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ఎందువలనం పే, దోనితో మాల్లు, పాలు, 1111. | | 
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పోర్న్ విటా సమృద్ధమైన కోకో కలిగియున్నది. షమ... | 
ఆయన అంటారు ఆత్య౦త శకిభరితమెన 
ఆహారం దొరుకునది కోకో అస్ బోర్న్ విటా 
ఏ ఇతర ఆహార పానీయముకన్నా అధిక౦గా 
కోకో కలిగియున్నది. బోర్న్ విటాలోని కోకో 
దానిని మరింత రుచికరం చేసుంది. మా చిన్న 
పిల్లకు ఆదం టే ఎంతో ఇప్టర._.నాకు తెలుసు 
అది ఆమె యొక్క కండరాలు, ఎముకలు 
మరియు మెదడు “పెరుగుదలకు అవుసరమె, 
ఆమూల్య మైన పోషకత్వమంతా ఆమెకు 
చేకూరుసోందని. ఇంతేకాక బోర్నొవిటా ఏ ఇతర 
ఆహార సానీయములకన్నా ఎంతో పొదుపైనది 
గూడా, నేను కస్పుకు ? చెంచాలు వేస్తాను 
(మిగతా ఆవారపానీయా లలోలాగా) కాని నా 
టోర్నొ విటా డబ్బా చాలా ఎక్కువ రోజులు 
వస్తుంది, వాడి చూడండి, మీ*ే తెలుస్తుంది.” 

శక్తీ ఉత్సాహం మరియు 
పచికోనం అదర్శమైన 
ఆహార పానీయం. 

(ప్రతి డబ్బాకు అధిక మైన కప్పులు, 

(ప్రతి కప్పులో అధికమైన రుచి | 



పురుషులకు, స్రీలకు రంగు రంగుల,, 
అకర్షణీయమైన డీ 

యౌలకు ఆధునికమైన రకాలు, నాణ్యమైన 
ఇరన్'టక్స్ రుమాళ్ళు కూడ లఖిన్తున్నవి, 

టాన్ టెక్స్ డీలర్జందరివద్ద అభినస్తున్నవి. 

లు 
న 

ల 
టీ ల! 

తాకా. ర్ల 

ఇంకా 

షై 
అందానికి 

యువ హృద 

, సాదువుకు, 
గె ధరించటొసెకి. *. 

ఉత్ప శ్రపబొల్వు ? 
చటం భ్ 

"టెక్ స్టయిల్స్, “ఈరోడ్. 
మార్కెటు బస్తున్నవారు ; 

వతాతాతనో శో 

మాబారి అండ్ కం., 

ఖా 

బాణ 

1౧౩౭926 మ 

01972 

చాబంంనలన అననన ననికకనురకుడుననకునమనననా లా నుననాలాకనిర నాననా లారా లసవుముకాాంకానణ రలు కకానాననననకననళననననత వాలాను ననాననామరననననమక దినము పాననాదకా పాండి నతు త. మలయవ 

ఆం(ధిసచి (తవారప (తక నూ 



జో శన బా నాసా శా ఆసలు అననా న న లట లుల అలన న్వాల్వాల్యల్యల్వర్యాల్య ల అ్యర్యాల్యఖ్యర్వా ల ల్యల్యాల్యల్యక్వాల్యల్వ్యత్చాల్య ల్యాల్యల్యల్యల్యల్యల్య శృల్యల్యల్వల్యల్యతళ ర యనక తతరయందదదరరదదరదరదరరదదథధరతరదదధరదథతరరథదరరధచరదధరతరదరంతచధరదరరగందరడర్ 
భీం కం గిం ం టీం గీం ఏ4 కీ ఆీం కీల లీలీలీల తీ ంీణ నీలీ లలల వీల వం విం వీత ంం నం ధీం ని ఏం నం 2620 ఏం వలం నలి లట లీలల లిం క6 6కి! 

ఫీ “కర్టీఆకీ 
దీతీల లో వితిక వ విపి వ లీలీ శ) లీ జా ర్ ళ 
జీలీ ధీర 
అటి 

కళ జీ గో 
"అతి వీం 
కే 

కీరో 
వం భో విశ 

వంక నా వీ క్యళ శీలీ | 1 త 

ఇ.9 ః అీఆీ 
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పెనారను “ఎన్నెల కన్నాలు” 

కొత్తనుం ఏల్ /(వారంభం ౮ 
ఇతాణు, టన. ఆకా! వ్యవస్తాపకులు 

దేళోద్దారక కారీనాదుని 

నాగేళ్వారరావ్ర నంతులుగారు 

స్టాపితం 1906 

సివలెంక శంభు( పసాద్ 

నిరుద్యోగమా లేక మీ తీరిక వేళలలో (కమ 

బద్దమయిన ఆదాయాన్ని పొందదంలచిలిరా * 

వంటనే సం పదించండి సలకు రు, 000 

నుండి రు ౪,౮౮౦ వరకును సంపాదించ 

సంవాదకుడు గలరు మి కృషకి తగిన ఫలితం మా 
ళ్ ళ్ 

| 1 938--1 ర! ““కలతరు”” '(గూపు చూపగలదు, 

ప(కవారం 30-1-76 / న 
రాక్షృసనామ సం ఎుష్యమాస ట చతుర్వశి ఎం దించండి హెచ్ ఓ. లింగంభాట్లవారి న 

నుంవుణయు 6* నంబిక. 2౮ పాత ఇివాలయం౦ ఎదుట: 

ఎంఎ దకుడు ౮౪1౮81 20281 * గ. కడి౦ంగత ౪4 గగ. 
( వీ 

శాశాతన్నాల 

చరత రాతప్తతుతులతుంత. ఫరారారావనరూవనారల సగాత కనాన చరమ ుతననలనన అయజణన నాల 

శ్ నళ 

సంవతిరంందా -- రు అటాాటి౦0౮ 

అరుమాసాల చందా - లు 416-9౦౮ 

అభా. 

రిటె (పరి ఊల అల స సలు 

ఆం/భన్య/తిదో రా ర్యాలయయు 

గాంధీనగరం, విజయవాడ--580003 

్షే 

నీంయటలటొ్ కదలు * 

మిణుగురులు స '/ 
(దీ చిసీక పోటీలో బవాఎవంఆ పొందిన తధ) 

మనుగడతో మలుపులు యు 0 

వె*క్సున డ్నెరి-౮ం, అర్మసధం, వొర 

ఫలం-- 11, (పబ్నావళ, ఎంత* ఎంతెంత” 

(కవితు-] (0, "ఎ_దరాబా వొనోటు బుక్--1 8 

(కన్పి)--2] నమణ 

యువతరం, డొకృ గ్ “సుల హాింాంలర్కు 

ర లినవుత్యాం = ఉతె,జీవి $0(గెయం)- ద్వే, 

రోకల పోకడ- 4 / 

న్యానొలు, పీర్తకలు ఖై 

ల 

రెంయ జటలు 1. [7 

విలువలు ౨0 

శివకుమూరి గుండు ఖ్రే 

ఏనక్యా. పట ం ద్పీద్దు 

టపతాచంనతనాతతూలత పారనోయా మతా పవన కానని! న. 
రాగంటి రనీంప్రనాఫ్ చొదది ఒక 

భా గ ఆం(ధసచి తవారస్మ తిక క్  అధారభషాగొరరోయుగాహాయారునాతాటాణ++ కాలా లారా ఆశా. 



దీపావళి చిన్న సీరియల్ కధల పోటీలో నెగ్గి న నాలుగుకధల పచురణ పూరి అయింది. ఈ సంచికలోనే బ్యాలట్ 
ష్తతం వెస్తున్నాము. మ్నెనస్ (బతుకులు; రాదారి పడవ; పరిధి, మిణుగురులు; ఈ నొలుగింటిలో (ప్రధమ, 

ద్వితియ, తృత్య స్నానాలు నిర్ణయించవలసిన బాధ్యత పారకులప్నె పెడుతున్నాము. పొదకుల నిర్ధయూానుసొరం 

కధకులకు రు. 60౮0౮లు, రు, 500లు, రు. &00లు, రు. ౩300ల అదనవు బహుమతులుగా ఆ వరుసలో 
పంపుతాము. అంతేగాక, పారకులకు (పోత్సాహకరంగా వుండేటంిదుకు, న్యాసరచన పోటీ నిర్వహిస్తున్నాము. మొకు 
అందిన వ్యాసాలలో బాగున్న మూడు వ్యాసాలకు రు. 250, 'రు. 150, రు. 100 చొప్పున (పథమ ద్వితీయ 
తృతియ బహుమతులను అందజేస్తాము. 

బ్యాలట్ లో పాలొన్న పారకులు విధిగా వ్యాసరచన పోటీలో 'పాలొ నాలనే నియమంలేదు; కాని వ్యాసరచన 
పోటీకి వ్యాసాలు పంపేవారు మాతం విధిగా బ్యాలట్ ష్మ్యతం నింపి వ్యాసంతో జతచేసి పంపాఠి. ఏ సందర్భంలోనూ 

తెల్టికొగితం మీద (వాసి పంపిన బ్యాలట్ ష్మతాల చెల్జవు. ష్మ్యతికలోని ష్మతాలనే కత్తిరించి పంపాలి. 
వ్యాసం-చీపొవలి కధలు నాలు' 

గింటికీ, క్షం మస యితివృత్తా 

లను యిస్తూ సమీక్ష చేసేద్దె 

వుండాలి. 80౮0కి మించి 1000 

అక్షరాలకి లోపున వుండాలి. వ్యాస 

కర హరు వ్యాసం దిగువ; బ్యాలట్ 

ప్యతంలోనూ కూడా వుండాలి. 

వ్యాసాలు, బొలట్ ప్మతాలు 

మూ కార్యాలయానికి అందవలసిన 

ఆఖరు తేదీ 2థ-2- 19876 
శు(కవారం, 

ఎప్ప'ఎవలె పాఠకులు యూ 

పోటీలోను, బ్యాలట్ లొను 

ఉత్సాహ౦గా పాల్గొంటారని 

ననాతన సంవత్సర కానుక 

సిమోగాకు చెందిన పశు సంశ్టేమ 'కేందం 

లోని అసిస్టెంట్ డె రెక్టర్ ఆప్ ఆనివుల్ హజు 

బెండి మిన్శర్ బి నాగరాజ అనే ఆయన ఒకతని 

అవు ఆలో/స్థంగ్రా ఉన్నదని సర్టిఫికేట్ 9 గడొనికి 

వో పాతిక రూపాంఎ ౨ అంచరి అడిగాద. ఆ అవు 

సా_తదొారు యిా విషయం తిత్సుంబంధమ్మ్నాన అధి 

కారులకు తెలియజేస్పేవారు నూతన సంవత్సర శుభ 

దినాన్ని ఆమిస్టృర్ నాగరాజును పట్టుకున్నారట. 
బిజపూరు జిల్లాలోని ఓ (పభుత్వ ఆసుష్మతికి వం 

దిన డ్నాంఎజి,పి తవుపాద్ అనే ఆయన (వభు 

త్తం న ) కంగా లోఫంకు యిళ్ళంందులు వొడినం 

దున లోగివద్స నుంచి యాబ్నెట్యేడు రూపాం లు 

0౮ 

దీపానళి చిన్న సీరియ 

నాకునచ్చిన వరుస 

లంచం తీసుకున్న సందర్భంలో దోరికి పోయాడలు 

అధికారులకు అనక ! ఇంతే సంగథులంటే |! 

/(బహుణాగులకు మునలితనశం 

స్ఫూలకాళయులళ్ష, సరియ్న న ఆహార, పోషణ 

లేనివారికి ముసలితనం చాలా తొందరగా వస లం 

దట సెళ్ళయిన వారికి చురుగ్మా, వుండే వారికి, 

ఆరోగ్యంగా వుండే వారికి ముసలితనం గము శ్రేనరాదని 

అం (ధ సచి్యితవారప తిక 

ఆా ఇక్కడ కత్తిరించ౦డిం లాం ఆలనా ఆ [| 

| 
| 

ల్ కథల బ్యాలట్ 

లో కథల మ 

మానశిక బాధలున్నవారికి, (బఎహ్మచారులక్కు సోవురు 
అక్కు బాగా లావుగా ఉన్ఫవారికి ముసలితనం గమ్మున 
వస్నందన్క, కనుక వృద్దాప్యం అనేది కొలకవేణా 
వచ్చేకన్నా, శారీరక, సంబంధ భౌవాలివల్శ త్వరగా 
వస్మందని శాస్త పరిశోధనా కేంద గ్జర్కార్ 
బీ పీ హెధన్ బొంబాయిలో అన్నారట విన్నారా 

రోమ్లో ౧భలురతల బాది 
రోముునగరవాసులు ఎలుకల బాధకు తట్మ్టకో 

లేకపోతున్నారట అక్కడ ఎలుకల సంఖ్య రెండు 
వందల లక్షలట. (పతి ఏడుగురు మనుష్యులథూ 
ఒక్కో ఎలుక ఉన్న శ్ళేశట దీనిక్కారణం అపరి 
శు భతేనని రోవు అంటోందట ఎవరితో “అన 
ట్హైండియాలో మనిసి కెన్ని ఎలుకలు 1! న. 
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నుళౌర్నని, ,పభావతిని చూడగానే (పకాశం 
ముఖంలో విషాదరేఖలు అంతరించి 

కొత్త వెలుగు చోటు. చేనుకుంది.. వాళ 
దగ్శ రగావచ్చి “అంతా బాగున్నారా అనడిగేడు 

(ప్రకాశం 

“ముందు మీ సంగతి చెప్పంది ఇన్నాళ్ళ 

మట్సీ ఎటుపోయారు * అంది ,పబావరి 
(ప్రకాశాన్ని నిశికంగా చూన్తూ 

అయ్యా ఆగోజు మీకోసం బ్జబిల్ 

హోస్ దగ్శర ఎదురుచూసి చూసి నా దుంవ 

తెగింది. ఏమ్మెందేవింటి*" మూర్ని అనాడు. 

“వెరీసారీ మూర్షిగారూ ! మా అమ్మఃి 
చొలొ సీరియస్గా ఉలదని ఆరోజు "రుల్మిగావ్ 

వసే, తినాలి 
జ 

అన్నాడు (ఎకాశం, 

అర ౦టుగా పళా నండి 
యై వ 

“ఇప్పుడెలా ఉంది పీ అ మ్మగారికి 

అనడిగింది _పభావతి ఆదుర్హా కనబరున్నూ, 

(పకాళం క్షణం అగి వెబులోంచి పర్స్ 
తీసి అందులో ఉన్న తన తతర్షి ఫోటో 

వాళకి చూపెడుతూ ఇదే దక్కింది 

అన్నాడు బాధగా, ఆతని కల౮౦ 6ించెం 

బొంగురు పోయింది 

“వరీసార్ (పకాశంగారూ” 

ఊరటస్తున్నట్టుగా ,ఎరకా చె యి, 

పుచ్చుకుని దగ్గరలోనే ఉన్న చెట్బు నీడలో! 
౧డీపించుకు సోయా దు మూర్తి! [పథధాఎతి 

ఈ ౦ టూ 

౨౦ 

/౧౮త ౧ఎ౦ణికి తరునాయి,/ 

వాళ్ళ వెనకాలి వచ్చి (పకాళం వేపు జాలిగా 

చూస్తూ- “ఇలాంటి దెబ్బ న్నీ మనలొోఇటి 

వాళ్ళకే తగలాలా జీవితంలో కస్టాల్నో న 

ద్నెర్భంగా నిలబడాలి వేవ్ (పకాశంగారూ 

లంటి 

ఎటౌర్జి ఏదో నూట్టాడాలని పయల్ని 
స్తూ ందగా అఫసు పూను అటుగా వచ్చి - 

“ఆయ్యా! జల్చీగా పదండి మీనంబరు 

వచ్చింది. అన్నాడు. 

“ఎంప్తా యుమెంట్ ఆఫీసరుత్రో ఇంటరూఢ 

అడిగేను మళ్ళీ కలుస్తాను' అంటూ 

లోపలికి పరిగత్హి పోయాడు మూర్చి, 
నా కొర్మ్ను రెన్యూ చేయించుకొస్తాను, 

ఉంటొరా” అని ఆగి 'మీపనయిందా 

అనడీగేడు ,పకాశం మూర్షి వెళ్ళేక, 
“సను కొత విశేషాలేమన్నా ఉన్నాయేమో 

నని వచ్చాను మీపని ముగించుకు రండి. 
ఇక్కడే ఉంటా 1 అంది (పబావరి 

ఇదరూ రోడ్డు మీదికి వచ్చి 
ఓహోటలు ప క్క ను౦చఛి 

పోతూండగా - “తల బద్వలవు 

తోంది కొంచెం టీలాగుదాం. 

మీరు కూడ రండి ప్వృజ్! 
ఉం స్పెనీ లేకుండా నాకు తాగ 

బుద్శికొాదు 'అన్నాడు ,పకాశం, 
'పద౦డి అంటూ 

; హోటల్నోకి నద సన్తూ'అన్సట్టు 

గ్ర నేసే మీకు “టి ఇప్పిస్తానండి 
గో ఈరోజు అంది ప్రభావతి ఏదో 

అపడ హు పం 

ఠరోపలికెలి ఇ ధృరూ ఓక 

'పేబుల్ ముందు కూచున్వాకలి 
ఏంచిటండి విశేషం * అన్నాడు 

పకొళం ముందున్న నీళ గ్యాసు 



అందుకుని ఒక్క గుక్క తాగిమళ్ళా గ్న్సు 

"టేబిల్స్పె పెట్టేస్తూ. 
“ఏం లేదు. మనకి ఉద్యోగం దొరకటమే 

గొప్ప వరం! మనం కోరుకునేది అంత 

కంటే ఏముందంది ! సమయానికి వచ్చేరు 

మీరు. నిన్న ఓ జాబ్కి యింటర్యూ; 

జరిగింది. నేను సెలక్ట్ అవుతానని నమ్మకం 

వుంది. ఉద్యోగం వస్తే యా వూశ్నోనే 

రావచ్చు ” అని పప్పింది (పభావతి, సంతో 

షంతో మెరుస్తున్న కళ్ళతో 

“నిజంగా హాపీ న్యూస్ అండీ యిది! 

వస్తే నిజంగా మీరు అదృష్టవంతులే [2 

అని ముందు తుళ్ళిపడుతోన్న టీ చూస్తూ -- 
“అరే అప్పుడే వచ్చేసిందే ! ఎప్పుడు. చెప్పారు 

మీరు సీ గమనించనేలేదు* అ న్నా డు 

(కాశం, 

“అం సే మీరు తెప్పిద్దామనుకున్నారేంటి* 

ఫర్వాలేదు. ఎవర్డెతే ఏమండీ! పుచ్చు 
కోండి* అంది (ప్రభావతి. కవ్వు అందు 

కుంటూ - *ఇది అడ్వాన్సు పార్టీలా ఉంది' 

అనేసి తాగేముందు - “ధ్యాంక్యూ ! యో 

యూ బెన్స్ ఆఫ్ లక్ అన్నాడు. 

(వభావతి టీ తాగుతూ అతని కళ్ళలోకి 

చూసింది. ఎంతో వేదనని నిక్షిప్తం 
చేసుకున్నట్టు న్నాయి ఆ కళ్ళు | (పభావతి 

తన వ్వక్తిగత విషయాలు ఎన్నో (సకాశంతో 

చెప్పినట్స, అతనుకూడ అనేక సందర్భాల్నో 

స్వవిష యాలెన్నో దాపరికంలేకుండా చెప్పాడు, 

(ప్రకాశం తండి చిన్నప్పుడే సోయాడు, 

ఉన్న తల్శికూడ పోయింది, ఇప్పుడు 

తను ఏకాకి. ఈ విశాల (సపంచంలో 

అమాయక౦0గా కనపడే యా 

నిరుద్యోగి ఏకాకి అనే భావన కలగగానే 
(పభావతికి హృచనయంలో ఏటో *లిని బొధ 

తల,త్సింది, విఫరీతమ్నైన జాలి కూడ 
ఏర్పడింది ఇన్నాళ్ళూ “పఫకొాశం ాలొ 

మంచివాడు" అని మాత్రమే తాను ఏర్పరుచు 

కొన్న అభ్మిపాయం, ఆ క్షణంలో అభిమా 

నంగ్యా ఆతీ తముతగా రూ పొంది (ప్రభావతిలో 

శాశ్వత స్టానం సంపొదించుకుంది. మొనంగా 

అలా పకొాశంవేపు చూస్తూ ఉండిపోయింది 
(పభావతి ! ఏదో అనిర్వచనీయమ్నెన బాంధ 
వ్యం ఆ క్షణంలో ఇద్బరిమధ్యా ఏర్పడినట్టు, 
అది శాశ్వతమ్మెనడద్నినట్నూ ఏదో వింత 
అనుభూతుల్నో తేలిపోతున్న _పభావతి *ఇక 
వెళ్లాం ' అన్న (ప్రకాశం మొటలకు ఉలిక్కి సడి 

8 

విణతుగురు లు 

లేచి అతనికంటే ముందే నడిచి బిల్ళు 

చెల్టించి హోటల్నోంచి వెలుపలికి వచ్చింది. 

ఇన్స్తిట్యూట్ విషయాలు, ఏవో ఉద్యో 

గొవకాశాలు మూర్షి గురించిన విశేషాలూ 
చర్చించుకుంటూ సుదర్శన్ టాకీస్ దాటి 
కొంతదూరం నడక సాగించేక ఉన్నట్టుండి 

“పకాశంగారూ! ఈరోజు మా ఇ౦టికి 
శీ 

లారి 
థోజనానికి రంది అని ఆహ్వానించింది 

(ప్రభావతి క 

“ఇప్పుడెందుకండీ. మరోసారి వస్తాను 
అన్నాడు (పకాశం, 

“కాదు ఈ రోదే రావాలి మా అమ్మ 
కూడ మిమ్మల్ని చూడాలని చాలా రోజుల 

నుంచీ అను కుంటూంది అంది, 
(పక్థొాశం (ప్రభావతి ఆహ్వానం అంగీకరిం 

చాలా వద్దా అన్న సందిగ్హావస్త్రలో న్ 

పోయాడు. ఆ న్పితిలో అతన్ని చూసి - 

“ఫర్వాలేదు (పకాశంగారూ ! ఈరోజు మా 

ఇంటికి రండి, రేపు మీ రూమ్కి నే వస్తాగా 
అంది బలవంత పెడుతూ. 

“సారీ [పభావతిగారూ ! ఈసారికి నన్ను 

వదిలెయ్యండి అంటూ ముందుకు నడిచేడు 

(పకాశం ! (ప్రభావతి మెర్ళిగా ఇంటికి నడక 

సాగించింది. న్ త షః 

జ2౦౮గిన కదలి బిన్నతనం 
నుంచి పెఠిచి పెద్దచేసి అల్బుడిగా 

చేసుకున్న జగన్నాధంగారి మరణంతో 

కుటుంబ భారం మాయడానికి 

(పయివేట్ళు చెప్నుంటాడు (పభాకరం. 

(పభాకరం, (ప్రకాశం "స్నె హితులు 

వుద్యోగ (పయత్నంలో హైదాబాద్ 

వెళ్ళిన ,(పకాశానికి నిరుద్యోగిని 

(వభావతి తో పరిచయ మౌతుంది. 

జగన్నాధంగారి భార్య శాంతమ్మ, పారి 

పిల్ణలు శారద, నీరజ, శ్యామల, పద్మ, 

రాజు వేణులు “పెదనాన్న గారింటికి 

వెళ్ళి న్ పద్మని అక్కడ వారి నిరాదరణ 

లోంచి తీసుకొచ్చేస్తాడు (పభాకరం తల్ని 
చావు బతుకుల్మొ వుందని (పకాశానికి 

"టెల్మిగాం వస్తుంది, ఇంకో వుద్యోగం 

వస్తుందని ఆశపడి 'బ్నెవ్ ఇన్ స్టిట్యూ 
ట్లో వుద్యోగం పోగొట్టుకుంటాడు 
మూర్చ, 

అతనన ననననషునునననును 

ఆం (ధసచి (తనారప తిక 

అకు కూడ కదలని నిశ్శబ్న వాతావర 
ణంలో తన ఉనికిని తెలియజేస్తూ చల్చని గాలి 
అప్పుడే (పారంభమె౦ది 

“అమ్మా! ఈ ఒక్కసారికి పోతామే ఇక 

విస్పట్ట్లా, మళ్ళా నిన్ను అడగం' శ్యామల 
కంరం వినబడుతోంది, 

“మంచి సినిమా అమ్మా! ఇవాళీ అఖరి 

రోజు * నీరజ అంటోంది ఆరోజు తప్పితే 

ఆశాభంగమెనన్నట్ను గా ! 

“'మాట్టాడవేం అమ్మా! మేమేమన్నా 

తరచు వెడుతున్నామా ఏమన్నానా ” పక్కింటి 

లత్మ చూడు పతిసనిమా, తప్పక 

చూస్తుంది. శ్యామల ఇతరులతో పోల్చి 
చెబుతోంది ! 

“ఊశ్ళోవాళ్ళతో మనకు పోటీ ఏరింపే 
శ్యామలా" అంటోంది శారద మందలీంవుగా ! 

“అమ్మనుకుం క అంతకన్నా మరీ ర0డో 

కులు నువ్వెక్కువే చదివేవు అక్కా! చదువు 
లోనూ మార్కులు ఎక్కువ తెచు:కోటం 

తోనీనా ఇతరులతో మేం పోటీపడాలి, అక్కిన 

విషయాల్మో నోరెత్త కూడదూ అంటోండి 
నీరజ 

౯ “అసలు మనం సినిమా కెళ్ళి ఎన్నాళ్ల 

యిందీ' పద్మ అంటోందో మూల నుం? 

తనలో తనే గొణుక్కుంటున్నటు గౌ. 

(పపభాకర౦ గదిలో క్మూదుని ఏద్ 
పుస్తకం చదువుతున్నాడు ముందరింట్తో 

జరిగే సంభాషణ అతని చెవుళ్ళో కూడ 

పడింది కుర్చీలో కొంచెంగా వాఠి వెనక్కి 

కూచుని తొంగి చూశేడు, 

“అమ్మాయ్ నువ్వీ కొంచెం బియ్యం చెరి! 

తీసుకురామ్మా! నేవెళ్ళి ఎసరు పడేస్తానూ 
ఇక ఇక్కడుంటే. వీళ్ళ గొడవ మితిమీ! 

పోతుంది అంటూ శాంతమ్మ చేట శారద! 

అందించి విసురుగా వంటింట్యోకి వెళ్తట 

కనిపించింది పుస్తకం టేబిల్ ప్లై పెళ్తే! 
(పభాకరం తాపీగా కూచున్నాడు ! 

“ఉండందే. అమ్మ మనసేం బాగా లేదు 
విసిగించకండి మరీ. మరోసారి వెళ్ళొచ్చులే 

అని సర్చిచెప్పి చిల్ఫెళ్ళని అప్పటికెలాగో తృప్తి 

పరచింది శారద! 

చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేని నిస్సహాయ పరి 
తుల్ళోకూడ ఎంతో గుండె నిబ్బరంతి 
రోజులు గడుపుకుంటూ వచ్చింది అత్నగా6 

శాంతమ్మ! అవిడలో ఏదో మార్పు వస్తు 
న్నట్టు (గ్రహించేడు ప్రభాకరం, ఈమ 

త౦టక్షు 



ఆమె నివరితోనూ ఎక్కువగా మాటాడు 
తున్మట్న కూడ కనిపించటంలేదు. అప్పుడ 
ప్రుడూ తప్పు వంటపని కూడ శారదకు అపు 

జెప్పి ఎపుడూ ఓఉమూల కూచుని తనలో 

తనె ఏవించో మాటాడుకుంటూ ఏకాంతంగా 

కలం గడుపుత ౦ది, 

ఆలొచనల్నో పడిపోతూన్న [పభాకరం 

సాంతం కుర్చీలోంచి లేవకుండానే ఎడమ 

వే్యుగా కోట్ స్పాండ్కు తగిలించి ఉన్స లాల్ఫి 

జేబులో చెయ్యిపెటి చూశాడు అర్హ 

రూపాయిబిళ్త చేతికి తగిఠింధి ఉన్నట్టుండి 

నిరాశ నిసృహ పభాకరంలో తలెత్తాయి 

అలిగినట్టు గా నర్జిగా ముఖాలు పెట్టుకుని 

గు ఏం చపుడుగా ఎవరి పనులు వాళ్ళుమల్ళి గౌ 

చెసుకుసోతున్న పీల్చలని చూచి అతని మనసు 

మరి వికలమెంది సంధ్యాకాంతులు సమసి 

పోయి చీకట్టు అలుముకుంటున్నాయి 

,పబాకరం ఉస్సురంటూ కుర్శీలోంచి లీచి 

బట్టలు వేసుకుని గది తలుపులు మూసి 

పార్కువేవు బయతల్నే రాడు 

పార్కులో చర్నానిగాలి, శావహ్లన 
సంగీతం, [పశాంత వాతావరణం ఏవీ అతనికి 

మనశ్శాంతి నివ్వలెకపోయాయి. 

(ప్రశాంతత ఎక్కడుంది 9 

అది మనస్కులోనే ఉందని విక్కడొో చది 
వింది జ్ఞాపకం వచ్చింది. క్షణంలో మనసు 

తేలిక పడింది. ఏంటనే పార్కులోంచి లేచి 

ఉత్సాహంగా ఇంటికి బయల్ఫేరాడు (పభాకరం! 
ణి వః వ 

“ఏయ్! చిన్న సిపొయ్ ఇలారా!” ఇంట్మోకి 

అడుగు పెడుతూనే వరండాలో అడు 
కుంటున్న రాజాని పిల్చేడు (పభాకరం! 

పిలుపు వినగానే పరుగత్తుకొంటూ 
దగ్గ రకు వచ్చిన రాజుకి. ర0డు పొట్టా లు 

'"అందిస్తూ-- “ఎవరికో పప్పుకోలి అని 
(పశ్చ్నించేడు (ప్రభాకరం రాజుతోపొటు వరం 

డాలోకి వచ్చి నుంచుని, ఏదో పనుండి అప్పుడే 

నరండాలోకి వచ్చిన శారద ముసిముసి నవ్వులు 

నవ్వుతూ అక్కడె నుంచుండిపోయింది. 

రాజు పొట్టాలు అందుకుని వత్సి పరీక్షగా 
చూస్తూ 'దింటోది కారప్పూస, మరి 
ఇందులోనేమో పూలు, కారప్పూస నాకూ 

వేణూకి, పూలేమో అక్కయ్యకి. అంతేనాల” 

అన్నాడు, ౮ 

“కాదు పూలుకూడ నీకేనోయ్!' అన్నాడు 
,పభాకరం నవ్వి! 
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“అదేంటి బొవా!' 

పూలు సెట్టుకుంటారాకి అనడిగేడు. రాజు 

(పశ్నార్స కంగా చూస్తూ, 

మగపీల లెక్కడ్జె నా 
లు ల 

“చిన్నప్పుడు నీకు తలదువ్వి జడ వేసిపూలు 

పెప్పేది మీ అక్కయ్య ఇక్కడే వుందిగా 

అడగరాదూ కావలిస్పే!” అన్నాడు (ప్రభాకరం 

రాజు సిగ్గుపడుతూ శారదను సమీపించి- 

“ఏమక్కా! నిజమేనా? నాకిపుడు జడలేదుగా 

మరి" అన్నాడు ఏమీ అర్హంకాక! 

“చిన్నప్పుడు ముద్నుకోసం అలా పెట్టారా 

ఇప్పుడు నువ్వు పెద్పవాడి వయ్యావుకదా 

అందులో చిన్నారి సిపాయివి. అంచేత ఈ 
వలు నీక్కాదు. దండకట్సి దేవుడికి వేద్దాం 

రా+ అని (ప్రభాకరం వెపు "క్రీగంట చూవూ. 

తమ్ముల్మి లోపలికి తీసుకుపోయింది. *'మంచి 
ఆలోచనే' అంటూ (పభాకరం నవ్వుకుంటూ 

తన గదిలోనికి నడిచేడు. 

లీ 

ఆరోజు సాయంకాలం చల్నగాలికి టాంక్ 

బండ్ వేపు వచ్చి అక్కడున్న పార్కులో అడుగు 

పెడుతున్న (పకాశం “డ్ , ఈవిలింగ్ 

(పకాశంగారూ 1" అన్న కమ్మని కంరం వివి 
పించగానే అగి వెనక్కి తిరిగి చూళేడు ! 

ఇంచు మించు అరన్హి ఏళ్ళ వయస్సుల్ 

ఉన్న ముసలావిడని చేత్తో పట్ను కుని నడి 

ఆం ఉధసచి [తనా రస తిక 

పించు కుంటూ తనవేపే వస్తున్న [పభావతి 
కనిపించింది. 

“ఎక్సూూజ్మి. మిమ్మల్పిడి ష ట్ చేయ 

టంలేదు కదా! అంది (పభానతి" దగ్శరగా 

వచ్చి! 

“అబ్బే అలాంటిదేం లేదండి! రవ్యంతసే 

అలా చల? లో ఉందామని "*చ్చేను అంటూ 

పక్కకి చూసి- “మీ అమ్మ గారా '"అనడిగేడు, 

“అవునండి వారం రోజులనుంచి పోరు 

బెడు తోంఠే ఇవాళ బయళల్సేరి వచ్చిందండీి 

అంటూ పకొశం తో పాటు లోపలికి నడచి 

ఒకచొాట గడ్మిమీవ కూర్వున్నాక - “అమ్మా 
(పకాశంగారని చెబుతుంటానే వీరే అంటూ 

పరిచయం చేసింది (పభావతీ.! 
“నమస్కారమండీ అని ఎమ ఏం ,పశ్ళలు 

అడుగు తుందో తమ ఎలా సమాధానం 
చ్పాలో ఎందులో ముఖంగా పెళ్ళి విషయం 
ఏమన్నా కదువుతుందో ఏమా ఎలా 

జవాబులు చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తు కూచుంది 

పోయాడు పకాశం |! 

'మీదేవూరు నాయనా తర్శి దండి 

ఉన్నారా, పెళ్ళయిందా లాంటిచొప్ప దంటు 

(సన్ఫలు వెయలేదావిడ (పకాశం ఊహించి 

నట్ళుగా | 

“అమ్మాయి నీ గురించి అంతా 

నాయనా!” అని “బట్నెప్పు మరేమో అదేదో 
వుందే ఏవంటారు దాన్ని. _ సారు.హాండు 

పరీక్షలు వ్యాసయ్యారుకదా , మీరు ఇంకొ 

ఎందుకని నేర్చుకోటం డబ్బు డగ కాదూ 

అనడిగింది 

“అవి ఎప్పుడూ అలా అభ్యాఫం చేస్తుం 

డాలి బామ్మగారూ, లేకపోతీ మరి పోతాం!” 

అన్నాడు | పకాశం 

చెప్పింది 

“ఉన్నట్టుండి పరీక్ష పెట్టి నా పాసవగలిగే 

టట్టు ఉండాలమ్మా మధ్యలో ఆపెస్పే 

అలవాటు తప్పుతుంది. పరీక్షలకు హాజరయి 

నపుడు సరిగా కుదరక తడబాటు పడవలసి 

వస్తుంది 

“ఏవిటో వీటికంతా బోలెడు డబ్బు 

ఖర్చు అవుతోంది. ఉద్యోగము మ్యాతము 

రావటంలేదు ' నసిగింది పభావతి తరి 

“పెద్దలు ష్సిర్రె ౨౦ లా 

ధైర్యం చెప్పా! స్ు" అన్నాడు ప్రకాశం 

““లొందరగా రావాలని మీరంతా హోయిగా 

ఉండాలనే కోరుకు*ది నాయనా ఆ శుభ 

సమయం రావటంలేదుగ మరి 

౨ల 



' “వస్తుందమ్మా! తొందరపడకు! అని 

(పభావతి టాపిక్ మార్చేస్తూ - “మొన్న 

వెంక కేశ్వరస్వామి గుళ్ళో మూర్తిగారు క 

పించేరు అంది (ప్రకాశంతో, 

మిణుగురులు 
“ఆయన (పయత్నాలెలా ఉన్నాయి 

లేమన్నా తెలిసాయాో అడిగేడు (ప్రకాశం, 

రా 
ల శేషా 

క్యారరామాలుకాహాదాకా రాతి 

ఓం 

జుట్టు అద్బుతంగా అండేటట్టు చేసిది 

రీటా-దొనిలొ అటువంటి శక్తీ సువాననా 
ఉన్నాయి = శిరోజాలు నహజంగా, 

బక్కగా పెరగడానికి చల్లదనానికి, 

దానికవేసొటి 

' రీటా వాడి మీ శురుల సౌభాగ్యాన్ని వృద్ధి 

* చేుముకొండి మీ శిరోజాలు ఏపుగా, 
ఒత్తుగా ఎరిగి నిగనిగలాడుతూ మెత్తగా 

ఉంటాయి 

దర లలకతరలడాల స్ 

నాయానా లా 

ల్ ( గ లీ 
గ్ | | 

ఇ క్ర సహయ//// 

1... 

లీ 
లోగ గ 

స్త్రీలూ పురుషులూ 

వాడవచ్చుసు టు. 
గ్ర 

నేడేశుక సీసా కొనండి (ప్రతిచోటా దొరుకును 

వీటో కంపెని, బొంభాయి. కలకళ్రా. మద్రాసు 

ఆం ధసం్టతనారఎ (తిక 

“ఆయన (ఫండ్ ఎకలో ఒక (పయివేట్ 

ఫరవులో ఉొట్ ఇప్పిస్తానని డశ్చు 

కూడా పుచ్చుకుని పల్హా లెకుండా పోయి 

డటి ” అంది కొత్నవార్న అందిస్త్టన్నట్ను గా. 

“'మూర్నిగారినే మోసం చేశాడంటే వా 

డెవడో పక్కా మోసగాడే అయి. ఉంటాడు" 

అన్నాడు (ఎకొశం 

“మూర్ముగోరు:ష లక్కటంఉ మొన్నీ 

మధ్య కొందరు ఓ బోగస్ కంపెనీ పెట్టి 

ఉద్యోగాలిస్తా మంటూ నిరుద్యోగులందరిదగ్న ర 

నుంచీ సోన్టల్ ఆర్హర్పు తెప్పించుకుని ఎంతో 
డబ్బు కొదెేకారు. మీకు తరిదూ .” అనది 

గింది (పభావలి, 

“తెలుసండి చివరకి వాళ్ళను పట్టుకున్నా 

రని విన్నాను కూడా" అన్నాడు [ప్రకాశం 

“వాలా జ్యాగత్తగా వుండాలండీ లేకపొతే 

చూసపోతాంి ఆంది (పధావతి 

“ఇందులో కూడా మోసాలు. జరుగు 

తున్నాయా ఏవింటి అంది [ప్రభావతి తల్ళి 
తనకేమీ సరిగా అర్భంకాక 

“ఇవన్నీ బ్నైెటపడే మోసాలు స్పైట పడ 
నివి- పరీక్ష "సేపర్ణకి మార్కులు వేయ 

డంలో ఇంటర్యూ (లల్నో ,.. సెలెక్షన్స్లో 

జరిగే నొసొలు ఇవి మరీ ఘోరంగా ఉంటా 

యంజఉీి అన్నాడు (పకాశం 

“ఇన్ని మోసొలుంటా యంటున్నారు మరి 

ప్కిక ఉద్యోగాలు వచ్చేటప్పటికి వింత కొలం 

పడుతుందో ఏమో అంది (పభావళ్థి తలి! 

“అలొ అని అద్బె ర్యపడనవసరం లేదండీ 

ఇన్ని మోసొలున్నా అర్హ తలనుబట్టు న్యాయంగా 

వొందరికి ఉద్యోగాలు ఇస్తూ న ఉన్నారు 

అన్నాడు (పకాశం + 

“ఇక ఆపండి (పకాశంగారూ ఈః ఉద్యో 

గొాలగెడవ కొస [పశాంత౦గా 

కూచుందొం” అంది (పభావతి 

“ఇంకా ఎంతసేపు వూచుందామనే పొద్దు 

పోవటంలొ, బస్సుదొరికి ఇంటికి చేరాలం కీ 

గంట పడుతుంది ఇక పోదాం పది" అంది 

ముసలావిడ తొందరపడుతూ ! 

“వచ్చేవరకు ఒక గొడవ తీరా వచ్చాక 

మరో గొడవమ్మా సీతొో అని విసుక్కుంటూ 

“మూ అమ్మ ఏమన్నా అనుకుందంట అది 

నేసి తీరాఠర్సిందే ఇపుడు ఇంటి కెళ్ళాలని 

బుద్చి పుటింది ఇక ఆగదు వనప్తామంతడీ 

(30 న పీటీ ఎం "డండి) 

30.1-76 



ఆత్భృజ్యాతి 

ఆత్మ జ్యోతి స్వరూపమెనది విశ్వవ్యాప్త 
మైనది పంమాత్మ  [పాణులలో ఉండు 

నది బివాత్మ పతీ మనిషిలోనూ బీవాత్మ 

ఉన్నప్పటికీ, ఉ పృట్టు లెల సుకోవడం కషం 
ఆ ఆత్మను సులభంగా తలుసుకునె మార్షాన్ని 

ఆది శ. కరులు ఒక్క శాకంలోనే (ప్రఖ్నో 

త్వర రూపంగా తెలియజేశారు ఆ 

ఇది -- 

“కిం జ్యోతిస్తవ భొానుమొ నహని మే 
రాతి (పదీపొదికం, 

స్వాదేవం తన దీపదర్శనవిధా 

కిం జ్యోతి రాఖ్యావా మ 

చతు స్వస్య నిమీలనాదిసమయే 

కిం థిర్చి యోదర్శస 
కిం త్యతాహ మతో భవాన్ పరమకం 

జ్యోతిస్టదస్క్మి (పభో” 
(సన్న - లోకంలో అనేక వస్తువులున్నవి. 

స్ట 
ల్ో 

ధర్మవధం౦ 

వాటిని చూడడానికి ఒక జ్యోతి కావాలిగదా! 

ఆ జ్యోతి ఏది ౨ 

జవాబు - పగటిపూట సూర్వుని [పకాశం 

వల్టి ఆ వస్తువులను చూడగల్సు తాము 

ర్మాతివూట దిపాలుంటాయి. ఒక్కౌక్కపుడు 
చందుడు ఉంటొదడు 

(పశ్న - నివు చెప్పినది సరిగానే ఉన్నది 
వస్తువులను చూడడానికి అవి చాలును 

అయితే - ఆ సూర్యచం[దాదులను నీవు దేని 

సహాయంతో చూడగలుగుతున్నావు ౫ 
జవాబు - కన్నుల సహాయంతొ చూడ 

గలుగుతున్నాను 

(పన్నీ -- కన్నులు లేనివారు కొంద 

రుంటారు. కన్నులతో చూచేవారి కయినా 

నతతోగంవల్హ ఆ కన్నులు పనిచెయ్యక 

పోవచ్చు, అప్పుడెలా చూడగలవు ౫ కన్నులు 

మూసుకొని ఉన్నప్పుడు విలా చూస్తావు 9 

జవాబు - అప్పుడు వస్తువులను తెలుసుకో 

డొనికి బుద్ది సహాయపడుతుంది, 

(సశ్న - ఆ బుద్దిని చూచే దేది ? 

జవాబు = నెను, 

(పశ్న -- నేనంటే కరచరణాదులతో ఉన్న 
1రీరమా * లేక శరీరంలోని ఉన్న ఆత్మా 

జవాబు - శరీరంలోని ఆత్మయే 

చూస్తుంది, 

(పశ్న - అయితే జ్యోతుల కన్నింటికి 

శోతియ్మె ఉత్తమమయిన పరంజ్యోతి నీవే 
కదా ౨ 

జవాబు -- అవును [పభూ! ఇప్పుడు బొగా 

బోధపడినది. పరంజ్యోతి అయిన ఆత్మ 

శరీరిలో ఉంటుంది. సర్వ్యతా ఉంటుంది. 

1రీరిలో ఉండేది జీవాత్మ అనీ, విశ్వవ్యాసి 

అయినది పరమాత్మ అనీ అవగతం 
అయింది, 

--బులుసు వేంకట రమణయ్య శ్రి 

పట్ర 1. 9కి శుుకవారంమొదలు 

5-౪-1976 గురువారం వరకు 

మెషం-- _పయోజనం గల పరిచయాలు 
ఏర్పడతాయి. ఉద్యోగంతో గౌరవం బాగుంటుంది 

సాహసిక వ్యవహారాలు లాభిస్తాయి వ్యాపారంలో 

మో (పయత్నాలు ఫరిస్తాయిు వారం ఆఖరులో 

మో తొలూకు మనుష్యులే మిమ్మల్ని వ్యలిర3 

స్నారు (స్తీ లకులాద్దెవ కార్యాలు నిరవేరరాయి 

బంధువులకు చికాకులు ఏర్పడతాయి 

వృషభం ఆ ఆర్జిక వ్యవలోరాలు బాగుంటాం. 

సాహిత్య కళారంగాల్లో ఖ్యాలి అలభిస్నంది. అధికా 

రులవలన జరగవలసీం వ్యవహారాలు బాగుంటాయి 

సజ్జ్యృన సాంగత్యం లభిస్తుంది వృత్తిలో ఆదాయం 
“పరుగుతుంది. నూవర నవ్వనవోరాలు. బాగుంటాయి 

(స్త్రీలకు - ఆలోగ్యం బాగుంటుంది 

నస్ప్పృవులు కొంటొోరు 

నిదునం *--_ ఫలితం లేనీ (శు కలుగుతుంది 

సాహసిక వ్యవవోరాల్నో నష్పృం వస్తుంది 
మధ్యలో అనుకూలన్నున వార్తలను 

పయాకాలు ఫలిస్తాయి స్టిరొన్స 

అలంకార 

వాొారరి 

వింటొరు 

వ్యవహారాయి 

ాగసుంటొయి వుత్తి లో ముఖ్యమ్మె నో వ్యక్తు అను 

ఎక్ 0టొారు స్త అకు == కుటుంబ, వ్యవహా 

"పెరుగుతుంది 

'సృయాలను: తెల్పుకొంటారు 

$ర్కాటకం == మో ఆలోచనలు ఫరిస్తాయి వృత్తి లో 

సుఖ్యమ్మా న వ్యక్ను ఇన్తు కల్టుక్ంటారు వారం 

ఏధ్యలో ఆందోళన కలుగుతుంది మ్ (పయత్నాలకు 

టంకొలు రాగలవు వారం అఖరులో వృతి 

గ్వొపారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి (స్తీ లకు-ా 

'రోగ్యం బొగుండదు, వినోద కాల క్షేపాల్మో 

గల టారు 

గర్భా కార్యబారం నూతన 
న్ 

వొరఫపుల౦ 
మాకు 

సింహం = ఇతరుల నిమిత్వం (శమకు గురి 

కొగలరు వ్యాపారంలో సొటివారి పోటీ "పెరుగు 

తుంది. రావలసిన డబ్బు అందగలదు (పయా 

గాలు ఫలించగనవు వారం ఆఖరులో కొంతమంది 

వ్యక్తులు మిమ్ముల్ని మోూనం వేయడానికి (పయత్ని 

సారు స్తే అకు-- కుటుంబ వ్యవహారాలయబాగుం 
అలో అతల 

స్త అన్ని టాయి. వుణ్యకార్యాలు జస్పారు 

క్న్య అ. వృత్తిలో ఒలాతనావకొశాలు లభిస్తాయి 

సాహసిక వ్యవహారాలు బాగుంటాయి, రాజకీయె 
వ్యవహారాల్నో (శమ కలుగుతుంది మా కార్య 

(కమా౭కు  మార్చులు రాగలవు భాగస్వాములతో 

కలసి చేసే వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి (స్త్పీలకు -- 

ఆరోగ్యం బాగుంటుంది సంతానానికి సౌఖ్యసంతో 

షాలు లభిస్తాం. 

లు 6లీలో కార్య కమాలు హడొవుడిగా ఉం 

టొయి సాటివారలో గౌరవం లభిస్తుంది విద్యా 

సృడ్డా ఎక రంగాల్ళూ మీ కృషి రాణిన్నుంది. వ్యాసార 
ములో మూ (పయత్నాలు ఫలిస్తాయి వారం 

ఆఖరులో అశవనర సందేహాలు కలుగుతాయి 

(స్త్రీలకు ద్నెవ కార్యాలు నెరవేరతాయి. ఆడం 

బనం కోసం వ్యయం జరుగుతుంది 

వృన్చికం _. అధికొరులవలన జరగవలసిన వ్యవప 

రాం బాగుంటొయి సజ్బన సాంగత్యం ఇభి 

స్పంది ఉద్యోగంలో గౌరవం బాగుంటుంది 

మా వముంచితనబు మోకు యిబ్బందిని కలిగిస్తుంది 

నున్ముందు లాభించగల వ్యవహారాల్లో అభివృర్చిని 

సాధిస్తారు (స్తీ అకు -* ఆరోగ్యం బాగుంటుంది 

వసా నో కార్య కమూల్గో పాలొంటారుం 

ధన్సు -- రావలసిన డబ్బు _ అందుతుంది 
వ్యాపారంలో ముఖ్యమ్నాన వ్యక్తులను కల్పుకొం 

టారు. సాహసిక వ్యవహారాయి లాభిస్తాయి. మా 

కార్య కమాలు చురుకుగా సాగుతాయి వ రాస్ని 

వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి (స్తీలకు వాం 

వ్యవహారాలు బాగుంటాయి, సంతోష 

కరవ్నెన వార్తలను నింటొరు, 

కుటుంబ 

మకరం __ వృత్తి వ్యాపారాలో బాగుంటాంమం 

సాటివారిలో గౌరవం లభిస్తుంది, (పయోజనం 

గల సంభాషణలను జరుసగలరు మ్ (శనుకు 

తగిన ఫలీతం లభిస్న్టంది. సాహసిక వ్యవహారాలు 

బాగుంటాయి. (పయాణాలు ఫలిస్తాయి స్తీ లకఏ-ా 

ఆరోగ్యం బాగుంటుంది శుభకార్యాల విషయంలో 

అనుకూలత అభిన్న అందిం 

కుంబం -- లాభం రావలసిన వ్యవహారాల్నోనే 

నష్టం రావచ్చును (ప యాణాల్హొ (శమకలుగు 

తుంది. వారం నుధ్యలో మో కార్య కమాలు 

బాగుంటొలయి వృత్తిలో మ్ (పయత్నాలు 

ఫలిస్తాయి. నూతన వ్యవహారాలు లాభించగలవు, 

(స్త లకు-- కుటుంబ వ్యవహారాలు బొగుంటొయిం 

వ్యతి రేకమ్మె న వార్త లను వింటారు 

మీనం -- మా కార్య కమాలు నిరాటంకంగో 

నెరవేరతాయి. మి్యతుల సహాయం లభిస్న్టంది, 
వారం మధ్యలో అధిక వ్యయం జరుగుతుంది. 

వ్యాపారంలో చికాకులు ఏర్పడతాయి. వారం అఖ 

రులోో అనుకూలవ్నెన స్టీతి ఏర్పడగలదు. 

స్తీ లకు-- ఆలో గ్యం బాగుండదు సాహిత్య కథా 

రంగాల్మో ఖ్యాతి లభిస్తుంది 

౩౮-1-76 ఆం(ధసవ్మితవారస తిక నగ! 



లిలతటి ముడలో రెంథు పొములు నడ్డాయి. ఒక దొనితో ఒకటి "సెినవోనుకుని తోకలు యుడినోడ్డాయి 

ఆ యుణి దురింత గట్టిగా బిగిన్తూ “నున్వువుడు నా ఖందివోొ అంగి 

నవ్వాడు కిరీటి “నేను నీ బందీనని చెప్ప 

దొనికి నీ జడలతో కట్టి పారయ్యాలా? స్ట్ 

[పము బంధంతో నన్నెప్తుడో నీ బందీగా 
చేసుకున్నావ్ 1” అన్నాడు, 

“మరయితే నన్ను నీ బందీగా ఎప్పుడు 
చేస్తావ్ *”” ముందుకు వంగి తన నుదురుతో 
అతని ఫాలభాగాన్ని తాటిస్తూ గోముగా 

అదిగింది గాయతి 

“నేశ నీ బందీ నయితే ఇక నను నిన్ను 

బందీగా చేయడ మేమిటి” అర్భంకానట్ను 

ముఖం పెట్టాడు కిరీటి 

“అబ్బ! ఇంత చిన్న విషయంకూడ నీకు 

అర్భమయి చావధు కదా? నా మెడలోమూడు 
ముళ్ళు ఎప్పుడు వేస్తావనీ నేనడిగేది” 

చిన్నగా నవ్వాడు కరీటి. “మూడు ముళ్ళు 

వేయించుకోవాలని నీ కంత తొందరగా 
ఉందో నా కంతకన్నా ఎక్కువగానే ఉంది 

కాని ఏం పయ్యను” నేనింకా వురుష లక్షణం 
సంపాదించుకోలేదు. కదా” కొన్నాళ్ళపాటు 

మన మిలా దూరంగానే ఉండక తప్పదు” 

“ఇప్పుడు మనం దూరంగా ఉన్నా 
మంటావా?” లేదు చాల దగ్గరగా ఉన్నాం 

చూడు” అతని మెడచుట్టూ వేసిన త 
జడల హారంతో అతన్ని మరింత ద్శ్శూరగా 

లొక్కుంది గాయి 

“నంటే ఫీ కంత ఇష 0౦ గాయతలీ! 

నిజంగా నేను పూర్వజన్మలో “పెద్ద పుణ్యమే 

చేసుకుని ఉంటాను. లేకుంటే. నన్నింత 

పిచ్చిగా ('పేమించే నువ్వు నాకీ జన్మలోదారికే 

(పాపం నాకుండేది కాదేమో 

“అదిగో! పొగుడుతున్నావ్ ! (బహ్మాం 

ఉంగా కాకాపడ్డున్నావ్ |! ఇకశికు ఉద్యోగం 

దొరకలేదనే బాధలేదు నీలో ఈ పేలంట్ 

ఉండగా ఉద్యోగం దొరకడానికి ఇంకాళ్లే కాలం 

పబ్పదు శ పోగడ్వలకు ఉబ్చి తబ్బిబ్బయి 

ఏ వారి వెంగళస్పో నీకు ఏదో ఒకరోజున 

ఉద్యోగం ఇచ్చిపారేస్తాడు యూమ్మని మని 

ద్సరం పెళ్ళిచే సేసుకుంటాం, కాపురంచేస్తాం 

పిల ల్నికంటాం,” 

“సంకాపు ఆలూచూలూ శీదు అన్నట్టు 

అప్పుడే పిల్ళల్ని కనడందాకా వచ్చింది" నవ్వావు 

కుంటూ అన్నాడు కేరీటి 

“నవ్వడం అపకు కిరిటీ! ఆ నవ్వే నన్ను 

నడ 

పిచ్చిదాన్ని చేసింది నీవెంట సడేల్ళు చేసింది” 

“'నన్న కాదని త్హైరు కొట్టడం నువ్వ 
మొదలెట్హాన 1 ఇదేం పనమ్మా !” వెక్కిరిం 
చాడు కిరిటె 

““అతిశయోకి కాదు కిరిటి! నువ్వు ఎంత 

అందంగా నవ్వతావో నిజంగా నీకు తెలియదు, 

1. 

నీనవ్వులన్నీ నా సొణ్నేన నన్స ఒక్క పంతృస్తే 

చాలునాకు ఎన్ని కష్వాల స్ట బివితమంతా 

నిల్చింతగా గడి పెయ, గలను” 

“గాయత్రీ! నేనా నిరుద్భోగిని చిక్సి 
గవ్వు అస్పికూడ చేనివాడీని నన్ను కొదని 

మీ వాళ్ళు "నీకు మరి ఇం కెవరితోస్నెనా ముడి 
సెన్నే స్తే లో 

“ఆఅసందవం. కలలోకోడ అలాజరగదు, 

గ పైన ట్ర పెళ్ళికొడుక్కి అసలు నవ్వ 

డమే. చేతకాకపోతే? జీవితాంతం ఏడ్వలేక 

నేను కాన నువ్వు బళుకంఠతా 

ఆం్యధసచ్చితు రస్యతి$ 

క 

గాయ్యుతి 

ఏడ్పించినా నవ్వుతూ గడిపేసి నా బతుకు 

సార్హకం చేసుకుంటాను నువ్వు లేనిదే నేను 

(బతకలేను క్రీరీటీ | 

ఆమె మాటల్నో అతని హృదయం పులక 
రించింది. తనువంతా అదేదో సహజం 

శీయని భావనట, దానికి 

స. 
జైన 

ఏవరో దగ్గారు ఆ దగ్గుతో వాళ్ళీ లోకా 

నికి వచ్చారు. పరిసరాలు పరికించి తొమున్నది 

పబ్సిక్ పార్కులో నన్నది గుర్నొచ్చి కాస్తం టు 

కా'స్పె సిగ్గు పడ్డారు 

సొర్యుడు ఇంటి కెళ్ళిఫోయి అప్పటికి 

చవాలొ'సీపయింది, వరుసగా తొరలను పలక 

రిస్తూ చం్మదుడు పరుగెత్తుకు వస్తున్నాడు, 
“ఇకన్నెనా నన్ను బంధఏిముక్పు ద్నిచెయ్యి 

దేసీశో తన మెడలోని జగల్నీ తలమా, 

అన్నాడు కిరీటి 

ఈ బంధాన్ని తొరిగించినంతీ మ్యాతొన్స 
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నిను వదిలన్హాననుకుంటున్నావా ౪ జన్మ 

జన్మలకు నువ్వునా బందీజే !”" అత$ తలపై. 

చిన్నగా మొటుతూ తన పొడన్నై న జడల్ని 

విసురుగొ వెనక్కి విసిరింది గాయత్రి 

ఈకధ ఈ విధంగా అట్బి రోజులు గడవ 

లేదు పట్టుమని పదిరోజులు గడరకముందే 

ఉల్నాపంగా సాగిపోయే (పేవమాయణం 

తద్విరుడ్డ ౦గా మారిపోయింది. 

అదే పార్కు అదే మనుపసులు కాని వాతా 

వరణం పూర్తిగా మారిపోయింది 

కిరిటెక పిచ్చివాడు, అతనికి గొయ్యతి 

పిచ్చి అ పిచ్చిలో ఇసుమంత్నెనా తగ్గ లేద్దు 

వచ్చిన మార్చల్తా గాయ,తిలోనే పరిస్నీ తులు 

విషమించకము౦దే తనకు జ్ఞానోదయ 

మయిందని ఆమెకు చొాల ఆనందంగా ఉంది 

తనకళ్ళు తెరిపించిన తం రని అభినందించు 

కోని ఘడియలేదు. 

తన కూతురు కిరిటితో పార్కులుపట్సి 

తిరుగ తుందన్న కబురు చెవినపడ్మ రోజునే 

గాయ్యతికి తగు కాతబోధ జరిగిపోయింది. 

“అమ్మాయ్ ! సినిమాల ధోరణ్కి నవలల 
పోకడ అఖుఅలయివున జీర్ణంచుకున్న యువ 

తరం మోది నువ్వు అనుకునేది _పమకొాదు 

నీ కళ్ళకు కప్పిన అందమ్మెన పొర ఏదో ఒక 

రోజున ఆపొర తొలగక మానదు కొని ఆ పొర 

తొలగేరోజూ నువ్వు చేసేది ఏమా లేక పళ్చా 

తాపంతో కుమిలిపోయే రోజు కాకూడదని 
నా అకొాంక్ష ఒక నిరుద్యోగిని కట్టుకుని 

నువ్వు బొవుకునేది ఏమా లేదనేది నేను చెప్పె 
మాటకాదు. ఉన్నమాట నీక్షు ప ళ్ళైడన్నం 

"పెళ్టేస్పితిలో లేనివాడితో నువ్వు సుఖపడతా 

వనుకునెది వెరితనం 

పిల్ట్ణలనం టూ కన్న తరువాత వాళ్ళ 

బాగో లు చూడ్యం, వాళ్ళ భవిష్యత్ తీర్చి 

దిదృడం కన్ఫవాళ్ళ ధర్మం. నా ధర్మాన్ని నేను 

గవిస్మరించలేదు అక్కయ్యకు డాక్ట్టర్నిచ్చి 

పెళ్ళిచేసాను అదిప్పుడు మొగుడితో హాయిగా 

అమెరికొలో ఉంది నీఫంగతి సరేసరి నువ్వు 

నాముద్వుల కూతురివి సీ బివతం మూడు 

పువ్వులు, ఆరు కాయలు కావాంనే నేను కోరు 

కుంటాను నా ఆశయసిద్దికోనం 

(ఫయత్నిస్నాను ఇంతకన్నా జారు. “నకు 

చెప్పదల్పుకున్లు దేమి లేదు నువ్వు నా 

కూతురివి అర్హం చేసుకోగలవు, _నాకా 

నమ్మకముంది. 

నాలుగు రోజుల్నో నిన్ను చూడడానికి 
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పెళ్ళివాలొస స్తున్నారు. నీ కాబోయే భర్త 
ఇంజనీరు, కారుంది "ెద్ప బంగళా ఉంది 

ఇతడు కాకపోతే మరో లక్షాధికారికి భార్య 
వవుతావు _ అంతేకొని,..... అంతే! 

చించుకో* 

గాయ్మతి బాగా ఆలోచించుకుంది. ఎంత 
యినా ఆమె ఆ తం,డి కూతురు తండి 

లౌక్యాన్ని కూడ పుణికి పుచ్చుకున్న తెలిన్నైన 

పిల్ల తండి తన చెడుకోరి చెప్పడంలేదు 

తను లకొ = ధికారిణి అవుతుంది పెళ్ళిచూపుల 

నాడు పెళ్ళీకొడుక్కి తాను నచ్చానని తెలిసి 

నప్పుడు ఆమె గర్వంగా నవ్వుకుంది నచ్చనూ? 

తన అందంమిద ఆమెకు గట్టి నమ్మకం 
ఏనాడూ ఉంది ఆ శతణంలో తా ననుక్షణం 

తపించేపోయే కిరీటి మధుర మందహాసం 

చాల పేలవంగా ఉంటుందనిసీంచింది తను 

చాల అదృష్పృవంతురాలు, అదృష్టం తనను 

వెదుక్కుంటూ వచ్చి వరించింది ఇకపోతే 

క్రీరీటీ కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ అవుతాడేమో ౨ 

అందుకని “తను =. ౫ నో! తనంత ఫూల్ కాదు. 

తను చేసేది మోసమని ఆమె అనుకోలేదు 

అడుసులో వెయ్యబోయిన కొలు సకాలంలో 

వెనక్కి లాక్కోగలిగా ననుకుంది 

““నేన్నమ్మను. నువ్వు జోక్ చేస్తున్నావు” 
అన్నాడు కిరీటి 

““స్ప్రక్షిక్ సీరియస్ కిరీటీ! నా పెళ్ళి 

నిశ్చయమయింది. నాకు నీమద (పముంది 

కొని ఏం చెయ్యను) ఐకాంట్ హెల్ప్! 

అటో 

మొ వొళ్ళను కొదని నేను, (బతకలేను, 
నువ్వంచే మా నాన్నగారికి సదభ్శిపాయం 

లేదు ఇప్పుడు చెయ్యగలిగేదేమీ లేదు. నన్ను 
క్షమించు.” 

కిరీటికి ఏదో కలగంటున్నట్నుంది. తన 

కోసంప్రాణాఠిస్తానన్న తన _ (పేమదేవలేనా 
ఇప్పుడు ముందు నిలిచి హృదయాన్ని తొట్లు, 
తూట్ళు చేస్తున్నది” నమ్మలేకపోతున్నాడు, 

కొని అది కలకాదు, వాస్తవం, నమ్మక 

తప్పదు, అతని గుండెల్ళో మంటలు వెల 

రగుతున్నాయ్డు. 

“ఏంత మారిపోయావు గాయి! తప్ప 

నీదికాదు నీ "పేమ కళంకరహితమని గుడ్మిగొ 
నమ్మడమే నా అపరాధం. నువ్వు డబ్బు మని 

షివి నువ్వు మనిషినికొాదు విలువ కళ్ళేది, 
మనిషి స్పితిగతులకన్నమా ట! ఎంతమోసం ౫ 

ఇలాంటి మాటలెన్నో్లై అనాలని అతనికుంది 

గాని స కూడ అనలేదు. వ్యరిగా 

ఆమెన్టై సే ఎ చూస్తూ ఉండిపోయాడు, 

“ఇక నీను వెళ్ళాను ఇదే మన చివరి 

కలయిక” అతని వెరి చూపులు భరించలేక 

చివాలున వెనుతిరిగింది గాయ తి. పొడవాటి 

ఆమె రెందు జడలు లయగా ఊగుతూ అతన్ని 

వెటకారం చేశాయి. తననెంతో మురిపించే 
ఆ రెండు జడలు అతనికి ఆ శణంలో 

పాముల్లా కనిపించాయి. నిలువునా విషం 

నింపుకున్న విషనాగినిలా తోచిందామె, 

చావాలనిపిన్తూూంది. ఆమె లేని జీవితం 
కా అకకాడ లలల నాకా లంకాం 

6వ! కక్రయం టి యూఠెనో ఫ్ బాబూ. 
| 

ప టా దూక్షరు గొప్ప్న నఢ్ క 
నావ ౨ సౌ రెండో నస యన్ల్యా? 
సస ౩5 సటి-2 /! 27 టి 

ఆం రసి (తవారస తే 23 



క న. 

5౫ గషగాలగ ౯గఏ8 
| [స మరింతఎత్సుుపొడుగు కాగలరు 

సస ( జనుండి దిఅం.. వరకు పూచీ) 

హిం ఏం [ం10100638 
మొరూపొడుగు స న కుం శు (పపంచ పఖ్యాతీ 

పోందీన మో సహో క్ష్ [116% బిషధాన్ని 

. వొడంటీ, తం ల సీలు, పురుషులు 

కూడా వుచ్చుకోవచ్చు.. [020 164 జైల21 
"2౧6 2౧౮ ట్రక 02 ౧0౧౪14 ౧6౦౧16. 

వెల: బుడ్డి * కి (20 499) 

14-25, 9061226066. 
5016016౬ ౪845 కంఓట౪ళ8౬&90 

భ్ ౧౫౧౦౬౭౬౬15 
వ్ 100౧. పన్సవారుగా అగుపీఠచండి. మొరుపఫిన్న| 

[81 వార్దె న్నే మాకుఅనిపీసు, “ంది, 'గంంి, - 

203 7906 . 
61౦ 10 006 ఇ0114.. సంవ వత్సరాలుగొ జరిసిన 
గీ! ౮10012102016 

పరిశోదన . 'ఫఠితవ్నె న బాల్'శాలా టేల్ 51౬ 

కం డీకేనీ కఇవ క 6 1111180110 కడ. 
౦101 అద్భుతముగ తెల జుట్టు ను శాశ్వతంగా 

పళ్ళనుంచినల్నబడేట్ళు చేస్తు ది. వెలఃబుడ్మి క్రి 9. 

4 6019. పోస్టేజి ఆదనం. 'తెబుడ్ను సం. 8-80 

పోస్టేజి ఉచితం, తల తెల్బగొగాన్సి. రంగువేసినట్టు గాని 

అగుపించదు. షరాః ఉత రాలుఇర్లీ షుల్యోవాయండి, 
(600౧68౧0౧4 1౧ 0౧01150) 

వీశ/65, ౪? 1౮00014 6౦0111418%014పఓ ౦౦7౪, 
ి,గ!.10/. (1/70) [£|4+ దింం॥ ౧10. 388300) 
కండ1సిం. 1, ; లీ00స21జే ల 1000) శ క ఫ్ 
సతివమ్న. 

కడ 

ఏష ాయింది? చేసీన బాసలన్ని 
పోయాయి? తనేమ్మెపోరాలి? ఏమ్నెపోయినా. 

ఆమెకక్కర లేదా? 

68, 4 ర్ 

పోస్టేజి అదనం. 3 014118 (60 4039) కల్సి 

అలసిపోయాడు. ఇరిటికి తిరుగు 

కట్టా తుఃు.. 

'చిరలో కొత్త. 
చేతిలో ఏనో 

సండెల్ళి వవరో పట్టి 

ల 0డు. జ డలు, 

| వృధా. మధువులు చిలీకించీ తీయనిమాటలతో 

1 తను పరవశింపజేసి చివరీకీ చీమ్మ చీకటిలో, 

"వదిలేసి తన దొరిన ' తాను వెళ్ళిపోయింది. 

తని పే వెల్లు వలొ కుమ్మరించే ేమంతా 

(పపంచంలో మోసపోయిన 

మొట్ట సుదటి స బాధపడ్డా డు. తన 

అన నయ్యలు చాలామంది ఉన్నారని తెలిసీనా *' 

వొంత ఊరటకలిగేదేమో? బోధతో విలవిల, 

లోడిపోయౌడు. విలవిలలొడి కురగిపోయాడు. 

0 శ్పేన్సుక్రథ్రల్యో ప్రపంచంలో. ముగి సే 

తోంబ్బె తోమ్మిది భాతం ఈ 'భాపలేనని ఆ 

క్షణంలో అతనికీ తెలియలేదు. ఎవరూ చెప్ప, 

లేదు. చేదు వీషంలాంటి నిజాన్ని మింగలేక. 

మరో దారిలేక వంటరిగో ఆ. స 
_ మిగిరిపోయాడు. 

ప. త్న  . 
_ ఎండకాస్తోంది. (ప్రపంచాన్ని మలమల: 

షం. దృఢనిశ్చయంతో సూర్యుడు, 

తీక్షణ దృక్కులు పసరిస్తున్నాడు. ఎండకు 
మాడుతో ఆమె యింటిముందే తిష్ట 

వేశాడు కిరీటి* లోపలికి వెశ్డే థె ష్నర్యం లేదు, 

వెశ్నే ఆమె ఆదరించి మౌట్లా సెడుతుందన్న 
ఆశకూడా లేదు. ఇంటినిండా వచ్చేపోయే 

జనం. సందడిగా 

అతన్నేమీ చేయలేకపోయాయి. నిలుచున్న 

చోటునుండి అంగుళంమేర' కూడ. 

దతదు, సూర్యుడు మొతం తిరిగి తిరిగి 

అవ్పుడే ఆమె బయటికి వచ్చింది. కొత్త 

“శోభతో పెరిగిపోతోంది. 

(సత్యతమయినట్టు సంబరపడిసోయాడాతడు, 

_ అతన్ని చూడగానే ముఖం చిట్లి ౦చు 
కుందోమె. అరతలోనే నవ్వింది. శుభలేఖ తీసి. 

చేతికిచ్చింది. నవ్వుతూ ఏపో అంది. ఆ 

మోటలు వినబడడం లేదు. 

పిండుతున్నట్ను ది. 

పెళ్ళి చేసుకుని నువ్వు నిజంగా 

య. గయ తీ!” దీనంగా అడిగాడు 

“మరేం చెయ్యమంటావ్ ? ఈ పెళ్ళి 

అతనికి 

టూ 

ఆర్మధసచిి తనొరస్మతిక 

ఏమ్మ. 

పోయింది. 

పోయింది. 

తిరుగుతున్నారు. అ 

మర్నాడే ఆమె సెల్ళి, సూర్యుడి కోపతాపాలు 

కదలలే. 

సలనం 

“శుభలేఖలు, న్నాయి.. దేవత 

మానుకుని. నీతో లేచీవచ్చేయమంటోవా ?” 
ఆమె మాటల్ళో 

చూస్తూ దది, 

“రాలేవొ  నొకోసం లాలేవా నీకోఏం 

వెక్కిరింత తోరగిె 

ఏమిచేయ్యడోనికయినా నేను సిద్ద కం గొఉన్నాను” 
“నేను సీర్పంగా లేను.” 

'*మ్వరీ. అత కఠినంగా మొట్ళొ డకు 

గాయతీ ! నేను భరించలేను. మనమిదృ రఠ 

కచ్చకలలన్నీ చేతులారా ధ్వంసం చ్ సయ్యకు. 

[టో అంతకఠ్కశత్వాన్ని , నెను చూడలేను ఖ్ 

“హృర్ష, , ఏమిటి రోడ్డు మీద్ డస్త బెన్సు? 

పిచ్చిపిచ్చిగొ. మొాట్టొడకు. 'నొకవతల చాలో 

పనుంది. గుడ్బ్బె. 1 వెనక్కి. తిరిగి చూడ 

కుండ చరచరా “వెళ్ళిపోయింది. 

“డి స్పబెన్స్*. పిడుగులా తో 90దోమాట 
అతనికి, గంటలతరబడి కూర్చుని మాట్టా డినొ 

ఏనాడూ కలగని ఉస్పృదెట్స్! ఈరోజామెకు 

కరిగింది, 

అమెకంత డస బెన్స్ తెలిసి కలిగించి 
నందుకు . తనను తాను తిట్పుకు బడు, 
నీరసంగా నవ్వుకున్నాడు. 

పెళ్ళయపోయింది. ఆమె పెళ్ళయి 

ఆమె మలొకరి స్వంతమయి 

కొదు కాదు మరొకరి; స్వంతం 

చేసుకుంది, ఆ రోజతా పిచ్చివోదీలా తిరి 

గాడు, పార్కుకు వెళ్ళాడు. పార్కులో బెంచీ 

అతన్ని చూసి నవ్వింది. పొర్కు వదత 

పాడింది. ఏవేవో జ్ఞాపకాలు, మరిచిపోలేని 

. అనుభూతులు అతడి. కలచి వేసు నోయి. 

ఆమ తవను మోసం చేసింద ష్ భొవచ తో 

అతని మనసంతా ఆమెపట్న ద్యేషంతో నిండి 

పోయింది. | 

ఏదో నుత్ను గాటింది. వళ్ళు, తూలు, 

తోంది... కళ్ళముందు స్ో మసక పొరలు, " 

ఏవేవో వలయాలు. 

తాననరు? ఆమెవరు” ఎందుకీ, అర్వ ంళేని 
తపన? తన పేరు గుర్తు రాలేదతనికి. అతికష్ప గా 

మీద తన పేరు కిరిటని గురు _కుతెచ్చుకున్నాడు, 
గుర్షుకు తెచ్చుకో గలిగినందుకు తనను తాను 

అభినందించుకున్నాడు.. నవ్వాడు, మెదడులో 

నరాలేవో సాగిపోతున్నట్టున్నాయి. మరింతగా 
నవ్వాడు. చటుక్కున ఏడ్వాలనుకున్నాడు. 
ఏడుపు రాలేదు. నవ్వడమే బాగుందనుకు 
న్నాడు, మళ్ళీ నవ్వాడు, నవ్వుతుం

టే పరమొ. 

నందంగా ఉందతనికి. నవ్వుతూనే నడున్ను. 

న్నాడు, న గ నవ్వుతున్నాడు. 

0176. 



సెంటర్నో ఆగాడు. నిలబిడోడు. వచ్చే 

గయే జనాన్ని చూస్తున్నాడు వాళ్ళందర్నీ 

ఏవ్యమని అడగొలని ఉంది, ఎదురుగా ఇద్దరు 

ఎమో్మాయిలునిలబడీ ఉన్నారు ఒక అమొ శ్రయికి 

రెండు జడలున్నాయి, ఆ అమ్మాయి నవ్వు 

కోంది. ఆ అమ్మాయి నవ్వుతు ఇందుకు 

అతడీకి అనందంగానె ఉంది కొని ఆ జడలు, 

కాదు పాములు 44. విషసర్సాలు ఇప మా కర్ 

కాలుస్నాయి ఆ దీనుద్ని రక్షించాలి (ప్రపం 

దానికి "ఘోరమ్మాన  విపత్తేదో ముంచుకు 

వస్నున్నట్ళు భయపడ్చాడు కంగారు. పడ్డాడు 

చుట్టూ చూనిడు ప్టాట్ ఫొరంమీద ఉం 
కొట్టువ్నైప్లు “రు గెత్హాడు స్ట 

ఆ తరువాత మరింత వేగంగా పరుగెత్తి 

ఆ పిల్లను చేరుకున్నాడు మలో రెండు 

క్షణాల్బో ఆమె రెండు జడలు అతని చేతిలో 

ఉన్నాయి బిగ్గరగా నవ్య్ఫుతూ పొముని బాది 

నట్టు వోటీని నేలకేసి కొట్టాడు. అతని చేతి 

లోని కొత్త కత్తెర విజయగర్వంతో మెరి 

సింది ఆ సిల్బ 'కెవ్యుమంది పక్కనున్న పిల్చి 

జడపట్టు కుని పరుగెత్తింది, 

“నాగినీ! ఇప్పుడు నవ్వు! ఎవరిని కాటు 

వేద్దోమని ఈ పాముల్ని పెంచుతున్నావు” 
ఇక నీ అఆటకటు ”*" అతని కళ్ళు పిచిగా నవ్వు 

తున్నాయి చుట్టూ జనం చేరుతున్నారు 

ఇక అతనక్కడలేడు మెరుపులా పరుగెశ్నాడు 

ఆ రెండు రోజుల్నో అతడు కత్తిరించిన 
జడలు ముత్తం ఇరచ్చై మూడు పన్నిండు 

మంది భామలు నూగ్గిల్కు అత్తర్నూ రాసి 

మురిపెంగా. పెంచుకున్న శేశసంపద అతని 

కత్తెరకు ఎరయిసోయింది. ఒక జడ కత్నిరించే 

లోగానే ఒక పీల్చ అతడ్ని తోసేసి ఒక జదను 

రక్షించుకొని పారిపోయింది 

ఆ తరునాత అతద్బి పట్టుకున్నారు 

పట్టుకుని కొట్టారు. తన్నారు వళ్ళు 
న రు 

తూనం చేశారు. కత్తెర లాక్కున్నారు 

అతడు మరో కత్తెర కొన్నాడు 

అంతే ! అతడి విశాఖపట్టం  పిచ్చాసు 

పతిలో చేర్చారన్నవార్హ నిజమేనని రూఢిగా 

తెలిసేంతవరకు ఆ చుట్టుపక్కల ఆడ్రపిల్ట 

అెవరూ రెళడుఐడలు వేసకోలీదు * 

ఆ తరువాత = కథయిసోయింది, 

30-1-76 

మంజి రవీంద్రనాథ్ బౌద$ి" 
'లర్వహణ విజయ బాన్ని5డు 

ఆం _ధసచి (తహారప (శక 16 



“ఐ డఊోంట్కేరో అనడం సులభం. దాన్ని ఆచరణ 

ణలో పెట్టటం కష్టం తెంసాన ౪ 

పీఠు కోవం తగ్గించుకుని లలోలస్తే నేను 

ఆచరణతో "పెట్టానన్సీ "పెట్టకల్సి ననే వెప్పానని 

(గహించి వుందురు 

సం ల్ పద్మ పొలకొల్సు 

అనాది నురచి నుగవాడిచేతిళలో ఆడది శీలుబొమ్మలా 

ఎందు ఎంిటుంది * 

శాాస్తాలలో ఫహోషించాయష 

వి పి, ఆర్, బెంగుళూరు 

నూొనవునికి దినవునీకి వ్యత్యాసం ఏమిటి ౨ 

ఏంలేదు. పరిస్పితులన పట్టి ను*నవుడే దానవు 

డవచ్చు. దానవుడు మానవుడవవచ్చు 

"క ఎస్ చోడవరం. 

ఆడనాళ్ళను చులకనగా రారుండం, పడివుండ 

వలసీన నాళ్ళు గగ్వపడుతున్నాలనడం, ఈ నీర్చిక దం 

డగ అనడం యివన్నీ చూస్తూంటే మొగవాళ్ళకు 

బెల ఎకు గ్రాన అనిపిస్తూంది ఆడదానికి అసూయ 

ఎకువ అంట్రారే 

ఎఎగవారికి అసూయ వుండదని ఎవరన్నారు ౫ 

అడది గయ్యాళిగా బయటపడుతుంది ముగవడు 

లోఎల్నోపల మండి పడతాడు అంటే ౫ 

జ ఎస్ ఎన్ ఆర్ హై దాబాదు 

య 

ఆడవారికి మందులకన్న నగలు బట్టల ఎక్కువ 

లరోగ్యాన్నిస్తాయి అని ఒకోప్మ ఆకలో చదిగాను 

ఆ కజ్చిం/ం నాకు పంపించండి లోగాలనిచీరలుి 

నగలూ సరిదిద్నే నూటుం మే ఇంతమంది మానసిక 

లోగుల్లై న ఆడవాల్ళిలా వుంటున్నారని ఏ డాక్టరు 

శారదామోనన్ గారినొ అడుగుతాను ఏ (పశంసా ఏ 

గుర్తింపు ఎదురు చూడకుండా పిచ్చివాళ్ళకోసం 

ఎంతో "సేవచేస్తున్న మహిళ ఆమె 

మ్ సి ఎన్ కె అర్ విశాఖపట్పం 

ఒకడు నాకూ స్వథం ఈం వచ్చింది 

ఇంకోడు ఏం నీ భార్యా చచ్చిందా రి 

అయ్యా, ఇది జోకుటంట్కీ మనని నవ్వమని యూ 

రావుగారి(పార్ధన* పాపం పెళ్ళాం చస్తే స్వతం తం 

రాదు కొత్త పెళ్ళికొడుకవుతాడు మ గాడు 

డి ఎన్. ఎన్ చిన్ఫుబడావ్- 

రామన్న(సారీ రామఃశ్షి ఖై అక్క య్య మొ జవాబు 

అంతో బి/౧ం౦టా ఎ 

సంతోషం నీ పిలుపు నా ఇంతో ఆనందానిచ్చింది 

తమ్ముడు, చచ్చి ఏ స్వర్శాన వుందో కాకినాడలో 

మా రాజమ్మత్తయ్య నన్ను అలాగే రామన్న అని 

పిరిచేది ! 

బి వి కావలి 

మొ జవాబులు చూస్తుంటే మారు దూషణ 

భూషణాలకి అతీతులా * అని సందేహం కల్గు తోంది 

(| జర్నలిస్టేనా ఉంతే మోరు పొగిడినప్పుడు 

ఉబ్వి మారు తెగడినపుడు నిరుతొఇొహపడిపోడు. 
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బి వ. ఆర్ అస్తాబలితోట 

మా (పశ్నవెల పదినుంచి పదిహేను స్పె సలకి 
“పెరిగింది మో జవాబు వెల ఏ మాతం “సరిగింది! 

“'జరగనూ లేదు తరుగనూలేదు ! 

క షె 'హా్మదొాబాదు 

వరకట్నంస్నె మా వివుర్శలు' మోరాబోయే 
అల్బుళ్ళకు జా గత్త 

డబ్బుకీ--పెళ్ళికీ ముడి “పెట్టడంలా చేసుకో 

బోయే కన్నెపిల్టని కించపరవడమే కట్నం మాట 
ఎత్సిన వాడెన్నటికీ నా గడప తొక్కడు మీరేం 
భయపడకండి 

ఎవ్ వి ఎవ్ ఖర్వ పూరు 

కొందరు ఫలం దక్కించుకుంటారు కొందరు 

రెందుకు విఫలుల్నె పోతారు * 

ఫలవంతుడ్నె న పనివుంతుడివటో కాదు చేత 
కొని వాళ్ళ ఫలితాలని నేరుగా సాదించేవొడు 

తిండీ బట్టా యిళ్బ, తలదాచుకొంద్దుకు చోటి 

వహహావుపుపు డవు మహామహా డప్పు డుహ్తుడువు సము డమప్తా! 

ఎంత ? ఎంతెంత 
ఆ-దాశ/ ని నారాయథలు రెడి 

ణ్ వయసు 

వేదమఐత, 

నొ మనసు 

వెన్నిలంత 
స్యా నానా 

నొ ఆకే 

ఆకాశమంత 

సొ అవధి 

అంభోధి అంత. 

సా నవ్వు 

పచ్చి నురగంత, 

నా నడక 

పిచ్చి పరుగంత 

య యయ 

ఇంతకూ నేనెంత 9 

ఎంత ) ఎంతెంత ౫ 

మాపులో విరిసే రేపంళి 

రేపులో వెలిగే చూపంతి ( 

క ప. 

ఏ అం। ధసచి| తబారస। తిక 

చ్చాక కూడా హక్కులెందుకు | 

తిండీ బట్టా వుంఘే మనిషి కీ చాలదు నమ్మకం; 

పొగడ్త, కాస్త దయ కూడా కావాలి అవి మనిషీ 
నుండి మనిషికి లభిస్తాయిగాని బానిసకి లభించవు 

యజమాని నుండ హక్కూ లేనివాళ్ళు బానిసలే. 

మనిషిగా గుర్పించఎడొలనే హక్కులు కావాలనడం 

బి వి ఆర్ హ్మ్బె(దాబాదు 

మోరు నిజంగాఅదృష్ట్రృవంతులు ఒప్పుకుంటారా * 

నేను అదృష టవ?తోరాల ననిపించుకునేకం టు 

“వుంచిదాన్ని” అనీపించుకోవడం నాకు యిష్టం 

వ్వైడ్ వి, సునాబేడ( ఒరిస్సా) 

(శోతల (పశ్చలకి వి్యూరు జవాబుబాగోనే 

౧ఎఎన్ప్పున్నారు ఎవరేనా వునసు చంపుక'ని 

ఇవ్యలసీన జవాబు యివ్వదగిన పశ్నవెస్తారను 

కోండి, అప్పుడువి వునస్కుసలాచంపుకొం 

టారు 

సుర్తీ కొడవలీ "పెట్టి | 

ప ఇ ఇన బుచ్చిరెడి పాలెం 

ఆడది కోరుకునే వరాలు రెండేరెండు అని 

పాట వున్నదే-- అవేవి టి” 
వుంచివెొుఎగుడు ఆలోగ్యవంత మన్నె నసం తానం 

ముఖ్యంగా యూ ర0డూ వుం మే అన్పీవున్నశే 

సాత్ ఈపల్న 

అభివృద్భిక్షనా వినాశనానిత్షె నాఎలచి కొరణం 

అంటారు వివళొంవుంటారు సరిగా జవాబివ్వండి ౫ 

అంశ మోొూకు అను కూం౦గా జవొబు 

యిఎఇవునేకదూ” ఎవరంతటవాళు చెడలేరు, 

వునిషి సంఫు జీవి అన్నది వారిచిపోకండి 

బి వి ఆర్ విజయవాడ 

మో జీవిశంళలో మోటో ఏాుుటి? 

“సి భయా న) నీకే అ'ప్ఫు'పెట్బకి నే డ్నెర్యం 

అంలంళితో సంచుకో' ఓ0 బాగా లేదాత్యాగవే 

జీవితం బానిసతయు  మూనవత ంలార్థివి నాక 
నవృవు - 

ఏ నివ్ చిత్తూరు 

స 

(పస్తుతకాలరి మధ్యతరగతి కుటుంబంతో 

వున్నవారికి మూ సలహా ఎమిటి * 

బేషజాలకుపాయి. లప్పులపాలకావద్దని అటు స్పై 

అంతస్తుతో కలవాఎని యిటు కింది అంతస్తు 

నారిని బన్నచూపు చూఢణాంని పతయ పడక 

-- రాబడినిపట్టి (బతకడంలో సిగ్గు పడవలసినదేం 

అదని సంమాదకొళ్భ్ళుంచి (బత్రకడం ముఖ్యంగాని 

వూహాలోకాల్తో (ఒతికేసీ వాన్హ్యవిక సరిస్టీతులను 
తిట్సుకోనడం-- అందరికీ మనశ్శాంతిని దూరం 
చెయ్యడం అని తెలవ 0 

జ పీ ఆర్ (శీకాకుళం 

(సమించినవాడు (పియుడు 
వాడు భర్త ఎలా* మ 

ఉద్చినే _పేమించేయడం (పియుని పని 
భరించడం కూడా చేపట్టడం భర్ష సని 

సెల్చి నేసుక్ న్న్న 

30-1-76 , 





(వొదందీ ముఖ్యంగా ఇ 

క్రీమముగాక్రాకీ పోయిన, బాధరోకూదీవ, 
లేక అగీపోయిసబహిస్టటు 

(వఫైళిలకేవు ఉల్యోనునను నో ప 
తటికి [కరి 54600060, ౨88 14 | సరి 
తనీ! [మ బీ | న 

౫౯౫5: 55510 & నానా కా నాకా 
శరం లు అం ఆటుద్లో అట వషటతాంగొకుు. 24 

1075-76 ఫలితాలు 
మారు. (వాస్తు న్న వేళ తెల్పుచు ఏదేనా పువ్వు 

పీరు లేదా అక్ష్మరం'పేరు మౌతం తెల్పండి 12 
5లలకు మొ జీవిత ఫలితాలు రు 5/__ లకే 
(8. 5/= 0101) తెల్పబడతాయి 

“క5ి7గ 07౬5” 
డ్మ్ట్హాయర్ అసహ్యమైన, అనవసరవ్నెన 

వెంటుకలను నిమిషాలలో కృుదుళ్ళనుంచి పూరి గ 

తొలగిస్తుంది తిరిగి రాకుండ నివారిస్తుంది 

డస్హాయర్ చర్మాన్ని మెత్తగ, మృదువుగ శిశువు 
చర్మంవలె ఉంచుతుంది చర్మానికి మంటు పుట్టిం 

చదు, నిరపాయకరమ్నె నది వెల బుడి 1కి రు.వ్రలు 

స్సే స్టైజి అదనం పూరి. కోర్సు ౩ బుడ్డు రు 8.00 
“0077690014 1. 5010! 1161” 

౧11 750 600%౫5౧౦| 4౬ ౦00, 
(&ి గ! 1 1/76) 

కెండ1స!0 32, క5|44రం0? 38040 
వ్ 021!2 626 13001 ౧1) 

' మాకు సంతానం బేదా ? 

ఆపరెష్మనీ యితర న్నేద్య చికత్సలచె నిరాశ 
చెందిన సోదరీముణు లనేకులు మా సలహిలచే 

సంతాన వంతులయి న చ్చిన యోగ్యతా 

ప్మ తములు గలవు (న్నీ ఎురుష వంధ్యాదోష 

వివారణ నిపుణులు= 

ఉచిత వివరములకు 

ళీ నాగౌర్జువ యూలిర్ కుటీరం 

రె లేస్టేషన్ వద్దృ రామాలయం వీధి, 

తెనాలి న (0 

త్ రల సనన! 18వ 

మ ల 

మాట 1444141 

సనన నను 

ఇద్దరు మిత్రుల ఉత్త ప్త 

(_పదర్శనలు 

సుప్రసిద్ద చి తకారుడు నీ పీ ఆర్ రాజు, 

సుప్రసిద్ధ చిసతకారుడు, సాహితీవేత్త (శీ వేలూరి 
ర గొర్భు డిసెంబర్ చివరి వారంలో కళా 

భవన్లో రిసిన వ్యష్టి చిత (ప్రదర్శనలు (పాచీన 

ఆధినిక సంప్రదాయాలకు ఉత్తవు (పతీకల్నె కథా 

1పియులకుకము శ్రైనిఆమెతల యౌొయి ఈరెండువ్యషి 

_పదర్శనాలను 

(శి నలోత్తమరెడ్మి (పారంభించారు. వీరిద్బరినీ 

నేను ఒక తఠంగా చూస్తున్నాను. వారి కుంచెల 
నాట్యాన్ని విళాసాన్ని పరిశిలిస్తు న్నానః ఎప్పటి 

కప్పుడు ఆ కుంచె పంచి "పెడుతున్న పొత కొత్త 

రంగుల పండుగలలో కన్నులార మనసార రసం 

జు రుకుంటున్నాను (శీ వేలూరి రా ధాకృష్ణవిఖ్యాత 

కథకుడు, వివుర్శకుడు,; రచయితా గనుక కళను 

గురించి విజ్హాన సర్వస్వం మొదళ్నెన వాటికి అస 

ళం వ్యాసాలు (వాశారు 

శిపి పి ఆర్ రాజు చిత్తూరు జిల్లాలో , జిన్మిం 

చారు. మ దాసు లలితకళిశాలలో చేష్నిపసాద్ 

రాయ్ చౌద్గరి అంతేవాసీ 19561 లో ఫన్క్సాన్ 

డిప్టామా పొంది కళాసేవలో దిగారు నిగర్వచూరా 

మణి ఆంధ పదేశ్లోని "సెక్కు సాంస్కృృళలిక 

సంఘాలతో కలవారు. భారత కళా 

పరిషత్ స్థాపించారు. ఆంధప్రదేశ్ అరితకళా 
అకాడెనూ కార్యవర్శ సభ్యుడు తక్కిన ఎన్నో 

కథా సంస్టలలో పదవులు _ నిర్వహిస్నున్నారు 

ఈయన .956 లో (పచురించిన తవు నర్భ 

చిత సంపుటి 'చితకళ'గొప్ప (_పశంసలు అందు 

“కొలదీ ఈయన చిషలాలు అలిల్కళాఅకాడెమా, 

సాలార్ జంగ్ వ్యూజియం, ఆం(ధ(పదేళ్ (ప్రభు 

త్తం మ్యూజియం, తమిళనాడు (పభుత్వ వయ్యాజి 

సంబంధం 

యుం్క (పపంచ తులుగు మహాసభ సాంస్క్రలి 

మ్యూజియం , తదితర అచేక ఎం గహాలయొాలను 

అలఅంకరించాయి బంగారు పతకాలు పొందారు 

“పకు్క్కసంస్ట్టల సమా్మానాలు, (పఎంచ అెలుగువుహా 

సభ సన్మానం పొందినవారు “కవి అనేవి తకళా 

స్య తికకు వమూలస్తృంభం ఈయనను గురిం 

లం నం. లలితకళా ఆకాజెమో ఒక మోనో 

(గాప్ (పచురిస్తున్నది వులోక విశేషం ఈయన 

"పెద్ద కుమారుడు వెంక కేశ్వరరాజు కూడా చిత 

కక తంగ డిని మించిన వాడు కావచ్చు ఈ 

(పదర్శవంలో ఈయనవి పదవూూడు బాల 
ఉన్నాయి ఇవన్నీ చొలవరకు ఆధునిక చితరీశు 

లవి “క, దీర్ణ శసయాణం, అమ్మకానికి "సెక్సు 
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రు 

లలితకళా అకాడెమొ అధ గన్నులు 

ఆం ధసచితనారప త్రిక 

స్ట్ జ! ల 

నో రక గస ర్ + వక 62414, ల్ 

4 హరన. 

ర్ల 

వా రామబంద్రశు 
(ేక్సకులను విశేషంగా ఆకర్షించాయి (శీ రాజు 

ఇంకా ఏ0 ఏళ్ళయినా నిండని వాడు ఇంకా ఎన్నో 

అ పూర్వ చి్యతాలు గీయవలసి ఉంది. గీస్తారు 

(శీ వేలూరి రాధాకృష సుపసిద్ధ పండిత 

వంశంలో జన్మించారు. పండిత (_పకొండులు 

వేలూరి శివరావముశాషస్పిగారి సోదర ప్లుతులు 

ము దాసులో రాయ్చౌదరి వద్ద, శాంతిని కేతనంలో 

నందలొాల్ బోస్ వద్మ అంతేవాసులు సాం పదాయ 

చితరీతి స్పెనే మొగ్గు రీజినల్ కాలేజిఆస్విజు 
యల్ ఎజుకేషన్లోను ,సబ్ మడ డి ఫెన్స్కాలేజీలోను, 

'స్టెనికుల కళాశాలలోను ॥ కళాధ్యాపకులుగా పని 

చేశారు పెక్కు నగరాలలో కళ్ళాపదర్శనాలలో 

పొల్మొని బంగారు వెండి, పతాకాలు పొందారుం 

ఇంతవరకు 16 వ్యష్టి (సపదర్శనాలు జరిపారు 

విదేశాలలోని (పతి భారతీయ రాయబారి కార్యా 

అయా న్ని ఈయన చిళతాలు 

చాల రాజభవన్లలో ఈయన చి. తాలున్నాయిం 

వు ,ఖ్యంగా వుధ్య(పదేశ్ రాజభవన్లో చాల చితా 

లున్నాయి "సెక్కు సంస్ఫృలు, వ్యక్తుల ఇండ్భ్లు 

ఈయన చి తాల తో అలంకృతమయాయి. (పస్తు 

తం భోపాల్లోని రీజినల్ కాలేబిఆప్ విజుయల్ 

ఎజుకేషన్లో కళాచార్యులు, లఠితకళా శాఖ అధ్య 

క్నలు చిన్ననాడు ఆంధ ఎ తికలోరెందేళ్ళపాటు 

పని చేశారు ప్మతికా రచయిత గాను, కళాకారుడు 

అలంకరించాంయిు 

(ఉఊ2వ “పేజీ చూడ్ణడి) 
ఇడశ్రాతాతాకాడకామాకారాగాలానాలనా తాయ స తాయాయసతానానవా తా నారకకసాతానాతనా 

/ అమ్భుకాన8 సెక్స్ 

చ్యతకారుడు న జ్ర రాజు 

ఏటనే “65 



“వ్వా ఫాలో ముగ్గురు మేజిష్యన్లు 
ఉన్నారు” అని (పొఫెసర్ పట్టా భిరావ్ 

గారు మా విలేఖరితో అన్నారు. ఆయన విజిటింగ్ 

కార్న్మీద *““భావరాజు హోవ్్” అన్న మాటలు 

చూసి ““భావరాజు కామేష్” గుర్తుకి వచ్చి అడిగిన 
(పశ్నకి సమాధానంగా ఆయన అన్న మాటలు ఇవి 

“సత్యమూర్తి (బదర్ నేనండీ ఓ అన్నారు 

సట్టాభిరావ్గారు.. "కామేష్" తనక్సీ కార్బూనిస్ట్ర 
సత్యమూర్షికీ మధ్య చుట్టరికాన్ని ముందు చెప్పుకో 
లేదు ఇంటి పేరు చూసి ఆంధపషతిక విలేఖరి 

అడిగిన చరువాత బంధుత్వాన్ని బయటపసెట్టా రు 

ఆయన పేరు పొందిన వ్యక్తులతో సంబంధం 

ఉందని చెప్పటంకన్నా ముందు (ప్రతిభని చూపించు 

కొనాలని యువ ఇం(దజాలికుడు కామేష్ అభి 

(పాయం 

నలుగురిని తమ మనస్సులో ఒక ఊరు సేరు, 

ఒక తెలుగు తార సేరు, ఒక హిందీ తార పేరు, 

ఒక పువ్వు పేరు తలుసుకోమని అడిగి (పాపరా 

గారు నాలుగు శీటీలమేద ఏదో రాసి దాచారు 

తరువాత వాటిని చూడగా నాలుగు సపేరులూ సరిగ్గా 

ఉన్నాయి! పువ్వు పేరు వ్యక్తితో మాతం 

““ముందు రోజ్ అనుకుని తర్వాత సన్ఫ్లవర్ కి 

మౌర్చుకున్నారు అవునా?'" అని అడిగారు మెజిష్యన్ 

[సినిమా తారల పేరులు ఏమిటని చదువరులు 

ఆఆ కా ఇచా ళా ఇ అ కాజా శా 

యువతరం 
అనం ఆత 

తెలుసుకొనాలనుకుం టే టి సూర్యకుమారి, 

(ఫేమానారాయణ్ | 

(పొఫెసర్ (వయస్సు 25) ప'ట్బాభిరావ్ 

బి ఏ పాసయి, కొంత కాలం వార్నర్ ఇపొందుస్తాన్ 

కంపెనీలో పని చేసి ఇప్పుడు కొకినాడ. ఫుడ్ కార్పొ 

రేషన్లో ఉద్యోగి సరదాకి ఇంద్రజాలం చేసి 

చూపిస్తూ ఉంటారు ఇప్పటికి ఎన్నో (ప్రశంసలు, 

బహుమతులు సొందారు ఆం(ధలో కస సర్కార్ క్రి 

(పతినిధి వంటివారు 

ఆయన ఎన్నో తమాషాలు చేసీ చూపీంచారు 

ఇంకొకటి -- ఒక రెండు రూపాయల నోటుని మడిచి 

మోచెయ్యి దిగ్శిర దాస్నే అది మాయమయింది 
ఒక నోటుని కాల్సిన తరువాత అదే అంకె వగయిరా 

కల ఇంకొక నోటు జేబులోనుంచి వచ్చింది 

"పేకముక్క ఏది తీసినా ఆయన చెప్పినదే తియ్య 

గలము 

“నోటు (పంటు కూడా చెయ్యగలననుకోండి! 

అదీ చేస్తూ ఉంటాను !/” అన్నారు. ఆయన 

నవ్వుతూ కాని ఈ పనిని ఆయన బహీరంగంగా 

చేస్తారు, నోట్ళు తాత్కాలికంగా మన్నేవే. ఆయన 
గంతలు కట్టు కుని స్కూటరు నడపగలరు 

సత్యమూర్షిగారి కుటుంబంలో ఈ విలేఖరి 

బ్య 

లలో 

కలిసిన వారందరూ పొడుగ. మనుషులే పట్టాభి 

రావ్గారు కూడా పొడగరే కామేష్ ఇం(దజాలం 

చూస్తున్నప్పుడు ఆయన వేళ్ళు సన్నగా పొడుగ్నా 
ఉండటం గమనించిన ఈ విలేఖరి (పొఫెసర్గారి 

నేళ్ళ నాజూకుతనాన్ని కూడా గమనించాడు అప్పుడు 

ఇంగ్లీషులో “ప్పెయిట్ ఆఫ్ హాండ్” అన్న మొటల 

అర్హం ఏమిటో కొంతదాకా తెలీసిందనిపించింది,. 

భావరాజు వారిలో వినయం౦కూడా చాలా 

ఉందిని పట్టా భిరావ్ఎగారిని కలుసుకున్న తరువాత 

ఈః విలేఖరికి అనిపించింది ఈ వినయం వెనుక 

మాతం చాలా సామర్భ $ం దాగిజఉందని మరిచిపో 

కూడదు ' (ఆంసవాపవి] 

వన్నె ఎస్ ఎల్ - గూడపాడు 
నా వయస్సు ౧8 సంలు 4ఉ&సంల నుండి 

తల నెరియుమన్నది. తల విపరీతమ్నైన దురద 
గొను పురుగు పాకినట్ళుగ్రాను వుండి తల వెంటటు 

కలు ఎక్కువగా వూడిపోవుచున్నవి దీనికి ఏమి 

మందులు వాడాలి * 

* తల నెరవటం అనేది వెం టుకలలోని 

““మెలనిన్'”” అనే పిగ్మెంట్ (రంగు పదార్బం) 

తగ్గి పోవటంవల్మనే ' అయితే ఈ రంగు పదార్శం 

తగ్గిటానికి అదీ నిర్జీత వయస్సులో గాని యితర 

రోగాలతోబాటుగా గాని ఏర్పడుతుందని నిర్జారణగా 

ఎవ్వరూ శాస్త్రరీత్యా చెప్పలేరు 

శిరస్సు మీది చర్మంలోని వెంటటుకలు - వారి 

"పెరుగుదల రక్తంలో వున్న కొన్ని పోషక అమ్మెనో 
యాసిడ్ల మీద ఆధారసడీ వుంటుంది మెలనిన్ 

యొక్క తయారీ కూడా ఈ ముఖ్య అమ్నెనో 
యానిడ్ల సరఫరా ప్నె ఆధారపడి వుంటుంది తల 

ఛాగంలో వున్న చర్మానికి రక్తృ సరఫరా తగ్గి నప్పుడు 

గౌని లేక ఆ రక్తంలో స్పెని చెస్పేన పదార్హములు 
లోపించినప్పుడుగాని ఈ వెంటుకలు ఊడటమో, 

లేక తెల్టబడటమో జరుగుతుంది 

నూమూలుగా (పతిరోజూ కొబ్బరినూనె తలకి 

రాస్తూవుంచే ఇటువంటివి రావటానికి అవకాశం 

వుండదు 

అలా గాకుండా కొన్నాళ్ళు నాగరికత 

దృష్మ్వ్యానో లేక జిడ్డుగా వుంటుందనే భాననతోనో, 

నూనె వాడకుండా వెం టుకలు రాలడం  మొదలవ 

గానే నూనెలు మందులనబడే నూనె పదార్హాలు 

వాడితే | పయోజనం వుండదు 

| డాక్టర్ నలనోలు 

అలొ'గే (పతినిత్యం నూనె రాసుకొంటున్నా, 

సీకాయ, కుంకుడుకాయ, సబ్బు మొదలయిన 

వాటీతో వెం టుకలను “శుభపరుస్తూ” ఉంట్ే 

గుడ్డ  ఉతగ్గా ఉతగ్గా మురికి పోయి తెల్టబడే 

విధంగా వెంటుకలు కూడా తెల్లబడటంలో ఆశ్చర్యం 

లేదుగా |! 

కొందరికి మాతం వంశ పారంపర్యగా నిర్జీత 

నయస్సులో వె %టుకలు తెల్లబడటం జరుగుతుంది 

ఎన్ వి ఆర్ - రూర్కెలా 

మా అమ్మాయి వయస్సు 3సంలు 8-9 

నెలల నుండి స్ఫూూల్స్లో నెత్తురు పడుతున్నది 
హోమియోపతి మందు, వాడితే కొన్ని రోజులు 

తగ్గి మర [ప్రారంభమయినది రెక్ట వ్) పరీక్ష చేసి 

ఏమీ దోషము లేదన్నారు “మెక్సోఫావ్' వాడొము 

కొన్ని రోజులు తగ్గి మరల నెత్తురు పడుతున్నది 
దీనికి మీ ఎలహా తెల్పండి 

శ మల విసర్జన సమయంలొ నెత్తురు 

రావటం జీర్శమండలంలోని ( పేవులలో కొన్ని రోగాల 

వల ఏర్పడే మార్చులవల్ల మాతమే జరుగుతుంది 

మలంతోనే కలిసి నెత్తురు రావటం, జిగట విరేచ 
నాల తెగకు చెందుతుంది 

“రెక్టవ్” (గుదసానం)ను పరీక్షించి ఏమీ 

లేదన్నారు గనుక, * స్నెల్స్* మొదలయినవి లేవని 
నిర్దారణ అయిందిగా ! మల పరీక్ష చేయడంవల్య, 

అందులోని (కిములు మొదలయినవి తెలుస్తాయి 
ఆ పరీజి ఫఠితాల దృష్ట్యా, మందులు విర యించి 

(కమపద్భతిలో వాడితే. తప్పక నయమవుతుంది 

ఊరికే “ మెక్పోఫాం” వంటివి వాడేతే ఎక్కువ 

(పయోజనం ఉండదు 

జి యస్ ఏ -- విజయవాడ 

మౌ చెల్చెకి 16 సం.లు చిన్నతనం నుండి 

జ్నాసకశక్తి తక్కువ ఛాలా నెమ్మదిగా మాటాడు 

తుంది 5 సంల వరకూ మ్య్ళ్నూడుట రాలేదు 

కొంతమంది డాక్ట్రర్శకి చూపిస్తే వయసుతోపాటు 
మెదగు పెరగలేదు అని ఖన్నారు. చాలా మందులు 
వాడాము.. రిక్నాలుగాన్మి ర్చెళ్ళుగాని ఎక్కాలం కే 

చాలా భయంతో వణికిపోతుంది 

* మెదడు మన 'శరీర భాగాలన్నిటినీ అదుపులో 
ఉంచగల శక్తి కలిగి ఉన్నా, ఆ భాగం మాతం 

చాలా సున్నితమైనది మెదడులోని జబీవీకణాలు ఒక 
సెకను (పమాణం కూడా “ఆక్సిజన్” లేకుండా 

స్మకమంగా ఉండలేవు ఎక్కువ కాలం ఈ (పాణ 

వాయువు (ఆక్సిజన్) వీటికి అభించనప్పుడు అవి 
నిరంతరంగా తమ శక్తిని కోల్పోతాయి 

చంటి పిల్లల (ప్రసవించే. సమయంలో 

మామూలు కొల వ్యవధికన్నా ఎక్కువగా ఆలస్యం 

జరిగితే ఆ పీల్ణలకి మామూలుగా పుట్టిన పిల్ళలకి 

ఉన్నంతగా (గహణశక్సి జ్ఞాపకశక్తి మొదలయినవి 
ఉండవు మీరు కలుసుకొన్న వ్వైద్యులు చెప్పిన 

వివరాలు నూటికి నూరు పాళ్ళు సరి అయిన 

వయస్సు పెరిగేకొద్దీ, కొన్ని విషయాలను అనుభవం 

వల్ల తమకు తాముగా తెలుసుకొంటారు 

_-డొ4 కౌ, వెంకడేళ్ళార రా ఫుళ్ల్లి 
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దొదోగా - (వార్జనా ముందిరం వెలుతురులో మెరున్తున్న మెట్లు (90దికి దిగు 
తున్నాను నేను. ఎవరో నా్యవక్క - దూరంగా బురో వ్యక్రీ వన్తున్నర్జున్నాడు. 

అతను నన్ను పిలిచేవరకూ గమనించనేలేదు అన్య 

మనస్కంగా ఉన్న నేను మళ్ళీ పిలిచినట్టున్నాడు 

“ఎవరు *” అన్నాను అసంకల్పితంగానే 

“మిమ్మల్నీ బాబూ అంటూ నావ్నె సే కదలి 

వస్తున్నాడు - మొ యిద్సరి మధ్యా కొ న్ని మెట్టు 

యింకా అడ్డంగా ఉన్నయ్ అతను నాకు చేరునవు 
తున్నకొగ్బీ లతని రూపురేఖలు నాకు స్పష్మ్టమన 

సాగినయ్ 

అతను ఓ శతవృద్భుడు వెన్నెలా తెల్లగా ఉన్న 

గడం -- గాలిపాటుకు సెనుతుఫొనుళో చిందర 

వందరగా _ పరిగెత్తుతున్నట్టున్న మేఘాల్గాంటి 
తెల్ఫ టి తలనీలాలు వయసుకు మించిన భారం అతని 

నడుమును శాశ్వితంగా వంచివేసినా, భూభారాన్నంతా 

తనే మోస్తున్నట్ళుగా అడుగులు బరువుగా వేస్తూ 
నన్ను సమీపించాడు *ీఏం కావాఠి *”” బిచ్చగా 

జేమోనని అనుమానంతో నిర్శత్ష్యంగా అడిగాను 

ఇంకా దగ్శరగా వచ్చి నన్ను ఏవో చదువు 

తున్నట్టు పరికిస్తున్నాడు అనాలోచితంగా. నేనూ 

అతన్ని చూచాను -- పాపం ఓ కాలు లేనట్టుంది - 

పడిపోకుండా చంకలో ఊతగా ఓ పొత కర్రను 

పెట్టుకున్నట్టున్నాడు -- అతని ముఖం ముడతల్గో 

విధి (వాసిని పిచ్చిగీతలు స్పష్టంగా కనిపిస్తు 

న్నట్టున్నాయ్ కంటి చూపవు సరిగా ఆనకపోయినా-- 

ఆ చూపులోనే ఏదో పోగొట్టుకున్న వస్తువు వెతుకు 
తున్నట్నున్న జిజ్ఞాన్మ వయసు శరీరాన్ని జయించినాొ 

ఆత్మబలంతో (పపంచాన్ని జయించాలన్న పట్టుదల 

మూర్తీ భవించినట్టుంది అతని వాలకం కకస్ట్వీ 

కొవాలి *'' మళ్ళీ అడిగాను అప్పుడే గుల్వొచ్చింది 

అతన్ని చాలాసార్ము ఆ (పాంతంలోనే అక్కడికి 

వచ్చినప్పుడల్భా చూశాను 

“నన్ను మీ రెరగరు బాబూ 1” అన్నాడు 

ఎంతో ఆప్యాయతగా 

“నన్ను నువ్వెరుగుదువా *” ఎదురు (పళ్ళ 

వేశాను కొంచెం విసుగ్నా 

“ఆ! మీరుయీ (పాంతాలకి వచ్చినప్పుడల్హా 

యిక్కడి పురాతన ఉద్నంధాల కోసం మీరు 

చేస్తున్న (పయత్నం [11 అన్నాడు కొంచెం బాధగా 

“ఏలా తెలుసు 

““మీరు ద్నెవ (పార్భనానంతరం -- అందరిలా-- 
భోగభాగ్యాలు కావాలి -- సంపదా అధికారం కావాలి -- 

ఆలుబిద్దలు కావాలని (పార్టి చటం లేదు -- మీరు 

నమాజు పూర్తిచేసి) తరువాత దేవుడికి మీరు 
విన్న వించుకుంటూన్న మాటలు విన్నాను * 

ఆ వృద్భుడు చెప్పుకు వెళుతున్నట్టున్నాడు అప్పుడే 

నాకు గర్వొచ్చింది ఈ వృద్యుడేే తను నమాజు 

చేయటొనికి మసీదుకి వెళ్ళినప్పుడల్లా అందరిలా, 
కాకుండా యితనో (యప త్యే కమ్నైన వ్యక్తిగా 

కనపడ్డాడు నమాజులో కూర్ఫోవటం౦ -- 

నిల్పోవటం -- వంగటం -- లాంటివి ఏం లేకుండా 

నమాజులో ఇతను కూర్చోనే చేస్తున్నాడు నేను 

యితన్ని చాలాసార్భు చూశాను ఆయినా ఆ విషయం 

నాలొగే ఎవ్వరూ పట్టించుకున్నట్టు కనిపించలేదు 
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అందుకే ఎవరో చెప్పారు ఇతను పిచ్చివాడని ఇతను 

లందరిలా ఎందుకు (ప్రార్దన చేయడో యిప్పుడు 
ఆర్జ మ్మెంది 

“మీరు (ఫపంచ పర్యటనలు చేస్తూ -- సర్వ 
మానవ సమానత్వం బోధిస్తున్న తహా తత్వవేత్తలని 

నాకు తెలులు బాబూ !' కానీ, మీరు ఇంకా ఏం 

కోరి ఆ గంథాన్ని కోరుతున్నారో అనూహ్యం క 

అన్నాడు వృద్యుడు 

స (గంధం న్! అర్భంకాక అనుమౌనంగా 

అడిగొను 

“నూర్ -- అదే -- వెలుగు” 

“ఉన్సూర్ -- నూర్ ! యీ (గంథాన్ని గురించి 

మీరు విన్నారా” ఇది మా నాన్నగారు, ఆయన 

లవసానదశలో కూడా ఈ (గంధం లభ్యమెతే 
(పయత్నింవి సంపాదించమన్న (గంధం ఇది అన్ని 

మతాలూ నిరసిం- నిషేధించిన (గంథం అటు 

వంటి [గంథాన్ని గురించి మీకు తెలుసా ౫” నమ్మ 

లేనట్బు అరచాను 

ఇంతలో ఇతన్ని గురించి నేను తెలుసుకున్న 

విషయం -- “ఇతను పిచ్చివాడు !* గుర్వాచ్చింది 

“నువ్వు ఇన్నాళ్ళుగా వెతుకుతున్నదీ- 
అహర్నిశలు తపించిపోతున్నది ఆ సర్వమానవ సమౌ 

నత్వం బోధించటానికి సహకరించేదీ అని నువ్వను 

కుంటున్న (గంధం నీకు కావాలా బాబూ 1” 

అడిగాడు నా ముఖకవలికల్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తూ న్న 
ఆ్ వృద్ధుడు 

““మవొదూదీ తన జీవితమంతా ధారపోసి, అనేక 
దేశాలు తిరిగి -- అనేక భాషలు అధ్యయనంచేసి -- 

అతి పురాతన సంస్కృత, అరబిక్, పారసీక భాషా 
మత (గంథాలతో పాటు (గీక్, లాటిన్ భాషలో 

వున్న అన్ని (పాచీన మత (గంథాలు కొచి వడపోసి-- 

మతం పేరిట మనిషి సాగిస్తున్న దారుణ కృత్యాలను 

నిరసిస్తూ, స్వార్థంతో మానవుల మధ్య మతం 

"పేరుతో కులం పేరుతో న్నెసర్నిక భేదాల రూపంలో 
ఏర్పడ హెచ్చుతగ్గులని రూపుమాపాఠఅని -- సర్వ 

మానవ సమానత్వం రావాలని -- విశ్వకళ్యాణం జరగా 

లని కలలుకని స్పష్మ్పించిన మహోద్ద ంధం -- ఆ 
“నూర్' ! అది లభించటం -- అది చదివి తరించి 

మానవాళికి మార్గదర్శకం కావటంకంటే ఏ 



నిష్టెనా కోరుకునేది ఏముంటుంది ”” ఏదో 
"నకంలో ఉన్మాదిగా ఓ చిన్న ఉపన్యాసం యిచ్చి 

స్చున్నా ను 

“ఈ గంధం నేను నీకివ్వగలను కానీ అసలు 

యం చెప్పు ” 

ఇంకా ఏదో అడగబోతున్నట్టు న్నాడు న్ు 

శృర్యంగా అడిగాను మధ్యలోనే ! “బ్ర (గంధం 

వగ రుందా! ఇది నీకెలా అభ్యమయ్యింది ) సర్వ 

సానవ సమానత్వాన్ని, మానవతా వాదాన్ని ఆ 

"యవాదడాన్ని నిరసించిన మూఢాచార పరాయణుల 

క సజీవ సమాధి చేయబడిన మౌల్వీ మౌదూదీ-- 

యన కుటుంబం -- ఆయనతోపాచటే కాలి 

గాడిద అయిన ఆయన (గంధ (పతులు మీకెలా 

న్యమ య్యాయి లి 

ఏదో నేర పరిశోధన చేస్తున్న అధికారిలా 
ఏన్నించాను 

ఆ వృద్నుడు ఓ నవ్వు నవ్వాడు అప్పుడు 

ర్హుకొచ్చింది అతను పిచ్చివాడని 

“ప్పిర్చు కోరె ఆ ఉ(ద్గ ౦ధం -- కాలగర్భంలో 

)సీపోయింది దానితోపాళకే దాని సృష్మికర్హా -- 

కని కుటుంబం -- యిప్పుడు మళ్ళీ ఆ (గంధం 

కవేళ మీకు లభ్యమయినా లాభమేమిటి * మీరు 

సుడూ చూడంది--చదవంది అయిన ఆ (గంధం 

ద మీ కెందుకింత మమకారం, నమ్మకమో 

న ౦కావటంలేదు ” అన్నాడు వృద్భుడు 

““మౌనవాళికి వెలుగు చూపాలనుకున్న మహా 

క వేత్త మూఢ (పజల ఛాందస (పవృత్తికి 

విపశువయ్యాడు వెలుగును కొందరు మూఢులు 

గాడలేకపోయినా -- దొని కాంతి (పసారాన్ని క్షణే 

)గా _కొద్చికాలం ఆపినా దాని సృష్టికర్త ను 

ర్వితంగా సజీవదహనం చేసినా - ఆ (గంధి 

హశస్త్త $0 తగ్గు తుందనుకోవటం అవివేకం మా 

న్నగారు. (పపంచ విఖ్యాత తొత్వికవేత్త మౌల్వీ 

కాక్ -- మౌల్వీ మౌదూదీగారి (పియశిష్యుడు 

యన మౌదూదీగారికి ఆ (గంధ రచనలో ఎంతో 

కోయ సహకారాలు అందించారట కానీ విధి 

(కించింది మౌదూదీ ఏ (పజలకోసం తన 

విత సర్వస్వాన్ని ధారపోశారో -. ఏ (పజలకు 

ర్హైన మార్గం చూపాలని జీవితాంతం తపించారో-- 
(పజలే ఆయన (గంధాలను (పభుత్వంచేత 

షేధించారు - అవి చదివినవారిని, విన్నవారిని 

లివేశారు చివరికి మౌల్వీ మౌదూదీని, 

యన కుటుంబాన్ని సజీవ సమాధి చేశారు 

ప్పండి మీరంటున్న (గంధం “నూర్' నిజంగా 

) దిగ్శ రుందా ౩ అడిగాను ఆవేదనగా 

*““ఉంది -. అది ఇంతవరకు నా కొక్కడికే 

లును -- రా బాబూ" అంటూ ముందుకు 

డిచాడు మం(తముగ్నుడిలా నేను అతనివెంట 

డీచాను 

దారిలో ఓ దేవాలయం--మరికొంత దూరంలో 

రో చర్చీ కనిపించాయి. వృద్దుడు ఎందుకో 

రెండు చోటా కాసేపు ఆగాడు ఎందుకలా 

గాడో అడుగుదామని అనుకుంటుండగానే -- ఏదో 

కటి అలుముకొని ఉన్న సందులు గొాందులు గజ 

వాతగాడులొా దొటుతూ ముందుకు కదలుతున్నాడు 

0-1 76 ఆం(ధసచి. తవారపతిక బే 

అంత వృద్దుడికి ఆ వోపిక - ఆ పట్టుదలా ఎలా 

వచ్చాయో నాకు అనూహ్యంగా ఉంది 

దారిలో' అడిగాను ఉండబట్టలేక “ఏమయ్యా 

నికు మౌదూదీ తెలుసా! అని ఆ మాటలకు 

బిగ్గరగా నవ్వాడు 

““పపంచమంతా. అతన్ని మరచిపోయింది -- 

అతను ఎప్పుడో సజీవ సమాధి అయ్యాడు -- అతన్ని 

గురించి నన్ను ఏం అడిక్కు -- నిజం చెప్పాలంటే 

నువ్వు చెప్పే ఉద్నంధం అంటేనే నాకు అసహ్యం 

అది ఎవర్నెనా అడీగితే యిద్వామని యిన్నాళ్ళుగా 

ఎదురు చూస్తున్నా ఇంతవరకు దాన్ని అడిగినవారు 

లేరు (పజలంతా నిరసించే (గంధం నా దగ్శరుం 

దంకే నన్నూ (బతకనివ్వరు నీకు ముందే "ఏైబు 

తున్నా యీ (గంధం నా దగ్శరున్నట్నూ ఎవరికీ 

చెప్పక తరువాత చింతించి (పయోజనం లేదు ” 

అన్నాడు ఓ యింటి ముందు ఆగుతూ 

అది యిల్ళు అనేకంళశే ఓ శిధిలావస్తలో ఉన్న 

ఓ పెద్ద పాత నాలుగు చ(కాల గురవు బండ్తీ 

చ(కాలు లేవు -- కేవలం యిరుసు ఆధారంగా నేల 

మీద పడి ఉంది సె కప్పు లేకపోయినా ఏదో పెద్ద 

ఓ పాతరేకు దానిమీద యింకొ వేళ్ళాడుతూ నే ఉంది 

బండిలో కూర్చునే భాగం చుట్యూూ ఓ పాత తడిక-. 

లోపలికి వెళ్ళ టొనికి ఓ పెద వ కన్నం అదే ఆ యింటి 

సింహద్వారంలా ఉంది “దానికీ ఓ పాత పట్టా 

అడ్డం కట్టి ఉంది 

వృద్దుడు ఆ తెరలాంటి పట్టాను తొలగిస్తూ 

ఏదో పరకాయ (ప్రవేశం చేసే వ్యక్తిలా నాన్నెపు 
చూశాడు -- నన్నూ తనతో రమ శ్రేనమని 

లోపల మిణుకు మిణుకు మంటూ ఓ చిన్న 

(పమిది తనచుట్టూ ఉన్న చీకటితో వ్యర్శపోరాటం 

సాగిస్తున్నది 

వృద్దుడు ఎక్కడో మూల ఉన్న పెళ్ళి తీసిన 

శబ్వం అయ్యింది ఏదో పాత గుడ్డల దొంతరలో 

చుట్టిన గుం దటి చిన మూట తెచ్చి 

మూడుమాట్ళు కత్తిరేసి పంచుకున్న 

శానా 1 క 
బు పృ్యృ_మాట్ళ అట్టు ఖరాయించుకున్నా, 

దిక్కుమాల్న స్సీక్ర 

ఒక్కినాడూ ఎక్క కట్టదు శ 

ఎక్కిరాదు ఒయ్యి లా 

ఒక్క చీలూ కూలికిటదు 
ంఎ 

పంచిన పదమూడు కారూ న 

పట్టుకు చూస్తే 
పట్టుమని ఓ పుంజీడేనా 

పనికొచ్చే ముక్కలుండవ్ 

ఒక్క ““నచురలూ” లేదూ, 

డీక్కు చచ్చినా కాదూ, 

పారిదాం పోనీ అంపే 

(పాణం ఒప్పదు -- పాడు! 

వెక్కిరిస్తూ ఎదురోతాయో 

నా చేతుల్ళో ఉంచి “ఇదిగో యిదే బాబూ -- ఇందు 

లోనే ఉంది -- మీరు యిన్నాళ్ళుగా ఎదురు చూస్తూ 
వెతుకుతున్న మీ ఉశద్నంధ క అంటూ ఆ చిన్న 

మూటకున్న పొరలు లొాలగిలచసాగాడు 

లోపల ఏవో కాగితాలు బొగా జీర్మా వస్భ లో 

ఉన్నట్మన్నయ్ 
“ఇదేనా బాబూ నువ్వు కావాలన్న (గంధం” 

అంటూ దీసవు (పమిద 'ఆ కాగితాలకు దగ్శరగా 
తెచ్చాడ ( 

అ(పయత్నంగా చేతులు పచ్చటి ఆ 

కాగితాలను స్పృశించినయ్్ -- ఆ కాగితాలమీద అష 

రాలు ముత్యాలు మూటగట్టినట్టు మెరుస్తున్నయ్ 

మొదటి పకరణ శీర్షిక ఆతురతగా చదివాను 

మతాలు అడ్డుగోడలు - మతం మొనవత -- 

మౌనవుడులోని కరుడుగట్టిన స్వార్దమే అతనిలోని 

మౌనవతా వినాశనానికి నాంది ఇంకా ఎంతో 

చదవాలని -- అప్పుడే అదంతా చదవాలని -- ఆ 

(గంధాన్ని నా హస్తగతం చేసుకోవాలని తపన 

(పారంభమయ్యింది "పేజీలు తిప్పాను అన్నీ సర్షెన 

(కమంలోనే వున్నయ్ సందేహంలేదు. (పపంచ 

(పభ్యాత తత్వవేత్త, అందరి మెప్పులు పొందిన మా 
నాన్నగారు తను ఆరాధించే మహా(గంధం ఇన్నాళ్ళకు 

లభించింది ఆయన చివరి శ్వాస పీల్ఫేవరకు ఆ 

ఆయన్ను మించిన (పతిభ కనబరచి తం డిని 

మించిన తనయుణి గా (పపంచమంతా నన్నూ మహా 

తత్వవేత్తగా వేనోళ్ళ పొగడుతున్నా -- మా నాన్న 
నాకు ఇచ్చిన అంతిమ సందేశం “ఈ నూర్ అన్న 

(గంధం లభిస్తుందేమో” (పయత్నించమని అది 

యిన్నాళ్ళకు నెరవేరింది 

ఈ (గంధాన్ని ఎలాగ్నెనా హస్తగతం చేసుకొని 
పేరు మార్చి ఇది నేను (వాసిన [గంధంగా 

(ప్రచారం చేసుకున్నా ఎవరూ అనుమానించరు 

దీన్ని [పపంచ భాషలోకి అనువర్శింపదేసి రచయితగా 
ఆ వ. అమ్ముకున్నా కోట్టు సంపాదించ 

పేతు 1 ఆశ, 

పారీమంటుంది పర్పు, 

అఖిరికి అడెస్నాను 

అటూ యిటూ చూసి 

అర్బ శతాబ్బం నుండ యీరమ్మీ 

ఆడుతూనే ఉన్నాను, 

అనుదినం అందులో చిత్తుగా 

ఓడుతూనే ఉన్నాను -- 

అయినా ఎప్పుడో అప్పుడు 

“జాక్పాట్” కొట్టకపోను, 

అందుకే యింకో రౌండ్ 

“స్టేక్ పెంచి ఆడుతునాను 11 



జయ/వదకు అక్కినేని ఆళలీన్సు 

అగ్మతేణి దర్శకుల యోగ్యతాష్మ తాన్ని పొందిన 

కుమౌరి జయ్య పదను" దేవుడే. దిగివస్తే శత దినో 

త్సవ సందర్భంలో అక్కినేని ఆశీర్వదించారు భావి 

కాలంలో జయ పద _పధమ్మశేణే నటిగా నిరాజిజ్డే 

అవకాశా లరున్నాయన్నారు నటప్మామాట్ అక్కినేని 

దీవేన లందుకున్న (పతి ఒక్కరూ (పగతి సాదించా 

రని చెప్పడం అళ్ళుక్తికాదు. అక్కినేనిగారు వచించి 
నటులనే జయ్య్మపద భవిష్యత్తులో రాజ్య ములు 

తుంచని చెప్పడానికి అవిడ (పస్నుతం నటిస్తున్న 

చితొలే బుజువు 

( సేమమందిరం లో విజయలలిత చంద్రమోహన్ 

వచ్చు. ఈ ఎచ్చివాడీకి ఏ తృణమో ఫణమా 

ముట్టజెవ్బు ఈ (గంధాన్ని సంపాదించాలి. అనుకొని 

పుస్తకంలో కాగితాలు తిరగేస్తూ “ఎంతిన్వ 
మంటావు * అడిగొను, పిచ్చివాడు. వెంత ఆడుగు 

రాడోవని ఒక (పక్క భయపడుతూనే 

అంక! * అన్నాడు ఎచ్చి చూపులు చూన్తూూ 

వృద్దుడు 

ఆదే - యీ పుస్తకం ధర! 

కాచ్చె వివరిం చెబుళచు" 

ఈ పుస్తకానికి ధరా! 

ఈసారి అశళ్ళర్యపట్టం నా వంతయింది 

ఏర్చయంగా అడుగు - పాషం ఎన్నాళ్ళు దాన్ని 

కష పట దాచావో -- నీ బుణం నా కెందుకు = 

చెప్పు ఎంత్న్నమంటాతో అన్నాను కాస్త డబ్బు 

అశ పదుతూ 

వృద్దుడు నిర్ణీపష్ప్రంగా నవ్యాడు 

లాం 

విశ్వమానవ కళ్యాణానికి ఉపకరెంచే ఉద్తం 

ధానికి కూడా ఊఉ ధరా! -- మనిష -- మనిషిలో 

మానవతా యింకా ఎదగలేదు ఎదుగుతాళుమోనని 

లైలా ఆంగ్యధసరిష్ర్రవారప (త్రిక 30-176 

* నునియా ఎకేవాలు 

అక్కనేనికి శ్యతయ్యా కలికతురాయి 

నటస్తామాట్ నాగేశ్వరరావు మ్యేతయ్యగా 

అద్వితియంా నళించారు నవరసభరితమయిన 

శేశయ్యు ప్యాతకు అక్కినేవి పూర్చి న్వాయం 

చేశారు 

శృంగారం హాస్యాం సాత్వికం యొక్క 

(పతిరూసం క్షేతయ్య అంతే కేేశయ్యకు తను 

సరయిన రూపం ఆని నాగేశ్వరరావు నిరూపించారు 

విణువలు 

యిన్నాళ్ళుగా ఎదురు చూశాను -- (పపంచమంచా 

అపొర్చం చబుకున్నా - కనీసం నా నూరేళ్ళ జీవిత 

కాలంలో యా ఉద్నంధాన్ని అర్హ మట్యేట్ళు చేసి, 

మానవాళికి మౌర్గ దర్శకమయ్యే మహా పర్వదినం 

తస షే మహావ్వక్న దీనికోసం రాకపోడని కలలు 

కన్నాను -- కానీ -- మనీషి ఎదగలేడు - ఆతని స్వార్థం 

ఆతన్ని విడిచిపోలేదు -- నేమ ఎదురుచూచిన ఆ సత్వ 

దినం యింకా ఎన్నటికీ రాదు! ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా 

నాగుతున్నాడు వృద్దుడు 

నేను అ కాగితాల టొరతరను పాదివిసట్టుకొని 

జేబులోంచి పర్సు తీఎ అతనీ చేతిలో అందులో 

వు డబ్బంతా పెచ్చాను. అది ఎంళో నేను 

లెక్కపెట్ట లేదు. పిన్సివాడు అ డబ్బును లీసుకో 

డేమోనని ఎంశయించాను.. నేను అనుకోనివిధంగా 

పదులనోట్బు దోసిఠిపట్టి తిసుకొని కళ్ళు పెర్చవి 

చేసి చూశాడు తృణంలో అతని ముఖకవళికలు 

మౌరాయి. నవ్వు ముఖంలో కణంలో రంగులుమూరి 

ఎచ్చిగో ఏడ్వటం (ప్రారంభించాడు 

చూచావా మౌదూదీ ! నీ సదాశయాన్ని -- 

అక్కీనేని నటనా జీవితంలో వేేశయ్య స్మాత 

కలీకిళురాయి. కాగలదు 

“శేతయ్య తో బాటు మందొల్క (వభ 

జయసుధ అంజలీదేవి కృృష్నృకుమార్మి రాజబాబు 

కాంతారావు రొవుగోపాలరావు, ధూళిపాళ ప్మాతో 

చెతంగా నటించారు 

అంజలీ పిక్చర్స్ కంబ్నెన్స్ నొరి యూ భాతీ 

సర్ధ్య చ్యితం నభూతో నభవిష్యతి కాగలదు 

ఆదినారాయణరావుగారి సలగీతం విజయవిహారంచ్వేన 

ఈ చ్యితానికి సీ ఎస్ రావ్ గణనీయమ్మెన కృషీ 

చేశారు 

తొరకరాను సంస్థ్యకు “క్షే తయ్య ధనంతో 

బాటు సేరు, (పతిష్టలను తెచ్చి పెట్టగలదు 

(వభకు గ్రాబుల్ లేదా? 
[స 

ఎందుకు లేదు. ఇప్పుడున్న గ్భామర్ తొరలకు 

ఏమా తం తీసీపోని అందచందాలు (పభకు వున్నాయి. 

నాద్ లర్ సిక్సర్స్లో సి ల్ చూశాను. 

“జీన్స్” _డస్లో (పభ ఎంతో ఆందంగా అసు 

పించింది. మిగతా కాస్క్టూ్యూన్స్లో కూడా (వభ 

సరికొత్న ఆందాన్ని సంతరించుకున్న. విజాన్ని 
చూనాను 

నటిగా (నాయాలంటె ... ఇప్పుడున్న యంగ్ 

బాచ్లో _డ్జెలాగు,ు. ప్నెమింగ్్ మాడ్యులేషన్ 
సరిగ్గా (సరర్శించగల కళలం (పభకు వున్నది, 

(పస్తుతం (పభ నటిస్తున్న చిితాలు అమె 

భవిష్యత్తును బంగారుముయం చెయ్యగ తవు, 

“పెద్దన్నయ్య, కే్యేతయ్య, మహాత్ముడు, బంగారు ' 
బాట పద్మజా మూవీస్, నింత ఇల్టు-సంతగోల, 

కొల్ళేటి కాపురం” చితాల్నో (పల్ న్వైవిధ్యం వున్న 
ప్యాతలను . పోసషించడంనల్న, రాబోయే. రోజులు 
బలేగా వుంటాం. 

నువ్వు ఈ కాగితాలమీద పెట్టవా --ఇదిగో వీ 

కాగితాలను. వీళ్ళు ఈ కాగితాలడూపంలో. విలువ 

కట్టారు. చూడు! చూస్తున్నానా”. యిదే 
మానవత్వం -- ఇదే నువ్వు కలలుకన్న మానవత్వం |! 

హాహా! అంటూ అంటూ ఆ వోట్నను సపమిదకు 

ఆంటించాడు అవి తృణంలో భగ్గున మండటం 

(పారంభించాయి. లవి అక్కడ అప్పటికే పడివున్న 

పాతగుడ్మలకు అంటుకోవటంతో మంట మరో 

కణంలో ఓ చిన్న +తిగా మారింది ఇక నేను 

అక్కడ వుండటం. కేమంకాదని వెనక్కుతిరిగాను 
వెళదామని ! తృటిలో నా చేతిలోని కొగిశాల 

దొంతరను భాక్కొవి వాటీని చితిలా మండుతున్న 
మంటల్నోకీ విసిరాడు ఆ పిచ్చివాడు 

“ఆ1' ఆ! ఘూర్కుడా ఏమిటిది! 
అంటూ వాటిని మంటలోంచి బయటికి లాగటానికి 

వ్యర్థ పయళ్నం చే) -- జ నిస్తుపెగకు భయపడే 

బాధగా ఏమీ చేం. లేని వా అసహాయ దశకు నన్ను 

నేనే నిందించుకోవటం (పారలభించాను 

స్పవష్వకర్ణకి అయకారుడుగా మూరే హక్కు 
వుంది! అంటూ బిన్స్రగా నవ్వటం సాగించాడు 

ప పిచ్చివాడు ఖ్ 



'మొంగల్యానికి మలో ముడిలో జయ పద, దేవదాన్ 

జయణ్యిితకు జయం / 

చేకూర్చే చక్కటి చ్యితాలను.. దాసరినారు 
““యవ్వనం కాకేసీంది; ముద్ద బంతివువ్వు” ద్వారా 

నిరూపించబోతున్నారు. . (1 

శ్యాన్ఏ _పసాద్ ఆర్చ్ పిక్చర్, న్స వారె “యవ్వనం 

కొళేసీంది చ్మీతంలోని జయచి[త పా తకు, 
శశ శ్రా ఆరుణ ఆర్స్ వారి “ముద్దబంతివువ్వు* చి(తం 

లోని ప్యాతకు ఎంతో న్నైనిధ్యం వున్నదని, రెందు 
ప్యాతలకు జయచి[త పరిపూర్ణ న్యాయం చేస్తున్న 
దని, గడుసరి చెప్పారు, 

విజయబాపీనీడుగారి నిర్వహణలో మాగంటి 

రవీం(దనాళ్ చౌదరి నిర్మిస్తున్న “యవ్వనం కాకీ 
సింది” చితం జనవరి చివరన కక్ష్మి ఫిలింస్ 

విడుదల చెయ్యగలదని, దర్శకుడు. దాసరి చెప్పారు. 

(కృష్ణంరాజు, రొవుగోపాలరావు మురళీమోహన్, 
పద్మిని) మాడా నురియు గొస్మ్హులుగా గుమ్మడి 

జానకి.) 
ఎడవ బిత నాయిక / 

“సోగ్గాడు చిత నాయిక జయచ్మితను ఆరు 
ఛతాల నాయికగా పాఠకులకు పరిచయం చేశాను. 

గత వారం అమెను “ముద్ధ బంతివ్వు” సెట్లో 

కలిసినప్పుడు, " తనకు ఏడవ చ్యితం వచ్చినట్టు 

చెప్పంది. 

విజయ వినాయక నిక్సృల్స్ టీ 

ఆనెడి నూతన చిత విర్మాణ సంన్ఫృ ఎడిటర్ 

సత్యం డ్చెరెక్షన్లో తలపెట్టిన చితంలో జయ 
చ్యితకు నాయిక వేషం ఇచ్చినట్టు అమే చెప్పింది. 

(పస్తుతం వున్న జయ్యతయంలో “చి తకు 
ఎక్కువ పాపులారిటీ రావొచ్చు, 
ఎీసోగ్గాడు.. చ్యితంలో జయచ్మిత. చేసిన 
నృత్యాలను ( పేతృకులు మెచ్చుకొంటున్నారు. 

ఆఅభియన్యు ట్యుర కథ 
డాక్టర్ , నారాయణరెడ్నీ విరచితనుయిన “అభి 

మున్యు బ్యురకధ” దృళ్యం '“'మనుషులంతా ఒక్క కీ” 
చితొనికి యస్సెట్గా వుండగలదు అన్నారు, గడుసరి 
దాసరి. 

వీర కరుణ, సాత్విక రసభూయిష్థ్య మయిన 

“అభిమన్యు బ్యురకధి”” బెనర్జీ. పాడుతూ అభిన 
యఎంచిన ఘట్టుం గుండెల్ని జలదరింపచేస్తుంది. 

“ముగ్గురు మూర్ ఖులు"*లో రోజురమళి 
నాననా నినన తతాతతు నతు లతలా 

30.176 అర్య ధపవచి(ళవారప్యతిక క్! 

ఎన్టీ ఆల్ నువల్భ్ 

“స్పున్సుషులంతా ఒక్క” చ్మితంలో చంగడీగొ, 

కుమారుడుగా. ఎన్టీ ఆర్ నుపర్చ్గా నటించిన 
నిజాన్ని గడుసరి (పళంసించారు. ఈ చ్యితంలో 

జమున్కిమంజుల్క సత్యనారాయణ, నాశే్ రమ్మా పభ, 

అల్ను రామలింగయ్య, ధూళిపాళ ముఖ్యపా_ తలను 

పోషించారు. ఈ చం ఫ్మబవరి దురప్దేన విడు 

దఅవుతుంది, నటరత్న--దాసరి కలిసిన తాలిచి(తం, 

నిర్మాతలు దుడ్డు వెంక కేశ్వరరావు-మ హేష్గార్హకు 
అపరిమిత ఆనందాన్ని ఆర్షించిపెట్టిగలదు. ఆర్ట్ 

డ్నెరేక్టర్ రాజేందకుమార్ సమర్పకుడు: (శీఫిలింన్ 

రీలిజ్ , _ 1 

కాత్తనాల్లు కావాలి 
అన్నార్కు దేవీ ఎంటర్ 

వ కె.ర్వ (వసాద్ 

హిందీ చ్మితం “జంగిల్ మే మంగల్” ఆధా 

రంగా తెలుగులో వర్మ చ్చితాన్నిి సీ. ఎన్. రావ్గారి 
దర్శకత్వంలో నిర్మించబోతున్నట్ను; వాలుగు వారాల 
(క్రితం వాశాను. | 

సత్యనారాయణ (పధాన పాతను పోషిస్తున్న 

దేవీ ఎంటర్ (స్నెజన్వారి చ్మితంలో కొత్తవాళ్ళు 
(యువతీ యువకులు) కావాలని, నాటకానుభవం 
వున్న యిరన్నై ఏళ్ళ వయస్కులు, బన్బ్ 'స్నెజా 

ఫోటోలను 50-ఎ, వుసా శైన్రోడ్డుకు పంషాలని 

(ప్పెజన్ అధినేత, 

కలర్ చితాన్ని ఆగ నాయకునితో తీస్తారు. 

న్ర్మాత (పసార్ ,ఉలిపొరు. 

సి, ఎస్, రావ్గార్డి దర్శకత్వంలో రూవులు 
దీద్చుకునే యీ చ్మీతానికి. భమిడిపాటి రచన్ను 

చృకవర్షి సంగీతాన్ని, జీ. క, రాము ఛాయను, 
కృష్ణారావు కళను నిర్వహిస్తున్నారు, 

అయిధభురుడు అన్నూయిలు కానాలి 

లౌవళ్యా పిక్చర్స్ “మేలో (ప్రారంభించనున్న 

కొత్త చ్యితంలో నటించడానికి అయిదుగురన్నూ 

యులు కావాలీ అనీ స్మతికా ముఖ౦గా శెల్పుతున్నారు 

నిర్మాత నుహేష్, 

ఈయన నిర్మిస్తున్న “ముగ్గురు మూర్ ఖులు” 
చ్మితం పూర్తయ్యే ఘట్టంలో పడింది. ( పేక్షకు 
లను కడుపుబ్బ నవ్వంచే మూర్ ఖులుగా 

నాగభూషణం, సత్యనారాయణ, రాజబాబు నటిన్ను 
న్నారు. హేమాం బరధరరావు దర్శకుడు, 

. నవ్వించే. కథలో కరుణరసంపాలు కూడా 
వుండడం, యీ చితంళోని విశేషం. 

కరుణరసన పోషణకు గుమ్మడి, దేవిక 

శోజారమణ్లే పున్నారు. దుష్టృకొర్య నిర్వహణకు 
.పభాకరరెడ్ని వున్నాడు. 

ప్ఎవా రెండు ఐి/తాలు 

ఏటా రెండు చితాలను నిర్మించాలన్న తలంపు 

లావణ్య పిక్చర్స్ అధినేతకు వున్నది, త్యరలో ఒక 
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శీ, అన్నపూర్మా సినీ, ఎంటర్ సై జన్ 

నిర్మించిన “జ్యోతి” చ్యతం, నాయికగా నటించిన 

జయసుధకు కేక స్థానాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. 

నవరసభరితమయిన “జ్యోతి పాతను 

“నభూతో నభవిష్యతి "గా జయసుధ పోషించింది. 

) 

చూచిన విమర్శకులను అడిగాడు, “షీ యాజ్ 

సింప్టీ సుపర్చ్' అన్నారు. 

(కాంచికునూర్ నిర్మించిన “జ్యోతి” చితానికి 

చ్యకవర్హి సంగీతం, సత్యానంద్ సంభాషణం, 

విన్సెంట్ ఛాయాగ్రహణం పెద్దగా సహకరించాయి. 

గుమ్మడి, మురళీమోహన్ పాఛల్ళో భిన్నత్వం 

కనిప్తిస్తుంది. ముఖ్య పాతలను సత్యనారాయణ, 

రావుగోపాలరావు, గిరిబోబు, కృష్ణకుమారి, శుభ, 

జయలశ్నీ పోషీంచారు. 

జయసుధ ఎలా చేసేంది అని “జ్యోతి మితం 

మై (తలను 

శోటన్ నుదల హానీయూన్ 

హీ-నూన్తో గ్ఞామర్. క్వీన్” పది రోజులు 
హానీమూన్ ఎన్: జాయ్చేసివచ్చిందె. ఎక్కడోతెలుసా? 

"పకృతి రమణీయతకు ఆలనాలమ్నెన 
ఆరక్లోయ, విశాఖపట్నం మున్నగు (ప్రదేశాల్నో, 

(ఓ రష్మీ (ప్రొడక్న న్స్వారి “మృంచీమూధాజా”” 

వర్త క చం షూటింగు జనవరి యిరివ్నె రెందు 

నుంచి, ఫబవరి రెండు వరకు జరగడంతో, 

పదకొండు. రీళ్ళు పూర్తయింది... ఈ చీతొనికి 

తాతినేని రామారావు దిర్శకుడు. 

చితంలోని మూడు. పాటల చితీకరణ 

అరకులోయ సమీపాన జరిగింది. శోభన్... 

జయసుధలు పాల్గొ న్నారు. ఈ చితంలోని (పథాన 

నారాయణ, రాజబొబు, మురళీ 

మోహన్, రావు గోపాలరావు, జయ పద పండరీబాయి 

పోసీస్తున్నారు. రికీ శై ఫేలింస్ వీడుదల. 

పెల్లాడే బొమ్యు 

ఊర్వశి మూవీన్ నిర్మిస్తున్న పెళ్ళాడే 
బొమ్మ” చిితం దాదాపు పూర్చయింది, జి. ఆనంద 

మోహన్ సమర్పించు ఈ చి(తానికి (ప్రభాకరరెడ్డి, 

వెంకటామయ్యచౌదరి నిర్మాతలు. 

“పెభ్టాడే బొమ్మ" చిత నాయిక భారతిని 

ముగ్గురు ఆశించారు. ఆమె (పేమించినది విష్ణు 

అమెను రంగనాల్, గిరిబొబు 

ఆశించారు. ఆమె ఎవ్వరికీ దక్కకుండా డద్నెన 
సాన్నిధ్యం చేరుకుందిగాబ శే “బ్పిభ్బాడే బొమ్మ” 

కొగలిగింది. 

ఈ చితంలో 

నర్చన్నయితె, 

ఆనందమోహన్, గోకిన 

రామౌరావు, రాజ, క్రీ ముఖ్య పాత్రలను పోషీంచ, 

పద్మనాభం, నాగభూషణం, అల్టురాములింగయ్య, 

(వభాకరరెడ్డి (ప్రాముఖ్యత వున్న పాలో అగు 
పీస్తారు. 

కథలో కొత్తదనం వున్న యీ చిత్రానికి 

సత్యం సంగీతాన్ని, కన్నిన్స ఛాయను, దేవేంద 

రచన్ను నిర్వహించారు. దర్శకుడు . చ్మకనర్షికి 

క్రీద్ది ని లేగలదీ చితం, 

ఖయథేలి ఆల్జ్ నికృల్స్ / 

1976 లో. వెలసిన నూతన చిత నిర్మాణ 
సంస్థ జయభేరి ఆర్ట్స్ పిక్చర్స్. ఈ సరన్థృకు 

మాగంటి వెంక "'ఓేశ్వరరావు , అవ్నెంగి నొగేశ్వరరావు 

అధినేతలు, 

రెండు జండులు / 

ప. లజ్మీదీసక్ దర్శకత్వం నిర్వహిస్తున్న 
జయఖేరి అర్ పిక్చర్స్ వారి శొలి చ్తంశో 

13.-2- “6 ఆర్య ధవ*త వారవ కిక ర్జెగ్ర్ 

'' రచయిత గోపీ చెప్పారు. 

ఆజా తొ రల టోలోలు 0 44144404 

స్ఫూ డీయో (ప్రారంభానికి వచ్చిన కొందరు లొరలు 

భక. (సభ జయసుధ, రాజసులోచన, 

ఉశవాయఖనా లీ (శ్రీ సుర్యకాంత ర్యా 
శనిణిణవవాలావతానణబపవుదానిణండాడుకరాకా లలు తలలు నానానదన తా అను 

రెండు జంటల చుట్నూ కథ నడుస్తుంది అని, 
చ చితౌనికి జ వి. 

రొఘవులు సంగీతాన్ని” మౌష్ న 
నిర్వహిస్తారు. 

మురలీ, జయ్యనద, రోటొ, గింనామి 
పిండు జంటలుగా మురళీమోహన్ 

జయ్య పద, గిరిబొబు--రోజారమణి నటిస్తున్నారు. 

సహాయ పాలను (పముఖ చొరాగణం పోష్టీించగల 

రని కథకుడు ఈ చిత నిర్మాణానికీ అచ్బాతంగా 

బాధ్యత వహిస్తున్నవాడు అగు గిరిబాబు చెప్పాడు, 

తింటాటు దరిన్తున్న స్యాతలు. 

“జగమేమాయ”.. చితంద్యారా. వెండితెర 
విలన్గా పరిచయమయిన గిరిబాబు ఇప్పుడు దుష్ట 
ప్మాతలతోబాబు మంచి పాతలనుకూడా పోషిస్తున్న 
నిజాన్ని 1 పేక్షకులకు తెలుపుతున్నాను. 

“మహాకవి క్షేతయ్య, మహాత్ముడు, పెక 
టరీ” చిిఛాలలో గిరిబాబు ధరిన్నున్న పా్యాతలకు, 

“స్తళస్టీరే భగవాన్, నేరం నాదికాదు... ... 
ఆకలిది” చితాలలోని పొషళలకు 

“వధూవరులు, ఒకమ్మాయికథ, _ పెళ్ళాడే 
బొమ్మ, రాము...సోము, జ్యోతి, నల్దరేగడ,. పల్టీ 

కాని తంగడి అసీ సికోసం, డేవుడున్నాడు...జాగత్త, 

ఇల్టు-నొకిలి,. వింతయిల్ళు -సంతగోల”' మతాల 

లోని పాాతలకు వున్న "న్యత్యాపాన్ని మ్ 

(గహ ంచగ్లరు. 

“పెద్ద న్నయ్య'లో సంగీత, జగ్గయ్య 

॥ 



“నునుషులంతా ఒక్క మే'లో రామారావు 

రెడ్డగాల లబచనా లయజతీయత 

యుగళగీతాలు. రాయడంలో అద్వితీయుడు 

అని (పశంసింపబడిన డాక్టర్ = నారాయణరెడ్డి గారు 

యిష్శడు అపూర్వమ న పాటలను సృష్క్టిస్తున్నారు. 

గతఏడు చివరినెలంతా రెడ్డిగారు. రాసిన 

లు యిరవ్నె దాటుంటొయి. వాటిలో నే విన్నవి 

- అవి పాఠకులకు తెల్పుతున్నాను. 

“రాజేశ్వరీ చతావారి “మహాత్ముడు” చితానికి 

గౌను రొసీన పాట, 

“చందమామ వీణయస్టైన. 
తెలి వెన్నెల తీగలస్నైన 
కరిగే కలలే స్వరాలుగా, 

పాడనా” 

2. అరుణా ఆర్బ్ ఏక్చర్స్వారి “ముద్ద బంతిపువ్వు”. 
_చిషానికీగాను రచించిన పాట; 

“వలిచే (పతి మనిషికీ మరిజే 
మనసుండాలి, అది . 

“కక్ష - శిక్షలో ఒక దృళ్యం 

శంోలోరోలోల. 1 సేమ నుందిరరిలో విజయలలిత, (శీధర్ 

“మాంగల్యానికి మరోముడి” చితావికి మ 
దాన్వచ్యాత ల 

మరువలేని మనస్నెతే 

ముట్టి ముద్దగా మూర్చాలి” 
తె. (క్రీ లఖ్మీవారాయణ ఎంటర్ (స్నె జన్వారి 

“నా పేరే భగవాన్ ” చితంలోవి హెట. 

“మన్నించుమో (పియా 

మరుమళల్నె నల్టిగా వుం ఖీ 

చిరునవ్వు చేదుగా వుంటే 

ఆ.తప్పు నాది కాదంట” 

శే. హేరంభ చ్యితమందిర్వారి “మౌంగల్యొనికి 

మలో ముడి” చి మతం కోసం రాసీన పాట. 

“క్క త్రీగ పలఠిక్నా 

'నా గొంళు కలిపినా 

ఉదయించే ఆ గీతం నీ కోపం” 

ర్, (పళావ్ ఆర్ట్స్ 'పొడక్త న్స్వారి “తూర్పు - 

పడమరో చితం కోసం రాపీన పాటు. 

“ోస్యరములు ఏడ్డెనా రాగాలెన్నో 

హృదయం ఒకల్ళెనా భానాలెన్నో 
ఆడుగులు రెండ్డెనా నాట్యాలెన్నో 

అశరాలు కొన్న వా కావ్యాళెన్నో” 

స్పై నమదహరించిన అయిదు పాటలను “పంచ 

'అని రాయడానికిగర్వపడుతున్నదీ విలేభిరికలం. 

“పంచరత్నాలు” 

పాటలు పదేపదే పాడుకునే వీధంగా ఆ చత సంగీత 

దర్శకులు ట్యూన్ చేశారు, “మహాత్ముడు 

చలపతిరావు, “ముద్బబంతి పువ్వు చితానికి రమేష్ 
నాయుడు, “నాసేరే భగవాన్” చిశానికి చ్మకనర్డి, 

“ఇద్దరూ ఇద్ద రేలో ముంజాల 
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అనబడే సప్పె అయిదు. 

చిశానికీ 

“తూర్పు-పడమర”. చితానికి రమేష్ నాయుడు 
సంగీత దర్శకులు. 

వ తీనినవాన్థ్ధు 



“స్తోగ్గాడిది మావూరె” 
వాలారు ఈ కాలపు వూరు కాదు, ఆ కాలపు 

వూరు. తరాలు గూరినా అంతరాలు మారని 
'హీతకొలపు వల్ళెటూరు. కరెంటు యింకా రాక 
పోయినా కశెంటుక్కూడా అందని వెలుగు మా 

ఊరంతా కళకళలాడుతూంటుదిది. 

ఆం(ధ(పదేశ్ లో... కృష్ణాజిల్లాలో ...ఏిజయ 
పాడ తాలూకాలో .., మైలవరం ఫిర్కాలో ళీ చిన్న 

,గామం మౌ ఊరు. '*చిననందిగంి దాని పేరు! 

చుట్నూూ వాగులూ, సస్యశ్యామలమ్మెన పచ్చని 

"లాలు, స్ట్ద్తిబ్లా డ్డున ఓ చిన్న రామాలయం, దాని. 

ఎటూ చిన్ని చిన్ని నురీ చిన్ని యిళ్ళు .., ఎన్నో 

*లారల కుఓకీరాల మధ్య నాలుంగ్నెదు 

ంంకుటిళ్ళు . యిదీ మా ఊరు .., అరాంటె 

॥ పెంకుటింట్యో, ఓ సం[కాంతీ పర్యదినాన నా 

ల్శీ నాకు జన్మ యిచ్చింది. 

ప్దైలొ వదహార/, వనంతొలు 

ఆ పచ్చని పొలాల మధ్య, ఆ వెచ్చని మనసుల 

ఎధ్య సదహారు వసంతాలు యిచ్నే గడిచిపోయాయి. 

ఎభురాతి మధురషమ్హైన ఆ కాలం ఏనాటికీ మరువ 
1మ, అది అమూల్యమె నదె, ర్హెతులు పొలాలకు 

శే (పాత*కాలపు హడావిడీ .. 

ఏక్షైకోసం (పాకులాడే బిచ్చగాళ్ళు ... కులాంతరాలు 

నౌడ మరచిపోయి. బాబాయనో, మామా అనో, 

గొతా అనో వరసలు కలుపుకుంటూ. కలుపుగోలుగా 

క్కట్గా (బతికే ఆ అమాయకుల మధ్య నేనో 

;దహారు సంవత్సరాలూ పొందిన అనుభూతి నాటికీ 

| 4కికీ ఏనాటికీ మరప్పురానీది. 

అట్లా 9ట మా చిన్న (గామం 

)ందిగామి' 'శో కూడ ఓ “సోగ్గాడు. వున్నాడు, 

)ందరికీ ఆ సోగ్మాడంపే. ఓ సరదా! అళనికీ 

;అరదాఆం టే మహాఫీరదా !! కిరుచెప్పు లేకుండా 

గ్ లు (కిందబెట్ట్టడు, నోట్లో భారెడు చుట్ట 

కుండా పెదవి కదపడు, బజారు దాటి బయటి 
3ట్చాలం గ్యురం.. ఆది సకిలించిందంపటే ఊరు 

లే మారు. మోగుతుంది. అంత బలం పెడతొడు 

వానికి, బట్ట వలగనివ్వడు. తల చెదగనివ్వుడు. 

ఏవతినీ. దేనికీ అర్జించడు,. చేతిలో వేయడమేగాని 

నేయి చాచడం అశని కలవాటు లేదు, సం[కాంతి 

కచ్చిందం'కే మా సోగ్గాడి సరదాలకు అంతుండదు, 

కోడిపందాలు _ ఎడ్మ్గపందాలు, బుురకథలు ... 

బకటా ... ఎన్నో ఎన్నెన్నో సంబరాలతో మా ఊరిళే 

కొత్త కళ తీసుకొస్తాడు. పొందిక్షెన అతని 
మొఖానికి కోపటేరులాంటే ముక్కు కూడా పాదిగా 

సమో ఆఅ భగవంతుడు ఆ మటు స్పీ(పక్కల (గామా 

అన్నింటికీ అతనే అందగాడు. ఊరూ వాడా అతనే 

సోగ్గాడు 1! కళకళలాడుతుంటాడేమో ఎవడూ 

( 

కీ ఫదిమంది ఆయనచుటూ శ 'వుండాల్నిందే. ఎక్క! 

డుంటే అక్కుడ నవల సెలయేరు. గలగలా 

. రకరకాల వేషాలతో 

ఎబుతాడు. మాట యౌాసేగాని మనసు మహా 

తిన్నన్నెనది. ఎంతో. గరీయన్నెనడి.. అందరికీ 
అందుకే అతనంటే ఎంతో యిష్క్టం, 

ఇంతా. ఎందుకు చెబుతున్నానంకే ఆయన 

నాక్తు బాబాయ్ అవ్పుతాడు, చిన్నప్పుట్నించీ పేల్ణ 

అందరిలోకీ నన్నే ఆయన దగ్గరకు తెసుకొనేవాడు. 

చం చీన్న సోగ్నాడీలాగా అందంగా అయనలాగే 

వుండేవాడినేమో నన్నసలు వదిలేవాడు కాదు, 

స్కూల్ లేనప్పుడల్లా ఆయన (ప్రక్కనే కూల్చో 

బెట్బుకునేవాడు, అందుకే మా బాబాయ్ అంళే 

నాకెంతో బులుపు, ఆ పాతను ఎలాగ్గనా (పజల 

ముందుకు తీసుకురావాలని ఎంతో ఉబలాటం నాకు.. 

అదొక తపన్నెంది. వాలుస్టై దు నాటకాలు, వేశానుగాని 
ఆలాంటీపా తదొరుకలేదు. కోరిక కోరికగానే మిగిలింది. 

వేషం. కోనం తావ్యఈయం 

సొటకాళలి నయసు నమ్మ 

దిగా సీనీనూల వయ 

"స్నెంది. రకరకాల వేషాలు 

వస్తున్నాయ్. సంవ త్త 

రాలు. గడిచిపోతున్నాయ్. 

పద్నాలుగు సంవత్సనా 

ఫియింది అయనా 

షూ బాబాయ్ -- అదే 

. నూ ఊరి సోగ్గాడి వేషం 

;, యింకొ దోరకలేదు. 

చిన్ననాటి కల తీరలేదు. 

అలా లోలోసలే ఆ తపన 

"ఒక పల్ళె టూరు అని! 

సినీమాల్నోకి వళ్ళి అప్పుడే ' 

రాజుకుంటున్న సు 

త్యల్యల లృత్య ల్యల్యల్యల్యులలో భన్ బా ఖు 
జ్యూస్ల్తూ సూప్లూ మధ్య హాటు 

ఒక తమిళ రచయితను పరిచయం. చేశారు. 

కరచాలనం కూడ పూర్తిగాకుండానే '"బాలమురుగన్'! 

గారు 'ఖృటిల్స్తో సహా కధ చెప్పడం [ప్రారంభిం 
చొరు, మొదలెట్టదమే “సోగ్గాదు' కధానాయకుడు 

అదిరివడ్డాను, తన్సాదిళయ్య్యా.., 

ఉమా సోగ్గాడు... మ్ చిన్నాన్న కాదుగదా... ఆను 

కుంటూ నే ఉన్నాను. చెప్పనే చెప్పారు. సోగ్గాడిది 

సంతోషం ఎల్టువర్శ్వ కట్టలు 

తేంచుకుంది. బ్నెటిల్ సోగ్గాడు... అతని దొక 

-పల్ళెటూరు | |. అంతకంళే ఏం కావాలి. ఈ పాత 

ఎలొంపద్దై నా ఫరవాలేదు. కధ ఏ కఠ్నెనా ఫరవా 

నేదు. చిన్ననాటి కల్కి చిరకాల కోరిక తీరే మహళత సర 

అవకొశం ! బాలమురుగన్ గారు చెప్పుకుపోతూనే 

ఉన్నారు. కానీ నేనూ నా మనసూ అక్కడ లేము, 

మా ఊరి సోగ్మా డు నా కళ్ళల్స మెదులు న్నాడు, 

కవిగారు జెబుతూనే ఉన్నారు. ఆయన చెవ్నున్నది 

నేను వింటున్నది కాదనీ నేను నింటున్నది ఆయన 

చెబుతున్నది కాదనీ కవిగారిక్తీ అర్శమయ్యిందేమో 

వొధరి కంచు. కంఠం  జీరపోయింది. కొంత సేవటిక 

మాటకూడ పడిపోయింది. వాది కధ నాకు 

లేదేమో వారి పాత నా కష్టం లేదేమో... మ 

తద్వారా వారికి వచ్చే పది వేలో యిరన్నె . 

పోతాయికడా అని నీరుకారిపోయారు కవిగారు. వారు 

చెటిడం ఆగిపోయృేసరికి నేను నా ఊహాలోకం నుంచీ 

యీ లోకానికి. వచ్చాను. “సార్... మీకు కధ 

నచ్చలేదా లీ 

క్ు అన్నారు, 

పారాల్సిందే. ముక్కు ఎంత సూటిగా వుంటుందో 
మాటకూడా ఆంత స్తూసే! కుండ బడ్బలు 

కొట్ట నకి మాట తీరు, న్యాయం విషయానికి 

వే. దేముక్నీ దెయ్యాన్నీ యిద్బర్షీ ఒకేగాటికి 

కళ్ణుస్ప్టాడు. సుప్రీంకోర్టు క్కూడా అందని తీర్పు 
వు! 

ఓ ఉదయం _సమఘముఖ నిర్మాత | రామానాయుడు 

గారు ఫోన్ చేసీ ఆ రాతి వారింటిక్తీ “డిన్నర్ "కీ 

రమ్మని ఆహ్వానించారు... అరుద్దైన మ్మితులలో 

ఒకర్షెన నాయుడుగారు-సీఠిచారు గాబట్టి పార్టీలకు 

వెళ్ళే | అలవాటు లేకపోయినా వెళ్ళాను. 

'సెల్లుబికిన ఆనందం 

కవిగారు. నసీగారు మూగవోయిన వీణలొగా, 

ఆ కాస్సేపటిలో నేను విహరించిన ఊహాళోకాలన్నీ 

62.76 ఆం(ధపషవిిశివారప్టతిక ల్ో 



వర్ణించి అలాంటి పాత వేయటం నా చిరకాల 

వాంఛ ఆవి కవిగారికి చెప్పాను వారి ఆనందానికి 
అవధి లేదు ఉత్సాహానికి వంతెన కట్టాల్వొచ్చింది 

దిగ్విణీకృళవమ్నైన రీమాతో విబ్బంభించారు మల్ళీ 
కధ చెస్పడం బచాశా. అంత బాగో మళ్ళీ 

నారెవ్వుడూ చెప్పలేచేమో | అన్ని సాాతలూ నటించి, 

ఖన్ని పాటలూ పాడ, నృత్యాలు కూడ చేయడానికీ 

(యత్నించి మమ శర్దుందరినీ మూదు గంటలసేపు 

మళతముగ్భుల్ని. చేశారు. (శ్రీ, బాలమురుగన్గారు ! 
కథ పూర్తి కాకుండానే వారిని కౌగరించుకున్నాను 

అద్భుతంగా ఉంది చెప్పాము రామానాయుడుగారిని 

(వశ్కకు తీసుకునివెళ్ళి అన్ని భాషలకూ నంబంధిం 
చిన ఫొక్కులను తీసిపెట్బకోమవి సలహా 

కధ విన్న పంతోషం నా కడుపు నింసింది 
“డిన్నర్ కి న్యాయం చెయ్యలేకపోయాను వాయ.డ. 

గౌరీని క్షమించమని కోరాను "లన్ లీసుకుంటూ 

నా సలహా (ప్రకారమే నాయుదుగారు. అన్ని 

భాషలకు సంబంధించిన సోగ్గాడి హక్కులను 

స్వారీనం చేసుకున్నారు. ఎదురులేని ఘనవిజయ.ంతో 
వీరవిహారం చేస్తున్న నేటి మన తెలుగు సోగ్గాడు 
రేప్పు తమిళ సోగ్గాడ్నె ఎల్బుండ్ హిందీ సోగ్గాడు 

కూడ అవుతాడు 

ఎంతగ ఆయభూతి + 

రోజూ షూటింగ్ నుంచి వచ్చెనరికి నా 
పేబిల్మీద వందటనరకూ అభిమానుల ఉత్నరాలు 

వుండడం పరిపొట్న పోయింది సోగ్మాడు చతం 

చాలా బాగున్నదనీ పళ్ళిటూరి నిక్కచ్చి నైజాన్ని 

(వస్ఫుటంగా చూపగల్యా వనీ నా నట జీవితంలో 
గర్వించతగ్న విజయం అనీ అభిమానులు అఆళినందన 

వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఆ వుత్తరాలు చదువు 

తున్నప్పుడళ్లా మౌ బాబాయ్ సోగ్గాడు నా కళ్ళల్నో 
మెదుల్నున్నాడు. కళ్ళు పనుర్సుతాయ్ కృతజ్ఞతతో ! 

మీకు చెప్పిన ఈ సత్యం యింతవరకూ మా 

బాబాయ్కి కూడ చెప్పలేదు. అయితే యిప్పుడు 

మూడు కోరికలు మొలకెత్తాయి 

ఒకటి -- మా బాబాయ్ని (సక్కన కూడో) 

బెట్టుకుని 'సోగ్మా డు సినిమూ చూడాలి ఆయ) 

పొందుతున్న అనుభూళుల్నీ చూసుకుంటూ న్ు 

మురిపిపోవాలి సినీమా పూర్తయింతర్వ్యాత చూ 
బాబాయ్ కాగలింతలో నేను ఉక్కిరిచీక్కిర్నె పోవాలి. 

రెండు - సోగ్గాడు. శతదినోత్సన సభలో 

మూ ఊరి సోగ్గాడు - మా బాబాయ్నీకూడ (ఫణా 
బాహళ్యానికి పరిచయం చేయాలి ! 

మూడు -- నా చిన్ననాటే కోరికను నేను కోర 
కుండానే తీర్చినందుకు: కీ/ రానూనాయుడుగారిని, 

నా కృషి: ఆభినందింవి మౌ సోగ్మాడివి ఆకీర్వ 

దించిన మీకూ వా కృతజ్ఞతలు సోగ్నాడి శత 
దినోత్సవ వేడుకలలో *” (వత్యశంగా చెప్పుకోవాలి, 

వీ సోగ్గాడు శోభన్నాది 

పుణ్యంకొద్నీ వురుషుడులో జయంతి 

28  ఆంధనచ్వితవారప్యతిక 6.276 

నునయా 
ఎన్టీఆర్ అవ్రూర్వూ నతన 

ఆదిత్య చ్యితవారి *' మనుషులంతా ఒక్క ళీ 

వర్మ చితం. తెలుగు చలనం రంగంలో. పెద్ద 

సంచలనం స్ప ంచగిల అర్హ్మతను బడసీ్యురిదీ 

ఈ చి తంలో ఎన్టీఆర్ ద్వ్యిపాతాభినయం సర్భజన 

ఆకర్మ యం కాగలదు 

తర్మడిగా నందమూరి. గెబ్బగా ఎటిస్క్టె 

తవయుడుగా తారక రామారావు (పజల మప 

పౌండే విధంగా నటించారు ఎన్టీఆర్తో 

సత్యనారాయణ నటించారు నాయిక సాతలను 

జవ న మంజుల పోసషీంచారు 

నోన్యా రనం / 

“మనుషులంతా ఒక్కతే. చిత్రంలో అలు 
రమా(పభల హాస్యం (పేకకులను కడుపుబ్బ నవ్వీ 

స్తుంది ' బు[రకధ సామాచ్ బేనర్జి చేసిన 
అభిమన్యు కథ అందరినీ జలదరింపచేస్తుంది 

దాసది సంభాషణలు గడుసరి దర్శకత్వం 

నువ్వా. నేనా అన్నట్టుగా వున్నాయి ఆర్ట్ 

డ్చెరెక్టర్ రాజేం[దకుమూళ్ సమర్పిస్తున్న 
మనుషులంతా ఒక్క ళు మతానికి దుడ్డు 

వెంక శేశ్వరరావు మహేష్ నిర్మాతలు 

జనామోదంపాందే న్యాతలో శు 

“మనస.-నమాంగల్యం్య దీక్ష చ్యితాలను 

నిర్మించిన కోగంటి కుటు ౧బవలొచుతన 

మూడవ చితాన్ని ఈస్ట్స్్మన్ కలర్లో నిరి బైన 

డానికి నిర్భయించి బారో పాాతకు కృష్ణను ఎంసిక 

చేశారు 

జనామోదిం సాొందే కొత్త తరహా షప్యాతమె 

కృష పోషస్తు న్నట్టు అతా పభ ఆయన సరనన 

నటిస్తున్నట్టు పద్మజా మూవీస్ అధినేత చెప్పారు 

మయహదేనన్ రాన్ /' 
అనుభవజ్ఞాలయిన సీ ఎన్ రావ్ దర్శకత్వాన్ని 

మహదేవనీ నంగీతాన్ని నిర్వహించే యా వర్మ చతొ 

నికి భమిడిపాటి రచన్ను ప్రకాష్ ఛాయా గహణాన్ని 
సమకూర్చుగలరు 

చ్మితం ఆద్యంతం (పకృతి శోభలతో విలసిళ్ళే 

అందొల ఆంధ పదేళ్ లో జరుగుతుందని  కుటుంణి 

రావు చెప్పారు 

నాయకుడు కృష్ణ అయితే గుమ్మడి, (ప్రభాకర 

రెడ్డి అల్టు రామలింగయ్య మాడా సహాయకులుగా 

నటిస్తున్నారు 
ఎడులీళ్లు వూ రయిన 

విజయంలకీ శ ఆర్బ్ సిక్సర్స్ *ే పతొకం[కింద 

ఉక (తిమ్మకనురావు నిది శస్తున్న వర్మ చ్యతం 

యిప్పటికి 7 రీళ్ళు పూర్తయింది. ఈ చం 

మూడవ సెడ్యూల్ ఫ్మిబవరి 20 నుంలీ 29 

వరకూ అవుట్డోర్లో జరుగుతుంది జనవరి 

ఛ్యబవరి. నెలల్లో చ్మితంలోని నరో మూడు 
హపెటలను రికార్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు. నిర్మాత 

(తిమ్మకమురావు 

శోభన్ వెర్డెట్ నేషధారణ చేన్నున్న శ 
చ్మితంలో పోలీన్ ఆఫీసర్గా (పభాకరలెడ్డి, అతని 
తనయగా. మంజుల నటిస్తున్నారు సొయకుడీకి 
(ప్రతినాయకుడిగా రివుగోపొలరావు. కన్పించే ఈ 

మతంలో జయసుథ, లోజారమణి, అంజలీదేవి, 

శీదేవి.. సత్యనారాయణ, రాజబాబు, అళ్ళు 

రామలింగయ్యు, ధర్ , సాక్షిరంగారావు, నత్యేయ్యద 

కుమూరల్ (పధాన తారాగణం 

మహదేవన్ సంగీతం, 
సత్యానంట్ పంభాషణలు, 

కూరున్నున్న ఈ! చితానికి 

లిజీ శ్రే విడుదలథి 

బీ ౩ రాము ఛాయ, 
కుదరనల్ళి కళ సను 
టి కృష్ణ దర్శకుడు 

ఎ జశీనివాన్థ్రు 



కానీ ఏమీ మా ల్మాడలేకపోతున్నాడు 

ఏం బావా” పెళ్ళి చేసుకున్నావా లేదా ౩ 
రాధ అడిగింది 

““లేదు -- అప్పుడేనా ” ఏదో నువ్ సంసారంలో 
పడిపోయావని అందరూ అంతేననుకుంటున్నావా 0 

అన్నాడు తెచ్చిపెట్టుకున్న నవ్వుతో | 

*““ఇంకా ఎందుకు ఆలస్యం లి త్వరగా 

వేసేసుకోి అంది రాధ గలగలా నవ్వేస్తూ 

“అవునండీ ! మీరు 'ఊి* అంకీ రేసీపాటికి 
అందమయిన అమ్మాయిలనందర్నీ లైనులో నిల 

బెట్టుస్తుంది రాధ” అన్నాడు (శ్రీపతి 
“అబ్బా! అంతమంది తెలుసా నీకు? 

ఆశ్చర్యం నటిస్తూ రాధను అడిగాడు 

“అంతా ఒట్టిదేలే బావా! అసలు నిజం 

చెప్పాలంకే ఆయనకు తెలిసినంతమంది నాకు 

తెలిస్పేగా *” 
“అయితే మీరు చాలొ ఆద్భష్ట్టృవంతులన్న 

మౌట అన్నాడు సూర్యం ,శ్రీపతిని గమనిస్తూ 

సరిగ్గా అప్పుడే రాజు, సూర్యం చేతిని గటి ట్ 

నొక్కాడు -- అందులో సందేహం లేదన్నట్ను 

సూర్యం మాటల్మో లీలగా ధ్వనిస్తున్న 

వ్యంగ్యాన్ని అర్హం చేసుకున్నా, అర్భంకానట్ను 

నవ్వేశాడు (శ్రీపతి ఆ విషయాన్ని సూర్యం అర్హం 

చేసుకున్నాడు 

ఏమీ జరగనట్యూూ, తమ _ యిద్బరిమ 

అసలు బంధుత్వమేతప్ప మరేమీ లేనట్నూ జు 

జరిగినదానికి తానేమీ బాధపడనట్లూూ వున్న రాధని 
చూసీ, స్తూర్యం క్షణం సేపు చిన్నబుచ్చుకున్నా, 
రాధ అమౌాయ్యేకత్వమే దొన్ని మరుగుపరచింది 

అందుకే. వెంక (టామయ్య, వర్చనమ్మల 

గురించి, పెళ్ళి ఎప్పుడు ఎక్కడ జరిగిందీ వివరాలూ 

అన్నీ అడిగాడు అడిగినవాటికల్లా ఆత్మీయంగా 
సమాధానాలు చెబుతూ6 కీ మా? ఆమె ఒక 

అనూయకమ్మె, న పల్గె టూరి పీల్గ గాకాక-- ఓ 

ఆఫీసరు భార్యలా కనిపీంచింది 

“ఏరా రాజూ! ఎలావున్నావ్ *”” యింక 

రాధతో మాట్చాడవలసిన విషయాలు యేమీ లేన 
ట్టుగా రాజున్నెపు తిరిగి పశ్నించాడు రాజు ఏదో 
చెప్పాలని (పయత్నించి, చుటూ జనం వున్నారని 

కాబోలు సిగ్గుపడి మౌనేశాడు 

“నాలుగుదోజుల (కితం నాన్న వచ్చినప్పుడు 

తీసుకొచ్చాడు వీడ్ని ! రెండురోజుల్లో తిరిగి వెళ్ళి 

పోశాడు ” రాజు చెప్పదలచుకున్న విషయాన్ని రాధ 
వివరించింది 

వెడుతూ. వెడుతూ “వచ్చే ఆదివారం మా 
యింటికి తప్పకుండా రావాలి” అంటూ మరీ మరీ 

చెప్పారు రాధా, (శ్రీపతి 

నిజం చెప్పాలంపే, తనని కాదని (శ్రీవతికి 

యిచ్చి చేసిన రాధ కాపురాన్ని చూడాలని సూర్యానికి 

తహతహరగానే వుంది 

వాళ్ళు ఆట్ కోరిక్నాలో వెళ్ళిపోయిన తరువాత 

ఎటో చూస్తూ వుండిపోయాడు సూర్యం 

ఇంతేనా యా జీవీతం ౫ 

కోరింది దూరమవటం, కోరనిది చేరువ 
కావటం 44! గొలివాటుగాా  ఎటువిసీరిలే అటు 
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నేమో ౫ ఉద్యోగంలో చేరగానే మళ్ళీ మరోసారి 
మావయ్యని కదల్న్బాల్సింది ! అయినా తన భాంతి 

గానీ ఆస్ఫిలేని తనకు, కేవలం ఉద్యోగం చూసి 

రాధనిఇస్తాడా *) తన అదృష్టాన్ని నమ్ముకుని రాధకు 
సెళ్ళి చేయకుండా ఆగేవాడా * అయిపోయింది ! 

యిప్పుడు యింక ఎవరికోసం తను కూడబెట్టాలి ? 

ఎందుకు * ఏ కరుణించని దేవతకోసం నిత్యమూ 

తపనపడేవాడో ఆ దేవత మలొక్షరి యింటికి దీపమ్మె 
వెలసినప్ప్తుడుు తన జీవితంలో యిక వెలుగేది ? 

ఆలోచనల బరువుతో భారంగా హాల్మోకి ఆడుగు 
పెట్టి న సూర్యాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయింది సుగుణ 

వచ్చినప్పటినుంచీ, చెలొకీగా నవ్వుతూ, 
నవ్వస్తూూ తిరిగీ సూర్యాన్నే చూసిందికానీ ఇలా 

సర్వన్వమూ పోగ” ట్భు కున్నవాడిలా దిగాలుగా వున్న 

సూర్యాన్ని చూడలేదు 

అందుకే అడిగింది 
41 ఏం ఆఅలొ వున్నారు సవ్ర? 

“'ఈ రోజు నా జీవితం అనుకోకుండా మలుపు 

తిరిగింది అది నేను ఆశించనిది, నాకు నచ్చనిది ! 

_ందుకే కొంచం మానసిక అందోళన ' అంతే” 

అంటూ తాను తెచ్చిన పుస్తకాన్ని ఆమె చేతిలో 

పెట్టి మేదమీదకు వెళ్ళిపోయాడు సూర్యం 

స్నెకి వెళ్ళిపోతున్న సూర్యాన్ని జాలిగా 

చూసింది సుగుణ తన చేతిలో వున్న 'యోగా 

యోగాలు” పుస్తకాన్ని చూస్తూ, గదిలోకి వెడుతూ 

అనుకుంది 

ఆఆ టబెలగిలటిి 

*ంతో గుండె నిబరం గల కు[రాడిని తన 

తం (డి మెచ్చుకుంటు ఆళ్చర్యపోలేదు కానీ ఆంతటి 

గుండె నిబ్బరాన్ని దెబ్బతీసే మలుపు ఏమ్మె వుంటుందా 

అన్న ఆలోచన సుగుణను చాలాసేపు కలవరపరచింది 

ఆర్మాళి భోజనాలు చేన్తూంటే- 

“సనత్ నగర్లో శిన్న ఇల్లు అడ్నెకు తీసు 

కున్నాను మంచి రోజు చూసి మకొం అక్కడకు 

మార్చాలనుకుంటున్నాను “” అన్నాడు సూర్యం 

రాజారాంగారి కళ్ళ లో కి చూడలేక చూస్తూ క 

“ఏం ?) ఇక్కడ నీకు ఇబ్బందిగా వుందా రై 

అడిగారు రాజారాంగారు 

“ఇక్కడ ఇబ్బందిగా వుందని కాదండీ ! అక్కడ 

మరికొంచెం సౌకర్యంగా వుంటుందని ! ఆఫీసు కూడా 

దగ్గ రకదా !” 

సూర్యం చెప్పినదాంట్ళో -- అబద్భం లేనేలేదు ! 

అక్కడెక్కడో సనత్ నగర్ లో వున్న ఆఫీసుకి 

ఈ మూలనున్న “బంజారా హిల్ గ్గ నుంచి (పతి 

రోజూ వెళ్ళి రావటమంళే -. “లంక మేతా, గోదావరి 

ఈతా' సామెతగా వుంది 1 ' 

అందుకే వద్దని వారించలేకపోయారు 
రాజొరాంగారు 

“అయితే ఇంక మా సుగుణకు కబుర్ను చెప్పే 

వారే కరువయిపోతారన్నమాట *” అని దిగులుగా 

ఆయన అంటూంటే సుగుణ కళ్ళల్ళో కన్నీరు 

నిలవటం గమనించాడు సూర్యం 

“లదేవ్పిలింత్తీ అలా అంటారు ? నేను మీ 

చా 

అనల 



న్ న! న్! ఉగ లు ఎ కేల వణ బరులు 

పరచబడింది. దానిమీద రౌండు పేభిల్ చుట్టూ 

ఖరీడ్డెన కుర్చీలు, కేబిలు నిండా (బాందీ విస్కీలు, 
ఎవడో పెద్దనునుషులు ధర శైయ్యుతో (తాగుతున్న 

దృళ్టం తనకీ కనబడింది నవ్వులతో గది మాదో ఖీ 

పోతోంది 

తను కేక లేద్దా మనుకున్నాడు 
ఆడ్డు చచ్చింది 

షార్ట్సీ మజాగా సాగిపోతోంది పార్టీలో ఎవరికీ 

ఓంటిమీద చ్వైతన్యం లేదు. పార్టీలో ఒకాయన 
జాను (బదర్ ధర్మయ్యి అన్న "పేరు ఎవరు 

సెట్చిరోగాని ఛాలా అందంగా వుంది. సేరుకు 
తగ్గ చే దానధర్మాలు చేసే ఫుణ్యం సంపాదిస్తూ 

న్నావ్ అన్నాడు 

ధర్మయ్య భీగ్గ రగా నవ్వాడు పుణ్యంకాదు 

(బదర్ ' పేరుకోసం ధర్మం చేస్తున్నాను ధర్మాత్ము 

గన్న. పేరుతో ఎలాగ్నెనా రలామరీ. కావచు? 
అన్నాడు 

అవును ! నీకో (ఫేండుండొలి 
యిప్పుదెక్కడున్నాడు (బదర్ ! 

(1. (ఫెండు ల ధర్మయ్య మ ఖం ఆళ్ళర్యార్బ 

గా చెలీగింది 

అదేన | ఆ పాట్చేగాా బలంగా వుండే 

'స్టెకిలుమీద మీ యిగ్మరూ. వస్తూండే 

కాని సభ్యత 

అతను 

వాడు 

నొరు 

ఓహో! వాడా! పాపం! పూర్ | శీచర్ 

ఈ డబ్బులేని వారందరూ అకస్మాత్తుగా గడ్డి తిని 

గ్వ్పవొళ్ళు అయిపోవాలవే దురాశను లోంగిపోొతారు 

“డు ఆలాగే గర్మి కరిచేడు అప్పటికీ నేను జడ్జికి 
చన్సు కిచ తగి ౦ఎంచేను. లేకపోతే పది సంవత్సరాలు 

“వథతఎన కిష ఆరు సంవత్సరాలకు తగ్గ 9టి 

ఈ మౌటలు వింటున్న తనకి కోసంవచ్చింది 
నీచుడా! నేను గడ్జీకరిచానా ౫ అన్న 

గర్జన గొంతుకలోనే వుండిపోయింది 

ధర్మయ్య చెప్పుకుపోతున్నాడు 

అప్పటికీ. ఏదో స్నేహితుడు గదాని ఏదో 

వోయం చేసాను. కాని అతని భార్యకు కోరికలు 

లావ్నెపోయౌాయి.. రెండు మూడు నెలలు పోయిన 

తర్వాత పొమ్మన్నాను (బదర్ ! " అంటూ ధర శయ్య 
విస్కీ బప్ చేశాడు 

అయితే వాళ్ళు ఎక్కడికీ పోయారు (బదర్ | 

ఎమో ఎవరికి తెలుసు] (బదర్ శ వాడీ 

పెళ్ళాం వుంటుంది. రంభలాగ కాని. ఎంత 

బదివంత పెట్టినా లొంగలేదు. ఉరిపోసుకుని చచ్చి 
పోతానంది 

ఇంక వీనలేకపోయాడు -తను 

ఇంత నికృష్కుడా ' తన చేతుల ఎడికెళ్ళు 
బిగుసుకుపోతున్నాయ్ ఒళ్ళు రౌ దంతో క౦ంపర 

మెళ్నింది తన బంగారుకఠలలని, భవిష్యత్నుుని 

భగం చేసీన వొణ్జే గొంతుపీసిక్ చంపాలనిపీంచింది 

కొని చంపలేకపోయొాడు తను 

పిల్టి అకోసం, భార్యకోసం అన్వేషణ సాగించౌడు 

సరియ్హై న ఆచూకీ దొరకలేదు. త్మీవమ్నెన మానసిక 
వ్యధ కో తను చాలాచోట్ల తిరిగాడు 

ఒకనాడు బెజవాడలో సేవ్మెంటుమీద తం 

భార్య బిచ్చగళ్నె రూపంలో కనుగొన్నాడు అప్పటికే 
ఆమె దీర్త చొ్గి ఎముకలు గూడుకట్టుకుపోయి 

కళ్ళల్లో (పాణం నింపుకపోయి వుంది. తన 
సహధర శవౌరిణే అనూరాధ 

పిల్టలు ఏరీ! అనూ! 

గొడు గాద్గదిక౦ంగా 

ఆమె భోరున రోదిస్తూ ఇంకెక్కడి 
ఎర్జిలండీ ! అందరూ చచ్చిపోయారు .. కలరాలో 
చచ్చిపోయారు ఇంక నను మిగిబిపోయాను అంది 
దీనంగా 

అసలేం జరిగింది అనూ |! అన్నాడు తను 

ఆమె ఒంటిమీద చిరుగులు చిర అస్నవ్యస్తంగా 
వుందె 

మీదు. జ్చెలుకెళ్ళిపోయిన తర్వాత ధర్మయ్య 
గారు. ఒకటికి రెండుసార్డు వచ్చారు నన్ను 

బలవంతం చేశారు. చేను తిట్టాను తర్వాత నురి 
ఆయణ కన్సించలేదు ఎల్మల్ని. రెండు. మూడు 

అని తను అడ్ 

సారు యింటిక్ పంఎనా పొమ్మని కబరేశాడు ఆలా 

అచ్చి యివ్వలేదని యింటివాళ్ళు సామానుంచుకుని 

యుంటినుంచి తగిలేశారు. ఒకనాటి నదిమధ్యాహ్నాం 

రీధిలో దిక్కులేని పముల్నే నిలబడిపోయాం 
తర్వాత ఎలాగో (బళకాదనుకున్నాం.. ఎలాగూ 

(బతకలేకపోయాం పీల్ళలు కలరావచ్చి చనిపోయారు 

కొని నన్ను భగవంతుడు. తీనుకెళ్ళలేకపోయొడు ” 
అంటూ రోదించింది తనూ అనూరాధ కలిసి 

ఎంళోకాలం (బతకలేదు భార్య పోయిన తను 

ఎచ్బువాడ్డి పోయాడు 

దేపుని చివరి ఎలుపుకోసరి తనము ఎదురు 
చూస్తూ వున్నాడు. అతను చ్చితంగా తనలో నవ్వు 
కున్నాడు. తన కన్యాయం చేసిన ధర్మయ్య ఏం 
తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు చావుల మడుంకి అళనూ 
కదెళాడు 

అతనికి గుందెల్ళో. సన్నగా పోటు. (ప్రారంభి 
మైంది. ఆ బాధలోనే అతను లుంగలు చుట్టు 

కుంటూ మెల్టగా శ్మశానంక్షి చేరుకున్నాడు 

శ్మృభానంలో గంధపు చెక్కుఖు సేర్పారు 

శ్మశానం అంభఛా రాజకీయనాయకుల ఉపన్యాసం 

వినడానికి వచ్చిన 1శోతలతో నిండీపోయినట్టు నిండీ 

పోయింది 

పెద్దలందరూ పూల గుచ్చాలు మృత శరీరం 

మీద పెడ్డున్నారు ఒక్కొక్కరూ. వచ్చి అతనికీ 

ఎడ్సు వచ్చింది తొలినాటి స్నేహవు స్క్చృతులు 

అతన్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసాయి. ఎంతో స్వచ్చంగో 

ఆశలు పెంచుకున్న తమస్నేహంకు ఐశ్వర్యం, 

అంతస్తు అధికారం నాగుపాముల్హా (కూరంగో 

కాటుచేశాయి 

బాబూ! నాకు రండు పూలీష్పించవ్లూ * 

అన్నాడు సొణుకుతున్న కంరంతో 

ఒక 'ఎద్దమనిషి అసహ్యాం గాశఅతన్ని చూస్తి 

నాళ్ళు పువ్వులు ఎత్తి చేతిలో పడేశాడు. అందరితో 
పాటు అతనూ కదిలాడు 

బలంగా వస్తున్న గుండెపోటుతోపాటు సమీ 

ఎంచాదు... చేతిలో పువ్వులు వేసీ వనేయకమునుపే 

అతనికి స్ప ఎహె తబ్బపోయింది అంతె అతను 

ముఠి లేవలేదు. జీవితపు సరిహద్నులను వెతు 
కుంటూ. వెళ్ళిపోయాడు, 

“అయ్యో | పాఫం”. అన్నారు సానుభూతి. 
పరులు, ధర్మయ్య చితిపేర్చగా. మిగిలిన క్యరలతో 
యింకొక చితి పేర్పబడీంది. .. 

మంటలు ఉవ్వెత్తున లేచాయి. చితి కాల్తోంది 

కసిగా, సము(దంమీద నుండి వీచే గాలిని కౌగిలీంచు 

కుంటోంది, ఎఆగా ఏడుస్తున్న సూర్యుడు సమ్ల 
(దంలో కృంగిపోతున్నాడు.. గాలితో పోటీ పడ్డున్న 

మంటలు మాతం మువిసీ ఎప్పటిక్నైనా మం టల్నో 

కలపోలనే చొవని నీజాన్నీ చాటి చెప్తున్నాయి. జ్ర 

అమెరికా ద్విశత నార్న్ని కోత్సవ సందర్శంగా 

వాషీంగ్ టన్ డి. నీ. లోనీ జాన్ ఎఫ్. కెన్నెడీ 

కేందంలో (పదిర్శింపటడిన హాస్య నాటకం 

(1ద్రై స్కిన్ ఆఫ్ అవర్ టీత్*'లో నటి ఎలిజబెల్ 

యాష్లే. 
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మొ క అవసర౦ 

పిల్ణలు అరోగ్యంగా వుండాలంటే పుష్టికరమైన ఆహాళో 

న్నివ్వాలి అట్టాగే "పైరు మొక్కలకు “నత్రజని ఫఖాన్వరం, 

పొటాష్ లతో "కూడిన పోషక పదార్థాలు అందజేయాలి, 

అవృుడే వంటడిగుబడులు బాగుంటోయి, రాలుబడి 

ఎక్కువొతందికూడా, 

(వన్తుతం ఎరువుల ధరలు పెరిగిపోయిన మాట వాన్తవమే 
అందుచేత ఖర్చులు త గించుకోడానికి పెర్దకు యూరియా 

మాత్రమవేస్తి ; నరిపోదోఅని మీలో కొంట్రు అ నుకోవచ్చు 
కాని యూరియా మాత్రమే వేస్తె పైరు మొక్కలలో చీడలు, 
తెగుళ్ళ నిరోధక శ్రి తగ్గిపోతుంది అంతెకాదు పెరు నీట్ 

ఎద్దడిని తట్టుకునే న్ కనీ “కూడా కోలో ఎచుంది భూసారం 

కూడా క్రమేణా త గి పంటదిగుబడులు త&ణించిపో తాయి 

భాన్న్వరం, పొటొష్లు వాశడినవుజే మొక్కలు నత్రజనిని 

(గ్రహించుకోగలుగుతాయి. -ఈ మూడు పోషక వదారాలు 
వాడితే మైరు మొక్కలు బాగా ఎదిగ్హి అధికరాలుబడి 

అధిక లాఖాలు వస్తాయి ఈ విషయాన్ని భుజొవుచేసిన 

వరికోధనా ఫలితాలను “వరిశీలించండి 

వరితంట . 

వేసిన పోవకో వళశరాకు దిగుబడి ఎకశాకయ్యే వికరాకు 

వదార్థాలు (75 కిలోల బస్తాలు) సాగుబడి ఖర్చు శొబడి 

రూం రూం 
ావాానివాజురాంయయారాలగనాయయాలయయకాణనన వడక ర నాయకుడి ఫిని కారుకు రలడాయాభుకాకారనమనాణంయాయయలటంణనులా  ఆంానానత్త బానో క్ర షస సై పనస్తాపున వపు రషష్టకునన్యమట్యున్నులకాంయిాణతశాాయయాాా యన స్ట నమనేష్ట పసటష్టనటషష్టటుకమరదుంబలుం లాల యనాయంయాయలి వినడంతో” 

50 కిలోల నత్రజని | 20 1080 1500 
క్0 కిలోల నత్రజని 

(25 కిలోల భాస్వరం 29 1255 2175 
50 కిలోల నతబిని 

1 25 కిలోల భాన్వరం 

౧ 25 కిలోల పొటాష్ 7౩ “130% "2400 
లల న ల న టక నా 

పై వివరాలనుఐబట్టి చూస్తే నత ఒనితోపొటు వరి మెరుకు విజయ్ 17-17-17 లో నత్రజన్సి భాన్వరం పొటాష్ // 

భాస్వరం పొటాష్ లను కూడా పయడంవల్ల అదనంగా అద్య పోషర పదార్థాలు సమపాళ్లలో వున్నాయి 

ఖర్చు ఎకరాకు రూ 285/- అయిభే దీనివల్టవచ్చే రాబడి పొటాష్ ఎక్కువగావున్న భూములకు అనుపైన ఎరువు 

ఒక్క నత్రజనిని మాత్రషువస్తి వచ్చిన రాబడీకన్నా విజయ్ 24-24-0, 
రూ క“ ఎక్కువ ఇదే విధంగా యితర పైర్ధకు కూడా 

విజయ్ 17-17-17 వాడినశెయితే అధిక దిగుబడి అధిక 

లాభాలు పొండవచ్చుు 

| 
| 
| 

శ 

విజయ్ రాం ప్లక్స్లతో టొటు "పెరుమీద చల్లడా నికి విజయ్ , 

యూరియా చాలా అనువైనది 

విజయ్ వరువులనువాడండి ... అధిక లాభొలను సొందండి. 

విజయ్ ఎరువృంను గూర్చి విపులంగా ళా స్టో. 

అలుసుకోవాలంకే 
యిీక్రింది చిరునామాకు [వాయండి 

తగిన నలవోలన్వు కరవతాలను 

ఉచితంగా మీకు అందజేస్తారు _ 

ఏరియా మేనేజర్, 

ముదాన్ వర్జిలై జర్స్ అజలాజుణ 

44, శాంతినగర్ కాలనీ 

'హెైదరాబాద్-500 0౯8 
గశిషరిగగం (౯211౬126౬1 

న వయో ర 

ఆం ధసచి తనారిప (ఉక 6. 



నానా ఖి లా ఇనా ణా రా ఆనా "ఆలా "ఆం "న ఇవాన్ ఆరా న నాల నన న 

సంచలన రచయ్యితి రంగనాయకమ్మ సమాధానాలు, బలిసీరం, రామాయణ అభిరుచిగల వారకులకు 

విషవృక్షం వంటి రచనలలో తెలుగునాట సంచలనం కలిగించిన మీ లబిమాన అత్యుత్తమ ఎ( 
/ లు జాతం (ఆత 

రచయ్యితి రంగనాయకమ్మ పారకుల సందేహాలకు సమాదానాలు వారం 

నహ టుైదలాంల త్ ఈ 

ళ్ ఆకరి బళ స్ సం ళం లం న (0 ళం ఒక్కర్ధే ఉనిమ్క్సై. ఇడ్లి ఠి ర్తి 
ఏహాకని  ? అల్మకథ అనంతం ఒకనాడు మప (సల్చానం రాణనా, 

నడు - సినిటా పాయలు రాసినా, వాడిపోని కలంతో తెలుగు భాషకు నిత్యా 

అలంకారం చెస్తున్న మహాకవి (న్రస్రీ అరవయిదేళ్ళ వలుగు నీడల ఆత్మ 

వ 
(న 

( బొమూశజిక వొర రిక) - 
చరితాత్మక రచన “అనంతం” (పతి వారం (నజాత౦/తలో,,.... జ్ 

నాంపర్టీ స్ప్రషన్ య్య 

హైదరాబాద్. ర((0€06 

ఫక్ స గ 

వ! 

అఖిరుభులకు అవర రూనవం ““వజాతం/త” 

శలాబచలాాంచానతాకరారాటుస్కు 

క0022 లి0ల02ఫోనపోమిన్ టొనిక్క వ తిగోగ్యవు 

౧10001. 
11140114 104/0 

| &3111 [నరిగ్ టే 

శ క... 
నః జు (11 

ఓ?! 
శ ళల ఫ్ మా 

ర్ 

లిగాంగా[? 

2 రూం ఓట. 

ఉమ 

= శంగద్యశిం ని ఫగలన?ఓ5 

ళన కల! శ సింగి 10౧16 
1) (0 *౪౦ంగాం 

కటల శీల! 21 ఇష 70416 
ఖై రాంఫన రల1ది 

పయికి 

డా శ్ ణా మూ ఆల 9 రోనం ఐరన్ టానిక్ కుటుంబము అంతటికి విటమిణ టొనిఐ 
శరీఠి సుతో ఆరోగ్యమైన ఎరని రర్మం కోశం పండ్హ రుచిగల టాని[ ఆహారాని? 
ఉఅదనధగా ఐరస్ ఎమమకార్శి శంరంలో ఐరన్ పూరించిందుకు ముంది దిరితో ఎమిఖ్బయెం 

పొలు ఆరిగ్లా ఉండేందుకు తోడ్పడుతుంది 
వీనిలో బింకాంపెళ్సు విటమిను ఎటురియు శసస్టైపాల్ 

షన పా స్ఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆవి మోల్ 
రోగ్య్వాన్సి 'పెంపొందించడ మేగాక మోకు 

చురుకుదనాన్ని యిస్తాయి అలసటను దూరం 

చేస్తాయి స్త్రీల కోనం (ప్రజ్వేకంగా రూపొందించ 
మ టానిక్--ఫోన్ఫోమిస్ ఐరస్ 

సంస్ హోలి. తొరిక్ క్కాలు , ఆరలిని, వనీ అధికం చేనూ శరీరంలో 

కోగనికోధక శక్రిని పెంపొందిస్తాయి 
(్ర 

బాం 9౦129 5నిగం8441 6౧4౬410406 70 అజ ఆల్ స్కిల్ & సళ్స్ ల పడ్ వారి రెబ్డన్టర్డ్ ఉత మాఢ్యుకు చిహ్మం దు శ్రైసెక్చొడు ఉపయోగదారు. ఎ్శఛిల్ 

బింకాంటైల వీటమిీ ఎ రురియి ఎుర్టనుల 

గి ఎిఫాసప్పేటు ఉనాయి అట ౨+* 

కుటుందొని“ంతటికీ ఆర గ్యొాన్పి చుయకుదరాని, 

స ఎకూరుసాయి కుటుంబంలో 3 

వారందరూ మెచ్చే టానిక్ 

ఫోరిఫోమిన్ విటమిన్. 

న 210) ఏ0 44/75 ౪ 

రగు: 

తద నాలనననన తోను తనుతడను ననన తననన ననతనపననననుననునిినన త ననానినున య పనునననననకతనాకొకననుననిత చటుల నానలనాలతుతులా లును అనిన నరతతు ననన నతనుత కున నినానునాటనుకులుకాకుననుననమునునునానుయు తనా ననన నను 

పెత్తి ఆం(ధబచి్యతనారస (తిక 3౦-1-76 



80. 1-76 

(బిటానియా గ్లూకోజ్-డి బిస్కట్టతో పొటు మరో పముఖ 
(బాండ్ గ్గ గ్రూకోజ్ బిస్కట్టను పోల్చీ చూసేందుకు చేసిన 
పరీక్షల వలన శేలిందేమిటం టే: విటమిన్లు మరియు 
మొత్తం మీద పుస్టినిచ్చే పదొర్జాలు గ్రూకోజ్ _డిలో 
ఎక్కువగా ఉన్నాయని, అంతేగాక రుచికోసం, 
తియ్యదనం కోసం, కరకరలాడే ఛనానికీ దీనిని 
కావాలంటొరని. శక్తినిచ్చే విషయంలో, గ్లూకోజ్ 
క్షన్న గ్లూకోజ్ డి 20% ఎక్కువ శక్తినిస్తుంది! 
(బిటానియా గ్లూకోజ్. డ-శియ్యటి 
రుచితో కూడిన ౪6 | 

అందుకే మరి ఏ ఇతర గ్లూకోజ్ విస్కట్ కన్న (బిటానియా 
గ్రూకోజ్"డి అంటేనే ఎక్కువ మంది ఆకర్షితులవుతున్నారు. 

మాల) బ్రటానిధూ బిస్కట్లు అతుత్తమమైనవి 
లింభాస్-830.6౬-1040 74 

అ౦(ధసచతనారప (లక ఓం 



౯కోరున వర్షం కురు స్తోంది వుంటారని తెలుసు ఇద్ద రికీ ల లవ్వు చేసుకోబోతున్నారుట తెలుసా ** అడిగానుం 

విసురుగా కొట్టిన గాలికి దగ్శరకు మూసి తుంది కదాని వచ్చాను” గార స. ల “నిజమా ౫) ఆశ్చర్వంగా పొగ పీల్పబోయే 
వున్న గది తలుపులు తెరచుకున్నాయి. గారితో టవలుతో తడిసిన శరీరాని లుడుచుం స వాడల్స్హా అగి అదిగాదతను 

పాటు. జల్బుకూడా లోపలకువచ్చి పడింది. గొ ఎదురుగా వున్న మర్ కుర్చీలో కూర్చుని 
కుర్చీలో కూర్చుని సిగరెట్టు కాలుస్తూ నవల సిగరెట్ వెలిగించాడు షణ్ముఖమూర్తి, 
చదువుతున్న వాడినల్హా లేచి తలుప్పలు మూసి 

“నిజమా, కాదో నాకు తెలియదు నిన్న 

ఉదయం మా రూమ్మేటు చెప్పాడు ” 
“ఏమిటోయ్ ౨... విశేషాల అడిగాను “చంపేశారు ... నిన్న ఉదయమా =. 

గదయ పెట్టాను కళ్ళు మిరు అయిజే ఈ రోజు ఉదయం నాకు 
మిట్టు  గొలిపట్టు మెరుపులు 
మెరుస్తున్నాయి. పగలే దట్టృమ్నెన 
చికట్ట్ళు అలముకున్నాయి 

చివరంటా. కాలిన సిగరెట్బును 

కిటికీలోనించి. బయటకు విసిరి 
"టబుల్ మీది సిగరట్ పాక్ను అందు 

నొని మరో సిగరెట్ చెలీగింఛి 

గుండెలనిండా పాగ పీల్ఫాను 

హాయిగా వున్నట్లు నిపించింది 

ఆదివారం నా రూమ్మేటు తన 

స్వ్మగామం వెళ్ళిపోయాడు. గదిలో 

సనొక్కడినే వుండవలసి వచ్చింది, 

అతనుంమే ఇద్దరం “పేకాడుకుంటూ 

సాయం(తం వరకూ గడిపేవాళ్ళం 

అందిన తోజావార్త చెబుతావినండి” 

అన్నాడతను, 

“ ఏమిటి ౩ * కృతూహలంగా 

ముందుకు వంగుతూ అన్నాను 

ఎందుకంపే సాధారణంగా షణ్ముఖ 

మూర్తి "సకరించేవన్నీ తాజా 

వార్తలే 

సుకుమా రావు మా ఆఫీసులో 
గుమాస్తా ఆ సుగుణవతి సుకుమూ 
(రావు (సాయులొలు వారిద్దరి 

నుధ్య గత నాలుగు నెలలుగా 

(పణయం సాగుతోంది ఈ విషయం 

మా. ఆఫసు ప్యూను పరశురాం 
దగ్గర్నించి. ఆఫీసరు అదిశేషయ్య 

ఒంటరివాదిని కావటంతో బోర్ 

శొదుతున్నా విరానుం లేకుండా 

చర్షిం పడలుంతో బయటకు కది 

అృేకపోయాను ఏన్నెనా చదువుతూ 

మూర్చుందామని ఓ నవల తీసుకొని 

చదువుతున్నా. పేజీలు బారంగా 

కదులుతున్నాయి 

అటువంటి సమయంలో, అంత 
వర్షంలోనూ. గొడుగు వేసుకుని 
౧గ౦ తడిసి గబగబా నొ గదికి 

వచ్చాడు షణు శఖమూర్చి అతన 

రాకను కిటికీలోనించే గమనించిన 
నేను వెల్ళి గది తలుపులు తెరిచాను 
లోపలకు న షణ్ముఖ 
మూర్షి నా "స్నేహితుడు, మా 

ఆఫీసులో చే స చేస్తున్నాడు 

మంచి మనిష, ఇంకా "పెల్ళికాలేదు 
నాకంటే నాలుగ్గెదేళ్ళు చిన్నవాడను 
కుంటాను నన్ను సొస్టా రూ ఆగ 
సిలుస్తాడు 

(పఠాడ 

కసా 

వరకూ. తేలుసు సుకుమా, రావు 

వక్కనె సుగుణవడిని నేనూ రెండు 

మూడుసార్లు మాశాను ఆ 

అమ్మాయి బి కొం ఫస్టియర్ 

చదువుతోందిట 

ష్మ బ్ముఖ వ్ ర్స్ మొదలు 

“నిన్న సాయం తజ సుకుమా 

(రావు మరికొంతమంది మన ఆపీసు 
క్సృర్కులు నాష్ "సెంటర్నో నిల్ళుని 

కమబు ర్శు ఎప్పుకుంటున్నారుట, 

ఇంతలో ఓ రిక్నాలో సుగుణవలి, 

వాళ్ళమ్మ మరో అమె అటుగా వచ్చా 

రుట వాళ్ళమ్మ మరో ఆమె సీటు 

మీద కూర్చున్నారుట, సుగుణవేతి 
సీటు ముందు వాళ్ళ కాళ్ళదగ్శిర 

బాసింపట్టు _వేసుకొన్నిఖై భోజనాని 
క్య్క్కూర్చున్నట్టు కూర్చుందిట. ట్ర 

దృశ్వంచూసి మన క్షర్కులందరూ 

విరగబడి నవ్యారుట, “అదేమిటి వోయ్ 
ఏమిటోయ్. , ఇంత వర్షంలో వచ్చాన్” కుర్చీలో వెనక్కివాలి ఒళ్ళు ఎంయింయంయి?. . సుకమ్య్యరావ్. సన వాయు మరో 

అన్నాను నవ్వుతూ “ ఏమున్నాయ్ మాస్టారూ "మీరే రిక్నాలో కూర్చోవచ్చుగదా” అన్నారుట 
స్తా రూమ్మేటూ వూరికి వెళ్తాడండీ ఎప్పాలి” అన్నాడు పొగను బయటకు హేళుగా ఆ మాటలతో సుకుమా, రావుకి 

ఒక్కడినే హా ర్చ లేకపోయాను జోర్ వదులుతూ , తన (ప్రియురాలు మీద కోపం వచ్చిందట 
కొట్టింది మాస్టారూ... మీరూ ఒంటరిగానే “'సుకుమూ[( రావు -- సుగుణవలి పెళ్ళి చ్యురున అక్కడినించి వెళ్ళిపోయాడట, ఆ 

చెత్త ఆం ధసవి తనారస( తిక 30-76 



రా (తి సుగుణవతిని కలుసుకొని నీకూ నాకూ 
చెల్లని చెప్పివచ్వాడుట అతని స్నేహితుడు 
ఒకతను ఉదయము నాకు చెప్పాడు. ఈః 

విషయం” చెప్పాడు షణు్ముఖమూర్షి నవ్వుతూ 

స్నూ నవ్వకుండా ఉండలేకపోయాను 

మొత్నొనికి (ఎమికులిదృ రూ ఫిడిపోయా 

రన్నమాట'” అన్నాను రలవూవాడతను. 

వరం మరీ పెద్దదయింది. కిటికీలో 

నించికూడా జల్బు లోపలకి రావడంతో తలు 

వలను మూసివేశాను. చలిచలిగా వుంది. 

“ఇలాంటి సమయంలో వేడి వేడిటీ 

వుంశళేు బావుంటుంది మాష్టారూ” "అన్నాడు 

పషణ్క్ముఖమూర్చి 

_ _“నిజమేనోయ్. మరచిపోయాను, పాలు 

కూడా వున్నాయి. స. ఐదు నిమి 

షాలో ఇ మన చేతుల్ళో పొగలు కక్కే. టీ 

నుంటుంది” అంటూ లేచి స్పా దగ్శరకు 

ఎళ్ళా ను. 

"నిమిషంలో స్టౌ వెలిగించి నీళ్ళు పెట్టాను. 
కళలు సుకుమూ (రావ-నుగుణవతిలో ఆ కాజ్ 

మీద తెగతెంపులు చేసుకొడం చాలా సిర్మీగా 

వుంది కదు కూస్వ్యారూో అన్నాడు షణ్ముఖ 

మూర్తి నీలిరంగులొవున్న స్నా మంటను 
చూస్తూూ, 

“సిల్లీ 'ఏముందోయ్... ఇంతక ల స్ఫీ 

గనాజ్ల క. ఏడిసోయున్ (సేమికుల 

కేసు లు కూడా వున్నాయి. నాకు ఓ సంఘటు 

గురాసో౦ది. చెబుతాను విను. 

కాలేజీలో డిగగీ చదివేరోజుల్నో నాకు ఆంజ 

నేయ కుమార్ అనే ఓ మితుడు వుండే 
వాడు. అతనికి అమ్మాయిలం టు తగనిమోజు, 

మనిషి మంచివాడే. చదువులో 'చాకులా ఉండే 

వాడు. చాలా మందికి లె 

తీసుకెళ్ళాడు. వివకుమారి అంత అందగత్తె 

కాదు. ఆంజనేయకుమార్ మీద కొంచెం 

నయం. మొత్తానికి ఇద్దరూ సరదాగా తిరి 
గారు.- ఇతను "సె స్ని కిలేసుక్ ని ఆ అమ్మాయి 

ఇంటిముందుకెల్లి బెల్ కొడితే చాలు శివ 
కుమారి ' పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేది. ఓ రోజు 
తన (పేమ , వ్యవహారాన్ని మితులందరికీ 
చెప్పి తను ఆ అమ్మాయిని సెలవుల్నో సెళ్ళి 
చేసుక్ కోబోతున్నట్టు క్లూడా చెప్పాడు, ఇంకే 

ముంది” మి తులందరూ ్చివకునూరిని 

చూపమని బలవంత "పెట్టారు, సరే, 

3౦-1-76 

4 స్టేన్సు 

ల్లైన్గు వేశాడు. చివరికి. 

ళు అన్మూయి న పడింది. ఆఅమ్మాయి. 

"పేరు శివకుమారి. వ్యవహారాన్ని చాలాదూరం . 

మల కోరిక తీర్చటానికి వారందర్శీ 

నెం సేసుకొనిి శినకునూరి ఇంటి ముందుకు 

వళ్తాడు. గేటు నేసివుంది 'స్పెకిలు టెర్జు 

మోగించాదు నిమిషం అర్బాత గేటు తెరుము 

కుంది మి(తులంగరూ ఉల్నంలా కళ్ళు 

వేసుకొని చూశారు. గుందు చేయించుకున్న 

బీ పది హెదేళ్ళ అమ్మాయ. బయటకు 

వచ్చింది మొదట్ట ఆ అమ్మాయిని ఆంజ 

నేయకుమార్ గుర్తించలేదు తర్వాత 

గుర్తించాడు ఇంతలో అతని మి తుల్నో 
శివకుమారిని ఎరిగిన ఒకతను “ఈ అమ్మాయే 

చీివకుమూరి” అన్నాడు వెంటనే అందరూ 

ఘొల్చున నవ్వారు శివకుమొరి పరిస్టితి 

(గ్రహించి లోపలకు వెళ్ళిపోయింది, ర0[డో 

బాథ నివారణ కం 

అమొజెక్స్ 
కద్దట౦ అవసళ౦ 

_ ఇతర ఆయి ట్ మెంట్స్ 

మీకు బాధనుంచి ఉపళాంతిని 
యయ్యవచ్చు. ఆయొ డెక్స్ 

ఉపశాంతిని యిస్తూ, బొధను 

నివారీస్తు ంది. చ్నలో 
_ఆయుడిన్ ఉంది గనక 

_ కండరాల నొస్పులకూం న 
కీళ్ళ నొప్పులకూ ఒకే ఒక 

ఆయి ౦టొ నుంటొఆయొ దెక్స్ 

కటి! 11 ల్లోశలో 
కేంలగాలక కం శర్మ జస గూ 
న న జ నాం 

. (లనీ వ య రా క జంట! [న్ న 

జ వట! శీ ఇ0హ యో పా వో 

న్ రట న్ 
ఉస్టైమ అహ 

టం (ధసచి తవారస (ఉక 

అటక ్టనిల్సి మళ్ళీ చుకకుగా పనిచేసేలా చేస్తుది. | 
లింటాస్-10 0౬౫ 3-75 

జుల (కీతం రామ౦దరతూ లిరుపలి 

వ. శినకుమారి చెప్పన విషయం 

ఆఅంజనయకుమార్కు గుర్తులేదు మి[లు 
జ 

లందిరి నవ్వులమధ్య _తను లవమానభారంతో 

(కుంగిసోయాడు అంతే ఆ తర్భాత అతను 

నుళ్నీ శివకుమారిని కలుసుకోలేదు. ఎురి 

ఈ కాక్ నుటుకు సిల్టీగా లేడూ” అన్నాను 

షణు్ముఖమూర్షి చేలికి. పొగలు కక్కుతున్న 

టీ కప్పును అందిన్నూ 
“నిజమే మాసా రూ” 

ఆ ఆంజనేయ కుమార్ని నేనేనని షణ్ముఖ 

మూరికి చె ష్. ష్ట్ర 

| వని లవాలశా కస్య 

ఏ 



ఎన్నిక్తేన, మన్నిశ్నెన, మృదువ్నెన 100% పాలిస్టర్, 
షర్టింగ్సు, నూటింగ్సు మరియు కారీస్, సంకాంతి 

పండుగ సందర్భములో సరికొత్త రకాలు, 

ప్యాషన్ [(పపంచంలో ముందడుగు వేసె 

బోంబే డె యింగ్ వారి రకరకాల 

౮౦గు, రంగుల బాయలకి, డిజ్నెన్లుకి 

దయ చేయ ౦0౦ డే. 

రి శ్రీల శె 
పోంచెే డైయింగ్ జోరూం, 

కొత్తగూడ 0 

/లీ అత్మ క్రాత్స్తోర్సు బిల్హింగ్ మైన/ ేగీ పై 

పుకు ఆఅనందాన్నిచ్చె పుసకొాలు 
క్ 'డ్దెవదర్శిని" వి-- ఉందు ద్నెవాన్ని పొందిన వారు, బీవితం వృధా కొకుండా బాగుక్కి బాధల 

స్ముక్సి క్కి వారి పియ శిష్యులకు బిప్పిన అనేక దివ్వ ద్దెన రహస్యాలున్నాయి పలరు 1000౮ 

బో “రసిక పియ కధలు -- చదివిన కొలదీ చదవాలనిపించే వుధురవ్నన ౪70 శృంగార 

కధలు అవి గుర్నుకొచ్చినప్పుడల్హ్లా ముసి వఎసి నవ్వుల తెప్పీస్తాయి పల రు రి--౮0౮ 

తె “అద్భుత హాస్య కధలు” *, - ఈ పుస్తకంలో ఉఎహ్మాండంగా నవ్పు పుట్టించే చిన్నకథలు 

కొన్ని వందలున్నాయి. నవ్వి, నవ్వించటానికి ఉపయోగం వెల రు క 60 

త్త “చేతి పనులు" , - చిన్న పరి, శవులకు, సర్దాక్సి సంపొదనకు మో కష్టమై జే ఎన్నో రకాల 

నరుకులు సులభంగా ఇంట్నో తయారుచేసుకున విధానాలు ఇండుగలవు ఎల రు 56-00౮ 

ర్ “'మం(తశక్షి" జ 3 కోర్కెల. నెరనర్చుకోటానికి వివిధ మం భాలు, వాటి అద్భుత 

రిహన్యాల్కు సాధనమౌర్శాలు ఈ పుస్తకంలో "ఎర్కొనబడినవి వల రు 6-౮౮ 

6 “జీవిత రహస్యాలు - మా దాంపత్వజీవితాన్చి సం పూర్శ ఆనందము యం చేసుకోవడానికి 
అనేక దివ్య కాొమసూ్మూ తొలు ఇందు కలవు మోరు చదువదగినది వల రు 5--౮00౦౮ 

ళ్ 
"7" “యువతి - (స్తీ లను గురించి యువతీ యువకులు తలుసుకోదగిన అనేక అద్భుత 

కుతూహల విషయాలు గలవు అందరూ చదువవగినది ఎల రు 6--౮0౦ 

వ “సంతా నము" - కామసుఖాలు అనుభవించుదు ఘూధఢాొ అవసరంలేనప్పుడు గర్భం 

రాకుండా అవలంబించదగు 60 సులభ మార్మాలి పేర్కొనబడినవి వెల ఠలు 5-00 

ర. గ్లో స్వష్డు ఫలొలు - 3౩వ నృప్నఫలితాలు 12 సేం వివరాలతో డిక్ష్మనరీలాగ ఇవ్వ 
ఒడ్డాయి. గూడార్దాలతో ఉండే మాస్వప్న ఫలాంను సుంంవుగా తెలుసుకోవచ్చు ఇలరు 6 (౧0 

10 “మానసిక శక్తులు - మిలోని అకర్షణశక్త, ఆత్మశక్తి, దివ్యదృష్టి, మస్మరజం, 
హిప్నాటిజం, ఇంకా అనేక మహత్తరశక్సల వివరాలు, వాటిసిచీకి సాధనరవాస్వాలు ఉన్నాయి రు 500 

వీశీరదన ఎఎస్ మూర్చి ఎంఏ ఒకే పుస్తకం కానఠసిన వారికి పోబ్బు ఖర్చు 
రు 2 00 అదనం 5 రెండ్జెనా లేక అంతకు మించి కొనేవారికి పోస్సు ఖర్చులు ఉచితం 

దేశిసీవ (ప్రచురణలు, అశోకనగరు, ఏలూరు =ళిం 

(ఆంధృకు (వాస్తే మూకు కావలసిన పుస్తకాలు వి పి పోస్టుద్యారా పంపబడును 

మిణుగురులు 
(10వ పేజీ తరువాయి) 

(పకొశంగారూ గుడ్న్నైట్* అంటూ లేవిం! 
(వభావరి! 

“వస్తాం నాయనా, ఎప్పుడన్నా ఓ మాటు 
రా మా ఇంటికి అంటూ (పభావతి దారి 

చూపిస్తోంచే మెలిగా అడుగులు ముందుకు 

వేసింది ముసలొవిడ ! 

వాళ్ళటు వెళ్ళగానే ఒంటరిగా కూచునున్న 
(పకాశం దగ్గరికి మొసిన బట్టలతో స్పెరిగిన 

గడ్డంతో ఉన్న ఓ మానవాకారం తూలుతూ 

వచ్చి - “వయస్సు మోరిపోయింది. ఉదోగం 

దొరకలేదు (పొదృట్నుంచి ఏం తినలేదు, 

ఓ పదీస్పెస లివ్యండి* అంటూ చేయి 

చాచింది! దినంగా |! 

(పకాశం ఆ అకారాన్ని పరీక్షగా చూసేడు, 

ఏదో గుర్ను తెచ్చుకోటానిక్తి విశ్వ పయత్నం 

చేశాడు (ప్రకాశం జేబులోకి చెబ్య్యు వెళ్ళ 

కుండా ఉండటం చూసి ఆశాభంగంతో ఆ 

ఆకారం ర౦డడుగులు ముందుకు సోయింది, 

“మూర్చిగారూ !' వనకనుంచి గొవుకేక 

పెట్టాడు (పకాశం | 

“నేమూర్వినికాదు * అని పిచ్చిగా 

అరుస్తూ టొంకుబండు దిగి చీకట్ళా కలిసి 

పోయిం దా మానవాకారం 1 

ఎల్జీ 
శారద తలలో మళ్సెపూలు తుళ్ళిపడ 

తున్నాయి. హడావుడిగా వంట ముగిన్నోం గ 

పద్మ సాయంతో శ్యామల, నీరజ మధ్య” లో 
జడలు వేసుకుంటున్నారు రాజు ఎబు బ్నెటి 

వరండాలో ఏవో ఆటల్నో పడ్డారు 

మ... బావతో నే వెళతాన, ఇప్పుడు 

స్కూలు కూడి లేదుకదా 1' అంది గబగబా 

మధ్వగదిలోంచి వచ్చి నీరజ 
“ఉన్నపాళాన మనం కూడ పళ్ళే ఎలా) 

అక్కడికివెళ్ళి ఇల్సు ఏర్పాటు చేశాక వెళ్ళొచ్చు 

అంది శారద పూరీలు తయారుచేస్తున్న 

దల్మా తల ఎడి! 

“పో అక్కయ్యా ! ఎప్పుడేదడిగినా “నో 

అనే అంటొవు నువ్వు' అంటూ బుంగమూతి 

పెట్టి లిరిగిపోయే నీరజ్క (పభాకరం ఎదు 

రుగా కనబడటంతో నాలుక కొరుక్కుంటూ 

ఏదో, పొరపాటు చేసినదానిలా ఒకపక్క నిలబడి 

పోయింది. 

“ఇక నుంచీ మీ అక్కయ్య అన్నిటికీ “ఎన్” 
అనే రోజులొచ్చాయిలే దిగులుపడకు" అలి 
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న. 

వంటఇంట గుమ్మంల" నిలబడి అటూఇటూ 
చూసి అత్తగరు ఆ (ప్రాంత ల్నో లేదని 
రూఢి చేసుకున్నాక “ఇంతకీ వంకెంతవరకూో 

వచ్చింది * అనడిగేడు ! పూరీలు చేస్తున్న 
' శారదని - అందంగా ముందుకు పడుతోన్న 

ఆమె జడనీ చిరుబమటలు అలు ముకున్న 

ముఖాన్ని తదేకంగా చూస్తూ! 

“అయిపోయింది బావా! ఫినిషింగ్ టచన్ 

ఇనంశా* అంది పద్మ పూరీలు వత్సుడున్న 

దల్గా తల ప్పెకెత్తి (పభాకర౦ వేప్పు 
చూస్తూ! 

“ఎరీగుడ్! తొరగా కానీండిమరి అంటూ 

శారదవేవు మరోసారి చూసి వెళ్ళిపోయాడు, 

అందాకా గుమ్మంపక్కనే నీలబడిఉన్న నిరజ 

వంటగదిలోకి వచ్చేసి “అదేవింటే ఇంకా 

ఫినిషింగ్ టచస్ అంటావేవింటి కొళ్ళు 

కడుక్కుని భోజనానికి రమ్మనిచపక్క లే 
లేచి బావని భోజనానికి పిలు పో నేశీ రెండు 

పూరీలూ వత్తేస్తాను” అంది పద్మని లేపి 

ఆ న్ఫానంలో తను కూచుని చకచకా పూరీలు 

వడత్నేస్తూ 

“ఎక్క నేవెళ్ళి చెప్పమనరాదూో అంది 
పద్మ 

“ఏవి-టే అది అంటూ ఇంతలో శ్యామల 

అక్కడికి వచ్చింది 

“ఏంలేదు బావని ఎవోజనానికి రమ్మని 
ఉక్కే ళ్ళి ఆహ్వ్యానించాలిటిపద్మ అంటోంది. 

అంది నీరజ 

“ఏ0 అక్కకు భయం అనుకుందా ఏల! 

అంది శ్యామల మారు మాటాడకుండా ఉన్న 

శారదని చూస్తూ 

“అక్కకి భయమేమిటి ! నిన్టసాయంకాలం 

ముందుగదిలో బావతో ఒకు మంతనాలు” 

అంది నీరజ నవ్వులూ 

“నీరజా అంతనరకూ _ చాళ్లే ఊరుకో | 
నీకీ మధ్య మరీ ద్దైర్య సాహసాలెక్కున్నె 

పోయాయి అంది శారద నవ్వుతూనే 

“కాదటి మరి! బావకి ఉద్యోగం కూడ 

వచ్చిందిగా 'హ్హాదరాబోదులో' అంది పక పక 
నవ్వేస్తూ ర్యామల, 

“ఇంతకీ బావని పిలవటానికి ఎవర్జెనా 
వెళతారా లేదా, (బ్నెనుకు బ్బమవుతోంది 
అంది నీరజ 

* నేనే వళ్ళొస్తాలేవే' అంటూ పద్మ 
బయల్చేరింది. 

“బావని పిల్సివచ్చేటప్పుడు ఒక నూస్ 
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"పేపరు పృటా. పూరీలు కట్టివ్వద్నూ” అంది 
శారద 

పదినిమిషాల్నోవచ్చి హడావుడిగా భోజురానికి 

కూచున్నాడు (పభొకరం, హై దాబాద్లో 
ఉన్న మితుడు (పకాశళాన్ని తల్భుకుంటూ ! 

తలలో పెట్టుకున్న మళల్ళెపూలు సువాసనలు 

వెదజల్సుతోంటే విప్త్రళ్ళలో అందరికీ 

శుద్దిచేసినది. | 

వాసనలేనిది. 

త వ గ్ ల్ జాల! ను న 

స్వ కలల నేక జల్ బలి, ల! జీ 

|| జభ జ! 

గ్ రె [కలీ లలన 

లో వ 
ల 

దన పద్యస్య రరర 

ల రధ టీ ఎల ఆరటం ల క 40 ఇం దం గిరో లంక లం ల! షు వళ ఖో రయ నాట వ నలక 

జి సాతి కీ లలల లర ఇల 

రట జజ షం 

రజ టో లోల ద్ 

రుం దం ని పీ జే? మ 
జమా నడుచు రార రన ర. సరన ను రసలు మ్స (| 

నం ను (| (౬ 

గం 

రత త కలను 

08[% 32704 76 

క పోటో ర! భభ డక పకల కలాంకు 

ప 

గ్ 

స కము న 

11118 
ఓగౌ05. 

| | 

598614౬ 61108 

6|870 | 
౦1౬ 

నింగిక ౧౯౯1౫60 ' ||: 
4|10.0090౮%.౯53 వ్ 

సక 00% 200 1౬ 

. ఫే2ంంఏయ0066 0౫ న 

గగిగిగి౮4సంతగి (౦... 
౮౧91 __ ౧7064840 ము 

,_ ౧40౯ 11 11014 
రం 1222 
సళ సు. సవల నం నాం హరా నినిడొ 

రరర చరద రరర రి దపా రరర ర రం రర రి రఛరరా ర రిచంధిచార్తర 

నిజణజుగురులు 

భోజనాలు వడ్మించింది శారద, 

ళ్లొ 
ఆరోజు ఆదివారం (పకాశం ఉదయం 

ఎనిమిదిగంటఓలి (పా ౦త౦లో బయల్సరి 

(పభావతి ఇంటికి వచ్చేడు నారాయణగూడలో 

అమృలతౌంజన్ 
లిమిటెడ్వారి 

విశిషమైన 

జ! టే 
టి రజ ఇ! 

(న 
89 ణీ ఇ జో 

| 
ట్ర ల్హీ ర | న్ రరర. 

న యి 
ఎ నం మే 

| రన్లో 

స్ట | క కీ జే 
|! టే. 

[రీ 
రం! 
ట్టి రం, 
ఏజీ ఇ 2 ఇన్నీ గ్ రోజ కలల 2 ళీ 

౧07 *%౦.. 

కం! 
2 ైేటైణ 

చిచిరలేపారి దరి రిరంరీచిరిదర రి రర ధరిరంరపరరరింరర్త్యం పర్తి ంర ధరి రధర్తిరరిరాడి 

అవృతొంజి జన్ అముదము. అరోగ్యనంతమైన కుటుంబాలకు 
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ఏత్నెౌన భవనాల మధ్య తన ఇసకక ఎగ్ను 

సడుతున్స టు గా ఉందా పెంకుటిల్లు 
0౫; కూ న 

ఎందున్న వసారాలో కుక్కినుఃక మంచంలో 
ఒక పాత దృృుటి కప్పుకుని లేత ఎండలో, 

ఛళలికి వెచ్చగా కూచునుంది [పభావతి తర్శి. 

(పకొశం గుమ్మంలోనే ఆగి “బామ్మగారూ' 

(పబావతి ఉన్నారా * అని అడిగేరు 

ఎడంచెయ్యి. నుదుటిమీద కళ్ళకద్మంగా 

పెట్టుకుని “ఎవరూ' అని వెంటనే (పకాశాన్ని 

గుర్తుపట్టి “రా నాయ) అమ్మాయి లోవల 
వంటపనిలో ఉంది వచ్చి ఇలాకూచో 

లోపలికినెళ్ళి దాన్ని పంపిస్తా అ౦టూ 
మెల్సిగా నడుస్తూ లోపలికి వెళ్ళింది 

(ప్రకాశం లోపరలికివచ్చి కుక్కిమంచం మీద 

ఒకపక్కగా కూచున్నాడు ఎదురుగా ఉన్జో 

భవనంలో ఓ అల్బేషియనీ' 'గేటులోపలే ఉండి 

దారేపోయేవాళ్ళమీద ఉత్తిపుణ్యానికే మైరుగు 
తోంబటే కట చూస్తో 

కొంచెం సేపట్టో న “హలో ! శుభోదయ 

మంవీ (పకాశంగారూ !' అంటూ తడిచేతులు 

చీరచెంగుకు తుడుచుకుంటూ స; 

(పబావతి | 

ఫట ఈ రోజునుంచి కశుభోదయాలే 

నంజీ నాకు” అన్నాడు (పకొశం నవ్వుతూ ! 

“ఏంవిటండోయు విశేషంి లంది (వభావతి 

గోడకు అనుకుని నిలుచుని ! 
(ప్రకాశం షర్ట్ జేబులోంచి [కితంరోట 

తనకి వచ్చిన ఉత్తరం (_పభావతోకీ అందించి-- 

“చూడండి మాకే తెలుస్తుంది ”* అన్నాడు, 

“వెరీగుడ్! మ్మె హార్ట్మీ కంగాచు లేషన్స్" 

అంది [ఫభావతి ఉత్తరం చదివి (పకాశంకి 

తిరిగిఇచ్చేస్తూ, 

“'ధ్యాంక్స్' అనేసి ఆనందం [పతిఫలించే 
కళ్ళతో అలాగే కూచుండిపోయాడు (పకాశం! 

క్షణకాలం నిళ్శబ్బంగా గడిచేక - “మా 

తెనాలికి దగ్గరగా విజయవాడలోనే వచ్చింది 

ఉద్యోగం యూఆర్ డామ్ లక్కీ!" ష్ 

(ప్రభావతి ! 

“ఇలా వస్తుందని కల్మోకూడ అనుకోలేదు. 

ఎక్కడ = ఐదారు నెలల[కితం జరిగిన 

ఇంటర్వ్యూ ఫలితం ఇది ఆ విషయం నేను 

మర్చిపోయాను * అన్నాడు (పకాశం! 

“అదృష్టం కల్సివస్పే అంలేనండీ మరి 

అని |1పభావతి నవ్వుతూ -- “మరి పార్శీ 

ఎప్పుడు అనడిగింది 

'దాని కముంద౦4&, రండి ఇప్పుడ్మే 
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ఇప్పిస్తాను బజారు ఎంతో దూరం లేదు 
కదా ! లన్నాడు (పకాశం ! 

(సభావత్మి కిలకిలా నవ్వి - “అబ్బే ఊర్కే 

అన్నానందీ! మోరు. కష్టపడి ఉద్యోగం 

సంపాదించుకున్నారు మీకే ఇస్తాను పార్టి 

ఉండండి * అంటూ మెరుప్పతీగలా ఇంటోకి 

వెళ్ళి ఓక పేట్నో (బెడ్ స్ప్యయి సెస్, ఒర 

కపులో కాఫి (శలో పెటు కుని వూ 
మధ్యగదిలో నిలబడి “ఇలా లోపలికి వచ్చే 

యండి (పకాశంగారూ” అని ఏలిచింది. 
(ప్రకాశం లోపలికి నడిచేడు 

ఒక టబుల్, దానికి రెండువేపులా రెండు 

కుర్చీలు వేసిఉన్నాయి. (పభావతి చేతిలో ఉన్న 

+ పేబుల్మీద పెట్టి “'కూచో౦డి'” 

అంటూ ఓ కుర్చీ చూపించింది లోపలికి 

వచ్చిన (పకాశంకి 

“ఏవింటండోయ్ ! (టి, కప్పులూ చాలా 
ఏర్పాటు చేశారే మీరీమధ్య' అన్నాడు [పకాశం 

లోపలికివెళ్ళి కుర్చీలో కూచుంటూ 

“అవునండీ ! మరి నేనూ ఉద్యోగస్నురాలి 

నయ్యేనుగదా ! ఇంకా పొతకప్పుల్కు గ్లాసులు 

పెటు క్కూచుంపె నవ్వరూ! పరిస్తితులు 

నూరుతోంటు మనమూ వాటితోపాటు (పగతి 

మార్గంలో పయనించాలి" అంది (ప్రభావతి, 
తనూ [ప్రకాశం ఎదురుగా ఉన్న కుర్చీలో 

కూచుంటూ 

“ఒక్కొకసారి మీరు భలే మాటాడేస్తారు! 
అప్పుడప్పుడూ మీరు మాటాడే మాటల 
పల్సే నాలో నిరుత్సాహం చ౦పుకుని 

ద్దెైర్యంగా ఉన్నానంటే నమ్మండి! అన్నాడు 

(ప్రకాశం. 

“నన్ను పొగడటం 

స్స యిసెస్ తీసుకుని 

చొలుగాని, ముందా 

కాఫీ పుచ్చుకోండి 

ఆలస్యమై టే చల్హ్టారిపోతాయి' అంది 

(ప భావచ్ 

“మరి మీరు తీసుకోరూి 

(ప్రకాశం, 

“మీక్సు కం పెనీ కావాలి కదూ* అని నవ్వి 

“సరే ఉండండి అంటూ లోపలికి వెళ్ళి (బెడ్ 

ముక్క ఓటి తెచ్చుకుని తింటూ - “ఆం 

మిరు కానీండి అంటూ తొందర పెట్పిందిం 

(పకాశం (బెడ్ సృయి'సె స్ తీసుకుని 

తింటూ ఏదో ఆళలోచించసాగేడు ఏరింటో 

చెప్పాలని ఉన్నా స్టైకి ఎలా చెప్పటమా అని 
అతను మధనపడుతున్నట్టు (గ హించింది 

(పభావతి | 

అన్నా పు 
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“ఏవిటో ఆలోచనతో 
అని అడిగింది 

“ఏంలేదు*' అని ఏవిటో చెప్పబో 

తూండగా - “విజయవాడలోనే ఉదో,గం 

అయిందిటగా ! లేదు లేదు అనుకున్నందుకు 

పడిపోయారే ఏవొ ఇన్నాల్సికి వవ్వీంది. వెంటనే వెళ్ళి 

చేరిపో నాయనా" అంది (పభావలి తల్ని 

అటు గొ వచ్చి 

వానే వెళుతున్నా బామ్మగారూ 

అన్నాడు (పకాశఠం ఖాలికప్పు "పేబుళ్ మాద 

ఆజాను భభనకకకన్నుని తినాలా ననాయాటకటంతక 0” 

శా పి.వి.కె. రావ్, 94, సెక్ 'స్పషలిన 
[111 న్నెద్యవిద్వాన్ -- స్పై ద్యాచార్య 

ం హస్త ప యోగం, నరముల' బల 

హీనత, అంగము చిన్నదగు టి 

8 ఘస గ్రాలనము, శఎక్ష నష్టము, 

నుఖలోగవులకు,.*" మాన సిక 

వ్యాధులకు శాస్త్రీయ చోత్స, 

_ పోస్టుద్యారాకూడా చికితృగలదు 

రొవూస్ క్లినిక్ 
టె బి. రోడ్స్ తాలి ఫోన్ 700 

 బనననుత్తుయాగాలాం. 

గృహిణులకు శుభవార్త! 

క ఠ60లటు కవ్వం 
5 నిముషములలో వెన్న తయారు 

నెలకు 6 ప్పెసలు కరెంటు ఖర్చు 

భర రు ౨౯౧ భ్యూతం 
తయాది దారులు 

నోనోబఐబిజ న్, 

ఏలూరురోడ, విజయవాడ- 2, 

కాయం ఆకల హోలి అక్రంలాలలల, గొళరికదరుర/ హో గాల కోటి గళ చాటాలి 9లో. భల? కళ్యా లతులాాయో నాలా (దయం చార్ ఆ తలో 



హక్? ళ్ 

మ నట మిణుగురులు 
స్పుంచిది నాయనా*+ చాలా సంతోషం. 

వీత్తరాలు రాస్తూ ఉండు * అంటూ అవిడ “నిజమేనా, ఇవాశనా పయాణం౦ి 
కులీ వంటింటోకి వెళ్ళింది | అనడిగింది (పభావతి [పకాశం కళ్ళలోకి 

౮ 

మీరు బలహీనంగా అన్నప్పుడు 

దగ్గు, జలుబు తష 

సిడిస్తూనే ఉఆంటొయి. 

క 

తతో 

రం 
లం 

'తంలలచలు టంట! అలల ల5 0న 40404, 

న లాల వాటర్ బరీస్ 
కాంసొండ్ రెడ్ లేబుల్ తీసుకుంకే 
అది రోగనిరోధకశక్తిని పెంనాందిస్తూనే 
ఉపశమనాన్ని కదాడ, 

కలిగిస్తుంది. 

శ దీనిలో (కియొప్టైట్సొ గైకాల్ ఉన్నందు వలన 

నిలిచే ఉపశమనం కలుగుతుంది. 

అంతేగాకుండా చొలాకొలం రోగనికోధక 
; క్రి ని పెంపొందించేందుకు, దీనిలో 

అదనంగా (వత్యేకమైన టొనిక్ 

వదార్థాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. 

జ విడవకుండా పీడించే దగ, తిరిగి తిరిగె 

వచ్చే జలుబును అరికడుతుంది 

ఖ్ ఆరోగ్యాన్నీ, బలాన్నీ తిరిగి కలిగిస్తుంది సీట్లో 
వార్నర్ 

న జా హిందుసొన్ వారి వాటర్బరీస్ కాంపొండ్ వష సర స 
+/4.9029 ఇడ్ లేబుల్/. జ. 

తలలిణానోనాటలా ల అటా తనపషుపుననోనకునననర్సు 

ఆం(ధసచి(ఈతనారపస్మతిక 

అదోరకంగా చూస్తూ! 

“మరి ననిక్కడుండి ఏం జేస్తానండీ ఇక 

మూట ముళలే లే శాను కూడ” అన్నాడా. 
యా యి 

(పకాళం 

“అదేంటండి ఒక్కపూట ఉండి మా 

ఇంటో భోంచేసి నెళ్ళరూ * అంది పభావతి 

“బయళల్సే రాక “గటం మంచిది కాదు, 

వళ్ళి జాయినయిపోయి. తర్వాత లీవుపెట్ట 

వస్తాలెండి ప్ర లే కంగా మిాఇ౦టో 

భోజనానికి అన్నాదు [పకాశం నవ్వుతూ లేచి 

వీధిగు మ్మంలోకి వచ్చేస్తూ ! 

“వెళ్ళగానే .* అంటూ ప్రభావతి పూర్తి 
చేయకుండానే “తప్పకుండా లెటర్ (వొస్తాను 

అంటూ (పబావతివవు చూసి తలపంకించి 

బరువుగా రొడ్గుమాద అడుగులు వన్నూ 
నడకసాగించేడు (పకొశం |! 

ఆత్మబ౦ధువు ఎవలో శార్వతంగా 

దూరమ్నెపోతున్నట్సుగా విషణ్ళహృదయంతో 

రోడ్డ మోద జనాన్నీ వాహనాలనూ తప్పు 

కుంటూ సాగిపోయ ,పకాశంవంక చూన్తూ 

అలాగే స్టాణువులా నిలబడిపోయింది _పభావతి! 

ల్ో 

"హై 2_దరాబాద్యూ 

18-6 75. 
నువ్వు తెనాలికి (వాసిన శ్వత్రరం 

రీడ్డెరక్ట్యయి నిన్న నాకు చేరింది. ఇప్పుడు 
నాకెంత సంతోషంగా ఉందో చెప్పలేను 

(పకొశం | 

“నాన్న అమ్మా ఇద్చరూ పోయారు, 

ఈ విశాల విశ్వంలో నేను ఏకొకిని, గంసె 

డొళతో ఏ ఉద్యోగంకై నేను తపించిపోయానో 

అది వచ్చేక కూడ ఏదో దిగులు, ఎవరి నం 

కోసం నే నింకొ (బతకాలన్న నిస్ప్రహ కలు 

తున్నాయి *' అంటూ[వాళేవు 

డియర్ (ప్రకాశం | 

(పకాశం | నువ్వెప్పుడూ ఏకాకివి కావు, 

ఆ అభ్మిపాయం నీ కెలా కలిగింది, మేమంతా 
లేమా? నిన్ను అభినూనించే (ప్రభావతి లేదా? 

తనొరిలో ఇంతో అంతో అద్దె వచ్చే ఇల్ఫు 

ఉంది, స్పెగా ఇప్పుడు ఉద్యోగం కూడ 
వచ్చింది, ఇప్పుడిక నువ్వు పెళ్ళి చేసుకుని ఒక 

ఇంటివొడివి కొవారీ, జీవితంలో ముందడుగు 

వేస్తూ ఎంతో అభివృది సాధించాలి నువ్వు, 
అంతేకాని నిరాశతో నిస్ప హతో బీవితం 
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లోంచి భక్తి గీతాలు నినిపిస్తు న్నాయి. (పకాశం బడింది భకి తత్స్పరతతొ (పకాళం కళ్ళు 
చదవాలి నోటీ దృష్ట అపయర్నంగా గోడపై ఫొటోలో మూతలు పడ్డాయి 

ఉల యుల ఈద పన్నముద్చలు తింటోన్న బాల కృష్ణుని స్పై | అయిపోయింది | 

కంంలాలాలాలాల వ ల 

గడసకూడదు ధైర్యంగా ముందుకు సాగాలి 
మేమందరం ఇక్కడే కులాసాగా ఉన్నాం. 

మరదళ్ళు శ్యామల నీరజ కాలేజి చదువు 

వద్దని ష్నెప్ పార్చ్హాండ్ నేర్చుకుంటున్నారు 
పద్మ హిందీ పరిక్షలకు చదువుతోంది రాజు 

వేణు బడికి వెళుతున్నారు. అత్సగారు, 

(శీమతి శారద జేమం, నీ ఉత్తరం కోసం 

ఎదురుచూస్తూ, ఇట్ళు 

నీ మ్మితుడు 
(పభాకరం న 

ఆఫీసునుంచి వచ్వి రూవ్ లో తీరిగ్మా 

కూచుని ఉత్తరం చదవటం ముగించిన 

(పకాశంలో ఆనందో త్సాహాలు చివురించేయి! 

దగ్గర లోనే ఉన్న భజన సమాజ మందిరం 

_కాల్లేట్ డెంటల్శ్రమ్తో నోటీ 
. మ ' దరుళ్తాననను ఆపండి... 

రోజంతా దంతక్షయాన్ని 
నివాతించంటేి। 
కాలేట్ 10 మందిలో ? గురికి వెంటనే నోటి దుర్వాసనసు 
నిహారించినదని, భోజనము అయిన వెంటనే కొఖేట్ 

నద్దతిలో పళ్లు తోముకొంటే ఎర్కువ దంష్ధ ఉయమును, 

ఎక్కవ మందికి అరికట్టిందని దంతళ్శాస్త్ర చర్మికలో 
పూర్యము ఎప్పుడూ (ప్రకటింపబడంట్లు ₹ెం్ర, ఎరీ&లు 

నిరూపించేయి ఎందురం సే కాళ్లట్ డెంటల్ (క్రీమ్తో 

ఒకసారి పళ్లు తోముకొంపేనే 880% వరరు నోటి 
దుర్వాసన మరిము దింతక్షయమును కిలిగించె సూష్మీ 

(క్రిములు ఫోత్రాయి. ఎంత చక్కని "పస్పరీ మంట్ రుచి 

రూడ ఉంది-_కాబేట్ డెంటల్ (క్రీమ్తో రోజూ పళ్లు 
తోముకొనుటకు 'పీల్లలు యిష్టపడతారు ! 
శుధమెన, తాజా శ్వాసకు మరియు తెల్లగా మెరి సే సళ్లకు 
ఎకుగైప మంది జనులు (ప్రపంచములో ఏ యితర 
టూత్ పేస్ట్ కండు కాళ్లేట్నే కొంటారు! 

పళ్ళాను తెల్లగ్మా చిగుళ్ళను ఆరోగ్యంగ్యా 

నోటిని తాజాగా ఉంచేందుకు 

కా ఛేట్ టూడ్ (టబమ్లనే వొడండిి! 
మీ కుటుంబంలోని (ఎతివారికీ అనువన 

విధంగా 16 రకాలలో లభిసాయి 
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గాను ౨? దంతం ఆన (గంధం, ఉగాదిసంచిక, 

భోరతి, విజ్ఞాన సర్వస్తం నొదర్నెన చొటీకిదొదొపు 

ఉ0 ఉత్పమ కళా వ్యాసాలు రఎంచారు. హ్నాదరా 

బొద్లో వె ఎదటిడెన ఈ మ ద్వీద్వ 

చరాలు జం, త్వైలవర్జ్యాలవి విత, కొంల్ప రీత్రు 

గోడని ఎవౌొధివద్దకరుణరనం ) పించిన, 

మ కు చ్న్యెతన్యం ఒలికిల్తూ సమ్మ్బాా దృషం 

(పకృతి రమణియకాన్ని చూపుతూ. నిరీక్టణ 

“40న, అనుభవం 
నర దీగిన్లు సుగ్గడి బీబక్ట్లు 
మెగలగు గాఖరప అపరిషన్ 
శు గాగా గొగుచేదుబడన్లు 

ళో సరు బ్ [గో ఎధుట్, 
బాలి స్ట్ సస నై హౌద్రాబాడ్-12. | 
ఫస్సోన్ 4 42870, ఇంటీఫాన్ 38544 | 

చసునటాంం అ లో 

బీరు కొను ప్ర 100 (ముక ౧ 

ఒక ఒహ మి కొసను పొందుడి 

అన్న కొట్టలోనూ కరావసులున్నన్ని ' 

మా కాఫి పొడరునే కొని 

"సివించి అసందించటుయేగాశి 

టబహాసుతులసు కరాడా గెలవండి 

సీదగిరి కాఫీ వ స్కా 

'మియిన్ “రోగ్ రోజసుండ్ది | 

ఆడాయరితకేటోళ. 

కంత తత్తు లెదలయనుతు.. ఆలపకాతాక లపల అంగాలను. లయను నుం. రగాచుతననుతాంతానతుతతారానాలయాతా.. గనవ్తాహానాలో, 

అబలా జాం కాగ గకార “రం ప్రరాోతగ' 

సై దరాబాద్ నోట్బుక్ 
(18 వ్ల పేజీ తరువాయి) 

ఆవేగం ఒలికిస్తూ, పూజకు భక్తి పారవశ్యం, 

(పదర్శిస్తూూ; దంపుళ్ట (గామాణ బివిళం 

పుష్పలాలిక ( పేక్షకులను ఊరిస్నూపతిబింబిబ్నూ, 
వి యోగవేదన కొళిదొసుచే 

భరింఎరానిదిగా చేస్తూ 

కరుంఆఅల విరూగం 

(పతిది ఏలా వివరిం 

భి ఛా కాస. క 
క. 

ష్ 

ఆటులు లు బ్ 

క్తి, 

(698 నుంది ప్రసిద్ది గాందినదీ 
ల అచట ఆత. చ ఆదరంయంరలింతయంండిి "టీ 

ఆయుర్వేదాక్ర మం 
(సైవీట)లిమిటెడ్ 

మదరాసు 1? 

బ్రొంచీలు!. ఎశాఖసట్నం యనం, అనులాప్పురం 

రాజియం్యణి “ స్టోన్-2454 & 887, విళొఖనలట్నం , ఫోన్-20౮76 

ఛను* అనందం కలిగిస్త్రన్నాయి. మి తఈులు 

రాధృ్భృష్టృ కూడ ఇంకా యాబ్నె ఏళ్ళు సమో 

పిస్పన్న వారు గనుక సాహిత్యంలోను, కళలోను 

శక్రో ఎన్నో గ్ప్ప రచనలు చేస్తారు చేయాలివురి! 

వనలో, (పయోగంలో అపూర్వ నాటకం 

డిసెంబరో చివరి వారంలో ఎఎత్నగర్ సాం 

స్కృతిక సంఘం | గ వారి కొతృవం సందర్శంగో 

రఏం(దభారతిలో (_పదర్శింబన “సత్యంవధ , ధర్మం 
వరి. నాటకం రచనలోని, (పథూగంలోం 

అ పూర్చం్క అనిదం పూర్వం అని నేను గట్టి? 

చెప్పగలను నేటి (ప్రధాన చర్వ అయిన సత్యవధ 

ధర్మాన్ని చెరపట్టడం రచయిత (శి ఈరంకిసీళ 

రామయ్య ఎంత చక్కగా, నూతన (ప్మకియల్ 

రచించాలో, అంత చక్కగా నాగభూషణం పాతను 

నిర్వహించారు దీనిలో, నటింఎన (పతినటుడ 

అన్యూనాతిరిక్తృంగా నటంచనాటకర ౦గంఠో వివ 

వం తెచ్చారన అనొాలీ ఒళ్తర నారతంలో విజలు 

యాత సొగించిన ఈ నొటక (ఎయోగబ్బంద 

ఇలాటివి ఎన్నో కన ఈ సాగిం చాట 

మి్యళఈులు ఈరంకి సీతారామయ్య మరెన్నో ఇలాటి 

అ వూర్వ నాటకొలు (వాయాళి కఎగా నటించ 

డనే కాక్క నాటకాన్ని అ పూర్వంగా నిర్చెశించన 

(శీవి వి ఎస్ ఎన్ రాజను మనసారా అభినం 
ఈ వారి కోత్సవానికి అందంతెచ్చిస 

మరెక అంశం మి(తుడు పద్మ 0 కథ్యాప పూర 

భోయి భీమన్నకుకేం ద సాహిత్య అకొడెమోఅవార్ము 

వచ్చిన సందర్భంగా తొట్టతొలుత సన్మానించడం 

సథికు అధ్యక్షత వహించిన మంతి శీ లుకలొఖి 

లక్నృ గణదొసు, నక్త్వలు (సయిలులు వ్ స 

విస్ (ఎసొదరొవు, ఎ టర్ కృష్ణ, బి కృష్ణ, 

రాజు జె బాపురెడ్న తదితరులు భీమన్న కవితా 

న్నెభవాన్ని గొనం చేసి జ్ఞానపీరం అవార్ము రొవా 

లన్నారు. నేనూ అదే. ఆశిస్న్టన్నాను “అవురు 

కకవ, ఏక న్నోకం (ప్రబంధ శతాంకో తే” అన్నారు 

ఎవరో రసజ్నలు మిషతుడు[శీ భిమన్న రచనలలో 

దిస్తు న్నాను 

అంకుర లాం ౧౫ ఆాంాంరాంతరుకాణ ప టవవాతమునూు | 0 ఇటగాగ 

"సలం చఈజిట వా. డిసళ్లముం న్! 
నక క్లేజీలో జదవ్రకున్నవ 

శీ2 ఆంధసచితవారప్యతిక 30-1-76 



రాలిన ముత్యాలు 

వప! నోయనుందర్,,......4 

మనవాడు వీధిలో సంస్కర్హ, 

రేష నఠిసూ 

ఇంట వర్హాలుంయే దొడ్డి కికూడా స స 

” పొడు ౨. 

నలుగుదిలో గొప్ప వనుందంటే చాలు 

రివల్యూషనిస్ను | 

ముక్కు తుడుచుకుందుకు ష్ొన్హు 

రుమొలు 

నా వట్ట వు నాకు గుడిసెలు కాలిపోతున్నాయి 

లోని *మారనివాజు అనే ఒవ్క ఖండసక్థ నాచాలు 
భీవున్ను వుహాకవి అనడానికి అంటాను 

డాక్టర్ నేలటూరికి డి రిట్, 

(సపంచంలో కాకతాళీయంగా కొన్ని మంచి 
పనులు జరుగుతూ వుంటొంఏ అలాటి వాటితో 
ఒకటి ఈ సారి ఆంధ విశ్వవిద్యాల యిం గౌరవ 
బిరుదు లిచ్చిన వొరంవా సు పదిష్క్టులు రొవడం 

వారిలో ఒకరు ఉ లిట్ళో ఎన్మానితుల్నైన డాక్టర్ 

సంటూరి వేంకటరమణ య్యు, లొంబయి ఏళ్ళు 
ఎప్సీసిన్నున్న నేంకటరమణయ్యగారు రండుతరా 

లుగా చరిత, పరికోధనలో తల మునకర్మెవున్న 
నారు ఇస్పటిం నరంతరం౦ం పరిశోధన ప్యాసంగ 

వ్యసనం నదిం ఫనారు. విజయనగర చర్చిత అెంలగు 

చొళుల చరి్యత్కృలం ధ దెక్వు (ప తిజిల్లాల చర్మిత 

ఇంతెందుకు చరిత చరి ఈ ఆయన బీవితంతో 

"పెనవెసుకొన్నాయి, కన్నృశ వువోకవి ఎంపడుజెలుగు 

గద్దల దాటిపోలేదన్తి నిరూపించే రౌ శ్యతన్ముణ 

పరలుఎని తము)డ్లె 5 జనవల్శభినిది 

గుర్చింఎ చర్మిత్క సాహిత్య రంగంలో నూతనా 
ధాగయం బ్రష్ట్రెంచిన మహర వేంకటరవుణయ్యి 

శూరిడి దగింది నా దృష్టలో అదొకటిచాలు వెంకట 

రవుణయ్యుగారి జీవితం దన్యం కావడానికి చర్మితి 
రంగం లోటిపన్నంఖంవంటి చేంకటరవమణ య్య్యగారిని 

ఉ. అతివ గౌరవ. విరుదంతో సన్మానించినందుకు 
ఆంధ విశ్వవిద్భొలయాన్ను అభినందిస్ప్ట్రన్నాను 

ళా 

ఉస (ఈ వ్ 

““ఏవిటంపఓ! మూ రొస్కృంలోన రోడ్చు ఇట్యా 

ఉన్నాయువిటి ౫?” అన్నారు అఖీలభారత లొడ్ను 

కాం గెస్కు వచ్చిం ఉక మ్మాసూరు. (పతినిధి 
సను జవాబు చెప్పేలోగానే ఆం ధసోదరుడెకడు 

““మరెట్టా ఉంటాం ! అకోకడు కళింగస్పై 

దొడి చేయడానికి వేసిన బాటలు వురి ఇంకెటా. 
ఉంటాం” అనీ విటురు (సన వ౮ంాడు, ట్ధ్రు 

౩౮-1-70 

లాజా వార్తలకు తప్పక చదవండి ! 

"హై దరాబాట్ -- సికియ్యదాబాద్ -- 

మ। దాసు ఎహానగరాలుసహా మారు 
మూలలలో "స్పెరం విస్త్రృతంగా 
ఎకయింణణడే న త్రిక 

అ. ధ్రప త్రి టే 

“శవ త్రి ధో 

సగ. (దాబాద్ -విజరువాడలనుంచి 

ఓ*నేసార. సలునదే ష్మతిక 

తవ్వుక చదవండి 7 

బి. నెం, 10206, 

దభరాబాట్ = చికి, 

ఠి 
0౪4 
హ్న్యా 

(1... 

నప పా పాపపు 

దిర్భరోగులకు ఉత్తమ సీద వ్నైద్యం ! 
శ హస్ప్టృళ్యపయోగం అ౦గ౦ 

చి న్న డ్నె.  అవసరకాలమందు. 

, అపంతృప్పి శుక నష్టము, 

నప్పుంసకత్యమ్సు _ హెర్నియా, 
చర్మవ్యాధులు పోస్టుద్యారాకూడా 

, వ్వెిద్యం చేయబడును వరిబీజం 

(బుడ్గ్య) మూత వ్యాధులు 
ఆపనేషన్ లేకుండ రండి, 

డొందేవర్య, ఫోన్ 55 శ,మార్వాడిగుడివద్న, తెనాలి 

(బాంచి. 9-డ్కి శూబ్నీ స్టీటొ మ దాసులా1 7 

నారు ద్్ట్రుగు అకు, పాంిశ్రామికులకు 
వ్వాపార నంస్టజకు అశ్చృంతలఅవుసదం 

అంబ డెపూర్సి కా 
శ6/లఉండ్యం 
పెట్టు టడిలవండా కొద్దిపెట్టు బొడీతో 

ఖు న! చో 

దుదా్పుగంకంటేఎ గా డబ్బు సంపాదించ 
నలు 2060 మత్తో టా వా ను దయఎఎంయథచ్తను వార్తష్ 

= లవ౦టొ మజలవవన రమ్రైసొ అనేక వఘ్తువులు 
బంటిలాకనేనయింశాహయారు చేనేవీధూలు 
తుటకనావలసినముడినదుకులు యంత్రాలు, 
వొదిక్లల్ను రవహాస్యాాలు తెంపేతజరీటతీలు 
(మొతుం జశంలోని ఫంస్టల4ఎరునామాలువున్న 
వు. 
12 లూపాయిిలు వంపితేంళిష్ణర్లు పోస్టులో ంస్టత 

౪౯ పద్ధతి టే్దు 

జలజప్రచుర౭ణటయువిజయవజః 

ఆం(ధసచి_ఈవారన| వ" 

అచభళ్ళడణా మ్ల 
ద్రఖినాంధిన2 

(ప్రైవేట్) లిమిటెడ్ 
' గాభనలి చర్రాచు4 

మహిమల గడి 
అడోగ శాబా్యాతురితు 

'కేసరి కుటీరం 

ఏజెంట్లు; సీతోరాను జసరల్ స్టోర్సు (ఏజన్సిస్స్ 

విజయవాడ సీకీందరాబొచుం స 
వపైరగుటూరు శ్ 

మూతాత్యఖాాగాా. న. 

౨.౧ అజీర్ణం;,... 

(ఇండియా) ప్రైపట్ 
లిమిబటగ్ 
నుదాను 600 002, 

కలకల్తా 700 001 
కషష/04/191 క 

త్త 



( హ్ 

శన తం 2. క్ రా 

తా టీ తక క్ 
తమా," గ్ర 

4౯. ఇ యొ 

'ీ జఅమగారు 1 * దీనంగా పలకరించింది 
లచ్చి 

“ఏమి, ఈరోజు అంట్టు తోమటా 

నికి రాలేదు *”* పుటలను తిపుతూన [పన్నిం 

చింది లోకేశ్వర్ గారి రండోభార్య సుబ్బమ్మ 

సుబ్బమ్మ చదువుకున్నది కాదు కాని, 

అలా ఉండాలనే అత్భుత అందుకే అలంకొరం 

ఆమె హక్కు. హోదాగా (పవర్శించాలనే 
అభిలాష పదిమంది మధ్య తిరగాలనే కాండ, 

"పీరు తెచ్చుకోవాలనే ఆఅకాంక 

“నా మామకు సుస్తి జాస్తి అయిందమ్మ 

గారు అందుకే రాలే ”” 

టమురి ఇపుడెందుకొచ్చాన్ ౨2? 

“'మందులు కొనాలి డబ్బులు కావాలను 

గారు ” 

“నా దగ్గర దాచిపెట్టావా ”” 

''అదికాధు అనుగారు, మీకడ ,4” 

ద్తేస్త 

“నా దగ్శర ఏమిలేదు వెళ్ళు, వెళ్ళు 
చీదరించు కుంది 

““అలా అనకండమ్మగారు నా మామకు 

బాగ్జెయాక* మీ డబ్బు పూల్ళో పెట్టి 

ఇస్నాను నామాట నమ్మండమ్మగారు 

ఓ పాతిక *” (బతిమాలింది 

“పాతికలేవు, పరకాలేవు వెళ్ళు ..” కోప 

గించుకుంది సుబ్బమ్మ 
“అమగారు ఖ్ 

“నమస్కారమండి సుబ్బమ్మగారు ! ౫ 

తలుపు దగ్శర నుండి పలుపు 

సుబ్బమ్మతోపాటు లచ్చి తలుపులు వేపు 

చూచింది ఆరు మంది అందన్నున ఆడవారు 

ఆనందంతో నవ్వుతూ పూలమాలతో కని 

పించారు వారు ఎవరో అర్భం కాకపోయినా 
సుబ్బమ్మ పెదాల స్టై చిరునవ్వు చిందిస్తూ 

లేచి నిల్ఫొని “రండి. రండి * అంటూ 

ఆహ్వానించింది. 

అం (ధసచి్యతవారప (తిక 

వారు గబగబ వచ్చి ఆ పూలమాలను 

సుబ్బమ్మ మెళ్ళో వేసి చప్పట్టు కొట్టారు, 

సుబ్బమ్మ ఉబ్బి, తబ్బిబ్బుల్దెంది వాళ్ళర 

దరిని సోఫాలో కూర్చోబెట్ని టి ఫెన్కు ఆర్హ ర్ 

ఇచ్చింది 

““ఇదేమిటండీ?'* పూలమాలను బల్మృస్నె 

నుంచి తాను సోఫాలో కూర్చుంది 

“ఎందుకేమిటి మీకు మా దార్శిద్య 

నివారణ సంఘానికి అధహయలు అంది 

ఒకావిడ 

ఉఓఅంఆే అర ౦కాక (పశ్నించింది 
య్ 

సుబ్బమ్మ 

““బీదవారికి ఉచితంగా సొకర్యాలు కలిగిం 
చటం” వివరించింది మరో ఆవిడ క 

*'వాలా మంచిపని * 

“అందుకు విరాళంగ్లా మీరు కొంత *స్పే 

బాగుంటు9ది ” రాగం తీసింది ఓ (శీమతి 

“ముందు మీరిస్తే మలొకరు యివ్వ 

టానికి ఆస్కార ముంటుంది” కారణం 

చెప్పంది మరో అవిడ 

“క అలాగే * అంటూ లోపలికి 

వెళ్ళి 'ేయి రూపాయలు తెచ్చి వాళ్ళిచ్చింది. 

“ఇప్పటికి ఈ చేయి తీసుకోండి మళ్ళి 

ఇస్తాను" అంటూ సోఫాలో హుందాగా 

కూర్చుంది | 
వాళ్ళందరు సంతోషంతో “అలాగే. 

అన్నారు 

అంతా చూస్తున్న లచ్చి ఇ'నేను “పేద 

దాన్ని; నా మామకు సుస్తి మందులు కొన 

టానికి డబ్బు కావాలి మీర్షైనా డబ్బిచ్చి 

రచ్చించండి ** దినంగా (బతిమాలింది 

వాళ్ళు ఒకరి ముఖాలొకరు చూదు 

కున్నారు 

ట్ లచ్చి, ఏమిటాఏడు కా ఈ 

సంఘం బీదవారికి నీక్కాదు.. వెళ్ళు 
క ఆ అట్ల 

వెళ్ళు.. కోపంగా అంది సుబ్బమ్మ 
క వ 

“వెళ్ళావా” లేదా.” గర్మించిందిం 
“ళముగారు ”” ఏడ్చింది. 
కలి గ్ర 
వెళ్ళు, 

కన్నీళ్ళ తో వెనుతిరిగింది లచ్చి ఆపదలో 

ఆదుకంటారని ఆశించింది. కాని నిరాశ 

ఎదుర్హె యింది 

"గేటుదాటి రోడ్డు స్పై నడక సాగించింది 

“ఇంత మనుసులు సందోలకు యేలకు, యేలు 

ఇస్తారు, అవఫరానికి ఆదుకోరు. పేరుకోసం 
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పాకులాట, మననులేని మనుసులు, ఈ 

సీంఘం బీదలకట ! కట్టాల్నో =దుకుంటా 
కట! తను పేదరాథిని కాదా”) ఆరి 

“సూప్పుల్నో. "పేదలు ఎలా ఉంటారో! .., 
సుబ్బమ్మ ములను మరిసింది ఈవిడ 

బిడ్డలకు సుస్ని సెస్నె ర్యాతింపవళ్ల చాకిరి 
సీసింది నా బీడ్యను రచ్చం చావు లచ్చి, 

నీ మేలు మరసీపోను అన్న ఆవిడ ఎపుడు 

నీకేం కావా*న్నా అడుగు ఇస్తా- అన్న ఆవిడ 

*.. ఈయాల ... * అలోచించలేకపోయింది 

పగంగా నడుస్తుంది 

చెట్లు కింద కూర్వున్న రంగయ్య కనిపిం 

చాడు వీకటిలొో మళ్ళీ జ్టోలి వెలిగింది. 
.చెవ్రులుకుప్పే రంగయ్య తనకు బాగ తెలుసు 

చొలసార్ను అవసరానికి ఆదుకున్నాడు డబ్బు 

ఉంటే షవ్వకమానగు =, ఆశతో రంగయ్యను 

సమీపించింది 

రంగయ్య వయసు, యాబ్నె. దాటింది 
ముడతలపడ్డ చర్భం, బట్టతల చినిగిన పంచె 

మా తం కట్టుకొని యువ్ఫాడు అతనిచుటు, 

చెప్పుల జతలు - 5న్ఫి సొదోవీ, క్ న్ని కొత్తవి 

ఉన్నాయి. రంగయ్యి పొతచెప్పు కుట్టు 

చున్నాడు 

“ రంగయ్య తాత రంగయ్య రాత $” 

ఆత్భుతగా పలకరించింది లచ్చి, 

రంగయ్య తఠిత్సి లచ్చిని చూచి. “నీవా 

లచ్చి... ఏంటి ఇలొ వచ్చావ్ * (పర్నించాడు 

“మామకు సుస్ని జాస్తి అయింది. వ 

కొడ డబ్బులుంపే ఇవ్వు ట్ర 

“ఏంటే! సఠాముడికి సుస్పా "నొక 
తెలవనే తెలవదు పొద్నునుండి బేరంలేదు 

ఈ అర్భరూపాయి. ఉంది ఇందొ.*..”” 

అంటూ పంచన ముడీవేసిన అర్భరూపాయి 

లచ్చిచేతికిచ్చాడు 

తిరిగిస్తే బాధపడతొడని తీసుకుంది 
చేసేదిలేక నిరాశలో వెనుతిరిగింది ఎక్కడికి 
పళ్ళాలో లచ్చికి తోచలేదు. అడుగులు తడ 

బడ్డాయి, 

రాజమ్మ... మళ్ళీ ఆశ చిగురించింది 

“అడిగితే ఇవ్వకపోదు ఆమెకి డబ్బు కొవలసి 

నంత ఉంది. యిలాసోలకు యేలక్కు యేలు 

ఎర్చునేసే రాజమ్మ ఓ పాతిక ఇవ్వకపోదు” 

సాటి స్పీని ఆదుకుంటారనే ఆశ, వేగంగా 
నడుస్తుంది 

గేటు తెరుచుకొని శోపలికెల్ళింది. వోల్మో 
కెళ్ళి... “అనుగారు,., అనుగారు* అంటూ 
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నిరీక్షిస్తున్నా |! 
నిడీక్షిస్తున్నా | 

ఎంతో ఓర్పులో 

పరిశ్షీస్తున్నా | 

నా మనుగడ 

మారిపోతుందని, 

అలముక్"న్న అళౌంలి 

పారిపోతుందిని -- 

శిశిరం నిష్కమించ్చీ, 
వసంతం ( పవేశించి, 

చిరునవ్వుల జల్టులు 

కురిపిస్తు దని -- 

విష్తాదపు నీడలు 

రొలగిస్తుందని - 
నా నిరీక్షణ 

ఫలిస్తుందో లేదో ౫ 

నా ఆన్వషణ 

గెలుస్తుందో లేదో * 
అయినా నేను 

నిరిక్షిస్తూనే ఉనా .. 

తకానా జ య్య క బి కుటులబరావు 

నాయన నయనాల టో నిలనావటటాన్యాటినాలాయటాననా తాన నోాకాాళ యా నాం గాక ఈ భనప
యనం గారని కారహాటిభుళడాగానభాకు సు భాయనాటోననంచటనిననోని వానను నటునుననపుభగిముననట్టు

 

శ్ర 
4 ఉ+శళ ధవ శఈ5$ ఇ 

“'అమగారు.. అమగారు" మళీ పీలిచింది 

కరా...” ఓ కంరం వినిపించింది 

ఎనరి కంరమో సరిగా గుర్నించలేదు 

అంథసని (ళవారస (ఈక 

లచ్చి. ఆత్సతుతతో స్టెకి నడిచింది, గదిలోకి 
అడుగిడి-ది తలుపులు మూసుకున్నాయి. 

భయంతో వెనుతిరిగింది రంగనాథ ౧ 

తూలుతూ కనిఎంచొడు ల్సి భయంతో 

కంపించిపోయింది 

రంగనాధం రాజమ్మ, భర్హ్న తండి 

ఆస్నిని అనుభవిస్తున్న వలొస పురుషుడు, 

అతనికి లని వస లు అవు 

లచ్చి భయంతో వెనక్కు అదుగువేస్తూ, 

“దాబుగొరు నొమామకు సుస్తీ"సేసింది, 

మందులకు డబ్బు కావాలి ఎ అంది 

“ఎంత కొవాలంమే అంత ఇస్తాను * 

నన్ను ఆనందపరుచు ఎ” అంటూ అడుగ 

ముందుకు వేశాడు 
“బాబుగారు ** *' భయంలో వెనుక్కు 

జరిగింది లచి? 

“ఎవరు చూడరురే . బీ అంటూ మీది! 

రాహాగాడు 

లచ్చి అలాగే వెనక్కు జరిగింది కళ్ళల్నో 

"భ్బ ని-డొయి చేతులెత్ని భండం పెట్ట ది, 

రంగనాధం ఇవేమి గమనించే స్నిలితో లెడ 

అచ్విని తన రెండు చేతులల'ను బంధిం 

చొడు. లచ్చి ప్పెనుగులాడింది 

చిరిగింది అవేశంతో బలాన్నంత కూదగట్ను 

కిని రంగం ధాన్ని (తొసింది అతను 

తూలతూ కిందపడా దు అదే అదునుగా 

తలుపులు తెరుచుకొని బయటికి ఏరు గెత్సింది 

అచు 

60గ "ధం శిటికిలో నుండి చూన్జుర్చాడు 

కొంసను వంటికి కప్పుకొని నడుస్తు ది 

6 

జా కెబయ్మి 

ఎవ్రీ అది? 
ర్రర్టననొఖ్సింటి రకస తాదు- 

అకద ఒట్లు! 

ట్వేగ్ర్ 



లచ్చి. ఏమి ఆలోచించలేకపోయింధి మామను 

చేరుకోవాలి వేగంగా నఢుస్తుంది 
ర(గయ్యకు ఏదోబేరం తగిఠరినటు ంది. 

పనిలో ఉన్నాడు, సభ్యులను సాగనంపుతుంది 

సుబ్బమ్మ ... ఇవేమి గమనించలేదు లచ్చి 

మామను చేరుకోవాలి అంతే... 

గూడెం సమీపించింది **. గుడిసెళోకి 

అదుగిడింది . మామ మంచం దగ్శరకు 

వెళ్ళింది ..మానూ [ి దుఃఖంతో పూడక 

పోయిన కంరంతో పలకరించింది, 
46 19 

శిఉఉ ఇళళి ఇ 

ప 
ళ్ఓ ఫి 

*ళి త ఉళిళ ఉట థి 

“మామా!...*” కుప్పగా కూలిపోయింది 
లచ్చి, తన మామను చెరుకోవాలనే అతు 

తతో వచ్చింది .. చేరుకుంది,.,.*, 
“ఎలా ఉంది” ” ప్యాడ్ టీపాయ్ మీద 

ఉంచి (ప్రన్నించింధి సతమ ఇంతవరకు 

చదివి వినిపించిన కథ బాపతు రచయి(తి. 

“వాల బాగ [వాశారండి'= ఇంతవరకు 

కథకాన కథ 

ఆ కథ ప్చ్ కమలమ్మ అంది. 

“వాస్తవాన్ని ఎంత చక్కగా చెప్పారండి” 

వసంత కొమంట్, 

“వింటే మి కధలే వినాలి...” లలితమ్మ 
పలుకులు, 

ఉప్పురి అంతగ పాగడేస్తున్నారు"” చిన్నగా 

నవ్వింది రచయి తి. 

“సాగడటం కాదండి వొస్తవంో వివరిం 
చింది వపంత, - 

పనిమనిషి కాథలు తెచ్చి టీసాయప్నె 
నుంచింది, నీలమ్మ తలా ఒక్ష కప్పు, 

అందించి తాను తీసుకుంది. - 

““అమగారు...” పలకరించింది పనిమనిషి 

“ఏమిమే.,. ఆమెన్నైెపు చూసింది 
సీలమ్మ. | 

“మా చంటాడికి సుస్తి *.. డొటర్ కొడి 

కలా ననే 

“అయితే ఇప్పుడే వెళ్తావా 

““అవునమగారు” 
జోఇప్పుడెశ్నీ ఎలాగే .. అందులోను ఈ 

వేళ గెస్ట్ ఎ) వస్తారాయె . పని అంత 

అయ్యాక వెళ్ళు, 

““అమగారు .., 

“'ఊ- వెళు , ఎీకోపంగాఅంది సీలమ్మ. 

సనిమనిషి (మే తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది. 

కమలమ్మ, వసంత, అలితమ్మ ఒకరి ముఖా 

లొకరు చూచుకున్వారు 

“రచయితి ఈమేనా ”” ... కమలమ్ముకు 
సందెహం,. 

“అందుకే కాబోలు వాస్తవానికి దగ్శ రగా 

(వాయ?లిగింది" సంతకు అర్భం అయింది. 

“చెప్పేవి (శీరంగనీతులు వ్ల“ లలితమ్మ 

నిట్లూర్సింది ఓ 

ముగ్గురూ ఎవరికవారు అలోచనలతో సత 
వత వౌతూ ఇళ్ళ చేరుకున్నారు 

ముగ్గరు పారకులను కొ ల్యో యిన 

నీలమ్ము ఈ కథతో మూడువందల మందికి 
అభిమాన రచయి,। తి అయింది ఫ్రై 

ఫ్ర 

జి లక్ట్మీదేవి నంద్యాల్య ఎల్, (ఫశాంతి శింగరూయకొండ, కె 

న. 

నవభారత్ వారి నవలాపపియదర్శిని 
మెొందటి సాహితి బ్యాలెట్ పోటీ ఫలితాలు 

హోలయిన ఓట్లలో బహుమతి గెల్చుకున్న 
[4 వి. రాజారామ మోహనరావు 

కొత్తచిగురు నవలకు 34 9% ఎన్నెల మెట్టు 32 9% 
లీలా మనోహరం ]194ఉ% మ్మరినిడ 190 ఈ ఓట్ళు వచ్చాయి. 

ఈ సాహితీ బాలెట్ పోటీలో పాలళ్ళొన్న పారకులకు మా హృదయపూర్వక అభినందనలు 

మొదటి సోటీతో ఓటుచేసి బహుమతులు పొందిన లక్కీ పారీకులు 

జ వి నారాయణ " నిట్టూరు, వి అషారాణి ఏ; విజయవాడ, కె నిర్మల నంద్యాల, ఎం స్వరాజ్యలత్మీ |సింగ్నగర్ , ఇగ గ విందారెట్టి ఎల్కులపర్థి; 

విజయ* తెనాలి, ఎన, (వశాంతకువూర్ స (దాబొద్ టి (ఎనబూన. రావమన్నపాలెం, 
న. 

బహుమతులు పొందిన సామాన్వ పుస్తక వి కేతలు 

నవభారత్ న్యూన్ వజున్సీన్ చుంటూరు, నుదిత బుక్ సెండుల్* కాకినాడ 

సము నిర్వహించే మిగతా మూడు బ్యాలెట్ పోటీలను (పోత్సహించి పొర కులు, రచయిత( తులు, పుస్తక వి(కేతలు ఒహువుతులు గెల్బుకొనండి 

మో [గంధాలయాలకు పుస్తకములను ఎన్నికచేసే సందర్భంలో మా నవభారత్ (పమరణలను మరవకండి 
 టూయోాలమునునన 

'దెండవ సాహితీ బ్యాలెట్ పోటీలో మోరు ఎన్నిక వేయవలసిన 6 నవలలు 

అలాల రాయనా లాలల వత గంతలు లు లాం వావతాతతాతాడారార వచంంచన రం. పరరలరండచతరాటయూలా గారాల లందవనరునవడాం వడాల మలవనరాకునోనాానానాయాయూడం పంటను పయనం సొండాన్రావజాడాడాయాడాయాడగ రాలా. 

లారతుతోకారంతానను మపనినం్తూంల తూ చళతయనననతాననాను. వాషాంాఖగ న. 

హాలాహలంటో అమృతంర5--౮౦, మృదులర--౮0, మంచుపల్టకీ 5-00, రేసటొడుకు 0-౮0, పుర్మి 5-0౮0౮, కాంతాకనకూలు 5-౮౦ 
ాకంంలాాాాలాతా.. 

క. 

న 

కొత్పకాపురానికి వెళ్ళీ దంపతులకు మోరివ్వవలసిన బహుమతి “సెక్స్సైన్స్ --డా4 నమురం _ 7-౭ 

 కనన్రాను అనరా జసన్తు నా -ూనసానానాని 

న. తంంనా రాయల ఛిలనాజతొక్స్సు. 

వెలలంంతే 46964 విళసి113904 9 5. కటల మి4ం 41 అం శిరి? పంల 9653, 2161 1002080 35664 
లేశ? సా ళ/8కే 3 ఖం0. 5, మిరే 02180022 



వడ [ాం వహరపాకపానామెన 
(27వ పేజ్ తరువాయి) బస్తుతవ్వుపోయిన 

శ ్్న ల జీ 

భలం, /వభ /సేమికుడు తోటి పుయణీకుడు 

చలం, (పభ (ేమించుకున్నారు (కమ 

(కమంగా వారి (పేమ ముదిరింది పక్వదశకు చేరు 

కుంది (పేమపాటలు పాడుకోవాలని కోవలం సమ్ముద 

తీరానికి వెళ్ళారు ఇద్చరూ 

“వస్తావు హడావుడిగా 

చూస్తావు అదేపనిగా 

వస్తావు, చూస్తావు, ఊరించుతొవు 
నీతో బలేగొడవి అంటూ (ప్రభ పాడిశే, 

“నువ్వం కే అదో సరదా, 

కఠిగెస్తే ఇదే వరస చొ మరణం తర్హారతూ 
జ ఇద గొ 4 లి చా? ళ ముద్దొస్తువుంటావు;, ముద్చివృనంటొవు గ ప్ప ట్ర ల ్ళ (మ్ 

నీతో బలేగొడవో అంటూ చలం బదులు పోమూ ఘాత యక ఫల 

పలుకుతాడు కం ద రుగా "త్స గా లా థ స 

ఆర్ముద [వోసీన సె (ప్రేమగీతాన్ని సుశీల, | - పరిశలమఐ 
బాలసు బమణ్యం పొడారు ఈ (సేమగీతం జొగర్మ 

మూడి జగదీష్క్గారు. నిర్మిస్తున్న “'ఆదృష్టృవంతు 

రాలు” చిత్రంలో చోటుచేసుకుంది జయవాణి 

ఆర్మ్ కంబ్బెన్స్ పతాకం కింద వీ రాజుగారు సమ 

ర్పిస్తున్న ఈ చి(తానికి చ్మకవర్షి దర్శకుడు సత్యం 

సంగీతాన్ని, వీటూరి మాటలను సమకూరుస్తున్న 
ఈ చితంలో షొవుకారు జానకి, నాగభూషణం, 

సత్యనారాయణ, దేవదాస్, ఉదయచందిక ముఖ 

తారాగణం 

బీలానిద భిళ్ల / 

“ఓ సీత కధ” వంటి విలువయిన చి. తాన్ని 

నిర్మించి (ప్రేక్షకులను, (పభుత్వాన్ని మెప్పించి, 

ఎన్నో అవార్శులను ఆర్జించిన శర్మ (సావరిన్ 

ఎంటర్ స్పై జస్ అధినేత) యూాతూరి తలపెట్టీ న 

చ్నితం కూడా అదే స్టాయిలో వుండగల కథా 

బలాన్ని బడసీయున్నది 

చ్యితం పేరు “శీలానికి శక నీతిగా, వ్ 
నిజాయితీగా, పతియే (పత్యక్ష ద్దౌవంగా జీవితాన్ని | (/ పుటి ఇక్రి ప్రశేటింిన 

గడిపే ఒక (స్పీమూర్తి భర్త యొక్క అనవసర గ్య ం ఆ్వూక్ 
అపసిందకు గురి అయిన విచ్శిత పరిణామ రూపమే “1 3న సలనుమబి 
'“సిల్రానికి శిక్ష” కధ, ( శ న. నా ౮ 
యొదడి బితం / ట్ నో, జ్జ 

“ఊర్వశ”ది ఛాలెంజింగ్ రోల్. రామకృష్ణది [ '( |. 
రెబల్ దోఠ్ సత్యనారాయణది సింపతీ రోల్ 

శామకృష్ణతో శారద నటిస్తున్న మొదటి చితం 

““స్టిల్రాన్సికి ధిక్ష * ఈ చితానికి గొల్లపూడి రచన్ను, 
మహదేవన్ సంగీతాన్ని లక్ష్మణ్ గోరే. ఛాయను 

నిర్వహిస్తున్నారు వర్న్ వున్న డి ఎస్ (పకాశ 
రావు దర్శకుడు నవయుగ పంపిణీదారులు ఇమ్మని 
శేషగిరిరావు సమర్పకుడు 

-- తీనివాన్థ్లు 

30-+1- 76 ఆంగ ధసచి.ఈవారప తిక త్త 



సని ( ౯ ననన 
స లేళట్ (లట (కలల లట. 0. లయతో టట యయ యటం 

అటీభరల ల ట్ట లో టల లర లర్లలో ఉలతీలగంతలటల లీల టీరోట్లీ లీ లట లలో లేల టల ర ల్ల గళ్ళ లలల లట... 
లయ యం సం య. యం సం లయల సంగం లింగం య 

(క న. న ఈ 
జః 

సి సర 

స 
కం మే 

(బే 

ఖా 
ఇ 

సీ 
గ్! 

నా 

- 

నే సులు 
స టో 
[. స్తీ 
స య. 
సు 
తా. 
ల 
సు 
ర్ నం 

సల యో 
లో. 
సాన 

శ వ్ 
వనీ 
ము 
ము! 
రస 
లం? 
షప 
ను 
దయా, 

సిఏ శస 
(ను 

“ఏసి 
(టు 
పది 
(410, 
ర 
దల 
టు 
న్ 
భల 
) కీ కం న? 
దప వ 
గ్ శం 
లం 
నతు. 
షత నటి? 
టి టా 
అయి లె 

/ (ల " లోనో 
| ఇం క (ల _ ఎవి ఎమి నన యానము లా . వక క లం వె 
న ల! నా రా లుం పనా లాంంవాంాంయాంలాైలాలం టల న్డ్ వ్ = సూ క లే ్ . | ట్! గ్ 

రా ల టల నం ల ల పం వాతపు లో 
వా ; గ 4. నా ను వనన నీను ణన యం నన టర ర స్య య లట లుం 

న యే ష్ మనం నూయి నం కం న యడ ర న నం ల న న ల యయ న త క న యు నుట, ల 
ఈ చ ర మాయన ర నుంచ య రూ న యో న లం న శ య తన య య్ర్ తు గ సన చం తం టట రల లిం 
య మ య యల రు నంట టాక యం మా య స రు ర న ర స. ముహు వ వం తాతా న భం 

వతం ల ల ల లం గ ల్ (1 
టం చ తాల తం ఈమ ల యాట భా మతా తెల యల లల్ల లట మ న్ 

సట ట్ల అత్య షు ళ్! మ్ మ 

| క్ు 
౬ 

( 

శ్. 
స ఖు ట్ 

అల 

ఏంగితల వ, టి రాను వొట్తో్సోఫి యై వంళటదత్నంి దగ 

మాటలు సత్వారంద్ పాటబ అ బార్య ఆత్రేయి ౪౪ ఎన్ కృజ్ణారాన్రు 

నోతడిస్త్రిబ్యూటక్స్: 

అన్నపూర్జ్ణావిన్షర్స్ అన్నపూర్ణాషలించలలీజ్ 
౮1౧6౧౦ 

ఉగ లణసుని 
ల ణా 


