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చై తన్యమే సంకల్పబలం ------ 2020.

దేశపరిరక్షణలో నిరంతర పోరాటం చేస్తూ , మనం శాంతి యుతంగా జీవించడానికి కారకులై న సై నికులారా! ముందుగా మీకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. కంప్యూటర్లు , స్మార్ట్ ఫోన్లు , నానో టెక్నాలజీ , ఇలా
అనేక సాంకేతిక మార్పులు వచ్చి మనిషి జీవన విధానాన్ని మార్చేశాయి. 2030 నాటికి కనీ వినీ ఎరుగని సాంకేతిక
మార్పులు వచ్చే అవకాసం ఉంది. విద్యుత్తుతో నడిచే ట్రైన్లు , డ్రైవర్ లేని కార్లు , పై లెట్ లేని విమానాలు, ఇటువంటివి ఎన్నో విశిష్ట మైన మార్పులు సాకారమవుతున్నాయి. అన్నిటినీ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఆధునిక
సేద్యం ఉపయోగించుకుంటూ, రై తులు ఇంకా ప్రగతి పధంలోకి అడుగు పెట్టాలి. సై న్స్ రంగంలో క్రీడారంగంలో
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచి దేశానికి కీర్తి ప్రతిష్ట లు తీసుకు వచ్చిన ప్రతీ ఒక్కరికి చై తన్యం అభినందనలు తెలియ
జేస్తూ 2020 లో ఇంకా ముందుకు దూసుకు పోవాలని ఆకాంక్షిస్తోంది. ప్రజలంతా కొత్తసంవత్సరంలో ఆనం-

దోత్సాహంతో, అభివృద్ది పధకాలను కుటుంబంలోనే కాక, దేశంలో కూడా ఆచరణలో పెడుతూ, మానసిక
ప్రశాంతితో, ఆయురారోగ్యాలతో సుఖ శాంతులతో ప్రతీ ఒక్కరి జీవనం సాగించాలని చై తన్యం సంకల్ప
బలం కోరుకుంటోంది.
పాత సంవత్సరంలో మనం చేసిన తప్పులను, కొత్త సంవత్సరంలో చెయ్యకూడదని శపధం చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా మన సంస్కారానికి ప్రాధాన్యతని ఇచ్చి, మన దేశం గౌరవాన్ని పెంచాలి. కుటుంబంలో
మంచి చెడులను చెబుతూ, కష్ట సుఖాలను నేర్పిస్తూ పిల్ల లను పెంచాలి. ఆడపిల్ల అంటే ఆట వస్తువు
కాదు, భోగ వస్తువూ కాదు. స్త్రీ పురుషులిద్ద రూ సృష్టి కి ప్రతీక అని చాటిచెప్పవలసిన అగత్యం ఏర్పడింది.
అన్యాయంగా, అధికారాన్ని అడ్ డం పెట్టు కుని సంపాదించే సొమ్ము మనిషిని సర్వనాశనం చేస్తుంది అని
ఎవరికి వారు అర్ధం చేసుకుని నిజాయితీగా బతకాలి.
రాజకీయ నాయకులు అంటే ప్రజాసేవకులం మాత్రమే అని గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రజలు కూడా
వారిని మనం ఎన్నుకుని మన సేవకు మాత్రమే వినియోగించుకునే మన సేవకులు అని గుర్తెరిగి వారిని
అందలం ఎక్కించకుండా, వారు దేశ అభివృధ్ధి కి పాటుపడేటట్టు గా మనం వారిని నడిపించాలి. వారు
ఎక్కడై నా తప్పుడు నడకలు నడిస్తే ఎక్కడికక్కడ అరికట్టాలి. అంతేకాని ప్రజలు ఎవరికి వారు స్వార్ధంతో
నేను నా కుటుంబం బావుంటే చాలు అని అధికారులకు లంచాలు ఇచ్చి, దుర్వినియోగానికి వినియోగించుకుంటూ, వారిని తప్పుడు దోవలో నడిపించి దేశ అభివృధ్ధి కుంటు పడేటట్లు చేయకూడదు.
మన పూర్వీకులు ప్రజా శ్రేయస్సును దృష్టి లో పెట్టు కుని ఆహార నియమాలు, పండుగలు,
వివాహాలు, పూజలు, వ్రతాలు, వ్రతనియమాలు ఇలా ఎన్నెన్నో ఆచరణ యోగ్యమైన వి మనకి అందిచ్చారు. వారు మనకు చూపించిన దారి ఈ జన్మకే కాక జన్మజన్మలకీ మన ఎంతో మేలు చేస్తుందని తెలు
సుకుని ఆచరించాలి. వారు చూపించిన మార్ గం పాతచింతకాయ పచ్చడి అనుకోకుండా, మార్ గం తప్పకుండా కావాలంటే చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుని మనకి మేలు చేసేవిగా ఇంకా అభివృద్ధికి వీలుగా
మార్చుకోవచ్చు. అంతే కానీ వాటిని ప్రక్కన పెట్టి ఎవరికి తోచినట్లు వారు చేస్తుంటే మన జీవన పయనమెటో, మనకే తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. అలా కాకుండా ప్రజలంతా కలిసికట్టు గా ఉండాలి.
క్రొత్త సంవత్సరం అందరినీ ఆనంద డోలికల్లో ముంచాలని భగవంతుడిని ప్రార్ధిస్థూ ....
మీ ఎడిటర్ ,

తీగవరపు శాంతి

అభిప్రాయ వేదిక

టై టిల్ పేజి చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఎడిటోరియల్
కూడా ప్రస్తుత సమస్యలను తీసుకుంటూ బాగా వ్రాస్తున్నారు.
ముక్తినాథ్-మానససరోవరం అక్షర-దృశ్య-శ్రవణ పర్వం
దిగ్విజయంగా ముగించి పాఠకులకు అందించినందుకు
అభినందనలు. మానససరోవర యాత్రను అభిలషించి,
సంసిద్ధు లై న పాఠకులకు, వివరణాత్మకంగా, మార్గ దర్శకంగా
ఉంది.
శ్రీమతి లక్ష్మి , శ్రీమతి హైమ, శ్రీ రమేష్ ---- వైజాగ్.

పోచినపెద్ది మురళీ కృష్ణ గారు ధారావాహికంగా అందిస్తున్న
'పూరి జగన్నాధ స్వామి వై భవం' చాలా అద్భుతంగా అంది
స్తున్నారు. మార్గ శిర విశిష్ట త గురించి కొత్త రామానందం
గారు మాకు తెలియని ఎన్నో విషయాలను తెలియజేసారు.
శ్రీ చిట్టి బాబు , శ్రీమతి లత , శ్రీ రాజేష్ ---- రాజమండ్రి.
మధ్య తరగతి తండ్రి గురించిన కదా బాగా వ్రాసారు భారతి
గారు. పాలెపు బుచ్చిరాజుగారి భారత దేశపు అధ్యక్షు ల
గురించి రాస్తున్న వ్యాసపరంపర పూర ్తయిన తర్వాత ఒక
పుస్తకంగా తీసుకు రావలసిన అవసరముంది.
పి.వి.రమణారావు, వరంగల్. శ్రీమతి శారద- అన్నవరం.

వేమూరి వెంకటేశ్వర రావు గారు అందిస్తున్న అంకెల
గురించి మాకు ఊహకైనా రానివి ఎన్నెన్నో తెలుస్తున్నాయి.
ఇంద్రగంటి వెంకట సుబ్బారావు గారు వ్రాస్తున్న 'ప్రేమంటే
ఇంతే' చాలా బావుంటోంది. సామాజిక విషయాలను జోడిం
చి బాగా వ్రాస్తున్నారు.
శ్రీమతి కనక వల్లి , శ్రీమతి జానకి , శ్రీ సురేష్-అనంతపూర్.

చాగంటి కృష్ణ కుమారి గారు అందిస్తున్న పజిల్ వై జ్ఞానికంగా బావుంటోంది. శ్రీ దంతుర్తి శర్మగారు మహాభారతంలోని
పద్యరత్నాలను ఉటంకిస్తూ వివరిస్తున్న అంశాలద్వారా కొన్ని
తెలియని అంశాలు తెలుస్తున్నాయి.

శ్రీమతి భారతి , శ్రీమతి సుందరి --ఏలూరు. శ్రీ శ్రీహరి , శ్రీమతి అన్నపూర్ణ , శ్రీ శ్రీనివాసరావు -కడప

ఇంత త్వరగా అయిపోయిందా అనిపించింది శాంతి గారూ.
విలువలున్న మన చై తన్యం పత్రికకు ఎంతో శోభ కలిగించింది మీ రచన. మంచి రచనను గత ఏడాదిగా వీడియో
రూపంలో పాఠకులకు అందించినందుకు ధన్యవాదాలు.
పోడూరి శ్రీనివాసరావు, హైదరాబాద్.

యాత్ర చేయడం ఒక కష్ట మైతే, దాని గురించి పాఠకులకు
అక్షర- దృశ్య- వ్యాఖ్యానాలను అందజేయడం మరింత
కష్టం. విజయం సాధించారు. అభినందనీయం.
సి దుర్గాప్రసాదరావు, ఆగ్రా.
శాంతిగారూ...ముక్తినాద్ యాత్ర సాహసం బాగుంది. మధ్య-

తరగతి నాన్నకు అన్నీ తెలుసు. అది నిజం.
నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి, లండన్.
అమ్మా! మానససరోవర యాత్ర ఆసాంతం చదివితిని.
చెయ్యి పట్టు కుని దగ్గ ర ఉండి ప్రతి విషయం కళ్ళకు,
మనసుకు హత్తుకునేలా యాత్రలో మేము కూడా
పార్టిసిపేట్ చేసినట్లు గా త్రికరణశుద్ధిగా అనుభూతి
పొందితిని. మీ కృషి దిగ్విజయం గా అవిచ్ఛిన్నంగా
కొనసాగాలని మా దంపతుల ఆశీస్సులు.
శ్రీ శాస్త్రి, ఆయుర్వేద వైద్యుడు, పలివెల.
తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య గారి మీద వ్యాసం చక్కగా
ఉంది. రచయితకు ధన్యవాదాలు. మానససరోవర
యాత్ర అప్పుడే అయిందా అని బాధగా ఉంది. బాగా
కవర్ చేసారు యాత్ర మొత్తం.మానససరోవర యాత్ర
మొత్తం ఒక పుస్తక రూపంలో తీసుకుని వస్తే చాలా
బాగుంటుంది. దీనిని గురించి కొంచెం ఆలోచించగలరు.
రమణారెడ్డి, అనంతపూర్, సుబ్రహ్మణ్యం, వనజ,
రాణి, రాజమండ్రి. వనజ, రాణి-రాయవరం.
పి.బి. శ్రీనివాస్స గారి గురించి చాలా బాగా వ్రాసారు
గొప్ప విద్వాంసుడు, గాయకుడు గురించి తెలుసుకోవడం ఆనందంగా అనిపించింది. అవగాహన కధ
చదువుతున్నంతసేపూ ఎంతో ఆసక్తి కరంగా ఉంది .
అస్తమానూ లడ్
డూ లేనా కథ బాగుంది. రమణారావు
గారు చాలా బాగా వ్రాస్తా రు.
రాజారావు, రమణి - అమలాపురం
పి బి శ్రీనివాస్ గారి గురించి చక్కటి వ్యాసం వ్రాసారు
పోడూరివారు. చాలా ధన్యవాదాలు. అలాగే పద్యరత్నాలు చాలా బాగుంటున్నాయి. పూరీ క్షేత్ర వై భవం
బావుంది.
శ్యామలరావు, విజయలక్ష్మి - మియాపూర్
పోడూరి శ్రీనివాసరావుగారు చాలా బాగా వ్రాసారు.
శ్రీ కుమార్ , శ్రీమతి పల్ల వి, శ్రీ సుబ్బారావు, శ్రీమతి లక్ష్మి
-రామవరప్పాడు.శ్రీ వేణు, శ్రీమతి ప్రభ-విజయనగరం.
నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి గారు సాహితీ గోష్టి తో సహా అన్ని
వివరంగా పల్లెటూరి విశేషాలు చక్కగా అందిస్తున్నారు.
అలాగే అస్తమానూ లడ్డు లేనా అంటూ ఎలెక్ట్రా న్ గారు
వ్రాసింది బావుంది.
శ్రీమతి సురేఖ, శ్రీమతి విజయ, శ్రీ రామ మూర్తి -సికిం
ద్రాబాదు. శ్రీ శ్యామల రావు, శ్రీ వినయ్, శ్రీమతి అపర్ణ
--రావులపాలెం.

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
సృష్టి స్థితి లయలకు కారణమ�ైన త్రిగుణాలు నీ యందే ఉన్నాయి. ప్రకృతి, పరము నీయందే
ఉన్నాయి. నీలో ఉన్న బ్రహ్మస్వరూపమే అన్నిటికి కారణము. విశ్వాత్మకుడవ�ైన నిన్ను శరణ
కోరుతున్నాను. ఈ నీటియందు నిలబడడానికి ఎక్కడా స్థా నం లేదు. జగన్నాధా! విష్
ణు మూర్తి!
సంసార సాగరమునందు మునిగి ఉన్న నన్ను నీ కడగంటి చూపుతో రక్షించు.
“ ఓ మార్కండేయా! నీవు నన్ను తెలుసుకొన లేకపో తున్నావు. తపస్సు చేసి దీరఘా్యువు
పొ ందావు. ఈ కల్పవృక్షం ప�ైభాగాన ఒక ఆకుప�ై పడుకొని ఉన్న బాలుడు ఉన్నాడు. నీవు అతని
నోటిలో ప్రవేశించు” అని స్వామి మార్కండేయుని ఆదేశించాడు.

మార్కండేయుడు ఆ బాలుని నోటిలోంచి గర్భంలోకి ప్రవేశించాడు. అక్కడ విశ్వాన్నంతటిని
చూసాడు. ఆశ్చర్యపో యాడు. “స్వామీ! దేవ దేవా! ప్రళయ సమయంలో నశించిన సృష్టి అంతా
నీ గర్భంలో ఉంది. నీ శక్తిని తెలుసుకొనుట ఎవరికి సాధ్యం” అని ప్రా ర్ధించాడు.

“ మార్కండేయా! ఈ క్షేత్రం చిత్రమ�ైనది. నేను ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉంటాను. ఇక్కడ ఉన్న సృష్టికి
ప్రళయం అనేది ఉండదు. ఎల్ల ప్పుడు ఒకేవిధంగా ఉంటుంది. నన్ను తెలుసుకొని ఇక్కడకు
వచ్చినవాడు సర్వ సుఖాలు అనుభవిస్తా డు” అనినారాయణుడు చెప్పాడు నారాయణుని
మాటలు విని మార్కండేయుడు తానుకూడా ఇక్కడే ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాడు
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“ స్వామి! ఈ పురుషో త్త మ క్షేత్రంలో నేనుకూడా మృత్యువు లేకుండా ఉండునట్లు అనుగ్రహించు”
అని స్వామిని ప్రా ర్ధించాడు.

“ మార్కండేయా! ప్రళయం వచ్చినప్పుడు నీవు నివసించడానికి ఒక తీర్థా న్ని సృష్టిస్తా ను.
అక్కడ నా రెండవ రూపమయిన శివుడు ఉంటాడు. ఆ శివుని ఆరాధించు. మృత్యువుని
జయిస్తా వు” అని స్వామి పలికాడు.

ఈ క్షేత్రం ఐదుక్రో సుల దూరంవ్యాపించి ఉంది. బంగారురంగులో ఇసుక ఉంటుంది. అక్కడ
ఉన్న నీలాచల పర్వతంప�ై శివుడు నారాయణ స్వరూపంలో ఉంటాడు

అక్కడ ఉన్న జగన్నాధుని పూజించడానికి యముడు “ భువనేశ్వరుడు” వస్తా డు. అతనిని
పూజించినచో కోటిలింగాలు పూజించిన ఫలితం కలుగుతుంది” అని లక్ష్మీ దేవి మార్కండేయునికి
బో ధించింది.
( 25 – 55)

స్కాందపురాణంలోని వ�ైష్ణవ ఖండంలో, పురుషో త్త మ క్షేత్రమాహాత్మ్యంలో లక్ష్మీ-మార్కండేయ
సంవాదము అను మూడవ అధ్యాయం సమాప్తం.
4. వ. అధ్యాయం

జ�ైమిని – ఋషి సంవాదము

పురుషొ త్త మ క్షేత్రానికి పడమర దిక్కున శంఖాకారంలో ఒక పర్వతం ఉంది. అక్కడ ఈశ్వరుడు
ఉన్నాడు. అక్కడికి క్రో సుడు దూరంలో నారాయణునికి చెందిన క్షేత్రం ఊంది. అక్కడకు చేరడం
చాల కష్టం. సముద్ర ప్రాంతంనుండి, వటవృక్షం మూలవరకు ఉన్న భాగం శంఖాకారపు
పర్వతానికి ఉదర భాగం అవుతుంది. ఈ భాగం నీటితో నిండి ఉంటుంది. ఈ తీర్థంలో స్నానం
చేస్తే ముక్తి లభిస్తుంది.

బ్రహ్మ ఐదవ శిరస్సు ఛేదించిన పరమేశ్వరుని చేతికి ఆ తల అంటుకు పో యింది. ఆ
శిరస్సును వదిలించుకొనుటకు పరమేశ్వరుడు మూడు లోకాలు తిరిగి చివరకు పురుషో త్త మ
క్షేత్రానికి చేరుకుని , ఈ తీర్థంలో స్నానం చేసాడు. వెంటనే బ్రహ్మ శిరస్సు చేతి నుండి విడిపో యింది.
శివునికి బ్రహ్మ హత్యా పాతకం నుండి మోక్షం లభించింది.
( 1 – 12 )

ఈ ప్రాంతానికి కపాల మోచన తీర్థం అని పేరు. ఇక్క ‘కపాల మోచన లింగం’ ఉంది. ఈ
లింగం శంఖాకార పర్వతానికి రెండవ ఆవర్తంలో ఉంది. ఇక్కడ మరణిస్తే సంసార బంధంనుండి
విముక్తి కలుగుతుంది. మూడవ ఆవర్తంలో “విమల” అను శక్తి ఉంది.

ఈశక్తిని భక్తితో నమస్కరించిన, పూజించిన, అర్చించిన మోక్షం లభిస్తుంది. శంఖంయొక్క
నాభి ప్రదేశంలో ఈమూడుతీర్థా లు, వటవృక్షం ఉన్నాయి. కపాలమోచనం నుండి ‘అర్ధాంశని’
ప్రతిష్టించబడింది. శంఖమ యొక్క మధ్య భాగంలో రహస్యంగా కొంత నీరు ఉంచబడింది.
ఆ నీరు ప్రళయ సమయంలో లోకాలను ముంచి వేసతుంది
్ . ఆనీటిని “అర్ధాంశని” అను శక్తి
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సృష్ట్యాదియందు హరించి వేసతుంది
్ .

ఈ “అర్ధాంశని” నాచే సృష్టించబడింది. ఈ శక్తికి నమస్కరించిన వారు. శాశ్వతసుఖాలు
అనుభవిస్తా రు. సముద్రానికి, వట వృక్షానికి మధ్యభాగంలోమరణించిన ప్రా ణులు మోక్షాన్ని
పొ ందుతాయి. దేవతలుకూడా ఈ తీర్థంలో నివసించాలని అనుకుంటారు.

ఇక్కడ “ కారుణ్యము” అను కుండం ఉంది. ఈ నీటిని తాకితే భవ బంధాలు నశిస్తా యి. ఈ
నీరు ప్రళయ సమయంలో లోకాలను ముంచివేసి, తిరిగి ఇక్కడ లీనం అవుతుంది. అందువలన
ఈ నీటిని “రోహిణము” అని పిలుస్తా రు.

“ యమధర్మరాజా! ఇక్కడ నీ అధికారం చెల్లదు”, అని లక్ష్మీదేవి ఆదేశించి, “బ్రహ్మా! ఇక్కడ
మరణించిన జంతువులకుకూడా మోక్షం లభించేటట్లు గా ఆదేశించు”. ఈ క్షేత్రానికి కాముడు
క్షేత్రపాలకుడు. నరసింహ స్వామి జనార్ధ నునికి దక్షిణభాగంలోఉన్నాడు.( 13-30

ఆయన ఎదుట మరణించిన వారు ముక్తిని పొ ందుతారు. ఇక్కడ చేసిన పుణ్య కార్యాలు
కోటి రెట్లు ఫలితాన్ని ఇస్తా యి. అజ్ఞానం నశించి జ్ఞానం కలుగుతుంది. మహేశ్వరుడు స్వయంగా
బ్రహ్మజ్ఞానాన్నిబో ధిస్తా డు.ఇక్కడ మరణించిన వారికి వెంటనే మోక్షం లభిస్తుంది.

ఈ తీర్థ వ�ైభవాన్ని ఎంత చెప్పినా తరగదు. ఈశ్వరుడు ఇక్కడ నన్నుగూర్చి తపస్సు
చేసాడు. అతనికి భార్యగా గౌరిని నేనే సృష్టించాను. ఆమె ఎనిమిది రూపాలు ధరించి, ఈ క్షేత్రం
ఎనిమిది దిక్కులను రక్షిస్తోంది. వటవృక్షం మూలమునందు మంగళ గౌరిగా ఉంది.

పడమర దిక్కున “విమల” గా ఉంది. శంఖం యొక్క వెనుక భాగంలో సర్వమంగళగా
ఉంది. కుబేర దిక్కున(ఉత్త ర దిక్కున) అర్ధాంగిని, దక్షిణ దిక్కున కాళ రాత్రి, తూర్పున మరీచిక,
తరువాత చండ రూపాన్ని ధరించింది.
ఈ ఎనిమిది రూపాలను స్తుతించిన, దర్శించినచో అశ్వమేధ యాగం చేసిన ఫలితం
కలుగుతుంది. రుద్రుడు ఎనిమిది రూపాలు ధరించి పరమేశ్వరుని సేవిస్తున్నాడు.

జగన్నాధుడు పరమేశ్వరుని క్షేత్రపాలకునిగా నియమించాడు. కపాల
మోచనుడు, యమేశ్వరుడు, మార్కండేయుడు, ఈశానుడు, బిల్వేశుడు, నీలకంఠుడు,
నటేశుడు,క్షేత్రపాలుడు అను ఎనిమిది లింగాల రూపంలో ఈ క్షేత్రా న్ని రక్షిస్తున్నాడు. ఈ
ఎనిమిది లింగాలను అర్చించినా, స్పృశించినా మోక్షాన్ని పొ ందుతారు.
( 31 – 54 )

ఇక్కడ జగన్నాధుడు తనను తాను అర్చించుకుంటూ ఉంటాడు. శరణు కోరిన వారిని
రక్షిస్తూ ఉంటాడు. సుదర్శన చక్రంతో మాయను పో గొడతాడు. యమునికి ఈ క్షేత్రంలో అధికారం
లేదని చెప్పి లక్ష్మీ దేవి యముని యమపురికి పంపించి వేసింది( 55-60)

సత్య యుగంలో ఇంద్రద్యుమ్నుడు అను రాజు ఇక్కడకు వచ్చి భగవంతుని కరుణ
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పొ ందడానికి అశ్వమేధ యాగం చేస్తా డు. ఆ సమయంలో ఒక కొయ్య ఇక్కడ పుడుతుంది. ఆ
కొయ్యతో “విశ్వ కర్మ” కొయ్య బొ మ్మలు చేస్తా డు. అవి మా రూపాలను పో లి ఉంటాయి. వాటిని
ఈ పురుషో త్త మ క్షేత్రంలో ప్రతిష్టించు” అని లక్ష్మీదేవి బ్రహ్మకు చెప్పింది.

ఆ మాట విని బ్రహ్మ, యముడు మొదల�ైన దేవతలు ఆనందించి తమ తమ లోకాలకు
వెళ్లిపో యారు. ( 61-64)

“మహర్షులారా! కొంతకాలంతరువాత ఇంద్రద్యుమ్నుడు యాగం చేయగా కొయ్య
లభించింది. ఆ కొయ్యతో విశ్వకర్మ నారాయణుడు, సుభద్ర, బల రాముల విగ్రహాలను తయారు
చేసాడు. ఆ విగ్రహాలను బ్రహ్మ నీలాచల పర్వత గుహలో ప్రతిష్టించాడు.

ఈ ప్రతిమలకు నమస్కరించిన వారికి తాపాలు నశిస్తా యి. పాపాలనుండి విముక్తి
కలుగుతుంది. దారుమూర్తి అయిన ఈ స్వామిలో సమస్త లోకాలు ఉన్నాయి. ఈ స్వామి
కొయ్యతో చేయబడిందికదా! మహిమలు ఉంటాయా? అని అనుమానించవద్దు.

నారాయణుడే ఈ దారుమయమ�ైన రూపాన్ని పొ ందాడు. అందువలన ఈ స్వామిని శరణు
వేడండి. ఆయనప�ై కొద్దిపాటి భక్తి కలిగి ఉన్నామన అపరాధాలు అన్నీ క్షమిస్తా డు. మోక్షాన్ని
ప్రసాదిస్తా డు. జగన్నాధుని లీలలు మీకు చెబుతాను శ్రద్ధగా వినండి” అని జ�ైమిని మహర్షులకు
ఈ విధంగా చెప్పడం ప్రా రంభించాడు.
( 65 – 84 )
పుండరీక—అంబరీషుల వృత్తాంతం

పూర్వం కురుక్షేత్రంలో పుండరీకుడు, అంబరీషుడు అను స్నేహితులు ఉండేవారు. వారు,
బ్రా హ్మణ క్షత్రియ వంశానికి చెందినవారు. అంబరీష, పుండరీకులు, తమకుల ధర్మాలను
విడిచిపెట్టి దుష్ట మార్ గంలో నడవడం ప్రా రంభించారు.

వారు తమకు ఇష్ట మ�ైన మార్ గంలో నడుస్తూ ఒకరోజున ఒక యజ్ఞ శాల దగ్గ రకు చేరుకు
న్నారు.అక్కడ బ్రా హ్మణులు చదువుతున్న మంత్రా లు వారిని ఆలోచింప చేసాయి. ఇంతవరకు
తాము అనుభవించిన జీవితము పాపభూయిష్ట మయినది. ఆ పాపాలనుండి విముక్తి ఎలా
లభిస్తుంది? అని మహర్షులను అడిగారు. మహర్షులందరు వారిని చూసి నవ్వారు.
వారిలో ఒక వ�ైష్ణవుడు వారిని చూసి జాలి పడి, “పురుషో త్త మ క్షేత్రంలో ఉన్న
జగన్నాధుని దర్శించుకున్నట్ల యితే మీ పాపాలు నశించిపో తాయి”
ఇది స్కాందపురాణంలోని జ�ైమిని ఋషి సంవాదము అను నాలుగవ అధ్యాయం సమాప్తం
(ఇంకా వుంది)
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చూడి కుడుత ్త నాచ్చియార్-గోదాదేవి

కొత ్త రామానందం

భోగి పండుగ నాడు గోదా కల్యాణం చేయడం సాంప్రదాయం. ధనుర్మాసంలో తిరు
ప్పావై వ్రతం చేసిన ఆండాళ్ కల్యాణం జరిగిన పవిత్ర తిథి భోగి.ఈ సందర్భంగా
గోదా కల్యాణం, శ్రీరంగ క్షే త్ర వైభవ సాంప్రదాయాల గురించి తెలుసుకుందాం.

తెలుగువారికి చాంద్రమానాన్ని

బట్టి మార్గ శిరమాసము, తమిళులకు సౌర మానాన్ని బట్టి ధనుర్మాసం (మార్గ ళి) వస్తా యి. ఈ వికారి
నామ సంవత్సరం ది. 16-12-2019
న ధనుస్సంక్రమణం. ఈ రోజున
సూర్యుడు ధను రాశిలో ప్రవేశిస్తా డు.
అప్పటినుంచి పవిత్ర ధను
ర్మాస వ్రతం ప్రారంభమవుతుంది. ఆపద మొక్కుల స్వామి - శ్రీ
వేంకటేశ్వర స్వామికి నిత్యం ఎన్నో
ఉత్సవాలు అంగరంగ వై భవంగా
జరుగుచున్నప్పటికీ, స్వామివారి దినచర్య 'కౌసల్య సుప్రజా రామ' అనే
సుప్రభాత స్తవం తోనే మొదలవుతుంది. అయితే ధనుర్మాసంలో ఒక
నెల రోజులు తప్ప ఈ సుప్రభాత సేవే
సంవత్సరమంతా కొనసాగుతుంది.
ధనుర్మాసంలో గోదాదేవి (ఆండాళ్)
తిరుమలగిరి నాయకుడ్ని స్తుతించిన 'తిరుప్పావు' సంకీర ్తనాగానం
జరుగుతుంది.
'మాసానాం మార్గ శీర్షో హం'
అన్నాడు గీతాచార్యుడు. మార్గ శిరమనే ఈ నెలకు భక్తిసాంప్రదాయంలో గల ప్రత్యేకత చెప్పనలవికాదు.
మకర సంక్రమణానికి ముందు
ముప్ ఫై రోజులను ధనుర్మాసంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలతో గడపడం దక్షిణ
భారతదేశంలో అందరికీ తెలిసిందే.
10
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తెల్ల వారుఝామునే లేచి, చల్ల
చల్ల ని వాతావరణంలో స్నానాదికాలు ముగించికుని వీధులలో
భజన గానం చేస్తూ భక్తు లు తిరుగుతారు.
ద్వాపరయుగంలో శ్రీ కృష్ణ భగవానుడ్ని భర ్తగా పొందాలన్న కోరికతో
మార్గ శిర మాసంలో గోపికలు కాత్యాయనీ వ్రతం చేసేవారు. సాధారణంగా మార్గ శిర-పుష్య మాసాలలో
వచ్చే ధనుర్మాసంలో ఆచరించబడే ఈ నోముని 'పావై నోము' అని
అనేవారు. 'పావై ' అంటే స్త్రీ, నోము
అంటే వ్రతం, నోము అని అర్ధం.
ఈ వ్రతమాచరించే కన్యలు తాము
స్నానం చేసిన నది లేక చెరువు
నుంచి మట్టి ని సేకరించి బొమ్మ జేసి
పూజిస్తా రు. ధనుర్మాసం పర్యంతం
'బ్రహ్మ ముహూర ్తం' లో మేల్కొని
తమ స్నేహితురాళ్ళతోస్నానాదికాలు
ముగించి, తమకు మంచి భర ్తని
ప్రసాదించమని ఇష్ట దైవాన్ని వేడుకోవడమే వ్రత విధానం. గోదాదేవి
కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించింది.
నెల రోజులపాటూ ప్రతి దినం వేకువజామునే శ్రీ విల్లి పుత్తూ రులో
వేంచేసి యున్న వటపత్ర శాయి
అయిన శ్రీ మహావిష్ణు వు గురించి
రోజుకొక్క పాశురాన్ని(పాటని) పరవశించి గానం చేసేది.
శ్రీ విల్లి పుత్తూ రులో వటపత్రశాయియైన శ్రీ మహావిష్ణు వుకు విష్ణు చిత్తుడు భక్తు డు. నిత్యపూజలు
చేస్తుండేవాడు. 'పెరియాళ్వార్' గా
ప్రసిద్ధి చెందిన విష్ణు చిత్తుడు 'తిరుపల్లాండు' అనే పాశురాల్ని పాడారు.
ఆయన ఇల్లు కోవెల పక్కనే ఉండడం
వల్ల రోజూ నడిచే ఆలయానికి వెళ్తుండేవాడు. ఆలయానికి, ఇంటికి
మధ్య ఓ అందమైన పూదోట
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ఉండేది. విష్ణు చిత్తుడు రోజూ ఆ
తోటలోని పూలను సేకరించి, మాల
కట్టి , శ్రీ మహావిష్ణు వుకు అలంకరిస్తుండేవాడు. ఒకరోజు తోటలోని
తులసి చెట్టు కి పాదు చేయాలని
అటువై పు వెళ్ళిన విష్ణు చిత్తునికి అచ్చట ఒక అందమైన ఆడ
శిశువు లభించింది. తనకు భగవత్
ప్రసాదముగా లభించిన ఆ చిన్ని
శిశువుకు కోవై (పూలదండ) అని నామకరణము చేసి, అల్లా రుముద్దు గా
పెంచారు. పూవు పుట్ట గానే పరిమళించినట్టు కోవై 'గోదా' గా, 'ఆండాళ్'గా పిలవబడుతూ, తండ్రితో
కలసి బుడిబుడి అడుగులతో పూలబుట్ట లతో గుడికి వచ్చేది. తండ్రితో
పాటు ఆ వటపత్ర శాయిని ఆరాధించేది. ఆండాళ్ కి శ్రీకృష్ణు నిపై ఇష్టం
కలిగింది. ఆ ఇష్టం ప్రీతిగా, ఆ ప్రీతి
ప్రేమగా దినదిన ప్రవర్ధమానమైంది
ఆమెకు యుక ్త వయస్సు వచ్చేసరికి శ్రీకృష్ణు నినే పెళ్లి చేసుకోవాలనే
కోరిక బలపడింది. ఈ మధ్యకాలంలో తండ్రి ఆమెకు వేదవేదాంగాలు
అభ్యాసం చేయించాడు. స్వతహాగా
బుద్ధి సూక్ష్మత గల గోదాదేవి చిరుప్రాయంలోనే అలవోకగా కవితలల్ల డం ప్రారంభించింది. ఆమె పాండి-

త్యాన్ని చూసి అబ్బురపడేవారు.
గోదాదేవి ఆగ్రహారానికి చెందిన
అమ్మాయి అయినప్పటికీ అన్ని
వర్గా ల బాలికలతో ఆడుతూ
పాడుతూ ఉండేది. తన తిరుప్పావై లో 'గొప్ప ఆవుల పొదుగున
చెయ్యిడి, పిండుకొలదీ కుండల
కొద్దీ పాలు ఇస్తుంటాయి', 'పాలిచ్చు
గేదులు తలుగులు విడువబడినై , పచ్చిక మేయుతకు పోలములందు సంచరింపబోయినవి' అని
వ్రాయటం జరిగింది.
ప్రతినిత్యం తండ్రి వటపత్ర
శాయికి పూమాలని సమర్పిస్తుండటం గోదాదేవి చూస్తుండేది.
రోజూ ఆయన పూమాలను కట్టి
ముగించిన తర్వాత కాళ్ళు చేతులు
కడుక్కోవటానికి పెరట్లో కి వెళ్తుండేవారు. సరిగ్గా ఆ సమయంలో
గోదాదేవి ఆ మాలని తన మెడలో
అలంకరించుకుని మురిసిపోతుండేది. అయితే ఆ మాల అలంకరిచుకున్నప్పుడు తన అందాన్ని
అద్దంలో చూచుకోవాలనే గోదాదేవి,
తాను స్వామికి భోగ్యమైన కంఠమాలగా ఉంటానా?అని చూచుకోవడానికి స్వామికై కట్టి న పూలదండను ముందుగా తానే ధరించి
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మురిసిపోతుండేది. తన అందాన్ని
చూసుకోవాలనే కోరికతో గోదాదేవి
తన ఇంట్లో నే ఉన్న బావిలోకి తొంగి
చూసి తన ప్రతిబింబాన్ని వీక్షించి
మురిసిపోయేది. అప్పటి బావి
ఇప్పటికీ ఆ ఆలయంలో ఉంది. ఆ
బావిని అందాల బావి అని పిలుస్తా రు. మాల అలంకరించి చూసుకున్న తర్వాత ఏమీ ఎరగనట్టు పూలసజ్జ లో మాలని పెట్టేస్తుండేది. తాను
ధరించిన పూమాలను స్వామికి
సమర్పించేది. తాను ముడిచి,
విడచిన దండలను ఆలయంలో
స్వామికి ఇచ్చేది కనుక గోదాదేవికి
'శూడి కొడుత్త నాచ్చియార్' 'ఆముక ్త
మాల్యద' అనే పేరు కలిగింది.
నాచ్చియార్ తిరుమొళి గోదాదేవి
శ్రీకృష్ణు నిపై మక్కువ పెంచుకొంది.
స్వామి విరహాన్ని భరించలేకపోయింది. వేంకటాచలపతికి నన్ను
పత్నిగా సమకూర్చుమా! అని దేవుని
ప్రార్థిస్తూ 143 పాశురాలు పాడింది.
ఆ గీతాల సంపుటికే నాచ్చియార్
తిరుమొళి అనిపేరు.
ఒకరోజు ఈ విషయం పెరియాళ్వార్ కంటపడింది. ఖిన్నులయ్యారు. కూతురితో,'స్వామిని అలంకరించే మాలను నీవు ధరించడం
అపరాధం తల్లీ !' అని నచ్చచెప్పినప్పటికీ జరిగిన తప్పిదానికి విష్ణు చిత్తుడు లోలోనే కుమిలిపోయాడు.
ఆరోజు పచ్చి మంచినీళ్ళు కూడా
ముట్ట లేదు. 'పరమాత్మా! తప్పిదం
జరిగిపోయింది' అని అంటూ
వేడుకుని ముడుచుకుని నిద్రపోయాడు.
రాత్రి విష్ణు చిత్తుని కలలో కనిపించిన స్వామి, గోదాదేవి అలంకరించుకున్న మాలయే తనకు
ప్రీతిపాత్రమని, దాన్నే తనకి అలం12

కరించమని కోరాడు. దిగ్గు న లేచిన
విష్ణు చిత్తునికి అక్కడ ఎవరూ కనిపించలేదు. ఈ విషయాన్ని భార్యకి
చెప్పాడు. ఈ విషయం ఊరంతా
వ్యాపించింది. ప్రజలు గోదాదేవి
అదృష్టాన్ని వేనోళ్ళ పొగిడారు.
ఇదిలా ఉండగా, విష్ణు చిత్తుడు
తన ముద్దు ల కూతురికోసం తగిన
వరుని వెదకడం ప్రారంభించాడు.
అప్పుడు గోదాదేవి తన తండ్రితో
'నాన్నా! కలుముల నెచ్చెలి లక్ష్మి
ఎవరిని వరించిందో, ఆయన మీకు
అల్లు డౌతాడు' అని చెప్పింది. తన
తల్లి దగ్గ ర 'తాను శ్రీ మహా విష్ణు వుని తప్ప మరొకరిని పెళ్లి చేసుకోనని
ఖరాఖండిగా చెప్పింది. గోదాదేవి
మాటలు విన్న తల్లి దండ్రులు నిశ్చేష్టు లయ్యారు.
'పూర్వంలో శ్రీకృష్ణు ని భర ్తగా
పొందేందుకు గోపికలు కాత్యాయనీ వ్రతాన్ని చేశారనీ, ఆ వ్రతాన్ని ధనుర్మాసంలో ముప్ ఫై రోజులు
దీక్షతో చేయగా స్వామివారు అనుగ్రహించారనీ' గోదాదేవికి విష్ణు చిత్తుడు చెప్పాడు. అప్పటినుంచి గొల్ల భామలనే ఆదర్శంగా తీసుకున్న
గోదాదేవి, తానున్న శ్రీవిల్లి పుత్తూ రు
నే రేపల్లెగా, తనను గొల్ల భామగా
భావించి, గొల్ల కొప్పు పెట్టి , గొల్ల భాష
నేర్చుకుని, ప్రతిరోజూ ఒక పాశురాన్ని
రచించి వాంగ్మాలికగా శ్రీ రంగనాధునికి అర్పించింది.
తిరుప్పావై ప్రాచీన కవితా లక్షణాలన్నింటినీ మూర్తికట్టించిన చక్కని
రచన. ఈ పాటలను పాశురాలంటారు. కన్యల మనోభావాలు, వారి
భక్తిమార్గ పు తీరు మొదలయినవన్నీ ఇందులో హృదయంగమంగా
వర్ణింపబడిఉన్నాయి. ధనుర్మాసం
ముప్ ఫై రోజులు రోజుకొక పాశురం

చొప్పున దానికై నిర్దేశింపబడిన
రాగంలో గానం చేయడం సాంప్రదాయం. పండితులు పాశురాలను గురించి వ్యాఖ్యానం చేస్తుంటే,
వేద వాంగ్మయంలోని తత్త్వమంతా ఆ అమాయకపు పాటలలో
నిండి ఉందని అర్ధమవుతుంది.
ఇటువంటి ప్రవచనాలు దేశమంతటా పండుగలా జరుగుతుంటాయి.
తిరుప్పావై పాశురాలను ఆరు
విభాగాలుగా చెబుతారు. మొదటి
అయిదు పాశురాలలో ప్రాతిపదిక,
జీవన్ముక్తికి కావలసిన హంగులను,
మార్గా లను గురించిన ప్రశంస
ఉంటుంది. పరమాత్మ తీరును,
అతని చెంతకు చేరగోరినవారు పాటించవలసిన పద్ధ తులను వీటిలో
మనం చూడవచ్చు. జీవాత్మ పరమాత్మతో చేరడమే ఈ భక్తిమార్ గం
యొక్క లక్ష్యం, గమ్యం. గోదాదేవి
తనతో బాటు కన్యలందరినీ ఈ
నోములో చేరమని పిలుస్తుంది.
నోములో పాటించవలసిన పద్ధ తులను వివరిస్తుంది. ఈ నోమును
తమ కోరికలతోనే ముగించకుండా వర్షా లు సకాలంలో కురవాలని, పంటలు సమృద్ధిగా పండాలని
కోరడం గమనించదగిన సంగతి.
తరువాతి పాశురాలలో పల్లెపట్టు అందాలను అక్కడి పడుచులు
ఉదయాన చేసే పనులను అందం
గా వర్ణించారు. పెరుగు చిలికి వెన్న
తీయడం, పాడి పశువులు మేతకు
వెళ్ళడం మొదలయిన అంశాలు
కళ్ళకు కట్టి నట్టు పాడుతూ కన్యలు
తోటివారిని నిద్రనుంచి లేపుతారు.
త్వరగా తెమలాలని ఊరడించి, బుజ్జ గించి, చివరకు బెదిరించి తమతో
వెంటబెట్టు కు వెడతారు.
ఆ తర్వాత పాశురాలలో కూడా
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ఉదయకాలపు వర్ణన అందంగా కొనసాగుతుంది. పూలు వికసిస్తున్న
తీరు, నక్షత్రాలు కనుమరుగయ్యే
పద్ధ తి, పక్షు ల కిలకిలారావాలు,
కోడికూతలు, కోయిల పాటలని
వర్ణించే ఈ గీతాలు అసలయిన
జానపద వాతావరణాన్ని మన
ముందు ఉంచుతాయి. పాటల
మధ్యలో నారాయణుని లీలల
గురించి వర్ణన ఉంది. చక్కనయిన
కవితకు ఉదాహరణగా చెప్పుకోవడానికి తిరుప్పావై కి మించింది
లేదు. కృష్ణ లీలలు ఇంకొకచోట
అనన్య ధోరణిలో ఉటంకించబడతాయి. పెరుమాళ్ళు పేరెత్తిన
చోటల్లా , ఆయన లీలలను స్ఫురింపజేసే మాటలు రెండుంటాయి.
మొత్తం పాశురాలు ఒక నోముకు
సంబంధించినవి
మాత్రమేనని స్థూ లంగా అనిపించే వీలుంది.
కానీ, కవితలుగా అవి అనితర సాధ్యమయినవి. తత్త్వ నివేదన చేయగలవారికి, వాటిలో సముద్రమంత
అర్ధం కనపడుతుంది. ఇవి పెళ్లి
కోరుకున్న కన్నెపాటలే అయ్యుండవచ్చు. కానీ ముక్తిని కోరుకున్న
మానవుల మాటలుగా కూడా నేటికీ
దేశమంతటా ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి.
ఏడేడు జన్మలకు ఎప్పటికీ నీతోనే
వీడని బంధము కావలె, నీ సేవతో
తరించవలె, చిల్ల ర కోరికెల చెల్లు
చీటీ వ్రాయించు అని శరణాగతిని
చేస్తా రు. ఈ విశిష్ట వ్రతం సగభాగము
భాగవతుల సేవకు అంకితమైంది.
మిగతా సగ భాగము భగవంతుని
సేవకు అంకితమైంది.
ముప్ ఫై పాశురాలలో జరిగే
యావత్ కార్యక్రమం ప్రతిరోజూ ఒక్క
పాశురం చొప్పున శ్రీ వై ష్ణ వ దేవాలయాల్లో తెల్ల వారుజామున అత్యంత
జనవరి 2020

వై భవముగా పూజలు జరుగుతాయి. ఈ రోజుల్లో ఒకరోజు పొన్నాకుల
హారతి వెలిగించి, స్వామికి మంగళహారతులు పాడతారు. ఇంకొక రోజు
'కూడార్' అనే ప్రసాదాన్ని స్వామికి
వినియోగం చేస్తా రు. భగవంతుని
ఆరాధిస్తే అజ్ఞానాంధకారం(తమోగుణం) పోయి జ్ఞానోదయం (సత్వగుణం) కలుగుతుంది.
ధనుర్మాసం నెలరోజులు గోదాదేవి
అత్యంత భక్తితో, ఒక్కో పాశురంతో
తిరుప్పావై గానంతో శ్రీ రంగనాధుని
అర్చించింది. ఆమె భక్తికి మెచ్చిన
స్వామి అచ్చటి పాండ్య రాజు అయిన
వల్ల భరాయలుకి కలలో కనిపించి
వివాహానికి ఏర్పాట్లు చేయమన్నాడు. వివాహానికి తరలి రమ్మని విష్ణు చిత్తులకు కబురు అందింది.
రాజుగారు పంపిన పల్ల కినెక్కి వెళ్తూ
విరహోత్కంఠిత అయిన గోదాదేవి
మరో ప్రబంధం రచించింది.
అందులో 143 పాశురాలు (గీతాలు)
పాడింది. ఆ గీతాల సంపుటికి 'నాచ్చియార్ తిరుమొళి' అని పేరు.
గోదాదేవిని చక్కని పల్ల కి ఎక్కించి
దారి పొడుగునా మంగళ వాయిద్యములతో మంగళ ఊరేగింపుగా హారతులతో శ్రీరంగం తోడ్కొని వెళ్ళారు.
అక్కడ ఆలయ భోగమండపములో
శ్రీ రంగనాధుడు శ్రీ గోదా పాణిగ్రహనములో ఆమెను స్వీకరించి, గర్భగుడిలోకి తీసుకుని వెళ్ళగా, పెండ్లి కుమార్తె గోదాదేవి శ్రీ రంగనాధుని
శేష శయన మూర్తి పాదాలను స్పృశించింది. స్వామి పాదాలవద్ద సాక్షాత్తూ మహాలక్ష్మిలా ఆమె కూర్చునేంత వరకూ అందరికీ కనిపించి
ఆ తరువాత ఆయనలో లీనమయ్యింది.
సంక్రాంతి సూర్యునితో

సంబంధం గల పండుగ. ఇంగ్లీషు
పద్ధ తిలో కూడా అందుకే ప్రతిసారీ
ఒకే తేదీన వస్తుంది. దాని ముందు
ముప్ ఫై రోజులు, అంటే డిసెంబర్లో
మొదలవుతుంది ధనుర్మాసం. ఈ
ధనుర్మాసం దక్షిణ భారతదేశంలో
అత్యంత భక్తి భరితమయిన కాలం.
భక్తికి ఆలంబనగా నడిచే సంగీత,
నృత్య, సాహిత్య సమ్మేళనాలకు ఇదే
చక్కని అదును. భోగి పండుగనాడు వై ష్ణ వ ఆలయాలన్నింటా శ్రీ
గోదారంగనాధుల కల్యాణం జరుగుతుంది. శ్రీరంగ క్షేత్రంలో జరిగే
కళ్యాణోత్సవానికి తిరుమల తిరుపతి
దేవస్థానం వారు చీర పంపిస్తా రు.
వేంకటేశ్వరుడు పంపించిన చీరను
ధరింపజేసి గోదా కల్యాణం జరుపుతారు. ఈ మాదిరిగానే శ్రీవారి
బ్రహ్మోత్సవములలో భాగమైన గరుడోత్సవం నాడు పుష్పమాలలు, ఆభరణాలు శ్రీరంగం నుంచి రంగనాధుడు సమర్పిస్తా డు.

భూలోక వైకుంఠం- శ్రీరంగం

తమిళంలో శ్రీరంగానికి శ్రీద్వీపం అని అర్ధం. కోమల 'కావేరి',
కమనీయ 'కొల్ల డం' నదులు
రెండూ శ్రీరంగం చుట్టూ చేరి దీనిని
సుందర ద్వీపంగా రూపొందింపబడింది. నేటికీ సుందరంగా, శోభాయమానంగా విరాజిల్లు తున్నది.
కావేరి నది ఈ ప్రాంతంలో ప్రవహిస్తూ పొలాలను సారవంతం గావిస్తున్నది. ఇచ్చటి పావనక్షేత్రం అధిష్టా న
దేవత ఆదినాధుడు శ్రీ రంగనాధుడు - మహావిష్ణు వు స్వరూపమంటున్నారు పెద్ద లు. శ్రీ రంగనాధుడు
శ్రీరంగ విలాసుడని, శ్రీరంగరంగడని, ముద్దు గా 'రంగా' అని పిలుచుకుంటారు.
శ్రీరంగంలోని రంగనాధుని
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ఆలయం దక్షిణ భారతంలోనే అతి
పెద్ద ఆలయం. ఈ ఆలయాన్ని 160
ఎకరాల విస్తీర్ణంలో, ఏడూ ప్రాకారాలు, ఏడు ప్రవేశద్వారాలు, పదకొండు
గోపురాలు, బారులు తీరిన వీధులు,
మండపాలు, తీర్థాలు, ఆభరణ ప్రదర్శనశాల, మ్యూజియం వగై రాలను తిలకించవచ్చును. ప్రాకారమార్గా లు, ప్రహరీ కలిసి దాదాపు 6
మైళ్ళు పొడవు ఉంటుంది.
పావన కావేరి నదీ తీరంలో నిర్మితమైన శ్రీరంగం దేవాలయంలో వేయితలల ఆదిశేషునిపై విలాసంగా
పవళించిన రంగనాధస్వామి జగదేక
సుందరుడుగా, భక ్త వత్సలుడుగా
భక్తు లచే కొలవబడుతున్నాడు. ఈ
ఆలయ అంకురార్పణ ఏడవ శతాబ్దంలో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. 1131
వ సంవత్సరంలో మాలిక్ కపూర్
అనే దురాక్రమణదారుని దాడిలో
ధ్వంసం చేయబడింది. ఆలయ
సంపద దోచుకోబడింది. 1323 వ
సంవత్సరంలోమహ్మద్ బిన్ తుగ్లక్
చేతిలో ఈ ఆలయం ధ్వంసం
కాబడింది. ఆనాటి పూజారులు
విగ్రహాన్ని రహస్యంగా భూమిలో
దాచిపెట్టారు. ఉత్సవ విగ్రహాలను
తిరుమలకు తరలించారు. పిమ్మట
మహమ్మదీయ రాజులను విజయనగర రాజులు చిత్తుగా ఓడించారు.
రంగనాధస్వామి ఆలయాల్ని పునః
నిర్మించి ఒక శుభ ముహూర్తాన
స్వామి దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని
గర్భగుడిలో ప్రతిష్టించారు. తిరుమలనుంచి ఉత్సవ విగ్రహాలను
తీసుకువచ్చి యథాస్థానంలో నెలకొల్పారు.
ఏడు ప్రాకారాలతో, అనేక గోపురాలతో విరాజిల్లు తున్న ఈ విశాల
ఆలయ ప్రాంగణంలో అందాల వే14

ణుగోపాలస్వామి, మనవాళ ముని
మందిరాలు ఆరవ ప్రాకారంలోనూ,
అయిదవ ప్రాకారంలో జగద్విఖ్యాతి
గాంచిన శ్రీ రామానుజస్వామి దివ్యమందిరం (ఉదయవర్ సన్నిధి),
నాల్గ వ ప్రాకారంలో శ్రీరంగనాధుని
ప్రియసతి శ్రీ రంగరంగ దేవి యొక్క
'తాయారు సన్నిధి' ని దర్శించవచ్చు ఇక్కడి శ్రీ రంగనాచియార్
గర్భగుడిలో మనకు రెండు విగ్రహాలు కానవస్తా యి. ఈ మందిర
సమీపంలో వేయి స్తంభాల మండపాన్ని తిలకించవచ్చును. మూడవ
ప్రాకారంలో హయగ్రీవ, సరస్వతి
మందిరాలను చూడవచ్చును. ఈ
ప్రాకారంలోని ఉత్తర ద్వారం బహు
ప్రాముఖ్యమైనది. ఈ ద్వారం గుండా
వెళ్ళిన భక్తు లు జన్మాంతాన స్వర్గా ధామాన్ని చేరుకుంటారు.
రెండవ ప్రాకారంలో శ్రీ రంగనాయకుడు - నాయకి ధరించిన
స్వర్ణ ఆభరణాల ప్రదర్శనశాలను
దేవస్థానం వారు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఇక తొలి ప్రాకారంలో మూలస్థానం
దాని చుట్టూ యాగశాల, చెన్నై ముదలియార్ సన్నిధి, చేరుకుల వల్లి
సన్నిధి వగై రాలు ఉన్నాయి. మూలస్థాన శోభామయమందిరానికి పై న

ఉన్న రంగవిమానం స్వర్ణమయ
సుందర విమానం. విమానం పై న
ఉన్న నాలుగు కలశాలు బంగారు
కాంతులతో మెరిసిపోతుంటాయి.
ఈ ఆలయంలో ఉగాది
మొదలగు పండుగలు తెలుగువారి
చాంద్రమానం ప్రకారం జరుపుతారు. ఇచ్చట ఆలయ పూజారులు
కొందరు తెలుగులో మాట్లాడతారు. 108 దివ్య దేశాలకు సంబంధించిన కొన్ని దృశ్యాలకు వివరణ
తెలుగు లిపిలో ఉండటం గమనార్హం. ఆలయంలో వై కుంఠ ఏకాదశి
ఉత్సవాలు, డిసెంబరు - జనవరి
మాసాల్లో 20 రోజులపాటు వై భవోపేతంగా జరుపుతారు. ఈ సమయంలోనే తిరుప్పావై తిరు ఉత్సవాలు,
ఏప్రియల్ లో బ్రహ్మోత్సవములు,
జూన్ జూలై లలో తిరుమంజన ఉత్సవాలు, డిసెంబర్ నెలలో దీపోత్సవములు నయనానందకరంగా
జరుపుతారు. శ్రీరంగం - భూలోక
వై కుంఠం. మన జీవితంలో ఒక
సారై నా స్వామివారి శ్రీ రంగధామాన్ని
దర్శించి పునీతులం కావాలి.
- శ్రీ రంగ రంగ రంగా
(గోదా కల్యాణం 14-1-2020 న.)
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భక్తుడు - భగవంతుడు
భువనచంద్ర
కలక్క కలక్క నందిరాజుగారి
కో కోరిక కలిగింది. ఓ గుడి కట్టిం
చాలని. ధనవంతుడు, జనబలం
వున్నవాడు. తలుచుకుంటే సాధించలేనిది
ఏముంటుందీ?
అదీకాక కొన్ని వందల ఎకరాల
జమీ వుంది. అదీ వున్న వూళ్ళో
నే.
మిగతా గుళ్ళకంటే భిన్నంగా
వుండాలనీ, వచ్చే భక్తు లకి ఆహ్లా
దం కలిగిస్తూ , సేద తీర్చాలనే
సత్సంకల్పంతో అయిదెకరాల
మామిడితోట మధ్యలో గుడి
పనులు మొదలెట్టాడు. కులదై
వం వేంకటేశ్వర స్వామి గనుక
మధ్య గర్భగుడిలో వేంకటేశ్వరు
డు, ఇటువై పు, అటువై పు ఉన్న
చిన్న గర్భగుడుల్లో శ్రీదేవీ భూదే
వీ, ఎదురుగా విష్వక్సేనులవారి
విగ్రహాలతో బ్రహ్మాండంగా ప్రాణ
ప్రతిష్ట గావించాడు. మావిడి
చెట్ల క్రింద చక్కని సిమెంటు
బెంచీలు వేయించాడు. ధ్యానానికీ, అవసరమైతే వివాహాలకూ పనికొచ్చేలా, ఓ పెద్ద ధ్యాన/
వివాహ మండపం కట్టించాడు.
అంతేగాక, కొద్దిదూరంలో బాత్
రూములూ, రెస్టు రూములూ
జనవరి 2020
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కట్టించాడు. దేవాలయం అద్భుతంగా ప్రారంభించబడింది.
*******
వూరికి కొంచెం దూరంగా
ఉండటమూ, చల్ల ని తోటలో
ఉండటమూ జనాలకి బాగా
నచ్చింది. వాకింగ్ కు వచ్చేవాళ్ళూ, భజన బృందాలూ,
ఒడుగులూ, పుట్టి నరోజులూ, పెళ్ళిళ్ళు చేసుకునేవారు కూడా పెరగడంతో దేవాలయం చాలా కొద్ది
సమయంలోనే ప్రసిద్ధి చెందింది.
"నందిరాజుగారూ మీ కులదైవాన్ని ప్రతిష్టించారు. చాలా
బాగుంది, మరి సాయినాధుడి
మాటేమిటీ? ఇవ్వాళా రేపూ ఇంటి
కొక్కడై నా షిరిడీ యాత్ర చేస్తున్నా డు. పేదరికం వల్ల నో, పెద్ద వయసు వల్ల నో అక్కడదాకా పోలేనివాళ్ళకి ఇక్కడే స్వామి దర్శనం
అయ్యేటట్టు గా షిరిడీ సాయిని
కూడా ఈ గుళ్ళోనే ప్రతిష్టించొచ్చుగా?" సలహా ఇచ్చారు సుబ్రహ్మణ్యశర్మ గారు.
"దానికేం..... అలానే కానిద్దాం"
నవ్వారు నందిరాజుగారు. నెలరోజుల్లో రంగరంగ వై భవంగా షిరిడీ
సాయి ప్రతిష్ట జరిగింది. భక్తు ల
సంఖ్య బాగా పెరిగింది.
"అయ్యా.... అద్భుతాన్ని సాధించారు. అయితే ఒక
విన్నపం. శబరిమలై కి వెళ్ళే
భక్తు లు ఏటేటా పెరుగుతున్నారు. 40 రోజులపాటు వారు శుచిగా
అయ్యప్ప పూజ చేసుకుంటూ,
'నియమాలు'
పాటించుకునే
వీలు మన వూళ్ళో లేదు. చక్కగా
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శబరిమలలో వున్నట్టు 18 మెట్ల తో
ఉన్న ఆలయాన్ని మన వూళ్ళో
అంటే, ఇక్కడే ఓ పక్క నిర్మిస్తే మీ
జన్మ ధన్యమౌతుంది", 20 సార్లు
శబరిమలకు వెళ్లోచ్చిన గురుస్వామి బాలకృష్ణ అన్నాడు దీక్షలో
ఉంటూ.
"అలాగే.... స్వామీ, అవశ్యం!"
అన్నారు నందిరాజుగారు. 18
మెట్ల తో అత్యంత వై భవోపేతంగా
అయ్యప్ప స్వామి ఆలయమూ
కట్ట బడింది. నందిరాజు గారి
పేరు
మారుమ్రోగిపోయింది. వేంకటేశ్వర ఆలయంలో
ఇద్ద రూ, షిరిడీ సాయి, అయ్యప్ప దేవాలయాల్లో ఒక్కొక్కరు
చొప్పున నలుగురు పూజారులు
హాయిగా ఆ తోటలోనే పాకలు
వేసుకుని, కుటుంబాలతో సహా
'స్వాముల' సేవ చేస్తున్నారు.
అలాగే నలుగురు పనివాళ్ళు
కూడా ఓ పక్కన పాకల్లో సెటిలయ్యారు.
గోశాల అంటూ విడిగా

లేదుగానీ, ఓ నాలుగు పాడి
ఆవుల్ని, పూజారులూ, పనివాళ్ళూ సాకుతున్నారు.
షిరిడీకి, గుడికీ సీజన్లు
లేవుగానీ, అయ్యప్పలకి సీజను
వుంది గదా. ఆ సీజన్ వచ్చేసరికల్లా కుప్పతెప్పలుగా అయ్యప్పలు ఆ తోటలోనే మకాం చేసి
పూజలు సాగిస్తున్నారు. అయ్యప్ప నామంతో తోట మారుమ్రోగిపోయింది.
వేణుగోపాలాచారి వేంకటేశ్వరుని గుడికి పెద్ద పూజారి.
అయన నందిరాజుగార్ని కలిసి,
"అయ్యా, మూడు దేవాలయాలు
కట్టించి మోక్షమార్గాన్ని సులువు
చేసుకున్నారు. కానీ,.." అంటూ
ఆగారు.
"కానీ?" అడిగారు నందిరాజుగారు.
"తమరోసారి పూజ సమయంలో
గుడికి రండి. తమకే అర్ధమవుతుంది",
వినయంగా
నమస్కరించి
వెనుదిరిగారు
వేణుగోపాలాచార్యులవారు. నందిరాజుగారు సాలోచనగా కళ్ళుమూసుకున్నారు.
మనసులో
మూడు గుళ్ళు మెదిలినై .
******
"సంకటహరణ"
"అయ్యప్పో"
"వేంకటరమణ"
"అయ్యప్పో"
"సద్గు రుసాయి"
"అయ్యప్పో"
"అయ్యప్పో"
"షిరిడీవాసా"
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"అయ్యప్పో"
"శ్రీ వేంకటేశ"
కలగాపులగంగా ముగ్గు రు
దేవుళ్ళ భక్తు లూ తమ తమ దేవతలను 'గళమారా' స్తుతిస్తున్నారు. మూడు గుళ్ళల్లో ని మైకు
సెట్లూ 'శబ్దాన్ని' కక్కలేక అలిసిపోతున్నై.
'లాయిలాహ్ ఇల్లి లాహ్'
అంటూ దూరంనుంచి మహమ్మదీయుల ప్రార్థన.
నందిరాజుగారికి తల తిరిగింది.
'అనుకున్నదేమిటీ జరుగుతు
న్నదేమిటీ?' తనలో తాను
తర్కించుకుంటున్నారు నందిరాజుగారు.
తోటంతా పాలిథీన్ బ్యాగులతోటీ, విస్తరాకులతోటీ, యూజ్
అండ్ త్రో పేపర్/పాలిథీన్/గ్లా సులతోటీ ప్లే ట్ల తోటీ నిండిపోయింది.
పనివాళ్ళను పిలిపించారు
నందిరాజుగారు.
"అయ్యా మావల్ల కావడం
లేదండీ, ఎవ్వరూ డస్ట్ బిన్ లో
వెయ్యరండి. కాళ్ళు తుడుచుకోటానికి 'మ్యాట్స్' పెట్టినా, దాన్ని
వాడకుండా తడికాళ్ళతో నడిచివస్తున్నారండి. గుళ్ళో ఇచ్చిన
వీభూదినీ, కుంకుమనీ, పువ్వులనీ ఎక్కడబడితే అక్కడ పోసేస్తున్నారండి. వాడే నీటికి అంతేలేదు.
మీరెంతో చక్కగా బాత్ రూములు
కట్టించినా ఎవ్వరూ వాడటంలేదండి. గుడి వెనకాల స్థ లంలోకి
పొతే చెడకంపు. అయ్యా... యిక
ఈ మైకు శబ్దా లతో మా చెవులు
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దిబ్బెళ్ళు కడుతున్నాయండి. పిల్ల లకి ఓపక్క పరీక్షలు. ఇటు
చూస్తే చెవులు వూడిపోయేలాగా
వీళ్ళ భజనలు. ఎప్పటికప్పుడు
మా కష్టాల్ని తమతో విన్నవించుకుందామనే అనుకుంటూ, మళ్ళీ
తమరు నొచ్చుకుంటారేమోనని మౌనంగా వుంటున్నామండి",
పనివాళ్ళతో వచ్చిన పూజారుల
భార్యలు వినయంగా అన్నారు.
నందిరాజుగారికి
నోటమాట
రాలేదు.
********
"ఏంచేద్దాం?" అడిగారు శర్మగారు.
"గుళ్ళో దేవతల్ని ప్రతిష్టించాక
గుడి మూసివుంచడం మంచిది
కాదు. పూజార్ల కీ, పనివాళ్ళకీ పని
పోయి, మళ్ళీ బ్రతుకు తెరువు
కోసం వెంపర్లా ట మొదలవుతుంది. పోనీ వుంచుదామంటే భక్తు ల్ని కట్ట డి చెయ్యడం మనవల్ల
కాదు" సాలోచనగా అన్నారు నందిరాజుగారు.
"నిజం బాబుగారూ, ఏదో

ఇక్కడ వసతిగా ఉంటున్నాం.
గుడి మూస్తే మాకు దిక్కుండదు" అన్నారు వేణుగోపాలాచార్యులు.
"భజన అనేది తప్పదు. పోనీ
మైకుల వరకూ తీయించేద్దాం.
అట్లాగే ప్రసాదాలకీ, భోజనాలకీ
ఓ డై నింగ్ హాల్ ఏర్పాటు చేస్తే?"
అన్నారు గురుస్వామి బాలకృష్ణ .
"మనకయితే మూడు గుడులే
ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్ల అయితే
పదో పదకొండో దైవాలని ఒకే
గుళ్ళో ప్రతిష్ట చేయిస్తున్నారు.
సద్దు కుపోవడమే!"
అన్నారు
షిరిడీ సాయి గుడి పూజారి మాధవశాస్త్రి.
"అయినా ముసల్మానులూ,
క్రైస్తవులూ మైకులో ధారాళంగా
పూజలు
చేసుకోవడంలా?
హిందువులం
అయ్యుండీ
హిందూ దేవాలయాల్లో మైకుల్నీ
భజనల్నీ
నిషేధించడమా?"
కోపంగా అన్నారు మాజీ MLA
వీరయ్యగారు.
"వాళ్ళు చేస్తున్నారని మనం
చెయ్యడం కాదు.... అసలు ప్రార్ధన అనేది చేసుకోవాల్సింది
మౌనంగానూ మనసులోనూ"
అన్నారు రిటై ర్డ్ ప్రిన్సిపాల్ సాంబమూర్తి".
"ఆలోచించి నిర్ణయం
తీసుకుందాం" లేచారు నందిరాజుగారు. బంగారం లాంటి తోట
చెత్తకుండీగా మారటం ఆయన్ని
కలచివేస్తోంది. ఏమిటీ పరిష్కారం?
*******
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మరుసటి రోజున ఓ బోర్డు
దేవాలయ సముదాయపు గేటుపై
కనిపించింది.

భక్తు లకు విన్నపం

1. నీలో వున్న దేవుణ్ణి 'నిశ్సబ్దంగా'
భజించు. మైకుల్లో అరచి గీ పెట్ట వలసిన అవసరం లేదు.
2. 'క్లీన్లీనెస్ ఈజ్ గాడ్లీనెస్'
అంటారు. అంటే పరిశుభ్రతే
పరమాత్మ తత్త్వం. పరిసరాల్నీ,
పర్యావరణాన్నీ
పాడుచేసేవాడు ఏనాటికీ నిజమైన భక్తు డు
కాలేడు.
3. కుంకుమనీ, వీభూదినీ
నేలపాలు చేయడమంటే సర్వ
జీవులలో వున్న పరమాత్మని తృణీకరించడమే.
4. భగవంతుడ్ని దర్శించాలనుకున్నవారు 'కాలకృత్యాల్ని' తీర్చుకుని రావాలి గానీ ఆలయాల్ని
'టాయిలెట్స్'గా మార్చకూడదు.
5. భోజనశాల ఏర్పాటయ్యేవరకూ భగవంతుడికి తప్ప భక్తు లకు
అన్నప్రసాదాలు నివేదింపబడవు.
(భగవంతుడికి అర్పించిన ప్రసాదాన్ని భక్తు లకి పంచడం కూడా
నివేదనే).
6. దేవాలయం అందరిదీ. దేవాలయాన్ని పరిశుభ్రంగా వుంచడం
భక్తు ల బాధ్యత.
ఈ పద్ధ తులను పాటించనివారికి ప్రవేశం లేదని మనవి చేస్తూ
మీ విధేయుడు
నందిరాజు వ్రాలు
*******
జనాలు, అంటే భక్తు లు మండిపడ్డా రు. కొందరై తే దేవాలయాల
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సముదాయాన్ని బహిష్కరిస్తున్నామని నిర్ద్వందంగా ప్రకటించారు.
"హాయిగా ఆ తోటలో మా
అయ్యప్పని పూజించుకునేవా్
ళ్ళం. మీరు వెళ్లి కంపలైంటు
చెయ్యబట్టే జనాల రాక తగ్గింది"
నిష్
టూ రంగా వేణుగోపాలాచార్యులవారితో అన్నారు గురుస్వామి.
"అసలు మేమెప్పుడూ నిశ్సబ్దంగా వుంటాం. మీరు వచ్చాకే
వీర భజనలూ, మైకులూ మొదలయ్యాయి. అసలు గుడికి అని
కాకుండా 40 రోజులూ ఇక్కడే
కాపరం పెట్ట డం వల్ల నే కదా
ఆలయ పరిసరాలు ఛండాలయంగా తయారయిందీ?" బాలకృష్ణ గారితో అన్నారు సుబ్రహ్మణ్యంగారు.
"అయ్యా, మీరందరూ కాసేపు
నిశ్సబ్దంగా వుంటే, ఒకరిని మీకు
పరిచయం చేస్తా ను. దయచేసి
వినండి" అనునయంగా అన్నారు
నందిరాజుగారు.

"ఎవరు వారు?" అడిగారు వేణుగోపాలాచార్యులు.
"వస్తున్నారు. వారు వయసులో
వృద్ధు లు. విషయాన్నంతా వారికి
ఫోన్ లో చెప్పాను. గత పదిహేను
రోజులుగా మీలో మీరు భక్తు ల
రాక తగ్గినందుకూ, తద్వారా
హారతి పళ్ళాలలో ఆదాయం
తీవ్రంగా పడిపోయినందుకూ
ఒకర్నొకరు నిందించుకుంటున్నారనీ నాకు తెలిసింది. అందుకే
విషయమంతా వారికి వివరించాను. వారు ప్రస్తుతం మా యింట్లో
ఉన్నారు. నేనే కారు పంపి రప్పించాను. ఓ పావుగంటలో మన
ముందుంటారు"
విపులంగా
చెప్పారు నందిరాజుగారు.
పూజారులూ, కొంతమంది
వారికి మద్ద తుగా మాట్లాడేవాళ్ళూ
మొహాలు చూసుకుంటుండగానే
కారు గుడి ముందు ఆగింది.
మూరెడు గడ్ డంతో ఓ ముజనవరి 2020

సలాయన కారు దిగాడు. డ్రైవర్
ఆయన్ని పట్టు కుని నడిపిస్తుంటే
నందిరాజు గారు ఎదురెళ్ళారు.
ఇద్ద రూ పెద్దా యన్ని ధ్యానమండపంలోని కుర్చీలో కూర్చోబెట్టారు. ఓ క్షణం ఆయాసం
తీర్చుకుని, "అయ్యలారా, నా
పేరు షణ్ముఖ స్థ పతి. నేనుండేది
మహాబలిపురంలో.
గత
పదిహేను తరాలుగా దేవతా విగ్రహాలు చెక్కడంలో మా పూర్వీకులు సిద్ధ హస్తులు. నేను పదహారో
తరం వాడిని. నా వయసు ఎనభై
తొమ్మిది సంవత్సరాలు. ఎన్నో ప్రసిద్ధ దేవాలయాల్లో నేను చెక్కిన
దేవతా విగ్రహాలు నిత్యపూజలందుకుంటున్నాయి" ఓ క్షణం
ఆగారు.
నందిరాజుగారు షణ్ముఖ
స్థ పతి వంకే భక్తితో చూస్తున్నారు.
"నందిరాజుగారు నన్ను అడిగినప్పుడు నావద్ద మేలిరకపు
శిలలు నాలుగున్నాయి. అదృష్ట వశాత్తూ ఒక శిలలో వేంకటేశ్వరస్వామినీ, శ్రీదేవి భూదేవి విగ్రహాలను తయారుచేయించా.
మరో శిలలో అయ్యప్ప స్వామినీ,
మెట్ల నీ చేయించా. షిరిడీ సాయి
విగ్రహం కోసం నేనే జబల్పూర్
నుంచి పాలరాయి తెప్పించాను. అదృష్ట వశాత్తూ 28 రోజుల్లో
విగ్రహ నిర్మాణం పూర ్తయింది.
ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నానంటే, అన్ని విగ్రహాలు నేను
చెక్కినవే, నా సారధ్యంలో చెక్కించినవే. వాటిని మీరు ఇక్కడ 'ప్రాణ
ప్రతిష్ట ' చేసేకదా ప్రతిష్టించిందీ?
జనవరి 2020

ఇప్పుడవి కేవలం విగ్రహాలు కావు.
దేవతలు. ఆ దేవతలకి సేవ చేసే
మీకే అ దేవుళ్ళమీద నమ్మకం
లేదా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి.
మీరు నమ్మాల్సిందీ, యాచించాల్సిందీ సర్వుల కోర్కెలూ తీర్చే
ఆ భగవంతుడ్ని. అది వేంకటేశ్వరుడై నా, షిరిడీ సాయి అయినా
స్వామి అయ్యప్ప అయినా.
అంతేకానీ, హారతి పళ్ళెంలో
చిల్ల ర వేసే జనాల్ని కాదు. ఆర్తితో
భక్తు లకి సాంత్వన చేకూర్చాల్సిన
మీలో ఇలాంటి భేదాలు రావడం
మంచిదా?
ఆలోచించండి
మరోసారి!" అంటూ ఉపన్యాసం
ముగించారు షణ్ముఖ స్థ పతి.
ఆయనకు తెలుసు... వాళ్ళు
ఆలోచిస్తా రనీ, సక్రమమైన పద్ధ తినే ఆశ్రయిస్తా రనీ.
********
P.S: అయ్యా... ఒక్క మనవి.
ఈకధ ఎవర్నో బాధించడానికో,
విమర్శించడానికో వ్రాయలేదు.
గుడికి వెళ్లి ఆ పరిసరాల్ని శుభ్రం
చెయ్యకపోయినా,
ఫరవాలేదు....పరిసరాల్ని చెత్తతో మాత్రం
నింపకండి. అలాగే మన ఇంట్లో
ఏ భజన పెట్టు కున్నా లౌడ్ స్పీకర్ల నీ, హెవీ సౌండ్ సిస్టమ్స్ నీ
వాడవద్ద ని నా మనవి. హాయిగా,
పరిమిత సమయంలో భజన
చేస్తే మనకీ, చుట్టూ ఉన్నవారికీ,
పర్యావరణానికీ మేలు చేస్తుందని
మనవి చేస్తూ ...
మీ
భువనచంద్ర
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గొల్లపూడి మారుతీరావు

బహుముఖ ప్రజ్ఞాశీలి
ఇటీవలే పరమపదించిన
శ్రీ గొల్ల పూడి మారుతీరావు గారి
మరణం తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకే కాకుండా సాహితీ లోకానికీ,
నాటక రంగానికీ తీరని లోటు.
నటునిగా,నాటక రచయితగా, దర్శకునిగా, TV యాంకర్ గా, జర్నలిస్ట్
గా, ఎడిటర్ గా, నాటక ప్రయోక ్తగా,
విభిన్న రంగాలలో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్న శ్రీ గొల్ల పూడి మారుతీరావు గారిని గురించి తెలియని
ఆంధ్రుడుండడు.
శ్రీ గొల్ల పూడి మారుతీరావు
జననం ఏప్రిల్ 14, 1939 వ తేదీన.
శ్రీ సుబ్బారావు- శ్రీమతి అన్నపూర్ణ దంపతులకు శ్రీ మారుతీరావు 5
వ సంతానం. వారిది మధ్య తరగతి
బ్రాహ్మణ కుటుంబం. శ్రీ మారుతీరావు విద్యాభ్యాసమంతా విశాఖపట్ట ణం లోనే. సి బి ఎం పాఠశాల, ఎ
వి ఎన్ కళాశాల, ఆంద్ర విశ్వ విద్యాలయములలో జరిగింది. వారి తల్లి తండ్రులు విశాఖలోనే నివాసముండడంతో వారి విద్యాభ్యాసమంతా
విశాఖపట్ట ణం లోనే జరిగింది. వారు
మ్యాతమేటికల్ భౌతిక శాస్త్రంలో బి
ఎస్ సి (ఆనర్స్) చేశారు.
మారుతీరావు 1959 లో ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికలో ఉప సంచాలకునిగా ఉద్యోగ జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. 1960 లో పత్రిక యొక్క
మరో ఎడిషన్ చిత్తూ రులో ప్రారం20

భించినపుడు అక్కడ సంపాదకవర్ గంలో పనిచేశారు. తరువాత
ట్రాన్స్మిషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా ఎంపికై
హైదరాబాదు ఆకాశవాణిలో పనిచేశారు. ఆకాశవాణి విజయవాడలో
కూడా పనిచేశారు. కార్యక్రమ నిర్వాహకునిగా పదోన్నతి పొంది సంబల్
పూర్ వెళ్ళారు. ఆ తర్వాత చెన్నై,

పి. సత్యవాణి

కడప కేంద్రాల్లో కూడా కార్యక్రమ
నిర్వాహకుడిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 1981 లో ఆకాశవాణి, కడప
కేంద్రం ఉప డై రెక్టర్ గా పదోన్నతి
పొందారు. మొత్తం 20 సంవత్సరాలు పని చేసి, అసిస్టెంట్ స్టేషన్
డై రెక్టర్ హోదాలో పదవీ విరమణ
చేశారు. పిమ్మట, 'ఇంట్లో రామయ్య
జనవరి 2020

వీధిలో కృష్ణ య్య' సినిమాతో
నటుడిగా చలన చిత్ర రంగ ప్రవేశం
చేశారు.
మారుతీరావు రచించిన తొలికథ
'ఆశాజీవి'. ప్రొద్దు టూరు నుంచి
వెలువడే స్థానిక పత్రిక 'రేనాడు' లో
1954 డిసెంబరు 9 వ తేదీన ప్రచురించబడింది. చిన్నవయసులోనే
'రాఘవ కళానికేతన్' పేరున మారుతీరావు ఒక నాటక బృందాన్ని నడిపేవారు. పినిశెట్టి రచించిన 'ఆడది',
రావి కొండలరావు రచించిన 'కుక్కపిల్ల దొరికింది', 'స్వయంవరం',
సోమంచి యజ్ఞన్న శాస్త్రి రచించిన
'రిహార్సల్స్', గొగోల్ రచించిన
An Inspector Calls ఆధారంగా
సోమంచి యజ్ఞన్న శాస్త్రి చేసిన
రచన-'మహానుభావులు' మొదలై న
నాటకాలకు నిర్మాణం, దర్శకత్వం
వహించడంతో పాటు ప్రధాన పాత్రధారిగా కూడా నటించారు.
విద్యార్థి దశలో ఉండగానే,
శ్రీవాత్సవ రచించగా, ఆంద్ర విశ్వవిద్యాలయం రిజిస్త్రార్ శ్రీ కె వి గోపాలస్వామి దర్శకత్వం వహించిన
'స్నానాలగది' నాటకంలోనూ, భమిడిపాటి రాధాకృష్ణ రచించిన 'మనస్తత్వాలు' నాటకంలోనూ నటించారు.
'మనస్తత్వాలు' నాటకాన్ని అంతర
విశ్వవిద్యాలయ యువ జనోత్సవాల్లో భాగంగా కొత్త ధిల్లీ లోని తల్కతోరా ఉద్యానవనంలో ప్రదర్శించారు. ఆయన రచించిన 'అనంతం'
ఉత్తమ రేడియో నాటకంగా అవార్డు
తెచ్చిపెట్టింది. అప్పటి సమాచార,
ప్రసార శాఖామాత్యుడు డా.బి వి కేశ్
కర్ చేతులమీదుగా ఆ అవార్డు ను
అందుకున్నారు. 'మనస్తత్వాలు' నాటకాన్ని ఆంధ్రా అసోసియేషన్ , కొత్త
జనవరి 2020

ధిల్లీ వారి కోసం ప్రదర్శించారు. ఆ
అసోసియేషన్ కు శ్రీ వి వి గిరి అధ్యక్షు డు. చై నా ఆక్రమణపై తెలుగులో
మొట్ట మొదటి నాటకం రచించి,
చిత్తూ రు, మదనపల్లి , నగరి లో ప్రదర్శించగా వచ్చిన సుమారు 50
వేల రూపాయలను ప్రధానమంత్రి
రక్షణనిధికి అందించారు.
చై నా విప్ల వంపై తెలుగులో
వచ్చిన మొట్ట మొదటి నాటకం
'వందే మాతరం' ను ఆంధ్రప్రదేశ్ సమాచార శాఖ ప్రచురించింది. అప్పటి విదేశీ వ్యవహారాల
శాఖ మంత్రి శ్రీ పి వి నరసింహారావు దానికి ఉపోద్ఘా తం వ్రాశారు.
1959 డిసెంబర్ 16 న 'రాగరాగిణి'
నాటకం, అప్పటి ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ
సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ ఎదుట ప్రదర్శింపబడింది. ఆ నాటకం 'పత్థ ర్ కే
ఆంసూ' పేరుతొ హిందీలోకి కూడా
అనువదించబడింది.
ఆయన రచనలను భారతదేశంలోని కొన్ని విశ్వవిద్యాలయాలలో పాఠ్యాంశాలుగా వాడుతున్నారు. తెలుగు నాటకరంగం మీద
ఆయన వ్రాసిన వ్యాసాల పరంప-

రను ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం
లోని థియేటర్ ఆర్ట్ స్ విభాగం లో
పాఠ్య పుస్తకంగా నిర్ణయించారు.
ఆయన వ్రాసిన 'కళ్ళు' నాటకం
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం
మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ స్ విద్యార్థు లకు
పాఠ్య పుస్తకం. ఆయన రచనల
మీద పరిశోధన చేసి ఎం ఫిల్,
మరియు డాక్టరేట్లు సాధించినవారు కూడా ఉన్నారు. చాలా
సెమినార్ల లో కీలకోపన్యాసకునిగా వ్యవహరించారు. తెలుగు
సాహిత్యం మీద ఆయన వ్రాసిన
రెండు పరిశోధన పత్రాలు ఆంధ్ర
విజ్ఞాన సర్వస్వం 11 వ సంపుటిలో
ప్రచురితమయ్యాయి.
మారుతీరావు గారి వివాహం
1961 నవంబర్ 11 న విద్యావంతులు, సంగీతజ్ఞు ల కుటుంబంలో
జన్మించిన
శివకామసుందరితో
హనమకొండలో జరిగింది. ఆమె
తండ్రి సి నారాయణరెడ్డి, కాళోజీ
వంటి ప్రముఖులకు ఉపాధ్యాయునిగా వ్యవహరించారు. ప్రముఖ
రచయిత, విమర్శకుడు డా.శ్రీపాద గోపాలకృష్ణ మూర్తి, మనోధర్మ
సంగీత బాణీ ప్రముఖుడు శ్రీపాద
పినాకపాణి ఆమెకు సమీపబంధువు. మారుతీరావు దంపతులకు
ముగ్గు రు మగసంతానం - సుబ్బారావు, రామకృష్ణ , శ్రీనివాస్.
1992 ఆగస్టు 12 న మారుతీరావు చిన్న కుమారుడు గొల్ల పూడి శ్రీనివాస్, తన తొలి ప్రయత్నంగా 'ప్రేమపుస్తకం' అనే
చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తూ , చిత్రీకరణ సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు
జలప్రమాదంలో మరణించారు.
మారుతీరావు తన కుమారుని జ్ఞాప21

కంగా గొల్ల పూడి శ్రీనివాస్ జాతీయ
అవార్డు నెలకొల్పి, ప్రతి ఏటా ఉత్తమ
నూతన సినిమా దర్శకునికి రు.1.5
లక్షల నగదు బహుమతి, ప్రముఖ
చిత్రకారుడు, దర్శకుడు శ్రీ బాపు
రూపొందించిన బంగారు జ్ఞాపికను ప్రదానం చేస్తున్నారు. సినిమాకు
సంబంధించిన ఏదైనా అంశంపై
విశేష ఉపన్యాసం చేసిన ప్రముఖునికి గౌరవ సూచకంగా రు. 15 వేలు
గొల్ల పూడి శ్రీనివాస్ మెమోరియల్
లెక్చర్ పేరిట బహూకరిస్తా రు. ఇప్పటివరకు అలా ప్రసంగించి, బహుమతులు స్వీకరించిన ప్రముఖులు - సునీల్ దత్, నసీరుద్దీ న్ షా,
మృణాల్ సేన్, శాం బెనెగల్, జావేద్
అఖర్
్త , అనుపమ్ ఖేర్ మొదలై నవారు. మారుతీరావుగారి మిగిలిన
కొడుకులిద్ద రూ చెన్నైలో ట్రావెల్
ఏజెన్సీ నడుపుతున్నారు.
సినీజీవిత రంగ ప్రవేశానికి వస్తే
శ్రీ మారుతీరావు 1963 లో 'డాక్టర్
చక్రవర్తి' చిత్రానికి స్క్రీన్ ప్లే వ్రాసారు.
మారుతీరావుగారికి అదే తొలి ప్రయత్నమైనప్పటికీ, తొలి ప్రయత్నం
లోనే ఉత్తమ కథారచనకు ఆంధ్ర
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ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నెలకొల్పిన 'నంది'
అవార్డు లభించింది. నటునిగా,
ముఖ్య పాత్రధారిగా శ్రీ మారుతీరావుకు 'ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణ య్య' చిత్రం తొలిచిత్రం. ఆ చిత్రం
ఘన విజయం సాధించడంతో, మారుతీరావుకి ఇక వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేకపోయింది. 250 కి పై గా చిత్రాలలో నటించిన
శ్రీ మారుతీరావు సహాయనటునిగా
హాస్య నటునిగా, ప్రతి నాయకునిగా
వివిధ పాత్రలలో నటించి మెప్పించారు. సంసారం ఒక చదరంగం,
తరంగిణి, త్రిశూలం, అసెంబ్లీ రౌడీ,
ముద్దు ల ప్రియుడు, ఆదిత్య 369....
ఇలా ఎన్నెన్నో మరెన్నో సినిమాలలో ఆయన మరపురాని పాత్రలు
పోషించారు.
శ్రీ మారుతీరావుని ఒక్క భారతదేశంలోనే కాకుండా, వివిధ
దేశాల్లో అనేక బిరుదులూ, సన్మానాలూ వరించాయి. ఉత్తమ కథారచయితగా, స్క్రీన్ ప్లే రచయితగా,
సంభాషణల రచయితగా, నటుడిగా
అయిదు సందర్భాలలో శ్రీ మారుతీరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి
నంది అవార్డు లు అందుకున్నారు.
అంతేగాక, నాటకాలలో ఉత్తమ నాటకానికి, నటనకు, దర్శకత్వ ప్రతిభకు ఆయనకు పలు పురస్కారాలు
లభించాయి.
> 1963 లో 'డాక్టర్ చక్రవర్తి' చిత్రానికి ఉత్తమ స్క్రీన్ ప్లే రచయితగా
> 1965 లో 'ఆత్మగౌరవం' సినిమాకు
ఉత్తమ రచయితగా
> 1989లో 'కళ్ళు' సినిమాకు ఉత్తమ
రచయితగా
> 1991లో 'మాస్టారి కాపురం' చిత్రానికి ఉత్తమ సంభాషణల రచయిత-

గా
> 1975 లో 'కళ్ళు' నాటకానికి ఆంద్ర
ప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం
> 2002 లో రాజలక్ష్మి ఫౌండేషన్
విశిష్ట పురస్కారం
> ఉత్తమ హాస్యరచనకు ఆంధ్ర
ప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ వారి
సర్వరాయ మెమోరియల్ బంగారు
పతకం
> 2002 లో తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పై డి లక్ష్మయ్య ధర్మనిధి
> 1985 లో వంశీ ఆర్ట్ స్ థియేటర్స్
నుంచి ఉత్తమ నాటక రచనకుగాను
గురజాడ అప్పారావు మెమోరియల్
బంగారు పతకం
> 1959 లో ఆకాశవాణి నిర్వహించిన, దిల్లీ లో జరిగిన అంతర్ విశ్వవిద్యాలయ రేడియో నాటక పోటీలలో
ఉత్తమ రచనకు గాను బహుమతి
> ప్రశ్న అనే నాటకానికి అఖిల
భారత స్థాయిలో మహాత్మాగాంధీ
సృజనాత్మక సాహిత్య పురస్కారం
> 1984 లో ఉత్తమ రచనకు వంశీ
బర్క్లీ పురస్కారం
> తరంగిణి సినిమాలో ఉత్తమ హాస్యనటుడి పురస్కారం
> 1985 లో రామాయణంలో
భాగవతం సినిమాకు గవర్నర్ పురస్కారం
> 1987 లో సంసారం ఒక చదరంగం
సినిమాలో ఉత్తమ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్
గా ఎంపిక
> 2015 లోక్ నాయక్ ఫౌండేషన్ పురస్కారం
> 2009 లో గుంటూరుకు చెందిన
సాహితీ సమాఖ్య, అలనాటి ప్రముఖ
రచయిత శ్రీ కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి పేరు మీదుగా నెలకొజనవరి 2020

ల్పిన అవార్డు కు ఎంపిక
> 2009లో పాలమూరుకు చెందిన
బుద్ధ వరపు ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ నుంచి
శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి పురస్కారం
ఈ టి.వి. నిర్వహించిన ప్రతిధ్వని కార్యక్రమానికివ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించిన శ్రీ మారుతీరావు విభిన్న
రంగాలకు చెందిన ఎందరో ప్రముఖులను ఇంటర్ వ్యూ చేసారు. అదే
టి.వి. లో భార్యాభర ్తల కోసం నిర్వహించిన 'మనసున మనసై ' అనే
కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
జెమినీ టి.వి. నిర్వహించిన 'ప్రజా
వేదిక', మా టి.వి. నిర్వహించిన
'వేదిక', దూరదర్శన్, హైదరాబాద్ ప్రసారం చేసిన 'సినీ సౌరభాలు'
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మొదలై నవి ఆయన నిర్వహించిన
ప్రజాదరణ పొందిన కార్యక్రమాలు.
ఇంకా ఇంటింటి రామాయణం,
గణపతి, ఎవరి గోల వారిదే, ప్రేమలు-పెళ్ళిళ్ళు, భార్యా రూపవతి శత్రు:,
ఏది నిజం మొదలై న ధారావాహికల్లో నటించారు.
ఇక సన్మానాలు, సత్కారాల విషయానికి వస్తే....
> 1994 లో బెంగుళూరుకు చెందిన
మేలుకలయిక
> 1996 లో విజయనగరానికి
చెందిన విజయభావన
> 2004 లో ప్రవాసాంధ్ర నవ్య కళాపరిషత్, ఖరగ్ పూర్ వారి నుంచి
సన్మానం
> 2005 లో విపంచి తెలుగు అసోసియేషన్, షార్జా వారిచే సన్మానం
> 2005 లో రసమయి దుబాయి
వారిచే సన్మానం.
ఇలా ఎన్నో.... ఎన్నెన్నో...
నిర్వహించిన పదవుల విషయానికి వస్తే...
> ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహితీ అకాడమీ
వారు నిర్వహించిన అనేక పోటీల్లో
జ్యూరీ సభ్యునిగా వ్యవహరించారు
> జాతీయ చలనచిత్ర అభివృద్ధి
మండలి స్క్రిప్ట్ పరిశీలనా విభాగంలో

పనిచేశారు.
> 1958 లో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ
ప్రారంభించిన అంతర్ విశ్వవిద్యాలయ యువజనోత్సవాలలో ఆంధ్రవిశ్వవిద్యాలయం తరఫున మనస్తత్వాలు అనే నాటకం ప్రదర్శన
> 1978 లో మద్రాసులో జరిగిన
అంతర్జా తీయ చలనచిత్ర ఉత్సవంలో ఆకాశవాణి తరఫున సమీక్షకునిగా వ్యవహరించారు.
1996 లో జరిగిన ఇండియన్
పనోరమా లో జ్యూరీ సభ్యునిగా వ్యవహరించారు.
> 2000 డిసెంబర్ 8 న జరిగిన
ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో
కళలు, సంస్కృతి మీద జరిగిన
సెమినార్ కు అధ్యక్షు నిగా వ్యవహరించారు.
> 2007 జూన్ 2, 3 తేదీల్లో చెన్నైలో
జరిగిన అఖిల భారత తెలుగు
సమావేశంలో కవి సమ్మేళనానికి
అధ్యక్షత వహించారు.
> 2007 సెప్టెంబర్ 23 న కృష్ణా
జిల్లా లో జరిగిన తెలుగు రచయితల సమావేశంలో కీలకోపన్యాసకునిగా ఉన్నారు.
కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో
బాధపడుతున్న శ్రీ మారుతీరావు చెన్నై లోని అపోలో ఆస్పత్రిలో
చికిత్స పొందుతూ 2019 డిసెంబర్
19 న మరణించారు.
బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, విభిన్న
రంగాలలో తన ప్రతిభను చాటుకున్న శ్రీ గొల్ల పూడి మరణం చలనచిత్ర పరిశ్రమకు, సాహితీ లోకానికి
తీర్చలేని ఒక గొప్ప లోటు. సాహితీ
ప్రపంచంలో ఒక ధ్రువతార రాలిపోయింది.
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కొత ్త సంవత్సరంలో ఏం చేద్దాం?
ఆర్ధిక వ్యవస్థ ను వృద్ధి చేద్దా మా?

భారతీ శర్మ
--- పిల్ల ల్ని సినిమాకు తీసుకువెడితే పాప్ కారన్ లకు, కూల్ డ్రింకులకు
టికెట్ల కు మించి చిరుతిండ్ల కు ఖర్చు పెడుతున్నాము.

---- ఈ పద్ధ తిని మార్చుకుందాం.

--- 3G, 4G అంటూ తక్కువ రేట్ల కు వచ్చే సిమ్ లు తీసుకుని 2,3 నంబర్ల తో ఫోన్లు వాడుతున్నాము.

---- ఈ పద్ధ తికి స్వస్తి పలుకుదాం.

--- బ్యాంకుల వాళ్ళు వెన్ను వాల్చగానే ..... పర్సనల్ లోను కావాలా? క్రెడిట్
కార్డ్ కావాలా అంటే ..
--- ఫైనాన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు బంగారం కుదువ పెట్టండి... ఆరోజు రేటుకే
కుదువ పెట్టి న బంగారం అమ్మండి అంటే....

---- వద్ద నే అందాం.
--- ఆ పరిస్థితి మనకి రాదని
అందాం.

--- ఎక్కువ ఋణాలిస్తాం.. ఎక్కువ వడ్డీ ఇస్తాం అన్న సంస్థ ల జోలికి

=== పోనే పోవద్దు మనం.

--- టెక్నాలజీ వలన వచ్చిన సునాయాస పద్ధ తులను ....
(అవి మన ఆర్థిక అవసరాలకు అనుగుణంగా వుంటే భేషే!)

--- అలవరచుకుందాం.

--- అనవసర లేదా దుబారా ఖర్చులకు తావిచ్చే అంశాలను .....
(లేకపోతె మన జేబుకి బేజారే!)

-- ఎప్పుడూ దృష్టి లో(అదుపులో)
ఉంచుకుందాం

మరి ఏం చేద్దాం?

రోజూ ఓ గంట వ్యాయామం చేద్దాం. మన పురాణ ఇతిహాసాల సారాన్ని కొద్దికొద్దిగా నేర్చుకుందాం. ఉల్లా సంగా
ఉత్సాహంగా ఉందాం. చిరునవ్వుతో పలకరించేందుకు, ఆనందంగా ఉండడానికి డబ్బుతో పని లేదని నిరూపిద్దాం.
ప్రకృతిని, పరిసరాలను పరిరక్షిస్తూ , సహజ వనరులనూ, డబ్బునూ జాగ్రత్తగా వాడదాం. దీంతో మన ఆర్థిక వ్యవస్థ ,
ఆరోగ్యం రెండూ బావుంటాయి.
ఇలా అందరం ఉద్యమిస్తే మన దేశ పురోభివృద్ధి, ఆర్థిక వ్యవస్థ తప్పకుండా బావుంటాయి.
నూతన సంవత్సరంలో హాయిగా, ఆనందంగా, కొత్త మార్పులకు స్వాగతమిద్దాం.

అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు
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అయిదవ రాష్ట్రపతి
ఫక్రుద్దీ న్ అలీ అహమ్మద్
పాలెపు బుచ్చిరాజు

ఫక్రుద్దీ న్ అలీ అహమ్మద్ 1905వ సంవత్సరం మే
నెల 13న ఢిల్లీ లో జన్మించాడు. తండ్రి జడ్. ఎ అహమ్మద్.
తల్లి బేగం రుకైయా సుల్తానా.
తండ్రి అస్సాం లోని గోలాఘాట్
ప్రాంతంలో కచరి హాట్ లో
ఇండియన్ మెడికల్ సర్వీసెస్ లో ఆఫీసరుగా ఉండేవాడు.
తరవాత ఆయనకీ ఉత్తర ప్రదేశ్
లోని గోండా జిల్లా కి సివిల్ సర్జ ను
గా బదిలీ అయింది. ఫక్రుద్దీ న్
గోండాలోనే పెరిగాడు. అయిదేళ్ళ
వయసులో గోండాలోని ప్రైమరీ
స్కూల్లో చదువుకి పెట్టారు. చిన్నప్పటి నుంచీ ఫక్రుద్దీ న్ కి
బిడియం ఎక్కువ. తోటి పిల్ల లతో కలివిడిగా తిరగడానికి సిగ్గు
పడుతూ ఉండేవాడు. కాని, దుడుసుతనం లేకుండా, చాలా
సిద సాదాగా ఉండే ఫక్రుద్దీ న్
అంటే పిల్ల లు చాలా ఇష్టంగా
ఉండేవారు.అతనితో
స్నేహం
కట్టాలని ఆరాట పడేవారు. అలా
నెమ్మదిగా ఆయనా వాళ్ళతో కలిసి
ఆటపాటల్లో మెలగడం నేర్చుకున్నాడు. కొంచెం బెరుకు తగ్గింది.
		
ఆ తరవాత కొంతకాలానికి వారు గోండా నుంచి
ఢిల్లీ కి మకాం మార్చారు. అక్కడ
జనవరి 2020

పంజాబ్ యూనివర్సిటిలో 1921
లో మెట్రిక్ పరీక్షకి కట్టి పాసయ్యాడు ఫక్రుద్దీ న్. ఢిల్లీ లో నే
సెంట్ స్టిఫెన్ కాలేజిలో ప్రవేశం
లభించింది.
అప్పటికాయన
వయసు కేవలం పదహారు సంవత్సరాలు మాత్రమే. రెండు సంవత్సరాలు కాలేజి చదువు పూర్తి
అయిందో లేదో, తండ్రి ఆయన్ని
పై చదువులకి ఇంగ్లాండు పంపే
ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు.
ఆ రోజుల్లో ధనికులు,
సంపన్నులు వారి పిల్ల ల్ని విదేశాలకి పంపి చదివించడం ఒక
గొప్పగా భావించేవారు. ముఖ్యం
గా లండన్ లో న్యాయ శాస్త్రం

చదవడం ఎంతో ప్రతిష్టా త్మకం.
కొడుకు మీది ప్రేమతో ఆ తండ్రి
కూడా అలా భావించడంలో
తప్పే ముంది? కాని ఒక చిక్కు
వచ్చింది. ఫక్రుద్దీ న్ తల్లి రుకైయా
బేగం ఒక ఆదర్శ భారతీయ
మహిళ. ఇక్కడి సంస్కృతిని
ఆకళింపు చేసుకున్నది. ఆమె
పూర్వులు కవులు, పండితులు,
షాయిరీలు. ఆమె కూడా కవిత్వం
చెప్పేది. గొప్ప భావుకురాలు.
సంతానం అంటే అమితమైన
ప్రేమాభినాలు కలది. ఆ రోజు
వరకు ఫక్రుద్దీ న్ తన సన్నిధిలో
ఉంటూ, చదువు కుంటున్నాడు. అతని ఆలనా పాలనా తను
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చూసుకుంటూ ఉండేది.. ఉన్నట్టుండి అతను మూడేళ్ళపాటు తనకి దూరం అవుతాడన్న
భావనని భరించలేక పోయింది.
అదీకాక, మన సంస్కృతీ, అలవాట్లు అక్కడ నప్పవు. అక్కడికి వెళ్ళిన పిల్ల లు చాలా మంది
సంస్కార విహినులై చేసిన అవకతవక పనుల గురించి ఆమె
చాలా వింది. ఇలాంటి నేపథ్యంలో
పూర్తిగా పద్దెనిమిదేళ్ళు నిండని
బాలుడిని విదేశాలకి పంపడానికి
సుతరామూ ఒప్పుకోనని భీష్మించుకుని కూర్చుంది.
తండ్రి బాగా చదువుకు న్న
కుటుంబంలోని వాడు. సంఘం
లో పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నవాడు. అందరూ ఆయన్ని గౌరవభావంతో చూసేవారు. విదేశాల
లో విద్యార్జ న భవిష్యత్తులో తన
కుమారుడికి ఎంత గా ఉపయోగపడుతుందో, అత ను ఎలా వృద్దిలోకి రాగలడో వివ రించి చెప్పి
అతి కష్టం మీద ఆమెను ఒప్పించాడు. అలా ఆయన 1923లో
ఉన్నత విద్యాభ్యాసం కోసం
ఇంగ్లాండు వెళ్ళడం జరిగింది.
లండన్ లో ఫక్రుద్దీ న్ పూర్తి
అయిదు సంవత్సరాలు చదువుకున్నాడు. కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయపు ‘కేథరిన్ కాలేజి’
లో చరిత్ర పాఠ్యాంశంగా డిగ్రీ
పూర్తి చేశాడు. తరవాత మూడు
సంవత్సరాలు న్యాయ శాస్త్రం
చదివాడు. ఇంగ్లాండులో ఉన్న
ఈ అయిదు సంవత్సరాలు ఫక్రు26

ద్దీ న్ జీవితంలో అతి ముఖ్యమైనవి. పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై
మూడేళ్ళ వయసు ఏ యువకుడి
జీవితంలో నై నా చాలా జాగ్రత్త
పడవలసిన సమయం. దీనిని
‘ఫార్మేటివ్ స్టేజ్’ అంటారు.
అంటే, ఈ వయసులో మనిషి
ప్రవర ్తన, నడవడిక, అతని భావిజీవితం మీద అత్యధిక ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఎన్నో
రకాల ఆకర్ష ణలకు, బలహీనతలకు, ప్రలోభాలకు లొంగిపోయే
వయసది. వాటిని అధిగమించి,
ముందుకు సాగితేకాని, మంచి
మనిషిగా ఎదగలేడు. యువకుడై న ఫక్రుద్దీ న్ తన మనసుని
శ్రుంగారం, బలాదూరు తిరగడం
లాంటి ప్రలోభాల నుంచి దూరం
చేశాడు. ఆయన లక్ష్యం ఒక్కటే.
బాగా చదువుకోవాలి. తన తండ్రి
తనపై పెట్టు కున్న ఆశయాన్ని
నిజం చేయాలి. వీలై నంత జ్జాన
సముపార్జ న చేయాలి. ఎంతటి
త్యాగమైనా చేసి జీవితంలో గొప్ప

వాడు కావాలి. ఇలాగే సాగేవి
ఆయన ఆలోచనలు.
ఫక్రుద్దీ న్ అలీ అహమ్మద్ లండన్ లో చదువుకుంటున్న రోజుల్లో నే పండిట్ జవహర్
లాల్ నెహ్రూ కూడా లండన్
లో ఉండేవాడు. కాని ఆయన
ఫక్రుద్దీ న్ కంటే వయసులో పెద్ద
వాడు. నెహ్రూజీ ఆయన్ని చిన్న
తమ్ముడిగా
ఆదరించేవాడు.
వారిద్ద రూ మంచి స్నేహితులయ్యారు. మంచివారితో స్నేహ
సంబంధాలు కూడా మనిషి భావి
జీవితాన్ని శాశిస్తా యి. నెహ్రూజీ
దేశభక్తి ఫక్రుద్దీ న్ ని బాగా ఆకర్షించింది. అప్పుడే ఆయనలో
దేశభక్తికి విత్తనం పడింది.
న్యాయ శాస్త్ర అధ్యయనం
పూర ్తయ్యాక 1928లో ఫక్రుద్దీ న్
భారత దేశానికి తిరిగి వచ్చాడు.
ఇలా వచ్చాడో, లేదో, పంజాబ్ హైకోర్టు లో లాయరుగా చేరడానికి
అనుమతి లభించింది. అప్పట్లో
విదేశాలలో చదువుకుని వచ్చిన
వారే అరుదు. అంతేకాక ఇంగ్లాండులో చదువుకుని వచ్చాడంటే, భారత దేశంలో అధికారంలో ఉన్న అంగ్లేయులకి ప్రత్యేక
అభిమానం ఉండేది. అందువల్ల
అనుమతి ఇవ్వడంలో జాప్యం
కాలేదు.
మౌలికంగా కావలసిన
అర్హతలు కొడుకు సంపాదించాడు కాబట్టి , ఎలాగై నా బటిష్
ప్రభుత్వంలో పెద్ద ఉద్యోగస్తుడిని
చేయాలని తండ్రి తహతహలాడ
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సాగాడు. ప్రభుత్వంలో అప్పటి
పరదేశీయుల డాబు దర్పం
చూసి తన కొడుకుని కూడా అలా
చూడాలని ఆయన కోరిక. అసలు
ఫక్రుద్దీ న్ ని ఇంగ్లాండు పంపడానికి ఇదే కారణం. లాయరు గా
ప్రాక్టిసు ఎప్పుడై నా చేయ వచ్చు.
కాని గవర్నమెంటు ఉద్యోగం
వేరు. ఆ దిశలో ఆయన తన ప్రయత్నాలు చేయ సాగాడు. ప్రభుత్వోద్యోగుల్ని, సమాజంలో పేరు
ప్రతిష్ట లు ఉన్నవారిని, ఇంటికి
ఆహ్వానించి, పార్టీ లు ఇచ్చేవాడు. వాళ్ళందరికి తన కొడుకుని
పరిచయం చేసేవాడు.
కాని ఫక్రుద్దీ న్ ఆలోచనలు మరొక విధంగా ఉండేది.
అప్పటికే నెహ్రూతో స్నేహంతో
పడిన దేశభక్తి విత్తనం మొలకెత్తి,
మహా వృక్షంగా పెరగ బోతోంది.
బ్రిటన్ లో ఉండగా భారతీయుల్ని
వారు ఎలా అవమానించేవారో,
కళ్ళారా చూశాడు. ఇలా నల్ల వారని, తెల్ల వారని రంగు ఆధారంగా
విభజించి చూడడం ఫక్రుద్దీ న్ కి
నచ్చేదికాదు. అప్పుడే ఆయన
నిశ్చయించుకున్నాడు.
మన
దేశంలో ఉంటూ, మన మీద
అధికారం చలాయిస్తూ , మనల్ని
హీనంగా చూడడం భరించరానిదని. ఆంగ్లేయుల పాలనలో వారిక్రింద ఉద్యోగం అంటే బానిసత్వం అని తెలుసుకున్నాడు. తను
ఎలాగూ న్యాయ శాస్త్రం చదువుకున్నాడు కనుక, వకీలు అయి,
గాంధీజీలా న్యాయం తరఫున పోజనవరి 2020

రాడాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
ఫక్రుద్దీ న్ ఈ ధర్మ సంక
టంలో పడి తండ్రికి ఏమీ చెప్పలేకపోతున్నాడు. తండ్రి మాట
కాదన లేడు. ఆంగ్లేయుల
క్రింద పని చేయడం తనకిష్టం లేదు. అదే సమయంలో
తండ్రికి అస్సాం లో ఉన్న ఆస్తిపాస్తుల మీద అస్సాం కోర్టు లో
ఒక దావా వచ్చింది. ఆ కేసు తన
తరఫున ఫక్రుద్దీ న్ చేపట్టి గెలిస్తే
మంచిపేరు వస్తుందని ఆయనకి
తోచింది. అందువల్ల ఆ బాధ్యత
ఫక్రుద్దీ న్ కి అప్పగించాడాయన. ఇదీ ఒకందుకు మంచిదే
అనిపించి అందుకు అంగీకరించాడు ఫక్రుద్దీ న్.
కాని వెళ్ళేముందు తన
ఆశయం, అభిప్రాయం తండ్రితో
ముఖాముఖి చర్చించే దైర్యం
చాలక, తల్లి తో తన గోడు చెప్పుకున్నాడు. “ అమ్మా! ఈ విషయంలో
నువ్వే నాకు సహాయం చేయాలి.
నేను ఇంగ్లీషువాళ్ళ క్రింద దాస్యం
చేయను. నాన్న ఏమో నన్ను ప్ర-

భుత్వాధికారిగా వేయించాలని
చూస్తున్నాడు. వాళ్ళంటే నాకు
పిసరంత కూడా గౌరవం లేదు.
పై గా అసహ్యం. వారు మనదేశాన్ని, ప్రజల్ని బానిసలుగా వాడుకుంటున్నారు. మనింట్లో దూరి
మనమీదే అధికారం చేస్తున్నారు. మన సంపదనంతా వారి
దేశానికి తరలిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా వారికి మన దేశం అన్నా
ప్రజలన్నా చులకన భావం. వారి
దయా దాక్షిణ్యాల మీద ఆధారపడి బతకడం నాకు ఇష్టం లేదు.”
ఆ తల్లి అలా పెద్దపెద్ద
మాటలు చెప్పుతున్న కొడుకుని
చూసి ఆశ్చర్యంలో మునిగిపోయింది. తన చేతుల మీదుగా
పెరిగిన చిన్నారి ముద్దు ల కొడుకే
ఇలా మాట్లాడుతున్నాడని నమ్మలేకపోయింది. వాడు విదేశానికి
వెళ్లి పెద్ద చదువులు చదివి ఎంత
ఎత్తుకి ఎదిగి పోయాడో అని
మురిసిపోయింది. ఇంత చిన్న
వయసులోనే తన విషయంలో
నిర్ణయాలు తానే తీసుకోగలిగిన
జ్జానం వచ్చిందని సంతోషించింది. ఆఖరికి తేరుకుని, “సరే!
నేను చెప్పి చూస్తా ను.” అని
మాత్రం అనగలిగింది. కాని ఆమె
మనసుని మరొక చింత బాధించ
సాగింది. కొడుకు అయిదేళ్ల పాటు విదేశాల్లో ఉంటే మనసుని
రాయి చేసుకుని బతికింది. తిరిగి
వచ్చినందుకు సంతోషించింది. నాలుగు రోజులపాటు వాడికి
మనసారా ఇష్ట మైన వంటలు
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చేసి పెట్టి తనకోరిక నెరవేర్చుకోవచ్చని సంబర పడింది. కాని
ఇంతలోనే పులి మీద పుట్రలా
ఆపద వచ్చి పడింది. తిరిగి
వచ్చిన అయిదారు నెలల్లో నే
తండ్రి వాడి అస్సాం ప్రయాణం
ఖరారు చేశాడు. ఈ మగవాళ్ళు
ఎప్పుడూ ఇంతే! తల్లి మనసుని
అర్థం చేసుకోలేరు. ఏం చేయగలదు? పిల్ల ల అభివృద్ధికోసం
దు:ఖాన్ని దిగమ్రింగడం తప్ప.
		
ఫక్రుద్దీ న్ ఎప్పుడూ
తన ప్రతిభా సామర్థ్యంతో పై కి
రావాలి కాని, తండ్రి నీడలో కాదని
నమ్మేవాడు. ఆయన 1928లోనే
అస్సాం వచ్చి తండ్రి తరఫున
కేసు తీసుకుని వాదించడం మొదలుపెట్టాడు. ఆ కేసు కోర్టు లో
గెలిచాడు. దానితో ఆయన గొప్ప
వకీలుగా అస్సాం లో స్థిరపడ్డా డు. ఆయనలో ఆత్మ విశ్వాసం
ఎక్కువై ంది. తండ్రికి కూడా వకీలు
వృత్తిలో కొడుకు రాణించ గలదని
నమ్మకం కుదిరింది. తలిదండ్రులు ఫక్రుద్దీ న్ కుటుంబానికి
పేరు తేగల సమర్థు డు అయ్యాడని సంతోషించారు. ఆ శుభ
సమయంలో తండ్రి అహమ్మద్ తన జీవితంలో జరిగిన ఒక
సంఘటన తల్చుకుని భార్యతో
ఇలా చెప్పాడు. “ నేను అస్సాం
లో పని చేసే రోజుల్లో ఒక సారి
పెద్ద ఆఫీసరు వచ్చిన సందర్భంలో పెద్ద డిన్నరు పార్టీ ఇచ్చారు.
నేనూ ఆఫీసరు హోదాలో
ఉన్నాను కాబట్టి నాకూ ఆహ్వానం
అందింది. తీరా వెళ్ళే సరికి
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ఇంగ్లీషు వాళ్లందరూ చక్కగా
ఆలంకరించిన టేబిల్సు మీద
కూర్చుని , నాకు వేరే ఒక మూలన
చిన్న టేబిలు అమర్చారు. వారితో
సమానమైన హోదా గలవాడిని
అయినా బానిస దేశవాసి కనుక
నేనూ వారి ప్రక్కన కూర్చుని
భోజనం చేయడం వారికి ఇష్టం
లేదు. నేను చాలా అవమానం
ఫీలయ్యాను. సమయం కనిపెట్టి
నెమ్మదిగా బై ట పడ్డా ను. ఆ రోజే
రాజీనామా చేద్దాం అనుకున్నాను.
కాని, పిల్ల ల భవిష్యత్తు గురించి
ఆలోచించి, ఆ ప్రయత్నం మానుకున్నాను. “
అది విన్న బేగం ముక్కు
మీద వేలేసుకుంది. “పోనీ బాధపడకండి. ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి
ఆ బాకీ తీర్చుకుంటాడు. వాడికి
వాళ్ళ క్రింద ఊడిగం చేయడం
ఇష్టం లేదు.” అంది.
ఫక్రుద్దీ న్ మూడేళ్ళపాటు అస్సాం
లో వకాలత్ ప్రాక్టిసు చేశాడు.
తరవాత గాంధీజీ పిలుపు
నందుకుని, 1931లో ఆంగ్లేయులను సమూలంగా మన

దేశం నుంచి వెళ్ళగొట్టెందుకు
పట్టు దలతో రాజకీయాల్లో ప్రవేశించాడు. ‘క్విట్ ఇండియా’
ఉద్యమంలో జై లుకి వెళ్ళాడు.
తరవాత అస్సాం రాష్ట్రంలోను,
కేంద్ర ప్రభుత్వంలోను, అనేక
శాఖల్లో మంత్రిగా పని చేశాడు.
స్వాతంత్ర్యానంతరం ఆనాటి
ప్రధాన మంత్రి ఇందిరా గాంధీకి
అత్యంత
సన్నిహితుడిగా,
ఆఖరికి రాష్ట్ర పతిగా దేశానికి
సేవ చేశాడు. కాని ఏనాడూ తను
నమ్మిన ఆశయాలకి, ఆదర్శాలకి దూరం కాలేదు. స్వపర
భేదాలు లేకుండా విధి నిర్వహణ
చేశాడు. అల్పసంఖ్యాక వర్గా ల
పేరుతో, ప్రత్యేక అవకాశాల కోసం
ఎదురు చూడకుండా స్వశక్తి
మీద ఆధారపడి పని చేయాలని
చెప్పాడు. కుటుంబ నియంత్రణ
విషయంలో జాతి, కుల, మతభేదాలు లేకుండా అందరూ దేశ
భవిష్యత్తుని దృష్టి లో పెట్టు కుని, పాటించాలని ఉద్భోదించాడు. తమ మతం వాడు రాష్ట్రపతి అయి ఆ మతస్తులకెంతో
మేలు చేస్తా డని నమ్మిన కొందరు
నిరాశ చెందారు. ఆయన్ని ఇస్లాం
ద్రోహి అని, హిందువుల తొత్తు
అని దుర్భాషలాడారు. అయినప్పటికీ ఆయన న్యాయం ప్రక్కనే పోరాడాడు. ఆశయాల
విషయంలో ఏ విధమైన మినహాయింపులు ఉండకూడదని
నమ్మాడు. అటువంటి ఆడర్శజివితాన్ని నడిపినవాడు ఫక్రుద్దీ న్
అలీ అహమ్మద్.
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గణితంలో 2015 ప్రత్యేకత
వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు

నేను “అంకెలు, సంఖ్యలు”
అనే అంశం మీద వ్యాసాలు
రాయడం
ఆపేసినందుకు
కొంతమంది “అప్పుడే అయిపోయిందా” అని నిరుత్సాహం
వ్యక ్తపరచేరు. వారి కోసం కొసరు
వ్యాసం ఇది.
దరిదాపు ప్రతి సంఖ్యకి ఏదో ఒక
ప్రత్యేకత ఉంటుందనుకుంటాను. ఉదాహరణకి భారతం లో 18
కి ఒక రకం ప్రత్యేకత ఉంది.
ఇక్కడ 2015 కి గణిత శాస్త్రంలో
ఉన్న ప్రత్యేకత చూద్దాం.
2015 కి ఏదైనా ప్రత్యేకత ఉందేమో
అలోచించే ముందు 399 అనే
సంఖ్యతో మొదలు పెడదాం. ఇది
“లూకస్-కార్మైకెల్” సంఖ్యలలో
అతి చిన్నది. అంటే?
చుడండి! ఇక్కడ 399 కి 3, 7, 19
కారణాంకాలు (factors). అనగా
399 ని 3 చేత కాని, 7 చేత కాని,
19 చేత కాని నిశ్శేషంగా భాగించవచ్చు. ప్రయత్నించి చూడండి.
ఇక్కడ 3, 7, 19 - ఈ మూడు
మామూలు
కారణాంకాలు
(factors) మాత్రమే కాదు; 3, 7,
19 ప్రధాన సంఖ్యలు (prime
numbers) కనుక వీటిని ప్రధాన
కారణాంకాలు (prime factors)
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అని కూడ అంటారు.
ఇప్పుడు పై న చూపిన ప్రధాన కారణాంకాల లోని సంఖ్యలు అన్నిటికి 1 కలిపితే పై న చెప్పిన లక్షణం
మళ్లా చెల్లుతుంది! (ఇలా చెల్ల డం
ఎల్ల ప్పుడూ జరగదు; అందుకనే
ఇక్కడ ప్రతేకంగా చెప్పుకోవడం!).
అనగా, (399 + 1) కి (3 + 1), (7
+ 1), (19 + 1) మళ్లా కారణాంకాలే.
లెక్క కట్టి చూసుకొండి, ఇక్కడ
కుడి పక్క ఉన్న 4, 8, 20 ఉత్త కారణాంకాలే; ప్రధాన కారణాంకాలు
కావు.
ఇటువంటి లక్షణం ఉన్న సంఖ్యలన్నిటిలోకి 399 అతి చిన్నది. ఈ
లక్షణం ఉన్న సంఖ్యలని లూకస్-కార్మైకెల్ సంఖ్యలు అంటారు.
ఇప్పుడు మరొక ఉదాహరణగా
935 అనే సంఖ్యని తీసుకుందాం.
దీని ప్రధాన కారణాంకాలు 5, 11,
17. అంటే,
935 = 5 x 11 x 17
ఇప్పుడు రెండు పక్కల ఉన్న సంఖ్యలకి ఒకొక్కదానికి 1 కలిపితే
935 +1 కి (5 + 1), (11 + 1), (17
+ 1) కారణాంకాలు గా చెల్లు తున్నాయి.
కావలిస్తే లెక్క వేసి చూసుకొండి,
ఎడం పక్క 936 ని 6 చేత, 12

చేత, 18 చేత నిశ్శేషంగా భాగించవచ్చు. కనుక 936 రెండవ లూకస్-కార్మైకెల్ (లూకా) సంఖ్య.
మరొక ఉదాహరణగా 2015 ని
తీసుకొండి.
2015 కి 5, 13, 31 ప్రధాన కారణాంకాలు.
2016 కి 6, 14, 32 కారణాంకాలు.
ఇక్కడ మనం నాలుగు అంకెల
సంఖ్యతో మొదలుపెట్టి దానికి
మూడు ప్రధాన కారణాంకాలు
చూపేం. మూడు ప్రధాన కారణాంకాలు ఉన్న నాలుగంకెల
సంఖ్యలలో 2015 అతి చిన్నది.
అదీ 2015 ప్రత్యేకత!
ఇప్పుడు అయిదు ప్రధాన కారణాంకాలు ఉన్న అతి చిన్న
“లూకా” సంఖ్యకి ఉదాహరణగా 588,455 అని చెప్పుకోవచ్చు.
అంటే,
588,455 కి 5, 7, 17, 23, 43
ప్రధాన కారణాంకాలు.
588,456 కి 6, 8, 18, 24, 44 కారణాంకాలు.
కుతూహలం ఉన్నవారికి ఇక్కడ
14 ప్రధాన కారణాంకాలు ఉన్న
ఒక “భూతపు” లూకా సంఖ్యని
చూపెడతాను, కాసుకొండి:
(49 వ పేజీ చూడండి)
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ఇంద్రగంటి వేంకట సుబ్బారావు

ప్రేమంటే ఇంతే

(గత సంచిక తరువాయి)

కృష్ణ మోహన్ కి ఆ నగరం పట్ల ,
అక్కడి జనం పట్ల ఒక గౌరవాన్ని,
ప్రేమని కలుగజేసాయి.
…బస్సులలో ఆడవారికి
ప్రత్యేకంగా సీట్లు లేకపోవడం
(#), ఆడ, మగ అపరిచితులై నా
ప్రక్క
ప్రక్కన
కూర్చుండి
ప్రయాణించడం
ఒకింత
ఆశ్చర్యం కలిగించింది. అతనికి
ఒక విదేశీ నగరంలో వున్న
అనుభూతిని కలుగ జేసాయి.
మొత్తా నికి కొన్ని ఇబ్బందులున్నా
ఇక్కడి ప్రజలు క్రమశిక్షణతో
మెలిగి వాటిని అధిగమిస్తున్నారు
అన్న భావన కలిగింది. అతనికి
బొంబాయి ఒక అద్భుత నగరంగా
అనిపించడమే కాదు, ఇక్కడ
ఉద్యోగం వస్తే బాగుండును
అనుకున్నాడు.
అ
లా
ఒక పది రోజులు బొంబాయిలో
నరహరిగారు అతని కుటుంబ
సభ్యులతో సరదాగా గడిపి
వచ్చారు
నరసింహారావుగారి
కుటుంబం.
[(#) ఆ రోజులలో వుండేవి కాదు.
ఇఫ్ఫుడు వున్నాయి, అయితే
ఇప్పుడు కూడా ఖాళీ వుంటే
ఆడవారి సీట్ల లో మగవారు
ప్రక్కన కూర్చుని ప్రయాణిస్తా రు.
అలాగే బస్సులలో నిలబడి
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ప్రయాణించడానికి అప్పుడు ఒక
పరిమితి వుండేది]
వేసవి సెలవులు పూర్తి అయినాక
కృష్ణ మోహన్ కాకినాడ తిరిగి
వచ్చాక నాలుగు రోజుల తరువాత
అనూరాధ ఇంటికి వెళ్ళాడు.
అతనిని
చూడగానే
పార్వతమ్మగారు “రా మోహన్ మీ
వాళ్ళంతా కులాసాయేనా” అని
కుశల ప్రశ్నలు అడిగారు.
“అంతా కులాసాగా వున్నారండి,
మీరంతా బాగున్నారా?”
“ఏం బాగు అనూకి నిన్నరాత్రి
నుండి జ్వరం, మీ మామయ్య
గారు రెండు రోజుల క్రితం మద్రాసు
కేంప్ వెళ్ళారు, నాకు కాళ్ళు
చేతులు ఆడటం లేదు, నిన్ను
చూడగానే ప్రాణం లేచొచ్చింది
హమ్మయ్య ఆ దేముడే నిన్ను
పంపించాడు అనిపించింది”
అన్నారు పార్వతమ్మగారు.
“నాకు ఫోన్ చెయ్యలేకపోయారా
నిన్ననే వచ్చేవాడిని, రాధకి
ఇప్పుడు ఎలా వుంది, డాక్టర్కి
చూపించారా?” అని అనూ
గదిలోకి వెళ్ళి అనూరాధని
పలకరించి ఆమె నుదిటి
మీద చెయ్యివేసి చూసాడు
జ్వరం ఎక్కువగానే వున్నట్లు
అనిపించింది.

“లేదయ్యా నువ్వు ఒకసారి
స్కూటర్
మీద
తీసుకెళ్ళి
చూపించు”
“రాధా ఎలా వుంది స్కూటర్ మీద
కూర్చోగలవా? లేదంటే డాక్టర్ గారి
ని ఇంటికి తీసుకువస్తా ను”
“పరవాలేదు బావా కూర్చుంటా
ను” అంది అనూరాధ.
“మొహమాటపడకు, నీకు నిమ్మ
ళం గా లేకపోతే డాక్టర్గారిని రిక్వెస్ట్
చేసి ఇంటికి తీసుకువస్తా ను, నా
సహపాఠి మహేంద్రవర్మ అన్న
య్య సురేంద్రవర్మ మైన్ రోడ్డు లో
టవును హాల్ దగ్గ ర ప్రాక్టీస్
చేస్తున్నాడు”
“అఖ్ఖరలేదు నేను రాగలను”
అంది అనూరాధ.
అనూరాధని డాక్టర్ దగ్గ రకి
తీసుకు వెళ్ళాడు కృష్ణ మోహన్.
డాక్టర్ చెక్ చేసి ఇది మామూలు
జ్వరమే కంగారు పడకండి
అని మందులు రాసి ఇచ్చాడు.
డాక్టర్ దగ్గ ర నుండి తిరిగి
వెళుతున్నపుడు “బావా కొంచెం
నెమ్మదిగా పోనియ్యి, నీరసం
మీద కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి”
అని అతనిని గట్టి గా పట్టు కుని
కూర్చుంది అనూరాధ.
స్కూటర్ ఆపి “డాక్టర్ గారిని
ఇంటికి తీసుకు వస్తా నన్నాను కదా
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ఎందుకు ఇలా నీరసంతో ఇబ్బం
ది పడుతున్నావు” అని అడిగాడు.
“డాక్టర్ ఇంటికి వస్తే నీతో
స్కూటర్ మీద ఇలా ప్రయాణించే
అవకాశం కోల్పోదును కదా?”
“నీకు అసలు బుద్ధి లేదు,
ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితిలో కూడా
ఇలా మాట్లాడుతున్నావు” అని
లేని కోపాన్ని ప్రదర్శించాడు.
“అలా అంటావుగాని నీకు మాత్రం
ఇలా వెళుతుంటే సంతోషంగా
లేదా?” అని అతనిని ఆట
పట్టించింది.
“నాన్న కూచివి కదా మామయ్య
గారి మీద బెంగ పెట్టు కున్నావా?”
“కాదు, నిన్ను చూసి నెల్లాళ్ళు
అయింది కదా అందుకని నీ
మీదే బెంగ పెట్టు కున్నాను”
“కొంటె పిల్లా ఇక చాలు ఆపు నీ
అల్ల రి”
ఇంటికి తిరిగి వచ్చాక పార్వత
మ్మ గారు గుమ్మం దగ్గరే
ఎదురుచూస్తున్నారు. “డాక్టర్
ఏమన్నాడు? పరవాలేదన్నాడా?”
అని కంగారుగా అడిగారు.
“ఏమీ కంగారు లేదు రేపటికి
తగ్గుతుంది, మూడు రోజులు రెస్ట్
తీసుకోమన్నాడు, కోర్స్ కంప్లీ ట్
చెయ్యమన్నాడు. కంగారు పడ
కు అత్తయ్యా రేపటికల్లా లేచి
మామూలుగా
తిరుగుతుంది
అన్నాడు”
“అబ్బాయ్ మీ మామయ్యగారు
వచ్చేసరికి ఇంకా మూడు రోజులు
పడుతుంది, ఆయన వచ్చేవరకు
నువ్వు ఇక్కడే వుండి కాలేజికి
వెళ్ళు”
“కంగారు పడద్దు , నేను మళ్ళీ
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రేపు వస్తా ను”
“అదికాదు మేడమీద పెద్దా యన
కూడా ఇంకా బొంబాయి నుండి
రాలేదు నువ్వు ఇక్కడ వుంటే
నాకు ధైర్యంగా వుంటుంది, ఏ
రాత్రి ఏ అవసరం వస్తుందో?”
కంగారూ పడుతూ అన్నారు
పార్వతమ్మగారు.
“సరే అత్తయ్యా హాస్టల్కి వెళ్ళి
కొన్ని పుస్తకాలు, బట్ట లు, బ్రష్
వగై రా తీసుకుని వస్తా ను”
అన్నాడు.
ఈ సంబాషణ గదిలోంచి విన్న
అనూరాధ కృష్ణ మోహన్ని పిలిచి
అతని చెయ్యి పట్టు కుని “బావా
ప్లీ జ్ నాన్నగారు వచ్చేదాకా నువ్వు
ఇక్కడే వుండు, నువ్వు ఇక్కడ
వుంటే నాకు ధైర్యంగా వుంటుంది.
హాస్టల్కి వెళ్ళి తప్పకుండారా”
అని దీనంగా అడిగింది.
అనూరాధ తల నిమురుతూ “నేను
హాస్టల్కి వెళ్ళి వస్తా నని అత్తయ్యకి
చెప్పానుగా తప్పకుండా వస్తా ను.
అనవసరమైన
ఆలోచనలు
చెయ్యకుండా కడుపునిండా తిని
మందులు వేసుకొని రెస్ట్ తీసుకో”
“డాక్టర్
అనూని
ఏం
తినమన్నాడు” అని మోహన్ని
అడిగారు పార్వతమ్మగారు.
“బ్రెడ్ గాని, చపాతీ గాని తిని
పాలు తాగమన్నారు, రేపు
టెంపరేచర్ నార్మల్గా వుంటే రై స్
పెట్ట మన్నారు. బ్రెడ్ కొంటానంటే
చపాతీలు తింటానంది”
“సరే నువ్వు వెళ్ళి తొందరగా
వచ్చెయ్యి నీ కోసం ఇక్కడ
వండేసాను”
“అలాగే అత్తయ్యా మీరు భోజనం

చేసి పడుకోండి, వాణి నాకు
వడ్డిస్తుంది”
********
హాస్టల్ నుండి తిరిగి వచ్చాక
అనూరాధని
ఎలా
వుంది
అని అడిగి థర్మామీటర్ పెట్టి
చూసాడు 99 డిగ్రీలు వుంది.
“గుడ్ తగ్గు తున్నాది, చపాతీలు
తిని మందులు వేసుకున్నావా?”
“నిన్ను చూసానుగా జ్వరం ఎప్పుడో
ఎగిరిపోయింది” నవ్వుతూ అంది
అనూరాధ.
వాణీ వచ్చి “బావా వడ్డించేసాను
ఆకలివేస్తున్నాది త్వరగా రా”
అంది
“అయ్యో
నువ్వు
ఇంకా
తినలేదా, అందరినీ భోజనం
చేసేయమన్నానుగా”
“అమ్మ నువ్వు వచ్చాక నీతో కలిసి
తినమంది”
“అత్తయ్య పడుకున్నారా?”
“అమ్మ పడుకొని ఒక అరగంట
అయింది”
“నీ రిజల్ట్ స్ ఎప్పుడు వస్తా యి”
“ఈ వారంలో”
“అచ్ఛా, నువ్వు రాధ దగ్గ ర పడుకో,
ఏదైనా అవసరమైతే అత్తయ్యను
లేపకు, నన్ను లేపు. సతీశ్ని నా
దగ్గ ర పడుకోమను”
“వాడు ఆల్ రడీ అమ్మ దగ్గ ర
పడుకున్నాడు”
కృష్ణ మోహన్ అక్కడ గిన్నెలు
అవి ఎత్తిపెట్టి వాణికి సహాయం
చెయ్యబోతూ వుంటే “బావా ప్లీ జ్
అవన్నీ వదిలేసి నువ్వు అక్కతో
కబుర్లు చెబుతూ వుండు నేను 5
నిముషాలలో పూర్తి చేసి వస్తా ను
అని అతనిని అక్కడ నుండి
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పంపేసింది వాణి.
అనూరాధ
దగ్గ రకి
వెళ్ళి
చూస్తే నిద్రపోతున్నాది. శబ్ ధం
చెయ్యకుండా హాల్లో కి వచ్చి
నిద్రాభంగం కలుగకుండా తలుపు
దగ్గ రికి వేసాడు కృష్ణ మోహన్.
కాస్సేపు తన పుస్తకం చదువుకుని
పడుకున్నాడు. పడుకునేముందు
రాధని ఒక సారి చూసి, రాత్రి ఉంకో
రెండు సార్లు లేచి నిద్రపోతున్నాదా
లేదా అని చెక్ చేసాడు.
ఉదయం ఆరు గంటలకి
లేచి “అమ్మా నీరసంగా వుంది
ఏదైనా తినడానికి పెట్టు ” అంది
అనూరాధ.
“పళ్ళు తోముకుని రా ఇడ్లీ
పెడతాను, తిని పాలు తాగుదు
గాని” అన్నారు పార్వతమ్మగారు.
ఇడ్లీ తిని పాలు తాగినాక కాస్త
నీరసం
తగ్గినట్ల నిపించింది
అనూరాధకి.
ఒక
అరగంట
పేపర్
చదివాక టై ం ఏడవుతున్నాది
కృష్ణ మోహన్ ఇంకా లేవలేదు
అని అతని గదిలోకి వెళ్ళి “బావా
ఏడవుతున్నాది, లే కాలేజీకి
వెళ్ళాలి” అంటూ లేపింది.
“గుడ్ మార్నింగ్ రాధా, నీకెలా
వుంది”
“నార్మల్కి వచ్చింది, బాగా
నీరసంగా వుంది ఇడ్లీ తిని పాలు
త్రాగాను. నువ్వు ఫ్రెష్ అయి రా,
కాఫీ కలిపి తెస్తా ను” అంటూ
లేవబోయిన అనూరాధ ని
భుజాలు పట్టు కొని బలవంతాన
కూర్చోబెట్టి “డాక్టర్ మూడు
రోజులు రెస్ట్ తీసుకోమన్నాడా?
అనవసరంగా వొళ్ళు అలియబె
ట్ట కు, వాణి కాఫీ కలుపుతుంది,
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నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకో ఓకే”
అన్నాడు కృష్ణ మోహన్.
“రాత్రి నువ్వు సరిగా నిద్ర పోకుండా
కనీసం రెండు, మూడు సార్లు
వచ్చి నేను నిద్రపోయానా లేదా,
నాకెలాగ వుంది అని చూసావు
థాంక్యూ బావా”
“అందులో ప్రత్యేకత ఏమీ లేదు,
అది నా ధర్మం”
“ఉట్టి ధర్మమేనా, ఇంకేమీ కాదా?”
“అమ్మాయిగారికి రెండురోజుల
నుండి పోయిన శక్తి తిరిగి
వచ్చినట్లుంది, మొదలెట్టావు”
“బావా ప్లీ జ్ చెప్పు బావా ఇంకేమి
లేదా?” అని అతనిని ఆట
పట్టించడం మొదలు పెట్టింది.
ఆ రోజు కృష్ణ మోహన్ కాలేజీ
నుండి తిరిగి వచ్చాక “బావా
బొంబాయిలో ఏమేమి చుశావు?”
అని అడిగింది అనూరాధ.
తన
బొంబాయి
యాత్ర
విశేషాలని, బొంబాయి పట్ల తన
అభిప్రాయాన్ని, ఆ నగరాన్ని
చూస్తున్నపుడు కలిగిన అనుభూ
తిని అనురాధ, వాణి, సతీష్
పార్వతమ్మగారితో పంచుకున్నాడు
కృష్ణ మోహన్.
“బావా బొంబాయిలో సునీల్
గవాస్కర్ ఇల్లు చుశావా?” అని
సతీష్, “సినిమా నటుల ఇళ్ళు
చుశావా?” అని వాణి అడిగారు.
“లేదు, నాకు అంత ఇంటరెస్ట్
లేదు”
కృష్ణ మోహన్ కాలేజికి వెళ్ళే
ముందు ఒంటరిగా వున్నపుడు
“బావా నన్ను బొంబాయి ఎప్పుడు
తీసుకెళుతున్నావు?”అని అడిగిం
ది అనూరాధ.
“సడన్గా ఇలా అడుగుతున్నా

వెందుకు?”
“అక్కడ
బస్సుల్లో
ఆడ
మగ ప్రక్కపక్కన కూర్చుని
ప్రయాణించవచ్చు అన్నావుగా,
అందుకని నీ ప్రక్కన కూర్చుని
ఎంత చక్కా ట్రావెల్ చెయ్యచ్చు”
“నీకు నన్ను ఆట పట్టించడం
తప్ప వేరే పని లేదా? టై ం అవు
తున్నాది నేను తెమిలి కాలేజీకి
వెళ్ళాలి” అంటూ అక్కడ నుండి
జారుకున్నాడు కృష్ణ మోహన్.
విశ్వనాధంగారు
మద్రాసు
నుండి తిరిగి వచ్చే దాకా వుండి
తన హాస్టల్కి తిరిగి వచ్చాడు
కృష్ణ మోహన్. తరువాత రెండు
వారాలు కాలేజీలో సెమినార్స్
వల్ల రాధని చూడటానికి వెళ్ళలే
కపోయాడు. రెండు సార్లు ఫోన్లో
మాట్లాడి కుశలం కనుక్కున్నాడు.
జూలై మొదటి వారంలో రవి
హైదరాబాద్ నుండి సెలవు మీద
కాకినాడ వచ్చినపుడు రవి, రాధ,
కృష్ణ మోహన్, అవినాశ్ కలసి
రాధ వాళ్ళ వూరు మలికిపురం
వెళ్ళి మూడు రోజులు కోనసీమ
అంతా తిరిగారు. అప్పనపల్లి లో
వేంకటేశ్వర స్వామిని, అంతర్వేది
లో లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని,
ర్యాలిలో జగన్మోహిని కేశవ
స్వామిలను, అయినవల్లి లో వినా
యకుని, క్షణ ముక్తేశ్వరంలో
ముక్తేశ్వరుడిని, మురమళ్ళ విశ్వేశ్వరుని దర్శనం చేసుకొని
వచ్చారు.
రవి, రాధ ఆ ఆలయాల చరిత్రని,
విశిష్ట తని అలాగే కాటన్ దొర
(సర్ ఆర్ధర్ కాటన్) గుర్రం మీద
తిరిగి అవలోకనం చేసి రచించి,
నిర్మించిన గోదావరి నీటిపారుదల
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వ్యవస్థ ని కృష్ణ మోహన్, అవినాశ్
లకి వివరించారు. అక్కడ చాలా
గ్రామాలలో
కాటన్
దొర
శిలావిగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించి వుండ
డం గమనించారు మిత్రులిద్ద రు.
కృష్ణ మోహన్ తన
అక్కయ్య వై దేహి పెళ్లి తరువాత
మనుగడుపులకి వచ్చినపుడు
మొదటి సారి కోనసీమ చూసాడు.
అప్పుడే “లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సై ట్”
లా కోనసీమ చాలా నచ్చింది.
అక్కడి పచ్చటి వరి పై ర్లు ,
అరటి తోటలు, కొబ్బరి తోటలు,
గోదావరి కాలవలు చూసి “ప్రకృతి
రమణీయత” అంటే ఏమిటో,
కవులు ప్రకృతిని ఎందుకు
కీర్తిస్తారో అతనికి మొదటిసారి
అర్ధమైంది. ఆ ప్రకృతిని చూసి
అతను కూడా పులకించి పర
వశించిపోయాడు.
అక్కడి
పల్లెటూర్లు ,
ఉట్టి పడుతున్న
తెలుగు సంస్కృతి, పల్లె ప్రజలు,
వారి అమాయకత్వం, వారి
బాషలో యాస అతనిని బాగా
ఆకట్టు కున్నాయి. ఈ సారి
కోనసీమ చూసిన తరువాత
అతనికి కోనసీమ మీద ప్రేమ
ద్విగుణీకృతమైంది.
అవినాశ్
కూడా కోనసీమ అందాలు చూసి
మైమరచిపొయాడు.
రవి వాళ్ళ వూరిలో వారి
పొలాలని, తోటలని చూపించాడు
అక్కడ వారంతా ఫోటోలు
తీసుకున్నారు. ఆ సమయంలో
కృష్ణ మోహన్ వరిచేలతో పచ్చగా
కళకళలాడుతున్న పొలాలని,
కొబ్బరి తోటలని చూసి మైమరచి
ఫోటోలు తీస్తున్నపుడు ఆనూరాధ
కృష్ణ మోహన్ దగ్గ రకు వెళ్ళి
“నన్ను వదిలి నీవు పోలేవులే
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ఇది నిజములే” అని కూనిరాగం
తీసింది.
“ఏయ్ తుంటరి పిల్లా మొదలె
ట్టావా?” అన్నాడు కృష్ణ మోహన్.
“నేను పాడటం లేదు బావా, నీ
కోనసీమ నీ కోసం పాడుతున్నాది”
అంటూ వెటకారం చేసింది.
“అబ్బో! గోదావరి జిల్లా వాళ్ళకి
కొంచెం వెటకారం పాలు ఎక్కువే”
“మా జిల్లా వాళ్ళకు మమకారం
కూడా ఎక్కువే బావా”
“సరే పద నలుగురూ కలిసి ఒక
ఫోటో తీయించుకుందాము”
అనూరాధ వాళ్ళ వూరిలో
అనూరాధ పెద్ద తండ్రి కుటుంబం
వుంటున్నారు. కోనసీమ వంట
కాలు, పూత రేకులు, పెసరట్లు ,
అరిసెలు, అక్కడి ఆవకాయ
మొదలై న వాటితోపాటు జున్ను,
తేగలు అక్కడ వున్న మూడు
రోజులు కొసరి కొసరి తినిపించా
రు. అయితే కృష్ణ మోహన్ అరి
సెలు, జున్ను తిననని చెప్పాడు.
“అదేమిటి బావ అవి చాలా
బాగుంటాయి తిను” అన్నాడు
రవి.
“వద్దు రవీ, అవి నేను ఎప్పుడూ
తినలేదు”
“బలేవాడివయ్యా చాలా
బాగుంటాయి, ఒక సారి తింటే
వదిలిపెట్ట వు” అంది రవి పెద్ద
తండ్రి భార్య.
“వద్దండి అరిసెలు తింటే
ఆరు నెలల క్రిందటి రోగాలు
తిరగబెడతాయి, జున్ను తింటే
వాతం కమ్ముతుంది అని మా
అమ్మగారు తిననిచ్చేవారు కాదు,
అందుకని నేను ఎప్పుడూ తిన
లేదు, నాకు అలవాటు లేదు మరో
లా అనుకోకండి”

“వదిలేయి దొడ్డమ్మా, ఆయన
గారు బెంగాల్లో పుట్టారు అందు
కని ఈ పల్లెటూరి తిళ్ళు తినరు,
వారికి ఎంతసేపూ రసుగుల్లా లు
కావాలి” అని దెప్పింది అనూరాధ.
“ఏమోనే నా వంటలు
నచ్చలేదేమో, మొహమాట పడు
తునట్లు న్నాడు”
“అబ్బే అలాంటిదేమీ
లేదండి అత్తయ్యగారు. మీరు
వంటలు చాలా బాగా చేసారు,
మిగతా పదార్ధా లు తినలేదా?”
అని సంజాయషీ ఇచ్చాడు
కృష్ణ మోహన్.
“మొహమాటం అయితే వుంది
కానీ, ఎప్పుడూ తినక పోవడం
వల్ల , వాళ్ళ అమ్మగారు అలా
అనడం వల్ల ధైర్యం చెయ్యలేక
పోతున్నాడు” అంది అనూరాధ.
టాపిక్ మారుద్దా మన్న ఉద్దేశ్యంతో
“అత్తయ్యగారూ డొక్కా సీతమ్మ
గారి గురించి చెప్పరా?” అని
అడిగాడు కృష్ణ మోహన్.
“ఆన్ని దానాలలో అన్న దానం
గొప్పది అని అంటారు, ఆకలి
అందరిని సమానంగా బాధిస్తుంది
అంటారు, ఒకొక్క సారి మన
దగ్గ ర ఎంత డబ్బు వున్నా అది
మన ఆకలి తీర్చలేకపోవచ్చు.
అటువంటి ఆకలి బాధితులను
ఆపన్న సమయంలో ఆదుకున్న
మహామనీషి శ్రీమతి డొక్కా
సీతమ్మగారు.
సీతమ్మగారిది
రామచంద్రాపురం దగ్గ ర మండపే
ట, ఆమె తండ్రి అనుపిండి
భవానీశంకరం
గారిని
ఆ
గ్రామస్తులంతా “బువ్వన్న” గారు
అని పిలిచే వారు, ఎందుకంటే
ఆయన అడిగిన వారందరికీ
“బువ్వ” (అన్నం) పెట్టే వారు.
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ఆ దయాగుణాన్ని వారసత్వంగా
పుణికిపుచ్చుకుని, డొక్కా జోగన్న
పంతులు గారిని వివాహం
చేసుకున్న తరువాత కూడా
ఆయన ప్రోత్సాహంతో సీతమ్మ
గారు అన్నార్తుల ఆకలిని తీర్చిన
మహా ఇల్లా లు. నిస్వార్ధంగా జాతి,
కుల, మత విచక్షణ లేకుండా
అన్నార్తులందరికి ఆకలి బాధని
తీర్చిన ‘అపర అన్నపూర్ణమ్మ’
డొక్కా సీతమ్మ గారు” అని
ముగించింది ఆవిడ.
అక్కడి వారు పప్పులోనే కాకుండా
కూరలు, ఆవకాయలలో కూడా
నూనెకి బదులుగా నెయ్యి
కలుపుకోవడం
గమనించి
కృష్ణ మోహన్తో “బావా మన
ప్రాంతంలో ఒక్క పప్పులోనే
నెయ్యి కలుపుకుంటాము మిగతా
పదార్ధా లలో అంటే కూరల్లో ,
ఆవకాయ, కంది పొడి, పచ్చళ్ళలో
నూనె కలుపుకుంటాము, ఇక్కడ
అన్నింటిలో నెయ్యి కలుపుకుంటు
న్నారు గమనించావా?” అని అడి
గాడు.
“ఈ ప్రాంతంలో పాడి
పంటలు సమృద్ధిగా వుంటాయి,
చూసావా ఇక్కడ చాలా ఇళ్ళలో
ఆవులున్నాయి, అందుకే వాళ్ళు
నెయ్యి ఇంట్లో నే తయారు చేసు
కుంటారు, అందుకే వాళ్ళకి
నెయ్యి వాడుక ఎక్కువ”
********
కోనసీమ యాత్ర నుండి తిరిగి
వచ్చాక జూలై మూడవ వారంలో
వై దేహికి ఆడపిల్ల పుట్టింది.
ఆ వార ్త చెప్పడానికి అనూరాధ
ఇంటికి వెళ్ళాడు కృష్ణ మోహన్.
“అత్తయ్యా అక్కకి నిన్న ఉదయం
ఆడపిల్ల పుట్టింది”
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“సత్యంగాడి ఇంట్లో మహలక్ష్మి
పుట్టింది. బాగుంది మొదట
మగ పిల్లా డు, ఇప్పుడు ఆడపిల్ల
పుట్టారు. శుభవార ్త చెప్పావు,
అనూ ఆ స్వ్వీట్ తీసుకొచ్చి మోహ
న్కి పెట్ట వే. తల్లీ , బిడ్డ కులాసానా?”
అని అడిగారు పార్వతమ్మగారు.
వెంటనే పంచాంగం తీసి “శ్రవణం
నక్షత్రం, మంచిదే శాంతులు అవి
లేవు” కేలండర్ చూసి చెప్పారు
పార్వతమ్మగారు.
“అబ్బాయ్! బారసాల ఎప్పుడు
ఏమిటి అన్న విషయం తెలి
సిందా?” అని అడిగారు పార్వత
మ్మగారు.
“నెలకొక రోజు తక్కువ చేసి అంటే
ఆగష్టు 14వ తేదీన అని అమ్మ
చెప్పింది” అన్నాడు కృష్ణ మోహన్.
“అమ్మా బారసాలకి నేనూ
వస్తా ను, వదినా వాళ్ళని చూసి
చాలా రోజులయ్యింది” అంది
అనూరాధ.
“సరేలే చూద్దా ము” అన్నారు
పార్వతమ్మగారు.
బయటనుండి వచ్చిన దక్షిణా
మూర్తిగారు మేడ మీదకు వెళ్ళ
బోతూ కృష్ణ మోహన్ని చూసి
“ఏరా అబ్బీ చాలా రోజులయ్యింది
మనం కలిసి ఎలా వున్నావు?
మీ వాళ్ళంతా కులసానా?” అని
అడిగారు.
“నమస్కారం పెద్దనాన్నగారు,
మేమంతా కులాసానే, మీరు
దొడ్డ మ్మగారు ఎలా వున్నారు?
మీ బొంబాయి యాత్ర బాగా
జరిగిందా?” అని కుశలం
అడిగాడు కృష్ణ మోహన్.
“బేషుగ్గా జరిగింది, ఏమిటి
విశేషాలు?
ఒరేయ్
అబ్బీ
ఒక
విషయం,
వచ్చేనెల

14వ తేదీన మా మేనల్లు డు
కొడుకు
పెళ్ళి
విశాఖలో
జరుగుతుంది, అందుకని మీ
వూరు వెళుతున్నాను, ఈ సారి
శేషాద్రిశర్మ గారిని తప్పకుండా
కలవాలి వారి చిరునామా ఒక
కాగితం మీద వ్రాసి ఇయ్యి”
అన్నారు దక్షిణామూర్తిగారు.
“పెద్దనాన్నగారు అదే రోజు మా
అక్కయ్య కూతురు బారసాల
కార్యక్రమానికి
నేను
13వ
తేదీనాడు బయలుదేరి విశాఖ
వెళుతున్నాను”
“అలాగా మేమూ 13వ తేదీన
బయలుదేరుతాము, పెద్ద కారు
(బస్సు), రై లు బండిల్లో మేము
ప్రయాణం
చెయ్యలేము,
అందుకని చిన్నకారులో డ్రైవర్ని
మాట్లాడి వెళదాము, నువ్వు అదే
రోజు
బయలుదేరుతున్నావు
గనుక మాతో వచ్చెయ్యి”
“అలాగే
డ్రైవర్
అవసరం
లేదు, నాకు డ్రైవింగ్ వచ్చు,
నేను చిన్నకారు నడుపుతాను”
అన్నాడు కృష్ణ మోహన్.
“సరే
అలాగే,
ఏమయ్యా
విశ్వనాధం మీరూ వస్తున్నారా?
మనమందరం
కారులో
వెళదాము.
ఉదయాన్నే
బయలుదేరి అన్నవరంలో స్వామి
దర్సనం చేసుకొని మధ్యాహ్నానికి
విశాఖ చేరుకొందాము”
మొహమాటానికి “అలాగేనండి”
అన్నారు విశ్వనాధంగారు కానీ
విశ్వనాధంగారికి వెళ్ళే వుద్దేశ్యము
లేదు.
“ఏదీ ఆ శర్మగారి చిరునామా
వ్రాసి ఇవ్వు” అని అడిగారు
దక్షిణాముర్తిగారు.
“ఎందుకు నేనూ మీతో
జనవరి 2020

వస్తున్నానుగా దగ్గరుండి తీసుకు
వెళతాను” అన్నాడు కృష్ణ మోహన్.
“అవునుకదా!
ఇదిగో
ఈ
ముసలితనం వల్ల వ్యవహారం
ఇలాగే వుంటుంది …“ఒరేయ్
అబ్బీ ఈ మరుపు, సందేహాలు,
చాదస్తం
మనతో
పుట్టి న
కవలలురా, అవి మనతో బాటు
సమానంగా ఎదుగుతాయి”…
సరే గాని నువ్వు పన్నెండవ
తేదీ రాత్రికి ఇక్కడికి వచ్చెయ్యి,
మర్నాడు ఉదయం 5 గంటలకి
బయలుదేరుదాము”
“అలాగేనండి”
పన్నెండవ తేదీ సాయంత్రానికి
కృష్ణ మోహన్ అనూరాధ ఇంటికి
వచ్చాడు. గుమ్మం దగ్గ ర వాణి
ఎదురయ్యింది
గాబరాగా
ఎక్కడికో వెళుతున్నాది.
“ఏమైంది వాణి అలా గాబరాగా
ఎక్కడికి వెళుతున్నావు” అని
అడిగాడు కృష్ణ మోహన్.
“నాన్నగారికి రెండు రోజుల నుండి
జ్వరం, డాక్టరుగారు ఇప్పుడే
వచ్చి చూసి వెళ్ళారు, మందులు
తేవడానికి వెళుతున్నాను”
“నేను తెస్తా లే, నువ్వు లోపలికి
పద” అంటూ కృష్ణ మోహన్
లోపలికి వెళ్ళి, విశ్వనాధం గారి
ఆరోగ్యం గురించి వకాబు
చేసాడు.
“నిన్నటి నుండి జ్వరంగా
వుందయ్యా, డాక్టరుగారు రేపటి
కల్లా తగ్గుతుంది అన్నారు” పార్వ
తమ్మ గారు విషయం చెప్పారు.
“అలాగా, రేపటి ప్రయాణం
గురించి డాక్టరు గారికి చెప్పారా?”
“చెప్పాను,
ప్రయాణం
చెయ్యొద్దు
అన్నారు, మా
తరఫున అనూని పంపుదాము
జనవరి 2020

అనుకుంటున్నాము,
కానీ
నాన్నగారికి వంట్లో బాగులేదు,
నేను వెళ్ళను అంటున్నాది,
పోనీ వాణీని పంపుదామంటే
దానికి పరీక్షలు వున్నాయి.
ఎవరో ఒకరు వెళ్ళాలి, నేను ఈ
సమయంలో రాలేను అందుకని
ఒక సారి అనూతో మాట్లాడి నువ్వు
ఒప్పించు”
“సరే నేను మందులు తీసుకొని
వస్తా ను, తరువాత రాధతో
మాట్లాడుతాను”
“బావా ఒక్క నిముషం, కాఫీ
కలుపుతున్నాను త్రాగాక ఇద్ద రం
వెళదాము” అంది అనూరాధ.
కాఫీ త్రాగి ఇద్ద రూ మందులు
తేవడానికి వెళ్ళారు
“అత్తయ్యకి ఈ పరిస్థితులలో
రావాడానికి అవదు, వాణీకి
పరీక్షలు వున్నాయి గనుక
నువ్వు తప్పకుండా రా” అన్నాడు
కృష్ణ మోహన్.
“నాన్నాగారికి జ్వరంగా వుంది
కదా అందుకని వదిలి రావడానికి
బెంగగా వుంది” అంది అనూరాధ.
“పెద్దా విడ అత్తయ్య వున్నారు,
డాక్టర్ గారు రేపటికల్లా తగ్గుతుంది
అన్నారుగా కంగారు పడకు,
నువ్వు కూడ వస్తా వని అక్కకి
చెప్పాను ఎవరూ రాకపోతే అక్క,
బావగారూ నిరుత్సాహపడతారు”
“సరే అలాగే” అంది అనూరాధ.
ఉదయం ఐదు గంటలకి
బయలుదేరే
ముందు
కృష్ణ మోహన్
విశ్వనాధంగారి
టెంపరేచర్ చూసాడు. నార్మల్కి
వచ్చింది, అనూరాధకి బెంగ
తగ్గింది, మిగతావారు కూడా
స్థిమితపడ్డా రు. విశ్వనాధంగారు
విశాఖ ప్రయాణం తప్పినందుకు

మనసులో “కాగల కార్యం
గంధర్వులే సాధించారు” అని
ఆనందించారు.
దక్షిణామూర్తిగారు, భార్య,
కృష్ణ మోహన్, అనూరాధ కారు లో
విశాఖ బయలుదేరారు. బయలు
దేరే ముందు “మామయ్యగారూ
మీరు ముందు సీట్లో కూర్చోండి”
అంది అనూరాధ.
“వద్దమ్మా, నువ్వే ముందు సీట్లో
కూర్చో,
ముసలాళ్ళిద్ద రమూ
వెనక సీట్లో కూర్చుంటాము,
ఎందుకంటే మాకు నిద్ర వస్తుంది,
ప్రక్కనున్న వాళ్ళు నిద్రపోతే డ్రైవ్
చేసే వాళ్ళకి ఇబ్బంది...అబ్బాయ్
నిదానంగా జాగ్రత్తగా వెళ్ళు,
కోడలుపిల్లా వాడికి అలసట
తెలియకుండా వాడితో కబుర్లు
చెబుతూ వుండు” అన్నారు
దక్షిణాముర్తిగారు.
సుమారు
ఏడు
గంటలకి
అన్నవరం చేరుకున్నారు. అక్కడ
ఎగ్జిక్యుటివ్ ఆఫీసర్ దక్షిణామూర్తి
గారి శిష్యుడే, ఆయన దగ్గ ర
వుండి స్వామివారి దర్శనం
చేయించాడు.
అందువలన
తొందరగా దర్శనం పూర్తి
అయ్యింది. ప్రసాదం తింటూ ఒక
చెట్టు నీడన కూర్చున్నారు.
“మామయ్యగారూ అలా వెళ్ళి
పంపా నది, సన్డైల్ చూసి
వద్దా ము
పదండి”
అంది
అనూరాధ.
“తల్లి గాడు మా ఇద్ద రికీ ఓపిక
లేదు, మీరిద్ద రూ చూసి రండి”
అన్నారు దక్షిణామూర్తి గారి భార్య.
కృష్ణ మోహన్, అనూరాధ కాస్సేపు
ఆ రెండు ప్రదేశాలు చూసి
వచ్చారు.
( ఇంకా వుంది)
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గడిలో దాగిన వై జ్ఞానిక నుడి
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డా. చాగంటి కృష్ణ కుమారి
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అడ్ డం

1. పెటరో్ లియం నుండి ఉత్పన్నం చేసిన ఈ వాయు
ఇంధనాన్ని ప్ రో పేన్ తో కలిపితే లభించినదే (Liquefied
Petroleum gas) LPG ఇధంనం. (3)
2 . పెంటేన్ నుండి ఉత్పాదించిన కీట ోన్ ( వెనకకి
తిరిగింది) (4)

5 . ఒక వస్తువుని నేలలో పాతిపెట్టడాన్ని --- వేయడం
అంటారు .( వెనకనుండి ముందుకి.3)
7 . ఈ కర్ర ని వెనకనుండి తీయి (2)
9 . అరిథ్ మెటిక్ Arithmetic ( 6)

12 .కాంతి పరావర్త న, వక్రీ భవనాలను న్యూటన్ ఈ
సిదధ ్ాంతముతో వివరించాడు ( 6)
16 . నీ తల్లి వెనకను తిరిగింది.(2)
17. వ్యతిరేకం (3)

నిలువు

1. నాలుగు కార్బన్ పరమాణువులు గల ఆల్క హాల్ బ్యుట�ై ల్
ఆల్కహాల్ అని కూడా అంటారు (4)
2.కిల్లి తలక్రిందుగా (2) 3.గడియారం చేసే ఒకానొక శబ్ దం
చేసతూ ్ టిప్ టాప్ గా రాముడు తయ్యారవుతున్నాడు. (2)
4 . అయిదు కార్బన్ పరమాణువులు గల ఆల్కేను.వాహనాల
లో వాడే గాసొ లీన్ లో వుటుంది (3)
6 .ఈ సిధధ ్ాంతము కాంతిని విద్యుదయస్కాంత వికిరణంగా
వర్ణిస్తుంది. (7) 8. ఒకరకం వ్యాధి , మొక్క కూడా (2)
10. ముడి సరుకు సంచీ లో వుందొ క ‘ నాట్’ దన్ని తీసీ (2)
11. డిజ�ైనర్ చీర కట్టు ఈ చేనేత చీర కట్టు దగ్గ ర తీసి కట్టు ! (2)
13. ముక్కాలి పీటలో దీర్ఘం లేదు; ముక్కు పొ డుములో
ఉకారం లేదు (2) 14. అల్యూమినియమ్ ఆక్సైడ్ స్పాటిక
రూపం, తెలుగు వాడుకలో కురువిందరాయి. (4)

18 .పూర్వం స్త్ ల
రీ చెవి కమ్మ లను తాటి మట్ట లతో
తయారు చేసేవారు కాబట్టి తాటి మట్ట ని ఇలా కూడా

15 .నీ తల్లి తల్లి ఇక్కడ నిలబడే వుంది. (3)

19 . ఒక లంబ కోణ త్రిభుజంలో ఆసన్న భుజము,
కర్ణ ముల పొ డవులకు మధ్యగల నిష్పత్తి (3)

17. ఇక్కడ సువాసన ప�ైకి పో తున్నది (2)

అంటారు .
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16.అటకలో మద్య భాగం విరిగి కింద పడి పోయింది (2)

జనవరి 2020
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తెలుగు పద్య రత్నాలు - 9
ఆర్. శర్మ దంతుర్తి
పదహారో శతాబ్దంలో శ్రీ కృష్ణ రాయల ఆస్థానంలో అష్ట దిగ్గజాలలో ఒకరిగా చెప్పబడిన కవుల్లో థూర్జ టి
రాసిన శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకంలోనిది ఈ నెల పద్యం. శ్రీకాళహస్తి అంటే వెంఠనే స్ఫురించేది – శ్రీ (సాలెపురుగు), కాళ (పాము), హస్తి (ఏనుగు) అనే మూగజీవులు. భగవంతుడనేవాడున్నాడు, ఆయనకి సేవలు
చేయాలి అని తెలియడానికి మానవజన్మ ఒక్కటే కాదు ఏ జన్మ అయినా చాలు కానీ ఆ జ్ఞానం రావడానికి
పూర్వజన్మ సుకృతం ఉండాలి. ఆ జ్ఞానం రావడానికి ఎన్ని జన్మలు పడుతుందో అనేది ఎవరికీ తెలియని
చిదంబర రహస్యం.
మ.

పరిశీలించితి మంత్ర తంత్రములు చెప్పన్వింటి సాంఖ్యాది యో
గ రహస్యంబులు, వేదశాస్త్రములు వక్కాణించితిని శంక వో
దరయం గుమ్మడికాయలోని యవగింజంతైన నమ్మించి సు
	స్థి ర విజ్ఞానము త్రోవ చెప్ప గదవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా
(శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకము 77)

ఈ పద్యంలో థూర్జ టి అంటున్నాడు చూడండి- మంత్ర
తంత్రాలన్నీ
పరిశీలించాను.
సాంఖ్యాది యోగాల రహస్యాలన్నీ తెలుసున్నవాళ్ళు చెప్పగా
విన్నాను. వేద శాస్త్రాలన్నీ వల్ల ించాను (వక్కాణించితి). ఇంత విచారించినా (అరయన్) శంకలు
తీరలేదు (శంక వోదు) – భగవంతుడి గురించి, విజ్ఞానం అంటే
ఏమిటో అనేదాని గురించీను.
ఇంత చేసినా గుమ్మడికాయలో ఆవగింజంత కూడా శంక
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తీరలేదు. అందువల్ల ఇప్పుడేం
చేయాలి? నాకు నమ్మకం బాగా
కుదిరేలాగ (నమ్మించి), సుస్థిరమైన విజ్ఞానం అంటే ఏమిటో
దయచేయవయ్యా శ్రీకాళహస్తీశ్వరా అని మొరపెట్టుకుంటున్నాడు. గుమ్మడికాయలో ఆవగింజ
అనేదో చమత్కారం ఎందుకంటే,
ఆ రెండింటినీ పోల్చి చూస్తే ఏం
తేలుతుంది? చదివినది గుమ్మడికాయంత, కానీ అసలు సిసలు
విజ్ఞానం అనేదేమిటి అనే శంక
ఇంత చదివినా అంతే పరిమాణంలో ఉంది. అసలు భగవం-

తుడున్నాడా, ఉంటే ఎలా, ఎక్కడ
ఉన్నాడనే పెద్ద సందేహం లో
ఆవగింజంత కూడా ఏమీ తెలియలేదు. ఎందుకు తెలియలేదని ప్రశ్నించుకుంటే మనకి
తేలేదేమిటి? దీనికో చిన్న కథ
చెప్పుకుందాం.
శ్రీకృష్ణ లీలాతరంగిణి రాసిన
నారాయణ తీర్థ యతీంద్రులు
రోజూ రాత్రి మంచం మీద పడుకున్నపుడు ఆ లీలా తరంగిణి
పాడుకుంటూంటే అదే గదిలో
నేలమీద శిష్యుడు పడుకుని
ఆయనపాటలు వింటూ ఆయజనవరి 2020

నకేసి చూస్తూ ఉండేవాడుట.
ఓ రోజు పొద్దున్నే అడిగాట్ట
శిష్యుడు, “గురువుగారూ, రాత్రి
పాటపాడుకునేటపుడు మీ బొజ్జ
మీద కృష్ణు డు నాట్యం చేస్తా డు
కదా, పధ్నాలుగు లోకాలూ తానే
అయిన కృష్ణు డు అలా మీ బొజ్జ
మీద ఉంటే మీకు నెప్పి పెట్ట దా?”
అని. దానికి ఆయన ఆశ్చర్యపోయి అడిగారుట, “అదేమిటి
నాకు కృష్ణు డు కనపడలేదే, నా
బొజ్జ మీద నాట్యం చేయడం
ఏమిటి?” కాసేపు దీని గురించి
మాట్లాడుకున్నాక
గురువుగారు శిష్యుడికి చెప్పారు మర్నాడు
కూడా కృష్ణు డు శిష్యుడికి కనిపిస్తే వాళ్ళిద్ద రికీ మోక్షం రావాలంటే
ఇంకా ఎన్ని జన్మలెత్తా లి అనేది
అడగమని. శిష్యుడి సందేహం
విన్నాక కృష్ణు డు చెప్పాట్ట – “శిష్యుడివై నా నువ్వు నన్ను చూసావు
కనక నీకు ఇదే ఆఖరి జన్మ.
అయితే మీ గురువుగారు ఇంకో
జన్మ ఎత్తా లి,” అని.
భగవదనుగ్రహం ఎవరికి
ఎప్పుడు ఎక్కడ కలుగుతుందనేది భగవంతుడికి తప్ప మరొకరికి
తెలియదు. అయితే ఇంత కష్ట పడడం దేనికయ్యా, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అదే వస్తుంది కదా అంటే,
మనం ఏ పనీ చేయకుండా కాళ్ళు
చాపుకుని కూర్చుంటే, భగవంతుడు మనకి అరటిపండు
పట్టు కొచ్చి వలిచి నోట్లో పెట్ట డు
తినడానికి. కర్మణ్యే వ్యాథికారస్తే అన్నట్టూ మన ప్రయత్నం
జనవరి 2020

మనం చేయాలి. దీనిగురించే
థూర్జ టి చెప్తున్నాడు, ఇన్నేళ్ళు,
ఇంత చదువుకున్నాను. ఇంతకు
ముందు భగవంతుడు ఉన్నాడనీ, మేము చూసామనీ చూసిన
వాళ్ళు చెప్పగా విన్నాను. అయితే
నాకు కనపడడేం? దానిక్కారణం
ఏమిటంటే, అనుగ్రహం ఆ భగవంతుడి దగ్గిరనుంచి రావాలి.
అందువల్ల శివా ఇంత చేసాను,
ఇప్పుడు నువ్వు తప్ప నాకు దిక్కులేదు. నన్ను కరుణించవల్సింది
నువ్వే అంటున్నాడు కవి.
ఇక్కడ కవి రాసినది గమనిస్తే మనకి తెలిసేదేమిటంటే,
భగవద్గీ తలో చెప్పినట్టూ జ్ఞానం
వేరు, అది వచ్చాక పూర్తిగా భగవంతుణ్ణి ముఖాముఖీ చూసి
సంపాదించిన విజ్ఞానం – అనేది
వేరు. శ్రీరామ కృష్ణు లు అనడం
ప్రకారం యోగమార్ గంలో ముందుకెళ్ళేవారికి
మూలాథారం
దాటి ఒక్కో చక్రం దాటుతుంటే,
ఒక స్థాయి దాటాక భగవంతుడి
గురించి తప్ప మరే విషయమూ
వినడానికి ఇష్ట పడరుట సాథన
చేసేవారు. అక్కడనుంచి పై కి
ప్రయాణించి ఒక్కో మెట్టూ ఎక్కడానికి భగవదనుగ్రం తప్పనిసరి.
అది ఈ జన్మలో రాకపోతే మరి
చేసిన సాథన అంతా గంగలో
పోయినట్టేనా అంటే? కాదు,
“శుచీనాం శ్రీమతాంగేహే, యోగభ్రష్టోభి జాయతే” అన్నట్టూ
సాథకుడు మరో మంచి, ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టి సాథన

క్రితం జన్మలో ఎక్కడ వదిలేసాడో అక్కడనుంచి మళ్ళీ మొదలుపెడతాడు. మానవ జన్మ,
ఆయుర్దా యం పరిమితమైనవి
కాబట్టి భగవదనుగ్రం రావడానికి అనేకానేక జన్మలు పట్ట వచ్చు.
అందుకే సాథన అలా విడవకుండా చేస్తూ నే ఉండాలి.
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకంలో
థూర్జ టి
మరోచోట
(13)
అంటాడు, సాలె పురుగు ఏ వేదం
పఠించింది? పాము ఏయే శాస్త్రాలు చదివింది? ఏనుగు ఏవిద్య
అభ్యాసం చేసింది? తిన్నడు ఏ
మంత్రం ఉపాసన చేసాడు? నీ
సేవ ఒకటే కదా వాళ్ల కి మోక్షం
ఇచ్చింది? అంటే, మనస్సనేది భగవంతుడి మీద ఉండడం
ఒకటే కావాల్సింది. చివరిగా శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకం రాసిన కవి
పేరు థూర్జ టి. ఆ పేరుకి అర్థం
ఏమిటి? థూళిసరితమైన జటలు
కలవాడు – ఇంకెవరు శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడై న ఆ శివుడే.
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ఎవరి ప్రత్యేకత వారిది
ఆదూరి హైమవతి

ఒక జామ చెట్టు మీద ఒకకాకి
విచారంగా కూర్చుని ఉంది.
ఒక చిలుక అరమాగిన జామపండ్ల కఒసం అక్కడికివచ్చి ఒక
పండు వాసనచూసి కొరుక్కుతింటూ పక్కకు చూసింది. అక్కడ
విచారంగా ఉన్న కాకిని చూసి "
ఏం కాకమా! విచారంగా ఉన్నావ్
? ఏమైనా కష్ట మా? " అని పలకరించింది.
కాకి విచార స్వరంతో " ఏముంది
చిలక చెల్లీ ! నారంగు చూసి నాకు
చాలావిచారంగా ఉంది.నీవంటి
రెక్కలరంగు ఎంత బావుందీ1
పంచె వన్నెలతో ఏంచక్కా
ఉన్నావ్! అంతానిన్ను ఇష్ట పడతారు" అంది.
దానికి చిలకమ్మ " కాకక్కా!మన
లను ఇతరులతో పోల్చుకుని
తక్కువ చేసుకోకూడదు. మన
ప్రత్యేకత మనది. వారి ప్రత్యేకత
వారిది. ఐనా నీ వంటి రంగులాగే
ఉంటుందికదా!
కోకిలాచెల్లి . ఏనాడూ తవ వంటి ర్మగౌఅ
గురించీ బాధపడినట్లు చూడలేదు."అంది సుతారంగా జామ
పండు కొరుకుతూ.
" ఐతేఏం ! చిలకచెల్లీ ! నలల్గా
ఉన్నా కోకిల ఎంత బాగా
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పాడుతుంది. దాని రాగాలు విని
అంతా దాన్ని ఇష్ట పడతారు."
అంది దిగులుగా.
" ఎందుకని నీవు ఇలాపోల్చుకుంటున్నావు. దానివల్లే నీకు
దిగులు కలుగుతున్నది."
"నీకేం చెపుతావు. నీవు పంచవన్నెలతో ఉండటమేకాక అదనంగా
మానవులు పలుకిన మాటలన్నీ తూ.చా. తప్పక పలుకుతావు.
అర మాగిన పండ్లు కొరికి మానవులకు వాటి తీపిదనం తెలియ
జేస్తా వు. మానవులకు అనందంకలిగిస్తా వు .అందుకే అంతానిన్ను
ఇష్ట పడ తారు."
"కాకక్కా! ఇది నీ మరో తప్పు!
నాతో పోల్చుకుని నిన్ను నీవు
ఇంకా తేలిక చేసుకుంటున్నావు.
అందుకే విచారం రెట్టింపవుతున్నది. మేము నెమలి అన్న కంటే
అందమైన వారమా! నెమలి
అన్న ఈక లెంత అందంగా
ఉంటాయి. మిలమిలా మెరుస్తుంటాయి. నెమలి అన్న నృత్యం
ఎంత బావుంటుంది! పురివిప్పి
ఆడుతుంటే ఆ అన్న ముందు
అంతా దిగదుడుపే. అలా అని
మేము మమ్మల్ని ఆ అన్నతో పోల్చుకుని ఏనాడూ దిగులుపడం.

ఇంకోమాట! నెమలన్న నోరు
విప్పితే అన్న అరుపు అసలు
వినలేము.కోకిలమ్మ పాట వినను
ఇష్ట పడతారు అంతా, నెమలన్న
స్వరం ఎవ్వరూ వినలేరు. అలాని
కోకిల నల్ల గా ఉందని బాధ పడి,
నెమలి తన స్వరం బాగాలేదని ఏడిస్తే స్వరం మారుతుందా
చెప్పు!" అంది ఓదార్పుగా మాట్లాడుతూ చిలక.
"నీకేం ! నీ అందం నిస్వరం
బావుంటాయి కనుక నాకెన్ని
మాటలై నా చెప్తా వు, నా బాధ నీకేం
తెల్సు?"అంది దిగాలుగా కాకమ్మ.
" కాకక్కా! మా బామ్మ వెనుకటి
కొక కధ
చెప్పేది. ఒకానొక
గ్రామంలో
ఇరుగుపొరుగు
వారు ఇద్ద రు మహిళలు ఉండేవారుట. ఇద్ద రికిద్ద రూ పక్క
వారితో పోటీపడి నిరతరం
దిగులు విచారం తో ఉండేవారుట. ఎప్పుడూ ‘పక్కావిడ ఏం
వడుకుంది? ఏంతినింది? ఎంకట్టుకుంది? ఆమె ఇంటికి ఎవరు
వస్తున్నారూ ! ’అనే ఆలోచననే
తప్ప ఇద్ద రికీ తమగురించీతాము
ఆలోచించుకున్నదేలేదు. తమకున్న దానితో తాము తృప్తిపడటమేలేదు. నిత్యం తెలీని దిగులు
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చిరాకులతో ఇద్ద రూ క్రుంగి, క్రుశించిపోసాగారుట.
ఒక రోజున ఆగ్రామానికి ఒక
ముని వచ్చాట్ట . అంతా ఆయన్ని
దర్శించి నమస్కరించి తమకోరికలగూర్చి చెప్పి, ఆశీర్వాదాలు పొందసాగారు.ఈ ఇద్ద రూ
అదివిని ఆముని దగ్గ రకెళ్ళి
చూసి, పక్కావిడ గురించీ చెప్పాలనీ, అది ఎవ్వరూ వినరాదనీ భావించి, ఆమునిని ఇద్ద రూ
తమ ఇంటికి విందుకురమ్మని ప్రార్ధించగా ఆయన అంగీక
రించారుట. ఆయనకు వారిని
చూడగానే కొంత వారి బాధ అర్ధమైందిట.మొదట సోమవారం
నాడు తూర్పు వాకిలి ఇంటావిడ
ఇంటికి భోజనానికి వెళ్లాడు
ముని. ఆయనకు భోజనం
పెడుతున్నంత సేపూ ఆమె
"స్వామీ ఆ పడమటిం టావిడ
ఎప్పుడూ నన్నే గమనిస్తుంటుంది. నా ఇంటికేసి చూస్తుంటూంది.అదినాకు భరించలేని బాధగా
ఉంది . ఎలాగై నా ఆవిడ బాధ
నాకు పోగొట్టండి స్వామీ !" అని
అడిగిందిట.
ముని తన తపోశక్తితో అంతాగ్రహించి "తల్లీ ! ఐతే నన్నేం
చేయమంటావు?
ఏం చేస్తే
నీకు సంతోషం కలుగుతుంది. మానవ జీవితం నీటి బుడగ
వంటిది.
ఉన్నంత
కాలం
హాయిగా మంచిగా , ఉన్నదాంతో
సంతోషంగా జీవించాలి " అని
చెప్పాట్ట .
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దానికా ఇల్లా లు " స్వామీ నా
ఇంటికేసి చూసే ఆమెకు ఒకకన్ను పోగొట్టండి.దాంతో నా
ఇంటికేసి చూడదు." అందిట.
దానికి ఆముని లోలోన నవ్వుకుని "అలాజరిగితే నీకు సంతోషం
కలుగుతుందా!ఐతే అలాగే తల్లీ
!" అనిచెప్పాట్ట .
మరునాడు
పడమటింటావిడ ఇంటి కి భోజనానికెళ్లాట్ట . ఆమెకూడా భోజనం పెట్టి నంతసేపూ "స్వామీ !ఆ తూర్పు
ఇంటావిడ నా ఇంటికేసి చూస్తూ
ఉంటుంది.అదినాకు
చాలా
ఇబ్బందిగా ఉంది. " అందిట.
దానికా ముని "ఐతే నన్నే చేయమంటావు? తల్లీ మానవ జీవితం
నీటి బుడగవంటిది. ఎప్పుడు
పగిలిపోతుందో తెలీదు.ఉన్నంత
కాలం ఉన్నదాంతో సుఖంగా జీవించాలి."అన్నాట్ట .
" స్వామీ! నేను సుఖంగా జీవించాలంటే ఆ ఇంటావిడ ఒక
కన్ను పోగొట్టండి. నా ఇంటికేసి
చూడదు.
అప్పుడు
నేను
సంతోషంగా ఉంటాను."అందిట.
ముని నవ్వుకుని "అలాగే తల్లీ
!"అన్నాట్ట .
ఇదరికీ చెరోకన్నూ పోయింది.
నాకు ఇదిలేదే అని ఏడిస్తే ఒక
కన్ను పోతుందిట. ఇతరులకు ఉందని ఏడిస్తే రెండోకన్నూ
పోతుందిట.
కాకక్కా!నిజానికి
కంటి జబ్బులు చెడును చూడటం
వల్ల నే కలుగుతా యిట.మంచిని
చూస్తూ ఉంటే మనకంటి చూపు

పోనేపోదుట. ఎప్పు డూ ఇతరులకు అదిఉందీ ఇది ఉందీ అని
వారిని చూసి విచారించ క నీకున్న
దాంతో తృప్తిపడు.అని మా బామ్మ
చెప్పేది. అప్పటి నుంచీ నేను
ఎన్నడూ ఇతరులకు ఉన్నదాంతో
నాకున్నది పోల్చు కోక, నాకున్న
దాంతో తృప్తిగా బతుకుతున్నాను.
నీకేం అక్కా! ఎంత చక్కగా కర్రలతో గూడుకట్టుకుంటావు? మానవులంతా వారి పెద్ద ల పితృకార్యాలకు నీకుతప్ప ఏపక్షికీ పిండం
పెట్ట రు. నీవుతింటేనే తృప్తిపడతారు. నీకంతటి గుర్తింపు.
నీవు ఎవరి పెరట్లోనై నా అరిస్తే
వారింటికి బంధువులు వస్తా రని
సంతోష పడతారు. పై గా మీజాతి
ఒక్కరే తినక మీవారినందరినీ పిల్చుకుని కలసి తింటారు.
మీకు తప్ప ఎవ్వరికీ ఈగుర్తింపులేదుకదా! ఇన్ని ఉన్న నీవు మరొకరితో పోల్చుకుని బాధపడకు.
వస్తా మరి !" అంటూ రివ్వున ఎగిరిపోయింది చిలక.
"నిజం కదూ నాకున్న ప్రత్యేకతలు
గుర్తించక ఇతరులగురించీ ఆలో
చించి బాధపడ్డా ను ఇంతకాలం
.ఎవరి ప్రత్యేకత వారిదే మరి 'అని
తృప్తిగా తన గూటికేసి ఎగిరింది
కాకమ్మ.
నీతి- భగవంతుడు ప్రతి ప్రాణికీ
ఒక్కో ప్రత్యేకత ఇస్తా డు. దాంతో
తృప్తిగా జీవించాలి. ఇతరులకున్న వాటికోసం వెంపర్లా డటం
తగదు.
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మా ఊరి నందుల ఆత్మీయ కధ
(గత సంచిక తరువాయి)

సాహిత్యం

నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి

భీముని పాత్రకు నందిపల్లె బికారిని ఎన్నుకునేవారు.
బికారి ముగ్గు రాళ్ళ గనిలో పని
చేసేవాడు. కోడూరి కొండలో
ముగ్గు రాళ్ళ గనులలో సగం
గనులను త్రవ్వింది బికారే.
గడ్డ పార పట్టి వేటు వేస్తే...
ఖణీమంటూ పాతాళం దద్ద రిల్లాల్సిందే. నాలుగు పెద్ద ముద్ద ల
సంగటిని గోగాకు ఊరి మిండితో
అవలీలగా లాగించగలదు.
బకాసురుని చంపటానికి
బయలుదేరిన భీముడు బండి
లోని పంచ భక్ష్య పరమాన్నాలను ఖాళీ చేస్తూ ఉంటే ఆ భీముని
పాత్రలో బికారిని ప్రవేశపెడతారు.
ఎర్రకారం, సంగటి ముద్ద తప్ప
ఆ విధమైన ఆహారాన్ని రుచిచూడని బికారికి ఆ మూడు నాలుగు
రోజుల యుద్ధ ఘట్టంలో రకరకాలై న తినుబండారాలు ఉన్నవి,
లేనివి కల్పించి రకరకాలై న వంటకాలను కడుపారా తినిపించేవారు. భీముని పాత్రలో బికారికి
ఎంత ఆనందం కలిగేదో ఊహించుకోండి.
ఊర్లో పలువురు ఆశించే
ప్రౌఢ స్త్రీని ద్రౌపది పాత్రలో ప్రవేశపెట్టి ఆ స్త్రీపై మోజు పెంచుకున్న
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మగవాళ్ళను పంచ పాండవుల
పాత్రలలో ప్రవేశపెట్టి రంజుగా
భాకరాపేట భారతాన్ని సృష్టించి
చెపుతుంటే ఆస్వాదించనివారు ఉంటారా? ప్రతినాయకుడై న
కీచక పాత్రను కూడా బహురంజుగా చిత్రించి ప్రజల మీదికి విసిరితే
... అందుకోవటానికి అందరూ
ఎగబడేవారు. ఇక శ్రీకృష్ణు ని
పాత్రలో అయితే చాలా మంది
ఇమిడిపోయేవారు.
పద్యాలను శ్రావ్యంగా, మనోరంజకంగా
చదవటం ఆ ఊర్లో 'మన్నెం సుబ్బన్న' బాగా చేసేవాడు. అప్పుడప్పుడు విరాటపర్వం కూడా
చదివేవాడు. భాగవత పద్యాలు
ఎక్కువగా చదువుతుండేవాడు.
ఎండాకాలంలో సత్రం అరుగు
మీద కూర్చుని మహాభారత

కథలు, రామాయణ గాథలు,
భాగవత పద్యాలు
మదన
కామరాజు కథలు అలవోకగా
నడిచిపోయేవి. పిల్ల లు, పెద్ద లు
అందరూ చుట్టూ చేరి ఆస్వాదించేవారు.

సంగీతం

భారతదేశంలో సంగీత విద్వాంసులు, ఆయుర్వేద భిషగ్వరులు అనేకమంది తమ జీవితకాలం వెచ్చించి, సాధించిన
పాండిత్యం అంతా తమతోనే
పోవాల్సిందే గానీ ఇతరులకు
పంచరు. అలా పంచితే.... అది
కేవలం రక ్త సంబంధీకులకు
మాత్రమే ఉంటుంది.

(ఇంకా ఉంది)
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మా తెలుగు తల్లి కి మల్లెపూదండ

టంగుటూరి సూర్యకుమారి
'మా తెలుగు తల్లి కి మల్లె పూదండ'
పాట వినగానే మనకు ముందు
గుర్తుకు వచ్చేది రెండే రెండు పేర్లు .
ఒకటి ఆ గీత రచయిత సుందరంబాడి శంకరాచారి, మరొకరు ఆ గీతాన్ని
ఆలపించిన శ్రీమతి టంగుటూరి సూర్యకుమారి.
టంగుటూరి సూర్యకుమారిగారు
13 నవంబరు 1925 న రాజమహేంద్రవరంలో జన్మించారు. తండ్రి శ్రీరాములు. తల్లి వివరాలు అలభ్యం.
సంయుక ్త మద్రాసు-ఆంధ్ర రాష్త్రముల ముఖ్యమంత్రిగా పని చేసి,
ఆంధ్ర కేసరిగా పేరుగాంచిన ప్రముఖ
స్వాతంత్ర్య యోధుడు శ్రీ టంగుటూరి
ప్రకాశం పంతులుగారికి ఈవిడ
స్వయానా తమ్ముని కుమార్తె.
శ్రీమతి సూర్యకుమారి, తన 12
వ ఏట, 1937 వ సంవత్సరంలో నిర్మితమైన 'విప్రనారాయణ' చిత్రంలో
ఒక ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు. ఆ
చిత్రం ద్వారానే ఆమె గానమాధుర్యం,
సంగీతా కళా ప్రాభవం చలనచిత్ర ప్రేమికులకు పరిచయమయి, వారిని
ఆమెకు సంగీతాభిమానులుగా మారడానికి కారణమయ్యాయి. ఆమె గాన
ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి వీలుగా,
పాత్రను సృష్టించి, కొన్ని సన్నివేశాలను
ప్రత్యేకంగా జోడించారు 'విప్రనారాయణ' చిత్రంలో అని గొప్పగా చెప్పుకునేవారు ఆ రోజుల్లో .
సూర్యకుమారి తదుపరి చిత్రం
1939 వ సంవత్సరంలో నిర్మితమయిన 'అదృష్టం' ఘన విజయాన్ని
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పోడూరి శ్రీనివాసరావు

సాధించింది. ఆమె తదుపరి సినిమాలై న 'కటకం', 'సంసారనౌక' కూడా
ఆమెకు మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి.
కటకం అన్న సినిమా ఒక తమిళ
నాటకం ఆధారంగా నిర్మితమయింది.
అ తమిళ నాటకానికి మాతృక షేక్స్పియర్ విరచితమైన 'సింబలై న్' అనే
నాటకం. 'సింబలై న్' నాటకం ఎందువల్ల నోగాని ప్రఖ్యాతి గాంచలేదు. షేక్స్పియర్ మిగతా రచనలలా దీనికంత
ప్రాముఖ్యత లభించలేదు. తమిళ
నాటకం ఆధారంగా నిర్మింపబడిన
తమిళ సినిమాలో కూడా సూర్యకు-

మారి పాత్రను పోషించారు. సూర్యకుమారిగారు సుమారు పాతిక సినిమాలదాకా నటించారు. వాటిల్లో ,
'దేవత', 'రై తుబిడ్డ ' చిత్రాలు చలనచిత్ర సీమలో గొప్ప పేరును సంపాదించి
చరిత్రలోనే సువర్ణా క్షరాలతో లిఖించదగ్గ చిత్రరాజాలు.
శ్రీ హెచ్ వి బాబుగారు నిర్మించిన
'కృష్ణ ప్రేమ' చిత్రంలో సూర్యకుమారిగారు నారదుని పాత్ర ధరించారు.
తెలుగు చలనచిత్రసీమ చరిత్రలో
ఒక స్త్రీ నారదుని పాత్ర ధరించడం
అదే ప్రధమం. ఈ చిత్రంలోని నారద
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పాత్రద్వారా సూర్యకుమారి గానప్రతిభ
ప్రేక్షకులకు పూర్తిగా అవగతమైంది.
నిర్మాత దర్శకులు సూర్యకుమారి గాన
ప్రతిభను పూర్తిగా వినియోగించుకున్నారు. అందులో సూర్యకుమారి
పాడిన పాటలు విశేష ప్రేక్షకాదరణను
పొందాయి.
1954 లో నిర్మించబడిన 'వతన్',
1955 లో నిర్మించబడిన 'ఉడన్ కఠోలా
అనే హిందీ సినిమాలలోనూ సూర్యకుమారి పాత్ర పోషణ చేసారు. ఉడన్
కఠోలా చిత్రంలో ప్రఖ్యాత బాలీవుడ్
నటుడు దిలీప్ కుమార్ తో నటించడమే కాకుండా, ఉత్తమ సహాయనటిగా ప్రతిష్టా త్మక ఫిలిం ఫేర్ అవార్డు కు
సై తం ఆవిడ నామినేట్ చేయబడ్డా రు.
చలచిత్రసీమలో నటిగానే
కాకుండా, సూర్యకుమారి అనేక ప్రైవేట్
గీతాలను, లలితా గీతాలను, భక్తి సంగీతాన్ని కూడా ఆలపించి, తొలుత గ్రామఫోన్ రికార్డు లుగా, తర్వాత ఆడియో
కాసెట్లు గా వెలువరించారు. చక్కటి
సాహిత్యం గల ఆ పాటలు మాధుర్య
భరితమైన సూర్యకుమారి గొంతులో
క్రొత్త పుంతలు తొక్కి శ్రోతలను ఆనందభరితులను చేసేవి.
సూర్యకుమారి కొన్ని దేశభక్తి గీతాలను కూడా ఆలపించారు. ఆ
గీతాలలో మహాత్మా గాంధీని స్తుతిస్తూ
కొన్ని పాటలు ఉండేవి. అటువంటి
మధురమైన దేశభక్తి, లలిత గీతాల్లో
జనాదరణ పొందిన గీతాలు: 1) మా
తెలుగు తల్లి కి మల్లె పూదండ... 2) ఓ
మహాత్మా... 3) శతపత్ర సుందరి ......
4) మామిడి చెట్టు ను... మొదలై నవి. మహాత్మా గాంధీపై నిర్మించబడిన
పూర్తి నిడివి డాక్యుమెంటరీలో కూడా
సూర్యకుమారి పాటలు పాడారు. ఈ
డాక్యుమెంటరీని తమిళ తచయిత,
జర్నలిస్ట్ , దేశభక్తు డు అయిన శ్రీ ఎ.కె.
చెట్టి యార్ నిర్మించారు.
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ప్రఖ్యాతి గాంచిన ఎన్నో గ్రామఫోన్ రికార్డ్ కంపెనీలు సూర్యకుమారి గొంతులో పాటలను రికార్డ్ చేయటానికి ఎంతో ఉత్సాహం చూపేవి.
ఆ విధంగా పలు గ్రామఫోన్ రికార్డ్
కంపెనీలు సూర్యకుమారి పాటలను
రికార్డ్ చేసాయి. ఆ రోజుల్లో గ్రామఫోన్లు సాధారణం కాకపోవడంతో
అందరి ఇళ్ళలోనూ లభ్యం కాలేదు.
పార్కుల్లో గ్రామఫోన్ రికార్డు లద్వారా
సూర్యకుమారి గళమాధుర్యం వెలువడుతుంటే
జనాలు నిలబడిపోయి పాట పూర్తి అయ్యేదాకా నిలబడి
పాటను ఆసాంతం ఆస్వాదించి వెళ్ళేవారు. అందువల్ల ట్రాఫిక్ జామ్ లు
అవుతుండేవి.
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్
సమావేశాలలో ఆమె పాట ఒక ప్రత్యేక ఆకర్ష ణ. ఆమె హాజరవడం,
ఆమె గీతాలను వినిపించడం ఒక
రివాజుగా మారిపోయింది. రాజకీయ
నాయకులు కూడా అడుగుపెట్ట ని

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సై తం, గ్రామఫోన్ రికార్డు లద్వారా ఆమె గళం జనబాహుళ్యం లోకి చొచ్చుకుపోయేది.
ఈ రోజుకు కూడా, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో
ఏ సామాజిక కార్యక్రమంలోనై నా
తొలి పాటగా ప్రజల చెవుల్లో పడేది...
అందరి నోళ్ళలో ఆలపింపబడేది....
సూర్యకుమారి గానం చేసిన 'మా
తెలుగు తల్లి కి మల్లె పూదండ' పాట
మాత్రమే అంటే అతిశయోక్తి కాదు.
1940-50 సంవత్సరాల
మధ్య సూర్యకుమారి సుమారు
25 వరకు చిత్రాలలో నటించారు.
అందులో తెలుగు, తమిళం, హిందీ,
సంస్కృతం, ఇంగ్లీషు, మరియు
గుజరాతీ భాషా చిత్రాలు ఉన్నాయి.
1939 లో విడుదలై న 'రై తుబిడ్డ '
1943 లో వచ్చిన 'కృష్ణ ప్రేమ' 1952లో
వచ్చిన 'మరదలు పెళ్లి' 1954 లో నిర్మించబడ్డ 'వతన్' 1955 లో వచ్చిన
'ఉడన్ కఠోలా' ...... చిత్రాలతో ఆమెకు
అనేక అభిమానులు ఏర్పడ్డా రు.
1950 వ దశకంలో భారత చలనచిత్ర సమాఖ్య సంఘ ప్రతినిధిగా
Motion Picture Association of
America వారి ఆహ్వానం మేరకు తొలిసారిగా అమెరికా వెళ్ళారు.
1959 లో కొలంబియా యూనివర్సిటీలో బోధన చేయటానికి, పాశ్చాత్య
నృత్యరీతులు, శాస్త్రీయగాన విశేషాలు
నేర్చుకోవడానికి న్యూయార్క్ వెళ్ళారు.
అక్కడ చేరిన కొత్తలోనే భారత రాయబారితో పాటు టెలివిజన్ పై తళుక్కుమన్నారు. కొన్ని భారతీయ గీతాలను
సై తం, అమెరికన్ టెలివిజన్ తెరపై
ఆలపించడం జరిగింది.
ఆవిధంగా అమెరికన్ టెలివిజన్
పై రంగప్రవేశం చేసిన సూర్యకుమారి
1961 ఫిబ్రవరిలో రవీంద్రనాథ్ టాగోర్
విరచితమైన The King of Dark
Chamber అనే నాటకంలో సుదర్శ-
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న్ మహారాణి పాత్రను పోషించారు.
ఈ నాటకం ప్రతిష్టా త్మకమైన Jan
Hus Play House Theater లో ప్రదర్శించబడింది. ఆమె అభినయానికి ముగ్ధు లై న అమెరికన్లు Red
Bank Register లో 'అద్భుతమైన
అభినయంతో అలరించిన అందాల
రాశి' అని కొనియాడారు. ఆమె అభినయానికి Off Broadway Critics
Award for Best Actress అవార్డు
సూర్యకుమారిని వరించింది. రవీంద్ర
టాగోర్ రచించిన నృత్య నాటిక 'చిత్ర
లో రాకుమారి చిత్రగా నటించింది.
ప్రఖ్యాత హాలీవుడ్ దర్శకుడు అల్ఫ్రెడ్
హిచ్ కాక్ తో సూర్యకుమారికి పరిచయముండేది. ఆయనకు భారత
కథలను వెదికిపెట్ట డంలో సహాయపడుతుండేది.
1965 వ సంవత్సరంలో సూర్యకుమారి Kindly Monkeys అనే
ఆంగ్ల నాటకంలో హిందూ ధర్మదేవత కాళికాదేవి వేషధారణ నిమిత్తమై
లండన్ వెళ్ళారు. ఈ నాటకం Arts
Theaters వారిచే ప్రదర్శింపబడింది.
అ నాటకంలో అత్యద్భుతంగా కాళి
పాత్రలో నటించిన సూర్యకుమారి, ప్రదర్శన అనంతరం ఒక గొప్ప నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. తన భర ్త అయిన
హెరాల్డ్ ఎల్విన్ తో కలిసి, అక్కడే కెన్సింగ్టన్ లోనే నివాసమేర్పరుచుకుని, భారతీయ కళల అభివృద్ధికి పాటుపడుతూ, అక్కడి విద్యార్థు లకు,
ఔత్సాహికులకు నటనపై అవగాహన,
కార్యశాల, శిక్షణలను ఇస్తూ , నాటక నిర్మాణానికై కొత్త కొత్త ప్రాజెక్టు లను ఆవిష్కరించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు
సూర్యకుమారిగారు.
తరువాతి 40 సంవత్సరాలలో సూర్యకుమారి తను స్వయంగా
పాల్గొంటూ, తన శిష్యులతో, తోటి
కళాకారులతో నిర్వహించిన నాటక
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ప్రదర్శనలు సౌత్ బ్యాంక్ సెంటర్ లో
కల Purcell Room లో నిర్విఘ్నంగా, నిర్విరామంగా ప్రదర్శింపబడుతూ
ఆమెకు అఖండ పేరు ప్రతిష్ట లను
సంపాదించిపెట్టాయి.
1973 వ సంవత్సరం నుండి
కవి, రచయిత, చిత్రకారుడు అయిన
తన భర ్త హెరాల్డ్ ఎల్విన్ యొక్క
సహాయ సహకారాలు సూర్యకుమారికి విరివిగా లభించాయి. తన భర ్త
కవిత్వాన్ని, కథలను శ్రీమతి సూర్యకుమారి పాటలుగా పాడుతూ, సితార్ పై ,
తంబురాపై వాయిస్తూ ప్రాచుర్యంలోకి
తీసుకువస్తుండేది.
1982 లో Ben Kingsley 'A
Homage to Mahatma Gandhi'
కార్యక్రమంలో స్కూల్ విద్యార్థు లతో
కలిసి కనిపించింది. అదే విధంగా
1969 లో St. Paul's Cathedral లో
జరిగిన గాంధీ శత జయంతి ఉత్సవాల కార్యక్రమంలో ముఖ్య గాయనిగాను, 1991 నుంచి 1998 వరకు

నార్వే దేశంలోని పిల్ల ల కార్యక్రమాల్లో
Hordaland Theater of Bergen
లో చురుకుగా పాల్గొనేవారు. ఆమె
భర ్త హెరాల్డ్ ఎల్విన్ సూర్యకుమారి
కన్నా ముందే స్వర్గస్తులై నారు. శ్రీమతి
సూర్యకుమారి గాయనిగా, నృత్య కళాకారిణిగా, నటిగా పేరు ప్రఖ్యాతులు
గాంచి, తన 79 వ ఏట దివికేగారు.
విదేశాల్లో సై తం భారతీయ
సంస్కృతికై పాటుపడి, భారత గొరవాన్ని, తెలుగుభాషా ప్రాభవాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేసిన శ్రీమతి టంగుటూరి
సూర్యకుమారి ధన్యజీవి. ఆమె అలా
తెలుగుభాషను
బ్రతికించడానికి,
తెలుగు భాషా వై భవ ప్రాప్తికై పనిచేస్తే, ప్రస్తుత ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు
తెలుగు భాషలో బోధన జరగాలా
ఆంగ్ల మాధ్యమంలో బోధన జరగాలా
అని కొట్టు మిట్టాడుతూ, ఆంగ్లభాషా
బోధనకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం నిజంగా
శోచనీయం.
********
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కార్బైడ్ మరియు కేటలిస్ట్
“రోజు రోజుకీ మానభంగాలు
శ్రుతిమించి రాగాన పడ్తున్నాయి.
దేశతలమానిక నగరం హస్తినలోనే జరిగిన అత్యాచార ఉదంతంలో
ముఖ్య నేరస్థు డికి ప్రజల అలజడి
కారణంగా వీలై నంత కాలయాపనచేసి, మెడకి తాడేసి యమపురికి పంపినా, ఆ ప్రజల్లో నే భాగమైన
కొంతమంది కామపిశాచులకి శిక్షా భయం లేకుండా పోయింది.
అందుకనే అత్యాచారాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి.”
“మానభంగాలు జరగడానికి ఇదమిత్థ oగా కారణమిదీ, అని చెప్పడానికి వీలు లేకుండా పోతోంది.
వయసుతోవచ్చే
శారీరకమైన
సహజగుణం కామసహితమైన
కోరిక. దీనికి జాతి, మత, కుల, ప్రసక్తి లేదు. ఉన్నవారికీ, లేనివారికీ
వయసు ప్రసాదించే ప్రకృతి వరం
కావొచ్చు, లేదా శాపమనికుడా
అనుకోవచ్చు”
“స్త్రీపురుష సమాగమం ద్వారా పునరోత్పత్తి కార్యక్రమానికి ప్రకృతి
రూపొందించిన
మహామంత్రం
పరస్పరాకర్ష ణ లేదా వ్యామోహం.
దానికి నై తికతను ప్రసాదించేది
సమాజం ఏర్పరచిన వివాహం.
వివాహానికి బాహ్యంగా జరిగే కామక్రీడలు ఇష్ట మైతే రాసలీలలు,
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కాకపోతే రాక్షసలీలలు.”
“నాగరికత సమాజానికి నేర్పిన
మొదటి అంశం నగ్నత్వాన్ని దాచే
వస్త్రధారణ. ఆధునికత పేరుతో
వస్త్రధారణ రోజురోజుకి విపరీతధోరణులు పోతూండడంతో అవి
కవ్వింపు చర్యలుగా మలుచుకొంటున్నాయి. మంచిగా చెప్పిన
మాటలు ఒక్కోసారి వికటిస్తా యి.
పాపం ఓ పెద్ద పోలిసాఫీసరుగారు సలహా రూపంలో ఈ మాటనని
కోరి తద్దినం తెచ్చుకొన్నారు. మహిళాలోకం ఆయనగారిమీద దివి
సునామీలా విరుచుకు పడింది.
ఆయన్ని చెన్నై కుంభవృష్టి లా
ముంచెత్తింది.”
“పాపం మహిళాలోకాన్నీ నిందించి
ప్రయోజనం లేదు. ఎందుకంటే
వెర్రిమొర్రి వస్త్రధారణ కేవలం సినిమాలకే పరిమితం. బాహుమూలాల, నడుమువంపుల, ఊరువుల,
ఎదలోయల బహిర్గతాలు, చిత్రవిచిత్రమైన ఉరోజ కంచుకాలూ
చలనచిత్ర నాయికలకు కోట్లు
సంపాదిస్తున్నాయి. కథాబలం లేక
చిత్రాలు డింకీలు కొట్టినా నిర్మాతలకు నాలుగు రాళ్ళు దొరికేవి వీరిమూలానే! ప్రేక్షకుల యావ తీరేదీ
వీరిమూలానే! ముంబై లో చలనచిత్రాలకు సంబంధించిన కొన్ని

అస్భ్యకరమైన
కుడ్యచిత్రాలను
పేడముద్ద లతో కొట్టి మహిళలు
పలుసంధర్భాలలో తమ నిరసనలు తెలియజేసినా ప్రయోజనం
లేకపోయింది.”
“అవొచ్చు, కాకపోవచ్చు. కానీ నిత్యజీవితంలో కొంగు, పల్లూ లు
లాంటి ఆచ్ఛాదనం లేని బాహంతరాలతో, ఊరువులను అతుక్కుని
ఉండే జీన్ ప్యాంట్ల తో సంప్రదాయక దుస్తులకు సెలవు చీటీలు
యిచ్చేస్తోంటే, దాడి చేసే మృగాల
సంఖ్య రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతోంది.”
“ముంబై లోనూ, హైదరాబాబాద్
లోనూ, బెంగళూరులోనూ ఆఫీసుల్లో రాత్రి డ్యూటీలను చేసే ఐటి
ఉద్యోగినులమీద కొందరు వాహనచోదకులు అత్యాచారాలు చేశారు.
కేవలం వస్త్రధారణ మొక్కటే
కారణం కాకపోవచ్చు. గుర్రం మీద
సవారీ చేస్తూ పోయే రాజుగారికి
పొలాలలో పనిచేసే పల్లెపడుచుమీద, రాజుగారి తోటలో పనిచేసే
రాముడికి
రాజకుమారిమీద
మనసులు పోయే సంగతి మనకి
తెలియంది కాదు. ఇక్కడా అదే
సామ్యం చెప్పుకోవాలి. లేకపోతే
వేలమీద జీతాలు సంపాదించే స్త్రీలమీద చెప్పలేని కసి కావొచ్చు. ”
“చలన చిత్రాలలో అసభ్య దృశ్యాల-
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ను కనక కత్తిరించకపోతే ఇలాంటి
నేరాలు పెరిగిపోతాయి.”
“అసభ్యమా? అత్యాచారపు దృశ్యాలనికూడా కళాత్మకంగా చూపించేస్తున్నారు. అమ్మడి బొమ్మ
ఏడుస్తో న్నప్పుడు కూడా శృంగారం
ఒలకపోయకపోతే చిత్రం అడుగు
ముందుకు జరగదు. రాలుగాయితనంతో మొరటు లేక ద్వంద్వార్థపు మాటలు లేకపోతే సన్నివేశాలలో ప్రేమ ఉన్నట్టు కాదు.
నృత్యాసన్నివేశాలలో
వంపుల
ఊపులూ, నడుముల కదలికలూ
లేనిదే అది నాట్యమనిపించుకోవటల్లేదు. ఇదివరలో దేశీభామలు బృందనృత్యాలలో నాయకీనాయకులకు ఆలంబనగా నిలిస్తే,
ఇప్పుడు విదేశీ శ్వేతసుందరీమణులచేత రంభల్లాంటి ఊరువులతో కుర్రకారుని ఉర్రూతలూగిస్తున్నారు. సరే యిక వానలో
నాయికను తడిపి చూపించే దృశ్యాలకి కొదవే లేదు. ఆరబోతలకి
అమ్మళ్ళకి కోట్ల లో సొమ్ములిచ్చే
నిర్మాతలు తమ లాభాలు చూసుకుంటారుకాని, సమాజంలో జరిగే
విపరీత పరిణామాలకి జవాబుదారీ
వహించరు. కత్తెర అధికంగా వేస్తే
సినిమాలు ఆడవు. చిత్రా నిర్మాణాలు తగ్గిపోతాయి. అగ్రనటులకు గోరూడకపోయినా, చలనచిత్ర
సాంకేతిక కార్మిక వర్గా నికి ఇక్కట్లు
ప్రారంభమౌతాయి. వారిని దృష్టి లో
ఉంచుకొని కత్తెరలు మొరాయిస్తా యని ఓ సెన్సార్ ఆఫీసరుగారు
వివరణ యిచ్చుకున్నారు. ఆకుపచ్చ చీరమీద కాషాయిరంగు
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పూలుంటే అది అభ్యంతరకరమైన
దృశ్యంగా కత్తిరించబద్తుంది కాని,
కాలేజీకి వెళ్ళే అమ్మాయి చిరుగుల
పొట్టి లాగుతో, నాభి ప్రదర్శనతో
ఉంటే మట్టు కు కాదు! కాలేజీలకి
విద్యార్థినులు నిజంగా అలా వెడ్తున్నారా అంటే, ఖచ్చితంగా కాదు.”
“వయసొచ్చిన అమ్మాయిల వస్త్రధారణ సంగతటుంచు. అయిదేళ్ళ
పాపలుకూడా బలాత్కారాలకి గురై పోతున్నారే, దీనికేమంటావు?”
“నడివయసు తారలు కూడా
పాపల్లా పొట్టి గౌనులు తొడుక్కుపోతూంటే, ఆ పెద్ద పాపలు చిటారికొమ్మన మిఠాయి పోట్లాల్లా కవ్విస్తోంటే, అభం, శుభం తెలియని
చిన్న అమ్మాయిలమీద పంజాలు
విసురుతున్నారు. సభ్యసమాజానికి తలవంపులు తెచ్చే ఈ పై శాచిక
ప్రవృతిని ఏమనాలో తెలియటల్లేడు. కక్షసాధింపు ఓ కారణం
కావొచ్చు. లేదా పసిపాపలతో సంగమిస్తే సుఖరోగనివృతి అవుతుందనే మూఢనమ్మకం కావొచ్చు.
యువతీ యువకుల నీలిచిత్రాలు
విశృంఖలంగా ఓ పక్కన వెలువడుతోంటే, అవి చాలవన్నట్టు గా
అంతర్జా తీయంగా చిన్నపిల్ల లతో చిత్రీకరించబడిన నీలిచిత్రాలు
కూడా అంతర్జా లంలో విచ్చలవిడిగా ప్రసారమౌతున్నాయి. ఇదీ ఓ
ఆధునిక సమాజరీతి అనుకొని
గొర్రెలు కూడా తోడేళలై ్ ప్రవర్తిస్తున్నాయి. ప్రత్యేకించి ఈ విషయమై కాకపోయినా ఎవరికిష్ట మైన అంశాన్ని
వారు యధేచ్చగా చూసుకోవడానికి అభ్యంతరాలుండకూడదని,

అంతర్జా లంమీద నిబంధనలుండగూడదని యువత వెర్రికేకలు
పెడ్తోంది.”
“‘ఆదికాలంనుంచి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అత్యాచారాలు జరుగుతూనే
ఉన్నాయి. సమాజంలో జరిగే ప్రతి
మానభంగానికి ప్రభుత్వమే బాధ్యత
వహించాలంటే అది సాధ్యం కాని
పని. దీనికింత రాజకీయ రాద్ధాంతం
చేయడం అవసరమా?’ అని ఓ
తలపండిన రాజకీయ నాయకుడు
ఉద్ఘా టించి, అటుపై తగిలిన విమర్శనాస్త్రాలని తన మొద్దు చర్మంతో
విరిచి పారేశాడు.”
“త్రేతాయుగంలో రావణుడు సీతని
అఫహరించాడే కానీ హద్దు మీరలేదు. ద్వాపరయుగంలో కౌరవులు,
ద్రౌపదిని వస్త్రహీనను చెయ్యడానికీ,
కీచకుడు మానభాగం చెయ్యడానికీ ప్రయత్నించారు. మరి కలిలో
ధర్మం ఒంటిపాదం మీద నడుస్తూంటే ఇలాంటి ఘోరకలిలు జరగకుండా ఎలాఉంటాయి?”
“ ఇంద్రుడు అహల్యను చెరిచింది
కృతయుగంలో కదా? గురుపత్నిని వలచిన చంద్రుని ఉదంతం ఏ
యుగంలో జరిగింది? అంచేత
ఈ యుగాలూ, పురాణాల మాట
అటుంచి ఆలోచిస్తే, మౌలికంగా
ఈ కామపిశాచమనేది మానవుల్లో ని కొన్ని పై శాచిక జన్యువుల
ప్రభావం అనుకోవాలి. రాజకీయనాయకుడు అన్న మాటలు సత్యదూరాలు కాకపోవచ్చు.”
“ఇదివరలో కొవ్వలి, జంపన, చలం
సాహిత్యాలు అశ్లీల సాహిత్యాలుగా పరిగణించబడ్డా యి. మరి
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యిప్పుడో...?”
“ నట్టింట్లో బుల్లి తెరమీది దృశ్యకావ్యాల ముందు అవి ఏపాటి?
ప్రకటనల్లో
సుందరీమణుల,
ప్రసార నిర్వహణలు చేసే లంగరు
యువతుల ఆహార్యాలతో నిర్మాతలు యువతను రెచ్చగొడ్తున్నారు.
ఇది వరకు సినిమా పత్రికలు ప్రత్యేకంగా వచ్చేవి. ఇప్పుడు దినపత్రికల్లో నూ సినిమా వార ్తలకి, చిత్రాలకి
ప్రత్యేకంగా ఓ పేజీ కేటాయించబద్తోంది. వారపత్రికల ముఖపత్రచిత్రాలు కేవలం సినీతారలవే! లోపలి
పేజీల్లో కనీసం రెండుమూడు పేజీలకొక సినిమాతార చిత్రం, దానికి
జోడించి మసాలా వ్యాఖ్యలు సామాన్యమైపోయాయి.”
“నిర్మాతలే కారణమని అనకూడదు. అటువంటి ఆహార్యాలని
సమ్మతిస్తున్న స్త్రీలు కూడా కారణం
కాదా? చదువుతున్న పాఠకులు,
చూస్తున్న ప్రేక్షకులు నిరసించకుండా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు కూర్చోడమూ కారణమే.”
“ఈ మాటంటే మళ్ళీ మొత్తం
యువత ఆగ్రహానికి గురౌతాం.
సంసారంలో సొగసులు చూడగలమా అనుకుంటూ పురుషులుకూడా గమ్మునుండిపోతారు.
పురుషుల్లో ని సౌందర్యారాధనని
రెచ్చగొట్టే విధంగా తారల్ని కళ్ళు
జిగేల్ మనిపించేటట్టు గా తెరమీద
తీర్చిదిద్దితున్నారు. వివాహిత ప్రేక్షకుల విషయం వదిలేస్తే వారికున్న
వెసులుబాటు వేరు. కానీ విద్యార్థు లమీద చలన చిత్రాల ప్రభావం
ఏ దారి పడ్తుందో చెప్పడం కష్టం.”

48

“ముంబై లో పదోక్లా సు చదివే
నలుగురు విద్యార్థు లు తొమ్మిదో
తరగతి చదువుతోన్న ఓ విద్యార్థినిని చెరిచారని పత్రికల్లో వార ్త.
ఓ పదోక్లా సు కుర్రాడు ఓ ఆంటీ
వద్ద కుపోయి, మూత్రం పచ్చగా
వస్తోంది, ఇదేం రోగం అని పత్రికల్లో వై ద్యసలహాలిచ్చే శీర్షికలకీ ప్రశ్నలు పంపడం – యివన్నీకూడా
చుట్టూ విస్తరిస్తున్న కొత్త సంస్కృతి
ప్రభావాలే. వయసు దానంతట
అదే నెమ్మదిగా ప్రభావం చూపుతున్నంత కాలం, నిగ్రహంతో విద్యపట్ల , బ్రతుకుతెరువుపట్ల లక్ష్యసాధన
చెయ్యడం కుదురుతుంది.”
“అదీ కాక, అర్థరాత్రివేళ మగ స్నేహితులతో తిరక్కండి, పబ్బుల్లో వెంపర్లా డకండి, రెచ్చగొట్టే విధానంగా
వస్త్రధారణ చేయకండి, బలాత్కారలనుంచి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి అని సలహాలివ్వడం తప్ప
అంతకు మించి ఏమి చేయలేని
పరిస్థితి సమాజంలో నెలకొంది.”
“బలాత్కారం జరిగిందని చెప్పడానికి చాలామంది గౌరవప్రతిష్ట లు
ఎక్కడ గంగలో కలిసిపోతాయేమోనని ముందడుగు వెయ్యరు. ఆర్నెల్లు కలిసి తిరిగో, సహజీవనం చేసో
అటుపై న బలాత్కారం కేసులు
బనాయించిన ఉదంతాలూ చోటు
చేసుకొంటున్నాయి. అయితే వెనువెంటనే బలాత్కారాలను గురించి
బహిర్గ తం చేసినవారికి న్యాయస్థానాలు ఏళ్ల తర్వాత తీర్పునిచ్చి, దోషులకు శిక్షలు విధించడం
బలాత్కారం చెయ్యడం తప్పని చెప్పడమే కదా అని భుజాలు తట్టు -

కొంటున్నాయి! అలాగని బలాత్కారం చేసినవాడికి వెంటనే బడిత
పూజచెసి ఎవరై నా ఎముకలు విరగ్గొ డితే అది చట్ట విరుద్ధ మని వాళ్ల మీద కేసులు బనాయిస్తారే! తాళికట్టి న స్త్రీ అభీష్టా నికి వ్యతిరేకంగా
భర ్త ప్రవర్తించినా అది బలాత్కారంకిందే లెక్కని ఆ మధ్య ఓ మీమాంస
జరిగింది. నిర్ణయం ఏం జరిగిందో
తెలియదు.?”
“కొన్నేళ్ళ క్రితం వరంగల్ లో ఒకమ్మాయిమీద గాఢద్రావకం పోసినందుకు జనాలు హాహాకారాలు
చేశారు. పోలీసులు ఆ జన ఘోష
భరించలేక, ఎన్ కౌంటర్ చేసి నేరస్తులను, కాల్చిపారేస్తే ఆ జనాలలోంచే కుహనామేధావులు అది
చట్ట విరుద్ధ మైన అకృత్యమన్నారు.
శంఖంలో నీరు పోస్తేకాని అది తీర్థమవదన్నట్లు , న్యాయస్థానాలు
విచారించి నేర నిర్థారణ చేస్తేకాని
శిక్ష విధిoచకూడదంటున్నాయి.
ఇటీవల హైదరాబాద్ వద్ద జరిగిన
ఘోరకలిలో కూడా ఇవే జనముఖ
ద్విపార్శ్వాలు!”
“పాశ్చాత్య వ్యామోహంతో దేశీయ
చలనచిత్ర నిర్మాణ కేంద్రాలు
హాలీవుడ్ ని అనుకరిస్తూ బాలీవుడ్,
టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ ఇత్యాది పేర్ల తో
వ్యవహరిస్తూ దేశం మీదకు వదుల్తున్న చిత్రాలలోని నాయకులు
చిలకపలుకులు పలికినా, తామెంతవరకూ వరకూ బాధ్యులమని
ఆలోచించటల్లేదు. ఈ బలాత్కార
ఉదంతాలలో మద్యం కూడా మహ
చెడ్డ పాత్ర వహిస్తోంది. మద్యం
అమ్మకాల రాబడిమీద ఖజానాలు
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నింపుకొంటున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తామెంతవరకూ ఈ దుసంస్కృతిని ప్రోత్సహిస్తున్నాయో ఆలోచించటల్లేదు!
“‘పాపం, పదిహేడేళ్ల (పదహారేళ్ళ) కుర్రాడు తెలియకచేసిన నేరం! కార్ బైడ్ ప్రభావానికి పచ్చికాయలు మగ్గినట్లు గా, అనేకానేకమైన ఆధునిక పరిసర ప్రభావలవల్ల ముందే పెద్ద వాడై పోయి, మతి చెడి పొందు కోసం పరుగులు
తీశాడు, క్షమార్హు డు,’ అని చట్ట సభలే నిర్ణయం తీసుకొంటే ఏమనుకోవాలి?”
“ కుర్రాళ్ల నే ఎందుకనుకోవాలి? పచ్చని సమాజాన్నే కుళ్ల బెట్టేస్తున్నాయి!”
“కర్ణు డి చావుకి కారణాలనేకం అన్నట్లు గా ఇంటా, బయటా కూడా మహిళలమీది దురాగతాలకి కారణాలనేకం! ”
“సరే,పద! నీళ్ళు పోయక ఎండిపోయిన ఈ ఉద్యానవనంలో విరిగిపోయిన సిమెంట్ బెంచిలమీద కూర్చుని
మాట్లాడుకొంటున్న మన మాటల్ని ఏ కుర్రవెధవాయిలో వింటే, ‘వయసుమీరిన వెధవాయిలు మనమీద పడి
ఏడుస్తున్నార’ని అపహాస్యం చేస్తా రు!”
*******
(*ఇది కేవలం నా అభిప్రాయాలని అభివ్యక ్తం చేసే ఓ సంభాషణా పర్వం మాత్రమే. కొన్ని ఏళ్ల క్రితం ఇదివరలో
సుజన రంజని వెబ్ పత్రికలో పడిన ఈ నా వ్యాసానికి కొన్ని ఈ నాటి ఉదంతాలని జోడింపు చేసి, సమయోచితంగా
ఉంటుందని భావిస్తూ పంపుతున్నాను.)
పి.వి.రమణ రావు ( ఎలక్ట్రా న్)
11.12.2019.

గణితంలో 2015 ప్రత్యేకత

(29 వ పేజీ తరువాయి)

46,852, 073,639, 840,281,125,599 కి 11, 1 3, 17, 19, 23, 29, 41, 47, 53, 59, 71, 107, 139,
239 ప్రధాన కారణాంకాలు.
సంప్రదాయికంగా లూకా సంఖ్యలు అన్నీ బేసి సంఖ్యలే అయి ఉండాలనే నిబంధన ఒకటి ఉంది. అంతే
కాకుండా ప్రతీ లూకా సంఖ్య “వర్గు రహితంగా” (square free) గా ఉండాలి. (అంటే ఏ ప్రధాన సంఖ్య
యొక్క వర్గు చేత భాగించబడకూడదు). ఈ రెండు నిబంధనలు లేకపోతే ఏ ప్రధాన సంఖ్యనై నా ఘనీకరిస్తే
(cube of a prime number) వచ్చే లబ్దం (ఉ. 2 x 2 x 2 = 8, 3 x 3 x 3 = 27, వగై రాలు) లూకా సంఖ్య
అయి కూర్చుంటుంది. (ఇది అవునో, కాదో మీ బుర్రకి పని చెప్పి చూసుకొండి!)
ఇంతకీ ఈ లూకా సంఖ్యల ఉపయోగం ఏమిటి? గణితం
నేర్చుకునేటప్పుడు “దీని ఉపయోగం ఏమిటి?” అనే ప్రశ్న ఉత్పన్నం అవకూడదు. గణితంలో ఉన్న అందాన్ని
ఆస్వాదించి ఆనందించే లక్షణం అలవాటు చేసుకున్నప్పుడు వచ్చే ఆనందమే జీవిత మకరందం అని
అంటారు.
నా బుర్రకి ఒక ఉపయోగం తడుతోంది. మన తెలుగు వాళ్ళు అంతా ప్రోగ్రాములు రాయడంలో ప్రతిభావంతులు అని ప్రపంచం కోడై కూస్తున్నది కనుక మిలియన్ లోపుగా ఉన్న “లూకా” లని గుర్తించడానికి ఒక
క్రమణిక (ప్రోగ్రాము) రాసి చూడండి. ఉద్యోగాన్వేషణలో ఉపయోగపడుతుంది.

జనవరి 2020

49
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ప్ర హేళిక

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

ఆధారాలు : 1) డ = అసలు అక్షరం 'గ'; 2) ప = అసలు అక్షరం 'ల'

బిడుపు రడపు మెపిశే రహశుక నపుడుకు ఈయపెరో
ఉరి మెపడి తబిపో ఊసపు వేడ ఊలబ తూగుకుడా
ఆప నపుడుకో అవిడే తుకులే నాపతు మీవుకుడా
పోనతెవుడకి దాపా బీకి లోనగ షిమ్వతుడాబా
(మీ జవాబు teega51@
గతనెల జవాబు :

gmail. com కి పంపించండి.)

ధరణికి గిరి భారమా
గిరికి తరువు భారమా
తరువుకి కాయ భారమా
కనిపెంచే తల్లి కి పిల్ల భారమా
నవంబర్ నెల ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంపినవారు:

శ్రీ పి. బి. రాజు, వడోదరా

