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ప్రత్యేక ఆకర్ష ణలు
సంపాదకీయం

4

అభిప్రాయ వేదిక

5

ష్రోడింగర్ పిల్లి

11

హ్యూమన్ కంప్యూటర్ శకుంతలాదేవి 19
(వి)నాయకత్వము

21

డా.పల్లా దుర్గ య్య

26

34

సేవాఫలం

33

43

భూమిసుతుడి బావగార్లు

37

వృక్ష నీతి

41

పౌష్య లక్ష్మి - పుష్య మాసం

44

గుండె గుప్పెడు- పని గంపెడు

50

రచనలలోని అభిప్రాయాలు రచయితలవి మాత్రమే. పత్రిక
యాజమాన్యానికి ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు.

అత్యధిక మెజారిటీతో ప్రభంజనం సృషించిన కె.సి,ఆర్ .
కుప్ప కూలిన కూటమి
తెలంగాణా ప్రజలు గులాబీ దళాల్ని అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించి వారి ప్రాంతీయాభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. ప్రతి పక్షా లు, మిగిలిన పార్టీ లతో కలిసి ప్రజల్లోకి చొచ్చుకుపోయి ప్రచారం చేసినా, ఆ మహాకూటమి కాస్తా కుప్పకూలిపోయింది . తిరుగులేని మహరాజులా అత్యధిక మెజారిటీతో తిరిగి తెలంగాణా
ముఖ్యమంత్రిగా పగ్గా లు చేపట్టి న "కె.సి.ఆర్" తెలంగాణా ప్రజలందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. "మహమ్మద్ ఆలీ" ని హోం మంత్రి గా నియమించారు. తాను అంతకు ముందు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను కూడా
నెరవేరుస్తా ను అని, తెలంగాణాలోని ప్రజలందరికి రెండు బెడ్ రూముల ఇళ్ళు, నీటి వసతులు అలాగే
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తిచేస్తా నని ప్రజలకు హామీ ఇచ్చారు. అంతే కాదు స్త్రీల కోసం తయారుగా
ఉంచిన బతుకమ్మ చీరలను కుడా పంచి స్త్రీల మన్ననలను అందుకున్నారు. ఇక ఈ తెలంగాణా రాష్ట్రంలో
కే. సి. ఆర్. నెరవేర్చవలసిన ముఖ్యమైన పనులను ఎప్పటికప్పుడు వారి దృష్టికి తీసుకుని వచ్చేబాధ్యతను
కే.టి.ఆర్. కి అప్పగించి, తెలంగాణా రాష్ట్రానికి "వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్" హోదాను అప్పగించారు.
దేశంలో కూడా ప్రజలు అనేక సమస్యలతో ఉన్నారు అని, దేశ రాజకీయాలలో కూడా పాల్గొని, ఇటు
కాంగ్రెస్ మోడీ ప్రభుత్వాలను గద్దె దించవలసిన అవసరం ఎంతై నా ఉందని చెప్పారు. తెలంగాణాలో
అన్ని పార్టీ లు కలిసి మహాకూటమిగా ఏర్పడినా ఎవరూ మమ్మల్ని ఏమీ చేయలేక పోయారు అని, ఆంధ్ర
వాళ్ళ పరిపాలన మాకు వద్ద ని విడిపోయినా మరల చంద్రబాబునాయుడు ఇక్కడ ప్రచారానికి ఎందుకు
వచ్చారు? అని, ఇక్కడ ఆయనకి ఏం పని అనీ, వాళ్లు ఇక్కడకి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్లకి రిటర్ను గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి
కదా! తప్పక ఇస్తా ను అని అన్నారు. ఆంధ్ర రాజకీయాల్లో మా పోటీ కూడా ఉంటుందని చెప్పారు.
ఇంత దూసుకుపోతున్న తెలంగాణా ఒక విషయాన్ని మాత్రం పక్కకి నెట్టే స్తోంది. అది మహిళలు
రాజకీయ పదవులుపొందే విషయం. వారికి ఇంత మెజారిటీ వచ్చిందంటే కారణం ఇంచుమించుగా
పురుషులతో సమానమైన ఓటర్లు స్త్రీలు ఉన్నారు. మహిళలు ఇంటింటికీ వెళ్లి పురుషుల కోసం ప్రచారం
చేశారు. రాజకీయ పార్టీ లు పెట్టి న మీటింగులకు వెళ్లి వారికి అండగా నిలిచి వారికి ప్రోత్సాహాన్నీ ఇచ్చారు.
వారికి ఓట్లు కూడా వేసి గెలిపించారు. కానీ వారికి పురుషులతో సమానంగా రాజకీయాలలో స్థానం ఏది?
ఇది అత్యంత బాధాకరంగా ఉందని స్త్రీల వాదన. అంతే కాదు ఈ విషయాన్ని జర్నలిస్ట్ లు కుడా TRS
పార్టీ ని ప్రశ్నించడం జరిగింది. దీనిని ఏవిధంగా పరిష్కరిస్తుందో కె.సి ఆర్. ప్రభుత్వం వేచిచూడాలి అని
ప్రజలు అనుకుంటున్నారు. లోక్ సభ లోను, రాజ్యసభ లోను కుడా పురుషులతో సమానంగా స్త్రీలు
రావాలని కోరుకుంటున్నారు. ఇక దేశ రాజకీయాలలో కే. సి. ఆర్. హడావిడిగా ఉన్నారు. ఈ ఎన్నికలలో
నెగ్గ ని వారు కుడా ఎం.పి పదవులలో పోటీకి ఆరాటపడుతున్నారా? ఎన్నికలలో నెగ్గిన ప్రతిపక్ష పార్టీ వారు
కొందరు అధికార పార్టీ లో కలిసి అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవాలనుకుంటున్నారు.
మనం ఆ పార్టీ కి ఓటు వేస్తే, టి.ఆర్.ఎస్ బిడ్డ లోకి ఎలా కలుస్తా రు అని ప్రజలు, వేరే పార్టీ లు
అయోమయ స్థితిలో పడ్డారు. ఎందుకంటే ప్రతిపక్షం లేకుండా ప్రజాస్వామ్యం ఎలా? ప్రజలకు అర్ధం కాని
ప్రశ్న. ఏది ఏమైనా దేశ రాజకీయాలు ప్రజా క్షేమానికే ప్రాధాన్యతనిస్తూ, దేశ అభివృద్దే ప్రధానాంశంగా పరిపాలన కొనసాగాలని కోరుకుందాం. భారత దేశం మనది. ప్రజల క్షేమం, దేశ అభివృద్దే మన లక్ష్యంగా
ప్రజలు, రాజకీయనాయకులు ఉండాలి.
భారత్ మాతాకు జై .

ఎడిటర్

అభిప్రాయ వేదిక
1. "మేగ్నిఫిషేంట్' టై టిల్ పేజీ, ఎన్నికల ప్రచారాలు, హాకీ
టోర్నమెంట్ ఫోటోలతో డిశంబర్ సంచిక చాలా బావుంది.
రాజకీయాలగురించి , అన్ని విషయాల గురించి ఎడిటోరియల్ లో ఎప్పటికప్పుడు అప్ టు డేట్ ఉంటున్నారు.
పత్రికలోని అన్ని అంశాలు చాలా బావుంటున్నాయి.
శ్రీ జనార్ధన్ ఠాకూర్ , శ్రీ జగన్నాధం , శ్రీమతి అనురాధ
--- హైదరాబాదు.
2. "కల నిజమాయె " మానస సరోవరయాత్ర " చాలా
బావుంది. మాకు చదువుతున్నంత సేపు మీరు ఎలా
వెళ్ళారో చెపుతున్నట్టు గా ఉంది. ప్రజలకు చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది. "వేమూరి వెంకటేశ్వర రావు గారు"
ఎవరి ఆలోచనకు అందుబాటులో లేని విషయాలను
ప్రజలకు అందివ్వడం నిజంగా గర్వించదగ్గ విషయం.
చాలా స్టాండర్డ్ గా అనిపిస్తుంది.
శ్రీ దుర్గా ప్రసాద రావు --- విరసవిల్లి . శ్రీమతి కమల ---హైదరాబాదు. శ్రీ రాజగోపాల్ --- ఏలూరు .
3.. 'ప్రేమంటే ఇంతే " అంటూనే "కీ. శే . కవనశర్మ గారు"
చెప్పినట్లు "యద్ద నపూడి సులోచానారాణి"ని గుర్తు
చేసారు సుబ్బారావు గారు. చాలా బావుంటోంది. అలాగే
4."పాలెపు బుచ్చిరాజు గారు ' వ్రాస్తు న్న నస్రుద్దీ న్ కధలు
ప్రజలకు ఎంతో భక్ తిని, దేశ భక్ తిని కుడా పెంపొందించేవిగా ఉంటున్నాయి. మంచి కధలు అందిస్తు న్నారు.
శ్రీ వేణుగోపాల రావు, శ్రీమతి కల్పన ----- సికింద్రాబాదు
. శ్రీ సోభానాదీశ్వర రావు , శ్రీమతి లలిత ----- వరంగల్.
5. "ఘంటసాల" గారి గురించి :పోడూరి శ్రీనివాసరావు
గారు బాగా వ్రాసారు. వారి గురించి ఎంత వ్రాసినా వ్రాయాలని పిస్తుంది. వ్రాసే వాళ్ళకి. చదివే వారికి ఎంత
చదివినా ఇంకా చదవాలనిపిస్తుంది. అదే "ఘంటసాల"
గారి గొప్పతనం. వారివే కాక కుటుంబ సభ్యులతో కూడిన
ఫోటోలు కుడా వేసారు. చాలా బావుంది. అలాగే "పోచిన
పెద్ది మురళీ కృష్ణ " గారు వ్రాస్తు న్న కాశీ ఖండం లో
ఆధ్యాత్మికంగా మేము తెలుసుకోలేని ఎన్నో విషయాలను
ఎంతో చక్కగా వివరిస్తు న్నారు.
శ్రీమతి అన్న పూర్ణ ,శ్రీమతి మాలతి -----పూనా . శ్రీ
రాధా కృష్ణ , శ్రీ మతి లక్ష్మి --- హైదరాబాదు .
6. దైవ భక్ తి ,దేశ భక్ తి తో పాటు విద్యార్థులకు ఉపవాచకము వంటి పుస్తకాలు వ్రాయడం, నాటకాలు రచించడం
నిజంగా "ఒద్దిరాజు రాఘవ రంగా రావు" గారికే సాధ్యం
అని చాలా బాగా రచించారు
తుమ్మూరి రామ్మోహనరావుగారు". తెలంగాణా మహాను-

భావుల గురించి చాలా బాగా వ్రాస్తు న్నారు.
శ్రీమతి సబిత , శ్రీ శేఖర్ --- సిద్ధిపేట . శ్రీ సత్యన్నారాయణ , శ్రీ చక్రపాణి ---- హైదరాబాదు.
7. పిల్లల్లో ఆలోచనా శక్ తిని, జ్ఞానాన్ని, మంచిని పెంపొం
దించేవిగా "హేమవతిగారు" వ్రాస్తు న్నారు. పిల్ల లకు
చాలా ఉపయోగంగా ఉంటున్నాయి. "దుర్గా ప్రసాదరావు
గారు" వ్రాస్తు న్న సంస్కృత పాఠాలు మాకు దగ్గ రుండి
పాఠాలు చెబుతున్నట్టు గా ఉంటోంది. చదువుతుంటే .
వివరంగా బాగా వివరిస్తు న్నారు.
శ్రీ సుబ్బారావు , శ్రీమతి సుజాత . శ్రీ కరుణాకర్ ----ఢిల్లీ . శ్రీ విజయా రావు. శ్రీమతి జామున ---- అనంతపూర్ .
8. నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి గారు వ్రాస్తు న్న నందుల
ఆత్మీయ కధ చదువుతున్నంతసేపూ పల్లెటూళ్ళో
ఉన్నామా ! అనిపిస్తుంది. బావుంటోంది. " బంధ విముక్తు డు " "ఎలక్ట్రా న్" గారు వ్రాసిన కధ వ్యాపారం లోని
కష్ట సుఖాలు. బాధ్యత,విలువలను తెలియజేసేవిగా
ఉంది. ప్రతీనెలా యూనిక్ గా ఉంటున్నాయి ,
శ్రీమతి నందిని ,శ్రీమతి సుగుణ ---- కాకినాడ . శ్రీ
జగన్ మోహన రావు ,శ్రీ రమేష్ --- ఏలూరు .
9. "భువనచంద్ర" గారు ఏం వ్రాసినా చాలా అద్భుతంగా వ్రాస్తా రు. వారు వ్రాసే ప్రతీ మాటా హృదయంలోకి
వెడతాయి. "గడుసు మాస్టారి" కధలో కూడా గురువు
చదువుకే కాదు వారి జీవితాలను సరిచెయ్యడంలో
కూడా పిల్ల లకి అండగా ఉంటారు అని చెప్పకచెప్పారు.
చాలా బావుంది. "ప్రహేళిక " కొంత వరకే చెయ్యగలుగుతున్నాము. బాగా ఆలోచింప చేసేదిగా ఉంటోంది.
శ్రీ ప్రభాకర రావు, శ్రీ సుదర్శన రావు ------ గుంటూరు .
శ్రీమతి అనురాధ , శ్రీమతి ప్రశాంతి,శ్రీ ప్రకాష్ .
10. ఆ మాసాలలో వచ్చే పండుగల గురించి, వాటి ప్రాముఖ్యత, ఆపండుగలను ఎలా ఆచరిస్తే ఏ ఫలితాలు
వాస్తా యి అనే విషయాలన్నీ చాలా బాగా వ్రాస్తు న్నారు
"కొత్త రామానందం గారు".. "జనార్ద న్ ఠాకూర్" గారు
వ్రాసే "రాశి ఫలాల" కోసం ప్రతీ నెలా ఎదురు చూస్తూ
ఉంటాము."ఉగాది సంచికలో సంవత్సర ఫలితాలు"
కూడా ప్రతీ రాశి వారికి వ్రాస్తే చాలా బావుంటుంది.
శ్రీ పోడూరి శ్రీనివాసరావు గారు , శ్రీ రామారావు ,
శ్రీమతి అమల ---హైదరాబాదు. శ్రీమతి అపర్ణ ,
శ్రీమతి కమల ---- కడప.
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మరునాడు, అంటే ఆగస్టు
14 వ తేదీన ప్రొద్దు టే రెడీ అయ్యి,
కింద రెస్టారెంట్ కి వచ్చి, టిఫిన్
తిని, రెడీగా ఉన్న మా 'ఫోక్స్
వాగన్ పోలో' కారులో ఎక్కి ముక్ తినాద్ వెళ్ళడానికి బయలుదేరాము.
ఖాట్మండ్ హోటల్ నుండి
బయలు దేరిన కారు డ్రైవర్
ఇంటిముందు ఆగింది. అక్కడికి
ఒక స్త్రీ (డ్రైవర్ భార్య అనుకుంటా)
వచ్చి, ఒక బట్ట ల బ్యాగులా ఉంది,
అది అతనికి ఇచ్చింది. డ్రైవర్ ఆ
బ్యాగు కారులో లోపల పెట్టు కు
ని, కొద్దిగా పక్కకి వెళ్లి, అక్కడ
నుండి పెద్ద బట్ట ల మూటలా
ఉంది అది డిక్కీలో పెట్టా డు.
తరువాత కారు స్టార్ట్ చేశాడు. అది
ఏమిటి అని అడిగాను. "పోఖరా"
లో బట్ట ల ఫ్యాక్టరీ ఉంది. వీటితో
బ్యాగులూ, డ్రెస్సులు కుట్టి స్తా ను
అన్నాడు. అక్కడ మీరు ముక్ తి
నాధ్ కి వెడతారు కదా! అప్పుడు
నేను ఖాళీయే కదా! నా పని చూసుకుంటాను అన్నాడు. బావుందే!
అనుకున్నాం. మా సంభాషణ
అంతా హిందీలోనే. మేము ఎక్కు
వగా నార్ త్ లో ఉన్నాం. అందుకని
ఫరవాలేదు వచ్చు. తరువాత
ఖాట్మండ్ నేపాల్ క్యాపిటల్ కదా!
6

రోడ్ మీద జనాలు ఎక్కువగానే
ఉన్నారు. ట్రాఫిక్ బానేఉంది. సిటీ
వాతావరణం లో ప్రొద్దు టే అదో
త్రిల్. అలా సిటీ దాటాక ప్రకృతి
సోయగాలు చెప్పనలవి కాదు,
చూసి తీరవలిసిందే. భగవంతు
డి సృష్టి లోని అందాలన్నీ ఇక్క
డే ఉన్నాయా? అన్నట్లు గా ఉంటా
యి. అందుకే మీరు కూడా
చూడండి, మాకు వీలై నంత వర
కూ తీసిన ఫోటోలు పెట్టా ము
తరువాత అంతా పల్లెటూరు వాతావరణం, ప్రకృతి తన
అందాలను ఆరబోసిందా? అనిపించింది. అలాగే కొంత దూరం
అంటే 2 గంటలు ప్రయాణం
చేసిన తరువాత డ్రైవర్ ఒక
చోట ఆపాడు. అక్కడ స్నాక్స్

త్రిశూలి నది

అని, హిమాలయ కాఫీ హౌస్
అని ఉన్నాయి. అక్కడ అందరికీ
కొద్దీ సేపు బ్రేక్. కాఫీ తాగేవాళ్ళు,
వాళ్ళ పనులు చూసుకుని, మళ్ళీ
బయలుదేరుతారు.
అక్కడ
కూడా చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది. మీరు కూడా చూడవచ్చును వీడి యోలో. ఆ తరువాత
మరల కొద్దీ దూరం వెళ్ళాక, ఒక
చిన్న షాపు ముందు కారు ఆపి
500 రూపాయలు ఇవ్వండి.
"మనోకామనా దేవి" గుడికి టిక్కట్టు తీసుకుందాము. అక్కడ
తీసుకోవడానికి చాలా రష్ గా
ఉంటుంది అన్నాడు. టిక్కట్టు ఇక్కడ కూడా తీసుకోవచ్చు
అన్నాడు. సరే అని ఇచ్చాం.
టిక్కట్టు తీసుకున్నాక మరల

విడియో
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బయలు దేరి వెడుతుంటే, అన్నీ
చాలా చిన్న చిన్న ఊళ్ళు. నాగర్జున్, బై రేనీ , బేనిఘట్ అలా
కొంత దూరం వెళ్ళాక, కుడిపక్కకి చూపించి, 'అదేనండి గుడి.
కొండ మీద ఉన్న గుడికి తీసుకునివెళ్ళే కేబుల్ కారు మూసేసి
ఉంది. ఈ రోజు దేనికో స్ట్రైక్ చేస్తు న్నట్టు న్నారు' అన్నాడు డ్రైవర్
మరి ఎలా? అంటే, 'ఫరవాలేదండి, మనం మరల తిరిగి
ఇటే వస్తాం కాబట్టి అప్పుడు
చూడచ్చు టిక్కట్టు కూడా వాడుకోవచ్చు అన్నాడు. ఇక చేసేదేమీ
లేదు కదా! సరే అన్నాం. అలా
మా ప్రయాణం కంటిన్యూ చేస్తు న్నాం. పక్క నుండి ఒక నది ప్రవహిస్తోంది. అది ఏం నది అన్నారు
మావారు. అది త్రిశూలి నది.
ఆ తరువాత మరల కొంతదూరం
వెళ్ళాక ఒక చోట కారు ఆపి,
దిగండి, ఇక్కడ లంచ్ చేద్దాం
అన్నాడు డ్రైవర్. మాకు అప్పుడే
ఆకలి వెయ్యడం లేదు అన్నాము.
ఇంక ఎక్కడా దొరకదు మనం
"పోఖరా" వెళ్లే సరికి
లేట్
అవుతుంది, తినేసెయ్యండి
అన్నాడు. చేసేదేమీ లేక దిగాము.
అక్కడ ఏమి కావాలో చెబితే
వేడీగా తయారు చేసి ఇస్తా రు
అన్నాడు, చిన్న వంట షెడ్
చూపించి. ముందు అక్కడ
భోజనం మాట ఎలా ఉన్నా అక్కడ
రకరకాల చెట్లు , అందులోనూ
ముఖ్యంగా అందరికీ అట్రాక్ష-

న్ 'రుద్రాక్ష చెట్టు '. ఆ చెట్టునిండా రుద్రాక్షలు, పక్కనుండి నది
ప్రవహిస్తూ వదిలి రాలేనంత
బావుంది. అక్కడకి మాతోపాటు
వేరే కార్లో "హాంగ్ కాంగ్" నుండి
బయలు దేరిన వాళ్ళు కూడా
వచ్చారు. వేరే వాళ్ళు కూడా చాలా
మంది వచ్చి అక్కడ లంచ్ బ్రేక్
తీసుకున్నారు. అందరం రుద్రాక్ష చెట్టు కింద నుంచుని ఫోటో
లు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టా ము. అప్పుడు డ్రైవర్ వచ్చి,
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ముందుగా మీకు ఏమి కావాలో
తినడానికి ఆర్డర్ ఇచ్చి అప్పుడు
ఫొటోలకి వెళ్ళండి. లేకపోతే
మనం చాలాదూరం వెళ్ళాలి లేట్
అవుతుంది అన్నాడు. తినడానికి ఆర్డర్ ఇచ్చి, మరల ఫోటోలు,
వీడియోలు తీసుకునే సరికి ఫుడ్
వచ్చేసింది. కానీ మాకు అస్సలు
సయించలేదు. ఏదో కెలికి వదిలేశాము. ఆ రుద్రాక్ష డీటెయిల్స్
అడిగాం ఆ హోటల్ ఓనర్ ని . ఆ
చెట్టుకి నాలుగు సంవత్సరాలుట.
చాలా పవిత్రంగా పెంచాలి. అది
అలా పెరగడం చాలా అదృష్టం
ఉంటే పెరుగుతుంది అన్నాడు.
ఏ ముఖం రుద్రాక్ష వస్తుంది
అన్నాము. అది తెలియదు.
జయపూర్ నుండి వచ్చి వాళ్ళు
వాటిని రసాయనాలతో కడిగి
పై న అంతా తీసి వాళ్ళు చెపితే
తెలుస్తుంది,
అంతవరకూ
మాకు తెలియదు అన్నారు.
పక్కనుండి వేరే ఒకళ్ళు,
వీటిని బట్టి వీళ్ళు కోటీశ్వరులు అవుతారు . తక్కువ రేటు
ఉండవు అన్నారు. ఆ చెట్టు ,
జనవరి 2019
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చెట్టుకి ఉన్న రుద్రాక్షలు మీరు
కూడా వీడియోలో చూడవచ్చును. అంతే కాదు ఆ చెట్టు ని ఎంతో
పవిత్రంగా చూసుకుంటున్నారు,
తులసి మొక్కలాగా పవిత్రంగా
చూసుకోవాలి అని చెప్పారు .
తరువాత అక్కడ నుండి బయలుదేరి మరలా ప్రకృతి అందాలు
చూసుకుంటూ, ఘన్సికులే ,
దేవరరీ మీదుగా సాయింత్రానికి
"పోఖరా" జేరాము. అక్కడ మరల
మమ్మల్ని హోటల్ దగ్గ ర దింపి,
మా సూట్ కేసులు హోటల్
రూములో పెట్టారు . వేరే కార్లో
మాతో పాటు వచ్చిన విమలగారు వాళ్ళు కూడా దిగి వాళ్ళ రూమ్
లోకి వెళ్ళారు. ఈ హోటల్ పేరు
'పోఖరా బాటికా' ఇది '3 స్టార్'
హోటల్. చాలా బావుంది. అక్కడ
కాఫీ తాగి, ఇంకా చీకటి పడలేదు
కదా! ఎక్కడై నా తిరుగుదామా!
అని డ్రైవర్ని అడిగాము. మీరు
ముక్ తినాధ్ చూసి వచ్చాక సై ట్
విజిట్ చేద్దురుగాని, ఈ రోజు రెస్ట్
తీసుకోండి అన్నాడు. మాకు అలసటగా అనిపించలేదు. విమల
గారు వాళ్ళు కుడా బయటికి తిరుగుదాము అని డ్రైవర్ని అడిగి
బయటికి వెళ్ళారు వాళ్ళు వచ్చిన
కార్లో . దగ్గ ర్లో ఏమైనా ఉంటే
చూద్దా ము అని తిరుగుతుంటే,
ఇక్కడే "తాల్ బారాహి" టెంపుల్
ఉంది వెళ్లి రండి అన్నారు అక్కడ
వాళ్ళు. హోటల్ పక్కనే నడుచుకుంటూ వెడితే అక్కడే పడవలు
8

ఉంటాయి అందులో వెళ్ల డమే
అన్నారు. సరే గుడి అంటున్నారు కదా! అని మేము స్నానం
చేసి, మేము పట్టు కుని వెళ్లిన
బ్లౌజ్ పీసులు, వత్తు లు, పువ్వులు
పట్టు కుని వెళ్ళాము. కొద్ది దూరం
వెళ్ళగానే అక్కడ పక్కనే ఫేవా
లేక్ (చెరువు), పడవలు, ఎవరో
దిగుతూ కనిపించారు. మేము
కూడా వెళ్ళాము. అక్కడ టిక్కట్టు తీసుకోండి అని చెప్పాడు.
50 రూపాయలు అనుకుంటా!
మరీఎక్కువ రేటు కాదు. తీసుకున్నాక, ఒక కోటు లాంటిది
ఇచ్చాడు. అది లై ఫ్ జాకెట్. అది
వేసుకొంటేకాని బోట్ ఎక్కనివ్వ-

డు. మన సేఫ్టీ కోసం అన్న మాట
అది. వేసుకుని కూర్చోవాలి అన్నా
డు. అది వేసుకుని బోట్ లో
బయలుదేరాము. నది మధ్యలో
వెడుతుంటే ఎంత బావుందో చెప్పలేను. "బారాహి" ఏమి గుడి?
గుడి గురించి పడవ అబ్బాయిని చెప్పమని అడిగాము. ఇక్కడ
ఉన్నది విష్ణు మూర్తి గుడి అని,
విష్ణు మూర్తి 12వ అవతారంగా
చెబుతారు అని చెప్పాడు. మాకు
తెలియక "బారాహి" అంటే ఏదో
అమ్మవారి గుడి అనుకున్నాము .
అలా దగ్గ ర దగ్గ ర 20 నిమిషాలు
పట్టింది గుడి జేరేసరికి. అక్కడ
కూడా జనాలు బానే ఉన్నారు అలా

తాల్ బారాహి మందిరం ఉన్న ద్వీపం

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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అని రష్ లేదు. పడవ అబ్బాయి
చెప్పాడు కదా! తొందరగా వెళ్లి
దర్శనం చేసుకోండి, లేకపోతే
గుడి మూసేస్తా రు, 6 గంటల
వరకే గుడి అన్నాడు. మేము వెళ్లి

హాయిగా దర్శనం చేసుకున్నాము. చిన్న విగ్రహము. లోపల
"బారాహి" దగ్గ ర పువ్వులు పెట్టి ,
పూజారికి డబ్బులు ఇచ్చాము.
దీపాలు మాత్రం బయట వినా

తాల్ బారాహి మందిరం (పగోడా)
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

యకుడు ఉన్నాడు, అక్కడ వెలిగించండి అన్నాడు. చాలా
తృప్తిగా "బారాహిని" దర్శించుకుని, బయటకు వచ్చి నాకు
వచ్చిన దేముడి పాటలు తృప్తిగా
పాడుకుంటూ, దీపాలు వెలిగించుకుని, అక్కడ కొద్దిసేపు కూర్చుని మరల బోట్ ఎక్కి
వచ్చేసి హోటల్ కి వెళ్ళాము.
మాతో వచ్చిన విమల వాళ్ళు
కూడా వేరే చోటికి వెళ్లారు, వాళ్లకి
మేం దిగిన హోటల్ లో డిన్నర్
లేదుట. వాళ్ళ 'ప్యాకేజ్' వేరే,
డిన్నర్ లేకుండా అనుకుంటా.
వాళ్ళు భోజనం మాత్రం వేరే
హోటల్ లో(మేము బాగా బేరాలు
చేశాం లెండి ఏజెంట్ తో).
మరల ప్రొద్దు టే మాకు
ఫ్లయిట్. అందరూ ప్రొద్దు ట
6 గంటల కల్లా రెడీ అయ్యి
కిందకి వస్తే కారు మీకు రెడీ గా
ఉంటుంది. 7 గంటల కల్లా మీ
ఫ్లయిట్ బయలు దేరుతుంది
అన్నాడు, డ్రైవర్. టై ం సరిపోతుందా? మేము 6 గంటలకి
వస్తే అన్నాము. చాలా దగ్గ రమ్మా! ఎయిర్ పోర్ట్ అన్నాడు. సరే
అన్నాము ఇద్ద రం.
పొద్దున్నే 6 గంటలకి కాఫీ తాగి
అందరం బయలు దేరాము. అలా
కూర్చున్నాము కానీ వాతావరణం
బాగోలేదు అని, విమానాలు క్యాన్సిల్ అయ్యాయి అన్నారు. కావలసిన వాళ్ళు హెలీకాఫ్టర్లో వెళ్ళవచ్చు అన్నారు. ఎంత అవుతుంది
జనవరి 2019
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ఏమిటి? వివరాలు అని అడిగితే
ఒక్కొక్కరికి 25000 రూపాయలు.
ముక్ తినాధ్ టెంపుల్ ముందు
మెట్ల దగ్గ ర దించుతారు, అక్కడ
నుండి ఎక్కువ మెట్లు ఉండవు.
పై కి వెళ్లి దర్శనం చేసుకుని
మొత్తం 1 గంటలో వెనక్కి వస్తే
మళ్ళీ అదే హెలీకాఫ్టర్లో వెనక్కి
వచ్చేయచ్చు అన్నారు. (తమిళియన్స్) మాతో వచ్చిన వాళ్ళు
వాళ్ళ తమిళియన్స్ ని ఫ్రెండ్సగా
చేసుకుని వాళ్ళతో వెళ్ళిపోతాము, మేము మీరు ఏమంటారు,
ఫాస్ట్ డెసిషన్ కావాలి అన్నారు.
మేము రాము అన్నాము. రేపటి
వరకు ఉండదు అది కూడా
నమ్మకం లేదంటున్నారు. 3 రోజు
లనుండి విమానాలు వెళ్ల డం
లేదుట అన్నారు. రేపు చూద్దా ము
అంతగా అయితే రేపు ఆ పని
చేస్తా ము. ఇంత దూరమూ
వచ్చి దేముడుని తృప్తిగా చూసినట్లు అనిపించదు, మేము
రాము అన్నాము. హాంగ్ కాంగ్
నుండి వచ్చిన ఆవిడ పేరు
విమల. మీరు చెప్పే లోపల అదీ
మిస్ అయ్యాము అని బాధగా
చెప్పింది. మేము వెంటనే
చెప్పాము కదా! అన్నాము. మరు
నాటికి కొందరు విమానం టిక్కట్లు తీసుకుంటున్నారు. మేము
కూడా తీసుకుందామా? అని
ఆలోచించి అడిగేసరికి తీసు
కోండి టిక్కట్లు ఉన్నాయి అన్నాడు
ఎయిర్ పోర్ట్ లో. మా ఏజెంటుకి
ఫోన్ చేసాము. మీ డబ్బుల10

తో తీసుకోండి, ఇక్కడకి వచ్చాక
ఇస్తా ను అన్నాడు. సరే, అని అడిగేసరికి టిక్కట్లు అయిపోయాయి
అన్నాడు. ఆ రోజు తిరిగి హోటల్
కి వచ్చి, టిఫిన్లు తిని సమయం
వృధా చెయ్యడం ఎందుకని,
ఇక వేరే మార్గం ఉంటే వెళ్ళడానికి చెప్పమన్నాము. జీపుల్లో
వెళ్ళవచ్చు అన్నారు. సరే ఒక్క
సారి రూట్ ఎలా ఉందో కనుక్కోవాలి అన్నాడు అక్కడ హోటల్
అతను. అక్కడి వాళ్ళు ఎవరో
వచ్చి ఏమీ వెళ్ల డం లేదుట.
ఇప్పుడు బయలుదేరితే మీరు
రాత్రంతా ప్రయాణం చెయ్యవలసి
వస్తుంది రోడ్డు మార్గం అస్సలు
బావోలేదు. అక్కడ చాలా ఇబ్బంది
పడతారు అన్నారు. సరే ఏమీ చెయ్యలేక అలాగే ఆ రోజు ఉండాలి
కదా! అన్నాము. ఈ డిస్కషన్
అంతా అయ్యేసరికి మధ్యాహ్నం లంచ్ టై ం అయ్యింది.
సరే భోజనం చేసి ఇక్కడ ఈ
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఊరై నా చూసి వద్దా ము, లేకపోతే
సమయం వృధా అయ్యిపోతోంది కదా ! అనుకుని బయలుదేరాము ఊరు చూడ్డా నికి. ఇక్కడ
ముందుగా షాపింగ్ ఏమైనా
చేస్తా ము అన్నాము. బాగా నమ్మకమైన షాపింగ్ కి తీసుకుని వెళ్ళు
ఇక్కడ స్టో న్స్ ఫేమస్ అంటారు
కదా అన్నాము. తీసుకుని వెళ్ళా
డు. పిల్ల లకి తీసుకున్నాము.
తరువాత ఇక్కడ వాటర్ పార్క్
ఫేమస్, అక్కడ టిక్కట్టు తీసుకోమని అక్కడకి తీసుకుని వెళ్ళాడు.
చాలా గొప్పగా అనిపించలేదు ఫరవాలేదు అనిపించింది.
అక్కడ బయట అంతా తీర్థంలో
లాగా రకరకాల రుద్రాక్షలు ఏవేవో
బొమ్మలు ఇత్తడి వస్తు వులు.
ఏవో కీ చై న్లు బొమ్మలున్నవి పిల్ల
లకి సరదాగా ఉంటాయి అని
అవి మాత్రం తీసుకుని, మరల
బయలు దేరాము.
(మళ్ళీ వచ్చే నెల కలుద్దాం)
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వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
ష్రోడింగర్ పిల్లి
ష్రోడింగర్ పిల్లి అనేది ఒక
స్ఫురణ ప్రయోగం (thought
experiment), అనగా ఇది
కేవలం
ఊహాజనితమైన
ప్రయోగం. ఈ ప్రయోగం చెయ్యడానికి ష్రోడింగరూ అక్కర లేదు,
పిల్లీ అవసరం లేదు, ప్రయోగశాలతో పని లేదు. పడక కుర్చీలో
వాలి, ఆలోచించగలిగే శక్ తి ఉంటే
చాలు.
భౌతిక శాస్త్రంలో ఆధునిక దృక్పథంతో గుళిక వాదం (Modern
Quantum Theory) ప్రవేశించిన
సందర్భంలో ఒక విషమ సమస్య
ఎదురయింది. “ఈ సమస్య ఎలా
ఉందంటే…” అంటూ ష్రోడింగరు
వ్యాఖ్యానిస్తూ ఇచ్చిన ఉపమానాన్నే “ష్రోడింగర్ పిల్లి ” అని అభివర్ణిస్తా రు.
రజ్జుసర్ప భ్రాంతి అనే పదబంధం
వినే ఉంటారు. రజ్జువు అంటే
తాడు, సర్పం అంటే పాము
కనుక రజ్జు సర్ప భ్రాంతి అంటే
తాడుని పామనుకోవడం. చీకట్లో
నడుస్తూన్నప్పుడు కాలికి ఎదో

పొడుగ్గా , మెత్తగా తగులుతుంది.
అది పామేమో అని భ్రాంతిపడి,
భయపడతాము. గుండె దడదడ
కొట్టుకుంటుంది. అది కేవలం
తాడు మాత్రమే అయితే బాగుండిపోతుంది అని మనస్సులో
దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటాం.
చేతిలో దీపం ఉంది. ఆ దీపాన్ని
పాదాల మీద వేసి చూస్తే నిజం
తేలిపోతుంది. కానీ ఆ దీపం వేసి
చూసేవరకు కాలి కింద పడినది
ఏమిటి? తాడు, పాము - రెండూ
నిజాలే! అనగా, తాడు, పాము
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

అనే రెండు స్థితులు ఉపరిస్థాపకాలు (superpostion of states)
అన్నమాట. దీపం వేసి చూడగానే
అది కేవలం తాడు మాత్రమే అని
తెలుసుకున్నప్పుడు ముందు పడ్డ
భయం అంతా మటుమాయం
అయిపోతుంది. ఇక్కడ “దీపాన్ని
పాదాల మీద వేయడం” అన్నది
ప్రయోగం. ఈ ప్రయోగం జరిగిన
తరువాత “తాడా? పామా?” అని
రెండు దిశలలో పరిగెడుతున్న
మనస్సు కుదుటపడి అది తాడు
మాత్రమే అని నిశ్చయించుకుంటుంది. అప్పుడు మనస్సులో పాముకి ఇహ చోటు లేదు.
అనగా, అంతవరకు ఉపరిస్థాపకాలుగా మన మనస్సులో తిష్ఠ
వేసుకున్న రెండు స్థితులూ ఒకే
స్థితిలోకి కూలిపోయి (అనగా,
collapsed states అయిపోయి)
మనకి తాడుగానో, పాముగానో
కనిపిస్తుంది.
ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రంలో
ఇటువంటి పరిస్థితి ఒకటి ఎదురవుతుంది. సృష్టి లో అణువు
జనవరి 2019
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(atom) కంటే చిన్నది ఒకటి
ఉంది; దాని పేరు ఎలక్ట్రా ను. ఇది
కంటికి కనబడనంత చిన్నది.
కానీ ఉండడం ఉంది. దీని
ఉనికిని గణితపరంగా వర్ణించగలం. మొదట్లో ఇది చిన్న నలుసు
లేదా రేణువు (particle) లా ఉంటుందనుకునేవారు. అప్పుడు ఆ
రేణువు ఎక్కడ ఉంది? ఎంత
జోరుగా కదులుతోంది? ఎంత
శక్ తిమంతంగా ఉంది? వగై రా
ప్రశ్నలు పుడతాయి కదా? వీటన్నిటిని గుత్తగుచ్చి గణితపరంగా వర్ణించడానికి సంప్రదాయిక భౌతిక శాస్త్రం (classical
physics) లో ఏ ఇబ్బందీ లేదు.
కానీ గుళిక వాదంలో పదార్థానికి రెండు రకాల అస్తిత్వాలు
ఉంటాయి: పదార్థం (matter)
రేణువుల రూపంలో ఉండొచ్చు,
తరంగాల రూపంలో ఉండొచ్చు.
తరంగం రూపంలో ఉన్న ఎలక్ట్రా నుని వర్ణించడానికి “తరంగప్రమేయం” (wavefunction) అనే
ఊహనాన్ని వాడడం ఒక పద్ధ తి.
ఒక “కెరటం” వంటి ఆకారాన్ని గణిత సమీకరణం ద్వారా ఈ
తరంగప్రమేయం వర్ణిస్తుంది.
ఎటువంటి కెరటం? నిశ్చలంగా ఉన్న తటాకం మధ్యలో ఒక
గులకరాయి వేస్తే గుండ్రంగా,
కదులుతున్న చక్రాలు మాదిరి
పుట్టే కెరటం అనుకోవచ్చు. “ఈ
కెరటం ఎక్కడ ఉంది?” అని ప్రశ్నిస్తే ఎక్కడ అని చెప్పగలం?
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అది చెరువు అంతటా వ్యాపించి
ఉంటుంది కదా! కానీ చుట్టూ
చీకటి ఉన్నప్పుడు ఇవేమీ కనబడవు. మన చేతిలో ఉన్న దీపాన్ని
చెరువు అంతటా వ్యాపించేటట్లు
వెయ్యలేము కనుక ఎదో ఒక చోట
వేస్తాం. అక్కడ కెరటం కనిపిస్తుంది. “కెరటం ఎక్కడ ఉంది?”
అని అడిగితే “దీపం వేసిన చోట
ఉంది” అని చెబుతారు. అనగా,
దీపం ఎక్కడ వేస్తే అక్కడ కెరటం
ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. కేవలం
కనిపించడమే కాదు; గుళిక
వాదం (Quantum theory)
ప్రకారం “దీపం ఎక్కడ వేస్తే
కెరటం అక్కడే స్థిరపడిపోతుంది, మరెక్కడా ఉండదు.” (మరొక
విధంగా చెప్పాలంటే “దీపం
ఎక్కడ వేస్తే కెరటం అక్కడే
కనబడే సంభావ్యత అత్యధికం,
మిగిలిన చోట్ల ఆ సంభావ్యత
అత్యల్పం.”) ఇది మన అనుభవానికి అతీతమైన ఊహనం. సారూప్యాలకి లొంగని భావం.
ఈ దృగ్విషయాన్నే ఇంగ్లీ షులో
collapse of the wavefunction
అంటారు. ఈ దృగ్విషయాన్ని
ఉహించుకుందుకి ఒక
ఉపమానం చెబుతాను. నాలుగు
అంగుళాలు పొడుగున్న శతపాది
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

(రోకలిబండ, centipede) నేల
మీద పాకుతూ కనబడుతుంది. అ నాలుగంగుళాలు పొడుగున్న రోకలిబండే మన ఎలక్ట్రా ను విహరించగలిగే సర్వ
ప్రపంచం అనుకుందాం. అనగా
మన తరంగప్రమేయం ఈ నాలుగంగుళాల మేర వ్యాపించి
ఉంటుంది. ఎలక్ట్రా ను ఎక్కడ
ఉంది? అని అడిగితే అది ఈ
నాలుగంగుళాల మేర వ్యాపించి
ఉందని చెప్పాలి - గుళిక శాస్త్రం
ప్రకారం. ఇప్పుడు ఒక చీపురుపుల్ల తో ఆ రోకలిబండని ఎదో
ఒక చోట తాకుదాం. (ఇది మనం
చేసిన ప్రయోగం!) అప్పుడు ఆ
రోకలిబండ ఆ తాకిన ప్రదేశం
చుట్టూ చుట్ట చుట్టు కుపోతుంది కదా! అనగా నాలుగంగుళాల పొడుగు ఉన్న రోకలిబండ
తాకిన ప్రదేశం దగ్గ ర ముకుళించుకుపోయి స్థిరపడిపోతుంది
(లేదా collapse అయిపోతుంది).
అదే విధంగా ఎలక్ట్రా ను ఫలానా
చోట ఉందా, లేదా అని ప్రయోగం
చేసి నిశ్చయిద్దా మని ప్రయత్నిస్తే
ఆ ఎలక్ట్రా ను ఆ “ఫలానా చోట”
కూలబడిపోతుంది!
అనగా,
చూడడానికి ప్రయత్నిస్తే ఎక్కడ
చూస్తా మో అక్కడే కనబడుతుంది.
పరమాత్మ అంతటా ఉన్నాడంటాం. అంతటా ఉంటే
ఎలా చూడకలం? ఎక్కడని
చూడకలం? అందుకని ఎక్కడ
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ప్రతిష్ఠ చేస్తే అక్కడే ఉన్నాడంటాం కదా? అలాగనుకోండి.
అందుకనే పరమాత్మ విశ్వవ్యాప్తం
అని తెలిసుండి కూడా చూడడానికి దేవాలయానికి వెళతాం.
అదే విధంగా ఎలక్ట్రా ను ఉనికి
విశ్వవ్యాప్తం. అది ఎక్కడ ఉందో
చూడాలంటే దాని మీద “దీపం”
వెయ్యాలి. దీపం ఎక్కడ వేస్తే
అక్కడే ప్రతిస్థాపితమై కనిపిస్తుంది. అంటే మనం ప్రయోగం చేస్తే
కానీ ఎలక్ట్రా ను ఉనికిని నిర్ధారించలేము. ప్రయోగం ఎక్కడ చేస్తే
అక్కడే కనిపిస్తుంది. ప్రయోగం
చెయ్యకపోతే అది సర్వవ్యాప్తం!
ఈ ఊహ అందరికి సులభంగా
అర్థం అయేటట్లు చెప్పడానికి
ష్రోడింగర్ ఒక స్పురణ ప్రయోగం
చేసి చూడమని సలహా ఇచ్చేడు.
ఆ స్ఫురణ ప్రయోగానికి బదులు
నేను భారతీయ వేదాంత తత్త్వం
దృష్టి లో వ్యాఖ్యానించేను.
ఇంతకీ ష్రోడింగర్ ప్రతిపాదించిన
స్పురణ ప్రయోగం ఏమిటి?
తలుపులు, కిటికీలు అన్నీ
మూసేసిన ఒక గదిలో ఒక పిల్లి ని
పెట్ట మన్నాడు. ఆ గదిలో విషం
కలిపిన పాల సీసా ఉంటుంది.
ఒక గంట వ్యవధిలో, ఎప్పుడో
ఒకప్పుడు, ఆ సీసా ఒలుకుతుంది. అప్పుడు ఆ పాలు తాగి ఆ పిల్లి
చచ్చిపోతుంది. ఆ సీసా ఎప్పుడు
ఒలుకుతుందో ఇదమిత్థంగా చెప్పలేము; అది యాదృచ్చికంగా
జరిగే ప్రక్రియ.

ప్రశ్న: గదిలో పిల్లి ని పెట్టి ,
కొంత కాలం పోయిన తరువాత
“ఆ పిల్లి ఇంకా బతికే ఉందా,
చచ్చిపోయిందా?” అన్న ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పాలంటే, “తలుపు తీసి చూడడం”
అన్న ప్రయోగం చేసి చూడాలి.
తలుపు తీసి చూడనంత సేపూ
మన మనస్సులో “ఆ పిల్లి
బ్రతికీ ఉంటుంది, చచ్చిపోయీ
ఉంటుంది.” కానీ “తలుపు తీసి
చూడడం” అన్న ప్రయోగం చెయ్యగానే సందిగ్ధతకు తావు లేదు.
చచ్చిపోయిందో, బ్రతికే ఉందో
చూడగానే తేలిపోతుంది. (The
peculiar rules of quantum
theory meant that it could
be both dead and alive, until
the box was opened and the
cat’s state measured.)
అదే విధంగా ఎలక్ట్రా ను
స్థితిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటాడు ష్రోడింగర్! మనం
“రజ్జుసర్ప భ్రాంతి” అన్న భావాన్నే
భౌతిక శాస్త్రంలో “ష్రోడింగర్
పిల్లి ” అంటారు. పిల్లి ని గదిలో
బంధించి, అది బతికి ఉందా,
చచ్చిపోయిందా అని మెట్ట
వేదాంతపు ధోరణిలో వాదింసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

చుకుంటూ గంటలకొద్దీ కాలం
గడపవచ్చు. అదంతా కంచిగరుడ సేవే అవుతుంది. ప్రయోగం
చెయ్యగా వచ్చిన ఫలితానిదే
ఎప్పుడూ పై చేయి అవుతుంది.
తలుపు తెరచి చూడు: పిల్లి
బతికి ఉందో చచ్చిపోయిందో
తేలుతుంది. దీపం వేసి చూడు:
కాలికి తగిలినది తాడో, పామో
తేలిపోతుంది. నహి నహి రక్షతి
డుకృమ్ కరణే!
Schrodinger, in speaking
of the universe in which
particles are represented by
wavefunctions, said, “The
unity and continuity of
Vedanta are reflected in the
unity and continuity of wave
mechanics. This is entirely
consistent with the Vedanta
concept of All in One.”
“The multiplicity is only
apparent. This is the doctrine
of the Upanishads. And not
of the Upanishads only.
The mystical experience
of the union with God
regularly leads to this view,
unless strong prejudices
stand in the West.” (Erwin
Schrodinger: What is
Life?, page 129, Cambridge
University Press)
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ఇంద్రగంటి వేంకట సుబ్బారావు

ప్రేమంటే ఇంతే

(గత సంచిక తరువాయి)
"మా అఫీసు వాళ్ళు నన్ను ఎప్పు
డు రిలీవ్ చేస్తా రో తెలియదు
అందుకని సాయంత్రం శ్రీకనకమహాలక్ష్మిదేవి కోవెలకి వెళ్ళివద్దా ము" ... ... అలా చేస్తే ఉదయం
జరిగినదాని నుండి కాస్త డై వర్ష న్
వుంటుందని అనుకున్నాడు కృష్ణ మోహన్.
రాత్రి ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసరికి
“నాన్నగారూ అత్తయ్య ఫోన్
చేసింది, మీరు రాగానే ఫోన్
చెయ్యమంది”
అన్నాడు
వంశీ.
వెంటనే వై దేహికి ఫోన్ చేసాడు
కృష్ణ మోహన్…
”అక్కా అభినందనలు నాకు
చాలా సంతోషంగా వుంది,
నేను బాంబే వెళ్ళే లోపలే ఈ
శుభకార్యం జరగడం నాకు
చాలా అనందాన్నిస్తు న్నాది”
“నిజంగా మాకూ మీరిక్కడ
ఉండగా ఈ శుభకార్యం
జరగబోవడం చాలావరకు
బెంగ తీరిందిరా” అంది
వై దేహి.
“విజయనగరం విశేషాలు
ఏమిటి?”
“తాంబూలాలు ఇచ్చి పుచ్చుకు
న్నాము, డిశంబర్ అయిదవ
తేదీ తరువాత రెండు నెలల
14

వరకు ముహూర్తా లు లేవు
అందుకని వెంటనే ముహూర ్తం
పెట్టించాము. నవంబర్ 22వ
తేదీ రాత్రి 4గం :40ని:కి బాగుంది,
అదే ఖాయం చేశాము. ఒరేయ్
మోహన్ సమయం ఇరవై రోజులే
వుంది, కార్యం ఎలా చేస్తా మా అని
బెంగగా వుందిరా. నువ్వు, రుక్కూ,
మీ అందరు మా ప్రక్కన వుండి

మేమందరం వున్నాముగా”
“కల్యాణమండపం, పురోహితు
డు, సన్నాయి మేళం, వంట
బ్రాహ్మణుడు
ఇత్యాదులన్నీ
కుదరాలి, ఎలా చేస్తా మోరా?”
అంటూ తన ఆందోళనని వ్యక ్తం
చేసింది వై దేహి.
“సరే ఒక పని చెయ్యి, రేపు
ఉదయం తొమ్మిది గంటలకల్లా

కధ నడిపించకపోతే నాకు కాలు,
చెయ్యి ఆడదు. మీ బావగారి
సంగతి నీకు తెలుసుకదా,
ఆయనకి ఏమీ తెలియదు”
“అలాగేలేవే కంగారు పడకు,

నేను, రుక్కూ మీ ఇంటికి
వస్తా ము. నేను చంద్రానికి ఫోన్
చేసి వాడిని, కమలని రమ్మని
చెబుతాను, నువ్వు మురళికి ఫోన్
చేసి వాడిని సౌజన్యని రమ్మను,

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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అన్ని విషయాలూ వివరంగా
మాట్లాడుదాము”
“అలాగే, పిన్నిని కూడా రేపు
మురళితో తీసుకువచ్చి ఇక్కడే
వుంచేయమంటాను
ఏకంగా
పెళ్ళి కార్యక్రమం మొత్తం పూర్తి
అయిన తరువాత వెళుతుంది”.
“సరే…అక్కా హైద్రాబాద్, బెంగు
ళూరు ఫోన్ చేసి బాబయ్యకి, పిన్ని
కి, సుజాత అక్కకి, బావగారికి ఈ
శుభవార ్త తెలియజెయ్యి రిజర్వే
షన్స్ చేయించుకుంటారు,
దూరంగా వున్న వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి
చెప్పండి, ఇక వుంటాను”.
ఫోను పెట్టి న వెంటనే తిరుపతి
లొ చదువుతున్న కూతురు సుప్రి
య ఫోన్ వచ్చింది...”నాన్నగారూ
మీరు బాంబే ఎప్పుడు వెళుతు
న్నారు? మిమ్మల్ని చూడాలని
వుంది, వచ్చే వారం ఆఖరులో
విశాఖపట్నం వస్తా ను”
“ఏయ్ వేషాలేస్తు న్నావా? మొన్న
దసరాకి వచ్చావు కదా, ఇంకా ఒక
నెల రోజులు కూడా కాలేదు. రాజ
మండ్రిలా తిరుపతి ప్రక్కనే వుంద
నుకున్నావా! లావణ్య పెళ్ళి నవం
బర్ 22వ తేదీన నిశ్చయమైంది
అప్పుడు వద్దు వుగాని, అంతవర
కూ బుద్ధిగా చదువుకో”.
లావణ్య పెళ్ళి అనగానే ఎగిరి
గంతేసినంత పని చేసి ఫోన్లోనే
అరిచేసింది సుప్రియ…
”నాన్నగారూ ఎంత మంచి వార ్త
చెప్పారు, అత్తయ్యకి, లావణ్యకి
అండ్ మామయ్యగారికి కంగ్రాట్స్
చెప్పండి. మీరు చెప్పినట్లు గానే
వస్తా ను”
“ఓకే, ఇదిగో మీ అమ్మతో

మాట్లాడు”
“ప్రియా ఎలా వున్నావు?
ఇప్పుడు
హాస్టల్
తిండి
సయించుతున్నాదా? జాగ్రత్త,
నాన్నగారు చెప్పినట్లు లావణ్య
పెళ్ళికి రా, ఇప్పుడు రావద్దు ”
“అలాగే, నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త.
ఎక్కువ అలసిపోకు, ఆ అడ్డ
గాడిదకి (అన్నయ్య) కాస్త పని
చెబుతూ వుండు” ఇంతలో వంశీ
ఫోన్ అందుకొని “ఏమే రాక్షసీ
నీకు తెలుగు గంగ నీరు బాగానే
పడినట్లుందే” అన్నాడు. ఆ అన్నా
చెల్లెళ్ళు ఒక పది నిముషాలు
అలాగే ప్రేమతో పోట్లాడుకుంటూ
మాట్లాడుకున్నారు.
పిల్లలిద్ద రినీ క్రమశిక్షణతో,
తెలుగుతనాన్ని మరచిపోకుండా,
అలాగని
నూతనత్వాన్ని
వ్యతిరేకించకుండా పెంచారు.
పిల్లలిద్ద రూ
తల్లి తండ్రులని
“అమ్మా”, “నాన్నా” అని పిలుస్తా
రు...ఈ రోజుల్లో తల్లి తండ్రులని
నోరారా “అమ్మా”, “నాన్నా” అని
ఎంతమంది
పిలుస్తు న్నారు?
లేదా పిలిపించుకుంటున్నారు?
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

మర్నాడు ఉదయం అనుకున్న
ప్రకారం అంతా వై దేహి ఇంట్లో
సమావేశమయ్యారు.
“చూడండి నేను మీ కన్నా
వయసులో పెద్ద వాడినే కాని నాకు
అనుభవం తక్కువ. అందుచేత
మీ ముగ్గు రన్నదమ్ములూ ఈ
పెళ్ళి బాధ్యత తీసుకొని, మీరే
మీ మేనకోడలి పెళ్ళి ఘనంగా
జరిపించాలి. నాకు శుభలేఖలు,
పురోహితుడి బాధ్యత అప్పగిం
చండి, కోనసీమలో మా మేనత్త
గారి అబ్బాయి మంచి పేరున్న
పురోహితుడు అతనిని రమ్మం
టాను” అన్నాడు వై దేహి భర ్త
సత్యనారాయణ.
“అన్నయ్యా పురోహితుడు
మగపెళ్ళివారి భాద్యత కదా, వారు
చూసుకుంటారేమో?”
అంది
రుక్మిణి.
“లేదమ్మా మనకి తెలిసిన
వాళ్ళుంటే ఏర్పాటు చెయ్యమ
న్నారు”
“బావగారూ, నేను వంట
బ్రాహ్మణుడు, సన్నాయిమేళం
వ్యవహారం చూస్తా ను. మురళీ
జనవరి 2019
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నువ్వు మీ ఫ్రెండ్ కల్యాణ మండ
పం ఖాళీగా వుందేమో కనుక్కో.
ఒరేయ్ మోహన్, నువ్వు, వదిన
గారూ పెళ్ళి పిలుపుల వ్యవహారం
చూడండి” అన్నాడు చంద్రం.
“నిన్న రాత్రి అక్కయ్య ఫోన్
చేసిన వెంటనే నా స్నేహితుడితో
మాట్లాడాను, కల్యాణమండపం
ఖాళీ వుందన్నాడు, 22వ తేదీ
ఉదయం నుండి 23వ తేదీ రాత్రి
వరకు బుక్ చేసాను. ఇవాళో, రేపో
బయానా ఇచ్చేద్దా ము. అక్కడ
కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ, డెకరేషన్
సహా నేను చూసుకుంటాను”
అన్నాడు మురళి.
“నో ప్రోబ్లం నేనూ,
రుక్కూ, వై దేహి, కమలగాని
లేదా
సౌజన్యగాని
కలసి
పెండ్లి పిలుపులకి వెళతా ము,
మన షాజహాన్ని కారు అడిగి
తీసుకుంటాను…సరే మార్కెటింగ్
సంగతేమిటి? ఒరేయి చంద్రం,
నువ్వు ఆ విషయం చూడు.
కమల, వై దేహి, బాబయ్య,
పిన్ని నీతో వుంటారు. ఉదయం
బాబయ్య ఫోన్ చేసారు, 17వ తేదీ
గోదావరిలో వస్తు న్నారు.
అందుకని 17 నుండి 19వ తేదీ
లోపల బట్ట లు, పెళ్ళి సామగ్రి
వగై రా కొనడానికి యోచన
చేసుకోండి. నేను 16వ తేదీకల్లా
పెండ్లి పిలుపులు పూర్తి చేస్తా ను”
అన్నాడు కృష్ణ మోహన్.
“ఒరేయి మోహన్ ఇదంతా
బాగానేవుంది, కారు గురించి
న వా బు గా రి తో మా ట్లా డా వా ?
వాడసలే ఒకంతట దొరకడు”
అన్నాడు చంద్రం.
“లేదు, ఇదిగో మన సమావేశం
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ముగియగానే ఫోన్ చేస్తా ను.
మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకైతే
భోజనానికి ఇంటికి వస్తా డు,
అప్పుడు తప్పకుండా దొరుకు
తాడు”…”అక్కా నువ్వు, అమ్మ,
కమల, రుక్కూ కూర్చుని ఏ
సమయంలో ఏమి చెయ్యాలి?
ఏ సందర్భంలో బంగారంగాని,
బ ట్ట లు గా పెట్టాలి ? ఏ మే మి
పెట్టా లనేది మరచిపోతారు…
సౌజన్యా ఒక పుస్తకం తీసుకొచ్చి
అవన్నీ
రాసుకో,
అలాగే
ఇంతవరకూ ఎవరెవరికి ఏ
బా ధ్య త లు అ ప్పగిం చా మో
కూడా రాసుకో. ఆ పనులన్నీ
స మ యా ను సా ర ం గా
అవుతున్నాయా? లేదా? అనే విష
యం
నువ్వు
పర్యవేక్షించి
గుర్తు చెయ్యాలి. బావగారేమ
నుకుంటారో అక్కయ్యగారేమను
కుంటారో, అని సంశయించకు.
అందరికీ వివిధ బాధ్యతలు
అప్పగించినట్లే , ఈ పర్యవేక్షణ,
గుర్తు చేసే బాధ్యత నీకు ఇచ్చాము,
ఓకే” అన్నాడు కృష్ణ మోహన్.
“ఒరేయ్ ! అంతా బాగానే వుంది
కాని బంగారం సంగతి ఏమిటి?”
అన్నారు సుబ్బలక్ష్మిగారు
“రేపు అక్క, కమల, వదిన
గారు వెళ్ళి ఆ వ్యవహారం
చూసుకువస్తా రమ్మా, అవి తీసు
కురావడానికి వెళ్ళినపుడు మా
ముగ్గు రిలో ఒకరు కారు తీసుకొని
వెళతాము” అన్నాడు చంద్రం.
“ముఖ్యమైనవి అన్నీ కవర్
చేసామని అనుకుంటున్నాను.
ఏమైనా మిగిలివుంటే మనం
స ర్దు బా టు చే సు కో వ చ్చు .
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

భోజనాలు అయిన తరువాత
మీ మహిళామండలి కూర్చుని,
భోజన
పదార్ధా లు,
పిండి
వంటలు నిర్ణయించి చంద్రానికి
చెప్పండి, దాని ప్రకారం వాడు
వంట బ్రాహ్మణుడితో మాట్లాడి
ఏర్పాటు చెయ్యాలి” అన్నాడు

కృష్ణ మోహన్.

“సమయం ఒంటి గంటన్నర
అయ్యింది, లేవండి ఇక భోజనం
ద్దాం” అన్నాడు సత్యనారాయణ.
భోజనాలయిన తరువాత
షాజహాన్కి
ఫోన్
చేసాడు
కృష్ణ మోహన్. వాళ్ళిద్ద రూ చిన్నప్ప
టి నుండి కలిసి చదువుకున్న
ప్రాణస్నేహితులు. ఒకరంటే ఒకరి
కి ఎనలేని ప్రేమ, అభిమానం,
గౌరవం. చదువుకునే రోజుల్లో
యిద్ద రూ విశాఖ పోర్ట్ ఏరియాలో
వున్న వేంకటేశ్వరస్వామి వారి
గుడికి, ప్రక్కనే కొండ మీద వున్న
మసీద్ కి కలసివెళ్ళి దర్శనం
చేసుకొని ప్రార్ధనలు చేసేవారు,
ఒకరి కోసం ఒకరు ఏ త్యాగం
చే య టా ని కై నా సి ద్ ధం గా
వుంటారు. రెండు, మూడు సంద
ర్భాలలో వెన్నంటి నిలిచి, “నీకేం
పరవాలేదు నేనున్నాను, ఏ
అవసరమొచ్చినా నేను చూసు
కుంటాను” అని చెప్పి బాసటగా
నిలిచిన నిజమైన స్నేహితుడు
షాజహాన్. అలాగే షాజహాన్
కి తన వ్యాపారంలో నష్టా లు
వచ్చినపుడు ఇబ్బందు ల్లో వుండి
అప్పు కోసం ప్రయ త్నిస్తు న్నపుడు,
తన పీ.ఎఫ్ నుండి డబ్బు తీసి
షాజహాన్కి ఇచ్చి ఆదుకున్నాడు
కృష్ణ మోహన్.
(ఇంకా వుంది)
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పాలెపు బుచ్చిరాజు
ముల్లా నస్రుద్దీ న్ కథలు - 8
ముల్లంగి వేదాంతం

నస్రుద్దీ న్ భారత దేశంలో
పర్యటించి, చాలా విషయాలు
గ్రహించి తన తెలివిని అభివృద్ది
చేసుకున్నాడు. అంతే కాక, ఎన్నో
వస్తు వులు, సామగ్రి సంపాదించాడు. విలువయిన వస్తు వులు కొనుక్కున్నాడు. ముఖ్యంగా
తన దేశంలో దొరకని సామాను
దాచుకుని తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు
తనతో తీసుకు వెళ్ళాడు. వాటిలో
తనకి అవసరం లేని వాటిని తన
దేశంలో ఎక్కువ వెలకి అమ్ముకుని, లాభం సంపాదించ వచ్చునని
అతని ఊహ,
దేశాంతర వాసం చేసి క్షేమంగా
తిరిగి వచ్చిన కొడుకుని అక్కున
జేర్చుకుంది అతని తల్లి . కడుపు
నిండా అన్నం పెట్టింది. అతను
తెచ్చిన సామాను చూసి మురిసిపోయింది. తన కొడుకు ప్రయోజకుడు అయ్యాడని సంతోషించింది. ఆ రోజుకి కాస్త విశ్రాంతి
తీసుకుని మర్నాడు భోజనం
కాగానే రాజదర్బారుకి బయల్దేరాడు నస్రు. రాజుగారి దర్శనం
చేసుకున్నాక తిరిగి వస్తు న్నపుడు

మరిచిపోకుండా బజారు నుంచి
కూరకి ముల్లంగి తీసుకు రమ్మని
చెప్పింది వాళ్ళ అమ్మ. నస్రు
‘అలాగే’ అన్నాడు. కాని, వాడు
ఉత్త మతిమరుపు మనిషి అని
తెలుసు వాళ్ళ అమ్మకి. అందు

చేత, గుర్తు చేయడం కోసం
అతని కోటు జేబులో “ముల్లంగి,
ముల్లంగి, ముల్లంగి,” అని రాసిన
చీటీ ఒకటి పెట్టింది ఆమె.
నస్రు గుమ్మం దాటి ముందుగా
రాజ దర్బారుకి చేరుకున్నాడు. అక్కడ రాజుగారు అతనికి
ఘనమైన స్వాగతం పలికారు.
ఉన్నతాసనం మీద కూర్చోబెట్టా రు. తరవాత రాజుగారు నస్రుద్దీ న్
ని ఇలా అడిగారు.
“ముల్లాజీ! మీరు దేశాదేశాలు
తిరిగి వచ్చారు. ఎన్నో వింతలు
విశేషాలు చూసి ఉంటారు.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ముఖ్యంగా భారత దేశంలో మీ
పర్యటన చాలా లాభదాయకంగా ఉండి ఉండాలి. ఆ దేశం
చాలా పెద్ద ది. గొప్పది అని
విన్నాను. అక్కడి ప్రజలు ఎంతో
తెలివై న వారని, విజ్జా నవంతులని చెప్పుకుంటారు. వారు గొప్ప
వేదాంతులు, వివేకవంతులు.
వారికున్నంత ధార్మిక సాహిత్యం
ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదట! వారు
మనకంటే కూడా ధనవంతులా?
మీరు అక్కడ ఉండగా ఎటువంటి
అనుభవాలు కలిగాయి?. వారి
విజ్జా నం, వేదాంతం మీరు ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నారు? కాస్త
విశదంగా చెప్పండి”
నస్రుద్దీ న్ అదంతా
విని ఇరుకులో పడ్డా డు. భారతదేశం అంతా తిరిగాడు. తెలుసుకున్నంత తెలుసుకుసుకున్నాడు.
కాని అదంతా ఇప్పుడు ఏకరువు
పెట్ట మంటే తనకి సాధ్యం
కాగలదా? వేదాంతం అంటే
మాటలా? దాన్ని అర్థం అయ్యేలా
చెప్పడం అంత తేలిక కాదే!
అది బజారులో దొరికే సామాను
జనవరి 2019
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అయితే కొని తెచ్చేవాడు. కాని
సంవత్సరాల తరబడి గ్రంధాలు
చదినిన వారికే కొరుకుడు పడని
వేదాంతం గురించి ఈ రాజుగారికి చెప్పడం ఎలా? ఆలోచనలో పడ్డా డు. ఆఖరికి నిజం
చెప్పడం మంచిదని, “ప్రభూ!
నా విదేశ పర్యటనలో ఎన్నో క్రొత్త
విషయాలు
తెలుసుకున్నాను. జ్జా నం సముపార్జించాను.
వేదాంతం అంత సులభంగా
అర్థం అయ్యే విషయం కాదు.
అది మీకు ఇప్పుడు వివరంగా
చెప్పే స్థితిలో లేను.” అన్నాడు.
ఆ సమాధానం వినగానే రాజా
వారికి కోపం వచ్చింది. ఇంత
డబ్బు ఖర్చుపెట్టి , దేశదేశాలు తిరిగి ఉత్త చేతుల్తో ఇంటికి
వచ్చినందుకు అతన్ని తిట్టి పోశారు. “ నువ్వు మాకేదో జ్జా నం బోధిస్తా వని అనుకుంటే, నీ తెలివి
అంతా హుళక్కి అని నిరూపించావు. నిన్ను నమ్ముకున్న మమ్మల్ని నిరుత్సాహ పరిచావు. నీ వంటి
వాళ్ళ వల్ల దేశానికి ఏం ఒరుగుతుంది?” అని ఇంకా ఏవేవో దుర్భాషలాడారు.
రాజు గారికి కోపం వచ్చిందని
నస్రుద్దీ న్
తెలుసుకున్నాడు.
ఆయన్ని ఎలాగై నా శాంత పరచాలని, ఆలోచిస్తూ ఒళ్ళు తడుముకుంటే కోటు జేబులో అమ్మ
పెట్టి న కాగితం చేతికి తగిలింది.
అతనికి వెంటనే మెరుపులాంటి
ఆలోచన వచ్చింది. “ఆగండి.
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రాజా! ఆగండి. నేను ఒక్కసారిగా
అంతా చెప్పడం కష్టం అన్నాను
కాని. నేనేమీ నేర్చుకోలేదని
అనలేదు. మీరిలా ఆడుగుతారని తెలిసే, మరిచిపోకుండా ఉండడానికి, అన్ని విషయాలు ఒక
కాగితం మీద రాసుకుని వచ్చాను.
ఇదుగో!” అంటూ ఆ కాగితాన్ని
రాజుగారి చేతిలో పెట్టా డు.
అప్పటికి రాజుగారు సంతోషించి,
దర్బారులో ఉన్న ప్రవక ్తల్ని ఉద్దే శించి. “చూశారా! మన నస్రుద్దీ న్ తెలివి తేటలు. పవిత్రమైన
భారత దేశంలో వేదాంతం నేర్చుకోవడమే కాకుండా, మన కోసం
దానిని జాగ్రత్తగా ఒక పత్రంలో
రాసి తీసుకుని కూడా వచ్చాడు.
ఇప్పుడు మనం ఇది చదివి, దీని
సారాంశం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.“ అంటూ, ప్రక్కనే నిలబడి
ఉన్న ఒక పండితుడిని ఆ లేఖ
చదవమని ఇచ్చారు.
ఆయన దానిని ఇటు అటు
త్రిప్పి చూసి, “ఏలినవారు క్షమించాలి. దీని మీద “ముల్లంగి,
ముల్లంగి, ముల్లంగి, “ అని తప్ప
ఏమీ రాసిలేదు. “ అని ఆ కాగితాన్ని ప్రభువు చేతిలో పెట్టా డు.
ఈ సారి రాజుగారి కోపం నశాళానికెక్కింది. అగ్గి మీద గుగ్గిలం
అయ్యారు. “ఏమిటిది? నస్రు!
నీ ఆగడాలు రోజు రోజుకి మితిమీరిపోతున్నాయి. ఇంత మంది
పండితులు ఉన్న సభని ఇలా
అవమానపరచడం
దండన
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

హేతువు అవుతుందని నీకు
తెలియదా? ఈ ప్రవర ్తనకి నువ్వు
మాకు సరై న సమాధానం ఇవ్వలేకపోతే, నీ తల తీయించి కోట
గుమ్మానికి కట్టి స్తా ను. ఇదే నీకు
తగిన శిక్ష. “ అని హెచ్చరిక
చేశారు.
నస్రు ఆలాంటిలాంటి బెది
రింపులకి లొంగే రకంకాదు.
ఏం చెప్పాలో, ఎలా చెప్పాలో
ముందుగానే నిర్ణయించుకున్నాడు. “ప్రభువులు మన్నించాలి.
మీ ప్రాపకంలో బతికే బానిసను.
నేను మిమ్మల్ని అవమాన పరిచే
సాహసం ఎలా చేస్తా ను. నేనా
మాటలు కావాలనే రాశాను.
అసలై న వేదాంతం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ మాటలకి అర్థం
తెలుసుకోవాలి అని నా ఉద్దేశం.
“ అని అందరి వై పు చూశాడు.
సభలో అందరూ ఒకరి ముఖాలు
ఒకరు
చూసుకుంటున్నారు.
ముల్లంగికి, వేదాంతానికి ఉన్న
సంబంధసం ఏమిటో ఎవరికీ
అర్థం కాలేదు.
“అయితే అది ఎలాగో నువ్వే
వివరంగా చెప్పు.” అని ఆజ్జాపించారు రాజావారు.
“చూడండి మాహారాజా! ముల్లంగిలో ముఖ్యమైనది మనకి
ఉపయోగ పడేది, దుంప. అది
భూమిలో దాగి ఉంటుంది. బై టికి
మన కళ్ళకి కనబడేది ఎందుకూ
పనికి రాని ఆకులు మాత్రమే.
(27 వ పేజీ చూడండి)
జనవరి 2019

పోడూరి శ్రీనివాసరావు

హ్యూమన్ కంప్యూటర్ -శకుంతలాదేవి

'గణితం లేకుండా మీరేమీ
చేయలేరు. మీ చుట్టూ ఉన్నదం
తా ............అంకెలు, సంఖ్యలు,
గణితమే...". ఇది హ్యూమన్
కంప్యూటర్ గా పేరొందిన శ్రీమతి శకుంతలాదేవి మాట. ఈ
సంచికలో ఆ మహనీయురాలి
వివరాలు తెలుసుకుందాం.
గణితమే తన లోకంగా జీవించిన మేధావి శకుంతలాదేవి.
గణితంతో మూడేళ్ళ వయసులో
మొదలై న ఆమె ప్రయాణాన్ని...
మరణం మాత్రమే విడదీయగలిగింది.
శకుంతలాదేవి 1929 వ సంవత్సరం నవంబర్ 4 వ తేదీన
బెంగళూరు లోని ఒక సనాతన
బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆమె తండ్రి పూజారిగా
ఉండటానికి ఇష్ట పడక, ఒక
సర్కస్ కంపెనీలో చేరారు. వచ్చే
ఆదాయం అంతంత మాత్రమే.
అలాంటి పరిస్థితులు కూడా
శకుంతలాదేవి ప్రతిభకు అడ్డు కట్ట వేయలేకపోయాయి.
ఆమె మూడేళ్ళ చిన్నారిగా ఉన్నప్పుడు, తండ్రితో పేకాడుతూ, ప్రతి
ఆటలోనూ గెలిచేది. అంత చిన్న
పాప, ప్రతి ఆటలోనూ, తనపై
గెలవటం తండ్రికి ఆశ్చర్యం కలి-

గించింది. తన కూతురు మోసం
చేస్తోందేమో అని అనుమానం
కూడా కలిగింది. అన్ని జాగ్రత్తలూ తీసుకుని ఆడినా... ఆమెదే
విజయం. చివరకు.... పేకముక్కలన్నింటినీ గుర్తు పెట్టు కోవటం వల్ల నే శకుంతల గెలుస్తోందని గుర్తించాడు. ఆమె అద్భుత
జ్ఞా పక శక్ తిని తమ జీవికగా ఉపయోగించుకున్నాడు.
ఆమెతో ప్రదర్శనలు ఇప్పించాడు. అలా ఆమె ప్రతిభ విశ్వ-

విద్యాలయాలకు చేరింది. ఆరేళ్ళ
వయసులో, తొలిసారి మైసూరు
విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రదర్శన
ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత రెండేళ్ల కు
అన్నామలై విశ్వవిద్యాలయం, ఆ
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

తర్వాత ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం, ఆ తర్వాత ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ...ఇలా బాలమేధావిగా ఆమె పేరు మారుమ్రోగింది.
శకుంతలాదేవికి లెక్కలంటే
ఏమాత్రం లెక్కలేదు. ఎంత పెద్ద
సమస్యనై నా చిటికలో పరిష్కరించేవారు.
తన ప్రతిభను ప్రదర్శించేందుకు, 1944 లో, తన తండ్రి చేయి
పట్టు కుని లండన్ కు వలస
వెళ్ళారు.
అనేక విశ్వవిద్యాలయాల్లో ,
వివిధ సంస్థల్లో ప్రదర్శనలిచ్చారు.
1950 అక్టో బర్ 5 న, బి.బి.సి. లో
తన ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. లెస్లీ
మిషెల్ అనే ఆవిడ ఇచ్చిన సమస్యను క్షణంలో పరిష్కరించారు.
ఆ సమాధానం తప్పని మిషెల్
అన్నారు. కానీ శకుంతలాదేవి,
తను సరియైన సమాధానమే
చెప్పానని, కావాలంటే సరి చూసుకోమని గట్టి గా చెప్పారు. లెస్లీ
తిరిగి సరి చూసుకుంటే, శకుంతలాదేవి చెప్పిన సమాధానమే
సరియైనదని తేలింది. ఈ వార ్త
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వ్యాపించింది.
శకుంతలాదేవికి 'హ్యూమన్ కంప్యూటర్' అనే బిరుదు దక్కింది.
శకుంతలాదేవి ప్రతిభజనవరి 2019
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కు, అమెరికాలోని డలాస్ లోని
సథరన్ మెథడిస్ట్ యూనివర్సిటీ
లో జరిగిన సంఘటన, మరింత
అద్దం పడుతుంది. ఈ యూనివర్సిటీ వారు ఆమె ప్రతిభను
పరీక్షించటానికి ఆమెను ఆహ్వానించారు. ఈ పరీక్షలో భాగంగా
ఆమెకు ఒక 201 అంకెలున్న
సంఖ్యను ఇచ్చి, దానికి 23వ
రూట్ చెప్పమన్నారు. ఆమె దానికి
జవాబు కేవలం 50 సెకన్ల లో చెప్పేసింది. ఆమె ఇచ్చిన జవాబు:
546,372,891. అంతటి పెద్ద
సంఖ్యకు 23వ రూట్ కనుక్కోవడం అనేది చాలా పెద్ద సమస్య.
ఆ జవాబు కనుక్కోవడం కోసం
యూనివర్సిటీవాళ్ళు, ఒక ప్రత్యేక
కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ వ్రాసుకుని,
దానిని యు ఎస్ బ్యూరో ఆఫ్
స్టాండర్డ్స్ లో ఉన్న యూనివాక్1011 కంప్యూటర్ మీద 'రన్' చేయవలసివచ్చింది. ఆమె ఇచ్చిన
జవాబు కంప్యూటర్ ఇచ్చిన
జవాబుతో సరిపోవడంతో యూని
వర్సిటీ వారు నిర్ఘ ాంతపోయారు!.
1980వ సంవత్సరంలో ఆమె
రెండు 13 అంకెలున్న సంఖ్యలను ఒకదానితో ఒకటి హెచ్చవేస్తే వచ్చే జవాబును చెప్పి, గినిస్
బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లోకి ఎక్కారు.
ఆ రెండు సంఖ్యలను లండన్
లోని ఇంపీరియల్ కాలేజ్ లో
ఉన్న కంప్యూటర్ ఒక 'రాండమ్
ప్రోగ్రామ్' ద్వారా ఎన్నుకుంది. ఆ
సంఖ్యలు :
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7,686,369,774,870 మరియు
2,465,099,745,779
ఈ రెండింటినీ హెచ్చవేస్తే
వచ్చే (జవాబు)సంఖ్య :
18,947,668,177,995,426,462,
773,730
ఇంత పెద్ద హెచ్చవేతను ఆమె
తన మెదడులోనే చేసుకుని
కేవలం 28 సెకన్ల లో జవాబును
చెప్పారు! ఇది ఒక నమ్మశక్యం
కాని అద్భుతం అని అందరూ
ప్రశంసించారు.
1977 లో అమెరికాలో, ఓ
కంప్యూటర్ తో శకుంతల దేవికి
పోటీ పెట్టారు. పోటీ ఏమిటంటే
188,132,517 అనే సంఖ్యకు
మూడవ వర్గ మూలం కనుక్కోవాలి. ఈ పోటీలో ఆమె కంప్యూటర్ ను ఓడించేశారు!
అలాగే 1988 లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బర్క్లీ లో సై కాలజీ
ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తు న్న ఆర్థర్
జెంసేన్ ఆమె గణిత సామర్ధ్యం పరీక్షించారు. ఈ పరీక్షలో
భాగంగా ఆమెకు ఒక 8అంకెల
సంఖ్య నిచ్చి , దాని క్యూబ్ రూట్
ను, ఒక 9 అంకెల సంఖ్య ఇచ్చి,
దాని 7వ రూట్ ను చెప్పమన్నారు. ఆమె సామర్ధ్యం ఎటువంటిదంటే, ప్రొఫెసర్ ఆ అంకెలను
కాగితం మీద వ్రాయటానికి పట్టే
సమయం కన్న తక్కువ సమయంలోనే లోనే ఆమె జవాబులనిచ్చింది. ఆ ప్రొఫెసర్ ఆశ్చర్యాని
కి అంతులేదు. ఆయన అవాక్కసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

య్యారు.
గత శతాబ్ది కాలంలో ఏ
తేదీ ఇచ్చినా, అది ఏ వారం
అవుతుందో ఆమె చిటికలో చెప్పగలిగేవారు.
ఆమె ఒక గణిత మేధావే కాక,
ఒక మంచి రచయిత్రి కూడా.
స్వలింగ సంపర్కంపై తొలి సమగ్ర
రచన అయిన 'ది వరల్డ్ ఆఫ్
హోమోసెక్సుయాలిటీ (1977)'
శ్రీమతి శకుంతలాదేవి వ్రాసినదే.
ఇదే కాక జ్యోతిషం, గణితం పై
అనేక పుస్తకాలు వ్రాసారు. 'ఫన్
విత్ నంబర్స్', 'ఆస్ట్రాలజీ ఫర్
యు', 'పజిల్స్ టు పజిల్ యు',
'మాథబిలిటీ' ఇలా ఎన్నో పుస్తకాలు వ్రాసారు ఆమె.
1969 లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్
ఫిలిప్పీన్స్ వారు శకుంతలాదేవికి
'మోస్ట్ డిస్టింగ్విషెడ్ వుమన్ ఆఫ్
ది ఇయర్' అవార్డును ప్రదానం
చేసారు.
1980 సంవత్సరంలో శకుంతలాదేవి మెదక్ ఎన్నికలలో శ్రీమతి
ఇందిరాగాంధీపై పోటీ చేసి ఓడిపోయారు.
ఆ తర్వాత బెంగళూరుకు చేరి,
పిల్ల లకోసం అనేక శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
ఈ మేధావి, తన 83వ యేట,
2013 ఏప్రిల్ 21 వ తేదీన , గుండె,
మూత్రపిండాల
సమస్యలతో
బెంగళూరులోని ఓ ఆసుపత్రిలో
కన్నుమూసారు.
జనవరి 2019

వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం

(వి)నాయకత్వము
ఉ. మొన్నటినాటి యెన్నికల ముచ్చట లింకను తీరకుండనే
కన్నుల ముందుభారతము కన్పడ జొచ్చెను మంతనమ్ములిం
కెన్నిటి జూడబో దుమొ! మరెన్ని తతంగములుండ బో వునో
భిన్నముల�ైన వ�ైఖరుల పెద్దలు స�ైతమెరుంగ రారొకో! ll

1

ఉ. మొన్నటి ప్రాభవంబు నెట ొ మూలనవెటటి ్ సమాజమెల్ల సం
పన్నము జేయగల్
గు పెనుబాధ్యత నర్హత చూడకుం డిడన్
భిన్నపు భావనల్ మరియు భేదము లుద్భవమౌగ సంఘ వి
చ్ఛిన్నపు భావముల్ బలిసి జేయు నకృత్యము లోపనౌదునే! ll 2
ఉ. “ఏక్షణమూడునో పదవి యెవ్వడు నేరములంటగట్టి యే
శిక్షకు కారకుండగునొ! చిక్కగ రా”దను సంభ్రమంబునన్
శిక్షను మోయుటెటటు ్లను చింతయె కాని ప్రజోపకార సం
రక్షణ గుర్తురాని పెదరాయుల ప్రాపకమెంత యొప్పగున్? ll

3

చం.వరములు జల్లు ల�ై కురిసి వాక్కులుగా మదికింపు నింపి తా
మురియగ జేసి యెల్లరను మోహమునందున నెటటు ్ వక్త నే
సరియగు పాలకుండనుచు సమ్మతితో గెలిపింప తానెట ో
మరుగున బాధ్యతన్ మరచి మంతనముల్ కొనసాగ నేర్వడే! ll 4
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చం. పదవుల బట్టి ప�ైకెగసి బారలు సాచి ప్రగల్భముల్ సభా
సదనములెల్ల దద్ద రిలు స్థాయిని గొంతును చించు పల్కులే
పెదవులు దాటి యావిరయి పిమ్మట వాయు విలీనమ�ైన నా
డొ దిగిన దేదిలేక జనులొక్క దినంబు ధ్వజంబు నెత్తరే! ll
5
ఉ. తప్పు క్షమించరానిదని తథ్యము శిక్షకు పాత్రమౌనటం
చెప్పటికప్పుడెల్లరకు హెచ్చరిక న్నిడు వారె యొక్కచో
మెప్పుకులొంగిపో యి మితిమీరిన తప్పులు జేయ నేదియో
ముప్పుకు దగ్గ ర�ై తుదకు మోయకబో దురె శిక్ష నెల్లరున్? ll 6
ఉ. తప్పును జేసి వెంట తనతప్పునెరింగియు నూరకుండి వే
రెప్పుడొ గుర్తు జేసికొని యెంతగ నేడ్చిన న్యాయమొప్పునే!
తప్పని కాళ్ళుబట్టుకొని తన్నులుతిన్నను నీతిహీనమౌ
తప్పొ నరించు నష్ట మును తానిక పూడ్చగలండె జన్మలన్?ll 7
ఉ. చెల్లని చిల్లి గవ్వయిన జేబున లేని క్షణంబు తాను వే
రెల్లర జూసి ధీరుడయి యెందుల కీగతి నాకికంచు తా
నుల్ల ము గట్టిజేసికొని యొక్కదినంబు స్వశక్తి మీర శో
భిల్ల గ సంపదల్ వడసి పేదల కండగనుండ బో వునే? ll

8

ఉ. న్యాయము గోరి యెంతయొ ప్రయాసకునోర్చి జనంబుచేర నే
మాయనొగప్పి వారినొక మభ్యమునన్ బడవ�ైచు వార లే
శ్య
రే ము గూర్పనేరతు ్రొకొ! చెల్లు నె పాలకులిట్
లు చేయగన్!
నాయకుడ�ైనవాని మది నమ్మకద్రో హము చేయదెన్నడున్ ll 9
చం. ప్రజల ప్రయోజనంబులకు ప్రాణముస�ైత మొసంగు ధీరుడ�ై
స్వజనమునుండి దూరమయి సంపదలెల్ల తృణీకరించి ది
గ్గ జమగు నాయకుండయి ప్రగాఢ ప్రమోదము కల్
గు శ్య
రే ముల్
ప్రజలకు జేసిచూపగల ప్రాభవమున్న మహాత్ము మెచ్చుదున్ ll10
22
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శ్రీనాధుని కాశీ ఖండం
(వచనానుసరణం)

పో చినపెద్ది 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 అందిస్తు న్నాము.
ఈ వ్యాస పరంపర ఆధ్యాత్మిక వేత్తలకు భక్తీ తత్వాన్ని, విద్యార్థులకు శ్రీనాధుని తత్వాన్ని అందించగలదని
భావిస్తు న్నాము.
- సంపాదకురాలు.
(గత సంచిక తరువాయి)

వీరభద్రుడు శివుని ఆజ్ఞచేత
దక్షు ని యజ్ఞాన్ని ధ్వంసంచేసి,
తనచేతిలో దెబ్బతిన్నవారి భాధ
పోగొట్టు నట్లు గా చేసాడు. వీరభద్రుని కరుణ వలన దేవతలకు
ఉపశమనం కలిగింది.
దక్షు నికి పొట్టే లు తలను
అమర్చారు. దక్షు డు శివ ద్రోహం
పోగొట్టుకొనడానికి కాశీ క్షేత్రంలో
తపస్సు చేసాడు. తనపేరున
దక్షేశ్వర లింగాన్ని ప్రతిష్టించాడు.
అమ్మవారికి పుట్టిల్లు హిమాలయపర్వతము, అత్తవారిల్లు కాశీ
నగరం. శివునకు పుట్టిల్లు కాశి,
అ త్త వా రి ల్లు హి మా ల య ము .
దక్షేశ్వర లింగానికి ముందుభా-

గంలోనర్మదేశ్వరుడు, సతీశ్వరుడు, రత్నేశ్వరుడు ఉంటారు.
వ్యాసేశ్వర లింగ
మహాత్మ్యము
వేదవ్యాసమహర్షి శిష్య
సమేతుడై సమస్తతీర్థాలు సేవించి
నిర్మల బుద్ధితో నై మిశారణ్యం
చేరుకున్నాడు. ఎనభై ఎనిమిది
వేలమంది మహర్షులు శివుని
సేవిస్తు న్నారు. వ్యాసుడు శిష్య
సమేతుడై
అక్కడకు వచ్చి
నారాయణుని స్తుతించాడు. “
నారాయణుడే పరమదైవము.
జనార్ద నుడే ముక్ తి ప్రదాత, విష్ణు
ధర్మమే ధర్మము, నేను చెప్పేది
సత్యము.
శేష శయనుడు
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

పరమ దైవము. చక్రపాణి
సత్యము. వై కుంఠ నిలయుడే
పరమదైవము.
సాత్వతుండు
సత్యము. కైటభాంతకుడు పరమ
దైవము. శార్జ ్ఙపాణి సత్యము.
లక్ష్మీ సమేతుడు పరమదైవము.
మన్మధ
జనకుడు(విష్ణు వు)
పరమ దైవము” అని విష్ణు వును
స్తుతించి
కాశీ క్షేత్రంలోని
పంచనదములందు స్నానము
చేసి విష్ణు వును పాంచరాత్ర
ఆగమము ప్రకారము అర్చించి
“విశ్వేశ్వరుని
దేవాలయము
ముందు నిలబడి చేతులు
పై కి ఎత్తి“ సకలవేద, పురాణ,
ఇతిహాసములచే ప్రతిపాదించ
బడినట్లు గా కేశవునికి మించిన
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దైవము మరొకరు లేరు” అని
పలికాడు.
“పండితుడా! నీవు
చెప్పినమాటలను మేము సరిగా
వినలేదు. మరొక్కమారు చెప్పు”
అని నందీశ్వరుడు అడిగాడు.
వ్యాసునికి గొంతుక బిగుసుకు
పోయింది. పై కెత్తిన చేతులు
అలాగే ఉండిపోయాయి. వ్యాసుని
శిష్యులందరు
భయపడ్డారు.
వ్యాసుడు మనస్సులో గజరాజ
రక్షకుడై న
విష్ణు మూర్తిని
ప్రార్ధించాడు. గరుడ ధ్వజుడై న
నారాయణుడు
వ్యాసుని
ఎదుట
ప్రత్యక్షమయ్యాడు.
“బాదరాయణా!
అపరాధం
చేసావు” అని కోపగించుకొని,
“నందికేశ్వరా! ఈ వ్యాసుని
క్షమించి
నాకు
ప్రియము
కలిగించు”
అని
విష్ణు వు
ఆదేశించాడు. వ్యాసునికి మాట,
చేతులు తిరిగి వచ్చాయి.
వ్యాసుడు
అనేకస్తు తులతో
పరమేశ్వరుని
స్తుతించాడు.
వ్యాసేశ్వర లింగాన్ని ప్రతిష్టించాడు.
ఈ లింగాన్ని సేవించిన వారికి
భోగ మోక్షా లను పరమేశ్వరుడు
ప్రసాదిస్తూ ఉంటాడు.
వర్ణ న

కాశీ తీర్థ మహిమ

“కాశిలో ఎన్ని శివలింగాలు
ఉన్నా విశ్వేశ్వర లింగమే శ్రేష్ట
మయినది . అదేవిధంగా కాశీలో
ఎన్ని
తీర్థాలున్న మణికర్ణికా
తీర్థమే శ్రేష్ట మయినది. కాశీలో
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శే విం ప ద ప ద గి న గి న వా డు
పరమేశ్వరుడు,
సేవిందగిన
తీర్థము మణికర్ణిక, వినదగినవి
శివకధములు. బొందిలో ప్రాణ
మున్నంతవరకు
వారణాశిలో
నివసించాలి.
సంకల్ప
పురస్సరముగా
మణికర్ణికలో
స్నానం చేయాలి. విశ్వేశ్వరుని
గంధక్షంతలతోను,
ఫల,
పుష్పాలతోను,
పత్రాలతోను
అర్చించాలి. శమదమాదులు,
వర్ణధర్మాదులతోను,
ఆశ్రమ
ధర్మాలతోను
జీవించాలి.
పెద్ద లవలన భక్ తి, స్నానాదుల
మహిమ
తెలుసుకోవాలి.
శక్ తికొలది దానం చేయాలి.
ఈవిధంగా కాశీలో ఆచరిస్తేగాని
ముక్ తిరాదు. కాశీయాత్ర శాస్తో క ్తంగా
చేయాలి. పరివారదేవతలను,
క్షేత్ర దేవతలను అర్చించాలి.
అసత్యం పలుకరాదు. ఇతర
ప్రాణులను రక్షించాలి. కాశీ
నగరంలో చీమను రక్షించినా
ముల్లో కములు
రక్షించిన
పుణ్యం లభిస్తుంది. కాశీలో
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

సన్యశించి, కాశీలో నివసించే
పెద్ద లను సేవించుట ధర్మము.
ఈవిధంగా ఆచరించుటవలన
పరమ శివుడు ఆనందిస్తా డు.
కాశీలో నివశించువాడు ఐహిక
వ్యాపకాలను
విడిచిపెట్టాలి.
మనస్సుయొక్క చాంచల్యాన్ని
విడిచిపెట్టాలి. ప్రాణభయాన్ని
పక్కన పెట్టాలి. వ్రతాదులను
ఆచరించడానికి దేహాదులను
కాపాడుకోవాలి. దేహయాత్రకు
సరిపోవు
ఆహారాన్ని
సంపాదించుకోవాలి.
డాంబి
కాచారాన్ని విడిచి పెట్టాలి.
రాగద్వేషాదులు
కలుగకుండ
జాగ్రత్తపడాలి.
అంతః,
బహిరింద్రియములను
నిగ్ర
హించాలి.
శీతోష్ణ ,
సుఖ
దుఖాదులను
ఓర్చుకోవాలి.
సర్వభూతములయందు దయ
కలిగి ఉండాలి. సత్యమునందు
ఆసక్ తి కలిగి ఉండాలి.
నూరు
సంవత్సరాలు
ఇతర
తీర్థాలలో
నివశిం
జనవరి 2019

చుటకంటె, ఒక్కరోజు కాశీ
నగరంలో నివశించిన సిధ్ధి
లభిస్తుంది. కాశీనగరంలో ఒక్క
ప్రాణాయామము వలన లభిం
చెడి ఫలము ఇతర క్షేత్రములలో
అష్టాంగ యొగాన్ని ఆచరించినా
కలుగదు. భూమండలములోని
తీర్థాలన్నిటిలోను కాశిగొప్పది.
కాశీలొని తీర్థములన్నిటిలోను
మణికర్ణిక గొప్పది. మణికర్ణిక
గొప్పది. మణికర్ణిక స్నాన ఫలము
కంటె, విశ్వనాధ దర్శనము
శ్రేష్ట మయినది. ఈతీర్థము వంటి
తీర్థము ముల్లో కముల లోను
లేదు.
బ్ర తి కు న్నం త కా ల ము
శివార్చన చేయుట వలన కలుగు
ఫలము ఒక్కసారి కాశీ నగరాన్ని
దర్శించిన ఫలితము కలుగును.
నూరు జన్మలలో సంపాదించిన
పుణ్యఫలము కాశీలో ఒక్క
ప్రదక్షణమువలన లభించును.
షోడశ మహా దానాల ఫలితము
ఒక్క పూవుతోచేసిన పూజా
ఫలముతో సమానము కావు.
పంచామృతాభిషేక ఫలిత ముతో
సమానము కావు. పంచామృ
తాభిషేకముతో అభిషేకించిన
ఫలము అశ్వమేధము, వాజపే
యము చేసిన ఫలముతో సమా
నము. విశ్వేశ్వరునికి ఛత్రము,
చామరము,
వింజామరము
సమర్పించిన భక్తు నకు ఏక
ఛత్రాధిపత్యము భిస్తుంది.
(ఇంకా వుంది)

ముల్లంగి వేదాంతం
20 వ పేజీ తరువాయి

ఆ పంటని ఎవరూ చూడకుండా
అలాగే వదిలేస్తే, ఆఖరికి
దుంప కుళ్ళిపోయి తినడానికి
పనికిరాకుండా పోతుంది. ఆ
పంటని సొమ్ము చేసుకోవడం
అందరికీ చేతగాదు. ఎప్పుడు
తవ్వాలో అనుభవజ్జుడై న వ్యవసాయదారుడు కాని తెలుసుకోలేడు. భూమి మీద ఉన్న
ఆకులు ఎప్పుడు పచ్చబడతాయో ఏది మంచి సమయమో
అతనే తెలుసుకోగలడు. “
అంత వరకు చెప్పి నస్రు ఊపిరి
పిల్చుకోవడానికి ఆగాడు.
సభలో కలకలం
బయలు దేరింది. ఈ ముల్లాకి
పిచ్చి ఎక్కి నట్టుంది. ఒకదానికొకటి సంబంధం లేకుండా
మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ సారి
రాజుగారు వీడిని శిక్షించడం
ఖాయం అనుకుంటున్నారు.
నస్రు మళ్లి చెప్పడం మొదలు
పెట్టా డు. “ మహారాజా!
అలాగే, నిజంగా తెలివై న,
అనుభవజ్జుడై న పండితుడు
మాత్రమే, అసలై న వేదాంతాన్ని చదివి అర్థం చేసుకోగలదు. వివేకం, విజ్జా నం అనేవి
మన కళ్ళకి కనిపించే వస్తు వులు కావు. కేవలం బుద్దిబలంచేత ఆలోచించగల శక్ తి ఉన్న
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

వారికే అది అందుబాటులో
ఉంటుంది. ముల్లంగిని సరై న
సమయంలో తవ్వుకుని వెలికితీసే రై తులాగే, బుద్ధిమంతుడు విజ్జానాన్ని అనువై న
సమయంలో అందిపుచ్చుకోగలడు. దారిన పోయే ప్రతివాడికి అది సాధ్యం కాదు. బుధ్ధి
హీనులు అదెక్కడో దొరుకుతుందని, పరుగులు పెట్టి
అలిసిపోతారు కాని, ఎప్పటికీ
దానిని వశం చేసుకోలేరు. “.
అది విన్నతరవాత సభలో
నిశ్శబ్దం చోటు చేసుకుంది.
ఎవరికీ నోట మాట రాలేదు.
ఆఖరికి పాదుషా వారు
, “ముల్లా గారూ! మీరేదో
మామూలు మనిషి అనుకున్నాను. ఇంత దూరం ఆలోచించగలరని ఊహించలేదు. మీ తెలివి తేటలకి మా
జోహార్లు. అవివేకినై నేను మిమ్మల్ని దూషించాను. ఏమీ
అనుకోకండి.
ఎప్పటిలాగే
మీరు మా దర్బారులో రత్నంలా
ప్రకాశిస్తూ ఉండండి. “ అని,
భటుడిని పిలిపించి, నస్రుద్దీ న్
కి ఒక బంగారు నాణాల సంచి
బహుమతిగా ఇప్పించారు.
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తుమ్మూరి రాంమోహన్ రావు
తెలంగాణా మహానుభావులు

5. పండితకవి డా.పల్లా దుర్గ య్య
కం. తన కవితా రచనంబున
తనివిదీరకునికి మరల దాల్చెనొ!జన్మం
బును పెద్దన,దుర్గ నయై
యనువగు పల్లాన్వయమ్మునందున

డా.మోత్కూరి మాణిక్యరావుగారు, డా.పల్లాదుర్గ య్య గారు
మరణించిన సందర్భంగా వారి
స్వగ్రామమైన
మడికొండలో
ఏర్పాటుజేసిన సంతాప సభలో
చదివిన పద్యాలలో మొదటిది.
పెద్ద నతో
దుర్గ య్యగారిని
పోల్చటం ఎంతో సమంజసంగా అనిపించింది.ఎందుకంటే
దుర్గ య్యగారు ఆధునిక తెలంగాణాకవుల్లో ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయపు తొలి స్నాతకోత్తర
పట్ట భద్రుడు (M.A.తెలుగు) కావ
డం ఒక కారణం,చతుర వచోనిధి
అల్లసాని పెద్ద న’అను విమర్శా
గ్రంథంలో మనుచరిత్రను సమగ్రంగా పరిశీలించడం మరో
కారణం.
తెలుగు భాష పూర్తిగా నిరాదరించే నై జాం జమానాలో,బోధనా భాష మరియు రాజభాషగా
ఉరుదూ చలామణిలో ఉన్న
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కాలంలో తెలుగులో ఎం.ఏ
చేయడం అంత సులభతరమైంది కాదుఅందుకే ఆయన
ఆధునిక తెలంగాణా ఆంధ్రకవి-

తా పితామహుడని చెప్పవచ్చు.
అప్పట్లో ఉస్మానియా విశ్వ విద్యా
లయంలో తెలుగు శాఖాధ్యక్షు లుగా ఆచార్య రాయప్రోలు సుబ్బా రా వు గా రుం డే వా రు . వా రి కి
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

తోడుగా ఆచార్య ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనంగారు మరో బోధకులు.
తెలుగు వేషానికి గాని,తెలుగు
భాషకు గాని ఏ మాత్రం ఖదర్
(గౌరవం) లేని రోజుల్లో నామమాత్రంగా తెలుగు శాఖ నడిచేది.
తొలిసారిగా 1940 లో తెలుగు
ఎం.ఎ ప్రారంభిస్తే తొలి ఏకైక విద్యార్థిగా ద్వితీయ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణులై న వారు డా. పల్లా దుర్గ య్య.
యూనివర్సిటీలో కంటే ఆచార్యుల ఇండ్ల వద్ద నే బోధన జరిగేదట.
అలా ప్రసిద్ధ పండితుల వద్ద
విద్య నేర్చుకుని చాదర్ఘాట్ కళాశాలలో తెలుగు అధ్యాపకవృత్తిని
చేపట్టినారు దుర్గ య్య గారు.
దుర్గ య్య గారు 25 .5 .1914
న మడికొండలో పల్లా నర్సమ్మ,పాపయ్య
దంపతులకు
ఐదవ సంతానంగా జన్మించారు.మడికొండ ఎందరో ప్రసిద్ధ
జనవరి 2019

కవులను గన్న పుణ్యపుటూరు.
మోత్కూరి కవులు, కాళోజీఅన్నదమ్ములు, వానమామలై
సోదరులు.బిరుదురాజు రామరాజు,అనుముల కృష్ణ మూర్తి వంటి
వారెందరో ఆ గడ్డ మీద జన్మించారు.కనుక పల్లా దురగయ్య గారు
పండితులే కాదు కవి గానూ ప్రసిద్ధు లే.
వారి పేరు చెప్పగానే ఎవరికై
నా వారి పాలవెల్లి ,గంగిరెద్దు
కావయాలు గుర్తుకు వస్తా యి.
గంగిరెద్దు వారికి బాగా పేరు
తెచ్చిన కావ్యం.
‘ప్రబంధ వాజ్ఞయ వికాసం’ డాక్టరేటు పట్టా కోసం పరిశోధన చేసి
రాసిన సిద్ధాం గ్రంథం.పారిజాతాపహరణం వీరి గేయ కావ్యం.
దుర్గ య్య గారి ‘గంగిరెద్దు ’లోని
వస్తు వే సరికొత్తది. గంగిరెద్దు ను
కథానాయకునిగా చేసి,గ్రామీణ
జీవితాన్నీ,రై తు జీవన సరళినీ,పాడిపంటల పండుగ సంక్రాంతిని,పల్లెలలో తిరిగే బిచ్జ గళ్ల నీ,జానపద కళాకారుల ఆటపాటల్నీ
ఎంతో వాస్తవికంగా వర్ణించారీ
కావ్యంలో.
ముఖ్యంగా అంగవై కల్యంతో జన్మించిన కోడెదూడ గంగిరెద్దు ల వాని శిక్షణతో ప్రయోజకురాలై గంగిరెద్దు గా మారి
తనయజమానికీ,తనకూ భుక్ తిసాధనగా మారటంలో అంగవై కల్యం అభివృద్ధికి అవరోధం
కాదన్న నేథ్యంలో కావ్యరచన

ప్రతీకాత్మకంగా చేయటం కవి
ప్రతిభకు తార్కాణం.ఇందులోని
మరో విశేషం శాస్రాలకన్నా కళలు
ఏరకంగా గొప్పవో,దేశికళల విశిష్ట తలేమిటో,మన గ్రామ సీమల
కమనీయతలేమిటో ఈ కావ్యం
ద్వారా తెలుపుతారు ఈయన.
దీనితో పాటు తెలంగాణా నుడికారాలు చేర్చి యశస్సును గడిం
చారు డా. పల్లా దుర్గ య్య గారు.
కరుణ రస ప్రధానంగా రచించిన
ఈ కావ్యంలో మానవులలో వెను
కబడిన వారి దుస్థితి చెబుతూనే,
నోరు లేని జీవుల పట్ల మానవులు
కరుణ కలిగి ఉండాలని అంటా
రు దుర్గ య్య గారు.

“గుంజకు కట్టినన్ నిలుచు,
గొట్టిన కంచెకు బోవు
నింటికిన్
సంజల నేగుదెంచు,
కడుచల్లని నీరము బోయ
ద్రావులే
గంజననిచ్చినన్ గుడుపు
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

కమ్మని పాలెద చేప గొట్టిరే
నింజనదేమిచేయు! కరుణింపవలెన్ పశుజాతిపై నరుల్”
ఈ ఒక్క పద్యం చాలు వారి
రచనా పాటవం పరికించడానికి..
గంగిరెద్దు ఒక అపురూప కల్పిత
కథా కావ్యం.
పాలవెల్లి వీరి తొలిదశ పద్య
గేయ సంపుటి.
పారిజాతాపహరణం వీరి మరో
గేయ ప్రబంధం.
ముక్కు తిమ్నార్యు ముద్దు
పల్కుగా నంది తిమ్మన రచించి
పారిజాతాపహరణాన్ని
చదివి
ఆనందించి,తాను
పొందిన
ఆనందాన్ని అలతి పదాల్లో
సామాన్యజనులకు
అర్థమయ్యే రీతిలో గేయప్రబంధంగా మలిచారు దుర్గ య్య గారు.
ఇందులో తెలంగాణా ప్రజల నుడికారాలను ఎంతో అందంగా
పొదిగారు.పూసగుచ్చినట్టు ,ధుమధుమలాడు,జగడగొండి,కొంపముంచు,కానిమాటలు,చెవులప్పగించి,మనసుు మనసులో
లేక వంటి వెన్నో ప్రయోగించారీ
ప్రబంధంలో
“ఆయిదువేళ్లు సమానముగ
అమరియుండవెవ్వరికిని"
"వేలుబెట్ట సందిచ్చిన కాలుబెట్టు ఘటికుడవు”
ఇలా సాగుతుందీ కావ్యం.
ఇందులో దుర్గ య్యగారు కథా
పరంగా కొన్ని మార్పులు కూడా
చేశారు.అందుకు ఒక ఉదాహజనవరి 2019
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రణ: నరకాసుర సంహారానంతరం ద్వాపర కరువు కాటకాలకు గురై నట్లు ,దానికి తరుణోపాయంగా
పారిజాత వృక్షం తరలించడానికి
సాకుగా నారదుడు సవతులమధ్య కలహం సృష్టించడం అన్నది.
కేవలం సత్యభామ కోరితే తెచ్చినట్లు గాకుండా ప్రజా క్షేమంకోసమనే ప్రతిపాదన సమంజసంగా
ఉంది.పై మూడు పుస్తకాలను
కలిపి పల్లా దుర్గ య్య కావ్యాలు
ఎమెస్కో వారు ప్రచురించారు.
ఇక వీరి సిద్ధాంత గ్రంథం వీరి
పాండిత్య ప్రకర్ష కూ, పరిశోధనా
పటిమకు మచ్చుతునకగా నిలుస్తుంది.
పదహారవశతాబ్దాన్ని ప్రబంధ
యుగంగా వర్ణించటంలోని ఔచిత్యాన్ని రాయలకాలంనాటి ప్రబంధాలనన్నింటినీ సాకల్యంగా
పరిశీలించి పరిశోధన గ్రంథం
“ప్రబంధ వాజ్ఞ్మయ వికాసము
-రాయల యుగము “ను వెలువరించారు.
దీనిని తెలుగు విశ్వవిద్యా
లయం వారు రెండు భాగాలుగా
ప్రచురించారు.అలాగే
వీరి
చతుర వచోనిధి ,అల్లసాని పెద్ద న
పెద్ద న కవితా వై భవం మూడు
కలిపి పల్లాదుర్గ య్య రచనలు
పేరిట సాహిత్య అకాడమీ ప్రచురించింది.వీరు పలువుర పుస్తకాలకు పీఠికలు రాశారు.అవన్నీ
పుస్తకంగా రావలసి ఉన్నది.వానమామమలై
వరదాచార్యుల
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పోతనచరిత్రము గ్రంధానికి దుర్గ య్య గారి పీఠిక చిన్నపాటి వ్యాఖ్యానమనవచ్చు.దుర్గ య్య గారి
నాటిక మాయరోగం శతజయంతి
సంచికలో వేశారు.
ఇటీవల తెలంగాణా సాహిత్య
అకాడమీ వారు నెలనెలా ప్తి
శరెండవ శుక్రవారం నిర్వహించే
‘కావ్యపరిమళం కార్యక్రమంలో
పల్లాదుర్గ య్య గారి గంగిరెద్దు ను
ఈతరం సాహిత్యాభిమానులకు
పరిచయం చేయడం జరిగింది
.2014 లో డా. పల్లా దుర్గ య్య
గారి శతజయంతి ఉత్సవాలు
డా.కే.వి.రమణ గారి అధ్యక్షతన జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో,తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో
,వరంగల్లు లో సంస్మరణ సభలు
జరిగాయి.శతజయంతి సమాపనోత్సవంలో శతజయంతి సంచిక
“పాలవెల్లి ” కుటుంబసభ్యులు,
ఆభిమానుల ప్రోత్సాహంతో వెలువడింది.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

వీరి ఉద్యోగ జీవితం చాదర్
ఘాట్ కళా శాలలో నిజాం కళాశాలలో సాగింది.వీరి ప్రతిభకు రావలసినంత ప్రఖ్యాతి రాలేదనేది
ఆయననెరిగినవారు అంటారు
.ఎవరినీ ఏదీ యాచించే గుణం
కాదు వీరిది.నిండు కుండ.వీరికి
ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయంలో ప్రొఫెసరుగా రాకపోవటం
బాధాకరమైనా,పదవీ విరమణ
తరువాత యజిసి వారు వీరికి
ప్రొఫెసర్ హోదాను కల్పించి పరిశోధక విద్యార్థులకు గై డ్ గా ఉండే
అవకాశ కల్పించడం కొంతలో
కొంత మెరుగు.
నారాయణ గూడలో కేశవ
మెమోరియల్ ముందున్న వీరి
ఇల్లు
ఒకప్పుడు తెలంగాణా
కవులు దాశరథి,కాళోజీ,వానమామలై ,బిరుదురాజు రామరాజు,సి.నారాయణరెడ్డి మొదలై న
వారి రాకపోకలతో, సమావేశా ల
తో కళకళలాడుతుండేదట. 1976
లో పదవీ విరమణ చేసిన దుర్గ య్య గారు 1983 లో దివంగతులయ్యారు.వీరికి అయిదుగురు
కుమారులే.తెలంగాణ తొలితరం
కవులలో పండితకవిగా ప్రశస్తి
పందిని పల్లా దుర్గ య్య గారు
ప్రాతఃస్మరణీయులు.
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(సంభాషణ సంస్కృతం -25)

पञ्चमीविभक्तिः (अवधे:)
ఇంతకు ముందు మనం చతుర్థీవిభక్ తి ఏఏ సందర్భాల్లో వస్తుందో తెలుసుకున్నాం . ఇప్పుడు పంచమీ
విభక్ తి ఎప్పుడెప్పుడు ఉపయోగించాలో సంగ్రహంగా తెలుసుకుందాం . ఈ పంచమీ విభక్ తి అనేక సందర్భాల్లో వస్తుంది . కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను ఈ పాఠంలో పరిశీలిద్దాం .
जनिकर्:तु प्रकृ ति: ( జనికర్తు: ప్రకృతి: ) అని వ్యాకరణ నియమం . ఒక వస్తు వు వేరొక వస్తు వులోంచి పుడుతో౦టే లేక వెలువడుతో౦టే అది ఎక్కడ నుంచి వెలువడుతో౦దో ఆ వస్తు వును చెప్పే పదానికి పంచమీ
విభక్ తి వస్తుంది .
For Example:1. पर्वतात् नदी प्रभवति (పర్వతమునుండి నది పుట్టు ను)
River flows from a mountain
2. गोमयात् वृश्चिको जायते (పేడ నుంచి తేలు పుట్టు ను)
Scorpion is born from cow - dung
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसं भव:
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ: कर्मसमुद्भव:
(भगवद्गीता )
ప్రాణులు అన్నం నుండి పుట్టు ను
అన్నం మేఘం వలనపుట్టు ను
మేఘం యజ్ఞం వలన సంభవించును
యజ్ఞం కర్మలవలన జనించును .
అందువల్ల ఇక్కడ అన్నిటికి పంచమీ విభక్ తి వచ్చి
“అన్నాత్” “ పర్జ న్యాత్ “ “యజ్ఞా త్” మొదలై న పంచమీ విభక్ తి ప్రత్యయాలు ఏర్పడ్డా యి .
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2. ध्रुवमपाये अपादानम्
రెండు వస్తు వులు విడిపోయినప్పుడు ఏది స్థిరంగా ఉంటుందో దానికి అపాదానం అనే సంజ్ఞ వస్తుంది .
అపాదాన సంజ్ఞ వచ్చిన పదం పంచమీ విభక్ తిలో ఉంటుంది .
वृक्षात् फलं पतति
చెట్టునుండి పండు పడుచున్నది .
A fruit is falling from a tree.
बालक: विद्यालयात् आगच्छति
బాలుడు పాఠశాలను౦డి వచ్చుచున్నాడు .
A boy is coming from school.
आकाशात् वर्ष: पतति
ఆకాశము నుండి వర్ష ము పడుచున్నది .
మొదలై న ఉదాహరణలు పరిశీలిద్దాం
Rain is falling from the sky.
वृक्षात् फलं पतति అనే వాక్యంలో చెట్టు పండు ఒకప్పుడు కలిసే ఉన్నాయి . వాటికి వియోగం కలిగింది
. చెట్టు అక్కడే స్థిరంగా ఉంది పండు పడిపోయింది . అందుకే చెట్టు కు అపాదానసంజ్ఞ , తద్ద్వారా
పంచమీ విభక్తీ వచ్చి वृक्षात् फलं पतति అయింది. అల్లాగే बालक: विद्यालयात् आगच्छति అనే వాక్యంలో
బాలకుడు విద్యాలయం ఒకే చోట ఉండేవారు. బాలుడు వచ్చేశాడు . విద్యాలయం స్థిరంగా అక్కడే
ఉంది. అందువల్ల ఆ పదానికి అపాదానసంజ్ఞ తద్ద్వారా పంచమీ విభక్ తి వచ్చి बालक: विद्यालयात्
आगच्छति అనే వాక్య౦ ఏర్పడింది .
3. भयहेतु:
ఎవరికైనా భయం కలిగినచో ఆ భయానికి కారకులెవరో వారిని సూచించే పదానికి పంచమీ విభక్ తి
వస్తుంది .
1. चोरात् भयं चोरभयम् (దొ౦గ వలన భయము )
ఇక్కడ భయానికి కారణం దొంగ అందువల్ల ఆ పదానికి పంచమీవిభక్ తి వచ్చింది .
2. पापात् भयं पापभयम् (పాపము వలన భయము ) ఇక్కడ భయానికి కారణం పాపం . అందువల్ల ఆ
పదానికి పంచమీ విభక్ తి వచ్చింది .
3. छात्राणां व्याकरणात् भीति: (విద్యార్థులకు వ్యాకరణము వలన భయము )
ఇక్కడ విద్యార్థులకు వ్యాకరణం వల్ల భయం . అందువల్ల వ్యాకరణ పదానికి పంచమీ విభక్ తి వచ్చింది .
4. सज्जनानां दर्जन
ु ेभ्यो भयम् (మంచివారికి చెడ్డ వారి వలన భయం)
ఇక్కడ భయానికి కారణం చెడ్డ వాళ్ళు కాబట్టి ఆ పదానికి పంచమీ విభక్ తి వచ్చి దుర్జ నేభ్యో అయింది.
5 मूषिकस्य मार्जालात् भयं भवति ( ఎలుకకు పిల్లి వలన భయం )
6. चोरस्य रक्षकभटेभ्यो भयं भवति (దొంగకు రక్షకభటుల వలన భయం )
बहि: योगे (outside)
वनात् बहि: पर्वता: सन्ति (వనాత్ బహి: పర్వతా: సంతి )
30
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ग्रामात् बहि: सरांसि सन्ति (గ్రామాత్ బహి: సరాంసి సంతి )
कू पात् बहि: मण्डू का: सन्ति (కూపాత్ బహి: మండూకా: సంతి)
Note:-- పంచమీ విభక్ తి అకారాంత పుంలింగంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది..
रामात् ---रामाभ्याम—
् रामेभ्य:
ग्रामात्- ग्रामाभ्याम-् ग्रामेभ्य:
పంచమీ విభక్ తి ఆకారాంత స్త్రీ లింగంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది..
रमाया: -रमाभ्याम् –रमाभ्य:
लताया: -लताभ्याम् –लताभ्य:
పంచమీ విభక్ తి అకారంత నపుంసక పుంలింగంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది.
वनात् –वनाभ्याम् –वनेभ्य:
पुष्पात् -पुष्पाभ्याम-् पुष्पेभ्य:
5. Formation of nouns and verbs
प्रातिपादिकम्
‘रम्’ क्रीडायाम् అనే ధాతువునకు భావార్థంలో घञ అనే ప్రత్యయ౦ వస్తే రామ ‘ राम’ అనే రూపం ఏర్పడుతుంది . దీన్ని ప్రాతిపదిక అంటాం . ఈ ప్రాతిపదికకు విభక్ తి ప్రత్యయాలు చేరితే అది పదం అవుతు౦ది.
विभक्तिप्रत्यया: ప్రథమాదివిభక్తు లకు ఏకవచన , ద్వివచన , బహువచానాల్లో
सु –औ –जस्
अम् –औट-शस
टा- भ्याम-् भिस्
(ङ् + ए ) - भ्याम् --भ्यस्
ङ् सि – भ्याम-् भ्यस्
ङ् स् – ओस्- आम्
(ङ् + इ) –ओस्- सुप्
చేరితే
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम:-- (राम + सु) राम: -- (राम + औ) रामौ - (राम+ जस् ) रामा:
द्वितीय :-- (राम+अम् ) रामम् (राम + औ) रामौ – (राम + जस्) रामान्
तृतीया :--( राम +टा ) रामेण (राम + भ्याम)् रामाभ्याम् (राम + भिस्) रामै:
चतुर्थी:-- (राम +ङ् + ए) रामाय ( राम+भ्याम)् रामाभ्याम् (राम +भ्यस्) रामेभ्य:
पञ्चमी:-- (राम +ङ् सि) रामात् (राम + भ्याम् ) रामाभ्याम् (राम+भ्यस्) रामेभ्य:
षष्ठी :-- (राम +ङ् स)् रामस्य (राम +ओस्) रामयो: (राम +आम्) रामाणाम्
सप्तमी :-- (राम+ङ् +इ) रामे (राम+ओस्) रामयो: (राम +सुप)्
रामेषु
అనే రూపాలు ఏర్పడతాయి . ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే.
ఇక క్రియాపదం మాటకొస్తే
धातु: भू
भू –धातु: - వర ్తమానకాలంలో
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तिप् -- तस् -- झि
सिप्--- थस् -- थ
मिप्- वस् -- मस्
भू+(शप्)अ+ति =भवति
भू+(शप्)अ+ति =भवति
Present Tense
भव +( तिप्) ति – भव (तस्) त: - भव (झि) न्ति
भव (सिप्) सि – भव (थस्) थ:- भव (थ) थ
भव (मिप्) मि – भव (वस्) व:- भव (मस्) म:
भवति –भवत: - भवन्ति భవతి –భవత: -భవంతి
भवसि – भवथ: - भवथ భవసి – భవథ: -భవథ
भवामि –भवाव: - भवाम: భవామి –భవావ: - భవామ:
అనే రూపాలు ఏర్పడతాయి .అలాగే ఆత్మనే పదంలో
त –आताम् –झ
थास् –आथाम् –ध्वम्
इट –वहि –महिङ् అనే ప్రత్యయాలు చేర్చగా
वन्दते –वन्देते –वन्दन्ते
वन्दसे –वन्देथे –वन्दध्वे
वन्दे –वन्दावहे –वन्दामहे
అనే వర ్తమాన క్రియా రూపాలు ఏర్పడతాయి
ఇక మిగిలిన కాలాలకు సంబంధించిన క్రియా పదాలకు కూడ ఇవే ప్రత్యయాలు వర్తిస్తాయి . అవి అనేక
మార్పులుపొంది ఆయా కాలాలకు సంబంధించిన క్రియాపదాలు ఏర్పడతాయి
A Sanskrit Sloka
सिहं ो व्याकरणस्य कर्रतु हरत् प्राणान् प्रियान् पाणिनेः
मीमांसाकृ तमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनिं जैमिनिम्।
छन्दोज्ञाननिधिं जघान मकरो वेलातटे पिङ्गलम्
अज्ञानावृतचेतसामतिरुषां कोऽर्थस्तिरश्चां गुणःै ॥
(पञ्चतन्त्रम् )
పాణిని మహర్షి సంస్కృత వ్యాకరణ శాస్త్రాన్ని మనకు అ౦ది౦చిన మహనీయుడు. ఆయన
ప్రపంచ మేధావులలోనే ప్రధాన గణనీయుడు . అటువంటి పాణిని మహర్షిని ఒక సింహం చంపేసింది.
మీమాంసా శాస్త్ర ప్రవర ్తకుడై న జై మిని మహర్షిని ఒక ఏనుగు త్రొక్కి చంపేసింది. ఇక ఛ౦దశ్శాస్త్రాన్ని
రచించిన పి౦గళనాగమహర్షిని వేలాతటంలో ఒక మొసలి చంపేసింది. అజ్ఞా నం చేత మదించిన వారికి,
అధికకోపంగల వారికి ఇతరుల యొక్క మంచి గుణాలతో పని లేదు.
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ఆదూరి హైమవతి

"తాతగారూ !మీరు రోజూ
ఆ మురికివాడలకెళ్ళి ఏదో
ఒక కధో , పురాణా మో ,భజనో
వారికి నేర్పించి వస్తుంటారే ,
అంతదూరం నడిచి పోక పోతే
హాయిగా మన గార్డెలో కూర్చోవచ్చుగా!" అంటూతన సందేహా
న్ని వెలిబుచ్చాడు పదోతరగతి
చదివే ప్రదీప్ తాతగారితో.
"ప్రదీప్ ! సేవ ఎంతగొప్పదో తెలిస్తే
ఇలా మాట్లాడవు. నీవు పదోక్లాసని
వదిలేశాను. లేకపోతే నిన్నూ తీసుకెళుదును నా తోటి"
"బతికి పోయాను, తాతగారూ! నేనెక్కడ వస్తా నండీ అక్కడికి?"
"తప్పు ప్రదీప్ , అవసరమైన
వారికే సేవచేయాలి, ఆకలై న
వారికే అన్నంపెట్టాలి. సేవ అంటే
సహాయం. దానివల్ల ఎంత గొప్ప
ఫలితం ఉంటుందో తెలిస్తే ఇలా
అనవు"
"ఏమోతాతగారూ నాకుమాత్రం
..."అంటున్న మనవడితో--" ఇలారా ఐదు నిముషాలు కూర్చో
నీకో చిన్నకధ చెప్తాను."అంటూ
ప్రదీపును కూర్చోబెట్టి గొంతు
విప్పారు తాతగారు.
"ఒకానొక సమయంలో దండకారణ్యంలో ఒక వేదాలు చదివిన
విద్వాంసుడు ఒక గురుకులం
నడుపుతూ తనదగ్గ రికి వచ్చిన
పిల్ల లందరికీ విద్య బోధించే

సేవా ఫలం

వాడు ఆయనకు తన గురువు కృపవల్ల , ఆయన బోధించిన మంత్రాన్ని కోటిమార్లు జపించడం
వల్ల ,ఎవరినై నా సరే పరీక్షగా
వారి నుదురు చూడగానే , వారి
జీవితం ఎంత కాలం ఉంటుందో
ఆయనకు తెలిసేది.
ఒక రోజున ఆయన తనవద్ద
చదివే నరహరి అనే విద్యార్ధిని చూడ గానే మంత్ర ప్రభావం
వలన అతడికి ఇహ రెండునెలలు మాత్రమే జీవితం ఉన్నట్లు
తెలిసి చాలాబాధపడి ,ఆకొద్ది
రోజులై నా నరహరి తన తల్లి దండ్రులతో జీవించడం ఉత్తమమని
భావించి, "నాయనా నరహరీ! నీవు
ఈరోజే బయల్దేరి కొంతకాలం నీ
తల్లి దండ్రులసేవచేసి తిరిగిరా !"
అనిచెప్పాడు.
దానికి నరహరి "గురూజీ! నావిద్యాభ్యాసం ఇంకా పూర్తికాలేదు
ఎలా వెళ్ళను?"అని అడగ్గా ,
"నాయనా కొద్దికాలం నీతల్లి దండ్రులతో గడిపి రా" అని ఆదేశించి
పంపాడు.
గురువాజ్ఞ ప్రకారం ,ఆశ్రమం వీడి
వెళ్ళిన నరహరి నాలుగో రోజుకే
తిరిగివచ్చాడు. ధ్యానంలో ఉన్న
తనగురువు పాదాలంటి నమస్క
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రించాడు. గురువు కళ్ళుతెరచి," నరహరీ నిన్ను తల్లి దండ్రుల దగ్గ ర కెళ్ల మన్నాను కదా!
వచ్చావేం?" అని అడిగారు.
అంతేకాక అతడి ముఖం మీద
వ్రాత చూసిఅత్యంత ఆశ్చర్యంగా ,
"నరహరీ! దార్లో ఏంజరిగింది? ఎందుకు తిరిగివచ్చావు?"
అన్నారు గురువుగారు.
" గురూజీ !మీరు చెప్పా క నేను
బయల్దేరి మా ఊరికి వెళుతుండగా దార్లో బాహుదా నదికి వరద
వచ్చి, దాటలేకపోయాను. అక్కడే
రెండు రోజులున్నాను , చెట్టు క్రింద. ఇంతలో ఆవరద ఒక
పెద్ద చీమలపుట్ట మీదకురావడం
చూశాను. దాని నిండాచీమలున్నాయి. మరికాస్సేపటికి వరద
నీరు ఆపుట్ట ను ముంచేస్తుంది.
దాన్లో చీమల న్నీ చనిపోతాయి.
నేను ఆచెట్టు కొమ్మను ఎక్కి దాన్ని
ఆపుట్ట మీద కు వంచి దానిమీద
కూర్చున్నాను. చీమలన్నీ ఆకొమ్మమీదికి ఎగ బాకాయి.మరికొద్ది సేపటికి వరద నీరు ఆపుట్ట
మీదకు వచ్చి కోట్టు కు పోయింది.
నేను ఇహ వరద తగ్గ దని భావించివెనక్కు వచ్చానండీ! తగ్గా క
మీ మాటప్రకారం వెళతానండీ !"
అంటూ వినయంగా చెప్పాడు
జనవరి 2019
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నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆత్మీయ కధ

(గత సంచిక తరువాయి)

వర్షం కురిసి పొలం పదును
అయిన
తరువాత
విత్తనాల గొర్రుకు 'జడిగం' కట్టి ,
ఒకరు
వొడిలో
విత్తనాలు
పోసుకుని, ఇంకొకరు ఎద్దు లను
తోలుతుంటే.... విత్తనాలు విత్తేవాళ్ళు. ఈ విత్టటం కూడా ఒక
గొప్ప కళ. పిడికిలితో విత్తనాలు
పట్టు కుని 'జడిగం' లో వదులుతుంటే ఆ జడిగానికున్న నాలుగు
రంధ్రాలనుండి నాలుగు వెదురు
బొంగులగుండా గొర్రు నాలుగు
చెక్కలకు వెళ్లి విత్తనానికి,విత్తనానికి అర్ధ అడుగు దూరం వుండేటట్టు పడతాయి. పది రోజుల
తరవాత మొలకలు వచ్చినప్పుడు చూస్తే అత్యంత క్రమశిక్షణ
కలిగిన సై నికులు కవాతు చేయటానికి నిలబడినట్లు వుండేవి.
మా స్వాముల వారి చేను,
ఇన్నప్ప చేను వేరుసెనగ వెయ్యటానికి సిద్ ధం చేసేవాళ్ళు.
ఈ రెండు కూడా కోడూరు కొండ
క్రింది భాగంలో వుండేవి. ఈ
చేలు వెడల్పు తక్కువ, పొడవు
ఎక్కువగా వుండటం మూలాన
కొండ అడుగు భాగం వరకు
వ్యాపించేవి. ఆ చివర కుమ్మర
గుంటలు వుంటాయి. ఈ పొలం
34

కూడా మాదే. కుమ్మరివాళ్ళు
కుండలు చేయటానికి అనువై న
మట్టి ఇక్కడ దొరికేది. అందుకే
ఆ పొలం వాళ్ల కు ఇనాముగా
ఇచ్చారు. ప్రతిగా వాళ్ళు మా
కుటుంబానికి
సంవత్సరానికి సరిపడా కుండలు ఇస్తా రు.
వివాహాది శుభకార్యాలకు ప్రత్యేకంగా బాణలు, కుండలు,
కడవలు ఇస్తా రు.
పొలం నల్ల రేగడి అవటం
మూలాన ఒకటి రెండు వర్షా లు
పడితే శనక్కాయ పంట పండేది.
ఈ పంట వేసిన భూమి చాలా సారవంతంగా వుంటుంది. ఎక్కువ
ఎరువులు తోలాల్సిన అవసరం
వుండదు. పంట మాసూలు
వచ్చేటప్పటికి ఒకటి రెండు సార్లు
కలుపు తీస్తా రు.
ఊడలు దిగి కాయలు
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కాయటం మొదలై నప్పటి నుండి
రాత్రింబవళ్ళు కావలి వుండాల్సిందే. పప్పు ముదిరి మొక్క ఆకు
పసుపుపచ్చ రంగులో తిరిగి,
గింజ ఎరుపు రంగులోకి వచ్చిన
తర్వాతనే 'గుంటక' తోలాలి.
మూడడుగుల పొడవున, రెండంగుళాల వెడల్పున వుండి, ఒక
ఇనుపకమ్మి చెక్కకు బిగించబడి
వుంటుంది. ఒకవై పు పదునుగా
వుంటుంది. ఈ గుంటక తోలేటప్పుడు ఒక మనిషి గుంటక మీద
నిలబడి, ఇంకో మనిషి 'మేడితోక'ను గట్టి గా అదిమిపట్టు కుని ఎద్దు లను తోలేవాడు. కనీసం
ఒక అడుగు లోతున ఈ గుంటక
తెగాలి. అప్పుడే చాలా భాగం
కాయలన్నీ మొక్కతో వస్తా యి,
లేకుంటే భూమిలో ఉండిపోతా-
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యి.

గుంటక తోలిన తరువాత
మొక్కలన్నీ ఎదురు కుప్పలు వేసి
బండ్ల తో కళ్ళం లోకి తోలి చిన్న
వామి వేస్తా రు. కొంచెం ఎండిన
తరువాత కూలీలు వొలచటం
ప్రారంభిస్తా రు. 'డబ్బాల' ప్రకారం
కూలి తీసుకుంటారు. చేనులో
మిగిలిపోయిన
శనక్కాయలు నాలుగై దు సార్లు గొర్రుతోలి, గుంటక తోలి కాయలు
ఏరుతారు. ఈ ప్రక్రియ దాదాపు
నెలరోజులు
కొనసాగుతుంది.
ఆ ఆతరువాత చేను 'ఈటు'
పోతుంది. అప్పుడు ఎవరై నా
చేలోకెళ్ళి మట్టి అటుఇటు
తవ్వి కాయలు ఏరుకోవచ్చు.

చాలామంది పిల్ల లు, పెద్ద లు ఈ
పనిమీద వుండి పదిరోజుల్లో బస్తా
కాయలు సేకరిస్తా రు.
ఈ శనక్కాయలు బాగా ఎండి
గలగలమని శబ్దం వస్తూంటాయి. తినటానికి పచ్చివై నా బాగుంటాయి. సంవత్సరం పొడవునా 'ఊరిమిండి'
నూరుకోవటానికి ఈ శనక్కాయలే వాడతారు. కళ్లంలో కాయలు
అన్నీ కోసి 'శనక్కాయ కట్టె ' వామి
వేసి, కాయలు ఆరబోస్తా రు.
దాదాపు రెండు మూడు నెలలు
పడుతుంది ఈ పని అయ్యేటప్పటికి. ఈ కాలమంతా ఎక్కువ
శనక్కాయలే తింటారందరూ.
శనక్కాయ 'ఊరిమిండి' శనక్కాసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

యపొడి.
'ఈటు' పోయిన పొలంలో
'ఎరుకల' వాళ్ళు పందులను
తోలేవారు. అవి ఎక్కడో అట్ట డుగున మిగిలిపోయిన శనక్కాయలను 'మొట్టె లతో' తవ్వి తీస్తా యి.
అందుకే ఈ పొలంలో తరువాత
సంవత్సరం ఈ పంట వేసినా
చాలా బాగా పండుతుంది.
అయితే కష్ట మంతా ఈ శనక్కాయలు కావలి కాయటమే.
ఊడలు
దిగినప్పటినుండి
పొలంలో రాత్రింబవళ్ళు కావలి
వుండాలి. మా స్వాముల వారి
చేను, ఇన్నప్ప చేను కొండ కింద
వుండటం మూలాన రాత్రి కావలి
తప్పనిసరి. ఎందుకంటే అడవిజనవరి 2019
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పందులు, నక్కలు పొలాన్ని తవ్వి
కాయలు తింటాయి. అందుకై
పెద్దనాయన రాత్రి కావలి పోతూ
నన్ను తప్పక తీసుకునిపోయేవాడు. నాకు అలవాటు అవుతుందని.
అప్పుడు 'టార్చి లై ట్లు '
వగై రాలు వుండేటివి కాదు.
పొలం గట్టుపై వుండే కంప
చెట్లు కొట్టి ఎండిన తరువాత
వాటితో మంట వేసి ఆ వెలుగులో
కావలి కాయాలి. మా పొలం
కిందనే పీనుగల డొంక వుండేది.
శవాలను అక్కడ పూడ్చేవారు.
రాత్రికి నక్కలు ఈ శవాలను తినటానికి వచ్చి భయంకరంగా
అరుస్తూ వుండేవి. మా పెద్దనాయనకు అసలు భయమనేది
తెలియదు. రాత్రంతా ఆయనతో
బిక్కు బిక్కుమంటూ గడిపేవాడిని. మధ్య మధ్యలో చనిపోయినవాళ్ళ పేర్లు చెప్పి "వాళ్ళు
వచ్చారు... వీళ్ళు వచ్చారు...
కాళ్ళు వెనక్కు వున్నాయి... తల
లేదు ... పుర్రె మాత్రం వుంది.....
చేతులు కనబడలేదు.. వేళ్ళు
మాత్రం వున్నాయి" అంటూ
భయంకరంగా కధలు చెప్పేవాడు. ఎప్పుడెప్పుడు తెల్ల వారుతుందా అని... కనిపెట్టు కుని
వుండేవాడిని.
కంది, పెసర, అలసంద,
ఉలవ అంతర పంటగా వేస్తా రు.
వీటికి ఎక్కువ శ్రమ అవసరం
లేదు. వర్షా ధారం పంటలు
కాబట్టి సమయానికి వర్షం పడితే
36

పండుతాయి....లేకుంటే లేదు.
అరక, బరిగె, కొర్ర, సొద్ద ...
ఇవి కూడా వర్షా ధార పంటలు.
గడ్డిగింజలు, ఎక్కువ పొట్టు
వుంటుంది. నాలుగు శేర్లు
గింజలై తే గానీ ఒక శేరు బియ్యం
అవ్వవు. అరకను దంచి బియ్యం
చెయ్యరు. ఇసుర్రాయితో ఇసురుతారు. బరిగెలేమో బాగా నున్నగా
వుండి జారిపోతూంటాయి. ఇవి
దంచాలంటే వాటితో వరిపొట్టు వేస్తే గానీ మెదగవు. సొద్ద లు
ఎక్కువగా రొట్టె లకు వాడతారు.
కొర్ర అన్నం బాగా ముళ్ళు
ముళ్ళుగా వుంటుంది. అయితే
సంవత్సరంలో ఈ అన్ని రకాలై న
తిండి తినేవాళ్ళు.

గడ్డివామి

సంవత్సరం పొడవునా పశువులకు కావాల్సిన ఎండుగడ్డిని అంతా
'వామి' వేస్తా రు. వామి వెయ్యటం
కూడా ఒక గొప్ప సాంకేతిక కళ.
వర్షం వస్తే తడవకూడదు. గాలి
వీస్తే ఎగిరిపోకూడదు. మా ఊర్లో
ఒకరిద్దరు మాత్రమే ఈ సాంకేతిక
విద్య తెలిసినవాళ్ళు వుండేవాళ్ళు.
మొదటిగా వరిచెత్తను రెండడుగుల ఎత్తు మేర వృత్తా కారంలో వేసి పశువులచేత తొక్కిస్తా రు.
అలా రెండు మూడు రోజులు
తొక్కిచ్చి విదిలిస్తే మళ్ళీ కొన్ని
గింజలు రాలుతాయి. వీటిని 'కుప్పతొక్కిళ్ళు' అంటారు. ఇవి మగ్గివుంటాయి. కాబట్టి అన్నం ఒక
రకమైన వాసన వస్తుంది.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

వామి వెయ్యాలంటే ముందు
పొడవు వెడల్పులు ఎంత
వుండాలో ... దాన్ని బట్టి వామి
ఎంత ఎత్తు వుండాలో ఆలోచిస్తా రు. తమ కళ్లంలో వున్నా
గడ్డిని మొత్తం అంచనా వేసి,
ముందు ఆరేడు అడుగులకు
ఒకటి చొప్పున అయిదారు రాళ్ళు
నాలుగై దు వరుసల్లో పెడతారు.
వరుస వరుసకు మూడు నాలుగు
అడుగుల వెడల్పు వదులుతారు.
ఈ రాళ్ళపై గట్టి కట్టె లు వరుసగా
పెట్టి , వాటిపై 'జొన్న చొప్ప' కట్ట లు
నాలుగై దు అడుగుల ఎత్తు పేరుస్తా రు. ఆ తరువాత వరుసగా
శనక్కాయ కట్టె , రాగి చెత్త,
బరిగె చెత్త, వరి చెత్త పేరుస్తూ...
మధ్యలో స్థ లం వదులుతారు.
ఈ స్థ లం గుంతలాగా తయారౌతుంది. ఇందులో ఉలవపొట్టు ,
శనక్కాయపొట్టు జొన్న కంకులు,
రాగి పొట్టు పోసి మళ్ళీ ఒక వరుస
అన్నిరకాల గడ్డి వేసి, పై న మాత్రం
చాలాభాగం వరిగడ్డి వేస్తా రు. ఈ
వరిగడ్డి ఇరువై పులకు కొసలు
వచ్చేటట్టు వేస్తే, కురిసిన వాననీళ్ళు అన్నీ కిందికి కారిపోతాయి.
పై న కొంచెం వెడల్పుగా వేస్తా రు
కాబట్టి ఈ వరిగడ్డి తోనే 'ఎంట్లు '
పేని వామికి ఇటు అటు వై పు
దిగేసి చివరలకు 'గజ్జి ' రాళ్ళు
కడతారు. ఈ బరువుకు గడ్డి
గాలికి లేవదు. వానకు తడవదు.
( ఇంకా వుంది )
జనవరి 2019

ఎలక్ట్రాన్
భూమిసుతుడి బావగార్లు
మంగళ్రావు తల్లి దండ్రులకి ముగ్గురు ఆడపిల్ల ల తర్వాత
పుట్టి న కొడుకు. అయిదో క్లాసు
వరకూ చదువుకొని, ఆ
తర్వాత తండ్రివెనక తన పదో
ఏటనుంచే వ్యవసాయప్పనుల్లో
తలదూర్చేసి పాలికాపుల్నీ, వ్యవసాయపుకూలీల్నీ గదమాయించే
ద్వంద్వార్థాల మాటల పురాణాల
పండితుడై పోయాడు. అయినా
మంగళ్రావు మనసు మంచిది
కావడంతో ఎవరూ తప్పు పట్టే వారు కాదు. వ్యవసాయ సంస్కృతిలో ఇలాంటి భాషాప్రయోగం
చిరకాలంనుంచీ వస్తూ న్నదే.
మంగళ్రావు తండ్రిది పాతిక
ఎకరాల భూమి. ముగ్గు రి కూతుళ్ల
పెళ్లిళ్లూ చదువున్న కుటుంబాల్లో చేసి, అయిదేసి ఎకరాలు
భరణంగా యిచ్చి, చివరికి పదెకరాలు మిగుల్చుకోగలిగాడు.
అల్లు ళ్లు ముగ్గు రూ వ్యవసాయపు
రాబడి భవిష్యత్లో తమకి సరిగా
అందుతుందో
లేదో
అన్న
భయంతో భార్యల్ని ఒప్పించి,
మంగళ్రావు తండ్రి నచ్చచెప్పినా
వినకుండా ధాన్యభూమిని అమ్మి-

పారేసి నేరుగా ధనలక్ష్మిగా మార్చేసుకొన్నారు.
ఓ సారి ధాన్యవ్యాపారప్రాంగణానికి పోయి సై కిలుమీద తిరిగివస్తు న్న మంగళ్రావు తండ్రి మీద
ఓ తాగుబోతు డ్రయివరు లారీ
ఎక్కించేయడంతో,
ఆయన
ప్రాంగణం అమ్మవారై న ధాన్యలక్ష్మి దివ్యసన్నిధికి వెళ్ళిపోయారు.
అప్పటికి మంగళ్రావు వయసు
పద్దె నిమిది సంవత్సరాలు. తల్లి
పెదమాణిక్యం
మంగళ్రావుకి
దన్నుగా నిలబడింది. వయసులో
వెర్రివేషాలు వేయకుండా తెలిసున్న బంధువుల్లోంచే ఓ అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేసేసింది.
మంగళ్రావు పెద్ద గా చదువుకోకపోయినా వ్యసనాలవై పు దృష్టి
సారించకుండా, సంప్రదాయాల్ని
పాటిస్తో నే, ఆర్భాటాలకి పోకుండా
మిగిలిన పదెకరాల్నీ సక్రమంగా సాగు చేసి, పాతిక ఎకరాలు
చేశాడు. అయిదెకరాల మామిడితోట కొన్నాడు. మంగళ్రావుకి
కూతురు చినమాణిక్యం, ఆ
తర్వాత కొడుకు చినకర్ష కరావు.
మంగళ్రావు తండ్రి పేరే!
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

చినమాణిక్యం పదకొండో ఏటనే
పెద్ద మనిషై oది. నాయనమ్మ పెదమాణిక్యం నానా హంగామాచేసింది. పంచాయితీ పాఠశాలలో
ఆరో తరగతిలో ఉన్న మనవరాలి
చదువు అటకెక్కించే ప్రయత్నం
చేసింది. జుబ్బా, పరికిణీలో ఉండే
చినమాణిక్యం చేత కండువా
పరికిణీ కాకుండా ఏకంగా చీరే
కట్టించేసింది. దానికి త్వరగా పెళ్లిచేసేయండి అని కొడుకుమీదా,
కోడలిమీదా ఒత్తిడి పెంచేసింది.
“అమ్మా! చిన్నమ్మ తెలివై నది.
దాన్ని చదువుకోనివ్వవే! ఒకప్పు
డు ఆస్తు లు చూసి అబ్బాయిల
కు పిల్ల నిచ్చేవారు. ఆ తర్వాత
ఆస్తు ల తోనే కాకుండా దువులు
కూడా చూస్తు న్నారు. యిప్పుడు
మనం కంగారు పడి మాణిక్యం
కోసం సంబంధాలు వెతికితే,
మన ఆస్తిమిద కన్నేసి ముందు
కొస్తా రు. అది ఇప్పటి పరిస్థితులకు అనుకూలం కాదు. ఏదైనా
అవాంతరం జరిగితే ఆడపిల్ల తనకాళ్ల మీద తాను నిలబడ
కల అవకాశం మనం కలిగించాలి. అందుకు చదువు చాలా
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అవసరం,” అన్నాడు మంగళ్రావు.
“నేనేం చదువుకొన్నానని,
నువ్వేం చదువుకొన్నావని? పెరి
గామా లేదా?” పెదమాణిక్యం
అన్నమాటల్లో అంతులేని ఆత్మవిశ్వాసం తొంగి చూసింది.
మంగళ్రావుకి తల్లంటే ఎనలేని
గౌరవం, అభిమానం. తండ్రిపోయిన తర్వాత అన్నీ తానే అయి
నిల్చింది.
“అదృష్టం కలిసివచ్చింది కాబట్టి .
మూడేళ్లు
వర్షా భావం వల్ల
పంటలు దెబ్బతిన్నా, పెట్టు బడులకోసం నీ వంటి మీది నగలు
ఆసరాగా ఇచ్చావు కాబట్టి . అనేకరకాలై న భౌగోళిక కారణాలమూలంగా ప్రపంచ వాతావరణం
మారిపోతోంది. అధిక, అనావృష్టి లూ, లోతుకు పోయిన భూగర్భజలాలూ, నకిలీ విత్తనాలూ,
నాణ్యతలేని ఎరువులూ, క్రిమిసంహారులూ వ్యవసాయాన్ని దెబ్బతిస్తు న్నాయి. వ్యవసాయంపట్ల
ప్రభుత్వవిధానాలూ, రాష్ట్రా లమధ్య
జలవనరుల పంపిణీలూ అంత
ప్రోత్సాహకరంగాలేవు. ముందు
ముందు రోజుల్లో వ్యవసాయం
చెయ్యడంలో ప్రయాస ఎక్కువై
పోతుంది కానీ, శ్రమకిదగ్గ ఫలితముండదు. భూములున్నకుటుంబంలోకి చిన్నమ్మని పంపే
ముందు దాని చదువు సంగతి
ఆలోచించాలి.” అన్నాడు మంగళ్రావు.
“నేను పై సంబంధాల మాటా
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చెప్పటంల్లేదు,
భూములున్న
కుటుంబాలవారి సంగతీ చెప్పటంల్లేదు. నీ అప్పలు ముగ్గు రి కీ
చిన్నమ్మ వయసుకుదగ్గ కొడుకులున్నారు. వాళ్ళు నన్ను కంగారు
పెడ్తు న్నారు. నీ కూతురికి ఎవరు
నచ్చుతారో వాడికి కట్ట బెట్టేద్దా o.
కుర్రవాళ్లు మంచి చదువులే
చదువుకొంటున్నారు కదా?”
“అమ్మా! బాల్యవివాహాలు
ఇప్పుడు నేరంగా పరిగణింపబడ్తు న్నాయి. చిన్నమ్మకి పద్ధె నిమిదో
ఏడు వచ్చేసరికి పన్నెండో తరగతి
ప్యాసై పోతుంది. అప్పుడు నీ
మాట ప్రకారం పెళ్లి ప్రయత్నాలు
చేస్తా ను.“
“పన్నెండు ప్యాసై నతర్వాత కాలే
జీ చదువంటుంది. అప్పటికి నీ
అప్పల కొడుకులు తెలివిమీరి
చిన్నమ్మని కాదనవొచ్చు.”
“అలా అనే స్వాతంత్ర్యం చిన్నమ్మ
కి కూడా ఉండాలి కదా? వాళ్ళు
కాదనడంకూడా
ఒకవిధంగా
మనకి మంచిదే! ఎందుకంటే
మేనరికాలు మంచివి కాదని
ఇటీవలి వై ద్యశాస్త్రం చెబ్తోంది. పై
సంబంధాలు చూద్దాం.”
“అదన్న మాట మీ ఇద్ద రి కడుపు
లో ఉద్దేశ్యం. నీ నాయన పోయిన
తర్వాత నిన్ను శాసించే అధికారం
ఉంది కాబట్టి నీ వెంట నిలిచా
ను. ఇప్పుడు చిన్నమ్మ జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దే బాధ్యత నీదీ,
కోడలిదే కానీ నాది కాదు. కానీ
నాకున్న భయాలు నాకున్నాయి.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

అందుకనే చదువు మానిపించి
పెళ్లి చేసేయమన్నాను?”
“అంటే చిన్నమ్మి ఇంత చిన్నవయసులో ....?”
“అలాంటిదేమీ లేదు. పెదవీరస్వామిగారి ఆఖరి చెల్లెలి ఏడోతరగతి చదువుతున్న కూతుర్ని
క్లాసుపంతులే చెరిచాడు. పసికందులమీద కూడా అత్యాచారాలు జరిగిపోతున్న రోజులు. చిన్నమ్మది చిదిమిన దీపంలాంటి
అందం. పాతకాలం దాన్ని కాబట్టి ,
నా భయాలు నాకుంటాయి. మీ
ఇష్టా నికి నేను వ్యతిరేకించనుగాని, చిన్నమ్మని మితిమీరిన
గారాబం చేయకండి. మేనరికాలు మంచివి కావని నీ అప్పలకి
సమాధానం మీరే చెప్పుకోండి.
‘అంతా వాళ్ళ యిష్టం’ అని నెపం
మీ ఇద్ద రి మీదకు నెట్టే స్తా ను,
సరేనా?” అంది పెదమాణిక్యం
వెంటనే రాజీ పడిపోతూ.
వాస్తవానికి తల్లి ఉద్దేశ్యమూ
ఇదే కావొచ్చునని మంగళ్రావుకని
పించింది. తమ ఊరై న పిఠాపురంనుంచి రాజమండ్రి, అమలాపురం, విజయవాడ వెళ్ళి ముగ్గు రక్కల్నీ కలుసుకొని బావలకి
తెలియకుండా, ‘చిన్నమ్మకి తామిప్పుడే వివాహం చెయ్యదల్చుకోలేదనీ, అది చదువుకోవాలనీ,
మేనరికాలు మంచివి కావనీ’ తన
ఉద్దేశ్యం ఎరిక పరచి, మేనరికం
కలుపుకోవాలని తమ మీదా,
తల్లీ మీదా ఒత్తిడి తీసుకురావద్ద నీ
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చనువు తీసుకొని చెప్పేసి వచ్చా
డు.
అప్పలు కాస్తంత మొహాలు
ముడుచుకొన్నా, చిరునవ్వులు
మొహాన చిందించి, తమ్ముడికిష్టమైన అల్లం మిరపకాయ, జీలకర్రల నేతి పెసరేట్లు తినిపించి
మరీ పంపించారు. తల్లికి తను
పిల్లు ల మెడల్లో గంటలు కట్టి
వచ్చేశానని చెప్పాడు. పెదమాణిక్యం ‘హమ్మయ్య, గండం
గడిచింది!’ అనుకొంది. లేకపోతే
ముగ్గురు కూతుళ్లూ మేనకోడలు చినమాణిక్యంకోసం పోట్లాడుకొంటారు. ఎందుకంటే దాని
అందం అలాంటిది. మంగళ్రావు భార్యకి మొగుడంటే మరింత
గౌరవం పెరిగింది.
చాపకింద నీరులా సాగిన ఈ
వ్యవహారామంతా
చినమాణిక్యానికి తెలియదు. చదువు
ఆగకుండా, కండువా పరికిణీతో
స్కూలుకి వెళ్ళనారంభించింది.
నాలుగై దు రోజులు సిగ్గు పడ్డా , ఆ
తర్వాత అలవాటై పోయింది.
రెండు వారాల తర్వాత పెదమాణిక్యానికి రాజమండ్రి పెద్ద కూతుర్నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది. పెదమాణిక్యం అల్లు డు రాజమండ్రి
హైస్కూల్లో టీచరు. ‘నీ అల్లు డు
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పేకాటరాయుడుగా మారి చాలా డబ్బు
తగలేశాడు. అమ్మాయి పెళ్ళికి
దండిగా కట్నం ఇచ్చుకోవాల్సి
వచ్చింది. నా కొడుక్కి ఇంజనీరిం-

గ్లో సీటు సంపాదించేసరికి లక్షలు
అప్పు చేయాల్సి వచ్చింది. ఇల్లు
తాకట్లో ఉండడమే కాకుండా నా
నగలన్నీ హరించుకు పోయాయి.
అప్పులిచ్చినవాళ్లు నోటీసులమీద
నోటీసులిస్తు న్నారు. ఆదుకోమని
తమ్ముడికి చెప్పు.’
అమలాపురం అమ్మాయినుంచి కూడా ఆవిడకి ఉత్తరం
వచ్చింది. ‘నా ఆడపడుచు
కూతురి పెళ్లి భారం మా మీద
పడేసిన కారణంగా, తాలూకా
ఆఫీసులో పనిచేసే ఆయన
లంచాలు మరిగి పట్టు బడ్డా డు.
ఆ ఊబి నుంచి బయటపడ్డా నికి తలకుమించిన అప్పులు చేసి,
పంచాయితీ చేసిన అధికారులకు లంచాలిచ్చి ఎలాగో బయట
పడ్డా డు. ఈ సంగతి బంధువర్గా నికి తెలియకుండా ఉండడానికి
నానా యాతనా పడ్డారు. అదీకాక
షేర్లవ్యాపారం చేసి నిలువునా
కూరుకుపోయాడు.
అప్పుల్లో
ఇరుక్కు పోయాడు. ఇప్పుడు
మొదటిసారి నా గోడు నీకు చెప్పు
కొంటున్నాను. తమ్ముడు మంగళ్రావు ముందుకొచ్చి ఆదుకోవాలని అత్తమామాలూ, ఆయనా నస
పెట్టి ప్రాణాలు తోడేస్తు న్నారు.’
విజయవాడనుంచి మూడో
కూతురు కూడా ఉత్తరం రాసింది.
‘మా ఆయన భవన నిర్మాణశాఖలోకి బదిలీ అయిన తదనంతరం
సంపాదన పెరిగిందని సంతోషించాను. సంపాదన బావుండసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

డంతో స్నేహితులు పురి ఎక్కించ
డంతో పురుగు దొలిచి, ఒక అరవసినిమా లక్షలు వెచ్చించి డబ్బింగ్
హక్కులు కొన్నాడు. డబ్బింగ్ కార్యక్రమం పూర్తి అవడానికి మరికొన్ని లక్షలు పెట్టా ల్సివచ్చింది.
తీరా అంతా సిద్ధ మయ్యే సరికి
అసలు ఆ సినిమా తనదనీ,
ఎవరో దగుల్బాజీ తనపేరిట ఆ
హక్కుల్ని అమ్మివేశాడనీ, అసలు
నిర్మాత కోర్టుకివెళ్లి డబ్బింగ్
సినిమా తనకే చెందాల ని కోర్టులో
వ్యాజ్యం వేశాడు. బినామీ పేర్ల తో
వ్యవహారం జరగడం మూలాన
ఆయన పేరు బయటకి పొక్కలేదు. అసలు నిర్మాతతో రాజీ జరిగి
ఇంకొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టా ల్సి
వచ్చింది. అయితే ఏ ఒక్క పంపిణీదారూ ముందుకు రాలేదు.
ఒక్క ఆటకూడా ఆడ్డా నికి హాలు
దొరకలేదు. అప్పులు వసూలు
చేసే వాళ్ళు బెదిరిస్తు న్నారు.
'అమ్మా,నువ్వే ఆదుకోవాలి!’
ఈ మూడు ఉత్తరాల్నీ పెద
మాణిక్యం మంగళ్రావుకి అందిం
చింది. వాటిని చదివి, తల్లికి
అర్థంకాని కొన్ని సంగతుల్ని
వివరించి అన్నాడు. ”అమ్మా!
ఇప్పుడై నా అర్థమైందా ముగ్గు రక్కలూ చిన్నమ్మపెళ్లి విషయమై
ఎందుకు నీ మీద ఒత్తిడి తీసుకు
వచ్చిందీ?”
“పరిస్థితులు ఇంతగా దిగజారిపోయాయని నీ అప్పలు ఇదివరకు మాటవరసకైనా చెప్పలేదు.
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అభిమానం అడ్డొచ్చి ఉంటుంది.
వాళ్ళమనోగతం ఇప్పుడు పూర్తిగా
అర్థమైంది. అల్లు ళ్ళకి చదువులున్నా ఇంగితజ్ఞా నం లేకపోయింది. అమ్మాయిలు ఎవరి
స్వార్థం వారు చూసుకొని నీ
కూతుర్ని వాళ్లబ్బాయిలకి కుదుర్చుకోడానికి చూశారు!”
“ఏం చేద్దా మంటావు?” మంగళ్రావు ప్రశ్నించాడు.
“ఎంతకాదనుకొన్నా నాది తల్లి
మనసురా!” పెదమాణిక్యం తన
అభిప్రాయం చెప్పకనే చెప్పేసింది.
వాస్తవానికి ప్రతీ తల్లి మనసూ
కుంతీ దేవి మనసే కదా!? కన్నసంతానం స్థితిగతుల్లో ఎక్కువ
తక్కువలుంటే ఆ మనసు క్షో భిస్తుంది.
మంగళ్రావు వ్యవహర ్త. తను సంపాదించిన పదిహేను ఎకరాల్నీ
మంచి ధరకి అమ్మేసి ముగ్గు రి
ఋణబాధలూ
దగ్గ రుండి తీర్చేసి ఇటు తల్లి నీ,
అటు అప్పల్నీ సంతృప్తి పరిచాడు.
తను నోరు మెదపకుండానే బావగార్లకి జ్ఞానోదయం చేసి వచ్చాడు.
వంశ పారంపర్యంగా వచ్చిన పదెకరాల్నీ, తను ఆర్జించిన మామిడి
తోటనీ తనకిందే ఉంచుకొన్నాడు. ఒకరోజు రాత్రి మంగళ్రావుకి
శ్రీనివాసుడు కల్లోకి వచ్చాడు.
“ఏడుకొండల్లో నే కాకుండా నేను
మీ ఊళ్ళో కూడా వెలిశాను కదటయ్యా? అందరికంటే పెదబావ40

గార్ని నేనే కదటయ్యా? నన్నేమరిచిపోతే ఎలాగ?” అన్నాడు.
“మా భక ్తజనులను అనుగ్రహించే అగ్రసోదరి పద్మావతి దేవిని
వివాహమాడ్డా నికి మీరు కుబేరులవద్ద ఎంత తీర్చినా వడ్డీయే
తీరనంత అప్పు చేశారని విన్నాను.
ఏకగర్భ జనితులై న నా సోదరిలను గురించి ఆలోచించానేకానీ,
విశ్వగర్భ జనితమైన సోదరి పద్మావతీ దేవిని విస్మరించాను. మీ
ఋణం తీర్చవలసిన నాఉడతాభక్ తి బాధ్యతను మరిచి పొరపాటే
చేశాను. మన్నించు స్వామీ!”అని
వేడుకొన్నాడు.
ఆలశ్యం చేయకుండా కొద్ది రోజు
ల్లో నే ఓ రెండెకరాల వ్యవసాయ
భూమిని ఊరి వెంకటేశ్వరాలయం పేరిట మార్పించి, తానే
కౌలు సాగుచేసి ధరావత్తు ను
గుడికి సమర్పించే దస్తా వేజు
పత్రం తయారు చేయించాడు.
మంగళ్రావుకి బావలన్నా, వారి
తల్లి దండ్రులన్నా
నమ్మకం
పోయింది మరి!
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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భువనచంద్ర
వృక్ష నీతి

రాంబాబు మంచోడే.
కొద్దో గొప్పో అందరికీ మేలు
చేయాలనే ఉద్దేశ్యం ఉన్నవాడే.
చేస్తా డు కూడా. అయితే అతని
దగ్గ ర్నుంచి ఏ సహాయం తీసుకోవాలన్నా జనానికి చచ్చే భయం.
అందుకే తనంతట తాను వచ్చి
ఏ సహాయం చేస్తా నన్నా, ఏదో
ఒకటి చెప్పి తప్పించుకుంటారు.
రామనరసయ్య కొడుకు సై కిల్
మీద నుంచి కింద పడిపోయాడు. కాలు ఇంత లావు వాచింది.
అది చూసిన రాంబాబు ఆ పిల్లాడ్ని రెండు చేతులతో మోసుకెళ్లి, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో
కాలికి మందులు వేయించి,
కట్టు కట్టించి ఇంటికి తీసుకెళ్లి
వప్పగించాడు. రామనరసయ్య
చాలా ధన్యవాదాలు చెప్పాడు
రాంబాబుకి. కారణం రామనరసయ్యకి ఒక్కడే కొడుకు.
ఈ సంఘటన జరిగి రెండేళ్లు
అయినా, రాంబాబు జనానికి
చెబుతూనే వున్నాడు. అంతే
కాదు, "హూ .... ఆ రామనరసయ్య మొన్నంటే మొన్న నన్ను
చూసి కూడా పలకరించకుండా
పోయాడు. దీన్నేనండీ కలికాలం
అనేదీ... హూ...కృతజ్ఞత అనేది
ఉండఖ్ఖర్లా?.." అని ఓ నెల రో-

జుల్నించీ జనాలకు చెప్పి చెప్పి
ప్రాణాలు తోడేస్తు న్నాడు. "అదేమిటయ్యా" అని ఓ మామూల్రావు
రామనరసయ్య నడిగితే, "మహా
ప్రభో... మా మావగారు చావు బ్రతుకుల మీద ఉన్నారని కబురు
వస్తే, ఫ్యామిలీతో కలిసి బస్
స్టాండ్ కి పోయాను. అసలీయన్ని
చూసిన గుర్తే నాకు లేదు. ఇప్పుడు
నన్నేం చెయ్యమంటారు? చొక్కా
చింపుకోనా లేక చెప్పెట్టు కుని కొట్టు కోనా?" భోరుమన్నాడు.
అమెరికా నుంచి కొడుకు వస్తు న్నాడన్న ఆనందంలో మా తీగవరపు ప్రసాదు రాంబాబుతో,
"మాంఛి నెయ్యి చూడవోయ్
రాంబాబూ, అబ్బాయి, కోడలు,
పిల్ల లు వస్తు న్నారు అమెరికా
నుంచి" అంటే, మరుసటి రోజునే
5 కిలోల ఫస్ట్ క్లాసయిన నెయ్యి
సమ్మెటవారిగూడెం వంకాయలపాటి ఆదినారాయణరావు దగ్గ ర
నుంచి రాంబాబు తీసుకొచ్చిన
మాట నిజాతినిజం. కిలోకి యాభై
రూపాయలు కమీషన్ కొట్టే సిన
మాట కూడా సత్యాతి సత్యమే. ఈ
కథ ఏడాదిన్నర క్రితంది. ప్రసాదు
గారి అబ్బాయి టై ం దొరక్క తల్లి దండ్రుల్నే హైదరాబాద్ రమ్మన్నాడు. అతనొచ్చింది ఏదో పెద్ద
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పనిమీదే.
నెయ్యి తీసుకున్న గంటకే వాళ్లిద్ద రూ కార్లో వెళ్ల డం, వారింటికి
దగ్గ ర్లో వున్న వీరవెంకట సత్యనారాయణ చూడటమూ నిజమే.
కానీ రాంబాబు మాత్రం, "బ్రహ్మాండమయిన నెయ్యి తెచ్చిచ్చినా
థేంక్స్ చెప్పలేదు. వాళ్ళ పిల్ల లు
అమెరికాలో వుంటే ఉండుకాక.
మా అమ్మాయి మాత్రం అమరావతిలో లేదా? ఒక్క థేంక్స్ చెపితే
ఏం పోయిందీ? ఆహా...తెలీకడుగుతాను ... మనూరోడేగా...!
మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎండలో పడి
సై కిల్ తొక్కుకుంటూ వెళ్ళొచ్చా.
కలికాలం సూర్నాణ బావా... పచ్చి
కలికాలం అనుకో... " అంటూ
గత ఏడాదిన్నరనుంచీ జనాలకు
చెబుతూనే వున్నాడు.
పావలా సహాయం చేసి పద
హారు రూపాయల కృతజ్ఞత చూప
మంటే ఎవరికైనా విసుగు రాదూ!
పెద్ద చెరువు కట్ట తెగినప్పుడు అందరూ రెండు వేలు
మూడువేలు ఇస్తే, రాంబాబు
పదివేలు ఇచ్చాడు. కారణం
అతని పొలం చెరువు కిందే
వుంది మరి.
ఇప్పటికీ రోడ్డు మీద ఎవరు
కనిపించినా "అసలీ ఊరోళ్ళకి
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కృతజ్ఞత వుందాండీ? పదివేలు
చదివించాను కదా, కనీసం ఓ
శాలువా భుజాన కప్పి, చేతికో
పువ్వైనా ఇచ్ఛారాండీ? పది ట్రాక్టర్ల మట్టి తోలాడని ఆ తూర్పోడు
తాతారావుకి బ్రహ్మరధం పట్టారు.
పచ్చి కలికాలం కదండీ!" అని
చెబుతూనే వున్నాడు. (పెద్ద
చెరువుకి గండి పడి ఆరేళ్లు
దాటింది.)
ఇట్లాంటి వాడి దగ్గ ర ఎవరై నా,
ఎంత చిన్న సహాయమైనా
ఎందుకు తీసుకుంటారూ?
బొబ్బర్లంక నుంచి మా చింతలపూడి వచ్చిన హనుమాయమ్మకి చౌకలో అద్దె ఇల్లు రాంబాబే
చూపించాడు. అంతేకాదు, చిన్నా
చితకా సామాన్ల ని మా గుడిమెట్ల
శ్రీరాములి ఫ్రెండ్ స్టీల్ షాప్ లో
ఇప్పించడమే కాదు, కక్కిరాల
పుల్ల య్య గారబ్బాయి దగ్గ ర కాస్త
అప్పు కూడా ఇప్పించాడు.
ఎంత ఇప్పించినా, తిరిగి కట్టు కోవాల్సింది ఆవిడే గదా! రోజూ
వాళ్ళింటికెళ్లి కూచుంటే మర్యాదేముంటుందీ?
చూసీ చూసీ ఓరోజు ఆవిడే
అనేసింది, "ఇదిగో రాంబాబు
గారూ.. మీరు సహాయం చేసినమాట వాస్తవమే. కానీ ఇలా
డై లీ వచ్చి వసారాలో కూచోడం
బాలేదు. అసలే దీన్ని వింతలమారి చింతలపూడి అంటారు.
అవసరం ఉన్నప్పుడు రావచ్చు
కానీ అస్తమానం రావడం
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బాగోదండీ" అని. అంతే!
"హూ...చూసారా మాస్టారూ,
ఆ హనుమాయమ్మకి అంత
సహాయం చేశాను. అయినా కృతజ్ఞత లేకుండా ఎంత మాటందో
విన్నారా?
అందుకేనండీ,
సహాయం చేద్దా మంటేనే ఒళ్ళు
మండిపోతోంది. కలికాలం సార్
పచ్చి కలికాలం" అంటూ మా
గడుసు మాస్టారి దగ్గ ర తన గోడు
వెళ్ల బోసుకున్నాడు రాంబాబు.
చిన్నగా నిట్టూర్చారు మా
మాస్టారు.
"చూడు రాంబాబూ, నీ విషయం
చాలా రోజుల్నించీ గమనిస్తూనే
వున్నాను. నువ్వు మంచివాడివే.
సహాయపడే గుణమూ వుంది.
కానీ నువ్వు చేసినదానికంటే
వంద రెట్లు ఫలితం ఆశించడమే
బాగోలేదు. సూర్యుడు వెలుగునిస్తు న్నాడు.థేంక్స్ చెబుతున్నావా?
ఏ గాలి లేకపోతే ప్రాణం నిలబడదో ఆ గాలి ఫ్రీగానే నీకొస్తోంది.
ఒక్కరోజై నా థేంక్స్ చెప్పావా? ఇహ
వర్షం, అది లేకపోతే భూమిమీద
సృష్టే మిగలదు. పోనీ దానికేమైనా
ఎప్పుడై నా కృతజ్ఞతలు చెప్పావా?
లేదే.. అబ్బాయ్.. అంతెందుకూ
ఆ చెట్టు చూడు.. దానిమీద పిచ్చుకలూ వాలతాయి పావురాలూ,
కాకులూ, గద్ద లూ, కృష్ణ పక్షు లు
కూడా వాలుతాయి అది అన్నిటినీ ఉచితంగా గూళ్ళు కట్టు కోనిస్తుంది గానీ క్షణానికోసారి వాటి
నుంచి కృతజ్ఞతలు ఆశించదు
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

గదా! అంతే కాదు, కొన్ని కాయల్ని
పక్షు లు కొరికి పడేస్తా యి. కొన్ని
కొమ్మల్ని ఎవరో నరుక్కుపోతారు.
శుభాలకి తోరణాల కోసం ఆకులు
తెంచుకుపోతారు.
అయినా అది ఒక్కసారై నా కృతజ్ఞతను కోరుకుందా? ఎందరికో
నీడనిస్తుంది.
పళ్ళనిస్తుంది. ఫలాలు నువ్వు కోసుకున్నా,
కోసుకుని వాటిని అమ్ముకున్నా
అది ఏనాడూ ప్రశ్నించదు. దానికి
తెలిసింది ఇవ్వడమే. అందుకే
ఆ చెట్టులాగా
మనుషులు
సహజంగా బ్రతకడం నేర్చుకోవాలి. ఇవ్వడం దాని సహజగుణం.
నువ్వు చేసే సహాయం ప్రచారం
కోసం. ఆ చెట్టు చేసేది ఇతరుల
సుఖంకోసం. సృష్టి లో ఏదీ ఎవరినుంచీ కృతజ్ఞతలు ఆశించదు.
ఒక్క మనిషి తప్ప. కృతజ్ఞతలు
తెలపడం సంస్కారమే. కాదన్ను.
కానీ నువ్వు చేసే ప్రతి పనికీ,
సాయానికీ ఇతరులు జీవితాంతం
ఋణపడి వుండాలనేది మాత్రం
నిజంగా దారుణం. ఆ నోరులేని
చెట్టు నుంచై నా నేర్చుకో. లేకపోతే
నోరుండీ ఉపయోగమేముందీ?"
మందలించారు మా మాస్టారు.
రాంబాబు మారాడో లేదో నాకు
తెలీదు గానీ, మాస్టారు చెప్పిన
'చెట్టు నీతి' మాత్రం నాకు చాలా
నేర్పింది.
మళ్ళీ కలుద్దాం
భువనచంద్ర
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జవాబు చెప్పగలరా?

ప్ర హేళిక

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

( ఆధారం : వ = అసలు అక్షరం 'ప' )

పిచాసు డణ్ణిషు - పృఖా పృఖా
ఇచారిశాకుడ - గకి షేచాసి
1. చాసి ఠేకరుడు
- ళమీమ యునరుడు
చాసి ళమీమరు
- తమిసోలణె జెలు
ఈసుర వమిళుఖ్ఖం - టెవ్వులుణు ఇకి ణిమ్కోదం టణాకి
షీసడ జ్ఞమిపిహాణవు కాత్షం - టికి షొగ్గ క్షె వో తుచాసి
(మీ జవాబు teega51@ gmail. com కి పంపించండి.)
గతనెల జవాబు :

ఇందులకు జింతించనేల - యీశ్వరుని మాయ లివి
యెందుకు మూలము హరి - యీతని జింతించరే
ఇల నారికడపుగా - యకు నీరు వచ్చినయట్టు
తలచి రాగలమేలు - తన్నుదానే వచ్చురే
లలి నేనుగు దిన్న నె - లగ పంటిబేసము
వలెనే పోగలవెల్ల - వడి దానే పోవురే

డిసంబర్ నెల ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంపినవారు: శ్రీ కె ఉమాశంకర్ , నెల్లూరు
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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కొత ్త రామానందం

.

పౌష్య లక్ష్మి - పుష్య మాసం

పుష్యమాస సమయానికి పంటలు పూర్తై ఫలసాయం
ధాన్యం
వంటివి
ఇండ్ల కు
చేరతాయి. అంటే సౌభాగ్యం
ఇంటికి చేరే సమయం కనక ఈ
మాసాన్ని 'పౌష్యలక్ష్మి'గా పేర్కొనడం ఆనవాయితీ.
పుష్యమాసం దేవతల పూజకు,
పితృదేవతల పూజలకు ఉత్కృష్టమైన మాసం. ఈ మాసంలో
లక్ష్మీపూజ, అది కూడా అష్ట లక్ష్ములలోని ధనలక్ష్మి, ధాన్యలక్ష్మిలను
పూజించవలెనని శాస్త్రవచనం.
అందువల్ల సౌభాగ్యాలు, సకల
సంపదలు, అష్ట ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తా యని చెప్పబడుతోంది. ది.6
జనవరి 2019 నుండి పుష్యమాసం ప్రారంభం అవుతుంది.
పుష్యమాసంలో లయకారుడై న శివుడిని ఆవునెయ్యితోనూ,
నీటితోనూ అభిషేకించి బిల్వదళాలతోనూ, వివిధ పువ్వులతోనూ
పూజచేయాలి. ప్రత్యక్షదేవుడై న శ్రీ
సూర్యనారాయణ భగవానుడిని
పాలతో అభిషేకించి జిల్లేడు పువ్వులతో పూజించవలెను. శనిదేవుడికి ఇది ప్రీతికరమైన మాసం.
'పుష్యమీ నక్షత్రం' శనీశ్వరుని
44

నక్షత్రం. పుష్యమీ నక్షత్రం పేరుతో
ఏర్పడిన ఈ మాసంలో ప్రతి రోజూ
శనీశ్వరుడిని ఆరాధించడంవల్ల శని వక్ర దృష్టి తొలగిపోయి
శుభ దృష్టి ప్రసరించి అన్నింటా
విజయం లభిస్తుంది. అలాగే
మకర సంక్రాంతినాడు తెలగపిండిని ఒంటికి రాసుకుని స్నానం
చేయడం కొన్నిచోట్ల ఆచారంగా
అనుసరింపబడుతోంది. మకరరాశికి శని అధిపతి కనుక ఈ
ఆచారం. అలాగే తెలగపిండి
స్నానం వాతాన్ని తగ్గిస్తుందని
ప్రతీతి. మరికొన్ని చోట్ల భూతగణాలకు కూడా కృతజ్ఞతా భావంతో
పూజలు చేయడం జరుగుతుం-

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

టుంది.
ఈ మాసమంతా "నమస్తే కోణసంస్థాయ
పింగళాయ నమోస్తు తే
నమస్తే బభ్రు రూపాయ
కృష్ణాయచ నమోస్తు తే
నమస్తే రౌద్ర దేహాయ
నమస్తే చాంతకాయచ
నమస్తే యమ సంజ్ఞాయ
నమస్తే సారయే విభో
నమస్తే మంద సంజ్ఞాయ
నమస్తే ప్ర ణతస్యచ
ప్ర సాదం మమ దేవేశ
దీనస్య ప్ర ణతస్యచ"
అనే శ్లో కాన్ని
ప్రతి రోజూ పఠనం చేయడం వల్ల
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శని శుభ దృష్టి ప్రసరిస్తుంది. ఈ
మాసంలో పూజలను, విధులను
నిర్వహించడం వల్ల అనంతమైన
పుణ్యఫలాలు లభిస్తా యి.
పుష్య శుక్ల విదియ నాడు శ్రీ
మహావిష్ణు వు ప్రీత్యర్థం నాలుగు
రోజులపాటు విష్ణు వ్రతం ఆచరిస్తా రు. ప్రతిరోజూ శ్రీమన్నారాయణుని షోడశోపచారాలతో, అష్టో త్తరాలతో పూజించి, శక్ తి మేరకు
నై వేద్యం సమర్పించాలి. విష్ణు
సహస్రనామం, విష్ణు పురాణ భాగవతాలను పారాయణం చేయడం
వల్ల అధిక ఫలితాలనిస్తుంది. ఈ
నాలుగు రోజులు రాత్రిపూట ఉపవాసముండాలి.
పుష్యమాస శుక్ల అష్ట మి
సోమవారం నాడు తెల్ల వారుఝామునే లేచి, 'భోగి మంట' వేసుకుంటారు. ఇంద్రుడికి ఈ రోజు
ప్రీతికరమైన రోజు. ఈరోజున ఇంద్రుడిని పూజించడంతో పాటు,
ధనుర్మాసంలో చివరి రోజై న ఈ
దినమే గోదాదేవి శ్రీ రంగనాధుడిని వివాహమాడిన రోజు కనుక
వారిని పూజిస్తా రు. సాయంత్రం
పిల్ల లకు భోగిపళ్లు పోస్తా రు.
భోగి పండుగ మర్నాడు ది. 15
జనవరి 2019 రోజున పుణ్యకాలం
ప్రారంభం అవుతుంది. శ్రీ సూర్యభగవానుడు ధనుస్సు రాశిలో
నుంచి మకరరాశి లోనికి ప్రవేశించే సందర్భంలో సంక్రమణ
స్నానాలు చేయడంతో పాటు
దేవతాపూజలు చేసి, పితృదేవతలకు తర్పణాదులు వదలి, గు-

మ్మడికాయ, నువ్వులు, బెల్లం,
కాంస్యపాత్ర, పాయసం, ధాన్యం,
ఫలాలు, విసనకర్ర, వస్త్రాలను దానం చేస్తా రు. సాయంత్రం
ఆవునెయ్యితో శివుడిని అభిషేకించి శివాలయంలో దీపాలను
వెలిగించి భోజనం చేయాలి.
సంక్రాంతి పండుగ తరువాయి
రోజు 'కనుమ' పండగను దశమిరోజు ఆచరిస్తా రు. రై తులు
ఆవులు, ఎద్దు లను అలంకరించి
పూజిస్తా రు.
మకర సంక్రాంతి రోజున
అయ్యప్ప స్వామి వారు శబరిమలలో అయ్యప్ప భక్తు లకు జ్యోతి
రూపంలో దర్శనమిస్తా రు. దీనినే
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'మకరజ్యోతి' అంటారు. దీనిని
దర్శించగలగడం
పూర్వజన్మ
సుకృతంగా భక్తు లు భావిస్తా రు.
ఈ సంవత్సరం 14జనవరి 2019
రోజున మనమందరం టి వి లలో
సా. 6 గంటలకు తిలకించవచ్చును.
శ్రావణ పూర్ణిమ నాడు వేదాధ్యయనాన్ని ప్రారంభించి, పుష్య పౌర్ణమినాడు నిలుపుదల చేసేవారు.
అందువల్ల సకల పాపాలన్నీ
ప్రక్షా ళనం అయ్యి, అనంత పుణ్యఫలాలు కలుగుతాయని శాస్త్ర
వచనం. పుష్య పూర్ణిమనాడు
ఆచరించిన స్నానం 'అలక్ష్మి'ని
దూరంగా
తరుముతుందట.
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అందుకనే ఈ రోజున తప్పక తై లస్నానం చేస్తా రు.
ఆధ్యాత్మిక అనుభవాల
పెన్నిధి అయ్యప్ప సన్నిధి
హరిహర పుత్రుడు మణికంఠుడు (అయ్యప్ప) తన లేతపాదాలతో తిరుగాడిన ఆ నేల
సదా హరితమై, అతి సుందరమై,
నిగినంటిన వృక్షా లతో, పాతాళమంటే లోయలతో, సెలయేళ్ల
జలజల రాగాలతో, పక్షు ల కిలకిలారావాలతో, వన్యజీవాల పాలిట
అభయారణ్యమై,
మేఘాలు
దూదిపింజలై మన చేతికందగా లౌకిక జగత్తు మరిపింపజేసే
అత్యద్భుత ప్రదేశం, మనస్సుకు
అలౌకిక ఆనందాన్ని పంచే ఓ
సుందర యాత్రాస్థ లం శబరిమల.
"స్వామియే శరణం అయ్యప్ప" - ఈ పవిత్రనామాన్ని ఎక్కువగా కార్ తీక, మార్గ శిర, పుష్యమాసాలలో ఊరూ వాడా వీధీ అంతటా
ఈ పిలుపు ప్రతిధ్వనిస్తుంది.
నలభై రోజులు అయ్యప్ప దీక్ష స్వీ46

కరించిన స్వాములు గుంపులు
గుంపులుగా ఒక చోట చేరి భక్ తి
తన్మయులై అయ్యప్ప భజన చేస్తు న్న సన్నివేశాలు సర్వత్రా సాక్షా త్కరిస్తా యి. అయ్యప్ప దీక్ష అదొక సామూహిక వ్రతం, సమిష్టి
భావనకు సంకేతం. తనువునూ,
మనసునూ కూడా పరిశుద్ ధం
చేయగల అయ్యప్ప దీక్షభక్తు లకు
ఒక చక్కని అవకాశం.
అయ్యప్ప దీక్షలో ఉండగోరువారు, కొన్ని కఠోర నియమాలను పాటించవలసివస్తుంది.
అట్టి నియమాలను తు చ తప్పకుండా పాటించినవారు మాత్రమే
తమ తలపై ఇరుముడి ధరించి,
అయ్యప్ప నామజపం గట్టి గా
జపిస్తూ అత్యంత ఆనందోద్రేకంతో పదునెట్టాంబడి (పద్ధె నిమిది
మెట్లు ) ఎక్కి స్వామి దర్శనానికి
వెడతారు.
దీక్ష స్వీకరించినవారు నల్ల ని
దుస్తు లు ధరిస్తా రు. పాదరక్షలు
వేసుకొనరు. గురుస్వామి చేత
తులసిమాల లేక రుద్రాక్షమాలను
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ధరింపజేసుకుంటారు. సత్యమే
పలుకుతూ, శాకాహారాన్ని (ఏకభుక ్తం చేసుకుంటూ, కేశఖండనం, గెడ్డం తీసుకోకుండా, ప్రతి
దినమూ రెండు పర్యాలయములు చన్నీటి స్నానాన్ని చేసి, నిష్ఠ గా
ఒంటరిగా గానీ, సామూహికంగా
గానీ పూజలు ఉదయం, రాత్రి
నిర్వహించిన పిదపే స్వామి ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తా రు. ఆడవారిని సోదరిగా భావిస్తా రు. రోజూ
అయ్యప్ప బొట్టు
పెట్టు కుని
ఆలయ దర్శనం చేసుకుంటారు.
బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించడం అనివార్యం.
41 రోజులు మండల దీక్ష
పూర్తి చేసుకుని అయ్యప్పలు ఒక
బృందంగా ఏర్పడి, గురుస్వామి ఆధ్వర్యంలో 'కట్టు నీర' అనే
తంతు జరుపుతారు. ఇరుముడి
అంటే రెండు ముళ్ళు. ఇది
రెండు సంచులుగా ఉంటుంది.
ముందుభాగంలో
అయ్యప్ప పూజకు కావలసిన సామగ్రి
ఉంటుంది. వెనుక భాగంలో
జనవరి 2019

బియ్యం, అటుకులు, బెల్లం,
పేలాలు వగై రాలు ఉంచుతారు.
పూజాసామగ్రిలో మూడు కళ్ళు
ఉండే కొబ్బరికాయ ఉంటుంది.
అందులోంచి నీరు తీసివేసి,
ఆవు నెయ్యి ఉంచి, కన్ను వద్ద
సీలు చేస్తా రు.
శబరి స్వామిసన్నిధానంలో
పాదధూళి దర్శనం అనంతరం
గురుస్వామి అయ్యప్పల ఇరుముడిలో ఉన్న కొబ్బరికాయలను
పగలగొట్టి అందరి నేతిని గిన్నెలోకి సేకరించి, మర్నాడు ఉదయం
స్వామికి అభిషేకం చేయిస్తా రు.
కొంత నెయ్యి ప్రసాదంగా వెనక్కి
తెచ్చుకుంటారు. అయ్యప్పకు
అరవణం పాయసం, అప్పాలు
చాలా ఇష్టం. అదే అక్కడి
ప్రసాదం. వాటిని తెచ్చుకుని ప్రసాదంగా అందరికీ పంచుతారు.
స్వామిని దర్శించుకొని, వారికి
ఇరుముడి చూపించిన తరువాత
దీక్ష దాదాపుగా పూర ్తయినట్లే .
స్వామి సన్నిధానానికి ప్రక్కనే ఉన్న
మాలికాపు రత్తమ్మ ఆలయానికి వచ్చి అక్కడ ఇరుముడిలోని
ఒక కొబ్బరికాయను గుడి చుట్టూ
దొర్లిస్తా రు. అమ్మవారికి జాకెట్టు
ముక్కలు, పసుపు కుంకం సమర్పించి వాటినే ప్రసాదంగా తరిగి
తెచ్చుకునే సంప్రదాయం. పక్కనే
ఉన్న నాగదేవత ఆలయాన్ని
దర్శిస్తా రు.
అయ్యప్ప స్వామి
అవతరణ గాధ

దితి బిడ్డ లయిన దానవులూ,
అదితి బిడ్డ లయిన దేవతలు
కలిసి అమృతం నిమిత్తం మంధర
పర్వతాన్ని కవ్వంగా, వాసుకి అనే
మహాసర్పాన్ని తాడుగా చేసుకుని
సాగర మధనం చేయగా, కల్పవృక్షం, కామధేనువు, ఐరావతం
మొదలై నవి
పుట్టుకొచ్చాయి.
చివరగా అమృతం వచ్చింది.
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దానిని అన్యాయంగా దితి బిడ్డ లు
చేజిక్కించుకున్నారు.
అమృతాన్ని అదితిబిడ్డ లకు అందేటట్లు గా చేయదలుచుకున్న శ్రీ
మహావిష్ణు వు మోహిని రూపాన్ని
ధరించి,
పంచిపెడతానని
చెప్పి, ఆ పాత్రను అందుకున్నాడు. భువనై క సుందరిలా ఉన్న
మోహినిని చూసి పరవశుడై నాడు పరమ శివుడు. వాళ్ళిద్ద -
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రి కలయిక వల్ల ఒక బాలుడు
జన్మించాడు. శివకేశవులు ఆ
బాలుని కంఠంలో ఒక మణిని
వేశారు. అప్పటినుంచి అతనికి
మనికంఠుడనే పేరు వచ్చింది.
లోక కళ్యాణార్దమై, ఆ బాలుని
వారు ఒక అడవిలో, వదలిపెట్టే సారు. అదే సమయంలో రాజశేఖరుడు అనే పందళ దేశ రాజు
అడవిలో వేటకు రావడం, ఆ
పసిబాలుని చూడటం జరిగింది.
ఆ బాలుని తన పుత్రునిగా స్వీకరించి అల్లారుముద్దు గా పెంచుకున్నాడు. ఆ బాలునికి
'అయ్యప్ప' అని నామకరణం
చేశాడు. పన్నెండు సంవత్సరాలు
గడిచాయి. ఈలోగా రాజశేఖర
దంపతులకు ఒక కుమారుడు
జన్మించాడు. రాణిగారు కన్నపుత్రునికి రాజ్యాధికారం కట్ట బెట్టా లని ఆ దేశ మంత్రి, రాణిగారి
సాయంతో ఎన్నో పన్నాగాలు
పన్నాడు.
ఈ విషయాలు అయ్యప్పకు అవగతమయ్యాయి. తనకు
రాజ్యాధికారం మీద మమకారం
లేదని చెప్పి, తండ్రిగారిని
ఒప్పించి, ఆయన చూస్తుండగా
మనికంఠుడు ఒక బాణం వదిలి,
అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ తనకు
గుడి కట్టించాలని చెప్పాడు.
ఆ బాణం శబరిగిరిపై పడింది.
ఆనాడు పందళరాజు కట్టించిన
గుడిలో మనికంఠుడు తపోముద్రలో ఆసీనుడై భక్తు ల పాలిటకల్పతరువై నాడు. సుమారు 40
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సం||ల క్రితం ఆలయ మరమ్మత్తు లు చేశారు. గుడికి బంగారు
రేకులు తాపడం చేశారు. అదే
రీతిలో పదనెట్టాంబడిని భక్తు ల
సౌకర్యార్ధం పంచలోహ రేకులతో
సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. దీక్షధారులే పద్దె నిమిది మెట్లు ఎక్కే
అర్హత వుంటుంది. దీక్షలో ఒక
పర్యాయం మెట్లు ఎక్కవచ్చును.
ఆలయ రెండవ దిశలో ఉన్న
మెట్లు అందరూ, ఎన్ని సార్ల యినా ఎక్కి స్వామి దర్శనం 'క్యూ' లై న్
లో క్రమశిక్షణగా, స్వామిని చూడవచ్చును. ఆలయంలో ఉదయం
గణపతిపూజ, నేతి అభిషేకాలు,
తదుపరి అలంకరణ, రాత్రి పూసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

లాభిషేకం, మండలి కాలములో
వడిపూజ వగై రా సేవలు ఆలయ
అర్చకుడు (తంత్రి) నిర్వహిస్తా రు.
శబరిమల జేరటానికి అనేక
మార్గా లు ఉన్నాయి:
1)పెదపాదం
ఎరుమేలి చేరుకొని అచ్చటినుండి కాలినడకన 80 కి.మీ.
నడిచి సన్నిధానం చేరుతారు.
2) కాలకేట్టి
ఇది ఎరుమేలి నుంచి 15
కి.మీ. దూరం వెళ్లి, అక్కడనుంచి ఆళుచా నది చేరి, కాలినడకన
వెళ్ళవలసి వుంటుంది.
3)సిరియాన పట్టం(ఏనుగుల
గుంపు)
జనవరి 2019

4) చినపాదం
కొట్టా యం నుంచి పంబా నది
వరకు వాహనాలపై పయనించి,
పంబానది దాటి, 5 కొండలపై కాలినడకన పయనించి సన్నిధానాన్ని చేరుకోవాలి.
శ్రీ అయ్యప్ప కొలువు తీరిన శబరిమలై లోని ఆలయం సంవత్సరమంతా తెరచివుండక పోవడం
ఒక ప్రత్యేకత. ప్రతి సంవత్సరం
నవంబరు 16 నుంచి డిసెంబరు
27 వరకు దర్శనం వుంటుంది.
ఆ కాలాన్ని మండలి పూజాకాలం
అని పిలుస్తా రు. జనవరి 1
నుంచి 20 వరకు 'మకర విలక్కు'
ఉత్సవం సందర్భంగా ఆలయాన్ని తెరచి ఉంచుతారు. ఈ
ఉత్సవంలో మకరజ్యోతి దర్శనం
ప్రధానం. శబరిమలై ఆలయానికి ముందుగా ఉన్న 'కాంతిమలై '
కొండమీద మకరజ్యోతి దర్శనం
ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 14
వ తేదీన లక్షలాది అయ్యప్ప
భక్తు లు, అత్యంత ఆనందోత్సవములతో, శరణు ఘోషలతో క్షేత్రమంతా మారుమోగుచుండగా
ముమ్మారు జ్యోతిని తిలకించి
పునీతులౌతారు.
మకర సంక్రాంతి రోజున,
సాయంత్రం 6 గంటలకు అయ్యప్ప రాజకుమారుడిగా దర్శనమిస్తా డు. స్వామివారికి పందళ
రాజవంశీయులు తీసుకువచ్చిన
తిరువాభరణాలను అలంకరిస్తా రు. ఆ సమయంలో కాంతిమలై

కొండపై న నక్షత్రం దర్శనమిస్తుంది. ఆభరణాలు అలంకరించిన పిమ్మట అర్చకస్వామి
హారతి ఇస్తా రు. ఆ సమయంలోనే కాంతిమలై కొండమీద మకరజ్యోతి సుమారు మాడుసార్లు
దర్శనమిస్తుంది. శబరిమలై క్షేత్రమంతా 'శ్రీ స్వామియే శరణం
అయ్యప్ప' అనే శరణు ఘోషలతో
మారుమోగుతుంది.
దేవతలు అయ్యప్పస్వామిని
పూజించి, వారు ఇచ్చిన హారతి
మకరజ్యోతిగా కనపడుతుందంటారు. మనకు ఒక సంవత్సర
కాలం దేవతలకు ఒక రోజుతో
సమానం. కనుక దేవతలు ప్రతి
రోజూ ఇచ్చే సంధ్యాహారతి మనకు
సంవత్సరానికి
మకరజ్యోతి
అవుతుంది.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

అయ్యప్ప స్వామి దర్శనం సర్వ
పాప హరణం. సకల పుణ్యప్రదాయకం. అయ్యప్ప తత్వంలో అన్ని
మతాల బోధలు అంతర్లీ నంగా
ఉన్నాయి. అయ్యప్ప దీక్షలో ఉన్న
భక్తు డూ అయ్యప్పే. భగవంతుడూ అయ్యప్పే. దీక్షలో ఉన్న
అయ్యప్పకు తన చుట్టూ ఉండే
సమస్తమూ అయ్యప్పస్వామి ప్రతిరూపాలే. అయ్యప్పను దర్శిస్తే కలిగే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి
అపురూపం,
అమోఘం.
అటువంటి యాత్ర ఆంధ్రులంతా
చేసి తమ జన్మ సార్ధకం చేసుకోవాలి.
-స్వామియే శరణం అయ్యప్ప
మకరజ్యోతి దర్శనం ది. 14
జనవరి 2019
జనవరి 2019
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చిలకమర్తి లక్ష్మీ కుమారి
గుండె గుప్పెడు పని గంపెడు
మనం హృదయం’ అనే
సంస్కృతపదాన్ని heart అని
ఆంగ్లంలో
అంటాం . ఈ
హృదయం అనే పదం ఎంతో
శాస్త్రీయ౦గా రూపుదిద్దు కున్న
పదం . శతపథ బ్రాహ్మణంలో
‘హృదయ౦’ అనే శబ్దం యొక్క
అర్థాన్ని వ్తా ఖ్యానిస్తూ
“హరతి దదాతి యాపయతి
ఇతి హృదయం“ అని వివరణ
ఇవ్వడం జరిగింది .
హృ ఆనే ధాతువు నుంచి హరతి
అనే క్రియా పదం ఏర్పడుతుంది. హరి౦చుట (స్వీకరించుట )
అని దానికర్థం. ‘దా’ దానే అనే
ధాతువు నుండి దదాతి అనే
క్రియా పదం ఏర్పడుతుంది. ఆ
పదానికి ఇచ్చుట అని అర్థం.
‘యా’ ప్రాపణే ధాతువు నుంచి
యాపయతి అనే క్రియాపదం ఏర్పడుతుంది. ఆ పదానికి
పొందించుట, చేర్చుట అని
అర్థం. ఈ మూడు ధాతువుల
మూల రూపాలను గుదిగుచ్చి
హృదయం అనే పదాన్ని ఏర్పరిచారు. ఇప్పుడు గుండె పని
ఏమిటో గమనిద్దాం. అది శరీరావయవాల్లో ని రక్తా న్ని తన దగ్గ రకు
లాక్కు౦టుంది, ఊపిరి తిత్తు లకు
అందిస్తుంది,. అక్కడ శుభ్రప50

డిన రక్తా న్ని శరీరావయవాలన్నిటికీ చేరుస్తుంది. గుండె చేసే ఈ
బ్రహ్మాండమైన పనిని ముచ్చటగా మూడు అక్షరాల్లో బంధించి
మనకందించారు మన పూర్వీకులు . వారి ప్రతిభ, శాస్త్రీయ పరిజ్ఞా నం ప్రశంసనీయం . ఆ విషయం
అలా ఉంచితే మరో ముఖ్యమైన
అంశం ఇక్కడుంది. అదే౦టో
గమనిద్దాం.
మన శరీరంలో రక ్తం అనే ద్రవపదార్థం ఉందని తెలిసినా అది
శరీరమంతా ప్రసరిస్తు ౦దనే విష
యం పాశ్చాత్యులకు చాల కాలం
వరకు తెలీదు . విలియం హర్వే
అనే సుప్రసిద్ధ బ్రిటిష్ శాస్త్రవేత్త
( 1578 - 1657A.D) శరీరంలో
హృదయం ద్వారా రక ్తం ప్రసరిసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

స్తుందని నిరూపించారు . కాని
రక ్తం గుండెకు ఎలా చేరుతుంది
అనే విషయాన్ని మాత్రం చెప్పలేక
పోయారు. ఆ తరువాత మార్సేల్లో మాల్పిగీ (1628-1694 ) అనే
ఇటలీ శాస్త్రవేత్త రక ్తం గుండెకు
చేరే విధానాన్ని చక్కగా నిరూపించారు . అంతవరకు ప్రపంచానికి
తెలియని రక ్తప్రసరణ సిద్ధాంతం
భారతీయులు కొన్నివేల సంవత్సరాలక్రితమే తెలుసుకోగలగడం ఆ విషయాన్ని హృదయ అనే
పదంలోనే భద్రపరచగలగడం
మనకు గర్వకారణం .
హమారా భారత్ మహాన్
.
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