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రచనలలోని అభిప్రాయాలు రచయితలవి మాత్రమే. పత్రిక
యాజమాన్యానికి ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు.

మనం ఒకటయ్యాం - ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్ష ించిన మోడీ -- హౌడీ
భారత ప్రధాని, అమెరికా ప్రెసిడెంట్ కలుస్తు న్న సందర్భంలో 22 సెప్టెంబర్ 2019న అమెరికాలోని హ్యూస్ట న్ నగరంలో
అమెరికాలో నివసిస్తు న్న భారతీయులంతా ఎంతో ఆహ్లాద భరితంగా భారతప్రధాని మోడీకి 'హౌడీ మోడీ' నినాదాలతో,
డప్పు మోతలతో హ్యూస్ట న్ నగరం దద్ద రిల్లే టట్లు నీరాజనం పట్టారు. భారత-అమెరికా మధ్య పటిష్టమైన మైత్రికి రెండు
దేశాల మధ్య సంబంధాలను క్రొత్త అధ్యాయంగా వ్రాసుకోవచ్చు. హౌడీ-మోడీ పేరుతో నిర్వహించిన ఈ సభలో మాట్లాడిన మోడీ, ట్రంప్ ప్రసంగాలకు అడుగడుగునా జనం కరతాళధ్వనులతో, నిలబడుతూ కూడా నీరాజనాలు పలికారు.
సమయాతీతమై రాత్రి అయినా కూడా ఇండియాతో పాటు ప్రపంచదేశాలన్నీ మోడీ, ట్రంప్ స్పీచ్ ల కోసం ఎంతో
ఆత్రంగా ఎదురు చూసాయి. ప్రపంచంలోనే ఆతి పెద్ద రెండు ప్రజాస్వామ్య దేశాలు కలిసి నడిస్తే కలిగే ప్రయోజనాలను
అగ్రనేతలు వివరించారు. భారత్-అమెరికాలు ఒకటయ్యాయన్నారు. ప్రపంచంలో భారత్ పలుకుబడి, మోడీ నాయకత్వ
పటిమ ప్రవాస భారతీయుల సత్తా కు నిదర్శనంగా నిలిచిన మెగా కార్యక్రమం. మైత్రి సంబంధంలో ఒక కొత్త శకానికి
నాంది అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మెగా సభను ఉద్దే శించి మోడీ, ట్రంప్ కలిసి ప్రసంగించడం ఇదే ప్రధ
మం. ముందుగా అమెరికా సెనేటర్ మోడీకి అసాధారణ గౌరవ ఆహ్వానం పలికారు. రెండు ప్రజాస్వామ్యాలు, రెండు
దేశాలు, రెండు చరిత్రలు ఒకే స్వప్నం అన్నారు సెనేటర్ స్టె నీహయర్. మోడీ ఇంగ్లీ ష్ లో మాట్లాడుతూ ట్రంప్ ని ఉద్దే శిం
చి ట్రంప్ ప్రపంచంలోని ప్రతీ ఒక్కరికీ తెలిసినవారని, పరిచయం చేయవలసిన అవసరంలేని వారని అన్నారు. ఒక
సిఇఓ నుండి కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ వరకు ఎదిగిన మనిషని గుర్తు చేసారు. ఎంతో స్నేహ పూర్వకంగా ఉంటారు ఎప్పుడు
కలిసినా అన్నారు మోడీ. తరువాత ట్రంప్ మాట్లాడుతూ మోడీ మీద ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు. మోడీ భారత దేశా
నికి గొప్పసేవ చేస్తు న్నారన్నారు. అంతే కాక భారత విలువలు అమెరికా విలువలతో కలిసిపోతాయన్నారు. అమెరికా
సమాజంలో భారతీయులది విడదీయరాని బంధం అనీ, భారత్ అసాధారణ దేశం, ప్రజలు కుడా అసమాన్యులు అనీ
అన్నారు. ప్రభుత్వాల మధ్యే కాదు ప్రజల మధ్య కుడా మైత్రీబంధాన్ని బలోపేతం చేస్తా మని ట్రంప్ అన్నారు. భారత్ లో
జరుగుతున్న అభివృద్ధి కొత్త పాఠాలు నేర్పుతోంది. భారత్ అమెరికా ప్రజాస్వామ్య దేశాలు అందరికీ మార్గ దర్సకం అని
ట్రంప్ అన్నారు. గాంధీ బోధలు, నెహ్రు దార్శనికతతో భారత్ ముందుకెడుతోంది. ఇరు దేశాలకూ తమ తమ సరిహద్దు లను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. 2016 నుండి భారత్ అమెరికాకు అతి పెద్ద రక్షణ భాగస్వామి. భారత్
అమెరికాకు అత్యంత నమ్మకమైన దేశమని ట్రంప్ అన్నారు. అమెరికాలో ఎంతో ప్రతిభా వంతులైన భారత శాస్త్రవేత్తలు,
సాంకేతిక నిపుణులు, వైద్యులు, ఉపాధ్యాయులు అలా అమెరికాలో ప్రతీ రంగం లోను ఉన్నారు. భారత్ అమెరికా సంబంధాలకు సరికొత్త నిర్వచనం ఇస్తు న్నాం అంటూ మోడీను, భారత్ ను ప్రశంసల జల్లు తో ముంచెత్తా రు అమెరికా ప్రెసి
డెంట్ డోనాల్డ్ ట్రంప్. అంతేకాదు బొంబాయి లో జరిగే ఎన్ బి ఎ బాస్కెట్ బాల్ టోర్నమెంట్ కి ఆహ్వానిస్తే వస్తా నని
ట్రంప్ అన్నారు. అనంతరం మోడీ హిందీలో మాట్లాడుతూ అమెరికాను ఉన్నతస్థానానికి తీసుకెళ్ళడానికి అమెరికాలో
నివసిస్తు న్న మా భారతీయులంతా ఎంతో శ్రమిస్తు న్నారన్నారు. హ్యూస్ట న్ నుండి హైదరాబాదువరకు, బోస్టన్నుండి బెంగ
లా వరకు లాస్ ఏంజెల్స్ నుండి లుధియానా దాకా ప్రజల మధ్య మైత్రి పరిమళింపబ
ళూరు దాకా షికాగో నుండి సిమ్
డుతోంది అని అన్నారు. పాక్ ది విద్వేష ఎజెండా అని, ఉగ్రవాదుల అడ్డా అని, అక్కడ నియంత్రణలేని వారు భారత్
పై విమర్శలు చేస్తు న్నారని అన్నారు. ఐ.రా.స. లో మాట్లాడుతూ, వాతావరణ మార్పులపై పోరుకు అంతర్జాతీయ ప్రజా
ఉద్యమం అవసరమని మోడీ పిలుపునిచ్చారు. మాటలు ఆపి చేతలు మొదలు పెట్ట వలసిన సమయం ఆసన్నమైంది
అన్నారు. భారత శిలాజేతర ఇంధన ఉత్పత్తి లక్ష్ యాలను రెట్టింపు కన్నా ఎక్కువ స్థాయికి పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఐరాసా లో మోడీకి ఇదే తొలి అధికారిక కార్యక్రమం. ఇందులో 60 కి పైగా దేశాధినేతలు పాల్గొన్నారు. వాతావరణ
మార్పులపై పోరుకు పలుదేశాలు భిన్న ప్రయత్నాలు చేస్తు న్నాయని, కానీ ఒక సమగ్ర వైఖరి అవసరమని చెప్పారు. విద్య
నుండి విలువల వరకు, జీవన శ ైలి నుండి అభివృద్ధి తంత్రం వరకు అన్ని అంశాలను ఇందులో స్పశించాలనికోరారు.
విపత్తు లను తట్టుకునే మౌలిక వసతుల కోసం ఒక అంతర్జాతీయ సంకీర్ణాన్ని భారత్ ప్రారంభిస్తుందని, ఈ కూటమిలో
చేరాలని ఐరాసా సహ దేశాలను ఆయన ఆహ్వానించారు.
ఈ దేశంలో పుట్టిపెరిగి, చదువుకుని అమెరికా వెళ్లి ఉన్నతస్థానాన్ని సంపాదించిన భారతీయులంతా తమ తల్లి తండ్రుల
బాధ్యతతో పాటు భారతదేశ బాధ్యత కూడా నాదే అని భావించి ముందుకు రావాలి. తమ సంపాదనలో ఎంతో కొంత
శాతాన్ని భారత దేశ అభివృద్ధి కి వినియోగించాలి. వారి సంపాదనతో ఇక్కడ ఆస్థులు కొనుక్కుని, ఇక్వడ రియల్
ఎస్టే ట్ రేట్లు పెరిగేటట్టు సంపాదన ఆవిధంగా పెంచుకోకుండా, ఇక్కడ పరిశ్రమలు పెట్టి , పది మందికి ఉపాధి కల్పించే
విధంగా ఆస్థులు పెంచుకోవాలని విదేశాలకు వెళ్ళిన భారతీయులందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది చైతన్యం సంకల్పబలం.
9 వ జన్మదిన సంచిక సందర్భంగా రచయితలకు, రచయిత్రులకు, పత్రిక
తూ ఆదరిస్తు న్న ప్రతీ ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటోంది మీ చైతన్యం సంకల్పబలం.
చదువుతూ , వీడియో చూస్

తీగవరపు శాంతి

అభిప్రాయ వేదిక
1. అందమైన వినాయకుడి పేజీ తో ప్రారంభమైన
చై తన్యం వై ద్య రంగం గురించిన సంపాదకీయం
చాలా బావుంది . అలాగే మానస సరోవర యాత్ర మాకు
శ్రమ , ఖర్చు లేకుండా మీరు దగ్గ రుండి చూపిస్తున్నట్లు గా ఉంది. 'శరణు శరణు గణాధిపా' అంటూ 'కొత్త
రామానందం గారు' అత్యద్భుతంగా మాకు తెలియ
జేశారు.
శ్రీమతి ఉష, శ్రీ రమేష్ -- నర్సాపురం .
2. 'భువన చంద్ర గారు' వ్రాసే ప్రతీ కధ మనసుకు
హత్తుకునేటట్లు గా ఉంటుంది. అలాగే ఈ నెల కూడావ్రాసిన 'పట్టిందల్ల బంగారం' చాలా బావుంది. పాలెపు
బుచ్చిరాజు గారు రాష్ట్రపతుల గురించి వ్రాయడం చాలా
బావుంది. మేము చాలా ఆత్రుతగా రాత్రి10 అయినా
వెంటనే చాలా ఆత్రుతగా చదివాను. ఇంకా ఆయన
పెర్సనల్ లై ఫ్ గురించి కుడా వ్రాస్తే బావుండును అనిపించింది. తెలుసుకుందామనుకున్నాను.
. శ్రీమతి సుశీల, శ్రీమతి అనురాధ --- కర్నూల్.
3. వేమూరి వెంకటేశ్వర రావు గారు అంకెల గురించి
మాకు తెలియని ఎన్నో విషయాలు తెలియజేసారు.
మేము ఎన్నో తెలుసుకుంటున్నాము. ప్రేమంటే ఇంతే
కధలో అసలు ప్రేమంటే ఏమిటి ? అని ఇంద్రగంటి
సుబ్బారావు గారు వ్రాస్తున్న సీరియల్ బావుంటోంది.
శ్రీ రామ ప్రసాద్, సుమ --- ఏలూరు, శ్రీమతి అరుణ,
శ్రీమతి దుర్గ , శ్రీ సుబ్బారావు ---- కడప.
4. దంతుర్తి శర్మగారు వ్రాస్తున్న పద్యాలు నిజంగా
రత్నాలే. నారాయణీయం లోని వామనావతారం బలి
చక్రవర్తి పద్యం, వివరణ కూడా బావుంది. ఆదూరి
హైమావతి గారు వ్రాస్తున్న కధలు బావుంటున్నాయి.
ఈ నెల వ్రాసిన 'దురాశే పిశాచం' కధ చాలాబావుంది. నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి గారు వ్రాస్తున్న 'నందుల
ఆత్మీయ కధ' బావుంటోంది. పల్లెటూరి ఆటలతో,
చింత చిగురు, వేప గింజలు ఆటలతో సందేశాత్మకంగా
కూడా ఉంటోంది.
శ్రీ రామ చంద్ర రావు, శ్రీమతి అనసూయ ---- విజయవాడ. శ్రీ రామారావు, శ్రీ కరుణా కర్, శ్రీమతి
సుమతి --- కాకినాడ.
5. వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం గారు వ్రాసిన 'శ్రావణ శోభలు',
వినాయకుడి మీద పద్యాలు బావున్నాయి. దేముడు

-- దెయ్యము అంటూ డా.పింగళి గోపి గారు వ్రాసిన
కధ బావుంది. ఇలా ఇంకా మూఢ నమ్మకాలతో
జీవితాలను బలిచేసుకోకుండా బాగా చెప్పారు.
కొందరు డాక్టర్లు అనవసర టెస్ట్ లతో పీడిస్తోంటే,
కొందరు వారి సంపాదన కుడా తగ్గ ించుకుని మరీ
చేస్తున్నారు.
శ్రీమతి శాంత , శ్రీమతి విజయ, శ్రీ రామమూర్తి ---- రాజమండ్రి. శ్రీ విద్యాధర రావు , శ్రీమతి
సుందరి, శ్రీమతి కరుణ --- పూనా.
6. 'అవును ఈ చీర నాదే' అంటూ 'నేమాని సూర్య
నారాయణ' గారు వ్రాసిన పట్టు చీర కధ చాలా
బావుంది. సెంటిమెంట్ ను జోడించి అత్తా కోడళ్ళ
సంబంధ బాంధవ్యాలను, ప్రేమానురాగాలతో ముడి
పెట్టి నట్టుగా చాలా బావుంది. ప్రహేళిక చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటోంది. కొద్ది గా కష్టంగా కుడా ఉంటోంది.
శ్రీమతి భారతి, శ్రీమతి కరుణ, శ్రీ వెంకట్రావు --రావుల పాలెం. శ్రీమతి నాగలక్ష్మి గారు--హైదరాబాదు.
7. శ్రీమతి చాగంటి కృష్ణ కుమారిగారు వ్రాసిన ఈ
రోజుల్లో ఎక్కువవుతున్న హానికర రసాయనాల వల్ల
మన జీవ వ్యవస్థ ను ఏవిధంగా దెబ్బ తీస్తున్నాయో
చాలా బాగా వ్రాసారు. పోర్ట్ స్ గురించి కూడా ఫోటోలు
బాగా వేసారు. వీలయితే వాళ్ళ గురించి కూడా
వ్రాయండి.
శ్రీమతి అమ్మాజీ, శ్రీమతి సుజాత, శ్రీ మాధవ్ --బొంబాయి. శ్రీ కుమార్, శ్రీ శ్యామ సుందర్, శ్రీమతి
సరోజ --- హైదరాబాదు.
8. భువన చంద్ర గారు వ్రాసిన పట్టిందల్లా బంగారం
చాలా బావుంది. డబ్బు సంపాదించడం వంటి గొప్ప
విషయం చెప్పారు. మీరు చూపించిన ముక్తినాద్
యాత్ర హైలెట్. అక్కడ మీరు స్నానం చేస్తుంటే,
ఇక్కడ మాకు ఒళ్ళు గగుర్పొడిచింది. అక్టో బర్ లో
వచ్చే జన్మదిన సంచికకు ముందుగా నా శుభాకాంక్షలు. రాశి ఫలాలు వ్రాయని లోటు కనిపిస్తోంది.
శ్రీమతి శేషు --- హైదర్ గూడ --హైదరాబాదు.
9. చై తన్యం పత్రికకు జన్మదిన సంచిక సందర్భంగా
అభినందనలు.
వంగురి చిట్టె న్ రాజు హ్యూస్టన్ (యు.ఎస్.)

కల నిజమాయె - ముక్తినాధ్
మానస సరోవర యాత్ర

ఆ రాత్రి అలా డార్షేన్
హోటల్ లో గడిచింది. పొద్దు న్నే హడావుడి మొదలయింది.
అందరం హోటల్ హిమాలయ
కైలాష్ కి వెళ్లి 'మధుబన్' వాళ్ళు
పెట్టి న బ్రేక్ ఫాస్ట్ తీసుకున్నాం.
బయటకి వచ్చి బస్ ఎక్కి
కూర్చున్నాం. ముందర మమ్మల్ని
'యమద్వార్' దగ్గ రకి తీసుకుని
వెళ్లి దింపారు. అక్కడ నుండి
కైలాష్ పరిక్రమకి వెళ్ళేవాళ్ళు,
నడిచి కానీ, గుర్రం మీద కాని
పరిక్రమకి వెళతారు. పరిక్రమ
చెయ్యలేని వాళ్ళు, యమద్వారంలోంచి వెళ్లి వచ్చి, మళ్ళీహోటల్ రూమ్ కి వచ్చి విశ్రాంతి తీసుకుంటారు, అని మా ఏజెంట్
చెప్పారు.
ఈరోజు వాతావరణం
కొంచెం చికాకుగానే ఉంది. బాగా
వేగంగా చల్ల గాలులు వీస్తున్నాయి. ఆకాశం అంతా మబ్బులు.
కొంచెం చిరు జల్లు లు కూడా
పడుతున్నాయి.
యమద్వార్ దగ్గ ర రెడీగా
గుర్రాలు ఉన్నాయి. నిజానికి ఈ
గుర్రాలు ముందు రోజే బుక్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే అప్పటికప్పుడు
దొరకాలంటే కష్ట మే. ఎందుకంటే
యాత్రికులు ఎక్కువ, గుర్రాలు
తక్కువ. అందుకని మా టూర్
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గై డ్ల సలహా ప్రకారం, కావలసిన
వాళ్ళు డబ్బు కట్టి , ముందే బుక్
చేసుకున్నారు గుఱ్ఱాలను.
నేను ముందే చెప్పా
కదా! యమద్వార్ కైలాష్ కి ముఖద్వారం లాంటిదని. యమద్వార్
గురించి కొంచెం తెలుసుకుందామా? మానవులకి మృత్యువు
ద్వారానే జన్మ నుండి విముక్తి
లభిస్తుంది. ఈ జీవాత్మ ఆ పరమాత్మను చేరాలంటే మృత్యువు
ద్వారానే మార్గం. మృత్యువుకు
అధిపతి యముడు. ఆ విధంగా
ఈ జీవుడు, అంటే మనం, ఈ
యమద్వారం లోంచి వెళ్తే కానీ, ఆ
పరమాత్మ ఉండే కైలాష్ కు చేరుకోలేము. ఇదే యమద్వార్ లోంచి
వెళ్ళటం యొక్క అంతరార్ధం.
కాబట్టి కైలాష్ (పరిక్రమ)కు వెళ్ళే
యాత్రికులందరూ ఈ యమద్వాసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

రానికి మూడు ప్రదక్షిణలు చేసి,
ఆఖరి ప్రదక్షిణం లో ఆ ద్వారం
లోంచి లోపలికి వెళ్ళాలి. ఇంకో
ఆచారం ఏమిటంటే అక్కడ
మనం ఒక జత బట్ట లు వదిలేస్తాం. బట్ట లే కాకుండా మనకి
ఇష్ట మైనవి వదిలెయ్యటం కూడా
ఒక ఆచారం. ఇలా ఎందుకంటే
మనం ఈ జన్మ వదిలేసి పోయేటప్పుడు ఇక్కడ అన్నీ వదిలేసి
ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళిపోతాం.
మనతో పాటు ఏమీ తీసుకుని వెళ్ళలేము కదా. ఈ బట్ట లు వదిలెయ్యటం వెనక ఉన్న అంతరార్ధం
ఇదన్నమాట.
మేమందరం అలాగే
యమద్వారానికి ప్రదక్షిణ చేసాం.
ఒకసారి అందులోకి వెళ్లి వచ్చి,
అక్కడ మేము దీనికోసం ప్రత్యేకంగా పెట్టుకున్న బట్ట లు అక్కడ
అక్టోబర్ 2019

వదిలేసాం. అక్కడ నుంచి కైలాసపర్వత శిఖరానికి మనసారా
నమస్కరించుకున్నాం.
మా బ్యాచ్ లో 4 గురు
మాత్రం పరిక్రమకు వెళ్ళకుండా
ఉండిపోయాం. ఆ నలుగురం
కూడా తెలుగువారమే. మిగతా
వారు మొదటిరోజు పరిక్రమకి
వెళ్ళారు. అందులో ఒక తమిళియన్ ఉష గారని, ఆవిడ మాత్రం
కొంత దూరం వెళ్లి, వెనక్కి జీప్
పిలుపించుకుని వచ్చేశారు. కొద్ది
దూరం వెళ్లి వెనక్కి వచ్చేస్తే జీప్
కి 1000 రుపాయలే తీసుకుంటారు. ఇంకా ఎక్కువ దూరం
వెడితే చాలా కాస్ట్లీ , 10,000
-20,000 వరకు. అందుకని ఇక
నడవలేనేమో అని అనుమానం
వచ్చి అక్కడనుండే వెనక్కి వచ్చేసారుట.
మిగిలిన వాళ్ళు కొందరు నడిచి
కొందరు గుర్రాల మీద వెళ్ళారు.
మొదటిరోజే యమద్వార్ నుంచి
వెనక్కి వచ్చేసినవాళ్ళలో మేమూ
ఉన్నాము. పరిక్రమ చెయ్యలేకపోతున్నామే అని బాధ పడుతున్న తరుణంలో, ఆ పరమశివుడే
మాకు ఒక మార్గం చూపించాడా
అన్నట్టు, మాకో ఉపాయం
తట్టింది.
చాలామంది యాత్రికులు,
పరిక్రమ సమయంలో, ఆ ఆల్టి ట్యూడుకి, ఆ వాతావరణానికి,
ఆ పర్వతాలలో నడక వల్ల కలిగే
అలసటకు తట్టుకోలేక 'సిక్'

అవుతూంటారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో టిబెట్ ప్రభుత్వం వారు
ఒక వెసులుబాటు కల్పించారు.
అదేంటంటే, అటువంటి సందర్భాలు ఎదురై నప్పుడు, డార్షేన్
నుంచి యాంబులెన్స్ లేదా జీప్
పంపించి అల్లా 'సిక్' అయిన
యాత్రికుల్ని వెనక్కి హోటల్ కి తీసుకువచ్చే సౌకర్యం. మాపాలిట
ఇదే వరం అయ్యింది. మేము
ఇలాంటి ఒక రిలీఫ్ వెహికిల్
ను పట్టుకుని, డ్రైవర్ ను రిక్వెస్ట్
చేశాం. కైలాష్ పర్వతం ఉత్తర
ముఖం కనపడే 'డేరాఫుక్' దాకా
తీసుకెళ్ళి, మాకు కైలాష్ దర్శనం
చే యిం చ మ ని . ఎ ం దు క ం టే ,
ఇంత దూరం మళ్ళీ మనం వచ్చి
చూడడం అంత ఈజీ కాదు కదా
అని అక్కడ ఏజెంట్ వెనక పడ్డారు
మావారు. నువ్వు ఎంత అడిగితే
అంతా ఇస్తా ను అని చెప్పినా
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

కూడా, అతను ఏమీ పాజిటివ్
గా చెప్పలేదు. ఇద్ద రం చాలా
నిరాశ చెందాము. 'మేము ఏది
అడిగితే అది ఇచ్చావు, ప్రతి రోజు
నీకు నమకం చమకంతో పూజ
చేస్తా రు ఆయన, నిన్ను జపం
చేస్తూ ధ్యానించుకుంటే, నా భర ్తకి
మరణ గండం అన్నది కూడా
దాటించావు అతి సులువుగా.
నాకు బిపి కి జీవితాంతం టాబ్లె ట్
వాడాలంటే, నిన్ను తలచుకుం
టూవుంటే అసలు బి.పి. కి
టేబలెట్ అక్కర లేకుండా చేసావు
ఇంతవరకూ తీసుకు వచ్చి మాకు
నిన్ను దర్శనం చేసుకునే భాగ్యం
ఎందుకు ఈయవు? అని బాధ
పడుతూ కూర్చున్నాను. తరువాత
మా పిల్ల లు ఫోన్ చేస్తే కుడా
బాధగా చెప్పాము. మీరు బాధ
పడకండి, ఇంతవరకు వెళ్ళారు
అక్టోబర్ 2019
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కదా! అదే గ్రేట్. మేము మిమ్మల్ని
తీసుకు వెడతాము అని చెప్పారు.
తరువాత నలుగురం తెలుగువాళ్ళం రూమ్ లో బాధపడుతూ
కూర్చున్నాము. అప్పుడు మాతో
పాటు ఉన్న తెలుగావిడ అన్నారు
కదా! 'కైలాష్ ఎలా వుంటుందీ'?
అని. మాకూ తెలియదు కాని
మనం మరణానంతరం పుణ్యాత్ములమైతే కైలాసానికి వెడతారు
అంటారు అన్నాను. వెంటనే
ఆవిడ అయితే మనం అస్సలు
బాధ పడద్దు . వాళ్ళంతా ఇప్పుడు
వెడుతున్నారు, మనం ఏకంగా
చనిపోయాక తిన్నగా ఆయన
దగ్గ రకే వెడదాము అని అన్నారు.
మీరు అలా అంటూ ఉంటే నాకు
ఒక కధ గుర్తుకు వస్తోంది అని
అన్నాను. అయితే చెప్పండి
అంది ఈశ్వరి .
మనం అంతా కార్తీక మాసంలో
కార్తీక వ్రత పూజలు అన్నీ
అయ్యాక, కార్తీక మాసంలో వచ్చే
ఆఖరి రోజున వచ్చే అమావాస్య
నాడు అదే పోలాల అమావాస్యనాడు. ఆ రోజు తెల్ల వారుఝామునే లేచి, వీలై న వాళ్ళు కాలవకి,
ఇంకా వీలయితే నదులకి వెళ్లి
స్నానం చేసి, అక్కడ గౌరీ దేవికి
పూజ చేసి, అరటి దొప్పలలో
వత్తులు వేసి దీపాలు వెలిగించి,
ఒక కధ చెప్పుకుంటారు, అలా
వుంది మీరు చెప్పేది అన్నాను. ఆ
కధ ఏమిటో నాకు చెప్పండి అంది
ఈశ్వరి. సరే, టూకీగా చెపుతాను
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అని చెప్పడం మొదలు పెట్టా ను.
ఒక కుటుంబంలో అత్తా కోడళ్ళు
ఉంటారు. అందులో ఆ అత్తగారికి ఆఖరి కోడలు అంటే ఇష్టం
ఉండదు. అందుకని బయటకి
వెళ్ళాలంటే
పెద్ద
కోడలిని
తీసుకుని వెడుతూ, పనులన్నీ
ఆఖరి కోడలు చేత చేయిస్తుంది.
ఎప్పటిలాగే పోలాల అమావాస్య నాడు కుడా ఇంట్లో పనులన్నీ
చిన్న కోడలుకి అప్పచెప్పి, పెద్ద
కోడలిని తీసుకుని, నదీ స్నానానికి
వెళ్ళింది. చిన్న కోడలై న పోలమ్మ
తాను పనులన్నీ ముగించుకుని, మజ్జి గ చిలికి, వెన్న తయారు
చేసి, స్నానం చేసి చీర కొంగుతో
వత్తి చేసి వెన్నతో దీపాన్ని
వెలిగించి, తులసి మొక్క దగ్గ ర
తాను పూజ చేసుకుంటుంది.
ఆమె భక్తికి మెచ్చి పరమేశ్వరుడు
విమానంలో ఎక్కించుకుని కైలా
సం తీసుకొని వెడతాడు నది
మీదుగా. ఆ సంఘటన చూసిన
అత్తగారు అయ్యో అయ్యో స్వర్గా నికి వెళ్లి పోతోంది, మనం ఇంకా
ఇక్కడే పూజలు చేస్తూ ఉన్నాము
అని అరుస్తుంది. అది చూసి
పోలమ్మ పరమేశ్వరుడిని ప్రార్ధనగా అడుగుతుంది. మా అత్తగారిని, తోటి కోడలుని కుడా నాతో
పాటు తీసుకుని వెళ్ళండి అని.
అప్పుడు పరమేశ్వరుడు పోలమ్మ
ప్రార్ధన మేరకు వారిని కుడా తీసు
కు వెడతాడు. మనం అందరం
పూజానంతరం ఈ కధ చెప్పుకుసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

ని అక్షింతలు వేసుకుంటాము.
తరువాత ఆ దీపాలని నదిలో
వదిలి వేసి, ఆ పరమేశ్వరుడిని
ప్రార్ది స్తాము. తరువాత బ్రాహ్మణునికి తాంబూలం ఇచ్చి, వారి ఆశీస్సులు తీసుకుని, ముత్తైదువు
లందరికీ తాంబూలాలు ఇస్తా ము
అదీ కధ అన్నాను. బావుందండీ
అంది ఈశ్వరి. ఆ రోజు అల్లా కాల
క్షేపం చేసాము.
రాత్రి 9 గంటలకు ఒక డ్రైవర్
వచ్చి, 'డార్షేన్' నుంచి యాత్రికులను ఎక్కించుకుని వెళ్ళటానికి
మాకు 'పర్మిట్' లేదు. కాని, మీరు
పరిక్రమ చెయ్యటానికి ఇంతలా
అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఒక
పని చేద్దాం. మనం తెల్ల వారుఝామున చీకటిలో బయలుదేరి వెళ్దాం. కైలాష్ ఉత్తర ముఖం
దర్శనం అయ్యే డేరాఫుక్ దగ్గ ర ఓ
రెండు గంటలు మీరు ఉండచ్చు.
అంతకంటే ఎక్కువ ఉండటం
కుదరదు. మీరు బయలుదేరి వెనక్కి వచ్చెయ్యాలి. 36,000
రూపాయలు ఇవ్వాలి అది మీకు
సమ్మతమైతే చెప్పండి' అన్నాడు
డ్రైవర్. అదే మహద్భాగ్యం అని
మనసులో అనుకుని, మాకీవిధంగా ఆ ఈశ్వరుడు దర్శన
భాగ్యం
కలిగించాడనుకుని,
డ్రైవర్ కి 'సరే' అని చెప్పాము.
వెంటనే డబ్బులు కుడా ఇచ్చేసాము. మీకు ఇదంతా చెపుతున్నాను గానీ, ఇది అంతా 'అనఫీషియల్' అండోయ్! ఈ విషయం
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గుర్తుంచుకోండి.
మిగిలిన తెలుగు వాళ్ళిద్ద రూ రాలేకపోయారు, ఇండియన్
రుపీస్ అన్ని లేక. మాదగ్గ ర కూడా
లేవు. వాళ్ళు కార్డు తీసుకోరు.
కొంత దూరం వెళ్లి వెనక్కి తిరిగి
వచ్చిన తమిలియన్ ఉష గారు
కూడా మాతో వస్తా ను అన్నారు.
అల్లా మేం ముగ్గు రయ్యాం.
ఆవిధంగానే మర్నాడు పొద్దు న్న 3 గంటలకి లేచి, ముందే
చెప్పి ఉంచటం వల్ల , హోటల్
వాడు ఏర్పాటు చేసిన వేన్నీళ్ళతో స్నానం చేసి, డ్రైవర్ కోసం
ఎదురు చూస్తూ రెడీగా కూర్చున్నాం. చెప్పినట్టుగానే, డ్రైవర్
అయిదు గంటలకల్లా వచ్చేశాడు.
వెంటనే జీప్ ఎక్కి మేం ముగ్గు రం
బయలుదేరాం. పక్కా రోడ్డు కాకపోవటంతో, ఒకటే కుదుపులు.
కాని అప్పటికే, పరిక్రమ ప్రారంభించినవాళ్ళు మాకు కనపడ్డారు. అ చీకట్లో , ఆ చలిలో అలాగే
పరిక్రమ చేస్తున్నారు. ఆశ్చర్యం
ఏమంటే చిన్నపిల్ల లు, ముసలి
వాళ్ళు కూడా పరిక్రమ చేస్తూ
కనపడ్డారు. అందులో టిబెట్
వారు, ఇంకా కొందరు చీకట్లో టార్చిలై ట్లు వేసుకుని నడుస్తూ , దారి
పొడుగునా ఆ భూమిని ముద్దు
పెట్టుకుంటూ, సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేసుకుంటూ, వాళ్ళు
వెడుతుంటే, మేము జీప్ లో
కూర్చుని దర్జా గా వెడుతుంటే,
మేము కుడా అలా నడవ లేక

పోయినందుకు బాధ కలిగింది,
కానీ మేము ఆ వాతావరణానికి
తట్టుకోలేక ఇలా జీప్ లో వెళ్ళాల్సివచ్చింది. కాబట్టి దీనికే భగవంతుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ, స్తో త్రాలు చెప్పుకుంటూ,
పాటలు పాడుకుంటూ వెళ్ళాము.
వీయోలు, ఫొటోలు తియ్యాలంటే చీకటిగా ఉంది సుమారు
6 గంటల ప్రాంతంలో డ్రైవర్
మమ్మల్ని 'డేరాఫుక్' లోదింపాడు.
ఇంకా చీకటిగానే ఉంది. కొద్ది
సేపు అలాగే కూర్చున్నాము.
కొద్ది గా వెలుగు రావడం మొదలయ్యాక రెండు కొండల మధ్య
లోంచి కైలాష్ పర్వతం చూడగలిగాం. అదృష్టం కొద్దీ మబ్బులు
లేవు. కొందరు మబ్బులు వచ్చి
చూడలేక పోయారు. కొందరు
వాన వచ్చి చూడలేరు. అంత
దూరం వెళ్ళినా ఆ అదృష్టం
కుడా ఉండాలి. మేము పట్టుకుని
వెళ్ళిన బట్ట లు ఆ కైలాస పర్వతం
దగ్గ ర (అంటే మరీ దగ్గ ర అనుకోకండి ) పెట్టే సి దణ్ణం పెట్టి ప్రార్ధిం
చాము.
నిజంగా ఆ అనుభవం
అనిర్వచనీయం. ఆ పర్వతాని
కున్న శక్తి మమ్మల్ని మంత్రముగ్దుల్ని చేసింది. ఏదో చెప్పలేని
అనుభూతి. ఆ కైలాష్ పర్వతానికి ఉన్న పాజిటివ్ ఎనర్జీని
గురించి వర్ణించలేం. మా శరీరం
అంతా ఏవో ప్రకంపనలు. కైలాష్
పర్వతం మీంచి దృష్టి మరల్చుసామాజిక విలువల మాసపత్రిక

కోలేకపోయాం. కనురెప్ప మూస్తే
మళ్ళీ ఆ దృశ్యం ఎక్కడ మిస్
అయిపోతామో అని రెప్ప వాల్చకుండా చూస్తూ ఉండిపోయాం.
మా కళ్ళలోంచి అప్రయత్నంగానే, మాకు తెలీకుండానే కన్నీళ్ళు వచ్చాయి. మాకైతే ఆ డ్రైవరే
పరమేశ్వర రూపంలో వచ్చాడు
అనిపించి నువ్వేనయ్యా పరమేశ్వరుడివి, మాకు ఇంతటి
అదృష్టాన్ని కలిగించావు అని
అతనికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు చెప్పాము. పరమేశ్వరుడిని
మాకు వచ్చిన పాటలతో, మాకు
వచ్చిన రీతిలో ప్రార్ధించి, ఆనంద
పరవశంలో ములిగి పోయాము
అనడంలో ఎటువంటి సందేహం
లేదు. పరమేశ్వరా, నేను పో
లమ్మ కధ చెపితే, నిజంగానే
మమ్మల్ని కష్ట పడకుండా జీపులో
తీసుకు వచ్చావా, శివయ్యా! అని
ఆనంద భాష్పాలు వచ్చేసాయి.
మా జీవితం ధన్యం అయింది
అనిపించింది. మాకు చేతనయినంత వరకు అందిస్తున్నాము,
మీరందరూ కుడా ఇది
చదివి, వీడియోలు కూడా చూసి,
ఆ పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం
పొందాలని, వారి ఆశీస్సులు మీకందరికీ ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని
మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటోంది మీ
చై తన్యం సంకల్పబలం.
(మళ్ళీ వచ్చే నెల కలుద్దాం)
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చైతన్యం పత్రిక, తొమ్మిదవ జన్మదినోత్సవం
సందర్భంగా, రచయితలు - తమ గురించి, పత్రిక
గురించి పాఠకులతో పంచుకుంటున్న ముచ్చట్లు....
9 సంవత్సరాల చై తన్యం-ముద్దు ముచ్చట

వ్యవస్థాపక సంపాదకురాలు,నా సోదరి అయిన శాంతి ఊహలలో ఉద్భవించిన చై తన్యం పత్రిక రూపకల్పనికి ఆహ్వానం అందింది. చెల్లా యిని,బావగారిని చూడవచ్చు అని ఆనందంగా బయలు దేరాను. తీరా ఇంట్లో కి
వెళ్లే సరికి, విచిత్రమైన అనుభవం ఐదారుగురు పెద్ద వాళ్లు ఉన్నారు. వివిధ రంగాలలో
నిష్ణా తులు. పరిచయాలు అయ్యాయి. పత్రిక రూపకల్పనకు ప్రణాలిక తయారయింది. మొదటి సంచిక షిరిడి సాయి ముఖ చిత్రంతో ప్రచురించాలని నిర్ణయించారు.
" అన్నయ్యా!నీవు సాయిసచ్చరిత్ర అనువాదం చేస్తున్నావని విన్నాను. అది నాకు
ఇస్తే సీరియల్ గా ప్రచురించాలని అనుకుంటున్నాను."అని శాంతి అడిగింది. నేను
అవును అనలేదు,కాదు అనలేదు. మౌనంగా ఉండిపోయాను. ఆ గ్రధం గొల్ల పూడి
వీరాస్వామి వారి ప్రచురణ కోసం ఒప్పందంతో అనువాదం చేస్తున్నాను. అదిపత్రికకు
ఇవ్వాలంటే వారి అనుమతి తీసుకోవాలి. సాధారణంగా ప్రచురణ కర ్తలు అంగీకరించరు." ఈ సమస్య ఎలా పరిష్కరిష్కరిస్తావు బాబా! అని అని మనస్సులో మధనపడుతున్నాను. బాబాయే ఒక మార్గం చూపించారు. "షిరిడి కధలు" అను పేరుతో
ఒక్కొక్క సంఘటన తీసుకొని కధా ప్రక్రియలోకి మార్చి పంపించాను. సాయి చరిత్ర
సినిమాగా వచ్చింది,బుర్రకధగా వచ్చింది.నాటకంగా, అనువాద గ్రంధంగా వచ్చింది. కధాప్రక్రియగా వచ్చినవి తక్కువ. ఈ ప్రక్రియ పాఠకులు అంగీకరిస్తా రో లేదో? భయం. ఒకటి,రెండు కధలు ప్రచురించబడి తరువాత
పాఠకులు అందించిన ప్రోత్సాహం చూసాక ధైర్యంగా ముందుకు సాగిపోయా.
తరువాత చై తన్యం పత్రిక నాకు మరో సవాలు విసిరింది.అష్టా దశ సంస్కారాల వెనుక ఉన్న సంప్రదాయ రహస్యాలు ఏమిటి? వై జ్ఞా నిక సంబంధం ఏమిటి? ఈ అంశాన్ని ఆధారంగా " సంస్కారాలు-శాస్త్రీయత"అను
వ్యాసాలు కావాలని అడిగారు. ఇక్కడ సమస్య ఏమిటంటే నేను స్మార ్త పండితుడను కాను, అలాగని శాస్త్రవేత్తను
కాదు. పత్రికారచయితకు ఒక బాధ్యత ఉంది. తనకు తెలియకపోయినా తెలుసుకొని వ్రాయాలి. నా మిత్రుల,
సలహాలతో నాకున్న సంస్కృతభాషా పాండిత్యంతో వ్యాసపరంపర పూర్తి చేసా. మేం కోరుకున్నట్లు గానే ఆ వ్యాసాలు
యువతను బాగా ఆకర్షించాయి. వారి ప్రోత్సాహానికి ధన్యవాదాలు. తరువాత యాత్రా సాహిత్య ప్రక్రియలో అడుగు
పెట్టాం. కాశిక్షేత్ర వై భవం వ్రాయాలని నిర్ణయించారు.ఇక్కడ మరొక నూతన సమస్య వచ్చింది. కాశిక్షేత్రం గురించివ్యాసుడురచించిన కాశీఖండానికి తెలుగుఅనువాదాలు అనేక గ్రంధాలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. తిరిగి వాటినే
ప్రచురించడం వలన ప్రయోజనం ఉంటుందా? అని అనుమానం వచ్చింది. కాశి విశ్వేశ్వరుడు నాలో ఒక ప్రేరణ
చేసాడు. "మీ తెలుగు వాడు.శ్రీ నాధుడు నన్ను దర్శించుకొని మురిసిపోయి " కాశీ ఖండం" రచించాడు కదా!
అది ఎంత చక్కటి కావ్యం. తెలుగు వారందరికి అర్ధమయ్యేటట్లు వచనంలో వ్రాయి" అని స్వామి ఆజ్ఞా పించినట్ల నిపించింది. "అలాగే స్వామి" అని శ్రీనాధవిరచిత కాశీఖండం ఆధారంగా "కాశీఖండం" వ్యాసాలు రచించాను.
మధ్యలో కొన్ని కధానికలు అందించా. ఇంతకాలం నన్ను అల్ల రి పెట్టి న గడుగ్గా యిచై తన్యం యౌవ్వనంలో అడుగు
పెడుతోంది.ఎంత ఆనందం.
నా పరిచయం :
పేరు- డా.పోచనపెద్ది వెంకట మురళీ కృష్ణ
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జననం- 25-03-1948
తల్లి దండ్రులు-సుబ్బలక్ష్మి,కామేశ్వరరావు.
కుటుంబం- భార్య-డా. నాగమణి,కుమారుడు,కుమార్తె,3మనవలు 1మనవరాలు.అల్లు డు,కోడలు.
విద్యాభ్యాసం- హైస్కూలు-భాషాప్రవీణ- గౌతమి విద్యాపీఠం .రాజమండ్రి;
బి.ఎ.(సంస్కృతం)-ప్రభుత్వ
కళాశాల-రాజమండ్రి;
ఎం.ఫిల్ -(అంశం)జాషువా రచనలు.ఫిరదౌసి,గబ్బిలం మద్రాస్ విశ్వ విద్యాలయం;
పి హెచ్.డి-(అంశం)డా.కట్ట మంచి రామలింగారెడ్ది రచనలు బెనారస్ హిందూ విశ్వ విద్యాలయం, వారణాశి.
ఉద్యోగం- తెలుగు పండితుడు,జూనియర్ లెక్చరర్,డిగ్రీ లెక్చరర్ గా వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థ లలో.
రచనలు1.కావ్యాలంకార సంగ్రహం(లక్షణ గ్రంధం) వ్యాఖ్యానం 2. వధూ వరణం- వివాహవిధులు వివరించిన గ్రంధం
3. వేమన పద్యాలు-1001 పద్యాలకి సామాజిక వ్యాఖ్య
4.గౌతమి మాహాత్మ్యం- బ్రహ్మాండపురాణాంతర్గ త
గోదావరి మాహాత్మ్యానికి ఆంద్ర వచనానువాదం.
5.అష్టా దశ పురాణాలు- మూడు సంపుటాలలో. ఆంద్ర వచనానువాదం.
6.సంపూర్ణ శిరిడీ సాయి సచ్చరిత్ర-హేమాడ్ పంత్ విరచిత మరాఠీ గ్రంధానికి యధామూలాను వాదం
7.అశీతి- అమ్మ గ్రంధరచయిత,క్రొవ్విడి లింగరాజుగారి జన్మదినోత్సవ సంచిక ( సంకలనం)వ్యాసాలు-ఆంధ్ర విశ్వ
విద్యాలయం,తెలుగు విశ్వ విద్యాలయం, కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం,వెంకటేశ్వర విశ్వ విద్యాలయం,మద్రాసు
విశ్వవిద్యాలయం,బెనారస్ విశ్వవిద్యాలయాలు ప్రచురించిన పరిశోధన పత్రికల లోను, పరిశోధన,అభ్యదయ,సమాచారంవంటి పత్రికలలో వ్యాసాలు ప్రచురించబడ్దా యి.
పరిశోధన పత్రాల సమర్పణ-ఆంధ్ర విశ్వ విద్యాలయం,తెలుగు విశ్వ విద్యాలయం,వై .ఎన్.కళాశాలలో జాతీయ
స్థాయిలో జరిగిన సదస్సులో పత్రసమర్పణ.
సాహిత్య సేవ-భారతీయ సాహిత్య పరిషత్,ప్రసంగతరంగిణి,త్రివేణి సాహిత్య సంస్థ లకు ఉపాద్యక్ష,సెక్రటరి
పదవులు
సాహిత్య గురువులు- కళా ప్రపూర్ణ వెంపరాల సూర్యనారాయణ శాస్త్రి,ఆచార్య శలాక రఘునాధశర్మ,వారణాసి
గంగాధర
శాస్త్రి,మహేంద్రవాడసుబ్బరాయశాస్త్రి,ఆచార్యతూమాటి దోణప్ప,ఆచార్య గంధం అప్పారావు,ఆచార్య బయ్యా
సూర్య నారాయణ
- డా.పోచనపెద్ది వెంకట మురళీ కృష్ణ
మన 'చై తన్యం సంకల్పబలం' మాసపత్రిక తొమ్మిదవ జన్మదినోత్సవం జరుపుకుంటున్న శుభవేళ నా హార్ది క శుభాభినందనలు. ఈ పత్రికకు
బహుళ ప్రజాదరణ లభించాలని, పత్రికారంగంలో సముచిత స్థానం లభించాలని నా అభిలాష.
ఈ పత్రికలో నా రచనలు మొదటి సంవత్సరం నుండి ప్రచురితమౌతున్నాయి. ఇప్పటివరకు ప్రతి నెలా నా వ్యాసములు ప్రచురిస్తున్నారు. చాలా సంతోషం.
హిందువులు ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకునే పండగల ప్రాశస్త్యంపై అనేక
రచనలు వ్రాసే అవకాశం లభించింది.
నా పరిచయం:
బి. ఎస్ సి, ఎల్ ఎల్ బి , రాష్ట్రభాషా ప్రవీణ, సి ఏ ఐ ఐ బి పరీక్షలలో ఉత్తీర్ణు డనై , 33 సం||లు ఆంధ్రా బ్యాంక్ లో వివిధ హోదాలలో సేవలు అందించి, పదవీ
విరమణ అనంతరం కో ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లో జనరల్ మేనేజర్ గా 8 సం||లు
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పనిచేస్తూ , అనేక సేవా సంస్థ లలో నా వంతు సహాయ సహకారములు అందించాను. 2003 లో వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్ (పాదచారుల సంస్థ )కు అంతర్జా తీయ అధ్యక్షు లుగా నియుక్తు డనై నూతన పంథాలో కార్యక్రమములు చేపట్టి ,
111 క్లబ్బులు ప్రారంభించి, రికార్డు స్థాపించాను. ఈ అంతర్జా తీయ సంస్థ నన్ను జీవిత సాఫల్య పురస్కారముతో
'వాకర్ రత్న' మరియు ఎక్స్ లెన్స్ అవార్డు లతో సత్కరించారు. పలు పర్యాయములు విదేశీ యాత్రలు చేస్తూ అనేక
వింతలు చూశాను.
నా వ్యాసములు అయిదు పుస్తకములుగా ప్రచురణ జరిపించి, శ్రేయోభిలాషులందరికి ఉచితముగా ఇవ్వబడినవి. వీలున్నప్పుడల్లా భారతదేశ యాత్రలలో పాల్గొనడం ఒక హాబీ.

కొత ్త రామానందం

పాఠకులకు,రచయితలకు, రచయిత్రులకు నమస్కారం. చై తన్యం పత్రికతో
దాదాపు 6 సంవత్సరాల అనుబంధం ఉంది. ఈ ఆరు ఆరున్నర ఏళ్ల లో ఒకే ఒక్క
నెలలో నేను కథ రాయడం 'మిస్' అయ్యాను. ఇహ సహరచయితల సంగతి
అయితే, వారందరూ వారి వారి వృత్తుల్లో నిష్ణా తులు. కథలు వ్యాసాలూ వ్రాయడంలో ప్రజ్ఞ కలవారు. వారి రచనలతో పాటు నా కథలూ ఉండటం నా పూర్వజన్మ
సుకృతం. ఆ మాట ముమ్మాటికీ నిజం. ఎందుకంటే, ఓ సై నికుడికి ఇందరు
మేధావుల మధ్య చోటు దొరకడం సామాన్యం కాదు కదా!
ఇక ఎడిటర్ గా శాంతి గారి శ్రద్ధ అపారం. ప్రతి సంపాదకీయమూ ఎప్పటి
పరిస్థితులను అప్పుడు విశ్లేషిస్తూ ఆలోచింపచేసేదే. ఒక్క పేజీలో శాంతిగారు
రాసే సంపాదకీయం వంద పేజీల పెట్టు.
ఇక మా ప్రసాదు ఒక నానుడినే మార్చాడు. మీకు తెలీదు కదూ, నేను, శాంతిగారి భర ్త ప్రసాదూ, ఒకే వూరివాళ్ళం మాత్రమే కాక క్లా స్ మేట్సుము కూడా. ఫస్ట్ ఫామ్ నుంచి ఎస్ ఎస్ ఎల్ సి వరకూ.
మా ప్రసాద్ ఏం చేసాడంటే, 'ప్రతి పురుషుడి విజయం వెనుకా ఒక స్త్రీ వుంటుంది' అనే నానుడిని
మార్చి, 'ప్రతి స్త్రీ యొక్క విజయం వెనకాలా ఒక పురుషుడు వుండి తీరతాడు' అని ఋజువుపరిచాడు. అఫ్
కోర్స్... వాళ్ళిద్ద రిదీ చాలా అన్యోన్య దాంపత్యం. మా చింతలపూడి సాక్షిగా...
చై తన్యం పత్రిక విలువలకు నిలబడిన పత్రిక. విజ్ఞా నపు పరిమళాలు వెదజల్లే పత్రిక. చదివి జాగ్రత్తగా దాచుకోవాల్సిన పత్రిక. 9 వ ఏట అడుగు పెడుతున్న మన చై తన్యం నిండు నూరేళ్ళూ వర్ధిల్లా లని కోరుకుంటూ, మనసారా
ఆశీర్వదిస్తూ ,
నా పరిచయం:
పేరు: భువనచంద్ర (అసలు పేరు: వూరకరణం శేష పూర్ణా నంద ప్రభాకర పెదగురురాజు)
పుట్టింది: గుళ్ళపూడి (కృష్ణా జిల్లా )
తల్లి దండ్రులు: వూరకరణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ, చంద్రమౌళీశ్వరీ దేవి
పెరిగింది: చింతలపూడి
చదువు: చింతలపూడిలో ఎస్ ఎస్ ఎల్ సి వరకూ; పి యు సి: శ్రీకాకుళం గవర్నమెంట్ ఆర్ట్ స్ కాలేజిలో ;
ఆ తరవాత బి. ఎ. ( చదువుతూ వదిలేసి (ప్రయివేట్ గానే) ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో చేరాను. ఆ తరవాత
ఆటోమొబై ల్ ... మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ డిప్ల మా లు ; ఆ తరవాత: సారీ IAF లో ఉంటూనే 1971 ఇండోపాక్ యుద్ ధంలో పాల్గొన్నారు. 4 వార్ మెడల్స్ + 2 సేవా మెడల్స్ స్తిరాస్తిగా సంపాదించుకున్నాను. ఎక్కువగా
చదివింది: Hard World University లో
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పాటలు: 1500 పై నే ఉంటాయి.
డబ్బింగ్ చిత్రాలు : 200 కి పై నే
అవార్డు లు : కొవ్వలి సెంటెనరీ అవార్డు ; వంశీ అవార్డు (2 సార్లు ); సముద్రాల జూనియర్ అవార్డు ;
ఆరుద్ర మెమోరియల్ అవార్డు ; వంగూరి ఫోండేషన్ (టెక్సాస్) అవార్డు
రచనలు: వాళ్ళు (ఆధ్యాత్మిక పయనం); శ్రీబోధానందామృతమ్; శ్రీబోధ (చై తన్యం సంకల్పబలం మాసపత్రికలో ప్రచురితమైన కథలు) ; మనసు పొరల్లో ; భువనచంద్ర కథలు (స్వాతి కథలు) ; భువనచంద్ర
కథలు- part 2 ; మహానగరం; వేటూరి - పాటల పూజారి (ఆం||ప్ర|| ప్రభుత్వ ప్రచురణ)
అచ్చులో వున్న రచనలు: మూడో సీత కథ (బాల్యం) ; ద అన్ టోల్డ్ స్టో రీస్ ; చిట్టి కథలు (చై తన్యం సంకల్పబలం) , నా కధలు అన్ని వార మాస పత్రికల లోను ప్రచురింపబడ్డాయి.
ఇంకా: పాదచారి ధారావాహికం (సంచిక ఆన్ లై న్ పత్రికలో)
ప్రత్యేక బహుమతులు: బలివాడ కాంతారావు గారి స్మారక కథల పోటీలో 'బతకాలి' అనే కథకు ప్రథమ
బహుమానం; స్వప్న పత్యేక కథల పోటీలో 'నాలుగో మెట్టు' అనే కథకు ప్రథమ బహుమతి ; స్వాతి కథల
పోటీల్లో అనేకసార్లు బహుమతులు;
బిరుదులు: యూనివర్సల్ పీస్ ఫౌండేషన్ వారు ప్రదానం చేసిన డాక్టర్ ఆఫ్ లిటరేచర్ (డాక్టరేట్)

మీ .......
భువనచంద్ర

నేను చై తన్యంలో రాయడానికి ప్రేరణ కారణం కీ. శే. శ్రీ కవన శర్మ గారు.
ఆయనే నన్ను శాంతి గారికి పరిచయం చేసేరు. ఇదంతా రెండు, మూడు
సంవత్సరాల క్రిందటి సంగతి. "ఏ విషయం మీద రాయ మంటారు?" అని
అడిగితే నాకు నచ్చిన అంశం ఎంచుకుని రాయమన్నారు. నాకు విజ్ఞా నశాస్త్రం
అంటే ఇష్టం. అందుకని ఆ ఆంశాన్నే రకరకాల కోణాల గుండా చూసి రాస్తున్నాను. ఇటీవలి కాలంలో ఏ విషయం మీద రాయాలో తోచక "అంకెలు,
సంఖ్యలు" ఎన్నుకున్నాను. ఇవి అనంతమైనన్ని ఉన్నాయి కనుక మరిక
"అంశం" వెతుక్కోవలసిన అవసరం ఉండదు అనుకున్నాను. సంఖ్యలు
అనంతమైనన్ని ఉన్నా వాటన్నిటి మీదా నేను ఎలాగూ రాయలేను. పర్యవసానం ఎలాగుంటుందో వేచి చూద్దాం.
పాఠకులకి ఏదైనా అంశం గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంటే అడగొచ్చు. నాకు తెలిసింది చెబుతాను! ఇంతవరకు నా వ్యాసాలు చదువుతూన్న, స్పందిస్తూ న్న పాఠకులకి ధన్యవాదాలు.
నా పరిచయం:
పేరు: వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
జననం: 17 జనవరి, 1938 - చోడవరం (విశాఖ జిల్లా ) లో
తల్లి దండ్రులు : వేమూరి సోమేశ్వరఆవు, తెన్నేటి సీతమ్మ
ప్రాధమిక విద్య తుని లో , ఇంటర్మీడియేట్ బందరు హిందూ కాలేజీలో , బి. ఇ.(1954-58) కాకినాడ ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్ లో , ఎం. ఎస్ . డెట్రాయిట్ (యు. ఎస్. ఎ)లో, పిహెచ్. డి. లాస్ ఏంజిలెస్ (కేలిఫోర్నియా)లో
ఉద్యోగం : కొన్నాళ్ళునై వేలి లిగ్ నైట్, ఆ తరువాత భిలాయి ఉక్కు పరిశ్రమలో, ఆ తరువాత కేలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రొఫెసర్ గా చేసాను.
1967 ప్రాంతాలలో కంప్యూటర్ల మీద మొట్ట మొదటి తెలుగు పుస్తకం రాశాను. ఇది తెలుగుభాషాపత్రికలో రెంసామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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డున్నర ఏళ్ళ పాటు ధారావాహికగా ప్రచురించబడింది.
తెలుగులో రచించిన పుస్తకాల జాబితా:
జీవరహస్యం (ప్రాణం లేని జడ పదార్థం నుండి జీవి ఎలా పుట్టిందో చెప్పే కథ),
రసగంధాయ రసాయనం (ఇంటింటా, వంటింటా వాడే సాధారణ పదార్ధా ల వెనుక ఉన్న రసాయన శాస్త్రం),
జీవనది (మన శరీరంలో ప్రవహిస్తూ మనకి ప్రాణాన్ని ఇచ్చే రక ్తం కథ); విశ్వస్వరూపం (ఈ విశ్వం యొక్క పుట్టుపూర్వోతరాల కథ) ; నిత్యజీవితంలో రసాయనశాస్త్రం, (సాధారణ పదార్ధా ల వెనుక ఉన్న రసాయన శాస్త్రం) ;
ప్రాణి ఎలా పుట్టింది?, (జడ పదార్థం నుండి జీవి ఎలా పుట్టిందో చెప్పే కథ); అలనాటి అమెరికా అనుభవాలు,
(1960 దశకంలో అమెరికా ఎలా ఉండేదో చెప్పిన అనుభవాలు); కించిత్ భోగో భవిష్యతి, (సై న్సు ప్రాతిపదికగా
కల కథలు); మహాయానం, (సై న్సు ప్రాతిపదికగా కల కల్పిత కథలు);
ధర్మసంస్థాపనార్థం, (రకరకాల కల్పిత కథలు); రామానుజన్ నుండి ఇటూ అటూ, (రామానుజన్ చేసిన పనిని
అందరూ అర్థం చేసుకోడానికి చేసిన ప్రయత్నం);
ఫెర్మా చివరి సిద్ధాంతం, (పై థాగరోస్ సిద్ధాంతాన్ని సాధారణీకరించడంలో ఇబ్బందులు అందరికీ అర్థం అయే పద్ధ తిలో); తెలుగులో కొత్త మాటలు, (తెలుగులోకి
క్రొంగొత్త మాటలు ప్రవేశపెట్టే విధానాలు); చుక్కల్లో చంద్రుడు: చంద్రశేఖర్ కథ, (ప్రఖ్యాత నక్షత్రభౌతిక శాస్త్రవేత్త,
నోబెల్ గ్రహీత జీవిత చరిత్ర), సుజనరంజని, ఆగస్టు 2017, సిలికాన్ ఆంధ్ర ప్రచురణ; గుళిక రసాయనం
(క్వాంటం కెమెస్ట్రీ), ఈ పై వన్నీ కినిగె ప్రచురణలు
-ఈ కాలంలోనే ఈ కథలని రాయటానికి కావలసిన శాస్త్రీయ పదజాలాన్ని ఒక చోట చేర్చి ఆంగ్లం -తెలుగు
మరియు తెలుగు-ఆంగ్లం నిఘంటువు మరియు పర్యాయపదకోశం అనే (English-Telugu and TeluguEnglish Dictionary and Thesaurus) నిఘంటువుని ప్రచురించాను. దీనిలోని ఆంగ్లం-తెలుగు ప్రతిలోని
పదాల వెతుకుటకు సాహితీ.ఆర్గ్ లో లభ్యం. ఈ నిఘంటువు లోని ఇంగ్లీ షు-తెలుగు భాగం వికీపీడియాలో కూడ
చూడవచ్చు వేమూరి నిఘంటువు (ఇంగ్లీ షు-తెలుగు).
-బర్క్లీలో ఉన్న కేలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయంలో తెలుగు పీఠం నెలకొల్పడానికి 2006 నుండి నిధులు సేకరిస్తున్నాను. తెలుగు పాఠాల బోధన 2007లో మొదలయింది. ఇప్పటికి (అనగా 2017 కి) శాశ్వత నిధిలో దరిదాపు
$500,000 నిల్వ ఉన్నాయి.
-ఎకో ఫౌండేషన్ అనే స్వచ్చంద సంస్థ ని స్థాపించి నడిపేను (2000-2010 వరకు). పర్యావరణ పారిశుధ్యం,
గ్రామీణ సంక్షేమం, బీద విద్యార్ధు లకి వేతనాలు కల్పించటం, విద్యారంగంలో ప్రతిభావంతులకి పురస్కారాలు,
తెలుగు భాషని పునరుద్ధరించటానికి ప్రయత్నాలు ఈ సంస్థ ఆశయాలు.
నా బ్లా గులు:
లోలకం; వీరతాళ్లు
లేట్ బ్లూ మర్ యుఎస్ఎ;
వై జాగ్ వాలా
పురస్కారాలు
Public Service Award, University of California, Davis
వంశీ పురస్కారం: త్రిపురనేని గోపీచంద్ అవార్డ్, 2 జూలై 2004, చికాగో (సప్న, సిరి ఫౌండేషన్), అమెరికా
కొలరావి పురస్కారం, వికీపీడియా, 2013
TANA Achievement Award, 2013, సేన్ హొసే, కేలిఫోర్నియా, అమెరికా
జీవిత సాఫల్య పురస్కారం, వంగూరి ఫౌండేషన్ అఫ్ అమెరికా, 2014, హ్యూస్టన్, టెక్సస్, అమెరికా
11 వ రాధికా సాహితీ అవార్డు , 2019, ప్లె జంటన్, కేలిఫోర్నియా, అమెరికా
వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
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'అష్ట వర్షా త్ భవే కన్యా...' అన్నారు శాస్త్రకారులు. మన 'చై తన్య(ం)' బాల
ఎనిమిది సంవత్సరాల బాల్యం పూర్తిచేసుకుని, తొమ్మిదో సంవత్సరంలో అడుగిడుతూ ... కన్యత్వాన్ని సంతరించుకుంటోంది. ఆడపిల్ల బాల్యపు ఛాయలు వీడి,
కన్యత్వపు దశలోకి అడుగిడుతోందంటే ... పలు ఆకర్ష ణీయక ఆర్పులు చోటు
చేసుకుంటాయి. అదేవిధంగా మన చై తన్యబాల కూడా పలు నూతన మార్పులతో,
చేర్పులతో, కూర్పులతో... ఈ జన్మదిన సంచిక నుండి విలక్షణమైన నూతన శీర్షికలతో, మిమ్మలనందరినీ అలరించడానికి సన్నద్ధు రాలౌతోంది. స్వాగతించండి...
మరి..
నా పరిచయం:
నా పేరు వాకర్, లయన్ డా. పోడూరి శ్రీనివాసరావు.
వృత్తి: రిటై ర్డ్ ఛీఫ్ మేనేజర్, ఆంధ్రా బ్యాంక్
ప్రవృత్తి: రచనా వ్యాసంగం ; గాయకుడు; నఖ చిత్రకారుడు; చిత్రకారుడు; రివర్స్ రై టింగ్ స్పెషలిస్ట్ ;
స్టాంపులు, కరెన్సీల సేకరణ; ఆటోగ్రాఫ్ ల సేకరణ; ఫస్ట్ డే కవర్ల సేకరణ .... ఇలాగ అనేక ప్రవృత్తులతో 'మల్టీ
టేలెంటెడ్ ఆర్టిస్ట్ ' గా అనేక ప్రపంచ రికార్డు లను సాధించాను. ఇప్పటివరకు 256 ప్రపంచ రికార్డు ల సాధనతో
భారదేశంలో రికార్డు ల సాధనలో 2 వ స్థానంలో ఉన్నానని తెలియజేయటానికి గర్వపడుతున్నాను. 15 కి పై గా
బిరుదులు, 400 కి పై గా అవార్డు లు, 3 స్వీయ కవితా సంకలనాలు నా ఖాతాలో ఉన్నాయి.
వీటన్నిటికంటే గత అయిదు సమ్వత్సరాలుగా, మన చై తన్యం (సంకల్పబలం) పత్రికకు రచనలను అందిస్తున్న విషయం నాకు అమిత ఆనందాన్ని కలుగజేస్తుంది. 2013 నవంబర్ నెల సంచికలో 'శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస జీవితచరిత్ర ' తో మొదలయిన నా రచనా వ్యాసంగం, క్రమం తప్పకుండా, ఇప్పటివరకు సుమారు 60
జీవిత చరిత్రలు మన చై తన్యం పత్రికలో రాయడం జరిగింది.
బాల చై తన్యం శీర్షికను, మన చై తన్యం మాసపత్రికలో ప్రారంభిస్తూ , చిన్నారులకు ఎందరో లబ్ధ ప్రతిష్టులై న
ఆధ్యాత్మిక గురువుల గురించి, దేశ నాయకుల గురించి, సంఘ సంస్కర ్తల గురించి, కవుల గురించి, రచయితల గురించి, వై జ్ఞా నికుల గురించి, సినీ హీరోల గురించి, కధానాయకుల గురించి, నాయి కల గురించి, శాస్త్రజ్ఞు ల
గురించి, గాయనీ గాయకుల గురించి .... ఇలా ఎందరో లబ్ధ ప్రతిష్టుల జీవిత చరిత్ర లు సుమారు 60 వరకు మన
చిన్నారులకు అందించాను. అడపా తడపా కవిత్వపు జల్లు లు కురిపించాను.
సోదరి శాంతి గారు, నన్ను అమిత అభిమానంతో ఆదరిస్తూ , నా రచనలను అంగీకరించి, ప్రచురించి ప్రోత్సహించారు. వారి అభిమానానికి అత్యంత కృతజ్ఞతలను అందిస్తున్నాను.
కొన్ని ప్రత్యేకతలతో, విభిన్నంగా ప్రారంభించబడి, అత్యంత జనాదరణతో గత ఎనిమిదేళ్లుగా పాఠకులనలరిస్తూ , సిటీ మేగజై న్ గా పధ్నాలుగు దేశాల తెలుగు పాఠకుల అభిమానాన్ని చూరగొంటున్న మనందరి ఆత్మీయ,
అభిమాన పత్రిక మన చై తన్యం సంకల్పబలం మాస పత్రికకు, ఇంటర్నెట్ ఎడిషన్ పత్రికకు నవనవోన్మేతంగా
'నవమ' జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అందజేద్దాం.
ఈ పత్రికను సమర్థవంతంగా నడపడానికి, అశేష ప్రజాభిమానాన్ని, పాఠకాభిమానాన్ని చూరగొనేలా ఎదగడానికి సహకరించిన ఎంతోమంది లబ్ధ ప్రతిష్టులయిన రచయితలు, రచయిత్రులకు మనః పూర్వక అబినందనలు.
'మానససరోవర యాత్రను వీడియో రూపంలో రూపొందించి పాఠకులకు, మానససరోవర యాత్ర చేయలేని
ఎంతోమంది భక్తు లకు ఆ యాత్రను ప్రత్యక్షంగా చూ(పి)స్తున్న అనుభూతి కలిగిస్తున్న సోదరి శ్రీమతి శాంతిగారికి
ఏమిచ్చి ఋణం తీర్చుకోగలం? ఇదొక వినూత్న ప్రక్రియ ... ఒరవడి.
ఇంత సమర్థవంతంగా పత్రిక నడిపిస్తూ ... అత్యంత ఆసక్తిదాయకమైన ఆలోచనాత్మకమైన సంపాదకీయాలు
వ్రాస్తున్న శ్రీమతి శాంతి గారికి, పత్రికను ఆకర్ష ణీయంగా, సకాలంలో విడుదల అవడానికి మేకు సహకరిస్తున్న
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వారి శ్రీపతి... శ్రీ ప్రసాద్ గారికి అనేక అభినందనలు, నమస్కారములు.
వివిధ పరిమళాల పుష్పాలతో అల్ల బడిన వై జయంతిమాల ఏడుకొండలవాడి గళాన్ని అలంకరించినట్లు
.... వివిధ ప్రాంతాలనుంచి లబ్ధ ప్రతిష్టులయిన రచయితలనుంచి విచ్చేసిన రచనల సమాహారాన్ని కూర్చి, సప్త
సముద్రాలకావల నున్న అశేష పాఠకులనలరిస్తున్నాయి. ఇన్నాళ్ళూ... ఇకనుంచి, ఈ పత్రిక మరిన్ని సౌరభాలను
వెదజల్లుతుందని ఆశిద్దాం.... ఈ జన్మదిన సందర్భంగా.... నవ(మ) జన్మదిన సందర్భంగా నూతనత్వంతో పాఠకులనందరినీ అలరిస్తుందని ఆశిద్దాం.
నామట్టుకు 15 కు పై గా బిరుదుల ప్రదానం జరిగినప్పటికీ, అన్నింటిలోకీ ....జ్ఞా నపీఠ అవార్డు గ్రహీత పద్మభూషణ్ డాక్టర్ సినారె గారు 2006 లో నాకు ప్రదానం చేసిన 'కళాసేవారత్న' అంటే నాకెంతో మక్కువ. అందుకే...
ఎల్లప్పుడూ సాహిత్యసేవలో తరించాలని కోరుకునే .....
మీ
కళాసేవారత్న, వాకర్, లయన్ డాక్టర్ పోడూరి శ్రీనివాసరావు
విశాఖపట్నం జిల్లా , గునుపూడి గ్రామంలో 1940వ సంవత్సరంలో పుట్టా ను. తండ్రిగారి ప్రోత్సాహానికి సరస్వతీ
కటాక్షం తోడై , భూబౌతిక శాస్త్రంలో స్నాతకోత్తర పట్టా పుచ్చుకుని, భారత
దేశపు పెట్రోలు అన్వేషణ సంస్థ లో సేవలు అందించాను.
చిన్నప్పటి నుంచీ కథలు, వ్యాసాలు, పద్యాలు రాసే సరదా
ఉండడంతో కాలేజీ రోజుల్లో నే బహుమతులు కూడా అందుకున్నాను.
కథలంటే ఎక్కున మోజు. రచయితగా గుర్తింపు వచ్చిన మొదటి కథ
‘బుచ్చమ్మ కథ’ 1986లో ఆంధ్రప్రభ వార పత్రికలో అచ్చయింది. అప్ప
టి నుంచీ రాస్తూ నే ఉన్నాను. సుమారు 75 వరకు కథలు, 20 వరకు
వ్యాసాలూ వచ్చాయి. కొన్నిటికి అడపా తడపా బహుమతులు కూడా అందుకున్నాను. ఇవికాక, ‘విజయ’, ‘తాండవ’ నవలలు రాశాను. గుజరాతీ
నుంచి, ఇంగ్లీ షు నుంచి, 50 కథల వరకు తెలుగులో అనువాదాలు వచ్చాయి. తెలుగంటే ఉన్న అభిమానంతో
భాష పట్ల పట్టు ఉండాలనే సంకల్పంతో, యాభయ్యోపడిలో ఎం. ఏ. తెలుగు చదివాను. జర్మను భాషలో డిప్లొ మా
ఉంది.
ఒక కథా సంకలనం.’గునుపూడి కథలు’ 2001లో పుస్తక రూపంలో వచ్చింది. కథావ్యాస సంకలనం ‘ శ్రీ వెంకటేశ్వర వచనములు – శ్రీ కృష్ణ హేల’ 2004లో ప్రింటయింది. ‘వీరవిక్రమార్కము‘ విక్రమార్కుడి కథలు పుస్తకం
2007లో ప్రచురణ అయింది. ‘అంకురార్పణ’ కథ ‘సమకాలీన దళిత కథల పరిశీలనా వ్యాసంలో పి. హెచ్. డి
కోసం ఒక విద్యార్థి ఎంపిక చేసుకున్నాను. ప్రస్తుతం ఆంధ్రా విశ్వ విద్యాలయంలో ఒక విద్యార్థిని, వీరి రచనల
మీద పి. హెచ్. డి. కోసం సిద్దాంత వ్యాసం రాస్తున్నాను. నాలుగవ ప్రపంచ తెలుగు మహా సభల సందర్భంగా,
2012లో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు విశ్వ విద్యాలయం ‘రాష్ట్రేతరాంద్ర రచయత’ గా
గుర్తింపునిచ్చి, ‘ప్రశంశా పత్రం’. రూ 1116/ ల తో గాంధీనగర్ (గుజరాత్) లో సత్కరించాను.
చై తన్యం సంకల్పబలం లో అక్టో బరు 2015నుంచీ రాస్తున్నాను. బొమ్మలు చెప్పిన బాలల కథలు, ముల్లా నసిరుద్దీన్ కథలు ధారా వాహికలుగా వచ్చాయి. ప్రస్తుతం మన రాష్ట్ర పతుల జీవిత విశేషాలు రాస్తున్నాను.
చై తన్యం సంకల్పబలం తొమ్మిదో సంవత్సరంలోకి అడుగిడుతున్న సందర్భంగా నా శుభాకాంక్షలు.

- పాలెపు బుచ్చిరాజు
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నమస్కారం. నాపేరు ప్రభాకర శాస్త్రి. జన్మస్థ లం కడపజిల్లా బ్రహ్మం
గారి మఠం దగ్గ ర భాకరాపేట. విద్యా భ్యాసం Z.P.H.School, పలుగురాళ్ల పల్లె; డిగ్రీ B.T.College, మదనపల్లి ,LL.B. లాతూర్ మహారాష్ట్ర; B.Ed.Annamalai university, M.A.(English)(Lit),
Nagarjuna University. Work experience:Rishi Valley School,
Madanapalli; Oasis Chool, Hyderabad; Maharashtra Public
School, Latur, Archana(Maditation ) School, Giddalur;
presently teacher trainer. రచనలు: శివానందలహరి (శిశు భాషాశాస్త్రం),మమేకం,కొత్తమనసు, సృజనాత్మక విద్య,మాఊరి నందుల ఆత్మీయకథ,అద్వితీయ విద్యావిధానం, విద్యాతపస్వి జి.వీ.సుబ్బారావుగారు,
విద్యాఋషి పురాణం త్యాగమూర్తిశర్మ, ప్రస్తుతం రాస్తున్నది పండిస్తే కెరటం( ఓ టీచర్ ఆత్మకథ) .
చై తన్యం సంకల్పబలం పత్రికను , శాంతిగారిని నాకు పరిచయం చేసింది కావున శర్మగారు. మన పత్రిక
కొంగ్రొత్త సొగసులు సంతరించుకుంటూ, ఎప్పటికప్పుడు అధునాతనంగా వస్తూంది. ముక్తినాధ్ యాత్ర
వీడియో ఒక కొత్త ప్రయోగం. అభినందనీయం. తోటి రచయితలందరూ అద్భుతమైన ప్రయోగాలు
చేయడం అభినందనీయం. పదికాలాలపాటు పాఠకులు మనస్సుల్లో నిలచిపోగలదని ఆశిస్తూ పాఠకులకు, రచయితలకు, ఎడిటర్ గారికి చై తన్యం 9 వ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.
నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి.
(Uxbridge, U.K.)
పేరు: శ్రీ పింగళి వెంకటరమణరావు స్వగ్రామం తూర్పు గోదావరి జిల్లా లోని పెద్దాపురం.ఎలక్ట్రా న్ అనే కలంపేరుతో 1960 నుంచి కథలు వ్రాస్తున్నాను.
జననం 15 డిసెంబరు 1937. తల్లి దండ్రులు కీ.శే. డాక్టర్ పింగళి లక్ష్మీనారాయణప్ప, కి.శే. సుబ్బలక్ష్మి. విద్యాభ్యాసం పెద్దాపురం, రాజమండ్రి, విశాఖపట్నాలలో.
1960లో ఆంధ్రవిశ్వవిద్యాలయం నుంచి M.Sc. అపలై ్ డ్ ఫిజిక్స్(ఎలక్ట్రా నిక్స్) పట్టా తీసుకొన్న తర్వాత ఆయిల్
అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్లో చేరి భూభౌతిక విభాగంలో దేశంలోని పలు ముడిచమురు స్థావరాల్లో
వివిథ స్థాయిల్లో పనిచేసి, ఉన్నత తర్ఫీదు రీత్యా, ఉద్యోగరీత్యా అమెరికా, యూరోపు దేశాలు దర్శించి, చివరగా
దేశంలోని అత్యధిక ముడిచమురును ఉత్పత్తిచేసే ముంబయ్ సముద్ర ప్రాజెక్టులో గ్రూప్ జనరల్ మేనేజర్ గా, అన్వేషణాధిపతిగా 1995 డిసెంబరు 31
న పదవీ విరమణ చేశాను. అటు పై న పెట్రోలియం టెక్నాలజీ సంబంధిత
కోర్సులను నిర్వహించే పలు విద్యాసంస్థల్లో దర్శకాచార్యులుగా పనిచేశాను.
(ముంబయ్, పూణే, విశాఖపట్నం, బరంపురం).
ఎలక్ట్రా న్ అనే కలంపేరుతో నేను వ్రాసిన కథలు, నవలికలు ఆంధ్రపత్రిక, ఆంధ్రప్రభ, యువ, జ్యోతి, ఆంధ్రభూమి, స్వాతి, రచన, నవ్య ఇత్యాది
వార, మాసపత్రికలలో 1960 నుంచి ప్రచురితమైనాయి. 1977 లో యువ పత్రికవారి మొట్ట మొదటి చక్రపాణి అవార్డు లభించింది. బహుమతులు తరచూ
నా కథల్ని పలక రిస్తూ నే ఉన్నాయి. రచన సంపాదకులు, వాహినీ బుక్ ట్రస్ట్
అధినేత శాయి గారి ఆధ్వర్యంలో నేలమీది నక్షత్రాలు, జనారణ్యం, విలువల
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వెల ఎంత, ముళ్ల కుర్చీలు అను కథాసంపుటులు వెలువరించబడ్డాయి. జనారణ్యం పుస్తకాన్ని ఆంగ్లంలోకి Silent
Explosion గా అనువదించాను.
2015 సంవత్సరంలో నన్ను కవన శర్మ గారు మన చై తన్యం సంకల్పబలం వెబ్ మాస పత్రికకు
పరిచయం చేశారు. మార్చి 2015 మొదలు ప్రతినెలా నా కథలు మన పత్రికలో అవిరామంగా వస్తున్నాయన్న
సంగతి పాఠకులకు వేరే చెప్పనవసరం లేదు.
- పింగళి వేంకటరమణారావు (ఎలెక్ట్రా న్)
చై తన్యం – సంకల్పబలం పత్రికానుబంధం
వినూత్నతేజంతో తొమ్మిదవ వసంతంలో అడుగు పెడుతూన్న చై తన్యం
– సంకల్పబలం పత్రికా సంపాదకీయ వర్గా నికి, విశేషంగా సారధి శ్రీమతి
శాంతిగారికి నా హృదయ పూర్వక శుభాభినందనలు.
నా మొట్ట మొదటి రచన – “కనువిప్పు” కధానికను - ప్రచురించుటకు
అవకాశమిచ్చింది చై తన్యం - సంకల్పబలం 2014 డిశంబరు పత్రిక.
ఆ తరువాత జూలై 2015 నుంచి “శ్రీ అయినవిల్లి విఘ్నేశ్వర శతకము”
ప్రచురణ మొదలయింది. అప్పటితో మొదలై న ఈ అనుబంధం ఇప్పటికీ
ఉత్సాహభరితంగా నడుస్తూ నే ఉంది. ఈ రచనలలో ఆధ్యాత్మిక భావాలూ,
అంతరిస్తూ న్న ప్రాచీన సంప్రదాయాలూ, ప్రస్తుత సామాజిక ప్రవృత్తులూ నాకు తోచిన విధంగా పొందుపరిచాను. ఎందరో మహానుభావులు,
శాస్త్రజ్ఞు లు , సాహిత్యవేత్తలు తమ రచనలను పంచుకొన్న ఈ పత్రికలో నాపాటివాని కొకింత స్థానం లభించటం నా
అదృష్టంగా భావిస్తా ను.
నేను సంస్కృతము చదువుకొనలేదు. తెలుగులో పాండిత్యము పూజ్యము. వ్రాసినది యేమైనా, అంతా నా సంతృప్తికి వ్రాసుకొన్నదే. ప్రచురణ కాకతాళీయము.
చిరకాలము నుంచీ చిన్న చిన్న పద్యాలు ఛందోబద్ ధంగా వ్రాయాలని అభిలాష ఉన్నా, పదవీ విరమణ తరువాతనే
అదొక స్వచ్ఛంద వ్యాసంగముగా మారింది. పండిత ప్రమాణాలకు చాలదని తెలిసినా, ఆత్మసంతృప్తికై వ్రాసుకొన్నదే కదా అని సరిపెట్టుకొని చేసిన సాహసమే నా పద్యరచనా వ్యాసంగము. దీనికి ఉత్సాహమిచ్చిన కవివరులకు,
పత్రికా సంపాదకులకు, చదువరులకు కృతజ్ఞు డను.
“చై తన్యం – సంకల్పబలం” పత్రిక వ్యవస్థాపక సంపాదకురాలు శ్రీమతి తీగవరపు శాంతిగారి ఆధ్వర్యంలో
9వ వసంతంలో అడుగుపెట్టి న శుభసందర్భములో
అభినందనలు
శా. శ్రీ చైతన్యబలంబునొంది మహితాశీర్వాద సంపత్తితో
ప్రాచీనాధునికంబులన్ మలచి సద్భావంబులన్ జొన్పి కా
ణాచీగా నిలువెత్తు నిల్పిన మహా సంకల్పదీక్షా కృతిన్
సాచివ్యంబు వహించు సోదరినహో శాంతిన్ ప్రశంసించెదన్ ||
నా పరిచయం:
(ఛైతన్యం – సంకల్పబలం తో పరిచయం – 2014 నుంచి)
పేరు : వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం
వృత్తి : ప్రొఫెసర్ (రిటై ర్డ్ ) (ఐ ఐ ఎస్ సి, బెంగళూరు)
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జననం:
తూర్పు గోదావరి జిల్లా , అంబాజీపేట మండలం, మొసలపల్లి గ్రామం
Education: 		బి.ఇ. (సివిల్) ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ - 1959
			
ఎం.ఇ. (ఐ ఐ ఎస్ సి, బెంగళూరు) - 1961
			
హైడ్రాలిక్స్ లో పిహెచ్.డి. 1970 (కొలొరాడో స్టేట్ యూనివర్సిటీ, యు ఎస్ ఎ)
వృత్తి:			
టీచింగ్, పరిశోధన
సంస్థ లు:		
ఐ ఐ టి , మద్రాసు
		
	న్యూయార్క్ స్టేట్ డిపార్ట్ మెంట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సర్వేషన్
ఐ ఐ ఎస్ సి బెంగళూరు 		
Specialization:
జలవనరుల ప్రణాళిక, అభివృద్ధి, వినియోగం,
నిర్వహణ
			
జలాశయ నిర్వహణావిధానాలు (Reservoir
Management Policies)
సలహాదారు 		కేంద్ర, రాష్ట్ర సంస్థ లకు జలశాస్త్ర సంబంధిత నిర్ణీత అంశాలలో సాంకేతిక సలహాలు
అవార్డు లు :
భారత సింగ్ అవార్డ్ (1997), నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైడ్రాలజీ, రూర్కీ ; పండిట్ జవహర్లా ల్ నెహ్రూ బర్ త్
సెంటెనరీ రీసర్చి అవార్డ్ (1992), సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ అండ్ పవర్ , న్యూ ఢిల్లీ ; డా.సి ఎం జాకబ్ గోల్డ్
మెడల్ (1989), సిస్టమ్స్ సొసై టీ ఆఫ్ ఇండియా
విజిటింగ్ సీనియర్ ఫెలో (1977-78) - హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ కేంబ్రిడ్జ్ , యు ఎస్ ఎ ; యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్
ఇరిగేషన్ అండ్ పవర్ ప్రైజ్ (1979-80) -ది ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజినీర్స్ (ఇండియా)
- వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం
నేను సుమారుగా 1975 నుంచీ ఒక పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయినిగా పనిచేసేదాన్ని. అప్పట్లో ప్రముఖ దిన పత్రిక ఐన ఆంధ్రపత్రిక లో పాఠశాలలు బాలబాలికలు విద్యావిధానం , ఉపాధ్యాయుల పాత్ర అనే అంశాలమీద చిన్న చిక్క
కధలు వ్యాసాలు, పిల్ల లకోసం పజిల్స్ రిడిల్స్ వంటివి వ్రాసేదాన్ని ప్రచురించడమేకాక వారు ఆరోజుల్లో 7రు., 10 రూపయలు 15,20 రు పారితోషిక పపడం
జరిగింది. ఆతర్వాత అప్పటి బాలలపత్రిక బాలజ్యోతిలోకూడా చిన్నపిల్ల లకధలు వచ్చేవి.
ఆంధ్రప్రభ,ఆతర్వాత వచ్చిన ఆంధ్రభూమి, వార ్తల్లో కధలు, బాలలకధలు
వచ్చేవి. వార ్తలో సుమారుగా 10సం ఆధ్యాత్మిక వ్యాసాలు, బాలల కధలు,
పిల్ల లకోసం రిడిల్ పజిల్స్ వచ్చాయి.ఆంధ్ర భూమిలో ఆధ్యాత్మికవ్యాసాలు, వార,మాసపత్రికల్లో కధలు ,పిలలకధలు వచ్చాయి.కొన్నింటికి బహుమతులూ చ్చాయి.చందమామలో కొన్నికధలు, పారితోషికాలూ,రచన పత్రిక,వెబ్ మ్యాగజై న్స్ -విహంగ- వెబ్ మ్యాగజై న్ లో 2011లో అనుకుంటాను ముఖాముఖీ ఇంటర్వ్యూ జరిగింది,కధలు
ప్రచురించారు. గోతెలుగు లోహాస్యకధలు, బాలలకధలు ,ఆధ్యాత్మికవ్యాసాలు వృక్షా లు -మన రక్షకులు -- గోతెలుగులో ప్రచురితమైన వృక్ష పరంపర.
సిరిమల్లె, చై తన్యం -సంకల్పబలం లో ప్రతిమాసం కధలు సంపాదకుల ప్రోత్సాహంతో వస్తున్నాయి .శ్రీవాణి
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[బందర్ నుంచీ వస్తుంది]లో ప్రతిమాసం ఒక బాలలకధ , సత్యసాయి బాలవికాస్ పత్రిక లో చాలాసం. నుండి
బాలలకధలు, పజిల్స్ ప్రచురిస్తా రు.అమెరికానుండివెలువడే వెబ్ మ్యాగజై న్స్ లో ,సుకధ,కొత్తపల్లి ,వంగూరి

ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా వారునిర్వహించే పత్రికలో ,సుజనరంజని,విశాఖసంస్కృతి, సుజనరంజని ఇంకాకొన్ని వెబ్ మ్యాగజై న్ల లో కధలువచ్చాయి ..మాలిక పత్రిక లో కధలు,వ్యాసాలు. కినిగే లో 6 బాలల కధలపుస్తకాలు e books గా స్వయంప్రచురణ. అమ్మమ్మచె ప్పిన 65 కధలు రాజమండ్రి పుస్తక ప్రచురణ కర ్తలు
ప్రచురించారు.
1975-90 మధ్య ఆకాశవాణి విజయవాడనుండి సుమారుగా 16 నేను వ్రాసిన నాటకాలు బాల విహార్లో
నా స్కూలు పిలల్ల చేత రికార్డ్ చేయబడి ప్రసారమయ్యాయి. అప్పట్లో సంతాన నిరోధకం ప్రచారం ఎక్కువగా జరిగేది అప్పట్లో దానిగురించీ నేను వ్రాసిన చిరు హృదయంలో పెను తుఫాన్ అనేనాటకం నేను వ్రాసి
పంపగా రేడియోవారే రికార్డ్చేసి సుమారుగా 4,5మర్లు ప్రసారం చేశారు. రేడియోటాక్స్ కూడా భగవదనుగ్రహంవల్ల లభించాయి.
చిన్న గడ్డిపోచవంటి నాకు భగవాన్ శ్రీసత్యసాయి బాబావారి అనుగ్రహంతో 3మార్లు జిల్లా స్థాయిలో, 92
లో రాష్ట్రస్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు , 94లో జాతీయస్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు ,= శంకర్
దయాళ్ శర్మగారిచేతులమైదుగా . , 2003 లో కంచి కామకోటి పీఠాధిపతులు జయేంద్ర సరస్వతీ స్వామీజీ
చేతులమీదుగా ఇన్నొవేతీవ్ టెక్నిక్ల్స్ ఇన్ క్లా స్ రూం టీచింగ్ అనే థీసెస్ కు జాతీయ స్థాయి అవార్డ్ గోల్డ్
మేడలు అనుగ్రహించారు. సత్యసాయి బాలవికస్ లో మానవతా విలువల పోష్ణ కై పిల్ల లకు ఉచిత తరగతులు నిర్వహణ] 78నుండీ గురువుగా, 85 నుండీ స్టేట్ ఫ్యేకల్టీ గా స్వామివారి కరుణతో ఈనాటివరకూ
పాఠశాలల్లో , గురువుల శిక్షణాశిబిరాల్లో పాల్గొంటూ స్వామివారి సేవలో పుట్ట పర్తిలో ఆశ్రం,అజీవనం గడుపుతున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన చై తన్యం సంకల్పబలం సంపాదకులు శ్రీమతి శాంతిగారికి ధన్యవాద
పూర్వక అభినందనలు.
చై తన్యంపత్రిక నిజంగానే సమాజానికి చై తన్యాన్ని అందిస్తుందనడంలో ఏమాత్రంసందేహం లేదు.వారికి
సర్వదా భగవదనుగ్రహం మెండుగ అదండిగా వర్షించాలని భగవంతుని ప్రార్ధిస్తూ
ఆదూరి.హైమావతీ శ్రీనివాసరావు.
నా ఉనికికి కారణం ప్రేరణ.
జీవితంలో మరచిపోలేని కొన్ని సందర్భాలు తళతళా మెరుస్తుంటాయి.ఆ మెరుపుల తళుకులే మనల్నిముందుకు నడిపిస్తుంటాయి. చాలా రోజుల క్రితం శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి తాను రాసిన వ్యాసాలు సవరించు కోవడానికి వచ్చారు.ఆ వ్యాస సంపుటికి ఆయన పెట్టి న పేరు ప్రేరణ.వ్యక్తిత్వ వికాసానికి సంబంధించిన వ్యాసాలవి. అవి సవరించానో ఏం చేశానో కాని ప్రేరణ అనే శక్తి గురించిన విశ్లేషణ నన్ను బాగా ఆకట్టుకుంది.
రెండేళ్ల క్రితం వంగూరి చిట్టె న్ రాజుగారి ఆధ్వర్యంలో హ్యూస్టన్ తెలుగు మిత్రుల నెలనెలా తెలుగు వెన్నెల
దశమ వార్షికోత్సవంలో శ్రీయుతులు పి.ఎస్. గోపాల కృష్ణ , సబ్బని లక్ష్మీనారాయణ గారలతో పాటు నేనూ ఒక
అతిథిగా పాల్గొనే అవకాశం ఆ సమయంలో నేనక్కడ మా పిల్ల ల వద్ద ఉండటం వల్ల లభించింది. ఇటీవల
తెలుగు విశ్వ విద్యాలయ సాహితీ పురస్కారం పొందిన నా ‘గొంతెత్తిన కోయిల’ గేయ సంపుటి ఆ సభలోనే ఆవిష్కృతమైంది.ఆ సందర్భం గా నాలుగు మాటలు మాట్లా డే అవకాశం కూడా దొరికింది.
సరే ఇంత ఉపోద్ఘా తమెందుకంటే,ఆ సమావేశానంతరం ఆ సభలో పాల్గొన్న శ్రీమతి తీగవరపు శాంతిగారు
తమ చిరుపరిచయం తో మా దంపతుల్ని పలుకరించి తాము ఓ మాసపత్రిక వెలువరిస్తున్నామనీ దాని తాలూకు
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వెబ్ వివరాలు ఇచ్చి ఓ సారి పత్రిక చూడండి అంటూ నా ఫోన్ నంబరు
మెయిల్ ఐ డి కూడా తీసుకున్నారు. నిజం చెప్పొద్దూ ఆ నాలుగై దు నిమిషాలలోనే వారి మాటా తీరూ ఒక సౌహృద గౌరవభావం ఏర్పడేట్లు చేసింది.
శాంతిగారు సంపాదకురాలిగా వారి జీవితభాగ స్వామితో కలిసి
‘చై తన్యం- సంకల్పబలం’ అనే మాస పత్రికను గత ఏడేళ్లుగా నిర్సహిస్తున్నట్లు గా ఆ తరువాత చరవాణి సంభాషణల్లో తెలియపరచి పాత సంచికలు
చూసి నా అభిప్రాయం తెలియబరచమని అడగటం తో మొదలయి ఇప్పటికి రెండేళ్లుగా నా వంటి పరమ బద్ద కస్తునితో నిరాఘాటంగా వ్యాసాలు
రాయిస్తున్నారం టే వారెంత గొప్ప సంపాదకులో నేను వేరే చెప్పాల్సిన
పనిలేదు.నిజానికి నాకు రాయటం అంటే ఓపిక ఉండదు.
అయినా చిన్నప్పుడు స్కూలు టీచరు చెబితే బుద్ది గా రాసే విద్యార్థిలాగా
రాయటానికి రెండు కారణాలు.ఒకటి ఆమె నిర్వహించే పత్రిక మూల్యాలు.ఏ
మాత్రమూ ధనా పేక్ష లేకుండా ‘నేను సై తం’ అన్నట్లు సమాజ హితం కోసం
పత్రికను తమ మానస పుత్రికగా ప్రతి నెలా సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చి దిద్ద టం ఒక ఎత్తయితే,వారి తీయని మాట
తీరు రెండవ కారణం.ఏదైతేనేం పై న పేర్కొన్నట్లు నా లోని వ్యాసకర ్తను మేల్కొలిపి ఇరవై కి పై గా వ్యాసాలు రాయించడానికి ప్రేరణగా నిలచిన శ్రీమతి తీగవరపు శాంతిగారికి ధన్యవాదాలు.
ఇప్పుడు అక్టో బరు నెల ప్రత్యేక సంచికకు నా పరిచయం తెలియజేయ మని అడిగారు.యాదాలాపంగా సరే
అన్నాను,కానీ తరువాత కొంత విచికి త్సలో పడ్డాను.నా గురించి నేనేం చెప్పుకో వాలి అనగానే ఆమె సూచించిన
రచనా నేపథ్యం,ఇంకా ఇంత వరకుప్రచురించిన పుస్తకాల వివరాలు పురస్కారాలు వగై రా అని.నా గురించి నేనే
చెప్పుకోవటమేమిటి అని లోపలినుండి మరో ప్రశ్న?నీగురించి నువ్వుగాక వేరెవరు ఎలాచెబుతారు. మొత్తా నికిఇదేం ఆత్మ స్తుతి కాదు కేవలం పరిచయమే గనుక చెప్పడంలో తప్పేమీ లేదని సమాధాన పరచుకొని ఈ క్రింది స్వ
పరిచయవాక్యాలు మీ ముందుంచుతు న్నాను.
నేను పుట్టింది ఎలగందుల అనే గ్రామం కరీంనగర్ పట్ట ణానికి పడమటి దిశగా పదికిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.
తాతగారు వేదపండితులు.మా బాపు తెలుగు పండితులు. అలాతుమ్మూరివంశంలో,వై దికబ్రాహ్మణగృహంలో
తుమ్మూరి పద్మనాభశర్మ, సూర్యాబాయి పెద్ద కుమారునిగా విజయనామ సంవత్సర చై త్ర శుద్ధ నవమి(శ్రీరామనవమి) 23 -3 -1953 నాడు జన్మించాను.
బాపు(నాన్న)ఉపాధ్యాయుడవటంతో ఆయనే తొలిగురువు.అప్పట్లో వాసంతి అనే పేరుతో స్కూల్ మాగజై న్
కూడా తీశారు.ఆ తరువాత కళాశాల దశలో కరీంనగర్ లో పెద్ద గా చెప్పుకునే విశేషాలు లేవుకరీంనగర్నుండి కాగజ్
నగర్ ప్రస్థానం నా జీవితంలో పెద్ద మార్పు.డిగ్రీ అవుతూనే టీచర్ జాబ్ చేయటం ఇష్టం లేక కాగజ్ నగర్లో ని సర్సిల్కు మిల్లు లో కెమిస్టు ఉద్యోగం లో చేరాను.సదాశివ గారితో పరిచయమేర్పడటం వారి ఆశిస్సులు లభించడం
మెల్ల గా తెలియకుండానే సాహిత్యరంగంలో అడుగులు వేయటం మొదలుపెట్టా ను. అప్పట్లో మా కాగజ్ నగర్లో
నెలనెలా కవితా గోష్టులు జరిగేవి.అలా సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఏదో ఒకటి రాసి చదవటం చేసితున్న
సమయంలో మిత్రుడు పత్తిపాక మోహన్ అక్కడికి రావటం జరిగింది.ఆయన ప్రోద్బలంతో నా తెలి పుస్తకం
‘గొంతెత్తిన కోయిల’ సినారె,సామల సదాశివల ముందు మాటలతో 2000 సంవత్సరంలో వెలువ డింది.సదాశివ
గారు ఆవిష్కరించారు నా తొలి సంపుటిని.ఆధునిక ప్రక్రియ జపాన్ హైకూ స్ఫూర్తితో మూడు పాదాల త్రిపదు లు
రాసి మువ్వలు పేరుతో ఆంధ్రభూమి పత్రికకు పంపిస్తే ఆదివారం అనుబంధం లో అడపా దడపా వేసుకున్నారు.
తరువాత 2006 లో సదాశివగారి ప్రేరణతో మువ్వలు సంపుటి ప్రచురించాను .అది హైదరాబాదు త్యాగరాయ
గానసభలో నా అభిమాన కవి డా.సి.నారాయణరెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించబడింది. 2011లో ప్రధానోసామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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పాధ్యాయునిగా ఉద్యోగవిరమణ చేసి హైదరాబాదు తరలి రావడం జరిగింది.అంతకు ముందే మా సర్సిల్కు
మిత్రులు హోమియో వై ద్యులు వెంకటేశ్వర్లు గారి ద్వారా పరిచయమైన సినీ దర్శకులు ఏలేటి రామారావుగారి పుణ్యమా అని వారు తీసిన గీత అనే సినిమాలో పాట రాసే అవకాశం కలిగింది.ఆ సినిమా మ్యూజిక్ డై రెక్టరు పద్మనావ్ గారి ద్వారా మ్యూజిక్ మ్యాజిక్ సినిమాకు ఓ గీతం రాసే అవకాశం దొరికింది.ఆ వేంకటేశ్వర
స్వామి సుప్రభాతగీతాన్ని సుప్రసిద్ధ సినీ నేపథ్యగాయని శ్రీమతి సునీత ఉపద్రష్ట గారు పాడటం జరిగింది.
అలా పరిచయమైన వారికి నా ‘ఎలకోయిల పాట’ గేయ సంపుటిని అంకితమిచ్చాను.
శ్రీ నాగబాబ సురేశ్ కుమార్ తాను తీసిన కొమురం భీం,చాకలి ఐలమ్మ టెలీ సీరియళ్ల లో పాత్రధారిగా
చేయటమే గాక కొన్ని లఘు చిత్రాలకు స్క్రిప్టు రాయించారు. వారు 2007 లో ఆదిలాబాద్ ఫెస్టివల్ ఎట్
హైదరాబాదు నిర్వహించి నన్ను కవి గా సత్కరించడ సందర్భంగా నేను రాసి చదివిన “మాది ఆదిలబాదు
జిల్లా మాది ఆదివాసుల ఖిల్ల అందాల జిల్లా ”అన్న గేయం నాకు కవిగా మంచి పేరు తెచ్చింది.
అన్నిటి కంటే ముఖ్యంగా చై తన్యం -సంకల్పబలంలో పలువురు ప్రముఖుల జీవన రేఖలను ‘ఎందరోమహానుభావు లు పేరిట రాయించిన శ్రీమతి తీగవరపు శాంతిగారికి,మాలిక వెబ్ మ్యాగజై న్ కోసం పరంపరగా ‘తేనెలొలుకు తెలుగు’ శీర్షికన వ్యాసాలు రాయించిన శ్రీమతి జ్యోతి వలబోజు గారికి నేను సర్వదా
కృతజ్ఞుణ్ని. ఈ వ్యాసాలను ఆకాశవాణి ఆదిలాబాదు కేంద్రం నుంచి నాచే ప్రసంగింపజేసి ప్రసారం చేసిన
సుమనస్పత రెడ్డి గారి మేలు మరువరానిది.
బంగారు పళ్లె మైనా గోడ చేరువ లేనిదే నిలువదు. నా ఎదుగుదలకు అనేక మంది ప్రేరణ కారణం అని నా
ప్రగాఢ విశ్వాసం. సహృదయుల ప్రేరణే ఈనాటి నా ఉనికి.ఎందరో మహానుభావులు అందరకీ వందనాలు.
- తుమ్మూరి రామమోహనరావు
నా పేరు ఇంద్రగంటి వేంకట సుబ్బారావు, నేను విశాఖపట్నంలో నివసిస్తున్నాను. నేను రచనలు 2000వ సంవత్సరంలో మొదలు పెట్టినా ఉద్యోగ
బాధ్యతల వల్ల ఎక్కువ ప్రయాణాలు చెయ్యడం వలన ముందుకు సాగలేదు.
పదవీ విరమణ తరువాత 2016 నుండి చురుకుగా రాస్తున్నాను. ఆ క్రమంలోనే "ప్రేమంటే ఇంతే" నవల రాసాను, ఆ నవల మన పత్రికలో నవంబర్ 2018
నుండి ధారావాహికంగా వస్తున్నది. ఇంతవరకు సుమారు పాతిక దాకా వచన
కవితలు/కధలు/కధానికలు/వ్యంగ్య రచనలు రాసి వాటిని ముఖ పుస్తక
సమూహాలలో/ప్రతిలిపిలో పంచుకోవడం జరిగింది. అవకాశం వచ్చినపుడు
మన పత్రికలో తప్పక పంచుకుంటాను.
నేను డిప్లొ మో ఇన్ ఆటొమొబై ల్ ఇంజినీరింగ్ చదివి, రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖలో సై ంటిఫిక్ ఆఫీసరుగా పదవీ
విరమణ చేసాను. నా అనుభవం గురించి చెప్పాలంటే "జీవితం నేర్పే పాఠాలు ఏ పాఠశాల గాని, విశ్వవిద్యాలయము నేర్పదు" అని నా అభిప్రాయము. ఇక మన పత్రిక గత ఎనిమిది సంవత్సరముల నుండి వివిధ
అంశాలను ఎన్నుకొని వ్యాపార దృష్టి తో కాక కేవలం శ్రీమతి శాంతి గారికి సాహిత్యం మీద, కళల మీద గల
అభిమానంతో, జిజ్ఞా సతో ఎంతో విభిన్నంగా జనరంజకంగా తీర్చి దిద్దు తున్నారు. అందుకు శ్రీమతి శాంతి
గారికి వారి బృందానికి అభినందనలు. "చై తన్య సంకల్పబలం" తొమ్మిదవ వార్సికోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
- ఇంద్రగంటి
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మీ పత్రిక బాగుంది కానీ రాజకీయాల గురించి మీరు వేలు పెట్ట డం
నాకు నచ్చలేదు. మీరు అడిగారు కనక చెప్పాను; అయితే ఇది నా అభిప్రాయం మాత్రమే; మీరు పట్టించుకోనక్కరలేదు. క్షమించండి.
నా పరిచయం :
పుట్టి నది – కాకినాడ, తూ.గో.జిల్లా . విద్యాభ్యాసం మద్రాస్, ఇండోర్ లలో
ఇంజినీరింగ్, ఎమ్ టెక్ ల తర్వాత మెంఫిస్ విశ్వవిద్యాలయం, మెంఫిస్,
టెన్నెస్సీ, అమెరికా సంయుక ్త రాష్ట్రం నుంచి ఇంజినీరింగ్ లో పి.హెచ్.
డి పట్టా . అక్కడనుంచి ఇంజినీరింగ్, కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్, డాటాబేస్,
సెక్యూరిటీ, ప్రోజక్ట్ మేనేజ్ మెంట్ లలో పని. ఇంజినీరింగ్ లో జేరకముందు వరకూ తెలుగు మీడియంలో చదువుకోవడం వల్లా , దాదాపు
ఎప్పుడూ ఆంథ్రా నుంచి బయటే ఉండడం వల్లా తెలుగంటే విపరీతమైన అభిమానం. గోదావరి నీళ్ళు తాగి
బతికి బట్ట కట్టి నవాడిని కనక తల్లి గోదావరి అన్నా, మా తాతగారి ఊరు కొవ్వూరులో గోపాదాల రేవు అన్నా
నోటితో చెప్పలేనంత ఇష్టం. ఎక్కడై నా గంగా గోదావరీ లాంటి నదులు కనిపిస్తే వెంఠనే చొక్కావిప్పేసి స్నానానికి సిథ్థమై పోవడానికి ఏమీ సిగ్గు పడని వాడిని. తెలుగు పుస్తకాలు, పేపర్లు , అలా తెలుగులో ఏదైనాసరే
చదవడం అంటే కాకినాడ కోటయ్య కాజా, మండపేట మడత కాజా అంత ఇష్టం.
మొదటగా తెలుగులో రాయడం మొదలుపెట్టి నది 2003 ప్రాంతంలో. నాలుగై దు సార్లు వంగూరి
ఫౌండేషన్ (అమెరికా) వారి బహుమతులూ, సిలికాన్ వాలీ వారి చిన్న బహుమతులూ, ప్రశంసా పత్రాలూ
వచ్చాయి. కౌముది పత్రికలో నాలుగై దేళ్లనుండి పోతన భాగవతంలో రసగుళికలు, కొన్ని కథలూ వస్తున్నాయి. ఈమాట పత్రికలో నలభై దాకా కథలూ, సుజనరంజని, సిరిమల్లె, చై తన్యం, మధురవాణి లాంటి
పత్రికల్లో నూ అడపాదడపా కలిపి ఇప్పటివరకూ మొత్తం వంద దాకా కథలూ కవితలూ వచ్చాయి. ప్రోజక్ట్
మేనేజ్ మెంట్ లో కొన్నీ, ఇంజినీరింగ్ లో కొన్నీ ఇంగ్లీ షులో వ్యాసాలు రాసాను. వృత్తిరీత్యా ఒక పుస్తకంలో
రెండు అథ్యాయాలు ప్రచురించబడ్డాయి. ప్రస్తుతం వ్యాపకం వీలున్నంతలో తెలుగు పద్యాలు చదవడం
అర్థం చేసుకోవడం, కొత్త కథలు రాసి సంపాదకులకి పంపి వాళ్ల ని వీలున్నంతవరకూ ఇబ్బంది పెట్ట డం
వగై రా. అత్యంత ఇష్ట మైనది, పోతన, ఆంథ్రమహాభాగవతంలో వామనావతారం ఘట్టం. ప్రస్తుత నివాసం
కెంటకీ, అమెరికా సంయుక ్త రాష్ట్రా లు.
భవదీయుడు
శర్మ దంతుర్తి
నాపేరు నేమాని సూర్యనారాయణ. విశాఖపట్నం MVP కాలనీ నివాసిని. నేను HPCL సంస్థ లో 33 సంవత్సరాలు సర్విస్ చేసి 2011 లో పదవీ విరమణ పొందాను.
కథలు వ్రాయడం నా హాబీ. ఏ కథ అయినా సందేశాత్మకంగా ఉండాలి అనేది నా ఆకాంక్ష. నా కథల్లో
ప్రతినాయకులు ఉండరు. దేశ కాల మాన పరిస్థితుల దృష్ట్యా కొందరు అందరూ నడిచే బాటలో నడవరు,
ఇతరులను నడవనివ్వరు.
ఏ కథ ముగింపూ విషాదంతో ముగియకూడదు. ఆ సంఘటన తరువాత కాలం మంచిని పంచుతుంది.
అక్కడ ముగించాలి అనేది నా భావన.
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సర్వేజనాః సుఖినో భవంతు
"చై తన్యం" - అరచేతిలో వై కుంఠం
సామాజిక విలువల మాస పత్రిక "చై తన్యం" ఓ గొప్ప ఆవిష్కరణ. శ్రీమతి
తీగవరపు శాంతిగారి మానస పుత్రిక ఈ 'చై తన్యం'. నేను కంప్యూటర్ లో
వచ్చే అనేక మాసపత్రికలను, మూస పత్రికలను చూశాను. వాటిలోని గిమ్మిక్కులు చూసి నవ్వుకుంటూ ఉంటాను. ఓ పత్రిక చదవాలంటే అది ఓ పుస్తక
రూపంలో చేతిలో ఉండాలని ఒకప్పటి అభిప్రాయం. అక్కరలేదు, అరచేతిలో వై కుంఠాన్ని చూపిస్తా నని ప్రతిన బూనిన శాంతి గారికి నా హృదయపూర్వక
కృతజ్ఞతాంజలులు.
ఇక ఈ పత్రికలో ప్రస్తుతం నడుస్తున్న 'మానస సరోవర యాత్ర' అమోఘం, అపూర్వం. చాలామంది ఈ
యాత్ర గురించి వ్రాసారు. చదివాను. అవి కూడా బాగున్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఈ రచయిత్రి శాంతి గారు
తాను చూసి వ్రాసినది కల్పితం కాదు (ప్రత్యక్షంగా తాను తన కళ్ళతో చూసినదే) అని మనకు చెప్పడానికి,
ఆయా కథా భాగాల్లో వీడియో క్లిప్పింగ్ లు కూడా పొందుపరచడం ఆమె ఆలోచనా సరళికి తార్కాణాలు.
క్రిందటి సంచిక (సెప్టెంబర్ 2019) లో నేను "అవును ఆ చీర నాదే" అనే పేరుతో ఓ కథ వ్రాసాను. ఆ కథ
చదివిన చాలా మంది నన్నో ప్రశ్న వేశారు, 'ఆ చీర నాదే' అని ఎవరు అన్నారు అత్తగారా? లేక కోడలా? అని.
నేను ఎవరికీ సమాధానం చెప్పలేదు. కారణం నేను చిన్నప్పుడు చదువుకున్న షిక్స్పియర్ నవల ఒకటి.
ఆ నవలకి ఆయనకే ఏ పేరు పెట్టా లో తెలియక "Twelfth Knight" or "What you will" అని పేరు
పెట్టా రు. అంటే మనకు ఇష్టం వచ్చిన పేరును ఆ నవలకు పెట్టుకోమన్నారు. అంతే, కొన్ని కొన్ని కథలు
అలాగే ఉంటాయి. రచయిత గుండె లోతుల్లోంచి పుట్టే కొన్ని భావాలు అజరామరంగా ఉంటాయి. వాటికి
కారణం ఇదీ అని ప్రత్యేకంగా ఏమీ చెప్పలేం. ఈ కథ కూడా అంతే.
ఇప్పుడు నా వయసు 68 సంవత్సరాలు. పాతికేళ్ళ వయసులో ఉధృతంగా కథలు వ్రాసాను. అప్పట్లో ఆంధ్ర
జ్యోతి, ఆంధ్ర పత్రిక, ఆంధ్ర భూమి వంటి వారపత్రికల్లో ధారా వాహికంగా వచ్చేవి - "భావశ్రీ" అనే పేరుతో.
ఉద్యోగం, సంసారం బాధ్యతల్లో పడి పదవీ విరమణ చేసేటంత వరకూ ఎక్కువగా సాహిత్యం మీద దృష్టి
పెట్ట లేక పోయాను.
పదవీ విరమణ అనంతరం మళ్ళీ కలానికి కదలికలు తీసుకు వచ్చాను. వాల్మీకి రామాయణాన్ని అచ్చ
తెనుగులో రచించి Facebook లోనూ, whatsapp లోనూ సీరియల్ గా పోస్ట్ చేశాను. అనంతరం
భారతం మొదలు పెట్టా ను. ఇప్పటికీ నాలుగు సంవత్సరాలుగా, రోజూ ఒక పేజీ చొప్పున పై న చెప్పిన మాధ్యమాల్లో ప్రచురితమౌతున్నది. నేటికి 'అనుశాసనిక' పర్వానికి వచ్చాను. వ్యాస మహర్షి వ్రాసిన ఏ ఒక్క
శ్లో కాన్నీ వదలలేదు. అన్నింటినీ నాకు వచ్చిన సరళమైన భాషలో వ్రాస్తున్నాను. భాగవతం మొదలు పెట్టి
మూడు నెలలు అయ్యింది. తృతీయ స్కంధం లో ఉన్నాను. సత్యాన్వేషణ పేరుమీద చదువుకొనే పిల్ల లకు
ఉపయోగ పడేలా Quiz కార్యక్రమం పోస్ట్ చేస్తున్నాను. రోజుకో ప్రశ్న సంధిస్తా ను, దాని సమాధానం పూర్తి
వివరణతో మరుసటి దినాన్ని పోస్ట్ చేస్తున్నాను. అలాగే పిల్ల లకోసం, నిజం చెప్పాలంటే నా వయసు పెద్ద లకోసం 'నేమాని వారి చందమామ కథలు' శీర్షికన రెండు సంవత్సరాలనుండీ వారానికి నాలుగై దు కథలు
పోస్ట్ చేస్తున్నాను. విశ్వకవి రవీంద్రుని 'గీతాంజలి' సున్నితమైన మాటలతో తెలుగులో అందించాను.
శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి మాహాత్మ్యం, దానికి సంబంధించిన కథలు మనమెన్నో చదువుకున్నాం. నేను మరో
అడుగు ముందుకు వేసి TTD లో పనిచేసి పదవీ విరమణ పొందిన నలుగురై దుగురు పెద్ద ల సాయంతో,
24

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

అక్టోబర్ 2019

అనేక ప్రచురణలను సేకరించి వాటి సాయంతో 'శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి చరిత్ర' ను వ్రాసి దానిని కూడా
Facebook లోనూ, Whatsapp లోనూ కూడా రెండేసి సార్లు ధారావాహికంగా అందించాను. ఎందరో
పెద్ద లు, గురుతుల్యులు నన్ను ఆశీర్వదించి ప్రస్తుతించారు.
ఏనాడూ నా పేరు పై కి రావాలని, నేను ఏవేవో award లను సాధించాలని అనుకోలేదు. ఎవరితోనూ పోటీ
పడలేదు.
ప్రజాసేవ చెయ్యడం నాకు ఇష్టం. నా భార్య ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న 'శ్రీ సూర్య హోస్పిటల్' ద్వారా పేదవారికి
ఉచిత వై ద్య సేవ చెయ్యడం మా ప్రాధాన్యం. చదువుకొనే పిల్ల లకు చేతనై నంత ఆర్థిక సాయం చెయ్యడం
నాకు సరదా.
స్వోత్కర్ష ఎక్కువ అవుతోంది. ఇక్కడితో ఆపుతాను. నన్ను తన పత్రిక ద్వారా మీకందరికీ పరిచయం చేసిన,
చేస్తున్న శ్రీమతి తీగవరపు శాంతి గారికి కృతజ్ఞతలు, శుభాశీస్సులు. ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో అత్యున్నత
స్థితికి చేరుకోవాలని నా ఆకాంక్ష, ఆశీర్వచనం కూడా. ముందు ముందు ఈ 'మన' పత్రిక అత్యున్నత శిఖరాలను చేరుకోవాలని అభిలాష.
ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము
Prevention is better than Cure. సర్వే జనాః సుఖినో భవన్తు
నేమాని సూర్యనారాయణ
విశాఖపట్నం (+91 99899 22322)
మరొక ముఖ్య విషయం మరచిపోయాను: 2019 సెప్టెంబర్ లో ఉచితంగా "నేమాని కళ్యాణ వేదిక" ను
ప్రారంభించి ఇప్పటికీ 800 వివాహ సంబంధాలు కుదిర్చి పెట్టా ను. ఎప్పుడూ, ఎవరిదగ్గ రా ఒక్క ఏగాణీ
కూడా తీసుకోలేదు. తీసుకోను కూడా. ఎవరికైనా నా సాయం కావాలంటే నన్ను సంప్రదించవచ్చు.
చై తన్యం సంకల్ప బలం, సామాజిక విలువల మాసపత్రిక ఎనిమిది
వసంతాలను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకొని తొమ్మిదవ పుట్టి నరోజు పత్రికగా
2019 అక్టో బర్ మాసంలో మన ముందుకు రాబోతున్నందుకు పత్రిక వ్యవస్థాపక సంపాదకురాలు శ్రీమతి తీగవరపు శాంతిగారికి నా హార్ధిక శుభాకంక్షలు.
ఈ పత్రిక అదివరలో నా సై న్స్ నాటికలై న ‘ విరిగిన పాలు’ ,
మొదలై న కొన్నింటిని ప్రచురించి వెలుగులోకి తీసికొని వచ్చింది. వై విధ్య
భరితమైన అంశాలను ఎన్నుకొని ప్రచురిస్తున్న శ్రీమతి శాంతిగారికి నా అభినందనలు .
నా పరిచయం:
పేరు: డా. డా. చాగంటి కృష్ణ కుమారి
విద్యార్హతలు: ఎం ఎస్ సి , పిహెచ్ డి, ఎం ఆర్ ఎస్ సి M.Sc; PhD ; MRSC ,
ఉద్యోగం: రీడర్ & హెచ్ ఓ డి ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ (ఎస్ సి కాలరీస్ విమెన్స్ కాలేజ్, కొత్తగూడెం
లై ఫ్ మెంబర్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సై న్స్ కమ్యూనికేటర్స్, ముంబై , ఇండియన్ సై న్స్ రై టర్స్
అసోసియేషన్ , ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ కెమిస్ట్ , ఆగ్రా రాయల్ సొసై టీ (కెమిస్ట్రీ),లండన్), బెస్ట్ టీచర్
అవార్డ్ యాజ్ పాప్యులర్ సై న్స్ రై టర్ ఇన్ తెలుగు ప్రచురణలు:
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పాప్యులర్ సై న్స్ గురించి 8 పుస్తకాలు;
సన్మానాలు:
తెలుగు అకాడమీ చేత (1997); సింగరేణి కాలరీస్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసై టీ (2000).
తెలంగాణా అకాడమీ ఆఫ్ సై న్సెస్ (at IICT, Hyderabad. 28th April 2018)
రాయల్ సొసై టీ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ,డెక్కన్ సెక్షన్, (2018, at OU Hyderabad)
డా. చాగంటి కృష్ణ కుమారి
నా జననం 1966 నవంబరు 23 వ తేదీన అస్సాం రాష్ట్రంలోని సిబ్ సాగర్
(శివసాగర్) అనే ఊరిలో జరిగింది. నేను చై తన్యం పాఠకులకు పరిచితులై న
రమణారావుగారి (ఎలక్ట్రా న్) ద్వితీయపుత్రుడను. ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసంతో కలకత్తా లో మొదలై , జమ్మూ, డెహ్రడూన్, అహ్మదాబాద్, ముంబయ్ లలో కొనసాగి
ఇంగ్లాండ్లో FRCS తో ముగిసింది. ముంబయ్ లోని వాడిలాల్, కింగ్ ఎడ్వర్డ్
మెమోరియల్ ఆస్పత్రిలలో శిశుశస్త్రచికిత్సా విభాగంలో పనిచేసి, ఇంగ్లండ్ లో
FRCS పట్టా పొందినతర్వాత తర్వాత ఎడింబరో శిశు వై ద్యశాలలో నియుక్తు డై
మూడు సంవత్సరములు పనిచేసి, ఇండియా తిరిగి వచ్చి 2000 లో వరంగల్
లో శిశుశస్త్రచికిత్సా నిపుణుడుగా స్వంత ప్రాక్టీసు చేస్తున్నాను.
ఆంగ్లంలో వ్రాసిన అనేకమైన వ్యాసాలు హిందూ, హన్స్ ఇండియా ఆంగ్ల దినపత్రికలలో ప్రచురితమైనాయి. సై న్స్ ఫిక్షన్, వై ద్యరంగంలో తన అనుభవాలూ అప్పుడప్పుడూ ఆంగ్లంలో కథలుగా వ్రాస్తా ను. హైందవ
ధర్మాన్ని, భారత చరిత్రనూ ప్రశంసిస్తూ లేదా వక్రిస్తూ ఎందరో పాశ్చాత్యులూ, దేశీయులూ వ్రాసిన పుస్తకాల్ని
ఆంగ్లంలో సుదీర ్ఘంగా సమీక్షించాను. Indiafacts.org లోకి వెళ్ళి pingali gopal అని సెర్చ్ పెడితే నేను
వ్రాసిన సమీక్షలు, వ్యాసాలు చూడవచ్చును. హిందీలో కవితలు వ్రాయడం కూడా ఒక సరదా.
తెలుగుసేత గావించబడ్డ నా మూడు రచనలు ఇటీవల మన చై తన్యం పత్రికలో ప్రచురితమైయ్యాయి.
- పింగళి గోపాల్
చై తన్యం సంకల్పబలం మాసపత్రిక 9 వ జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా నా శుభాకాంక్షలు. 'సంభాషణ
సంస్కృతం' అనే శీర్షిక ద్వారా 2 సంవత్సరాలు ధారావాహికంగా పత్రికలో సంస్కృత పాఠాలు అందించాను.
అత్రిక మరింత అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటున్నాను.
నా పరిచయం:
పేరు: చిలకమర్తి రావు
పుట్టింది: నరసాపురం లో
చదువు: భాషా ప్రవీణ: వేదాంత విద్యా ప్రవీణ;
ఎం ఎ ( సంస్కృతం ) గోల్డ్ మెడలిస్ట్
ఎం ఎ (తెలుగు)
ఎం ఎ (ఫిలాసఫీ)
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పిహెచ్ డి. (సంస్కృతం)
ఉద్యోగం: రీడర్ & హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్టుమెంటు (సంస్కృతం) ఎ ఎన్ ఆర్ కాలేజ్, గుడివాడ
ప్రస్తుతం విజిటింగ్ ఫాకల్టీ , దయాల్బాగ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ (డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ) ఆగ్రా
పరిశోధనా పత్రాలు: 60 (రాష్ట్రీయ, జాతీయ, అంతర్జా తీయ సదస్సులలో)
రచనలు : 2 పుస్తకాలు
చిలకమర్తి దుర్గా ప్రసాదరావు
dr.cdprao@gmail.com
చై తన్యం సంకల్పబలం మాసపత్రికకు 9వ జన్మదిన శుభకాంక్షలు.
పత్రిక నిర్వాహకులకు, రచయితలకు అందరికీ అభినందనలు.
నా పరిచయం:
చై తన్యం పత్రిక ద్వారా మహిళలకు. ఉపయోగించే గృహ అలంకరణ,
వస్త్రాలు చిత్రాలు, కుట్టు క్లాసులు వంటివి అందించాను.
చదువు:
మూడు పి.జి. లు. మూడు డిప్ల మాలు, మూడు సర్టిఫికేట్ కోర్స్లు
చేశాను.
అవార్డు లు :
శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ .వారి గిన్నిస్ బుక్ అవార్డ్. తెనాలిలో. 250000.భ్క్తులతో పారాయణ
చేసి గిన్నిస్ బుక్ పొందారు..2..తెలుగు బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ . అక్షరానికి. కళల పట్టా భి షకం ద్వారాను
3.టాలెంట్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ ...
అతి చిన్న వయసులోనే ఆంధ్ర ప్రభ పత్రిక భూమి ఈ నాడు వసుంధర వనిత క లువ బాల వనిత జ్యోతి
పత్రికల నుంచి ఆదరణ పొందాయి న్యాయ నిర్ణేతగా 389.విభిన్న పోటీలకు అహ్వా నింపబడి సన్మానాలు
బిరుదులు పొందారు రుద్రార్జ్ ఫౌండేషన్ నుంచి వీణ లో స్వర్ణ పతకం పొందారు
వీణానాదంలో గాంధర్వ గీతాలాపన..సున్నిత లాలిత్య శ్రవణానందకరము, కలంతో జీవిత సత్యాలు,
కుంచెతో సూదితో ప్రకృతి చిత్రాలు .పల్లె చిత్రాలు ఆమె ప్రతిభకు నిదర్శనము..ఎన్నో రకాల కృషి కళకు
పట్టా భిషేక ము.
నేను ఈటీవీ 2 తెలుగు...ద్వారవంటలు ఆర్ట్ క్రాఫ్ట్ నేర్పాను. 4 వ ప్రపంచ తెలుగు రచయితల మహసభలు నిర్వాహక కార్య వర్గ సభ్యురాలిగా ఆహ్వానం పొందాను. ఆంధ్ర ప్రభ లో ఆట విడుపు. చిల్డ ్రన్ సై కాలజీ.
మీద రాశాను. గృహాలంకరణ వంటలు ప్రముఖ వ్యక్తు ల మీద ఇంటర్వూలు చేశాను
- నారుమంచి వాణి ప్రభాకర్
నా పేరు భారతి. నేను గృహిణిని. చిన్నతనం నుండి కూడా కథలు, కవితలు
రాస్తున్నాను. చై తన్యం పత్రికతో నాకు 7 సంవత్సరాల అనుబంధం ఉంది. నేను
ఎప్పుడు ఏది వ్రాసినా ఈ పత్రికతో పంచుకుని ఆనందపడుతుంటాను. ఈ చై తన్యం
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కుటుంబంలో ఓ సభ్యురాలిగా నాకు ఎన్నో కొత్త విషయాలు, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వ్రాసే వ్యాసాలు చదివే

అవకాశం కలుగడం నా అదృష్టం. నన్ను చాలా ప్రోత్సహించే శాంతిగారంటే చాలా ఇష్టం. ఇలా చక్కని రచనలను, రచయితలను, రచయిత్రులను మనకు పరిచయం చేస్తూ , పత్రిక అభివృద్ది కై అహర్నిశలు పాటుపడే శాంతి
గారికి, ప్రసాద్ గారికి నా ప్రత్యేక అభినందనలు. సమాజ శ్రేయస్సు కోరే ఇలాంటి పత్రిక ముందు ముందు మరింత
ఎక్కువ మందికి ఇంకా దగ్గ రవ్వాలని, అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను.... కోరుతున్నాను. ఈ చై తన్యం కుటుంబ
సభ్యులందరికీ నా నమస్కారములు.
- భారతీ శర్మ
నేను పత్రిక ప్రారంభోత్సవ సంచికలో తాళపాత్ర గ్రంధాల గురించి వ్రాసాను. నా
పరిచయం;
పేరు : కావూరి శ్రీనివాసరావు ; తండ్రి: కీ శే హేమచంద్రశర్మ
చదువు: పిహెచ్ డి (ఆయుర్వేద), ఇరాన్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ నుండి
హానరరీ డాక్టరేట్ ౯ వరల్డ్ రికార్డు లను ఋషీశ్వర మంత్రాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చాను.
నారాయణ పరబ్రహ్మ శివాయ నమః అనే మహా మంత్రాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చాను. నా
గురించి నేను చెప్పుకోవడం కాదు గాని ప్రజలకు తెలియ పరచాలని చెపుతున్నాను. నా
నిత్యాన్వేషణ అంతా తాళపత్రాల గ్రంధాల పరిశోధనే.
అవార్డు లు: 2 నంది అవార్డు లు.; జర్మన్ రాయల్ లిటరరీ లై ఫ్ అఛీవ్ మెంట్ వార్డ్
2 నగరాల ను, 12 మట్టి దిబ్బల కింద ఉన్న దేవాలయాలను కనుగొన్నాను. . మన తెలంగాణ లో తొలి పరిశోధక
సార్వభౌమ పరిశోధన చక్రవర్తి పరిశోధక రత్న స్వర్ణ ాంగూలీయా గ్రహీత కంటే స్వీకర ్త అంటే బాగుంటుంది. పద్మశ్రీ
కూడా ఉన్నది.
- కావూరి శ్రీనివాసరావు

హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు
అన్వేషి

భారత భాషా భూషణుడు నిరంతర

మేధావులంతా కలిసి చైతన్యం పత్రికకు 9 వ జన్మదిన సంచిక జరుపుకునే అర్హత సంపాదించిపెట్టి ,
నాకు ఎడిటర్ గా, పబ్లి షర్ గా ఒక స్థానాన్నిఇచ్చి, ప్రజలలో ఒక గుర్తింపు తెచ్చి పెట్టి న రచయితలకు,
రచయిత్రులకు నేనేమిచ్చి ఋణం తీర్చుకోగలను ? ప్రతీ ఒక్కరిలోనూ అసాధారణ ప్రతిభ ఉంది. ఎంతో
సామాన్యమైన స్త్రీని నేను. ఆ భగవంతుడు నన్ను తీసుకుని వెళ్లి అంతటి ప్రతిభావంతుల మధ్య చోటిచ్చి,
ఈ పత్రిక నిర్వహించమన్నాడంటే, నా పూర్వ జన్మ సుకృతం. వారి కందరికీ ఉన్న విద్య, వృత్తి, ప్రవృత్తి అసామాన్యమైనవి. ఎన్నెన్నో అవార్డ్ స్ తెచ్చుకుంటూ, వారి వారి వృత్తిలోను, రచనా సాహిత్యం లోను
తూ , వారి జీవితాన్ని సాహిత్య సేవకే అంకితం చేస్
తూ , వారి విలువైన సమయాన్ని
ఎంతో ప్రతిభ కనబరుస్
మన పత్రికకు వినియోగించడం నా అదృష్టం, మన అందరి అదృష్టం కూడా. మీ అందరి
సహకారం ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ పేరు పేరునా
కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను.
అనేకానేక నమస్క్రుతులతో,
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పూరి జగన్నాధ స్వామి వై భవం
డా.పోచనపెద్ది వెంకట మురళీ కృష్ణ

పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైనది.
కాని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ సంపూర్ణంగా కొద్ది మందికి
మాత్రమే తెలుసు.
స్కాందపురాణాంతర్గ తమైన జగన్నాధ క్షేత్ర మాహాత్త్ యాన్ని యధామూలంగా
లంగా, సరళ, వ్యావహారిక భాషలో అనువదించి మన పాఠకులకు ప్రతినెల
అందిస్తు న్నాము. చదవండి,చదివించి మోక్షాన్ని పొందడి.
- సంపాదకురాలు
నై మిశారణ్యంలొ మహర్షు లు సత్రయాగం చేస్తున్నారు.ఈ యాగం పన్నెండు సంవత్సరాలు సాగుతోంది.
అక్కడకి సూతుడు వచ్చాడు. సూతుడు శౌనకాది మునులకు కధలు చెబుతూ ఉండేవాడు. ఆ రోజు
సూతుడు స్కాందపురాణం చెప్పాలని నిర్ణయించుకొన్నాడు. స్కాందపురాణంలో వేంకటాచల మాహాత్మ్యం
చెప్పడం పూర ్తయింది. తరువాత పురుషోత్తమ క్షేత్ర మాహాత్మ్యంగూర్చి చెప్పాలని నిర్ణయించుకొని, నై మిశారణ్యం వచ్చాడు. మహర్షు లు నారదుని ఈవిధంగా అడిగారు.
“మహాత్మా! అనేక క్షేత్రాలగురించి చెబుతూ పురుషోత్తమ క్షేత్రంగురించి ప్రస్తావించారు. ఇప్పుడు ఆక్షేత్ర
వివరాలు మాకు పూర్తిగా చెప్పండి.ఆక్షేత్రంలో నారాయణుడు కొయ్యరూపంలో ఉన్నాడు.ఈ క్షేత్రాన్ని ఎవరు
నిర్మించారు? ఆయన లీలలు ఏవిధంగా ఉంటాయో వివరించండి?” అని మహర్షు లు అడిగారు.
“మహర్షు లారా! పరమ రహస్యమైన విషయాన్ని చెబుతున్నాను, శ్రద్ధ గా వినండి.
పూర్వం కుమారస్వామి పరమశివుని నుండి ఈ విషయాలను తెలుసుకున్నాడు. ఇక్కడ నారాయణుడు
స్వయంగా కొయ్య రూపంలో ఆవిర్భవించాడు. పాపాలను నశింపచేయు క్షేత్రాలలో ఈ క్షేత్రం అత్యంత
ప్రధానమయినది. పది యోజనాల దూరం వ్యాపించి ఉంది.
(ఇంకా వుంది)
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జాబిల్లీ నేనే వస్తున్నా --- చంద్రయాన్ - 2

ఈ సంవత్సరం జులై 22 మధ్యాహ్నం గం.2.43 నిమిషములకు శ్రీహరికోటలోని 'సతీష్ ధవన్' అంతరిక్ష కేంద్రం
నుండి 'చంద్రయాన్2' నింగిలోకి దూసుకెళ్ళింది. అప్పటి నుండి జాబిల్లి దిశగా అలుపెరగని ప్రయాణం కొనసాగించింది. జాబిల్లీ నేనే వస్తున్నా! అంటూ సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ అర్ధరాత్రి దాటాక చంద్రుడి ఉపరితలంపై దిగేలా 'చంద్రయాన్-2' లోని శాస్త్ర వేత్తలు ప్రోగ్రాం ప్లా న్ చేసారు. కీలక మైన ప్రక్రియ చూడడం కోసం భారత్ సహా మిగిలిన
ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఆశక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాయి. ప్రతిష్టా త్మక మైన 'చంద్రయాన్ 2' లోని 'విక్రమ్ ల్యాండర్'
జాబిల్లిపై కాలు మోపే క్షణాలు చూడడం కోసం 'భారత ప్రధాని మోదీ' బెంగళూర్ చేరుకున్నారు. 70 మంది విద్యార్ధు లతో కలిసి ప్రధాని 'మోదీ'. వీక్షించారు .ఆ క్షణాలు వీక్షించడం కోసం భారత్ తో సహా ప్రపంచ దేశాలలోని
ప్రజలంతా టీవీ లకు అతుక్కుపోయారు. ఇస్రో అధిపతి 'కే.శివన్' స్పందించారు అంతా ప్రణాళిక ప్రకారమే జరుగుతోంది అని చెప్పారు. .
బెంగళూరుకి సమీపంలో బ్యాలాలులో ఉన్న 'ఇండియన్ డీప్ స్పేస్ నెట్ వర్క్' (ఐ డి ఎస్ ఎన్) యాన్టినాల
సాహాయంతో స్థానిక ఐ ఎస్ టి ఆర్ ఏసీ - (మిషన్ ఆపరేషన్స్) నుంచి చంద్రయాన్ -- 2 పనితీరునును 6 వ తేదీ రాత్రి
వరకూ పర్య వేక్షిస్తూ నే ఉన్నారు. జాబిల్లిపై ల్యాండర్ దిగే చారిత్రాత్మక ఘట్టాన్ని వీక్షిస్తూ ఒక శాస్త్ర వేత్త ఇలా అన్నారు
. "చంద్రుడి పై ల్యాండింగ్ చాలా క్లిష్ట మైన ప్రక్రియ మొదటి సారి ఈ విన్యాసం చేపట్ట బోతున్నాం. ల్యాండింగ్
సజావుగా సాగాలంటే సెన్సర్లు , కంప్యూటర్లు , కమాండ్ వ్యవస్థ లు అన్నీ పూర్తిగా ఖచ్చితంగా పని చేయాలి. ఇప్పటికే
భూమిపై ప్రయోగాత్మకంగా చాలా సార్లు విన్యాసాన్ని పరిశీలించి చూసాం.. కాబట్టి అంతా సజావుగా పూర్తి అవుతుందనే విశ్వాసంతో ఉన్నాం. మా చంద్ర యాన్ - 2 శాస్త్రవేత్తలు ఉత్ఖంటగా ఎదురు చుతున్న మాట వాస్తవం . కానీ
మేము అస్సలు ఎ మాత్రం భయ పడటల్లేదు. అని అన్నారు. చంద్రుడి ఉపరి తలంపై ల్యాండర్ మృదువుగా దిగే
ప్రక్రియ (సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్) ను శిశువును ఊయలలో వేయడం లాంటిది గా ఆయన అభివర్ణించారు. చంద్రయాన్
- 2 ల్యాండింగ్ ప్రక్రియను వీక్షించేందుకు అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ నాసాకు చెందినా పలువురు శాస్త్ర
వేత్తలు ఆసక్తిని వ్యక ్తం చేసారు. చంద్రుడి ఉపరి తల నిర్మాణాన్ని మెరుగ్గా చేసుకునేందుకు ఇస్రో తాజా ప్రయోగం
దోహద పడుతుంది అని వారు అభిప్రాయ పడ్డారు.
'నాసా మాజీ వ్యోమ గామి లినెంగర్', ప్రసంశల వర్షం కురిపించారు. భారత్ లో శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం
మరింతగా అభివృద్ధి చెందేందుకు ఈ ప్రయోగం దోహద పడుతుందని, జాబిల్లిపై శాశ్వత ఆవా సాల ఏర్పాటుకు
కూడా ఇది బాటలు వేసే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయ పడ్డారు. ఈ కార్యక్రమ ఘట్టం ప్రత్యక్ష ప్రసార కార్యక్రమానికి
వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించడం నాకు గర్వ కారణం. ఈ అద్భుత ఘట్టాన్ని ముని వేళ్ళపై నిల్చుని వీక్షించ బోతున్నా!
అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అందరూ ఎంతో ఆశక్తిగా చూస్తున్న తరుణంలో చంద్రుడికి 400 ల మీటర్ల ఎత్తులో ఆర్బిటర్ నుండి
ల్యాండర్ కి కమ్యూనికేషన్ కట్ అయ్యింది. దాంతో ఒక్కసారి శాస్త్ర వేత్తలలో అలజడి మొదలయ్యి, అంతా నిరుత్సాహ పడ్డారు. ప్రధాని వారినందరినీ ఇప్పటివరకు మీరు చేసినది సామాన్యమైనది కాదు. భారత్ కే గర్వకారణం.
నెక్స్ట్ తొందరలో అన్నీ మీరు చేస్తా రు అని అందరికీ ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ప్రోత్సహించారు. ప్రజలు మోడీని అభినందించారు. ముఖ్యంగా ఇస్రో చై ర్మన్ 'శివన్' కు దుఖం ఆగక కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చేశాయి. 'ప్రధాని మోదీ' శివన్ ను
గుండెలకు హత్తుకుని ఓదార్చారు . తండ్రిలాగా ఓదార్చారు అని ప్రధానిని ప్రజలు అభినందించారు.
ఆ తరువాత 'సెప్టెంబర్ 9 వ తేదీన' విక్రం ఆచూకీ దొరికిందని, జాబిల్లి ని గట్టి గా డ్డీ కొట్టి వుండ వచ్చని
చంద్రుడి ఉపరితలంపై ల్యాండర్ ఆనవాళ్ళు గుర్తించామని, చంద్రుడి కక్ష్యలో తిరుగుతున్న ఆర్బిటర్ ల్యాండర్
ఆచూకీ గుర్తించి థర్మల్ ఇమేజ్ ను తీసిందని 'ఇస్రో చై ర్మన్ శివన్' చెప్పారు.
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ప్రతిబింబాలు

అబ్బా! నేనెంత అందంగా ఉన్నాను
అద్దంలో నా ముఖమెంత అందంగా ఉంది ?
అయినా అద్దంలో కనిపించేది నా ముఖమేగా!
నేనందంగా ఉంటే నా ముఖం అందంగా ఉండదా!ఏమిటి?
నా అందం చూసి మురిసిపోతున్న నాలో
చిన్న ఆలోచన చెలరేగింది
నా వదనం అందమయినపుడు
నేనందంగా ఉండనా!
కానీ! నా మనసు నా ముఖం
అంత అందంగా ఉంటుందా?
బాహ్య సౌందర్యం చూపడానికి
అద్దాలున్నాయి... కానీ..కానీ..
మానసిక సౌందర్యం ఎలా కనిపిస్తుంది?
ఆ సౌందర్యం చూపడానికి
పరికరమేమిటి?
కొలమానం ఏమిటి??
ఫేస్ ఈజ్ ది ఇండెక్స్ ఆఫ్ మైండ్ ..అన్నారు
కానీ మనిషి ముఖం చూసి అతని
మానసిక సౌందర్యం గుర్తించగలవా?
మనసులో ఏముందో తెలుసుకోగలవా??
మనసు ఆంతర్యం తెలుసుకోలేని
మనసు సౌందర్యం కనుగొనలేని
ఎందరు అభాగ్యులు మోసపోతున్నారు?
మేకవన్నె పులుల బారిపడుతున్నారు??
ఈ అత్యాచారాలు మోసాలు
మేకవన్నె పులుల ముసుగులో
జరుగుతున్న నేరాలు కావా?
వీటిని తెలుసుకోవడం ఎలా??
మనిషి ముఖారవిందం
అద్దంలో అందంగా కనిపించినట్లు
మనిషి అంతరింగికం కూడా
ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తే....
అటువంటి పరికరం ఆవిర్భవిస్తే....
మోసాలే జరగవు, కుయుక్తు లే ఉండవు
ముఖమెంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుందో
మనసంత నిర్మలంగా ఉంటుంది
ఇదేగాని సంభవిస్తే.....

పి.ఎస్
రాముడు రాముడు లాగే ఉంటాడు
రావణుడు రావణుడి లాగే ఉంటాడు
కుత్సిత మనసుతో, చెడు ఆలోచనలతో
కపటముని వేషాలు ఉండవు
మారీచుడి మాయలేడి వేషాలు ఉండవు
ఇవన్నీ జరగనినాడు రామాయణ కధే లేదుగా!
రామాయణ కధ జరగకపోతే		
రాముడి గొప్పతనం తెలిసేదా?
సీతామహాసాధ్వి పాతివ్రత్యం తెలిసేదా!!
అద్దంలో ప్రతిబింబంలో
ఒక విధమైన ఉపయోగం ఉంటే
ఎంత బాగుంటుంది?
మంచిని చూపినట్లే
చెడును కూడా చూపగలిగితే....
ప్రజలలో మంచీ చెడ్డా
విచక్షణా జ్ఞా నం పెరుగుతుంది
అనేక దుష్కర్మలకు
అవరోధం ఏర్పడుతుంది
తప్పు చేసేవాడు కూడా
తను చేసేది తప్పని
నలుగురికీ తెలిసిపోతుందంటే
ఒక్క నిముషం ఆలోచిస్తా డు
నేరాల క్రైమ్ రేటు తగ్గుతుంది
ప్రజల మనసులు స్వచ్ఛత చెందుతాయి
మనసులు మల్లెల్లా సుగంధం వెదజల్లుతాయి
వాతావరణం కాలుష్య రహితం అవుతుంది
మనసు స్వచ్ఛతను కొలిచే
పరికరం ఆవిష్కరణ జరిగిన నాడు
అద్దంలో ప్రతిబింబంలా
శారీరక సౌందర్యం మాత్రమే కాక
మానసిక సౌందర్యం
ప్రతిబింబించిన నాడు
జగమే ఎంతో హాయి కదా!
స్వర్గా నికన్నా ఇలలో
ఉండుట మేలు కదా!!
అటువంటి ఆవిష్కరణలు ఎపుడో కదా!!!
- పి. ఎస్
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ఆశ్వయుజ మాసం-సర్వ శక్తిమయం
కొత ్త రామానందం
పోతన మహాకవి రచించిన
కవితను వినని తెలుగువారుండరు. 'అమ్మలనే కన్న అమ్మ.
ముగ్గు రమ్మలై న సరస్వతి, లక్ష్మి,
పార్వతులకే మూలమైన అమ్మ
అందరికంటే పెద్ద మ్మ. నమ్మిన
వేల్పుటమ్మల మనస్సులలో ఉండే అమ్మ దుర్గ మ్మ మా అమ్మ.
కృపతో నాకు గొప్పవై న కవిత్వ
పటుత్వ
సంపదలిచ్చుగాక'
అని ప్రార్ధించాడు కవి. అమ్మను
నమ్ముకుంటే కవిత్వ సంపదలేమిటి, ఎటువంటి భాగ్యాలై నా
లభిస్తా యి.
ఆశ్వయుజ కార్తీక మాస
ములు శరదృతువు. ఈ శరత్కాలమును ఎంతో అందముగా
వర్ణించారు మన కవులు. ఈ
ఋతువులో రమణీయత, ఆహ్లా
దము, వై భవము వర్ణనాతీతము
అగుటయే దీనికి కారణం.
'శరధి భవా శారదా'. ఈ శరత్కాలంలో జగన్మాత ఆవిర్భవించుటచే ఆ తల్లి కి 'శారద' అనే
పేరు వచ్చింది. ఈ ఋతువులో
చంద్రుని వికాసమునకు ఒక
ప్రత్యేకత వుంటుంది. కనుకనే
శారద మందహాసము శరదిందు
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వికాసముతో పోల్చబడింది.
ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి
నుండి నవమి వరకు - ఈ
తొమ్మిది రోజులను శరన్నవరాత్రులు అంటారు. వీనినే దేవీనవరాత్రులు అని కూడా అంటారు.
ఈ శరత్కాలము ఋతు సంధి
కాలము. ఈ సంధికాలము
జనులకు అనారోగ్యము కలిగించి
ప్రాణమును
హరించుచుం-
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డును. దీర ్ఘకాలిక వ్యాధులతో
కానీ తరుణవ్యాధులతో కానీ
జనులు బాధననుభవించెదరు.
కనుక వీటికి లోను కాకుండుటకే ఈ సమయంలో చండీపూజ
ఆచరించాలంటారు.
ఇప్పటి
వరకు
వర్షా లు కురియుటవలన నీరంతా బురదతో కలిసి
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నదులు, కాలువలు ప్రవహిస్తుంటాయి. శరత్కాలము వచ్చినంతనే ప్రకృతి అంతా ఆహ్లా దకరముగా
వుండి శరదృతువు ఆగమనాన్ని తెలియజేయుచుండును.
రై తులు తమతమ క్షేత్రములలో
బీజములు చల్లి , పంటలను కాపాడుకుంటూ, నవరాత్రోత్సవములలో తగిన ఫలసాయాన్ని
పొందుతూ సంతోషంగా జీవిస్తా రు. ఈ కాలములో నిర్వహించు
నవరాత్రోత్సవములలో ఆ దేవిని
రోజుకొక అవతారముగా అలంకరించి, భక్తి శ్రద్ధ లతో లక్షకుంకుమార్చన, సహస్ర నామార్చనలతో ఆ దేవిని ఆరాధించి, ఆ దేవి
అనుగ్రహ పాత్రులగుచున్నారు.
'రాతి సుఖమిది రాత్రి'
అనగా సుఖమునిచ్చునది రాత్రి
అని అర్ధం. 'నవరాత్రి' అనగా
సుఖము నిచ్చు రాత్రిగా భావించి
సమస్త సుఖములనొసగు ఆ జగదంబను ఆరాధించుచున్నారు.
ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నుండి
నవమి వరకు నవరాత్రి పూజలు
నిర్వహించే సమయంలో ఈ
దేవిని దుర్గ , లక్ష్మి, సరస్వతి,
లలిత, రాజరాజేశ్వరి, బాలాత్రిపుర
సుందరి, అన్నపూర్ణ, గాయత్రి
రూపములతో ఆరాధించి తరిస్తున్నారు. అమ్మ జగజ్జ నని యగు
పార్వతి భద్రకాళి రూపములో
ఆశ్వయుజ శుద్ధ నవమి నాడు
మహిషాసురుని చంపి లోకములను రక్షించినది. ఆగ్రహ అను-

గ్రహాలు రెండూ అమ్మ సొత్తే.
విద్య, అవిద్యలు రెండూ అమ్మ
సృష్టే . సుఖదు:ఖాలు రెండూ
అమ్మ విత్తే. అమ్మ ఒడిలోంచి
తప్పుకుని, బొమ్మల మాయాజాలంలో చిక్కుకుని, మళ్ళీ తిరిగి
అమ్మ ఒడిలోకి చేరుకోవటమే
ఆధ్యాత్మిక ప్రస్థానం.
ఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమి
(అనగా 8 అక్టో బర్ 2019 నాటి )
సంధ్యా కాలాన్ని విజయకాలం
అంటారు. ఈ కాలము సర్వకామ్యార్ధసాధకమైనది. ఈ దశమి
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నాడు శ్రవణ నక్షత్రం ఉండాలని
జ్యోతిష్ శాస్త్ర నియమం. ఈ
దశమి నాటి శమీపూజ ప్రధానమైనది. ఈ రోజు చేసే శమీవ్రతదానం సువర్ణం తో సమానం.
మహారాష్ట్ర లో ఈ పండగను
శారద లేక శారదీయ నవరాత్రులని పిలుస్తా రు. దుర్గా దేవి బెంగాలీయులకు ఆడపడచు కాగా
మన ఆంధ్రులకు ఈమె మాతృస్వరూపంగా వెలుగుతూ పూజింపబడుతుంది. మనం దీనిని
గురుశిష్యుల అన్యోన్యతను ప్రతి-
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బింబించే పండుగగా జరుపుకునే
వారం. ఈ ఆచారం నేడు పూర్తిగా
కనుమరుగై పోవడం
బాధను
కలిగిస్తుంది. ఇక విజయదశమి,
సచ్చిదానంద సద్గు రు సాయినాధ
మహారాజు సమాధిగతులయిన
ధన్యదినం కూడా. బాబా సందర్శనకు వేలాది సాయి భక్తు లు
షిర్డీ చేరి కైమోడ్పు లర్పించి బాబా
కృపకు పాత్రులౌతారు.
దుర్గా భక్తు లు అందరూ
నిమజ్జ నం అనే ప్రక్రియ ద్వారా
ఆమెను తిరిగి స్వర్గా నికి పంపిస్తా రు. ఒక అమూల్యమైన, అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభవం పొందుతుంటారు. నవరాత్రి పూజలు
తొమ్మిది రోజులు చేయలేనివారు,
అయిదు రోజులు కానీ, మూడు
రోజులు కానీ భక్తీ శ్రద్ధ లతో అమ్మ
అనుగ్రహం కోసం పూజలు నిర్వహించేవారు, సప్తమి నాడు,
ఒకరోజు చేసేవారు అష్ట మినాడు
కానీ, నవమి నాడు కానీ చేసుకోవచ్చని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
ఏ రూపంలో నై నా, ఏ పేరుతో నై నా
శక్తి స్వరూపిణిని పూజించవచ్చు.
కలశాన్ని ప్రతిష్టించి పూజించడం
ఒక ఆచారం.
ప్రతి సంవత్సరం దేవీ నవరాత్రులు శ్రవణ నక్షత్రంలో
ముగిసే విధంగా తిరుమల క్షేత్రంలో కొలువు తీరిన దేవదేవుడి బ్రహ్మోత్సవాలు వై భవంగా
జరుగుతాయి. ఈ సంవత్సరం
బ్రహ్మోత్సవాలు 30 సెప్టెంబర్ న
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ప్రారంభం అవుతున్నాయి. ఈ
వేడుకల సమయాన కలియుగ
ప్రత్యక్ష దైవమైన శ్రీ వేంకటేశ్వర
స్వామిని పూజించుట మంచిది.
తిరుమలలో ఏడాది పొడవునా
ఎన్ని ఉత్సవాలు జరిగినప్పటికీ,
ఏడాదికి ఒక పర్యాయం నిర్వహించే బ్రహ్మోత్సవాలకు భక్తు లు
తండోపతండాలుగా తిరుమలకు
తరలివస్తుంటారు. వేంకటాద్రి(తిరుమల)కు సమానమైన స్థానం
బ్రహ్మాండమున కానరాదు. శ్రీ
వేంకటేశ్వరస్వామికి సమానమైన
దేవుడు భూత భవిష్యత్తులలో
ఉండరు. కలియుగ వై కుంఠమైన
ఆనందనిలయాన వెలసిన శ్రీవారికి సమానమైన దేవుళ్ళు లేరు.
ఈ ఆశ్వీయుజ మాసంలో
'పాపాంకుర ఏకాదశి' (ది. 9-102019)న వస్తుంది. ఈరోజున
ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించినట్ల యితే పితృ పితామహుల
ఆత్మలు శాంతిస్తా యట. ఆశ్వీయుజ పూర్ణిమనాడు (ది. 13-10సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

2019) దేవీపూజ చేయడం విశేష
ఫలితాలను ఇస్తుంది. ది. 2610-2019 న వచ్చే నరక చతుర్ద శి
నాడు యమునికి దీపదానం చేస్తే
నరక విముక్తి కలుగుతుందని
శాస్త్ర వచనం. ఆ రోజు తెల్ల వారుఝామున లేచి కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని, నువ్వులనూనెతో
తలంటు స్నానం చేస్తా రు. స్నానానంతరం యమునికి మూడుసార్లు తర్పణం చేస్తూ , 'యమతర్పయామి' అని మూడుసార్లు
ఉచ్చరిస్తా రు. ది. 27-10-2019
న దీపావళి పండుగను తలంటుస్నానంతో
ప్రారంభిస్తా రు.
ఆబాలగోపాలం
పండుగను
వేడుకగా చేసుకుంటూ తమ
అభినందనలను ఆప్తులకు, మిత్రులకు తెలిపి ఆనందిస్తా రు.
ఇష్ట దేవతారాధన చేసిన తర్వాత
పగలంతా ఉపవాసం ఉండి,
ప్రదోషకాలంలో ఇంటి ద్వారం,
ధాన్యం కొట్టు, బావి, రావిచెట్టు,
వంటింట్లో దీపాలు వెలిగిస్తా రు.
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లక్ష్మీదేవిని పూజించి, బాణాసం- రు. ఆరోజంతా లక్ష్మీ విలాసమే. కట్ల తో యుద్ ధం చేసి జయించి
చాను మోగించాలి. లక్ష్మీపూజను ఆరోజున దీపలక్ష్మి తన శత సహస్ర జగత్తు నంతటినీ తేజోమయం
రాత్రి సమయమందు జరుపుతా- ఖడ్గా లతో అమావాస్య కారు చీ- చేస్తుంది.

భక్తు లను కరుణించే తల్లి - కొల్హాపురి మహాలక్ష్మీదేవి
మనదేశంలోని అష్టా దశ శక్తి
పీఠాలలో కొల్హా పూర్ లో కొలువై న
మహాలక్ష్మీదేవి, భక్తు లు కోరిన
వరాలను కొండంత మనసుతో
అనుగ్రహిస్తుంది. ఇక్కడ చేసిన
అతిచిన్న దానం కూడా మేరుపర్వతమంత పెద్ద దవుతుందని
ప్రతీతి. ఇహలోకంలో భోగభాగ్యాలు, పరలోకంలో స్వర్గ ప్రాప్తి
ని ఒసగే కొల్హా పురి మాత దర్శనం
సర్వపాపహరం, సకల పుణ్యప్రదం. కొల్హా పూర్ మన దేశంలో
ఆదిశక్తి వెలసిన అష్టా దశ
పీఠాల్లో ఏడవ శక్తిపీఠం. ఇచ్చట
సతీదేవి నేత్రాలు పడినట్లు గా దేవీ భాగవతం చెబుతోంది.
మహావిష్ణువును భ్రుగు మహర్షి
కాలితో తన్నినపుడు అలిగిన శ్రీ
మహాలక్ష్మి వై కుంఠంను వీడి
ఇక్కడికి వచ్చి తపస్సు చేసింది.
పురాణకాలంలో ఈ కొల్హా పురాన్నే 'కరవీరపురం' అని పిలిచేవారు. మహాలక్ష్మీదేవి కొలహుడు
అనే రాక్షసుని సంహారం చేసిన
ప్రదేశమిది. దేవితో తలపడిన
కొలహుడు చావుదెబ్బలు తిని
మరణావస్థ లో దేవిని శరణు
కోరగా, ప్రసన్నురాలై న దేవి, కొలహునికి మూడు వరాలు ఇచ్చింది.

మొదటి వరంగా సంపూర్ణకళతో
తన రాజ్యంలోనే కొలువై ఉంటానన్నది. ఈ క్షేత్రాన్ని సిద్ధి క్షేత్రంగా
చేస్తా నని రెండవ వరం ఇచ్చింది.
ఈ క్షేత్రానికి 'కొలహాపురి' గా పిలవబడుతుందని మూడవ వరం
ఇచ్చింది. ఈ క్షేత్రం కాలక్రమంగా

కొల్హా పూర్ శ్రీ మహాలక్ష్మి
విగ్రహం వజ్రశిల, నవరత్నాలతో నిర్మితమైనది. చతుర్భుజాలతో దర్శనమిచ్చే లక్ష్మీదేవి ఓ
చేత గద, మరో చేత డాలు, ఇంకో
చేతిలో అమృతభాండం, కుడిచేతిలో దబ్బ నిమ్మపండు ధరించి

'కొల్హా పూరి' అని పిలవబడిందని పురాణ కథనం. ఈ ఆలయంలోని మాత మహాలక్ష్మిని
దర్శించడానికి దేశంలోని అన్ని
ప్రాంతాలవారు వస్తా రు. ఇచ్చటి
ఆలయం క్రీ.శ. 9 వ శతాబ్దంలో
నిర్మింపబడిందని చరిత్రకారుల
కథనం.

దర్శనమిస్తుంది. మూలమూర్తి
40 కిలోల బరువు గల విగ్రహం.
అయినప్పటికీ సింహవాహినిగా
దర్శనమివ్వడం ఈ క్షేత్ర విశేషం.
ఆమె శిరస్సుపై శేషాపడగ శోభిస్తుండగా కిరీట ధారియై దక్షిణ
దిశ వై పు చూస్తుంటుంది. అమ్మవారి మూర్తి దూరం నుంచి చూ-
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స్తున్నప్పుడు శివలింగ ఆకృతిలో
కనిపిస్తుంది.
నల్ల రాతితో కట్ట బడిన ఈ
ఆలయ పై భాగాన అయిదు
గోపురాలు ఉన్నాయి. ఆలయ
ప్రాంగణంలో భక్తు లు దీపాలు వెలిగించేందుకై అయిదు దీపమాలలు (దీప స్తంభాలు) ఈ దీపస్తంభాలే ఈ ఆలయానికి ముఖ్య
ఆకర్ష ణ. దీపస్తంభాలలో ప్రమిదలను వెలిగించినపుడు ఆలయమంతా వెలుగుతో నిండిపోయి
వెలుగులో శాంతిస్నానం చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. గుడికి
ఒక పక్కగా శ్రీ చక్రాకారంలో ఒక
మందిరం నిర్మించబడి ఉంది.
ఈ మందిరాన్ని చుట్టి 64 యోగినీ
ప్రతిమలు
మలచబడ్డాయి.
ఆలయానికి నాలుగు వై పులా
పెద్ద ద్వారాలున్నాయి. విశాలమయిన ఆలయ ప్రాకారంలో చిన్న
పెద్ద ఉపాలయాలు 35 దాకా
ఉన్నాయి.
భక్తు లు ఈ తల్లి ని అనేక పూజాద్రవ్యాలతో, చీరా సారెతో, కానుకలతో పూజించడం ఒక అలవాటు.
దేవాలయ మహాలక్ష్మి దేవరి
అయినా, గర్భగుడిలో పూజలు
చేయడానికి స్త్రీలను మాత్రం
అనుమతించరు! ఇది ఇక్కడ
ఒక విచిత్రమైన విశేషం. దీని
వెనుక గల కారణం తెలియదు.
కుంకుమ పూజ, అభిషేక సమయాల్లో పురుషులు పట్టు పంచె
కట్టుకుని గర్భ గుడిలో పూజలు
చేసుకునే వీలుంది. అమ్మవారి36

కి ప్రీతికరమైన బంగారు మొగ్గ ల
హారం, రేగు పళ్ళ హారం, బిల్వపత్ర హారం, శ్రీయంత్ర హారం,
పదహారు వరుసల చంద్రహారం,
బంగారు కాసుల వడ్డాణం, గవ్వలహారం వంటిని కొల్హా పూర్ క్షేత్ర
ప్రత్యేకం. శతాబ్దా ల నాటి అరుదైన
ఈ నగలను ప్రతినిత్యం అమ్మవారికి అలంకార పూజలో అమ్మవారికి ధరింపజేస్తా రు.
శరన్నవ రాత్రులలో అమ్మవారి అలంకార దర్శనం మహా
అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఏనుగు
అంబారీపై మహారాజ్ఞి అన్నపూర్ణ, శ్రీ వేంకటేశుడు, భరతమాత,
మహిషాసుర మర్ది ని, సంతానలక్ష్మి, శాకంబరి, సరస్వతి, నృసింహ
సమేత మహాలక్ష్మి, పార్వతీ మాత,
విరాట్ రూపం - ఇలా అమ్మవారు
వివిధ అలంకారాలతో దర్శనమిస్తుంది. దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాల
సమయంలో లక్షలాది భక్తు లు
తరలివచ్చి అమ్మను సేవించి,
ఆమె కృపకు లోనౌతారు. విజయదశమి రోజున తిరుమలేశుని
తరఫునుంచి పసుపు, కుంకుమ,
సారె అందుతుంది. నవరాత్రులలో ప్రతిరోజూ, ఉత్సవమూర్తులను నగరం లోని ప్రముఖ
వీధులలో ఊరేగిస్తా రు. కొల్హా పూర్ లోని ప్రతి భక్తు డూ తమ
ఇళ్ళముందు పెద్ద ముగ్గు లు
వేసి అమ్మవారికి స్వాగతం పలుకుతారు. ఈ ఆలయ దర్శనానికి
అగస్త్య మహాముని వచ్చినట్లు
చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు.
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ఈ ఆలయానికి చేరువలో పంచ
గంగ తీర్థం దర్శించవచ్చును. అయిదు నదుల కలయిక
వల్ల పంచగంగ అంటారని
చెబుతారు. ఈ తీర్థంలో స్నానం
చేసినవారి పాపాలు పటాపంచలవుతాయంటారు.
కొల్హా పూర్ అనగానే మనకు
కిరణఉత్సవం గుర్తొస్తుంది. ఉత్తరాయణ కాలంలో జనవరి 31 వ
తేదీన, పిబ్రవరి 1,2 తేదీలలో,
దక్షిణాయనంలో
నవంబర్
9,10.11 తేదీలలో స్వయంగా
ఆదిత్యుడే తన సూర్యకిరణాలను అమ్మవారిపై ప్రసరింపచేస్తా డు. ఆపాదమస్తకం ప్రసరించే ఈ
కిరణ ఉత్సవ దృశ్యం అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది. శ్రావణ మాసం
వరలక్ష్మీవ్రతం రోజున అమ్మవారికి
విశేష పూజలు నిర్వహిస్తా రు.
ఆలయ ప్రాంగణంలో ఎడమ
వై పున నవగ్రహ మండపం ఉంది.
ఎత్తైన ఓ వేదికపై నవగ్రహాలు
ప్రతిష్టించబడ్డాయి. ఈ ఆలయ
ప్రాంగణంలో కాశీ, మణికర్ణిక
అనే రెండు కొలనులు, ఇంకా
అనేక
ఉపాలయాలున్నాయి.
మరోవై పు శేషసాయి గుడి ఉంది.
అమ్మవారి ఆలయానికి ఉత్తరాన
విశ్వేశ్వరాలయం ఉంది. ఆలయ
ముఖద్వారం వద్ద సాక్షి గణపతి,
తులసిమాత, పురాతన నంది
విగ్రహం, దర్శించవచ్చు. సాక్షి
గణపతిని దర్శించిన పిమ్మటే
భక్తు లు మహాలక్ష్మీదేవిని సందర్శిస్తా రు.
అక్టోబర్ 2019

నేను 'గేటెడ్'- నువ్వు 'LIG'
భువనచంద్ర
"అబ్బ .... ఎంత గ్రాండ్ గా
చేశారో పెళ్లి వదినా! కళ్ళు తిరిగిపోయాయి అనుకో! పువ్వులకే లక్షన్నర అయిందట. ఇహ
బేండ్ అయితే సినిమావాళ్ళని తెచ్చారు. వాళ్ళ రాక, పోక,
భోజనభాజనాలూ అన్నీ కలిపి
మరో లక్ష అయితే, వాళ్ళకివ్వాల్సింది మూడు లక్షలుట. ఓరి
నాయనోయ్.... జన్మలో చూళ్ళేదనుకో!!" చేతులు తిప్పుతూ, నవరసాలూ మొహం మీదే పండిస్తూ
అన్నది సుధీర.
"విన్నానులే సుధీరా, అంతే
కాదు, అరవై నాలుగు రకాల
స్వీట్లు , ముప్ ఫై రకాల దేశ విదేశీ
ప్రూట్సూ, ... ఇలా మొత్తం నూటముప్ ఫై అయిదు ఐటమ్స్ తో
భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారట
గదా. ఇక వడ్డించటానికయితే ప్రత్యేక డ్రెస్సులూ ... వాటికి
తడిపి మోపెడంత అయిందిట"
తనకి అధికారికంగా సమాచారం
లభించిందని చెప్పకనే చెప్పింది
సామాన్య.
"ఇక వాళ్ళు కొన్న నగలూ,
బట్ట ల సంగతి చెప్పనే అక్కర్లే దు.

పెళ్ళికూతురు ఒంటిమీద కనీసం
కిలోన్నర బరువుండే బంగారు
నగలున్నాయి. అదీ కాక అయిదు
లక్షలతో బంగారు జరీతో పెళ్లి
చీర నేయించారట కంచిలో.
చీర చూడటానికే కళ్ళు రెండూ
చాల్లేదనుకో. వివాహ మండపం
రెంట్ వచ్చి మూడున్నర లక్షలట.
ఆరి నాయనోయ్... మతిపోయే
ఖర్చు.అసలీ డబ్బంతా ఎక్కడినించి వచ్చిందో గానీ, నీళ్ళు ప్రవహించినట్టు ప్రవహించిందనుకో"
తనకు తెలిసిన వివరాలు తానూ
చెప్పింది అనురాగ.
సుధీర, సామాన్య, అనురాగ
ఉండేది HIG (హై ఇన్కమ్ గ్రూప్)
ఫ్లా ట్స్ లో. ముగ్గు రి భర ్తలూ సాఫ్ట్
వేర్ ఇంజనీర్లే . లక్షల మీదే జీతం.
ఇంతకీ వాళ్ళు ముగ్గురూ మాట్లా డుకునే పెళ్లి చి||సౌ|| నిక్కీ
అనబడే నిఖిలది. వరుడు చి||
లక్కీ అనబడే లక్ష్మణ్. నిక్కీ తండ్రి
పరమేశ్వరరావు. తల్లి పార్వతి.
ఋషిమూలాల్నీ, నదీమూలాల్నీ అడక్కూడదంటారు పెద్ద లు.
అర్జంటుగా కోటానుకోటీశ్వరులై న
వారి మూలాల్లో కి కూడా మనం
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

వెళ్ళకూడదు. పుట్టి నప్పటి పరిస్థితులు ఎలావుంటేనేం, ప్రస్తుతం వారు విమానాలకు కూడా
అందనంత ఎత్తులో వున్నారు.
విమానాలకు 'లాండింగ్' తప్పదేమో కానీ, వీరికి 'లాండింగ్'
అనేది ఉండదు. లో-ఇన్కమ్
గ్రూప్ (LIG) ని చూసి, హై ఇన్కమ్
గ్రూప్ (HIG)వాళ్ళు జబ్బలు
చరుచుకుంటే, HIG వారిని
చూసి 'గేటెడ్' కమ్మ్యూనిటీ వారు
మహోత్సాహంగా గంతులేస్తా రు.
(మా విస్సినాధం మావయ్యంటాడూ, 'ఒరే అబ్బీ, మన
ఇంటి ముందూ గేటుంది గనక,
మనమూ గేటెడ్ కమ్యూనిటీనే.
కాదన్నవాడి చెంపలు వాయగొడతా"అని).
సరే... నిక్కీ లక్కీల పెళ్లి చర్చ,
అటు HIG ల్లో నూ, LIG ల్లో నూ,
ఆర్నెల్ల పాటు సాగింది. ఆతర్వాత
మరో సినీ నటుడి కుమారుడి
పెళ్లి జరగటంతో, అది 'హాట్'
టాపిక్ గా మారింది.
వివాహ మండపం 'సెట్'
అయిదు కోట్లు ఖర్చయిందిట.
(మిగిలినది వచ్చే సంచికలో)
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మూడవ రాష్ట్రపతి
డా. జాకీర్ హుస్సేన్
పాలెపు బుచ్చిరాజు

డా. జాకీర్ హుస్సేన్ 1897వ
సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెల 8వ
తేదిన జన్మించాడు. ఆయన
తండ్రి పేరు ఫిదా హుస్సేన్. తల్లి
పేరు నాజనీన్ బేగం. తండ్రి హైదరాబాదులో పేరు పొందిన
లాయరు. వారికి బేగం బజారులో
పెద్ద బంగ్లా ఉండేది. దాని మొదటి
అంతస్తులో లై బ్రరీ ఉండేది.
రెండవ అంతస్తులో కుటుంబం
నివసించేది. తల్లి సౌజన్యశీలి.
వినమ్రత, ఉదారగుణ సంపన్ను
రాలు. జాకిర్ హుస్సేన్ పై న
ఆమె వ్యక్తిత్వ ప్రభావం ఉండేది.
ఆయనకి ఆరుగురు అన్నదమ్ము
లు ఉండేవారు ఈయన మూడవవాడు. కాని వారిలో ముగ్గు రు
మాత్రమే సజీవులై మిగిలారు.
ఇద్ద రు విద్యార్థిదశలో రోగగ్రస్తులై
మరణించగా ఒకరు ప్లే గు వ్యాధికి
బలి అయ్యారు.
ఆ రోజుల్లో ముస్లిం కుటుం
బాల్లో భాషా, మత సిద్ధాంతాలు నేర్పించడానికి గురువుల్ని ఇంటికే
రప్పించుకోవడం పరిపాటి. జాకీ
హుస్సేన్ ప్రారంభ విద్య కూడా
ఇలాగే సాగింది. ఉర్
దూ , పార్సీ నే38

ర్పడానికి, ఖురాన్ చదివించడానికి మౌల్వి ఇంటికే వచ్చేవాడు.
మరొక ఉపాధ్యాయుడు ఆంగ్లం
నేర్పేవాడు. పదేళ్ళవయసు వచ్చేవరకు ఇది కొనసాగింది.
తండ్రి ఫిదా హుస్సేన్
అనారోగ్య కారణంగా 1907వ సంవత్సరంలో కుటుంబం పూర్వనివాసం కాయమ్ గంజ్ కి వచ్చేశారు. అక్కడే ఆయన 39 ఏళ్ల
చిన్న వయసులోనే మృత్యువాత
పడ్డాడు. నిస్సహాయులై న వారికి
పినతండ్రి ఆసరాగా నిలిచాడు.
జాకీర్ హుస్సేన్ ని మిగతా
అన్నదమ్ములతో కలిసి, ‘ఇటావా’లో చదువుకి పెట్టా రు. ఆ
విధంగా
ఆయన 1907లో
ఇటావా ఇస్లామియా హైస్కూల్
లో ఐదో క్లాసులో అడుగు
పెట్టా డు. అక్కడ ముస్లిం పిల్ల లకి వారి సభ్యతా సంస్కారం తో
బాటు ఇంగ్లీ షు, సంస్కృతం కూడా
నేర్పేవారు. పొరుగూరు కాబట్టి
హాస్టల్ లో ఉండి చదువుకోవలసి వచ్చింది. దానిలో విద్యార్థు లు అందరూ ప్రతి రోజు, క్రమం
తప్పకుండా ‘నమాజు’ చదవాలి.
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

అది నియమం. అలా నియమాన్ని పాటించకపోతే, కఠిననమైన
శిక్ష వేసే వారు. ఆటలకి అనుమతించకపోవడం, భోజనం పెట్ట కపోవడం లాంటి శిక్షలు అమలు
చేసేవారు.
ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే.... కొందరు నమాజు చదవని
విద్యార్థు లకి ఒకరోజు అన్నం పెట్ట కూడని శాసించారు. చాలా మంది
విద్యార్ధు లు దానిని ఎదిరించి
తిరుగుబాటు చేశారు. భోజనానికి సరిపడా డబ్బు ముందుగానే
హాస్టలుకి చెల్లించ ఉండడం వల్ల
అది అన్యాయం అని వారి వాదన.
జాకీర్ కి నమాజు చదవడం
అలవాటే కనక ఆయనకి శిక్ష
పడలేదు. కాని వారి వాదనలో
దమ్ము ఉందని తోచింది ఆయ
నకి.. అన్నం పెట్ట కపోవడం
అన్యాయమే అని వారి తరఫున
వాదించాడు జాకీర్. అయన
ఇలా ఒక ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు..
“ నమాజు చదవడం తప్పని సరి
అన్న విషయాన్ని నేను సమర్థిస్తా ను. కాని, చదవకపోతే అభో
జనం పెట్ట డం అన్యాయం.
(మిగిలినది వచ్చే సంచికలో)
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వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
అంకెలు, సంఖ్యలు: అయిదు

“అయిదు” ఐదుకి
రూపాంతరం.
మన చేతికి ఐదు వేళ్ళు ఉండబట్టి ఐదుకీ చేతికీ ఒక విధమైన
సంబంధం ఉంది.
ఐదు చేతుల మల్లి మొగ్గ లు
కొంటే ఐదైదులు ఇరవై అయిదు,
పై న ఒక చెయ్యి కొసరుతో వెరసి
ముఫ్ ఫై మొగ్గ లు ఇచ్చేవారు.
ఐదు పది చెయ్యడం అంటే
రెండు చేతులూ జోడించి నమస్కరించడం. “ఒక ఐదిచ్చుకో”
[గిమ్మీ ఎ ఫైవ్] అన్నప్పుడు “హై
ఫైవ్” అనే కొత్త పద్ధ తి కరచాలనానికి ఆహ్వానం అనే అర్థం.
ముత్త + అయిదువ = ముత్తయిదువ కాబట్టి అయిదోతనం ఉన్న
ముదుసలి అన్న అర్థం స్ఫురిస్తూ న్నప్పటికీ ముత్తయిదువ
అన్న మాటని భర ్త బతికివున్న ఏ
స్త్రీ ఎడలైనా వాడతారు. కాని ఈ
మాటని పెద్ద వారి యెడల ఉపయోగించినంతగా చిన్న వారిని
ఉద్దేశించి వాడరు.
అయిదోతనం అంటే అయిదు

వన్నెలు కలిగి ఉండడం. ఇక్కడ
“వన్నెలు” అంటే సుమంగళి
యొక్క అలంకారాలు: మంగళసూత్రం, పసుపు, కుంకుమ,
గాజులు, చెవ్వాకు. చెవ్వాకు అంటే
చెవికి పెట్టుకునే తాటాకుతో
చేసిన ఆభరణం. "చెవ్వాకు పోయినమ్మకు దుఃఖమూ లేదు,
దొరికినమ్మకు
సంతోషమూ
లేదు” అంటారు.
ఏను అన్న మాట ఐదుకి
రూపాంతరం. దీని లొంచే
“ఏదుము” వచ్చి ఉంటుంది.
ధాన్యాన్ని కొలిచేటప్పుడు వాడే
కొలమానంలో
“ఏదుము”
అనే మాట మీరు వినుంటే మీ
వయస్సు కనీసం ఐదు పదులు
దాటి ఉంటుందని నేను ఊహించగలను. ఏదుము = ఐదు +
తూము. ఐదు తూములు ఒక
ఏదుము. ఇదే విధంగా బరువులు
తూచేటప్పుడు
విశాఖపట్నం
జిల్లా లో వాడే ఏబలం = ఐదు +
పలము. ఐదు పలములు ఒక
ఏబలం. ఇదే విధంగా పదలం
అంటే పది పలములు.
అయిదు తర్వాత ఎక్కువగా
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

తెలుగులో కనిపించేది, వినిపించేది “పంచ” శబ్దం. “పంచ”లో
దంత్య చకారం ఉన్న మాటలన్నీ
శుద్ధ తెలుగు మాటలు. కానివి
సంస్కృతం నుండి దిగుమతి
అయినవి. తెలుగులో దంత్య
చకారంతో పలికే పంచ [దీనిని
“పంచదార”లో పంచ లా
ఉచ్చరించాలి] అంటే చూరు.
తెలుగులో "పంచ" చూరు
అయితే సంస్కృతంలో “పంచ”
అంటే అయిదు. ఈ రెండర్థాలతోటీ దోబూచులాడుతూ ఉన్న ఈ
వేమన పద్యం చూడండి.
పంచశత్రుల దెగి పంచబాణుని
గెల్చి
పంచవర్ణములను పఠన చేసి
పంచముఖముగల భవసంజ్ఞ
గలవాని
పంచ చేరువాడు పరగ వేమ.
ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, తెలుపు,
నలుపు, పసుపు రంగులని
పంచరంగులు
అంటారు
కాని ఆధునిక శాస్త్రం ప్రకారం
తెలుపు, నలుపులని విడివిడిగా
రంగులలో లెక్కపెట్ట కూడదు.
అంతే కాదు.
(మిగిలినది వచ్చే సంచికలో)
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ఇంద్రగంటి వేంకట సుబ్బారావు
(గత సంచిక తరువాయి)

“నీకు మొహమాటం చాలా
ఎక్కు వయ్యా, ముందు ఆ
అత్తయ్యగారూ అని పిలవడం
ఆపి అత్తయ్యా అని పిలువు అప్పు
డు ఆ మొహమాటం పోతుంది”
“అలాగే, నేను వెళ్ళొస్తాను”
అని చెప్పి బయలుదేరాడు
కృష్ణ మోహన్. రవి ఎవరిదో
ఫోన్ వస్తే మాట్లా డుతున్నాడు,
అనూరాధ గేటు దాకా దిగబెట్ట
టానికి వెళ్ళి “బావా నువ్వు ఫ్రెండ్
ఇంటికి వెళ్ళాలని అబద్ ధం చెప్పా
వు కదూ, ఎందుకు బావా అలా
మొహమాట పడతావు. నీ నొప్పి
గురించి కూడా నిజం చెప్పి
వుండవు, వుండు అన్నయ్యని
డ్రాప్ చెయ్యమంటాను” అంది
అనూరాధ.
“ఏయ్ రవికి చెప్పకు, నాకు ఏ
నొప్పి లేదు. కావాలంటే నా నడక
చూడు ఏమైనా తేడా వుందా?
ఎవరికి చెప్పకు అనవసరంగా
కంగారు పడతారు, నువ్వు కూడా
ఆ విషయం గురించి ఆలో
చించకు ఐ యాం ఆల్ రై ట్”
“సరే రేపు ఒక సారి ఫోన్ చేసి
ఎలా వున్నావో చెప్పు”
“నేను చెయ్యను”...తను ఫోన్
చేస్తే ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమను
కుంటారో అని అలా అన్నాడు.
“ప్లీ జ్ బావా నువ్వు కాలేజి నుండి
40

ప్రేమంటే ఇంతే
వచ్చాక సరిగ్గా సాయంత్రం ఐదు
గంటలకి ఫోన్ చెయ్యి, నేను ఫోన్
దగ్గ ర నిరీక్షిస్తూ వుంటాను”
“చూద్దాములే”
“అలా అయితే నేనే చేస్తా ను”
“వద్దు లే నేనే చేస్తా ను”
“నేనే నీ లక్ష్యమని నీ హృదయం
చెప్పిందన్నావు థాంక్స్ బావా”
అంది అనూరాధ.
“ఇదేమిటి! పొంతన లేని మాట
లు మాట్లా డుతున్నావు”
“మరి ఇందాక నువ్వేగా “గాతా
రహే మేరా దిల్ తూ హి మేరీ
మంజిల్” అన్నావు.
“అయ్యబాబోయ్ నువ్వు సామా
న్యురాలివి కాదు, ఎక్కడిది ఎక్క
డ ముడి పెట్టావు”. రవి కూడా
వచ్చాక ఇద్ద రికీ బాయ్ చెప్పి హాస్ట
ల్కి చేరుకున్నాడు కృష్ణ మో హన్.
ఎందుకో విశ్వనాధంగారికి
అనూరాధ కృష్ణ మోహన్తో చనువు
గా వుండటం నచ్చడంలేదు.
కృష్ణ మోహన్ ఆ రాత్రి చాలాసేపటి
వరకూ అనూరాధ గురించి ఆలో
చిస్తూ వున్నాడు…“ఏమిటి ఈ
అమ్మాయి? కొంచెం ఎక్కువ
చనువు
తీసుకుంటున్నాదా?
అనవసరంగా ఆశలు పెంచు
కుంటున్నాదా లేదా నా ప్రవర ్తన
ఆమెలో ఆశలు కల్పిస్తున్నాయా?
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ఏది ఏమైనా అనవసరంగా
ఆ అమ్మాయికి లేని పోని
ఆశలు కల్పించ కూడదు, తను
వాళ్ళింటికి వెళ్ళడం తగ్గ ించాలి”
అనుకున్నాడు.
మర్నాడు కాలేజీ నుండి
సాయంత్రం నాలుగు గంటలకే
గదికి వచ్చాడు కృష్ణ మోహన్.
రాధకి ఫోన్ చేద్దామా వద్దా
అని ఆలోచించాడు. కాస్సేపు
ఆలోచించిన తరువాత తను
ఫోన్ చెయ్యకపోతే రాధే ఫోన్
చెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తుందని,
అనవసరంగా ఆలోచిస్తూ ఆందో
ళన చెందుతుందని ఫోన్ చెయ్య
డానికే నిర్ణయించుకున్నా డు.
కృష్ణ మోహన్ ఫోన్ చెయ్యగానే
మొదటి రింగ్కే ఫోన్ ఎత్తి “హలో”
అంది అనూరాధ.
“హలో ఎవరు రాధేనా మాట్లా డు
తున్నది”
“అవును బావా నీకు ఎలా వుంది,
నొప్పి పూర్తిగా తగ్గ ిందా?” అని
ఆతృతగా అడిగింది.
“నిన్ననే చెప్పాను నొప్పి లేదని,
నేను ఫోన్ చెయ్యకపోతే నువ్వు
అనవసరమైన
ఆలోచనలు
చేస్తూ కుదురుగా వుండవని ఫోన్
చేసాను”
(ఇంకా వుంది)
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డా. చాగంటి కృష్ణ కుమారి

గళ్ళ నుడికట్టు- 1
1

2

6

౩

4

7

5

8

9

10

11

12
13

14

15

16

18
20

సూచనలు :

17

19

21

అడ్దం :
1.ఈ లోహం చాలాచక్కగా విరిగినఎముకలకి అతుక్కో
గలదు.
ఆవర ్తన పట్టి కలో దీనిస్థానం 4వ గ్రూపు 4వ పీరియడ్. ( 5)
4. తాటి మొలకలు (3)
6. చదరంగం వెనకనుండి ముందుకి(2)
7. తొందరగా(3)
8. – - తో నాస్తి దుర్భిక్షం (2)
11. దీని నై ట్రేట్ బాణసంచాలకి ఆకుపచ్చ రంగునిస్తుంది.
(వెనకనుండి)(4)
12. పొలోనియమ్ ని కనుగొన్న మహిళ పేరును
ఆమెగౌరవార్ధం ఈ మూలకానికి పెట్టా రు(4)
14. మొట్ట మొదటి(2)
15. పదునుగా (3)
16.అర (2)
20.చెరకు నుండి లభిస్తుంది . సుక్రోజుకి ముతక రూపము(3)
21.ఈ లోహ మూలకపు ఎలక్ట్రా న్ విన్యాసం [Kr] 4d10 .(5)
(అటునించి)

నిలువు :
1. Rickettsia typhi బ్యాక్టీరీయా వల్ల వచ్చే
రోగం పేలు (lice) వల్ల వ్యాపించే రోగం(3)
2.దీని వృక్ష శాస్త్రీయ నామం Citrus
aurantifolia(2)
3. లాటిన్ పదంనుడి సంకేతాన్ని పెట్టుకొన్న క్షా ర
లోహాకుటుంబంలో రెండవది (కిందనుండి (4)
4.మధువు (2)
5.రోమన్ లు పారిస్ ని '-'అంటారు. ఈ లాంథ
నై డ్ పేరును ఈ పదంనుండి గ్రహించారు( 5)
9. ఆడ జింక(3)
10.ఆకుపచ్చ (3)
11.ఆక్టినై డ్ లకు చెందిన రేడియో ధార్మిక
మూలకము. దీని సంకేతం Bk
13. ఈ మూలకం వర్ణ పటంలో కాంతివంతమైన
వయలెట్ రేఖను ఏర్పరుస్తుంది. వయొలెట్
రంగును లాటిన్ లో ఇండికం అంటారు.
17.యుక్తి(కిందనుండి పై కి (3)
18. సర్పము (2)
19. కొబ్బరి ఆకుల వంటి ఆకులతో అల్లి న తెర(2)
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ఆర్. శర్మ దంతుర్తి
తెలుగు పద్య రత్నాలు - 6

ఈ నెల పద్యం మళ్ళీ మన
తెలుగువారి పుణ్యపేటి పో తన
రాసిన మహాభాగవతం లోదే.
హిరణ్యాక్షుణ్ణి మహావిష్
ణు వు
వరహావతారంలో
చంపాక
హిరణ్యకశిపుడికి
కోపం
వచ్చింది.
తన
వారికి
రాజ్యం అప్పగించి తపస్సుకి
బయల్దేరాడు. కాలి బొ టన
వేలిమీద నుంచుని భీకర
మ�ైన తపస్సు చేసేసరికి
ఆ తపో వహ్నికి స్వర్ గం
అల్ల ల్లాడటం
మొదల�ైంది.
దేవతలందరూ
కలిసి
బ్రహ్మదేవుడి
దగ్గిరకెళ్ళి
మొరపెటటు ్కుంటే అంభోజా

సనుడు వచ్చి చూసాట్ట ఈ
తపో వహ్ని
ఎక్కడ్నుంచి
వస్త ోందా అని. వల్మీకం (పుట్ట )
లో ఎముకల గూడు తప్ప
ఏమీ లేదు. కమండలంలో
ఉన్న
నీటితో
జల్లాడు.
ఆయన సృష్టి చేసేవాడు
కనక ఆ కమండలోదకంతో
మామూలుగా అయ్యి, తేజ
స్సంపన్నుడ�ై, వెలిగే ప్రభల్తో
పుట్ట లోంచి బయట కొచ్చాడు
హిరణ్యక శిపుడు.

పట్టుదలా, ఇంతటి తపస్సు
చేసే శక్తీ ఉంటుందని నేను
అనుకోలేదు. ఏం కావాలని
నువ్వు అనుకుంటున్నావో
కానీ, ఇటువంటి తపస్సు
ఎక్కడా విన్నదీ కన్నదీ
కాదు. సృష్టికర్త న�ైన నేనే
ఆశ్చర్యపో తున్నాను
నీ
పట్టుదలకి. ఏం కావాలో
కోరుకో” అని అడిగితే హిరణ్య
కశిపుడు అడుగుతున్నాడు
ఏం కావాలో. అడిగే కోరికలో
వీరరసం
కనిపించడానికా
“ఒరే నాయనా అసలు
అన్నట్
టూ ఈ పద్యానికి పో తన
మనిషిని సృష్టించింది నేనే
వాడిన వృత్తం శార్దూ లం.
కానీ అసలు ఇటువంటి

శా. గాలిం, గుంభిని, నగ్ని, నంబువుల, నాకాశస్థ లిన్, దిక్కులన్,
రేలన్, ఘస్రములం, దమఃప్రభల, భూరిగ్రాహ, రక్షో, మృగ
వ్యా ళాదిత్య, నరాది జంతు కలహవ్యాప్తిన్, సమస్తా స్త్ర శ
స్త్రాళిన్, మృత్యువు లేని జీవనము లోకాధీశ! యిప్పింపవే." [7-90]
గాలిలో, నేలమీద (కుంభిని),
అగ్నివల్ల , నీటివల్ల (అంబువల),
ఆకాశంలో, దశ దిశల్లో , రాత్రి
(రేలన్), పగటికాలంలో (ఘస్రములం), వెలుగు చీకట్ల లో
(తమప్రభల), మొసళ్ళ వల్ల
(భూరి గ్రాహ), రాక్షసుల వల్ల
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(రక్షో ), మృగాల, పాముల వల్ల
(మృగ, వ్యాళ), ఆదిత్యుల వల్ల
(అదితి పుతృలు – దేవతలు; గమ
నించారా, ఆదిత్యానాంమహం
విష్ణుః అన్న భగవద్గీతా వాక్యం?),
మానవ జంతువుల వల్ల కలిగే
కలహాలలో (నరాది జంతుకలహ
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

వ్యాప్తిన్), ఏ అస్త్ర శస్త్రాలవల్ల కానీ
చావు రాకూదదు. ఇదీ కోరిక.
ఓ సారి వెనక్కి చూసుకుం
టే హిరణ్యకశిపుడు ఎందుకిలా
అడిగాడో తెలుసుకోవడం కష్టం
కాదు.
(మిగిలినది వచ్చే సంచికలో)
అక్టోబర్ 2019

ఆదూరి హైమవతి
అసలై న సంపద

సత్యాపురంలో సంపత్ అనే
పిల్ల వాడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో
ఏడోతరగతి చదువుతున్నాడు.
వాడినాన్నగారు ఓచిన్న ప్రైవేట్
కంపెనీలో చాలా చిన్న ఉద్యోగం
చేస్తున్నాడు. వాడి అమ్మగారు చాలా పొదుపుగా సంసారాన్ని గుట్టుగా నెట్టుకొస్తున్నారు.
సంపత్ నాన్నగారి జీతం వారి
అవసరాలకు బొటా బొటిగా సరిపోతుంది. సంపత్ అమ్మగారు
సుశీలమ్మగారికి పుట్టుకతోనే పొదుపరితనం, పొందిక అనేకళలు అబ్బినందున వారిసంసారం
ఎంతో గుట్టుగా సాగిపో సాగింది.
ఆమె తమ ఇల్లు చాలా చిన్నదైనా
ఇంటిని ఎంతో అందంగా, ఆకర్ష
ణీయంగా పరిశుభ్రంగా ఉంచ
గలిగేది. ఇలా హాయిగా సాగి
పోతున్న వారిఇంట్లో సంపత్,
తమ క్లా స్ పిల్ల లందరితోపాటుగా టూరుకు వెళ్ళాలని పట్టు
పట్ట డంతో, ఇబ్బందులు, కష్టా లు
మొదలయ్యాయి.
సంపత్ స్కూలుకు క్రొత్తగా వచ్చిన సై న్స్ టీచరుగారు"ఏమోయ్ పిల్ల లూ! అందరూ
తప్పక సై న్స్ టూరుకు వచ్చితీ-

రాలి. మనం చాలా విషయాలు
చూసి నేర్చుకోవలసి ఉంది.
మీరు అమ్మానాన్నలను ఇబ్బంది
పెట్ట క, మీకు మీ తల్లి దండ్రులు
ఇచ్చే 'జేబు డబ్బు' లోంచీ, పండుగలకు బట్ట లు కుట్టించుకోక
దాచుకుని ఆడబ్బుతో మీ టూరు
ఖర్చులు పెట్టుకోండి. పొదుపుగా
ఈ నెలంతా డబ్బు కూర్చుకుని, టూరుకు తయారవండి. కానీ
అందరూ తప్పకరాను ప్రయత్నించండి. మీకేదైనా ఎలాంటి
ఇబ్బంది కలిగినా నాతోకానీ, మన
హెడ్మాస్టరు గారితోకానీ చెప్పండి"
అని సై న్సు టీచరు గారు పిల్ల లందరికీ ఎంతో వివరంగా చెప్పారు.
ఆరోజే సంపత్ ఇంట్లో కల్లో లం
మొదలై ంది. సంపత్ ఇంటికి
రాగానే "అమ్మా! అమ్మా! మా
క్లాసు పిల్ల లమంతా కలసి టూరు
వెళుతున్నాం. నాకు ఖర్చులకు
కొంతపై కం కావాలి. ఆ డబ్బు
నాన్నగారిని అడిగి నాకిస్తే, నేను
స్కూలులో మా సై న్సు టీచరు
గారికి కట్టే స్తా ను. నేనే ముందు
కట్టా లి అందరికంటే, అందుకే
రేపే నాన్నగారిని అడిగి, ఆ డబ్బు
నాకు ఇఫ్ఫించు" అని సంపత్
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

అమ్మ మనస్సులో కల్లో లం
రేపాడు.
సుశీలమ్మ తమ బిడ్డ డికి, తమ
ఇబ్బందుల గురించీ, తమ
పేదరికం గురించీ, ఏనాడూ
తెలీకుండా జాగ్రత్త పడటంవలన
తాము అంత డబ్బు కట్టేస్థితిలోలేమని వాడికేమాత్రమూ అర్ధం
కాలేదు. అందుకే ఇంటికి రాగానే
బాల్యచాపల్యం వలన, వాడు
అమ్మను డబ్బు గురించీ అడిగేశాడు.
ఆక్షణంలోనే సుశీలమ్మ
తానెంతో తెలివి తక్కువగా వుండి,
సంపత్ కు తమ పరిస్థితి గురించి
తెలియ జేయనందుకు మొదటి
సారిగా ఎంతో చింతించింది.
పిల్ల లు పెరిగే కొద్దీ వారి కుటుంబస్థితి గురించీ తెల్పడం తల్లి
బాధ్యతని ఆమెకు అప్పుడే అర్ధం
కాసాగింది. తండ్రి ఆదాయం
గురించీ, పెరిగే పిల్ల లకు చెప్పి
ఆ ఆదాయానికి తగిన విధంగా
తాము ఖర్చులు పెట్టుకోవసి
ఉన్నదని బిడ్డ లకు తల్లే చెప్పాలని ఆమెకు తన ఇంకో బాధ్యత
క్రొత్తగా అవగాహన ఐంది.
(మిగిలినది వచ్చే సంచికలో)
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నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆత్మీయ కధ

(గత సంచిక తరువాయి)

రాయిపెద్ది వారింట్లో పెద్ద వెంకటరమణయ్య
మరణించటం,
చిన్న వెంకట రమణయ్య ఇంకా
పగ్గా లు తీసుకోకపోవటంతో రాయిపెద్ది 'తిరుపతమ్మ' పగ్గా లు
చేపట్టింది. ఎలాగై నా ప్రతీకారం
తీర్చుకోవాలని సమయం కోసం వేచివున్న తిరుపతమ్మ బృహత్తరమైన
పథకం రచించింది. నందుల సుబ్బయ్యకు బీడీలు తాగే అలవాటు
బాగా వుండేది. అర్ధరాత్రి, అపరాత్రి
అని లేకుండా బీడీ వెలిగించేవాడు. 'అంగడి పీరుసాబు' అంగట్లో
ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు బీడీలు
దొరుకుతాయి.
అంగడి పీరుసాబు నందుల
సుబ్బయ్యకు
నమ్మినబంటు.
అంగడి, వీధికి కొంచెం దూరంగా
వుంటుంది. ఈ పీరుసాబు ఇంటి
కి రాత్రిళ్ళు కూడా నందుల సుబ్బయ్య వెళుతూంటాడు. అంగడి పీరుసాబుని లోబరుచుకుని రాత్రి
ఆ ఇంట్లో పదిమందిని కాపలా
వుంచి మాటువేసింది. మామూలుగానే నందుల సుబ్బయ్య బీడీ
కట్ట కు అంగట్లో కి రావటం .... ఒక్క
ఉదుటున పదిమంది మీదపడటం, ఊహించని పరిణామానికి కొదమసింహంలా మేల్కొని,
మూసిన తలుపులను ఒక తన్ను
తంతే ... తలుపు, దాలమందరం
ఎగిరి వీధిలో పడటం, మరుక్షణం
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ఇంట్లో ని వేటకొడవళ్ళతో నందుల
సుబ్బయ్యకు రెండో ప్రాణం అయిన
నందూ సాబ్ ప్రత్యక్షమవ్వటం ...
వొళ్ళు సల సల జ్వరంతో కాగిపోతుంది. అందరూ కలిసి నందుల
స్సుబ్బయ్యను ఇంట్లో బంధించి
తలుపులు వేశారు. రాత్రంతా
ఇంటిపై రాళ్ళ వర్షం కురిపిస్తూ నే
వున్నారు. ఎన్నో ఏళ్ల తరవాత వచ్చిన
అవకాశం కదా!
నందుల సుబ్బరామయ్య
మాత్రం ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా
దేవుని గదిలో కూర్చుని 'గాయత్రి'
ఉపాసన ప్రారంభించాడు. నందుల
సుబ్బయ్యను రహస్యంగా వేరే
చోటికి తరలించారు. సాయంత్రం
మసక చీకట్లో మొదలై న 'గాయత్రి'
ఉపాసన తెల్ల వారుఝాము వరకూ
నడిచింది.
తెల్ల వారుఝామున
నై వేద్యం పెట్టి ఇంటిబయతకి వచ్చి తాను సాయంత్రం వరకు
రానని, ఇల్లు చూస్తుండమని చెపితే

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

అందరూ ఆశ్చర్యపోయి 'భయపడి
వెళ్ళిపోతున్నావా? భార్య, చిన్న పిల్ల వాడిని (అమ్మా,పెద్ద న్నయ్య) వదలి
ఇంత నిర్ద యగా ఎలా పోతారని'
అడిగితే, సాయంత్రం 'నాలుగు
గంటలకు చెరువు కట్ట కింద శవం
కాలుతూ వుంటుంది. అప్పుడు
కనిపిస్తా ' అని వెళ్ళిపోయాడట.
ఎటు పోయాడో తెలీదు. ఉపాసన
ముగిసిన గంటకంతా తిరుపతమ్మ ఊపిరాడక చనిపోవటం,
సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు
శవం కాలుతూ వుంటే నందుల
సుబ్బరామయ్య చెరువుకట్ట వెంట
నడచుకుంటూ చిరునవ్వుతో రావటం ఊరి జనాలందరికీ భయం,
ఆశ్చర్యం కలిగించాయ్. ఆరోజు
నుండి భౌతికమైన దాడులకు స్వస్తి
పలికింది ఆ ఊరు.

(ఇంకా ఉంది)
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మలుపులు

ఎలెక్ట్రా న్

ఓ తల్లి కడుపున పుట్ట డం
ఒకరి చేతుల్లో లేదు. భూమ్మీద
పడిన తర్వాత ఆ జీవి జీవితమెలా సాగుతుందీ అంటే చెప్పడం
సులువు కాదు. స్వయం నిర్ణయాలు ఒక ప్రభావిక అంశం అయితే,
తన ప్రమేయం లేకుండా జరిగిన
సంఘటనలు ఆ జీవి స్పందించే
తీరుని బట్టి జీవితాన్ని అనూహ్యమైన మలుపులు తిప్పుతాయి.
మలుపులు దాటిన జీవితం ఆఖరికి
సుఖాంతంకావొచ్చు, దుఃఖాంతం
కావొచ్చు.
రుద్రమ్మ తల్లి దండ్రులు మంగ,
చంద్రన్నలు రుద్రమ్మని రుద్ర అనిపిలిచేవారు. ఇరుగు పొరుగులకీ అదే పేరు అలవాటై పోయింది.
అయిదో తరగతి లోకి వచ్చేసరికి రుద్రకి తొమ్మిదేళ్లు నిండాయి.
రుద్ర అయిదో క్లాసులోకి వచ్చినప్పుడు, పొలం పనులకు వెళ్ళిన
తల్లి పిడుగుపాటుతో పోయింది.
చంద్రన్న తల్లి వరహాలు తన పెద్ద కొడుకు సింహాద్రి దగ్గ ర పట్నంలో
ఉంటుంది. చంద్రన్న భార్య పోయినప్పుడు వచ్చి అండగా నిల్చుంది.
వాస్తవానికి చంద్రన్న ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉండడం
ఒక కారణమైతే, లారీ డ్రైవరుగా
పని చేస్తున్న సింహాద్రి ఒక్కోసారి

వారం, పది రోజులకు పై గానే రోడ్ల మీద వందల కిలోమీటర్లు తిరుగాడుతూ ఉండడం మరో కారణం
కావడం మూలాన, వరహాలు పెద్దకొడుకు సింహాద్రి దగ్గ ర ఉండిపోయింది. అదీ కాక పెద్ద కోడలు
అవిటిది. వరహాలి అన్నకూతురు. అన్న బలవంతం మీదనే
కొడుక్కి చేసుకొంది. చంద్రన్న
అన్న సింహాద్రి కూడా తల్లి మాట
కాదనలేకా, మరదలిమీద జాలికొద్దీ ఒప్పుకొన్నాడు. సింహాద్రికిద్ద రు పిల్ల లు. వరహాలి అండ లేనిదే
ఆ సంసారం నడవదు. నై తికంగా
కూడా ఆ అవసరముంది. చంద్రన్న రెండో పెళ్లి చేసుకొంటే తనకి
మళ్ళీ పెద్ద కొడుకు వద్ద కు వెళ్ళే
వెసులుబాటు ఉంటుంది. చంద్రన్నని మళ్ళీ పెళ్లిచేసుకోమని తల్లి
వరహాలు బీజం నాటింది.
జీవితంలో భాగస్వాములను కోల్పోయిన స్త్రీ పురుషులకు వయసనేది ఒక పెద్ద పరీక్ష. పునర్వివాహంపై సమాజపు మద్ద తు ఎక్కువగా
పురుషుడి పక్షా నే ఉంటుంది. తల్లి
ప్రోద్బలం ఉండడంతో, భార్యపోయిన మూడోనెల తిరక్కుండానే
చంద్రన్న మళ్ళీ పెళ్లి చేసేసుకొన్నాడు. చంద్రన్న తల్లి వరహాలు పెద్దకొడుకు సింహాద్రి వద్ద కు తిరిగి
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వెళ్లిపోయింది.
చంద్రన్న కొత్తభార్య ముత్యాలు కాపురానికి వచ్చిన రోజునుంచి రుద్రకి
కష్టా లు
ప్రారంభమైయ్యాయి.
స్కూలుకి వెళ్ళే సమయానికి ఏదో
పని చెప్పి సతాయించేది. సవతి
తల్లి అనే పదానికి సరై న భాష్యం
ఆమె. రుద్ర క్లాసులకు సరిగా రావటల్లేదని స్కూలు టీచరు రుద్ర
తండ్రితో చెబ్తే, అతగాడు కూతుర్ని
అడిగాడు. మారుటితల్లి తను
స్కూలుకి వెళ్ళే సమయానికి
పనులు చెబ్తోందనీ, ఇచ్చిన హోమ
వర్క్ చేయకుండా అడ్డు తగుల్తోందని చెప్పింది. చంద్రన్న భార్య ముత్యాల్ని ప్రశ్నించాడు.
“నన్ను చేసుకొన్నది నీ కూతుర్ని
చూడ్డం కోసం కాదు. రాత్రి సుఖం
కోసం. రుద్ర నన్ను తన తల్లి గా
స్వీకరించటల్లేదు. తనే స్కూలికి
ఎగనామం పెట్టి నా మీదకు తోసేస్తోంది. కార్ఖానాలో సమ్మెటలు వేసే
నీ సంపాదన మన కొంపకి చాలదు.
జట్టుకూలీ పై డితల్లి పొలం పనుల్లో కి రమ్మంటోంది. రేపట్నుంచీ
పనుల్లో కి పోతున్నా. నీ కూతుర్ని
చదివించి పెద్ద చేసే ఓపిక నాదగ్గ ర
లేదు! నీ కూతురు బాగోగుల్ని చూసుకోడానికి నీ అన్న దగ్గ రున్న మీ
అమ్మని తిరిగి తెచ్చుకో!”

(మిగిలినది వచ్చే సంచికలో)
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నీరు-విలువ

చిలకమర్తి దుర్గా ప్రసాదరావు
1. ఉపోద్ఘాతం:
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈనాటి
మానవసమాజం ఎదుర్కొంటున్న
తీవ్రమైన సమస్యల్లో పర్యావరణకాలుష్యసమస్య ప్రధానమైంది.
ఈ ప్రపంచ౦ భూమి, నీరు, గాలి,
అగ్ని, ఆకాశం అనే ఐదు తత్వాలతో నిండి ఉంది. వీటిలో అగ్ని,
ఆకాశం తప్ప మిగిలిన మూడు
అంటే భూమి, నీరు, గాలి ఎంతో
కొంత కాలుష్యానికి లోనవుతాయి. ఏ కాలుష్యం ప్రకృతి
సమతౌల్యాన్ని దెబ్బదీసి ప్రాణికోటికి విఘాతం కల్గి స్తు౦దో ఆ
కాలుష్య౦ పర్యావరణకాలుష్యమని శాస్త్రజ్ఞు లు చెబుతున్నారు.
ప్రాచీనకాలంలో మనిషి ప్రకృతితో
సహజీవనం చేస్తూ శాంతియుతంగా నివసించేవాడు. ప్రకృతిలోని ప్రతివస్తువును దైవసమానంగా భావించేవాడు. భూమిని
భూమాత గాను, నీటిని వరుణదేవుని గాను, గాలిని వాయుదేవుని
గాను, నిప్పును అగ్నిదేవుని గాను,
అలాగే ప్రతి వస్తువును దైవసమానంగాను భావించి పూజించేవాడు. ప్రకృతి ఎప్పుడై నా ప్రళయతాండవం చేసినప్పుడు తనను,
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తనతో బాటు అందరిని రక్షించమని వేడుకునేవాడు .
కానీ ఆధునికయుగంలో
మనిషి స్వార్థపరుడై అభివృద్ది ,
ఆధునికీకరణ, పారిశ్రామికీకరణ
అనే వంకతో సహజవనరులను నాశనం చెయ్యడం మొదలు
పెట్టా డు. అడవుల నిర్మూలన,
మితిమీరిన ప్రాణిహింస, అధికమైన రసాయనాల వినియోగం
పర్యావరణకాలుష్యానికి కారణాలయ్యాయి. నేటితరం గతతరానికి, భవిష్యత్తరానికి వారధి
లాంటిది. అందువల్ల మనం
గతతరం నుండి అందుకున్న
వారసత్వసంపదను రాబోయే
తరానికి అందించవలసిన గురుతరమైన బాధ్యత మనపై ఉంది.
అలా కాకుండా నేటి మనిషి తన
వై ఖరి మార్చుకోకుండా ఇలాగే
కొనసాగితే, మానవమనుగడకే
ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం అతి
చేరువలోనే ఉంది. నిజానికి
ఏ దేశ౦ అభివృద్ధికి వ్యతిరేకం
కాదు, అభివృద్ధిని కాదనదు.
కాని ఆ అభివృద్ధి ఆరోగ్యకర౦గాను, ఆనందదాయక౦గాను
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ఉండాలి. అంతేగాక అది భావితరాల మనుగడకు, అభివృద్ధికి
ఆటంకం కలుగజేయనివిధంగా
కూడ ఉండాలి. అటువంటి ఆరోగ్యవ౦తమైన, స్థిరమైన అభివృద్ధిని సాధించటానికి ప్రకృతితో
శాంతియుతమైన సహజీవనం
చెయ్యడం అలవరచుకోవాలి.
ఇది తప్ప మరొక మార్గంలేదు.
ఇదే మన పూర్వీకులు వేదకాలం
నుంచి చేస్తున్నదీ మనకు చెబుతున్నదీని.
ప్రపంచంలోనే మొట్ట మొదటిగ్రంథమైన ఋగ్వేదం పర్యావరణపరిరక్షణపై కూడ మనకెన్నో
విషయాలు తెలియజేసింది. ఈ
భూమికి మనకు గల సంబంధం
తల్లి బిడ్డ ల సంబంధం వలె
ఉన్నత౦గా ఉండాలని హిత౦
చెప్పింది. ప్రకృతి మనకిచ్చిన
సంపదను రక్షించాలని, సద్వినియోగం చెయ్యాలని, దుర్వినియోగ
పరచకూడదని
శాసించింది. ప్రస్తుత వ్యాసంలో
ప్రకృతి మనకిచ్చిన నీటివిషయం
లో మన భారతీయుల భావన
ఎలా ఉందో పరిశీలిద్దాం.
(మిగిలినది వచ్చే సంచికలో)
అక్టోబర్ 2019

జవాబు చెప్పగలరా?

ప్ర హేళిక

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

ఆధారాలు : 1) శ = అసలు అక్షరం 'న'; 2) ప = అసలు అక్షరం 'త'

ఎమాఖగౌ లజశిఖిజోశే
ఏటిగుప్రగుశ్శణుజే
నోదాజ గసుముశ కామి
డుధగుశ్శకిజే
ఆకీ పశంప పాశ ై శీకయిది యాకు
నోఖింహి డాఖింహాజి ఎకిరే ఖీయముటం
గతనెల జవాబు :
1.

(మీ జవాబు teega51@

gmail. com కి పంపించండి.)

ఎంత మాత్రమున నెవ్వరు దలచిన - అంతమాత్రమే నీవు
అంతరాంతరము లెంచిచూడ బిం - డంతే నిప్పటి యన్నట్లు
నీవలన గొరతే లేదు మరి - నీరుకొలది తామెరవు
ఆవల భాగీరథి దరిబావుల - ఆ జలమే వూరినయట్లు ,
శ్రీ వేంకటపతి నీవై తే మము - జేకొనివున్న దైవమని
యీవల నేనీ శరణనియెదను - యిదియే పరతత్వము నాకు

సెప్టెంబర్ నెల ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంపినవారు: శ్రీ గోనెళ్ళ రామకృష్ణ
శ్రీ రంగనాధరావు, ఖమ్మం
సామాజిక విలువల మాసపత్రిక
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హితోక్తులు-2

వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం

ఉ.

జానెడు పొట్ట కై తనకు చాలినదేదొ సమీకరించి స
మ్మానముతోడ తృప్తిపడి మర్మము నీసునసూయ మోహమున్
లేని నిరూఢ వైఖరిని లెస్సగ నెంచి మదిన్ సదాశివున్
ధ్యానము నందు నిల్పగల ధన్యుని కన్ననెవండు మిన్నగున్! ll

1

సంపద కొంత నైన తను సద్వినియోగము జేయకుండికన్
పెంపును గోరి యంతను నభీష్టము మేర విలాస వృత్తు లన్
సొంపని వెచ్చగించ మనసొప్పదనెంచియు ఖర్చుబెట్ట , వా
రింపగ నేరికౌను! తగురీతి వివేకము నిమ్ము శంకరా ll 		

2

చం. పదవులబట్టి తాముతమ పాటవమించుక జూపలేకయున్
కదలుచునున్న పీఠమును గట్టి గ పట్టుకు ప్రాకులాడి సం
పదలను దోచి దాచుకొని పాపము మూటనుగట్ట నెంచు వా
రి దరికి చేరకుండుడని రేపటి పౌరుల హెచ్చరింపనౌ ll		

3

్ ్యమొకింతయు వీడకుండ నే
శత్రువునంటి వెంటబడి సథై ర
మాత్రము భీతిచెంద కసమాన పరాక్రమతేజమొప్పగా
శాత్రవమూక జొచ్చి యరిసంగములం బడగొట్టి ధీరులై
ధాత్రికి సేవజేసిన స్వధర్మసుశీలుర సన్నుతించుదున్ ll

4

శ్రావణ సోమవారమున సాంబశివున్ మనసార ధ్యానమం
దావహనంబు జేసి భువనైక మహాశరణార్థ రక్షకున్
పావనమూర్తినిన్ కొలుచు భాగ్యము మించి మరేమియుండు నీ
జీవనమందు శాంతి సుఖ శ్రేయము లన్నిటి నొంద వేరుగన్? ll

5

ఉ.

ఉ.

ఉ.
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పాత బట్ట లు

భారతీ లక్ష్మి

పాత బట్ట లు తీసేసి.... కొత్తవి వేసి, మా అమ్మా నాన్నలకు అప్పగించాడు పై వాడు.....
ఆసుపత్రిలో కెవ్వు మన్న కేకతో నేను పుట్టేశాను.
మూడేళ్ళు బాగానే చూసుకున్నా రు.... ఓరోజు నాన్నారు నన్ను బళ్ళో వేసి మా టీచర్
కు అప్పగించారు. ఇహ అది మొదలు, స్కూల్లో , కాలేజీలో రేపు టెస్ట్ అనో, నేనే బెస్ట్ అని నిరూపించుకోవటానికే ప్రయత్నం.
పెళ్లి తంతులో నన్ను పూర్తిగా మా అత్తవారికి అప్పగించేశారు. అమ్మా! కాఫీ కాస్త స్ట్రాంగ్ గా, వేడిగా ఇద్దూ ... అంటూ
మావయ్యగారు... మీటింగుకి నా తెల్ల షర్టు రెడీయా అంటూ మావారు,.. ఆఫీసుకు వెళ్ళేటప్పుడు నన్ను కాస్త గుడి దగ్గ ర
దింపెయ్యమ్మా అంటూ అత్తగారు... నన్ను మావాళ్ళు వీళ్ళకి అప్పగించారా.. అమ్మేశారా! అనుకునే లోగా ..... మా ఆఫీసువాళ్ళు నాకు అప్పగించిన పని తొందరగా చెయ్యమని...కంపెనీ ప్రాఫిట్లు పెంచాలంటూ... నా పనితనాన్ని వాడుకుంటున్నారు.
చంటాడు, చంటిది పుట్ట గానే... శ్రీవారు .... వాళ్ల కి అప్పగించారు నన్ను తల్లి గా! డై పర్ల నుండి టీనేజి హైపర్ల వరకూ
వాళ్ళు నన్ను ఎడా పెడా వాడేసుకున్నారు.
నేను ఎప్పుడు అరవై లో పడ్డానో తెలియలేదు. అందరికీ ఉపయోగపడుతూ (వాడబడుతూ) గడుపుతున్న నాకు .....
ఆరోగ్యం బాగోలేదని... ఆసుపత్రివారికి అప్పగించారు... వాళ్ళు నా రక్తాన్ని ... టెస్టులకంటూ వాడేస్తున్నారు. ఏదో మహమ్మారి రోగం నా శరీరాన్ని కొద్ది కొద్ది గా వాడుకుంటోంది. కాస్త ఆరోగ్యం కుదుటపడగానే ఇల్లు చేరాను. మామ్మా వచ్చావా!
నన్ను ఎత్తుకో అంటూ మనవడూ... అమ్మమ్మా నా తలకి నూనె రాసి మసాజ్ చెయ్యవా అంటూ మనవరాలు... నాతో ఆడుకుంటున్నారు...(ఇదో రకం వాడకం లెండి!). అందరికీ ఉపయోగపడాలని తాపత్రయం ఉంది..... కానీ బాగా అలసిపోయాను...రాత్రి నిద్రలో .... భగవంతుడా... ఈ బట్ట లు మాసిపోయాయి. ... బాగా వాడేశాను.... అందరూ వాడేశారు... నన్ను
తీసుకెళ్ళి ... కొత్త బట్ట వెయ్యి సరేనా?అని అడిగా. తెల్లా రి... నాలిక్కరుచుకుని .... లెంప లేసుకున్నాను అప్పుడే నా కోరిక
తీర్చెయ్యకు నాయనా! ఈ బట్ట లతో కొన్నాళ్ళు ఉండిపోతాను.... మళ్ళీ కొత్త బట్ట లు, కొత్త వాళ్ళు ఈ మాయ గోల అప్పుడే
వద్దు ... అన్నాను... . నాకు నా పాత బట్ట లే బావున్నాయి...
భారతీ లక్ష్మి

దసరా బ్రహ్మోత్సవాలు

బ్రహ్మలు కిందికి దిగితే
గరుడ కేతనం పైకెగిరితే
ప్రారంభం ఉత్సవాలు, బ్రహ్మోత్సవాలు!
దేవతలు చూడగా వస్తే
వనితలు తిరుమాడ వీధులలో
ఆడితే
సాగును ఉత్సవాలు, బ్రహ్మోత్సవా
లు!
బ్రాహ్మలు మంత్రాలు పలికితే
భక్తు లు గోవిందా అని పిలిచితే

సాగును ఉత్సవాలు, బ్రహ్మోత్సవా
లు!
పూట పూటకు ఒక్కొ వాహనం
ఎక్కితే
రకరకముల ఆభరణముల రాజైతే
సాగును ఉత్సవాలు, బ్రహ్మోత్సవాలు!
బోయల వలె పల్ల కీని మోసితే
హోయ్ హోయ్ అని ముందుకు
సాగితే
సాగును ఉత్సవాలు, బ్రహ్మోత్సవా

సామాజిక విలువల మాసపత్రిక

కె.ఇ. వెంకటేష్
లు!
అడుగు అడుగున హారతి బ్రహ్మ
రధం పడితే
చంద్రుడే చల్ల ని వెన్నెల కురిసితే
సాగును ఉత్సవాలు, బ్రహ్మోత్సవాలు!
కోనేరున చక్ర తీర్ధ స్నానము చేసితే
ఆది వరాహస్వామి దర్శనం చేసితే
ముగియును ఉత్సవాలు, బ్రహ్మోత్సవాలు!
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హాస్యపు జల్లు - అల్లు
మనకున్న హాస్యనటులలో
ఒక ప్రత్యేక స్థానం శ్రీ అల్లు రామలింగయ్యది. పాత్రలో పరకాయ
ప్రవేశం చేయడం శ్రీ అల్లు రామలింగయ్య ప్రత్యేకత. కమేడియన్ గా, కామెడీ విలన్ గా,
కేరెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా వివిధ పాత్రలు
పోషించినా, కమెడియన్ గా ప్రేక్షకుల గుండెల్లో సుస్థిర స్థానం
సంపాదించుకున్నారు శ్రీ అల్లు
రామలింగయ్య.
అక్టో బర్ నెలలో జన్మించిన శ్రీ అల్లు రామలింగయ్య
గురించి ఈ నెల మనం తెలుసుకుదాం. వారి జీవిత విశేషాలు
ఈ సంచికలో పాఠకుల ముందుంచుతున్నాను. ఈ జన్మదిన
సంచిక, ఆంధ్రుల అభిమాన
నవ్వుల రేడు గురించి తెలుసుకునే విశేషాలతో, మనలను
ఆనందపు జల్లుల్లో తడిపేస్తుందని అనుకుందాం. రండి.... ఇక
అల్లు వారి జీవిత విశేషాల్లో కి
వెళ్ళిపోదాం .... అర్జెంటుగా...
శ్రీ అల్లు రామలింగయ్య
1922 వ సంవత్సరం అక్టో బర్
నెల 1 వ తేదీన అప్పటి మద్రాసు
ప్రెసిడెన్సీ .... ప్రస్తుత ఆంధ్ర ప్రదేశ్
లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లో
గల 'పాలకొల్లు ' లో జన్మించారు.

పోడూరి శ్రీనివాసరావు

శ్రీ అల్లు 1953 లో 'పుట్టిల్లు '
చిత్రంతో తన సినీ ప్రస్థానం ప్రారంభించారు. సుమారు వెయ్యికి
పై గా సినిమాల్లో నటించి, తన
నటనతో ప్రేక్షకుల మదిలో చెరగని
ముద్ర వేసిన శ్రీ రామలింగయ్య
ఆఖరి చిత్రం 'జై '. శ్రీ అల్లు రామలింగయ్య అనారోగ్యంతో 31 జూలై
2004 న కన్నుమూసారు.
1990 లో భారత ప్రభుత్వం
చే 'పద్మశ్రీ' పురస్కారం, 2001 లో
రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు
అవార్డ్ పొందారు.
అల్లు నటించిన చిత్రాల్లో
మరచిపోలేని, చలనచిత్ర చరిత్రలో కలకాలం నిలిచిపోయేలా
పాత్రలు ధరించిన అల్లు రామలింగయ్య సినిమాలు: మాయాబజార్, మిస్సమ్మ, ముత్యాల-

ముగ్గు , శంకరాభరణం, సప్తపది,
యమగోల మొదలై నవి.
ముఖ్యంగా వీటిలో 'మాయాబజార్' చిత్రంలో 'శర్మ - శాస్త్రి'
పాత్రల్లో వంగర వేంకట సుబ్బయ్య గారితోనూ, 'ముత్యాలముగ్గు ' సినిమాలో చివరలో కోతి చేత
కరవబడిన వ్యక్తిగా, కోతిని అనుకరిస్తూ చేసిన పాత్రపోషణ, 'శంకరాభరణం' చిత్రంలో 'దొరకునా
ఇటువంటి
సేవ'
పాటకు
ముందు చేసిన ప్రసంగం,
'యమగోల' చిత్రంలో 'తాళము
వేసితిని, గొళ్ళెము మరచితిని'
అన్న డై లాగుతో చిత్రగుప్తుని పాత్ర
- ఇవన్నీ అల్లు ధరించిన మరపురాని పాత్రలకు సంబంధించిన
విశేషాలే!
(మిగిలినది వచ్చే సంచికలో)

