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                                                            విజయ దశమి శుభాకంక్షలు.
        పాఠక దేవుళ్ళకు, సరస్వతీ పుత్రులైెన రచయితలకు విజయ దశమి శుభాకంక్షలు.
       ఈ నెల మన చైతన్యం సంకల్పబలం సంచిక విజయ దశమి సంచికగానే కక, దశబ్ది  కలం పూరి తు 
చేసుకుని, 11వ వసంతం లోకి అడగు పెడతున్న శుభ సందర్ంలో మనం  ఈ మాసం పత్రికను ప్రత్్యక 
సంచికగా విడదల చేసుతు న్్నము. అంటే ప్రతీ నెల విడదలయ్్య అంశలు కకుండా దశబ్ది  కలం పాటు 
మన పత్రికలో ప్రచురించిన అంశల గురించి, రచయితల అభిప్రాయాల గురించి, పాఠకుల అభిప్రాయాల 
గురించి  వివరణ ఉంటుంద్. అలాగే విజయదశమి ప్రత్్యక సంచికలో "ప్రముఖ రచయితను, ప్రముఖ క-
ర్టె నిస్టె " ను పాఠకులకు పరిచయం చేసుతు న్్నము.
                    ఈ  చైతన్యం సంకల్పబలం పత్రిక 2011 "విజయ దశమి" రోజున ప్రారంభించబడంద్. ఈ పత్రిక 
ఎలా ప్రారంభించబడంద్ అంటే ..
    ముందుగా  ప్ంట్ అయిన పత్రికలు  అమ్మవారి ముందు ఉంచి, దసరా పూజలు (నవరాత్రులు) చేస్తు , 
విజయ దశమి రోజున  ఇంట్లు  పూజలు  అయా్యక, హైదరాబ్దు లోని పదా్మరావు నగర్ లోని స్యిబ్బ్ 
గుడకి పత్రికలు  తీసుకుని వెళ్లు , అక్కడ స్యి వ్రతం చేసి, బ్బ్ పాదాల దగగార పెటిటె , అక్కడ ఉన్న వారికి 
పంచడం జరిగంద్. తరువాత ప్రజల సమక్షంలో ముఖ్య అతిధుల చేత తా్యగరాయ గాన సభలో పత్రిక  
ఇన్గరెట్ చేయడం జరిగంద్. ఆ తరువాత X-RAY పత్రిక నిరా్వహకులు  శ్రీ కొల్లు రి  విజయవాడ 
లోని  పెదదిల సమక్షంలో  "తురలుపాటి కుటుంబరావు" గారి అధ్యక్షతన విజయవాడలో కూడా పత్రిక ఓపెన్ 
చేయించారు. అప్పటి నుండ  ప్రతి నెలా నిరి్వఘ్నంగా ప్రచురించబడతోంద్.
     అప్పటినుండ  మన పత్రిక ఆంధ్రా, తెలంగాణా లోని గ్ంధాలయాలకే కక, బయట అని్న ఊళ్ళలోలు  
షాపులలో పెటటె డం కూడా జరిగంద్. అంత్ కక అమెరికలోని కొందరికి  పోస్టె  దా్వరా పంపడం కూడా 
జరిగంద్..
                  ఆ తరువాత  కొద్ది  రోజులకే 2012 లో అమెరిక లోని హ్్యసటెన్ నగరంలో ప్రముఖ స్హితీ వేతతు, 
సేవాతత్పరుడ అయిన శ్రీ చిట్టె న్ రాజు గారే స్వయంగా మన పత్రికను అక్కడ తెలుగు వారి సమక్షంలో 
వెబ్ సైట్ ను ప్రారంభించారు.  
                   ముఖ్యంగా  చపా్పలంటే ఎవరి చేతి మహిమో, ఎవరి చేతోతు మొదలు పెటాటె రో కనీ! అంటారు కదా! 
ఆ చయి్య ఎవరిదో కదండీ!  శ్రీ చిట్టె న్ రాజు గారి చయ్్య. ఇక  అప్పటినుండ ఆన్ లైెన్ పత్రికకు తిరుగు 
లేదు,  మన పత్రికకు తిరుగు లేదు.  వారికి పత్రిక ముఖంగా అనేక కృతజ్ఞతలు. ఇక ఆన్ లైెన్ దా్వరా కూడా 
దేశ విదేశలలోని తెలుగు వారికందరికీ  పత్రికను అంద్సుతు న్్నము. అయిత్  రాను రాను  ప్ంట్ పత్రికకు 
కషాటె లు ప్రారంభం అయా్యయి. ఇక కరోన్ సమయంలో  అయిత్  పత్రికల  కషాటె లు, ప్రజలందరికీ తెలసి-
నవే. కనీ ఆన్ లైెన్ లో వచే్చ పత్రిక మాత్రం నిరాటంకంగా ప్రచురించబడతోంద్.
                                ఈ పత్రిక ఇని్నరోజులు నిరాటంకంగా కొనస్గడానికి  న్కు పత్రిక మొదలు పెటిటె న దగగార-
నుండ ఇంతవరకు  వెనుక ఎన్్న అదు్త హస్టె లు సలహాలను, సహాయాని్న అంద్సుతు న్్నయి. అలాగే మన 
పత్రికలో  హేమాహేమీలయిన రచయితల్  నిస్్వర్ంగా, ఎంతో ప్రేమతో ఇద్ న్ పత్రిక అనే  భావనతో,  
నిరాటంకంగా  వ్రాసుతు న్్నరు.  వారికందరికి పేరుపేరున్ కృతజ్ఞతలు. అందరి పేరులు  ఇక్కడ వ్రాయలేకపోతు-
న్నందుకు మని్నంచాల.
               మన పత్రిక దా్వరా అనేక విషయాలు  ప్రజలకు అంద్సుతు న్్నము. శ్రీ బోధ, మన జీవితాలను 
స్మాజిక పరిసిథాతులకు అన్వయం చేస్తు  అనేక విషయాలు,  గ్రీకుదేశపు పురాణ గాధలు, తెలుగు పద్య 
రతా్నలు. వేదులాన్వయు పలుకు, శ్రీ వచన భూషణం, సంభాషణ, నవ విధ భకుతు లు, సర్ప ప్రశ్నలు, మణి 



ద్్వప వర్ణన, పుష్కరాల వైెభవం, 116 కందాలోలు  సుందరకండ ఇలా అనేక అంశలను మన రచయితలు 
మన పత్రికకు వ్రాస్రు.
 ఆధా్యతి్మక విషయాలు, కధలువ్రాస్రు. అలాగే  శిరిడీ స్యి బ్బ్, పూరి జగన్్నధ్, హరిదా్వర్, హృషీకేశ్, 
కశీ విశ్వన్ధ్ వంటి ముఖ్యమైెన పుణ్య కేష్త్రాల గురించే కక, అనేక పుణ్య కేష్త్రాల గురించి కూడా సీరియల్్స 
గా  ప్రచురించడం జరిగంద్. అలాగే  మన పండగల ప్రాశసతు్యం గురించి,  మనకి ఉన్న సంస్్కరాలు  ఎంత 
ముఖ్యమైెనవో అందరికీ తెలయాలనే ఉదేదిశ్యంతో అషాటె దశ సంస్్కరాల గురించి, విదా్య విధానం ప్రసుతు తం 
ఏ విధంగా ఉంద్ ? ఏ విధంగా ఉండాలో లాంటి అనేక అనేక విషయాల గురించి చప్పడమే కక, ఇంగ్లుష్  
సులువుగా మాటాలు డే విధానం, సంసకృతం సులువుగా మాటాలు డే విధానం కూడా  తెలయజేయడమే కక, 
సైను్స గురించిన అనేక వా్యస్లు,  మేధసు్సను పెంచేందుకు  సైను్స పజిల్్స, అలాగే లెక్కల మావయ్య 
అంటూ లెక్కలు త్లక పదదితిలో నేరు్చక్వడం గురించి, తెలుగులో అనేక పదా్యలు, అలాగే చిన్న పిలలుల 
క్సం అనేక నీతి కధలు, సైకలజిసుటె ల  దా్వరా పిలలుల పెంపకం గురించి, భారత దేశంలోని ప్రముఖుల 
చరిత్రల గురించి, రాష్ట్రపతుల జీవిత విశేషాలు గురించి,  భరతన్ట్యం గురించి,  అలాగే మిస్ మేఘమాల, 
ప్రేమంటే ఇంత్ వంటి సీరియల్్స, కొందరు సంగ్త విదా్వంసులు  పాటలు పాడడం, ఇలా  దేశ విదేశల లోని 
అనేక విషయాల గురించి. మేధసు్సను పదును పెటేటె ందుకు సుడోకు, ఆరోగా్యనికి సంబంధంచి ప్రజలు ఏ 
విధమైెన అన్రోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కంటున్్నరు? వాటికి పరిషా్కర మారాగా లను హోమియో పతి, ఎలోలు -
పతి, ఆయురే్వదం లోని ప్రముఖ అనుభవజు్ఞ లైెన వైెదు్యలు పరిషా్కర మారాగా లు తెలపారు.  అలాగే మాస-
ఫలాల గురించి ఎంతో అనుభవం ఉన్న వారు మన పత్రికకు అంద్చా్చరు. ఇలాంటి అనేక విషయాలతో   
సుమారు 120 మంద్ రచయితలు తమ మేధా సంపతితుని  మన పత్రిక దా్వరా ప్రజలకు అంద్చి్చ  ప్రజలం-
దరి మనసు్సలలో ప్రత్్యక స్థా నం సంపాద్ంచుకున్్నరనంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు.  
      అంత్కక అమెరిక నుండ  ఉన్నత విదా్యవంతులైెన అనుభవజు్ఞ లైెన ప్రముఖ డాకటెరులు  ప్రసుతు తం ప్రజలు 
ఎదుర్కంటున్న అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిషా్కర మారాగా లు ఇంటర్్వ్య దా్వరా తెలయ జేయడం 
జరిగంద్. అలాగే ఎంతో  ప్రముఖులైెన సంగ్త విదా్వంసులతో కూడా ఇంటర్్వ్య లు చేయడం జరిగంద్. 
ప్రజలు ఎదుర్కంటున్న  అనేక సమస్యల గురించి పదవిలో ఉన్న రాజకీయ న్యకులతో  చరి్చంచి  ఇం-
టర్్వ్య లు చేశము. ఇంక సినీరంగంలోని తారలతో ఇంటర్్వ్యలు,  తెలంగాణా RTC MDతో, పోలీసు 
అధకరితో , అమెరికలో ని తోటకూర ప్రస్ద్ గారితో, చిట్టె న్ రాజు గారితో , అమెరికలోని హ్్యసటెన్ నగ-
రంలోని కన్సల్  జనరల్ తో  ఇలా ప్రజలకు అవసరం అనిపించే ముఖ్య అధకరులతో  సుమారు 40 
మంద్తో ఇంటర్్వ్య లు చేసి మన పత్రిక దా్వరా ప్రజలకు ముఖ్య సమాచారాలు అంద్వ్వడం జరిగంద్. 
అలాగే ఆధా్యతి్మక విశేషాలు, దేశ విదేశలలోని విశేషాలతో పాటు చార్ ధామ్, మానస సరోవరం, ముకి తున్ధ్ 
వంటి  ఆధా్యతి్మక ప్రదేశల గురించి  వివరిస్తు , వీడయో దా్వరా చూపిస్తు   ప్రజల ముందుంచాము. అప్ప-
టినుండ  రచయితల పాఠకుల సహకరంతో ప్రతీ నెల నిరి్వఘ్నంగా మన పత్రిక  ప్రచురించబడతోంద్.  
            తరువాత సడన్ గా వీడయో ఆలోచన వచి్చంద్.
                          ముఖ్యంగా ఈ ఆలోచన రావడానికి కరణం అమెరికలోని ఫ్లు రిడా సేటెట్ లోని ఓరాలు ండో 
లో స్యి బ్బ్ గుడకి వెళ్లునపు్పడ అక్కడ గుడలో పూజారి గారు న్కు దర్శన్నంతరం పెదది  ద్రాక్ష పళ్ళ 
గుతితు ఇచా్చరు. అపు్పడే న్కు ఎదో అదు్తం జరగబోతోంద్ అని అనిపించి.  అక్కడే అందరితో అన్్నను. 
(అంతకు ముందు 1994లో చిన జీయర్ స్్వమి ఇచి్చనపు్పడ అలాగే మంచి జరిగంద్). ఆ రోజు ఇంటికి 
వచా్చక వెంటనే  ఈ వీడయో  ఆలోచన రావడం నిజంగా భగవంతుడచి్చన ఆలోచన.
     ఈ పత్రికను దేశ విదేశల లోని  తెలుగు పాఠకులు ఆదరిసుతు న్్న-
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రు. కనీ ఇంక తెలుగు వారందర్ రచయితల రచనలను పూరి తుగా ఆస్్వద్ంచడం లేదు  అనిపించింద్. 
దానికి ముఖ్య కరణం చాలా మంద్కి సమయం లేక పత్రిక అంతా చదవ లేక పోవడం,  కొందరు తెలుగు  
తెలుసుక్వాలని ఉన్్న, వింటే అర్ం అవుతుంద్ కనీ చదవడం రాదు అని పత్రిక చూసే పాఠకులు తకు్క-
వయా్యరు అనిపించింద్. దానితో మాకు భగవంతుడ ఆశీసు్సలతో వీడయో ఆలోచన వచి్చంద్.  
    అద్ కూడా రచయితలే తమ రచనలను చద్విత్, ప్రజలకు ఇంక ఆసకి తుగా ఉంటుంద్ అనిపించిం-
ద్.  ఎందుకంటే పాఠకులకెపు్పడూ రచనలు తెలుస్తు యి, పాఠకులు  రచయితలను చూడడం తటసిథాం-
చదు. మన పత్రిక  దా్వరా పాఠకులకు, రచయితలకు మధ్య ముఖ పరిచయం కూడా ఉంటే బ్వుంటుం-
దనే ఉదేదిశంతో రచయితలను క్రగా వారు అంగ్కరించడంతో రచయితలే  స్వయంగా తమ రచనలను 
ప్రజలకు వినిపించడం జరిగుతోంద్.  అంతా వారం రోజులలో వీడయో తయారవడం జరిగంద్. అయిత్ 
ఎలా చయా్యలన్న ఐడయా లేదు మాకు. ఎలా ఉంటుందో తెలయదు. అయిత్ ఈ  వీడయో పత్రిక ఇంత 
వరకూ లేదన్న విషయం మాకు తెలయదు. న్కు ఈ ఆలోచన వచా్చక మోడల్  చూడడానికి ఎక్కడై-
న్ ఉందేమో చూదాది ము అని చూసేతు, మాకు ఎక్కడా కనిపించలేదు. అందరినీ అడగుతుంటే  మాకూ 
తెలయదు అన్్నరు.  మన పత్రికలో వ్రాసుతు న్న పోడూరి శ్రీనివాసరావు గారిని అడగగా, నేనూ చూడలేదే! 
అన్్నరు.  తరువాత మనదే ముందేమో! అన్్నరు.  అవునండీ, మనదే ముందు అనిపిసతు ంద్ న్కు కూడా 
అన్్నను. అయిత్ వరల్డ్  రికర్డ్ కి పంపచు్చ కదా! అన్్నరు. న్కు అలా ఆలోచన మాత్రం రాలేదు. మనదే 
మొదటిద్ అవుతుంద్ అని మాత్రం ముందు నుండీ అనిపిసతు ంద్ అన్్నను. కనీ  అలాంటివి ఇంట్రెస్టె  
లేదండ  అన్్నను. మన పత్రికకు ఉపయోగపడచు్చ కదా! అన్్నరు. పత్రిక ముందుకు వెళ్ళడానికి, అలాగే 
రచయితలకు కూడా కొద్దిగా డబుబా కడత్ అందరికీ సరిటెఫికెట్్స వస్తు యి అన్్నరు. న్కూ అనిపించింద్, 
రచయితల్, పత్రిక ముఖ్యం అనిపించింద్. తరువాత భువన చంద్ర గారికి ఫ్న్ చేసి ఈ విషయం 
చపా్పను. మీరు వెంటనే అని్నటికీ అపైె్లు  చయ్యండ అన్్నరు.  వెంటనే పోడూరి శ్రీనివాసరావు గారు పటాటె భి 
గారితో మాటాలు డడం, మరల నేను                
                  "ఛంపియన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్  రికర్డ్ "ఫండర్ మరియు చైర్మన్ అయిన DR. పటాటె భిరామ్ తురలు-
పాటి గారిని కంటాక్టె చేసి, పరిశీలంచి మా పత్రికకు అర్హత ఉందేమో! చూడండ  అని  అడగాగా , ఎంతో త్వరగా 
వాటికి సంబంధంచినవి అనీ్న పరిశీలంచి, ఈ పత్రికకు అర్హత ఉంద్ అన్్నరు,  దాంతో  వీడయో మా్యగజిన్  
ఇంతవరకు ప్రపంచం లోనే లేదని,  అలాగే తెలుగులో కూడా వీడయో మా్యగజిన్  లేదని మన చైతన్యం 
సంకల్పబలం పత్రికకు "ఛంపియన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్  రికర్డ్ ఫండర్ మరియు చైర్మన్ అయిన DR. పటాటె -
భిరామ్ తురలుపాటి గారు ఇచా్చరు.  "ఛంపియన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్  రికర్డ్, ఏషియన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్  రికర్డ్" 
2021 ఏప్ల్ నెలలో ఉగాద్కి మనకి ఇచా్చరు.  10 సంవత్సరాలుగా ప్రపంచంలో ఏకైక మహిళా సంపాద-
కురాలగా, ప్రచురణ కర తుగా వ్యవహరిసుతు న్్ననని న్కు "ఛంపియన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్  రికర్డ్, ఏషియన్ బుక్ 
ఆఫ్ వరల్డ్  రికర్డ్" 2021 ఏప్ల్ నెలలో ఉగాద్కి న్కు రావడం కూడా ఆనందదాయకం.  ఈ సరిటెఫికెట్ 
ఇంత త్వరగా మన పత్రికకు రావడానికి ముఖ్య కరకులు ఏషియన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్  రికర్డ్, ఛంపియన్ 
బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్  రికర్డ్ ఫండర్ మరియు చైర్మన్  Dr. పటాటె భి గారు, వారి స్టె ఫ్,  వారికందరికి మా చైతన్యం 
సంకల్పబలం అభినందనలు తెలయజేసతు ంద్.  అలాగే  ఈ ఏషియన్, ఛంపియన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్  
రికర్డ్ మా చైతన్యం కుటుంబ సభు్యలకందరికీ లభించడం చాలా ఆనందంగా ఉంద్.  చైతన్యం కుటుం-
బ్నికీ (రచయితలు, రచయిత్రులు) చాలా ఆనందంగా ఉంద్. ఇవనీ్న లభించడానికి ముఖ్య కరణం  మా 
చైతన్యం కుటుంబీకులే. వారి  ఘనత్ అని చప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోకి తు లేదు . ఇంత హడావిడలో-
నూ రచయితల్ అదు్తమైెన సహకరాని్న అంద్చా్చరు. అందుకే అలా చేయగలగాము. రచయితలం-
దర్ ప్రత్్యక అభినందనలు. ఈ వీడయో పత్రికను  ప్రజలు కూడా ఎంతో ఆదరిసుతు న్్నరు.
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                   ఈ విధంగా ప్రజలకు అనేక ఉపయోగకరమైెన అంశలను మీ ముందుంచుతున్్నము. 
ఈ పత్రిక ఇంత నిరి్వఘ్నంగా నడవడానికి ముఖ్య కరణం ఒక పక్క పాఠకుల సహకరమైెత్, మరో పక్క 
రచయితలు.  రచయితల సహకరం వరా్ణ న్తీతం. 10 సంవత్సరాల నుండ మా మధ్య బంధం మానసిక 
బంధం, జన్మ జన్మల బంధం అనిపిసుతు ంద్. ఎందుకంటే పత్రికకు ఇద్ ఉంటే బ్వుంటుంద్ అని నేను 
అనుక్వడం, వారిని అడగడం, వారు అలాగే అనడం, అంత్, అలాగే స్గుతోంద్ మా మధ్య  ఈ 10 సం-
వత్సరాలలో ఇంతమంద్ రచయితల భావన, న్ద్ ఒక్కటే.  అందరిద్ ఒకే భావన తప్ప, వేరే ఏద్ లేదు. 
అందరికీ సమాజానికి ఏదైన్ మంచి అంద్వా్వలన్న తపన మాత్రమే. అందుకని న్కనిపిసుతు ంద్ మాద్ 
అందరిద్ వసుధైక కుటుంబం అని అనిపిసుతు ంద్.
    మీ అందరి సహకరం ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండాలని, పాఠకులు తమ స్చనలతో, సహకరాలతో 
ఎపు్పడూ మాకు అండగా ఉండాలని క్రుకుంటూ ... రచయితలు  వ్రాసే ప్రతీ అక్షరం ఈ తరం ప్రజలే 
కక, ఇక ముందు తర తరాల ప్రజలు కూడా ఈ పత్రికలో విషయాలు  తెలుసుక్వాలని, ఈ చైతన్యం పత్రిక 
చిర స్థా యిగా ప్రజలందరి మనసు్సలలోను నిలచి, ప్రత్్యక స్థా నం సంపాద్ంచుక్వాల అని  ఆ భగవం-
తుడని క్రుకుంటున్్నను. రచయితలు వ్రాసే రచనలు ప్రజలకు ఆదర్శం కవాలని క్రుకుంటున్్నను.
                                                                            .. విజయీభవ ..
                                                                                 
                                                                          తీగవరపు శంతి                                                                                                                  
                                                                          ఎడటర్                                    
                                                                         

"అందగానే ఆత్రంగా ప్రతీ పేజీ చద్వి నేను ఆస్్వ-
ద్ంచే అసమానమైెన పత్రిక చైతన్యం...సంకల్పబ-
లం...మన ఈ అభిమాన పత్రిక 10 సంవత్సరాలు 
పూరి తు చేసుకున్న సందర్ంగా న్ శుభాభినందనలు 
అందజేసుతు న్్నను. శంతి గారి ప్రతిభాపాటవాలకి 
అబుబారపడతూ, అభినంద్స్తు  చైతన్యం మరింత 
ఉతా్సహంతో, ఉత్తుజంతో కలకలం ముందుకు 
స్గాలని క్రుకుంటున్్నను." 
- వంగూరి చిట్టె న్ రాజు 
(వంగూరి ఫండేషన్ ఆఫ్ 
అమెరిక)
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దశవరష్ శుభాకంక్షలు
ఎలెక్రా న్

డానికి కరణం- మా భవన్నికి 
పక్కనే షషిఠి పూరి తు మహల్ అని 
విదా్యరిథానుల విశ్ంతి మంద్రం 
ఉండేద్. ఈ సంగత్ శర్మగారు 
నవు్వతూ జా్ఞ పకం చేశరు. 
       తరా్వత కథల పటలు  సంభాషణ 
మళ్్ళంద్. “న్ శ్రీమతి మీ 
అభిమాని” అంటూ విజయల-

  చైతన్యం సంకల్పబలం అం-
తరాజా ల మాసపత్రిక ఈ పలు వన్మ 
సంవత్సర దసరా న్టికి పదవ 
సంవత్సరం పూరి తు చేసుకొంటు-
న్న సందర్ంగా పాఠకమహాశ-
యులకు, సహరచయితలకు/
రచయిత్రులకు/సంపాదకురా-
లు శ్రీమతి శంతిగారికి, తద్తర 
స్ంకేతిక నిపుణులకు దశవరష్ 
శుభాకంక్షలు. 
      మా మేనలులు డ బంగళూరులో 
ఉదో్యగం చేసుతు న్నపు్పడ 2015లో 
నేను అక్కడకి వెళ్్ళ ఓ మూడ 
నెలలు గడపాను. మా అక్కయ్య 
అపు్పడ కేన్సర్ వా్యధతో బ్ధ-
పడతోన్న కరణంగా తోడగా 
ఉండడం క్సం వెళ్్ళ ఉన్్నను. 
కవన శర్మగారి ఇంటి చిరున్మా 
రచనశయిగారి దా్వరా తెలుసు-
కొని, ఓ ఆద్వారం మా మేనలులు -
ణి్ణ  తీసుకొని శర్మగారిని కలశను. 
ఓ గంటన్నరసేపు ఆంధ్రవిశ్వ-
విదా్యలయం కబురులు  చపు్పకొ-
న్్నo. సమకలీనులమే తప్ప 
మాకు అప్పట్లు  పరిచయం లేదు. 

ఆయన ఇంజనీరింగ్ విదా్యరిథా, 
నేను ఎమ్.ఎసి్స. అప్ెలు డ్ ఫిజిక్్స 
విదా్యరిథాని. అయిత్ విశ్వవిదా్య-
లయ ముఖ్య ప్రాంగణంలో ఇం-
జనీరిగ్ విదా్యరుథా లు సరే్వ పరికరా-
లు తీసుకొని కొలతలు తీసుకొనే 
వారు. ప్రత్్యకించి మా అప్ెలు లైడ్ 
ఫిజిక్్స భవనం ముందు ఇంజ-
నీరింగ్ విదా్యరుథా లు పోగుపడ-
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కిష్మి గారిని  పరిచయం చేశరు. 
శ్రీమతి శర్మగారు పుసతుకల రాక్ 
లో వెద్కి, రచన శయిగారి అధ్వ-
ర్యంలో వెలువడన న్ మొదటి 
కథాసంకలనం  ‘నేలమీద్ నక్ష-
త్రాలు’ తీసుకువచి్చ, ముందున్న 
కఫీ బలలుమీద ఉంచారు. “నేన-
న్నదానికి స్క్షం ఎలక్రా న్ గార్!” 
అన్్నరు శర్మ గారు నవు్వతూ. ఆ 
సందర్ంలో శర్మగారు చైతన్యం 
సంకల్పబలం ప్రస్తు వన తెచి్చ, 
తానందులో ప్రతినెలా ధారావా-
హికంగా విజా్ఞ నశస్త్ర విషయాలపైె 
/అంశలపైె వా్యస్లు రాసుతు న్్న-
రని చపి్ప, “రమణారావు గార్! 
మీరు కూడా ఈ వెబ్ మాసప-
త్రికకు కథలేమైెన్ పంపరాదూ? 
మీరు రాయగలరు కబటేటె  మి-
మ్మల్న అడగుతున్్నను. మీరు 
సరేనంటే పరిచయం చేస్తు ను,” 
అన్్నరు.
    రింగ్ కనెక్షన్ అవలేదు. 
అపు్పడ ఆయన న్ గురించి 
కులు పతుంగా రాసి శంతిగారికి 
మైెల్ పెటాటె రు. ఆ స్యంత్రం 
శంతిగారు న్ మొబైల్ కి ఫ్న్ 
చేశరు. “నేను వచే్చనెల మొ-
దటివారానికలాలు  వరంగల్ చేరే 
అవకశముంద్. నేను అక్కడ-
కి చేరగానే ఫ్న్ చేస్తు ను.” అని 
శంతిగారితో చపా్పను. రెండవ 
వారం రెండో రోజునే ఆవిడే న్కు 

ఫ్న్ చేసి, ”వరంగల్ వచే్చశర-
నుకొంటాను.” అన్్నరు. 
   “కవన శర్మగారు మీ గురించి, 
మీరు ప్రచురిసుతు న్న వెబ్ పత్రికను 
గురించి చపా్పరు. శర్మగారిం-
ట్లు  ఒకటి రెండ అచు్చప్రతులు 
చూపించారు. ఆధా్యతి్మక, సం-
సకృతిక, సంప్రదాయ రీతులు 
అధకపాళలులో కనబడాడ్ యి. శర్మ-
గారు, వేమూరి వేంకటేశ్వర రావు 
గారు స్ంకేతిక, విజా్ఞ న శస్త్ర 
విషయాలపైె రాసుతు న్్నరు. న్కు 
ఆ దా్వరం మూసుకు పోయిన-
టేలు . ఒక్క విషయం చప్పండ. న్ 
నుండ ఏ తరహా కథలు మీరు 
ఆశిసుతు న్్నరు?”  అని అడగాను. 
అంత్య నిష్ఠి రం కంటే ఆద్ 
నిష్ఠి రం మేలు కదా?
     “నేటి విదా్యరంగం తిరోగమ-
నం చేసతు ంద్. అందుకని మన 
విదా్యవిధాన్లపైె మీరు కథలు 
రాసేతు బ్వుంటుంద్,“ అన్్నరు 
శంతి గారు. 
       “ఏదో ఒక ఇతివృతతుం ఇచి్చ 
వా్యసం వ్రాయమన్నదానికి, కథ 
వ్రాయమన్నదానికి చాలా అం-
తరముంటుంద్. అందులోనూ 
నెలనెలా ఒకే అంశం చుటూటె  
కథలు వ్రాయటమంటే చాలా 
పరిమితులుంటాయి. లక్షం 
చద్రి, దారి తపి్ప వేరువిషయా-
లోలు కి జారిపోవడం తటసిథాసుతు ంద్. 

అందుచేత వైెవిధ్యతక్సం ఇత-
రమైెన కథలు కొని్న వ్రాయడా-
నికి న్కు అవకశముండాల,” 
అన్్నను. శంతిగారు సరేనన్్న-
రు. ఈ విధంగా నేను చైతన్యం 
సంకల్పబలంలో రచనలు 
చేయడం ఆరంభమైెంద్. 
    మారి్చ 2015 చైతన్యం సంక-
ల్పబలం పత్రికలో న్ మొదటి 
కథ “కఠినంగా ద్దదికు” ప్రచురి-
తమైెంద్. పదవీ విరమణ 1995 
డసంబరు 31వ తారీఖున చేసిన్ 
(ఓ.ఎన్.జి.సి. ముంబై సముద్ర 
ప్రాజెకుటె  లో గ్రూప్ జనరల్ మే-
నేజరుగా, అనే్వషణాధపతి-
గా)2000 సంవత్సరం వరకూ 
నేను ముంబైలోనే ఉండపోయా-
ను. మా ఓ.ఎన్.జి.సి(ఆయిల్ 
అండ్ నేచురల్ గా్యస్ కర్పరే-
షన్ లమిట్డ్) అనుబంధసంసథా 
అయిన ఐ.ఒ.జి.పి.టి లో( ఇని్సటి-
టూ్యట్ ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ గా్యస్ 
ప్రొడక్షన్ ట్క్నలజీ) అపు్పడపు్ప-
డ ముడ చమురు స్థా వరాలని 
కనుగొనే శస్త్ర, స్ంకేతిక విష-
యాలపైె ఉపన్్యస్లచే్చ వాడని. 
ఆ సమయంలోనే పూణే లోని 
ఎమ్.ఐ .టి (మహారాష్ట్ర ఇని్సటి-
టూ్యట్ ఆఫ్ ట్క్నలజీ) లో బ్.ట్-
క్.,ఎమ్.ట్క్ విదా్యరుథా లకు దర్శ-
కచారు్యడగా వెళ్్ళ పెట్రోలయం 
సంబంధత క్రు్సలకు ఉపన్్య-
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స్లచా్చను. తరా్వత 2000 లో 
రాజమండ్రీకి మకం మారా్చను. 
ఆ సమయంలో ఆంధ్ర విశ్వవి-
దా్యలయం వారు డలాటె  సటెడీస్ 
ఇని్సటిటూ్యట్ అని ఒక పరిశోధన్ 
విభాగాని్న నెలకొల్ప, ఎమ్.ట్క్. 
పెట్రోలయం క్రు్స ప్రారంభిం-
చింద్. అపు్పడ నేను ఆ సంసథాలో 
ఒక రెండన్నర సంవత్సరాలు పని 
చేయడం జరిగంద్. మధ్యలో 
బరంపురం విశ్వవిదా్యలయం-
లో కూడా పాఠాలు చప్పడం 
జరిగంద్. పరీక్షల నిర్వహణ-
లో ఉన్నస్ధకబ్ధకలు న్ ఈ 
మొదటి కథ “కఠినంగా ద్దదికు” 
వెనుక దాగ ఉన్్నయి. విదా్యరుథా -
లకు లైెబ్రరీకి పోయి సంబంధత 
పుసతుకలు చద్వే అలవాటు 
లేదు. కనీసం  నిరాథా రిత స్ంకేతిక, 
శస్త్ర పాఠ్యపుసతుకల్నపరామరి్శం-
చే అలవాటు లేదు. పాఠం చ-
పుతున్నపు్పడ న్టు్స రాసుక్రు. 
“సర్! మీరు చపే్ప ప్రతిపాఠానికీ 
కంపూ్యటర్ లో న్ట్్స రాసిసేతు, మా 
పెన్ డ్రైవ్ లోకి ద్ంచుకుంటాం!” 
ఇద్ వరస. 
      కవనశర్మగారు ఫ్న్ చేశరు. 
“ఈ వైెఖరి  దేశమంతటా ప్రబల 
పోయింద్. ఇండయన్ ఇని్సటి-
టూ్యట్ ఆఫ్ సైనె్సస్ కూడా 
అతీతం కదు మీ కథ శీరిష్క 

చాలు- నేటి విదా్యవిధాన్ని్న తె-
లయచేయడానికి!” అని కితా-
బ్చా్చరు. ఈ మాటలతో న్కు 
కొండంత ధైర్యమొచి్చంద్. ఆ 
మారి్చ 2015 నుంచీ ఈ న్టి-
వరకూ ప్రతినెలా నేను పంపే 
కథలను శంతిగారు ప్రచురి-
స్తు  వచా్చరు. తరీఫీదు పంద్న 
పంతుళ్ళ కొరత గురించి, ఉన్్న, 
వారి అశ్రద్ గురించి, పాఠశలలోలు  
విదా్యరుథా లు కూరో్చడానికి ఫరి్నచ-
ర్ లేమి గురించి, మరుగు దొడలు  
లేకపోవడం గురించి, తాగునీటి 
సదుపాయం లేకపోవడం 
గురించి, మధా్యహ్న భోజన్ల 
గురించి-ఇలా ఎన్్న విషయాల-
పైె కథలు పంపడం జరిగంద్. 
సంచార ప్రయోగశలల గురించి 
ఒక కథ వ్రాస్ను.  
    విదా్యరిథానీ, విదా్యరుథా లోలు  
వయసుతో సహజసిద్ంగా కొని్న 
మన్వికరాలు కలుగుతా-
యి. వాటిని కొంత హాస్యవ్యం-
గ్య ధోరణులోలు  ప్రస్తు వించి కథలు 
వ్రాయడం జరిగంద్. నిముషం 
ఆలశ్యమైెన్ పరీకష్ కేంద్రాలోలు  ప్రవే-
శర్హత లేకపోవడం లాంటి తెల-
వితకు్కవ నియమావళ్ గురించి 
కొని్న కథలు అలాలు ను. 
    అయిత్ ఇదే గరి గ్సుకొని 
వ్రాయకుండా  వైెవిధ్యతక్-

సం కొని్నకథల్న వ్రాస్ను. చై-
తన్యంలో ప్రచురించబడడ్  ‘ఇద్ 
వివక్ష కదు, శస్త్ ంగనలు’,అనే 
కథల్న ప్రతిలపిలో ఉంచాను. 
వేలకొద్ది  పాఠకులు చద్వారు. 
స్వత్కరష్ కదు కనీ ఈ న్టికి 
ఎవరో ఒకరు ప్రశంసలు అంద-
చేస్తు నే ఉన్్నరు. మతలబుల 
మనిషి, మధ్యయింటి మిధ్య, 
మలలుప పరాజు కూతురు పెళ్లు , 
ఓ రచయిత కథ, స్వయంవ-
రం వగైరా కథలు దారి మళ్లుంచి 
వ్రాసిన కథలు. వాణిశ్రీ అను 
కలంపేరుతో కథలు వ్రాసే శ్రీ 
సి.హచ్. శివరామ ప్రస్ద్ గారు 
ప్రతి ఏటా సీనియర్ రచయితల 
కథలతో “మా కథలు”  అనే కథా-
సంకలన్లు తీసుకువసుతు న్్నరు, 
చైతన్యం సంకల్పబలంలో ప్రచు-
రితమైెన కొని్న కథల్న ఈ సంకల-
న్లోలు  తీసుకురావడం జరిగంద్. 
     పద్ వసంతాలు జరుపుకొన్న 
చైతన్యం సంకల్పబలం పత్రికను 
శంతిగారు ఇటీవలే దృశ్య శ్రవణ 
మాధ్యమంలో కూడా తీసుకు 
రావడం ముదావహం. అనుభ-
వంతో ఈ దృశ్య శ్రవణమాధ్యపు 
సంచిక కూడా స్ంకేతిక పరంగా 
పరిణితి చందాలని ఆశిస్తు , 
శ్రీమతి శంతిగారి అకుంఠిత 
ద్క్షను అభినంద్స్తు ....... 
ఎలక్రా న్
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 “చైతన్యం మాస పత్రికకి 10 వ 
వారిష్క్త్సవ” అభినందనలు:-
   ఎడటర్ శ్రీమతి శంతిగారితో 
పాటుగా.. తోటి రైెటర్్స రచయి-
తలు,రచయిత్రులు అందరికి 
నమస్్కరము తెలయచేసుతు న్్న-
ను.ఈ అక్టె బర్ నెల దసరాలకి 
“చైతన్యం మాస పత్రిక 10 వ వా-
రిష్క్త్సవాని్న” జరుపుకుంట్ంద్ 
అంటే నిజంగా ఎంతో సంతోష-
దాయక విషయము!
  ** ఆ “చైతన్యం పత్రిక యొక్క, 
10 వ వారిష్క్త్సవాని్న పురస్కరిం-
చుకుని” శ్రీమతి శంతిగారికి,        
ఆవిడకి వెన్నంటే వుండ,ఆ పత్రిక 
ఎదుగుదలకు ఎంతగాన్ సహక-
రిసుతు న్న వారి హసబాండ్ శ్రీ ప్రస్ద్ 
గారికి, వారి కుటుంబ సభు్యలు 
అందరికి కూడా..‘హృదయ 
పూర్వక అభినందనలు, శుభా-
కంక్షలు’ తెలయ చేసుతు న్్నను!
 “ఈ సషల్ మీడయా హల్చల్ 
చేసే,ఈ యుగంలో”.. జనులు 
అనుకునే మాటనే తీసుకుని, 

 10 వ వారిష్క్త్సవ” అభినందనలు

నిజం చపా్పలంటే?చాలా 
మంద్లో నవలు్స, పత్రికలు-
,ఇతర మాగజైెనులు చద్వే 
అలవాటు, ఆసకి తు తగగాన టై్ం లో..
   శ్రీమతి శంతి గారు ఏ మాత్రం 
వెరవకుండా తనకున్న అభిలాష, 
ఇంట్రసుటె ల మేర ఒక గటిటె  సం-
కల్పంగా..స్మాజిక విలువల 
అంశలు కొని్న అయిన్ ప్రజ-

లకు చేరాల అనే అభిప్రాయం-
గా, 2011 వ సంవత్సరంలో “ఈ 
చైతన్యం సంకల్పబలం అనే 
మాస పత్రికను” ఆవిష్కరింప 
చేసి, రెండ తెలుగు రాషా్రా లలో 
ప్రజల అందరికి అందుబ్టు-
లోకి త్వడం అన్నద్ ఎంతో స్-
హసపేతమైెన నిర్ణయమే, అని 
ప్రతీ పాఠకుడ అంగ్కరించా-
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ల్సందే!  
   అంత్ కదు! మా అదృషటె మో-
,మా రచనలు సహితం పాఠ-
కులకు చేరడం క్సమో అన్న-
టుటె .. “చైతన్యం మాస పత్రిక” 
ప్రారంభం నుండ, నేను అయిత్ 
‘మిస్ మేఘమాలా IAS ‘ అనే 
కథను, ఒక సీరియల్ ర్పకంగా 
రాసి, అందు అంద్వ్వ గలగడం 
న్ సుకృతంగా భావిసుతు న్్నను.
   ఆ సీరియల్ సంపూర్ణం 
అయిన తరా్వత, “నేను లోక్ సతాతు  
రాజకీయ పారీటె యందు ముక్ష 
బ్ధ్యత లో వున్న కరణం గ”  
కొన్్నళ్్ళ వీలు కక, కొంత గా్యప్ 
వచి్చన్..     తిరిగ, ఈ మధ్యన 
“సినిమా” ఆరిటెకల్ ని ఇప్పటివ-
రకు రాస్తు  ఉండడం, అందు 
‘కరోన్ వైెరస్ ముక్ష అంశ విష-
యాలను సహితం చేరి్చ’ పాఠకు-
లకు అంద్వ్వడం న్ అదృషటె ం గా 
భావిసుతు న్్నను!
  **ఆ అవకశం కలగంచి, ఒక 
రచయితగా ఇప్పటికీ నను్న 
ఎంతగాన్ ప్రోత్సహిసుతు న్న ఎడటర్ 
శ్రీమతి శంతిగారికి కృతజ్ఞతలు 
తెలయ చేసుతు న్్నను!
  *అలాగే! న్ రచనను మెచి్చ, 
మరింత ముందుకు నడపిసుతు న్న 

పాఠకులు అందరికి కూడా.. న్ 
అభిమాన్ని్న, థాంక్్స ని ఈ పత్రిక 
ర్పకముగా తెలీయ చేసుకుం-
టున్్నను.
   శ్రీమతి శంతిగారు, “ఆ 
చైతన్యం పత్రికను” ముందులో 
కొని్న సంవత్సరాల పాటు, 
‘పుసతుక ర్పంలో ‘ పాఠకులకు 
అంద్ంచి, వారందరి  అభిమా-
న్ని్న చూరగొంటున్న సమయ-
ములోనే..
   ప్రపంచం లోని, చాలా కంట్రీల 
తెలుగు ప్రజలకు కూడా మా్యగ-
జైెన్ ని చేరనిసేతు బ్వుంటుందనే  
సదుదేదిశ్యంతో.. ఇపు్పడ “ఆన్ 
లైెన్ దా్వరా” ఈ చైతన్యం మాస 
పత్రికను నడపగలగడం అంటే, 
ఆవిడ మరింత విజయంతో 
ముందడగు వేసుతు న్నటేటె ను!
  *చైతన్యం మాస పత్రికని, సమ-
ర్వంతంగా ప్రచురిస్తు నే.. కొతతు 
పంధాలో ‘చైతన్యం వీడయో వి-
ధాన్ని్న ప్రారంభించడమే గాక’ 
దానికి  “First Ever Video 
Magzaine, వరల్డ్  రికర్డ్ టై్టిల్ 
ని” పందడంతో పాటుగా ..
  “ఛంపియన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్  
రికర్డ్, ఏషియన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్  
రికర్డ్,ఉమన్ ఓనర్ పబ్లు షర్ 

ఎడటర్ వరల్డ్  రికర్డ్” అవారుడ్ -
లను సహితం పందడం జరి-
గందంటే, శంతిగారి ప్రతిభను 
తప్పక కొనియాడవలసిందను!
   *అంత్కదు! ఆ ఫస్టె  వీడయోలో 
పాలు పంచుకున్న ముక్ష రచ-
యతలు కూడా “ఛంపియన్ 
బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్  రికర్డ్,  ఏషియన్ 
బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్  రికర్డ్ సరిటెఫి-
కెటలు పందగలగడమే గాక, 
అందు ఒక రచయిత్రిగా నేను 
నూ ఉండడం ఎంతో  ఆనందాని్న 
కలగంచింద్.
  **ఈ అక్టె బర్ నెల, ” చైతన్యం 
10 వారిష్క్త్సవ పండగ మాస 
పత్రికలో “  న్ మన్భావాలను, 
న్ సంతోషాని్న వ్యక తుం చేయగల-
గనందుకు,నేను ఎంతో హా్యపీ గా 
ఫీల్ అవ్వడంతో పాటుగా..
   *ఎడటర్ శ్రీమతి శంతి గారికి, 
“ఆల్ ద్ బస్టె  తెలయ చేస్తు ”..  
చైతన్యం ఆన్ లైెన్ మాస పత్రిక, 
చైతన్యం వీడయో లు, మరింత 
గా పాఠకుల అభిమాన్ని్న 
పందుతూ, ఆవిడ అనుకున్న 
లకష్ ్యలను కూడా త్లకగా చేరు-
క్వాలని మనస్ఫీరి తుగా క్రుకుం-
టున్్నను!
నండూరి సరోజా దేవి,
       (రచయిత్రి)
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     నా మాట వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం

అందరికీ నమస్్కరములు. ముందుగా “ఛైతన్యం – 

సంకల్పబలం” పత్రిక 10 వసంతాలు పూరి తు చేసికొంటూ 

మన్ననల్ పురస్్కరాలు అందుకుంటూన్న ఈ శు-

భసందర్ంలో సంపాదక వరాగా నికీ, ముఖ్యస్రధ్యం 

వహిస్తు న్న  శ్రీమతి శంతిగారికీ శుభాభినందనలు 

తెలయ జేసుతు న్్నను. వివిధ రంగాలలో కృషిచేసి ప్ర-

జా్ఞ పాటవాలను స్వంతం చేసికొని  తమ 

రచనలను ఈ పత్రిక దా్వరా ప్రజలకు 

అంద్స్తు న్న రచయితలకు, రచయి-

త్రులకు న్ అభినందనలు. వీరందరి-

తోపాటు న్కు కూడా కొంత అవకశమి-

చి్చ న్ రచనలను ప్రచురించిన శ్రీమతి 

శంతి గారికి ప్రత్్యకంగా ధన్యవాదాలు 

తెలుపుకొంటున్్నను.  ఇక్కడ ఒక్క మాట 

చపా్పల. మొటటె మొదటగా న్కు ఈ పత్రి-

కను గురించి చపి్ప శ్రీమతి శంతిగారిని 

పరిచయం చేసిన వారు ప్రముఖ కథా-

రచయిత కీ. శే. ప్రొఫెసర్ కవనశర్మ గారు. వారు న్కు 

ఆంతరంగక మిత్రులు. నేను మొటటె మొదట వ్రాసిన 

“కనువిపు్ప” అనే కథానికను చద్వి శ్రీమతి శంతిగారికి 

పంపించమని సలహా ఇచా్చరు. ఈ కథానిక డసంబరు 

2014 పత్రికలో ముద్రితమైెనద్. అప్పటినుండ ఇప్ప-

టివరకు ఏవో నేను అపు్పడపు్పడ పంపిన రచనలను 

ప్రచురిస్తు  పత్రికసంపాదకులు నను్న ప్రోత్సహిస్తు  

వచా్చరు. ఎంతోమంద్ చేయితిరిగన రచయితల్, 

రచయిత్రుల్ తమ తమ రచనలతో అలరిస్తు సుతు న్న 

ఈ పత్రికలో న్కూ కొద్దిపాటి స్థా నము లభించటం న్ 

ఆదృషటె ంగా భావిసుతు న్్నను. ఆ తరువాత శ్రీ ఆయిన-

విలలు  విఘ్్నశ్వర శతకము, మరియు సందరో్చితంగా 

అపు్పడపు్పడ కూరి్చన కొని్న పద్యరచనలు ఈ పత్రికలో 

ముద్రితమయా్యయి.

న్గురించి ఒక్క మాట. న్కు సంసకృతంలో ప్రవేశము 

లేదు. తెలుగుతో పరిచయం కూడ అంతంత మాత్రమే. 

కవికి ఉండవలసిన ప్రాధమిక భాషాజా్ఞ నము, పాండ-

త్యము న్లో లేవు. అయిన్ తెలుగులో ఛందోబద్ం-

గా పదా్యలను కూర్చడంలో ఆసకి తు మాత్రం మెండగానే 

ఉంద్. భారతీయ విజా్ఞ న 

సంసథా, బంగళూరు-

లో ఉపాధా్యయ వృతితు 

నుండ పదవీవిరమణ 

చేసిన తరువాత అల-

వరచుకొన్న వా్యసంగం 

ఇద్. ఈ ప్రవృతితులో నను్న 

పలువిధాల ప్రోత్సహిం-

చి న్కు సహకరించిన 

మహనీయులు ఇదదిరు. 

ఒకరు “మధురభారతి” 

బ్రుదాంకితులు బ్రహ్మశ్రీ ఆచార్య మలాలు ప్రగడ శ్రీ-

మన్్నరాయణమూరి తు గారు, ఇంకొకరు దయాల్ బ్గ్ 

విశ్వవిదా్యలయంలో సంసకృతశఖాధ్యకుష్ లుగా పని-

చేసిన బ్రహ్మశ్రీ చిలకమరి తు దురాగా ప్రస్దరావు గారు. 

వీరి స్ంగత్యం లభించటం న్ అదృషటె ం. వీరిదదిరికీ 

నేను సర్వదా కృతజు్ఞ డను.    వివిధ స్హితీరంగాలలో 

- వా్యస్లు, కవితలు, చారిత్రక విశేషాలు, ఆధా్యతి్మక 

భాషాజా్ఞ న వికశమునకు తోడ్పడే పెకు్క రచనలతో 

ప్రతినెలా వెలవడతూన్న ఈ పత్రికకు వ్యవస్థా పకులైె, 

అకుంఠిత ద్క్షతో స్రధగా నిల్చ నడపిస్తు న్న శ్రీమతి 

శంతి గారిని, మరక్కస్రి అభినంద్స్తు  మును్మందు 

ఈ పత్రిక విజయపతాకం ఇంక పైెయెతుతు న రెపరెప-

లాడతూ ఎగరాలని ఆకంకిష్సుతు న్్నను. 
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పద్ వసంతాల ముచ్చటులు  
డా.పోచనపెద్ది  వెంకట మురళీ కృష్ణ

                 2006వ సంవత్సరం-

లో అమెరికలో ఫిలాసఫీ ప్రొఫెసర్ 

గా పని చేసిన పంద్రి కృష్ణ మోహన్ 

గారు రాజమహేంద్ర వరంలో ఒక 

సమావేసం ఏరా్పటు చేస్రు. వారి-

తండ్రి గారు ప్రకటించిన కినె్నర పత్రిక ( 

పాత ప్రతులను ) ఆరు సంపుటాలుగా 

ప్రచురించారు. ఆ సంపుటాల ఆవి-

ష్కరణ , సమీక్ష సమావేశలు మూడ-

రోజులు నిర్వహించారు. అందులో ఒక 

సంపుటం మీద సమీక్ష చేయడానికి 

నను్న ఆహా్వనించారు. ఆన్టి సభకు 

ప్రముఖ పత్రికధ పతి పతూతు రు 

వెంకటేశ్వర రావుగారు అద్యకుష్ లు. 

మరకరు ఆధా్యతి్మక పత్రిక సంపాద-

కురాలు మరక సంపుటానికి సమీ-

క్షకులుగా వచా్చరు. సభ పూర తుయిన 

తరువాత పిచా్చపాటి మాటాలు డకుం-

టూ ఉండగా న్ అభిమాన ఎడటర్ 

వెంకటేశ్వర రావుగారు న్ సమీక్షను 

సమీకిష్స్తు  ," మీ శలైలో మంచి శిల్పం 

ఉంద్. ఇకమీరు పదవి విశ్ంతి తీసు-

కుంటున్్నరు కనుక ఏదైన్ పత్రికకు 

కలమిష్టె గా వ్రాయండ, మీరు ఎలాగు 

హైదరా బ్ద్ వచే్చసుతు న్్నరు కనుక ఆ 

పని చేయండ. అని సలహా ఇచా్చరు. 

ప్రక్కనే ఉన్న ఆధా్యతి్మక పత్రికధప-

తురాలు " ఎక్కడో ఎందుకండ, మా 

పత్రికకు మీకు రెండ పేజీలు ఇస్తు ను 

. మీకు నచి్చన కలమ్ తీసుక్ండ . 

" అని ఆహా్వనించారు. ఫ్న్ నెంబరులు  

ఇచి్చ పుచు్చక్వడం జరిగంద్. 

                    రాజమండ్రి నుండ హై-

దరాబ్ద్ మకం మారా్చను. అంతకు 

ముందు వధూ వరణం " అను చిన్న 

పుసతుకనికి సహ రచయితగా పని 

చేస్ను. ఆ గ్ంధాని్న పద్మశ్రీ నేరెళ్ళ 

వేణు మాధవ్ గారు ఆవిషరించారు 

. ఈ గ్ంధాని్న వైె.ఎం,వి.య్ సంసథా 

ప్రచురించింద్. ఆ గ్ంధంలో పెళ్్ళ 

చూపులనుండ, అప్పగంతలవరకు 

జరిగేతంతు వివరించ బడంద్. ఈ 

సంసథా వారు వారి సభు్యల, బంధువుల 

వివాహాలలో ఉచితంగా పంచిపె-

టేటె  వారు. చిన్న గైడలా ఉపయోగ 

పడంద్. ఆ గ్ంధాని్న దగగార పెటుటె కు-

ని , ప్రతి తంతు జరుగుతోందో లేదో 

చూస్తు  ఉండేవారు. " మీ గ్ంధం 

వలన మేము ఇబబాంద్ పడతున్్నం. 
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సమయాని్న బటిటె  కొని్న తంతులను 

దాటించేసే వాళ్ళం. " అని కొంతమంద్ 

బ్రాహ్మణులు న్దగగార వాపోయారు. 

ఈ గ్ంధ మా బ్బయ్యగారయిన శ్రీ 

మంగళం పలలు  రామనరిసింహగా-

రి చేతికి చేరింద్. వారు ఈ గ్ంధం 

గురించి న్ సదరి, మన పత్రిక సం-

పాదకురాలయిన శంతి దగగార ప్ర-

స్తు వించారుట.  హైదరాబ్ద్ మకం 

మారా్చను. ఇక్కడ న్కు ఎవరు 

తెలయదు. రాజమహేంద్ర వరంలో 

ఉన్న పత్రికలు, ప్రచురణ కర తులు క్రిక 

మీద వా్యస్లు పుసతుకలు వ్రాయడం 

అలవాటు ఉంద్. ఇక్కడకి రావడా-

నికి ముందు గోలలుపూడ వీరాస్్వమి 

, పముఖ ప్రచురణ కర తులు" స్యి 

సచ్చరిత్ర " మరాఠి నుండ హేమాడ్ 

పంతు రచనకు యధా మూలాను-

వాదం కవాలని క్రారు. ఆ గ్ంధ 

రచనలో ఉన్్నను. 

                          ఆ సమయంలోనే శంతి , 

ఒకరోజున " చైతన్యం -సంకల్పం " పత్రి-

కకు ర్పకల్పన రమ్మని పిలచింద్. 

ఆరోజు చాలామంద్ వచా్చరు. వాదో-

పవాదాలు జరిగాయి. చివరకు ఒక 

ర్పకల్పన జరిగంద్. ప్రారంభ పత్రిక 

స్యిబ్బ్ చిత్రంతో ఉండాలని , స్-

యిచరిత్ర పత్రికలో ప్రచురించాలని, 

ఇతర అంశలు ఎలా ఉండాలో ని-

ర్ణయించారు. అప్పటికే నేను అను-

వద్సుతు న్న స్యచరిత్ర సీరియల్ గా 

ప్రచురిస్తు నని పత్రికధపతి శంతి 

క్రింద్. శంతి క్రిక కదన లేను, 

ప్రచురణ కర తు అనుమతి తీసుక్వా-

లని భావించి మౌనంగానే, "తరువాత 

చబుతాను" అని బయటికి వచే్చ-

స్ను. రాత్రి ప్రచురణ కర తులకు ఫ్న్ 

చేసి అడగాను. మీరు మరోకర్పం-

లో ప్రచురించుక్వచు్చగాని, యధా 

తధంగా పత్రికలో ప్రచురించడానికి 

వీలు లేదు" అని చపా్పరు. ఆ రాత్రి 

బ్బ్ న్కు ఒక మారగా  చూపించాడ. 

"షిరిడీ కధలు" అనుపేరుతో స్యి 

సచ్చరిత్రలోని అరవైె సంఘటనలకు 

కధా శిల్పంతో వరుసగా ప్రచురించ 

బడంద్. రెండ మూడ కధలు ప్రచు-

రణ జరిగే వరకు భయంగానే ఉంద్. 

భకుతు లు ఒక విధానంలో చదువుకునే 

వారికి వేరోక శిలా్పని్న సీ్వకరిస్తు రా! అని 

అనుమానం. పాఠకులనుండ వచి్చన 

ప్రసంసలు. సని్నహితుల అభినంద-

నలతో రచన నిరాటంకంగా జరిగంద్. 

పెదదిలు పోతుతు రు వెంకటేశ్వర రావుగారి 

ఆశీర్వచనంతో కలమిష్టె గా మారాను. 

తరువాత ప్రచురణ కర తులు " స్యి 

సచ్చరిత్ర" ప్రచురించారు. చైతన్యం 

పత్రికలో వచి్చన ప్రచారం వలన ఇప్ప-

టికి మూడ ప్రచురణలు జరిగాయి.

        తరువాత పైెన చపి్పన వధూవ-

రణం గ్ంధం చూసి శంతి " సంస్్క-

రాలమీద ప్రత్్యక వా్యసం" వ్రాయమని 

అడగంద్. నేను స్్మర తు పండతుడను 

కను. అయిన్ "పత్రిక రచయితకు 

అని్న రావాలని లేదు. " అన్న పతూతు రు 

వారి అభిప్రాయం మేరకు వా్యసరచన-

కు అంగ్కరించాను. గ్ంధ సహాయం 

,పండతుల అభిప్రాయాలు తీసుకుని , 

శస్త్రీయ దృక్పధాని్న మేళవించి " సం-

స్్కరాలు -శస్త్రీయత" అనుపేరుతో 

వా్యస పరంపర రచించడం జరిగంద్. 

పాఠకులు చక్కగా సీ్వకరించారు. 

వారికి న్కృతజ్ఞతలు.

     ప్రబంధ స్హితా్యని్న వచనంగా 

అంద్ంచాలనే అభిప్రాయంతో శ్రీ 

న్ధ కవి రచించిన  "కశీ ఖండాని్న" 

వచనంలోకి అనువద్ంచి చైతన్య 

పత్రికకు అంద్ంచడంజరిగంద్. 

మధ్యలో కొని్న చిన్న కధలు వ్రాస్ను. 

ఈ మధ్యన వా్యసుని స్్కందపురాణా-

ని్న గొలలుపూడ వారికి తెలుగులో అను 

వాదం చేసుతు న్్నను. సుమారు మూడ 

సంపుటాలలో రానుంద్. ఆ గ్ంధం 

నుండ  " పూరి జన్ర్న స్్వమి 

వైెభవం" అను వా్యసం సీరియల్ గా 

ప్రచురించబడతోంద్. మన చైతన్యం 

పత్రిక స్థా యి చూసి ప్రచురణ కర తులు 

ఈ వా్యస్ని్న ముందుగానే ప్రచురిం-

చడానికి అంగ్కరించడం విశేషం.

                         గత పద్ సంవత్సరాలుగా 

అవిఛిన్నంగా న్ రచనలు ప్రచురిసుతు -

న్న న్ సదరి శంతికి, బ్వగారికి, పా-

ఠకులకి కృతజ్ఞతలు.

భవద్యుడ---

డా- పోచనపెద్ది  వెంకట మురళీ కృష్ణ.

        94 90 87 33 65.      
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గడచిన 9 సంవత్సరాలలో పత్రిక సంపాదకురాలతో ముఖాముఖీలు 
నిర్వహించబడడ్  ప్రముఖులు. ( 2011 సంవత్సరం నుండ త్ద్ల క్రమంలో)

శ్రీ మురళీమోహన్ (Cine  Actor)

శ్రీ ప్రస్దరావు MD, RTC 

శ్రీ ఎ.ఎల్.నితిన్ కుమార్ TV Producer 

శ్రీ కనుమూరి బ్పిరాజు ((Ex Minister)

Ms మహిత పామరాజు (సివిల్్స) 

శ్రీమతి గ్తా రెడడ్

Ms షాహిన్ (TV9)

Ms సుధ (TV5)

Ms గోపిశటిటె  కీరి తు (TV5)

Ms జయ ( TV9)

Ms సంధా్యభవాని (TV news reader) 

Ms నర్మద News Reader

డా. కె. విజయ

శ్రీమతి వాణీ జయరాం

శ్రీమతి సబ్తా ఇంద్రారెడడ్

శ్రీ మంగళంపలలు  బ్లమురళ్కృష్ణ

శ్రీ అనురాగ్ శర్మ IPS 

శ్రీమతి జమున (Cine  Actor)

శ్రీ జయప్రకష్ న్రాయణ

శ్రీ శ్రీరాం (Indian Idol Winner)

శ్రీ రంగన్థ్ (Cine  Actor)

Ms కవ్య, Filght Test Engineer, USA

శ్రీ వంగూరి చిట్టె ంరాజు USA

శ్రీ పి హరీష్ Indian Consul General(Houston)

శ్రీ తోటకూర ప్రస్ద్ (Ex TANA President)

శ్రీ నూకల చినసత్యన్రాయణ

శ్రీ సి రామచంద్రయ్య (Ex Minister)

శ్రీ రాజ నరసింహ (Ex Dy CM)

డా. అనంతలకిష్మి

శ్రీ అశోక్ బ్బు (NGO Leader)

శ్రీమతి కె కవిత (Ex M.P.)

Ms ద్వ్య, Duke University , USA

శ్రీమతి నూకల భానుశ్రీ (TV Artist)

శ్రీ నిమ్మకయల చినరాజప్ప (Ex Home Minister)

శ్రీ భువనచంద్ర
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1) శ్రీ చాగంటి క్టేశ్వర శర్మ (ఆశీసు్సలు)

2) శ్రీ ముద్గొండ శివప్రస్ద్ (శుభాకంక్షలు)

3) శ్రీమతి మంగళంపలలు  రాధాశ్రీహరి

4) డా. దా్వ.న్. శస్త్రి

5) డా. పోచినపెద్ది  వేంకట మురళీకృష్ణ

6) శ్రీ కరుణాకర్ చౌడవరపు

7) శ్రీమతి నండూరి సరోజాదేవి

8) శ్రీమతి జొన్్న రమణి

9)  శ్రీమతి టి. ద్వ్య

10) కీ.శే. మంగళంపలలు  రామనరసింహమూరి తు 

11) డా. ఎస్. కృష్ణమూరి తుశస్త్రి

12) డా. వాస్ ప్రభావతి

13) డా. తీగవరపు పూరి్ణమా స్రవంతి

14) శ్రీ కె. వి. శ్రీనివాస్

15) డా. జి. బ్లసుబ్రహ్మణ్యం

16) శ్రీ వి. మధుస్దనరావు

17) శ్రీమతి సుందరవలలు  శ్రీదేవి

18) శ్రీ అంపేరాయని శేష్

19) శ్రీ కొతతు రామానందం

20) శ్రీమతి ఎన్. లకిష్మి కరలుపాలెం

21)  డా. శ్రీనివాస్

22) డా. కవూరి శ్రీనివాస్

23) శ్రీ ధరణీప్రగడ వేంకటేశ్వర శర్మ

24) శ్రీ అమరన్థ్ గురుస్్వమి

25) శ్రీ తిరునగరి కృష్ణ

26) శ్రీ ముడంబై వేంకటాచారు్యలు

27) శ్రీ చిత్ర పురాణపండ

28) శ్రీ క్యిల్ కందాడై తిరుమలాచార్య

29) శ్రీమతి భారతీ శర్మ

30) ప్రో.ఎన్. రవిప్రకష్

31) శ్రీ సని్నధానం యజ్ఞన్రాయణ మూరి తు

32) శ్రీ పురాణపండ కమేశ్వరరావు

33) డా. డ. వసంతకృష్ణ

34) డా. ఎస్ మన్హరన్

35) శ్రీ పేటేటి రత్న

36) శ్రీమతి లక్కరాజు వాణీసరోజిని

37) శ్రీమతి జి. విజయలకిష్మి

38) శ్రీమతి ఎన్. వాణీ ప్రభాకరి

39) శ్రీ సిలువేరు సుదర్శన్

40) శ్రీమతి వాడపలలు  ఉష

41) శ్రీ మధుర కృష్ణమూరి తు శస్త్రి

42) శ్రీ వి రాధాకృష్ణ శర్మ

43) శ్రీ డ.వి.హనుమంతరావు

44) శ్రీ ఆకొండ వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశర్మ

45) శ్రీ బ్. వేణుగోపాల్

45) శ్రీమతి ఎం సీతారత్నం

46) శ్రీమతి కసుల లకీష్మి ఇందు

47) శ్రీమతి రాయప్రోలు భారతి

48)శ్రీ పోచినపెద్ది  కమ సత్యన్రాయణ

49) శ్రీమతి రేణుక

గత తొమి్మద్ సంవత్సరాలుగా పత్రిక ప్రగతిలో పాలుపంచుకున్న రచయిత(త్రు)లు

2011 వ సంవత్సరం నుండ త్ద్ల వరుస క్రమంలో (In Chronological  Order)
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50) శ్రీమతి శనగవరపు లకీష్మిశస్త్రి

51) కీ.శే.  వి వి ఎస్ శర్మ

52) శ్రీమతి ఇంద్రగంటి లకిష్మి

53) శ్రీమతి చాగంటి కృష్ణకుమారి

54) శ్రీ ఎం అపా్పరావు

55) కీ శే  కవన శర్మ

56) శ్రీమతి పి పదా్మవతి

57) డా. పి డ వి స్ర్యన్రాయణ

58) శ్రీ గూడూరు గోపాలకృష్ణమూరి తు  

59) శ్రీ అరిపిరాల న్రాయణరావు

60) డా. ఎం కె

61) శ్రీ ఎం ఎస్ ఎం సింగ్

62) శ్రీమతి కె సత్యశరద లకీష్మి ప్రసన్న 

63) శ్రీ ఎన్ సుబ్రహ్మణ్యం

64) శ్రీమతి లకీష్మి భాస్కర్

65) శ్రీ భువనచంద్ర

66) శ్రీమతి ఒబ్లశటిటె  నిర్మల

67) శ్రీమతి తాళూ్ళరి లకిష్మి

68) శ్రీమతి టి జానకి

69) శ్రీ ప్రయాగ రంగశర్మ

70) శ్రీమతి స్వరాజ్యం వెంకటరమణమ్మ

71)  శ్రీమతి కొచ్చరలుక్ట శ్రీలేఖ

72) శ్రీ చంద్రయ్య

73) శ్రీ పోడూరి శ్రీనివాసరావు

74) ప్రొ. పిలలులమఱ్ఱి  జన్రదినకృష్ణ

75) శ్రీమతి కె సీతామహాలకిష్మి

76) శ్రీమతి పిలలులమర్రి స్వర్ణసుందరి

77) శ్రీ స్గర్

78) శ్రీ విహారి

79) శ్రీ భైతి దురగాయ్య

80) శ్రీ ఎస్ వేదుల

81) పి రుకి్మణీన్ధ శస్త్రి

82) శ్రీ గమిని రంగయ్య

83) డా. జి పద్మజ

84) శ్రీ వి సుభాష్

85) ఎలెక్రా న్ (శ్రీ పింగళ్ రమణారావు)

86) శ్రీ రేలంగ కుమార శంకర గౌడ్

87) చుక్క వేణుగోపాల్

88) శ్రీ వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు

89) శ్రీమతి జొన్నలగడడ్  రామలకిష్మి

90) వసుంధర

91) శ్రీ పాలెపు బుచి్చరాజు

92) శ్రీమతి ఆదూరి హైమవతి

93) శ్రీ వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం

94) శ్రీ జన్రదిన ఠాకూర్

95) శ్రీ ముపా్పక తులసిదాస్

96) శ్రీ నందుల ప్రభాకర శస్త్రి

97) శ్రీ చాగంటి శరత్ బ్బు

98) శ్రీ చిలకమరి తు దురాగా ప్రస్దరావు

99) శ్రీమతి శకుంతల భట్

100) శ్రీ శ్రీకంత్ గడడ్పాటి

101) శ్రీ తుమూ్మరి రాంమోహన్ రావు 

102) శ్రీ గుజజారలుమూడ కృపాచారి

103) శ్రీమతి పి సత్యవాణి

104) శ్రీ ఆర్ శర్మ దంతురి తు

105) శ్రీ ఇంద్రకంటి వేంకట సుబ్బారావు

106) శ్రీ జి కె అనంత సురేశ్

107) డా. పింగళ్ గోపి

108) శ్రీ నేమాని స్ర్యన్రాయణ

109) శ్రీ పాలకురి తు రామమూరి తు

110) శ్రీమతి జొన్నలగడడ్  సరస్వతి

111) శ్రీమతి పతూతు రి రాజ్యశ్రీ
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కొతతు  రామానందం                                                                 

  అభినందనలు     

సదరి శ్రీమతి తీగవరపు 
శంతిగారు, మాస తెలుగు పత్రిక 
'చైతన్యం సంకల్పబలం' ప్రచు-
రణకర తుగా, సంపాదకురాలగా 
ఒక దశబది  కలంగా ఓరు్పతో, 
నేరు్పతో, పరిజా్ఞ నంతో పటుటె దల-
తో ముందుకు స్గుతూ, అందరి 
అభిమానంతో స్హిత్యరంగంలో 
తనదంటూ ఒక స్థా న్ని్న ఏర్పర-
చుకున్న మహిళాశిరోమణి. రా-
ష్ట్రములోని అనేకనేక తెలుగు 
రచయితలు, రచయిత్రుల 
సహకరం పంద్ వారి వా్యస్-
లను 'చైతన్యం సంకల్పబలం' 
లో ముద్రించి, పత్రిల స్థా యిని 
పెంచుకుంటూ ఒక నూతన ఒర-
వడకి శ్రీకరం చుటిటె న శ్రీమతి 
శంతిగారికి, వారి సంపాదకవరాగా -
నికి శుభాకంక్షలు.
 తెలుగు స్హిత్యంలోని బహువిధ 
క్విదులు, నిషా్ణ తుల రచనలు  
ఈ దశబది  కలంలో విడదలైెన 
120 సంచికలలో పందుపరిచా-
రు. పాఠకులకు చక్కటి సమా-
చారాని్న అందజేశయి. చక్కటి 
తెలుగులో పాఠకుల మన్-

భావాలు, ఆకంక్షలు దృషిటె లో 
ఉంచుకుని చేసిన రచనలు పా-
ఠకులకు చాలా బ్గా నచి్చ ప్ర-
శంసలు పత్రిక దా్వరా తెలుపడం 
ముదావహం. నేటి సమాజానికి 
కవలసిన విషయాలను ప్రతి 
నెలా సంచికలో పందుపరుస్తు , 
సకలంలో ముద్రింపచేసి పాఠక 
మహాశయులకు అంద్ంచిన 
సేవ కొనియాడతగనద్. ఆమె 
ద్క్ష కడ ప్రశంసనీయం. ఆమె 

ఓపిక, కఠిన పరిశ్రమ, అంకిత 
భావం శలు ఘనీయం.
 కొతతు విషయాలు తెలయ-
పరచడంలో, అనుబంధా-
ల్న పెంచడంలో, ఆదరా్శ-
లు నింపడంలో, విజా్ఞ నం 
పంచడంలో చైతన్యం పత్రిక 
ఎపు్పడూ ముందుంటున్నద్. ఇద్
నిజం. పాఠకుల అభీషాటె ని్న తన 
అభీషటె ంగా భావించి సేవలు 
అంద్సుతు న్న నిస్్వర్ శ్మికురా-
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ర్పుద్దుది కుని, ప్రచురిం-
పబడడం, పాఠకుల సంఖా్య 
పెరుగుతూ ఉండడం, ఆమె ప్ర-
తిభకు ఒక నిదర్శనం.  
  బహు అంశలతో అతు్యతతుమ 
రచనలు ఎంపిక చేసి, ఆకరష్ణీ-
యమైెన రంగురంగుల చిత్రాల-
తో, ప్రతినెలా సకలంలో పత్రికను 
అంద్ంచటం ఒక ఎతెతైత్, ప్రా-
రంభించి ఒక సంవత్సరం కూడా 
తిరకు్కండానే, ఆన్ లైెన్ డజిటల్ 
సంచికను కూడా ప్రారంభించ-
డం ఒక విజనరీకే స్ధ్యం. ఈ 
డజిటల్ ఎడషన్ దా్వరా చర-
వాణిలో, కంపూ్యటర్ లో పత్రిక 
చదువుకునే సౌలభ్యం, అద్ 
ఉచితంగా చదువుకునే సౌకర్యం  
అందజేసిన ఘనత శ్రీమతి 
శంతిగారికే దకి్కంద్. స్ధంచి-
నవాటితో సంతృపితు చందక, పా-
ఠకులకు ఇంక ఏదో చేయాలనే 
తపనతో, ఇంకొక కొతతు ప్రయోగం 
చేసి అందరి ప్రంశంసలు అం-
దుకున్్నరు. అదే మన 'చైతన్యం 
సంకల్పబలం' వీడయో ఎడషన్. 
ఈ పలు వ న్మ సంవత్సర ఉగాద్, 
అంటే ఏప్ల్ 2021 నుండ  
మొదలైెన ఈ వీడయో ఎడషన్ 
పరంపర  ఎంతో  విజయవం-
తమవడం  అంనందదాయకం. 

లు మన శంతి గారు. గులాబీ 
అందం కన్్న, సంపంగ సువాసన 
కన్్న, మలెలుల పరిమళాల కన్్న, 
చైతన్యం పత్రిక మాకు మిన్న.
 పత్రిక జీవితం ఎవరికీ అందంగా 
చకి్కన శిల్పంకదు. మనమే స్వ-
యంకృషితో మలచుక్వాల. 
పాఠకుల ఆకంక్షలు నెరవేర్చడా-
నికి ద్కూ్సచి ఆత్మవిశ్వసం. అటిటె  
ఆత్మవిశ్వసంతో, నేరు్పతో, శ్రమతో 
అతి సుందరమైెన మాసపత్రిక-
కు స్రధ్యం వహిసుతు న్న సదరి 
శంతిగారికి జోహారులు . అమృతం 
దొరికిత్ పంచుకునేవాళ్్ళ మన 
దేవతలు. అదే అమృతం మన 
శంతిగారికి లభిసేతు ప్రధమంగా 
తన పాఠక మహాశయులకు పం-
చిపెటిటె  సంతృపితు చందే మహనీ-
యురాలు.
 అందర్ చదవాల, అందర్ 
మెచు్చక్వాల అనే ఆకంక్ష-
తో, దృఢ సంకల్పంతో, ముందు 
చూపుతో తన శ్రేయోభిలాష్లను 
సంప్రద్ంచి చక్కటి ప్రణాళ్కకు 
ర్పకల్పన చేసి 2011 వ సంవ-
త్సరం అక్టె బరులో మొదటి సం 
పుటితో, అమ్మవారి ద్వెనలు, 
కృపతో విడదల చేయడం, 
ఇప్పటివరకూ అనగా ఒక దశబది  
కలం ప్రతి నెలా సుందరంగా 

ఆమె సృజన్త్మతకు
హాటా్సఫ్'.
   నూతన పంథాలో నడపిసుతు న్న 
చైతన్యం పత్రిక యాజమాన్్య-
నికి అరుదైన రెండ గౌరవాలు 
లభించడం సంతోషదాయకం. 
మొదటిద్ ఛంపియన్ బుక్ 
ఆఫ్ వరల్డ్  రికర్డ్స్, రెండవద్ 
ఏషియన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్  రిక-
ర్డ్స్ - ఈ సంసథాలు ఎంపిక చేసిన 
రికరుడ్ లకు చైతన్యం  పత్రిక 
ఎంపిక కవడం. పద్ సంవత్స-
రాలకు పైెగా ఒక మహిళ పత్రిక-
ను ప్రచురించి సంపాదకీయం 
నెరపడం  ఒక రికర్డ్ అయిత్ 
రెండవద్  మొటటె మొదటి 
వీడయో మా్యగజైెన్ గా చైతన్యం 
సంకల్పబలం నిలవడం. ఈ పు-
రస్్కరాలు ఆమె కృషికి సరియైెన 
గురి తుంపు మరియు ఆమె శ్రమకు 
లభించిన మేటి గౌరవం. ఇంక్ 
విశేషం ఏమిటంటే ఈ ప్రారంభ 
వీడయో సంచికలో పాలు పం-
చుకున్న రచయిత, రచయిత్రు-
లకు అందరికీ ఈ పురస్్కరాలు 
లభించడం, ప్రశంస్ పత్రాలు 
లభించడం. ఇంతకంటే మించిన 
గౌరవం ఇంకేముంటుంద్!
 సదరి శంతిగారు అందరినీ 
కలుపుకుపోయ్ మనసతు-
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త్వం కల స్త్రీమూరి తు మాటాలు -
డేటపు్పడ మరా్యదగా మా-
టాలు డతారు. అడగేటపు్పడ 
ఆపా్యయతతో అడగుతారు. వి-
నేటపు్పడ వినయంతో వింటారు. 
సమాధానం చపే్పటపు్పడ సం-
స్్కరంతో చప్పడంలో వారికి వారే 
స్టి. కళ్ళలోలు  వెలుగుతో, పెదవు-
లపైె చిరునవు్వతో, గుండనిండా 
నమ్మకంతో ఆశజనకంగా ధైర్య-
ముంటే దేనినైెన్ స్ధంచవచు్చ-
ను అనే ధ్్యయంతో ముందుకు 
స్గడం మనందరికీ ఆనందదా-
యకం. అయిత్ ఆమె ధైరా్యనికి 
ఆత్మవిశ్వసం కవాల. శరీరక 
దృఢత్వం కంటే మానసిక సిథార-
త్వం గొప్పద్. అమ్మవారి ద్వెనలు 
ఆమెపైె ఎపు్పడూ వరిష్ంచడంవలలు  
ఆమె ఎలలువేళలా విజయబ్టలో 
నడసుతు న్న వనితా, మీ ధ్్యయం 
అభినందనీయం, మీ స్ఫీరి తు 
ఆచరణీయం, మీ మారగాం అను-
సరణీయం. నిరంతర గమనం 
వలననే స్రీడ తోజోసంపను్న-
డయా్యడ. నిరంతరం శ్రమిసేతు-
నే అనుకున్నద్ స్ధంచవచు్చ 
అని నిర్పించిన ధైర్యశల మన 
శంతిగారు. వారికీ, వారి కుటుంబ 
సభు్యలందరికీ హృదయ పూర్వక 
శుభాభినందనలు. కచి్చతమైెన 

లకష్ ్యనికి కఠినమైెన శ్రమ తోడైత్ 
ఉన్నతస్థా నం అందుక్వడం 
స్ధ్యమే. ధైర్యంగా ముందుకు 
స్గుతూ తమ కలలని్నంటినీ 
నిజం చేసుకుంటున్న మిమ్మల్న 
చూసి గర్వపడతున్్నం.
 ఈ దశబది కలంలో విడదల-
యిన అని్న సంచికలలో ఒక 
రచయితగా అనేక వా్యస్ల్ 
వ్రాసి పంపే అదృషటె ం న్కు 
దకి్కంద్. పండగలు-వాటి ప్రా-
శసతు్యం,  తెలుగు నెలలు - వాటి 
విశిషటె త, దేవాలయ దర్శనము 
- తీరథాయాత్రలు వగైరా వా్యస్లు 
గత  ఎనిమిద్ సంవత్సరాలుగా 
ప్రచురితమవ్వడం, వాటిని చద్వి 
సదా నను్న ప్రోత్సహించడం సం-
తోషదాయకంగా వున్నద్. ప్రసుతు -
తం న్ ధారావాహికం 'సపతు మో-
క్షనగరాలు' ప్రచురితమవుతోంద్.
   ఇక ముగంపుగా చైతన్యం 
సంచికలో వివిధ అంశలు పాఠ-
కులకు ఉతా్సహం రేకిసుతు న్్నయి. 
కొని్న ఆతీ్మయమౌతున్్నయి. కొని్న 
రచనలు చదవడంవలలు  మనలో 
స్నుకూల దృక్పథం పెంపంద్ 
విజయబ్టలో పయనింపజే-
సుతు న్నటులు  పాఠకులు తెలుపుతు-
న్్నరు. చక్కని తెలుగుభాషలో 
విడదల అవుతున్నద్ చైతన్యం 

సంకల్పబలం పత్రిక. అమ్మ 
ప్రేమలా స్వచ్ఛమైెనద్. అమృతం 
కంటే విలువైెనద్, మన చైతన్యం 
పత్రిక. ఏప్ల్ 2021 నుండ వె-
లువడతున్న వీడయో ఎడషన్ 
వలలు  తెలుగు చదవడం రాని-
వారికి, హాయిగా పనిచేసుకుం-
టూ వీడయో వింటూ / చూస్తు  
పత్రిక లోని విషయాలు తెలు-
సుకునే సౌలభ్యం ఎంతో స్్వగ-
తనీయం. 'తెలుగులో ఉందాం, 
తెలుగులో అందాం, తెలుగులో 
జీవిదాది ం, తెలుగును ప్రేమిదాది ం, 
మన తెలుగును కలకలం క-
పాడకుందాం' అన్న సదాలోచన 
అందరిలో ఉత్పన్నమౌతుంద్.  
 సదరి శ్రీమతి శంతిగారికి ఈ 
శుభ తరుణాన శుభాకంక్షలు 
తెలుపుతూ, 'మీరు అనుకున్నద్ 
స్ధంచాలని, మీరు నడచే దారి 
పూలబ్ట కవాలని' మనస్రా 
ఆకంకిష్స్తు  ఆ సరే్వశ్వరుడ ఆమె 
కృషికి  ఓరు్ప, వినయం, ప్రోతా్స-
హం, మరియు గురి తుంపు ఒసగా-
లని ప్రార్ిస్తు  ---
 విజయోసుతు , ద్గ్వజయోసుతు
కొతతు రామానందం.
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శుభాకంక్షలు

ముపఫీయి రోజులోలు  తెలుగులో మాటాలు డడం ఎలా? ముపఫీయి రోజులోలు  ఇంగ్లుష్లో 

సీ్పచ్ ఇవ్వడం ఎలా? - అంటూ పుసతుకలు వసుతు న్న ఈ రోజులోలు  మనిషిలో 30రోజులోలు  

చైతన్యం కలగంచటం ఎలా-అని ఓ పుసతుకం రాసేతు అంతకన్్న తెలవితకు్కవ పని 

ఇంక్టుంటుందా? జడత్వంతో పడవున్న ఓ మనసులో చైతన్య ద్పం వెలగంచడానికి ఎంతసేపు కవాల? 30 

రోజులు కదు. మూడ సకనులు  చాలు!!

 ఒక మంచిమాట, శ్రవణానందకరమైెన ఓ స్వరం, హాయిగా వీచే ఓ పిలలు  తెమె్మర, కమనీయమైెన ఓ దృశ్యం - ఇవి 

చాలవూ చైతన్యం ప్రభవించడానికి? అలాంటి సకనులు  కదు, గంటలు కదు, రోజులు కదు, సంవత్సరాలు ఏకంగా 

పద్! పద్ సంవత్సరాలపాటు సంకల్పబలంతో లక్షలాద్ హృదయాలోలు  చైతన్య ద్పాలు వెలగసుతు న్న ఈ పత్రికను 

ఎలా అభినంద్ంచాల? కేవలం సమాజ హితానికి కటుటె బడ నిబద్తతో ఈ పత్రికను నిర్వహిసుతు న్న నిరా్వహకుల్న 

ఎలా సత్కరించాల? నేనైెత్ శిరసు వంచి నమస్్కరం చేసుతు న్్న!

 అక్షరలక్షలు ఇవ్వలేను మరి!!

సరసి
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చైతన్యం-సంకల్పబలం పత్రిక పద్ వసంతాలు పూరి తు చేసుకున్న సందర్ంలో పత్రికకు న్ శుభాకంక్షలు.  నిన్నమొన్నన్నటి దాక 

తప్పటడగులు వేస్తు  ముదొది చే్చ  చిన్్నరి చిటిటె  పాప ఈన్డ పదేళలుదై, ‘న్కిద్ కవాల, న్కద్ కవాల ‘అని పేచీపెటిటె  స్ధంచు-

కునే సిథాతికి వచి్చందంటే సంతోషం కదూ 

మరి! ఈ పాపతో న్ అనుబంధం ఆరేడే-

ళలు క్ందట న్ “బ్లల బొమ్మలు చపి్పన 

కథలు” దారావాహికతో ఆరంభం అయింద్. 

ఆ కథల తరవాత మరక ధారావాహిక- గా 

“ములాలు  నసీరుద్దిన్ కథలు వచా్చయి.”. 

అద్ పూర తుయా్యక ”మన రాష్ట్రపతులు” ధారా 

వాహిక వచి్చంద్. ప్రసుతు తం “నూట పద- హా-

రులు - కందాలోలు  సందర కండ” నడసతు ం- ద్. 

ఇదంతా చూస్తు  ఉంటే ఈ ధార ఇలా ప్రవ-

హిస్తు  ఉంటుందనే అనిపిసతు ంద్. 

మౌలకంగా నేను కథా రచ-

యితని. సుమారుగా వందకి పైెగా 

కథలు, గుజరాతీ, ఇంగ్లుష్ నుంచి 

అనువాద కథలు మరెన్్న వా్యస్ల్ 

అచ్చయా్యయి. “గునుపూడ కథలు” కథా 

సంకలనం, “వీర విక్రమార్కము”  విక్రమారు్కడ స్హస యాత్రలు, “శ్రీ కృష్ణ హేల”  వా్యస్ల్ పుసతుకలుగా వచా్చయి. ప్రసుతు తం న్ 

కథల మీద  ఆంద్ర విశ్వ విదా్యలయంలో ఒక విదా్యరిథా పీ. హచ్. డ. చేసుతు న్్నరు. 

తెలుగు భాషని ప్రోత్సహించే వరవడలో తెలుగు విశ్వ విదా్యలయం – అహమ్మదాబ్దు ఆంధ్ర మహాసభ కలసి “రాష్ట్రేతరాంధ్ర 

రచయిత” గా  గురి తుంపునిచి్చ సన్్మనపత్రంతో సత్కరించారు. 

పుటిటె  పెరిగన ప్రాంతం, చదువు అంతా విశఖపట్నం  జిలాలు  అయిన్ ఉదో్యగ రీతా్య  దేశం నలుమూలలా, విదేశలలోనూ తిరిగాను. 

ఉదో్యగ విరమణ తరవాత బరోడా (గుజరాతు) లో సిథారపడాడ్ ను. ఒక అమా్మయి, వివాహం అయి అహమ్మదాబ్దులో ఉంటుంద్. 

అబ్బాయి సివిలంజనీరు, మాతోనే ఉంటాడ. లేదా మేము అతని తోనే ఉంటాం. అవిభక తు కుటుంబం. 

చదువు, ఉదో్యగం వైెజాజా నిక పరమైెనవి అయిన్ చిన్నప్పటి నుంచి, రచన్వా్యసంగం మీద మమకరం హచు్చ. తెలుగు భాషమీద 

‘పటుటె ’ క్సం, ఏభయో్య పడలో తెలుగులో ఎం.ఏ. చేశను. ‘రచన్, చిత్రకళా ఏకంత కళలు’ అంటాడ ఒక రచయిత. కలం, 

కగతం ఉంటే, న్కింకేమీ అక్కర లేదు. ప్రసుతు తం పూరి తు రామాయణం కందపదా్యలోలు  రాసే పనిలో నిమగ్నమైె ఉన్్నను. 

జన్మద్న శుభాకంక్షలు
పాలెపు  బుచి్చరాజు
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ప్రతి ద్నమూ ప్రేమకు రోజే...  (గజల్) రసరాజు

ప్రతిద్నమూ ప్రేమకు రోజే! చూచే కనులుండాల

ప్రతిసేవ ప్రేమకు పూజే! కొలచే మనసుండాల

మొక్కన్టి నీరును పోసేతు = ప్రేమసుమం పూసుతు ంద్

ద్కు్కలనే శృతిచేసేలా చేసే పనులుండాల

మండతున్న కడపును తడపిత్ - ప్రేమ దైవమవుతుంద్

మానవనీయసుధను గ్రోలుతూ మ్రోగే గొంతుండాల

ఆతీ్మయత కలసి స్గత్ - ప్రేమ సే్నహమవుతుంద్

ఆదుకునే హసతుముద్రలో విపే్ప గొడగుండాల

కన్నవారి కళ్్ళ తుడసేతు - ప్రేమ ద్వెనవుతుంద్

కరుణలేని బ్డడ్లెందుకు? గతమే గురుతుండాల

 

ప్రేమంటే దేహం కదు - ప్రేమ ప్రాణమవుతుంద్

వీడని అనుబంధం లోపల ఒద్గే వలపుండాల

రసరాజు 

అసలు పేరు: రంగనీని సత్యన్రాయణరాజు 

జననం: 4-10-43 , పాశరలుపూడ 

జీవిత భాగస్్వమి: శ్రీమతి స్ర్యన్రాయణమ్మ 

ముద్రిత గ్ంథాలు:

1) రసభారతి (పద్య కవితా సంపుటి)

2) వేద్క  (పద్య కవితా సంపుటి)

3) రసకలశం (మూడ శతకలు)

4) కొమా్మ-రెమా్మ (ఆంధ్రజో్యతి కలమ్్స)

5) విజయభారతం (పద్య కవ్యం)

6) రసరాజు గజళ్్ళ 

బ్రుదములు: మధురకవి  స్హితీ కళా భిజ్ఞ 

కథలు: 150 వరకూ 

కలమ్్స: 1) ఆంధ్రజో్యతి (1986-95)

               2) శతకంలో వనిత (వనితాజో్యతి 1992-2000)
తెలుగు విశ్వవిదా్యలయ పురస్్కరాలు:
సృజన్త్మక స్హిత్యంలో చేసిన కృషికి కీరి తు పురస్్కరం 2003
వేద్క కవితాసంపుటికి ఉతతుమ పద్యకవ్య పురస్్కరం 
పద్యకవితా ప్రక్యలో డా. బోయి భీమన్న పురస్్కరం
ప్రభుత్వ పురస్్కరం: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉగాద్ విశిషటె  స్హితీ 
పురస్్కరం 2007
 'గడగు' తెలుగుభాషా పురస్్కరం అమరావతి 2017 
ఇలా ఎనె్నన్్న పురస్్కరాలు ....
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శుభాకంక్షలు
వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు

కీ. శే. ఆచార్య కవన శర్మ గారి యోగ్యతా 

వచనం ఆసరాగా తీసుకుని శ్రీమతి 

సౌభాగ్యవతి తీగవరపు శంతి గారు 

నను్న చైతన్యం సంకల్పబలం పత్రి-

కకి నెలనెలా ఏదైన్ రాసి పంపమని 

అడగేరు. పాత సంచికలు తిరగేసి 

చూసేను. పత్రిక ఆధా్యతి్మక క్ణంలో 

ఉన్నటులు  కనిపించింద్. అయిన్ సరే 

శర్మ గారు జలపీడతశస్త్రం (అనగా, 

నీటిలోని ఒతితుడని శకి తుగా మారే్చ విధా-

న్ని్న అధ్యయనం చేసే శస్త్రం, అనగా 

hydraulics) మీద రాస్తు న్న వా్యస్లు 

చైతన్యంలో కనబడాడ్ యి. న్కూ ధైర్యం 

వచి్చంద్. అప్పటినుండ ఇప్పటి వరకు 

- అపు్పడపు్పడ న్గాలు పెటిటె న్ - ప్రతి 

నెలా ఏదో ఒక అంశం మీద రాస్తు నే 

ఉన్్నను. అంటే ఫిబ్రవరి 2015 నుండ 

- ముఖ్యంగా విజా్ఞ నశస్త్ నికి సంబం-

ధంచిన అంశల మీద -  రాసుతు న్్నను. 

ఇటీవల చిన్న మళ్పు తిరిగ గ్రీకు పు-

రాణగాథల మీద రాసుతు న్్నను. 

రాయడమే కకుండా పత్రికలో ప్రచురణ 

పందే అంశలు చదువుతూ ఉంటాను. 

ఇంతవరకు న్కు నచి్చన అంశలు (1) 

హిమాలయా పర్వత స్నువులలో ఉన్న 

యాత్రా సథాలాల సందర్శనం విశేషాలు, 

(2) సంసకృతం పాఠాలు, (3) ఎలక్రా న్ 

రాసే స్మాజిక విశేషాలు ముఖ్యంగా 

చపు్పక్వాల. నచ్చని వాటిలోలు  

ముఖ్యంగా చపు్పక్వలసినద్ జన్మన-

క్షత్రాని్న బటిటె  చపే్ప "జాతక ఫలాలు." 

ఈ శీరిష్క  నచ్చకపోవడానికి ముఖ్యక-

రణం ఇటువంటి "ట్కు పద్తి" మీద 

చపే్ప ఫలతాల మీద నమ్మకం లేక-

పోవడం. వీటి మీద నమ్మకం ఉన్్న, 

లేకపోయిన్ వీటికి entertainment 

విలువ ఉండడం ఉంద్. కని పత్రిక 

చేతికి అందేసరికి నెల అయిపోతూన్న 

సందరా్లలో ఇటువంటి శీరిష్కకి పెదది  

విలువ ఉండదేమో అనిపించింద్. 

ద్న పత్రికలలోనూ, వార పత్రికలలోనూ 

ఇటువంటి శీరిష్కలు పరవాలేదు కనీ 

మాస పత్రికలలో అనవసరం. మరక 

అంశం. పాఠకుల స్పందన edit చ-

య్యకుండా యథాతథంగా (అవసర-

మైెత్ కుద్ంచి) ప్రచురిసేతు బ్గుంటుం-

దని న్ అభిప్రాయం.     

పత్రిక నడపడం త్లకైన పని కదు. 

ఎంతో ఓరు్పతో ఈ పని చేస్తు న్న శ్రీమతి 

శంతి గారిని అభినంద్ంచకుండా 

ఉండలేను.  ఆమె వెనుక దను్నగా 

నిలచిన అందరికీ న్ శుభాభినందన-

లు!!
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చైతన్య సంకల్పబలం ప్రారంభ 
వేడక నుండ నేను చుస్ను. 
శ్రీమతి శంతిగారు పత్రిక రంగం 
దా్వరా సమాజానికి తన వంతు సేవ 
చయా్యలన్న ధృడసంకల్పంతో ఈ 
పత్రికను మొదలెటాటె రు. అకుంఠిత ద్క్షతో 
గత దశబ్ది  నుండ నడపుతున్్నరు. 
ఎందరో ప్రముఖుల చేత చక్కటి 
వా్యస్లు, ప్రహేళ్కలు, ఆధా్యతి్మక 
విషయాలు, కధలు, వైెద్యరంగానికి 
చంద్న విషయాలు, విజా్ఞ న విషయాలు 
ప్రతి నెలా పాఠకులకు అంద్ంచడం 
ప్రశంసనీయము.   
ఇక్కడ ఒక విషయం చపా్పల ... “ప్రతి 
పురుష్డ విజయం వెనుక ఒక స్త్రీ 
వుంటుందని” న్నుడ. ఇక్కడ శ్రీమతి 
శంతిగారి కృషి వెనుక విజయం వెనుక 
వారి శ్రీవారు శ్రీ ప్రస్దరావుగారి పాత్ర 
శలు ఘనీయము. 
నేను రాసిన “ప్రేమంటే ఇంత్” నవల 
ఈ పత్రిక దా్వరా ధారావాహికంగా 
మీకు అంద్ంచినదుకు చాలా 
ఆనందంగా వుంద్. అందుకు వారికి న్ 
ధన్యవాదములు.
“చైతన్య సంకల్పబలం” ద్నద్న 
ప్రవర్మానంగా ఎద్గ మంచి కీరి తు 
ప్రతిషటె లు సంపాద్ంచాలని మనస్్పరి తుగా 

ఇంద్రగంటి వేంకట సుబ్బారావు
శుభాకంక్షలు

ఆకంకిష్సుతు న్్నను. శ్రీమతి శంతిగారికి, 
శ్రీ ప్రస్దరావుగారికి మరియు ఈ 
పత్రికతో ముడపడన ప్రతి ఒక్కరికి 
న్ అభినందనలు, శుభాకంక్షలు. 
దసరా సంచిక సరా్వంగ సుందరంగా 

తయారయి అందరిని అలరిసుతు ందని 
ఆశిసుతు న్్నను.  
శుభాకంక్షలు.
ఇంద్రగంటి వేంకట సుబ్బారావు
విశఖపట్నం   
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౨౦౨౧ విజయదశమి సంద-
ర్న్గా   చైతన్యం సంకల్ప బలం 
దశబ్ది  ఉత్సవాలు జరుపుకుం-
టున్న విషయము  ఎంతో ఆనం-
దాని్న కలగసుతు ంద్.సుమారు 
సంవత్సరకలం నుండ మాకు 
రచయితలుగా ,పాఠకులుగా 
పత్రిక తో ,సంపాదక మండల 
వారితో అవిన్భావ సంబంధం 
ఏర్పడటం ఆనందదాయకం.
ఇటీవల వీడయో పత్రిక  గ కూడా 
వెలుబడటం,,ఛంపియన్ బుక్ 
అఫ్ వరల్డ్  రికర్డ్స్ మరియు 
ఆసియన్ వరల్డ్  రికర్డ్స్ లో స్థా నం 
సంపాద్ంచటం చాలా గొప్ప 
విషయము. ఇటీవల కలంలో 
తెలుగులో వ్రాయడం, చదవడం 
తగగాపోయింద్. ముఖ్యన్గా  నేటి  
యువతరం మాతృ భాషకు దూ-
రమైెన్రు..ఈ డజిటల్ మరియు 
వీడయో మా్యగజైెన్ దా్వరా ఆ 
లోటు కొంతవరకైన్ మన పత్రిక 
తీరుసుతు న్నదనుటలో సందేహం 
లేదు.తెలుగు పత్రికల్ నిలద్రొ-
కు్కకొని పద్ సంవత్సరాలపాటు 
కొనస్గడం నేడ   స్మాన్య-
మైెన విషయం కదు ..
వివిధ రంగాలలో నిషా్ణ తులైెన 
ప్రముఖులు, వివిధ అంశలపైె-
న్ గల రచనలు మన పత్రికలలో 
ఉంటున్నవి..మన దేశ స్్వతం-

త్య్ర  అమృతోత్సవాల సంవత్స-
రంలో అందుకు సంబంధంచిన 
అనేక విషయాలు సపెటె ంబర్ 
నుండ జనవరి వరకు వేదాది మని 
సంపాదక మండల నిర్ణయించ-
డం,,పత్రిక దశబ్ది  సందరబాంగా 
ఇపు్పడ ప్రత్్యకంగా విజయోత్స-
వాలు జరుపుక్వడం , అందులో 
మేము భాగస్్వములం కవడం 
మా కెంతో గర్వ కరణం.ఈ  సం-
దర్ంలో ఒక్క విష్యం తెలపాల. 
ఎపు్పడ ఆంగలుంలో వ్రాసే మేము 
స్వయంగా మా మాతృభాష 
తెలుగు లో టై్పు చేయడానికి 
,అమెరిక నుండ. సంపాదకు-
లు మాకు సలహాలు ఇవ్వడం 
మాకెంతో ఉత్సవాహాని్న ఇచి్చంద్ 
. అంత్ కదు మాతృ భాషలో 
ఇకనుండ స్వయంగా టై్పు చ-
య్యగలమనే ధైర్యం వచి్చంద్.
ప్రతినెలా ఆయా సందర్ంలో 

విశేషాలతో ముఖచిత్రం (ఉదా-
హరణకు  సపెటె ంబర్ సంచిక 
విన్యక చవితి)మరియు 
ఆయా సందర్ంలో ముఖ్య 
విశేషాలు ,అదు్తమైెన ఆకటుటె -
కునే సంపాదకీయం తో మనల్న 
చద్వేందుకు ప్రోత్రిసుతు ంద్.
వీటితో పాటు వైెవిధ్యభరితమైెన 
వా్యస్లతో  ప్రతినెలా ,సరికొతతు 
ర్పాని్న సంతరించుక్వటం 
తో పాటు రచయితలచే విడ-
యోదా్వరా వాటిని వినిపించడం 
మన పత్రికకె హైలైెట్.స్వతంత్ర 
భారతంలో మహిళా స్ధకరత 
శ్రీమతి మత్స్యరాజ విజయ లకిష్మి 
వ్రాసిన్రు, వైెద్య రంగ నిపుణులు 
వివిధ వైెద్య విషయాలపైెన్ 
వ్రాసిన వా్యస్లు ,మనకు ఎంతో 
ఉపయోగపడతున్నవి.స్్వతం-
త్య్ర   ఉద్యమ స్్పహూరి తు  చిల్కమరి తు  
వారు , ధారావాహికంగా వసుతు న్న 

దశబ్ది  ఉత్సవ శుభాకంక్షలు 
 ఆచార్య మత్స్యరాజ హరగోపాల్ & శ్రీమతి మత్స్యరాజ విజయ లకీష్మి        
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సపతుమోక్షన్గరాలు ,గ్రీసుదేశ-
పు పురాణం గాధలు ,పూరి జగ-
న్్నథ స్్వమి వారి వైెభవం ,కంద 
పదా్యలలో సుందరకండ , నవ 
విధ భకుతు లు, తెలుగు స్మెతలు 
,పజిల్్స ఇలా అనేక విషా్యలపైెన్  
వా్యస్లు మనకు హాలు దాని్న కలగా -
స్తు యి .ఒక మాటలో చపా్పలం-
టే  వివిధ రకల చదువరులకు 
సంతృపితు కలగంచే వా్యస్లు మన 
పత్రికలో కనిపిసుతు న్్నయి.
 ఇటీవల సంచికలలో మేము 
వ్రాసిన సన్తన ధర్మంలో 
మహిళా,, మహాభారతంలో దాన 
వీర శూరా కరు్ణ ని  పాత్ర చిత్రీకర-
ణ,పలు వ న్మ సంవత్సర ఉగాద్ 
కి ఆహా్వనం, జాలయన్్వలా బ్గ్ 
,అమ్మ భాష వా్యస్లు మన పత్రి-
కలో ప్రచురింప బడనవి.
మన పండగల విషయంలోనూ 
మన పత్రిక సంపాదకులు ఆయా 
సందరా్లలో మనకు తెలయ 
పరుసుతు న్్నరు, జులైె సంచికలో 
మన బోన్లు గురించి  , కరణం 
జను్మడైన మన తెలుగు బ్డడ్  శ్రీ 
బ్ల మురళ్ కృష్ణ గారి జీవిత 
విశేషాలు, మా ఊరి బడ లాటి 
వైెవిధ్య భరితమైెన కథన్ల-
తోపాటు, సపతు మోక్ష నగరాలు  
"అయోధ్య ,మధుర మాయ ,కశీ 
కంచి అవంతిక , పూరి దా్వరావ-
తి చైవ ,సపతుయిత మోక్ష దాయక", 
విశేషాలు , యోగ దా్వరా మధు-
మేహము (diabetics )నియం-
త్రణ ,అమ్మ భాష మొదలైెన వివ-
రణాత్మక  వా్యస్లు ఉన్్నయి.
మేము వృతితు రీతా్య ౧౯౮౦-
నుండ రెండ దశబ్ది లపాటు     

ఆఫ్రిక, ఆసియ, ఆస్రాలాసియా, 
అమెరిక ఖండాలోలు  ఉండడం 
జరిగంద్."" ఏ   దేశమేగన్, 
ఎందుకలడన్  ఏ పీఠమెకి్కన్, 
ఎవ్వరేమనిన ,పగడరా నీ తలలు  
భూమి భారతిని , నిలపర నీ జాతి 
నిండ గౌరవము (శ్రీ రాయప్రో-
లు సుబ్బారావు)-అన్న విధానంగా 
,మనము మన దేశని్న వద్ల  
ఎక్కడ ఉన్న , మన మూలా-
లు,మన భాష సంసకృతులను 
మరువరాదు. తలలు  భాషను,, తలలు  
,తండ్రులపటలు  విధ్యత  ,స్వ-
దేశముపటలు  గౌరవ అభిమాన్-
లు కలగ  ఉండాల.విదేశలలో 
సిథారపడన మన భారతీయులు , 
ముఖ్యన్గా   తెలుగువారి  పిలలులకు 
ఇద్ ఎంతో అవసరం.నేడ మన 
తెలుగు రాషాటె లలో సంసు్కతాంధ్ర 
భాషల పటలు  ,తెలుగు సంసకృతీ 
స్హిత్యం పటలు  మనం మన ప్ర-
భుతా్వలు శ్రద్ చూపక పోవడం 
చూస్తు నే ఉన్్నము. ఇద్ ఎంతో 
బ్ధాకరమైెన, విచారకరమైెన 
విషయం. నేటి మన యువత 
తెలుగు చదవటం, వ్రాయటం 
పటలు  చూపే  అశ్రద్ విషయంలో 
మనం జాగర్కులం కక పోత్ 
మన మాతృ భాషకు  ఎనలేని 
నషటె ం వాటిలులు తుందని మన భా-
షావేతతులు,పండతులు హచ్చరి-
సుతు న్్నరు.ఈ లాంటి సమయంలో  
చైతన్యం సంకల్ప బలం లాంటి 
పత్రికల్ అంధకరంలో చిరు-
ద్వె్వను వెలగంచడం, అమెరిక 
లాంటి కొని్న దేశలోలు  మన ప్రవాస 
భారతీయులులైెన తెలుగువా-
రు మనబడ, తెలుగు సంఘాల 

దా్వరా యువతలో చైతన్యం తీసు-
కురావడం చాలా గొప్ప విషయం.
కొని్న స్చనలు :  మన పత్రిక-
లో  చిన్న పిలలులకు ఉపయోగప-
డే  చిటిటె  పటిటె  పదా్యల్,,కథలు 
కొని్న మన రామాయణ,భారత, 
భాగవతం,పంచతంత్ర కథల్ 
మొదలైెన వాటినుండ గ్హించి 
కర్టె నలు  ర్పంలో,బొమ్మల 
ర్పంలో తెలయపరచ వచు్చ.
ముఖంగా ప్రవాస తెలుగు 
యువతకు తెలయపరచ వచు్చ. 
ఆ విధంగా చిన్న పిలలులకు కొని్న 
పేజీలు కేటాయించవచు్చ.వీలైెత్ 
,పాఠకుల అభిప్రాయాలకొరకు 
ఒకటి ,రెండ పేజీలు కేటాయిం-
చవచు్చ.అలాగే మన దేశంలోని 
యాత్ర సథాల విశేషాలను ట్రావెలాగ్ 
ర్పంలో వా్యస్లు ఉండవచు్చ.
స్్వమి వివేకనందుల వారు 
ఉదోబాధంచినటులు గా " ఉతితుషఠి  జా-
గ్తతు ప్రాప్యవరాం నీవొద్తా ""
  లెము్మ మేల్్కము్మ ,గమ్యము 
చేరు వరకు విశ్రమించకుము  
అనే సిద్ాంతం మన పత్రిక 
సంపాదకులు నిజం చేసిన్రు. 
వారిని ఈ శుభ సందర్ంలో 
అభినంద్స్తు  , మాకు భాగస్్వ-
మా్యని్న కల్పంచినందుకు కృతజ్ఞ-
తాపూర్వక నమసు్సమాంజలులు 
అరి్పసుతు న్్నము. చైతన్యం సంక-
ల్పబలం మనందరి పత్రిక .క-
పాడకుందాం. రాబోయ్  మరెన్్న 
వసంతాల పాటు మన పత్రిక 
నిరి్వఘ్నన్గా  పత్రిక రంగంలో 
ముందుకు స్గాలని మనస్ప-
హ్రి తుగా క్రుకుంటూన్్నము.  జైె 
హింద్ వనేడ్ మాతరం.
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    ఆశీ్వయుజ శుధ్ దశమి మన-
కందరకూ విశేషమైెన పండగ... 
విజయదశమిగా పిలవబడే ఈ 
పండగను హిందువులందర్ 
... చడపైె మంచి స్ధంచిన 
విజయానికి ప్రతీకగా జరుపు-
ముంటారు. ద్నే్న వాడక భాషలో 
దసరా అంటాము. అంగరంగ 
వైెభవంగా నవరాత్రుల పూజలు 
జరిపి... నైెవేదా్యలు అరి్పంచి 
అమ్మవారిని అరి్చంచి తరిస్తు ం 
మనమంతా. 
  ఇలా నవరాత్రులు పూజలు 
జరుపుకుని అమ్మవారిని సే-
వించుకుని తరించటమే కదు 
... దసరా పండగకు మరో ప్ర-
త్్యకత వుంద్. స్హితీవేతతులకు 
అభిమాన పాత్రమైె ఎందరో లబ్ 
ప్రతిష్టె లైెన రచయితల స్ఫీరి తు-
దాయకమైెన   రచనలతో అశేష 
పాఠకులను అలరిసుతు న్న ... అనేక 
దేశలలో లక్షలమంద్ తెలుగు 
ప్రజల ఆదరాభిమాన్లను చూ-
రగొన్న మన పత్రిక... 'చైతన్యం 
సంకల్పబలం' పత్రిక 10 సంవ-
త్సరాల క్తం ... ఇదే విజయదశ-
మికి పురుడపోసుకుంద్. 

  పద్సంవత్సరాల క్తం పురుడ 
పోసుకుని ఈ లోకంలోకి అడ-
గుపెటిటె న మన చైతన్యం సంక-
ల్పబలం ఈ విజయదశమికి 10 
సంవత్సరాలు పూరి తు చేసుకుని 
పదకొండో వసంతంలోకి అడగ-
డబోతోందన్నమాట.
 ఎంతోమంద్.. శ్రీ భువనచంద్ర, 
శ్రీ కొతతు రామానందం, శ్రీ ఎలక్రా న్ 
శ్రీ వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం డా. పో-
చనపెద్ది  వెంకటమురళీ కృష్ణ శ్రీ 
పాలేపు బుచి్చరాజు శ్రీ వేమూరి 

వేంకటేశ్వరరావు శ్రీమతి మత్స్య-
రాజ విజయలకిష్మి, శ్రీ ఇంద్రగంటి 
వేంకటసుబ్బారావు, శ్రీ పోడూరి 
శ్రీనివాసరావు శ్రీమతి ఆదూరి 
హైమవతి  శ్రీ చిలకమరి తు దురాగా -
ప్రస్దరావు శ్రీ నందుల ప్రభాకర-
శస్త్రి శ్రీమతి చాగంటి కృష్ణకుమా-
రి శ్రీ తుమూ్మరి రాంమోహనరావు 
శ్రీమతి భారతీశర్మ, ఇలా ఒకరే-
మిటి.. ఎందరో.. ఇంకెందరో... 
మన 'చైతన్యం సంకల్పబలం' 
పత్రికలో ఇతోధకంగా స్హితీ 

న్ చైతన్య ప్రస్థా నం
డా. పోడూరి శ్రీనివాసరావు
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సేద్యం చేసినవాళ్్ళ. వీళ్ళలో 
ఒకొ్కక్కరిద్ ఒక్్క శలై ... ఒకొ్కక్క-
రు ఒక్్క ప్రక్యలో నిషా్ణ తులు. 
అలాగని మిగతావారి విధాన్ల 
రచనలు వారి అంశం కదనడా-
నికి వీలేలుదు. అందర్ సకల కళా 
ప్రవీణులే .. శ్రీ కవనశర్మ గార్, 
శ్రీ వివిఎస్ శర్మ గార్ కూడా...  
  పత్రిక ప్రారంభించినప్పటినుం-
చీ  గత పదేళ్లు గా అతు్యన్నత 
ఉతతుమశ్రేణి రచనలతో... ఒకప్ప-
టి ప్రసిద్ మాసపత్రిక .. 'భారతి' 
లా స్హితీలోకంలో మహారాణీ-
లా సింహాసనం అధషిటె ంచింద్. 
ఆన్టి నుంచి ఈన్టి వరకూ 
కూడా... ఏమాత్రం వాశి.. రాశి 
తగగాకుండా ... పాఠకుల అభిరుచి 
మేరకు.. క్రమం తప్పకుండా 
వారినలరిసతు ందంటే కరణం - 
ఉతతుమ స్థా యి రచనలంద్సుతు న్న 
లబ్ ప్రతిష్టె లైెన రచయితలు, 
అటువంటివారిని గురె తురిగ వారిని 
కనుగొని వాళ్ళచేత రచనలు చే-
యిసుతు న్న పత్రిక సంపాదకురాలు 
సదరి శ్రీమతి శంతి.
 మన పత్రికకు రెగు్యలర్ గా 
రచనలు అంద్సుతు న్నవారిలో 
శ్రీ భువనచంద్ర గారి గురించి 
తెలయని స్హితీమూరి తు 
ఉండరు. వారు ప్రసిద్ సినీ గేయ 

రచయితా అయిన్... మన పత్రి-
కలో మాత్రం ఆధా్యతి్మక పంథాను 
ఎను్నకున్్నరు. వారి కలం నుంచి 
జాలు వారుతున్న ఆ ఆధా్యతి్మక 
సుధలు పాఠకులను ఎంత అల-
రిసుతు న్్నయో వేరేగా తెలయజె-
ప్పక్కరలేదు. అలాగే పోచనపెద్ది  
వేంకటమురళీకృష్ణ గారు, శ్రీ కొతతు 
రామానందం గారు కూడా ఆధా్య-
తి్మక సౌరభాలనే మన పాఠకుల-
కు పంచుతున్్నరు. 
   అషాటె దశ పురాణాలే కదు, శివ 
తత్వమే కదు, దా్వదశ జో్యతిరిలుం-
గాల దర్శనమే కదు పూరి జగ-
న్్నథుని వైెభవమే కదు.. మనకు 
ఇంట్లు నుంచే ఆ పుణ్యకేష్త్రాల 
దర్శనభాగ్యం కలుగజేసుతు న్్న-
రు. శ్రీ వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు 
గారు సైన్్స కు సంబంధంచిన 
వా్యస్ల దా్వరా పాఠకులకు 
విజా్ఞ న సంపదను అందజేశరు.  
శ్రీ వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం గారు 
శ్రీ చిలకమరి తు దురాగా ప్రస్దరావు 
గారు తమ తమ పద్య రతా్నల 
దా్వరా పాఠకులకు పద్య రచన-
లోని మాధురా్యని్న తెలయజేసుతు -
న్్నరు. శ్రీ ఎలక్రా న్ గారు శ్రీమతి 
ఆదూరి హైమవతి గారులు  సమాజ 
సమస్యలను దృషిటె లో పెటుటె కుని 
చక్కటి  నీతికథలతో మన పాఠ-

కులను అలరించారు... ఇప్పటికీ 
అలరిసుతు న్్నరు. 
  డా.  పోడూరి శ్రీనివాసరావు గారు 
ఈ పత్రికలో గత 8 సంవత్సరా-
లుగా తమ రచనలనంద్సుతు -
న్్నరు. బ్లలకు మన దేశంలో 
జని్మంచిన వీరుల, స్్వతంత్య్ర   
యోధుల, పురాణ పురుష్ల, 
శస్త్రజు్ఞ ల క్రీడాకరుల జాతీయ 
న్యకుల ... ఇలా ఎంతోమంద్ 
మహానుభావుల జీవిత చరిత్ర-
లను 'బ్ల చైతన్యం' శీరిష్కలో 
అందజేశరు. సుమారు 60 కి 
పైెగా అటువంటి మహోన్నత జీ-
వితగాధలను అంద్ంచి బ్లల 
వికస్నికి వితుతు లు  జలాలు రు.  
అంత్ కకుండా కొందరు సినీ 
ప్రముఖుల జీవితవిశేషాలను 
మన పత్రికకు అందజేశరు. 
అంత్కదు.. జీవన సంబంధ-
మైెన స్మాజికపరమైెన కొని్న 
వా్యస్లను, చక్కటి కవితలను 
తమ రచనలుగా మన చైతన్యం 
సంకల్పబలం పాఠకులకు 
కనుకగా అంద్ంచారు. 
  వీరందరితో పాటు... నేనూ 
ఏమీ తకు్కవ కదన్నటులు  
ఎడటర్ సదరి శంతిగారు 
సైతం తన 'మానస సరోవర 
కైలాష్ యాత్రను చక్కగా వా్యస 
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పరంపర ర్పంలో, వీడయో 
ర్పంలో చైతన్యం పాఠకులకు 
అంద్ంచారు. మానస సరోవర్ 
ను దరి్శంచలేని ఎంతోమంద్-
కి ఆ దర్శన భాగ్యం కలగంచి 
ఆ యాత్రాఫలం అంద్ంచారు. 
ఏంట్ కషటె తరమైెన, అస్ధ్య-
మైెన అందరికీ అలవికని మా-
నససరోవర, కైలాస పర్వత దర్శన 
భాగా్యని్న, వా్యసర్పంలో పా-
ఠకులకు అంద్ంచి, వీడయో 
మాధ్యమం దా్వరా చూపించి 
చైతన్యం మాసపత్రిక పాఠకు-
లను పునీతం చేశరు. కొని్న 
సంచికలలో కొని్న నెలలపాటు 
స్గన ఈ ధారావాహిక ప్రచురణ, 
ఎంతోమంద్ ఆధా్యతి్మక ఆరి తుని 
తీర్చడంతో పాటు పత్రిక ఔన్న-
తా్యని్న ఎంతగాన్ పెంచింద్.
  ఎందరో ప్రసిద్ రచయితలను 
ఎంపిక చేయడమే కకుండా ... 
వారినుంచి అతు్యతతుమ ఉప-
యుక తుకరమైెన వా్యసపరంపరను 
తెపి్పంచుకుంటూ ... నియమం 
తప్పకుండా పత్రికను నిరవధ-
కంగా నిరాటంకంగా, సమయా-
నుస్రంగా విడదల చేసుతు న్న 
సదరి తీగవరపు శంతి గారి కృషి 
ఎంతో శలు ఘనీయం. 
 కలానుగుణంగా వసుతు న్న మా-
రు్పలకనుగుణంగా ప్ంట్ 

మీడయమ్ నుంచి డజిటల్ 
మీడయమ్ లో  కూడా వెలువ-
డతున్న మన పత్రిక చైతన్యం 
సంకల్పబలం తన చదువరుల 
సంఖ్య మరింతగా పెంచుకుంద్. 
అంతటితో ఆగందా! మరో పెదది  
అడగు ముందుకు వేసి తెలుగు 
భాషా చరిత్రలో... తెలుగు భాషా-
వనంలో... పూసిన తొలపుష్పంలా 
తోల వీడయో మా్యగజైెన్ గా ర్పు 
ద్దుది కుంద్. గత కొద్ది  నెలలుగా 
ప్రతి నెలా వీడయో మా్యగజైెన్ 
ర్పంలో పాఠకుల ముందుకు 
వసుతు న్నద్. మన పాఠకుల అభి-
మాన్నే్న కదు రెండ ప్రపంచ 
రికరుడ్ లను కూడా కైవసం 
చేసుకుంద్. అంత్కదు... ఈ 
పత్రికలో నిరవధకంగా రచనలు 
చేసుతు న్న రచయితలందరకూ  
ప్రపంచ రికరుడ్ లను స్ధంచిపె-
టిటె ంద్. ఇద్ పత్రిక ప్రచురణలోనే  
ఒక గొప్ప విజయం...   
     శ్రీ కవనశర్మగారు, శ్రీ వివిఎస్ 
శర్మ గారు ఇండయన్ ఇని్సటి-
టూ్యట్ ఆఫ్ సైన్్స లో ప్రొఫెస-
రులు గా పనిచేస్తు , విజా్ఞ న శస్త్ నికి 
సంబంధంచిన అనేక విషయా-
లపైె ... జా్ఞ న్ని్న మన పాఠకులకు 
అందజేసుతు న్్నరు. శ్రీ తుమూ్మరి 
రాం మోహనరావు గారు మనకు 
తెలయని తెలంగాణా కవుల 

గురించి స్హితీవేతతుల గురించి 
వి శ ద్ క రి సుతు న్్న రు . . . . ఎ ం తో 
వివరంగా. అలాగే శ్రీ నందుల ప్ర-
భాకరశస్త్రి గారు పలెలు  వాతావరణం 
సంబంధ బ్ంధవా్యల గురించి 
చక్కగా తెలయజేసుతు న్్నరు. వీ-
టని్నతోపాటు ఎంతోకలంగా 
మన పాఠకులనలరించిన 'మిస్ 
మేఘమాల' సీరియల్ గురించి 
ఉదహరించకపోత్ ... షడ్రసపే-
తమైెన విందు భోజనంలో ఏదో 
ఒక కొరత ఉన్నటేలు . ఎన్్న సం-
వత్సరాలబ్టు మన చైతన్యం 
పాఠకులకు ఆ సీరియల్ ఎంతో 
ఆసకి తుదాయకంగా ఎదురుచూ-
సేలా చేసిందంటే.. అతిశయోకి తు 
కదు. శ్రీమతి చాగంటి కృష్ణకు-
మారి పద ప్రహేళ్కలోతు  మెపి్పసుతు -
న్్నరు. 
 ఈవిధంగా... ప్రతి నెలా... మన 
చైతన్యం పత్రికకు ఎన్్న దేశలలో-
ని స్హితీప్యులందర్ ఎంతో 
ఆసకి తుతో ఎదురుచూసుతు న్్నరన్న-
ద్ అందర్ నమా్మల్సన నిజం. 
మనం చైతన్యం పాఠకులం 
కవడం మనం చేసుకున్న 
అదృషటె ం. ఎడటర్ శ్రీమతి శంతి 
గారు ప్రసుతు త కలమాన పరి-
సిథాతులకు అనుగుణంగా రగు-
లుతున్న స్మాజిక అంశలను 
తీసుకుని చక్కటి సంపాదకీ-
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యాని్న పాఠకులకు అందజేసుతు -
న్్నరు. వారి సంపాదకీయాలు... 
పాఠకులలో ఎంతో పఠన్సకి తుని 
కలగస్తు యంటే... వారిలో ప్రసుతు త 
స్మాజక రాజకీయ అంశల 
గురించి ఆలోచనలు రేగుతాయి. 
ఎంతో చక్కటి సంపాదకీయాలు 
వెలువరిసుతు న్న సదరి శంతిగారు 
అభినందనీయులే. 
 పత్రికను నిరాటంకంగా నిరవ-
ధకంగా ప్రచురించడం అన్నద్ 
స్మాన్యమైెన విషయం కదు. 
పత్రిక ప్రచురణ అన్నద్ కతితు 
మీద స్ములా నడసుతు న్న ఈ 
రోజులోలు  పత్రిక ప్రచురణ నిర్వ-
హణ అన్నద్ కొనస్గంచడం 
స్మాన్యమైెన విషయం కదు.  
అలాంటిద్... గత పద్ సంవత్స-
రాలుగా స్హితీ తపసు్స చేస్తు , 
నిరవధకంగా చేసుతు న్న ఈ యజ్ఞ 
నిర్వహణలో ఎని్న ఆటంకలు 
ఎదురుదబబాలు తగులుతున్్న, 
తటుటె కుని ధైర్యంగా ముందుకు 
అడగువేసి పత్రికను పఠన్సకి తు 
గల మా్యగజైెన్ గా వెలువరిసుతు న్న 
శ్రీమతి శంతిగారి గుండ ధైరా్య-
నికి జోహారులు .  
  అదేకదు.... పాఠకులను పెం-
చుక్వడం, పరిసిథాతులను (క్విడ్ 
కనీండ, రాష్ట్ర విభజన కనీండ, 
మరేదైన్ కనీండ) తనకు అను-

కూలంగా మలుచుక్వడం 
సదరి శంతిగారికి వెన్నతో పెటిటె న 
విద్య. అంతటితో ఆగారా ... స్ం-
కేతికతను అంద్పుచు్చకుంటూ 
తెలుగులో తోల వీడయో పత్రికగా 
ర్పంద్ంచిన మన చైతన్యం 
పత్రిక ప్రచురణ నిజంగా మన్-
హరమైెన మహతతురమైెన సంద-
ర్మే కదా! ఇద్ అనితరస్ధ్యం. 
ఇలాంటి అస్ధా్యలను సుస్ధ్యం 
జేసిన ధన్యజీవి సదరి శంతి. 
 ఇలాంటి ప్రతిషాటె త్మక ప్రచురణా 
యజ్ఞంలో గత 8 సంవత్సరాలు-
గా పాలు పంచుకుంటున్నందు-
కు న్ జన్మ చరితారథామయింద్. 
అటువంటి మహదా్గ్యం న్కు 
అందజేసినందుకు శ్రీమతి శం-
తిగారికి జీవితాంతం కృతజు్ఞ డని. 
 రంగురంగు సింగారాలతో 
విరిసీ విరియని లేతవయసు-
లో, అందాలను సంతరించుకునే 
కనె్నపిలలులా ... బ్లా్యవసథా నుంచి 
యవ్వ- నవతిగా  ర్పు ద్దుది కునే 
తరుణంలో వసుతు న్్న మారు్పలాలు ... 
కొతతు కొతతు అందాలను సంతరిం-
చుకుంటున్న పదేళలు బ్లక మన 
చైతన్యబ్లను ఎలా జాగ్తతుగా 
కపాడక్వాలో  ...తన ముదుది  
ముచ్చటలతో ... అలాంటి జా-
గర్కలతో.. తన కలలపంట ... 
మానసపు(ప)త్రిక 'చైతన్యం'ను 

పెంచుకొసుతు న్న సదరి శ్రీమతి 
శంతిగారికి త్రికరణ శుద్్గా అభి-
వాదములందజేసుతు న్్న.
  నిజానికి ఇలా రాసుకుంటూ పోత్ 
... ఎని్న ఆలోచనలు? ఎని్న మధు-
రభావాలు? ఎని్న సంగతులు? 
ఎని్న విశేషాలు? ఎని్న పేజీల-
యిన్ వ్రాసుకుంటూ పోవచు్చ. 
అలుపెరుగని స్హితీ జీవన-
యాత్ర... మన సదరి శ్రీమతి 
శంతిగారిద్... మన రచయిత 
(త్రు) లద్ ... ఈ యజా్ఞ ని్న ఇలాగే 
కొనస్గదాది ం. మనవంతు సహ-
కరాని్న అంద్దాది ం. పదేళలు చైతన్య 
బ్లక మరింత అందచందా-
లను పుణికిపుచు్చకుని, ఎంతో 
ఆకరష్ణీయంగా తయారవుతూ.. 
మనలనందరినీ అలరిస్తు ... 
ఆనంద్ంపజేస్తు ... ఆయురా-
రోగా్యలతో వర్ిలాలు లని ఆశిదాది ం... 
ఆశీర్వద్దాది ం. 
 ఇలాంటి పుటిటె నరోజులు మరెన్్న 
జరుపుక్వాలని మన చైతన్యబ్-
లకు ద్వెనలంద్స్తు .. ఆకంకిష్-
స్తు ... ఆశీసు్సలు అందజేస్తు ... 
ప్రసుతు తానికి శలవ్ ...   
మీ 
డా. పోడూరి శ్రీనివాసరావు



37అక్టో బరు 2021

ఆదూరి హైమవతి

చైతన్యం సంక్పలబలం తో ఎలా 

అనుబంధమైెందో కనీ, అద్ 

విడద్యలేని బంధమైెంద్. 

సుమారుగా న్కు గురుతు న్నంత-

వరకూ 2015 లో అనుకుంటా-

ను,  చైతన్యబలం సంపాదకురా-

లు శ్రీమతి శంతిగారు ఒకరోజున  

ఫ్న్ చేశరు. నేను వ్రాసిన కథ 

ఎక్కడో చద్వాననీ, పిలలులకు నీతి 

దాయకంగా ఉందనీ చపా్పరు.

వాటిని శ్రవణ ర్పంగా త్వాలని 

ఉందని చపా్పరు. వారు మైెల్ 

తెలుపగా కొని్నకథలు పంపాను. 

చైతన్య బలం పత్రికలో వ్రాయడం 

మొదలైెంద్. మానవతా విలు-

వలను తెలపే పిలలుల నీతికథలు 

వ్రాస్తు , నవీన నవవిధ భకుతు లనే-

పేరుతో ఈకలం పిలలులకునవవిధ 

భకి తుమారాగా లను ఎలా సులువుగా  

 చప్పవచ్్చ వాటి విలువలు ఏంట్   

తెలపేవిధంగా 9 కథలను  ర్-

పంద్ంచగా అవి 9 నెలలుగా సం-

కల్పంలో వెలువడాది యి. శంతిగారి  

సంకల్ప బలం చాలా తీవ్రమైెంద్. 

కుటుంబ సభు్యలందరి సహాయ 

సహకరాలతో ఈ సంచికను 

యుటూ్యబ్ సంచికగా, నేత్రా,శ్ర-

వణానందంగా తీసుకురావడం 

విశేషం. ఇంతింతైె వటుడంతైె 

అన్నటులు  పెరుగుతూ జన్దరణ 

పందుతూ ఈ చిన్్నరి సంచిక కీరి తు 

కిరీటాలు ఎగరేస్తు  పైెపైెకి   పెరగా-

లని మనస్రా క్రుకుంటున్్నను.   

చైతన్యం సంకల్పబలం  దశమోత్సవం
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అభినందన మందార మాల
చిలకమరి తు దురాగా ప్రస్దరావు

అన్్నరు మన పెదదిలు .
వందల కొలద్ స్రు్యలు ఉద-
యిoచిన్ , వందల కొలద్  
చంద్రులు ఉదయిoచిన్ మనిషి 
మన సు్సలో దాగన అజా్ఞ నం అనే 
చీకటి తొలగదు,  అద్ కవి మాట-
లవలలు  మాత్రమే తొలగ పోతుంద్. 
వేరక మారగాం లేదు. మనం 
ఎoతో మంద్ మాటలు ఎనె్నన్్న  
వింటాం కొంత సేపటిక్,  కొని్న 
రోజులక్ మరిచి పోతాం . కని 
కవుల , రచయితల మాటలు 
మనకు మరుపు రావు, అవి 
మనల్న ఆలోచింప చేస్తు యి.  
ఎoదుకంటే వారు వాటిని రసరాగ 
రంజితం చేస్తు రు. అందుకే 
A drop of Ink makes a 
hundred million think 
అన్్నరు పెదదిలు.  ముఖ్యంగా 
కవుల కలాల నుండ,  కమ్మని 
గళాల  నుండ జాలువారే స్హిత్య,  
సంగ్తాలు శశ్వతంగా నిలచి-
పోతాయి . ఇక సమాజం విష-

ఉదయంతు  శతాదితాయా: ఉదయంత్్వందవ: శతం 
న వినా కవి వాక్యాన నశయాతాయాభయాంతరo  తమ: 

యానికొసేతు సమాజం అంటే భాష 
, సంసకృతి , కొంత మంద్ వ్య-
కుతు ల సముహం . సమాజ పురో-
గమనం ఈ మూడ  అంశలపైె 
ఆధార పడ ఉంటుంద్. ఇక భాష 
విషయానికొసేతు ఏభాషైన్  జీవిం-
చాలంటే ఆ భాష మాటాలు డాల. 
కేవలం మాటాలు డత్నే సరిపోదు 
ఆభాష వ్రాయగల గాల , వ్రాసేతునే 
సరిపోదు ఆ భాషలో స్హిత్యం 
వెలువడాల . కేవలం స్హిత్యం 
వెలువడత్నే సరిపోదు ఆ 

స్హిత్యం జనస్మాన్్యని-
కి అందు బ్టులో ఉండాల. 
అపు్పడే భాష , సంసకృతి , 
సమాజం ఈ మూడ బ్రతికి బటటె  
కడతాయి .  నేడ ఈ మూడటి 
అభివృద్్క్సం పత్రికలు ఎంతో  
కృషి చేసుతు న్్నయి. ముఖ్యంగా 
మాస పత్రికలు చపు్పక్వాల. 
రానురాను ఎందుక్ ఈ మాసప-
త్రికలు చాల వరకు మూస పత్రి-
కలుగా మారిపోతున్్నయి . ఇలా 
మూస పత్రికలని ఎందు కం-
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టున్్ననంటే ఒకే మూసలో ఒక 
సకు్స కథ , ఒక నేరపరిశోధన కథ 
, ఒక హాస్యకథ , ఒక నీతికథ ఇలా 
మూసలో పోసినటులు గా కథలు 
వచే్చవి. వీటిలో ఎకు్కవగా కథల 
వలలు  సమాజానికి  మేలు కన్్న కీడే 
ఎకు్కవ. పత్రికలు  సమాజాని్న 
మేలు కొలపే విధంగా ఉండాల 
. నెఫ్లయన్ అనే వాడ నేను 
100 తుపాకులకు భయపడను 
కని ఒక పత్రికకు భయపడతా-
నని. పత్రికకు అoత విలువుoద్ . 
ఈ మధ్యకలంలో పత్రికల్ ఏదో 
ఒక పారీటెని వ్యవసథాను వెనకేసుకు, 
రావడం స్హిత్యపు విలువలు 
తగగా    స్హిత్య పత్రికల్ రాజ 
కీయ పత్రికలుగా మారిపోతు-
న్్నయి.  పత్రికల్ రాజకీయ 
విషయాలు ప్రస్తు వించడం తపు్ప-
లేదు. రాజ కీయాలే ప్రథానమైెన 
అంశం కకూడదు, ఏ పారీటెకి  
అము్మడ పోకూడదు . పత్రిక 
అందరు చద్వేలా ఉండాల గాని 
ఎదో కొందరు మాత్రమే చద్వే-
ద్గా ఉoడ కూడదు. ఇటువంటి 
తరుణంలో ఇంట్లు  ఆబ్లగో-
పాలం చదవడానికి అనువైెన 
ఒక పత్రిక క్సం తపించే వారి 
అవసరాలు తీర్చడానిక అన్న-
టులు     ఎడారిలో ఒయాసిసు్స-
లా ఈ చైతన్యo – సంకల్పబలం   

అనే పత్రిక ప్రారంభం అయింద్. 
పా ఠకుల స్హితీ పిపాస తీరడం 
మొదలైెంద్ .  వాసతువానికి న్కు 
ఈ పత్రికతో ముందునుంచి  
పరిచయం లేదు. మా గురు-
వుగారి కుమారులు   ప్రోఫెసర్ . 
వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం గారిదా్వరా 
ఈ పత్రిక వ్యవస్థా పక  సంపా-
దకురాలు సదరి శంతి గారితో 
పరిచయం ఏర్పడంద్. వీరు  
బహుముఖ ప్రజా్ఞ  పాటవాలు గల 
మహిళామణి. ఈ పత్రిక సర్వతో 
ముఖాభి వృద్్కి ఆహరి్నశలు శ్ర-
మిసుతు న్నవారు . వారి ద్క్ష,  పటుటె -
దల న్కు నచా్చయి    వీరికి  పత్రిక 
సంపాదకత్వం పైెనే ఆసకి తు  గాని 
ధనసంపాదనపైె వీసం కూడా   
ఆశ లేదు. పాఠకుల ఆదరాభి-
మాన్లు తప్ప దేనీ్న ఆశించని 
వ్యకి తుత్వం వారిద్ . వారు   నను్న 
పత్రికకు ఏవైెన్ వ్రాయ మని 
అడగనపు్పడ సంసకృత పాఠాలు 
వ్రాయడానికి అంగ్కరించాను.  
ఎందరో ఎన్్న రంగాలోలు  ఆరిత్-
రిన మహామహులు ఈ పత్రికకు 
వా్యస రచయితలుగా ఉన్్నరు. 
వారిసరసన న్కు కూడ చ్టు 
లభిసుతు ౦దన్న చిన్న దురాశ కక  
పోయిన్ పేరాశ నేను పాఠాలు 
వ్రాయ డానికి ప్రేరణ . ఇక  నేను 
వ్రాసిన పాఠాలు  ఎలా ఉన్్నయో 

ఎంత మంద్కి  ఉపయోగ 
పడాడ్ యో అనే విషయం పక్కన 
పెడత్ తోటి రచయిత లందరు 
ఎన్్న విలువైెన వా్యస్లు  అం-
ద్ంచడమే కకుండా ఈ పత్రిక-
ను  దృశ్య, శ్రవణ , పఠన యో-
గ్యమైెన పత్రికగా తీరి్చద్దదిడంలో 
తమవంతు కృషి చేశరు.  ఈ 
అభివృద్్కి  అహరి్నశలు కృషి 
చేస్తు  శ్రమిసుతు న్న సదరి 
శ్రీమతి శoతి గారికి అభినం-
దనలు. ఆమె సంపాదకురాల 
హోదాలో కకుండా  అందరితో 
మమైెక్యంగా  కలసి శ్రమించా-
రు.   ఈ పత్రిక ఇంత ప్రగతి  స్-
ధంచడానికి ప్రధాన కరణం వారి 
కృషి . వారితో మాటాలు డటం అంటే 
ఇంట్లు  ఉన్న ఒక అక్క తోన్ చలలు  
తోన్ మాటాలు డతున్న అనుభూతి 
న్కు కలగేద్ . ఈ పత్రిక   ఎంతో 
ప్రగతి స్ధంచింద్. ఇంక శర-
వేగంతో ప్రగతి పథంలో మును 
ముందుకు స్గుతూ సమాజిక  
వికస్నికి బంగారు బ్టలు 
వేసుతు ందని ఆశిసుతు న్్నను. ఈ 
యజ్ఞంలో భాగం పంచుకునే 
అవకశం న్కు కలగా oచి నందుకు 
ఆమెకు కృతజ్ఞతలు తెలయ జే-
సుకుంటున్్నను.    
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
1973 సం।। లో బసంట్ థియోలా-
జికల్ కలేజీ లో డగ్రీ పూరి తుచేసిన 
తరువాత ఋషి వా్యలీ  స్్కల్ 
లో న్ ఉదో్యగ పర్వం ప్రారంభించి 
అక్కడనుండ ఒయాసిస్ స్్క-
ల్(హైదరాబ్ద్)లోనూ, మహా-
రాష్ట్ర పబ్లు క్ స్్కల్(లాతూర్) 
లోనూ పని చేసి గదదిల్రు లో 
అర్చన(Meditation) స్్కల్ ప్రా-
రంభించి, కొనస్గలేక, మహ-
నంద్శ్వర రెసిడనిష్యల్ పాఠశ-
లలు ప్రారంభించి, కొద్దికలానికే 
బయటికి వచి్చ సృజన్ స్్కల్( 
నెల్లు రు) లో ప్రారంభించి, అన-
నుకూల పరిసిథాతులకు నిలువ-
లేక తిరిగ గదదిల్రు లో అర్చన 
స్్కల్ ప్రారంభించి, ఓ ఇరవైె 
సంవత్సరాలు నడపి ఆతరు-
వాత పాఠశల ను ఉపాధా్యయు-
లకు ఇచి్చవేసి , కొంతకలం 
RGM College of Engineering 
and Technologyలో Soft 
skills trainer గా పనిచేసి, ఆ 
తరువాత అర్చన్ స్్కల్ ఆఫ్ 
లైెఫ్ సి్కల్్స ప్రారంభించి అనేక 
పాఠశలలు తిరుగుతూ టీచర్్స 
కు ట్రైనింగ్ ఇస్తు , పేరెంట్్స కు 
creative parenting మీద అవ-
గాహన కల్పస్తు , విదా్యరుథా లకు 
Life Skills పాఠాలు చపుతూ, 
న్ మనుమలు, మనుమరాడ్ర-
తో ఆడకుంటూ, పాడకుంటూ, 
రచనలు చేసుకుంటూ దాదాపు 
ఆరేడ పుసతుకలు పబ్లు ష్ చేసి, 
చివరిగా ‘ గురువు కని గురువుతో 

యాలలో అవగాహన కల్పసుతు ంద్.
గొప్ప రచయితలను, రచయి-
త్రులను ఏరి, క్రి కూరి్చన పూల 
మాల ఈ పదకొండేడలు  అంతరాజా ల 
బ్ల.శంతి గారికి అభినందనలు, 
ధన్యవాదాలు.ఈ పత్రికకు నను్న 
పరిచయం చేసిన కీరి తు శేష్వు 
కవన శర్మ గారికి శతం సహస్రాధక 
వందన్లు. పరిచయం క్రమం 
కూడా న్టకీయంగా జరిగపో-
యిన విధానం ఈ విధంగా ఉంద్.
రచయితలు, సంపాదకులు, 
పాఠకులు పద్కలాలపాటు ఆరో-
గ్యంగా, ఆనందంగా వుండ, గొప్ప 
సంకల్ప బలం తో, అనంత చైతన్యం 
తో వర్ిలులు తూ మా పత్రికను ఆద-
రిస్తు  వుండాలని ఆశిస్తు  .... 
      మీ ప్రభాకర శస్త్రి,
(రచయిత -    మా ఊరి నందుల 
ఆతీ్మయ కథ)

న్ ప్రయాణం‘ అన్న న్ జీవ-
నయానం జిడడ్  కృష్ణమూరి తు 
బోధనల వెలుగులో ఏలా స్గందో 
600 పేజీల పుసతుకం ప్రచురించా-
ను. ప్రసుతు తం బయటా , లోపలా 
ఖాళీలతో నింపుకొని నిండగా 
జీవిస్తు , అడగన వారికి లేదను-
కుండా మా ఆవిడ కడపునిం-
డా భోజనం పెడత్, నేను మన-
సునిండా మంచిమాటలు చపి్ప 
పంపడం చేస్తు  వున్్నము. పుసతు-
కలు కవలసినవారు, లేదా న్తో 
మాటాలు డాల అన్నవారు న్ నెంబర్ 
8639939827 కు ఫ్న్ చేసి మీ 
మనసును న్తో పంచుక్వ-
చు్చ.  ‘చైతన్యం సంకల్పబలం‘ ఓ 
అదు్త అంతరాజా తీయ అంతరాజా ల 
పత్రిక. గత దశబది  కలంగా క్రమం 
తప్పకుండా సమయానికి వచి్చ 
తలుపు తడతుంద్.అనేక విష-

 శుభాకంక్షలు
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చాగంటి  కృష్ణకుమారి

 అందరికీ వందన్లు. న్పేరు 
చాగంటి కృష్ణకుమారి 
చైతన్యం సంకల్పబలం పత్రిక 
పద్ వసంతాల సంబరాలను 
జరుపుకొంటున్నందుకు చా-
లాసంతోషంగావుంద్. ఒక సైన్్స 
రచయొత్రి గా ఈ పత్రికతో న్కు 
పద్ సంవత్సరాల అనుబంధం 
వుంద్.  మరీ ముఖ్యంగా రెండ 
సంవత్సరాల పైె చిలకు నుండ  
న్ విరచిత  వైెజా్ఞ నిక పద బంధ 
కేళ్ ని    “గడ- నుడ శీరిష్క గా  క్ర-
మంతప్పకుండా ప్రతీ నెలా నిర్వ-
హిసుతు న్నద్. ఏప్యల్ మాసంలో  
దృశ్య మాధ్యమందా్వరా కూడా 
పత్రికను వెలువరించిన సంద-
ర్ంల్  మీ గడ నుడ శీరి్శకను 
ఎలాచేరా్చలండీ  అని  సంపా-
దకురాలు శంతిగారు అడగారు  
, నేను  క్రాస్  వర్ది పజిల్్స కథాక-
మామీష్ అని  చేర్చవచు్చ అని 
చప్పగానే  శంతిగారు ఎంతగాన్ 
ఆనంద్స్తు  వీడయొ తీసి పం-
పమన్్నరు.పత్రిక ను నడపాలన్న 
ఆమె పటుటె దల ప్రశంసనీయము 

. పద్ వసంతాల నుండీ  విజ-
యవంతంగా  పత్రికను నడపు-
తున్న శతిగారికీ   , వారి కర్యవరగా  
సభు్యలకీ  న్ హృదయపూర్వక 
అభి నందనలు 
Dr.Chaganty Krishna 
kumari, MSc,PhD.
MRSC(London) 
Former Associate professor 
&Head dept. of Chemistry
S.C Women’s College, 

Kothagudem, Telangana 
Cell 9885163304
Ckkumari1947@gmail.com 

 

పద్ వసంతాల సంబరాలు
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తీగ కద్లంచిన డంక
తుమూ్మరి  రాం మోహనరావు

వితంలో అనేక సంఘటనలు 
పరిశీలసేతు కర్యకరణ సంబంధం 
అవగతమవుతుంద్.అలాంటిదే 
నేను చైతన్యం సంకల్పబలం 
పత్రికలో ఒక వా్యసకర తుగాచేరటం.
    స్రథాక న్మధ్యం కలగన 
మన పత్రిక ‘చైతన్యం సంకల్పబ-
లం’.  చైతన్యస్ఫీరి తుదాయకమైెన  
తీగవరపు శంతి గారి సంకల్ప-
బలానికి తారా్కణంగా ఆవిడ గా-
రిసంపాదకత్వంలో వెలువడతూ
దశబ్ది  ఉత్సవాలకు చేరుక్వడం 
సంతోషకరం.ఈ సందర్ంగా ఈ 
పత్రిక నిరా్వహకులైెన 
తీగవరపు శంతిగారి కుటుంబ 
సభు్యలకు అభినందనలు 
మరియు పత్రికకు రాసుతు న్నసహ-
మిత్రులకు, పాఠకులకు అభినం-
దనలు.
          శ్రీమతి శంతిగారితో 
పరిచయం 
చాలా గమ్మతుతు గా జరిగంద్.అద్ 
కులు పతుంగా వివరించి న్ రచన్ ప్ర-
స్థా నం గురించిచపాతు ను.
        అమెరికలోని ట్క్సస్ 

సేటెట్ హ్్యసటెన్ నగరంలో మా 
అబ్బాయి, అమా్మయి ఇదదిర్-
ఉంటున్్నరు. అందరికీ తెలసిన 
విషయమే.పిలలుల ప్రస్తి సమ-
యాలకు తలలు  తండ్రులు అమెరిక 
వెళలుటం.గతంలో అమా్మయికి 
ఇదదిరుపిలలులు పుటిటె నపుడ మే-
మిదదిరం దంపతులం వెళాలు -

ము.ఆ తరువాత కూడా ఒకటి 
రెండస్రులు  వెళలుటం జరిగంద్.
అలా డలాలు స్,నూ్యజెరీ్స, హ్్యసటెన్ 
వెళాలు ము.వెళ్లునపు్పడలాలు  ఆరునె-
లులు ండటం ఆనవాయితీ గనక 
ఆ సమయంలో అక్కడ స్హితీ 
మిత్రులతో పరిచయం ఏర్పడటం 
వారి కర్యక్రమాలోలు పాలు పంచు-
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నేతృత్వంలో  నెలనెలా తెలుగు 
వెనె్నల స్థా నిక దశబ్ది  ఉత్సవం 
జరుగుతుందనిబంధు వరాగా నికి 
చంద్న ద్పితు శ్రీనివాస్ పెండా్యల 
దంపతుల వలలు  తెలసింద్.
వారి సహకరంతో ఆ సభలో న్ 
ఎలక్యిల పాట పుసతుకవిష్క-
రణకు న్చుకుంద్.అదే సభలో 
డా.సబబాని లకీష్మిన్రాయణ,యం.
ఎస్.గోపాలకృష్ణ గారలుఅతి-
థులుగా ఉన్్నరు. వారితో పాటు 
నేను న్ పుసతుకం గురించి న్లుగు 
మాటలుమాటాలు డటం జరిగంద్. 
సభానంతరం శ్రీమతి తీగవరపు 
శంతిగారు ఎంతో ఉతా్సహంగా-
పలుకరించి వారి పత్రిక వివరాలు 
తెలయ పరచడం జరిగంద్.
అలా పాత పత్రికలు నెట్లు చూడ-
టం ఏడ సంవత్సరాలు పూరి తు చే-
సుకున్న సందర్ంగా పత్రికపైె న్ 
అభిప్రాయంరాయడంతో  పత్రిక-
లో న్ రచన్ ప్రవేశం జరిగంద్.
         తీగవరపు శంతి గారి క-
రో్యను్మఖత ప్రశంసనీయమని 
చపా్పల.తమ పత్రికకు రాసేర-
చయితలను ఎప్పటి కపు్పడ 
ఉత్తుజపరుస్తు ,అభిప్రాయాలు 
తెలుసుకుంటూ  ఉండటంతో 
అంతవరకు కేవలం గేయాలు,-
వచన కవిత్వం,పదా్యలు మాత్రమే 
రాసే నేనుపరిచయ వా్యస్లు 

క్వడం జరుగుతూ వసుతు న్నద్.
    నేను మొదటిస్రి 2010 లో వె-
ళ్లునపు్పడే  తెలుగు అససియ్షన్ 
ఆఫ్ న్ర్ తు ట్క్సస్్వరితో పరిచయ 
మేర్పడంద్.మొదట తోటకూర 
ప్రస్ద్ గారి దా్వరా పరిచయంగా-
వించబడాడ్ ను టాంట్క్్స వారికి.
అక్కడ ఉన్నసమయాలోలు  వారు 
నిర్వహించే నెలనెలా తెలుగు 
వెనె్నల కర్యక్రమాలోలు పాల్గా నడం 
జరిగంద్.
   ఉతతుర ట్క్సస్ లోని ప్రధాన 
నగరాలైెన హ్్యసటెన్,ఆసిటెన్,స్-
న్ఆంటానియో,ట్ంపుల్,డలాలు స్ 
లలో ఉండే తెలుగు స్హితా్య-
భి మానులు నెల నెలా ఎక్కడ 
వారక్కడ కలుసుకుంటూ ,ఆరు 
నెలలక్స్రి ఈ పంచపటటె ణాల  
స్హిత్య ప్యులు ఒక చ్ట 
కలుసుకుని సంబరం  చేసుకునే 
నియమం చేసుకున్్నరు.
అలా గతంలో ట్ంపుల్ సిటీలో 
జరిగన ఒక ఉగాద్ స్హిత్య 
సంబరంలో కూడాపాల్గా నటం 
జరిగంద్.
         ఇక ప్రసుతు తానికి వసేతు 2017  
మే నెలలో క్డలు ప్రస్తికి 
ఉండటంతో హ్్యసటెనే్చరుకు-
న్్నం. ఆ సమయంలో అమె-
రికలో వరిషఠి  స్హితీ భీష్్మ-
లైెన వంగూరి చిట్టె న్ రాజుగారి 

రాయడం మొదలు పెటాటె ను.
మొదట్లు  ప్రపంచ తెలుగుమ-
హా సభలసమీక్ష, సమ్మక్క స్-
రలమ్మ జాతర వంటివి రాసిన 
తరువాత నెలక్  స్హిత్య ప్రము-
ఖుని గురించిరాయడం మొదలు 
పెటటె డం జరిగంద్.
అలా న్కు తెలసిన వారి గురించి 
చిరుపరిచయాలు చేస్తు  వసుతు -
న్్న ను . ఒ ద్ది రా జు స ద ర క వు ల 
పరిచయంతో మొదలైెన న్ 
వా్యస పరంపర తెలంగాణా 
ప్రసిద్ స్హితీవేతతులైెన వా-
నమామలైె వరదాచారు్యలు, 
పలాలు దురగా య్య,కళోజీ,వటిటె క్-
ట , స్ మ ల స దా శి వ , వా న మా -
మలైె జగన్్నథాచారు్యలు,పీ.
వీ.నరసింహారావు,పెండా్యల వా-
మన్రావుల వంటి వారితో పాటు 
ఆధునికులను కూడా పరిచయం 
చేస్తు  ఇప్పటివపరకుదాదాపు 
ముపైె్ మంద్ గురించి వా్యస్లు 
రాయగలగా డం కేవలం శ్రీమతి తీ-
గవరపుశంతిగారి ప్రేరణ వలలునే 
అనటంలో సందేహం లేదు.నన్్న 
వచన రచయితగా  ర్పంద్ం-
చిన వారికి న్ హృదయ పూర్వక 
కృతజ్ఞతాభివందన్లు.
    ఇదే స్ఫీరి తుతో కరోన్ 
సమయంలో ఫేసుబాక్ లో నేను 
రాసిన మానేరు ముచ్చటలు కు,-
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సరి్సల్్క సరిగమలకు,ఉపాధా్యయ పరా్వనికి బహుళాదరణ లభించింద్.అద్ న్కు తీగవరపు గారి స్ఫీరి తు 
ఫలం.
            దేశవిదేశలోలు  సంచరిస్తు  కూడా నెలనెలా  చైతన్యం సంకల్పబలం పత్రికను వాసితగగాకుండా సరా్వం-
గసుందర అంతరాజా ల పత్రికగా వెలువరించడంలో ఆదంపతులరువురు ఎంత శ్రమక్రుసుతు న్్నరో ఊహిం-
చగలను.
ముందే చపి్పనటులు గా వారి సంకల్పబలం గొప్పద్. తెలుగు తెలసి తెలుగు చదువలేని వారిక్సం ఇటీవలనే 
ప్రారంభించిన దృశ్యశ్రవణ పత్రిక అదనపు భారమే.అయిన్ ఓపికతోపత్రికను పద్వత్సరాల మైెలు రాయి-
దాటించడం వారి పటుటె దలకు,సహన సౌశీలా్యలకునిదర్శనం.మాటతో మనసు గలువ వచు్చ అన్న స్కి తు 
శ్రీమతి తీగవరపు శంతి గారికిఅక్షరాలా వరి తుసుతు ంద్.
కేవలం వారి మాటల వలలునే ఇంతమంద్ రచయితల సహకరం ఈ పత్రికకులభిసుతు న్నదని చప్పవచు్చ.
అసతువ్యసతుంగా ఉన్నసమాజంలో చైతన్యద్పుతులు వెలగంచాలని, విలువలతో కూడన  పత్రిక దా్వరా మారు్ప 
త్వాలని అభిలషించే సంపాదకురాల ఆశ నెరవేరాలనిమనస్్సఫూరి తుగా క్రుకుంటున్్నను.వైెవిధ్య భరిత-
మైెన వా్యస్లతో పాటు ప్రహేళ్కలుమొదలైెన ఉలాలు సపూరిత అంశలే కకుండా ఉత్తుజకరమైెన సంపాద-
కీయం, కరోన్,స్్వతంత్ర్య అమృతోత్సవం వంటి సమకలీన అంశలపైెన ఆలోచన్త్మక, సహయకరస-
లహాలతోకూడన విషయాలను పందు పరచడం అంటే కతితుమీద స్మే. వారి ఈనిరి్వరామ కృషికి వారికి 
కుటుంబ సభు్యలందర్ సహకరించడం అంటే మామూలుమాట కదు.
   ఎన్్న వ్యయ ప్రయాసలక్రి్చ, స్ధక బ్ధకలనెదురు్కంటూ,అకుంఠిత ద్క్ష తో , అస్మాన్య దక్షతతో 
పత్రికను ముందుకు తీసుకు వెళ్తున్న చైతన్యం సంకల్పబలంపత్రిక నిరా్వహక వరాగా నికి ముఖ్యంగా సం-
పాదకురాలు శ్రీమతి తీగవరపు శంతిగారికిపత్రిక దశబ్ది  ఉత్సవ సందర్ంగా శుభాభినందనలు.
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     శ్రీమతి & శ్రీ తీగవరపు ప్రస్ద్ 
శంతి దంపతులు “చైతన్యం 
సంకల్ప బలం“ అన్న పేరుతో 
పత్రిక ప్రారంభించి ద్న ద్న ప్ర-
వర్మానంగా క్రమేపీ పత్రిక వేల 
సంఖ్య పెంచుతూ దేశ విదేశ 
లలో విసతురింపజేశరు. 
ఈ దంపతులు ఈ పత్రికభి-
వృద్్కై  మానసికంగా శరీరకం-
గా మరియు ఆర్ికంగా అనేక 
ఒడదుడకులు ఎదురు్కంటూ 
ఈ పత్రికభివృద్్కి కృషి చేసి 
దశవనంతాలు పూరి తు చేసుకుని 
ముందడగు వేయడం హరిష్ం-
చతగగా విషయం .
ఈ పత్రికను ఆదరించి చద్విన్ 
లేక విన్్న వారిలో చడ భావాలు 
నశించి మంచిని  పెంచి 
ఆచరించే విధంగా అందరిలో 
చైతన్యం తీసుకొని రావాలన్న 
సంకల్ప బలంతో వీరు పత్రికకు 
“చైతన్యం సంకల్ప బలం “ అన్న 
పేరు నిర్ణయించి ఉండవచ్చని 
న్ భావన.
రోజు రోజుకు ట్క్నలజీ పరంగా 
మానవాళ్ మనుగడలో అనేక 
మారు్పలు చ్టుచేసుకుంటు-

న్న ఈ రోజులలో వీటికి అనుగు-
ణంగా అప్పటికపు్పడ పత్రికలో 
కొతతుదనం కనిపించే విధంగా 
మారు్పలు తీసుకువచి్చ ప్రజల-
లో ఐకమత్యం పెంచి అహింస్ 
మారాగా ని్న అనుసరింపజేయ-
డం, సత్యం, ధర్మం  వంటి అనేక 
స్మాజిక విలువలు ప్రజల-
లో పెంపంద్ంపజేసే పత్రికగా 
కీరి తుంప బడతోంద్ .
ఏ పత్రికలు అయిన అక్షర 
ర్పంలో చదువుక్వడానికి 
వీలుగా , చదువుకున్న వారే విని 

ఆనంద్ంచే విధంగా ఉంటాయి . 
ఈ దంపతులు ఈ పత్రికను అక్షర 
ర్పంతో పాటు తెలుగు మా-
టాలు డతూ చదవడం రాని వారికి 
రచయిత్ స్వయంగా వీడయో లో 
తన మన్భావాలు స్పసటెంగా తెల-
యజేసే విధంగా కూడా 'పత్రిక' “ 
అంద్ంచి పత్రిక రంగంలో ఒక 
నూతన ఒరవడ సృషిటె ంచి ప్ర-
పంచంలో “ఛంపియన్ బుక్ 
ఆఫ్ వరల్డ్  అవార్డ్ “ ను స్ధంచి 
అందరి మన్ననలను పంద్న            
      ( 48 వ పేజీ చూడండ )

శుభాకంక్షలు
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  2011 వ సంవత్సరంలో మావారు సౌత్ 

ఆఫ్రికలో ఓ ప్రాజెకుటె లో పనిచేయ-

డానికి వెళ్లున సమయంలో న్ సమ-

యాని్న సంగ్త, స్హితా్యల వైెపుకు 

మళ్లుంచుకుని న్ రచన్ వా్యసంగాని్న 

మళీ్ళ మొదలుపెడదాం అనుకుంటూ 

ఉండగా శ్రీమతి శంతిగారితో 

పరిచయం అయి్యంద్. ఇదంతా  

భగవత్ అనుగ్హంగా భావిసుతు న్్న-

ను. ఈ పదేళలులో మా అనుబంధం  

చాలా పటిషఠి ంగా కూడా అయి్యంద్. 

నేను న్ కలకేష్పంగా రాసుకున్న 

కథలు కవితలు శీరిష్కలు అని్నంటినీ 

చక్కని మారు్పలు చబుతూ చైతన్యం 

పత్రికలో ప్రచురించేవారు. ప్రచురి-

స్తు  మాకు చాలా ఆనందాని్న తృపితుని 

కలగసుతు న్్నరు. అనేకమంద్ పెదదిలు 

వైెజా్ఞ నిక విజా్ఞ న, విదా్యవేతతులు చక్కని 

వా్యస్లను అనేకనేక విషయాలను 

మాకు అంద్సుతు న్్నరు. వారి మధ్యలో 

న్పేరు కూడా ఈ పత్రికలో ఉండడం 

న్ అదృషటె ంగా భావిసుతు న్్నను. 

 ఈ చైతన్యంలో ఆధా్యతి్మక విజా్ఞ న 

చారిత్రాతి్మక, క్రాస్ వర్డ్ పజిల్్స అనేక 

అంశల సమాహారంలా ప్రచురణలు 

ఉంటాయి. నేను వంటా వారు్పలు, 

న్ ఆఫ్రిక ట్రిప్ విశేషాలు స్మెతలు 

సౌందర్య చిటా్కలు, విభిన్న 

అంశలను ఆ నెల విశేషాని్న బటిటె  

అంద్ంచేదాని్న. మా న్న్నగారు 

ఆయురే్వద వైెదు్యలు డా. పీసపాటి 

రుకి్మణీన్థ శస్త్రిగారు అనేక ఆహారాల 

గురించీ, ఆరోగ్య సమాజాని్న సృ-

షిటె ంచాలన్న ఆయన తపన 80 ఏళలు 

వయసులో ఆయన కృషిని ఉతా్స-

హాని్న గురి తుంచి 'ఇంటింటి వైెద్యం 

వంటింటి వైెద్యం' శీరిష్కను పూరి తుగా 

ఏడాద్న్నర పత్రికలో ప్రచురించారు. 

  రిటై్ర్ అయి్య విశ్ంతిగా ఉండాల 

అనుకునేవారు కొందరైెత్ ఖాళీగా 

ఉండడం ఎందుకని ఏదో పని 

చేసేవారు ఇంకొందరు. ఓ పత్రికను 

నేటి సమాజానికి అంద్ంచాలని చక్కని 

విలువలను పత్రిక దా్వరా సమాజానికి 

అంద్ంచాలని ఈ పోటీ ప్రపంచంలో 

తమదైన శలైలో ఇందరు పెదదిలను 

ఈ చైతన్యం దా్వరా ఓ కుటీంభంగా 

మలచి ఇంత కృషి చేసుతు న్న తీగవరపు 

ప్రస్ద్ గారు. శంతిగారు చాలా చాలా 

అభినందనీయులు. వారి కృషికి న్ 

అభినందనలు. 

దశ వసంతాల శుభాభినందనలు
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  2021 లో మొదటి మహిళా ఎడటర్ పబ్లు షర్, స్థా పకురాలగా శ్రీమతి శంతిగారు చైతన్యం పత్రిక దా్వరా చాంపియన్ బుక్ 

ఆఫ్ వరల్డ్  రికర్డ్స్ ఏషియన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్   రికరుడ్ లను గలుచుక్వడం మా అందరికి చాలా గర్వంగా ఆనందంగా 

అనిపించింద్. వారి కృషికి తగన ప్రతిఫలం లభించిందనిపించింద్. 

    ఇంక ఈ పత్రికలో అనేక అంశలను జోడంచే ప్రయత్నం చేస్తు ను. ఈ పద్ సంవత్సరాల అనుభూతులతో మరక 

నూతన ఉతా్సహాని్న నింపుకుని ఈ చైతన్యం పత్రికకు నూతన సొబగులు ద్దేది  ప్రయత్నం తప్పకుండా చేస్తు ను.   ఈ అవ-

కశని్న న్కు ఇచి్చన శంతిగారు ప్రస్ద్ గారలు దంపతులకు వారి కుటుంబ్నికి న్ ధన్యవాదాలు. రచయితలందరికీ న్ 

శుభాకంక్షలు, వందనములు.  

నమసేతు 

మీ భారతీ శర్మ 

ఏకైక పత్రిక .
     ఈ పత్రికలో అనీ్న రకల భావాలు గల వ్యకుతు లను ఆకరిష్ంచే విధంగా శీరిష్కలు ఎంపిక చేయటం జరు-
గుతోంద్. ముఖ్యంగా దేశ చరిత్రకు సంబంధంచిన విషయాలు, స్ంప్రదాయ విషయాలు, దేశ 
స్్వతంత్ర్య సమరంలో తా్యగ ధనుల చరిత్రలు, పురాణగాధలు, పుణ్యకేష్త్రాలు వంటి ఆధా్యతి్మక 
విషయాలు మానవులకు హితాని్న (మంచిని) ఆరోగాని్న కలగంచే విషయాలు. పిలలులు పెదదిలు అందరిలో 
జా్ఞ న్ని్న, జా్ఞ న శకి తుని పెంచే ఫజిల్్స, స్త్రీలకు సంబంద్ంచిన ప్రత్్యక శీరిష్కలు వంటలు పిండవంటలు వంటి 
అందరినీ ఆకరిష్ంచే అనేక శీరిష్కలతో నేను ప్రపంచంలో నున్న తెలుగు వారిని మరియు తెలుగు చూసి 
చదవ లేక పోయిన్ వీడయో లో చూసి, విని అవగాహన చేసుకునే అభిమానులకు అంద్ంచే ఏకైక పత్రి-
కగా ప్రజల మన్నలను పందుతోంద్. ఈ పత్రిక ఈ స్థా యికి ఎదగడానికి కరణం శ్రీమతి & శ్రీ ప్రస్ద్ శంతి 
దంపతుల విశేష కృషి అనే చపా్పల.  స్ధారణంగా కొని్న పత్రికలో మానవుని బల బలహీనతలను రెచ్చగొటేటె  
శీరిష్కలు ప్రచురించి వా్యపార దృషిటె లో పత్రిక విలువలు పెంచుకుని ఆదాయం పెంచుకునే విధంగా నడ-
చుకుంటూ ఉంటాయి.
“చైతన్యం సంకల్పం బలం “ పత్రిక సంపాదకులు ఆ పత్రిక దా్వరా మానవులలో మానవీయ విలువలు పెం-
చాలన్న లక్షం తో నిస్్వరదింగా ముందడగు వేసుతు న్్నరు. వీరి సంకల్ప బలం నెరవేరే విధంగా ఈ దంపతు-
లకు భగవంతుడ ఆయుుః  ఆరోగ్య  ఐశ్వర్యములు అంద్ంచాలని ఆ భగవంతుని వేడకుంటూ ఈ పత్రిక 
దశవనంతాలు వంటి అనేక వేడకలు సదా జరుపుకుంటూ అభివృద్ది  పధంలో కొనస్గాలని క్రుకుంటూ 
                                                                                                               -  ముడంబై వేంకటాచరు్యలు  

 ( 46 వ పేజీ తరువాయి )శుభాకంక్షలు
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జీవితకలంలో ఒక వ్యకి తు చపి్పన 
మాటలకన్్న చేసిన పనులు, 
నిర్వహించిన కర తువా్యలు, బ్రతి-
కిన విధానం అందరికీ స్ఫీరి తు 
దాయకం. అదే సరైెన జీవన్ని-
కి ఆదర్శనీయం. అందులోను 
ఒక గురుస్థా నంలో ఉన్న వ్యకి తు 
నడవడక సమాజానికి, ముందు 
రానున్న తరాలకు ఉదాహరణగా 
నిలచేద్.
 చాగంటి శరత్ బాబు మాషాటె రు 
అని శిష్య బృందం, శరత్ అని 
సే్నహితులు, ఇలా ఎంతోమంద్ 
ప్రేమగా పిలుచుకునే మాషాటె రు 
చిరస్మరణీయులు. మాషాటె రు ఒక 
Transcendental Meditator 
గా ఎంతోమంద్కి మెడటేషన్ 
అనే ఒక మారగాం చూపిసేతు, ఫిజిక్్స 
లెక్చరర్ గా ఐన్ సీటెన్ ఆరా-
ధు్యడగా ఆయన దగగార సబజా కుటె  
చదుకున్నవారికి ఆయన వలలు  
ఫిజిక్్స మీద శ్రద్ పెరిగే విధంగా 
వారి టీచింగ్ ఉండేదని. ఎవరికీ 
ఎలా చపేతు కరక్టె గా చేరుతుందో 
అలాగే చపే్ప ఆయన సొంతదైన 
పంథాలో చప్పటం ఇవనీ్న ఒక 
నిజమైెన గురువుకి ఉండేట-
టువంటి గుణాలు. Try not to 
become a man of success but 

rather try to become a man 
of values  అన్న AlbertEinstein 
వాక్యలని నమి్మ, ఆచరించి 
మనకు చూపించిన మహా మనీషి 
మన  శరత్ బ్బు మాస్టె రు.
 నమి్మన సిద్ాంతాల్న ఆచరించే 
ధైర్యం, సందర్ం అందరి జీ-
వితాలలో రాకపోవచు్చ. కనీ 
మాస్టె రికి అద్ స్ధ్యం అవటం 
మాలాంటి ఎంతో మంద్కి ధై-
రా్యని్న నింపేద్. పుసతుకలకు 
మాత్రమే పరిమితమైెన అనేక 
విషయాలను, జీవితపు అను-
భవంలోకి స్హసంతో తెచి్చన 
ఘనత మాషాటె రిద్. నొపి్పంచక, 
తానొవ్వక అన్నటులు  ప్రతీవారితో-
నూ ఉండేవారు ఆయన. స్-
హిత్యపరంగా ఎంతో లోతైెన 
అవగాహన ఉంద్ కూడా చ-
ప్పవలసిన విషయాని్న త్లకైన 
మాటలతో చక్కగా ఎదుటివారి 
హృదయానికి తగలేలా చప్పటం 
ఆయనకే చలలు ంద్. అలాగని 
వ్యతిరేకించాల్స వచి్చన్ అద్ 
కూడా ముకు్కకి స్టిగా, నిక్క-
చి్చగా చపే్పవారు. స్ధారణంగా 
గురువు దగగార ఎవరైెన్ ఏమి నే-
రు్చకున్్నవు అని అడగత్ వారు 
నేరు్చకున్న విషయాలు ఒకట్, 

రెండో చపాతు రు. అవి సహజంగా 
అందరికీ ఎదురయ్్య సందర్ం. 
కనీ న్కు మాత్రం చాలా 
విషయాలు అని చపా్పల... జీవిత 
పాఠాలు, మెడటేషన్... ఇలా కొని్న 
చపి్పన్, ఆయన ప్రభావం వ్య-
కి తుగతంగా న్మీద చాలా ఉంద్. 
ఆయనతో ఉన్న ఈ జన్మ బంధం 
న్ అదృషటె ం. న్న్న తరా్వత న్న్న, 
గురువు,  ఒక  వ్యకి తు లోనే దొరకటం 
నేను చేసుకున్న పుణ్యం.
 న్కు తెలసి గురుతత్వం అనేద్ 
గురువు అవసరం లేని సిథాతికి 
తీసుకువెళలుడం,. మాస్టె రు 
భౌతికంగా అవసరం లేకుండా 
చేసి ఆధా్యతి్మకంగా, పారమా-
రిథాకంగా మనందరికీ ఎప్పటి-
కీ ఉండే సిథాతికి చేరుకున్్నరు,.  
వారు, ఇద్వరలో ఎంతోమంద్ 
పండతులాలు , వాగేగాయకరులాలు , 
మహానుభావులాలు  తానూ నమి్మన 
సిద్ాంతాని్న ఆచరించి మనకు 
ఎలాగైత్ స్ఫీరి తుదాయకులయా్య-
రో నిరాడంబరంగా... అలాగే 
మనం కూడా బ్రతికి చూపించ-
గలగత్ అదే మాస్టె రికి నిజమైెన 
నివాళ్.
శ్రీ గురుభో్య నముః  
                        - విదా్యభారతి

మా మాస్టె రు- చాగంటి శరత్ బాబు



     కీరి తునే  మనకు మిగల్చన కీరి తు శేష్లు శ్రీ చాగంటి శరత్ బ్బుగారితో          
                                            చైతన్యం అనుబంధం 
                                                                                                 

సుని్నతమైెన విషయాలను తీసుకుని ఎంతో అదు్తమైెన కధలుగా, తీరి్చద్దదిడమే కక, శరత్ బ్బుగారు   
వ్రాసిన కథను  ఎలా మలచేవారంటే, చద్వే ప్రతీ  పాఠకుడని అనుక్షణం ఆలోచింప చేసేద్గా ఉంటుంద్.
అద్ జీవిత నడవడకను తీరి్చద్దేదిద్గా ఉండేద్. అంతటి అదు్తమైెన కధలను 2016, 2017 సంవత్సరా-
లలో మన పత్రికకు మహాభారతం --మన జీవితం అంటూ ఎంతో అదు్తమైెన రచనలు అంద్చా్చరు. 
అలాగే మేము వీడయో మా్యగజైెన్ స్టె ర్టె చేశక 2021 మే, జూన్ నెలలకు దృషిటె , మతి అనే కధలు శరత్ 
బ్బు గారు  అంద్చా్చరు . 
చాలా అదు్తంగా వారు అంద్సుతు న్న తరుణంలో వారి  కధ క్సం వారికి ఫ్న్ చేయగా, వారి అమా్మయి 
ఆయనకి బ్గోలేదు అని చప్పడం, తరువాత న్కు రెండ మూడ స్రులు  అదే జవాబు వచే్చద్. చివరకు 
వారు శివైెక్యం పందడానికి 4 రోజులు ముందు మరల చేస్ను . ఆయనే ఎతితు, భరించలేకపోతున్్నను, 
బ్గోలేదు అని కంటినూ్య వస్ గా చబుతుంటే, నేను విన లేక  చాల బ్ధగా అనిపించి కట్ చేస్ను. చాలా 
బ్ధ కలగ వారి కథను చద్విన విదా్య భారతిని అడగగా ఆయనకీ అసలు బ్గోలేదు అని చప్పడం, 
సపెటె ంబర్ 26న శివస్ని్నదా్యనికి చేరారని మెసేజ్ రావడంతో చాలా బ్ధ కలగంద్.  ఆయనకు చేసిన 
బైపాస్ సరజారీ మనందరి నుండ బైపాస్ చేసుతు ందని అనుక్లేదు.  
    న్తో  శరత్ బ్బుగారు   ఫ్న్ లో  మాటాలు డతున్నటేలు  అనిపిసతు ంద్. అపు్పడే న్ చేతోతు కీ .శే . అని వ్రాయా-
లంటే చాలా కషటె ంగా ఉంద్. ప్రజలందరి మనసు్సలలో చిరస్థా యిగా నిలచిన ఆయన 
ఆత్మకు శంతి కలగ, స్వరగాలోక ప్రాపితు కలగాలని ఆ భగవంతుడని ప్రార్ిస్తు  .... చైతన్యం సంకల్పబలం. 






