మీద
లేదు.
అందుచేత, భటుల్ని పిలిపించి,
నేను వేట నుంచి తిరిగి వచ్చేవరకు నస్రుని తాళ్ళతో కట్టే సి, చీకటి
గదిలో పెట్టి బంధించండి.” అని
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఆజ్జా పించారు. తరవాత ఆయన
అనుకున్న ప్రకారం అడవిలోకి
వేటకి వెళ్లి పోయారు.
ఆ రోజు వేటలో రాజుగారికి మాములు కంటే ఎక్కువ
జంతువులు
కనిపించాయి.
వాటిని వేటాడి చంప గలిగారు.
ఆయన్ని, ఆయన బలగాన్ని చూసి పులులు కూడా తోక
ముడిచి
పారిపోయాయి.
వేటలో ఉన్నంత సేపు ఆయన
ఆనందంగా గడిపారు. సాయంత్రానికి వేటాడిన జంతువుల
కళేబరాలతోను,
కొమ్ములు,
దంతాలతోను రాజ భవనానికి తిరిగి వచ్చారు. వస్తూ నే
ఆయనకి నస్రు గుర్తుకి వచ్చాడు.
అయ్యో పాపం! అనవసరంగా వాడిని బంధించాను. వాడి
మొహం ప్రొద్దు టే చూడడంవల్లనాకు లాభమే జరిగింది కాని
నష్టం జరగలేదు అని తలపోసి,
భటుల్ని పిలిచి వెంటనే నస్రుని
( 19 వ పేజీ చూడండి )
సెపట ్ెంబర్

13

పోడూరి శ్రీనివాసరావు
నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్
భారతదేశం ఆంగ్లేయుల
పాలనలో మ్రగ్గు తూ, స్వాతంత్ర్య
పోరాటం
సాగించినప్పటికీ,
ఎందరో వీరులు, దేశభక్తు లు,
స్వాతంత్ర్యం
సాధించటానికి
తమ తమ వంతు పోరాటాలు
సాగించినప్పటికీ, సత్యాగ్రహాలు చేసినప్పటికీ ఎవరై నా కూడా
భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం ఎలా
సిద్ధ ించిందంటే మహాత్మా గాంధీ
సాగించిన అహింసా పోరాటం
వల్లే అంటారు. కానీ ఎందరో
అజ్ఞా త వీరులు, పేరు ప్రఖ్యాతు
స్వాతంత్ర్య సమర యోధులున్నా
వారెవరి గురించీ ఎక్కువ ప్రాచుర్యం గురించీ ఎక్కువ వెలుగులోనికి రాలేదనుకోవచ్చు.
మహాత్మా గాంధీ స్వాతంత్ర్య సముపార్జ న కోసం అహింసా
మార్గాన్ని ఎంచుకుంటే... అల్లూ రి
సీతారామరాజు, రాణీ రుద్రమ్మ,
కిత్తూరు చెన్నమ్మ, వీరపాండ్య
కట్ట బొమ్మన్, నేతాజీ సుభాష్
చంద్రబోస్, మొదలై నవారు...
హింసా మార్గాన్ని, ఆయుధ
పోరాటం ద్వారా స్వాతంత్ర్యం
14

సాధించాలనే
అభిప్రాయపడి, ఆ దిశలోనే తమ పోరాటాన్ని
సాగించారు.
విప్ల వవీరుడు సుభాష్ చంద్ర
బోస్ గురించి కొన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.
నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్,
జనవరి 23, 1897 నాడు ఒడిశా
రాష్ట్రంలోని 'కటక్' పట్ట ణం లో
ఒక ధనిక కుటుంబంలో లాయర్
జానకీనాధ్ బోస్ శ్రీమతి ప్రభావతీ

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

దేవిల సంతానంగా జన్మించారు.
జానకీ నాధ్ బోస్ ఒక ప్రసిద్ధ న్యాయవాది, తీవ్రమైన జాతీయవాది. బెంగాల్ లెజిస్లే టివ్ కౌన్సిల్
కు కూడా ఎన్నికయ్యారు. ధనిక
కుటుంబంలో పుట్టి న సుభాష్
చంద్రబోస్ విద్యాభ్యాసం రావెన్
షా కాలేజియేట్ స్కూలు లోను,
కలకత్తా లోని స్కాటిష్ చర్చి కాలేజ్
లోను, ఫీత్జ్ విలియమ్ కాలేజి
లోనూ, ఆపై చై తన్య యూనివ-

సెపట ్ెంబర్ 2018

ర్సిటీ, జి కె యూనివర్సిటీ లోనూ
జరిగింది.
1920 వ సంవత్సరంలో బోస్ సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షలకు హాజరై , అందులో 4 వ ర్యాంక్
సాధించారు. ఇంగ్లీష్ లో అత్యధిక
మార్కులు సాధించారు. అయినా
కూడా 1921 ఏప్రిల్ లో అత్యంత
ప్రతిష్టా త్మకమైన
ఇండియన్
సివిల్ సర్వీసెస్ నుంచి వెలుపలకి వచ్చి, భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామంలో పాల్గొన్నారు. భారత
జాతీయ కాంగ్రెస్ యువజన
విభాగంలో చురుకైన పాత్రను నిర్వహించారు.
సహాయ నిరాకరణ సమయంలో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్
లో చురుకుగా వ్యవహరిస్తు న్న
బోస్ ను మహాత్మాగాంధీ కలకత్తా పంపారు. అక్కడ చిత్తరంజన్
దాస్ తో కలిసి, బోస్ బెంగాల్ లో
ఉద్యమం నిర్వహించారు.
ఐరోపాలో ఉన్న సమయం
లో, బోస్ ఆలోచనలలో కొత్త
భావాలు చోటుచేసుకున్నాయి.
స్వతంత్ర దేశంగా అవతరించటా
నికి భారతదేశానికి ఇతర దేశాల
సహకారం, దౌత్య సమర్థన, ప్రత్యేక సై న్యం ఉండాలని గ్రహించారు.
1937 వ సంవత్సరం
డిసెంబర్ 26 వ తేదీన బోస్, తన
సెక్రటరీ అయిన ఎమిలీ షేంకేల్
ను వివాహం చేసుకున్నారు. ఆమె
ఆస్ట్రియా దేశస్తు రాలు. వారికి 1942

లో కుమార్తె జన్మించగా, ఆమెకు
'అనిత' అని పేరు పెట్టారు. బోస్
తన భార్యకు వ్రాసిన అనేక ఉత్తరాలను తరు వాత 'Letters to
Emilie Schenkl' అనే సంకలనంగా శిశిర్ బోస్, సుగాతా బోస్
లు ప్రచురించారు.
1938 లో గాంధీ అభీష్టా నికి
వ్యతిరేకంగా గాంధీ ప్రతిపాదించిన శ్రీ భోగరాజు పట్టా భి సీతారామయ్య పై పోటీ చేసి, భారతీయ
జాతీయ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షు నిగా
ఎన్నికయ్యారు. తను ప్రతిపాదించిన భోగరాజు పట్టా భిసీతారామయ్య ఓటమిని తన ఓటమిగా
భావించారు గాంధీజీ. ఈవిధంగా
పార్టీ లో ఏర్పడిన నాయకత్వ
సంక్షో భం వల్ల బోస్ కాంగ్రెస్
పార్టీ నుంచి వై దొలిగారు. అంతే
కాక, గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో 'అఖిల భారత్ ఫార్వర్డ్ బ్లాక్'
అనే పార్టీ ని స్థాపించారు. 1938
లోనే 'జాతీయ ప్రణాలికా కమిటీ'
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

అనే సంస్థాగత వ్యవస్థ కు నాంది
పలికారు.
బ్రిటిష్ వారు తమ యుద్ధ
సమస్యలు తీరేక, దేశానికి స్వాతంత్ర్యం ప్రకటిస్తా రని, గాంధీ
నెహ్రూ వంటి నాయకులు
భావించారు. కానీ రెండవ ప్రపం
చ యుద్ధంలో తలమునకలవుతున్న బ్రిటిష్ వారి పరిస్థితిని
అవకాశంగా తీసుకుని, త్వరగా
స్వతంత్రాన్ని
సంపాదించాలని బోస్ వాదించాడు. బోస్ ఈ
ఆలోచన వెనుక ఇటలీ రాజనీతిజ్ఞు డు గారిబాల్డీ, మాజినీ ప్రభ్రుతుల ప్రభావం ఉంది. కానీ ఆ
సమయంలో ఉన్న కన్సర్వేటివ్
పార్టీ నాయకులెవ్వరూ శ్రీ బోస్ తో
సమావేశానికి అంగీకరించలేదు.
ఒకసారి సుభాష్ చంద్రబోస్
హిట్ల ర్ ని కలవడానికి వెళ్ళారు.
10 నిముషాల తర్వాత హిట్ల ర్
వచ్చి, 'ఏమిటి విషయం?' అని
అడిగాడు. బోస్, 'మీ బాస్ ను
సెపట ్ెంబర్
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రమ్మనమని చెప్పు' అని అన్నాడు.
మరికొంతసేపటికి హిట్ల ర్ వచ్చి,
బోస్ భుజం మీద చరచి, 'ఎలా
వున్నావు?" అని అడిగాడు.
ఇద్ద రూ విషయాలు చర్చించుకున్నాక,
వెళ్ల బోయేటప్పుడు, హిట్ల ర్ బోస్ ని 'ముందుగా
నిన్ను కలవటానికి వచ్చింది నేను
కాదని ఎట్లా గుర్తించావు?" అని
అడిగాడు. 'బోస్ భుజాన్ని తట్టే
ధైర్యం నిజమైన హిట్ల ర్ కి తప్ప
ఎవరికీ లేదు' అని బదులిచ్చాడు
బోస్.
బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా, ఎవ్వరినీ సంప్రదించకుండా
భారతదేశం తరఫున యుద్ధాన్ని
ప్రకటించింది. ఈ విషయంలో
బ్రిటిష్ వై స్రాయ్ విన్ లిత్ గో
నిర్ణయం పట్ల బోస్ పెద్ద ఎత్తు న
నిరసన్ ప్రదర్శనలు ప్రారంభించాడు. వెంటనే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ ని జై ల్లో పెట్టింది. 7
రోజుల నిరాహార దీక్ష అనంతరం
బోస్ ని విడుదల చేసింది. కానీ
అతనిని ఇంటి పర్యవేక్షణలోనే
ఉంచింది. తనకు దేశం విడిచి
వెళ్ళే అవకాశం లేదని గ్రహించిన
బోస్, 1941 జనవరి 19 న, ఒక
పఠాన్ లాగా మారువేషంలో తన
మేనల్లు డు శిశిర్ కుమార్ బోస్
తోడుగా ఇంటినుంచి తప్పించుకుని, ముందుగా పెషావర్
చేరాడు. అక్కడ అతనికి అక్బర్
షా, మొహమ్మద్ షా, భగత్
రామ్ తల్వార్ లతో పరిచయ16

మయ్యింది. 1941 జనవరి 26 న
గడ్డం పెంచుకుని, మూగ, చెవిటి
వాడిలాగా నటిస్తూ , ఆఫ ్ఘ నిస్తా న్
వాయువ్య సరిహద్దు ప్రాంతం
ద్వారా మియా అక్బర్ షా, ఆగా
ఖాన్ ల సహకారంతో, ఆఫని
్ఘ స్తా న్
లోని కాబూల్ నుంచి ప్రయాణిం
చి, సోవియట్ యూనియన్ సరిహద్దు కు చేరుకున్నాడు.
రష్యాకు బ్రిటన్ తో ఉన్న
వై రం వల్ల తనకు ఆదరణ లభిస్తుందనుకున్న బోస్ ఆశ నిరాశే
అయ్యింది. రష్యాలో ప్రవేశించగానే అతనిని NVKD మాస్కో
కు పంపింది. వారతనిని జర్మనీ
రాయబారి షూలెన్ బెర్గ్ కి అప్పగించారు. అతను బోస్ ను బెర్లిన్
పంపారు. బెర్లిన్ చేరుకున్నాక
బోస్ కు రిబ్బెన్ ట్రాప్ నుండి,
మరియు విల్ హెల్మ్ స్త్రాస్ లోని
విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ అధికా
రుల నుండి కొంత సఖ్యత
లభించింది.
తన శత్రువుల కూటమి
అయిన అగ్రరాజ్యాల సహకాసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

రంతో బోస్ తప్పించుకున్నాడని
తెలియగానే, అతనిని జర్మనీ చేరకముందే హత్య చేయడానికి,
బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తమ గూఢచారులను నియమించింది. బ్రిటిష్
గూఢచారిదళానికి
చెందిన
స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ ఎక్జేక్యూటివ్
ఈ పనిని చేపట్టింది.
భారతదేశం నుండి ఆఫని
్ఘ స్తా న్, అక్కడనుండి రష్యా,
అక్కడ నుండి ఇటలీ మీదుగా
జర్మనీ చేరుకున్న బోస్, జర్మనుల
సహకారంతో ఆజాద్ హింద్
రేడియో ప్రారంభించి ప్రసారాలు
మొదలెట్టా డు. బెర్లిన్ లో స్వతంత్ర గ్రీన్ గ్లోరీ స్కూల్ స్థాపించాడు. ఉత్తర ఆఫ్రికాలో బ్రిటిష్
సై న్యంలో భాగంగా ఉండి, అగ్రరాజ్యాలకు బందీ అయిన 4500
మంది సై నికు లతో ఇండియన్
లెజియన్ ప్రారంభించాడు. ఇది
మొదట wehrmacht, తరువాత
waffen SS అనే సై న్య విభాగాలకు అనుబంధంగా ఉండేది.
అందులోని సై న్యం బోస్ కు,
సెపట ్ెంబర్ 2018

హిట్ల ర్ కు ఈ విధంగా తమ విశ్వాసాన్ని ఇలా ప్రతిజ్ఞ ద్వారా ప్రకటించేవారు: "భగవంతుని సాక్షిగా
నేను జర్మన్ జాతి, రాజ్యం ఏకైక
నాయకుడై న అడాల్ఫ్ హిట్ల ర్
కు, భారతదేశ స్వాతంత్ర్యం కోసే
పోరాడే జర్మన్ సై న్యం నాయకుడై న సుభాష్ చంద్ర బోస్ కు విధేయుడనై ఉంటాను". ఈ ప్రతిజ్ఞ ద్వారా ఇండియన్ లెజియన్
సై న్యం జర్మనీ సై న్యం ఆధీనంలో
ఉండేదని, భారతదేశం విషయాలలో బోస్ కు అగ్రనాయకత్వం
కట్ట బెట్ట బడిందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఇండియన్ లెజియన్
ను వెన్నంటి నాజీ జర్మనీ సై న్యం
సోవియట్ యూనియన్ మీదు
గా భారతదేశంపై దండెత్తి,
బ్రిటిష్ వారిని పారద్రోలుతుందని బోస్ ఆకాంక్షించాడు. కానీ
- అలా అగ్రరాజ్యాలు విజయం
సాధించిన తర్వాత నిజంగా నాజీ
లు భారతదేశం వదలి వెళతారని
బోస్ ఎలా అనుకున్నాడని - బోస్
విచక్షణని చాలామంది ప్రశ్నించారు.
1941 - 43 మధ్య కాలంలో
బోస్ అతని భార్యతో కలిసి బెర్లిన్
లో నివసించాడు. మొత్తా నికి
భారతదేశ అవసరాలను, బోస్
అనుకున్నట్లు గా, హిట్ల ర్ అంట
పట్టించుకోలేదు. 1943 లో ఒక
జర్మన్ జలాంతర్గామి u-180
లో గుడ్ హాప్ అగ్రం మీదుగా
ఆగ్నేయ ఆసియాకు బయలు-

దేరాడు. జర్మన్ జలాంతర్గామి
నుండి జపాన్ జలాంతర్గామిలో కి మారాడు. ఇలా ఆ రెండు
జలాంతర్గా ముల మధ్య ఒక సివిలియన్ వ్యక్తి మారడం ఈ ఒక్కసారే జరిగింది. తరవాత జపాన్
వారి సహకారంతో సింగపూర్
లో తన భారత జాతీయ సై న్యాన్ని
బలపరచుకున్నాడు.
భారత జాతీయ సై న్యాన్ని
మోహన్ సింగ్ దేవ్ 1942 సెప్టెం
బర్ లో సింగపూర్ లో స్థాపించాడు.ఇది రాస్ బిహారీ బోస్ స్థాపించిన 'ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ లీగ్' తరహాలోనిది. అయితే
జపాన్ హై కమాండ్ కు చెందిన
హికారీ కికాన్ కు, మోహన్ సింగ్
కు భేదాలు రావడం వల్ల నూ,
మోహన్ సింగ్ దీన్ని జపానీయు
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

లు కేవలం పావుగా వాడుకుంటు
న్నారని భావించడం వల్ల నూ
చేసారు. మోహన్ సింగ్ ను
అదుపులోకి
తీసుకున్నారు.
బలగాలను యుద్ధ ఖైదీలుగా
జై లుకు పంపారు. 1943 లో
సుభాష్ చంద్ర బోస్ రాకతో
సై న్యం ఏర్పాటుకు కొత్త ఊపిరి
వచ్చినట్లయింది. అదే సంవత్సరం జూలై నెలలో, సింగపూర్
లో జరిగిన మీటింగ్ లో రాస్
బిహారీ బోస్, సుభాష్ చంద్ర బోస్
కి పగ్గా లు అప్పగించారు. బోస్
పిలుపుతో చాలామంది దేశభక్తు లు సై న్యంలో చేరడమే కాకుండా,
దానికి ఆర్ధిక సహాయాన్ని కూడా
అందించారు.
మిలిటరీ నుంచి వ్యతిరేకత
ఎదురై నా బోస్, ఆజాద్ హింద్
సెపట ్ెంబర్
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విప్ల వాన్ని సమర్థించుకోవడాన్ని
మానుకోలేదు. 1944 సంవత్సరం
జూలై 4 వ తేదీన బర్మాలో భారత
జాతీయ సై న్యం పాల్గొన్న ర్యాలీలో
ఆయన ఉత్తేజపూరితంగా చేసిన
వ్యాఖ్యలు జనాన్ని విపరీతంగా
ఆకట్టు కున్నాయి. వాటిలో ప్రసిద్ధి
గాంచిన నినాదం: " మీరు రక్తాన్నిధారపోయండి - నేను మీకు
స్వాతంత్ర్యం ఇస్తా ను"
ఈ ర్యాలీలో భారత ప్రజల
ను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక పోరా
టంలో తమతో చేయి కలపమని పిలుపునిచ్చాడు. హిందీలో
సాగిన ఈ ప్రసంగం ఆద్యంతభరితం ఉత్తేజభరితంగా సాగింది.
ఈ సై న్యం లోని దళాలు
ఆజాద్ హింద్ ప్రభుత్వాధీనంలో
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ఉండేవి. ఈ ప్రభుత్వం తానే
స్వంతంగా కరెన్సీ, తపాలా బిళ్ళ
లు, న్యాయ మరియు పౌర నియ
మాలను రూపొందించింది. దీన్ని
అగ్రరాజ్యాలై న ఇటలీ, జర్మ నీ,
జపాన్, క్రోయేషియా, థాయ్
లాండ్, బర్మా లాంటి దేశాలు

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

కూడా ఆమోదించాయి. ఇటీవల
జరిపిన పరిశోధనలవల్ల, దీన్ని
రష్యా సంయుక ్త రాష్ట్రాలు కూడా
ఆమోదించినట్లు తెలుస్తోంది.
అధికారికంగా ప్రకటించినదాని ప్రకారం బోస్ 1945 సంవత్సరం ఆగస్టు 18 న తై వాన్
మీదుగా టోక్యో కు ప్రయాణిస్తూం
డగా జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో మరణించాడు. కానీ ఆయన
శవం మాత్రం దొరకలేదు. దీనివల్ల
ఆయన బ్రతికి ఉండవచ్చన్న
ఊహాగానాలు, కథలు ఎన్నో ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. వాటిలో
ఒకటి, బోస్ సోవియట్ యూని
యన్ కు బందీగా ఉండగా సై బీ
రియాలో మరణించాడని. ఈ
విషయం నిర్ధారించడానికి,విచారించడానికి భారతదేశం అనేక
కమిటీలు ఏర్పాటు చేసింది.
1956 మే నెలలో నలుగురు
సభ్యులతో కూడిన షానవాజ్
కమిటీ బోస్ మరణం గురించి
విచారించడానికి జపాన్ వెళ్ళింది.
అప్పట్లో భారత్ కు తై వాన్ తో
సెపట ్ెంబర్ 2018

సత్సంబంధాలు లేకపోవడంతో, వారి సహకారం కొరవడడమే కాక, ఆశించిన ఫలితాలు అందలేదు. కానీ
1999-2005 లో విచారణ చేపట్టి న ముఖర్జీ కమీషన్, తై వాన్ ప్రభుత్వంతో చేతులు కలిపి, బోస్ ప్రయాణిస్తు న్న ఏ విమానమూ అక్కడ కూలిపోలేదని, నిర్ధా రణకు వచ్చింది. ఆ విషయాన్ని సమర్థిస్తూ అమెరికా
ప్రభుత్వం కూడా ఈ కమీషన్ కు లేఖ పంపడం జరిగింది.
ఈ కమీషన్ తన నివేదికను 2005 నవంబర్ 8 న భారత ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది. దీన్ని ప్రభుత్వం 2006 మే 17 న పార్ల మెంట్ లో ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కమీషన్ నివేదిక ప్రకారం బోస్ విమాన ప్రమాదంలో మరణించలేదనీ, రెంకోజీ గుడిలో ఉంచినది ఆయన చితాభస్మం కాదనీ తేలింది. భారత ప్రభుత్వం
మాత్రం ఈ కమీషన్ నివేదికను అంగీకరించలేదు. పై గా తిరస్కరించింది కూడాను.
1985 లో అయోధ్య సమీపాన గల ఫైజాబాద్ లో నివసించిన భగవాన్ జీ అనే సన్యాసే, మారు వేషంలో
ఉన్న సుభాష్ చంద్ర బోస్ అని చాలామంది నమ్మకం.కనీసం నాలుగై దు సార్లు, తన ను బోస్ గా, భగవాన్
జీ యే స్వయంగా చెప్పుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న బోస్ అభిమానులు బోస్ జీవించే ఉన్నాడని ప్రగాఢముగా నమ్మేవారు.
భగవాన్ జీ మరణానంతరం అతని వస్తు వులు పరిశీలించిన ముఖర్జీ కమీషన్, స్పష్ట మైన ఆధారాలేవీ
దొరకనందున భగవాన్ జీ - బోస్ ఒక్కరే అన్న వాదనను కొట్టి పారేసింది. తరువాత హిందూస్తా న్ టై మ్స్
వంటి పలు స్వతంత్ర సంస్థ లు నిర్వహించిన దర్యాప్తులో అది తప్పని తేలడంతో, వివాదం మళ్ళీ మొదటికి
వచ్చింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ భగవాన్ జీ జీవితం, రచనలు నేటికీ అంతుపట్టకుండా ఉన్నా యి.
అలాగే నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ జీవితమూ, మరణ మూ కూడా నేటికీ అంతుపట్ట ని మిస్టరీయే!
(వికీపీడియాకు కృతజ్ఞలతో)

ముల్లా నస్రుద్దీ న్ కథలు

(13 వ పేజీ తరువాయి)

కట్లు విప్పేసి తీసుకురమ్మని ఆదేశించారు. అతను రాగానే, ఆప్యాయంగా పలకరించి, “ముల్లాజీ! మిమ్మల్ని అనవసరంగా అనుమానించాను. మీ మొహం ప్రొద్దు టే చూడడం వల్ల నాకు నష్టం జరగలేదు సరికదా,
మంచి బాగా వేటాడ గలిగాను. ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలో కోరుకొండి ఇస్తా ను.” అన్నారు రాజుగారు.
ముల్లా తల వంచుకుని, ఏమీ మాట్లాడకుండా నీళ్ళు నములుతూ నిలబడ్డా డు. అతను సందేహిస్తు న్నాడని
అనుకుని రాజుగారు, “ సందేహించకండి. అడగండి మీ కేం కావాలో!” అన్నారు మళ్ళీ రాజుగారు.
అప్పుడు నస్రుద్దీ న్ చేతులు నులుము కుంటూ, “రాజా వారు మన్నించాలి. నేను జీవితంలో మొదటి సారిగా
ప్రొద్దు ట లేస్తూ నే తమరి మొహం చూశాను. ఈ రోజున ఏ నేరమూ చేయకుండా నాకీ శిక్ష పడింది. పగలంతా
అన్న హారాలు లేక మల మల మాడి పోయి, కారాగారంలో ఉన్నాను. కనుక ఎవరి మొహం మంచిదో, ఎవరి
మొహం చెడ్డ దో ఏలిన వారే నిర్ణయించాలి.” అన్నాడు.
“హారి నీ! భలే వాడివే! తిరిగి నన్నే దెబ్బకొట్టావూ!” అని నవ్వు కుంటూ, అతని అద్భుతమైన తెలివిని మెచ్చుకుని, ఒక సంచి నిండా బంగారు నాణాలు బహుమతిగా ఇచ్చి ఇంటికి పంపారు.
************
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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 భావిస్తారు. అంతటి పవిత్ర క్షేత్ర వై భవాన్ని వర్ణించని భారతీయ సాహిత్యం
లేదు. స్కాంద పురాణంలో వ్యాసుడు కాశీ వై భవాన్ని విస్తృతంగా వర్ణించాడు. తెలుగు సాహిత్యంలో శ్రీనాధుడు
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ రీతిలో కాశీ క్షేత్రాన్ని వర్ణించాడు. ఈ కాశీ ఖండాన్ని మా పాఠకులకు పరిచయం చేయడానికి డా. పోచినపెద్ది వెంకట మురళీ కృష్ణ గారిచే సరళ వ్యావహారిక భాషలో, యధా మూలానుసారంగా
అనుసరించిన కాశీ ఖండాన్ని, నెలనెలా అందిస్తు న్నాము.
ఈ వ్యాస పరంపర ఆధ్యాత్మిక వేత్తలకు భక్తీ తత్వాన్ని, విద్యార్థులకు శ్రీనాధుని తత్వాన్ని అందించగలదని
భావిస్తు న్నాము.
- సంపాదకురాలు.
(గత సంచిక తరువాయి)

కాశీ నగరంలో ముక్తి ప్రదముల
యిన తీర్థాలు అనేకం ఉన్నప్ప
టికి మోక్ష ప్రదాయి అయిన
పంచనద తీర్థంతో సమానమయినవి కావు. ఆనంద కానన
వనంలో జ్ఞా న తీర్థం, మంగళ
తీర్థం, మయూఖాదిత్య తీర్థం,
మఖ తీర్థం, బిందు తీర్థం, ప్పిప్పలాద తీర్థం, వరాహ, మరుదీశ్వర,
మిత్రావరుణ, అగ్ని, అంగార,
వై కల, చంద్ర, వీరేశ్వర, విఘ్నేశ్వర, హరిశ్చంద్ర, పర్వత, కంబళాశ్వతర, సరస్వతీ, ఉమా, భౌమ,
మణికర్ణికా తీర్థాలు ఉన్నాయి.
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కలశ సంభవా! నీకు
అనేక తీర్థాలగురించి చెప్పాను.
ఈ తీర్థాలలో ఇది గొప్పది, ఇది
తక్కువది అని చెప్పడానికి వీలు
లేదు. అన్నిటికంటె మణి కర్ణిక
మాత్రము పెద్ద ది . దశాశ్వమేధము, పంచనద తీర్థములకంటె
మణి కర్ణిక శ్రేష్ట మైనిది.
దుర్వాసోలింగము
దుర్వాస మహర్హి అన్ని
దేశాలు సంచరించి మోక్షస్థానమయినమయినకాశీనగరానికి
చేరుకున్నాడు.
కాశీ క్షేత్రములోని భాగీరధీ
తీరములోని నదీ మాత్రుకలై న
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

భూములు మూడు ఋతువులలోను పంటలు పండుచున్నాయి. ఆ భూములలోని మొలకలు
వెండి కుంచెలాగ ప్రకాశిస్తు న్నాయి. నవాంకురములు చిలుక
గుంపుల రెక్కలవలె ప్రకాశిస్తు న్నాయి. వరిచేలు పంట పండినప్పుడు ఆర్యావర ్త దేశ స్త్రీల కాంతివలె
ప్రకాశిస్తు న్నాయి. కేదారక్షేత్రములో బావుల నీటి ధారలతో నేరేడు,
నిమ్మ, కొబ్బరి, మామిడి, గోరింట,
పొగడ, అశోక, శాకొట, కొడంమల్లె మొదలయిన తోటలు ఏపుగా
పెరుగుచున్నాయి. అక్కడి తీర్థ
కుండములలో తెల్ల తామరలు
సెపట ్ెంబర్ 2018

గుంపులు గుంపులుగా అలంకరిస్తు న్నాయి. అక్కడి అగడ్తలు పాతాళ లోకమంత లోతు
ఉన్నాయి.ప్రాకారాలు మేరు పర్వతంయొక్క శిఖరాలతో సమానమయిన ఎత్తు కలిగి ఉన్నాయి.
ఆ భవనాలలోని చంద్రశాలలు
పరమేశ్వరుని జటాజూటంలోని గంగానదియొక్క తరంగాలచే
విజృంభించిన బంగారు కలశాలులాగ ఉన్నాయి. గంగానదిలోని
తామర పుష్పాలు సూర్యుని కిరణాలచేత ప్రకాశిస్తు న్నాయి. జై గీషవ్యునిచే ప్రతిష్టించిన శివలింగానికి ముందు భాగం వల్లీ తీగల
చేత అల్లు కొని ఉన్నది. వికటాదేవి చేతిలోని ఢమరుకము యొక్క
ద్వనిచేత బ్రహ్మాండమంతయు
ఊరటిల్లింది. ద్రుమిచండుడు
అను ప్రమధునిచేత నిర్మించబడిన అవతంస మండలము
పరమేశ్వరుని కంఠములో ఉన్న
విషము వలె నీలి రంగు కలిగి
ఉంటుంది. కటికి చీకటిలో
చంద్రుడు మిణుగురు పురుగుల
కాంతివలె
ప్రకాశిస్తు న్నాడు.
అక్కడ ఉన్న రచ్చ చెట్టు మాహేశ్వరి వాహనమయిన వృషభముయొక గంగడోలు ఒరిపిడి చేత
బెరడు నునుపు తేలి ఉంటుంది.
ఆచెట్టు యొక్క కాండము వరుణానది తరంగాల వలన బిగిసి
ఉంది. డుంఠి గణపతి తన
తొండముత జ్ఞా న వాపిలోని
నీటిని తీసుకొని ఆకాశంలోని-

కి ఎగజిమ్ము చున్నాడు. అక్కడ
ఉన్న బురుజులు కాలభైరవుని
నవ్వులతో ప్రతిద్వనిస్తు న్నాయి.
కాశీ నగరం కర్మ బీజాలకి చవిటి
భూమివంటిది. ఇక్కడ మరణించిన వారికి పునర్జ న్మ ఉండదు.
మోక్షా నికి రాజ మార్గ ము. తత్వజ్ఞా నము
సంపాదించుకొనుటకు స్థానము. వై రగ్యమునకు స్థానము. వై భవాలకి ప్రభవ
స్థానము. విలాసములకు నివాస
స్థానము. ఈ విధంగా ఉన్న కాశీ
నగరంలోనికి దుర్వాసుడు ప్రవేశించాడు.
కాశీ నగరంలో అనేక వేల
సంవత్సరాలు తపస్సు చేసాడు.
ఎప్పటికి తన తపస్సు ఫలించక
పోవుటచే కోపగించి కాశీ నగరాన్ని శపించక పోయాడు.
సూర్య కాంతిని తిరస్కరిం
చు కామతిగల పరమేశ్వరుడు
రోషముతో “ దురాత్మా ! కాశీపై కోపించెదవా!” అని పలికి పరమేసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

శ్వరుడు, డుంఠి గణపతి కలసి
దుర్వాసుని ఎదుర్కున్నారు.
శివుడు దుర్వాసునిపై కోపగించుట తెలుసుకొని
నందిశేషణుడు అను ప్రమధుడు తన కన్నులనుండి నిప్పులు
రాల్చాడు. సోమనంది శూలాన్ని
చేతిలోకి తీసుకున్నాడు. మృత్యుప్రకంపనుని శరీరము కోపముతో
చెమటలు పట్టా యి. దండుడు
కోపంతో నేలపై కాలితో తన్నుతున్నాడు. కుంభోదరుడు కోపంతో
కనుబొమలు ముడి వేస్తు న్నాడు.
కోకిలాక్షు డు పళ్ళు కొరుకుతున్నాడు. అగ్ని జిహ్వుడు అట్ట హాసం
చేస్తు న్నాడు. భృంగి, తండుడు,
తాండవ ప్రియుడు,ఢమరుకాన్ని
మ్రోగిస్తు న్నారు.ప్రమధులు మహా
పర్వత శరీరులై ఉన్నారు. కుంబోధరాది సై నానాయకులు చేస్తు న్న
అట్ట హాసం, ఢమరుక ధ్వనులు
భూమ్యాకాశాలను సంక్షో భాన్ని
పొందుతున్నాయి.
ప్రమధుల
సెపట ్ెంబర్
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జడలు క్రోధావేశంతో జటాజూట
ముడులు
విడిపోయాయి.
కన్నులు ఎఱ్ఱ గా ఉన్నాయి.
పులితోలు పై కి ముడుచుకొని
నడుస్తు న్నారు.
“మాకు పరమేశ్వరుడు
అనుమతి ఇచ్చినట్ల యిన మా
బహు పరాక్రమము ప్రకాశించునట్లు గా యముని సంహరిస్తా ము. అగ్నిని, సూర్యుని,
హించిస్తా ము. పర్వతాలను పొడి
చేస్తా ము. బ్రహ్మాండాన్ని మొత్తు తాము. నాలుగు దిక్కులను చించేస్తా ము.” అని ప్రమధులు పలుకుతున్నారు. కోపావేశంతో తమ
కక్షపాత్రలలో ఉన్న విభూతిని
మొగానికి పూసుకుంటూ “ హర!
హరా!” అని పలుకుచున్నారు.
దుర్వాసుడు పరమేశ్వరునికి నమస్కరించి తలవకాఠము,
ముండక, ఛాంద్యోగ్య్, శ్వేతాశ్వతరాదులై న ఉపనిషత్తు లలోని
స్తు తులతో అనేకవిధాలుగా ప్రస్తుతించాడు. శివుడు ప్రసన్నుడై
మునీంద్రుడు కోరిన వరాలన్ని
ప్రసాదించి, అంతర్ధా నమయ్యాడు. దుర్వాసుడు పరమేశ్వరునిపై భక్తితో మణికర్ణిక సమీపంలో
కామేశ్వర లింగమును ప్రతిష్టించాడు.
విశ్వకర్మేశ్వరలింగప్రాదుర్భావము.
త్వష్టృ ప్రజాపతి కుమా రుడై న
విశ్వకర్మ బ్రహ్మచర్యాశ్రమంలో
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భిక్షా న్నాన్ని భుజిస్తూ విద్యాభ్యాసం చేస్తు న్నాడు. వానాకాలంలో
ఒకరోజున వానకురుస్తోంది. గురువుగారి ఇల్లు బాగా కురుస్తోంది. గురుపత్ని మంచి ఇల్లు కట్టి
ఇమ్మనమని విశ్వకర్మను ఆదేశించింది. గురుపుత్రుడు తనకు
పావకోళ్ల ను ఇమ్మనమని, గురుపుత్రి తనకు వజ్రాలు పొదిగిన నగ
ఇమ్మనమని కోరింది. విశ్వకర్మ
వారందరి కోరికలు తీరుస్తా నని
చెప్పి బయలుదేరాడు.
గురు పత్ని, కుమారుల,
కుమార్తెల కోరికిలను తీర్చు
ఉపాయం కానక కాశీనగరానికి బయలుదేరాడు. అక్కడ
ఒక పుణ్యపురుషుని ఉపదేశాన్ని
అనుసరించి శివలింగాన్ని ప్రతిష్టించి భక్తితో కొలిచాడు. చాలా
కాలంతరువాత
పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమయి సర్వ శిలలకు,
మణులు, రత్నాలు, దారువు[కఱ్ఱ ], పుష్పాలు, వస్తా లు, వస్తా లు,
కందమూల ఫలాలు, గ్రామాలు,
మొదలయిన వాటికి తానే నిర్మాత
అగునట్లు గా వరాన్ని పొందాడు.
ఆ వరంతో గురువుగారి కుటుంబ
సభ్యులు కోరిన కోరికలు అన్ని
తీర్చాడు. విశ్వకర్మ ప్రతిష్టించిన
విశ్వేశ్వర లింగము విశ్వాభీష్ట ఫలప్రదాయకము.
దక్షేశ్వర లింగ ప్రాదుర్భావము.
శివుడు కైలాస్ పర్వతంపై
బంగారు సౌధంలో మణిమయ
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

శిలావేదికపై బ్రహ్మాది దేవతలందరు సేవిస్తూ ఉండగా లోకాలనన్నిటిని రక్షించడానికి కొలువుతీరి ఉన్నాదు. సభ ముగిసిన
తరువాత ఇంద్రాది దేవతలనందరిని వీడ్కొలిపి తన మామ
అయిన దక్ష ప్రజాపతిని వీడ్కొలుపుట మర్చిపోయాడు.
అల్లు డు తనయందు
ఉదాశీనంగా ప్రవర్తించినందుకు
దక్ష ప్రజాపతి బాధతో ఇంటికి చేరుకున్నాడు. “ ఈతని వంశము,
గోత్రము, దేశము తెలుసుకొనుటకు అవకాశము లేదు. వృషభ
వాహనము, విషము తిన్నాడు,
అని చెబుతారు. ఈతని సమాచారము తెలుసుకొనుట ఎట్లు ?
ఒకపక్క అస్త్ర ధారి మరొకవంక
సన్యాసి. ఇటువంటి వెఱ్ఱి వేషాలు
ఎక్కడై నా ఉన్నాయా? కాటిలో
ఉన్న వాడిని గృహస్తు నిగా ఎట్లు
పరిగణిస్తా ము? ఈతడు బ్రాహ్మణుడో? వై శ్యుడో తెలియుట
ఎట్లు ? ఈతడు పురుషుడు కాదు,
స్త్రీ కాదు. అర్ధ నారీశ్వరుదు. లింగాకారుడు. బాలుడు కాడు,
చాలాకాలమునుండి జీవించి
ఉన్నవాడు. జరామరణములు
లేనివాడు. బ్రహ్మాది దేవతలను
సంహరించిన పాతకి. బిడ్డ ను
ఇచ్చిన మామగారు గురుస్థానీయుడు. బ్రహ్మ మానస పుత్రుడను. అటువంటి నన్ను ప్రీతి వచనాలతో గౌరవించ వలదా?
( ఇంకా వుంది )
సెపట ్ెంబర్ 2018

తుమ్మూరి రాంమోహన్ రావు
తెలంగాణా మహానుభావులు

2. అభినవ పోతన వానమామలై వరదాచార్యులు
'గుండెలోన రసవదర్థ భాండమ్ములు కలవాడా
గొంతులోన పుంస్కోకిల కూజితములు కలవాడా
నిన్నేమని వినుతింతును అన్నా!వరదన్నా
నీ మనసు వెన్న తనువు వెన్నమాట తీరు వెన్న'
అని జ్ఞా నపీఠ పురస్కార గ్రహీత డా.సి.నారాయణ రెడ్డి వానమామలై పోతన చరిత్రకు తన అభిప్రాయాన్ని గేయరూపంలో అన్న
మాటలివి.
ఎక్కడనున్న సద్గు ణములేనియు నౌదలదాల్చు టందు వే
రొక్కరి గాంచి ముందర నహో యని వెన్కలవెక్కిరింపకే
మక్కువ భ్రాతృవత్సలత;మత్సరమున్ విడనాడి యుంటలో
నిక్కపుటొజ్జ బంతులయి నిల్చెదరీ తెలగాణ సత్కవుల్
సరళహృదయులాత్మస్తుతి
పరాజ్ఞ్ ముఖులు గర్వరహిత ప్ర తిభాఢ్యులు డం
బరహితులీ తెలగాణన్
వెలయు కవుల్ తొణకనట్టి నిండు ఘటమ్ముల్
అని తెలంగాణా కవుల స్వభావాన్ని ఎలుగెత్త్ చాటిన వరదన్న తెలంగాణా కవివతంసులలో
అగ్రగణ్యులు.
వాగీశ్వరీమంత్ర వరసిద్ధిపొందిన
పుంభావ సరస్వతి.తన చరిత్రను
వ్రాసుకోవడానికి పోతన్నయే మళ్లీ

పుట్టి నట్లు గా ‘పోతన చరిత్రము’
ప్రబంధంగా మలచి అభినవ
పోతనగా అజరామరుడై న కవి
వానమామలై .
తెలంగాణా యాసనూ;
బాసనూ సంస్కృతీ విలాసాలలో
రంగరించి తెలంగాణా మాండలికానికి కావ్యగౌరవం కల్పించిన
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

మహనీయుడు వరదాచార్యులు.
అనితర సాధ్యమైన భోగినీలాస్య వృత్తాంతమును సశాస్త్రీయంగా;కమనీయంగా నాట్యాంశాలను
జోడించి;యావత్ప్రపంచంలోనే
నాట్యకళావిశేషరచనగా తీర్చిదిద్ది
ప్రఖ్యాతి గాంచిన వారు ఆచార్యుసెపట ్ెంబర్
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లవారు.
పుట్టి బుద్ధు లు నేర్చింది ఓరుగల్లు సమీపంలోని మడికొండ
గ్రామం.వివాహానంతరం స్థిరపడింది ఒకప్పటి ఆదిలాబాదు జిల్లా(ఇప్పుడు మంచిర్యాల జిల్లా)
లోని చెన్నూరు బ్రాహ్మణాగ్రహారం.
ఉత్తరవాహిని గోదావరీ తీరంలో
సాహితీ గోపురమై నిలచిన వరదన్న;రై తును రాజుగా జేసి ‘విప్రలబ్ధ ’
కావ్యంగా మలచిన అభ్యుదయకవి.విప్రలబ్ధ అన్న శృంగారనాయికను సూచించే పదాన్ని విప్రునికి లభించిన యువతిగా శ్లేషలో
వాడుకుని;అటు శృంగారాన్ని;ఇటు అభ్యుదయాన్నిపండించిన సామాజిక స్పృహకలిగిన
మహాకవి మన వరదన.
నిజాం నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా;బ్రిటిష్
పాలకుల
దమననీతికి నిరసనగా రచనలుగావించిన స్వాతంత్ర్యసమరయోధులు;అకుంఠిత దేశ
భక్తు లు ఈ కవి.గాంధీ మహాత్ముని స్ఫూర్తితో;రవీంద్ర కవీంద్రుని ఆశయాల బాటలో గీతాలు
రచించి వాటిని ఆహ్వానం;జయధ్వజాలనే పుస్తకాలుగా వెలువరించిన ప్రబోధకవి.
'జయ భారతావనీ
జయ లోకపావనీ
శాంతిసుఖదాయినీ
జననీ నమస్తే
హిందూ ముసల్మాను
ఈసాయి శిఖు జైను
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వరదులు.
మణిమాల,విప్రలబ్ధ ,జయధ్వబౌద్ధచార్వాక సుత
జం,ఆహ్వానం లఘుకావ్యాలు
బహుమత కుటుంబినీ'
-జయధ్వజం- వీరి అభ్యుదయభావదర్శికలు.
అభినవ కాళిదాసు అని సార్థక
(జయగీతి)
బిరుదాంచితులై నారు వరదన్న
అని దేశమాతను కీర్తిస్తూ
వై శాలిని నాటక రచనతో.స్తో త్ర
వచ్చెను వచ్చెను వర్షాలుపంచశతి
మా వసుధారాణికి తలబ్రాలూ రత్నావళి,స్తవరాజ
పాడు కఱవులకు బాణాలూ- వీరి ఆధ్యాత్మిక భావాలకు ప్రతి
రూపాలు.అంతేకాదు మరాఠీ
మా పంటచేలకవి ప్రాణాలూ
అని రై తురాజు గేయనాటికలో భాషలో అత్యంత ప్రాచుఅనన్య సామాన్యంగా వర్ణిస్తారు ర్యం పొంది మాడ్గూ ల్కర్ గీత్
రామాయణ్ ని గీతరామాయసామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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ణంగా మూలాన్ని మించి అనువదించిన ప్రజ్ఞాశాలి.
పద్యం,గద్యం,కావ్యం,ప్రబంధం,గేయం,నాటకం,వ్యాసం,అనువాదాలే కాక పామరుల కోసం
రై తుబిడ్డ మొదలై న బుర్రకథలు
కూడా రచించి,ఆధునిక వచనకవిత్వాన్ని కూడా వదలకుండా
‘కూలిపోయే కొమ్మ’ను రాసిన
బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి
వీరి తండ్రి బక్కయ్య శాస్త్రి
పురాణ ప్రవచనంలో దిట్ట .
వారినుండి సంగీత సాహిత్యాలను పుణికి పుచ్చుకున్న వరదన్న
కావ్య గానానికి పెట్టింది పేరు.
వారి కావ్యగానానికి ముగ్ధు లై న
నాటిశ్రోతలు,పండితులు,కవులు
ఆయనపై ప్రశంసల జల్లు లు కురిపించేవారనటానికి ప్రారంభంలో పేర్కొన్న సినారె గేయపంక్తు లే
సాక్ష్యం.
వరదాచార్యుల జీవితంలో
అనేక ఒడిదుడుకులున్నా,ఆధునిక కవులెవరికీ దొరకని అరుదైన
గౌరవం ఆయనకు లభించింది.
అలనాడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు
అల్లసాని వారికి గండపెండేరం
తొడిగినట్లు గానే,కరీంనగర్ జిల్లా
కోరుట్ల లో జరిగిన సాహిత్యసభలో నాటి విద్యాశాఖామాత్యులు,
బహుభాషాకోవిదులు,రచయిత
శ్రీ
పి.వి.నరసింహారావుగారు
శ్రీమాన్ వానమామలై వరదాచార్యులవారి కాలికి గండెపెండేరం
తొడిగారు,ఆ పిదప రత్నాభిషేకం
కూడా జరిగింది.ఇది ఒక అద్భు-

తమైన సన్నివేశంగా చూసిన
వాళ్లు ఇప్పటికీ చెబుతుంటారు.
పోతన జీవితంలాగానే వరదన్న జీవితం కూడా కడకండ్ల
తోనే గడచిందని చెప్పవచ్చు.
సహజపండితుడై న వరదన్నకు
ఉద్యోగానికి తగిన పట్టా లు లేక
పోవడంతో.నాటి నై జాం ముఖ్యమంత్రి బూర్గులరామకృష్ణా రావుగారి అండదండలతో దోమకొండ
జనతా కళాశాలలోసాంస్కృతిక
కార్యక్రమాలు నిర్వహించే చిన్న
నౌకరీ దొరికింది.ఆ తరువాత ప్రైవేటుగా పరీక్షలురాసి పట్టా పొంది
ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులుగా చెన్నూరులో పని చేశారు.పదవీ
విరమణానంతరం ఎమ్మెల్సీగా
కూడా చేశారు.
వరదాచార్యుల జీవితంలో
అత్యంత విషాదం ఆయనకు క్షయవ్వాధి సోకి ఒక ఊపిరి తిత్తి
తొలగించవలసి రావడం.ఆ క్లిష్ట
సమయంలోవారిని మైసూరు
మహారాణితో పాటు సినారె దాశరథులు కూడా ఆదుకున్నారు.
వారికి బాగా పేరుతెచ్చిన గ్రంథం
పోతనచరిత్రము.అది పోతన జీవితంలోని అనేక ఘట్టా లను తీసుకునిఅద్భుతమైన ప్రబంధంగా
మలచబడింది.పూర్వ కవులకు
దీటుగా రాసిన ఆయన పద్యాలు
పలువురు పండితులను అలరించాయి.
వరదన్న పాండిత్యానికి తగిన పేరు ప్రతిష్ఠ లు రాకున్నా
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఆయన పొందిన సత్కారాలకు,బిరుదులకు
కొదవలేదు.
అభినవ పోతనగానే కాక అభినవ
కాళిదాసు, ఆంధ్ర కవివతంస,
మధురకవి, కవికోకిల, ఉత్ప్రేక్షా చక్రవర్తి, మహాకవిశిరోమణి,కవి శిరోవతంస బిరుదులతో
కొనియాడబడినారు. వారణాసి
సంస్కృత విశ్వ విద్యాలయం వారు
ఆచార్యులవారికి గౌరవ డి.లిట్
ఇచ్చి సత్కరించింది.వారిపోతనచరిత్రకు రాష్ట్ర సాహిత్యఅకాడమీ
పురస్కారం లభించింది.ఇవిగాక
ఎన్నో సన్మానాలు వారి విద్వత్తు ను
అలరించాయి
ఇటీవల తెలంగాణా రాష్ట్రం
ఏర్పడ్డ నేపథ్యంలో ఈ తెలంగాణా
కవిచక్రవర్తి కీర్తి నిలపటానికి ప్రభుత్వం తగిన రీతిలో ప్రతిస్పందించవలసివ అవసరం ఉన్నది.
ఆయన రచనలను పాఠ్యాంశాలుగా పెట్ట డం,ఆయనపేరును
ఏదైనా విశ్వవిద్యాలయానికి పెట్ట డం,ఆయనపేరుమీద పీఠంనెలకొల్పడం, అలాగే ఆయన
పేరుమీద ఒక పురస్కారాన్ని ప్రకటించటంవంటివి చేపట్టి భావితరాల వారికి తెలంగాణాకు చెందిన
ఒక గొప్పకవిగా గుర్తుండేట్లు
చేయడం అత్యంత ఆవశ్యకం.
కవివై శిష్ట్యం ఎంత గొప్పదో
వివరించే ఆయన పద్యం
ఆయనకు అక్షరాలా ఆయనకు
వర్తిస్తుందనటంలో సందేహం
లేదు.
సెపట ్ెంబర్
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చిలకమర్తి దుర్గా ప్రసాదరావు
SPOKEN SANSKRIT

+91 9897959425

(సంభాషణ సంస్కృతం -21)
Unit -1 ‘कति’ कियतो: भेद:
(The difference between (कति) how many and (कियत्) how much.
కతి – (ఎన్ని ) కియత్ (ఎంత ) ఈ రెంటికి మధ్య గల తేడా .
Note:-- సాధారణంగా మనం లెక్కపెట్ట గలిగే విడివిడి వస్తు వులను గురించి చెప్పేటప్పుడు కతి అనాలి .
అలా కాకుండా ఒక యూనిట్ లేక విడదీయలేని విధంగా ఉన్నవాటికి కియత్ అనాలి . 		
Normally we use the word (कति) for divisible or countable things and (कियत्) when a
particular thing which is indivisible or in the form of a unit is described.
Example:
कति रुप्यकाणि ?= How many rupees? ఎన్ని రూపాయలు?
कियद्धनम्= How much money ? ఎంత ధనం?
Examples:
1. भवत: कोशे कति रुप्यकाणि सन्ति?
How many rupees are there in your pocket?
నీ జేబులో ఎన్ని రూపాయలున్నాయి ?
2. भवत: कोशे कियद्धनम् अस्ति?
How much of amount is there in your pocket?
నీ జేబులో ఎంత డబ్బు ఉంది ?
3. अस्य पुस्तकस्य मूल्यं कियत्?
How much does this book cost?
ఈ పుస్తకం వెల ఎంత ?
26
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4. अस्य पुस्तकस्य मूल्यं कति रुप्यकाणि?
ఈ పుస్తకం వెల ఎన్ని రూపాయలు?
How many rupees does this book cost?
5. आकाशे कति नक्षत्राणि सन्ति?
How many stars are there in the sky?
ఆకాశంలో ఎన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నాయి ?
6. समुद्रे कियत् जलम् अस्ति?
How much of water is there in the ocean?
సముద్రంలో ఎంత నీరు ఉంది ?
Unit-2 यत्र--- तत्र యత్ర –తత్ర
ఎక్కడో------అక్కడ
In the place where; wherever, when, whereas
In what so ever place, there; here and there; everywhere
1.यत्र राम: अस्ति तत्र आञ्जनेय: अस्ति
Where there is Rama there is Anjaneya.
ఎక్కడ రాముడు ఉండునో అక్కడ ఆంజనేయుడు ఉండును
2. यत्र गुरु: अस्ति तत्र शिष्य: अस्ति
Where there is guru there is the pupil.
అధ్యాపకుడు ఎక్కడ ఉండునో విద్యార్థి అక్కడ ఉండును.
3. यत्र गुड: अस्ति तत्र पिपीलिका: सन्ति
Where there is jag-gery there are ants.
ఎక్కడ బెల్లం ఉండునో చీమలు అక్కడ ఉండును .
Unit-3: यावत् – तावत्
As long as/ for which while/ while
During that time/ in the mean while
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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यावत् पर्यन्तं विद्युत् नास्ति तावत्पर्यन्तं बालक: न पठति ||
The boy does not read as long as there is no electricity.
కరెంటు వచ్చే౦త వరకు పిల్ల వాడు పుస్తకం చదవడు.
2. यावत्पर्यन्तम् अहं गृहं न गच्छामि तावत्पर्यन्तं मम पत्नीपुत्रादय: भोजनं न कु र्वन्ति (यत: मया गृहं गत्वा पाक: कर्तव्य:
) ☺ ☺☺
As long as I don’t go home, my wife and children do not eat food (because I have to go and
prepare food).
నేను ఇంటికి వెళ్లేం తవరకు నా భార్యాపిల్ల లు భోజనం చెయ్యరు (ఎందుకంటే నేనే ఇంటికి వెళ్లి వంట
చెయ్యాలి ).
3. यावत्पर्यन्तं मातृभाषाभ्यास: न भवति तावत्पर्यन्तं अन्यभाषा साध्या न भवति
As long as mother tongue is not mastered till that the mastery over other tongue is not
possible.
అమ్మ భాష నేర్చుకు౦టే గాని అన్య భాష రాదు.
(Mother tongue రాని వాడికి other tongue రాదు)
Unit -4 अस्माकम् ours
अस्माकं देश: भारतदेश : ||
India is our country
మన దేశం భారత దేశం
अस्माकं भाषा सं स्कृतभाषा ||
మన భాష సంస్కృతభాష
Sanskrit is our language.
अस्माकं देशे बह्व्य: भाषा: सन्ति ||
మన దేశంలో ఎన్నో భాషలు ఉన్నాయి .
There are many languages in our country
Unit -5 क्रमवाचका: (cardinal numbers)
प्रथम: (First) మొదటి -- द्वितीय: (Second) రెండవ
तृतीय: (Third) మూడవ --चतुर्थ: fourth =నాల్గ వ
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पञ्चम: fifth =ఐదవ -- षष्ठ: sixth ఆరవ
सप्तम: Seventh ఏడవ etc.,
These are in three genders:
प्रथम: ---प्रथमा --- प्रथमम्
प्रथम: पुरुष: / प्रथमा महिला / -- प्रथमं काव्यम्|
1. सं स्कृतकविषु वाल्मीकि : प्रथम:
సంస్కృత కవులలో వాల్మీకి మొదటివాడు
Valmiki was the first among all Sanskrit poets.
2. विमानयानेन विदेशं गतवती प्रथमा महिला सीता
విమానంలో విదేశాలకు వెళ్లిన మొదటి మహిళ సీత
The first woman who left for abroad by air was Sita.
रामायणं सं स्कृते प्रथमं काव्यम्|
సంస్కృతభాషలో రామాయణం మొదటి కావ్యం .
The Ramayana was the first treatise in Sanskrit Language.
द्वितीय: / द्वितीया / द्वितीयम्
तृतीय: / तृतीया / तृतीयम्
चतुर्थ: / चतुर्था / चतुर्थम्
पञ्चम: / पञ्चमा / पञ्चमम् etc. Be ware of your bad habits
Sloka:
द्यूताद्धर्मसुत: - पलादिह बको - मद्याद्यदोर्नन्दना:
शक्रो जारतया -मृगान्तकतया स ब्रह्मदत्तो नृप:
चोरत्वाच्च ययातिरन्यवनितासं गा द्दशास्यो महा
नेकैकव्ययसनार्जिता यत इमे सर्वैर्न को नश्यति
జూదం వల్ల ధర్మరాజు, మాంసం మీద కోరిక వల్ల బకాసురుడు, మద్యపానం వలన యాదవులు, వ్యభిచారం వలన ఇంద్రుడు, వేటవలన బ్రహ్మదత్తు డు అనే రాజు, చోరత్వము వలన యయాతి, పరస్త్రీ
వ్యామోహం వలన రావణుడు మొదలై న వారు నశించారు. వీరందరూ ఒక్కొక్క వ్యసనం ఉండడం
వలననే నష్ట పోయారు. ఇక అన్నీ ఉన్న మానవుని ఎవరు రక్షి౦చగలరు .
Dharmaraja was put to loss for playing dice, Bakasura for fond of meat, Indra for
debauchery, Brahmadatta for hunting, Yayaati for robbery and Ravana for lust for Sita
. All those who are very great were put to loss of one vice. But man has many vices how
can he be protected.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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కవన శర్మ
మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఎందువలన భారత రత్న అయ్యారు ?
మన దేశంకి ఉన్న గొప్ప వరం
ఋతు పవనాలు. గొప్ప శాపం
కూడా ఋతుపవనాలే!
వానాకాలం లో వానలు పడటం,
నదుల్లో వరదలు రావాటం,నీరు గట్లు దాటి పొర్లి చుట్టూ
ఉన్న మైదాన ప్రాంతంలో చెరువుల్లా ఏర్పడటం, ప్రతీ సంవత్సరం జరిగేది. ఆ చెరువుల్లో
నీరున్నంత కాలం చేపలు పట్టు కోవటం, ఎండలకి నీరు బాగా
తగ్గా క ఒండ్రు మట్టి తో నిండిన
ఆ మైదాన్నాల్లో
గింజలు చల్లి
పంటలు పండించుకోవటం ఆ
పంట చేతికి వచ్చాక మరుసటి
ఏటి వర్ష ఋతువుదాకా ఆ
పంటతోను, పాడి తోను జీవనం
గడపటం నదీ మైదానాల నాగరికతలో ఒక పద్ధ తి ప్రకారం సాగేది
జనం పెరిగిన కొద్దీ నదీ జలాల
మళ్ళింపులు, చెరువుల దాపులో
వ్యవసాయాలు మొదలయ్యాయి. జల వనరుల వెతుకులాటలు మొదలయ్యాయి మనకి
సాహిత్యం లో 12 సంవత్సా30

రాల క్షా మ కాల అనంతరం,
అనసూయ కాలవతో నీరు
మళ్లించిన కథనం ఉంది.
గౌతముడు గోదావరి ఆదిని నాసిక
లో గుర్తించిన వై నం ఉంది. బలరాముడు నాగలిని ఆయుధంగా
పట్టి వ్యవసాయం చేసిన వాడన్న
జ్ఞా నం మనకి మన సాహిత్యం
కలిగిస్తుంది.
జనం విపరీతం గా పెరగటం తో
ఒకే ఏడాదిలో ఎక్కువ పంటలు
వేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడిం-
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ది. నీటి పారుదలతో పాటు నీరు
నిలవచేయాల్సిన
అవసరం
కలిగింది. ఆ అవసరం తీర్చటం
కరికాల చోళుడు గుర్తించి చిన్న
( గొప్ప ) అడ్డు కట్ట నిర్మించాడు.మనం చూడవచ్చు. కానీ ఆ
తరవాతి కాలం లో కాటన్, విశ్వేశ్వరయ్యల దాకా పురోగతి కుంటు
పడింది
మనకి సరిపడినంత వర్ష పాతం
ఉన్నా అది, ప్రాంతం అంతటా
సమం గాపడదు. ఏడాది పొడు
గునా పడదు. ఋతు పవన
కాలం లోనేపడుతుంది .అది
మనకి అతి వృష్టి కాలం అది
వరదల కాలం తర్వాతా అంతా
అనా వృష్టి కాలం. ఈ రెండూ
మనకి శాపాలే !
మనకి ఆనకట్ట ల వ్యవస్థ ని సర్
ఆర్థర్ కాటన్ రూపొందించే
వరకు మనదేశం లో పెద్ద గా
వ్యవసాయ అభివృద్ధి పనులు
జరగ లేదు ఆయన ఆంగ్లేయ
యంతరుడు
(engineer).
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గటానికి శుద్ధ పరిచిన నీటిని
అందించిన వాడు, పంటలకి
అవసరమైన నీటిని జలాశయాల
నిర్మాణంతో అందించిన వాడు
కర్నూలు జిల్లాలోని మోక్షగుండానికి చెందిన ములకనాటి బ్రాహ్మణుడు విశ్వేశ్వరయ్య. ఈయన
పూర్వీకులు కోలార్ జిల్లాలోని
ముద్దెనహళ్లి కి వలస వెళ్లి స్థిరపడ్డారు .
1861 సెప్టెంబర్ 15 న జన్మించి
న విశ్వేశ్వరయ్య 1955 లో భారత
రత్నగా ఎదిగారు. ఆ కథే ఇప్పుడు
నేనుచేప్పబోయేది. తన 15 వ
ఏట తండ్రిని కోల్పోయిన విశ్వేశ్వరయ్య తన తల్లి తో సహా బెంగళూరులో ఉన్న మేనమామ
ఇంటికి ఆ దినాల ఆనవాయితీ
ప్రకారం చేరారు. అక్కడ సెంట్రల్
కాలేజీ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ప్రజ్ఞతో కృతార్థుడై పూనాలో
(అప్పుడు సై న్సు కాలేజీ పేరున
ఉన్న ఇప్పటి )ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో చదివి 1883 లో సివిల్
ఇంజనీరింగ్ శాఖలో మొదటి
వాడిగా పాస్ అయ్యాడు.
ఆయన చదువు పూర ్తయ్యాక
బొంబాయి రాష్ట్ర పౌర ప్రయోజనాల పనుల శాఖ లో యంతరుడిగా చేరారు. ఆయన పనితనానికి ముగ్ధు డై న, భారతదేశ నీటి
పారుదల కూటమి అధికారి సర్
మోన్క్రీఫ్ ఈయనని తనకూటమి
సభ్యుడిగా చేసుకున్నాడు .
ఈయన ప్రతిపాదించిన క్షేత్ర

విభాగ పద్ధ తి గొప్ప విజయం
సాధించింది. దీని లక్ష్యం "నీటిపారుదల పనుల ఫలితాలు పెక్కు
గ్రామాలకి పంపిణీ చేయటం
అందులోనూ, ఒక గ్రామంలో
పొలం ఉన్న పరిస్థితి ,మట్టి
నాణ్యత ల పై న దృష్టి పెట్టి నీటి
పారుదల అమలుచేయటం".
దీని గురించి సహ యంతరుడు
ఆంగ్లేయుడు అయిన మేకిన్జీ
బొంబాయి ప్రతినిధుల సభలో
"దీని విజయం వెనక విశ్వేశ్వర
య్య జ్ఞా న శీలతదే పూర్తి ఘన
త. ఆయనతో నేను పని చేసే
అవకాశం నాకు ఆనందాన్ని గౌరవాన్ని కలిగించింది. బొంబాయి
ప్రభుత్వం కొద్ది ఖర్చుతో తలబెట్టి న లాభసాటి అయిన ప్రజాదరణ పొందే కార్య క్రమం
విజయవంతం అయింది. ఈ
ప్రణాలికకి ఆయిన ఖర్చులో
ఇప్పటికే సాలుకి 3.5% వెనక్కి
వస్తోంది. 5% వరకు పెరిగే
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

సూచనలు ఉన్నాయి " అన్నాడు.
ఆయన రెండో విజయం. ఖడక
వలస అడ్డు కట్ట కి, నీటికున్న తేల్పుడు గుణం ఆధారంతో
స్వయంగా తెరుచుకునే గేట్ల కి
రూప కల్పన చేసి నిర్మించి,
దానిపై హక్కులు పొందాడు. వీటివలన అడ్డు కట్ట ఎత్తు పెంచనవసరం లేకుండా మరో 2
మీటర్ల ఎత్తు కి నీరు నిలవచేయ గాలిగాడు. పూనా నగరాన్ని వరదల నుంచి కాపాడారు
ఆ తరవాత ఈ తలుపులు,
తిగ్రా ( గ్వాలియర్) జలాశయంకి
వాడాడు.
ఈయన 1894 లో అప్పుడు
బొంబాయి రాష్ట్రం లో ఉన్న
సుక్కూర్ మునిసిపాలిటికి నీటి
సరఫరా పథకం రూపొందించాడు అందులో భాగంగా నది
నుంచి నీరు కొండపై కి పంప్
చేసి అక్కడ శుద్ధ పరిచి గొట్టా ల
ద్వారా నీటిని నగరానికి అందించాల్సి ఉంది. అయితే నగర
పాలక సంస్థ కొండపై శుద్ధిపరిచే నిర్మాణం విషయం లో తన
అసహాయత
తెలియచేసింది. అప్పుడు ఆయన నదిలోనే
ఒక వర్తులాకరపు బావి నిర్మించి
దాని అడుగు భాగానికి నీరు ఒక
సొరంగం ద్వారా, నది ఇసుక
పొరల్లో స్వయంగా శుద్ధి పొంది
వచ్చేలా నిర్మాణ రూపం మార్చి
కల్పించాడు. అది ఆయనకు
ఎనలేని ప్రసిద్ధి తెచ్చి పెట్టింది.
సెపట ్ెంబర్

31

ఆయన 1906-07 లలో ఏడెన్ కి
నీటి సరఫరా ప్రణాళిక రూపొందించటం లో వారికీ సహాయం
చేసాడు.
హైదరాబాద్ రాజుకి సలహా
దారుడిగా 1909 లో విశ్వేశ్వరయ్య
వెళ్లారు. మూసి నది వరదలను అరికట్ట దానికి, నిజాం రాజుకి
ప్రణాలికను రూపొందించాడు.
బహుశః అది మనదేశం లోని
మొట్ట మొదటి వరద నివారణ
పథకం. ఆ ప్రణాలిక రూపొందించాక బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ సేవ
మానేసి, మైసూరు మహారాజు
సేవలో ముఖ్య యంతరుడిగా
చేరారు .
ఆయన 1912-18 ల లో మైసూర్
రాజ్యానికి దివాన్ గా పనిచేసారు
ఆయన చేసి మరికొన్ని పనులు :
కొల్హాపూర్, ధార్వార్, బీజాపూర్
బెల్గాంలకు నీటి సరఫరా
కృష్ణ రాజ సాగర్ అడ్డు కట్ట , దానిని
ఆనుకుని బృందావనం ఏర్పాటు,
మైసూర్ బాంక్ ఏర్పాటు (1913 )
దాని ద్వారా పరిశ్రమలకి రుణాల
ఏర్పాటు, ప్రభుత్వ సబ్బు పరిశ్రమ
(1916) లోహ పరిశ్రమ (1916).
భద్రవతి లో ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమల స్థాపన .
జయ చామరాజ పాలిటెక్నిక్
స్థాపన
గ్రామీణ పారిశ్రామిక ప్రణాళిక,
భారత ప్రభుత్వం కోసం తయారు
చేసారు (1959) తిరుపతి తిరు
మల రహదారి ప్రణాళిక
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ఆయన పొందిన బిరుదులు :
KCIE ( సర్) 1915 , భారత రత్న
(1955)
ఇన్ని మంచి పనులు చేసిన
ఆయన ఏప్రిల్ 12, 1962 కీర్తి శేషులయ్యారు
ఆయన రెనడే, గోఖలే, తిలక్,
గాంధీల వలన ప్రభావితుడు
ఆయన ఋజు వర ్తన ఇప్పటికి
కథలుగా చెప్పుకుంటారు
మనం ఇప్పటికీ తలుచుకునే
ఆయన మాటలుకొన్ని :
"పారిశ్రామీకరణమో
మరణమో!"
"దేశ సేవ డబ్
బు తో
కొనగలిగింది, కొలవగలిగినది కాదు. నువ్వు అందించగలిగినది"
"దేశం ప్ర గతి ముఖ్యంగా
దాని ప్ర జల విద్య మీద
ఆధారపడుతుంది. విద్య
వలన చేకూరిన మేధస్సే ఒక
నాగరికత దేశాన్ని కాని దాని
నుంచి విడదీస్తుంది".
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

సెపట ్ెంబర్ 2018

నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆత్మీయ కధ

(గత సంచిక తరువాయి)

ఇరవై ముప్ఫయి మంది ఒకేసారి
నెత్తిన మోపులు పెట్టు కుని ఒకే
వేగంతో పరుగులాంటి నడకతో
నడకతో మడికయ్యల గట్టు మీద
నడుస్తూవుంటే ఆ దృశ్యం ...
అప్పటి ఆంద్ర జాతికే గర్వకారణంగా వుండేది.
కొన్ని మోపులు కళ్ళం లోకి
చేరగానే మగవాళ్ళంతా కల్లంలో
ఉంది మోపులు విప్పదీసి కొంత
భాగం తాడులో కట్టి ఈ కట్ట ను
పై కెత్తి నేలకు కొట్టి విదిలించేవారు. జల..జల మని వడ్ల గింజలు రాలుతుంటే మా పెద్ద నాయన ఆనందంగా ఎకరాకు
మూడు పుట్లు గ్యారెంటీ అంటూ
మురిసిపోయేవారు. తెచ్చేవాళ్ళు
మోపులు తెస్తూ ఉండేవాళ్ళు....
కొట్టే వాళ్ళు మోపులు ఇదలకొడ్తూ
వుండేవాళ్ళు. కొట్టి న గడ్డి నంతా
'వామి' వేసేవాళ్ళు. సాయంకాలం
చీకటిపడే సమయానికి 'వడ్ల కుప్ప' సిద్ధ మయ్యేది. కూలీలందరికీ
వడ్లు కూలి కొలిచి ఆ రాత్రి నుండి
కళ్ళంలోనే పడక వేసేవాళ్ళం.
దగ్గ ర దగ్గ ర సంక్రాంతి పండక్కు
ఈ వరికోత వచ్చేది. బాగా చలి,
మంచు కురుస్తూ
ఉండేవి.
కళ్లంలో 'కావిలి' వుండడమంటే

పిల్ల లందరికీ చాలా ఇష్టం. ఈ
వరిగడ్డి వామిపై పండుకుంటే...
వెచ్చని ఆవిరి వస్తూవుంటుంది.
అందుకై ఈ వామిపై మంచం
నిలబెట్టి దానిపై వరిగడ్డి కప్పితే
మనపై
మంచుపడకుండా
వుంటుంది. చాప గానీ, దుప్పటి
గానీ పరుచుకుని పండుకుంటే
వెచ్చని ఆవిరి కొడుతూ వుంటే....
చల్ల ని చలిలో... ఊహించుకోండి... ఆ ఆనందమేమిటో....!
రెండు మూడు రోజులు కళ్లంలోనే వడ్లు ఎండబెట్టి , సాయంత్రానికి కుప్పవేసి గడ్డి కప్పెవాళ్ళం.
వడ్ల కుప్పలో ఓ గుండ్రాయి పెట్టే వాడు పెద్దనాయన. 'పోలిగాడు'
అని ఆ రాయికి పేరు. ఎండిన
తరువాత గోనె సంచులకు ఎత్తి
ఇంట్లో గాజలు, గరిసెల్లో నింపే
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వాళ్ళం. విత్తనాల గింజలు
మాత్రం ప్రత్యేకంగా వుంచేవాళ్ళు.
ఆ రోజుల్లో 'మిషన్లు ' లేవు. వడ్లు
దంచుకోవాల్సిందే.
మా ఇంట్లో ఒక రోజుకు పది
శేర్ల వడ్లు దంచుతేగాని అయిదు
శేర్ల బియ్యం రావు. అందుకై
మాఇంట్లో
రెండు
'రోళ్ళు'
ఉండేవి. ఒకటి 'చిన్న రోలు'.
రెండు మూడు ఇంచిల లోతున,
జానెడు వ్యాసంతో వుండేది.
రెండవ రోలు 'పెద్ద రోలు'. ఇది
అడుగు లోతుకు పై నే వుండేది.
ముందు వడ్ల ను ఈ
చిన్న రోలులో పోసి రోకళ్ళతో
దంచేవారు. దంచుతున్నంతసేపు చుట్టూ తిరుగుతూ కాలితో
వడ్ల ను ఎగదోస్తూ దంచేవాళ్ళు.

సెపట ్ెంబర్
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సుమారు పై పొట్టు చాలా భాగం
ఊడిన తరువాత ఇవి చెరిగి
పక్కన పోసేవారు. ఈ చెరగటం
అయిన తరువాత పెద్ద రోలులో పోసి దంచేవాళ్ళు. పూర్తిగా
పై పొట్టు పోయేది. ఆ తరువాత
'కుందెన' పెద్ద రోలు మీద పట్టి
బియ్యం ఎగిరిపోకుండా, విరిగి
నూకలవ్వకుండా నెమ్మదిగా దంచేవాళ్ళు.
మొదటిసారి చెరిగిన పొట్టు పొయ్యి లోకి నీళ్ళు కాచుకోను,
వంట చేసుకోను వాడేవారు. ఇది
తవుడు, నూకతో వుంటుంది.
దీన్ని పశువులకు వాడేవారు.
మూడవసారి చెరిగితే వచ్చే
తవుడు చాలా విలువై నది.
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అందుకే దాన్ని కూరల్లో కి వాడే
వాళ్ళు. ఈ తవుడు చెరిగితే
బయటకు పోయేది కాదు. చేటకు
అతుక్కుని వుండేది. ఇందులో
నూనె వుండేది. చేత్తో తీస్తే చేతికి
జిడ్డు తగిలేది. ఈ బియ్యంతో
అన్నం వండితే 'గంజి' పోగేట్టే వాళ్ళు కాదు. బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు
పశువులకు పెట్టే వాళ్ళు. అన్నం
సుతిమెత్తగా...
మృదువుగా
ఉండేది.
కృష్ణ - కుచేలుల స్నేహానికి
చిహ్నమైన 'అటుకులు' ఇంట్లో నే
దంచేవారు. ముందురోజు వడ్లు
నానబోసి మరుసటి రోజు ఆ
వడ్లు బుట్ట లో పోస్తే నీళ్లన్నీ కారిపోయేవి. రాతికి ప్రక్కనే పొయ్యి
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

పెట్టి నానిన వడ్లు వేయించి రోట్లో
పోసి దంచాలి. దంచేటప్పుడు
వేడి చల్లారకుండా ఉండేటట్లు చూడాలి. అందుకే గబగబా
ఇద్దరు ముగ్గురు పోటు వేసేవారు.
ఈ బియ్యం సాగి అటుకులై పై
పొట్టు మాత్రం పోతుంది.
ఈ దంపుడు అటుకులు
చాలా తియ్యగా రుచిగా ఉండేవి
అప్పటికప్పుడు చెరిగి వేడి వేడి
అటుకులు తింటూ వుంటే...
అద్భుతం. ఉపవాసముండేవాళ్ళు, రాత్రిళ్ళు భోజనం చేయనివాళ్ళు ఈ అటుకుల్ని నానబెట్టు కుని, లేదా పచ్చివే అయినా
బెల్లంతో కలిపి, లేదా పొడిచెట్నీతో కలిపి తింటారు. అవసరసెపట ్ెంబర్ 2018

మనుకుంటే పచ్చి కొబ్బెర, పచ్చి
మిరపకాయలు, ఉల్లి పాయలు,
అటుకులు వేసి దంచి తింటారు.
వారి పై రు కోసిన వారం
రోజులకు మడిలోకి వెళ్లి, ఇంతకుముందు మడిలో తొక్కినా వేపమండలు, కొమ్మలు పై కి తీస్తారు.
కొస పట్టు కుని లాగితే కొమ్మ
మొత్తం పై కి వచ్చేది. అయితే కుళ్ళిపోవటం మూలాన కొమ్మకున్న
ఆకులు, బెరడు అంతా పోయి
తెల్ల గా ఉండేవి ఈ కట్టె లు. రెండు
మూడు బండ్ల కట్టె లు వచ్చేవి.
కొమ్మలు రకరకాలై న ఆకారాల్లో
వుండడం వల్ల , అవి పీకినచోట
అదే ఆకారంలో రెండు ఇంచిల
లోతున ఆకారాలు ఏర్పడేవి. ఇవి
పిల్ల లందరికీ ఆనందాన్ని కలిగించేవి.

రాగులు

రాయలసీమలో అతి ముఖ్యమైన పంట రాగిపంట. ఈ
పంట మూడు నెలల్లో చేతికి
వస్తుంది. నాలుగై దుసార్లు నీళ్ళు
కట్టితే పంట పండుతుంది.
వరి లాగా దీంట్లో పొట్టు ,...
లాంటివి వుండవు. గట్టి గింజ
అని అందరూ ఇష్ట పడతారు.
బలవర్ధకమైన ఆహారం, త్వరగా
అరగదు. శరీర కష్టం చేసేవారికి
నిండిన ఆహారం. బావుల క్రింద,
అప్పుడప్పుడు చెరువుల క్రింద
ఈ పంట పండిస్తారు. వర్షా భావం
వల్ల వరి పండదేమో, చెరువులో
నీళ్ళు సరిపడవేమో అన్నప్పుడు

రాగిపంట వేస్తారు.
మాకు పెద్ద బావి క్రింద మూడెకరాల తోట వుంది కదా... ఆ
తోటలో ప్రతి సంవత్సరం తప్పనిసరిగా రాగిపంట వేసేవారు మా
పెద్దనాయన. ఎండాకాలం అంతా
చెరువులో మట్టి తోలి బాగా ఏగిలి
చేసి పెట్టు కుని, అదను రాగానే
దిబ్బలో ఎరువు తోలి, దుక్కి
దున్ని రాగి విత్తనం వేసేవారు.
నాలుగై దు రోజులకు మొలకలు
పచ్చగా పై కి వచ్చేవి. పదిహేను,
ఇరవై రోజుల తరువాత నీళ్ళు
కట్టి , అనవసరమైన నారు తీసి,
అవసరం వుండేచోట నాటి,
పొలం అంతా సమానంగా ఉండేటట్లు నాటు వేసేవారు.
విత్తనం విత్తిన రెండుమూడు
రోజులకు వర్షం పడితే మా పెద్ద నాయన 'పై పెట్టు ' అయింది.
మొలకలు రావు అని బాధపడి
మళ్ళీ విత్తేవాడు, లేకుంటే నారు
కొని నాటు వేసేవాడు. రాగిలో
మిశ్రమ పంటగా 'ఆవాలు'
వేసేవారు. రాగి మోకాటెత్తు
కంటే ఎక్కువ పెరగదు. కానీ
ఆవాలు పంట నాలుగడుగులు
పెరిగి పసుపు పచ్చటి పూలు
పూచి పెరిగేది. ఇంటికి కాను
మిగిలిన ఆవాలు అమ్మేవారు.
వేరే బంధువులు తీసుకెల్లేవాళ్ళు.
రాగిపంట పండి కోతకోసి
కళ్ళం చేర్చేవారు. కళ్ళం శుభ్రంగా
గతుకులు, గుంతలు, మిట్ట లు
లేకుండా చేసి పేడతో అలికేవాసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ళ్ళు. కోట కోసిన పంటను వామి
వేసి, వారం రోజుల తర్వాత కళ్ళం
నిండా పరిచేవాళ్లు. ఆ పరచటం
చాలా కళాత్మకంగా వుండేది.
రెండడుగుల పొడవున పెరుగుతుంది ఈ పంట. కళ్ళం
పై నుండి కిందికి పరుచుకుంటూ వస్తారు. మొదటి వరుసను,
రెండవ వరుసను పరిచేటప్పుడు కంకులు కంకులు ఆనుకుని
ఉండేటట్లు చూసేవారు. అంటే
మొదళ్ళు అటూ, ఇటూ కంకులు
ఎదురెదురుగా
వుంటాయి.
మూడవ వరుస పరిచేతప్పుడు
రెండవ వరుస, మూడవ వరుస
మోడళ్ళు తగులుతూ పరుస్తా రు. నాలుగవ వరుస కంకులు
మూడవ వరుస కంకులు
తగులుతూ ఉండేటట్లు పరుస్తా రు. ఇలా పరచి రెండు మూడు
రోజులు బాగా ఎండనిస్తారు.
మార్చి, ఏప్రిల్ మాసంలో
ఈ పంట చేతికి వస్తుంది.
కాబట్టి బాగా ఎండుతాయి. రాగి
కోతకోసే దానికి ఓ వారం రోజుల
ముందు 'ఎద్ద డుగ కనుమ'కు
పోయి నాలుగై దు అడుగుల
పొడవుండి, చక్కగా వుండి, బొటనవేలి మందంలో వుండే కట్టె లు
ఓ వంద కొట్టు కొనొచ్చి, వాటిని
వామి దగ్గ ర వంచి నిలబెట్టే వారు.
వారం పది రోజులకు ఈ కట్టె లు
వంగి 'విల్లు ' ఆకారంలో తయారయ్యేవి. ఈ కట్టె లతో కంకులు
కొట్టే వారు.
( ఇంకా వుంది )
సెపట ్ెంబర్
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ఎలక్ట్రాన్
ఆ జిల్లా ముఖ్యపట్ట ణం
జాతీయ రహదారికి పక్కగా ఉంది.
ఉత్తరపు పొలిమేరలో రహదారికి
అరకిలోమీటరు దూరంగా పర్ణసి
అనే విద్యాలయం ఉంది. పర్ణసి
ఉపశీర్షిక ఎల్ కె జి టు ఇంటర్.
అంటే దిగువ శిశువిద్యా తరగతుల నుండి ఎదిగిన అమ్మాయిల ఇంటరు తరగతుల వరకూ
ఆ పాఠశాలలో ఉన్నాయి. అంటే
జూనియర్ కళాశాల కూడా అనుసంధానమైన ప్రాథమిక, మాధ్యమిక, ఉన్నత పాఠశాల! ఏడవ
తరగతి దాటిన తర్వాత హాస్టల్లో
ఉండడం తప్పనిసరి. దక్షిణ పొలిమేరల్లో బాలురకొసమని సరిగా
ఇటువంటి బిద్యాలయం ‘ఉపల’
ఉంది. ఈ రెండు విద్యాసంస్థ ల
యాజమాన్యమూ మంథనా విద్యాసంస్థ వారిదే.
రాత్రి రెండవ ఆట సినిమా చూసివచ్చిన ఉపల విద్యార్థి రామకృష్ణ ప్రథాన ద్వారానికి పడడుగుల దూరంలో పిట్ట గోడదూకి,
వసతిగృహo రెండవ అంతస్తు లో ఉన్న తనగది 212 చేరుకొని
మెల్ల గా తలుపు తట్టా డు. లోపల్నుంచి సమాధానమూ లేదు,
తలుపూ తెరుచుకోలేదు. ‘సా36

విద్యాఘాతము
ధారణంగా రాత్రి రెండింటివరకూ
రుబ్బితేకాని నిద్రపోని సుబ్బారావీ
రాత్రి అప్పుడీ పక్క ఎక్కేసాడేమిటి?!’ అనుకొంటూ,“సుబ్బారావూ తలుపు తియ్యి!” అంటూ
తలుపుమీద గట్టి గా బాదాడు,
సుబ్బారావు లేవలేదుకాని పక్కగదులవాళ్లు తలుపులు తీసుకొని
బయటకు వచ్చారు.
211 లోని నవీన్ రామకృష్ణ తో
అన్నాడు. ”ఒరేయ్ రామకృష్ణా ,
సుబ్బారావు రుబ్బి,రుబ్బి అలిసిపోయుంటాడు. నీ సినిమాల
సంగతి దేముడెరుగు కానీ,
వసతిపాలకుడు
వీరభద్రానికి
తెలిస్తే పేరు సార్థకం చేసుకొంటాడు. వచ్చి మా గదిలో రెండు
మంచాలకి మధ్యా చాపేసుసుకొని పడుకో. రేపుదయం సుబ్బారావు లేచిన తర్వాత నీ గదిలోకి
వెళ్లొచ్చు!”
ఆ రాత్రి రామకృష్ణ కు చాపే గతయ్యింది. తను చూసిన సినిమాలోని నాయిక కానీ, ఐటెమ్
నాట్యతారకానీ, కనీసం నాట్యబృందంలోని ఏ ఒక్క ఓ
ఊరువుల సుందరి కానీ కలలోకి
రాలేదు.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

మర్నాడుదయం తొమ్మిదింటికి
పోలీసులువచ్చి బద్ద లుకొడితేకాని 212 తలుపులు తెరుచుకోలేదు. సుబ్బరావనబడే ఆ విద్యార్థి విగతజీవుడై పడున్నాడు.
క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఇనస్పెక్టర్ రఘురాం
రంగప్రవేశం చేశాడు. రఘురాం
ఆదేశాలప్రకారం ఉపల యాజమాన్యం సుబ్బారావు తల్లి దండ్రులకి కబురుతో బాటు కారు కూడా
పంపింది.
రఘురాం 212 గదిని సోదా
చేశాడు. సుబ్బారావు బల్ల మీది టేబుల్ లాంప్ వెలుగుతోనే
ఉంది. సుబ్బారావు, రామక్రిష్ణ ల బల్ల ల సొరుగుల్నీ, బట్ట ల
గూళ్ల నీ, పుస్తకాల్నీ పరిశీలించి
చూశాడు. సుబ్బారావు బల్లమిదనున్న నీళ్ల సీసాలో సగం నీళ్లున్నాయి. బల్ల మీద ఒకటీ, బల్లసొరుగులో మరొకటీ బాల్ పాయింట్
పెన్నులున్నాయి. సుబ్బారావు నోటుపుస్తకాలన్నీ నల్ల టి అక్షరాలతో
రాయబడి ఉన్నాయి. సుబ్బారావు ఓ నోటు పుస్తకంలో పేజీల
మధ్య ఓ రెండంగుళాల చదరపు
కాయితం ముక్క ఉంది. ఆ
కాయితం మీది మడతలు చూస్తే
ఏదో విప్పిన పొట్లం తాలూకు
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కాయితంలా ఉంది. వేలిముద్రల
గాలింపులూ, సుబ్బారావు మృతదేహానికి నాలుగై దు కోణాల్లో
ఫోటోలూ తీయడం జరిగిన
తర్వాత అతని శరీరాన్ని శవపరీక్షకీ, అతని తాలూకు వస్తు వులనన్నింటినీ పోలీసు స్టేషన్ కీ తరలించాల్సిందిగా ఉత్తర్వులిచ్చాడు.
సుబ్బారావు నోటు పుస్తకాన్నీ, నీళ్ళసీసానీ భద్రంగా రెండు కవర్ల లో సీలు చేయించి పంపాడు.
రామకృష్ణ బల్లమిదనున్న నిండు
నీళ్ల సీసానికూడా పంపించాడు.
రఘురాం విడివిడిగా చాలామందిని ప్రశ్నించాడు. వసతిగృహ
నిర్వాహకుడు వీరభద్రం నియమాల్నీ, నిబంధనల్నీ ఏకరువు
పెట్టా డు. ప్రధానోపాధ్యాయుడు
పరమేశం ఉపల సాధించిన విజయాల్ని గురించీ, విద్యార్థుల
క్రమశిక్షణకై పడే శ్రమని గురించీ
చెప్పాడు. మంథనా విద్యాసంస్థ యజమాని నరోత్తమదాసు
తమ విద్యాసంస్థ ల లక్ష్యాల్ని వివరించాడు. అంతా ఓపికగా విన్న
రఘురాం ఓ చిన్న ప్రశ్న వేశాడు.
"మీరందరూ చెప్పింది విన్న
తర్వాత సుబ్బారావు చదువులా
తాకిడికి తట్టు కోలేక, మానసికమైన ఒత్తిడికి గురై ఆత్మహత్యకు
పాల్పడి ఉంటాడని అనిపిస్తోంది,
ఏమంటారు?"
నరోత్తమదాసు కాస్సేపు మౌనం
వహించి, ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా
అన్నాడు."విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలకు పాల్బడితే విద్యాసంస్థల్నీ-

,తల్లి దండ్రుల్నీ నిందిస్తు న్నారు!
ఇది సాధారణమైపోయింది. కానీ
భగ్నప్రేమలు కూడా కారణం కావొచ్చుగా?"
పక్క గదుల్లో ఉన్న విద్యార్థుల
కథనం ప్రకారం రామకృష్ణ కీ,
సుబ్బారావుకీ కొట్లాట్లాటవరకూ
కాదుకాని, వాగ్వివాదంతో కూడిన
ఘర్ష ణ తరుచూ జరిగేది. రామకృష్ణ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నూ రాత్రి
పదిదాటి చదవడు. అయినా
మార్కులు బాగా వస్తా యి. తోటివిద్యార్థుల సందేహాలు చక్కగా
తీరుస్తా డు.
అందరితోనూ
చనువుగా ఉంటాడు.
"అతను అర్థరాత్రి దాటి చాలావరకూ చదవడమే మా వాగ్యుద్ధా లకీ, నేను రెండో ఆట సినిమాలకి పోవడమూ కారణం. నిన్న
ఉదయం చాలా సంతోషంగా
ఉన్నాడు. 'బోర్డు
పరీక్షలై న
వెంటనే ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశ పరీక్షలు జరుగుతాయని తెలిసీ,
నువ్విలా పై లాపచ్చీసుగా సినిమాలకి పోతున్నావ్! చూడు, నీ
కంటే ఎక్కువ ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటాను,' అన్నాడు. '212 ఓ వెలుగు
వెలుగుతుందిలే!' అన్నాను నేను.
నిన్న మార్నింగ్ సెషన్ పూర ్తయిన
తర్వాత మధ్యాహ్నం మెస్ భోజనానికి రాకుండా ఏదో పనుందని
వెళ్లిపోయాడు.
మధ్యాహ్నం
క్లాసులకి రాలేదు. నిన్న రాత్రి
యిద్ద రం కలిసి రాత్రి ఎనిమిదిప్రాంతంలో మెస్ కి పోయి డిన్నర్
చేశాం. తిరిగి గది చేరిన తర్వాత
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఏదో నోటుపుస్తకం తీసి పేజీలు
తిప్పాడు. తర్వాత రెండు మూడు
నోటుపుస్తకాలు తీసి చూశాడు.
తను పడుకొనే మంచమ్మిది
పరుపుని ఎత్తి, టేబుల్ క్లాత్ ఎత్తి
దేనికోసమో వెదికాడు. 'దేనికోసం
వెదుకుతున్నావ్? ఏదైనా ప్రేమలేఖా, లేక రూపాయలనోటా?'
అని సరదాగా ప్రశ్నించాను. 'ఏదో
ఒకటి, నీకెందుకు? సినిమాకి
పో!' అన్నాడు. నేను ఎనిమిదిన్నరకల్లా రూము వదిలి సినిమాకి
పోయాను. నేను సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడల్లా సుబ్బారావు లోపల
తలుపు గడియ వేసేవాడు కాదు.
ఒకవేళ వేసినా నేను తిరిగొచ్చేసరికి ఇంకా మెలుకువగానే
ఉంటాడు కాబట్టి చిన్నగా తట్టినా
వెంటనే తలుపు తీసేవాడు."
అన్నాడు రామకృష్ణ .
రామకృష్ణ చెప్పిందంతా శ్రద్ధ గా విన్నాడు రఘురామ్. అతని
మాటల్లో నిజాయితీ గోచరించింది. అయినా రామకృష్ణ ని తాత్కాలిక నిర్బంధంలోకి తీసుకొన్నాడు.
మధ్యాహ్నం రెండు గంటల
ప్రాంతంలో రఘురాం కాస్త ఊపిరి
తీసుకొనే సమయంలో 'పర్ణసి'
ప్రధానోపాధ్యాయిని రాజామణి
నుంచి టెలిఫోన్ వచ్చింది, 'తమ
స్కూల్లో సెకండ్ ఇంటర్ చదువుతోన్న వసంత అనే అమ్మాయి
దగ్గర్లో నే ఉన్న ఓ మామిడి తోటలో
ఓ చెట్టు కొమ్మకి చున్నీతో ఉరేసుకొని చచ్చిపోయిందని'.
(మిగిలినది వచ్చే సంచికలో)
సెపట ్ెంబర్
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"తనదాకా వచ్చేసరికి ....."
సరి కదా, ప్రోత్సహించనుకూడా
లేదు", గర్వంగా అన్నాడు శేషావతారం.
"తెలుసు మావయ్యా...
ఆ విషయం మా అమ్మ ఎప్పుడూ
చెబుతూనే వుంటుంది", వినయంగానే అన్నాడు గరుడం.
మరో పది నిముషాలు బోధ
పూర ్తయ్యాక, "సరే నేను వెళ్లొస్తా ను. అవతల ట్రైన్ కి టై మవుతోంది" బయల్దేరాడు శేషావతారం.
"అలాగే మావయ్యా" వినయంగానే అంటూ మైలు
పొడవున నిట్టూర్చాడు గరుడావతారం. అతనికి శేషావతారం
చెప్పే నీతులు విని వినీ పిచ్చెక్కు
తోంది.
*****
ట్రైను కిటకిటలాడిపోతోంది.
నిలబడటానికి కూడా చోటు లేదు.
శేషావతారానికి కాళ్ళు పీక్కుపోతున్నై.
"గురూ గారూ, ఓ రెండొందలిప్పిస్తే సీటు ఇప్పిస్తా ..." కేటరింగ్
కుర్రాడన్నాడు. ఆ కుర్రాడు శేషావ-

"మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతున్నానని
అనుకోవద్దు ... సత్యము, నీతి ...
ఇవే ఎప్పటికీ జీవితానికి మార్గ దర్శకాలు. 'లోభం' అనేది ఎంత
లాగా మనిషిని తనలోకి లాక్కుంటుందో నీకు అనుభవం లేదు.
అలాగే కామ క్రోధ మోహ మద
మాత్సర్యాలు కూడా. తస్మాత్ జాగ్రత్త!" మేనల్లుడ్ని మరోసారి హెచ్చరించాడు శేషావతారం.
శేషావతారం వయసు ఏభై
రెండేళ్ళు. అతని మేనల్లు డు
గరుడావతారం వయసు ఇరవై
ఒకటి. గరుడావతారానికి తన
కూతుర్నిచ్చే ఆలోచనలో వున్నా
డు శేషావతారం.
వినయంగా తలవూపాడు
గరుదావతారం.
"మరో విషయం గుర్తుంచుకో.
అవినీతి అనేది ఎంత ఘోరమైనదో, అవినీతిని ప్రోత్సహించడం
కూడా అంతే ఘోరం. ఈనాటి
వరకూ నేనుగానీ, చనిపోయిన
మీ నాన్న ప్రేమావతారం గానీ
ఏనాడూ అవినీతికి పాల్పడలేదు.
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తారానికి తెలిసినవాడే.
"దేవుళ్లాగా వచ్చావురా నాయ
నా. ఏ డబ్బాకి పోవాలీ?" ఆనం
దంగా అన్నాడు శేషావతారం.
"నెక్స్ట్ టు నెక్స్ట్ కి వచ్చెయ్యం
డి. TC అక్కడే వున్నాడు" ముందుకెళ్ళాడు కుర్రాడు. బ్రెడ్ ఆమ్లే ట్
కంటే వాడికి ఇదే లాభసాటిగా
ఉండటంతో, దీనిమీదే వాడికి
ఎక్కువ కాన్సంట్రేషన్.
"అదేమిటండీ... ఛార్టు చూస్తే
ఫుల్లు , ఇక్కడ జనాభా చూస్తే
నిల్లు " సీట్లో కూర్చుని అన్నాడు శేషావతారం.
'అయ్యా... జనాల నెత్తిన
'తత్కాల్' శఠగోపం పెట్టా లంటే
ఛార్టుని ఫుల్ గానే వుంచాలండీ.
అదో సరికొత్త కంప్యూటర్
ఛీటింగ్. నీతీ జాతీ ఉండటానికి కంప్యూటర్ మనిషిటండీ!"
ఎదుట సీటు సూర్యనారాయణ
అన్నాడు.
"మనిషంటూ పుట్టా క నీతీ
నిజాయితీ అనేది ముఖ్యమండీ.
నేను చూడండి... అవినీతి అన్న
పదం వింటే చాలు ఒళ్ళు భగభగా
మండుతుంది."
వికారంగా
మొహం పెట్టి అన్నాడు శేషావతారం.
"కరెక్ట్ గురూగారూ... అన్నట్టు
ఆ రెండొందలు ప్ల స్ మీ టిక్కెట్టూ ఇవ్వండి. సంతకం పెట్టించుకొస్తా ను. సార్... మీరు కూడా"
ఇద్ద రి దగ్గ రా చెరో రెండొందలూ
డిమాండ్ చేస్తూ అన్నాడు కేట-

రింగ్ బాయ్.
దిగిపోయేటప్పుడు టిక్కెట్టు మాత్రమే ఇస్తా రనీ, రిజర్వేషన్
స్లిప్పు అసలు వ్రాయరనీ వాళ్ళిద్ద రికీ తెలుసు. TTE వచ్చినా,
అవన్నీ ఎడ్జస్ట్మెంట్ల ని కూడా వారికి
తెలుసు.
*****
"మాకూ దొరికింది లెండి ఓ జష్ట .
చిరచిరలాడే మొహం అదీనూ.
ఏదో, కులమింటి కోతి అని చేసుకున్నాంగానీ, ఓరి నాయనోయ్,
వదినా మా వాణ్ని పీల్చి పిప్పి
చేసేస్తోందనుకో.
పొద్దు న్న
పోయి సాయంకాలం ఆరింటికో
ఏడింటికో వస్తా రా. బస్. అక్కడ్నించీ ఒకటే ఇక ఇకలూ పకపకలూ అనుకో. అసలు అత్తా మావా
వున్నారనే ధ్యాసే లేదు దానికి.
డై రెక్టు గా గదిలోకి లాక్కుపోతుంది. ఈ టిఫిన్లూ కాఫీలూ నోటికందించడాలూ మనం ఎరుగుదుమా? మగవాడు బానిసగా
తయారయ్యాడంటే తయారవ్వడూ? అసలు దాని పుటక సంసారి
పుటకో సాని పుటకో తెలీదనుకో!"
రకరకాలుగా అంగన్యాస కరన్యాసాలు చేస్తూ అన్నది కుశలవతి.
"చూస్తూ నే వున్నాగా వదినా...
యీ కాలం పిల్ల లు మరీ బరితెగించిపోతున్నారు. ఇంకా మీ
కోడలు నయం. . మీవాడ్నయినా బాగా చూసుకుంటోంది. మా
దేభ్యం అయితే మావాడ్ని చంపుకుతింటోంది. అది తే ... ఇది
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తే .. అని పీక్కుతినటం తప్ప, ఆ
పిశాచికి ఓ ముద్దూ ముచ్చటా
లేదమ్మా. ఏమిటో" నిట్టూర్చింది
సూర్యభారతి.
****
"హూ ...నిన్నంటే నిన్న వీళ్ళిద్ద
రూ వాళ్ళ కూతుళ్ళు మొగుళ్ళని ఎట్లా కొంగున ముడేసుకున్నారో నోరరిగిపోయేట్టు చెప్పుకుంటూ తెగ మురుసుకున్నారు.
వీళ్ళ వియ్యపురాళ్ళు వీళ్ళనీ వీళ్ళ
పెంపకాన్నీ తిట్ట డానికి లోకంలో
బూతులు సరిపోక గూగుల్ లో
వెతుకుతున్నారని వీళ్ళకి తెలుసు.
కూతుళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ ఆత్తింట్లో
రాజ్యం ఏలాలి... కోడళ్ళు మాత్రం
బానిసల్లా పడుండాలి... ఈ అత్తలందరూ ఇంతే... నీతీ జాతీ లేని
బండరాళ్ళు" ఈసడిస్తూ అన్నది
హంసావతి. ఆవిడ కుశలవతి
కోడలు.
"కాదుమరీ .. అత్తగారి కళ్లుగప్పి నా ఆడపడుచు ఈవిడ దగ్గ ర
డబ్బు దాస్తోంది. ఆ విషయం
చెప్పానా... చచ్చిందే. సంసారం
కూలిపోతుందని వూరుకుంటున్నా గానీ లేకపోతేనా " అక్కసు వెళ్ళగక్కింది సూర్యభారతి కోడలు
అనన్యలత.
*****
"రోజుకి పదివేల చొప్పున
మండలం పాటు గాయత్రీ జపమున్నూ, ప్రతి సోమవారమూ
ఆదిత్య హృదయమున్నూ దీక్షగా
చేస్తే నీ దోషాలు తొలిగి, నీ జీవితం
సెపట ్ెంబర్
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బ్రహ్మాండంగా వెలుగుతుందోయ్. అన్నట్టు ప్రతి మంగళవారం
ఆంజనేయస్వామికి ఆకుపూజ
చేయించడం
మరవకు",
పంచాంగం పక్కన పెట్టి అన్నాడు
సూర్యనారాయణ సిద్ధాంతి.
ఆయన మాటే వేదవాక్కంటారు జనాలు. జనాలందరూ వెళ్లే సరికి ఆ అపర్ణా హం అయింది.
డబ్బులు లెక్కబెడితే పదహారు
వేల చిల్ల ర ముట్టింది. "ఫరవాలేదు" సంతృప్తిగా నిట్టూ ర్చాడాయన.
"అయ్యా" చేతులు పిసుక్కుం
టూ నిలబడ్డా డు వీరాచారి.
వీరాచారి వడ్రంగి. ఎదో ఏక్సిడెం
టు వల్ల ప్రస్తు తం ఏ పనీ చెయ్యలేని స్థితి..
"వీరాచారీ, నువ్వేమీ విచారించకు. గుండె బలం, కండబలం,
ధనబలం, బుద్ధిబలం, విద్యాబలం వీటన్నిటి కన్నా గొప్పదీ,
బలమైనదీ దైవబలమే. ఇంకొక్క
మూడు లక్షల జపం పూర ్తయితే నీ కష్టా లన్నీ గాలికి మేఘాలు
కొట్టు కుపోయినట్లు ఠక్కున ఎగిరిపోటై . ఎటొచ్చీ ఖర్చు మాత్రం
ఇంకో ఇరవై వేలవుతుంది.
జపాలు చేయించడానికి నిఖార్సైన సద్బ్రా హ్మణులు దొరికారు.
ఆ మాత్రం ఖర్చు పెద్ద ఖర్చేమీ
కాదు. అదీ నీకు మాత్రమే. నాకు
తెలిసినవాడివీ, ఆప్తుడివీ కనక.
అదే వేరేవాళ్ళయితే చులాగ్గా
యాభై వేలనుంచి లక్ష అవుతుం
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ది", జాగ్రత్తగా సొరుగుకి తాళం
వేసి నిలబడ్డా డు సిద్ధాంతి.
"పెళ్ళాం మెళ్ళో పుస్తెలమ్మినా
అంత వుండదయ్యా. మీరే ఏదైనా
వుపాయం చేసి...", నసిగాడు
వీరాచారి.
"ఆఖరి మాటగా ఎనిమిది
వేలు. ఆ తరవాత నీ ఇష్టం",
చిరాగ్గా అన్నాడు సిద్ధాంతి.
"సరేనండయ్యా... మీ దయ",
నిట్టూర్చి అక్కడ్నించి కదిలాడు
వీరాచారి.
"హూ...! ప్రతివాడూ బేరం
ఆడటమే. అదీ బ్రాహ్మడి దగ్గ రకొచ్చేసరికే!", తనలో తానే గొణుక్కుంటూ
లోపలికెళ్ళాడు
సిద్ధాంతి.
******
"మళ్ళీ అన్యాయం అయిపో
యాను మామయ్యా", ఏడుస్తూ
అన్నది సుశాంతి. సిద్ధాంతి గారి
కోడలు. ఇప్పటిదాకా పిల్ల లు
లేరు. సై లెంట్ గా వున్నాడు రామకృష్ణ సిద్ధాంతి. ఇది మూడోసారి
బిడ్డ లకోసం ప్రయత్నించడం.
ఏవేవో హార్మోన్ ఇంజెక్షన్ల న్నారు.
అండాన్నీ బీజాన్నీ కలపాలన్నారు. డాక్టరు దగ్గ రికెళ్ళిన ప్రతిసారీ మూడులక్షలు నీళ్ళపాలు
అవుతూనే ఉన్నాయి.
"సారీ సిద్ధాంతి గారూ. ఈసారి
మాత్రం నూటికి నూరుపాళ్ళు
సక్సెస్ కాకపొతే పై సా కూడా
మాకు 'పే' చెయ్యొద్దు . ఈసారి
మిస్ కావడానికి కారణం స్పష్టంసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

గా తెలుసుకున్నాం గనకనే అంత
ధైర్యంగా
చెప్పగలుగుతున్నాను", ధైర్యాన్నిస్తూ నే, వై ఫల్యానికి
అతికీ అతకని వివరణ ఇచ్చింది
'ప్రతిభా సంతాన సాఫల్య కేంద్రం'
చై ర్మన్ డా|| ప్రతిమ.
"చేసేది ఏముందమ్మా", నిట్టూ
ర్చాడు సిద్ధాంతి గారు.
******
"అవునా? ఆవిడ హస్తవాసి
చాలా గొప్పదేనండీ. కానీ అంత
పెద్ద హాస్పటల్ ని రన్ చెయ్యాలంటే డబ్బు కావాలి గదా, అందు
కనే రెండు మూడు ట్రయల్స్
వేస్తారు. ఆ ట్రయల్స్ లో అసలు
ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వరు. ఇది నాలుగోసారి గనక గ్యారంటీగా మీరు
మనవడ్ని
ఎత్తుకుంటారు",
సిద్ధాంతి గారి భుజం తట్టా డు
భుజంగరాయ శర్మ. అతనూ
డాక్టరు గానీ ఆయుర్వేద డాక్టరు.
"తప్పదు కదండీ! వై ద్యో నారా
యణో హరిః అన్నారు పెద్ద లు.
అక్కడే నీతీ నిజాయితీ లుప్త
మయ్యాక లోకంలో ఇంకేం మిగులుతుందీ",
నిట్టూర్చారు
సిద్ధాంతి.
*******
అయ్యా.. ప్రవచనాలూ ప్రసంగాలూ వేరు, ప్రాక్టికల్ గా జరిగేది
వేరు. అడుగడుగునా లంచం,
అడుగడుగునా
అన్యాయం..
అడుగడుగునా మోసం సర్వసాధారణం అయిపోయాయి.
శేషావతారం లంచమిచ్చే
సెపట ్ెంబర్ 2018

కంపార్టు మెంటు సీటు పుచ్చు కున్నాడు. కోడలికో నీతీ, కూతురుకో నీతీ పాటిస్తు న్నారు అత్తలు. అమ్మని
చూసిన కళ్ళతో అత్తని చూడ్డం ఏనాడో మానేశారు కోడళ్ళు. ఇతరుల్ని జపాల వై పూ, పూజలవై పూ మళ్ళించే
సిద్ధాంతి తను మాత్రం గ్రహాల్ని నమ్మకుండా మనవడికోసం సంతాన సాఫల్య కేంద్రాల్ని నమ్ముకున్నాడు. నీతి
అనేది ఇతర్ల కి చెప్పడానికే గానీ, తను పాటించడానికి కాదన్న విషయం ప్రతి అధికారీ, రాజకీయ నాయకుడే
కాక ప్రతి సామాన్యుడూ కూడా రోజుకి లక్షసార్లు మనకి గుర్తు చేస్తూ నే వున్నారు. అందుకే ఇతర్ల కి నీతులు
చెప్పడం ఇకనించై నా మానేద్దాం. ముందు మనం ఆచరించే ప్రయత్నం చేద్దాం. లోకాన్ని మొత్తం ఊడ్చి
శుభ్రం చెయ్యలేకపోవచ్చు, కనీసం మన ఇంటినై నా శుభ్రంగా ఉంచుకుందాం.
మళ్ళీ కలుద్దాం.
నమస్క్రుతులతో - భువనచంద్ర

కల నిజమాయె --- మానస సరోవర యాత్ర

కలలన్నీ నిజమవుతాయా!
అంటే ... అవును అని చెప్పక
తప్పదు. కలలో చూసిన మానస
సరోవరం నిజంగానే వెళ్ల డం,
చూడడం జరిగింది.
సరిగ్గా క్రిందటి సంవత్సరం కార్ తీక మాసంలో అమెరికాలో
ఉన్నాం. కార్ తీక మాసంలో చేసే
పూజలు అమెరికాలో ఉండడం
వలన మనం సరిగ్గా చేయలేక పోతున్నామా? అనే సందేహం నాలో
ఉండేది. అదే కార్ తీక మాసంలో
ఒక రోజు "మానస సరోవరం" వెళ్లినట్లు గా కల వచ్చింది. ఆ కలలో
నేను మేడ మీదకి ఒక ఫ్లో ర్ ఎక్కి,

మా చిన్న అన్నయ్యను పిలిచి, రా
.... తొందరగా, మానస సరోవరం
అంటే ఎంతో కష్టం అంటారు
కదా! చాలా ఈజీ. ఇంకొక్క ఫ్లో ర్
ఎక్కితే "మానస సరోవరం" వెళ్లి
పోతాంట. తొందరగా రా అని,
అరే .. ఇక్కడ ఆ మెట్లు కూడా
ఎక్కనక్కర
లేదుట.
లిఫ్ట్
ఉంది అని మా చిన్నన్నయ్యను తీసుకుని, లిఫ్టు లో పై కి వెళ్లి
చుస్తే, చుట్టూ సరోవరం .ఎంత
అందంగా ఉందో, అనుభవిస్తే గాని తెలియదు. చుట్టూ సరో
వరం చూస్తుంటే నా ఆనందానికి అవధులు లేవు. అరే ... ఇంత
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఈజీయా ... మానస సరోవరం
వెళ్ల డం ఎంత అద్భుతంగా ఉంది
అంటే ... కలలోని నా ఆనందాన్ని, ఆ దృశ్యాన్ని ఎప్పటికీ
మరువలేనేమో! అప్పుడే అక్కడే
భగవంతుడు మా "మానస సరోవరయాత్ర" కి పునాదులు వేసాడు
అని చెప్పక తప్పదు.
కలలో కాబట్టి అంత సులువుగా
వెళ్లాను కానీ కష్టా లతో కూడిన
యాత్ర అని తర్వాతే తెలిసింది!
(ఇంకా ఉంది)
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ప్ర హేళిక

జవాబు చెప్పగలరా?

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

( ఆధారం : న = అసలు అక్షరం 'డ' )
సాచ్చ తదుము డంయు ళంవె బంకడూ బానా, లయా
ఖుల ఖులదానుపూ కుంమద్దా లూపుదు మెవ్వుళితి
ళతిమింరేగడిళి తాళే బేనుము సర్రింకి.
(మీ జవాబు teega51@
గతనెల జవాబు :

gmail. com కి పంపించండి.)

చదువది యెంతగల్గి న రసజ్ఞత యించుక చాలకున్న నా
చదువు నిరర్థకమ్ము గుణసంయుతులెవ్వరు మెచ్చరెచ్చటన్
బదునుగ మంచి కూర నలపాకము చేసిననై న నందు నిం
పొదవెడు నుప్పులేక రుచి పుట్ట గ నేర్చునటయ్య ..........

ఆగస్టు నెల ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంపినవారు:

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

సమున్నత విలువల శిఖరం - వాజపేయీ
రాజనీతిజ్ఞు డు, సచ్చరిత్రుడు,
స్నేహశీలి, మహానాయకుడు,
అద్భుత వక ్త, గొప్ప భావుకుడు,
కవి అయిన శ్రీ అటల్ బిహారీ
వాజపేయీ మరి లేరన్న వార ్త
దేశానికి తీరని లోటు. తన 93
సంవత్సరాల వయసులో, ది 168- 2018 న సాయంత్రం 5:05
గంటలకు తుది శ్వాస విడిచారు.
ఆదర్శ భావుకుడు, అలుపెరుగ
నిగెలుపు ఓటములను సమానముగా స్వీకరించగల పోరాట
యోధుడు, ఒక స్థితప్రజ్ఞు డిని
భారతదేశం కోల్పోయింది. ఆయ
న ప్రతి ఒక్క భారతీయుని హృదయాన్ని
దోచుకున్న మహా
రాజు. అటువంటి గొప్ప వ్యక్తు లు అరుదుగా అప్పుడప్పుడు ఈ
భూమిపై జన్మిస్స్తారు.
మధ్య ప్రదేశ్ గ్వాలియర్ లోని
ఓ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో
వాజపేయీ 1924 డిసెంబర్ 25
వ తేదీన జన్మించారు. తండ్రి కృష్ణ
బిహారీ వాజపేయీ, తల్లి కృష్ణా దేవి. శ్రీ వాజపేయీ కాన్పూరు
విశ్వ విద్యాలయంలో ఎం ఎ
చదివారు. న్యాయశాస్త్ర కోర్స్

చదువుతున్న సమయంలో దేశ
విభజన, అల్ల ర్లు చూసి కలత
చెందిన వాజపేయీ లా కోర్స్ పూ
ర్తి చేయకుండా మధ్యలోనే
మానేశారు.
చిన్నతనంలోనే
ఆయన మంచి ఉపన్యాసకుడిగా పేరు సంపాదించారు. వాజ
పేయీ తన మాటలతో ప్రజలను
మంత్రముగ్ధుల్ని చేయగలరు.
తన అసాధారణ వాక్చాతుర్యంతో
ఎంతటివారినై నా ఇట్టే మాయచేయగల సమర్థులు. ఆయన
వాక్చాతుర్యాన్ని గుర్తించి తొలుత

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ప్రోత్సహించింది
భారతీయ
జనసంఘ్ వ్యవస్థాపకుడు శ్రీ
శ్యాం ప్రసాద్ ముఖర్జీ. అందుకే
ముఖర్జీ మరణించాక, పార్టీ తర
ఫున ప్రసంగాలు చేసేందుకు
వాజపేయీని పంపేవారు. దేశ
ప్రధాని పండిట్ జవహర్లాల్
నెహ్రూ మొదలు ఎందఱో జాతీ
య అంతర్జా తీయ నాయకులు
వాజపేయీ ప్రసంగాలకు ముగ్దు లయ్యేవారు. గంగా ప్రవాహంలా
సాగే అటల్ జీ ప్రసంగాలు ప్రతి
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ఒక్కరినీ కట్టి పడేసేవి.
ఆరున్నర దశాబ్దా ల చురుకైన
ప్రజాజీవితంలో అటల్ జీ 56
సం|| ల పాటు ప్రతిపక్షంలో
గడిపారు. అధికారంలో దేశ ప్రధానిగా తొమ్మిదేళ్ళు సేవలందించారు. ముచ్చటగా మూడుసార్లు
ప్రధాని పీఠాన్ని అధిరోహించిన
అటల్ బిహారీ వాజపేయీ మన
దేశంపై వివిధ రంగాల్లో చెరగని
ముద్రవేశారు. 1996 లో ప్రధానిగా
13 రోజులు మాత్రమే అధికారం
ఆయనకు పరిమితమైంది. 1998
లో 13 నెలలు ప్రధానిగా ఆటల్ జీ
దేశ వ్యాప్తంగా తనకంటూ సొంత
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గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 1999
లో పార్ల మెంటు సాధారణ ఎన్నికల్లో విజయదుందుభి మ్రోగించి,
ఎన్ డి ఏ సంకీర్ణ సర్కారును
పునః స్థాపించారు. మూడోసారి
ప్రధానమంత్రిగా
పూర్తికాలం
పదవిలో కొనసాగా రు. బాధ్యతలు చేపట్టా క ఆధుని క సవాళ్ళకు
అనుగుణంగా నీతివంత
మైన పాలనను సాగించారు.
ఆధునిక భారత విధాన సంస్కరణల పితామహుడుగా చరిత్రకెక్కారు.
- ప్రధానమంత్రిగా టెలికాం,
మౌలిక సదుపాయాలు, విమానా
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

శ్రయాలు, ఓడరేవులు, జాతీయ
రహదారులు, ప్రైవేటు రంగ
భాగస్వామ్యం,
పెట్టు బడుల
ఉపసంహరణల వంటి కీలక
రంగాల్లో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని 'మిషన్ కనెక్ట్
ఇండియా' ను ముందుకు నడిపించారు.
- పోఖ్రాన్ లో అణుపరీక్షలు
నిర్వహించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా
భారత్ సత్తా చాటారు. బస్సులో
దాయాది దేశానికి వెళ్లి స్నేహ
హస్తం చాచినా అది ఆయనకే
చెల్లింది. పొరుగు దేశాలతో
సత్సంబంధాలకు పరితపించిన
పెద్దా యన ... కార్గిల్ యుద్ధంలో
సెపట ్ెంబర్ 2018

గట్టి జవాబు చెప్పారు. లాల్
బహదూర్ శాస్త్రి పిలుపు 'జై
జవాన్, జై కిసాన్' కు ఫలితాలు
ఇస్తు న్నాయి. అటల్ జీ 'జై విజ్ఞా న్'
జోడించి వై జ్ఞా నిక రంగ ప్రాధాన్యం
చాటి చెప్పిన మహనీయుడు.
ప్రతిపక్ష నేతగా, ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నో రాజకీయ యుద్ధా లను
ఆయన గెలిచారు. సమాజంలోని అన్ని తరగతులవారికి ఆయన
ఆదర్శనీయుడు. మాటలో చెప్పే
విలువలను చేతలలో పాటించిన
ఆదర్శమూర్తి ఆయన. ఉన్నత
వ్యక్తిత్వం గల నాయకుడు. మిత్రపక్షా ల మనసును గెలిచి,
పాలనలో విలువలకు వన్నెలద్దిన రాజనీతిజ్ఞు డు. వివక్షనేతగా,
దేశాధినేతగా గీటురాయి ప్రమాణాలకు ప్రతీకగా నిలచిన వ్యక్తి
- జనహృది విజేత / భారతరత్న అటల్ బిహారీ వాజపేయీ.
2015 సం||లో ఆయనకు దేశ
అత్యున్నత పురస్కారం 'భారత
రత్న' ప్రదానం చేసి ఆయన
బహుముఖ సేవలను గుర్తించారు. ఆయనను గౌరవిస్తూ ప్రతి
సంవత్సరం డిసెంబర్ 25 రోజును
'సుపరిపాలనా
దినోత్సవంగా'
2014 సం|| నుండి పరిగణిస్తు న్నారు.
1977 లో ఐక్య రాజ్య సమితిలో
తొలిసారిగా హిందీలో ప్రసంగం
చేసారు. అనంతరం 1978 లో,
తదుపరి 1998, 2000, 2001,
2002, 2003 లోనూ ఐ రా సా

లో వాజపేయీ భారత ప్రధాని
హోదాలో, విదేశాంగ మంత్రి
హోదాలో ప్రసంగించారు. ప్రపం
చమే ఓ కుటుంబం అన్నది అనా
దిగా భారతీయుల విశ్వాస మని
చెబుతూ 'వసుధైక కుటుంబ'
సూత్రాన్ని అందరికీ వివరించారు.
ఆర్ధిక ప్రగతికి దోహదపడే స్వర్ణ
చతుర్భుజి, గ్రామాలను అనుసంధానం చేసే సడక్ యోజన,
ప్రాథమిక విద్యను పటిష్టం
చేసే సర్వ శిక్ష అభియాన్ , ఇలా
ఎన్నో విజయాలను సాధించారని చెప్పుకోవచ్చు. వ్యతిరేకులను సై తం ఆలింగనం చేసుకునే
విశాల హృదయం ఉన్న నేతగా
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఆయన
గుర్తుండిపోతారు.
వాజపేయీ జేవితం కరుణాపూరిత హుందాతన శకానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. ఎలాంటి
వాడి వేడి చర్చ జరుగుతున్నా
వాజపేయీ ప్రశాంతంగా ఉండే
వారు. మౌనంగా ఉంటూ ఎవరేం
చెప్పినా ఆలకించడంలో ఆయ
నకు ఆయనే సాటి. క్షణికావేశంలో ఒక్కమాటకూడా ఆయన
నోటినుండి వెలువడేదికాదు. ఏ
దశలోనూ ఎవ్వరినీ నొప్పించని
మనస్తత్వం ఆయనది.
వాజపేయీకి భాగ్యనగరంతో విడరాని అనుబంధం ఉంది.
ఆయన భోజనప్రియుడు. హైదరాబాద్ లోని బిర్యానీ, పుల్లాసెపట ్ెంబర్
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రెడ్డి స్వీట్స్ అంటే బహు ఇష్టం.
నగరానికి వచ్చినప్పుడల్లా లేక్
వ్యూ అతిథి గృహం లేదా బర్కత్
పురాలోని జన సంఘ్ కార్యాల-
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యం లో ఉంటూ, ఆయన అభిమానుల ఇంటి ఆంధ్రా భోజనాన్ని
తినటానికి ఆసక్తి చూపేవారు.
1998 లో జాతీయ కౌన్సిల్

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

మీటింగ్ లో, 1999 లో వాల్మీకి
అంబేద్కర్ ఆవాస యోజన
పథకం క్రింద నిర్మించిన గృహ
నిర్మాణ ప్రారంభోత్సవానికి, 1999
లోనే బిజినెస్ స్కూల్ పునాదిరాయి వేయుటకు, 2001 లో
బసవతారకం కాన్సర్ ఆసుపత్రి
ప్రారంభానికి, ఉమ్మడిరాష్ట్రానికి
విచ్చేశారు. ఇచ్చటి ముస్లిముల
విజ్ఞప్తి మేరకు గల్ఫ్ దేశాల్లో పనిచేసేవారికి పాస్ పోర్టులు, వీసాలు
జారీని సులభతరం చేసారు.
శంషాబాద్ లోని రాజీవ్ గాంధీ విమానాశ్రయ ఏర్పాటుకు అటల్ జీ
ప్రధాన పాత్ర పోషించి ఏర్పాటుకు
ప్రతిబంధకమైన ఇబ్బందులను
చక్కదిద్దారు.
భారతరత్న వాజపేయీ వ్యక్తిత్వం, వక్తృత్వం, కర్తృత్వం తో
కూడిన నేతృత్వాన్ని చిరకాలం
దేశప్రజలు
గుర్తుంచుకుంటారు. అటల్ జీ ఆదర్శాలను
పాటించి వాటిని ముందుకు
తీసుకు వెళ్ళడమే ఆయనకు
అర్పించే నిజమైన నివాళి. ఓర్పు,
మర్యాద,, ఆప్యాయత వంటి
విలువలు కనిపించని ప్రస్తు తకాలంలో ఆయనను గుర్తు పెట్టు కోవడం ఎంతో అవసరం.
రాజకీయ వినీలాకాశంలో ధృవతారగా వెలిగే రాజర్షి శ్రీ అటల్
బిహారీ వాజపేయీ.
వాజపేయీ అమర్
రహే!
సెపట ్ెంబర్ 2018

శనగవరపు కృష్ణ మూర్తిశాస్త్రి
కం. లాలీ జో కన్నయ్యా
లాలీ జో యని యశోద లాలనగా గో
పాలుని నూయల నూపుచు
జోలగ రామ కథ చెప్పు చుండెను యంతన్
సీ. ఆదినారాయణు డానంద రాముడై
దశరథ రాజుకు తనయు డయ్యె
ఊయలందున కృష్ణు డూ..హు యనుచు నుండె
తాపసి విశ్వమిత్ర ఋషి వచ్చి
యాగ రక్షణ కొఱకడవికి గొనిపోవ
తాటకిని దునిమె ధైర్యశాలి
శ్రీరామ చంద్రుడు శివ ధనుస్సు విరిచి
సీతను ప్రేమతో చేయినందె

)

తే.గీ. దశరథుడి యానతి శిరోధార్య మవ్వ
రామలక్ష్మణ సీత కారడవి కేగె
స్వర్ణ లేడిగ మారీచు వచ్చెనపుడు
సీత రాముని కోరెను జింక నపుడు
తే. గీ. వెడలె రాముడు లేడిని వెంబడించ
జింక మాయతో లక్ష్మణు సీత పంపె
బిక్షువై రావణుడు వచ్చె భీకరుడిగ
సీత నపహరించెను యంత జిత్తు తోడ
తే.గీ. అర్ధ నిద్రలో కృష్ణుడు ఆగ్రహించి
సంహరింతు రావణుడి ని క్షణములోన
లక్ష్మణా అందజేయు విల్లంబు లనుచు
ఒక్కోసారి గా లేచి తానూయలందు
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

సెపట ్ెంబర్
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జనార్దన ఠాకూర్

సెప్టెంబర్ 2018 లో మీ రాశి ఫలాలు

సెప్టెంబర్ నెలలో:
రవి మాసారంభంలోసింహంలో సంచారం, తదుపరి 27 వ తేదీ న కన్యా
రాశిలో ప్రవేశం; కుజుడు మకరంలో వక్రగతిలో సంచారం; బుధుడు
మాసారంభంలో సింహరాశిలో సంచారం తదుపరి కన్యారాశిలో ప్రవేశం;
గురువు తులా రాశి లో సంచారం; శని ధనస్సులో వక్రగతిలో సంచారం;
రాహువు కర్కాటకంలో; కేతువు మకరంలో సంచారం
మేష రాశి:
ఈమాసంలో కొంతమేర అనుకూలంగా వుంది.
ఏ పని చేసినా ఏకాగ్రతతో చేయవలెను. స్నేహితులవలన కార్యలాభం. ఉద్యోగస్తు లకు ప్రమోషన్ లభించు అవకాశం కలదు. ప్రజా జీవితంలో
ఉన్నవారికి ఆదరణ లభించును. వ్యాపారస్తు లకు
అనుకూల సమయం. విద్యార్థులకు చేసిన శ్రమ
ఫలితం లభించును. ఆహార నియమాలు పాటించవలెను.
14 -17 తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా
వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) శ్రీరామ రక్షా స్తో త్ర పఠనం 2) సుబ్రహ్మణ్య స్వామి
ఆరాధన ద్వారా శుభ ఫలితాలు లభించును.
వృషభరాశి:
ఈమాసం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం
విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. ప్రమాదాలకు లోనయ్యే అవకాశం కలదు. అధిక ఖర్చు వలన
ఆర్తికలోటు కనబడు అవకాశం కలదు. మీయొక్క
ఆవేశం వలన గృహ కలహాలు జరిగే అవకాశం
కలదు. దైవ చింతన ద్వారా అధిగమించండి. ఉద్యోగస్తు లు పనిచేయు స్థ లంలో జాగ్రత్తగా ఉండవలె-
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9963933371, 9490189713

ను. పెండింగ్ లో ఉన్న జీతాలు వసూలు అయ్యే
అవకాశం కలదు.
17 -19 తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా
వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) ఆంజనేయస్వామి ఆలయ సందర్శన 2) శివ
స్తో త్ర పారాయణ ద్వారా శుభ ఫలితాలు
మిధున రాశి:
ఈ మాసంలో ఆదాయం బాగుండును. నూతన
వాహన ప్రాప్తి కలుగును. దీర్హకాల వ్యాధితో బాధపడువారు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొనవలెను. సోదర
సహకారం లభించును. జీవిత భాగస్వామితో మాట
పట్టింపు వచ్చు అవకాశం కలదు. నూతన ఉపాధి
అవకాశం లభించును. ఉద్యోగస్తు లకు అనుకూల
సమయం. వ్యాపారస్తు లు నూతన పెట్టు బడులతో
లాభాలు గడిస్తారు. వివాహ ప్రయత్నము అనుకూలించును. విద్యార్థులకు అనుకూల సమయం.
19 -22 తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా
వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) లక్ష్మీ అష్టోత్తర పఠనం 2) వెంకటేశ్వరస్వామి
ఆలయ దర్శనం ద్వారా శుభ ఫలితాలు.
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కర్కాటక రాశి :
ఈ మాసంలో ఆర్థికంగా అనుకూలసమయం
కాదు. ఖర్చులు అదుపులో వుంచవలెను. ఆరోగ్య
విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. ముఖ్యంగా
కంటి సమస్యలు, ఉదర సమస్యలు బాధించును.
మీ కుటుంబ సభ్యులతో మరియు స్నేహితులతో
గొడవలు వచ్చు అవకాశం కలదు. ఉద్యోగస్తు లకు
అనుకూలసమయం. వ్యాపార విస్తరణ కార్యక్రమాలు అనుకూలించును. కోర్ట్ విషయాలు
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం. విద్యార్థులకు
అనుకూలసమయం.
22 - 24 తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) కనకధార స్తవ పారాయణ 2) దుర్గ అష్టోత్తర పారాయణ చేయుట ద్వారా శుభ ఫలితాలు
లభించును.
సింహ రాశి:
ఈ మాసంలో ఆర్ధిక విషయాలలో జాగ్రత్త
అవసరం. అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొంత
ఉపశమనం లభించును. గృహ వాతావరణం
అనుకూలం. బంధువర్గంతో వాదోపవాదాలకు దిగే
అవకాశం. ఉద్యోగస్తు లకు స్థాన చలన సూచన.
నిర్లిప్తత ధోరణి మంచిది కాదు. వ్యాపారస్తు లకు
అనుకూలసమయం. విద్యార్థులు ముందంజలో
వుంటారు. పోటీ పరీక్షలలో రాణిస్తారు.
24 -26 తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) ఇష్ట దైవ ఆరాధన 2) సుబ్రహ్మణ్య స్వామి
ఆరాధన ద్వారా శుభ ఫలితాలు కలుగును.
కన్యారాశి:
ఈ మాసంలో ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా వున్నా

అధిక ఖర్చులపై నియంత్రణ ఉంచుకోవలెను. ఆరోగ్యం నిలకడగా వున్నా అలసట, విసుగు
ఉండును. ఉద్యోగస్తు లకు బదిలీ జరుగు అవకాశం
కలదు. వ్యాపార వ్యవహారాలు సానుకూలంగా
ఉండును. ప్రయాణముల వలన ఒత్తిడి మరియు
బడలిక కలుగును. విద్యార్థులకు అత్యంత
అనుకూల సమయం.
2వ తేదీ మరియు 26 -29 తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) శివ ధ్యానం 2) కులదేవత ఆరాధన ద్వారా శుభ
ఫలితాలు లభించును.
తులా రాశి:
ఈమాసంలో ఆర్తికంగా అనుకూలంగా వున్నా
ఖర్హ్సులవలన సతమతమయ్యే అవకాశం కలదు.
ఆరోగ్యం నిలకడగా వున్నా చిన్న చిన్న సమస్యల
వలన నలతలకు గురి అగుదురు. ఉద్యోగస్తు లకు
అనుకూల సమయం మరియు ప్రమోషన్ లభించు
అవకాశం కలదు. అవివాహితులకు సంబంధం
దొరుకు అవకాశం కలదు. స్థిరాస్తి సంపాదిస్తారు.
వ్యాపారస్తు లకు అనుకూల సమయం. విద్యార్థులకు అత్యంత అనుకూల కాలం.
4 వ తేదీ మరియు 29 - 31 తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులను వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) దుర్గా సప్తశతి పారాయణ 2) తులసిని
పూజించుట ద్వారా శుభ ఫలితాలు పొందుతారు.
వృశ్చిక రాశి :
ఈ మాసంలో ఆర్థికంగా అనుకూలంగా ఉండును.
ఆకస్మికంగా ధనలాభం కలుగు అవకాశం కలదు.
ఆరోగ్య విషయంలో అనుకూలత. సంతానం
విషయంలో సంతృప్తి లభించును. ఉద్యోగస్తు లకు అభివృద్ధి. వ్యాపారస్తు లకు లాభాల సమయం.
రాజకీయ జీవితంలో ఉన్నవారికి మానసిక వేదన
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కలుగును. విద్యార్థులకు అనుకూలసమయం.
4 -6 తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా
వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) ఆంజనేయునికి ఆకు పూజ 2) లక్ష్మీ నృసింహ
స్తో త్ర పతనం ద్వారా శుభ ఫలితాలు కలుగును.
ధను రాశి :
ఈ మాసంలో ఆకస్మిక ధననష్టం జరిగే అవకాశం
కలదు. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం.
నరములకు సంబంధించిన వ్యాధితో బాధపడు
అవకాశం కలదు. గురుదర్శనం మరియు ఆధ్యాత్మిక
చింతన వలన ఉపశమనం. బంధువర్గంతో జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. అవివాహితులకు సంబంధం
కుదురు అవకాశం కలదు. ఉద్యోగస్తు లకు అనుకూలసమయం. కానీ పై అధికారులతో జాగ్రత్త
అవసరం. వ్యాపారస్తు లకు ఆశాజనకంగా ఉండును.
విద్యార్థులకు అత్యంత అనుకూల సమయం.
6-8 తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా
వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దికసూచన:
1) విష్ణుసహస్రనామ పారాయణ 2) సూర్యారాధన
వలన ఉత్తమ ఫలితాలు పొందుతారు.
మకర రాశి:
ఆర్ధిక విషయాలలో జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. ధననష్ట
సూచనలు కలవు. వృధా ప్రయాణాలు.ఆరోగ్యవిషయంలో అతిజాగ్రత్తగా ఉండవలెను. కుటుంబ
సభ్యులతో జాగ్రతగా మెలగవలెను. ఉద్యోగస్తు లు
సహనం వహించవలెను. బుణ ప్రయత్నములు
ఫలించును. వ్యాపారస్తు లు తమ కార్యకలాపాలలో
జాగ్రత్త వహించవలెను.
8- 10 తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా
వేయుట శ్రేయస్కరం.
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వై దిక సూచన:
1) దతాత్రేయ ఆరాధన 2) ఈశ్వరారాధన ద్వారా
శుభ ఫలితాలు లభించును.
కుంభ రాశి:
ఈమాసంలో ఆధిక ఖర్చులు, మిత ఆదాయం
వలన సతమతమవుదురు. స్థ లం మార్పు
జరుగు అవకాశం కలదు. ఆరోగ్యం విషయంలో
శ్రద్ధ అవసరం. ఉద్యోగస్తు లకు అనుకూల
సమయం. వ్యాపారస్తు ల లాభాల బాటలో పయనిస్తారు. అవివాహితులకు సంబంధం కుదురు
అవకాశం. విద్యార్తులకు ప్రతిభకు తగ్గ గుర్తింపు.
10 - 12 తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) ఇష్ట దేవత ఆరాధన 2) దుర్గా సప్తశతి
పారాయణ రా శుభ ఫలితాలు లభించును.
మీన రాశి :
ఈమాసంలో ఆర్ధిక విషయాలలో జాగ్రత్త
అవసరం. ఆహార విషయంలో జాగ్రత్త వహించవలెను. మానసిక ఆందోళన ఉండును. దైవ
చింతన అలవరచుకోవలెను. ఉద్యోగస్తు లు
అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండవలెను.
వ్యాపారస్తు లు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోరాదు. ప్రయాణ సూచన, తద్వారా లాభం.
విద్యార్థులు మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు.
12- 14 తేదీల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వై దిక సూచన:
1) నిత్యం కనకధారా స్తవ పారాయణ 2) ఈశ్వరారాధన ద్వారా శుభ ఫలితాలు లభించును.
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