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స్త్రీ అంటే పురుషులతో సమానం కాదా?
ఒక పువ్వుని ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలో ఆడ పిల్ల ను అంత జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవలసిన బాధ్యత ఆ తల్లి
తండ్రులపై ఉంటుంది. ఆడపిల్ల పుట్ట ింది అని చూసుకుని ఎంత మురిసి పోతారో తల్లి తండ్రులు, అడుగడుగునా
ప్రతీ క్షణం వృద్ధి లోకి తీసుకు రావడానికి, కాపాడుకోవడానికి కూడా అంతకన్నా ఎక్కువ శ్రమ పడతారు. కానీ ఇవన్నీ
అర్ధం చేసుకోలేని చాలామంది ఆడ పిల్ల లు బయట కనిపించే ఆకర్ష ణలు, తీయని మాటలు, ఒక పక్క మీడియా,
సినిమాల ప్రభావం వారిని చెడు సావాసాలకు లోను చేసి తల్లి తండ్రులను ఎదిరించే స్థాయికి దిగజారిపోతున్నారు . మరి కొందరు ఎంతో సంస్కార వంతంగా పెరిగినా , చెడు సావాసాలకు లోనయ్యే అబ్బాయిల ప్రవర ్తనల వల్ల ,
అమ్మాయిల జీవితాలు, వారి కుటుంబాలు కూడా నాశనమవుతున్నాయి.
మనం పత్రిక ద్వారా చాలా సార్లు చెప్పుకోవడం జరిగింది. భార్యా భర ్తల కలయిక ద్వారా సృష్టి కి ప్రతిసృష్టి జరుగుతుంది. అంతేకాని తల్లి తండ్రులు సంపాదించిన ఆస్థి పాస్తు లను పిల్ల లంతా తాము ఇష్టం వచ్చినట్లు తాగి తందనాలాడి, విర్రవీగి, చెడు సావాసాలు లోనై , అత్యాచారాలు చేసే స్థాయికి వెడుతున్నారంటే, అందులో తల్లి తండ్రుల
పాత్ర లేదా? పిల్ల లను సరిగా పెంచకుండా, డబ్బు అహంకారంతో వారు ఎలా ప్రవర్తించినా, ఏమి ఖర్చు పెట్టినా, లెక్క
లేకుండా వారిని సమాజం మీద వదులుతుంటే ఎంతో మంది ఆడ పిల్ల ల జీవితాలు నాశన మై, వారి తల్లి తండ్రులు
మానసికంగా కుమిలి పోతున్నారు. కొందరై తే అతి తెలివి తేటలతో స్త్రీని ములగ చెట్టు ఎక్కించి, ఎంతో చాకచక్యంతో తమ పను లు కానిచ్చుకుంటున్నారు. కొందరు స్రీలు అయితే ఆ పొగడ్తలకు పడిపోయి, తమకి తాము అన్నీ
పోగొట్టు కుని, తరువాత కళ్ళు తెరిచి, పిచ్చివాళ్ళు అవుతున్నారు. అది ఎంత వరకూ వెడుతోంది అంటే తమ శీలాన్ని
కోల్పోయే వరకూ కూడా వెడుతోంది. స్త్రీ అంటే అంటూ ఉపన్యాసాలు దంచడం మొదలు పెట్టి , నువ్వులేనిదే సృష్ఠి కి
ప్రతి సృష్టే లేదు అంటూ అందలం ఎక్కించి, చేతల్లో మాత్రం 24 గంటలు గిన్నెలు తోమే పీచునుఅరగ దీసినట్లు గా
అరగదీసి, శారీర కంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మరి కొందరు. స్త్రీ అన్ని రంగాల్లో నూ ముందుకు దూసుకు పోవాలి
అని ప్రయ త్నిస్తుంటే, ఇంకా ఇంకా అణగదొక్కాలని ప్రయత్నించే పురుష జాతి నేటికీ ఉండడం దురదృష్టం. నువ్వు
వంటి ఇంటి పని చేసి తీర వలిసిందే . అంతే కాదు బయటకు వెళ్లి సంపాదన కూడా సంపాదిం చి, పిల్ల ల బాధ్యత
కూడా చూసుకోవాలి అనే కుటుంబాలే మనలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అందులో మరొక స్త్రీ పాత్ర కూడా ఉండడం
బాధాకరం. పూర్వం సమాజంలో ఇంటి పనులూ, వంట పనులూ మాత్రమే చేసి పిల్ల లనూ, భర ్తనూ, అత్తా మామ
లను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ జాగ్రత్తగా సంసారాలు చేసుకునే వారు. ఈ రోజుల్లో స్త్రీలు కూడా ఎంతో కష్ట పడి చదువుకుని, ఉన్నత పదవులలో కూడా రాణిస్తు న్నారు. మరి కొందరు తల్లి తండ్రులు పిల్ల లకు పెళ్లిళ్లు చేసాక కూడా వారికి
అండ గా, వారు ఆ పదవుల్లో రాణిస్తూ ఉంటే పిల్ల ల కుటుంబ బాధ్యత కూడా ఆ తల్లి తండ్రులే తీసుకుంటున్నారు.
ఇంత వరకూ స్త్రీకి జరుగుతున్నా అన్యాయాల గురించే మాట్లాడుకున్నాం. అయితే స్త్రీలంతా మంచివారు, పురు
షులు మాత్రమే చెడ్డ వారా? అలా ఎప్పటికీ కాదు. స్త్రీ వల్ల బాధ పడే పురుషులు కూడా ఉన్నారు. ఒక అక్క వల్ల , ఒక
చెల్లి వల్ల , ఒక తల్లి వల్ల భార్య బాధ పడుతుంటే కూడా ఎటు చెప్పలేక బాధపడే పురుషులుకూడా ఉన్నారు. అంతే
కాదు ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిలు కూడాతక్కువేమీ కాదు.. ఒక అబ్బాయి నచ్చాడు అంటే ఏదో విధంగా ఆ అబ్బాయిని
వలలో వేసుకోవడమో, అలా కాకా పొతే తల్లి తండ్రుల ద్వారా ప్రయత్నించి అయినా పెళ్లిళ్లు చేసుకుని తమ పంతం
నెగ్గించుకుంటున్నారు. తల్లి తండ్రులు కూడా ఇటువంటి విషయాలలో తక్కువేమీ కాదు . ఆ విధంగా తాళి కట్ట ించుకుంటున్నారు కానీ భర ్త మనస్సును దోచుకోలేక, అవతల వారి జీవితాన్ని కూడా నాశనం చేసే స్త్రీలు కూడా ఉన్నారు
అనడం నిర్వివాదాంశం. అది ఎంత వరకు వెడుతోంది అంటే భార్య గురించి ఎవరికీ చెప్పుకోలేక, కనీసం తల్లి తండ్రులకు చెప్పినా వారు బాధపడతారు అని వారిలో వారు కుమిలి పోతున్న పురుషులు కూడా ఉన్నారు. మరి కొందరై తే
భార్య బాధితుల సంఘాలు పెట్టు కుని బయట పడుతున్నారు . ఇంకా కొందరు స్త్రీ లై తే చెడు అలవాట్ల కు లోనై , కుటుంబాన్ని పట్ట ించుకోకుండా, మొత్తం బాధ్యత అంతా పురుషుడికి వదిలి బాధ్యతా రహితంగా, సంస్కార హీనముగా
తయారవుతున్నారు. దీనికంతకీ కారణం ఎవరు? తల్లి తండ్రులు కాదా? కాలం మారింది. మనం మారుదాం. తల్లి
తండ్రులూ! స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా, ఇద్ద రినీ సమానంగా , పిల్ల లను ఎంతో సంస్కారంగా పెంచి , సమాజానికి,
దేశానికి కూడా ఉపయోగ పడేటట్లు , ఎంతో ఉన్నత ఆశయాలతో వారు పెరిగేటట్లు తీర్చి దిద్దుతారు కదూ !
సర్వేజనా సుఖినో భవంతు

తీగవరపు శాంతి

అభిప్రాయ వేదిక

1. పద్మ భూషణ్ , పద్మశ్రీ పురస్కారాల పేజీల్లో వారందరినీ చూసి చాలా ఆనందం కలిగింది. 'పూరి జగన్నాధ స్వామి వై భవం' ఎంతో వై భవోపేతంగా వ్రాస్తు న్నారు . స్వయంగా స్వామిని చూస్తు న్నంత ఆనందం
కలుగుతోంది.
శ్రీమతి శ్రీలత , శ్రీమతి పద్మజ ----- కర్నూలు. శ్రీ
సుభాష్ , శ్రీమతి అనసూయ , శ్రీ కుమార్ ------నరసాపురం ,
2. 'మాఘ మాసం' గురించి చాలా బాగా చెప్పారు
కొత్త రామానందం గారు. మాఘస్నానంతో సహా అన్ని
మాకు తెలియనివి ఎన్నో తెలియ జేశారు. 'చెప్పడమే
నా ధర్మం' అంటూ భువనచంద్ర గారు చాలా అద్భుత
మైన కధ చెప్పారు. సామాజిక దృక్పధంతో వారు వ్రాస్తు న్న కధలు ఆలోచింప చేసేవిగా ఉంటున్నాయి
అనడంలో సందేహం లేదు.
శ్రీ పురుషోత్తమ్ , శ్రీ సత్యన్నారాయణ , శ్రీమతి
మాధురి ---- కమలాపురం . శ్రీ పరమేశ్వర రావు , శ్రీ
కుమార్ , శ్రీమతి సరోజ ---- పూనా.
3. 'శ్రీ సూక ్తం' ఆత్మ తత్త్వ పరిమితులను అర్ధం చేసుకునేందుకు, ఆలోచనా స్థాయి ల్లో ఒకటిగా చేసేది
అంటూ బాగా వ్రాసారు పాలకుర్తి రామమూర్తిగారు.
అలాగే ఆరవ రాష్ట్ర పతి 'నీలం సంజీవ రెడ్డి' గారి
గురించి ఎన్నో విషయాలు బాగా వ్రాసారు పాలెపు బుచ్చిరాజు గారు .
శ్రీమతి పల్ల వి , శ్రీమతి అనురాధ , శ్రీమతి గౌరీ ---తాడిపత్రి. శ్రీ కమలేష్ , శ్రీమతి శిరీష , శ్రీమతి సుశీల
----- బెంగుళూరు.
4. వేమూరి వెంకటేశ్వర రావు గారు 'పసుపు , పారాణి
తాంబూలం' అంటూ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్
వ్రాసారు. అంతే కాదండీ! చాలా సరదాగా కూడా
ఉందండీ. ప్రేమ మయంతో వ్రాస్తు న్న 'ప్రేమంటే
ఇంతే' చాలా బాగావ్రాయడంతో పాటు ప్రజలకు ఉపయోగపడే పాటలు సాధన చేయమనడంలాంటి
సలహాలతో వ్రాయడం ఇంకా బావుంది.
శ్రీ ప్రకాశ రావు, శ్రీ కనకానందం, శ్రీమతి కామేశ్వరి

---- ఏలూరు. శ్రీమతి సావిత్రి, శ్రీమతి జానకి,
శ్రీ రమేష్ ---- వరంగల్.
5. డా. చాగంటి కృష్ణ కుమారి గారి 'గడిలో
దాగిన వై జ్ఞానిక నుడి' చాలా విజ్ఞానదాయకంగా ఉంటోంది. ఆర్. శర్మ దంతుర్తి గారు వ్రాస్తు న్న 'తెలుగు పద్యాలు' నిజంగా రత్నాలు. వారు
రాజసూయ యాగం, కృష్ణు డికి అర్ఘ్యం ఇవ్వడం
అంతా చాలా చక్కగా వ్రాసారు.
శ్రీమతి జానకీ దేవి, శ్రీమతి దుర్గ , శ్రీ రామారావు
---- ఏలూరు. శ్రీ కృష్ణ మూర్తి, శ్రీ సుబ్బారావు,
శ్రీమతి శ్రీ లలిత ---- రాజమండ్రి.
6. శ్రీమతి ఆదూరి హైమావతి గారు 'బ్రహ్మ వరం'
అంటూ చాలా చక్కటి కధ వ్రాసారు. ప్రతీ నెల
హైమావతి గారు వ్రాసే కథలు పిల్ల లకు చెప్పడానికి బావుంటున్నాయి. నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి
గారు 'నందుల ఆత్మీయ కధ' బాగా వ్రాస్తు న్నారు.
శ్రీమతి కమల, శ్రీ రాజేష్, శ్రీమతి సుబ్బలక్ష్మి ---- కాకినాడ. శ్రీ సుధాకర్, శ్రీమతి ప్రభావతి --కడప.
7. 'నాగ రాజు రామస్వామి' గారి గురించి వినడమే
కానీ వారి గురించిన విషయాలు ఎక్కువ
తెలియవు. ఎన్నో విషయాలు తెలియ జేశారు .
చాలా సంతోషం అనిపించింది. 'కారణ జన్ముడు'
అంటూ ఎలక్ట్రా న్ గారు మనిషి జీవితాల్లో అతి
ముఖ్యమైన 'రోజు రెండో రోజు' అంటూ చాలా
గొప్పగా చెప్పారు.
శ్రీ గోపాలరావు , శ్రీ రవి కుమార్ , శ్రీమతి విజయ.
---- రామచంద్ర పురం . శ్రీ రామ చంద్ర రావు, శ్రీ
వెంకట్, శ్రీమతి సునీత ----- నెల్లూ రు.
8. జవాబు చెప్పగలరా? 'ప్రహేళిక ' చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటోంది. కవర్ పేజీ ఫొటోలతో పత్రిక
మొత్తం కలర్ ఫుల్ గా, విజ్ఞాన దాయకంగా
ఉంటోంది .
శ్రీమతి విజయా రావు, శ్రీమతి అపర్ణ , శ్రీ శేఖర్ -హైదరాబాదు. శ్రీమతి స్వరాజ్యం ----- తణుకు.

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
“ బ్రాహ్మణోత్త మా! నాగరికులమ�ైన మీకు మా గిరిజనుల ఇంట సౌకర్యం ఉండదు. మీరు
రాజుతో సమానం. మిమ్ములను గౌరవించిన రాజును గౌరవించి నట్
లు అవుతుంది. మీకు మా
గూడెంవారు సౌఖ్యాన్ని కలిగించగలిగారా?”అనిశబరుడువినయంగా అడిగాడు.

శబరుని వినయానికి విద్యాపతి ఆనందించి “ శబరా!మీరుసమర్పించినపదార్ధాలునాకు
ఆనందాన్ని కలిగించాయి.ఈపదార్ధాలుఎక్కడనుండిసేకరించారు?” అని విద్యాపతి అడిగాడు.

“ ఈ విషయం రహస్యమ�ైనది. అయినా మీరు అడిగారు కనుక చెబుతున్నాను. ఇక్కడ
ఉన్న జగన్నాధుని అర్చించడానికి ఇంద్రాది దేవతలు వస్తా రు. వారు సమర్పించిన పదార్ధాలు
మేము తెచ్చుకొంటాం. ఆ పదార్ధాలనే మీకు పెటట ్ాం. ఈ ఆహారాన్ని స్వీకరించి నట్ల యిన
వార్ధక్యం, రోగాలు రావు” అని శబరుడు వివరించాడు.
( 46 - 59 )

బ్రాహ్మణుని కంటినుండి ఆనంద బాష్పాలు రాలాయి. శబరుడు ఎంత ధన్యుడో కదా!
స్వామి ప్రసాదాన్ని నిత్యం స్వీకరిస్తు న్నాడు. “ ఇతనితో స్నేహం చేసి ఇక్కడే ఉండి స్వామిసేవ
చేసుకోవాలని” మనస్సులో భావించి “ పరలోకంలో సుఖం కంటె రాజును సేవించుట
ఉత్త మమ�ైనది. నీ దగ్గ రే ఉండి స్వామిని సేవించుకుంటాను. స్వామి ప్రసాద స్వీకరించి సంసార
సాగరాన్ని దాటుతాను. ఇంద్ర ద్యుమ్న మహా రాజు దగ్గ రకు వెళ్లి, ఆయనను తీసుకు వస్తా ను,
తరువాత ఇక్కడే ఉండి స్వామిని అర్చించుకుంటూ ఉంటాను.” అని బ్రాహ్మణుడు పలుకగా--6
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“ మిత్రమా! ఈ విషయం ఇంతకుముందే విన్నాను. ఇంద్రద్యుమ్నుడు ఇక్కడికి వస్తా డు. కాని
ఆయనకు స్వామి కనబడడు,కొద్ది రోజులలో స్వామి ఇసుకచే కప్పబడి అంతర్ధానం అవుతాడు.
ఈ విషయం రాజుకు చెప్పకూడదు. రాజు ఇక్కడకు వచ్చాక, స్వామి కనబడకపో వడం
వలన ప్రాయోపవేశానికి సిద్ధపడతాడు. స్వామి కలలో కనబడి, కొయ్యతో స్వామి విగ్రహం
చేయించమని ఆదేశిస్తా డు. రాజు స్వామి విగ్రహం చేయించగా, బ్రహ్మ ప్రతిష్ఠి స్తా డు. రాజు ఇక్కడే
ఉండి స్వామిని సేవిస్
తూ ఉంటాడు. నీవు తిరిగి ఇక్కడకు వస్తా వు. ఇక్కడ ఉన్న సముద్రంలో
స్నానంచేసి రాజు నివసించడానికితగిన ప్రదేశాన్నివెదుకు.”అనిశబరుడు చెప్పగా బ్రాహ్మణుడు
రాత్రి అక్కడే నిద్రించి, ఉదయాన్నే లేచి సముద్రంలో స్నానం చేసి రాజు నివసించడానికి తగిన
ప్రదేశాన్ని నిర్ణ యించాడు. తిరిగి రాజుదగ్గ రకు బయలుదేరాడు.
స్కాందపురాణంలోని వ�ైష్ణవ ఖండంలోని పురుషో త్త మ క్షేత్ర మాహాత్మ్యంలోని జ�ైమిని
ఋషి సంవాదము అను ఎనిమిదవ అధ్యాయం సమాప్తం.
9 వ అధ్యాయం

జ�ైమిని ఋషి సంవాదం ( విధ్యాపతి ఇంద్ర ద్యుమ్నునికి స్వామిగురించి చెప్పుట)

బ్రాహ్మణుడు నీలాచల పర్వతం నుండి తిరిగి వచ్చిన తరువాత దేవతలు స్వామిని
అర్చించడానికి వచ్చారు.స్వామిని ధ్యానిస్
తూ కన్నులుమూసుకున్నారు. వారు కన్నులు తెరచి
చూడగా స్వామి కనబడలేదు, రౌహిణి కుండం కూడా లేదు.దేవా! మేము ఏం తప్పు చేసాం
ఒక్క క్షణంలో మాయమయ్యావు” అని విచారిస్తు న్నారు.వారికిఅశరీరవాణి ఈవిధంగాచెప్పింది.

“ దేవతలారా! మీరువిచారించి ప్రయోజనం లేదు. నేటినుండి స్వామి దర్శనం
లభించదు. స్వామి దర్శనం ఎందుకు లభించదో బ్రహ్మను అడిగి తెలుసుకోండి,” అని అశరీర
వాణి చెప్పింది ( 1 - 9)
దేవతలందరు బ్రహ్మదగ్గ రకు వెళ్ళారు. విద్యాపతి నీలాచల పర్వతానికి ప్రదక్షణ
చేసి, ఇంద్రద్యుమ్నుని దగ్గ రకు చేరుకున్నాడు. దూతలు రాజునకు ఈ వార్త చేరవేసారు. రాజు
తనఆసనంనుండిలేచి బ్రాహ్మణునికి ఎదురు వెళ్ళాడు. విద్యాపతి స్వామి నిర్మాల్యమ�ైన
మాలను చేతిలో పట్టుకొని వస్తు న్నాడు.

రాజు విద్యాపతి చేతిలో మాలను చూసి ఆనం దంతో స్తుతించాడు.” నాజన్మ ధన్యమ�ైయింది.
నిర్మాల్య మాలను ధరించిన నిన్ను చూస్తే మాధవుని చూసినట్
లు గాఉంది.కల్పవృక్షంకంటె
ఎక్కువ సువాసనవస్తోంది. ఈమాలసకలపాపాలనుపో గొడుతుంది. విష్ణు వుయొక్క శరీరాన్ని
తాకిన ఈ మాలకు నమస్కరిస్తు న్నాను. విష్ణు వు శరీరాన్ని తాకిన ఈ మాల నీ దగ్గ రఉండడం
వలన మహిమాన్వితమ�ై ప్రకాసిస్తోంది. నమస్కరించిన వారిపాపాలుపో గొట్టునీకునమస్కారం
అనిఇంద్రద్యమ్నుడు ప్రార్ధించి, బ్రాహ్మణుని పాదాలకు నమస్కరించాడు.
( 10 - 40 )

విద్యాపతిమనస్సులో పురుషో త్త ముని ధ్యానిస్
తూ తనదగ్గ ర ఉన్న మాలను రాజు మెడలో
వేసాడు.
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“ సృష్టిస్థితిలయలకు కారణమ�ైన వాడా!విశ్వమంతా శరీరముగా కలవాడా! బ్రహ్మాండములను
మోయుచున్నవాడా! అందరిలో ఉన్నవాడా! దుఃఖాలు పో గొట్టువాడా! దీనులకుశరణు
ఇచ్చువాడా! దయాసముద్రు డా! భక్తు లప�ై వాత్సల్యం కలవాడా! నీకు జయం” అని
ఇంద్రద్యుమ్నుడు పురుషో త్త ముని ప్రార్ధించాడు.
( 41-54)

పురుషో త్త మ క్షేత్ర మాహాత్మ్యాన్ని, ఇంద్రనీల స్వరూపుడ�ైన స్వామి రూపాన్ని వివరంగా
చెప్పమని ఇంద్రద్యుమ్నుడు అడిగాడు. బో యవారి పల్లె లో ప్రవేశం, సముద్ర స్నానం,
నీలాద్రి పర్వతం ఎక్కిన విధం, రౌహిణ కుండంలో స్నానం చేయడం, వటవృక్షం మహిమ,
నృసింహుడు మొదలయిన ఎనిమిదిమంది ఈశ్వరులగురించి, ఎనిమిది శక్తు ల గూర్చి క్షేత్ర
వ�ైశాల్యాన్నిగురించి విద్యాపతి రాజుకు వివరించి చెప్పాడు.
బ్రాహ్మణోత్త మా!నీవుచెప్పినవిషయాలన్నిఇంతకుముందు విన్నాను. ఆ ప్రదేశానికి
వెళ్ళడం చాలకష్టం కదా! నీవు ఎలావెళ్ళావో వివరంగా చెప్పు” అని రాజు అడిగాడు.“రాజా!
స్వామి దివ్యమూర్తిని వర్ణింఛి చెబుతాను, ఇంద్రనీలమణులతో చేసిన స్వామి మూర్తి
పురాతన మ�ైనది. ఇంద్రాది దేవతలు సమర్పించిన దివ్యమాలను నీకు ఇచ్చాను.దేవతలు
సమర్పించిన ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాను. ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం వలన చేసిన పాపాలన్ని
నశించాయి. ఆకలి దప్పికలు ఉండవు భుక్తి ముక్తి లభిస్తుంది. ముసలితనం, రోగాలు రావు.
జగన్నాధునిఅర్చించినవారికి ముక్తి లభిస్తుంది, దుఃఖాలు ఉండవు” అని విద్యాపతి చెప్పాడు.
( 55-69 )

స్కాంద పురాణంలోని వ�ైష్ణవ ఖండంలోని పురుషో త్త మ క్షేత్ర వ�ైభవంలోని జ�ైమిని ఋషి
సంవాదము అను తొమ్మిదవ అధ్యాయం సమాప్తం
10 వ అధ్యాయం

జ�ైమిని ఋషి సంవాదం

(నారదుడు విష్ణు భక్తు ల లక్షణం వివరించుట)

“బ్రాహ్మణోత్త మా! మీరు ఎప్పుడు పురుషో త్త మ క్షేత్రానికి వెళ్ల లేదు కదా! మీకు
ఈ విషయాలు ఎలా తెలిసాయి?” అని ఇంద్రద్యుమ్నుడు విద్యాపతిని అడిగాడు.
రాజా! మీ ఆజ్ఞ ప్రకారం పురుషో త్త మ క్షేత్రానికి చేరుకున్నాను. అక్కడ నాకు ఒక
బో యవానితో స్నేహం ఏర్పడింది.అతడు నన్నుజనార్ధ నుడు ఉన్న ప్రదేశానికి తీసుకొని
వెళ్ళాడు. అప్పటికి సాయంకాలం అయింది. ఆ ప్రాంతం అంతా దివ్య సువాసనలు
వెదజల్లుతున్నాయి. రండి, రండిఅనే శబ్దాలు ఆకాశంనుండి వినబడుతున్నాయి. పుష్ప
వృష్టి కురుస్తోంది. వీణా, వేణు, మృదంగ నాదాలు వినిపిస్తు న్నాయి, దివ్య గానాలు
వినిపిస్తు న్నాయి. మానవులు ఎవరూ చూడని సమయంలో దేవతలు స్వామిని అర్చి
స్తు న్నారు.
(ఇంకా వుంది)
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నవ్వుల రేడు-రాజబాబు

ఆయన ముఖం చూస్తే హాస్యం.
ఆయన డై లాగ్ డెలివరీ హాస్యం.
ఆయన టై మింగ్ హాస్యం. టోట
ల్ గా ఆయన రూపమే హాస్యం.
తెరమీద కనిపిస్తే చాలు నవ్వులే
నవ్వులు. ఆయన పాత్రలో నటిం
చడు, జీవిస్తా డంతే. ఇక్కడున్నన్నాళ్లు నవ్వుల సంద్రంలో ముంచెత్తించి చిన్న వయసులోనే ...
అమరలోకానికేగి అక్కడ దేవతా
సమూహాన్ని నవ్వుల వానలో
తడిపెయ్యడానికి స్వర్గ లోకానికి
తొందరపడి పరిగెత్తా డు. ఆయనే
పుణ్యమూర్తు ల
అప్పలరాజు.
ఉరఫ్ రాజబాబు. ... నవ్వుల
రారాజు.
1935 అక్టో బర్ 20 వ తేదీన
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురంలో శ్రీ పుణ్యమూర్తు ల ఉమా
మహేశ్వరరావు, శ్రీమతి రమణమ్మ దంపతులకు జన్మించిన
రాజబాబు అసలు పేరు పుణ్యమూర్తు ల అప్పలరాజు. బాల్యం
లో నిడదవోలులోని పాఠశాలలో
చదువుకుంటూనే బుర్రకథ నేర్చుకోవడానికి శ్రీ అచ్యుత రామయ్యగారి దగ్గ ర జేరాడు.
ఇంటెర్మీడియట్ పూర ్తయిన
తర్వాత ఉపాధ్యాయుల కోర్సు
ముగించి తెలుగు ఉపాధ్యాయుడిగా కొంత కాలం పనిచేసాడు.
ఉపాధ్యాయుడిగా పని చేసేటప్పుడే, అడపాదడపా నటిస్తుండేవాడు.
రాజబాబుకి 1965 డిసెంబర్ 5వ
మార్చి 2020

పోడూరి శ్రీనివాసరావు

తేదీన లక్ష్మీ అమ్మలతో వివాహం
జరిగింది. వారికి ఇరువురు
కుమారులు. నాగేంద్రబాబు,
మహేష్ బాబు. మహా కవి శ్రీశ్రీ
రాజబాబుకు తోడల్లు డు.
"పుట్టిల్లు " సినిమా దర్శకుడై న గరికిపాటి రాజారావు ఒకసా
రి నాటకంలో రాజబాబు నటన
ను చూసి, సినిమాలలో చేరమని
ప్రోత్సహించాడు. దాంతో, చెప్పా
పెట్ట కుండా ఫిబ్రవరి 7వ తేదీన

1960న మద్రాసు చేరుకున్నాడు. రోజులు చాలా దుర్భరంగా
ఉండడంతో, పూటగడవడానికి
హాస్య నటుడై న అడ్డా ల రమణారావు పిల్ల లకు ట్యూషన్ చెప్పేవాడు. కొద్దీ రోజుల తర్వాత
అడ్డా ల నారాయణరావు రాజబాబుకు "సమాజం" సినిమాలో
అవకాశం కల్పించాడు. ఆ
తర్వాత తండ్రులు --కొడుకులు,
కుల గోత్రాలు, స్వర్ణ గౌరి, మంచి
మనిషి మొదలై న చిత్రాల్లో అవకాశాలు వచ్చాయి. స్వర్ణ గౌరి చిత్రానికి గాను తొలి పారితోషికంగా
350 రూపాయలు అందుకున్నాడు. తొలి చిత్రం విడుదలయ్యాక
కూడా నాటకాలు వెయ్యడం మానెయ్యలేదు. తరువాత వచ్చిన
సినీమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రల్లో
నటిస్తూ నే 'కుక్క పిల్ల దొరికింది',
'నాలుగిళ్ళ చావిడి', 'అల్లూ రి సీతారామరాజు' మొదలై న నాటకాల్లో నటించాడు.
జగపతి ఫిలిమ్స్ అధినేత
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జగపతి ఫిలిమ్స్ అధినేత
వి.బి.రాజేంద్రప్రసాద్
చిత్రం
'అంతస్తు లు " చిత్రంలో నటించినందుకు మొట్ట మొదటి సారిగా
1300 రూపాయలు పారితోషికం తీసుకున్నాడు. అదే రాజబాబుకు తొలి పెద్ద సంపాదన. ఆ
తరువాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవలసిన అవసరం లేకుండా
ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ లు నిర్మించిన ఎన్నో ప్రముఖ చిత్రాలలో
రాజబాబు నటించాడు.
ఆకాశ రామన్న, భక ్త శబరి,
ప్రచండ భైరవి, సత్య హరిశ్చంద్ర,
సంగీత లక్ష్మి, పరమానందయ్య
శిష్యుల కధ, ఉమ్మడి కుటుంబం,
విచిత్ర కుటుంబం, ఇద్ద రు
అమ్మాయిలు, ప్రేమ్ నగర్, ఇల్లు
--ఇల్లా లు, పల్లెటూరి బావ, సెక్రటరీ, జీవన జ్యోతి, కార్తీక దీపం,
అడవి రాముడు, సోగ్గా డు -- ఇలా
ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాల్లో
నటించాడు రాజబాబు.
రాజబాబుకు జంటగా
లీలారాణి, మీనాకుమారి ప్రసన్న
రాణి, గీతాంజలి మొదలగువారు
నటించినా, ప్రేక్షకాదరణ పొందిన
జోడీ మాత్రం రమాప్రభ అనే
చెప్పాలి. రమాప్రభ--రాజ బాబుల
జోడీ ఇద్ద రు అమ్మాయిలు, ప్రేమనగర్, ఇల్లు --ఇల్లా లు, పల్లెటూరి బావ, సెక్రటరీ, జీవన జ్యోతి,
కార్తీక దీపం, అడవి రాముడు,
సోగ్గా డు లాంటి చిత్రాల్లో నటించి,
మంచి హాస్య జంటలుగా పెను
ప్రతిష్ట లు సంపాదించుకున్నారు.
రాజబాబు తాత-మనవడు,
పిచ్చోడి పెళ్లి, తిరుపతి, ఎవరికి
వారే యమునాతీరే, మనిషి
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రోడ్డు న పడ్డా డు --- చిత్రాల్లో
హీరోగా నటించాడు. వీటిలో
ఎవరికీ వారే, మనిషి రోడ్డు న
పడ్డా డు అన్న చిత్రాలను మాత్రం
తన స్వంత నిర్మాణ సంస్థ అయిన
బాబ్ & బాబ్ ప్రొడక్షన్స్ అన్న
బ్యానర్ పై నిర్మించారు.
చలన చిత్ర పరిశ్రమలో ఎన్నో చిత్రాల్లో హాస్య నటునిగా
తన అద్భుత నటనతో కడుపుబ్బా నవ్వించిన రాజబాబు నిజ
జీవితంలో గొప్ప తాత్విక వేత్త.
గొప్ప మానవతా వాది. అడిగిన
వారికి కాదనకుండా అవసరమైన
వారికి ఆపదలో ఆదుకునే వాడు.
ప్రతీ సంవత్సరం తన పుట్టి న రోజు
సందర్భంగా పాతతరం నటుల్ని
మరియు నటీమణుల్ని సత్కరించేవాడు. రాజబాబుచే సత్కరింప
బడిన వారిలో డా.శివరామకృష్ణ య్య, సూర్యకాంతం, సావిత్రి,
రేలంగి మొదలై న ప్రముఖులు
ఉన్నారు. ఎన్నో సంస్థ లకు లెక్కలేనన్ని విరాళాలు ఇచ్చిన రాజబాబు
అంతటితో సంతృప్తి చెందక,
రాజమహేంద్రవరం చెత్తా చెదా

రం ఊడ్చేవాళ్ల కు అక్కడ గల
దానవాయి పేటలో భూమి విరా
ళంగా ఇచ్చాడు. అంతేకాక కోరు
కొండలో జూనియర్ కళాశాల
కట్ట ించాడు. ఇప్పటికీ 'రాజబాబు'
పేరు మీద జూనియర్ కళాశాలగా
ఉంది.
మరే ఇతర హాస్య నటులకీ
పొందని గౌరవం రాజబాబుకు దక్కింది. వరుసగా 9 సార్లు
ఫిలింఫేర్ అవార్డు పొందిన
మొట్ట మొదటి హాస్య నటుడు
రాజబాబు. ఆయన సినీ నట
జీవితంలో మొత్తం 9 ఫిలింఫేర్
అవార్డు లు, మూడు నంది
అవార్డు లు, ఎన్నెన్నో అవార్డు లు, రివార్డు లు పొందారు. 'చెన్ నై
ఆంధ్ర క్లబ్ వారు'
వరుసగా
5 సంవత్సరాలు 'రోలింగ్ షీల్డ్ '
ని ప్రదానం చేశారు. అంతేకాక
శతాబ్ద పు హాస్యనటునిగా అవార్డు
పొందాడు. 'హాస్య నట చక్రవర్తి'
అనే బిరుదు పొందాడు.
రాజబాబుకు ఘంటసాల
పాటలంటే ప్రాణం. మహా శివరాత్రి రోజు మరియు ఘంటసాల
వర్ధంతి అయిన ఫిబ్రవరి 11 వ
తేదీన మొత్తం ఘంటసాల పాట
లు వింటూనే ఉన్నారు. అదే రోజు
రాత్రి గొంతులో ఇబ్బంది కలిగి
హైదరాబాదులోని థెరిస్సా ఆసుపత్రిలోనే 1983 ఫిబ్రవరి 14వ తేదీ
నాడు తెలుగు సినీ అభిమానుల్ని
శోక సముద్రంలో ముంచి స్వర్గ స్థు డయ్యాడు. అనుకరించడానికి అనితర సాధ్యమైన ప్రత్యేక శైలి
రాజబాబుది. ఆయన మరణం
తెలుగు చలన చిత్ర సీమకు
కలిగిన లోటు ఎప్పటికీ తీరనిది.
- డా. పోడూరి శ్రీనివాస రావు
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నవ వసంతానికి నాంది-ఫాల్గుణం
కొత ్త రామానందం
చంద్రుడు ఫల్గుణి నక్షత్రంతో కలసి ఉదయించే మాసమే
ఫాల్గుణ మాసం. అది పూర్వ
ఫల్గుణి (పుబ్బ) కావచ్చు లేదా
ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రం కావచ్చు.
గడగడ వణికించే ఛలి తగ్గుముఖం పడుతుంది. ఫాల్గుణ
మాసం పూర్తి అవ్వగానే నూతన
సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతారు. ఈ ఫాల్గుణంలో వృక్షా లు
తమ ఆకులను రాల్చి మోడుబోతాయి. వసంతఋతువు లోనే
ప్రకృతి తిరిగి శోభాయమానంగా
మారుతుంది. విష్ణు భగవానునికి
ప్రీతికరమైన మాసం. ఈ ఫాల్గుణ
మాస పౌర్ణమినాడే లక్ష్మీదేవి ఉదయించిందని శ్రీ పాంచరాత్రాగమ
శ్రీ ప్రశ్న సంహిత చెబుతోంది.
ఫాల్గుణ శుక్ల పాడ్యమి
మొదలు ద్వాదశి వారలు (ది.
24 ఫిబ్రవరి నుండి ది. 6 మార్చి
2020 వరకు) పయోవ్రతాన్ని
ఆచరించే అలవాటు కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉంది. ఈ 12 రోజులపాటు వ్రతంలో పాల్గొనేవారందరూ కేవలం పాలను మాత్రమే
ఆహారంగా స్వీకరించి తమ
అభీష్టాలను నెరవేర్చుకుంటారు.
మన పురాణాల ప్రకారం పయోవ్రతాన్ని త్రికరణ శుద్ధి గా ఆచరించడం వల్ల అదితి గర్భాన విష్ణు మార్చి 2020

మూర్తి వామనుడిగా అవతారం
దాల్చాడు. అంతే కాక దేవతలకు
తిరిగి రాజ్యాన్ని ఇప్పించాడు.
ఫాల్గుణ శుద్ధ చవితినాడు
పుత్ర గణపతి వ్రతం ఆచరిస్తా రు. ఆరోజున భక్తు లు ఉదయమే
స్నానాదులు ఆచరించి, గణపతి
ప్రతిమను
పంచామృతాలతో
అభిషేకించి, 21 దుర్వారాలతో
ఎర్ర రంగు పూలతో, ఎర్ర అక్షతలతో పూజిస్తా రు. కుడుములు,

సాక్షా త్తూ జనార్ద న స్వరూపం.
ఉసిరిచెట్టు తో సంబంధం ఉన్న
ఏకాదశి కావడం వల్ల అమలక
ఏకాదశి అంటారు. (ది. 6-32020న)
కామదహనం: పౌర్ణమి నాడు ది.
8-3-2020న) కాముని పున్నమి,
హోళికా పౌర్ణమి పేరుతో యువత
అత్యంత
ఆనందోత్సాహాలతో

ఉండ్రాళ్ళు, బెల్లం, అరటిపళ్ళు
వగై రాలను నివేదన చేస్తా రు.
అమలక ఏకాదశి: అమలకం
అంటే ఉసిరికాయ. కార్తీక
మాసంలో ఉసిరి చెట్టు కు
పూజలు, ప్రదక్షిణలు జరిపి
ఆ వృక్ష నీడలో సామూహిక
భోజనాలు చేస్తా రు. ఉసిరిచెట్టు

రంగు నీళ్ళు చల్లుకుంటూ ఒకరినొకరు అభినందించుకుంటారు.
ఈ పర్వదినాన వసంత సౌకుమార్యం పరిపూర్ణంగా ప్రకటితమవుతుంది. శిశు హంతకి అయిన
హోళిక వినాశనానికి సూచనగా ఈ
హోలీ జరుపుకునే సంప్రదాయం
ఏర్పడింది. కామదహనం రోజున
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మామిడిపూలు తినే ఆచారం
కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉంది.
సీతాపూజ: ఫాల్గుణ బహుళ
అష్ట మినాడు (ది. 17-3-2020
న) నాగేటి చాలులో, భూమి దున్నుతున్న
జనకమహారాజుకు
సీతాదేవి దొరికింది. ఈ సీతాజయంతినాడు ఆమెను షోడశోపచారాలతో
పూజించాలని
చెబుతారు. ఫాల్గుణ అమావాస్య నాడు (ది. 24-3-2020 న)
పితృ దేవతలకు ప్రీతికోసం శ్రాద్ధ
కర్మలు నిర్వర్తించి పిండప్రదానాలు చేయటం మంచిదంటారు. ఈరోజున గ్రామ దేవతలకు పూజలు జరిపి నై వేద్యాలు
పెడతారు.
క్షీ రాబ్ధి కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికిని...
సర్వ లోకాలను వాత్సల్యంతో కాపాడే తల్లి శ్రీ మహావిష్ణువుకు అర్ధాంగియై ఆయన
హృదయంలో కొలువై ఉంది.
కరుణాంతరంగగా
ఖ్యాతి
పొందిన తల్లి లక్ష్మీదేవి. అసలీ
ప్రపంచం మొత్తం లక్ష్మీదేవి
క్రీగంటి చూపులపై ఆధారపడి
నడుస్తోందని శ్రీ గుణరత్న కోశం
పేర్కొన్నది. లక్ష్మీదేవికి ఆనందం
కలిగించడం కోసమే విష్ణువు
లోకాన్ని సృష్టిస్తు న్నట్టు భాగవతం
పేర్కొంది.
ఆదిలక్ష్మిగా ఆమెయే సృష్టి ,
స్థితి, లయకారిణి. లక్ష్మి, సరస్వతి, పార్వతి అనేవి ఆమె క్రియా
రూపాలే. విద్యాలక్ష్మియే సరస్వతి.
శక్తి స్వరూపిణి అయిన ఆమెయే
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వివిధ సందర్భాలలో విభిన్న
దేవతా శక్తు లుగా అవతరించింది. అయితే అందరూ ఎరిగిన
శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆరాధ్య రూపం శ్రీ
మహావిష్ణువు ఇల్లాలిగానే. ఆమె
జనన వృత్తాంతం క్షీర సాగర
మధనం నేపధ్యంలో కానవస్తుంది.
కోపానికి మారుపేరై న దూర్వాస
మహాముని ఒకనాడు ఇంద్రునికి
ఒక పుష్పహారాన్ని బహుమతిగా ఇస్తా డు. అయితే ఇంద్రుడు
దానిని ఐరావతం మెడలో వేస్తే
అది కాలికింద వేసి తొక్కుతుంది.
దానితో కోపోద్రిక్తు డై న దూర్వాసుడు ఇంద్రుని శపిస్తా డు. దానితో
రాజ్యభ్రష్టు డై న ఇంద్రుడు విష్ణు వుని వేడుకొని తరుణోపాయం
చెప్పమంటే, లక్ష్మీదేవి కరుణించినట్ల యితే ఎటువంటి కష్టాలు
దరిచేరవని అభయమిస్తా డు.
అప్పుడు దేవతలు దానవులు
క్షీరసాగర మధనం చేసి లక్ష్మీదేవి ఆవిర్భావానికి కారకులౌతా-

రు. పాలకడలిలోంచి పాలరాతి
బొమ్మను తలపిస్తూ లక్ష్మీదేవి పుట్ట ింది. ఫాల్గుణమాసం
పూర్ణిమ ఉత్తర నక్షత్రం శుక్రవారం
నాడు లక్ష్మీదేవి ఉదయించిందని
శ్రీ పాంచరాత్రాగమ శ్రీ పద్మసంహిత చెబుతోంది. ఫాల్గుణ పౌర్ణమినాడు కాని ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రం ఉంటే ఆ మర్నాడు బహుళ
పాడ్యమి నాడు లక్ష్మీజయంతి
జరపడం ఆచారం. పాలకడలి
లోంచి పుట్టి న క్షీరాబ్ధి కన్యను దేవదానవులు అందరూ మనువాడ
మనసుపడ్డా రు. వరించమంటూ
వరస కట్టి నిలబడ్డా రు. పురుషోత్తముడినే తన పురుషునిగా
ఎంచుకుని వరమాల వేసింది.
లక్ష్మీదేవి క్షీరసాగర కన్యక అని
అందరికీ తెలుసు. ఆమె భ్రుగుమహర్షి కూతురన్న విషయమూ
అందరికీ తెలుసు. భ్రుగునికి, పాలకడలికీ ఇద్ద రికీ కూతురు ఎలా
అవుతుందని అన్న సందేహం
సహజంగా కలుగుతుంది. భ్రుగు
మహర్షి బ్రహ్మ దేవుని మానస
పుత్రులలో మొదటివాడు. భ్యాతి
భ్రుగు మహర్షి ధర్మపత్ని. ఆ
దంపతులకు లక్ష్మీదేవి పుత్రికగా
జన్మించింది. అందుకే ఆ తల్లి కి
'భార్గ వి' అని పేరు.
దక్షప్రజాపతి స్తన ప్రదేశం
నుంచి జన్మించిన ధర్ముడు ప్రజాపతి అవుతాడు. అతనికి
10 మంది భార్యలు వుంటారు.
వారిలో సాధ్య అనే ఎనిమిదవ
భార్యకు గురుడు, నారాయణుడు,
హరి, కృష్ణు డు అనే నలుగురు
మార్చి 2020

విష్ణు
అంశలై న కుమారు
నలుగురు కలుగుతారు. వారిలో
నారాయణుడు తపసు చేస్తుంటే
అప్సరసలు ఆ తపస్సును భంగపరచడానికి వస్తా రు. అయితే
నారాయణుడు తన విశ్వరూపం
చూపగానే అప్సరసలు ఆశ్చర్యచకితలై వెంటనే అక్కడ నుండి
తమ లోకానికి తిరిగి వెళ్ళిపోతారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న
భ్రుగు మహర్షి పుత్రిక విష్ణువు
తన భర ్తగా లభించాలని తపస్సు
చేసింది. అప్పుడు విష్ణువు ప్రత్యక్షం అయి వరం కోరుకోమంటే,
ముందు విశ్వరూపం చూపిస్తేనే
నిను నమ్ముతానంటుంది.
ఆపిమ్మట అనేక వరాలతోపాటు, తనను భార్యగా స్వీకరించమనే వరాన్ని కూడా కోరింది.
ఇంద్రుడు మధ్యవర్తిగా ఉండి,
ధర్ముడు పౌరోహిత్యం జరుపగా
వారి వివాహం జరిగింది. ఆ
విధంగా లక్ష్మీదేవి విష్ణు మూమార్చి 2020

ర్తి భార్య అయి, లోకజననిగా భక్తు లనుంచి పూజలందుకుంటోంది. సంపదలకు
అధిదేవతా అయింది. ఈమె
వై కుంఠములో మహాలక్ష్మిగా,
గృహాలలో గృహలక్ష్మిగా, రాజ్యాల్లో రాజ్యలక్ష్మిగా వెలుగొందుతోంది. లక్ష్మీదేవి అనంత
రూపాల్లో ఉన్నా, ముఖ్యంగా
ఎనిమిది రూపాల్లో పూజిస్తుంటాం. ఆదిలక్ష్మి, విద్యాలక్ష్మి,
ధనలక్ష్మి, ధాన్యలక్ష్మి, ధైర్యలక్ష్మి,
గజలక్ష్మి, విజయలక్ష్మి, సంతానలక్ష్మి - అష్ట లక్ష్ములు.
లక్ష్మీదేవి సకల సంపదలకు ప్రతీక. సకల సౌభాగ్యాలకు చిహ్నం. మనిషి సుఖమైన,
శుభమైన జీవితం గడపడానికి
కావలసిన సమస్త అంశాలను
సంపదగానే పరిగణిస్తా రు. ధనధాన్యాలు, సంతానం, ఆరోగ్యం
జ్ఞానం వంటివి సంపదలుగానే
లెక్క. ధనం సరే సరి. ఇవన్నీ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతోనే లభిస్తా యి
అని ప్రజల నమ్మకం. వీటిని కోరేవారంతా లక్ష్మీదేవి కటాక్షా నికై
అర్రులు చాస్తా రు. ధనలక్ష్మి, ధాన్యలక్ష్మి, సంతానలక్ష్మి, ధైర్యలక్ష్మి
వంటి పేర్ల తో ఆ యా అంశాలవారీగా వారివారి అభీష్టాల మేరకు
ఆరాధిస్తా రు.
ధనానికి మూలం లక్ష్మీదేవి.
ధనమంటే కేవలం డబ్బు ఒక్కటే
కాదు - ధైర్యం, శౌర్యం, విద్య,
వివేకం, అన్నీ ధనమే. దీపం
భాగ్యానికి చిహ్నం. అందుకే
దీపావళి పండుగ రోజున లక్ష్మీ-

దేవిని పూజిస్తా రు. ఇంటింటా
దీపాల తోరణాలు కట్టి లక్ష్మీదేవిని ఆహ్వానిస్తా రు. ఉపదేశ గ్రంథాలలో భగవద్గీ తకు ఎటువంటి
ఖ్యాతి వుందో పండుగలలో దీపావళికి అంతటి ప్రాధాన్యత విశేషం
ఉన్నాయి.
దీపావళి నాటి ప్రదోష
సమయంలో (సాయంకాలం)
ఇళ్ళూ వాకిళ్ళూ శుభ్రం చేసి లక్ష్మీపూజ ఆచరించాలి. అటుపై లక్ష్మీ
స్వరూపంగా దీపాలు వెలిగించాలి. దీపమాలికలతో గృహ ప్రాంగణాలు, దేవాలయాలు, తులసి
కోటలు మొదలై నవి అలంకరించాలి. ఈ దీపాలు వెలిగించిన చోట దారిద్ర్యాలు తొలగి,
పీడలు నశించి సుఖసంతోషాలు, సిరులు వర్దిల్లుతాయని
ధార్మిక గ్రంథాలు వివరిస్తు న్నాయి. లక్ష్మీనామానికి కాంతి, శోభ,
కళ, ఐశ్వర్యం అని అర్ధా లు. వాటి
సమాహార స్వరూపమైన లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించే పర్వమిది.
'లోకైక దీపాంకుర' (లోకాలకు
వెలుగును, శోభను ప్రసాదించే
దీపపు మొలక) అని స్తుతించే
లక్ష్మీదేవిని
జ్యోతీస్వరూపంగా
ఆవిష్కరించడం ఒక విశేషం.
లక్ష్మీపూజకు సాయం
సమయం అనువై నది. పరిశుభ్రంగా ఉన్న ఇంటిలోకి మాత్రమే
ఆవిడ ప్రవేశిస్తుందని నమ్మకం.
మనస్సు, ఆత్మ సామరస్య
సౌందర్య ప్రాభవంతో వెలుగు
ఉన్నచోట ఆలోచనలు, సంవేదనలు, సామరస్య సౌందర్య
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మాధుర్యాలతో విలసిల్లేచోట పరిసరాలు కదలికలు, మన బాహ్యచర్యలు అతిలోక రమణీయతతో
శోభిల్లి నపుడు శ్రీ మహాలక్ష్మి శాశ్వతంగా ఉండిపోతుందని చెబు
తారు.
లక్ష్మీదేవి ఒక్కొక్కరి శరీరంలో
ఒక్కో స్థానంలో కొలువై ఉంటుం
దని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
మార్కండేయ పురాణం ప్రకారం
లక్ష్మి నరుల పాదాల్లో ఉంటే గృహాన్నిస్తుంది. తొడలపై ఉంటే
వస్త్రాభరణాలు ప్రాప్తిస్తా యి. గృహ
స్థానంలో ఉంటే కళలను ప్రసాదిస్తుంది. హృదయంపై ఉంటే
కోరిన కోరికలు అనుగ్రహిస్తుంది.
ఆమెకు ఇరువై పులా ఉండే
ఏనుగులు రాచరికానికి శుభాలకు
చిహ్నాలు. కలువపువ్వు ఆసనంగా
కూర్చుని లేదా నిలుచుని ఉన్న
చిత్రపటాలు ఉన్నాయి. లక్ష్మీదేవి భక్తు లకు చేతినుండి నాణేలు
ఇస్తు న్నట్టు ఉంటుంది. లక్ష్మి
పాలకడలి నుంచి కాంతులు
వెదజల్లుతూ వెలికివచ్చినప్పుడు చేతిలో వికసించిన పుష్పం
ఉంటుంది. ఆమె దివ్యాంబరాలు
ధరించి దర్శనమిస్తుంది.
లక్ష్మీదేవి శుభానికి అదృష్టానికి సూచిక అంటారు. లక్ష్మీకటాక్షం లభిస్తుందని ఆశతో పిల్ల లకు
లక్ష్మి అని పేరు పెట్టుకుంటారు.
ఆ కుటుంబంపై లక్ష్మి సుఖసంపదలను కురిపిస్తుందని నమ్ముతారు. సుఖసంతోషాలతో, శక్తియుక్తు లతో ఉండేవారి వెంట
లక్ష్మి ఎల్ల వేళలా ఉండి వారు
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శ్రియ మున్నిద
పదాక్షీం
విష్ణు
వక్షః
స్థ ల
స్థితామ్ ||

సంపన్నులు కావటానికి ఎల్ల వే్
ళలా సహకరిస్తుంది. అషటైశ్వర్యా
లు పొంది వారు లక్స్మీపుత్రులు
కాగలరు.
శంకరాచార్యులవారి లక్ష్మికి
ఎంతో వాత్సల్యం. అందుకే ఆయ
న ప్రార్ధన (కనకధార స్తోత్రం) విని
పేద గృహిణి ఇంట్లో బంగారపు
ఉసిరికాయలవాన కురిపిస్తుంది.
సంస్కృత వాంగ్మయంలో కనకధారా స్తోత్రంకి ఎంతో ప్రాధాన్యత
ఉంది. విష్ణు పురాణంలో ఉదాహరించిన రీతిగా కింద ఉదాహరించిన స్తు తితో అమ్మను ప్రార్దిస్తే
శ్రీమంతులౌతారు.
నమస్తే సర్వలోకానాం జననీ
మబ్జ సంభవామ్ |

లక్ష్మీదేవిని
ఆదర్శ వ ం త మ యి న వి న య
వి ధే య త లు
కలిగిన
హైందవ స్త్రీకి
ని ద ర్శ న ం గా చెప్పుకుంటారు. ఈమె
ఎంత శక్తిమంతు రా ల యి నా
వి ష్ణు మూ ర్తి
పట్ల
భయభక్తు లతో మెలు గు తుం ది. లక్ష్మీదేవి శ్రీ మహావిష్ణువుకు
సర్వవేళలా సేవలు చేసి అనుకూలవతి అయిన సహధర్మచారిణి. అందుకే ఆమె, మహావిష్ణు వు ఎన్ని అవతారాలు ధరించినా
ప్రతి అవతారంలోనూ ఆయనను
అనుసరించే ఉంటుంది. అధర్మంతో, దుష్ట శక్తు లతో పోరాడి
మానవాళిని రక్షించే మహావిష్ణు వు కార్యాల్లో ఈమె భాగం పంచుకున్నది. రాముడి సరసన
సీతగా, కృష్ణు ని సరసన రుక్మిణిగా అవతరించింది. అతని భార్య
ధరనిగా దర్శనమిచ్చింది.
లక్ష్మీదేవి ఏ ఇంట విడిది
పెడుతుందో ఏ ఇంట్లో స్థిరంగా
మార్చి 2020

ఉంటుందో మన పురాణాలు
స్పష్టంగా పేర్కొన్నాయి. మంచి
అలవాట్లు , సద్గుణాలు, సామరస్య వాతావరణం, శుచి- శుభ్రత,
సదాచారం కలిగిన ఇంట లక్ష్మి
ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఏ ఇంట
దైవ పితృ కార్యాలు నిత్యం జరుగుతాయో ఆ ఇంట సిరి తాండవిస్తుంది.
తల్లి ని, తండ్రిని, గురువుని
అవమానించే ఇంట లక్ష్మి
నిలవదు. ఏ ఇంట అతిథికి
భోజనం పెట్ట రో ఆచోట సిరిసంపదలు నిలవవు. అబద్దా లాడేవారు, పరద్రవ్యం ఆశించేవారు,
జూదం ఆడేవారు, స్త్రీని బాధించేవారు, సంధ్యాసమయంలో
నిద్ర పోయేవారు, మనోబలం
లేనివారు మరియు అబద్ధ పు
మార్చి 2020

సాక్ష్యం చెప్పేవారి నివాసం నుంచి
లక్ష్మీదేవి నిష్క్రమిస్తుంది.
శుచి శుభ్రతలు పాటిస్తూ ,
మనోవాక్కాయాల్లో పవిత్రత కలిగినవారు, స్నేహశీలురు, శౌర్యవంతులు, ప్రియవాదులు దానశీలుల ఇళ్ళల్లో శ్రీ మహాలక్ష్మి
అనుగ్రహం పూర్తిగా సంప్రాప్తిస్తుంది.
మనందరికీ జగదాంబ
కటాక్షం లభిస్తే అమృతత్వం సిద్ధి స్తుంది. ఫాల్గుణ పౌర్ణమినాడు
శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆరాధన శుభప్రదం
మరియూ సంపత్ ప్రదం అని
పెద్ద ల మాట.
ది. 10 మార్చి 2020 న ఫాల్గుణ
పౌర్ణమి
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అరిదమనుడి పధకం
భువనచంద్ర

అరణ్యం అంతా అల్ల కల్లో లంగా ఉంది. ధర్మదత్తు డనే రాజుని
పదవీచ్యుతుడ్ని చేసి వజ్రకాయుడనే సేనాధిపతి రాజ్యాన్ని తన
చేతుల్లో కి తీసుకున్నాడు. ధర్మదత్తు డు నిజంగా ధర్మం తప్పని
వాడే. ఇతర అరణ్య రాజులు
యుద్దా నికి కాలు దువ్వుతుంటే వారిని ఓడించి మరో మంచి
రాజుని సింహాసనం మీద కూర్చో
పెట్టి వచ్చేవాడే కానీ ఏనాడూ
వాళ్ళ రాజ్యాల్ని ఆక్రమించి అక్కడి
స్వాతంత్ర్యాన్ని కొల్ల కొట్ట లేదు. ఏ
ధర్మ సందేహం వచ్చినా యుగ
యుగాల నాటి 'ధర్మ సింధువు'
ప్రకారమే సందేహాలు __తీరుస్తూ
సుపరిపాలన చేసేవాడు.
ధర్మ దత్తు డు పదవీచ్యుతుడు
కావడానికి కారణం అనంతలత. అనంతలత బెంగాల్ జాతి
సివంగి. అత్యంత అందగత్తె.
అంతేగాక గొప్ప విదుషీమణి. ప్రతీ
క్షణం తన అందాన్ని , తన తెలివి
తేటల్ని మహారాజు ప్రశంసించాలని కోరుకునేది. ఒక్క క్షణం
అతన్నివిడిచి ఉండేది కాదు.
ఒక విధంగా చెబితే అనంతలత
అందానికి, విజ్ఞానానికి ధర్మదత్తు డు ముగ్ధు డై ఆమెకి వశమై
పోయాడు.
ఇక మంత్రులు పరిచారకు16

లు, సేనానులు ఏం చేస్తా రు?
రాజుని మెప్పించడం మామూలు
విషయం కాదు. అందువల్ల
ఉన్నదానికి, లేనిదానికి కూడా
మహారాణిని తెగ పొగిడేవాళ్ళు. తద్వారా పబ్బం గడుపుకునే
వాళ్ళు. రోజు రోజుకీ మహారాణి పొగడ్తల జల్లు కి అలవాటు పడింది.
మహారాజుకి కొంత అర్థమైనా
పోనీలే, వచ్చే నష్టం ఏముందీ?
అని ఉపేక్షించాడు.
చెరువు కట్ట కి ఓ చిన్న కన్నం
పడితే చాలు క్షణాల్లో కట్ట ను
తెంచుకుని నీరంతా బయటకు
పోయేట్టు
మహారాజు గారి
చిన్న 'ఆపేక్ష' రాజ్యానికే చేటు
తెచ్చింది. అదెలా అంటే సై న్యాధిపతి మెల్ల మెల్ల గా చాపకింద
నీరులా సై న్యాన్ని తన గుప్పెట్లో పెట్టు కుని మంత్రుల్నీ రాజునీ
రాణినీ చెరలో బంధించేంతలా .
ప్రజలు రాజు మంచి వాడై తే
ప్రేమిస్తా రు. కఠినాత్ముడై తే భయపడతారు, అంతే. అదే సై నిక
పాలన అయితే ప్రజలు భయభ్రాంతులు కావడమే కాదు ఏ
క్షణం ఏం జరుగుతుందో అని
ప్రాణాల్ని గుప్పెట్లో పెట్టు కుని
బెరుకు బెరుగ్గా బతుకుతారు. ప్రస్తు త పరిస్థితి అదే.
వజ్రకాయుడు నక్కకి తోడేలుకీ

జన్మించిన చిత్రమైన జాతివాడు.
తోడేలు క్రూరత్వమూ, నక్క
తాలూకు జిత్తు లూ తెలివి తేటలూ
పుష్కలంగా కలవాడు. అతనికి
తెలుసు. భయంతో అరణ్యాన్ని
ఎక్కువ రోజులు పాలించలేనని.
అందుకే తనని తాను రాజుగా
ప్రకటించుకున్నాడు. అంతేకాదు
'జంతు స్వామ్యాన్ని' ఆచరిస్తా నని జంతువులకి నమ్మబలికాడు.
ప్రజల్లోంచే కొంతమంది (ఇక్కడి
ప్రజలంటే జంతువులని) బలవంతుల్ని మేధావుల్ని మంత్రులుగా నియమించాడు. ముఖ్యమైనవి కాని కొన్ని అధికారాల్ని
కూడా వారికి కట్ట బెట్టాడు. ఇంకేం
... జంతువులు భయం తీరి
తృప్తిగా నివసించాయి.
సామాన్యులకి కావలసింది ఏమిటి? వారి వారి పనులు
నిర్విఘ్నంగా సాగిపోవడం. రాజు
ఎవరై నా వారికి తేడా ఉండదు.
అరణ్యానికి కొత్త ముప్పు వచ్చి
పడింది. సింహం జాతికి చెందిన
ధర్మదత్తు డు, అనంతలతా, వారి
పిల్ల లయిన సత్యదేవుడు, యోధానయోధులు, మితాహారులు.
ఆకలి వేసినప్పుడు మాత్రమే వేట
సాగించే ధర్మాత్ములు. ఒక్కసారి
కడుపు నిండాక అందరితోనూ
మార్చి 2020

కలిసిపోయేవారు. అంతేకాదు ...
అల్పజీవులై న కుందేళ్ళనీ, అడవి
పుల్లుల్నీ, ముళ్ళ పందుల్నీ వేటాడేవారు కాదు. పసి జంతువుల్నీ
ఏనాడూ వేటాడలేదు.
అంతేకాక అతడు
నియమించిన మంత్రులు కూడా
అమితాహారులు. వజ్రకాయుడి విషయం వేరు. పెద్ద చిన్నా
భేదం వాళ్ల కి లేదు. అడ్డు అదుపు
లేకుండా వేటాడే వారు. బల ప్రదర్శనకే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత నిచ్చేవారు. ఇక మంత్రులేమో చిన
కరటకుడు,
అరిదమనుడు.
వారు పంచతంత్రంలోని కరటక
దమనులకు ముని మనవళ్ళు.
ఇద్దరూ
నక్కలే. నక్కజిత్తు లు వెయ్యడంలో మహా వీరులే.
అయితే వారికీ ప్రజాహితం కంటే
రాజుగారి ప్రాపకం ముఖ్యం.
జంతు ప్రజల్ని వారి తెలివి
తేటల్తో నమ్మిస్తూ నే వజ్రకాయుడి
దుర్మార్గ పు ఆలోచనల్ని వారిపై
రుద్ది ప్రజాకంటకులయ్యారు. ఓ
రోజున నిర్లిప్తుడనే వృద్ధ తోడేలు
రాజదర్శనానికి వచ్చింది. వజ్రకాయుడ్ని ఆశీర్వదించి 'ఓ వజ్రకాయ మహారాజా' మీ పూర్వీకులు నాకు తెలుసు. నీ తండ్రి
నుండి మహాద్భుతమైన బలాన్నీ
అపారమైన, నీ తల్లి నుండి
అపారమైన తెలివి తేటల్ని పుణికి
పుచ్చుకున్నావు. ధర్మ దత్తు డిని
పదవీచ్యుతుడ్ని చేయడం ద్వారా
'బలమున్న వాడిదే రాజ్యం' అనీ
'శౌర్యమే ఒప్పనీ, సహనం తప్పనీ'
నిరూపించావు.
ఆయుష్మాన్
భవ. నేను వృద్దుడ్ని. నీలా అనేక
మంది వృద్ధులై న వారికి రాయమార్చి 2020

బారిగా నీ ముందుకొచ్చాను. ఈ
వయసులో వేటాడే శక్తిలేదు. కానీ
తిండి తినక తప్పదుకదా ! బ్రతకడం అనేది చచ్చేవరకూ చచ్చినట్లు బ్రతికి తీరాల్సిన ప్రక్రియ కదా!
మాకు 'ఉచిత ఆహార పధకం'
ఏమైనా నీవు ప్రవేశపెడితే నీ పేరు
చెప్పుకుని పదినాళ్ళు బ్రతుకుతాం. లేకపోతే ఆత్మహత్యే గతి
అన్నాడు .
వజ్రకాయుడు నిర్లిప్తుడి
వ్యధను గ్రహించాడు. 'వెంటనే
పధకం రచించండి' అని చినకరటక, అరిదమనులతో చె
ప్పాడు. 'ధన్యోస్మి' అని దీవించి
వెళ్ళిపోయాడు నిర్లిప్తుడు.
చిన కరటకుడూ అరిదమనుడూ తెల్ల వార్
లూ కూర్చుని
ఆలోచించారు. మన పవర్
చాలక పొతే మందు పవర్ పనికొస్తుందని నగర సీమలనుండి
వానరవీరులు ఎత్తుకొచ్చిన కల్లు కుండల్ని కడుపునిండా పట్టి మరీ
ఆలోచించారు. అప్పుడు వాటికి
తట్ట ింది బ్రహ్మాండమైన పధకం .
"వజ్రకాయ చక్రవర్తీ ...వందనం
. . అ భి వ ం ద న ం . మీ ర న్నట్లు
భూలోక భోంతరాలు అదిరే
అద్భుత పధకాన్ని రచించాం'
ఆనందంగా అన్నారు చిన కరటక
అరిదమనులు.
చెప్పండి. వారు గండ
భేరుండాలెత్తుకొచ్చిన దినుసుల్ని చప్పరిస్తూ అన్నారు. పథక
రచనలో హెడ్ అయిన అరిదమనుడు, చిన కరటకుడ్ని చూశాడు,
మొదలెట్ట మన్నట్టు .
"వినండి మహారాజా, ఒకటి తమ
తమ జీవితకాలంలో మూడవ

వంతు దాటినవారందరికీ ఉచిత
ఉదయ, మధ్యాహ్న, సాయంకాల
భోజన పథకం" చెప్పాడు కరటకుడు.
"గర్భిణీలందరికీ ఉచిత భోజన,
ఉచిత గృహ పధకం. తద్వారా
జంతు పక్షి జాతుల్లో 60 శాతం
మందికి లబ్ది కలుగుతుంది".
"అంతే కాదు ఉచిత విద్యా
పధకం. ఇందులో విశేషమేమంటే ఏదో ఒక విదేశీ భాషలో విద్యాభ్యాసం చెయ్యాలి!" అన్నాడు
అన్నాడు దమనకుడు.
"అంటే భృకుటి ముడిచాడు వజ్రకాయుడు".
"కాకులు తమ మాతృభాష
అయినా 'కా' భాష కాకుండా
పిల్లు ల 'మియ్యావ్ భాషనో లేక
నక్కల "ఊళ" భాషనో నేర్వాలి.
అలాగే మిగిలిన పక్షి జంతు
గణాలూ. అప్పుడే
ఆ యా
జాతులకు విదేశీ అడవుల్లో మహా
'వీజీ' గా ప్రవేశము లభిస్తుంది.
తద్వారా మన ఆర్ధిక శాఖ బలపడుతుంది" వివరించాడు కరటకుడు.
"ఇంకా?" ప్రసన్నంగా అన్నాడు
వజ్రకాయుడు.
"ఇది కొంచెం క్లిష్ట మైన పధకం.
తమ జీవిత కాలంలో సగం
వయసు దాటినవారు ఆహార
పధకం కోసం స్వచ్ఛందంగా
ముందుకు రావాలి. అదీ సాధు
జంతువులు" చేతులు (వేళ్ళు)
పిసుక్కుంటూ అన్నాడు అరిదమనుడు.
"సరిగ్గా వివరించండి, నంగిరి
(48 వ పేజీ చూడండి)

అరిదమనుడి కథ
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శ్రీసూకతం్

పాలకుర్తి రామమూర్తి

ఉషోదయంలో కనిపించే
ఆ హిరణ్యవర్ణ కిరణాలు జగత్తంతా
వ్యాపిస్తూ
మనలోనూ సకల
చరాచర సృష్టి యంతటా నిండి
ఉన్న ఆ ఆదిశక్తి స్వరూపాన్ని,
స్వభావాన్ని గుర్తించమని ప్రబోధి
స్తు న్నాయి. ఈ ప్రబోధయే వేదం.
వేద రూపంలో ఆ జగద్వ్యాప్త
పరాత్పరిని ధ్యానం చేస్తూ న్న
సాధకుడు తనలో ఆ చై తన్యాన్ని
ఆ వి ష్కరించు కో వా ల ని
సంకల్పిస్తూ ...
అటువంటి
తల్లి ని తన దగ్గ రికి చేర్చమని
ఆ
జాతవేదుడిని
అంటే
అగ్నిని
ప్రార్థిస్తు న్నాడు.
జాతవేదుడు అంటే వేదం
వల్ల తెలియబడినవాడు లేదా
జనించిన వాడు,
హరిణీం
అంటే
“హ్రీం” కార బీజం. అది
అమ్మవారి బీజాక్షరం. ఆదిశక్తికి
అన్వయరూపం.
అక్షరమైన,
శాశ్వతమైన ఆదిశక్తి స్థానంలో
ఆమె సన్నిధానంలో అఖండమైన,
అచంచలమైన
ఆనందాన్ని
అనుభవిస్తు న్న జీవుడు ఆ స్థానం
నుండి భ్రష్టు డై ఆమె నుండి
తాను వేరనే భావనను పొందాడు.
వేరు అనే భావనను పొందడం
వల్ల ఆ తల్లి ఆదరణ నుండి
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దూరమయ్యానని భావిస్తు న్నాడు.
ఇప్పుడు తనలో “యెఱుక”
కలగడం
వల్ల
సాధకుడు
ఆదిశక్తిని చూడగలుగుతున్నాడు.
తానున్న స్థితినుండి (అజ్ఞానం)
తాను చూడగలిగిన స్థితికి
(యెఱుక) చేర్చే గురువు (అగ్ని)
లభించాడు కాబట్టి ఆగ్నిని ఆ
తల్లి సన్నిధానానికి చేర్చమని

సాధకుడు ప్రార్థిస్తు న్నాడు.
హరిణీం
అంటే
సూర్యకిరణానికి
సంబంధిం
చినది కూడా. లేడి వలె మహా
వేగముగా ప్రయాణించగలిగిన
కాంతి కిరణాన్ని కూడా హరిణీం
అంటారు. అంతేకాక సప్త
వర్ణములు గలిగిన సూర్య
కిరణములలో ఇది ఆకుపచ్చ

మార్చి 2020

రంగు కలిగినది (హరితం)
అనికూడా
చెప్పుకోవచ్చు.
ఆకాశంలో
బంగారువర్ణంలో
ప్రకాశిస్తూ
జ్ఞానదాయినియైన
ఆదిశక్తి, భూమిపై
హరిత
(ఆకుపచ్చ) వర్ణంలో జీవకోటికి
భుక్తిని
సమకూరుస్తు న్నది.
ఒకటి ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి,
మరొకటి భౌతిక జీవనానికి
వికాసాన్నిస్తుంది.
ఇక్కడ
అమ్మవారు
ఉన్నది...
కాని ముందు
కనిపించలేదు...
తదుపరి
కనిపించింది..
ఎందుకు?
ముందు ఏదైతే ఉన్నదో అది
తదుపరి కూడా ఉన్నది. ఏదైతే
ఉన్నదో అది అలాగే ఉన్నది.
ఆ ఉన్నదానిలో మార్పు లేదు.
ఉన్నది సత్యం. అది శాశ్వతం.
అయితే ముందు ఎందుకు
కనిపించలేదు? చూచే వాడు
తమస్సులో ఉన్నాడు, తన
కన్నులను
మాయ
కప్పి
వేసి ఉన్నది కనుక ఆమె
కనిపించలేదు. మన వద్ద ఒక
వస్తువు ఉన్నది. ఎక్కడో పెట్టాము.
ఎక్కడ పెట్టామో గుర్తు రావడం
లేదు. కాబట్టి ఎంత వెదికినా అది
కనిపించడం లేదు. సాధనలో
ఎప్పుడై తే ముందుకు సాగాడో
అప్పుడు, తన మనస్సులో
ఉషోదయమయింది.
ఆ జ్ఞానోదయంతో
ఆమె కనిపించింది. ఇప్పుడు
తన కన్నులను కప్పి వేసిన
ఆంధ్యం లేదా చీకటి కొద్దిగా
తొలిగిపోవడం వల్ల “ఉన్నది”
మార్చి 2020

ఏదో దృష్టి కి గోచరించింది.
సత్యాన్ని
అన్వేషిస్తు న్న
సమయంలో
“లోకంబులు
లేకేశులు లోకస్థు లు తెగిన తుది
అలోకమైన తమస్సుకు ఆవల
ఏకాకృతితో” వెలుగుతున్న ఆ
తల్లి ని చూచిన సాధకుడు ఆ
అమ్మను తన దగ్గ రికి చేర్చమని
అగ్నిని ప్రార్థిస్తు న్నాడు. అంటే
తన భావనలో ఏ కించిత్
మాలిన్యం
ఉన్నా
దానిని
కడిగి వేసుకునే ప్రయత్నంలో
సహాయకారిగా
నిలిచేందుకై
అగ్నిని ఆరాధిస్తు న్నాడు.
ఇక్కడ
చంద్రాం
అంటున్నాము...
అంటే
చంద్రుని పోలినది అని అర్థం.
చంద్రుని పోలినది అనడంలో
సౌకుమార్యం కలిగినది, మార్ద వం
కలిగినది, వెన్నెలను పంచే
చంద్రుని వలె ఆహ్లా దాన్ని పంచేది
అని అర్ధం. కాగా శ్రీవిద్యనే చంద్ర
విద్య అని కూడా అంటారు
కదా. చంద్ర విద్యోపాసన ద్వారా
తెలుసుకోబడేది అని కూడా

చెప్పుకోవచ్చు. అక్కడ అమ్మవారు
ఉన్నది, ఇక్కడ సాధకుడూ
ఉన్నాడు. ఇరువురినీ సంధానించే
సాధనం కావాలి. అందుకే
జాతవేదుడిని
అనుసంధాన
కర ్తగా ప్రార్థిస్తు న్నాడు సాధకుడు.
లక్ష్మీ... లక్ష్యతే లక్ష్యయితే
ఇతి లక్ష్మి. ఏదైతే చూస్తుందో,
ఏదైతే చూపిస్తుందో దానిని
లక్ష్మి
అంటారు.
చూసేది
ఉపకరణం కాగా చూపించేది
దైవిక శక్తి. ఈ రెండు లక్షణాలను
కలిగినది... కాబట్టి ఆమె లక్ష్మి.
ఇదే మనలో ప్రజ్ఞారూపమైన
చై తన్యంగా
చెప్పుకుంటాము.
మన ముందున్న వస్తువును
కన్ను
చూస్తుంది.
చూచే
కన్నుఉపకరణం కాగా వస్తువుపై
కాంతిపడి పరావర ్తనం చెంది
కంటిని చేరుతుంది. ఆ శక్తియే
చూపుతుంది. అది గురువు.
అలా వస్తువును చూచే శక్తిని
సమన్వయపరచుకొని
చూచే
శక్తియే ప్రజ్ఞారూపమైన చై తన్యం.
ఆ చై తన్యమే అమ్మవారు లేదా
ఇక్కడ లక్ష్మి.
మనకొక సమున్నతమైన
లక్ష్యం ఉంది. ఆ లక్ష్య సాధనకై
ఆర్తి ఉన్నది. ఆవేదనా ఉంది.
బలమైన
సంకల్పం
మన
లనా దిశలో ముందుకు సాగ
మంటున్నది. కాని గమన
రీతి తెలియడం లేదు. తపిం
చాము...
మనలో
ఎక్కడో
వెలుగు రేఖ ఉదయించింది.
అంతఃశ్చేతనలోని
తిమిరం
పా రి పో యిం ది . ల క్ష ్యం
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అవగాహనలో నిలిచింది.
ఉత్పత్తి
దారుడు
ఉన్నాడు. ఉత్పత్తి అవుతున్నది.
వినియోగదారుడు
ఉన్నాడు.
వస్తువు అవసరం ఉంది. కాని
ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలియదు.
ఎక్కడెక్కడో తిరిగాడు, తెలిసిన
వారిని అడిగాడు కాని అవగాహన
రాలేదు. చివరికి ఒక అనుసంధాన
కర ్త వినియోగదారునికి ఉత్పత్తిదా
రుని చిరునామా నిచ్చాడు,
ఎక్కడ దొరుకుతుందో, ఎలా
వెళ్ళాలో వివరాలు చెప్పాడు.
ఆ పద్ధ తిన వినియోగదారుడు
వెళ్ళాడు అవసరమైన దానిని
పొందాడు. ఉత్పత్తిదారు ఆదిశక్తి,
ఉత్పత్తి ఆమె కృపాకారుణ్యాలు.
వినియోగదారుడు సాధకుడు.
అనుసంధానకర ్త గురువు లేదా
జాతవేదుడు.
“తాం మ ఆవహ జాతవేడో
లక్ష్మీ మనపగామినీం
యస్యాం
హిరణ్మం
విందేయం గామశ్వం పురుషా
నహం”
ఆనందమని
మనమ
నుకునే
స్థితి
నాలుగు
స్థాయిలలో
నిలుస్తుంది.
అవి సంతోషం, ఆనందం,
తాదాత్మ్యత, తన్మయత. వాటినే
ఇంగ్లీషులో చెప్పుకుంటే Pleasure, Happiness, Bliss, Ecstasy అంటాము. సాధకుడు
తాను పొందిన స్థితి నుండి
జాత్యంతరీకరణను పొందాలి.
జాతి అంటే స్థాయి, అంతరీకరణ
అంటే ఉన్నతీకరించబడడం.
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అయితే పై స్థాయికి చేరడం
ఎంత ముఖ్యమో ఆ స్థాయిని
నిలబెట్టు కోవడమూ అంతకన్నా
ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుం
టుంది. సాధించడంలో అవరోధా
లు ఎదురౌతాయి. ఎలాగోలా
ఆ అవరోధాలను అధిగమించి
లక్ష్ యాన్ని సాధించినా దానిని
నిలుపుకోవడానికి
అత్యంత
జాగరూకత అవసరం. ఎన్నో
ప్రలోభాలు ఎదురవుతాయి. ఆ
ప్రలోభాలను అధిగమించాల్సి
ఉంటుంది. అందుకే సాధకుడు...
సాధించిన లక్ష్మి తననుండి
విడిపోకుండా అనుగ్రహించమని
అగ్నిని ప్రార్థిస్తు న్నాడు. వినియోగ
దారునికి ఉత్పత్తిదారునికి మధ్య
బంధం గట్టి పడాలి. దానినే Rapport అంటాం. అది ఏ మాత్రం
బలహీనమైనా మళ్ళీ మొదటికి
వస్తుంది. దీనికి మధ్యవర్తిగా
పనిచేసే అనుసంధాన కర ్త
నిష్పాక్షికంగా వ్యవహరించాలి.
ఇరువురి ప్రయోజనాలను కాపాడ

గలగాలి. ఇదే చెపుతుంది, ఈ
శ్రీ సూక ్తం. ప్రతివ్యక్తిలో నిజానికి
రెండు శక్తు లు ఉంటాయి. ఒకటి
పురుష శక్తి కాగా రెండవది స్త్రీ
శక్తి. ఒక దానిని విడిచి మరొకటి
ఉండదు. అనపగామినీం అంటే
ఒకసారి నా యెదలో నిలిచిన
లక్ష్మీదేవిని నన్ను విడిచిపోకుండా
నిలిపి ఉంచమని అగ్నిని సాధకు
డు ప్రార్థిస్తు న్నాడు. అయితే ఒక
ప్రశ్న... అగ్ని ఆ పనిని చేయగలడా?
నిజానికి అలాంటి “యెఱుక”ను
పొందడం
ఎవరికి
వారే
చేయాలి. ఎవరై నా ఆ ప్రక్రియలో
ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేయగలరే కాని
ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనలేరు. మరి
అగ్నిని ప్రార్థించడమెందుకు?
సాధకునిలో నిరంతర జ్వలన
కావాలి. తపన కావాలి. సాధన
కావాలి. ఇవి ఎవరికి వారే
సంతరించుకోవలసినవి. అయితే
ఉత్ప్రేరకం ఆ చర్యను వేగవంతం
చేస్తుంది. తానాచర్యలో భాగ
స్వామి కాకపోయినా నిలిపి
ఉంచుతుంది. ఏ క్షణమూ పర
మాత్మయైన విష్ణువును విడిచి
యుండలేని లక్ష్మీదేవిని నా
హృదయంలో తొలగిపోకుండా
ఉంఛమనడంలో జ్ఞానవాహినిని
(నారాయణుడిని),
ఐశ్వర్యాన్ని
(లక్ష్మిని) తనలో నిలిపి ఉంచమని
అగ్నిని సాధకుడు ప్రార్థన
చేస్తు న్నాడు.
మహాలక్ష్మి
ఎప్పుడూ
దివ్యాభిముఖంగా పయనిస్తూ
ఉంటుంది.
(ఇంకా వుంది)
మార్చి 2020

ఏడవ రాష్ట్రపతి

జ్జాని జై ల్ సింగ్

పాలెపు బుచ్చిరాజు

జ్జాని జై ల్ సింగ్ 1916వ
సంవత్సరం మే నెల 5వ తేదిన
జన్మించాడు. ఆయన జన్మ
స్థానం పంజాబ్ లోని ఫరీద్ కోట్
జిల్లా లో ‘సంధరాన్’ అనే చిన్నగ్రామం. తండ్రి కిషన్ సింగ్
ఒక సామాన్య కుటుంబీకుడు.
తల్లి పేరు ఇందు కౌర్. వారికి
కలిగిన నలుగురు సంతానంలో
జై ల్ సింగ్ కడగొట్టు వాడు.
ఇద్ద రు అన్నలు, ఒక అక్కగారు. కడసారి వాడు కావడంతో
తల్లి కి జై ల్ సింగ్ అంటే ఎక్కువ
అభిమానం ఉండేది. అతన్ని
ముద్దు గా’కాకా’ అని పిలిచేది.
పెద్ద వాళ్ళిద్ద రికీ చదువు ప్రసక్తే
లేదు. తండ్రికి వ్యవసాయంలో
సహాయంగా ఉండేవారు. అక్క
ఇంటి పనుల్లో తల్లి కి చేదోడు
వాదోడుగా ఉండేది. అందువల్ల
కాకాని ఎలాగై నా చదివించి, గొప్పవాడిని చేయాలని తల్లి కి ఆశగా
ఉండేది. జై ల్ సింగ్ చిన్నప్పుడే
చాలా అందగాడు. అతన్ని ఎత్తు కుని అక్కగారు వీధిలోకి వస్తే,
వచ్చేపోయేవారు
అతనివై పు
తేరిపార చూసేవారు. తల్లి ప్రేమను కొసంటా చూసే అద్రుష్టం జై ల్
సింగ్ నొసట రాసి లేదేమో! అతని
చిన్న వయసులోనే తల్లి మరమార్చి 2020

ణించింది. అప్పటికి జై ల్ సింగ్ కి అతి సామాన్యమైన జీవనం సామాతృ వియోగం అంటే ఏమిటో గిస్తోంది. మంచి ఇల్లు కట్టు కోవకూడా తెలియదు.
డం, మంచి బట్ట లు వేసుకోవడం

హతాశుడై న కిషన్ సింగ్, పిల్ల ల
ఆలనా పాలనా చూసేందుకు
మరొక దారిలేక, మరదలు దయా
కౌర్ మీద ఆధార పడ్డా డు. దయా
కౌర్ కి కూడా అక్కగారంటే అమితమైన గౌరవం. చిన్నతనంలోనే
తల్లి లేని వాడై న కాకా ని చూసి
ఆమె హృదయం తరుక్కుపోయింది. ఆతను పెరిగి పెద్ద వాడయ్యేవరకు ఆమె తన పినతల్లి
అన్న విషయం కూడా తెలియకుండా పెంచింది.
వారిది చిన్నపాటి వ్యవసాయం.
పండిననాడు పండుతుంది. ఎండిననాడు పస్తు లే. మట్టి తో కట్టి న
చిన్న మిద్దె ఇల్లు . ఆ కుటుంబం

వారికి కలలోని మాట.
అయితేనేం? మతం, ధర్మం
విషయంలో వారు అతి నిష్టాపరులు. కిషన్ సింగ్ ప్రతినిత్యమూ గురు గ్రంధ సాహెబ్ తదేక
ధ్యానంతో పాఠం చేసేవాడు.
పూజ గదిలో అహర్నిశలు నేతి
దీపం వెలుగుతూ ఉంటుంది.
అక్కడ కిరసనాయిలు దీపం వెలిగించడం నిషిద్ధం. వారి ఇంటి
మీద ఎప్పుడూ సిక్కుల జెండా
ఎగురుతూ ఉంటుంది.
కిషన్ సింగ్ ప్రతిరోజూ తన బిడ్డ ల్ని ప్రక్కన కూర్చోబెట్టు కుని సిక్కు
మతం గొప్పతనాన్ని వర్ణించి చెప్పేవాడు. వారందరిని సిక్కుల
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సాహిత్యం చదవమని ప్రోత్సహించేవాడు. వారి గురువులు,
అర్జు న్ దేవ్, తేగ్ బహదూర్,
గోవింద్ సింగ్, మొదలై న వారి
ప్రేరణాదాయకమైన
త్యాగాల
గురించి వివరించి, అందరూ
వారి దారిలో నడవాలని బోధించేవాడు. అమాయకులై న గురు
గోవింద్ సింగ్ కొడుకుల్ని శత్రువులు ఎన్ని హింసలు పెట్టారో,
ఎలా చంపారో చెప్పేటప్పుడు
భావావేశంతో ఆయన కళ్ళు చెమ్మగిలేవి. ఈ ప్రబోధాల ప్రభావం
కాకా జై ల్ సింగ్ మీద ఎక్కువగా
పడింది. ఆ పసి వయసులోనే
ఆయన పవిత్రమైన త్యాగ పూర్ణమైన జీవనం సాగించాలని సంకల్పించుకున్నాడు. తన మతం
కోసం, దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం
చేయవలసి వచ్చినా వెనుకాడ
కూడదని నిశ్చయించుకున్నాడు.
అదే విషయం ఆయన తండ్రితో
చెప్పాడు. అది విని కిషన్ సింగ్
చాలా సంతోషించాడు.
నాలుగేళ్ల వయసులో ఊరిలోనే
ఉన్న బడికి పంపారు కాకా జై ల్
సింగ్ ని. కాని ఆయనకా చదువు
నచ్చలేదు. అంతే కాకుండా పిల్ల ల్ని ఆ బడిలో కొట్టే వారు కూడా. ఆ
బడి చదువులో ఇంటి దగ్గ ర తను
నేర్చుకున్న సిక్కు ధర్మం గురించి
కాని, వారి గురువుల గురించి
కాని ఏమీ బోధించేవారు కాదు.
తిరిగి వచ్చి తండ్రితో ఆ విషయం
చెప్పి బాధపడేవాడు కాకా. బడికి
వెళ్ళడానికి ఇష్ట పడేవాడు కాడు.
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సరిగ్గా తిండి తినక ఆరోగ్యం
పాడు చేసుకున్నాడు. రాత్రి పూట
నిద్దట్లో పలవరిస్తూ ఉండేవాడు.
ఇదంతా చూసి కిషన్ సింగ్ బాధ
పడేవాడు. భార్య పోతూ పోతూ
కాకాని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని, వాడు ఉత్త అమాయకుడని, వాడికి ఏ కష్ట మూ రాకుండా
చూడమని చెప్పి మరీ పోయింది.
ఇవన్నీ గుర్తు చేసుకుని కిషన్
సింగ్ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు.
తనకి వ్యవసాయంలో ఇద్ద రు
కొడుకులు ఎలాగూ సహాయంగా
ఉంటున్నారు. కాకా జై ల్ సింగ్ కి
బడి వాతావరణం నచ్చక బాగా
చదవడం లేదు. కనుక అతన్ని
మతమార్గంలో పెట్టి , సిక్కుమత
ప్రచారకుడిగా తయారు చేస్తే
మంచిదేమో అనిపించి ఆ ప్రయత్నాలు చేయ సాగాడు.

ఆ రోజునుంచీ జై ల్ సింగ్ ని బడి
మాన్పించాడు తండ్రి. ఇంటిదగ్గ రే
ఉంది, ప్రతినిత్యము మాట గ్రంధాలలోని పాఠాల్ని వల్లే వేయడం,
క్రమం తప్పకుండా మాట ధర్మాన్ని
ఆచరించడం, ప్రతి రోజూ గురు
గ్రంధ సాహెబ్ (సిక్కుల మత
గ్రంధం) చ్గా డవడం ఆయనకీ
అప్పగించాడు. ఈ పని జై ల్ సింగ్
కి బాగా నచ్చింది. ఎగిరి గంతేసి
అలా చేయడానికి ఒప్పుకున్నాడు.
రోగి కోరుకున్నదీ వై ద్యుడు ఇచ్చినదీ ఒకటే కావడంతో ఆయన
మనసు ఆనందంతో గంతులు
వేసింది. ఆ రోజు నుంచీ గురు
గ్రంధ సాహెబ్ పారాయణం
చేయడం మొదలు పెట్టాడు.
గురు దేవులు చేసిన త్యాగాలని
వర్ణిస్తూ కీర ్తనలు ఎలుగెత్తి పాడ
సాగాడు. అన్యాయం, అత్యాచామార్చి 2020

రాలపై సిక్కుల గురువులు చేసిన
పోరాటాలు, సిక్కుమత పరంపర
గురించి ప్రచారం చేయ సాగాడు.
మనదేశంలో అన్ని ప్రాంతాలలో లాగే పంజాబులో కూడా ఆ
కాలంలో బాల్య వివాహాలు అతిసామాన్యం. నిజానికి జై ల్ సింగ్ కి
అయిదేళ్ళ వయసులోనే తండ్రి,
తన మిత్రుని కుమార్తె ప్రాధాన్ కౌర్
తో వివాహం నిశ్చయించేశాడు.
తాంబూలాలు కూడా పుచ్చేసుకున్నారు. పెళ్లి మాత్రం కొన్నాళ్ళ
వరకు వాయిదా వేశారు. అప్పటికి
జై ల్ సింగ్ కి పెళ్లి అంటే ఏమిటో
కూడా తెలియదు.
జై ల్ సింగ్ అసలు విద్యాభ్యాసం బడి మానేశాకే ప్రారంభం
అయింది. తండ్రే ఆయనకి
గురువై ప్రతి రోజూ సిక్కు మతం
గురించి బోధించ సాగాడు.
ఆయన మతగ్రంధాల ‘జ్జాని’
(ఇది ‘శాస్త్రి’ లాంటి ఒక బిరుదు).
కొడుకుని కూడా తనలాగే జ్జానిని
చేయాలని సంకల్పించుకున్నాడు. జై ల్ సింగ్ క్రమంగా హార్మోనియం వాయించడం, పాటలు
పాడడం నేర్చుకున్నాడు. ప్రజలు
కీర ్తనలు పాడమని తమ తమ
గ్రామాలకు
ఆహ్వానించడం
మొదలు పెట్టారు.
సిక్కు మతం విషయంలో సరై న
అవగాహన ఏర్పడ్డ తరవాత జై ల్
సింగ్ ఒక్క పంజాబియే కాకుండా,
ఇతర భాషల మీద కూడా దృష్టి
సారించాడు. హిందీ, ఉర్
దూ ,
ఇంగ్లీషు, చదవడం రాయడం
మార్చి 2020

నేర్చుకున్నాడు. హిందీలో ఉన్న
మత సంబంధమైన గ్రంధాలు
ఎన్నో చదివాడు. సిక్కు మతం
ఒక వ్యక్తిని ధర్మ పరాయణుడిగా
చేయగల శక్తి ఉన్నదని గ్రహించాడు. ఆత్మ గౌరవం, శాంతి,
మతానికి మూల స్తంబాలని
నమ్మాడు. వారి గురువుల చరిత్ర
అంతా వాటితో నిండి ఉంది.
జై ల్ సింగ్ కి పదకొండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేవరకు
నిత్యమూ కీర ్తనలు పాడుకుంటూ,
వాటిలో ప్రావీణ్యం సంపాదించాడు. ప్రతి రోజూ ఎక్కడో ఒక దగ్గ ర
ప్రవచనం ఇవ్వడానికి ఆహ్వానం
ఉండేది. ఆయన ప్రసంగాలు విని ప్రభావితులై న ప్రజలు
ఆయన్ని జ్జాని సంబోధించసాగారు. ఆవిధంగా ‘కాకా’ జై ల్ సింగ్
మారిపోయి ‘జ్జాని’ జై ల్ సింగ్
అయ్యాడు. అయినా సమయం
చూసుకుని ఆయన ఆటల్లో
కూడా ఉత్సాహంగా పాల్గొంటూ
ఉండేవాడు. ఆయనకి కబడ్డీ, బి-

ళ్ళా-కర్రా ఆట అంటే చాలా ఇష్టం.
వ్యాయామశాలకి కూడా వెళ్ళేవాడు.
పదమూడు
సంవత్సరాల
వయసులో అయనకి మశూచి
వ్యాధి సోకింది. అది చాలా
ఎక్కువగా రావడం వల్ల ఆయన
ఆరోగ్యం క్షీనించింది. అప్పటి
కాలంలో దానికి తగిన మందులు
కూడా లభ్యం అయేవి కావు.
అమ్మవారుగా భావించి, దేవీ
పూజలు చేయడం, భగవంతుడి మీద భారం వేయడం తప్ప
ఎవరూ ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి.
వ్యాధి ఉద్ధృతం కావడంతో జై ల్
సింగ్ కళ్ళు మూతలు పడ్డా యి.
మాటా పలుకూ లేకుండా
పోయాడు. అసలే ప్రాణానికి
ముప్పు తెచ్చే జబ్బు కావడంతో
తండ్రి భయపడ్డా డు. దైవ భక్తి
కలవాడు, త్రికరణ శుద్ధి గా గురుదేవుని నమ్మినవాడు కాబట్టి ,
ఇలా ప్రార్థించాడు. “ గురుదేవా!
నా కొడుకుని రక్షించు. వాడు
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నీవాడు. బ్రతికి బట్ట కడితే ప్రాపంచిక విషయాల నుంచి తప్పించి,
వాడిని నీకు అర్పిస్తా ను. జీవితం
అంతా నీ సేవలకే అంకితం
చేస్తా డు. వాడిని ఎక్కడా ఉద్యోగం
చేయనివ్వను. నీ పేరు, నీ సేవలు
నీ సందేశం ప్రజలకి అందజేసే
ప్రవక ్తగా జీవిస్తా డు. “
ఆర్తు డై న ఆ తండ్రి ఆవేదనని
భగవంతుడు విన్నాడు. జై ల్ సింగ్
జబ్బు క్రమంగా తగ్గు ముఖం
పట్ట ింది. ఆయనకి మరొక జన్మ
లభించింది. కోలుకున్న వెంటనే,
మరింత ఉత్సాహంతో కీర ్తనలు
ప్రవచనాలలో మునిగిపోయాడు
. జై ల్ సింగ్.
జై ల్ సింగ్ తన ధార్మిక మార్గంలో
పయనిస్తూ ,
ప్రవచనాలిస్తూ
పేరు ప్రఖ్యాతులు ఆర్జిస్తు న్న
తరుణంలో ఉన్నట్టుండి జరిగిన
ఒక సంఘటన ఆయన జీవితాన్నే మార్చేసింది. అదొక అనుకోని
మలుపు. గొప్ప ఆధ్యాత్మిక వేత్తగా
నిలదొక్కుకోవలసిన
వాడిని
భారత దేశపు రాజకీయ నాయకుడిగా మారిపోయాడు. అది ఉత్తరోత్తరా అత్యున్నత పదవి అయిన
రాష్ట్రపతిగా మారడానికి దోహదం
చేసింది.
ఆ రోజు 1931వ సంవత్సరం,
మార్చి నెల
23వ తేదీ.ఒక
గ్రామంలో ప్రవచనం చెప్పి ఆ
సాయంత్రం హుషారుగా పాటలు
పాడుకుంటూ, సై ఇలు తొక్కుకుంటూ తన ఊరు వై పు వస్తు న్నాడు. ఇలా పొలిమేరల్లో ప్రవేశించాడో లేదో, వీధి, వీధినా జనం
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గుంపులు, గుంపులు గా చేరి ఏదో
విషయమై చర్చిస్తు న్నారు. రచ్చబండ దగ్గ ర అయితే తొక్కిసలాట
లాగే అనిపించింది. దూరంగా
నిలబడిన ఒక వ్యక్తిని అడిగాడు
“ఏమయింది?” అని.
ఆ వ్యక్తి, ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ,
“నీకు తెలియదా? భగత్ సింగ్
ని సుఖ్ దేవ్ ని, రాజ్ గురు ని
బ్రిటిషు ప్రభుత్వం ఉరి తీసింది.
“ అన్నాడు. ఆ మాట జై ల్ సింగ్
కి విద్యుదాఘాతంలా తగిలింది.
“నిజంగా?” అంటూ జనంలోకి
చొరబడ్డా డు. అక్కడొక పెద్దా యన
కంచు కంఠంతో అరుస్తు న్నాడు. ”
సర్దా ర్ భగత్ సింగ్ మన జాతికి
, దేశానికి గొప్ప ఖ్యాతిని, గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టాడు. అతి చిన్న
వయసులోనే మాతృ భూమి
కోసం ప్రాణత్యాగం చేశాడు.”
అని ఉద్వేగంగా ఇంకా ఏమేమో
చెప్పుకుపోతున్నాడు. వికలమైన
మనసుతో, జై ల్ సింగ్ అక్కడ
నిలబడ లేక, సై కిలు నడుపుకుంటూనే ఇల్లు చేరుకున్నాడు.
సై కిలు ఒకప్రక్కకి విసిరేసి,
తిన్నగా తన పూజా మందిరంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. గురుదేవుని పటం ముందు మోకరిల్లి
భోరున ఏడ్చాడు. “వాహే!గురు!
ఏం జరుగుతోంది? దేశం కోసం
పోరాడే వాళ్ల కి మరణ శిక్షా ? ని
కాళ్ళ ముందే ఇంత అన్యాయం
ఎలా జరుగుతోంది? అని
చాలా సేపు ప్రార్థించాడు. కళ్ళు
తెరిఛి చూసే టప్పటికి తనను
పెంచిన పిన తల్లి దయా కౌర్

ఎదురుగా నిలబడి ఉంది. “బాధ
పడకు నాయనా! భగత్ సింగ్
విషయంలో దేశం అంతా శోక
సముద్రంలో మునిగిపోయింది. కొంచెం తమాయించుకో! “
అంది.
కాని, జై ల్ సింగ్ మనసు క్రోధంతో
ఉడికి పోతోంది. ఎంత ప్రయత్నించినా మనసుకి సమాధానం
చెప్పుకోలేక పోతున్నాడు. ఈ
సంఘటన ఆయనలో గొప్ప
మార్పుని తీసుకు వచ్చింది.
కొన్నాళ్ళు భజనలు, కీర ్తనలు
మానేసి, ఒంటరిగా ఇంట్లో నే
గడిపాడు. ఎందరో కీర ్తనల కోసం
ఆయన్ని అర్థించి, నిరాశతో వెనుదిరిగారు. వారం రోజుల తర్వాత
ఆయన ఒక సభలో గురుగోవింద్ సింగ్ సంతానం మరణించిన ఉదంతం ప్రస్తా విస్తూ ,
భావోద్రేకతకి గురి అయ్యాడు. “
అంతటి క్రూరతని, అత్యాచారాన్ని, ఆ రోజు మన ఎలా సహించ
గలిగామో అర్థం కావడం లేదు.
ఆరోజే గురుదేవుని అర్థించి,
వారందరికీ మనం బుద్ది చెప్పి
ఉండ వలసింది. మన ఉపేక్షకి
ఫలితమే భగత్ సింగ్ ని ఈ నాడు
ఉరి తీయడం. ఆ నాడు ముసల్మానులు గురు గోవింద్ సింగ్
కుమారుల్ని చంపారు. ఈ రోజు
మన వీరుల్ని ముగ్గురిని ఆంగ్లేయులు పొట్ట న పెట్టు కున్నారు. ఇంతటి దుర్మార్గాన్ని మనం
ఎందుకు నిశ్శబ్దంగా భరిస్తు న్నాం? మనం వాళ్ళని ముక్కలు
ముక్కలు గా నరకలేమా? “ అని
మార్చి 2020

ముఖం చేత్తో కప్పుకుని విల విలా
ఏడ్చాడు. ఆ ఏడుపుని ఆపుకోలేక
అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు.
అది ఆయన జీవితం కొత్తమలుపు తిరిగిన రోజు. ఆయనలో
ప్రతీకార జ్వాల రగులుకుంది.
ఆయన్నొక విప్ల వ వీరుడిగా మార్చేసింది. ఆ ప్రతీకార వాంఛ
ఆయన్ని ఆయుధాల తయారీకి
ప్రేరేపించింది.
ఆలోచించి,
ఆలోచించి, ఆయన కొన్ని
ఇనుప ముక్కల్ని, కర్రచెక్కలని
సంపాదించి, ఒక దేశీ పిస్తో లు
తయారు చేశాడు. దానిని తన
మిత్రులందరికీ చూపించాడు.
దానిని ధరించి వీధుల్లో దైర్యంగా
తిరగసాగాడు. “ఇది నాది. నా
రక్షణ కోసం తయారు చేసుకున్నాను. ఆంగ్లేయుడు ఎదురై తే
కాల్చి పారేస్తా ను” అని సగర్వంగా
అంటు ఉండేవాడు.
తండ్రి కిషన్ సింగ్ కొడుకులో
వచ్చిన ఈ మార్పుని చూసి
చాలా బాధ పడ్డా డు. జై ల్ సింగ్
నుంచి తను ఆశించినది వేరు.
ఇప్పుడు జరుగుతున్నది వేరు.
దేశం కోసం పోరాటం సలపడంలో తప్పు లేదు. కాని విప్ల వ
శంఖం పూరించడం ఆపదని
కొని తెచ్చుకోవడం. పెరిగి పెద్ద
వాడై ఏదో సాధిస్తా డని ఆశించిన
కొడుకు ఒక్క తుపాకి తూటాకి
బలి అయిపోతే తానేం కావాలి?
అయన ఆలోచించి, ఆలోచించి
ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు. జై ల్
సింగ్ మనసు మరల్చాలంటే ఒకటే మార్గం. అతనికి పెళ్లి
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చేయాలి. ఈ విషయం పినతల్లి
దయా కౌర్ తో చర్చించాడు. చిన్నప్పుడే నిశ్చితార్థం అయింది
కాబట్టి పెళ్ళికూతురు తండ్రికి
వర ్తమానం పంపాడు. పెళ్లి
ముహూర ్తం కూడా పెట్టేశారు.
జై ల్ సింగ్ కి ఈ విషయం తెలిసి
సందిగ్ధంలో పడ్డా డు. ఆయన
అసలు పెళ్లి చేసుకో దలచుకోలేదు. గొప్ప విప్ల వ కారుడిగా
మారాలని కోరుకున్నాడు. వారు
దేశం కోసం ప్రాణాల్ని సై తం లెక్క
చేయకుండా పోరాటం చేస్తా రు.
కాని పెళ్లి చేసుకుని సంసారజీవితం సాగించడానికి కాదు. పినతల్లి ని, తండ్రిని ఎదిరించే దైర్యం
మాత్రం చేయలేక పోయాడు.
ఆఖరికి పెళ్ళికూతురు ఇంటికి
వెళ్లి, తనకీ పెళ్లి ఇష్టం లేదని చెప్పేశాడు. దానితో ఆ కుటుంబాల
మధ్య భూకంపమే వచ్చింది. నిశ్చితార్థం అయిన పెళ్లి ఆగిపోతే
ఎంత అవమానకరం! ఈ జన్మలో
ఆ పిల్ల కి వివాహం జరుగుతుందా? కొంత తర్జ న భర్జ న తరవాత,
ఆయన్ని ఒప్పించే బాద్యత పినతల్లి దయా కౌర్ మీద పెట్టారు.
ఆయన ఆమెను కాదన లేడు.
ఈ ఆయుధం బాగా పని చేసింది.
కాని తుపాను ఇంకా సద్దు మణగలేదు. పెంచిన తల్లి మాట
దాటలేక పెళ్లి అయితే చేసుకున్నాడు కాని, సంసార జీవితం
మీద ఆయనకి కోరిక లేకపోయింది. ఆయన ధ్యాస ఎప్పుడూ
ఆంగ్లేయుల్ని
ఎలా
దేశం
నుంచి వెళ్ళగొట్టాలా అన్నదాని

మీదే ఉండేది. ఎలాగై నా విప్ల వ
సంఘాలతో సంపర్కం పెంచుకోవాలనీ వారిలో సభ్యుడిగా
చేరాలనీ, ఆ అవకాశం కోసం
ఎదురు చూసేవాడు. ఎంత ప్రయత్నించినా విప్ల వ సంఘాల
గురించి అచూకీ తెలిసేది కాదు.
వారి స్థావరాలు చాలా రహస్యంగా ఉండేవి. కాని మనసుంటే
మారగం ఉంటుంది కదా! జై ల్
సింగ్ కి ఒక ఆలోచన వచ్చింది.
భజనలు చేస్తూ , కీర ్తనలు
పాడుకుంటూ గుంపుల్ని చేరదీస్తే, చాలా మంది జనం వస్తా రు.
వారిలో ఎవరో ఒకరు విప్ల వ
కారులతో పరిచయం ఉన్నవారు రావచ్చు. వారి ద్వారా విషయ
సేకరణ చేయవచ్చు. ఈ ఎత్తు
బాగా పని చేసింది. ఒకసారి
జంగా సింగ్ అనే ఆయన తన
ఇంటిదగ్గ ర కీర ్తన ఏర్పాటు
చేశాడు. ఆయన అప్పటికే విప్ల వ
సంఘాల్లో ఉన్నవాడు. ప్రవచనాలు అయిపోయాక, రాత్రి చాలా
మంది ఆ ఇంటికి వచ్చారు. జై ల్
సింగ్ తన కోరిక వాళ్ల కి చెప్పాడు.
కాని ఆ సంఘాలు క్రొత్తవారిని
అంతగా నమ్మవు. ఎన్నో నిబంధనలకి ఒప్పుకోవాలి. ముఖ్యంగా
పోలీసులకి చిక్కి నపుడు ప్రాణంపోయినా రహస్యాలు చెప్పకూడదు. అంత మనో నిబ్బరం అతనికి
ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి
పరీక్షలు పెడతారు. అన్నిటికి జై ల్
సింగ్ ఒప్పుకున్నాడు. అప్పుడు
వారి నాయకుడు, ఆయన్ని
(39 వ పేజీ చూడండి)
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వేమూరి వారి పాకశాస్త్రం:
వంటలకి ఏ కొవ్వులు మంచివి?
వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు

అమెరికాలో సూపర్
మార్కెట్ కి వెళ్లి కొన్ని నడవలలో
నడుస్తూ ఉంటే నూనె సముద్రంలో ఈదుతూన్నట్లే ఉంటుంది:
ఇటూ అటూ ఉన్న అలమారులలో
గానుగ ఆడినది (cold-pressed),
గానుగ ఆడినప్పుడు మొదటి తడవ
తీసినది (extra-virgin), ఒమెగా
ఉన్నది, కోలెస్టరాల్^ లేనిది, గుండెకి
మంచిది, కొవ్వు తక్కువగా ఉన్నది,
అంటూ అనేక రకాల విశేషణాలతో సీమావ నూనె (Canola oil),
కుసుంభా నూనె (Saflower oil),
సూర్యకాంతపు నూనె (Sunflower
oil), మొక్కజొన్న నూనె (Corn oil),
వగై రా వంట నూనెలు రకరకాల
ఆకారాలు ఉన్న సీసాలలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కాని ఈ వసారాలలో వేరుశెనగ నూనె, కొబ్బరి నూనె,
నువ్వుల నూనె, నా అనుభవంలో
ఎప్పుడూ కనబడలేదు. మరొక
వసారాలో వెతికితే డాల్డా వంటి వనస్పతులు కనిపిస్తా యి. వనస్పతులు
రెండు రకాలు: గట్టి రకం వనస్పతులని షార్టెనింగ్ (shortening)
అనిన్నీ మెత్తటి రకం వనస్పతులని మార్జ రిన్ (margerine) అనిన్నీ
అంటారు. మరొక నడవలో, పాలు,
మజ్జి గ ఉండే బీరువాల దగ్గ ర వెన్న
దొరుకుతుంది: ఉప్పు వేసినది,
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తీపిది. కమ్మటి నెయ్యి కావాలంటే ఏ
ఇండియా బజారుకో పోవాలి. వీటిని
ఏ పేరుతో పిలచినా, నూనెలు ద్రవ
రూపంలో ఉన్నా, నెయ్యిలా గడ్డ కట్టి
ఉన్నా, పోషక దృక్పథంతో చూసినప్పుడు మౌలికంగా ఇవన్నీ కొవ్వులు
లేదా మేదాలు (fats).
శాస్త్రీయ కోణంలో చూస్తే కొవ్వులు
మూడు రకాలు: సంతృప్త (“కడుపు
నిండినవి,”
లేదా saturated
fats) ఏక-అసంతృప్త (“అర్ధా కలితో ఉన్నవి,” లేదా monounsaturated fats), బహు-అసంతృప్త (“బాగా ఆకలితో ఉన్నవి,”
లేదా poly-unsaturated fats).
మనం నిత్యం వంటలలో వాడే
అన్ని నూనెలలోనూ ఈ మూడు
రకాల కొవ్వులు కలిసే ఉంటాయి;
వాటి పాళ్ళు తేడాగా ఉండొచ్చు.
సర్వసాధారణంగా జాంతవ
మేదాలులో (animal fats లో,
అనగా,
జంతు
జనితమైన
నూనెలలో) సంతృప్త కొవ్వులు
ఎక్కువ ఉంటాయి. శాకీయ
మేదాలులో (vegetable fats లో,
అనగా, శాక జనితమైన నూనెలలో)
ఏక-అసంతృప్త, బహు-అసంతృప్త
కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ
బహు-అసంతృప్త కొవ్వు పదార్థాలలోనే మన ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే

ఒమెగా-3 కొవ్వు ఆమ్లా లు (fatty
acids) ఉంటాయి. చేప నూనెలలో
కూడ
ఈ
బహు-అసంతృప్త
కొవ్వులు, ఒమెగా-3 కొవ్వు ఆమ్లా లు
పుష్కలంగా ఉంటాయి. కొన్ని ఉదాహరణలు:
సంతృప్త కొవ్వులు (saturated
fats): వెన్న, నెయ్యి, వనస్పతి, వగై రాలలో ఇవి ఎక్కువ ఉంటాయి.
గది తాపోగ్రత వద్ద గడ్డ కట్టి ఉండే
నూనెలలో ఈ రకం కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ఏక-అసంతృప్త కొవ్వులు (monounsaturated fats): జిత (Olive)
నూనె, నువ్వుల నూనె, వేరుశెనగ
నూనె, కనోలా నూనె, వగై రాలలో
ఇవి ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇవి గది
తాపోగ్రత వద్ద గడ్డ కట్ట వు కాని రిఫ్రిజిరేటర్ లో పెట్టి నప్పుడు కొద్దిగా
చిక్కబడి మసకగా అవుతాయి.
బహు-అసంతృప్త కొవ్వులు (polyunsaturated fats): కనోలా నూనె,
సూర్యాకాంతం నూనె, మొక్కజొన్న
నూనె, చేప నూనె, వగై రాలలో ఇవి
ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇవి గది తాపోగ్రత వద్ద గడ్డ కట్ట వు. రిఫ్రిజిరేటర్ లో
పెట్టినా గడ్డ కట్ట వు. వీటిల్లో శరీరం
తయారు చేసుకోలేని ఒమెగా-3,
ఒమెగా-6 అనే ఆవశ్యక ఘృతికామ్లా లు (essential fatty acids)
మార్చి 2020

కూడా ఉంటాయి కనుక ఇవి మన
ఆహారంలో విధిగా ఉండాలి.
వంటలలో కొవ్వులు ముఖ్యమైన
పాత్ర వహిస్తా యి. వంటకాలు
మంచి షాడబం (flavor)తో
ఘుమఘుమ లాడడానికి కొవ్వులు
అవసరం. ఆరోగ్యానికి కూడా
కొవ్వులు అవసరమే. “కొవ్వులు
ఆరోగ్యానికి మంచివి కావు" అనే
భావం పుక్కిటి పురాణం. విటమిన్
ఎ, ఇ , కె, డి లు ఒంటబట్ట డానికి
కొవ్వులు అత్యవసరం. అంతేకాదు.
హార్మోనులు సమతుల్యంలో ఉండాలన్నా, శరీరంలో శక్తి పుట్టాలన్నా,
రక ్తంలో చక్కెర సమ మట్టంలో
ఉండాలన్నా, కుదుపులకి అవయవాలు దెబ్బ తినకుండా ఉండాలన్నా
శరీరానికి కొవ్వు అవసరం. కాని ఈ
లాభాలన్నీ పొందాలంటే మనం తినే
నూనెలలో ఉండే కొవ్వులు మంచి
జాతివి (అనగా, ఒమెగా-3 ఉన్నవి,
బహుఅసంతృప్తం
అయినవి)
అయి ఉండడమే కాకుండా వాటికి
మరో రెండు లక్షణాలు కూడ
ఉండాలి: వాటి జన్మస్థానం, వాటి
ధూమ స్థానం.
మంచి కొవ్వుల జన్మస్థానాలు:
పిక్కలు, గింజలు, ఆలివ్ లు, అవకాడోలు.
మధ్యంతర కొవ్వుల జన్మస్థానాలు:
కొబ్బరి నూనె, గడ్డి తిని పాలిచ్చే
జంతు జనితమైన కొవ్వులు (వెన్న,
నెయ్యి)
చెడ్డ కొవ్వుల జన్మ స్థానాలు: నాసి
రకం నూనెలని ఉదజనీకరణం
(hydrogenation) తో సంతృప్తపరుస్తా రు కనుక వనస్పతులు (ఇవి
ఉదజనీకరణం చెందిన నూనెలు)
మంచివి కావు. పదేపదే మరిగింమార్చి 2020

చిన నూనెలలో అనుప్రస్థ కొవ్వులు
(trans fats) ఉంటాయి కనుక ఈ
రకం కొవ్వులు తినటం గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.
మంచి కొవ్వులు కూడా వేడి చేసినప్పుడు చెడ్డ గా మారే అవకాశం
ఉంది. కానీ వేడి చెయ్యకుండా
వంట వండలేము కదా. ఎలా?
ఏ నూనెని అయినా సరే దాని
ధూమ స్థానం (smoking point)
వరకు వేడి చేసినప్పుడు దాని లక్షణాలు మారిపోయి ఆరోగ్యానికి హాని
చేసే రసాయనాలు పుట్టుకొస్తా యి;
ఆ నూనె లోని రసాయనాలు ఆల్డి హైడులుగా మారిపోతాయి. వీటిని
తిన్నా, పీల్చినా కేన్సరు, హృద్రోగం
వచ్చే సావకాశాలు పెరుగుతాయి.
అందుకనే మరుగుతున్న నూనెలో
ముంచి వేయించవలసి వచ్చినప్పుడు వేడికి తట్టు కుని పొగలు
కక్కకుండా ఉండే నూనెని వాడాలి.
ఉదాహరణకి వెన్న 176 సెల్సియస్
డిగ్రీలు దగ్గ ర, నెయ్యి 252 సెల్సియస్ డిగ్రీలు దగ్గ ర, డాల్డా వంటి
వనస్పతులు 250 డిగ్రీలు దగ్గ ర,
వేరుశెనగ నూనె, నువ్వుల నూనె
232 దగ్గ ర, కొబ్బరి నూనె 204
డిగ్రీల దగ్గ ర పొగలు కక్కుతాయి.
కనుక ఈ కోణంలోచూస్తే వంటలకి
(అనగా, ముంపు వేపుళ్ళకి) నూనెల
కంటే నెయ్యి మెరుగు. ధూమ
స్థానం కోణంలో డాల్డా , నెయ్యి
దరిదాపు సరిసమానమే కానీ,
(నాసి రకం) నూనెలలో ఉన్న బహు
అసంతృప్త లక్షణాలని ఉదజనీకరణంతో సంతృప్తపరచగా డాల్డా
వంటి వనస్పతులు వస్తా యి కనుక
డాల్డా కంటె నెయ్యి శ్రేష్టం!
జన్మ స్థానం, ధూమ స్థానం తరువాత

చూసుకోవలసినది ఒమెగా జాతి.
ఒమెగా-3 మంచిది, ఒమెగా-6
అంతగా మంచిది కాదు; కానీ చిరు
మోతాదులో ఒమెగా-6 అవసరం,
మోతాదు మించితే మోసం. మొక్కజొన్న నూనెలలోను, సూర్యాకాంతం నూనెలలోనూ ఒమెగా-6 పాలు
ఎక్కువగా ఉంటుంది. కనుక ఇవి
మోతాదులో ఉన్నంత సేపూ పరవా
లేదు.
అయితే నిత్యం వాడుకకి (అనగా,
చేతి మీద వేసుకుందుకి, తాలింపులకి, పొడి వేపుళ్ళకి, ముంపు వేపుళ్ళకి, అవంలో పెట్టి కాల్చ డానికి)
ఏది మంచిదిట? లాభనష్టాలు
అన్నీ బేరీజు వేసి చూసుకుంటే చేతి
మీద వేసుకుందుకి ఆలివ్ నూనె
కాని, అవకాడో నూనె కాని మంచివి
కాని ఇవి మన దేశంలో తేలికగా
దొరకవు; దొరికినా ధర అందుబాటులో ఉండదు. కనుక చేతి మీద
వేసుకుందుకి నువ్వుల నూనె, తాలింపులకి కొబ్బరి నూనె, ముంపు
వేపుళ్ల కి (deep frying) నెయ్యి కాని,
వేరుశెనగ నూనె కాని మంచివేమో
అనిపిస్తు న్నాది. ముంపు వేపుళ్ల కి వాడిన నూనెని పదే పదే వాడకూడదు. ఎందుకంటే వాటిల్లో
అనుప్రస్థ కొవ్వులు (trans fats)
అనే పదార్థాలు క్రమేపి పేరుకుంటాయి. ఇవి అనేక అనారోగ్యాలకి
(హ్రద్రోగం, మస్తిఘాతం, డయాబెటీస్, వగై రా) దారి తీస్తా యి.
అందుకని నూనెలని ఒకటి, రెండు
సార్లు మరిగించిన తరువాత పారబోసెయ్యడం మంచిది. ఈ రకం
అనుప్రస్థ కొవ్వులు వనస్పతుల
(margarines) లో ఉంటాయి
కనుక డాల్డా వంటి పదార్థాలు ఆరో
(41 వ పేజీ చూడండి)
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ఇంద్రగంటి వేంకట సుబ్బారావు
(గత సంచిక తరువాయి)
“రాధా ఏమిటి మాట్లాడు
తున్నావు, ప్రేమ అంటే నీకు
అర్ధం తెలుసా? అసలు ప్రేమ
అంటే ఏమిటో అర్ధమవడానికి
మన వయసు ఎంత? ప్రేమ
వేరు, ఆకర్ష ణ వేరు. ఆకర్ష ణ
తాత్కాలికం, ప్రేమ శాశ్వతం.
“రాధా ఏమిటి
మాట్లాడుతున్నావు, ప్రేమ అంటే
నీకు అర్ధం తెలుసా? అసలు ప్రేమ
అంటే ఏమిటో అర్ధమవడానికి
మన వయసు ఎంత? ప్రేమ
వేరు, ఆకర్ష ణ వేరు. ఆకర్ష ణ
తాత్కాలికం, ప్రేమ శాశ్వతం,
ఈ వయసులొ కలిగేది ఒక
ఆకర్ష ణ, వ్యామోహం అది ప్రేమ
కాదు. అసలు నాలో ఏం చూసి
నన్ను ప్రేమించానంటున్నావు?
నేను బయటకి కనబడినంత
మంచివాడిని కాకపోవచ్చు, నాకూ
నీకూ వున్న పరిచయమెంత?
నువ్వే చెబుతున్నావు నా పట్ల
ఆకర్షితురాలివి
అయ్యావని,
సో అది ప్రేమ కాదు ఆకర్ష ణ.
ఇప్పుడు మనమింకా చదువు
కుంటున్నాము,
రాధా
నా
మాట మీద గౌరవం వుంటే
అనవసరమైన
ఆలోచనలు
చెయ్యకు, నీ శక్తిని, కృషిని,
ఏకాగ్రతని అన్నింటినీ చదువు
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ప్రేమంటే ఇంతే

మీద ఫోకస్ చెయ్యి…మాది
మధ్య తరగతి కుటుంబం,
మేము కేవలం చదువుల మీద,
ఉద్యోగాల మీదా ఆధారపడి
బ్రతుకుతున్నాము.
మనకి
ప్రభుత్వం నుండి గాని, ఇతరత్రా
గాని, ఏ రకమైన దన్నూ లేదు,
మనకి మంచి భవిష్యత్ కావాలంటే
చదువు ఎంతో ముఖ్యం, మనం
కేవలం మన చదువు, బుద్ధి
కుశలతలు, తెలివితేటలు మీద
ఆధారపడి జీవిస్తు న్నాము. మా
పెద్దనాన్నగారికి ఇద్దరూ ఆడ
పిల్ల లని మా నాన్నగారు తన
వాటా కూడా ఆయనకి ఇచ్చారు.
ఆయన ఆడ పిల్ల లిద్ద రికి పెళ్ళిళ్ళు
చేయగా మిగిలిన దాన్ని క్రిందటి
సంవవత్సరం మా పెద్దనాన్నగారు
చనిపోయినపుడు మా నాన్నగారు
మా అక్కయ్యలిద్ద రికీ వ్రాసి
ఇచ్చారు. మాకు స్వంత ఇల్లు గాని
ఆస్థిపాస్థు లు గాని ఏమీ లేవు,
మేము కేవలం మా నాన్నగారి
సంపాదన మీద ఆధారపడి
వున్నాము. మా నాన్నగారు చాలా
నీతి, నిజాయతీలు కలిగిన
వ్యక్తి, ఆయన తన ముప్ పైఐదు
సంవత్సరాల
సర్వీసులో
ఎప్పుడూ ఒక్క పై సా కూడా
అక్రమంగా సంపాదించలేదు,

అవినీతిపరులకు సింహస్వప్నమై
వుండి మచ్చ లేని వ్యక్తిగా పేరు
గడించారు…అందుకని నేను
ఎంత తొందరగా వీలయితే
అంత
తొందరగా
సెటిల్
అయి మా నాన్నగారిని సపోర్ట్
చె య్యా ల ను కుం టు న్నా ను ,
ఇప్పుడు నా ఫోకస్ అంతా
నా చదువు మీదే. జీవితంలో
స్థిరపడిన వాళ్ళకి ఈ ప్రేమలూ,
పెళ్ళిళ్ళూ. ప్రస్థుతానికి తాదూర
సందు లేదు, మెడకో డోలు అన్నది
మన పరిస్థితి. దయచేసి నేను
చెప్పింది సహృదయంతో అర్ధం
చేసుకుంటావని ఆశిస్తు న్నాను”
అన్నాడు కృష్ణ మోహన్.
కృష్ణ మోహన్ చెప్పినది
శ్రద్ద గా విన్న అనూరాధ “అలాగే
బావా, నువ్వు చెప్పినట్లే చేస్తా ను,
నా శక్తినంతా చదువు మీద
కేంద్రీకృతం చేస్తా ను…ప్రేమ వేరు,
ఆకర్ష ణ వేరు అన్నావు, కానీ ఆ
రెండు వేరు కాదు బావా. అవి
ఒకదానిలో ఒకటి అంతర్లీనమై
వున్నాయి. ఉదాహరణకి ఇద్ద రు
వ్యక్తు లను తీసుకో ఇక్కడ
వ్యక్తు లు అంటే కేవలం ఒక
ఆడ, ఒక మగే కానక్కరలేదు.
వారు ఎదటవారిలో ఏదో ఒక
ప్రత్యేక విషయం చూసి మొదట
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ఆకర్షితులవుతారు. అది అందం
కావచ్చు, తెలివితేటలు కావచ్చు,
చదువు కావచ్చు, మంచితనం
కావచ్చు లేదా ఏదైనా క్రీడ
లేక కళలో ప్రతిభా పాటవాలు
కావచ్చు. ఆ ఆకర్ష ణే ఆ వ్యక్తిపట్ల
ఇష్టానికి, ఆ ఇష్ట మే స్నేహానికి
దారి తీస్తుంది, ఆ స్నేహం లోంచే
ప్రేమ పుడుతుంది. ఉదాహరణకి
నీకు క్రికెటర్ గుండప్పా విశ్వనాధ్
అంటే ఇష్టం, అతను నీ
ఫేవరేట్ క్రికెటర్. అతనిని నువ్వు
ఎప్పుడూ కలిసి వుండకపోవచ్చు,
భవిష్యత్తు లో కలవచ్చు, కలవక
పోవచ్చు అయినా అతనంటే
నీకు ఇష్టం, నువ్వు అతనిని
అభిమానిస్తావు,
ఆరాధిస్తావు
ఎందుకని? అతని ఆట పట్ల
నువ్వు
ఆకర్షితుడివయ్యావు
అందుకనే నీకు అతనంటే ఇష్టం.
ఆ ఇష్ట మే, అభిమానమే, ఆరాధనే
బావా ప్రేమంటే. ఆ వ్యక్తు లు
ఇద్దరూ మగవారు అయితే
గనుక ఆ ప్రేమకి ఇబ్బంది లేదు.
ఇక ఆడ మగ ప్రేమ విషయానికి
వస్తే నువ్వు ఫలానా నటి అంటే
ఇష్టం అన్నావనుకో, లేదా
ఫలానా అమ్మాయి అంటే ఇష్టం
అన్నావనుకో నీ చుట్టు పట్ల వారు
నీ మీద బోలెడు జోక్స్ వేస్తా రు,
కధలు చెబుతారు ఇదీ సమాజం
తీరు. ఒక విషయం బావా
ఎవరి ప్రేమైనా స్వచ్చమైనది,
ప్రతిఫలం ఆశించనిది, స్వార్ధం
లేనిది అయితే శాశ్వతంగా
నిలుస్తుంది…‘బావా
నా
ఉద్దేశ్యంలో ప్రేమకి పరమార్ధం
పెళ్ళి, సంసారం, పిల్ల లని కనడం
కాదు, ప్రేమంటే ఒకరి మంచి
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ఒకరు కోరుకోవడం, ఒకరి బాధ
చూసి ఒకరు చలించిపోవడం,
ఒకరి సుఖం కోసం ఒకరు
ఆరాటపడటం’…నేను
నిన్ను
ప్రేమిస్తు న్నాను, నా కంఠంలో
ప్రాణము ఉన్నంతవరకూ నిన్ను
ప్రేమిస్తా ను. ఒక్క విషయం
గుర్తుంచుకో బావా, ప్రేమకి భావం
తప్ప భాష వుండదు…నీ కోసం
వేచి వుంటాను...భవిష్యత్తు లో
ఏం జరుగుతుందనేది దైవ
నిర్ణయం” అని చాలా ప్రస్ఫుటంగా
అనూరాధ తన అభిప్రాయాన్ని
చెప్పింది.
అనూరాధ అంత వివరంగా
ఆకర్ష ణ, ఇష్టం, స్నేహం, ప్రేమ
గురించి చెప్పినది విన్నాక కృష్ణ
మోహన్కి ఇంకేం చెప్పాలో
అర్ధం కాలేదు. అయితే ముక్తా
యింపుగా “రాధా నేను నీ అభిప్రా
యాలని గౌరవిస్తా ను, అలాగే
నువ్వు కూడా నా అభిప్రాయాన్ని
మన్నించి నీ శక్తి వంచన లేకుం
డా నీ ఫోకస్ అంతా చదువు మీద
పెడతానని మాట ఇవ్వు” అని
చెయ్యి చాపాడు.
“నీ మాట నాకు శాసనము, అది
నాకు శిరోధార్యం బావా, నీ మాటని
త్రికరణ శుద్ధి గా పాటిస్తా ను,
ఇప్పుడే కాదు భవిష్యత్తు లో కూడా
నువ్వు చెప్పినట్లే నీ కోసం నేను
ఏదైనా తప్పకుండా చేస్తా ను. నా
ప్రాణాలయినా ఇస్తా ను, ఐ మీన్
ఇట్ బావా. నువ్వూ నాకు ఒక మాట
ఇయ్యి, ఇప్పుడు జరిగినవన్ని
మనసులో పెట్టుకొని నువ్వు మా
ఇంటికి రావడం మానేయవద్దు ,
నిన్ను చూడకుండా నేనుండలేను
బావా” అంటూ చాలా ఉద్వేగంతో

కళ్ళలో నీరు కారుతుండగా
కృష్ణ మోహన్ చేతిలో చెయ్యి వేసి
చెప్పింది.
ఆమె కన్నీరు చూసి కృష్ణ మోహన్
చలించిపొయాడు. అనవసరంగా
రాధని బాధ పెట్టానని చింతిస్తూ
“అలాగే తప్పకుండా వస్తా ను, సారీ
రాధా, నా మాటలతో నిన్ను బాధ
పెట్టి నీ చేత కన్నీరు పెట్ట ించాను.
నీతో కటువుగా ప్రవర్తించాను”
అన్నాడు.
“లేదు బావా నువ్వు నన్నేమీ
బాధ పెట్ట లేదు, నేను నా
అభిప్రాయాన్ని చెబుతూ కొంచం
ఆవేశానికి లోనయ్యాను”
“పిచ్చిపిల్లా
ముందు
ఆ
కన్నీళ్ళు
తుడుచుకో,
ఇంతవరకూ చాలా గంభీరంగా
మాట్లాడుకున్నాము అందుకని
ఒక జోక్ చెబుతాను…ఆ జోక్
విన్న తరువాత అనూరాధ
చాలా నవ్వుకుంది. అది చూసి
“హమ్మయ్యా, అనూరాధ మూడు
మారింది”
అనుకున్నాడు
కృష్ణ మోహన్.
“థాంక్యూ నా మీద కోపం
తగ్గిందా?” అని అడిగాడు.
“అసలు వస్తేగా తగ్గ డానికి,
నువ్వు మన మంచి కోరే చెప్పావు,
నీ మాట నాకు వేదం బావా,
ఎప్పుడూ నీ మీద నాకు కోపం
రాదు” అంది.
“అయితే నువ్వూ ఒక జోక్
చెప్పు” అన్నాడు కృష్ణ మోహన్.
“ఇద్ద రు ప్రేమికులు ఒక పార్కు
పార్కులో కూర్చున్నారు. ప్రేమి
కుడు ‘నిన్న రాత్రి నాకు ఒక
అందమైన కల వచ్చింది’
అన్నాడు. ‘అవునా...ఇంతకీ ఆ
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కలలో ఏమైంది?’ అని ప్రియు
రాలు అడిగింది. ‘కలలో నాకు
ఒక అందమైన, తెలివై న అమ్మా
యితో
పెళ్ల యిపోయింది’
అన్నాడు ప్రేమికుడు. ‘అలా
అయితే నేను గుడికి వెళ్లి ప్రసాదం ఇవ్వాలి’ అంది ప్రియురాలు.
‘కానీ నాకు పెళ్లి వేరే అమ్మాయితో
అయింది. నువ్వెందుకు ప్రసాదం
ఇస్తావు?’ అన్నాడు ప్రేమికుడు.
‘నీతో నాకు విముక్తి కలిగితే
గుడిలో ప్రసాదం ఇస్తా నని
దేవుడికి
మొక్కుకున్నాను,
అందుకే అంది ప్రియురాలు...
అవాక్కయ్యాడు ప్రియుడు” అని
జోక్ ముగించింది అనూరాధ.
“నీ జోక్ చాలా బాగుంది,
సందర్భము ఇంకా బాగుంది,
నర్మగర్భంగా నా మీద ఛలోక్తి
వేసావు. ఇందులో ప్రియురాలు
నేను కదూ, నువ్వు చాలా
తెలివై నదానివి” అని నవ్వుతూ
అన్నాడు కృష్ణ మోహన్.
“సారీ బావా నేను ఉద్దేశ్యపూర్వ
కముగా చెప్పలేదు, ఈ మధ్యే
ఒక పత్రికలో చదివాను అందుకే
గుర్తుంది” అని నొచ్చుకోలుగా
అంది అనూరాధ.
“హే కమాన్, నేను సరదాగా నిన్ను
ఆట పట్ట ించాను”
ఇద్దరూ ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు.
మర్నాడు దక్షిణాముర్తిదంపతులు
శేషాద్రిశర్మ గారి ఇంట్లో భోజనాలు
చేసి వచ్చేసరికి కృష్ణ మోహన్,
అనూరాధ భోజనం చేసి తిరుగు
ప్రయాణానికి సిద్ధంగా వున్నారు,
వారంతా బయలుదేరే ముందు
దక్షిణాముర్తి దంపతులకు బట్ట లు పెట్టారు నరసింహారావు
30

దంపతులు. బయలుదేరేముందు కృష్ణ మోహన్ తల్లి తండ్రుల
కాళ్ళకి నమస్కరిస్తు న్న సమయం
లోనే అనూరాధ కూడా నమస్క
రించింది. అలా వారిద్దరూ కలి
సి నమస్కరించడం చూసి ఇది
యాదృచ్ఛికమా? తెలియక చేసా
రా? కావాలని చేసారా? అని
నరసింహారావు దంపతులు, సత్య
నారాయణ దంపతులు, దక్షిణా
ముర్తిదంపతులు తమలో తాము
అనుకున్నారు.
“తమ్ముడుగారూ మీ దంప
తులిద్దరూ కాకినాడ వచ్చి మా
ఆతిధ్యాన్ని తప్పక స్వీకరించాలి”
అన్నారు దక్షిణాముర్తిగారు.
“అలాగే తప్పకుండా వస్తా ము”
అన్నారు నరసింహారావుగారు.
వారంతా కారెక్కి వెళ్ళాక సుబ్బ
లక్ష్మిగారు అనూరాధ గురించి
ఆలోచిస్తూ ...”ఈ
అమ్మాయి
చాలా అందంగా వుంది, పొడు
గాటి జుట్టు , బంగారు మేని ఛాయ,
చక్కటి గాత్రం, పెద్ద లయందు
గౌరవం, అణకువ కలిగిన అమ్మా
యి... ఇలాంటి అమ్మాయే తన
పెద్ద కొడుకుకి భార్యగా రావాల
ని ఆమె కోరిక. కృష్ణ , రాధ
ఈడూ జోడూ బాగుంది, మేనత్త
మేనమామ పిల్ల లులా వున్నారు”
అనుకొంది.
తిరుగు ప్రయాణంలో అనూరాధ
నరసింహారావుగారి కుటుంబం,
అందులోని సభ్యులందరి గురిం
చి ఆలోచిస్తు న్నాది. వాళ్ళంతా
ఎంతో సరాదాగా ఒకరి మీద
ఒకరు ఛలోక్తు లు వేసుకుంటూ
పిన్నలు, పెద్ద లు అంతా సరదాగా
వుండటం, బారసాల కార్యక్రమం

చాలా
సాఫీగా,
ఆందోళన
పడకుండా క్రమశిక్షణతో కలిసి
కట్టు గా, ఎవ్వరికీ ఏ లోటు
రాకుండా విజయవంతంగా జరిపించడం ఆమెకి ఎంతో నచ్చిం
ది...అత్తయ్యగారు ఎప్పుడో చిన్న
పుడు కొద్దిపాటి సంగీతం నేర్చు
కున్నా ఈ వయసులో కూడ చాలా
శ్రావ్యంగా పాడారు. ఆవిడకి కృష్ణ
అంటే చాలా ప్రేమ అనుకుంది.
కాకినాడ చేరుకొనేసరికి సాయం
త్రం 6 గం.30 ని. అయ్యింది.
వారందరినీ ఇంటి దగ్గ ర దింపి
హాస్టల్కి వెళ్ళాడు కృష్ణ మోహన్.
అవినాశ్తో విశాఖలో జరిగిన
విషయం గురించి వివరంగా
చెప్పాడు కృష్ణ మోహన్. అంతా
విన్నాక “బావా నా ఊహ
నిజమైంది” అన్నాడు అవినాశ్.
“అవును అవీ, నీతో చెప్పినట్లే
రాధకి వివరంగా చెప్పాను. తను
కూడా చదువు మీద దృష్టి
పెడతాను, అనవసరమైన విషయాల గురించి ఆలోచించనని
చెప్పింది” అన్నాడు కృష్ణ మోహన్.
“బావా అవసరమైతే అనూ నీ
కోసం ప్రాణాలిస్తా నన్నాది, నీమాట
శిరోధార్యమంది, నీ కోసం ఏమైనా చేస్తా నన్నాది. ఆ మాటలను
బట్టి అనూ నిన్ను అపరిమి తంగా
ప్రేమిస్తు న్నాదని
అర్ధమవుతు
న్నాది, ప్రస్తుతానికి నువ్వు నచ్చ
చెప్పావు, బాగానే వుంది, కానీ
నీ కోసం వేచివుంటాను అంది.
అందుకని ఈ విషయం గురించి
నువ్వు కూడా గంభీరంగా ఆలో
చించు, ఇప్పుడు కాకపోయినా నీ
చదువు పూర ్తయి నువ్వు సెటిల్
ల్ అయ్యాక అంటే ఒక రెండు
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మూడు సంవత్సరాల తరువాత
అనూనే నువ్వు ఎందుకు పెళ్ళి
చేసుకోకూడదు? ఆ అమ్మాయి
కూడా నువ్వు కోరుకుంటున్న కోన
సీమ పిల్లేకదా! ఆలోచించు బావా,
తొందరపడి ‘వద్దు ’ అనుకోవద్దు .
అలాగని నీ పోజటివ్ నిర్ణయాన్ని
కూడా తొందర పడి అనూకి
చెప్పొద్దు . తను కూడా ఇంకా
చదువుకుంటున్నాది, అందుచేత
నువ్వు సమీక్ష చేసుకోవడానికి
చాలా సమయముంది” అని తన
అభిప్రాయాన్ని నిర్మొహమాటంగా
చెప్పాడు అవినాశ్.
“బావా నువ్వు చెప్పినది
హర్ష నీయమే, సమర్థనీయమే,
కానీ నేను ఇదివరకు చెప్పినట్లు
నా మొదటి ప్రాధాన్యం నా చదు
వు, ఉద్యోగం, మా నాన్నగారికి
చేయూతనివ్వడం, దాని తరు
వాతే ఏదైనా. ఏది ఏమైనా ఇంకా
సమయం వుంది గనుక తప్ప
కుండా నువ్వు చెప్పినట్లు ఆలోచి
స్తా ను… ఆప్తుడివి గనుక ఒక విష
యం నీకు చెబుతున్నాను, రాధ
ప్రేమని కాదనడానికి నాకు వేరే
కారణాలు ఏమీ లేవు, ఈ విషయం నీ మనసులోనే దాచుకో”
“తప్పకుండా బావా మీరిద్ద రు
ఒకటి అయితే సంతోషించేవాళ్ళ
లో నేను మొదటి వాడిని అందు
కని నీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కర
పరిస్థితి రాకుండా చూసుకుం
టానని నేను మాట ఇస్తు న్నాను.
అంతే కాదు నేను ఈ విష
యంలో నీకు ఏ రకంగానై నా
సహాయపడతానని నువ్వు అను
కుంటే, నన్ను ఆజ్ఞాపించు బావా
నీ కోసం దేనికైనా నేను సిద్ధ మే”
“థాంక్యూ అవీ, నీ లాంటి మిత్రు
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డున్నందుకు చాలా సంతోషంగా
వుంది”
ఫిబ్రవరి రెండవ వారంలో
విశ్వనాధం గారికి హైదరాబాద్
బదిలీ అయ్యింది, పిల్ల ల చదువు
లు మధ్యలో వుండటంవల్ల ఆయ
యన మే నెల వరకు కాకినాడ
లోనే వుండేటట్లు
మార్పు
చేయించు కుని పరీక్షలు పూర్తి
అయినాక మే రెండవ వారంలో
హైదరాబాద్ మారారు. వారి
ప్రయాణం ముందురోజు కృష్ణ మో
హన్ వెళ్ళాడు…ఆ సమయంలో
అనూరాధ అవకాశం చూసుకొని
కృష్ణ మోహన్తో బయటికి వెళ్లి
ఇండియా కాఫీ హౌస్కి తీసుకెళ్ళ
మని అడిగింది.
“బావా మేము హైదరాబాద్
వెళ్ళిపోతున్నాము, మళ్ళీ ఎప్పుడు
కలుస్తా మో నీకోసం ఎదురుచూస్తూ వుంటాను, హైదరాబాదు వ
చ్చినపుడు మా ఇంట్లో నే దిగాలి,
తప్పకుండా వస్తావు కదూ, నిన్ను
చూడకుండా నేను వుండలేను
బావా” అంటూ కళ్ళ నీరు పెట్టు
కుంది.
“ఏయ్! ఏమిటిది, కమాన్ చీరప్,
రాధ మంచి పిల్ల . హైదరాబాదు
వచ్చినపుడు తప్పకుండా వస్తా ”
అంటూ అనూరాధ చెయ్యి తన
చేతిలోకి తీసుకొని అనునయిం
చాడు.
“తప్పకుండా వస్తావు కదా బావా”
అని ఉంకొక సారి దీనంగా అడి
గింది అనూరాధ.
“దిగులు పడకు తప్పకుండా
వస్తా ను, అనవసరమైన ఆలోచ
నలు చెయ్యకు, ముందు చదు
వు పూర్తి చెయ్యి, విశాఖలో చెప్పి
న మాట గుర్తుంది కదా, రాధా

ఇదిగో నీ చాక్లెట్స్ “
“అలాగే, థాంక్యూ బావా నీ రాక
కోసం, నీ చాక్లెట్స్ కోసం రోజూ
వేయి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తా ను”
అనూరాధ వాళ్ళు హైదరాబాదు
వెళ్ళిపొయిన తరువాత నెల రోజు
లకి కృష్ణ మోహన్ తన ఫైనల్
ఇయర్ పరీక్షలు రాసి కాకినాడ
నుండి విశాఖ వెళ్ళి అక్కడ అంధ్ర
విశ్వవిద్యాలయంలో
ఎం.టెక్
లో చేరాడు. అలాగే అనూరాధ
హైదరాబాదు వెళ్ళాక డిగ్రీ మూడవ
సంవత్సరం పూర్తి అయినాక,
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో
ఎం. ఏ. (ఇంగ్లీష్) లో చేరింది.
కృష్ణ మోహన్ ఎం.టెక్
రెండవ సంవత్సరం పూర్తి
అయిన నెల రోజులకే ఉద్యోగం
రావడం హైదరాబాదు పోస్ట ింగ్
ఇవ్వడం జరిగింది. కృష్ణ మోహన్
ఎప్పుడూ హైదరాబాదు వెళ్ళలేదు,
అలాగే
నరసింహారావుగారు
కూడా వెళ్ళలేదు. అందుకని
నరసింహారావుగారు కొడుకుకి
తోడుగా హైదరాబాదు వెళ్ళారు.
వారిద్దరూ ఒక హోటలులొ
బస చేసి నాలుగు రోజులు
నరసింహారావుగారు తన రై ల్వే
మిత్రుల ద్వారా ప్రయత్నించగా
కృష్ణ మోహన్కి అతని ఆఫీస్కి
మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో
వున్న ఆనందనగర్ కాలనీలో ఒక
గది అద్దె కి దొరికింది, హోటలు
నుండి గదికి మారి ఉంకో
రెండు రోజులుండి కృష్ణ మోహన్కి
కావలసిన సామగ్రి ఏర్పాటు చేసి
నరసింహారావుగారు విశాఖ తిరిగి
వచ్చారు.
(ఇంకా వుంది)
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కాకి - అప్పడం

పగలంతా ఇంట్లో ఉండీ బోర్
కొట్ట ింది. కాస్సేపు కింద వాకింగ్
చేస్తే కానీ శరీరం స్వాధీనంగా
ఉండదు. కొంత దూరం నడిచాక
పార్కు వస్తుంది. అక్కడ ప్రతిరోజూ మహిళా మండలి సమావేశం
జరుగుతుంది. పిచ్చాపాటీ మాట్ల డుకుంటాము.
అందులో
కొన్ని మంచి విజ్ఞాన దాయకమైన
కబుర్లు కూడా వస్తూ ఉంటాయి.
పరస్పరం భావాలను వ్యక్తీకరించడంలో ఎన్నో విషయాలు మనం
ప్రతీ రోజూ వార్తా పత్రిక చదివినట్లు
ఎన్నెన్నో విలువై న విషయాలు
మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము. ఆ
విషయాలలో భాగంగా పల్లెటూళ్ళు , అక్కడి వాతావరణం, ప్రకృతి
అందాలు గురించి మాట్లాడుకోవడం మొదలు పెట్టాము.
మా చిన్నప్పుడు మా
అమ్మగారి ఊళ్ళో చావడిలో ఒక
పక్క వరి కంకులు కట్ట లాగ కట్టి
ఆ చావడిలో పై న చూరికి వెళ్లా డ
దీసేవారు . మా చిన్నప్పుడు మాకు
అవి అన్నీ విచిత్రంగాను, తమాషాగానూ అనిపించేవి. కాస్సేపు
వరండాలో అచ్చంగా
ఆట,
చింతపిక్కల ఆట ఆడుకుంటూ
పై కి చూస్తే, చక్కగా పిచ్చుకలు
అప్పుడప్పుడూ వచ్చి, చికిచికిమని చప్పుడు చేసుకుంటూ, ఆ వడ్ల
కంకులలోని బియ్యం గింజలను
ముక్కుతో
పొడుచుకుంటూ
ఉండేవి. అలా వాటిని చూస్తూ
ఉంటే మాకు చాలా సంతోషంగా
ఉండేది అని అలా చెప్పుకుం32

టూ పోతున్నాను. అంతలో మా
స్నేహితురాలు పద్మావతి గారు
అవునండీ! ఇప్పుడు పిచ్చుకలు కనిపించడమే లేదు. అవి
అంతరించి పోయాయట కదా!
ఆధునిక టెక్నాలజీలో సెల్ ఫోన్
వలన. వాటికి 'యాంటీనా' లు
పెడతారు కదా. వాటి వై బ్రేషన్స్
వలన పిచ్చుకల సంతతి అంతరించింది అని శాస్త్రజ్ఞు లు చెబుతున్నారు. మనిషి సుఖం సౌఖ్యం
కోసం మూగ జీవులు మాయమై
పోతున్నాయి. ఇంకా మనకి తెలియకుండా ఇంకా ఎన్ని మరుగౌతున్నాయో! అని తల్చుకుంటుంటేనే బాధగా అనిపించి,
మా పల్లెటూరు సంగతి గుర్తు కు
వచ్చింది పద్మావతిగారు అన్నారు.
వెంటనే మధుమతి గారు, వరలక్ష్మి గారు ఆసక్తిగా అన్నారు
కదా! నాకూ అదే ఉత్సాహమండీ. ఎప్పుడై నా సందర్భం వస్తే
చె ప్పా ల ని
ఎ దు రు
చూ స్తు న్నా
పి చ్చు క
వి ష య ం
రా గా నే
నాకు కాకి
వి ష య ం
గు ర్తు కు
వ చ్చిం ది
అన్నారు.

.

గుంపుగా కూర్చుని ఈ విషయాలు
అదే కాకి సంగతి చెప్పడం
మొదలు పెట్టాను. మేము చినప్పుడు సిటీ హైదరాబాదులో
ఉండేవాళ్ళం. నాన్నగారు పోలీసు
ఉద్యోగి. నేను మాచెల్లెలు. మాకు
వయస్సులో ఎక్కువ తేడా లేదు.
ఆ తరువాత అమ్మ కడుపులో
తమ్ముడు ఉన్నపుడు మమ్మల్ని
పెంచడంలో అమ్మ పనులతో
బలహీన పడింది. అందువల్ల
కొన్ని రోజులు పల్లెటూరు వాతావరణంలో పిల్ల లూ, అమ్మా కొంచెం
కోలుకుంటారని అంటూ నాన్నగారు మమ్మల్ని మా మామ్మ కోరిక
మేరకు కృష్ణా జిల్లా లోని ' చిన
ముత్తేవి' అని శుద్ధ పల్లెటూరు,
అక్కడికి మమ్మల్ని పంపారు.

అందరం
చ క్క గా
మార్చి 2020

మా తాతగారు పూర్తి
ఆచార వ్యవహారాలలో మడి దడి
తో దేవతార్చన ప్రతీరోజూ చెయ్యవలసిందే. అది వారి తండ్రి
గారి నుండి వస్తు న్న ఆచారం.
మా మామ్మ పొద్దున్నే లేచి ఇల్లు
ఊడ్చుకోవడం లాంటి పనులు,
ఇంట్లో పనులన్నీ ఆవిడే చేసుకునే
వారు. మామ్మ వాళ్ళది పూరి
ఇల్లు . అంటే గడ్డి, గడ్డి తాటాకులతో కప్పిన ఇల్లు . ముందు రెండు
పక్కల చావిడి. ఇంటి ముందు
స్థ లం. అందులో కూరగాయల
మొక్కలు వేసేవారు. అందులో
కంద బచ్చలి తోటకూర, బెండ,
వంగ లాంటి మొక్కలు ఎరువులు
లేకుండా పండేవి. ఎంతో రుచిగా
ఉండేవి. ఇప్పుడు మనం ఎంతో
అపురూపంగా 'ఆర్గా నిక్' అంటున్నాము. బోలెడంత ధర పెట్టి
కొంటున్నాము. ప్రతీ ఇంట్లో పాడి,
పంట రెండూ ఉండేవి. చిక్కని
పాలు పెరుగు. ఎంతో మధురమైన రుచి.
మామ్మ వాళ్ళు మంచి నీళ్ల
మార్చి 2020

కోసం ఒక కిలోమీటరు దూరం
నడిచి వెళ్లి బావిలో ఉన్న నీళ్ల ను
చేదతో తోడుకొని తెచ్చుకునే
వారు. రోజు వారి వాడకం. అవి
తాగడానికి. రోజు వారి వాడకం
కోసం కూడా ఉప్పు నీరు బావి
కూడా ప్రతీ ఇంట్లో ఉండేది. బావి
నీరు స్నానానికి, బట్ట లు ఉతకడానికి అన్ని పనులకు. ఈ నీళ్లు
కూడా తోడుకుని వాడుకోవాలి.
నిత్య కృత్యం పనులు చేస్తుంటేనే
ఇప్పుడు మనంచేస్తు న్న 'యోగా'
అంతా. ఆ పనులలో అంతర్భాగమై ఉండేవి. విడిగా యోగా చెయ్యనవసరం లేదు.
ఇరుగు, పొరుగు, యాదమ్మ,
గోరమ్మ అందరూ ఇంచు మించు
అందరూ ఒకరి వెనుక ఒకరు
కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వెళ్లి చాకలాళ్ళ చెరువులో స్నానం చేసి,
బట్ట లు ఉతుక్కుని వారు శుద్ధి
అయ్యి, వారితో పాటు మంచినీళ్ల బావికి వెళ్ళేది మామ్మ. ఈ
లోగా మా అమ్మగారు మాకు కావలసిన పనులన్నీ చేసి, కుంపటి

వెలిగించి, దాని మీద అన్నం
వండి, దానిలోకి ఆధరువుగా
రెండు అప్పడాలు నిప్పుల మీద
కాల్చి పక్కన పళ్ల ెంలో పెట్టే ది.
పక్కనే ఉన్న చెట్టు మీద నుండి
కాకి చూసేది అప్పడాన్ని. అంతే.
అప్పడాన్ని ఎగరేసుకు పోయేది.
ఇటు అమ్మ చూసే సరికి అప్పడం
లేదు. కాకి అప్పడాన్ని ఎంజాయ్
చేస్తూ బావి మీద పెట్టు కుని
తింటూ ఉండేది. మామయ్యావాళ్ళు తిందామని కాళ్ళు కడుక్కుని
వచ్చి చూసేసరికి ఖాళీ ప్లే టు. ఈ
విధంగా పల్లెటూళ్ల లో కాకులు
తెల్లా రేసరికి స్వేచ్ఛగా ఒకరి
ఇంట్లో వి మరొకరి దొడ్లో నో, చెట్టు మీద నుండి పళ్ళను మరొకరి
చెట్టు మీదనో, ఒకరి చెట్టునుండి మరొకరి గోడ మీదనో అలాగే
చెంచాలు, గరిటలు కూడా ఎక్సపోర్ట్ , ఇంపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి.
ఎంతై నా ఆ స్వచ్ఛతా, ఆ వాతావరణంలో పెరిగిన ఆనందమే వేరు
అని అప్పుడప్పుడు ఈ కబుర్లు
చెప్పుకుంటే వచ్చే ఆనందం,
మనం పెళ్ళికి పట్టు చీర కట్టు కుంటే వచ్చే ఆనందం లాంటిదే
కదా! అనుకున్నారు అంతా.
మనం మన మూలాలను
మరచి పోకుండా ప్రకృతి నుండి
దూరం కాకుండా పల్లెటూరి
అందాలను పూర్తిగా విస్మరించకుండా ఆధునిక ఆనందం
ఆస్వాదిస్తూ సంస్కృతీ సాంప్రదాయాలను కాపాడుకుంటూ జీవిస్తే
జీవితం ఆనంద మయమే కదా !.
జొన్నలగడ్డ సరస్వతి.
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అడ్ డం

1. ఒక కెలోరీ ఉష్ణరాశిని వుత్పత్తి చేయడానికి కావలసిన
యాంత్రిక శక్తిని ఉష్ణ--- -- --- అంటారు. దీని విలువ 4.2
జౌలు/ కెలోరీ . (7)
5. 0.08206 లీ. అట్మా .మో-1K-1 విలువను ఈ
అక్షరంతో వ్యక్త పరుస్తా రు

19 . రసాయనికులు టంగ్ స్ట న్ ని ఈ ఇంగ్లో షు
అక్షరంతో సూచిస్తా రు(1)

20 .చంద్రు డు పూర్వాభాద్రా నక్షత్రం తో కలిసిన పదము
(7) ) వెనకనుండి ముందుకి

నిలువు

6. ప్రపంచ -- నివారణ అవగాహనా దినోత్సవాన్ని
ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబరు 22న జరుపుకుంటాము.
ఈ వ�ైకల్యంలో మాట్లాడేటప్పుడు మాటల ప్రవాహం
సాఫీగాసాగక మధ్య మధ్యన అవరోధాలుంటాయి(2)

1.యాంత్రిక వ్యవస్థ ల వల్ల కలిగే చలనము. ఉదా: తిరిగుతున్న
పంఖా(7)

10 . Ointment. (4) వెనకనుండి ముందుకి
(ప్రవారాఖ్యుడు దీనిని తన పాదాలకు పూసుకొన్నాడు.

3. రాజకీయాల మీద నవ్వు పుట్ట ించే కార్
టూ న్ లు వేసే వారి కది
--- మిద సాము లాంటిదే! (2)

8. బల్లెంలా అతిచేరువగా శతృవు --- చేరాడు
(3)
11. ధ్యేయము.(3)

13. పదిహేను లాంథన�ైడ్ మూలకాలతో పాటు
స్కాండియమ్. ఇట్రియమ్ లను కలిపి మొత్తం పదిహేడు
మూలకాలని --- మృత్తి కలు అంటారు. ఇంగ్లీషులో
సూక్షంగా REE అంటాము (3)
14 . పాతి పెట్టడము (4)

15 . బాల కృష్ణు డి ని ఇలా అంటాము (3)

17 . షడ్ర తోపేత భోజనం, సాహసో పేత కార్యం ‘ రాష్’ తొ
(rash) వున్నాయంటారా ? (2) వెనకనుండి ముందుకి
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2. శాస్త్రీయ నామం Curcuma zedoaria, పసుపు జాతికి
చెందిన అరోమాటిక్ మొక్క వేరు సువాసనగలదుంప, దీనిని
చితకకొట్టి , కొబ్బరినూనెలో వేసుకొని తలకు రాసుకుంటారు.
(3)

4. తొమ్మిది(9) అడ్దంలో వున్నదానిని చర్మానికి రాసుకొనే
ప్రక్రియ ( 5) కిందనుండి పై కి
7. ప్రతీ రోజూ( 5)
9. గ్రీనిచ్ రేఖకు1800 తూర్పు రేఖాంశానికి మధ్య ఉన్న
భూభాగములో (7) కిందనుండి పై కి
12.Resonant with—తంత్రీ వాయిద్య పరికరాల
అనునాదంతో సంగీత కచేరీ రక్తి కట్ట ింది. (5)
16. పదార్ధపు ద్రవ్యరాశి గురుత్వ త్వరణముల లబ్ద ము(mg)
ఆపదార్ధపు-- (3) కిందనుండి పై కి
18. బీద (2)
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తెలుగు పద్య రత్నాలు - 11
ఆర్. శర్మ దంతుర్తి
శ్రీరామకృష్ణు ల ముఖ్య శిష్యులై న మహేంద్రనాథ్ గుప్తా (’మ’)
గారిని ఎవరో అడిగారుట “శ్రీరామకృష్ణు ల గురించి మీకు తెల్సినది చెప్పండి” అని. దానికాయన
ఇచ్చిన సమాథానం ఏమిటంటే,
“భగవంతుడై న శ్రీరామకృష్ణు లు
ఒక మహాసముద్రం వంటివారు.
నేను ఆయన దగ్గిరకెళ్ళి నాకు చే-

తనై నంతలో ఒక చిన్న చెంబుతో
నీళ్ళు తెచ్చుకోగలిగాను అంతే.”
అలాగే పోతన మహాభాగవతం అంటే ఒక అమోఘమైన
మహాసముద్రం. ఏ పద్యం
బాగుంటుంది అంటే, దేనికదే.
ఎందుకంటే
భగవద్విభూతి
అటువంటిది – అది అనంతం,
అమోఘం, ఎవరూ మాటల్లో

ఇమడ్చలేనిదీ కనక. ఆ విభూతి
మనసులో అనుభవించవల్సినదే కానీ ఒకరు చెప్తే మరొకరికి
సులభంగా అర్థం అయేది కాదు.
ఈ నెల పద్యం మత్తేభం వృత్తంలో
దూర్వాసుడి వెంటపడే సుదర్శన
చక్రం గురించి అంబరీషోపాఖ్యానంలో పోతన రాసినది.

మ. భువిఁదూఱన్ భువిదూఱు; నబ్ధ ిఁ జొర నబ్ధుల్ జొచ్చు; నుద్వేగియై
దివిఁ బ్రాకన్ దివిఁ బ్రాకు; దిక్కులకుఁ బో దిగ్వీథులం బోవుఁ; జి
క్కి వెసం గ్రుంగినఁ గ్రుంగు; నిల్వ నిలుచుం; గ్రేడింపఁ గ్రేడించు; నొ
క్కవడిన్ దాపసు వెంటనంటి హరిచక్రం బన్యదుర్వక్రమై.
పద్యం అర్థం చెప్పుకునేముందు అసలు కొంచెం కథ చూద్దాం.
అంబరీషుడు
విష్ణు భక్తు డు.
ప్రతీ ద్వాదశి నాడు ఉపవాసం
తో విష్ణు పూజ చేసి అందరికీ
భోజనం పెట్టాక తాను భోజనం
చేసి ఉపవాసం పూర్తి చేసేవాడు.
అలా ఉపవాసం వ్రతం సాగుతున్న రోజుల్లో విష్ణువుకి నచ్చి “నా
సుదర్శన చక్రం నీకు అండగా
ఉంటుంది” అని వరం ఇచ్చాడు
అడగకుండానే. అడిగితే ఇచ్చేవరాలకీ అడగకుండా ఇచ్చే వరాలకీ
తేడా ముందు నెల వ్యాసాల్లో
మార్చి 2020

చదువుకున్నాం కదా?
అలా తనకి రక్షగా వచ్చిన చక్రాన్ని
ఏనాడూ అంబరీషుడు వాడుకునే
అవసరంరాలేదు. అంటే ఆయన
విష్ణు భక్తి తత్పరుడు కనక ఎవరూ
శత్రువులే లేరు. నిరంతరం భగవంతుణ్ణి గుర్తుంచుకున్నవారికి “హరిమయము విశ్వమంతయు, హరివిశ్వమయుండు,
సంశయము పనిలేదా…” అనేటట్టు ప్రపంచమంతా హరిమయంగా కనిపిస్తుంది కనక వారికెప్పుడూ ప్రశాంతత మనసులో
ఉంటుంది. అటువంటి రోజుల్లో

ఓ ద్వాదశినాడు ఉపవాసం ముగించడానికి
కూర్చోబోతూంటే
దూర్వాసుడు వచ్చాడు. అంబరీషుడికి సంతోషమైంది ఆయన్ని
చూసి. “రండి, సరై న సమయానికి వచ్చారు, భోజనం చేద్దాం”
అని ఆహ్వానించాడు. అయితే
ముని “నేను స్నానం చేసి వస్తా ;
నేనొచ్చేదాకా ఉండు,” అని నది
దగ్గిరకి వెళ్ళాడు. వెళ్ళినవాడు
ఎంతకీ రాడు. ఈ లోపుల ద్వాదశి
ఘడియలు వెళ్ళిపోతున్నాయి.
భోజనం చేయకపోతే ద్వాదశి
వ్రతం చెడుతుంది. చేస్తే దూర్వా35

సుడికి కోపం రావొచ్చు. ఆయన
కోపం ఎటువంటిదో జగద్వితం.
తన సభలో ఉన్న పండితులని అడిగాడు ఏం చేయాలో.
“మంచినీరు తాగండి, దానితో
ఉపవాసం పూర్తి అయినట్టే ,
భోజనం ముని వచ్చాక చేయవచ్చు,” అని వాళ్ల న్నాక మంచినీరు
తీర్థం పుచ్చుకుడు. ఇలా తీర్థం
తీసుకుంటూండగానే దూర్వాసుడు వచ్చి చూసాడు. కోపంతో
అరికాలిమంట
నెత్తికెక్కింది.
“ఇలా నన్ను తినడానికి రమ్మని
నేను రాకుండా ఉపవాసం పూర్తి
చేసావు కనక చూసుకో ఏం
చేస్తా నో” అంటూ జడ ఒకటి తీసి
నేలమీద కొట్టాడు. అందులోంచి
వచ్చిన కృత్య అనే రాక్షసుడికి ఈ
అంబరీషుణ్ణి చంపమని చెప్తే
అది రాజుమీదకి వచ్చింది.
భ గ వ ం తు డె టు వ ం టి వా డు ?
శివాజ్ఞ లేకుండా చీమైనా కుట్ట దు,
ప్రపంచంలో గడ్డిపరకకూడా కదలదుట ఆయన ఆజ్ఞ లేకుండా.
ఈ జరిగే కథా, మన కోపం అదీ
చూస్తే ఆయనకి నవ్వురాదూ?
వెంఠనే తన సుదర్శనాన్ని పురమాయించాడు ఈ దూర్వాసుడి
సంగతి చూడమని. ఇటువై పు
అంబరీషుడికేం
చేయాలో
పాలుపోక కళ్ళు మూసుకుని
శ్రీహరిని స్మరిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ
స్థితిలో కూడా అంబరీషుడు
తనకి రక్షగా ఉన్న సుదర్శన చక్రాన్ని తల్చుకోలేదు. తల్చుకున్నది
విష్ణువునే. ఈ కృత్య రాజుమీదకి వచ్చే లోపుల చక్రం వచ్చి ఆ
కృత్యని మట్టుపెట్టాక దూర్వాసుణ్ణి తరమడం మొదలుపెట్ట ింది.
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ఎలా ఎక్కడికి తరిమిందనేదే ఈ
నెల పద్యంలో పోతన ఉదహరించేది.
భూమిలో దూరితే (భువిదూరన్ భువిదూరు) భూమిలోకి
వస్తోంది. సముద్రంలోకి వెళ్తే
(అబ్ది జొర నబ్ధు ల్ జొచ్చు),
సముద్రంలోకీ, కలవరపడి ఆకాశంలోకి పోతే (ఉద్వేగియై దివిబాకన్) కూడా ఆకాశంలోకి వస్తోంది.
దశదిశల్లో కీ పరుగెడితే అక్కడకీ
తనకూడా వస్తోంది (దిక్కులకుఁ
బో దిగ్వీథులం బోవు). దానికి
చిక్కి విసిగిపోయి (చిక్కివెసన్)
కుంగిపోతే అదీ కుంగుతుంది;
నిలిస్తే తన దగ్గిరే నిలుస్తుంది (నిల్వ నిలుచున్). దానికి
దారి ఇచ్చేసి పక్కకి పోతే పక్కకి
వస్తోంది (క్రేడింప క్రేడించు).
అలా ఎటు వస్తోంది ఈ హరి
చక్రం? ఒక్కవడిన్ – ఒకే వేగంతో
తనవెంటే (తాపసువెంటనంటి), ఇతరులెవరూ ఆపలేకుండా
(అన్య దుర్వక్రమై).
ఓ కర్మ చేసామనుకోండి. అది
తప్పా ఒప్పా అనేది అనేది
వదిలేసి చూస్తే మనకి తెలిసేది
ఏమిటంటే ఆ కర్మ ఫలం మనం
అనుభవించి తీరాలి. ఈ కర్మ

ఎ టు వ ం టి ద ం టే బ్రహ్మ, విష్ణు ,
మ హే శ్వ రు ల తో
సహా ఎవరూ కూడా
దీన్ని తప్పించుకోలేరు. దూర్వాసుడు
ముందూ
వెనకా
చూ సు కో కుం డా ,
అసలేం జరిగిందనేది ఆలోచించకుండా కృత్యని
సృష్ట ించినందుకు ఈ కర్మ తగులుకుంది. దాన్ని అనుభవించవల్సిందే. అది ఎలా వదుల్చుకోవడం? ఒకటే మార్గం – చేసిన
పనికి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవడం, భగవంతుణ్ణి శరణువేడడం. ఒకటి గమనించారా? చక్రం
వచ్చి దూర్వాసుణ్ణి చంపేయవచ్చు. ఎందుకు చంపలేదని
చూస్తే మనకి తెలిసేదేమంటే,
దూర్వాసుడి చావు కాదు ఇక్కడ
కావాల్సింది. ఆయన కోపం వల్ల
వచ్చిన అనర్థం ఆ కోపం తగ్గించుకోవడంతోనే పోగొట్టు కోవాలి. అందుకే “నిల్వ నిలుచున్”
అనే చెప్పారు పద్యంలో. మరి
ఆ కోపం ఎలా పోతుంది? చేసిన
తప్పు ఒప్పుకోవడం వల్లా , శరణాగతి వల్లా ను. ఇలా చక్రం తనని
తరమడం మొదలుపెట్టాక దూర్వాసుడు బ్రహ్మ దగ్గిరకీ, శివుడి
దగ్గ రకీ వెళ్తా డు. తప్పు చేసింది
ఎవరికో వాళ్ళదగ్గిరకి వెళ్ళాలి కానీ
వీళ్ళేం చేస్తా రు? “చక్రం విష్ణు వుది కనక మేమేం చేయలేము”
అని వాళ్ళు చెప్పాక విష్ణువు దగ్గిరకి వెళ్తే ఆయనేమంటాడో వచ్చేనెల పోతన రాసిన మరో అద్భుతమైన పద్యంలో చూద్దాం.
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బడాయి

ఆదూరి హైమవతి
ఆరోజు ‘పిలల్ల పండుగ'.
పట్ట ణం లోని సుమారు పాతిక
పాఠశాలలనుండి పిల్ల లు వక్తృత్వ
పోటీల్లో పాల్గొనను అత్యుత్సాహంగా ఆ కళాశాల ఆవరణలోని
హాల్లో కూర్చుని ఉన్నారు.
సుమారుగా యాభై పై చిలుకు
పిల్ల లు వారి వారి పాఠశాల ‘సమదుస్తు ’ ల్లో ఉన్నారు. అందరిలో
కీ, హుషారుగా ఉదయ్ అనే
బాలుడు వచ్చిన వారందరినీ పలకరిస్తూ కలుపుగోలుగా
ఉన్నాడు. ఎవరు హాల్లో కి వచ్చినా
వెళ్ళి పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు.
ఉదయ్ తాను ’ఉషోదయ’
పాఠశాలలో ఎనిమిదో తరగతి
చదువుతున్నట్లూ , తన పాఠశాలలో ఎప్పుడూ వక్తృత్వ పోటీల్లో
తనకే ప్రధమ బహుమతి వస్తు న్నట్లూ , ఈ పోటీలోనూ తనకే ఆ
స్థానం తప్పక దక్కుతుందన్నట్లూ
చెప్పు కుంటున్నాడు .
ఉత్సాహంతో పాటుగా కాస్తంత
అతిశయం, గర్వం కూడా వాడి
మాటల్లో నూ, పలకరింపుల్లో నూ
కనిపిస్తుండగా మిగిలిన బాల
బాలికలంతా కొంచెం జంకుతు
న్నారు. ఇంతలో ఒక అంధబాలు-
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డు, ఒక కాలు కూడా పోలియో
సోకినట్లుండగా వంకరగా, అతికష్టం మీద జాగ్రత్తగా నడుస్తూ
అతడి నాన్నగారు పట్టు కుని నడి
పిస్తుండగా వచ్చాడు.
తండ్రి చేయిపట్టు కుని కుర్చీవద్ద కు నడిపించుకుంటూ, తెచ్చి
"కూర్చో రవీ" అని కుర్చీమీద
అతడి చేయిపెట్టాక ఆబాలుడు
కూర్చుంటూ, తండ్రిని ఏదో
మెల్లి గా అడిగి, "ఇక్కడచేరిన విద్యార్ధు లందరికీ నమస్కారాలు.
నాపేరు రవి, రవీంద్ర భారతి పాఠశాలలో ఎనిమిదోతరగతి చదువుతున్నాను. అందరికీ బాలల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు" అని చెప్పి,
నమస్కరించి కూర్చున్నాడు.
కొందరు ప్రతినమస్కారం
చేశారు. మరికొందరు "హాయ్ "
అన్నారు.
ఇంకో కొందరు "హెలో " అన్నారు,
"కొందరు" "యూ వెల్ కం"
అన్నారు .
రవి నాన్న గారు అందరినీ
ఒకమారు చూశాక రవి చెవిలో
మెల్లి గా ఏదో చెప్పారు.
రవి తల ఊచాడు.
ఇంతలో ఉదయ్, లేచి రవి
దగ్గ ర కొచ్చి " నీవూ ఈ వక్తృ-

త్వ పోటీల్లో పాల్గొననే వచ్చావా?
ఏమైనా ప్రిపేరయ్యావా? టాపిక్
అప్పటి కపుడు ఇస్తా రు తెల్సా?
ఎప్పుడై నా ఈ వక్తృత్వ పోటీల్లో పాల్గొన్నావా? ఇదే మొదటి దఫానా?"
అని అడిగాడు.
రవి తెలెత్తి చూడగా "ఓహో!
నీవు నన్ను చూడలేవుగా! నేను
నీ ఎదుటనే ఉన్నాను. అన్నట్లు
నాపేరు ఉదయ్. ఈ నగరంలో
ఏ వక్తృత్వ పోటీ ఐనా నాదే ప్రధమ
స్థానం తెల్సా?" అన్నాడు.
రవి చిరునవ్వుతో చేయి
ముందుకు చాచి "సంతోషం
ఉదయ్! నీ పరిచయం నాకు
చాలా ఆనందంగా ఉంది. నేను
ఏదో సరదాకి నాలాంటి విద్యార్ధు లను చూడవచ్చని వచ్చాను,
వచ్చాను గనుక పోటీలో పాల్గొనను ప్రయత్నిస్తా ను, గెలుపోట
ములు
దైవాధీనాలు
కదా
ఉదయ్!" అన్నాడు .
"నీవు మమ్మల్నెలా చూస్తావూ!
కళ్ళుకనిపించవుకదా!" అన్నాడు
పెద్ద గా నవ్వుతూ.
"మనస్సుతో చూస్తా ను ఉదయ్!
మీ అందరి స్వరాలూ వింటాను.
మీ మాటలు విని మీ పరిచయం
కూడా నామనస్సుతో నే చేసు-
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కుంటాను ఉదయ్! చూడను
కళ్ళే అవసరం లేదనుకుంటా,
మనస్సును మించిన దృష్టి మరో
చోట ఉంటుందా ఉదయ్ చెప్పు"
అన్నాడు చిరునవ్వుతో.
రవి మాటలకు అంతా చాలా
ఆనందించారు. కరతాళ ధ్వనులు
కూడా చేసారు. ఇంతలో బెల్
మోగింది.
"ఎవరి పిచ్చి వారికానందమనీ, గుడ్డివాళ్లంతా ఈ పోటీలకు
రావడం వింతే, సింప్లీ టై ం
వేస్ట్ . ఇంకా రన్నింగ్ రేసులకు
కూడా వస్తా నన లేదు. వస్తే భలే
బావుంటుంది" అని, ఎగతాళిగానవ్వుతూ వెళ్ళాడు ఉదయ్ తన
సీటు వై పు .
రవి చిరునవ్వు నవ్వాడు.
మిగతా పిల్ల లంతా రవిని సానుభూతిగా చూసి, ఉదయ్ ని చీదరించుకున్నారు మనస్సుల్లో .
కళాశాల
యాజమాన్యం
తరఫున ఒక మాస్టారు వచ్చి
"నా పేరు ప్రకాష్! మీ అంద
రికీ శుభోదయం. మీరంతా మే
ము నిర్వహిస్తు న్న ఈ పోటీలకు
రావడం చాలా సంతోషంగా
ఉంది. నగరంలోని పేరుగాంచిన
పాఠశాలల నుండి మేధావులై న
మీరంతా రావడం ముదావహం.
మేము ఈపోటీని ఒక ప్రత్యేకరీతిలో
నిర్వహించబోతున్నాం. ఇప్పుడు మీ పేర్ల మొదటి
అక్షరం వరుస క్రమంలో పేర్లు
పిలుస్తాం. మీరంతా స్టేజ్ మీదికి
వచ్చి, ఈ పెట్టెలోంచీ మేము
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వ్రాసి ఉంచిన ఒక చీటీ తీసుకుని
ఆ అంశాన్ని గురించి మూడు
నుంచీ ఐదు నిముషాలపాటు మాట్లాడ వలసి ఉంటుంది.
అందరికీ ఒకే టాపిక్ కాక వివిధ
అంశాలను వ్రాసి ఉంచాం. మీ
వాగ్ధా టి, మీరు ఉపయోగించే
పద ప్రయోగం, అంశానికి సంబంధించిన వివరాల పొందిక
కూ మార్కులు వేయబడతాయి. మీ పేరు పిలవగానే రండి.
అందరికీ శుభాకాంక్షలు"అంటూ
ఎనౌన్స్ చేసి పోటీ మొద లెట్టారు.
వివిధ అంశాల గురించీ విద్యార్ధు లంతా మాట్లాడసాగారు.
అంతా ఎంతో బాగా మాట్లాడుతున్నారు. అరుణ్, అమల, ఆనంద్,
ఆకాష్, ఆషా - అలా తెలుగు
అక్షర క్రమంలో పేర్లు పిలుస్తుండగా ఉదయ్ వంతు వచ్చింది.
అతడికి 'సంపద' అన్న అంశం
ఉన్న స్లిప్ వచ్చింది. సంపద
అంటే ధనం అనే అర్ధంతో, ధనం
వల్ల ఎన్ని ఉపయోగాలో, ధనం
లేమివల్ల ఎన్ని బాధలో అనర్గ ళంగా చెప్పి, “ధనం లేని వాడు
అన్నిట్లో వెనకే ఉంటూ, తిండి,
గుడ్డ ఏమీ లభించవు. లేమితో
బాధ పడుతూ, ధనం ఉన్నవాడిని
చూసి బాధ పడతాడు, అసూయ
చెందుతాడు, చెడ్డ వాడుగా
మారుతాడు. కనుక ధనం సంపాదించడం నేర్చుకోవాలి. ధనహీనుని చూసి ధరణి నవ్వు" అని
చెప్పి ముగించాడు.
రవి పేరు చాలా మంది మాట్లా-

డాక వచ్చింది. వాళ్ళ నాన్న గారి
సాయంతో స్టేజ్ ఎక్కి అంతా
ఎటుకూర్చున్నారో తండ్రి చెప్పాక
మైక్ పట్టు కుని, తాను తీసిఇచ్చిన చీటీలో ఏముందో తండ్రి
చెప్పాక, మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు.
ఎవరో రవి మైక్ పట్టు కోడం చూసి కిసుక్కున నవ్వారు.
రవి మొదలు పెట్టి , "అందరికీ
అభినందనలు. నవ్వుతో నన్ను
ఆహ్వానించిన వారికి ప్రత్యేక
ధన్యవా దాలు.నాకు వచ్చిన
అంశం 'మైత్రి'. సాధారణంగా
మనం 'మైత్రి' అంటే 'స్నేహం'
అనుకుంటాం, కానీ 'మైత్రి 'అంటే
'నా మూడూ 'My three, అవి
ఏంటీ అంటే - మనస్సు, వాక్కు,
కర్మ. మనసు లోని యోచన,
మాట లోని సూచన, క్రియ లోని
ఆచరణ ఒక్కటిగా ఉండటమే
మైత్రి. ఒకటి అనుకుని, ఒకటి
చెప్పి, మరోటి చేయడం తగదు,
అది మనల్ని మనం మోసం చేసుకున్నట్లే . ఎప్పుడై తే మనస్సు
శుధ్ధంగా ఉంటుందో, అప్పుడే
మంచి ఆలోచనలు వస్తా యి, ఆ
ఆలోచనలే చెప్పాలి, అవే ఆచరించాలి. ఇదే మైత్రి. ఎప్పుడై తే ఈ
మూడూ ఒక్కటిగానే ఉంటాయో
అప్పుడు ఆవ్యక్తి ఆదర్శ మానవుడన్నమాట. ఈ మనోవాఃక్కాయ కర్మలనే త్రిక రణములు
అంటారు.---" అంటూ కొనసాగించి చివరగా,
"భర్తృహరి గారు సంస్కృతంలో
మార్చి 2020

వ్రాసిన శ్లో కాలను ఏనుగు లక్ష్మణ కవిగారు ఆంధ్రీకరించారు , దానిలోని 'పరోపకార పధ్ధతి'లో త్రికరణముల
గురించీ చెప్పి న పద్యం చెప్పి ముగిస్తా ను. అంటూ రవి ఈ పద్యం చదివాడు రాగయుక ్తంగా --హృదయ వచశ్శరీరముల నెంతయు బుణ్య శ్శుధా ప్రపూర్ణులై
ముదము బహూపకారముల మూడు జగంబులకున్ ఘటించుచున్
వదలక సాధు సద్గుణ లవంబులు కొండలు సేసి మెచ్చుచున్
మదిని వికాసయుక్తు లగు మాన్యులు గొందరు వొల్తు రిధ్ధరన్ - ' -- అని చదివి " మనస్యేకం వచస్త్యేకం కర్మణ్యేకం మహాత్మనః, మమస్సన్యం, వచ స్సన్యం, కర్మణ్యన్యం దురాత్మనః - కనుక మనం త్రికరుణ
శుధ్ధిగా మైత్రిని పాటించి, మనకూ, మనపాఠశాలలకూ,మన తల్లి తండ్రులకూ, మనదేశానికీ మంచి పేరు
తెద్దాం. జై హింద్",అంటూ ముగించి తండ్రి చేయిపట్టు కుని మెల్లి గా దిగసాగాడు. హాలంతా పదిమినుషాలు కరతాళ ధ్వనులతో మారుమ్రోగిపోతుండగా, న్యాయ నిర్ణేతలు ప్రధమ బహుమతి రవికి ప్రకటించారు.
ఉదయ్ తన బడాయికి సిగ్గుతో తలవంచుకున్నాడు.

మన ఏడవ రాష్ట్రపతి జ్జాని జై ల్ సింగ్
వెలుగుతున్న దీపశిఖ మీద
అరచేయి పెట్ట మన్నాడు. జై ల్
సింగ్ అలానే చేశాడు. చెయ్యి
కాలిపోతోంది. అయినా ఆయన
చేతిని వెనక్కి తీసుకోలేదు. ఆ
పరీక్షలో నేగ్గా క ఆయన్ని సభ్యుడిగా చేర్చుకోవడానికి నాయకుడు
అంగీకరించాడు.
అప్పుడు
అరచేతిలో అయిన మచ్చ
జీవితాంతం ఉండిపోయింది.
అలా విప్ల వ సంఘంలో చేరిన
జై ల్ సింగ్ చాలా కాలం ఆంగ్లేయుల పాలనని విరోధిస్తూ , ఎన్నో
పనులు చేశాడు రివాల్వర్లు సపలై ్
చేయడం, రహస్య సమాచారాలు
పంపడం, పోలీసుల వివరాలు
కనిపెట్ట డం అవకాశం చిక్కితే
వారిని మట్టుపెట్ట డం లాంటివి.
ఇంతకీ అప్పటికాయన వయసు
17 సంవత్సరాలు మాత్రమే!
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కొడుకు
ఇలా
సాయుధ
పోరాటంలో చేరినట్టు తెలిసి
తండ్రి చింతాక్రాంతుడయ్యాడు.
అది చాలా ప్రమాదకరమైన, ప్రాణాపాయంతో కూడుకున్న పని.
ఏం చేయాలో తోచక చాలా బాధ
పడ్డా డు. ఒక ప్రక్క ఆయనకి పెళ్లి
కూడా చేసేశారు. వ్యవసాయంవల్ల ఆదాయంలేక కుటుంబ పరిస్థితి కూడా అంతంత మాత్రం గానే
ఉంది. ఈ చింత తోనే ఆయన
కన్ను మూశాడు. పోయేముందు
జై ల్ సింగ్ ని పిలిచి, చాలా
నచ్చజెప్పాడు. కత్తిమీది సాము
వంటి పనుల్లో చేయి పెట్ట వద్ద ని, దేశ సేవ చేయాలంటే, ఇతర
మార్గా లు, శాంతి యుత పోరాటం
ఉన్నాయని, ఎందరో పెద్ద లు
నడుస్తు న్న దారిని నడవమని బోధించాడు. తండ్రి పోయిన

(25 వ పేజీ తరువాయి)

కొన్ని సంవత్సరాలకి, ఇరవై ఒక్క
సంవత్సరాల వయసులో. బాధ్యతలు గుర్తు కు తెచ్చుకుని,
విప్ల వ మార్గం నుంచి తప్పుకుని,
రాజకీయాల్లో చేరాడు. అకాలిదళ్ లో సెక్రటరి గా పని చేశాడు.
ఆంగ్ల ప్రభుత్వాన్నే కాకుండా,
స్వదేశీరాజ్యాల రాజుల్ని కూడా
ఎదిరించి పోరాడాడు. కాంగ్రెసులో చేరి జై లుకి వెళ్ళాడు. లాహోర్
వెళ్లి అక్కడ సిక్కుమత ప్రచారం
చేశాడు. స్వతంత్ర భారతంలో
పంజాబ్ ముఖ్య మంత్రిగా,
కేంద్రంలో మంత్రిగా దేశసేవ
చేశాడు. దేశం కోసం అంత
త్యాగం చేసిన మనిషిని రాష్ట్ర
పతిగా ఎన్నుకుని దేశం తనని
తాను గౌరవించుకుంది
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మా ఊరి నందుల ఆత్మీయ కధ
(గత సంచిక తరువాయి)

నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి

సంగీతం రాణి 'మన్నెం
సీతన్న' లాంటి వాళ్ళు 'చంద్రమ్మ గారి సుబ్బన్న' లాంటి వాళ్ళు
కూడా ఇందులో భాగస్తు లే.
సీతన్న 'గరుడ గంభం' మోయటానికి, చంద్రమ్మ గారి సుబ్బన్న
రెండు చేతుల గోళ్ళను తాకిస్తూ
తాళం వేయటానికి. తొండమునేక
దంతమును, తోరపు బొజ్జ యు...'
అని ప్రార్ధనా శ్లో కంతో ప్రారంభించి
త్యాగయ్య, రామదాసు కీర ్తనలు,
శ్రావ్యంగా భజన మండలి పాడుతూవుంటే ఆస్వాదించటానికి
అనేకమంది వచ్చేవారు. దాదాపు
ఓ ఇరవై కీర ్తనలు పాడేవారు.
పాహి రామ ప్రభో
ఏ తీరున నను దయ చూసెదవో
చింతాకు పతకంబు
తారకమంత్రము
శ్రీరామ నీ నామ మెంతో రుచిరా
శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర రామా
బంటురీతి కొలువై
ఎందఱో మహానుభావులు
ఏమి సేతురా లింగా
పలుకే బంగారమాయెనా
భద్ర శైల రామ మందిరా
ఇదిగిదిగో భద్రాద్రి
చివరిగా 'రామచంద్రాయ జనక
రాజజామనోహరాయ...'
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మామకాభీష్ట దాయ
మహిత
మంగళం
కోశలేశాయ మందహాస దాసపోషణాయ.
వాసవాది వినుత సర్వరాయ
మంగళం
చారుమేఘ రూపాయ చందనాది
చర్చితాయ
హారకటక శోభితాయ భూరిమంగళం
విమలరూపాయ వివిధ వేదాంత
వేద్యాయ
సుముఖ చిత్తకామితాయ శుభదమంగళం
రామదాసాయ మృదుల హృదయ
కమల నివాసాయ
స్వామి భద్రగిరి వరాయ సర్వమంగళం...
అంటూ మంగళహారతి ఇచ్చి

పప్పు బెల్లం కోసం కాచుక్కూచున్న పిల్ల లందరికీ పప్పులు బెల్లం
నిష్క్రమించేవారు.
ప్రతి శనివారం నగర సంకీర ్తన చేస్తూ ఊరంతా వీధి వీధి
తిరిగేవారు. 'గరుడగంభం' వెలిగించుకుని సీతయ్య దాన్ని మోస్తూవుంటే, మరొకరు 'ఆముదపు'
ముంత పట్టు కుని ఇంటింటి
దగ్గ ర
ఆగినపుడు
ఇంట్లో
వుండే ఆముదం తోచినంత ఆ
ముంతలో పోసేవాళ్ళు. వారం
పొడవునా ఈ ఆముదంతో దీపం
వెలిగించి భజన కార్యక్రమం
జరిపించేవాళ్ళు.
ఈ భజన పాటల్లో చాలా
భాగం పిల్ల లకు కంఠతా వచ్చేది.
స్వరయుక ్తంగా చాలామంది పా-
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డగలిగేవాళ్ళు. కాచుక్కూచుంది
పప్పు బెల్లా లకైనా తమ ప్రమేయం
లేకుండానే పాటలన్నీ వినేవారు.
అందరితో కలసి పాడేవాళ్ళు.
దీన్నే unconscious learning
అంటారు.

నాటకాలు

సినిమాలు, టి వి లు, ఇంటర్
నెట్ లు దేశంపై దాడిచేయని
రోజుల్లో వీధి నాటకాలు, తోలు
బొమ్మలాటలు, హరికధలు ఊరి
ప్రజలకు ఊరట కలిగించేవి.
అప్పుడప్పుడు సర్కస్ లు, దొమ్మరి
ఆటలు, గంగిరెద్దు ఆటలు,
వొగ్గు కధలు, హరికధలు, బుర్రకధలు,... ఇలా రకరకాలై న
వాటితో ఆనందం పొందేవారు.
ఆ తరువాత 'సురభి' నాటకాలను, ఈలపాట రఘురామయ్య,
బుర్రా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి, ఆచంట
వెంకటరత్నం నాయుడు లాంటి
మహోన్నత నటుల నాటకాలను
చూడటం కోసం మైళ్ళు, మైళ్ళు

వేమూరివారి పాకశాస్త్రం
గ్యానికి మంచివి కావు.
నిజానికి నెయ్యి, మిగిలిన కొవ్వులు
కంటే మంచిది. నెయ్యి ఆలివ్
నూనె కంటే (ఇండియాలో) చవక.
నెయ్యి
తయారుచేసుకోవడం
మనందరికీ తెలుసు. చెమ్మ తగలని
సీసాలో పోసి, మూత బిగించి
దాచితే నెయ్యి చాల కాలం నిల్వ
ఉంటుంది. ఆహారంలో నెయ్యి
కలుపుకుని తింటే ఆ ఆహారం
యొక్క “గ్లయిసీమిక్ ఇండెక్స్”
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నడిచిపోయి చూసి ఆనందించేవారు. బళ్ళారి రాఘవ లాంటి
మహోన్నత నటులు, వారి
నాటకాలు పల్లె ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేవి కాదు.
నాటకం చూస్తు న్నంతసేపు
తమకిష్ట మైన పాత్రల్లో తమను
ఆవహింప చేసుకుని ఆనందించేవారు. అయితే ఆ పాత్రే
తాము కావాలన్న ఆశ అందరికీ
వుంటుంది.

అందుకే భాకరాపేటలో మొట్ట
మొదటిసారిగా శ్రీ కోదండరామ నాట్యమండలి వెలిసింది.
'శ్రీకృష్ణ రాయబారం' నాటకం
వేయాలని నిశ్చయించుకున్నారు. రాయబారం నాటకం పుస్తకం
తెచ్చుకున్నారు. లొడుగు పెద్ద కేశాన్న గొప్ప సంగీత విద్వాంసుడు
కాబట్టి ఆయనే నాటకం నేర్పించ
పూనుకున్నారు.

(ఇంకా ఉంది)

(27 వ పేజీ తరువాయి)

తగ్గుతుందిట! ఎందుకంటే నెయ్యి
పులిమిన ఆహారంలో ఉన్న కర్బనోదకాలు (carbohydrates) గ్లూ కోజుగా మారి రక ్తంలోకి చేరడానికి
ఎక్కువ కాలం పడుతుందిట. ఈ
మధ్య భారతీయ పచారీ దుకాణాలకి వచ్చి నెయ్యి కొనుక్కుని పోతున్న
అమెరికన్లు తరచు కనబడుతున్నారు - ఇందువల్ల నే కాబోలు!
రేపో, మాపో నెయ్యి మీద పేటెంటు
హక్కు సంపాదించి మనకే అమ్ము-

తారు - చూస్తూ ఉండండి!
వంట వండడం ఒక కళ అయితే
అవంలో పెట్టి కాల్చడం (బేకింగ్)
ఒక శాస్త్రం. వంటలకి పనికొచ్చే
విధివిధానాలు బేకింగ్ కి (అనగా,
బన్ రొట్టె లు, బిస్కత్తు లు, కేకులు,
వగై రాలు చేసే పధ్ధతి) పనికిరావు.
అందుకని ఇంతవరకు చెప్పినది
వంటలకి - ఇండియా వంటలకి పరిమితం. బేకింగ్ గురించి
మరొక సంచికలో!
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సంస్కృత పండితకవి శ్రీభాష్యం విజయసారథి
తుమ్మూరి రాంమోహన్ రావు
కరీంనగర్ ప్రాంతాన్ని ఒకప్పుడు
సబ్బినాడు, సబ్బిసాయిర మండలం
పేర్ల తో వ్యవహరించేవారు.నన్నయ
భారత రచనకు ముందుగానే
ఇచట తొలి కందపద్యశాసనం కవిజనాశ్రయం వంటి లక్షణ గ్రంథాలు
వెలువడ్డా యి. తెలుగు భాష మూలాలేగాక, సంస్కృత భాషలో కూడా
అనేక రచనలు వెలువడ్డా యి.
అలాంటి సాహితీ గరిమ గలిగిన
గడ్డ నుండి వెలువడ్డ అనర ్ఘ సాహితీ
రత్నం సంస్కృత భాషా కోవిదుడు,కవివరేణ్యుడు,సహస్రచంద్రదర్శన
ప్రాప్త వరిష్టు డు శ్రీమాన్ శ్రీభాష్యం
విజయసారథి గారికి పద్మశ్రీ
రావడం సముచితం,ఆ పురస్కారానికి గౌరవప్రదం.
నా పదమూడవ ఏట 1966 లో మా
బాపు తో పాటు వరంగల్ మట్టె వాడలో ఉన్న శ్రీభాష్యం విజయసారథి
గారింటికి వెళ్లిన గుర్తు మనసులో
పదిలంగా ఉంది.ఆయన పేరు నా
చెవిలో మొదటిసారి పడిందప్పుడే.బాపు తెలుగు ఎంట్రన్స్ పరీక్ష
రాయడం కోసం ఆయన్ని కలవటం
జరిగింది.అప్పుడు వారు బొమ్మలగుడిలో ఉన్న విశ్వేశ్వర సంస్కృతాంధ్ర కళాశాలలో పనిచేసే వారనుకుంటా.అలా ఆయన్ని ఆయన
పదమూడు యేళ్ల వయసులో
చూశాను తొలిసారి.అప్పట్లో ఆయన
కరీంనగర్ జిల్లా వారనికానీ సంస్కృత
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పండితులని కానీ ఏమీ తెలియవు.

అందులోని

విశ్వనాథవారి మ్రోయుతుమ్మెద
నవలలో మా ఎలగందుల ప్రస్తా వన ఉందని తెలిసి హనుమకొండ
చౌరా స్తా లో ఉన్న చింతలనరసింహులు పుస్తకాల షాపుకు వెళ్లి అటక
మీద ఉన్న మ్రోయుతుమ్మెద నవల
కొనుక్కుని వచ్చి చదివిన తరువాత

సంగీత విద్వాంసుడు వకీలు నారాయణరావు గారిని చూడా లన్న
కోరిక గలిగి వివరాలు సేకరిస్తే వారు
కరీంనగర్ పట్ట ణానికి తూర్పువై పున బొమ్మకల్లు తోవలో మానేరుకు
సమీపాన
యజ్ఞవరాహస్వామి
దేవాలయం ప్రక్కనే సత్యానంద

కథా

నాయకుడు

మార్చి 2020

ఆశ్రమం లో ఉంటున్నారని తెలిసి
అక్కడికి వెళ్లా ను.అలా నా ముప్పయ్యేళ్ల వయసులో ఆ ఆలయాన్ని
చూశాను.ఆ తరువాత తెలిసింది
అక్కడ విజయసారథి గారు ఉంటున్నారని.
ఒకసారి అక్కడ ఉత్సవాలు జరిగితే
వెళ్లినప్పుడు వారి దర్శన భాగ్యం
కలి గింది.కేవలం పాదాభివందనం
చేయ టమే గాని మాట్లాడింది లేదు.
కాని అడపాదడపా మిత్రులతో
సంస్కృత భాష ప్రసక్తి వచ్చినపుడు
వారి ప్రస్తా వన వచ్చేది.
పండితులోకానికి తెలిసినంతగా
పామరులకు తెలియని ఒక యోగి
పుంగవుడు జీవితమంతా గీర్వాణ
భాషకు అంకితంచేసి సంస్కృత భాషగర్వించదగిన స్థాయికి ఎదిగిన
దీక్షా కంకణబద్ధు డు ఈ గణతంత్ర
దినసందర్భంగా పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని పొందటం యావద్భరతదేశం
గర్వించ దగిన విషయం.ఆయన
తెలంగాణ వాడు,ఇంకా చెప్పాలంటే మా కరీంనగర్ జిల్లా కు చెందిన
వారు కావటం నావంటి అల్పజ్ఞు నికి
ఏనుగెక్కినంత సంబరం.’ విద్వాన్
సర్వత్ర పూజ్యతే ‘ అన్నారు పెద్ద లు.
విజయసారథి గారు సాహితీ
వీరుడు.నిర్ల క్ష్యం చేయబడుతున్న ఆదిభాష అమరభాష,ఎన్నో
భారతీయ భాషలకు తల్లి భాష,గీర్వాణవాణి గా పేరొందిన సంస్కృత
భాషను మథించిన మహానుభావుడు.
శ్రీభాష్యం విజయసారథిగారు
కరీంనగర్ జిల్లా చేగుర్తి గ్రామంలో
శ్రీమతి గోపమాంబ,శ్రీమాన్ నరసింహాచార్య దంపతులకు 1936
వ సంవత్సరం మార్చి నెల 10 వ
మార్చి 2020

తేదీన జన్మించారు. తల్లి గోపమాంబ
సంస్కృత భాష తెలిసిన వారేగాక
జన్మతః సంగీత పరురాలు కూడా
కావటం,చిన్ననాటనే తల్లి పాడే
జయదేవుని అష్ట పదులు, కృష్ణ లీలాతరంగిణి శ్లో కాలు వినటం
సంస్కృతం ఉగ్గు పాలతో నేర్చిన
ట్ల యింది.దాంతో ఏడేళ్ల వయస్సు
లోనే సంస్కృతంలో కవితలల్ల టం
మొదల య్యింది.తల్లి కి సంస్కృతంతో పాటు తమిళం కూడావచ్చు.
ఆయన ప్రాథమిక విద్య ఉర్
దూ మాధ్యమంలో జరిగింది. అలా తల్లి
నుండి సంస్కృత,తమిళ భాషలు,తల్లి నేలనుండి తెలుగు, పాఠశాలలో
ఉరుదూ భాషలను అభ్యసించారు.
మాతామహులై న లక్ష్మణశాస్త్రి గారు
విజయసారథి గారికి తర్కశాస్త్రం
బోధించేవారట.ఆయన తన మనుమణ్ని
ఉదయనాచార్యులంతటి
వాణ్ని చేయాలనుకునే వారు కాని
అమ్మమ్మ గారు మనుమడిలోని కవి

త్వాంశను గుర్తించి కవిత్వం వై పు
మళ్ల ించారు. కేవలం కారణజన్ములకు మాత్రమే అలాంటి పరిస్థితులు
కలిసి వస్తా యి.
అలా పదకొండవ ఏటనే ‘శారద
పదకింకిణి’,పదహారవ ఏట ‘శబరి
పరిగేవనము,పదిహేడవ
ఏట
‘మనోరమ’ నవల,పదునెనిమిదవ
ఏట ‘ప్రవీణ భారతం’ రచించారు.
ఇరవై రెండేళ్ల చిన్న వయసులోనే
కవిగా గుర్తింపు పొందిన శ్రీభాష్యం
విజయ సారథి గారు సంస్కృతంలో మాత్రమే రచనలు చేయాలనే
దృఢసంకల్పంతో అనేక ఆధునిక
భావాలను
ప్రయోగాత్మకంగా
అన్ని ప్రక్రియలలోనూ రచనలు
గావించారు.
శ్రీభాష్యం
విజయసారథిగారు
సంస్కృత కవిగా అనేక తెలుగు కవిసమ్మేళనాలలో పాల్గొని అందరి
మన్ననలు పొందేవారు.అలా వీరి
ప్రతిభను గుర్తించిన మాడపాటి
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హనుమంత రావు(ఆంధ్ర ప్రదేశ్
లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షు లు),అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు ((ఆంధ్ర
ప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ స్పీకర్)
గారలు వీరికి మహాకవి బిరుదును
ఇచ్చి సత్కరించారు.మరికొందరు
వీరికి ‘సరస్వతీ సుతోత్తంస’బిరుదును ప్రదానం చేశారు.
శ్రీభాష్యం విజయ సారథి గారు
అఖిల భారతీయ స్థాయిలో జరిగిన
ఆలిండి యా రేడియో ఢిల్లీ వారు
నిర్వహించిన సంస్కృత కవి సమ్మేళనాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కవిగా భాగస్వాముల య్యారు. అలాగే నెహ్రూ విశ్వవిద్యాల యం, ఢిల్లీ ఓరియంటల్
సదస్సు,తిలక్ మహారాష్ట్ర విద్యాపీఠం,పూణె, గంగా నాథ్ ఝావిద్యాపీఠం,అలహాబాదు, ఇంకా బనారస్,బెంగళూరు వంటి పలు ప్రతిష్ఠాత్మక
విద్యా ,సాహిత్య సంస్థ ల కార్యక్రమాలలో అనేక సార్లు పాల్గొన్నారు.
నేపాల్ కు చెందిన కరపాత్ర స్వామి
మరియు మహామహోపాధ్యాయ
పశుపతినాథశాస్త్రిగారల ఆశీస్సులు
వీరికి లభించటమే గాక వారి ప్రోత్సాహ ప్రోద్బలాలతో ,వేదాలు,జ్యోతిశ్శాస్త్రము మరియు వాస్తు శాస్త్ర
క్షేత్రాలలోనికి కూడా ప్రవేశించడం
జరిగింది.
వీరు రచించిన మందాకిని మహా
కావ్యం వీరికి జాతీయ అంతర్జాతీయ ఖ్యాతిని తేవడమే గాక యుగకర ్త అనే బిరుదును కూడా తెచ్చిపెట్ట ింది.మందాకినిలో ఆయన
ఉపయోగించినన్ని
ధాతువులు
ఇంత వరకు ఏ కవి కూడా ఉపయోగించక పోవడం విశేషం.
అకతి,చకతి,తకతి,జలతి,సలతి,స్యందతే,స్పందతే,స్రందతే,మోదతే
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వంటి పలు ధాతురూప ప్రయోగాలు మందాకిని కావ్యానికి అత్యంత
రమణీయతను సమకూర్చాయి.
వీరిదే మరో కృతి ‘భారత భారతి’వీరికి లెక్కలేనన్ని పురస్కారాలను
సన్మాన సత్కారాలను సమకూర్చింది.దేశ సంప్రదాయ ఔన్నత్యాన్ని ప్రతీ
భారతీయ పౌరుడు చాటిచెప్పాలనేది భారతభారతి లోని ప్రధానాంశం
. భారతభారతి లోని ఆయన కవితా
ప్రతిభకు నాటి గవర్నర్ కృష్ణ కాంత్ స్వర్ణకంకణంతో సత్కరించటం
జరిగింది.తిలక్ మహారాష్ట్ర పీఠం
వారు బంగారు పతకంతో సత్కరించారు.కె.కె.బిర్లా వారు 1997 లో వాచస్పతి బిరుదు ప్రదానం చేశారు.
1993 లో ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య
అకాడమీ ఉత్తమ కవిగా గౌరవించింది.
ప్రహేళికలు ఆయన సాహితీ
గరిమకు
తార్కాణాలు.సంస్కృత
రూపకాల్లో నాంది ప్రస్తా వనలు,సంస్కృత వసుచరిత్ర సమీక్ష, న్యాయవై శేషి కములు, సాంఖ్యయోగములు మొదలై నవి మరియు
అముద్రిత రూపంలో ఉన్న కావ్యాదర్శ కాత్యాయని(అలంకార శాస్త్ర
విశ్లేషణము),సాదృశ్య మూలాలం-

కారములు,పూర్వోత్తర మీమాంసలుఆయనను
ఒక
గొప్ప విమర్శకుడిగా నిలబెట్టాయి.వేదపరిశోధనలో భాగంగా
మహాలక్ష్మి ఉపాసనకు సంబంధించిన రెండువేల మంత్రాలను సమీకరించి పుస్తక
రూపంలో తెచ్చారు.జై నంలో
సృష్టి విద్య,బౌద్ధ పురాణాలు ప్రశస్తి వంటివి కూడా ఎన్నో వారి
వై దుష్య సీమలో ఉన్నాయి.
25 సుప్రభాతాలు,విషాదలహరి, రాసకేళి,సంగీతమాధవం,ఉదాహరణాని,కామాయనం,ఆవాహనం
మొదలై నవి వీరి ఇతర రచనలు.
ఆయన దాదాపు 12000 శ్లో కాలు
రచిస్తే అందులో సగము మాత్రమే
ముద్రణకు నోచుకున్నవి.
శ్రీభాష్యం
విజయసారథిగారు
సంస్కృత రచనలు చేయటమే గాక
తెలుగులో ప్రాచుర్యం పొందిన సీసపద్యాన్ని,సూక ్త ప్రక్రియను సంస్కృత
భాషలో ప్రవేశపెట్టి ఆ భాషను
మరింత సంపన్నం కావించారు.
ఆధునిక భావాలను
సంస్కృత సాహిత్యం లో పొదిగారు.
నిరంతర సాహిత్య తపస్వి నిరాడంబర వచస్వి,అపారశేముషీ సంపన్నులు పుంభావ సరస్వతీ స్వరూపులు శ్రీ శ్రీ భాష్యం విజయసారథి
గారికి ప్రతిష్ఠాత్మక భారత ప్రభుత్వ
పద్మశ్రీ పురస్కారం లభించటం
సంస్కృత భారతినే సత్కరించటంతో సమానం.ఇది తెలుగు జాతికి,తెలంగాణ గడ్డ కు మా సబ్బినా డై న
కరీంనగర్ జిల్లా కు గర్వకారణంగా
భావిస్తా ను.ఈ సందర్భంగా వారికి
నా హృదయ పూర్వక ,అభినందనపూర్వక నమస్సుమాంజలులు.
మార్చి 2020

మధ్యింటి మిద్దె అను మిధ్య
అంబాపతి, రమాపతియిద్దరూ బాల్య స్నేహితులు.
ఒకే వీధిలో ఇల్లు విడిచి ఇల్లు .
డాబాలెక్కి కంఠస్వరం పెంచి
మాట్లాడితే ఒకరి మాటలు మరొకరికి మధ్యింటి డాబామీదుగా
స్పష్టంగా వినపడ్తా యి. మధ్యింటికి ఎదురుగా వీధిలో నిల్చుని
చూస్తే, మధ్యింటికి ఎడమవై పు
అంబాపతి ఇల్లు . కుడివై పున
రమాపతి ఇల్లు .
అయితే మధ్యింట్లో ఎడమ
సగభాగంలో కొత్తగా అద్దె కు
దిగిన అసామీ కూతురు అమ్మణ్ణిని చూసినప్పట్నుంచీ, ఇద్దరూ
తమ సెల్ ఫోన్ల లో నెమ్మదిగా మాట్లాడుకొనేవారు. మధ్య
డాబాఇంట్లో
అద్దె కు దిగిన
ఆసామీకి ఒక భార్యా, ఇద్ద రు
పిల్ల లు. అమ్మణ్ణి పెద్ద కూతురు.
కాలేజీలో బి.ఏ. మొదటి సంవత్సరం చదువుతోంది. రెండవవాడు ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం. కుడి భాగంలో ఉంటున్న
డాబాయింటి ఆసామీకి ఒకభార్య, ముగ్గురు పిల్ల లు. పెద్ద పిల్ల గుమ్మణ్ణి. కాలేజీలో బి.ఎస్సీ.
రెండవ సంవత్సరం చదువుతోంది. ఒక తమ్ముడు ఇంటర్ రెండవ
సంవత్సరం, మరొక తంబి పదో
తరగతి.
అంబాపతి, రమాపతిలిద్ద మార్చి 2020

ఎలెక్ట్రా న్

రూ రెండవ తరగతిలో పాసయిన
బి.ఏ. పట్టాదార్లు . స్థానికమైన
ఉద్యోగాలే చేస్తు న్నారు. అతిప్రయత్నం మీద అంబాపతి మండలాఫీసులోనూ, రమాపతి మునిసిపల్ ఆఫీసులోనూ జూనియర్
అసిస్ట ెంట్ల గా ఛేరి సంవత్సరమైంది. వాళ్ళిద్ద రి తల్లి దండ్రులూ వెంటనే కట్నగిరి శిఖరాలెక్కి కూర్చునేశారు. అంబాపతికి
రమాపతి చెల్లెలు జగదాంబనీ,
రమాపతికి అంబాపతి చెల్లెలు
రాగరమ్యనీ ఇచ్చి వివాహం
చేస్తే బావుంటుంది కదా అని
రెండు కుటుంబాలతో చనువున్న
పేరయ్య అనే పెద్ద మనిషి సలహా
ఇచ్చి, రెండుపక్కలా తలకి
బొప్పిలు కట్ట ించుకొన్నాడు.
అంబాపతి, రమాపతులు
తమింట్లో అద్దె కు దిగిన అమ్మణ్ణికి లై నేస్తు న్నారని గ్రహించి, ఇరుపక్కలి కుర్రవాళ్లూ తన్ని ఎందుకు
గమనించటల్లేదని
గుమ్మణ్ణి
కినుక వహించింది. అలాగని
అంతవరకూ తన్ని పట్ట ించుకొన్నారని కాదు. కేవలం అమ్మణ్ణి
వచ్చిన తర్వాతే పొరుగిళ్ల బి.ఏ.
గాళ్ళు వాళ్ల వాళ్ల డాబాలెక్కడం,
పచార్లు చెయ్యడం, సెల్ఫోన్ల లో
మాట్లాడుకోవడం ప్రారంభించారు. అమ్మణ్ణి ఉదయసంధ్యల్లో నూ, ఆదివారాల్లో నూ, ఇతర

సెలవు దినాల్లో నూ డాబా ఎక్కి
పచార్లు చెయ్యడం, సరిగా ఆ
సమయాల్లో నే ఇరుపక్కల బడుద్ధా యిలూ వాళ్ల వాళ్ల డాబాలెక్కడం గమనించింది.
అదీకాక అంబాపతి, రమాపతిల వివాహం కుండమార్పిడి విధానంలో ఒకరి చెల్లెల్ని
మరొకరు చేసుకొంటారని కొంత
వేగుల్ సమాచారం ఉండడం
మూలాన, అనవసరం శ్రమ
ఎందుకని గుమ్మణ్ణి యింతకాలమూ గమ్మునుండిపోయింది.
అయితే ఆ వేగుల్ సమాచారం
తప్పయిపోయిందనీ, ఒక పెద్ద మనిషికి రెండు బొప్పిల్లు కట్టాయని తెలియడం, అమ్మణ్ణీ వాళ్లు
తమ ఇంట్లో అద్దె కు రావడం గుమ్మణ్ణిలో అలజడి రేపింది.
ఇరుగుపొరుగులు కాబట్టి గుమ్మణ్ణి, జగదాంబ, రాగరమ్యలు
స్నేహితులే. గుమ్మణ్ణి అమ్మణ్ణిని
వారికి పరిచయం చేసింది. ఆ
తర్వాత రహస్యంగా అమ్మణ్ణి చేస్తు న్న డాబా పచార్ల ని గురించి
చెప్పింది.
“బతికించింది!
బీటెక్కుల
గురించీ, ఎమ్ టెక్కులగురించీ కలలు కంటున్న మాకు, ఆ
పనిలేని పేరయ్య మహానుభావుడి మాటలు విని, బడుద్ధా యి
బిఏ అన్నాయిలనిచ్చి ఎక్కడ కుం45

డమార్పిడి ముడేయించేస్తా రేమోనని భయపడి మేము ఛస్తూ న్న
సమయంలో, మా,మా,తల్లి దండ్రుల కట్నపిశాచకోరలు మమ్మల్ని రక్షించాయి! అదీ కాక మాకు
ఒకరిమీద మరొకరు ఆడపడుచు పెత్తనం చెలాయించడానికి
అవకాశముండదు. ఇప్పుడు మీ
యింట్లో అద్దె కు దిగిన అమ్మణ్ణి మా
అన్నయ్యల దృష్టి తనవై పు మళ్ల ించుకోవడం ఏదో ఒక విధంగా
మాకు మేలు కలిగించే అంశమే!
అందుచేత నువ్వు అమ్మణ్ణిని బాగా
ప్రోత్సహించు. ఏటిగట్టు ప్రేమ, ప్రేమకాటు దోమ అనే రెండు ధారావాహికలు అంతా ప్రేమమయం,
ఈ జగమంతా ప్రేమమయం అనే
సందేశాన్ని కేవలం బహుళ తారల
నయనాభినయంతో అందిస్తూండగా, ఇప్పటికీ అరవై య్యారు ప్రహసనాలు జరిగి పోయాయి. వాటి
మైకంలో అమ్మణ్ణిని కుదేయ్!”
అన్నారు రాగరమ్య, జగదాంబలు
ఏకాభిప్రాయంగా.
గుమ్మణ్ణికి ఏడుపు వచ్చినంత
పనై ంది. వాళ్ళు కనీసం ‘నువ్వు
కూడా ఒక బోడి బిఏ గాణ్ణి బుట్ట లో
పడేయ్,’ అన్న మాట అంటారేమోనని ఆశించింది. గుమ్మణ్ణి
మనస్సులోని గుబుల్ని పసిగట్ట లేకపోయినా, అనుకోకుండా ఆ
దిశలో అంబాపతి చెల్లెలు రాగరమ్య అంది.” అసలు నువ్వు మా
అన్నయ్యలిద్ద రిలో ఎవరో ఒకర్ని
చేసుకొంటే బావుంటుందని అనుకొన్న రోజులు లేకపోలేదు. ఇంటర్
చదువుతో అపుచేయించిన మాకే
బీటెక్కులు, ఏమ్టెక్కులు, ఐటీ
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గాళ్ళు కలల్లో కి వస్తుంటే, బీ.ఎస్సీ
చదువుతున్న నీకూ ఓ పెద్ద సై ంటిస్టు ని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశలుంటాయి. అదీ కాక నీ మీద
కూడా ఆడపడుచు పెత్తనం చెలాయించడానికి అవకాశముండదు.
అందుకనీ మా మనసులోని మాట
యింతవరకూ నీతో చెప్పలేదు!”
గుమ్మణ్ణికి నవ్వాలో, ఏడ్వాలో తెలియలేదు.
రాగరమ్యకీ, జగదాంబకీ మరో
ఆలోచన వచ్చింది. తమ బోడి
బి.ఏ. అన్నగార్ల ని తమలాగే
కలలు కంటూన్న అమ్మాయిలు
ఛస్తే ఒప్పుకోరు! పెళ్లికూతుళ్లు
లభించడం చాలా కష్ట మైపోతుంది. అన్నల పెళ్లిళ్ల తో కట్నకానుకలు దండిగా గుంజుకొని తమ
వివాహాలు జరిపించాలని ఇద్ద రి
తల్లి దండ్రులూ దుర్మార్గ పుటాలోచనల్లో ఉన్నారు. సామాన్యంగా
వయసు తేడాలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, చెల్లా యిల వివాహం జరగనిదే అన్నలు పెళ్లి చేసుకోకపోవడం ఒక సంప్రదాయమే కదా?.
సాధారణంగా
తమ
ఇంట్లో
సగభాగం అద్దె కిచ్చేవాడూ, సగభాగంలో అద్దె కు దిగినవాడూ
అంతంతమాత్రపు ఆర్థిక పరిస్థితిలో ఉన్నవారే అయ్యుంటారు.
అందుచేత పేరయ్యగారికి కిర్రెక్కించి అన్నయ్యల పెళ్లిళ్లు అమ్మణ్ణి, గుమ్మణ్ణిలతో చేయించేస్తే,
తమకి లై న్ క్లియర్ అయిపోతుందని ఆలోచించి, ఆయనతో తమ
ఉద్దేశ్యాన్ని చెప్పారు.
పేరయ్య మట్టు కు సామాన్యుడా, వచ్చిన అవకాశం వదులు-

కోలేదు. ముందుగా ఇద్ద రి తల్లి దండ్రులకి, “మీ అబ్బాయిలకి
(బడుద్ధా యిలకి) సంబంధాలు
వెతకడం నాకూ, నా శ్రీమతికీ
కూడా చాలాచాలా కష్ట మైపోతోంది.
అందరూ ముందుగా అబ్బాయిల
చదువు సంధ్యలు, ఉద్యోగాలు,
జీతాలు గురించి అడగడం చేస్తు న్నారు. అబద్ధా లాడడానికి మాకు
అవకాశం లేని ప్రశ్నలడిగి , పెదవి
విరిచేస్తు న్నారు!” అని చెప్పాడు.
“మా బంగారుబాబులు (బడుద్ధా యిలు) చేసే ఉద్యోగాల్లో చాలా
బల్ల కింది ముడుపులుంటాయని
చెప్పలేకపోయారా?” అని తల్లి దండ్రులు లోగొంతులో హుంకరించారు.
“నిజమే కావొచ్చు. కట్నమొక దురాచారమైనా, సమాజం ఊరుకుంటుంది. కానీ కుర్రళ్ళకి జీతాలతోబాటు గీతాలుకూడా వస్తా యంటే,
మీకు మీ సాంప్రదాయంలో మచ్చ
ఏర్పడుతుంది. రేపు అల్లుడెక్కడ
కటకటాలు లెక్కిస్తా డేమోనని వాళ్ల
భయం వాళ్ల కుంటుంది. మీరేమీ
అనుకోనంటే ఒక మాట చెప్తా ను.
మీ పక్కింట్లో
ఇంటాయన
కూతురూ,
అద్దె కున్నాయన
కూతురూ పెళ్లీడు వయసులో
ఉన్నారు. ఆ అమ్మాయిల్ని మీరు
నిత్యమూ చూస్తూ నే ఉన్నారు.
ఒకరు కుందనపు బొమ్మ, మరొకరు
చందనపు బొమ్మ. మీరు ఊఁ
అంటే వాళ్ళకి నేనే సలహా ఇస్తూ న్నట్టు గా అట్నుంచి నరుక్కు వస్తా ను.
కట్నకానుకల సమస్య అస్సలుండదని, శతప్రతిశతి రాయితీ సంబంధాలనీ ఓ చిన్న రాయి విసురుతాను, ఏమంటారు?”
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అంబాపతి, రమాపతిల తల్లి దండ్రులు బుర్రలు గోక్కుని, ఈ కాలపు
సినిమాలు చూసి చూసి కుర్రాళ్ళు ఎక్కడ వెర్రెక్కిపోతారేమోనని
భయపడి అలాగే ప్రయత్నించండి
అనేశారు.
పేరయ్య మధ్యింటి అసామీని,
అద్దె కున్న ఆసామీని, కదిల్చాడు. వాళ్లూ వెంటనే కదిలారు.
మధ్యింటి మిద్దె మీద శాస్త్రప్రకారం
ఉమ్మడి పెళ్లి చూపులు జరపడానికి ఖాయం చేసుకొన్నారు.
అయితే ఓ చిక్కు వచ్చిపడింది.
అంబాపతి, రమాపతి, అమ్మణ్ణి,
గుమ్మణ్ణిలలో ఎవరినెవరు యిష్ట పడతారోనన్న శంక రాగరమ్య,
జగదాంబలలో బయలు దేరింది.
అమ్మణ్ణికోసమే,
అంబాపతి,
రమాపతులు ఓటు వేస్తా రని గుమ్మణ్ణి భయపడిపోయింది. ఈ
సంగతి పేరయ్యతో మొరబెట్టు కొంది. తనకి అంబాపతి ఇష్ట మని
చెప్పింది.
వాస్తవానికి అమ్మణ్ణి జాతకం అంబాపతితో కుదిరింది. గుమ్మణ్ణి
జాతకం రమాపతితో కుదిరింది.
అనుభవశాలి పేరయ్య అట్టే
శ్రమ పడకుండా, నేటిరాజకీయ
నాయకులు కండువాలు మార్చినంత సులువుగా జాతకాల్లో కిట్ట ింపులు చేసి “బెంగొద్దు గుమ్మణ్ణి,”
అని అభయమిచ్చేశాడు.
పేరయ్య అంబాపతిని కలుసుకొని,”అమ్మణ్ణి మంచిపిల్ల . కానీ జాతకరీత్యా సూర్యుడి గడిలోకి రాహు,కేతువులు తొంగి చూస్తు న్నారు. ఆ
పిల్ల ని చేసుకొంటే నీకు అదనపు
రాబడి రావడానికి అవకాశముండదు, ఆలోచించుకో!” అని ఓ గుమార్చి 2020

లకరాయి విసిరాడు. అంతే, అంతా
సెటిలై పోయింది. మధ్యింటి మిద్దె
మీద చిన్న షామియానా వేసి,
అనుకొన్న ముహూర్తానికి అమ్మణ్ణి
రమాపతిలకి, గుమ్మణ్ణి అంబాపతిలకి తాంబూలాలిచ్చేసుకొన్నారు.
“నీ కోసం అమ్మణ్ణిని కాదని, చిరకాలంనుంచి తెలుసున్న గుమ్మణ్ణిని ఎన్నుకొన్నాను తెలుసా?” అని
అంబాపతి తను చేసిన త్యాగాన్ని
రమాపతి తో చెప్పాడు.
“శతకోటి వందనాలు! కానీ పెళ్ళయిన తర్వాత ,మా యింటికి
అప్పుడప్పుడూ
వస్తూ న్నప్పుడు
మీ ఆవిడ గుమ్మణ్ణితో కలిసి రా
కానీ, ఒంటరిగా మట్టు కు రాకు!”
అన్నాడు రమాపతి.
ఆ ఊరి దేవాలయ ప్రాంగణంలో
ఇరుజంటల వివాహాలూ ఆదర్శప్రాయంగా జరిగిపోయాయి. ఊరి
వారందరూ ఆడంబరాలు లేకుండా
జరిగిన వివాహల్ని మెచ్చుకొంటూ,
దేవాలయమంటపంలో నేలమీద
కూర్చుని, అరటి ఆకుల్లో విందు
భోజనం చేసి, వధూవరులమీద
అక్షతలు జల్లి , ఒకటికి రెండుసార్లు
దీవించి వెళ్లా రు.
పెళ్ళయిన నెలరోజుల్లో నే అంబాపతి-గుమ్మణ్ణి, రమాపతి-అమ్మణ్ణిలు వేరే వేరే యిళ్లు తమ తమ
ఇళ్ళకి దూరంగా అద్దె కు తీసుకొని
కాపురాలు పెట్టేశారు.
“ఒరేయ్! చెల్లి పెళ్లి సంగతి ఏమాలోచించారు?” అని యిద్ద రి
తండ్రులూ తమ పుత్రరత్నాలని
అడిగారు.
“బోల్డ న్ని ఖర్చులు. కారు కొనుక్కోవాలి, ఫ్లా ట్ కొనుక్కోవాలి ....” కార-

ణాలన్నీ నాలుగు మౌన బిందువుల
వాక్యంలో నీళ్ళు నములుతూ
ముగించి, తమ అసహాయతను
వ్యక ్తం చేశారు.
ఆడవాళ్ళలో పెళ్ళయినవెంటనే
‘నేనూ, నామొగుడూ, నామొగుడి
సంపాదనా...’అనే స్వార్థపూరితమైన భావాలు ఒక్కసారిగా పుట్టు కొస్తా యని రాగరమ్యకీ, జగదాంబకీ
తెలిసొచ్చింది.
ఇరుపక్కల ఇళ్ల వాళ్ళకీ మధ్యింటి
మిద్దె ఆసామీ, అద్దె కున్న అసామీ,
శత్రువులై పోయారు.
“ఎటువంటి సంబంధం తీసుకొచ్చావయ్యా?” అని వరుల
తండ్రులు పేరయ్యని నిలదీశారు.
“నేను వధూవరుల జాతకాలు
బ్రహ్మాండంగా కుదిరాయన్నాను.
వాళ్ళు హాయిగా వేరు కాపురాలు
పెట్టు కోవడం నిదర్శనం కాదా?
అయినా ఇది అణుకుటుంబాల
కాలం. ఇకపోతే, మీ వియ్యంకులతో బంధుత్వాలు నిలబడేది
సంస్కారంతో తప్ప ఇతరత్రా కాదు.
ఓ ఇద్ద రు ఐటి కుర్రవాళ్లున్నారు.
పెళ్లికొసం తహ తహలాడుతున్నారు. వాళ్ళు కాస్త అక్షర జ్ఞానముండి, సంసారపక్షమైన అమ్మాయిలు
కావాలంటున్నారు. కానీ, అథమం
ఒక లకారం కోసం తల్లి దండ్రులు
ఆశిస్తు న్నారు. అడగమన్నారా?”
అన్నాడు పేరయ్య.
“కుర్రాళ్ళు వేరు కాపురాలు పెట్టే శారు. సొమ్ములెక్కణ్ణుంచి తీసుకొచ్చేది.....?”
”బర్రెల్ని కొనడానికి లోను పెట్టండి.
ఒక బ్యాంకాయన నాకు తెలుసు!”అన్నాడు పేరయ్య.
****
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పింగిరి మాటలు వద్దు " హెచ్చరించాడు వజ్రకాయుడు.
"అయ్యా సాధుజంతువులు గడ్డీ గాదాన్నీ మేస్తా యి. ఉదాహరణకి ఆవులూ, గేదెలూ, గుర్రాలూ, గాడిదలూ ఇవేవీ
మన రాజ్యానికి పనికొచ్చేవి కావు. అవి మనుషులకి పనికొచ్చేవి. వాటికి ఉచిత ఆహారాన్ని పెట్ట డం వల్ల వల్ల ఒదిగే
లాభం ఏదీ ఉండదు. అందుకే సగం జీవితం అయ్యే వరకు వాటిని హాయిగా సంతతిని పెంపొందించుకోనిస్తాం.
ఆ తరువాత వాటిని తమరు తమ బలప్రదర్శనకి ఉపయోగించుకోవచ్చు... సింహాల, పులుల, నక్కల, తోడేళ్ళ,
రేచుకుక్కల, హైనాల ఉచిత ఆహార పధకం కిందా వాడచ్చు" చిన్నగా అన్నాడు అరిదమనుడు.
"శభాష్ కరటక దమనులారా. అద్భుతమైన పథకాల్ని రచించారు. వీటిని వెంటనే అమలు పరిచే ఏర్పాట్లు
చెయ్యండి. అన్నట్టు ఆ చివరి పధకాన్ని బయటకి పొక్కనివ్వద్దు . లేకపోతే శాఖాహార సాధు జంతువులన్నీ విప్ల వ
శంఖం పూరిస్తా యి. ఆ పధకం మాత్రం గుట్టు చప్పుడుగా సాగిపోవాలి "ఉత్సాహంగా లేచాడు వజ్రకాయుడు.
---------------- *--------------"గద్ద మామా ... వాళ్ళ రహస్య ప్రసంగ సారాంశాన్ని అంతా ఇప్పుడు మన శాంతిశ్రీ పావురంగారు మనకి చెప్పారు
గదా, మన తక్షణ కర ్తవ్యం ఏమిటీ?" అడిగారు కాక పత్రిక సంపాదకులై న కాకాసన్ మహాశయులు.
గద్ద ఛానల్ యజమానై న ఈగిల్ సింగ్ గారు చిరునవ్వు నవ్వి "ముందు ఆ పావురాన్ని తమరు గుట్టు చప్పుడు
కాకుండా మింగేసి ఆ మేటర్ ని ఫినిష్ చెయ్యండి. వారిచ్చిన సమాచారం పత్రికా, మా ఛానలూ నూరేళ్లు చల్ల గా
నడవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. "బ్లా క్ మెయిల్ ఈజ్ బెటర్ దేన్ Dove మెయిల్ ఎండ్ ఈ మెయిల్ "అన్నారు.
ఇంకేం... అరణ్యన్యాయం అమలుపరచబడింది. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు".
మళ్ళీ కలుద్దాం.......
భువనచంద్ర.

'గడిలో దాగిన వై జ్ఞానిక నుడి' సమాధానాలు
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1. place of publication

:

hyderabad, telangana

2. periodicity of publication

:

monthly

3. printer's name

:

t. shanti

printer's nationality

:

indian

printer's address

:

45058, janapriya utopia
hyderguda, attapur
hyderabad - 500 048

:

t. shanti

publisher's nationality

:

indian

publisher's address

:

45058, janapriya utopia
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edotor's nationality
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45058, janapriya utopia
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ప్ర హేళిక

జవాబు చెప్పగలరా?

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

ఆధారాలు : 1) గ = అసలు అక్షరం 'న'; 2) ర = అసలు అక్షరం 'డ'

యేటుసు వానా పరుప్పోంరి
పడోగా బ్మాక్టిగి హడి పత్తంరి
యేటుసటో పజ్జు, శుప్పు
గుసుశుపోపంరి
(మీ జవాబు teega51@ gmail. com కి పంపించండి.)
గతనెల జవాబు :

రోజుకు ఒక్కసారై నా మీతో మీరు మాట్లాడుకోండి. లేకపోతే ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తితో మాట్లాడే అవకాశాన్ని కోల్పోతారు.
ఫిబ్రవరి నెల ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంపినవారు:
1)

శ్రీ కోడీహళ్లి మురళీమోహన్,
బాచుపల్లి ,హైదరాబాద్

2)

ఎ. సుందరరామారావు
కుకట్ పల్లి హౌసింగ్ బోర్డ్, హైదరాబాదు

