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ట్రిపుల్ సెంచరీ కొట్టి న కమలం ---- విజయ భేరీ మ్రోగించిన ఫ్యాన్.

వన్స్ అగైన్ అంటూ కమలానికే మళ్ళీ ప్రజలంతా ఓట్లు వేసి విజయ ఢంకా మోగించారు. మోడీ మీద
ప్రజలకు నమ్మకం ఏర్పడి, అధిక మెజారిటీ ఇచ్చి మరీ గెలిపించారు. దేశ భద్రత విషయంలోనూ, ధరలు పెరగకుండా
ఉంచడం విషయంలోను, రిజర్వేషన్ల విషయంలోనూ ప్రజలలో నమ్మకం ఏర్పరిచి, గెలుపు విజయాలను పొందారు.
నోట్ల రద్దు విషయంలో ప్రజలు ఇబ్బంది పడిన మాట వాస్తవమే కానీ మోదీ చేసిన ప్రజా సంక్షే మ కార్యక్రమాలు, అన్నీ
పద్మాన్ని వికసించేలా చేశాయి.
ముందు 5 సంవత్సరాల కాలంలో చేపట్ట ని పనులు ఇంకా బిజెపి చాలా చేయవలసి ఉందని, ఈ
సారి అవి చేస్తా రనే ఆశతో మోడీని గెలిపించామని ప్రజలు ఎదురు చూస్తు న్నారు. ముఖ్యంగా విదేశాలకు ఎగుమతి
పెంచవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎగుమతులు విదేశాలకు ఏవిధంగా చేయవచ్చో ప్రజలకు తెలియ జేసి, ప్రజల
ఆర్థి కాభివృద్ధి కి పాటుపడాలి ప్రభుత్వం. అలాగే మిగిలిన దేశాలతో సత్సంబంధాలు నెలకొల్పుకుంటూ, అక్కడ ఉన్న భారతీ
యులు పడుతున్న ఇబ్బందులకు పరిష్కారం చూపించమని ఆయా దేశాల అధికారులతో చర్చలు జరపాలి. అలాగే
మనదేశంలో నిరుద్యోగ సమస్య పెరిగి పోతోంది. ఏటా 10 లక్షల మంది నిరుద్యోగులుంటే మన దేశ ప్రజల పరిస్థి తి
ఏం కావాలి? ఏప్రిల్ నాటికి 7 శాతానికి నిరుద్యోగం చేరింది. ఉపాధి అవకాశాలు పెంచాలి. కొత్త పధకాలను తీసుకు
రావడం ద్వారా దేశ ఆర్ధి క పరిస్థి తిని మెరుగుపరచాలి. అలాగే వ్యవసాయ రంగంలో రైతే ఉత్పత్తి చేసుకుని అమ్ముకుని లాభాలను స్వయంగా అనుభవించే అవకాశం కలిగించాలి. పరిశ్రమలను స్థా పించి ప్రతీ వారికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు
కలిపించాలి. చదువుకున్న తెలివైన వారంతా విదేశాలకు వెళ్లి , మన వారి తెలివితో విదేశాలు అభివృద్ధి చెందుతుంటే
వాటిని మనమెంతో గొప్పగా చెప్పుకుంటూ మన దేశంలో మిగిలిన వారిని కూడా అక్కడికే పంపి మనం ఏమీ చేతకానివారిగా ఉండి పోతున్నాము. ఎలా ఉందంటే విత్తనం వేసి మొక్కను పెంచి, ఫలం అందుకునే సమయానికి విదేశాలకు పంపుతున్నాము. దానివల్ల ఇటు తల్లి తండ్రులు, పిల్ల ల మధ్య దూరం పెరగడమే కాక మన దేశానికి కూడా చాలా
నష్టం జరుగుతోంది. ఈ విషయాన్ని మన ప్రభుత్వాలు తీవ్రంగా ఆలోచించాలని ప్రజలంతా కోరుకుంటున్నారు.
ముఖ్యంగా మన దేశ అభివృద్ధే ప్రధాన లక్ష్యంగా మన దేశ ప్రధాని ఆలోచించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
నిరుపయోగంగా ఎంతో భూమి ఉండిపోతోంది. ప్రజలు వాటిని సద్వినియోగపరిచేటట్టుగా చట్టా లను తీసుకురావాలి. ప్రజలు భూమిని నిరుపయోగపరుస్త ుంటే, వారికి నిర్ణీ త కాలవ్యవధిని ఇచ్చి, ఉపయోగించకపోతే వాటిని ప్రభుత్వం
స్వాధీన పరుచుకుని ప్రజలకు ఉపయోగ పడేటట్లు చేయాలి. ఎవరి భూమీ బంజరు భూమిలాగా నిరుపయోగంగా
ఉండకుండా అందంగా కూడా తీర్చిదిద్ద వలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ప్రజలు ఉంచేటట్టుగా చట్టా లు తీసుకు
రావాలి ప్రభుత్వం. అలాగే రియల్ ఎస్టే ట్ లో కూడా చాలా మార్పులు తీసుకు వచ్చి సామాన్యులకు అందుబాటులోకి
తేవాలి. అలాగని ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఏదీ ఇవ్వకూడదు ప్రజలకు. ప్రజలు కష్ట పడి సంపాదించే విధంగా మార్పులు
తీసుకురావాలి. ప్రభుత్వం ఉచితంగా వేరే ప్రజలు కట్టి న సొమ్మును పేద ప్రజలంటూ దానం చేయడం ఎంత వరకూ
తూ నే, మద్యం దుకాణాలు
సమంజసం ఆలోచించాలి. ఓ ప్రక్క రకరకాల పధకాల పేరుతో ఉచితంగా డబ్బు ఇస్
వీధికి ఒకటి అన్నట్లు ఓపెన్ చేస్త ుంటే, ఆ ఉచిత సొమ్ముతో తాగి అనేక అరాచకాలకు పాల్పడుతున్నారన్న విషయాన్ని
ప్రభుత్వం గమనించాలి. మందు మత్హులో ఏమి చేస్తు న్నారో తెలియని స్థి తిలో ప్రాణాలు కూడా తీయడానికి వెనకాడడం
లేదు. ఇక ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రజలు వైఎస్ ఆర్ చేసిన మంచి పనులు దృష్టిలో పెట్టుకుని జగన్ పార్టీ ని గెలిపించామని ప్రజలు అంటున్నారు. వారి నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా జగన్ ఆంద్ర ప్రదేశ్ ప్రజల అభివృద్ధి కి కృషిచేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. అక్కడ అభివృద్ధి చెందవలసిన ప్రాంతాలు
కూడా చాలా ఉన్నాయి. అలాగే అక్కడ నిరుపయోగంగా ఉన్నవి కూడా ఉపయోగంలోకి తీసుకురావలసిన అవసరం
ఎంతైనా ఉంది. తెలంగాణాలో బొగ్గు పడి సత్తు పల్లి వంటి ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందాయి. అక్కడి ప్రజలకు ఉపాధి
దొరికింది. ఆంధ్రాలో కూడా పశ్చిమగోదావరి లోని చింతలపూడి వంటి ప్రాంతాలలో బొగ్గుపడింది అనడమే కానీ
ఇంకా అక్కడ చర్యలు చేపట్ట డం లేదు. ఆ ప్రాంత ప్రజలు కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు, ఇంతకాలమైనా
అభివృద్ధి కి నోచుకోవడం లేదని. అలాంటి ప్రాంతాలు చాలా ఉన్నాయి. అన్నిటి మీద తగిన శ్రద్ధ పెట్టి , అభివృద్దే లక్ష్యంగా
వైఎస్ ఆర్ పార్టీ ఉంటుందని ప్రజలు ఎదురు చూస్తు న్నారు. విద్యా విధానంలో కూడా మార్పులు తీసుకు వచ్చి, విద్యార్థు లకు జీవితాల్లో ఉపయోగపడేటట్టుగా విద్యా విధానాన్ని తీసుకు రావాలి. విద్యార్థు లలో క్రియేటివిటీ పెంచేవిధంగా
విద్యావిధానం ఉండాలి. ఇటు తెలంగాణాలో కూడా విద్యా విధానంలోను, రియల్ ఎస్టే ట్ లోను, నిరుద్యోగులవిషయం
లోను తగిన మార్పులు తీసుకు వచ్చి ప్రభుత్వాలు ప్రజల మెప్పును పొంది ఓట్లు కోసం ప్రజల వద్ద కు వెళ్లకుండానే వారి
మనస్సులను గెలవాలి. ఈ విధంగా మన దేశ ప్రజల అభివృద్ధి కి ఇటు రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కృషి చేసి ప్రపంచంలోనే
గొప్ప దేశంగా పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందాలని చైతన్యం సంకల్పబలం కోరుకుంటోంది.

తీగవరపు శాంతి

అభిప్రాయ వేదిక

నేను చై తన్యం పత్రిక ప్రతి నెలా చదువుతుంటాను. ఈ మధ్యనే మే నెల పత్రిక చదివాను. పత్రిక
చాలా బాగుంది. ముఖ్యంగా రామదాసు కదా
మరియు'ముప్పున గాలకింకరులు' పద్యం భావ
వివరణ నాకు చాలా నచ్చింది. మీ పత్రిక ఇలాగే
కొనసాగించండి మంచి మంచి శీర్షికలతో ...
రవి పొన్నపల్లి - హ్యూస్టన్ (అమెరికా)
అపార్ట ్మెంట్స్ లలో ఉన్న ప్రమాదాల గురించి
మీ ఎడిటోరియల్ చాలా బాగుంది. నిజంగా
అందరూ ఆలోచించాల్సిన విషయం ఇది.
సుబ్రహ్మణ్యం - కుకటపల్లి

మీ మానససరోవర యాత్ర అద్భుతంగా ఉంది.
మాకు కళ్ళకు కట్టి నట్లు గా వ్రాస్తున్నారు. ముఖ్యంగా
విడియో చాలా బాగుంది. వచ్చే సంచిక కోసం
ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నాము.
వనజ, హిమజ, బిందు, రాణి, హేమ- గుంటూరు
వేమూరివర్రి అన్వేషణ ఏంటో బాగుంది. ఆయన
వ్యాసాలూ చదువుతుంటే ఆయనకున్న అపారమైన విజ్ఞా నం తెలుస్తోంది. ఆయనకు మా నమస్కారములు తెలియజేయండి ఆయన విజ్ఞానాన్ని
మా అందరకూ పంచుతున్నందుకు.
రామకృష్ణ , శశి - బెంగళూరు.
ముళ్ళ నస్రుద్దీ న్ కధలకు అప్పుడే శుభం కార్డు
వేసినందుకు బాధగా ఉంది. ఆ రచయిత నుంచి
మేము మరిన్ని మంచి కధలను కోరుకుంటున్నాము.
అబ్దుల్లా - విజయవాడ
ప్రేమంటే ఇంతే సీరియల్ మంచి ఆసక్తికరంగా
సాగుతోంది. రచయితకు ధన్యవాదాలు.
లక్ష్మి, - సూర్యాపేట

వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం గారి దైవ చింతనం
పద్యాలు చాలా బాగున్నాయి. ఇలాగే పద్య రచనలకు మీరు ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలని మా కోరిక.
రచయితకు నమస్సులు.
రవి గోపాల్, వనజ్ - భీమవరం
కాశీఖండం మీ పత్రికకే హైలై ట్, చాలా రక్కగా
వ్రాస్తున్నారు శ్రీ మురళీకృష్ణ గారు. ఆయనకు మా
ధన్యవాదాలు.
లక్ష్మీపతి, వసంత - రాజమహేంద్రవరం
దంతుర్తి శర్మ గారి పద్యరత్నం చాలా బాగుంది.
అంట మంచి రచయితను మాకు పరిచయం
చేసినందుకు మా కృతజ్ఞతలు.
వెంకటేశ్వరరావు, నవ్య - అనంతపుతం
తెలంగాణా మహానుభావుల గురించి మీరు
ప్రచురిస్తున్న వ్యాసాలు చాలా బాగుంటున్నాయి.
ఎంతోమంది తెలియని మేధావులు మనకున్నారు. వారి గురించి తెలుసుకోవటం, వారి నుంచి
స్పూర్తి ని పొందటం ప్రతి వ్యక్తీ యొక్క కర ్తవ్యమ్.
రచయితకు నమస్సులు.
యాదగిరి, మల్లే ష్ - కరీంనగర్
శ్యామశాస్త్రిలాంటి ఆయుర్వేద వై ద్యుల అవసరం
మన సమాజానికి ఎంతై నా ఉంది. ఆలోచింపజేసే చక్కటి రచనను మాకు అందిచ్చారు ఎలెక్ట్రా న్
గారు. ఆయనకు మా నమస్సులు.
శ్యామలరావు, భారతి - లింగంపల్లి
భువనచంద్ర గారి రచన 'గరుడ గర్వభంగం' చాలా బాగుంది. అలాగే రామానందం
గారి సింహాద్రి అప్పన్న చందనోత్సవం చాలా
బాగుంది.
విజయారావు, సీత - సీతమ్మధార

కల నిజమాయె - ముక్తినాధ్
మానస సరోవర యాత్ర

.

అప్పటికే అక్కడ మాకోసం
వేచియున్న ట్రావెల్స్ సూపర్ వైజర్, మా దగ్గ రికి వచ్చి, మీరు మీ
రూమ్ కి తర్వాత వెళ్ళచ్చు, ఒక్క
పది నిముషాలు నాకు టై ం స్పేర్
చేస్తే, మీకు అన్ని వివరాలు తెలుపుతాను అంటూ రిక్వెస్ట్ చేశాడు.
సరే , అలాగే అంటూ హోటల్
లాంజ్ లో కూర్చున్నాం. అలసి
పోయి వచ్చారు, ముందర
కొంచెం జూస్ తీసుకోండి అని
చెప్పి, చల్ల టి ఆరెంజ్ జ్యూస్ తెప్పించాడు. అది తాగిన తర్వాత
ప్రాణం లేచొచ్చింది. ఆతను
చెప్పటం మొదలెట్టా డు.
"మొట్ట మొదటగా మీకు
కైలాష్ జర్నీస్ తరఫున స్వాగతం.
ప్రతి హిందువు/బౌద్ధుడు జీవి
తంలో ఒక్క సారై నా చెయ్యాలనుకునే గొప్ప తీర్థయాత్ర మీరు చేయబోతున్నారు. ఆ మహాశివుని
అనుగ్రహం లేనిదే ఎవ్వరూ ఈ
యాత్ర చెయ్యలేరు. మీకు అభినందనలు. ప్రస్తుతం వెళ్తున్న మీ
బృందంలో 32 మంది సభ్యులు
ఉన్నారు. ఇందులో ఒకరు అమెరికానుంచి, ఇద్ద రు హాంగ్ కాంగ్
నుంచి, ఇద్ద రు ఈ దేశం, అంటే
నేపాల్ నుంచి, మిగిలినవారు
అందరూ భారత దేశం నుంచి.
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మొత్తం ఈ యాత్రలో అంతా
కలిసే ఉండాలి. ఒక గ్రూప్ గానే
ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి. మీ పాస్ పోర్ట్లు
ఈ యాత్ర అయ్యేవరకూ మా
దగ్గ రే ఉంటాయి. ఎందుకంటే
మనం టిబెట్/చై నా ప్రభుత్వం
నుంచి గ్రూప్ వీసా తీసుకున్నాము. వాళ్ళ ఎంబసీ లోంచి వాళ్ళ
దేశం లోకి అడుగుపెట్టి న ప్రతివాడూ, వీసా గడువు తీరేలోగా తిరిగి
అదే ఎంబసీ లోంచి వాళ్ళ దేశం
నుంచి నిష్క్రమించాలి. ఎవరై నా
తప్పిపోతే మామీద చర్య తీసుకోబడుతుంది. అందుకనే మీ పాస్
పోర్ట్ స్ అన్నీ మాదగ్గ రే ఉంటాయి.
ఈ విషయంలో మీ అందరి
సహకారమును మేము కోరుతున్నాము. ప్లీ జ్ కోఆపరేట్! మనం
ఒకసారి టిబెట్/ చై నా లోకి అడుగుపెట్టి న తర్వాత, వాళ్ళ లోకల్
రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. చై నా అధికారులు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు.
ఎక్కడా వాళ్ళ సెక్యూరిటీ చెక్ పోస్ట్
ల దగ్గ ర ఫోటోలు తీయకండి.
వాళ్ళు కెమెరాలు సీజ్ చేస్తా రు.
ఫోటోలు తీసిన వాళ్ళని డిటెన్షన్ లో పెట్టినా పెట్ట చ్చు. అలాగే
బౌద్ధ మత గురువై న దలై లామా
ఫోటోలు కానీ, ఆయనకు సంబంధించిన పుస్తకాలు కానీ
మీదగ్గ ర ఉంచుకోవద్దు . అది

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఒక నేరం కింద పరిగణిస్తా రు
చై నీయులు. (కొన్ని సంవత్సరాల
క్రితం చై నా టిబెట్టు ని ఆక్రమించినప్పుడు దలై లామాని నిర్బంధించ బోతే, ఆయ న చాకచక్యంగా అక్కడినుంచి తప్పించుకుని
భారతదేశ ఆశ్రయం పొందారని
పాఠకులలో చాలామందికి తెలి
సే ఉంటుంది). మీకు టూర్
ప్రోగ్రాం ఇస్తున్నాను. ఇది మీరు
చదువుకోండి. ఏవై నా సందేహాలు
ఉంటే నన్ను అడగండి. మీకు
ఒక్కొక్కరికి రెండు డఫెల్ బ్యాగ్స్,
ఒక హేండ్ బ్యాగు ఇస్తున్నాం. మీ
సూట్ కేసులు ఇక్కడ హోటల్
సేఫ్ కీపింగ్ లో పెట్టే యండి.
ఈ రెండు బ్యాగ్స్ లో మీకు కావలసినవన్నీ సర్దుకోండి. అల్లా గే
మీ అందరకు ఒక హుడ్ తో
ఉన్న ఒక ఉలెన్ జెర్కిన్ ఇస్తున్నాము. ఇది మిమ్మల్ని వర్షం
నుంచి, చలినుంచి కాపాడుతుంది. ఈ జెర్కిన్ మీద కైలాష్
జర్నీస్ లోగో (కంపెనీగుర్తు) ముద్రించబడి ఉంది. ఈ జెర్కిన్ ని
మీరు ఎల్ల వేళలా ధరించాలి.
ఇది ధరించటం వల్ల , యాత్రలో
మన గ్రూప్ వాళ్ళని గుర్తించటం సులభం అవుతుంది. ఈ
విషయంలో మీరందరూ కోఆపరేట్ చెయ్యాలి. రేపు ఉదయం
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మీరు బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసి,మీ గదులు
ఖాళీ చేసేసి, హోటల్ లాంజ్
లో అసెంబుల్ అవ్వాలి. రెండు
బస్సులలో మనం ఇక్కడ నుంచి
ఉదయం 8 గంటలకు బయలుదేరదాం. గుడ్ నై ట్ సర్" అంటూ
అతను ముగించాడు. మేం మా
కొత్త బ్యాగులు తీసుకుని మా మా
రూమ్ లకి వెళ్లాం.
రూమ్ కి వెళ్లి స్నానం చేసి,
క్రింద హోటల్ డై నింగ్ హాల్
కి వెళ్లాం. అక్కడ బఫే డిన్నరు
ఏర్పాటు
చేసారు.
డిన్నర్
బాగుంది. తృప్తిగా భోంచేసి మళ్ళీ
రూమ్ కి వెళ్లాం. పది రోజుల ముఖ్యమైన ప్రయాణం ఉంది. జాగ్రత్తగా సర్దు కోవాలి. ఏదీ మరచిపోకూడదు.
ముందుగా మేము మా థర్మల్
ఇన్నర్ వేర్ పెట్టు కున్నాం. ఇవి
ఇద్ద రికీ చెరో రెండు జతలు. చలి
ప్రదేశాలలో ఈ థర్మల్ ఇన్నర్ వేర్
చాలా ముఖ్యమైనవి. చాలా చాలా
ఇంపార్ట ెంట్. ఇది మనని వెచ్చగా
ఉంచుతుంది. ఈ ఇన్నర్ వేర్
మీద ఉలెన్ ప్యాంట్ వేసుకోవాలి. పై న మగవాళ్ళు చొక్కా, అలాగే
ఆడవాళ్ళు కుర్తా వేసుకుంటారు.
ఆ చొక్కా/కుర్తా పై న ఒక ఉలెన్
స్వెట్ట ర్ వేసుకుంటాం. దానిపై న
ట్రావెల్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన జెర్కిన్.
మేము అంతకుముందే అమెరికాలో కొనుక్కున్న 'కొలంబియా'
జెర్కిన్స్ కూడా మేం తీసుకునివచ్చాం. అవి కూడా మా డఫెల్
బ్యాగ్స్ లో సర్దు కున్నాం. క్రింద

కాళ్ళకి వులెన్ సాక్స్ తప్పకుండా వేసుకోవాలి. అవి కూడా చెరో
రెండు జతలు పెట్టు కున్నాం.
ఎందుకైనా మంచిదని, అంటే
కాళ్ళు నీళ్ళలో పెట్టా ల్సి వస్తే, సాక్స్
తడిసిపోతాయి కాబట్టి ఇంకో
రా పెట్టు కురెండు జతలు ఎక్స్ట్
న్నాం. ఇంకా చేతులకి వులెన్
గ్లో వ్స్ చాలా అవసరం. ఇవి వేసుకోకపోతే చేతి వ్రేళ్ళు కొంకర్లు
పోతాయి. ఇవి కూడా చెరో రెండు
జతలు పెట్టు కున్నాం. ఆ తరవాత
మంకీ కేప్స్. ఇవి కూడా చాలా
ముఖ్యమైనవి. ఈదురు చలిగాలుల నుంచి మన చెవులను,
ముక్కును కాపాడుకోవటానికోసం ఇవి ధరించి తీరాలి. ఇవి
తల పై నుంచి తొడుక్కోవాలి.
దీనితో తల, ముఖం అంతా
కవర్ అయిపోతుంది. కళ్ళ
దగ్గ ర రెండు చిల్లు లు లాంటివి
ఉంటాయి. దాంట్లోంచి చూడసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

టానికి అన్న మాట. ముక్కు దగ్గ ర
ఒక నై లాన్ మెష్ లాగ ఉంటుంది.
దాంట్లోంచి గాలి పీల్చుకోడానికి.
చెవులు మాత్రం మొత్తం మూసుకుపోతాయి.
ఇంకా నెక్స్ట్, ట్రెక్కింగ్ షూస్.
మామూలు షూస్ కొండలలో,
మంచులో
నడుస్తున్నప్పుడు
పట్టు ఉండవు. జారిపోతాయి.
అందుకోసం గ్రిప్ ఉండే ట్రెక్కింగ్ షూస్ వేసుకోవాలి. అవికూడా
చెరో జత పెట్టు కున్నాం.
వీటన్నింటికన్నా ముఖ్యమైనవి మా హోమ సామగ్రి. ఆవు
నెయ్యి, మౌల్దింగ్ క్లే (బంక మన్ను
- ఇది అభిషేకానికి శివలింగం
చేయటానికోసం మేం ప్రత్యేకంగా తీసుకుని వెళ్లాం), సమిధలు,
హారతి కర్పూరం బిళ్ళలు, కిస్
మిస్ పళ్ళు, తేనె సీసా.
ఇక పోతే, మా యాత్ర జ్ఞా పకాలను భద్రపర్చుకోటానికి ఉపజూన్ 2019
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యోగపడే కెమెరాలు. మా గో ప్రో
వీడియో కెమెరా, ఐ ప్యాడ్, వీటి
చార్జ ర్లు , మొబై ల్ పవర్ బ్యాంక్,
పోర్ట బుల్ సోలార్ చార్జ ర్, ఎప్పటికప్పుడు కెమెరా మెమరీ కార్డు
లను ఖాళీ చేసి హార్డ్ డిస్క్ లోకి
ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోటానికి ఒక టెర్రా
బై ట్ హార్డ్ డిస్క్, ఒక చిన్న ల్యాప్
టాప్, ఇంకా చై నా పవర్ సాకెట్
అడాప్ట ర్ లు. మన ప్ల గ్ పిన్లు
అక్కడ సాకెట్ల లో పట్ట వు- ఈ
అడాప్ట ర్లు షాపులలో దొరుకుతాయి- మీరు వెళ్తున్నప్పుడు
ఇవి తప్పకుండా పట్టు కెళ్ళండి,
లేకపోతే మన ఫోన్లు , మిగిలిన
ఎలక్ట్రా నిక్ పరికరాలు చార్జ్
చేసుకోలేం. ఈ రోజుల్లో ఈ గాడ్జెట్లు లేకపోతె మనకు కాళ్ళూ
చేతులూ ఆడవు కదా!
అల్లా గా అన్నీ సర్దు కుని, ఏమీ
మర్చిపోలేదు కదా అని మరొక్కసారి చెక్ చేసుకుని నిద్రకి ఉపక్రమించాం.
ఇక ఆగస్ట్ 19 వ తారీకు పొద్దు న్నే లేచి, తయారయిపోయి, బ్రేక్
ఫాస్ట్ చేసేసి, మా సూట్ కేసులు
హోటల్ సేఫ్ కీపింగ్ లో పెట్టి ,
రూమ్స్ వెకేట్ చేసి హోటల్ లాంజ్
లోకి చేరాం. అప్పటికే మా బ్యాచ్
వాళ్ళు అంతా అక్కడ సమావేశం
అయిఉన్నారు. బస్సులు రెండూ
రెడీగా ఉన్నాయి. మాతోపాటు
నలుగురు షెర్పాలు కూడా బయలుదేరారు. ఈ షెర్పాలను ట్రావెల్స్ వాళ్ళే అరేంజ్ చేశారు. వీళ్ళు
చాలా అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు.
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కొండలలో మంచులో యాత్రికులను జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ల టంలో బాగా తర్ఫీదు అయినవాళ్ళు. కొంచెం ఫస్ట్ ఎయిడ్ కూడా
చేయగలరు వాళ్ళు. నిజంగా
వాళ్ళు మనకు మార్గ దర్శకులు.
ఈ షెర్పాల సహకారం లేకుండా
ఇలాంటి యాత్రలు చేయటం
చాలా కష్టం. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ యాత్రలో వాళ్ళే మనకు
పెద్ద దిక్కు.
ఓం నమ:శివాయ, హర హర
మహాదేవ్ అని నినాదాలు మారు
మ్రోగుతూండగా మా బస్సులు
బయలుదేరాయి.
మనం పోఖరా వెళ్ళేటప్పుడు త్రిశూల్ నది వెంబడే వెళ్ళాం
గుర్తుంది గదా. ఇప్పుడు కూడా
ఆ నది వెంబడే వెళ్తాం, కాకపొతే
తేడా అల్లా ఈసారి నదిని క్రాస్ చేసి
అవతలి వై పు గట్టు మీంచి వెళ్తాం
అన్నమాట. పోఖరా వెళ్తున్నపుడు
నది మనకు కుడి వై పున ఉంటే,

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఇప్పుడు ఎడమ వై పు ఉంటుంది.
కానీ ఈ రోడ్డు అసలు బాగోలేదు.
వర్షా లు, ల్యాండ్ సలై ్డ్స్ అంటే,
కొండ చరియలు, పెద్ద పెద్ద మట్టి
ముద్ద లు, రాళ్ళు కలిసి వర్షా నికి
రోడ్డు మీదకు కొట్టు కొచ్చేస్తా యి
అన్నమాట. ఓ గంట ప్రయాణం
చేసేసరికి మా బస్సులు రెండూ
ఆగిపోయాయి. ఏమైందా అని
ఆరా తీస్తే ల్యాండ్ స్ల యిడ్స్ అయ్యాయి, రిపేర్ చేస్తున్నారు, ఓ
గంట పడుతుంది అని డ్రైవర్
చెప్పాడు. అలాగే బస్సులో
కూర్చుని, భజనలు చేసుకుంటూ
ఓ గంట గడిచిన తర్వాత మా
బస్సులు తిరిగి బయలుదేరాయి.
ఇలా కొండల మధ్య నుంచి
ఓ గంట ప్రయాణం సాగింది.
మళ్ళీ బస్సులు అన్నీ ఆగిపోయాయి. మా ముందు కూడా పాతిక
ముప్ పై వెహికిల్స్ ఆగిపోయి
ఉన్నాయి. అక్కడ రోడ్డు పరిస్థితి
భీకరంగా ఉంది. రోడ్డు మొత్తం
కొట్టు కు పోయింది. రోడ్డు పక్కన
ఒక 12అంగుళాల వెడల్పు ఉన్న
బీమ్ (కాంక్రీట్ దిమ్మ) మిగిలిఉంది. ఇది ఇప్పుడిప్పిడే అయ్యే
రిపేర్ కాదు. మొత్తం రోడ్డు కొట్టు కుపోయి ఒక అగాధంలా
మిగిలిఉంది. కింద నీళ్ళు చాలా
వేగంగా సుడులు తిరుగుతూ
ప్రవహిస్తోంది. మొత్తం అందరూ
బస్సు దిగండి అని షెర్పాలు
చెప్పారు. మీ మీ హ్యాండ్
బ్యాగులు మాత్రం తీసుకోండి. ఈ
బీమ్ మీదనుంచి ఒకళ్ళ తరవాత
జూన్ 2019

ఒకరు జాగ్రత్తగా దాటుకుంటూ
వెళ్ళాలి. మీ డఫెల్ బ్యాగ్స్
మేము కూలీల చేత అటువై పుకి
మోయిస్తాం. అక్కడ ఇలాగే ఆగిపోయిన బస్సులు రెండు అరేంజ్
చేసాం. అందులో కూర్చోండి. ఈ
పధ్ధతి బాగుంది అనిపించింది.
రోడ్డు అటు ఇటు ఆగిపోయిన
బస్సులు ఒకరి ప్రయాణీకులని
ఇంకొకరితో మార్చుకుంటున్నాయి. ఈ పరస్పర సహకారం మెచ్చుకోవాలి. బీమ్ మీదనుంచి
నడుస్తున్నప్పుడు కొంచెం భయమేసింది. షెర్పాలే జాగ్రత్తగా
చెయ్యి పట్టు కుని దాటించారు.
ఈ జర్నీ భలే సాహసోపేతంగా
నడుస్తోంది అనిపించింది. అలా
అందరూ బస్సులు మారి మా
లగేజీలు తిరిగి లోడ్ అవ్వంగానే, మా ప్రయాణం మళ్ళీ కొనసాగింది. ఇలాంటి థ్రిల్స్ ఎడ్వంచర్స్ ముందు ముందు చాలా
ఉంటాయి, మీరు మానసికంగా
వీటికి సిద్ధ పడండి (మెంటల్
ప్రిపరేషన్) అని షెర్పాలు మాతో
నవ్వుతూ అన్నారు.
అలా కొంచెం దూరం
ప్రయాణం చేయగానే 'గల్చీ' అనే
ఊరు వచ్చింది. ఊరు ఓ మోస్తరుగా పెద్ద దే. అక్కడ మాకు
భోజనం ఏర్పాటు చేసారు.
భోజనం చాలా బాగుంది. మన
భారతీయ భోజనమే పెట్టా రు.
భోజనం అవగానే మళ్ళీ బస్సులో
బయలుదేరాం. మన గమ్యం

స్యాబ్రూబేసి అనే చిన్న ఊరు. ఈ
దారి మాత్రం చాలా అధ్వాన్నంగా ఉంది. ఇదివరలో చెప్పాను
కదా నేపాల్ లో వచ్చిన భూకంపానికి రోడ్లు చాలా మటుకు
పాడై పోయాయని. ఈ ఘాట్
రోడ్ లో బస్సు ఒకపక్క నుంచి
మరోపక్కకి ఊగిపోతూ వెళ్తుంటే
భయమేసింది. రోడ్డు పక్కనే
కొన్ని వందల అడుగుల లోతు
లోయలు. నిజంగా డ్రైవర్ల నై పుణ్యానికి జోహార్లు . మమ్మల్ని
సాయంత్రం కొంచెం చీకట్లు
పడుతుండగా స్యాబ్రూబేసికి జాగ్రత్తగా చేర్చాడు. మా అందరికి
డబుల్ బెడ్ రూమ్స్ ఇచ్చారు.
హోటల్ కి పక్కనే త్రిశూలి నది
శబ్దం చేసుకుంటూ ప్రవహిస్తోంది. అదే హోటల్ లో భోజనాలు
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

అరేంజ్ చేసారు. వేడి వేడిగా
చపాతీలతో భోజనం పెట్టా రు.
తిని, రూమ్ కి వెళ్లి, పరుపుల
మీద మాతో తెచ్చుకున్న డిస్పోజబుల్ బెడ్ షీట్స్ వేసుకున్నాం.
ఆ త్రిశూలి నది హోరు వింటూ,
బస్సు కుదుపులకు, వొళ్ళు బాగా
అలసిపోయి ఉందేమో, మాంచి
నిద్ర పట్టేసింది. హోటల్ లో వై
ఫై సదుపాయం కూడా ఉండటం
వల్ల పిల్ల లకు విడియో కాల్స్
చేసి మా క్షేమ సమాచారములు
తెలిపాం. బ్రేక్ ఫాస్ట్ అవగానే చై నా
బోర్డర్ కి వెళ్లి అక్కడ ఎంబసీ లో
వీసా స్టాంపింగ్ చేయించుకోవాలి. రెడీగా ఉండండి అని మా
టూర్ గై డ్లు , అదే షెర్పాలు అండీ,
చెప్పారు.
(మళ్ళీ వచ్చే నెల కలుద్దాం)
జూన్ 2019
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వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
అంకెలు, సంఖ్యలు: ఒకటి

అంకెల గురించీ, సంఖ్యల
గురించీ చెప్పటం మొదలెట్టే నంటే కాసీ మజిలీ కథలలా ఒకంతట
తెమలవు. ముందు ‘ఒకటి’ తో
మొదలు పెడతాను.
‘ఒక’ నే కొందరు ‘వక’ అనీ,
మరికొందరు ‘వొక’ అనీ రాస్తా రు.
కాని ‘ఒక’ ఒక్కటే ఒప్పు; మిగిలిన
రెండు ప్రయోగాలు తప్పు – అని
నాదొక అభిప్రాయం. మరొక అభిప్రాయానికి మరొకరిని సంప్రదించండి.
‘ఒక’ అన్నా ‘ఒంటి’ అన్నా
ఒక్కటే. ‘ఒంటె” అంటే మాత్రం
లొటిపిట అనే జంతు విశేషం.
మగవాడిని ఉద్దేసించి, ‘ఒంటరి’
అంటే ఎవ్వరితోటీ సాంగత్యం
లేకుండా ఉన్న వాడనో, పెళ్ళికాని వాడనో, నాతి గల బ్రహ్మచారి
అనో అర్ధా లు స్పురిస్తా యి కాని
నిఘంటువు ప్రకారం ఒంటి +
అరి = ఒంటరి, అనగా అసహాయుడై న బంటు. సై న్యంలో
పదాతులని (బంటులని) కూడ
‘ఒంటరులు’ అనే ఒకప్పుడు అనేవారు. సై నిక దళంలో
ఉన్నవాళ్ళు ఒంటరి వాళ్ళు ఎలా
10

అవుతారు? అసహాయులు ఎలా
అవుతారు?
ఒంటి బ్రాహ్మణుడు ఎదురు
రావటం
మంచి
శకునం
కాదంటారు.
అర గంట కాని వేళలో గోడ
గడియారం ఒకే ఒక గంట కొడితే
అప్పుడు ఒంటిగంట అయినట్లు

లెక్క.
‘ఒకే ఒక’ అని నొక్కి వక్కాణించవలసి వస్తే ‘ఒక్క’ అని ‘క’ ని
నొక్కి పలికితే సరిపోతుంది. లేక
‘ఒక్కగానొక్క’ అని అనొచ్చు.
‘ఒకానొక’ అంటే ‘ఏదో ఒక’ అనే
అర్ధం స్పురిస్తుంది. ‘ఒకప్పుడు’ అంటే ‘ఒక వేళ, ఒక నాడు’
మొదలై న అర్ధా లు చెప్పుకోవసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

చ్చు. కాని ‘ఒక వేళ’ అన్నప్పుడు
‘అయితే, గియితే’ అనే అర్ధం
కూడ వస్తుంది.
‘ఒండు’ అంటే కన్నడం లోనే
కాదు, తెలుగులో కూడ ‘ఒకటే’.
నా మాట మీద నమ్మకం లేకపోతే
‘ఒండొరులు’ అనే ప్రయోగం
చూడండి.
జీవితాంతం ఒకే భార్యతో ఉంటే
వాళ్ళు ‘ఏకపత్నీ వ్రతులు.’
ఒకే కడుపున పుట్టి న వారు ఏకోదరులు. ఒకే ఒక అంకం ఉన్న
నాటికని ‘ఏకాంకిక’ అంటారు.
ఒకే భూమి మీద ఎల్లప్పుడు ఒకే
రకం పంటని సాగు చేస్తే దానిని
ఏకసాయం
(‘మోనోకల్చర్’)
అంటారు. పంటలని మార్చుతూ
రకరకాల పంటలని పండించే
వ్యవసాయాన్ని బహుసాయం
అనొచ్చు.
‘ఏక’ సంస్కృతం అయినప్పటికీ,
తెలుగులో ‘ఒక’ మాటల కంటె
‘ఏక’ మాటలే ఎక్కువ.
బ్రహ్మ స్వరూపాన్ని ఒకే ఒక అక్షరంతో వర్ణించాలంటే ఏకాక్షరమైన
‘ఓం’ ని వాడాలి – ‘ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ’ అన్నది ఉపనిషద్వాక్యం.
జూన్ 2019

‘ఏక మతిత్వం ‘ అన్న మాటలే
‘ఐకమత్యం’ గా మారేయి. ఏకీభావమే ఐక్యం. ఆంధ్రులలో ఏకమతిత్వం తక్కువ కనుక, ఆంధ్రులు
భారతదేశానికి దేవుడు ఇచ్చిన
బహుమతులు.
‘ఏక’ తోక దగ్గ ర వచ్చే పదాలకి
‘ప్రత్యేక, తదేక’ అనేవి రెండు
ఉదాహరణలు.
‘ఏకాంతం’ అంటే కోరుకుని,
కావాలని ఒంటరిగా ఉండటం.
‘ఒంటరితనం’ అంటే తన అభీష్టా నికి వ్యతిరేకంగా ఏకాంతంగా
ఉండటం.
ఒంటరిగా ఉన్న వ్యక్తిని ‘ఏకాకి’
అని లోకులు అంటారు కాని,
‘కావు, కావు’ అని అవి అరిచినప్పుడల్లా ‘కాకులు ఏకాకులు
కావు’ అని మనం గమనించాలి.
‘ఏకాక్షీ లోక కంటకీ’ అని కాకుల
మీద ఎందుకో ఉండేలు దెబ్బ.
ఒకసారి వింటే కంఠతా
వచ్చే వారిని ‘ఏకసంథాగ్రాహి’
అంటారు.
‘ఏకాగ్రత’ అంటే ఒకే అంశం
మీద దృష్టి నిలపటం అని ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చెయ్యవచ్చు.
‘ఏకాహం’ అంటే ఒకే దినం
చేసే కర్మ కాండ అనే వారితో నేను
ఏకిభవిస్తా ను.
‘ఏకాండీగా ఉన్న తాను’ అంటే
ఏక ఖండమైన బట్ట అని వివరణ.
తెలుగులో పది నీ ఒకటి నీ
కలిపితే పదునొకటి వస్తుంది. పది
నీ ఒండు నీ కలిపితే పదకొండు

వస్తుంది.
కాని సంస్కృతంలో అదే వరసలో దశ నీ ఏక
నీ కలిపితే ‘దశేక’ అవుతుంది.
అందుకని, మాటలని తిరగేసి,
“ఏక’ నీ ‘దశ’ నీ కలిపి ఏకాదశి
చెయ్యాలి. ఇది తెలుగుకి, సంస్కృతానికి ఉన్న తేడాలలో ఒకటి.
వ్యాకరణంలో సంధి కార్యం
జరిగినప్పుడు రెండు అక్షరాల స్థానంలో ఒకే ఒక అక్షరం
ఆదేశంగా వస్తే దానిని ఏకాదేశ
సంధి అంటారు.
ఆలోచించించిన కొద్దీ ‘ఏక’
మాటలు ఎన్నో మనస్సుకి
తడతాయి: ఏకాంకిక, ఏకవచనం,
ఏకపా త్రా భి -

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

నయం, ఏకోదరులు, ఏకత్వం,
ఏకావళి, ఏకశిల, ఏకభాష్యం,
ఏకభాషణ, ఏకేశ్వరోపాసన, ఏకదిష్టం, ఏకశృతం.
మహాభారతానికీ, ‘ఏక’ కీ మధ్య
విచిత్రమైన సంబంధం ఉంది.
మహాభారతం
రాయటానికి గణపతి తన దంతాలలో ఒక
దానిని విరచి దానిని ఘంటంగా
వాడేడనీ, అందుకే గణపతి ఏకదంతుడయాడనీ
ఐతిహ్యం.
తగలడిపోతూన్న లక్క ఇంట్లోంచి
బయటపడి పాండవులు ఏకచక్రపురం చేరుకుంటారు. ఏకలవ్యుడి కథ కూడ భారతం లోనిదే.
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గణితంలో ‘ఏకాంతర కోణం’
అన్నప్పుడు ‘ఏకాంతర’ అంటే
‘ఒకటి
విడచి
మరొకటి’
(alternate) అని అర్థం.
గణితంలో ‘ఒకటి’ ముఖ్య సంఖ్య
(‘కార్డినల్ నంబర్’), ‘ఒకటవ’
అన్నది క్రమ సంఖ్య (‘ఆర్డినల్
నంబర్’).
గణితం దృష్టి లో ‘ఒకటి’ బేసి
(‘ఆడ్’) సంఖ్య, నిజ (‘రియల్’)
సంఖ్య, ధన (‘పాజిటివ్’)
సంఖ్య, సహజ (‘నేచురల్’)
సంఖ్య, పూర్ణ ాంకం (‘ఇంటిజర్’),
మరియు నిష్ప (‘రేషనల్) సంఖ్య.
విచిత్రం ఏమిటంటే ‘ఒకటి’ ని
ప్రథాన (ప్రైం) సంఖ్యల జాబితాలో
వెయ్యరు.
ఈ రోజులలో గ్రీకు, లేటిన్ భాషల
ప్రభావాన్ని తప్పించుకు తిరిగేవాడు ధన్యుడు కాడు కనుక ….
గ్రీకు భాషలో ‘మోనో’ అంటే
‘ఏక.’ అందుకనే ఏకాంతంగా
బతికేవాడిని వారు ‘మోనోకోస్’
అంటారు. ఇందులోంచే ‘మంక్’
(monk) అన్న మాట వచ్చింది.
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ఇటువంటి వారిని మనం ‘ఏకాకి’
అనొచ్చు. ఏకాంతంగా బతికేవాడు ఎవ్వరితో మాట్లా డతాడు?
అందుకని మౌనంగా ఉంటాడు.
అలా ఉండే వాడే మౌని, లేదా
ముని. ఈ మొనాకోస్ నుండి
వచ్చినదే ‘మోనార్క్’ లేదా ఏకచ్చత్రాధిపతి అన్న మాట.
ఈ మోనో కి ముందు ‘ఏంటీ’
చేర్చితే ‘ఏంటిమొనీ’ అనే
రసాయనిక మూలకం పేరు
వస్తుంది. ఏంటీమొనీ అంటే ప్రకృతిలో ఏకాంతంగా దొరకనిది
అని అర్థం. ‘ఏంటీ’ ని ‘ప్రతి’ అనే
పూర్వ ప్రత్యయంతో తెలిగించ
వచ్చు కనుక ‘ఏంటిమొనీ’ ని
కావలిస్తే ‘ప్రత్యేకాంతం’ అని
తెలిగించ వచ్చు. కాని ఇప్పటికే ‘ఏంటిమొనీ’ కి నీలాంజనం,
కపోతాంజనం, యామునం అని
మూడు పేర్లు ఉన్నాయి కాని,
వాటినే ఎవ్వరు వాడటం లేదు –
ఇంగ్లీ షు మోహంలో పడిపోయి.
ఇప్పుడు నేను కొత్త పేరు పెడితే
వాడతారా?
రసాయన శాస్త్రం లో ఏకాకిగా
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఉండే చక్కెరని ‘మొనోశేఖరై డ్’ అంటారు. కాఫీలో వేసుకునే
చక్కెర జంట చక్కెర; మొనోశేఖరై డ్ కాదు.
లేటిన్ నుండి వచ్చిన ‘యూని,’
గ్రీకు నుండి వచ్చిన ‘మోనో’ అన్న
ప్రత్యయాలతో ఇంగ్లీ షులో ఎన్నో
మాటలు ఉన్నాయి: యూనిట్,
యునీక్, యునై ట్, యూనిటీ,
యూనివర్స్, మొనోపలీ, మొనొక్రొమేటిక్, మొదలై నవి. ‘మొనోలిథిక్’ అంటే ఏకశిల.
‘మోనో’ అంటే ‘ఒక.’ ‘టోన్’

అంటే ‘స్వరం’. కనుక ‘మొనోటనస్’ అంటే ఎగుడు దిగుడు లేని
ఒకే ఒక స్వరస్థాయి. ఇలా ఉదాత్త,
అనుదాత్తా లు లేకుండా – అంటే,
మొనోటనస్ గా - ఉండే కార్యక్రమాలు బోరు కొడతాయి. కనుక
ఈ ‘ఒక’ సోది మొనోటనస్ గా
తయారవక ముందే ఇక్కడ ఆపు
చేస్తా ను.
జూన్ 2019

ఇంద్రగంటి వేంకట సుబ్బారావు

ప్రేమంటే ఇంతే

(గత సంచిక తరువాయి)
“తన భర ్త జీవితంలో, మనసులో
తను రాక ముందు ఉంకొక స్త్రీ
వుందని తెలిసినా, ఆ స్త్రీ నేడు
ఎదురుగా వున్నా, ఆ విషయం
ఏమీ కాదన్నట్లు ఇంత ప్రశాంతం
గా మాట్లా డుతున్నాదంటే ఈవి
డకి ‘హ్యాట్స్ ఆఫ్’, ఈవిడ నిజం
గా పేరుకి తగ్గ ఉత్తమురాలు,
ఇలాంటి ఉత్తమురాలు కృష్ణ కి
భార్య కావడం బావ చేసుకున్న
అదృష్టం" అని మనసులో అను
కుంది అనూరాధ.
"ఏమిటి మీరు అసలు మాట్లా డటం లేదు, నేనేమో ఎదేదో వాగుతున్నాను, మీకు నా మాటలతో
విసుగు కలుగుతున్నట్లు వుంది
లేదా నేను అన్న మాటలకి నా
మీద కోపం వచ్చిందా? ఏదో
నాకు తోచినది చెప్పాను, అన్యధా
భావించకండి" అంది రుక్మిణి.
అనూరాధ లేచి రుక్మిణి రెండు
చేతులు పట్టు కొని “మీ పెద్ద
మనసు ముందు నా గొంతు
మూగబోయిందండి, మీ మంచి
తనం చూసి నాకు ఏమిటి మాట్లా
డాలో అర్ధం కావటం లేదు. మంచి
మనసున్న వాళ్ళని నా జీవితంలో

చాలా అరుదుగా చూసాను, కానీ
ఇంత మంచి మనసున్న వ్యక్తిని
మొదటి సారి చూస్తున్నాను. నిజం
చెబుతున్నాను నా కన్నవారు,
నా తోడబుట్టి నవారు చూపిన
సానుభూతి, ఓదార్పు కన్నా మీ
మాటలు నాకు సాంత్వనము
కలిగించాయి. మా బావ లాంటి
మంచి మనసున్న వ్యక్తికి, మీ
లాంటి మరీ మంచి మనసున్న
వ్యక్తిని భార్యగా చేయడం ఆ
దేముడు చేసిన చాలా మంచి పని.
మీ దంపతులిద్ద రూ కలకాలం
అన్యోన్యవంతంగా, సంతోషంగా,
సుఖంగా, క్షేమంగా వుండాలని
ఆ భగవంతుడిని మనస్పూర్తిగా
కోరుకుంటున్నాను”
అంది
అనూరాధ.
“మీరు నన్ను మరీ మునగ
చెట్టు ఎక్కించేస్తున్నారు”
“నేను మిమ్మల్ని పొగడలేదండి.
నా మనసులోని మాటలని
చెప్పాను. నాకెంతో ఆప్తుడు,
ఆత్మీయుడు అయిన కృష్ణ కి
మీలాంటి మంచి వ్యక్తి భార్య
కావడం నిజంగా నాకెంతో
ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాది” అని
ఉద్వేగంగా చెప్పింది అనూరాధ.
ఇంతలో వంశీ, సుప్రియ అక్కడికి
వచ్చారు. వాళ్ళిద్ద రినీ అనూరాధకి
పరిచయం చేసింది రుక్మిణి.
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అనురాధ వారిద్ద రినీ పలకరించి,
వాళ్ళు ఏమిటి చదువుతున్నారో
అడిగి తెలుసుకుంది. వంశీని
చూసి 25 సంవత్సరాల క్రితం
కృష్ణ ఇలాగే వుండేవాడని,
సుప్రియని చూసి అంతా తల్లి
పోలికే అనుకొంది అనూరాధ.
“తరువాత
ఏమిటి
చే ద్దా మ ను కుం టు న్నా వు ?
పి.జి చేస్తా వా, కంప్యూటర్
కోర్సెస్ ఏమైనా చేసావా?”
అని
వంశీని
అడిగింది.
“కంప్యూటర్స్లో
నీ
బేచ్
అమ్మాయే సౌధామిని, వాళ్ళింటి
పేరు కూరెళ్ళ నీకు తెలుసా?”
సుప్రియని అడిగింది అనూరాధ.
“ఓహ్! ఆంటీ, ఆ అమ్మాయి
నా రూం మేట్ కూడా, మీకెలా
తెలుసు” అని అడిగింది సుప్రియ.
“వాళ్ళదీ
హైద్రాబాదే
కదా!
మా పెద్ద వదినకి దూరపు
బంధువులు, వాళ్ళమ్మగారు నేనూ
క్లా స్మేట్స్, మా అమ్మాయి సుధ,
సౌధామిని మంచి స్నేహితులు”
“ఇంతకీ మీ అమ్మాయి రాలేదా
ఆంటీ?”
“మా పిల్లలిద్ద రూ రేపు వస్తా రు,
వచ్చాక పరిచయం చేస్తా ను”
“ష్యూర్
ఆంటీ”
పిల్లలిద్ద రు వెళ్ళిన తరువాత
సుప్రియ తండ్రిలాగ చాలా
జూన్ 2019
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చలాకీగా వుంది, వంశీ తల్లి లాగ
సౌమ్యుడు
అనుకుంది
అనూరాధ. ఇంతలో సౌజన్య
వచ్చి “అక్కయ్యగారూ, భోజనాల
ఏర్పాటు గురించి వదినగారు
మిమ్మల్ని
పిలుస్తున్నారు”
అని
రుక్మిణితో
చెప్పింది.
“అవును
మాటల్లో
పడి
మరచిపొయాను.
ఎనిమిది
దాటింది, ఇప్పుడు మొదలు పెడితే
కనీసం గంటన్నర పడుతుంది”
అంటూ లేచింది రుక్మిణి.
“నేనూ వస్తా ను పదండి, కాస్త
సాయం చేస్తా ను” అంటూ
అనూరాధ కూడా లేచింది.
“మీకెందుకు
శ్రమ,
మా
బెటాలియన్ ఒకటి వుంది, మీరు
రెస్ట్ తీసుకోండి” అంది రుక్మిణి.
“మీ బెటాలియన్ అంటున్నారు,
అంటే నన్ను మీరు వేరు చేసి
మాట్లా డుతున్నారన్నమాట, మీ
బెటాలియన్లో నన్ను చేర్చుకోరా?”
అని సరదాగా అంది అనూరాధ.
“భలేవారే మీరు రాత్రంతా
ప్రయాణం చేసి వచ్చారు కదా,
కాస్త రెస్ట్
తీసుకుంటారని
మిమ్మల్ని కలపలేదు. రేపటి
నుండి మీరు రానన్నా బలవంతాన
కలిపేస్తా ము” అని రుక్మిణి
కూడా చమత్కారంగా అంది.
మేడమీదకి వెళ్ళి భోజనం
ఏర్పాట్లు
చేద్దామని వాళ్ళు
ముగ్గు రూ వెళుతూ వుంటే,
సుజాత వీళ్ళకి ఎదురుపడి
“ఏం రుక్మిణి బాగున్నావా?” అని
పలకరించింది.
“ఆ బాగున్నాను వదిన గారు,
మీరెలా వున్నారు, ఎప్పుడు
వచ్చారు” అని అడిగింది రుక్మిణి.
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“హావురా మెయిల్లో వచ్చాము
మా
బావగారింటికి
వెళ్ళి
సామాన్లు పెట్టి కాస్త ఫ్రెష్ అయి
వచ్చాము,
ఇక్కడికి
వచ్చి
అరగంట అయింది. ఇంతకీ
వచ్చి
అరగంట
అయినా
మహరాణిగారి దర్శనం అవలేదు
నువ్వెక్కడ వున్నావు?” అంటూ
తన ఆడపడుచు అధికారం
రుక్మిణి మీద చెలాయించడం
మొదలు పెట్ట ింది సుజాత.
ఇది గమనించిన సౌజన్య మెల్ల గా
అక్కడి నుండి జారుకోవడానికి
ప్రయత్నించింది.
“రుక్మిణిని
పిలుచుకు రా అని నిన్ను
పంపిస్తే, నువ్వు ఇక్కడ మీటింగ్
పెట్టా వా? అవతల పిల్లా డు
ఏడుస్తున్నాడు, త్వరగా వెళ్ళు”
అని సౌజన్యతో సుజాత అంది.
బ్రతుకు జీవుడా అని సౌజన్య
అక్కడినుండి
జారుకుంది.
సుజాతకి సుపీరియారిటీ కాంప్లె
క్స్, ఈర్ష ్య బాగా ఎక్కువ. వై దేహి,
సుజాతా ఒకే తల్లి పిల్ల లు అయినా,
గుణగణాలలో,
బుద్ధులలో
ఇద్ద రూ ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలు.
వై దేహిలో కనపడే కోమలత్వం,
వాత్సల్యం, అనురాగం, ఆత్మీ
యత సుజాతలో మచ్చుకి కూడా
కనపడవు. సుజాత ఎప్పుడూ
అందరి
మీద
అధికారం
చెలాయిస్తూ వుంటుంది, అనవ
సరమైన విషయాలు, పొంతన
లేని మాటలూ మాట్లా డుతూ
వుంటుంది. ఏదైనా విషయం
మాట్లా డేటప్పుడు అవతలి వ్యక్తి
మనోభావాలను అసలు పరిగణ
లోకి తీసుకోదు.
స్వంత చెల్లెలు కూతురు పెళ్ళికి
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ఒకే ఒక రోజు ముందు వచ్చి,
అదీ బావగారింట్లో మకాం పెట్టి ,
ఇక్కడికి చుట్ట పు చూపుగా వచ్చి
ఏ పనిలోని సాయం చేయకపోగా,
ఇక్కడ గత 15 రోజుల నుండి
ఒళ్ళు హూనం అయేలా పని
చేస్తున్న వాళ్ళ మీద రుబాబు
చేయటం రుక్మిణికి కొంచెం
చిరాకు కలిగించింది. అయినా
సౌమ్యంగా...”మీరు వచ్చినట్లు
తెలియదు వదినగారు, ఆ మూల
లాన్స్లో నేను, అనూరాధగారు
కూర్చుని మాట్లా డుకుంటున్నాము
అందుకని
గమనించలేదు”
అని వివరణ ఇచ్చింది రుక్మిణి.
“అనూరాధ అంటే ఈవిడేనా?
ఎవరీవిడ?”
అని
చాలా
నిర్ల క్ష్యంగా అడిగి, అనూరాధ
వంక ఏదో నేరస్థు డిని పోలీసులు
చూసినట్లు చూసింది.
“అవును, ఈవిడే వై దేహి వదిన
గారి ఆడపడుచు, పిన్నత్తగారి
అమ్మాయి, హైద్రాబాద్లో వుంటు
న్నారు”
“ఆహా!” అని ఒక నిముషం
ఆగి...ఆలోచించి ఏదో జ్ఞా పకం
వచ్చి...”ఈవిడగారి వెనకే కదూ
మీ ఆయన పెళ్ళి కాక ముందు
తిరిగే వాడు. పెళ్ళి కూడా
చే సు కుందా మ ను కు న్నా రు ,
పాపం భగ్నప్రేమికులయ్యారు”
అని చాలా వెటకారంగా సంస్కార
హీనంగా మాట్లాడింది సుజాత.
సుజాత మాట్లా డిన మాటలకి
రుక్మిణి అనూరాధలకు ఏవగింపు
కలిగింది...రుక్మిణికి తన భర ్త
గురించి తన దగ్గ రే సంస్కార
హీనంగా
మాట్లా డినందుకు
చాలా కోపం వచ్చింది, కానీ
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సుజాత తన ఆడపడుచు
అవటం వలన తన కోపాన్ని
దిగమింగుకుంది…అనూరాధకి
తన గురించి, కృష్ణ మోహన్
గురించి అలా మాట్లా డినందుకు
బాధ, దుఃఖం కలిగింది. అది
గమనించిన రుక్మిణి అనూరాధ
భుజం మీద చెయ్యి వేసి
భుజం నొక్కింది ఓదార్పుగా.
అప్పుడే
బయట
నుండి
ఇంట్లో కి వస్తున్న నరహరిగారు,
జయంతిగారు
సుజాత
మాటలన్నీ విన్నారు. నరహరి
గారు ఉగ్రనరసింహుడై “సుజాతా
నీకు అసలు బుద్ధి లేదు, ఇంత
వయసు వచ్చింది కానీ జ్ఞా నం
రాలేదు, ఎప్పుడో పాతికేళ్ళ
క్రిందటి విషయాలు పని కట్టు కొని
ఇప్పుడు మాట్లా డవలసిన అవ
సరం వుందా? ఆ విషయాలు
వాళ్ళిద్ద రి
తోటి
నేరుగా
మాట్లా డటానికి నీ చదువు,
సంస్కారం ఏమయినాయి? వాళ్ళ
హృదయాలు గాయం చేయటం
తప్ప నువ్వు సాధించేదేమిటి?
ఎంత మరదలై నా సహించటానికి
ఒక హద్దు వుంటుంది. అదే
రుక్మిణి లేదా అనూరాధ గాని
అనవసర విషయాలు మాట్లా డి
మీ మర్యాద పోగొట్టు కోకండి అని
వుంటే నీ పరువు ఏమయ్యేది?
నువ్వు వాళ్ళని గాయపరచినా
వాళ్ళు నిన్నేమీ అనలేదు, అదీ
సంస్కారమంటే. అమ్మాయిలూ
మీరిద్ద రూ లోపలికి వెళ్ళి మీ
పని చూసుకోండి దాని మాటలు
పట్ట ించుకోకండి, దానికి వయసు
వచ్చింది కానీ లోకజ్ఞా నం రాలేదు”

అని ఆవేశంతో ఊగిపోయారు.
నరహరిగారు అన్న మాటలకి
సుజాత చిన్నబుచ్చుకొని లోపలి
కి వెళ్ళింది. ఆయన పరిస్థితి
చూసి జయంతి గారు ఆయనను
ప్రక్కకు తీసుకెళ్ళి “సుజాత
మాట్లా డినది సరికాదు. అయితే
తను మన ఆడపడుచు, ఇప్పుడు
అలిగి పెళ్ళికి వుండకుండా
వెళిపోతే
అదొక
సమస్య
అవుతుంది అందుకని మీరు
శాంతించండి. నేను సుజాతకి
సర్ది చెప్పి, తను ఎటువంటి
సీన్ క్రియేట్ చేయకుండా
చూస్తా ను” అని ఆయన కోపాన్ని
తగ్గ ించడానికి ప్రయత్నం చేసింది.
“ఆవిడ
మాటలు
మీరు
పట్ట ించుకోకండి. నా పెళ్ళి
అయిన దగ్గ ర నుండి ఈ రోజు
వరకూ చూస్తున్నాను, ఎవరెన్ని
మాటలన్నా ఆవిడ ప్రవర ్తనలో
ఏ మార్పూ రాలేదు. ఎంతయినా
ఆవిడ మా ఇంటి ఆడపడుచు,
ఆవిడకి కాకపోయినా ఆవిడ
హోదాకి, వయసుకి మర్యాద
ఇద్దాము” అని అనూరాధకు
సర్ది
చెప్పింది
రుక్మిణి.
ఆ మాటలతో అనూరాధకి
రుక్మిణి మరింత ఉన్నతంగా
కనిపించి, ఆమె పట్ల గౌరవం
రెండింతలై ంది…అందుకే వై దేహి
వదినకి రుక్మిణి అంటే చాలా
ప్రేమ, అభిమానం. హైద్రాబాద్లో
కలిసినప్పుడల్లా వదిన రుక్మిణి
గుణగణాలు వర్ణించి, పొగుడుతూ
వుంటే ఏమో అనుకున్నాను,
అవి పొగడ్తలు కావు అక్షరాలా
నిజం అనుకుంది అనూరాధ.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

“ఏమిటి బావా, ఎలా వచ్చావు,
నువ్వు ఇక్కడికి వస్తున్నట్లు
ఎవరికైనా చెప్పావా?” అని
అడిగాడు అవినాశ్
“స్కూటర్ మీద వచ్చాను,
ఎవరికీ చెప్పలేదు” అన్నాడు
కృష్ణ మోహన్.
“బావా, బాగా కలత
చెందినట్లు న్నావు, అనూ ఎలా
వుంది?”
“ఏం చెప్పమంటావు బావా,
రాధని చూసి నాకు చాలా దుఃఖం
కలిగింది. అసలు నా వల్లే కదా
రాధ జీవితం ఈ రోజు ఇలా వుంది,
దానికి నేనే భాద్యుడిని, ఈ క్షో భ
నన్ను జీవితాంతం వెంటాడుతూ
వుంటుంది” అంటూ చిన్న
పిల్లా డిలా వెక్కి, వెక్కి ఏడ్చాడు
కృష్ణ మోహన్.
అతను ఏడవడం చూసి
ఆశ్చర్యపొయాడు
అవినాశ్,
అతనిని ఎలా ఓదార్చాలో అర్ధం
కాలేదు…
“బావా ఊరుకో, ఏమిటిది మా
అందరికి ధైర్యం చెప్పేవాడివి,
నువ్వు ఇలా ఏడవడం చూస్తే నాకు
ఆశ్చర్యాన్నే కాదు, భయాన్ని కూడా
కలిగిస్తున్నాది. బావా మనిద్దర్ని
కాలేజి రోజుల నుండి అందరూ
కృష్ణార్జు నులని
పిలిచేవారు.
కృష్ణు డు అర్జు నుడికి గీతోపదేశం
చేసాడు, కానీ ఈ అర్జు నుడు
ఈ కృష్ణు డుకి గీతోపదేశం
చేయవలసిన
పరిస్థితి
వస్తుందనుకోలేదు. బావా ప్లీ జ్
నిగ్రహించుకో, నాకు తెలుసు
చాలా రోజుల తరువాత అనూని
చూసి నువ్వు గతాన్ని జ్ఞా పకం
చేసుకొని బాధ పడుతున్నావు.
జూన్ 2019
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నిజమే మీ ఇద్ద రికీ అన్యాయం
జరిగింది. కానీ అవి జరిగిన 23
సంవత్సరాల తరువాత నువ్వు
ఇలా కలత చెంది బాధపడి,
అనవసరమైన
ఆలోచనలు
చేసి నీ జీవితాన్ని, నీ మీద
ఆధారపడిన వారి జీవితాలని
అల్ల కల్లో లం చేస్తున్నావేమో కాస్త
స్థిమితంగా ఆలోచించు. నువ్వు
ఇంత బాధపడి కుమిలిపోవడం,
రాధ మీద నీకు వున్న ప్రేమ,
అభిమానాలకు
నిదర్శనం.
అదీగాక నువ్వు ఇంతగా ఆరాధించే
రాధకి ఇచ్చిన వాగ్దానానినే
ఈ రోజు మరచిపోయి డ్రింక్
చేయడానికి తయారయ్యావంటే,
నీ హృదయం ఎంతగా ఆందోళన
చెందిందో,
నువ్వు
ఎంత
ఆవేదనని
అనుభవిస్తున్నావో
నేను అర్ధం చేసుకోగలను.
ఇంతకీ అసలు ఏం జరిగింది
బావా?” అడిగాడు అవినాశ్.
తనకి అనూరాధకి
మధ్య జరిగిన సంభాషణ
గురించి వివరంగా చెప్పాడు
కృష్ణ మోహన్. “రాధ తనని
ఇంకా గుర్తుంచుకున్నందుకు
థ్యాంక్స్
చెప్పింది
బావా,
ఆ ఒక్క మాట చాలు తను
ఎంత మధన పడుతున్నాదో
చెప్పడానికి. ఎవరై నా కష్టా లలో
వున్నపుడు స్వాంతన పొందడానికి
ఆత్మీయుల నుండి ఓదార్పు
కోసం, సానుభూతి కోసం
ఎదురు చూస్తా రు. ఎందుకంటే
ఆ సమయంలో ఎవరెన్ని
చెప్పినా, ఎంత ధైర్యమిచ్చినా,
ఆత్మీయుల నుండి లభించే
ఓదార్పు, సానుభూతి విలువ
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ఇంక దేనికీ వుండదు. నీకు
తెలుసు బావా, రాధ భర ్త ప్రకాష్
చనిపోయినపుడు, నా రాధని ఆ
స్థితిలో చూసి తట్టు కునే ధైర్యం
లేక నేను వెళ్ళలేదు. ఆ తరువాత
కూడా ఏ రోజు బాగున్నావా
అని
పలకరించలేదు,
ఏ
రకంగానూ సహాయపడలేదు
సానుభూతి చూపలేదు. అలాంటి
సమయంలో కనీసం ఒక చల్ల ని
మాట చెప్పలేక పొయాను. నేను
పిరికివాడిని బావా, నావల్లే రాధ
జీవితం నాశనం అయింది,
ఇంకెందుకు బావా ఈ జీవితం”
అంటూ బాధ పడుతూ చెప్పాడు
కృష్ణ మోహన్.
కృష్ణ మోహన్ మాటలు విన్న
అవినాశ్ హృదయం బరువెక్కిం
ది, అతను పడుతున్న బాధని,
ఆవేదననీ చూసి అవినాశ్
చలించిపొయాడు.
“బావా అసలు నువ్వెందుకు
అపరాధిలా బాధపడుతున్నావు.
ఈ 23 సంవత్సరాలలో నువ్వు ఎన్ని
సార్లు అనూ గురించి నా ముందు
బాధ పడ్డా వో నాకు తెలియదా?
బావా నా ఉద్దేశ్యంలో ‘ప్రేమంటే
అందరి ముందూ ప్రదర్శించే
వస్తువు కాదు, ప్రేమంటే రెండు
మనసులు ఒకటవ్వాలి. ప్రేమకి
బాష లేదు, రోజుకి వందసార్లు ఐ
లవ్ యూ, ఐ మిస్ యూ అని
చెప్పుకోనవసరం లేదు. మన
మనసులో, గుండెల్లో , అవతల
వ్యక్తి గురించి మనము పడే
ఆరాటం, ఆవేదన, అభిమానమే
ఫ్రేమంటే’’. జరిగినదానికి నువ్వు
గాని, అనూ గాని బాధ్యులు కారు,
విధి ఆడిన నాటకంలో మీరిద్ద రూ
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

బలి అయిపొయారు. మీరిద్ద రూ
ఎంత గాఢంగా ప్రేమించుకున్నారో,
ఎంత పవిత్రంగా వున్నారో నాకు
తెలియదా? అసలు మీ ప్రేమ
అంత పవిత్రమైనది కనుకే 23
ఏళ్ళ తరువాత కూడా ఇలా ఒకరి
కోసం ఒకరు ఆలోచిస్తున్నారు,
బాధ పడుతున్నారు” అని అతనిని
ఓదార్చి సాధారణ స్థితికి తీసుకు
రావడానికి
ప్రయత్నించాడు.
అయితే
అతనిని
డ్రింక్
చెయ్యకుండా ఆపడం ఎలా?
అన్నదే ఇప్పుడు ఆలోచించాలి
అనుకున్నాడు అవినాశ్.
‘బావా తొందరగా డ్రింక్స్ సర్వ్
చెయ్యి, కనీసం అది తీసుకున్నాక
అయినా నేను పడుతున్న
మానసిక సంఘర్ష ణ నుండి కాస్త
విముక్తి లభిస్తుందేమో”
కృష్ణ మోహన్ డ్రింక్స్ తీసుకోకుం
డా ఆపాలంటే అవినాశ్కి
ఒక ఆలోచన వచ్చింది. సరే
మామూలుగా
ప్రయత్నించి
అతనిని డ్రింక్స్ తీసుకోకుండా
ఆపుదాము. అలా కుదరకపోతే
అప్పుడు ఆ అస్త్రం ప్రయోగిద్దా
మనుకున్నాడు.
“బావా, నిన్ను నేను ఎప్పుడూ
శ్రీకృష్ణు ని గానే భావించాను.
ఎంత మందికో నువ్వు ఎన్నో
విధాల సహాయం చేసావు,
ఎంతమందినో ఆదుకున్నావు,
చేరదీశావు, ఎంతో మంది
ప్రేమికులని కలిపావు. ఎన్ని
రకాలుగా ఎంతమందికి సహా
యాలు అందించినా ‘నేను ఇది
చేసాను’ అని ఏనాడు చెప్పుకోని
ఉత్తముడివి.
(ఇంకా వుంది)
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నటయోగి మారుతీ సేవేంద్ర స్వామి అని
పిలువబడే శ్రీ ధూళిపాళ సీతారామశాస్త్రి
కొన్ని కొన్ని పాత్రలు కొందరి
కోసమే పుట్టా యా అనిపిస్తా యి.
నటులలో
నాటకరంగంలో
ప్రసిద్ధి కెక్కి, అటు పిమ్మట
సినీరంగంలో కాలూని, విఖ్యాతి
గాంచిన నట పరంపర, గత
తరం నటులకు ఆనవాయితీ:
నందమూరి తారక రామారావు
గానీ, అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గానీ,
యస్వీ రంగారావు గారు గానీ,
గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు
గానీ, రేలంగి వేంకటరామయ్య
గారుగానీ, నాగభూషణం గారు
గానీ, ధూళిపాళగారు గానీ, మిక్కి
లినేనిగారు గానీ, ముక్కామల
గారు గానీ, సావిత్రిగారు గానీ,
అంజలిగారుగానీ..... ఇలా చెప్పు
కుంటూ పోతే ... ఆతరం
నటులంతా నాటకాల్లో నటించి,
అనంతరం చిత్రసీమ వై పు చూసే
వారు. అందుకే వారి నటనలో
ఆంగికం, వాచికం, నటన అన్నీ
సహజంగా ఉండేవి.
చలన చిత్రసీమలో,
చిత్రీకరణలో పొరపాటు జరిగినా
మళ్ళీ షూటింగులు జరుపుకో
వచ్చు. మార్పులు, కూర్పులు,
చేర్పులు చేర్చుకోవచ్చు. కానీ

నాటక ప్రదర్శనలో అటువంటి
తప్పిదాలకు
తావు
లేదు.
ఎందుకంటే
అది
ప్రత్యక్ష
ప్రసారం. తప్పు జరగడానికి
కానీ, నాలుక కరుచుకుని ‘సారీ’
చెప్పడానికి అవకాశం ఉండదు.
స్క్రిప్ట్
పూర్తిగా వస్తేనేగానీ,
నాటకం రక్తి కట్ట దు. టై మింగ్
తెలియాలి, సన్నివేశ పరంపర
తెలియాలి. ఎదుటి పాత్ర

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

డై లాగులూ తెలియాలి (తన
డై లాగులు ఎలాగో తెలియాలి
అనుకోండి). అన్నీ సమపాళ్ళలో
మేళవిస్తేనే నాటకం రక్తి కట్టే ది.
పై గా డై లాగులు అన్నీ, ఏక బిగిన,
పూర్తిగా వచ్చి వుండాలి.
అలా నాటక రంగాన్ని
ఏలి, సినీరంగంలో ప్రవేశించి,
ధరించిన పాత్రల ద్వారా ఈ పాత్ర
ఈయన కోసమే పుట్ట ిందా అని
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పేరు తెచ్చుకునేలా, ఆ పాత్రలో
జీవించి, తన నటజీవితాన్నే
అజరామరం చేసుకున్న అతికొద్ది
మందిలో శ్రీ ధూళిపాళ సీతారామ
శాస్త్రి గారు ఒకరు. ఆ పాత్ర శ్రీ
యన్టీ ఆర్ నిర్మించి, దర్శకత్వం
వహించిన ‘శ్రీకృష్ణ పాండవీయం’
లోని ‘శకుని’ పాత్ర. ఆ తర్వాత
బాలభారతం, దానవీరశూర కర్ణ
చిత్రాల్లో సై తం శ్రీ ధూళిపాళ
శకుని పాత్రనే పోషించారు.
శ్రీ ధూళిపాళ సీతారామశాస్త్రి
గారు 1921 సెప్ట ెంబర్ 24 వ తేదీన
గురజాల తాలూకా దాచేపల్లి
గ్రామంలో రత్నమ్మ, శంకరయ్య
దంపతులకు జన్మించారు. వీరికి
ముగ్గు రు అన్నదమ్ములు, ఇద్ద రు
తోబుట్టు వులు ఉన్నారు. దాచేపల్లి
గ్రామంలో వీరి ఇంటి వెనుక
నాగులేరు ప్రవహిస్తూ ఉండేది.
పండ్ల తోటలు, తమలపాకు తోట
లతో ఆ గ్రామం కళకళ లాడుతూ
ఉండేది. తండ్రి శంకరయ్య గారు
వేదాధ్యయనం చేసినా 50ఎకరాల
పొలంతో, వ్యవసాయమే ప్రధాన
వృత్తిగా ఎంచుకుని, రై తుగా స్థిర
పడ్డా రు. అంత పొలం ఉన్నా,
మెట్ట ప్రాంతం కావటంతో, వచ్చే
ఫలసాయం ఇంటి ఖర్చులకే
సరిపోయేది.
శాస్త్రి గారి ప్రాధమిక విద్య
దాచేపల్లి లోనే పూర్తీ చేశారు.
తర్వాత వేదాధ్యయనం కోసం,
బాపట్ల వెళ్లి శాస్త్ర పాఠాలు అభ్య
సించారు. అనంతరం గురజాల
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తిరిగి వచ్చి, ఒక న్యాయవాది వద్ద
గుమాస్తా గా చేరారు. తను కూడా
వకీలుగా రాణించాలనే ఆశ వున్నా
అది నెరవేరలేదు. గుమాస్తా గా
పనిచేస్తూనే, ఇంగ్లీ షు భాషపై
పట్టు సాధించారు. సంగీతం
మీద, నాటక కళల మీద మక్కువ
ఉండటంతో, గుంటూరుకు దగ్గ
రలో ఒక గ్రామంలో 1935లో
‘శ్రీకృష్ణ తులాభారం’ నాటక ప్రద
ర్శన జరుగు తుండగా, అందులో
సత్యభామ చెలికత్తె (నళిని) పాత్ర
ధరించారు. అప్పుడు ధూళిపాళ
వయస్సు కేవలం పదిహేనేళ్ళు.
తరువాత వరుసగా
ధూళిపాళకు ఆడవేషాలు ధరిం
చే పాత్రలు చాలా వచ్చాయి. అలా
మూడేళ్ళపాటు ఆడ పాత్రలే పోషి
స్తూ వచ్చారు. వాటిలో చింతామణి
నాటకంలో రాధ, బొబ్బిలియుద్ధం
నాటకంలో మల్లమాంబ పాత్రలు
ధూళిపాళకు మంచి పేరు తెచ్చి
పెట్టా యి. ఒకసారి ప్రముఖ
రంగస్థ ల నటులు శ్రీ మాధవపెద్ది
వెంకట్రామయ్య
ధూళిపాళ
నటనను చూసి, ఆడవేషాలకు
స్వస్తి చెప్పమని హితవు పలికారు.
దాంతో ధూళిపాళ వారివద్ద శిష్య
రికం చేసారు. వెంకట్రామయ్య
గారి శిక్షణలో దుర్యోధన పాత్ర
పోషించడంలో
మెలకువలు
నేర్చుకుని, అఖిలాంధ్ర పాండవో
ద్యోగ నాటక పోటీలలో ప్రధమ
బహుమతి పొందారు. తరవాత
ఆంధ్రప్రదేశ్ నాటక కళాపరిషత్
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

నిర్వహించిన ఏక పాత్రాభినయ
పోటీల్లో మయసభ సన్నివేశంలో
దుర్యోధనుడిగా నటించి, ప్రధమ
బహుమతి గెలుచుకున్నారు.
ఆ తర్వాత బ్రహ్మనాయుడు,
యుగంధరుడు, బిల్వమంగళు
డు, రంగరాయుడు మొదలై న
పాత్రలు పోషించి మంచి రంగస్థ ల
నటునిగా పేరు తెచ్చు కున్నారు.
గుంటూరులో ‘స్టార్ ధియేటర్స్’
పేరుతొ నాటక సంస్థ ను నెలకొల్పి
అనేక పౌరాణిక నాటకాలు ప్రదర్శించేవారు. ఆ రోజుల్లో కురుక్షేత్రం నాటక ప్రదర్శన జరిగితే మొదటి కృష్ణు నిగా ఈలపాట
రఘురామయ్య, రెండవ కృష్ణు ని
గా పీసపాటి నరసింహమూర్తి,
మూడవ కృష్ణు నిగా షణ్ముఖి
ఆంజనేయరాజు నటిస్తే, దుర్యోధ
న పాత్రను ధూళిపాళ పోషించే
వారు.
1959 మద్రాసు నగరంలోని
పచ్చియప్ప కళాశాలలో ‘రోషనార’
నాటకం ప్రదర్శించారు. అందులో
రామసింహుడిగా
ధూళిపాళ
నటించారు. ఎ వి సుబ్బారావు
అందులో శివాజీ పాత్రను పోషిం
చారు. ఈ నాటకానికి ప్రసిద్ధ
దర్శక నిర్మాత బి ఎ సుబ్బారావు,
వేదాంతం రాఘవయ్య, జి వర
లక్ష్మి లాంటి ఉద్దండులు విచ్చేసి
ధూళిపాళ పలికే తీరును నిశితం
గమనించారు. ప్రేక్షకుల నుంచి
ధూళిపాళ సంభాషణలకు కరతా
ళ ధ్వనులు మ్రోగటం, ధూళిపా
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ళకు ఎంతో లాభించింది. దాంతో
ధూళిపాళ సినీరంగ ప్రవేశానికి
దారులు తెరచుకున్నాయి. సిని
మాలో నటించే అవకాశం కల్పి
స్తా నని బి ఎ సుబ్బారావు మాట
ఇచ్చారు. అయితే ధూళిపాళకి
నాటకాల మీద ఉన్న మోజు సిని
మాల మీద లేదు. ఆయన పెద్ద గా
సినిమాలు చూసిందీ లేదు.
ఒకరోజు మద్రాసుకి
రమ్మనమని బి ఎ ఎస్ ప్రొడక్షన్స్
అధిపతి బి ఎ సుబ్బారావు
నుంచి ధూళిపాళకి ఉత్తరం
వచ్చింది. ఆయన పెద్ద న్నయ్య
ప్రోద్బలంతో ధూళిపాళ తెనాలి
వెళ్లి మద్రాసు వెళ్ళే రై లు ఎక్కారు.
అప్పుడు బి ఎ సుబ్బారావు
‘భీష్మ’ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
అది 1962 వ సంవత్సరం.
భీష్మ చిత్రంలో దుర్యోధనుడి
పాత్రకు ధూళిపాళను ఎంపిక
చేసుకున్నారు.
తొలిరోజు
షూటింగులో భీష్ముణ్ణి సర్వ
సై న్యాధ్యక్షు డిగా దుర్యోధనుడు
ప్రకటించే
సన్నివేశం
చిత్రీకరిస్తున్నారు.
ఎదురుగా
భీష్ముని వేషంలో నటరత్న ఎన్
టి రామారావుకు, దర్శకుడు
సుబ్బారావు పరిచయం చేయగా,
రామారావు
ధూళిపాళను
మందహాసంతో స్వాగతించారు.
తాపీ ధర్మారావు వ్రాయగా,
ధూళిపాళ చెప్పిన డై లాగు
మొదటి టేక్ లోనే ఓకే అయింది.
అలా రామారావుతో

కలిగిన పరిచయం, స్నేహంగా
చిగురించి, చిత్రసీమను వదిలే
దాకా కొనసాగింది. భీష్మ చిత్రం
విడుదల అయ్యి, ఘన విజయం
సాధించడంతో, ధూళిపాళకి అనే
క సినిమాల్లో నటించే అవకాశాలు
వెంటవెంటనే వచ్చాయి.
‘నటుడనేవాడు తనని తాను
మరచిపోకుండా, తాత్కాలికోద్రేకం
తో, సృజనాత్మక శక్తి కలిగినపుడు
మాత్రమే తన భావ ప్రకటన ద్వారా
రసోత్పత్తిని సాధించగలుగుతా
డు’ అనే సూత్రాన్ని తు.చ.
తప్పకుండా పాటించిన నటుడు
ధూళిపాళ. అందుకు ప్రేరణ
1966 లో ‘‘రామకృష్ణ - ఎన్ టి
ఆర్’ పతాకంపై , రామారావు
స్వీయ దర్శకత్వంలో నిర్మించిన
‘శ్రీకృష్ణ పాండవీయం’ చిత్రంలో
ధూళిపాళ నటన. ఈ చిత్రం
ద్వారా విభిన్న ప్రవృత్తులు గల
శ్రీకృష్ణ , సుయోధన పాత్రలను
తానే ధరించాలనే నిర్ణయం
తీసుకున్నారు రామారావు. రామా
యణ, భాగవత కధలను జల్లెడ
పట్టి , మరే సినిమాలోనూ
చూపించని విధంగా శకుని జీవిత
ఘట్టా లను ఇందులో పొందు
పరిచారు. ఇక శకుని పాత్రను
ఎవరు ధరిస్తా రా అనే మీమాం
సకు
తెర
దించుతూ,
ఆ అవకాశాన్ని రామారావు
ధూళిపాళకి ఇచ్చారు. అది
ద్విభాషా చిత్రం కావడంతో,
తెలుగు, తమిళ భాషల్లో కూడా
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ధూళిపాళనే ఆ పాత్ర పోషించాల్సి
ఉంటుందని రామారావు సూచిం
చారు. అంతకుముందు శకుని
పాత్రను సి ఎస్ ఆర్ ఆంజనేయు
లు, ముదిగొండ లింగమూర్తి,
నెల్లూ రు నాగరాజారావు పోషించి
మెప్పించియున్నారు. ఆ పాత్రను
ధూళిపాళ ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని
వాచకంలోనూ,
అభినయం
లోనూ భిన్న ప్రవృత్తిని కనబరుస్తూ
సాధన చేశారు. సినిమాలో శకుని
పాత్ర బాగా పండింది. సినిమా
సూపర్
హిట్
కావడంతో
ధూళిపాళ ‘సినీ శకుని మామ’
అయిపోయారు.తరవాత ‘బాల
భారతం’(1972), దానవీరశూర
కర్ణ (1977), సినిమాల్లో శకుని
పాత్ర ధూళిపాళనే వరించింది.
‘శ్రీకృష్ణార్జు నయుద్ధం’ లో
గయుడిగా, ‘నర ్తనశాల’ లో
దుర్యోధనుడిగా, ‘బొబ్బిలియు
ద్ధం’లో
నరసరాయులిగా,
‘వీరాభిమన్యు’లో ధర్మరాజుగా,
‘సీతాకల్యాణం’ లో వశిష్టు డిగా,
మరికొన్ని సినిమాల్లో రావణాసు
రుడు, మైరావణుడుగా ధూళిపా
ళ మెప్పించారు. ధూళిపాళ
బయట ఎక్కడై నా కనపడితే
‘శకుని మామ’ అని పిలిచేవారు.
అలా ధూళిపాళ రెండు దశాబ్దా
లపాటు పౌరాణిక, జానపద,

సాంఘిక చిత్రాల్లో మంచి పాత్రలతో
పాటు దుష్ట పాత్రలు కూడా
పోషించారు. సాత్విక పాత్రల్లో ఎంత
రాణించారో, అంత బాగా దుష్ట
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పాత్రలలోనూ రాణించారు.
బాంధవ్యాలు, ఆత్మీయులు,
బాలరాజు కధ, రెండు కుటుంబాల
కధ, కలక్టర్ జానకి, మంచి మను
షులు, గుణవంతుడు, మహామం
త్రి తిమ్మరుసు, కధానాయకుడు,
ఆత్మగౌరవం, ఉండమ్మా బొట్టు
పెడతా..వంటి 300 సినిమాల్లో
ధూళిపాళ నటించి ప్రేక్షకుల మెప్పు
పొందారు.
ఆంద్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వ నాటక
అకాడమీ వారు ధూళిపాళను ‘కళా
ప్రపూర్ణ’ బిరుదుతో సత్కరించారు.
తెలుగు యూనివర్సిటీ వారు ఉగాది
పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేసారు.
‘బాంధవ్యాలు’ చిత్రం లో నటనకు
ధూళిపాళకు నంది పురస్కారం
లభించింది. తమిళ పత్రికలూ
కూడా ధూళిపాళను ‘నడిప్పిళ్ పులి
నడత్తల్ పశువు’ అని కీర్తించాయి.
అంటే నటనలో పులి, నడతలో
గోవు అని అర్ధం.
నిర్మాతల కోరికపై , ధూళిపాళ
చివరిసారి ‘మురారి’, ‘చూడాలని
వుంది’ సినిమాల్లో నటించారు.
ధూళిపాళకు
చిన్నతనంలోనే
‘వరలక్ష్మమ్మ’ గారితో వివాహం
అయ్యింది. వీరికి ఒక కుమార్తె,
ఇద్ద రు కుమారులు ఉన్నారు.
నాటకాలు వేసేవాళ్ళు
చెడిపోతార్రా అని ధూళిపాళను వాళ్ళ
నాన్నగారు హెచ్చరిస్తూ ఉండేవారు.
కారణమేమిటంటే సాధారణంగా
నాటకాలు వేసేవాళ్ళు వ్యసనాలకు
బానిసలు
కావటమే.
తండ్రి
చేసిన హెచ్చరికలు ధూళిపాళకి
ఎప్పుడూ గుర్తుకి వస్తూండేవి. ఆ
హెచ్చరికలను వారు జీవితాంతం
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గుర్తు
పెట్టు కుని మసిలారు.
మద్రాసులో షూటింగ్ జరిగితే
ఇంటినించే క్యారేజ్ వచ్చేది. అవుట్
డోర్ షూటింగుల్లో తప్ప నిర్మాతలు
తెప్పించిన భోజనం ఆరగించిన
రోజులు ధూళిపాళ చరిత్రలో లేవు.
నిత్యకర్మ, ధూపదీప నై వేద్యాలు
ధూళిపాళకి క్రమశిక్షణ నేర్పాయి.
ప్రతీ సంవత్సరమూ సతీసమేతంగా
వారణాసికి వెళ్లి రెండు నెలలు
విశ్వేశ్వరుని సేవించేవారు. అక్కడ
నవగ్రహ ఆలయం లేకపోవడంతో,
ఆలయ నిర్మాణం చేయాలని
ప్రయత్నించి, అనారోగ్య కారణాల
వల్ల ఆ ప్రయత్నాన్ని విరమించు
కున్నారు.
గుంటూరులో ఆంజనేయ
స్వామి ఆలయాన్ని నిర్మించాలనే
సంకల్పంతో తెలుగు, తమిళ,
కన్నడ చిత్రాలలో నటించే అవకా
శాలు వదులుకుని, మద్రాసులో
ఉన్న ఆస్తులను అమ్ముకుని,
గుంటూరు చేరి, అత్యంత దీక్షతో
మారుతీనగర్ లో ఆంజనేయ
స్వామి ఆలయాన్ని చేపట్టి పూర్తి
చేశారు. దాంతో ధూళిపాళ మనస్సు
ఆధ్యాత్మికం వై పు మళ్ళింది. తను
నిర్మించిన ఆలయాన్ని కంచి
కామకోటి పీఠానికి సమర్పించారు.
మానవజన్మ విశిష్ట తను,
మోక్షసాధన అవసరాన్ని తెలుసు
కుని, తరించాలని భావించి, కంచి
కామకోటి పీఠాధిపతి చేతుల
మీదుగా సన్యాసం స్వీకరించి,
తన పేరును ‘మారుతీ సేవేంద్ర
సరస్వతి’గా
మార్చుకున్నారు.
రామాయణం,
సుందరకాండ
గ్రంధాలను తెలుగులో వ్రాసి
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ప్రచురించారు. ఒక ట్రస్ట్ ని ఏర్పాటు
చేసి, తద్వారా ఆధ్యాత్మిక సేవా
కార్యక్రమాలు చేస్తూ వచ్చారు.
సుదూర
ప్రాంతాలకు
వెళ్లి,
సుందరకాండ పారాయణ చేసి,
భక్తు లను ఆశీర్వదించేవారు.
గుంటూరులో ఒక కళావేదికను
నిర్మించాలనే
సత్సంకల్పంతో
మూడు తరాల నటులతో నాటక
ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేసి, నిధిని
ప్రోగు చేసి, కళాసేవకు తోడ్పడ్డా రు.
ఆ రంగస్థ లం పై నే రెండు లక్షలు
నిధి సమకూరడం, ధూళిపాళపై
ప్రజలకున్న గౌరవాన్ని సూచిస్తుంది.
మానవ
శక్తిని
బలీయమన
అతీంద్రియ శక్తిఏదో నడిపిస్తోందని
ధూళిపాళ నమ్మకం.
కొంతకాలం ఊపిరితిత్తుల
వ్యాధితో బాధపడుతూ, ఏప్రిల్ 13,
2007 న ధూళిపాళ కాలం చేశారు.
నటనా రంగంలో తాను
ఎంచుకున్న పాత్రలను, ‘న భూతో
న భవిష్యతి’ రీతిలో పోషించి,
ఆధ్యాత్మిక మార్గం వై పు తన
గమనాన్ని మార్చుకుని, మారుతీ
సేవేంద్ర స్వామి పేరుతో మారుతి
సేవలో, గుంటూరులో తాను
నిర్మించిన
ఆంజనేయస్వామి
ఆలయంలో కాలం గడిపి, భక్తు లకు
ఆధ్యాత్మిక సౌరభాలు వెదజల్లి న
ధూళిపాళ
సీతారామ
శాస్త్రి
ధన్యజీవి. నటప్రస్థానం మలుపులు
తిరిగి, యోగిగా రూపాంతరం
చెంది, కైవల్య పధం చేరుకున్న
మహానట యోగి శ్రీ ధూళిపాళ.
(ప్రాణమిత్రుడు శ్రీ ఆచారం
షన్ముఖాచారికి
ప్రత్యేక
క్రుజ్ఞా తలతో)
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వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం
హితోక్తు లు

శా.

మ.

ప్రారబ్ధంబని ముక్కు మూసికొనుచో పాపంబులుం బోవునే!
నేరంబుల్ పలుసల్పి దుర్మతులతో నెయ్యంబు సాగించి యా
భారంబింకను పెంచుకన్న వెస సద్భావంబుతో నెల్లెడన్
పోరాటంబులు మాని సఖ్యతను పెంపొందింప శ్రేయంబగున్ ll

ధనమార్జ ించిన గౌరవంబు సుఖమున్ దాస్యంబునున్ భాగ్యమున్
తనకబ్బంగనె యంబరంబు నెగురన్ తత్కాల సంరంభమో
	వెనుకన్ జేర్చిన నక్రమార్జ న మహావిన్యాసమో నిత్యమో
మనమందున్ మథనంబొనర్చి యెరుగన్ మాన్యంబగున్ సర్వదా ll

మ.

కనులన్ గాననివేవి నమ్మమని వక్కాణించు వారందరున్
కనగన్నేర్తురె వాయువున్ ధ్వనిని సౌగంధ్యంబునున్ స్పర్శయున్?
మనసున్ తోచిన భావనే మనకు ప్రామాణ్యంబు గానొప్పునే?
కనగన్లే నివి లేవటన్న తలపుల్ గ్రాహ్యంబుగా జెల్లు నే? ll

1

2

3

శా.

చేతంగాని క్రియాకలాపములలో చేయూత నందిచ్చి యా
పాతం బెంచగరాదు కార్యముల సంభారంబు కడ్డంబడన్,
ప్రీతింజేయగనౌదు నేదయిన ప్రావీణ్యంబు చాటుక్రియన్
	నీతుల్ నేర్పిన సూక్తు లాచరణలో నింపంగనౌ సొంపగున్ ll

శా.

ఉ.

శా.

మ.

4

కాయంబుండిన కాలమందు పలుదుష్కార్యంబులంజేసి య
న్యాయంబెంచక కూడబెట్టి నది యెంతై నన్ సమాజంబుకున్
శ్రేయంబించుక లేకపోగ ప్రజలున్ ఛీకొట్టు నాడెట్టు లో
తా యాచించియునై న జన్మగడుపన్ ధర్మంబునై యొప్పగున్

5

ఈసునసూయలన్ మదిని నేర్పడ వేరెమరొక్క భావనన్
భాసిల జేయజాలకిక బంధువుల న్నవహేళనంబు తో
బోసిని జూచినట్లు జగమున్ విహరించు విచిత్ర వ్యక్తు లన్
గాసిలబోక నూరకొని గ్రక్కున వీడిన నుత్తమంబగున్ ||		

6

తానార్జ ించియు సుంతయైన ధనమున్ దానాది కార్యంబుల
న్నేనాడున్నొక పై స బిచ్చమయిన న్నీకుండి లోలోన “నా
కీనాడున్నది నిత్యముండు”నని రేపేమౌనొ యన్చింత లే
“కేనే మిన్న”ని దంభముల్ పలుకు వాడేనాడు గుర్తించునో! ll

అధముల్ బాల్యము నందు నేర్వక దురభ్యాసంబులన్ జిక్కి యె
వ్విధమైనన్ పరువాన విద్యబడయన్ వేభంగులన్ భగ్నమై
వ్యధతో నెంతగ నేడ్చి యోర్చినను సద్వ్యాసంగ మబ్బంగ నే
విధి మ్రొక్కన్ సమకూరు నేరికయినన్ విశ్వంబున న్నెంచగన్ ll

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

7

8

జూన్ 2019

21

శ్రీనాధుని కాశీ ఖండం
(వచనానుసరణం)

పో చినపెదది ్ మురళీ కృష్ణ

ముందు మాట
కాశీ క్షేత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది.. జన్మించినా, మరణించినా కాశీ క్షేత్రంలోనే జరగాలని భారతీయులు భావిస్తా రు. అంతటి పవిత్ర క్షేత్ర వై భవాన్ని వర్ణించని భారతీయ సాహిత్యం
లేదు. స్కాంద పురాణంలో వ్యాసుడు కాశీ వై భవాన్ని విస్తృతంగా వర్ణించాడు. తెలుగు సాహిత్యంలో శ్రీనాధుడు
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ రీతిలో కాశీ క్షేత్రాన్ని వర్ణించాడు. ఈ కాశీ ఖండాన్ని మా పాఠకులకు పరిచయం చేయడానికి డా. పోచినపెద్ది వెంకట మురళీ కృష్ణ గారిచే సరళ వ్యావహారిక భాషలో, యధా మూలానుసారంగా
అనుసరించిన కాశీ ఖండాన్ని, నెలనెలా అందిస్తున్నాము.
ఈ వ్యాస పరంపర ఆధ్యాత్మిక వేత్తలకు భక్తీ తత్వాన్ని, విద్యార్థు లకు శ్రీనాధుని తత్వాన్ని అందించగలదని
భావిస్తున్నాము.
- సంపాదకురాలు.

లింగ మాలిక – దండకము

ఈ లింగమాలికా దండకాన్ని
శివ
సన్నిధిలోగాని,
విష్ణు
సన్నిధిలోగాని పఠించినట్ల యిన
పాపాలు నశిస్తా యి. ఈ కాశీ
నగరంలో ఒకే పేరు కలిగిన
శివలింగాలు,
పుష్కరిణులు
అనేకం ఉన్నాయి. ఇక కాశీ నగరం
లో ఉన్న నూతులు, కుండలాలు
అనేకం ఉన్నాయి. ఈ కాశీ నగరం
కోట్లా ది శివలింగాలకు కన్న
తల్లి . కైవల్య ఫలాన్ని ఇచ్చునది,
గంగకు స్నేహితురాలు, సంస్తవనీ
యురాలు. కాశీ నగరము సకల
తీర్థాలకి పుట్టి నిల్లు . వేదాలకు,
పురాణాలకు,
శాస్త్రాలకు
నివాస స్థానము. పాపాలకు
22

ప్రభంజనము వంటిది. మోక్షా నికి
నిలయము.
ఓ
పార్వతి!
హిమాలయపర్వతంపై తపస్సు
చేసి నీవు నన్ను వలపింప
చేసుకున్నావు. ఈ కాశీనగరము
తన తేజస్సుచేత నన్ను సంతోష
పెడుతోంది. ఈ రెండింటిలో
ఏది ఎక్కువో నీకు తెలుసు. నీవు
నాకు ఎంతటి ప్రియురాలివో
ఈ కాశీ నగరంకూడా అంతటి
ప్రియమైనది. పూర్వ జన్మలో
యజ్ఞా లుచేసి, తపస్సు చేసి
ఆ పుణ్యం వలన ఈ జన్మలో
కాశీ నివాసాన్ని పొందారు.
కాశీ నగరంలో ఉన్నవారుతప్ప
మిగిలిన లోకాలలో ఉన్న గరుడ,
గంధర్వ,, విద్యాధరుల జన్మ
వ్యర్ధమైనది.
కాశీనగరంలో
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

జన్మించిన
కడజాతివానితో
ఇతరులు సమానులు కారు.
కాశీలో నివాశం ఉంటున్న కాపు
బిడ్డ ఇంద్రునితో సమానము.
అక్కడ
ఉన్న
గడ్డిపోచతో
కల్పవృక్షం సమానం కాదు.
యుగాంతంలో సముద్రం చెలి
యలకట్ట దాటినా కాశీ నగరాన్ని
తాకలేదు. బ్రహ్మాది దేవతలుకూడా
కాశీ నగరంలో నడిచే వెళ్ళాలి.
వాహనంపై సంచరించకూడదు.
మహాపాతకాలు, ఉప పాతకాలు
నశించిపోతాయి. కళ్యాణానికి
ఆటపట్టు . మోక్షా నికి పుట్టి నిల్లు .
ఈ తీర్థాలచరిత్ర పితృ శ్రాద్ధ
కాలంలో
చదువతగినది.
సురాపానాది దోషాలన్ని నశిస్తా
జూన్ 2019

యి. ఈ స్తో త్రము నాకు
ఇష్ట మయినది.
దుష్టు లకు
ఈ స్తో త్రాన్ని చెప్పకూడదు.
అని పరమేశ్వరుడు పా ర్వతికి
చెప్పాడు. తవరువాతపరమేశ్
వ రు డు మ ం ద రా చ ల ము నుం
డిబయలుదేరి
కాశీనగరానీకి
వచ్చి వెలుపలి మందిరం దగ్గ ర
ఉన్నాడు. శుభముహూర ్తంకోసం
ఎదురు చూస్తున్నారు. అప్పుడు
నందీశ్వరుడు ఎదురుగా వచ్చి
ఈ విధంగా విన్నవించాడు.
“ఓ నీలకంఠా! శుక్ల
పాడ్యమి రోజున సూర్యుడు
ఆకాశంలో
ప్రకాశిస్తున్నాడు.
అభిజిల్ల గ్నంలో , చంద్రుడు
తులా రాశిలో ఉండగా, ఐదు
గ్రహాలు ఉచ్చస్థానంలో ఉండగా,
కరణము, యోగము, తార,
మంచివై ఉండగా , లగ్న శుధి
కలిగి ఉండగా, శుభ సమయంలో
నీవు గృహ ప్రవేశము చేయుటకై
బ్రహ్మాది దేవతలు ఎదురు
చూస్తున్నారు. గృహ ప్రవేశము
చేయమని” నందీశ్వరుడు ప్రార్ధిం
చాడు.
ఈ విధంగా నంది
ప్రార్ధించగానే
పరమేశ్వరుడు
ఆనందించి విశాలాక్షి సహితుడై
గృహంలోనికి
ప్రవేశించాడు.
మంచి
సువాసనలతోకూడిన
వాయువులు
వీచాయి.
గంధర్వులు మంద్రక, భద్రక
అను గేయాలను ఆలపించారు.
అప్సరసలు నాట్యం చేసారు.
మహర్షు లు
ఆనందాన్ని

పొందారు. చారణులు స్తుతి
చేసారు. ప్రమధులు ప్రమోదాన్ని
తెలిపారు.
విద్యాధరులు
పూలవర్షాన్ని
కురిపించారు.
సకల ప్రాణులు ఆనందించాయి.
పంచ మహా వాద్యాలు మ్రోగాయి.
విశాలాక్షి, విశ్వేశ్వరుల గృహ
ప్రవేశము మూడు లోకాల
వారికి ఆనందాన్ని కలిగించింది.
గృ హ ప్రవేశ సమయంలో
పరమేశ్వరుడవేసిన ధూపము
నేటికి ఆకాశంలో నల్ల కలువ
వలె
కనబడుతూ
ఉంది.
పరమేశ్వరుడు బ్రహ్మాది దేవతలకి
దర్శనం ఇచ్చి ఆనందాన్ని
కలిగించాడు.
విష్ణు దేవునితో
సంభాషించి
గౌరవాన్ని
కలిగించాడు. “ ఓ కమలాక్ష! నీ
దయవలన నాకు కాశీ నగరము
తిరిగి లభించింది. నీవు కనుక
దివోదాసుని
ఇక్కడనుండి
వెళ్ళగొట్ట గలిగావు. నీకు ఏమి
కావాలో కోరుకో.అది ఇస్తా ను.”
అని పరమేశ్వరుడు పలికాడు.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

“ పరమేశా! ఈ మూడు
లోకాలలోను నాకు ప్రియమైనది
వేరొకటి లేదు. నాకు నివేశన
స్తలాన్ని కరుణించు” అని
ప్రార్ధించాడు.
విశ్వేశ్వర లింగ మహాత్మ్యము
“ ఓ విశ్వ భరా! నాకు దగ్గ రగా
ఉండు. ఈ కాశీనగరంలో
మొదట నిన్ను ఆరాధించి
తరువాత నన్ను ఆరాధిస్తా రు.
దక్షిణ మండపములో కాశీకి
సంబంధించిన పుణ్యకధలను
వినాలి. మణికర్ణికలో స్నానంచేసి
ముక్తి మండపంలో పురాణ
శ్రవణంచేయాలి. కాశీలో ఎన్ని
తీర్థాలు ఉన్నా చక్రతీర్థంతో సమా
నం కావు. అదేవిధంగా కాశీలో
ఎన్ని శివ లింగాలు ఉన్నా విశ్వేశ్వర
లింగంతో సమానం కావు. ఈ
కైవల్య మండపంలో నేను విహరి
స్తూ ఉంటాను. ఇక్కడే మోక్ష లక్ష్మి
ఉంటుంది. కాశీ నగరానికి మణి
హారంలాంటిది.
జూన్ 2019
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ఈ ముక్తిమండపము
ద్వాపర యుగంలో “కుక్కుట
మండపం” అని పిలుస్తా రు.ఆ
వృత్తతాన్ని చెబుతాను శ్రధగా
వినండి” అని ఈ విధంగా
చెప్పాడు.

గ్రహించడానికి అంగీకరించరు.
నందుడు మాత్రము ఎప్పుడు
దానం గ్రహించడానికి ఎదురు
చూస్తూనే ఉంటాడు. ఈవిధంగా
జీవిస్తున్న అతనికి ఇద్ద రు
కుమారులు జన్మించారు.

కాశీ నగరంలో మహానందుడు
అనే బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు.
అతడు
చిన్నతనంలోనే
తల్లి తండ్రులను కోల్పోయాడు,
యోవ్వన
సమయంలో
పక్కింటి బ్రాహ్మణుని భార్యను
తీసుకొనిపోయి
యధేశ్ఛగా
విహరిస్తున్నాడు. మహానందుడు
పొట్ట కూటికోసము ఒక్కొక్కసారి
విభూతి ధరించి, మరొక్కసారి
వై ష్ణ వుడై , మరొక్కసారి గొరగ
జాతివానిగాను,
బౌధునిగాను
జై నునిగాను, మతచిహ్నాలను
ధరించి ప్రజలను మోసగిస్తు
న్నాడు. శైవలుతో కలసి ఉన్నప్పుడు
వై ష్ణ వులను నిందిస్తూ, వై ష్ణ వులతో
కలసి
తిరుగుతున్నప్పుడు
శైవులను నిందిస్తూ ఉంటాడు.
మంచి రూప, యౌవ్వనములో
ఉండడం
వలన
ఆయా
రూపాలలో ఇమిడిపోతున్నాడు.
గంగానది మట్టి ని అరచేతిలో
పెట్టు కొని
ఒక
చేతిలో
కొమ్ముచెంబు పట్టు కొని, నిలువు
బొట్టు
పెట్టు కొని, చెవులకు
దర్భలు ధరించి, గంగానది
ఒడ్డున దానాలు గ్రహించడానికి
తిరుగుతూ ఉంటాడు. కాశీ
నగరం ఐదుక్రోసుల దూరంలో
ఉన్న బ్రాహ్మణులు ఎవరు దానాన్ని

ఒకరోజున కాశీ నగరానికి
ఒక గిరిజనుడు వచ్చి, పుష్కరి
నణిలో
స్నానంచేసి, తడిబ
ట్ట లతో ఒడ్డుకు వచ్చి “ నేను
కడజాతివాడను.
వింధ్యపర్వ
తం దగ్గ రనుండి వచ్చాను.
గంగానదిలో
స్నానంచేసాను.
నా దగ్గ ర వెండి చాలా ఉంది.
బాగా చదువుకున్న బ్రాహ్మణుడు
ఉంటే నాదగ్గ ర ఉన్న ధనాన్ని మా
తల్లి దండ్రుల
సంతోషంకోసం
దానంచేస్తా ను.” అని గట్టి గా
అరిచాడు. అతని మాటలు విని
అక్కడ ఉన్న బ్రాహ్మణులు “
ఇది గంగానది, ఇది మణి కర్ణిక,
ఇక్కడ విశ్వనాధుడు ఉన్నాడు,
ఇక్కడ మాలవాని చేతినుండి
బ్రాహ్మణులు దానం స్వీకరిస్తా రా”
అ ని బ్రాహ్మణులు చెప్పి దూరంగా
వెళ్ళిపోయారు. ఇంతలో ఒక
బ్రాహ్మణుడు నందుని వై పు
చూపించాడు.
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నందుడు వారి మాటలు
విని కపట తపస్సు చేయడం
ప్రారంభించాడు. ఆ గిరిజనుడు
నందుని
పాదాలపై
వ్రాలి
ప్ర్రార్ధించడం ప్రారంభించాడు.
నందుడు ఆ గిరిజనుని ఆశీర్వ
దించబోయాడు.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

“ఓయీ! నాకు ధనంపై ఆశలేదు.
మాకు మట్టిబెడ్ద , బంగారము
సమానమే. మాకు ఆయవారము,
శిలోంచ్ఛ వృత్తివలన లభించే బిక్ష
చాలు.నాకు ధనంపై ఆశలేదు”
అని కపట వచనాలను పలికాడు.
“ నీవు ఎంత ధనాన్ని తెచ్చావు. ఆ
ధనం అంతా నాకే దానం చేస్తా వా .
ఇతరులకు దానం చేసినట్ల యిన
నేను దానం గ్రహించను.” అని
నందుడు పలికాడు. నందుడు
తప్పితే ఇతరులు దానాన్ని
గ్రహించరని ఆ బోయవాడు
బాధపడుతున్నాడు.
మణి కర్ణిక తీరంలో
గోమయంతో అలికి, తాను
తెచ్చిన బంగారాన్ని గుట్ట లుగా
పోసి, ఆ మండపంపై బ్రాహ్మణుని
నిలబెట్టి , కాళ్ళు కడిగి, దానం
చేసాడు. తరువాత ఆ గిరిజనుడు
తన గ్రామానికి వెళ్ళిపోయాడు .
నందుడు ఆ ధనాన్ని తీసుకొని
ఇంటికి వచ్చాడు.
గిరిజనుని దగ్గ ర ధనాన్ని దానంగా
స్వీకరించాడు కనుక ఇతనిని కాశీ
నగరంలో ఉండనీయకూడదని
బ్రాహ్మణులు
నిర్ణయించారు.
వారివలన కలిగిన బాధలను
భరించలేక నందుడు రాత్రికి
రాత్రి ధనాన్ని తీసుకొని అడవి
మార్గంలో బయలు దేరాడు.
కొంతదూరం
ప్రయాణించగా
దొంగలు వచ్చి అతని దగ్గ ర ఉన్న
ధనాన్ని అపహరించారు.
“వీడిదగ్గ ర ఇంత ధనం ఉంది.
జూన్ 2019

వీడు సామాన్యుడు కాదు . వీడిని
విడిచి పెడితే తరువాత మనలను
వెదికి వెదికి సంహరిస్తా డు. వీడిని
వీడి కుటుంబాన్ని సమూలంగా
నాశనం చేయడం మంచిది అని
భావించి దొంగలు అందరిని
సంహరించారు.

దేవతా యాత్రా విధానము

అగస్త్యముని
కుమారస్వామికి నమస్కరించి
కాశీలో ఉన్న దేవతా యాత్రా
వి ధా నాన్ని తె లి య బ రు చు ,
తీర్థాలలో మొదట ఏతీర్థంలో
స్నానంచేయాలి?”
అని
కుమారస్వామి
వారు మరుసటి జన్మలో ప్రార్ధించాడు.
కోళ్ళగా జన్మించి సరస్తీరంలో అగస్త్యునికి ఈ విధంగా చెప్పడం
తిరుగుతున్నారు.
కాశీకి ప్రారంభించాడు.
వెడుతున్న కొందరు యాత్రీకులు
ముందుగా మణికర్ణికా
ఈ కోళ్ళను పట్టు కొని తమ బుట్ట లో
తీర్థంలో స్నానం చేయాలి. అక్కడ
పెట్టు కొని కాశీ చేరుకున్నారు.
పితృదేవతలకు పిండ ప్రదానాలు
ఈ కోళ్ళు మణికర్ణికా తీర్థంలో
చేయాలి. ఆదిత్య, ద్రౌపదీ, విష్ణు ,
రోజూ స్నానం చేస్తూ, ముక్తి
దండపాణి, మాహేశ్వర, డుంఠి
మండపంలో పురాణ శ్రవణం
వినాయక, జ్ఞా న వాపీ, నందికేశ్వర,
చేస్తున్నాయి.విశ్వేశ్వరుని చుట్టూ
తారకేశ్వర,
కాలేశ్వరులను
మూడు ప్రదక్షణలు చేస్తున్నాయి.
సేవించాలి. తరువాత ఓంకార
అక్కడక్కడ పడి ఉన్న నీరజాన్నాన్ని
లింగము, మత్స్యోదరీ తీర్థంలో
తింటూ
జీవిస్తున్నాయి.
ఉన్న
కృత్తివాసోలింగాన్ని,
ఒక్కొక్కసారి
కుమారస్వామిని
రత్నేశ్వర లింగం, చంద్రేశ్వర
ద ర్శ ిం చు కుం టు న్నా యి .
లింగం, కేదారేశ్వర లింగం,
వేకువజాము
నందు
కరవీరేశ్వర లింగం, దక్షేశ్వర
కూస్తున్నాయి. ఆ ధ్వనిలో ఓంకార
లింగం, పార్వతీశ్వర లింగం,
మంత్రము ఉంది. ఈవిధముగా
పశుపతీశ్వర లింగం, పశుపతీశ్వర
ఆ నాలుగు కుక్కుటములు
లింగం, గంగేశ్వర లింగం,
నాలుగు పూర్వజన్మ సంస్కార ము
నర్మదేశ్వర లింగం, సతీస్వర
కలిగి ఉండి ముక్తి మండపంలో
లింగం, తారకేశ్వర లింగాన్ని
మోక్షాన్ని పొందాయి.
దర్శించుకోవాలి.
శైవైశ్వర,
మందాకినీశ్వర,
అందువలననే ముక్తి సంగమేశ్వర,
మండపానికి కుక్కుట మండ మణి కర్ణికేశ్వర, గోప్రేక్షేశ్వర,
పము అని పేరు వచ్చింది. ఈ కాపిలేశ్వర,శుక్రేశ్వర, వహ్నీశ్వర,
భారభూతేశ్వర,
వృత్తాంతాన్ని శివుడు విష్ణు వునకు నకులీశ్వర,
మదాలసేశ్వర,
చెప్పి విశ్వేశ్వర లింగంలో లీన లాంగలీశ్వర,
తిలపర్ణేశ్వర, త్రిపురాంతకేశ్వర,
మయ్యాడు.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

మనః ప్రకామేశ్వర, ప్రీతికేశ్వర,
బ్రహ్మేశ్వర, అగస్తీశ్వర, కశ్యపేశ్వర,
హాటకేశ్వర, సీమా వినాయకుని,
త్రిసంద్యేశ్వరుని, విశాలాక్షీశ్వరుని,
చండేశ్వరుని,
భవానీశ్వరుని,
పరాన్నేశ్వరుని, వీరభద్రేశ్వరుని,
పంచ
వినాయకులను
అర్చించాలి.
ఈవిధంగా
కాశీనగరంలో ఉన్న దేవతలను
అర్చించాలి
ఫల శృతి
ఈ కాశీఖండము
స్కాందము అను సముద్రానికి
అమృతము వంటిది. దీనిని
చదివినా, వినినా, వ్రాసినా,
ఈ ప్రతిని దానం చేసినా,
పీఠంపైపెట్టి
పూజించినా,
కాశీ విశ్వేశ్వరుడు ధనాన్ని,
ఆయువును,
ప్రాభవాన్ని,
ప్రసాదిస్తా డు. విశాలాక్షి కోరిన
కోరికలను తీరుస్త ుంది.

కాశీఖండము
సమాప్తము

జూన్ 2019

25

ఆర్. శర్మ దంతుర్తి
తెలుగు పద్య రత్నాలు - 3

తెలుగు సాహిత్యంలో మరుగున పడిపో యి మనం అందరం మర్చిపో యిన అనేకానేక
పద్య శతకాలలో కృష్ణ శతకం అనేదొ కటి. ఈ నెల పద్యం ఎవరు రాసారో తెలియని, తిక్కన
రాసాడని అనుకుంటున్న కృష్ణ శతకంలోది. పద్యం ఎంత సులభంగా ద్రాక్షా పాకంలో ఉందో
గమనించండి.

అరయన్ శంతనుపుత్రుపై విదురుపై నక్రూరుపైఁ గుబ్జ పై
నరుపై ద్రౌపదిపైఁ గుచేలునిపయిన్నంద వ్రజ శ్రేణిపై
బరగం గల్గు భవత్కృపారసము నాపైఁ గొంతరానిమ్ము నీ
చరణాబ్జంబులు నమ్మినాఁడ జగదీశా! కృష్ణ ! భక్తప్రియా!
శంతను పుత్రుడు
భీష్ముడు కదా? ఎంత ధుర్యోధనుడి వై పు ఉండి యుద్ధం
చేసినా భీష్ముడు ధర్మం తప్పనివాడు. రాజు పెట్టి న ఉప్పు తిన్నవాడు కనక ధుర్యోధనుడి
వై పు ఉండి యుద్ధం చేయాల్సి
వచ్చింది. అదే మాట చాలాసార్లు
అటు ధుర్యోధనుడి తోనూ, ఇటు
ధర్మరాజు తోనూ కూడా చెప్తా డు
ఆయన. కృష్ణు డు సాక్షాత్తూ
భగవంతుడని తెలి
సినా
ధుర్యోధనుణ్ణి
ఏమీ
చేయలేని అశక్తు డు. యుద్ధం
లో ఒకానొక రోజు భీష్ముడు
రెచ్చిపోయి పోరాడుతూంటే,
పాండవులు తమ తాతని చంపడా
నికి ఉపేక్షిస్తున్నారు కనక తానే
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ఈయన్ని చంపుతానని రథం
మీద నుంచి ‘కుప్పించి ఎగసిన
గుండలముల కాంతి గగన
భాగంబెల్ల గప్పికొనగ…. గరికి
లంఘించు సింహంబుకరణి’
అంటూ చక్రాయుధంతో ఈ
గోపాల సింహం కిందకి దిగి
నపుడు కూడా అదే చెప్తా డు
భీష్ముడు ‘ఇలా కౌరవుల ఉప్పు
తిన్నందువల్ల యుద్ధం చేస్తున్నా
ఇటు వై పు, కానీ నీమూలాన
చావడం కంటే కావాల్సింది
లేదు. వచ్చినా ప్రాణాలు తీయి”
అంటూ
ప్రాథేయపడతాడు.
ప్రాణంపోయేటపుడు కృష్ణు డు
ఎదురుగా ఉండగానే ఆయన్ని
తలుచుకుంటూ
పోయిన
అదృష్ట
వంతుడు
కూడా
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

భీష్ముడు. రెండోది విదురుడు.
ధర్మరూపుడై న యముడు పాప
వశంగా విదురుడిగా పుట్టి కృష్ణు డు
లీలామానుషవిగ్రహుడై న
ఆ
మహా విష్ణు వే అని సర్వవేళలా
గుర్తుంచుకున్నవాడు. మూడోది
దుష్టు డై న కంసుడి దగ్గిర
కొలువు చేసినా, ధర్మసంస్థాపనకి
పుట్టి న కృష్ణు డిమీద అపారమైన
భక్తి ఉన్నఅక్రూరుడు.
ఈ
ముగ్గు రిమీదా, భగవంతుడి కృప
ఎలా ప్రవహించిందో మనకి
తెలిసినదే. వాళ్ళు శత్రువుల
వై పు ఉన్నా భగవంతుడి కృప
ప్రవహిస్తుంది ఎందుకలా వాళ్ల కి?
దానికి ఒకటే సమాధానం.
యతో ధర్మస్తతో కృష్ ణః యతో
కృష్ణ స్తతో జయః
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భగవంతుడెప్పుడు ధర్మం వై పే
ఉండేది. అందువల్లే భగవంతు
డున్నచోటే విజయం వరిస్తుంది.
నాలుగోది కుబ్జ .
తన రూపం చూసుకుని తాను
అందరిలా లేననీ, తానెందుకూ
పనికిరాని మనిషిని అనుకుం
టున్నప్పుడు భగవంతుడు బాహ్య
రూపాలకి అంత ప్రాముఖ్యత
ఇవ్వడనీ, మనస్సనేదే ఆయ
నకి మనం ఇవ్వాల్సిన అతి
ముఖ్యమై న పుష్పమనీ తెలియ
జేయడానికాఅన్నట్టు
కృష్ణు డు
పనిగట్టు కుని వెళ్ళి కుబ్జ దగ్గిర
లేపనం అడిగి మరీ తీసుకుని
అది ఇచ్చినందుకు మరుగుజ్జు
వంకర రూపంపోగొట్టి ఆవిడని
అద్భుత సౌందర్యరాశిగా చేస్తా డు.
తర్వాతది
నరుడై న
అర్జు నుడి మీద కృప గురించి
చెప్పడానికేవుంది?
మొత్తం
మహాభారతంలో తాను పక్కనుం
డి ఓ చేయి పాండవ మధ్యముడి
మీద వేసి ఉండకపోతే అసలు
కధే లేదు కదా? అలాగే
వస్త్రాపహరణం సమయంలోనూ
మరే విషయంలోనై నా సరే
అతి రథ మహారథులై న తన
స్వంత భర ్తలు కూడా చేతకాని
వాళ్ ళైనపుడు ఆఖరికి ద్రౌపది
నమ్ముకున్నది
నల్ల నయ్యనే.
గమనించవల్సినది ఏమిటంటే,
ఏ
పరిస్థితుల్లో నూ
కూడా
నల్ల నయ్య నమ్ముకున్న ఈ
అర్జు నుణ్ణీ, ద్రౌపదినీ ‘అబ్బేనేనేం
చేయగలను, మీ ఖర్మ మీదే’

అని తప్పించుకోకుండా అడిగిన
వెంటనే వచ్చి ఆపన్న హస్తం
అందించాడాయన.
అందుకే
స్వామి వివేకానంద అంటారు,
“ప్రపంచంలో నువ్వు నమ్ముకున్న
ఎవరై నాసరే నిన్ను వదిలేసి
వెన్నుపోటు పొడవ్వచ్చు, కానీ
భగవంతుణ్ణి
నమ్ముకుంటే
ఆయన
ఎటు
వంటి
పరిస్థితుల్లో నూ నిన్ను వదలడు.”
ఇదే విషయంలో స్వామిజీ చెప్పిన
మరో విష యం, “ఈ ప్రపంచంలో
ఎవర్ని ప్రేమించడం? దొంగ
అయి ఏదైనా కొల్ల గొట్టా లని
ఉంటే, రాజు గారి ఖజానాని
కొల్ల గొట్ట డానికి ప్రయత్నించు.
వేటగాడివి
అవ్వాలనుకుంటే,
సింహాలని పులులనీ వేటాడ్డా
నికి ప్రయత్నించు. అంతే గానీ
చీమల్ని వేటాడ్డా నికీ, రోడ్డుమీద
అడుక్కుతినే భిక్షగాళ్ల ని కొల్ల
గొట్ట డానికి
ప్రయత్నించడం
వ్యర్ధం. అందుకే ప్రేమించాలంటే,
ఈ విశ్వంలో అతి గొప్పవాడై న
భగవంతుణ్ణి ప్రేమించు.”
ఆ తర్వాత కృష్ణు డి కృప
ప్రవహించినది కుచేలుడిమీద.
అతి చౌక అయిన రెండు
గుప్పిళ్ళ అటుకులు – ఇవ్వడానికి
సిగ్గు పడుతుంటే – వాటిని
అడిగి మరీ స్నేహితుడి దగ్గిర
్
తీసుకుని
అషటైశ్వర్యాలు
ప్రసాదించాడు
ఆయన.
ఇంక పోతే నందగోకులంలో
ఆయన
కృపాప్రవాహంలో
పడి కొట్టు కుపోని మనిషిగానీ,
జంతువుగానీ మరో ప్రాణి కానీ
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు
కదా? కవి ఏమంటున్నాడంటే
ఈ అందరిమీదా అతి చులాగ్గా
ప్రవహించిన నీ కృప ఇలా కొంత
నా మీదకి కూడా రానియ్యి ప్రభూ
అని. సరే మరి ఎందుకు రావాలిట
ఆ కృప? “నీ చరణాబ్జంబులు
నమ్మినాఁడ జగదీశా”. నీ పాద
పద్మాలని నమ్ముకున్నాను కనకా,
నువ్వు భక ్త ప్రియుడవి కనకాను.
ఈ
పద్యం
రెండో
పాదంలో
“గుచేలునిపయి
న్నందవ్రజస్త్రీలపై ” అనే సవరణ
కూడా కొన్ని చోట్ల చూడవచ్చు.
పద్యం అర్ధమే ముఖ్యం కనక
ఈ చిన్న మార్పు అంత ముఖ్యం
కాదు.
ఇంక పోతే చివరికి
కృష్ణు డొచ్చి రాయబారం చేసాక
కూడా, ఆ వచ్చినవాడు సాక్షాత్తూ
భగవంతుడని తెలిసినా భీష్ముడు
తో ఎవరూ ధుర్యోధనుడికి నచ్చ
చెప్పి యుధ్ధం తప్పించలేక
పోతారు. అలా కృష్ణు డు చెప్పినా
ఆ ధర్మం, అది ఆచరించక

పోవడం వల్ల చివరకి అదే
యుద్ధంలో పాండవుల చేతిలో,
ధర్మానికి తల ఒగ్గి, చావాల్సి
వచ్చింది కూడా.
రాయబారిగా
వచ్చిన
కృష్ణు డు భీష్ముడితో మిగతావారితో
సభా మధ్యంలో ధర్మం గురించి
ఏం చెప్తా డో వచ్చే నెల పద్యంలో
చూద్దాం.
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తుమ్మూరి రాంమోహన్ రావు
తెలంగాణా మహానుభావులు
పూర్ణ సాహిత్య కలశం కే.నారాయణ గౌడు

సాధారణంగా పట్ట ణ ప్రాంతాల్లో నివసించే కవి పండితులకు
గుర్తింపు రావడం సహజం.కాని
పల్లె పట్టుల్లో ఉండి సాహిత్యసేవ జేసేవారు నలుగురి దృష్టి లో
పడటం కొంచెం కష్ట మైన పని.
కొందరు చొరవగా పత్రికల ద్వారా
తమ ఉనికిని ప్రదర్శించుకునే
వారు లేక పోలేదు.
కాని ఏమాత్రం తన గురించి తెలియజెప్పుకోక అర్ధశతాబ్దం నుండి
నిశ్శబ్దంగా సాహిత్య సేవ చేస్తూ
ఒకప్పటి ఆదిలాబాదు జిల్లా మారుమూలనున్న కాగజునగరంలో
ఉంటున్న కే.నారాయణ గౌడు
పూర్ణ సాహిత్య కలశం.
ఆయనను పరిచయం
జెయ్యా లం టేనే నాకు భయం.
ఎందుకంటే ఆయనకు ఇలాం
టివి గిట్ట వు. పొగడితే తిట్టే మని
షి. నిరాడంబరుడు, నిగర్వి,నిత్య
సాహిత్యైక జీవి.ముఖ్యంగా డా.
సామల సదాశివ గారి ప్రియశిష్యుడు.
ఎవరినై నా కొంచెం పొగిడినట్లు రాస్తే “మనోళ్ల కు మనుషుల్ని పరిచయం చేసుడు
రాదు.ఇంద్రుడు చంద్రుడు అని
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పొగుడుడు గాదు, వాళ్లు చేసిన
పనులు జెప్పితె మన సదాశివ
సారు లెక్క చదివినోళ్ల కు గీనె
గింత గొప్ప మనిషా అనిపించాలె “అనేటాయనను పరిచయం
జేయాలంటే మనం నలభై ఏండ్ల
వెన్కకు కాగజ్ నగరు పోవాలె.
అప్పట్ల కాగజ్ నగర్ల సర్సిల్క్ మిల్లు ,సిర్పూర్ పేపర్ మిల్లు రెండు
నడుస్తుండె.నేను సర్సిల్క్ ల
ల్యాబ్ ల పనిజేసెటోణ్ని.నాకు నాటకాలంటే ఇష్టం గనుక ఆ ఊర్ల

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ఉన్న లలిత కళా సమితిల జేరి
చిన్నచిన్న వేషాలు వేస్తుంటి.
కంపెనీ డాక్టరు డా. సీతేపల్లి సీతారామయ్య గారికి నాటకాలన్నా,సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు
నిర్వహించడమన్నా చాలా ఇష్టం.
అప్పట్లో ఆయన మాటంటే
రెండు కంపెనీల వాళ్ల కు వేద
వాక్కు.ఆయన లలిత కళాసమితికోసం ఒక హాలే గట్ట ించిండు.
ఆ హాల్లో రిహార్సల్స్ జరుగుతుం-
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డేవి చిన్నచిన్న సాహిత్య నృత్య
కార్యక్రమాలు జరుగుతుండేవి.ఒకరోజు సీనియర్ సభ్యుడు
కాస్తా సాహిత్య పరిజ్ఞా నం ఉన్న
రామశాస్త్ర్రి గారి సంతాప సభ
జరుగుతున్నది. నాకు ఆ సభానిర్వహణ బాధ్యత అప్పగించారు.దివంగత వ్యక్తి గురించి
మాట్లా డే వాళ్లు నాకు పేర్లివ్వటం నేను వారిని పిలవడం
వారు వచ్చి మాట్లా డి పోవటం
జరుగుతున్నది.ఇంతలో మిత్రుడొకరు వచ్చి ఒక పేరు ఇచ్చి
ఈయనను పిలువండి అని చెప్పి
వెళ్లి పోయాడు.ఆయన వంతు
రాగానే ఆయనను పిలిచాను.
వచ్చారు.వచ్చి అందరిలా కాకుం
డా ఒక సంతాప కవిత వినిపించారు. అప్పుడు చూచానాయన్ని.ఎవరబ్బా ఇంత చిక్కని
పదాలతో గుండెను కదిలించే
విధంగా కవితను చదువుతున్నాడు అనుకున్నాను.ఈయనెవరో
బాగా పాండిత్యం ఉన్నవాడిలాగా
ఉన్నాడనుకున్నాను.
నిజమే ఆ పండిత కవి పేరు
నారాయణ గౌడు.
అలా తొలిసారిగా పరిచయమైన వ్యక్తి కాగజ్ నగర్ సాహిత్య
చరిత్రలో చెప్పుకోదగ్గ వ్యక్తి
అవుతారనీ,నా జీవనమార్గాన్ని
మలుపు తిప్పుతారనీ,ఆయన
సదాశివ అనే గొప్ప వ్యక్తికి శిష్యుడని ఆరోజు నాకు తెలియదు.
కాగజ్ నగర్లో ఉగాదికో, సంక్రాం-

తికో అప్పుడప్పుడూ కవి సమ్మేళనాలు జరిగేవి.స్థానిక కవులు
వారి కవితలు వినిపించేవారు.
అప్పుడు నేను పీలగా బక్కగా
ఉండే వాణ్ణి కాని మిత్రులు నాది
కంచు కంఠం అని ఉబ్బించి సంచాలకత్వం అప్పజెప్పేవారు.
కవిగా నారాయణగౌడుగారు పాల్గొ నేవారు కాని ఎక్కడా తనో
పండితుడిననీ అప్పటికే అనేక
కావ్యాలు ప్రబంధాలు చదివి
ఉన్నాడని,నిరంతరం
సాహిత్యాధ్యయనం
చేస్తా డనీ,ఆయన ఇల్లంతా పుస్తకాలతో నిండి
ఉంటుందనీ ఎవరికీ తెలిసేదికాదు.ఎందుకంటే ఎంత తెలిసినా
తనకు తెలుసని అనుకునే
మనిషి కాదు గనుక.ఆయన పేపరుమిల్లు లో ఉద్యోగిగానే చాలామందికి తెలుసు.
ఇనుప ముక్క అయస్కాంతానికి అతుక్కున్నట్టు అతి త్వరలోనే నేను ఆయనకు అతుక్కుపోవటం జరిగింది. తరచూ
కలుసుకోవటం ఆయన అనేక
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సాహిత్య విషయాలు చెబుతూండటంజరుగేది. తరచుగా
ఆయన మాటల్లో ‘మాసారు’
అనే మాట వస్తుండేది.ఆయన
అనే మా సారు అంటే సామల
సదాశివ మాస్టారు ఆదిలాబాదులో ఉంటారు, సాహిత్యం
తెలిసినవారు
అని.అంటే
అప్పటికి ఏకొద్దిమందికో తప్ప
ఆయన ఓ సాహిత్య వరిష్టు లని తెలియదు. ఈలోగా ఓసారి
మాటల సందర్భంగా సదాశివగారి ప్రసక్తి వచ్చింది.అదీ నేను
ఏదో పనిమీద ఆదిలాబాదు వెళ్తున్నానని చెబితే సారు ఇంటి
ఆడ్రసుచెప్పి కలిసి రమ్మన్నారు.
సరేనని నేను ఆదిలాబాదులో బస్సు దిగి ఎవరినో ఆయన
గురించి అడిగితే పాన్ ఠేలా
వై పు చూపించి అదిగో ఆయనే
అన్నాడు.ఖద్ద రు పంచె,లాల్చీలో
నిండై న విగ్రహం కనిపించింది.
దగ్గ రికి వెళ్లి నమస్కరించి నారాయణగౌడు పంపించారు అని
చెప్పాను.’నారాయణ బాగున్నడా’
అని అడిగి ఇంటికి తీసుకువెళ్లారు.అదీ ఆ గురుశిష్యులతో నా
పరిచయం.
ఆ తరువాత కాగజ్ నగర్
లో కవి మిత్రులమంతా తెలుగు
సాహితీ సదస్సు ఏర్పాటు చేసుకోవటం,నెలనెలా ఎవరో ఒకరి
ఇంటిలో కవి సమ్మేళనాలు జరుపుకోవటం, కవిమిత్రుల రచనలతో కొత్తకలాలు సంపుటిని ప్రచు
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రించటం,ఆవిష్కరణ
సభలో
వేములవాడకు చెందిన తిగుళ్ల
శ్రీహరి శర్మగారి అవధానం,సభకు ముఖ్య అతిథిగా సదాశివ
గారు రావటం,అలా ఆనాటినుంచి ఈనాటిదాకా కొనసాగుతున్న
తెలుగుసాహితీ సదస్సు మూలపురుషుడు కోటగిరి నారాయణ
గౌడు.
ఆయన ఇల్లు ఒక సరస్వ
తీ నిలయం. అనేక ప్రాచీన
గ్రంధాలు ఆయన అలమారుల్లో ఉంటాయి. అవన్నీ ఆయన
చదివి
భద్రపరచుకొన్నవి.
నాటి సాహిత్య పత్రిక భారతిని
ఆగిపోయే దాకా చదివిన మనిషి.
అటు ప్రాచీన సాహిత్యం,ఇటు
ఆధునిక సాహిత్యం పై పట్టు
గలిగిన
మనిషి.ఉపనిషత్తుల
వంటి ఆధ్యాత్మిక సాహిత్యం ఒంటబట్ట ించుకున్న వ్యక్తి.ఒక రోజు
తినకుండా ఉండగలడేమో కాని
చదువకుండా ఉండలేని మనిషి.
తెలుగు మరియు సంస్కృత
భాషల్లో పట్టు కలిగి ఉరుదూ,హిందీ,ఆంగ్ల భాషలతో కూడా
పరిచయం కలిగిన వ్యక్తి.ఏదైనా
లోతుగా అధ్యనం చేయాలనే
తపనగలిగిన వారే గాక తమకు
తెలిసిన విషయాలను నలుగురికి పంచాలనే సహృదయుడు.
నలభై సంవత్సరాల క్రితం
కాగజ్ నగర్ లో ఒక మంచి
సాహిత్య వాతావరణం ఏర్పరచిన
సాహిత్య తపస్వి. అదృష్ట వశాత్తూ
అప్పట్లో ఇఎస్ ఐ హాస్పిటల్
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సూపరిం టెండెంట్ డా.యం విజయమోహన్ రావుగారు మంచి
సాహిత్య పిపాసి కావటం వారి
తోడ్పాటు కూడా లభించటం
తెలుగు సాహితీ సదస్సుకు
అంది వచ్చిన వరం. ఆ తరువాత
నారాయణ గౌడు గారి ప్రేరణతో అనేక సాహిత్య కార్యక్రమాలు
జరిగినయ్.స్థానిక కవుల పుస్తకావిష్కరణలు జరిగినయ్.జిల్లా
స్థాయిలో కాగజ్ నగర్ తెలుగు
సాహితీ సదస్సుకు మంచి పేరు
లభించింది.
మెల్ల మెల్ల గా అందరికీ
నారాయణ గౌడుగారు ఎంత
బాగా చదివిన వ్యక్తో అర్థమవ టం
మొదలై ంది. అందరూ అయన
ను పెద్ద న్న లాగా భావించటం,గౌరవించటం జరుగుతూ వస్తున్నది.
తాను నేర్చింది తన చుట్టూ
ఉన్న వారికి పంచాలనే ఆయన
ఆనాడెలా ఉన్నారో ఈనాడూ అలా
నే ఉన్నారు.
ఇక నారాయణ గౌడుగారి వ్యక్తి
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

గత జీవితంలోకి తొంగి చూస్తే
ఆయన మేన మామ,ఎల్లా గౌడు
అప్పట్లో ఆ ప్రాంతా నికి పేరుమోసిన వ్యక్తి.చాలా పలుకుబడి
ఉండేది. రాజసంతో ఉండేవారని వినికిడి.హెచ్ ఎస్ సి చదివిన
మేనల్లు డికి కూతురునిచ్చి పెళ్లిచేసి కంపెనీలో ఉద్యోగం లో
పెట్ట ించారు.నారాయణ గౌడుగారి
తల్లి దండ్రులతో పాటు చిన్నప్పటినుంచీ మేనమామ ఇంట్లో నే
ఉండేవారు.
నారాయణగౌడు
బళ్లో చదువుకునే రోజుల్లో సామల
సదాశివగారు కాగజ్ నగర్
ప్రాంతంలో నాదర్ సాబ్(ఇప్పటి
మండల విద్యాధికారి) గా పని
చేస్తూ బళ్ల ను తనిఖీ చేసేవారు.
ఒకసారి గౌడు పనిచేసే బడికి
వచ్చినపుడు జగన్ననాథరావు
అనే సారు ఈయనకున్న సాహిత్యాభిలాషను పసిగట్టి సదాశివగారికి పరచయం చేయడం
తో వారిరువురి మధ్య గురుశిష్య సంబంధానికి అంకురార్పణ జరిగింది.ఆతరువాత అది
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నిరంతరం లేఖలు రాసుకునే
స్థాయికి చేరింది.ఈయన సందేహాలన్నీ ఆయన తీరుస్తుండేవారు.అలా సదాశివ తీర్చి దిద్దిన
వ్యక్తి నారాయణ గౌడు.
రాయాలన్న తపన కంటే
చదువాలన్న తపనతోనే అనేక
కావ్యాలు ప్రబంథాలు విమర్శలు
ఒకటేమిటి ప్రాచీన సాహిత్యాన్ని
మధించారు.వారి చలువ వల్ల నే
నేటి కాగజ్ నగర్ కవులెందరో పుస్తకాలు ప్రచురించుకొని పేరు తెచ్చుకునే స్థాయికి చేరుకున్నారు.
అందులో నేనూ ఒకణ్ణి.అలాగని
ఆయన రచనలు చేయలేదా
అంటే చేశారు.నిర్దు ష్టంగా పద్యం
వ్రాయగలరు.సరస్వతి కరుణించినంతగా లక్ష్మి కటాక్షం చూపక
పోవటంతో ఒకే ఒక పుస్తకం ‘శివమల్ల న్న శతకం’ వెలువరించారు.
కొన్ని సాహిత్య వ్యాసాలు పత్రికలో పడినయ్.తెలంగాణ ఉద్యమ
సమయంలో మంచి గేయాలు
రాసి పాడి తన వంతు కర ్తవ్యాన్ని
నిర్వర్తించారు.
వార ్త ఆదివారం అనుబంధం
లో యాది ప్రచురింప బడే దాకా
సదాశివ గారికి అంత ప్రాచుర్యం లేదు.దానికోసం ప్రాకులాడే
మనిషి కాదు గనుక.కాని సన్నిహితులై న వారందరికీ ఆయన
ఎంత లోతై న మనిషో తెలిసేది.
ఈలోగా విశ్వ విద్యాలయాలు ఆయన ఉరుదూ తెలుగు
భాషలకు చేసిన సేవ గుర్తించి
డాక్టరేట్లు ఇవ్టం ఆతరవాత కేంద్ర

సాహిత్య ఆకాడమీ అవార్డు లలు తెలుగు, సంస్కృత అధ్యారావటం జీవితంలో చాలా చివరి పకునిగా వారి సేవలు వినియో-

దొశలో
జరిగాయి.అయితే
అందరికీ సదాశివ రచయిత గానే
తెలుసు గానీ ఆయన మంచి
పద్యకవి అనీ అనేక పద్యకృతులు
వెలయించారని గానీ తెలియదు.
అందుకే నారాయణ గౌడుగారి
సంపాదకత్వంలో ‘సదాశివ కావ్యసుధ’ వెలువడింది.
తెలంగాణా ఏర్పడిన తరువాత
తొలిసారి మున్సిపాలిటీ స్థాయిలో
స్థానిక కవిగా ప్రభుత్వ పురస్కారం లభించింది. సదాశివ
గారి మరణానంతరం సదాశివ
బంధుబృందం ఏర్పరచిన సదాశి
వ తొలి స్మారక పురస్కారాన్ని
పొందిన వారు నారాయణ గౌడు.
కంపెనీలో ఉద్యోగ విరమణ
తరువాత ఆయన పాండిత్యం
గురించి తెలిసిన స్థానిక కళాశాసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

గించు కుంటున్నాయి 74 ఏళ్ల
ఈ వయసులో కూడా.బయటికి
కనిపించని సముద్రమంత సాహిత్యాన్ని కడుపులో ఉంచుకొని
తొణకని కుండలాగా వినయమే
భూషణముగా ఉన్న వ్యక్తిగురించి
ఏం రాయను. I
ఆయనలో మేము సదాశివను చూశాము. మాలో ఆయన్ను
చూడండి.అంతకంటే ఏం చెప్ప
ను.
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చిలకమర్తి దుర్గా ప్రసాదరావు
SPOKEN SANSKRIT

+91 9897959425

(సంభాషణ సంస్కృతం -30)

Unit 1
कर्मणि प्रयोग: (passive voice)
సంస్కృతభాషలో వాక్యం మూడు విధాలుగా ఉంటుంది
कर्तरि प्रयोग: (Active voice) उपाध्याय: पाठं पाठयति Teacher is teaching a lesson
कर्मणि प्रयोग:(Passive voice) उपाध्यायेन पाठ: पाठ्यते A lesson is taught by a teacher
भावे प्रयोग: (Impersonate construction) उपाध्यायस्य पाठनम् The teacher’s teaching
అని కర్తృ, కర్మ, భావ ప్రాధాన్య వివక్షను బట్టి మూడు విధాలు.
సంస్కృతభాషలో passive voice వాడడం చాల గొప్పగా భావిస్తా రు .ఉదాహరణకి अहं गच्छामि (నేను వెళ్ళుచున్నాను) అనడానికి బదులు मया गम्यते (నా చేత వెళ్ళబడుచున్నది) అనడం చాలగొప్పగా భావిస్తాం
. అలాగే अहं वच्मि (నేను చెబుతున్నాను ) అనడానికి బదులు मया उच्यते (నా చేత చెప్పబడుచున్నది )
అనడం చాల గొప్పగా భావిస్తాం . సరే! ఆ సంగతి అలా ఉంచుదాం .
Note: కర ్తరి ప్రయోగం (Active Voice) లో కర ్త ప్రథమా విభక్తిలోను కర్మ ద్వితీయా విభక్తిలోను
ఉంటాయి. కర్తృ, వాచక క్రియా పదం కర ్తకు అనుకూలంగా ఉంటుంది .
కర్మణి:(Passive voice)ప్రయోగంలో కర్మపదం ప్రథమావిభక్తిలోను కర్తృపదం తృతీయావిభక్తిలోను
ఉంటాయి కర్మ వాచక క్రియాపదం కర్మపదాన్ని అనుసరించి ప్రవర్తిస్తుంది.
క్రియాపదం కర ్తను సూచిస్తే /కర ్తను అనుసరించి ప్రవర్తిస్తే అది కర ్తరి ప్రయోగం .
కర్మను సూచించినా కర్మను బట్టి ప్రవర్తించినా అది కర్మణి ప్రయోగం .
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ఉదాహరణకు
बालक: पाठं पठति
बालक: पाठौ पठति
बालक: पाठान् पठति అనే మూడు వాక్యాలున్నాయి .
వీటిలో చదివేవాడు బాలకుడు ఒక్కడే . అందుకే पठति అని ఏకవచన క్రియాపదం మనం ఉపయోగించాము . ఇక్కడ చదివిన పాఠాలు ఒకటి ,రెండు , మూడు ఎన్నైనా కావచ్చు. క్రియాపడానికి వాటితో
పనిలేదు . చదివేవాళ్ళు ఎంతమంది అనే చూస్తుంది దాన్నిబట్టి ప్రవర్తిస్తుంది .
ఇక్కడ చదివేవ్యక్తి ఒక్కడే కాబట్టి पठति అనే ఏకవచన క్రియా పదమే ఉంటుంది . ఒకవేళ ఇద్ద రు చదువుతోంటే ...
बालकौ पाठं पठत:
बालकौ पाठौ पठत:
बालकौ पाठान् पठत: అని ఉంటుంది
అలాకాకుండా చదివేవాళ్ళు ఇద్ద రికంటే ఎక్కువగా ఉంటే క్రియాపదం బహువచనంలో ఉంటుంది .
बालका: पाठं पठन्ति
बालका: पाठं पठन्ति
बालका: पाठं पठन्ति
దీన్ని బట్టి మనం గ్రహించవలసిన దేమంటే కర ్తరి ప్రయోగంలో క్రియా పదం కర ్తను అనుసరించి
మాత్రమె ఉంటుంది .
ఇక కర్మణి ప్రయోగం Passive voice లో క్రియాపదం కర్మను అనుసరించి మాత్రమె ఉంటుంది . కర ్తతో
దానికి పనిలేదు . అదెలాగో చూద్దాం .
पाठ: बालके न पठ्यते
पाठ: बालकाभ्यां पठ्यते
पाठ: बालकै : पठ्यते
అనే వాక్యాలు పరిశీలిద్దాం . ఇక్కడ చదువుతున్న పాఠ౦ ఒక్కటే. అందుకే ఏకవచనక్రియాపద౦
వచ్చింది . పాఠాలు చదివిన వాళ్ళు ఎంతమందైనా కావచ్చు .
అలాగే పాఠాలు రెండు అనుకొండి
पाठौ बालके न पठ्येते
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पाठौ बालकाभ्यां पठ्येते
पाठौ बालकै : पठ्येते
ఒకవేళ పాఠాలు ఎక్కువ అనుకొండి . అప్పుడు
पाठा: बालके न पठ्यन्ते
पाठा: बालकाभ्यां पठ्यन्ते
पाठा: बालकै : पठ्यन्ते
ఇంకా కొంచెం సులభంగా తెలుసు కుందాం
కర ్త తండ్రి , క్రియ కూతురు , కర్మ అల్లు డు అనుకుందాం .
Father
Husband
Daughter
(subject) (object)
(verb)
अध्यापक:
पाठं
पठति
अध्यापकौ
पाठं
पठत:
अध्यापका: पाठं
पठन्ति
Active voice (కర ్తరి ప్రయోగం) లో క్రియాపదం తండ్రి చాటునున్న పెళ్లి కాని ఆడపిల్ల . తండ్రి మాటే
వింటుంది . తండ్రి ననుసరించి మాత్రమె ఉంటుంది . అలాగే క్రియ (verb) subject (కర ్త) ను అనుసరించే ఉంటుంది .
ఇక passive voice లో క్రియాపదం పెళ్ ళైన ఆడపిల్ల లాంటిది భర ్తననుసరించి నడుచుకు౦టు౦ది, భర ్త
మాటే వింటుంది . కాబట్టి క్రియ కర్మను(verb) (object) అనుసరించి ఉంటుంది . అదెలాగో చూడండి
Passive Voice
Husband
Father
Daughter
object
Subject
Verb
पाठ:
अध्यापके न
पठ्यते
पाठौ
अध्यापके न
पठ्येते
पाठा:
अध्यापके न
पठ्यन्ते
కొన్ని వాక్యాలు
पठति ---पठ्यते
बालक: पुस्तकं पठति బాలుడు పుస్తకం చదువుతున్నాడు ---बालके न पुस्तकं पठ्यते బాలకునిచే పుస్తకం చదువబడుచున్నది
पठन्ति ---पठ्यन्ते
लिखति – लिख्यते
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बालिका परीक्षां लिखति Boy is writing an examination
बालिकया परीक्षा लिख्यते An examination is written by the boy
लिख्यन्ति- लिख्यन्ते
पिबति --- पीयते
शिशु: दग्
ु धं पिबति The child is drinking milk.
दग्ध
ु : शिशुना पीयते The milk is drunk by the child
पिबन्ति ---पीयन्ते
ददाति ---दीयते
महाराज: विप्राय गां ददाति The king is giving a cow to a Brahmin
महाराजेन विप्राय गौ: दीयते A cow is being given to a Brahmin by the king
ददति----दीयन्ते
बाल: मोदकं खादति A boy is eating a laddu
मोदक: बालेन खाद्यते A laddu is eaten by a boy
खादति –खाद्यते
खादन्ति –खाद्यन्ते
क्रीडति --क्रीड्यते
स: पत्रिकां पठति He is reading a news paper
तेन पत्रिका पठ्यते A news paper is being read by him
अर्चका : पूजां कु र्वन्ति priests are performing puja
पूजा अर्चकै: क्रियते puja is being performed by the worshippers
ब्राह्मणा: स्तोत्राणि पठन्तिBrahmins are reciting stotras
स्तोत्राणि ब्राह्मणै: पठ्यन्ते stotras are recited by Brahmins
भक्ता : सेवां कु र्वन्ति The devotees are doing service
भक्तै: सेवा क्रियते Service is done by the devotees
sanskrit sloka:
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तातं तत्ताततातं कथय हरकु लेSलं कृते सम्प्रदाने
तच्छ्रु त्वा चन्द्रमोळि: नतमुखकमल: जातलज्जो बभूव
ब्रह्मा Sवादीत्त्तदानी ं शृणुत हरकु लं वेदकं ठोग्रकं ठौ
श्रीकण्ठान्नीलकण्ठ: प्रहसितवदन: पातु नश्चन्द्रचूड:
తాతం తత్తా తతాతం కథయ హరకులే S లంకృతే సంప్రదానే
తచ్ఛ్రుత్వా చంద్రమౌళి: నతముఖకమల: జాతలజ్జో బభూవ
బ్రహ్మాSవాదీత్తదానీం శృణుత హరకులం వేదకంఠోగ్ర కంఠౌ
శ్రీకంఠాన్నీలకంఠ: ప్రహసితవదన: పాతు న: చంద్రచూడ:
శివపార్వతుల వివాహం జరుగుతోంది. శుభముహూర్తానికి ముందు పెండ్లి కుమార్తె వై పు ఏడుతరాలు
పెండ్లి కుమారునివై పు ఏడుతరాలు కీర్తిస్తూ ఏకరువు పెట్ట డం సాంప్రదాయం . కనీసం మూడుతరాలవారినై నా అంటే తండ్రి, తాత, ముత్తా తలనై న కీర్తించడం ఆనవాయితీగా వస్తున్న విషయమే. ఇక శివపార్వతుల వివాహమంటే సామాన్యమైన విషయమేమీకాదు . అపూర్వం అసదృశం. శివ పార్వతుల పెళ్లి కుదర్చడానికి వచ్చిన సప్తర్షు లలో ఒకరై న అంగిరసుడు హిమవంతునితో ' ఓ హిమవంతుడా! పర్వతరాజువై న
నీవు కన్యాదాతవు. నీ కుమార్తె పార్వతి వధువు. ముల్లో కాలకు ప్రభువై న ఈశ్వరుడు వరుడు. సప్తర్షు లమైన
మేము పెండ్లి పెద్ద లం. నీ ఔన్నత్యానికి ఇంతకంటే ఏం కావాలయ్యా అంటాడు. పెళ్లికి వచ్చిన బంధువులు
మిత్రులు సాక్షాత్తు ఇంద్రాది దేవతలు. పెండ్లి చేయిస్తున్న బ్రహ్మ ఎవరో కాదు స్వయంగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మయే. అంతా బాగానే ఉంది . పెళ్లి జరుగుతోంది. పార్వతి వై పు నున్న పురోహితుడు శివునితో నీ తండ్రి
ఎవరు ? తాత ఎవరు ? ముత్తా త ఎవరో చెప్పు నాయనా ! వాళ్లందరి పేర్లు ఏకరువు పెట్టాలి కదా! అని
ఆడిగాడు. కాని శివుడు ఏమని చెబుతాడు . ఆయన పుట్టు క లేనివాడు . ఆదిమధ్యాంతరహితుడు.
అసలు తండ్రి ఉంటే గదా తాత పేరు తెలియడానికి. తాత ఉంటే గదా ముత్తా త పేరు తెలియడానికి.
అందుకని ఏమీ సమాధానం చెప్పలేకపోయాడు. సిగ్గు తో తలొంచుకోక తప్పలేదు . పరాత్పరుడై ఉండి
కూడ పెదవి విప్పలేక మౌనంగా ఉండిపోయాడు. శివుని ముఖ కవళికలు గమనించిన బ్రహ్మ వెంటనే
అందుకున్నాడు. “ అందఱు వినండి . ఆయనది హర కులం. ముందుగా వేదకంఠుడు మఱియు ఉగ్రకంఠుడు. ఆపై శ్రీకంఠుడు. ఆ తరువాత నీలకంఠుడు. ఇది ఆయన వంశవృక్షం" అని చెప్పగానే అందఱు
ఆశ్చర్యచకితులయ్యారు. అందఱిలో తన గౌరవం కాపాడిన బ్రహ్మ వంక చూస్తూ చిఱునవ్వు చిందించిన
చంద్రశేఖరుడు మనందఱిని రక్షించుగాక. ఈ విధంగా అన్నీ ఆయనే. వేదాలు ఆయన కంఠ౦ ను౦చే
ఉద్భవించాయి . అందువల్ల ఆయన వేదకంఠుడు.
********

సంభాషణ సంస్కృతం సమాప్తం
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ఆదూరి హైమవతి

పరిమళదేశానికి రాజు పావన వర్మ
.వారిపూర్వుల్లా ధర్మపాలనచేస్తూ
పేద ప్రజలను కన్నబిడ్డల్లా చూసు
కునే వాడు. రాజ్యం సుఖిక్షంగా
ఉండటాన పావనవర్మకు తగినపని లేకపోయింది. రాజ్యపాలన
కూడా తగిన మంత్రివర్యులుండటాన సోమరిగా మారాడు. క్రమంగా
కూర్చుని తినటాన స్
థూ లకాయం
వచ్చింది. లేచి ఏ పనీ చేయలేక
పోయేవాడు.రోజంతా సింహాసనం
మీదో హంస తూలికాతల్పంలోనో
గడిపేవాడు. ఎవ్వరికీ మహారాజుకు
తన దినచర్య గురించీ చెప్పే ధైర్యంలేక పోయింది. అందంగా ఉండే
పావనవర్మ వికారంగా మారాడు.
మహారాణి మాల్యవతి చాటుగా రాజ
వై ద్యుల తో మహారాజు ఆరోగ్యం
గురించీ తనకున్న భయాన్ని చెప్పుకుంది. మహామంత్రితో చర్చించి
రాజవై ద్యుడు ఒక ఉపాయం
చెప్పాడు మహారాణికి.
ఒకరోజున ఉదయాన్నే ఆమె తలతిరుగుతున్నట్లు నటించి రాజవై ద్యుని పిలిపించింది. ఆయన అనుకున్న పధకం ప్రకారం "మహారాణీ
! మీకు వచ్చింది సామాన్యమైన
శిరోభారంకాదు.మీ జాతకంలో శని
నడుస్తు న్నాడు. మేమిచ్చే వై ద్యంతో
పాటుగా మీరు దేవికి పూజాదికాలు
చేయాలి. మీ దంపతు లిరువురూ
ఉదయాన్నే లేచి ఏ ఆహారం తీసు
కోకుండా మన నగరం సరిహద్దు ల
లో ఉన్న కాళీమాతను కాలినడ కన

శ్రమ

వెళ్ళి మండలం రోజులు పూజిం
చాలి ఆలయ శుభ్రతకూడా మీ
భార్యా భర ్తలిరువురే చేయాలి.దానికి
కావలసిన జలాన్ని పక్కనే పారుతున్న పావనీ నదిలో స్నానం చేసి భర ్తమోసుకువస్తే, దంపతు లిరువురూ
పూజాకార్యక్రమం చేయాలి.
చేయాలి. మండలంపాటు చేస్తే
మీకు పట్టి వున్న శనిప్రభావం పోయి
మీ ఆరోగ్యం కుదుట పడుతుంది."
అని చెప్పాడు. మాల్యవతి రాజవై ద్యునితో " వై ద్యశేఖరా! మహారాజుగారు అంత శ్రమచేయలేరు.ఇది
తీరేదికాదు .మరేమైనా ఆలోచించ
గలరు."అంది "మహారాణీ గారు
మన్నించాలి!ఇదితప్ప తమ శిరోభారంతీరే మార్గ మేలేదు.ఆలోచిం
చి నాకు కబురు పెట్టండి. ఏర్పాట్లు
చేస్తా ను" అంటూ వెనుతిరగబోయా
డు రాజ వై ద్యుడు. అంతావిన్న
పావనవర్మ" వై ద్యశేఖరా! ఆగండి.
వెంటనే ఏర్పాట్లు చేయించండి.
మహారాణి శిరో భారంతో బాధపడు
తుంటే నేను సహించలేను."
అన్నాడు. మరేముంది? మరునాడు
ప్రాతఃకాలంలోనే మహారాజు, రాణీ
కాలినడకన బయల్దేరారు.చల్ల ని
పిల్ల తెమ్మెరలు శరీరానికి తగులుతుంటే పావనవర్మకు చాలా
ఉత్సాహంగా ఉంది. అలానడుస్తూ
నదీ తీరాన రాజవై ద్యుడు చెప్పినట్లే కావడితో నీరు తెచ్చి పోస్తుండ
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గా మహారాణి మెట్లు , ఆలయం
కడిగింది.అంతా అక్కడి పూజారి
చెప్పినట్లే పూజాదికాలు కానిచ్చాక
ఆయన ఇచ్చిన నువ్వుల బెల్లం
పొగలి ప్రసాదంగా కడుపారా తిని,
మరలా కాలినడకన అంతఃపురం
చేరారు ఇరువురూ. మొదట్లో
నడ కా, మెట్ల మీదుగా కావడితో
నీరు మొయ్యటం కష్టం అనిపించినా శరీరానికి శ్రమకలుగు
తూ ఉత్సాహం పెరిగిందిమహారాజుకు. ఆరోగకరమైన ప్రసాదం
తినడం, క్రిందకూర్చోడం అన్నీ
మహారాజుకు ఉత్సాహాన్నిచ్చాయి.
క్రమేపీ మండలం కాగానే ఆయన
మునుపటి అందమైన పావన వర్మగామారాడు. మాల్యవతి" రాజ వై ద్యునితో " వై ద్య శిరోమణీ! మీవలన
నాశిరోభారం తగ్గిపోయింది.ధన్యవాదాలు" అని చెప్పింది.నడకా,శరీరశ్రమా అలవాటై న పావనవర్మ
తానొక్కడే మహామంత్రి వెంటరాగా
నడుస్తూ రాజ్యపాలనా విష్యాలన్నీ
చర్చించుకుంటూ కలకాలం ఆరోగ్యంగా ప్రజారంజకంగా పరిపాలించాడు. ఎవరికైనా శరీరశ్రమను మిం
చిన వై ద్యమేలేదు.
అందుకేపెద్ద లంతారు శ్రమైక
జీవన సౌందర్యం అని. శరీరం
కదలాలి. మనస్సు నిలకడగా
ఉండాలి.అప్పుడే మహాభాగమైన
ఆరోగ్యం మనచెంతనే ఉంటుంది .
జూన్ 2019
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నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆత్మీయ కధ

మొలకల పున్నమి

ఇది కూడా పిల్ల లు ఎక్కువ
ఇష్ట పడే పండగ. పాడ్యమి రోజు
పిల్ల లు ఇంటింటికి పోయి అన్ని
రకాలై న ధాన్యాలు సేకరిస్తా రు.
మా ఊరి రామాలయంలో గర్భగుడికి ఇరువై పుల రెండు గదులుండేవి. ఈ గదుల్లో అడుగు
ఎత్తున మా ఊరి చెరువులో ఉండే
ఒండ్రు మట్టి ని తట్ట లతో పోసి
నీళ్ళు చల్లే వాళ్ళం. పిల్ల లు సేకరించిన ధాన్యం ఒకరోజు నీటిలో
నానబెట్టి ఈ రెండు గదులలో
ఉండే మట్టి లో చల్లే వాళ్ళం. రాతి
రోజూ నీళ్ళు చిలకరిస్తూ ఉండేవాళ్ళం. అవి మొలకెత్తి దినదిన ప్రవర్ధమానమౌతాయి. పౌర్ణమి రోజు
పెద్ద లందరూ వచ్చి పరిశీలించి
ఏ రకమైన ధాన్యం బాగా మొలకెత్తి పెరిగిందో ఆ సంవత్సరం ఆ
పంట బాగా ఎక్కువగా వేసేవాళ్ళు.
పౌర్ణమి రోజు పిల్లందరూ తలస్నానాలు చేసి, జొన్న
దంట్లు చీల్చి ఆ బెండ్ల తో రకరకాల గాజులు, బాణాలు చేసి
ప్రభలు కట్టే వాళ్ళు. ఒక ఇంచి
బెండుకు జొన్న ఈనెను గుచ్చి,
ఆ బెండును కుంకుమ నీళ్ళలో
ముంచి, రెండవ కొనను ఆ
బెండు యొక్క రెండవ కొనలో
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గుచ్చితే, అది గాజు అవుతుంది.
గుచ్చకుండా అలాగే ఉంచితే
అది బాణం అవుతుంది. అట్లా
పసుపు నీళ్ళతో, బొగ్గు నీళ్ళతో
ఇలా రంగు రంగు గల ఆకారాలు
చేసి, పొడవాటి కట్టె కు కట్టి , అడ్డ
కట్టె కు వేలాడదీసి, ఈ మొలకెత్తిన వాటినన్నిటినీ పీకకి ఈ ప్రభలకి కట్టి అందరూ పోలేరమ్మ
గుడి దగ్గ రకు వెళ్లి, మొలకలు
అక్కడ పెట్టి ఈ ప్రభలను ఆ
విగ్రహం ముందు కొట్టి వచ్చేవాళ్ళు.

ని చాలా రోజుల నుంచి డబ్బులు
కూడబెట్టుకుంటారు. చేలో గీక్కున్న సెనక్కాయలు అమ్మి, వరి
చేలో పరిగలు ఏరుకుని అమ్మి
డబ్బు కూడబెట్టుకుంటారు. ఆ
తిరుణాల నాడే, మా ఇంట్లో మా
జేజినాయన తద్దినం వస్తుంది.
అందుకై అమ్మ తెల్ల వారు
ఝామున మూడు గంటలకు
లేచి, అపరాహ్నానికి వంటలు
తయారు చేసి, సాయంత్ర మూడు
కల్లా భోజనాలు అయిపోయేలా
అంకాలమ్మ తిరునాల చేస్తుంది. తిరునాళ్ళకు అందరూ
ఈ గుడి మా ఊరికి అయిదు బండి కట్టి అంకాలమ్మ గుడి
మైళ్ళ దూరంలో వుండే 'మున్నెల్లి ' చుట్టూ తిప్పుతారు. అలా తిప్పితే
అనే వూర్లో ఉండేది. ఈ తిరునాల పశువులకు మంచిదట.
ఎండాకాలంలో జరుగుతుం(ఇంకా ఉంది)
ది. చుట్టు పక్కల ఓ పాతిక ఊర్ల
వాళ్ళు ఈ పండగలో పాల్గొంటారు. పిల్ల లందరూ ఈ తిరునాల్ల క-
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ఎలక్ట్రాన్

రూపశిల్పి గ్రామశర్మ

“సుందరనగర నిర్మాణంకోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరుగాంచిన ఆర్కిటెక్ట్స్ కోసం వెదుకులాట ప్రారంభమైందట!”
శంకర్రావు అతి చల్ల టి బీరు
సేవనం కావిస్తూ అన్నాడు.
“ముంబై ఇత్యాది మహానగరాల్లో
బహుళ అంతస్తుల
భవన నిర్మాణాలు దశాబ్దా లుగా జరుగుతున్నాయి. ఢిల్లీ కి
శాటిలై ట్ సిటీ అయిన గోర్గాంవ్
లో బ్రహ్మాండమైన భవన నిర్మాణా
లు జరిగాయి. మన దేశంలో
సివిల్ ఇంజనీర్స్ కి కొదవలేదే!”
అన్నాడు గోవిందం విస్కీ పెగ్
లాగిస్తూ.
“ఆర్కిటెక్ట్ అనబడే వాడు రూపశిల్పి. వాస్తుశిల్పి అనడంకూడా
కద్దు . సివిల్ ఇంజనీరు నిర్మాణశిల్పి. ఇద్ద రి మధ్యా గీత గియ్యడం
కష్ట మే అయినా మొదటి స్థానం
రూపశిల్పిదే. స్వాతంత్ర్యానంత
రం నెహ్రూ చండీఘర్ నిర్మాణా
నికి తెర లేపాడు. పంజాబ్
హర్యానాల ఉమ్మడి రాజధాని
చండీఘర్ కీ, తర్వాత ఒరిస్సా
రాజధాని భువనేశ్వర్ కీ, ఫ్రెంచ్
ఆర్కిటెక్ట్
లే కర్బ్యూసియర్
రూపకల్పన చేశాడు. చారిత్రిక

యుగం నాటి దేవాలయలు,
కోటలు, దుర్గా లు, రాజభవనాలు, తురుష్కుల హయాంలోని
తాజ్ మహల్, కుతుబ్ మీనార్,
ఫతేపూర్ సిక్రి లాంటి కట్ట డాలు, దేశవ్యాప్తంగా మసీదులు,
ఆంగ్లేయుల పాలనలో నూతన
రూపాలు సంతరించుకొన్న మహా
నగరాలు, దేశవ్యాప్తంగా చర్చిలూ,
నిర్మితమైన వారధులూ,– వీటన్నింటి వెనకా వాస్తుశిల్పులున్నారు. అయితే ఆధునిక యుగంలో
జరిగిన నిర్మాణాల వాస్తు శిల్పులెవరో మనకి తెలిసినా, అద్భుతమైన ప్రాచీన కట్ట డాల్ని కట్టి న
మన భారతీయ వాస్తు శిల్పుల
వివరాలు మనకి తెలియవు.
వారి వివరాలన్నీ కాలగర్భంలో
కలిసిపోయాయి. ఎవరు వేటికి
రూపశిల్పులై నా వాటి నిర్మాణాలకి రాళ్ళెత్తిన శ్రామికులందరూ
భారతీయులే!” అన్నాడు బాలకృష్ణ కాస్త ఉప్పూ, పంచదారలు
కలిపిన నిమ్మరసం తాగుతూ.
“అంటే కొత్తరాజ్యాలు ఏర్పడినప్పుడు, లేదా రాజ్యవిస్తరణలు జరిగినప్పుడు పాతకాలంలో
కూడా కొత్త రాజధానుల నిర్మాణం
జరిగింది కదా, అలాంటప్పుడు
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కొత్త రాష్ట్రా లు ఏర్పడినప్పుడు కొత్తరాజధానుల నిర్మాణాల్ని తలబెట్ట డం సబువే కదా?”అన్నాడు
శంకర్రావు.
“రాజకీయం తీసుకురాకు.
ఉమ్మడి కుటుంబాలు చెట్లే క్కేసిన తర్వాత, చిన్నచిన్న ఉద్యోగులు కూడా సొంత కొంపలు,
లేదా పరాయి వాళ్ల తో కలిసి ఏక
ప్రాంగణ భవనాల్లో ని చిన్నా, పెద్ద
ఫ్లాట్లో సమకూర్చుకోవటల్లే దా?
నువ్వన్నట్లు గా ఆ కాలపు చక్రవర్తులందరూ రాజధానుల నిర్మాణాలు చేసిన వారే! పాటలీపుత్రo,
జోధ్పూరు, జై పూర్, ప్రాగ్జ్యోతిషపురం అంటే నేటి గౌహతి , శ్రీరంగపట్నం, హంపి వియజనగర్,
ఆగ్రా యిత్యాది నగరాలు అలా నిర్మితమైనవే కదా? అయితే ఆర్కిటెక్ట్ అనే పదాన్ని కేవలం నిర్మాణనికే పరిమితం చేయకూడదు.
ఒక కొత్త ప్రణాళికను రూపొందించడానికి నడుముకట్టి న ప్రతి
వ్యక్తి ఒక ఆర్కిటెక్టే. ఆధునిక భారతానికి నెహ్రూ, భారతీయ పౌర
విమాన సంస్థ కి జహాంగీర్ రతన్
జీ దాదాభాయ్ టాటా, అణుశక్తి ప్రాజెక్టు లకు హోమిభాభా,
అంతరిక్ష పరిశోధనలకి విక్రమ్
జూన్ 2019

39

సారాభాయ్ వీరందరూ ఆర్కిటెక్ట్సే. అంటే రూపశిల్పులు లేదా
వాస్తు శిల్పులు. ప్రస్తుతం నూతన
విమానాశ్రయాల రూపశిల్పిగా
జిఎమ్ ఆర్ సంస్థ గురించి వేరే
చెప్పనఖ్ఖర్లేదు!
“ఆధునిక పరిజ్ఞా నంతో ఆధ్యాత్మిక అంశాలని మేళవించి నిర్మించిన గాంధీనగర్హ, ఢిల్లీ లలోని అక్షరధామ్ లని పిలవబడే
స్వామినారాయణ మందిరాలు
సాటిలేని ఆర్కిటెక్టికల్ అద్భుతాలు. వాటితో పోల్చి చూస్తే మన
దేశంలోని పాతా, కొత్త కట్ట డాలన్నీతీసికట్టే ! వర్ణించడం కష్టం.
వెళ్ళి చూడాల్సిందే!”
“దేవాలయాల్నీ, విద్యాలయాల్నీ వ్యాపార కేంద్రాలుగా మార్చడానికి, మద్యాల అమ్మకంతో
ఖజానాలు నింపడానికి రూపకల్పన చేసింది ఎవరంటావు?”
గోవిందం అన్నాడు.
బాలకృష్ణ ఇబ్బందిలో పడ్డా డు.
అయినా తేరుకొని అన్నాడు. “ఈ
విషయంలో ఎందరో మహానుభావులు. వారిలో దేశప్రజల
శాతం కూడా ఏమీ తక్కువకాదు.
రాయితీల ప్రభుత్వాలు నడపడానికి ఋణగ్రస్థమైన ఆర్థికవిధానాల రూపకల్పనలో ప్రజల మనస్తత ్త్వం కూడా ఒక ముఖ్యమైన
కారణమే! పెరుగుతున్న జనాభా,
తరుగుతున్న ఉద్యోగావకాశాలూ, తత్కారణంగా నెలకొంటున్న
అనై తిక సంపాదనా మార్గా లూ,
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అశాంతి వర్గా లూ అభివృద్ధి రూపకల్పనలో ఆటంకాలని కలగ
చేస్తున్నాయి.”
“ఆర్కిటెక్ట్స్ ని రూపశిల్పులు,
లేదా వాస్తు శిల్పులు అంటున్నావ్! వాస్తుదోషాలని సవరించే
ఉపాయాల్ని చెప్పే సిద్ధాంతులుoడగా, సమాజ రూపకల్పనలో
ఉన్న దోషాలని సవరించేవారు
....” శంకర్రావు అగాడు.
“లేకనే! మంచిని కూడా
చెడుగా చూపించే ప్రతిపక్షా లవారూ, ఎవరేపని చేసినా కేవలం
తమ ఉనికిని చాటుకోడానికి వ్యతిరేకభావనతో వ్యంగ్యాలు
విసిరే సుఖాసన మేధోవిశ్లేషకులూ దేశంలో కొల్ల లు కొల్ల లుగా
ఉన్నారు. సరిదిద్దాలని ప్రయత్నించిన కొద్దిమందీ రాజకీయాల్లో కి దిగినా ధనబలం, జనబలం
లేక ఎంపిక కాలేకపోతున్నారు.
చట్ట బద్ధమైన మార్పులు తీసుకురావడానికి అధికారం కూడా
అవసరమే కదా? అభివృద్ధి పథకాలకి సొమ్ములవసరం. వాటికి
పలువిధాల పన్నులవసరం. ప్రజలకి పన్నులంటే కిట్ట దు! తిరిగి
తిరిగి మళ్ళీ మొదటికే!”
“అందుకనే కదా ప్రభుత్వాలు అప్పులు చేసి, అప్పులిచ్చి,
కొండోకచో అప్పుల్ని మాఫు చేసి
జనాల్ని ఆదుకొంటున్నాయి!”
“అంటే మౌలికంగా సమాజంలో
బతకడానికి, సమాజంలో ఉన్న
ప్రతిఒక్కరూ ఎంతోకొంత ఆర్థిసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

కభారం వహించాలికదా? ‘నేను
కని పారేస్తా ను, ప్రభుత్వం
పోషించాలి!’ అంటే కుదరదు
కదా?” బాలకృష్ణ అన్నాడు.
“ ప్రజాస్వామ్యంలో నెగ్గా లంటే
ఓట్లు కావాలి. నెగ్గితే ఏం చేస్తా వని మనం అడగం. నెగ్గితే
ఏం చేస్తా రో వారే చెబ్తా రు. మత,
కుల, ఉప సామాజికవర్గా లవారికి సందర్భానుసారంగా ఉచితమైన తాయిలాలు పంచిపెట్టి , రాయితీలు ప్రకటించి, లేదా
బెదిరించి ఓట్లు సంపాదిస్తా రు.
డబ్బులు తీసుకొని ఓట్లే సిన
వారికి ప్రశ్నించే హక్కు ఉండదు.
చేసిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చడానికి ఖజానాల్లో సొమ్ములుండవు.
తిరిగి తిరిగి ప్రజలకి మిగిలేవి
వాగ్దానాల హారాలే! మరెట్లా ?”
గోవిందం అడిగాడు.
“నీ ఇంటి వ్యవహారాలకి బాధ్యత
వహించిందెవరు?”
“ఇంతకాలం తర్వాత నిజం దాచడమెండుకు? మా ఆవిడే!”
అన్నాడు గోవిందం.
“మీ యింటి నిర్వహణ అంతా నీ
శ్రీమతి ఆధ్వర్యంలోనే జరిగిందనీ, నీ నిర్వాకం పూజ్యమే నన్న
ఆ నిజం మాకందరికీ ఎప్పుడో
తెలుసు!” అన్నాడు శంకర్రావు
నవ్వుతూ!
“అక్కడికి మీరందరూ మడికట్టు కొని కూర్చున్నట్టు ?” గోవిందం
ప్రతిస్పందించాడు.
“ఎంతవారలై నా కాంత దాసులే!
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స్త్రీపురుష సంగమసుఖం అంత
బలమైనది మరి! ఆ విషయాల్లో కి వెళ్ళడం అనవసరం. కానై తే
గోవిందం సంసారానికి రూపశిల్పి అతని భార్యేనని ఒప్పుకోక తప్పదు. ఆమె సమర్థతని
గుర్తించి, అధికారం కట్ట బెట్టి
పక్కకి తప్పుకోవడం గోవిందం
విజ్ఞత. ఆమె సంప్రదాయాల్ని
పాటించింది. అత్తమామల్ని, పెద్దల్నీ గౌరవించింది, ఆడపడుచుల్ని ఆప్యాయంగా చూసింది.
మరుదులు జీవితాల్లో స్థిరపడ
గానే వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసే
ఊళ్ళకి వెళ్ళి
కొత్తకాపురాలు
పెట్ట ించి, తోటికోడళ్ళకి ‘పై వాళ్లు
చెప్పే మాటలు విని కుటుంబ కల
హాలు తెచ్చు కోవద్ద ’ని సుద్దు లు
చెప్పి, అత్తమామల్ని పెద్ద కోడలి
హక్కుగా తన దగ్గ రే ఉంచుకొంది.
తర్వాత మహమ్మారి కేన్సర్ వాత
బడి గోడకెక్కి దండ వేయించుకొంది. నీ సంగతి తెలియదు
కానీ, మీ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరొచ్చినా ఆమె ఫోటోకి దణ్ణం పెట్ట కుండా వెళ్ల రనికూడా అందరికీ
తెలిసిన విషయమే! గోవిందం
అనబడే నీ కుటుంబానికి ఆర్కిటెక్ట్ నీ శ్రీమతే!”
“నా శ్రీమతీ తన పంథాలో ఓ
ఆర్కిటెక్టే! సులభ వాయిదాల
పద్ధ తిమీద అడ్డమైన సామాన్లూ
కొనిపించింది! మా అమ్మానాన్న
ల బాధ్యత వంతులవారిగా మా
అన్నదమ్ములందరి మీదకూ నె-

ట్టేసింది!” అన్నాడు శంకర్రావు
హాయిగా నవ్వుతూ! ఆ నవ్వులో
పర్వతమంత బాధ!
“పోనీలే! అందరూ కలిసి వృద్ధా
శ్రమానికి తరలించలేదు కదా?
సొమ్ములు ఆదా చేసుకొని కావల్సిన వస్తువులు కొనడం
కొందరి నై జం. వాయిదాలమీద సొమ్ములు చెల్లించే పద్ధ తి
బ్యాంకుల
వ్యాపారజాలంలో
ఇరుక్కునేవారి పద్ధ తి. ఎగవేయనంతవరకూ ప్రస్తుత ఆర్థిక
విధానంలో అప్పులు చెయ్యడం
తప్పు లేదు!” అన్నాడు బాలకృష్ణ .
“చిన్న చిన్న వ్యవస్థ లకి ఆరోగ్యకరమైన రూపశిల్పులుంటే అవన్నీ
కలిసి ఒక మహా వ్యవస్థ ని స్థాపించినట్ల వుతుంది కదా?” అన్నాడు
గోవిందం
“నీ మాటా నిజమే! ఒక ఊరు
సంగతి చెప్తా ను. వినండి...
ఆ ఊరులో గ్రామశర్మ అనే
విద్యాధికుడు, నగరంలో ఇంజనీరింగ్ పాసయి ఉద్యోగo మాట
తలబెట్ట కుండా ఊరి అభివృద్ధికి
నడుము బిగించాడు. ఆ గ్రామం
చుట్టూ తా అన్నీ ఓ మోస్తరు
వర్షా ధార భూములే. అతని పిత్రార్జితం ఓ పదెకరాల భూమి.
ముందస్తుగా దున్నల కాడితో
నేల దున్ని, తన భూమిలోనే ఉన్న
మోటబావి నుంచి నీళ్ళు తోడి
ఓ నాలుగెకరాల భూమిలో వరి
పండించాడు. అతగాణ్ణి చూసి
ఊరి ప్రజల్లో చై తన్యపు మొలక
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

లేచింది. అందర్నీ కూడగట్టా డు.
తనతో సహా అందరిదీ కలిపి ఓ
వందెకరాల భూమి. ఊరికి రెండు
కిలోమీటర్ల దూరంలో గోదావరి
కాలవ వెడ్తూ న్నా భూములకు
నీరందే మార్గం లేదు. అక్కడక్కడా ఉన్న నాలుగై దు బావులు
పేరుకే కానీ ఊటలెండిపోయినవి. ఉన్న ఏభై గడపలకీ చింతాలమ్మ గుడి ప్రాంగణంలో ఉన్న
మంచినీటి బావే ఆధారం. ఇంటా,
బయటా బోరుబావుల తవ్వకానికి
అనుమతులు రాలేదు. అనుమతులు లేనిదే బ్యాంకులు రుణాలివ్వడం జరగదు. నియోజకవర్గం నాయకుడు ఏభై, అరవై
గడపల ఆ ఊరి పై నిరాసక ్తత
చూపించాడు.
గ్రామశర్మ వెళ్ళి జిల్లా అధికారిని కలిసి పెద్ద కాలవనుంచి పంట కాలవ తవ్వుకోడానికి అనుమతి సంపాదించాడు.
శ్రమదానం చేసుకొని ఊరివారే
చిన్న పంట కాలవ తవ్వుకొన్నారు. అందరూ కలిసి సహకార
పద్ధ తిలో గ్రామశర్మ ఆధ్వర్యంలో
భూముల ఫలసాయం పెరిగే ప్రయత్నం చేశారు.
పదెకరాల భూమితో మొదలై న
గ్రామశర్మ కర్ష కజీవితం వందెకరాల ఊరి భూములకు వ్యవసాయ పర్యవేక్షకుడిగా మారింది.
ఉమ్మడిగా
పాతిక ఎకరాల
మెరక భూమిలో మెరకపంటలు పండించారు. నీటి వనరులజూన్ 2019
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ను క్రమీపి పెంచుకొని ఆధునిక
వ్యవసాయ పద్ధ తుల్లో ఓ పాతిక
ఎకరాల్నివరి పంట భూములుగా
మార్చారు. ఓ పదెకరాలలో మామి
డి తోటలు వేయించారు. ఓ
అయిదెకరాలలో కొబ్బరి తోటలని
పెంచారు. పదెకరాలలో కూరగాయలు పండించారు. పదిహేనెకరాల భూమిలో కులవృత్తి పరమైన
కుటీర పరిశ్రమలని నెలకొల్పి,
ఖర్చులు పోను సంపాదన గ్రామశ్రామికులకే వదిలేశారు. మార్కెట్
యార్డులకు
తరలించకుండా
కొనుగోలుదారులే
తమవద్ద కు వచ్చేటట్లు గా ఓ రెండె కరాల
భూమిలో షెడ్లు , నిర్మించారు.
అవి కళ్యాణ మండపాల్లా కూడా
పనికొచ్చేవి. ఊరి వ్యవసాయదారులందరూ తమ పంటల్ని ఏ
విధమైన బాడుగా చెల్లించకుండా వాటిలో నిలవచేసుకొనే వారు.
సంయుక ్తంగా అమ్మిన పంటల్లోంచి భూముల నిష్పత్తిలో వారి
వారి వాటాలని తీసుకొనేవారు.
గ్రామశర్మ తన పదెకరాలకీ
మించి పెరగకుండా, స్థిరాస్తులను
పెంచుకోకుండా తన ఊరు, ఊరి
ప్రజలు ఆర్థికంగా ఎదిగేటట్టు
చూశాడు. సహకార వ్యవసాయప్పనుల్లో సలహాలిచ్చాడు. బ్యాంకులనుంచి
ఋణసహాయం
తీసుకొన్నా, రాజకీయ దళారుల
వెంటబడి ఋణమాఫీల కోసం
పరుగులు తీయకుండా, తీసు
కొన్న అప్పుల్ని తిరిగి తీర్చే
నియమాలు పాటించారు. మూ42

డెకరాల్లో
పాఠశాల భవనం
కట్ట ించారు. ఆదివారం పశువుల
సంతలకీ, బుధవారం బట్ట ల
సంతలకీ, పండగరోజుల్లో గ్రామదేవత సంబరాలకీ, ఓ అయిదెకరాలు మెరక వదిలేశారు. ఏడాదికోసారి సర్కసు డేరాలు వచ్చేవి.
చుట్టు పక్కల
గ్రామాలనుంచి
జనాలు వచ్చేవారు.
గ్రామశర్మ యుక ్తమైన పనులకు
ముందంజ వేసి కార్యభారం
వహించేవాడు. చదువుని ప్రోత్స
హించి ఊరి విద్యార్థు లపై ప్రత్యే
కమైన శ్రద్ధ వహించాడు. అతని
మాట వేదవాక్కు. అలాగని
ఆయ న అధికారంకోసం ప్రాకులాడేవాడు కాదు. ఊరి వారి
కుటుంబ సమస్యల్లో తలదూర్చి
తీర్పులిచ్చేవాడు కాదు. ఒకవేళ
ఎవరై నా తమ సమస్యల్ని ఆయన
ముందుకు తీసుకువచ్చినా రాజీ
చేసి పంపించేసేవాడు తప్ప ఏపక్షానా తీర్పులిచ్చేవాడు కాదు.
ఆయన ఆదర్శవంతమైన ఆ గ్రా
మానికి ఆర్కిటెక్ట్! గ్రామసమాజాన్ని అసాధారణమైన రీతిలో
మలిచిన రూపశిల్పి! ”
“సగానికి పై గా సినిమాల్లో
ఇదేకదా కథ? గొప్పేముంది?”శంకర్రావన్నాడు.
“ఎవరై నా విలన్ ఉండితీరాలే!”
అన్నాడు గోవిందం.
“ఏ విలనూ లేరు. ఎవరూ
కత్తులతోటీ, కొడవళ్ళతోటీ తోటీ
గొంతుకలు కోసుకోలేదు, కర్రలతో తలలు బద్ద లుకొట్టు కో లేదు!
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

అంతా గ్రామశర్మ తన విజ్ఞతతో,
సామూహిక శ్రమదానంతో నిర్మించిన గ్రామసౌధమే!”
“నువ్వు గ్రామశర్మ అంటూంటే
విశ్వకర్మ అనే పేరు గుర్తుకొస్తోంది.
ఆయన దేవతల ఆర్కిటెక్ట్ కదా?
మహాభారతంలో పాండవులకు
మయసభా మందిరాన్ని రాజ
భవనంగా నిర్మించింది ఆయనే
కదా?” శంకర్రావు అడిగాడు.
“ఆయనే మరి! మహా భారతం
కథ మరిచిపోనందుకు అభినందనలు!”
“కాని మయసభామందిరాన్ని
చూడ్డా నికి వచ్చి, ద్రౌపది పరిహా
సానికి గురి కాబడ్డ దుర్యోధనుడి ప్రతీకారేచ్ఛతో కురుక్షేత్ర
మహాసంగ్రామం జరిగింది కదా?
అంటే పాండవుల రాజభవనం
లోకి దుర్యోధనుడనే విలన్ ప్రవేశించి, అపారమైన విధ్వంసానికి కారణభూతుడై నట్లే కదా?
అలాగే! నువ్వు చెప్పిన గ్రామశర్మ
ఊర్లో కూడా ఎవరై నా ఈ పాటికి
అశాంతి కలిగించే ఉండాలి
కదా?” గోవిందం ప్రశ్నించాడు.
బాలకృష్ణ ఒక్క రెండు నిము
షాలు మౌనం వహించాడు. ఆ
తర్వాత నెమ్మదిగా అన్నాడు.
“రెండు రోజులక్రితమే ఆ ఊరిని
నగర కార్పొరేషన్లో కలిపివేస్తూ
ఉత్తర్వులొచ్చాయి! ఇంతవరకూ
ఎదిగిన ఊరు ఇకముందేమౌతుందో చూద్దాం!”
***
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భువనచంద్ర

మూడు + మూడు

"ప్రతి జీవీ లోకంలో
మూడు గుణాలతో ప్రభవిస్తా డు.
మూడు అవస్థ లతో పయనిస్తా డు. వాటినే ఆధ్యాత్మిక పరిభాషలో గుణత్రయం, అవస్థాత్రయం
అంటారు", ఉపన్యాసం మొదలు
పెట్టా రు స్వామీజీ. శీతాకాలపు
సాయంత్రం... చల్ల గా, హాయిగా
చిరు ఛలితో కూడుకుని వుంది.
సాయంకాలంలో విచ్చే పువ్వుల
సువాసన ఆశ్రమ వాతావరణానికి పరిమళాలు అద్దుతోంది.
అంతే కాదు అమ్మవారి ఎదుట
వెలుగు తున్న దీపాలు ప్రశాంతంగా అజ్ఞానాంధకారాన్ని వెళ్ల గొట్టే జ్ఞా నజ్యోతుల్లా గా వెలుగుతున్నాయి. అగర బత్తీల సువాసన
ఘ్రాణేంద్రియాలకి ఆనందం కలిగిస్తోంది. అన్నపూర్ణ మందిరం
(వంటగది) లో రాత్రి పూజకు కావలసిన ప్రసాదాలు తయారవుతున్నాయని అక్కడ నుంచి వచ్చే
సువాసనలు చెబుతున్నాయి.
చీకటిపడి ఓ చిత్రమైన ఆకాశపు
రంగు మనసుని 'నిద్ర' లా ఆహ్లా దపరుస్తోంది. ఆనంద స్వరూప
వచ్చి లై ట్లు వేశాడు.
"అవును స్వామీ, సత్వ,రజో

తమో గుణాలని గుణత్రయాలని,
జాగ్రత్, స్వప్న, సుషుప్తి అవస్థ లని అవస్థాత్రయాలని అంటారు"
తనకన్నీ కంఠోపాఠమే నన్నట్టు గా
గడగడా చెప్పింది కొవ్వూరు
నుంచి వచ్చిన సుభద్రమ్మ గారు.
"బాగా చెప్పారు .... కొంచెం వివరించండి" విశ్రాంతిగా అన్నారు
స్వామీజీ. అప్పుడప్పుడు ఆయన
మాచేతే మేం తెలుసుకున్నది
చెప్పిస్తా రు. మేం తప్పులు చెబితే
సవరిస్తా రు.
"సత్వ గుణం అంటే, గెలుపుకి
పొంగిపోనీ, ఓటమికి క్రుంగిపోనీ, అన్నింటినీ, అంటే సుఖ
దుఃఖాలనీ, లాభ నష్టా లనీ, చావు
పుట్టు కలనీ, అదృష్ట దురదృష్టా లనీ, సమంగా తీసుకోవడం.
'సత్వ గుణ సంపన్నాః దేవతాః'
అంటారు. అంటే మానవులలో
ఈ సత్వ గుణం కలిగినవారు
దేవతలు అని అర్ధం", చక్కగా
వివరించింది సుభద్రమ్మగారు.
ఆవిడ బాగా చదువుకున్నదే కాక మంచి చిత్రకారిణి అని
అనేవారు. (అప్పటికి నేనింకా
చిన్న వాడినే కనుక చిత్రాల మీద
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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అంత అవగాహన లేదు)
"స్వామీజీ, రజో గుణం గురించి
నేను చెప్పనా?", అనసూయమ్మ
అడిగింది.
"చెప్పండి" అన్నారు స్వామీజీ.
"రజో గుణ సంపన్నా మానవాః
అంటారు. అంటే ఎవరికైతే
రజో గుణం ఎక్కువ ఉంటుందో,
వారిని మనుషుల్లో మానవులుగా
గుర్తిస్తారు. సంతోషం వస్తే పొంగిపోవడం, దుఖం వస్తే కృంగిపోవడం, అలాగే గెలుపొస్తే ఎగిరి
గంతెయ్యడం, ఓటమి వస్తే దిగాలుపడి కూచోవడం, యీ రజో
గుణం కలవారి లక్షణం. అయితే
అవన్నీ పర్మనెంటుగా వుండవు.
కొద్ది గంటల్లో నో రోజుల్లో నో వీరు
అన్నీ మరిచి తమ పని తాము చేసుకుంటారు. వీరి పగ, అసూయ,
ప్రతీకారం అన్నీ తాత్కాలికమే.
కోపం వచ్చినా కొద్దిసేపే", వివరించింది అనసూయమ్మ.
"గుడ్" అన్నారు స్వామీజీ.
"తమోగుణం అంటే...", ఆగింది
సత్యవతమ్మ గారు సందేహంగా.
"చెప్పు.. ఫరవాలేదు", ధైర్యాన్నిచ్చారు స్వామీజీ.
"రాక్షస గుణం. మానవులలో
ఈ గుణం కలిగినవారిని రాక్షసులంటారు. రాక్షసులంటే సినిమాల్లో చూపించినట్టు ఇంత లావు
పొట్టా , కొమ్ములూ, కోరలూ కలిగివుండి కపాలమాలల్ని ధరించేవాళ్ల ని కాదు. వీరిది హింసా
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తోనూ, చేతలతోనూ ఇతరులను హింసించడం మహా ఇష్టం.
ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు జరిగిన చిన్న
చిన్న విషయాలను కూడా గుర్తు
పెట్టు కుని, పాతికేళ్ళయినా పగ
తీర్చుకునే స్వభావం కలవారు.
అకారణంగా
ద్వేషించడం,
హింసించడం, ఎవర్ని చూసినా
అసూయతో రగిలిపోవడం వీరికి
పుట్టు కతో వచ్చిన అలవాటు",
ఆగింది సత్యవతి.
"స్వామీజీ, సినిమాల్లో నూ, చిత్రాల్లో నూ చూపించేది నిజమే.
కొమ్ములు తలమీద గదా ఉండేది,
అంటే అహంకారం నెత్తికెక్కినవాళ్ళన్నమాట. కోరలుంటాయి.
కోరలుండేది కాటు వెయ్యడానికేగా. అంటే పాములాంటి విష
స్వరూపాలన్నమాట.ఇక వికృతమైన పొట్ట - అంటే అంతా తామే
మింగెయ్యాలన్న స్వార్ధం ఉన్నవాళ్ళని అర్ధం. ఇక మొహాలూ,
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

వొళ్ళూ వికృతంగా ఉన్నాయంటే వారి మనసులో ప్రకృతికి
ఏమాత్రం స్థానం లేదనీ, ప్రకృతిని
ధ్వంసం చేసే వికృత స్వభావులనీ,
వికృతమైన విశ్రుంఖల మనస్తత్వం ఉన్నవారనీ అర్ధం అన్నమాట. కళ్ళు ఎర్రగా వుండటం
ఎందుకంటే వారి క్రోధం నిరంతర
క్రోధమని!", ఉత్సాహంగా వివరించింది భ్రమరాంబ. భ్రమరాంబ చిన్నపిల్ల . మహా ఉంటే ఓ
పన్నెండేళ్ళు ఉంటాయి. సినిమాలంటే కాస్త ఇష్టం. నన్ను అన్నయ్యా అని పిలిచేది.
"శభాష్... గొప్పగా విశ్లేషించావు చండీ!", మెచ్చుకున్నారు
స్వామీజీ.
"ఇంకా?", అన్నారు.
"బియ్యంలో స్వర్ణమసూరి
అనీ, కృష్ణ కాటుకలనీ, రాజనాల
బియ్యం అనీ, అక్కుళ్ళు అనీ
IR 8 అనీ రకరకాలు ఉన్నట్లే , మనుషుల్లో కూడా మూడు
రకాల వారుంటారు. వారి స్వభావాన్ని బట్టి వారిని సత్వ రజో
తమో గుణాల వారీగా, దేవతలనీ,
మనుషులనీ, రాక్షసులనీ విభజించారని తెలుస్తోంది", క్రోడీకరించారు సబ్ రిజిస్త్రార్ గారు.
"బాగుంది. ఇంకొంచెం ముందుకెడితే, యీ మూడు గుణాలు
విడివిడిగా ఉండవు. కలిసే
వుంటాయి, ప్రతి వ్యక్తిలోనూ!",
చెప్పారు స్వామీజీ.
"అదెలా?", అందరూ కుతూజూన్ 2019

హలంగా చూస్తున్నారు స్వామీజీ
ఏం చెబుతారా అని.
"ఒకడు చాలా చాలా
మంచివాడు. సడెన్ గా ఒకడ్ని
చావబాదేశాడు.... అంటే ఇప్పుడతన్ని రాక్షసుడంటామా? అలాగే
ఒకడు పరమ దుర్మార్గు డు. సడెన్
గా ఓ వ్యక్తి రోడ్డు మీద పడిపోతే,
హాస్పటల్లో చేర్చి అతని ప్రాణాన్ని
రక్షించాడు. అతన్ని ఏమనాలీ?
మూడు గుణాలూ అందరిలోనూ ఉంటాయి. సత్వ గుణం
ఉన్నవాడు ప్రతి క్షణం తనని
తాను సరిదిద్దు కంటూ, ఒక్కోసారి కోపం వచ్చినా దాన్ని మనసులోనే అణచివేస్తా డు గానీ, ఆ
కోపాన్ని మాటల ద్వారానో చేతల
ద్వారానో చూపించడు. అందువల్ల నే వాళ్ళని అనిమేషులు
(రెప్ప వేయనివారు) అంటారు.
అనిమేషులు అంటే రెప్ప వేయనివారు అని కాదు అర్ధం. ఎల్ల ప్పుడూ తమని తాము గమనించుకుంటూ తమలోని దైవత్వాన్ని
మాత్రమే ఇతరులకు పంచుతారని. ఇక రాక్షసుల సంగతా, ఎప్పుడో
కానీ వాడికి దయ జాలి అనేవి
రావు. వాళ్ళని తమోగుణ సంపన్నులంటాము. తమము అంటే
చీకటి. అజ్ఞా నం. వాళ్ళ మనసునెప్పుడూ అహంకారం అనే
చీకటి ఆవరించి వుంటుంది.
అది జ్ఞా నమనే వెలుగును చూడనీయదు. కానీ, ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళు కూడా మారవచ్చు.

మరి, దారిదొంగ వాల్మీకి కాలేదా!
సంకల్పం వుంటే సాధించలేనిది లేదు. మంచివాడుగా, దైవిక
లక్షణాలతో ఉండాలని నువ్వు
మనసా వాచా సంకల్పించుకుంటే ఎవ్వరాపగలరు? కానీ కఠోరమైన సాధన చెయ్యల్సివుంటుంది. అయ్యలారా, జీవితమే ఓ
నిరంతర సాధన. ఉచ్చ్వాస నిస్వాసాలు కూడా సాధన మార్గా లే.
పుట్టి న శిశువు బోర్ల పడాలన్నా, ఆ
తర్వాత పాకాలన్నా, ఆ తర్వాత
దేన్నో పట్టు కుని నిలబడాలన్నా
ఎంత సాధన చెయ్యాలీ? సాధన
లేకుండా అసలు నిలబడలేడుగా. మీరు సత్వ గుణ సంపన్నులు
కావాలంటే నిరంతర సాధనతో
మీలోని అరిషడ్వర్గాల్నీ క్రమంగా
గెలుచుకుని 'మనసు' మీద
ఆధిపత్యం సంపాయించగలరు.
ఎప్పుడై తే మనసు మీ అధీనంలోకి వచ్చిందో - మీలోని భగవంతుడ్ని మీరే దర్శించుకోగలరు.
ఆ క్షణమే మీకర్ధమవుతుంది ఈ
సృష్టి అంతా వ్యాపించి వున్నది
మీలో ఉన్న పరబ్రహ్మమే అని!",
ఆగారు స్వామీజీ.
"మరి అవస్థా త్రయం గురించీ?"
అడిగిందో భక్తు రాలు.
"మేలుకుని వుండే అవస్థ ని
జాగ్రదవస్థ అంటారు. చెవులు
వింటూ, కనులు కంటూ, నాలుక
రుచుల్నీ, ముక్కు వాసనల్నీ గ్రహిస్తూ, శరీరపు అణువణువూ
'స్పర్శ' ను గ్రహించే చై తన్యంతో
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

వుండటమే జాగ్రదవస్థ ", వివరించాడు అబ్బిరెడ్డి సుబ్బారావు.
"భేష్", మెచ్చుకున్నారు
స్వామీజీ. "అది మనం స్
థూ లంగా
చెప్పుకునేది. కానీ సుబ్బారావూ, జాగ్రదవస్థ అంటే ఈ సృష్టి
అంతా ఒకే దానిలోంచి ఉద్భవించిందనీ, నీలో ఏముందో
అదే సర్వ జీవులలోనూ ఉందనీ,
విశ్వం అంతా పరమాత్మ యొక్క
స్వరూపం తప్ప వేరే ఏదీ కాదనీ
మనసా వాచా కర్మణా మేలుకొని
వుండటం. భ్రమ అనే మాయలో
పడకుండా
ఒకే
ధ్యాసలో
వుండటం. నిరంతరం నీ వెంటే,
నీ పక్కనే, నీతోనే, నీలోనే భగవంతుడున్నాడనే సంపూర్ణమైన
జాగరూకతతో వుండటమే జాగ్రదవస్థ . ఆ స్థితిలో వున్నప్పుడు ఏకర్మ చేసినా భగవదర్పణ
భావన తోనే చేస్తా వు గనక 'కర్మఫలం' నీకు అంటదు. అందుకే
పెద్ద లంటారు తస్మాత్ జాగ్రత్త
జాగ్రత్త అని. అంటే 'అజ్ఞా నమనే భ్రమలో పడకుండా మేలుకో.
అరిషడ్వర్గా ల వలలో పడకుండా
మాయ అనే నిద్రలో నుంచి 'నేను
సచ్చిదానంద స్వరూపుడ్ని, నేనే
ఆ పరబ్రహ్మని' అనే గమనికతో
నిరంతరం మేలుకో'అని అర్ధం",
అన్నారు స్వామీజీ.
మళ్ళీ కలుద్దాం.
భువనచంద్ర

జూన్ 2019
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ప్ర హేళిక

జవాబు చెప్పగలరా?

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

(ఆధారాలు : 1) న = అసలు అక్షరం 'గ' ; 2) య = అసలు అక్షరం 'ట')

అజ్జుషియు చగనంయి - మెగ్గ గోచవుగచు
మజ్జుషను దితుసేంచ - యార్తీబునంయి.
1) ఇదిబలంటైమ బే
జ్తదిగేమి నోజుత
బదచోయి పూత్ల దే
కదుతాప్లు టొషనంయి

(మీ జవాబు teega51@
గతనెల జవాబు :

gmail. com

డార్తిబిఛతవు నంయి
జ్తఠగు నంయి
శవుగు సెగుననంయి
కల్ల మ వేగ్చంయి
కి పంపించండి.)

ఇదివో సంసార
తుదలేని దు:ఖమును
1. పంచేంద్రియంబులను
కొంచెపు సుఖంబునకు
మించి కామంబునెడి
యించి దురిత ధన

-

-

మెంత సుఖమో కాని
తొడవు గడియించె
పాతకులు దనుదెచ్చి
గూర్పగాను
మేటి తనయుండు జని
మెల్ల గడియించె

మే నెల ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంపినవారు: శ్రీ ఎ ప్రసాద్ , నెల్లూ రు
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కొత ్త రామానందం

దేశంలో ఒకే ఒక కూర్మ క్షేత్రం-శ్రీ కూర్మం
ధర్మ సంరక్షణ కోసం విష్ణు
మూర్తి అప్పుడప్పుడు అవతారాలను ధరిస్తుండటం పరిపాటి.
ఎంత శక్తిఅవసరమో, అంత శక్తితోనే అవతరించి లోకాలనుఉద్ధ రిస్తుంటాడు - ఆ పరమాత్మ. విష్ణు మూర్తి రెండవ అవతారమైన
కూర్మావతారం కలావతారం. ఈ
కలావతారం విభజనను అర్ధం
చేసుకోవాలంటే అవతారంలోని
రకాలను గురించి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
అంశావతారం, అంశాంశ
అవతారం, ఆవేశ అవతారం,
కలావతారం, పూర్ణా వతారం, పరి
పూర్ణా వతారం అంటూ అవతారాలు ఆరు రకాలుగా ఉంటాయని
మన పెద్ద లు వర్గీకరించారు.
అంశావతారం: భగవంతుని ఆజ్ఞ
కు లోనై సృష్టి ని చేసే అవతారాలను అంశావతారాలంటారు.
అంశాశ అవతారం : బ్రహ్మాదుల ఆజ్ఞకు లోనై కార్యభారాన్ని
వహించే ప్రజాపతుల అవతారాన్ని
అంశాంశ అవతారం అంటారు.
ఆవేశ అవతారం: భగవంతుని
శక్తు లు ఎవరిలో ఉంటాయో వారి

ని ఆవేశ అవతారం అంటారు.
కలావతారం: భగవంతుని తత్వానికి అనుగుణంగా ధర్మాన్ని
బోధించటానికి అవతరించిన
అవతారం కలావతారం. ఉదా:
కూర్మావతారం.
పూర్ణా వతారం: నవరసాలకు ఆట
పట్టు గా ఉండే అవతారం పూర్ణా వతారం. ఉదా: శ్రీరాముడు, శ్రీనరసింహుడు, నరనారాయణు-

తేజస్సులను లీనం చేసుకుని,
జ్ఞా న సంపన్నమై కనిపించే అవతారాన్ని పరిపూర్ణా వతారం అని
అంటారు. దీనికి కృష్ణా వతారం ఓ
చక్కటి ఉదాహరణ.
కూర్మాతారానికి సంబంధించింత వరకు రెండు కూర్మావతారాలను పేర్కొంటారు. ఒకటి
సాగర మధనంలో గోచరించే కూ-

లు పూర్ణా వతారాలు.
ర్మమైతే, రెండోది ఈ సమస్త విఇక తన తేజస్సులో సర్వ
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శ్వాన్ని భరిస్తున్న కూర్మం ఆధారశక్తి. ఆ తర్వాత మూలశక్తి కావాలి.
ఈ సమస్త ప్రపంచానికి స్వామి
ఆధారకూర్మంగా ఉంటూ, ఆధార
శక్తిని అందిస్తూ ఉండగా, ఆపై న
అనంతుడు, అనంతుని పడగలపై భూమి ఉంది. ఇక రెండవ
కూర్మంగా మనకు గోచరించే అవ
తారాన్ని రామాయణ, మహాభారతాలలో, విష్ణు , పద్మ, బ్రహ్మాండ
పురాణాల్లో చిన్న చిన్న మార్పులతో ఒకే ఒక కార్యం కోసం స్వామి
కూర్మావతారాన్ని
ధరించాడు.
అది అమృత మధనం కోసం దేవతలకు సాయపడేందుకానీ తెలుస్తోంది.
కూర్మావతారం ఎందుకు ధరించాల్సి వచ్చింది.?
ముక్కోటి దేవతలు తొలి కృతయుగంలో స్వర్గ లోకంలో
సమావేశమయ్యారు. దేవతలు
సంతోషంతో తేలియాడిన పిమ్మ
ట, కార్యాచరణ సదస్సునందు
ముందు కుబేరుడు లేచి, తన
వద్ద ఉన్న నవ నిధులు అయిపోయాయని, వాటిని పరమేశ్వరుని ఆజ్ఞ మేరకు అనేక దేవతలకు ధనాన్ని పంచిపెట్టి నట్టు
తెలిపాడు. మళ్ళీ ఆ నిధులను
సమకూర్చేందుకు ఏదైనా ఉపా
యం ఆలోచించమని కోరాడు.
ఆప్పట శ్రీ మహావిష్ణు వు మరల
నవనిధులను పొందటం కోసం
క్షీర సముద్రాన్ని మధించవలసి ఉంటుందని సూచించాడు.
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ఆ నిధుల నిమిత్తం సముద్రాన్ని
మధిస్తే, గొప్ప నిధులు దొరుకుతాయని, అందుకు తగిన సన్నాహాలు చేయమని శ్రీ విష్ణు మూర్తి
చెప్పాడు.
రాక్షసులనందరినీ తీసుకురమ్మని బలి చక్రవర్తికి దేవతలు
కబురు పంపారు. వాసుకిని
రమ్మనమని పాతాళానికి దూతను
పంపారు. దేవతలు స్వర్గంలోనూ, క్షీర సముద్రం భూలోకం
లోనూ, బలి చక్రవర్తి లాంటి రాక్షసులు, వాసుకి పాతాళంలోనూ ఉన్నారు కనుక వారి చేరటానికి దూతను హిరణ్యగర్భం
అనే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు.
భూమండలం మధ్యలో మేరు
పర్వతం ఉంటుంది. దానిమీదనే స్వర్గ లోకముంటుంది. దాని
పక్క నుంచి కిందగా పాతాళానికి బ్రహ్మదేవుడు ఒక మార్గాన్ని
చేయించి, దానిలో విశ్వకర్మ చేత
తాపడం చేయించాడు. ఆ మార్గంలోనే ఎవరై నా పాతాళానికి
వస్తూ పోతూ ఉంటారు. క్షీరసాగర మధనానికి రమ్మనమని చెసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ప్పటానికి బ్రహ్మదేవుడు పంపిన
దూతలు, బలిచక్రవర్తి దగ్గ రకు
ఈ మార్గంలోనే వెళ్ళారు. అయితే
ఈ భూమినంతటినీ తన వేయి
శిరస్సులపై న ఉంచుకుని మోస్తున్న వాసుకి క్షీరసాగర మధనానికి ఎలా రాగలడని బ్రహ్మ
ఆలోచిస్తుండగా, విష్ణు మూర్తి ఆ
ఆలోచనను గ్రహించి, వెంటనే
తానూ ఒక కూర్మ రూపాన్ని
ధరించి, తన వీపున భూమిని
మొయ్యటానికి నిశ్చయించుకుని కూర్మావతారమెత్తా డు. ఆ విషయాన్ని వాసుకికి చెప్పి వెంటనే
బయలుదేరమని దూతలు వర ్తమానాన్ని అందించారు. అలా ప్రపంచంలోని సమస్త చక్రవర్తులు,
రాజులు, మునులు, ఋషులు
అంతా బ్రహ్మదూతల వర ్తమానాన్ని అందుకుని, వారి వారి సై న్య
సమూహాలతో బయలుదేరారు.
సముద్రాన్ని మధించడానికికవ్వంగా మంధర పర్వతాన్ని,
దాన్ని చుట్టి తిప్పడానికి తాడుగా
వాసుకిని దేవతలు సంకల్పించారు. అయితే మంధర పర్వతం
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లక్షా యాభై వేల యోజనాల
ఎత్తూ , లక్ష యోజనాల వెడల్పున
ఉండటం చేత దేవతలకు, దానవులకు దాన్ని తీసుకురావడం
ఒక సమస్య అయింది. వెంటనే
వారంతా శ్రీ మహావిష్ణు వును ధ్యానించారు. కిందామీదా పడుతూ,
ఈ పర్వతం కింద నలుగుతూ
బాధపడుతున్న దేవతలను, రాక్షసులను శ్రీ మహావిష్ణు వు ఆదుకొన్నాడు. అందరూ సులువుగా
ఆ పర్వతాన్ని తీసుకువెళ్ళి పాలసముద్రంలో
పడవేశారు.
వెంటనే అది మునిగిపోవడం
ప్రారంభించింది. బ్రహ్మాది దేవతలంతా మళ్ళీ విచారపడ్డా రు.
వారి భయాన్ని మాన్పి, వెంటనే
కూర్మ రూపంగా అవతరించి, ఆ
పర్వతం కిందగా వెళ్లి, దానిని తన
వీపు మీద ఉంచి, సముద్రం పై కి
పర్వతాన్ని వచ్చేలా చేశాడు. ఆ
తర్వాత వాసుకిని దానికి చుట్టి ,
సముద్రాన్ని మధిస్తున్నప్పుడు,
గరళం, లక్ష్మీదేవి, అమృతం, కామధేనువు, అపార ధనరాసులు, నవనిధులు వెలువడ్డా యి.
గరళాన్ని శివ పరమాత్మ తన
కంఠంలో నిక్షిప్తం చేసి, లోకాలను
కాపాడాడు. మళ్ళీ అపార
నిధులతో సృష్టి అంతా సుఖమయంగా గడపసాగింది. కూర్మావతారంలో జరిగినంత మేలు మరీ
అవతారంలోనూ జరగలేదన్నది
నిజం. అలానే కష్టా లనే కడలిలో
మునిగిపోతున్న భక్తు లను అనుగ్రహించి, సుఖాలనే అమృతాన్ని

స్వామి పంచుతుంటాడు. ఇది
కూర్మావతారంలోని రహస్యం.
సాధకునిలో ఉన్న పరమాత్మను పై కి తెచ్చి, మనిషే మాధవునిగా మారాలనీ, అదే విధంగా
పై న ఉన్న జీవాత్మను నిరంతరం
లోపలనున్న (క్రింద) పరమాత్మ
పై నే కేంద్రీకరించాలనేది మంధర
పర్వతము లోని గూడార్ధం.
వాసుకీ సర్పం కుండలినీ శక్తికి
ప్రతిరూపం. యోగం, ప్రాణాయామం ద్వారా మనలోని సముద్రాన్ని
జీవాత్మ అనే మంధరమునకు,
కుండలిని అనే వాసుకిని కట్టి ,
మధించడమే క్షీరసాగర మధనంలోని మర్మం. ఇలా మధించే
సమయంలో
సాధకులకు
అనేక ఆటంకాలు ఎదురౌతూ
ఉంటాయి. అప్పుడు జీవాత్మ అనే
మంధరగిరి, ఆ ఆటంకాల్లో మునిగిపోకుండా జాగ్రత్త వహించాలని మనకు కూర్మావతారం సుబోధపరుస్తుంది.
జీవాత్మ అనే మంధరం
ఆటంకాల సముద్రంలో మునిగిపోయినపుడు సాధకుడు కూర్మసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

రూపం ధరించాలి. జడత్వాన్ని విడిచిపెట్టి శోక మోహ మరణాలను
లక్ష్యపెట్ట కుండా ఆశ అనే ఆకలి,
దప్పికలతో శరీరంలో నూతన
శక్తిని నింపుకుని, తిరిగి ధ్యానాన్ని
రెట్ట ింపు ఉత్సాహంతో కొనసాగించాలి. ప్రాణ రక్షణ చేసుకుంటూ
ధ్యానం కొనసాగించాలనేది కూర్మావతార ప్రధాన సందేశం.
యావత్ భారతదేశంలో
కూర్మ క్షేత్రంగా భాసిల్లు తున్నది
శ్రీకూర్మం. శ్రీకూర్మావతారమైన
విష్ణు వుకి
అంకితమైనందున
శ్రీకూర్మంగా పిలువబడుతోంది.
ఇచ్చటి ఆలయాన్ని శ్వేత చక్రవర్తి
నిర్మించినట్టు గా చెప్పబడుతోంది. ఈ దేవాలయం అతి ప్రాచీనమైన దేవాలయాల్లో ఒకటి.
అపురూప శిల్ప కళా సంపదతో
ప్రక్రుతి సౌందర్యాలతో అలరారుతున్నది. ఈ ఆలయం శ్రీకాకుళం జిల్లా శ్రీకాకుళం పట్ట ణానికి
సుమారు 25 కి.మీ. దూరంలో
ఉన్నది.
కృతయుగంలో వెలసిన
ఆదికూర్మనాధుడే ఈ యుగంలో
జూన్ 2019
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కూర్మనాధ దేవునిగా ఇక్కడ వెలిసినట్టు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఆలయంలో రెండు ధ్వజ
స్తంభాలుండటం ఒక విశేషం. ఈ
క్షేత్రంలో పశ్చిమాభిముఖంగా
స్వామివారి ముఖం ఉంటుంది.
తోక భాగం వద్ద సుదర్శన సాలిగ్రామం తూర్పుకి అభిముఖంగా
వెలియటం చేత దేవాలయంలో
రెండు ధ్వజ స్తంభాలున్నాయి.
ఈ విధంగా మరే దేవాలయంలో
కూడా లేకపోడం ఒక విశేషం. ఆ
తర్వాత కాస్త పశ్చిమంగా వెళితే
ముఖం కనిపిస్తుంది. అనంతరం
భోగమండపం, భోగమండపానికి ఇరువై పులా పద్మనిధి, శంఖ
నిధి ఉన్నాయి. భోగమండపం
తర్వాత పుష్పాంజలి మండపం,
ఆస్థాన మంటపం ఉన్నాయి.
వీటిని బ్రహ్మ దేవుడు నిర్మించాడని చెబుతారు.
శ్రీకూర్మనాధమూర్తి స్వయం
వ్యక ్త మూర్తి. ఈ దేవుని కంఠంలో
ఉన్న సాలిగ్రామ మూలికతో
పాటూ శ్రీ మహావిష్ణు వు కూర్మాకృతి పొందాడని భక్తు ల విశ్వాసం.
స్వామిని భక్తితో ఆరాధిస్తే సమస్త
పాపాలు తొలగి పునర్జ న్మ ఉండ
దని నమ్మకం! అలాగే ఈ క్షేత్ర
దర్శనంతో అమరావతి, కాశీ పుణ్యక్షేత్రాలకు యాత్ర చేసినంత
ఫలితం ఉంటుందంటారు.
ఈ ఆలయంలో వై ష్ణ వి
దుర్గ (జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రాంతంలో
గల వై ష్ణో దేవి విగ్రహాన్ని పోలిన

విగ్రహం)ఈ ఆలయంలో ఉంది.
నరసింహస్వామి,
గణపతి,
శివుడు, వేణుగోపాలస్వామి ఉప
ఆలయాలు ఉన్నాయి. ఇచ్చటి
ఆలయ మంటపంలో 71 నల్ల రాతి స్తంభాలు, గాంధార శిల్పకళతో
అలరారుతున్నాయి. సింహాచలం
కప్ప స్థంభం మాదిరి గానే ఈ క్షేత్రంలో కూడా 'ఇచ్ఛా ప్రాప్తి స్థంభం'
ఉంది. దీనిని కౌగలించుకుంటే
కోరికలు తీరతాయని శాసనాలు
తెలియజేస్తున్నాయి. ఈ స్తంభాలపై కలంకారీ రంగులతో చిత్రించిన చిత్రములు శిల్పాలు వగై రా
దేనికదే పోలికలు లేకుండా చిత్రించబడటం ఈనాటి కళా నై పుణ్యానికి ప్రతీక.
ఆలయ స్థ లపురాణాన్ని అనుసరించి, శ్వేత మహీపతిని అనుగ్రహించడానికి స్వామి ముందుగా
ఇక్కడికి విచ్చేశారట. అలాగే రోగి
అస్తికలను శ్వేతపుష్కరిణిలో
వేయగా, అందులో నీళ్ళు తాబేళ్లుగా మారాయట. అందుకనే
అశుచి కలిగిన మనుషులు
అక్కడి నీళ్ళను తాకకూడదన్న
నిబంధన ఉంది.
ఆలయంలో పేరుకు తగట్టు గానే అనేక తాబేళ్లు నివసి-

స్తున్నాయి. అతి పెద్ద తాబేళ్ళను
ఇక్కడ తిలకించవచ్చును. ఇక్కడున్న అష్ట తీర్థములలో స్నానం
చేస్తే సర్వ రోగాలు నశిస్తా యని పురాణాలు ఘోషిస్తున్నాయి.
నారద గుండం, సుధాగుండం,
చక్రతీర్థం, మాధవ తీర్థం,
కౌటిల్య తీర్థం, వక్ర తీర్థం,
నరసింహ పాతాళం, మహారధి
అనే సముద్రం అష్ట తీర్థాలుగా ఉంది భూలోక వై కుంఠంగా
అలరారుతున్నది ఈ క్షేత్రం.
భారత దేశంలో శ్రీహరి కూర్మరూపంలో స్థిరంగా ఉన్నాడని,
ఆయన దక్షిణ కుక్షిలో ఆంధ్రరాష్ట్రంలో వెలసి యున్నాడని మార్కండేయ పురాణం తెలియజేస్తోంది. ఈ దేవాలయంలో
ఫాల్గు ణ మాసంలో డోలోత్సవం
ఎంతో ఘనంగా జరుగుతుంది.
వై శాఖ మాసంలో సప్తమి నుంచి
పూర్ణిమ దాకా కల్యాణోత్సవం
జరుగుతుంది.
శాలిహుండం, దంతపురి
వంటి బౌద్ధ బౌద్దారామ క్షేత్రాలు, శ్రీముఖ లింగం, భారత
దేశంలోనే మొదటి సూర్య దేవాలయంగా ప్రసిద్ధి పొందిన
'అరసవల్లి ', సంగం వంటి చారిత్రిక ప్రదేశాలు ఈ గ్రామానికి
సమీపంలో ఉన్నాయి.
ది. 29-6-2019 న శ్రీకూర్మ
జయంతి.

