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సంపుటి -9

ఆగస్టు 2020

సంచిక - 11

ఈ సంచికలో....
సంపాదకీయం

4 బహుముఖ ప్రజ్ఞాశీలి రావికొండలరావు 31

అభిప్రాయ వేదిక

5 గణపతి అథర్వ శీర్ షం

33

మాజీ

6 దేశభక్తి గేయాలు విడియో

36

పూరీ జగన్నాధస్వామి వై భవం

11 గడి-నుడి

37

సప్త మోక్ష నగరాలు

15 తెలుగు పద్య రత్నాలు

39

సినిమా

19 మహా భాగ్యం

41

పదకొండవ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం

21 మా ఊరి నందుల కథ

44

సిరికోనలో హనుమాన్ సవారీ

శత వత్సర చాణక్యుడు
25 పాములపర్తి నరసింహారావు

47

ప్రేమంటే ఇంతే

28 ప్రహేళిక

50

రచనలలోని అభిప్రాయాలు రచయితలవి మాత్రమే. పత్రిక
యాజమాన్యానికి ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు.

74 వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ సంబరాలు

భారత దేశం లో 74 వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ప్రస్తుత కరోనా, వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా దూరాన్ని పాటిస్తూ
ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టి లో పెట్టు కుని వీలై నంత వరకూ అధికారులు తమ తమ ప్రాంతాలలో వేడుకలు ఘనంగా
నిర్వహించారు. 5 వ తారీకున ప్రధానమంత్రి చేతుల మీదుగా అయోధ్య రామమందిరానికి శంఖు స్థాపన జరిగిం
ది. ఆ శ్రీరాముడి దయవల్ల ప్రపంచం ఈ కరోనా మహమ్మారి నుండి విముక్తు లవ్వాలని, రామరాజ్యం రావాలని
ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు.
కరోనాకి మందే కనిపెట్ట లేదు ----- లక్షల్లో ఫీజులేమిటి?
వ్యాధిని భరించడం ఎంత కష్టంగా ఉందో, లక్షల్లో డాక్టర్లకు ఫీజులు అనే సరికి ప్రజలలో ఇంకా భయం
ఎక్కువ అవుతోంది- వ్యాధిని భరించలేక, డాక్టర్ల ఫీజులు చెల్ల ించ లేక. మందే కనిపెట్టందే లక్షల ఫీజులు దేనికి?
అనేది కుడా ప్రజల మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నగా ఉంది. దీనికి ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడంలేదు అనే విమర్శా ప్రజ
ల నుండి ఎదుర్కొంటోంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాధితో ప్రజలంతా అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొం
టు న్నారు. కరోనా వ్యాధి వచ్చిన వారు ఆవ్యాధి తట్టు కోలేక, ఇంట్లో నే ఉండి, కుటుంబ సభ్యులకు దూరంగా
ఉంటూ, జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు కొందరు. ఆ వ్యాధి తీవ్రత తట్టు కోలేని వారు ఆసుపత్త్రి లో జేరి, ట్రీట్మెంట్
తీసుకుంటున్నారు. రోగులు వారి రోగ తీవ్రతను బట్టి , డాక్టర్లు ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ వారికి సూట్ అయిన వారు బతికి
బట్ట కడుతున్నారు. కొందరి కోసం డాక్టర్లు ఎంత ప్రయత్నించినా కొందరి రోగుల ప్రాణాలు కాపాడలేని పరిస్థి తి. రోగంతో ఇబ్బంది పడేవారు ఈ విధంగా ఉంటే, కొందరు కరోనా మహమ్మారిని తట్టు కోలేక, అటు డాక్టర్లు
వేసే లక్షల్లో ఫీజు లు చెల్ల ించ లేక ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులు అన్నీ ఇన్నీ కావు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సరిగా
సదుపాయాలూ లేవని, ప్రైవేటు ఆసుపత్రి డాక్టర్లు వేసే ఫీజులు చెల్ల ించ లేక నానా అవస్థ లు పడుతున్నామని
ప్రజలు ఆవేదన చెందుతున్నారు. ప్రభుత్వం పట్టించు కోవడం లేదు అని ప్రజలు కొందరు అంటుంటే, మేము
ప్రజల కోసమే అన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఏది ఏమైనా ప్రజల ఇబ్బందులు
మాత్రం వర్ణనాతీతం. అలా అని ప్రజలు కుడా తక్కువ ఏమీ కాదు. జాగ్రత్తలు పాటించమని, ఇళ్ళల్లో నే లాక్దౌ న్ తో
ఉండమని ఎంత ప్రచారం చేసినా ఎవరూ వినడం లేదు. రోడ్ల మీద తిరుగుతూ అవసరం ఉన్నా, లేకపోయి నా
గుంపులు గుంపులుగా తిరుతూనే ఉంటున్నారు. మరో పక్క డాక్టర్లు , నర్సులు కూడా రోగులకు ట్రీట్మెంట్ చెయ్యడంలో, అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కొందరై తే వారు కూడా కరోనా బారి న పడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితులలో ... కరోనా కి మందు కనిపెట్టాలని ప్రపంచ దేశాలన్నీ లాబ్ లలో కుస్తీలు పడుతున్నాయి . అది ఇంకా ఒక కొలిక్కి రాక , ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఇలా కరోనాతో అవస్థ లు పడుతుంటే, మూలిగే చెట్టు మీద తాటిపండు పడినట్లు వానలు, వరదలు ముంచెత్తు తున్నాయి. ఇక వీటితో ప్రజలు
పడుతున్న అవస్థ లు అయితే చెప్పనలవి కాదు. ఇన్ని రోజులు మనం చెట్లు కొట్టే సి, చెరువులు మూసేసి ఇల్లు
కట్టు కుని, భగవంతుని సృష్టి లో ప్రతీ భాగమూ నేనే అనుభవించాలి అనే స్వార్ధంతో మానవుడు విర్రవీగుతుంటే,
ప్రకృతి ఎన్నాళ్ళు నేను ఊరుకుంటాను? అని తాను విజ్రుమ్భించి, ప్రళయ తాండవం చేస్తోంది. ఇప్పుడు ప్రకృతి
ముందు మానవుడు తలవంచడ మేమిటి? అల్ల ల్లా డి పోతున్నాడు. అందుకే భగవంతుడి సృష్టి లో మనకి ఎంత
వరకు అవసరమో అంత వరకే ఉపయోగించుకోవాలి అత్యాశకి, స్వార్ధా నికి ముందుకు వెళ్ళకూడదు. కరోనా
వ్యాధికి మందు కనిపెట్టి , ప్రజల జీవన విధానం మెరుగు పడి, అంతా హమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చుకునే వరకు,
ప్రతీ ఒక్కరు తమ స్వార్ధాన్ని వీడి, అత్యాశకు పోక, ఇప్పటికైనా ప్రాణం విలువ గొప్పదో, ఆస్థులు గొప్పవో తెలుసుకుని, ఎవరికి వారు నిస్వార్ధంగా జీవించడానికి ప్రయత్నిద్దాము. ఒకరికొకరు సహాయ సహకారాలు అందిచ్చుకుంటూ, ప్రతీ ఒక్కరూ ఎవరికి వారు తగిన జాగ్రత్తలతో జీవితాలను గడపవలసిన అవసరం ఎంతై నా ఉంది.
ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితులలో కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా పాలనా వ్యవస్థ ఉండకపోవడం దురదృష్ట కరం అని కొందరి ప్రజల ఆవేదన. వీలువెంబడి కరోనాకి మందు కనిపెట్ట బడి ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్య సుఖ
జీవితాన్ని గడపాలని చై తన్యం సంకల్పబలం కోరుకుంటోంది. అందరికీ వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు.

తీగవరపు శాంతి

అభిప్రాయ వేదిక
1. అమర వీరుల కోసం ప్రత్యేకంగా వారికి శ్రద్దాంజలి
ఘటించిన చై తన్యం పత్రిక చాల స్పెషల్ అనిపించింది.
అలాగే కారణ జన్ముడు 'బాల మురళీ కృష్ణ ' గారి ని కుడా
ప్రత్యేక శ్రద్ధతో జన్మ దినంగా అందరికీ గుర్తు చేయడం
చాల అద్భుతంగా అనిపించింది.
శ్రీ గోపాలాచారి, శ్రీమతి కనక దుర్గ -బెంగుళూరు,
శ్రీమతి అనురాధ, శ్రీమతి సుష్మ - చెన్ నై .
2. సై నికుల గురించి ఎలక్ట్రా న్ గారు చాలా బాగా వ్రాసారు
.. అందరి సై నికుల గురించి, కుటుంబాల గురించీ
ప్రస్తా విస్తూ చాలా బాగా వ్రాసారు. భువన చంద్ర గారు
వ్రాసిన పరిశుభ్రత గురించి 'ఆలోచించండి ' చదివి
చాలా బావుంది అనిపించింది. భార్యా భర ్తలు కదా చదివి
నేర్చుకోవలసినవి చాలా ఉన్నాయి అనిపించింది.
శ్రీమతి మణి, శ్రీమతి లక్ష్మి , శ్రీ రాజా రావు ----- అనంతపూర్ . శ్రీమతి పద్మ , శ్రీ రమేష్ ------ బెంగుళూరు .
3. సై నికుడా అందుకో వందనం అంటూ 'కాకర్ల
శ్రీరామ మూర్తి గారు కవిత బాగా వ్రాసారు. దాన్ని ప్రభాకర రావు గారు కుడా బాగా చదివారు. జగన్నాధుని రధ
యాత్ర చాలా కొద్దిగా వేసారు. అయినా బావుంది. కొత్త
రామానందం గారు వ్రాస్తున్న 'సప్త మోక్ష నగరాలు' లో
భాగంగా మధుర గురించి బాగా వ్రాసారు .
శ్రీ రమాకాంత రావు, శ్రీ మతి బేబి రత్నం --- రావులపాలెం. శ్రీ కామేశ్వర రావు, శ్రీ శ్రీనివాసు ---- బొంబాయి
4. సంతోష్ కు అర్పించిన అక్షర నివాళి 'పాలకుర్తి రామ
మూర్తి గారు' అశ్రు నయనాలతో అర్పించిన విధానం
అద్భుతం. 'అమ్మా' అంటూ సంతోష్ కి నివాళులు
అర్పిస్తూ ఇంగువ వరలక్ష్మి గారు కవిత బాగా వ్రాశారు .
అంత బాగానూ చాగంటి కృష్ణ కుమారి గారు చదివారు.
శ్రీమతి కృష్ణ వేణి, శ్రీ శ్రీనివాస్, శ్రీమతి కాంతి ----కాకినాడ. శ్రీమతి ప్రమీల, శ్రీ సుబ్బారావు - తుని .
5. శ్రీమతి పొత్తూ రి రాజశ్రీ నాన్న మీద కవిత చాలా
బాగా వ్రాశారు, బాగా చదివారు. చాలా రోజుల తరువాత
'నండూరి సరోజ' గారు వ్రాయడం చాలా సంతోషం
అనిపించింది. సినిమా గురించి బావుంది. 'పాలెపు బుచ్చిరాజు గారు వ్రాసిన అబ్దుల్ కలాం గారి గురించి వారు
వ్రాసే కొద్దీ చదవాలని అనిపిస్తుంది.
శ్రీ సురేష్, శ్రీమతి కమలాదేవి, శ్రీ చిరంజీవి ---- పె-

ద్దాపురం. శ్రీ కమలేష్, శ్రీమతి శిరీష ---- ఏలూరు .
6.వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు గారు ప్రస్తుత హాట్
టాపిక్ ని 'కిం కర ్తవ్యమ్' అంటూ చై నా గురించి చాలా
బాగా వివరించారు. శ్రీమతి నాగ లక్ష్మి గారు శ్రావణ
శుక్రవారం గురించి వివరంగా చెప్పడమే కాక , బాగా
పాడారు
శ్రీమతి సుశీల, శ్రీమతి పవిత్ర, శ్రీ ప్రసాద్- కొండపల్లి శ్రీ సత్యన్నారాయణ, శ్రీమతి సుబ్బలక్ష్మి ----- కరీం
నగర్.
7. వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం గారు నాటి మడి --- నేటి
నుడి అంటూ ఆరోగ్య సూత్రాలుగా బాగా చెప్పారు.
ప్రేమంటే ఇంతే లో 'వేంకట సుబ్బారావు గారు
గోత్రాల గురిచి కుడా వివరంగా వ్రాయడం బావుంది.
అన్నదమ్ముల అక్క చెల్లెళ్ళ అనుబంధాల గురించి
'మంగళంపల్లి సత్యమోహన్ సింగ్' బాగా వ్రాశారు.
ప్రస్తుత సమస్యకు పరిష్కారంగా బావుంది.
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యం, శ్రీ వేలూరి రామా రావు --- హైదరాబాదు .. శ్రీమతి సురేఖ, శ్రీమతి సుశీల. రత్నాజీ
---రాజమండ్రి. చిట్టి బాబు --- హైదరాబాదు.
8. భగవంతుడు గురించి పద్య రత్నాల ద్వారా చాల
బాగా చెప్పారు 'శర్మ దంతుర్తి' గారు. చదివేకొద్దీ ఆసక్తి
కరంగా అనిపిస్తోంది. 'దేశ మాత దీవెన ' ఆదూరి
హైమవతి గారు వ్రాసిన కధ బావుంది. నందుల
ఆత్మీయ కధ అద్భుతంగా ఉంది.
శ్రీమతి అనంత లక్ష్మి, శ్రీ శ్రీమన్నారాయణ----- పూనా
శ్రీమతి అన్నపూర్ణ, శ్రీ మోహనరావు ---- తణుకు, శ్రీ
రాఘవరావు, శ్రీ కమలాకర్ ---- పిఠాపురం .
9. తుమ్మూరి రామ మోహనరావు గారు ప్రస్తుతం విద్యార్ధు లకు నేర్పవలసిన దేశభక్తి గురించి, పాటలతో
సహా చాలా బాగా వ్రాసారు. 'రావి సుబ్బారావు' గారు
సై నికుల గురించి చాలా బాగా వ్రాశారు. ప్రజలకు
ఎన్నో విషయాలు వివరంగా తెలియ జేశారు.పి.వి.
నరసింహారావు గారి ఫోటో చూసి చాలా ఆనందం
కలిగింది .
శ్రీ వేణుగోపాల్, శ్రీ సాయి, శ్రీమతి సుమిత్ర ---వరంగల్. శ్రీమతి కావేరి, శ్రీమతి సరళ, శ్రీ రామ
కృష్ణ ---- ఖమ్మం.

మాజీ
కొత్తగా ప్రారంభించిన సూరిన్మస్తగర్ ప్రొజెక్ట్ కి ఉన్నట్టుండి డెహ్రాడూన్ నుంచి బదిలీ
అయింది. డెహ్రాడూన్ లో ఏ
కొన్ని సంవత్సరాలో పనిచేసిన
తర్వాత ఈ బదిలీ అయిందనుకొంటే మీరు పొరబడినట్టే .
ఎందుకంటే అంతకు క్రితం
అస్సాం నుంచి బదిలీ మీద
కలకత్తా వచ్చి, కేవలం ఏణ్ణ ర్థం
పనిచేసిన నన్ను డెహ్రాడూన్
బదిలీ చేసిన మూడునెలల్లో నే
సూరిన్మస్తగర్ ప్రాజెక్టు కి కేంద్రమైన జమ్ముకి బదిలీ చేసింది
మా సంస్థ .. జమ్మూనుంచి
హిమాలయ పాద పర్వతాలు ఆరంభమౌతాయి. జమ్ము
నగరం తావి నదికీవల విశాలమైన మైదాన ప్రాంతంలోనూ,
తావి నదిమీది వంతెన దాటగనే
ఆరంభమైయ్యే కొండలలోనూ విస్తరించి ఉంటుంది.
అంటే నగరం తావి నదికిరువై పులా ఉంటుంది. కాశ్మీరుకు పోయే రహదారి ఆ కొండలలోనే ఆరంభమై మెలికలు
తిరుగుతూ, అనేకమైన సుందరప్రదేశాలగుండా
శ్రీనగర్ చేరుకుంటుంది. అయితే
6

ఎలెక్ట్రా న్

వంతెన దాటగానే కుడివై పు
కొండలలోకి మళ్ళితే బావాదేవి
ఆలయమున్న కోటమీదుగా,
ఓ నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో
ఒక లోయలో మా సూరిన్మస్తగర్ ప్రాజెక్టు స్థావరముంది. ఆ
లోయలోకి దిగబోయేముందు
పై భాగంలో చాలా పెద్ద సరస్సు
ఉంటుంది. ఆ సరస్సు పేరు

లు ఉంటూంటారు. వెన్నెల
రాత్రుల్లో ఎంత ఆహ్లా దకరంగా ఉంటుందో, చీకటి రాత్రుల్లో అంత భీతావహంగాను
ఉంటుంది. చిరుతలు, కొండచిలవల నుంచి ప్రమాదం
సదా పొంచి ఉంటుంది. దేశశ్రేయస్సు కోసం ఎవరో ఒకరు

సూరిన్సర్. ఆ సరస్సు మూడువై పులా అంబరాన్నంటే వృక్షా లతో కొండలు. నాలుగోవై పున
కొంత ప్రదేశాన్ని చదును చేసి
నిర్మించిన తాత్కాలిక నివాసాల్లో
జమ్మూలో కుటుంబాలనుంచి
వారం రోజుల షిఫ్ట్ మీద వచ్చే
సాంకేతిక నిపుణులు, శాస్త్రజ్ఞు

పనిచేయక తప్పదు కదా? అ
తాత్కాలిక నివాసాల్ని ఒకమూలనుంచి మరొకమూలవరకు
చూస్తూపోతే దేశంలోని వివిధ
రాష్ట్రా ల వారు, వివిధ విశ్వాసాలకు చెందినవారు సంఘీభావంతో కలిసిమెలిసి జీవించడం
దృగ్గో చరమౌతుంది.
ఆగస్టు2020

అయితే నేను యితర
ప్రాజెక్టు లలో పనిచేస్తున్నప్పుడు
నాకు పరిచయమైన కొందరు
జమ్మూవాసులు
అక్కడకు
బదిలీ మీద వచ్చారు. వారి
సహకారంతో ఒక సర్దార్జీల
యింట్లో దిగువ
భాగంలో
అద్దె కు దిగాను. మేడమీది
వాటాలో యిద్ద రు సోదరులు
విడివిడిగా వారి కుటుంబాలతో
ఉంటారు.
పెద్ద తను
రాజేందర్ సింగ్
విద్యుత్
శాఖలో పనిచేస్తా డు. నాకంటే
రెండేళ్ళు పెద్ద . రెండవ అతను
శ్రమీందర్ సింగ్. అటవీ
శాఖలో పనిచేస్తా డు. నాకంటే ఓ
ఏడాది చిన్న. దిగువభాగంలోని
ఓ గదిలో డెబ్ భైకి పై చిలుకు
వయసున్న వారి తల్లి వేరు
కుంపటి పెట్టుకొని నివసిస్తోంది.
అమెపేరు సుఖ్వీందర్ కౌర్.
అప్పటికి నా యిద్ద రి కొడుకులు
చిన్నవాళ్లు. అరేళ్లు పెద్ద వాడికి,
మూడేళ్లు
చిన్నవాడికి.
పై నున్న సోదరులిద్ద రిపిల్ల లూ
యించుమించుగా మా పిల్ల ల
వయసువారే. పెద్ద తనికి ఒక
కొడుకూ, కూతురూ. రెండవ
అతనికి యిద్ద రూ అమ్మాయిలే.
దిగిన మొదటిరోజే
మా
పిల్ల లకీ వారి పిల్ల లకీ దోస్తీ
కుదిరిపోయింది.
కిందకి
దిగివచ్చిన ఆ పిల్ల ల్ని ‘పై కి
మాపిల్ల లతో వచ్చి ఆడుకోమ’ని
పై యిల్లాళ్ళిద్ద రూ ఒకటే
ఆగస్టు 2020

అరుపులు.
పెద్ద కోడలు
కిందకి వచ్చి, “మా పిల్ల లు
రాలుగాయిలు. అల్ల రి చేసి
నానా బీభత్సమూ చేస్తా రు.
ఆడుకోడానికి మీ పిల్ల ల్నే
మేడమీదకు పంపండి. నలుగు
రూ ఆడుకోడానికి వేరేగది
ఉంది. అందులో ఈ పాటికే
చక్రాలూడిన మరబొమ్మలూ,
దూది పీకెసిన కుందేళ్లూ ,
చిన్నారి ఎలుగు బంటులూ
అనేకం ఉన్నాయి. చూడ్డానికి
మీ
పిల్ల లు
కుదురుగా
కనబడ్తు న్నారు. మీ పిల్ల ల్ని
చూసి మావాళ్లు బుద్ధి తెచ్చుకొనే
అవకాశముంటుంది!” అని
నవ్వుతూ అని వాళ్ల పిల్ల ల్నీ, మా
పిల్ల ల్ని పై కి తీసుకుపోయింది.
ముసలావిడ ఓ నవ్వు నవ్వి
ఊరుకొంది. వాళ్ళింట్లో దిగిన
తర్వాత వచ్చిన మొదటి
శనాదివారాల్లో సింగ్ సోదరులు
దగ్గ ర్లో నే ఉన్న వాళ్ళవాళ్ళ
అత్తా రిళ్ల కు వెళ్లారు. పెద్దకొడలు
తన అత్తగారితో ఎదోమాట్లాడి
భర స్కూటర్
వెనక పిల్ల లనిద్దర్ని
్త
యిరికించుకొని
పుట్టింటికి
బయలు దేరింది. సుఖ్వీందర్
మాజీ ముఖంలో ఏవో విచార
ఛాయలు అలుముకొన్నాయి.
అక్కడే తెలుగు చందమామ
పత్రికతో కుస్తీ పద్తూ న్న మా
పెద్దకొడుకుని
ఆదరంగా
ఒడిలోకి
తీసుకొ
ని,
“చందమామ కథ నాకూ చెప్ప

వూ?” అంటూ ఆప్యాయంగా
తల నిమిరింది. మావాడు తనకు
వచ్చిన హిందీలో కథ చెప్పాడు.
ఆ కథ పేరు అసత్యమాడరాదు
అని.
సుఖవీందర్ కౌర్
ఓ
డబ్బామూత
తెరిచి
పిల్ల లిద్ద రికీ రెండేసి లడ్డూ లు
చేతిలో పెట్టి , బుగ్గ లమీద
ముద్దుపెట్టి , “పోయి ముందు
ఆవరణలో
ఆడుకోండి,”
అని పంపించేసింది. మా
యిద్ద రికీ
లడ్డూ లందించి,
“నిజం చెప్పడం అబద్ధాలు
చెప్పడం కంటే చాలా సులువు.
ఆ నిజంలో బాధ ఉన్నప్పుడు
యితరులతో
పంచుకొంటే
కొంత భారం తప్పుతుంది
కదా?” అంది.
“మాజీ! పిల్ల లనిద్దర్నీ
బయటకు పోయి ఆడుకోమ
న్నారు. అంటే వారిముందు
మీరేదో చెప్పడానికి సంశయిం
చారనుకోవాలి, అవునా?”
అంది శ్రీమతి.
“అనుకోవడమెందుకు
బేటీ? ఉన్నమాటే! కోడళ్ళిద్ద రూ
మంచివాళ్లే అయినా, అందరి
విషయాలూ
అనవసరంగా
గుచ్చిగుచ్చి తెలుసుకొంటాననీ,
మా గతచరిత్ర అయినవారికీ,
కానివారికీ చెప్పేస్తా నేమోననీ
భయం వాళ్ళకి. బయటకి
వెళ్ళేటప్పుడు అదే హెచ్చరించి
వెళ్ల ింది. పిల్ల ల్నికూడా అందుకే
అంతగా దరిచేరనివ్వరు. ఒక
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సంగతి చెప్పు బేటా! నీకేమాత్రం
జీతం వస్తుంది?”
వెంటనే కొంచెం
యిరుకులోపడ్డ మాట వాస్త
వం. అప్పుడే కుర్రవెధవ
అసత్యమాడరాదు అనే కథ
ను
చెప్పి
వెళ్లాడాయెనే!
ఆడవాళ్ళవయసు, మొగవాళ్ళ
జీతం అడగకూడదన్న ఓ
అనధికార
నియమమున్నా
బోళాతనంగా
వృద్ధు లడిగే
ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పకపో
వడం సంస్కారమ నిపించు
కోదు. “వెయ్యి రూపా యలు,,”
అన్నాను.
“పై సంపాదన ఏమీ లేదా?”
“అలాంటి ఉద్యోగం కాదు,
మాజీ!”
“అలాంటి ఉద్యోగమే అయితే?”
మహా యిబ్బందికరమైన
ప్రశ్న. “లంచం తీసుకొనే ప్రసక్తే
లేదు? యిచ్చే జీతం తప్పించి,
వచ్చే గీతం కోసం ఆశించే
మనిషిని కాను.”
“తడుముకోకుండా వెంటనే
సమాధానం
చెప్పావు,
సంతోషం. మీ పొదుపై న జీవన
సరళి గమనిస్తూనే ఉన్నాను.
నువ్వు చెప్పింది నిజమేనని
నమ్ముతున్నాను. కానీ విపత్కర
పరిస్థితి వస్తే నిలదొక్కుకొనే
ధైర్యం ప్రదర్శించు. నీకొచ్చే
జీతానికి నువ్వు అధికంగానే
అద్దె యిస్తున్నావని నేననుకొం
టున్నాను.”
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“బేరమాడి చూశాను, మీ
పెద్దబ్బాయి
ఒప్పుకోలేదు.
నాలుగ్గ దుల అద్దింట్లో నడుస్తు
న్న నెహ్రూ మెమోరియల్
ఇంగ్లిష్ మీడియం ప్రైమరీ
స్కూల్ మీ యింటికి దగ్గ రకదాని
రాజీ పడిపోయాను.”
“అదో దుంపల బడి. హైవే
కావతల ఓ మంచి కాన్వెంట్
హైస్కూలుంది. ఒకటో తరగతి
నుంచి పదో క్లా స్ వరకు ఉంది.
ఆ ప్రిన్సిపాల్ నాకు బాగా
తెలుసు. నా మాట కాదనడు.
ఈ
సాయంత్రమే
వెళ్ళి
కలుసుకొందాం. దూరమని
సందేహించకు. సై కిల్ రిక్షా
కుదుర్చుకోవచ్చు. అయినా
నీకోమాట చెప్పనా? మావాడు
ఎలెక్ట్రిసిటీ
డిపార్ట్మెంట్
లో పనిచేస్తున్నాడు కదా,
మీటర్లు
సరిగా నడవ్వు.
నువ్వు నిశ్చింతగా కరెంటు
వాడుకోవచ్చు.
ఎక్కువగా
యిస్తూన్న అద్దె కరెంటు
బిల్లు లో
సర్దుకుపోతుంది
కాబట్టి
నీ
నిజాయితీకి
భంగముండదు.”
నేనూ, శ్రీమతీ నిరుత్తరులమే
అయాం!
ధర్మసూక్ష్మాలని
ఆ ప ద్ధ ర్మసూక్ష్మా లు గా
వాడుకోమని నిస్సంకోచంగా
సలహా యిస్తోంది.
“యింకో నిజం చెప్పనా?
నా కొడుకులిద్ద రూ కలిసి ఈ
యింటిని కొంత ఋణాలతోనూ,

మరికొంత పై సంపాదనతోనూ
కట్టారు. నేను వారిని పెంచిన
విధానం సరై ందని చెప్పలేను
కానీ, పరిస్థితులు నన్ను
నిర్లిప్తంగా ఉండేటట్లు చేశాయి.
నీకు తాతలనాటి కొంపా,గోడూ
ఉన్నట్ట యితే వాటిని అమ్ముకోక,
ఉద్యోగం అయిపోయిన తర్వాత
వృద్ధాప్యంలో అయిన వారితో
సమిష్టిగా బతకండి.”
“మాజీ , మరి మీరు
కింద వేరుగా.....?” శ్రీమతి
అడగబోయి ఆగింది.
“అడగవలసిన ప్రశ్నే! మా
మధ్య పొరపొచ్చాలు లేవు.
కలిసే ఉంటున్నాం కదా?
నన్ను పోషించేది నాకొడుకులే
కదా? పాతిక సంవత్సరాల
క్రితం నేను మాంసాహారాన్ని
విసర్జించా. నాకొడుకులిద్ద రూ
వివాహాలయిన
తర్వాత
మాంసాహారం
వై పు
మొగ్గు చూపడంతో వేరు వంట
మొదలు పెట్టాను. అంతే తప్ప
మరో విషయం కాదు. నేను ఈ
భాగాన్ని మీకు అద్దె కివ్వదానికి
ఒప్పుకొన్నందుకు
కారణం
మీరు శాకాహారులు కావడం
మూలానే!”
“మరి మీ కొడుకులిద్ద రూ
విడివిడిగా.....?”
మళ్ళీ
అసంపూర్తి ప్రశ్న. శ్రీమతి
మాజీని తెలిసో తెలియకో
యిబ్బంది పెడ్తోందనిపించినా,
వారించడానికి
ఆస్కారం
ఆగస్టు2020

లేకపోయింది.
“బేటీ! నన్ను కొంచెం
యిరకాటంలో
పెట్టేశావు.
అన్నదమ్ములమధ్య
ఎంత
సయోధ్య ఉన్నా, స్త్రీకి నా భర్తా,
నా పిల్ల లు అన్న సహజమైన
స్వార్థం ఉంటుంది. ఆ స్వార్థం
పురి విప్పకముందే ఒక్కోసారి
విడిగా ఉంటూనే బాంధవ్యాలని
నిలబెట్టు కోవడం ఉత్తమం.
అందుకే
సాధ్యమైనంతలో
ఈ ఏర్పాటు. ప్రోత్సహించింది
నేనే.”
ఆ సాయంత్రం మాజీ
మమ్మల్ని ప్రిన్సిపాల్ యింటికి
తీసుకు పోయింది. “రా,
సుఖ్వీందర్ బెహెన్, చూసి
చాలకాలమైంది. వీరు ....?”
మాజీ మమ్మల్ని పరిచయం
చేసింది.
యిరుపక్షాలా
కుశల ప్రశ్నలై న తర్వాత మాజీ
విషయం వివరించింది.
ఆ ప్రిన్సిపాల్ పేరు
రఘువీర్ చౌదరి. అంతవరకూ
ద్వితీయస్థానంలో
ఉన్న
ఆయన్ని
ప్రిన్సిపాల్
గా
చెయ్యడానికి సంస్థ ఒప్పుకో
లేదు. ఆయన ప్రతిభను
గుర ్తించిన ఊరిపెద్ద లు పట్టు బ
ట్టారు. మతం మార్చుకొంటే
సరేనంది సంస్థ . రఘువీర్
చౌదరి తన్ను అభిమానించే
ఊరి పెద్ద లకోసం, గౌరవించే
విద్యార్థు లకోసం
సరేననక
తప్పలేదు. ఆయన మా వాణ్ణి
ఆగస్టు 2020

నాలుగై దు ప్రశ్నలడిగి, సంతృప్తి
వ్యకపరచి
సోమవారం కుర్రవా
్త
డితో రమ్మన్నాడు.
ఉదయం పదకొండింటికి
కుర్రవాణ్ణి తీసుకు వెళ్ళాను.
ఆఫీసు లోని ఓ ఉద్యోగిని పిలిచి
, ఫారాలూ అవీ తెప్పించి,
నాచేత వాటిని పూర్తిచేయించి,
ఫీజులూ అవీ ఆ ఉద్యోగిద్వారా
పంపించి అడ్మిషన్ యిచ్చాడు.
తానే స్వయంగా తీసుకు పోయి
కుర్రవాణ్ణి క్లా స్ లో కూర్చోబెట్టి
తిరిగి వచ్చాడు.

తర్వాత నాకోసమని టీ
తెప్పించాడు. నాకు చాలా ఆశ్చ
ర్యమేసింది. “మీరింత శ్రద్ధ
తీసుకొని స్వయంగా అడ్మిషన్
తంతు పూర్తిచెయ్యడం చాలా
ఆశ్చర్యంగా ఉంది. మీకు
కృతజ్ఞతలెలా
తెలుపుకోవాలో
తెలియటల్లేదు!” అన్నాను.
“దానికి మార్గ ముంది. మీరు ఈ
ఊళ్ళో ఉద్యోగం చేస్తున్నంతకాలం
సుఖ్వీందర్ బెహెన్ యింట్లో నే
ఉండండి. ఆమె స్థిర చిత్తు రాలై నా,
యితోధికమైన మానసిక ప్రశాంతి
మీలాంటి వారి సాంగత్యం
మూలాన
కలుగుతుంది.
కారణం చెప్పకుండా నిబంధనలు
పెట్ట డం భావ్యం కాదు కాబట్టి
ఆమె చరిత్ర మీకు తెలియాలి.
సుఖ్వీందర్, ఆమె భర్తా అవిభక ్త
హిందూ దేశంలో పంజాబ్ లోని
సియాల్కోట అనే నగరంలో
ఉండేవారు.
సరిహద్దుకావలి
సియాల్కోట,
ఈవలి
ఈ

జమ్ము సరిహద్దుకి ఏడెనిమిది
కిలోమీటర్ల
సమదూరంలో
ఉన్నాయి. అతను వ్యవసాయం
చేసేవాడు. దేశవిభజన సమ
యంలో సరిహద్దుకావల దారుణ
మారణకాండ
జరిగిందని
మీరు ఆధునిక చరిత్రలో చదివే
ఉంటారు. వాస్తవమైన ఆ
చరిత్రమీద చాలా ముసుగులు
కప్పబడ్డా, సుఖ్వీందర్ బెహెన్
ఓ ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. ఆమె భర ్త
ఎదురుగా ఆమెను, పదహారేళ్ళ
కూతుర్ని పలువురు మానభంగం
చేసి వదిలారు. ఆమె భర ్తని
కిరాతకంగా హత్యచేసి, కూతుర్ని
అ ప హ రిం చు కు పో యా రు .
తర్వాత ఆమె జాడ తెలియలేదు.
సుఖ్వీందర్
కొడుకులిద్ద రూ
చిన్నవారు. యింట్లో ఈ ఘాతు
కం జరుగుతోన్నప్పుడు
ఆ
పిల్ల లిద్ద రూ దగ్గ ర్లో నే ఉన్న
ఓ తోటలోకి ఆడుకోడానికి
పోయారు. అందుకనే బతికి
బయట పడ్డారు. వారినీ, మరో
ఆరుగురు అనాధ బాలబాలికల్ని
న డి పిం చు క ొం టూ ,
తప్పించుకుంటూ చివరికెలాగో
ఈ ఊరు చేరి తలదాచుకొంది.
సుఖ్వీందర్ ఆఖరి తమ్ముడు,
నేనూ అప్పటికి కరాచీలో బి.ఏ.
చదివే వాళ్ళం. కరాచీ రేవు
నుంచి వేలాది సింధ్ ప్రాంతపు
కాందిశీకుల్ని సూరత్ రేవుకి
తరలించడం జరిగింది. కరాచీ
రేవులో
జరిగిన
కాల్పుల్లో
సుఖవీందర్
తమ్ముడు
మరణించాడు. నేను సూరత్ లో
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దిగిన తర్వాత బరోడా మహారాజు
చాలామంది
కాందిశీకులకి
సూరత్ కి చుట్టు పక్కల పునరావా
సం కలిగించిన తాత్కాలిక
వసతుల్లో నివసిస్తూ, ఉపకార
వేతనం మీద ఎం.ఏ. చేసి ఈ
ఊళ్ళోవచ్చి వాలాను. సుఖ్వీందర్
బెహెన్ కూలిపనులు చేస్తూ,
యిళ్ల లో పాచిపనులు చేస్తూ,
దయనీయులై న
కొందరు
స్థానికులు అందించిన సహకా
రంతో ఎనమండుగుర్నీ పెంచి
పెద్ద చేసింది.
నాకు చాలా
కాలం
వరకు
సుఖ్వీందర్
తటస్థ పడలేదు. ఓ సారి ఈ
స్కూల్ ఫంక్షన్ లో వంటలు చేస్తూ
కనబడింది. ఆ సమయానికి ఆమె
చేరదీసిన పిల్ల ల చదువులు
పూర ్తయి చిన్నాచితకా ఉద్యోగాల్లో
స్థిరపడ్డారు. కొడుకులు కూడా
చేతికందగానే తల్లి ని వారు మరి
పని చెయ్యనివ్వలేదు. ఆమెకూడా
వచ్చిన
యిద్ద రమ్మాయిలకి
నలుగురిచేతా చేతులు వేయించి
వివాహాలు
జరిపించింది.
యింత చేసినా ఆమె గుండెలు
ఒక్కొక్కప్పుడు
ఆక్రోశిస్తా యి.
దేశవిభజనకు కారణభూతులై న
వారందరిమీదా
విరుచుకు
పద్తుంది. అయినా మనవల పసి
మనస్సుల్లో ద్వేషబీజాలు నాటడం
ఆవిడకు కానీ, ఆమె కుటుంబ
సభ్యులకుకానీ యిష్టం లేదు.
అందుకని ఆమె తన భావోద్రేకాలు
బయటకు
పడకుండా
ని య ం త్రిం చు కుం టూ
ఉంటుంది. మీరూ, మీ శ్రీమతీ
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ఆమెకు స్వాంతన కలిగించే
దిశగా ప్రవర్తిస్తే
అంతకంటే
కావాల్సిందేముంటుంది?”
చౌదరి గారి వద్ద సెలవు
తీసుకొని ఆఫీసుకి పోయాను.
కుర్రవాణ్ణి ఆయనే సాయంత్రం
తెలుసున్న రిక్షా అబ్బితో యింటికి
పంపించారు. అదే రిక్షా ని
కుదుర్చుకోవడం జరిగింది.
శ్రీమతితో మాజీని గురించి
చెప్పాలా, వద్దా అని ఆలోచించి,
చెప్తేనే మంచిదనిపించి విషయం
వివరించాను. అనతికాలంలోనే
శ్రీమతి
మాజీకి
చాలా
దగ్గ రైపోయింది. ఈ విషయం
యింటికోడళ్ళిద్ద రూ గ్రహించి
హర్షించారే కానీ సమస్యలు
సృష్టించలేదు. మాజీతో సహా
ఆమె నలుగురు మనవలకీ నా
శ్రీమతీ, మా పెద్దాడూ కలిసి
తెలుగు నేర్పేశారు
ఓ రోజు రాత్రి ఎనిమిది
గంటల వేళ మాజీ నా శ్రీమతిని
కౌగలించుకొని మన్ ప్రీతి మన్
ప్రీతి అని గుక్కపెట్టి ఏడుస్తూ
అంతిమ శ్వాస విడిచింది.
మన్ ప్రీతి మాజీ కూతురు.
ఎంతోమంది
జనాలువచ్చి
అంజలి ఘటించారు. ఆమె
పాడెకొమ్ము కాయడానికి అవకా
శం నాకు అతికష్టం మీద దొరి
కింది.
***
(మేరల కావల అనే
కథా సంక లనం నుంచి
పునర్ముద్రితం )
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పూరి జగన్నాధ స్వామి వై భవం
డా.పోచనపెద్ది వెంకట మురళీ కృష్ణ
పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత
ప్రీతి పాత్రమైనది.కాని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ సంపూర్ ణంగా
కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలుసు.
స్కాందపురాణాంతర్గ తమైన జగన్నాధ క్షే త్ర మాహాత్త్యాన్ని యధామూలంగా,
సరళ, వ్యావహారిక భాషలో అనువదించి మన పాఠకులకు ప్రతి నెల అందిస్తు న్నాము. చదవండి, చదివించి మోక్షాన్ని పొందడి.
- సంపాదకురాలు
15 వ అధ్యాయం
జై మిని - ఋషి సంవాదం
( ఆకాశవాణి ఆదేశం)
నారదుడు, ఇంద్రద్యుమ్నుడు శివాలయానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ కొలువై ఉన్న దుర్గా దేవిని,
పరమేశ్వరుని ఆరాధించారు. రధాన్ని అక్కడ విడిచిపెట్టి , నీలాద్రి పర్వతాన్ని ఎక్కడం ప్రారంభించారు.
అనుచరులు కూడా వస్తున్నారు. కొంత దూరం వెళ్ళాక దారి తెలియక అక్కడేఆగిపోయారు. నారదు
డువచ్చిఅందరికిదారిచూపించాడు.అందరు కొండ చివరి భాగానికి చేరుకున్నారు.
అక్కడ నల్ల అగురు చెట్టుక్రింద ఉన్న నర సింహ స్వామిని చూసారు. స్వామి ఉగ్రస్వరూపంలో
ఉన్నాడు. రాక్షసుని రొమ్ముని చీలుస్తున్న రూపంలో ఉన్నాడు. స్వామిని దూరంనుంచి చూసి అందరు
నమస్కరించారు. స్వామిని చూసాక ఇంద్రద్యుమ్నునికి నారదుని మాటలపై విశ్వాసం ఏర్పడింది.
“ఓ మహర్షి నేను ధన్యుడను. నరసింహస్వామిని చూపించావు. దగ్గ రకు చేరలేని మావంటి భక్తు లు
దూరంనుండి దర్శించుకోగలిగాం. ఆ స్వామిని మేము ఎలా పూజించగలుగుతాం? ఇంద్రనీలమణి
స్వరూపుడై న ఆ నారాయణుని ఎక్కడపూజించాలి? ఆ స్వామి ఎక్కడ ఇసుకచేత కప్పబడి ఉన్నాడు?”
అని ఇంద్రద్యుమ్నుడు నారదుని అడిగాడు.
“ ఓ రాజా! ఈ మర్రిచెట్టు కి ఒక యోజనం పొడవు, రెండు యోజనాల వెడల్పు ఉన్న ప్రదేశం
ముక్తినిస్తుంది. ఈ నీడలో నడిస్తే పాపాలు నశిస్తా యి. నారాయణుడు ఈ వటవృక్షం రూపంలోఇక్కడ
ఉన్నాడు. ఆ స్వామిని దర్శించుకున్న వారి పాపాలు నశిస్తా యి. ఈ వృక్షా నికి పడమరగా, నరసింహ
స్వామికి ఉత్తరంగా స్వామి నాలుగు రూపాలలో ఉన్నాడు. నిన్ను అనుగ్రహించడానికి స్వామి తిరిగి ఇక్కడ
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ఉద్భవిస్తా డు. భోగభూమి అయిన శ్వేత ద్వీపంలో ఎలా నివాసం ఏర్పరుచుకున్నాడో,అదేవిధంగాకర్మ
భూమి అయిన జంబూ ద్వీపంలోనూ స్వామి శాశ్వతంగా నివసిస్తా డు. ( 1- 27)
ఇక్కడ స్వామిని దర్శించుకున్నవారికి ముక్తి కలుగుతుంది. స్వామి ప్రతి యుగంలోను ఇక్కడ
అవతరిస్తూ ఉంటారు. నీకోసం స్వామి ఇక్కడ అవతరించనున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న స్వామి ద్వారక,
కంచి, పుష్కరం మొదలై న క్షేత్రాలలోను అవతరిస్తా డు. ఈ క్షేత్రాన్ని స్వామి ఎప్పుడూ విడిచి పెట్ట డు”
అని నారదుడుఇంద్రద్యుమ్నునికి స్వామి ఇసుకచే కప్పబడి ఉన్న ప్రదేశాన్ని చూపించాడు. రాజు
అక్కడే సాష్టాంగ దండప్రమాణం చేసి ఈ విధంగా స్తుతించాడు.
“ ఓ దేవా! జగన్నాధా! ప్రణతార్తి నాశనా! నన్ను రక్షించు. పుండరీకాక్షా ! ఈ సంసార సాగరం నుండి
రక్షించు. నీవు ఒక్కడివే మా దుఃఖాలు పోగొట్ట గలవాడవు. భక్తి మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి , కర్మ మార్గా న్న
నిన్ను ఆరాధించు వారు మూర్ఖులు. కర్మ మార్గంకూడా నీచేత ప్రేరేపించబడిందని వారికి తెలియదు.
అజామిళుడు నిన్ను సేవించి ముక్తిని పొందాడు కదా! స్వామి నిన్ను దర్శించినంతనే మాలోని
సంశయాలు నశించిపోతాయి. నిన్నే శరణు కోరిన నన్ను అనుగ్రహించు. గర్భంలో ఉన్నప్పుడే నేను
ఏ ఏ జన్మలు ఎత్తవలసి ఉంటుందో నీవు నిర్ణయిస్తా వు. తిర్యక్కులకు కూడా నీవు మోక్షాన్ని ఇస్తా వు.
నిన్ను చూడాలని ఈ యాత్ర ప్రారంభించాను.” అని రాజు స్వామిని ప్రార్ధించాడు. (28- 42)
“రాజా! విచారించకు. నీకు దర్శనమిస్తా ను. బ్రహ్మ నారదుడికి ఏం చెప్పాడో నీవు ఆవిధంగా
ఆచరించు” అని ఆకాశవాణి పలికింది.
ఇంద్రద్యుమ్నుడు నారదుడు చెప్పినట్లుగా అశ్వమేధ యాగం ప్రారంభించాడానికి నిశ్చయించు
కొని “నారదా! బ్రహ్మ చెప్పినదానినే ఆకాశవాణి చెప్పింది. బ్రహ్మకు, విష్ణువుకి భేదం లేదు. నీకు
బ్రహ్మకు తేడా లేదు. కనుక నీవు చెప్పినట్లు నేను ఆచరిస్తా ను” అని వినయంగావిన్నవించు కున్నా
డు.
( 43- 53)
(స్కాంద పురాణంలోని వై ష్ణ వ ఖండంలోని పురుషోత్తమ క్షేత్ర వై భవంలోని జై మిని ఋషి
సంవాదము అను పదిహేనవ అధ్యాయం సమాప్తం)
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16 వ అధ్యాయం
జై మిని ఋషి సంవాదం.
( నృసింహ ప్రతిష్ఠ )
రాజు మనస్సు తెలుసుకొని నారదుడు ఆనందించి “రాజా! మంచి పనులు చేసే వారికి భగవంతుడు
తప్పకుండా సహాయ పడతాడు. బ్రహ్మ నన్ను పంపించడమే దీనికి ఉదాహరణ.మనం శివాలయానికి
వెడదాం. అక్కడనృసింహుని ప్రతిష్ఠిద్దాం. అయన ఎదుట యాగం నిర్వహిస్తే అధికమైన ఫలితం
వస్తుంది. నువ్వు ముందు అక్కడికి వెళ్ళి ఒక భవనాన్ని నిర్మించు. విశ్వకర్మ కుమారుడు వచ్చి
పడమర ముఖంగా ఒక భవనాన్ని నిర్మిస్తా డు.
శివాలయానికి దక్షిణంగా వంద ధనస్సుల దూరంలో గంధం చెట్టు ఉంది. దానికి పడమర
దిక్కున నీవు యాగంచేయి. నేను ఇక్కడే ఉండి ఐదు రోజులు నృసింహుని ఆరాధించి వస్తా ను. నేను
వచ్చి నృసింహుని ప్రతిష్ఠి స్థాను” అని నారదుడు ఆదేశించాడు.
( 1- 10)
ఇంద్రద్యుమ్నుడు గంధంచెట్టు దగ్గ రికి ప్రయాణం అయ్యాడు. అక్కడ విశ్వకర్మ కుమారుడు మానవ
రూపంలో ఉన్నాడు. రాజును చూసి పరిచయం చేసుకున్నాడు. “సుందరమయిన దేవాలయాన్ని
నిర్మిస్తా ను” అని చెప్పాడు.
“ నీవు సామాన్యుడవు కావు. విశ్వకర్మ కుమారుడవని నారదుడు చెప్పారు. భగవంతుడే మనలను
ఇక్కడికి చేర్చారు. నారదుడు ఇక్కడికి వచ్చేలోగా పడమర ముఖంగా దేవాలయాన్ని నిర్మించు.
నారదుడు వచ్చాక విగ్రహ ప్రతిష్ఠ జరుగుతుంది” అని రాజు చెప్పాడు.
దేవశిల్పి యదావిధిగా పూజాదికాలు నిర్వహించి, పని ప్రారంభించాడు. అనేకమంది పనివారిని
రాజు నియమించాడు. దేవశిల్పి నాలుగు రోజులలో దేవాలయాన్ని, ప్రాకారాన్ని నిర్మించాడు.
విగ్రహ ప్రతిష్ఠ కు కావలసిన సామానులు తీసుకు రమ్మనమని రాజు సేవకులను పంపించాడు
నారదుని రాకకోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఇంతలో శంఖ, మృదంగ, తాళ ధ్వనులు వినబడ్డాయి. ఆ
శబ్దా లను విని అందరు ఆశ్చర్య పోయారు. దక్షిణంవై పునుండి సుగంధపూరితమైన గాలివీస్తోంది.
తుమ్మెదలు ఝంకారం చేస్తున్నాయి ఆకాశ గంగ కురుస్తోంది.
నారదుడు పుష్పక విమానంపై నరసింహుని విగ్రహాన్ని తీసుకొని వచ్చాడు. ఆవిగ్రహాన్ని చూచి
రాజు, మంత్రులు ఆనందించారు. అంతర్ధా నమయిన స్వామి తిరిగి వచ్చినట్లు రాజు భావించాడు.
దగ్గ రగా వెళ్ళి స్వామికి నమస్కరించాడు. ప్రదక్షణ చేసాడు. సాష్టాంగనమస్కారం చేసాడు. నారదుడు
విగ్రహాన్ని తీసుకొని దేవాలయం లోనికి ప్రవేశించాడు. మంచిముహూర ్తం చూసి, శ్రీదేవితో కూడిన
నరసింహ మూర్తిని రత్న వేదికపై ప్రతిష్ఠ ించారు. ఇంద్ర ద్యుమ్నుడు నరసింహ స్వామిని
ఈ విధంగా స్తుతించాడు.
ఇంద్రద్యుమ్నుడు నరసింహస్వామిని స్తుతించుటజ్ఞేయజ్ఞేయో జ్ఞానగమ్యో&ప్యగమ్యో మాయాతీతో
మానమేయో&నుమానాత్
ఆగస్టు 2020
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కృత్స్నస్యాదికృత్స్నకర్తానుమంతా పాతా హర్తా
విశ్వ సాక్షీ న్నమస్తే
దుఃఖ ధ్వంసస్త్యైకహేతుం న హేతుం భేత్తుం
ఛేత్తుం సంశయానగ్రజాతమ్
జ్యోతిరూపజ్ఞానరూప ప్రకాశస్తో మ వ్యూహాకార
నిర్మాణ హేతో
త్వత్పాదాబ్జే భక్తిమగ్ర్యాం సదా మే దేహి
స్వామిన్మూలభూతాం చతుర్ణ ాం
శ్రోతై ః స్మార్తైః ర్నిత్యయుక్తా జనాస్తే దీనాస్థి
ష్ఠంత్యత్ర బద్ధా భవాబ్ధౌ
అనంతపాదం బహుహస్తనేత్రమనంత
కర్ణం కకుభౌఘవస్త్రం
దివానిశానాధ సుకుండలాఢ్యం నక్షత్ర
మాలాకృత చారు హారమ్
త్వామద్భుతం దివ్య నృసింహమూర ్తిం
భక్తేష్టపూర ్తిం శరణం ప్రపద్యే
యత్పాదపద్మంహి పితామహస్య
కిరీటరత్న వికచత్వమేతి
యదీయ పాదాబ్జ యుగాంత భూమౌ
లుఠేచ్చిరో యస్యహి పాంచభౌతమ్
తద్దివ్యపాదం శిరసా వహతి సురేంద్ర
నార్యః ఖలు తం నమామి
తద్దివ్యసింహంహతపాప సంఘం
పాదాశ్రితానాం కరుణాబ్ధి సింహం
(ఇంకా వుంది)
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సప్త మోక్ష నగరాలు

కొత ్త రామానందం

జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గొప్పది. అమూల్య మైనది. ఆధ్యాత్మిక లో చెప్పాలంటే
దుర్ల భమైనది. కేవలం లౌకిక జీవితాన్ని ఆరాధించే వారి సంగతి పక్కనుంచితే భగవంతుడే పరమావధిగా ఆయనను పొందేందుకే మానవ జీవితం అనే స్పృహ కలిగి, ఆ గమ్యానికే దృఢ చిత్తంతో
సమాయతమైన వారికి జీవితం అపురూపమై నది. మానవ జన్మ ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని
దుర్వినియోగం చేసుకోకూడదంటారు మన పెద్ద లు. జ్ఞానం లేకుండా ముక్తి లక్తి భించదు. అందుకే
మహాపుఋషులను ఆశ్రయించి, ఆత్మ --పరమాత్మ జ్ఞానం పొందాలి. ధర్మార్ధ కామమోక్షాన్ని విడిచి
మధ్య ఉన్న అర్ధ కామాల వెంట నేటి మనిషి పరుగులు చేస్తు న్నారు. పరమాత్మ పట్ల చిత్తం అంటే
మనసును లగ్నం చేయాలి. మన మనసు ప్రవర ్తనను నిరోధించడమే యోగం.
ఎన్ని ఒడుడుకులు ఎదురై నా పదిలంగా బతకాలని ప్రతి జీవి తాపత్రయపడుతుంది. అందులో ప్రమాదరహితంగా, ప్రమోద భరితంగా సాగాలనే కాంక్ష అంతర్లీనమై ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు ఎదురై నప్పుడు ఏమైనా మహిమాన్విత శక్తి తనకు సహక క్తి రించాలని ఆశించడం సహజం. భగవంతుని అనుగ్రహం పొంది, సమస్యలను అధిగమించగల శక్తిపొందాలనే ప్రయత్నమే --- భక్తిమార్గం. భగవంతుడు
అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళుడు. ఆయన మానవునికి సద్బుద్దినిచ్చి సన్మార్గంలో నడిపిస్తా డు.
అందరికీ ప్రేరణ ఇస్తా డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జాగృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనుండి విముక్తి చేయడానికి ఎన్నెన్నో మార్గా లు చూపాడు. ఎన్నో దివ్య ధామాలను సృష్టించాడు. వేదాలు పుట్టి న ఈ పవిత్ర
భూమిపై ముక్తి ధామాలుగా సప నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాత్మ అనేక అనేక అవతారాలుగా
ఉద్భవించి దుష్ట శిక్షణలు గావించి తన మహిమలతో కృపాదృష్టితో కాపాడుతున్నాడు, మరియు నూతనోత్సాహాన్ని నింపుతున్నాడు.. "అయోధ్యా, మధురా మాయా, కాశీ కంచి అవంతికాపురి ద్వారవతి చై వ
సప్తైతే మోక్ష దాయకా" భారత దేశంలో అనేక దివ్య క్షేత్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప మోక్ష నగరాలు మోక్ష
ధామాలుగా ప్రసిద్ది గాంచి మనందరకూ సుఖ శాంతులు, విజయ కాంతులు ప్రసాదిస్తు న్నాయి. అందువల్ల మనకు ఆధ్యాత్మిక చై తన్యం విరాజమానమై దైవం పట్ల భక్తి ప్రపక్తి త్తు లు పెరిగి ఆత్మ విచారణ
చేయగలుగుతున్నాము. ధర్మ బద్ద మైన జీవనాన్ని ఎంపిక చేసుకుని పుణ్య క్షేత్రాలను సందర్శిస్తూ ముక్తి
కోసం ప్రయత్నించడం మన ధ్యేయంగా చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా జీవిత కాలంలో సప్త మోక్ష ధామాలను
దర్శించి పునీతులమవ్వాలి. భగవంతుడు భక్తు ని నుండి కోరుకునేది కూడా అదే.
ఆసేతు హిమాలయ పర్యంతం వ్యాపించిన మన భారతావనిలో ఎన్నో జాతులు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొత్తం జాతినంతటినీ సమైక్య పరచి ముందుకు నడిపిస్తోంది మన సనాతన సంస్కృతి. అట్టి
సంస్కృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య క్షేత్రాలు, తీర్థాలు. వాటిలో అనాదికాలం నుంచి విఖ్యాతి చెంది
భక్తు లకు మోక్షదాయికాలుగా ఏడు పుణ్య క్షేత్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పొందాయి.
అవి అయోధ్య, మధుర, మాయ (నేటి హరిద్వార్), కాశీ, కంచి, అవంతిక(నేటి ఉజ్జ యిని) మరియు ద్వారక.
ఆగస్టు 2020
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2. మధుర
పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం
ధర్మ సంస్థాపనాయ సంభవామి యుగే యుగే
(గత సంచిక తరువాయి)
కంసుని పినతండ్రి దేవకుడు.
అతనికి దేవకి, శ్రుతదేవి, మిత్రాదేవి, శ్రీదే వి, యశోధర అనే
కుమార్తెలు కలిగారు. వీరందరినీ
వసుదేవుడు వివాహం చేసుకున్నాడు.
అయితే ఆకాశవాణి దేవకీ
అష్ట మ గర్భ శిశువు వలన
కంసునికి మరణముందని హెచ్చరించడంవల్ల , కంసుడు దేవకీ
వసుదేవులను
కారాగారంలో
బంధించుతాడు.
దేవకీ వసుదేవుల అష్ట మ
గర్భ శిశువై న శ్రీకృష్ణుని చేతిలోనే
మరణిస్తా డు. అలా చెరసాలలో
ఉన్న ఉగ్రసేనుని బంధవిముక్తు ని చేసి తిరిగి సింహాసనంపై కూర్చోబెడతాడు. శ్రీకృష్ణుడు
మధురలో తన తాతగారి దగ్గ రే
ఉంటూ రాజ్యపాలనలో సహాయకారిగా ఉండేవాడు. కంసుని
మామ అయిన జరాసంధునికి
తన అల్లు డి మరణవార ్త తెలియడంతో తన స్నేహితుడు కాలయవనునితో కలిసి అప్పుడప్పుడు
మధురానగరంపై దండెత్తి వచ్చి
వినాశం చేయసాగాడు. ఆ చికాకు
నుంచి తనవాళ్ళను తప్పించి,
16

ప్రశాంతమైన జీవతాన్ని కల్పించడంకోసం శ్రీకృష్ణుడు ద్వారక
ద్వారకకు తీసుకుళ్ళాడని కథనం.
శ్రీకృష్ణుని
జన్మస్థ లమైన
మధురను ఆలయనగరం అని
పేరుతో కూడా పిలుస్తుంటారు.
మధురలో శ్రీకృష్ణ లీలావిలాసాలను జ్ఞప్తికి తెచ్చే ఈ స్థ లంలో
ఒకప్పుడు దట్ట మైన అడవీప్రాంతంగా ఉండేదట. మధురలో కుముద్వనం, బహుళవనం, బండీరావనం, బాలవనం, మోహవనం,
లోహవనం, తాళవనం అనే
వనాలతో పాటు, గోకులం, గోవర్ధనం అనే ఉపవనాలు కూడా

ఉండేవట.
మధురలోకి అడుగుపెట్ట గానే శ్రీకృష్ణ జన్మభూమి ఆలయసముదాయం ఉన్న విశాలమైన
ఆలయప్రాంగణాన్ని చూడవచ్చు.
ఆలయ ప్రవేశద్వారంపై భారీ 'గీతోపదేశ' శిల్పాకృతి కానవస్తుంది. అలాగే ద్వారం ఇరువై పులా మధురవీరుల ప్రతిమలను
చూడవచ్చును. ఎడమవై పున
శ్రీక్రుష్ణ స్వామి గోవులను కాస్తున్నట్లు , అతనితో ఇతర గోపకులు,
ఆవులు, ఆవుదూడలు, ఒక
జలపాత దృశ్యం అద్భుతంగా ప్రదర్శించారు. ఇంకొంచెం
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ముందుకు వెడితే శ్రీకృష్ణ జన్మస్థ లం తిలకించవచ్చును. దానిని
కేశవాలయం అని అంటారు.
ఆలయ గర్భాలయంలో శ్రీకృష్ణ
మహిమకు చెందిన చిత్రపటాలు
అమర్చారు. ఆ గదిలోనే వసుదేవుడు చిన్ని కృష్ణుని యమునా
నదిగుండా వ్రేపల్లె తీసుకువస్తున్న చిత్రం అత్యద్భుతంగా
దర్శించుకొనవచ్చును. గర్భగుడిలో బాలకృష్ణులు ఇద్ద రు తమ
చేతులలో లడ్డూ పట్టు కున్నట్టు
చూడవచ్చును. వీరినే భక్తు లు
'లడ్డూ గోపాలురు' అని సంబోధిస్తా రు. ఈ ఆలయ ప్రాంగణములోని కొంత భాగము ఔరంగజేబు
ఆధీనంలోకి తీసుకుని మశీదు
నిర్మించాడు. మసీదు నిర్మించకముందు ఆ ప్రాంతమునందే కృష్ణావతరణం జరిగినట్టు కథనం.
ఆలయంలోని భాగవత
భవనంలో యోగమాయ, రాధాకృష్ణులు, శ్రీరాముడు, గోవిందు
డు, వరాహస్వామి, గంగాదేవి,
జగన్నాధుల ఉపాలయాలను
భక్తు లు దర్శిస్తా రు. అక్కడ శివ,
దుర్గ ఆలయాలు ఉండటం
విశేషం. చై తన్య మహాప్రభు విగ్ర
హం జగన్నాధమూర్తి ముందే
ఉంచబడింది. శ్రీకృష్ణాష్ట మి పురస్కరించుకుని ఇచ్చట ఉత్సవములు పెద్ద ఎత్తు న నిర్వహిస్తా రు.
ఈ ఆలయంలో ప్రదర్శించబడిన
భగవద్గీ త చెక్కడాలు భక్తు లు శ్రద్ధతో తిలకిస్తా రు. ప్రధానాలయానికి సమీపంలో కృష్ణుడు స్నానమాచరించిన పవిత్రకుండాన్ని
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చూడవచ్చును. 1782 సంవత్సరంలో సింధియా ఈ కుండానికి
మెట్లు నిర్మించారట.
ఈ నగరంలో మరెన్నో దేవాలయాలను తిలకించవచ్చును.
1. ద్వారకాదీశ్ మందిరం:
ద్వారకాదీశుని మందిరం ప్రాచీనమైనది. రాజా ధీరజ్ బజారులో
నెలకొల్పబడిన ఈ ఆలయంలో
నల్ల రాయితో చెక్కబడిన కృష్ణుని
విగ్రహం, తెల్ల రాయిలో మెరిసిపోయే రుక్మిణమ్మ విగ్రహం
భక్తు లకు ఎంతో భక్తి స్ఫూర్తి
ఇస్తుందంటారు. ఆలయ ప్రదక్షిణా మార్గంలో శ్రీకృష్ణ లీలా విన్యా-

మిచ్చాడు. అలా విష్ణుమూర్తిగా
దర్శనమిచ్చిన పుణ్య స్థ లంలోనే
దీర ్ఘ విష్ణు ఆలయం నిర్మించబడింది.
3. అక్రూర భవనం:
కంసుడు అక్రూరుని పిలిచి,
ధనుర్యాగం
చేస్తున్నామన్న
నెపంతో బలరామ కృష్ణులను
తోడ్కొని రమ్మన్నాడు. ఆయన
వారిని తనతో తీసుకువచ్చేటపుడు కంసుని మోసాన్ని వారిద్ద రకూ వివరించి, ఒకసారి తన
ఇంటికి ఆతిథ్యానికి రమ్మని ప్రార్ధిస్తా డు. కంస వధానంతరం వారు
అక్రూరుని ఆతిథ్యం స్వీకరించా-

సాలు తెలిపే చిత్రపటాలున్నాయి.
2. దీర ్ఘ విష్ణు ఆలయం:
నగరంలోని ముఖ్య ఆలయాలలో ఇది ఒకటి. కంసుని సంహరించుటకు బయలుదేరిన
బలరామ కృష్ణుల శక్తి సామర్ధ్ యాలపై వారి మిత్ర బృందానికి
సందేహం వచ్చింది. అప్పుడు
శ్రీకృష్ణుడు శంఖ చక్ర గదా ధారి
యైన విష్ణు రూపాన్ని దర్శన-

రు. అందుకు గుర్తుగా అక్రూరుని
ఇంటినే ఇప్పటికీ మనం దర్శించుకోగలం.
4. కుబ్జ కూపం:
పూర్వం మధురా నగరంలో ఒక
'త్రివక్ర' అనే గూని స్త్రీ ఉండేది.
ఈమె రోజూ గంధపు పొడి,
సుగంధ ద్రవ్యాలు, పూలదండలు కంసునికి ఇవ్వటం ఒక వృత్తి.
అలా ఒకసారి గంధ లేపాలని
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తీసుకు వెడుతున్న కుబ్జ కు
బలరామ కృష్ణులు మధురా నగర
పురవీధిలో తారసపడ్డారు. వాళ్ళిద్ద రికీ చెరో కొంచెం గంధాన్ని,
పూలచెండుని భక్తితో సమర్పించింది. కృష్ణ భగవానుడు అనుగ్రహం కలిగినవాడై తన కర పల్ల వములతో ఆమెను అనుగ్రహించి
గూనితనాన్ని తీసివేసి సౌందర్య
లక్ష్మిగా మార్చివేశాడు. ఆమె జన్మ
సార్ధకమైంది. కంస వధానంతరం కుబ్జ గృహానికి ఉద్ధ వునితో
సహా వెళ్లి ఆమె ఆతిథ్యం స్వీకరించాడు. కుబ్జ విముక్తి పొందిన
చోటునే ప్రస్తుతం కుబ్జ కూపంగా
పిలుస్తున్నారు.
5. రంగభూమి:
ఈ రంగభూమిని కంస తిల,
రంగేశ్వర అనే పేర్ల తో కూడా పిలుస్తా రు. ఇది కంసుని రాజప్రాసాదంగా చెప్పబడుతోంది. కృష్ణుని
సంహరించేందుకు కంసుడు
నియమించిన చాణూర ముష్టి కులు రజో గుణ సముద్భవమైన
కామక్రోధాలకు సంకేతం. కువలయపీడమనే ఏనుగు అవిద్య,
అహంకారానికి ప్రతీక. బలరామ
కృష్ణులు వీటిని హతమార్చారు.
కంసునిలోని దుర్గు ణాలన్నింటినీ నిర్మూలించి అతనిని వధించి
ముక్తి నొసంగినారు. ఈ ప్రాంగణంలోనే రంగేశ్వర మహాదేవ్ అనే
పేరుతో ఒక శివాలయం ఉంది.
ఈ స్వామికి కంసుడు నిత్యం పూజాభిషేకాలు జరిపేవాడట.

ఈ ప్రాంతంలోనే ఉద్ధ వుడు
కృష్ణుని లీలలను తలచుకుంటూ
భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోతుండేవాడట. అందుకే ఇక్కడ
ఉద్ద వుని ఆలయం నిర్మింపబడింది. చాలా సుందరంగా
ఉంటుంది.
7. మహావిద్యాదేవి మందిరం:
అంబికావనంలో చిన్న కొండపై
ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించి శ్రీ
మహావిద్యాదేవిని ప్రతిష్టించారు.
నందగోపాలుడు ఒక పర్యాయం
బలరామకృష్ణులను తీసుకుని
ఈ ఆలయాన్ని చూపించి ఆ రాత్రి

కి అక్కడే బసచేస్తా రు. ఒక కొండచిలువ లోనికి ప్రవేశించి కృష్ణుని
మింగ ప్రయత్నించింది. కృష్ణుడు
ఆ సర్పాన్ని సంహరించి నందగోపాలుని రక్షించటమే కాకుండా
కొండచిలువకు శాప విముక్తి ప్రసాదిస్తా డు. ఈ సంఘటన మహావిద్యాదేవి మందిర సమీపాన
జరిగిందని కథనం.
విదేశీయుల
దాడులలో
అనేక పర్యాయములు మధుర
ఆలయము లు ధ్వంసం చేయబడ్డాయి.
(ఇంకా వుంది)

6. జ్ఞానంబరాలయం:
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సినిమా!
ఇక్కడ పాఠకులకి మరొక్క విషయం
తెలియ చెప్పాలి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ
నేను రాసేది, “సినిమా కాన్సెప్ట్ ”
మీదే కాబట్టీ , అందులోని శ్రామికుల గురించి కూడా తప్పక కొంత
వివరణ ఇవ్వడం భావ్యం అనిపించింది నాకు!
సినిమాలు అంటే సరదా, కాలక్షేపం, వినోదమే అనుకుని మాత్రమే
కాకుండా, అదో ఆహ్లా ద భరితమైన
సంతోష మిచ్చేదిగా, దాన్ని చూస్తున్నంత సేపు సమయం కూడా తెలియనంత ఎంజాయ్ చేయడానికి
వెళ్ళే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే, ..
ఆ సినిమా డై రెక్టరుని బట్టి , అంతర్లీ నంగా మంచిని ప్రభోదించే అంశాలు
కూడా, కొన్ నైనా వుంటాయనే నమ్మికగా, దాని కోసం వెళ్లి చూసే వాళ్ళు
లెఖ్ఖ లేనంత మంది వుంటారు!
ఏదేమైనా,ఆ హీరోలు అంటే ఎంతో
పిచ్చి అభిమానం, ఆరాధనా, ఇష్టం
వున్నవాళ్లు చాలా మంది వుంటారు
అన్నది నిజం! “తిండి తినే పరిస్థితి
లేనివారు వారు కూడా, వున్న కాస్త
డబ్బుని ఖర్చు పెట్టి టిక్కెట్ కొనుక్కుని .. ఆ సినిమా చూసిన ఆనం
దంతో కడుపు నింపుకునే జనం
మరెంతెంత మందో వుంటారనడంలో కూడా ఆశ్చర్యమే లేదు.”
‘ఇంక డై రెక్ట్ గ ఆ సినిమా యాక్టర్స్ ని చుస్తే’ వారి వారి ఫ్యాన్స్ కి,
ముఖ్యంగా క్రింద స్థాయి సామాన్య
కుర్ర కారుకి .. వాళ్ళల్లో దేవుళ్ళని,
దేవతలని చూసినంత ఆనందం
అనుభవించకుండా వుండరేమోను
అనిపిస్తుంది!
ఆగస్టు 2020

(ఇదో సప్త వర్ణా ల సినీ జగత్)

*అందుకే, ఆ సినిమా గురించి
మరొక అర్ధంలో చెప్పేది ఏమిటంటే?
‘ సినిమా‘.. అన్నది జనాలు అందరిని,కొన్ని గంటల పాటు బయట
ప్రపంచాన్ని మరిపించే, “సప్త వర్ణా ల
సినీ జగత్తు అని.”
నిజం చెప్పాలంటే?.. “సమాజంలో
ఎవరి ఫీల్డ్ వారిది,ఎవరి స్థాయి
ఉద్యోగ సంపాదన, చదువు, గౌరవ,
కీర్తు లు, ప్రాముక్ష్యతలు, పేరు- ప్రతిష్ట లు కూడా వారివి.” వారి జీవితంలో
పడే కష్టాన్ని బట్టి , కృషిని బట్టి వాటన్నింటినీ పొందడం,సంపాదించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది!
**అయితే, ఈ సినిమా మాత్రం కాస్త
సెపరేటు.అది చెప్పుకోవాల్సి వస్తే“ఆ
చిత్ర కథా వస్తువు,ఆ నటీ నటుల
టాలెంటుని,చూపరుల మెప్పుకోలను బట్టి , ఆ ఆర్టిస్టుల ఎదుగుదల
ఎంత ఉన్నప్పటికీ”
పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు అందరు
డబ్బు పెట్టి టిక్కట్లు కొంటూ, వారి
భిరుచిని బట్టి పదుల సార్లు మళ్ళి,
మళ్ళీ ఆ సినిమాలను చూస్తూండబట్టే .. ‘ఆ నటీ, నటులకీ, డై రెక్టర్లు ,
నిర్మాతలు, డ్రిస్త్రిబ్యూటర్ల కు’ లక్షల్లో , కోట్ల లో వచ్చే డబ్బు, వారి వారి
స్టేటస్, వారి మనుగడళ్ళు నిలబడడం జరుగుతున్నాయి అన్నది అక్షర
సత్యమే అని అందరికీ తెలిసున్నదే
కదా?
అలాగే,ముక్ష్యంగా ‘అంత గొప్ప సినీ
జీవితం అనుభవించే ఆ ఆర్టిస్టులు
అందరికీ కూడా ఆ విషయం తెలిసున్నది కాబట్టే ’.. తాము నటించే
చిత్రాలు అన్ని చూసే జనులంద-

నండూరి సరోజాదేవి
రినీ “ ప్రేక్షక దేవుళ్ళు” అని వాళ్ళు
సంభోదిస్తూ ఒక పరిపాటిగా మాట్లాడటం.. తరచూ ఏదో విధంగా
వింటూనే వుంటున్న, ప్రతీ ఒక్కరూ
సమస్తం గమనిస్తూనే వుంటారు!
అంతేకాదు, ఆ సినీ తార మణులు
“ప్రేక్షకుల పట్ల అలా మెప్పుకోలుగా
వుంటూ,ఆప్యాయంగా ఆ మంచి
మాటలు మాట్లాడుతూ వుండటం
వలన,అభిమానులు పొంగిపోతూ
ఉండటమే కాకుండా” సినిమా
వాళ్ళు ఎవరు తమ కళ్ళ ముందు
కనపడ్డా, తెర పై నా చూస్తున్నా
ఆనందంతో ఒళ్ళు మర్చిపోవడం
లాంటివి చేస్తూ వుంటారు అన్నది
కూడా లోక విదితమే!
ఒక మాట:- కొంత మంది ప్రముఖ
నటుల గురించి ఏమి అనలేము,“
వారికి ఎప్పుడూ అభినందనలు చెప్పాల్సిందే” .. ఎందుకంటే వాళ్ళు
ఎంతో సామాజిక స్పృహతో మెలుగుతూ,ఏదో విధంగా సేవ తత్పరత
ఉండడడం చూస్తూనే ఉంటాము
కాబట్టీ !
*కానీ, సినీ పరిశ్రమలోని మిగిలిన
నటీనటులు,ఇతర శాఖల వారు
కూడా “తమ కళా జీవితం పూర్తిగా
వినోదానికి మాత్రమే ప్రాముక్ష్యతగా
భావించకుండా”.. ప్రజల పట్ల ,అభిమానుల పట్ల అవగాహన వుండి
అవసరమైనప్పుడు, వాళ్ళ కష్టాల
సమయంలో, తమ కనీస భాధ్యత19

ను గుర్తెరిగి అవి తీర్చేలా కూడా ఉండాలేమోను? ఇలా తెలియ చెప్పడం ఎందుకంటే:- “ఆ రంగాన ఎంతో కొంత
పేరు- ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకుని, సెలబ్రెటీలు అయిన వీరంతా కూడా” సామాజిక స్పృహతో ముందడుగు వేస్తే
కనుక, వాళ్ళకీ .. మరి బయట సమాజంలో వుండి, నటుల సహాయాన్ని ఆశించే వారందరికీ కూడా మేలు అయ్యే
అవకాశం ఉంటుంది కదా అన్నదే కానీ, సినిమా వారిని చిన్నబర్చడానికి కాదు!
నిజ జీవితాల్లో జరిగే విషయ సంఘటనలను,కొన్ని సినిమా కధలలో ప్రతిబింబించేలా.. పెద్ద డై రెక్టర్లు కూడా హీరోల
ద్వారా నటింపచేస్తూ,తిరిగి దాంతో సమాజానికే ఒక మంచి మెసేజ్ అందేల ప్రయత్నిస్తూ వుంటారు కదా!
*అది చూసే.. ఎంతో మంది కింద స్థాయి కుటుంబాలు వాళ్ళు, చదువు ఎక్కువగా లేని యువతా, ఇతర సమస్యలు వుండేటి వారెందరో “ఆ నటులు, ప్రజల కష్టాలను ఎలా తీరుస్తా రో.. సినిమాల్లో చూపించినట్టు , బయట కూడా
అలాగే జరగవచ్చేమో” వాళ్ళు యే చోటై నా షూటింగులకి వచ్చి, కళ్ళ ముందు కనిపించినటటై ్ తే, ‘తమ అవసరాలు
కూడా తీర్చమనీ,సహాయం చేసి తమ జీవితాలు బాగుచేయమని అడగాలని’.. ఆశతో ఎదురుచూస్తూ వుంటారనుకోవడంలో అతిసేయోక్తి లేదు!..
నేను ఇందాక పై న చెప్పింది కూడా..“ఇలా సహాయాన్ని ఆశించే వారు,కోరుకునే వారు తప్పక ఉండచ్చు” అనే ఊహా
మాత్రం తోచిందేను!
*ఇంతే కాదు.. ఎప్పటివో, పూర్వపు కొన్ని ముక్ష్య విషయాలు చెప్పుకోవలసి వస్తే? చెప్పి తీరాలి కూడా. “వారు ఆ
రంగాన అన్నింటా గొప్ప మార్గ దర్శకులని,సినీ ప్రస్థానాన పేరెన్నికగన్నవారు..వారి గురించి రాయలసిందే కదా?”
ఇంకా ఎందరో మహా నటులు.. ముందు ముందు కొంత ఆ విషయాలు కూడా వస్తా యి!
ఈ సినీ ఫీల్డ్ లో కూడా, ‘పాత సినిమాల గురించి నుండి చుస్తే’.. నటనలో ఎంతో మంచి పేరు సంపాదించుకున్న
నటీ - నటులు అందరికీ, ఆ గుర ్తింపు వూరికే ఒక పూటలోనో, ఒక రోజులోనో వచ్చింది కాదు! “అక్కడ ఆ రంగాన
ప్రవేశించినప్పటి నుండీ ఎన్నో కష్ట - నష్టాలకు ఎదురొడ్డి,అనుకున్నది సాధించి తీరాలనే తపన,పట్టు దలలతో..
చిన్న వేషాలను సహితం వెరవకుండా నటించి మరీ, కృషితో పెద్ద స్థాయి రోల్స్ సంపాదించుకున్న మూలంగా” ఆ
ప్రఖ్యాత వారి సొంతం అయ్యింది.
**అదే కాక! ఆ కాలంలో ‘సినీ రంగాన ఎంతో తారాస్థాయికి చేరిన అగ్రకధానాయకులు’ నందమూరి తారకరామారావు గారు, అక్కినేని నాగేశ్వరావు గారు కూడా ఇతర నటులను కలుపుకునీ “ రాష్ట్రంలో ఎక్కడై నా ఊహించని ప్రకృతి
వై పరీత్చ్యలు ఏర్పడినప్పుడు” జోలి పట్టి మరీ చందాలు వసూలు చేసి, కష్టాలలో వున్న వారిని ఎంతగానో ఆదుకునే
వారు. అలా ఎన్నెన్నో సార్లు , ఆ తారలు అవసరం అయినప్పుడల్లా స్పందిస్తూ వచ్చేవారు కూడా.
(ఇక్కడితో ఇది ఇంక.. సశేషం)
మన దేశ సరిహద్దుల్లో , చై నా ఆర్మీ సేనతో జరిగిన పోరాటంలో “వీరమరణం పొందిన..మన సై నికులకి,
సంతోష్ బాబుకి “ వందనం తెలియచేస్తూ..’ఈ చై తన్యం మాస పత్రిక’ ఎడిటోరియల్ ల్లో శ్రీమతి తీగవరపు
శాంతిగారు తెలియ చేసిన విషయాలు ఎంతో హృద్యంగా వున్నాయి. అసలు చాలా మంది “సై నికులు అంటే,ఏదో
దేశం సరిహద్దు ప్రాంతంల్లో కాపలాగా వుండి, అవసరమైనప్పుడు యుద్ ధం చేస్తూ.. మిగిలిన సమయంల్లో ,జీవితాన్ని కాలక్షేపంగా గడిపేస్తూ వుంటారులే” అనే సాధారణమైన ప్రవృత్తితో తేలికగా ఆలోచించేస్తా రు.
అందుకే, శాంతి గారు “ఆ సై నికుల అంటే ఏమిటీ? అన్న దాని గురించి ఎంతో సృజనాత్మకతతో, వారు పడే కష్టాన్ని
,కృషిని,వారు చేసే యుద్ధ రీతిని వివరించి రాసి”.. అందరికి అవగాహన కలిగించారు! ఇక, యుద్ ధంలో ప్రాణాలు
అర్పించిన“కల్నల్ సంతోష్ బాబు గురించి అయితే “.. ఉన్నతమైన వారి జీవితం,మంచి ప్రవృతి- చదువు, దేశ భక్తి
, ఆలోచన, ఆశయం, దేశ రక్షణ పట్ల వుండే ఒక ధ్యేయం,త్యాగం, కుటుంబం,లక్ష్ యాలు మొదలై న, ఆదర్శనీయత
కలిగిన వారి యొక్క అన్ని విశేషాలను” శాంతి గారు ఎంతో అద్భుతంగా రాసి, మనకి తెలియ చేసారు..
ఈ సందర్బంగా ఎడిటర్ శాంతిగారికి అభినందనలు తెలియ చేయడం,ఒక రచయిత్రిగా నా ధర్మం అనిపించింది.
నండూరి సరోజా దేవి (రచయిత్రి)
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పదకొండవ రాష్ట ప
్ర తి

ఎ. పి. జే. అబ్దుల్ కలాం
(గత సంచిక తరువాయి)
ఆ నీటిని ఇళ్ళకి తీసుకుపోయి
వారంతా తాగేవారు. అలా పవిత్రమైన నీళ్ళు తాగితే, ఎటువంటి
రోగాలై నా నయమౌతాయని వారి
నమ్మకం. అబ్దుల్ కలాం బాల్యం
అంతా ఇంచుమించు ఇలానే
గడిచింది.
కాస్త పెరిగి, నాలుగేళ్ల వయసు
వచ్చేసరికి, రామేశ్వరం మందిరానికి వెళ్ళే కలాంకి రకరకాల
సందేహాలు వచ్చేవి. తను చూసిన
ప్రతి విషయం గురించి, తండ్రిని
గుచ్చి, గుచ్చి అడిగి తెలుసుకుని, సందేహ నివృత్తి చేసుకునేవాడు. ఆ చిన్ని బుర్రలో ఎన్నెన్నో
ఆలోచనలు. కెరటాలతో ఎగసి
పడుతున్న సముద్రం, దూరతీరాల నుంచి నావల మీద దర్శనానికి వచ్చే భక్తు ల సందోహం,
సాయంత్ర
సమయంలో
పడమటి దిక్కున, సముద్రంలోకి
చొచ్చుకుపోయి, కనిపించకుండా పోయే సూర్యుడు, కిలకిలారావాలు చేసుకుంటూ, వచ్చినట్టే
వచ్చి తుర్రున ఎగిరిపోయే పక్షిసముహాలు, ఆయన్ని ఎంతగానో
అలరించేవి. ఆ సమయంలో ఆ
చిన్నారి బాలుడి హృదయంలో
ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉద్భవించేవి.
ఆగస్టు 2020

పాలెపు బుచ్చిరాజు

ఈ పక్షు లు ఇలా ఎగురుకుంటూ ఎక్కడికి పోతున్నాయి?
పోతూ పోతూ అవి ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాయి? సాయంత్రం
అయ్యేసరికల్లా
అప్పటిదాకా
చుర్రుమనిపిస్తున్న
సూర్యకిరణాలన్నీ
ఏమయిపోతున్నాయి? సూర్యుడు సాయంత్రం

కొడుకుని చూసి తండ్రి ఏమాత్రం
విసుక్కునేవాడు కాదు. ఓపిగ్గా
అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పేవాడు. ఆ పక్షు లు ప్రొద్దుటే బయల్దేరి దూరప్రాంతాలకి ఆహారం
కోసం పోయి, సాయంత్రం
సమయంలో తమతమ ఇళ్ళకి
తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అవి చెట్ల

ఎర్రగా ఎందుకు కనిపిస్తున్నాడు?
పడమట సముద్రంలోకి క్రుంగి
పోయిన సూర్యుడు మళ్ళి ఎలా
తిరిగి వస్తా డు?
అలా ప్రశ్నల వర్ షం కురిపిస్తున్న

మీద గూడు కట్టు కుని నివసిస్తా యి. మనలాగే తెల్లా రి లేచి తినడానికి సంపాదించకపోతే వాటికి
రోజెలా గడుస్తుంది? తిరిగి ఇళ్ళకి
వెళ్ళేటప్పుడు తమ సంతానాన్ని,
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పరివారాన్ని కలుసుకుంటామనే ఆనందంతో ఎగురుకుంటూ
పోతాయి. వాటి కిలకిలారావాలకి అదే అర్థం. సూర్యుడు కూడా
ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే తూర్పున
ఉదయించి సాయంత్రం పశ్చిమాన అస్తమిస్తా డు. రామేశ్వరానికి పశ్చిమాన సముద్రం ఉంది
కనుక సముద్రంలో ఆయన
మునిగి పోయినట్టు మనకి కనిపిస్తుంది. నిజానికి భూమి అడ్డు
వచ్చి మనకి ఆయన మనకి కనిపించడు. అంతే! తిరిగి ఉదయాన్నే తూర్పున ఉదయిస్తున్నాడు కదా!
సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్లి భోజనం
చేసి ఆరుబయట మంచం మీద
పడుకున్న అబ్దుల్ మనసులో
మళ్ళి ఎన్నో ప్రశ్నలు. ఆకాశం,
చందమామ, నక్షత్రాలు, ఇవన్నీ
ఏమిటి? ఎంత దూరంలో
ఉన్నాయి. మనం వాటిని చేరుకో
గలమా? బొత్తిగా అక్షర జ్జానం
లేని జై నుల్లాబుద్దీన్, అబ్దుల్ వేసే
యక్ష ప్రశ్నలకి విసుగూ, విరామం
లేకుండా
సమాధానాలిచ్చి
సంతృప్తి పరచేవాడు. ఈ విధంగా
అబ్దుల్ కలాం మనసులో వై జ్జానిక జిజ్జాస పురికొల్పడానికి ఒక
నిరక్షర కుక్షి కారణ భూతుడు
అవుతాడని
ఎవరూహించ
గలరు!
బహు సాత్వికుడు, ధర్మ పరాయణుడు అయిన జై నుల్లా బుద్దీన్ కొడుకుని తన ప్రక్కన
పడుకోబెట్టు కుని, ఇంకా ఎన్నెన్నో విషయాలు బోధించేవాడు.
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బుద్ధు డు, మహావీరుడు మహాత్మా
గాంధీ వంటి మహా పురుషుల
జీవిత గాధలు, వారి అహింసా
తత్త్వం, వినోబా భావే సర్వోదయ
భావన, ఏసు క్రీస్తు, మహమ్మదు
ప్రవక ్త వంటి వారి ఆదర్శభావాలు
ఒక్కొక్కటిగా తండ్రి నోటి ద్వారా
విని ఆకళింపు చేసుకునే వాడు
కలాం. ఆ కారణంగా అబ్దుల్
కలాం మనసులో అతి చిన్న
వయసులోనే అహింస, కరుణ,
మమత, ఆత్మీయత, సహానుభూతి, సహకారం, వంటి సాత్విక
భావాలకి పునాది పడింది.
ఆ తరవాత కలాం బడికి వెళ్లి
చదువుకోవడం
ప్రారంభం
కావడంతో, ఆ భావాల్ని మరింత
చక్కగా అర్థం చేసుకోగలిగాడు.
తండ్రి గా చదువుకోకపోయినా, మొదటి గురువుగా అబ్దుల్
లో మానవీయత ధార్మిక గుణం
వంటి మంచి గుణాలకి, బీజం
వేయ గలిగాడు. కాలేజిలో పెద్ద
పెద్ద డిగ్రీలు సంపాదించకపోయినా జీవితం నేర్పిన పాఠాలు
ఆయన అబ్దుల్ కి చక్కగా
బోధించ గలిగాడు. పుస్తక

జ్జానం కంటే అనుభవ జ్జానమే
మేలై నది కదా! జీవన రహస్యాల్ని
అనుభవం మీద తెలుసుకున్నవాడాయన.
అబ్దుల్ కలాం ప్రారంభ విద్య రామేశ్వరంలోనే తండ్రి సమక్షంలోనే
జరిగింది. తొమ్మిదేళ్ళ ప్రాయంలో,
ఒక ప్రక్క బడికి వెళ్లి చదువుకుంటూనే, పినతండ్రి శంషుద్దీన్ కి
రై ల్వే స్టేషన్ నుంచి పేపర్లు తెచ్చి,
ఊరిలో పంచడానికి సహాయం
చేసేవాడు. అప్పుడు రెండవ
ప్రపంచ యుద్ ధం జరుగుతోంది.
పేపర్ల ్లలో వచ్చిన యుద్ధ వార ్తలు
ఆసక్తితో చదివేవాడు.
ప్రారంభ విద్య పూర్తి అయి,
1945వ సంవత్సరంలో పై చదువులకి రామనాథపురం వెళ్లాలని
కోరుకున్నాడు అబ్దుల్. కలాం ని
తలిదండ్రులు అతి గారాబంగా
పెంచారు. అప్పటికే ఆయన వారి
ప్రాణంలో ప్రాణంగా అయిపోయాడు. కలాం తమ సమక్షంలో
లేకుండా వారు ఒక్క క్షణం కూడా
గడపలేరు. ఆయన్ని దూరంగా
పంపి చదివించడం కష్టం అని
కూడా తలపోశారు. కాని అలా
ఆగస్టు2020

పంపకపోతే అది అబ్దుల్ అభివృద్ధికి ఆటంకం అవుతుంది.
అందుకే గుండె దిటవు చేసుకుని,
తండ్రి కొడుకుని చదువుకి రామనాథపురం పంపడమే మేలని
నిర్ణయించుకున్నాడు.
ఆ
విషయమే అబ్దుల్ తో చెప్పాడు
.”నాయనా! నువ్వంటే మాకు
అమితమైన ప్రేమ. నిన్ను విడిచి
మేము బతకలేము. కాని మా
మమతానురాగాలు నీ అభివృద్ధికి అడ్డు రాకూడదు. నీ కోరిక
ప్రకారం నువ్వు రామనాథపురం వెళ్లి చదువుకుంటేగాని
జీవితంలో పై కిరాలేవు. అందువల్ల నే నువ్వు రామనాథపురం వెళ్ళడానికి ఒప్పుకుంటున్నాము. “
కొడుకు ఎడబాటు సహించలేక
తల్లి ఏడుస్తూ ఉంటే, “బాధపడకు. నీ పిల్ల లు భగవంతుడి కోసం
నీ ద్వారా జన్మిస్తా రు కాని నీ కోసం
కాదు. వారెందుకు పుట్టారో ఆ
కార్యం నెరవేర్చడానికి భగవంతుడే వాళ్ళని ఆదేశిస్తా డు. మనం
కేవలం నిమిత్తమాత్రులమే! “
అని ఖలీల్ జిబ్రాన్ కవితలు
వినిపించి ఆమెను ఓదార్చాడు.
ఆ తలిదండ్రుల బాధ అర్థం చేసుకున్న అబ్దుల్ కలాం వారు తన
భవిష్యత్తు కోసం ఎంత త్యాగం
చేస్తున్నారో
తెలుసుకున్నాడు.
తను కష్ట పడి చదువుకుని వారి
కలల్ని సార్థకం చేయాలని సంకల్పించుకున్నాడు.
రామనాథపురం వెళ్ళడానికి కలాం
బండి ఎక్కేముందు కొడుక్కి
వీడ్కోలు చెప్పుతూ జై నుల్లాబుఆగస్టు 2020

ద్దీన్ కన్నీరు పెట్టు కున్నాడు.
“నాయనా! నిన్ను మాటి మాటికి
వచ్చి చూసేందుకు వీలుకానంత
దూరంగా ఉన్న ఇంటికి పంపుతున్నాను. నిన్ను భగవంతుడు
సదా రక్షించుగాక!” అని ఆశీర్వదించాడు. పాపం ఆ అమాయకుడి కేం తెలుసు? పై న తథాస్తు
దేవతలున్నారని! ఆ ప్రస్థానం
ఒకనాడు అబ్దుల్ కలాం ని
నిజంగానే సామాన్య ప్రజలెవరూ
మాటిమాటికి వెళ్లి చూడలేని 340
గదుల విశాలమైన రాష్ట్రపతి భవనానికి చేరుస్తుందని!

రామనాథ పురంలో ఒక్కడే
ఉంటూ నియమ నిష్ట లతో
చదువు కొనసాగించాడు కలాం.
అయన చదువుకునేటప్పుడు
జరిగిన ఒక సంఘటన జీవిత
గమనాన్నే మార్చి వేసింది. ఆరోజుల్లో బడిలో రామకృష్ణ య్య
అయ్యర్ అనే లెక్కల మాస్టారు
ఉండేవాడు. ఆయన చాలా చండశాసనుడు. చదువు బాగా చెప్పేవాడు. కాని మార్కులు బాగా
రాకపోతే పిల్ల ల్ని చావబాదేవాడు.
ఆయన చేతిలో ఎల్ల ప్పుడూ ఒక
బెత్తం ఉండేది. బాగా కోపం వచ్చినపుడు దానితో వడ్డించేవాడు.
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ఒకసారి కలాంకి లెక్కల్లో కొంచెం
తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి.
అలవాటు ప్రకారం అయ్యవారు “మార్కులు ఎందుకు
తక్కువ వచ్చాయి?” అని కలాంని
బెత్తంతో నాలుగు పీకాడు. చాలా
చిన్నతనం అనిపించింది. దెబ్బల
కంటే అవమానం భరించలేక
పోయాడు అబ్దుల్. ఆ నిముషంలోనే ఆయన శపథం పట్టాడు.
ఎలాగై నా లెక్కల్లో అందరి కంటే
ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకుని
ఈయనకి తన తడాకా చూపించాలని. రాత్రింబగళ్ళు కఠోరమైన
శ్రమ చేసి, సంవత్సరాంత పరీక్షల్లో
లెక్కల్లో నూటికి నూరు మార్కులు
తెచ్చుకున్నాడు. అప్పుడు రాక్రుష్ణ అయ్యవారు కలాంని పిలిచి,
ఆప్యాయంగా ముద్దుపెట్టు కుని, “నిన్ను దండించినందుకు
బాధపడుతున్నాను.కాని,
ఒక
విషయం గుర్తు ఉంచుకో! నా
బెత్తం దెబ్బలు తిన్నవాడు చాలా
గొప్పవాడు అవుతాడు. ఇతరులు
సాధించలేనిది వాడు అవలీలగా సాధించగలుగుతాడు. అని
దీవించాడు.
అలాగే, రామనాథపురం
హైస్కూల్ లో కలాం మీద గొప్ప
ప్రభావం చూపిన మరొక గురువు,
అయ్యాదురై సోలమన్. ఆయన
తెలివై న విద్యార్థుల్ని చేరదీసి,
మంచిమాటలు చెప్పి, ప్రోత్సహించేవాడు. జీవితంలో క్రమశిక్షణ, తన మీద తనకి విశ్వాసం
ఉన్నవాడు ఉన్నత శిఖరాలు
అధిరోహించ గలడని ఉత్సాహ
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పరిచేవాడు. ఆ గురువు గారిని
కలాం ఎప్పుడూ మరిచిపోలేదు.
తను రాష్ట్రపతి అయ్యాక కూడా
ఆయన స్థిరపడిన ఊరికి వెళ్లి
దర్శనం చేసుకుని తన కృతజ్జాత
తెలిపాడు.
అలా చదువులో దినదిన ప్రవర్థమానం అవుతూ, బి. ఎస్సీ.
పూర్తి చేసి, మద్రాస్ ఇన్ స్టి
ట్యుట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ లో
ప్రవేశ పరీక్ష రాసాడు. దానిలో
సెలక్షను అయితే వచ్చింది కాని
ఫీజు వెయ్యి రూపాయలు కట్ట
వలసి వచ్చింది. కలాం ఇంటికి
వచ్చాడు. తలిడంద్రిలు నిస్సహాయులు. ఏం చేయగలరు?
తల తాకట్టు పెట్టినా అంత ధనం
సమకూర్చలేరు. కలాం నిరాశ
చెంది, ఆ సీటు వదులుకొనే ప్రయత్నంలో ఉండగా, అక్కగారు జోహారా ఆయనకి అండగా
నిలిచింది. తనదగ్గ రున్న వండి,
బంగారు నగలు తాకట్టు పెట్టి ,
వెయ్యి రూపాయలు తెచ్చి
ఇచ్చింది. తాకట్టు విషయం
తెలిసి, కలాం ఆ డబ్బు తీసుకోవడానికి నిరాకరించాడు.కాని అక్కగారి బలవంతం వల్ల తీసుకోక
తప్పలేదు.
తలిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు

కలాం జీవితాన్ని ఎంతగా ప్రభావితం చేశారంటే, ఉద్యోగంలో చేరాక కూడా వారి బోధల్ని
ఆయన ఎప్పుడూ విస్మరించలేదు. తండ్రి దైవభక్తి, సదాచార
సంపన్నత ఆయన పుణికి పుచ్చుకున్నాడు. ఆఖరికి పరిశోధనశాలలో ప్రవేశించే ముందు
కూడా తండ్రి నమాజు అలవాటుని అనుసరిస్తూ, చెప్పులు బై ట
వదిలి వెళ్ళేవాడు. దానిని ఒక
దేవాలయంగా భావించేవాడాయన. ఒక గొప్ప శాస్త్ర వేత్త అయి,
దేశ పురోభివృద్ధికి పాటుపడాలనే ఉద్దేశంతో, వివాహం భార్యా,
పిల్ల లు, కుటుంబం,తన ఆశయాలకి అడ్డు వస్తా రనే ఉద్దేశంతో, తల్లి బలవంత పెట్టినా సరే,
వివాహం చేసుకోవడానికి ఒప్పుకోలేదు.
అంతటి త్యాగశీలి, దేశ భక్తు డు
కనుకనే మనదేశం అంతరిక్ష ప్రయోగాలలో ఘనత సాధించడానికి మూలస్తంభం కాగలిగాడు.
ఆయన పరిశోధనలు అంతరిక్ష
ప్రయోగాల్లో ను, వై ద్య పరికరాల
తయారిలోను కూడా ఎంతో ఉపయోగకరం అయ్యాయి. ఆ కారణంగానే దేశం ఆయన్ని ‘మిసై ల్
మేన్ ఆఫ్ ఇండియా’ గా గౌరవించింది. భారత దేశం 2020వ
సంవత్సరం నాటికి ప్రపంచంలో
అభివృద్ది చెందిన దేశంగా పరిగణించబడాలని ఆయన కలలు
కన్నాడు.
ఇంత గొప్ప విజ్జాన శాస్త్రవేత్త మన
రాష్ట్రపతి కావడం మన
ఆగస్టు2020

సిరికోనలో హనుమాన్ సవారీ
వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
ప్రతీ వారాంతం సిరికోనలో ఉన్న మా మనవల్ని ఇద్ద రినీ
చూడడానికి మేమిద్ద రం కారెక్కి
వెళ్ల డం రివాజుగా జరిగే పని.
అర్జు న్ కి ఆరేళ్ళు. చెంపకి
చేరడేసి కళ్ళు! వయస్సు కంటే
చిన్నగా కనిపిస్తా డు. విలక్షణమైన
ఆలోచనా సరళి వాడిది. విద్యకి
నాలుగేళ్లు. వయస్సుకి మించిన
పొడగరి. నల్ల టి చింపిరి జుట్టు
ఎప్పుడూ కళ్ళల్లో పడుతూ ఉంటే
చూడ ముచ్చటగా ఉంటుంది.
టీచరు ఆట అంటే సరదా; తను
టీచరు, అన్న అర్జు న్ తన విద్యార్ధి! అర్జు న్ ని క్రమశిక్షణలో పెట్ట డానికి ఎప్పుడూ వాడి
మీద అజమాయిషీ చెలాయిస్తూ
ఉంటుంది. తను “పాఠం చెబుతున్నప్పుడు” మేమిద్ద రం “తరగతి”లో మెదలకుండా కూర్చోవాలి.
కదిలేమో, “అబ్బబ్బ! ఈ పిల్ల లతో వేగలేకపోతున్నాను!” అంటూ
విసుక్కునేది. పిల్ల లు ఇద్ద రూ
కలిస్తే ఇల్లు పీకి పందిరి వేసేస్తా రు! !
మేము వెళ్ళగానే ఇంటికి దగ్గ రగా
ఉన్న పార్కుకి తీసికెళ్ళమని అడుగుతారు. లై వ్ ఓక్ పార్క్ ఇంటి
నుండి రెండు మళుపుల దూరంఆగస్టు 2020

సేఫ్ వే మీద వాళ్ళ అభిమానానికి కారణం! ఇద్ద రికీ చెరొక తొట్టె
కొని ఇచ్చేస్తే, వాళ్ళు వాటిని నెమ్మదిగా తింటూ ఉంటే, నేను
ఇంటిముఖం పట్టే వాడిని. వాళ్ళు
ఇంకా చిన్నగా ఉన్న రోజులలో
అయితే ఈ తిరుగుడు అంతా
అయేసరికి అలసిపోయేవారు.
అప్పుడు ఇద్ద రూ “హనుమాన్
రై డ్” కావాలని అడగడం, ఇద్ద రు
చెరో బుజం మీద ఎక్కడం
చిటికలో జరిగిపోయేవి. ఇప్పుడు,
“మేం పెద్ద వాళ్ళం అయిపోయేం,
మేం నడుస్త ాం, తాతా!” అంటున్నారు.
ఇలా నడుస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి
“రాజుగారి ఏడుగురు కొడుకులూ
వేటకి వెళ్లి ఏడు చేపలు పట్ట డం
…”, “చీమ, నల్లి నేస్తం పట్ట డం…
”, “ఈగ ఇల్ల లుకుతూ పేరు
మరిచిపోవడం.....” , రాజుగారి
పుట్టి నరోజు నాడు ఏనుగుకి బొబ్బట్టు పెట్ట డం వంటి కథలు
చెబుతూ ఉంటే ఎంతో ఆసక్తిగా
వినేవారు. పిల్ల ల మానసిక ఎదుగుదలకి కథలు ఎంతో ముఖ్యం.
అప్పట్లో మా అబ్బాయి సునీల్
“రీకాల్” అనే కంపెనీని స్థాపించి
న్నచిన్న అట్ట తొట్టె లలో ఐస్ దాని వ్యవస్థాపక వర్గంలో పని
క్రీం కూడా అమ్ముతారు. అదీ చేసేవాడు. “రీకాల్” అంటే స్ఫులోఉంది. కాసింత పెద్ద పిల్ల లు
అక్కడ ఉన్న పచ్చిక మైదానంలో
గాలిపటాలు ఎగరేసుకుందుకి
వస్తా రు. వాళ్ళ కాళ్ళల్లో పడుతూ
కొంతమంది బంతాట ఆడుతూ
ఉంటారు. చిన్న పిల్ల లు ఆడుకుందుకి జారుడు బల్ల లు, ఇసుక
పోగులు, ఉయ్యాలలు, వగై రాలు
ఉన్నాయి. వాటిని ఒకసారి పరామర్శించి, “తాతా, సేఫ్ వే కి
వెళ్దాం పద” అంటారు. సేఫ్ వే
ఒక సూపర్ మార్కెట్. అక్కడ
కూరగాయలు, పచారీలు, పాలు,
పండ్లు , వగై రాలే కాకుండా చి-
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రణకి లేదా జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకోవడం. ఇది ఒక మనోహరమైన శక్తి అయినప్పటికీ కేవలం
జ్ఞాపకశక్తి మీద ఆధారపడటం
ప్రమాదం. గతంలో అంశాలని
జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు
మన మనస్సు మనతో చెలగాటాలు ఆడుతుంది. అందుకనే
గతంలో జరిగిన అనుభవాలు
జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని జీవిత చరిత్రలు ఎంత నిబద్ధ తతో రాసినా
అతిశయోక్తు లు, అబద్ధాలు ఆ
రాతలలో
చోటుచేసుకుంటాయి. ఈ రకం తప్పులని “రీకాల్
బయాస్” అంటారు. ఇటువంటి
“రీకాల్ బయాస్” నుండి తప్పించుకోవాలంటే నడుస్తున్న చరిత్రని నిజకాలం (real-time) లో
నమోదు చేసి నిక్షిప్త పరచాలి.
ఈ కోణంలో ఆలోచించి నేను
పిల్ల లకి చెప్పే కథలన్నిటిని నా
గొంతుకతో వినపడేలా కంప్యూటర్లో నిక్షిప్తం చేసి, భావి తరాలకి
ఉపయోగపడేలా, ఏ అంశం కావలిస్తే దానిని వెతుక్కునే విధంగా
ఒక శోధన సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తా నని
చెప్పేవాడు.
ఇటువంటి అంశం మీదనే వాడు
ఎం.ఐ.టి. లో పరిశోధన చేసి పి.
ఎచ్. డి. పట్టా పుచ్చుకున్నాడు.
వాడిని సి. ఎన్. ఎన్. టెలివిషన్
లో డా. సంజయ్ గుప్తా రెండు,
మూడు సార్లు ముఖాముఖీ
చెయ్యడం, నూ యార్క్ టై మ్స్
వార్తాపత్రికలో వాడు చేస్తున్న
పని గురించి సమీక్షలు పడడం
జరిగింది కనుక వాడి మాటని
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గభీమని కొట్టి పారేసే ధైర్యం నాకు
లేకపోయింది.
అంతే కాదు. అప్పట్లో నేను
ప్రభుత్వం వారి జాతీయ పరిశోధన సంస్థ లో పని చేసేవాడిని. ఈ సంస్థ లోనే అమెరికాలో
తయారయే
అణ్వాయుధాల
రూపకల్పన జరిగేది. ఇదంతా
అతి రహస్యమైన వ్యవహారం
కాబట్టి వారి రహస్య మంతనాలు
అన్నీ లిఖిత రూపంలో ఉండవు.
ఉన్నా, క్రోడీకరించిన సారాంశం
రూపంలో ఉంటాయి. ఈ రూపకల్పన చేసిన శాస్త్రవేత్తలు, ఇంజనీర్లు ఒకరూ ఒకరూ ఉద్యోగ
విరమణ చేసి వెళ్లిపోతున్నారు,
మరికొందరు జీవితం నుంచే
విరమిస్తున్నారు. వారితోపాటు
వారు సముపార్జించిన సాంకేతిక
జ్ఞాన సంపద నశించి పోకుండా
భావి తరాల వారికి అందించడం
ఎలా? నోటితో చెప్పినంత తేలికగా
పుస్తకాలూ, నివేదికలు రాసి
భద్రపరచలేము.
అందుకని
వారి మాటలని, మంతనాలని,
ఉపన్యాసాలని కంప్యూటరులో
దాచి, అవసరం వెంబడి శోధన
యంత్రాల ద్వారా వెతికి బయటకి
తియ్యడం ఎలా అని పరిశోధన చేస్తున్నారు. అప్పట్లో లిఖిత
రూపంలో ఉన్న సమాచారాన్ని
దాచడం, దాచిన దానిని వెతికి
వెలికి తీయడం తెలుసు కాని
వాగ్రూపంలో ఉన్న సమాచారాన్ని
వెతికే మార్గా లు లేవు. ఈ నేపథ్యంలో కూడా మావాడి మాటని
గభీమని కొట్టి పారెయ్యడానికి

వీలు లేకపోయింది.
దీనికి తోడు మెదడుని పోలిన
కంప్యూటర్ల ని నిర్మించడం నా
పరిశోధనాంశం. మెదడు సమాచారాన్ని ఎలా దాచుతుంది?
ఎక్కడ దాచుతుంది? అవసరం
వెంబడి దాచిన సమాచారాన్ని
ఎలా వెలికి తీస్తుంది? ఏదైనా
ఒక విషయాన్ని పదే పదే స్మరిస్తే
అది ఎందుకు జ్ఞాపకం ఉండిపోతుంది? ఒక సారి జ్ఞాపకం పెట్టు కున్నది కొంతకాలం తరువాత
ఎందుకు మరచిపోతాం? కంప్యూటర్ల సహాయంతో జ్ఞాపకశక్తిని పెంచగలమా? కంప్యూటర్లు
ఉపయోగించి మెదడులో ఉన్న
మనోభావాలని “చదవగలమా?”
ఈ రకంగా ఆలోచించి మనం
పిల్ల లకి చెప్పే “పేదరాసి పెద్ద మ్మా, పెద్ద మ్మ కొడుకా, కొడుకు
చేత గొడ్డలా, గొడ్డ లి కొట్టే మానా,
మాను మీద పక్షుల్లా రా, పక్షు లు
తాగే నీళ్ల ల్లా రా, నీళ్ళల్లో చేపల్లా రా,
చేపలి పట్టే జాలారివాడా, వండే
వంటలక్కా, తినే రాజా, రాజెక్కిన
గుర్రమా, గుర్రం కడుపులో పిల్లా
-- నా పేరేమిటి?” వంటి కథలు
పిల్ల ల ధారణ శక్తిని. ఆలోచనా
సరళిని, ఊహాశక్తిని పెంచుతాయని పరిశోధకులు అంటున్నారు. కనుక పిల్ల లకి కథలు
చెప్పాలి.
పూర్వపు రోజుల్లో , పగటి పనులన్నీ అయిన తరువాత, నిద్ర
పోయే ముందు, మిలమిల
మెరిసే నక్షత్రాల కింద కూర్చుని
కథలు చెప్పుకునేవారు. పంచఆగస్టు2020

తంత్రపు కథలు, కాశీ మజిలీ
కథలు, మదన కామరాజు కథలు,
అరేబియా రాత్రుల కథలు, మొదలై నవి ఇలా పుట్టుకొచ్చినవే.
మనం నిద్ర పోయిన తరువాత
కూడా మన మెదడు కథలని అలా
అల్లు కు పోతూనే ఉంటుంది.
అవే మనం కనే కలలు!
“కేవలం కథలు ఒక్కటే కాదు,
మన వంశం పుట్టు పూర్వోత్తరాలు
కూడ వాళ్ల కి కథల మాదిరి చెప్పు.”
అంటూ మా సునీల్ నన్ను ప్రోత్సాహపరచేడు. ఇలా సాంకేతిక
విషయాలతో మేము ఇద్ద రమూ
తర్జ నభర్జ నలు చేస్తూ ఉంటే
పిల్ల లు ఇద్ద రూ స్నానాలు చేసేసి,
భోజనం చేసేసి, చెరొక దుప్పటి
తెచ్చుకుని నేల మీద పరచి,
వాటి మీద బోరగిల్ల పడుక్కుని,
మోచేతులని నేల మీద ఆనించి,
అరచేతి కప్పులలో చిబుకాలు
మోపి, “ఇప్పుడు కథ చెప్పు”
అని కథ వినడానికి సంసిద్ధు లై
ఉండేవారు.
“ఏ కథ చెప్పమంటారు”
“స్కూలుకి వెళ్ళడానికి రోజూ
రెండు మైళ్ళు ఇటు, రెండు
మైళ్ళు అటు - రెండు వై పులా
ఎగుడు ఎక్కుతూనే - నడిచిన
కుర్రాడి కథ చెప్పు.”
పూర్వం ఒక సారి వాళ్ళకి ఆ కథ
చెప్పేను. అందులో ఒక కుర్రాడు
సంచీడు పుస్తకాలు భుజానికి
తగిలించుకుని స్కూలుకి వెళ్ళేటప్పుడు రెండు మైళ్ళు కొండెక్కేవాడనీ తిరిగి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు రెండు మైళ్ళు మళ్ళా
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కొండెక్కేవాడనీ
చెప్పేవాడిని!
వాళ్ళకి ఆ కథ అంటే ఇష్టం ఎందుకంటే కథ చివరికి వచ్చేసరికి వారిద్ద రికీ అందులో పాత్ర
కనిపిస్తుంది.
“అనగా అనగా ఒక అడవి
చివర ఒక ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి
ఉండేది.” కథ మొదలు పెట్టే ను.
“నాకు లిటిల్ రెడ్ రై డింగ్ హుడ్
కథ వద్దు. అందులో తోడేలు
వస్తుంది. నాకు భయం.” విద్య
అభ్యంతరం చెప్పింది.
“ఇది లిటిల్ రెడ్ రై డింగ్ హుడ్
కథ కాదమ్మా. ఈ అమ్మాయి
పేరు సీత.”
“సీతత్త కథా?” అర్జు న్ అడిగేడు.
వాడికి సీతత్త అంటే వల్ల మానిన
అభిమానం.
“కాదు నాన్నా ! ఇది సీతత్త మామ్మ
కథ”
“అంటే?”
“అంటే, తాతమ్మ కథ. నేను
తాతని కదా. కనుక మా అమ్మ
కథ.”
మచిలీపట్ట ణం నుండి 1779 లో
గోదావరి జిల్లా లోని రామచంద్రపురం శివార్ల లోఉన్న మాచవరం
తరలి వచ్చిన భగీరథ భొట్లు ని
మొదటి తరంగా లెక్కిస్తే 2007
లో మవున్^టెన్ వ్యూ లో పుట్టి న
అర్జు న్ పదవ తరానికి చెందినవాడు అవుతాడు. ఈ ఇరవయ్యొకటవ శతాబ్ద పు అమెరికాకీ ఆ పద్దె నిమిదవ శతాబ్ద పు
ఇండియాకి ఎంత తేడా! చెప్పినా
ఆరేళ్లు కూడా నిండని ఈ పసిపిల్ల లకి అర్థం అవుతుందా?

అర్జు న్, విద్య పుట్టి పెరుగుతున్న అమెరికా నేను మొట్ట మొదట 1961 లో చూసిన అమెరికా
కానే కాదు. అలాంటిది ఎప్పుడో
పది తరాల క్రితం పొట్ట పట్టు కుని, పిల్ల ల ప్రగతి కోసం, వలస
పక్షు లలా తిరిగిన మా పూర్వుల
కథ వీళ్ళకి ఎలా అవగాహనలోకి
వస్తుంది?
అమెరికా అధ్యక్షు లలోని అగ్రగణ్యుల జాబితాలో ఉండదగ్గ
ఫ్రేంక్లిన్ రూజువెల్ట్ మాటల్లో చెప్పాలంటే “జీవనయానం ఎల్ల ప్పుడూ సజావుగా సాగదు. ఒడిదుడుకులు సహజం. ఒకనాడు
స్వర్ణయుగం
సృష్టించిన
సమాజమే వేరొక సమయంలో
పతనం అయిపోవడం చూస్తూనే
ఉన్నాం. కానీ వ్యష్టిగా ఒకొక్క వ్యక్తి
దృష్టి లో కాకుండా, సమష్టిగా
ఒక సమాజపు దృష్టి లో చూసినప్పుడు సమాజం ఎల్ల ప్పుడూ
ప్రగతి పథంలోనే పయనిస్తూ
ఉంటుంది.”
ఈ ప్రపంచం లోపరహితం
కాదు. పరిపూర్ణ పారంగత్వం
ఆశించడం కూడా అత్యాశే
అవుతుంది. కానీ మన పూర్వులు
మన పథ నిర్ణేతలు అన్న మాట
మనం మరచిపోకూడదు. ఈ
సిలికాన్ వేలిలో ఉన్న వారు
కూడా వారి పూర్వుల భుజాల
మీద హనుమాన్ సవారీ చేస్తున్నారు కనుకనే వారి కంటే ఎత్తు కి
ఎదగగలుగుతున్నారు
అన్న
విషయం మరచిపోకూడదు.
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ప్రేమంటే ఇంతే
(గతసంచిక తరువాయి)
“చూసారా, నేను చెప్పిందే
పార్వతీశంగారు చెప్పారు. మరి
ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము?” అన్నారు
సుబ్బలక్ష్మిగారు.
“ఏమయ్యా సత్యం, ఏమే వై దేహి
మీరేమంటారు ?” అని అడిగారు
నరసింహారావుగారు.
“పార్వతీశంగారు చెప్పినట్లు
చేద్దాము, మేము కన్యాదానం
చెయ్యడానికి సిద్ధ మే” అన్నారు
వై దేహి, సత్యనారాయణ.
“సీతమ్మా నువ్వు ఏమిటంటావు?”
అని అడిగారు నరసింహారావు
గారు.
“అలా చాలా మంది
చెయ్యడం
చూసాము,
అయినా నాకు అది సదుపాయ
శాస్త్రంలా అనిపిస్తున్నాది. కానీ
పిల్ల లిద్ద రూ ఇష్ట పడుతున్నారు,
ప్రేమించుకున్నారు గనుక, వాళ్ళ
భవిష్యత్తు ఆలోచించి నేను
ఒప్పుకుంటున్నాను” అన్నారు
సుబ్బలక్ష్మిగారు.
“ప్రస్థుత
పరిస్థితులలో
అంతకంటే వేరే మార్గం లేదు…
అయితే అక్కడ విశ్వనాధం
అని ఒక మేధావి వున్నాడు,
వాళ్ళు మనకన్నా పురాతనమైన
భావాలున్నవారు,
ముఖ్యంగా
ఆయన అనూరాధకి తండ్రి.
అందుకని వీటన్నిటికి వారి
అభిప్రాయం కూడా పరిశీలనలోకి
తీసుకోవలసిన అవసరం వుంది.
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ఇంద్రగంటి వేంకట సుబ్బారావు

ఒక పని చేద్దాము, పండుగ
తరువాత సత్యాన్ని, వై దేహిని
హైదరాబాదు
పంపిద్దాము,
అనూరాధ
తల్లి తండ్రులతో
వారిద్ద రూ
మాట్లాడి
వచ్చాక మళ్ళీ చర్చిద్దాము.
ఏమంటావు సీతమ్మా?” అని
తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పారు
నరసింహారావుగారు.
“అవును
మీరు
చెప్పింది
బాగుంది, వీళ్ళిద్ద రూ అయితే ఇరు
ప్రక్కల వారికి కావలసినవాళ్ళు,
ఏమంటావు సత్యం?” అన్నారు
సుబ్బలక్ష్మిగారు.
“అలాగే చేద్దాము” అన్నారు
వై దేహి, సత్యనారాయణ.
తరువాత కృష్ణ మోహన్ని పిలిచి
అతనితో తమ చర్చల సారాంశాన్ని
వివరించారు ఆ నలుగురు.
*********
కృష్ణ మోహన్చెప్పినది అంతా విని
“మధ్యలో ఈ గోత్రాల గందరగోళం
ఏమిటి బావా? మీ వాళ్ళు
అభ్యుదయ భావాలు కలిగిన
వాళ్ళు అన్ని విషయాలలోను
సానుకూల దృక్పథంతో వుంటారు
అందుకని
సుముఖంగా
వున్నారు చాలా సంతోషం. కానీ
మా వాళ్ళు అసలే ఛాందసులు
ఏమంటారో? ఇన్నాళ్ళు ఎంతో
ఆతృతగా ఈ సమయం కోసం
ఎదురు చూసాను, కానీ తీరా ఆ

సమయం వచ్చేసరికి నాకెందుకో
ఒక
రకమైన
ఆందోళన
కలుగుతున్నాది?” అని కంగారు
పడింది
అనూరాధ.
“మీ ఆడవాళ్ళు మామూలుగా
చాలా ధైర్యంగా వుంటారు
కాని
ఏదైనా
విషయం
వచ్చినపుడు బెంబేలు పడతారు,
అనవసరంగా
కంగారూ
పడకు”…ఇలా చాలాసేపు అన్ని
విషయాలూ
మాట్లాడుకుని,
రవికి విషయం చెప్పే సమయం
వచ్చిందని నిర్ణయించుకున్నారు.
“రాధా
నేను
ఎల్లుండి
మధ్యాహ్నం బయలుదేరి ఢిల్లీ
వెళ్ళి అక్కడనుండి డెహరాడూన్
వెళుతున్నాను, మళ్ళీ ఫిబ్రవరి
మూడవ తారీఖు సాయంత్రం
తిరిగి వస్తా ను. అందుకని రేపే
రవిని కలిసి మాట్లాడుదాము,
రేపు ఉదయం రవికి ఫోన్ చేసి
సాయంత్రం తన ఆఫీసుకి నేను
వచ్చి కలుస్తా నని చెబుతాను”
అనుకున్న ప్రకారం రవికి
ఫోన్ చేసి సాయంత్రం అతని
ఆఫీస్కు వస్తున్నట్లు చెప్పాడు
కృష్ణ మోహన్.
“బావా ఏమిటి సంగతి?” అని
అడిగాడు రవి.
“ఫోన్లో
మాట్లాడే విషయం
కాదు బావా, కలిసాక వివరంగా
ఆగస్టు2020

మాట్లాడుకుందాము”
“అలాగే బావా” అన్నాడు రవి.
రవి ఆఫీసుకి ముందుగా
కృష్ణ మోహన్ చేరుకుని “ఒక్క
ఐదు నిముషాలు, రాధ కూడా
మనతో వస్తుంది” అన్నాడు
కృష్ణ మోహన్.
ఆ మాట విన్న రవిలో
కుతూహలం ఇంకా పెరిగింది
“ఏమిటబ్బా విషయం! అనూని
కూడా
రమ్మన్నాడు”
అని
తనలో తాను అనుకున్నాడు.
ఇంతలో అనూరాధ వచ్చింది.
ముగ్గు రు రవీంద్రభారతి దగ్గ ర
కామత్ హోటల్లో
కుర్చుని
మాట్లాడుకున్నారు.
“రవి
నిన్ను
ఇంక
సందిగ్ధంలో వుంచను, నీలోని
ఉత్కంఠకు తెరదించుతున్నాను,
నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను.
రాధకి పెళ్ళి సంబంధాలు
చూస్తున్నారని తను చెప్పింది.
నేను రాధ ప్రేమించుకున్నాము,
మేము
ఒకరంటే
ఒకరు
ఇ ష్ట ప డు తు న్నా ము ,
పెద్ద ల
ఆశీర్వచనములతో
పెళ్ళి
చేసుకుందామని
అ ను కుం టు న్నా ము ” … అ ని
రెండేళ్ళ క్రితం విశాఖపట్నంలో
రాధకి తనకి జరిగిన సంభాషణ,
తరువాత గోపీ హోటల్లో,
వేంకటేశ్వరస్వామి
కోవెలలో
జరిగిన సంబాషణలు అంతా
వివరంగా చెప్పాడు.
“బావా మీరిద్ద రూ నా దగ్గ ర
ఈ విషయాన్ని ఇంతవరకు
దాచినందుకు నిరాశ కలిగినా,
మీరిద్ద రూ ఒకరినొకరు ఇష్ట పడి
ప్రేమించుకున్నందుకు
నాకు
చాలా సంతోషంగా వుంది”
ఆగస్టు 2020

“థాంక్యూ రవి, సమయం
వచ్చినపుడు నీకు చెబుదామని
ఆగాము. అక్కా, బావగారు
ఈ విషయం మీ అందరితో
మాట్లాడడానికి వచ్చే గురువారం
25వ
తేదీన
బయలుదేరి
శుక్రవారం ఇక్కడికి వస్తున్నారు.
శుక్రవారం రిపబ్లి డే, అందరికి
శెలవు గనుక ఇబ్బంది వుండదు.
అయితే వాళ్ళు వచ్చే సమయానికి
నేను వూర్లో వుండను” అని
తన డెహరాడూన్ ప్రోగ్రాం చెప్పి
“ఇప్పుడు మా విషయాన్ని మీ
తల్లి తండ్రులకి చెప్పి వారు
సమ్మతించేటట్లు మీరందరు కధ
నడపాలి” అని తను సంక్రాంతికి
వెళ్ళినపుడు తన తల్లి తండ్రులతో
రాధ విషయం మాట్లాడినట్లు
చెప్పి ఆ చర్చల సారాంశాన్ని రవికి
వివరించాడు కృష్ణ మోహన్.
“అయ్యో సత్యం అన్నయ్య
వాళ్ళు వచ్చే సమయంలో నేనూ
వుండను, మా యూనివర్సిటీ
తరఫున షటిల్ పోటీలకి తిరుపతి
వెళుతున్నాను, రవి ఈ వ్యవహారం
ఎలాగై నా నువ్వే విజయవంతం
చెయ్యాలిరా” అంది అనూరాధ.
“అలాగే, ఇవాళ రాత్రే అన్నయ్య,
వదినకి ఈ విషయం చెప్పి,
సత్యం అన్నయ్య, వదిన వచ్చేక
అమ్మ, నాన్నగారితో అందరము
కలిసి మాట్లాడతాము” అన్నాడు

రవి.

అనుకున్న
ప్రకారం
సత్యనారాయణ,
వై దేహి
హైదరాబాదు వచ్చారు.
“ఏరా
ఏమిటి
విశేషం?
అకస్మాత్తుగా బయలుదేరారు”
అని అడిగింది పార్వతమ్మగారు.
“మీతో
కొంచెము
పని
వుండి వచ్చాము” అన్నాడు
సత్యనారాయణ.
“సరేలే ముందు మీరు స్నానం చేసి
టిఫిన్ చెయ్యండి, బడలిక తీరాక
మధ్యాహ్నం భోజనాలయినాక
మాట్లాడుకుందాము” అన్నారు
విశ్వనాధంగారు. స్నానపానాదులు
అయినాక రవి, రాజేశ్వరరావులని
బయటికి తీసుకు వెళ్ళి విషయం
కదిపి వారిద్ద రూ సుముఖంగానే
వున్నట్లు
తెలుసుకున్నాడు
స త్య నా రా య ణ .
భోజనాలయినాక
కబుర్లు
చెప్పుకుంటున్న సమయంలో
“పిన్నీ, ఈ సంవత్సరము అనూకి
పెళ్ళి చేద్దామనుకుంటున్నామని
సావిత్రి పిన్ని కొడుకు పెళ్ళిలో
కలిసినపుడు చెప్పావు, సంబం
ధాలు ఏమైనా చూసారా?” అని
మెల్లిగా విషయాన్ని లేవనెత్తా డు.
“ఇదిగో
మాఘమాసం
వచ్చిందికదా, ఇక ప్రయత్నాలు
మొదలుపెట్టి , దాని పరీక్షలను
బట్టి
వీలై తే వై శాఖమాసం
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లేదా శ్రావణమాసంలో పెళ్ళి
చే ద్దా మ ను కుం టు న్నా ము .
నీ ఎరుకలో ఏదైనా మంచి
సంబంధం వుంటే చూడు” అంది
పార్వతమ్మగారు.
“అనూకి
సంబంధం
చెబుదామనే వచ్చాము, వళ్ళో
పిల్లా డిని పెట్టు కుని వూరంతా
వెదుకుతున్నట్లుంది మీ సంగతి”
అన్నాడు సత్యనారాయణ.
“ఎవరి
గురించి
మాట్లాడుతున్నావు”
అని
అడిగారు విశ్వనాధంగారు.
“మా
తమ్ముడు
మోహన్
గురించి, విషయం ఏమిటంటే
మోహన్ అనూ ఒకరినొకరు
ఇష్ట పడుతున్నారు, వాళ్ళిద్ద రూ
ప్రేమించుకున్నారు” అని అసలు
విషయం చెప్పింది వై దేహి.
వై దేహి ఆ మాట చెప్పాక
రాజేశ్వరరావు, కవిత, రవి తమ
తమ ఆనందాన్ని వ్యక ్తం చేసారు,
అయితే
విశ్వనాధంగారు,
పార్వతమ్మగారు
ఎటువంటి
ప్రతిస్పందన ఇవ్వలేదు, వారి
మౌనం వెనుక కారణం అర్ధం
కాక సత్యనారాయణ, వై దేహి
అయోమయంలో పడ్డారు.
“బాబయ్యా, పిన్ని మీరు మౌనంగా
వున్నారు, మీ అభిప్రాయం
ఏమిటి?” అని అడిగాడు
సత్యనారాయణ.
“మీ పిన్ని మోహన్ గురించి ఒక
వారం రోజుల క్రితం నా దగ్గ ర
ప్రస్తావించింది. మేము చాలా
విస్తృతంగా చర్చించుకున్నాము.
మోహన్ది అఖిల భారత సర్వీసు
అతను దేశమంతా తిరగవలసి
వుంటుంది, నా పిల్ల ని స్థిరంగా
హైదరాబాదులో వుండే వాడికి
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ఇచ్చి పెళ్ళి చేస్తా ను. నా పిల్ల ఇక్కడే
వుంటే నాకు ఎప్పుడు చూడాలని
వుంటే అప్పుడు చూడగలను,
దేశాలమ్మట
తిరిగే
వ్యక్తికి
ఇవ్వను”. తన అభిప్రాయాన్ని
చాలా
దృఢంగా
చెప్పారు
విశ్వనాధంగారు.
అది విన్న
సత్యనారాయణ, వై దేహి ఒకరి
మొహాలు ఒకరు చూసుకున్నారు.
“అదేమిటి
నాన్నగారు
అలా అంటారు, ఈ పోటీ
ప్రపంచములో మోహన్ తన
మొదటి యత్నంలోనే కేంద్ర
ప్రభుత్వ సర్వీసులో సై ంటిస్టుగా,
క్లా స్ వన్ ఆఫీసరుగా ఉద్యోగం
సంపాదించుకున్నాడు.
ఈ
పోటీ ప్రపంచంలో, ఏ రకమైన
ఆలంబనము లేకుండా అతను
ఆ స్థాయికి మొదటి మెట్టు లోనే
చేరుకున్నాడంటే
ఆషామాషీ
కాదు, దానికి ఎంతో తెలివితేటలు,
కృషి కావాలి. మోహన్ని సుమారు
ఐదేళ్ళ నుండి చూస్తున్నాము,
మంచివాడు,
చదువు
సంస్కారమున్న వ్యక్తి. వాళ్ళిద్ద రూ
ఇష్ట పడుతున్నారు
గనుక
వాళ్ళిద్ద రికీ పెళ్ళి చేసేద్దాము”
అన్నాడు రాజేశ్వరరావు.
“అవును అన్నయ్య చెప్పినదానితో
నేను పూర్తిగా ఏకీవభిస్తున్నాను.
మోహన్ బావ చాలా మంచివాడు,
కాకినాడలో వున్నపుడు ఎప్పుడు
ఏ సహాయం కావాలన్నా వెంటనే
చేసేవాడు. ఉన్నతమైన భావాలు
ఉండటమే కాదు, ఆచరించే వ్యక్తి.
వాళ్ళిద్ద రూ ఇష్ట పడుతున్నారంటే
ఇక ఆలోచించవలసినది ఏమీ
లేదు, అనూ అదృష్ట వంతురాలు”
అన్నాడు రవి.
రాజేశ్వరరావు, రవి మాట్లాడుతు

న్నపుడు విశ్వనాధంగారు ఒక
రకమైన అశాంతికి లోనవడం,
ఆయన
హావభావాలు,
ముఖములో కోపం స్పష్టంగా
గమనించారు సత్యనారాయణ,
వై దేహి…ఈయన ఎందుకిలా
ప్రతిస్పందిస్తున్నాడు
అని
ఆలోచిస్తున్నారు,
అయితే
ఇంత చర్చ జరుగుతున్నా
పార్వతమ్మగారు
నోరు
మెదపలేదు.
“ఒరేయ్! రవి, రాజా, మీరు
చిన్నవాళ్ళు
మీకు
ఇంకా
అనుభవంలేదు, పెళ్ళి అన్నాక
చాలా విషయాలు పరిశీలించాలి.
చదువు,
ఉద్యోగము,
తెలివితేటలు మాత్రమే కావు.
ఆ కుటుంబం యొక్క ఏడు
తరాల వారి మంచి చెడులు,
సాంప్రదాయం,
స్థితిగతులు,
గోత్రాలు, ఋషులు, ఆరోగ్యాలు
ఇలా
చాలా
వున్నాయి.
ఆడపిల్ల ని
ఇస్తున్నామంటే
ఎన్ని చూసుకోవాలి? మోహన్
వంశములో వర్ణ సంకరము
జరిగింది, నరసింహారావుగారి
పినతండ్రి కొడుకు అన్యకుల
స్తుల
అమ్మాయిని
పెళ్ళి
చేసుకున్నాడు, దానిని వారి
పెద్ద లందరు అంగీకరించారు.
నరసింహారావుగారి పెద్ద తండ్రి
కూతురు క్షయ రోగంతో చనిపో
యింది. నరసింహారా వుగారు
బ్రాహ్మణ పుట్టు క పుట్టి రోజూ
దేవునికి దీపం కూడా పెట్ట డు,
నిత్య పూజలు చేయడు, మోహన్
కూడా అంతే. ఇక వారికి వున్న
ఆస్థిపాస్తులు వారి ఉద్యోగాలు
మాత్రమే.
(ఇంకా వుంది)
ఆగస్టు2020

బహుముఖ ప్రజ్ఞాశీలి

రావి కొండలరావు
బహుముఖ ప్రజ్ఞాశీలి, రచయి
త, నటుడు, మంచి సున్నిత హా
స్యానికి మరో పేరయిన శ్రీ రావి
కొండలరావు గారి గురించి వ్రాయ
డమంటే ఒక మహా గ్రంథమే
అవుతుంది. వారు ఒక సినీ నటు
డు గానే, సినీ రచయిత గానే చాలామందికి తెలుసు. కానీ నాణే
నికి రెండు పార్శ్వాలున్నట్లు , ఆ
మహానుభావుడు తెరముందు
తెర వెనుక వివిధ పాత్రలు
పోషించారు. గాత్ర దానం, సహా
య దర్శకత్వం, నటన, కధ, మా
టలు, ప్రచారం, నిర్మాణ నిర్వహ
ణ, లాంటివి ఒక పార్శ్వమైతే,
సినిమా పాత్రికేయం, సంపాదకత్వం, వెండితెర నవల, సినిమా
చరిత్ర రచన రెండో పార్శ్వంలో
కనిపిస్తా యి.
1932 ఫిబ్రవరి 11 వ తేదీన
రావి కొండలరావు గారు తూర్పు
గోదావరి జిల్లా లోని సామర్ల కోట
లో జన్మించారు. అనకాపల్లి , కాకి
నాడ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం
లో పెరిగారు. ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం, శ్రీకాకుళంలో జరిగింది.
పార్వతీపురంలో కొంత కాలం
చదివారు.
1948లో, తన పదహారో
ఏట, సినిమాల మీద ఇంట్రస్ట్ తో ఇంట్లో చెప్పకుండా, ఒక
చిన్న పెట్టె లో రెండు జతలు
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కుక్కి, పూర్ణా రావు అనే మిత్రుడి
వద్ద ఇరవై రూపాయలు అప్పు
చేసి, మద్రాసుకు రై లేక్కేశాడు శ్రీ
కొండలరావు. పూర్ణా రావు ఎక్కడ
నుంచి తెచ్చాడో తెలియదు గానీ,
ఇరవై రూపాయలు, కొండలరావు జేబులో కుక్కి, తనే మద్రాసుకి
రై లు టిక్కెట్టు కొని, మద్రాసు వెళ్ళే

పోడూరి శ్రీనివాసరావు

మద్రాసుకి టిక్కెట్టు పన్నెండు
రూపాయలు. ఆ రై లులో ఎక్కువ
మూడో తరగతి రై లు పెట్టె లే.
రెండో మూడో ఇంటరు క్లాసు,
ఒకటో రెండో ఫస్ట్ క్లాసు. మూడో
తరగతి అన్నీ కర్ర సీట్లు . ఫస్ట్
క్లాసు వై పు
సాన్యు లు
కన్నెత్తి కూడా
చూడలేరట.
అలా కిక్కిరిసిన జనాల
మధ్య, కర్ర
సీట్ల మూడో
తరగతి ప్యాసిం జ రు
రై లులో శ్రీకాకుళం నుంచి
బ య లు దేరిన కొండ ల రా వు
మూ డు రో జులు
దీర ్ఘ
ప్ర యా ణ ం
చేసి, మద్రాసు
చేరాడు. తన
ప్యాసింజరు రై లెక్కించాడు. ఆ అన్న ఆర్.కె. రావు (కామేశ్వరరాప్యాసింజరు రై లు కలకత్తా నుంచి వు) చెన్ నైలో మోనో యాక్టరుగా,
వస్తుంది. శ్రీకాకుళం నుంచి మిమిక్రీ ఆర్టిస్టుగా ఉంటూ,
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సినిమా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడని తెలుసు. కానీ ఎక్కడుంటాడో
అడ్రస్ తెలియదు. ఎలా కలవాలో
తెలియదు. అయినా గుర్తు తెచ్చుకుని, కామేశ్వరరావు అన్నయ్య తనతో చెప్పిన మాటలు
గుర్తు చేసుకుంటూ, ముందు బి.
ఎన్. కె. ప్రెస్, చందమామ ఆఫీస్,
అక్కడ నుండి ఆల్ ఇండియా
రేడియో స్టేషన్ చేరుకున్నాడు.
రేడియో స్టేషను నుండి
అప్పుడే బయటకు వస్తున్న అప్ప
టి తరం సినీ హీరో సి హెచ్ నారాయణరావుని చూసి అమ్మయ్య౧
అనుకున్నాడు
కొండలరావు.
అంతకుముందు శ్రీకాకుళంలో
'మిస్ ప్రేమ, బి.ఎ.' అనే నాటకంవేయడానికి వచ్చినప్పుడు,
కామేశ్వరరావు అన్నయ్య వారికి
సహకరించడం, ఆ సమయంలో
కొండలరావు కూడా నారాయణరావుగారిని కలవడం జరిగింది. ఆ
పరిచయం సందర్భంగా, నారాయణరావు గారికి విషయం చెప్పి,
కామేశ్వరరావు గురించి అడగగా,
వారు కామేశ్వరరావు అడ్రసూ,
ఎక్కవలసిన బస్ నంబరూ, అవీ
వివరంగా చెప్పారు.
బ్రతుకు జీవుడా!
అనుకుంటూ ఆయన చెప్పిన
విధంగా ప్రయాణం చేసి, అన్నయ్య ఇంటికి చేరాడు కొండలరావు. రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు,
సడెన్ గా ప్రత్యక్షం అయిన కొండలరావుని చూసి అన్నయ్య,
వదిన ఆశ్చర్యపోయారు. అప్పటి
నుంచి ప్రారంభం కొండలరావు
గారి సినీ ప్రయాణ ప్రస్థానం.
కొండలరావుకి బాల్యం
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నుంచే కథా రచన, నాటకాలపై ఆసక్తి. చిన్న వయసులోనే 'బంగారు పాప' అనే బాలల
పక్ష పత్రికను నడిపారు. ఆయన
రచనలు, 'బాల', 'ఆనందవాణి'
పత్రికల్లో ప్రచురితమయ్యాయి.
యుక ్త వయసులో కొంతకాలం
ఆరెస్సెస్ లో క్రియాశీల సభ్యుడిగా కూడా పనిచేశారు. కొద్దికాలం
జై లు శిక్ష కూడా అనుభవించారు.
1956 లో మద్రాసులో 'ఆనందవాణి' పత్రికలో సబ్ ఎడిటర్
గా చేరారు. అక్కడ కొంతకాలం
పనిచేశాక, ప్రసిద్ధ సినీ రచయిత
శ్రీ డి.వి. నరసరాజు గారి ద్వారా

కదా విభాగంలో చేరారు. అంతకుముందే ఒక మళయాళ చిత్రానికి డబ్బింగ్ కూడా వ్రాశారు.
1958 లో 'శోభ' చిత్రానికి కమలాకర కామేశ్వరరావుకు సహాయకునిగా పనిచేస్తూ, ఆ సినిమాలో
వై ద్యుని పాత్ర పోషించారు. ఆ
తర్వాత మరికొన్ని చిత్రాలకు
సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేశారు.
'నర ్తనశాల' చిత్రానికి కామెడీ ట్రాక్
వ్రాసారు.
కీలుబొమ్మలు, ప్రేమలో
ప్రమాదం, గూఢచారి 116,
ముగ్గు రు వీరులు, పంతులమ్మ,
ఆలీబాబా నలభై దొంగలు, వీరాభిమన్యు, దాగుడుమూతలు,
ప్రేమించిచూడు, అర్ధరాత్రి చంటబ్బాయి, బంగారు పంజరం....
ఇలా ఎన్నో సినిమాలు, సుమారు
ఆరువందల సినిమాలలో నటిం
చారు. తొలి చిత్రం 'శోభ' అయినా,
నటుడిగానే కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకున్న చిత్రం 'దాగుడుశ్రీ పొన్నలూరి బ్రదర్స్ సంస్థ వారి మూతలు'.
(ఇంకా వుంది)
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గణపతి అథర్వ శీర్షం
పాలకుర్తి రామమూర్తి

ఓం నమస్తే గణపతయే త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్త్వమసి! త్వమేవ కేవలం కర్తాఽసి ! త్వమేవ కేవలం
ధర్తాఽసి! త్వమేవ కేవలం హర్తాఽసి! త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మాసి! త్వం సాక్షాదాత్మాఽసి నిత్యమ్!
హరిః ఓం! లం! గణపతి బీజం.
నమస్తే
గణపతయే...
ఓ
గణములకు పతియైన వాడా! నమః తే... నీ ముందు అహంకార
రహితమైన నా మనస్సును
సమర్పిస్తున్నాను.
త్వమేవ - నీవు మాత్రమే
ప్రత్యక్షంగా, “తత్” .. అది
ఏదైతే సనాతనమో, ఏదైతే
ఆది అంత్యములు లేనిదో,
అనిర్వచనీయమో, భావానికీ శబ్దా
నికీ అతీతమైనదో “అది” నీవు
(త్వం) అయి ఉన్నావు (అసి).

చేసే దాతలను, ధాతారమ్....
బ్రహ్మాదులను, అనూచానంగా
శేషించిన దానిని కాపాడు.
అవ శిష్యమ్... శిష్యులను
కాపాడు. అర్హత ప్రాతిపదికగా
విజ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవాడు గురువు.
ఆ గురువును భక్తి పూర్వకంగా
భావిస్తూ, అతనిచ్చిన అభిగమ్య
మైన (పొందదగిన) విజ్ఞానాన్ని
పవిత్రంగా, జిజ్ఞాసతో, అభిలాషతో
అధ్యయనం చేసే వాడు శిష్యుడు.
ఇరువురికీ సామాన్యంగా ఉండవ
లసిన లక్షణం “అర్హత”.

త్వమేవ
కేవలం
కర్తాసి...
అన్నింటికీ నీవే కర ్తవు, నీవే
ధరించే వానివి (ధర ్త) నీవే లయం
చేసుకునే వానివి (హర ్త). నీవు
మాత్రమే సర్వమూ, బ్రహ్మమూ
అయి ఉన్నావు కదా (ఖల్విదం)
ఋతం-- ఇతః పూర్వం ఋజువు
చేయబడిన వాడివి నీవే, సత్యానివీ
నీవే. అవ (కాపాడు) మామ్ -నన్ను, వక్తారం ... ప్రవచించే వక ్త జగత్తు ను ఆవరించిన ఈ ఆరు
ను, శ్రోతారమ్... జాగ్రత్తగా వినే దిక్కులను (పూర్వ, దక్షిణ,
శ్రోతలను, దాతారమ్ ... దానం పశ్చిమ, ఉత్తర, ఊర్ధ్వ, అధో
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దిశలు) కాపాడు. సర్వతో మాం
పాహి.... ఈ ఆరు దిక్కులచే చక్క
గా చుట్ట బడిన (సమంతాత్) సర్వ
మును కాపాడు.
త్వం వాజ్ఞ్మయః .. నీవే సకల
వాక్సంబంధిత శక్తివి, నీవే (చిత్
మయః) జ్ఞాన మూర్తివి, నీవే
ఆనంద మయునివి, నీవే
పరబ్రహ్మము. నీవే సత్ చిత్
ఆనందమవు.
శాశ్వతమైన
వానివి నీవే, నీకన్న రెండవది
లేదు. ప్రత్యక్షంగా పర బ్రహ్మమవు
నీవే. నీవే జ్ఞానానివి, నీవే
విజ్ఞానానివి. (పంచేంద్రియాలచే
తెలుసుకునేది లేదా గ్రహించేది
జ్ఞానం కాగా వీటికి అతీతంగా
పొదగలిగినది విజ్ఞానం. భౌతికం
గా విజ్ఞానం అంటే... ఆచరించి
దాని మంచి చెడ్డ లను అనుభవ
పూర్వకంగా
తెలుసుకున్నది
విజ్ఞానం.)
ఈ సకల చరాచర జగత్తు
నీనుండే ఉద్భవించినది. ఈ
జగత్తంతా నీలోనే ఉంటుంది. ఈ
జగత్తు మొత్తంగా లయమయ్యేదీ
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నీలోనే. ఈ జగత్తంతా నీవై పే
ప్రవహిస్తుంది (త్వయి ప్రత్యేతి)
నిన్నే పొందుతుంది. నీవే భూమి
వి, నీరు, వాయువు, అగ్నివి,
ఆకాశానివి. పరా పశ్యంతి మధ్య
మా వై ఖరి గా పేర్కొనబడే వాక్కు
యొక్క నాలుగు పాదాలు నీవే.
త్రిగుణాలకు
(సత్వ
రజస్
తమో) నీవు అతీతునివి, నీవు
స్
థూ ల సూక్ష్మ కారణ శరీరాలుగా
పేర్కొనబడే దేహత్రయానికీ అతీ
తునివి. నీవు భూత భవిష్యత్
వర ్తమాన కాలాలకు అతీతునివి.
నీవే కుండలినీ శక్తిగా నిత్యమూ
మూలాధార చక్రంలో స్థితమైన
(ఉండే) శక్తివి. నీవే మూడు
శక్తు లకు (ఇఛ్ఛా జ్ఞాన క్రియా
శక్తు లు) అతీతమైన వానివి.
నిత్యం యోగులచే ధ్యానం చేయ
బడే వానివి నీవే. త్రిమూర్తు లు,
ఇంద్రాగ్ని
వాయు
సూర్య
చంద్రాదుల రూపంలో భాసిల్లే
వానివి నీవే. ముల్లో కములలో
(భూః, భువః సువః) నీవే, ముల్లో
కములూ నీవే అయిన వాడివి.
“గం” అనేది గణపతి బీజం.
దానిని ఉఛ్చరించే పద్ద తి
చెపుతున్నారిక్కడ. “గ్” ను
ముందుగా ఉఛ్చరించాలి అటు
పిమ్మట వర్ణములకు ఆది
అయిన “అ”కారాన్ని ఉఛ్చ
రించాలి. తదుపరి అనుస్వ
రాన్ని ఉఛ్చరించాలి. ఇది “గం”
అవుతుంది. అదే గణపతి బీజం.
(దీని సాధనచేత ఆ స్వామి
గోచరమౌతాడు).
అర్ధేందులసితం... అక్షరములు
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ధ్వనులకు సంకేతాలు. ధ్వని నాద
భరితము. బిందువు తదుపరి
వచ్చే నాదాన్ని “అర్ధేందు” అనే
సంకేతంతో సూచించారు. ఆ
నాదంతో ప్రకాశించే వాడు.

దీనిని దర్శించి ప్రవచించిన
వాడు, గణకుడు అనే ఋషి.
దీని ఛందస్సు నిచృద్ ఛందం.
అధిష్టాన దేవత గణపతి.

“ఓం గణపతయే నమః ఏక
విద్మహే,
వక్ర
తారేణ రుద్ ధం... తార అనగా దంతాయ
తరింప చేసే మంత్రము దానినే తుండాయ ధీమహి, తన్నో దంతిః
ఓంకారము లేదా ప్రణవము ప్రచోదయాత్”!
అంటున్నాము. రుద్ధ ము పరివే
ఏకదంతుడు,
నాలుగు
ష్టి తుడు.
ప్రణవము
చేత
చేతులలో....
పాశము,
పరివేష్టి తుడు లేదా ప్రణవ స్వరూ
అంకుశము, దంతము, (ఇది
పుడు.
ఏనుగు దంతం, త్యాగానికి
ఇది అతని యొక్క మంత్ర సంబంధించినది. మహాభారత
రచనా కాలంలో తన దంతాన్ని
రూపము.
విరిచి
వ్రాసాడు)
అభయ
(ఇక పోతే సామాన్యార్థంలో
ముద్రను ధరించినవాడు, ఎలుక
చెప్పుకుంటే....శివ
సంబంధ
వాహనమును
ధ్వజముగా
మైన వాడు గణపతి కాబ ట్టి
కలిగిన వాడు, పెద్ద నైన పొట్ట ను
అతడు అర్ధేందుచే అష్ట మి
కలిగిన వాడు, చాటల లాంటి
(అష్ట మినాటి
చంద్రుని)
చెవులను కలిగిన వాడు, రక ్త
ప్రకాశించేవాడు.
తారకలచే
వర్ణ వస్త్రములను ధరించిన
(నక్షత్రములు) పరివేష్ఠి తుడు,
వాడు, ఎర్రనై న సుగంధములను
అని చెప్పు కోవచ్చు... కాని ఇది
పులుముకున్న శరీరము కలిగిన
సంప్రదాయము కాదు.)
వాడు, ఎర్రనై న పుష్పములచే
“గం” బీజం సాధన చేసే చక్కగా పూజితుడు, భక ్త కోటిపై
సమయంలో... “గ్” కారం అమితమైన అనుకంప (దయ)
పూర్వ రూపం, “అ” కారం కలిగిన వాడు, భగవంతుడై న
మధ్యమ రూపం, అనుస్వరం వాడు, ఈ జగత్తు కు కారణమైన
అంత్య రూపం అవుతుంది కాగా వాడు, అచ్యుతుడు (జారిపోని
సృష్టి
ఆదిలోనే
బిందువు (౦) ఉత్తర రూపంగా వాడు),
ప్రకృతి
ఉంటుంది. దీనిని పలికి నప్పుడు ఆవిర్భూతుడు,
వచ్చే నాదమే సంధానము. దీనితో పురుషులకు కూడా పరమమైన
అత్యంత సాన్నిహిత్యం కలిగినది వాడు, ఎవరై తే ఉన్నాడో (గణపతి)
వానిని నిత్యం ఎవరై తే ధ్యానిస్తా రో
సంధి.
వారు యోగులలో శ్రేష్టునిగా
ఇది మొత్తంగా (సై షా.. స చెప్పబడతారు.
ఏషా...) గణేశుని విద్య. దీనికి…
ఋషి గణక ఋషి. అనగా హే వ్రాత పతి (సమూహమునకు
ఆగస్టు2020

భర ్త)
నీకు
నమస్సులు.
గణములకు పతియైన నీకు
నమస్సులు, ప్రమథ గణము
లకు పతివై న నీకు నమస్సులు,
లంబోదరుని వై న నీకు నమస్సు
లు, ఏకదంతుని వై న నీకు
నమస్సులు (ఏక దంతము
త్యాగానికి చిహ్నము) విఘ్నము
లను నశింప చేసే నీకు
నమస్సులు, శివ సుత నీకు
నమస్సులు (శివము అంటే
మహదానందము..
దానికి
పుత్రుడు
అంటే
ఆనంద
మూర్తియే... పోతన గారు కూడా
మహానందాంగనా డింభకుడు
అని
అంటారు.
మహా
ఆనందము అనే అంగనకు
డింభకుడు) వరద మూర ్తయే...
అపరిమితమైన దయా కారుణ్యా
లకు ఆకృతి వస్తే ఎలా ఉంటుంది
అంటే అది గణపతి వలె
ఉంటుంది అనేందుకు వరద
మూర ్తయే అన్నారిక్కడ. ఆ వరద
మూర్తికి నమస్సులు.
ఇక చివరగా ఫల శ్రుతి....
ఈ అథర్వ శీర్ షంను ఎవరై తే
శ్రద్ధతో, చక్కగా అధ్యయనం
చేస్తా రో, వారు (స) బ్రహ్మ స్థానాన్ని
పొందుతారు.
వారు
సర్వ
విఘ్నములనుండి విముక్తు డ
వుతాడు, వారు సర్వత్రా సుఖము
లను పొందుతారు, వానికి పంచ
మహా పాతకముల నుండి విము
క్తి కలుగుతుంది.

చేసిన పాపములు తొలగి
పోతాయి. ప్రాతఃకాలంలో అను
ష్ఠ ించినట్ల యితే రాత్రి చేసిన
పాపములు
తొలిగిపోతాయి.
సాయం ప్రాతస్సులలో అనుష్ఠ ిం
చిన వానికి పాపములు అంటుకొ
నవు. సర్వత్రా ఏ కార్యములలో
నై నా ఏ విధమైన విఘ్నములు
కూడా అతనికి కలగవు. అతడు
ధర్మార్ధ కామ మోక్షములను
పొందగలడు. ఇది అధర్వ శీర్ షం.
దీనిని శిష్యులు కాని వారికి
ఇవ్వకూడదు. ఇక్కడ శిష్యుడు
అంటే నేర్చుకోవాలనే జిజ్ఞాసతో
గురువును సభక్తికంగా చేరిన
వాడు. అశ్రద్ధ లేనివాడు, ఉపాసన
యందు అనురక్తి కలిగిన
వాడు. విషయంపై న భక్తిభావన
కలిగిన
వాడు.
అలాంటి
లక్షణాలు లేని వానికి ఈ విద్యను
ఇవ్వగూడదని చెపుతుంది, ఈ
సూక ్తం. ఏ ప్రలోభాలకైనా లోనై
అలా అనర్హు లకు ఈ సూక్తా
న్ని ఇచ్చినట్ల యితే అతడు
పాప కూపంలొ పడిపోతాడని
హెచ్చరిస్తుంది.
ఏ ఏ కోరికలతో నై నా
సహస్రావర ్తనంగా దీనిని అను
ష్ఠ ించినట్ల యితే దీని చేత (అనేన)
ఆ కోరికలు సాధింపబడతాయి.
ఈ ఉపనిషత్ చేత గణపతిని
అభిషేకించినట్ల యితే అతడు
చక్కని వాక్పటుత్వం కలిగిన వాడ
వుతాడు.

ఎవరై తే జపిస్తా రో, అతడు విద్వాం
సుడౌతాడు. ఇది అథర్వణ వాక్య
ము.
దీనిని
బ్రహ్మ
విద్యగా
ఆచరించడం వల్ల కొద్దిగా
కూడా భయం అనేది ఉండదు
(నభిభేతి)
గణపతిని ... ఎవరై తే దూర్వార
ములచే అర్చిస్తా రో అతడు
అపర కుబేరుడౌతాడు. పేలాల
తో ఎవరై తే అర్చిస్తా రో అతడు
యశస్కుడు
అవుతాడు.
మేధోవం తుడౌతాడు. మోదక
సహస్రముచే ఎవరై తే అర్చిస్తా రో
వారికి వాంఛించిన ఫలితం
లభిస్తుంది. ఎవరై తే ఆజ్యము
(నేయి) సమిధలతో హవనం
చేస్తా రో వారికి ముమ్మాటికీ
సర్వమూ లభిస్తుంది.
ఎనిమిది మంది వేద విదులై న
బ్రాహ్మణులను చక్కగా సమకూ
ర్చుకొని గణపతి నెవరై తే అర్చి
స్తా రో వారు సూర్య వర్చస్సును
పొందుతారు.
సూర్య గ్రహణ కాలంలో,
మహానది (జీవనది) వద్ద ప్రతిమ
సాన్నిధ్యంలో జపించిన వారికి
మంత్ర సిద్ధి కలుగుతుంది.
వారికి మహా విఘ్నములు, మహా
దోషములు, మహా పాపములు
తొలగిపోతాయి. అతడు (స)
అన్నీ తెలిసిన వాడవుతాడు... ఇది
తెలుసుకోండి అంటుంది.. ఈ
గణపతి అథర్వశీర్ష ఉపనిషత్తు .

భాద్రపద శుద్ధ చవితినాడు
సాయం సమయంలో దీనిని
భోజనం చేయకుండా (చతుర్థ్ యా ఓం శాంతిః శాంతిః
అనుష్ఠ ించడం వల్ల పగలు
మనశ్నన్… అన అశనము) శాంతిః
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దేశభక్తి గేయాలు
దేశ విదేశాలలోని విద్యార్థు లు మన దేశం మీద ఎంతో ప్రేమతో భక్తి శ్రద్ద లతో
ఆలపిం చిన దృశభక్తి గీతాలు మీ రంతా కూడా చూసి ఆనందించి ఆశీర్వదిస్తా రు కదూ!
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గడి - నుడి
1
6
11
14
19

2

9

17
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15
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డా. చాగంటి కృష్ణ కుమారి

12

10

18

5
8

16
20

సూచనలు : అడ్దం:
1 ఈ మూలకాన్ని కొలంబై ట్ మినరల్ ల్లో
దొరికింది కనక మొదట కొలంబియమ్ అనేవారు
కాని తరువాత గ్రీకు మిథాలజీ నుండి గ్రహించిన
పేరును పెట్టారు (5)
4 విరంజన చూర్ణాన్ని మినరల్ ఆమ్లంతో చర్యపొందిస్తే ఈవాయువు వెలువడుతుంది (వెనక
నుండి ముందుకి ( 3)
6. ద్వితీయా విభక్తి ప్రత్యయాలలో మూడవది (
వెనక నుండి ముందుకి( 2)
7 బంగారము ( 3)
8 తడవ, తూరి ( 2)
11 ఈ మూలకపు ఎల్ క్ట్రా న్ విన్యాసం [Rn]
5f146d67s2 . దినిని తొలిసారిగా జర్మని లోని ‘
హెసి” ( Hesse) లో తయారు చేసారు . ఆ రాష్ట్రం
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పేరు నుండే ఈ మానవ నిర్మిత మూలకానికి
పేరు పెట్టారు వెనక నుండి ముందుకి( 4 )
12 ఈ జడ వాయువుని తొలిసారి సూర్యుని
కరోనలో కనుగొన్నారు (3)
14 - - - లేనిదే పొగరాదు అని సామెత (2)
15 గడ్డి (2)
16 భూవాతావరణంలోని వాయు మిశ్రమం -వెనక నుండి ముందుకి (2)
19 జబ్బు (3)
20 మేరి క్యూరి కనుగొన్న ఈ మూలకపు
పేరును ఆమె స్వదేశపు పేరునుండే గ్రహించినది (వెనక నుండి ముందుకి) (5)
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సూచనలు : నిలువు:
9. రెండు అరచేతులను దగ్గ రగా చేర్చివుంచడం,
దీని రూపాంతరము దోయిలి (3)
10. పక్షి రెక్క (3)
11. d- బ్లా కు కు చెందిన 44వ మూలకం కింద
నుండి పై కి (5)
13. f - బ్లా కు కు చెందిన 58 వ మూలకం (4)
16 పొతిళ్లు కి ఏక వచనం కింద నుండి పై కి (3)
17. ఉక్క పోతక, కుండ పోత కీ తీయగల
సామాన్యం ఒకానొక ఇనుములో కూడా కనిపిస్తుంది (2)
18. పని పాటు లేక; పనికి మాలిన, పనికి రాని -ఈ మూడు పదాలలో వున్న సామ్యం (2)

1 విలియం రామ్సే కనుగొన్న ఈజడవాయువు పేరును కొత్త (new) అని అర్ధమున్నగ్రీకు
పదంనుండి పెట్టాడు కింద నుండి పై కి ( 3)
2.కొనిన వస్తువులకు వినియోగదారుడు
పొందే ఖరీదు చీటి (2)
3.ఈ లోహపు ఎలక్ట్రా న్ విన్యాసం [Xe]
6s1 ( కింద నుండి పై కి (4 )
4. అయిదుశాతం ఈ లోహాన్ని రాగి(
copper) తో కలిపి మిశ్రలోహ మైన కంచు
(bronze) ను తయారుచేస్తా రు ( కింద
నుండి పై కి ( 2)
5. ట్రై క్లో రో ఈథేన్ యొక్క వాడుక నామము
(5)

జూన్ నెల గడి-నుడి సమాధానాలు
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స్ప్రో

పా

లు

మ్

య

పి
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యు

ర
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య
రో
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తెలుగు పద్య రత్నాలు - 16
ఆర్. శర్మ దంతుర్తి

మానవుడిగా పుట్టి అనేకానేక
జన్మలు గడిచాక, నేను చేసే పని
ఇది, అలా చేసినందువల్లే నాకు
ఇలా కష్ట నష్టాలు సంప్రాప్తమౌతున్నాయి, అసలు నేనే ఈ జన్మ
పరంపరలు కలగడానిక్కారణం
అనేది తెలిసాక జ్ఞానం రావడం
– ముముక్షత్వం మొదలౌతుంది. అప్పుడీ సంసారంలోంచి
తప్పించుకునే మార్గాన్ని వెతకడానికి ఉద్యుక్తు లౌతాం. అప్పుడు
సన్యాసం – అంటే అన్నీ వదులుకోవడం, తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ
భగవంతుడి గురించి ప్రయత్నం,
ఆ ప్రయత్నంలో కిందా మీదా
పడ్డాక అందులో విజయం సాధించగల్గి తే అప్పుడు మాత్రమే
భగవద్ద ర్శనం
కలుగుతుంది.
పరమహంస యోగానంద గారు
చెప్పడం ప్రకారం ఒక ప్రాణికి
అలా మోక్షం కలగాలంటే దాదాపు
అరవై లక్షల జన్మలు గడవాలిట.
దీనికెంత కాలం పడుతుందో
మనలో ఎవరికివారు లెక్కపెట్టు కోవాల్సిందే. అయితే ఏ జన్మలో
అయినా సరే ధర్మం తప్పకుంశా.

డా ఉండగల్గి తే చివరికి బుద్ధు డిలాగా సరిగ్గా ఏడేళ్ల లో జ్ఞానం
సంపాదించవచ్చు. మరి అలా
ఏడేళ్ళలో జ్ఞానం కలగడానికి ముందు ఆయన ఎన్ని రకాల
జన్మలు ఎత్తాడో, ప్రతీ జన్మలోనూ ఎప్పుడూ ధర్మం తప్పకుం-

న్నా సులభమైన పని శరణాగతి.
“నీవేతప్ప
నితఃపరంబెరుగని… కావవే రక్షింపు భద్రాత్మకా..”
అన్న జ్ఞానం కలిగినప్పుడు అన్నీ
ఆయనే చూసుకుంటాడు. దీన్నే
రమణులు అనడం ప్రకారం “నీ

డా ఉన్నాడో భోధిసత్వుడి కధల్లో
మనం చూస్త ాం. ఎటువంటి
జన్మ ఎత్తినా మనసు మాత్రం
ఆ ధర్మం/భగవంతుడి మీద
ఉండాలి, మనం చేసే పనులెనా
ఉన్నాసరే. అయితే అన్నింటిక-

కష్టాలన్నీ తీర్చడానికి నేనిక్కడ
ఉన్నానని చెప్తుండగా ఇంకా దేనికి
చింత నీకు?” ఈ నెల పద్యంలో
ధూర్జ టి చెప్పేది అదే – నిన్నే
శరణు అంటున్న నన్ను చూసుకోవల్సింది నువ్వే అంటున్నాడు.

ఱాలన్ రువ్వగ చేతులాడవు, కుమారా రమ్మురమ్మంచునే
చాలన్ చంపగ, నేత్రముల్ది వియగా శక్తుండనేగాను, నా
శీలంబేమని చెప్పనున్నదిక నీ చిత్తంబు, నా భాగ్యమో
శ్రీలక్ష్ మీపతి సేవితాంఘ్రియుగళా శ్రీకాళహస్తీశ్వరా
(శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకం. 17)
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ఓ బోయవాడికి పూజ చేద్దామంటే పువ్వులు దొరకలేదు. అక్కడే
ఉన్న రాళ్ళు తీసి అవే పువ్వులుగా
భావించి శివపూజ పూర్తి చేసాడు.
మనసు భగవంతుడిమీద ఉంది
కనక శివుడు బోయవాడికి మోక్షం
ఇచ్చాడు. అలాగే సిరియాళుడి
కథలో శివుడు పార్వతితో వృధ్ధ
దంపతులుగా వచ్చి, సిరియాలుణ్ణి, ‘నీ స్వంత కొడుకుని చంపి
వండిపెట్టాలనీ లేకపోతే విస్తరి
ముందు కూర్చునేది లేదనీ’
చెప్తా డు. దానికి ఒప్పుకుని వండి
పెట్టాక, ‘నువ్వూ మీ ఆవిడా
కూడా మాతో కలిసి తినా’లంటాడు. దానికీ ఒప్పుకున్నాక ‘మరి నీ
కొడుకో? మరి వాణ్ణి కూడా పిలు
తినడానికి’ అంటాడు మారువేషంలో ఉన్న శివుడు. ‘వాడు
తర్వాత వస్తా డులెండి మీరు కానివ్వండి’ అని సిరియాలుడు
చెప్పినా ఒప్పుకోడు. “కొడుకు రావాల్సిందే, పిలు,” అని పట్టు బట్టాక, సిరియాళుడు పిలుస్తా డు,
‘కుమారా రా,’ అని. ఆ కుర్రాడు
పరుగెట్టుకుంటూ బయటనుంచి
ఇంట్లో కి రావడం చూసి జరిగే కధ
అర్ధమవ్వక పీటమీద కూర్చున్న
వృధ్ధ దంపతులకేసి చూస్తా డు
సిరియాలుడు. అక్కడ పరమేశ్వరుడు అమ్మవారితో నవ్వుతూ
కనిపిస్తా డు నిజస్వరూపంతో.
మూడో కధలో తిన్నడు కళ్ళు తీసి
ఇస్తే శివుడు ఆయనతో చెప్పేది
మనకి తెల్సినదే, “ఎంతోమంది
కంటి చూపుకోసం నన్ను కాళ్ళావేళ్ళా పడుతూ అడుగుతూంటారు
కానీ నువ్వు ఒక్కడివే నాకు కళ్ళు
ఇవ్వడానికి సిధ్ధపడ్డావు,” అని.
40

ఈ మూడు కధలనీ ఉటంకించి
ధూర్జ టి రాసిన శ్రీకాళహస్తీశ్వర
శతకంలో పద్యం ఇది.
ఈ ముగ్గు రూ అలా నిన్ను
పూజచేసి – మనసు నీమీదే పెట్టి ,
శివసాన్నిధ్యం సంపాదించారు
బాగానే ఉంది మరి నా సంగతో?
రాళ్ల తో పూజ చేసి నిన్ని మెప్పించాలంటే నాకు చేతులు రావడంలేదు (ఱాలన్ రువ్వగ చేతులాడవు). నా కొడుకుని చంపి వండి
పెట్టి , ‘ఒరే అబ్బాయ్ ఇలా రా
భోజనం చేయడానికి’ అని పిలడానికి నాకు చేతకాదు (కుమారా
రమ్మురమ్మంచునే
చాలన్
చంపగ), కన్నప్పలాగా కళ్ళూ తీసి
ఇవ్వడానికి నాకు శక్తి లేదు (నేత్రముల్దివియగా శక్త ుండనేగాను).
ఇంక నా శీలం గురించి ఎంత
తక్కువ చెప్తే అంత మంచిది
(నా శీలంబేమని చెప్పనున్నదిక).
మరి నాకున్నదేమిటి? శరణాగతి ఒకటే. నిన్ను శరణు కోరాను,
అందువల్ల నన్నేం చేస్తా వో నీ
ఇష్టం వచ్చినట్టూ చేసుకో. నా
భాగ్యం ఎలా ఉందో కదా? (నీ
చిత్తంబు, నాభాగ్యమో). నీ దయ
కలగడమే నా భాగ్యం అంటున్నాడు. ఈ పద్యంలో ధూర్జ టి శివుణ్ణి
ఏమంటున్నాడంటే, ‘విష్ణువు చే
పాద పూజ అందుకునే శివా (శ్రీలక్ష్మీపతి సేవితాంఘ్రియుగళా),
శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!’
ప్రస్తుతంలోకి వస్తే మనకున్న
ధనం, ఇల్లూ వాకిలీ వాహనాలూ
అన్నీ భగవత్కృపతో వచ్చాయనుకుంటే, ఇవ్వన్నీ ఇచ్చిన భగవంతుడికి మనం ఏం ఇవ్వాలి?
గుడికి వెళ్ళినప్పుడు వందో/

వెయ్యో రూపాయలిచ్చి నేనెంత
గొప్పపని చేసాను అనుకుంటే
ఆయన విలాసంగా నవ్వుకోడూ?
ఎందుకంటే నెల నెలకీ మనకి
జీతం, ఇల్లూ వాకిలీ ఇస్తే మనం
ఆయనకి వెయ్యి రూపాయలిచ్చి ఎంతో సంతోషం పొందుతున్నాం. ఎంతటి దారుణమైన స్థితి
ఇది? అందుకే శ్రీశంకర భగవత్పాదులు అంటారు శివానందలహిరిలో – నీ చేతిలో బంగారు
కొండ ఉంది, కుబేరుడు నీ
స్నేహితుడే,
చల్ల దనాన్నిచ్చే
చంద్రుడు నీ తలమీదే ఉన్నాడు,
నీ ఇంట్లో కామధేనువూ, కల్పవృక్షం, చింతామణి వజ్రం ఉన్నాయి.
వీటివల్ల నీకేం కావాల్సినా ఒక్క
క్షణంలో అమరుతాయి కదా?
అఖిలమైన శుభాలన్నీ నీ పాదాల
దగ్గిరేఉన్నాయి.
అందువల్ల
నీకు నేను ఇచ్చేది ఏముంది ఈ
లోకంలో? అంటే శ్రీశంకరులేమంటున్నారంటే, అందరికీ అన్నీ
ఇచ్చే నీకు నేను ఇవ్వగలిగేదేముంది? అందువల్ల నామనస్సే
నీదవుగాక (భవతు భవదర్ధం
మమ మనః). అందుకే మన
మనస్సు భగవంతుడికి అర్పించడం కోసం, మంచి ఆలోచనలు రావడం కోసం శివాలయాలలో రుద్రాభిషేకం, పూజా
చేసేటపుడు,
శివసంకల్పం
చెప్తా రు - తన్మేమనః శివసంకల్పమస్తు – నా మనసు మంచి
ఆలోచనల్తో నిండుగాక అంటూ.
ఇక్కడ శివసంకల్పం అంటే శుభకరమైన సంకల్పం అని అర్ధం.

ఆగస్టు2020

మహాభాగ్యం

"బాబయ్యగారూ! మీకారు
క్షణంలో మెరిసిపోయే లా తుడుస్తా ను, మీ బూట్ల కు కొత్తవాటిలా
పాలిష్ చేస్తా ను, ఒక్కపదిరూపాయలు ఇప్పించండి, నిన్నటినుండీ జబ్బుగా ఉన్న అమ్మ,చూపులేని తమ్ముడు, నడవలేని
అక్క ఆకలితో నీరసించి పోతున్నారు. కనికరించండి బాబయ్యా!
"అంటూ మండి పోయే ఎండలో
కాళ్ళకు చెప్పులు కూడా లేకుండా,
కారు దగ్గ రకొచ్చి బ్రతిమాలాడు
డాక్టర్ రామనాధాన్ని పన్నెండేళ్ళ
పిల్ల వాడు.
రామనాధం వింతగా ఆబాలుడికేసి చూసి "ఏరా! కాళ్ళు
కాలడం లేదా? అలా ఎండలో నిల్చున్నావు?" అని అడిగాడు.
"బాబయ్యా! కడుపులో మంట
ముందు కాళ్ళమంట తెలీదయ్యా!" అని జవాబిచ్చాడు.
"ఇంతకూ కారు కడిగించుకుని
నీకు పది రూపాయ లివ్వమంటావ్ ! అంతేనా?"
"ఔనుబాబయ్యా! మీ బూట్ల కు
కూడా పాలిష్ కూడా చేస్తా ను"
అంటూనే తన సంచీ లోంచీ
బూట్ పాలిష్, పాతగుడ్డ , బ్రష్
బయటికి తీశాడు వాడు.
"అవన్నీ వద్దులేకానీ ఇంద పదిరూపాయలు తీసుకో" అంటూ
పది రూపాయలు ఇవ్వజూపిన
రామనాధంతో ,
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ఆదూరి హైమవతి

" వద్దు బాబయ్యా ! పని చేయందే
డబ్బు తీసుకోను" అంటూ ఖచ్చితంగా చెపుతున్న ఆ పిల్ల వాడ్ని
నిసితంగా చూశాడు రామనాధం.
ఉంగరాల జుట్టుతో, పఛ్ఛని మేనిఛాయతో, చురుకైన కళ్ళతో
ఆకర్ష ణీయంగా
ఉన్నవాడిని
చూస్తూ,
"సరే !బూట్ పాలిష్ చేసి, కారు
తుడిచి, డబ్బుతీసుకో" అని
తన కాళ్ళ బూట్ తీసి ఇచ్చాడు
రామనాధం.
వాడు జాగ్రత్తగా గుడ్డతో దుమ్ము
దులిపి చక చకా పాలిష్ చేసి
చొక్కాతో పాలిష్ ఆరిందోలేదో తుడిచి చూసి, రామనాధం
ముందు ఉంచాడు.
"చూడండి బాబయ్యా! మెరవడంలేదూ? ఈ గోపీగాడు చేశా
డంటే అంతే మరి" అన్నాడు
ఆనందంతో మెరిసేకళ్ళతో.
"ఐతే నీ పేరు గోపీ అన్నమాట!
ఔనా!"
"భలే కనిపెట్టేశారు బాబయ్యా!మీరు అలాగే కూర్చోనుండండి,
నేను క్షణంలో మీకారు కొత్తదా!
అనిపించేలా
తుడిచేస్తా ను"
అంటూ గబగబా తనవద్ద ఉన్న
ప్లాస్టిక్ బకెట్ తో గుడివద్ద ఉన్న
బావి నుండీ నీరు తోడి తెచ్చి కారు
తుడవడంలో లీనమైపోయాడు.
పదినిముషాల్లో కారు తళ తళ

లాడింది.
"చూశారా బాబయ్యా! మీకారు కొత్తదిలా లేదూ?"
" ఔను గోపీ! క్రొత్త కారులాఉంది. ఇంద ఈ పాతికా తీసుకో !"
అంటూ డబ్బిస్తున్న రామనాధం
వై పు ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ,
"అదేంటి బాబయ్యా! పాతిక
రూపాయలు
ఇస్తున్నారు?
పదేగా" అంటున్న గోపితో, "గోపీ!
నీవు పనులు చక్కగా చేసినందుకు బోనస్, సరా! తీసుకో, ఈ
డబ్బుతో ఏం చేస్తా వు?"
"ముందు బన్ రొట్టె లుకొని మా
అమ్మకు, అక్కకు, తమ్ముడికి
పెడతాను. ఎంతో కాలంగా మాతమ్ముడు ఆపిల్ పండు కావాలని
అడుగుతున్నాడు. వాడికోరిక తీర్చుతాను. ఇదంతా మీదయ వల్ల
బాబయ్యా!" అని వంగి ఆయనపాదాలకు నమస్కరిస్తున్న గోపీని
చూసి " గోపీ మీ నాన్న ఎక్కడ?"
" అడక్కండి బాబయ్యా ! మమ్మల్నిలా వదిలేసి తన మానాన
వెళ్ళి పోయాడు" అంటున్న వాడి
ముఖం ఎఱ్ఱ గా జేవురించడం
చూసిన రామనాధం ఆశ్చర్య
పోయి సంభాషణ మరలించి
"సరే గోపీ! వస్తా ను, రేపు కూడా నా
కారు కడిగిపెడతావు కదా?" అని
కారు స్టార్ట్ చేసి వెళ్ళి పోయాడు
రామనాధం.
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మరునాడు కూడ అలా
పనులు చేయించుకుని పాతిక
రూపాయలు ఇచ్చి ఒక చెప్పుల
జత కూడా ఇచ్చాడు రామనాధం
వాడికి.
" బాబయ్యా ! ఇంకొంచె చిన్నదైతే దైతే మా తమ్ముడికి సరిపోయేది" అంటున్న వాడి లోని భాతృ
ప్రేమకు రామనాధం గుండెకదిలింది.
అలా కొద్దిరోజులయ్యాక ఒక రోజు
"గోపీ! నీవు బడి కెళ్ళిచదువుకోవా?" అని అడిగాడు రామనాధం .
" బాబయ్యా ! చదువంటే నాకెంతో
ఇష్టం .మా అమ్మకు జబ్బుచేయక ముందు తానే పనిచేసి
నన్ను బడికి పంపేది.ఆ చదువు
మరిచి పోకుండా మధ్యాహ్నం
పూట సర్కార్ బడి కిటికీ వద్ద చేరి
రహస్యంగా వింటుంటాను రోజూ.
లోనికి రానివ్వరు కదా!"
" గోపీ నీకు ఒక ఉద్యోగం ఇస్తా ను,
వస్తా వా నాతో?"
"అమ్మో! బాబయ్యా! కదల్లేని మా
అమ్మకెవరు రొట్టె లు తెచ్చిఇస్తా రు? అవిటిదైన మా అక్కనెవరు చూస్తా రు? కళ్ళు లేని మా
తమ్ముడి కెవరుదిక్కు? వారినివదలి మా నాన్నలాగా నేనూ వెళ్ళి
పోనా? రాను బాబయ్యా రాను."
"అదికాదు గోపీ! నీవు ప్రతిరోజూ మీవాళ్ళను కలవచ్చు. మీ
అమ్మకు అక్కకూ నేను వై ద్యం
చేయిస్తా ను, మీ తమ్ముడికి కళ్ళువస్తాయేమో చూద్దాం, నేను డాక్టర్ను తెల్సా?"
"మీరు వై ద్యులా బాబయ్యా!
42

చెప్పారు కారేం !మా అమ్మ
కు నయమైతే చాలు. ఆమే
అందరినీ చూసుకుంటుంది.
నేను ఎంచక్కా బడికెళ్ళి చదివి
ఉద్యోగంచేసి మా వాళ్ళందర్నీ సాకుతాను. మాతమ్ముడికి
ముందు కళ్ళుండేవి బాబయ్యా!
వాడికి టపాకాయలంటే మహాఇష్టం, ఒక దీపావళి నాడు
దేవాలయం వద్ద కాల్చుతున్న
చిచ్చు బుడ్డికి దగ్గ రగా వెళ్ళడం
వలన ఆరవ్వలు కళ్ళలోపడి
చూపుపోయింది. వాడికి చూపు
వస్తుందా బాబయ్యా?" ఆశగా
అడుగుతున్న గోపీని చూసి రామనాధానికి ఎంతో ముచ్చటే
సింది.
" గోపీ పద మీ ఇంటికి వెళ్ళి మీ
అమ్మను చూద్దాం. రా కారెక్కు."
అంటున్న రామనాధాన్ని దేవునిలా
చూశాడు గోపీ.
" బాబయ్యా ! నా మురికి గుడ్డ లతో
కారెందుకుగానీ, తమరు పదండి
గుడివెనక ఉన్నకాలనీలో మూడో
వీధిలో ఆరో గుడిసె మాది.
నేను వెనకాలే క్షణం లో పరుగు
తీస్తా ను" .
" గోపీ! నీవేగా కారు తుడుస్తా వ్ మురికైతే! పై గా మీఇల్లు నేను
తెల్సుకోడం కష్టం, రా రా ఎక్కు "
అని వాడిని రెక్క పట్టి కారెక్కించి
బయల్దేరాడు రామనాధం. దార్లో
చాలా పండ్లు , బిస్కెట్స్ కొన్నాడు
రామనాధం. కారు పోయే దారి
లేక దూరంగా కారు ఆపి తాను
కొన్న వన్నీ పెట్టి న బుట్ట పట్టు కుని
గోపీ వెంట నడిచాడు. అది ఇల్లు

అనడం కంటే కప్పులేని ఒక
పందిరి అనడం మేలు.
" అమ్మా! ఎవరొచ్చారో చూడు.!బాబుగారు నేచెప్పానే ఆయన
మనపాలిటి దేవుడమ్మా!" అంటూ
పరిచయంచేశాడు గోపీ రామనాధాన్ని .
కూర్చునేందుకు ఒక బండరాయి
దులిపి చూపాడు గోపీ. " బాబ
య్యా! మా ఇంట్లో ఇదే కూర్చీ".
రామనాధం కూర్చుని తాను
తెచ్చిన పండ్లు , బిస్కెట్స్ అన్నీ గోపీ
తల్లి వెంకమ్మకు ఇచ్చి, " అమ్మా!
మీ గోపీ చాలా మంచివాడు,
నిజాయితీ పరుడు, ఇలాంటి వాడికోసమే నేను వెదుకుతున్నాను.
మా ఇంటికి ఉదయాన్నే ప్రతిరోజూ వచ్చి సాయంకాలం వరకూ
ఉండి వస్తే చాలు. మా పిల్ల లకు
స్నేహితులెవ్వరూ లేరు. వారితో
మాట్లాడి ఆడుకుని సాయంకాలానికి వచ్చి మీ తోనే ఉంటాడు.
దీనికి నేను నెల జీతం ఇస్తా ను,
మీకు ఏలోటూ రాకుండా చూసుకుంటాను. మీకుఇష్ట మైతే మా
ఇంట్లో ని ఔట్ హౌస్ లో ఉండ
వచ్చు, గోపీ చదువుకోవచ్చు. మీఅందరికీ నా చేతనై నంత వై ద్యం
చేయిస్తా ను, నేను డాక్టర్ను. నా
వల్ల కానివీ ఉన్నాయి, అవి అనుభవించవలసిందే! ఆలోచించి
రేపుచెప్పండి" అని రామనాధం
లేచి వెళ్ళాడు.
గోపీ ఆయన్ను సాగనంపి వచ్చి,
"అమ్మా !నీకు బాగై తే అంతేచాలు.
నేను ఆ ఉద్యోగంలో చేరనా
ఆగస్టు2020

అమ్మా!" అని అడిగాడు.
వెంకమ్మ "నీకు ఏది మేలనిపిస్తే అది చేయి నాయనా! ఆపై న
దైవమే ఉన్నాడు, వయసునుమించిన బాధ్యత మోస్తూ మా
అందారికీ నీవే దిక్కయ్యావు"
అంది.
"ముందు నేను వెళ్ళి చూసివస్తా ను, కొద్దిరోజులయ్యాక అందరం
ఆ బాబుగారు చెప్పినట్లు వారింటి
వద్ద కే మారిపోదాం, అపుడు
మీగురించీ నాకు దిగులుండదు.
మనకు ధనం లేక పోయినా భగవంతుడు నాకు పని చేయగల శక్తి
ఇచ్చాడు, అదే చాలు" అని తల్లి కి
ధైర్యంచెప్పాడు పన్నెండేళ్ళ గోపి.
ఆ మరునాడు గోపీ రామనాధంగారితో కలసి వారి ఇంటికి
వెళ్ళాడు. గోపికి చాలా ఆశ్చర్య
మేసింది. అంత పెద్ద ఇల్లు వాడెప్పుడూ చూసి ఉండలేదు.
గేటులోని కెళ్ళాక కారు దిగి రామనాధంగారు "రా గోపీ, ఇదే
మన ఇల్లు " అంటూ లోపలికి
నడిచాడు. బయట తోటలో ఉన్న
కొళాయి వద్ద కాళ్ళు చేతులు
కడుక్కుని లోనికి వస్తున్న
గోపీని చూసి ముచ్చట పడ్డారు
రామనాధం, ఆయన భార్య
వసుంధర.
రామనాధం ద్వారా గోపీ గురించీ
విన్న వసుంధర మొదటిచూపులోనే వాడి స్వభావాన్ని అంచనా
వేసింది. రామనాధంతో పాటుగా
లోనికి వెళ్ళి ఆ ఇంటి ఐశ్వర్యాన్ని
చూసి భయపడ్డాడు గోపీ .
'ఇంత ఇంట్లో తాను ఉండగలడా!
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తను ఏమేం పనులు చేయాలో! ఇచ్చాడు. ఆరోగ్యాన్ని మించిన
ఈ ఇల్లంతా తుడవమంటారా?' మహాభాగ్యం లేదనుకున్నాడు
అనుకో సాగాడు.
గోపి.
"గోపీ ! ఇలారా! నీవు చేయవలసిన పని చెప్తా ను " అంటూ హాలు
పక్కనే ఉన్న ఒక గదిలోకి దారి
తీశాడు రామనాధం, వసుంధరతో కలసి.
ఆగదిలోని రెండు మంచాల
పై న ఉన్న రెండు ఆకారాలను చూపుతూ "గోపీ చూడూ
!మా ఇద్ద రు కొడుకులు చై తన్య,
కైలాస్ లు. నీపనల్లా ప్రతి రోజూ
వీరితో మాట్లాడటం, ఆడుకోడం,
పాటలు పాడటం, వీరిద్దర్నీ
ఆనందంగా ఉంచడం, వీరితో
కలసి చదువు కోడం, టీచర్లు
ఇంటికి వచ్చిచదువు చెప్తా రు.
వీరు నడువ లేరు, కూర్చోబెడితే
కూర్చుంటారు, పుట్టి నపుడే ఇలా
ఉన్నందున ఏ వై ద్యం పనిచేయలేదు. ఉదయం, సాయంకాలం
వీరిని వీల్ ఛైర్స్ లో తోటలో
తిప్పడం, అంతే!" అంటూ తమ
కొడుకులను చూపగా, గోపీ
ఆశ్చర్య పడ్డాడు వారినిచూసి,
జాలేసింది.
తన అమ్మ, అక్క, తమ్ములకు సేవచేసి ఉన్నందున, వారికి
సహకరించడం
పెద్ద పనిగా
అన్పించలేదు గోపీకి. 'కాళ్ళు,
నడుం క్రింద నుండీ చలనం
లేని ఆ పిల్ల లు ఇంత పెద్ద మేడకు,ఈ డాక్టర్ ఆస్థికి వారసులా!'
అని. భగవంతుడు తనకు తన
తల్లి ని, అక్కను, తమ్ముడ్ని తన
కష్టం తో సాకగల మంచి ఆరోగ్యం
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మా ఊరి నందుల ఆత్మీయ కధ
(గత సంచిక తరువాయి)

నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి
నచ్చకపోయినా విడిపోయేది.

తన స్వంత మనుమరాలితనవై పు నుంచి తనకు నచ్చి- తారా? మిగతా ఏ ప్రాణీ చనిని తన కొడుక్కి ఇచ్చి వివాహం
చేస్తే ... మేనమామపై అమిత- నట్లు చేసేది. కష్టించి పనిచేసి పోయాక దయ్యమవదెందుమైన ప్రేమతో పెళ్ళికి ఒప్పుకుని... జీవించేది.
కు? దయ్యాలు మనుషులకే

అన్ని సేవలు మేనమామకు
చేసి శరీరాన్ని పంచుకోవటానికి ఇష్ట పడక నానాగొడవ
చేసి ఆ 'ఒక్కటీ అడక్కు' అని
నిర్మొహమాటంగా చెప్పేస్తే
.. కన్నతల్లిగా తాను చేసిన
తప్పును సరిదిద్దుకోవాలని,
వివాహం విఫలమైన మరో
స్త్రీతో సహజీవనానికి వొప్పించి
తన కొడుకు ఆనందాన్ని
చూసిన తల్లి కూడా వుంది
మా ఊళ్ళో.
సాంఘిక కట్టు బాట్లు , సంఘ
ఛీత్కారాలు, మనుషుల ఎత్తిపొడుపు మాటలు, ఆశగా
గుచ్చి చూసే యువకుల బాకుల్లాంటి చూపులు... వీటన్నిటినీ ఎదుర్కొని మరో స్త్రీ తనకు
నచ్చినవాడితో ... నచ్చినన్ని
రోజులు నిర్భయంగా సహజీవనం సాగించేది. నచ్చని
రోజు నిర్మొహమాటంగా వదిలేసేది. ఇద్ద రిలో ఎవరికీ
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సహజీవనమన్నది ప్రకృతి
- పురుషుడు కలిసి జీవించటమే... ప్రకృతి పురుషుడిపై ఆధిక్యం కోరుకోదు.
పురుషుడు ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చలాయించాడు.

దయ్యాలు
అసలు దయ్యాలు
ఉన్నాయా? ఉంటే అవి మంచి
వా, చెడువా? మనుషులే చని
పోయిన తర్వాత దయ్యలవు-

ఎందుకు పడతాయి? తీరని
కోరికలతో చనిపోతే దయ్యమౌతారనటం
నిజమేనా?
కోరికలు తీరనిది దయ్యానికా లేక దయ్యము పట్టి న
మనిషికా? దేవుడు - దయ్యం
రెండూ బొమ్మా బొరుసులా?
దేవుడిని నమ్మినంతకాలం
మనిషి దయ్యాన్ని నమ్ముతాడా?
మనిషి ఉన్నన్ని రోజులు,
ఆలోచనలు ఉన్నన్ని రోజులు,
నమ్మకాలు,
భయాలు
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ఉండనే వుంటాయి. మా
ఊరి దయ్యాల గురించి ప్రస్తా విస్తా ను.
'దయ్యాలు ఎక్కడ
ఉంటాయ్' అంటే ... మా
ఊరివారు 'చెంబయ్య చెట్ల
దగ్గ ర' అని వెంటనే చెప్పేస్తా రు. కారణం నిరూపణ
అయ్యింది కాబట్టి . ఈ
చెంబయ్య చెట్లు మా ఊరి
మాగాణి దాటిన తరువాత
కొతప
్త ల్లి కి పోయే దారిలో
వుంటాయి. ఇవి జంట మర్రిచెట్లు . వాటి పక్కనే బావి.
అది పాడుపడింది. ఇక్కడ
దయ్యాలు ఉంటాయ్ అనడానికి నిదర్శనంగా జరిగిన
సంఘటన చెప్పాలి.
అప్పుడెప్పుడో ఊరివాళ్ళు
పందెం కాశారట. దయ్యాలు
లేవన్నవాళ్ళు, దయ్యాలంటే
భయంలేని వాళ్ళు అర్ధరాత్రి
అమావాస్యనాడు చెంబయ్య
చెట్ల క్రింద ఒక నాగేటి
కఱ్ఱ ను పాతిరావాలని. ఎవరో
ఒక ఔత్సాహికుడు సరేనని
బయలుదేరాడు. సమయం
గడుస్తూనే వుంది. అతని
సమాచారం తెలియలేదు.
గంట ..రెండు గంటలు.. తెల్ల వారుతున్నా అతను తిరిగి
రాలేదు. ఊరి జనం అంతా
'లాంతర్లు ' పట్టు కుని వెళ్లి
ఆగస్టు 2020

చూసేటప్పటికి క్రిందపడి నోట
రక ్తం కక్కుకుని, గుడ్లు తేలేసి
వున్నాడు. ప్రాణం పోయింది.
దయ్యమే చంపింది
అంటారు కొంతమంది. లేదు
కర్ర భూమిలో పాతేటప్పుడు తను తొడుక్కున్న చొక్కా
కూడా భూమిలో దిగింది. పై కి
లేచేటప్పుడు చొక్కా రాలేదు.
ఎవరో తనను క్రిందకి లాగుతున్నారన్న భయంతో చనిపోయాడు అంటారు కొందరు.
మొత్తా నికి ఏది ఏమైనా
దయ్యమా? లేక దయ్యాన్ని
గురించిన భయమా? ఏది
మనిషిని వెంటాడేది?
అన్ని దయ్యాలు భయపెట్ట వేమో! కొన్ని దయ్యాలు
స్నేహంగా, ఆప్యాయంగా బ్రతికున్న స్నేహితులతో పిచ్చాపాటి మాట్లాడుతాయి కూడా.
ఇలాంటి దయ్యమే 'బీబీ'కి

పట్టింది. ఆమె పేరు బీబీ.
చిన్న ఫరీదు సాహెబు భార్య.
చక్కటి ముఖ ఛాయ, నిండై న
విగ్రహం, బంగారు రంగు
శరీరం, చూడగానే ఆకర్షించే ఆకారం.. బాగుంటుం
ది. ఈమెకు అప్పుడప్పుడు
దయ్యం పడుతూ వుంటుంది.
ఆ ఊర్లో ఉర్దూ
టీచరు
ఒకాయన చిన్న వయసులోనే
చనిపోయాడు. బీబీ, ఆయన
మంచి స్నేహితులట. బహుశా
ప్రేమించుకుని ఉంటారో లేక
పెద్ద లే వీరికి పెళ్లి నిశ్చయించారో తెలియదు. ఇద్ద రి మధ్య
గొప్ప అవినాభావ సంబంధం
వుండేది.
అప్పుడప్పుడు ఈ ఉర్దూ
టీచరు బీబీకి వొంట్లో కి వచ్చేవాడు. అప్పుడు అంతా ఆ
ఉర్దూ టీచరులాగే మాట్లాడేది. బురకా తీసి పక్కన పెట్టే ది.
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తన స్నేహితులను పిలిపించుకుని మరీ మాట్లాడేది ఈ
దయ్యం. ఇందులో మరీ
ముఖ్యంగా 'శెట్టి 'తో గంట సేపు
కబుర్లు చెప్పేది. ఆ తరువాత
వదిలి పోయేది. దయ్యం
వదిలిన రెండు మూడు
రోజులు చాలా చలాకీగా
తిరిగేది బీబీ. మామూలుగా
అయితే దయ్యం వదిలిన
రెండు మూడు రోజులు చాలా
నీరసంగా వుంటారు జనం.
అందుకే ఈ దయ్యం మంచి
దయ్యం.
గొల్ల బాలమ్మకు 'మూగిదయ్యం' పట్టే ది. మామూలు
గానే బాలమ్మ అతి తక్కువ
మాట్లాడేది. దయ్యం పడితే
అసలు మాట్లాడేది కాదు.
నవయవ్వనంలో ఉన్న అమ్మా
యి. పెండ్లి కాలేదు. దయ్యం
పడుతుంది. అన్నం తినదు,
పని చెయ్యదు, మాట్లాడదు.
అలాగే కూర్చుని వుంటుంది.
ఈ దయ్యం వదిలించటానికి మంత్రగాడిని పిలిచారు.
బారెడు గడ్డం, నుదుటిన పెద్ద
కుంకుమ బొట్టు , భయంకరమైన అరుపులు.
దయ్యం వదలగొడతానని రాత్రంతా వేపమండలతో,
పాత చెప్పులతో కొడుతూనే
వున్నాడు. సున్నితమైన అవయవాలను
నలుపుతూనే

వున్నాడు. నాటుకోడి మాంసం,
సారాయి నై వేద్యంగా పెట్టించాడు. శుభ్రంగా ఆరగించాడు. దయ్యం వదిలిందని తల
వెంట్రుకలను సీసాలో పెట్టి ,
మూత పెట్టి స్మశానంలో పాతిపెట్టాడు. మూడురోజుల
తతంగం.
పాపం అలసిపోయి నలిగిపోయిన బాలమ్మ వారం
రోజులు పై కి లేవలేదు. ఆమె
మానసిక స్థితిని పట్టించుకునేవారెవరు?
మరికొన్ని దయ్యాలు వినోదాన్ని పంచేవిగా వుంటాయి.
ఈ కోవకు చెందినవే 'సుగాలి
దయ్యాలు',
'గంటల
దయ్యం'.
ఈ రెండు దయ్యాలు
సుబ్బరాయుడికి పట్టి నవే.
మొదటిగా సుగాలి దయ్యం
పట్టింది. కోడూరుకొండలో
ముగ్గు రాళ్ళ గని తవ్వటానికి
పనికి పోయేవాడు సుబ్బరా-

యుడు. అప్పుడు పట్టిందట
ఈ సుగాలి దయ్యం. ఎక్కువగా దయ్యాలన్నీ ఆడవే
వుంటాయి.
కోదండరామాలయంలో
భజన జరిగేటప్పుడు సుబ్బరాయుడు కూడా వచ్చి భజన
చేస్తూవుంటాడు. భజన చివరి
ఘట్టానికి చేరుకుంటుందనగా ఆవలిస్తూ ఉంటాడు.
చివరగా మంగళం పాడేటప్పటికి గట్టిగా అరుస్తూ
విరుచుకు
పడిపోతాడు.
అప్పుడు
ఆంజనేయస్వామి ఈ దయ్యం కాళ్ళకు,
చేతులకు సంకెళ్ళు వేస్తా డు.
అక్కడ దాదాపు అరగంట
సేపు అరుస్తూ, కేకలు వేస్తూ,
'నన్ను వదిలేయ్ ... నేను వెళ్ళిపోతా' అంటూ అరుస్తూ
వుంటుంది దయ్యం. ఆ
తరువాత ఓ గంటసేపు నెమ్మదిగా దయ్యం దిగిపోతుంది.
ఇది రోజూ జరిగే తంతు.
(ఇంకా ఉంది)

శతవత్సర చాణక్యుడుపాములపర్తి నరసింహారావు
తుమ్మూరి రాంమోహన్ రావు
పాములపర్తి వెంకట నరసింహారావు గారి శతవత్సర ఉత్సవాలు జూన్ 28నుండిప్రారంభం అవుతున్నాయి.ఆయన
పదవిలో ఉన్నప్పుడు గానీ, ఆ తరువాత ఆయన బతికిఉన్నన్ని రోజులు గానీ పెద్దగా పట్టించుకోని జనం ఇటీవల
ఆయనను పొగడుతుంటే ఈతెలివి అప్పుడేమయ్యింది అని అనిపించక మానదు.నేటి ఆర్థిక విథానానికి పాతికేఒళ్లకుముందు పాదులు వేసిన ద్రష్ట,స్రష్ట ఆయన.తన పనేదో తాను చేసుకు పోయే మనిషితననెవరైనా పట్టించుకుంటున్నారా లేదా అని చూడడు.అయినా తన అనుభవాలనుతన ఆశయాలను లోపలి మనిషి అనే తన గ్రంథం ద్వారా
తెలియబరచాడు.మౌనమునిగా పేరొందిన మేధావి పి.వి. నరసిం హారావు ఒక జాతి రత్నం.ఈ సంవత్సరమంతాఆయన గురించిన అనేక కార్యక్రమాలు తలపెట్టడం మంచిదే.కనీసం భవిష్యత్తులో నైనాఇలాంటి మేధా సంపన్నుల
పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించకుండ ఉంటారేమో.
రాజకీయ నాయకుడే గాక సాహితీ వేత్త కూడా అయిన పి.వి.గారి గురించి నాలుగుమాటలు.

పి.వీ.సాబ్ అనేమాట తరచుగా
వినబడేది నా చిన్నతనంలో.
కరీంనగర్ గంజి మార్కెట్లో మురళీధర్ రావు అండ్ బ్రదర్స్ అనే
బట్ట ల దుకాణం ఉండేది.అది
మా దగ్గ రిబంధువులది.రాజకీయపు తొలి దశలో కరీంనగర్ వస్తే ఆయన ఆ బట్ట ల షాపు
వెనుకవై పు గదిలో తలకింద
దిండు పెట్టు కుని సేదదీరేవారు.
కలువ వలసిన వారినికలువటం
,పని కాగానే తిరిగి వెళ్ల పోవటం.
ఇదంతా ఆయనకు ముప్పయి
ముప్ పైఅయిదేళ్ల
వయసప్పటి మాట.అలా ఆయన పేరు
వినటం నాకు చాలా చిన్న తనాననేజరిగింది.
ఆయన్ని మొదటి సారిచూడటం
ఆగస్టు 2020

కరీంనగర్ జిల్లా పరిషత్ ఆఫీసు ణానంతరం ఆయనపేరుమీద
ప్రాంగణంలో ఆయన చేతుల పిల్ల లకు అన్ని రకాల పోటీలు

మీదుగా నేను నా జీవితంలో నిర్వహించారు.నాకు పద్యపఠన
మొదటి సారి బహుమతి స్వీక- పోటీలో ప్రథమ బహుమతివరించినప్పుడు.నెహ్రూగారి మర- చ్చింది
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జిల్లా స్థాయిలో.అప్పుడు నేను
ఎనిమిదవ తరగతి తగులుతున్నారు.
పీవీ గారప్పుడు రాష్ట్ర విద్యాశాఖమంత్రి .అలా ఆయన చేతుల
మీదుగా బహుమతితీసుకున్నప్పుడు చూశాను.తరువాత
నేను బియస్సీ ఫస్టియర్లో ఉండగా
ఇందిరాగాంధీ తో పాటు కరీం
న గ ర్వచ్చి న పు డు , క రీం న గ ర్
పోలీసు గ్రౌండులో ఇందిరా గాంధీ
ప్రసంగాన్ని తెలుగులో అనువదించి చెప్పినపుడు విన్నాను.
చూశాను.
పలు సందర్భాల్లో పలువురు
పెద్ద లు మాట్లాడుకుంటుండగా
చెవిలో పడిన మాటలుఆయనకు అనేక భాషలు వచ్చు అనీ,విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి
వేయిపడగలు
హిందీ భాషలోనికి అనువదించారనీ మహా మేధావి అనీ
మన కరీం నగరం వారే ననీ,వారిది వంగర గ్రామమనీ,వారిబంధువుల అమ్మాయిని మా
బంధువుల అబ్బాయికిచ్చి పెళ్లి
చేసినపుడు వారి గురించినఅనేక
విషయాలు వినడం ఇలా వయసుతోపాటు ఆయన అన్ని దశల
అన్ని వార ్తలు చెవిలో పడుతున్నప్పుడుఈయన
మనవాడు
అని ఏదో తెలియని అభిమానం
మనసులో మెదలడం ఇప్పుడు
వెనక్కి తిరిగి చూస్తే చాలా స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది.రచన మాసపత్రికలో ఆయన గొల్ల రామవ్వ కథ
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వేశారొకసారి.అదిచదివి ఆశ్చర్యపోయానప్పట్లో .ఎందరి చేయనే
చదివించాను.ఆయన ప్రధాన
మంత్రిగాఉన్నప్పుడు హైదరాబాదు ఇందిరా ప్రియదర్శిని ఆడిటోరియంలో కాళోజీ అశీతి సందర్భంగా జరిగిన సభలో అధ్యక్షు లు
సదాశివ ముఖ్యఅతిథి పీవీ గారు.
సహజమైన తెలంగాణా కరణాల
భాషలో ఆయన తానొక ప్రధాన
మంత్రిగా కాకకాళన్న మిత్రునిగా
మాట్లాడటం చూసినపుడు ఎంత
సంబరమయ్యిందో.మళ్లీ కొంతకాలానికే కాళోజీ మరణానంతరం
సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో
ఏర్పాటు చేసిన సంస్మరణ సభలో
మళ్లీ సదాశివ గారే సభాధ్యక్షు లు,
ప్రధాని పీవీ గారు ముఖ్య అతిథి.
అనుకోకుండా
అప్పుడూ
ఆ సభలో ఉండే అవకాశం

కలిగింది.
అలాగే ప్రముఖ జర్నలిస్టు
పెండ్యాల వామన్ రావు (నాన్నకు
దగ్గ రి బంధువు) గారువారితో
ఫోన్లో మాట్లాడుకేవటం విన్నాను.
చిర కాల మైత్రి వారిది.ఏ అరమరికలు లేకుండాఏకవచనంలో
మాట్లాడుకుంటుంటే ముచ్చట
పడ్డాను.ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానంలోఎగుడు దిగుళ్లు,రాష్ట్రా నికి
క్యాబినెట్ మంత్రిగా,ముఖ్యమంత్రిగా ,దేశానికి
వివిధ శాఖల మంత్రిగా,విదేశ
రా య బా రి గా , ప్ర ధా న మ ం త్రి గా
అందరూ విన్న విషయాలునేనూ విన్నాను.దేశానికి అత్యంత
కీలకమైన ఆర్థిక సంస్కరణలకు
మూలం పీవీ అని ఈరోజు ప్రతిపక్షా లు సై తం పొగడకుండా
ఉండలేని స్థితి.
అబ్దుల్ కలాం లాంటి శాస్త్రజ్ఞు ఆగస్టు2020

డు ఆ తరువాత రాష్ట్రపతి కూడా
అయిన
ఆయన నోట పీవీ ఒక గొప్ప వ్యక్తి
పొగడబడటం ఆయన ప్రతిభా
సామర్థ్ యాలకు గీటురాయి.
ఆయన మాటల్లో ”రావు ఒక గొప్ప
దేశభక్తి కలిగిన వ్యక్తి.ఆయనకు
రాజకీయవిధానం కంటేదేశమే
గొప్పది”
ప్రముఖ రాజనీతిజ్ఞు డు, బహు
భాషా కోవిదుడు, దక్షిణాది రాష్ట్రా ల నుండి ఎన్నికైన తొలిభారత
ప్రధాని, గొప్ప సంస్కరణ అభిలాషి
కీ.శే. పి.వి.నరసింహారావు. గొప్ప
పండితుడు.
వేయిపడగల్ని
హిందీలోకి అనువదించాడు.
భారత ప్రధానమంత్రి పదవిని
అధిష్టించిన మొదటి దాక్షిణాత్యుడు, ఒకేఒక్క తెలుగువాడు,
పాములపర్తి వెంకట నరసింహారావు. . భారత ఆర్ధిక వ్యవస్థ లో
విప్ల వాత్మకమై నసంస్కరణలకు
బీజంవేసి, కుంటుతున్న వ్యవస్థ ను తిరిగి పట్టాలెక్కించిన ఘనత
సొంతంచేసుకున్న వ్యక్తి. 1957లో
శాసనస భ్యుడిగా రాజకీయజీవితం ఆరంభించిన పివిరాష్ట్రమంత్రిగా, ముఖ్యమంత్రిగానే కాకుండా
కేంద్ర రాజకీయాలలో కూడా ప్రవేశించిప్రధానమంత్రి పదవిని
సై తం చేపట్టాడు. కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలో తగిన సంఖ్యాబలం లేనిమైనారిటీ ప్రభుత్వాన్ని పూర్తికాలం పాటు నడిపించడం అతని
ఘనకార్యం.
అప్పటి హైదరాబాద్ స్టేట్
వరంగల్
జిల్లా ,నర్సంపేట
ఆగస్టు 2020

తాలూకా లక్నేపల్లి గ్రామంలో
1921 జూన్ 28 న రుక్మాబాయి,
సీతారామారావు దంపతులకు
పీవీ జన్మించారు. వరంగల్లు జిల్లా లోనే ప్రాథమిక విద్య మొదలుపెట్టారు. తరువాత కరీంనగర్
జిల్లా భీమదేవరపల్లి మండలం
వంగర గ్రామానికి చెందిన పాములపర్తి రంగారావు, రుక్మిణమ్మ
లు ఆయనను దత్తత తీసుకోవడంతో అప్పటినుండీ పాములపర్తి వెంకట నరసింహారావు
అయ్యారు.
1938 లోనే హైదరాబాదు రాష్ట్ర
కాంగ్రెసు పార్టీలో చేరి నిజాము
ప్రభుత్వ నిషేధాన్ని ధిక్కరిస్తూ వందేమాతరం గేయాన్ని
పాడారు. దీంతో తాను చదువుకుంటున్న ఉస్మానియావిశ్వవిద్యాలయం నుండి ఆయనను
బహిష్కరించారు. దాంతో ఓ
మిత్రుడి సాయంతో నాగపూరు
విశ్వవిద్యాలయంలో చేరి నాగపూరులో ఆ మిత్రుని ఇంట్లో నే
ఉంటూ 1940 నుండి 1944
వరకు ఎల్లెల్బీ చదివారు. స్వామి
రామానంద తీర్థ, బూర్గు ల రామకృష్ణారావుల అనుయాయిగా
స్వాతంత్ర్యోద్యమం లోను, హైదరాబాదు విముక్తి పోరాటంలోనుపాల్గొ న్నారు. బూర్గు ల శిష్యుడిగా
కాంగ్రెసు పార్టీలో చేరి అప్పటి
యువ కాంగ్రెసు నాయకులుమర్రి చెన్నారెడ్డి, శంకరరావు చవాన్,
వీరేంద్ర పాటిల్ లతో కలిసి పనిచేసారు. 1951 లోఅఖిల భారత
కాంగ్రెసు కమిటీ లో సభ్యుడిగా

స్థానం పొందారు.
కులప్రాబల్యం, పార్టీ అంతర్గ త వర్గా ల ప్రాబల్యం అధికంగా
ఉండే ఆంధ్ర ప్రదేశ్రాజకీయాల్లో పీవీది ఒక ప్రత్యేక స్థానం.
హంగూ ఆర్భాటాలు లేకుండా
ఒదిగి ఉండే లక్షణంఆయనది.
తనకంటూ ఒక వర్గం లేదు. బ్రాహ్మణుడై న ఆయనకు కులపరంగా బలమైనరాజకీయ స్థానం
లేనట్లే .
పార్టీలో అత్యున్నత స్థాయిలో
తనను అభిమానించే వ్యక్తు లులేరు. అయినా రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అత్యున్నత స్థాయికి ఎదిగారు.
ముఖ్యమంత్రి పదవినిఆశిస్తున్న
ఉద్దండులెందరో ఉండగా ఆ
పదవి ఆయన్ను వరించింది.
అప్పటి రాజకీయపరిస్థితి అటు-

వంటిది.
1957 లో మంథని నియోజక
వర్గం నుండి శాసనసభకు ఎన్నికవడం ద్వారా పీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్
రాష్ట్రస్థాయి పదవీ రాజకీయాల్లో కి
అడుగుపెట్టారు. ఇదే నియోజకవర్గం నుండివరుసగా నాలుగు సార్లు
శాసన సభ్యునిగా ఎన్నికయ్యారు.
1962 లో మొదటిసారి మంత్రిఅయ్యారు. 1962 నుండి 1964
వరకు న్యాయ, సమాచార శాఖ
మంత్రి గాను, 1964 నుండి67
వరకు న్యాయ, దేవాదాయ శాఖ
మంత్రి, 1967 లో వై ద్య, ఆరోగ్య శాఖ
మంత్రి, 1968-71 కాలంలో న్యాయ,
సమాచార శాఖ మంత్రి పదవులు
నిర్వహించారు.
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జవాబు చెప్పగలరా?

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

ఆధారాలు : 1) క = అసలు అక్షరం 'జ'
నస నసాక మియ్సాగసే మీ భ్రేరం
నజచ కముచ నౌధాణ్రసే మీ చత్రం
ఆజ బీతక్షో ణస్రం లేయిమమాశే
చోజామిజి సమ ధాయక్షబేడం
ఎంబింలుముచే డుధనంబేడం
(మీ జవాబు teega51@ gmail. com కి పంపించండి.)
గతనెల జవాబు :

సహజీవనమే సత్యమార్గ మని
పంచశీలయే పరమ సూత్రమని
మాకు బుద్ధు డు మీకు గాంధీయని
చీనీ హిందీ భాయి భాయి యని
ఎన్నో నీతులు పలికాడు మననేమరుపాటున ఉంచాడు
వెనుక పోటునే పొడిచాడు మన కన్నులు నేటికి తెరిచాడు

జూలై నెల ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంపినవారు:

Ms అనూరాధసాయి జొన్నలగడ్డ
Ms కిరణ్మయి గోళ్ళమూడి
Ms సరస్వతి పొన్నాడ
శ్రీ తల్లా ప్రగడ మధుసూదనరావు
శ్రీ కె. మురళీమోహన్
శ్రీ వి పుండరీకరావు, విజయవాడ
శ్రీ పాటిబళ్ల శేషగిరిరావు
శ్రీమతి మానస, అనంతపూర్
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