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వినాయక చవితి ఉత్సవాలు ప్రజలంతా ఎంతో భక్తి శ్రద్ద లతో చేసుకున్నారు.
అలాగే హైదరాబాద్ లో నిమజ్జ న కార్యక్రమం కూడా ఎంతో భక్తి గా, ప్రజలంతా నిర్వహించారు.
తెలంగాణ ఎసెంబ్లీ వాడి వేడిగా
తెలంగాణాకు ఒక్క జాతీయ ప్రాజెక్టు ఇవ్వలేదని, కేంద్రానికి ఒక నీతి, రాష్ట్రా నికి ఒక నీతి ఎలా ఉంటుందన్న వై ద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు. 8 బిల్లు లకు శాసన సభ ఆమోద తెలిపింది. రాష్ట్రాలను ఇబ్బంది పెడుతోంది కేంద్రం అన్న హరీష్ రావు. ఎమ్మెల్సీ కవితకు ఆస్ట్రేలియన్ పార్లమెంటులో
జరిగే బతుకమ్మ పండుగకు ప్రతిష్టా త్మక ఆహ్వానం అందింది. తెలంగాణా నిధులను పొరపాటున
AP లో కలిపారు. తెలంగాణాకు ఒక్క జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వలేదు. తెలంగాణా అభివృద్ధి పై వేడిగా
చర్చ జరిగింది.
ప్రగతి భవన్ లో KCR తో కర్ణా టక మాజీ సీఎం భేటీ
తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తో కర్ణా టక మాజీ సీఎం కుమార స్వామి ప్రగతి భవన్ లో
భేటీ అయ్యారు. తాజా రాజకీయాలపై దేశంలో జరుగుతున్న పరిణామాలను కేసీఆర్ , కుమారస్వామి
చర్చిస్తున్నట్లు సమాచారం. జాతీయ రాజకీయాల్లో ప్రాంతీయ పార్టీ ల పాత్ర, కేసీఆర్ కొత్త జాతీయ
పార్టీ ఏర్పాటు , భవిష్యత్ కార్యాచరణపై నేతలిద్ద రూ చర్చిస్తున్నట్లు సమాచారం. కేసీఆర్ జాతీయ
స్థాయిలో పార్టీ ఏర్పాటు లో భాగంగా బెంగళూరు వెళ్లి , మాజీ ప్రధాని దేవెగౌడ, కుమారస్వామితో
చర్చించారు. ఇప్పటికే వివిధ పార్టీ నేతలతో చర్చించి భాజపాను గద్దె దించేందుకు కలిసి రావాలని
ఆయా పార్టీల నేతలను కోరారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కేసీఆర్, కుమారస్వామి ప్రగతి భవన్ లో ప్రత్యక్షంగా సమావేశమయ్యారు.
రెబల్ స్టార్ కృష్ణం రాజు కన్నుమూత
సినీ ప్రముఖులంతా కన్నీటి నివాళి.
1940 జనవరి 20న పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మొగల్తూరు లో జన్మించిన ప్రముఖ నటుడు కృష్ణం
రాజు హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలోని ఏఐజీ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ 10 వ తేదీ తెల్ల వారు ఝామున
3. 25 గంటలకు తుది శ్వాస విడిచారు. 1966లో 'చిలకా గోరింకా " చిత్రంతో వెండితెర అరంగేట్రం
చేశారు. 1977-- 1984 సంవత్సరాల్లో నంది అవార్డులు గెలుచుకోవడమే కాక 1986 లో ఫిలింఫేర్
అవార్డు అందుకున్నారు. విజయ నగర సామ్రాజ్య క్షత్రియ వంశానికి చెందిన కృష్ణంరాజు ... దివంగత
మాజీ ప్రధాని వాజపాయ్ హయాంలో కేంద్ర మంత్రి గానూ సేవలందించారు. కృష్ణంరాజు చేసిన
పాత్రలే ఆయనకీ రెబల్ స్టార్ అనే పేరు తీసుకు వచ్చాయి.
రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లో కుండపోత వర్ షం --- తెరుచుకున్న ప్రాజెక్టు ల గేట్లు
భారీ వర్షా లకు కృష్ణా, గోదావరి నదులు పరవళ్లు తొక్కుతున్నాయి. కృష్ణా నదికి కర్ణా టక లోని
ఆలమట్టి నుంచి ఏపీలో ప్రకాశం బ్యారేజీ వరకూ ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. ఉపనదులనుంచి గోదావరికి వరదనీరు వచ్చి చేరుతోంది. నిజాంసాగర్, సింగూరు, మానేరు జలాశయాలకు ప్రవాహం
పెరగడంతో గేట్లు తెరిచి గోదావరికి విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీరామ్ సాగర్ కు వరద పెరగడంతో గేట్లు
తెరిచి దిగువకు వదులుతున్నారు. ఎల్లంపల్లి , కాళేశ్వరం ఎత్తిపోత ల్లో ని మూడు బ్యారేజీల గేట్లు
తెరుచుకున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కుంభవృష్టి భారీ వర్షా లు కురుస్తా యని వాతావరణ కేంద్రం
తెలిపింది.

కానీ అసలే అంతంత మాత్రంగా గోతులతో నిండిన మన రోడ్లు ఈ వర్షా లకు గోతులన్నీ నీళ్ల తో నిండి
ప్రజలు నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా సామాన్య ప్రజలు కష్టా లై తే అన్నీ ఇన్ని కావు.
ఇళ్లల్లో కి నీళ్లు చేరి తిండికీ, గుడ్డ కీ ఎంతో కష్ట పడుతున్నారు ప్రజలు. బయటకి వచ్చి ప్రయాణాలు
చేసేవారు సిటీ బస్ స్టాప్ ల దగ్గ ర గోతులనిండా నీళ్ల తో నిండి ఉండి, వాళ్ళు నిలబడలేని, బస్ ఎక్కలేని పరిస్థితి.
అంధకారంలో వై ద్య విద్యార్థు ల భవితవ్యం
దేశంలో సుమారు 20,000 మందికి పై గా వై ద్య విద్యార్థు ల భవిష్యత్తు ఆగమ్యగోచరంగా మారింది.
రష్యా -- ఉక్రెయిన్ నేపథ్యంలో నెలకొన్న అనిశ్చితి ఇంకా కొనసాగుతోంది. ఉక్రెయిన్ వై ద్య విద్య
నభ్యసిస్తున్న విద్యార్థు లు ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో నై నా చదువుకోవడానికి పచ్చ జెండా ఊపిన
జాతీయ వై ద్య కమిషన్ (ఎన్ ఎం సీ ) ... భారత్ లో సర్దు బాటు చేయడంపై మాత్రం పెదవి విప్పక
పోవడంతో , భవిష్యత్తు అంధకారం అవుతుందని విద్యార్థుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. ఎన్ ఎం సీ
అనేది సాంకేతికంగా అనుమతించే సంస్థ మాత్రమే అని , దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వమే నిర్ణయం తీసుకోవలసి ఉంటుందని వై ద్య వర్గా లు పేర్కొంటున్నాయి. ఇటీవల ఎంఎంసీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఏ దేశంలో నై నా వై ద్య విద్య కొనసాగించడానికి అనుమతించింది. ఉక్రెయిన్ వై ద్య కళాశాలలు ఇతర
దేశాల్లో వై ద్య విద్య కు అభ్యంతరంలేదంది. ఏ దేశంలో నై నా వై ద్య విద్య అభ్యసించడానికి అనుమతించగా, భారత్కొ లోనూ చదువుకోడానికి ఎందుకు అనుమతించరు? ఇప్పటికే 1,2,3,4, సంవత్సరం
చదువుతున్న వారు నీట్ రాసి తొలి ఏడాదిలో జేరాలనడం ఎంతవరకు సమంజసమని విద్యార్థు లు
ప్రశ్నిస్తున్నారు . కేంద్ర ప్రభుత్వమే అన్ని రాష్ట్రా ల్లో ని ప్రభుత్వ, ప్రయివేటు వై ద్య కళా శాలల్లో అదనంగా
ఎంబీబీఎస్ సీట్లు సృష్ట ించి సర్దు బాటు చెయ్యాలని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ధరలు పై పై కి ---- సామాన్యులపై మరింత భారం
దేశంలో ధాన్యం, పప్పులు దిగుబడి తగ్గు తాయనే అంచనాతో ధాన్యం ధర, పప్పుల ధరలు
మరింత పెరిగి సామాన్యులకు మరింత భారం అవుతున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్
సొంత ఊరు వెళ్ళేందుకు రై ళ్లలో నిరీక్షణ
దసరాకు సొంత ఊరు వెళ్లేందుకు సిద్ద మౌతున్నారా ? అయితే రై ళ్లలో నిరీక్షణ (వెయిటింగ్ లిస్ట్ )చూస్తే భయపడాల్సిందే. పలు మార్గాల్లో ప్రయాణించే రై ళ్లల్లో బెర్తులన్నీ నిండి
వెయిటింగ్ లిస్ట్ జాబితా వందల్లో ఉంటోంది. మరికొన్ని రై ళ్లల్లో అయితే ఈ పరిమితి దాటి రిగ్రెట్ చూపిస్తోంది. చార్జీలు విపరీతంగా పెరగడంతో అటు బస్సుల్లో నూ ప్రయాణం సామాన్యుడికి భారమైంది.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వర్ షం వస్తే చెరువే
నగరంలోని అత్యధిక ప్రాంతాలు వర్షా నికి చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. ఏ కొద్ది పాటి వర్ షం కురిసినా .. నగర ప్రజలు వరద ప్రభావానికి గురికావాల్సి వస్తోంది. రహదార్ల పై వర్ష పు నీరు,
మురుగు నీటితో కలిసి చేరడంతో పాదచారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కొన్ని చోట్ల వాహనాలు
కూడా ముందుకు కదలక, పలు మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ నిలిచి పోయే పరిస్థితి.
జాతీయ విధానాలు
శాస్త్ర వేత్తల విజయాలనూ వేడుకలా జరుపుకోవాలి
శాస్త్ర వేత్తల విషయంలో మన భారత దేశం దృష్టి మారాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రధాని

మోడీ అన్నారు. తమ శాస్త్ర వేత్తల ఘనతను పశ్చిమ దేశాలు ఘనంగా కీర్తిస్తాయని, ఈ విషయంలో
మన సమాజం వెనుక బడి ఉందని ప్రధాని ఆవేదన వ్యక ్తం చేశారు. విజయాలు సాధించిన కళాకారులనుక్రీడాకారులను ఎలా గుర్తిస్తున్నామో, శాస్త్ర వేత్తల ఘనతలకూ అంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలని,
అప్పుడే సై న్స్ విషయంలో సమాజంలో పేరుకు పోయిన ఉదాసీనత తొలగిపోతుందని ప్రధాని మోడీ
తెలిపారు.
అంతర్జా తీయం
అగ్ర రాజ్యం పాక్ కు సై నిక సాయం
పాకిస్తా న్ కి అమెరికా సై నిక సాయం అందించాలనే నిర్ణయాన్ని భారత్ తీవ్ర
నిరసన వ్యక ్తం చేసింది. ఈ విషయంపై ఆ దేశ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధుల్లో ఒకరై న డోనాల్డ్ ల్యూక్
తమ అభ్యంతరాలను తెలియ జేసింది. ప్రస్తుత పరిస్థితులలో పాక్ కు సాయం చేయడంపై ల్యూ
సహా మరికొంత మంది ఉన్నతాధికారులతో భారత్ అమెరికా మధ్య సెప్ట ెంబర్ 7,8 తేదీల్లో సమావేశం
జరగడం, ఆ మరునాడే పాక్ కు అగ్ర రాజ్యం సాయమందించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ
నిర్ణయం వెనుక దక్షిణాసియా ప్రాంతంలో బలా బలాలు సమతూకంలోనూ రాదనీ వివరించింది.
ఉగ్రవాదంపై ప్రస్తుత, భావి పోరులో అమెరికా, నాటో దళాలతో కలిసి పనిచేయడానికి పాకిస్థాన్ కు
ఈ సహాయం ఉపకరిస్తుందని తెలిపింది.
రష్యా సై నికుల్లా రా పారిపోండి
ఉక్రెయిన్ లోని ఖర్కివ్ ఒరాంతం నుండి తమ బలగాలను వెనక్కి తీసు
కుంటున్నట్లు రష్యా మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది. ఉక్రెయిన్ సై నికులు ఎదురుదాడికి తీవ్రతరం
చేయడంతో, రష్యా నుంచి ఈ ప్రకటన వెలువడింది. ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షు డు జెలెన్సీకీ ఈ పరిణామాలను మరో విజయంగా పేర్కొంటూ, రష్యన్ లు భయంతో పరుగులు తీస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు.
ఒక వీడియో తీసి పేస్ బుక్ లో కూడా పోస్ట్ చేశారు.
భావోద్వేగంతో కింగ్ చార్లెస్ తొలి ప్రసంగం
తన తల్లి చిత్ర పటాన్ని పక్కనే పెట్టు కుని చార్లెస్ తొలి ప్రసంగం చేస్తూ, తన తల్లి జీవిత కాలం
మొత్తం ఈ దేశం కోసమే సేవ చేశారని, ఆమె వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తా నని ప్రతిజ్ఞ చేశారని అన్నారు.
ఆమె మరణం మన దేశాన్ని తీరని శోకంలోకి నెట్టేసిందని నాకు
తెలుసు. మా కుటుంబానికి, ఈ దేశానికి ఆమె లేని లోటు పూడ్చలేనిది. ఆమె ఆప్యాయత, అభిమానం మనకు మార్గ దర్శమని, తన జీవితం చిన్నదైనా, పెద్ద దైనా ... అది దేశానికే అంకితం
చేస్తా నని 21 ఏళ్ళ వయసులో రాణి ప్రతిజ్ఞ చేశారు. అది కేవలం
ప్రతిజ్ఞ మాత్రమే కాదు, వ్యక్తిగత నిబద్ద త. నా ప్రాణమైన తల్లి కి
చెప్పాలనుకున్నది ఒక్కటే 'థాంక్యూ ' అని కింగ్ చార్లెస్ భావోద్వేగంతో చెప్పుకొచ్చారు.
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అపవిత్ర
"నేను మనిషిని" అన్నాడతను నేను మాట్లా డలేదు "నీకు
ఆశలున్నాయి. నిరాశలున్నాయి.
ప్రేమ ఉంది, కోపం ద్వేషం ఉంది.
అసూయా ఉంది. దుఃఖం ఉంది.
ఆనందం ఉంది. బ్రతకాలనే
కోరిక ఉంది. గొప్పవాడ్ని కావాలనే
కావాలనే
ఆశయాలున్నాయి.
వ్యధ ఉంది. విరహం ఉంది.
కొంత భక్తి బోలెడంత వై రాగ్యము కూడా ఉన్నాయి" ఆగాడు.
నేను మౌనంగానే ఉన్నాను.
"నేను ఇప్పటి వాడ్ని కాదు. రాతి
యుగంలోనూ ఉన్నా ... రాకెట్
యుగంలోనూ ఉన్నాను. గోళానికి
ఇవతలి పక్కా, అవతలి పక్కా
ఉన్నది కూడా నేనే. నలుపు,
ఎరుపు, గోధుమ, పసుపు అన్ని
వర్ణా లు నావే. అన్ని దేశాలు నావే
.... అన్ని భాషలు, సంస్కృతులు, అన్ని జీవన విధానాలు
నావే. అజ్ఞానమూ, విజ్ఞానమూ
కూడా నాదే" మళ్ళీ ఆగాడు. నేనేం
మాట్లా డలేదు. ఏం మాట్లా డాలీ.
చురుకైన చూపులు నా ముఖం
మీద మెరుపుల్లా వాలుతూనే
ఉన్నాయి. రై లు ఒక క్రమ శిక్షణతో కూడిన శబ్దంతో ముందుకి
సాగుతోంది. ట్రాక్ పక్కని చెట్లు ,
చేమలూ, కొండలూ, కోనలూ,
మిద్దె లు, ఇళ్ళు, వెనక్కి పోతున్న
భ్రమ కల్పిస్తోంది. ముందుకు
సెప్ట ెంబరు 2022

భువనచంద్ర

పోతున్న రై లు.
"ఈ సమస్త ప్రకృతి నాదే" కనుబొమలు ముడిచి తీక్షణంగా నా
వై పు చూస్తూ అన్నాడతను.
నేనేం మాట్లా డలేదు. ఏముందీ
మాట్లా డడానికి?
"నేను దేవుడ్ని సృష్ట ించాను.
డబ్బుని కూడా!" కొంచెం గర్వంగా
అన్నాడతను. తల పంకించాను.
"నిజం ... దేవుడ్ని సృష్ట ించింది నేనే. డబ్బుని సృష్ట ించింది
నేనే. మన చేతుల్లో పెరిగిన చిట్టి
దూడ, మన కళ్ళ ముందే ఎదిగి
ఎదిగి మహా నందిలా మారి,
మనని పొడవడానికి వచ్చినట్లు ------- నేను సృష్ట ించిన
దేవుడు, డబ్బు కూడా నా పరిధిని
దాటి పోయారు. నేను సృష్ట ించింది దేవుడ్నే. అయినా ఆ దేవుడికి
ముక్కోటి రూపాలు, నామాలూ
వచ్చాయి. డబ్బుదీ అదేసంగతి!"
చెప్పేసి సై లెంటయ్యాడు.
మళ్ళీ నేను మౌనాన్ని వహించవలసి వచ్చింది.
"మొదట్లో నేను నాలోంచి ఉద్భవించిన వాళ్ళు కొండ గుహల్లో ,
లోయల్లో ఉండే వాళ్ళం. ఋతువులకి అనుగుణంగా మేము మా
చోట్లు మార్చే వాళ్ళం. అసలు
మాకు ఓ స్థిరనివాసం ఉండేది
కాదు. హాయిగా సాటి జంతువులతో పాటు మేమూ ప్రకృతిలో

దొరికింది
తినే
వాళ్ళం.
పండించడం అసలు మాకు
తెలీని తెలీదు" ఆగాడు. నేను
వింటున్నా .
"కొంత కాలానికి తెలిసింది.
నదులు నిండుగా ప్రవహిస్తా యి.
కనుక దాహానికి వెతుక్కోనక్కరలేదు అని. అంటే నీటి కోసం
వెతకనక్కర లేదు అని మళ్ళీ
ఆగాడు.
"సరే. నదుల దగ్గ రగా
గుంపులుగా ఉండే వాళ్ళం.
ఒకడు కనీపెట్టా డు. .. విత్తనం
లోంచి మొక్క ఎలా మొలుస్తుందో" అని.
"ఆహా, మాకు ఏమి ఆనందం.
మొక్కల్ని, అంటే ఫలాలు,
ఆహారమూ ఇచ్చే మొక్కల్ని
ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెంచాం.
పెంచిన మమకారంతో వాటిని
వదల్లేక అక్కడే నివసించడం
మొదలుపెట్టాం" ఆగి, చాలాసేపు
మౌనంగా వున్నాడు.
"చెప్పండి" అన్నాను.
"ఏముందీ.... ముందు అంటా
సమిష్టి గా వుండేది. ఆహారమూ,
పిల్లలూ అంతా కూడా. ఆ తరవాత
నివాసాలు అంటే, గుడిసెలు
పందిళ్ళూ వచ్చాయి. నిపుణత
పెరిగింది. బలం వున్నవాడు
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డు. లేనివాడు బలం ఉన్నవాడికి
బానిసై బతకడం మొదలయింది. వృత్తులొచ్చాయి. విజ్ఞానం
వచ్చింది, పెరిగింది. మనిషికి
ఏది కావాలో దాన్ని సమృద్ధి గా
సాధించుకోవడం మేం నేర్చుకున్నాం." ఓ గర్వం కనపడింది
అతని కళ్ళలో.
"ఓహ్... ఆ తరవాత?" కుతూహలంగా అన్నాను.
"ఏముంది. విజ్ఞానం పెరిగి అజ్ఞానంగా మారింది. పంటను కోసే
కొడవలీ, చెట్టు ని నరికే గొడ్డలీ
కుత్తుకల్ని నరకడం మొదలెట్టా యి", ఓ సుదీర ్ఘమైన నిట్టూర్పు.
నేను అవాక్కయ్యాను. మౌనం
మాట మింగేసింది.
చాలా సేపు మౌనం. తర తరాల
అజ్ఞానాన్ని మబ్బులా కమ్మిన
మౌనం. మనసులో దృశ్యాలు
మౌనంగా కదిలిపోతున్నాయి.
"కత్తులు, బల్లా లు, కఠారులు
వచ్చాయి. వేటు తప్పించే డాలు
వచ్చాయి. విల్లంబులు వచ్చాయి.
విష పదార్ధా లు వచ్చాయి. అన్నీ
మనిషి మనసుని స్వార్థంలా
కమ్మేశాయి. నీది -- నాది అనే
బేధాలు వచ్చాయి. ఆ భేదాలకి
ఆజ్యంలా భాషలొచ్చాయి. పొలాలొచ్చాయి. కంచెలొచ్చాయి.
హద్దు లొచ్చాయి. సరిహద్దు వివాదాలొచ్చాయి. ఆస్తి వల్ల అనర్ధా లొచ్చాయి. కులాలొచ్చాయి.
మతాలొచ్చాయి. జనాలు పెరిగినట్లు దేవుళ్ళు పెరిగారు" ఓ
క్షణం అతని కళ్ళల్లో కన్నీరు.
ఆ తరువాత పకపకా నవ్వాడు.
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"ఎందుకు నవ్వేది?" అనడిగాను.
"ఎందుకా? నేను సృష్ట ించిన
దేవుడికి రూపనామాలు లేవు.
కట్టి ఎక్కడున్నా, ఎలా ఉన్నా
ఒక లాగానే మండుతుంది,
మండేటప్పుడు వచ్చే వెలుగూ,
ఉష్ణ మూ (వేడి) కూడా ఒక లాగానే
ఉంటాయి. అలానే నా దేవుడు
సర్వ జీవులలో ఉన్న శక్తికి ప్రతీక.
(సర్వ కట్టెల్లో ఉన్న వేడి వెలుగూ
లాగ ) ---- కానీ , జ్ఞానం లోంచి
పుట్టి న అజ్ఞానులు 'ఏకుడ్ని
' అనేకుడు చేశారు. వేలాది
దేవుళ్ళు మానవుడి వికృత మెదళ్ళ
లోనించి ఉద్భవించారు. వాళ్ల కి
తగిన ఆహారాలు సమర్పించాలనే
వాదన ఒకటి ప్రబలింది. ప్రతీదానికీ విధి విధానాలు. 'అయిపొయింది' దేవుడు చెయ్యి దాటిపోయాడు ... మనిషి మానవత
అనే కొండ మీంచి మూర్ఖత అనే
లోయల్లో నిట్ట నిలువుగా పడ్డట్టు
ఆయన కళ్ళల్లో కనీళ్లు. నేనూ సై లెంటయ్యాను.
"ధనికులకు ఏ అడ్డు లేదు. అన్ని
నిబంధనల్నీ వీళ్ళు తుంగలో తొక్కుతారు. చట్టా లు వచ్చాయి.
అవి వాళ్ళ కోసం తయారు చేసుకున్నావే. న్యాయం -- సమిష్టి
న్యాయం చచ్చి, వ్యక్తి కోసం
న్యాయం బతుకుతోంది .
విద్యకి కొలబద్ద గా డిగ్రీలొచ్చాయి. అవి లేకపోతే ఉద్యోగాలు
రావు. మరి మానవతకు కొలబద్ద ?
అదెవడికీ అక్కరలేదు. ఓయీ,
ఎంతమందిని చంపితే వాడంత
గొప్పవాడు. నరకడం నాగ-

రికతా? ఏ దేశపు నాగరికత
చూడు... చంపడాలు చావడాలు.
దేనికోసం? పదవి కోసం, పై సల
కోసం. బ్రతకడం కోసమూ సాటివాడ్ని బ్రతికించడం కోసమూ
ఏం చెయ్యాలో ఏ బడిలోనూ, ఏ
గుడిలోనూ ఎందుకు నేర్పరూ?"
గద్గ దంగా మౌనంగా, దిగాలుగా
కూర్చున్నాడు.
"నీలోంచి ఉద్భవించిన వారేగా
ఇన్ని ఉత్పాతాల్నీ సృష్టిస్తున్నదీ!
నువ్వు ఏం చెయ్యలేకపోయావా?"
అనునయంగా అడిగాను.
"నేను మనిషిని. నాకు ఆశలున్నాయి" లేచి నిలబడ్డా డు.
"అంటే?"
"ఎందరొచ్చినా ఎందరు పోయినా
నేను మాత్రం మనిషిగా ఆశా
నిరాశా అన్నీ వున్న మనిషిగా
లోకంలో బ్రతికేవుంటాను. నన్ను
నేనే పుట్ట ించుకుంటూ, నన్ను
నేనే గిట్ట ించుకుంటూ, నాలో
నేనే జీవిస్తూ, నాలో నేను మరణిస్తూ, మళ్ళీ మళ్ళీ ఉద్భవిస్తూనే
ఉంటాను. నాకు నేనే పడిపోతూ,
నన్ను నేనే నిలబెట్టుకుంటూ"
నడిచిపోయాడు... పెద్ద పెద్ద
అంగలు వేస్తూ.
ఆ అడుగుజాడల్లో
నేనూ
నడిచాను. నేనూ మనిషినే. కానీ
మనిషిని కాను. అచ్చంగా అతడిలాగే వుండే అతని నీడని.
అతని శరీరపు నీడని కాదు.
అతని మనసుకి నీడని.
మళ్ళీ కలుద్దాం.
భువనచంద్ర
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గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు
వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
“Knowledge is acquired when we succeed in fitting a new experience
into the system of concepts based upon our old experiences. Understanding
comes when we liberate ourselves from the old and so make possible
a direct, unmediated contact with the new, the mystery, moment by
moment, of our existence.”
Aldus Huxley. “Knowledge and Understanding”

ముందు మాట
నేను ఈ వ్యాసాలు రాయడానికి ప్రేరణ కారణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వెళుతూ, శేన్
ప్రాన్సిస్కో లో ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్క్ చేరునేసరికి సాయంత్రం అయిదు
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసిద్ధం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే
పరుగుబాట మీద మరొక విమానం ఉంది. కంట్రోలు టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోతున్నట్లు ఉన్నారు. మరో
చుట్టు తిరిగి వస్తా ను. అరగంట సేపు ఓపిక పట్టండి,” అని చోదకుడు విమానం జోరు పెంచుతూ
పై కి లేచేసరికి ఇహ చేసేది ఏమీ లేకపోవడంతో నా కుర్చీకి ఎదురుగా ఉన్న టి.వి. లో ఏదైనా “ఇరవై
నిమిషాల కార్యక్రమం” చూద్దా మని వెతకడం ఉపక్రమించేను. “అపస్వరం అనే ఏపిల్ పండు కథ”
ట. పదిహేను నిముషాలు ట. చూడడం మొదలు పెట్టే ను.
పురాతన గ్రీసు దేశపు కథ. ఇంతకు పూర్వం నేనెప్పుడూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసక్తితో చూసేను.
గమ్యం చేరుకోగానే గూగుల్ లో వెతికేను. చాల ప్రాచుర్యం ఉన్న కథ. మా అమ్మాయిని అడిగితే,
“చిన్నప్పుడు హైస్కూల్ లో చదివేను” అని చెప్పింది. నేను పుస్తకాల పురుగుని అయినా ఈ కథ నా
కళ్ళ పడడానికి ఎనభై ఏళ్ళు పట్ట ిందంటే ఈ కథని వినని వాళ్ళు ఇంకా ఎంతమంది ఉంటారో అనిపించింది. ఈ కథ గురించి పరిశోధన చేస్తూ ఉంటే ఆసక్తికరమైన అంశాలు ఎన్నో తెలుసుకున్నాను.
వాటన్నిటిని క్రోడీకరించి వ్యాసాలుగా రాసేను.
ఇక్కడ ఉటంకించిన అంశాలన్నిటినీ కేవలం ఒక నఖచిత్రంలా స్పర్శించినా ఇది పెద్ద గ్రంథం
అవుతుంది. అందుకని కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలని మాత్రమే ముచ్చటించేను.
వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
ప్లె జంటన్, కేలిఫోర్నియా
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21. గ్రీకు భాషలో పేరలు ్, వాటి అర్థాలు, వాటి ఉచ్చారణలు

గ్స
రీ ు పురాణాలలో పేరలు ్
ఎలా రాయాలో, ఎలా ఉచ్చరించాలో అన్న విషయంలో
స్పష్ట త లేదు. ఎందుకంటే
కొన్ని గ్రీకు పేర్లని లేటినీకరణ
చేసి ఇంగ్లీషు లిపిలో రాస్తారు.
వాటిని మనం తెలుగు లిపిలో
రాసినప్పుడు దాని స్వరూపం
మారిపో యే
ప్రమాదం
ఉంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సమాచారం ఇంగ్లీషులో
దొ రికినంత సులభంగా గ్రీకు
భాషలో కూడ దొ రకదు కనుక
తెలుగులో రాసిన పేర్ల యొక్క
వర్ణ క్రమాన్ని ఇంగ్లీషులో కూడ
ఇస్
తూ వచ్చేను. ఉదాహరణకి
10

ఈ మూడు పేరలు ్ చూడండి:
Eros, Eris, Ares. వీటిని
తెలుగు లిపిలో రాసినప్పుడు
Eros ని ఎరోస్ అనిన్నీ, Eris ని
అరిస్ అనిన్నీ, Ares ని ఏరీస్
అనిన్నీ రాసేను. ఉచ్చారణలో ఇంత దగ్గ రగా ఉన్న పేరలు ్
ఇంకా ఉన్నాయి. సంస్కృతంలో జనకుడి కూతురు
జానకి, వసుదేవుడి కొడుకు
వాసుదేవుడు అయినట్లే గ్రీకు
పేర్లలో కూడా ఈ బాణీ కనబడుతూ ఉంటుంది. అందుకని
ఈ దిగువ కొన్ని ముఖ్యమ�ైన
పేర్లని తెలుగు, ఇంగ్లీషు, గ్క
రీ ు
లిపులలో చూపించేను.

అక్ఖిల్లీస్ ACHILLES Ἀχιλλεύς
m
ట్రోయ్ యుద్ ధంలో గ్స
రీ ు
తరఫున
పో రాడిన
మహావీరులలో
ఒకడు.
చిట్ట చివరికి
ట్రోయ్
రాకుమారుడు పేరిస్ వదలిన
బాణం అక్ఖిల్లీస్ మడమలోని
ఆయువుపట్టు కి తగలడం
వల్ల మరణించేడు.
అగమెంనాన్
AGAMEMNON Ἀγαμέμνων m
2022

మ�ైసీని కి రాజు. మెనలయస్
(Menelaus)
సో దరుడు.
ట్రోయ్ యుద్ ధంలో గ్రీసు
సేనాధిపతి.
స్వకార్య
ధ రు ం ధ ర త్వ ము తో ,
యుద్ ధంలో ఖ�ైదీగా పట్టు బడ్డ
ఒక
అమ్మాయి
కోసం,
మహావీరుడ�ైన అక్ఖిల్లీస్ తో
స్పర్ధలు పెట్టు కున్నాడు.
ఏజాక్స్ AJAX Αἴας m

గ్రీకు పురాణకథలలో ఇద్ద రికి
ఈ పేరు ఉంది - ఒకరు టెలిమాన్
కొడుకు, మరొకరు ఓయిలస్
కొడుకు. అఖిల్లిస్ యుద్ ధంలో
చచ్చిపో యినప్పుడు అతని
కవచం - ఒడీసియస్ తో
సెప్ట ెంబరు 2022

వచ్చిన పో టీలో - తనకి ప్రేరణ కారణమ�ైన పేరిస్ కి
దక్కలేదన్న కోపంతో ఏజాక్స్ అలెగజ ్ాండర్ అనే పేరు కూడా
టెలిమానియన్
(అనగా, ఉంది.
టెలిమాన్ కొడుకు ఏజాక్స్)
ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు.
ఆల్^క్మిని
ALCMENE
Ἀλκμήνη f
అలెగజ ్ాండర్ ALEXANDER
ఏం^ఫిట్రియాన్
భార్య.
Ἀλέξανδρος (Alexandros)
ఏ ం ^ ఫి ట్రి యా న్
m
యుద్ధ రంగంలో
ఉన్న
గ్రీకులో ἀλέξω (alexo) అంటే సమయంలో ఏం^ఫిట్రియాన్
“సహాయం చేయు, రక్షించు” వేషంలో జూస్ గదిలో ప్రవేశించి
కనుకనున్ను, ἀνήρ (aner) ఆల్^క్మినితో సంగమించడం
అంటే మనిషి (షష్ఠీ విభక్తి వల్ల హెరాక్లిస్ (హెర్క్యులిస్)
ἀνδρός)
కనుకనున్ను తో గర్భవతి అవుతుంది.
అలెగజ ్ాండర్ అంటే ప్రజల
రక్షకుడు.
హెలెన్ ని
దొ ంగిలించి ట్రోయ్ యుద్ధానికి
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ఆండ్రో మెడా ANDROMEDA శ్రద్ధా ళువు.
ఆండ్రో మెడా
Ἀνδρομέδα, f
ఇథియోపియా రాకుమారి.
పెర్సియస్ ఈమెని అపాయం
గ్రీకు
భాషలో
ἀνήρ
నుండి రక్షిస్తాడు.
ఉత్త ర
(aner) అంటే “మనిషి,
ఆకాశంలోఉన్న
ఒక
పురుషుడు” (మనిషియందు
నక్షత్రరాశికి ఈమె పేరు
, పురుషునియందు ),
పెట్టేరు. ఈ నక్షత్రరాశిలో
μέδομαι (medomai) అంటే
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కనిపించే ఒక క్షీరసాగరానికి
కూడా ఈమె పేరే పెట్టేరు.
ఏంటిగోనీ
Ἀντιγόνη f

ANTIGONE

2022

ఎడిపస్ (Oedipus),
యొకాస్తా (Jocasta)
ల కూతురు.
ఏఫ్రో డీటీ
APHRODITE Ἀφροδίτη f
ప్రేమకి,
అందానికి
అధిదేవత.
ఎఫ్రో స్
ἀφρός
(aphros)
అంటే నురగ కనుక
ఈమె
సముద్రపు
నురగ
నుండి
పుట్టిందనే
కథకి
బలం చేకూరుతుంది.
దేవతల
కమ్మరి
అయిన హెఫయెస్టస్
ఈమె భర్త.
ప్రేమ
దేవుడు ఎరోస్ (Eros)
ఈమె కొడుకు అని ఒక
కథనం.
అపాలో APOLLO Ἀπόλλων
అర్ఖిమిడీస్ ARCHIMEDES
m
Ἀρχιμήδης m
లేతో
కి జూస్ వల్ల
పుట్టిన కొడుకు. ద్వాదశ గ్రీకు భాషలో ἀρχός (archos)
ప్రవీణుడు అనిన్నీ
ఒ లిం పా య ను ల లో అంటే
ఒకడు. ఆర్టెమీస్ కి కవల μήδομαι (medomai) అంటే
సహో దరుడు. భవిష్యత్తు లో ఆలోచన, ప్రణాళిక కనుక
ఏమి జరగబో తుందో చెప్పగల నిదానంగా ఆలోచించి పని
సమర్ధుడు. జ్యోతిషం, వ�ైద్యం, చెయ్యడంలో ప్రవీణుడు అనే
సంగీతం, లలిత కళలు, అర్ థం వస్తుంది.
వివేచన ఈ దేవుడి అధీనంలో
ఉంటాయి.
ఏరీస్ ARES Ἄρης m
సెప్ట ెంబరు 2022

గ్రీకు భాషలో ἀρή (are) అంటే
ధ్వంసం లేదా ἄρσην (arsen) అంటే మగ. ఏరీస్ (Ares)
ద్వాదశ ఒలింపాయనులలో
ఒకడు. జూస్ కీ హేరా కి
పుట్టిన బిడ్డ అయినప్పటికీ
వారికి అయిష్టు డు. ఇతను
రక్త పిపాసి. యుద్ధా లకి
అధిపతి.
ఇతడే గిత్త
రూపం దాల్చి పేరిస్ పెట్టిన
పందెంలో
గెలిచినప్పుడు
పేరిస్ నిష్పక్షపాత బుద్ధి
దేవలోకంలో
తెలుస్తుంది.
ఇతని
సహచరులలో
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ముఖ్యులు డ�ైమోస్ (Deimos), ఫో బో స్ (Phobos)
యుద్ధ రంగంలో ఏరీస్ రథాన్ని
నడిపే వ్యక్తు లు. కలహభోజని
అరిస్ (Eris) కూడా ఇతని
సాహచర్య వర్గం లోనిదే!
ఆర్టెమీస్ ARTEMIS Ἄρτεμις
f
లేతో కి జూస్ వల్ల పుట్టిన
కుమార్తె. అపాలో
కి
కవల సహో దరి. ద్వాదశ
ఒ లిం పా య ను ల లో
ఒకతె.
ఆర్టెమీస్
మృ గ యా వి నో దా ల కి ,
చంద్రు డికి
అధిపత్ని.
అమెరికా ప్రభుత్వం చంద్రు డి
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మీదకి రెండవసారి వెళ్లే
ప్రయత్నంలో వారి నాభొనౌకకి బ్రిసేయిస్ BRISEIS Βρισηΐς
పెట్టిన పేరు.
f
ఎతీనా ATHENA Ἀθηνᾶ f

గర్భవతిగా ఉన్న మేటీస్ ని
జూస్ మింగేసిన తరువాత
అతని శిరస్సుని చీల్చుకుని,
సచేలంగా,
సాలంకృతంగా
పుట్టిన
బిడ్డ .
ద్వాదశ
ఒలింపాయనులలో ఒకతె.
ఏథెన్స్ నగరపు ప్రా పక దేవత
అవడం వల్ల ఎతీనా అనే పేరు
వచ్చి ఉండవచ్చు. ఈమె
వివేకానికి,
పాండిత్యానికి,
యుద్ధ కళలకి అధిదేవత.

తండ్రి
పేరు
బ్రిసియస్
Βρισεύς (Briseus) నుండి
ఉత్పన్నమ�ైన
కూతురి
పేరు. (జనకుడి పేరు జానకి
అయినట్
లు .) ఈమె అసలు
పేరు హిప్పొ డేమియా. ట్రోయ్
యుద్ ధంలో ఈమెని అక్ఖిల్లీస్
బందీగా
పట్టు కుంటాడు.
ఒక “వంకాయల బేరం”లో
అగమెంనాన్ ఈమెని తనకి
కావాలని
తీసుకున్నాడు.
అందుకని
కోపం
వచ్చి
అక్ఖిల్లీస్
యుద్ ధం
చెయ్యనని
భీష్మించుకుని
కూర్చుంటాడు.
2022

తిరస్కరించింది. అందుకని
కసాండ్రా
CASSANDRA ఆమె చెప్పిన మాటలు
ఎవ్వరు నమ్మరు అని ఆపాలో
Κασσάνδρα f
శపించేడు.
గ్క
రీ ు భాషలో Κασσάνδρα
(Kassandra),
లేదా
κέκασμαι (kekasmai) అంటే క్రో నస్ CRONUS Κρόνος m
“ప్రకాశించు” అనిన్నీ ἀνήρ
గ్రీకు
దేవతల
(aner) అంటే “పురుషుడు” ఇతను
(షష్ఠీ విభక్తిలో
ἀνδρός) మూలవిరాట్టు . ఇతని పిల్లలే
అనిన్నీ అర్ థం. కసాండ్రా ట�ైటనులు. ఇతని పిల్లలలో
ట్రోయ్ రాకుమారి, ప్రియం, ఒకరు ఇతని చంపుతారని
హెకూబాల కూతురు. ఆపాలో ఒకరు జోశ్యం చెప్పగా ఇతను
ఈమెకి
భవిష్యత్తు లోకి తన భార్య రేయా కన్న పిల్లలని
చూడగలిగే కాలజ్ఞానం అనే కబళించడం మొదలు పెట్టేడు.
వరం ఇచ్చేడు. అయినా రేయా తన కడసారం పిల్లడు
ఈమె
ఆపాలో
ప్రేమని జూస్ ని క్రో నస్ కళ్ల పడకుండా
సెప్ట ెంబరు 2022

కాపాడింది. చివరికి జూస్
ఎదిగిన తరువాత
క్రో నస్
ని చంపి దేవలోకానికి రాజు
అవుతాడు.
డిమీటర్ DEMETER
Δημήτηρ f

(1)

గ్రీకు భాషలో δᾶ (da)
అంటే భూమి, μήτηρ (meter) అంటే మాత. ద్వాదశ
ఒలింపాయనులలో ఒకతె.
డిమీటర్
వ్యవసాయానికి
అధినేత్రి.
ఈమె
క్రో నస్
కూతురు, జ్యూస్ కి సో దరి,
పెర్సిఫొ నీ (Persephone) కి
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తల్లి.

గాయా GAIA Γαῖα f

గ్రీకు భాషలో గాయా γαῖα
(gaia), అంటే భూమి కనుక
గాయా భూదేవి. ట�ైటన్ల కి,
స�ైక్లా పులకి ఈమె, తల్లి,
యూరెనస్ తండ్రి.

ఎరిబస్ EREBUS Ἔρεβος m

గ్రీకు
భాషలో
Ἔρεβος
(Erebos) ఎరిబస్ అంటే
పాతాళలోకపు చీకటి.

హెక్టర్ HECTOR Ἕκτωρ m

అరిస్ ERIS Ἔρις f

అరిస్
(Eris)
అంటే
కలహభోజని. ఈర్ష్య, అసూయ
ఈమె తత్త్ వాలు. తగాదాలు
పెట్టడంలో దిట్ట. ఈమెకి
ఎక్కడా
దేవాలయాలు
లేవు. ఈమె తల్లిదండ్రు లు
ఎవ్వరు అన్న విషయం
మీద నిర్ధిష్టమ�ైన సమాచారం
లేదు; ఒకొక్క “పురాణం” లో
ఒకొక్కలా ఉంది. ఒక కథనం
ప్రకారం ఈమె జూస్ కి హేరా కి
పుట్టిన బిడ్డ . ఈ లెక్కని ఈమె
ఒలింపియను యుద్ధ దేవత
ఏరిస్ (Ares)కి తోబుట్టు వు
కానీ సహచరి కాని; స్పష్ట త
లేదు. మరొక కథనం ప్రకారం
ఈమె నిక్స్ (Nyx) కి మగ
సంపర్కం లేకుండా పుట్టిన
బిడ్డ
(parthenogenous
child). ఈ కోణం నుండి చూస్తే
ఈమె ఎరోస్ (Eros) వలెనే
ఒక అపరావతారం (personified concept). వేరొక కథనం
ప్రకారం ఈమె నిక్స్ కి ఎరిబస్
(Erebus) కి పుట్టిన బిడ్డ .
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ఎరోస్ EROS Ἔρως m

గ్రీకు భాషలో ఎరోస్ అంటే ప్రేమ.
ఎరోస్ (Eros) మన్మధుడి
లాంటి వ్యక్తి. ఒక కథనం
ప్రకారం సృష్టికి ముందు ఉన్న
అవ్యక్త అస్త వ్యస్త స్థితి నుండి
ఉద్భవించిన
త్రయంలో
(గాయా, టార్టరస్, ఈరోస్)
లో ఈ కామ ద�ైవం ఒకడు.
ఈరోస్ ఏఫ్ రొ డీటీ కొడుకు అని
కొన్ని చోట్ల ఉంది. కామద�ైవం
అయిన ఎరోస్ (Eros) పేరు,
కలహభోజని అయిన అరిస్
(Eris) పేరు ఒకదానితో
మరోకటి పో లి ఉండడం కేవలం
కాకతాళీయం కాకపో వచ్చు.
తొలిచూపులో
కలిగిన
కామోద్రేకం
కాలక్రమేణా
కలహాలకి దారి తీయడం
చూస్
తూ నే ఉన్నాం కదా!

ఈ
పేరుని గ్రీకు భాషలో
Ἕκτωρ (Hektor) అంటారు,
అనగా గట్టిగా పట్టు కునేవాడు
అని అర్ థం. ఇతను ట్రోయ్
వీరులలో
అగ్రేసరుడు.
తన ప్రా ణ
స్నేహితుడ�ైన
పాట్రోక్ల స్ ని యుద్ ధంలో
చంపేడన్న కక్షతో అక్ఖిల్లీస్
ఇతనిని దారుణంగా చంపి,
ఆ
మృతదేహాన్ని
తన
రథానికి కట్టి యుద్ధ భూమిలో
వీరవిహారం చేసతా ్డు.
హెకూబా HECUBA Ἑκάβη f

ఈమె ట్రోయ్ నగరానికి రాజ�ైన
ప్రియం యొక్క పట్ట పు రాణి.
వీరిద్దరికి కలిగిన సంతానంలో
ముఖ్యులు: హెక్టర్, పేరిస్,
కస్సాండ్రా .
హెలెన్ HELEN Ἑλένη f

ఈ
పేరు గ్రీకు భాషలోని
Ἑλένη (Helene), నుండి కానీ

2022

ἑλένη (helene) నుండి కానీ
పుట్టి ఉండవచ్చు. లేదా దీని
మూలం σελήνη (selene)
- అనగా, చంద్రు డు - అయి
ఉండవచ్చు. ఈమె జూస్ కి
లేడా కి పుట్టిన పిల్ల కనుక
ద�ైవాంశ ఉన్న వ్యక్తి. ఈమెని
పేరిస్ అపహరించడం ట్రోయ్
యుద్ధానికి ప్రేరణ కారణం
అయింది.

ప్రసవాలకీ అధినేత్రి.

హెస్టియా HESTIA Ἑστία f

గ్రీకు భాషలో ἑστία (hestia)
అంటే “పొయ్యి, అగ్నిగుండం,
హెరాక్లిస్
HERAKLES
గాడిపొయ్యి” అనే అర్థా లు
Ἡρακλῆς m
స్ఫురిసతా ్యి. ఈమె గృహ
గ్రీకు భాషలో κλέος (kleos) జీవితానికి అధినేత్రి.
అంటే ప్రభ కనుక HERAKLES అంటే హేరా యొక్క
ప్రభ. ఇతను మానవ వనిత హ�ైపీరియన్
HYPERION
ఆల్^క్మిని కి జూస్ వల్ల Ὑπερίων m
పుట్టిన బాలుడు. తన సవతి
గ్రీకు భాషలో ὑπέρ (hyper)
కొడుకని హేరా అష్ట కష్టా లు
హెఫయెస్టస్ HEPHAESTUS
అంటే “మీద, ప�ైన.” ఇతను
పెట్టింది. ఇతనే హెర్క్యులీస్
Ἥφαιστος m
థియా ద్వారా సూర్యుడు
అన్న
పేరుతో
ప్రఖ్యాతి
(Helios), చంద్రు డు
(Seగ్రీకు
దేవతల
కమ్మరి. గణించుకున్నాడు.
lene)కి, ఉషస్సు (Eos) కీ
కురూపి. ఈ కురూపిని చూసి
తండ్రి.
తల్లి హేరా ఇతనిని ఒలింపస్
పర్వతం మీదనుండి కిందకి హెర్మీస్ HERMES Ἑρμῆς m
విసిరేసింది.
చంచలమ�ైన
IAPETOS
గ్రీకు భాషలో ἕρμα (herma) అయాపిటస్
అందాలరాసి ఏఫ్రో డీటీ ఇతని
అంటే “సరిహద్దుని సూచించే Ἰαπετός m
భార్య.
రాళ్ళపో గు.” హెర్మీస్ దేవతల
గ్రీకు భాషలో
ἰάπτω
వార్తాహరుడే
కాకుండా
(iapto) అంటే “గుచ్చు,
బాటసారులకి, రచయితలకి,
హేరా HERA Ἥρα f
పొ డుచు” అని అర్ థం. ఇతను
క్రీడాకారులకి,
వక్త లకి,
నీతికి అధిపతి. ఏట్లస్ (Atఈ పేరుకి మూలం ఏమిటో చోరులకి ప్రా పకుడు.
las), ప్ రొ మీథియస్ (Proతెలియదు:
గ్రీకు భాషలో
metheus), ఎపిమీథియస్
ἥρως
(heros)
అంటే
(Epimetheus) ల తండ్రి.
“నాయకి, యుద్ధ న�ైపుణ్యం హెరడో టస్ HERODOTUS
కల వ్యక్తి”; ὥρα (hora) అంటే Ἡρόδοτος m
“గంట కాలం”; αἱρέω (hairJOCASTA
గ్రీకు భాషలో δοτός (dotos) యొకాస్తా
eo) అంటే “ఎంపిక అయినది”
అంటే వరం లేదా వరప్రసాదం. Ἰοκάστη f
అనే అర్థా లు ఉన్నాయి కనుక
కనుక Ἡρόδοτος (Heroవీటిల్లో ఏదయినా అవొచ్చు.
గ్రీకు భాషలో ఇయోకాస్తా
dotos), అంటే హేరా దేవత
హేరా దేవతల మహారాణి,
Ἰοκάστη
(Iokaste),
ఇచ్చిన వరప్రసాదం.
జూస్ చెల్లెలు, పట్ట మహిషి.
ఇంగ్లీషులోకి వచ్చి యొకాస్తా
ఈమె వివాహ బంధాలకి,
సెప్ట ెంబరు 2022
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అయింది.
ఈమె ఎడిపస్
ని లయస్ వల్ల కన్న తల్లి,
గుర్తు పట్ట లేని పరిస్థితులలో
ఎడిపస్ భార్య అయింది.
లేడా LEDA Λήδα f

జూస్ హంస రూపంలో వచ్చి
కలిసిన ఫలితంగా ఈమెకి
పుట్టిన బిడ్డ లు: కేస్టర్ (Castor), పో లక్స్ (Pollux),
హెలెన్ (Helen), క్ై ట
ల ెమ్^నెస్ట ్ర
(Clytemnestra).

మెరొపీ, గ్రీసు పురాణాలలో
ఈ పేరు చాల మందికి
ఉంది. ఎడిపస్ పెంపుడు
తల్లి పేరు, కృత్తి క కన్యలలో
ఒకామె పేరు కూడా ఇదే!
మెతీస్ METIS Μῆτις f

మెతీస్ అంటే గడుసుతనం.
ఈమె సంతానం జూస్ ని
మించిపో తారని
ఒకరు
జోస్యం చెప్పగా, గర్భవతిగా
ఉన్న ఈమెని ఈగగా
మెనలయస్ సుఖంగా హెలెన్ మార్చేసి మింగేసతా ్డు, జూస్!
తో శేష జీవితం గడిపేడు.
కానీ మెతీస్ కడుపులో
ఉన్న పిల్ల పూర్తిగా పెరిగి
మెడ్యూసా
MEDUSA
సచేలంగా,
సాలంకృతంగా
Μέδουσα f
మెరొపీ MEROPE Μερόπη జూస్ శిరస్సుని చీల్చుకుని
గ్రీకు పురాణాలలో కనిపించే f
బయటకి వస్తుంది.
ఒక వికారమ�ైన స్త్.రీ ఈమె
తలలో కేశములకు బదులు
పాములు ఉంటాయి. ఈమె
మ�ైదస్
MIDAS
ఎవరిని చూస్తే వారు శిలలు
Μίδας m
అయిపో తారు.
తాను
ఏది
ము ట్టు కు ం టే
అది
బంగారం
మెనలయస్ MENELAUS
అ యి పో యే ట ట్
లు
Μενέλαος m
డయోనిసిస్ వద్ద
Μενέλαος
(Menelaos)
వరం పుచ్చుకున్న
= μένος (menos) అనగా
రాజు.
బలం + λαός (laos) అంటే
ప్రజలు. ఇతను స్పార్టా కి
రాజు, హెలెన్ కి భర్త. హెలెన్
నేమొజీన్ MNEని పేరిస్ అపహరించిన
M O S Y N E
కారణంగా గ్రీసు సేనలు ట్రోయ్
Μνημοσύνη f
ని ముట్ట డించేరు. యుద్ ధం
అయిపో యిన
తరువాత
ఈమె జ్ఞాపకశక్తికి
అధినేత్రి. జూస్ వల్ల ఈమెకి
18
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పుట్టిన
తొమ్మిదిమందిని రాత్రి. ఈమె రాత్రికి అధిదేవత. నదులకి తల్లి.
ఈమె ఎరిబస్ (Erebos) కి
“మూజ్” లు అంటారు.
కేయాస్ పుట్టిన కూతురు.
నెస్టర్ NESTOR Νέστωρ m
థీమస్, THEMIS Θέμις f
గ్రీకు భాషలో νέομαι (neoయూరెనస్-గాయా ల పుత్రిక.
mai) అంటే “తిరిగి వచ్చు, తీటస్, THETIS Θέτις f
జూస్ భార్యలలో ఒకరు
తిరిగి ఇచ్చు.” ఇతను ప�ైలాన్
గ్రీకు
భాషలో
“తీటస్”
కి ప్రభువు. వృద్ధు డు, గ్రీకు
అంటే కుదుర్చు, స్థా పించు.
స�ైన్యాలకి సలహాదారుడు.
ఈ సముద్రపు జలకన్య సంప్రదించిన మూలాలు
పెలియస్ భార్య, అక్ఖిల్లీస్ తల్లి. https://www.behindthఈమె (చిన్న టెతీస్) టెతీస్ ename.com/names/usన�ైకీ NIKE Νίκη f
మనుమరాలు.
age/ancient-greek
గ్రీకు భాషలో “న�ైకీ” అంటే
https://www.behindthవిజయం. ఈమె విజయానికి
ename.com/names/usటెతీస్, TETHYS Τηθύς f
అధిదేవత.
age/greek-mythology
ఈమె
(పె
ద
్ద
టె
తీ
స్)
ట�
ట
ై
ను.
నిక్స్ NYX Νύξ f
ఓషనస్ చెల్లెలు, భార్య.
గ్రీకు భాషలో “నిక్స్” అంటే
సెప్ట ెంబరు 2022
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గురువే జీవన నౌక

తిని తల్లి దండ్రులు నేర్పిస్తే, విద్యాబుద్ధు లు నేర్పి.. మన
ఎదుగుదలకు తోడ్పడే గురువులకు మనం ఎంతిచ్చినా
ఋణం తీర్చుకోలేం. మనం ప్రయోజకులమై ఉన్నత స్థానాలను అధిరోహించడమే అసలై న
గురుదక్షిణ. పురాణేతిహాసాలు
సై తం పిల్ల ల భవితవ్యాన్ని తీర్చిదిద్ద డంలో తల్లి దండ్రుల తర్వాత
స్థానం గురువుదేనని తెలిపాయి.
గురువుకు దైవత్వాన్ని ఆపాదించాయి.
గురువుకి దైవత్వాన్ని ఆపాదింసమాజంలో విద్యార్థి జీవన
నడవడికను గురువు నేర్పిస్తా - చిన మన సమాజంలో దైవ సమారు. ఎంతో ముఖ్యమైన పాత్ర నమైన తమ విద్యను విద్యార్థికి
అందించడంలో బాధ్యతను నిగురువుది .
ఉత్తమమైన వ్యక్తిని తయారుచే- స్వార్ధంగా నిర్వర్తించి, సమాజాన్ని
యడమే విద్య పరమార్ధం. అది ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లేందుకు ప్రతీ
ఉన్నతమైన ఆశయాలున్న ఉపా- ఉపాధ్యాయుడు కృషి చేయాలని,
చేస్తా రని అందరం ఆశిస్తాం .
ధ్యాయుల వల్లే సాధ్యం.
గురువు నిస్వార్ధంగా ఉండి ప్రతీ అందుకే గురువు పరబ్రహ్మ స్వవిద్యార్థిని సమాజంలోకి పంపే రూపుడు అంటాం.
అందుకే మాతృదేవోభవ,
బాధ్యతను ఎంతో నేర్పుగా పంగురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు పినప్పుడే సమాజం ఆదర్శవం- పితృదేవోభవ, ఆచార్యదేవోభవ
తంగా ఉంటుంది. ఆ విద్యా- అన్నారు. ఉపాధ్యాయ దినోత్సగురుదేవో మహేశ్వరః
గురు సాక్షా త్ పరబ్రహ్మ తస్మై ర్థి, గురువు అందరికీ ఆదర్శం వం నేపథ్యంలో.. ఈ కొటెషన్ల తో
శుభాకాంక్షలు నిస్వార్ధంగా ఉండే
అవుతారు .
శ్రీ గురవే నమః
ఇంట్లో సక్రమంగా నడిచే పద్ద - ప్రపంచంలో గురువే సమస్తం. ప్రతీ గురువుకి తెలియజేద్దాం!

అజ్ఞానం అనే చీకటిని తొలగించి,
వెలుగును నింపి, విజ్ఞానాన్నిపంచి, క్రమ శిక్షణను అలవర్చి,
జీవితాన్ని
నడిపించే గురువులకు అనేక
నమస్సులు.
ఎంతో మందిని ఉన్నత
స్థాయిలో తీర్చి దిద్ది తాను మాత్రం
అదే స్థాయిలో ఉంటూ ఆనంద
పడుతూ ... ప్రతీ ఒక్కరి జీవితంలో
తల్లి తండ్రుల తరువాత స్థానాన్ని "ఎంతో బాధ్యతా యుతంగా"
చేపట్టే గురువులందరికీ నమస్సులు.
విద్యను నేర్పి విజ్ఞానం, వివేకం
నింపి నాగరికత నేర్పించి, మన
జీవితానికి అర్ధం తెలిపి, మనకు
విలువను పెంచి మన జీవితంలో
మానవత్వపు
వెలుగులు
నింపేవారే "గురువు"
గురువు మన జీవన విధానానికి
మార్గ దర్శకుడు. అందుకే మనం
గురువును
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తొలి జ్ఞానపీఠ అవార్డు గ్రహీత
విశ్వనాథ సత్యనారాయణ 1895 ---

విధులు నిర్వర్తించారు.

తుడు. తెలుగు సాహిత్యంలో "తొలి

1961 లో కరీంనగర్ ప్రభుత్వ కళాశా-

శతాబ్దంలో ఆంధ్ర సాహిత్యానికి,-

చేసిన తరువాత పూర్తి స్థాయిలో

1976 "కవి సామ్రాట్" బిరుదాంకి-

సాహితీ ప్రస్థానం:-

జ్ఞాన పీఠ అవార్డు గ్రహీత. 20వ

లలో ప్రిన్సిపాలుగా పదవీ విరమణ

సాంప్రదాయ సాహిత్యానికి వారి ప్ర-

తన సమయాన్ని సాహితీ వ్యాసాం-

త్యేకత ప్రస్పుటించేది. వారు చేపట్ట ని

గానికి కేటాయించాడు. 1916 లో

సాహిత్య ప్రక్రియ గాని, కావ్యములు

"విశ్వేశ్వర శతకము" తో విశ్వనాథ

కవితలు గాని, నవలలు, నాటకాలు

రచనా ప్రస్థానము ప్రారంభమైనది.

గాని విమరసాలు, వ్యాసాలు గాని

ఒకటేమిటి? వారి ప్రతిభ జగమెరి- రాకరణోద్యమంలో
పాల్గొ నడం
గినదే. వారు వ్రాసిన పద్యాల స్సంఖ్య కోసం ఉద్యోగాన్ని వదులుకున్నాడు.
20, ౦౦౦ సుమారుగా ఉండవచ్చని, తరువాతి కాలంలో ఈయన వివిధ
చింపివేసినవి 50,౦౦౦ ఉండవచ్చ- కళాశాలల్లో అధ్యాపక పదవులు నిని వారి మాటలలోనే విన్నాం.
జీవిత విశేషాలు :-

ర్వహించాడు. బందరు నేషనల్
కాలేజి (1928), గుంటూరు ఆంధ్రా

శ్రీ విశ్వనాధ సత్యన్నారాయణ గారు క్రిస్టి యన్ కాలేజి (ఏసీ కాలేజీ)
1895 సెప్ట ెంబర్ 10 న మన్మధ నామ (1938 వరకు), విజయవాడలో
సంవత్సర భాద్రపద బహుళ షష్టి
ఎస్.ఆర్.ఆర్.& సి.వి.ఆర్. కాలేజి
రోజున కృష్ణ జిల్లా

గ్రామం

(నేటి

నందమూరు (1938-1959)(ఈ కళాశాల ఎస్.
ఉంగుటూరు ఆర్.ఆర్. ప్రభుత్వ కళాశాల గా

మండలం ) లో జన్మించారు. తల్లి

మార్పు చెందింది), కరీంనగర్ ప్ర-

పార్వతమ్మ, తండ్రి శోభనాద్రి, భార్య భుత్వ ఆర్ట్ స్ & సై న్స్ కాలేజి (1959)
వరలక్ష్మమ్మ .
మొదలై న కళాశాలల్లో ఆయన పని
ఉద్యోగం చేస్తూనే మద్రాసు విశ్వ- చేసాడు. 1957లో విశ్వనాథ ఆంధ్రవిద్యాలయం నుంచి ఎమ్.ఎ. పట్టా ప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ ఉపాధ్య-

సాధించారు. తరువాత మహాత్మా క్షు డుగానూ, 1958లో విధానమంగాంధీ నడపుతున్న సహాయ ని- డలికి నామినేటెడ్ సభ్యుడుగానూ
సెప్ట ెంబరు 2022

అప్పటి జాతీయోద్యమ ప్రభావంతో ఆసమయంలోనే "ఆంధ్రపౌరుషము" రచించాడు. 1920నాటికే

తెలుగులో ప్రసిద్ధ కవిగా గుర్తింపు
తెచ్చుకొన్నాడు.

తరువాత విశ్వనాథ రచనా పరంపర
పుంఖానుపుంఖాలుగా కొనసాగింది.
మొత్తా నికి 25 పై చిలుకు కావ్యాలు,
6 శతకాలు, 13 గేయకావ్యాలు,

15 నాటకాలు, 88 నవలలు, 10

సంస్కృత నాటకాలు, 10 విమర్శనా
గ్రంధాలు, మరెన్నో వ్యాసాలు, ఉప-

న్యాసాలు - ఇలా తెలుగుభాషకు

విశ్వనాథ వందల్లో రచనలందిం-

చాడు. ఆయన రచనలను కొన్ని

ఇతర భాషలలోకి అనువదించారు.
రేడియో కోసం నాటకాలు, ప్రసంగాలు రూపొందించాడు.

ప్రముఖ బెంగాలీకవి రవీంద్రనాధ
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టాగూరు వలె తన రచయితల- అన్నం తినడం మానివేయడంలే- సామ్రాట్" బిరుదుతో సత్కరించింది.
ను కొన్నైనా ఆంగ్లంలోకి తర్జు మా దుగదా అన్నాడు. తమిళనాడు- 1964లో

ఆంధ్రా

యూనివర్సిటీ

చేసుకొంటే ఆయన అంతర్జా తీయ లోని మధురై ప్రాంతం నేపధ్యంలో "కళాప్రపూర్ణ" తో సన్మానించింది.

ఖ్యాతినర్జ ించి ఉండేవాడని ఆయన వచ్చిన నవల "ఏకవీర"ను పుట్ట పర్తి 1942 సంక్రాంతికి ఆయనకు గుఅభిమానులు

అంటుంటారు. నారాయణాచార్యులు మళయాళం- డివాడలో "గజారోహణం" సన్మానం

అయితే విశ్వనాధ రచనలను విశ్లే- లోనికి, అంబటిపూటి హనుమయ్య జరిగింది. 1956 లో షష్టి పూర్తి

షించే విమర్శకుడు ఆయన తాత్విక తమిళంలోనికి

అనువదించారు. వేడుకలు

కూడా

స్థాయిని అర్ధం చేసుకొంటే గాని ఏకవీర సినిమా కూడా వచ్చింది. ఘనంగా జరిగాయి.
సాధ్యం కాని విషయం.

ముఖ్య రచనలు:-

ఆ సినిమాకు సి.నారాయణరెడ్డి

శ్రీవేంకటేశ్వర

గుడివాడలో

విశ్వవిద్యాలయం

మాటలు, పాటలు సమకూర్చా- డి.లిట్ పట్టా తో సన్మానించింది.

విశ్వనాథ రచనల్లో ప్రత్యేకంగా చె- డు. వేయిపడగలు నవలను మాజీ 1962లో "విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలు"

ప్పుకోవాల్సినవి - ఆంధ్రపౌరుషము, ప్రధాన మంత్రి పి.వి.నరసింహా- రచనకు కేంద్రసాహిత్య అకాడెమీ
రామాయణ కల్పవృక్షము, వేయిప- రావు "సహస్రఫణ్" పేరుతో హిందీ వారి బహుమతి లభించింది.

డగలు, కిన్నెరసాని పాటలు, పురా- లోకి అనువదించారు. భారతీయ 1970లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం
ణవై ర గ్రంథమాల, కాశ్మీర చారిత్రిక సంస్కృతి,

ఆచారం,

విశేషాలు, ఆస్థాన కవిగా గౌరవించింది.

నవలలు, విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱ- మధ్య తరగతి జీవన విధానాలు ఈ 1970లో భారత ప్రభుత్వము పద్మలు, నన్నయ ప్రసన్నకథాకలితార్థ- నవలలో విశేషంగా చూపబడ్డా యి. భూషణ పురస్కారం తో గౌరవించింయుక్తి వంటివి. తెలుగుతనమన్నా, కోకిలమ్మ పెళ్ళి, కిన్నెరసాని పాటలు ది.

తెలుగు భాషన్నా విశ్వనాధకు ప్రత్యేక (ఆనాటి) యువతరాన్ని ఆకట్టు కొనే జ్ఞానపీఠ అవార్డు పొందిన తొలి
అభిమానం. ఆంధ్ర పౌరుషం, ఆం- వ్యావహారిక భాషలో వ్రాశాడు. విశ్వ- తెలుగు రచయిత.
ధ్రప్రశస్తి ఆయన మొదటి రచనల- నాధ నవలలలో పురాణవై ర గ్రం-

1971లో ఆయన "రామాయణ కల్ప-

లోనివి. విశ్వనాధ రచనలలో అతని ధమాల క్రింద వచ్చిన 12 నవలలు వృక్షము"నకు, జ్ఞానపీఠ పురస్కారాపాండిత్యమే కాక, రచనాశిల్పం, మహాభారతానంతర

పూర్వయుగ న్ని అందించారు.

పాత్ర చిత్రణ, చారిత్రిక అవగాహన భారతదేశ చరిత్రను మరొకవిధంగా
అద్భుతంగా కనిపిస్తుంటాయి.

ఇంతటి తొలి జ్ఞానపీఠ అవార్డు

చూపుతాయి. అయితే వీటిలో ప్రతి గ్రహీత, "కవి సామ్రాట్" బిరుదాం-

తన రచనలలో శ్రీమద్రామాయణ నవలా ఉత్సుకతో నిండిన కధ, అని- కితుడు శ్రీ విశ్వనాధ సత్యన్నారాయకల్పవృక్షం (జ్ఞానపీఠ అవార్డు లభిం- తరమైన ఆయన శైలి, విశేషమైన ణగారు 1976 అక్టో బర్ 18న 'నల'

చినది) తనకు వ్యక్తిగతంగా ఎంతో పాత్రలతో పాఠకులను ఆకట్టుకొం- నామ సంవత్సర బహుళ దశమి
తృప్తినిచ్చిందని చెప్పాడు. ఎందరో టాయి.

కవులు వ్రాసినా మళ్ళీ ఎందుకు వ్రా- ఆంధ్రజాతి తన సాంప్రదాయాల-

నాడు పరమపదించారు .

యాలంటే రోజూ తింటున్నామని కు అనుగుణంగా ఆయనను "కవి
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గురు వందనం

ఏ వయస్సు వారై నా ఏ తీరుతో సృజనాత్మకంగా ఉండాలని

ప్రాంతం వారై నా, చదువు కుంటున్నా, అందరూ

ఉద్యోగం

చేస్తున్నా,

కోరుకుంటారు...

ఈ

ఆడయినా, మధ్య కాలంలో సామాజిక మాధ్య- ఆమె రేకి గ్రాండ్ మాస్టర్. తెరపిస్ట్ ,

మగై నా, చిన్న వయస్సు వారికి కుడా మాల ద్వారా యోగాను గురించి, కౌన్సిలర్, అనేక చక్రా వర్క్ షాపులు,
ఈ రోజుల్లో ఒత్తిడి తప్పడం లేదు. ఆ ధ్యానం గురించి, ఆహారపు అల- ఎన్నో రకాల క్లా సులు, ఈస్ట్ మారేఒత్తిడి కాస్త ఎక్కువ రోజులు ఉంటే వాట్ల గురించి పురాణేతిహాసాలపై

డుపల్లి వారింట్లో పెట్టే వారు. నాకు

... అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తు- అనేక మంది ఎంతో అవగాహనతో 8 సంవత్సరాలుగా పరిచయం
తున్నాయి.... చాలా వరకు అనా- ఎన్నో విషయాలు తెలియ జేస్తున్నా- ... ఆమె ఇప్పుడు 75 సంవత్సరోగ్య సమస్యలకు మూల సమస్య రు. అభినందనీయం. నాకు 'రేకి' రాల వయస్సులో కొన్ని అమెరికమానసిక ఒత్తిడి అంటున్నారు పరి- ప్రాక్టీషనర్ గా ప్రత్యామ్నాయ చికిత్సా న్ యూనివర్సిటీ వారు రూపొంశోధకులు.

విధానాల

గురించి

'ఆల్ట ర్నేటివ్ దించిన కొన్ని చికిత్సా విధానాలను,

శరీరం మనకు కొన్ని సంకేతా- థెరపీ' తెలుసుకోవాలని, నేర్చుకో- సెమినార్ లను రాత్రి తెల్ల వార్లు విని

లనిస్తుంది. పంచ భూతాల నుండి వాలని శ్రీమతి మాలతీ అనంతరావు ... పగలు ఇండియాలో ఉత్సాహంగా

వచ్చిన మనకు సహజ సిద్ధమైన గారిని కలవడం జరిగింది.
రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఉంటుంది.
ప్రకృతిలో మమైకమై క్రమ శిక్షణతో

ఆమె క్లా సులు చెప్పడం నాకు చాలా

గత 20 సంవత్సరాలుగా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది.

కూడిన చెడు అలవాట్లు లేని జీవన

విధానాన్ని మనం అలవరచుకుం-

టే... 60 లో 20 లాగ మనం నిత్య
నూతనంగా ఉల్లా సంగా ఉంటాము.

.. దీనికి తోడు సానుకూల ధృక్పదంతో ధృఢ చిత్తంగా వ్యవహరిస్తే నలుగురికి స్పూర్తిగా నిలుస్తా ము.

ఎప్పుడు కొత్త విషయాలను తె-

లుసుకుంటూ, జిజ్ఞాసతో నై పుణ్యాన్ని
పెంచుకుంటూ, వై విధ్యమైన పని
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మంచి గురువు అవ్వాలంటే ...
ముందు చక్కని శిష్యుడు, నిత్య వి-

ద్యార్ధి అవ్వాలని ఆమెను చూశాక
నాకు తెలిసింది.

విశ్వ శక్తి ద్వారా రోగి ఎంత

దూరంలో ఉన్న మన సంకల్పం
ద్వారా కొన్ని సింబల్స్ (సంకేతాలు)

ద్వారా సహజ సిద్ధ హీలింగ్ పద్ధ తి-

లో రోగి మానసిక, శారీరక బాధల

నుండి ఉపశమనం కలిగించవచ్చు
... ప్రేమ, కరుణ, విశ్వాసం, కృతజ్ఞత
అనే అంశాలపై 'రికి' పనిచేస్తుంది.

మన ప్రాచీన వై ద్య విధానాలలో

ఆయుర్వేదం, ఉనాని హోమియో తో

బాటు .. ఆక్యుపంచర్, ఆక్యుప్రెషర్, మాలతి గారి వర్క్ షాపులో నేను తె- కొత్త
క్రిష్ట ల్ హీలింగ్స్, మాగ్నటిక్ థెరపీ, లుసుకున్నాను.

వాటర్ థెరపీ, ఎనర్జీ మెడిసిన్,

స్నేహితులయ్యారు.

కొత్త

విషయాలు, పాత విషయాలను

మంచి పుస్తకాలు చదవడం, కొత్తగా, వినూత్నంగా ఆలోచిం-

ఇ.ఫ్.టి ... ఎమోషనల్ ఫ్రీడం టెక్నిక్ మితంగా మృదువుగా మాట్లా డడం చడం నేర్చుకున్నాను. ఈ పత్రిక
ఇవన్నీ మ్యాజిక్ లా పని చేస్తా యి.

... అవసరాన్ని బట్టి ముక్కు సూటిగా ద్వారా మా గురువుకు వందనాలు

మన శరీరంపై మనకి అవ- వ్యవహరించడం కూడా అనివార్య- సమర్పిస్తున్నాను. ఎవరై నా ఇలాంటి

గాహన పెరుగుతుంది. మన శక్తిస్థా- మని ఆమె చెపుతుంటే ... నిజంగా క్లా సులు, థెరపీల గురించి తెలువరాలు, షట్ చక్రాలు వాటిని ఎలా ఎన్నో హృదయ కుహరాలు తెరు- సుకోవాలనుకుంటే, ఆమెను సంబలోపేతం చేసుకోవాలి .. చక్కని చుకున్నట్లు అనిపించింది. .. ఇంట్లో

ప్రదించే నెంబరు ...మెయిల్ అడ్ర-

మాటతో, ఆలోచనతో సరి కాని శక్తిని పని చేసుకుని అందరికీ సమయా- స్సు ఇస్తా ను. ఆమెది కన్నడ మాతృ
ఎలా సానుకూలంగా మార్చుకోవా- నికి అన్నీ అమర్చి, ఆన్ లై న్ ద్వారా భాష ... దేశ విదేశాల శిష్యుల కొరకు

లి? అత్యుత్సాహం, ఆత్మనూన్యత, ఉద్యోగస్తులకు వారాంతం క్లా సులు క్లా సులు ఇంగ్లీ షులో చెపుతారు.
ఒత్తిడి, ఓవర్ ఏంబిషియస్(ప్రతి- ఎంతో సులభంగా హాజరయ్యేలా ఎందరో

మహానుభావులు

ష్టా త్మకంగా) ఉండటం, ఉద్రేకాలు, ఆమె ప్రణాళికను సిద్ధం చేస్తున్నారు. అందరికీ వందనాలు .

కోపాలు వీటిని ఎలా అధిగమించా-

ఆమె నిర్వహిస్తున్న దాదాపు

లి (లేక ) వాటిని ఎలా నియంత్రించు అన్ని వర్క్ షాపులు నేను పాల్గొ -

భారతీ లక్ష్మి .

కోవాలి -- అనే విషయాలు శ్రీమతి న్నాను. .. దాని వల్ల ఎంతో మంచి
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పూరి జగన్నాధ స్వామి వై భవం
డా.పోచనపెద్ది వెంకట మురళీ కృష్ణ

పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత
ప్రీతి పాత్రమై నది.కాని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ
సంపూర్ణంగా కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలుసు.
స్కాందపురాణాంతర్గ తమైన జగన్నాధ క్షేత్ర మాహాత్త్ యాన్ని
యధామూ లంగా, సరళ, వ్యావహారిక భాషలో అనువదించి మన
పాఠకులకు ప్రతి నెల అందిస్తున్నాము. చదవండి, చదివించి
మోక్షాన్ని పొందండి.
- సంపాదకురాలు
39 వ అధ్యాయం
చాతుర్మాస్య వ్రత విధి.
“మహర్షి!స్వామి మాహాత్మ్యం,నిర్మాల్య వై భవం,చక్కగా వివరించారు.పురుషోత్తమ క్షేత్ర దర్శన మాహాత్మ్యాన్ని
తెలియబరచండి”అని మునులు అడిగారు.జై మిని ఈ విధంగా చెప్పడం ప్రారంభించాడు.
లోకాలను రక్షించడానికి స్వామి అనేక రూపాలలో, గుణాలతో, అవతరిస్తూ ఉంటారు.మానవులు తమ
బుధి, అహంకారాలతో చేసిన కర్మల ఫలితాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. బుధి, గుణభేదాలను అనుసరించి
మూడు రకాలుగా ఉంటుంది.అవి సాత్విక,రాజసము, తామసము అని మూడురకాలు.
భగవంతుని ప్రీతికోసం చేయు పనులు తామస కర్మలు.కీర్తికొరకు,ఫలితాన్ని ఆశించి చేయు పనులు,
ధనంకోసం చేయు కర్మలు రాజస కర్మలు. ఒకరిని అనుసరించి చేయు కర్మలు,అప్రయత్నంగా ఫలితం
లభించాలని చేయు కర్మలు తామస కర్మలుఅని పిలుస్తా రు.
సాత్విక కర్మలు చేయువారు స్వామిని ధ్యానించినా, దర్శించినాముక్తి లభిస్తుంది. తామస కర్మలు
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చేయువారు,మూర్ఖు లై ఫలితాన్ని ఆశించి స్వామికి ఉత్సవాలు చేస్తూ ఉంటారు. అటువంటివారిని
ఉద్ధరించడానికి జన్మస్నానం, మహావేది,మొదలయిన ఉత్సవాలు చేస్తూ ఉండాలి. ఆ ఉత్సవాలను
స్మరించినంతనే పాపాలు పోతాయి.
దక్షిణాయనంలో స్వామికి చేయు శయనోత్సవంసర్వ పాపాలను హరిస్తుంది.దక్షిణముఖంగా
పడుకున్న స్వామిని ఉత్తరముఖంగా మార్చడాన్ని”పరివర ్తన ఉత్సవం అంటారు.
శ్రావణమాసం శుక్లపక్ష ఏకాదశి రోజున స్వామి శయన మందిరంలొకి ప్రవేశంచి,నమస్కరించి,
పై న కప్పిన వస్త్రాన్ని తొలగించాలి.స్వామిని అర్చించి, పాదాలకు నమస్కరించి, ఉపనిషత్తులలోని
మంత్రాలు చదువుచూ స్వామిని ఉత్తరముఖంగా పడుకోబెట్టాలి.
“ ఓ జగన్నాధా! కల్పాలను పరివర ్తనం చేయువాడా! స్థావర, జంగమాలు పరివర ్తనం పొందున
ట్లు గా చూడు. జాగ్రత్, సుషుప్తి, స్వప్నావస్థ లలో ఉన్న లోకాలను ఉద్ధరించడానికి నీవు పక్కకి తిరిగి
పడుకో. లోకాలన్ని పరివర ్తనం చెందు కాలం సమీపించింది. ఇంద్రాది దేవతలు నీ ఆజ్ఞపొందడానికి
ఎదురు చూస్తునారు. లోకాలను రక్షించడానికి వర్ షం కురిపించాలని అనుకుంటున్నారు” అని
స్వామిని ప్రార్ధించాలి. వింజామరలు వీచాలి. చందనాదులు రాయాలి. అప్పాలు, పాయసం
మొదలయిన పిండివంటలు చేసి స్వామికి నై వేద్యం సమర్పించాలి. తాంబూలం ఇచ్చి, స్వామి పడక
గదినుండి భక్తితో బయటికి రావాలి. ఈ రోజున స్వామిని దర్శించుకొన్నమంచి ఫలితం లభిస్తుంది.
పసాదం నివేదించిన వారు అక్షయత్వాన్ని పొందుతారు. ఈ రోజున స్నానం, దానం, తపస్సు, హోమం,
జపం, జాగరణ, ఉపవాసం,వ్రతాలు చేసినట్ల యిన విష్ణులోకాన్ని పొందుతారు. కోరిన కోరిక లు తీరు
తాయి.
( 1-31)
స్వామిని నిద్రలేపడాన్ని ఒక ఉత్సవంచేస్తా రు. ఆ ఉత్సవాన్ని “కౌముది మహోత్సవం”అని
పిలుస్తా రు.ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడానికి ముందుగా పూజ చేయాలి.తరువాత కార్తీక వ్రతాన్ని
శుక్లపక్ష ఏకాదశి వరకు నిర్వహించాలి.వ్రతం పూర ్తయ్యాక స్వామిని నిద్ద ర లేపాలి.అర్ధరాత్రి దాటాక
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స్వామిని పూజించి, నెమ్మదిగా లేపాలి.

(32- 36)

“ ఓ స్వామి!జగత్పతి,లే!నీ మాయచేత నిద్రిస్తున్న లోకాలు చూడు.లోకాలను పవిత్రం చేయి.శ్రౌత, స్మార ్త
కర్మలు, సక్రమంగా జరిగేటట్లు చూడు”అని ప్రార్ధించాలి.
(37-39)
జయ జయ ధ్వానాలు చేస్తూ, వాయిద్యాలు వాయిస్తూ,పాటలు పాడుతూ, స్వామిని
నృత్యమండపానికితీసుకురావాలి. స్వామికి గంధం రాసి ,స్నానం చేయించాలి. పంచామృతాలు, కొబ్బరినీళ్ళు,
పండ్ల రసాలు, ఉసిరి, తులసిచూర్ణం కలిపిన చూర్ణా న్ని స్వామివిగ్రహానికి రాయాలి. దర్భలు, రత్నాలు,
గంధం వేసిన నీటితో స్వామికి తిరిగి స్నానం చేయించాలి. ఆ సమయంలో స్వామిని చూసినట్ల యిన అనేక
జన్మలలోని పాపాలు నశిస్తా యి.స్వామిని ఒడిలో పెట్టు కొని పాదాల దగ్గ రనుండి తలవరకు కుంకుమ,
అగరు, కస్తూరి, కర్పూరం, చందనం, మోదుగ కలిపిన నీటిలో అగరు, చంద్రచూర్ణం రాయాలి. మాలతి
మాలను స్వామికి అర్పించాలి. తరువాత నీరాజనం ఇవ్వాలి. తరువాత స్వామిని ఈ విధంగా స్తుతించాలి.
(41- 48)
“చరాచరమైన ఈ లోకాలన్ని నిన్ను శరణు కోరుతున్నారు. దయ చూపించు. నీ కడగంటి చూపులతో
మమ్ము పావనం చేయి”అని ప్రార్ధించాలి. రాత్రంతా నృత్యగీతాలతో కాలక్షేపం చేయాలి. ఉదయాన్నే నిద్రలేచి
స్వామిని చూసిన వారికి శాంతి కలుగుతుంది. కోరిన కోరికలు తీరుతాయి.వేయి అశ్వమేధయాగాలు చేసిన
ఫలితం కలుగుతుంది. అన్ని తీర్థాలలోని నీటితో అభిషేకించిన ఫలితం కలుగుతుంది.
కార్తీకమాసంలో చాతుర్మాస్య వ్రతం పూర ్తయిన తరువాత “పారణ” చేయాలి. బంగారంతో చేసిన
ప్రతిమ నుగాని, శాలిగ్రామ ప్రతిమనుగాని, పూజించాలి. ఇంటిలో గాని, మండపంలోగాని విగ్రహాన్ని
స్థాపించి, పూలమాలతో అలంకరించి, ధూపంవేసి, ముగ్గు లు పెట్టి , ఆ మధ్యలో ఏనుగు దంతాలతో
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చేసిన మంచాన్ని వేసి, దానిపై పట్టు వస్త్రాన్ని పరిచి, దానిపై స్వామి విగ్రహాన్ని ఉంచాలి. శంఖము, పద్మము
ధరించి, ఒడిలో లక్ష్మీదేవి కూర్చుని ఉండగా, వరదహస్తంతో ఉన్నాడు. లక్ష్మీదేవి తాంబూలం ఇస్తుండగా
స్వామి స్వీకరిస్తున్నాడు. స్వామికి వస్త్రాలు సమర్పించాలి. స్వామిని పూజించాలి. ఆవునేతితో దీపం పెట్టాలి.
బ్రాహ్మణులను పూజించాలి. గీతవాద్యాలతో స్వామిని అర్చించాలి. రాత్రి జాగరణ చేయాలి.(49-68)
ఉదయాన్నే అష్ఠాక్షరీ మంత్రంతో, సమిధలు, నేయి, చరులు, పేలాలు, తేనె కలిపి లక్ష్మీ దేవికి
సమర్పించాలి. బ్రహ్మాది దేవతలకు అష్టో త్తరంతో ఆహుతులు సమర్పించాలి. నారదుడు, దక్షు డు, వసిష్ఠాది
వై ష్ణ వ భక్తు లను పూజించాలి. యాగానంతరం ఆచార్యులకి దక్షిణ ఇవ్వాలి. బ్రాహ్మణులకి భోజనం పెట్టాలి.
స్వామికి ఉప చారాలు చేయాలి. స్వామిని ఈ విధంగా ప్రార్ధించాలి(80
“ఓ దామోదరా! జగన్నాధా! ఈ లోకం అతా నీవే ఉన్నావు. నీపై ఆధారపడి ఉంది.ధర్మము, భావము నీవే.
నా వ్రతం పూర ్తయింది. దామోదరుడు ఇచ్చువాడు. వృషధ్వజుడు తీసుకొనేవాడు. ఇచ్చేవాడు జగన్నాధుడు
సంతోషించునది స్వామి” అని చదవాలి. ఆచార్యునికి సంతృప్తి పరచాలి. భక్తితో స్వామిని స్తుతించాలి.
పూజా ద్రవ్యాలు ఆచార్యుడికి ఇవ్వాలి. మిగిలిన పదార్ధా లను బంధువలతో కలిసి భుజించాలి. ఈవిధంగా
చాతుర్మాస్య వ్రతాన్ని పూర్తిచేయాలి.
(81-80)
ఈ విధంగా చాతుర్మాస్య వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే విష్ణులోకం లభిస్తుంది. ఇంతకు మించిన వ్రతం మరొక
టి లేదు.అన్ని దానాలు చేస్తే ఎంతటి ఫలితం వస్తుందో అంత ఫలితం ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం వలన
లభిస్తుంది.అనేక తీర్థాలతో అభిషేకించిన ఫలితం కలుగుతుంది.అన్ని కోరికలు తీరుతాయి.(81-85)
స్కాందపురాణంలోని వై ష్ణ వ ఖండంలోని పురుషోత్తమ క్షేత్ర మాహాత్మ్యంలోని చాతుర్మాస్య
వ్రతవిధి అను ముఫైతొమ్మిదవ అధ్యాయం సమాప్తం.
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నూటపదహార్లు	 కందాల్లో

సుందరకాండ
మనవి

పాలెపు బుచ్చిరాజు

వాల్మీకి రామాయణం మహోత్క్రుష్ట మైన కావ్యం. ఎవరె న్నిసార్లు రాసినా ఇంతకంటే ఎక్కువగా ఏం చెప్పగలరు? యావద్భారత దేశంలో ఎన్నో భాషల్లో ఎందరో మహానుభావులు రచించి, చదివి, విని ధన్యులయ్యారు. ఉత్తర భారత దేశంలో గోస్వామి తులసీదాసు రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉన్న ప్రాచుర్యం మరి
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సుందర కాండ పారాయణం, హనుమాన్ చాలీసా ప్రతి
రోజూ ఎక్కడో ఒక దగ్గ ర వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. తెలుగులో కూడా వెయ్యేళ్ళుగా వేలాది భక్తు లు రామాయణాన్ని రాసి, చదివి, విని తరించారు.
రామాయణంలో రాముడి తరవాత విశిష్ట మైన పాత్ర హనుమది. స్వామి భక్తికి, కార్య దీక్షకి, బుద్ది కుశలతకి
కొలమానంగా చిత్రించాడు వాల్మీకి. అసలు రామాయణంలో సుందర కాండ ప్రత్యేకంగా హనుమ కోసమే
సృష్ట ించ బడింది అనిపిస్తుంది. సీతాన్వేషణలో హనుమ చేసిన అధ్బుత కార్యాలకి అబ్బురపడి శ్రీరాముడు “నువ్వు నా తమ్ముడు భరతుని వంటి వాడవ”ని ఆప్యాయంగా కౌగలించుకున్నాడు. భక్తితత్వానికి ఉదాహరణగా రచించ బడింది కనుకనే సుందర కాండ ప్రత్యేకంగా పారాయణకి నోచుకుంది.
నాటి రామదాసు, త్యాగరాజు నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందరో మహానుభావులు శ్రీరామ
హనుమలను కీర్తించడం ద్వారా ధన్యులయ్యారు.
వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ‘వంద కందాల్లో సుందర కాండ’ రాద్దా మనే ప్రయత్నం చేశాను. ‘అష్టో త్తర శతం’
దాటినా హనుమంతుని తోకలా పెరుగుతూ పోయింది. ఆఖరికి ‘నూటపదహార్లు ’ తో పూర్తి చేయ గలిగాను.
చదువరులు ఆదరిస్తా రని ఆశిస్తున్నాను.
ఆఖర్న అనుబంధంగా “పురజన గీత” గా పద్దె నిమిది కందాలు చేర్చాను. పట్టా భిషేకం తరవాత శ్రీరాముడు తమ్ముల్ని, మంత్రుల్ని, సామంతుల్ని, సై న్యాన్ని ఉద్దేశంచి ఎవరెలా మసలుకోవాలో మాట్లా డాక, పుర
ప్రజల్ని కూడా పిలిపించి వారికి భక్తి తత్త్వం బోధిస్తా డు. ఆ కారణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేరు.
తులసీ రామాయణం ఆధారంగా రాసిన పద్యాలు.
బరోడా						
పాలెపు బుచ్చిరాజు
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పురజన గీత

(అనుబంధము)

9) జ్జా నము కంటెను భక్తియె
మానక సుఖదాయకమగు మరువక వినుడీ
జ్జా నము దుస్సాధ్యమగును
ఔనన మీరలకు భక్తి అనుకూలమగున్
10) లేవు జపతపో నిష్ట లు

లేవుపవాసములు మీకు లేవితరములున్
కావున భక్తియె మార్గ ము

పావన పథమున నడువగ పాపము తీరన్
11) ఈసునసూయలు విడువుడు

ఆసల దారినె నడువుడు హరి సేవించన్
దో సము చేసిన కరుణను

దాసుల రక్షించి తీరు తప్పక ధరలో.
12) వినుడు హరికథలు నిత్యము

కనుడు హరికలలను మోక్ష కాముకులారా
అనువగు మార్గ ము మనిషికి

కనుగొన మరి వేరు గలదె కలయంద�ైనన్
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ప్రాథమిక హక్కులు
భారత రాజ్యాంగం ద్వారా ప్రాథమిక హక్కు లు
భారత రాజ్యాంగం ప్రాథమిక హక్కుల జాబితాను కలిగి ఉంది. భారత రాజ్యాంగం యొక్క ఈ ప్రాథమిక హక్కులు భారత రాజ్యాంగంలోని పార్ట్ IIIలోని ఆర్టికల్ 12 నుండి 35 వరకు ఉన్నాయి. ప్రజల
సరై న నై తిక మరియు భౌతిక అభ్యున్నతికి ప్రాథమిక హక్కులు చాలా అవసరం. ఇవి రాజ్యాంగంలో అంతర్భాగం కాబట్టి సాధారణ చట్టం ద్వారా మార్చడం లేదా తీసివేయడం సాధ్యం కాదు. ఏదైనా
హక్కులు ఉల్లంఘించబడినట్ల యితే, బాధిత వ్యక్తి తన హక్కుల రక్షణ మరియు అమలు కోసం సుప్రీంకోర్టు లేదా హైకోర్టు కు వెళ్ల డానికి అర్హులు. ప్రాథమిక హక్కులు జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో
మాత్రమే నిలిపివేయబడతాయి.
ప్రాథమిక హక్కులు: ప్రాముఖ్యత
భారత రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక హక్కులు USA రాజ్యాంగం నుండి తీసుకోబడ్డా యి. జాతి, మతం,
కులం లేదా లింగ భేదం లేకుండా ప్రజలందరూ తమ ప్రాథమిక హక్కుల అమలు కోసం సుప్రీంకోర్టు

మరియు హైకోర్టు లను ఆశ్రయించే హక్కును కల్పించారు. రాజ్యాంగంలో ప్రాథమిక హక్కులు చేర్చబడ్డా యి, ఎందుకంటే ప్రతి వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వ వికాసానికి మరియు మానవ గౌరవాన్ని కాపాడటానికి అవసరమైనవిగా పరిగణించబడ్డా యి. భారత రాజ్యాంగంలో ఆరు (6) ప్రాథమిక హక్కులు ఉన్నాయి.
1. సమానత్వ హక్కు(ఆర్టికల్స్. 14-18)

2. స్వేచ్ఛ హక్కు (ఆర్టికల్స్. 19-22)

3. దోపిడీ వ్యతిరేక హక్కు (ఆర్టికల్స్. 23-24)

4. మత స్వేచ్ఛ హక్కు (ఆర్టికల్స్. 25-28)

5. సాంస్కృతిక మరియు విద్యా హక్కులు (ఆర్టికల్స్. 29-30),
6. రాజ్యాంగ పరిష్కారాల హక్కు (ఆర్టికల్స్. 32-35)
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1979కి ముందు ఏడు ప్రాథమిక హక్కులు ఉండేవి. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 31లో ఉన్న 7వ
ప్రాథమిక హక్కులు, “ఆస్తి హక్కు”. ఇది 20 జూన్ 1979 నుండి అమలులోకి వచ్చే 44వ సవరణ చట్టం
1978 ద్వారా రాజ్యాంగం ద్వారా రద్దు చేయబడింది.

1. సమానత్వ హక్కు: ఇది సమాజంలోని అన్ని వర్గా లు మరియు హోదాల మధ్య “హోదా మరియు
అవకాశాల సమానత్వం”ని సురక్షితం చేస్తుంది. ఇది ఆర్టికల్ 14-18లో ఉంది.

ఆర్టికల్ 14:

ఇది సమానత్వానికి ప్రాథమిక హక్కు. “చట్టం ముందు సమానత్వాన్ని లేదా భారతదేశ భూభా-

గంలోని చట్టా ల సమాన రక్షణను రాష్ట్రం ఏ వ్యక్తికి నిరాకరించదు” అని ఇది ప్రకటిస్తుంది. జాతి, రంగు
లేదా జాతీయతతో సంబంధం లేకుండా చట్టం ముందు సమానత్వం అందరికీ హామీ ఇవ్వబడుతుంది.

ఆర్టికల్ 15

మతం, కులం, లింగం, జన్మస్థ లం ఆధారంగా ఏ పౌరుడిని కూడా వివక్ష చూపడాన్ని ఇది నిషే-

ధిస్తుంది. దుకాణాలు, హోటళ్లు, బహిరంగ వినోద స్థ లాలు, బావులు మరియు ట్యాంకుల వినియోగం
మొదలై నవాటికి ఏ వ్యక్తికి ప్రవేశం నిరాకరించబడదని ఈ కథనం పేర్కొంది. ఈ ఆర్టికల్లో ఏదీ రాష్ట్రా న్ని
మహిళలు మరియు పిల్ల ల కోసం ప్రత్యేక నిబంధనలు చేయకుండా నిరోధించదు.

ఆర్టికల్ 16

ఉపాధి విషయాలలో పౌరుడి పట్ల రాష్ట్రం వివక్ష చూపదని ఇది హామీ ఇస్తుంది. అయితే, రాష్ట్ర

ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో SC/ST/OBC కేటగిరీ అభ్యర్థు లకు రిజర్వేషన్లు కల్పించవచ్చు.

ఆర్టికల్ 18

ఇది రాష్ట్రా నికి ఎలాంటి బిరుదులను ఇవ్వకుండా నిషేధిస్తుంది. “భారత పౌరులు విదేశీ రాష్ట్రం నుండి

బిరుదులను అంగీకరించలేరు. బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం భారతదేశంలో రాయ్ బహదూర్స్ మరియు ఖాన్
బహదూర్స్ అనే కులీన వర్గాన్ని సృష్ట ించింది – ఈ బిరుదులు కూడా రద్దు చేయబడ్డా యి. అయితే,

భారత పౌరులకు సై నిక మరియు విద్యాపరమైన విభేధాలను ప్రదానం చేయవచ్చు. భారతరత్న

మరియు పద్మవిభూషణ్ అవార్డులను గ్రహీత బిరుదుగా ఉపయోగించలేరు మరియు తదనుగుణంగా, రాజ్యాంగ నిషేధం పరిధిలోకి రాదు“.
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2. స్వేచ్ఛ హక్కు: ఇది భారతదేశ పౌరులకు అందించబడిన స్వేచ్ఛ యొక్క ఆలోచనను
ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇది ఆర్టికల్ 19-22లో ఉంది.

ఆర్టికల్ 19

స్వాతంత్ర్య హక్కు భారతదేశ పౌరులకు ఆరు ప్రాథమిక స్వేచ్ఛలకు హామీ ఇస్తుంది: 1) ఉప-

న్యాసము మరియు భావవ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ, 2) సమావేశ స్వేచ్ఛ, 3) సంఘాలను ఏర్పాటు చేసుకునే

స్వేచ్ఛ, 4) ఉద్యమ స్వేచ్ఛ, 5) నివసించే మరియు స్థిరపడే స్వేచ్ఛ, మరియు 6) వృత్తి, వాణిజ్యం లేదా
వ్యాపార స్వేచ్ఛ.

ఆర్టికల్ 20

ఇది నేరాలకు సంబంధించిన శిక్షకు సంబంధించి రక్షణను అందిస్తుంది.

ఆర్టికల్ 21

ఇది జీవించే హక్కు, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ మరియు గౌరవంగా మరణించే హక్కు (నిష్క్రియ

అనాయాస) ఇస్తుంది. అందువల్ల , ఆర్టికల్ 21 జీవించే హక్కు మరియు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను సంపూర్ణ

హక్కుగా గుర్తించదు, కానీ హక్కు యొక్క కోప్ను పరిమితం చేస్తుంది.

ఆర్టికల్ 22

ఇది నిర్దిష్ట కేసులలో అరెస్టు మరియు నిర్బంధానికి వ్యతిరేకంగా రక్షణను అందిస్తుం-

ది. మొదటిగా, అరెస్టు చేయబడిన ప్రతి వ్యక్తికి తన అరెస్టు కు కారణాన్ని తెలియజేయడానికి ఇది
హక్కును ఇస్తుంది; రెండవది, తనకు నచ్చిన న్యాయవాదిని సంప్రదించడం మరియు సమర్థించు-

కోవడం అతని హక్కు. మూడవదిగా, అరెస్టు చేయబడిన మరియు నిర్బంధంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తిని
ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో సమీప మేజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరచాలి మరియు అతని అధి-

కారంతో మాత్రమే నిరంతర కస్టడీలో ఉంచబడాలి.

సెప్ట ెంబరు 2022

33

3. దోపిడీ వ్యతిరేక హక్కు: నిష్కపటమైన వ్యక్తు లు లేదా రాజ్యం కూడా భారతీయ సమాజంలోని బలహీన వర్గా ల దోపిడీని నిరోధించడం దీని లక్ష్యం. ఇది ఆర్టికల్ 23 మరియు
24లో ఉంది.

ఆర్టికల్ 23

ఇది మనుషులు, స్త్రీలు, పిల్ల లు, బిచ్చగాళ్ళు లేదా ఇతర బలవంతపు శ్రమతో మానవ గౌరవానికి

వ్యతిరేకంగా ట్రాఫిక్ను నిషేధిస్తుంది.

ఆర్టికల్ 24

14 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్ల లను ఏదైనా ప్రమాదకర ఉద్యోగంలో నియమించడాన్ని ఇది నిషేధిస్తుంది.

4. మత స్వేచ్ఛ హక్కు: ఈ ప్రాథమిక హక్కు కింద, ఏ పౌరుడికైనా ఏ మతాన్ని ఆచరించే
హక్కు ఉంటుంది. ఇది ఆర్టికల్స్ 25-28లో ఉంది.

ఆర్టికల్ 25

ఇది మనస్సాక్షి స్వేచ్ఛ మరియు ఉచిత వృత్తి, అభ్యాసం మరియు మత ప్రచారాన్ని అందిస్తుంది

ఆర్టికల్ 26

ఇది మతపరమైన వ్యవహారాలను నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది, ఇది పబ్లి క్ ఆర్డర్, నై తికత
మరియు ఆరోగ్యం, ప్రతి మతపరమైన తెగ లేదా ఏదైనా విభాగానికి లోబడి ఉంటుంది.

ఆర్టికల్ 27

ఏదైనా నిర్దిష్ట మతం యొక్క ప్రచారం లేదా నిర్వహణపై మతపరమైన ఖర్చుల కోసం పన్నులు చెల్లిం-

చకుండా స్వేచ్ఛను అందిస్తుంది.
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ఆర్టికల్ 28
స్తుంది.

ఇది పూర్తిగా రాష్ట్రంచే నిర్వహించబడే విద్యా సంస్థ లలో మతపరమైన సూచనలను నిషేధి-

5. సాంస్కృతిక మరియు విద్యా హక్కులు: ఇది ప్రతి పౌరుడికి, ముఖ్యంగా మైనారిటీలకు,
సాంస్కృతిక మరియు విద్యా హక్కులకు హామీ ఇస్తుంది. ఇది ఆర్టికల్స్ 29-30లో ఉంది.

ఆర్టికల్ 29

ఇది మైనారిటీల ప్రయోజనాలకు రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఒక మైనారిటీ సంఘం విద్యా సంస్థ

ద్వారా మరియు దాని ద్వారా తన భాష, లిపి లేదా సంస్కృతిని సమర్థవంతంగా పరిరక్షించగలదు.

ఆర్టికల్ 30

విద్యా సంస్థ లను స్థాపించడానికి మరియు నిర్వహించడానికి మతం లేదా భాష ఆధారంగా

మైనారిటీల హక్కులను ఇది పేర్కొంది.

6. రాజ్యాంగ పరిష్కారాల హక్కు: ప్రాథమిక హక్కుల అమలు కోసం ఈ హక్కు ఉంది.
ఇది ఆర్టికల్స్ 32-35లో ఉంది.
ఆర్టికల్ 32

ఇది రాజ్యాంగపరమైన పరిష్కారాలకు హక్కును అందిస్తుంది అంటే ఒక వ్యక్తి అతను/ఆమె

ప్రాథమిక హక్కులను పరిరక్షించడానికి సుప్రీంకోర్టు లేదా ఉన్నత న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిం-

చే హక్కును కలిగి ఉంటాడు. ఆర్టికల్ 32 ప్రకారం సుప్రీం కోర్ట్ రిట్లు జారీ చేసే అధికారం కలిగి

ఉండగా, ఆర్టికల్ 226 ప్రకారం హైకోర్టు లకు అదే అధికారాలు ఇవ్వబడ్డా యి. B.R ప్రకారం. అంబేద్కర్, ఇది భారత రాజ్యాంగం యొక్క “హృదయం మరియు ఆత్మ”.

సెప్ట ెంబరు 2022
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ఆర్టికల్ 33

ఇది సాయుధ బలగాలకు లేదా పబ్లి క్ ఆర్డర్ నిర్వహణకు బాధ్యత వహించే దళాలకు ప్రాథ-

మిక హక్కుల దరఖాస్తును సవరించడానికి పార్లమెంటుకు అధికారం ఇస్తుంది.

ఆర్టికల్34

ఈ భాగంలోని పై న పేర్కొన్న నిబంధనలలో ఏమైనా ఉన్నప్పటికీ, యూనియన్ లేదా రాష్ట్రం

యొక్క సేవలో ఉన్న వ్యక్తి లేదా ఏదైనా ప్రాంతంలో నిర్వహణ లేదా పునరుద్ధ రణ లేదా ఆర్డర్కు

సంబంధించి అతను చేసిన ఏదైనా చర్యకు సంబంధించి పార్లమెంటు చట్టం ద్వారా నష్ట పరిహారం
చెల్లించవచ్చు. భారత భూభాగంలో మార్ష ల్ లా అమలులో ఉన్న లేదా ఆమోదించబడిన ఏదైనా శిక్ష,

విధించిన శిక్ష, జప్తు ఆర్డర్ లేదా అటువంటి ప్రాంతంలో యుద్ధ చట్టం కింద చేసిన ఇతర చర్యను
చెల్లు బాటు చేస్తుంది.

ఆర్టికల్35

చట్టా లను రూపొందించే అధికారం పార్లమెంటుకు ఉంటుంది మరియు రాష్ట్ర శాసనసభకు

ఉండదు
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దేవ దేవుని పంచభూత లింగాలు
జలలింగ క్షేత్రం ` జంభుకేశ్వరం
పంచ భూతములలో ఒక్కటై న ‘జలం’ పూర్వపు నాలుగు
భూతాలకు సంబంధించిన శబ్ధ ,
స్పర్శ, రూప లక్షణాలతో బాటు
ఆనందంగా ‘రసం’ అనే లక్షణం
వచ్చి జేరింది. ‘రసం’ అంటే
సారం, రుచి జీవశక్తి, ఆస్వాదన,
చాతురి, ఉల్లా సం వంటి అర్థాలు
చెప్పుకోవచ్చు. మన జీవితాలలో ‘జలం’ యొక్క ప్రాముఖ్యత
అందరికీ తెలిసిందే. అన్ని
జీవులు జలం మీద ఆధారపడి
ఉన్నాయి. అన్ని లోకములలోని
జీవరాశులు జలంపై నే జీవిస్తున్నాయి. మన ఈ భూలోకంలో
మానవులు,
జంతువులు,
వృక్షములు
జలసంపదమీదే మనుగడ సాగిస్తున్నాయి.
అతి ముఖ్య జలభూత ప్రధాన
శివక్షేత్రం ` జంబుకేశ్వరం ఈ
పుణ్యధామం కావేరి తీరమందు
అలరారుతున్నది.
జంబుకేశ్వర ప్రాంతం సహజ ప్రకృతి
శోభలతో, మనోహర దృశ్యాలతో కోమల కావేరి నది సోయగాలతో, సారవంతమైన పంట
పొలాలతో ఆనంద దాయకంగా,
అధ్బుతంగా ఉంటుంది. కావేరి
నది మరియు కొల్ల డం నదులు
పుష్కలంగా ప్రవహిస్తూ శ్రీరంగ
సెప్ట ెంబరు 2022

కొత ్త రామానందం

క్షేత్రం నలువై పులా చుట్టు ముట్టి నాజూకుగా కానవస్తూ దీనిని
‘శ్రీ ద్వీపం’గా రూపుదిద్దా యి.
ఈ కారణంగా అచ్చటి నదీ తీర
భూములు యందు చక్కటి
పంటలు, వన సంపద పెం-

పొందడానికి దోహదపడుతున్నాయి. దేవాలయ పరిసరాలు
చూడముచ్చటగా ఉంటాయి.
కావేరి నదిని తమిళంలో ‘పొన్ని’
అని పిలుస్తా రు. ‘పొన్ని’ అంటే
బంగారం, ఇచ్చట కావేరీ సంధ్యా
37

సమయాల్లో
స్వర్ణఛాయలతో మెరిసిపోతూ తీర్థరాజమై,
భక్తు లను పునీతం చేస్తుంది.
చోళదేశ ఉత్తర తీర ప్రాంతంలో
వాసికెక్కిన
జంబుకేశ్వరానికి అత్యంత ఘనమైన చరిత్ర
ఉన్నది. ఈ క్షేత్రమునకు సంబంధించిన ఎన్నో రసవత్తర గాధలు
ఉన్నాయి. ‘జంబు’ అంటే ‘తెల్ల నేరేడు’ చెట్టు అని అర్థం
ఈ తెల్ల నేరేడు చెట్టు అడుగు
భాగాన మూల స్థానంలో ఈ క్షేత్ర
అదిష్ఠాన దైవమగు ‘జంబుకేశ్వరార్’ స్వయంభూగా వెలిసినట్టు పురాణగాధ. ఇక్కడ ఆలయ
గర్భ మందిరం బయటి ప్రాకారంలో వర్ధిల్లు తున్న జంబువృక్షం సాధారణమైన వృక్షం కాదు.
స్వామి వారిని శాశ్వతంగా సేవిస్తూ
ఉండే రీతిన ఎంతోకాలం తీవ్రమైన తపమాచరించి స్వామివారి
అనుగ్రహాన్ని పొంది, వృక్షరూపం
దాల్చిన ‘శంభు’ అనే ఋషి స్వరూపమని చరిత్ర చెబుతుంది.
‘శంభుడు’ అనే ఈ ఋషికి
మహాదేవుడు ప్రత్యక్షమై వరం కోరుకొమ్మన్నాడు. అంత శంభుడు
` మిమ్ములను సదా దర్శిస్తూ..
సేవించే భాగ్యమొసంగమని వేడుకున్నాడు. అందుకు నీలకంఠుడు భక్తు ని కోరిక మన్నించి
అతనిని
జంభూవృక్షరూపం
దాల్చి, అచ్చట లింగరూపంలో
వెలసిన ఈశ్వరుని నిత్యం దర్శించుకుంటూ, తృప్తి చెందమని
అనుగ్రహించాడు. అలా జంబు38

కేశ్వరంలో శివుడు జలలింగంగా
కొలువు తీరాడు. ఇచ్చటి జంబుకేశ్వరుని జంబునాధార్, అప్పు
లింగేశ్వరార్, నీర్ తిరళ్నాథార్,
వెన్నా నదీశ్వరార్, అనైకా అన్నల్
అని నామములతో తమిళులు
అత్యంత భక్తి భావంతో పిలుచుకొని, మురిపెంగా సేవించుకుంటారు. ఈ క్షేత్రానికి ‘అనైక్కా’ అనే
పేరు కూడా ఉంది. ఈ పుణ్యక్షేత్రమందు ఏనుగు (అనై) శ్రద్ధా శక్తు లతో సేవించుకుని ముక్తిపొందిన

కారణమన ఈ పేరు వచ్చింది.
ఈ ఏనుగే కాక ఒక సాలెపురుగు నిష్ట తో ఆరాదించిన కారణమున మోక్షాన్ని పొందాయి.
ఈ జంబుకేశ్వర ఆలయం
అన్ని రోజులు భక్తు లతో నిండి
ఉంటుంది. జంభుకేశ్వర స్వామి
వారు భక ్తవాత్సల్యనిధి, దర్శనమునకు వచ్చే భక్తు లు చిత్తశుద్ధి తో, వినయ విధేయతలతో
అర్చించి తమ కోరికలు విన్నవించుకుంటారు. ఆ సాంబశివుడు
2022

దయామయుడు. వారి అభీష్టా లను తీర్చి, వారి సమస్యలన్నింటిని
తొలగిస్తా డు. సదా ఆనందమయ
జీవితాన్ని
అనుగ్రహిస్తా డు.
జంబుకేశ్వరస్వామి
ఆలయం
సర్వాంగ సుందరంగా రూపొందింపబడిరది. కాలక్రమేణ ఆలయాన్ని పలుమార్పులు చేశారు.
కంచి కామకోటి పీఠానికి అనుసంధానం చేయబడి ప్రతి నిత్యం
మూడు కాలాలలో పూజలు,
అభిషేకాలు,
అర్చనలు,
హారతులు, నివేదనలు, వివిధ
సేవలతో ఆలయం భక్తివాతావరణంలో కానవస్తుంది. పర్వదినాలలో మహోత్సవాలు, వార్షికోత్సవాలు, ఆలయ అధికారులు భక్తు ల
సహకారంతో అత్యంత ఉత్సాహ
భరితంగా
నిర్వహిస్తుంటారు.
ఎత్తయిన గోపురాలతో, మండపాలతో, ప్రాకారాలతో, వివిధ
ఉపాలయాలతో
సందర్శకుసెప్ట ెంబరు 2022

లను ఎంతగానో అలరిస్తుంది.
నాలుగవ ప్రాకారం 32 అడుగుల
ఎత్తుకలిగి సుమారు 8 వేల
అడుగుల చుట్టు కొలతతో చూడముచ్చటగా
ఉంటుంది.
స్వయంగా స్వామివారి పర్యవేక్షణలో శిల్పులుగా దేవతలను
నిపుణులుగా మార్చి సర్వ శోభాయమానంగా తీర్చిదిద్దినాడు.
ఇచ్చట స్వామివారు పశ్చిమాభిముఖుడై సందర్శన భాగ్యం
కలిగిస్తా రు. గర్భగుడిలో ఉన్న
నవద్వార గవాక్షం ప్రత్యేక ఆకర్ష ణ, భక్తు లు ప్రతి పర్యాయం
దర్శిస్తే తమ ఆర్థిక, ఆరోగ్య,
సంతాన సంబంధిత సమస్యలు
అన్నియూ స్వామి కృపతో తీరిపోతాయని ప్రగాఢ విశ్వాసం.
ఆదిశంకరాచార్యులువారు ఈక్షేత్రాన్ని సందర్శించి, అత్యంత
శక్తివంతమైన,
మహిమాన్విత
శ్రీ చక్రాంకితమైన రెండు కర్ణా -

భరణాలను
ఆదిశంకరులు
సమర్పించినట్లు
ఇతిహాసం.
అఖిలాండేశ్వరి
మందిరంలో
గర్భాలయానికి ఎదురుగా విఘ్నరాజైన వినాయకుని దివ్యమూర్తిని
తిలకించవచ్చును.
స్వామి
జలలింగరూపినిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఇది
నీటితో ఏర్పడిన లింగం కాదు.
స్వామి వారి పానపట్టం నుంచి
స్వామి చుట్టూ నీరు ఊరుతుంటుంది. నీరు బొట్టు బొట్టు గా
ఊరుతుంది. పానపట్టం చుట్టూ
వస్త్రాన్ని కప్పుతారు. ఆ వస్త్రం
కొంతసేపటికి పూర్తిగా తడిచిపోతుంది. ప్రతి అరగంటకు ఆ
వస్త్రాన్ని తీసి గట్టి గా పిండి మళ్లీ
కప్పుతారు. మళ్లీ అందులోకి
నీరు ఊరుతుంది. నిత్యం జరుగుతుండే ఈ అపూర్వ దృశ్యాన్ని
భక్తు లు చూసి ముగ్దు లౌతారు.
`స్వామివారి దేహం అఖిలాండే39

శ్వరి స్థానిక భంగిమలో అసమాన
అందాల రూపిగా, తూర్పుకు అభిముఖిjైు భక్తు లకు దర్శనమిస్తుంటారు. అమ్మవారికి ఉన్న నాలుగు
భుజాలలో
కలవపువ్వులను
రెండు చేతులతో ధరించి, క్రింది
రెండు హస్తా లలో అభయ ముద్రలను కలిగి ఉంటుంది. అధిక
సంఖ్యలో మహిళాభక్తు లు తమ
సౌభాగ్యం, సంతానం, కుటుంబ
సౌఖ్యం, సంపద మున్నగు విషయాలకు సంబంధించి అమ్మను
ఆదరాభిమానాలతో అర్చించి,
కుంకుమ స్వీకరిస్తే తమ కష్టా లు
తీరగలవని భావిస్తా రు. భక్తి ప్రపత్తులతో పూజించిన వారికి
ఆమె దయామయి. కొండంత
అండగా ఉంటూ వారి కష్టా లను మటుమాయం చేస్తుంది.
అమ్మ కృప అటువంటిది.
ఈ క్షేత్రంలో భక్తు లు కొత్త వి40

షయాలను
తిలకించవచ్చును. ఈ స్వామి వార్కి అమ్మవారే
స్వయంగా పూజించి తగు సపర్యలు చేస్తా రనే ప్రాచీన గాధానుసారంగా, ఇప్పటికీ మధ్యాహ్న
వేళలో అమ్మవారి గుడి అర్చకులు, అమ్మవారి వేషం దాల్చి,
అయ్యవారి ఆలయానికి వచ్చి,
భక్తి శ్రద్ధ లతో పూజలు వగై రా
జరుపుతారు. ఈ విశేషం చాలా
సంవత్సరాల నుంచి అమలు
అవుతున్నది. ఇటువంటి పద్ద తి
వేరే ఆలయాలలో చూడలేము.
జంబుకేశ్వర ఆలయ ప్రాంగణాలలో పలు ఉపాలయములు ఉన్నవి. వినాయకుడు, సుబ్రహ్మణ్యస్వామి, ఇతర శివదేవ
పరివార ఆలయములు ఉన్నవి.
వినాయకుడు,
సుబ్రహ్మస్వామి, ఇతర శివదేవ పరివార
ఆలయములు, స్వామి ఆప్త

భక్తు డై న నందనార్ తిరున్నాపూరసత్, సంబధార్, వంటి
ఉపాలయాలు, ఈ అన్నియూ
భారత వాస్తు శిల్ప చిత్రకళా వై భవ
రీతులకు దర్పణం పడతాయి.
శ్రీరంగ పట్ట ణం దర్శించుటకు
వచ్చిన యాత్రికులు, జంబుకేశ్వరస్వామిని దర్శించి పునీతులౌతారు. ఆలయంలో ప్రవేశించిన
ప్రతి భక్తు డు ఇచ్చట జరుగుతున్న పూజా కార్యక్రమములలో
పాల్గొ ని ఆధ్యాత్మిక, భక్తిభావనాయుత వాతావరణంతో తన్మయ
మొందుతారు. ఆలయ శిల్ప
చిత్ర కళావై భవాన్ని తిలకించి
ముగ్దు లౌతారు. ఈ గుడి భక్తు ల
సౌకర్యార్థం ఉదయం 6 గంటల
నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట
వరకు, సాయంత్రం 4 గంటల
నుండి రాత్రి తొమ్మిదిన్నర
గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుంది.
2022

ఈ క్షేత్రం దర్శించుటకు చెన్నై నుంచి
రై లు, బస్సు సౌకర్యములు
కలవు.
మధుర
నుంచి
కూడా ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్ని తిలకించవచ్చును. ఈ ఆలయ
దర్శనం మరుపురాని ఆనందోత్సాహాలు కలిగిస్తుంది.
`సమాప్తం
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హితోక్తులు

న బంధుర్మోహితైషీ స్యాత్సపితాయాస్తు పోషక:
నసఖా యత్ర విశ్వాసస్సా భార్యాయత్ర నిర్వ ృతి:

మనమంచిని కోరేవాడే నిజమైన బంధువు. పెంచి పోషించే వాడే నిజమైన తండ్రి. నమ్మతగిన వాడే నిజమైన స్నేహితుడు. సుఖం కలిగించేదే నిజమైన భార్య.

న విషం విషమిత్యాహు: భకస్వం
విషముచ్చతే!
్త
విషమే కాకినం హంతి భకస్యం
్త పుత్రపాత్రకమ్!!

పాము విషం సోకినవాడు నేలపై గిలగిల కొట్టుకుంటూ తానొక్కడే మరణిస్తా డు. కాని
భక్తు ల ధనం అన్యాయంగా అనుభవించేవాడు అతనొక్కడే కాక పుత్రపౌత్ర పరంపర
అంతా మరణిస్తా రు.

అస్థిరం జీవనం లోకే హ్యస్థిరం యోవనం ధనమ్
అస్థిరం దారా పుత్రాద్యా ధర్మ కీర్తి ద్వయం స్థిరమ్!!
ఇక్కడ జీవితం అశాశ్వతమైనది. ఈ ప్రపంచంలో యవ్వనం, ధనం, అశాశ్వతమైనవి.
భార్య బిడ్డ లు కూడా అశాశ్వతమైనవారు కీర్తినిచ్చేవి. ధర్మబద్ధమైనవి అయిన మంచిపనులే శాశ్వతమైనవి.
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వై భవంగా ఎల్బీ స్టేడియంలో వజ్రోత్సవ
ద్విసప్తా హం సమాపన

75 ఏండ్ల స్వాతంత్ర ఫలాలను ని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఈ ఉత్సవా- వహించడం కరెక్టు కాదు.
భారత ప్రజలు ఆస్వాదిస్తున్న వేళ... లను విజయవంతం చేసిన కమిటీ * మేధావి వర్గం అర్ధమైనా, అర్ధం-

నాటి అమరుల త్యాగాలను గుర్తు- చై ర్మన్, రాజ్యసభ సభ్యులు శ్రీ కే- కానట్లు వ్యవహరించడం సరికాదు
చేసుకుంటూ.. "స్వతంత్ర భారత శవరావు, మంత్రులకు, ఎంపీలు, * అద్భుతమైన ప్రకృతి సంపద,
వజ్రోత్సవ ద్విసప్తా హం" ముగింపు ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు, సీఎస్ మానవ వనరులున్నయి
వేడుకలు హైదరాబాద్ ఎల్.బీ. స్టే- సోమేశ్ కుమార్, డీజీపీ మహేందర్ * పేద, ధనిక, కులం, మతం తేడా
డియంలో అత్యంత వై భవోపేతం- రెడ్డిలతో సహా, భాగస్వాములై న జిల్లా

లేకుండా దేశాన్ని ముందుకు తీ-

గా జరిగాయి. ఈ వేడుకలకు ము- కలెక్టర్లను, అన్నిశాఖల అధికారు- సుకెళ్లాలి. సమాజాన్ని సక్రమమైన
ఖ్యమంత్రి శ్రీ కె. చంద్రశేఖర్ రావు లు, ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని సీఎం మార్గంలో నడిపించాలి.
* గాంధీ గురించి కొందరు అల్పులు
ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. కేసీఆర్ అభినందించారు.

మహాత్మాగాంధీ చిత్రపటానికి సీఎం ఈ సందర్భంగా సీఎం కేసీఆర్ గారి నీచంగా మాట్లా డారు.
*
గాంధీ గురించి ప్రపంచమే
కేసీఆర్ పుష్పాంజలి ఘటించి, ప్రసంగం.. ముఖ్యాంశాలు :
నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం * స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవాల గొప్పగా చెబుతుంది. ఈ అల్పుల
జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి, అపురూప ఘట్టాన్ని ఘనంగా జరు- మాటలు ఎంత?
జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు.

పుకోవడం సంతోషంగా ఉన్నది.

* గాంధీ సినిమాను 22 లక్షలమం-

శాసన * పదిహేను రోజులపాటు తెలంగాణ దికి పై గా పిల్ల లు చూశారు. నాకెంతో
మండలి చై ర్మన్, శాసన సభ స్పీకర్, నిర్వహించిన తీరు యావత్ దేశాన్ని గర్వంగా, సంతోషంగా ఉన్నది.
ఈ ముగింపు వేడుకల్లో

రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మె- ఆకర్షించింది.

*

ఇందులో 10శాతం పిల్ల లు

ధికారులు, పలు రంగాలకు చెందిన కున్నాం.

* స్వాతంత్ర్య మూర్తి గురించి ఈ

ల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు, చై ర్మన్లు తదితర * చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపో- గాంధీని ఆదర్శంగా తీసుకున్నా
ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ ఉన్నతా- యేలా వజ్రోత్సవాలు నిర్వహించు- దేశం ఎంతో పురోగమిస్తుంది.
అతిరథ

య్యారు.

మహారథులు

హాజర- * స్వతంత్రం వచ్చి 75 ఏండ్ల యినా.. తరం పిల్ల లకు తెలియాలనే ఈ
దేశం అనుకున్నంతగా పురోగమిం- సినిమాను చూపిస్తున్నం.

ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కేసీఆర్ ప్రసంగి- చలేదు.

* సామూహిక జాతీయ గీతాలాపన

చిన శాంతి, అహింస, సౌభ్రాతృత్వ కలుషితం చేస్తున్నాయి.

చేశారు.

స్తూ గాంధేయ వాదమే తెలంగాణను * విద్వేష శక్తు లు కులం, మతం కార్యక్రమంలో కోటి మందికి పై గా
సాధించిందని, గాంధీ అనుసరిం- పేరుతో దేశ ప్రజల మనసులను ఒకేసారి పాల్గొ ని విజయవంతం
భావనల కొనసాగింపే తమ లక్ష్యమ- *
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ఇవన్నీ

చూస్తూ

మౌనం * ఈ ఉత్సవాలను విజయవంతం
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చేసిన కమిటీ చై ర్మన్, రాజ్యసభ గారు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారి రావెల్ల మాధవరావు, కామన్వెల్త్ క్రీసభ్యులు కేశవరావు, మంత్రులకు, వారసుడు సురవరం అనిల్ కుమార్ డల్లో పతకాలు సాధించిన క్రీడాకా-

ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు, రెడ్డి, భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారి వారసుడు, రులు నిఖత్ జరీన్, ఆకుల శ్రీజ,
తదితర ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ అంబేద్కరిస్టు

అజయ్ గౌతమ్, మహ్మద్ హుసాముద్దీన్, సంగీత

ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్, కొమురం భీం వారసుడు కొమురం దర్శకులు

జిల్లా కలెక్టర్లకు అభినందనలు.

*

శంకర్

మహదేవన్,

సోనేరావు, కల్నల్ సంతోష్ బాబు కె.ఎం.రాధాకృష్ణ , ప్రముఖ నాట్య

గాంధీ బాటలోనే తెలంగాణ గారి తండ్రి బిక్కుమల్ల ఉపేందర్, కళాకారిణులు అలేఖ్య పుంజాల,

ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లి - వెయ్యి ఎకరాలకు పై గా భూములను వై ష్ణ వి విఘ్నేష్, సంగీత, నాటక
నం. రాష్ట్రా న్ని సాధించుకున్నం.

దానం చేసిన భూదాన్ రాంచంద్రారె- అకాడమీ చై ర్ పర్సన్ దీపికారెడ్డి,

ఖుల వారసులకు సన్మానాలు :

హరితహారంలో లక్షలాది మొక్కలు తదితరులను ఘనంగా సన్మానిం-

జాతి గర్వించే ప్రముఖులకు, ప్రము- డ్డి గారి తనయుడు అరవింద్ రెడ్డి, ఖవ్వాలీ నిర్వాహకులు వార్షీ బ్రదర్స్
స్వతంత్ర వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా నాటిన వనజీవి రామయ్య, రావెల్ల

ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు వెంకట్రామారావు గారి తనయుడు
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చారు.

2022

బ�ైజటోవ్
ఎలెక్ట్రా న్

శ్రామికగౌరవం అనే పదానికి
అర్థం తెలియని దేశమేదైనా
ఉందంటే సమాధానం వేరే చెప్పనవసరం లేదు. కాస్త కూర్చున్న
కుర్చీ హోదా పెరిగితే కళ్లు నెత్తికెక్కే దేశమేదీ అన్నా సమాధానం
ఒక్కటే అవుతుంది. అయితే ఈ
విధమైన హోదా ఫక్తు ఆఫీసు
భవనాల్లో మితిమీరి ఉంటుంది.
సాంకేతికపరమైన సంస్థల్లో అతిస్వల్పంగా ఉంటుంది.
మన ప్రభుత్వం ముడిచమురు అన్వేషణ, ఉత్పత్తి ప్రారంభించినప్పుడు రష్యా ఆ సాంకేతిక
విజ్ఞానాని మనకి అందచేసింది.
మనవాళ్లు వెళ్ళి రష్యాలో అనేక
ముడిచమురు స్థావరాల్లో శిక్షణ
పొందారు. ఆరంభ సంవత్సరాలలో రష్యన్ శాస్త్ర,సాంకేతిక
నిపుణులు మనదేశానికి వచ్చి
మార్గ నిర్దేశం చేశారు. ఆ తొలిసంవత్సరాలలోనే నేను ముడిచమురు సహజవాయువుల
అన్వేషణా సంస్థ లో ఉద్యోగంలో చేరడం, నాలుగు రోజుల్లో నే
నన్ను అస్సాంలోని ఓ ప్రారంభ
ముడిచమురు క్షేత్రానికి బదిలీ
చేయడం జరిగింది. అప్పటికే
రష్యాలో తర్ఫీదు పొందిన గుప్తా
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అనే వంగ సోదరుడు నేను పనిచేయాల్సిన విభాగం నిర్వహిస్తున్నాడు. అప్పటికి రుద్రసాగర్ అనే
ప్రాంతం లో మొదటి చమురుబావి త్రవ్వకం ప్రారంభమైంది.
నేను పనిచేసే విభాగంతాలూకు
విధులు అత్యంత కీలకమైనవి.
తవ్విన చమురు బావుల్లో అతిక్లిష్ట మైన ఎలక్ట్రా నిక్ పరికరాల్ని
ప్రత్యేకమైన విద్యుత్తంతీ సముదాయంతో దింపి, భూమిలోపల
చమురుబావి చొచ్చుకుపోయిన
పొరలనన్నింటినీ పరిశీలిస్తుంది. ఉపరితలం మీద నున్న నియంత్రణ ఎలక్ట్రా నిక్ పరికరాలు
పొరల తాలూకు అనేకమైన గుణవిశేషాలను గ్రాఫ్ ల రూపంలో
పొందుపరుస్తా యి. వాటిని విశ్లేషించి ముడిచమురు నిక్షిప్తమైన
పొరలను గుర్తించడం జరుగుతుంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ
చమురుబావుల లోతులు 600
మీటర్లనుంచి ఆరు కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటాయి. ఈశాన్య
ప్రాంతంలో అధికభాగం చమురు
బావులు 4.5 కిలోమీటర్ల లోతు
వరకూ ఉంటాయి. ఈ సాంకేతిక
పరిజ్ఞానమంతా అనుభవంతో నేర్చుకోవాల్సిందే. రష్యన్ భాషలో

కొన్ని పుస్తకాలున్నా, వాటిని చదవాలంటే భాషాపరిజ్ఞానం చాలా
అవసరం. ముడి చమురు క్షేత్రాల్లో విధులు సూటూ,బూటూ
వేసుకొని పనిచేసే ఉద్యోగాలు
కావు.
నేను చేరిన పదిరోజుల్లో నే
బై జటోవ్ అనే రష్యన్ సాంకేతిక
నిపుణుడు వచ్చి మాకు మార్గ దర్శిగా నిలిచాడు. ఈశాన్యప్రాంత
ముడిచమురు సంస్థ కేంద్రం
శివసాగర్ అనే మధ్యస్థమైన
పట్ట ణం. ఆ ఊర్లో ఒకటంటే ఒకే
సినిమాహాల్ ఉండేది. అప్పటికి అస్సాం చలన చిత్ర నిర్మాణం
ఒకటీ, రెండూగా కలకత్తా లో
జరిగేవి. ఆ కారణంగా హిందీ
చిత్రాలు పలు పట్ట ణాల్లో కుప్పలు
తిప్పలుగా ఆడేవి. ఓ శనివారం
సాయంత్రం బై జటోవ్ “నన్ను
సినిమాకి తీసుకు వెళ్ళు. కాలనీ
బయట రాజ్ కపూర్ బొమ్మ ఉన్న
పోస్టర్ కనబడింది. మా దేశంలో
జనాలకి రాజ్ కపూర్ సినిమాలంటే చాలా యిష్టం!” అన్నాడు.
కాస్త దూరంగా ఉరుబయటనున్న మా కాలనీ నుంచి, పట్ట ణ
మధ్యస్థంగా ఉన్న సినిమాహాలు
ఓ రెండున్నర కిలోమీటర్ల దూ45

రముంటుంది. ఇద్ద రం నడుచుకొంటూ అప్పటికింకా పేరు
లేని సినిమా హాల్ కి వెళ్ళి, రెండు
రూపాయల బాల్కనీ టికెట్ కొనుక్కుని సినిమా చూశాం. నాకు
అలవడిన మిడిమిడి రష్యన్ పరిజ్ఞానంతో దుబాసీగా వ్యవహరించి
నెమ్మదిగా అప్పుడప్పుడూ కథ
వివరించాను. పద్మిని నృత్యాలు,
శంకర్ జై కిషన్ సంగీతం బై జటొవ్
ని ఓ కుదుపు కుదిపేశాయి. ఆటముగిసిన తర్వాత హాల్ నుంచి
బయట పడ్డాం. ఆకాశమంతా మేఘావృతమై ఉరుములు
ఉరుముతోంది.
సై కిల్ రిక్షా మనుషులు ఓ
పది మంది చుట్టూ మూగారు.
ఒక సై కిల్ రిక్షా అతను వరస
తనదీ అంటూ ముందుకు
రావడంతో మిగిలిన వారందరూ
తొలిగారు. కాలనీకి వస్తా వా అని
అడిగాను. “నాలుగు రూపాయలవుతుంది. రిక్షా మెయిన్ రోడ్
మీద ఉంది పదండి,”అన్నాడు.
సినిమాకి వచ్చే, పోయే జనసందోహం నుంచి తప్పించుకొంటూ
మెయిన్ రోడ్డుమీదకు వెళ్ళాం.
“మనిషి మనిషిని రిక్షా ని తొక్కుకుంటూ తీసుకుపోవడం మాకు
తెలియనిది, ఇప్పుడు తెలుసుకున్నా ఎక్కేది లేదు!” అన్నాడు
బై జటోవ్.
“మాదేశంలో ఈ సై కిల్ రిక్షా
అనేది లక్షలాదిమందికి జీవనభృతి. మీ సిద్ధాంతం ప్రకారం
మేము ఎక్కకపోతే వారందరి
పరిస్థితీ అల్ల కల్లో లమైపోతుంది46

,”అన్నాను.
బై జటొవ్ తనపర్స్ లోంచి
అయిదు నోటు తీసి రిక్షా అతనికిచ్చి, అతన్ని వెళ్లి పొమ్మని సంజ్ఞ
చేస్తూ, నాతో అలా చెప్పమన్నాడు.
రిక్షా అతను అయిదు నోటు
తిరిగి బై జటోవ్ కిచ్చి,”మిమ్మల్ని దింపకుండా నేను డబ్బు
తీసుకోను! రష్యన్ బాబుతో
చెప్పండి,”అన్నాడు.
సంగతి
చెప్పాను.
“అయితే మనం నడుచుకొంటూ పోదాం. రిక్షా అతన్ని మన
వెనకనే రమ్మని చెప్పు,” అన్నాడు
బై జటోవ్. రిక్షా అతను సరేనన్నాడు. ఓ ఇరవై మీటర్లు నడిచిన
తర్వాత ఆకాశంలో చిల్లు లు
పడ్డట్టు గా వర్ షం కురవసాగింది.
రిక్షా అతను రోడ్డు పక్కగా రిక్షా నాపి మమ్మల్ని ఎక్కమన్నాడు.
వేరు ఆలోచించకుండా రిక్షా
ఎక్కేశాం. రిక్షా అతను ప్లాస్టిక్
తెరలు దింపి మేము వర్ షంలో
తడవకుండా చూశాడు తప్ప,
బై జటోవ్ రిక్షా ని తొక్కనియ్య
లేదు. పది నిముషాల తర్వాత
వర్ షం ఆగింది. బై జటోవ్ అయిదు
నోటు రిక్షా అతనికి అందించి,
“ఇతను మనకు తన రిక్షా గూడులో ఆశ్రయమిచ్చి ఆదుకొన్నాడు. ఇప్పుడై నా వెళ్లి పొమ్మని
చెప్పు,” అన్నాడు. నేను నచ్చచెప్పడంతో రిక్షా అతను వెనక్కి వెళ్లి పోయాడు. మేము కాలనీ
చేరే సరికి సన్నగా పడ్తున్నవర్ షం
మమ్మల్ని పూర్తిగా తడిపేసింది.
బై జటోవ్ నన్ను బలవంతంగా

అతిథి గృహానికి తీసుకుపోయి
ఒక పెగ్ రష్యన్ వోడ్కా నా చేత
తాగించి, అటుపై న వదిలాడు.
బై జటోవ్ మా ప్రాంతీయ సంస్థ లో
ఉన్నంత కాలం మారిన ప్రతి
సినిమా చూశాడు. తను మోసుకొచ్చిన భారీ టేపు రికార్డర్ టో
200 వందల దాకా పాటలు రికార్డ్
చేసుకొన్నాడు.
బై జటోవ్ నుంచి నేను నేర్చుకొన్న విషయాలు చాలానే
ఉన్నా, ముఖ్యంగా చెప్పవలసిన
విషయాలు రెండు
మూడు
ఉన్నాయి. విధి నిర్వహణలో
సమయపాలన. దిగువహోదాలో
ఉండే మనిషి భారమైన వస్తువుని
మోస్తోంటే ఎగువహోదాలోనివాడు తన భుజాన్ని అందించడం.
లేదా దిగువమనిషి ఎదురై న
సాంకేతిక సమస్యకు పరిష్కారం
దొరక్క సతమతమౌతూన్నప్పుడు, ఎగువ ఉద్యోగి పరిష్కారమార్గం తెలిసినా వెంటనే చెప్పక,
అధికారం చెలాయించక దిగువ
మనిషితో కూర్చుని ప్రత్యామ్నాయాల అనుకూల, ప్రతికూల
ఫలితాలని చర్చిస్తూ, దిగువమనిషి పరిష్కారమార్గం వై పు నడిచేటట్లు చెయ్యాలి. కిందివారిలో
ఆత్మవిశ్వాసం కలిగించడానికి ఈ
గురు శిష్య రీతి అన్ని రంగాలలోనూ తప్పనిసరి.
***
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బాలసాహిత్యభగీరథుడు
డా.పత్తిపాక మోహన్
నా చిన్న తనంలో జండా పండుగలు వస్తే చాలు గ్రాంఫోన్లో

వినిపించే గీతం

“భలే తాత మనబాపూజీ
బాలల తాతా బాపూజీ

కులమత భేదంవలదన్నాడు

తుమ్మూరి రాంమోహనరావు

కలిసిబతికితే బలమన్నాడూ “
అని ఎన్ని. సార్లు విన్నామో.

గతంలోకి తొంగి చూడాలి.

ఆంగ్ల మాధ్యమం అడుగు పెట్ట ని

రచయితలు రోజుల్లో దాదాపుగా అందరూ బాలత్రను బాలగేయాలుగా గాంధీజీ కవులు చాలామంది చిన్నప్పుడు శిక్ష తోనే చదువులు ప్రారంభించి
నూటాయాభవజయంతిని పురస్క- చందమామలుబాలమిత్రలు వంటి ,పాఠశాల విద్యను పూర్తిచేసిన వాళ్లే.
రించుకొని బాలల కోసం రాసిన కవి బాలల పత్రికలు చదివి సాహిత్యం అప్పటి తెలుగు పుస్తకాల్లో తరగఆ బాలల తాత బాపూజీజీవిత చరి- ఈనాటి

డా. పత్తిపాక మోహన్ ఈ సంవత్స- మీద
రం బాలసాహిత్యంలో తెలుగు భాషా

ప్రముఖ

మక్కువపెంచుకున్నవాళ్లే. తులను బట్టి పాటలు,పద్యాలుప్రవేశపెట్ట డం కద్దు .ఒకటి

కవిగా కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ

నడి ఐదు తరగతులదాకా

బాల సాహిత్యానికిచేస్తున్న కృషికి

బాలసాహిత్యం గేయాలుగా

అనేక బాలగేయాల సంపుటులువె-

లుగా,చిన్నచిన్న కథలుగా

గాంధీజీ జీవిత కథను బాలలకోసం

పెద్ద పెద్ద పండితులు బా-

అవార్డుకు ఎంపిక కావడం ఆయన

తెలుగు

ఒక మంచి

,పద్యాలుగా,పొడుపు కథ-

గుర్తింపు.ఇదివరకే

పాఠ్యపుస్తకాల్లో

లువరించిన మోహన్ గారు ఈసారి

చేర్చడం జరిగేది.అప్పట్లో

గేయరూపంలో

వెలువరించారు.

ల సా హి త్యా ని కి త గి న ం త

ఉన్న ఆ బాలల పుస్తకానికి మరియు

గేయాలు రాసారు.గురజా-

రస్కారం లభించడం హర్ష దాయ-

భాకరశాస్త్రి,చింతా దీక్షితు-

త్య కృషి వివరించాలంటే ఒకసారి

మహామహులెందరో బాల-

సరళమైనాభాషలో గానయోగ్యంగా

ప్రాధాన్యతనిచ్చి

మహాత్ముని జీవితకథనానికి ఈ పు-

డ,రాయప్రోలు, వేటూరిప్ర-

కం. డా.పత్తిపాక మోహన్బాలసాహి-

లు ,నాళం కృష్ణారావు వంటి
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లకోసం సాహిత్య సృజన చేసారు.
దానికి తోడు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు గారినేతృత్వంలో చందమామకథలు బాలల మానసిక

వికాసానికి భాషాపటుత్వానికిదోహదం చేసేవిగా రూపొందించబడేవి. బాలల బొమ్మల రామాయణం,
బాలలబొమ్మల భారతం, బాలల

భాగవతం,పంచతం- యింది.తెలుగు భాష మొక్కుబడి
త్రం ,మర్యాదరామన్నకథలు,అక్బర్ భాషగా మారిపోయింది.దానితో బడి ‘పూవు పుట్ట గనే పరిమళించునబీర్బల్ కథలు వంటి బాలసాహిత్యం చదువులే అధ్వాన్నంగా మారిపోయి న్నట్లు ’ పదిహేడేళ్ల వయసులో,
విరివిగా ప్రచలితంగాఉండేవి.నారా- బాల సాహిత్యం అడుగంటింది.
నూనూగామీసాల నూత్న యౌవనాబొమ్మల

అదిగో అలాంటి తరుణంలో న;జ్ఞానపీఠ పురస్కార గ్రహీత డా.సి.
భాషను
ఐచ్చికం- నారాయణరెడ్డిగారి స్ఫూర్తిమాలిమిరాసిన బాలల బొమ్మలరామాయ- తెలుగు
ణం భారత భాగవతాలున్నాయంటే గా తీసుకుని తెలుగు ఎం.ఏచే- తో,1989 లో మిత్రులు ఎలగొండయణరెడ్డి దాశరథి ఇరువురు కలిసి

నాటి కాలంలో బాలసాహిత్యానికి- సి తెలుగు సాహిత్యాన్ని ఆకళింపు రవి తదితరులతో కలిసి మానేరు
సాహితీ ప్రముఖులు ఎంత పెద్ద పీట చేసుకుని తెలుగు భాష నిలవాలం- ఒడ్డునవెలసి నస్వగ్రామం శ్రీశాల(టేబాలసాహిత్యం తిరిగి పూర్వదశకు సిరిసిల్ల )లో మానేరు రచయితల
వేసారో అవగతమవుతుంది.

రావాలని సంకల్పించి బాలసాహి- సంఘం (మారసం) స్థాపించిఅనేక
అలాంటి బాలసాహిత్యం 1970 త్యాన్ని ఒకఉద్యమంగా రూపెత్తించి సాహితీ కార్యక్రమాలు నాటి నుండి
తరువాత మెల్లి గా తగ్గిపోవటం ,దానికోసమే తన యావచ్ఛక్తినీ వి- నేటి దాకా కొనసాగే విధంగాపర్య-

మొదలై ంది.దానికిప్రధాన కారణం నియోగిస్తూబాలసాహిత్యానికి అప- వేక్షిస్తున్న పట్టు దల కలిగి, నాటి
కాన్వెంటు స్కూళ్ల సంఖ్య గణనీ- రభగీరథుడుగా నిలచిన వారు డా. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. నుండి తొలి
యువ విశిష్ట పురస్కారాన్ని పొందిన
యంగా పెరిగి పోయి ఆంగ్ల భా- పత్తిపాకమోహన్.
చిన్నారి పొన్నారి చిరుత కూకటి- యువకవి పత్తిపాక మోహన్ గారు.
దండ్రులకే పెరిగి పోవటంతో 1990 నాడు పన్నెండేళ్ల ప్రాయంలో, తాను కవిగానే కాక వ్యాఖ్యానంలోనూ దితరువాత ప్రభుత్వపాఠశాలల పరి- చదివినపాఠశాలలోని ఉపాధ్యా- ట్ట యైన పత్తిపాక, సినారె మల్లెమాల
స్థితి సంకటంలో పడింది.మొదట్లో యుడు శ్రీ టంకశాలా దేవదాస్ రావు వంటిప్రముఖుల నోట్ వ్యాఖ్యాన
షావ్యామోహం పిల్ల లకంటే తల్లి -

చదివేపాఠశా- గారి ప్రోత్సాహంతో ఏడవతరగతి దక్షు డనిపించుకోవడమే గాక వాడే
లలు కేవలం అక్షరాస్యత ఎరుగని విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు తొలి కవిత ” వ్యాఖ్యాన కేసరి బిరుదుపొందిన
కుటుంబాలపిల్ల లకుపరిమితమ- ఓటు” రాసిన బాలకవి మోహన్గారు సభారంజన తెలిసిన సారస్వత
అన్ని వర్గా లవారు
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ప్రియుడు.

చెప్పవచ్చు.NBT

రలో ఉన్న అగ్రహారంలో డిగ్రీదాకా

తెలుగు రాష్ట్రా ల్లో అనేక చోట్ల కు

స్వగ్రామం సిరిసిల్ల మరియు దగ్గ -

చదివి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాల-

యంలో యం.ఏ . చేశారు.అప్పుడే
డా.ఎన్ .గోపి వంటి కవుల ప్రాపు

లభించింది.ఆ తదుపరి ఆచార్య
డా.తంగెడను ాతకిషన్ ,రావు(ప్రస్తుతం తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం

వై స్ ఛాన్సలర్ ) గారి నేతృత్వంలో

“తెలుగులోగజల్ ప్రక్రియ- సమగ్ర
పరిశీలన అన్న అంశం పై పరిశో-

ధన చేసి పిహెచ్.డి. పట్టాపొందారు

డా.పత్తిపాక మోహన్.ఈయన విద్యా ,అదే తరువాత పుస్తకంగా కూడాఉద్యోగాలు పడుగు పేకల్లాసాగా- వచ్చి డా.సామల సదాశివ లాంటి
యి.యం.ఏ. కాగానే కొంత కాలం వారి మన్ననలను పొందింది.అలా

సిర్పూర్ -కాగనగర్ సమీపంలోని- బాలల కోసంసాహిత్యం అనే అంశం
సాంఘికసంక్షేమ ఆశ్రమ పాఠశాల- ఆయనను ఆకర్షించి అటువై పు

లో తెలుగు ట్యూటర్ గా పని చేసి,ఆ మొగ్గేటట్లు
చేసింది.అంతకు
తరువాత కొన్నాళ్లు ప్రభుత్వ పాఠ- మునుపు బంతిపూలుఅనే నానీల
శాలలో తెలుగు పండితునిగా చేసి, సంకలనం లాంటివి వేసినా;తన

ఆపై అనితర సాధ్యంగా నేషనల్ దిశను బాలసాహిత్యం వై పు మళ్లింబుక్ ట్రస్టు లో అసిస్ట ెంటు ప్రొఫెసర్ చిపిల్ల ల కోసం ‘చందమామ రావే’

గా నియాకమై అందులో నిర్మాణా- వంటిబాలగేయాల సంపుటులు వెత్మకంగాకృషి చేస్తూ తనకంటూ ఒక లువరించారు.ఆక్రమంలోనే రాసిన
గుర్తింపును తెచ్చుకున్న కార్యశీలి బాలల తాతబాపూజీ కేంద్రసాహిమోహన్ గారు.
త్య అకాడమీ పురస్కారానికిఎంపిక
శ్రీ తిరునగరి వేదాంత సూరిగారి కావడం ముదావహం.
ప్రోత్సాహంతో ‘వార ్త ‘దినపత్రిక లో
నేషనల్ బుక్ ట్రస్టు బ్రాంచ్ హై‘మొగ్గ ’ శీర్షికకోసం పిల్ల లకై మనర- దరాబాదులో రావడానికిడాపత్తిపాక

చయితలను పరిచయం చేసారు- మోహన్గారికృషి ఎంతై నా ఉందని
సెప్ట ెంబరు 2022

నిర్వహించే

పుస్తక మేళాల పరంగా రెండు-

వెళ్ల డం చాలామంది కవులు
రచయితలు సన్నిహితమిత్రులు
కావడంమోహన్

గారిలోఉన్న

గొప్ప స్నేహశీల స్వభావం.

సిర్పూర్ లో పనిచేసేసమయంలో
నాకు పరిచయమేర్పడి స్నేహంగా
మారింది.

ఆయనప్రోత్సాహం

మరియు సహకారితోనే నా తొలి
పుస్తకం గొంతెత్తిన కోయిల వెలువడింది. అది సాహిత్య ప్రస్థానం-

తొలి మైలురాయి.అది పాతిన
మిత్రుడు పత్తిపాక మోహన్.

అదినేను జీవితంలోమరువలేని
మరువగూడని విషయం. తిన్న
రేవు తలవడం
కనీస

బాధ్యత.

చిన్నవాడై నా

మా తెలుగ సాహితీ సదస్సు-

కు వెలుగు బాటచూపినందు-

కు కృతజ్ఞుణ్ని.నా లాంటి వారు
ఎందరోఆత్మీయులున్నారు

ఈ

రెండుతెలుగు రాష్ట్రా ల్లో .అందుకే
ఆయన అచిర కాలంలోనే లబ్ధ

ప్రతిష్ఠుడై అనేక సాహితీ సమావేశాల్లో వక ్తగా, వ్యాఖ్యాతగా,అతిథిగా,అధ్యక్షు నిగా ఆహ్వానాలందుకుంటున్నారు.

(మిగతాది వచ్చే సంచికలో)
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శ్రీ వచన భూషణం
వా డ వు . ఈ సృ ష్టి -

1 1 . ఇ రు వ రై యుమ్

లోని ప్రతీ జీవరాశి

తి-

నీసొత్తు

రు త్త వ తు మ్

పాడై తే నీవే

ఉ ప దే శ త్తా లే

శము

గుపడిన తరువాత

ఉపదే-

మ ర లా చె డి పో -

ద్వారా

కుండా చూసుకునే

ఇ రు వు రి ని

బాధ్యతా

(పరమాత్మను-

చేస్తూ మీచెంతచే-

చేతనుడు ఈజన్మ, గతజన్మలలో-

మరితనం నిద్ర, తిండి కామం

శరణాగతి చేస్తా డు.దాంతో స్వామి

నే ఉంటాయి.పకృతిని ఆకర్షిం-

మోసం వంటిలక్ష ణాలు పీడిస్తూ

కోపంతో కళ్ళు ఎర్ర జేస్తూ నక్షమా-

చే

(నరకంలో తోసేస్తా ) అంటారుట.

వశపడి ఈ మాయా పకృతి భ్రమలో

మి (నిన్ను క్షమించను) క్షిపామి

విధంగా జీవుడు ధరించిన

శరీరం అందలి ఇంద్రియాలకు

. స్వామి హృదయంలో నున్న

పడి ఇంద్రియాలు చూపే శారీరక

స్వామీ జీవుడు శరణుఅంటున్నా-

ఆశతో పకృతి మాయ వల్ల బ్రష్టుడై

తల్లి జీవుణ్ణి రక్షించాలన్న భావం తో
డు కదా....కోపం ఎందుకు వాడు

సుఖాన్ని మించిన సుఖమే లేదన్న
మిమ్ములను గర్తించ లేకపోయాడు.

తప్పులు చేయలేదా అంటారేమో ..

ఆమాయ కాస్తా తొలగడంతోతాను

శరీరాన్ని ధరించి ఉండేది భూమి

గమనించి మిమ్ములను

చేశాడు నేను కాదనను జీవుడు
పై న .భూమి తమోగుణ సంబంధమైనది గాన జీవులకు సో-

మి-

మ్ములను శరణాగతి

బాటు చేస్తుంది.

చేసిన పాపాలకు భయపడి స్వామిని

మీదే.క్ష-

మించమని

,జీవుణ్ణి) దిద్దు -

వి వ ర ం గా : -

బా-

గుచేసుకోవాలి.బా-

అ ర్దం : - త ల్లి

తన

నీసొత్తు-

ధరించిన శరీరం తో చేసిన తప్పులు

శరణు

వేడు తున్నాడు ఈసకలచరాచర
సృష్టి స్థితి లయలకు కారణమైన

రాడు.ఇక. రక్షించే

బాధ్యత మీది.లేదా ,"శరణాగతరక్షకుడు"

అన్నబిరుదు"కుభిన్నం

కలుగుతుంది అంటూ జీవుణ్ణి పరమాత్మ చెంతకుచేర్చే విథంగా పర-

మాత్మ ను దిద్దు బాటు చేస్తుంది.
ధరించే

తల్లి జీవుని తో నీవు

శరీరం నశించే గుణం

కలదని గుర్తించకుండా ఇంద్రియాల

మాయలో పడి పకృతి అందాలకు
వశపడి వాటిని సొంతం చేసుకోవాలన్న భ్రమలో అనేక పాపాలు చే-

స్తూఉంటే నాభర ్త నీ అపరాధము

లన్నీ ఏదీ వదలకుండా లెక్కించి
మరీ శిక్షిస్తా డు.

