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                                                     విజయదశమి శుభాకాంక్షలు 
          పాఠక దేవుళ్ళకు, సరసవాతీ పుత్రులయిన  రచయితలకు, రచయిత్రులకు, వీడియో పత్రికలో  రచ-
యితలు వ్రాయడమే కాక , వీడియోలో చదువుతుననా రచయితలకు, రచయితలు వ్రాస మనకి పంపుతుననా 
రచనలను చదివి ప్రోత్సహిస్త ననా రీడర్్స కి, అలాగే గాయనీ గాయకులకు నవరాత్రి  శుభాకాంక్షలు. 
       మన 'చైతన్యం సంకల్పబలం' పత్రిక 11 సంవత్సరాలు పూర్ ్త  చేసకుని 12వ వసంవసంతం లోకి 
ఆనందంగా ఉత్్సహంగా ఉరకలతో, విజయ దశమి రోజున మీ మందుకు వస్త ననా శుభ సందర్ంలో ప్ర-
పంచంలోని తెలుగు వారందర్కీ విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు. ఈ 12వ వార్ధిక్త్సవం జరుపుకుంటుననా 
శుభసందర్ంలో 12 సంవత్సరాలుగా మన పత్రికలో ప్రచుర్ంచిన కొనినా రచనలు  ఈ పత్రిక ద్వారా మచుచుకి 
మాత్రమే మీ మందు ఉంచుతున్నామ. అందర్వీ ఎకుకువ ఉంచలేమ.  కనుక అందరూ అరధిం చేసకుని  
మన chaitanyam.net  లో మన  పత్రికలు  ఎలాగూ ఉంటాయి  కాబటిటో  ఆదర్స్్త రని ఆశిస్త న్నాను.
                                                     నవరాత్రి వైభవం ---- శకి ్త ఆరాధన 
   నవరాత్రి అనేది శకి ్తని ఆరాధంచే పండుగ.  హిందువుల పండుగ. ఇందులో దసరా పండుగలలో భాగంగా 
తొమిమిది రోజులు అమమివార్ దీక్షలో ఉండి, తొమిమిది రూపాలలో ఉననా శకి ్తని ఆరాధస్్త రు. దురాగా దేవి ద్వారా 
చడుపై మంచి జరగడానికి అనేక రూపాలలో దురాగా  దేవి ప్రబలంగా వా్యపంచి,  నవరాత్రి ఉత్సవానికి ప్రా-
తినిధ్యం వహిస్త ంది. దురాగా దేవి శకి ్త ఆకృతిలో వ్యకీ ్తకర్ంచబడిన దేవత.  దసహారా అంటే పది రోజులు . 
ఇది వాడుక భాషలో దసరా అవుతుంది. నవరాత్రి పండుగ అంటే తొమిమిది రాత్రుల పండుగ, చివర్ రోజున 
అంటే విజయ దశమి న్డు పరాకాషటో కు చేరుకొని 10 రోజుల పండుగ అవుతుంది. ఈ పది రోజులలోను, 
మహిషాసర మర్ధిని అయిన దురాగా  మాత అనేక రూపాలను   భకి ్త శ్రదధిలతో, ఆరాధనతో పూజిస్్త రు. 
   అంతటి మహోననాతమైన రోజున మన 'చైతన్యం సంకల్పబలం'  ప్రారంభించే అదృషాటో నినా ఆ దురాగా  దేవి 
మనకి ఇచిచుంది. మనం మన నరనరాలోలో నూ ఉననా చడుని అమమిని ప్రార్ధించడం ద్వారా పవిత్రమవుద్మా!  
  మన 12వ వార్షిక్త్సవ వేడుకలలో భాగంగా 'చైతన్యం సంకల్పబలం'  పత్రికతో పాటుగా  వీడియో పత్రిక 
ఇంకా 'సవార రాగ స్రవంతి' అనే పాటల వీడియో కూడా ప్రారంభించామ. మన వీడియో పత్రికలో రచనలు 
చదువుతుననా ప్రతీ ఒకకుర్కి కృతజ్ఞతలు. అలాగే సవార రాగ స్రవంతి లో పాడుతుననా గాయనీ గాయకులకు 
కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్త న్నాను. ఆదర్స్త ననా పాఠకులందర్కీ ప్రత్్యక కృతజ్ఞతలు .
                                                       మన దేశం ---- మనం భారతీయులం 
 గాంధీజీ 153వ జయంతి సందర్ంగా  హైదరాబాదులో గాంధీ ఆసపత్రి ఆవరణలో  HMDA ఆధవార్యంలో 
నిర్మించిన మహాత్మి గాంధీ విగ్రహానినా లో తెలంగాణా సీఎం కేసీఆర్  ఆవిషకుర్ంచారు. తెలంగాణా ప్రాంతం-
లోనే కాక విదేశలలో కూడా బతుకమమి పండుగను ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకుంటున్నారు. బతుకమమి 
పండుగ ప్రకృతిని ఆరాధంచే పూల పండుగ. తెలంగాణా సంసకృతీ స్ంప్రద్యానికి ప్రతిబంబం. 
      బతుకమమి పాటలోలో  చార్త్రకమైన పలు స్మాజిక అంశల పరమారాధి నినా తెలియ జేస్్త యి.   
                   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో విద్య, వైద్య రంగానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ CM జగన్ పద్ద  పీట వేస్త న్నారని రాష్ట్ర 
వైద్య విద్య ఆరోగ్య శఖా మంత్రి రజని అన్నారు. శనివారం ఆమ పార్శ్రామిక ప్రాంతంలో నిర్మించిన న్లుగు 
వైఎస్్సర్ పటటో ణ ఆరోగ్య కేంద్రాలను ప్రారంభించారు. అనంతరం విలేఖరలో సమావేశంలో మాటాలో డుతూ రా-
ష్ట్రంలో ఎననాడూ లేని విధంగా  528 పటటో ణ ప్రాధమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, 1125 ప్రాధమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, 
వైఎస్్సర్ ఆరోగ్య కేంద్రాలు, పీజీ, మడికల్ కళాశలలకు సమారు 16  వేల క్టలో కు పైగా ప్రభుతవాం ఖరుచు 
చేస్త ందన్నారు.  
     గాంధీ మహాతుమిడి 153 వ జయంతి సందర్ంగా ఢిల్లో  లోని రాజఘాట్ లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది మరుమి, 
ప్రధాని మోడీ పలువురు ప్రమఖులు నివాళులర్్పంచారు. 



                                                                 ఇండియాలో కరోన్ 
 గత కొదీ్ద  రోజులుగా 4 వేల  కంటే తకుకువే కొత్త కేసలు నమోదవుతున్నాయని, కేసలు క్రమంగా తగుగా తూ 
37 వేలకు దిగి వచాచుయని, మన దేశంలో కరోన్ వా్యప్త పూర్ ్తగా అదుపులోకి వస్త ందని, కేంద్ర ఆరోగ్య శఖ 
వలలోడించింది.  
                                             అమర్కాలో  హర్కేన్ ----- ఆగని విధవాంసం 
    అమర్కాలో హర్కేన్ విధవాంస్నినా కొనస్గిస్్త నే ఉంటంది. ఫ్లో ర్డాలో Sep  ఆఖర్ వారంలో హర్కేన్ 
బీభత్సం ధాటికి  విదు్యత్ సరఫరా నిలిచి పోవడంతో ఆకి్సజన్ యంత్రాలు  పని చేయక ఇద్దరు వృదధి 
దంపతులు మరణంచారు.  ఫ్లో ర్డా రాష్ట్రంలోని ఓరాలో ండో లో చాలా ప్రాంత్లలో చటులో  పది పోవడమే కాక, 
పవర్ పోవడం, కొనినా ప్రాంత్లోలో  ఇళ్ళలోలో  నీరుతో నిండి పోవడం, ఇంటి మందు ఉననా సవామిమింగ్ పూల్్స 
నిండి పోవడం, ఇంకా ఇళ్ళలోలో  పైన రూఫ్ లు  ల్క్ అవడం ఇలా ప్రజలు అనేక రకాల ఇబ్ందులు పడాడా రు. 
అయిన్ ప్రభుతవాం ఆలస్యం చేయక తక్షణ చర్యలు తీసక్వడం గమన్ర్ం. ఇంకా ఒకకు ఫ్లో ర్డాలోనే  27 
మంది ప్రాణాలు క్లో్పయారు. ఇంకా మృతుల సంఖ్య పర్గే అవకాశం ఉందని అధకారులు చపా్పరు. 
ఫ్లో ర్డాలో విధవాంసం  సృషటో ంచిన తరువాత శుక్రవారం దకిషిణ కరోలిన్ తీర  ప్రాంతంలో తన ప్రత్పం 
చూపంచడం మొదలు పటిటో ంది. అకకుడి ఛారలోస్ నగరంలో భారీ వరాషి లు కుర్స పలు ప్రాంత్లు జల-
దిగ్ంధం అయా్యయి. సమద్ర జలాలు  పంగి వీధులను మంచత్్త యి. ద్నికి తోడు భయంకరమైన 
గాలులు వీచడంతో కొనినా చోటలో  స ్తంభాలు, చటులో  కూలిపోవడంతో వేల మంది ప్రజలు బకుకు బకుకు మంటూ 
ఇళలోలోలో నే గడిపారు. ఈ హర్కేన్ ధాటికి 30 మంది మరణంచారు.   ఆ తరువాత దకిషిణ కరోలిన్ నుండి 
ఉత్తర కరోలిన్ వైపు వళ్లో క్రమంలో బలహీన పడి పోస్టో  -- ట్రోపకల్  సైక్లో న్ గా మార్ంది . 
     మరో వైపు సహాయక చర్యలు మమమిరం చేశరు. విదు్యత్ సౌకర్యం, ఆహార పద్రాధి లు అందుబాటులో 
లేక ప్రజలు తీవ్ర  ఇబ్ందులు పడుతున్నారు. ఈ హర్కేన్  అత్యంత శకి ్త వంతమైన వాటిలోలో  ఒకటి అని 
2004 లో ఇటువంటి హర్కేన్ వచిచుందని, మరల ఇపు్పడు వచిచుందని అంటున్నారు. ఈ హర్కేన్ వలలో   10 
వేల క్టలో  డాలరలో కు పైగా ఆస్త నషటో ం సంభవించినటులో  అంచన్ వేస్త న్నారు. ఈ విధంగా హర్కేనులో  రావడం, 
అకకుడ ఉననా మన వాళు్ళ ఈ బాధలు పడడం,  ఇకకుడ ఉననా వాళ్ళ తలిలో దండ్రులు భయ పడడం మామూలే. 
అయిన్ ఆశచుర్యం ఏమిటంటే సంత వార్కి దూరంగా ఉంటూ, ఇటువంటి ఇబ్ందులు పడుతూ కూడా 
ఆ దేశం వదిలి రావడానికి అకకుడికి వళ్లోన మనవాళు్ళ ఇషటో పడరు. పైగా మన దేశంలో ఉననా తలిలో  తండ్రులు, 
అకకుడ ఉననా పలలోలు ఒంటర్ వారై పోతూ ఉంటే, మన ప్రభుతవాం 
వళ్లో వార్ని ఆపే దిశగా మంచి మంచి చదువులు ఉద్్యగాలు 
ఎందుకు కలి్పంచ లేక పోతోంది? పైగా తెలివైన పలలోలు వళ్ళడానికి 
ఆర్ధికంగా సహకర్స్్త, మన దేశ భవిష్యతు్త  ఏమైపోతోంది? ఆ దేశల 
మీద వారంత్ ఎందుకు మొగుగా  చూపస్త న్నారు? ఇది మిలియన్ 
డాలరలో ప్రశనా. 
     అసమానతలు చూపస్్త , ఓటలో  క్సం నోటులో  చూపస్్త , ప్రజ-
లకు పథకాల పేరుతొ అనీనా ఉచితంగా ఇచిచు ఓటులో  కొనుకుకుంటే, 
దేశంలో ఈ రోజు ఇచేచు పథకాలతో ఇపు్పడు మాత్రమే వార్ కడుపు  
నిండుతుంది అనే విషయం అందరూ తెలుసక్వాలి.  
                        సర్వాజన్: సఖినో భవంతు 
                                                               ఎడిటర్ 
                                                       తీగవరపు శంతి తీగవరపు శంతి
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పూర్ జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపది్ద  వంకట మరళీ కృష్ణ

                     పూర్ జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువార్కి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమై నది.కాని ఆ స్వామికి సంబంధంచిన పురాణగాధ 
సంపూర్ణంగా కొది్దమందికి మాత్రమే తెలుస.   
                స్కుందపురాణాంతరగాతమైన జగన్నాధ కేషిత్ర మాహాత్్త యానినా 
యధామూ లంగా, సరళ, వా్యవహార్క భాషలో అనువదించి మన 
పాఠకులకు ప్రతి నెల అందిస్త న్నామ.    చదవండి, చదివించి 
మోకాషి నినా పందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

                                                                       40 వ అధా్యయం

                                                           ప్రావరణోత్సవం

     మారగాశీరషి మాసంలో శుదధి షషఠి రోజున ప్రావరణోత్సవం నిరవాహిస్్త విష్్ణ లోకం పందుత్రు.పంచమిరోజు 
రాత్రి ఉపవాసం ఉండాలి. స్వామికి ఎదురుగా ఉననా మండపంలోఅషటో దళ పదమిం మగుగా  వేయాలి. 
దికా్పలకులను, కేషిత్రపాలకుని, విన్యకుని, చండుని, ప్రచండుని ఆహావానించాలి.                 (1-4)

    ఒక పాత్రను శుభ్రపర్చి, అందులో నీరు పోస,“దు్యత్నస్త ” అనే మంత్రానినా చదువుతు  ఒకవస్్రా నినా కప్ప 
ఉంచాలి. ధూపం సమర్్పంచాక, ఇరవై ఒకకు వస్్రా లు పర్చి, ద్నిపై కలశ ఉంచి, పైన ఒక వస్్రా నినా కప్ప 
ఉంచాలి.  (5-10)

        ఆ కలశంపై చేయి ఉంచి, విష్్ణ వును సమిర్ంచుక్వాలి.”లోకాలనినావా్యపంచి ఉననా న్రాయణుని 
కప్పఉంచిన ఓ వస్త్రమా!నీవు స్వామికి వస్త్రంగా ఉండు అని ప్రార్ధించాలి.”ఇంద్రఘోష”అను రకాషి  మంత్రానినా 
చుటూటో  ఆహావానించాలి. ధూప, దీప, నైెవేద్్యలు సమర్్పంచాక, స్వామిపై కప్పన వస్్రా నినా తొలగించాలి.(11-13)
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         మిగిలిన దేవత్మూరు్త లకు మఖం కనబడుటులో గా వస్్రా లను కప్పఉంచాలి.కరూ్పర, నీరాజనం, 
త్ంబూలం సమర్్పంచాలి. ఈవిధంగా స్వామికి వస్్రా లు కప్పన వార్కి మోహం ఆవహించదు.
చలిబాధను  పందడు. చూచినవార్కి క్ర్కలు తీరుత్యి.బ్రాహమిణులకు, అన్ధలకు 
కపు్పక్వడానికి వస్త్రద్నం చేయాలి. స్వామి అనుగ్రహానినా పందుత్రు. (14-19)

                                            స్కుందపురాణంలోని వైష్ణవ ఖండంలోని పురుషోత్తమ కేషిత్ర వైభవంలోని 
ప్రావరణోత్సవం అను నలభైవ  అధా్యయం సమాప్తం.
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పాలెపు  బుచిచురాజు

నూటపదహారులో    కంద్లోలో   

 సందరకాండ

13)        భక్త పరాధీనుండ�ై 
          ముక్్తనొసగి కాచువాడు మోహము వీడన్
          శక్్త కొలది పూజంచ�డు    
          భక్్త ల్ పిలిచిన పల్క్ను భగవంతుడిలన్ 

14)       గురుతర మణిహారంబుల్ 

           దొరుకగ గురువంద లేర దోసము కాదే

           హరిసేవక్ దారి త�లియ 

           తరియంచక వముముసేయ తప్పద ివనుడీ!

పురజన గీత (అనుబంధమ)

15)        శ్రీరాముని వాక్సుధలను 

           మోరల్ ప�ైకెత్్త  వనగ మోదము గలిగెన్ 

           పౌరుల్ కీరి్తంచి కొల్వ   

           తారకల నడుమ వెలిగెను తానొక శశియ� ై   

16)        అడిగిన సాయము సేయగ

            కడువధముల మదిని తలచి కాదందురిలన్    

            అడుగకనె వరములిచ�చెడి 

            నడవడి గల రాజు దొరికె నౌరా యనగన్ 
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ముఖ్య ద�ైవం 
బాలబ్రహ్ముశ్వరుడు మందిరం 
చుట్టూ  కోట గోడ ఉంది. 
కీరీ.శ.762లో వజయాదిత్య 
సతా్యశరీయుడు ఇక్కడి మంటపా 
లను నిరిముంచాడు. శివలింగము 
గెరైనెైట్  రాత్చే నిరిముతమ�ైనట్టూది. 
ముందు భాగంలో భూదేవ 
మందిరం ప్రక్కన జోగులాంబా 
దేవ మందిరం ఉనానాయ. 
ఆలంపురంలో ముఖ్య ద�ైవము 
జోగులాంబ. ఆశ్్వయుజ 
మాసంలో జోగులాంబాదేవ 
దినోతసువ సందర్ంలో యాత్్రక్ 
లెందరో వసు్త ంటారు. ఇక్కడే 
నవమాతృకలెైన బ్రహ్ముకౌమార ి
వర్ణనీ మలాహ్ ఇంద్ార ణి, 
చాముణి్ణ , వఘ్నాశ్వర ీవగరీహాల్, 
నవగరీహ మందిరం ఉనానాయ.  

వీట్ని ఆనుక్నే తుంగభద్ార  
నది ప్రవహిసు్త ంటుంది. 
శివరాత్్ర సందర్ంలో 
బాలబ్రహ్ముశ్వర ఉతసువాల్ 
జరుగుతాయ. దేవాలయ 
దా్వరాలక్ ఇరువెైపుల బ్రహము, 
అర్థనారీశ్వర వగరీహాల్ 
చ�క్కబడినవ. ఆలంపురంలో 
‘‘ఎల్లమము’’ ముఖ్యమ�ైన దేవత 
‘‘నగనాక బంధం’’ అనబడే 
నగనా స్త్త రీ శిల్పం ఇక్కడ 
మూ్యజయంలోనే భద్రపరచబడి 
ఉంది. ఈ దేవతను పూజసే్త  
స్త్త రీలక్ సంతానం కల్గు తుందని 
నమముకం. వామమారగుం 
ప్రబలితమ�ైన కాలంలో ఈ 
నగనా స్త్త రీ వగరీహాల్ మలచబడి 
యుండవచుచె. బాలబ్రహ్ముశ్వర 
ఆలయం ముందు కూడా నగనా 

స్త్త రీ వగరీహమొకట్ ఉంది.

మన త�లంగాణ రాషటూ ం్ 
లోని ఆలంపురం జోగులాంబ 
జలా్ల లో చాళుక్య రాజుల 
కళా వధానంలో నిరిముతమ�ైన 
ఆలయాల్ ఆలంపురాలో తప్ప 
మరెక్కడ కానరావు. ఇక్కడి 
ఆలయాల నిరాముణం వభిననా 
రీతులో్ల  సాగింది. దేవాలయాల 
శిఖరాల్ ఉత్తర భారతీయ 
కళా ప్రభావానినా సూచిసు్త ంటే, 
దేవాలయాల లోపలి భాగం 
పశిచెమ భారతదేశంలోని శిలా 
నిరిముత దేవాలయ వధానం  
లో ఉనానాయ. దక్ిణ భారత 
దేవాలయ శిఖరాలక్, ఆలంపు 
ర ఆలయాల శిఖరాలక్ 

(మిగిలినది వచేచు సంచికలో)

దకిషిణ కాశి ఆలంపురం ఆలయాలు 
             మత్సయారాజ హరగోపాల్
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కొత్త  రామానందం                                                                    ఓం ఆది పరాశకి ్తjెైు నమ: 
భక ్త జన సంరక్షణ ఆదిపరాశకి ్త 
డా ॥ కె . రా మా న ం ద ం  
కరుణకు మారుపేరు అమమి. 
భకి ్త, ప్రేమ ఎకకుడ ఉంటాయో 
అమమి అకకుడే ఉంటుంది. అమమి  
నిజమైన భకి ్తని చూస్త ంది. 
ఆమను మన శకా్తయానుస్రం 
ఎలా పూజించిన్ అమమి సంతో-
షస్త ంది. మనలినా అనుగ్రహిం-
చడానికి అనేక రూపాలలో స్కాషి -
తకుర్ంచే ఆ పరాశకి ్త సృషటో , సథాతి, 
లయ సవారూపణ. త్రీమూరు్త లైెన  
బ్రహమి, విష్్ణ , మహేశవారులు అషటో  
దికా్పలకులు స్ర్య చంద్రులతో 
సహా సకల దేవతలు అర్చుంచే 
దేవత ఎవరైన్ ఉంటే ఆమ ఆ 
జగత్ జనని మాత్రమే. అమమి 
అండదండలు లేకపోత్ బ్రహమి 
సృషటో  చేపటటో లేడు. విష్్ణ వు సృషటో ని 
సంరకిషించ లేడు. శివుడు  సృషటో ని 
లయం చేయలేడు. ఇటిటో  పరాశ-
కి ్తని నవరాత్రి దీక్షతో అర్చుస్్త మహా 
పాపాలు నశించడమే కాదు 
సఖ సంతోషాలు వర్ధిలులో త్యి. 
అమమివార్ రూపాలు, ల్లలు 
అసంఖా్యకం. ఆ పరాశకి ్త దురగా , 
లకిషిమి, సరసవాతి, కాళీ, చామండి, 
లలిత్ త్రిపురసందర్, బాలా 
త్రిపుర సందర్, రాజరాజేశవార్,  
గాయత్రి, స్వాహా, సవాధా  అనేక 
రూపాలతో దర్శనమిస్త ంది. దే-

 భక ్త జన సంరక్షణ ఆదిపరాశకి ్త

వీనవరాత్రుల పూజలలో ప్రధాన 
దైవం దురాగా దేవి అని అందరకు 
తెలుస. దురగా  అంటే కాటు, 
మహా విఘనాం, భవబంధం, 
కరమిం,  శోకం, దుుఃఖం, నరకం 
అతి రోగం అనే అరథామలు చప్ప-
బడాడా యి. ఎవరు అయిత్ స్వారథా 
పరతవాం, అస్య, ఈరాషి  ్య-
దేవాషాలు, క్పావేశలను అణచి 
మానవ క్టిని సక్రమ మారగాంలో 
నడిపస్త ననా అమమిను ‘దురాగా ’ 
అని కీర్ ్తస్త న్నామ. 

ఆమ  స్త్రీ శకి ్తకి ప్రతీక. శంభు ని-
సంబులను  అణచడంలో కానీ, 
మహిషాసరుని అంతమొం-
దించడంలో గాని ఆ తలిలో  పురుష 
సహాయం లేకుండా లోకాలను 
రకిషిస్త ననాది. ఆమ ఇలా అనేక 
రూపాలలో దర్శనమిస్్త  భక ్త-
జనక్టిని రకిషించే అమమివా-
ర్ రూపాలలో ఏ రూపానెనాై న్ 
సర్ ధా్యనించి సమిర్ంచి అర్చుస్్త 
ఆమ సంపూర్ణ ఫలానినాస్త ంది 
దేవి భాగవతం ప్రకారం వసంత 
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పరతతవామగా లయమ జరు-
పుతుననాది. (సంహారమ) కా-
రా్యచరణ మూర్ ్తగా వారాచ-
ర్ంచుచూ పుణ్యకరమిలను బటిటో  
సవారగా  సౌఖ్యదులు పాపకరమిల-
చే ప్రారబధి  జనమిలు పాప్తంపచే-
యుచుననాది. (తిరోద్నమ) 
శశవాత ఆనంద సందరాతమిక 

సత్య స్థా నమైన మణదీవాప మగు 
పునరావృతి్త రహితమైన ఆమ 
స్నిధ్యమను గ్రహించు మో-
క్షమిచుచుచుననాది. (అనుగ్రహం) 
‘నవరాత్రులు’ చేసక్వడాని-
కి ఒక కారణం ఉననాది. రాత్రి 
అంటే చీకటిలో కూడుకుంది. 
చీకటి నుంచి దేవి ఉపాసన 

రుతువులో వచేచు  చైత్రమాస 
ప్రారంభం రోజున కానీ, శరదృ-
తువులో వచేచు ఆశీవాయుజ మాస 
ప్రారంభం రోజున  కానీ, నవరా-
త్రులు ప్రారంభిస్్త రు. భూలోక 
వాసలకు  వసంత, శరదృతు-
వులు  రండూ కషటో  కాలాలు. ఆ 
సమయాలలో రోగాలు బాగా 
వా్యప్త చందుటకు అవకాశం 
ఉంటుంది. అందుకే ఈ రండు 
ఋతువులలో నవరాత్రులు జర-
పమని పద్దల నిర్్దశం. అయిత్ 
మన భారతీయులు అమమిలగ-
ననా అమమిను శరదృతువులో వచేచు 
శరననావరాత్రులను ఎంచుకొని, 
భకి ్తశ్రదధిలతో బహు వైభవంగా 
నిరవాహిస్్త రు. శరననావరాత్రి 
పూజలు తిలకించాలి అంటే  
ఒకకు బంగాల్లోనే చూడాలి. దు-
రాగా దేవిని బంగాల్యులు తమ 
ఆడపడుచు గాను, ఆంధ్రులు 
తమ మాతృమూర్ ్తగా భావించి 
పూజలు నిరవాహిస్్త రు. మహా-
రాష్ట్రలో ఈ పండుగను శరద 
లేక శరదీయ నవరాత్రులుగా  
అత్యంత శ్రదధితో నిరవాహిస్్త రు. 
అమమివారు పంచకృత్య 
పారాయణ అంటే సృషటో , సథాతి, 
ప్రళయ తిరోధాన అనుగ్రహాలు 
చేస్ చలలోని తలిలో . ఆమ వేద గణ-
మలను స్ర్య,చంద్ర భూతమ-
లను ప్రకృతి జీవరాశిని సృషటో ంచే 
సృషటో  సరవామలో అంతరాతమి-
గా ఉననాది. ఆమయే వార్ రక్షణ 
పోషణ భారమ వహించుచుననా-
ది. (సథాతి) కలా్పంతమన మిగులు 
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ద్వారా నవ్యత్వానికి అంటే జ్్ఞ నం 
వైపు నడిపస్్త యి. కాబటిటో  నవ-
రాత్రులు చేసకుంటున్నాం. 
నవరాత్రులలో రాత్రివేళ దేవి 
ఆరాధనకు నిషేధం లేదు 
గురువు ఉపదేశం పందినవారు 
పూజలు నిరవాహించవచుచును.  
నవరాత్రి ఉత్సవాలను  ఆశీవా-
యుజ శుకలో పాడ్యమి నుంచి  
నవమి వరకు చేయుట ఆచారం 
అలా చేయుటకు శకి ్త లేకపోత్ 
తదియ నుంచో పంచమి నుంచో 
సప్తమి నుంచో చివరకు నవమి 
న్డు ఒకకురోజైన్ చేయాలి. 
కొందరు ఈ రోజులలో ప్రతి దినం 
కుమార్ పూజ, సహాసని పూజ 
కూడా చేస్్త రు మన ఆంధ్రరాషా్రా -
లలో మొదటి మూడు రోజులు 
దురాగా  పూజ ద్వారా అర్షడవా-
రాగా లను అంతర్ంప చేసకొని 
తరువాత మూడు రోజులు లకీషిమి 
పూజ ద్వారా సగుణ సంపదల-
ను పంది చివర్ మూడు రోజులు 
సరసవాతీ పూజ ద్వారా జ్్ఞ నం 
లభిస్త ంది అని భకు్త ల ప్రగాఢ 
నమమికం. ఈ జ్్ఞ నమే ఆధా్యతిమిక 
జ్్ఞ నం. తలిలో  జగత్ కల్పవలిలో  ఏ 
పేరున పలిచిన్ పలుకుతుంది. 
శకి ్త విజయ సవారూపణ అయిన 
శమీ వృకాషి నినా కూడా పూజిస్్త రు. 
శమీ వృక్షం (జమిమి చటుటో ) వలలోనే 
ఈ పుణ్య కాలానినా విజయదశ-
మి అన్నారు శమీ విజయానినా 
అందిస్త ంది కనుక విజయద 
అన్నారు. అందుకే విజయదశ-
మి అని అన్నారు. ఈ శుదధి దశమి 

సరవా కామా్యరధి స్ధకమైనవి. 
ఈ దశమిన్డు శ్రవణా నక్షత్రం 
ఉండాలని జ్్యతిశ్శస్త్ర నియమం. 
అమమివారు లేక ఆమ కృపతో 
దేవతలు ఈ తొమిమిది రోజులలో 
అనేక అసరులను  ఓడిరచారు 
అప్పటి నుంచి ఇవి నవరాత్రులు 
అయినవి. ఆ తలిలో  దుషటో శిక్షణ 
శిషటో  రక్షణ గావించింది. కావున 
శరననావరాత్రులు సమయమందు 
తలిలో  పాద్లనే శరణని వినమ్ం-
గా నమసకుర్ంచి తమ అభీషాటో ల-
ను తెలుపుకుంటారు. విజ్ఞతతో, 
వివేకంతో అంతర్ ఇంద్రియాలను 
జ్గృతం చేస ఆతమి అనేవాషణతో 
పరాశకి ్త ప్రజ్ఞలని పర్పూర్ణమగా 
ఆకళ్ంపు చేసకుంటూ అమమిను 
నమసకుర్స్్త ఆమ ప్రసనునారాలైె 
మారాగా నినా సగమం చేస్త ంది.
దురగాగా ఆవిర్వించి దురగామ-
డు అని అసరుణనా సంహర్ం-
చేందుకు సమస్త లోకవాసలు  
వినతితో సమాయత్తమైంది. ఈ 
దురగామడు బ్రహమిదేవుడు వలలో  
వరమలు పంది వరగరవాంతో 
సమస్త లోక వాసలను హిం-
సంచస్గాడు. అతడు చతు-
ర్వాద్లను అపహర్ంచా-
డు అందువలలో  ధరమి క్రియలు 
ఆగిపోయాయి. నదీనద్లు 
ఎండి కరువు కాటకాలు ఏర్ప-
డాడా యి. దురాగా దేవి తన త్రి-
శూలంతో దురగామాసరుణనా 
సంహర్ంచి వేద్లను ఉద్దర్ం-
చి దేవతలకు ప్రస్దించింది.  
ఆదిశకి ్త యొకకు మరో రూపం 

మహాలకిషిమి మహిషాసరుడనే రా-
క్షసని సంహర్ంచిన శకి ్త మహా-
లకిషిమి. మహిష్ణ్ణ సంహర్ంచేం-
దుకు సమస్త దేవతల శరీరాల 
నుండి మహా దివ్య త్జస్సలు 
బయటకువచిచు ఒక మహో-
జవాల త్జ్రూపంలో ఆవిర్విం-
చింది మహాలకిషిమి. ఆమ ఎర్రని 
కాంతులతో ప్రకాశించే మహా-
లకిషిమి పద్మిసన, అషటో  భుజ్లతో 
ప్రకాశించే తలిలో . ఆ భుజ్లతో 
అక్షమాల పరశవు, గద, బాణం, 
వజ్రాయుధం, పదమిం, ధనస్స, 
వరమాల, దండం, శకి ్త, ఖడగా ం, 
చరమిం, జలజం, గంట, పా-
నపాత్ర, శూలం, పాశం, స-
దర్శనం మొదలైెన ఆయు-
ధాలతో దర్శనమిస్త ంది. 
శకి ్త రూపాలలో మొదటి రూపం 
మహాకాళ్. ఈ తలిలో  విష్్ణ వు 
యోగనిద్ర సవారూపణ. ఒకస్ర్ 
విష్్ణ వు యోగ నిద్రలో ఉండగా 
మధు కైటబులు అనే రాక్షస-
లు బ్రహమిపై ద్డి చేసనపు్పడు 
బ్రహమి యోగనిద్రా దేవిని స్త త్రం 
చేశడు. ఆ యోగనిద్రే మహాకాళ్. 
పరాశకి ్త తన దివ్య రూపంలో 
బ్రహమి మందు ప్రత్యక్షమై విష్్ణ -
వును నిద్రా విమకు్త ణ్ణ  చేసంది. 
ఆ మహాకాశి అనంత మహిమ 
వలన బ్రహమి వస్త డవగ విష్్ణ వు 
మధు కైటబులినా సంహర్ంచాడు. 
శంబు, నిశంభులనే రాక్షసలినా 
సంహర్ంచిన మహాశకి ్త సర-
సవాతి. దేవతలు, ఋష్ల స్త -
త్రంతో సకల లోకాలను రకిషించే 
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కంలాగా పద్మినినా చేత ధర్ంచి 
గాయత్రీ మాత అలంకారానినా 
మూడవ రోజున పూజ్రులు 
అమమిని తీర్చుదిదు్ద త్రు. ఇక 
న్లుగవరోజు అననాపూరా్ణ దేవి 
అలంకారంతో భకు్త లకు దర్శ-
నమిస్త ంది. ఆమ చేతులలో 
వరద అభయ హస్్త లు కాక 
వంట పాత్ర వడిడాంచే గర్టె కాన-
వస్్త యి. అయిదవ రోజున భకు్త -
లకు సరసవాతి మాతగా ఒక చేత 
వీణ, వేరొక చేత చరకా, మరొక 
చేతిలో పుస్తకం ఇంక్ చేతిలో 
అక్షరమాలతో మనను ఆశీరవాది-
స్్త  దర్శనమిస్త ంది. ఆరో రోజున 
శ్రీ లలిత్ త్రిపుర సందర్గా ఒక  
చేత అభయమిస్్త  వేర్ చేతిలో 
ధనుస్సను పటుటో కుని శోభిస్త ం-
ది. ఏడవ రోజున కాళ్కారూపం-
లో న్లుకను బయటకు తెరచి 
చూపుతూ రౌద్రానినా ప్రదర్్శస్త ంది. 
దురాగా దేవి అవత్రానినా ఎనిమి-
దవ రోజు ఆలయాలోలో  దర్్శంప 
చేస్్త రు. పులి మీద ఆసీనురాలైె 
శంఖ చక్రాలను, పద్మినినా, ధను-
రా్ణాలు ధర్ంచి సరువాలను చేస్ 
సవాభావం కలదిగా కానవస్త ంది. 
ఈ రోజును మహాషటో మి అని కూడా 
అంటారు. ఈ రోజంత్ అషటో మి 
తిథి ఉంటే అది దురాగా షటో మి. 
అషటో మి వళ్లో  ఆ రోజంత్ నవమి 
తిథి వస్్త ద్నిని మహాషటో మి 
అంటారు. సంత్నం క్రువారు 
ఈ రోజున దురాగా  దేవిని సహస్ర 
న్మాలతో కుంకుమారచున చేస్్త 
ఫలితమంటుందని చబుత్రు. 

అలాగే లలిత్ సహస్రన్మ 
పారాయణం కూడా మఖ్యం. 
తొమిమిదవ రోజు అలంకారం 
మహిషాసరమర్దని అవత్రం. 
దుననాపోతు సవాభావం అయిన 
మహిషాసరుడు కామక్రోధాలు 
అజ్్ఞ న అహంకారాలు హదు్ద  
మీర్న మహిషాసరుని సం-
హర్ంచింది. అమమిను ‘జయ 
జయహే మహిషాసర మర్్దని 
రమ్యకవర్ధిని శలైనుత్’. అనే 
మకుటంతో భకు్త లు స్త తిస్్త రు. 
ఆరోజున పూజ్నంతరం దేవికి  
పేలాలను నైెవేద్యం పడత్రు 
ఆయుధ పూజ ఈరోజు ప్రత్్యకత 
ఈరోజు తమ పుస్తకాలు విద్్య 
స్మాగ్రిని దేవి మందు నుంచి 
విద్్యరుథా లు దేవిని పూజిస్్త రు. 
ఈ శుభదిన్న వివిధ వృతు్త ల-
వారు వివిధ స్ధన్లను, వా-
హన్లను పూజించుకుంటారు. 
ఈ విజయదశమి న్టి అమమి-
వార్ అలంకారం రాజరాజేశవార్. 
ఆమ పరమశంత సవారూపం-
తో చిరునవువాను చిందిస్్త ... 
చరుకుగడను చేతిలో ధర్ంచి 
అభయ మద్రతో దర్శనమి-
స్త ంది. ‘విజయదశమి’ విజ-
యానినా సంకేతంగా భావిస్్త రు. 
ఈ రోజున శ్రీరామడు రావణుని 
సంహర్ంచాడని విశవాసం. అరుజు -
నుడు జమిమి చటుటో పై ద్చిన 
ఆయుధాలు తీయించి కౌరవ 
వీరులను ఓడిరచాడని మహా-
భారత విరాటపరవాంలో వ్రాయ-
బడిరది. విజయదశమి న్డు 

గౌరీ దేవి శరీరం నుండి వచిచున 
దివ్య రూపం సరసవాతి దేవి. ఈ 
తలేలో  రాక్షస సంహారం కావించి 
శంతిని ప్రతిషటో ంచింది ఆమ 
వనెనాల వంటి తెలలోని కాంతులతో 
ప్రకాశిస్్త  ఉంటుంది. ఆ తలిలో   
అషటో  భుజ్లలో, ఘంట, శూలం, 
వాలం, శంఖం, మసలం, చక్రం, 
ధనస్స, బాణాలతో దర్శనమి-
స్త ంది. ఆమ వాహనం హంస. 
పాలను, నీళలోను వేరు చేయగల 
శకి ్త ఒకకు హంస కే ఉందని 
చబుత్రు. అంటే ప్రపంచంలో 
నవివాస్్త  అయిన్ జ్్ఞ న్నినా  ప్ర-
స్దిస్త ందని అరథాం. ఆమ న్ద 
రూపని. ఆమ దేహం తెలలోని 
రంగు పర్పూర్ణ పర్శుదధి తత్వాని-
కి  ప్రశంతత గురు్త . తెలుపు అనినా 
వరాగా ల సమిషటో  రూపం. సరసవాతి 
సకల విద్్య సమిషటో  మూర్ ్త. మన 
ఆలయాలోలో  ఈ నవరాత్రులు పది 
రోజులు అమమివార్ని చకకుగా 
అలంకర్స్్త రు. పూల మధ్య 
నగలతో పసపు, కుంకుమల-
తో నూతన పటుటో వస్్రా లతో అమమి 
దర్శనమిస్్త రు. మొదటి రోజున 
దేవి బాలా త్రిపుర సందర్గా 
నూతన పటుటో  వస్్రా లతో దర్శన-
మిస్త ంది. మహాలకిషిమి రూపంలో 
రండో రోజున రండు ఏనుగులు 
అభిషేకం చేస్త ననాటులో గా ధనంతో 
ఘటాలతో కుమమిర్స్త ననాటులో -
గా అలంకర్ంప బడుతుంది.  
పది చేతులు, పది ఆయుధాలు, 
ఐదు మఖాలతో, న్లుగు 
వేదమలు తలిలో గా, శుదధి స్పటి-
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శమీ పూజ చేస్్త రు. శమీ అంటే 
జమిమి. జమిమి చటుటో ను ఈ రోజు 
పూజించాలి. పాండవులు అజ్్ఞ -
తవాసంలో తమ ఆయుధాల-
ను జమిమి చటుటో  పై ఉంచారు. 
శమికి పాపాలను నశింపజేస్ 
శకి ్త, శత్రువులను సంహర్ంచే 
శకి ్త ఉన్నాయని నమమికం. 

‘‘శమీ శమీయత్ పాపం, 
శమీ శత్రు విన్శినీ 
అరుజు నస్య ధనురాధి -
రీ రామస్య ప్రియదర్శన:’’ 
 
జమిమి ఆకును తమ శ్రేయోభి-
లాష్లకిచిచు వార్ని ఆలింగనం 
చేసకుని దసరా శుభాకాంక్ష-
లు అందజేస అవతలి వార్ 
అభిమాన్నినా చూరగొనడం 
మఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం-
లో ఒక ఆనవాయితీ. శమీ పూజ 
న్డు అపరాజిత్దేవిని పూజి-
స్్త రు. ఆ తరావాత పలిమేర ద్టి 
సమలలోంగణం రాజులు చేస్వా-
రట. పూరవాం రాజులు అపరాజి-
త్దేవిని పూజించిన తరావాతనే 
పటాటో భిషేకం చేసకునేవారట. 
బంగాల్ ప్రజలు షషఠి  తిథి న్డు 
దురాగా  పూజను ప్రారంభిస్్త రు. 
సప్తమిన్డు బోధక్ అనే ప్రాణ 
ప్రతిషటో  ప్రక్రియ ద్వారా దేవి వి-
గ్రహాలకు చైతన్యం కలిగిస్్త రు. 
కొలాబౌ అనే ఒక ప్రత్్యక జ్తికి 
చందిన అరటిపలకలు అమమి-
వార్కి సంగార్ంచి పసపు చీరను 
అలంకర్స్్త రు. ఈ తంతులోని 

అరటి పలక ఎవరో కాదట పారవాతి 
దేవి పద్ద  క్డలైెన సదీధిదేవట. 
అషటో మి, నవమి తిధుల సంధకా-
లంలో సంధ పూజలు చేస్్త రు. 
అమమివార్ని తమ ఆడపడుచుగా 
భావించి ఆమను సకల మరా్య-
దలతో ఆహావానించి పూజలు 
జర్ప అంత్ గౌరవప్రదంగా ని-
మజజునం అనే ప్రక్రియ ద్వారా 
స్గనంపుత్రు. బంగాల్లు 
అంగరంగ వైభవంగా భకి ్తతో 
అమమిను స్విస్్త రు. ఆమ అను-
గ్రహానికి పాత్రులు అవుత్రు. 
భాగ్యనగరంలో బంగాల్లు 
నిరవాహించే కార్యక్రమాలలో 
ఆంధ్రులు ఎకుకువ సంఖ్యలో 
హాజరయి అమమివార్కి ఇచేచు 
హారతి కార్యక్రమంలో పాలగా ం-
టారు. తెలంగాణలో బతుకమమి 
పేర దసరా ఉత్సవాలను అమి-
తోత్్సహంగా జరుపుకుంటారు. 
బ్రతుకులు ప్రస్దించే అమమి 
బతుకమమి ఇందులో ప్రధానమై-
నది గౌరీ పూజ. బతుకమమి అనే 
ఆడపడుచు పేరు మీదుగా ఈ 
పండుగ నిరవాహిస్్త రు. భాద్రపద 
అమావాస్య నుండి  ఆశవాయు-
జశుదధి అషటో మి వరకు ప్రతిరోజు 
చీకటి పడిన పదప బతుకమమి-
ను పూజించి వలయాకారంలో 
తిరుగుతూ పాటలు పాడుకుం-
టారు. తొమిమిద్ రోజున జలాశ-
యాలలో నిమజజునం చేస్్త రు.  
మైస్ర్ చామండేశవార్ 
ఆలయం, విజయవాడలోని కన-
కదురగామమి ఆలయం, మధుర-
లోని మీన్కిషి ఆలయాలోలో  దసరా 

ఉత్సవాలు అత్యంత భకి ్త శ్రదధి-
లతో నిరవాహిస్త ంటారు. వేలాది 
సంఖ్యలో దసరా నవరాత్రుల 
ఉత్సవాలను కుంకుమ పూజలను 
తిలకిస్్త రు. ఈ ఆలయాలోలో  
అమమివార్కి రోజుకు ఒక అలం-
కరణ కావించి తమ భకి ్తని చా-
టుకుంటారు. ఇక ఢల్లో ి రాజధాని 
నగరంలో దసరా పండుగ రోజున 
రామల్లా ఉత్సవాలు జరుగుత్-
యి. పదవ రోజున జర్గే రావణ 
సంహార ఉత్సవం తిలకించేం-
దుకు వేలాది ప్రజలు వస్్త రు.  
ఈ శరననావరాత్రులలో రంగులు 
చలులో క్వడం, పగటివేషగా-
ళు్ళ బండి దేవుళు్ళ, క్లాటాలు, 
బొమమిల కొలువులు, బడి పలలోల 
వార్ పంతుళులో  వీధులోలో  ఊర్గే 
మచచుటైెన దృశ్యలు తిలకించే 
అవకాశం లభిస్త ంది. భూలోక 
వైకుంఠంగా ప్రసదిధి చందిన 
తిరుమల కేషిత్రంలో కొలువుతీ-
ర్న కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ 
వంకటేశవార స్వామి వార్ బ్రహోమి-
త్సవం ఈ దసరా నవరాత్రు-
లు సమయంలోనే అంగరంగ 
వైభవంగా నిరవాహింపబడత్యి. 
రోజూ లక్షలాది భకు్త లు ఉత్సవా-
లను తిలకించుటకు విచేచుస్్త రు.  
 
సరవామంగళ మాంగలే్య శివే 
సరావారథా స్ధకే! 
శరణ్్య త్రయంబకే దేవి 
న్రాయణ నమోస్త త్!!
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హితోకు్త లు
దర్శనే స్పర్శనే వాప భూషణ్ భావనే తధా!  
యత్ర ద్రవత్యం తరంగం సస్నాహ: ఇది కద్యత్!!

ఎవర్నైెత్ చూసనపుడు కానీ సమిర్ంచినపు్పడు కానీ, మాటాలో డినపు్పడు కానీ, మనసలో 
భావించినపు్పడు కానీ, మనస ఆహాలో దంతో, ఆనందంతో, ఆతీమియతతో, ఆరధి ్రతతో ద్రవి-

స్త ంద్ ద్నినే స్నాహం అంటారు.

వారధిక్యం  వయస్న్స్త మనస్ నైెవ తద్వేత్! 
సంతతోద్యమ శీలస్య న్స్త వారధిక్య పీడనం !!

మసలితనం వయసలో లేదు వయసతో రాదు. మనసలోనూ ఉండకూడదు. ఎపు్పడూ పని 

చేస్వానికి మసలితనపు పీడ ఉండదని సభాషతం. మసలితనం రండు విధాలుగా వస్త ంది. 

వయోభారంతో వచేచుది శరీరకం. దుుఃఖం వలలో  వచేచుది భావజం. వయోభారం వలలో  వచేచుది కూడా 

ఆపాదించబడిన మసలితనమే.

యో పాయావవో మామ త్యంత్ అగేనా పశ్యంతో అందం దు-
ర్ద్దరక్షన్ 
ర రక్ష త్స్రా  కృతో విశవా వేద్ది ప్సన్త ఇధ్రి పవో న్హదేభు: !!

పరోపకార పరమారథా కార్యమలలో నింద్, నిషేధమ, హేళనలు, భయమనకు త్వివవారా-

దు. అటువంటి మనుష్లను పరమాతమియే సవాయంగా రకిషిస్్త డు. అందువలన నిశిచుంతుడవై 

కళా్యణ కారా్యలలో నిమగనాం కావాలి.
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బాలస్హిత్యభగీరథుడు
 డా.పతి్తపాక మోహన్

“భలే త్త మనబాపూజీ

బాలల త్త్ బాపూజీ 

కులమత భేదంవలదన్నాడు 

కలిసబతికిత్ బలమన్నాడూ “

చిననావాడైన్ మా తెలుగ స్హితీ 

సదస్సకు వలుగు బాటచూపనం-

దుకు కృతజు్ఞ ణనా. న్ లాంటి వారు 

ఎందరోఆతీమియులున్నారు ఈ 

రండుతెలుగు రాషా్రా లోలో .అందుకే 

ఆయన అచిర కాలంలోనే లబధి  

ప్రతిష్ఠి డై అనేక స్హితీ సమావే-

శలోలో  వక ్తగా, వా్యఖా్యతగా,అతిథిగా-

,అధ్యకుషి నిగా ఆహావాన్లందుకుం-

టున్నారు.

    ఇక కేంద్ర స్హిత్యఅకాడమీ పు-

రస్కురం పందిన ‘బాలల త్త్ 

బాపూజీ’ గేయరూపంలో గాంధీజీ  

జీవిత చర్త్ర.మహాత్మి గాంధీ 150 

వ జయంతి సందర్ంగాబాలలకు 

కానుకగా వలువర్ంచిన పుస్తకం 

ఇది.

దీనిని ఇటీవలే ఆకసమిక మృతి 

చందిన ప్రమఖ స్హితీవేత్త, 

సౌజన్య మూర్ ్త,అనువాదకులు 

పతి్తపాక సవాగ్రామం సర్సలాలో కు 

చందిన నిజ్ం వంకటేశంగార్కి-

అంకితమివవాడం జర్గింది.

       పనెనాండేళులో  ద్టిన బాలబా-

లికలు తమకు త్మే చదువుకుని 

పాడుకునే విధంగామాత్రాచ్ంద-

స్సలో రూపందించారు మోహన్

గారు.రండు భాగాలుగా ఉననా బాలల 

త్త్ బాపూజీ,మొదటి భాగ

మంత్ గాంధీ స్ఫూర్ ్తతో రాసన బాల 

గేయాలు కాగా,రండవ భాగమంత్

గాంధీజీ జీవితం లోని మఖ్యమైన 

సంఘటలను గుదిగుచిచు పలలోల-

కు గాంధీ కథనుగేయరూపకంగా 

అందించారు.

      మచుచుకు మొదటి భాగంలో,

“జ్తలివేఅందుకొనుమ 

గాంధీత్త్!

భరతజ్తికంతటికీ స్ఫూర్ ్త 

ప్రద్త్

శిరమతి్తన స్వాచ్కు నీ 

పలక ప్రతీక

నీ బోసనవేవా కద భరతజ్తి 

జ్్ఞ పక “

గేయాలు గాంధీ గార్ గొప్ప-

తన్నినా పలలోలకు అరథామ-

యే్య రీతిలోఅలతి పద్లతో 

రాస్రుమోహన్.

     రండవ భాగమైన గాంధీ 

జీవిత చర్త్ర ఇలా మొదల-

తుమూమిర్ రాంమోహనరావు
(గత సంచిక తరువాయి)
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వుతుంది.

“వాయువ్యపు భారత్న

ఉదయించను భానుడు

భరతజ్తికే పతగా

వలిగిన అసమానుడుుః

అలా బాల్యం, యౌవనం,చదువు, 

ఉద్్యగం ఆ తరువాత దకిషిణాఫ్రికా

అనుభవాలు,తిర్గి భరతభూ-

మికి వచిచున తరువాత స్వాతంత్రయా 

సమపారజునకై నడుంబగించి తెలలో-

దొరలనెదించడానికి సత్్యగ్రహానినా 

ఆయుధంగాచేసకుని అహింస్-

యుత మారగాంలో చేపటిటో న దండి 

ఉపు్ప సత్్యగ్రహం,విదేశీ వస్త  

బహిషకురణ, సహాయ నిరాకరణో-

ద్యమం,చరఖా పై నూలువడకటం, 

సబరమితీ ఆశ్రమం,రౌండు టేబు-

లుసమావేశం,మొదలైెన సంఘట-

నలనుసరళమైన పదబంధాలతో 

స్గుతుంది.ఉద్హరణకు,

“సత్్యగ్రహదీక్షనే 

అతని చేతి ఆయుధం

నలలోజ్తి ఉద్యమాని

కుడే ఒక పత్కం”

“కదలు రాటనాం రండూ

కదిలిత్నె సవారగాం

మనుష్లంత ఒకకుటిగా

మలిగిత్నె విజయం”

“ఉద్యమమే గాంధగా

గాంధీయే ఉద్యమంగ

దేశమంతకదిలింది

అడుగుఅడుగు కదిపంది”

              పుస్తకానికి కూరళలో శ్రీని-

వాస్ సందరో్చితమైన బొమమిలు 

పలలోలను ఆకర్షించేవిధంగా సమ-

కూరాచురు.

                  దేశనికి స్వాతంత్రయాం 

తెచిచున మహనీయుని గుర్ంచి నేటి 

తరం బాలలకుతెలియజపా్పల-

నే సంకలా్పనికి సర్యైన గుర్ ్తంపు 

కేంద్ర స్హిత్య పురస్కురంరావ-

డం.ఈ పురస్కురానినా వచేచు నెల 

నవంబరు 14 చాచాజీ పుటిటో న రోజు 

బాలలదినోత్సవ సందర్ంగా సీవాక-

ర్ంచబోవడం మరో విశేషం.

        బాల స్హిత్్యనినా మందుకు 

నడిపంచే దశలో డా.పతి్తపాక 
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మోహన్ సీవాయకవితవాంగా ,పలలోల 

క్సం మన కవులు,చందమామ 

రా వే , వ ననా మ ద్ద లు , ఆ కు ప చచు ని 

పాట,ఒకేకుస పువేవాస చందమామా-

,జయహో బాల స్హిత్యం, పలలోల 

క్సం సన్ర కథ,మూడు పలులో ల 

కథలు వంటివి వలువర్ంచారు.

ఇవి కాకుండా బంతిపూలు (కవి-

తవాం),తెగిన పోగు(తొలి చేనేత దీర ్ఘ 

కవిత), పచచుబొటుటో  (న్నీలు),కఫ-

న్ (చేనేత న్నీలు),లాకౌడా న్ (క్విడ్ 

19 కవిత్ సంపుటిమర్యు మన 

కవులు పోటీ పరీక్షల క్సం రాసన 

కవుల చర్త్ర .

బాలస్హిత్్యభివృదిధి  క్రమంలో 

అనేకసంకలన్లు వలువర్ంచ-

డమే గాక, ద్ద్పు మపైపై ఇతర 

భాషల నుండి బాలల పుస్తకాలు 

అనువాదం చేయడంజర్గింది.

డా. మోహన్సంపాదకతవాంలో పలు 

సంచికలు, స్వనీరులో  వచాచుయి.

అలాగేఅనేక పత్రికలోలో  బాలస్హి-

త్్యనికి సంబంధంచిన వా్యస్లు,-

స్హిత్య వా్యస్లుచాలానే ఉన్నాయి.

    పలలోల పాఠ్య పుస్తకాలకు సంపా-

దకులుగా  నియమించబడటం, 

కొనినా రచనలనుపాఠ్యపుస్తకాలలో 

చేరచుడం ఈయన బాలస్హిత్య 

కృషకి గుర్ ్తంపుకు ఒకనిదర్శనం.

ఈయన కొనినా పుస్తకాలు ఇతర భా-

షలోలో కి కూడా అనువదించబడాడా యి.

      ఇంతటి ప్రతిభాశలిని వర్ంచిన 

పురస్కురాలు కూడా తకుకువేమీ 

కాదు. అందులో బాలస్హిత్య 

పరంగావచిచునవి కొనైెనైత్,ఇతర పు-

రస్కురాలు మర్ కొనినా.

‘బాలస్హిత్య పురస్కురం’ పేరుతో 

తెలుగు విశవా విద్్యలయం, డా.న-

ననాపనేనిమంగాదేవి,డా.చింతోజు 

బ్రహమియ్య-బాలమణ, డా.వేదగిర్

రాంబాబు,బాలనేస్తం ,శ్రీమతి 

శకుంతలా జైనీ స్మిరక,’బాలబం-

ధు’ సమత్రావు,శ్రీమతి మంచిపలిలో  

సత్యవతిజ్తీయ,ప్రజ్కవి కాళోజీ 

పేరుల మీదుగాలభించాయి.

ఇతర పురస్కురాల జ్బత్ చాలా 

పద్దది.ద్ద్పు మూడు పదుల పు-

రస్కురాలుపలు సంసథాలనుండి వీ-

ర్కిలభించాయి. అందులో ఆంధ్ర-

ప్రదేశ్ తొలి యువపురస్కురం1997 

లో జ్తీయ యువజనోత్సవా లలో 

మఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా-

అందుకున్నారు. అలాగే తెలంగాణ 

ఆవిరా్వ దినోత్సవాల సందర్ంగా 

స్హిత్యపురస్కురానినా రాజననా స-

ర్సలాలో  ప్రశసనం నుండి కేటీఆర్ 

చేతుల మీదుగా2017 తీసకు 

న్నారు.2009 లో తెలుగు విశవా వి-

ద్్యలయం కీర్ ్త పురస్కురం పం-
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దటంజర్గింది.వా్యస విస్తర భీతితో 

మిగిలిన పురస్కురాల వివరాలను 

తెలుపలేక పోతున్నాను.

      ఉద్్యగం, సద్్యగం రండూ 

ఒకటైెన వార్కి కొనినా అదనపు 

అవకాశలు లభిస్్త యి. ఈయన 

నేషనల్ బుక్ ట్రసటో లో తెలుగు 

విభాగం సహాయ సంపాదకునిగా-

పనిచేస్త ండటంతో దేశ విదేశలకు 

పర్యటించే అవకాశలు దొర్కాయి.

అలా ‘బా్యంకాక్ఇంటర్నాషనల్ బుక్ 

ఫెయిర్’, శ్రీలంక అంతరాజు తీయ 

పుస్తక మేళా, గౌడలహరఇంటర్నాష-

నల్ బుక్ ఫెయిర్, మకి్సక్,పటాటో ం-

బ పోయట్రీ ఫెసటోవల్ & వర్కు  షాప్, 

కేరళ, అయ్యప్ప ఫణకకుర్

పోయట్రీ ఫెసటోవల్, తిరువనంత-

పురం వంటివి ఉన్నాయి. ఇవికాక 

జ్ తీ య క వి స మేమి ళ న్ లు , బా ల 

స్హిత్య సదస్సలు, కార్యశలల ని-

రవాహణ గుర్ంచి రాస్్త  పోత్చిననా-

పాటి పుస్తకమే అవుతుంది.

         ప్రతిభావంతుడైన డా. పతి్తపాక 

మోహన్ వయసలోచిననా వాడైన్ 

పలు ప్రతిషాటో తమిక సమావేశలకు వా్య-

ఖా్యతగా, మఖ్య అతిథిగా, అధ్యకుషి -

నిగాఆదర్ంపబడుతున్నాడు.

          జనవర్ 5, 1972 లో న్టి 

కరీంనగర్ జిలాలో  చందుర్ ్త మండలం 

లింగంపేట మాత్మహుల 

ఇంటిలో జనిమించారు.ఈ ఊర్కి 

క్సడు దూరంలోనే  జ్్ఞ నపీఠ పు-

రస్కురగ్రహీత డా. స.న్రాయణ 

రడిడా  పుటిటో న హనుమాజీ పేట ఉంది.

తలిదండ్రులు సర్సలలోకు చందిన 

శ్రీమతి  గంగా బాయి-శ్రీ లకీషిమిరా-

జం గారలు.చేనేత కుటుంబంలో 

పుటిటో  పర్గి బాల్యం నుండి ఆవృతి్త-

పర్సరాల నేపథ్యం బాగా ఆకళ్ంపు 

చేసకున్నారు. పత్మహులు,అ-

చలయోగిబ్రహమిశ్రీ పతి్తపాక శంక-

రయ్య గారు మోహన్ గార్కి తొలి 

గురువులు కావడంతో ఆయన 

ప్రభావం ఈయనపై బాగా ఉంది.

           సహజంగా అత్యంత స్నాహశీ-

లి కావడం,చొచుచుకు పోయే నైెజం, 

అందర్తోకలివిడిగా ఉండటం, 

అనినాటికంటే మించి అహంకార 

రహితుడు కావడం ఆయనకు 

అసంఖా్యక మిత్రులినా కలిగేటుటో  

చేస్యి.పర్చయమైన ప్రతివార్-

తోనూ ఆతీమియంగాఉంటూ వార్కి 

వలసన హితవులందిస్్త  పద్దవార్ 

నుండి చిననావార్ ద్కా ఆదరణపా-

త్రుడయా్యడు. డా. పతి్తపాక మోహన్ 

ఇలాగే ఇంకా ఎనోనా పురస్కురాలు 

పంది,ఇతోధక బాలస్హిత్య స్వ 

చేస్్త ,ఇంకా ఎనోనా కీర్ ్తశిఖరాలనధ-

రోహించాలని మనస్రాక్రుకుం-

టున్నాను.
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శ్రీ వచన భూషణం

1 3 . ఉ ప దే శ త్్త లే 
మీ ళా త పో తు , చే -
తననైె యరుళాలే 
తరుతు్త మ్ ఈశవార 
నైె యడకాలే 
తి రు తు్త మ్ . 
అరథాం:-జీవుడు , 
ఈశవారులలో తన 
ఉపదేశం వలలో  ప్ర-
యోజనం కనిపం-
చక పోత్ జీవుని తన 
కృపచేత పరమాతమి కు 
తన సౌందర్యం చూప 
దిదు్ద బాటు చేస్త ంది. 
వివరంగా:-జీవుడు 
ప్రకృతి మాయ ఆకరషి-
ణకు లోనైె ఈ సృషటో లో 
గల ప్రతీ వస్త వు 
న్సంతం . ఈభూమి 
పై ననునా అడడాగించేశకి ్త 
ఎవవార్కీ లేదు అని అహంకర్-
స్్త  ఉంటారు.కొందర్కి ధైర్యం 
సర్పోక అధరమింగా ప్రవర్ ్తంచే 
,ఇలాంటి వార్ని కీర్ ్తస్్త  వార్ 
స్వలు చేస్్త  అనుసర్స్్త -
ఉంటారు.అటిటో  వార్ని సైతం 
పరమాతమి అనుగ్రహం పందే 
విధంగా అమమి ప్రయతినాస్త ంది. 
ఉద్:-రామచంద్రుని భార్య సీ-
తమమిను రావణుడు లంకలో 
బంధంచి తనకు లంగిప-
మమిని ఐశవార్యమ వంటి  భో-

గభాగా్యలు ఆశచూపగా....... 
సీతమమి రావణునితో నేను శ్రీ-
రామచంద్రుని ధరమిపతినా-
ని. స్రు్యని నుండి కాంతి 
ఏవిదంగా వేరుచేయలేరో అదేవి-
ధంగా న్భర ్త నుండి ననూనా వేరు 
చేయలేరు.న్ రామచంద్రుడు 
ప్రస్త తం రాజ్యం, ఐశవార్యమ భో-
గభాగా్యలు లేనివాడు కావచుచు 
ఏదియేమైన్ అతడు న్భర ్త. 
నీవు రాజువుగాన  నీభార్య పాతి-
వ్రత్య ధరామినినా నీవు ఎలా రకిషిం-
చాలను కుంటావో అలాగే ఇతర 

స్త్రీల పాతివ్రత్య ధరామినినా రకిషించా-
లి.నీమాట నీదే తప్ప పద్దలును 
ఆశ్రయించడం నీకు తెలియదు.
సహజంగా ఎవర్కైన్ ధరమిసందే-
హం కలిగిత్ "తదివాదథా ప్రణపాత్న 
పర్ప్రస్నాన స్వయా ఉపదేక్షంతి 
త్జ్నానం జ్నానినుః తత్త్వ దర్్శ-
న"ధరమితత్త్వం తెలిసన పద్దల 
చంతకు వళ్లో  వార్కి నమసకుర్ం-
చి నీకు తెలియని ధరమివిషయ-
మలు అడిగిత్ వారు ఉపదేశి-
స్్త రు.నీవు అడుగవు. ఒక వేళ 
నీమేలు క్ర్వారు నీకు హితం 
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చప్పన్ నీవు వినవు. ఒకత్రాగు-
బోతు నడిపేవాహనం లో ప్ర-
యాణంచాలని భావించేవారంత్ 
ప్రమాదం కొని తెచిచుపటుటో కు-
ననా టేలో  నినునా ఆశ్రయించిన వార్ 
జీవితం ఉంటుంది.నీవు మంచి 
చేస్్తఈలోకంలో నీకీర్ ్త ఎంతవ-
రకూ ఉంటుంద్ అంతవరకూ 
సవారగాం లో ఉంటావు.పాపంచేస్్త 
నరకంలో ఉంటావు.ధరమింగాన-
డుచుక్మని సీతమమి హితబోధ 
చేస్్త... రావణుడు మేమ రాక్షస-
లం. అధరమింగా నడుచుక్వడం 
మే మాధరమిం అన్నాడు.సీతమమి 
కళ్ళ వంబడి నీళు్ళ పటుటో కుం-
ది తప్ప మాటాలో డలేక పోయింది. 
.                  హనుమ లంక చేర్ 
సీతమమిను దర్్శంచి రావణుని 
చంత చేర్ హితబోధ చేయగా 
హనుమతోకకు నిపు్ప పటటో మని 
ఆదేశించగాభటులు తోకకు ని-
పు్పపటటో డం జర్ంగింది.హనుమ 
తోకకు అగినా బాధ లేకుండా 
సీతలం కలిగించాలని సీతమమి 

అగినా దేవుని ఆదేశించింది.ఆశచు-
ర్యం అగినా హనుమను ఏమీ 
చేయలేదు సీతమమికు అనినా 
శకు్త లు ఉండీ వాడు పటేటో  న్ 
న్ బాధలు అనుభవించింది. 
"దగో్ద భవ" అంటేచాలు  నశిం-
చిపోయేవాడు.కాని ఆమ తనకు 
అపకారం చేసన వార్నైెన్ రకిషిం 
చాలానే దయాగుణం కలది. 
         సీతమమి విషయంలో 
రావణుని కన్నా ఎకుకువ నేరం 
చేసన వాడు  కాకాసరు-
డు., రామచంద్రుడు అతనిని 
శికిషించే విధంగా బ్రహామిస్్రా నినా 
ప్రయోగించగా కాకాసరుడు 
 శరణుఅన్నాడు గాన రకిషించమని 
సీతమమి రామచంద్రుని తో పటుటో -
బటిటో  మరీ ప్రాణాపాయం లేకుండా 
తన కృపా గుణం ప్రదర్్శంచింది. 
         రావణుని మరణానంత-
రం సీతమమిను బాధంచిన రాక్షస 
స్త్రీలను హనుమ శికిషిస్్త  అంటే 
అడడాగించి రక్షణ కలి్పంచింది 
ఈవిధంగా జీవులపటలో   తన-

కృపాగుణానినా ప్రదర్్శంచింది. 
        ఇక పరమాతమి విషయంలో  
అమమి ఈశవారునికి తన సౌందర్యం 
చూపజీవులపటలో  జ్లికలి-
గే విధంగా ప్రయతినాస్త ందట.
స్వామికి నచిచున చీర,పువువాలు 
ఆభరణాలు ధర్ంచి జీవుడి పటలో  
స్వామి కి క్పం తగేగావిధంగా .చే-
యాలననా ప్రయతనాం లో భాగంగా  
ఇపు్పడు నేను ఎలా ఉన్నాను 
అంటుందట.స్వామి జీవుని పటలో  
క్పం తో తలతిపే్పసకుంటే . 
కనీనాటితో అమమి మీరు వాడిని శి-
కిషించాలని నిశచుయానికి వచాచురు.
వాడికి మీరు వేస్ శిక్షలు భర్ంచ-
లేడు.ఆశిక్ష ఏద్ న్కు వయ్యండి 
నేనే భర్స్్త .అంటూ దుుఃఖిస్త ం-
టే బడడాపటలో  వాత్సల్యంతో కూడిన 
అమమి వార్ సహజ సౌందర్యం 
చూస  ఆమవశం అవుత్రట.
ఆవిథంగా ఈశవారుని దిదు్ద బాటు 
చేస్త ంది.
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