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తీగవరపు శంతి

                      మనం  ఒకటయ్యం -    ప్రపంచ దృష్టోని ఆకర్షంచిన మోడీ -- హౌడీ    
భారత ప్రధాని, అమెరకా ప్రెసిడంట్ కలుస్తు న్న సందర్ంలో 22 సెపటో ంబర్ 2019న అమెరకాలోని హ్్యసటో న్ నగరంలో 
అమెరకాలో నివసిస్తు న్న భారతీయులంతా ఎంతో ఆహ్లా ద భరతంగా భారతప్రధాని మోడీకి 'హౌడీ మోడీ' నినాదాలతో, 
డప్పు మోతలతో హ్్యసటో న్ నగరం దద్ద రల్లాటట్లా  నీరాజనం పట్టో రు. భారత-అమెరకా మధ్య పటిషటో మైెన మైెత్రికి రండు 
దేశాల మధ్య సంబంధాలను క్రొతతు అధా్యయంగా వ్రాస్క్వచ్చు. హౌడీ-మోడీ పేరుతో నిర్వహంచిన ఈ సభలో మాట్లా -
డిన మోడీ, ట్ంప్ ప్రసంగాలకు అడుగడుగునా జనం కరతాళధ్వనులతో, నిలబడుతూ కూడా నీరాజనాలు పలికారు.
సమయతీతమైె రాత్రి అయినా కూడా ఇండియతో పాట్ ప్రపంచదేశాలనీ్న మోడీ, ట్ంప్ స్పుచ్ ల క్సం ఎంతో 
ఆత్ంగా ఎదురు చూసాయి. ప్రపంచంలోనే ఆతి పద్ద  రండు ప్రజాసా్వమ్య దేశాలు కలిసి నడిస్తు కలిగే ప్రయోజనాలను 
అగ్రనేతలు వివరంచారు. భారత్-అమెరకాలు ఒకటయ్యయనా్నరు. ప్రపంచంలో భారత్ పలుకుబడి, మోడీ నాయకత్వ
పటిమ ప్రవాస భారతీయుల సతాతు కు నిదర్శనంగా నిలిచిన మెగా కార్యక్రమం. మైెత్రి సంబంధంలో ఒక కొతతు శకానికి 
నాంది అనడంలో ఎట్వంటి సందేహం ల్దు. మెగా సభను ఉదే్దశంచి మోడీ, ట్ంప్ కలిసి ప్రసంగంచడం ఇదే ప్రధ 
మం. మందుగా అమెరకా సెనేటర్ మోడీకి అసాధారణ గౌరవ ఆహ్్వనం పలికారు. రండు ప్రజాసా్వమా్యలు, రండు 
దేశాలు, రండు చరత్లు ఒకే స్వప్నం అనా్నరు సెనేటర్ సెటోనీహయర్. మోడీ ఇంగ్లాష్ లో మాట్లా డుతూ ట్ంప్ ని ఉదే్దశం 
చి ట్ంప్ ప్రపంచంలోని ప్రతీ ఒక్కరకీ తెలిసినవారని, పరచయం చేయవలసిన అవసరంల్ని వారని అనా్నరు. ఒక 
సిఇఓ నుండి కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ వరకు ఎదిగన మనిషని గురుతుచేసారు. ఎంతో స్్నహ పూర్వకంగా ఉంట్రు ఎప్పుడు 
కలిసినా అనా్నరు మోడీ. తరువాత ట్ంప్ మాట్లా డుతూ మోడీ మీద ప్రశంసల జలులా  కురపంచారు. మోడీ భారత దేశా 
నికి గొపపుస్వ చేస్తునా్నరనా్నరు. అంతే కాక భారత విలువలు అమెరకా విలువలతో కలిసిపోతాయనా్నరు. అమెరకా 
సమాజంలో భారతీయులది  విడదీయరాని బంధం అనీ, భారత్ అసాధారణ దేశం, ప్రజలు కుడా అసమాను్యలు అనీ 
అనా్నరు. ప్రభుతా్వల మధ్్య కాదు ప్రజల మధ్య కుడా మైెత్రీబంధాని్న బలోపేతం చేసాతు మని ట్ంప్ అనా్నరు. భారత్ లో 
జరుగుతున్న అభివృదిధి కొతతు పాఠాలు నేరుపుతోంది. భారత్ అమెరకా ప్రజాసా్వమ్య దేశాలు అందరకీ మార్గ  దర్సకం అని  
ట్ంప్ అనా్నరు. గాంధీ బోధలు, నెహ్రు దార్శనికతతో భారత్ మందుకెడుతోంది. ఇరు దేశాలకూ తమ తమ సరహదు్ద -
లను కాపాడుక్వాలి్సన అవసరం   ఉందనా్నరు. 2016 నుండి భారత్ అమెరకాకు అతి పద్ద  రక్షణ భాగసా్వమి. భారత్ 
అమెరకాకు అత్యంత నమ్మకమైెన దేశమని ట్ంప్ అనా్నరు. అమెరకాలో  ఎంతో ప్రతిభా వంతులనై భారత శాస్త్రవేతతులు,
సాంకేతిక నిప్ణులు, వదైు్యలు, ఉపాధా్యయులు అలా అమెరకాలో ప్రతీ రంగం లోను ఉనా్నరు. భారత్ అమెరకా సం-
బంధాలకు సరకొతతు నిర్వచనం ఇస్తునా్నం అంటూ మోడీను, భారత్ ను ప్రశంసల జలులా తో మంచెతాతు రు అమెరకా ప్రెసి 
డంట్ డోనాల్డ్ ట్ంప్. అంతేకాదు బంబాయి లో జరగే ఎన్ బి ఎ బాసె్కట్ బాల్ టోర్నమెంట్ కి ఆహ్్వనిస్తు వసాతు నని 
ట్ంప్ అనా్నరు. అనంతరం మోడీ హందీలో మాట్లా డుతూ అమెరకాను ఉన్నతసాథా నానికి తీస్కెళ్ళడానికి అమెరకాలో
నివసిస్తు న్న మా భారతీయులంతా ఎంతో శ్రమిస్తునా్నరనా్నరు. హ్్యసటో న్ నుండి హైదరాబాదువరకు, బోసటో ను్నండి బంగ  
ళూరు దాకా ష్కాగో నుండి సిమాలా  వరకు లాస్ ఏంజెల్్స నుండి లుధియనా దాకా ప్రజల మధ్య మైెత్రి పరమళంపబ 
డుతోంది అని అనా్నరు. పాక్ ది విదే్వష ఎజెండా అని, ఉగ్రవాదుల అడాడ్  అని, అక్కడ నియంత్ణల్ని వారు భారత్ 
ప ైవిమర్శలు చేస్తునా్నరని అనా్నరు. ఐ.రా.స. లో మాట్లా డుతూ, వాతావరణ మారుపులప ైపోరుకు అంతరాజా తీయ ప్రజా 
ఉద్యమం అవసరమని మోడీ పలుప్నిచాచురు. మాటలు ఆప చేతలు మొదలు పటటోవలసిన సమయం ఆసన్నమైెంది 
అనా్నరు. భారత శలాజేతర ఇంధన ఉతపుతితు లకా్ష యాలను రటిటో ంప్ కనా్న ఎకు్కవ సాథా యికి పంచ్తున్నట్లా  ప్రకటించారు. 
ఐరాసా లో మోడీకి ఇదే తొలి అధికారక కార్యక్రమం. ఇందులో 60 కి పగైా దేశాధినేతలు పాల్్గ నా్నరు. వాతావరణ 
మారుపులప ైపోరుకు పలుదేశాలు భిన్న ప్రయతా్నలు చేస్తునా్నయని, కానీ ఒక సమగ్ర వఖైర అవసరమని చెపాపురు. విద్య 
నుండి విలువల వరకు, జీవన శలైి నుండి అభివృదిధి తంత్ం వరకు అని్న అంశాలను ఇందులో సపుశంచాలనిక్రారు. 
విపతుతు లను తట్టో కునే మౌలిక వసతుల క్సం ఒక అంతరాజా తీయ సంకీరాణా ని్న భారత్ ప్రారంభిస్తు ందని, ఈ కూటమిలో 
చేరాలని ఐరాసా సహ దేశాలను ఆయన ఆహ్్వనించారు. 
ఈ దేశంలో ప్టిటోపరగ, చదువుకుని అమెరకా వళలా  ఉన్నతసాథా నాని్న సంపాదించిన భారతీయులంతా తమ తలిలాతండ్రుల 
బాధ్యతతో పాట్ భారతదేశ  బాధ్యత కూడా నాదే అని భావించి మందుకు రావాలి. తమ సంపాదనలో ఎంతో కొంత 
శాతాని్న భారత దేశ అభివృదిధి కి వినియోగంచాలి. వార సంపాదనతో ఇక్కడ ఆస్థా లు కొనుకు్కని,  ఇక్వడ రయల్ 
ఎస్టోట్ రేట్లా  పరగేటట్టో   సంపాదన ఆవిధంగా పంచ్క్కుండా, ఇక్కడ పరశ్రమలు పటిటో , పది మందికి ఉపాధి కలిపుంచే 
విధంగా ఆస్థా లు పంచ్క్వాలని  విదేశాలకు వళ్ళన భారతీయులందరనీ విజ్ఞపతు చేసతు ంది చెతైన్యం సంకలపుబలం. 
                                     9 వ జన్మదిన సంచిక సందర్ంగా రచయితలకు, రచయిత్రులకు, పత్రిక 
చదువుతూ , వీడియో చూస్తు  ఆదరస్తు న్న ప్రతీ ఒక్కరకీ కృతజ్ఞతలు తెలుప్కుంటోంది మీ  చెతైన్యం సంకలపుబలం.                     



            అభిప్రాయ వేదిక
-- దెయ్యము అంటూ డా.పంగళి గోప గారు వ్రాసిన 
కధ బావ్ంది. ఇలా ఇంకా మూఢ నమ్మకాలతో 
జీవిత్లను బలిచేస్కోకుండా బాగా చెపాపారు. 
కందరు డాకటురులీ  అనవసర టెస్టు  లతో పీడిసతు ంటే, 
కందరు వారి సంపాదన కుడా తగ్గంచుకుని మరీ 
చేస్తు న్నారు. 
శ్రీమతి శంత , శ్రీమతి విజయ, శ్రీ రామమూ-
రి తు ---- రాజమండ్రి. శ్రీ విద్్యధర రావ్ , శ్రీమతి 
స్ందరి, శ్రీమతి కరుణ --- పూన్. 
6.  'అవ్ను ఈ చీర న్దే' అంటూ 'నేమాని సూర్య 
న్రాయణ' గారు వ్రాసిన పటుటు  చీర కధ చాలా 
బావ్ంది. సంటిమంట్ ను జోడించి అత్తు  కోడళ్ళ 
సంబంధ బాంధవా్యలను, ప్రేమానురాగాలతో ముడి 
పెటిటు నటుటు గా చాలా బావ్ంది. ప్రహేళిక చాలా ఇంట్రె-
స్టు గా ఉంటంది. కదిదిగా కషటు ంగా కుడా ఉంటంది. 
శ్రీమతి భారతి, శ్రీమతి కరుణ, శ్రీ వంకట్రావ్ --- 
రావ్ల పాలం. శ్రీమతి న్గలకి్షమి గారు--హైదరా-
బాదు. 
7. శ్రీమతి చాగంటి కృష్ణ కుమారిగారు వ్రాసిన ఈ 
రోజులోలీ  ఎకుకువవ్తుననా హానికర రస్యన్ల వలలీ  
మన జీవ వ్యవసథాను ఏవిధంగా దెబ్బ తీస్తు న్నాయో 
చాలా బాగా వ్రాస్రు. పోర్టుస్ గురించి కూడా ఫోటలు 
బాగా వేస్రు. వీలయిత్ వాళ్ళ గురించి కూడా 
వ్రాయండి. 
 శ్రీమతి అమా్మజీ, శ్రీమతి స్జాత, శ్రీ మాధవ్ --- 
బంబాయి. శ్రీ కుమార్, శ్రీ శ్యమ స్ందర్, శ్రీమతి 
సరోజ --- హైదరాబాదు. 
8. భువన చంద్ర గారు వ్రాసిన పటిటు ందలాలీ  బంగారం 
చాలా బావ్ంది. డబ్్బ సంపాదించడం వంటి గొపపా 
విషయం చెపాపారు. మీరు చూపంచిన ముకి తున్ద్
యాత్ర హైలట్. అకకుడ మీరు స్నానం చేస్తు ంటే, 
ఇకకుడ మాకు ఒళ్్ళ గగుర్పాడిచింది. అకోటు బర్ లో 
వచేచే జన్మదిన సంచికకు ముందుగా న్ శుభాకాం-
క్షలు. రాశి ఫలాలు  వ్రాయని లోటు కనిపసతు ంది. 
శ్రీమతి శేషు ---  హైదర్ గూడ --హైదరాబాదు. 
9. చైెతన్యం పత్రికకు జన్మదిన సంచిక సందర్ంగా 
అభినందనలు. 
వంగురి చిటెటు న్ రాజు  హ్్యసటున్ (యు.ఎస్.)

 1.  అందమైన విన్యకుడి పేజీ తో ప్రారంభమైన 
చైెతన్యం వైద్య రంగం గురించిన  సంపాదకీయం  
చాలా బావ్ంది . అలాగే మానస సరోవర యాత్ర మాకు 
శ్రమ , ఖరుచే లేకుండా మీరు దగ్గరుండి చూపస్తు ననా-
టులీ గా ఉంది. 'శరణు శరణు గణాధిపా' అంటూ 'కతతు 
రామానందం గారు'  అత్యదు్తంగా మాకు  తెలియ 
జేశరు. 
శ్రీమతి ఉష, శ్రీ రమేష్   -- నరాసాపురం .
    2. 'భువన చంద్ర గారు' వ్రాసే ప్రతీ కధ మనస్కు 
హతుతు కునేటటులీ  గా ఉంటుంది. అలాగే ఈ నెల కూడా-
వ్రాసిన 'పటిటు ందలలీ  బంగారం' చాలా బావ్ంది. పాలపు 
బ్చిచేరాజు గారు రాష్ట్రపతుల గురించి వ్రాయడం చాలా 
బావ్ంది. మేము చాలా ఆత్రుతగా రాత్రి10 అయిన్ 
వంటనే చాలా ఆత్రుతగా చదివాను.  ఇంకా  ఆయన 
పెరసానల్ లైఫ్ గురించి కుడా వ్రాసేతు బావ్ండును అని-
పంచింది. తెలుస్కుంద్మనుకున్నాను. 
. శ్రీమతి స్శ్ల, శ్రీమతి అనురాధ --- కర్నాల్. 
 3. వేమూరి వంకటేశవార రావ్ గారు అంకెల గురించి 
మాకు తెలియని ఎన్నా విషయాలు తెలియజేస్రు. 
మేము ఎన్నా తెలుస్కుంటున్నాము. ప్రేమంటే ఇంత్ 
కధలో అసలు ప్రేమంటే ఏమిటి ? అని ఇంద్రగంటి 
స్బా్బరావ్ గారు వ్రాస్తు ననా సీరియల్ బావ్ంటంది. 
శ్రీ రామ ప్రస్ద్, స్మ --- ఏలూరు, శ్రీమతి అరుణ, 
శ్రీమతి దుర్గ , శ్రీ స్బా్బరావ్ ---- కడప. 
 4. దంతురి తు శర్మగారు వ్రాస్తు ననా పద్్యలు నిజంగా 
రత్నాలే. న్రాయణీయం లోని వామన్వత్రం బలి 
చక్రవరి తు పద్యం, వివరణ కూడా బావ్ంది. ఆదూరి 
హైమావతి గారు వ్రాస్తు ననా కధలు బావ్ంటున్నాయి. 
ఈ నెల వ్రాసిన 'దురాశే పశచం' కధ  చాలాబావ్ం-
ది. నందుల ప్రభాకర శస్త్రి  గారు వ్రాస్తు ననా 'నందుల 
ఆతీ్మయ కధ' బావ్ంటంది. పలలీటూరి ఆటలతో, 
చింత చిగురు, వేప గంజలు ఆటలతో సందేశత్మకంగా 
కూడా ఉంటంది. 
శ్రీ రామ చంద్ర రావ్, శ్రీమతి అనసూయ ---- వి-
జయవాడ. శ్రీ రామారావ్, శ్రీ కరుణా కర్, శ్రీమతి 
స్మతి --- కాకిన్డ. 
5. వేదుల స్బ్రహ్మణ్యం గారు వ్రాసిన 'శ్రావణ శోభలు', 
విన్యకుడి మీద పద్్యలు బావ్న్నాయి. దేముడు 
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 కల నిజమాయె - ముకి తున్ధ్ 
      మానస సరోవర యాత్ర                  

             ఆ రాత్రి అలా డార్్షన్  
హోటల్ లో గడిచింది. పొదుది -
నేనా హడావ్డి మొదలయింది. 
అందరం హోటల్ హిమాలయ 
కైలాష్ కి వళిలీ  'మధుబన్' వాళ్్ళ 
పెటిటు న బ్రేక్ ఫాస్టు  తీస్కున్నాం. 
        బయటకి వచిచే బస్ ఎకికు 
కూరుచేన్నాం. ముందర మమ్మలినా  
'యమద్వార్' దగ్గరకి తీస్కుని 
వళిలీ  దింపారు. అకకుడ నుండి 
కైలాష్ పరిక్రమకి వళ్్ళవాళ్్ళ, 
నడిచి కానీ, గుర్ం మీద కాని 
పరిక్రమకి వళత్రు. పరిక్రమ 
చెయ్యలేని వాళ్్ళ, యమద్వా-
రంలోంచి వళిలీ  వచిచే, మళ్్ళహో-
టల్ ర్మ్ కి వచిచే విశ్రాంతి తీ-
స్కుంటారు, అని మా ఏజంట్ 
చెపాపారు.   
       ఈరోజు వాత్వరణం 
కంచెం చికాకుగానే ఉంది. బాగా 
వేగంగా చలలీ  గాలులు వీస్తు న్నా-
యి. ఆకాశం అంత్ మబ్్బలు. 
కంచెం చిరు జలులీ లు కూడా 
పడుతున్నాయి.  
   యమద్వార్ దగ్గర రెడీగా 
గుర్రాలు ఉన్నాయి.  నిజానికి ఈ 
గుర్రాలు ముందు రోజే బ్క్ చేస్-
కోవాలి,  లేకపోత్ అపపాటికపుపాడు 
దొరకాలంటే కషటు మే. ఎందుకంటే 
యాత్రికులు ఎకుకువ, గుర్రాలు 
తకుకువ. అందుకని మా టూర్ 

గైడలీ  సలహా ప్రకారం, కావలసిన 
వాళ్్ళ డబ్్బ కటిటు , ముందే బ్క్ 
చేస్కున్నారు గుఱ్ఱా లను.
                  నేను ముందే చెపాపా 
కద్! యమద్వార్ కైలాష్ కి ము-
ఖద్వారం లాంటిదని. యమద్వార్ 
గురించి కంచెం తెలుస్కుం-
ద్మా? మానవ్లకి మృతు్యవ్ 
ద్వారానే జన్మ నుండి విముకి తు 
లభిస్తు ంది. ఈ జీవాత్మ  ఆ పర-
మాత్మను చేరాలంటే మృతు్యవ్ 
ద్వారానే మార్గం. మృతు్యవ్కు 
అధిపతి యముడు. ఆ విధంగా 
ఈ జీవ్డు, అంటే మనం, ఈ 
యమద్వారం లోంచి వళ్ తు కానీ, ఆ 
పరమాత్మ ఉండే కైలాష్ కు చేరు-
కోలేము.  ఇదే యమద్వార్ లోంచి 
వళ్ళటం యొకకు అంతరార్ం. 
కాబటిటు  కైలాష్ (పరిక్రమ)కు వళ్్ళ 
యాత్రికులందర్ ఈ యమద్వా-

రానికి మూడు ప్రదకి్షణలు చేసి, 
ఆఖరి ప్రదకి్షణం లో ఆ ద్వారం 
లోంచి లోపలికి వళ్్ళలి. ఇంకో 
ఆచారం ఏమిటంటే అకకుడ 
మనం ఒక జత బటటు లు వది-
లేస్తు ం. బటటు లే కాకుండా మనకి 
ఇషటు మైనవి వదిలయ్యటం కూడా 
ఒక ఆచారం.  ఇలా ఎందుకంటే 
మనం ఈ జన్మ వదిలేసి పోయే-
టపుపాడు ఇకకుడ అనీనా వదిలేసి 
ఖాళ్ చేతులతో వళి్ళపోత్ం. 
మనతో పాటు ఏమీ తీస్కుని వ-
ళ్ళలేము కద్. ఈ బటటు లు వదిల-
య్యటం వనక ఉననా అంతరార్ం 
ఇదననామాట. 
         మేమందరం అలాగే 
యమద్వారానికి ప్రదకి్షణ చేస్ం. 
ఒకస్రి అందులోకి వళిలీ  వచిచే, 
అకకుడ మేము దీనికోసం ప్రత్్య-
కంగా పెటుటు కుననా బటటు లు అకకుడ 

https://youtu.be/IJj5mFxNXAk
https://youtu.be/Uc6dSVI_DYk
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వదిలేస్ం. అకకుడ నుంచి కై-
లాసపరవాత శిఖరానికి మనస్రా 
నమసకురించుకున్నాం. 
        మా బా్యచ్ లో 4 గురు 
మాత్రం పరిక్రమకు వళ్ళకుండా 
ఉండిపోయాం. ఆ నలుగురం 
కూడా తెలుగువారమే.  మిగత్ 
వారు మొదటిరోజు పరిక్రమకి 
వళ్్ళరు. అందులో ఒక తమిళి-
యన్ ఉష గారని, ఆవిడ మాత్రం 
కంత దూరం వళిలీ , వనకికు జీప్ 
పలుపంచుకుని వచేచేశరు. కదిది  
దూరం వళిలీ  వనకికు వచేచేసేతు  జీప్ 
కి 1000 రుపాయలే  తీస్కుం-
టారు. ఇంకా ఎకుకువ దూరం 
వడిత్ చాలా కాసీ్లీ, 10,000 
-20,000 వరకు. అందుకని ఇక 
నడవలేనేమో అని అనుమానం 
వచిచే అకకుడనుండే వనకికు వచేచే-
స్రుట. 
 మిగలిన వాళ్్ళ కందరు నడిచి  
కందరు గుర్రాల మీద వళ్్ళరు.   
మొదటిరోజే యమద్వార్ నుంచి 
వనకికు వచేచేసినవాళ్ళలో మేమూ 
ఉన్నాము. పరిక్రమ చెయ్యలేక-
పోతున్నామే అని బాధ పడుతు-
ననా తరుణంలో, ఆ పరమశివ్డే 
మాకు ఒక మార్గం చూపంచాడా 
అననాటుటు , మాకో ఉపాయం 
తటిటు ంది. 
              చాలామంది యాత్రికులు, 
పరిక్రమ సమయంలో, ఆ ఆలిటు -
టూ్యడుకి, ఆ వాత్వరణానికి, 
ఆ  పరవాత్లలో నడక వలలీ  కలిగే  
అలసటకు తటుటు కోలేక 'సిక్' 

అవ్తంటారు. అలాంటి పరి-
సిథాతులోలీ  టిబెట్ ప్రభుతవాం వారు 
ఒక వస్లుబాటు కలిపాంచారు. 
అదేంటంటే, అటువంటి సం-
దరా్లు ఎదురైెనపుపాడు, డార్్షన్ 
నుంచి యాంబ్లన్సా లేద్ జీప్  
పంపంచి అలాలీ  'సిక్' అయిన 
యాత్రికులినా  వనకికు  హోటల్ కి తీ-
స్కువచేచే సౌకర్యం.  మాపాలిట 
ఇదే వరం అయి్యంది. మేము 
ఇలాంటి ఒక రిల్ఫ్ వహికిల్ 
ను పటుటు కుని, డ్రైవర్ ను రికెవాస్టు  
చేశం.  కైలాష్ పరవాతం ఉతతుర 
ముఖం కనపడే 'డేరాఫుక్' ద్కా 
తీస్కెళి్ళ, మాకు కైలాష్ దర్శనం 
చే యి ం చ మ ని . ఎ ం దు క ం టే , 
ఇంత  దూరం మళ్్ళ మనం వచిచే 
చూడడం అంత ఈజీ కాదు కద్ 
అని అకకుడ ఏజంట్ వనక పడాడా రు 
మావారు. నువ్వా ఎంత అడిగత్ 
అంత్ ఇస్తు ను అని చెపపాన్ 

కూడా, అతను ఏమీ పాజిటివ్ 
గా చెపపాలేదు. ఇదదిరం చాలా 
నిరాశ చెంద్ము. 'మేము ఏది 
అడిగత్ అది ఇచాచేవ్, ప్రతి రోజు 
నీకు నమకం చమకంతో పూజ 
చేస్తు రు ఆయన, నినునా జపం 
చేసూతు  ధా్యనించుకుంటే, న్ భర తుకి 
మరణ గండం అననాది కూడా 
ద్టించావ్ అతి స్లువ్గా. 
న్కు బప కి జీవిత్ంతం టాబెలీ ట్ 
వాడాలంటే, నినునా తలచుకుం 
టూవ్ంటే అసలు బ.ప. కి 
టేబలట్ అకకుర లేకుండా చేస్వ్  
ఇంతవరకూ తీస్కు వచిచే మాకు 
నినునా దర్శనం చేస్కునే భాగ్యం 
ఎందుకు ఈయవ్? అని బాధ 
పడుత కూరుచేన్నాను. తరువాత 
మా పలలీలు ఫోన్ చేసేతు కుడా 
బాధగా చెపాపాము. మీరు బాధ 
పడకండి, ఇంతవరకు వళ్్ళరు 
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కద్! అదే గ్రేట్. మేము మిమ్మలినా 
తీస్కు వడత్ము అని చెపాపారు. 
        తరువాత నలుగురం తెలు-
గువాళ్ళం ర్మ్ లో బాధపడుత 
కూరుచేన్నాము. అపుపాడు మాతో 
పాటు ఉననా తెలుగావిడ అన్నారు 
కద్! 'కైలాష్ ఎలా వ్ంటుందీ'? 
అని. మాకూ తెలియదు కాని 
మనం మరణానంతరం పుణా్య-
తు్మలమైత్  కైలాస్నికి వడత్రు 
అంటారు అన్నాను. వంటనే 
ఆవిడ అయిత్ మనం అససాలు 
బాధ పడదుది . వాళ్ళంత్  ఇపుపాడు 
వడుతున్నారు, మనం ఏకంగా 
చనిపోయాక తిననాగా ఆయన 
దగ్గరకే వడద్ము అని అన్నారు. 
మీరు అలా అంటూ ఉంటే న్కు 
ఒక కధ గురుతు కు వసతు ంది అని  
అన్నాను. అయిత్ చెపపాండి 
అంది ఈశవారి . 
     మనం అంత్ కారీ తుక మాసంలో 
కారీ తుక వ్రత పూజలు అనీనా 
అయా్యక, కారీ తుక మాసంలో వచేచే 
ఆఖరి రోజున వచేచే అమావాస్య 
న్డు  అదే  పోలాల అమావాస్య-
న్డు. ఆ రోజు తెలలీవారుఝాము-
నే లేచి,  వీలైన వాళ్్ళ కాలవకి, 
ఇంకా వీలయిత్ నదులకి వళిలీ  
స్నానం చేసి, అకకుడ  గౌరీ దేవికి 
పూజ చేసి,  అరటి దొపపాలలో  
వతుతు లు వేసి దీపాలు వలిగంచి, 
ఒక కధ చెపుపాకుంటారు, అలా 
వ్ంది మీరు చెపేపాది  అన్నాను. ఆ 
కధ ఏమిట న్కు చెపపాండి అంది 
ఈశవారి. సర్, టూకీగా చెపుత్ను 

అని చెపపాడం మొదలు పెటాటు ను. 
    ఒక కుటుంబంలో అత్తు  కోడళ్్ళ 
ఉంటారు. అందులో ఆ అతతుగా-
రికి ఆఖరి కోడలు అంటే ఇషటు ం 
ఉండదు. అందుకని బయటకి 
వళ్్ళలంటే పెదది  కోడలిని 
తీస్కుని వడుత, పనులనీనా 
ఆఖరి కోడలు చేత చేయిస్తు ంది. 
ఎపపాటిలాగే పోలాల అమావా-
స్య న్డు కుడా ఇంటలీ  పనులనీనా 
చిననా కోడలుకి అపపాచెపపా, పెదది  
కోడలిని తీస్కుని, నదీ స్నాన్నికి 
వళి్ళంది. చిననా కోడలైన పోలమ్మ 
త్ను పనులనీనా ముగంచుకు-
ని,  మజిజి గ చిలికి, వననా తయారు 
చేసి, స్నానం చేసి చీర కంగుతో 
వతితు చేసి వననాతో దీపానినా 
వలిగంచి, తులసి మొకకు దగ్గర 
త్ను పూజ చేస్కుంటుంది. 
ఆమ భకి తుకి మచిచే పరమేశవారుడు 
విమానంలో ఎకికుంచుకుని కైలా 
సం తీస్కని వడత్డు నది 
మీదుగా. ఆ సంఘటన చూసిన 
అతతుగారు అయో్య అయో్య సవారా్గ -
నికి వళిలీ  పోతోంది, మనం ఇంకా 
ఇకకుడే పూజలు చేసూతు  ఉన్నాము 
అని అరుస్తు ంది. అది చూసి 
పోలమ్మ పరమేశవారుడిని ప్రార్-
నగా అడుగుతుంది. మా అతతు-
గారిని, తోటి కోడలుని కుడా న్తో 
పాటు తీస్కుని వళ్ళండి అని. 
అపుపాడు పరమేశవారుడు పోలమ్మ 
ప్రార్న మేరకు వారిని కుడా తీస్ 
కు వడత్డు. మనం అందరం 
పూజానంతరం ఈ కధ చెపుపాకు-

ని అకి్షంతలు వేస్కుంటాము. 
తరువాత ఆ దీపాలని నదిలో 
వదిలి వేసి, ఆ పరమేశవారుడిని 
ప్రారిదిస్తు ము. తరువాత బ్రాహ్మణు-
నికి త్ంబూలం ఇచిచే, వారి ఆశ్-
స్సాలు తీస్కుని, ముతెతైదువ్ 
లందరికీ త్ంబూలాలు ఇస్తు ము 
అదీ కధ అన్నాను. బావ్ందండీ 
అంది ఈశవారి. ఆ రోజు అలాలీ  కాల 
కే్షపం  చేస్ము.  
   రాత్రి 9 గంటలకు   ఒక డ్రైవర్ 
వచిచే, 'డార్్షన్' నుంచి యాత్రికు-
లను ఎకికుంచుకుని వళ్ళటానికి 
మాకు 'పరి్మట్' లేదు. కాని, మీరు 
పరిక్రమ చెయ్యటానికి ఇంతలా 
అడుగుతున్నారు కాబటిటు   ఒక 
పని చేద్ది ం. మనం తెలలీవారు-
ఝామున చీకటిలో బయలుదే-
రి వళ్ది ం. కైలాష్ ఉతతుర ముఖం 
దర్శనం అయే్య  డేరాఫుక్ దగ్గర ఓ 
రెండు గంటలు మీరు ఉండచుచే. 
అంతకంటే ఎకుకువ ఉండటం 
కుదరదు. మీరు బయలుదే-
రి వనకికు వచెచేయా్యలి.  36,000 
ర్పాయలు ఇవావాలి అది  మీకు 
సమ్మతమైత్ చెపపాండి' అన్నాడు  
డ్రైవర్. అదే మహద్్గ్యం అని 
మనస్లో అనుకుని, మాకీ-
విధంగా ఆ ఈశవారుడు దర్శన 
భాగ్యం కలిగంచాడనుకుని, 
డ్రైవర్ కి 'సర్' అని చెపాపాము.  
వంటనే డబ్్బలు కుడా ఇచేచేస్-
ము. మీకు ఇదంత్ చెపుతున్నా-
ను గానీ, ఇది అంత్ 'అనఫీషి-
యల్' అండోయ్! ఈ విషయం 
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గురుతు ంచుకోండి.
       మిగలిన తెలుగు వాళి్ళదది-
ర్ రాలేకపోయారు, ఇండియన్  
రుపీస్ అనినా లేక. మాదగ్గర కూడా 
లేవ్. వాళ్్ళ కారుడా  తీస్కోరు. 
కంత దూరం వళిలీ  వనకికు తిరిగ 
వచిచేన తమిలియన్ ఉష గారు 
కూడా మాతో వస్తు ను అన్నారు.  
అలాలీ  మేం ముగు్గ రయా్యం.
       ఆవిధంగానే  మరానాడు పొ-
దుది ననా 3 గంటలకి లేచి, ముందే 
చెపపా ఉంచటం వలలీ , హోటల్ 
వాడు ఏరాపాటు చేసిన వేనీనాళ్ళ-
తో స్నానం చేసి, డ్రైవర్ కోసం 
ఎదురు చూసూతు  రెడీగా కూరుచే-
న్నాం.  చెపపానటుటు గానే, డ్రైవర్  
అయిదు గంటలకలాలీ  వచేచేశడు. 
వంటనే జీప్ ఎకికు మేం ముగు్గ రం 
బయలుదేరాం. పకాకు రోడుడా  కాక-
పోవటంతో, ఒకటే  కుదుపులు. 
కాని అపపాటికే, పరిక్రమ ప్రారం-
భించినవాళ్్ళ మాకు కనపడాడా -
రు. అ చీకటలీ , ఆ చలిలో అలాగే 
పరిక్రమ చేస్తు న్నారు. ఆశచేర్యం 
ఏమంటే చిననాపలలీలు, ముసలి 
వాళ్్ళ  కూడా పరిక్రమ చేసూతు  
కనపడాడా రు. అందులో టిబెట్ 
వారు, ఇంకా కందరు చీకటలీ  టా-
రిచేలైటులీ  వేస్కుని నడుసూతు , ద్రి 
పొడుగున్ ఆ భూమిని ముదుది  
పెటుటు కుంటూ, స్షటు ంగ నమ-
స్కురాలు చేస్కుంటూ, వాళ్్ళ 
వడుతుంటే, మేము జీప్ లో 
కూరుచేని దరాజి గా వడుతుంటే, 
మేము కుడా అలా నడవ లేక 

పోయినందుకు బాధ కలిగంది,   
కానీ మేము ఆ వాత్వరణానికి 
తటుటు కోలేక ఇలా జీప్ లో వళ్్ళ-
లిసావచిచేంది. కాబటిటు  దీనికే భగ-
వంతుడికి కృతజ్ఞతలు చెపుపా-
కుంటూ, సతు త్రాలు చెపుపాకుంటూ, 
పాటలు పాడుకుంటూ వళ్్ళము. 
వీయోలు, ఫొటలు తియా్యలం-
టే  చీకటిగా ఉంది  స్మారు 
6 గంటల ప్రాంతంలో డ్రైవర్ 
మమ్మలినా 'డేరాఫుక్' లోదింపాడు. 
ఇంకా చీకటిగానే ఉంది. కదిది  
సేపు అలాగే కూరుచేన్నాము. 
కదిదిగా వలుగు రావడం మొద-
లయా్యక రెండు కండల మధ్య 
లోంచి కైలాష్ పరవాతం చూడగ-
లిగాం. అదృషటు ం కదీది  మబ్్బలు 
లేవ్. కందరు మబ్్బలు వచిచే 
చూడలేక పోయారు. కందరు 
వాన వచిచే చూడలేరు. అంత 
దూరం వళి్ళన్ ఆ అదృషటు ం 
కుడా ఉండాలి. మేము పటుటు కుని 
వళి్ళన బటటు లు ఆ కైలాస పరవాతం 
దగ్గర (అంటే మరీ దగ్గర అనుకో-
కండి ) పెటేటు సి దణ్ణం పెటిటు  ప్రార్ిం 
చాము. 
        నిజంగా ఆ అనుభవం 
అనిరవాచనీయం. ఆ పరవాత్ని  
కుననా శకి తు మమ్మలినా మంత్రము-
గుది లినా చేసింది. ఏదో చెపపాలేని 
అనుభూతి. ఆ కైలాష్ పరవా-
త్నికి ఉననా పాజిటివ్ ఎనరీజిని 
గురించి వరి్ణంచలేం. మా శరీరం 
అంత్ ఏవో ప్రకంపనలు. కైలాష్ 
పరవాతం మీంచి దృషిటు  మరలుచే-

కోలేకపోయాం. కనురెపపా మూసేతు 
మళ్్ళ ఆ దృశ్యం ఎకకుడ మిస్ 
అయిపోత్మో అని రెపపా వాలచే-
కుండా చూసూతు  ఉండిపోయాం. 
మా కళ్ళలోంచి అప్రయతనాం-
గానే, మాకు తెల్కుండానే కనీనా-
ళ్్ళ  వచాచేయి.  మాకైత్ ఆ డ్రైవర్ 
పరమేశవార ర్పంలో వచాచేడు 
అనిపంచి నువేవానయా్య పర-
మేశవారుడివి, మాకు ఇంతటి 
అదృషటు నినా కలిగంచావ్ అని 
అతనికి చాలా చాలా ధన్యవాద్-
లు చెపాపాము. పరమేశవారుడిని 
మాకు వచిచేన పాటలతో, మాకు 
వచిచేన రీతిలో ప్రార్ించి, ఆనంద 
పరవశంలో ములిగ పోయాము 
అనడంలో ఎటువంటి సందేహం 
లేదు. పరమేశవారా, నేను పో 
లమ్మ కధ చెపత్, నిజంగానే 
మమ్మలినా కషటు పడకుండా జీపులో 
తీస్కు వచాచేవా, శివయా్య! అని 
ఆనంద భాషపాలు వచేచేస్యి.
మా జీవితం ధన్యం అయింది 
అనిపంచింది. మాకు చేతన-
యినంత వరకు అందిస్తు న్నా-
ము,    మీరందర్ కుడా ఇది 
చదివి, వీడియోలు  కూడా చూసి, 
ఆ పరమేశవారుని అనుగ్రహం 
పొంద్లని, వారి ఆశ్స్సాలు మీ-
కందరికీ ఎలలీపుపాడూ ఉండాలని 
మనసూపారి తుగా కోరుకుంటంది మీ 
చైెతన్యం సంకలపాబలం.   

            (మళ్్ళ వచేచు నెల కలుదా్ద ం)
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                        చైతన్యం పత్రిక, తొమ్మిదవ జనమిదినోత్సవయం 
                        సయందర్యంగా, రచయితలు - తమ గురయంచి, పత్రిక   
                       గురయంచి పాఠకులతో పయంచుకుయంటున్న ముచ్చటులు....
                9 సంవతసారాల చైెతన్యం-ముదుది  ముచచేట
 వ్యవస్థా పక సంపాదకురాలు,న్ సదరి అయిన శంతి ఊహలలో ఉద్వించిన చైెతన్యం పత్రిక ర్పకలపాని-
కి ఆహావానం అందింది. చెలాలీ యిని,బావగారిని చూడవచుచే అని ఆనందంగా బయలు దేరాను. తీరా ఇంటలీ కి 
వళ్లీసరికి, విచిత్రమైన అనుభవం ఐద్రుగురు పెదదివాళ్లీ  ఉన్నారు. వివిధ రంగాలలో 
నిష్ణ తులు. పరిచయాలు అయా్యయి. పత్రిక ర్పకలపానకు ప్రణాలిక తయారయిం-
ది. మొదటి సంచిక షిరిడి స్యి ముఖ చిత్రంతో ప్రచురించాలని నిర్ణయించారు. 
" అననాయా్య!నీవ్ స్యిసచచేరిత్ర అనువాదం చేస్తు న్నావని విన్నాను. అది న్కు 
ఇసేతు సీరియల్ గా ప్రచురించాలని అనుకుంటున్నాను."అని శంతి అడిగంది. నేను 
అవ్ను అనలేదు,కాదు అనలేదు. మౌనంగా ఉండిపోయాను. ఆ గ్రధం గొలలీపూడి 
వీరాస్వామి వారి ప్రచురణ కోసం ఒపపాందంతో అనువాదం చేస్తు న్నాను. అదిపత్రికకు 
ఇవావాలంటే వారి అనుమతి తీస్కోవాలి. స్ధారణంగా ప్రచురణ కర తులు అంగీక-
రించరు." ఈ సమస్య ఎలా పరిషకురిషకురిస్తు వ్ బాబా! అని అని మనస్సాలో మధ-
నపడుతున్నాను. బాబాయే ఒక మార్గం చూపంచారు. "షిరిడి కధలు" అను పేరుతో 
ఒకకుకకు సంఘటన తీస్కని కధా ప్రక్రియలోకి మారిచే పంపంచాను. స్యి చరిత్ర 
సినిమాగా వచిచేంది,బ్ర్కధగా వచిచేంది.న్టకంగా, అనువాద గ్రంధంగా వచిచేంది. కధాప్రక్రియగా వచిచేన-
వి తకుకువ. ఈ ప్రక్రియ పాఠకులు అంగీకరిస్తు రో లేదో? భయం. ఒకటి,రెండు కధలు ప్రచురించబడి తరువాత 
పాఠకులు అందించిన ప్రోత్సాహం చూస్క ధైర్యంగా ముందుకు స్గపోయా.
                  తరువాత చైెతన్యం పత్రిక న్కు మరో సవాలు విసిరింది.అషటు దశ సంస్కురాల వనుక ఉననా సంప్ర-
ద్య రహస్్యలు ఏమిటి? వైజా్ఞ నిక సంబంధం ఏమిటి? ఈ అంశనినా ఆధారంగా " సంస్కురాలు-శస్త్రీయత"అను 
వా్యస్లు కావాలని అడిగారు. ఇకకుడ సమస్య ఏమిటంటే నేను స్్మర తు పండితుడను కాను, అలాగని శస్త్రవేతతును 
కాదు. పత్రికారచయితకు ఒక బాధ్యత ఉంది. తనకు తెలియకపోయిన్ తెలుస్కని వ్రాయాలి. న్ మిత్రుల, 
సలహాలతో న్కుననా సంసకృతభాష పాండిత్యంతో వా్యసపరంపర పూరి తు చేస్. మేం కోరుకుననాటులీ గానే ఆ వా్యస్లు 
యువతను బాగా ఆకరి్షంచాయి. వారి ప్రోత్సాహానికి ధన్యవాద్లు. తరువాత యాత్రా స్హిత్య ప్రక్రియలో అడుగు 
పెటాటు ం. కాశికే్షత్ర వైభవం వ్రాయాలని నిర్ణయించారు.ఇకకుడ మర్క నూతన సమస్య వచిచేంది. కాశికే్షత్రం గురించి-
వా్యస్డురచించిన కాశ్ఖండానికి తెలుగుఅనువాద్లు అనేక  గ్రంధాలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. తిరిగ వాటినే 
ప్రచురించడం వలన ప్రయోజనం ఉంటుంద్? అని అనుమానం వచిచేంది. కాశి విశేవాశవారుడు న్లో ఒక ప్రేరణ 
చేస్డు. "మీ తెలుగు వాడు.శ్రీ న్ధుడు ననునా దరి్శంచుకని మురిసిపోయి " కాశ్ ఖండం" రచించాడు కద్! 
అది ఎంత చకకుటి కావ్యం. తెలుగు వారందరికి అర్మయే్యటటులీ  వచనంలో వ్రాయి" అని స్వామి ఆజా్ఞ పంచిన-
టలీ నిపంచింది. "అలాగే స్వామి" అని శ్రీన్ధవిరచిత కాశ్ఖండం ఆధారంగా "కాశ్ఖండం" వా్యస్లు రచించాను. 
మధ్యలో కనినా కధానికలు అందించా. ఇంతకాలం ననునా అలలీరి పెటిటు న గడుగా్గ యిచైెతన్యం యౌవవానంలో అడుగు 
పెడుతోంది.ఎంత ఆనందం.
                  న్   పరిచయం :
పేరు- డా.పోచనపెదిది  వంకట మురళ్ కృష్ణ
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జననం- 25-03-1948             తలిలీ దండ్రులు-స్బ్బలకి్షమి,కామేశవారరావ్.
కుటుంబం- భార్య-డా. న్గమణి,కుమారుడు,కుమారె తు,3మనవలు   1మనవరాలు.అలులీ డు,కోడలు.
విద్్యభా్యసం-       హైసూకులు-భాషప్రవీణ- గౌతమి విద్్యపీఠం .రాజమండ్రి;          బ.ఎ.(సంసకృతం)-ప్రభుతవా 
కళ్శల-రాజమండ్రి;             ఎం.ఫిల్ -(అంశం)జాషువా రచనలు.ఫిరదౌసి,గబ్బలం మద్రాస్ విశవా విద్్యలయం;              
ప హచ్.డి-(అంశం)డా.కటటు మంచి రామలింగారెడిది  రచనలు బెన్రస్ హిందూ విశవా విద్్యలయం,  వారణాశి.
ఉదో్యగం- తెలుగు పండితుడు,జూనియర్ లకచేరర్,డిగ్రీ లకచేరర్  గా వివిధ ప్రభుతవా సంసథాలలో.
రచనలు-
1.కావా్యలంకార సంగ్రహం(లక్షణ గ్రంధం) వా్యఖా్యనం       2. వధూ వరణం- వివాహవిధులు వివరించిన గ్రంధం
3. వేమన పద్్యలు-1001 పద్్యలకి స్మాజిక వా్యఖ్య        4.గౌతమి మాహాత్మ్ం- బ్రహా్మండపురాణాంతర్గత 
గోద్వరి  మాహాత్్మ్నికి ఆంద్ర వచన్నువాదం.
5.అషటు దశ పురాణాలు- మూడు సంపుటాలలో. ఆంద్ర  వచన్నువాదం. 
6.సంపూర్ణ శిరిడీ స్యి సచచేరిత్ర-హేమాడ్ పంత్ విరచిత    మరాఠీ గ్రంధానికి యధామూలాను వాదం
7.అశ్తి- అమ్మ గ్రంధరచయిత,క్రొవివాడి లింగరాజుగారి జన్మదిన్తసావ సంచిక ( సంకలనం)వా్యస్లు-ఆంధ్ర విశవా 
విద్్యలయం,తెలుగు విశవా విద్్యలయం,  కాకతీయ విశవావిద్్యలయం,వంకటేశవార విశవా విద్్యలయం,మద్రాస్ 
విశవావిద్్యలయం,బెన్రస్ విశవావిద్్యలయాలు ప్రచురించిన పరిశోధన పత్రికల లోను, పరిశోధన,అభ్యదయ,స-
మాచారంవంటి పత్రికలలో వా్యస్లు ప్రచురించబడాది యి. 
పరిశోధన పత్రాల సమరపాణ-ఆంధ్ర విశవా విద్్యలయం,తెలుగు విశవా విద్్యలయం,వై.ఎన్.కళ్శలలో జాతీయ 
స్థా యిలో జరిగన సదస్సాలో పత్రసమరపాణ.
స్హిత్య సేవ-భారతీయ స్హిత్య పరిషత్,ప్రసంగతరంగణి,త్రివేణి  స్హిత్య సంసథాలకు ఉపాద్యక్ష,సక్రటరి 
పదవ్లు
స్హిత్య గురువ్లు- కళ్ ప్రపూర్ణ వంపరాల సూర్యన్రాయణ శస్త్రి,ఆచార్య శలాక రఘున్ధశర్మ,వారణాసి 
గంగాధర
శస్త్రి,మహేంద్రవాడస్బ్బరాయశస్త్రి,ఆచార్యతమాటి    దోణపపా,ఆచార్య గంధం అపాపారావ్,ఆచార్య బయా్య  
సూర్య న్రాయణ 
                                                                                                -   డా.పోచనపెదిది  వంకట మురళ్ కృష్ణ

               మన 'చైెతన్యం సంకలపాబలం' మాసపత్రిక తొమి్మదవ జన్మదిన్-
తసావం జరుపుకుంటుననా శుభవేళ న్ హారిదిక శుభాభినందనలు. ఈ పత్రికకు 
బహుళ ప్రజాదరణ లభించాలని, పత్రికారంగంలో సముచిత స్థా నం లభించా-
లని న్ అభిలాష.
        ఈ పత్రికలో న్ రచనలు మొదటి సంవతసారం నుండి ప్రచురితమౌతున్నా-
యి. ఇపపాటివరకు ప్రతి నెలా న్ వా్యసములు ప్రచురిస్తు న్నారు. చాలా సంతోషం. 
హిందువ్లు ప్రతి సంవతసారం జరుపుకునే పండగల ప్రాశసత్ు ంపైె అనేక 
రచనలు వ్రాసే అవకాశం లభించింది. 
             న్ పరిచయం:
   బ. ఎస్ సి, ఎల్ ఎల్ బ , రాష్ట్రభాష ప్రవీణ, సి ఏ ఐ ఐ బ పరీక్షలలో ఉతీతురు్ణ -
డనైె, 33 సం||లు ఆంధ్రా బా్యంక్ లో వివిధ హోద్లలో సేవలు అందించి, పదవీ 
విరమణ అనంతరం కో ఆపర్టివ్ బా్యంక్ లో జనరల్ మేనేజర్ గా 8 సం||లు 
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పనిచేసూతు , అనేక సేవా సంసథాలలో న్ వంతు సహాయ సహకారములు అందించాను. 2003 లో వాకర్సా ఇంటర్నాష-
నల్ (పాదచారుల సంసథా)కు అంతరాజి తీయ అధ్యకు్ష లుగా నియుకుతు డనైె నూతన పంథాలో కార్యక్రమములు చేపటిటు , 
111 కలీబ్్బలు ప్రారంభించి, రికారుడా స్థా పంచాను. ఈ అంతరాజి తీయ సంసథా ననునా  జీవిత స్ఫల్య పురస్కురముతో 
'వాకర్ రతనా'  మరియు ఎక్సా లన్సా అవారుడా లతో సతకురించారు. పలు పరా్యయములు విదేశ్ యాత్రలు చేసూతు  అనేక 
వింతలు చూశను. 
       న్ వా్యసములు అయిదు పుసతుకములుగా ప్రచురణ జరిపంచి, శ్రేయోభిలాషులందరికి ఉచితముగా ఇవవాబడి-
నవి. వీలుననాపుపాడలాలీ  భారతదేశ యాత్రలలో పాల్్గ నడం ఒక హాబీ.  

                                                                                                       కతతు    రామానందం                                                                                                                  

 పాఠకులకు,రచయితలకు, రచయిత్రులకు నమస్కురం. చైెతన్యం పత్రికతో 
ద్ద్పు 6 సంవతసారాల అనుబంధం ఉంది. ఈ ఆరు ఆరుననార ఏళలీలో ఒకే ఒకకు 
నెలలో నేను కథ రాయడం 'మిస్' అయా్యను. ఇహ సహరచయితల సంగతి 
అయిత్, వారందర్ వారి వారి వృతుతు లోలీ  నిష్ణ తులు. కథలు వా్యస్లూ వ్రాయ-
డంలో ప్రజ్ఞ కలవారు. వారి రచనలతో పాటు న్ కథలూ ఉండటం న్ పూరవాజన్మ 
స్కృతం. ఆ మాట ముమా్మటికీ నిజం. ఎందుకంటే, ఓ సైనికుడికి ఇందరు 
మేధావ్ల మధ్య చోటు దొరకడం స్మాన్యం కాదు కద్!
     ఇక ఎడిటర్ గా శంతి గారి శ్రద్ అపారం. ప్రతి సంపాదకీయమూ ఎపపాటి 
పరిసిథాతులను అపుపాడు విశేలీషిసూతు  ఆలోచింపచేసేదే. ఒకకు పేజీలో శంతిగారు 
రాసే సంపాదకీయం వంద పేజీల పెటుటు .
         ఇక మా ప్రస్దు ఒక న్నుడినే మారాచేడు. మీకు తెల్దు కదూ, నేను, శంతిగారి భర తు ప్రస్దూ, ఒకే వూరి-
వాళ్ళం మాత్రమే కాక కాలీ స్ మేటుసాము కూడా. ఫస్టు  ఫామ్ నుంచి ఎస్ ఎస్ ఎల్ సి వరకూ.
             మా ప్రస్ద్ ఏం చేస్డంటే, 'ప్రతి పురుషుడి విజయం వనుకా ఒక స్త్రీ వ్ంటుంది' అనే న్నుడిని 
మారిచే, 'ప్రతి స్త్రీ యొకకు విజయం వనకాలా ఒక పురుషుడు వ్ండి తీరత్డు' అని ఋజువ్పరిచాడు. అఫ్ 
కోర్సా... వాళి్ళదదిరిదీ చాలా అన్్యన్య ద్ంపత్యం. మా  చింతలపూడి  స్కి్షగా...
చైెతన్యం పత్రిక విలువలకు నిలబడిన పత్రిక. విజా్ఞ నపు పరిమళ్లు వదజలేలీ  పత్రిక. చదివి జాగ్రతతుగా ద్చుకోవా-
లిసాన పత్రిక. 9 వ ఏట అడుగు పెడుతుననా మన చైెతన్యం నిండు నూర్ళ్్ళ వర్ిలాలీ లని కోరుకుంటూ, మనస్రా 
ఆశ్రవాదిసూతు ,                              
     న్ పరిచయం:
 పేరు: భువనచంద్ర (అసలు పేరు: వూరకరణం శేష పూరా్ణ నంద ప్రభాకర పెదగురురాజు)   
పుటిటు ంది: గుళ్ళపూడి (కృష్ణ  జిలాలీ )
తలిలీ దండ్రులు: వూరకరణం స్బ్రహ్మణ్య శర్మ, చంద్రమౌళ్శవారీ దేవి
పెరిగంది: చింతలపూడి
చదువ్: చింతలపూడిలో ఎస్ ఎస్ ఎల్ సి వరకూ;    ప యు సి:  శ్రీకాకుళం గవరనామంట్ ఆర్టుస్ కాలేజిలో ;  
ఆ తరవాత బ. ఎ. ( చదువ్త వదిలేసి (ప్రయివేట్ గానే) ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్సా లో చేరాను. ఆ తరవాత 
ఆటమొబైెల్ ... మకానికల్ ఇంజినీరింగ్   డిపలీ మా లు ;   ఆ తరవాత: స్రీ IAF లో ఉంటూనే 1971 ఇండో- 
పాక్ యుద్ంలో పాల్్గ న్నారు. 4 వార్ మడల్సా   +   2 సేవా మడల్సా సితురాసితుగా సంపాదించుకున్నాను.   ఎకుకువగా 
చదివింది: Hard World University లో
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పాటలు: 1500 పైెనే ఉంటాయి.
డబ్బంగ్ చిత్రాలు : 200 కి పైెనే 
అవారుడా లు : కవవాలి సంటెనరీ అవారుడా   ;      వంశ్ అవారుడా  (2 స్రులీ );      సముద్రాల జూనియర్ అవారుడా ;   
ఆరుద్ర మమోరియల్ అవారుడా ;    వంగూరి ఫోండేషన్ (టెకాసాస్) అవారుడా
రచనలు:    వాళ్్ళ (ఆధా్యతి్మక పయనం);    శ్రీబోధానంద్మృతమ్;   శ్రీబోధ (చైెతన్యం సంకలపాబలం మాస-
పత్రికలో ప్రచురితమైన కథలు)  ;    మనస్ పొరలోలీ  ;    భువనచంద్ర కథలు (స్వాతి కథలు) ;     భువనచంద్ర 
కథలు- part 2 ;    మహానగరం;   వేటూరి - పాటల పూజారి (ఆం||ప్ర|| ప్రభుతవా   ప్రచురణ) 
అచుచేలో వ్ననా రచనలు:     మూడో సీత కథ (బాల్యం) ;    ద అన్ టల్డా  సటు రీస్ ;   చిటిటు  కథలు (చైెతన్యం సంక-
లపాబలం) , న్ కధలు   అనినా  వార  మాస పత్రికల లోను ప్రచురింపబడాడా యి. 
ఇంకా: పాదచారి ధారావాహికం (సంచిక ఆన్ లైన్ పత్రికలో)
ప్రత్్యక బహుమతులు:  బలివాడ కాంత్రావ్ గారి స్్మరక కథల పోటీలో  'బతకాలి' అనే కథకు ప్రథమ 
బహుమానం;     సవాపనా పత్్యక కథల పోటీలో  'న్లుగో మటుటు ' అనే కథకు ప్రథమ బహుమతి ;      స్వాతి కథల 
పోటీలోలీ  అనేకస్రులీ  బహుమతులు;
బరుదులు:  యూనివరసాల్  పీస్  ఫండేషన్ వారు ప్రద్నం చేసిన డాకటుర్ ఆఫ్ లిటర్చర్ (డాకటుర్ట్)  
                                                                                                          మీ .......  
                                                                                                     భువనచంద్ర

నేను చైెతన్యంలో రాయడానికి ప్రేరణ కారణం కీ. శే. శ్రీ  కవన శర్మ గారు. 
ఆయనే ననునా శంతి గారికి పరిచయం చేసేరు. ఇదంత్ రెండు, మూడు 
సంవతసారాల  క్రిందటి సంగతి. "ఏ విషయం మీద రాయ మంటారు?" అని 
అడిగత్ న్కు నచిచేన అంశం ఎంచుకుని రాయమన్నారు. న్కు విజా్ఞ నశస్త్రం 
అంటే ఇషటు ం. అందుకని ఆ ఆంశనేనా  రకరకాల కోణాల గుండా చూసి రా-
స్తు న్నాను. ఇటీవలి కాలంలో ఏ విషయం మీద రాయాలో తోచక "అంకెలు, 
సంఖ్యలు" ఎనునాకున్నాను. ఇవి అనంతమైననినా ఉన్నాయి కనుక మరిక 
"అంశం" వతుకోకువలసిన అవసరం ఉండదు అనుకున్నాను. సంఖ్యలు 
అనంతమైననినా ఉన్నా వాటనినాటి మీద్ నేను ఎలాగూ రాయలేను. పర్యవస్నం ఎలాగుంటుందో వేచి చూద్ది ం. 
పాఠకులకి ఏదైెన్ అంశం గురించి తెలుస్కోవాలని ఉంటే అడగొచుచే. న్కు తెలిసింది చెబ్త్ను! ఇంతవర-
కు న్ వా్యస్లు చదువ్తననా, సపాందిసూతు ననా పాఠకులకి ధన్యవాద్లు. 
                 న్ పరిచయం:
పేరు:    వేమూరి వేంకటేశవారరావ్
జననం:   17 జనవరి, 1938    -   చోడవరం (విశఖ జిలాలీ ) లో 
తలిలీ దండ్రులు  :     వేమూరి సమేశవారఆవ్, తెనేనాటి సీతమ్మ
ప్రాధమిక విద్య తుని లో ,  ఇంటరీ్మడియేట్ బందరు హిందూ కాలేజీలో , బ. ఇ.(1954-58)  కాకిన్డ ఇంజినీ-
రింగ్ కాలేజ్ లో ,  ఎం. ఎస్ .  డెట్రాయిట్ (యు. ఎస్. ఎ)లో, పహచ్. డి.  లాస్ ఏంజిలస్ (కేలిఫోరినాయా)లో
ఉదో్యగం  : కన్నాళ్్ళనైెవేలి లిగైనైట్, ఆ తరువాత  భిలాయి ఉకుకు పరిశ్రమలో, ఆ తరువాత కేలిఫోరినాయా విశవావి-
ద్్యలయంలో ప్రొఫెసర్ గా చేస్ను.
1967 ప్రాంత్లలో కంపూ్యటరలీ మీద మొటటు మొదటి తెలుగు పుసతుకం రాశను. ఇది తెలుగుభాషపత్రికలో రెం-
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డుననార ఏళ్ళ పాటు ధారావాహికగా ప్రచురించబడింది. 
 తెలుగులో రచించిన పుసతుకాల జాబత్:
జీవరహస్యం (ప్రాణం లేని జడ పద్రథాం నుండి జీవి ఎలా పుటిటు ందో చెపేపా కథ),
రసగంధాయ రస్యనం (ఇంటింటా, వంటింటా వాడే స్ధారణ పద్ర్ాల వనుక ఉననా రస్యన శస్త్రం),
జీవనది (మన శరీరంలో ప్రవహిసూతు  మనకి ప్రాణానినా ఇచేచే రక తుం కథ);   విశవాసవార్పం (ఈ విశవాం యొకకు పు-
టుటు పూరోవాతరాల కథ) ;  నిత్యజీవితంలో రస్యనశస్త్రం, (స్ధారణ పద్ర్ాల వనుక ఉననా రస్యన శస్త్రం)  ;      
ప్రాణి ఎలా పుటిటు ంది?, (జడ పద్రథాం నుండి జీవి ఎలా పుటిటు ందో చెపేపా కథ);      అలన్టి అమరికా అనుభవాలు, 
(1960 దశకంలో అమరికా ఎలా ఉండేదో చెపపాన అనుభవాలు);     కించిత్ భోగో భవిష్యతి, (సైనుసా ప్రాతిపదికగా 
కల కథలు);     మహాయానం, (సైనుసా ప్రాతిపదికగా కల కలిపాత కథలు); 
ధర్మసంస్థా పన్రథాం, (రకరకాల కలిపాత కథలు);    రామానుజన్ నుండి ఇటూ అటూ, (రామానుజన్ చేసిన పనిని 
అందర్ అరథాం చేస్కోడానికి చేసిన ప్రయతనాం);        ఫెరా్మ చివరి సిద్్ంతం, (పైెథాగరోస్ సిద్్ంత్నినా స్ధా-
రణీకరించడంలో ఇబ్బందులు అందరికీ అరథాం అయే పద్తిలో);      తెలుగులో కతతు మాటలు, (తెలుగులోకి 
క్రొంగొతతు మాటలు ప్రవేశపెటేటు  విధాన్లు);     చుకకులోలీ  చంద్రుడు: చంద్రశేఖర్ కథ, (ప్రఖా్యత నక్షత్రభౌతిక శస్త్రవేతతు, 
న్బెల్ గ్రహీత జీవిత చరిత్ర), స్జనరంజని, ఆగస్టు  2017, సిలికాన్ ఆంధ్ర ప్రచురణ;       గుళిక రస్యనం 
(కావాంటం కెమసీ్రీ),   ఈ పైెవనీనా   కినిగ ప్రచురణలు
-ఈ కాలంలోనే ఈ కథలని రాయటానికి కావలసిన శస్త్రీయ పదజాలానినా ఒక చోట చేరిచే ఆంగలీం -తెలుగు 
మరియు తెలుగు-ఆంగలీం నిఘంటువ్ మరియు పరా్యయపదకోశం అనే (English-Telugu and Telugu-
English Dictionary and Thesaurus) నిఘంటువ్ని ప్రచురించాను. దీనిలోని ఆంగలీం-తెలుగు ప్రతిలోని 
పద్ల వతుకుటకు స్హితీ.ఆర్్గ  లో లభ్యం. ఈ నిఘంటువ్ లోని ఇంగీలీషు-తెలుగు భాగం వికీపీడియాలో కూడ 
చూడవచుచే వేమూరి నిఘంటువ్ (ఇంగీలీషు-తెలుగు).
-బర్కీలీలో ఉననా కేలిఫోరినాయా విశవావిద్్యలయంలో తెలుగు పీఠం నెలకలపాడానికి 2006 నుండి నిధులు సేకరి-
స్తు న్నాను. తెలుగు పాఠాల బోధన 2007లో మొదలయింది. ఇపపాటికి (అనగా 2017 కి) శశవాత నిధిలో దరిద్పు 
$500,000 నిలవా ఉన్నాయి.
-ఎకో ఫండేషన్ అనే సవాచచేంద సంసథాని స్థా పంచి నడిపేను (2000-2010 వరకు). పరా్యవరణ పారిశుధ్యం, 
గ్రామీణ సంకే్షమం, బీద విద్్యర్ులకి వేతన్లు కలిపాంచటం, విద్్యరంగంలో ప్రతిభావంతులకి పురస్కురాలు, 
తెలుగు భాషని పునరుద్రించటానికి ప్రయత్నాలు ఈ సంసథా ఆశయాలు.
న్  బాలీ గులు:
లోలకం;     వీరత్ళ్లీ
లేట్ బూలీ మర్ యుఎస్ఎ;         వైజాగ్ వాలా
పురస్కురాలు
Public Service Award, University of California, Davis
వంశ్ పురస్కురం: త్రిపురనేని గోపీచంద్ అవార్డా, 2 జూలై 2004, చికాగో (సపనా, సిరి ఫండేషన్), అమరికా
కలరావి పురస్కురం, వికీపీడియా, 2013
TANA Achievement Award, 2013, సేన్ హొసే, కేలిఫోరినాయా, అమరికా
జీవిత స్ఫల్య పురస్కురం, వంగూరి ఫండేషన్ అఫ్ అమరికా, 2014, హ్్యసటున్, టెకసాస్, అమరికా
11 వ రాధికా స్హితీ అవారుడా , 2019, పెలీ జంటన్, కేలిఫోరినాయా, అమరికా
                                                                                                              వేమూరి వేంకటేశవారరావ్
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'అషటు  వరా్ష త్ భవే కన్్య...'   అన్నారు శస్త్రకారులు. మన 'చైెతన్య(ం)' బాల   
ఎనిమిది సంవతసారాల బాల్యం పూరి తుచేస్కుని, తొమి్మదో సంవతసారంలో అడుగ-
డుత ... కన్యత్వానినా సంతరించుకుంటంది. ఆడపలలీ  బాల్యపు ఛాయలు వీడి, 
కన్యతవాపు దశలోకి అడుగడుతోందంటే ... పలు ఆకర్షణీయక ఆరుపాలు చోటు 
చేస్కుంటాయి. అదేవిధంగా మన చైెతన్యబాల కూడా పలు నూతన మారుపాలతో, 
చేరుపాలతో, కూరుపాలతో... ఈ జన్మదిన సంచిక నుండి విలక్షణమైన నూతన శ్రి్ష-
కలతో, మిమ్మలనందరినీ అలరించడానికి సననాద్ురాలౌతోంది. స్వాగతించండి... 
మరి..
    న్ పరిచయం:
 న్ పేరు వాకర్, లయన్ డా. పోడూరి శ్రీనివాసరావ్.
వృతితు:  రిటైెర్డా ఛీఫ్ మేనేజర్, ఆంధ్రా బా్యంక్
ప్రవృతితు:   రచన్ వా్యసంగం ;   గాయకుడు;   నఖ చిత్రకారుడు;   చిత్రకారుడు;   రివర్సా రైెటింగ్ సపాషలిస్టు ;   
స్టు ంపులు, కరెనీసాల సేకరణ;   ఆటగ్రాఫ్ ల సేకరణ;   ఫస్టు  డే కవరలీ సేకరణ .... ఇలాగ అనేక ప్రవృతుతు లతో   'మల్టు  
టేలంటెడ్  ఆరిటుస్టు ' గా అనేక ప్రపంచ రికారుడా లను స్ధించాను. ఇపపాటివరకు 256 ప్రపంచ రికారుడా ల స్ధనతో 
భారదేశంలో రికారుడా ల స్ధనలో 2 వ స్థా నంలో ఉన్నానని తెలియజేయటానికి గరవాపడుతున్నాను. 15 కి పైెగా 
బరుదులు, 400 కి పైెగా అవారుడా లు, 3 సీవాయ కవిత్ సంకలన్లు న్ ఖాత్లో ఉన్నాయి.       
          వీటనినాటికంటే గత అయిదు సమవాతసారాలుగా, మన చైెతన్యం (సంకలపాబలం) పత్రికకు రచనలను అంది-
స్తు ననా విషయం న్కు అమిత ఆనంద్నినా కలుగజేస్తు ంది. 2013 నవంబర్ నెల సంచికలో  'శ్రీరామకృష్ణ పర-
మహంస జీవితచరిత్ర ' తో మొదలయిన న్ రచన్ వా్యసంగం, క్రమం తపపాకుండా, ఇపపాటివరకు స్మారు 60 
జీవిత చరిత్రలు మన చైెతన్యం పత్రికలో రాయడం జరిగంది.
        బాల చైెతన్యం శ్రి్షకను, మన చైెతన్యం మాసపత్రికలో ప్రారంభిసూతు , చిన్నారులకు ఎందరో లబ్ ప్రతిషుటు లైన 
ఆధా్యతి్మక గురువ్ల గురించి, దేశ న్యకుల గురించి, సంఘ సంసకుర తుల గురించి,  కవ్ల గురించి, రచయి-
తల గురించి, వైజా్ఞ నికుల గురించి, సినీ హీరోల గురించి, కధాన్యకుల గురించి, న్యి కల గురించి, శస్త్రజు్ఞ ల 
గురించి, గాయనీ గాయకుల గురించి .... ఇలా ఎందరో లబ్ప్రతిషుటు ల జీవిత చరిత్ర లు స్మారు 60 వరకు మన 
చిన్నారులకు అందించాను. అడపా తడపా కవితవాపు జలులీ లు కురిపంచాను. 
        సదరి శంతి గారు, ననునా అమిత అభిమానంతో ఆదరిసూతు ,  న్ రచనలను అంగీకరించి, ప్రచురించి ప్రో-
తసాహించారు. వారి అభిమాన్నికి అత్యంత కృతజ్ఞతలను అందిస్తు న్నాను. 
        కనినా ప్రత్్యకతలతో, విభిననాంగా ప్రారంభించబడి, అత్యంత జన్దరణతో గత ఎనిమిదేళ్లీ గా పాఠకులనల-
రిసూతు , సిటీ మేగజైన్ గా పధానాలుగు దేశల తెలుగు పాఠకుల అభిమాన్నినా చూరగొంటుననా మనందరి ఆతీ్మయ, 
అభిమాన పత్రిక మన చైెతన్యం సంకలపాబలం మాస పత్రికకు, ఇంటరెనాట్ ఎడిషన్ పత్రికకు నవనవోనే్మతంగా 
'నవమ' జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అందజేద్ది ం.
       ఈ పత్రికను సమరథావంతంగా నడపడానికి, అశేష ప్రజాభిమాన్నినా, పాఠకాభిమాన్నినా చూరగొనేలా ఎదగడా-
నికి సహకరించిన ఎంతోమంది లబ్ప్రతిషుటు లయిన రచయితలు, రచయిత్రులకు మనః పూరవాక అబనందనలు. 
       'మానససరోవర యాత్రను వీడియో ర్పంలో ర్పొందించి పాఠకులకు, మానససరోవర యాత్ర చేయలేని 
ఎంతోమంది భకుతు లకు ఆ యాత్రను ప్రత్యక్షంగా చూ(ప)స్తు ననా అనుభూతి కలిగస్తు ననా సదరి శ్రీమతి శంతిగారికి 
ఏమిచిచే ఋణం తీరుచేకోగలం? ఇదొక వినూతనా ప్రక్రియ ... ఒరవడి.
      ఇంత సమరథావంతంగా పత్రిక నడిపసూతు  ... అత్యంత ఆసకి తుద్యకమైన ఆలోచన్త్మకమైన సంపాదకీయాలు 
వ్రాస్తు ననా శ్రీమతి శంతి గారికి, పత్రికను ఆకర్షణీయంగా, సకాలంలో విడుదల అవడానికి మేకు సహకరిస్తు ననా 
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వారి శ్రీపతి... శ్రీ ప్రస్ద్ గారికి అనేక అభినందనలు, నమస్కురములు.
      వివిధ పరిమళ్ల పుషపాలతో అలలీబడిన వైజయంతిమాల ఏడుకండలవాడి గళ్నినా అలంకరించినటులీ  
.... వివిధ ప్రాంత్లనుంచి లబ్ప్రతిషుటు లయిన రచయితలనుంచి విచేచేసిన రచనల సమాహారానినా కూరిచే, సపతు 
సముద్రాలకావల నుననా అశేష పాఠకులనలరిస్తు న్నాయి. ఇన్నాళ్్ళ... ఇకనుంచి, ఈ పత్రిక మరినినా సౌరభాలను 
వదజలులీ తుందని ఆశిద్ది ం.... ఈ జన్మదిన సందర్ంగా.... నవ(మ) జన్మదిన సందర్ంగా నూతనతవాంతో పాఠ-
కులనందరినీ అలరిస్తు ందని ఆశిద్ది ం.
         న్మటుటు కు 15 కు పైెగా బరుదుల ప్రద్నం జరిగనపపాటికీ, అనినాంటిలోకీ ....జా్ఞ నపీఠ అవారుడా  గ్రహీత పద్మ-
భూషణ్ డాకటుర్ సిన్రె గారు 2006 లో న్కు ప్రద్నం చేసిన 'కళ్సేవారతనా' అంటే న్కెంతో మకుకువ. అందుకే... 
ఎలలీపుపాడూ స్హిత్యసేవలో తరించాలని కోరుకునే .....
                                                                                                                         మీ                  
                                                           కళ్సేవారతనా, వాకర్, లయన్ డాకటుర్ పోడూరి శ్రీనివాసరావ్   

విశఖపటనాం జిలాలీ , గునుపూడి గ్రామంలో 1940వ సంవతసారంలో పుటాటు ను. తండ్రిగారి ప్రోత్సాహానికి సరసవాతీ 
కటాక్షం తోడైె, భూబౌతిక శస్త్రంలో స్నాతకోతతుర పటాటు  పుచుచేకుని, భారత 
దేశపు పెట్రోలు అనేవాషణ సంసథాలో సేవలు అందించాను. 
 చిననాపపాటి నుంచీ కథలు, వా్యస్లు, పద్్యలు రాసే సరద్ 
ఉండడంతో కాలేజీ రోజులోలీ నే బహుమతులు కూడా అందుకున్నాను.
కథలంటే ఎకుకున మోజు. రచయితగా గురి తుంపు వచిచేన మొదటి కథ 
‘బ్చచేమ్మ కథ’ 1986లో ఆంధ్రప్రభ వార పత్రికలో అచచేయింది. అపపా 
టి నుంచీ రాసూతు నే ఉన్నాను. స్మారు 75 వరకు కథలు,  20 వరకు 
వా్యస్లూ వచాచేయి. కనినాటికి అడపా తడపా బహుమతులు కూడా అం-
దుకున్నాను. ఇవికాక, ‘విజయ’, ‘త్ండవ’ నవలలు రాశను. గుజరాతీ 
నుంచి, ఇంగీలీషు నుంచి, 50 కథల వరకు తెలుగులో అనువాద్లు వచాచేయి. తెలుగంటే ఉననా అభిమానంతో 
భాష పటలీ  పటుటు  ఉండాలనే సంకలపాంతో, యాభయో్యపడిలో ఎం. ఏ. తెలుగు చదివాను. జర్మను భాషలో డిపొలీ మా 
ఉంది.
ఒక కథా సంకలనం.’గునుపూడి కథలు’ 2001లో పుసతుక ర్పంలో వచిచేంది. కథావా్యస సంకలనం ‘ శ్రీ వంక-
టేశవార వచనములు – శ్రీ కృష్ణ హేల’ 2004లో ప్ంటయింది. ‘వీరవిక్రమారకుము‘  విక్రమారుకుడి కథలు పుసతుకం 
2007లో ప్రచురణ అయింది.  ‘అంకురారపాణ’ కథ ‘సమకాల్న దళిత కథల పరిశ్లన్ వా్యసంలో ప. హచ్. డి 
కోసం ఒక విద్్యరిథా ఎంపక చేస్కున్నాను. ప్రస్తు తం ఆంధ్రా విశవా విద్్యలయంలో ఒక విద్్యరిథాని, వీరి  రచనల 
మీద ప. హచ్. డి. కోసం సిద్ది ంత వా్యసం రాస్తు న్నాను. న్లుగవ ప్రపంచ తెలుగు మహా సభల సందర్ంగా, 
2012లో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుతవాం తరఫున శ్రీ పొటిటు  శ్రీరాములు విశవా విద్్యలయం ‘రాష్ట్రేతరాంద్ర రచయత’ గా 
గురి తుంపునిచిచే, ‘ప్రశంశ పత్రం’. ర్ 1116/ ల తో గాంధీనగర్ (గుజరాత్) లో సతకురించాను. 
చైెతన్యం సంకలపాబలం లో అకోటు బరు 2015నుంచీ రాస్తు న్నాను. బమ్మలు చెపపాన బాలల కథలు, ములాలీ  నసిరు-
దీదిన్ కథలు ధారా వాహికలుగా వచాచేయి. ప్రస్తు తం మన రాష్ట్ర పతుల జీవిత విశేషలు రాస్తు న్నాను.
 చైెతన్యం సంకలపాబలం తొమి్మదో సంవతసారంలోకి అడుగడుతుననా సందర్ంగా న్ శుభాకాంక్షలు.                                                                                       
                                                                                                            - పాలపు  బ్చిచేరాజు
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నమస్కురం. న్పేరు ప్రభాకర శస్త్రి. జన్మసథాలం కడపజిలాలీ  బ్రహ్మం 
గారి మఠం దగ్గర భాకరాపేట. విద్్య భా్యసం Z.P.H.School, పలు-
గురాళలీపలలీ ; డిగ్రీ B.T.College, మదనపలిలీ ,LL.B. లాతర్ మహా-
రాష్ట్ర; 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 భాషశ-
స్త్రం),మమేకం,కతతుమనస్, సృజన్త్మక విద్య,మాఊరి నందుల ఆతీ్మ-
యకథ,అదివాతీయ విద్్యవిధానం, విద్్యతపసివా జి.వీ.స్బా్బరావ్గారు, 
విద్్యఋషి పురాణం త్్యగమూరి తుశర్మ, ప్రస్తు తం రాస్తు ననాది పండిసేతు కెరటం( ఓ టీచర్ ఆత్మకథ) . 
చైెతన్యం సంకలపాబలం పత్రికను , శంతిగారిని న్కు పరిచయం చేసింది కావ్న శర్మగారు. మన పత్రిక 
కంగ్రొతతు సొగస్లు సంతరించుకుంటూ, ఎపపాటికపుపాడు అధున్తనంగా వసూతు ంది. ముకి తున్ధ్ యాత్ర 
వీడియో ఒక కతతు ప్రయోగం. అభినందనీయం. తోటి రచయితలందర్ అదు్తమైన ప్రయోగాలు 
చేయడం అభినందనీయం. పదికాలాలపాటు పాఠకులు మనస్సాలోలీ  నిలచిపోగలదని ఆశిసూతు  పాఠకుల-
కు, రచయితలకు, ఎడిటర్ గారికి చైెతన్యం 9 వ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. 
                                                                                  నందుల ప్రభాకర శస్త్రి.            (Uxbridge, U.K.)

  పేరు: శ్రీ పంగళి వంకటరమణరావ్ సవాగ్రామం తరుపా గోద్వరి జిలాలీ లోని పెద్ది పురం.ఎలకా్రీ న్ అనే కలంపే-
రుతో 1960 నుంచి కథలు వ్రాస్తు న్నాను.
జననం  15 డిసంబరు 1937. తలిలీ  దండ్రులు కీ.శే. డాకటుర్ పంగళి లకీ్షమిన్రాయణపపా, కి.శే. స్బ్బలకి్షమి. విద్్యభా్య-
సం పెద్ది పురం, రాజమండ్రి, విశఖపటానాలలో. 
   1960లో ఆంధ్రవిశవావిద్్యలయం నుంచి M.Sc.  అప్ెలీ డ్ ఫిజిక్సా(ఎలకా్రీ నిక్సా) పటాటు  తీస్కననా తరావాత ఆయిల్ 
అండ్ నేచురల్ గా్యస్ కార్పార్షన్లీ  చేరి  భూభౌతిక విభాగంలో దేశంలోని పలు ముడిచమురు స్థా వరాలోలీ  
వివిథ స్థా యిలోలీ  పనిచేసి, ఉననాత తరీఫీదు రీత్్య, ఉదో్యగరీత్్య  అమరికా, యూరోపు దేశలు దరి్శంచి, చివరగా 
దేశంలోని అత్యధిక ముడిచమురును ఉతపాతితుచేసే ముంబయ్ సముద్ర ప్రా-
జకుటు లో గ్రూప్ జనరల్ మేనేజర్ గా, అనేవాషణాధిపతిగా 1995 డిసంబరు 31 
న పదవీ విరమణ చేశను.  అటు పైెన పెట్రోలియం టెకానాలజీ సంబంధిత 
కోరుసాలను నిరవాహించే పలు విద్్యసంసథాలోలీ  దర్శకాచారు్యలుగా పనిచేశను.
(ముంబయ్, పూణే, విశఖపటనాం, బరంపురం).  
           ఎలకా్రీ న్ అనే కలంపేరుతో నేను  వ్రాసిన కథలు, నవలికలు ఆంధ్ర-
పత్రిక, ఆంధ్రప్రభ, యువ, జో్యతి, ఆంధ్రభూమి, స్వాతి, రచన, నవ్య ఇత్్యది 
వార, మాసపత్రికలలో 1960 నుంచి ప్రచురితమైన్యి. 1977 లో యువ పత్రి-
కవారి మొటటు మొదటి చక్రపాణి అవారుడా  లభించింది. బహుమతులు తరచూ 
న్ కథలినా పలక రిసూతు నే ఉన్నాయి. రచన సంపాదకులు, వాహినీ బ్క్ ట్రస్టు  
అధినేత శయి గారి ఆధవార్యంలో నేలమీది నక్షత్రాలు, జన్రణ్యం, విలువల 
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వల ఎంత, ముళలీకురీచేలు అను కథాసంపుటులు వలువరించబడాడా యి. జన్రణ్యం పుసతుకానినా ఆంగలీంలోకి Silent 
Explosion గా అనువదించాను. 
                  2015 సంవతసారంలో ననునా  కవన శర్మ గారు  మన చైెతన్యం సంకలపాబలం వబ్ మాస పత్రికకు 
పరిచయం చేశరు. మారిచే 2015 మొదలు ప్రతినెలా న్  కథలు మన పత్రికలో అవిరామంగా వస్తు న్నాయననా 
సంగతి పాఠకులకు వేర్ చెపపానవసరం లేదు. 
                                                                                            -     పంగళి వేంకటరమణారావ్ (ఎలకా్రీ న్)

 చైెతన్యం – సంకలపాబలం పత్రికానుబంధం 
వినూతనాత్జంతో తొమి్మదవ వసంతంలో అడుగు పెడుతననా చైెతన్యం 
– సంకలపాబలం పత్రికా సంపాదకీయ వరా్గ నికి, విశేషంగా స్రధి శ్రీమతి 
శంతిగారికి న్ హృదయ పూరవాక శుభాభినందనలు.   
న్ మొటటు మొదటి రచన – “కనువిపుపా” కధానికను - ప్రచురించుటకు 
అవకాశమిచిచేంది చైెతన్యం - సంకలపాబలం 2014 డిశంబరు పత్రిక. 
ఆ తరువాత జూలై 2015 నుంచి “శ్రీ అయినవిలిలీ  విఘ్నాశవార శతకము” 
ప్రచురణ మొదలయింది. అపపాటితో మొదలైన ఈ అనుబంధం ఇపపాటికీ 
ఉత్సాహభరితంగా నడుసూతు నే ఉంది. ఈ రచనలలో ఆధా్యతి్మక భావాలూ, 
అంతరిసూతు ననా ప్రాచీన సంప్రద్యాలూ, ప్రస్తు త స్మాజిక ప్రవృతుతు -
లూ న్కు తోచిన విధంగా పొందుపరిచాను. ఎందరో మహానుభావ్లు, 
శస్త్రజు్ఞ లు , స్హిత్యవేతతులు తమ రచనలను పంచుకననా ఈ పత్రికలో న్పాటివాని కకింత స్థా నం లభించటం న్ 
అదృషటు ంగా భావిస్తు ను. 
నేను సంసకృతము చదువ్కనలేదు. తెలుగులో పాండిత్యము పూజ్యము. వ్రాసినది యేమైన్, అంత్ న్ సంతృ-
పతుకి వ్రాస్కననాదే. ప్రచురణ కాకత్ళ్యము. 
చిరకాలము నుంచీ చిననా చిననా పద్్యలు ఛందోబద్ంగా వ్రాయాలని అభిలాష ఉన్నా, పదవీ విరమణ తరువాతనే 
అదొక సవాచ్ంద వా్యసంగముగా మారింది. పండిత ప్రమాణాలకు చాలదని తెలిసిన్, ఆత్మసంతృపతుకై వ్రాస్కననా-
దే కద్ అని సరిపెటుటు కని చేసిన స్హసమే న్ పద్యరచన్ వా్యసంగము. దీనికి ఉత్సాహమిచిచేన కవివరులకు, 
పత్రికా సంపాదకులకు, చదువరులకు కృతజు్ఞ డను.
            “చైెతన్యం – సంకలపాబలం” పత్రిక వ్యవస్థా పక సంపాదకురాలు శ్రీమతి తీగవరపు శంతిగారి ఆధవార్యంలో 
9వ వసంతంలో అడుగుపెటిటు న శుభసందర్ములో
అభినందనలు
                  శా.    శ్రీ చెతైన్యబలంబునంది మహతాశీరా్వద సంపతితుతో
                         ప్రాచీనాధునికంబులన్ మలచి సదా్వంబులన్ జొనిపు కా
                         ణాచీగా నిలువతుతు  నిలిపున మహ్ సంకలపుదీకా్ష కృతిన్
                         సాచివ్యంబు వహంచ్ సదరనహో శాంతిన్ ప్రశంసించెదన్ ||
                న్ పరిచయం:
                                       (ఛైతన్యం – సంకలపాబలం తో పరిచయం – 2014 నుంచి)
పేరు :    వేదుల స్బ్రహ్మణ్యం
వృతితు :    ప్రొఫెసర్  (రిటైెర్డా )  (ఐ ఐ ఎస్ సి, బెంగళ్రు)
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జననం:   తరుపా గోద్వరి జిలాలీ , అంబాజీపేట మండలం, మొసలపలిలీ  గ్రామం
Education:   బ.ఇ. (సివిల్)   ఆంధ్రా యూనివరిసాటీ  - 1959
   ఎం.ఇ. (ఐ ఐ ఎస్ సి, బెంగళ్రు) - 1961
   హైడ్రాలిక్సా లో పహచ్.డి. 1970 (కల్రాడో సేటుట్ యూనివరిసాటీ, యు ఎస్ ఎ)  
వృతితు:   టీచింగ్, పరిశోధన
సంసథాలు:  ఐ ఐ టి , మద్రాస్ 
    నూ్యయార్కు సేటుట్ డిపార్టు మంట్ ఆఫ్ ఎనివారాన్-
                                     మంటల్ కనసార్వాషన్
                                     ఐ ఐ ఎస్ సి బెంగళ్రు         
Specialization: జలవనరుల ప్రణాళిక, అభివృద్ి, వినియోగం,    
                                    నిరవాహణ
   జలాశయ నిరవాహణావిధాన్లు (Reservoir 
                                    Management Policies)
సలహాద్రు   కేంద్ర, రాష్ట్ర సంసథాలకు జలశస్త్ర సంబంధిత నిరీ్ణత అంశలలో స్ంకేతిక సలహాలు
అవారుడా లు :
భారత సింగ్ అవార్డా (1997), నేషనల్ ఇనిసాటిటూ్యట్ ఆఫ్ హైడ్రాలజీ, ర్రీకు ; పండిట్ జవహరాలీ ల్ నెహ్రూ బర్ తు 
సంటెనరీ రీసరిచే అవార్డా (1992), సంట్రల్ బోర్డా ఆఫ్ ఇరిగేషన్ అండ్ పవర్ , నూ్య ఢిల్లీ ; డా.సి ఎం జాకబ్ గోల్డా  
మడల్ (1989), సిసటుమ్సా సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా 
విజిటింగ్ సీనియర్ ఫెలో (1977-78) - హారవార్డా యూనివరిసాటీ కేంబ్రిడ్జి  , యు ఎస్ ఎ ;  యూనియన్ మినిసీ్రీ ఆఫ్ 
ఇరిగేషన్ అండ్ పవర్ ప్రైజ్ (1979-80) -ది ఇనిసాటిటూ్యషన్  ఆఫ్ ఇంజినీర్సా (ఇండియా)                                                                                                            
                                                                                                                    -  వేదుల స్బ్రహ్మణ్యం

   నేను స్మారుగా 1975 నుంచీ ఒక పాఠశల ప్రధాన్పాధా్యయినిగా పనిచేసే-
ద్నినా.  అపపాటలీ  ప్రముఖ  దిన పత్రిక ఐన ఆంధ్రపత్రిక లో పాఠశలలు బాల-
బాలికలు విద్్యవిధానం , ఉపాధా్యయుల పాత్ర అనే అంశలమీద చిననా చికకు 
కధలు వా్యస్లు, పలలీలకోసం పజిల్సా రిడిల్సా వంటివి వ్రాసేద్నినా ప్రచురించ-
డమేకాక  వారు ఆరోజులోలీ  7రు., 10 ర్పయలు 15,20 రు పారితోషిక పపడం 
జరిగంది. ఆతరావాత అపపాటి బాలలపత్రిక బాలజో్యతిలోకూడా చిననాపలలీలకధ-
లు వచేచేవి.
       ఆంధ్రప్రభ,ఆతరావాత వచిచేన ఆంధ్రభూమి, వార తులోలీ  కధలు, బాలలకధలు 
వచేచేవి. వార తులో స్మారుగా 10సం ఆధా్యతి్మక వా్యస్లు, బాలల  కధలు, 
పలలీలకోసం రిడిల్ పజిల్సా వచాచేయి.ఆంధ్ర భూమిలో ఆధా్యతి్మకవా్యస్లు, వార,మాసపత్రికలోలీ  కధలు ,పలలక-
ధలు వచాచేయి.కనినాంటికి బహుమతులూ చాచేయి.చందమామలో కనినాకధలు, పారితోషికాలూ,రచన పత్రిక,వ-
బ్ మా్యగజైన్సా -విహంగ- వబ్ మా్యగజైన్ లో 2011లో అనుకుంటాను ముఖాముఖీ ఇంటర్వా్ జరిగంది,కధలు 
ప్రచురించారు. గోతెలుగు లోహాస్యకధలు, బాలలకధలు ,ఆధా్యతి్మకవా్యస్లు వృకా్ష లు -మన రక్షకులు  -- గోతె-
లుగులో ప్రచురితమైన వృక్ష పరంపర. 
సిరిమలలీ , చైెతన్యం -సంకలపాబలం లో ప్రతిమాసం కధలు సంపాదకుల ప్రోత్సాహంతో వస్తు న్నాయి .శ్రీవాణి 
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[బందర్ నుంచీ వస్తు ంది]లో ప్రతిమాసం ఒక బాలలకధ , సత్యస్యి బాలవికాస్ పత్రిక లో చాలాసం. నుండి 
బాలలకధలు, పజిల్సా ప్రచురిస్తు రు.అమరికానుండివలువడే వబ్ మా్యగజైన్సా లో   ,స్కధ,కతతుపలిలీ ,వంగూరి 
ఫండేషన్ ఆఫ్ అమరికా వారునిరవాహించే పత్రికలో ,స్జనరంజని,విశఖసంసకృతి, స్జనరంజని ఇం-
కాకనినా వబ్ మా్యగజైనలీ  లో కధలువచాచేయి  ..మాలిక పత్రిక లో కధలు,వా్యస్లు. కినిగే లో 6 బాలల కధల-
పుసతుకాలు e books గా సవాయంప్రచురణ. అమ్మమ్మచె పపాన 65 కధలు రాజమండ్రి పుసతుక ప్రచురణ కర తులు 
ప్రచురించారు.                         
         1975-90 మధ్య ఆకాశవాణి విజయవాడనుండి స్మారుగా 16 నేను వ్రాసిన న్టకాలు బాల విహారోలీ  
న్ సూకులు పలలలీచేత రికార్డా చేయబడి ప్రస్రమయా్యయి. అపపాటలీ   సంత్న నిరోధకం ప్రచారం ఎకుకువ-
గా జరిగేది అపపాటలీ  ద్నిగురించీ నేను వ్రాసిన చిరు హృదయంలో పెను తుఫాన్ అనేన్టకం నేను వ్రాసి 
పంపగా ర్డియోవార్ రికార్డాచేసి స్మారుగా 4,5మరులీ  ప్రస్రం చేశరు. ర్డియోటాక్సా కూడా భగవదనుగ్ర-
హంవలలీ  లభించాయి.
చిననా గడిడాపోచవంటి న్కు భగవాన్ శ్రీసత్యస్యి బాబావారి అనుగ్రహంతో 3మారులీ  జిలాలీ స్థా యిలో, 92 
లో రాష్ట్రస్థా యి ఉతతుమ ఉపాధా్యయ అవారుడా , 94లో జాతీయస్థా యి ఉతతుమ ఉపాధా్యయ అవారుడా ,= శంకర్ 
దయాళ్ శర్మగారిచేతులమైదుగా . , 2003 లో కంచి కామకోటి పీఠాధిపతులు జయేంద్ర సరసవాతీ స్వామీజీ 
చేతులమీదుగా ఇన్నావేతీవ్ టెకినాక్లీస్ ఇన్ కాలీ స్ ర్ం టీచింగ్ అనే థీసస్ కు జాతీయ స్థా యి అవార్డా గోల్డా  
మేడలు అనుగ్రహించారు. సత్యస్యి బాలవికస్ లో మానవత్ విలువల పోష్ణకై పలలీలకు ఉచిత తర-
గతులు నిరవాహణ] 78నుండీ గురువ్గా, 85 నుండీ సేటుట్ ఫ్్యకల్టు గా స్వామివారి కరుణతో ఈన్టివరకూ 
పాఠశలలోలీ , గురువ్ల శిక్షణాశిబరాలోలీ    పాల్్గ ంటూ స్వామివారి సేవలో పుటటు పరి తులో ఆశ్రం,అజీవనం గడు-
పుతున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచిచేన చైెతన్యం సంకలపాబలం సంపాదకులు శ్రీమతి శంతిగారికి ధన్యవాద 
పూరవాక అభినందనలు.
చైెతన్యంపత్రిక నిజంగానే సమాజానికి చైెతన్్యనినా అందిస్తు ందనడంలో ఏమాత్రంసందేహం లేదు.వారికి 
సరవాద్ భగవదనుగ్రహం మండుగ అదండిగా వరి్షంచాలని భగవంతుని ప్రార్ిసూతు  
                                                                                                            ఆదూరి.హైమావతీ శ్రీనివాసరావ్. 

     న్ ఉనికికి కారణం ప్రేరణ.
జీవితంలో మరచిపోలేని కనినా సందరా్లు తళతళ్ మరుస్తు ంటాయి.ఆ మరుపుల తళ్కులే మనలినాముందు-
కు నడిపస్తు ంటాయి. చాలా రోజుల క్రితం శ్రీనివాస్ అనే వ్యకి తు త్ను రాసిన వా్యస్లు సవరించు కోవడానికి వచాచే-
రు.ఆ వా్యస సంపుటికి ఆయన పెటిటు న పేరు ప్రేరణ.వ్యకి తుతవా వికాస్నికి సంబంధించిన వా్యస్లవి. అవి సవరిం-
చాన్ ఏం చేశన్ కాని ప్రేరణ అనే శకి తు గురించిన విశేలీషణ ననునా బాగా ఆకటుటు కుంది.
       రెండేళలీ క్రితం వంగూరి చిటెటు న్ రాజుగారి ఆధవార్యంలో హ్్యసటున్ తెలుగు మిత్రుల నెలనెలా తెలుగు వనెనాల 
దశమ వారి్షకోతసావంలో శ్రీయుతులు ప.ఎస్. గోపాల కృష్ణ, సబ్బని లకీ్షమిన్రాయణ గారలతో పాటు నేనూ ఒక 
అతిథిగా పాల్్గ నే అవకాశం ఆ సమయంలో నేనకకుడ మా పలలీల వదది  ఉండటం వలలీ  లభించింది. ఇటీవల 
తెలుగు విశవా విద్్యలయ స్హితీ పురస్కురం పొందిన న్ ‘గొంతెతితున కోయిల’ గేయ సంపుటి ఆ సభలోనే ఆవి-
షకృతమైంది.ఆ సందర్ం గా  న్లుగు మాటలు మాటాలీ డే అవకాశం కూడా దొరికింది.
      సర్ ఇంత ఉపోద్ఘా తమందుకంటే,ఆ సమావేశనంతరం ఆ సభలో పాల్్గ ననా శ్రీమతి తీగవరపు శంతిగారు 
తమ చిరుపరిచయం తో మా దంపతులినా పలుకరించి త్ము ఓ మాసపత్రిక వలువరిస్తు న్నామనీ ద్ని త్లూకు 
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వబ్ వివరాలు ఇచిచే  ఓ స్రి పత్రిక చూడండి అంటూ న్ ఫోన్ నంబరు 
మయిల్ ఐ డి కూడా తీస్కున్నారు. నిజం చెపొపాదూది  ఆ న్లుగైదు నిమిష-
లలోనే వారి మాటా తీర్ ఒక సౌహృద గౌరవభావం ఏరపాడేటులీ  చేసింది.
       శంతిగారు సంపాదకురాలిగా వారి జీవితభాగ స్వామితో కలిసి 
‘చైెతన్యం- సంకలపాబలం’ అనే మాస  పత్రికను గత ఏడేళ్లీ గా నిరసాహిస్తు ననా-
టులీ గా ఆ తరువాత చరవాణి సంభాషణలోలీ  తెలియపరచి పాత సంచికలు 
చూసి న్ అభిప్రాయం తెలియబరచమని అడగటం తో మొదలయి ఇపపా-
టికి రెండేళ్లీ గా న్ వంటి పరమ బదదికస్తు నితో నిరాఘాటంగా వా్యస్లు 
రాయిస్తు న్నారం టే వారెంత గొపపా సంపాదకులో నేను వేర్ చెపాపాలిసాన 
పనిలేదు.నిజానికి న్కు రాయటం అంటే ఓపక ఉండదు.
అయిన్ చిననాపుపాడు సూకులు టీచరు చెబత్ బ్దిదిగా రాసే విద్్యరిథాలాగా 
రాయటానికి రెండు కారణాలు.ఒకటి ఆమ నిరవాహించే పత్రిక మూలా్యలు.ఏ 
మాత్రమూ ధన్ పేక్ష లేకుండా ‘నేను సైతం’ అననాటులీ  సమాజ హితం కోసం 
పత్రికను తమ మానస పుత్రికగా ప్రతి నెలా సరావాంగ స్ందరంగా తీరిచే దిదదిటం ఒక ఎతతుయిత్,వారి తీయని మాట 
తీరు రెండవ కారణం.ఏదైెత్నేం పైెన పేర్కుననాటులీ  న్ లోని వా్యసకర తును మేల్కులిప ఇరవైకి పైెగా వా్యస్లు రా-
యించడానికి ప్రేరణగా నిలచిన శ్రీమతి తీగవరపు శంతిగారికి ధన్యవాద్లు.
    ఇపుపాడు అకోటు బరు నెల ప్రత్్యక సంచికకు న్ పరిచయం తెలియజేయ మని అడిగారు.యాద్లాపంగా సర్ 
అన్నాను,కానీ తరువాత కంత విచికి తసాలో పడాడా ను.న్ గురించి నేనేం చెపుపాకో వాలి అనగానే ఆమ సూచించిన 
రచన్ నేపథ్యం,ఇంకా ఇంత వరకుప్రచురించిన పుసతుకాల వివరాలు పురస్కురాలు వగైరా అని.న్ గురించి నేనే 
చెపుపాకోవటమేమిటి అని లోపలినుండి మరో ప్రశనా?నీగురించి నువ్వాగాక వేరెవరు ఎలాచెబ్త్రు. మొత్తు నికిఇ-
దేం ఆత్మ స్తు తి కాదు కేవలం పరిచయమే గనుక చెపపాడంలో తపేపామీ లేదని సమాధాన పరచుకని ఈ క్రింది సవా 
పరిచయవాకా్యలు మీ ముందుంచుతు న్నాను.
నేను పుటిటు ంది ఎలగందుల అనే గ్రామం కరీంనగర్ పటటు ణానికి పడమటి దిశగా పదికిలోమీటరలీ దూరంలో ఉంది.   
త్తగారు వేదపండితులు.మా బాపు తెలుగు పండితులు.  అలాతుమూ్మరివంశంలో,వైదికబ్రాహ్మణగృహంలో 
తుమూ్మరి పద్మన్భశర్మ, సూరా్యబాయి పెదదికుమారునిగా విజయన్మ సంవతసార  చైెత్ర శుద్నవమి(శ్రీరామన-
వమి)  23 -3 -1953 న్డు జని్మంచాను.
      బాపు(న్ననా)ఉపాధా్యయుడవటంతో ఆయనే తొలిగురువ్.అపపాటలీ  వాసంతి అనే పేరుతో సూకుల్ మాగజైన్ 
కూడా తీశరు.ఆ తరువాత కళ్శల దశలో కరీంనగర్ లో పెదదిగా చెపుపాకునే విశేషలు లేవ్కరీంనగరునాండి కాగజ్ 
నగర్ ప్రస్థా నం న్ జీవితంలో పెదదిమారుపా.డిగ్రీ అవ్తనే టీచర్ జాబ్ చేయటం ఇషటు ం లేక కాగజ్ నగరోలీ ని సరిసా-
లుకు మిలులీ లో కెమిస్టు  ఉదో్యగం లో చేరాను.సద్శివ గారితో పరిచయమేరపాడటం వారి ఆశిస్సాలు లభించడం 
మలలీగా తెలియకుండానే స్హిత్యరంగంలో అడుగులు వేయటం మొదలుపెటాటు ను.   అపపాటలీ  మా కాగజ్ నగరోలీ  
నెలనెలా కవిత్ గోషుటు లు జరిగేవి.అలా సందరా్నినా పురసకురించుకని ఏదో ఒకటి రాసి చదవటం చేసితుననా 
సమయంలో మిత్రుడు పతితుపాక మోహన్ అకకుడికి రావటం జరిగంది.ఆయన ప్రోద్బలంతో న్ తెలి పుసతుకం 
‘గొంతెతితున కోయిల’ సిన్రె,స్మల సద్శివల ముందు మాటలతో 2000  సంవతసారంలో వలువ డింది.సద్శివ 
గారు ఆవిషకురించారు న్ తొలి సంపుటిని.ఆధునిక ప్రక్రియ జపాన్ హైకూ సూఫీరి తుతో మూడు పాద్ల త్రిపదు లు 
రాసి మువవాలు పేరుతో ఆంధ్రభూమి పత్రికకు పంపసేతు ఆదివారం అనుబంధం లో అడపా దడపా వేస్కున్నారు. 
తరువాత 2006  లో సద్శివగారి ప్రేరణతో మువవాలు సంపుటి ప్రచురించాను .అది హైదరాబాదు త్్యగరాయ 
గానసభలో న్ అభిమాన కవి డా.సి.న్రాయణరెడిడా గారి చేతుల మీదుగా ఆవిషకురించబడింది. 2011లో ప్రధాన్-



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక అక్టో బర్ 201922

పాధా్యయునిగా ఉదో్యగవిరమణ చేసి హైదరాబాదు తరలి రావడం జరిగంది.అంతకు ముందే మా సరిసాలుకు 
మిత్రులు హోమియో వైదు్యలు వంకటేశవారులీ  గారి ద్వారా పరిచయమైన సినీ దర్శకులు ఏలేటి రామారావ్గా-
రి పుణ్యమా అని వారు తీసిన గీత అనే సినిమాలో పాట రాసే అవకాశం కలిగంది.ఆ సినిమా మూ్యజిక్ డైె-
రెకటురు పద్మన్వ్ గారి ద్వారా మూ్యజిక్ మా్యజిక్ సినిమాకు ఓ గీతం రాసే అవకాశం దొరికింది.ఆ వేంకటేశవార 
స్వామి స్ప్రభాతగీత్నినా స్ప్రసిద్ సినీ నేపథ్యగాయని శ్రీమతి స్నీత ఉపద్రషటు  గారు పాడటం జరిగంది.
అలా పరిచయమైన వారికి  న్ ‘ఎలకోయిల పాట’ గేయ సంపుటిని అంకితమిచాచేను.
శ్రీ న్గబాబ స్ర్శ్ కుమార్ త్ను తీసిన కమురం భం,చాకలి ఐలమ్మ టెల్ సీరియళలీలో పాత్రధారిగా 
చేయటమే గాక కనినా లఘు చిత్రాలకు సి్రిపుటు  రాయించారు. వారు 2007 లో ఆదిలాబాద్ ఫెసిటువల్ ఎట్  
హైదరాబాదు నిరవాహించి ననునా కవి గా సతకురించడ సందర్ంగా నేను రాసి చదివిన “మాది ఆదిలబాదు 
జిలాలీ  మాది ఆదివాస్ల ఖిలలీ  అంద్ల జిలాలీ ”అననా గేయం న్కు కవిగా మంచి పేరు తెచిచేంది.
      అనినాటి కంటే ముఖ్యంగా చైెతన్యం -సంకలపాబలంలో పలువ్రు ప్రముఖుల జీవన ర్ఖలను ‘ఎందరో-
మహానుభావ్ లు పేరిట రాయించిన శ్రీమతి తీగవరపు శంతిగారికి,మాలిక వబ్ మా్యగజైన్ కోసం పరం-
పరగా ‘త్నెల్లుకు తెలుగు’ శ్రి్షకన వా్యస్లు రాయించిన శ్రీమతి జో్యతి వలబోజు గారికి నేను సరవాద్ 
కృతజు్ఞ ణినా. ఈ వా్యస్లను ఆకాశవాణి ఆదిలాబాదు కేంద్రం నుంచి న్చే ప్రసంగంపజేసి ప్రస్రం చేసిన 
స్మనసపాత రెడిడా  గారి మేలు మరువరానిది.
బంగారు పళ్లీమైన్ గోడ చేరువ లేనిదే నిలువదు.  న్ ఎదుగుదలకు అనేక మంది ప్రేరణ కారణం అని న్ 
ప్రగాఢ విశవాసం. సహృదయుల ప్రేరణే ఈన్టి న్ ఉనికి.ఎందరో మహానుభావ్లు అందరకీ వందన్లు.                                                                                                                                         
                                                                                                            -  తుమూ్మరి  రామమోహనరావ్ 

 న్ పేరు ఇంద్రగంటి వేంకట స్బా్బరావ్, నేను విశఖపటనాంలో నివసిస్తు -
న్నాను. నేను రచనలు 2000వ సంవతసారంలో మొదలు పెటిటు న్ ఉదో్యగ 
బాధ్యతల వలలీ  ఎకుకువ ప్రయాణాలు చెయ్యడం వలన ముందుకు స్గలేదు. 
పదవీ విరమణ తరువాత 2016 నుండి చురుకుగా రాస్తు న్నాను. ఆ క్రమంలో-
నే "ప్రేమంటే ఇంత్" నవల రాస్ను, ఆ నవల మన పత్రికలో నవంబర్ 2018 
నుండి ధారావాహికంగా వస్తు ననాది. ఇంతవరకు స్మారు పాతిక ద్కా వచన 
కవితలు/కధలు/కధానికలు/వ్యంగ్య రచనలు రాసి వాటిని ముఖ పుసతుక 
సమూహాలలో/ప్రతిలిపలో పంచుకోవడం జరిగంది. అవకాశం వచిచేనపుడు 
మన పత్రికలో తపపాక పంచుకుంటాను. 
నేను డిపొలీ మో ఇన్ ఆటొమొబైెల్ ఇంజినీరింగ్ చదివి, రక్షణ మంత్రితవా శఖలో సైంటిఫిక్ ఆఫీసరుగా పదవీ 
విరమణ చేస్ను. న్ అనుభవం గురించి చెపాపాలంటే "జీవితం నేర్పా పాఠాలు ఏ పాఠశల గాని, విశవావిద్్య-
లయము నేరపాదు" అని న్ అభిప్రాయము. ఇక మన పత్రిక గత ఎనిమిది సంవతసారముల నుండి వివిధ 
అంశలను ఎనునాకని వా్యపార దృషిటు తో కాక కేవలం శ్రీమతి శంతి గారికి స్హిత్యం మీద, కళల మీద గల 
అభిమానంతో, జిజా్ఞ సతో ఎంతో విభిననాంగా జనరంజకంగా తీరిచే దిదుది తున్నారు. అందుకు శ్రీమతి శంతి 
గారికి వారి బృంద్నికి అభినందనలు. "చైెతన్య సంకలపాబలం" తొమి్మదవ వారిసాకోతసావ శుభాకాంక్షలు. 
                                                              - ఇంద్రగంటి              
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    మీ పత్రిక బాగుంది కానీ రాజకీయాల గురించి మీరు వేలు పెటటు డం 
న్కు నచచేలేదు. మీరు అడిగారు కనక చెపాపాను; అయిత్ ఇది న్ అభి-
ప్రాయం మాత్రమే; మీరు పటిటు ంచుకోనకకురలేదు. క్షమించండి.
  న్ పరిచయం :                                                                     
   పుటిటు నది – కాకిన్డ, త.గో.జిలాలీ . విద్్యభా్యసం మద్రాస్, ఇండోర్ లలో 
ఇంజినీరింగ్, ఎమ్ టెక్ ల తరావాత మంఫిస్ విశవావిద్్యలయం, మంఫిస్, 
టెనెనాసీసా, అమరికా సంయుక తు రాష్ట్రం నుంచి ఇంజినీరింగ్ లో ప.హచ్.
డి పటాటు . అకకుడనుంచి ఇంజినీరింగ్, కంపూ్యటర్ లాంగేవాజస్, డాటాబేస్, 
సకూ్యరిటీ, ప్రోజక్టు మేనేజ్ మంట్ లలో పని.  ఇంజినీరింగ్ లో జేరక-
ముందు వరకూ తెలుగు మీడియంలో చదువ్కోవడం వలాలీ , ద్ద్పు 
ఎపుపాడూ ఆంథ్రా నుంచి బయటే ఉండడం వలాలీ  తెలుగంటే విపరీతమైన అభిమానం. గోద్వరి నీళ్్ళ త్గ 
బతికి బటటు కటిటు నవాడిని కనక తలిలీ  గోద్వరి అన్నా, మా త్తగారి ఊరు కవూవారులో గోపాద్ల ర్వ్ అన్నా 
న్టితో చెపపాలేనంత ఇషటు ం. ఎకకుడైెన్ గంగా గోద్వరీ లాంటి నదులు కనిపసేతు వంఠనే చొకాకువిపేపాసి స్నా-
న్నికి సిథథామై పోవడానికి ఏమీ సిగు్గ పడని వాడిని. తెలుగు పుసతుకాలు, పేపరులీ , అలా తెలుగులో ఏదైెన్సర్ 
చదవడం అంటే కాకిన్డ కోటయ్య కాజా, మండపేట మడత కాజా అంత ఇషటు ం.
మొదటగా తెలుగులో రాయడం మొదలుపెటిటు నది 2003 ప్రాంతంలో. న్లుగైదు స్రులీ  వంగూరి 
ఫండేషన్ (అమరికా) వారి బహుమతులూ, సిలికాన్ వాల్ వారి చిననా బహుమతులూ, ప్రశంస్ పత్రాలూ 
వచాచేయి. కౌముది పత్రికలో న్లుగైదేళలీనుండి పోతన భాగవతంలో రసగుళికలు, కనినా కథలూ వస్తు -
న్నాయి. ఈమాట పత్రికలో నలభై ద్కా కథలూ, స్జనరంజని, సిరిమలలీ , చైెతన్యం, మధురవాణి లాంటి 
పత్రికలోలీ నూ అడపాదడపా కలిప ఇపపాటివరకూ మొతతుం వంద ద్కా కథలూ కవితలూ వచాచేయి. ప్రోజక్టు 
మేనేజ్ మంట్ లో కనీనా, ఇంజినీరింగ్ లో కనీనా ఇంగీలీషులో వా్యస్లు రాస్ను. వృతితురీత్్య ఒక పుసతుకంలో 
రెండు అథా్యయాలు ప్రచురించబడాడా యి. ప్రస్తు తం వా్యపకం వీలుననాంతలో తెలుగు పద్్యలు చదవడం 
అరథాం చేస్కోవడం, కతతు కథలు రాసి సంపాదకులకి పంప వాళలీని వీలుననాంతవరకూ ఇబ్బంది పెటటు డం 
వగైరా. అత్యంత ఇషటు మైనది, పోతన, ఆంథ్రమహాభాగవతంలో వామన్వత్రం ఘటటు ం. ప్రస్తు త నివాసం 
కెంటకీ, అమరికా సంయుక తు రాష్రీ లు.
                                                                                             భవదీయుడు
                                                                                                   శర్మ దంతురి తు

న్పేరు నేమాని సూర్యన్రాయణ.  విశఖపటనాం MVP కాలనీ నివాసిని.  నేను HPCL సంసథాలో 33 సంవ-
తసారాలు సరివాస్ చేసి 2011 లో పదవీ విరమణ పొంద్ను.   
కథలు వ్రాయడం న్ హాబీ.  ఏ కథ అయిన్ సందేశత్మకంగా ఉండాలి అనేది న్ ఆకాంక్ష.  న్ కథలోలీ  
ప్రతిన్యకులు ఉండరు.  దేశ కాల మాన పరిసిథాతుల దృషటు ్ కందరు అందర్ నడిచే బాటలో నడవరు, 
ఇతరులను నడవనివవారు.   
ఏ కథ ముగంపూ విషదంతో ముగయకూడదు.  ఆ సంఘటన తరువాత కాలం మంచిని పంచుతుంది.  
అకకుడ ముగంచాలి అనేది న్ భావన.   
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సర్వాజన్ః స్ఖిన్ భవంతు
         "చైెతన్యం" - అరచేతిలో వైకుంఠం 
స్మాజిక విలువల మాస పత్రిక "చైెతన్యం" ఓ గొపపా ఆవిషకురణ.  శ్రీమతి 
తీగవరపు శంతిగారి మానస పుత్రిక ఈ 'చైెతన్యం'.  నేను కంపూ్యటర్ లో 
వచేచే అనేక మాసపత్రికలను, మూస పత్రికలను చూశను.  వాటిలోని గమి్మ-
కుకులు చూసి నవ్వాకుంటూ ఉంటాను.  ఓ పత్రిక చదవాలంటే అది ఓ పుసతుక 
ర్పంలో చేతిలో ఉండాలని ఒకపపాటి అభిప్రాయం.  అకకురలేదు, అరచేతి-
లో వైకుంఠానినా చూపస్తు నని ప్రతిన బూనిన శంతి గారికి న్ హృదయపూరవాక 
కృతజ్ఞత్ంజలులు.   
ఇక ఈ పత్రికలో ప్రస్తు తం నడుస్తు ననా 'మానస సరోవర యాత్ర' అమోఘం, అపూరవాం.  చాలామంది ఈ 
యాత్ర గురించి వ్రాస్రు.  చదివాను.  అవి కూడా బాగున్నాయి.  కానీ ఇకకుడ ఈ రచయిత్రి శంతి గారు 
త్ను చూసి వ్రాసినది కలిపాతం కాదు (ప్రత్యక్షంగా త్ను తన కళ్ళతో చూసినదే) అని మనకు చెపపాడానికి, 
ఆయా కథా భాగాలోలీ  వీడియో కిలీపపాంగ్ లు కూడా పొందుపరచడం ఆమ ఆలోచన్ సరళికి త్రాకుణాలు.   
క్రిందటి సంచిక (సపెటు ంబర్ 2019) లో నేను "అవ్ను ఆ చీర న్దే" అనే పేరుతో ఓ కథ వ్రాస్ను.  ఆ కథ 
చదివిన చాలా మంది నన్నా ప్రశనా వేశరు, 'ఆ చీర న్దే' అని ఎవరు అన్నారు అతతుగారా?  లేక కోడలా? అని.  
నేను ఎవరికీ సమాధానం చెపపాలేదు.  కారణం నేను చిననాపుపాడు చదువ్కుననా షికిసాపియర్ నవల ఒకటి.  
ఆ నవలకి ఆయనకే ఏ పేరు పెటాటు లో తెలియక "Twelfth Knight" or "What you will" అని పేరు 
పెటాటు రు.  అంటే మనకు ఇషటు ం వచిచేన పేరును ఆ నవలకు పెటుటు కోమన్నారు.  అంత్, కనినా కనినా కథలు 
అలాగే ఉంటాయి.  రచయిత గుండె లోతులోలీ ంచి పుటేటు  కనినా భావాలు అజరామరంగా ఉంటాయి.  వాటికి 
కారణం ఇదీ అని ప్రత్్యకంగా ఏమీ చెపపాలేం.  ఈ కథ కూడా అంత్.   
ఇపుపాడు న్ వయస్ 68 సంవతసారాలు.  పాతికేళ్ళ వయస్లో ఉధృతంగా కథలు వ్రాస్ను.  అపపాటలీ  ఆంధ్ర 
జో్యతి, ఆంధ్ర పత్రిక, ఆంధ్ర భూమి వంటి వారపత్రికలోలీ  ధారా వాహికంగా వచేచేవి - "భావశ్రీ" అనే పేరుతో.  
ఉదో్యగం, సంస్రం బాధ్యతలోలీ  పడి పదవీ విరమణ చేసేటంత వరకూ ఎకుకువగా స్హిత్యం మీద దృషిటు  
పెటటు లేక పోయాను.   
పదవీ విరమణ అనంతరం మళ్్ళ కలానికి కదలికలు తీస్కు వచాచేను.  వాల్్మకి రామాయణానినా అచచే 
తెనుగులో రచించి Facebook లోనూ, whatsapp లోనూ సీరియల్ గా పోస్టు  చేశను.  అనంతరం 
భారతం మొదలు పెటాటు ను.  ఇపపాటికీ న్లుగు సంవతసారాలుగా, రోజూ ఒక పేజీ చొపుపాన పైెన చెపపాన మా-
ధ్యమాలోలీ  ప్రచురితమౌతుననాది.  నేటికి 'అనుశసనిక' పరావానికి వచాచేను.  వా్యస మహరి్ష వ్రాసిన ఏ ఒకకు 
శోలీ కానీనా వదలలేదు.  అనినాంటినీ న్కు వచిచేన సరళమైన భాషలో వ్రాస్తు న్నాను.  భాగవతం మొదలు పెటిటు  
మూడు నెలలు అయి్యంది.  తృతీయ సకుంధం లో ఉన్నాను.  సత్్యనేవాషణ పేరుమీద చదువ్కనే పలలీలకు 
ఉపయోగ పడేలా Quiz కార్యక్రమం పోస్టు  చేస్తు న్నాను.  రోజుకో ప్రశనా సంధిస్తు ను, ద్ని సమాధానం పూరి తు 
వివరణతో మరుసటి దిన్నినా పోస్టు  చేస్తు న్నాను.  అలాగే పలలీలకోసం, నిజం చెపాపాలంటే న్ వయస్ పెదది-
లకోసం 'నేమాని వారి చందమామ కథలు' శ్రి్షకన రెండు సంవతసారాలనుండీ వారానికి న్లుగైదు కథలు 
పోస్టు  చేస్తు న్నాను.  విశవాకవి రవీంద్రుని 'గీత్ంజలి' స్నినాతమైన మాటలతో తెలుగులో అందించాను.   
శ్రీ వేంకటేశవార స్వామి మాహాత్మ్ం, ద్నికి సంబంధించిన కథలు మనమన్నా చదువ్కున్నాం.  నేను మరో 
అడుగు ముందుకు వేసి TTD లో పనిచేసి పదవీ విరమణ పొందిన నలుగురైెదుగురు పెదదిల స్యంతో, 
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అనేక ప్రచురణలను సేకరించి వాటి స్యంతో 'శ్రీ వేంకటేశవార స్వామి చరిత్ర' ను వ్రాసి ద్నిని కూడా 
Facebook లోనూ, Whatsapp లోనూ కూడా రెండేసి స్రులీ  ధారావాహికంగా అందించాను.  ఎందరో 
పెదదిలు, గురుతులు్యలు ననునా ఆశ్రవాదించి ప్రస్తు తించారు.   
ఏన్డూ న్ పేరు పైెకి రావాలని, నేను ఏవేవో award లను స్ధించాలని అనుకోలేదు.  ఎవరితోనూ పోటీ 
పడలేదు. 
ప్రజాసేవ చెయ్యడం న్కు ఇషటు ం.  న్ భార్య ఆధవార్యంలో నడుస్తు ననా 'శ్రీ సూర్య హోసిపాటల్' ద్వారా పేదవారికి 
ఉచిత వైద్య సేవ చెయ్యడం మా ప్రాధాన్యం.  చదువ్కనే పలలీలకు చేతనైెనంత ఆరిథాక స్యం చెయ్యడం 
న్కు సరద్.   
సవాతకుర్ష ఎకుకువ అవ్తోంది.  ఇకకుడితో ఆపుత్ను.  ననునా తన పత్రిక ద్వారా మీకందరికీ పరిచయం చేసిన, 
చేస్తు ననా శ్రీమతి తీగవరపు శంతి గారికి కృతజ్ఞతలు, శుభాశ్స్సాలు.  ఆయురారోగ్య ఐశవారా్యలతో అతు్యననాత 
సిథాతికి చేరుకోవాలని న్ ఆకాంక్ష, ఆశ్రవాచనం కూడా.  ముందు ముందు ఈ 'మన' పత్రిక అతు్యననాత శిఖ-
రాలను చేరుకోవాలని అభిలాష.   
ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము        Prevention is better than Cure.       సర్వా జన్ః స్ఖిన్ భవనుతు  
                                                                                               నేమాని సూర్యన్రాయణ  
                                                                                                     విశఖపటనాం  (+91 99899 22322)
మర్క ముఖ్య విషయం మరచిపోయాను:  2019 సపెటు ంబర్ లో ఉచితంగా "నేమాని కళ్్యణ వేదిక" ను 
ప్రారంభించి ఇపపాటికీ 800 వివాహ సంబంధాలు కుదిరిచే పెటాటు ను.  ఎపుపాడూ, ఎవరిదగ్గరా ఒకకు ఏగాణీ 
కూడా తీస్కోలేదు.  తీస్కోను కూడా.  ఎవరికైన్ న్ స్యం కావాలంటే ననునా సంప్రదించవచుచే.  

  చైెతన్యం  సంకలపా బలం, స్మాజిక విలువల  మాసపత్రిక  ఎనిమిది 
వసంత్లను  దిగవాజయంగా పూరి తు చేస్కని తొమి్మదవ పుటిటు నరోజు పత్రికగా   
2019 అకోటు బర్ మాసంలో  మన ముందుకు రాబోతుననాందుకు పత్రిక వ్యవ-
స్థా పక సంపాదకురాలు  శ్రీమతి  తీగవరపు శంతిగారికి న్ హార్ిక శుభాకం-
క్షలు. 
               ఈ పత్రిక  అదివరలో న్ సైన్సా న్టికలైన  ‘ విరిగన పాలు’ , 
మొదలైన   కనినాంటిని    ప్రచురించి వలుగులోకి తీసికని వచిచేంది.  వైవిధ్య 
భరితమైన  అంశలను ఎనునాకని ప్రచురిస్తు ననా  శ్రీమతి శంతిగారికి న్ అభి-
నందనలు .  
                                                           న్ పరిచయం:
    పేరు:    డా. డా. చాగంటి కృష్ణకుమారి
    విద్్యర్హతలు:  ఎం ఎస్ సి , పహచ్ డి, ఎం ఆర్ ఎస్ సి M.Sc; PhD ; MRSC  ,  
    ఉదో్యగం:  రీడర్ & హచ్ ఓ డి ఆఫ్ కెమిసీ్రీ (ఎస్ సి కాలరీస్ విమన్సా కాలేజ్, కతతుగూడెం
                     లైఫ్ మంబర్ నేషనల్ సంటర్ ఫర్ సైన్సా కమూ్యనికేటర్సా, ముంబైె, ఇండియన్ సైన్సా రైెటర్సా 
అససియేషన్ , ఇండియన్ కౌనిసాల్ ఆఫ్ కెమిస్టు , ఆగ్రా రాయల్ సొసైటీ (కెమిసీ్రీ),లండన్), బెస్టు  టీచర్ 
అవార్డా యాజ్ పాపు్యలర్ సైన్సా రైెటర్ ఇన్ తెలుగు ప్రచురణలు:
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పాపు్యలర్ సైన్సా గురించి 8 పుసతుకాలు; 
సన్్మన్లు:
తెలుగు అకాడమీ చేత (1997);      సింగర్ణి కాలరీస్ ఎడు్యకేషనల్ సొసైటీ (2000). 
తెలంగాణా అకాడమీ ఆఫ్ సైనెసాస్  (at IICT, Hyderabad.  28th April 2018)  
రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ కెమిసీ్రీ ,డెకకున్ సక్షన్, (2018, at OU Hyderabad)   
                                                                                                                     డా. చాగంటి కృష్ణకుమారి 

న్  జననం 1966 నవంబరు 23 వ త్దీన అస్సాం రాష్ట్రంలోని సిబ్ స్గర్ 
(శివస్గర్) అనే ఊరిలో జరిగంది. నేను  చైెతన్యం పాఠకులకు పరిచితులైన 
రమణారావ్గారి (ఎలకా్రీ న్) దివాతీయపుత్రుడను. ప్రాథమిక విద్్యభా్యసంతో కల-
కత్తు లో మొదలై, జమూ్మ, డెహ్రడూన్, అహ్మద్బాద్, ముంబయ్ లలో కనస్గ 
ఇంగాలీ ండోలీ  FRCS తో ముగసింది. ముంబయ్ లోని వాడిలాల్, కింగ్ ఎడవార్డా 
మమోరియల్ ఆసపాత్రిలలో శిశుశస్త్రచికిత్సా విభాగంలో పనిచేసి, ఇంగలీండ్ లో 
FRCS పటాటు  పొందినతరావాత తరావాత ఎడింబరో శిశు వైద్యశలలో నియుకుతు డైె 
మూడు సంవతసారములు పనిచేసి, ఇండియా తిరిగ వచిచే 2000 లో వరంగల్ 
లో శిశుశస్త్రచికిత్సా నిపుణుడుగా సవాంత ప్రాకీటుస్ చేస్తు న్నాను. 
    ఆంగలీంలో వ్రాసిన అనేకమైన వా్యస్లు హిందూ, హన్సా ఇండియా ఆంగలీ దినపత్రికలలో  ప్రచురితమైన్-
యి. సైన్సా ఫిక్షన్, వైద్యరంగంలో తన అనుభవాలూ అపుపాడపుపాడూ ఆంగలీంలో కథలుగా వ్రాస్తు ను. హైందవ 
ధరా్మనినా, భారత చరిత్రనూ  ప్రశంసిసూతు  లేద్ వక్రిసూతు  ఎందరో పాశచేతు్యలూ, దేశ్యులూ వ్రాసిన పుసతుకాలినా 
ఆంగలీంలో స్దీర ఘాంగా సమీకి్షంచాను. Indiafacts.org లోకి వళి్ళ pingali gopal  అని సరచే పెడిత్ నేను 
వ్రాసిన సమీక్షలు, వా్యస్లు చూడవచుచేను. హిందీలో కవితలు వ్రాయడం కూడా ఒక సరద్. 
     తెలుగుసేత గావించబడడా  న్ మూడు రచనలు ఇటీవల మన చైెతన్యం పత్రికలో ప్రచురితమైయా్యయి.  
                                                                        -   పంగళి  గోపాల్ 

   చైెతన్యం సంకలపాబలం మాసపత్రిక 9 వ జన్మదిన్తసావ సందర్ంగా  న్ శుభాకాంక్షలు. 'సంభాషణ 
సంసకృతం' అనే శ్రి్షక ద్వారా  2 సంవతసారాలు ధారావాహికంగా పత్రికలో సంసకృత పాఠాలు అందించాను. 
అత్రిక మరింత అభివృద్ి చెంద్లని కోరుకుంటున్నాను.
  న్ పరిచయం:
పేరు:  చిలకమరి తు రావ్
పుటిటు ంది: నరస్పురం లో
చదువ్: భాష ప్రవీణ:    వేద్ంత విద్్య ప్రవీణ;  
               ఎం ఎ ( సంసకృతం ) గోల్డా  మడలిస్టు   
               ఎం ఎ (తెలుగు)
              ఎం ఎ (ఫిలాసఫీ)
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              పహచ్  డి. (సంసకృతం) 
ఉదో్యగం:  రీడర్ & హడ్ ఆఫ్ ద డిపారుటు మంటు (సంసకృతం) ఎ ఎన్ ఆర్ కాలేజ్, గుడివాడ
                 ప్రస్తు తం విజిటింగ్ ఫాకల్టు , దయాలా్బగ్ ఎడు్యకేషనల్ ఇనిసాటిటూ్యట్ (డీమ్డా  యూనివరిసాటీ) ఆగ్రా
పరిశోధన్ పత్రాలు:  60  (రాష్ట్రీయ, జాతీయ, అంతరాజి తీయ సదస్సాలలో)
రచనలు : 2 పుసతుకాలు
                                                                                           చిలకమరి తు  దురా్గ ప్రస్దరావ్ 
                                                                                               dr.cdprao@gmail.com

     చైెతన్యం సంకలపాబలం మాసపత్రికకు 9వ జన్మదిన శుభకాంక్షలు. 
పత్రిక నిరావాహకులకు,  రచయితలకు అందరికీ అభినందనలు.
            న్ పరిచయం:
   చైెతన్యం పత్రిక ద్వారా మహిళలకు. ఉపయోగంచే గృహ అలంకరణ, 
వస్్రా లు చిత్రాలు, కుటుటు  కాలీ స్లు వంటివి అందించాను. 
చదువ్:
 మూడు ప.జి. లు. మూడు డిపలీ మాలు, మూడు సరిటుఫికేట్  కోరుసాలు 
చేశను.
 అవారుడా లు :
శ్రీ గణపతి సచిచేద్నంద స్వామీజీ .వారి గనినాస్ బ్క్ అవార్డా. తెన్లిలో. 250000.భుకుతులతో పారాయణ 
చేసి గనినాస్ బ్క్ పొంద్రు..2..తెలుగు బ్క్ ఆఫ్ వరల్డా  రికార్డా . అక్షరానికి. కళల పటాటు భి షకం ద్వారాను 
3.టాలంట్ బ్క్ ఆఫ్ వరల్డా  రికార్డా ... 
అతి చిననా వయస్లోనే ఆంధ్ర ప్రభ  పత్రిక భూమి ఈ న్డు వస్ంధర వనిత క లువ బాల వనిత జో్యతి 
పత్రికల నుంచి ఆదరణ పొంద్యి న్్యయ నిర్్ణతగా  389.విభిననా పోటీలకు అహావా నింపబడి సన్్మన్లు 
బరుదులు పొంద్రు రుద్రార్జి ఫండేషన్ నుంచి వీణ లో సవార్ణ పతకం పొంద్రు 
వీణాన్దంలో గాంధరవా గీత్లాపన..స్నినాత లాలిత్య శ్రవణానందకరము, కలంతో జీవిత సత్్యలు, 
కుంచెతో సూదితో ప్రకృతి చిత్రాలు .పలలీ  చిత్రాలు ఆమ ప్రతిభకు నిదర్శనము..ఎన్నా రకాల కృషి  కళకు 
పటాటు భిషేక ము. 
నేను ఈటీవీ 2  తెలుగు...ద్వారవంటలు ఆర్టు క్రాఫ్టు  నేరాపాను. 4 వ ప్రపంచ తెలుగు రచయితల మహసభ-
లు నిరావాహక కార్య వర్గ   సభు్యరాలిగా ఆహావానం పొంద్ను.  ఆంధ్ర ప్రభ లో ఆట విడుపు. చిలడా ్రన్ సైకాలజీ. 
మీద రాశను. గృహాలంకరణ వంటలు ప్రముఖ వ్యకుతు ల మీద ఇంటర్వాలు చేశను

                                                                                     - న్రుమంచి వాణి ప్రభాకర్
    న్ పేరు భారతి. నేను గృహిణిని. చిననాతనం నుండి కూడా కథలు, కవితలు 
రాస్తు న్నాను. చైెతన్యం పత్రికతో న్కు 7 సంవతసారాల అనుబంధం ఉంది. నేను 
ఎపుపాడు ఏది వ్రాసిన్ ఈ పత్రికతో పంచుకుని ఆనందపడుతుంటాను. ఈ చైెతన్యం 
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కుటుంబంలో ఓ సభు్యరాలిగా న్కు ఎన్నా కతతు విషయాలు, పెదది  పెదది  వాళ్్ళ వ్రాసే వా్యస్లు చదివే 
అవకాశం కలుగడం న్ అదృషటు ం. ననునా చాలా ప్రోతసాహించే శంతిగారంటే చాలా ఇషటు ం. ఇలా చకకుని రచనల-
ను, రచయితలను, రచయిత్రులను మనకు పరిచయం చేసూతు , పత్రిక అభివృదిదికై అహరినాశలు పాటుపడే శంతి 
గారికి, ప్రస్ద్ గారికి న్ ప్రత్్యక అభినందనలు. సమాజ శ్రేయస్సా కోర్ ఇలాంటి పత్రిక ముందు ముందు మరింత 
ఎకుకువ మందికి ఇంకా దగ్గరవావాలని, అవ్తుందని ఆశిస్తు న్నాను.... కోరుతున్నాను. ఈ చైెతన్యం కుటుంబ 
సభు్యలందరికీ న్ నమస్కురములు.

                                                                                                             -  భారతీ శర్మ 
  నేను పత్రిక ప్రారంభోతసావ సంచికలో త్ళపాత్ర గ్రంధాల గురించి వ్రాస్ను.  న్ 
పరిచయం;
పేరు : కావూరి శ్రీనివాసరావ్ ; తండ్రి: కీ శే హేమచంద్రశర్మ
చదువ్: పహచ్ డి (ఆయుర్వాద), ఇరాన్ ఇంటర్నాషనల్ యూనివరిసాటీ నుండి 
హానరరీ డాకటుర్ట్ ౯ వరల్డా  రికారుడా లను ఋషీశవార మంత్రానినా వలుగులోకి తెచాచేను. 
న్రాయణ పరబ్రహ్మ శివాయ నమః అనే మహా మంత్రానినా వలుగులోకి తెచాచేను. న్ 
గురించి నేను చెపుపాకోవడం కాదు గాని ప్రజలకు తెలియ పరచాలని చెపుతున్నాను. న్ 
నిత్్యనేవాషణ అంత్ త్ళపత్రాల గ్రంధాల పరిశోధనే. 
అవారుడా లు: 2 నంది అవారుడా లు.;   జర్మన్ రాయల్ లిటరరీ లైఫ్ అఛీవ్ మంట్ వార్డా
2 నగరాల ను, 12 మటిటు దిబ్బల కింద ఉననా దేవాలయాలను కనుగొన్నాను. . మన తెలంగాణ లో తొలి పరిశోధక 
స్రవాభౌమ పరిశోధన చక్రవరి తు పరిశోధక రతనా సవారా్ణ ంగూల్యా గ్రహీత కంటే సీవాకర తు అంటే బాగుంటుంది. పద్మశ్రీ 
కూడా ఉననాది.                                                                                                      - కావూరి శ్రీనివాసరావ్

                                                                                             భారత భాష భూషణుడు నిరంతర 
అనేవాషి 

      
 మేధావులంతా కలిసి చెతైన్యం పత్రికకు  9 వ జన్మదిన సంచిక జరుప్కునే అర్హత సంపాదించిపటిటో , 
నాకు ఎడిటర్ గా, పబిలాషర్ గా ఒక సాథా నాని్నఇచిచు, ప్రజలలో ఒక గురతుంప్ తెచిచు పటిటోన రచయితలకు, 
రచయిత్రులకు నేనేమిచిచు ఋణం తీరుచుక్గలను ? ప్రతీ ఒక్కరలోనూ అసాధారణ ప్రతిభ ఉంది.  ఎంతో 
సామాన్యమైెన స్త్రీని నేను.  ఆ భగవంతుడు నను్న తీస్కుని వళలా  అంతటి  ప్రతిభావంతుల మధ్య చోటిచిచు, 
ఈ పత్రిక నిర్వహంచమనా్నడంటే, నా పూర్వ జన్మ స్కృతం. వార కందరకీ ఉన్న విద్య, వృతితు, ప్రవృ-
తితు అసామాన్యమైెనవి. ఎనె్నన్్న అవార్డ్స్ తెచ్చుకుంటూ, వార వార వృతితులోను, రచనా సాహత్యం లోను 
ఎంతో ప్రతిభ కనబరుస్తు , వార జీవితాని్న సాహత్య స్వకే అంకితం చేస్తు , వార విలువనై సమయని్న 
మన పత్రికకు వినియోగంచడం నా అదృషటో ం, మన అందర అదృషటో ం కూడా.  మీ అందర 
సహకారం ఎపపుటికీ  ఇలాగే ఉండాలని క్రుకుంట్నా్నను.  మీ అందరకీ  పేరు పేరునా  
కృతజ్ఞతలు తెలుప్కుంట్నా్నను.                                       అనేకానేక నమ-
స్్రుతులతో, 

హృదయ పూరవాక కృతజ్ఞతలు
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం
డా.పోచనపెదిది  వంకట మురళ్ కృష్ణ

       పూర జగనా్నధుని రధయత్ తెలుగువారకి అత్యంత ప్రీతి పాత్మైెనది.
కాని ఆ సా్వమికి సంబంధించిన ప్రాణగాధ సంపూరణాంగా కొది్దమందికి 
మాత్మే తెలుస్.   
 సా్కందప్రాణాంతర్గ తమైెన జగనా్నధ కే్షత్ మాహ్తాతు యాని్న యధామూలంగా 
లంగా, సరళ, వా్యవహ్రక భాషలో అనువదించి మన పాఠకులకు ప్రతినెల 
అందిస్తునా్నమ.    చదవండి,చదివించి మోకా్ష ని్న పందడి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

   నైెమిశరణ్యంల్ మహరు్ష లు సత్రయాగం చేస్తు న్నారు.ఈ యాగం పనెనాండు సంవతసారాలు స్గుతోంది.
అకకుడకి సూతుడు వచాచేడు. సూతుడు శౌనకాది మునులకు కధలు చెబ్త ఉండేవాడు. ఆ రోజు 
సూతుడు స్కుందపురాణం చెపాపాలని నిర్ణయించుకన్నాడు. స్కుందపురాణంలో వేంకటాచల మాహాత్మ్ం 
చెపపాడం పూర తుయింది. తరువాత పురుషోతతుమ కే్షత్ర మాహాత్మ్ంగూరిచే చెపాపాలని నిర్ణయించుకని, నైెమిశ-
రణ్యం వచాచేడు. మహరు్ష లు న్రదుని ఈవిధంగా అడిగారు.
  “మహాత్్మ! అనేక కే్షత్రాలగురించి చెబ్త పురుషోతతుమ కే్షత్రంగురించి ప్రస్తు వించారు. ఇపుపాడు ఆకే్షత్ర 
వివరాలు మాకు పూరి తుగా చెపపాండి.ఆకే్షత్రంలో న్రాయణుడు కయ్యర్పంలో ఉన్నాడు.ఈ కే్షత్రానినా ఎవరు 
నిరి్మంచారు? ఆయన ల్లలు ఏవిధంగా ఉంటాయో వివరించండి?” అని మహరు్ష లు అడిగారు.
   “మహరు్ష లారా! పరమ రహస్యమైన విషయానినా చెబ్తున్నాను, శ్రద్గా వినండి. 
  పూరవాం కుమారస్వామి పరమశివ్ని నుండి ఈ విషయాలను తెలుస్కున్నాడు. ఇకకుడ న్రాయణుడు 
సవాయంగా కయ్య ర్పంలో ఆవిర్వించాడు. పాపాలను నశింపచేయు కే్షత్రాలలో ఈ కే్షత్రం అత్యంత 
ప్రధానమయినది. పది యోజన్ల దూరం వా్యపంచి ఉంది.

                                                                                                                          (ఇంకా వ్ంది)
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జాబల్లీ  నేనే వస్తు న్నా --- చంద్రయాన్ - 2
ఈ సంవతసారం జులై 22 మధా్యహనాం గం.2.43 నిమిషములకు శ్రీహరికోటలోని 'సతీష్ ధవన్'  అంతరిక్ష కేంద్రం 
నుండి 'చంద్రయాన్2'  నింగలోకి  దూస్కెళి్ళంది.  అపపాటి నుండి జాబలిలీ  దిశగా అలుపెరగని ప్రయాణం కనస్-
గంచింది. జాబల్లీ  నేనే వస్తు న్నా! అంటూ సపెటు ంబర్ 6వ త్దీ అర్రాత్రి ద్టాక చంద్రుడి ఉపరితలంపైె దిగేలా 'చం-
ద్రయాన్-2'  లోని శస్త్ర వేతతులు ప్రోగ్రాం పాలీ న్ చేస్రు. కీలక మైన ప్రక్రియ చూడడం కోసం భారత్  సహా  మిగలిన 
ప్రపంచ దేశలనీనా ఆశకి తుగా ఎదురు  చూస్తు న్నాయి.  ప్రతిషటు త్మక మైన 'చంద్రయాన్ 2' లోని 'విక్రమ్ లా్యండర్' 
జాబలిలీ పైె కాలు మోపే క్షణాలు చూడడం కోసం 'భారత ప్రధాని మోదీ' బెంగళ్ర్ చేరుకున్నారు. 70 మంది వి-
ద్్యర్ులతో  కలిసి ప్రధాని  'మోదీ'.  వీకి్షంచారు .ఆ క్షణాలు వీకి్షంచడం కోసం  భారత్ తో సహా ప్రపంచ దేశలలోని 
ప్రజలంత్ టీవీ లకు అతుకుకుపోయారు. ఇస్రో అధిపతి 'కే.శివన్' సపాందించారు అంత్  ప్రణాళిక ప్రకారమే జరు-
గుతోంది అని చెపాపారు. . 
          బెంగళ్రుకి సమీపంలో బా్యలాలులో ఉననా 'ఇండియన్ డీప్ సేపాస్ నెట్ వర్కు' (ఐ డి ఎస్ ఎన్) యానిటు న్ల
స్హాయంతో స్థా నిక ఐ ఎస్ టి ఆర్ ఏసీ - (మిషన్ ఆపర్షన్సా)  నుంచి చంద్రయాన్ -- 2 పనితీరునును 6 వ త్దీ రాత్రి 
వరకూ పర్య వేకి్షసూతు నే ఉన్నారు. జాబలిలీ పైె లా్యండర్ దిగే చారిత్రాత్మక ఘటాటు నినా వీకి్షసూతు  ఒక శస్త్ర వేతతు  ఇలా అన్నారు 
.   "చంద్రుడి పైె  లా్యండింగ్ చాలా కిలీషటు మైన ప్రక్రియ  మొదటి స్రి ఈ విన్్యసం చేపటటు బోతున్నాం. లా్యండింగ్ 
సజావ్గా స్గాలంటే సనసారులీ , కంపూ్యటరులీ , కమాండ్ వ్యవసథాలు అనీనా పూరి తుగా ఖచిచేతంగా పని చేయాలి. ఇపపాటికే 
భూమిపైె ప్రయోగాత్మకంగా చాలా స్రులీ  విన్్యస్నినా పరిశ్లించి చూస్ం.. కాబటిటు  అంత్ సజావ్గా పూరి తు అవ్-
తుందనే విశవాసంతో ఉన్నాం. మా చంద్ర యాన్ - 2 శస్త్రవేతతులు  ఉత్ంటగా ఎదురు చుతుననా మాట వాసతువం . కానీ 
మేము అససాలు ఎ మాత్రం భయ పడటలేలీదు. అని అన్నారు. చంద్రుడి ఉపరి తలంపైె లా్యండర్ మృదువ్గా దిగే 
ప్రక్రియ (స్ఫ్టు  లా్యండింగ్) ను శిశువ్ను ఊయలలో వేయడం లాంటిది గా ఆయన అభివరి్ణంచారు. చంద్రయాన్ 
- 2  లా్యండింగ్ ప్రక్రియను వీకి్షంచేందుకు   అమరికా అంతరిక్ష పరిశోధన్ సంసథా  న్స్కు చెందిన్ పలువ్రు శస్త్ర 
వేతతులు ఆసకి తుని వ్యక తుం చేస్రు. చంద్రుడి ఉపరి తల నిరా్మణానినా మరుగా్గ  చేస్కునేందుకు ఇస్రో త్జా ప్రయోగం 
దోహద  పడుతుంది అని వారు అభిప్రాయ పడాడా రు. 
           'న్స్ మాజీ వో్యమ గామి లినెంగర్', ప్రసంశల వర్షం కురిపంచారు. భారత్ లో శస్త్ర స్ంకేతిక రంగం 
మరింతగా అభివృద్ి చెందేందుకు  ఈ ప్రయోగం  దోహద పడుతుందని, జాబలిలీ పైె శశవాత  ఆవా స్ల ఏరాపాటుకు 
కూడా ఇది బాటలు వేసే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయ పడాడా రు. ఈ కార్యక్రమ ఘటటు ం ప్రత్యక్ష ప్రస్ర కార్యక్రమానికి 
వా్యఖా్యతగా వ్యవహరించడం న్కు గరవా కారణం. ఈ అదు్త ఘటాటు నినా ముని వేళ్ళపైె నిలుచేని వీకి్షంచ బోతున్నా! 
అని ఆయన పేర్కున్నారు. 
         అందర్ ఎంతో ఆశకి తుగా చూస్తు ననా తరుణంలో  చంద్రుడికి 400 ల మీటరలీ ఎతుతు లో ఆరి్బటర్ నుండి 
లా్యండర్ కి కమూ్యనికేషన్ కట్ అయి్యంది. ద్ంతో ఒకకుస్రి శస్త్ర వేతతులలో అలజడి మొదలయి్య, అంత్ నిరు-
త్సాహ పడాడా రు. ప్రధాని వారినందరినీ ఇపపాటివరకు మీరు చేసినది స్మాన్యమైనది కాదు. భారత్ కే గరవాకారణం. 
నెక్సాటి తొందరలో అనీనా మీరు చేస్తు రు అని అందరికీ ధైరా్యనినా ఇచిచే ప్రోతసాహించారు.    ప్రజలు మోడీని అభినం-
దించారు.  ముఖ్యంగా ఇస్రో చైెర్మన్ 'శివన్' కు దుఖం ఆగక కళ్ళ నీళ్్ళ వచేచేశయి.   'ప్రధాని మోదీ' శివన్ ను 
గుండెలకు హతుతు కుని ఓద్రాచేరు . తండ్రిలాగా ఓద్రాచేరు అని ప్రధానిని ప్రజలు అభినందించారు. 
             ఆ తరువాత 'సపెటు ంబర్ 9 వ త్దీన' విక్రం ఆచూకీ దొరికిందని, జాబలిలీ ని గటిటు గా డీడా  కటిటు   వ్ండ వచచేని 
చంద్రుడి ఉపరితలంపైె లా్యండర్ ఆనవాళ్్ళ గురి తుంచామని, చంద్రుడి కక్ష్యలో తిరుగుతుననా ఆరి్బటర్ లా్యండర్ 
ఆచూకీ గురి తుంచి థర్మల్ ఇమేజ్ ను తీసిందని 'ఇస్రో చైెర్మన్ శివన్' చెపాపారు.
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ప్రతిబంబాలు ప.ఎస్

అబా్బ! నేనెంత అందంగా ఉన్నాను
అదదింలో న్ ముఖమంత అందంగా ఉంది ?
అయిన్ అదదింలో కనిపంచేది న్ ముఖమేగా!
నేనందంగా ఉంటే న్ ముఖం అందంగా ఉండద్!ఏమిటి?
            న్ అందం చూసి మురిసిపోతుననా న్లో 
            చిననా ఆలోచన చెలర్గంది
            న్ వదనం అందమయినపుడు 
            నేనందంగా ఉండన్!
కానీ! న్ మనస్ న్ ముఖం
అంత అందంగా ఉంటుంద్?
బాహ్య సౌందర్యం చూపడానికి
అద్ది లున్నాయి... కానీ..కానీ..
               మానసిక సౌందర్యం ఎలా కనిపస్తు ంది?
                ఆ సౌందర్యం చూపడానికి
                పరికరమేమిటి?
                కలమానం ఏమిటి??
ఫ్స్ ఈజ్ ది ఇండెక్సా ఆఫ్ మైండ్ ..అన్నారు
కానీ మనిషి ముఖం చూసి అతని 
మానసిక సౌందర్యం గురి తుంచగలవా?  
మనస్లో ఏముందో తెలుస్కోగలవా??
             మనస్ ఆంతర్యం తెలుస్కోలేని    
             మనస్ సౌందర్యం కనుగొనలేని
             ఎందరు అభాగు్యలు మోసపోతున్నారు?
             మేకవనెనా పులుల బారిపడుతున్నారు??
ఈ అత్్యచారాలు మోస్లు 
మేకవనెనా పులుల ముస్గులో
జరుగుతుననా నేరాలు కావా?
వీటిని తెలుస్కోవడం ఎలా??
 మనిషి ముఖారవిందం
 అదదింలో అందంగా కనిపంచినటులీ
 మనిషి అంతరింగకం కూడా 
 ప్రస్ఫీటంగా కనిపసేతు....
 అటువంటి పరికరం ఆవిర్విసేతు....
మోస్లే జరగవ్, కుయుకుతు లే ఉండవ్
ముఖమంత సవాచ్ంగా ఉంటుందో
మనసంత నిర్మలంగా ఉంటుంది
ఇదేగాని సంభవిసేతు..... 

రాముడు రాముడు లాగే ఉంటాడు 
రావణుడు రావణుడి లాగే ఉంటాడు
కుతిసాత మనస్తో, చెడు ఆలోచనలతో
కపటముని వేషలు ఉండవ్
మారీచుడి మాయలేడి వేషలు ఉండవ్
      ఇవనీనా జరగనిన్డు రామాయణ కధే లేదుగా!
      రామాయణ కధ జరగకపోత్   
      రాముడి గొపపాతనం తెలిసేద్?
      సీత్మహాస్ధివా పాతివ్రత్యం తెలిసేద్!!
అదదింలో ప్రతిబంబంలో
ఒక విధమైన ఉపయోగం ఉంటే
ఎంత బాగుంటుంది?
మంచిని చూపనటేలీ
చెడును కూడా చూపగలిగత్....
        ప్రజలలో మంచీ చెడాడా
        విచక్షణా జా్ఞ నం పెరుగుతుంది
        అనేక దుషకుర్మలకు   
        అవరోధం ఏరపాడుతుంది
తపుపా చేసేవాడు కూడా
తను చేసేది తపపాని
నలుగురికీ తెలిసిపోతుందంటే
ఒకకు నిముషం ఆలోచిస్తు డు
     నేరాల క్రైమ్ ర్టు తగు్గ తుంది
     ప్రజల మనస్లు సవాచ్త చెందుత్యి
     మనస్లు మలలీలాలీ  స్గంధం వదజలులీ త్యి
     వాత్వరణం కాలుష్య రహితం అవ్తుంది
 మనస్ సవాచ్తను  కలిచే 
 పరికరం ఆవిషకురణ జరిగన న్డు
అదదింలో ప్రతిబంబంలా
శరీరక సౌందర్యం మాత్రమే కాక
మానసిక సౌందర్యం 
ప్రతిబంబంచిన న్డు
       జగమే ఎంతో హాయి కద్!
       సవారా్గ నికన్నా ఇలలో
       ఉండుట మేలు కద్!!
       అటువంటి ఆవిషకురణలు ఎపుడో కద్!!!
                                                         - ప. ఎస్
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కతతు  రామానందం                                                                 

ఆశవాయుజ   మాసం-సరవా  శకి తుమయం

          పోతన మహాకవి రచించిన 
కవితను వినని తెలుగువారుం-
డరు. 'అమ్మలనే కననా అమ్మ. 
ముగు్గ రమ్మలైన సరసవాతి, లకి్షమి,
పారవాతులకే మూలమైన అమ్మ 
అందరికంటే పెదదిమ్మ. నమి్మన 
వేలుపాటమ్మల మనస్సాలలో ఉం-
డే  అమ్మ దుర్గమ్మ మా అమ్మ. 
కృపతో న్కు గొపపావైన కవితవా 
పటుతవా సంపదలిచుచేగాక' 
అని ప్రార్ించాడు కవి. అమ్మను 
నము్మకుంటే కవితవా సంపద-
లేమిటి, ఎటువంటి భాగా్యలైన్ 
లభిస్తు యి.
           ఆశవాయుజ కారీ తుక  మాస 
ములు శరదృతువ్. ఈ శరత్కు-
లమును ఎంతో అందముగా 
వరి్ణంచారు మన కవ్లు. ఈ 
ఋతువ్లో రమణీయత, ఆహాలీ  
దము, వైభవము వర్ణన్తీతము
అగుటయే దీనికి కారణం. 
'శరధి భవా శరద్'. ఈ శరత్కు-
లంలో జగన్్మత ఆవిర్విం-
చుటచే ఆ తలిలీ కి 'శరద' అనే 
పేరు వచిచేంది. ఈ ఋతువ్లో 
చంద్రుని వికాసమునకు ఒక 
ప్రత్్యకత వ్ంటుంది. కనుకనే 
శరద మందహాసము శరదిందు 

వికాసముతో పోలచేబడింది.  
         ఆశవాయుజ శుద్ పాడ్యమి 
నుండి నవమి వరకు - ఈ 
తొమి్మది రోజులను శరననావరా-
త్రులు అంటారు. వీనినే దేవీన-
వరాత్రులు అని కూడా అంటారు. 
ఈ శరత్కులము ఋతు సంధి 
కాలము. ఈ సంధికాలము 
జనులకు అన్రోగ్యము కలిగంచి 
ప్రాణమును హరించుచుం-

డును. దీర ఘాకాలిక వా్యధులతో 
కానీ తరుణవా్యధులతో కానీ 
జనులు బాధననుభవించెదరు. 
కనుక వీటికి లోను కాకుండుట-
కే  ఈ సమయంలో చండీపూజ  
ఆచరించాలంటారు. ఇపపాటి 
వరకు    వరా్ష లు కురియుట-
వలన నీరంత్ బ్రదతో కలిసి 
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నదులు, కాలువలు ప్రవహిస్తు ం-
టాయి. శరత్కులము వచిచేనంత-
నే ప్రకృతి అంత్ ఆహాలీ దకరముగా 
వ్ండి శరదృతువ్ ఆగమన్-
నినా తెలియజేయుచుండును. 
రైెతులు తమతమ కే్షత్రములలో 
బీజములు చలిలీ , పంటలను కా-
పాడుకుంటూ, నవరాత్రోతసావ-
ములలో తగన ఫలస్యానినా 
పొందుత సంతోషంగా జీవిస్తు -
రు. ఈ  కాలములో నిరవాహించు 
నవరాత్రోతసావములలో ఆ దేవిని 
రోజుకక అవత్రముగా అలంక-
రించి, భకి తు శ్రద్లతో లక్షకుంకు-
మారచేన, సహస్ర న్మారచేనల-
తో  ఆ దేవిని ఆరాధించి, ఆ దేవి 
అనుగ్రహ పాత్రులగుచున్నారు.
          'రాతి స్ఖమిది రాత్రి' 
అనగా స్ఖమునిచుచేనది రాత్రి 
అని అర్ం. 'నవరాత్రి' అనగా 
స్ఖము నిచుచే రాత్రిగా భావించి  
సమసతు స్ఖములన్సగు ఆ జగ-
దంబను ఆరాధించుచున్నారు. 
ఆశవాయుజ శుద్ పాడ్యమి నుండి 
నవమి వరకు నవరాత్రి పూజలు 
నిరవాహించే సమయంలో ఈ 
దేవిని దుర్గ , లకి్షమి, సరసవాతి, 
లలిత, రాజరాజేశవారి, బాలాత్రిపుర 
స్ందరి, అననాపూర్ణ, గాయత్రి 
ర్పములతో ఆరాధించి తరి-
స్తు న్నారు. అమ్మ జగజజినని యగు 
పారవాతి భద్రకాళి ర్పములో 
ఆశవాయుజ శుద్ నవమి న్డు 
మహిషస్రుని చంప లోకము-
లను రకి్షంచినది. ఆగ్రహ అను-

గ్రహాలు రెండూ అమ్మ సొత్తు. 
   విద్య, అవిద్యలు రెండూ అమ్మ 
సృషేటు .  స్ఖదు:ఖాలు రెండూ 
అమ్మ విత్తు. అమ్మ ఒడిలోంచి 
తపుపాకుని, బమ్మల మాయాజా-
లంలో చికుకుకుని, మళ్్ళ తిరిగ 
అమ్మ ఒడిలోకి చేరుకోవటమే 
ఆధా్యతి్మక ప్రస్థా నం.   
         ఆశవాయుజ శుద్ దశమి 
(అనగా 8 అకోటు బర్ 2019 న్టి ) 
సంధా్య కాలానినా విజయకాలం 
అంటారు. ఈ కాలము సరవాకా-
మా్యర్స్ధకమైనది. ఈ దశమి 

న్డు శ్రవణ నక్షత్రం ఉండాలని 
జో్యతిష్ శస్త్ర నియమం. ఈ 
దశమి న్టి శమీపూజ ప్రధాన-
మైనది. ఈ రోజు చేసే శమీవ్ర-
తద్నం స్వర్ణం తో సమానం. 
మహారాష్ట్ర లో ఈ పండగను 
శరద లేక శరదీయ నవరాత్రు-
లని పలుస్తు రు. దురా్గ దేవి బెం-
గాల్యులకు ఆడపడచు కాగా 
మన ఆంధ్రులకు ఈమ మాతృ-
సవార్పంగా వలుగుత పూ-
జింపబడుతుంది. మనం దీనిని 
గురుశిషు్యల అన్్యన్యతను ప్రతి-
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బంబంచే పండుగగా జరుపుకునే 
వారం. ఈ ఆచారం నేడు పూరి తుగా 
కనుమరుగైపోవడం బాధను 
కలిగస్తు ంది. ఇక విజయదశమి, 
సచిచేద్నంద సదు్గ రు స్యిన్ధ 
మహారాజు సమాధిగతులయిన 
ధన్యదినం కూడా. బాబా సంద-
ర్శనకు వేలాది స్యి భకుతు లు 
షిరీడా చేరి కైమోడుపా లరిపాంచి బాబా 
కృపకు పాత్రులౌత్రు. 
        దురా్గ  భకుతు లు అందర్ 
నిమజజినం అనే ప్రక్రియ ద్వారా 
ఆమను తిరిగ సవారా్గ నికి పంపస్తు -
రు. ఒక అమూల్యమైన, అదు్త-
మైన ఆధా్యతి్మక అనుభవం పొం-
దుతుంటారు. నవరాత్రి పూజలు 
తొమి్మది రోజులు చేయలేనివారు, 
అయిదు రోజులు కానీ, మూడు 
రోజులు కానీ భకీ తు శ్రద్లతో అమ్మ 
అనుగ్రహం కోసం పూజలు ని-
రవాహించేవారు, సపతుమి న్డు, 
ఒకరోజు చేసేవారు అషటు మిన్డు 
కానీ, నవమి న్డు కానీ చేస్కో-
వచచేని శస్్రా లు చెబ్తున్నాయి. 
ఏ ర్పంలో నైెన్, ఏ పేరుతో నైెన్ 
శకి తు సవార్పణిని పూజించవచుచే. 
కలశనినా ప్రతిషిటు ంచి పూజించడం 
ఒక ఆచారం.
       ప్రతి సంవతసారం దేవీ నవ-
రాత్రులు శ్రవణ నక్షత్రంలో 
ముగసే విధంగా తిరుమల కే్ష-
త్రంలో కలువ్ తీరిన దేవదే-
వ్డి బ్రహో్మతసావాలు వైభవంగా 
జరుగుత్యి. ఈ సంవతసారం 
బ్రహో్మతసావాలు 30 సపెటు ంబర్ న 

ప్రారంభం అవ్తున్నాయి. ఈ 
వేడుకల సమయాన కలియుగ 
ప్రత్యక్ష దైెవమైన శ్రీ వేంకటేశవార 
స్వామిని పూజించుట మంచిది. 
తిరుమలలో ఏడాది పొడవ్న్ 
ఎనినా ఉతసావాలు జరిగనపపాటికీ, 
ఏడాదికి ఒక పరా్యయం నిరవా-
హించే బ్రహో్మతసావాలకు భకుతు లు 
తండోపతండాలుగా తిరుమలకు 
తరలివస్తు ంటారు. వేంకటాద్రి(-
తిరుమల)కు సమానమైన స్థా నం 
బ్రహా్మండమున కానరాదు. శ్రీ 
వేంకటేశవారస్వామికి సమానమైన 
దేవ్డు భూత భవిష్యతుతు లలో  
ఉండరు. కలియుగ వైకుంఠమైన 
ఆనందనిలయాన వలసిన శ్రీవా-
రికి సమానమైన దేవ్ళ్్ళ లేరు.
           ఈ ఆశ్వాయుజ మాసంలో 
'పాపాంకుర ఏకాదశి' (ది. 9-10-
2019)న వస్తు ంది. ఈరోజున 
ఏకాదశి వ్రత్నినా ఆచరించి-
నటలీ యిత్ పతృ పత్మహుల 
ఆత్మలు శంతిస్తు యట. ఆశ్వా-
యుజ పూరి్ణమన్డు (ది. 13-10-

2019) దేవీపూజ చేయడం విశేష 
ఫలిత్లను ఇస్తు ంది. ది. 26-
10-2019 న వచేచే నరక చతురదిశి 
న్డు యమునికి దీపద్నం చేసేతు 
నరక విముకి తు కలుగుతుందని 
శస్త్ర వచనం. ఆ రోజు తెలలీవా-
రుఝామున లేచి కాలకృత్్య-
లు తీరుచేకుని, నువ్వాలనూనెతో 
తలంటు స్నానం చేస్తు రు. స్నా-
న్నంతరం యమునికి మూడు-
స్రులీ  తరపాణం చేసూతు , 'యమ-
తరపాయామి' అని మూడుస్రులీ  
ఉచచేరిస్తు రు. ది. 27-10-2019 
న దీపావళి పండుగను తలం-
టుస్నానంతో ప్రారంభిస్తు రు.   
ఆబాలగోపాలం పండుగను 
వేడుకగా చేస్కుంటూ తమ 
అభినందనలను ఆపుతులకు, మి-
త్రులకు తెలిప ఆనందిస్తు రు. 
ఇషటు దేవత్రాధన చేసిన తరావాత 
పగలంత్ ఉపవాసం ఉండి, 
ప్రదోషకాలంలో ఇంటి ద్వారం, 
ధాన్యం కటుటు , బావి, రావిచెటుటు , 
వంటింటలీ  దీపాలు వలిగస్తు రు. 
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భకుతు లను కరుణంచే తలిలా  - కొలా్హ ప్ర మహ్లకీ్షమీదేవి  

లకీ్షమిదేవిని పూజించి, బాణాసం-
చాను మోగంచాలి. లకీ్షమిపూజను 
రాత్రి సమయమందు జరుపుత్-

రు. ఆరోజంత్ లకీ్షమి విలాసమే. 
ఆరోజున దీపలకి్షమి తన శత సహస్ర 
ఖడా్గ లతో అమావాస్య కారు చీ-

కటలీ తో యుద్ం చేసి జయించి 
జగతుతు  నంతటినీ త్జోమయం 
చేస్తు ంది. 

       మనదేశంలోని అషటు దశ శకి తు 
పీఠాలలో కలా్హ పూర్ లో కలువైన    
మహాలకీ్షమిదేవి, భకుతు లు కోరిన 
వరాలను కండంత మనస్తో 
అనుగ్రహిస్తు ంది. ఇకకుడ చేసిన 
అతిచిననా ద్నం కూడా మేరు-
పరవాతమంత పెదదిదవ్తుందని 
ప్రతీతి. ఇహలోకంలో భోగభా-
గా్యలు, పరలోకంలో సవార్గప్రాపతు 
ని ఒసగే కలా్హ పురి మాత దర్శనం 
సరవాపాపహరం, సకల పుణ్యప్ర-
దం. కలా్హ పూర్ మన దేశంలో 
ఆదిశకి తు వలసిన అషటు దశ 
పీఠాలోలీ  ఏడవ శకి తుపీఠం. ఇచచేట 
సతీదేవి నేత్రాలు పడినటులీ -
గా దేవీ భాగవతం చెబ్తోంది. 
మహావిషు్ణ వ్ను భ్రుగు మహరి్ష 
కాలితో తనినానపుడు అలిగన శ్రీ 
మహాలకి్షమి  వైకుంఠంను  వీడి 
ఇకకుడికి వచిచే తపస్సా చేసింది.
పురాణకాలంలో ఈ కలా్హ పురా-
నేనా 'కరవీరపురం' అని పలిచే-
వారు. మహాలకీ్షమిదేవి కలహుడు 
అనే రాక్షస్ని సంహారం చేసిన 
ప్రదేశమిది. దేవితో  తలపడిన 
కలహుడు చావ్దెబ్బలు తిని 
మరణావసథాలో దేవిని శరణు 
కోరగా, ప్రసనునారాలైన దేవి, కల-
హునికి మూడు వరాలు ఇచిచేంది. 

మొదటి వరంగా సంపూర్ణకళతో 
తన రాజ్యంలోనే కలువై ఉంటా-
నననాది. ఈ కే్షత్రానినా సిద్ి కే్షత్రంగా 
చేస్తు నని రెండవ వరం ఇచిచేంది. 
ఈ కే్షత్రానికి 'కలహాపురి' గా పల-
వబడుతుందని మూడవ వరం 
ఇచిచేంది. ఈ కే్షత్రం కాలక్రమంగా 

'కలా్హ పూరి' అని పలవబడిం-
దని  పురాణ కథనం.  ఈ ఆల-
యంలోని మాత  మహాలకి్షమిని 
దరి్శంచడానికి దేశంలోని అనినా 
ప్రాంత్లవారు వస్తు రు. ఇచచేటి 
ఆలయం క్రీ.శ. 9 వ శత్బది ంలో 
నిరి్మంపబడిందని చరిత్రకారుల 
కథనం. 

         కలా్హ పూర్ శ్రీ మహాలకి్షమి 
విగ్రహం వజ్రశిల, నవరత్నాల-
తో నిరి్మతమైనది. చతురు్జా-
లతో దర్శనమిచేచే లకీ్షమిదేవి ఓ 
చేత గద, మరో చేత డాలు, ఇంకో 
చేతిలో అమృతభాండం, కుడిచే-
తిలో దబ్బ నిమ్మపండు ధరించి 

దర్శనమిస్తు ంది. మూలమూరి తు 
40 కిలోల బరువ్ గల విగ్రహం. 
అయినపపాటికీ సింహవాహినిగా 
దర్శనమివవాడం ఈ కే్షత్ర  విశేషం. 
ఆమ శిరస్సాపైె శేషపడగ శోభి-
స్తు ండగా కిరీట ధారియైె దకి్షణ 
దిశ వైపు చూస్తు ంటుంది. అమ్మ-
వారి మూరి తు దూరం నుంచి చూ-
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స్తు ననాపుపాడు శివలింగ ఆకృతిలో 
కనిపస్తు ంది. 
         నలలీరాతితో కటటు బడిన ఈ 
ఆలయ పైెభాగాన అయిదు 
గోపురాలు ఉన్నాయి. ఆలయ 
ప్రాంగణంలో భకుతు లు దీపాలు వ-
లిగంచేందుకై అయిదు దీపమా-
లలు (దీప సతుంభాలు) ఈ దీప-
సతుంభాలే ఈ ఆలయానికి ముఖ్య 
ఆకర్షణ. దీపసతుంభాలలో ప్రమిద-
లను వలిగంచినపుడు ఆలయ-
మంత్ వలుగుతో నిండిపోయి 
వలుగులో శంతిస్నానం చేస్తు -
ననాటుటు గా ఉంటుంది.  గుడికి 
ఒక పకకుగా శ్రీ చక్రాకారంలో ఒక 
మందిరం నిరి్మంచబడి ఉంది. 
ఈ మందిరానినా చుటిటు  64 యోగనీ 
ప్రతిమలు మలచబడాడా యి. 
ఆలయానికి న్లుగు వైపులా 
పెదది  ద్వారాలున్నాయి. విశలమ-
యిన ఆలయ ప్రాకారంలో చిననా 
పెదది  ఉపాలయాలు 35 ద్కా 
ఉన్నాయి. 
        భకుతు లు ఈ తలిలీ ని అనేక పూజా-
ద్రవా్యలతో, చీరా స్రెతో, కానుక-
లతో పూజించడం ఒక అలవాటు. 
దేవాలయ మహాలకి్షమి దేవరి 
అయిన్, గర్గుడిలో పూజలు 
చేయడానికి స్త్రీలను మాత్రం 
అనుమతించరు! ఇది ఇకకుడ 
ఒక విచిత్రమైన విశేషం. దీని 
వనుక గల కారణం తెలియదు. 
కుంకుమ పూజ, అభిషేక సమ-
యాలోలీ  పురుషులు పటుటు  పంచె 
కటుటు కుని గర్ గుడిలో పూజలు 
చేస్కునే వీలుంది. అమ్మవారి-

కి ప్రీతికరమైన బంగారు మొగ్గల 
హారం, ర్గు పళ్ళ హారం, బలవా-
పత్ర హారం, శ్రీయంత్ర హారం, 
పదహారు వరుసల చంద్రహారం, 
బంగారు కాస్ల వడాడా ణం, గవవా-
లహారం వంటిని కలా్హ పూర్ కే్షత్ర 
ప్రత్్యకం. శత్బాది ల న్టి అరుదైెన 
ఈ నగలను ప్రతినిత్యం అమ్మవా-
రికి అలంకార పూజలో అమ్మవా-
రికి ధరింపజేస్తు రు. 
          శరననావ రాత్రులలో అమ్మ-
వారి అలంకార దర్శనం మహా 
అదు్తంగా ఉంటుంది. ఏనుగు 
అంబారీపైె మహారాజి్ఞ అననాపూ-
ర్ణ, శ్రీ వేంకటేశుడు, భరతమాత, 
మహిషస్ర మరిదిని, సంత్నల-
కి్షమి, శకంబరి, సరసవాతి, నృసింహ 
సమేత మహాలకి్షమి, పారవాతీ మాత, 
విరాట్ ర్పం - ఇలా అమ్మవారు 
వివిధ అలంకారాలతో దర్శనమి-
స్తు ంది. దసరా నవరాత్రి ఉతసావాల 
సమయంలో లక్షలాది భకుతు లు 
తరలివచిచే అమ్మను సేవించి, 
ఆమ కృపకు లోనౌత్రు. విజ-
యదశమి రోజున తిరుమలేశుని 
తరఫునుంచి పస్పు, కుంకుమ, 
స్రె అందుతుంది. నవరాత్రు-
లలో ప్రతిరోజూ, ఉతసావమూ-
రుతు లను నగరం లోని ప్రముఖ 
వీధులలో ఊర్గస్తు రు.  కలా్హ -
పూర్ లోని ప్రతి భకుతు డూ తమ 
ఇళ్ళముందు పెదది  ముగు్గ లు 
వేసి అమ్మవారికి స్వాగతం పలు-
కుత్రు. ఈ ఆలయ దర్శన్నికి 
అగసత్ు  మహాముని వచిచేనటులీ  
చరిత్రకారులు చెబ్తున్నారు. 

ఈ ఆలయానికి చేరువలో పంచ 
గంగ తీరథాం దరి్శంచవచుచే-
ను. అయిదు నదుల కలయిక 
వలలీ  పంచగంగ అంటారని 
చెబ్త్రు. ఈ తీరథాంలో స్నానం 
చేసినవారి పాపాలు పటాపంచ-
లవ్త్యంటారు. 
           కలా్హ పూర్ అనగానే మనకు 
కిరణఉతసావం గుర్తుస్తు ంది. ఉతతు-
రాయణ కాలంలో జనవరి 31 వ  
త్దీన, పబ్రవరి 1,2 త్దీలలో, 
దకి్షణాయనంలో  నవంబర్ 
9,10.11 త్దీలలో సవాయంగా 
ఆదితు్యడే తన సూర్యకిరణాల-
ను  అమ్మవారిపైె ప్రసరింపచేస్తు -
డు. ఆపాదమసతుకం ప్రసరించే ఈ 
కిరణ ఉతసావ దృశ్యం అత్యదు్-
తంగా ఉంటుంది. శ్రావణ మాసం 
వరలకీ్షమివ్రతం రోజున అమ్మవారికి 
విశేష పూజలు నిరవాహిస్తు రు. 
          ఆలయ ప్రాంగణంలో ఎడమ 
వైపున నవగ్రహ మండపం ఉంది. 
ఎతెతైన ఓ వేదికపైె నవగ్రహాలు 
ప్రతిషిటు ంచబడాడా యి. ఈ ఆలయ 
ప్రాంగణంలో కాశ్, మణికరి్ణక 
అనే రెండు  కలనులు, ఇంకా 
అనేక ఉపాలయాలున్నాయి. 
మరోవైపు శేషస్యి గుడి ఉంది. 
అమ్మవారి ఆలయానికి ఉతతురాన 
విశేవాశవారాలయం ఉంది.  ఆలయ 
ముఖద్వారం వదది  స్కి్ష గణపతి, 
తులసిమాత, పురాతన నంది 
విగ్రహం, దరి్శంచవచుచే. స్కి్ష 
గణపతిని దరి్శంచిన పమ్మటే 
భకుతు లు మహాలకీ్షమిదేవిని సంద-
రి్శస్తు రు.     
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     "అబ్బ .... ఎంత  గ్రాండ్ గా 
చేశరో  పెళిలీ    వదిన్! కళ్్ళ తి-
రిగపోయాయి అనుకో! పువ్వా-
లకే లక్షననార  అయిందట. ఇహ 
బేండ్ అయిత్  సినిమావాళ్ళ-
ని తెచాచేరు. వాళ్ళ రాక, పోక, 
భోజనభాజన్లూ అనీనా కలిప 
మరో లక్ష అయిత్, వాళ్ళకివావా-
లిసాంది మూడు లక్షలుట. ఓరి 
న్యన్య్.... జన్మలో చూళ్్ళద-
నుకో!!"    చేతులు తిపుపాత, నవ-
రస్లూ మొహం మీదే పండిసూతు  
అననాది స్ధీర. 
        "విన్నానులే స్ధీరా, అంత్ 
కాదు, అరవై న్లుగు రకాల 
సీవాటులీ , ముపైెఫై రకాల దేశ విదేశ్ 
ప్రూటూసా, ... ఇలా మొతతుం నూ-
టముపైెఫై అయిదు ఐటమ్సా తో 
భోజన్లు ఏరాపాటు చేశరట 
గద్. ఇక వడిడాంచటానికయి-
త్ ప్రత్్యక డ్రెస్సాలూ ... వాటికి 
తడిప మోపెడంత అయిందిట" 
తనకి అధికారికంగా సమాచారం 
లభించిందని చెపపాకనే చెపపాంది 
స్మాన్య. 
        "ఇక వాళ్్ళ కననా నగలూ, 
బటటు ల సంగతి చెపపానే అకకుర్లీదు. 

భువనచంద్ర

నేను  'గేటెడ్'- నువ్వా  'LIG'    

వళ్ళకూడదు. పుటిటు నపపాటి పరి-
సిథాతులు ఎలావ్ంటేనేం, ప్రస్తు -
తం వారు విమాన్లకు కూడా 
అందనంత ఎతుతు లో వ్న్నారు. 
విమాన్లకు 'లాండింగ్' తపపా-
దేమో కానీ, వీరికి 'లాండింగ్' 
అనేది ఉండదు. లో-ఇనకుమ్ 
గ్రూప్ (LIG) ని చూసి, హై ఇనకుమ్ 
గ్రూప్ (HIG)వాళ్్ళ జబ్బలు 
చరుచుకుంటే, HIG వారిని 
చూసి 'గేటెడ్' కమూ్మ్నిటీ వారు 
మహోత్సాహంగా గంతులేస్తు రు. 
        (మా విసిసాన్ధం మావ-
య్యంటాడూ, 'ఒర్ అబీ్బ, మన 
ఇంటి ముందూ గేటుంది గనక, 
మనమూ గేటెడ్ కమూ్యనిటీనే. 
కాదననావాడి చెంపలు వాయగొడ-
త్"అని).
       సర్... నికీకు లకీకుల పెళిలీ  చరచే, 
అటు HIG లోలీ నూ, LIG లోలీ నూ, 
ఆరెనాలలీపాటు స్గంది. ఆతరావాత 
మరో సినీ నటుడి కుమారుడి 
పెళిలీ  జరగటంతో, అది 'హాట్' 
టాపక్ గా మారింది. 
       వివాహ మండపం 'సట్' 
అయిదు కోటులీ  ఖరచేయిందిట. 
     (మిగలినది వచేచే సంచికలో)

పెళి్ళకూతురు ఒంటిమీద కనీసం 
కిలోననార బరువ్ండే బంగారు 
నగలున్నాయి. అదీ కాక అయిదు 
లక్షలతో బంగారు జరీతో పెళిలీ  
చీర నేయించారట కంచిలో. 
చీర చూడటానికే కళ్్ళ రెండూ 
చాలేలీదనుకో. వివాహ మండపం 
రెంట్ వచిచే మూడుననార లక్షలట.  
ఆరి న్యన్య్... మతిపోయే 
ఖరుచే.అసల్ డబ్బంత్ ఎకకుడి-
నించి వచిచేందో గానీ, నీళ్్ళ ప్రవ-
హించినటుటు  ప్రవహించిందనుకో" 
తనకు తెలిసిన వివరాలు త్నూ 
చెపపాంది అనురాగ. 
        స్ధీర, స్మాన్య, అనురాగ 
ఉండేది HIG (హై ఇనకుమ్ గ్రూప్)
ఫాలీ ట్సా లో. ముగు్గ రి భర తులూ స్ఫ్టు  
వేర్ ఇంజనీర్లీ. లక్షల మీదే జీతం. 
ఇంతకీ వాళ్్ళ ముగు్గ ర్ మా-
టాలీ డుకునే పెళిలీ  చి||సౌ|| నికీకు 
అనబడే నిఖిలది. వరుడు చి|| 
లకీకు అనబడే లక్ష్మణ్.  నికీకు తండ్రి 
పరమేశవారరావ్. తలిలీ  పారవాతి. 
ఋషిమూలాల్నా, నదీమూలా-
ల్నా అడకూకుడదంటారు పెదదిలు.  
అరజింటుగా కోటానుకోటీశవారులైన 
వారి మూలాలోలీ కి కూడా మనం 
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

మూడవ రాష్ట్రపతి  
డా. జాకీర్ హుసేసాన్

       డా. జాకీర్ హుసేసాన్ 1897వ 
సంవతసారం ఫిబ్రవరి నెల 8వ 
త్దిన జని్మంచాడు. ఆయన 
తండ్రి పేరు ఫిద్ హుసేసాన్. తలిలీ  
పేరు న్జనీన్ బేగం. తండ్రి  హై-
దరాబాదులో పేరు పొందిన 
లాయరు. వారికి బేగం బజారులో 
పెదది  బంగాలీ  ఉండేది. ద్ని మొదటి 
అంతస్తు లో లైబ్రరీ ఉండేది. 
రెండవ అంతస్తు లో కుటుంబం 
నివసించేది. తలిలీ  సౌజన్యశ్లి. 
వినమ్రత, ఉద్రగుణ సంపనునా 
రాలు. జాకిర్ హుసేసాన్ పైెన 
ఆమ వ్యకి తుతవా ప్రభావం ఉండేది. 
ఆయనకి ఆరుగురు అననాదము్మ 
లు ఉండేవారు ఈయన మూడ-
వవాడు. కాని వారిలో ముగు్గ రు 
మాత్రమే సజీవ్లై మిగలారు. 
ఇదదిరు విద్్యరిథాదశలో రోగగ్రస్తు లై 
మరణించగా ఒకరు పేలీ గు వా్యధికి 
బలి అయా్యరు. 
 ఆ రోజులోలీ  ముసిలీం కుటుం 
బాలోలీ  భాష, మత సిద్్ంత్లు నే-
రిపాంచడానికి గురువ్లినా ఇంటికే 
రపపాంచుకోవడం పరిపాటి. జాకీ 
హుసేసాన్ ప్రారంభ విద్య కూడా 
ఇలాగే స్గంది. ఉర్ది , పారీసా నే-

రపాడానికి, ఖురాన్ చదివించడా-
నికి మౌలివా ఇంటికే వచేచేవాడు. 
మర్క ఉపాధా్యయుడు ఆంగలీం 
నేర్పావాడు. పదేళ్ళవయస్ వచేచే-
వరకు ఇది కనస్గంది. 
 తండ్రి ఫిద్ హుసేసాన్ 
అన్రోగ్య కారణంగా 1907వ సం-
వతసారంలో కుటుంబం పూరవాని-
వాసం కాయమ్ గంజ్ కి వచేచే-
శరు. అకకుడే ఆయన 39 ఏళలీ 
చిననా వయస్లోనే మృతు్యవాత 
పడాడా డు. నిససాహాయులైన వారికి 
పనతండ్రి ఆసరాగా నిలిచాడు. 
 జాకీర్ హుసేసాన్ ని మిగత్ 
అననాదము్మలతో కలిసి, ‘ఇటా-
వా’లో చదువ్కి పెటాటు రు. ఆ 
విధంగా   ఆయన 1907లో 
ఇటావా ఇస్లీ మియా హైసూకుల్ 
లో ఐదో కాలీ స్లో అడుగు 
పెటాటు డు. అకకుడ ముసిలీం పలలీ -
లకి వారి సభ్యత్ సంస్కురం తో 
బాటు ఇంగీలీషు, సంసకృతం కూడా 
నేర్పావారు. పొరుగూరు కాబటిటు  
హాసటుల్ లో ఉండి చదువ్కోవ-
లసి వచిచేంది. ద్నిలో విద్్యరుథా -
లు అందర్ ప్రతి రోజు, క్రమం 
తపపాకుండా ‘నమాజు’ చదవాలి. 

అది నియమం. అలా నియమా-
నినా పాటించకపోత్, కఠిననమైన 
శిక్ష వేసే వారు. ఆటలకి అనుమ-
తించకపోవడం, భోజనం పెటటు క-
పోవడం లాంటి శిక్షలు అమలు 
చేసేవారు. 
 ఒకస్రి ఏం జరిగందం-
టే.... కందరు నమాజు చదవని 
విద్్యరుథా లకి ఒకరోజు అననాం పెటటు -
కూడని శసించారు. చాలా మంది 
విద్్యర్ులు ద్నిని ఎదిరించి 
తిరుగుబాటు చేశరు. భోజన్-
నికి సరిపడా డబ్్బ ముందుగానే 
హాసటులుకి చెలిలీ ంచ ఉండడం వలలీ  
అది అన్్యయం అని వారి వాదన. 
జాకీర్ కి నమాజు చదవడం 
అలవాటే కనక ఆయనకి శిక్ష 
పడలేదు. కాని వారి వాదనలో 
దము్మ ఉందని తోచింది ఆయ 
నకి.. అననాం పెటటు కపోవడం 
అన్్యయమే అని వారి తరఫున  
వాదించాడు జాకీర్. అయన 
ఇలా ఒక ఉపన్్యసం ఇచాచేడు.. 
“ నమాజు చదవడం తపపాని సరి 
అననా విషయానినా నేను సమరిథా-
స్తు ను. కాని, చదవకపోత్ అభో 
జనం పెటటు డం అన్్యయం.   
     (మిగలినది వచేచే సంచికలో)    
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వేమూరి వేంకటేశవారరావ్

        “అయిదు” ఐదుకి 
ర్పాంతరం. 

మన చేతికి ఐదు వేళ్్ళ ఉండ-
బటిటు  ఐదుకీ చేతికీ ఒక విధమైన 
సంబంధం ఉంది. 
ఐదు చేతుల మలిలీ  మొగ్గలు 
కంటే ఐదైెదులు ఇరవై అయిదు, 
పైెన ఒక చెయి్య కసరుతో వరసి 
ముఫైెఫై మొగ్గలు ఇచేచేవారు. 
ఐదు పది చెయ్యడం అంటే 
రెండు చేతులూ జోడించి నమ-
సకురించడం. “ఒక ఐదిచుచేకో” 
[గమీ్మ ఎ ఫైెవ్] అననాపుపాడు “హై 
ఫైెవ్” అనే కతతు పద్తి కరచాల-
న్నికి ఆహావానం అనే అరథాం.  
ముతతు + అయిదువ = ముతతుయి-
దువ కాబటిటు  అయిదోతనం ఉననా 
ముదుసలి అననా అరథాం స్ఫీ-
రిసూతు ననాపపాటికీ ముతతుయిదువ 
అననా మాటని భర తు బతికివ్ననా ఏ 
స్త్రీ ఎడలైన్ వాడత్రు. కాని ఈ 
మాటని పెదదివారి యెడల ఉప-
యోగంచినంతగా చిననా వారిని 
ఉదేదిశించి వాడరు.
అయిదోతనం అంటే అయిదు 

వనెనాలు కలిగ ఉండడం. ఇకకుడ 
“వనెనాలు” అంటే స్మంగళి 
యొకకు అలంకారాలు: మంగ-
ళసూత్రం, పస్పు, కుంకుమ, 
గాజులు, చెవావాకు. చెవావాకు అంటే 
చెవికి పెటుటు కునే త్టాకుతో 
చేసిన ఆభరణం.  "చెవావాకు పో-
యినమ్మకు దుఃఖమూ లేదు, 
దొరికినమ్మకు సంతోషమూ 
లేదు” అంటారు. 
ఏను అననా మాట ఐదుకి 
ర్పాంతరం. దీని ల్ంచే 
“ఏదుము” వచిచే ఉంటుంది. 
ధాన్్యనినా కలిచేటపుపాడు వాడే 
కలమానంలో “ఏదుము” 
అనే మాట మీరు వినుంటే మీ 
వయస్సా కనీసం ఐదు పదులు 
ద్టి ఉంటుందని నేను ఊహిం-
చగలను. ఏదుము = ఐదు + 
తము. ఐదు తములు ఒక 
ఏదుము. ఇదే విధంగా బరువ్లు 
తచేటపుపాడు విశఖపటనాం 
జిలాలీ లో వాడే ఏబలం = ఐదు + 
పలము. ఐదు పలములు ఒక 
ఏబలం. ఇదే విధంగా పదలం 
అంటే పది పలములు.
అయిదు తరావాత ఎకుకువగా 

తెలుగులో కనిపంచేది, వినిపం-
చేది “పంచ” శబది ం. “పంచ”లో 
దంత్య చకారం ఉననా మాటలనీనా 
శుద్ తెలుగు మాటలు. కానివి 
సంసకృతం నుండి దిగుమతి 
అయినవి. తెలుగులో దంత్య 
చకారంతో పలికే పంచ [దీనిని 
“పంచద్ర”లో పంచ లా 
ఉచచేరించాలి] అంటే చూరు.  
తెలుగులో "పంచ" చూరు 
అయిత్  సంసకృతంలో “పంచ” 
అంటే అయిదు.  ఈ రెండరాథా ల-
తోటీ దోబూచులాడుత ఉననా ఈ 
వేమన పద్యం చూడండి.
పంచశత్రుల దెగ పంచబాణుని 
గెలిచు
పంచవరణామలను పఠన చేసి
పంచమఖమగల భవసంజ్ఞ 
గలవాని
పంచ చేరువాడు పరగ వేమ.
ఆకుపచచే, ఎరుపు, తెలుపు, 
నలుపు, పస్పు రంగులని 
పంచరంగులు అంటారు 
కాని ఆధునిక శస్త్రం ప్రకారం 
తెలుపు, నలుపులని విడివిడిగా 
రంగులలో లకకుపెటటు  కూడదు. 
అంత్ కాదు. 
   (మిగలినది వచేచే సంచికలో)

అంకెలు, సంఖ్యలు: అయిదు
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ఇంద్రగంటి వేంకట స్బా్బరావ్ 

ప్రేమంటే  ఇంత్ 

        (గత సంచిక తరువాయి)

   “నీకు మొహమాటం చాలా 
ఎకుకు వయా్య, ముందు ఆ 
అతతుయ్యగార్ అని పలవడం 
ఆప అతతుయా్య అని పలువ్ అపుపా 
డు ఆ మొహమాటం పోతుంది”
        “అలాగే, నేను వళ్్ళస్తు ను” 
అని చెపపా బయలుదేరాడు 
కృష్ణమోహన్. రవి ఎవరిదో 
ఫోన్ వసేతు మాటాలీ డుతున్నాడు, 
అనూరాధ గేటు ద్కా దిగబెటటు  
టానికి వళి్ళ “బావా నువ్వా ఫ్ండ్ 
ఇంటికి వళ్్ళలని అబద్ం చెపాపా 
వ్ కదూ, ఎందుకు బావా అలా 
మొహమాట పడత్వ్. నీ న్పపా 
గురించి కూడా నిజం చెపపా 
వ్ండవ్, వ్ండు అననాయ్యని 
డ్రాప్ చెయ్యమంటాను” అంది 
అనూరాధ.
   “ఏయ్ రవికి చెపపాకు, న్కు ఏ 
న్పపా లేదు. కావాలంటే న్ నడక 
చూడు ఏమైన్ త్డా వ్ంద్? 
ఎవరికి చెపపాకు అనవసరంగా 
కంగారు పడత్రు, నువ్వా కూడా 
ఆ విషయం గురించి ఆలో 
చించకు ఐ యాం ఆల్ రైెట్” 
    “సర్ ర్పు ఒక స్రి ఫోన్ చేసి 
ఎలా వ్న్నావో చెపుపా”
   “నేను చెయ్యను”...తను ఫోన్ 
చేసేతు ఇంటలీ  వాళ్్ళ ఏమను 
కుంటారో అని అలా అన్నాడు.
“పీలీ జ్ బావా నువ్వా కాలేజి నుండి 

వచాచేక సరిగా్గ  స్యంత్రం ఐదు 
గంటలకి ఫోన్ చెయి్య, నేను ఫోన్ 
దగ్గర నిరీకి్షసూతు  వ్ంటాను”
   “చూద్ది ములే” 
  “అలా అయిత్ నేనే చేస్తు ను” 
  “వదుది లే నేనే చేస్తు ను”  
  “నేనే నీ లక్ష్యమని నీ హృదయం 
చెపపాందన్నావ్ థాంక్సా బావా” 
అంది అనూరాధ.
  “ఇదేమిటి! పొంతన లేని మాట 
లు మాటాలీ డుతున్నావ్” 
    “మరి ఇంద్క నువేవాగా “గాత్ 
రహే మేరా దిల్ త హి మేరీ 
మంజిల్” అన్నావ్. 
“అయ్యబాబోయ్ నువ్వా స్మా 
ను్యరాలివి కాదు, ఎకకుడిది ఎకకు 
డ ముడి పెటాటు వ్”. రవి కూడా 
వచాచేక ఇదదిరికీ బాయ్ చెపపా హాసటు  
లికు చేరుకున్నాడు కృష్ణమో హన్.
        ఎందుకో విశవాన్ధంగారికి 
అనూరాధ కృష్ణమోహన్తు చనువ్ 
గా వ్ండటం నచచేడంలేదు. 
కృష్ణమోహన్ ఆ రాత్రి చాలాసేపటి 
వరకూ అనూరాధ గురించి ఆలో 
చిసూతు  వ్న్నాడు…“ఏమిటి ఈ 
అమా్మయి? కంచెం ఎకుకువ 
చనువ్ తీస్కుంటున్నాద్? 
అనవసరంగా ఆశలు పెంచు 
కుంటున్నాద్ లేద్ న్ ప్రవర తున 
ఆమలో ఆశలు కలిపాస్తు న్నాయా? 

ఏది ఏమైన్ అనవసరంగా 
ఆ అమా్మయికి లేని పోని 
ఆశలు కలిపాంచ కూడదు, తను 
వాళి్ళంటికి వళ్ళడం తగ్గంచాలి” 
అనుకున్నాడు.
              మరానాడు కాలేజీ నుండి 
స్యంత్రం న్లుగు గంటలకే 
గదికి వచాచేడు కృష్ణమోహన్. 
రాధకి ఫోన్ చేద్ది మా వద్ది  
అని ఆలోచించాడు. కాసేసాపు 
ఆలోచించిన తరువాత తను 
ఫోన్ చెయ్యకపోత్ రాధే ఫోన్ 
చెయ్యడానికి ప్రయతినాస్తు ందని, 
అనవసరంగా ఆలోచిసూతు  ఆందో 
ళన చెందుతుందని ఫోన్ చెయ్య 
డానికే నిర్ణయించుకున్నా డు.
    కృష్ణమోహన్ ఫోన్ చెయ్యగానే 
మొదటి రింగేకు ఫోన్ ఎతితు “హలో” 
అంది అనూరాధ.
“హలో ఎవరు రాధేన్ మాటాలీ డు 
తుననాది” 
“అవ్ను బావా నీకు ఎలా వ్ంది, 
న్పపా పూరి తుగా తగ్గంద్?” అని 
ఆతృతగా అడిగంది.
   “నిననానే చెపాపాను న్పపా లేదని, 
నేను ఫోన్ చెయ్యకపోత్ నువ్వా 
అనవసరమైన ఆలోచనలు 
చేసూతు  కుదురుగా వ్ండవని ఫోన్ 
చేస్ను”
                    (ఇంకా వ్ంది)
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గళ్ళ నుడికటుటు - 1   

సూచనలు : 
అడదిం :
1.ఈ లోహం చాలాచకకుగా  విరిగనఎముకలకి  అతుకోకు
గలదు.
ఆవర తున పటిటు కలో దీనిస్థా నం 4వ గ్రూపు 4వ పీరియడ్. ( 5) 
4.  త్టి మొలకలు (3) 
6. చదరంగం వనకనుండి ముందుకి(2) 
7. తొందరగా(3) 
8. – - తో న్సితు  దురి్క్షం (2)
11. దీని నైెట్రేట్  బాణసంచాలకి ఆకుపచచే రంగునిస్తు ంది.
(వనకనుండి)(4) 
12. పొలోనియమ్  ని కనుగొననా  మహిళ పేరును
ఆమగౌరవార్ం  ఈ మూలకానికి పెటాటు రు(4)   
14. మొటటు మొదటి(2)    
15.  పదునుగా (3)    
16.అర (2)  
20.చెరకు నుండి లభిస్తు ంది . స్క్రోజుకి ముతక ర్పము(3)  
21.ఈ లోహ మూలకపు ఎలకా్రీ న్  విన్్యసం  [Kr] 4d10 .(5)    
        (అటునించి)

నిలువ్ :   
1. Rickettsia typhi   బా్యకీటురీయా వలలీ  వచేచే 
రోగం పేలు (lice) వలలీ  వా్యపంచే రోగం(3)   
2.దీని వృక్ష శస్త్రీయ న్మం Citrus 
aurantifolia(2)  
3. లాటిన్ పదంనుడి సంకేత్నినా పెటుటు కననా కా్ష ర 
లోహాకుటుంబంలో రెండవది (కిందనుండి (4) 
4.మధువ్ (2) 
5.రోమన్ లు పారిస్ ని '-'అంటారు. ఈ లాంథ 
నైెడ్  పేరును ఈ పదంనుండి గ్రహించారు( 5)
9. ఆడ జింక(3) 
10.ఆకుపచచే (3)
11.ఆకిటునైెడ్ లకు చెందిన ర్డియో ధారి్మక 
మూలకము. దీని సంకేతం Bk 
13. ఈ మూలకం వర్ణ పటంలో కాంతివంతమైన 
వయలట్ ర్ఖను ఏరపారుస్తు ంది. వయొలట్ 
రంగును  లాటిన్ లో ఇండికం అంటారు.  
17.యుకి తు(కిందనుండి పైెకి (3) 
18. సరపాము (2)
19. కబ్బరి ఆకుల వంటి ఆకులతో అలిలీ న తెర(2) 

డా. చాగంటి కృష్ణకుమారి
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    ఆర్. శర్మ దంతురి తు
తెలుగు పద్య రత్నాలు - 6

 ఈ నెల పద్యం మళ్ళీ మన 
తెలుగువారి పుణ్పేటి పో తన 
రాసిన మహాభాగవతయం లోదే. 
హిరణ్్క్షుణ్ణి  మహావిష్ణి వు 
వరహావత్రయంలో చయంపాక 
హిరణ్కశిపుడికి కోపయం 
వచ్చియంది. తన వారికి 
రాజ్యం అప్పగియంచ్ తపస్్సకి 
బయల్దే రాడు. కాలి బొ టన 
వేలిమీద న్యంచ్ని భీకర 
మ�ైన తపస్్స చేసేసరికి 
ఆ తపో వహినికి స్వర్యం 
అల్లల్్ల డటయం మొదలెైయంది. 
దేవతలయందరూ కలిసి 
బ్రహమోదేవుడి దగి్రకెళ్ళీ 
మొరపెట్టు కుయంటే అయంభోజా 

సన్డు వచ్చి చూసాటటు ఈ 
తపో వహిని ఎక్కడునియంచ్ 
వసోత యంద్ అని. వల్మోకయం (పుటటు) 
లో ఎముకల గూడు తప్ప 
ఏమీ ల్ద్. కమయండలయంలో 
ఉనని నీటితో జల్్ల డు. 
ఆయన సృషిటు  చేసేవాడు 
కనక ఆ కమయండలోదకయంతో 
మ్మూలుగా అయ్్, తేజ 
స్సయంపన్నిడెై, వెలిగే ప్రభలోత  
పుటటులోయంచ్ బయట కొచ్చిడు 
హిరణ్క శిపుడు.

“ఒరే న్యన్ అసలు 
మనిషిని సృషిటుయంచ్యంది నేనే 
కానీ అసలు ఇట్వయంటి 

పట్టు దల్, ఇయంతటి తపస్్స 
చేసే శక్త ఉయంట్యందని నేన్ 
అన్కోల్ద్. ఏయం కావాలని 
న్వు్వ అన్కుయంట్న్నివో 
కానీ, ఇట్వయంటి తపస్్స 
ఎక్కడ్ విననిదీ కననిదీ 
కాద్. సృషిటుకరతనెైన నేనే 
ఆశచిర్పో త్న్నిన్ నీ 
పట్టు దలకి. ఏయం కావాలో 
కోరుకో” అని అడిగితే హిరణ్ 
కశిపుడు అడుగుత్న్నిడు 
ఏయం కావాలో.  అడిగే కోరికలో 
వీరరసయం కనిపియంచడ్నికా 
అననిట్టు  ఈ పద్్నికి పో తన 
వాడిన వృతత యం శారూదే లయం.

శా. గాలిం, గుంభిని, నగ్న, నంబువుల, నాకాశసథా లిన్, దికు్కలన్, 
    రేలన్, ఘస్రమలం, దమఃప్రభల, భూరగ్రాహ, రక్్ష , మృగ
    వా్య ళాదిత్య, నరాది జంతు కలహవా్యపతున్, సమసాతు స్త్ర శ
    సా్రా ళన్, మృతు్యవు ల్ని జీవనమ లోకాధీశ! యిపపుంపవే." [7-90]

      గాలిలో, నేలమీద (కుంభిని), 
అగనావలలీ , నీటివలలీ  (అంబ్వల), 
ఆకాశంలో, దశ దిశలోలీ , రాత్రి 
(ర్లన్), పగటికాలంలో (ఘస్ర-
ములం), వలుగు చీకటలీ లో 
(తమప్రభల), మొసళ్ళ వలలీ  
(భూరి గ్రాహ), రాక్షస్ల వలలీ  

(రకో్ష ), మృగాల, పాముల వలలీ  
(మృగ, వా్యళ), ఆదితు్యల వలలీ  
(అదితి పుతృలు – దేవతలు; గమ 
నించారా, ఆదిత్్యన్ంమహం 
విషు్ణ ః అననా భగవదీ్గ త్ వాక్యం?), 
మానవ జంతువ్ల వలలీ  కలిగే 
కలహాలలో (నరాది జంతుకలహ 

వా్యపతున్), ఏ అస్త్ర శస్్రా లవలలీ  కానీ 
చావ్ రాకూదదు. ఇదీ కోరిక. 
 ఓ స్రి వనకికు చూస్కుం 
టే హిరణ్యకశిపుడు ఎందుకిలా 
అడిగాడో తెలుస్కోవడం కషటు ం 
కాదు. 
    (మిగలినది వచేచే సంచికలో)
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ఆదూరి హైమవతి

       సత్్యపురంలో సంపత్ అనే 
పలలీవాడు ప్రభుతవా పాఠశలలో 
ఏడోతరగతి చదువ్తున్నాడు. 
వాడిన్ననాగారు ఓచిననా ప్రైవేట్ 
కంపెనీలో చాలా చిననా ఉదో్యగం 
చేస్తు న్నాడు. వాడి అమ్మగా-
రు చాలా పొదుపుగా సంస్రా-
నినా గుటుటు గా నెటుటు కస్తు న్నారు. 
సంపత్ న్ననాగారి జీతం వారి 
అవసరాలకు బటా బటిగా సరి-
పోతుంది. సంపత్  అమ్మగారు 
స్శ్లమ్మగారికి పుటుటు కతోనే పొ-
దుపరితనం, పొందిక అనేకళ-
లు అబ్బనందున  వారిసంస్రం 
ఎంతో గుటుటు గా స్గపో స్గంది.
ఆమ తమ ఇలులీ   చాలా చిననాదైెన్ 
ఇంటిని ఎంతో అందంగా, ఆకర్ష
ణీయంగా పరిశుభ్ంగా ఉంచ 
గలిగేది. ఇలా హాయిగా స్గ 
పోతుననా వారిఇంటలీ  సంపత్, 
తమ కాలీ స్ పలలీలందరితోపా-
టుగా  టూరుకు వళ్్ళలని పటుటు  
పటటు డంతో, ఇబ్బందులు, కషటు లు 
మొదలయా్యయి. 
      సంపత్ సూకులుకు  క్రొతతు-
గా వచిచేన  సైన్సా టీచరుగారు-
"ఏమోయ్ పలలీలూ! అందర్ 
తపపాక సైన్సా టూరుకు వచిచేతీ-

రాలి. మనం చాలా విషయాలు 
చూసి నేరుచేకోవలసి ఉంది.
మీరు అమా్మన్ననాలను ఇబ్బంది 
పెటటు క, మీకు మీ తలిలీ దండ్రులు 
ఇచేచే 'జేబ్ డబ్్బ' లోంచీ, పం-
డుగలకు బటటు లు కుటిటు ంచుకోక 
ద్చుకుని  ఆడబ్్బతో మీ టూరు 
ఖరుచేలు  పెటుటు కోండి. పొదుపుగా 
ఈ నెలంత్  డబ్్బ కూరుచేకు-
ని, టూరుకు తయారవండి. కానీ 
అందర్ తపపాకరాను ప్రయ-
తినాంచండి. మీకేదైెన్ ఎలాంటి 
ఇబ్బంది కలిగన్ న్తోకానీ, మన 
హడా్మసటురు గారితోకానీ చెపపాండి" 
అని సైనుసా టీచరు గారు పలలీలం-
దరికీ ఎంతో వివరంగా చెపాపారు.  
  ఆరోజే సంపత్ ఇంటలీ  కలోలీ లం 
మొదలైంది. సంపత్ ఇంటికి 
రాగానే "అమా్మ! అమా్మ! మా 
కాలీ స్  పలలీలమంత్ కలసి టూరు 
వళ్తున్నాం. న్కు ఖరుచేలకు 
కంతపైెకం కావాలి. ఆ డబ్్బ 
న్ననాగారిని అడిగ న్కిసేతు, నేను 
సూకులులో మా సైనుసా టీచరు 
గారికి కటేటు స్తు ను. నేనే ముందు 
కటాటు లి అందరికంటే, అందుకే 
ర్పే న్ననాగారిని అడిగ, ఆ డబ్్బ 
న్కు ఇఫిఫీంచు" అని సంపత్ 

       

అమ్మ మనస్సాలో కలోలీ లం 
ర్పాడు. 
  స్శ్లమ్మ తమ బడడాడికి, తమ 
ఇబ్బందుల గురించీ, తమ
పేదరికం గురించీ, ఏన్డూ  
తెల్కుండా జాగ్రతతు పడటంవలన 
త్ము అంత డబ్్బ కటేటు సిథాతిలో-
లేమని వాడికేమాత్రమూ అర్ం 
కాలేదు. అందుకే ఇంటికి రాగానే 
బాల్యచాపల్యం వలన, వాడు 
అమ్మను డబ్్బ గురించీ అడిగే-
శడు. 
          ఆక్షణంలోనే స్శ్లమ్మ 
త్నెంతో తెలివి తకుకువగా వ్ండి, 
సంపత్ కు తమ పరిసిథాతి గురించి 
తెలియ జేయనందుకు మొదటి 
స్రిగా ఎంతో చింతించింది. 
పలలీలు పెరిగే కదీది  వారి కుటుం-
బసిథాతి గురించీ తెలపాడం తలిలీ  
బాధ్యతని ఆమకు అపుపాడే అర్ం 
కాస్గంది. తండ్రి ఆద్యం 
గురించీ, పెరిగే పలలీలకు చెపపా 
ఆ ఆద్యానికి తగన విధంగా 
త్ము ఖరుచేలు పెటుటు కోవసి 
ఉననాదని  బడడాలకు తలేలీ  చెపాపా-
లని ఆమకు తన ఇంకో  బాధ్యత  
క్రొతతుగా అవగాహన ఐంది.
   (మిగలినది వచేచే సంచికలో)      

 అసలైన సంపద



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక అక్టో బర్ 201944

నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

        రాయిపెదిది  వారింటలీ  పెదది  వం-
కటరమణయ్య మరణించటం, 
చిననా వంకట రమణయ్య ఇంకా 
పగా్గ లు తీస్కోకపోవటంతో రా-
యిపెదిది  'తిరుపతమ్మ' పగా్గ లు 
చేపటిటు ంది. ఎలాగైన్ ప్రతీకారం 
తీరుచేకోవాలని సమయం కోసం వే-
చివ్ననా తిరుపతమ్మ బృహతతురమైన 
పథకం రచించింది. నందుల స్-
బ్బయ్యకు బీడీలు త్గే అలవాటు 
బాగా వ్ండేది. అర్రాత్రి, అపరాత్రి 
అని లేకుండా బీడీ వలిగంచేవా-
డు. 'అంగడి పీరుస్బ్' అంగటలీ  
ఎపుపాడు పడిత్ అపుపాడు బీడీలు 
దొరుకుత్యి.
      అంగడి పీరుస్బ్ నందుల 
స్బ్బయ్యకు నమి్మనబంటు. 
అంగడి, వీధికి కంచెం దూరంగా 
వ్ంటుంది. ఈ పీరుస్బ్ ఇంటి 
కి రాత్రిళ్్ళ కూడా నందుల స్బ్బ-
య్య వళ్తంటాడు. అంగడి పీ-
రుస్బ్ని లోబరుచుకుని రాత్రి 
ఆ ఇంటలీ  పదిమందిని కాపలా 
వ్ంచి మాటువేసింది. మామూ-
లుగానే నందుల స్బ్బయ్య బీడీ 
కటటు కు అంగటలీ కి రావటం .... ఒకకు 
ఉదుటున పదిమంది మీదప-
డటం, ఊహించని పరిణామా-
నికి కదమసింహంలా మేల్కుని, 
మూసిన తలుపులను ఒక తనునా 
తంత్ ... తలుపు, ద్లమందరం 
ఎగరి వీధిలో పడటం, మరుక్షణం 

ఇంటలీ ని వేటకడవళ్ళతో నందుల 
స్బ్బయ్యకు రెండో ప్రాణం అయిన 
నందూ స్బ్ ప్రత్యక్షమవవాటం ... 
వొళ్్ళ సల సల జవారంతో కాగపో-
తుంది. అందర్ కలిసి నందుల 
స్సాబ్బయ్యను ఇంటలీ  బంధించి 
తలుపులు వేశరు. రాత్రంత్ 
ఇంటిపైె రాళ్ళ వర్షం కురిపసూతు నే 
వ్న్నారు. ఎన్నా ఏళలీ తరవాత వచిచేన 
అవకాశం కద్!    
        నందుల స్బ్బరామయ్య 
మాత్రం ఇవేమీ పటిటు ంచుకోకుండా 
దేవ్ని గదిలో కూరుచేని 'గాయత్రి' 
ఉపాసన ప్రారంభించాడు. నందుల 
స్బ్బయ్యను రహస్యంగా వేర్ 
చోటికి తరలించారు. స్యంత్రం 
మసక చీకటలీ  మొదలైన 'గాయత్రి' 
ఉపాసన తెలలీవారుఝాము వరకూ 
నడిచింది. తెలలీవారుఝామున 
నైెవేద్యం పెటిటు  ఇంటిబయత-
కి వచిచే త్ను స్యంత్రం వరకు 
రానని, ఇలులీ  చూస్తు ండమని చెపత్ 

అందర్ ఆశచేర్యపోయి 'భయపడి 
వళి్ళపోతున్నావా? భార్య, చిననా పలలీ -
వాడిని (అమా్మ,పెదదిననాయ్య) వదలి 
ఇంత నిరదియగా ఎలా పోత్రని' 
అడిగత్, స్యంత్రం 'న్లుగు 
గంటలకు చెరువ్ కటటు  కింద శవం 
కాలుత వ్ంటుంది. అపుపాడు 
కనిపస్తు ' అని వళి్ళపోయాడట. 
ఎటు పోయాడో తెల్దు. ఉపాసన 
ముగసిన గంటకంత్ తిరుప-
తమ్మ ఊపరాడక చనిపోవటం, 
స్యంత్రం న్లుగు గంటలకు 
శవం కాలుత వ్ంటే నందుల 
స్బ్బరామయ్య చెరువ్కటటు  వంట 
నడచుకుంటూ చిరునవ్వాతో రావ-
టం ఊరి జన్లందరికీ భయం, 
ఆశచేర్యం కలిగంచాయ్. ఆరోజు 
నుండి భౌతికమైన ద్డులకు సవాసితు 
పలికింది ఆ ఊరు.
                    (ఇంకా ఉంది)
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మలుపులు
ఎలకా్రీ న్

         ఓ తలిలీ  కడుపున పుటటు డం 
ఒకరి చేతులోలీ  లేదు. భూమీ్మద 
పడిన తరావాత ఆ జీవి జీవితమ-
లా స్గుతుందీ అంటే చెపపాడం 
స్లువ్ కాదు. సవాయం నిర్ణయా-
లు ఒక ప్రభావిక అంశం అయిత్, 
తన ప్రమేయం లేకుండా జరిగన 
సంఘటనలు  ఆ జీవి సపాందించే 
తీరుని బటిటు  జీవిత్నినా అనూహ్య-
మైన మలుపులు తిపుపాత్యి. 
మలుపులు ద్టిన జీవితం ఆఖరికి 
స్ఖాంతంకావొచుచే, దుఃఖాంతం 
కావొచుచే. 
  రుద్రమ్మ తలిలీ దండ్రులు మంగ, 
చంద్రననాలు రుద్రమ్మని రుద్ర అని-
పలిచేవారు. ఇరుగు పొరుగుల-
కీ అదే పేరు అలవాటైెపోయింది.  
అయిదో తరగతి లోకి వచేచేసరి-
కి రుద్రకి తొమి్మదేళ్లీ  నిండాయి. 
రుద్ర అయిదో కాలీ స్లోకి వచిచేన-
పుపాడు, పొలం పనులకు వళి్ళన 
తలిలీ  పడుగుపాటుతో పోయింది. 
చంద్రననా తలిలీ  వరహాలు తన పెదది-
కడుకు సింహాద్రి దగ్గర పటనాంలో 
ఉంటుంది. చంద్రననా భార్య పోయి-
నపుపాడు వచిచే అండగా నిలుచేంది. 
వాసతువానికి చంద్రననా ఆరిథాక పరిసిథా-
తి అంతంత మాత్రంగా ఉండడం 
ఒక కారణమైత్, లారీ డ్రైవరుగా 
పని చేస్తు ననా సింహాద్రి ఒకోకుస్రి 

వారం, పది రోజులకు పైెగానే రోడలీ -
మీద వందల కిలోమీటరులీ  తిరు-
గాడుత ఉండడం మరో కారణం 
కావడం మూలాన, వరహాలు పె-
దదికడుకు సింహాద్రి దగ్గర ఉండి-
పోయింది. అదీ కాక పెదది  కోడలు 
అవిటిది. వరహాలి అననాకూతు-
రు. అననా బలవంతం మీదనే 
కడుకికు చేస్కంది. చంద్రననా 
అననా సింహాద్రి కూడా తలిలీ మాట 
కాదనలేకా, మరదలిమీద జాలి-
కదీది  ఒపుపాకన్నాడు. సింహాద్రికిదది-
రు  పలలీలు. వరహాలి అండ  లేనిదే 
ఆ సంస్రం నడవదు. నైెతికంగా 
కూడా ఆ అవసరముంది. చంద్ర-
ననా రెండో పెళిలీ  చేస్కంటే తనకి 
మళ్్ళ పెదది  కడుకు వదదికు వళ్్ళ 
వస్లుబాటు ఉంటుంది. చంద్ర-
ననాని మళ్్ళ పెళిలీచేస్కోమని తలిలీ  
వరహాలు బీజం న్టింది.
 జీవితంలో భాగస్వాములను కో-
లోపాయిన స్త్రీ పురుషులకు వయస-
నేది ఒక పెదది  పరీక్ష. పునరివావాహం-
పైె సమాజపు మదదితు ఎకుకువగా 
పురుషుడి పకా్ష నే ఉంటుంది. తలిలీ  
ప్రోద్బలం ఉండడంతో, భార్యపో-
యిన మూడోనెల తిరకుకుండానే 
చంద్రననా మళ్్ళ పెళిలీ  చేసేస్కన్నా-
డు. చంద్రననా తలిలీ   వరహాలు పె-
దదికడుకు సింహాద్రి వదదికు తిరిగ 

వళిలీపోయింది. 
 చంద్రననా కతతుభార్య ముత్్యలు కా-
పురానికి వచిచేన రోజునుంచి రుద్రకి 
కషటు లు ప్రారంభమైయా్యయి. 
సూకులుకి వళ్్ళ సమయానికి ఏదో 
పని చెపపా సత్యించేది. సవతి 
తలిలీ  అనే పద్నికి సరైెన భాష్యం 
ఆమ. రుద్ర కాలీ స్లకు సరిగా రా-
వటలేలీదని సూకులు టీచరు రుద్ర 
తండ్రితో  చెబేతు, అతగాడు కూతురినా 
అడిగాడు. మారుటితలిలీ  తను 
సూకులుకి వళ్్ళ సమయానికి 
పనులు చెబోతు ందనీ, ఇచిచేన హోమ 
వర్కు చేయకుండా అడుడా  తగులోతు ం-
దని చెపపాంది. చంద్రననా భార్య ము-
త్్యలినా  ప్రశినాంచాడు.
      “ననునా చేస్కననాది నీ కూతురినా 
చూడడాం కోసం కాదు. రాత్రి స్ఖం 
కోసం. రుద్ర ననునా తన తలిలీ గా 
సీవాకరించటలేలీదు. తనే సూకులికి 
ఎగన్మం పెటిటు  న్ మీదకు తోసే-
సతు ంది. కార్ాన్లో సమ్మటలు వేసే 
నీ సంపాదన మన కంపకి చాలదు. 
జటుటు కూల్ పైెడితలిలీ  పొలం పను-
లోలీ కి రమ్మంటంది. ర్పటునాంచీ 
పనులోలీ కి పోతున్నా. నీ కూతురినా 
చదివించి పెదదిచేసే ఓపక న్దగ్గర 
లేదు! నీ కూతురు బాగోగులినా చూ-
స్కోడానికి నీ అననా దగ్గరుననా మీ 
అమ్మని తిరిగ  తెచుచేకో!” 
  (మిగలినది వచేచే సంచికలో)
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    చిలకమరి తు దురా్గ  ప్రస్దరావ్

   నీరు-విలువ

1.   ఉపోదాఘా తం:

       ప్రపంచవా్యపతుంగా ఈన్టి 
మానవసమాజం ఎదుర్కుంటుననా 
తీవ్రమైన సమస్యలోలీ  పరా్యవరణ-
కాలుష్యసమస్య ప్రధానమైంది. 
ఈ ప్రపంచ౦  భూమి, నీరు, గాలి, 
అగనా,  ఆకాశం అనే ఐదు తత్వా-
లతో నిండి ఉంది. వీటిలో అగనా, 
ఆకాశం తపపా మిగలిన మూడు 
అంటే భూమి, నీరు, గాలి ఎంతో 
కంత  కాలుష్యనికి లోనవ్-
త్యి. ఏ కాలుష్యం ప్రకృతి 
సమతౌలా్యనినా దెబ్బదీసి ప్రాణి-
కోటికి విఘాతం కలి్గ స్తు ౦దో ఆ 
కాలుష్య౦ పరా్యవరణకాలుష్య-
మని శస్త్రజు్ఞ లు చెబ్తున్నారు.
ప్రాచీనకాలంలో మనిషి ప్రకృతితో 
సహజీవనం చేసూతు  శంతియు-
తంగా నివసించేవాడు. ప్రకృతి-
లోని  ప్రతివస్తు వ్ను  దైెవసమా-
నంగా భావించేవాడు.   భూమిని 
భూమాత గాను, నీటిని వరుణదే-
వ్ని గాను, గాలిని వాయుదేవ్ని 
గాను, నిపుపాను అగనాదేవ్ని గాను, 
అలాగే ప్రతి వస్తు వ్ను దైెవస-
మానంగాను భావించి పూజించే-
వాడు. ప్రకృతి ఎపుపాడైెన్ ప్రళయ-
త్ండవం  చేసినపుపాడు తనను, 

తనతో బాటు అందరిని రకి్షంచ-
మని వేడుకునేవాడు .
         కానీ ఆధునికయుగంలో 
మనిషి స్వారథాపరుడైె అభివృదిది , 
ఆధునికీకరణ, పారిశ్రామికీకరణ  
అనే వంకతో   సహజవనరుల-
ను న్శనం చెయ్యడం మొదలు 
పెటాటు డు. అడవ్ల నిర్్మలన, 
మితిమీరిన ప్రాణిహింస, అధిక-
మైన   రస్యన్ల వినియోగం 
పరా్యవరణకాలుష్యనికి  కార-
ణాలయా్యయి. నేటితరం  గత-
తరానికి,  భవిష్యతతురానికి వారధి 
లాంటిది. అందువలలీ  మనం 
గతతరం నుండి అందుకుననా 
వారసతవాసంపదను రాబోయే 
తరానికి అందించవలసిన గురు-
తరమైన  బాధ్యత మనపైె  ఉంది. 
అలా కాకుండా నేటి  మనిషి తన 
వైఖరి మారుచేకోకుండా ఇలాగే  
కనస్గత్, మానవమనుగడకే 
ముపుపా వాటిలేలీ   ప్రమాదం అతి 
చేరువలోనే ఉంది. నిజానికి 
ఏ దేశ౦ అభివృద్ికి వ్యతిర్కం 
కాదు, అభివృద్ిని కాదనదు. 
కాని ఆ అభివృద్ి ఆరోగ్యకర౦-
గాను, ఆనందద్యక౦గాను 

ఉండాలి. అంత్గాక అది భావి-
తరాల మనుగడకు, అభివృద్ికి 
ఆటంకం  కలుగజేయనివిధంగా 
కూడ ఉండాలి. అటువంటి ఆరో-
గ్యవ౦తమైన,  సిథారమైన అభి-
వృద్ిని స్ధించటానికి  ప్రకృతితో 
శంతియుతమైన సహజీవనం 
చెయ్యడం అలవరచుకోవాలి. 
ఇది తపపా మర్క మార్గంలేదు. 
ఇదే మన పూరీవాకులు వేదకాలం 
నుంచి చేస్తు ననాదీ మనకు చెబ్-
తుననాదీని.
   ప్రపంచంలోనే  మొటటు మొద-
టిగ్రంథమైన ఋగేవాదం పరా్యవ-
రణపరిరక్షణపైె కూడ మనకెన్నా 
విషయాలు తెలియజేసింది. ఈ 
భూమికి మనకు గల  సంబంధం 
తలిలీ   బడడాల సంబంధం వల 
ఉననాత౦గా  ఉండాలని హిత౦ 
చెపపాంది. ప్రకృతి మనకిచిచేన 
సంపదను రకి్షంచాలని, సదివా-
నియోగం  చెయా్యలని, దు-
రివానియోగ పరచకూడదని  
శసించింది.  ప్రస్తు త వా్యసంలో 
ప్రకృతి మనకిచిచేన నీటివిషయం 
లో మన భారతీయుల భావన 
ఎలా ఉందో  పరిశ్లిద్ది ం.
   (మిగలినది వచేచే సంచికలో)
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                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబ్ చెపపాగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేర్ అక్షరము వాడబడినది. ఉద్హరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎకకుడ 'ర' వచిచేన్ ద్ని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవ్తుంది. 
వతుతు లు, గుణింత్లు అనీనా అనవాయిస్తు యి.
                 మీరు చెయ్యవలసినదలాలీ  అసలు వాకా్యనినా కనుకోకువడమే. ప్రయతినాంచండి.  

ఆధారాలు : 1) శ = అసలు అక్షరం 'న';  2) ప = అసలు అక్షరం 'త'
      
                             ఎమాఖగౌ   లజశఖిజోశే
                  ఏటిగుప్రగుశ్శణుజే
                  న్దాజ గస్మశ కామి
                  డుధగుశ్శకిజే
                  ఆకీ పశంప  పాశ ైశీకయిది యకు
                  న్ఖింహ  డాఖింహ్జి   ఎకిరే  ఖీయమటం 
                    
                                (మీ జవాబ్ teega51@  gmail. com  కి పంపంచండి.)   
గతనెల జవాబ్ :  
                                   ఎంత మాత్రమున నెవవారు దలచిన -    అంతమాత్రమే నీవ్                                             
                               అంతరాంతరము లంచిచూడ బం - డంత్  నిపపాటి యననాటులీ
                     1.       నీవలన  గొరత్  లేదు  మరి   -   నీరుకలది  త్మరవ్
                               ఆవల  భాగీరథి  దరిబావ్ల  -    ఆ  జలమే  వూరినయటులీ ,
                               శ్రీ వేంకటపతి  నీవైత్  మము   -   జేకనివ్ననా  దైెవమని  
                               యీవల  నేనీ  శరణనియెదను  -  యిదియే  పరతతవాము  న్కు                                 
        
            సపెటు ంబర్ నెల  ప్రహేళికకు సరియైెన జవాబ్ పంపనవారు:  శ్రీ గోనెళ్ళ  రామకృష్ణ                                                                                                        
                                                                                                           శ్రీ   రంగన్ధరావ్, ఖమ్మం                                                                                                                                            
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వేదుల స్బ్రహ్మణ్యం 

హితోకుతు లు-2

ఉ.  జానెడు పటటోకై తనకు చాలినదేదొ సమీకరంచి స  
       మా్మనమతోడ తృపతుపడి మర్మమ నీస్నస్య మోహమన్  
       ల్ని నిరూఢ వఖైరని లస్సగ నెంచి మదిన్ సదాశవున్ 
       ధా్యనమ నందు నిలపుగల ధను్యని కన్ననెవండు మిన్నగున్! ll       1 

ఉ.  సంపద కొంత నెనై తను సది్వనియోగమ జేయకుండికన్  
       పంప్ను గోర యంతను నభీషటోమ మేర విలాస వృతుతు లన్
       సంపని వచచుగంచ మనసపపుదనెంచియు ఖరుచుబటటో , వా
       రంపగ నేరకౌను! తగురీతి వివేకమ నిమ్మ శంకరా ll     2
 

చం.  పదవులబటిటో  తామతమ పాటవమించ్క జూపల్కయున్ 
       కదలుచ్నున్న పీఠమను గటిటోగ పట్టో కు ప్రాకులాడి సం 
       పదలను దోచి దాచ్కొని పాపమ మూటనుగటటో  నెంచ్ వా 
       ర దరకి చేరకుండుడని రేపటి పౌరుల హచచురంపనౌ ll  3

ఉ.  శత్రువునంటి వంటబడి సె్థార్యమొకింతయు వీడకుండ నే 
       మాత్మ భీతిచెంద కసమాన పరాక్రమతేజమొపపుగా 
       శాత్వమూక జొచిచు యరసంగమలం బడగొటిటో  ధీరుల ై
       ధాత్రికి స్వజేసిన స్వధర్మస్శీలుర సను్నతించ్దున్ ll        4

ఉ.  శ్రావణ సమవారమన సాంబశవున్ మనసార ధా్యనమం 
       దావహనంబు జేసి భువనెకై మహ్శరణారథారక్షకున్   
       పావనమూరతునిన్ కొలుచ్ భాగ్యమ మించి మరేమియుండు నీ
       జీవనమందు శాంతి స్ఖ శ్రేయమ లని్నటి నంద వేరుగన్? ll    5



49  సామాజిక విలువల మాసపత్రిక  అక్టో బర్  2019

పాత బటటు లు 
భారతీ  లకి్షమి

            పాత బటటు లు తీసేసి.... కతతువి వేసి, మా అమా్మ న్ననాలకు అపపాగంచాడు పైెవాడు..... 
ఆస్పత్రిలో కెవ్వా మననా కేకతో నేను పుటేటు శను. 
          మూడేళ్్ళ బాగానే చూస్కున్నా రు....  ఓరోజు న్న్నారు ననునా బళ్్ళ వేసి మా టీచర్ 
కు అపపాగంచారు. ఇహ అది మొదలు, సూకులోలీ , కాలేజీలో ర్పు టెస్టు  అన్,  నేనే బెస్టు  అని  నిర్పంచుకోవటానికే ప్రయ-
తనాం. 
          పెళిలీ  తంతులో ననునా పూరి తుగా మా అతతువారికి అపపాగంచేశరు.   అమా్మ! కాఫీ కాసతు స్్రీ ంగ్ గా, వేడిగా ఇదూది ... అంటూ 
మావయ్యగారు... మీటింగుకి న్ తెలలీ  షరుటు  రెడీయా అంటూ మావారు,.. ఆఫీస్కు వళ్్ళటపుపాడు ననునా కాసతు గుడి దగ్గర 
దింపెయ్యమా్మ అంటూ అతతుగారు... ననునా మావాళ్్ళ వీళ్ళకి అపపాగంచారా.. అమే్మశరా! అనుకునే లోగా ..... మా ఆఫీస్-
వాళ్్ళ న్కు అపపాగంచిన పని తొందరగా చెయ్యమని...కంపెనీ ప్రాఫిటులీ  పెంచాలంటూ... న్ పనితన్నినా వాడుకుంటున్నా-
రు.
          చంటాడు, చంటిది పుటటు గానే... శ్రీవారు .... వాళలీకి అపపాగంచారు ననునా తలిలీ గా! డైెపరలీ నుండి టీనేజి హైపరలీ వరకూ 
వాళ్్ళ ననునా ఎడా పెడా  వాడేస్కున్నారు.    
       నేను ఎపుపాడు అరవైలో పడాడా న్ తెలియలేదు. అందరికీ ఉపయోగపడుత (వాడబడుత) గడుపుతుననా న్కు ..... 
ఆరోగ్యం బాగోలేదని... ఆస్పత్రివారికి అపపాగంచారు... వాళ్్ళ న్ రకాతునినా ... టెస్టు లకంటూ  వాడేస్తు న్నారు.  ఏదో మహ-
మా్మరి రోగం న్ శరీరానినా కదిది  కదిదిగా వాడుకుంటంది. కాసతు ఆరోగ్యం కుదుటపడగానే ఇలులీ  చేరాను.  మామా్మ వచాచేవా! 
ననునా ఎతుతు కో అంటూ మనవడూ... అమ్మమా్మ న్ తలకి నూనె రాసి మస్జ్ చెయ్యవా అంటూ మనవరాలు... న్తో ఆడు-
కుంటున్నారు...(ఇదో రకం వాడకం లండి!). అందరికీ ఉపయోగపడాలని త్పత్రయం ఉంది..... కానీ బాగా అలసిపో-
యాను...రాత్రి నిద్రలో .... భగవంతుడా... ఈ బటటు లు మాసిపోయాయి. ... బాగా వాడేశను.... అందర్ వాడేశరు... ననునా 
తీస్కెళి్ళ ... కతతు బటటు  వయి్య సర్న్?అని అడిగా. తెలాలీ రి... న్లికకురుచుకుని .... లంప లేస్కున్నాను అపుపాడే న్ కోరిక 
తీరెచేయ్యకు న్యన్! ఈ బటటు లతో కన్నాళ్్ళ ఉండిపోత్ను.... మళ్్ళ కతతు బటటు లు, కతతు  వాళ్్ళ ఈ మాయ గోల అపుపాడే 
వదుది ... అన్నాను... . న్కు న్ పాత బటటు లే బావ్న్నాయి...                          -             భారతీ లకి్షమి  

బ్రహ్మలు కిందికి దిగతే
గరుడ కేతనం పకైెగరతే
ప్రారంభం ఉత్సవాలు, బ్రహో్మ-
త్సవాలు! 
దేవతలు చూడగా వస్తు
వనితలు తిరుమాడ వీధులలో 
ఆడితే
సాగును ఉత్సవాలు, బ్రహో్మత్సవా 
లు! 
బ్రాహ్మలు మంత్రాలు పలికితే
భకుతు లు గోవిందా అని పలిచితే

సాగును ఉత్సవాలు, బ్రహో్మత్సవా 
లు! 
పూట పూటకు ఒకొ్క వాహనం 
ఎకి్కతే
రకరకమల ఆభరణమల రాజెతైే
సాగును ఉత్సవాలు, బ్రహో్మత్సవా-
లు! 
బోయల వల పలలాకీని మోసితే 
హోయ్ హోయ్ అని మందుకు 
సాగతే
సాగును ఉత్సవాలు, బ్రహో్మత్సవా

దసరా  బ్రహో్మత్సవాలు      కె.ఇ. వంకటేష్

లు!
అడుగు అడుగున హ్రతి బ్రహ్మ 
రధం పడితే
చంద్రుడే చలలాని వనె్నల కురసితే
సాగును ఉత్సవాలు, బ్రహో్మత్సవా-
లు! 
క్నేరున చక్ర తీరధి  సా్ననమ చేసితే
ఆది వరాహసా్వమి దర్శనం చేసితే
మగయును ఉత్సవాలు, బ్రహో్మ-
త్సవాలు!



హాస్యపు  జలులీ  -  అలులీ  
పోడూరి  శ్రీనివాసరావ్ 

      మనకుననా  హాస్యనటులలో 
ఒక ప్రత్్యక స్థా నం శ్రీ అలులీ  రామ-
లింగయ్యది. పాత్రలో పరకాయ 
ప్రవేశం చేయడం శ్రీ అలులీ  రా-
మలింగయ్య ప్రత్్యకత. కమే-
డియన్ గా, కామడీ విలన్ గా, 
కేరెకటుర్ ఆరిటుస్టు  గా వివిధ పాత్రలు 
పోషించిన్, కమడియన్ గా ప్రే-
క్షకుల గుండెలోలీ  స్సిథార స్థా నం 
సంపాదించుకున్నారు శ్రీ అలులీ  
రామలింగయ్య. 
       అకోటు బర్ నెలలో జని్మం-
చిన శ్రీ అలులీ  రామలింగయ్య 
గురించి ఈ నెల మనం తెలు-
స్కుద్ం. వారి జీవిత విశేషలు 
ఈ సంచికలో పాఠకుల ముం-
దుంచుతున్నాను. ఈ జన్మదిన 
సంచిక, ఆంధ్రుల అభిమాన 
నవ్వాల ర్డు గురించి తెలు-
స్కునే విశేషలతో, మనలను 
ఆనందపు జలులీ లోలీ  తడిపేస్తు ం-
దని అనుకుంద్ం. రండి.... ఇక 
అలులీ   వారి  జీవిత     విశేషలోలీ కి  
వళి్ళపోద్ం .... అరెజింటుగా... 
         శ్రీ అలులీ  రామలింగయ్య 
1922 వ సంవతసారం అకోటు బర్ 
నెల 1 వ త్దీన అపపాటి మద్రాస్ 
ప్రెసిడెనీసా .... ప్రస్తు త ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 
లోని పశిచేమ గోద్వరి జిలాలీ లో 
గల 'పాలకలులీ ' లో జని్మంచారు. 

     శ్రీ అలులీ  1953 లో 'పుటిటు లులీ ' 
చిత్రంతో తన సినీ ప్రస్థా నం ప్రా-
రంభించారు. స్మారు వయి్యకి 
పైెగా సినిమాలోలీ  నటించి, తన 
నటనతో ప్రేక్షకుల మదిలో చెరగని 
ముద్ర వేసిన శ్రీ రామలింగయ్య 
ఆఖరి చిత్రం 'జై'. శ్రీ అలులీ  రామ-
లింగయ్య అన్రోగ్యంతో 31 జూలై 
2004  న కనునామూస్రు.
        1990 లో భారత ప్రభుతవాం 
చే 'పద్మశ్రీ' పురస్కురం, 2001 లో 
రఘుపతి వంకయ్య న్యుడు 
అవార్డా పొంద్రు. 
       అలులీ  నటించిన చిత్రాలోలీ  
మరచిపోలేని, చలనచిత్ర చరి-
త్రలో కలకాలం నిలిచిపోయేలా 
పాత్రలు ధరించిన అలులీ  రామ-
లింగయ్య సినిమాలు: మాయా-
బజార్, మిససామ్మ, ముత్్యల-

ముగు్గ , శంకరాభరణం, సపతుపది, 
యమగోల మొదలైనవి. 
       ముఖ్యంగా వీటిలో 'మాయా-
బజార్' చిత్రంలో 'శర్మ - శస్త్రి' 
పాత్రలోలీ  వంగర వేంకట స్బ్బ-
య్య గారితోనూ, 'ముత్్యలము-
గు్గ ' సినిమాలో చివరలో కోతి చేత 
కరవబడిన వ్యకి తుగా, కోతిని అను-
కరిసూతు  చేసిన పాత్రపోషణ, 'శం-
కరాభరణం' చిత్రంలో 'దొరకున్ 
ఇటువంటి సేవ' పాటకు 
ముందు చేసిన ప్రసంగం, 
'యమగోల' చిత్రంలో 'త్ళము 
వేసితిని, గొళ్్ళము మరచితిని' 
అననా డైెలాగుతో చిత్రగుపుతుని పాత్ర 
-  ఇవనీనా అలులీ  ధరించిన మర-
పురాని పాత్రలకు సంబంధించిన 
విశేషలే!
    (మిగలినది వచేచే సంచికలో) 






