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తీగవరపు శంతి

                                                 మన దేశ సంసకృతి పయన మెటు?
 పూరవీం మన దేశంలో ఉమ్మడి కుటుంబాలోలా  చాల్ హాయిగా ఉండే వాళ్ం అని, కుటుంబంలో అందరం కలిసి మెలిసి 
సంతోషంగా గడిపేవాళ్ం అని, పెదదీ  వాళలాంటే పిలలాలు ఎంతో గౌరవంగా ఉండేవారని, వారి మాటకు ఎదురు చపేపేవారుకాదు 
అని చపుపేకునే రోజులు వచాచాయి. కొదిధి  రోజులు పోత్ పుసతుకాలు ఉంటే పుసతుకాలలో, లేదా ఇంటర్నిట్  లో చదువుకునే రోజులు 
వచ్చాటటులా  ఉన్నియి. అల్ చదువుకున్ని ఫరవాలేదు, పెదదీ  వాళలాకు దూరంగా ఉంటూ మాకు స్వీఛ్ఛ కావాలి అన్ని ఫరవాలే 
దు, కనీసం  పెదదీవాళలాకు గౌరవం ఇవవీడం అటుంచి, తలిలా  తండ్రులు కూడా గౌరవం నోచుకోని పరిసిథాతి ఏరపేడుతోంది. అది 
అక్కడితో ఆగుత్ందా? ఎటు దారితీసతు ంది? ఆ ప్రభావం సమాజంపైె, దేశంపైె అతి భయంకరమైెన గాలిల్ వీసతు ంది. ఏమిటి 
ఈ మారుపే? తపెపేక్కడ? ఎవరి వలలా   ఈ మారుపే వసతు ంది అని చరిచాంచుకుని, జాగ్రతతు పడక పోత్ కుటుంబాలు మానసికంగా 
నలిగ్పోయే పరిసిథాతి వచ్చాసతు ంది. కాదు వచ్చాసింది అనే చపాపేలి. తలిలా  తండ్రుల పెంపకం లోపమా? లేదా ఇదదీరూ ఉద్్యగాలు 
చయ్యడం వలలా   సమయం లేక  పిలలాల మీద  శ్రదధి చూపక పోవడమా? లేదా వారికి ఉనని సమయం కాస్తు  వారి సంతోషానికే 
కేటాయించుకోవడమా ? డబ్బులు ఖరుచాపెటిటి  మంచి మంచి స్్కల్సు లో వేసి తలిలా తండ్రులు సంపాదించ్ లక్షలతో వారికి 
కావలసినవనీని కొనిచిచా, వారిని సంతోషపెటిటి ,  వాళ్ స్టిటస్ సింబల్ ని ప్రపంచానికి చాటుకోవడమా? ఇవనీని చూసినవారు 
ఆ తలిలా తండ్రులను  గొపపేగా పొగ్డిత్ సరిపోత్ందా? ఇదేన్ మానవ జన్మ నెతితునందుకు, మనం పిలలాలని కననిందుకు, మన 
బాధ్యత? ఈ ప్రశని పిలలాలను కనని తలిలా తండ్రులు అంతా వేస్కోవలసిందే. చ్త్లు కాల్క ఆకులు పటుటి కునే చందంల్ 
పిలలాలకు చిననిపపేటినుండీ వారికి అడిగ్నవి, అడగనివి, కావలసినవి, అక్కరలేనివి బజారోలా   డబ్బులు కుమ్మరించి, బయట 
ప్రపంచానికి గొపపేలు చూపించుకుంటూ, డబ్బులు ఉన్ని లేకపోయిన్ రకరకాల ఫ్్యషన్ లు అలవాటు చ్సి, ఇంట్లా  కూడా 
భారా్య భర తులిదదీరూ అరుచుకుంటూ, కుటుంబము ఒక పదధితిగా లేకుండా  పిలలాలను పెంచి, పిలలాలకు యుక తు వయస్సు వచాచాక 
వారిని సమాజంలో,  దేశంలో వదులుత్ంటే, వారి జీవితాలే కాక, వారి భాగస్వీమి జీవితాలతో పాటు  అందరి జీవితాలను  
పాడుచ్సిన వారు అవుత్న్నిరు. మనకి ఆదర్శ ప్రాయమైెన విదేశలలో ముఖ్యంగా అమెరికాల్ంటి దేశలలో వారు జీవిస్తు -
నని స్వీచా్ఛయుతమైెన జీవితం మనకి ఆదర్శం. ఇక సినిమాలలో, సీరియల్సు లో వారు కొనిని చోటలా  చూపించ్ మంచివి పక్కకు 
తోసి, వారు తీస్ కామ, క్రోధ,  మోహ, హింస్యుతమైెన చర్యలను   మాత్రమే మనకి కావలసినవాటివిగా తీస్కుని అనుక-
రించడం సమాజంలో పిలలాలంతా అలవాటు చ్స్కుంటున్నిరు.  పదిమందికీ  వారి ఇండిపెండెనీసు చూపించుకుని,  స్టిటస్ 
గా భావిస్తు న్నిరు ముఖ్యంగా పిలలాలు. అక్కడే పిలలాలు పక్కదారి పటటి డం జరుగుతోంది. ద్నికి మార్ం లేదా? అంటే మనం 
అనుసరించాలి కానీ ప్రతీ పనికి సొల్్యషన్ ఉంటుంది. ముందుగా మనం మన ఇంటిని దేవాలయం అంత పవిత్రంగా 
భావించి చూస్కోవాలి.  తలిలా తండ్రులు వారి తలిలా  తండ్రులకు, అతతు మామలకు గౌరవం ఇవవీడం అనే పదధితి ఇంట్లా  ఉండేట-
టులా  చ్స్కోవాలి. మనకి అపుపేడే పిలలాలు గౌరవం, మన మాటకి విలువ ఇస్తు రు. మన పిలలాలను అనిని విషయాలలోనూ వారి 
ప్రవర తున్, మాటతీరూ గమనిస్తు నే ఉండాలి. పిలలాలు కూడా మనలిని బాగా గమనిస్తు , అనుకరిస్తు  ఉంటారు అనని విషయం 
మరచిపోకూడదు.  మన పిలలాలు మనకి ఎపుపేడూ గొపపేగానే  కనిపిస్తు రు. ఎపపేటికపుపేడు స్్కల్సు లోను, కాలేజీలోలా నూ, అవ-
సరమైెత్ స్నిహిత్లతోను పిలలాలు ఎల్ ప్రవరి తుస్తు న్నిరో తెలుస్కుంటూ ఉండాలి. పిలలాలను చదువూ, మారు్కలకే కాదు మన 
సంసకృతి, స్ంప్రదాయాలకు విలువనిచిచా, మన  విలువలు నేరుపేతూ పెంచాలి.  ఎపపేటికపుపేడు సరి చయా్యలి. ఈ పదధితి 
చిననిపపేటి నుండీ అలవాటు అయిత్, పెదదీ  అయా్యక మనకే సలహాలు ఇచ్చాటటులా  తయారవుతారు. సమాజంలో మంచి 
చడులు కూడా గమనిస్తు , ఎపపేటికపుపేడు హెచచారిస్తు , సరిదీ చబ్తూ ఉండాలి.  డిసిప్ెలా న్ తో  ఉనని స్నిహిత్ల సలహాలు 
తీస్కుంటూ ఎంతో జాగ్రతతుగా పెంచాలి. తమకునని సమయానిని తలిలా  తండ్రులిదదీరూ వారికోసం వచిచాంచాలి. ఒక్క తలిలా దే  
బాధ్యత అని చాల్మంది వదిలేస్తు , తండ్రి తన సరదాలు తీరుచాకుంటూ ఉంటాడు. అది చాల్ తపుపే. తలిలా తండ్రులిదదీరూ 
చక్కటి పదధితిలో సంస్రానిని స్గ్స్తు  పిలలాలను జాగ్రతతుగా పెంచిత్, వారికి స్టెవరు? అంత్కానీ ఇపపేటి పిలలాలు కలికాలం 
పిలలాలు అనుకుంటూ వారి మీద శ్రదధి పెటటి డం మానేసి, అల్లా గే వదిలేస్తు, తలిలా  తండ్రులను ఎదిరించడమే కాదు వారి జీవి-
తాలను సరవీ న్శనం చ్స్కుని, వారికి వారే కాక, తలిలా తండ్రులకు, ఎవరికీ  కూడా మనఃశంతి  లేకుండా చ్స్తు రు.  ప్రస్తు త  
సమాజంలో పిలలాల పెంపకం గురించి తలిలా తండ్రులు చాల్ భయ పడుత్న్నిరు. వారు పిలలాల ముందు డబ్బులు, గొపపేలు, 
స్టిటస్ లు అంటూ చపిపే పెంచక, పిలలాలకు కషటి పడి చదువుకుని అనీని నేరుచాకునని మహానుభావుల 
గురించి వారికి బోధిస్తు , గొపపే తతావీనిని అలవాటు చ్స్తు వారంతా భావి భారత పౌరులు కారా ? 
          మన సత్  సంకలపేమే మనకు బలం. మన సరి అయిన  పెంపకమే మన పిలలాలకు బలం.            
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 కల నిజమాయె --- మానస సరోవర యాత్ర 
      ఆ కలలోనే  భగవంత్డు 
మా "మానస సరోవరయాత్ర" 
కి పున్ది వేస్డు అని చపపేక 
తపపేదు. కలలో కాబటిటి  అంత 
స్లువుగా వళ్లా ను కానీ కషాటి లతో 
కూడిన యాత్ర అని తరావీత్ తెలి
సింది!   ఆ కలే కాకుండా ఇంకో 
పున్ది కూడా ఉందండోయ్.                   
అది కూడా చపాతు ను. 
         2017 డిసంబర్ లో  అమెరికా  
నుండి హైెదరాబాదు  వచిచాన 
తరువాత నేను  శిరిడీ వళి్, 
అక్కడ వారం రోజులు ఉండి, 
బాబా మందిరంలో సపాతు హం చ్-
యాలనుకున్నిను.  అక్కడ వారం 
రోజులు ఉండడానికి  ముందుగా  
మా వారు ఒపుపేకోలేదు. నేను, 
న్ల్గే షిర్డీలో సపాతు హం చ్దాదీ -
మనుకునని  మా ఫ్ండ్సు తో కలిసి-
వళ్డానికి నిర్ణయించుకున్నిను. 
న్కు మళ్్ సరి అయిన  కంపెనీ 
దొరకరు. అందుకని  నేను పటుటి  
వదల లేదు,  ఇక తపపేదని మా 
వారు  వచాచారు. జనవరిలో షిర్డీ 
వళ్్ము. కానీ అక్కడకు వళ్్క 
మావారు  కూడా బాబా పారాయణ 
చ్సి, మళ్్ కావాలంటే మనం 
ఇంకోస్రి కూడా రావచుచా 
అన్నిరు. అక్కడ ఉననిపుపేడే మా 
కాశ్ ప్రోగ్రామ్ డిసైడ్ అయి్యంది. 
కాశ్లో  నేను 9 రోజులు ఉండాలి 
అనుకున్నిను అని మావారితో 
అన్నిను. అయిత్ కాశ్  వంటనే 
వళిలావచ్చాదాదీ ం అని, మావారు 

వంటనే టికెట్సు బ్క్ చ్శరు. 
ఇదంతా బాబా ఆశ్స్సులు అను-
కుంటాను. 
    తరువాత మేం ఫిబ్రవరి నెలలో 
కాశ్లో పది  రోజులు  (పది రాత్రు-
ళ్్+పది పగళ్్)    ఆ విశ్వీశవీరుని 
సనినిధిలో గడపటానికి వళ్లా ం.                         
  అక్కడ ప్రతిరోజూ అరధి రాత్రి 
ఒంటిగంట, ఒంటిగంటననిరక-
ల్లా  లేచి, స్నినం చ్సి, చపుపేలు 
లేకుండా  గుడికి నడిచి  వళిలా  లైన్ 
లో నుంచునే వాళ్ం. 4 గంటలకి 
మాత్రమే సపేర్శదర్శనం దొరికేది. 
పొదుదీ నని 4. 30 తరవాత సపేర్శ 
దర్శనం ఉండదు, అంటే శివ-
లింగానిని మనం ముటుటి కోలే-
మననిమాట. అందుకనే అంత 
తందరగా గుడికి దర్శన్నికి 
వళ్టం.
    అదే సమయానికి రోజూ మాకు 
ఆ గుడిలో ఒక స్వీమీజీ తారస-
పడుత్ండేవారు. మెడ నిండా 
రుద్రాక్షమాలలు, నుదుటి మీద 
విభూతి చారలు, చూడగానే నమ
స్కరించాలనిపించ్ది. ఇంకొక 
తెలుగావిడ కూడా వచ్చావారు. 
ఇదదీరూ గుడి ముందు ఉనని గణ-
పతికి పూజ చ్సి హారతి ఇచిచా 
లోపల దర్శన్నికి వళ్లావారు. 
ఒకరోజు ఆ తెలుగావిడ మాతో 
అన్నిరు కదా! 'ఆ స్వీమి ప్రతి సం-
వతసురం మానస సరోవరం  నడిచి 
వడతారు. ఆయనకి ఏమైెన్ 
డబ్బులు ఇవవీండి, మంచిది' 

అన్నిరు. నేను మా వారితో సరే 
ఇవవీండి, మనం వడతామో 
లేద్ తెలియదు. కనీసం వళ్లా 
ఆయనకి  అయిన్ డబ్బులు 
ఇదాదీ ం అంటే, న్ జేబ్లో 100 
రూపాయలే ఉన్నియి అన్నిరు. 
సరే ... ఇవవీండి ఎంతో కొంత 
అని ఆయనకి  ఆ డబ్బులు ఇచిచా 
వారి కాళలాకు దణ్ణం పెటాటి ం. ఆ 
స్వీమీజీ మాకు అక్కడ తారసప-
డటం కాకతాళ్యం కాదు అని 
మాకు అపుపేడు తెలియలేదు.       
కాశ్ నుండి హైెదరాబాదు తిరిగ్ 
వచిచాన మరానిడు అనుకుంటా, 
సడెన్ గా మావారన్నిరు 'మనం 
కూడా కైల్ష్ మానససరోవరం 
యాత్ర చ్దాదీ ం' అని. నేను ఎగ్రి 
గంత్సినంత పనిచ్స్ను.  ఇంక 
మొదలైంది మా కైల్ష్ యాత్రకు  
వివరాల స్కరణ.. 
          మానస సరోవరం వళిలా  
వచాచాం అనని వాళలాందరినీ, వాళలాకి 
విస్గు వచ్చా  వరకు ఎనోని ప్రశని-
లు వేశం. ఏ ఏజంట్ దగ్ర ఎంత 
రేట్ కనుకు్కని, బస్సులో   వడిత్ 
ఎల్ ఉంటుంద్, విమానంలో 
వడిత్ ఎల్ ఉంటుంద్,  ఎంత 
అవుత్ంది ? అనీని తెలిసిన వారి 
నందరినీ అడిగాము.   చివరకు 
మా కాలా స్ మేట్ వాళ్్ వళిలా  వచాచాం 
అంటే వాళ్ని కనుకు్కని, వాళ్్ 
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వళిలాన ఏజంట్ దావీరా (కైల్ష్ 
జర్నిస్)వళ్లా ం. మా ఫ్ండ్ పద్మ, 
కొల్లా రి మూరి తు గారు. వాళి్దదీరూ 
బంగుళూరులో ఉంటారు. వాళ్్ 
విమానంలో వళ్లా రు. మేము 
బస్సులో (రోడ్ మార్ం) వడదాము 
అని నిర్ణయించుకున్నిము. ప్రకృ 
తి చూస్తు  వళ్వచుచా, విమానం
లో చాల్ స్రులా  ప్రమాదాలు విం-
టూఉండడం, కూడా కారణాలు. 
మా ఫ్ండ్ స్బబులకి్షమి  'ముకీ తున్-
ధ్ కూడా ఏకంగా చూస్సి రండి, 
మళ్్ మళ్్ వళ్లేరు' అనడంతో  
మానస సరోవరంతో పాటు ముకీ తు 
న్ధ్ కూడా బ్క్ చ్స్కున్నిము. 
అనినిటికీ కలిపి  3 లక్షల 16 వేల 
రూపాయలకు ఖాట్మండ్ ఏజంట్  
తో  మాటాలా డి, మే నెలలో 30,000 
రూపాయలు అడావీన్సు పంపాము 
ఏజంట్ కి. మిగతా డబ్బు జూలైలో 
కటతామని చపాపేం. ఒపుపేకు-
న్నిడు మా ట్రావల్ ఏజంట్. ఆ 
టికె్కటుటి  ఖాట్మండ్ నుండి ముకీ తు-
న్ధ్, ముకి తున్ద్ నుండి ఖాట్మండ్ 
మళ్్ ఖాట్మండూ నుండి మాన-
ససరోవరం  రాను పోను, ఇదదీ-
రికీ కలిపి. హైెదరాబాదు నుండి 
ఢిల్లా కి, ఢిల్లా  నుండి ఖాట్మండ్ 
కి, మళ్్ అదే రూట్ లో తిరుగు 
ప్రయాణానికి  విమానం టికెటులా  
మనమే బ్క్ చ్స్కోవాలి. 
         మా ఫ్ండ్ భర తు కే.ఎస్.
మూరి తు గారు అనిని విషయాలు 
చాల్ వివరంగా చపాపేరు. వా-
రిదదీరూ ప్రతీద్ చపపేడం మాకు 
చాల్ ఉపయోగకరమైెంది. 

అంత్ కాదు, మన రచయిత-
లు  పోడూరి శ్రీనివాసరావుగారు,  
రామానందం గారు, మా ఇంకో 
కాలా స్ మేట్ స్బబులకి్షమి   అల్ 
ఎందరో  ఇచిచాన సలహాలతో మా 
ప్రయాణం టిక్కటులా  (హైెదరాబాద్ 
- ఢిల్లా  -ఖాట్మండూ, తిరుగు  ప్ర-
యాణానికి ) బ్క్ చ్స్కోవడం 
వరకు వచిచాంది. ఆ టిక్కటులా  మే 
1 న మా తము్మడి సలహాతో ( మా 
తము్మడు  విమాన ప్రయాణా-
లు బాగా చ్స్తు  ఉంటాడు) బ్క్ 
చ్శము. రు.32 వేలు అయింది 
ఇదదీరికీ కలిపి. అపపేటికి మా 
ప్రయాణానికి మూడు నెలల 
సమయం మాత్రమే ఉంది. ఈ 
మూడు నెలల్ రోజూ  బాగా 

వాకింగ్ చ్సి, యోగా చ్సి, ప్ర-
యాణానికి ఫిట్ గా తయారౌదా-
మని  అనుకున్నిము. 
      ఇంతలో అనుకోని ప్రయాణం 
పడింది అమెరికాకి. ఓ ర్ండు 
నెలలు అక్కడకు రమ్మని మా 
అమా్మయి ఫోన్ చ్సింది. సరే, 
కైల్ష్ మానససరోవరం ట్రిప్ కి 
ప్రిపరేషన్సు పక్కన పెటిటి , మే 23 
వ త్ద్న అమెరికా బయలుదే-
రాం. వళ్లాముందు మా అమా్మ-
యికి చపాపేం 'ఏమైెన్ సరే 
ఆగస్టి  మొదటి వారానికి మమ్మ-
లిని వనకి్క పంపించ్యాలని'. 
అల్గే అంది మా అమా్మయి. 
  వళ్లాముందు మేము కటటి వల-
సిన మిగ్లిన ర్ండు లక్షల ఎన-



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక  అక్టో బర్  20188

భైఆరు వేల రూపాయలు మా 
బావగారికి ఇచాచాం జూలై నెలలో 
మా ఏజంట్ కి పంపించమని. 
      మనిషి సంకల్పేనికి దైవ 
సంకలపేం తోడయిత్ అది 
ఎంత బలవతతురమో అమెరికా-
లో జరిగ్న ఒక ఘటన దావీరా 
తెలిసింది. అమెరికాలో  ఉనని-
న్నిళూ్ మా అమా్మయి మమ్మ-
లిని అంత రిసీ్క జర్ని ఎందుకు, 
మీరు కైల్ష్ ట్రిప్ మానేయ్యం-
డి అని బ్రతిమాలుతూనే ఉంది. 
వేలమంది భకుతు లు వళిలా  వస్తు న్ని-
రు, భయమేమీ లేదు అని ఎంత 
చపిపేన్ తను కనివీన్సు అవలేదు. 
పిలలాలకి అంత ఇషటి ం లేనపుపే-
డు ఏం వళతాంలే, కైల్ష్ ట్రిప్ 
కేనిసుల్ చ్స్కుందాం అని నిశచా-
యించుకున్నిం. ఎల్లా గో దగ్ర 
దగ్ర మూడు లక్షలు ఇంకా 
ఏజంట్ కి కటాటి లిసు ఉందిగదా , 
దానిని ఆపేదాదీ ం, అని అనుకుని 
మా బావగారికి ఫోన్ చ్స్ం 
డబ్బులు ఆపెయ్యండి,కటటి కం-
డి అని.   'అరే  ఇపుపేడే, ఓ గంట 
క్రితమే, బా్యంక్ లో కటిటి  వచాచాను' 
అని మా బావగారు చపాపేరు. 
   అపుపేడు అనిపించింది మా 
సంకల్పేనికి ఆ పరమేశవీరుడి 
సంకలపేం తోడయి్యంది, మేము 
మానేదాదీ మనుకున్ని ఆయన 
మమ్మలిని ఆక్కడికి రపిపేంచుకో-
వటానికి 'డిసైడ్' చ్శడు అని. 
ఆయన ఆజ్ఞ లేకుండా వళ్-
లేము, ఆయన ఆజ్ఞ అయిన 
తరువాత వళ్కుండా మానలేము 

అని అపుపేడు తెలిసింది. 
            అసలు రోడుడీ  మార్ం ఎల్ 
ఉందా ఆని వీడియోలు పెటిటి  
చూస్ము.విమాన ప్రయాణం 
కన్ని ఈ ప్రయాణం బాగుంది 
అని పరిక్రమ చయ్యదుదీ  అని 
వాగాదీ న్లు చ్యించుకుం-
ది మా అమా్మయి. ఇండియా 
వళి్న తరువాత మీకు షాపింగ్ 
కు సమయం ఉండదు. ఇక్కడే 
కానిచ్చాదుదీ రుగాని అని అంది 
మా అమా్మయి. హ్్యసటిన్ లోని 
కేటీ మాల్ కి బయలుదేరద్సిం-
ది. అక్కడ ట్రెకి్కంగ్ యాకసుసర్స్ 
షాప్ లో మాకు ట్రెకి్కంగ్ షూస్, 
డబ్ల్ లేయర్ పాంటులా , థర్మల్  
ఇననిరులా , సవీటటి రులా , వులన్ స్క్సు, 
గౌలా స్, గాగుల్సు, డిసపేజబ్ల్ బడ్ 
షీట్సు, వట్ వైప్సు, ఎనర్జీ బారులా , 
ఇల్ ఒకటేమిటి... చాల్ కొనిపె-
టాటి రు మా అమా్మయి, అలులా డు.
    మా అబాబుయి, కోడలు   గో ప్రో 
(GoPro) వీడియో కెమెరా  కొని 
మీకు అక్కడ వీడియోలు తీస్-
కోటానికి ఉపయోగపడుత్ందని 
చపాపేరు. ఇది మనం తలమీద  
హెడ్ బా్యండ్ కు పెటేటి స్కోవచుచా. 
అపుపేడు మనం చూస్దంతా 
కెమెరా కూడా చూస్తు ంది. మన 
చ్త్లు ఫ్రీగా ఉంటాయి. 
ఇది చాల్ ఉపయోగకరమైెన 
స్ధనం. పైెగా ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ 
కూడా. ఇది మనం కారు డేష్ 
బోర్డీ మీద పెటుటి కుంటే, మనం 
కారోలా  వళ్తు ననిపుడు మన ముందు 
జరిగేదంతా వీడియో తీస్తు ంది. 

ఎపుపేడైెన్ ట్రాఫిక్ ఉలలాంఘనల 
గురించి ట్రాఫిక్ పోల్స్తో వాదిం 
చాలిసు వస్తు ఇది మనకి స్క్షంగా 
బాగా ఉపయోగపడుత్ంది. 
  అల్ మొతతుం సరంజామా 
వేస్కుని, ఆగస్టి  5 న తెలతెల-
వారుతూండగా చ్రాము. 
    ఈ కైల్ష్ మానససరోవరం 
అనని పుణ్య కే్షత్రం టిబట్ లో 
ఉంది. టిబట్ చైన్ ఆధీనంలో 
ఉనని ప్రాంతం కాబటిటి  మేమంతా-
(ఈ యాత్ర చ్స్వాళ్ం అందరూ) 
చైన్ ప్రభుతవీ వీస్ తీస్కోవాలి. 
ద్నికోసం మన పాస్ పోర్టి లను 
మన ఏజంట్ కి ఇస్తు, ఆతను 
చైనీస్ ఎంబసీలో గ్రూప్ వీస్ 
తయారుచ్యిస్తు డు.అందుకని 
మేం ఇండియా రాగానే చ్సిన 
మొదటి పని మా పాస్ పోర్టి లను 
మా ఏజంట్ కి పంపడం. ఆతను 
మాకు పాస్ పోర్టి లను ఖాట్మండు 
లో ఇచ్చాటటుటి , మేం ఖాట్మండూ 
దాకా ప్రయాణానికి మా వోటర్ 
ఐడెంటిటీ కారుడీ  సహాయంతో వ-
ళ్లాటటుటి   డిసైడ్ అయింది. మా 
ఆడపడుచుగారి అమా్మయి, 
అలులా డు కుడా ఆగస్టి  21 న వాళ్్ 
జగ్్ వాస్దేవ్ గ్రూప్ లో వడుత్-
న్నిరు. మా ప్రయాణం ముందు 
వాళ్్ఎంతో ప్రేమగా  వచిచా మాకు 
తగు స్చనలు ఇచిచా వళ్్రు..     
ఆగస్టి  13 పొదుదీ నేని విమానంలో 
బయలుదేరి ఢిల్లా , అక్కడనుం-
డి ఖాట్మండ్ 13 స్యంత్రానికి 
జేరాము.
       (మళ్్ వచ్చా నెల కలుదాదీ ం)
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వేమూరి వేంకటేశవీరరావు

  గత అయిదు వేల సంవతసురా-
లలోనూ ఎనోని రంగాలలో విశ్ష 
ప్రతిభా పాటవాలు ప్రదరి్శంచిన 
భారతదేశం సైనుసులో, గత సహ-
స్రాబదీ ంలో, ఒక్క సవీర్ణయుగానైెనై-
న్ సృషిటి ంచలేకపోయింది. ఈ 
దృగ్వీషయానికి కారణం ఏమైె 
ఉంటుందా అని అనేవీషించడ-
మే ఈ వా్యసం యొక్క ముఖ్య 
ఉదేదీశం. 

 స్వర్ణయుగం - ఒక నిర్వచనం  

చరిత్రాత్మకంగా చూస్తు ఎనోని 
రంగాలలో భారతదేశం ఉత్తు ంగ 
శిఖరాలని అధిరోహించింద-
నని విషయం సరవీజన విదితం. 
వేదాలు మానవకోటికి ఆది 
గ్రంథాలు. పాణిని  వా్యకరణం 
ప్రపంచంలోనే మొదటి వా్యక-
రణం. ఎననిటికీ త్పుపే పటటి ని 
డమాస్కస్ కత్తు లు డమాస్క-
స్ విపణి విధులలో అమే్మవారు 
కనుక వాటికీ ఆ పేరు వచిచాంది  
కానీ అవి నిజానికి భారతదేశంలో 

తయారయినవే! న్గలి, గీటలా బదదీ , 
త్రాస్ భారతీయులు కనిపెటిటి న-
వే!  చదరంగం ఆట భారతదేశం-
లోనే పుటిటి ంది! 
  అరబిక్ అంకెలుగా చల్మణీ 
అవుత్నని ఈన్టి అంకెలని రా-
యడానికి మనం వాడే గురుత్లు 
భారతదేశంలో పుటిటి నవే. దశంశ 
పదధితిలో లక్కపెటటి డం, స్ననికి 
ఒక ప్రత్్యకమైెన గురుతు ని కలిపేంచ-
డం, స్థా నబలం స్త్రం - ఇవనీని 
భారతీయులు కనిపెటిటి నవే. 
ఈన్డు మనం త్రిగుణమాత్రుక-
లో వాడే “సైను” అననిమాట భా-
స్కరాచారు్యలు వాడిన “జీవ” కి 
బ్రషటి రూపం అంటే ఎంతమంది 
నము్మతారు? సంసకృతంలో-
ని “జీవ” అరబ్బులో “జ్ బ్” 
అయి అక్కడనుండి సపేయిన్, 
ఇటల్ దేశల దావీరా ఇంగీలాషులోకి 
జొరబడి “సైన్” గా రూపాంతరం 
జరగడం వనక ఉనని కథ వేరొక 
చోట ప్రస్తు వించ్ను. 
ఫిబొన్చీ సంఖ్యలని ఫిబొన్చీ 
కాల్నికి ర్ండు వందల సంవ-

తసురాల ముందే భారతదేశంలో  
“హేమచంద్ర” కనుకు్కన్నిరు 
అని  మంజుల్ భార్వ ఒకచోట 
అన్నిరు.  పాస్కల్ త్రిభుజానిని 
నిజానికి పింగళ  త్రిభుజం  (స్. శ. 
పూ. 200 సంవతసురాలు)  అన్లి. 
టిపుపే స్ల్తు న్ మొదటిస్రి రాకె-
టలా ని యుదధింలో వాడేడు. తీగలు 
లేకుండా సమాచారానిని ప్రస్రం 
చ్స్ పదధితిని మారొ్కని కంటే 
ర్ండేళ్లా  ముందే జగద్శచంద్ర 
బోస్ కనుకు్కన్నిరు. 
   ఓపిక, చోటు, సమయం ఉంటే 
ఇటువంటి సృజన వా్యపారానికి 
కారణభూత్లైన మహానుభావు-
లని తలుచుకుని ఆత్మస్తు తి చ్-
స్కోవచుచా. వాల్్మకి, వా్యస్డు, 
ఆదిశంకరుడు, కాళిదాస్, త్-
లసీదాస్, ఆర్యభటుటి , భాస్కరు-
డు, శుశృత్డు, నననియ, పోతన, 
పెదదీన, జక్కన, తా్యగరాజు, 
టాగోర్, రామానుజన్, రామన్, 
చంద్రశ్ఖర్, విశ్వీశవీరయ్య,..., 
ఇల్ ఎందరో మహానుభావులని 
కనని దేశం మనది. కానీ వీరిలో-

 భవిష్యత్తు లో భారతదేశనికి మరొక సవీర్ణయుగం ఉందా?
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చాల్ మంది ఎడారిలోఎండమా-
విల్, మహాసముద్రంలో పగడ-
పుదిబబుల్, నీల్కాశంలో మెరిస్ 
నక్షత్రంల్ ఏకాంతంగా, వ్యషిటి గా, 
ఒక్క మెరుపు మెరిసి ఆరిపో-
యారు; కొదిదీ  పరంపరలే న్లుగు 
కాల్లపాటు నిలిచి సంఘంలో 
సృజన వృకా్ష నికి నీరు పోస్యి. 
ఒక పరంపర కనీసం ఒక తరం 
పాటు నిలిచి ఒక సమాజంలో 
ఒక ప్రభంజన్నిని లేవగొటిటి న్, 
లేదా ఒక సమాజంలో అస్-
ధారణ ప్రతిభాపాటవాలు ఒక 
పరాకాష్ఠ  చ్రుకొని, కొంత కాలం 
పాటు ఆ ఉననిత స్థా యిని నిలు-
పుకోగలిగ్న్, ఆ కాల్నిని సవీర్ణ-
యుగం అంటారు.  
    భారతదేశంలో గుపతు స్మ్రాజ్యం 
- ప్రత్్యకించి ర్ండవ చంద్రగు-
పుతుడి కాలం - ఒక సవీర్ణ యుగం. 
కాళిదాస్ రచనలు, అజంతా 
గుహలలోని వర్ణచిత్రాలు, 
ఆయురేవీదం, ఈ కాలం న్టివే. 
కృష్ణదేవరాయలు పాలించిన పా-
తికేళ్లా  తెలుగు స్హితా్యనికి ఒక 
సవీర్ణ యుగం. మొదటి ఎలిజబ-
త్ కాలం ఇంగీలాషు స్హితా్యనికి 
ఒక సవీర్ణ యుగం. ఇరవైయవ 
శతాబదీ ంలో మొదటి ఏభయ్ 
సంవతసురాల్ భౌతిక శస్్రా ని-
కి ఒక సవీర్ణ యుగం. ఎక్కడో, 
ఒకరో ఇదదీరో సృజన్ వా్యపారం 
చ్స్తు అది సవీర్ణయుగం అనిపిం-
చుకోదు. ఒకచోట ఉద్భవించిన 
సృజన్ంకురాలు వా్యపించి, తా-

మరతంపరల్ వరిధిలిలా నపుపేడే 
అది సవీర్ణ యుగం నిరవీచనంలో 
ఇముడుత్ంది. అందుకనే సి. 
వి. రామన్, సత్్యంద్రన్థ్ బోస్, 
మేఘన్థ్ సహా, ప్రభృత్లు గణ-
నీయమైెన ఫలితాలు స్ధించిన-
పపేటికీ వారి కృషి మన దేశంలో 
ఆధునిక భౌతిక శస్తంలో సవీర్ణ 
యుగం సృషిటి ంచలేకపోయింది. 
స్వర్ణయుగం - సృష్టంచడం 
ఎలా?

మన దేశపు గత అయిదువేల 
సంవతసురాల చరిత్రని వతికిత్ 
కనిపించ్ ఇటువంటి సవీర్ణయు-
గాలు వేళలామీద లక్కపెటటి వచుచా. 
చరిత్ర పుటలు వనకి్క తిరగేసి 
చూస్తు ప్రతి సవీర్ణ యుగం పరాకాష్ఠ  
చ్రుకోడానికి పాతిక, ముప్ఫయ్ 
సంవతసురాల వ్యవధి సరిపోత్ం-
దని లక్క త్లుత్ంది. అంటే 
ఏ దేశం అయిన్ సరే శత్రువుల 
పోరు లేకుండా, సవీతంత్రంగా, 
స్భిక్షంగా, విశృంఖలంగా ఒక్క 
తరం పాటు ఉంటే అక్కడ ఒక 
సవీర్ణయుగం సృషిటి ంచవచుచా. 
  “సవీరాజ్య ప్రతిపతితు వచిచా, స్వీచాచా 
వాయువులు పీలుచాకొనడం 
మొదలు పెటిటి న తరువాత ర్ండు 
తరాల కాల వ్యవధిలో దురి్భక్షంగా 
ఉండే దేశనిని స్భిక్షం చ్స్కు-
న్నిం. భూగర్భంలో అణుబాంబ్-
లు పేలిచా, అంతరిక్షంలోకి రాకెటులా  
పంపి, మంగల్్యన్  తో గ్రహాంతర  
ప్రయాణం చ్సి కొనిని స్ంకేతిక 

రంగాలలో మన సతాతు  చూపించి 
ఔరా అనిపించుకున్నిం. భారత-
దేశం ఒక వలుగు వలుగుతోం-
దని పత్రికలు ఘోషిస్తు న్నియి. 
మన ప్రావీణా్యనికి ఏమి తకు్కవ” 
అని కొందరు ప్రశినించవచుచా. 
      నిజమే. కానీ అణు బాంబ్లు, 
రాకెటులా , కంపూ్యటరులా , వగైరా 
మన దేశంలోపుటిటి న ఊహలు 
కావు. వేదాంత తతత్ు ం, బౌదధిం, 
యోగశస్తం, ఆయురేవీదం, 
దశంశ పదధితి, చదరంగం, వా్య-
కరణానిని స్త్రబదధిం చయ్యడం, 
బాస్మతి బియ్యం, మొదలైనవాటి 
మీద మన ముద్ర (“బ్ండ్ నేమ్”) 
పడింది.  ముద్ర బయటకి కనబ-
డక పోయిన్ “అరబిక్ అంకెలు,” 
“డమాస్కస్ కత్తు లు” కూడా భా-
రతదేశనివే. గత సహస్రాబదీ ం-
లో సైనుసు, టెకానిలజీ రంగాలలో 
మన ముద్రతో ప్రపంచానికి కొతతు 
వస్తు వులని కాని, కొతతు ఊహలని 
కాని వేటిని ఎగుమతి చ్స్ం? 
    మనకంటె ఎంతో చినని 
దేశమైెన ఫినలా ండ్ పేరు వినగానే 
“నోకియా” వారి “సల్ ఫోను” 
స్పేరణకి వస్తు ంది. సీవీడన్ పేరు 
తలచుకోగానే “ఐకియా” గురుతు కి 
వస్తు ంది. ప్రస్తు తం సైనుసు, టె-
కానిలజీ రంగాలలో ఇండియా 
పేరు చబిత్ వంటనే మనస్సు-
లో మెదిలేవి “కాల్ సంటరులా ,” 
“ప్రోగ్రామరులా .”  బంగుళూరుని 
“సిలికాన్ వేల్” అనినీని, హైెద-
రాబాదుని “సైబరాబాద్” అనినీని 
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ఎంత మొత్తు కున్ని కంపూ్యటర్ 
రంగంలో మన దేశంలో పుటిటి , 
ఎగుమతి అయిన సృజన్వా్య-
పారం దరిదాపు స్నని. (ఫిలా పా్కర్టి 
ఒక ఎననిదగ్ మినహాయింపు!)   
“బహుళజాతి వా్యపార సంసథాల 
వనక గది”లో కూరుచాని “సైబర్ 
కూలి” చ్సి డబ్బు గణించడం 
వేరు, ఆ రంగంలో సృజన్త్మ-
కంగా కొతతు పుంతలు తకి్క సరికొ-
తతు విజా్ఞ న్నిని సృషిటి ంచడం వేరు. 
విజు్ఞ లతో సంప్రదించగా గణిత, 
భౌతిక రస్యన, జీవశస్్రా లు 
పరిసిథాతి కూడ ఏమీ గరివీంచ-
దగ్ సిథాతిలో లేదని తెలుసతు ంది. 
న్ మాటలు గుడిడీగా నమ్మక్కర 
లేదు.  పరపతి ఉనని సైనుసు పత్రి-
కలలో ప్రచురణలు, అంతరాజీ -
తీయ విశిషాటి ధికారాల (పేటెంటలా ) 
గణాంకాలు ఎంతో సవీయంబోధ-
కాలు.
       ఐదవ శతాబదీ ం లగాయత్ 
పనెనిండవ శతాబదీ ం వరకు - 
అంటే ఆర్యభటటి  నుండి భాస్క 
రాచార్య దాకా - పాశచాత్య 
దేశలలో కంటే భారత దేశంలోనే 
వైజా్ఞ నిక స్్ఫరి తు, సపృహ ఎకు్క-
వగా ఉండేవి. ఆ రోజులలో ఆల్  
బిరూని వంటి అరబ్బు శస్తవేతతు-
లు బ్రహ్మగుపాతు దులు రచించిన  
గ్రంథాలని అరబ్బులోకి తరుజీ మా 
చ్స్కునే నిమితతుం భారత దేశం 
వచిచా, సంసకృతం నేరుచాకునే-
వారు. ఎనిమిది వందల సం-
వతసురాల పాటు ఇల్ వలిలా విరి-

సిన భారతీయ సృజన తరువాత 
కాలంలో ఎందుకు కొనస్గలే-
దు? మళ్లా  ఆ బంగారు రోజులు 
ఎపుపేడు వస్తు యి? ఎల్ వస్తు యి?
   పైెన అడిగ్న మొదటి ప్రశని-
నే నోబల్ గ్రహీత అబ్దీ స్ సల్ం 
కూడా అడిగేరు. భారతదేశం-
లో తాజ్ మహల్ నిరా్మణం 
జరిగ్న పదిహేడవ శతాబదీ ంలోనే 
ఇంగలాండు లో సయింట్ పాల్సు కె-
థీడ్రల్ నిరా్మణం కూడా జరిగ్ంది. 
స్థా పత్య శస్తపు దృషిటి లో ఈ 
ర్ండూ  మహోననితమైెన కటటి -
డాలే! ఇటువంటి ఉతకృషటి మైెన 
శిలపేకళ్ చాత్ర్యం ర్ండు వి-
భిననిమైెన న్గరికతలలో, విసతృ-
తమైెన దూరంతో విడద్యబడడీ 
దేశలలో, ఒకే కాలంలో - వారాతు  
ప్రస్ర సౌకరా్యలు లేని కాలంలో 
- మానవుడు స్ధించగలగడం 
చపుపేకోదగ్ విషయమే. ఈ పరా-
కాష్ఠ ని చ్రిన కొదిదీ  దశబాదీ లలో, 
నూటన్ వంటి మేధావుల పర్య-
వేక్షణలో, ఇంగలాండు, తదితర 
పాశచాత్య దేశలు, ప్రగతి పథంలో 
పరుగులు తీస్తు  శస్త్రీయ పు-
రోభివృదిధికి, రాబోయే సవీర్ణయు-
గానికి బ్జాలు న్టుతూ ఉంటే 
మన దేశం తిరోగమన మార్ంలో 
పడిపోయింది. ఎందుకు ఇల్ 
జరిగ్ంది? 
అంధకార యుగానికి కారణాలు 
ఒక దేశం కాని, ఒక న్గరికత 
కాని అంధకార యుగంలో పడి 
కొటుటి మిటాటి డుతోందంటే దానికి 

ఒకటి కాదు, ఎనోని కారణాలు 
ఉంటాయి. వాటనినిటిని ఇక్కడ 
కూలంకషంగా పరిశ్లించడం 
కుదరదు. చల్మణీలో ఉనని 
కొనిని ఊహలని పరిశ్లిదాదీ ం. 
లండన్ లోని సయింట్ పాల్ 
కెథీడ్రల్ నిరా్మణం సర్ క్రిసటిఫ-
ర్ ర్న్ ఆధవీర్యంలో జరిగ్ంది. 
ఆయన పేరు ఇపపేటికీ మనం 
చపుపేకుంటున్నిం. ఏద్, తాజ్ 
మహల్ నిరా్మణం ఎవరి ఆధవీ-
ర్యంలో జరిగ్ంది? అతని/ఆమె 
ఊరు కాని, పేరు కాని, ప్రవర 
కాని ఎవవీరికీ తెలియదు. ఆ 
సథాపతి చిత్రపటం కూడా ఎక్కడా 
కనబడదు. అంత్ కాదు. తాజ్ 
మహల్ ని మించిన కటటి డం 
మరొకటి ఉండకూడదని ఆ 
సథాపతి చ్త్లు ర్ండూ షా జహాన్ 
నరికించివేశడనే కథ కూడా 
ఆగ్రాలో ఉండే సథాల పురాణీకులు 
చపపేగా విన్నిను. చ్త్లే నరి-
కించ్డో, కళ్లా పొడిపించ్డో, తలే 
తీయించ్డో మనకి తెలియదు. 
కాని ఆ సథాపతి ఎవవీరో మనకి తె-
లియదనని విషయం మాత్రం 
మనకి తెలుస్. పోనీ, ఆ సథాప-
తికి శిషు్యలు లేదా? ఆ పరంపర 
ఏమైెపోయింది? సథాపతి పరిసిథాత్ 
ఇల్ ఉననిపుపేడు “రాళ్్తితున కూ-
ల్లవరో?” అని మనం ఆక్రోశిం-
చి ఏమి ల్భం? షా జహాన్ తాజ్ 
మహల్ ని ఒక కళని పోషించడా-
నికి కటిటి ంచ్డా? తన “అహం” ని 
పోషించడానికి కటిటి ంచ్డా?
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     కళ్పోషణ విషయంలో 
మనకి, పాశచాత్్యలకి మధ్య కొనిని 
త్డాలు కనబడతాయి. పాశచా-
త్య దేశలలో ప్రభువులు “లలిత 
కళలని” పోషించిన చ్తోతుటే 
“సైనుసు” ని కూడా పోషించారు. 
ఇటువంటి ప్రాపకం ఉండబ-
టేటి  ఉతాసుహం ఉనని యువకులు 
ప్రయోగశలలు స్థా పించి కొతతు 
పుంతలు తక్కడానికి అవకాశం 
దొరికింది. డెన్్మర్్క లోని ఉరని-
బర్్ లో టైెకో బ్రాహే స్థా పించిన 
ఖగోళ వేధశల ద్నికి ఒక ఉదా-
హరణ. ఈ  ప్రయోగశలలోనే  టైెకో 
బ్రాహే గ్రహాల సిథాతిగత్ల దతాతు ం-
శలని నిద్రాహారాలు లేకుండా 
స్కరించబటేటి  కదా కెపలా ర్ గ్రహ 
గమన్లని స్త్రబదధిం చయ్య-
గలిగేడు. ఈ  స్త్రాలే నూటన్  
లేవద్సిన మహా సౌధానికి పున్ది 
రాళ్్ అయేయి! ఇదే బాణీలో 
ప్రాంస్ రాజు స్థా పించిన “ఫ్ంచి 
ఎకాడమి” మరొక ఉదాహరణ. 
     ఇండియాలో ప్రభువుల ప్రాపకం 
లేకేమి? మొగల్యీ చక్రవరుతు లు 
కళ్పోషణ చ్స్రే. రాయలవారు 
కవితావీనిని పోషించ్రే. కాని మన 
రాజులకి పాశచాత్య ప్రపంచంలో 
పెను త్పానుల్ విరుచుకు పడడీ  
సైనుసు ప్రభంజనపు తాకిడి తగల 
లేదు. మన రాజుల కొలువుల-
లో కవులకి  వేసిన పెదదీ  పీటలు 
కనిపిస్తు యి కానీ, ఒక భాస్కరా-
చార్యకీ, ఒక శుశృత్డికీ వేసిన 
పీటలు పెదదీగా కనిపించవు. 

(ఎక్కడో ఆస్్రేలియాలో, ఒక వైద్య 
కళ్శలలో శుశృత్డి విగ్రహం 
ఒకటి ఉంది. ఇండియాలో 
ఎక్కడా లేదు!)  ఎందుకు ఇల్ 
జరిగ్ంది? ఈ రకం ప్రశనిలకి రక-
రకాల కోణాలలో సమాధాన్లు 
వతకవచుచా.  
      పాశచాత్్యల చ్త్లలో సైనుసు 
ఒక పనిముటుటి .  తమ జీవన ప్ర-
మాణానిని పెంచుకుందికి వారు 
సైనుసుని ఒక ఆయుధంగా వాడు-
కున్నిరు. పదహారు, పదదీనిమిది 
శతాబాదీ ల మధ్య కాలంలో భార-
తీయులకి సైనుసు యొక్క పటిమ, 
శస్త్రీయ పదధితి యొక్క  పటిమ 
పరిపూర్ణంగా అవగాహన అయి-
నటులా  కనిపించదు. ఈ నిరిలాపతు-
తకి కారణం ఏమైె ఉండొచుచా? 
సమాధానం మనం పుటిటి  పెరిగ్న 
నేపథ్యం మీద,  మన వ్యవసథా-
లోని విలువల మీద ఆధారపడి 
ఉండొచుచా.
       యూరప్ లో వాతావరణం 
దుర్భరం. అక్కడ చలి ఎకు్కవ. 
శతకోటి దరిద్రాలకి అనంతకోటి 
ఉపాయాలు వతికినటులా , ఈ చలి 
బారి నుండి తపిపేంచుకుందుకి 
వారు కనిపెటిటి న ఉపాయాలలో 
“టెకానిలజీ” - అనగా, సైనుసుని 
సమాజానికి ఉపయోగపడేల్ 
వాడుకునే పదధితి -  ఒకటి. మన 
దేశంలో వాతావరణం చాలమ-
టుటి కి సమత్ల్యంగా ఉంటుంది. 
కనుక ఒంటి మీద బటటి  లేకపో-
యిన్ పరవాలేదు, నెతితు మీద 

కొపుపే లేకపోయిన్ పరవా లేదు. 
కడుపు నిండిత్ చాలు, రోజు గడ-
చిపోత్ంది. కనుక పంచభూ-
తాలనీ లంగద్స్కునేందుకు 
సైనుసుని చ్రద్సి పోషించవల-
సిన అవసరం  లేకపోవడంతో 
దాని మీద తూషీ్ణంభావం పుటిటి  
ఉండవచుచా. ఇదొక వాదం. 
       “మన దేశంలో రోజు గడవడం 
త్లిక” అని నేను ఇపుపేడు 
అంటే నవువీతారు. పాశచాత్్యల-
కి చలి బాధ ఉననిటేలా  మనకి వేడి 
బాధ ఉంది కదా. మన వాటా 
కరువులు, కాటకాలు, రోగాలు, 
రొచుచాలు మనకీ ఉన్నియి. కానీ 
ఈ  అరిషాటి లు ఎదురయినపుపే-
డు, ”మన కర్మ” అని చపపేరించ్-
సి ఉరుకుంటాం. రాబోయే జన్మ 
మీద ఉనని గురి మనకి ఈ జన్మ 
మీద లేదు. విషయ వాంఛలని 
చంపుకోవడం, శర్రక స్ఖాలని 
విస్మరించడం, సిథాతప్రజ్ఞకి  లక్ష-
ణాలు. ఐహిక స్ఖాలని అనుభ-
వించడానికి కావలసిన ప్రచోద-
నం (‘ఇనెసుంటివ్‘) ఎవవీరిలోనైెన్ 
ఉంటే ఈ వేదాంత దృకపేథం మొ-
గ్లోనే త్ంచ్సి ఉంటుంది. 
        సైనుసు, టెకానిలజీ పాశచాత్య 
దేశలలో ఉద్భవించి, వలిలా విరు-
స్తు నని దశలో మన దేశం నిద్ర-
పోయింది. పనెనిండవ శతాబదీ ం 
వరకు ఉనని సృజన క్రమేణా 
హారతి కరూపేరంల్ హరించిపో-
యింది.
      (మిగ్లినది వచ్చా సంచికలో)
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

       

ముల్లా  నస్రుద్దీన్ కథలు - 5

గలిచింది గుర్ం

        అరేబియన్  దేశలు మంచి 
జాతి గుర్రాలకి ప్రసిదిదీ  చందినవి. 
అక్కడ చాల్ మందికి గుర్రాల 
వా్యపారమే వృతితు. మన నస్రుద్దీన్ 
కి కూడా గుర్రాలంటే చాల్ ఇషటి ం. 
కాని వాటిని కొనుకు్కని పోషించ-
గల సతు మత లేని వాడు. అందు 
వలలా  అపుపేడపుపేడూ తెలిసిన వాళ్ 
దగ్ర ఒక గుర్రానిని అరువు తెచుచా-
కుని సవారి చ్స్తు  ఉండేవాడు. 
       ఒకస్రి అల్గే ఒక గుర్రానిని 
అరువు తెచుచాకుని, దాని మీద 
బజారులో సవారి చ్స్తు  తిరుగు-
త్న్నిడు. కాని అది బక్క చికి్కన 
గుర్ం. ముసిలిదీ . సరై్న పోషణ లేక 
ఈస్రో మని ఉంటుంది. కాని 
అరువు కావాలంటే అంత కంటే 
మంచి గుర్రానిని ఎవరు ఇస్తు రు? 
దొరికిందే చాలని హుషారుగా దా-
నినెకి్క తిరుగుత్న్నిడు. 
          ఇంతలో ఒక గొపపే గుర్రాల 
వా్యపారి  తన సొంత గుర్ం మీద 
ఎకి్క ఆ సంతలో తిరుగుతూ 
అతని కంట బడాడీ డు. అతని 

గుర్ం మంచి జాతిది. కోటలా  ఖర్దు 
చ్స్తు ంది. అద్కాక అతను దానిని 
చక్కగా అలంకరించాడు కూడా. 
మీసం మెలేస్కుంటూ, గరవీంగా 
సవారి చ్స్తు న్నిడు. అతని దగ్ర 
అల్ంటి జాతి గుర్రాలు ఇంకా 
ఎనోని ఉన్నియి. వాటిని అమ్మడా-
నికే అతను ఇక్కడికి వచాచాడు. 
అతను, చింపిరి గుడడీలేస్కుని, 
బక్క చికి్కన గుర్ం మీద తిరు-
గుత్నని నస్రుద్దీన్ ని చూసి ఒకటే 
నవవీస్గాడు. మొదట నస్రు 
అతనిని లక్క చయ్యకపోయిన్, 
అతను తన వైపే వేలతితు చూపిస్తు  
నవువీత్ంటే, ఓరవీలేకపోయా-
డు నస్రుద్దీన్. కోపం వచిచాంది. 
వంటనే అతనికి అడుడీ పడి, 
“ఏం? ఎందుకల్ నవువీత్న్ని-
వు?” అని అడిగాడు. 
అతను ఇంకా గటిటి గా నవువీతూ, 
“ఏమిటి? నువూవీ, నీ వేషమూను. 
పిచిచావాడిల్ బక్క చికి్కన గుర్రా-
నెనికి్క తిరుగుత్న్నివు? ఆ గుర్ం 
కూడా నీల్గే ఉంది. చూడు! న్ 

గుర్ం ఎంత బాగుంద్! ఇద్, 
గుర్ం అంటే. నువవీకి్కంద్ గుర్-
మేన్! “ అని హేళన చ్శడు. 
    పదిమందిలో తనని అవమాన 
పరిచి నందుకు వాడికి తగ్న శసితు 
చయా్యలని, ఇల్ అన్నిడు.        
“ ఇదేద్ అల్లా టపాపే గుర్ం అను-
కుంటున్నివు. ద్ని సంగతి నీకు 
తెలియదు.” అన్నిడు. 
“ఆహా! నీ ముసిలి గుర్ం అంత 
గొపపేదేం? కళ్బరంల్ ఉంది. ఏం 
చ్యగలదేమిటి?” అని ఎదురు 
ప్రశని వేశడు ఆ ధనవంత్డు. 
     “ఏం చ్స్తు ంద్ చూపిస్తు ను 
పందం వేస్తు వా?” అన్నిడు నస్రు. 
ఆ షావుకారు ఇంకా ర్చిచాపో-
యాడు. న్తో తూగగల పందం 
వేస్వాడివా నువువీ అని మనస్-
లోనే అనుకుని,
 “సరే! అయిత్, నీ గుర్ం చ్సిన 
పని న్ గుర్మూ చ్యగలదు. 
నీ గుర్ం గలిస్తు, నీకు నేను ఏభై 
బంగారు కాస్లు ఇస్తు ను.
      (   47 వ పేజీ చూడండి)
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పోడూరి  శ్రీనివాసరావు 

    జన్మదిన శుభాకాంక్షలు 

        "అషటి  వరా్ష త్ భవే కన్్య.." 
అన్నిరు ఆరు్యలు. పూరవీకా-
లంలో బాల్యవివాహాలు జరు-
గుత్నని రోజులోలా ... కన్్యశుల్కం 
ముమ్మరంగా ప్రాచుర్యం ఉనని 
రోజులోలా .... స్మారు ఎనిమిదేళ్ 
వయస్సు వచ్చాసరికి, చినని పాప 
అనైెన్ చూడకుండా ఎవరికో 
ఒకరికి ముడెటేటి స్వారు... కన్్య-
శుల్కం తీస్కుని ఎనిమిదేళ్ 
పాపను-ఎనభై ఏళలా ముదుసలికి 
కటటి బటేటి స్వారు. మీకు ప్రత్యక్ష-
స్క్షం ఉందిగా... శ్రీ గురజాడ  
అపాపేరావు గారి రచన - 'కన్్యశు-
ల్కం'. ఒక్కస్రి వంద సంవతసు-
రాలు వనకి్క వళిలా ... 'లుబాదీ వధా-
నులా ' ని గురుతు చ్స్కోండి.
     'ఎనిమిది' అనని అంకెకు అంత 
ఆకర్షణ ఉంది. 8 - పూర్ణ చంద్రు-
డిపైె మరో పూర్ణచంద్రుడు నిలు-
చుననిటుటి  ఎంత అందంగా ఉంద్ 
కదా - ఎనిమిది అనని అంకె. 
చినినిపాపాలో కూడా ఎనిమిది 
సంవతసురాలు దాటినపపేటినిం-
చీ ... శర్రకమైెన మారుపేలు 

రావడం తెలుస్తు ంది. అందాలు 
బహిర్తమౌత్ంటాయి. ప్రవర తు-
నలో కూడా - ఆడా - మగా త్డా, 
మగపిలలాలతో కలిసి తిరగడం 
తగ్్ంచడం, దానికి తోడూ ఇంట్లా  
పెదదీవాళ్ ఆంక్షలు... 'మగరా-
యుడిల్ వాడితో ఆ కబ్రేలామిటే 
! కాసతు ఒళ్్ దగ్ర పెటుటి కో! ను-
వావీడపిలలావనని విషయం మరిచా-
పోయావా.. ఏమిటి?' అంటూ 
స్తారంగా మందలింపులు, 
నిఘాలు, ఆంక్షలు, కటుటి బా-
టులా , కటటి డి చ్యడాలు... అబోబు..  
ఇల్ ఒకటేమిటి? ఒక విధంగా 
చపాపేలంటే 'మారుపే' మొదలవు-
త్ంది.
     ఇంతకూ ఇదంతా ఎందుకు 
చబ్త్న్నినంటే .... ఇక్కడ 
కూడా మారుపే మొదలవుతోంది... 
మారుపే అనివార్యం అవుతోంది. 
మనందరి ఆతీ్మయ, అభిమాన 
మాసపత్రిక - 'చైతన్యం సంక-
లపేబలం' ఎనిమిద్ పుటిటి నరోజు 
జరుపుకోబోతోంది - ఈ దస-
రాలకు. అంటే పత్రిక ప్రచురణ 

ప్రారంభించి, ఏడు సంవతసురా-
లు పూర్ తు చ్స్కుని, ఎనిమిద్ 
వారి్షకంలోకి అడుగ్డబోతోంది. 
గత ఏడు సంవతసురాలుగా ఎంతో 
సమరథావంతంగా ... ఎనోని ఒడిదు-
డుకులను తటుటి కుని, అత్యంత 
జన్దరణను చూరగొనని పత్రి-
కగా - స్సిథార స్థా నం సంపాదిం-
చుకునని ఈ పత్రిక - మన పత్రిక. 
శ్రీమతి తీగవరపు శంతిగారు, ఈ 
పత్రికకు ఏరోజున 'చైతన్యం సం-
కలపేబలం' అని పేరు పెటిటి , పత్రి-
కను వలువరిదాదీ మని సంకలిపేం-
చుకున్నిరో ... ముహ్ర తుబలమో, 
లేక అందరు రచయిత (త్రు)ల 
సహృదయ ఆశ్స్సుల బలమో 
గాని, నిరాటంకంగా... నిరివీఘనిం-
గా... నిరివీరామంగా పత్రిక వలువ-
డుతూనే ఉంది. 
    ప్రింటు మేగజైన్ గా ప్రారంభ-
మైెన ఈ పత్రిక, కొన్నిళ్ తరావీత, 
స్మారు 5 సంవతసురాలు పూర్ తు 
చ్స్కునని పిదప, అంతరాజీ ల 
ఎడిషన్ ను కూడా తీస్కువచాచా-
రు. పుసతుకాలు చదివే అలవాటు  
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కనుమరుగవుత్నని ఈ మారు-
త్నని కాల్నికి అనుగుణంగా ఈ 
అంతరాజీ ల ఎడిషన్ తీస్కురావ-
టం ఎంతో అభినందనీయం.  
     శ్రీ భువనచంద్ర, శ్రీమతి 
నండూరి సరోజాదేవి, ... శ్రీమతి 
ఆదూరి హైెమవతి, శ్రీ కవనశ-
ర్మ, శ్రీ వేమూరి వేంకటేశవీరరావు, 
శ్రీ చిలకమరి తు దుర్ాప్రస్దరా-
వు, శ్రీ నందుల ప్రభాకరశస్త్రి, శ్రీ 
పోడూరి శ్రీనివాసరావు, శ్రీ పాలపు 
బ్చిచారాజు, శ్రీ శనగవరపు కృ-
ష్ణమూరి తు శస్త్రి, శ్రీ త్మూ్మరి రా-
మమోహనరావు, శ్రీ పోచినపెదిదీ  
మురళ్కృష్ణ, శ్రీ ఎలకా్రే న్, శ్రీ, 
కొతతు రామానందం, శ్రీ జన్రదీన 
ఠాకూర్, కీ.శ్. వల్లా రి స్బ్రహ్మ-
ణ్యశర్మ, శ్రీమతి భారతి ...ఇల్ 
ఎందఱో మహానుభావులను, 
ఎంచుకుని, ఏరికూరుచాకుని, 
వివిధ స్గంధ పుషాపేలను మా-
లలలిలా , స్హితీమిత్రుల గళ్లను 
ఆలంకరింపజేసిన ఘనత సదరి 
శ్రీమతి శంతి గారిదే.
      శంతి గారి మాసపత్రిక - 
చైతన్యం - ఎనిమిదేళ్ పాప  
అయింది. ఈ దశలో వచ్చా మా-
రుపేల్లా   పత్రికలో కూడా మారుపేలు 
అనివార్యం. పైెగా ప్రస్తు త 
పోటీలో, వివిధ రకాల ప్రక్రియ-
లు కొతతు పుంతలు తకు్కత్నని 
ఈ తరుణంలో - స్థా యి దిగజా-
రకుండా మరింత అందంగా, 
ఆకర్షణీయంగా, నూతన విధా-

న్లను చొపిపేస్తు , కొతతు శ్రి్షక-
లకు స్థా నం కలిపేస్తు  ... దసరా 
ప్రత్్యక సంచికను ... ఎనిమిదవ 
జన్మ దిన సంచికను శ్రీమతి 
శంతి గారు     ఎల్ వలువరిస్తు రో 
అని ఎంతో ఆశతో ఎదురుచూ-
స్తు న్నిను.
     గత న్లుగు సంవతసురాలుగా, 
ఈ పత్రికా ప్రచురణలో కూడా భా-
గమైెనందుకు గరివీస్తు , జన్మదిన 
సందర్భంగా ప్రచురణకర తులకు, 
తోటి రచయిత(త్రు)లకు, పాఠ-
కులకు, దసరా శుభాకాంక్షలతో 
బాటు, బతకమ్మ పండుగ శుభా-
కాంక్షలతోబాటు, జన్మదిన శుభా-
కాంక్షలు అందజేయుచున్నిను. 
    గత ఎనిమిది సంవతసురా-
లుగా మన పత్రికను విశ్షంగా 
ఆదరించి అభిమానిస్తు నని పా-
ఠకచక్రవరుతు లకు ప్రత్్యక  శుభా-
కాంక్షలు. అశ్ష పాఠకులు ఇదే 
విధంగా మును్మందు కూడా ఈ 
పత్రికను ఆదరించి, అభిమానిం-
చి, అశ్రవీదించవలసిందిగా కో-
రుకుంటున్నిను. 
                         మీ 
                    శ్రీనివాసరావు   
                       98494 22239 
   (Wr.Ln.PODURI 
SREENIVASARAO)         
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  అరవై దాటాక జీవితవిధానంలో తీస్కోవలసిన మారుపేలు 

జి. నిర్మల 
        మన జీవితంలో 60 ఏళలా 
వయస్కు ఎంతో ప్రాధాన్యం 
ఉంది. ఈ వయస్లో వచ్చా 
శర్రక, మానసిక, ఆరోగ్య మా-
రుపేలను బటిటి  మన జీవనవిధా-
నంలోనూ మారుపేలు తెచుచా-
కోవాలి. అరవై ఏళలా  వయస్ 
దాటినవారిని వరిషటి  పౌరుల 
(సీనియర్ సిటిజన్సు) గా గురి తుంచి, 
అనువైన ప్రతె్యక పధకాలు, 
రాయితీలు రూపొందించా-
రు. మరి పెదదీలకు అందుబా-
టులో ఉనని స్మాజిక భద్రతా 
పధకాలు, అమలులో ఉనని 
పొడుపు, ఫించను,  ఋణ, 
భీమా రాయితీ పధకాల గురించి 
తెలుస్కుందాం!
          ఉద్్యగం చ్స్తు నని రోజులు 
క్రమం తపపేకుండా ఆదాయం 
వస్తు ంది. పదవీ విరమణ చ్సిన 
తరావీత అపపేటివరకూ మన దగ్ర 
ఉనని మూలధనంతో క్రమం 
తపపేకుండా ఆదాయం వచ్చాల్ 
ఏరాపేటు చ్స్కోవాలి. వాటిని 
కొదిదీగా సమీకి్షంచుకుందాం.
A-1.  పెదదీల పొడుపు పధకం:
         పోస్టి ఫీస్లో ఈ పధకా-
నిని కేంద్ర ప్రభత్ు ం వారు 'సీనియర్ 
సిటిజన్ స్వింగ్సు సీ్కం' గా ప్రవేశ-
పెటాటి రు. ఒక వరిషటి  పౌరుడు తన 

పేరున కానీ, జీవితభాగస్వీమి 
వయస్తో నిమితతుం లేకుండా 
ఉమ్మడి ఖాతాను కనీసం రు. 
1000 నుంచి 15 లక్షల వరకు ఈ 
ఖాతాలో జమచ్సి 5 సంవతసురా-
లు కాలపరిమితితో కొనస్గ్ం-
చాలి. ఈ సొము్మపైె త్రై మాసిక వడీడీ 
అనగా ఏప్రిల్. జూలై, అకోటి బరు, 
జనవరి నెలలో పని దిన్న ఖాతా-
దారుని పొడుపు ఖాతాకు జమచ్-
స్తు రు. ఈ పధకంలో ప్రారంభం-
లో కానీ, మధ్యలో కానీ ఒకరిని 
న్మినీగా పేరు మారుచాకోవచుచా. 
ఉమ్మడి ఖాతాలో తోలి ఖాతాదా-
రుడు గతిస్తు, ర్ండో ఖాతాదారు 
పధకానిని కొనస్గ్ంచవచుచాను. 
ఆదాయపు పనుని చటటి ం సక్షన్ 80 
సి ప్రకారం పనుని మినహాయింపు 
వరి తుస్తు ంది. వారి్షక వడీడీ రు. 10 
వేలు దాటినపుడు మూలం వదదీ  
పనుని వస్లు చ్స్తు రు. 15 హెచ్ 
ఫ్రం సంవతసుర ప్రారంభం-
లో ఖాతాదారు సమరిపేస్తు పనుని 
వస్లు చ్యరు. డిపాజిటుటి  
రశ్దును తనఖాగా చూపించి 
ఋణం తీస్కునే అవకాశం 
లేదు. ఈ పధకంలో ఎకు్కవ 
లభిస్తు ంది.         
 

A-2. ఫించను (వయవందన) 
పధకం :
    మారిచా 20 20 వరకు అందు-
బాటులో ఉండే ఈ పధకంలో 60 
ఏళ్్ పూరి తు అయిన భారతీయ 
పోరులందరూ మదుపు చ్య-
వచుచాను. ఏడాదికి 8 % కనీస 
ప్రతిఫలంతో 10 ఏళలా కాలప-
రిమితితో ఈ పధకం అందు-
బాటులో ఉంటుంది. 10 ఏళలా 
వ్యవధి ముగ్శక చివరి వాయిదా 
ఫించనుతో పాటు ప్రారంభంలో 
మదుపు చ్సిన మొతాతు నిని తి-
రిగ్పొందవచుచాను. ఈ సీ్కమోలా  
రు.15 లక్షల వరకూ మదుపు 
చ్యవచుచాను.  గడువులోపల 
ఖాతాదారు మరణిస్తు న్మినీకి 
డిపాజిటుటి  సొము్మ చలిలా స్తు రు. 
పధకంలో చ్రిన 3 ఏళలా తరావీత 
మదుపు చ్సిన మొతతుంలో 75 
శతం ఋణం వైద్య ఖరుచాల 
నిమితతుం పొందవచుచాను. 
పొందిన ఫించను ఆదాయపు 
పనుని పరిధిలోకి వస్తు ంది.
A-3. సొంత ఇలులా పైె తనఖా 
ఋణం:
     సొంత ఇలులా ను కూడా ఫించ 
ను వచ్చా మార్ంగా మలుచుకు-

 అకోటి బర్ 1 అంతరాజీ తీయ వృదుధి ల దినోతసువం 
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నే అవకాశం ఉంది. స్ధారణం-
గా బా్యంకులు మనకు ముందే 
ఋణం ఇస్తు వాయిదాలలో 
దానిని తీరుస్తు ం. అల్ కాకుండా 
బా్యంకు మన ఇంటిని తాకటుటి  
పెటుటి కుని, నెలనెల్ కొంత డబ్బు 
ఇస్తు ంది. ద్నేని రివర్సు మారిటిగే-
జ్ అంటారు. తనఖా పెటెటి  ఇంటి 
విలువ  మిగ్లిన జీవితకాల్నిని 
పరిగణలోనికి తీస్కుని రుణానిని 
మంజూరు చ్స్తు రు. ఋణగ్రహీత         
మరణించిన పిమ్మట వారస్లు 
ఋణానిని చలిలా ంచి తనఖా ఆసితుని 
పొందవచుచా. ఆరోగ్యపు లేదా 
అత్యవసరపు ఖరుచాల కోసం 
ఫించను రూపంలో అదనపు 
ఆదాయానిని ఇవవీడం కోసం ఈ 
ఋణానిని మంజూరు చ్స్తు రు. 
గరిషటి ంగా రు.50 వేల  దాకా 
మంజూరు చ్స్తు రు.
A-4. ఫించను పైె ఋణం
     పదవీ విరమణ పొంది ఫించ 
ను అందుకుంటునని  కేంద్ర, రాష్ట్ర 
ప్రభుతవీ ఉద్్యగులకు బా్యంకులు 
స్లభంగా ఋణాలు తీస్కునే 
అవకాశలు కలుగజేస్తు న్ని-
యి. వారి నిబంధనలు ఇల్ 
ఉంటాయి. 
 - 75 సంవతసురాలు పైెబడినవారు 
మాత్రం ఋణ అరుహు లు.
 - ఈ ఋణానిని పొందుటకు 
జీవన భాగస్వీమి లేదా ఇతర 
కుటుంబ సభు్యలు ఎవరై్న్ ఒక 
వ్యకీ తు హామీదారుగా ఉండాలి. 
ఫించను జమఅయే్య బా్యంకు 

శఖలోనే ఈ ఋణానిని మంజూరు 
చ్స్తు రు.
B-1. ఆరోగ్య భీమా:
     వరిషటి  పౌరుల కోసం నేషనల్ 
ఇనూసుర్న్సు ప్రత్్యక పధకానిని ప్ర-
వేశపెటిటి ంది. కాసతు ప్రీమియం 
అధికంగా ఉననిపపేటికీ ఏదైన్ 
అనుకోని అన్రోగ్యం బారిన 
పడిత్ లక్షల రూపాయలోలా  
ఖరుచా ఉంటుంది. ఆరోగ్యభీమా 
పాలసీని ఒక రక్షణ కవచంగా     
ఉంచుకోవడం.
      ఈ మధ్యకాలంలో మన దేశ 
ప్రధాని ప్రవేశపెటిటి న భీమా పధ 
కంలో ప్రతి భారతీయుడు 
రు. 1324 ఏడాదికి ప్రీమియం 
చలిలా ంచి 'ఆయుషా్మన్ భారత్' లో 
చ్రి రు. అయిదు లక్షల వరకు  
ఇంటిలలాపాదికీ ఉచితంగా హా-
సిపేటల్ చికితసు ఖరుచాలకు పొందే 
స్వకాశం. ది. 25-9-2018 
నుంచి ప్రతి వారికీ లభిస్తు ంది ఈ 
భీమా పాలసీ.
B-2. ఆరోగ్య స్త్రములు:
          'ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం..' 
ముఖ్యంగా వరిషటి  పౌరులు అనేక 
ఆరోగ్యస్త్రాలు పాటించాలి. 
అనేక ఆరోగ్య సమస్యల-
కు మూలం మనం తీస్కునే 
ఆహారంలో లేవని మన జీవిత 
విధానం లో ఉన్నియని, మనస్ 
హాయిగా ఉంచుకుననివారికి ఎ 
రోగాల్ రావని నిరూపించబ-
డింది. ప్రపంచవా్యపతుంగా డాకటిరులా  
అనిని రకాల ఆహారాలను నిర-

భ్యంతరంగా తినమంటున్నిరు. 
ఉపవాస్లు చ్యమంటున్ని-
రు. పొదుదీ నేని లేచి, ఏ గుడికో, గో-
పురానికో వళిలా  ఆలయం చుటూటి  
వీలైననిని ఎకు్కవ ప్రదకి్షణలు చ్సి 
ప్రశంతంగా ఉంటూ పాటలు వి-
నమంటున్నిరు. మనస్సు ప్రశం-
తంగా ఉంచుకుంటే ఉనని రోగాలు 
తగ్ుముఖం పటటి డమేకాక, కొతతు 
రోగాలు దరికి చ్రవంటున్నిరు. 
అధిక స్వీరధిం, మొండితనం, 
అతి విచారం, అతి బదధికం వంటి 
అవలక్షణాల నుంచి దూరంగా 
ఉండమంటున్నిరు. కారుణ్యం, 
స్నిహభావం, స్వాభావం, కృత-
జ్ఞత, హాస్యప్రియతవీం, సంతోషం, 
స్నుకూల దృకపేధం పెంచుకో-
వాలంటున్నిరు. 
      వైద్య నిపుణులు కొనిని స్చ 
నలు ఇస్తు న్నిరు. వాటిని పాటిస్తు 
స్ఖజీవితానిని అనుభవించవ-
చుచాను. 
  - న్కు వయసైపోయింది అని 
చింతించకండి. మీ మరణం మీ 
చ్త్లోలా  లేదు. స్నుకూల దృకపే-
ధంతో మనుగడ స్గ్ంచండి. 
- మీవదదీ  సొము్మ, సితురాస్తు లను 
వంటనే పిలలాలకు ఇవవీకండి. మీ  
ఖరుచాలకు వాడుకునేల్ ప్రాధాన్య 
త ఇవవీండి. 
- నలుగురితో కలవండి. సరదాగా 
గడపండి.
- మారుత్నని పరిసిథాత్లకు 
అనుగుణంగా మీరూ మారండి.
- స్వీరాధి నిని విడన్డి, మానవతా 
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న్ ఎపుపేడో ఒకపుపేడు మరణిం-
చక తపపేదు.
-          శతృతావీనిని వీడండి. పగ, 
దేవీషాలు వదిలి అందరినీ మీ 

కుటుంబంగా భావించండి.
- మీరు బాధ్యతగా చ్యవలసిన 
పనులు, సమయపాలనతో పూరి తు 
చ్స్కోండి.

దృకపేధంతో మంచి పనులకు 
న్ంది పలకండి.
- మరణం వస్తు ందని భయపడి 
విచారంలో మునగకండి. ఎవరై్ 

స్ద్ర ్ఘ జీవన ప్రయాణంలో అందరూ సమానమే 
* నలభై ఏళలా వయస్లో:
   ఉననిత విదా్యవంత్లు - స్ధారణ విదా్యవంత్లు - ఇదదీరూ సమానమే. సంపాదనలో ఎదుగుదలనే 
సమాజం గురి తుస్తు ంది.
* ఏభై ఏళలా వయస్లో:
   అందమైెన దేహం- అందవిహీనం మధ్య త్డా చాల్ సవీలపేం. శర్రం మీద మచచాలు, ముడతలు దాచి-
పెటటి లేం. ఇపపేటివరకు అందం తో వచిచాన గౌరవానిని కాపాడుకోవటానికి తంటాలనోని పడాలిసువస్తు ంది.
*అరవై ఏళలా వయస్లో:
   ఉననిత శ్రేణి జీవితం - స్ధారణ జీవనం - ర్ండూ ఒకటే - పదవీ విరమణ తరావీత బంట్రోత్ కూడా 
పలకరించకపోవచుచా.
* డెబైభై ఏళలా వయస్లో:
  విశల భవంతి - స్ధారణ జీవితం - ర్ండూ ఒకటే - కీళ్ నెపుపేలతో కదలలేని సిథాతి - స్ద తీరటానికి ఓ 
మూలన చినని సథాలం చాలు.
* ఎనభై ఏళలా వయస్లో:
  ధనం ఉన్ని లేకపోయిన్ ఫరావీలేదు. ఎంత డబ్బున్ని - సవీంతంగా ఎక్కడా ఏమీ ఖరుచా పెటటి లేం.
* తంభై ఏళలా వయస్లో:
  నిద్ర - మెలుకువ ర్ండూ ఒకటే. స్రో్యదయం - స్రా్యసతుమయం - ర్ంటినీ లకి్కంచడం తపపే ఏం 
చ్యాలో కూడా తెలియదు.
                                                          అందంతో వచ్చా మిడిసిపాటు  
                                                          ఆస్తు లతో వచ్చా అహంకారం
                                                          విదా్యధికతతో గౌరవానిని ఆశించడం
                                                          కాలగమనంలో మన కళ్ముందే కనుమరుగయే్య సతా్యలు

        స్ద్ర ్ఘ జీవన ప్రయాణంలో అందరూ సమానమే.
                     అందుకే ఒతితుడులకు దూరంగా ఉంటూ
                                    అనుబంధాలను పదిలపరచుకుంటూ
                                                     జీవనంలోని మాధురా్యలను ఆస్వీదిదాదీ ం.
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పమి్మ భారతీ శర్మ 

               చిననితనం ఆటలు 
ఆ రోజులకి. జా్ఞ పకాలకి మాత్రమే 
పరిమితం కాకూడదని మా 
కాలనీ ఆడవాళ్్ అందరం కలసి 
పిలలాల శెలవు రోజున బొమ్మల 
పెళిలా  చ్స్ం. మారుత్నని అభి-
రుచులు, ఆటలు, ఆడంబరాల 
మధ్య చిననితనపు మన ఉనికిని 
మన స్ంప్రదాయ ఆటలిని గురుతు  
చ్స్కుంటూ, ఫోనలా లో, గాజట్ 
(Gadjet) ల మధ్య నలుగుతూనని 
వారి పనితన్నికి ఈ బొమ్మల పెళిలా  
పరిచయం చయా్యలనే ఉదేదీశ్యం. 
అందరం చాల్ ఉతాసుహంగా 
వారి వారి పసితనపు ఆటలిని బా-
ల్్యనిని గురుతు  చ్స్కుని.... ఒక 
స్నిహిత్రాలి సల్లా ర్ లో ఒక 
స్టిజ్ కటుటి కుని ముందు రోజు 
స్యంత్రం దానిపైె తివాచిని 
పరిచి... చుటూటి  బంతిపూల 
మాలలు కటిటి  మండపానిని ఏరపే-
రచుకున్నిము. చుటూటి  పరదాలు 
కటుటి కుని... కుర్చాలు ఏరాపేటు చ్-
స్కున్నిము. చందనం బొమ్మ-
లకు బటటి లు కుటిటి ంచి, పూసలు, 
రాళ్్ అతికించి అలంకరణ 
చ్శము. అందరం గోరింటా-
కులు పెటుటి కున్నిము. మాలో 
బొమ్మలు గీయడం బాగా తెలిసిన 
ఒకామె శుభలేఖలు తయారు 
చ్శరు. పెళి్కి వాడే తెరచల్లా పైె 

   మా బొమ్మల పెళిలా  

చమీ్కలు కుటాటి రు. మరమరా-
లతో దండలు... ఇల్ అందరం 
చాల్ బాగా తలో ఒక పనీ చ్స్తు  
ఎంతో ఆనందంగా గడిపాము. 
మొతతుం 50 మంది ఆడవాళ్ం 
పెళిలారోజు సమావేశయా్యము. 
సగం ఆడపెళి్వారు... మిగ్లిన-
వారు మగ పెళి్వారు. ముందు 
ర్ండు రోజులుగా... బ్జబ్-
జరేకుల పిలలా  ఉందా? అంటూ 
చిననితనపు పాటలు ప్రాకీటిస్ 
చ్శము. విడిదిలో వియా్యలవారి 
పాటలు వియ్యపురాలిని ఆట-
పటిటి స్తు  పాడే పాటలు, పెళిలాపా-
టలు అందరం గురుతు  చ్స్కుని 
ప్రాకీటిస్ చ్శము. పిలలాలిని చక్కగా 
ముస్తు బ్ చ్శం. మా సంబరం 
చూసి వారంతా తెగ ఆశచార్యపో-
యారు. 
పులిహోర, బూర్లతో సహా చక్కని 
భోజనం పురమాయించుకున్ని-
ము.  పూరి తుగా పెళిలాతంత్లనీని 
చ్శము. ఆఖరున అతతువారింటి-
కి పిలలాకి వడిబియ్యం, చలిమిడి 
కూడా పెటిటి  కనీనిళ్తో మగపెళిలా-
వారికి అపపేగ్ంచాము. 
      (  40 వ పేజీ చూడండి)

వీడియోకై కింద కిలాక్ చ్యండి

https://youtu.be/07AiJCMFQ0M
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శ్రీనాధుని కాశ్ ఖండం 
(వచనానుసరణం)

        పో చ్నపెద్ది  మురళీ కృష్ణ  
                                            ముందు మాట 
  కాశ్ కే్షత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడద్యరాని అనుబంధం ఉంది.. జని్మంచిన్, మరణించిన్ కాశ్ కే్ష-
త్రంలోనే జరగాలని భారతీయులు భావిస్తు రు. అంతటి పవిత్ర కే్షత్ర వైభవానిని వరి్ణంచని భారతీయ స్హిత్యం 
లేదు. స్్కంద పురాణంలో వా్యస్డు కాశ్ వైభవానిని విసతృతంగా వరి్ణంచాడు. తెలుగు స్హిత్యంలో శ్రీన్ధుడు 
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ ర్తిలో కాశ్ కే్షత్రానిని వరి్ణంచాడు. ఈ కాశ్ ఖండానిని మా పాఠకులకు పరిచయం చ్-
యడానికి డా. పోచినపెదిదీ  వంకట మురళ్ కృష్ణ గారిచ్ సరళ వా్యవహారిక భాషలో, యధా మూల్నుస్రంగా 
అనుసరించిన కాశ్ ఖండానిని, నెలనెల్ అందిస్తు న్నిము. 
   ఈ వా్యస పరంపర ఆధా్యతి్మక వేతతులకు భకీ తు తతావీనిని, విదా్యరుథా లకు శ్రీన్ధుని తతావీనిని అందించగలదని 
భావిస్తు న్నిము.
                                                                                                                             - సంపాదకురాలు.

       (గత సంచ్క తరువాయి)

          అలులా డు తనయందు 
ఉదాశ్నంగా ప్రవరి తుంచినందుకు 
దక్ష ప్రజాపతి బాధతో ఇంటికి 
చ్రుకున్నిడు. కాటిలో ఉననివాడి
 ని గృహస్తు నిగా ఎటులా  పరిగణి 
స్తు ము? బ్రహా్మది దేవతలను సం-
హరించిన పాతకి. బిడడీను ఇచిచా
న మామగారు గురుస్థా నీయు 
డు. అటువంటి ననుని ప్రీతి వచ-
న్లతో గౌరవించవలదా? 
     తలిలా దండ్రులు లేనివానికి బిడడీను 
ఇచుచాట న్దే తపుపే. పేదవారికి 
వృధాభిమానము, అహంకారము 
సహజము. అలులా డైెనవారికి ఇది 
సహజ లక్షణము. అంతరాలు తె-

లియకపోవుట కులహీనుల లక్ష-
ణము. తలిలా దండ్రులు లేనివారికి, 
ముషిటి ఎత్తు కొని బ్రత్కు వారికి 
ఇది  సహజ ధర్మము. మామనను 
గౌరవము లేకుండగా ననుని 
దేవతా సమూహము మధ్యలో 
అవమాన పరిచాడో అదేవిధము-
గా  నేను ఒక యజ్ఞము తలపెటిటి   
అలులా డను గౌరవము లేకుండగా 
అవమానపరుస్తు ను”,అని దకు్ష  
డు తలంచి ఒక యజా్ఞ నిని ప్రారం-
భించాడు. 
      దకు్ష డు యజ్ఞం చ్యడానికి 
ప్రారంభించాడు. శ్రీ మహావిషు్ణ -
వును పర్యవేక్షకునిగాను, మర్చి, 

అత్రి, భరదావీజుని, సపతురు్ష లను, 
ఋతివీజులుగా ను, ములోలా కా-
లను దకి్షణ ద్రవ్యములుగాను, 
భృగు మహరి్షని బ్రహ్మగాను, 
అంగరస్ని ఆచారు్యనిగాను, 
భగుని పూషుని సదస్్యలుగాను, 
దికాపేలకులను రక్షకులుగాను, 
అలులా ళై్ళైన ధరు్మడు, చంద్రుడు, 
కశ్యపులను సహాయకులుగాను 
నియమించాడు. కామధేనువు 
హవిరదీ ్రవ్యములను, కలపేవృక్షం 
సమిధలను కుశలను, సమకూ-
రాచాయి. విశవీకర్మ దారు, పాత్ర, 
శకట, మంటపాలను, అలం-
కారాలను సమకూరాచాడు. భార్య 
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అయిన శతరూపతోకలసి దకు్ష డు 
ముతా్యలగదదీనెకి్క కొలువుతీరిచా 
ఉన్నిడు. దేవతలు, మునులు, 
ఆయనను పరివేషిటి ంచి ఉన్నిరు. 
సభంతా నిశ్శబదీ ంగా ఉంది. ఆస-
మయంలో దధీచి సభలోనివా-
రందరు వినునటులా గా 
   “ఓ దక్షప్రజాపతీ! ఈ సభలో 
సరసవీతీ దేవి స్తు తిప్రబంధాలను 
చదువుతోంది, ఆచార్యస్తు నంలో 
బృహసపేతి సిదధింగా ఉన్నిడు. భ్రు-
గుమహరిహు బ్రహ్మతావీనినిసీవీకరించి 
ఉన్నిడు. లకీ్షమిదేవి అంతఃపుర స్త్రీ-
లను అలంకరిసతు ంది. శతరూప 
తన కొపుపేపైె ముతా్యల జాళిని 
అలంకరించుకొంది. నీవు  యజ్ఞ 
ద్క్షను సీవీకరించుకొని ఉన్నివు. 
ఇనిని ఏరాపేటులు చ్సిన్ పర-
మేశవీరుని తీస్కొని రాకపోవడం 
ఈ యజా్ఞ నికి లోటుగా ఉంది” 
అని పలికాడు. పరమేశవీరుని 
పిలవకుండా శ్రీహరి ఉపద్రషటి గా 
ఉండుట సమంజసమా? ఓ దక్ష-
ప్రజాపతీ! శివునికి వామాంగము 
విషు్ణ వని, దకి్షణ భాగము బ్రహ్మ 
అని నీకు తెలియదా? అటువంటి  
పరమేశవీరుని యజా్ఞ నికి పిల-
వనక్కరలేదా? ఈ కుబేరుడు 
శివునికి స్నిహిత్డు కాదా? ఈ 
అగ్నిహోతృడు పరమరమేశవీ-
రుని మూడవ కనుని కాదా? ఈ 
ఇంద్రుడు గంగాధరుని దాస్డు 
కాడా ? వీరందఱు శివుని వలివేసి 
ఈ యజా్ఞ నికి  ఏం తిన్లని 
వచాచారు? శివుడు కనుని తెరిస్తు 

వీరి భార్యల మంగళ స్త్రాలు 
తెగ్పోవా? శివుడులేని యజా్ఞ నికి 
యముడు ఎందుకు వచాచాడు? 
పరమేశవీరుని ఎడమకాలి తనుని 
మరచి పోయాడా? భోక తు శివుడు, 
భోగ్యము శివుడు, ప్రేరకుడు 
శివుడు అని శ్వీతాశవీతరోపనిషత్తు  
చపిపేన విషయం వినలేదా? ఆకా-
శంమొదలు పరమాణువు వరకు 
చరాచర ప్రపంచానికి, సృషిటి  సి తుతి 
లయములకు కారణభూత్డైెన 
శంభుడు నీకు ఎందుకు పూజ-
నీయుడు కాదు? నీమేలుకోరిన 
వాడను, బ్రాహ్మణుడను, ధర్మ-
జు్ఞ డను, అయిన న్మాటను 
విను. యజ్ఞఫల విధాత, భువన-
రక్షణధుర్ణుడు, భోగ్కంకణుడు 
అయిన పరమేశవీరుని యజా్ఞ నికి 
పిలు. అరధింలేని వాక్యం, వేద్క తు 
కరా్మచరణం లేని శర్రం, భర తు 
లేని స్త్రీ, గంగానది లేని దేశం, 
పుత్రహీనమైెన దాంపత్యము, 
దానం చ్యని సంపద, విద్య-

లేని అలంకారము, భార్యలేని 
సౌఖ్యము, దర్భలు లేని సంధా్య-
వందనం, తిలలు లేని పితృత-
రపేణం, హవిస్సు లేని హోమము, 
శివుడు లేని క్రత్వు నిషపేలము” 
అని ధధీచి పలికాడు.     
     ఆ మాటలు వినగానే దకు్ష డు 
కోపంతో దధీచిని ప్రాగవీంశము-
నుండి త్రోసివేయమని ఆజా్ఞ పిం-
చాడు. దధీచి ఆప్రాంతంనుండి 
నిరంకుశ వైఖరితో వళి్పోయా-
డు. అతని వంట దురావీస్డు, 
ఉదంకుడు, పమను్యడు, రుచి 
కుడు,గాలవుడు, మాండవు్య-
డు, వామదేవుడు, ఉదాదీ లకుడు, 
దధీచి వళి్పోయారు. బ్రహ్మ 
సత్య లోకానికి వళి్పోయాడు. 
దకు్ష డు యజా్ఞ నిని ప్రారంభించా-
డు. ఈవృతాతు ంతానిని న్రదుని-
దావీరా సతీదేవి తెలుస్కుని పర-
మేశవీరుని అనుమతి తీస్కొని 
తండ్రికి బ్దిధి చపపేడానికి రధానిని 
ఎకి్క కైల్సంనుండి వచిచాంది.
                      ( ఇంకా వుంది )
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త్మూ్మరి రాంమోహన్ రావు 
తెలంగాణా మహానుభావులు  

                3.  కలం యోధుడు కాళోజీ
‘ఒక్క సిరా చుక్క లక్ష మెదళలాకు కదలిక’ అననిఆంగలా కవి బైరన్ అనువాద వాక్యం ఆయనను తలచు-
కోగానే మొదట స్్ఫరిస్తు ంది.

చాప చింపు స్మ్రాజ్యం
చాకివాడ శసన సభ
మూత్రశల యాత్రాసథాలి
ఎచటైెత్ం ఏదైత్ం 
పోటీపడి కాటుల్డ

కోడిగుడుడీ  కోహినూరు
పాటిమనుని పాలా టీనం
ఏదైత్ం ఏదైత్ం 
పోటీపడి కాటుల్డ

అడవి మనిషి ఆచారు్యడు
పసిబాలుడు పండు ముసలి
బిచచాగాడు లచిచామొగడు
ఎవడైెత్ం ఎవడైెత్ం 
పోటీ పడి కాటుల్డ

ఇవి న్ పది పదకొండు సంవతసు-
రాల వయస్సులో మా బాపు ఏద్ 
పుసతుకంలో చదువుత్ంటే వినని 
మాటలు.కాళోజీ న్రాయణ రావు 
అనే పేరు అపుపేడు విన్ని ఆయన 
గురించి అరథామయే వయస్ కా-
కపోయిన్ ఆ వాకా్యలు మాత్రం 

బలంగా న్టుకుపొయా్యయి.
       మా సదాశివ స్రు ఎపుపేడు 
ముచచాట చపిపేన్ కాళోజీ 
సదరుల ప్రస్తు వన ఉండేది.పె-
దాదీ యన కాళోజీ రామేశవీరరావు,-
చిన్నియన న్రాయణ రావు.
ఇదదీరూ మంచి కవులే.రామేశవీ-

రరావు ‘షాద్’అనని కలంపేరుతో 
రచనలు చ్స్వారు ఉరుదూలో.
తెలుగులో కూడా కవితవీం రాస్ 
వారు.స్హితీ మిత్రమండ-
లి తరఫున హనుమకొండ-
లో తరచుగా కవి సమే్మళన్లు 
జరిగేవి.వారి ఆతిథ్యం,అనురా-
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గం గురించి చబ్తూ
తన్మయులయే్యవారు సదాశివ-
గారు.
నేను హనుమకొండలో బి.ఎడ్ 
చ్సినపుపేడు రామేశవీర్ రావుగారి 
ఆధవీర్యంలో కవి సమే్మళనం 
జరిగ్ంది. నేనూ పాల్ని న్ కవిత
    ఎందుకీ సా్వతంతర్య దివసం
   ఎందుకీ గణతంత్ర దివసం
ఎందుకందుకు జరుపు-
టందుకు
ప్రజాసా్వమ్యపు అరుపులం-
దుకు

అని ఆవేశంగా చదివిత్ ఆయన 
అభినందన దృకు్కలతో ఆశ్రవీ-
దించిన దృశ్యం మరచిపోలేనిది.
తరువాత కొనిని న్ళలాకు మిత్రులు 
న్రాయణగౌడు,రహీం,సత్య-
న్రాయణర్డిడీ లతో హనుమ-
కొండలో జరిగ్న ఒక స్రసవీత 
సభకు వళిలానపుడు కాళోజీ 
న్రాయణ రావుగారిని చూడ-
టానికి వారింటికి వళ్లా ం.ఆరోజు 
ఆయనకు నూటా మూడు డిగ్రీల 
జవీరం.మాకు తెలియదు ఇంటికి 
వళ్లాదాకా.తిరిగ్ వదాదీ మనుకుంటే 
ఇంటి వాళ్లా  ఫరవాలేదు మాటాలా డి 
వళలాండి అన్నిరు.ముందుగది-
లో పొడవైన బలలా  మీద పడుకొని 
ఉనని ఆయనుని చూడగానే అం-
పశయ్యమీది భీషు్మడు గురుతు కు 
వచాచాడు.దబబుపండు వంటి శర్-
రం,నీలిరంగు కలిసిన లేతాకు 
ప చచా క ళ్లా , ఆ జా ను బా హు వు 

ఆయనే తెలంగాణా ప్రజాకవి,-
కవితావీనిని ప్రజల కే్షమం కోసం 
ప్రభుతావీనిని ఎదిరించడంకోసం 
ఆయుధంగా వాడుకునని పోరాట 
యోధుడు.ఆయన గొడవంతా 
పీడిత తాడిత అమాయక ప్రజల 
గొడవే.
   మనకంపలార్పిన మన స్త్రీల 
చెరచిన
మన పిల్లలను చంపి మనల 
బంధంచిన
మానవాధములను మండ-
లాధీశులను
మరచిపోకుండగ గురుతం-
చుకోవాల
కసి ఆర్ పోకుండ బుసకట్్ట -
తండాల
కాలంబు రాగానె కాటేసితీ-
రాల
      చపపేదలచుకునని విషయానిని 
ముకు్కస్టిగా,నిర్భయంగా స్-
లభమైెన వాడి పదాలతో చపపేటం 

అనితర స్ధ్యం.గుండెనిండా 
వత ఉననివారికే అలవోకగా 
అశువుగా కవిత నోటినుండి వడ-
లుత్ంది.
   మనిషికి అచచామైెన నిరవీచ-
నం కాళోజీ.కాళోజీ అసలుపేరు 
రఘువీర్ న్రాయణ్ లక్షమీ-
కాంత్ శ్రీనివాసరావు రాంరాజా 
కాళ్. కాళ్ గౌరవవాచకం జీ తో 
కలిసి కాళ్జీ, కాళోజీ అయి్యంది.
తండ్రి రంగారావు మహరాష్ట్రీ-
యుడు,తలిలా  రమాబాయి కనని-
డిగురాలు.కాళోజీ కరా్ణ టక 
రాష్ట్రం బ్జాపూరు జిల్లా  రటటి హళి 
గ్రామంలో మాతామహ్ల ఇంట 
9  సపెటి ంబరు 1914 న  దివీతీయ 
సంతానంగా జని్మంచాడు.రామే-
శవీర్ రావు ఈయనకంటే ఆరేండులా  
పెదదీ . ఉద్్యగ ర్తా్య కుటుంబం తె-
లంగాణాకు వలసవచిచా వరంగల్ 
సమీపంలోని మడికొండలో సిథార-
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నివాసమేరపేరచుకున్నిరు.
    కాళోజీ బాల్యం మడికొండ-
లో గడిచింది.అక్కడే పల్లా దు-
ర్య్య,బిరుదురాజు రామరా-
జు,వానమామలై సదరులతో 
మైెత్రీ బంధం ఏరపేడింది.కాళోజీ 
పాఠశల చదువు హనుమకొం-
డలో,కళ్శల చదువు హైెదరా-
బాదు చౌమహలోలా  జరిగ్ంది.ఆ 
తరవాత హైెకోరుటి కు అనుబం-
ధంగా ఉనని న్్యయకళ్శలలో 
ల్ చదివారు.
    ఆయనలోని అభు్యదయ 
భావాలు ఆయనను ఆరజీన 
లభించ్ న్్యయయవాదవృతితు 
వైపు కాకుండా ఉద్యమాలవైపు-
ల్గాయి.కాళోజీ జీవితమంతా 
తెలంగాణా రాజకీయ,స్హిత్య,-
స్ంసకృతిక,స్మాజిక ఉద్యమా-
లతో ముడివడి ఉంది.
అవనిపైె జరిగేటి అవకతవకలు 
జూచి
ఎందుకో నాహృదిని ఇనిని 
ఆవేదనలు
  పత్తమానవు జూచి చిత్కి-
పోవును మనసు
      అని చపుపేకున్నిడు ఆయన 
న్గొడవలో.
 ఎందుకంటే కాళోజీ కవితవీమూ 
బత్కూ వేరు వేరు కావు.
ప్రజాస్వీమ్యం మీద ప్రగాఢ 
విశవీసం కలిగ్ ఉనని కాళోజీ ప్ర-
హాలా దుడు మొటటి మొదటి సతా్య-
గ్రహి అనీ,హిరణ్యకశిపుడు తలి 
ఫ్సిస్టి  అనీ అంటారు.

  హిరణ్యకశిపుని సంహరిం-
చిన నరసింహునిది ప్రతిహింస 
అనీ ఆయన పలు ప్రసంగాల-
లో ఉదాహరణగ చపేపేవారు.
ఈయన పైె మహారాష్ట్ర లోని 
సంత్ ,ఇస్లా ంలోని స్ఫీ సంప్ర-
దాయాల ప్రభావం కూడా ఉననిది.
ఖల్ల్ జిబ్రాన్ ప్రాఫెట్ లో ఆల్ 
ముసతుఫ్ను తానుండిన కాల్నికి 
తానే ఉషససుయినవాడు అంటా-
రాయన.
 1969 తెలంగాణా అంతటా తిరి-
గారాయన.మొననిటి తెలంగాణా 
ఉద్యమంలో ఆయన పేర్తతుని 
సభలేదంటే అతిశయోకి తు కాదు.
భాషవిషయంలో కాళోజీ నిరిదీషటి -
మైెన అభిప్రాయం ఉండేది.ఎవరి 
భాష,యాస వారికే గొపపే,ఒకరి 
భాషను ఒకరు ఎగతాళి చ్యవ-
దదీని నొకి్క చపిపేన వారు కాళోజీ.
‘బడి పలుకుల భాష కాకుం-
డా,పలుకుబళ్ల భాష గావాల‘ 
అనని భాషా ప్రేమికుడు.
       హైెదరాబాదు పబిలా క్ గార్డీన్ 
ఇందిరా ప్రియదరి్శని హాలోలా  
కాళోజీ అమృతోతసువం జరిగ్ంది.
దానికి అధ్యకు్ష లు స్మల సదాశి-
వ,ముఖ్య అతిథి ఆన్టి ప్రధాన-
మంత్రి కాళనని అని పిలిచ్ సనిని-
హిత్డు పి.వి.నరసింహారావు 
గారు,మరల 13 నవంబరు 2002 
ఆయన పరమదించిన తరువాత 
స్ందరయ్య విజా్ఞ నకేంద్రం-
లో ఏరపేరచిన సంతాప సభలో 
కూడా వీరే ఇరువురు సభాధ్య-

క్ష ముఖ్య అతిథులు.ఆ ర్ండు 
సభలకూ హాజరై్న న్కు కాళోజీ 
ప్రత్యక్షంలో,పరోక్షంలో వారిరు-
వురి ఆతీ్మయ సపేందన కాళోజీ 
ఎంత ఉననితమైెన వ్యకి తుతవీం గల 
మనిషో తెలియజపిపేంది.
      కాళోజీ రచనలోలా  ‘న్ గొడవ’ 
చాల్ పేరు తెచుచాకుననిది.
పరాభవ వసంతం,పరాభవ గ్రీ-
ష్మం,పరాభవ వర్షం,పరాభవ శర-
త్తు ,పరాభవహేమంతం,పరాభవ 
శిశిరం మిత్రమండలి ప్రచురిం-
చింది.ఈయన ఇతర రచనలు 
తెలంగాణా ఉద్యమ కవితలు.
కాళోజీ కథానికలు,ఖల్ల్ జిబ్రాన్ 
ద ప్రాఫెట్ అనువాదం  జీవనగీత 
ముద్రితాలు.ఇంకా ఆయన పలు 
అనువాదాలు,వా్యస్లు అము-
ద్రితంగా ఉననివి.
9 సపెటి ంబరు తెలంగాణా భాషా 
దినోతసువంగా ప్రకటించడం,ప్రతి 
ఏటా ఆయన పేర అవారుడీ  ప్రక-
టించడం తెలంగాణా ప్రభుతవీం 
ఆయన గౌరవం చాటేదిగా ఉంది.
సాగిపోవుట బతకు - ఆగి-
పోవుట చావు
బరితకు పోరాటము- పడకు     
           ఆరాటము అనే కాళోజీ
నిత్యపథికుడు,నితా్యనేవీషి.
               పుట్క నీది -
            చావునీది-
            బతకంతా దేశానిది 
        అని కాళోజీ,  లోకన్యక్ 
జయప్రకాశ్ న్రాయణ్ గురించి 
రాసిన మాటలు ఆయనకూ వరి తు-
స్తు యి.
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SPOKEN SANSKRIT

చిలకమరి తు దుర్ా ప్రస్దరావు

        (సంభాషణ సంసకృతం -22)   

+91 9897959425

                                                        Unit -! 

                                      प्रथमाविभक्ति:               (Prathamaa vibhakti) 
     స్ధారణంగా ప్రతి వాక్యంలోనూ కర తు , కర్మ  ,క్రియ  అనే మూడు అంశలుంటాయి . మిగ్లినపదాలనిని 
కర తుకు గాని , కర్మకు గాని , క్రియకు గాని విశ్షణాలుగా  అనవీయిస్తు  ఉంటాయి .  ఇక  క్రియా పదంతో అనవీ-
యానిని పొందే వాటిని కారకములు అంటారు.
 ప్రథమా, దివీతీయా, తృతీయా,  చత్ర్థా, పంచమీ,  సపతుమీవిభకుతు లు క్రియతో అనేక రకాలుగా అనవీయి-
స్తు యి.  క్రియానవీయతవీం  కారకతవీం అనే నియమం ప్రకారం  క్రియా పదంతో అనవీయిస్తునే అది కారకం 
అవుత్ంది  షషీ్ఠ విభకి తు సంబంధానిని మాత్రమె స్చిస్తు ంది . దానికి కారకతవీం లేదు   కరతృకారకంలో 
ప్రథమా, కర్మకారకంలో  దివీతీయా ,  కరణ కారకంలో తృతీయ , సంప్రదాన కారకంలో చత్ర్థా , అపాదాన 
కారకంలో పంచమీ , అధికరణకారకంలో సపతుమీ విభకుతు లు వస్తు యి . ఏడూ విభకుతు లు ఏడూ విధాలైన 
సంబంధాలిని వ్యక తుం చ్స్తు యి . అవనీని క్రమంగా తెలుస్కుందాం . 
ముందుగా ప్రథమా విభకి తు గురించి తెలుస్కుందాం . 
Normally every sentence has three main components Subject, Object and Verb.
All the words get connected with the verb in different ways.  The relation of them with 
the verb can be classified as kartru karaka , karma karaka karaNa karaka , saMpradaana 
karaka , apaadaana karaka and adhikarana karaka . 
Seven cases: and karakas 
1. प्रथमा विभक्ति:  --Nominative case is used in   kartru karaka 
2. द्वितीया विभक्ति: Accusitive case is used  in karma karaka 
3 ततुीया विभक्ति: Instrumental case is used in  Karanakaraka
4. चतथुथीं विभक्ति: Dative case is used in sampradaana karaka 
5. पञ्चमी विभक्ति: Ablative case is used in  Apaadaana karaka 
6. षष्ी विभक्ति: Genetive case  is used to express any kind of Sambandha
7. सप्तमी विभक्ति: Locative case is used in  Adhikaranakaraka. 
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Normally every sentence has three main components, Subject, Object and Verb. All the 
other words are connected in different ways with verb. 
1.The subject (karta) is always expressed by प्रथमा (Nominative case)
2 The object (karma ) is expressed by  द्वितीया Accusative case etc 
There are seven cases and they are used to express different relations with the verb. 
प्रथमाविभक्ति:
                                प्रावतपद्िकाथ्थ- लिङ्ग- परिमाण -िचनमात्रे प्रथमा  
కేవలం ప్రతిపదికారథాము నందు , లింగ మాత్రమునందు , పరిమాణ మాత్రమునందు , వచన మాత్రము-
నందు ప్రథమా విభకి తు వచుచాను . 
Prathanma Vibhakti should be employed only in the sense of the base word, or when only 
gender, or measure or number is to be conveyed in addition to pratipadika.
1. प्रावतपद्िकाथ्थ –वनयतोपस्थिवतक: प्रावतपद्िकाथ्थ: 
ఒక పదం ఉచచారి౦చిన వంటనే ఏ అరథాము స్్ఫరణకు వచుచానో అది ప్రాతిపదికారథాము .
2. लिङ्ग---उच्चै:-वनचचै:-कृष्ण: -श्ी: --ज्ानम्
3. परिमाणमात्रेप्रथमा –द्ोणो व्ीद्ि: (కుంచడు ధాన్యం )
िचन—मात्रे प्रथमा – िचनं  संख्ा –एक:-विवौ-बिि:
II. संबोधनरे च-िरे िाम!
Prathama should be employed when one is addressed or called.

II.     द्वितीया विभक्ति:  
कम्थणण द्वितीया 
దివీతీయా విభకి తు కర్మను స్చించును . ధాతవీరథా ఫల్శ్రయము కర్మ . కర తు ఒక పని దావీరా దేనిని పొందదలచు-
కున్నిడో అది కర్మ అనబడుత్ంది . కర తు ఒక పనిచ్స్తు డు. ఆపని దావీరా ఎద్ ఒక ఫల్నిని పొందాలనుకు౦-
టాడు. ఆ ఫలం దేనిని ఆశ్రయించుకుని ఉంటుంద్ అది కర్మ అవుత్ంది.
వంటవాడు వంట వండుచున్నిడు .
 ఇక్కడ వండుట అనే పని జరిగ్ంది . ఆ పని వంటవాణి్ణ ఆశ్ర యి౦చుకుని ఉంది. కాబటిటి  ఆతను కర తు 
అవుతాడు. ఇక    ఉడుకుట అనే పని జరిగ్ంది దానికి ఆశ్రయం బియ్యం. అది కర్మ. 
ధాత్వు యొక్క అరథాం, దానికి సంబంధించిన వా్యపారం (కార్యకల్పం) ఎవరిని ఆధారం చ్స్కుని 
ఉంటుంద్ అతడు కర తు. ధాతవీరథాఫల్శ్రయం కర్మ .
అననిం ఉడకడం అనే పని జరిగ్ంది అది అన్నినిని ఆశ్రయించుకుని ఉంది కాబటిటి  అది కర్మ .
1. कतु्थिीप्सिततमं कम्थ 
When karma is not denoted by any thing else the accusative affix should be attached to the 
pratipadika .
1. कतु्थिीप्सिततमं कम्थ 
द्वितीया विभक्ति: (कम्थणण द्वितीया)
कतु्थ: ईप्सिततमं कम्थ
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कतु्थ: द्कम?् द्वितीया विभक्ति: (कम्थणण द्वितीया)
परित: योगरे
विद्ाियं परित: छात्ा: क्रीडन्ति
सि्थनाम शब्ाना ंद्वितीयाविभक्ति: 

                                           प्रथमा          ---                  द्वितीया   
                           स:(he)- అతడు                        तवौ(they) వారిదదీ్దరు – तरे (they) ---  వారందరు 
                           तम(्him)-  అతనిని                  तवौ(them)-వారిదదీరిని   तान ्(them) వారందరిని 
                           एष:- ఇతడు                              एतवौ— వీరిదదీరు एतरे --- వీరందరు           
                           एतं  ఇతనిని                               एतवौ— వీరిదదీరిని  एतान ्వీరందరిని
                           सा (she) ఆమె  –                       तरे (they two)- వారిదదీరు ता:(they all) ---వారందరు                     
                           ताम ्(her) – ఆమెను                 तरे(them)—వారిదదీరిని ता(them) వారందరిని 
                           एषा – ఈమె                               एतरे – వీరిదదీరు एता:  వీరందరు -       
                           एता ंఈమెను –                           एतरे వీరిదదీరిని  –एता:  వీరందరిని 
                           तत ्(that)-అది तरे (those two)ఆ ర్ండు - तावन (all those)    --అవి అనిని 
                           तत ्                                       तरे                                              तावन    
                           एतत ्(this) –                    एतरे (these two)                         एतावन (all those)             
 Parita: yoge 
పరిత: యోగే దివీతీయా 
పరిత: అనే పదం ఉననిపుపేడు దివీతీయా విభకి తు వచుచాను 
గ్రామం పరిత: వృకా్ష : సంతి . 
                                                         आिाय मासंमखििं स्तनिर्थमङ्गान ्
                                                         मां मुञ्च िागुरिक! यामम कुरु प्रसािम्
                                                         सीिन्ति शष्पकबिग्रिणानणभज्ा :
                                                         मन्ाग्थिीक्षणिता: णशशिो मिीया: 

                Once, a cruel hunter shot an arrow against a deer and the arrow struck in to the 
throat of the deer. The hunter was approaching the deer to take away home. Mean while 
the deer recollected the condition of its poor kids. Here, please find the mental agony of the 
poor animal which made a pitiable request to the hunter to spare him.
 Oh! My dear hunter! You cut and take away every part of my body. But spare my 
udder, because my newly born babies being unable to eat even tender grass must be waiting 
anxiously for me staring at the direction of which I have come. If I don’t feed them they 
will die. Please be kind enough to leave me or at least to spare my udder. 
                  Be kind towards all living beings.  Let not all animals be killed 



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక  అక్టో బర్  201828

ఛందస్సులో గణితం
జి. కె. అనంత స్రేశ్

            ఛందస్సు ఒక మహాసము-
ద్రము. గణితం సముద్రం లోంచి 
ఉద్భవించిన అపురూపమైెన 
వస్తు వులతో సమానము. కనుక, 
ఛందస్సులో ఇమిడివునని గణి-
తానిని వలికితీస్ ప్రయతనిం స్గ-
రమధనమే! అయిత్, ఛందస్సు 
వలేలా  కొనిని అదు్భతమైెన గణిత 
అంశలు కనుగొనబడాడీ యనని 
విషయం గమన్రహుం. ఇది ప్రాచీన 
భరతఖండంలోనే జరిగ్ంద-
నేది చాల్మందికి తెలియక 
పోవచుచా. ఒకింత ఛందస్సు, 
ఇస్మంత గణితం చరిచాంచ-
టం దావీరా మనం ఛందస్సు లోని 
ప్రక్రియలు సంయోగ శస్తము 
(combinatorics), ద్ష-సవరణ 
(error-correction) ల్ంటి 
కొతతు గణిత అంశలకు ఎల్ దారి 
తీయగలిగాయో అరథాం చ్స్కో-
వచుచా.
         ఛందస్సు అంటే ఏమిటి? పద్య 
లక్షణాలను విశద్కరించ్ది. పద్య 
రచనలో పాటించాలిసున నియ-
మాలను తెలిపేది. గణ, యతి, 
ప్రాసలు ఛందస్సుకు మూల్ధా-
రాలు. యతి, ప్రాస నియమాలు 

పెకు్కలు. వాటిని కేవలం నిరవీ-
చించి, గణాలకు సంబంధించిన 
వివరణలతోనే ఈ వా్యసం కొన-
స్గుత్ంది. పద్యంలోని పంకుతు -
లను పాదాలు అంటాం. పద్యపా-
దంలోని మొదటి అక్షరానిని యతి 
అంటారు. ర్ండో అక్షరం ప్రాస. 
పదా్యనికి ఇంపుసొంపులను ఒస-
గడంలో యతి, ప్రాసలు ద్హదం 
చ్స్తు యి.
     గణం అంటే సమూహం. 
అది అక్షర సమూహం కావొచుచా, 
మాత్రల సమూహం కావొచుచా. 
ఇక్కడ “మాత్ర” అంటే ఒక చినని 
కాల కొలమానం అనుకోవా-
లి. అది ఒక క్షణం కావొచుచా, 
క్షణంలో న్లుగోవంత్ కావొచుచా. 
ఒక అక్షరానిని ఉచచారించ్ందుకు 
పటేటి  కాలం మాత్ర. ఏక కాలపు 
మాత్ర లఘువు (అంగలాంలో షార్టి 
సిలబ్ల్); దివీకాలపు మాత్ర 
గురువు (ల్ంగ్ సిలబ్ల్). త్రి-
కాలపు మాత్ర పులా తము. పొలులా  
హలులా కు (క్, న్, మొదలగు-
నవి) అరధిమాత్ర చాలు. ఇల్ 
మాత్రలు పలు రకాలు. హ్ర-
స్వీక్షరాలనీనిలఘువులు. అవి 

ద్ర ్ఘం లేని అచుచాలు (అ, ఇ, 
...) కావొచుచా,   హలులా లు (క, ఖ, 
గ, ...) కావొచుచా, దివీతావీక్షరాలు 
(క్క, త తు, నని, ...) కావొచుచా, లేదా 
సంయుకాతుక్షరాలు (క తు, న్య, ...) 
కావొచుచా. అరస్నని కలిగ్న అక్ష-
రాలు కూడా లఘువులే. అంటే, 
ఈ అక్షరాలను ఉచ్ఛరించ్ం-
దుకు ఏక మాత్ర కాలం చాలు. 
ద్రా్ఘక్షరాలు  గురువులు. పూర్ణ 
బిందువు, విసర్, మరియు 
పొలులా  హలులా లతో కూడిన అక్షరా-
లు కూడా గురువులు. గురువు-
లను ఉచ్ఛరించ్ందుకు ర్ండు 
మాత్రల కాలం కావాలి. కాకపోత్, 
చినని మలుపు: దివీతావీక్షరాని-
కి కానీ సంయుకాతుక్షరానికి కానీ 
ముందునని అక్షరం, హ్రసవీమైెన్ 
అది గురువుగానే పరిగణించ-
బడుత్ంది. “ర” కారానికి ఇది 
వరి తుంచదు. కొనిని ఉదాహరణలు 
తీస్కొందాం.
             “ఛందస్సు” అనే పదంలో 
మూడు అక్షరాలున్నియి. పూర్ణ 
బిందువు కలిగ్వుంది కనుక 
“ఛం” గురువు. “స్సు” కి ముం-
దుననిది కనుక, “ద” గురువు. 
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“స్సు” హ్రసవీం కనుక లఘువు. 
వరసి, “ఛందస్సు” లో గురు-
వు-గురువు-లఘువు ఉన్నియ-
నని మాట. లఘువుని “I” తో, 
గురువుని “U” తో స్చిస్తు రు. 
కనుక, “ఛందస్సు”ని UUI గా 
స్చిస్తు ం.     
     “కార్యక్రమం” న్ల్క్షరాల 
పదం. గురులఘువుల పదధితిలో 
ఇది UIIU.  
       అల్గే “సిరి వనెనిల”ని II UII 
గా, “సీతారామ శస్త్రి”ని UUUI 
UI గా వ్రాస్తు ం. “ఉపుపేకపుపేరం-
బ్” లోనూ, “మేడిపండు చూ-
డ”లోనూ UIUIUI ఉన్నియి. 
ఈ గురు-లఘువుల లక్కలోలా , 
గణితం సహజంగా వచ్చాస్తు ంది. 
అదల్గో చూదాదీ ం. 
       పదా్యలనినింటికీ ఒక నిరిదీ-
షటి మైెన లయ, అంటే తాళం, 
ఉంటుంది. ప్రతి పద్య పాదం 
(పంకి తు) సమానమైెన అక్షరాలనో 
లేక మాత్రలనో కలిగ్ ఉంటుంది. 
పద్యం వ్రాస్టపుపేడు, ఒక 
పాదంలో ఒక మాత్ర కాలం మి-
గ్లివుంటే ఒక్క లఘువును 
మాత్రమే ఉంచగలం; I అనని-
మాట. ర్ండు మాత్రల కాలంలో 
మనకు ర్ండు విధాలుంటా-
యి: II లేక U. మూడు మాత్రల 
కాలంలో మూడు (III, UI, IU) 
విధాలు. న్ల్ు మాత్రల కాలంలో 
న్ల్ు కాదు, ఐదుంటాయి: 
IIII, IIU, IUI, UII, UU. ఐదు 
మాత్రల కాలంలో ఎనునింటాయి? 

ఎనిమిది విధాలు ఉంటాయి; 
ఇల్: IIIII, IIIU, IIUI, IUII, 
UIII, UUI, UIU, IUU. ఇల్ 
లక్కవేస్తు  పొత్, మాత్రల కాలం 
పెరిగేకొద్దీ , దానికి సంబంధించిన 
సంయోగాలు (combinations) 
ఒక నిరిదీషటి మైెన క్రమంలో పెరు-
గుతాయి. ఇది గమనించండి: 1, 
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 
144, … 
 మాత్రలు        సంయోగాలు
  1                      1
  2                     2
  3                     3 = 2 + 1
  4                     5 = 3 + 2
  5                     8 = 5 + 3
  6                     13 = 8 + 5
  7                     21 = 13 + 8
  8                     34 = 21 + 13
  9                     55 = 34 + 21 
  10                   89 = 55 + 34
  ....                   .....

     ఇదే క్రమంలో పోత్, n మాత్రల 
కాలంలో ఇమిడే సంయోగాలు 
(n-1) మాత్రల కాలంలోనూ, (n-
2) మాత్రల కాలంలోనూ ఇమిడే 
సంయోగాల కూడిక అని మనకు 
ఇటేటి  అగుపిస్తు ంది. గణిత శ-
స్తంలో ఈ క్రమానిని ఈన్డు “ఫి-
బొన్చిచా క్రమం” (Fibonacci 
sequence) అనే పేరుతో పిలు-
స్తు రు. “ఫిబొన్చిచా” గా పిలవ-
బడే  “లియోన్రోడీ  ఆఫ్ పిస్” 
అనే గణిత శస్తజు్ఞ డు పదమూడో 

శతాబదీ ంన్టి (1175-1250 AD) 
వాడు. కానీ, ఈ క్రమం క్రీస్తు పూ-
రవీం (200-100 BC) న్టి పాణిని 
సమకాలికుడైెన పింగళ్నితో 
మొదలు, విరహాంక (600-800 
AD), గోపాల (1135 AD), హేమ-
చంద్ర (1150 AD) వరకూ ఎంతో 
మంది మహాకవులకు ఎపుపేడో 
తెలుస్ [1, 2]. అది ఛందస్సు-
కు సంబంధించినది. పద్య-శ్లా క 
రచనకు పైెన చపిపేన ర్తిలో 
అత్యవసరమైెనది.
        హేమచంద్ర పైెన ప్రస్తు -
వించిన సంఖ్యల క్రమం (ద్నిని 
హేమచంద్ర-ఫిబొన్చిచా క్రమం 
అనడం సబబ్) సమ-మాత్ర 
పద్య లేక శ్లా క రచనలతో ఎల్ 
ముడిపడి ఉంద్ చక్కగా నిరూ-
పించారు. ఆ నిరూపణని, శ్లా -
కంలోని ఒక పంకి తుగా, కులా పతుంగా, 
నిగూఢమైెన ర్తిలో తెలియజే-
శరు. ఇల్: “అటువంటి ప్రతీ 
క్రమం ఒక గురువుతోనో లేక 
లఘువుతోనో ముగుస్తు ంది”. 
స్షపేషటి మైెన ఈ విషయం ఉప-
పతితు (నిరూపణ) ఎల్ ఔత్ంద్ 
అని ఫీల్డీ స్ మెడల్ గ్రహీత ప్రొ. 
మంజుల్ భార్వ (Princeton 
University) తబల్ వాయిస్తు  
చక్కగా వివరించారు [3]. అనని-
టుటి , ఫీల్డీ స్ మెడల్ గణిత శస్త-
జు్ఞ లకి ఇచ్చా నోబల్ పురస్్కరం 
ల్ంటిది.
      హేమచంద్ర ఉపపతితు-
ని ఇల్ అరథాం చ్స్కోవచుచా. 
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మూడు మాత్రల పదాలు ర్ండు 
విధాలుగా వస్తు యి. ఒక మాత్ర 
పదానికి (అంటే I కి) గురువుని 
జోడించడం (IU) ఒక విధం. 
ర్ండు ర్ండు మాత్రల పదాలకు 
(అంటే II, U లకు) చివరని ఒక 
లఘువుని జోడించడం (III, UI). 
ఇల్, మూడు మాత్రల పదాల 
సంఖ్య, ఒక మరియు ర్ండు 
మాత్రల పదాల సంఖ్యల మొతతుం 
అననిమాట.
  ఇంకో ఉదాహరణ: పది మాత్రల 
పదం ఒకటి తీస్కొందాం. 
అది IIUUIIII అనుకొందాం. 
ఇటువంటి పది-మాత్రల 

పదాలు ఎనోని ఉంటాయని పైెన 
గమనించాం. అద్ పెదదీ  సంఖ్య. 
పది మాత్రలు ఉన్నియి కనుక, 
ద్నిని H10 అని స్చిస్తు ం. 
IIUUIIII కి చివరని ఒక గురువు 
జోడిస్తు, పనెనిండు మాత్రల పదం 
IIUUIIIIU వస్తు ంది. ఇపుపేడు 
పదకొండు మాత్రల పదం 
IIUUIIIU తీస్కొందాం. ఇటు-
వంటివి కూడా ఎనోని ఉంటాయ్. 
అది కూడా పెదదీ  సంఖ్్య. దానిని 
H11 అని స్చిస్తు ం. IIUUIIIU 
కి చివరని ఒక లఘువు జోడిస్తు 
పనెనిండు మాత్రల పదం 
IIUUIIIUI వస్తు ంది. 

     ఇపుపేడు ఒక స్క్ష్మమైెన 
విషయం గమనించాలి: పనెనిండు 
మాత్రల పదాల సంఖ్య (H12) పది 
మరియు పదకొండు సంఖ్యల 
కూడిక. అంటే, H12 = H10 + H11. 
ఎందుకంటే, హేమచంద్ర చపిపే-
నటుటి గా, ప్రతి పనెనిండు మాత్రల 
పదం ఒక గురువు చివరని ఉనని 
పది-మాత్రల పదమో లేక ఒక 
లఘువు చివరన వునని పదకొం-
డు-మాత్రల పదమో అయు్యం-
డాలి! ద్నిని ఒక పునరావృత 
స్త్రం (recursive formula) 
గా రాయొచుచా: 
       Hn = Hn-2 + Hn-1. 

      n         Hn                                             ఉదాహరణలు    
     1   H1= 1                        I
     2   H2= 2                                   II, U
     3   H3 = H1 + H2 = 3             III, IU, UI
     4   H4 = H2 + H3 = 5               IIII, IIU, IUI, UII, UU
     5   H5 = H3 + H4 = 8             IIIII, IIIU, … ఇల్ మొతతుం  
                                                                                                             ఎనిమిది
     6         H6 = H4 + H5 = 13             IIIIII, IIIIU, … ఇల్
                                                                                                                మొతతుం 13
     7         H7 = H5 + H6 = 21              IIIIIII, IIIIIU, … ఇల్ 
                                                                                                  మొతతుం 21
 … …   …
    12 H12 = H10 + H11 = 233         IIIIIIIIIIII, IIIIIIIIIIU, ...    
                                                                                                     ఇల్ మొతతుం 233

 (ఇంకా వుంది)
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

               మారిచా, ఏప్రిల్ మాసంలో 
ఈ పంట చ్తికి వస్తు ంది. 
కాబటిటి  బాగా ఎండుతాయి. రాగ్ 
కోతకోస్ దానికి ఓ వారం రోజుల 
ముందు 'ఎదదీడుగ కనుమ'కు 
పోయి న్లుగైదు అడుగుల 
పొడవుండి, చక్కగా వుండి, బొట-
నవేలి మందంలో వుండే కటెటి లు 
ఓ వంద కొటుటి కొనొచిచా, వాటిని 
వామి దగ్ర వంచి నిలబటేటి వారు. 
వారం పది రోజులకు ఈ కటెటి లు 

వంగ్ 'విలులా ' ఆకారంలో తయా-
రయే్యవి. ఈ కటెటి లతో కంకులు 
కొటేటి వారు. 
     న్లుగవ వరుస మొదళ్ పైెన 
ఆడకూల్లు వరుసగా పదిమంది 
నిలబడతారు. ఈ వంగ్న కటెటి లు 
తీస్కుని పిలలాలు సి్కపిపేంగ్ ఆడే-
టపుపేడు తాడు తిపిపేనటుటి  ఈ 
కటెటి లను తిపుపేతూ కంకులపైె 
బలంగా కొడుతూపోతారు. 
అడుగులో అడుగు వేస్కుంటూ 

పైెనుండి కిందకి, కిందనుండి 
పైెకి కదులుతూ కటెటి లతో కొ-
డుతూవుంటారు. లయబదధిం-
గా ఇరవై కటెటి లు ఒకేస్రి పైెకి 
లేవడం, కిందకి రావడం, 'శివ-
తాండవం' తలపించ్ది. 
   ఇటాలా  రేను, మూడు రోజులకు 
కొటటి టం అయిపొయే్యది. రాగుల 
రాసి పాడేది. గడిడీ  అంతా కుపపేలు 
పోసి, పొటుటి  అంతా కుపపే వేసి, 
రాగులు 'తూరుపే' పటేటి వారు. 
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ఎతెతైన ప్రదేశం నుండి చ్తలతో 
ఈ రాగులు పోసినపుపేడు గటిటి గా 
వుండే రాగులనీని ఒకచోట 
పడి, పొటుటి , నూగు అంతా 
గాలికి దూరంగా పడతాయి. ఆ 
సమయంలో గాలి కూడా నెమ్మ-
దిగా వస్తు  వుంటుంది. ఏదైన్ 
కారణంతో గాలి వయ్యటం ని-
లిచిపోత్ తూరుపే ఆరపెటేటి వాడు 
'పులోలిగా', 'పులోలిగా' అంటూ 
గటిటి గా గాలిని పిలిచ్వాడు. 
కొంచం స్పటికి సననిగా గాలి 
వీచ్ది.
     రాగులనీని కుపపే చ్సి కూల్లకు 
కొలిచి గంపలతో ఇంట్లా  గరిశిలో 
నింపుతారు. మా ఇంట్లా  మూడు 
పెదదీ  పెదదీ  గరిశలు ఉండేవి. ఒకొ్క-

క్క గరిశ మూడు 'పుటలు' పటేటి ది. 
పుటిటి  అంటే ఇరవై తూములు, 
తూముకు ర్ండు ఇరస్లు, 
ఇరసకు పదకొండు స్రులా . ఈ 
మూడు గరిశలు నిండి ఇంకా 
సంచులకు మిగ్లేవి. మా పెదదీ-
న్యన పది పుటులా  అయిన్యి 
అని తల ఎగ్రేసి గరవీంగా చపేపే-
వాడు.
            జొనని పంట    
    'రసికులు పోవడు పలన్డు' 
అని శ్రీన్ధ కవి అన్నిడు. జొనని, 
సంగటి, జొనని అంబళి రసికుల-
కు ఇషటి ముండదేమో గాని, జొనని 
పంట మాత్రం రసికరాజుల హృ-
దయాలను కొలలాగొడుత్ంది. 

మనిషి చ్యి ఎత్తు న పెరిగ్న ఈ 
జొనని పంట పొలంలో రసికత 
పొలంలో రసికత ఉటిటి పడు-
త్ంది. జంటలుగా ప్రేమికులు, 
దంపత్లు కూడా ఈ పొల్నిని 
తమ రసిక స్మ్రాజా్యనికి రంగ-
సథాలంగా వాడుకుంటారు.
     ఉమ్మడి కుటుంబాలు, 
ఇరుకు ఇళ్్, అతతులు, ఆడబి-
డడీలు, బావలు, బావమరదు-
లు, దంపత్లు కూడా ఒకరితో 
ఒకరు మనస్ విపుపేకుని మా-
టాలా డుకునే అవకాశం తకు్కవ. 
అందుకే జొనని చ్లు ఆహాలా దంగా 
కనిపిస్తు యి.
                   (ఇంకా వుంది)
 

 మహిళలలో చైతన్యం ---- శ్రీమతి కమల

కుటుంబం లో స్త్రీ పాత్ర ఎంతో అమూల్యమైెంది. ఆమె కుటుంబానికి చ్స్ స్వ విలువ కటటి  లేనిది. 
అయిత్ పిలలాల బాధ్యతలు తీరాక ఒక్కస్రి ఒంటరిదైన ఆడది పిలలాలు దూరమయా్యరని బంగగా,  
వారిగురించ్ ఆలోచిస్తు , ఆరోగ్యం పాడుచ్స్కోవడమో, లేదా సమయానిని ఎల్ ఉపయోగ్ంచా 
లో  తెలియక సీరియల్సు చూస్తు నో, అక్కరలేని కబ్రలాతో కాలకే్షపం చయ్యడమో స్ధారణంగా 
జరుగుతూ ఉంటుంది. అంత్ కాదండోయ్ ఎదుటి వారి సమయానిని కూడా వృధా చ్స్తు  బ్ర్  
కూడా తింటారు. కానీ హైెదరాబాదు అతాతు తాపూర్ లోని జనప్రియలో నివాసముంటునని 'శ్రీమతి 
కమలగారు' అందరికీ ఆదర్శంగా ఉంటున్నిరు.  తాను ఆనందంగా, భకి తుగా సత్య స్యి బాబా 
భజనలు చ్స్తు , ప్రజలకు స్వ చ్స్తు  పిలలాలకోసం ఏవిధంగా కాల్నిని సదివీనియోగం చ్స్తు న్నిరో  
మీరే ప్రత్యక్షంగా చూడండి.         

మొతతుం వీడియో కొరకు ఇక్కడ కిలాక్ చ్యండి.



https://youtu.be/QBkFRuRQrm0
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ఎలకా్రే న్

         

విదా్యఘాతము 

(గత సంచిక తరువాయి)

రామకృష్ణ  చపిపేందంతా 
శ్రదధిగా విన్నిడు రఘురామ్. 
అతని మాటలోలా  నిజాయితీ 
గోచరించింది. అయిన్ రామకృష్ణ 
ని  తాతా్కలిక నిరబుంధంలోకి 
తీస్కొన్నిడు. మధా్యహనిం ర్ండు 
గంటల ప్రాంతంలో రఘురాం కాసతు 
ఊపిరి తీస్కొనే సమయంలో 
‘పర్ణసి’ ప్రధానోపాధా్యయిని 
రాజామణి నుంచి టెలిఫోన్ 
వచిచాంది. తమ స్్కలోలా  సకండ్ 
ఇంటర్ చదువుతోనని వసంత 
అనే అమా్మయి దగ్రోలా నే 
ఉనని ఓ మామిడి తోటలో ఓ 
చటుటి కొమ్మకి చునీనితో ఉరేస్కొని 
చచిచాపోయిందని. రఘురాం 
వంటానే తన బలగంతో అక్కడికి 
వళ్్డు. 

తోటకి మధ్యగా ఓ నుయి్య 
ఉంది. ఆ నూతి మీదుగా 
దగ్రగా ఉనని ఓ మామిడి 
చటుటి  కొమ్మ పోతోంది. నూతిలో 
నీళ్్ లేవు. వసంత శవం 
నూతిలోకి వేళ్లా డుతోంది. నూతి 
గటుటి  మీద నిలుచాని చునీనితో 
కొమ్మకోముడీ, తన మెడకో 

ముడీ వేస్కొని నూతిలోకి 
గంత్ వేసి ఉండాలనుకొన్నిడు. 
వేల్డుతోనని వసంత దేహానికి 
ఫోట్లు తీసిన తరావీత కిందకి 
దించారు. వసంత జుటుటి  
చదిరి ఉంది, కురాతు  పైెబొతాతు లు 
ర్ండూ తీసి ఉన్నియి. లోపలి 
నలలాటి బ్రాసర్ హుక్ తీసి ఉంది. 
రఘురాం చునీని ముడిని 
మెడనుంచి తీసి, వసంత 
మెడని పరిశ్లించాడు. వసంత 
చపుపేలు మామిడి చటుటి  మొదట్లా  
పడి ఉన్నియి. నూతిగటుటి  
దగ్ర మటిటి లో ఏద్ మెరుస్తు  
కనబడింది. గుల్బ్ రంగులో 
ఉనని ఓ పాలా సిటిక్ పూస. చిటిలా  ఉంది. 
దానిని జాగ్రతతు పరిచాడు. వసంత 
దేహానిని శవపర్క్షకి పంపి, ‘పర్ణసి’ 
ప్రాంగణానికి దారి తీశడు. 

రాజామణి వణుకుతోనని 
సవీరంతో  రఘురాంకి స్వీగ 
తం పలికి, తన ఆఫీస్ గదికి 
తీస్కుపోయింది. నరోతతుమదా 
స్ కూడా అక్కడే ఉన్నిడు. అతని 
ముఖం చాల్ ఆంద్ళనతో 
ఉననిటలా నిపించింది.

 ”ఒకే విదా్య సంసథాకి చందిన 
ర్ండు పాఠశలలోలా  ఇదదీరు 
విదా్యరుథా లు ఒకే సమయంలో 
మరణించడం మాకు 
విదు్యదాఘాతం ల్ంటిది! 
ఈ ఆత్మహత్యలకు కారణం 
నిరాథా రించి మాకు అపప్రథ 
రాకుండా చూడండి,” అంది 
రాజామణి ఆంద్ళనగా.  ఆమె 
నుదుటున స్వీదబిందువులు 
సపేషటి ంగా కనబడుతు న్నియి.  
జాకెట్లా  ద్పుకొనని చినని రుమాలు 
తీస్కొని నుదుటున కొంది. 
రఘురాం ముకు్కపుటాలు ఎగర 
వేశడు.

“మీకే కాదు. మా పోల్స్లకీ 
అపప్రథే! వసంత ఇంటికి కబ్రు 
పంపారా?”

“ఆమె తలిలా  దండ్రులు 
దగ్ర ఊరోలా నే ఉంటారు. కారు 
పంపాను.” అంది రాజామణి. 

  “స్బాబురావు తలిలా దండ్రు 
లతో, వసంత తలిలా దండ్రులతో, 
పత్రికావిలేకరులతో సహనం 
వహించి మాటాలా డండి. మీరు 
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నోరు జారిత్ ఊరూ,వాడా 
ఏకమౌత్ంది.  అమా్మయిల 
వసతి గృహంలో వసంత గదిని 
చూసి వస్తు ను,” అని రఘురాం 
లేచి వళ్్డు. రఘురాం 
మాటలోలా ని అరాథా నిని వదకస్గారు 
రాజామణీ, నరోతతుమదాస్లు. 

రఘురాం వసంత 
ఉండే గదిని నిశితంగా 
పరిశ్లించాడు. రఘురాంకి 
వసంత బలలాసొరుగులో ఉనని 
కెమిసీ్రే నోటుపుసతుకంలో ఓ 
ర్ండు ఉతతురాలు దొరికాయి. 
అవి నిససుహాయ పరిసిథాతిని 
వ్యక తుం  చ్స్తు , వ్యధాపూరితంగా 
రాసిన ప్రేమలేఖలు. త్ద్లు 
వారం త్డాగా ఉన్నియి. ర్ండు 
ఉతతురాలోలా నూ ‘ఎస్’ అనని పొడి 
అక్షరం సంతకంగా ఉంది. 
రఘురాం ర్ండు ఉతతురాల్ని 
ముకు్కదగ్రపెటుటి కొని వాసన 
చూశడు. ర్ండుమూడు 
ఫోట్లు తీసిన తరావీత వసంత 
పుసతుకాలనీ, ఇతర వస్తు వుల్ని 
పోల్స్ స్టిషన్ కి పంపించాడు. 

వసంతతో బాటు అదే గదిలో 
ఉండే మంజుల దూరంగా 
వస్రాలో భయాంద్ళనలతో 
నిలబడి ఉంది. రఘురాం ఆమె 
వదదీకు వళి్ చాల్ సౌమ్యంగా 
మాటాలా డాడు. ప్రశినించాడు. ఆమె 
వలన చాల్ వివరాలు తెలిస్యి. 

క్రితంరోజు మధా్యహనిం మొదటి 
పీరియడ్ లో కనకారావుగారనే 
కెమిసీ్రే లకచారర్ పాఠం 
చబూతు ననిసమయంలో, ఆఫీస్లో 
చిలలారపనులు చ్స్ రాములమ్మ 
వచిచా, వసంతకి టేల్ఫోన్ 
వచిచాందని చపిపేంది. వసంత 
కనకారావు అనుమతి తీస్కొని, 
కాలా స్ వదిలి బయటకు వళిలాంది. 
వసంతనందరూ సజీవంగా 
చూడడీం అదే చివరిస్రి. 

మంజుల ఆ స్యంత్రం 
కాలా స్లు ముగ్సిన తరావీత, 
కాలా స్కు తిరిగ్రాని వసంత 
పుసతుకాలు కూడా తీస్కొని 
గదికి తీస్కుపోయి, వాటిని 
ఆమె బలలామీద ఉంచింది. 
మంజుల రాత్రి ఎనిమిదననిరకి 
మెస్ కి పోయి భోజనం చ్సి 
గదికి వళిలాంది. వసంత అపపేటికీ 
తిరిగ్రాకపోయే సరికి, హాసటిల్ 
వార్దీన్ శ్యమల్దేవికి విషయం 
చపిపేంది. అత్యవసర పరిసిథాతిలో 
ఇంటికి కానీ వళి్ందేమోనని 
సరిపెటుటి కొన్నిరు. ఫోను ఉనని 
వసంత పెదన్ననిగారింటికి ఫోను 
చ్స్తు, ఎవరూ ఎతతుకపోవడంతో 
చ్స్దిలేక ఊరుకొన్నిరు.  ఈ 
రోజు మధా్యహనిం మామిడితోటలో 
పులలాలు ఏరుకోడానికి కంచ దాటి 
వళి్న ఓ నడివయస్ పలలాటూరు 
స్త్రీ, చటుటి కొమ్మకి వేల్డుత్నని 
వసంత శవానిని చూసి భయంతో 

కేకలు వేసింది. కూతవేటు 
దూరంలో ఉనని గుడిశెలోలా ంచి 
జన్లు పరుగత్తు కుంటూ 
వళ్లా రు. ఆ కబ్రు చివరికి 
పాఠశల చ్రింది.  ప్రినిసుపాల్ 
రాజామణి ఆఫీస్లో పని చ్స్ 
సరళ అనే ఆవిడ అక్కడకు వళి్, 
వసంత మృతదేహానిని గురి తుంచి, 
రాజామణికి కబ్రందజేసింది. 
రాజామణి పోల్స్లకు ఫోన్ 
చ్సింది. 

“వసంత మర్ అంతఎకు్కవగా 
చదివే రకం కాదు. మారు్కలు 
ఎపుపేడూ డెబైభైల దరిదాపులోలా నే. 
అపుపేడపుపేడూ పోస్టి లో కవరులా  
వచ్చావి. ఇంటిదగ్రునించి అనేది. 
కానీ కవరలాలోపల లేతగుల్బ్ 
రంగుల కాయితాలిని గమనించి 
అవి ప్రేమలేఖలని  గ్రహించాను. 
వసంత అమ్మగారు ప్రతి 
పదిహేను రోజులకీ ఓ ఆదివారం 
తినుబండారాల్, యిస్త్రీ చ్సిన 
దుస్తు ల్ తీస్కువచ్చాది.  
వచిచా గదిని శుభ్ంగా సరిదీ 
పెటేటి ది. మాసిన దుస్తు లు 
కూడా తీస్పోయేది. వసంతకి 
వాళ్మ్మంటే కొంత బదురుగా 
ఉండేది. అనీని సరుదీ త్ందనని 
భయంతో ఒకటి ర్ండు స్రులా  
చదివి వంటనే చింపి పారేస్ది. 
ఓ స్రి ఓ ముక్క గాలికి ఎగ్రి న్ 
బలలామీద పడింది. అందులో ‘నీ 
స్బాబురావు’ అని సంతకం ఉంది. 
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   “ర్ండు రోజుల క్రితం 
వసంత న్తో, ‘ఎందుకే, 
పర్క్షలంటే అంత భయపడి 
పోతావ్? బోరుడీ  పర్క్షలకేం, 
ఎల్నూ పా్యసైపోతామ్. ఇంక 
యింజనీరింగ్ ప్రవేశపర్క్ష లంటా 
వూ, ఎవరో చాల్ అనుభవం 
గల ప్రొఫెసర్ తయారుచ్సిన ఓ 
అపూరవీమైెన మోడల్ పేపరు 
తవీరలో దొరకబోతోంది. దాంతో 
మనిదదీరం కలిసి కుసీతు పటాటి మా, 
రా్యంక్ గా్యరంటీ!’ అంది.”

మంజుల మాటలు వినని 
రఘురాం ఆలోచనలో పడాడీ డు. 
ఓ నిముషం తరావీత అడిగాడు. 
“ఈ విషయం నువువీ ఎవరితోనైెన్ 
ప్రస్తు వించావా?” 

లేదనని ఆమె సమాధానం విని 
రఘురాం ఓ నిశవీసం విడిచాడు. 
వంటనే మంజులని పుసతుకాలతో 
సహా జీప్ ఎకి్కంచి వాళ్ ఇంటివదదీ  
దిగబటిటి ంచాడు. మంజుల 
తనతో మాటాలా డిన విషయాలిని 
ఎవరితోటి చపొపేదదీనీ, ఒకవేళ 
ఎవరై్న్ ఆరాలు తియ్యడానికి 
ప్రయతినిస్తు “రూమ్ మేట్ 
మరణంతో వా్యకులంగా ఉందని 
సరిదీ చపిపే పంపివేయండి” అని 
తలిలా దండ్రులిని హెచచారించాడు. 

రఘురాం ఆ తరావీత 
రాజామణి ఆఫీస్కు వళి్ 
నరోతతుమ దాస్నీ, రాజామణినీ 

చాల్ ప్రశనిలడిగాడు. అక్కడ 
వేచిఉనని స్బాబురావు తలిలా  
దండ్రుల్ని, వసంత తలిలా దండ్రుల్ని 
ఓదారిచా, పత్రికావిలేకరులకు 
అటూ ఇటూ కానీ లౌక్యమైెన 
సమాధాన్లిచాచాడు. 

ర్ండు రోజుల తరావీత 
శవపర్క్షల, ఇతర పర్క్షల 
సమాచారం అందింది. 
స్బాబురావు విషప్రయోగం 
వలలా  చనిపోయాడు. ఒక చిత్తు  
నోటు పుసతుకంలో, చనిపోయిన 
రోజున స్బాబురావు చ్య 
ప్రయతినించిన కొనిని ఫిజిక్సు 
ప్రాబలా మ్సు ఉన్నియి. మొదట్లా  
బావున్ని పోను పోనూ దస్తు ర్ 
చదిరింది. అంటే అపపేటికే 
నిద్రమత్తు  ముంచుకు వచిచాంది 
తరావీత శవీస ఆగ్పోయింది. 
స్బాబురావు బలలామీద నునని నీళ్ 
సీస్లో విషం కలపబడి ఉంది. 
స్బాబురావు నోటుపుసతుకంలో 
కనబడడీ  పొటలా ం కాయితంలో 
విషశ్షాలు కనబడాడీ యి. 

వసంతని ముందుగా ఎవరో 
గొంత్ పిసికి చంపి, ఆ తరావీత  
చునీనితో వేల్డద్శరు. కంఠం 
మీద బిగ్సిన వేళలా ఆనవాళలాకీ, 
స్బాబురావు చ్తివేళలాకీ పొంతన 
లేదు. అవి రామకృష్ణ వేళలాతోటీ 
జత కుదరలేదు. మరణానికి 
ముందు వసంతని ఎవరో 

అనుభవించడం జరిగ్ంది. 
అయిత్ బల్తా్కరపు చిహానిలు 
లేవు. జననేంద్రియంలో ఉనని 
వీర్యంతో బాటు, గర్భనిరోధక 
మా త్ర లు ప యో గ్ ం చి న 
నిదర్శన్లు కనిపించాయి. 
ఆ వీర్యశ్షానిని, స్బాబురావు 
దేహంలోంచి తీసిన ఓ చినని 
చర్మఖందానీని జను్య పర్క్షలకి 
హైెదరబాద్ పంపించడం 
జరిగ్ంది. వసంత నోటు 
పుసతుకంలో దొరికిన ప్రేమలేఖల 
లోని దస్తు ర్ స్మాను్యలకి 
చూడాడీ నికి ఒకేల్ కనిపించిన్,  
చ్తిరాతల నిపుణుల అభిప్రా 
యం ప్రకారం అవి ఎంతో 
నైెపుణ్యంతో రాయబడిన దొంగ 
ఉతతురాలు.  అక్షరాల సైజు ఒక్కటే 
అయిన్, గీతల మందంలో 
కొదిదీపాటి త్డా ఉంది. స్బాబురావు 
బాల్ పాయింట్ పెనునిలు 0.5 
టిప్ వి(కొన సైజు). ఉతతురాలలోని 
అక్షరాలు 0.6 టిప్ తో రాసినవి. 
ఏనుగు మారు్క తెలలాకాయితం 
మీద రాసినవి. ఆ దస్తు రి 
రామకృష్ణ కాదు, అతను ప్రయ 
తినించినద్కాదు. 

  రఘురాం ఆలోచనలో 
పడాడీ డు. ఇవి ఆత్మహత్యలు 
కావు. వసంత మరణం 
విషయంలో స్బాబురావు మీద 
అనుమానం కలగడానికి 



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక  అక్టో బర్  201836

వసంత పుసతుకాలలో దొంగ 
ఉతతురాలు ఉంచడం జరిగ్ంది. 
వసంతను అనుభవించి, చంపి 
తరావీత స్బాబురావు ఆత్మహత్య 
చ్స్కొననిటుటి గా జనం నమా్మలి. 
ఉతతురాలే సృషిటి ంచబడినపుపేడు, 
వాటిలోఉనని విషయం కూడా 
వాసతువం కాదు.  అటువంటపుపేడు 
స్బాబురావు ఆత్మహత్య చ్స్కో 
వలసిన అవసరం లేదు.  
పాథాలజిస్టి   నిరాథా రించిన 
వసంత మరణ సమయంలో 
రామకృష్ణ మధా్యహనిం కాలా స్లో 
ఉన్నిడు.  అయిత్ స్బాబురావు 
నీళ్సీస్లో విషం కలపడానికి 
రామకృష్ణకి అవకాశం ఉంది 
కానీ, బలమైెన కారణం ఏమీ 
లేదు.  అంటే-వసంతను చంపిన 
వ్యకుతు లకి, స్బాబురావు వసంతను 
కలుస్కోడానికి మామిడి తోపుకి 
వడుతు న్నిడనని సంగతి తెలుస్.  
ఎల్? అదే.....వసంతకి వచిచాన 
టెలిఫోన్ కాల్ మర్వరో విన్నిరు. 
హత్య చ్యవలసినంత కారణం 
ఆ సంభాషణలోనే ఉండాలి. 
‘నీ కంటే మంచి రా్యంక్ 
సంపాదిస్తు ను’-అని స్బాబురావు 
రామకృష్ణతో అననిమాటల్, 
‘అపూరవీమైెన మోడల్ పేపరు 
దొరకబోతోంది’–అని మంజులతో 
వసంత అనని మాటల్ 
రఘురాం మదిలో మెదిల్యి.. 
ర్ండు రోజులక్రితం మంజులతో 
మా టాలా డు త్ నని పుపే డు 
ఏరపేడిన అనుమానం ఇపుపేడు 

బలపడింది. 

ప్రభుతవీ కళ్శల ప్రినిసుపాల్ 
ముకుందం గారి గదిల్ కూరుచాని 
ఆయన పిలిపించినటులా గా 
కబ్రంపాడు రఘురాం. స్టి ఫ్ 
రూమ్ లో కబ్రులా  చబ్తు నని కెమేసీ్రే 
లకచారర్ కనకారావు హడావుడిగా 
వచాచాడు. భార్ విగ్రహం. 
కండలు తిరిగ్న శర్రం. 
కూరిచాలో కూరోచాగానే కనకారావుని 
రఘురాం ప్రశినించాడు. 

“మూడు రోజుల క్రితం 
అంటే ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిద్ 
తార్ఖున మధా్యహనిం ర్ండింటి 
నుంచి మీర్క్కడున్నిరు?”

“తలనొపిపే వచిచా, 
మధా్యహనిం మా కెమిసీ్రే 
హెడ్ అనుమతి తీస్కొని 
ఇ ం టి కి . . . . . . . . . ” క న కా రా వు 
హఠాత్తు గా మాట మధ్యలో ఆపేసి 
,పోల్స్ దుస్తు లోలా  ఉననిరఘురాం 
వైపు భయం భయంగా చూశడు. 

రఘురాం చిననిగా నవివీ 
అన్నిడు. “ఊరందరికీ తెలిసిన 
రహస్యం కపిపేపుచుచాకోడానికి 
మీరు చ్స్ ప్రయతనిం నవూవీ  
తెపిపేసతు ంది, జాల్ కలిగ్సతు ంది. 
మీరు ఆ సమయానికి పర్ణసి 
పాఠశలలో పాఠం చబోతు ననిటుటి  
ఒక్క మరణించిన వసంత తపపే, 
మిగ్లిన నలభై నలుగురు 
విదా్యరిథానుల్ స్కా్ష యామివవీడానికి 

సిదధింగా ఉన్నిరు. వసంత 
మీ అనుమతి తీస్కొని కాలా స్ 
వదిలింది. చనిపోయింది 
ఆమేనని గురుతు పటిటి , మీరు కూడా 
సంతకం చ్స్తు, ఈ రోజు దేహానిని 
వాళ్ తలిలా దండ్రులకి ఇవవీడానికి 
వీలవుత్ంది. చినని ఫ్రా్మలిటీ!”

రఘురాం మాటలు వింటూనే 
‘యింతకాల్నికి దొరికావురా 
క న కా రా వూ ! ’ అ ను కొ న్ని డు 
ప్రినిసుపల్ ముకుందం. 

కనకారావుకి వసంతని 
గురుతు పటటి క తపపేలేదు. శవపర్క్ష 
చ్సిన పాథాలజిస్టి  కనకారావు 
వేళలాకీ, శవం మెడమీదనునని 
ఆనవాళలాకీ పొత్తు  కుదిరిందన్నిడు. 
రఘురాం వంటనే కనకారావుని 
కసటిడీలోకి తీస్కొన్నిడు. 
తనొక్కడే మునగడం యిషటి ం 
లేక కనకారావు నోరు విపాపేడు. 
పోల్స్ స్టిషన్ కి  పోయి, 
రాజామణిని వంటనే హాజరు 
కమ్మని కబ్రు పంపాడు. ఏం 
జరిగ్ంద్ తెలియని రాజామణీ, 
నరోతతుమదాస్ హడావుడిగా 
పోల్స్ స్టిషన్ కి వళ్లా రు. 

ఏ విధమైెన ఉపోదా్ఘ తమూ 
లేకుండా, ‘ఇపుపేడు చపపేండి 
రాజామణి గారూ! మొనని ఫిబ్రవరి 
28వ తార్ఖు మధా్యహనిం 
స్బాబురావు టెలిఫోనోలా  వసంతతో 
ఏం మాటాలా డింద్?”
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“విదా్యరిథానులకి   ఒకస్రి 
అనుమతినిచిచాన తరావీత 
ఎకెసు్టంషన్  ఫోనోలా  మాటలు 
వినేటంతటి కుసంస్్కరిని 
కాదు!” అని రాజామణి జాకెట్ 
లోని రుమాలు తీసి మొహం 
కొంటూ.  

“పోనీ ఇదే రకం సంటువాసన, 
వసంత పుసతుకాలోలా  దొరికిన 
ప్రేమలేఖలికి ఎల్ వచిచాంద్ 
చపపేండి ! ఆ ఉతతురాలు ఫోరజీర్లని 
మాకు తెలిసిపోయింది! ఆ 
ఫోరజీర్ ఉతతురాలిని మీరే సవీయంగా  
వసంత నోటు బ్క్ లో  మంజుల 
డిననిర్  కి వళి్న సమయంలో 
ఉంచారు.” రఘు తాపీగా 
అన్నిడు. రాజామణికి పటిటి న 
చమటని త్డుచుకోడానికి ఆ 
చినని రుమాలు చాలలేదు. 

“తనకి ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశ 
పర్క్షల   పేపరు దొరికిందనీ, 
వంటనే పర్ణసి పాఠశల 
వనకనునని మామిడితోటకు 
రమ్మని స్బాబురావు వసంతకి 
ఫోన్ చ్శడు. ఆ మాటలు 
మీరు విన్నిరు. ప్రతి ఏడుల్గే 
లక్షలు వచిచాంచి మీరు పేపరిని 
సంపాదించారు. ఆ పేపరు 
ఆధారంగా పది, ఇరవై, ముఫైె 
శతం నకిల్ ప్రశనిలు చొపిపేంచి 
కొనిని మోడల్ పేపరులా   తయారు 
చ్సి లోపాయికారిగా కొందరు 

విదా్యరుథా లకీ, కొనిని శిక్షణాసంసథాలకి 
అమి్మ విపర్తంగా సొము్మలు  
చ్స్కొనే పథకంలో, స్బాబురావు 
సంపాదించిన పేపరు మీ 
ఆదాయానికి గండి కొడుతు ందని 
భయపడి ఈ ర్ండు హత్యలకీ 
దారుణంగా పూనుకొన్నిరు. 
ఓ నిరిదీషటి మైెన ప్రణాళిక లేక 
మీరు కనకారావుతో సహా 
మామిడితోట చ్రుకొన్నిరు. 
అపపేటికే స్బాబురావు తన 
భౌతికమైెన అవసరం తీరుచాకొని, 
వసంతకి పేపరు కాపీనిచిచా 
వళిలాపోవడం జరిగ్ంది. మీరు 
వసంతనుంచి బలవంతంగా 
పేపరు  తీస్కొని, శశవీతంగా 
ఆమె గొంత్ మూస్శరు. 
అక్కడ ఉపల వసతి గృహంలో 
స్బాబురావు, రామకృష్ణలు 
భోజన్లకి వళిలానపుపేడు 
వీరభద్రం 212 గదిలో ప్రవేశించి 
స్బాబురావు సంపాదించిన పేపరిని 
తస్కరించి , అతని నీళ్సీస్లో 
విషం కలిపి,  విషం పోటాలా o 
కాయితానిని అతని ఓ పుసతుకంలో 
ఉంచారు.  వీరభద్రం బాలా కులు 
తయారు చయ్యడంలోనూ, 
ఫోరజీర్లు చయ్యడం లోనూ 
సిదధిహస్తు డు, అతనిదివరకో 
స్రి కోయంబతూతు రు 
దొంగ నోటలా  కేస్లో  జైలు 
శిక్షననుభవించాడు. రామకృష్ణ 
కనక ఆ నీళ్లా  పొరబాటున 

తాగ్ ఉంటే తనకే విధంగానూ 
వరి తుంచని దారుణానికి బలైపోయే 
వాడు. సినిమాకి పోవడం ఒక 
విధంగా అతని అదృషటి ం. 
అననిటుటి  మరిచాను. కనకారావు, 
వీరభద్రం మా కసటిడీలో ఉన్నిరు 
రాజామణిగారు! మీ కాలిచపుపే 
పటీటి మీది గుల్బ్రంగు పూస 
మామిడితోటలోని బావి గటుటి న 
పక్క దొరికింది!” 

రాజామణి అప్రయతనింగా 
తలవంచి పాదాలవైపు 
చూస్కొంది. నరోతతుమదాస్ 
తలనెవరో రోట్లా  వేసి 
రుబ్బుతోననిటలా నిపించింది. 

రఘురాం క్షమారపేణలు 
చపుపేకొని రామకృష్ణని విడు దల 
చ్శడు. ప్రశనిపత్రం సంపాదిం 
చుకోవడం కోసం స్మారు 
లక్షరూపాయల దాకా శిక్షణ 
సంసథాకి లంచం పెటిటి న స్బాబురావు 
తండ్రి తను చ్సిన తపుపేకి ర్ండు 
ప్రాణాలు బలైపోయాయని 
నెతీతు నోరూ బాదుకొన్నిడు. 
వసంత తలిలా దండ్రులు కూత్రు 
ప్రాణంపోయినందుకు కాదు 
కానీ శ్లం పోయినందుకు 
చింతించారు. 

            ***   
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  భువనచంద్ర
 అగ్ని

  ఊరువూరంతా అటుటి డికి-
పోతోంది. ఎపపేడు ఎవరిని ఏం 
చ్స్తు డో అనని భయం గుపిపేట్లా  
జన్లు ఒణికిపోత్న్నిరు,
   "ఎందుకు బావా ఆలోచిస్తు వూ? 
మనోళ్్ ఎకు్కవమంది వున్నిరు. 
హాయిగా భోంచ్సి పడుకో. అనీని 
మేము చూస్కుంటాం", రా-
మూ్మరి తు న్యుడికి భరోస్ ఇస్తు  
అన్నిడు వీరం న్యుడు.
  "ఇక్కడ ప్రశని ఎకు్కవమం-
దా తకు్కవమందా అని కాదు. 
ఎవరికీ ఎంత బలం ఉందనీ 
కాదు. అవతలివాడి చ్తిలో వునని 
ఆయుధం ఏమిటని?", సననిగా 
అన్నిడు రామూ్మరి తున్యుడు.
  "అంటే?"
  "అయిదుగురు పహిల్వీనులా  
ఇటు వుండొచుచా. అవతలివే-
పు పదేళ్ పిల్లా డే వుండొచుచా.  
వాడి చ్తిలో పిసతు లుందనుకో... 
పహిల్వీనులా  ఏం చయ్యగలరు? 
కండలు చూపించ్ లోపే చచూచా-
రుకుంటారు", వివరించాడు రా-
మూ్మరి తున్యుడు.
      నరసయ్యకీ రామూ్మరి తుకీ మధ్య 
రగ్లిన చిచుచా ఊరిని ర్ండుగా 

విడద్సింది. మొదట విడివ-
డింది కేవలం స్నుభూతితో. 
నరసయ్యని సమరిథాంచ్వారూ, 
రామూ్మరి తుని సమరిథాంచ్వారుగా 
మాత్రమే.
    ఆ తరువాత అది 'కుల' 
చిచుచాగా మారింది. అక్కడితో 
ఆగక న్లుగేళ్లో ఎవడి కులం 
వాడికి 'దేవత' గా మారి, కులపి-
చిచా నెతితుకెకి్క న్ట్యం చయ్యడం 
మొదలటిటి ంది.
    ఎవరూ ఎవడీని నమ్మనంతగా, 
కనీసం మనిషిగా గురి తుంచలేనం-
తగా కులం మహమా్మరి జన్ల 
గుండెలోలా  తిషటి  వేసింది. ఆఖరికి 
ఉపూపే పపూపే కొన్లన్ని 'తమ' 
వారి అంగళ్లోనే. 
     ర్ండునెలలు గడిచిన్ పరిసిథా-
త్లలో మారుపే రాలేదు. ఆఖరికి 
చిననిపిలలాలోలా  కూడా 'మీరు వేరు 
మేము వేరు' అనే మారుపేలు చో-
టుచ్స్కున్నియి. కనిపించని 
అడుడీ గోడలు.
      "సదరుల్రా... ఇనిని 
కుల్లు, ఇందరు దేవుళ్్ 
వుండటం వలలానే మీలో మీకు 
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చిచుచా రగులుతోంది. మాకుననిది 
ఒక్క దేవుడే! అందుకే మీరంతా 
మాలో చ్రిపోండి. మీ దేవుళ్్ 
మీకేం చ్స్తు రో మాకు తెల్దు. 
కానీ, మీరు గనక మా మతంలో 
చ్రిత్, చదువు ఫ్రీగా మా బళ్లోలా -
నే చపిపేస్తు ం. ఆరిథాకస్యం కూడా 
వుంటుంది. వైద్య సదుపాయాలు 
కూడా వునైెనై. ఆలోచించండి. మీ 
సవీంత దేవుళ్ని చూడాలంటే, 
అధికారమో, అంగబలమో, ఆరిధిక 
బలమో వుంటే సకల మరా్యద-
ల్ జరుగుతైె. లేకపోత్ గంటల 
తరబడి కూ్యలోలా  వుండాలిసుందే! 
మధ్యలో VVVIP ల్ VIP ల్ 
వస్తు అంత్ సంగతి.  మా దేవుడు 
దగ్ర అల్ వుండదు. అందరూ 
సమానమే. రండి... చ్రండి... 
వంటనే మతం మారుచాకోం-
డి... లబిదీ  పొందండి", ఒకాయన 
జన్లిని వుదేదీశించి ఉపన్యసించా-
డు.
    అక్కడ మరోవిధమైెన కొటాలా -
టల్, విమర్శల్. "మీలోనూ 
చచ్చానిని తెగలున్నియి. నిననిటి 
దాకా నువూవీ యీ మతంలో వు-
ననివాడివేగా? మతం మారుస్తు -
టటి ... ఏం? తల్లా దంద్రులిని కూడా 
మారుచాకోకపోయావా?", అంటూ 
ఎగబడడీవాళ్్ కొందరై్త్...
  "అరే భాయ్...ఇక్కడి సమస్య 
దేవుడు కాదు. మనకి ఏ దేవుడైె-
త్నేం! ల్భం ఉందా లేదా? ఇద్ 
ఆలోచించాలిసున మాట!", ఇది 
మరొకడి ఉవాచ.

   'ఛీ...ఛీ... ఎంతకి దిగజారా-
రూ?", మరోకావిడ బాధ.
   "మొదట వచిచాన కులచిచుచాతో 
నే చస్తు ంటే ఇపుపేడీ మతచిచాచా?", 
ఒకాయన అన్నిడు వ్యధతో. 
   "మాస్టి రూ... ఊరోలా  అందరి-
కంటే మీరు ఎకు్కవ తెలివైనవా-
రని మా అభిప్రాయం. ఈ వూరి 
సమస్యని పరిష్కరించాలంటే, 
నరసయ్యకీ రామూ్మరిటికీ మధ్య 
సయోధ్య కుదరాచాలి. ట్రై చయ్య-
కూడదూ!", ఊరందరికీ తెలివైన 
వాడని పేరుపడడీ  స్దర్శనం 
గారితో అన్నిడు జనరల్ సటి ర్సు 
నడుపుకునే కకి్కరాల పులలాయ్య.
    "చూదాదీ ం!" తల పంకించారు 
స్దర్శనం మాస్టి రు.
              *********
    "శ్రీమద్రమారమణ గోవింద్ 
హరి!" ఒక్క క్షణం ఆపి అన్నిడు 
వాస్దేవశస్త్రి. జన్లు ఉతాసు-
హంగా గోవింద న్మాలని వలలా -
వేశరు.
   "అయా్య, మహాభారత యుదధిం 
గురించి చపుపేకుంటున్నిం. పో-
యినవార్వరో, ఎందఱో లక్క 
తెలియాలిగా! మొతతుం పాల్-
నని సైన్యం 18 అక్్ష హిణులు. 
అందులో క్రవులది 11 అక్్శహి-
ణులైత్, పాండవులది 7 అక్్ష హి-
ణులు."
    "శస్త్రిగారూ... అసలు అక్్ష హి-
ణణి  అంటే ఏమిటీ?", అడిగారు 
ముందు వరుసలో కూరుచానని 
పోస్టి  మాస్టి రు.

    ""వస్తు న్నిను.... ఒక రధం + 
ఒక ఏనుగు + 3 గుర్రాలు + ౫ 
గురు పదాత్లు కలిస్తు ఒక పతితు 
అవుత్ంది. 
    3 పతితులు   =   ఒక సీన్ముఖం
    3 స్న్ముఖాలు = ఒక గుల్మం 
    3 గుల్్మలు  =   ఒక గణం
    3  గణాలు   =   ఒక వాహిని
    3  వాహినులు  =  ఒక పృతన
    3  పృతనలు    =  ఒక చమువు
    3  చమువులు  =  ఒక కినీకిని
    10 కినీకినులు  = ఒక అక్్ష హిణి
   అంటే, ఒక అక్్ష హిణి-
లో వుండేది ఇరవైఒక్క  వేల 
ఎనిమిది వందల డెబైభై రధాలు,  
ఇరవైఒక్క  వేల ఎనిమిది వందల 
డెబైభై ఏనుగులు, అరవైఅయిదు 
వేల ఆరువందల  గుర్రాలు, ఒక 
లక్ష తమి్మది వేల మూడువందల 
యాభై మంది పదాత్లు ఉంటా-
రననిమాట!", చపాపేరు శస్త్రిగారు.
       "అబాబు... 18 అక్్ష హిణుల 
సైన్యం సరవీన్శనమైెందా?!", 
ఆశచార్యపోయారు జన్లు.
      "అయా్య, అటూ ఇటూ 
అంత్లేని ధనవంత్లున్నిరు, 
బలవంత్లున్నిరు... బ్దిధి-
మంత్లున్నిరు కానీ, యుదాధి నిని 
మాత్రం ఎవవీరూ ఆపలేకపోయా-
రు. అందుకే, మనుషులందరూ 
గురుతు ంచుకోవాలిసున విషయం 
ఒక్కటే! ధనబలమూ, జనబల-
మూ, భుజబలమూ, బ్దిధిబల-
మూ ఏద్ సంపూర్ణంగా మనిషిని 
రకి్షంచలేవు".
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     "మరింకేం వుండాల్?", ప్ర-
శినించారు పోస్టి మాస్టి రు.
     "ఆపైెన చపిపేన 'బల్లు' 
కావాలన్ని, దైవానుగ్రహం 
వుండాలి. అందుకే, అనిని బల్ల 
కంటే గొపపేది దైవబలం", కధ 
ముగ్ంచారు శస్త్రిగారు.
                 ********
     "ఊరంటుకుందిరొరేయ్", ఒక్క 
అరుపుతో దిగ్ున లేచారు నిద్ర-
పోత్నని వాళ్ంతా. గుడిస్ల్, 
పెంకుటిళూ్, గాదల్, గొడలా -
పాకల్ అనీని పరశురామ ప్రీతి 
అయా్యయి. అవుత్న్నియి. 
మంటలు...మంటలు.. ఆక్రం-
దనలు... ఊరు ఊరంతా అరధి-
రాత్రి పూట మంటల వలుగులో 
సినిమా సట్ ల్ వుంది.
     నూత్లోలా ంచి నీళ్్ తోడేవారు 
తోడుత్ంటే, ఆరేపేవాళ్్ ఆరుపే-
త్న్నిరు. వీలుననింతవరకూ 
ఆహారదాన్్యలనీ, అవసర స్-
మగ్రినీ, ధన్నీని ఆభరణాల్ని 
రకి్షంచ్ ప్రయతనింలో యువకు-
లున్నిరు. అందరూ పనిచ్స్తు -
నేవున్నిరు. వీరిల్లా  వారిల్లా  అని 
కాదు అందరూ అందర్ని రకి్షంచ్ 
పనిలోనే పడాడీ రు. రామూ్మరి తు కింద 
పడిపోత్, నరసయ్య అతనిని 
ర్ండు చ్త్లతో ఎతితు తన మేడ 
అరుగుమీద పడుకోబటిటి  స్ద-
తీరాచాడు. నరసయ్య మేడలోని 
ధాన్్యనీని, స్మానలా నీ రకి్షంచిన 
వాళ్లో రామూ్మరి తు కొడుకు దశర-
ధరాముడూ ఉన్నిడు.

               ********
     "నిజంగా ఇది మనకో పాఠం. 
అగ్ని ఏ పక్షపాతమూ చూపిం-
చలేదు. నితా్యగ్నిహోత్రుల ఇళ్ని 
కూడా వదల్లా . హిందువుల ఇళూ్, 
క్రిసిటియన్ ఇళూ్, ముసిలాముల 
ఇళూ్ అని ఏ త్డా చూపించ-
కుండా అనినిటినీ దగధిం చ్శడు. 
అంత్కాదు, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, 
వైశ్య, శూద్ర వర్ భేదం కూడా 
పాటించల్.  కులభేదం అసలే 
చూపలేదు. అనినిటినీ బూడిదగా 
మారిచాంది.
     ఇపపేటికైన్ మనం బ్దిధి తె-
చుచాకోవాలి. అందరం పుటిటి ంది 
తలిలా కే. అందరం చ్రేద్ నేల తలిలా  
ఒడి లోకే. అగ్ని ఊరిని భస్మం చ్-
సినటుటి  మనం మన మనస్లోలా ని 
కుల, మత, వర్ భేదాలిని భస్మం 
చ్దాదీ ం. కలిసికటుటి గా అందరం 
ఒకటైె మళ్్ మన గ్రామానిని ని-
రి్మంచుకుందాం. మనిషినీ 
మనిషినీ  విడద్స్ రాజకీయాల 
జోలికీ, కులమతాల జోలికీ 
పోమని అగ్నిస్కి్షగా ప్రమాణం 
చ్దాదీ ం", అన్నిరు స్దర్శనం 
గారు. 
      అందరూ ప్రమాణం చ్శరు. 
మరో నిర్ణయం కూడా తీస్కు-
న్నిరు. రాజకీయాలనీ, రాజకీయ 
న్యకుల్ని గ్రామంలో అడుగు-
పెటటి నివవీకూడదని.
     శుభమస్తు    
          మళ్్ కలుదాదీ ం  
                   భువనచంద్ర  

    మా బొమ్మల పెళిలా  
        (  19 వ పేజీ తరువాయి)
  
 మరువలేని అనుభూత్లిని 
మూటకటుటి కున్నిము. బోలడు 
ఫోట్లు, వీడియోలు తీస్కుని 
మురిసిపోయాము. ఈ బొమ్మల 
పెళిలా   అనుకునని దగ్రనుండీ... 
పూసల దండలు గుచుచాతూ, 
బొమ్మలకి బ్లిలా  బ్లిలా  బటటి లు 
కుడుతూ, పెళి్కూత్రు బ్టటి ని 
అలంకరిస్తు ... ఆటలు, పాటలు 
పూరవీకాలంన్టి స్ంప్రదా-
యాలు, సరదా కబ్రులా  గురుతు  
చ్స్కుంటూ, వియా్యలవారితో 
కయా్యలు పెటుటి కుంటూ... ఓ 
వారం ఈ పనిలో నిమగనిమైె 
సంతోషంగా గడిపిన నలుగురై్-
దుగురు, 'మాకు ఈస్రి షుగర్ 
లవల్సు న్ర్మల్ వచాచాయి రిపోర్టి 
లలో' అని, 'మాకు మోకాళ్ 
నెపుపేలే లేవు, ఇంతస్పు 
నుంచున్ని, కూరుచాన్ని' అంటూ 
ఇంకొందరు  చపపేడం చాల్ 
ఆనందానినిచిచాంది.
       బిజీ బిజీ రొటీనలా లో మధ్యలో 
ఇల్లా ంటి కార్యక్రమాలు చాల్ 
విభిననింగా ఉంటూ ఉతాసుహా-
నిని ఇస్తు యి. మన చిననితనపు 
ఆటపాటలిని గురుతు  చ్స్కుంటూ 
గడిపిన ఆ న్లుగయిదు 
రోజులు మా అందరికీ ఓ గొపపే 
అనుభూతి. 
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                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబ్ చపపేగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉదాహరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎక్కడ 'ర' వచిచాన్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుత్ంది. 
వత్తు లు, గుణింతాలు అనీని అనవీయిస్తు యి.
                 మీరు చయ్యవలసినదల్లా  అసలు వాకా్యనిని కనుకో్కవడమే. ప్రయతినించండి.  
           

                                 ( ఆధారం :  జ =   అసలు అక్షరం 'ట' )

                            సటి  బాడగశఠ -  లిటి   బాడగశఠ 
                            లటిడు   బిటిడు  బా -  డగశఠలు 
                            బశడ   శూగలుమెమ్మ  -  బ్శూగలే   చా
                            బశడబి    డటి   బా - డగశఠలు,
                            గశిగూశువీయపు   బిబ్బు -  నశిఖ్ఖిబ్బుబిపా      
                            బశడుజ    డటి    బా -  డగశఠలు

          (మీ జవాబ్ teega51@  gmail. com  కి పంపించండి.)   

గతనెల జవాబ్ :  
                                  వాళ్ నలుపు రంగు కంటె అందరూ ఆడా, మగా ధుమ ధుమల్డుతూ 
దుంపల్లా  మూత్లు పెటుటి కుని కనిపించ్ సరికి న్కే ఏడుపు వచిచాంది.               

                            సపెటి ంబర్   నెల  ప్రహేళికకు సరియైెన జవాబ్ పంపినవారు: 
  

శ్రీ కె మురళ్మోహన్
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 కొతతు  రామానందం 
                                                                                                                                                      

             శకి తు ప్రియం  -   ఆశ్వీయుజం 

     దసరా, ద్పావళి, అటలా తదదీ  .... 
ఆశ్వీయుజం అంటే పండగల 
మాసం. శుంభ నిశుంభ, దుర్-
మాస్ర, మహిషాస్రాది రాక్ష-
స్లను దునుమాడిన ఆది పరా-
శకి తుని ఆరాధించ్ వేడుక - దసరా. 
లోక కంటకుడైెన నరకాస్రుని 
భూదేవి అవతారమైెన సత్యభామ 
సంహరించిన సందర్భంలో 
జరుపుకునేది ద్పావళి. అటలా త-
దదీ  కూడా దేవి ఆరాధనే. అందుకే 
ఆశ్వీయుజం శకి తుప్రియం. ఈ 
సంవతసురం ఆశ్వీయుజ మాసం 
10 - 10 - 2018 న ప్రారంభమవు-
త్ంది. 
            పౌర్ణమిన్టికి చంద్రుడు 
నక్షత్రాలలో మొదటిదైన ఆశవీనికి 
దగ్రలో ఉండే మాసమే ఆశ్వీ-
యుజ మాసం. మన సంప్రదా-
యం ప్రకారం ఏడాదికి మూడు 
నవరాత్రులు. ఒక సంవతసురానిని 
ఆరు నెలల చొపుపేన పూరావీరధి 
(తలిసగం) ఉతతురారధి (మలిసగం) 
భాగాలుగా విభజిస్తు మొదటి 
ఆరు నెలల కాలం లోని తలిరోజు 
వచ్చా పండుగ ఉగాది. ఆ ఆర్ని-

ల్లా  ముగ్స్ సమయంలో జరిపే 
వేడుకలు గణపతి నవరాత్రులు. 
ఉతతురారధి ప్రారంభంలో శరనని-
వరాత్రుల  పేరిట దేవీ ఆరాధన 
జరుపుతారు. 
         వసంతం అంటే చలికాలం 
ముగ్సి ఎండాకాలం వస్తు ంది. 
శరదృత్వులో వరా్ష కాలం ముగ్సి 
చలికాలం మొదలవుత్ంది. ఈ 
సమయంలో వాతావరణంలో 
కలిగే మారుపేలు అనేక రోగాలకు 
కారణమవుతాయి. అల్ 
కాకుండా శకి తు ఆరాధన పేరుత 
ప్రజలంతా శకి తు ఆరాధన పేరుత 
ప్రజలంతా శుచిగా శుభ్ంగా 
ఉంటే ఎల్ంటి రోగాలు దరిజే-
రవననిది ఈ నవరాత్రి వేడుకల 
ఉనని శస్త్రీయ కోణం.
      పురాణాల ప్రకారం ఆది పరా-
శకి తుకి అత్యంత ఇషటి మైెన మాసం 
ఆశ్వీయుజం. ఈ మాసంలో శుదధి 
పాడ్యమి నుండి నవమి దాకా 
దేవి పూజలతో ఉపవాస్లతో 
గడుపుతారు. ప్రతి ఇల్లా  పస్పు 
కుంకుమలతో మామిడాకుల తో-
రణాలతో, బంతిపూల మాలలతో 

కొతతు అందాలు సంతరించు-
కుంటుంది. ఆ తమి్మది రోజుల్ 
అమ్మవారిని బాల్ త్రిపురస్ంద-
రి, లలితా త్రిపురస్ందరి, అనని-
పూర్ణ, గాయత్రి, సరసవీతి, మహా-
లకి్షమి, దుర్, మహిషాస్ర మరిదీని 
మరియు రాజరాజేశవీరి - ఇల్ 
వివిధ రూపాలలో అలంకరిం-
చి పూజిస్తు రు. మూల్ నక్షత్రం 
న్డు సరసవీతీదేవి అవతారంలో 
పూజించి పిలలాలకు అక్షరాభా్య-
సం చ్స్తు రు. ఆ రోజున విదా్య-
భా్యసం మొదలుపెడిత్ చదువు 
బాగా వస్తు ందని ప్రతీతి. అల్ 
అమ్మవారికి ఇషటి మైెన ఆశ్వీయుజ 
మాసంలో భకి తుగా వేడుకలు 
జరిపిత్ ఆ దేవి అనుగ్రహిం-
చి కోరిన కోర్్కలు తీరుస్తు ందని 
భకుతు ల ప్రగాఢ విశవీసం. అల్గే 
ఈ తమి్మది రోజుల్ దేవీ ఆరాధన 
చ్స్తు అది సంవతసురమంతా 
అమ్మవారికి పూజ చ్సినటేలా న-
ని పురాణ ప్రవచనం. అందుకే 
నిత్యపూజలు చ్యలేనివారు 
కనీసం చివరి మూడు రోజులోలా  
అయిన్ ఆ మహాశకి తుని పూజి-
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స్తు రు. మహరనివమి తరువాత 
వచ్చాది విజయదశమి. ఆరోజున 
'శమీ శమయత్ పాపం..' అంటూ 
జమి్మచటుటి  చుటూటి  ప్రదకి్షణం 
చ్స్తు రు. శమి అంటే జమి్మ. 
పాపాలను, శత్రువులనూ నశిం-
పజేస్ది అని అరధిం. పాండవులు 
అజా్ఞ తవాస్నికి వళ్లాముందు 
తమ ఆయుధాలను జమి్మచటుటి  
పైెనే ఉంచారు. ఆ ఆయుధాల-
తోనే అరుజీ నుడు ఉతతుర గోగ్రహ-
ణంలో విజయం స్ధించాడు. 
విజయదశమి న్టి ఆయుధ-
పూజ వనుక అంతరారధిమిదే. 
త్రేతాయుగంలో రాముడు కూడా 
ఆశ్వీయుజ శుదధి దశమి న్డు 
ఆ ఆదిపరాశకి తుని జమి్మ ఆకుతో 
పూజించి రావణుని గలిచాడని 
దేవీ భాగవతం చబ్త్ంది.
       ఆశ్వీయుజ బహుళ తదియ 
న్డు అటలా  తదదీ  నోము నోచు-
కుంటారు. కనెనిపిలలాలు మంచి 
భర తు రావాలని కోరుతూ గౌర్దే-
విని పూజించి అటులా  నైెవేద్యం 
పెడతారు. ఆడపిలలాలంతా 
ఒకచోట కూడి, ఉయా్యల-
లు ఊగుతూ 'అటలా  తద్దీ య్ - 
ఆరట్లా య్ - ముదదీ  పపోపేయ్  
-  మూడు అట్లా య్' అంటూ 
సందడి జేస్తు రు. నవగ్రహాలలో 
అంగారకుడు అటలా  ప్రియుడు. 
కనుక వాటిని అమ్మవారికి నైె-
వేద్యంగా పెడిత్ కుజద్షం త-
లగ్పోత్ందని నమి్మక. అల్గే 
అంగారకుడు స్త్రీలలో రాజో-
దయానికి కారకుడు కనుక 

మినుగులు, బియ్యం కలిపి జేస్ 
ఈ అటులా  ఋత్ సంబంధమైెన 
సమస్యలను నివారిస్తు యననిది 
ఈ ఆచారం వనుక అంతరారధిం. 
ఇక ఆశ్వీయుజ బహుళ  దావీదశిని 
గోవతసు దావీదశిగా వ్యవహరిస్తు రు. 
ఆ రోజున ఆవు, దూడలను పూ-
జిస్తు రు. సంపదకు మూలమైెన 
గోవులకు ఇచ్చా గౌరవమే ఈ 
గోవతసు దావీదశి వ్రతం. మరానిడు 
త్రయోదశి. అపమృత్్య నివార-
ణారథాం యమునికి బలిద్పానిని 
సమరిపేస్తు రు. ఈ రోజును యమ-
త్రయోదశి అంటారు. ఉతతురాదిన 
ధన్ త్రాస్ గా వ్యవహరిస్తు రు.
     ఆశ్వీయుజ బహుళ చత్రదీ-
శి - నరక చత్రదీశి. ఈ పరవీది-
న్న నూనెలో లకీ్షమిదేవీ, నీటిలో 
గంగాదేవి ఉంటారట. అందుకే 
నరక చత్రదీశి న్డు తెలలావారు-
ఝామునే లేచి నరకుని గడిడీబొ-
మ్మ దహనం చ్సి నువువీలనూనె 
ఒంటికి పటిటి ంచి తలంటు స్నినం 
చ్స్తు రు. మరణించిన పెదదీల-
ను ఒకొ్కక్కరినీ తలచుకుంటూ 
వారికి సద్త్లు కలగాలని ప్రారిధి-
స్తు  ద్పం పెడతారు. ఆ మరానిడు 
ద్పావళి. కీ్షరాబిధి  తనయ అయిన 
శ్రీ మహాలకి్షమి పుటిటి నరోజు. 
అందుకే ఆ వేళ అందరూ ప్రద్-
షకాలంలో ద్పాలను వలిగ్ంచి 
లకీ్షమిపూజ చ్స్తు రు. వా్యపారులు 
అమ్మవారిని పూజించి కొతతు దస్్రా -
లు మొదలుపెడతారు. నరకా-
స్రుడి వధను తలచుకుంటూ 
బాణాసంచా కాలిచా, మిఠాయిలతో 

ఆ ఆనందం పంచుకుంటారు.
    తెలంగాణా ప్రాంతంలో బత్-
కమ్మ పండుగ జరుపుకునేది 
ఆశ్వీయుజంలోనే. ఈ మాసంలో 
జరిగే ప్రతి ఉతసువమూ, పండుగా 
స్త్రీ ప్రాధాన్యత కలిగ్నవే. అందుకే 
ఆశ్వీయుజం మహిళ్మా-
సం. పరవీదిన్లోలా  అమ్మవారిని 
పూజించి అనుగ్రహం పొందాలి. 
ఆమె అందించ్ ఆతా్మశ్రయ స్-
ధన్లనీ, నైెపుణా్యలనూ గ్రహించి 
సొంతం చ్స్కోవాలి. 

 మానవతవీం-స్యితతవీం 
        పిలిచిన పలికే దైవంగా 
భకుతు ల మనస్సులో షిర్డీ స్యి 
న్మం సంస్మరణీయం. ఏదైన్ 
ఆలయంలో వందేళ్ వేడుక 
అంటే హోమాల్, కుంభాభిషే-
కాల్, పెదదీ  పెదదీ  పూజలు నిరవీ-
హించడం సహజం. కానీ బాబా 
చూపిన మార్ంలోనే నడిచ్ 
షిర్డీ సంస్థా న్ వారు షిర్డీ స్యి 
శతాబిదీ  ఉతసువాలను స్వయే ప్ర-
ధాన్ంశంగా తీస్కుని అత్యంత 
ఘనంగా నిరవీహించుటకు 
మూడు వేల కోటలా  రూపాయల 
బడెజీట్ ను రూపొందించి 2017 
అకోటి బర్ 15 వ త్ద్ నుంచి ఒక 
సంవతసుర కాలం పాటు అనేక 
స్వా కార్యక్రమములు చ్పటాటి -
రు. బలహీన వర్ాల విదా్యరుథా ల-
కు శిక్షణ, కేనసుర్ వా్యధిగ్రస్తు లకు 
ఆస్పత్రి, రై్త్ కుటుంబాలకు 
సవీయం ఉపాధి, షిర్డీలో నిరంతర 
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అననిదాన కార్యక్రమాలు, ఉచిత 
కంటి చికితసులు, రక తుదాన, అవ-
యవదాన శిబిరాల్, పరా్యవ-
రణ పరిరక్షణ, స్యి సచచారి-
త్ర నిత్యపారాయణ, పండిత్ల 
ప్రసంగాలు వంటివి షిర్డీలో ఈ 
ఏడాదంతా ఉంటాయి. మన 
దేశంతో పాటు ప్రపంచం లోని 
వివిధ ప్రాంతాలోలా  ఉనని భకుతు ల 
కోసం సవీయంగా శ్రీ స్యి పా-
దుకలనే వారి దగ్రకు తీస్కు-
వళ్్ కార్యక్రమానిని 2017అకోటి బర్ 
12 న గోవాలో ప్రారంభించి, అక్క-
ణునించి మన దేశంలోని  అనిని 
జిల్లా లలో పయనిస్తు , స్యి 
భకుతు లకు ఆధా్యతి్మకానందానిని 
కలుగజేసింది. సంస్థా న్ వారు చ్-
పటిటి న కార్యక్రమాలు బహు అభి-
నందనీయం.
        షిర్డీ స్యిన్ధుని స్ందర 
విగ్రహం, ఆధా్యతి్మక ఔననిత్య 
శిఖరం. యోగులలో పరమ 
యోగ్, దేవతామూరుతు లోలా  సద్ురు 
స్యి, సరవీజు్ఞ డు, సరవీవా్య-
పి, బ్రహ్మజా్ఞ ని, జిత్ంద్రియుడు, 
మమతామూరి తు, అదు్భత ల్ల్ 
విల్స మహిమోపేత్డు మనకు 
అండగా ఉండే దైవం. ఆయన 
శుదాధి నంద చైతన్యమూరి తు.
         షిర్డీ ప్రసిదధి పుణ్యకే్షత్రాలలో
ఒకటిగా అలరారుత్ననిది. ప్ర-
పంచంలోనే అత్యంత సంప-
ననిమైెన హిందూ ఆలయాలోలా  
మూడో స్థా న్నికి చ్రుకుంది. 
బాబా మహాసమాధి చందే న్టికి 

ఆయన నివాసం ఓ పాడుబడిన 
మసీదు. మరి ఇపుపేడు.... పి-
లిచినంతటే పలికే ఆ దైవానికి 
ఊరూరా ఆలయాలే - వాడవా-
డల్ భకుతు లే... 'న్ భకుతు లు ఎక్క-
డున్ని పిచుచాక కాలికి దారం కటిటి  
ల్గ్నటుటి  న్ దగ్రకి రపిపేంచు-
కుంటాను' అని చపేపే స్యిన్-
ధుడికి భారత్ లోనే కాదు, ఎనోని 
దేశలోలా  ఎందఱో భకుతు లున్నిరు. 
ఇక సరావీంతరా్యమి అయిన ఆ 
సద్ురువుకి దాదాపు 50 దేశలోలా  
8,500  దాకా ఆలయాలున్ని-
యంటే ఆశచార్యమేముంది? 
మహారాష్ట్రతో పాటు తెలుగు రా-
షా్రే లలోనూ, ఒడిశ, కరా్ణ టక, 
తమిళన్డు, గుజరాత్ లలో 
బాబా భకుతు లు ఎకు్కవ సంఖ్యలో 
ఉన్నిరు. షిర్డీ ఆలయానికి 
నిత్యం అరవై వేలమంది భకుతు లు  
వస్తు ంటారు. ఇక గురుపూరి్ణమ, 
శ్రీరామనవమి, నూతన సంవ-
తసురం ల్ంటి పరవీదిన్లోలా  ఈ 
సంఖా్య లక్ష వరకూ చ్రుత్ంది. 
షిర్డీ సంవతసుర ఆదాయం రు. 410 
కోటులా  దాటింది. వీటిలో రు. 260 
కోటులా  భకుతు ల కానుకలు, విరాళ్ల 
రూపంలో వచిచానవే. స్యి 
సంస్థా న్ బా్యంక్ అక్ంట్సు లో 
1800 కోటలా  రూపాయల సొము్మ, 
360 కిలోల బంగారం, స్మారు 
4,450 కిలోల వండి ఉన్నియట. 
ఇవి కాకుండా డాలరులా , పౌండలా  
రూపంలో మరికొంత - ఇల్ 
బాబా ఆలయ ఆస్తు ల విలువ 31 

మారిచా 2017 న్టికి ర్ండు వేల 
కోటలా  రూపాయలకు పైెనే.  
సదా నింబ వృక్షస్య మూలా-
ధవాసాత్ 
సుధాసారావిణం త్క్తమప్య 
పి్రయంతం 
తరుం కలపి వృకాషాధకం 
సాధయంతం 
నమామీశ్వరం సదుగు రుం 
సాయినాథం 

     షిర్డీలో స్యిబాబా వేపచటుటి  
క్రింద కూరుచాని ధా్యనం చ్స్కుం-
టేనే ఆ వేపచటుటి  ఆకులోలా  చ్దు 
పోయింది. ఆయనుని మనస్లో 
నిలుపుకుంటే మన కషాటి లు త-
లగ్పోవడం ఎంతస్పు అని శ్లా -
కారథాం. 
   షిర్దీవాస్లు బాబాను తలిస్రి 
చూసింది వేపచటుటి  క్రింద. అపపే-
టికి ఆయన వయస్సు 16 సం|| 
లు ఉండవచుచా. పగలు రేయి, 
ఎండా వానలిని లక్కచ్యకుండా 
ఎపుపేడూ ధా్యనంలోనే మునిగ్ 
ఉనని ఆ బాలుడు ఎవరో, ఎక్క-
డనుంచి వచాచాడో వారికి అంత్ 
పటటి లేదు. ఎవరు ఏదడిగ్న్ 
బాబా బదులు చపేపేవారు కాదు. 
అయిత్ గ్రామస్తు లు అదే పనిగా 
విసిగ్స్తు ండటంతో కొన్నిళ్కు 
అక్కడనుంచి వళిలాపోయారు. 
కొంతకాల్నికి చాంద్ పాటిల్ బా-
వమరిది పెళిలా  కుదిరింది. వధువు 
షిరిడీ గ్రామం. అల్ పెళి్వా-
రితో 1858 లో ర్ండోస్రి షిరిడీ 
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గ్రామంలో అడుగుపెటాటి రు బాబా. 
ఆ మారుమూల పలలా  ఆధా్యతి్మక 
శిఖరంల్ ఎదిగేందుకు పున్ది 
పడిన రోజది. అచచాటనే ఉనని 
'ఖండోబా ' దేవాలయం పూజారి 
'ఆ స్యీ ఆ ' అని స్వీగతం 
పలికాడు. 'ఆ' అంటే మరాఠీ 
భాషలో 'రా' అని అరధిం. 'స్యి'  
అంటే స్వీమీజీ అని అంటారు. 
అల్ పిలిచిన వేళ్ విశ్షమే-
మో కానీ, గ్రామస్తు లందరూ ఆ 
ఫకీరును 'స్యి ' 'స్యి ' అని 
పిలవడం మొదలుపెటాటి రు. ఆ 
న్మం 'స్యీ' గా మారిపో-
యింది. 
    స్యి నడుస్తు , మాటాలా డుతూ 
తరుచు 'అల్లా  మాలిక్' అంటూ 
ఉండేవాడు. 'అల్లా ' అంటే 
దేవుడు. 'మాలిక్' అంటే 
యజమాని. ఆ మాటకు పూరి తు 
అరధిం జగమునకంతా దేవుడే 
యజమాని అని భావన. ఇంతకీ 
ఆయన మహమ్మద్యుడా, 
హిందువా? ఆయనకు మతానిని 
ఆపాదించడం మొదలుపె-
టాటి రు. ఆయన ఒక పాడుబ-
డడీ  మసీదులో నివాసం ఉంటూ 
దానికి దావీరకామాయి అని 
పేరు పెటాటి డు. లోపల త్లసి 
మొక్కను న్టారు. నితా్యగ్ని-
హోత్రానిని ఏరాపేటు చ్సి, రోజూ 
మసీదులో ద్పాలు వలిగ్ం-
చడం ప్రారంభించారు. తనకు 
అనిని మతాల్ సమానమే అని 
చాటాడు. 

     ఆయన మహమ్మద్యులు 
ధరించ్ దుస్తు లు ధరించ్వారు. 
మహమ్మద్యులు 'చందనో-
తసువం' జరుపుకోవడానికి ఒపుపే-
కునేవారు. 'ఈదుల్ ఫితర్' పం-
డుగన్డు మసీదులో నమాజు 
చ్యించ్వారు. హిందువుల-
ల్గా చవికి కుటుటి ండేది. గోకు-
ల్షటి మి న్డు 'గోపాల్ కాల్' 
ఉతసువం జరిపించ్వారు. శ్రీరా-
మనవమి ఉతసువానిని నిరవీహిం-
చ్వారు. బాబా ఉండే మశ్దు 
ఎదుటే 'ధుని' అనే అగ్నిహో-
త్రానిని అఖండంగా వలిగ్ంచి 
పెటాటి రు. మహమ్మద్య 
మతానికి వ్యతిరేకమైెన తిరుగలి 
విసరడం, శంఖం ఊదటం, 
గంటలు వాయించడం, హోమం 
చ్యడం, భజనలు చ్యడం, 
సంతరపేణలు చ్యడం, అరఘ్య-
పాదా్యలను ఇవవీడం తదితరా-
లను హిందువుల్ చ్స్వారు. 
ఆయనకు జాతి మతములతో  
ఎటిటి  సంబంధం లేదు. బాబా 
పండిత స్వీములతోనూ, ఫకీ-
రులతోనూ కలిసిపోయేవారు. 
హిందువైన్, మహమ్మద్యు-
డైెన్, రాజులైన్, భిక్షకులైన్ 
అందరినీ ఆయన ఒకే ర్తిగా 
ఆదరించ్వారు. పశుపకా్ష యాదులు 
ఆయనకు ఇషటి మైెన నేస్తు ల్లా గానే 
ఉండేవి. 
     షిరిడీలో ఓ ఫకీరుగా అడు-
గ్డిన బాబా, ఒంటరిగా విచ్చాసిన 
బాబా, తరావీత కాలంలో లక్షల్ది 

భకుతు లకు ఆత్మబంధువయా్య-
రు. అశ్ష జన సంద్హం అనిని 
వేళల్ ఆయన చుటూటి  ఉండేది. 
ఆయనే సవీయంగా మొక్కలు 
న్టి, పాదులు చ్సి, బావినుంచి 
నీళ్లా  తోడుకొని భుజంపైె పెటుటి -
కుని మొక్కలకు నీళ్లా  పోస్వారు. 
ఆయన కృషితో షిరిడీలో ఒక 
పూల తోట తయారయింది. 
అంత్లేని సంపద వచిచా పడు-
త్న్ని మరుక్షణం దానధరా్మల 
పేరిట కరిగ్పోయేది. రోజు ముగ్-
స్సరికి బాబా దగ్ర ఏమీ ఉండేది 
కాదు. ఆపనునిలకు స్యం స్-
యిమార్ంగా ఉండేది. 
       షిరిడీలో ఉనని దేవాలయాల 
నినింటినీ మరమ్మత్తు లు చ్యిం 
చారు బాబా. బాబాను ఆశ్రయిం-
చిన రోగగ్రస్తు లు ఆరోగ్యవం-
త్లయే్యవారు. దురా్మర్ులు 
సన్్మర్ులుగా మారేవారు. కు-
షుటి వారు రోగవిముకుతు లయే్యవా-
రు. గుడిడీవారికి చూపు వచ్చాది. 
కుంటివారు నడిచ్వారు. సమసతు 
ప్రాణులు ఒకటేనని, ప్రేమ దయ 
కారణాలతో మానవ జీవితం 
స్గాలని, భగవంత్నియం-
దు అపార నమ్మకంతో మంచి 
కర్మలు చ్యుటయే పరమావ-
ధిగా జీవించాలని, దానగుణం 
కలిగ్ ఉండటం, పనిపటలా  శ్రదధి 
వహించటం, బాధ్యతలను 
మరువకపోవడం ప్రతి మనిషికి 
పరమ కర తువ్యమని బాబా గీతా-
చారు్యడిగా తనదైన 'స్యిగీత ' 
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ల్ భకుతు లకు చపేపేవారు. తనను 
విశవీసించిన వారిని అనునిత్యం 
కంటిర్పపేల్ కాపాడుకుంటానని 
అభయ హసతుం ఇచ్చావారు. 
   షిరిడీ స్యి ఒక చ్తోతు రేకు 
డబాబు, మరో చ్తోతు జోలి పటుటి కుని 
రోజూ భికా్ష టన చ్సి ఆహారం సం-
పాదించుకునేవారు. ఇళలాముందు 
నిలబడి బాబావారు భికు్ష వు వల 
అకా్క! రొటెటి  ముక్క పెటుటి  అని 
పిలిచ్వారు. చ్యి చాచి తీస్-
కునేవారు. భిక్షలో దొరికిన పదా-
రాధి లను కుండీ యను మటిటి పాత్ర-
లో వేస్వారు. కుక్కలు, పిలులా లు, 
కాకులు విచచాలవిడిగా తింటున్ని 
తరిమేవారు కాదు. తెచిచాన పదా-
రాధి లను అందరికీ పంచ్వారు. 
              కులం వలలా , మతం వలలా , 
సంపద వలలా , పాండిత్య ప్రశసితు 
వలలా , సంప్రాపితుంచ్ గొపపేతనమే-
ద్ లేదని చాటడానికే బాబా తన 
భకుతు లచ్త స్వలు అందుకోవా-
లని ఏన్డూ ప్రయతినించలేదు. 
తానే భకుతు లకు స్వ చ్యడానికి 
సిదధిపడేవారు. వారికి సవీయం-
గానే అవా్యజమైెన ప్రేమతో వండి 
వడిడీంచ్వారు. ఒకో్కస్రి స్యి 
తన భకుతు ల కాళ్్ పటిటి న సంద-
రా్భలు కూడా ఉన్నియి. 
     బాబా నిరివీకార నిరాడంబరుడైె
నేలపైెన నడిచారు. తాను కేవలం 
దేహ సవీరూపుడు కానని, అఖండ 
అవ్యయ సవీరూపుడునని ఎరిక 
ఉనని మహాత్్మడు. ఆత్మస్కా్ష -
తా్కరం పొందాలంటే గురువు 

ఆవశ్యకత ఉంది. గొపపే కృషి చ్సి, 
శ్రమించి తపస్సు చ్సి ఆత్మ-
స్కా్ష తా్కరం పొందిన గురువు 
నుండి స్లువుగా పొందవచుచా. 
అయిత్ ముముకు్ష వు తన చి-
తాతు నిని పవిత్రంగా పెటుటి కోవాలి. 
మనిషి తన విధులను తృపితుగా, 
ఫల్పేక్ష లేకుండా నిరవీరి తుంచాలి. 
అహంకారం, లోభం, కోరికలు 
వదిలిపెటటి కపోత్ ఆత్మస్కా్ష తా్క-
రం కలగదు అని బోధించారు 
స్యి. 
      షిరిడీలో దాదాపు 61 సం|| లు 
నివసించిన బాబా 1918  సం|| లో 
దసరా రోజున తన భౌతిక 
కాయానిని విడిచి వళ్లా రు. సమాధి 
చందడానికి కొనిని నెలల ముందు, 
తన భకుతు డు, కోటీశవీరుడు 
అయిన బాపూ స్హెబ్ బూటీకి 
చక్కని భవనం ఒకటి కటిటి ంచమ-
ని బాబా చపిపేనటులా  కల వచిచాంది. 
అది స్యిన్ధుని ఆజ్ఞగా 
భావించి పనులు మొదలుపె-
టాటి డు. బూటీ మందిరం పనులు 
పూరి తు కావచ్చాసరికి నవరాత్రి 
ఉతసువాలు ప్రారంభమయా్యయి. 
అదే సమయంలో బాయిజాబా-
యి కొడుకు తాతా్య అన్రోగ్యం-
తో మంచం పటాటి డు. చిననితనం 
నుంచీ బాబా 'మామా ' అంటూ 
ఎనోని ఏళలాపాటు ఆయనతో 
మసీదులో నిద్రించాడు. తాతా్య 
అన్రోగ్యం గురించి తెలుస్కు-
నని బాబా అతడిని తీస్కురమ్మని 
కబ్రు పంపించాడు. అతికషటి ం 

మీద మసీదులో అడుగు పెటిటి న 
తాతా్యని, 'నీకేం కాదు, నీ బదులు 
నే వళ్తు ను ' అని చపాపేరట బాబా. 
బాబా మాటలు అపుపేడు ఎవరికీ 
అరధిం కాలేదు. కానీ ఆ తరావీత 
నుంచీ బాబా ఆరోగ్యం కీ్షణించ-
డం, తాతా్య ఆరోగ్యం మెరుగుప-
డటం మొదలైంది. 
       విజయదశమి రోజుకి బాబా 
బాగా నీరసించిపోయారు. 
చివరికి... ' న్కిక్కడ బాగోలేదు, 
బూటీ కటిటి ంచిన భవనంలోకి తీ-
స్కువళ్ండి ' అని అంటూనే 
పక్కకు ఒరిగ్పోయారు. తరావీత 
సద్ురు స్యి చపిపేన ప్రకారమే 
ఆయన దేహానిని బూటీవాడా లోని 
మందిరంలో సమాధి చ్శరు. 
అదే ఇపపేటి షిరిడీ ఆలయం. 
సమాధి పైెన ఉనని బాబా నిలువ-
త్తు  విగ్రహానిని ఆ తరావీత 36 సం-
వతసురాలకు ప్రతిషిటి ంచారు. ఈ 
నెలలో రాబోయే విజయదశమి-
కి బాబా సమాధి చంది వందేళ్లా  
పూరి తు అవుత్ంది. ఈ అపూ-
రవీమైెన.. అరుదైన సందరా్భనిని 
స్యి భక తులోకం స్యి శతాబిదీ  
ఉతసువాల రూపంలో జరుపుకుం-
ట్ంది. షిరిడీ స్యి సంస్థా న్ 
సైతం స్యి శతాబిదీ ని వివిధ కా-
ర్యక్రమాల రూపంలో జరుపుకో-
నుంది. 
  స్యి శతాబిదీ  ఉతసువాలకు తర-
లివచ్చా భకుతు లకోసం షిరిడీ రూ-
పురేఖలను మారిచావేస్తు న్నిరు. 
భకుతు లందరిని తరలి రమ్మంటు-
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న్నిరు. బాబా తన జీవితకాలంలో భకుతు లకు చ్సిన బోధనలు ఎనోని. ప్రేమతతవీం మానవతవీమే స్యిత-
తవీం. బాబా భౌతిక దేహానిని విడువక ముందు, తరావీత కూడా భకుతు లను నడిపించిన మార్ం అదే. అందుకే, 
భకుతు లకు బాబా దైవం మాత్రమే కాదు... తల్లా , తండ్రీ, గురువు, నేసతుం, ఆతీ్మయుడు... అనీని. ఆ అనుబం-
ధంతోనే కోటాలా ది భకుతు లు బాబాను గుండెలోలా  నిలుపుకుంటున్నిరు. 
  స్యి శరణం బాబా శరణం ..... 
    18-10-2018 న షిరిడీ స్యి సమాధి శతాబిదీ  ఉతసువం.

ముల్లా  నస్రుద్దీన్ కథలు (13 వ పేజీ తరువాయి)

 మరి న్ గుర్ం గలిస్తు, నువువీ 
న్కు మూడేళ్్ దాస్యం 
చ్యాలి.” అని సవాలు చ్శడు. 
        “సరే! అయిత్! నేను సిదధిం.  
తరవాత మాట తపిపేపోకూడదు 
స్మా!” అని అతనిని హెచచారిం-
చాడు నస్రు.  
   “అది మా ఇంటా వంటా లేదు"  
అన్నిడు ఆయన ధైర్యంగా, 
గలుపు తనదే అని సంబర 
పడుతూ. 
         “ఇక చూస్కో న్ తడాఖా! 
న్ గుర్ం వళి్న దారినే నీ గుర్రా-
నిని  కూడా పరుగు పెటిటి ంచాలి“, 
అంటూ నస్రుద్దీన్ తన గుర్రానిని 
‘చల్! మేరా బేటా!’ ఆని ఎదురుగా 
ఉనని ముళ్ పొదల గుండా 
దౌడు తీయించాడు. పాపం ఆ 
ముసిలి గుర్ం ఒళలాంతా చీరు-
కుపోయి రక తుం కార స్గ్ంది. ఆ 
తరవాత దానిని ఒక కొలనులోకి 
తోల్డు. అది ఈదలేక ఈదలేక  

అవసథా పడుతూ ఎల్గో ఒడుడీ కి 
చ్రుకుంది. 
అది చూసిన షావుకారుకి గుండె 
బేజార్తితు పోయింది.
 ‘అమో్మ! న్ గుర్రానికి అల్ 
ముళ్్ గుచుచాకుని ఒళ్ంతా 
రక తుం చిందిత్.... ? ఇంకేమైెన్ 
ఉందా! లక్షలు విలువ చ్స్ 
గుర్ం, దమి్మడీకి కూడా ఎవడూ 
కొనడు.. అల్ నీళ్లో మునిగ్ 
తడిసిపోత్, జబ్బు చ్సి చస్తు ం-
దేమో కూడా. అయ్యబాబోయ్! 
వీడెవడో  అఖండుడిల్ ఉన్నిడు. 
వీడితో పెటుటి కుంటే నెతితుకి చ్త్లే! 
ఓటమి ఒపుపేకుని పందం డబ్బు 
ఇచిచా ఇక్కడినుంచి చలలాగా జారు-
కోవడం మంచిది' అని మనస్-
లోనే అనుకుని,
 “అయా్య! నస్రుద్దీన్ గారూ! మీ 
గుర్మే గొపపేది. నేను ఓడి-
పోయానని ఒపుపేకుంటున్ని-
ను. ఇదుగో! ఈ ఏభై బంగారు 

కాస్లు తీస్కుని ననుని వదిలి 
పెటటి ండి.” అని వేడుకున్నిడు. 
“అల్ రా! దారికి” అని, ఆ డబ్బు 
సంచి బొడోలా  ద్పుకుని నస్రుద్దీన్ 
ఇంటికి వళి్పోయాడు.
 ఇంతలో విషయం తెలిసి ఆ 
ముసిలి గుర్పు యజమాని వచిచా 
అతని దగ్ర లబో దిబో మన్నిడు. 
నస్రు అతనితో,
 “ భయా్య! నీ గుర్రానికి వచిచాన 
ఆపద ఏమీ లేదు. న్ దగ్ర ఏభై 
బంగారు కాస్లు ఉన్నియి. 
వాటితో దానికి మంచి తిండి కొ-
నిపెటిటి , వైద్యం చ్యిస్తు చిటికెలో 
మాములుగా అయిపోత్ంది. 
భయపడకు..” అని నచచాజపిపే, 
ఇచిచాన మాట ప్రకారం గుర్రానిని 
ముందు కంటే బలంగా తయారు 
చ్సి, ఘనంగా తన ద్స్తు కి అపపే-
జపాపేడు. 
ఊరివారంతా నస్రుద్దీన్ తెలివిని 
మెచుచాకున్నిరు. 
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మేష రాశి:
ఈ మాసంలో ఆరిథాకసిథాతి అనుకూలంగా ఉండును. 
కృత నిశచాయంతో కార్యం స్ధిస్తు రు. ఆరోగ్యం 
విషయంలో అనుకూలంగా ఉన్ని చినని చినని అన్-
రోగ్య సమస్యల వలన బాధపడుదురు. ఉద్్యగ-
స్తు లకు మంచి సమయం. కొతతు ఆలోచనలు కార్య 
రూపం దాలుచాట కషటి ం. వా్యపారస్తు లకు స్మాన్యం-
గా ఉండును. విదా్యరుథా లకు శ్రదధి అవసరం. న్్య-
యపరమైెన విషయాలలో అనుకూలత తకు్కవ. 12  
నుండి 14 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైెన కార్యక్రమాలు 
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.  
వైదిక స్చన:
1) శ్రీరామ రకా్ష  సతు త్ర పఠన
2) శ్రీ స్బ్రహ్మణ్య సతు త్ర పారాయణ దావీరా శుభ 
ఫలితాలు పొందుతారు. 
వృషభరాశి:  
ఈ మాసంలో ఆరిధిక విషయాలలో అతి జాగ్రతతు 
అవసరం. ద్ర ్ఘకాల వా్యధులతో బాధ పడేవారు కొంత 
ఉపశమనం పొందగలరు. వాహన్లు నడుపునపుపే-
డు అత్యంత జాగ్రతతు అవసరం. ఉద్్యగ విషయంలో 
ఆకసి్మక సమస్యలు, ఉననితాధికారులవలన సమ-
స్యలు కలుగవచుచాను. తీరథాయాత్రలు చ్యుదురు. 

అకోటి బర్  నెలలో: 
రవి మాస్రంభంలో కన్యలో సంచారం, తదుపరి 18వ త్ద్న త్ల్రాశి 
లో ప్రవేశం;  కుజుడు మకరంలో సంచారం;   బ్ధుడు మాస్రంభంలో 
కన్య రాశిలో సంచారం తదుపరి త్ల్రాశిలో ప్రవేశం; గురువు మాస్-
రంభంలో త్ల్ రాశిలో తదుపరి 11 వ త్ద్న వృశిచాకంలో   సంచారం;    
శుక్రుడు త్లలో సంచారం, 6 వ త్ద్న వక్ర ప్రారంభం, శని ధనస్సులో 
సంచారం;  రాహువు కరా్కటకంలో;   కేత్వు  మకరంలో సంచారం.  

 జన్రదీన ఠాకూర్
అకోటి బర్ 2018  లో  మీ  రాశి  ఫల్లు

9963933371, 9490189713

విదా్యరుథా లకు చదువుపైె శ్రదధి అవసరం. 14  నుండి 
16 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైెన కార్యక్రమాలు 
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.  
వైదిక స్చన:
1) శ్రీ కనకధారా సతు త్ర పారాయణ2) ప్రతి బ్ధవారం 
శ్రీ గణపతి ఆలయ సందర్శన దావీరా శుభ ఫలితాలు 
పొందుతారు.
మిధున రాశి:
ఈ మాసంలో అధిక ఖరుచాలవలన ధన విషయంలో 
బాధపడు అవకాశము కలదు. ఆరోగ్యవిషయం-
లో ముందు జాగ్రతతు అవసరం. కుటుంబ సభు్యల 
మధ్య సఖ్యత లోపించును. ఆసితు వ్యవహారాలలో 
చికు్కలు, శత్రు భయం ఉండును. ఉద్్యగజీవనం-
లో ఉననివారికి ఆకసి్మక సమస్యలు. వివాహ ప్రయ-
తానిలు ఫలించును. వా్యపారము చ్యువారు తగ్న 
జాగ్రతతులు తీస్కొనవలను. విదా్యరుథా లకు అనుకూల 
సమయం. 16  నుండి 19 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్య-
మైెన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.  
వైదిక స్చన:
1) హనుమాన్ చాల్స్ పారాయణం2) స్ర్య 
ఆరాధన దావీరా శుభ ఫలితాలు పొందుతారు.
కరాకాటక రాశి :
ఈమాసంలో ఆరిధిక విషయాలలో, ఆరోగ్య 
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విషయంలో  అనుకూలత ఉండును. ద్ర ్ఘకాల 
వా్యదులతో బాధపడేవారు తగు జాగ్రతతులు తీస్-
కోవలను. ఉద్్యగస్తు లకు అనుకూల సమయం. 
నిరుద్్యగులు శుభవార తు వింటారు. ప్రయాణా 
ల వలన ల్భం. వా్యపారస్తు లకు అనుకూల 
సమయం. విదా్యరుథా లకు అనుకూల సమయం. 
19  నుండి 21 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైెన కార్య-
క్రమాలు వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.  
వైదిక స్చన:
1) నిత్య దైవారాధన మరియు
2) శ్రీ వేంకటేసవీర స్వీమి ఆలయ దర్శనం దావీరా 
శుభ ఫలితాలు పొందుతారు.   
సింహ రాశి:
ఆరిటిక పరిసిథాతి అనుకూలంగా వున్ని అధిక 
ఖరుచాల వలన సతమతమవుదురు. ఆరోగ్య 
విషయంలో జాగ్రతతు అవసరం. కుటుంబ 
సభు్యలతో ఆనందంగా గడుపుతారు. బంధు-
వర్ంతో అభిప్రాయ భేదాలు కలుగవచుచాను. 
ఉద్్యగస్తు లకు అనుకూల సమయం మరియు 
మంచి గురి తుంపు లభించును. సిథారాసిథా వ్యవహా-
రం ల్భించును. కోర్టి వ్యవహారములయందు 
అనుకూలత. వా్యపారస్తు లకు ల్భదాయ కాలం. 
విదా్యరుథా లకు అనుకూల సమయం. విజు్ఞ లతో 
స్నిహం వలలా  ల్భపడుడురు. 21  నుండి 24 వ 
త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైెన కార్యక్రమాలు వాయిదా 
వేయుట శ్రేయస్కరం.  
వైదిక స్చన:
1) కులదేవతారాధన మరియు 
2) దుర్ా అమ్మవారి ఆలయ సందర్శన దావీరా 
శుభ ఫలితాలు పొందుతారు.
కనా్యరాశి: 
ఈమాసంలో ఆరిధిక ప్రణాళిక అవసరం. అనవ-
సరపు ఖరుచాలు తగ్్ంచవలను. నేత్ర వా్యధుల-
వలన బాధపడు అవకాశము కలదు. చడు వ్య-
కుతు లకు దూరముగా ఉండవలను. మీ అభిల్ష 
నేరవేరుటకు ఆటంకం కలుగును. ఉద్్యగస్తు లు, 

ముఖ్యముగా, ఉననిత పదవిలో ఉననివారు కీలక 
నిర్ణయాలు తీస్కొనుటలో జాగ్రతతు వహించవల-
ను. వా్యపారస్తు లకు ల్భదాయకంగా ఉండును. 
విదా్యరుథా లకు అనుకూల సమయం. 24  నుండి 26 
వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైెన కార్యక్రమాలు వాయిదా 
వేయుట శ్రేయస్కరం.  
వైదిక స్చన:
1) శ్రీ వేంకటేశవీరస్వీమి ఆలయ సందర్శన మరియు
2)గణపతి ఆరాధన దావీరా శుభ ఫలితాలు 
పొందుతారు.
తలా రాశి:
ఆరిధిక పరిసిథాతి అనుకూలంగా ఉండును. బ్ణాల 
చలిలా ంపు ప్రయతానిలు సఫలం అగును. చిరకాల 
వాంఛ నెరవేరును. ఆరోగ్య విషయంలో ముందు 
జాగ్రతతు అవసరం. ఉద్్యగస్తు లకు చ్యు పని 
యందు జాగ్రతతు అవసరం. వా్యపారస్తు లకు 
అనుకూల సమయం. 26 నుండి 28 వ త్ద్ల 
మధ్య ముఖ్యమైెన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట 
శ్రేయస్కరం.  
వైదిక స్చన:
1) ఆంజనేయస్వీమికి ఆకుపూజ చ్యుట 
మరియు 
2) దతాతు త్రేయ ఆరాధన దావీరా శుభ ఫలితాలు 
పొందుతారు.
వృశిచిక రాశి : 
 ఆరిధిక సమస్యలనుంచి బయటపడుటకు చక్కని 
ఆరిధిక ప్రణాళిక అవసరం. వాహనము నడుపుట-
లో జాగ్రతతు అవసరం. ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం 
కలదు. స్నిహిత్లు మరియు బంధువర్ముతో 
జాగ్రతతుగా ఉండవలను. అపకీరి తు వచుచా
స్చనలు కలవు. ఉద్్యగస్తు లకు పద్ననితి 
పొందు, గురి తుంపు పొందు అవకాశం కలదు.
వా్యపార ల్వాదేవీలు అనుకూలముగా ఉండును. 
విదా్యరుథా లకు చదువుయందు మికి్కలి శ్రదధి 
అవసరం. 1  నుండి 3 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైెన 



కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.  
వైదిక స్చన:
1) ప్రతిరోజూ శివ సతు త్ర పారాయణ మరియు
2) శ్రీరామ రకా్ష  సతు త్ర పారాయణ దావీరా శుభ 
ఫలితాలు లభించును.   
ధను రాశి : 
ఆరిధిక పరిసిథాతి ఆశజనకంగా ఉండును. కొనిని 
పనులు నెరవేరును. ఆరోగ్యం బాగుండును. 
ద్ర ్ఘకాల వా్యధులతో బాధపడువారు కొంత ఉప-
శమనం పొందగలరు. ఆధా్యతి్మక విషయాలపైె 
ఆసకి తు చూపుదురు. వా్యపారస్తు లకు అత్యంత 
అనుకూల సమయం. సిథారాసితు ల్వాదేవీలు 
అనుకూలంగా ఉంటాయి. విదా్యరుథా లకు అను-
కూలసమయం కాదు. 3  నుండి 5 వ త్ద్ల 
మధ్య ముఖ్యమైెన కార్యక్రమాలు వాయిదా 
వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైదిక స్చన:
1) సమవారం న్డు రుద్రాభిషేకం చ్యుట 
2) పంచాక్షర్ సతు త్ర పారాయణ దావీరా శుభ 
ఫలితాలు పొందుతారు. 
మకర  రాశి:
ధన విషయంలో సంతృపితుకరంగా వున్ని 
కొంత నషటి ము జరుగు అవకాశము కలదు. 
ద్ర ్ఘకాల వా్యధులతో బాధపడువారు ఆరోగ్య 
విషయంలో జాగ్రతతు అవసరం. గృహంలో శు-
భకార్యం జరుగు అవకాశం కలదు. ఉద్్యగస్తు -
లకు అనుకూల సమయం. పద్ననితి పొందు 
అవకాశం కలదు. వా్యపారస్తు లకు ఆశజనక 
కాలం కాదు. కోర్టి వ్యవహారములు వాయిదా 
వేయుట మేలు. 5 నుండి 7 వ త్ద్ల మధ్య 
ముఖ్యమైెన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట 
శ్రేయస్కరం.  
వైదిక స్చన:
1) దుర్ా సపతుశతి  పారాయణ మరియు
2) కనకధారా సతు త్ర  పారాయణ దావీరా శుభ 
ఫలితాలు లభించును.   

కుంభ రాశి:
ఆరిధిక పరిపుషిటి  కలిగ్ నూతన వస్తు వులు పొందు 
అవకాశము కలదు. ఆవేశం తగ్్ంచి పనులు చ్-
యవలను. గృహ వాతావరణం అనుకూలంగా 
ఉండును. ఆరోగ్య విషయంలో కొంతమేర జాగ్రతతు 
అవసరం. యోగ మరియు ధా్యనం పైె దృషిటి  పెటటి వ-
లను. శ్రమతో కూడిన ప్రయాణము చ్యు అవకా-
శము కలదు. ఉద్్యగస్తు లు తమ పైె అధికారులతో 
జాగ్రతతుగా మెలగవలను. వా్యపారస్తు లు, ముఖ్యంగా 
రచన్ వా్యసంగం మరియు ముద్రణా రంగంలో 
ఉనని వారికి అనుకూల సమయం. 7 నుండి 9 వ 
త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైెన కార్యక్రమాలు వాయిదా 
వేయుట శ్రేయస్కరం.  
వైదిక స్చన:
1) స్బ్రహ్మణ్య స్వీమి ఆరాధన  మరియు
2) విషు్ణ  సహస్ర న్మ సతు త్ర పారాయణ దావీరా శుభ 
ఫలితాలు లభించును.   
మీన రాశి : 
దుబారా ఖరుచాలు అదుపు చ్స్కుననిచో ఆరిథాకము-
గా అనుకూలముగా ఉండును. పెదదీవారి ఆరోగ్య 
విషయంలో శ్రదధి అవసరం. స్నిహిత్లు మరియు 
బంధువర్ం వారితో విరోధం కలుగు స్చనలు 
కలవు. తీరథాయాత్ర చ్యు అవకాశం కలదు. ఉద్్యగ 
సథాలంలో విరోధము  వచుచా అవకాశం కలదు. వా్య-
పారస్తు లు కొతతు అవకాశలు, మరియు ల్భాలు 
పొందుదురు. విదా్యరుథా లు చదువులో ముందంజలో 
ఉండెదరు. 9 నుండి 12 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైెన 
కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.  
వైదిక స్చన:
1) ఆంజనేయస్వీమి ఆరాధన మరియు
2) దుర్ా అషోటి తతుర జపం  దావీరా శుభ ఫలితాలు 
లభించును.   

  






