


తన పాపాయికి ఫ్రేమళో తినిపించి పెంచే ప్రతి తల్లికీ తెలుసు: 
పాపాయి పెరుగుదలకై ఘన ఆహారాలను ప్రారం 

మొట్టమొదటి ఎంపిక ఇదే-- 
ఎందుకం కే, మేలుపర్చబడిన ఫా రెక్స్లో ముద్దుల పాపాయి 
"పెరుగుదల ౩ై అవసరమైన పోషణ పదార్థాలు సిరిదైన పాళ్లలో కలవు, 

అ ఫా రెక్స్లో పాపాల్లు "పెరుగుదలకు అవసర మైనట్లు సరియైన 

పరిమాణంతో పొటీన్లు; సున్నిత జీర్ణశక్తికి అనువ్గా 

్్వ్వు పదారాలు కలవు, 

అ పుట్రిన నాలుణీ నెలలకు, పొపాయికి తల్లి నుండి లభించిన 

ఐరన్ నిల్వ తగ్గిపోతుంది.. పొపాయి రక్త -పుష్టికై ఫాంరక్స్లో 

తగినంత ఐరన్ కలదు. 

9 దృఢమైన ఎముకలు, గట్టి వళ్లకోసం ఫారెక్స్ిలో పాపాయి 

"పెరుగుదలకు ఉ త్త మ 2; గ నిన్పత్తి తిలో కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ కలవు. 

ఫా రెక్స్లో పాపాయి బాగా ఇష్టపడో తినే రుచి కలదు. 
౨ దీనిని కలపడం, తినిసించడం సులభం. 

స్టమైన ఘన ఆభారం. ళే 
తల్లి పార తేన బింబం 

014౧101/20/3%/15/244౧౬ఓ 

రెక్స్, 
భీం చేటపుడు 



జీసే పదతి 
కే పిండ్, ఉప్పు కలపండి. 

ఓ. మొదటివాయి సన్ఫ్లవర్ వనస్పతిని పిండిలో వేసి బాగా 
కలపండి. సీళ్లుపోని మెత్తటి ముద్దగా కలపండి, 

$. అఆ పిండిసొ సమభాగాలుగా విఫీజించి 

ఉండలుగో పత్తండి. 

4, వియ్యపు పెండిని 'రెండోవాయి సన్వ్లపర్ 

వనస్పృతిని కలిపి ముదగా' చేయండి. 

చల్ల సీక్ట్లో ఉంచండి, 

'టవెలఎదట మొదటగా నేను వంట 
వని మొదలెట్రైనప్పుడు మంచినెయ్యే వాడమని 
చెప్పేవాష్ట. న్ంచి నెయ్యే మనదేశపు అసలు 

సువాసన అనేది మా అమ్మ. ఆవిడమాట 

నిజమే, అయితే ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత నాకంత 

కంపే మంచిదే దొరికింది” ఆదే.___సన్ ఫ్లవర్ (| 

వనస్పతి, రుచిలో ఇది నుంచినెయ్యి తర్వొత 
దొనంత మంచిది. పైగా పుష్టికరమైనద్సీ 

చౌకైనదీ కూడాను "ఈ పంకం ) సనొష్టవర్ 

వనస్సతిలో చేసీ మీకై మీకే చూసుకోుడి. 

తంగం ఫిలిప్" 
ఏమంటున్నారో వినండి. 

'వెజిటబుల్ పఫ్స్ 

దినుసులు 

మైదా పిండి 150 (గాం 

సన్ ఫ్టవర్ వన సృతి (మొదటివాయి) [5 గౌ 

తప్పు 2 (గాం 
బ్ర న 

త, ఈ పిండిని మైదా ఉండ లపైన పూసీ 

ఒకదాని మీద ఒకటిగా $ ఉండల దొంతర 

గ ॥ చేయండి. 

06. 16 సెమీ, (1) ముక్కలుగో కోయండీ. 

7 ఒక్కొక్క ముక్కనూ పల్చగా సత్తి గుర్టడంగా చేయండి. 

8. కూరల మ్మిశమాన్ని నింపి ఆర చంటదొకారంగా 
స ఛి 

మడపండి. అంచులు బాగా అదమండిం ఈ దినుసు గురించి : టా 
తెలుసుకోడానికి ఫిల్లింగ్ 

శ్రీమింగ్ ... "పచ్చి మిరపకాయలు, ఉల్లిపాయలు సల్బగా తరగండిం 

ళ్ కారట్లు, వీన్సు, బంగాకాదురపలు సన్నగా తరగండి. 
ర్ (రండోవాయిి. 5ళి (గాః ణల ద్ర ఇరవై లళ్లు 2..చేనస్పతి వేడి చేయండి. ఆవాలు వేని చిటవడలాడగానే 

కన: విండం గాః అ న అందులో కూరల ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కాలు, 
ఫిల్సింగ్ పటింది. పచ్చి మిరపకాయ ముక్కలు, నస్పు వేయండి. కొద్దిగా న్ 
పచ్చి బఠాణీలు 50 గా 9 కారట్లు 50 గాం రు గ నీ్ల చల్లి, బంగాళాదుంపలు ఉడి కేదాకొ (దాదాపు 

స నివపిషాలు) సన్నని మంట పైన ఉడకనివ్వండి. 

8. ఉప్పు పేని $ నిముషాలపాటు బాగా కలపండి. 

విమ్మరసం, కొత్తిమిర కలిసి దించెయ్యండి, 

ఉల్లిపాయలు ఏ్0్గాల అ బంగాళదుంపలు 50 గాం 

వీన్స్ 100 గాం అ ఉప్పు రగా. ఈ పచ్చి 

మిరషకాయలు 1 గొం 

ఆవాలు [గా ఇ,నిమ్మకాయ శే ఈ: వంటకంలో అడుగడుగునా సన్ఫ్లవర్ 
వసుప్ప చిటికెడు * కొత్తిమిర 2 కాడలు " వనస్పృతిని వాడిన విషయం మీరు చూడవచ్చు. షందువల్లి 
కరివేపాకు 1 ఆకు దీని రుచిలో ఎంతో తేడా వస్తుంది. స్వయంగా చేసి 
సన్ ప్లవర్ ( వేయించడానికి) 15 గాం | చూడండి ఆ రుచిలో తేడా "ఘశి శెలనుకోండి. 

సి వ్రజ స్పెషలిన్ట్ మరియ 
న. 

న్యూటోవిన్ట్ 

౧౬-2807 

మ్మాతమే దీన్ని మించగలది. 



11. మ. || (1111, 111] 
ముతా ||| న. ॥ హం య. 

ప (జబ్ సంక్షోబాన్ని రాజీవ్ గాంది నుంచి పెప్సీ 
కోలా దాకా అంతా తమ  స్వార్భానికి 

వాడుకుంటున్నారు పంజాబ్ వల్బనే రాజీవ్ గాంది 

ఇప్పుడు 'పదాన మంత్రిగా ఉన్నారు ఆ సమస్య 

లేకుండా పోత ఆయన ఎక్కడ ఉంటారో ఆ దేవుడికే 

తెలియాలి పంజాబ్ సమస్య లేకపోతే బర్నాలా, 

అలాగే ప్రకాశ్ సింగ్ బాదల్ కూడా వారి వారి 

గొమాలలోని తమ వ్యవసాయ క్షైతాలలో భూమిని 

సొౌగు చేన్తూ ఉండి ఉండేవారు పంజాబ్ని 

మినహాయిస్తే పెప్సీ రంగంలో కోవచ్చి ఉండేదికాదు 

తాతాలతో సవా అంతా దానికి సహాయపడ్డారు 

ఒకప్పుడు బొంబాయిలో పొర్సీల గుతాదిపత్యంలో 

ఉన్న సోడానీళ్ళ పరిశ్రమలోకి దూకటానికి తాతాలు 
అకస్మాత్తుగా నిర్భయం తీసుకున్నారు 

ఎలా చూసినా ఈ పెప్సీ వ్యవవారం ఆర్భం 

లేసిదిగానే కనిపిస్తుంది పెప్సీ తయారు చేసే 

ఆ కోలాలో ప్రత్యేకత అంటూ ఏదీ లేదు 

ప్రపంచంలో ఎన్నో కంపెనీలు వాట్ వాదీ కొలాలని 

ఉత్పతి చేస్తున్నాయి 1977లో జనతా ప్రబుత్వం 

కోఠాకోలాని దాని రహస్య ఫార్ములా అనబడే దానిని 

వెల్చ్పడించ లేదన్న కారణంగా బయటీకి తరమటం 

జరిగిందన్నది ఒక పెద మాయలాంటిది పెప్సీ 

విక్రయించే బంగాళ దుంప చిప్స్, టొమాటో 

రసంతో తయారు చేసిన ప్లదార్దాలలో. కూడా 

ఎలాంటీ ప్రత్యేకతా లేద. అనాదిగా అటువంటివి ఈ 

దేశంలోనూ, ఇతర చోట్టా తయారు చేస్తూనే 

ఉన్నారు ప్రత్యేక తరహా పంటలు, కూరగాయలు 

పండించటంలో కొత్త కంపెనీకి సహాయ పడతానని 

పప్పీ అంటున్నది కానీ అది ఒక బూటకపు 
హోమీ లాంటిది అటువంటి వాట్లో పెప్సీకి ఎలాంటి 

నైపుఖ్యరో లేదు ప్రపంచంలో అది ఇంతకు వూర్వం 

ఎక్కడా ల. చెయ్యలేదని పెప్సీ కంపెనీ 

వార్చీక నివేదికని చూస్తే తెలుస్తుంది మరి పెప్సీ 

భారత దేశానికి ఎందుడు వస్తున్నట్టు, దాని మీద 

రాజీవ్ గాందీ ప్రభుత్వానికి ఎందుకు అంత ఆసక్తి? 

ఇక్కడికి అది బూటకప్ప. సొకులతో వస్తున్నది 

అది కేవలం మామూలు సోడా నీళ్ళ కంపెనీలాగో 

ఈ దేశానికి వస్తున్నది ఈ బంగాళదుంప చిప్స్, 

టొమాటో రనంనించి చేసే ఉతృత్నులన్నవ తర్వాత 
వచ్చినటు ఏంటి ఊహలే తటసృ రాజ్యాలనబడే 
వాటికి వ్యవసాయానికి సంబంధించీన విషయాలలో 
తన నైపుణ్యాన్ని అందించటానికి బారతదేశం 

సంతోషంగా అంగీకరిస్తుందని ఇటీవల హరారేలో 

రాజీవ్ గాంధీ చెప్పారు. వాటీని తటసృ 
రాజ్యాలనబడేవి అని ఎందుకన్నానంటే ఆ దేశాలలో 

కొన్నిటీ వరున విషయంలో నాకు "పెద 
అనుమానాలు ఉన్నాయి ఒక చెంప ఆ దేశానికి మన 

శైపుణ్యూన్ని అందిస్తామంటూ మరో వంక బంగాళ 
దుంప చిప్స్ రసాల తయారీకి కోట్ట్స డాలర్హ 

విలువైన వొప్పందం ఒక దానిని కుదుర్చు కోవటం 

అన్నది మనకి సిగ్గుచేటు సోడా నీళ్ళ వ్యాపారంలో 
వ ఉచుకుందుంది శీతల 

పొనీయాల వ్యాపారంలో లాభాలు విపరీతంగా 

దాదాపు 60 నుంచి 80 శాతం వరకూ, ఉంటాయి 

అనలు ఈ దేశానికి దాని వల్బ వారిగేదేమిటి అన్నది 

ముఖ్య మైన వషయం 

దాని వల్ల ఈ దేశానికి ఎటువంటి ప్రయోజనం 

లేదు గత ఎన్నో ఏళ్ళుగా మనం చెయ్యని దంటూ 

ఏమీ పెప్ప్ చెయ్యబో వటం లేదు ఇది కూడా విదేశీ 

సహకారంతో తయారు చెయ్యాల్సిందేమీకాదు 

ప్రపంచంలో ఉఊత్హమ విణ్యాన ళాస్త్ర వేత్తలన్న 

వారు మనకీ ఉన్నారు షెస్సీ తీసుకు వచ్చే అమెరికన్ 

విశ్వవిద్యాలయాలలోని శ్యాస్త వేత్తల కన్నా 

మనవాళ్ళకే ఎక్కువ *తిలుసు ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే 
ఢిల్టీలో ఉన్న వారికి ఇది అంతా తెలుసు, తాతాలకి 

కూడా తెలుసు జెమ్పెడ్ బీ తాతా మొదలు కొని గత 

-వంద సంవత్సరాలకి పైగా, దేశంలో శాస్త్ర సాంకేతిక 

విజ్నానాభివృద్భిలో తమ సంసృల సముఢాయం 
సిర్వహిస్తున్న ప్రధాన మైన పాత గురించి జ ఆర్ 

డి తాతా చెపుతూనే ఉన్నారు ఉక్కు, ట్రక్కులు 
ఉత్పత్తి చేసే అ కంపెనీ ఇవ్వుడు ఉన్నట్టుండి 

పక్కదారి వట్స్సి సోడా నీళ్ళ కంపెనీకి అనుమతి కోసం 

(పబుత్వాన్ని వొత్సిడి చేస్తున్నది దానికి కారణం 

తాతా కంపెనీలోని కొందరు. అదికారులు, 

పంజాబ్లోని కొంత మంది రాజకీయ వాదులు -- 

వాళ్ళలో కొందరు అకాలీలకి జాగా సన్నిహితులు-- 

ఈ కొత్త వ్యాపారంలో ఉన్న దేదో గ్రహించటం 

వల్బనే 

వాళ్ళు ఆ విధంగా ఎందుకు చేస్తున్నారు? రాజీవ్ 

'ప్రచుత్వానికి బారత దేశంపై విశ్వాసం లేదు కాబట్బి 

స్వావలంబసం మొదలైన వాట్ గురించి రాజీవ్ 

ప్రబుత్వం పెద్దగా చెబుతుంది. ఎందుకంటే 

అటువంట వాట్ గురించి మాద్బాడటం అన్నది ఒక 

ఫాషన్ కాబట్బ్న్ మనది వెనుకబడిన దేశం అని రాజీవ్ 

పదేపదే చెబుతారు ఎన్నో సంవత్సరాలు వెనుకబడి 
పోయామని ఆధునికీకరణ జరగఠ పోతే మనం 
ముందుకి సాగలేమని అన్నారాయన అంత వరకూ 

బాగానే ఉన్నది కానీ ఆధునికీకరణ అన్నది ఎలా 
సాధ్య పడుతుంది? మరిన్ని కోలాలు ఉత్పతి 

చెయ్యటం వల్సనా, పెప్సేకోలా, కోకా కోలాలని 

తీసుకు రావటం వల్బనా? లేక జపాన్ వారిలా 

మనమే స్వయంగా మనకి కావలసినవి తయారు 

చేసుకోటం ద్వారానా? అందుకు మనకి తగినంత 

అత్మ విశ్వాసం ఉండాలి మనకి ఇప్పుడదే కొరతగా 
ఉన్నది పెప్పీ, కోకా కోలా వంటి కంపెనీలు దానిని 

మరింత చెడగొడతొయి 

ఈ ప్రభుత్వానికి (ప్రాధాన్యత దేనికి ఇవ్వాలో 

తెలియదు చుయ్యని చప్పుడు చేసే ఈ శీతల 

పానీయాలు మిగతా ముఖ్యమైన అవసతాలకన్నా 
ప్రాధాన్యత కలిగిఎటువంటివా? వత్రికలలోని 

వార్నలు నిజమైతే బర్పాలా, బల్వంత్ సింగ్ బృదం 
వన్ను కట్నే వారి కర్చుతో తరచ్చు ఢిల్సీ వెళ్ళి 

ముఖ్యమైన సమస్యలని వదలి గెట్బీ తమకి 

ఇష్నమైన ఇలాంటీ పధకాలకి ప్రోముఖ్యత నిచ్చి. 

త్వరగా మంజూరు చేయించు కుంటున్నారు దాని 

కోసం వాళ్ళు ఏలువైన సమయాన్ని వృధా 

చేస్తున్నారు ఇందులో ఒకరకమైన బెదిరింపు కూడా 

ఇమిడి ఉన్నది ఈ కొత్త పధకం 20 వేల మందికి 

ఉద్యోగావకాశాలని కల్పిస్తుందని బర్నాలా 

అంటున్నారు ఆ పధకంలాగే ఆ లెక్కలు కూడా 

బూటకమే అనలు ఆ పధకాన్ని పెప్సీ లేదా తాతాల 

సహాయం లేకుండా బర్నాలా బృందమే షదుకు 

చేపట్పకూడ దన్నది అర్భంకాని విషయం అలాంటి 

'ప్రాజక్కులు ఒక డజను నెలకొల్పటానికి తగిన 

నైపుణ్యం మన దేశంలోనే ఉన్నది ఎందుకంటే 

బొరతీయులకి చెందిన శీతల పానీయాల కంపెనీలు 

ఎన్నో విదేశాలలో ఉన్నాయి అవి లాబభసాటిగానే 

నడుస్తున్నాయి. నిజంగానే తాతాలకి పంజాబ్లో 

బంగాళ దుంప చిప్స్, టొమాటో సాస్లు తయారు 

చేయాలన్న ఉద్చేశమే ఉంటే అది వాళ్ళకి చాలా 

తేలిక అయున పని వాళ్ళు బొంబాయిలోని హమీ 

మోడీ రోడ్నుని దాటి ఎవర్స్ హొస్కి వెళ్ళేచాలు 

అందులో అలాంటి కంపెనీలు ఎన్నో ఉన్నాయి 

వాటిలో తాతాలకి వాటాలు కూడా ఉన్నాయి నిన్న 

కాక మొన్న రిలయన్స్కి చెందిన అంబానీలని 

నిందించిన దేశబర్నులంతా ఇప్పుడు ఎక్కడికి 

పోయారు? భారతీయ చట్బాలని ఉల్బంఘించి 

కొద్చిగా డబ్బుని రహస్యంగా చేసుకున్నారనే కదా 

వాళ్ళపై చేసిన ఆరోవలు? అంబానీలది వూర్చిగా 

భారతీయ సంస్కృ సోడా నీళ్ళ వ్యాపారంలో పెప్పే 

వినియోగించే సాంకేతిక నైపుణ్యానికి దూరంగా ఉన్న 

వేరే ఒక ప్రపంచంలో అంబానీలు ఉన్నారు నాకు 

తెలిసినంత వరకూ నాళ్ళు కృతిమ నూలు లేదా, 

వస్త్రాల తయారీలో విదేశీ సహకారం తీసుకోలేదు 

విదేశీ పెట్టుబడి అంతకంటే లేదు కానీ వంద 

సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నటు వంటి ఈ తాతా కంపెనీ 

సొంకేతిక విజ్బానం పేరుతో ఒక విదేశీ సోడా నీళ్ళ 

కంపెనీతో వొష్పందం చేసుకోటానికి సంసిద్భ మైంది 
అది కూడా రాప్ప, కేంద్ర ప్రభుత్వాల మదృతుతో 
జీవన్మరణ సమస్య లాంటి తీవ్రమైన విషయాలలో 
పంజాబ్ ప్రభుత్వం మునిగి ఉండ వలసిన ఈ 

సమయంలో అన్నిటీ కన్నా ఆలాంటి నొప్పందాసికి 

ప్రాముఖ్యతని వాళ్ళు ఇవ్వటం 

ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది డబ్బు, లేదా ధన దాహం 
అన్నది ఎన్నో విచిత్రాలు చేస్తూ ఉంటుంది కానీ ఈ 

పెప్పీ వ్యవవారాన్ని మించిన విచిత్రం లేదు 



ట్ర 
యాం 

అత్ర వారపత్రిక 
(ఆందిన్తల్ల రెండు అప్రదాపమైన క5నకడ్యు 

అ-.౨ ప ఎన అసుశ్రేణి తనయితలు 

ఠరురుచూరా బ్రదర్స్ 
మొట్తమొుదటిగార్యా షా ఛాళకులక్త[ుం 
ద్త్జ్తేతంగా ద్స్తున్ష నా 
మీరియవన్ 
నవల. ఖజరతషండం 
వనహ్,లం+౨క కుంచి అ. 

అ ఈ-050%ం లశనే క్రశషఫాషపల 
ర్రుబరాఖిమానాలను +మారనిన్ష 

స న. 



(పష 

ఫ్యాంటసీ కలర్ టివి. యొక్క 

(పత్యేకత ఏమిటి? 
మేలైన ప్రదర్శనకు దోవాదం చేసే (గ్రహణ 

శక్తి, మరియు లోకాతీతమైన రంగులు మోకు 
నమర్ప్చించడం కోనం కేవలం (ప్రతి ఫ్యాంటసీ 
టివి. సెట్టులో చూపెట్టబడే అత్యధికమైన (శ్రద్ధ. 

ప్రపంచానికి వున్నత శ్రేణులెన ఫిలిప్స్ వారి 

నరిక్రొత్త సాంకేతిక పరిజ్రానాన్ని, వరికరాలను 
వరిపొందించుకొని తయారైనది ఫ్యాంటసీ కలర్ 
టి.వి. 

ఫ్యాంటసీ కలర్ టి.వి. తో (ఫికర్ ట్యూబ్తో 
నవా) ఒక సంవత్సరవు వారంటీ 
ఇవ్వబడుతుంది. ఒక వేళ అవనరమొస్తే ఒక్క 
ఫోన్ చేస్తే చాలు. తక్షణం, సమగ్రమైన, 
విశ్వసనీయమైన సేవ వోజరు.. 

వెంటనే మోకు సమోవంలో ఉండేడీలరు. 
వద్దకు వెళ్ళి ఫ్యాంటసీ ప్రదర్శన పరికించండి. 
ఫ్యాంటసీ గులుగణూ లు తప్పుక మా నిర్ణయానికి 
దోహదం చేస్తాయి. 

అందుకే మోరు కలర్ టి.వి, లో కోరుకొనే 
లక్షణూలన్నీ “ఫ్యాంటసీ* సంతరించుకొంది. 
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ఆంధ్రసచిత్రవారఐత్రిద 
వ్యవస్థాపకులు 

దేశోద్ధారక కాశీనాథుని 
నాగేశ్వరరావు పంతులుగారు 

స్థాపితం. 1908 

శివలెంక శంభుప్రసాద్ 
సంపాదకుడు (1936-1972) 
“ 0-16 అక్టోబరు 1986 

శ్రీ అక్షయ నామ నం అశ్వయుజ శు సప్పృమి 

సంపుటము 79 ; సంచిక 6 

| 

సంపాదకుడు 

శివలెంక రాధాకృష్ణ 
విడి ప్రతి వెల రు 2.75 
ప్లోస్స్లో 6నెలల చందా రు 78.00 
పోస్ట్లో 12నెలల చందా రు 156.00 

ఆంధ్రపత్రిక కార్యాలయము, 
గొంధీనగరం, విజయవాడ-520 003 

విషయాను[కమభణిక 

ముఖచిత్రం ; 

మహిషాసుర మర్షిని 
(ఫొటో నురేష్చంద్ర బచావత్) 

కథలు న 

అర్చన [7 

సాత్విక సీద్భి 31 
తల్సీ. నీకు శతకోటి దండాలు తిక 
“జీవితాన్ని జీవించు” ర్డ 

, గాలివాన వెలిసింది 68 
వదు బాబోయు! పెళ్ళొద్చు!! 74 

సీరియల్ నవలలు; 

, తరిగిన శిల రి 

పొవని 24 

సంకెళ్ళివరికి?, ఉర 
నిశ్శబ్బ సంగీతం- , 62 

వ్యాసాలు, శీర్షికలు : 
న్యూఢిట్బీలేఖడు ఉత్పరాలు-?, డాక్టర్ 

నలహాలు-14, సంగిత సాహిత్యాలలో 

నర్వమంగళ-15, వ్యక్తి గతం, వారఫఅం-16, 

ప్రశ్నావళి-22, విజయశాంతి సమాధానాలు-40, 

అభిమాన తారలస్టై అభిప్రాయం!41, సినిమా! 

విశేషాలు42, ఇ *వేమన' పద్యాలు-58, పుణ్యక్షేత్రాల 

నిలయం రాజమహేంద్రవరం-60, ధర్మపథం-65, 

బైద్యనాథ్ ఆరోగ్య  దీపిక-66, మహిషాసుర 

సంవారం-72, ఫాలాక్షుసి డెరి7?3. హూదరాబాద్ 

నోట్బుక్-40, సీక్రెట్ ఏజంట్స్ విక్రమ్-82 

శుభాకాంక్షలు 

మా షాఠకులు, రచయితలు, 

రచయిత్రులు, ఏజంట్సు ప్రకటన 

కర్తలందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు. 

-నసం, 

వినాయక చవితి ప్రత్యేక సంచిక 

వినాయక చవితికి ఆది దంపతుల ఖఇశీర్వాదంతో 

' బొజ్బగనపయ్య రంగుల ముఖచిత్రం, నాకు నచ్చిన 

జోకులు కొత్త శీర్చిక రాళ్ళపల్చి గారి వినాయకుని 

విచారం చిన్నకథ హాస్య వ్యంగ్య రచనగా వ్రన్నుత 

వ్యవస్తృలోని అవన్నకు తేలు కాటులా పని 

చేయడంలో చిత్రం లేదు 

శ్రీమతి ఇళల్ళిందల సరస్వతిదేవి గారి నవలిక 

వె[్రితల్సి - కడుపు తీపి" ఎంతో బాగుంది 
“జీవితం చేజారిందా” సీరియల్ అనుకోని విధంగా 

ఆకస్నాత్తుగా, తన తప్పు తెల్సుకొని ప్రభాకర్ పొత్ర 

పశ్చాత్హావం పడడంతో ముగింవు బాగుంది 

అయినా చేతులు కాలాక ఆకులు పట్టుకున్న పదృతి 

పాొతగా ఆస్పించింది 

“శీర్షి కిష్పయ్య, లక్ష్మిదేఏపల్సి 

శ స 2 
వినాయకుని ముఖచిత్రంతో వెలువడిన 5-11 

సెప్పెళ్థుర్ సంచికలో ముఖ్యంగా 'వెర్రితల్సి- 

కడువు తీపి" వూర్తి నవలిక కడు పసందుగా, 
రమ్యంగా రసవత్తరంగా సాగింది ఇంత మంచి 

నవలికను అందించిన రచయిత్రి, ఇల్మిందల 

కహాకక ముక కంచ కవు క క పకకి పరక కి పకక మాకక కకక మ 

స్కస్ మ 1. 
న ాత్యగలోపొ 

సరస్వతీ దేవిగారికి సాహితీ కుసుమాంజలి అలాగో 

బొమ్మల సీరియల్ 'సీకైట్ ఏజెంట్ విక్రమ్" 

సాహసోపేతంగా, సరికొత్త పంథాలో సాగిపోతుంది 

ఇంకా ప్రత్యేకంగా సినీ నటుడు - రాళ్ళపల్మి 

సుజాత, శ్రీలక్ష్మి గార్భు పారకులకు అందించిన వోస్య 

రచనలు, _ రామక్రిష్కారెడ్ని (కొత్త నటుడు) 
పరిచయం -_ ప్రత్యేక కాధ్నూన్లు, వ్యాసాలు ఈ 

సంచికకు శోభాయమానంగా నిలచాయి 

-కె యస్ రొమిరెడ్ని, 

కె శాయిలీల, నందివెలుగు 

ఈ శ శో 

5, 11, సెప్పెంబర్ వినాయకచవితి ప్రత్యేక సంచిక 

వినాయకుని ముఖచిత్రం ప్రసంసనీయం 

ఎన్ని విధాలుగా కష్ట్రపెట్టినా హరిశ్చంద్రుడు సత్య 

వ్రతాన్ని విడువలేదు అవమానం షాలయినది 
విశ్వామిత్రుడు మాత్రమే మొండి పట్టుదల వలన 

అనర్భానికి మన వురాణ గాథలే ప్రబల సాక్ష్యం 

ధర్మపధం శీర్షికలో బులుసు వేంఠటరమణయ్య 

గారు చక్కగా వివరించారు 

-జిట్బా రమణుమోహన్, కడప 

సీరియల్స్”, 
కాకాని కమలగారి “జీతం చేజారిందా? 

సీరియల కథ ఆసక్షికరంగా సాగింది కాని ముగింవు 
బాగులేదు ప్రభాకర్ మూర్శంగా ఆవేశపడి, ప్ల్చలు 

వుట్పపుండా అపరేషన్ చేయించుకున్నా, 
చివరిక్షణంలో నాని కోసం డబ్బు వెదజల్కి, 

('బతికించి సీతకు దక్కించి వుంటే బాగుండేది 

-ఎన్, సులో చన, బాపట్ట 

స శ స్య 

బెహరా వెంకటసుబ్బారావుగారి 'సిశ్ళబ్బ సంగితం' 

సీరియల్ ఎంతో ఆనందదాయకంగా ఉంది ఈ 

సంచిక తర్వాత సంచిక ఎంత త్వరగా వస్తుందా! 

ఎంత త్వరగా చదువుదామా! అను అతృతగా 

ఉన్నది. ఈ సీరియల్ నేటి యువతకు ఎంతో 

సంబంధించినది రచయితకి కృతబ్బతలు 

-బి ఎర్రమ్రాజు, కొత్తకోట (3 
గారాలు 
మ || 

స ై 
| క్ | 

ఓ 
ఈ ఇ కమం ఇ ఈ 

న ప్రముఖ రచయిత్రి 
 _ శ్రీమతిఆదూరిసావితి. 

కొత్త సీరియల్ నవల న 

] రాగం వ 
10.10 లందోంంంట చం 



ప 

(గత సంచిక తరువాయి) 
భాకర్ వెళ్ళేసరికి వాకిట్సో కనిపించిన దృశ్యం చూసి కొయ్యబారిపోయాడు 
శ్యామల తల్బి వీదిలో షాడెమీద అంతిమయాత్రకి సిద్శంగా వుంది ముఖం 

తప్పు శరీరమంతా వూలదండలతో మూసుకుపోయింది 

"సదా కళ కళలాడే వంశదార అ రోజు దినంగా రోదిస్తున్నట్టుంది అ ఇంది 
కుక్క యజమానురాలి మీది విశ్వాసంతో మూగవేదనతో, 'శవం చుట్టూ 

ఆర్నిగా బాదగాతిరుగుతోంది 

అయినవారు, పైవారితో 'వంశదార' జఆవరణంతోొ కిటకిటలాడిపోతోంది 

శ్యామల, తలి శవంమీద పడి ఏడుస్తుంటే ఆమె బామ్మ తన దుఃఖాన్ని 
మింగేసి మనవరాల్ని ఓదారుస్తోంది 

దర్వానికి, థీవికి మరో పేరైన రామారావు అతి దినంగా వరామర్శలు 

అందధుకుంటుస్నాడు 

తను చూసిన దృశ్యాసికి కొయ్య బారీపోయిన 'ప్రబాకర్ నోట మాటరాక్ట 
ఆలాగేసిల్భుండిపోయాడు. 

అదిగో! ఆల్భుడుగారొ చ్చారు'' అన్నారెవరో 

తలెత్తి అల్భుడికేసి చూశాడు రామారావు అతని చూడగానే అణిచిపెట్బన 

దుఃబం ఒక్కసారిగా తన్నుకొచ్చింది 

'ప్రాకర్' మీ అత్నయ్య] 
బోరుమన్నాడు | 

* ఆయన్నెలా ఓదార్పాలో అర్భంకాలేదు ప్రబాకర్కి మెల్సగా దగ్శరికెళ్ళి 

ఆయన చేతుల్ని ముబాన్పించి తొలగించి తన చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు 
రెండు నిమిషాల్లో ' తేరుకున్నాడు 'ఛోమారావు జరగాల్సిన తతంగమంతా 

యాం ప్రికంగా జరిగిపోయింది 

మూడో రోజున ప్రభాకర్ వెళ్ళ బోతూ మానంగారి ' దగ్మరికొచ్చాడు 
మావ(య్యా! నేను పదొ నాటికొస్తాను' మెల్చగా అన్నాడు ప్రభాకర్ 

' అలాగే!” అన్నట్టు తలూపాడాయన ఆయనకి తెలుసు అల్భుడెంత బిజీ 

(ర 

“పసివాడిలా ముబాన్ని చేతుల్ఫో దాచుకొని 

జరిగిన కథ-15: డా ప్రభాకర్, డా, మోహన్రావు జరిపిన ఇంటర్వ్యూకి 
వెళ్ళుంధి సరయు సరయు రాసిన ఉత్తరం వదో పదో గురొచ్చి రమణ 
మనసుని అల్బకల్పోలం చేసేస్తోంది. సరయు' ప్రభాకర్ నర్సింగ్పో మ్లో 
ఉద్యోగంలో చేరుతుంది. సరయ్యు అడ్రసు కావాలంటూ వనజ ,ఉంటీకి వస్తాడు 

రమణ్న సరయుకి ,వివాహం అయ్యిందని, ఆమె అప్పుడు ఎక్కడున్నది తనకి 
తెలీదని చెపుతుంది వనజ ప్రభాకర్ సరయూలను అనుమానిస్తు ౦ది శ్యామల, 

రమణ చిన్నా పేరిట'చిన్నా శాంతి హో మ్ స్థాపస్తాడు."డా. సుగుణ ఠమణకి 
చేరువ పాణ స్నేహిత్తురాలైంది. 

ఎప క ఓలి అకాతనమ్నాడ. 1౧26 ఉకోబరు, “86 

మనిషో! 

(ప్రభాకర్ భార్య గదిలో కెళ్ళాడు 
విరిగే ఫ్యాన్కేసి చూస్తూ ఏదో ఆలో చిస్తోంది శ్యామల ఆమె మనసంతా 

శూన్యంగా వుంది ॥ 

లక్ష్మీదేవిలా కళ కళలాడుతూ తిరిగే అమ్ము క్షణ్లాల్హో బూడిద్తైపోయింది ఇంళ 

తన కడువులో మాట చెప్పుకోవడానికివరూ లేరు అనుకుంటే ఆమెకి దుఃఖం 

ఆగడంలేదు 

శ్యామూ! 
భర్శ పిలుపుకి తృళ్ళిపడి పడుకున్నదల్టా చటుక్కున లేచినిల్చుంది 

కూర్చో శృామూ! 

“పరవాలేదు! _ ॥ 

పరవాలేధు కాదు! ముందు కూర్చో" బలవంతంగా ఆమెని కూర్చోపెట్సి 

పక్కన తను కూర్చున్నాడు ప్రభాకర్ ! 
శ్యామల వతొనంగా క్రర్చుందధి.. . 

నేను వెళ్ళున్నాను!' 

'అలాగే' అన్నట్టు తలూషింది శ్యామల 

శ్యామూ! జ్హువ్వేవింటీ మరి కృంగిపోయావ్?అమ్మ పోయిన బాధ 

సామాన్యమైంది కొదనుకో! కానీ మరి ఇంత జెంటేలుపడితే ఎలా చెప్పు! నువ్వేమీ 
అహారం తీసుకోవడం లేదని మీ నొన్నగారూ, బామ్మగారూ కూడా చెప్పారు! 
పోయినవాళ్ళతో మనమూ పోతామా? భార్య 'తల నివుంతూ అనునయంగా: 

అన్నాడు ప్రభాకర్ 

శ్యామల దానికీ నోరు తెరవలేదు 
ఆమె మౌనం తుఫాను ముందు ప్రశాంతతలా అనసిపెంచిందతనికి 

ప్పట్! శ్యామూ! ఏదైనా మాట్టాడు. గలగలా మాట్టాడే నువ్వలా 
ముభావంగా వుంటే షదో లా వుంది! అన్నాడు 

“వమ్మాట్టాడను? నిర్నీవంగా నవ్వింది శ్యామల 

' 'ఏడెనా నరో 

(అమ్మ పోయే ముందు కూడా మీ గురించి అడిగింది, (ీ 

“సారీ శ్యామూ! ఆపరేషన్స్ అవీ అయ్యేసరికి చాలా 'వైమయింది. అక్కథీకీ " 
ఫోన్ చేశాను కులాసాగాన్లే వుందన్నారు తీరా బయళ్నేరోసరికి ,..” 

'సరయు అడ్డొచ్చింది! అంతేనా?“కఠినంగా అంది శ్యామః 

“ఆమె గోంతులని కారిన్యానికి తెల్పటో యాడు ప్రభాకర్, , 
టన్నాడు మరో మాట రాకు 

'శరొట్పినంత దూకుడుగా అంది శ్యామల, _ ! 

'జసలేంట్టీరిగిందంటే . 



“మి సంజాయిషి నేనడగలేదు. 

“నుత్వడక్కపోయినా చెప్పడం నా విధి! ఆ రోజు సాయంత్రం 

అతని మాట పూర్షికానేలేదు 
'ప్ఫిజ్, మీరేం చెప్పద్ను! 

రెండు చేతుల్ళోనూ ముఖం దాచుకుని వెక్కి వెక్కి విడుస్తున్న భార్యని 

చూన్తూ అయోమయంగా కూర్చుండిపోయాడు ప్రభాకర్ 

కూతురు ఏడుపు విన్న రామారావు అతృతగా వచ్చి - 

“చూశావా నాయనా! ఇది వరస! ఏం చేస్తాం చెవ్సు' భగవంతుడి పిలుపొస్తే 

ఎవరు మాత్రం ఆపగలరు? ' అన్నాడు కూతురి తల నివ్లుంరయతూ 

౧౮ ఇ శ శ ఖ్ క! శ 

ఒకరోజు వురువుం లేని పిడుగులా వచ్చిపడింది సుగుణ రమణ దగ్గరికి 

“ఏవింది సంగతి?” నవ్వుతూ ఆవ్వోనించాడతను 

“మీతో ట్ల ముఖ్య విషయం మాట్టాడాలి'” ఆంది సుగుణ అతనికెదురుగా 
వున్నకుర్చిలో హలబడుతూ 

“ఏవిటో అంత ముఖ్యమైన విషయం? ' నవ్వుతూ అన్నాడు రమణ 

“చాలా ఇంపార్చింద్ న్యూస్! మీరు జాగ్రత్నగా వీనాలి!” 

“ఓ! కో చెప్పండి! 

“చెప్పాక నామాట కాదనకూడదు'” కండిషన్ సేట్చింది సుగుణ 
“ముందు విషయం చెప్పండి సుగుణా!” నవ్వుతూనే అన్నాడతను 
“మీరు పెళ్ళి చేసుకోవాలి! జ 
“సల్లా? నేనా తృళ్ళిపడ్డాడు రమణ 

“అవును మీరే!” | 
-. “అలాగో ఫిల్బని చూశారా? చిన్నగా నవ్వాడతను 

"ఆర చూశాను ;. పిల్చ ఎవరో కాదు మా పిన్ని కూతురు, పేరు రాగిణి! 
చాలా బొవుంటుంది. ఈ రోజు అనుకోకుండా వచ్చింది దొన్ని చూడగానె మీకు 

భార్యగా బావుంటుందనిపించింది అంతే కాదు మీక్కూడా నచ్చుతుందని 

అనిపించింది అందుకే పరిగెత్ను కొచ్చాను! అంది సుగుణ వుత్సాహంగా 

'ఏవింట' మీరు నిజంగానే అంటున్నారా” ఆమెనే నిశితంగా చూస్తూ 

అన్నాడు రమణ 

' బావుంది! ఇలాంటి విషయాల్హోనా జో క్స్?" 
“సారీ సుగుణా! నాకు పెళ్ళి చేసుకోవాలన్న కోరిక ఏ మాత్రం లేదు మెల్పగా 

అన్నాడు రమణ అతని మొహంలో నీలి నీడలు చోటు చేసుకున్నాయి 
“ఇదిగో, అదే వదృన్నాను!' ఇప్పుడేనైదని అంత నిరాశ మీరు 

మనసిచ్చినమ్మాయి. హాయిగా. పెళ్ళి చేనుకుని సుఖీంగా బతికేస్తుంటే, 
మగాడ్డెయ్యుండి మీరిలా దేవడొస్టైపోతే .. చ! , సిగ్గుచేటు! లేవండి! చనువుగా 

అంది సుగుఖ, 

"అదికాదు సుగుణా!, ." 1 

“ఇంకేం మొట్బాడద్చు! సరయు మీదయ్యే అవళాశం ఎలాగూ లేదు అందుకే” 
మీరు కూడా పెన్ళి చేసుకుని జీవితంలో స్కిరపడండి బాధల్ని మర్చిపోండి! ఆదే 



షం నే. =. 
త్పణ్యో శే చణ రట! (3 న్క్యో వం 

చిన్నా ఆత్మక శాంతి నిస్తుంది అంటూ అనెక ఏదాల నచ్చ చెప్పు ఎలా అయితేనోం 
|| ర ఎళ్ళి చేసుకోవడానికి ఒప్పంచింది 

| నం. శ ఇద్భరూ. సుగుణ కార్నోనే బయళల్సేరారు. సరయు తలపులతో 

(శ్రీ-ఇన్-వన్ ద్రాండ్ ఆయిల్ తుప్పును కొట్టుమిట్చాడుతున్న రమణక్కూ డా, తను పెళ్ళి చేసుకుని జీవితంలో సృరపడితే 
నిరోధించడాని కె తప్పనిసరిగా వాడవలసిన ఆమెని మర్చి షోగలనేమో అసిపెంచి సరే అనేశాడు | 

చు 

నూనె, ఉత్తమ నాణ్యత గల నూసలు . కారు మెల్బ్లగా సాగుతోంది 

ఇద్బ్చరూ వౌనంగానే కూర్చున్నారు సుగుణో డైవ్ చేస్తోంది 
కారు మైన్ రోడ్లో క రాగానే రమణ హటాత్సుగా, సుగుణా! అన్నాడు 

అరిచినట్ట్ళు 

కారు సడన్ బేక్తో ఆగిపోయింది 

ఏవింటీి' అన్నట్టు చూసింది సుగుణ 

అదిగో సరయు! నడివడిగా నడిచిపోతున్న ఓ యువతిని చూపంచి 

ఉద్వేగంగా అన్నాడు రమణ ॥ 

సరిగ్గా చూశారా? అతను చూటంచిన వైపే చూన్తూూ అంది సుగుణ 

అయొ్య! సరయుని నేను గుర్తించక పోవడం ఏవిటీ ఆమె 
సరయూనే' ఒక్కసారి ఆవిడతో మాటాడాలి! అంటూ కారు దిగబోయిన 

అతన్ని చెయ్యిపట్టి ఆపేసింది సుగుణ 

రమణా! మికేనైంనా మతిపోయిందా' ఇప్పుడామె ఒకరికి ఇల్హాలు!' ఆ 

పక్కనున్నది ఆమె బర్హ కావచ్చు! మిరు తొందరపడితే ఆమె జీవితం ఏంగాను 

"స్నేహితుళ్స్ళే' అని సరిపెట్టుకునే మగాళ్ళు ఎంత మంది వున్నారు మన 

దేశంలో అంటూ సన్నగా మందలించింది 

సారి! అంటూ నీరనంగా సీట్లో కూలబడి నడిచి పోతున్న సరయుని 

చూన్నూూండి పోయాడు రమణ సరయు అతనికి చేజారిన స్వర్శంలా 
దనిపించింది 

సరయు తామిద్బర్నీ చూసిందనీ, చూసే అలా పారిపోయిందన [గ్రహాంచింది 

నుగుణ 

ఇద్నరి మనస్సులో నూ సరయు ఆలో చనలే చో టు చేసుకున్నాయి 
సరయు అందం, నడకలో ఆ దర్చం, నల్హతాచులా మోకాళ్ళు దాటే ఆ పెద్ద 

జడ చూస్తుంటే రమణ ఆమెని ఆరాదించడంలొ ఆశ్చర్యం లేదనిఎంచింది 

కలిసి (ప్రత్యేకించి తయారు చేయబడిన 
ఈ నూనె కందెన నూనెగా పనిచేస్తుంది, 
యంత్ర భాగాలను ఖ్యుభం చేసి 

కాపాడుతుంది. 

సుగుణకి 

అనుకున్న పని వాయిదా వేసి తిరుగుముబం పట్నారిద్చరూ 

శ్ నో వ్ ల్ 

“- ౮8గ|647ట్- డేడి! 
6664115 -- 80.1545 

10175 ౧౮57 4౫౦ | 
క అల 105150. 0008న 

, కొతి పది గంటలుదాటాక తన గదిలో కొచ్చిన కూతుర్ని చూస ఆశ్చర్య 

పోయాడు రామారావు 

రామ్మా' ఏం కావాలి? అన్నాడు అప్యాయంగా 

డేడి! 

చెప్పమ్మా! 

% ష్ ష్ 'నాకు నాకు వుద్యోగం కావాలి డేడి! 

ఏవింటమ్మా నుప్వనేవి? తెల్పబో యాడాయన 

| | *' అవును డేడి' నారు వెంటనే ఓ వుద్యోగం కావాలి! తలవంచుకుని మెల్లగా 

అంది శ్యామల 

నో శ్యామ్! మెల్టగా కూతురి దగ్గరి కొచ్చాడు రామారావు శ్యామల వమూనంగా 
నిల్చుంది నేల చూపులు చూన్నూ 

(బాండ్ అయిల్ ఏం జరిగిందిరా శ్యామ్! నువ్వూ ప్రబాకర్ ఏదైనా మాటా మాటా 

తుపు వ ని రో ధి 0 చడా నికి తప్ప నిసరి అనుకున్నారా? ఆమె తల నివు(రుతూ లాలనగా అడిగాడు రామారావు 

“నో! నో! జ్కబంలేదు!' కంగారుగా అందామె 

మరి? శంత పెద నర్సింగ్ హొమ్ ముచ్చటవడి, దగ్గరుండి మరి 
కట్చించుకుడ్ణై నాలుగు చేతులా సంపాయిన్నున్న డాక్టర్ (ప్రభాకర్ భార్యవైన 

* జెఫ్రీ మేనర్స్ అండ్ కం లి వారి (హేగొమార్కు. నొడకొనికి లై సెన్సుదారు, 0811/6273/7౬ నీకు మలర్టో చోట వుద్యోగమా? ఛీ ఛి కాస్త నరదాగానూ, కాస్త 
ఆ 



'అనునయంగానూ అన్నాడు " . ఏం డేడి ,, ఇప్పుడైనా నమ్ముతారా? 
నేనింక ఆ వూరెళ్ళను! నాకేవింటో అంతా అయోమయంగా వుందమ్మా' అన్నాడు రామారావు 
పక్కనే బాంబ్ పడట్టు తృళ్ళివడ్నాడు రామారావు *, అలాగే వుంటుంది, కాని. నిజం అది! ఇంతకి నాకు జాబ్ 
అసలేం జరిగిందో నాతో చెప్పమ్మా? అన్నాడు తేరుకుని ఆమె మాట్టాడ చూస్నారుగొ నిలదిఎంది శ్యామల 

లేదు / చూద్నాం' స 
"జతను సిన్నేమైనా అవమానించాడా?” పరిశీలనగా కూతురి కేసి చూస్తూ చూద్యొం అంటేకాదు. చూసి తీరాలి” 

అన్నాడుభామారావు ఇ ఎలారా శ్యామ్' వుద్యోగం అంటే బజార్నించి క్షొని తెచ్చే వన్తువా'నిమిషాల 
అలాంటిదేం లేదు డేడి!” మీద తెచ్చుకొవడానికి' మెల్లగా ప్రయత్నిద్నాం! కీయీనా నికు వుదోోగం చేసి 
లేదు! ఏదో పెద కారణము వుంది లేకపోతే ఒక్కక్షణం అతన్నొదిలి వుండని (బతకాల్సినంత కర్మేవింటటమ్మా హాయిగా రాణలా ఇంటో కూర్చో సినిమాలు 

నువ్వు మూడు నెల్బనించి అతని మాట్టినా తలనకుండా ఇక్కడే వున్నావు! చూడు! బుక్స్ చదువుకో నవ్వుతూ అన్నాడు రామారావు 
అంటే / నో! నో!) అలా దాటియ్యకండి' మీరు తల్చుకోవాలే గానీ ఉద్యోగం 

'లేదు డేడి! అలాందీదేం లేదు! ఎందుకో నాకు ఇక్కడే వుండాలనుంది'' | బజార్నో దొరికే వన్నువు కన్నా తేలిగ్గా సంపొదించి పెట్పగలరు! నా గురించి 
దుఖఖంతో ఆమి మాట తడబడింది మికు తెలుసుగా నేనింకఆ వూరు ఛస్నీ వెళ్ళను! మొండిగా అంది శ్యామల 

క్షణం ఆలో చనలో పడ్న రామారావు మెల్చగా కూతుర్ని కూర్పొబెబ్బి, తనూ 'పోనీ ఆ అమ్మాయిని అక్కణ్మంచి పంపించేస్నే? ఏదో ఆలోచిస్తూ 
పక్కన కూర్చుంటూ-- అన్నాడు 

"ప్పిజ్! చెప్పరా నాన్నా! , నువ్వు చెప్పకపోతే నామీద ఒట్బే!' బతిమాలు శ్యామల మాట్టాడ లేడు 
తున్నట్టు అన్నాడు 

గడునులో కం 

మౌనం అంగికారంగా తీసుకున్న ఆయన తేలిగ్గా వూపిరి ఉసుకున్నాడు 

బలవంతాన ఆనకట్న'వేస్తున్న దుఃఖ నముద్రం కట్సలు తెంచుకుంది " గోంట్వర్రి డియర్ నీకు జాబ్ కావాలి! లేకపోతే ఆ సరయుకి ఉద్వాసన 
“డడ!” ఇంటూ ఆయన గుండెల మీద వాలి బొవురుమంది శ్యామల, చెప్పాలి! అంతేఠదా?ఇంక నువ్వు నిశ్చింతగా వుండు' అంటూ 'అభయం కూడా 
తెల్బటోయాడు రామాలొవు ఇచ్చేశాడు 
ఆమె దుఖం కాన్న తగ్గాక బుజ్బగించి కూతురి నోట్నించి వషయాన్ని | = క తి ల 

రాబట్టాడు స్ట భార్య వుద్యోగ'పప్రయత్నంలో వుందని విన్న [ప్రభాకర్ విస్తుపోయాడు 
“ఛ ఛ! ప్రభాకర్ అలాంటివాడు కాదమ్మా!” అన్నాడు మెల్చగా. 'ఏమైందీ శ్యామలకి? తల్చి పోయిన దగ్నర్నించీ వింతగా వుందామె 
“అవును డేడి!' ముందు నోనూ కానీ మా వంటావిడ తంవులు | ప్రవర్షన, తనని విడిచి ఒక్క రోజైనా వుండని ఆమె . నెలల్లైపోతున్నా ఇక్కడికి 

పెట్సి తమాషా చూసే రళం కాచు. అవిడ. చెప్పంది నమ్మకుండా ఎలా | వచ్చే'వ్రయత్నం చెయ్యడం లేదు మనసు విప్పి మాట్బాడదు ఎంత బతిమాలినా 
వుండగలను!” మనసులోని మాట చెప్పదు! పోన్ చేసినా సరిగ్గా మాట్టాడదు! ఇంక నాలుగు 

“ఏం చెప్పిందావిడ?” (| , రోజులు పోతే అమ్మా నాన్నలక్కూఢా అనుమానం గావచ్చు!. . త్వరలో ఆమెని 
“రాత్రింబవళ్ళు ఆవిడగాఠిదగ్నరో గడుపుతున్నారట.. * రోషంగా అంది | సిలదీసి సంగతేఏంటో తెలుసు కోవాలి" మరోసారి అనుకున్నాడు. 

శ్యామల (| / అయితే ? ఆసమయంరానే వచ్చింది 
కానీ ' అయోమయంగా చూశాడాయన ఎంతయినాట్టల్భుడు అలాంటి ,ప్రభాకర్ ఆ రోజు రౌండ్స్ ముగించుకుని రూమ్లో కోచ్చేసరికి అక్కడ 

మనిషంటే ఆయనకి నమ్మ బుది కావడం లేదు రామారావు కూర్చుని వున్నాడు 
"నిజం డేడ! అంటూ కాంతమ్మకి, తనకీ ,మద్య జరిగిన గ్యేంభాప , "నమస్కారం మావంయ్యా! ఎప్పుడొ చ్చారు?” అన్నాడు మర్యాదగా. ,. 

చెప్పంది శ్యామల . 'ఇంతకు ముందే!” క్కుష్పంగా అన్నాడాయీన, ( / 

/ నోట మాట రానట్టుండి పోయాడాయన 'పభాకర్ నౌ కర్ని కాఫీకి పంపి తన్తూ ఆయన కెదుళుగా కూర్చున్నాడు 



తై న 
యము మ! 

ఆయనేదో ముఖ్య విషయం మాట్టాడ బో తున్నాడని గ్రహిరంచాడతను 

సర్! మా డాక్టర్గార్ని తొందరగా పంపిం వెయ్యండి! అవిడ లేకపోతే మా 

హాస్పటలంతా చిన్నబో తోంది! అంది సరయు రామారావుతో 

ఆమె తనకి విష్ చేసినప్పుడే గుర్తించాడాయన ఆమె “సరయు అని 

అయితే జవాబేం చెప్పకుండా ఆమెని, ప్రభాకర్షి మార్చి మార్చి చూళాడు 

ఎపుడు పంపుతారు సర్? చనువుగా అంది సరయు 

నేను పంపేదేఏింటి, మి డాక్చర్నొచ్చి తీసికెళ్ళమను' 
అన్నాడాయన 1 

అయితే ఇంకోం డాక్సర్' వెంటనే వెళ్ళి తీసుకొచ్చెయ్యండి' అమాయకంగా 

అంది సరయు 

ఆవిడేం పసిపిల్మా! 

'వ్రబాకర్ 

మావంగారు ఆమెతో మాట్టాడినతీరు అతనికేం నచ్చలేదు 

ఓసారి ఇంటి కెళ్ళొస్నాను డాక్టర్” అని వ్రభాకర్ని పర్మిషన్ అడిగి 

రామారావుతో కూడా మరోసారి శ్యామల గురించి చెప్పి వెళ్ళి పోయింది సరయు 

ప్రభాకరో నీతో ఓ ముఖ్య విషయం మాట్టాడాలి!' గంభీరంగా అన్నాడు 

రామారావు 

అలాగే! ముందు కాఫీ తాగండి! నొకరు తెచ్చిన కాఫీ కప్పుల్పో ఒకటి 

ఆయనకి అందిన్తూ అన్నాడు (ప్రబాకర్ 

మొనంగాకాఫీ తాగి కప్పు టేబిల్మిద పెట్బేశాడు రామారావు 

నౌకర్ కాలీ కప్పులు తీసికెళ్ళగానో- 

“చెప్పుండి! అన్నాడు ప్రభాకర్ చిన్నగా నవ్వుతూ 

ఆయితే రామారావు మాత్రం నవ్వ లేదు ముఖం గంబీరంగా'పెట్స్- 

విషయాన్ని సూటిగా అడిగేస్టున్నాను మరోలా అనుకోకు! సరయుతో నీ 

కెబ్చట్పించి వరిచయం? అన్నాడు ఆ ప్రశ్నకి బిత్తర పోయాడు ప్రభాకర్ 

అదేవింట్ వాళ్ళ్చిల్బు మీ ఇంటి దగ్గరేగా ' ఆ రోజు తల్చికి సున చేసి 
ఇస్యమలల వంపమన్న అమ్మాయే ఈ సరయు! మీరు గుర్తుపట్టలేదా? 

అమాయకంగా అన్నాడు ప్రభాకర్ 

"గుర్తుపట్బక పోవడమేల బాగా గుర్ను వట్బాను. కానీ . నోనడిగోద్ ఆ 

పరిచయాన్ని గురించి కాదు .'" 
మరి" కళ్ళు చిట్బించాడు ప్రభాకర్. 

మీ మలి పరిచయం! ,ఎవ్వుడు, ఎక్కడ, ఎలా అయింది? అనడుగు 

తున్నాను! కాస్త వ్యంగ్యంగా అడిగాడు రామారావు, 

ఆయన ధ్రోరఖకి చాలా చిరాక్కలిగిందతనికి శ్యామల రాకపోవడాని- 

క్కూడా కార౭9౦ కొంతవరకు అర్భం ఆయింది . 

ల్ 

గంథీరంగా 

నేను తీసుకు రావడానికి" అదోలా అన్నాడు 

వల లు టర మతో. 21౧16 మడోంరు “26 

“ఓ! ఆ వరిచయమా ఆమె నా వోస్పట్టల్హొ వుద్యోగం కోసం ఒచ్చింది అన్ని 

అర్భతలు వున్నాయి కాబట్బి ఇచ్చాను అప్పుడే మీరన్న ఆ మలివరిచయం 
అయింది! 'ఆమలి పరిచయం అన్నచోట నొక్కి పలుకుతూ అన్నాడు 

అంటే ఆపరిచయం అంతటితో ఆగి పోయిందంటావ్' మి ఇచ్చరి మద్యా 

యజమాని, వుద్యోగి అన్న భోవిం తప్పు మరోటి లేదంటావ్' అది నన్ను 
నమ్మమంటావ్' అదేదోరణలొ అన్నాడు రామారావు 

ప్రభాకర్ కళ్ళు కోపంతో ఎరుపెక్కాయి తెచ్చి పెట్టుకున్న నహనం, వినయ 

విధేయతలు మాయమయ్యాయ్ు 
వాడ్పూయు మీన్? అన్నాడు తీక్షణంగా 

అతని చూపులకి అంత పఎద్బ్చ పోఠీసాఫిసరూ కాస్త కంగారు పడ్డాడు 

అయినా తేరుకుని - 

నీకూ, ఆ అమ్మాయికి మధ్య అక్రమ సంబంధం వుందని విన్నాను 

అదెంతవరకు నిజమో తెలుసుకుందామని స్వయంగా వచ్చాను! అన్నాడు 

'" దర్చంగా 

తెలుసుకున్నారా? పెదవులు బిగబట్బ్ అన్నాడతను 

ఆం! తెలుసుకున్నాను ఆ నసరయుకీ నీకూ మధ్య చాలా గందం నడిచిందని, 

అందుకే నువ్వరాకుండా ఆ రోజు శ్యామల నొక్కదాన్నీ పంషావనీ, భార్య ఇంట్లో 

లేని.సమయంలొో నా కూతురి ఉీరలన్నీ ఆవిడ గారికి దానం చేస్తున్నావని 
ఇంకా చాలొ తెలుసుకున్నాను! ' అన్నాడు రామారావు ॥్ 

ఓ! చాలా విషయాలు సేకరించారే! అయితే మీ అమ్మాయి ఇక్కడికి రానన్న 

కారణం కూడా ఇదేనా? ' ఆగ్రహాన్ని అతి ప్రయానతో అదిమి పెడుతూ అన్నాడు 

ప్రభాకర్ 1 

“అవును! నా కూతురు అభిమానవతి' స 
అంటే ఆ అభిమానవతి ఇంక ఇక్కడికి రాదా?” 

' అన్నమాటిే! 

బావుంది మంచి నిర్భయవేం తీసుకుంది అయితే ఆ సిర్భయం తీసుకునే 

ముందు ఒక్క మాట నాతో చెప్పే ఇంకాబావుండేధి! 

ఏవంని?' 

తన బాధ కారణం! 

'అంత దేవిరించాల్సినంత కర్మ నా కూతురికి *టేదు' అయినా తను 
అనుమానించింది ఇంటే అది కచ్చితంగా నిజమ అయ్యుంటుంది, 

ఆవి! నిజం! నూటికి నూరూపాళ్ళూ నిజం! కానీ ఆవిడగారు సిగ్గు విడిచి 
(చెప్పడం, ముందూ వెనకా కాస్తయినా అలోచించకుండా మీరు సబ్యోత మరచి 
ఇలా మాట్టాడ్నం! భావుంది! చాలా బావుంది పెద్దగా నవ్వాడు ప్రభాకర్ 

ఏవిందా నవ్వు? చిరాగ్గా అన్నాడు రామారావు ; 

“"నవ్వక మరేం చెయ్యను? పోనీ కాసేవు 'నా భార్య నా దగ్శిరికి రానంది!” 

ఇని ఏడవనా?' 1 

' “ఇదిగో! ప్రభాకర్! శృతిమించు తున్నావ్' 
“వాటే వండర్! నేనా శృతిమించేది? లేక అనుమాన పిశాచం వట్పన 

శూతున్నీ మందలించడం పోయి. అల్బుడి మీదికి యుద్యాని కొచ్చిన మిఠరా 
కరినంగా వున్నాయి ప్రభాకర్ మాటలు! 

“ప్రభాకర్! ఆవేశంతో తనని తాను మరచి అధిచాడు రామారావు 

“ష్! అరవకండి! ఎవరైనా వింటే.బావుండదు సరే! ఇంతకీ మీరు చెప్పబోయే 

దేవింటీ? శాంతాన్ని బలవంతంగా తెచ్చుకుంటూ అన్నాడు ప్రభాకర్ 

“నువ్వు వెంటనీ ఆ అమ్మాయిని ఇక్కజ్మంచి పంపెయ్యాలి! తేలిగ్నా 

అనేశాడాయన 

"పంపకపోతే?" 

“పంపేలా చేస్తాం!" 

“అదే ఎలా చేస్తారూ అని అడుగుతున్నాను! 

“ఏమైనా చెల్ద్యుగలను! . నేను తల్చుకుంటే దాన్ని రోపీపొటికి నడి వీధిలో 

నిలబెట్ట్ప గలన్తోకటకటొల వెనక తోయించ గలను నలుగురూ నీచాతి నీచంగా 

చూసేలా, దాజ్టీ బతుకు దానికే అసహ్యం పవుప్బించేలా చెయ్యగలను మ్రైండిట్! 

కసిగా అన్నాళ్టు రొమారావు ' 
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-నెట్ట్ కె. వెంటేశ్వరరొను 

ఎస్ ఆర్ - జామి 

| నొవయస్సు 25 సంలు 2నెలబ క్రితం కడుపు నెప్పివచ్చిజి టి టి పరిక్ష 

చేసిన తర్వాత రక్తంలో గ్నూకోజు ప్రమాణం ఎక్కువ అని తెలిసింది 2 

నెలలుగా మళ్ళీ నెప్పి రాలేదు గుండె బారంగా ఉన్నది నెప్పి లేదు మూత్ర? 

విసర్సన మామూలుగానే ఉన్నది కాళ్ళు లాగటం లేదు నేను మందులు 
వాడాలా? ఏ జాగ్రత్తలు “తీసుకోవాలి” పెళ్ళి చేసుకోవచ్చా” పిల్లలు పుట్బో 

అవకాశం ఉన్నదా? 

గ్బూకోజు ప్రమాణాన్ని తరచూ పరీక్షిస్తూ రావటం 

మంచిది ఆహారం వల్బ వచ్చే కేలరీల విలువను తగ్నించాలి 

దీనికి డయటీషియన్న సహాయం అవసరం దీనికీ వివావానికి 

సంబందం లేద్కుసిల్లలు పుట్సే అవకాశం తప్పుక ఉంటుంది 

గ్బూకోజు అధికంగా ఉన్న వారందరికీ మందుల అవసరం 

ఊండదు 

ఎస్ ఎస్ ఆర్ - విశాబపట్నం 
స 

నావయస్సు 20 సంలు బరువు 58 3జిలు కొంచెం లావుగా ఉంటాను 
ఫిబ్రవరి నెలలొ హెర్నియా ఆపరేషన్ చేశారు నేను రోజూ ఉదయం రన్నింగీకి 
వెళ్ళవచ్చునా" కూడదా? 

తప్పుకుండా వెళ్ళవచ్చును అదే సమయంలో , అహార 
ప్రమాణం కూడా తగ్నిస్నే మంచిది. 

కె ఎన్ ఎస్ - గుంటూరు క 

నా అంగముసప్టై తోలు కప్పబడి ఉన్నది ఆ తోలు చుట్టూ తెల్చగా 
ఉంటుంది డాక్చరుగారు చిన్న ఆపరేషన్ చెయ్యాలన్నారు నా వయస్సు 16 
సంలు 

తప్పుకుండా ఆపరేషన్ 'చేయించుకొనండి 

ఎస్ - మచిలీఫట్నం 

నా వయస్సు 23 సంలు ఈ మద్యనే హార్చు అపరేషన్ (ఎ ఎస్ ఉ) 
జరిగినది రతిలో ఎన్నాళ్ళకు పాల్గొన వచ్చును పల్కలను కసవచ్చా? 

పిల్చలను కనటొనికి ఆపరేషన్ అయిన 2 సంల నుంచి ఏ 
ఇబ్బందీ "ఉండదు రతిలో పాల్గొనడం ఆపతేషన్ జరిగిన 56 

నెలల నుంచి చెయ్యవచ్చును కొనీ ఈ విషయంలో ఆవరేషన్ 

చేసిన వైద్యుల సలహా కూడా పొందటం మంచిది 

కె ఎన్ - గద్వాల్, 

నా పైపెదవి మద్య తెల్బ గా వున్నది ఇది ఎమైనా జబ్బా” దీనికి పే మందులు 

వాడాలి? 

చర్మ నైద్యులకి చూపించి ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ తఘనద, 
విటిలైగో అయినదీ తీర్మానించుకోవటం ముఖ్యం. ఫంగస్ 
ఇన్ఫెక్షన్ అయితే తప్పక మందులతో నయమవుతుంది 

॥ 

14 ఆందసచి,.తవారప(తిక 10-16 అక్రోబరు 86 

చూడండి మై డియర్న్ ఎస్ పి గారూ! ఇవ్వుడు మీరు చెప్పినవన్నీ ఈ 

బరతావనిలో సామాన్య స్త్రీకి చెయ్యగలరు ఇంతేనా ఇంతకన్నా 
మిరకృత్యాలు చేయింఛ గలరు 

దొంగతనం మోపగలరు! బ్రోతల్ హవుస్లో పట్టుకున్నట్సు సృప్పించ 
గలరు కూనీ కేసులో ఇరికించ గలరు! అంతెందుకు ఆ నేరాలన్నీ తానో చేసివ్లట్పు 

ఆమె చేతే కోర్సులో చెప్పించ గలరు! 

కానీ ఎస్ ఏ గారూ! మీరో ముఖ్య విషయం మాత్రం మర్చి పోతున్నారు 

సరయు నా దగ్శర పని చేస్తున్న సి! మీరు ఏవేవో మనసులో పెట్టుకుని 

అవిజ్స వీధిలోకి లాగితీ ఈ ప్రబాకర్ చేతులు ముడుచుక్కూర్చ్పోడు తన 
మూలంగా ఓ స్రీ అన్యాయంగా వతనమౌొతుంటో తన కెందుకులే 

“అనుకునేంతది అర్చకుడు కాడు! 1 

ఏవిటలా చూస్తున్నాహి? ఏవిటి. వీడింత. ధైర్యంగా 
వూట్బాడుతున్నాడు అని ఆశ్చర్య పోతున్నారా? 

నా సంగతి ఒక్కసారి మా నాన్నగారి దగ్శరికెళ్ళి అడగండి ఆయన చెప్పారు 

అంతేకాదు ఒక్కసారి మీరిప్పుడు నన్ను అన్న మాటలన్నీ ఆయనకి 

చెప్పండి సరయు నంగతేమో గానీ తమకి సాన బ్రంశం కలగడం మాత్రం 

ఖాయం! యూ ఆల్ఫో మైండిట్' ఆవేశంతో అంటున్న అల్బుక్కు చూసి 

కొయ్యబారి పోయాడు రామారావు ఆయన ఎనాడూ అల్బుణ్బృలా చూడలేదు 

శామ్యంగా అమాయకంగా కనిపించే ప్రబాకర్లో ఇంత ఆవేశం వుందని, 

తెలిస్తే అసలింతలా మందలించేవాడే కాదు 
నిజంగా వియ్యంకుడికున్న శకి సొమర్శ్యాలు ఆయన ఎరగనివీ కావు చాలా: 

మంది మీంటత్రివుంగవులున్నారాయన స్పేహితుల్సో అదీగొక ఆయన తన 
కొడుకు మీద ఈగవాలినా సహించడన్న విషయమూ తెలుసు! అయినా 

తొందరపడ్నొడు 
కుడితిలో పడ్న బల్బిలా కాస్సేపు కొట్టుకున్నా వెంటనే తన హొదా 

గుర్పొచ్చి- 

ఇంతకీ ఏవంటావ్? అన్నాడు లేచి నిల్చుని 

నేనేవంటాను' ఆనేదేదో అనేశాను ఏదైనా అంటి మీరే అనాలి! 

అంటే దాన్ని వంపనంటావ్! అంతేనా? 

దాన్నికాదు! ఆమెని! నబ్యతగా మాట్సాడ్నం నేర్చుకోండి సరయుని 
పంపను! నొక్కి మరి అన్నాడు (వ్రబాకర్ 

అయితే శ్యాఘల నీ మొహం చూడధు! 

పెద్దగా నవ్వాడు (ప్రబాకర్ 

అలా చెప్పమందడా మీ అమ్మాయి? 

అవును' గంబీరంగా అన్నాడు రామారావు 

దాంజ్యూ' కానీ నామాట కూడా ఒకటి చెప్పండి తను రాకపోయినా 

ఓ అమాయకురాలి నోటి ముందు కూడు నేను తియ్యను! 

ఓ! శ్యామల రాకపోతే ఆవిడగార్నే కట్టుకుని వూరేగచ్చనా? వ్యీంగ్యంగా 
అన్నాడు రామారావు . 

ఆహా! అవసరం అయితే తప్పుతుందా, మీ అనుమానాన్నే నిజం 

చేస్నాను ! 

ఆఅలాగోం? చూస్తాను! రోపిపొటికి దాని జాతకం తిరగ 

రాయించకపోతో ఆవేశంతో ఆయన మాట తడబడింది న. 

మారు పేరు పెట్టుకుంటారా? బెస్నఫ్ లకో ప్పీజ్ యు కెన్ట్రై! 
నిర్చక్ష్యంగా అంటున్న అల్బుళ్ళి నివ్వులు చెరుగుతూ చూసి వెళ్ళిపోయాడు 

రామారావు 

ఆ కోపంలో వోకు పరిసరాలు సరిగా గమనించ లేదుగానీ గమనించి వుంటే 

ఓ పక్కగా పొళత్తోపోయిన మొహంతో బిత్తర చూపులు చూస్తూ నిల్చున్న 

సరయు కనిపింటిదే! , (ఇంకాఉంది) 

సరే 



నే 

లన 

[పముతు నాళాల నాయాయాడాయాకాలూా ళాల తోననాళ్త ననా ానయాలనా 
పదాచాయామాబాయాలు 'చచాయలాతోమలమన 

చితం ; ఎం. కుసుమకుమారి 

త్క్యౌ చృషిలోగాని వైజ్లానిక 'దృష్పిలోగాని 

సమస్త విశ్వానికి మూలాధారం. శక్తి... సత్చిత్ 
అనంద స్వరూపము, అఖండ జ్ఞానమయము 

అయిన. 'ఆశక్ని _ స్వరూపాన్ని. మాతృభావనతో 
ఆరాధిస్తారు భారతీయులు. -దుర్గ, .ఉమ, అంబ 

ఇలా అనేక నామాలతో వ్యవహరిస్తారు. పర, ' 

పశ్యంతి, _ మధ్యమ... వైఖరి రూపాలుగా. 

నాదరూపమాన అమోఘ శక్తి తేజము యొక్క కటాక్ష 
వీక్షణాలతో  వునీతులైన మహానుభావులు సాహిత్య. 

సంగీత ' శౌరభ ' నీరాజనాలతో. . విశ్వమాతను' 
'ప్రన్నుతించారు. గ . 

వేదవ్యాసుల వారు దేవీభాగవతంలొ దుర్గచేవిని 

అతివెభవంగావర్శించారు, / 

జగద్నురు శంకరాచార్యుల వారు, 
“అ౦బత్వదీయ చరణాంబుజ సంశ్రయేణ 

బ్రవ్మాదయోప్య వికలాంశ్రియ మా శ్రయంతే!' 

తస్మాదహం తవ నతోస్మి పదారవిందం 
, భిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుభితాయ మహ్యం!!”' 

ఆంటూ జగన్మాతను 

ఇ వేడుకున్నారు.. 

"దేవానాం ప్రతయం త్రయీ హుత భుజాం 
శక్తిత్రయం 'ప్రిస్వరాళ అనోశ్ళోకంలొ - 

ఓంకార . న్వరూపమైన _ త్రిపురసుందరిని . 
' సంస్నుతించాడు మహాకవి ' కాలిదాసు. “శ్తీవాకు 

గిరిజా. శ్చిరాయ” అనే శ్చోకంతో నన్నయ్యభట్నూ, 
"శీయన' గౌరి. నాబరగు.' చెల్వకు" అంటూ 'తిర్కన 

_కోమయ్రాజి,. పంచమ వేదనమైన' మహాభారత 
ఆంధ్రీకరణ ప్రారంభంలో దోవీ స్తోత్రం చేసారు. 

-జ్ఞానభిక్ష. -పెట్టుమన 

. శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శాస్మిగారు. 

“సమగ్ర స్వరూపాన్ని సాక్షాత్కరింపజేసారు. ఇంకా 

“అమ్మలగన్న యమ్మ ముగురమ్మల 

మూలపుటమ్మ చాల పెద్దమ్మ సురారులమ్మ, 

కడుపారిడి బుచ్చినయమ్మ, తన్నులో నమ్మిన వారి 

మనమ్ముల నుండెడి అమ్మ” వలె 

పోతన మనోనేత్రం ముందు సాక్షాత్కరించిన 

జగబ్బనని ఆయనకు “మహత్వ కఏత్వ పటుత్వ 
సంపదలను” అనుగ్రహించి భాగవత కర్షను 
చేసింది. 

“ఎల్జ ” వేదములకు కన్నతల్సియగుచు, 
నెన్నమూర్ని  త్రయంబు కన్న నున్నతముగ 
వర్షించి సిజభక్ని సమిపిగాచు" లోకమాతకు 

బిడ్పలస్టైగల వాత్సల్యాన్ని హృద్యంగా వర్శించారు 

"చేమంతి పూవుగ శితాంశు గిలించి 

ఒప్పుగ గగనంబు కొప్పుబెట్స 

తారలన్ ముత్యాల చేరుగ నమర్చి 

నుదుటిపై సూర్వుడన్ బొట్బుదిద్ని” 

ఆదిభట్స నారాయణదాసుగారు. విశ్వమాత 

ఎందరో 'ప్రసిదులు దేవి జగన్మోహన రూపాన్ని 
సుందరంగా వర్సిన్తూ సన్నుతి చేశారు. 

దేవి అనుగ్రహమువలన జన్మించి ఆమె కటాక్షము 

వలన సంగిత విద్యా పారంగతుడైన శ్యామళ్శాస్మి 

"బొమ్మల కొలువు" 

కకక 

“సంగిత సాహిత్యాలలో 

సర్వమంగళ 

కక! 

“మరి. వేరె ' దిక్కెవరమ్మ అంబమహిలొ న 
(బోచుటకు - శరణాగత రక్షకియని నిన్ను సదా గ 
మీనాక్షీ" అని ఆనందభైరవి రాగంలో నుమనోహర 

గానం చేసాడు. శ్రీ విద్యా మంత్రోపాసకు 

ముద్భుస్వామి. దీక్షితులు. “అంబనీలాయ 

కరుణారటాక్షి అఖిలలోక సాక్షి కటాక్ష అం 

నీలాంబరి రాగంలొ దేవీ ప్రార్భన చేసారు. 

“నీ పొదములు గతియని నమ్మితి నీర; 

'" పరాశక్తి" కృషితో పట్టం సుబ్రహ్మణ్యయ్యరు. "$ 

చరణ పంకబములె గతియని నెర నమ్మియ. 

నన్ను (బోపమమ్మా అంబా” కిర్త్వనతో పల 

గోపాలయ్య లలిత భక్షి భావనతో అం౬ 

వేడుకున్నారు. 

“పరాశక్తి మనుపరాధాపై పరాకేలసమ్మ ఓ ఆ 

పురాణి ధర్మ సంవర్శని శ్లీ వురాధిశ్వరి రాజశేఖర 4 

పరాశక్తిని అతి మనోబ్బమైన సాహిత్యంతో సా. 
రాగంలో కీర్తించాడు త్యాగరాబా 

ఆ భగపతి యొక్క నాత్విక సర్వమం॥ 

రూపము. నాదబ్రహ్మ స్వరూపము అయిన మ 

నరన్వతి సమస్న విశ్వాన్నీ జ్ఞాన ప్రకాశ ధారల 
అమృతమయం చేయుగాక. 

--పి, ఆదిలక్రి 

(ఫొటో: బొనోపల్సి మురళి 



స చింది, ఈ గౌరవాన్ని అందు 

కున్న భారతీయ చదరంగ 
“ క్రీడాకారులలో ఈయన 

తొమ్మిదవ వ్యక్తి లండన్లో 

( కొన్ని వారాల క్రితం 

జరిగిన కామన్వెల్త్ 

చదరంగం పోటీలలో ప్రసాద్ ఆగ్కేలియాకు చెందిన 

డెస్పాక్యులేసై విజయం సాధించి 6,5 పాయింట్నను 

పొందగలిగారు ఈ గెలుపు ఎనిమిదవ రవుండుకిగానీ 

వీలుపడలేదు డెస్పాక్ళులే తోట గమనాన్ని 'రాఖి కి 
అనుకూలంగా నడువుకొంటూ పోగా , ప్రసాద్ 

“రాజోస్టై ఎక్కువ శ్రద్య్శను చూపి ' 'సిపాయోబద్వారా 

ఆటను నడిపి విజయాన్ని సొధించారని పరిశీలకులు 

అంటున్నారు ట్ర 

జీనా గారిసన్ (22) 
ఇఅ(గశ్రమీ మహిళా టెన్నిస్ 

క్రీడాకారిణిగా ఎన్నో 

పర్యాయాలు తన ప్రతి 

భని నిరూపించుకున్నది 

టిక్సాస్లోని హాస్నన్కి 

చెందిన ఈమె అతి చిన్న 
వయస్సు నుంచే దిన్నిస్ 

పట్ట మక్కువ పెంచు 

కొన్నది 18 ఏళ్ళ వయసుకే ప్రపంచం మొత్తం 
“మీద జూనియర్ ఛాంపియన్, అనిపంచుకున్న ఈమె 
'“టిన్నిస్సే నా ప్రపంచం” అని అనటంలో ఆశ్చర్యం 

లేదు మూడేళ్ళ కాలంలో అమరికా సంయుక్న 

రాప్వాలలోనూ, ఇతర దేశాఖలో ఈమె ఎన్నోచోట్స 
చిజయవంతంగా టిన్నిస్ ఆడడం ఒక విశేషమైతే, ఆ 

ఆట ద్వారా మూడు లక్షల డాలర్భు సంపాదించడం 

మరొక విశేషం. 1 63 మీటిర్హ పొడవూ 58 కిలోల 
బళునవూ ఉన్న గారీసన్ నేడు ప్రపంచం మొత్తం 

మీద అత్యంత వేగంగా అడ టిన్నిస్ శ్రీడాకారిక 

'టెన్నిస్ నా కెంతో మేలు చేసింది టిన్నిస్ను, నోను 
మరవలేను” అంట్లున్న గారినన్ టెన్నిస్లో సరికొత్త 

ప్రమాణాలను నెలకొల్ప గలడు. ఇటీవల ఈ 

బూక్సిన్లోని ఒక పొఠశాబకు వెళ్ళినవ్పుడు పది 

పన్నెండేళ్ళ బాలలు ఈమె చుట్టూ చేరి ఆమె 

| గౌరవార్భం పొటలు పొడడం చూస్తే 
, జనసామాన్యంలో యా అందులోనూ 

ఫసిహృదయాలలో - ఈమె కెంతటి స్యానం ఉందో 

అర్భం అవుతుంది. 
/ 

4 
| / 

323 పు ఎటళ కు పటఆలననచి కు. 1001 ంటోండు లగే 

“ 10-10-1986 శుక్రవారం మొదలు 
16-10-1986 గురువారం వరకు 

* మేషం : మీకు పత్రికా ప్రకటన సంబంధం 
ఉన్నా, రచనా విధాన సంబంధం ఉన్నా, వత్రికా 

' విలేఖరులు మీరైనా, ఆ రంగాన పని చేస్తున్నా, 

హాయి, ప్రశాంతత, స్వల్పంగా ధనలబ్భికి అవకాశ 

మున్నది రాజకీయవాదులకు '*వారఫలం' 

శ్రేయస్కరంగాదు స్నీలకు , శుభకార్యాలో చనలు, 
ఉద్యోగరీత్యా అభివృద్భి 

* వృషభం ః చాల మందికీ ఆరోగ్య విదాన లోపం 
చెప్పవచ్చు జాగ్రత్త పడటం అవసరం ఉద్యోగ 

రీత్యా లేనిపోని యిబ్బందులు వస్తాయి జాగత్త 

పడాలి వ్యాపారరీత్యా చక్కని ఆదాయమున్నది 

అన్ని విధాలా అనుకూల నాతాపరణమే స్కీలకు 
వృత్నియందు వికాసం శుభ వార్తా శవణం 

* మిధునం : వృత్ని యందు కొంత నిలకడ 
చిక్కుతుంది ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూచే 

వ్యవహారం, సొంగంగా సొనుకూలం కావటం 

గమనిస్తారు, రాేఫలం వారం వారం తెలిసి కొంటే 

ముందు జాగ్రత్త పడవచ్చు ఉద్యోగంలో జాగ్రత్త! 
స్టీలకు వృత్ని యందు మేలు, సంకట పరిస్పితుల 

దాటుకొంటారు ఏద్యా విధానాన మలు 

* కర్కాటకం : ఇప్పుడిప్పుడే మీ ౮౫ దైవ 

బలాన్నీ వుంజుకొంటున్నది అంటే మికు ధన వసతి, 

ఊద్యోగ లాభం, ప్రశాంతి, ఆనందోత్సాహాలు లభ్యం 

కొనున్నవని అర్భం ఎదుటివారి మనస్తత్వమెరిగి 
నడుచుకోవలనిన అగత్యమున్నది సంగిత సాహితీ 
మార్గిన మంచి అవకాలుంటాయి స్మిలకు; 

అనుకోల వారం, కృషి లోపం లేకుంటే మేలే 

* సింహం ; మాటకు అడ్ను వచ్చేవారుంటారు 

సమయానికి తో డ్పడనీవారుంటారు. అనవసరంగా 

స్పుతించి, లేనిపోని యిబ్బందులు తెచ్చి పెట్సే 

వారుంటారు. ఆదాయాన్ని 'మంచిన ఖర్చులను 

ఎదుర్కొనవలసి ఉంటుంది సత్సలం ఏ రంగాననైన 

, ఆశించుటకు వీలు లేదు స్మీలకు అన్ని విదాలా 

నుఖకరమైన దినాలు కావు విసుగు అదిక 

స మవుతుంది, 

* కన్య ః లేనిపోని వ్యవవారాలతో కాలక్షేపం అలా 

యిలా తిరుగుతూ, కళా రంగోన చిక్కిన అవకాశాలు 

కొందరు 

అవకాశమున్నది, రాజకీయంగా సుకరమైన 

ధినరిగాదు, రావలసిన డబ్బు అందుత్మజీది, 
అవసరాలు తీరుతాయి. స్నిలటకు రచనా 

వ్యాసంగాన నత్ఫ్సలం. ఆదాయ " వృద్మి 
; సుఖశాాతులు, ఠి 

పోగొట్బుకొనే' 

*ఉ తుల. ఆయినదానికి, 

తెచ్చుకొంటారు. ఏమంత 

అది? అనుకోకుండా ఒకానొక 

జరుగుతుంది, గమనించ్రాలి 

కాసిదొనికి ఉద్రేకం 

మంచి. కార్యం 

అనుకూలం 

మకీందుగా 

తెలిసికొంటీ మంచిదేగో' అనవసర ప్రస్తా వ 

పోకండి రాజకీయ వాదులకు మలు గొాదుస్ని 

లేనిపోని చిక్కులు, అనవసర వ్యవహారాలు, ; ళా 

లోపం 
* వృశ్చికం మాట చెలామణు కాళపోవటంతో 
(గామానగాని యింటగాని కనిపిస్తుంది వృత్ని 

యందు యిబ్బంది. వ్యవహారాలు సానుకూలం 

కాకపోవటం, దైర్యంగా ఏ కార్యం చేయలేకఫోపటం 

గమనిస్తారు, అందుకు తోడు వ్యాపార లోవం 

న్మీలకు ఇల్ను చక్కబెట్బుకోవటంతో, కొందరకు 

అనవసర ప్రయాణాలతొ, అధికారుల బెడదతా కాల 

వ్యయం 

* ధనుస్సు. ఒకానొక ప్రతిన పట్టారోగాని, ఏం 
లాబం? నెరవేరే మార్గం లెదు కృీషియందు లోపనో 
హడావుడితో కాలక్షేపం వస్తు వికయమందు 
అనానుకూలం చెడిన యిండ్సుు, వాకిండ్సు ఈనాటికి 

సరిదిద్నుకోగలుగుతారు. న్వల్చ్బంగా ధనాదాయం 

'వభుత్వ మూలంగా అందవలసిన డబ్బు అందదు 

స్మిలకు ప్రయాణమూలక లాభం, న్వల్పాదాయం _ 
,* మకరం, మాటకు. విలువ, గ్రామాన 
కుటుంబాన, సాటనారిలొ మరా హోదా 

పెరగటం గమనించగలరు వృత్తి యందు పెంపు 

కసిపిన్నుంది కొందరు సాంతం చెడిన వ్యాపారం 

సానుకూలం చేసికొనటం జరుగుతుంది వారాంతాన 

శుభం జర్సుగుటకు అవకాశమున్నది స్నిలకు 

ఉద్యోగ / 
అనానుకూలం 
*ఉృకుంభం * నాలుగు విధాలా నప్పపోయే 

అవకా్శమున్నది సాటివారి పోటీ, వ్యాపారాన,, 

వ్యవవారాన  _ తట్బుకోలేకపోతారు. నూతన 
వ్యవహారాన కొంత ఉత్సాహం 

ఏర్పడుతుంది అనవనర వ్యళ్నులతో కాలక్షేపం 

వ్యరృమేగా' స్నిలకు సుఖళశాంతులకు లొపం, 

అవ్వ్చుల సంబంద వత్సిడికి ఆస్కారమున్నది 

* మీనం * నలుగురిలో ప్రతిషృ తగ్గే అవకాశం 
కొందరకు, సాటి వారి పోటీని ఎదుర్కొనవలసి 

రావటం కొందరకు, వృత్నియందు. లేనిపోని 

యిబ్బందులు కొందరకు, రాజకీయంగో అనాను 

కూలత కొందరకు, ఆరోగ్య బంగం కొందరకు 

చెప్పదగిన అంశాలు న్నీలకు స్మిరీ చరాస్నుల 
విషయంగా చిక్కులు కొందరకు, దన ' సంబంధ 

వత్సిడి కొందరకు చెచ్పనైన విషయాలు, వారఫలం 
తెలిసికొంటీ మంచిదేగా! 

-విద్వాన్ కోట సత్యరంగయ్యకాస్ని 

రీత్తా 
తి చిక్కులు, వ్యవహారాన 



శన సర్వార్భ సాధికే | 

శరణ్యే త్యంభికేగౌరి 
నారాయభీ నమోన్నుతే- 

* అఆ తరువాత గొంతు 'పెగలలేదు.. పరబ్రహ్మ 

| శాస్ట్రికి .. గాద్సదికమై... గుండెలోతుల్టోంచి 
అనంతమైన దుఃఖం ఎగదన్ను కొచ్చింది. న 

వేదాలు, శేర్చిన వాడు, భగవద్నితను 

ఆమూలాగ్రమూ. అపోసన పటన వాడు 
వరబ్రహ్మశ్శాస్తైి! అయినా కంటతడి, గుండెదడ 

ఇంకా అతఖ్సృ వదలిపెట్బడం లేదు. 

ఆదశకు ఎదగలేదు. 
ఎదగాలని ఎదతో వుఖ నిండా ఊన్నప్పుటికి! . 
అమ్మవారి గుడిలో పూజారి అతడు! ధర్మకర్తల 

దయాదాక్షిణ్యం మీద 'బతిక అతనికి. నెలటీతం 

రెండొందలు మాత్రమే! భక్నాదులు సమర్పించే. 

| నెలలోనూ వందకి మించలేదు. 

అరటిపళ్ళు తిని పొద్చు గడిపిన రాత్రులున్నాయి. 

అతడు సంసారథే కాని సంసార యోగి కాడు! ఇంకా 

| కానుకలు పర్తిగ్రహించవచ్చు కాని, వాటి విలువ ఏ ' 

శాగుపేరదు 
రమెవమచిబు 

కొబ్బరిముక్కలు. తిని కడుపు సింవుకొన్న 
రోజులున్నాయి. శంకుతీర్శం తాగి, పారణ ' చేసిన 

నందర్భాలున్నాయి. ఉఊట్చి' కడుపుతో గుడిచుట్ట్లూ, 

(ప్రదక్షిణలు చేస కళ్ళు. మూసుకొని పదు 

దినాలెన్నో ఉన్నాయి, 

ఎప్పుడూ 

చేయిచాచలేదు. 

తలలోని నాలుక భార్య విశాలాక్షి ఏనాడూ భర్నశీ 

ఎదురు చెప్పలేదు. 
'ఇలాకాదు అలా" అన్న పాపానికి పోలేదు, 

సంసారమంతా. గుట్టుగా సాగుతోందంటే ఆ (|. 

దొడయిల్భాలి చలువీ! 

ఇద్సరు బిడ్నబు, పెద్దవాడు నరసింహళాస్తి, 

చిన్నది గాయత్రీదోవి. | 
శశ్షిస్ని చిన్నతనంలో తండ్రి హయాములో ఏ 

వెలితీ లేకుండా 'పెంిగాడు. తండి పోయాక జీవితవు న 

విలువలు తెలుసూ వచ్చాయి. వేదవిద్య. తండ్రికి న 



నోటును 
| 

' నింపలేక పోతోందని 

అయిశ్వర్యాన్ని కలిగిస్తే తనకు కడుపు కూడా 
శ్యాన్హ్హ గ్రహించాడు 

అందుకే మనస్సాక్షికి విరుద్భంగా కొడుకుని బి కామ్ 

చదివించాడు ఎరత కప్పపడ్నాడో ఆ పరమేశ్వరికి 
తెలుసు! ఆరుపదులు నిండిన తననూ, విశాలాక్షిని, 

గాయ్రినీ కొడుకు ఆదరిస్త్నాడని ఎన్నో కలలు 

కన్నాడు శాస్ట్టి! 

కానీ జరిగిందేమిటి? 

బి కామ్ యూనివర్సిటి ఫస్సు గొల్న్ మెడల్ 
కూడా ఉంది కాని నరసింహానికి ఉదోోగం రాలేదు 

చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు నరసింహానికి నచ్చలేదు ఈ 

వ్యవస్సతో పోటీ పడలేక పోయాడు అలాగని రాజి 

కూడా పడలేదు తన కంటి తక్కువ మార్కులొ చ్చిన 

ఒకడికి ఆపిసరు పోస్సు రావడం, తన ప్రతిబా తన 

తెలివి తేటలూ ఎందుకూ పనికి రాకపోవడం 

నరసింహాన్ని చికాకు పరిచాయి. రిజర్వేషన్ 

పదృతివల్హ నరసింహానికి అన్నాయం జరిగింది 

ఆతని వసి హృదయం దానికి తట్టుకో లేక పోయింది 

అతడు చదివిన చదువు అతనికి గుండెదైర్యాన్ని 

ఇవ్వలేక పోయింది బతుకు తెరువు ఏదో ఒకటి 

చూచుకొని జీవితాన్ని నెట్టుకొని వచ్చి విజయ 
శిబరాస్ని అదిరోహించాలని ఆతడు అనుకోలేక 

పోయాడు 

గ్రుక్కెడు విషానికి నిండు నూరేళ్ళని బలి చేసాడు 
పరబహ్మ శాస్త్ర శిలాసదృశుడై పోయాడు 

విశాలాక్షి మాన్సడి పోయింది పెళ్ళీడు కొచ్చిన 

గాయత్రి మూగదైపోయింది 
నాన్నా! ఈ వ్యవసృలో ితికి నిజాయితీకి 

తావులేదు. ప్రతిభ అక్కరలేదు తెలివి తేటలతొ 
పనిలేదు కేవలం డబ్బు! లేదా కులం! మన దగ్గర 

ఉబ్బులేదు డబ్బు ఉన్న కులం కూడా కాదు మనది 

గుళ్ళో పూజారి కొడుకుని నేను” నన్నెవరు పట్బించు 
కొంటారు? కనీసం ఉనికిని కూడా గుర్తించరు! 

"అమ్మా! మనం కులం తక్కువ వాళ్ళమై ఉన్నా 

బాగుండేది ప్రభుత్వం వారికి కల్పించే రాయితీలు 
మనకూ కల్పించి ఉండేది అసలు ఈ కులాలూ 

తం పలా వదరాంటల చతల. వర్యులు మునకనితానాలా. లలు 

తతా 

అర్చన 
గోత్రాలూ ఎవరిక్కావాలమ్మా! కాలుతున్న కడుపుకి 
కావలసంది గుప్పెడు మెతుకులు కాని, గా 

పతకాలు కావు! డిగ్రి సర్చిపికెట్టు కావో నొట్బ 
కట్టలు కావు! నాకు ఆకలి! ఎవరు పెడతారు అన్నం? 

అమ్మా! అందుక్షే అన్నపూర్శేశ్వ్చరి. దగ్శరికి 

వెళుతున్నానమ్మా! వెళ్ళి పోతున్నా! మళ్ళీ ఇలాంటి 

వ్యవస్శలో పుట్పనమ్మా' పుట్పను!! 
చెల్సీ' గాయత్రీ! ఈ వ్యవసృలొ ఎలా బతుకు 

తావు తల్మ్సీ? అమ్మా, నాన్నా నీకు పెళ్ళి చేస్తారనే 

నమ్మకం నాకు లేదు ఆ పని చేయవలసెన నేను 

అమ్మా! నీకు అన్యాయం చేసాను నా కడుపే 

నింవుకోలేను తలి! ఇక నిన్నెలా సాగనంపనమ్మా 

అత్త వారింటికి! ఈ పాపిష్పి అన్నయ్య నీకు లేనే 

లేడనుకో అమ్మా! 
నరసింహం చనిపోయే ముందు మాట్టాడిన 

మాటలన్నీ గుర్ను కొచ్చాయి పరబ్రహ్మ శాస్తి 6' 

కళ్ళు తటాకా లయ్యాయి!' హృదయంలో బడపాగ్ని 

నిండుకొన్న మమకార సాగరం ఉప్పాగింది! 

“మికు తల కొరివి పెట్టవలసిన వాడిని 

(బతికుండగనే మీకు గుండెలొ చిచ్చుపెడు 

తున్నాను నాన్నా! నన్ను క్షమించు అమ్మా ఈ 

నిర్భాగ్యుని మరిచిపో! ఇదిగో! నా గోల్న్ మెడల్ 
అమ్మగా వచ్చిన రెండు వందల రూపాయలు కనీసం 

నా అంత్యక్రియలకి కూడా సరిపోవు చెల్బీ. 

ఆ తరువాత నరసింహం మాట్చాడలేక పోయాడు 

గురక [ప్రారంభ మయింది సంధి కాలం దాటింది 

జీవుడు దేహాన్ని వదలిపెట్టాడు 

అంతా గొల్ను మన్నారు నరసింహం కాయం 

ప్రశాంతంగా చఉకూ చింతా లేకుండా ఈ వ్యవస్యృతో 

సంబంధం లేకుండా మనుషులతో పని లేకుండా 

దూరంగా ఉంది! కాలం గడిచి పోతోంది గాయం 

మాని పోవాలి అది సృష్టి ధర్మం! 

సజల నేత్రాలతో పరబహ్మ శాస్తి దేవిని 

చూచాడు 

ని య. పంట్లా౮ల సన్నగా 

న గిర్హీణు 

పవ రతాడాలలాలా. 
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గయురో బోపటం వల్ల 

ఆజనానగకాతాలా. 

, 

నిశ్చలంగా నిర్మలంగా ముగ్గమోహనంగా ఉంది! 

ఎదురుగా ఉన్న నది వైపు చూచాడు శాస్తి 

ఎప్పుటిలా పరవళ్ళు తొక్కుతూ కేరింతలు 

కొడుతోంది! 

= తల్మ్యీ' భువనైక మాతా! సర్వజనేశ్చరి'లో కరక్షాకరి'! 

త్రికరణ శుద్భిగా నిన్నే నమ్ముకొని మనసావాచా 
కర్మణా నీ జపమే చేస్తున్నానే! నా కెందుకు తల్నీ'! 

ఇట్బి దుర్చశను. కలిగించావు చెట్టంత కొఢుకు 

పోయాడు అయినా (బతుకు తున్నాను కూతురికి 

కల్యాణం జరిపించ గలనా? జరిపించ లేను 

చిల్లి గవ్వలేని నిర్భాగ్యుళ్సు ఎందుకు తల్ఫీ ఈ 

బతుకు? ఇక బ్రతక లేను. అసమర్శ్భుడిగా బార్య 

ముంద్భూ బిడ ముందూ నిలబడే కన్నా చావడమ 

మేలు ఎవరు నన్ను ఆదుకొన్నా ఆదుకోఠ 

పోయినా తల్సీ!' నీవాదు కొంటావని, నన్ను 

కాపాడుతావనీ ఆశిస్తూ వచ్చాను మూర్చుడిని! నీవు 
మాత్రం నా వంది పేదవాని మొర ఆలకిస్తావా? 

ఆలకించవు! అసలు నేను వీ కోమిస్నానని నన్ను 
ఆదుకొంటావు నా భార్య ఒత్తులు చేసి చేన్ అలిసి 

పోతుంది కాని వాటినెవరూ కొనరు- కొన్నా పైసలే 

కొనీ రూపొోయలు రావు తల్సీ? నా బిడ్డ విస్తృళ్ళు 

కుట్న్ కుట్టి సొమ్మ ఎల్సి పోతుంది వెండి కంచాలలో 

బొంచేసే వారికి విన్నళ్ళతో పనేమిటి? ఏ రొజూ 
రెండ్రుపాయలు కళ్ళ చూడలేదు ఇక నేను 

తెల్బవారి జామున మూడు నించి రాత్రి పది 

దాటేవరకు నీ దగ్గరే పడి ఉంటాను కాని ఏది? ఏ 

ఒక్క రొజేనా పదంటే పది రూపాయలు అందుకో 

గలిగానా" లేదే' ఇక నేను అమ్మాయిసెళ్ళి చేసానా? 

చేయలేను అధీ కలలోని మాట! అయోగ్యపు 

బ్రతుకు కన్నా అర్భాంతరపవు చావే మిన్న నోకొడుకు 

ఆపనే చేసాడు నేనూ అంతే'”- 

పరబ్రహ్మ శాస్తి సృిరనిశ్చయంతో గుడి బయటికి 

వచ్చాడు అక్కడ , ద్వజస్తృంభం దగ్గర పాతికేళ్ళ 

యువకుడు నిలబడి ఉన్నాడు మిట్ప్స మధ్యాహ్నం 

తీవ్రమైన ఎండలో చెమటలు కక్కుకొంటూ 

నిలబడ ఆ యువకుని వంక విసయంగా చూచాడు 

శాస్తి! 
ఆ యువకుడు గబగబా శా దగ్భరికి వది 

పాదాలకు మోకరిల్హాడు తెల్లటి కవరును ళా 

పొదాల ముందు ఉంచి-- 

స్వామి! ఇందులో ఉత్నరం ఉంది అది చట 

నెనెవరో ఎందు కొచ్చానో తెలుస్తుంది నేను మళ్ళీ 

రేవు ఉదయం నాలుగు గంటలకి ఈ ధ్వజస్తంభం 

చగ్నరికి వస్తాను మిరు వేద మంత్రాలు చదువుతూ 

జేగంటను వినిపిస్తారు తరువాత అమ్మవారికి 

హారతిచ్చి ఆ హారతిని తీసుకొని మీరు వెలుపలికి 
వస్తే నా అభీష్టం నెరవెరినట్ళే' ఒకవేళ నెరవేరక 

పోతే నేనేమి బాదపడను నా గమ్యం నాది 

శ్రస్కాను - 

ఆ యువకుడు వడివడిగా వెళ్ళి పోయాడు ఊరీ 

పొలిమేర దాది! పరబ్రహ్మ శాస్ట్టికి ఒక్కక్షణం ఏమి 

అర్భం కాలేదు కలా” నిజమా? అన్న (బ్రాంతిలో పడి 

పోయాడు. కవరంయి అందుకొని గర్భగుడిలోకి 
లు ఆలు ఇ లలత అంతల గాలలగా లు అనా... ఆం 
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| పవేశించాడు లోపలి ఉత్తరాన్ని 

చదవసాగాడు దెవి చిద్విలాసంగా వింటోంది 

పూజనీయులు పరబహ్మ శ్యాస్టిగారికి 

నమస్కారాలు! 

సాహసం చేసి ఈ ఉత_రాన్ని రాస్తున్నందుకు 

మన్నించాలి 

నా పేరు లింగమూర్ని నేను హరిజనుణ్మ నా 
తండ్రి ఏడు కొండలు మికు బాగాతెలుసు మా తాత 

ముత్నాతలందరూ చెప్పులు కుట్బి బ్రతికే వాళ్ళు 

నా తండి నన్ను బాగా చదివించాడు ఏవో 

దైవానుగ్రహం వల్బ నేనూ చదువ గలిగాను బిఏ 

చేసాను బ్యాంకులో మంచి నౌకరి దొరికింది నెలకి 

పదిహేను వందల జీతం నా తండ్రిని నా దగ్సరికి 

తీసుకెళ్ళాను కాని ఆయనకి అప్పటికే త్రాగుడు 

వల్బ కేన్సర్ బాగా ముదిరి పోయింది అంతిమ 
గడియల్న్పోో నా కొక సంగతి చెప్పారు నేనివాళ 

చదువుకొని ఈ దశలో ఉన్నానంటే దానికి కారణం 

మిరేనని! మి కొచ్చే కొసింత ఆదాయంలోనే నాకూ 

సహాయం చేసేవారని నా తండ్రి చెబుతుంటి నొకు 
కళ్ళల్పో నీళ్ళు తిరిగాయి మనుషులంతా ఒకటేనని 

మీరు నమ్మడమే కాక అందరూ అలాగో ఉండాలని 

కోరు కొంటారని కూడా నాతండ్రి చెప్పాడు అందుకే 

మికు చేతులెత్సి మొక్కు తున్నాను! 

మీ కథంతా తెలిసింది నేను అంటరాని వాణ్ళు 

గుడి లోపలికి కూడా రాకూడదు అందుచేతే రాలేక 

పోతున్నాను అయినా నాకు మేలు చేసిన మికు ఏదో 

ఒక రకంగా మేలు చేయాలను కొంటున్నాను 

అందుకోఏమైనా సరేనని ఇమ్మవాలి మీద ఒట్బేసి మరీ 

చెబుతున్నాను! 

మీ కుమార్చెై గాయత్రిని మిరు అంగికరిస్తె పెళ్ళి 

చేసు కొంటాను అది కూడా గాయత్రికి ఇప్పమైతేనే' 
నా కేమి అక్కర లేదు అమ్మవారి సన్నిధిలో ఘీ 
దంసతుల ఆశీర్వచనాలు చాలు! అమ్మ వారి దగరికి 

నన్ను రాసివుక పోయినా వరవా లేదు నేను 

అమ్మవారిసి తలచుకొంటే నా కళ్ళళ్ళో మెదులు 

తీసి 
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నుడ ఎంతు కూ దగాయటలి వ్యాను రివైతే చూూత్తుంట 
దసరా క  చ్రైంస మరీ శౌత్తమాద పట్ట 

య్షళ్వ], పంవపకుం పంచాగధతదంయ్యూ [1 

క 4 అస్త్రప్రయోగం, 
ఆఅఆగాదాల అంచులస్టై 

రాక్షసత్వపు నడలో 
పయనిస్తోంది నా దేశం స్ 

పవిత్రమైన బారతావని 

భష్బుపట్బ పోతోంది 
మతం పేరిట మారణహోమాలు 

ఆన్నుల పేరిట హత్యాకాండలు 

శీలవతుల మానభంగాలు 

ఈ కుత్సితాలకు కారకులు 

దేశవిచ్చిత్ని కి దారితీసే నికృష్పులు- 
దరతమాతను అగాదంలో కి 

తోసెయ్యాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు 

ఓ మహిషాబురమర్నినీ 
దెశం దెశంగా మిగలాఎంటిె 

చరతమాత వోః ఆగాలంటే 

“సారి నీ అస్త్రాన్ని సంధించు 

శిష్పరక్షణక్రే దుష్టశిక్షణ గావించు! 

-మధుక్షి 

అర్చన 
తుంది గాయత్రిని పాఠ గ్రహణం చేసేందుకు మ్ 

అనుమతి కావాలి! ఆమె ఇప్పపడితేనే అది'కూడా!! 

మీరి రాత్రంతా ఆలోచించండి గొయ్రికి కూడా 

చెప్పండి నిర్భయం మీదో నను రేపు మళ్ళీ 

కలుసాను || 

మీకు మరో మారు పొదాబివందనం చేస్తూ ఒక 

చిన్న మనవి విశాలాక్షమ్మ గాంకి ఆరోగ్యం సరిగ్మా 

లేదని తెలిసింద ఆమే చికిళ్స నిమిత్తం మూడు 

వేట రూపాయలను ఈ కవరులో నే ఉంచుతున్నాను 

మరోలా భాఫించక ఈ మొతాన్ని స్వీకరించి నన్ను 

మన్నిస్నారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకొంటున్నాను 

లింగమూర్శి 

తు 

వరబ్రహ్మ శ్యాస్టి కళ్ళు మూసుకొన్నాడు 
కర్తవ్యం జ్లోదపడడం లేదు 

ఏకఫీరికో ఏమిటీ అగ్ని పరిక్ష అనుకొన్నాడు 

శాస! 
దేవి మాట్బాడినట్పని పించింది 
శాస్తి! సీ ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచీ నన్ను 

కొలున్నున్నావు కదా! నేనెవరిని? కొండరాజు 
పుత్రికను కదయ్యా! అంటే ఏమిట్ నా కులం? 

గిరికులం కాదా? నేనూ అంటరాని దాన్న,కదా!' మరి 

నన్నందరూ వూజించడం లేదూ? దేన్ని చూచి? 

కులాన్ని చూచా? ఆది దేవుడు శ్శృశానప్రియుడు 

అంటరాని వాడు ఆయన నా బర కాడా? 

ఆలోచించు ఏక్టైక మాతను నేనైనవ్పుడు అంధరూ 

నా బిడ్నథే' అందరూ సమానులే! సందేహించకు!' 

గాయత్రిని లింగమూర్తి కిచ్చి కల్యాణం జరిపించు 

అంతే కాదు లింగమూర్తి ఇచ్చిన డబ్బుతో విశాలాక్షి 

ఆరోగ్యం బాగు చేయి మరో మాట ఇంటరాని 

వారనే ప్రసక్తే లేకుండా అందరికీ ఆలయ (ప్రవేశం 

కల్పించు .ఇది నా అజ్బ 

తుళ్ళిఫడ్మాడు పరబహృ్శ్శాస్తి తృప్పిగా 

కదిలాడు 

ఏనాడూ అంతటి సంతోషాన్ని అనుభవించి 
ఉండలేదు శాస్తి గ 

( విశాభాక్షికి బర ఆనందం చూచి సగం జబ్బు 

నయమై పోయింది 

గాయత్రికి ఎక్కడలేని ఉత్సాహమూ కలిగింది 

కడుపు నిండని అన్నం తిన్నా శాస్తి త్రేన్స్బడం 

ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఆయన బార్యకి భయం 

ఈూడా వేసింది 

రాత్రి. వచ్చింది 

మొదలయిందీ 

పరబ్రహ్మ శాస్మి బార్యకు అంతా చెప్పాడు 
గాయత్రి, వింది. సమాజం, కట్టుబాట్టు, 

బ్రాహ్మణీకం, వెలి- ఎన్నో ప్రశ్నలు హోరుమనే 
గాలిలో కలుస్నున్నాయి. “మీ ఇవ్పమే నా ఇపష్పం"” 
ఖంది గాయత్రి! బిడ్న సుఖమే నాకు ప్రియం అంది 

విశాలాక్షి దేవి "అబ్బే నొ కర్ణవ్యం అనుకొన్నాడు 

వరబ్రహ్మ శాస్తి 

వాన వెలిసింది, తూర్చున కాంతిపుంజం ద్యోతక 

మవుతోంది | 

న్తో్లి గుడిలో వేద మంతాలు _విన్పించాయి 

జేగంటలు (మోగాయి 'హారతి గుడి గీడవ దాటింది. 

లింగమూర్శి ఎంతో సంతోషంతో కళ్ళ కద్చు 

కొన్నాడు శాస్తి గారి పొదాలకు నమస్కరించాడు 

లోపలికి రా బాబూ. అన్నాడు కాసి! 

లింగమూర్తి సందేహంగా భయంగా గుడిలో కొలు 

అనుకోకుండా. "వర్షం 

పెట్టాడు దేవిని చూచాక అంతా అభయమే! 

న జానేముద్రాస్నే తదపి 
చన జునే ఫిలపనమ్ 

వరం జానే మాత న్వదను 
నరణీం కేశ హరణమ్ 

అంటూ. థేవి పొదాల ముందు ' ఘాకరిల్బొడు 
సరబ్రహ్మళ్శ్యాస్త్! (0 



"అప౦గ్రనూనె లని టూత్ పొడటి 
నాకు పనికిరాదు" 

“నాకిష్టమైన టూత్పొడరు (ప్రామిస్. ఎందుకేమిటి, దీన్లో 
లవంగ నూనె ఉందిః: అందుకే ఇది. ఊరూరా. పేరు 

_ మోసింది. లవంగ నూనెలో రెండు గొప్ప సుగుణా 

లున్నాయి. ఇది చిన్నచిన్న బాధలనుంచి పళ్లను సదా 

కాపాడుతుంది. వైగా పళ్లకు' చెడుపుచేసే సూక్ష్మజీవులు 
దీనిచెబ్బకు నశించిపోతాయి. 

' ఇందువల్ల పళ్ల గట్టిగా ఉంటాయి. దీని మరొక గొప్ప న 

ఇది నోటిని తాజాగా, సువాసనగా ఉంచుతుంది. అం'పే కసత ల 

ఎదుటి వాళ్లు మొహం తిప్పుకోరన్నమాట: 

మరొక ముఖ్య విషయమేమిటంపే, (ప్రామిస్లోని సద్దుణాలతో పోలిస్తే 

దీని వెల చాల తక్కూవ. దీనిపైన పెట్టిన పైెసప్రైసకూ మనకు ఫలితం దక్కుతుంది. 

నన్నడిగితే _పామిస్ టూత్పొడరే తెచ్చుకోమంటాను. 

ఇది లవంగ నూనెతో నిండినది. బల్ఫ్సారా వారు ఎంతో 

ఆలోచనతో స్ఫృష్టించినది” 

రవ౦గ నూనెతో ఆదర సృష్ట సృష్టి 

తామిగు 
క్క్య్వ్య్హ్యాల్ 

బల్సారా.__ 6 

టూత్ సే పేస్ట్ “వశేపత్ణాలు 
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కె బి ఎం. గుళ్ళ సీతారాంపురం 

*. ప్రేమ అన్నది ఒక ఆరాదన అనీ ఆ ఆరాధనే 

ఒక ఆవేదన ఆనీ అంటాను మీరేమంటారు? 

౨ ప్రేమకి ఎవరి నిర్వచనం వారిచ్చుకోవాలి 
అందుకే ప్రేమ ఆరాధన అయినా, ఆవేదన 

అయినా- 'ెళ్ళితో కుదిరి పోవాలి కద! అలా 

జరగదే?! 

జ ఆర్ ఎన్. ఆదోని 

* ప్రపంచానికి వెల్సునిచ్చే సూర్యుడు గొప్పా? 

అతన్ని అందకారంలో ముంచే మేముం గొప్పా? 

* మేషుం ఎంతసేపు నిలుస్తుంది?! 

వి.జి కె అంబుసోలి 
* నేనోనీ కూతుర్నయిత్మే నాకు నచ్చిన వాడితో 

పెళ్ళి చేస్తారా? 

9 ముందు- నువ్వు నా కూతురినైతే యిలా 
అడిగోదానివి కాదని అర్భం చేనుకో గౌరీ పి్ల్చల 
పెళ్ళికి ఒక్క వయసొచ్చేస్నే చాలదు బు(ర్రలొో 
కాస్త గ్రేమీటర్ కూడ అవసరం! 

ఎ ఎల్.ఎన్ ఆదోని 
* ఉబ్బు, ఆడది ఒకటే నంటాను ఎందుకంటే 

డబ్బు కోసం మగాడు ఏమైనా చేయకలడు అలాగే 
ఆడదాని కోసం కూడా- ఏమైనా చేయకలడు 

8 అంచేత ఆడది డబ్బయి కూర్చుంటుందా?! 

పి ఎస్.బి. శ్రీకాకుళం 

*. సృష్పిలో తీయనిది 'సస్నేహబందమా? రక్త 

బంధమా? 

* స్నేహం బందం! రళ్తం పాశం! అంచేత మీరే 

అర్భం చేసుకోండి- ఏది తీయనిదో 

జి ఎమ్ ఆర్ విశాఖపట్నం 

*. చరిత్ర తల క్రిందులు చేసే ప్రభుత్వాల 

నేమనాలి? 

* అసలు చరిత్రే చెడ ప్రభుత్వా లెలా 

వుంటాయని తెలియ చెప్పేది కద, చరిత్ర 

కెర్కనివ్వండి! 

యు ఎస్ ఎమ్మిగనూరు 
*. ప్రతి మనిషి మరి 'ఒకరిని దోచుకునే వాడే 

తన సౌఖ్యం తన స్వార్భం చూసుకునవాడే ఇలా 

అయితే దేశం బాగుపడే దెప్పుడు? 

* మిలా స్వంత శౌబ్యం స్వార్భం గురించి 

ఆలోచించని వొళ్ళు కొందరైనా ఉండరంటారా?! 

దేశం బాగుపడే కాలం రాదంటారా? 

బి ఎస్ ఆర్ ఎమ్మిగనూరు 

* ఇప్పుడొస్తున్న నవలలన్నీ క్షుద్ర శష్నలకు 

సైన్సు విజ్హానం జోడించి వస్తున్నవే ఇది మంచి 

దంటారా? 

€6 ఎవరు చెప్పగల వారు?! ఎవరికి వారే 

పెద్దలు చదవడం యిష్కం లేకుంటే- మానడం 

ఒక్కటే దారి లేదూ కుతూహలం ఆవుకోలేక చదివి 

చూద్చామనుకోవడం పెద్ద తప్పు కాదు- చదివి- 

దానిలో మంచి చెడు గ్రహించకల వయసు 

గలవారికి! సమాజాన్ని ఎవరూ ఉదృరించక్కర లేదు 
ఎవరిని వారు ఉద్భరించుకొనే శ్రమపడితే, 

* మునుపటి కంటె యిప్పుడు కదల ప్రమాణం 

తగ్గి పోయిందంటాను మీరేమంటారు? 

అ నేను కథలూ కవితలూ కూడా చదువుతాను 

కాని ఇవ్వుడు కథలకి వేస్తున్న బొమ్మలు చూసి- 

అవి చదవడానికి జంకఠుగా వుండి- తగ్నించేశాను! 

మరెక్కడి నాన్నగారండ్ బాజు! నేను నాగరల్ ఫ్రండు 
కలని వరదాగా దనరాకు దంపతుల వేషం పేసాముంతే. 

నిజంగా దెళ్ళి చేరు కోలీదంటే విను వింయుకోరేరి ఇ 

౪౨ ఆం;దసచి;,తవారప।తిక 10-16 ఇక్షొబరు, '86 

ఇది సిరియల్ యుగం! మంచి కథకి చోటు తక్కువే 

* మీ అబిమాన రచయిత ఎవరు? 
4 ఏ భాషలో? నేను పొట్టాల కాగితాల దగిర 

శకుంచి తిరగోసేరకం! 

*  * మారేకాలంతో పాటు మారేది ఏది? 

4 సర్వం మాగ్షి తీరాల్పిందే లేకపోజే కాలం 

ముందుకి మనం వెన పరుగెడుతూ వుంటాం! 
పే ఎస్. హైదరాబాదు 

* డఉ&గీలు చదివినా ఊద్యోగాలు రాకషోడానికి 

కారణం పెరుగుతున్న విజ్హానమా? జనాబానా? 

ఒరవేళ జనాభా అయితే చదవడం ఎందుకు? ఆ 

కాలంలో స్వయం ఉపాధి ఏదన్నా సాధించవచ్చు 

కదా? 

4 తప్పుకుండా! అనలు చదువుకీ దొరికే పనికీ 

సంబందం ఉండని యీ రోజుల్బో- డిగ్రిలు 

అనవసరమే' ఒక్క మనదేశంలోనే యీ డిగ్రిల పిచ్చి 

హ్లైోస్కూలు దాటగానే ఏదొో_వృత్ని విద్య చేపట్పి, 

వయోజనులు కాగానే స్వంత కాళ్ళపై నిలబడే 

వ్రయత్నాలు చేస్తారు పాశ్చాత్య యువకులు మన 
వాళ్ళల్బా డిగ్రిల కోసం సీట్సుకొని, ఆ డబ్బు 

రాటట్టడానికని కట్నం అడిగి, అది చాలదని నవ 

వధువుల ప్రాణాలతో చెలగాటొలొడడం 

యింకెక్కడా చూడం- చదువెక్కువైన కొద్పీ కనీసపు 

సంస్కారం నశించిపోతూ వుంటే- అలాంటి 

చదువులు కావాలా- ఆలోచించండి వయసులోనే 

కష్పపడ కలరు, శ్రమ చెయ్యకలరు, సాహసించ 
కలరు యివన్నీ వదులుకోడ్రం శుద్భ అవివేకమే 

కెకె ఆర్. ఖర్శపూరు 

* స్వెచ్చ అంటే నిర్వచనం? 

8 ఎదుట్ వాడికి యిబ్బంది కలక్కుండా మన 

యివ్ఫం వచ్చినట్టు మనం వుండకల్సడం 

జి 5.5 ఆర్. దాడితోట 

* నేడు మళయాళ సినిమాలలో అర్భనగ్నంగా 
కస్పిస్తూ తమ శరీరాన్ని డబ్బుకి అర్పిస్తున్న 
'స్ర్రీలను అసహ్యించు. కొంటున్న మగవారిని 
విమర్శించే హక్కు మీకు వుందా కె ఆర్ గారూ? 

౨ లేదు! అలా అర్భ నగ్న స్త్రీలను విమర్శించే 
హక్కు మకు లేదు! అది చూడడానికే కద ఒంటరిగా 
పడిపోతూ వుంటారు సినిమాలకి?! అసహ్యించు 
కొందుకా అంత కప్పపడుతున్నారు మీరంతా 

తెలియలేదు లేకుంటే 'అశ్పలత రూపు 

మాపొలోయు' అని గోల చేస్తూన్న మేమంతా మీ 
వెనక వుండేవాళ్ళం కద?! 
ఎస్.వి లోయర్ మానేరుడామ్ 

* ప్రస్తుత పరిస్సితులలో రిజర్వేషన్సు 
వుండడం మంచిదేనా? 

త దరిద్రంగా దిగజారిపోయిన ఆర్భిక స్ఫితి 

చూన్నూవుంటే- గొప్పా- పేదా రిజర్వేషన్సు మినహా 
యింకేం వుండాలి వెంళటేశంగారూ, శాశ్వతంగా కొన్ని 

వర్గాలని పెంచి పోషించాలనుకోడం- ఆ వర్శాలకే 
అన్యాయం చేయడం కాదా? 



ఒకు'దసూూపషూములు ఇప్పుకతనోయ 
'కావాలంటే [సెంటు కుషీ [ 

ఏడు మూకొ। 
జ్ఞాంకులోని జపాజిత్ చెయ్మాల్సార్ / ॥ 

౮ ళ్ - ' బట్లా౭జొ కము పెంఓ 

లో - “దసరా మామూత్తు/” 
. -బుల్చిందంటి 
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-కాన్ట్రీబుత. ఇతనికోదసరామామూలి: 
కావాలిట పినాలుదు తదివింబి పంపించు ? 

ఈ ఏజబ్బన బోనస్తో చీరకాంపట్టాత ? 
జట బుట్టే “రేపు 6ఉందలీి దసరామామూశళ్ళు 
ఇప్వుకపోడే 3 పీీలమిదు కూజుంటారుతెల్లో. 
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నాలి నో 
యు క 

(గత సంచిక తరువాయి) 
త్స పావనివల్హ పరాభవం పొంది మళ్లా యూనివర్శిటీ గడవ తొక్కని 

మదన్ కొద్చి పెట్టుబడితో వ్యాపారం (ప్రారంభించాడు ప్రారంభించిన వేళా 

విశషమో లేక లక్ష్మీదేవికి గారాల వుత్రుని అంశతో జన్మించాడో అదీ యిదీగాక విధి 

ఆడించే పరిభమణ చక్రంలో వున్నత స్థానానికి చేరుకున్నాడో తెలియదు గాని 

అతను పట్బిందల్హ్టా బంగారం అయింది వందలు వేలూ, వేలు లక్షలుగా 

'మారినవి ప్రస్తుతం మదన్ వూర్తిగా స్మగ్లింగ్లో కూరుకుపోయోడు పేరుకు 
మాత్రం ట్రాన్సుపోర్చు నడుపుతున్నాడు పెద్ప భవంతి, పుల్ ఏర్కండిపన్తో 

అందంగా నిర్మించి అధునాతనమయిన ఫర్నిచర్తో ఓ యిరవై మంది స్టాఫ్, 

అందులో ఆందమయిన స్రీలు కొందరు, అతి ఆధునికంగా అతని గది 

అలంకరించబడింది పన్నీదీతో జలకాలాడుతూ ఫారిన్ సరుకుతో కడుపు 

నింవుకుంటూ అందమయిన భామల కెగిళ్ళలో తూలుతు: న్వర్శ్వమంటే యెక్కడో 

లేదు, యిక్కడేనని నిరూపిస్తున్నాడు 

గదిలో అందాల భామతో అనందంగా సరసాలాడుతున్నాడు మదన్ 

నోటితో పాగ పీలుస్తూ బ్రాంది బామ అందిస్తుంటే త్రాగుతూ ముద్దాడుతున్న 

సమయం అంతలో ఫోన్ మోగింది 

ఎస్ భామ 

బాస్ కావాలి ' అవతలి కంరం 

మీరే కావాలటసార్ 

'ఇదొ వెధవ న్యూఫెన్సు" అంటూ పోనందుకొని 
ఎస్ 

'నేనుసార్ దివాకర్ని* 

“ఏమిటీ విషయం?" 

లాల్ ఫోన్ చేశాడు 

ఏమిటి? యెందుకు? 

జరిగిన కథ-4: విజయు,పావని క్రేమించు కుంటారు పెళ్ళి చేసుకొవాలని 
కలలు కంటారు పరిక్షలు ముగిశాయి పావని సవతి తల్సి దగ్గరకు వచ్చింది 
మామ కూతురు లతను వివాహం చేసుకోనని విజయు చెప్పగానే మామ అనలు 
స్వరూపం బయట పడింధి చెప్పలేని ఆవేదనతో అర్భరొత్రి మామ ఇట్బోంచి 
బయట పడ్డాడు విజయ్ విజయ్, పావనిలు రిజిస్పర్ మేరేట్ చేసుకుంటారు 

విజయ ట్యూటర్గా ఒక కాలేజీలో ఉద్యోగంలో చేరుతాడు రోజీ ఒక హాటల్ 
'పొప్రయిటర్ అయిన మాజీ మినిప్పర్కి సెక్రటరిగా చేరింది అత్నైెసరు 
మార్కులతో పాసయిన దినేష్ తండి పలుకుబడితో పోలీసు శాఖలో 
ఉన్నతో ద్యోగంలో చేరాడు 

సా ల లర కాలి 1016 దోంరు *ఏ6 

“అదేసార్ ఆ బంగారం 

'అదా!' యేం చెప్పాడు? 

“మితో నే డైరెక్సుగా మాట్టాడాలట ' 
' సరేకనెక్షనివ్వు ' పది సిముషాలతో కనెక్షన్ దొరికింది 
"మదన్ స్పీకింగ్” 
"నమస్నే సాబ్ నమస్తే 

'ఆ నమస్నే 

"సాబ్ ఆ విషయం? 

"తెలుసు, క్యాష్ రడీయా? 

'ఎస్ సాజ్” 

సరో సాయంత్రం అరు గంటలకు మిస్ మల్మి వస్తుంది ఆ డబ్బు 

పంపండి' 

'మరి సరుకు?” 

'అదేవస్నుందయ్యా" 

అలాగేసాట్" 

'ఒ కె ఆరు గంటలకు గుర్తుందా?" 

' సరే సొబ్' లైను కట్ 
“అబ్బా వెధవ న్యూసెన్సు' అంటూ అందాల ఆ భామ పెదాలతో 

ఆడుకుంటూ మురిపెంగా ఒరిగిపోయాడు ఆమె కగెలిలో మదన్ 

క. 

ఆనందరావుని విధి ఫో రంగా దెబ్బ తీసి వెరీవాడుగా నిలిపింది యం యస్ 

సి వూర్చి చెయ్యలేకపోయాడు గోల్న్ మెడల్ విద్యార్శి ఆలనా పాలనా 

గమనించని చీడపురుగులాంది యీ సంఘం వుష్కలంగా డబ్బూ 

పలుకుబడిలేని ఆనందరావును గమనిస్తు౦దా? అలా గమనించి ఆదరించి 

మంచి దారి చూపిస్త్నుుందనుకోవటం కేవలం పారపొటు వుద్యోగాన్వేషణలో 
కొంతకాలం వృధా అయింది తన కెలాంది వుద్యోగమూ దొరుకదు 

యింటర్వ్యూ్యల "పేరుతో అప్పులపొలు కావటం యిష్పృంలేని ఆనందరావు 

గంపెడు భారంతో యిల్ఫు చేరాడు యీ భారం చాలదని కాబో లు అదృష్ప దేవత 

మోయలేని బాతాన్నితలప్లెవేసింధి, అది తండ్రి మరణం హాస్పిటల్ నుంచి శవం 
యింటికి రోవాలొ ఎలా*కస్నేరు తుడిచేవాలె లేరు యేం చేయాలి? భర్హ 

చనిపోయి ఖర్మఠొండరోజు తీయవలసిన తాళి అదే పవిత్ర మాంగల్యం తీసి 

కొడుకు చేతిలో 'పెట్పింది కన్నీళ్ళతో తల్సి భరించరాని బాధ వుక్కిరి బిక్కిరి 
చేసింది ఒక స్నేహితుడి వుణ్యాన మార్వాడ్వద్న వెయ్యి రూపాయలు తీసికొని 

తండ్రి కర్మకాండ ముగిసేలా చూశాడు 

అప్పుల బాధ, సంసారం, పుళల్ళి కెదిగిన యిద్బ్చరు చెల్బెళ్ళు బుసకిబ్బే 



(తాచుపొముల్నా కస్పిస్నుున్నారు. తానం చెయ్యగలడు? యీ సంసారాన్ని 

యొలా పోషించి దారికి తేగలడు? అంతా అయోమయం, శూన్యం యింటికి 

వెళ్ళడానికి బుద్శి రాలేదు చకపిలో అలా ఆలో ఛిస్తూ_ వూరి వెలుపల వున్న గుడి 

దగ్గర కూలబడ్డాడు, భగవాన్ నాకోదయినా దారి చూపించు అని పదే పదే 

తలపోస్తూూ 

అంతలో ఆదరా బాదరా ఓ (స్త్రీ వచ్చింది మమారు పాతిక సంవత్సరా 

లుండవచ్చు ఆందమయినదనే వెప్పాచ్చు 

బాబూ! నాకో పాయం చేయ్యగబరా? ఆయాస వడుతుందా స్రీ 

నోనా' చిరునవ్వు బహుళావిరక్షితో కూడుకున్నది 

అలా అనకండి దాబూ' మికు పుణ్య ముంటుంది! 

నావల్స అయ్యేదయితే చెయ్యగలను 

తప్పుకజొతుంది! 

అయితే చెప్పమ్మా! 

నన్నుపోలీనులు తరుము కొస్నుున్నారు 

పోలీసులా? నిన్నా? ఎందుకు?' | 

_ “ఆ వివరాబన్న తరువాత చేబుతాను ముందు మీరు...” 

"నేను? - 

“వాళ్ళొచ్చి అడిగితే నేను మీ భార్యనని చెప్పుండి!” 

“భార్యవనా* గ 

"ప్పత్! మిఠేహానీ జరుగదు.” 

“ఏమిటమ్నామరనోది . * 
యలు యంయిలణ యటం మ. 

బాబూ' మిరేం మోట్టాడకండి వాళ్ళొస్తున్నారు' అంటూ అతనికి 

ఆనుకొని కూర్చొని అతనిపై ఒక చేయి వేసింది 

* 1 'అబ్బా' యేంటండి సనిమాకని తెచ్చారు పిక్కట్సందలా వదండి యింటి 

కంటీ కాస్పీవు చల్ణగాలిలొ కూర్చొని వెళదా మంటారు టైం పదకొండవుతోంది 

వదండి పోదాం అతని కంతా అయోమయంగా వుంది వస్నుున్న పోలీసులు 

అమెఘూాటలు విన్నారు దగ్శరకు రాగానే టార్చి ముఖానికి వేసి, 
ఎవరు మీరు? “ 

ఎవరా! కనవడటంలా? బార్యాచర్హలం ఆనందరావు తడుముకోకుండా 

అన్నాడు భి 

ఇక్కడేం పని? 

“బాగుంది మి ప్రశ్చ! ఏమండీ కనీసం యిక్కడయినా మొగుడూ పెళ్ళాలని 

కాసేపు అయినా ప్రశాంతంగా వుండనివ్వరా?' 

ఇల్ఫూ వాకిలీ లేదా? 

షో ఘణ 
ను 

గ 

భర రండ! 

రతం 

కడ 



లేకేం నిక్లేపంలా వున్నాయి అమ్మా, చెట్నీ అందరూ వున్నారు యేదో కాసీవు 
సరదాపడి వస్తే యిక్కడ మి తొందర ఆనందరావు చమత్కారంగా చూశాడు 

యిల్మెక్కడ* 

చెప్పాడు వూర్ని వివరాలు 
యువరయినా అమ్మాయి యిటు పరుగెత్తి ౦దా? 

అమ్మాయా? పరుగెత్తటమా? మేం గమనించటేదే!' ఆనందరావు జవాబు 

దొరక్క యెక్కడికి పోతుంది? పదవోయ్ వాళ్ళు వెళ్ళి పోయారు 
అమ్మయ్య! రక్షించారు మ మేలు మరచిపోలేను 

చూడమ్మా" నీ వెవరు? వాళ్ళెందుకు నీ వెంట పడ్డారు? యిందుకలా 
అబద్భం దెప్పమన్నావు? నే తెలుసుకోవచ్చా? 

నిజం చెప్పమన్నారా? 

అనేగా! 

వినలేరు! 

వినగలను చాలా విన్నాను 

నేనో వ్యబిచారిణుని 
ఏమిటి నువ్వనేది? 
లాడ్నిలొో రైడింగ్ జరిగింది నేను తప్పించుకొని వచ్చాను " 

నిజంగానా? . 
పచ్చి నిజం అసహ్యించు కుంటున్నారా? తప్పులేదు అంటూ అంతా 

వివరించి చెప్పింది విన్న అతని మనను నీరయింది, అతని కథ విని 

బాదపడింది 

మిఠేమి అనుకోనంటి' 

చెవృమ్మా' 

నో లా 
111 కాతికాతానతతానాతలకాలలనన | 
నాలు 

4౮ ఆంఎ౧ చె తవారఎ(్రం 10 |!0 అగ్వోదరు 80 

“నాకు చేతనయిన నహాయం చేస్తాను * 
నొక(ఎలా? 

'అసహ్యించు కోరుగా! 

“భలేదానివో' చెవ్వు! 

డబ్బు సంపాదించాలి, అంతేగా? 

'జౌొను 

ఈ సంఘం డఉబ్బున్నవాళ్ళకు గౌరవ మర్యాద లిస్తుంది బది ఎలా 
సంపొదించారన్నది ముఖ్యం కాదు 

జౌను' ఆ విషయం నాకూ తెలును ఆనందరావు ఆకాశంలోకి చూన్తూ 

అన్నాడు గ్ / 

నాతో చేయి కలపండి నాకు అండగా నిలబడండి అంతే! 

అంటి? 

చెప్పానుగా, నాకు తో డుండమని 

చిరునవ్వు నవ్వాడు 

అంతే, ఆ నాట్ నుండి ఆనందరావు సంభారం పస్నులతో మాడలేదు 

కడుపు నిండా బోజనం వంటీ నిండా బట్బా యివ్వ గలిగాడు అతని వుద్యోగం 

ఏమిటి? రాత్రి చీకటి వ్యాపారం! పరిస్మితులు ఒక్కొక్కరిని యెంత క్రూరంగా 
కృంగదిస్తాయో చెప్పడం కష్టం 

ల ల స ఖు 

వీళ్ళందరూ. ఒకో యూనివర్శిటీలో ఒకే సబ్బక్షులో చదువుకున్నారు 

అందమయిన ఆశావహమయిన జీవితం గడిపారు భవిష్యత్తును మధుర 

మనోహర అహరిగా వూహించుకొని పంచరంగుల స్వప్ప లోకంలో నుండి నిజ 

జీవితంలొ కి అడుగుపెట్టారు గోల్ను మెడల్ విద్యార్శి అందరి మన్ననలూ పొంది 

ఆదర్శంగా నిలిచిన విద్వార్శి జీవితంలో గూడా గోల్స్ మెటల్ శమీరిసినట్కు 
('ప్రకాశించగలడా” అందాలరాశి యూనివర్శిటీ బ్యూటీ అందర్ని ఆగర్షంచి 

ఆరాదించబడిన అమ్మాయి. జీవితంలో కూడా పదుగురూ మెచ్చేటట్ను 

తమదు మోయినా 
తవముది విగ్రహం మూత్రం షేలకాలం 
నిలుస్తుంది వగ్రహ నిర్జ్హాణానిక్షి 
నాగార్జున సిమెం6క్ వాషెం సార్క్ 

పైగ ల 33 



టసరా పట $60 సూూటరిద్దైము దు 

శుంటు నర్లి రట ఉదా! తూ వగాదూ! 
నొనిఆ౦ పాటి హెత్కిట్ పడా 

యిష్ప్యంటి. ... ' 

నిలదొక్కుకొగలదా? యీ ప్రశ్నబన్నీ సామాన్య వ్యక్షిని వేధించినట్నే నా 

మనసులోనూ నిలిచి నిత్యమూ వేదనకు గురిచేస్తున్నాయి వాటికి సమాధానం 

కాలమే *యివ్వగలదనుకుంటాను మానవుని స్యశక్తి కొంత తొడృ్పడినా మనకు 

తెలియని అదృష్పమో లేక విధే అనాలో తెలియదు కాని వీటి ప్రభావం వ్యక్నుల 

యొక్క మంచి చెడలకుదోహదం చేస్తాయని నా నమ్మకం విధి ఒకరిపై 

విషంకక్కి వికటంగా నవ్వి సవతి తల్సిగా విసరికొడితే మరొ కరి విషయంలొ లేక లేక 
కలిగినగారాల బిడ్నగా కందిపోతాడని వూయల్లో మల్సెపూలు పరిచి నదురపుచ్చే 

కన్నతల్సిలాగా పెంచుతుంది ఏమిటి తేడా? సృష్టి రహన్యమా? భగవంతుడికే 
తారతమ్యాలు ఆపాదించుకోవాలా? లేక పూర్వజన్మ పావ వుణ్యాలుగా 

దావించాలా? ఏమనాలి 

న సు జ న షు 

జఉతం అందుకున్న విజయు జార్యకొక చర, మళ్సెవూలు కొని వేగంగా 

వచ్చాడింటికి పావని వంట ముగించి స్పానానికెడుతూంది 

వచ్చారా' రండి చిరునవ్వు చిందించింది 

పావనీ నీ కోసం ఏం తెచ్చానో చూడు 

మీరోనావారు నాక్ంకేం కావాలి? 

అది సరేయిదిగో నాతొలి సంపాదన డబ్బు అందివ్వబొ యాడు 

ఒక్క క్షణం స్పానంచేస వస్తాను 

త్వరగా రావాలి 

ఓ ఆలాగే 

పావనీ! 

“ఏమండీ 

'ఎన్నాళ్ళగానో నాకో కోరిక 

“ఏమిటండీ ఆది? | 

ఊరా చెప్పాక వెక్నిరించకూడదు నవ్వి వీల్లుపడదనకూడదు' 
' సరే అనను చెప్పండి" 

కాదనవుగా? + 

అనను చిరునవ్వు నవ్వింది 

చెప్పేస్తున్నా 

ఊం చెప్పండి ఒన్టూ 

“మనిదృరంకలసి స్పానం చేయాలి 
“ఛీ! ఏమిటా పొడు బుద్భులు? 

"తీరా చెప్పాకయిలా అనటం బాగోలేదు 

'ఆ' దాగోదు 

“నాకోరిక తీరుస్తానని మాద్చ్చావ్ 

బాగుంది వరస యిలా తీరుస్తూపోతే మీ కోరికలు బొవిలో ఊటలా 

దసరా వేషం తౌదురొ మా జఫజ్ర్రో 
స్మ దన్న తగాదా వబ్బిందంతే! 

(444, 
హ్ 

రజతాలు -వయలాతలతనిటునాంతతతిముంుడాల.త్తు. 

,వూరుతూనే వుందాయి ముందు మిరెళ్ళి స్నానం చెం రండి! 

ప్పట్! 

అవేం కుదరవు వెళ్ళండి' 

యిద్బ్చరి స్నానాలూ ముగిశాయి 

ఈ ఉర కట్పుకో తాను కొని తెచ్చిన కొత్త చర అందించాడు కట్టుకొంది 
అతని చేతులతో నే వువ్వులు తలలో అలంకరించాడు ప 

'ఎంత అందంగా మెరసి పోతున్నావో తెలుసా? 

'ఆ చాలు పొగిడింవులు నిలపండి 

యిందా డబ్బు 

నొకెందుకు? మీ దగ్గరోవుంచండి / 

పొవనీ ముందో చెప్పానుగా యింటి బాధ్యత నీది యిదోడబ్బు మళ్ళీ నెల 

వరకూ ఓ'పైసా కూడ రాదు నీయిష్టృం 

అంతా నాకేయిచ్చారు మరి మి కాఫి ఖర్చులకు?" 

దేవిగారి దయ 

ఎంత కావాలి” 

'మ దయన్నానుగా'! 

సరేయిందా యాఖభైయిచ్చింది 

నాకే 

“మీకే నవ్వింది 

మిగిలిన డబ్బు యింటికి చాలుతుందా? 

ఆ బాధ్యత నాదిగా అతని గుండెలప్టై తలపపట్స్బంది మళల్సివూల చెండు 

తనముఖం మీదికి లాగి వానన చూస్తూ- 

పావనీ ఓ విషయం ' 

చెప్పుండి. 

నాకో మంచి ఉద్యోగం దొ రికోవరకూ మనకు పిల్లలే వద్భు 

అది మన యిష్టమా?' 
“| బొను' 

సలేమి యిష్టమే నాయిష్ప్రృం అతనిపెదాలప్టైవేలితో రాస్తూ అంది 

'పొవనీ నాకు మంచి వుద్యోగం వస్తుుందంటావా? 

మళ్ళీ మి పిచ్చి ఆలోచ నలు మొదలా! రాకెక్కడికి పోతుందండి 

1 

1 

నిజంగానా? 

'నిజం' 

ఆమెను పెనవేసుకున్నాడు 

4 4 1 1 1 1 

డాక్పరమ్మకెదురుగా కుర్చిలో కూచుంధి పావని ఆ డాక్సరు మంచి పేరున్న 

వక్తి 

10-16 అక్షోబరు, “86 ఆంధద్రనచిత్రవారపత్రిక 27? 



'ఏం చేస్తుంటారు" 

'మా వారు కాలేజీ లెక్బరరు' 
“నేనడిగింది మమ్మల్ని గురించి” 
"ఇంట్ పని వంట పని" ] 

“మీ చదువు?" 
యం, యస్ సి" 

'ఇంత చదివి ఉద్యోగం చేయటంలేడా?" 

“మావారికది యిష్పంలేదు" 

“"మీరొవ్వుకున్నారా?” 

'నా భర్చ వీది చెప్పినా ఒప్పుకుంటాను ఇప్పుడు నేను వచ్చింది కూడా వారు 

చెప్పిన మాట వినీటం కోనమే!” 
“సరేవిషయం చెప్పండి" 1 

'నాగు పిరియడ్స్ సక్రమంగా రావు ఒక్కోసారి రెండు మూడు నెలలు కూడా 
శొవచ్చు ప్రస్తుతం నాకేదో అనుమానంగా వుంది" 

“ఎందుకు? 

“గర్భమేమోనని' 

“టెన్సు చేస్తే సరి' వూర్వయ్యిందీ 
"మీరివ్వుడు గర్భవతి" | 

“అయితే నా అనుమానమే నిజమయింద"”, పావని బాధగా అంది, 
“బొను' 

'కానీ ఈ గర్భం నిలువకూడదు పోగొట్టండి డాక్సర్, 

'అంత అవసరమా?” 

జను" 

"పెళ్ళికాని పిల్చకు గర్భం వస్న్తే భయపడినట్కు భయపడుతున్నావు పెళ్ళి 

అయింది భర్త వున్నాడు. ఫైగా తొలి కాన్బు ఎందుకు కంగారు? 

“వ్రస్నుత పరిస్ఫితుల్టో నేను తల్బినికావడం ఆయనకిష్పంలేదు" 

'ఎందుకసి?" 

“"బహుళానే చెప్పినా మీ కర్ణంకాదు”. 

'అలాగా!' 

"దయచేసి అబార్చన్ చెయ్యండి పష్పీజ్' 

మందులు రాసి యిచ్చి వేసుకోవలసిన విధానం చెఫ్పింది. చెప్పిన ప్రకారం 

స్థ 

దసరా మూమూలవ్హ్రలేకుని బ్రలా 
వెటం వాం బాచేదోంయ! 

28 ఆంధ్రసచిత్రవారపత్రిక 10-16 అక్టొబరు, “66 

పావని మందులన్నీ వాడింది కాని ఫలితం శూన్యం నీరసం, కళ్ళు తిరగడం 
ఎక్కువయ్యింది విజయ్ పొవనిని ఆసుపత్రి చేర్చాడు 

ఏమయింది?" ॥ 
మీరిచ్చిన మందులన్నీ వాడాను నీరసం, కళ్ళు తిరగడం ఎక్కువయింది 

తప్పు మీరు చెప్పినట్టు జరుగటేదు' పావని నీరసంగా చెప్పింది 

డొక్చరు మళ్ళీ పరీక్ష చేసింది 
చూడమ్మా ఈ గర్భస్రావం జరగటం చాలా కష్టం 

“డాక్చర్'' ' 
'ఇంకొ మందులు వాడితే (ప్రాణాపాయం కలగొచ్చు! ' 

ఫర్వాలేదు యివ్వండి” 
'పొవనీ! ఏమిటా మాటలు? విజయ్ వారించాడు 

“చూడండి అనవసరంగా ప్రాణాలమీదకు తేకండి పిల్చలు వద్వనుకుంటి 
ముందే జాగ్రత్తపడాలి తీరా,వచ్చాక అయినా మొదటి కాన్సు అంతేగో 

యికిప్టైకనకండి డొక్సరుగానా సలవాో యిది!” 

“అలాగేడాక్చర్!” 

“నీరసొనికి, ఆరోగ్యానికి యీ మందులు వాడండి నెలకోసారి వచ్చి 

వెళ్ళుతూండండి ్రిస్కిప్పన్ అందించింది | 

మీ కోర్కె తీర్చలేకపోయానండి' ఇంటికొచ్చాక భో రున ఏడ్చింది పావని 

“పావనీ! ఏమిటా పిచ్చి మాటలు? 

ఖీ 
“మరేం. ఫర్వాలేదు. డాక్సరు చెప్పినట్లే ఓ బిడ్న పుట్పనీ తరువాత 

మనకసలు బిడ్నలే వద్ను నోనో ఆపరేషన్ చేయించుకుంటాను చిన్నారి బోసి 
నవ్వులు చూద్దాం నవ్వుష్పేజ్" నపవ్వుంచాడు 

'అబ్బాచాలు ముంగురులు సరిచేస్తూ అన్నాడు విజయ శ 

త త్త త స్ క! 

కాలగర్భం తనలో మరో నాలుగు సంవత్సరాల కాలాన్ని దాచుకుంది 
కాలంతో పాటు మనుమత్సో, పరిస్మితుల్లో, మనస్సుల్లో, వయస్సుల్లో చాలా 
మార్పులు తనకు తానుగా వచ్చాయి. పావని యిద్వరు కవల పిల్లలకు తల్ని 

అయింది బాబు పేరు వినోద్, పాప పేరు సునంద మూడవ సంవత్సరం 
వయసు ఇద్నరూ ముద్నులు మూటకడుతున్నారు. నాలుగు సంవత్సరాబ 

కాలంలో విజయ్ అనువయిన వుద్యోగం కోసం ఎన్నో ఇంటర్వూ ]లకెళ్లాడు, 
వచ్చాడు. కాని ఫలితం ఏమీ కనిపించలేదు వీ వుద్యోగమూ తనకున్న 
అర్హతలను వరించిరాలేదు బహుశా యిక రాదని సిరయించుకున్నాడు ఆ, 
రోజు విజయ చాలా ఆలస్యంగా ఇంటికి వచ్చాడు పిల్చలిద్వరూ 

నిద్రపోతున్నారు అతని ముఖం చీకటిలో కూడా ఎర్రగామెరున్నూంది. 

స్నానం చేస్తారా?! 

క్రిందటివారం వ్రసారంచేపినకౌర్పక్రమాలలో 
చచ్చిన అంపరొయాలు తపుకలపంతోవం 
కళ్ళిరంచివాయన కాంబాఖ్లుగారు "రాము న్చారు/ 



(వళంసార్హ ౩ ఇన లక్షలకోలది సాలీజెర్ ఖాతాదార్లలో ఈ 48,500 మంది ఒక 

లేశాంళం సూతమే సూ కంప్యూటరైన్డ్ లాతారార్ల డిక్స నరీనుంచి వీళ్ళను మేమురమా 
రమిగా ఎన్నుళొన్నాం వారి అభి వియాన్ని గురించి అడేగాం అందరూ ఏక కంఠంతో 
తప్పక చెయ్యవనలసిందేనన్నారు, తదుపరి మా డిసైన్ ఇంజనీర్లు అలాగే చేశారు 
ఫలితం తయారైన వన్తువు అన్నిటికంటే అందంగా అన్నిటికంటే బాగా పనిచేసేదిగ్లా 

కూడా రూపొందినదీ 

అయితేమా నరికొత్త 65 6060ను డిసైన్ చెయ్యడంలో ఈ 48,500 మంది భాతొ 
చార్లు ఏం చేశారు? చాలా సరళమైన సాయం మేం పంపిన పళ్నల పానికి ఎంతో 
తరగా, బాధ్యతగా జవాబులు నానీ పంపారు అందులో చాలామంది కొన్ని _పత్యే॥ 
నలహాలకో కొంత ముందడుగు వేజారు ఆ నలహాలు అచరణాత్మకమైనవి, ఉనయోగ 
కరమైనవి, కన్నుల పండువై నవి, విమర్శనాత్మకమైనవి హూడా కొందరై లే (డాయింగులు 
కూడౌ వేని వంపొరు వాటిని త్ద్ధగా పరిశీలించిన కొడ్డీ మా గి & 0 అదొ ఆత్మ 
వీరిశోధనావకాళంగా నహకిరించిందంటే అతిశయో క్రిాదు, మేం ఊహించిన దానికంలే 
అధికమయింది అన్ని వేల మందిలో అంత శ్రర్ధలో గాడిన, మనఃపూర్వక మైన ఉల్సాహం 
ఆభగ్భర్యకరం, వారి అమూల్య సలహాలను మేం ఏకత సమ్మేళనం చేశాం యథార్థంగా 

అంతే నరికొత్త 015 606 కాని మిరు దొన్ని “వాతాదార్గజే నిర్మితమైన కలర్ టీవీ" 
అనీ పేర్కొనవచ్చు మో కోనం! 

1. సుందరమైన, బలిష్టమైన ప్లాస్టిక్ మోలైైడ్ క్యాచినెట్. 
నో ట్ ౧ట ల! 

2, ఇల్యూమినేటిడ్ డిస్ప్లే. 
3. సొఫ్ట్టవ్ బానల్ /(ప్రోగ్రాం సెలెక్టర్లు 

ట్ టగ౧ 

4, స్మూత్ స్పెడింగ్ వాల్యూం కంట్రోల్ 
చై 

5, పవర్ ఆన్/ఆఫ్ స్విచ్, 

6. కనిపించని ఆపరేషన్ కంట్రోలు 

'7, అడియో హార్మొనీకోనం 2-వే స్పీకర్ సిస్టమ్. 
8. అన్నిటిని మించి, మొక్కావలసిన హామౌకోనం మోరెంతోకాలంగా 

కోరుకున్నది. దీనికి తోడుగా పశ్చిమ జర్మనీ ఐటిటి నుండి వచ్చిన 
జీరోండి ఫెక్ట్ హై-టెక్ కంఫొనెంబ్లు 

ర నజీఎతుల్యమైన కలర్ రీ (ప్రొడక్ష న్కోనం బ్లాక్ స్టె్ 90” ఇన్-లైన్ 

అ ౧౦౬౦౮| 

$01142 
26 5916011 62119! 



“"అవనరంలా" 

“భోజనం వడించమంటారా?” 

“నాకాకలి లేదు' మంచంప్నైవాలాడు 

ఏమండీ! 

ఏం” పడుకునే అడిగాడు 
ఏం ఈరోజు అదోలా వున్నారు! 

“ఏంలేదు ' 

“"నేతెలుసుకోకూడదా?” 

“తెలుసుకుని చెయ్యగలిగిందేముంది? 

"బహుశా లేకపోవచ్చు భార్యగా మీ కష్పసుఖాలలో భాగం పంచుకోవలసిన 
బాధ్యత నాకు లేదా?" 

/ 

'చెప్పండి' పీజ్!” అతని తల తన ఒడిలో పెట్టుకుంది 

'చాలా రోజులుగా చెబుతున్నాగా సర్వీసును బట్బి చూచినా క్లాస్ 

చూసినా నేనే లెక్కరర్నీ కావాలని" 
“బొను” 
*ఈవాళం జరిగిందో తెలుసా? 
ఏం జరిగింది?” 

నొకంటే అన్నిటీలో తక్కువయిన ఆ రామారావు లెక్కరర్ అయ్యాడు" 
“అదెలా సాధ్యం 

“గొప్పవారికన్నీ సాద్యాలే"” 

అంటే? 
"ఆ రామారావు కమిటీ సెక్రటరీ చుట్పం” 

అంటే ఇందులో కూడా అన్యాయమేనా? 

ప్రస్తుతం అదే అందలం ఎక్కుతూంది మనం ఏం చేతగాని 

దదృమ్మల్టాగా కూచో వలసిందే” 

'అంతేనా” 

అంతకంటే మనం చెయ్యగలిగిందింకేం వుంది? కోర్చుకెళ్ళి డబ్యు ఖర్చు 

వేసినా విజయం సాధించలేం మన ఖర్మింతే! ' జాధగా అన్నాడు 

'అందుకోసం ఇంతగా బాధపడాలా?' 

మరేం చేయను? ఇది నా ప్రస్పేజ్ క్వొచ్చిన్ అయిపోయింది. వెంటనే 

నివోర్తం 
(వఖ్యాత కన్నడకవి సర్వజ్న వచనాలు ఆధారంగా) 

అళుల గానమ్ము వినకడు నందమయ్య 

సుందరమ్లు వస్కుతతిగాంచ నందమయ్య 

అనుపమాభంగభాషణ మందమయ్య 

అతుల సజ్బన నాంగత్య మందమయ; 

నీచులౌ మానవుల తో డి 'స్నేహితమ్ము 

కన్న, ఈత [క్రింద ఉనికి మిన్నగాదె 

ఇంతయో అంతయూ వల మ్మీత యిుస॥/ఏ 

ఈత కంటెను నీచుడు కితగాదె 

అర్భికెచ్చట గాని మర్యాద లేదు 

చిత్నశుద్నికి మలినము చింతలేదు 
బితలైపోవు వానికి భీతి లేదు 
పరమ యోగికి చకట్ ఎరుక లేదు 

-కనమలూరు వెంకట శివయ్య 

2౧ జందసచి,తనారప[తిక 10-16 అకొబరు, '86 

రిజయిన్ చెయ్యాలనిపించింది "చాలాసేవు వౌనం, 

"ఏమండీ! ఆమె కన్నులలో నీరు 

“పావని! 
“మిరిలా దిగులువడితే నే బ్రతకలేనండీ'” భోరున ఏడ్చింది 

ఛా! నోనేం దిగులువడలేదు అలా అయితే వెంటనే రిజైన్చేసే వాడినే కదా? 

ఏవిదో కాస్త బాధ అంతే! 

ఈ (ప్రపంచంలో మీరు తప్పు ఎవరూ లేని అనాధను మీ సంతోషం 

చూచుకుంటూ కాలం గడపాలని కోరుకుంటున్న దానిని 

“పావనీ నువ్వేనా? నేనూ అనాధనే నాకు నువ్వు, నీకు నేను పద్గభో ౦చేద్లాం” 

వడ్నించింది 

“పిల్చలకు పెట్టావా?” 
“ఆ, పడుకొనేవరకూ సునంద నొన్నా అంటూ మిమ్మల్ని కలవరించింది" 
ఛా! కనీసం ఒకనాడయినా వాళ్ళతో సరదాగా గడపలేక పోతున్నా' విజయు 

బొధ్గగా అన్నాడు 

'భలేవారే' కానివ్వండి" 

'సహించడంలేదు' 
“ఆలాగా' అంటూ అన్నం కలిపి వూ. నోరు తెరవాలి” లాలనగా 

తినపంచింది అలాగే ఆమెకూ తినిపించాడు ఈ సంతోషం చోలదా! మనసుతో 

తృపష్పిషడ్డారిదరూ భోజనం ముగించి వచ్చి నిద్రపోతున్న యిద్నరి బిడ్నల్నీ 

“ తనవితీరా ముద్ను పెట్టుకున్నాడు, ఒకరి మీద ఒకరు చేతులు వేసి 

నిద్రపోతున్నారు ఇద్బరికీ క కం పేమ! 

"ఏం! అలాగోచూస్తుున్నారు? 

“పావనీ! నిన్నెలాగూ సుఖపెట్పలేకపోయాను కనీసం వీళ్ళనయినా 
"అవేం మాటలండీ!' ఎందుకలా అనుకుంటారు?" + 

"మరేం అనుకోను?” 

“సుఖం అంటే నిర్వచనం ఏమిటి? 

/ 

న్ 

సుఖానికి హద్బేలేదు ఇంతకంటే సుఖం నాకక్కరలేదు' తృ్సప్పిగా అంది 

పొవనీ! 
ఊం 

నీలా నేను తృప్పివడలేక పోతున్నాను ' 
మీరు తృప్పవడేరోజు త్వరలో తప్పక వస్తుంది 

వస్తుందా? 

“తప్పక 
'ఎవ్పుడో? 
'కాలం కొసం ఎదురు చూద్దాం అనవనరమయిన ఆలోచనలు మాని 

నిద్రపొండి పీట్? 

నిద్ర రానిదె! 

కళ్ళు మూసుకోంఠి" 
“పావనీ” 
ఏమిటండి? 

మన పిల్బలిద్బర్నీ భాగా చదివించాలి సునంద డాక్టరు కావాలి వినోద్ 

ఇంజనీరు కావాలి! ' 

"తప్పక అవుతారు, వాళ్ళు మీ పిల్చలు” 
అదేనా బాధ' 

అంటి 
నా అదృష్టం వాళ్ళకు రాకూడదు 

“అవేం మాటలండీ? 

“వాళ్ళ గొవృతనం చూసి వేను మురిసిపోవాలి 
“పడుకోండి 
చాలాసేపదికి పడుకున్నాడు నిద్ర పట్బని పావని మననులోనే కుళ్ళి కుళ్ళి 

ఏడ్చింది 'భగవాన్ మమ్మల్ని ఆదుకో ఆయన ఆవేదన అర్భం చేసుకో బీడ్నల 
బవిష్యత్నులో మా కోరికలు తీరోలా చేయి” మూగగా రోదించింది ఒకప్పటి 

కాలేజీ బ్యూటీ హవసి (ఇంకా ఉంది) 



మ్స మహాజ్వాల (ప్రపంచ 'ప్రసిద్ని చెందిన 
గొప్పు నర్నకి, అన్ని రకాలైన భారతీయ, (ప్రాచ్య, 
పొశ్ళాత్య నృత్యాలను అభ్యాసం చేసింది. 
ప్రపంచంలో ఏ దేశంతో నైనా నర ఆమె; నృత్యం 

చేస్తున్నంత* సేవూ ప్రజలు _ గ్రుడ్నప్పగింద్రి 

నిళ్చెబ్బులై చూన్తూ ఉండవలసిందే! 

అధునాతన మైన “ట్రేక్డాన్స్”, "ఫ్లాష్డాన్స్" వంటి! 
వాటిల్హొ కళ్ళు మిరుమిట్టు గొలిపే, అత్యద్భుత 

మైన శరిర విన్యాసాలుంటాయి. అయితే "తెరెకిట 

చతకతెరె, కిటతక తెరెకిట, తళాంగు తదిగిణ తరతో౦, 

తెరెకిటతోం” వంటి అమిత వేగవంతమైన గతులకి 

అనుగుణంగా - పాదాలు నేలనే అంటి పెట్టుకుని 

ఉంటూ, ప్రతి అక్షరంతో వేగంగా కదులుతూ గంటల 

కొలదీ నృత్యం చేయగల భారతీయ నృత్య 

కళాకారులకి అదేమంత పెద్ద కష్పం కాదని రుజువు 
చేస్తూ, భారతీయ నృత్యానికి పాశ్చాత్య దేశాలలో 

గొప్పు ప్రచారం తెచ్చిన వనితా మణులలళొ కిరిట 

మణి ఆమె! 

అటువంటి ఆమె చిరకాలానికి తన స్వస్ఫలంలో 

దేవీ నవరాత్రాలకి నృత్యం చేయడానికి 'వచ్చింది. ఆ 
రోజున ప్రపంచం నలుమూలల నుండి, ఆమెకు 

ఎన్నో ఆహ్వానాలున్నాయి కొన్ని లక్షల కనక వర్షం 

కురుస్తుంది. అయినా ఆమె. వాటి నన్నిటినీ 

తిరస్కరించింది. తన ఆరాధ్య దైవం దుర్గాదేవి. ఆ 
దేవికి తన నాట్య విద్య నర్పణం చేయాలి. అదే ఆమె 

ధ్యేయం. 

ఆరోజు విజయ దశమి. ఉదయం ఆరు గంటలకి 

నృత్యం ప్రారంభించింది ఆమె. మధ్యాహ్నం 

పన్నెండు గంటలు దాటుతో౦ది, జనం ఒడ్ను విరిగి 

పోతున్నారు. మృదంగ విద్వాంసుడు నురుగులు 
కక్కు తున్నాడు. నట్టువ పట్టిన గురువు గొంతెండి 
పోతోంది. ఇతర వాయిద్యాల వారి సంగతి! 

చెప్పనక్కర లేదు. ఆమె కాలి గజ్బెల 

ఘలంఘలారావాలు వర్షాకాల మహాప్రవాహ మళ్ళే 

సాగిపోసాగాయి మహిషాసుర మర్శనిస 
చూసికాబో లు, శరత్కాల నూర్యుడు కూడా ఆ రోజు 

నివ్వులు కక్కుతున్నాడు కన్నులు ఎన్ని భావాలు 

మారుతున్నా, విన్యాసాలు ఎన్ని దిక్కులకు 

పరిగెడుతున్నా మనోహరీ మహాజ్వాల చూవులు 

మాతం కరాళ జిహ్వ అయిన అమ్మవారి మీదనే 

ఉన్నాయి. అమ్మవారు మాతం గ్రుడ్నప్పుగించి 

చూస్తోంది. 

అంతలో దూరాన్నించి బ్రహ్మాండ మైన 

మళతాళాలతో సూర్య కోట్ ప్రభ రాసాగింది. 

అందరూ తలలు అటు తిప్పారు అమ్మవారి దగ్నరికి 

ఊరోగిలవుగా వచ్చే 'పప్రభలలో, ఆ చుట్టు పట్ట 

నూర్యకోటి ప్రభ చాలా ప్రసిదృమ్రైంది. కోటి అనే ఒక 

కూరగాయల వ్యాపారస్నుడు, సూర్య అనే ఆతని 

అక్కగారు ప్రతి యేటా నిర్వహిస్తారు ఆ ప్రభని. 

మేళతాళాలతో, భక్త బృందంతో, అనుచరులతో' 

కోట్ క్రింద నడుస్తున్నాడు. ప్రభ మీద సర్వాలంకార 

భూషితయైై, దుర్గ వేషంలో సూర్య నిలబడి ఉంది. 
సూర్య అవివాహిత. ఆజొను బాహువు. 8రిట: 

ధారిణ అయిన ఆమె, సామాన్యమైన ఎత్తున్న 

యిద్చరు మగవాళ్ళు ఒకడి భుజాల మీద 

యింకొకడు నిలబడితే ఎంత ఎళ్తుంటారో ఆంత 

ఎత్తుంది. నిగనిగలాడే రంగు రంగుల 
పుప్పాడులతో ఆమె శరిరకాంతి బంగార మళ్ళే ధగా 

ధగలాడి పోతోంది. 'మృగరాజ మధ్యము, నగరాజ 

వక్షము, ఖగరాజ నాసము, అగరాజ కేగము, 

రుషరాజ నేత్రము! ఓహ్! అనేఠ సంవత్సరాలు తదేక 

దిక్షగా అభ్యాసం చేసినా అలవడని ఒక మహా 

'ప్రసన్నతా భావం, ఆమె కళ్ళలో బంగారు గూడు 

కట్టుకుని నివాస ముండి పోయింది: ఆమెను 

చూస్తున్న. ప్రజలకు అమ్మవారు ఆమెను 

ఆవహించిందా అనిపించింది. . 

సూర్యకోటి ప్రభ: దగ్శిరగా పోష్పింది. మనోహరీ 
_మహాజ్వాల అప్రయత్నంగా అటు చూసింది. 
ఉత్తర క్షణంలో వేదిక మీద విరుచుకు పడి 

పోయింది 

అందరూ కంగారు పడసాగారు సూర్య వేదిక 

మీదకి వచ్చింది ,గండ భేరుండ పక్షి పాల పిట్పని 

లేవదిసి నట్టుగా మనోహరిని లేపి నిలబెట్బింది. 
వందమంది. అప్పరసలు పైట  చెరగులు 

విసిరినట్సుగా అడుగులు వేయసొగింది సూర్య. 

మృదంగం, నట్టువ, ప్రక్క వాయిద్యాలు స్తంభించి 

పోయాయి. సూర్య ముఖంలోని ప్రసన్నతా భావం 

చెక్కు చెదరలేదు. 

మనోహరీ మవిీజ్వాల తిరిగి నృత్యం 

ప్రారంభించింది. ఇప్పుడామె నృత్యం తీరే మారి 

పోయింది. మృదంగ విద్వాంసుడు గుండెనిండా గాలి 

పీల్చుకున్నాడు. నట్టవ గురువు మంచినీళ్ళు తాగి 

వునఃప్రారంభించాడు. ఇతర వాయిద్యాలు 

కిలకిలారావాలు చేయసాగాయి. ఒడ్ను విరిగిపోయి 

తొక్కు కుంటున్న జనం ప్రశాంతంగా చూడ 

సాగారు. గ్రుడ్భప్పు గించి చూస్తున్న అమ్మవారు, 

అర్భ సిమీలిత నేత యైంది. 

సూర్య తన ఆభరణాలన్నీ అమ్మవారి పాదాల 
ముందు అర్చించి, వట్బ్సి చర రవిక గాజులతో 

నిలబడి ఉంది. అప్పుదటీ దాకా ఆమె ముఖంలో 

రాజ్యమేలిన ఒక దివ్యభావం అదృశ్యమై, సామాన్య 

మానవ స్రీ లాగానే ఉంది ఆమె! కాని ఆమె విగ్రహం! 
అతి పొరుషం!! 

మనోహరి మవాజ్వాల తన విద్య అమ్మవారికి 
అర్పించడం మరిచిపోయి, అమ్మవారి దగ్గర నుండి 

మరికొంత తీసుకుంది 
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అఖిలభారత స్తాయిలో 
అన్నామలై 

విశ్వవిద్యాలయము 
త; ఒకవ్యక్తి మాత్రమేకాదు, ఒక 

మవావశ్లివీస్స, దాత, దానకర్చుడు దక్షిణ భారత 
దేశములో సభ్యాతిగాంచిన "చెట్బినాడు"కు చెందిన 

డా. రాజొసర్ అన్నామట్సి. చెప్బియార్, 

అన్నాం రేం శన్ద్యాలయ. 

తమిళనాడులో పురాణ " ప్రసిద్మి గాంచిన 
శ్రీ నటరాజస్వామివారి నిలయమైన "చిదంబరం" 

పట్టణానికి వెలుపల, ఆరువందల ఎకరాల సువిశాల 

మైదానములో 1929లో ఒక రెసిడెన్సియల్ 

విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించారు. అదే ఆ మహా 
వురుషుని పేరు మీద “అన్నామలై 

విశ్వవిద్యాలయం"”గా ప్రసిద్నినందింది. డొ. రాజానర్ 

అన్నామలై చెప్బీయార్, దానికి ప్రో ఛాన్సలర్గా 

వుంటూ, అహర్చిశలు కృషి చేసి, పెంచి, పోషించి, 

పెద్ద చేసి, అఖిల భారతస్తాయిలొ నొక ముఖ్య 

విశ్వవిద్యాలయంగా రూపొందించారు. 

అందుకవసరమైన కాలాన్ని, ధనాన్ని ధారాళంగా 

ఖర్చు చేశారు. . 
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సఫలీకృతులైనారు. డా.. అన్నామల్లె చెట్బియార్. 

ల ౧ బహ్మాండత్రున [గ్రంథాలయం 

ఎంతొ. ముందు చూవుతో వ్యవహరించి ము 

“అన్నామల్సోని ఆధునిక _ దేవాలయంగా ఖే 

మార్చడానికి నిరంతగము కృషి చేసి స 

మహాదాత, అన్నామలై. విశ్వవిద్యా 
లయము సంస్థాపకులు డా. రాజాసర్ 

అన్నామల్లే చెట్బియార్ కాంశ్య విగ్రహము 

పరిపొలనాదక్ష్తుడుగా పేరెన్నికగన్న, డా. యం. ఎ. 

యం. రామస్వామిగారు ప్రో ఛాన్సలర్ పదవిని 

చేపట్టారు. ప్రస్తుతము వీరి నేతృత్వ: ములో ఈ 

“విశ్వవిద్యాలయము విశ్వ భ్యాతినందబో తూంది. | 

ఈ విశ్చ్రవిద్యాలయములో మొదటి నుండి 

'ప్రజ్ఞావంతులెన ైస్ ఛాన్సలర్సు వని చేస్తూ 

వన్నున్నారు. విశ్వ ఏఖ్యాతిగాంచిన “సిల్వర్ టంగ్డ్ 

ఆరేటర్”గా "పేరుగాంచిన “రైడ్ ఆనరబుల్ 

శ్రీసివాసశాస్కి. వంట మహా మేధావులు, వైస్ 
ర టు టా కట అటా 
నీదీలో ప్రతిబింబిస్తున్న అన్నామలై. 

విశ్వవిద్యాలయం _ పరిపాలనా భవన 

సముదాయం యొక్క ముఖ్య, 
కట్టడము 

అయన అసాధారణ (ప్రజ్ఞా పాఠవాలున్న వ్యక్తి, 

మహాదాత, మహామనిషి, విద్యావేత్త, ఒర వ్యకి ఒక 

విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించి, పెంచి పోషించడము 

అవురూపము, అసాధ్యము. అట్బి అసాధ్యాన్ని 

నుసొధ్యం చేసి, లక్షల మందికి విద్యాగానం చేసిన 

చెట్బన"డు చెట్బియార్ చిరస్మరనీయుడు, 

ఆయన 'అనంతరము ఆయన పుత్రుడు డా. 

రాజొసర్ ముత్తయ్య చెట్పియార్ ప్రో ఛాన్సలర్గా 

వవహారిస్తూ, తండ్రికి తగ్గ తనయుడిగా 1948 

నుండి. 1984 వరకు ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని 

బ్రవ్మోడంగా వృద్శి చేశాడు. 

ఆయన తదనంతరము, 

శ్రీడాభిమానిగా. దాతగా 
భారత దేశములో 

తత్వవేత్తగా, 



| ఛాన్సలర్బుగ్లా పని. చేస్తూ, విశ్వ. “విద్యాలయం 

ఖ్యాతిని ంచారు. ప్రస్తుతము ప్రొఫిసర్ యస్ వి 

చెప్బిబాబు శైస్-ఛాన్సలర్గాపని చేన్ను న్నారు. వీరు 
అన్నివిధాల గతంలో పని చేసిన వైస్ ఛొన్సలర్భకు 

_ దీటైన మవా వండితుడే కాక, వరిపాలనాదక్షుడు. 
గత 50 '. సంవత్సరాలుగా మవాో .వ్యక్షుల 

(పాపకములో, నేతృత్వములో, పరిపాలనలో స్మిరంగ్భా 
పెరుగు తూ వచ్చిన ఈ విశ్వవిద్యాలయములో 40" 
విభిన్న ' శాఖలున్నాయి. “వేల, మంది 

విద్యార్భులున్నారు. ఇక్కడ వీశాలమైన' “క్యాంపస్లో ' 

చక్కని తరగతి గదులు,'హాస్పళ్ళు, ఆటన్ఫలాలు, 
ఉద్యానవనాలు, ' ఉన్నత పరిశోధనాలయాలు, 

గ్రంధాలయాలు, _ . ' అందమైన 'రోడ్సు, 
అకర్షనీయమైన కంచెలు, చూపరులనిట్నే ఆకర్షి ౦చి 

ఆకట్టు స్పకుంటాయి. 

| దంటంంలోు 

'నటరాజస్వామివారి. "ఆలయ గోవురం” 
అలా 

1979లో ఈ విశ్వవిద్యాలయములో కరస్పాండెన్స్ 

.. కోర్సులు ప్రారంభించారు. ప్రతి సంవత్సరము వేల 

మంది. విద్యార్శినీ, _విద్యార్ములకు, ప్రాంతీయ బేధ. 
- .భావాలకతీతంగా, 'విద్యా సొళర్యాలనందిస్తూ ందీ 

,అతి వు రాతనమైన 

వట్టవద్యాలయము.. 'వ్రస్తుతము ' అధునిక 

అలయములో 27 రకాలైన రల మ "బోధన 

జరుగుతూంది. 

.. ఇక్కడ, భారత దేశములో వ్రధమ పర్యాయము. 
పోస్ప్ గొడ్యుయేట్. ... , తరగతులలో. 

ఇ - ప్రయివేటు '.విద్యార్శులకు,._ అవకాశమిస్తూ, 

| సైకాలజీ, -ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ “జువాలజీ సబ్బ బృక్చులలో 

కోచింగ్యిను న్నారు. _, 

* ఈ కఠరస్పోండెన్స్ కోర్సులలో 'వ్రతి సంవత్సరము 

కొన్ని వేలమంది వివిధ శాఖల్బో శిక్షలు పొంది ఉన్నత 

విద్యావంతులవుత్పున్నారు.. - 1985-86 విద్యా 

శ్రీ రాడా ముత్త్హయ్యచెట్బియార్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ భవన సముద్ధాయం 

సంవత్సరములో కేవలం కరస్పాండెన్స్ 

కోర్చ్సులద్వొరా యావత్ భారత దేశ ములో ని39,221 

మందికి విద్యా శౌాకర్యాన్ని అందించింది డొ, యం. 

రాధాకృష్ణన్ కరస్పాండెన్స్ డైరెక్సరేటులో డైరక్సరుగా 
వుంటున్నారు 

విశ్వవిద్యాలయం (ప్రాంగణములో బహ్మాండమైన 

ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ భవనాలు, పాలిటెక్సిక్ కాలేటి 

భవనాలు చూపరులనాకర్షించడమేకాక ఉన్నత 

నిర్ణ నందిస్తున్నాయి 

గ్రంథాలయమునకెదురుగానున్న విశాలమైన 

ఉద్యానవనములో సంస్థాపకులైన డా రాజాసర్ 
అన్నామలె.. చెట్పియార్ నిలువెత్తు కాంళ్య 

విగ్రహము చూపరుల నాకర్షిన్తో, 

విద్యార్భుల నాహవ్వానిస్తూ వుంటుంది 

అభిల భారత స్థాయిలో అభివృద్ని 

సొధిస్తూన్న అధునిక దేవాలయమీ అన్నామలై 

విశ్వవిద్యాలయము, 

-వ్యాసము, ఫోటోలు : వి. వీరారెడ్ని. 
ననన ననన త య స న! 

శ్రీ రాజా ముత్తయ్యచెట్నివారి ఇంజనీరింగ్ కళాశాల భవనం . 
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గర్బస్న శిశువు చెప్పిన కథలు 
షా (4 

కయి సీ నికు బన నిరోధం పై కథ..... 

ఆడదానికి ఆస్తి హక్కులు ఇస్తాం.... 

ఆడదానికి స్వెచ్చ కావాలి..... 

ఆడది వుట్బడానికో వీల్ళేదు.... 
అటువంటి...... 

వాళ్ళ మీద దండయాత్రే ఇది!! 
అర్భరాతి వేళ బయటకు వెళ్ళి తిరిగి ఇంటికి 

వచ్చిననాడే సీకి స్వతంత్రం వచ్చినట్ను, 

త్వం ఒంటరిగా 

అన్వాడు. గాందిగారు! 

అ రోజు రాటేదు ఆడవారి పరిస్ఫితి అంతకంటే 

అద్వాన్నంగా మారింది! 

స్రీకి స్వేచ్చ కావాలి. అంటూ ఉపన్యాసాలు ఇస్నున్నారు! ఉద్యమాలు 

లేవదిస్తున్నారు! నవలలు రాస్తున్నారు'సినిమాలు తీస్తున్నారు! 

అందువల్బ పలితం లేకపోగా స్రీ జాతి పరిస్కితి రోజు రోజుకి దిగజారి 

పోతోంది 

ఇప్పుడు ఆదికాకుండా మరో ఉపద్రవం వచ్చి పడింది! 

అదే , ఆడశిశు జనన నిరోధం! 

గర్భంలో వున్న పిండం ఆడా 

మన సైన్స్ పెరిగింది. 
అదే. సెక్సీ డిటర్మినోపన్ టిస్సు 

ఈ విధానం వల గర్భంలో వున్న 'పిండం' స్నితి గతులు తెలుసుకోవచ్చు 

విటమిన్ లోపాటు, అంగ వైకల్యం వచ్చే అవకళాలు తెలుసుకొని తగిన 

జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనో సదుద్నేశంతో మన స్టైందిస్పులు ఈ విదానాన్ని 
కనిపెట్నారు! 

రాదు సరికదా 

మగా అనే విషయం తెలుసుకొనే సాయికి 
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-అంటున్నారు పెదలు! 

-అంటున్నారు చదువుకున్న స్రీలు! 

-అంటున్నారు మూర్చులు!! 

కానీ, అది కూడా 'అణుశక్తి” లాగానే వినాశనానికి వాడుతున్నారు కొందరు 

మూర్చులు! పండు కోసుకోమని కతి ఇస్నే _ పీకకోన్నున్నారు కొందరు! 
గర్భంలో వున్న పిండం ఆడా, మగా తీని తెలుసుకొని ఆడపిల్లయితే 

వెంటనే 'ఎబార్నన్' చేయించుకుంటున్నారు చాలా మంది మహళలు! 

ఆరోగ్య రిత్యా - గర్భస్రావమే , ఆడదానికి శాపం! 

ఇప్పుడు ఈ 'ఆడ సంతాన హత్య' అత్యంత ఘా రం! అనాగరికం!! 
పేద గొప్ప తేడాలతో మత కల్పోలాలతో  పాంతీయ బేదాలతో 

నిత్యం చన్నున్న ఈ దేశంలో ఆడా మగా తేడాలు మరింత ప్రమాదకరం! 

“ఆడ సంతొన నిరోదం' మరి ప్రమాదకరం! 

ఇదే విషయాన్ని చర్చించినవ్పుడు - దుర్శా శ్రీనివాస్ తను టీ వి సిన్మా 

కోసం తాము రాసిన కథని వినిపించారు! 

ఉట వి సిన్మా మెల్సిగా తీసుకోవచ్చు! ఆ కథని నాకు ఇవ్వమని అడిగి 

తీసుకొని కట్ళి. కొట్బె తెచ్చె , అన్నట్టుగా సంక్షివం చేసి 

దానిని మీకు అందిస్తున్నాను - అదో తల్ఫీ! నీకు శతకోటి దండాలు”. 

ఈ కథ చదవండి! మీలో ఏమాత్రం నసృందన కలిగినా మీరు కూడా మరో 

కథ రాయండి! లేదా మరో వ్యానం రాయండి!మీరు ఏది రాసినా స్రీలలో 

చైతన్యం రావాలి! ఈ అనాగరికాన్ని ఆపాలనే భావం కలగాలి! 

-గీతా సుబ్బారావ్ 



కాయా 

"మరొక్కసారి ఆలోచించండి. ఇది... ఇదిపాపం 

"పావమో, పుణ్యమో, ఇంతకంటే మార్గం లేదు. బాగా 

ఆలో చించే ఈ నిర్భయానికి వచ్చాను”. 
“ఆ డాక్టర్ చెప్పింది కరక్సేనంటారా?” 

“తప్పుయే అవకాశం లేదు. అన్ని పరీక్షలూ చేశాకనే కదా, 
చెప్పారు”. 

“రానీ... * 

"ఇక తర్షన భర్మన అనవసరం ఆడదానివి కనుక 

నీకు అలా అనిపించవచ్చు అయినా తప్పుదు నేను 

ఈ రోజే మన డాక్సరు. సత్యవతి. గారితో 
మాట్టాడతాను ఎంత త్వరగా అయితే అంత 

మంచిది' 

తన నిర్భయం మారదని భార్యకి సిర్పారణగా 

చెప్పేసి, మళ్ళీ మాటాడే అవకాశం ఇవ్వకుండా 

ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోయాడు రమణమూర్తి 

అరుంధతి అలాగేవిలబడి ఉంది 

“అమ్మా నాకు తమ్ముడు ఎప్పుడమ్మా 

వస్తాడు? తల్ళిని కుదిపింది, నాలుగేళ్ళ విజయ 
“వస్తాడులే నువ్వెళ్ళి ఆడుకో 

లోపల ఏం చేస్తున్నాడమ్మా? ఆడుకుంటు 

న్నాడా? ఏడుస్నుున్నాడా?” తల్ళి పొట్ట మిద చెయ్యి 

వేసి అడిగింది ఫజయ 

“ఏదో చేస్తున్నాడు గానీ, నువ్వెళ్ళి ఆడుకో 

తల్చి గొంతులో విసుగు అర్భం చేసుకున్న విజయ 
ఆడుకోడానికి పక్కింటికి వెళ్ళిపోయింది 

ఈసారి తప్పకుండా మగపిల్చవాడే అనుకుంది 

అరుంధతి అయిదారుగురు దేవుళ్ళకి 

మొక్కుకుంది. ఒకరికి వుట్టు ఏంటుకలు 

ఇస్తాననీ, మరొకరికి పేరు పెట్టు కుంటాననీ, 

ఇంకొకరికి అభిషేకం చేయిస్తాననీ- 

ఆయన. స్నేహితుడు ఎవరో తన భార్యకి 
చేయించాడట ఎస్ డ& టి గెక్స్ ఉటర్మినేషన్ టెస్స్ 

పుట్పడానికి ముందే _జడపిల్నో, మగపిల్బవాడో 
తెలిసి పోయే పరిక్ష తనకీ చేయిస్తానన్నారు తన 
కెందుకో మగపిల్పవాడేనని అంత నమ్మకం 
నరోనంది. పరీక్షలన్నీ అయాకా తేలింది 

ఆడపిల్చేనని 

విజయ వుట్చినప్పుడే అన్నారాయన అచ్చ్బాయి 

అయితే బాగుణ్ను అని ఈ సొరి కూడా ఆడపిల్చేనని 

తెలిశకా వెంటనే తన నిర్భయం చెప్పేశారు 

ఎబార్నన్, తను సరోనన లేక పోతోంది, అయినా 

వ. 

“అమ్మా... అమ్మా.. * 

ఉలిక్కి పడింది అరుంధతి 

'అమ్మా | 

విజయకాదు పిల్చింది విజయ నిద్రపోతోంది 

మరెవరు? 

ఎవరు?'” 

ఎవరంటి ఏం చెప్పనమ్మా? ఇంకా పూర్చిగా 

రూపమే రాని నాకు పేరు మాత్రం ఎలా ఉంటుంది? 

నే నమ్మా నీకు వుట్బ్టటోయే కాదు కాదు నీకు 

పుట్టకుండా పోయే నీ కూతుర్ని 
తల్చీ ' అరుంధతి చెయ్యి తన పొట్ట మిదకి 

వెళ్ళింది 

నేను నిస్సహాయురాల్ని తల్చీ నన్ను 
క్షిమిస్టావా  ఆరుంధతికి ఏడుపు వచ్చేస్తోంది 

'బాధ పడకమ్మా నాకు నీ మీద కోపం లేదు! 

నువ్వూ, నాన్నగారూ వుట్పడానికి ముందే 

నన్నెందుకు వదిలించుకోవాలను కుంటున్నారో 

ముందు నాకూ అర్భం కాలేదు! ఆడపిల్బ అంటే 

అంత కంగారు, చిన్నచూపు ఎందుకో అనుకున్నాను 

అందుకని ఒకసారి మన పవిత భారత దేశంలో 

పర్యటించి ఇప్పుడే వచ్చానమ్మా, నేను విన్నవీ, 

కన్నవీ, తెలుసుకున్నవీ నీకు చెప్పాను వింటావా 

అమ్మా? 

న. 
లువవే వాలు కన్నులదానా వయారి హంస 

నడకదానా, ' 

వసంత వెనకాలే స్టెక్రిల్ మీద వస్తూ అద్బరు 
మగభీరులు డ్యూయొట్టా అదే పాట పాడుతున్నారు 

హంస నడక ఆగిపోయింది వాలుకన్నులు 

తీక్షణంగా చూశాయి. కోపంతో ఎర బడ్నాయి 

ఇఅద్బరు మగధీరుల్హో ఒకడి చెంప ఛెళ్ళుమంది 

ఆఫ్స్రాల్ , ఆడపిల్చవి!' , ఎంత ధైర్యమే నీకు 

గర్చించాననుకుంటూ మొరిగాడు చెంప పగిలిన 

మగధిరుడు 

నీరంత పొగరున్నప్పుడు నాకా మాత్రం దైర్యం 

వుండొచ్చురా డర్చీ రొస్కెల్ 

ఏం కూళావ్ 

గురూ. జనం పన్నున్నారు గురూ 

మోచ్చరించాడు రెండో మగ డు 

'ఇఅవ్వుడుకాదు చూస్తా నీసంగతి చూస్తా! 

జనం వచ్చేలోగా సంధు మలుపు తిరిగి పోయింది 
సైకిల్ 

జరిగింది ఇంట్లో చెప్పాలా వద్దా అని తనలో తానే 

తర్మించుకుని _ చెప్పక పోవడమే మంచిదని 
నిర్భయించు కుంది వసంత 

-మర్చాడు సాయంత్రం మామూలు వేళకి కాలేజీ 

నుంచి ఇల్బుు చేరలేదు వసంత రాతయినా 

అమ్మాయి జాడ లేదు తల్మి, తండ్రీ కంగారు 

పడ్డారు వాకబు చేళారు వెతికారు చివరికి పోలీసు 

రిపోర్ము ఇచాారు 

ఆ మర్నాడు ఉదయం ఇల్కు చేరింది వసంత 

వాడి పోయిన వసంత 

జరిగిందంతా చెప్పింది ఆ నరరూప రాక్షసు లెవరో 

తనకి తెలుసు! వాళ్ళని పోలీసులకి పట్పంచాలి' 
వాళ్ళ అంతు చూడాలి! శ్లో 

అమ్మో ఎంత అప్రదిషృ' పేరు పేపర్పో 

ఎక్కుతుంది. పరువు బజారున వడుతుంది 

తర్వాత నీ పెళ్ళిలా అవుతుంది? ఆడపిల్బవి 

బతుకు నాశనం అయిపోతుంది 

అమ్మాయి క్షేమంగా తిరిగి వచ్చిందని తెలియ 

జెయ్యడంతో పోలీనులకీ, ఆ సంఘటనకి సంబందం 

ముగిసి పోయింది! 

వసంతని కాలీజీ మానిపించారు వాడి పోయిన 

వసంత- ఓడి పోయింది! 

ల్ 

ం 
అ నసూయ గుండె దడదడా కొట్టుకుంటోంది 

ఇది యాభయ్యెనిమిదో ఇంటర్వ్యూ తనకి 

ఏమవుతుందో? తనకి ముందున్న యువకుడు 

లోపలికెళ్ళాడు తర్వాత తనే! ఈ ఉద్యోగం కూడా 
రాకపోతే ? గుండె వేగం హెచ్చింది - 

అతను బయటికి వచ్చాడు అనసూయ 

లోపలికెళ్ళింది ఆఫీసర్ గారికి నలభై ఏళ్ళుంటాయి 

కొంచెం బట్బతల నుదుటి మీద పెద కుంకం 

బొట్టు చూసే మంచి వాడిలాగో ఉన్నాడు 

అన్ని ప్రశ్నలకీ సరిగ్గానే సమాదానాలు చెప్పింది 
యూకెన్ గో అన్నారాయన 

లేచి నించుంది అనసూయ ధైర్యం కూడ 

గట్ముకుంది 

సార్ నా క్వాలిఫ్ కేషన్స్ మరి అంత సెద్నవేం 

కావు అనుబవం అనలే లేదు కానీ, మాది పేద 

కుటుంబం! చాలా పెద్ప కుటుంబం అన్నయ్యకి 

పెళ్ళయాకా, అమ్మకీ, వదినకీ గొడవలొచ్చి అన్నయ్య 

వేరో వెళ్ళిపోయాడు! ఇంకా ఇదరు తమ్ముళ్ళు 
ఇద్చరు. చెల్సెళ్ళు ఉన్నారు నాన్న గారికి 

ఎక్సిడెంట్లో చెయ్యి పోయింది నేను ఉద్యోగం చేసి 
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సంపొదించకపోతే ఇల్చు గడవదు. దయచెస 

ఎలాగైనా మీరు నాకీ ఉద్యోగం 

ఇప్పించాలి గుక్క తిప్పుకోకుండా చెప్పింది 

ఆఫీసర్గారు ఒక నిమిషం ఏమీ 

మౌట్టాడలేదు ఆ ఏ సీ గదిలో అనసూయకి 

ముచ్చెమటలు 

' చూడమ్మా ఈ ఉద్యోగం కోసం వచ్చిన 

వాళ్ళందరూ అర్భిక ఇబ్బందుల్లో 

ఉన్నవాళ్ళే' ఉద్యోగం వస్తుందని కొండంత ఆశతో 

ఎదురు చూస్తున్నవాళ్ళే' 
అనసూయ కళ్ళలో నీళ్ళు 
బట్, నువ్వు చెప్పిందంతా విన్నాకా, నీకు 

నహాయం చేయడం న్యాయమనిపిస్తోంది యూ 

ఆర్ ఎప్పాయింటెడ్ 

“సొర్ మీరు జాంక్స్ నేనూ 
'దట్సాల్ రైట్ రేపే వచ్చి జూయిన్ అవొచ్చు 

యూకెన్ గో 

- ఉద్యోగంలో చేరిన రెండో రోజు సాయంత్రం 

టేబిల్ మీద పేపర్చన్నీ సర్హేసి బయలుదేరడానికి 

సిదృమవుతో౦ది అనసూయ 
"అయ్యగారు. రమ్మన్నారు. చెప్పాడు ఆపిను 

బాయు 

' గుడ్ ఈవెనింగ్ సార్ 

“కూచో అమ్మా 

ఫర్వాలేదు సార్ 

“చూడమ్మా ఇది నా పర్సనల్ మేటర్ నువ్వ 
కాదన్నా నేనేమీ అనుకోను 

చెప్పుండి సార్ 

'నాలుగు సంవత్సరాల కిందట సరిగ్గూఇదే రోజున 

నా చెల్బెలు సుగుణ ఈ లో కం వదలి వెళ్ళిపోయింది 

పతి సంవత్సరం ఇదే రోజున ఎవరో ఒక కన్నెపిల్చకి 

మా ఇంట్పో భోజనం పెట్స్, కొత్త చీరా, జాకెట్టూ 

ఇచ్చి, ఆ కోసేపూ మా చెల్చెలున్నట్బే అ్వనుకొని 

తృప్పిపడుతుంటాను లాస్ ఇయర్ మన టైపిస్సు 
రమ మా ఇంటికొచ్చింది ప్రస్తుతం లీవ్లో ఉంది 

ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ నువ్వు మా 

ఇంటీకొస్తావా ?' 

కాదనలేకపోయిందిీ అనసూయ 

చాలా పెద్ద యిల్బు ఆయనది. ఖరిదైన 

ఫర్నిచర్తో , బరిదైన ఇల్చు 

'కూచో అమ్మా ఇప్పుడే వస్తాను ఆయన 

లోపలికెళ్ళారు కూచొని ఏదో మేగజైన్ విరగేస్తోంది 

చెల్ళిలంటే ఆయనకింత ప్రమ హుం నాకూ 

అన్నయ్య ఉన్నాడు 

ఆఫీసర్గారొచ్చారు చైనా సిల్కు జుబ్బా, చైనా 

సిల్కు లుంగి మొహాన బొట్టు లేకుండా ఏదో 

కొత్తగా ఉంది ఆయన మొహం వచ్చి ఎదురుగా 

కూచున్నారు. సెంటు వానన మరేదో వాసన 

గుప్పుమన్నాయి 

“చూడు మిస్ అనసూయా నీకుచెప్పినట్సుగా 

నాకు చెల్బెలూ లేదు అది చచ్చిపోడమూలేదు 

అదంతా అబద్భం 

షాక్ తిన్నట్సు లేని నిల్చుంది 
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తల్మీ ... నీకు శతకోటి దండాలు! 
'కూచొ- నెను చెప్పేది పూర్తిగా విను రెండేళ్ళ 

క్రిందట మా ఆవిడకీ నాలుగోసారి ఎబార్నన్ అయి 

ఫిట్స్ రావడం ప్రారంభమయింది అప్పుటినుంచీ 

నాకు దాంపత్య సుఖం లేకుండా పోయింది నేను 

దాన్నికాదనీ. వేరో పెళ్ళిచేసుకోలేను ఎందుకంటే 
మన కంపెనీకి అసలు ప్రాప్రయిటర్ మా ఆవిడే ఈ 

ఆసృంతా దానిదే దాన్ని వదులుకుంటే ఉద్యోగం 

కోసం నేను కూడా నీలాగే వీధినవడాలి' కానీ, ఉప్పూ, 

కారం తింటున్న మగవాడ్ని నాకూ 

కోరికలుంటాయి! ప్రతివాడికి ఒళ్ళు అమ్ముకొనే 

పోస్పిట్యూట్స్ అంటే నాకు వెగటు! నీలాంటి సంసార 

వక్షంగా ఉండే అమ్మాయిలని చూస్తే నా కోరిక 

విజృంభిన్నుంది. నేను నీకు సహాయం చేశాను 
అలాగే నువ్వూ నాకు సహాయం చెయ్యాలి 

వప్రస్ముతం మా ఆవిడ వూళ్ళో లేదు నువ్వు నన్ను 

సంతోషపరిస్నే నీకూ సంతోషమే దక్కుతుంది, 

ట్రొబేషన్  వూర్చికాకుండానే పర్మనెంట్చేసి, 

ప్రమోషన్ కూడా ఇప్పించగలను నీకిప్పం లేకపోతే 

వెంటనే వెళ్ళిపోవచ్చు రోప్ అంటే నాకు అసహ్యం, 

నిన్నాపను. కాన్సీ నిన్ను డిస్మిస్ చేసి, నన్ను 
సంతో పపెట్బగల మరో అమ్మాయికి నీ ఉద్యోగం 

ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఆలోచించుకో తాపీగా సిగరెట్ 

వెలిగించాడు అఫీసర్గారు 

ఛీ. ఇంత మోసమా? ఇంత ఘోరమా!? ఇక్కడ 
ఒక్క క్షణం కూడా ఉండకూడదు వాడు డిస్మిస్ 
చేసేదేమిటి? నోనోరిజైన్ చేస్తాను 

అనుకుంటూ నాలుగడుగులు వేసింది 

కానీ ?1 

తమ్ముళ్ళకి పీజు కట్టాలి చెల్బెలుకి వుం కాలు 

కొనాలి నాన్నగారి మందులు 

పొలవాడు 

అనసూయ ఆగింది వెనక్కి తిరిగింది 
బెడ్రూమ్ ఎక్కడ? తన గొంతేనా అది తనోనా 

ఆ మాట అన్నది ఇ 

యూ ఆర్ ఎ వెరి ఇంటలిజెంట్ అండ్ బేవ్ 

గర్న్ అంటూ భుజంమీద చెయ్యివేసి అనసూయని 

బెడ్రూమ్ వైపు నడిపించుకువెళ్తాడు ఆపీసరుగారు 

త్ర 
శ66 య తరతరాలుగా ఆడది 

మగవారి ఆగడాలకు బలి అవుతూ వస్తోంది కానీ 

ఇక మగజాతి ఆటలు సాగవు ఆడదంటే అబలకాదు 

ఆదిశక్తి ఎదురు తిరిగినంతకాలం మగవాళ్ళు తమ 

అత్యాచారాలు మానరు ప్రతి స్రీ ఎదురు విరిగిన 

రోజున ఆడదాని అసలు శక్షి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది 

'స్రీకి అర్మిక స్వాతంత్ర్యం, భావస్వాతం[తత్య౦, 

మగవాడితో సమానమైన సోషల్ స్పేటస్ రావాలంటే 

ఆడవాళ్ళంతా ఏకమై పోరాడాలి ప్రతి స్రీ, సాద్ 

స్ర్తీని సానుభూతితో అర్భం చేసుకొని సహాయం 
చేయాలి ఆడది అబలకాదని రుజువు చేశే ఆ రోజు 

ఇంకెంతో దూరంలేదు 
మహిళామండలి అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి జగదీశ్వరి 

ఆవేశపూరితమ్రైన ప్రసంగానికి హాలంతా కరతాళ 

ధ్వనులతో మారుమోగిపోయింది 

శ్రీమతి జగదిశ్వరిలాంది ఆదర్శ మహిళలే 

'గ్రీజాతికి నవచైతన్యం అన్నారు ఆ తర్వాత 

ప్రసంగించిన వారంతా 

సాధారణంగా స్రీజనోద్యరణ కార్యకలాపాలతో 

బిజీగా వుంటూ ఆలస్యంగా ఇల్కు చేరో జగదీశ్వరి ఆ 

రోజు తొందరగా ఇంట్కి వచ్చేసింది ఆ అవసరం 

వచ్చింది మరి 
నేరుగా. కొడుకు రాజేంద్ర గదికి వెళ్ళింది 

జగదీశ్వరి. సిగరెట్టు కాలుస్తూ తీవ్రంగా 

ఆలో చిన్నున్నాడు రాజేంద్ర తలి ఠోగానే సిగరెట్టు 

అర్వేశాడు 

డొంట్ బీ సిల్టీ మై సన్! నీకెన్నోసార్కు చెప్పాను 

నా ముందు సిగరెట్టు కాల్చినంత మాత్రాన, నేనంటే 
నీకు గౌరవం లేదనుకొనోటంత నేరో మైండెడ్ కాదు 
నేను 

' రాజేంద్ర ఏం మాట్టాడలేదు 

"సరే ఇది మామూలేగా ఇంతకీ ఏం 

నిర్భయించుకున్నావ్? 

నేను సంధ్యను పెళ్ళి చేసుకోడానికి నువ్వెందుకు 
అభ్యంతరం చెప్పున్నావో నాకు అర్భంకావడంలేదు 

“రాజా! మళ్ళీ మొదటికొస్తున్నావ్ ఆప్ ఆల్ది 

గర్బ మొగుడు వదిలేసిన ఆ అమ్మాయిమీద 

నీకెందుకంత మోజు? 

'అమ్మా నీకు మళ్ళీ చెప్పన్నాను సంధ్యని 

మొగుడు వదిలెయ్యలేదు నంధ్యే విడాకులు 

తీసుకుంది' 

ఇంటి అద్బె 

ళ్ 



సో వాటి ఆ అమ్మాయి గురించి నేను అన్ని 

వివరాలూ కనుక్కున్నాను ప్రభాకర్ , అంటే అదే 

ఆ అమ్మాయి ఎక్స్ హస్బెండ్ అంత దుర్హార్హుడేం 

కాదు అనవసరంగా అహంకారంతో ఆ అమ్మాయే 
గొడవలు పెట్టుకుని విడాకులు తీసుకుంది' 

'రోజూ తాగడం, తాగినప్పుడు నోటికొచ్చినట్ట్ళు 

వాగడం, ఒక్కోసారి చెయ్యిచేసుకోవడం, ఇవన్నీ 

మంచివాడి లక్షణా లా?" 

ఈ మోడర్న్ సొప్టెటీలో తాగడం తప్పుకాదని నీకూ 

తెలుసు మీ నాన్న కూడా తరచు తాగుతారు 

ఒక్కోసారి కొంచెం మోతాదు ఎక్కువై కాస్త రప్గా 

ప్రవర్షించినంత మాత్రాన 

'అంతేకాదు. బోలెడంత కట్నం గుంజి 

పెళ్ళిచేసుకుని, అంత మంచి బార్య ఉండగా 

నీకెలా చెప్పాలో తెలీడంలేదు 

ఇందులో నువ్వు సంకోచపడవలసిందేమి లేదు 

ఆది కూడా నాకు తెలును అశపాతఎపొౌ వె 

ఆడవాళ్ళతో కొంచెం కక్కుర్తిపడ్డాడు అంతేగా 

ఇట్'స్ జస్స్ ఏ వీక్నెస్' ఈనాటి మగవాడు 

శ్రీరామచంద్రుడిలా ఉండాలనుకోడం అవివేకం 

అనవసరంగా అతన్ని బజారుకిడద్చి విడాకులు 

తీసుకోవడం ఏదో గొప్ప ఆదర్శం అనుకుంది ఆ 

పిల్చ్బ అలాంట్ ఎల్సని చేసుకొని నువ్వ 

సుఖపడవు 

ఆమ్మా నువ్వెన్ని చెబ్బనా నేనుసంద్యని తప్ప 

మరో అమ్మాయిని చేసుకోలేను 

ఆ ప్రబాకర్ తల్ని మా ఆంమానిక చాలా 

కావాల్సిన మనిష ఇట్స్ ఎ క్వొశ్చన్ ఆప్ 

మై పెస్పేజ్ 

నాగు ఇట్ స్ ఎ క్వొశ్చన్ ఆఫ్ మై వోపీనెస్ 

ఒక్కగానొక్క కొడుకువని ఇంత దూరం 

చెప్పాను నన్ను కాదని నువ్వా సంధ్యని పెళ్ళి 

చేసుకుంటే ఆ అవమానం భరించలేక నేను 

అత్మహత్య చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. నీకు తల్ని 
కావాలో, ఆ పిల్ళే కావాలో తేల్చుకో 

కోపంగా వెళ్ళిపోయింది జగదిశ్వరి 

మొన్ష తనె 

పం ఆ ఇ 
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ఒక్క మొక్క. 
-డా. సి, నారాయణరెడ్ని 

ఈ ప్పటల్ని ఇలా దున్నుకు పోతుంటే 

మొలవక పోతుందా ఒక్క చుక్క 

అకాశం ఒంటి నుంచి ల+టపడి 

పెచ్చిగాపెరిగే లక్ష జీబురు కంపలెందుకు? 

పాొడవనీ ఒక్క మొక్క 

బొధి వృక్షంలా 

౯76 

న్ ఆలస్యం? 

ఇవాళ మా సేళ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్కి ప్రమోషన్ 

వచ్చింది పార్చి ఇచ్చారు 

రోజూ ఏదో ఒక పంక్షన్, ఏదో ఒక పార్శీ 

తప్పువనుకుంటాను శీ దోరణు నాకు నచ్చడంలేదు 

నేను కూడా చూస్తున్నాను ఈ మద్య 

ప్రతిదానికి ఆరాలు, వివరాలూ అడగడం, 

సంజాయిషిలు అడగడం ఎక్కువ అవుతోంది 

అంటే బర్నగా అ మాత్రం అడిగో హక్కు నాకు 

లేదా? ఎంత ఉద్యొగం చేసే బార్య అయినా ఇలా 

విచ్చలవిడిగా 

రవీ 

గటిగా 

మారిపోవు 
ఏమిటా నిజాలు? 

అదే మి జనరల్ మెనేజర్ నిన్ను కార్గ్మొ డ్రాప్ 

చెయ్యడం, ఆన్ ది వే డ్రైవ్. ఇన్- రెస్టాంంట్లొ 

అఆయిస్'క్రీమ్లూ, కాపిలూ 

'అంటేనా ?' 

ఆయనగారి కూతురు హిందిలో వీక్ గనుక ఆ 
పిల్లకి హింది పారాలు చెప్పడానికి అడపాతడపా 

నువ్వు వాళ్ళింటికి వెళ్ళి గంటలకొప్ని అక్కడె 

ఉండటం 

“వాట్'స్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్? 

నాకు నచ్చచు ఆఆఎన్నాకా కొన్ని కట్టుదాట్ట్ళు, 

ఆఅరిచినంత మాత్రాన నిజాలు 

[1 
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కొన్ని పరిదులు ఉండాలి 

వౌ సిల్మీ చదువుకున్న ఉద్యోగం 

చేసుకుంటున్న అమ్మాయి కావాలని కోరి నన్ను 

పెళ్ళీ _ చేసుకున్నప్పుడు, నువ్వేదో. ఆదర్శ 
యువకుడివనుకున్నాను 

ఆదర్శం అంటే భార్య ఎలా తిరిగినా వూరుకోవడం 
అని నీ నిర్వచనం కాబోలు . 

కొస్త్త చనువుగా, నవ్వుతూ మాట్టాడితే అది 

ఇవ్వం వచ్చినట్పు తిరగడం తని నీ నిర్వ్శచనమా? 
ఈ ఉదో[గం మానెయ్యమనీ, నేనువేరే కంపెనీలో 

ఉద్యోగం వేయిస్తాననీ ఎన్నిసోర్సు చెప్పినా, 

మానకపోవడానికి కారణం ఏమిటో ? 

నువ్వనుకుంటున్న కారణం మాతం కాదు 

అసలీ ఉద్యోగం ఎందుకు మానెయ్యాలి? మా 

ఆయనకి నామిద నమ్మకం టేదనా మరో చోట 

మరోజఉద్యోగం చేస్నే మాత్రం నీకు ఇలాంటీ 

సందేహాలు రావని గ్యారంటీ ఏముందీ? కావాలంటే 

అసలు ఉద్యోగమే చెయ్యను హాయిగా ఇంట్సోనో 

ఉంటాను కానీ, అది నీకు పనికిరాదు ఎందుకంటే 

నీకు నా జీతం కొవాలి ఈ లగ్బరి లైప్ నువ్వ 

వదులుకోలేవు నీ ఒక్కడి సంపాదనతో ఇప్పుడున్న 

ఈ లెవెల్ చముంటెయిన్ చెయ్యలేవు బట్ జార్యమిద 

పరిపూర్శ నమ్మకం చూపించలేవు నీ చీద్యోగంలో 
నువ్వు అనేకసార్ను బైట వూర్చకి వెళ్ళ్తుంటావు కానీ, 

అక్కడ నువ్వేం చేస్తున్నావో, ఎవరితో తిరుగు 
తున్నావొ అనే అనుమానం నాకు రాదు ఎందుకంటే 

నీ మిద నాకున్న ప్రేమ, గౌరవం అలాంటి 

ఆనుమానానికి చో టివ్వవు 

నేను తిరగాలనుకున్న రోజున చాటుమాటుగా 

తిరగను పబ్బిగ్గానే తిరుగుతాను నేను మగాడ్ని 
నువ్వు కూడా ఒన్ ఆప్ దోస్ ఏవరేజ్ మేల్స్ అని 

నాకు ఇప్పుడే అర్భం అయింది 

ఎలాగైనా అనుకో నువ్వు ఈ ఉద్యోగం మానేసి 
వేరో చోట ఉద్యోగం చెయ్యడానికి ఒప్పుకోకపోతే 

ఫలితం చాలా తీవంగా వుంటుంది' 

'అంటీ?' 

"విడాకులు 
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తల్చీ ... నీకు శతకోటి దండాలు! 

ర్ జ్ 

త్వ పరిస్ఫివి ఎలా ఉంది డాక్టర్?" 

నోహోప్ బతకడం కప్పం 

'నేను ఆవిడ స్పేట్మెంట్ తీసుకోవాలి' 

పౌ ర రు రి ద్ర ట్ర వే రాశం ఎక్కువ నసమయంలేదు వెళ్ళండి ఇనొస్పెక్చర్' 
ఆ అమ్మాయి మెడవరకూ దుప్పటి కప్పబడి 

“గర్భస్మ శిశువు చెప్పిన కథలు' శీర్షిక క్రింద పాఠకులెవరైనా తమ రచనలని కథా | ఏంది మొహం భీకరంగా ఉంది. కిరసిన్ మంటల్లో 
రూపంగా కానీ వ్యాసంగా కానీ రాసి పరిశీలనకి పంపవచ్చు తమ రచనతో పాటు ఈ న . హా. 

. క్రింద ఇచ్చిన కూపన్ని జతపరచి పంపవలసిందిగా కోరుతున్నాము రచనలు తమ అను ఎన్నడు సూరిలంచ మాచ్దాడులున్నష్కు, 
స్వంత ఊహలేనని, ఎవరినీ ఉద్బేశించినవి కావని, దేనికీ అనువాదం, అనుకరణ, ఆగుతూ. ఆగుతూ. చెప్పసాగింది 
కాపీ కాదని హామీ రాసి పంపాలి. రచన వాత ప్రతిస్టై రాసినవారిపేరు, పూర్తి నా పేరు సీత మా నాన్నగారికి నాతో కలిపి 

చిరునామా స్పష్టంగా రాయాలి. రచనతో పాటు దానిని రాసిన వారి ఫొటో కూడా | నలుగురు ఆడపిల్చలు నేను రెండోదాన్ని కట్పం 
జతపరిచి పంపవచ్చు. ప్రచురణకి స్వికరించిన రచనలని అవి రాసినవారి ఫొటో లతో షః టా య 
సహా ప్రచురిస్తాము. (| అత్పగొరు సుభద్రమ్మ నానా హింసలూ పెట్సేవారు. 

ప లే అన్నీ భరించాను వేరో మార్గంలేదు అత్సగారింట్టో 
రచనలు ఓక అరఠావు పేజికి మించరాదు కాగితానికి ఒకనైపే సిరాతో లేదా అత్యాచారాలు భరించలేక వుట్బింటికి వెళ్తే అధి మౌ 

బాల్పెన్తో రాయాలి నాన్న దృష్పిలో పరువు బజారునపడటం అంతేకాక 
'ప్రచురణార్హంకాని రచనలని తిప్పి పంపగోరోవారు తమ రచనలతో పాటు భర్ష వదిలేసిన భార్యగానో, భర్నని వదిలేసిన 

తగినన్ని స్టాంపులు అతికించిన స్వంత చిరునామా కల కవరు జతపరచి పంపాలి. బార్యగానో నేను పుట్చిందికి వెళ్ళిపోతే, మిగతా 

లేకపోత్తో వాటిని తిప్పి పంపటం జరగదు వాటిప్పై ఎటువంటి ఉత్తర చెల్మెళ్ళెద్పరికీ పెళ్ళెలా అవుతుంది - అని మా అమ్మ 

ప్రత్యుత్తరాలకీ అవకాశం లేదు. వ వ. క న. హ్ వ. 
య్ ను 4 ౦చి వాళ్ళే నా ్ (ప్రసాదించొోరు మా 

ఈ శీర్షికకి వఎంపే రచనలని సంపాదకుడు, ఆంధ సచిత్ర వారపత్రిక, అయన ఆం గకుండా నానోట్లో గురలుకుక్తేన 

గాంధీినగరం, విజయవాడ-520003 అన్న చిరునామాకి పంవాపి కవరు సెై' కాళ్ళూ, చేతులూ కట్చీశారు మా అత్నగారునా 
భాగంలో “గర్భన్న శిశువు చెప్పిన కథలు" శీర్షికకి అని స్పవ్పంగా రాయాలి. మీద కేరోసిన్ పోస్ ఆంటించారు' 

ప్రచురించిన (ప్రతి రచనకీ పారితోషికం ఉంటుంది. పాఠకులందరూ ఈ -సీత చచ్చిపోయింది 

అవకాశాన్ని ఏనియోగించుకోగలరని ఆశిస్తున్నాము సీత భర్ననీ, అత్తగార్నీ అరెస్సు చేశారం 
కోర్చులో కేసు నడుస్తోంది 

వభ షా శ శ శ్ ఇ 

సంపొదకుడు అరుంధతి వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తోంది 

ఏడవకమ్మా ఇంకా చాలా చూళానమ్మా , 

సంఘటన ఏదయినా సొరాంశం ఒక్కటే కన్నీటి 

కడలిలో కొట్టుకుపోవడమే ఆడదాని జీవితం 

వదృమ్మా ఈ ఆడ వుట్టుక నాకొద్ను పుట్టాకా 

వరకయాతనలు పడకుండా, పుట్టకముందే విముక్తి 

ఇస్నుున్నావమ్మా నాకు అందుకే నాకు నువ్వ 

చేన్నున్న ఈ మహొోపకారాసికి, తల్సీ , నీరు శతకోటి 
దండాలు " 

శ * జ న శ 

'అమ్మా అమ్మా ఎందుకమ్మా 

ఏడుస్తున్నావ్? 

విజయ తల్నిని కుదిపింది 
ఉలిక్కిపడింది అరుంధతి 

ఖ్ శ్ శ శ ళ్ 

ఆ మర్చాడు, డాక్టర్ సత్యవతి నర్సింగ్ హోమ్లో 
అరుంధతికి విజయవంతంగా ఎబార్వన్ 

చేయఇడ్లింది (౬ 

పతతొని దానా సాకులు కాటకాలు అలు వానా కామాలు (పంగొన్లా దత్తో నంతామని. ఉధాపుతని కూకూ సమంతల అొధాతను పను కాల వినడం నవా వనాలు దుకాణ లాలాజల వాలు జవరాల కాలాక అనినా తను అజాలత ఇనా పదాణలలన అణాలు చాకులును వమన 

రూపన్ 

ఆంధ్ర సచిత్ర వారపత్రిక 
.గర్బన్ఫ శిశువు చెప్పిన కథలు 

కథ వ్యాసం రాసిన వారి పేరు : 

థ్రీ 

వూర్తి చిరునామా 

వనాల త అతనూ అతా కలకల ఎరా టవలు లలా నతన అలన అను నలం కంక అలల తత 

అంకితం 
(ఆడబతుకు అనే గండం నుంచి గట్నిక్కిన ఆ పిన్ కోడ్ : | 
చిన్నారి షండానికి ఈ కథ అంకితం) 

' నోననాననాన్యానానుట. నినాను తననన సలు వుని వినలలా కనాను అజివాన అనాను ఇవినినా చవననాలు కనక అననా అనానను అతనన నోజనాన నినన అనను శకానన శకినాతన అనకు శాన సతననశునిను నను. పనికున నమన 
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లు వాల తలు కాలాక అత్తా. ఏతితున అకవల్ళతతా బాలి. అనా? నకలు. శు. అతా వను వలలు. కలకల పజ్తలత ాతితా నలి నవా ముక లు. 



బాంబినో ఒక అద్భుతమైన వెర్మి 
.సెల్లిని. పరిశుభమైన వద్ధతిలో అధు 
నాతన ఇటాలీయన్ యం(త్రములతో 
తయారు చేయబడినది. మిక్కిలి 
ప్రోటీను కలిగియుండి క్రొవ్వు. 
పదార్ధములు లేకుండుటయే బాంబినో 
విశిష్టత. వండినవ్వుడు కాని, 
తరువాత కాని ముద్దగా కాఠపోవటమే 
బాంబినో ప్రత్యేకత. నిమిషములలో 
బాంబినోతో ఎన్నో రకముభైన, 

నోరూరించే వంటకాలు, ఫలవారాలు 
తయారు చేయవచ్చును. ఇంకా 
బాంబినోతో పొదుపు కూడా. నేడే వాడి 
చూడండి, మీకే తెలుస్తుంది. 

._ ఉబాంబినో వంటల 
విధానం తెలిసే 
వుస్తకం, ప్రతి 

“. బాంబినో డీలరు వద్ద. 

బాంబినో హల్వా 

1 కప్పు బాంబినోని నేతిలో ము 
రంగు వచ్చేదాక వేయింఛి, (పకృ 
పెట్టుకొండి. మూడు కప్పుల నూ 

మరగించి, బాంబినో కలిపి మూః 

పెళ్టండి.' దీనిని తక్కువ మంట 

నీరు వూర్తిగా ఇంకేదాక ఉంచం౦; 
మూడు చంచాల పంచదార కలి 
నిమిషాలు కలపండి. రుచికి పిష్టి 

జీడిపప్పు చేర్చి వేడిగా వడ్డించం', 

ఇది నలుగురికి సరిపోతుంది. 



చలించి పాత్రలతో పాటు కన్నీరు పెట్చి బయటకు 
' రాగానే పేదవాడు సపోజ్ బిచ్చగాడు కన్పిస్తే 

చేదరించుకుంటారు. ఎందుకని? 

౧ స్ ర చూసింది సినిమా కనుక.... 

ప పర్ హ్ యిన్. జరుగుతుంది జీవితం కనుక... 

. బాధల్లో వున్న తోటివారికి ఉన్నదాంట్లో 

య ణి మం. త్రై సవాయపడే. రోజులు. అతి త్వరలో 
రానున్సాయని అభిప్రాయపడ్డాను. 

'సతాడానాలు 
'ఊణజషమహోో 

జి వెంకటరామిరెడ్ని, కర్నూలు 
పెళ్ళయిన తర్వాత సినిమారంగం నుండి 

బి. జి. ఆర్, చౌదరి, కాగితవ్పీరం 

నోట్ విద్యా ఏధానంలో డొనేషన్న పై మీరివ్చే 
౨లదేశం? 

సందేశాలు యిచ్చేంత వయసు నాకు 
యింకా రాలేదు, | కుంటున్నారు? 

యం నరసింహులు, తిరుమల ఆలి స్ట 
విరమించుకుంటారా? కొనసాగిన్నారా? ఉత్తమ (ప్రశ్న విజయం మీ పేరులో వుండి శాంతి మీ ముఖంలో 

పెళ్ళి చేసుకున్న తర్యాత క ది రెండు కల్సి మిమ్మల్సి నూవర్ 

చెయ్యాలని న నళ ష్ య మం పన. మ. న నం వ 
నో "రు టి న! లంటి 

పి శ్రీదేవి, జమ్మలమడుగు సాల్మి ( క్ష ల ప్రశంసలు ఏమీ అనలేను. నా వట్ట అభిమానం 

న న స ముఖ్యమా? _ ప్రభుత్వ అవార్నులు | ఎప్పుడూ ఇలాగోవుండాలని కోరుకుంటా! 
“వగా " ర, నవ ల 

మిమ్మల్ని పొగిడినవాళ్ళనే కదా? షు ముఖ మా! బి. విజయకుమారి, నల్పపాడు 
కాదు. ఆ ప్రశ్న ఆలోచింపచేసేదిలా | ఎ నటికైనా .... నటుడికైనా | ఫరు ఏ చిత్రంలో చూసా ఆడద్ధాని హక్కుల 

వుండాలి. మీరూ ప్రయత్నించండి. 'పేక్షకుల ప్రశంసలు లేకపోతే ర ఎందుకని? 
స స | స్త స్పీక్ మరింత గౌర క ల చిత్రసీమలో రాఖుంచడం కప్పం. | మో స క కం 

షేక్ అబ్బుల్హాకానిం, కొత్తగూడెం, య 
నాగండ్న (అమ్మపాఠిం) డోర్నకల్ ఎంత చక్కని పాత్రలు వేసినా 66౮ దర్శక - నిర్మాతలు చెబ్లున్నారు. సం 

ఆంధ్రప్రదేశ్ వరద బాధితులకు విరాళం | టేకకొదరణ పొందకపోతే ఆ | కనీసం కొంత మందిలోనైనా చైతన్యం 
(ప్రకటించేది తు. నటీనటులు పడిన కప్పం వ్యర్భ వస్తే చాలు 
టై వ. మైపోతుంది. నావరకూ నేను | పి. విద్యాసాగర్, నల్బగొండ 
. అన్నే అఆ ౦డెవా ం భారతి, రూన్పి, అరుణ, సరస్వతి వంది పొతలు 
గోదావరి వరడ బాధితుల నిధికి లక్ష ప్రేక్షకుల ఆదరణే నటీనటుల పోషించిన మీరు గ్యామర్ పాత్రలో నటిస్తున్నప్పుడు 
రూపాయలు ప్రకటించిన సంగతి అన్ని పురో భివృద్భకి ఎంతో దోహదపడు మీ భొవాబు ఎలా వుంటాయి? 

పత్రికల్లోనూవచ్చింది. తుందనుకుంటాను. హహ వ. వం ఎరో రగ్హార్ . 1 ర్వాత అన్ని రకాల పాత్రలు పోషిం జా, ఖరగ్వూ 'పేక్షకులు మెచ్చాక ప్రభుత్వ శుకకులం. మొడు... పొందాలని. నా 
మీ. దృీప్పిలో నటన (ప్రధానమా? _ ధనము 

ప్రధానమా? ఆదరణ తప్పుక లభిసు...ంది. అభిప్రాయరి. ఫలానా పాత్రలకే 
ముందు నటన. యం సునీత, కరీంనగర్ యా కావాలన్నది నా అభిమతం 

ఆ తర్వాతే ధనం ప్రసక్తి, సినిమాలలో పేదరికపు బాధలకు క క్ 

బి.రామరాజునర్సీపట్నం | గారా రారారా రారారా రా లాల కూపన్ -ాడాాాాా 

స్రీలు ఎక్కువ శాతం చూసేదానికంటే వినోదానికే ఆంధ్రసచి తః యౌ రపత్రి ర 

'ప్రాముఖ్యతనిస్తారు ఎందుచేతనంటారు? నై జ య శాం లి స సమాధానాలు 

స్రీలే అని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు 

మీరు. మనుషులు ఎవరైనా సరో 

ఎక్కువగా వింటారు. 

యస్. జె. పి. కళ్యాళు, కైకలూరు 

సమాజంలో స్రీని వురుషునితో సమానంగా 

చూసేది ఎవ్వుడు? 

'ప్ర్టీకి వురుషునితో బాటు నమాన 

హక్కులు లేవని మీరెందుకు అను 

40 ఆంధ్రసచిత్రవారపప్రిక 10-16 అక్షోబరు, '86 
టం టు ము వున జాని యు కలు యో యు వలు ఇలా నా ము యు అము వాన వు 0 మనలా అను జ్య 



నౌ అభిమాన నటుడు చిరంటవి. విరంజివి 
నటించిన చిత్రాలన్నీ నేను. [క్రమం తవ్పకుండా 

చూస్తాను. _ చీరంబీవి ఎక్కువగా యాక్షన్ 

చిత్రాలలోనే నటిస్తున్నారు. అలా కాకుండా 
వోన్ళుం, ప్రేమ చిత్రాలలో నటిస్తే గ్రుక్షకులను 
ఆకట్నుకొంటారు. సైట్స్ ఓవర్గా వుండకూడదని.నా 

అభిపాయం. "శుభలేఖ", మరియు “విజేత” వంట 
కుటుంబ కథా చిత్రాలలో నదిస్తేనే మంచి పేరు 
నలపాదించగల్ను తారు. 

అవలీలగా పోషించి అభిమానుల హృదయాలలో 

ము(్రవేనుకొనేలా 

కోరిక.“చంటబ్బాయ్” లాంటి హాస్య చిత్రాలలో 
నటస్నేనో మంచిది. . 

_మట్స్చిపర్ని ఈశ్వర ప్రసాద్, 
ఊండ్రాజవరము 

శ నే న్్ 

యాబై ఐదు సంవత్సరముల సినిమా పరిశ్రమ 
యొక్క, మరియు నా పద్నినిమిది నంవత్సరముల 

"నిరిక్షణ” ఫలించినది. అందులోనుంచి విరబూసిన 

సుగంధ, సుమధుర సంపంగ అయిన కుసుమ 

కోమలియే అర్బన. 

నను. “నిరీక్షణ”. సినిమా చూసీ అందులో 

అర్చనయొక్న యాక్షన్, గ్రామర్, వాయిస్ చూసి 

నేను ఆమె. అభిమానిని , అయ్యాను. ఈమధ్య 

విడుదల అయిన "శ్రి వేమన చరిత్ర” చూసీనాను.. 

అందులో ఆమె చేసిన యాక్షన్ సుపర్బ్. నేను ఆమెకు 

ఇచ్చే సలహా ఏమిట్ అనగా వెరైటీ పాత్రలను, 

మాత్రమే చేయమని. 

"పేక్ యండి. హనీఫ్, సి. ఆర్. పాలెం 

డొంక, నెల్చూ రు 

ఎటువంటి ' పాత్రనైనా ' 

_ అయితే డేరింగ్, డైనమి5్, 

వుండాలని. నో. 

గాంధీనగరం, విజయవాడ - 5200038 పంపాలి. " 

అనలు చిరంజీవి అంటే "అందరికీ ఎందుకంత 
_ అభిమానం? పర్సనాలిటీ - 100%, అందం - నూపర్చ్, 

యాక్షన్ - సినీ రంగానికే తలమానికం, డొన్సు 

కూడా. 

మరి బన్ని సుగుణాలు ఉన్న చిరంజీవికి అన్ని 

బిరుదులు రావటం . కూడా సమంజసమేకదా. 

నుప్రేమ్ హిరో 

చిరంజీవిగారికి ఒక విఠుదివ్వెగా నేనిచ్చే నలవా 
ఏమిటంటే అన్నీ ఒకో రకం ప్యాతలు ధరించవద్నని. 

వెరైటీగా ఉంటే ఆంధ్రదేశంలో ఏ4 వ వంతు 

చిరంజీవి అభిమానులే అవుతారు కదా మరి! 

“బి. నుగుణ, విశాఖపట్నం. 

నీ జ ళ్ 

తెలుగు చలన చిత్ర చరిత్రలో యువ హిరోగా ఏ 
చిత్రము విడుదఅ కాకుండా తన స్పిల్స్తోనే 

అభిమానులను . ఆకట్టుకున్న యువ. నటుడు 
వెంకటేష్. మొదటి చిత్రం “కలియుగ పాండవులు" 

అభిమాన తారలప్టై , అభిప్రాయం 

రాసేవారు తమ రచనలని పొవుఠావు కాగితంపై 500 
'అక్షరాలక్ మించకుండా రాసి వంపాలి. రాసిన వారి 

ఫొటో కూడా జత పరచి వంపాలి. పంపిన వారి'పేరు, 
పూర్తి చిరునామా వివరంగా రాయాలి. ప్రచురణకి 
స్వీకరించని రచనలు, ఫొటోలు తిప్పి పంపగోరేవారు 

న్వంత చిరునామా కల, తగినన్ని తపాలా బిళ్ళలు 
అతికించిన కవరు. జతపరిచి పంపాలి. వాట్పై 
ఉఊత్సర. ప్రత్యుత్హరాలకి, అవకాశం లేదని. మనవి 
చేస్తున్నాము. . రచనలు, ఫొటోలు శీర్చిక "పేర 

సంపాదకుడు,  *ఆంధ్రసచిత వారపత్రిక, 

-సం 

'ఫాలిట్! అందరితోనూ చాలా సరదాగా ఉంటారు 

| 
| 

శీర్చికకి 

నొ అభిమాన నటుడు “సూపర్స్టార్ క్రిష్య"గారు. 

చిత్రంలో తన నటనా కౌసల్సం చూపి తెలుగు సినీ 
పరిశ్రమలో చన స్థానం నిలకడ చేసుకొన్న. హీరో 
వెంకటేష్. తన చిత్రాలను వ్యాపారాత్మకంగ్గా కాక 

కళాత్మకంగా ఉండాలని కోరుచున్నాను. కథా బలం " 

కల చిత్రాలలో నే నటించాలి. 

-ఎ, వెంకటేశ్వర, కనిగిరి 

ళీ శే శే 

సినీ పరిశ్రమ. ఒక. నిచ్చెన. లాంటిది. 
అనతికాలములోనే ఎవరి ఇండదండలు లేకుండా 

కేవలము తన స్వయం కృషతో కషృషేత ఆరున్నర 
కోట ' ఆంధ్ర ప్రజల హృదయాలను దోచుకొని. 

ఒక్కొక్కమెట్టు ఎక్కుతూ పైకి వచ్చిన హీరో మా 
నటభాస్కర చిరంజీవి. , 

సినీ నీలాకశములో తారాజువ్వలా శరవేగముతో 
దూసుకొనిపోతున్న మా హిరో చిరంబీవిగార్కి 

మేము ఎన్నో లెటరు వాసి వుంటిమి. వారు మాకు 
జవాబు ఇవ్వలేదు. ఇప్పటినుంచి అయినా మా నట 

భాస్కరుడు అభిమానుల లెటర్చుకు. వెంటనే 

జవాబు ఇవ్వవలెనని మనసారా కోరుకుంటున్న ఒక 
అభిమాని. 

కె వి. ఈమణ, నంద్యాల 

శ 1 1 

"ఆయనగారు "నటించిన చిత్రాలలో. నూటికి 80' 
. సినిమాలు చూసేవాడిని. "ఖైదీ రుద్రయ్య"లో ఆయన 

నటన, సైట్సు అమోఘం. యాక్షన్లోనే "కాదు 

- ఫీలింగ్లో హూడా అతనికి అతనే సొదీ. ఆయనగారు. 

ఇంకా. -స్పెప్స్టో కొద్పిగా శ్రదృ తీసుకుంటే. 

బాగుంటుందని ఆయన్న అభిమానిగానా సలవా. 

_వారణాసి క్రిష్టారావు, బుడితి 60. 
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“పసుపుతాడు"లో రాధ 

క్రాంతి కుమార్- వెంకటేశ్లతో 

ముర్తారి చిత్రం 

“నవంబర్ నుంచి మాటింగ్ అన్నారు " 

"సీతామాలక్ష్మి, గోరిటాకు, శవ్రైకూలం, సీతారామ 

కల్యాణం” వంటి ఉత్క్సృప్పృమైన చిత్రాల నిర్మాతగా 

వాసికెక్కిన యువచిత్ర అధినేత కె, మురారి. ఈయన 
కొత్త చిత్రంలో వెంకటేశ్ సరసన. భానుప్రయ 
నాయిక. గొల్బవూడి మారుతీరావు, జగ్గయ్య, వేలు, 

రమావ్రభ తతిన్మూ నటవర్షం. కె. మి. 
మహదేవన్ సంగితం. శరత్ ఛాయ,. తార నృత్యాలు, 
రాజు సాహసాలతో క. నరసింహంనాయుడు 

సమర్పించే ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రానికి క్రాంతికుమార్ 
దర్శకుడు. 

"కౌబాయు నెంబర్-1”లో 

రజని 

డైరెక్టర్ కె. రాఘవే! 

చిత్రాలు 

బాలకృష్ణ. చ్విపాత్రాభిన 
కృవ్యమోహనరావు _ నిర్మిం? 
సహోదరులు" విజయదశమి కాన 

చిరంజీవి-ఎిజయశాంతి జంట/ 
నిర్మించిన "చాణక్య శవధం" నవ్వ 

ఒక సువ్రసెద్భ నంవ్య--ఇ 

నూర్యదేవర రావ "'నరావు క 

నాగార్జున ్నహిరొగా అన్న 

చిత్రానిక పనవరి 1న 

జరుగుతుంది. 

జనవరిలోనే కె. కృష్ణమ 
క. అసోసియేట్స్ ద్వీతీయ చిత! 



న ఖ్ 

యంతో క్త 

న... అవుర్వ 
2క్ 

కదిసి ఎస్ ఛాజు 

సీక్ వితుడల 
రించే. చిత్రాపికి 

త్ ఆదారం 

గర్భ న్నూడియోస్ 

(ప్రారంభోత్సవం 

వు ెర్మించే ఆర్ 

ఐచంటిపి హిరొ 

అలాల నారా నారా చాగాశానా, 
న 

ఈటల న. న్ 
- చిరంజీవి, “రాక్షసుడులో 

న. 

' చిరంజీవి, భారతీరాజా 

కాంభినేషస్లో ఆల్బు అరపింద్ 
.. ఛి (త ౮ 22 ఆధాధన'" 

“ఆగస్న 23 నుంచి 31 వరకు కన్యాకుమారి 
(ప్రాంతాలలో షూటింగ్ ఉటకిపొం. గ్యెన్నెంబర్లో 

మర్రాసులో తత్షిమా మాటింగ్  పూర్నవుతుంది” 
అన్నారు అల్బు అరవింద్. ఈయన నిర్మిస్తున్న గీతా 
ఆర్చ్ వారి “ఆరాధన" చిత్రంలో చిరంజీవి, సువాసిని, 

ధాధిక్క డబ్బింగ్ జూనేకీ, పి. ఎల్. నారాయణ వగైన్రా 
నటవర్నం. సోమశేఖర్ కథ,, ఇఅలయరాడా సంగీతర. 

కణ్ళన్ ఛాయ, బాబూగావు సహశార దర్శకత్వం, 

ఇరునాపళ్నరను భూర్చుతో భారతీరాజా స్క్రీన్ప్పే, 
దళ్ళకత్వ వాధ్యతలు వహిస్నున్నారు. " ] 
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“బహ్మరుదులు”లో వెంకటేశ్, రజని 

; దాసరి నారాయణరావు చిత్రావళి 
కృష్ణంరాజు సమర్పించే గోపకృష్ణ్టా ఫలెమ్స్ 

"తాండ్రపాపారాయుడు”. ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 

సెస్పెంబర్ 25న విడుదలవుతుంది. ఇదే సంసృ 1987 

జనవరిలో ప్రారంభించే -చితం దాసరి 1060వ 

చిత్రమవుతుంది. 
విజయమాధవీ - వారి "నేనే రాజు- నేనే మంత్రి" 

(మోహన్జాబు హీరో), “ఏశ్వనాధ నాయకుడు” (కృష్ణ 

హరో) త్వతలో విడుదల కానున్నాయి. 

కృవృంరాజు హీరోగా తారక ప్రభు ఫలిమ్స్ "ఉగ్ర 

నరసింహం” విడుదలకు సిద్భంగా ఉంది. నాగార్చున 

హీరోగా"మబ్బు" రెండవ షెడ్యూల్ వూర్తయింది. 

రేలంగి నరసింహారావు దర్శకత్వం వహించే 

భమరాంబికా ' ఫిలిమ్స్ “రొటేషన్ చక్రవర్ని "లో 

దాసరి వ్రధాన పాత్రధారి. - 
1987 జనవరిలో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ చిత్రం, మే 4 
చుంచి ఎ. ఎన్, ఆర్. నాగార్నునలతో అస్పవూర్చ 

న్చుడియోస్, చిత్రం,  కృవ్ళంఠాజుతో అట్టూరి 
వుండరికాళ్లయ్య నిర్మించే చిత్రం, ఎ.ఎన్. ఆర్.తో 
దత్నా ఫిలిమ్స్ నిర్మించే “ఆ ఇంటి తల్చి- ఈ ఇంటీ 

తండ్రి” కాక మరికొన్ని చిత్రాలు దాసతి దర్శకత్వంలో 
రూపొందనున్నాయి. 

“తాయారమ్మ- తాండవకృష్ణ” 
చివరిషెడ్యూల్ 

"తాయారమ్మ పరమ భక్సురాలు,. తాండవకృష్న 

నిరీశ్వరవాది; మానవత్వాన్సే నమ్మేవాడు. వీరిద్వరి 
మధ్య సాగే వినోదభరిత చిత్రం. ఆగస్స్ 1 నుంచి 25 
వరకు మూడవ షెడ్యూల్ వూర్తయింది. 

సెప్పెంబర్లో చివరి షెడ్యూల్, మంగళంపల్సి 

బాలమురళీకృష్ణ గానం చేసిన భక్సి గితం ఒక 

ఆకర్షణ అయితే, గొల్బపూడి-. చ్లై విజయల ఫైన 

పెళ్చరైట్ చేసిన సినిమా హిట్ సాంగ్స్ అన్నిటితో 
కూడిన ఒక రికార్డ్ పాట మరో విశేషం,” అన్నారు 

సినిమా 
కొమ్మినేని. ఈయన _ దర్శకత్వంలో , పోలా 
రామయ్యశెట్పి సమర్పించే లో కశ్వోరి ఆర్చ్ క్రియేషన్స్ 
వారి ఫ్లై చిత్రంలో షావుకారు జానకి, అర్చ్నున్, 

గొల్హవూడి, రాళ్ళపల్మి, పద్మనాభం, 

'జె.వ.నోమయాజులు, అల్బు రామలింగయ్య, 

త్యాగరాజు, వీరభద్రరావు, నశలినీకాంత్, కాశీ 

విశ్వనాధ్, అర్హా. జనార్భనరావు, రామకృష్ణ శాస్ర, 

రజని, వై. విజయ, సిత నటించారు. రవీంద్రబాబు 

కథకు కాశీ విశ్వనాధ్ సంభాషణల కర్ష.. జాలాది 

గీతాలకు చశ్రవర్ని స్వరకర్త: శివశంకర్ నృత్యాలు, 

నాది దసరా వేషంకాదు నాయనా! నీతో 
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. “ఓ ప్రేమకథ'లో రాధిక, సత్యనారాయణ 
జుడోరత్పం 

'ఉిలీప్సింగ్ శిల్పం, రవీంద్రబాబు కూర్చు, కె. ఎల్. 

ఎన్. శాస్టి నిర్వహణతో. పోలా శ్రీనివాసులు నిర్మాత. 

హీరో వెంకటేశ్ చిత్రావళి 
ఎ. ఎన్. ఆర్తో వెంకటేశ్ నటించే అశ్వనీదత్ 

సాహాసొలు,  కబటీర్లాల్ ఛాయ. 

చిత్రం “బ్రహ్మరుదులు” తుది. మఠరుగులు 

దిద్నుకుంటో౦ది. దామ మోహనరావు దర్శకత్వంలో 
ఎస్. వెంళటరత్నం నిర్మించే పల్బవి ఫిలిమ్స్ చిత్రం, 

రవిచంద్ర దర్శకత్వంలో డాక్ళర్ తిరుపతి రెడ్డి 
"నిర్మించే సంయుక్నా' మూవీస్ చిత్రం నిర్మాణంలో 

ఉన్నాయి. “నసీబ్" ఆధారంగా టి. సుబ్బర్తామిరెడ్ని, 

పి. శిభూషతులు రూపొందించే శ్రీ సారధి 

స్పూడియోస్ చిత్రం, క్రాంతికుమార్ దర్శకత్వంలో 
యువచిత్ర మురారి. నిర్మించే చిత్రం, గోపాల్ 
దర్శకత్వంలో ఉష చిత్ర అధినేత అశోక్ నిర్మించే 

చిత్రం త్వరలో ప్రారంభం కానున్నాయి. వచ్చే 
జనవరి, జూన్లలో డి. రామానాయుడు నిర్మించే 

సురేష్ ప్రాడక్షన్స్ రెండు చిత్రాలలో కాక జూన్ నుంచి 
కె రాఘవేంద్రరావు, తాతినేని రామారావు, ఎ. 

కోదండరామిరెడ్ని, బొపయ్య దర్శకత్వం వహించే 
చిత్రాలలో వెంకటేశ్ హీరో. 

కమఠత్,ముత్తురామన్ 
కాంబినేషన్లో ఎ. వి. ఎం. వారి 

“నవరస నాయకుడు" 
“ఈ చిత్రంలో కొత్త కమలవాసన్ కనిపిస్తాడు. 

సెంటిమెంట్ ఉంటుంది. యాక్షన్ కూడా ఉంటుంది. 

తెలుగు, తమిళ భాషల్పో "ఒకేసారి తయారౌతుంది. 

నూతనవత్సరారంభంలో ' సెట్స్కు వెళ్ళుంది;” 

అన్నారు ఎస్. పి. ముత్నురామన్. ఈయన 

దర్శకత్వం వహించే ఎ,వి.ఎం. (ప్రొడక్షన్స్ “నవరస 

నాయకుడు”. చిత్రానికి ఎం, శరవణన్, ఎం. 

బాలసుబహ్మణయన్, ఎం. ఎస్. గుహన్ నిర్మాతలు. 



వెిజయబాపినేడు. 'దర్శకత్వంలో' 
శోభన్బాబు “వున్నమి చందుడు" 
శోభన్బాబు. వరసవ మవాసిన, సుమలత 
నాయికలు, సెష్పెంబర్ 19నుంచి 24 వరకు ఆఖరి 

షెడ్యూల్ జరిగింది", అన్నారు రాశీ మూవీ శ్రియేషన్స్ 

అధినేత ఎం. నరషేంహాశావు, ఈయన నిర్మిస్తున్న మై. 
చిత్రంలో జె, వ. సోమయాజులు, నూతనీప్రసాద్; 
గిరిబాబు... _ రాళ్ళపల్సి ' ఆల్బురామలింగయ్య, 
అంబలి, రాజ్యలక్ష్మి, వై. విజయ, . మమత, 
జయమాలిని, అనూరాధ ఫాల్మొన్సారు.. కథ ; 

గౌరిశంకర్.. మాటలుః సత్యమూర్ష, గీతాలు 
ఆశ్రయ, వేటూరి. నంగితం : చక్రవర్శి, ఛాయ 9? 
మహిధర్. శిల్పం = దిలీప్సంగ్. నిర్వహణ : వి. 

కొండలరావు. స్కీన్ప్బే.. దర్శకత్వం 

విజయబాఫేనీడు. . 

"భార్నవరాముడు"గా బాలకృష్ణ 
"వెండు షెడ్యూల్స్ వూర్వయ్యాయి. సెప్పెంబర్, 

అక్కొబర్టలో (పతి నెలా ఓ1-20 తేదఐ మధ్య జరిగే 
తదుపలరీ పెడ్యూల్స్తో మొత్తం సూటింగ్ 
పూర్తయి పోచుంది. సంక్రాంతి కానుక, అన్నారు 

ఎస్. జయరామారావు. ఈయన నిర్మించే జె. బి, ఆర్చ్ 
శ్రియషన్స వారి స్పై చిత్రంలో బాలకృష్ట, 

విజయశాంతి, చంద్రమోహన్, జగ్గయ్య, రంగనాధ్, 
గొల్బవూడి మారుతీరావు, కోట శ్రీనివానరావు, వేలు, 

చబపతిరావు, మందాకిని, అరుణ, అన్నపూర్మ. 

"పున్నమి చంద్రుడు"లో ఒక దృశ్యం 

వరుచూరి... గోషాలకృష్ణ పషాల్ళొంటున్నారు. 
.కొమ్మనాపల్ని గభుపతిరావు మూలకథకు పడుచూరి 

సోదరులు" కద్దాసంవిధానం.  నంధాషణలు 
సమకూర్చారు... వేటూరి. గితాలకు చక్రవర్షి 

| న్వరకర్న.. నందమూతి మోహనకృవ్శ ఛాయ; 

శ్రీనివాసరాజు 2ల్పం, క సదాశికగావు సంయుక్త 
దర్శకత్వం. నలతీమ్ నృత్యాలు. పత్యం 
-నుబ్రవ్మాణ్యుం పొడకన్తో రావు గోపాలరావు ఎం; 

సి. ' సమర్చించే .ఈ ధారి. చిత్రానికి ఎ. 

కోదండరామిదెడ్నె దర్గకుడు. " 
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“బ్రవ్మా నీరాతతా 

ఆలో శ్రీ లక్ష్మీ అన్నపూర్చ ఆర్మ్స్ చిత్రం 

“ఆఖరి షెడ్యూల్ సవంబర్లో ,” అన్నారు గబ్బిట 

మధుమోహన్, ఈయన సమర్వించే. ప్ఞై నంస్య 

చిత్రానికి సెప్పెంబర్ 6న ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. 

జఆనంద్బాబు, రాజేష్, అశ్వని, సాగరిక, అరుణ, 

ప్రతి. సంధ్య. పద్మ, శ్యామల నూతన్ ప్రసాద్. 
శుభలేఖ నుధాకర్, రాళ్చీవల్ళి, ప్, ఎల్. నారాయణ, 

రవికాంత్ (ప్రభృత నటవర్షం. ఆత్రేయ సంభాషణుల 

కర్త. గిటాలను గబ్బిట వెంకటావు. ఆత్రేయ. 

వేటూరి, జాలాది. కొనరాజు_రాయగా పార్షనారథి 

న్వరపరచారు. పొచు- శర్మ ఛాయ, బొబ్బిలి ప్రకాష్ 
సంయుక్న' దర్శకత్వం, శేషు నృత్యాలు, చొాబూ 

రమేష్ సాహసాలు, మధు కథ- కూర్పు, కౌ. 

జయకుమార్ నిర్వహణతో వై ఎన్, రెడ్మి. జి. 

ఊమాకుమార్, పే. ఎన్. రామారావు నిర్మిస్తున్న ఈ 
చిత్రానికి . లలీతాచాలు. స్క్రేన్ష్నే దర్శకత్వ 
బాధ్యతలు నహిస్నున్నారు. 

శోభన్బాబు “వూలరంగడు” 
“నత్సనోడు".. ఆనంతరం... రాఘవేంద్ర. సినీ 

క్రియేషన్స్ వారి చిత్రం “వూలరంగడు” అన్ 'సిర్మాత 

" కందేపి సత్యనాశాయకణు. తెలిపారు. గోన్బాబు 

హీరో 
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= సెనిమా 

“దొరబిడ్న"లొ రాజకెఖర్ 

రుమారులో స్మిత, రాజేంద్రప్రసాద్ 

వమౌఖి దర్శకత్వంలో "రౌడీ పోలీస్” 
“ఇదొక తమాషా. నత్నిక్స్ అని టైటల్బట్సి 

ఊహంచుకొవచ్చు. టి. వి. లోన్నూ రంగన్మలం మిద 
ఎన్నో ప్రదర్శనలివ్వబడిన నా నాటకం ఆధారంగా 
తెలుగు వాజాపరణానికి తగ్గట్టు స్క్రన్నను 

మలచాను. భానుచందర్ ఈ చితంతో తన 

విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తాడు,” అన్నారు మాౌళి. 

ఈయన కథ. మాటలు. స్కీన్ప్సే, దర్శకత్వంలో జి. 
పి, ఎస్, రాజు సమర్చించే విజయలక్ష్మీ మూవీస్ వారి 

“రౌడీ పోధిస్" చిత్రంతో ఖొనుచందడర్, 

నత్శనారాయణ, కొట స్లైనివాసరావు, వేలు, 

వరభ్యదరావు, రాధిక, కల్పన (ఇళవరస) - వగైరా 

నటవర్శం, రాజక్రి కొత్త రచయిత విరంజివి 
గితాలకు రాజన్- నాగేంద న్వరకల్చ్పన చేశారు. 

సుదర్శన్ భట్చాచార్గు రచనా సహకారం. దేవిప్రసాడ్ 
ఛాయ, బాలు విల్చం, సాహుళ్ సాహసాలు, 

రామచందదన్ సహార డర్గుకత్వం, ఉ. వెంకటరత్నం 

కూర్చు, డి. రాజేంద్రరాజు నిర్వహణతో. ఎన్. 
వెంకటేశ్వరలావ్చు (పొడక్షన్ ఎగ్నెక్యూట్టి. “సెప్పెంబర్ 

[0-20 అక్పోబర్ 1-10 నవంబత్ 8-25 

షెడూక్స్తో మాటీంగ్ పూర్నవుతుంది. అన్నాడు 

ఈ చిత్రాన్ని వర్మించేజి విజి రాజా [ల 
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1. ఏ. 
(గత సంచిక తరువాయి) 

రూ కళ్ళ వెంట నీళ్ళు గిర్రున తిరిగాయి. ఇన్ని అవస్శలు పడి నర్వం 

వొదులుకుని చింటూ కోసమై ఇలా వొచ్చింది! ఎలాగైనా అతడిని మంచి 

మార్షంలోకి తీసుకు రావాలని సభ్య ప్రపంచంలోకి తెచ్చి అంకుల్ ఆంటీల రుణం 
తీర్చుకోవాలని గత కొన్ని నెలలుగా విపరితమైన తపన పడివున్నది 

తన ప్రయత్నం మొదలెట్టక ముందే తీవమైన విఘాతం తగిలేట్కు వున్నది! 

ఇప్పుడు చింటూకేమ్రైనా అయితే ఏ ముఖం పెట్టుకు వెళ్ళిడ్యూటిలో జేరుతుంది 

అ౦కుర్ ఆంటీలకు ఎలా ముఖం చూపిస్నుుంది 

తాతా! పోనీ చింటూను ఏదైనా ఆస్పత్రిలో జేర్పించిత? 

ప్రవేటు డాళ్చర్చెవరూ. జేర్చుకోరు' గవర్నమెంటు ఆస్పత్రిలో జేరిస్తే 

మందుల కంటి ముందు సంకెళ్ళు వేస్తారు! అదృపష్పం బాగుండి సక్రమంగా 

బయట పడాళలే గాని ఏమాతం తోడా వచ్చినా కుక్కచావు తప్పుదు" 

(/ 
. 
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చింటూ అదృప్పం బాగాలేదు! అంతా పాన్ [ప్రకారం బాగానే జరిగి 

పోయింది యాబై నేల డబ్బు గాక రెండు లక్షల విలువ చేసే నగలు దొరికాయి! 

కాని జాతిరత్నం లాంటి చింటూ చేయి జూరిపోయేట్టున్నాడు' 

'తొతా' అంతే నంటావా? అలా అయితే దోచుకవచ్చిన యీ డబ్బుకు 

విలువేముంటుంది? మనకు వుపయోగపడని డబ్బు వుండి ఏం ప్రయోజనం? ' 

తెల్బ వారో వరకూ రూప తాతతో మాట్టాడుతూ చీంటూ వంటి మీద చేయి 
వేసి చూస్తూ జాగారం చేసింది 

తెల్లవారిన తర్వాత చింటూకు నణయికు ఎక్కువయింది సంధిడగ్రులాపన 

మొదలయింది 'రాణు! నీకు రవ్వల నెక్సెస్ ఇస్నా. .!" ఏమిటేమిటో ఆర్భం లేని 

మాటలు మాట్బాడటం మొదలెట్టాడు ఛమలీ అతని మంచం పక్క కూర్చుని 

వెక్కి వెక్కి ఏడ్వసాగింది మఠ దిగాలు పడి మంచం దగ్గర కూర్చుండి, 
పోయింది గూడెంలో చిన్నా పెద్దా అంతా ఒకరి తర్వాత వొఠరు వచ్చి అతన్ని 

చూసి వెళ్ళసాగారు 

రూప ఇక వుండబట్టలేక పోయింది 

ఛాతా' చింటూను ఎలాగయినా ఆస్పత్రిలో జేర్పించాలి! ఇలా వుంటే ఇంకా 

ఎంతో కాలం బతకడు అంది 

“కాని ఎలాగ తీసుకు వెళ్ళాలి! వెంబడి మనం ఎవరం వెళ్ళినా పోతీనులు 

వచ్చిముట్బడి వేస్నారే? 

దానికి ఆలోచించాను! చింటూకు గళ్ళలుంగి లాల్చీ వద్దాం! నేను తురక 

ల 

+. టం . ? ] ( టా 
పిల్చలా బురఖా తగిలించు కుంటాను టాక్సీలో రామనాధవురం వెళ్ళి అక్కడ 
టాక్సీ మారి మధుర వెళతాను ఎవరయినా ప్రయివేటు డాక్సరుగారి నర్సింగ్ 
హోమ్లో జఖేర్పించి సరయిన. వైద్యం జరిగేట్ళు చూస్తాను! ఆ పైన అదృషం 

ఎలా వుంటి అలా జరుగుతుంది'. కనుగొలుకుల నుండి జారే నీరు 

తుడుచుకుంటూ అంది రూప 

నేనూ వస్నా! వాడిని వదలి వుండలేను అంది ఛమేలీ! 
“నేనూ వస్తా'' అంది మఖ 

సరిపోయొ! మీ ఇద్వరూ వెళ్ళే పోలీసులు వెంట బడి తరుముతారు రాక 
ఇంకా ఇక్కడ పోతీసులకు బాగా తెలియదు గనుక బురఖా తగిలించుకుంటే 
ఏమైనా పోలీసుల కండు గవ్వుతుందేమో' ? అన్నాడు తాత 

అక్కడ జేరిన వాళ్ళు కూడా 'రాణు ప్పాను బాగుంది ఇక్కడే వుంటే వాతం 
కమ్మి ఎనిపోయేట్కున్నాడు అల్సేషియన్ కుక్క కోరలు బాగా లోతుగా 
చదిగబడ్నాయి” అన్నారు 

అరగంటలో టాక్సీ వచ్చి యింది ముందాగింది టాక్సీవాడు' రసూత్ 
నమ్మకస్తుడు, తాత, చింటూ మనుములను రహస్యంగా తన కారులో అటూ 
యుటూ జేరవేన్నూ వుంటాడు ఏ పరిస్పితులలోను వీళ్ళ విషయాలు 
పోలీసులకు తెలియ జేయడనే గురి వున్నది అతనిమీద, 

గళ్ళ లుంగి లాల్చీ వేసి న్పృహలేని చింటూని టాక్సీ వెనక సీటులో 
వడుకోబెట్బారు అతని తల తన వడిలో వుంచుకుని రూప కూర్చునివుంది ఆమె 
ముఖానికి బురఖా తగిలించుకుని వున్నది! 

టాక్సీ వెంబడే గ్రామ ప్రజలంతా నడచి వచ్చి సాగనంపారు ఛమేతీ, మణ 
వెక్కి వెక్కి ఏడ్వసొగారు మెయిన్ రోడ్డు వరకూ వచ్చారువారు అక్కడ నుండి 

టాఖ్స స్పీడ్ పెంచేసాడు రసూల్ 

దారిలో ఒ౩ చోట పోలీస్ చెక్పోస్ట్ వద్న టాక్సీ ఆపారు పోటీసులు 

“రహమాన్మియాకు కలరా జోదులు వచ్చి డీలాపడిపోయాడు అర్చంటుగా 

ఆస్పత్రికి వేసుకు వెళుతున్నాను వస్తారా? మీరు కూడా రండి తీసుకు వెళతాను” 

అన్నాడు రసూలఠ్ కాన్స్టేబిల్స్తో ! 

వాళ్ళు “ఛ! చ! వెళ్ళు వెళ్ళు మేము దొంగలు ఎవరైనా టాక్సీలో 

పారిపోతున్నారోేమోనని చెకింగ్కు ఆపాము కలరా రోగి ఫక్కన కూర్చుని 

మమ్మల్ని రమ్మంటావా? అన్నారు 

ఇంతలో రూప "ఆవ్! ఆవ్" అంటూ డోకు వచ్చినట్టు శబ్బం చేయసాగింది 

రసూల్ అదుగో బాభికి కూడా వాంతులు కలరా వచ్చింది అంటురోగం 

గ. 

జరిగిన కథ-11.రూప కోసం తీవ్రంగా వెదకమని కాలముత్నుతో చెప్పాడు 
తంగవేలు ఛమేలి, దూపలతో వేరే జిల్భాలో ఉన్న సుబ్రమణ్యం తాత దగ్గరకు 
చేరుతాడు చింటూ కోటీ చెట్బి ఇంట్క్పో దొంగతనం చేయాల్సిన బాధ్యతని 
చింటూకి అప్పగిస్తాడు సుబమణ్యం తాత రంగ, రూప, సారంగపాళు, 
అయ్యప్పులను కూడా తీసుకువెళ్ళి చెట్బి ఇంట్లో నగలు, డబ్బు 
దొంగలించుకుని వస్తాడు చింటూ చెట్పి ఇంట్లో అల్నియేషన్ కుక్క చేసిన 
గాయాలవల్బ చింటూకి ప్రమాదకరమ్తాన శీత జ్వరం వచ్చింది చింటూ 
పరిస్కితి చూసిన రూవకు మనసులో భయం' ఎక్కువయింది 

కడా' అన్నాడు 

వెళ్ళు! వెళ్ళు! జల్బీజావ్' ఇక్కడే వున్నావంటే నీకు మాకు కూడా కలరా 

వస్తుంది” అన్నారు 

కియరెన్సు ఇవ్వటంతో కారు తొరురోడ్నున సర్రున దూసుకుని పోయింది 
'రూవ మనసులో ఆలోచనలు కారుకంటే వేగంగా పరిగెత్త 

సాగోయి చింటూని తీసుకుని అంకుల్ ఆంటీల దగ్గరకు వెళ్ళిపోతే? 

అదృష్పృ వశాత్తు అతను ప్రమాదం నుండి బయట వడ్డా అతను కొత్త 

వాతావరణంలో ఇమడగలడా? అతన్న మార్చకుండా, అతనిలో పరివర్నన 
రి 

ఈ. మింగనవచి,తవారప,పిక 10-16 అక్షోబరు, *86 



తేకుండా, ఇంటికి తీసుకు వెళ్ళినందు వలన ప్రయోజనం వుండదు! అతన్ని 
మార్చాలి! అతని చుట్టూ వుండే వారిని మార్చాలి! అప్పుడు గాని అతన్ని ఇంట్కి " 

ఉసుకు వెళ్ళి నందువల్న [ప్రయోజనం వుండదు! 
రామనాధపుఠరంలో రసూల్ టాక్సీ మారి వేరే టాక్సీలో ఎక్కింది రూప. కట్చెలా 

పడివున్న చింటూను తెచ్చి వెనక సీటులో పడుకో టెట్బారు. అతని శరీరం బాగా 
సీత్రలం గమ్మి వున్నది! 

, టాక్సీ మధుర జేరేంత వరకూ రూప మనసుంమనసులో లేదు! వాకబు చేసి 

టాక్సీని “మీనాక్షి సర్ఫింగ్ హోమ్” వదకు ష్య ఆ పట్టణంలో అదేసెద్భ 

నర్చింగ్ హోమ్! 

“డాక్టర్ సాబ్! మా ఆయన్నకు రెండు రోజుల నాడు కుక్క పీకింది. వకటే 

జ్వరం! చలి! స్పృహలో లేడు. ఎన్ని రూపాయలయినా పరవాలేదు! ఆయన్ని, 

బతికించండి” రెండు చేత్తులూ 'జోడించి దణ్బుం పెడుతూ (ప్రార్శించింది డాక్స్ 

సుందరాన్ని! క 

"ఇట్ యీజ్ ఎకేస్ ఆఫ్ సెఫ్పిసీమియా! కనీసం ఎ. టి. యస్ ఇంజక్షన్ 

అయినా చేసారా మీ వూర్చో? ఇనాళ్ళు ఏం చేసావమ్మా, 'ఇలా ముదిరి 

పోయిందాకా? అన్నాడు డొక్సర్ సుందరం! 

“వల్మెటూళ్ళో మాకేం తెలుస్తాయి! మీపేరు విని ష్ వచ్చాను" అంది 

“నరో! నా మీద అంత నమ్మకం పెట్టుకు వచ్చావు గనుక నా ప్రయత్నం నేను 

చేస్తాను" అంటూ నర్చును కేక వేసి చింటూను స్పెషల్ రూమ్లో జేర్చించాడు. 
వళ్ళంతా 'స్పెరిట్తో _ కీన్ చేయించి జబ్బమీద వున్న గాయాన్ని శు భపరచి 

ఏంటీసెప్పిక్ ఆయింట్ మెంట్ వేసే కట్టు కట్టాడు. 
ఇంజికృన్సు చేయించి సెల్లెన్ డ్రిప్ పెట్పించోడు. ఇన్ని చేసినా చింటూలో 

చలనం లేదు! ఉండి వుండి వులిక్కి పడుతున్నాడు. వంటో వున్న.కండరాలు 

అప్రయత్పంగా కొట్టుకుంటూ వున్నాయి. వంటికి వేడి ఏ మాత్రం రాలేదు. 
టెంపరేచర్ చూస్తే 96' పారెన్ హిట్ వుంది. 

“జ్వరం 106' వున్నా పర్వాలేదు గాని ఇలా 96 వుంటే ప్రమాదం" నర్సు 

తనలో గొణుక్కోవడం వినగానే రూపకు ఆందో భన ఎక్కువయింది. 

అరగంట వున్నాక డౌాక్సరు సుందరం వస్తే “సౌర్! జయన్స్ను చూస్తే నాకు 

భయంగా వుంది”! అన్నది. 

ఆయన చింటూని పరీక్షచేసి, “ఏమీ మార్చు రాలేదు! ఒక సీసా రక్తం 

ఎక్కించి చూద్దాం” అన్నాడు. 

"అలాగే సార్! వెంటనేోఎక్కించండి" 
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రష్ట్రసపిత్ర హారతి, 
రచయితలకు గవునిక్లు 
ఆంధ సచ్మిత వొరవ(తికకు కథలూ, యితర 

రచనలు పంపదలచుకున్న వారు 

సంపాదరుడు, 

ఆం ధసచ్మిత వారస తిక్క 

గొంధ్రీనగరం, విజయవాడ-520 003, 

అన్న చిరునామాకి, [వాయాలి, 

* కవరుమీద సీర్షిక పేరు "పేర్కొనడం మంచిది. రచయితలు 

తమ పూర్తి పేరూ చిరునామా. రచన చివరకూడా 
స్పష్టంగా [వాయాలి - హామీష్మతం జతచెయ్యాలి. 

శ గేయాలు. తిప్పి పంపబడవు వీటి పరిశీలనకు కూడా 

సుమారు ఏడు నుంచి ఎనిమిది నారాల గడువు అవసరం, 

* కధలుగానిి యితర రచనలుగాని (తిప్పి పంపబడాలని కోరుకునే 

బారు -- నారి స్వంత చిరునామాగల తగినన్ని తపాలాబిళ్ళ 

అంటించిన కవరు "పెట్టడం అవసరం, 

* రచనల గురించి 'సంపిన వెంటనేగోక ఎనిమిదీ వారాల తరువాత 
నూ(తమే వాటి సె నిర్ణయంకోసం ఎదురుచూడడం మంచిది. 
రచనల గురించి ఉత్తర (పత్యుత్నరాలకి తొవులేదు. కొని- 

పథిస్టాతులలో వాటిస్నె (వాయవలసివస్పే 

రచయిళలు -- ఠచన 'సేరు - అది పంపినతేదీ, వాటి గురించి 

పరిశీలించడం కష్టం. 

తప్పనిసరి 

క మా కార్యాలయానికి రచనలు! తెచ్చి ఇచ్చేవారు కూడా 

స్పై నిబంధనలన్నీ పాటించాలి, వారికి కూడా స్వంత 

చిరునామాగల తగినన్ని తపాలాబీళ్ళలంటించిన కవరు జత 
చెయ్యాలి అన్న నిబంధన వర్తిస్తుంది 

ఈ కార్నూ న్లు పం "పేవారుకొడా వినీమిది వారాలలోగా మూ మీద 

ఉత్త రోలదాడి 'చెయ్యకూడదు .. (పతీ కారూూన్ వెనుక 

పూరి పేరు, చీరునాతమూ (వాయాలి. 

* (పత్యేక నను. వేసిన కార్బూన్ల కవర్శస్నె 
ఆ నిషయం (వాస్తే వాటి పరిశీలన త్వరితంగా జరుగుతుంది. 

* రచనల ఎంసీక$ తరువాత వాటి (ప్రచురణ వీలువెంబడి 

జరుగుతుంది 

* రచయితలకు, కొర్బూనిస్కృలకు [ఒక్క ఉత్తరాలు, (ప్రశ్నావళి, 
్క డొక్ట్రర్ సలహాల ఖ్న్కలో పడ్ష?” వారికీ తప్ప తతిమ్మా 

అందరికి] అవి పడ్డ “ వతు”లను - కాల్యకమంలో వాటి 

పొరితోషికాలను పంపుతాము, కొపీలు టపాలో పోయే 

(సమాదం వుంటుందే తప్ప పంపకపోవడం జరుగదు, 

సం! 
ళ్ 

వలు ంంంలంలలంంంంయంంంంయంంంలందందయంంందంంంంలంంంయంంంంయంంంందందదంయంం దం ంటయంయయఆటంంటదటందంటటటటంటటటటఅటటలటంలటంటతోలపతోయపేలోోలు నునుపును 
ఆటల జకుయంరంటయంయయయం తయా 

50 ఆంద్రనచిత్రవారపత్రిక 10-16 అక్టోబరు, 86 
అలా లంయదలదలలలలలటలటలదలిదలచదలదిరంలిదిదిచదిదరలటదిటదిలిదటలది(దిదిదలటదిటదటిదిలిలటద€టటదలటలలటలుప తపతప నచుపనపునులనానోనవనలలతుననోునపపోపోపోుటపోటు 

చుట్టూరా చూసి ఎవరూ లేరో మరి రర్తం ఎవరు ఇస్నారు! మీ 

బందువులకు కబురు పెట్టండి 

ఎందుకు సార్! నేను వున్నాగదా! నా రక్తం పరీక్ష చేసి చూడండి! పనికి 
వసే తీసుకొండి 

ఎవరూ మీ దగ్నర లేరు నువ్వే రక్తం యిస్తే తర్వాత నీరసరవస్తుంది! 
రోగిని ఎలా చూడగలవు ? 

పర్వాలేదు! ఈ యాస్మిన్ బర్త బ్రతకాలే గాసి ఎన్ని సిసాల రక్తం ఖమునా 

యిస్తుంది 

సరేనమ్మా యాస్మిన్! నర్స్ యాస్మిన్ బడ్ గ్రూప్, రోగి బృడ్ [గ్రూప్ 
చూడటానికి ఏర్పాట్ళు చేయి 

ఇద్బరి రక్తం పరిక్ష చేసి వొటెప్పెసెంట్ సర్ప్రయిజ్' మీ ఇద్బరిదీ బినెగిటీవ్ 

(గ్రూపే! బార్యా దర్షలిదృరిది ఒకే గ్రూప్ అవడం అందులోనూ బినెగిటివ్ లాంటి 

అరుదైన [గ్రూప్ కావటధ విశేషం! మీరు ఇవ్వనని అన్నా మి రక్తం తీసుకోక 

తప్పుదు! ఎందుకంటే బినెగిటివ్ బడ్ ఇవ్వగల డొనర్సు యీ (ప్రాంతాలలో 
ఎవరూ లేరు 

బడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ఏర్పాట్సు చురుకుగా చేసారు నర్ఫులు రూప 

మోచేతిపై భాగంలో టూర్నికేకట్చారు దబ్బనం లాంటి సూది తెచ్చి మోచేతి దగ్గర 
వుబ్బివున్న సిరలో కటిక్కున గుచ్చింది నర్స్! పళ్ళు బిగబట్బి బాధవోర్చుకుంది 
రూప చేతి వేళ్ళ మధ్య గాజ్రోల్ వుంచి వేళ్ళను ముడుస్తూ చాపుతుక 
వుండమంటే అలాగే చేస్తూ వచ్చింది రూప 

నల్బటి చిక్కటి రక్సం, మనిషి ప్రాణాన్ని నిలపటానికి అవసరమైన ద్రవం, 
నెమ్మదిగా ట్యూబ్ గుండా వెళ్ళి కిందసీసాలో వున్న సిట్రేట్ సొల్యూషన్లో 

పడుతుంటే రూపకు నీఠసం అనిపించడం లేదు ఏదో ఒక విధమైన మానసిక 

తృప్పి! చింటూ ప్రాణాలు కాొపొడటానికి నా చేతనైనంతా చేస్తున్నానన్న 

మౌనసిక తృష్పి అది! సీసా దాదావు మూడొంతులు నిండాక రూప మోచేతి దగ్గర 

సూది లాగేసింది నర్ఫ్!' రూప లేవటో తుంటే 

వదృమ్మా వద్చు! అప్పుడో లేవకు ఒకోసారి కళ్ళు తిరుగుతాయి అందినర్స్ 

' పఠవాలేదమ్మా! నాకేం నిరసంగా లేదు! అవతల ఆయన వొక్కడే వున్నాడు 

వస్తాను అంటూ నర్స్ వెంటే చింటూ వున్న గదిలోకి వెళ్ళింది రూప 

తన రక్తం ఒకోచుక్కా చింటూ వంట్నోకి ఎక్కుతుంటే రూప మనసులో 

ఒక విధమైన తృప్తి కలుగసాగింది. కాని అంతలోనే ఏదో అనుమానం వచ్చి 

“ఏమ్మా? ఈ రక్తం సీసా ఎక్కగానో ఆయనకు నయమవుతుందా”? అన 

పక్కనున్న నర్ఫును అడిగింది 

ఏమోనమ్మా ఎలా చెబుతాం! రక్తం యివ్వగానో మనిషి బ్రతికితే ఇక 

మరణా టెందుకు వుంటాయి' ? 

అలాగా” రూపకు ఒక్క సొరిగా మనసులో శరీరంలో ఏదో నీరసం 
ముంచెత్తు కొచ్చింది చుట్టూవున్న వస్తువులన్నీ గిర్రున తిరిగినట్టయి ఒక్క 
సారిగా దబ్మని కిందపడి పోయింది 

రండ్కు తెరిచి చూస్తే హాస్పటల్ మంచం మీద పడుకుని వున్నది. చుట్లూ 

నర్ఫులు నిలబడి వున్నారు 

డాక్టర్ సుందరం “విశ్రాంతి శ్రీసుకొమ్యూ టొగా అలసి పోయి వున్నావు" 

అంటూ వెళ్ళి పోయాడు, 

“పాపం ఎన్ని రోజఅయిందో నిద్ర పోయి! రక్తం ఇచ్చే సరికి నీరస వడి 
పోయింది” అన్నది ఒకన 

“ఆయన కెలా వుంది"? 



“రక్తం విక్కినున్నారు గదా! వరిస్యితి మెళుగవుతుంది' ఇండాక "ఏమో? 
ఎలో చెబుతాం ? అన్ననర్శ్భే ఆమాటలు అంది 

అంత నీరసంలోనూ నవ్వు వచ్చింది రూవకు బత్తాయి రసం, హార్మిక్స్ 
యిస్తే తాగింది కొసీపటికి నీరసం తగ్గిపోయి లేచీ కూర్చుంది రూప 

స / ॥ 

నర్ఫులు వద్నంటున్నా పినకుండా వెళ్ళి చింటూ మంచం దగ్నర కూర్చుంది. 

"నాకు ఇక్కడ వుంటోనె బాగుంటుందమ్మా "అంటూ , 

చింటూ నుదిటి మీద చేయి వేసి చూచింది రూప'పెనంలా కాలిపోతున్నది' 

బాగా జ్వరం వచ్చినట్టుందీ!' చూడండి” అంటీ నర్స్ వచ్చి టెంపరేచర్ 

చూసి అకె' నూట ఆరు డిగీటున్నది ' అంటూ డొక్సరుగారి కోసం పరిగిత్నింది 

డాక్చర్ సుంధరం జమె వెంటి వచ్చి నాడి; చూచి స్పెతస్మోప్తో హార్స్, 
లంగ్భు పరిక్షచేసి | 

జ్వరం జాగా ఎక్కువగా వచ్చింది! ఈ నీరస స్నివిలొ మరలా ఇదొక 
అవాంతరం! 

అయితే ఒళ సుగు£ుం వున్నది జ్వరం నొఛ్చీందంటే ఇంకా అతని శరిరం 

మృత్యువుతో పోరాడు తున్నదన్న మాట ఇందాకటి వరకు అతని శరిరం 

డస్నపోయి సొమ్మసిల్సి, పోరాటాస్కి శక్తి లేక నీతసపడి పోయి వున్నది, ఇప్పుడు 
నీ రక్తం, మహిమ వల్చ్బనోమా అన్నీ శక్తితలూ కూతగట్పుకుని జబ్బుతో 
పోరొడుతున్నుది అతని శరిరం' అని రూపతో అన్నాడు" 

అచని స్టైగ గమనించి నర్సులు చింటూ నుదిటి మీద ఐస్ బాగ్ వుంచి, 

వళ్ళంతా చల్న్బని నీటిలో ముంచిన గుడ్డతో తుడవసాగారు, అలా అరగంట సేవు 

చేసాక జ్వరం నూట నాలుగు డిగ్రిలకు వచ్చింది! 

తెల్లవారే వరకూ (ప్రతి అరగంటకూ జ్వరం చూస్తుుండండి నూట నాలుగు 

దాటినవ్పుడల్హా తడిగుడ్నతో వళ్ళు తుడుస్నుండండి అంటూ వెళ్ళిపోయాడు 
నుందరం! | 

నర్చు పన్నెండు గంటల వరకూ డాక్టర్ చెప్పినట్సు చేసి ఆ తర్వాత కుర్చి 

మీద కునుకు తీయసాగింది. 

ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆమె నాలుగు గంటలకు లేచే వర్ష్వభూ రూప జ్వరం 

చూస్తూ వళ్ళు తుడుస్తూ గడిపింది 
చింటూ మధ్య మధ్య రాణీ! రాజు" అంటూ పలవరిస్తూంటే ఉఊలికిపడ 

సాగింది రూప (. | 

తెల్బవారే సరికి జ్వరం నూట నాలుగు మీద నిలబడి పోయింది! 

డొక్సర్ సుందరం వచ్చి చూచి “పరవాలేదు గుడ్నిలో మెల్ప నిన్నటి కంటి 

వరిస్ఫృతి విషమించలేదు! ఆదే ఆశగా వున్నది ) అన్నాడు 
ఆ పగలూ, రొత్రీకూడా జ్వరం నూట నాలుగు మీద సిలబడి పోయి వున్నది 

నర్చులు “వెళ్ళమ్మా! వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకో! మేము చూస్తాంగా” అన్నొ 

ఏనకుండా మంచం పక్కనో వుండి పోయి చింటూక్రు పరిచర్యలు చేయసాగింది 

నర్సుల సాయంతో అతని బట్పలు మార్చడం, వళ్ళు శుభం చెయడం, 
వండ్భుు కీన్ చేసి తఅదువ్వుడం ఆమెలో ఏదో' వింత అనభూతిని, మానసిక 

చతృప్పిని కలిగించాయి. 

భుజం మీద గాయానికి కట్టు కట్చి "పరవాలేదు గాయం ఎర్రవుండు 

పడింది” అన్నాడు డాక్టర్ సుందరం 

మరుసట్ రోజుకు జ్వరం నూట రిండుకు వచ్చింది చింటూ, కళ్ళు తెరచి 
చుట్టూ చూడసాగాడు రూవ వైవ్లు ఉతని చూవు మరలినప్పుడు కండ్శలో 
గుర్నుపట్చినట్సు (ప్రనన్న భావం ఏదో తళుకు, మంటున్నది' రూప కండ్నలో 
సంతృషప్ని చూచి ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకున్నారు నర్ఫులు 

కొద్చి కొద్నిగా కాఫీ, వోర్చిక్సు పట్ట మన్నారు డాళ్చర్ సుందరం! నెమ్మదిగా 
ఒకో చెంచా. కాఫీ అతని నోట్టో పోస్పుంటే గుటక వేయసొగొడు చింటూ” 

అతని కళ్ళు తదేకంగారూప ముఖం నంకేచూస్తూూ వుండి పోయాయి! 

(ఇంఠాడఉుంది) 

న క హా. 
పప సా సప మం ల 

ల 

వరుల సమాచారము వుచితంగా 
(పతి బుధవారం (పకటిస్తాము, 

సమాచారం పంసేవారు 
ఈ దిగువ నిబంధనలు పాటించాలి. 

వ్ల వధువు / వనికి సంబంధించిన నివరాలు వమలంగా, అచ్చులో 
1050 ఆమరాలికు మిందనట్లుగా తెలుగులోనే స్పష్టంగా జునీ పంపాలి. 

ఇ వధువు / వప9 తల్లిదండ్రులు, నంరత్కులు తాము యిజ్బే నమాదారము 
వాస్తవమని, ఎవరినీ కించపర్చే చివయము అందులో లేదని హామీ ఇవ్వాలి, 

జ సమాదరం వ్ంపీబార పేర్ల వగ్హైరా రహాన్యంగాసే వృంచవడఠాయి, 
[పతి (వకటనకు ఒక దాత్వు నెంబడు కేటాయించి, వర్మీన అభాబులు 
వుచితంగా'నే శాటికి సందింధించినదారికి నెం రోజులలోపు వంపడం 
జరుగుతుంది, 

శ ఈ శీర్ష కను కల మఠ వర నేరాల. లేవపండా ఆంటి వువదూగించుకోనధ్చును, శ ష్ష 
ఇ అందిన నషమాూబొారనము (హలిబిధవారొం ఆవి అందిన వపస టకమంలో (పకొటెంచబడుదుంది, వీటిని తిప్ఫి పంపే వనక్తి లేదు, 

కొవన న్వంత అడగు గల కవర్లు లేదా స్టాంపులు జతపేర్చ కూడదు, 
జ [వకటనవ సర్పైన అనర్హమైనదిగా తోచినపుడు బుట్లీళ వెయ్యకుండా 

అవువీసే హక్కు న్రికప వృంటుంది, 
క్ల ఇతర విధములైన వృత్రర్యవద్యు శ్రరమలకు అనకాళం లదు, ఫోటో, వంకకొడదు ఆ లె వు 
జ నమాదాము పంపేవాడు ఈదిగుడ రూదను పూర్తి బేనీ, సావిక ఏజెంటు జీ 

సంతకం బేయించి దంపాలి, కహూపను జరపర్ననియెడణ ంకీలిందదిగవ్వం 
ల ఈక్యాణ వేదిక ఏర్షితడ్వారా సంబంధం పదిరి వివాహం జరిగిన వధూ 

సల భొచోలు ఉచిత ౦ ఇ అం[ధప్మతికవో (వకటించగలము, సళేవీన సృవళటత పడినది తెలయచేస్తూ ఫోదోలు జతవర్చి “కళ్యాణ: 
వేదిక పోలో (బీచురణొార్థం” అని వాపి వంపవంను, 

శ 

ర ఇ్యాణువేదికి ఉచిత సనూబార రూపసు 

వేదుం.4 న. శివ శిళక 

చిడనామా శ 3130 కథ9 

శ49ి$ 344 శశికి *+1వినకోట్ 9 శేక4లి 

స్టొలిక అంటధహి త్రిక పీజెంటుసంతీ రర? 49181149 204 10 టి 9 6 ౨క6 6 

10-16 అక్టోబరు, 86 ఆంధ్రనచి;,తవారప।తిళ | 



చంబాణాడురికు 
అక్కడెవ్: 
ఆగేట్టు 2 శుంది 
ననండిణు £ వరత. 

రు. 60లు చందా కట్టగానే అందమైన 

“కలువబాల' పత్రి క నెలకి రెండుసార్చు మి 

యిందీకి అందుతుంది. అదిగాక మీరీ క్రింది 

బహుమతులు గెలుచుకోవచ్చు. 

"చిరుకానుక' తప్పకుండా అందరికీ 
వుంటుంది. 

మీరేం చెయ్యాలి? చేయవలసిందల్హా "కలువబాల' కు ఏడాది 

“చందాదారులుగా' చేరడమే! కాకపోతే మీ “చందా” ఫైకంతో పాటు 

యిక్కడ యిచ్చిన కూపన్ వూర్చిచేసి పంపాలి! 

ఆంతేకాదు. ఈ బహుమతి పథకంలో పాల్శొన్న 

చందాదారులందరికి కలువబాల నుంచి ఒక చిరుకానుక 

కాలక్రమంలో అందుతుంది 

మొదటీ బహుమతి 

* ఒకరలర్ టి.వి. 
రెండవ బహుమతులు 

** రెండు బ్లాక్ అండ్ వైట్ టి.వి.లు 

మూడవ బహుమతులు 

వు మూడు “ర్చి చైన్స్ మెషనోలు 

(మిక్చర్లు) 

నాలుగవ బహుమతులు 

ఫశ నాలుగు “లేడిస్ రిస్ట్ వాచొలు 



కలువబాలలక్కీడిప్ 

కషం చాంపూం పటాల 
లం శ శనివ శశి టట 1084 9 6కి ల 6 అథ 44 ౪ 9 శచిత 9 8 9 ౪% 

లా కూపన్లు  రిజిష్పర్ను పోస్సులో 

పంపరాదు లక్కీడిప్ గడువు వూరి 

అయిన తర్వాత యిందులో పొల్గొన్న 

చందాదారులకు చీట్ళుతీస్కీ సైన 
తెలిపిన బహుమతులను 

ప్రకటించుతాము, ఈ వీషయంలో 

ఉత్తర ప్రత్యుత్వరాలకు తొవులేదు 

, కూవన్మీద, మనియార్నరు కూపన్ మీదా 

కూడా పంసేవారి పేరు, చిరునానూ స్పస్పంగా, 

వూర్చిగా వ్రాయాలి. వారు ఇదివరకే 

చందాదారులైతే కూడా, వారి స్నేహితులివరికైనా, ఒ 
“కలువబాల” చందాను బహామతిగా కట్టవచ్చును డిడిలు “ఆంధ్రపత్రిక విజయవాడ” పేర తీసుకొని సంపించాలి 

8. “లక్కీడిప్” 1-11-21986 లేదా ఆ లోపల కట్టే చందాలకి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. 
కూపన్లు, చందాలు పంపవలసిన చిరునామా : 
కలువబాల, కేరాఫ్ ఆంధ్రపత్రిక, గాంధీనగరం, విజయవాడ-38 పంపాలి. 

4 4 చి శ 2 4 ఇవీ క స శవ 4 ఫి 

చిరునామొ! ౫44*+*, లిన థి లి ధి రిల ల ళల భి కం 9 చని తి ఇ శకి ల న తి (56 

టలన శశ? 4 థల టల ళ లలి ల 4 లలల 4 భి ళితీి కి లి 8 ఛే లీ లీని తికి 9 9 9 ౪94 ౪% ౪% 

శన శ ఉల ళన ఆవు శి ఈశ శ ఖిపీిక శశి ఇటిట శి క ధి 6 కిక 4 క కిన $ 9414 1694 9 ౬ 

ఎమ్ ఓ పంపిన తేది, అథటిగ ఈ పనాస క ని క జ లీ టి ఠి టి 6 క 44 ఓ € 654% 
అ 

లేదా 

డి.డి జత చేయడమైనది. 

| 
చందాదారులకు ॥ నిజమయితే * 

నిబంధనలు సూచనలు. , కాకపోతే ౫ 
“ అని గుర్డు పెట్బాలి 

చందా సైకము ఢ 60లు | 
మనియార్నరు ద్వారా గాని, ఆంధ్రపత్రిక బొంబాయి నుంచి 
డిమాండు డ్రాప్పు ద్వారా గాని |" వెలువడుతూ వుండేది. ( ) 
పంపవచ్చును / 

2 ఎమ్ ఒలు పంపేవారు. వారి | దినపత్రిక కన్నా వారపత్రిక ముందే 
క్రూపన్తో పాటు, ఎమ్ ఇ పంపిన 1 పుట్చంది, | 
తేదీ తేలువుళూ, దాని రశీదు జతచేసి 

మర్ కూపన్ పంపాలి లేదా డిడిని ॥ “భారతి” సాహితీప్రియుల 
హపన్తో జతచేయాలి పత్రిక ( స 

3 చందా భారత దేశంలో వున్న | 

వారివరైన్లా కట్బవచ్చును, | బొలరంజని పిల్పల పిక 
4 చందా స్టెకము నేరుగా విజయవాడ / ఆంధ్రపత్రిక ప్రచురణ ( 

ఆంధ్రపత్రిక కార్యాలయంలో కూడా | 
కట్టవచ్చును | 

3 ఎమ్ ఒలు, డిడిలు వ్యక్తుల పేర | _కలువబాల చందాదారుల *“లక్కీడిప్ చందా 
వపంపించకూడదు | 

| 

| 
| 
| 

| 

| 

| 
| 
| 
| 
/ 

9, ఈ వథకంలో పాల్గొనే వారికి స్తానిక ఏజెంట్ ద్వారా పత్రిక సప్పయి చేస్తాము. 
గమనిక: ఏజెంట్ లేనిచో ట పోస్పులో పంపిస్తాము, 

10. ఆంధ్రపత్రిక సంసృలో ని ఉద్యోగులు, వారి బంధువులు ఈ లక్కీ డిప్లో పొల్గొనరాదు. 



వ దూరంగా... ఏదో. . మధురంగా 
మేలుకొలుపు పాడుతున్నట్టు, గా మెలకువ వచ్చింది 

రచీం(ద్రకి. అప్పుడప్పుడే మసక చీకటి. తెరలు 

లగుతూ.. - బాలభానుని _లేలేత కిరణాలు 
సున్నితంగా స్వ్య్రశించబో తున్నాయి అప్పుడే కనులు 

తెరుస్తున్న లోకాన్ని. 
: వసంతకాలం వచ్చిందంటూ ప్రపంచానికి చాట్ 

.వెవ్నూ దూరంగా పొగడ . చెట్నుపై మధురాతి . 
మధురంగా గానం చేస్తున్నాయి. ఎక్కడెక్కడ 

' 'నుంచో వచ్చి చేరిన రకరకాల పక్షి సమూహం. 

' అతి కష్పంపై కాస్త పైకి జరిగి దిండు కానుకుని 
. కూర్చుంటూ కిటికీ తెరలు కాస్త తొలగించి రాత్రి 

', మంచులో తడిసిన ప్రకృతి అందాన్ని తిలకిన్నూ 

నిన్న సాయంత్రం విన్న కోయిల గానాన్ని మననం 

చేసుకోసాగాడు. మామిడి చిగుర్చు . తింటూ 
మత్తెక్కన కోయిల “వసంత కాలపు తొలి ఆగమనం" 
అంటూ పొడ సొగింది. చాలా, మందికి అది 

మామూలు . కోయిల “పాట, ఏదో. కోయిల 

, కూస్తోంది అంటారు. అంతే. కానీ తనకుమాత్రమే 

“తెల్సు ఆ పాటలోని ఆర్భం. 

సరిగ్గా పది సంవత్సరాల క్రితం అచ్చం ఇలాంటి 
'"వనంత కాలవు తొలి ఉషోదయం లోనో 
, వ్యర్నమనుకున్న జీవితంలోనూ అర్భముందంటూ, 

"చీకటి . నిండిన భవిష్యత్తులోనూ... వెలుగు 
. (-లేకపోలేదంటూ, (ప్రకృతి అందాలకు వరవశించడం, 
'కలకూజితాల స్వరాలకు సాహిత్యాలు చెవ్వు కోవడం 
. లాంటి పాఠాలు నేర్పడం మొదలెట్బింది డెయిజీ. 

హవుస్ సర్వన్సీ కాగానే ఇంగృండ్ రమ్మంటూ... _ 

- , వ్రాశాడు అంతకుముందే ఇంగ్సండ్లో సెటిలయిన 

. అన్నయ్య. తనకూ ఇంటరెస్పింగ్ గానే అన్పించింది 
=. ఇంగృండ్ వెళ్ళాలంటే. అమ్మా నాన్నా తామే అయి 

సెంచి ఇంతవాడిని చేసిన అన్నా వదినలను చాలా 

రోజుల తర్వాత కల్పుకోబో తున్నందుకు అంతులేని 

ఆనందంగా ఉంది. ఓ పది రోజులు కబుర్శతోను, 

“లండన్లో చూడాల్సిన ప్రదేశాలు దర్శించడం తోను 
పది .క్షణాల్బా గడిచి పోయాయి. ఖ తర్వాత 

“అన్నయ్య 
చేసుకో మంటూ 
తెచ్చిచ్చాడు. 1 

1. లండన్లో. ఓ టీచింగ్. వాస్పిటల్లో 
''అంటర్వ్యూ రావడం, సెలెక్స్ కావడం అన్నీ క్షఖాల్హో 

రిగిపోయాయి. 

11” అంత త్వరగా అలాంటి వోస్పిటల్లో జాబ్ 
1. రావడం తన ఆదృష్పమంటూ మురిసి పోయారు 

'ఎఅన్నావదిన లిద్సరూ. అలాంట్ అన్నావదినలున్న 

"తన. అదృష్పానికి తనే. గర్వపడ్డుండగా. విధి 
చూడలీక తన గర్వం అణచాలనుకుంది. 

అ రోజే జాబ్లో జాయినయ్యే రోజు, తను 

బిదీప్ మెడికల్ జర్నల్ 

ట్ర్యిన్లో వెళ్ళానన్నా వినకుండా ఇద్చరూ సెలవు. 

పెట్చి కార్లో బయళల్సేరారు తనను తీసుకుని, 
ఫిబ్రవరి నెల అయునా ఇంగ్భండ్లో మిడ్ వింటర్ 

అన్నమాట. వేళ్ళ కొనల్సు ముక్కు, చెవులు , 

రత. ఆంధనచిత్రవారవత్రిక 10.16 అక్టోబరు, 'ఈ6, .. 

ఏవైనా జాట్స్ కోనం అపై 

నస్పర్శాజానం కోల్పోయి నొప్పి పెట్టేంత చలి. కార్శాొ 

హీటింగ్, స్టై నుండి ఓ టన్ను బరువుండే ఓవర్కోట్. 

వేసుకున్నా. కొంకర్సు పోయేంత 'చలి. "కార్ 

స్పార్బయిన ఓ అరగంటకు గానీ తెలీలేదు హీటింగ్ 

వెచ్చదనం. దానికి తోడు హెడ్ లైట్సు వేసినా రోడ్సు 
కూడా కన్పించకుండా పొగమంచు, చాలా తక్కువ 

. స్పీడ్లో చాలా జాగ్రత్నగా. డైవ్ చేయసాగాడు 
అన్నయ్య, ఏ12 డ్యుయల్ క్యారోట్ వో లోంచి మోటార్ 

వేలో జాయినయ్యారు. వరుసగా నాలుగు లేన్సు 

అంటీ నాలుగు కార్కు ఒకేసారి ప్రక్క ప్రక్కగా ఒకే 

వేవు ప్రయాణం చెయ్యొుచ్చన్నమాట. అనలు స్పీడ్ 
లిమిట్ 70 మ్రైళ్ళవరకూ, కానీ ఇంగృండ్ వెడర్ 

ఎప్పుడూ నమ్మలేం. అ పొగమంచుకి మాక్సిమమ్ 

. స్పిడ్ లిమిట్ 40 మైళ్ళు మాత్రమ అంటూ వార్నింగో 

సిగ్నల్స్ చూపించసాగాయి. 

అ తెల్లని పొగమంచులో ఏం ప్యమణు 

నళ్షతాల్బా ముందు కార్ ఉంది జాగ్రత్త అంటూ 

వార్నింగ్ ఇస్తూన్న మరో కార్ ఫాగ్ లైట్స్ మాత్రం 

దూరంగా కన్పిస్తూ ఏదో మబ్బుల్హోంచి దూసుకు 
పోతున్నట్టుగా గమ్మత్నుగా అస్పించసొగింది. 

హఠాత్పుగా చెవులు బ్రదృలయేలాంది భయంకర: 

.శబ్బం, కళ్ళేముందు మెరుపులు మిరుమిట్ళు గొలిపి 
మాయమయి అంతా చీకటి అలముకుంది అంతే. ఆ 

తర్వాత కళ్ళకు కన్పించింది హాస్పిటల్ వాతావరణరి. 
తన రెండు కాళ్ళూ ప్పాస్పర్యు, కట్కుతో నిండి 

జీవచ్చవంలా బెడ్పై పడివున్న తన శరీరం. ఒక్క 



క్షణంలో ఆంతా ఆర్భమయినా ప్రశ్చార్శకంగా బెడ్ 
' కిరువైపులా ఒకరు తలకి, ఒకరు చేతికి చిన్న చిన్న 
“కట్టుతో దీనవదనులై కూర్చున్న అన్నా వదినల వేవు 
చూశాడు, అన్నయ్య తప్పు. వేసినవాడిలా,చెమర్చిన | 

కళ్ళతో, తల దించుకున్నాడు. వదిన నీళ్ళు నిండిన 

కళ్ళు ఈ విషాదం భరించలేమన్నట్టుగా జలజలా 

కురిశాయి. 

రెండు ' కాళ్ళూ జీవం. 

జీవితం గురించి 

రమ్యహర్య్యాలన్నీ 
నిర్మించుకున్న కలల 

కుప్పకూలిపోగా మనసంతా 
శూన్యంగా మూగవోయిన ' వరొనిలా 

తయారయ్యాడు. అన్నయ్యా, వదినా ఎంత 
(ప్రయత్నించినా తన నోటి నుండి ఒక్క మాటా 
పలికించలేక . పోయారు, హూన్యం లోంచి తత్త 

మరల్చలేకపోయారు. 
కనీసం వాతావరణం మార్పుతో నైనా కాస్త. 

మామూలుగా కాగల్నుతాడనుకుని లండన్కు కాస్త 

దూరంగా “నార్డ్వీల్స్' అనో అతి చిన్న పల్సెటూరిలో' 

ఓ చిన్న 'కాటేజ్ రెంట్కి తీసుకుని రెండు నెలలు 
ఇద్సరూ . సెలవుపెట్స్ తననే 

కనిపెట్టుకుని ఉండసాగారు. 

లండన్ నగరపు హడావుడి, వేగం చూసంతర్వాత 

నార్న్వీల్న్ చూస్తే అలాంది స్ఫితిలో కూడా వింతగా 

అన్పించింది తనకి. తుఫాను సమయంలో సాగరం 
లోని ఆలల తాకిడికి అలవాటు 'పడిన' చేపపిల్చ 

'నిశ్చలంగా నిలిచిన సరస్సులోకి వచ్చిన అనుభూతి 
కల్సిళొది. . 

. అచ్చం ఇండియాలోని అతి చిన్న పల్సె టూరిలా 

ఉంది. కాకపోతే చాలా పరిశుభ్రంగా 

తీర్చిదిదినట్ళున్న ఇళ్ళు, వూల చెట్టు, ఊరి చుట్టూ 

చీన్న చిన్నకొండలుతో అందంగా ఉంది. 
దాదావు నెల రోజులవరకూ తన. రూమ్. దాటి 

బయదికో వెళ్ళలేదు. ఆ రోజు రాత్రీ ఎప్పటిలాగో చీకటి 

నిండిన ఆలోచనలు ముసురుకుంటూ నరిగా నిద్రే 

పట్సలేదు! ఏ. తెల్లవారు రూమునో కాస్త 

నిద్రపట్పబో తుండగా ఇల్లాగే 'బ్బాక్ బర్జో! కూతతో 

మెలకువ వచ్చేసింది. 'పాడు జ్బాక్బర్న్, సిద్రంతా 
'వొడు చేసిందని విసుక్కుంటూ అతి కష్ట్రంస్టై కాస్త 

క్రి జరిగి ఇలోగే దిండుకానుకుని కూర్చుంటూ 

విండో కర్చెన్స్ కాస్త తొలగించాడు. చీకటిని 

పొరద్రోలుతూ. వటుచని. వెలుతురు. గదంతా 

'అలముకుంది. ఇంకా పడుకోవాలన్పించక సైనుండి 

మంచం మధ్యలోకి వ్రేలాడుతున్న  స్థ్రింగ్కి 
తగలకుండా అతి జాగ్రత్నగా 'ప్రక్కనే ఉన్న వీల్ 

_ చేర్లోకి అతి ప్రయత్నంపై పళ్ళ బిగువున. నొప్పిని 

భరిస్తూ చేరి మెల్సిగా బ్రేక్ తీసి బాత్రూమ్ వీవు 
నిశళ్ళబ్బంగా దారి తీశాడు. పాపం పగలంతా చేసే సేవ 

చాలదనుకొని  "రావిళ్ళు అవసరమైతే 
పిలవమంటూ ఓ బెల్ ఏర్పాటు చేశాడు. ఆ స్ప్రింగ్ 

లాగితే పెద్దగా గంట (మోగేలా. అయినా తనకెంత 

సిగ్భుగా ఉందని - వాళ్ళిద్చరితో. అలా 
ఇచేయించుకుంటుంటే. 

అహర్నిశలూ, 

సేవలు 

లేకుండా ' వీల్చేరే . 
శరణ్యమయి. ఒక్క క్షణంలో తన కళ్ళముందే తను | 

వాళ్ళవల్సే ఈ ప్రమాదం వాటిల్నింది కదా అని 

కుమిలిపోతున్నారిద్పరూ, ఎవరివల్హా కాదు, ఎవరి 
తప్పూ కాదు కేవలం విధి లిఖితం, ఇంగ్సండ్ వెదర్ 
వలన, ఆ పొగమంచు వలన ఇలా జరిగిందని ఎంత 

ప్రయత్నించినా వాళ్ళను ఒప్పిరచలేక పోతున్నాడు. 
చివరికి ఆ ఆక్సిడెంట్కి గురైన మరో మూడు కార్చల్సో 

వాళ్ళు ఏ అపాయం. లేకుండా "ప్రాణాలతో 

_ బయటపడిన వాళ్ళు పడగా మిగిలిన వాళ్ళు ప్రాణాలే 

కోల్పొయారు. ఇంకా తను. ప్రాణాలతో బయట 

పడడం అదృప్పం కాదూ ఇంటూ ఓదార్చ 
ప్రయత్నించాడు, మనసులో మాత్రం అప్పుడే 

" అక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయే అదృప్ప్రం తక్క లేదు 

కదా అసి వాపోతూ. 

ఎవరినీ _లేపాద్సనే ఉద్నే గశ్యంతో సిళ్ళబ్బంగా 

కాలకృత్యాలు ముగించుకుని వచ్చి టీ 

,కావాలన్వించి' ' కిచెన్లోకి ' వెళ్ళాడు. .తనెప్పుడూ 

"ఇంతవరకు కిచెన్ ఎలా ఉంటుందొ చూడలేదు, 

కెటిల్లో చూస్తే నీళ్ళు లేవు. ఎంత ప్రయత్నించినా" 

సింక్ దగ్గర ట్యాప్స్ అందడం లేదు. ప్రక్కనే ఉన్న 
పొడుగాటి స్పూన్ ఒకటి చేతిలోకి తీసుకుని దానిత 

ట్యాప్స్ తిప్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఓ పావుగంట 

కష్పృవడి గానీ సాధించలేక పోయాడు. 

కెటీల్ ఫ్ఫృగ్ ఆన్ చేస్తుండగా వెనక నుండి 

హఠాత్తుగా చిరుగా చప్పుట్టు విన్పించి ఉలిక్కిపడి 
తల కాస్త వెనక్కి తిప్పి చూశాడు, "వెల్డన్' అంటూ 

నవ్వుతూ ఎంతసేపటి నుండి గమనిస్తుందో ఓ 

ఇంగ్శిష్ అమ్మాయి లైట్ గిన్ 'ప్రంటెడ్ డ్రెస్లో 

తెల్సని ఏప్రన్ కట్ళుకుని నిలబడి ఉంది. 

', ఒక్కక్షణం ఏమీ అర్భంగాక తోక్సీహోయి చూస్తూ 

మరుక్షణం నర్చుకుని “హు ఆర్ యూ? వాటార్'యూ 
డూయింగ్ హియర్?” అంటూ అడిగాడు. మీకు 

తెలీదా? అన్నట్టు ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ, "మై నేమ్, 

ఈజ్ డెయిబీ అండ్ అయామ్ వర్కింగ్ హియర్ ఇన్ ' 

యువర్ వొ న్స్ ఆ్యబ్ ఎ మెయిడ్" అంది కష్టపడూ 



ఇంటర్, విద్యార్థులారా! 

1957 లో స్ధాపించిన 

రని కళాశాల 
[వాడిపేట, గంంటోూరు] 

ఎన్నో వేలనుంది 
ఇంజనిర్ల న్కు డాక్టర్లను 
తయారుచేసి 
ఆం ధుల అభిమానం 
చూరగొన్న సంస్త 
ఇపుడు ఉంటర్ 
81.౧. [1.0. (గూవులతో 
చదివే వారి రోసం 

స్స్టల్ 
ట్యూషన్ 

ట్యూపన్స్, గైడు 
| న చట నజ 
కనన మరీక్షలలోనే గాక 

ఉపయోగపడుతుంది, 

విసరాలకు ధు ర్/ ఇలు 

పంపండిః 

న టై వ్ ధస్క్ 

డై రక్ష ర్, 
రం. ఆలచనచి,తవారవత్రిక 10-16 అక్టోబరు, 86 

పీవితాన్ని జీవించు 
ఓ కలుపుకుంటున్న తనకి ఏ సహాయమూ చేయ 

(ప్రయత్నించకుండా తనకి విషయం వదిన ఎందుకు 

చెప్పలేదా?” అని అశ్చర్వ పడ్నూనే అడిగాడామెని, 

ఇన్ని రోజులుగా మిరు వచ్చిన అలికిడిగానీ, 

పనిచేస్తున్న శబ్బంగానీ విన్సించలే దెందుకని? 

అంటూ మి వదిన ముందే చెప్పంది మీకు 

ఉ(స్త్రృబిన్స్ కాకుండా అతి నిశ్సబృంగా వని 

చెయ్యాలని! అంది సింక్లొ ని ష్టేట్ను కడుగుతూ 

వీల్ చేర్లో అక్కడే కూర్చునోటి సిప్ చేన్తూండగా, 

మరోసారి కూసింది బ్బాక్ బర్బ్ చేన్నున్న వని ఆపి 

౨టక్రీ తలువులు మరి కాన్న తెరున్నూ సంబ్రమంగా 
తనతో డిడ్ యు హియర్ దట్ బ్బాక్ బర్బ్స్ సాంగ్ 

దిస్ మార్నింగ్ డిడ్ యు నో వట్ వాట్ ఇట్వాజ్ 

ఎంగింగ్” ఇట్వాబ్ ఏ స్ప్రింగ్ సొంగ్ లిటిల్ 

ఎటో సన్ టీమ్స్ ఆర్ డాన్సింగ్ ఇన్ ద ఏర్, టెల్ ఆవ్ 

చవ్ చ భ్వీంగ్ ట్లైమ్ ఈజ్ కమింగ్ ఎవ్రీ వేర్ అని 

పొడుతూ చూడండి ఈ గ్ప్రంగ్ ఉదయం ఎంత 

బాగుందో ఇంకావిచ్చుకోని ఆ మాగ్చోలియా పూలపై 

మంచు బిందువులు పెయిరి టేల్స్లోని అందమైన 

రొకుమారి మెళ్ళొని ముత్యాల్సా లేవూ" కిచెన్ డోర్ 

లాక్ తీన్నూ ఆ మంచులో తడిసిన మెత్సని వచ్చని 
లాన్లో నడిస్నే ఎంత బాగుంటుందో అంటూ 

నగంఠోనే ఏదో తప్పు చేనినట్ను చటుక్కున 

అఆపేన్నూ ఉదయవు గాలి ఎంత ఫ్రెష్గా 

ఉంటుందో ఆరోగ్యానికి చాలా *:మంచి దంటారు 

మిరలా వెళ్ళి కాసేవు తిరిగి రాకూడదూ” 

అంటూ. డోర్ తీసి వట్నుకున్న డెయిజీపై 
ఎందుకో ఒక్కసారిగా కోపం ముంచుకొచ్చింది 

తన. స్ఫితి తెలిని చూస్తూ కూడా ఎవరూ 
వీల్, చేరైనా నెట్టకుండా ఎటలా 

వెళ్తాననుకుంటూంది?ఒక్కసారిగా చేర్ తివ్చుకుని, 

ఉక్రోషంగా. వడివడిగా వెళ్ళిపోయాడు తన 

రూమ్లోకి 

ఆ మరునాడు మళ్ళీ అదే ట్రిమ్కి మెలుకువ 

వచ్చింది తనకి, మళ్ళీ బ్బాక్బర్డ్హ్ పాడుతూంది 

అదేపాట నిన్న డెయిజటీ పొడినపాటే విస్పిస్తూంది 

బ్బాక్బర్స్ గొంతులో నిన్నటిలాగో కిచెన్లో కెళ్ళాడు 

పీ కోసం కెటిల్ నిండుగా నిళ్ళుసింపి ఉన్నాయి 

డెయిజీ పనే అసి చెప్పకనే తెలుస్తుంది కానీ ఆమె, 

అలికిడి ఎక్కడా కన్పించలేదు బహుశ ఎక్కడో ఏదో 

వనిలో మునిగి ఉంటుంది టీ కప్పు అతి జ్యాగత్త్హగా 

పట్టుకుని డైనింగ్ టేబిల్ దగ్గరగా వీల్చేర్ 
జరుపుకుంటూ అప్రయత్నంగా గాస్ డోర్లోంచి 

బ్యాక్. గార్వేన్లో కి చూశాడు సెన్స్ని సరిగా 

కత్సిరిస్తూ. విరిసి విరియని మాగ్చోలియా 

వూలసుగంధాన్ని ఆస్వాదిస్తూూ బ్బాక్బర్న్ పాటకు 

బదులు చెప్పూంది డెయిజీ తనను చూడగానే 

చేస్తూన్న పని ఆప్ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పూవచ్చి 

“గార్నెన్లో ఎంత ఫ్రెష్గా ఉందో కాసేపు అటా 

తిరగకూడదూ ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదంటారు 
అవ్పుడే మొదట్సారిగా చివ్హూన్నట్టు చెవ్నన్న 

ఆమె మాటలకు కోవం ముంచుకొచ్చింది ఆమెకు 

తెలీదా” జను వెళ్ళలేశని నాకు వెళ్ళాలనిటేదు 
నాలాంటివాళ్ళకు అంతా ఒకటి ఈ రూమ్లో 
కూర్చున్నా బయటక వెళ్ళినా, చకట్ని ఉన్నా 

_వెల్డురులో ఉన్నా అన్నీ నమానమే ఈ వీల్చేరలో 

కూర్చోడం తప్పతో మరేముంది అందుకే మికోసమే 

చెవ్నున్నాను. _ ఆరోగ్యానికకోదు మనసుకూ 
మంచిదని 

గౌర్నేన్లో. తిరుగుతె కాళ్ళొస్తాయా?”. వేదన 
నిండిన మనసులొ ఆనంధం. చిలుకుతుళీదాొ 
ఉక్రోషంగా అంటూ కప్పు 
టోబిటొస్టై పెట్టబోతుండగా ఒలికి చేతిప్టై అంతా 

పడింది వోడి టీ వడిన చేతిని ఊదుకుంటూ చేర్ 

నెట్టుకుంటూ * లక్ వరకూ వెళ్ళి చల్హట నళ్ళటో 

చేయి. కడుక్కుంటుంటే చూన్తూూ నిలబడి 

కాస్తృకూడా సహాయం చేస్తానని మాటమాతమైనా 

అనని డెయిజీని చూసే మరింత కోపం 

ముంచుకొచ్చింది 

బయట వాతోవరణం కాస్త చలిగా ఉన్నా చాలా 

ఆహ్హాదకరంగా అన్పించింది ఎందుకొ ఒక్కసారిగా 

వువ్వువువ్వునూ సున్నితంగా నృశిన్తూ, ప్రతిరెమ్మా 

కొమ్మా అందం వరికిస్తూ తిరిగే డెయుటిపై అసూయ 

ముంచుకొచ్చింది గార్నెన్టో తిరగమన్మ్మి 

చెవ్నందేగానీ చేర్నెట్స్ సహాయం చేయదెందుకో, 

అయినా నా కెవరి సహాయమూ అజ్బర్హేదు 

తనెవరిపైనా ఆదారపడి ఉండకూడదు 

అనుకుంటూ. నెమ్మదిగా వీట్చేర్ నెట్టుకుంటూ 

అతికష్మంగా, అతి ప్రయత్నంపై వెడల్పాటి రండు 

మెట్లూ. జాగ్రత్హగా దిగి గార్నెన్లోకి వచ్చాడు 

ఉషుఃకాలపు వూలగాలికి గార్నెన్లో తిరుగుతూంటే 

ఏదో గొప్పు పని సొదించిన అనుభూతి కల్నుతూ 

ఇందాకటి. శ్రమ, నొప్పు అన్నీ మర్చి పోయేలా 

వోయిగా అన్పించింది వసువువచ్చగా విరిసిన 

డొఫాడిల్స్ వాటికి పోటీగా అవ్వుడో విచ్చుకుంటున్న 

ఎర్రని ట్యులీప్స్ ఆకుపచ్చని లాన్కు వింత శోబను 

కల్సిస్తూ నీరెండలో మెరిసిపోతున్నాయి ఎందుకో 

డెయిజీ కోసం చుట్టూ చూశాడు ఎర్కడా 

కస్పించలేదామె 

ఆ మధ్యాహ్నం డెయిజీ గురించి తనకు చెప్పులే 

ధెందుకంటూ అడిగాడు వదినని "అసలు 

చెప్పడానికి సమయం రాలేదు నీ పరిస్సితి 

చూస్తూనే గుండె నీరయిపోయి మరో విషయమ 

గుర్నుకి రావడం లేదు. ఇంటూ చిన్నగా 

నిట్టూరుస్తూ 'డెయిటీ మంచి అమ్మాయి, ప్రక్క 

టౌన్లో కాలేట్లొ చదువు కుంటూంది, తం'డ్రిలేడు 
తల్మి ఇద్నరు తమ్ముళ్ళు కాస్త పేద కుటుంబం మన 

విషయం తెల్సి తనంతట తనే వచ్చింది సహాయం 

చేస్తానంటూ అందుకే నేనన్నాను మామూలు 

సహాయం-చేసే బదులు జూవ్లాగా రోజూ ఉదయం 

మూడు గంటలు ఇంటి పని చేయమని అందుకే 

ఉదయం ఐదు గంటలకే వచ్చి 8 గం ల కలా వెళ్ళి 

పోత్తుంది అంటూ చెప్పింది వదిన 

ఆ రాత్రీ పదిర్శాత్రిలాగో శివర్శాతిలా గడిచి ఏ 



తెల్బవారు రయూమునో నిదపట్ట్స్ ఉదయం ఏడు 

గంటలక్షీ మెలకువ రాలేదు ఎందుకో ఏ బ్మాక్బర్న్ 
పాటా లేపలేక పోయింది మెలకువగా ఉన్నా 

లేవాలన్పించక అలాగో వడుకున్న తను చిన్నగా 

తలుపు తట్బిన శబ్బానికి కళ్ళు తెరిచాడు చేతిలో టీ 

కప్పుతో వచ్చింది డెయిజీ, ' గుడ్మార్చింగ్! ఈ రోజు 

బ్బాక్బర్స్ పాట కూడా లేపలేనంత గాఢంగా 

నిదపోయారా?' 

కదూ?' ఆదుర్నాగా అడిగింది నుదుటిపై చేయివేసి 

చూస్తూ చాలా రోజులుగా అంటే దోదావు రెండు 
నెలల పైగా ఒంట్సో బాగులేదని ఇక బాగుండబో దని 
తెలీదా నీకు” అన్నట్టుగా విసుగ్గా కాళ్ళవేవు చూవు 
మరల్చుకున్నాడు తను ఎందుకో డెయిజీ ఎప్పుడూ 
మామూలు మనిషలానో ట్రీట్ చేస్తూంది తనని 

తను ఎంత బాధపడ్డున్నా శ్రమపడ్డున్నా 
చూస్తూ ఊర్కుంటుందేగానీ కనీసం సొంత్వన 

వచనాలు కూడా వలకదు కానీ ఆ రోజు ఆమె 

ఆదుర్హాలో ఒక్క క్షణం తన కోసం ఆరాటం, ఒక్క 

క్షం ఆమె కళ్ళల్ళో తనప్టై ఎసలేని కరుణ 

ఆశ్చర్యంగా అన్పించింది తనకు 

*'లేవండి ఎంతసేవు పడుకుంటారు. ఏడున్నర 

అయింది. బయట ఎంత బాగుందో ఈ రోజు 

మొన్న క్రొత్నగా నాటిన స్వీట్పీస్ మొగ్గ 

చొడుగుతున్నాయి చూడరూ" అంటూ టీసిప్ 

చేయసాగింది 

ఆమె చేతిలోని టీ కప్పువేపే ఆశగా చూస్తూ ఈ 
రోజు టీ చేసుకునే శ్రమ తప్పిందనే సంతోషం క్షణం 

కూడా నిలువ లేదు తనలో ఇంత పని చేన్తూంది 

కదా ఇంట్సో, ఆ చేత్తోనే తనకో కప్పు టీ జస్పే 
తప్పేమిటో? ఎందుకో ' ఒక్కసారిగా నిస్సత్నువ 

ఆవరించి మనసంతా సిర్బిష్టమ్రై పోయింది, 

లేవకుండా అలాగే శూన్యంలోకి చూస్తూ పడుకున్న 

తననే చూస్తూ అంది డెయిజీ 

చూడండి! మిరిలా ఉంటి"మ వాళ్ళింత 

జాధపడున్నారో! మీరు కాస్త బయట తిరుగుతూ 

మామూలుగా మనుషుల్లో పడితే వాళ్ళకూ 

సంతో షమే కదూ! 
"అంటీ మి అర్భం? కాళ్ళు లేకున్నా, మననులో లేని 

అంటూ, 'ఒంటో్పో, బాగుంది 

ఆకజపజ్తరేషనే జర్ణ్య ఉన్నవా౭కి బ్పూయయోలోను 
కస్తుందటు జిడు బ్కృతోనాక' మోపె 

మంగళద్తాయిని 
ప మంగళదాయిని జగన్మాతా 

మానన వూజను గెకొనుమా 
మహిషాసురుని దునిమి స్త 
దుష్పసంహరము సేసితివి 

చీ కామమే మహిషమట 
'కోధమే కొమ్ముయట 

మదమత్సరములు చేతులట 
అహం, అసూయ, ఈర్ష్య 

నాలుకలై సొచినవి 

ఈనాట్ జగములో మంగళ 

రోవమ్మా మాతా 

రావమ్మ కాళీ, చం డికా 

భైరవీ, శాంభవీ, 

శక్తి స్వరూపిణి 

గిరినందినీ జగన్మాతా 

మమ్ము రక్షించి, దివించు 

(రాగం ఆనందభైరవి) 

మంగళ 

-కె, నాగోశ్వరి 

సంతోషం బయటికి నటిన్నూూ, అందరికీ చూడండి 

నేనెంత అదృప్పవంతుడినో! మీలాగ నడిచే శ్రమ నాకు 
లేకుండా పోయిగా నా వీల్చేర్ వాహనంలో 

తిరుగుతున్నానని గర్భంగా చెవ్పుకోనా?. లేక 

చూడండి మా అన్నయ్య నన్ను ఎంతో కష్టపడి 

డొక్సర్ను చేసే హాయిగా ఏ పనీ చెయ్యకుండా 

రాత్రింబవళ్ళు బటెడ్లోనే పడుకుని 

రాజభో గాలనుభవిస్తున్నాను ఇలాంటి ఆదృష్ప్రం ఏ 

డాక్చర్కైవా ఉంటుందా అనా? ఇదేనా మీ అర్భం 

మామూలుగా కావడమంటే? నటిన్తూ బ్రతకడం నా 

తరం కాదు ' 

తన కన్నీరు చూసి చలించిపోతూ, సార్మీని 
మనను బాధ పెట్పాను క్షమించండి కానీ ఒక్కసారి 

ఆలోచించండి! ఎంతగానో కుమిలిపోతున్న మీ 

ష్ కొరిమ్లాడిక్లఏ 
యూర్గుగురు!.. 

1 మార్మోగుతుండగా 

నువెష్షత నెడక2 టం జ8కవ్ | 
ఎశీఫే బధప్రీ షంమూటబ వొళ్ళు 
ఇల్లతా జురు పళోయంళ్యు 

అన్నయ్యను ఒక్కసారి అడగండి అలా వాకింగ్కి 

(తీసికెళ్ళమని ఆయన ఎంత సంతో షపడ్డారో! 

నో! వీల్ చేర్లో కూర్చోవాల్సొచ్చిన నా స్ఫితికి, 

ధాన్ని నెట్బాల్సొచ్చిన తన స్మితికి ఇంకా 

బాధవడ్డారు 

చూడండి. జరిగిందేదో జరిగిపోయింది 

బాధపడడం వల్హ ఎవరూ ఏం చేయలేరు, కాలాన్ని 
వెనక్కి తిప్పి ఆ ఆక్సిడెంట్ని తప్పించి మళ్ళీ మీ 

కాళ్ళు మీకు ఎవరూ ఇవ్వలేక కానీ అది ఇలా 
జరగకుంటే ఎంత బాగుండేదో అని ఆలో చించి ట్లైమ్, 

వేస్స్ చేసే బదులు, ఖరిగిందాన్ని ఇప్పుడు 

అనుకూలంగా ఎలా మార్చుకోవాలో ఆలో చించాలి 

వాకింగ్కి తీసికెళ్ళమంటే మీ స్ఫితి చూసి మీ 

అన్నయ్య బాధ పడ్డారంటున్నారు 
కదూ'పఢనివ్వండి, మీకూ బాధగానే ఉంటుంది 

అయినా దిగమింగుకోవడం నేర్చుకోండి మళ్ళీ రోపూ 

వెళ్ళండి వాకింగ్కి, అలానే ఎల్చ్బుండీ. ఆ తర్వాతా 

వతి రోజూ అప్పుడు మీ ఇద్బరికీ అలవాట్సి 

పోతుంది దిన చర్యలో ఒక భాగంగా దేనికైనా 

కాలమే మందు అంటారు. అంటూ టైమ్ 

చూసుకుంటూ "కాలేట్ బస్ మిన్సవుతాన్లు" 
అనుకుంటూ పరుగిత్తుతూ వెళ్ళి పోయింద్థి 

జ తర్వాత చాలా సేవు డెయిజీ మాటలే చివులో 

నిశ్చలంగా 

ఉండిపోయాడు ఆలోచిస్తూ 

ఆమె చెప్పిందాంట్సో నిజం లేకప్మోళేదన్సించింది 

ప్రతి రోజూ ఎటుబేవు వాకింగ్కి వెళ్ళాల్లో ఎటు 

వెళ్ళే ప్రకృతి దృశ్యాలు బావుంటాయో, డైరెక్షన్స్ 

ఉవ్వసొగింది డెయిజీ 

వదిన తన కోసం కొని తిచ్చిన బినాక్యులర్స్ 

దూరాన సముద్రంపై ఎగిరే 'సీగట్స్, కొండల 

అంచుల్లో మాయమయ్యె సూర్యాస్తమయం, 
మారే బుతువుల అందాలు రోజులు ఇదివరకంత 

భారంగా అన్ఫించడం లేదు 

అలాగే 

క్రమంగా తన అవిటి తనానికి అలవాటు 

వడసాగాడు విల్ చేర్ తన శరిరంలోని ఒక భాగంగా 

మారిపోయింది 

/ 
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గ్రైజుమీ జున్న ఇళ్ళ" 

ఇస్టొగు (జిత నువ్వీ 

ఆలు రంభయ్యైన యతి శీలవతియ్నన 
జాడలేలమాను జారవురుషు 
పాలుద్రాగు కుక్క బడుగుకు బారదా 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. 

రోజూ ఆ కొన్ని నిముషాల డెయిజి సొన్నిద్యం, 

ఆమె మాటలు మనసులోని చీకటిని క్రమంగా 

పారద్రోలుతూ జీవితం పరివూర్శంగా 

ఆఅనుభవించలేక ఫోయినా, ౨అనందంగా 

జీవించడానికి అవివీతనం ఒక అడ్బు కాదన్ఫించింది 

తొలి ఉషస్సు లాగా మనసులో క్రొత్త వెలుగు 

ఎన్నడూ అనుబవానికి రాని అనుబూతిలా 

నిండసొగింది 

'కమంగా డెయిజీ తను శ్రమపడి పనులు 
చేసుకుంటున్నా ఎందుకు చూస్తూ కూడా 
సహాయం చేయకపోయేదో, ఎందుకు ఒక్కసారి 
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జీవితాన్ని జీవించు 
కూడా ఎంత దినస్మతిలో ఉన్నావంటూ జాలి 
చూపించక పోయేదో అర్భం కాసాగింది. 

అందుకోతన పనులన్నీ ఎవరి సహాయం లేకుండా 

చాలా తేలికగా చేసుకో గల్నుతున్నాడు అందుకే 

తనూ ఒక మామూలు మనిషిననే నమ్మకం క్రమంగా 
ఏర్పడ సాగొంది 

అందుకో తను ఎవరూ జాలిపడేంత దీన స్శితిలో 

లేనంటూ తన జీవితం తను జ్యీవించగల్సుతూ, తన 

చధువు కాకుండా 
“ 

నిరర్శకం నల్సురికి 

ఉపయోగపడేలా రివాల్వింగ్ చేర్కు బదులు 

వీల్చేర్లో కూర్చునే సార్భకం చేసుకోవాలనే డెయిబీ 

సలహా పాటించి ఆ రోజీ ఎంతో ఆలోచించి 

అన్నావదినలను అతి కష్పంప్టై ఒప్పించి తీసుకున్న 

నిర్భయం, ఇండియాకు తరిగి వచ్చి ఓ ఆతి చిన్న' 

పల్ళెటూరిలో తనకు చేతనైనంత వరళూ డాక్ళర్గా 

సేవ చెయ్యడం కోసం ఇండియాకు ప్రయాణీమయ్యే 

రోజు 

ఉదయాన్నే గార్నెన్లో వీల్ చేర్లో కూర్చుని 

గతమంతా నెమరువేసుకుంటూ, అన్నా వదినలను, 

ముఖ్యంగా డెయిబీని వదిలి వెళ్ళాలంటే భరించలేని 

బొధగా ఉండింది ఈ కొద్ని కాలంలోనే డెయిజీ ఒక 

ఉన్నఆన్థానం ఏర్పర్చుకుంది తన హృదయంలో 

ఆమి తన' చీకటి జీవితంలో దారి చూపించిన 

వెలుగురేఐ, ఆమె తన జీవిత నౌకకు చుక్కాస తన 
పక్కనే వచ్చి వొనంగా నిలబడిన డెయిటీ అలికిడికి 

ఆలో చనల్సోంచి. తేరుకుని డెయిజి అంటూ 

ఆశ్చర్యంగా పైకి చూసిన తనకు కన్పించింది డెయిజీ 

కదు. తనకు తెల్సిన డెయిజీ కాదు గలగర్ 
నవ్వుతూ, తనను వెక్కిరిస్తూ, దైర్యం చెప్పూ, 

సబహాలు ఇస్తూ ఇాసిస్తూూ సెలయేటి 
శ సవ్వడిలాంటి డెయిజీ కాదు బేలగా, నీళ్ళు నిండిన 

కళ్ళతో అది దీనంగా ఉందామె. డెయిజీ' పిల్పాడు 

తను ఏమనాలో తెలియక, ఆమె కన్పీళ్ళనెలా అర్భం 

చేసుకోవాలో తెలియక ఆర్షంగా 

రవీ! అంటూ రెండు చేతుల్లో ముఖం 

తుడుచుకుంటూ ఆమె కన్నీళ్ళు తను 

చూడకూడదనే వ్రయత్నంలో ప్రక్కనే గడ్నిలో 

కూర్చుంటూ రవీంద్రా! ఐ లవ్ యూ! ఐ వాంటెడ్ టు 

టెల్ యూ దిస్ ఆత్ దీజ్ డేస్ బట్ ఐ కుడ్నాట్, 

బికావ్ యు వావ్టు గో టు ఇండియా అండ్ యునో 

రఫీ! ఐ విల్ టెర్రిబుల్సీ మిస్ యూ, బట్ యు మస్ 

స్మ్ణెటు ఇం శయా దుఃఖం గొంతులో అడ్నుపడగా 

తడబడ్డూ అంటూ పరుగెత్తుకెళ్ళిపోయింది 

డెయిటీ 

ఆమెకోసం మనసెంత తపించి పోయినా తనకన్నా 
ఉన్నతుడు ఆమెకు బర్న్వగా రావాలని, ఆమె జీవితం 

నుఖమయ్యం కావాలని, మనసారా కోరుకుంటూ 
ప్కేన్ ఎక్కాడు తను 

ఇప్పటికి ఒళ్ళు వసంత బుతువులోనే కాదు, పతి 

క్షణమూ తన కళ్ళల్సో ఎవరికి కన్పించని సన్నటి 
కన్నీదీ తెర, ఆ తెరస్టై తెల్బని సున్నితమైన 'డెయిజీ 

ఫృవర్ లాందీ డెయిజీి అందంగా నవ్వుతూ 

అనవసరంగా జరగని వాటి కోసం బాదపడకుండా 

జఠీగేవాటిని అనుకూలంగా మలుచుకొని వీలైనంత 

ఆనందంగా జీవితాన్ని జీవించు అంటూ తియ్యగా 

శాసిస్తూ (0) 



దఊోటియ్యా .ఘూరయ్యా ఇరుగు క్ ఉోళ్త రైతులు... 
యఏన్హాళ్ళనుంచో మిత్రులు. ఒకసారి అనుకోకుండా కలిశారు .. 

జూగానే ఉన్నాలే.నీ ఎడ్ల కోటయ్య ఎడ్లు మేస్నంటాయి... ఉన్నట్టుండి 
గురించి రొమన్న చెప్పాడు. న. దద్దరిల్లే శజ్జ౦.. రాళ్లూ ఫ్ 

దొ యి. రొప 
గో గాభ పడ లఎర్లను కాపొడ్డుక్షునే 

“థ్రయత్నంలో... 

ఎంత గోరం! ఇపుడెట్టా 34 
(చసన నా మరి] గే. 

అదృష్టం కొద్దో న్యు ఇండియా 
ల. పశువుల 

భీమా చేయించు౦చా. 
గ. మునిగపోయుండేవాళ్ణి. కొంన్న్యా! 

గాయ పశువుల భీమా, పశువుల భీమా ఉట్టినే 
అంటున్నావు. అదేమిటీ ! [గ 

(గ) 4 

గ్న)జ్త )జ్తవా రు గే 
పశువుల భీమా అంటే.. నం. 
రోగంతోనో నీ పశువులు చచ్చిపోయాయంటే 
న్యూ ఇండియా వాళ్లు న్ నష్టానికి డబ్బుకట్టిస్తారు. 

ఇప్పుడు తెల్సింది లో! 
నఫ్టెలు వచ్చినప్పు, 
సా మనకు ఆధారం! 

పూర్తి వివరాల శై మీకు దగ్గరలోని న్యూ ఇండియా కార్యాలయానికి విచ్చేయండి. 
లేదా ఏజింటును కలవండి. 

నష్టాలలో మీకు సమ్మక మైన ఆధారం __ భీమా. (నంట జ క వ్ 
ఆఫ్ ఇండియా అనుబంధ సంస్థ) 



క్ 

క ఘోషించే గోదావరి -. అమర 

ధామంలా శోభిల్నే రాజమహేంద్రి, శతాబ్బ్భాల చరిత 
గల సుందర నగరం" అని ఆరుదగారు ప్రాచీన: 
రాజమహేంద్రవరం యొక్క కీర్తి ప్రతిష్పలను, 

* 'అలనాదీ వైభవాన్ని గూర్చి ఒక చలన చిత్రంలో 

'ప్రస్తుతించారు.. పవిత్ర గోదావరి నది తీరస్మ 
ప్రాంతమైన ఈ పట్టణంలో చారిత్రిక ప్రసిది 

.॥ గాంచిన దేవాలయాలు మనకు కనబడతాయి. అశేష 

' భక జనావళి నిరంతరం గోదావరి నదీస్నానం చేసి 

పునీతులవుతారు. అసంఖ్యాక' మైన రీతిలో దేశం' 

నలుప్రాంతముల నుండి యాత్రికులు వివిధ 
వుణ్యక్షేతాలకు నెలవైన _రాజమహేంద్రవరాన్ని 

. దర్శించడము గమనించ దగ్గ విషయం. 
. రాజమండ్రికి చారిత్రికముగా గల ప్రాముఖ్యత కంటె 
' “ప్రాచీన మగు పౌరాకుక ప్రాముఖ్యత బ్రహ్మ 

(బ్రహ్మాండ, శివ, స్కాందాది వురాణములందు 

విశేషముగా 'కనపడుచున్నడి. ఓడ్రదేశము మొదలు 
' తృష్టానది వరకుగల కళింగ దేశమునకు'రాజమండ్రి. | 
...రాజధానిగా గలదన్న గౌరవమును మహాభారతము 

| కూడా "పేర్కొన్నది. గృహములందు. వూజింపబడు 
“గంగా జలమున' గోదావరి . జలము కలిపిన 

' పూజుర్శము, కానేరదు, కనుకనే గంగను తెచ్చు 

'యాత్రికులందరూ. రాజమండ్రిలో దిగి పూజ 
చేయుదురు." | 

తూర్పు చాళుక్య వంశపు రాజయిన రాజరాజునరు 

- రాజమహేంద్రుడను బిరుద ముండుటిచే శ్రీనాధుని 

| మార్చెను. 

నాటికో రాజమహేంద్రవరమని వ్యవహరించ బడినది. 
రాజరాజ నరేంద్రుడు శ్రీ శ. 1022 నుండి 1063 
వరకు నలబ్లై సంవత్సరాలు - రాజ్యవాలన 'చేనను., 

ఇంగ్శీషు వారు రాజమంద్ర మనెడివారు. ఇప్పటికి 

గోదావరి జిల్బాలోని పామరులు రాజమంద్రం అని 

పిలవడం జరుగుతుంది. రాజమండిలోని మదన 

గోపాలస్వామి ఆలయమును మహ్మద్ బీన్ తుగ్యక్ 

కీ. శ. , 1325లో ద్వంసంచేసి, దానిని మసీదుగా 

ఇంతట్ ప్రసిద్మి గాంచిన ఈ 

రాజమండ్రిలోని గోదావరి గట్టుకు ఆనుకొని 
సుమారు నలబ్లై దేవాలయాలు ఉండగా, వాటిలో శ్రీ 

ఉమా' మార్కండేయాశ్వరాలయం, శ్రీ ఉమా 
కోటిలింగేశ్వర స్వామి *. దేవాలయాలు పవిత్ర 

. క్షేతాలుగా వ్రజలచే కీర్హించ'బడుచున్నవి. 

శ్రీఉమా 
మార్కండేయాశ్వరాలయం 

(బ్రవ్మాండ పురాణములో ఈ క్షేత్ర పాశస్న్యమును 
గూర్చి వివరింప బడినది. మృకండుడు అన్ను 
మునీశ్వరుని ధర్మ పత్ని సుశీల, ఆ దంపతులకు: 
సంతానము లేనందున మహర్షుల నలహిై 

'వుష్పగిరి వడద్న' శివలింగమును ప్రతిష్వించుకొని 

'కొలుచుచుండగా శివుడు ప్రత్యక్ష మయ్యెను. ఆ 

'ముని దంవతులు సంతాన భాగ్యం కలుగీజేయుమని 

కోరగా శివుడు తథాన్ను అనెను. పిదవ నుశీల. 
గర్భవతి యయి పుత్రుని కనెను. పిన్న ప్రాయముననే 

శ్రీజుమా మార్కండేయస్వామి దేవాలయం 

60 ఆంధ్రవవిత్రవారవత్రిక 10.16 అక్టోబరు, “86 

శివభక్తి తత్పరుడై. ఏదునైదు ' సంవత్సరముల 
ప్రాయుడైనాడు అ బాలుడు. ఒకనాడు ఆకాశము 

నుండి మార్కండేయా పదహారవ సంవత్సరం 
మొదట్ దినమే నీకు, మృత్యువు ఇను మాటలు 
వినపడగా సుశీలా , మృళండులు 

-దుఃఖించుచు,. మహర్షులను - వేడుకొనగా, 
దైవఘటన తప్పుదని తెలిపిర. అంతట 

మార్మ్యండేయుడు, నాకు జీవించే భాగ్యము. లేదా? నీ 

మిగుల 

+ మం(త్రశక్తులు ఏమైనాయని తండ్రిని. వేడుకొనగా, 

"అంతట మృకండుడు గోదావరియే నీ దాథి ఆ 

వుష్పగిరిపై ఉండే ఆ ఈశ్వరుడే నీకు దారి.చూపును. 

ఆయనను వేడు కొనుము అని చెప్పను, ఆ బాలుడు 

వుష్పగిరి క్షేతమునకు పోవుచుండగా ఒళ విచితము. 

జరిగెను. తల్చిదండ్రులతో, మునిబ్బందాలతో 

పోవుచున్న మార్కండేయునకు దారిలో నారద ' 
మహర్షి కనపడెను.. వెంటనే ఆయన పాదాలపై 

"పడెను. ఆయన వెంటనే చిరంజీవ! అనెను. వాటికి 
(ప్రక్కన మునులు నవ్వగా, -దేవర్ని నా పొరపాటు 
ఏమీని .. అనెను. సంవత్సర ' ఆయువు అని 

యాకాశవాణు . నేడే చెప్పినది. ఇట్బీ 

. అల్బాయుష్మునకు చిరంజీవిత, దీర్నాయుష్కత 
లెట్టు అనినారు. నారదుడు ఫొరుషముతో నామాట 

నిజమై తీరును. ఈ బాలుని తనతో తీసుకొని 

వెళుదునని చెప్పగా పెద్చలు ' అంగీకరించినారు, 
అంత నారదుడు ,మార్మండేయునితో ఇట్ను 

-.చెప్పెను. నేను నమః అను సరికి వారి పొదాలు రెండు. 
.విడువక పట్టుకొనుము. వారి ఆశీస్సులు, పిదపనే 

విడువుము. ్రిమూర్డుల. శక్తి సామర్శ్యాలు 

పరీక్షిందము. దానికి . . మార్కంశేయుడు 
అంగీకరించెను. ఇరువురు సత్యలోకమునకు బోయి, 

నారదుడు వాగీ విధాతృభ్యం నమః అనగా బాలకుడు 

పాదాలంటగా బ్రహ్మ చిరంజీవి అన వాళు 

దీర్ష్వాయుష్మా నృవ అనియు వలికెను, నారదుడు 
నవ్వగా . నీనవ్వుకు కారణమేమిటని యాది 
దంపతులు కోపముతో అడిగినారు. పూజ్యులారా ఈ 

“మృత్యుంజయుడు 



కాళ్ళు పట్బిన వాని నాలొ చింపక దివించినారు వీని 
కొక యేడాది మాత్రమే యాయువని యశరీరవాళు 
వలుకు అని తెలుపగా ఆదిదంపతులు మా మాట 

నెగ్నితీరుతుంది. కైలాస వాసి. నైకుంర వాసుల 
చెంతకు జిని మా మాటకు బలం చేకూర్చుము అని 

వెప్పిరి అంతట వైకుంఠమునకు వెళ్ళగా శ్రీహరి లక్ష్మీ 

అటులనే ఆశీర్వదించిరి అంతట క్లైలాసమునకు ” 

వెళ్ళిరి నృత్యమును చేసిన తరువాత ఒక్కచోట 

విశ్రాంతి గైకొనుచున్నారు మనకిదే సమయము 
నారదుడు ఓం నమః పార్వతీ వరమేశ్వరాబ్యాం నమః 

అనగా బాలుడు పాదాలు పటబ్బును పార్వతీ 

వరమేశ్వరులు దీర్పాయుప్మొస్పవ అని ఆశీర్వదించె, 

ఎవరీతను అని నారదుని (ప్రన్నించిరి అంతట 

పొర్వతి, ఒక సంవత్సరం శివుని గొలిచినట్పయితే 
అమృత ఘటికలు దాటి చిరంజీవి అగును అని 

వివరించగా నారదాజ్బ చేత బాలకుడు 
పుష్పగిరీంద్రుని. కొలుచుచుండిను.. అతడు 

పూజించుటకై ఒక ఈశ్వరలింగమును ప్రతిష్పించెను 
చివరకా' బాలుడు శివానుగ్రహముచే మృత్యువును 
జయించినాడు మరల వది వేల వసంతులు ఉగ్ర 

తపస్సుచే మహర్షిగా అయ్యెను 

ఇది శివక్షేతము గోపాలుడు క్షేతపాలకుడు కాన 

ముందు గోపాలుని వూజించి పిదప 

మార్కండేయేశుని సేవించిన శీఘ్ర ఫలసిద్మి 

కలుగును ఈ దేవాలయము దేవాదాయ శాఖ వారి 

నిర్వహణలో ఉన్నది కార్తిక మాసం దేవీ 

జీవితంలో వంఖ్యమైరది బంధం | 
అంతకంటే అప్రూర్వమైనది అనుబంధం! 

స్త్రీ పురుషులిదుద్ద బంధాజ లయబంధాలిఇంద్రద్గమ్టు 

నవర్శాత్రులు శివరాత్రుల రోజులలో బక్తులు 

అదికంగావస్తుంటారు 

శ్రి ఉమా కోటిలింగేశ్వర క్షేత్రము 
రాజమండ్రి పట్టణ శివార్చలతో ఒక వైపు గోదావరి 

మరొక వైపు దూర ప్రాంతం నుండి కనపడే 

కొండలతో ప్రకృతి రామణీయకతకు నిలయమైన 

కోటిలింగేశ్వర క్షేతం భక్తుల పాలిట వుణ్యసృటిగా 

దేశ వ్యాప్తంగా పేరు గాంచింది ఇది శంకరుని 

నిత్యనివాసము బ్రహ్మ పురాణమును బట్బీ త్రివుర 

సంవోరము ఇచ్చటనే జరిగినది కోటలాదిగా 

రాక్షసులు శంకరునిచే చంపబడి లింగాణారములతో 

సారూప్య ముక్మిని బొందిరీ కోటలాది లింగములు 

ఈశ్వరునితో నిక్కడుండుటచే దీనికి కోట్ లింగ 

క్షేతమని "పేరు కలిగీనది (త్రిపుర సంచీరానంతరము 

ఇక్కడ నీవుడు ఆనందతాండవం చేసెను శివుని 

ఆనందాశ్రువులచే నిది ఆనందామృత 

కుండమనియు, ఆనంద సాగర మనియు 

యద్రనపూషే సులోచనారాణి 
చ 

పేయస 
విల:రూ.త౦-00౮ 

అకున్ | విడుదల 

ఖీ ౧) జయాఇంటర్, 
హెడ్ పోవ ఫన్ పకన వరంగల్ 506002 
నోటు రీన్ని మండలాలలో మాబాం బిఆఖీసులు ర్వపాంచ 
సామర్శ్యం కదిగియుంఓ 2పాజిటొపోన్ సెప్యాంటి 

ఇవ్వగలవాదు దరఖాన్తులుపంపం&2 
ఏజంట్లు కావలెను -3లకు 500/-1000/+వెహికీలు 
పమీషక్ ఇతరసంసృరిలో అనుభవంఠఉనర్సవారి? 
సిట్యూరిటి చదేకుండా భై జంగ్ లోను మివ్వబడును , 

నోటు -సెహ్యూదిటి డిసాదీట్ ఆఅప్పునిచరి 

క్యాలిటోసభ్లిషర్స్ 
రామమందిరంవిది, బీజియనాడ-2 

క న 

[. 

"'పేరొందెను శ్రీరామచంద్రుడు అరణ్యవాస 

సమయమున కొంత కాలమిచ్చట నుండుటకు 

గురుతుగా నిచ్చట సీతారామాలయము కలదు 
శివర్యాతి ముక్కోటి కార్షీక మాసములలో 
అనంభ్యాకముగా బక్నులు వనస్న్హుంటారు 

, థేవాదాయ దర్మ్శాదాయశళాఖ ఆధ్వర్యంలో, 

| నిర్వహింపబడుచున్న ఈ క్షేత ప్రాంగణములో 
బువనేశ్వకి దేవి ఆలయము, శ్రీ సీతారామ స్వామి 
వొరి ఆలయములు ఉన్నాయి 

మృత్యుంజయుడు 
రాష్ట్రం నలుమూలల నుండి మాత్రమే కాకుండా 

రాఫ్ప్రేతర ప్రాంతాల నుండి అశష బర్త 

జనావళికి వుణ్యసృలి యైన రాజమండ్రికి 

పచ్యేకాకర్నలణ మృత్యుంజయుని విగ్రహము 

గోదావరి స్పేషనుకు సమీపము మొయిన్ రోడ్నుకు 

కూడలి యైన కోట గుమ్మంలో పెద శివుని వగ్రహం 

చూపరులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తుంది 

సాయంత్రము విద్యుద్నిసాల కాంతిలో 

కృత్రిమముగా,ఏర్పరచిన గంగాజలం శివుని శిరస్సు 

సై నుండి జూలువారు దృశ్యం శిల్చకారుని ప్రతిభకు 

నిదర్శనమే! 1977లో లయన్స్క్మత్ ఆద్వర్యంలో 

క్రీనివోల్ చంద్ రాజపాల్ ఆర్భిక సహాయంతో దేవశిల్పి 
శీ దొర్చ అచ్యుతం ఈ మృత్యుంజయుని విగ్రహానికి 

సజీవత కల్పించారు 
| వ్యాసం, ఫొటోలు, 

అరదాడి లోవరాజు 

ఆంప్రప్రభుత్చంచనమోదువయ్ర బదింది' 1! 
తీ ర!3 

కు రూ లక్షలోప్ర,జపైన 
అన్నివ్యాపారాలకు,౬0ంద్లువ్వవసాయరి 

మారోజ్తోఇండస్పీ, వాహనాలు మొ, 

నొటుబొబొ ర్థర్ణపడ్డి ఫెనా,క్స్ కార్లోరేషకం 
గ న్ క్ 

ఎంటర్ప్రైజెస్ 

1016అకోబగు ఏడి జ ంయర గు ఈటారళ నా 



బళాడొ టెదయోళం యజ్ఞాల డ్రి 
(గత సంచిర తరువాయి) 

ర౦ప్క క్వయషన్ కృబ్లో కరమ్స్ ఆడుతూ గేమ్ అవగానే టైం 
చూసుకున్నాడు రఘు పదిన్నరైంది టేచాడు పక్క రూంలో ఇంకా జోరుగా 
“పేకాట సాగుతోంది ఆ గదిలో 8వెళ్ళి ఆటగాళ్ళ పక్కన కాళీగా వున్న కుర్చీలో 
కూర్చున్నాడు 

కార్న్ పంచమన్నారా? అడిగాడొ క ఆటగాడు పేకను కలువుతూ 

తక్కిన పష్నేయర్సంతా రఘు వైపు ఆశ్చర్యంగా చూసారు 

వద్చు అన్నట్టు అడ్నంగా తలూపొడు రఘు 

ఆయన ఆడడు' అన్నాడు పంచిన కార్చ్సుని చేతిలోకి తీసుకొంటూ కంపెనీ 

డౌక్సర్ రఘుఅక్కడికి ఎందుకు వచ్చిందీ అతనికి తెలును 

ఈ రొండ్ అయ్యాక వెళదాం! ప్పీజ్ వెయిట్! అన్నారు రఘుతో ఆలస్యానికి 

నొచ్చుకుంటూ 
కిషోర్కి జ్వరం ఎక్కువగా వుందని సాయంత్రం వెంకాయమ్మగారు 

ఫోనులో చెప్పారు డాక్టరుగారిని ఇంటికి తీసుకొని వస్తానన్నాడు అసలు 

బాబుకి జ్వరం వచ్చిన మొదటి రోజునుంచీ డాక్సరుకి చూపిస్తాననే 

అంటున్నాడు గాలి జల్బిన లక్షణాలు కనబడటంతో వైద్యం చేయించవద్నంది 

తల్చి జ్వరం బాగా వుండటంతో అందరికి కంగారుగా వుంది రఘు ఎంత 

పట్సుపట్సినా తల్సి వైద్యానికి అంగీకరించలేదు అయినా డాక్సరుగారికి 

చూపించదలచుకున్నాడు ఆయనకి పేకాట పిచ్చి' ఒక గంటలో వెళ్లాం అని 

సాయంత్రం ఏడు గంటలకి పేకాటలో కూర్చుంటూ అన్నారు పదిన్నర అయినా 

ఇంకాలేవలేదు. ఆ డాక్చరుగారంటేనే ఆ ఇంట్బో అందరికీ గురి ఆయనో ఫామిలీ 

డాక్సరు ఆయన రఘు తండ్రి ధర్మరాజుగారి శిష్యుడు ఆ కుటుంబంతో చాలా 

సన్నిహితంగా వుంటాడు 

డొక్సరుగారిని ఇంటికి తీసుకొని వెళ్తూ దారిలో చెప్పాడు రఘు బాబుకీ 

మామూలు జ్వరం కాదనీ గాలి జల్ఫీందనీ, తల్సి వైద్యం చేయించడానికి 

అంగీకరించడం లేదనీనూ 

అంతా విని డొక్సరుగారన్నారు 

ఈ గాలి జల్బడాలూ అమ్మవార్బూ అన్నీ మూఢనమ్మకాలు' వైద్యశ్శాస్తం 

ఒప్పుకోదు దానికి ట్రీట్మెంటుంది చేస్తాం! డొక్సరుగా కాక మామూలు వ్యక్తిగా 

ఈ మూఢనమ్మకం మీద నాకూ విశ్వాసం వుంది! ఈ పరిస్మితిలో రోగికి హ్లో 
టెంపరోచర్ వుంటుంది అందుకు చయపడనవసరం లేదు ఇంజక్నన్ యిచ్చి 

జరిగిన కథ-9 రేయీ- రఘూ రమా- శశిధర్ల వివొవాలు జరిగిపోయాయి 
సంవత్సరం గడిచాక కొడుకుని కని అత్నగారి కోర్కెను తీర్చింది రేయీ రోయు 

వుట్బిన రోజునాడు ఉదయం శ్రీ వెంకటేశ్వరుని దర్శించుకొనేందుకు భర్హతో 
బిర్చా మందిర్ వెళ్ళుంది ఆరోజు మధ్యాహ్నమే ఎవరో మోసగాళ్ళు రఘుకి 

షక్సిడెంట్ అయింధని చెప్పి రేణుని మోసగించి అపహరించుకుపోతారు. రేయి 

లేని జీవితం నిస్సారంగా తయారయింది రఘుకి రఘు కొడుకు కిశోర్ని 
చూసుకోడానికి కూతురు ఉషను తీసుకుని వస్తాడు రామనాధం రఘుజాబుని 

దారిలోకి తెచ్చే పూచి తనదని అనసూయమ్మకి దైర్గం చెప్తారు రామనాధంగారు 

(డే జం,దసచి,తతవారప;తిక 10-16 అక్షోబరు '86 

టింపరోచర్ని కంట్రొలు చెయ్యగలను! కాని దానివల్బ ప్రయోజనం పచ్చగా 

వుండదు మరో రెండు రోజులు పోతో దానంతటదే నార్మల్కి వస్నుంది నేను 

చీట్మెంట్ యుచ్చినా అంత ట్లైమూ తీసుకుంటుంది! దాని డ్యూరోషన్ని 

తగ్నించలేం!' మీ అమ్మగారి మాట కాదని వైద్యం చేస్పే ఆమె బాదపడ్డారు!' ఆ 

నమ్మకం అలాంటిది! అదొ క దైవసంబంధమయిన నమ్మకం! టెంపరేచర్ వుందని 

వర్రి కానవసరంలేదు రఘూ! అది రోగ లక్షణం! అంతే! 

ఇటు తల్చ్హీ అటు డాక్సరూ అదే మాటంటూ వుంటే బలవంతం 

చేయలేకపోయాడు రఘు డాక్సరుగారికి గుడ్ట్లై చెప్పి ఒంటరిగానే యిల్సు 

చేరుకున్నాడు 

బాబుకెలా వుందమ్మా? నిద్రపోకుండా వున్న తల్సిని అడిగాడు ఎదుర్లుగా: 
మంచంమీద బాబు పక్కనే పడుకొని నిద్రవుచ్చుతున్న ఉషని చూసి 

ఆశ్చర్యపోయాడు బాబుని సాకడానికీ అత్తయ్యకి సహాయంగా వుండడానికి 

పంపారనుకున్నాడు 

సాయంత్రం నుంచీ ఒకటే ఏడువు! చెయ్యి దిగడు! సాయంగా వుంటుందని 

ఉఊషనిపంపమన్నా! ఇవ్వుడే నిద్రపోయాడు! అయినా యింత ఆలస్యంగా వస్న్తే 

ఎలా బాబూ! నెమ్మదిగా అంది తల్ఫి 

డాక్చరుగారి కోసం వెళల్ళానమ్మా! బాబు సంగతి చెప్పా! నువ్వన్నట్టుగా మరో 
రెండు రోజుల్సో తగ్నిపోతుంది కంగారుపడనవసరం లేదన్నారు చెప్పాడు 

అవును బాబూ! ఎల్బుండికి దిగజారుతుండి! అంతవరకూ జాధవడక 

తప్పుదు! నిట్టూర్చారు అనసూయమ్మ 

చీకేలా వుందమ్మా? 

అలాగోవుంది బాబూ! ఆయాసం తగ్గలేదు! ఆయాసపడిందీ తల్శి 

కిషోరు తేరుకొనేశరికి వారం రోజులు పదింది 

జ జ స శ ళ్ జ 

జ రోజు కంపెనీ అద్రసుకి ఓ కవరు వచ్చింది కవర్ని వెనక్కి తిప్పి చూసాడు 
రఘు పంపినవారి అడ్రస్ రబ్బర్ స్టాంపు వేసి వుంది అపరిచిత వ్యక్తి పేరు! 
తులసీరాం!' ఆతృతగా కవరు విప్పాడు ఇంగ్శీషులో రాసి వుంది బొంబాయి 
నుంచి వచ్చింది 

శ్రీ రమునాధ్గార్కి 

నొ పేరు తులసీరాం' నాకు మీర్టు తెలియదు నేనెవరో మీరెరుగరు! గత 

రాత్రి ఈ నగరంలో మీ బార్య రేోయికాదేవిగారిని ఓ ట్రోతల్ హవుస్లో కలియడం 

తటసృపడింది ఆమె తన దీన గాథను వివరించారు సీతామమాతల్నిని ఆమెలో 
చూసాను సీతావమహాతల్సిని తాకటోయిన రావణబ్రహ్మకు కలిగిన కీడే నాకూ 
మూడుతుందేమోనన్న భయంతో ఆమెను సమీపించలేకపోయాను మీకు 

ఊత్సరం రాయాలని చాలాసార్చు ప్రయత్నించారుట' కానీ ఆ (ప్రయత్నాలు 

ఫలించలేదుట! ఈ విషయాలు మీకు తెలుపమని మీ అడ్రసు ఇచ్చారు తక్షణం 

వచ్చి నన్ను కలియండి మీ సహదర్శచారిణిని విడిపించే ప్రయత్నంలో మీకు 
సహాయపడగలనని దృథంగా నమ్ముతున్నా! వెంటనే రండి' ఇట్టు -తులసీరాం 

ఉత్ప్వరం చదివి అచేతనుడయ్యాడు రము కళ్ళు చెమర్చాయ ఎంత 

హీనస్ఫితిలో వుంది! మనసు వికలమైంది ఎవరితో నూ 'కనీసం తల్మితో కూడా ఈ 



విషయం చేప్పకూడదని నిశ్చయించుకున్నాడు కంపెనీ పనిమీద బొంబాయి 

వెళ్ళున్నానసి చెప్పి జయలుదేరాడు 

సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్కైస్ బయలుదేరింది స్పీడు అందుకుంది అయినా 

నెమ్మదిగానే పోతూన్నట్టు అనిపిస్తోంది రఘుకి కిటికీలోంటీ బయటకు 
చూస్తూ. ఆలోచిస్తున్నాడు ఆమె ఎలాంట్ పరిస్కితిలో వుంటుందో 

ఊహించుకుంటీ వృాదయం దదనిస్తోంది 

బొంబాయి వస్తారాండ? ఎదురుగా కూర్చున్న వ్యక్షి పలకరింపుగా 

అడిగాడు ఆతని వైవు తిరిగాడు రఘు వయసు అరనై దాటి వుంటాయు 

పొందూరు ఖద్బ్చరు పంచ లాల్చీ దరించాడు నుదుట కుంకుమ బొట్బుంది 

అవునన్నట్టు తభూపాడు 

అయితే మాకు చివరి వరకూ నుంచి కంపెనీయు వుంటుందన్న మాట! 

సంతో షంచారాయన సబ్యత కోసం చిరునవ్వు నవ్వాడు రఘు జవాబుగా రము 

మనసెవ్వుడో బొంబాయి నగరం చేరుకొంది తులసీరాంతో బొంబాయి నగరంలో 

రేయూని గాభిస్తోంది 

ఒక పావు గంట గడచింది రఘు మాటామంతీ లేకుండా కూర్చోవడం ఆ 

తోటి ప్రయాణీకునికి నచ్చలేదు ఎలాగైనా మాటల్లోకి దింపాలనుకున్నాడు 
నా పేరు క్రిష్టారావు మాది పిరాపురం మా అబ్బాయి బొంబాయిలో ఓ 

' షిప్పింగ్ కంపెనీలో మానేజరు! అక్కడే మా ఆబరమ్మాయికి ఎల్బుండి వివాహం' 

తన గురించి చెప్పుకొన్నాడు క్రిష్టారావు 
రము రెస్పాన్సివ్వకపోవడంతో ఏవిటంత పరద్యాన్సంగా వున్నారు" 

' అడిగాడు 

ఏంలేదు! చెప్పండి! సర్చుకొని కూర్నున్నాడు రఘు 
మనసు బావు లేనవ్వుడు ఏకాంతంగా గడపడం మంచిదికాదు! 

నలుగురితో నూ నవ్వుకొంటే కొంత రిలీఫ్! మనసు మళ్ళి ఆ విషయంపై నున్న 
ధ్యాస తాత్కాబికంగానైనా కొంత తగ్గుతుంది! 

అబ్బే! ఏంలేదు! చెప్పండి! సంబాళించుకున్నాడు రఘు ఎటెన్నన్లో 

కూర్చున్నాడు క్రిష్టారావుగారు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు 
వీరి పేరు అఇష్టావధానిగారు! పెద్ద ఘనాపాటి' అంటూ పక్కనున్న 

పెదృమనిషిని చూపించి పరిచయం చేసారు 
నాపేరు రఘు చేతులు జోడించి నమస్కరించాడు రఘు 

దీర్చ్హా యుష్మాన్బవ!' దీవించారు అవధానిగారు 

మా జిల్టా మొత్తంమీద వీరి పేరు నెరుగనివారు లేరంటే అతిశయోక్తి 

కౌదు! వీరు మా కుటుంబ జౌరొవాతులు' అని ఆగారు [క్రిష్టారావుగారు 

ఇంత దూరంలో వుండటం వల్బ తమ పేరు ప్రఖ్యాతులు తెల్సుకో 

లేకపోయినందుకు సిగ్గుపడ్డున్నా! అన్నాడు రఘు నమతగా 

అవధానిగారు ప్రసన్న వదనులయ్యారు 
'శ్రీష్టారావుగారు చెబుతూన్నంత 'దృవాణ్ళేంకాదు బాబూ" నామీదున్న 

అబిమానంకొద్నీ అలా అంటారు కొన్ని వేదాలు చదివా! జొరోహిత్యం చేస్తు న్నా! 
అన్నారు 

చీరు ముహూర్హం పెడితే తిరుగులేదండి' ఆ దంపతులు ఏమాతం 

పొరపొచ్చాలు లోీకుండో ఏ ఎఢబాటు లేకుండా పెద్పకాలం అన్యోన్య డొంపత్య 

జీవితాన్ని అనుభవిస్తారు ఎల్చ్సుండి ముహూర్షవేం మంచిదని వీరనడంతో 

టైము చాలకపోయినా సిదృపడ్డాం! ఆ ముహార్హబలం మీద నూకు నమ్మకం 

వుంది!” చెప్పారు క్రిష్టారావు 
ముహార్దాలకి అంతటి బలం వుంటుందంటారా? టిలగా అవధానిగారిని 

అడిగాడు రఘు 

వివరంగా చెప్పసాగారు అవధానిగారు 

ఒక్కో ముహార్నానికి నిశ్శందేహంగా అంతటి బలం వుంటుంది బాబూ! 

వధూవరుల తారాబలం చంద్రాబలం చూసి అటువంటి ముహూర్షం 

పెట్నడానికే తహతహ లాడ్డాం! వారు అన్యోన్యంగా జీవించాలనే కదా పెద్పలు 
ఆ'ంచేది'కాంక్షించేదీనూ | 

“అటువంటి దివ్యమైన ముహూర్తంలో వివాహం జరిగితే ఆ దంపతులకి 

ఎడబాటు వుండదంటారా? మళ్ళీ అదో ప్రశ్న వీసొడు రఘు 
ఠి 

/ 

ఇవదానిగారి పెదవిపై చిరునవ్వు చింయిలు వెంంది 

* ఎడబాట్టు వారి వారి గ్రహస్మితి ననుసరించి కలుగుతాయ్ బాబూ! వీణ 
అపశ్చతి పలికిందని పక్కన పడేస్నామా? సరిచేస్తాము అన్యోన్య దాంపత్య 

జీవితానికి సీతారాముల దాంపత్యూన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొంటొం కానీ ఆ వురాణ 

పురుషుని క్కూడా దారా వియోగం తప్పులేదు అప్పుకష్పాలు పడి ఆ రానఖునితో 
పోరాడి ఆ మహాసొద్విని చెరవిడిపించాడు తిరిగి గ్రహించాడు అది ఉత్తమ 

పురుషుల లక్షణుం' 

జనకుడు తన వుత్రికను సహధర్శ్మచారితిగా నిర్ణయించాడు అమె చేతిని 

రఘురాముని చేతిలో వుంచి అవ్చగిన్తూ- 

ఇయం సీతామయ సుతా 

గ సేటు ఎట. 0 ౮ 



జ 

రుం! న్ 

"మహీషాసుర వన్షేస్ 
(ఊవా చిభ్రం) 

6. చిత్రకారుడు - వెల్పటూరి పూర్ణానందశర్మ 

సహదర్శ్మ చరి తవ 
ప్రతీచ్చ చైనాం బద్రంతే 

పాణం గృహ్బిష్య పొఠునా - అని అన్నాడు 

జూనకి చేయి. పట్టుకొని అగ్నీ చుట్టూ ప్రదక్షణం చేసి ఎట్బీ 
పరిస్కితుల్సోనూ ఆమేను త్యజించనని ప్రమాణం చేసాడు జానకీ నల్బబుడు 
వివాహ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమైన ఘట్బం అదే! ఆ తర్వాత పీలకర్రా బెల్హం 
నూరి ముద్ద చేసి వదువు తలప్టై వుంచడం అతి ముఖ్యమైనది అదే సుమూర్నవు 
సుడియ ఆ రెండు వస్తువులూ ఒక దానితో ఒకటీ ఎలా అతుక్కుని వుంచాయో 
అ నూతన దంపతుల మనసులు కూడా ఎటువంటి పొరపొచ్చాలూ లేక 
కల్సిపోతొయని పెద్దల అభిప్రాయం! తలమీద పొటీని వుంచి చేయి వేసి నిన్ను 
విడవను, ఐకమత్యంతో వుంటాను అని ప్రమాణం చేయడం అన్న నూట' ఇదో 
అత్యంత ప్రాధాన్యత గల ఘట్టం నేటి నాగరిక ప్రపంచంలో రాను రాను 
పోఖ[గ్రహణానికి వున్నంత పాముఖంత మంగళసూత్ర ధారణకి వచ్చింది వివాహ 
తంతు పూర్తయ్యాక కన్యావాత తన వుత్రిక చేతిని అల్సుని చేతిలో వుంచి తన 
కుమార్చెను అతి జాగ్రత్తగా చూసుకోమని అశ్రువూరిత నయనాలతో 
అర్భిస్తాడు 

అప్ప వర్షా భథేత్ కన్యా 

వుత్ర వత్సాలితా మయా 

1 

“ల దశ ి శవారివపిక 10 16 అక్తోబరు, '86 

: స్నేహంతో చూసుకో- అని ఈ శోకం అర్భం 

ఇదానీం తనదా స్వామి 

* దత్నా స్పేహేన పాల్వతామ్ 

ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసుగల ఈ కన్యను నా కుమారుని వలె 
'్రేమించ్నాను! ఇప్పుడు నీకు అప్పగిస్తున్నాను! అప్పగించిన ఈ కన్యను ప్రేమతో 

అవధానిగారు చెప్పేది జాగ్రత్తగా వింటున్నాడు రము 

మరేంలేదు బాబూ! ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే స్రీ శారీరకంగా అబల! 

పురుషుని అహంకారానసికీ, మూర్శత్వానికీ బలయ్యేది ప్రీయే! ఆమెకు రక్షకుడుగా 

పోషకుడుగా వుంటూ, ఆమెను ఆదరించి జబిమానిస్తూ ప్రేమ్షిస్తూ తన జీవిత 

బాగస్వామిగా చూసుకోవాలి! పురువముడు ఆవేశకావేషాలకు లోనుగాక గ్రేమతో 

అభిమానంతో లాలించాలి! తన జీవిత కుసుమం రాలిపోయి భర్న పాదాల 
. చెంత్సనేపడాలని కోరుకొంటుంది అంతేగాని ఏ టో గభాగ్యాలనూ ఆశించదు 

రము కళ్ళు చెమ్మగిల్బాయు. ఆ కన్నీఫి షారల్హొ ఎదుద్ న్యక్షి కన్పిం 

లేదు లీలగా రోయి మాత్రం కన్పిస్తోంది 

శో జ్ ఇ శ 

బొంబాయిలో తులసీరాం పెద్ద బట్బల వ్యాపారి వయసు నలబై దాటి 

వుంటాయు పరువూ పలుకుబడీ వున్న దనవంతుడు రముని ఓదార్చి దర్యం 

చెప్పాడు 

పోలఠీస్కి రిపోర్డు చేద్దాం. అన్నాడు రము అతని అవివేకానికీ 

శొందరపాటుక్షీ నవ్వుకొన్నాడు తులసీరాం , 

వాళ్ళంత సుళువుగా దొరకరు రము సాజ్! ' మోసాన్ని మోసంతోనో 
సాధించాలి నొతోరండి' అంతా నేచూసుకొంటా! నోను చెప్పినట్టు మాత్రం 

చేయండి" నా 

అతని మాటలు రషముకి నచ్చలేదు అయినా బొర్యను చూడాలన్న 

తహతహతో నరో అన్నాడు ఇద్నరూ కారులో బయలు దేరారు తులసీరాం కారుని 
ఆరంతస్ఫుల భవనం ము౩దు ఆపొడు ఇదరు గూర్కా లొచ్చి అతనికి సలాం్ల 

చేసారు గేటు ఓపెన్ చేసారు టైం చూసుకొన్నాడు రము రాత్రి ఎనిమిది 
గంటలైంది కారుని నిర్భిత ప్రదేశంలో పొర్కు చేశాడు తులసీరాం ఓ గూర్చా 

వచ్చి కారు తలుపు తెరిచాడు హుందాగా దిగాడు తులసీరాం ఎదురైన వారిలో 

చాలామంది తులసీరాంకి మర్యాద యిన్నన్నారు కొందరు విష్ చేన్నున్నారు 

కొందరు చేతులు జోడించి నమస్కరిస్నున్నారు తులసీరాంని అనుసరించాడు 

రఘు లిఫ్స్లో నాలుగో అంతస్సు చేరుకొన్నారు 

తులసిలాంని చూడగానె పెన్నిధి దొరికినంతగా సంతో షంచాడు ఆ హవుస్ 

యజమాని చందూలాల్ అదరణా గౌరవ మర్యాదలు ఇతని చేతలోనూ 
చూవుల్పోనూ శన్పిస్తున్నాయ్ తులసీరాంకి ఎదురుగా వచ్చి సవినయంగా 

నమస్కరించి తోడ్కొని వెళ్ళాడు సోఫాలో ఆశీనుడయ్యాడు తుట్పీరాం అతని 

పక్కనే కూర్చున్నాడు రము 
చందూలాల్ డ్రింక్స్కి ఆర్షరు చేయబోతూంటే వారించాడు తులసీరాం 

రఘుని అతని స్నేహితునిగా హైదరాబాద్లో ని ఒక పెద టిక్స్ట్టిల్ మిల్ ఓనరుగా 
పరిచయం చేసాడు 

వారం రోజుల శ్రితం తాను కల్సిన అమ్మాయిని అంటే రేయిని వర్శించి 

1' మరలా ఆ అమ్మాయి కావాబన్నాడు తులసిరాం 

ఆ అమ్మాయి వున్న జైపూర్ ట్రూష్స్వెళ్ళి పోయింది సార్ రెండు రోజు లైంది 
వురో మంచి ట్రూప్ మధురై నుంచి వచ్చింది అంతా మదరాసీలీ! హైక్సాస్ 
ఫామిలీ లేడీస్' ఆ టూప్కన్నా బావుంటుంది! చ4చాాగ వందూలొళ్ 

షాక్ తిన్నాడు రఘు 1 
నిరాశ చెందోడు తులసీరాం 

అ కబుర్భూ ఈ కబుర్హూ ఛెప్పి ఆ ట్రూప్ ఎక్కడికి వెళ్ళిందీ తిభ్బికోవాలని 
ప్రయత్నించాడు 

అలాంటి టూప్లు ఎక్కడో వారం పది రోజులు కన్నా వుండవు సార్! వుంటీ 

మాలాంటి వాళ్ళకి చాలా యిబ్బందులూ చిక్కులూ వుంట్లాయ్ అందుకో'ారు 



మ అ పని చేస్పే అది 

ప్రచారంలోకి రావడం కష్టం. వచ్చినా, 
ఆలస్యంగానే ప్రచాలొనికి వస్తుంది. కాని 
చెడ పని మాత్రం చాలా శీఘంగానే 

అంతటా వ్యాప్పిలోకి వస్స్నుుంది. ఇది 

లోక స్వభావం. మనిషిలో మంచి' 
గుణాలు ఎన్ని వున్నా, అవి లెక్కలోకి 
రావు. ఒక్క చెడ గుణం ఉంటే మాతం 

దానిని వేలుపెట్సి చూపిస్తారు. ఒకరు 
మరొకర్ని గురించి చెడ్నగా చెప్పే, ఆ 

వ్యక్తిని తాము ఎరగకపోయినా 

"ఆయనను గురించి యిలా అంటు 

న్నారు” అని ప్రచారం చెయ్యడం 

జరుగుతూ వుంటుంది. 

శీలవతి అయిన యువతి కొంత 

స్వతంత్రంగా ' ప్రవర్తిస్తే, ఆమెపయి 

కొందరు లేనిపోని సెందలు వేస్తారు. 

గతోనుగపిఠమైన లోఠం వారిని అనున 

రిస్నుుఇది. దీనివల్బ వారికి ప్రయోజనం 

ఉండదు. *వారికి, ఆ నిందలవబ్బ ఆమె 

ఎంత బాధ పడుతుందో, ఎలాట్' 

+ చిక్కులకు, కష్టాలకు గురి అవుతుందో 

తెలియదు. కాకులఖవంటి లోకులు మహీ 

సాధ్విమణ అయిన _ సీతాదేవినే 
అపనిందకు పాలుచేసి, కష్పాలకు గురి 

చెయ్యడం మనకు బాగా తెలుసును. 

' విద్వత్కవులలో కూడా ఇదే వదృతి. 
కవి, పండితులకు, తోడి కవి పండితులపై 

| అసూయా ద్వేషాలు అనాదిగా వన్నూనే 
ఉన్నవి. భవభూతివంటి మహాకవి కూడా, 

ఈ అసూయ ద్వేషాలకు గురికాక 

తప్పులేదు. అతని తాలి రెండు నాటకాటు 

బాగులేవని అసూయాపరులగు కొందరు 

పోతామంటే మేము అడ్నుచెప్పుం! చెప్పాడు చందూలాల్ 

“ఆ లీడరు పేరు తెల్సా?” ఆతృతగా అడిగాడు రఘు. ఆలా ప్రశ్నించడం 

మివ్వుల్నంపటూ చామండూు.... దాముడు అంటున్నంత 
| అనుమాూనిం౨ ఢడువికైిమోమ్యుదూడది 

తాత (ఆన్మ్యాయుముంణ ల 

విద్వత్కవుల్లు చెప్పుగా- ఇతరులు కూడా 

అలాగే భావించగా భవభూతికి 

కోపంవచ్చి “నన్ను మెచ్చుకొనోవారు 
ఉఊండకపోరు" అని నోరారా చెప్పి, 
అత్యుత్తమమైన ఉత్తర రామచరిత్రలో 
“యథా వాచాం తథా స్తీణాం సాధుత్వే 

దుర్ష్వనో జనః” అని చెప్పుకొన్నాడు. 

దురాత్ములైన జనులు స్రీ లయొక్కయు, 
వాక్కుల యొక్కయు మంచిని 

గ్రహించలేరు" అని దీని అభిప్రాయం. 

మంచి. చెడ్పలు ఆలోచించకుండా 

ఎవ్వరినీ నిందించకూడదు. ఇతరుల 

| చిన్నపిల్లవానిలా. 

ననన తత ల యా. 

విషయంలో సాధారణంగా జోక్యం 

మంచిదికాదు. మనిషిలో దుర్షుణాలు 

కొన్ని ఉండవచ్చును. ' వాటివల్బ 

ఇతరులకు వానికలిగినవ్వుడే జోర్యం 
కలుగ జేసుకోవచ్చును. లేనప్పుడు- 
అతని పాపానికి అతనిని విడిచిపెట్బి 

తాము మూకీభావాన్ని వహించడమే 
సర్వ విధాలా శ్రేయం. అనవసరంగా 
ఇతరులను విమర్శించడం చెడ్నది. 

'-బులును వేంకట రమణయ్య 

తులసీరాంకి నచ్చలేదు. ఆయినా ప్రశ్నించడం జరిగి పోయింది. చందూలాల్ వైపు 

చూసొడు జవాబు కోసం, చందూలాల్కి అనుమానం వేసింది. ప్రమాదం వచ్చేలా 

,వుందని గ్రహించాడు. 

“వాళ్ళ వివరాలు తెలియవు సార్' మేం అడగం! వొళ్ళు చెప్పనూ చెప్పరు. .. 

అలాంపీ ట్రూప్లు చాలా వస్తూ వుంటాయు, పోతూ వుంటారు. వరి కొనమని 

వారం రోజులు వుండనిస్తాం! ఎక్కడకి వెళ్ళేది వారు చెప్పరు. మా కనవసళ్గం 
కాబప్బీ మేము అడగం!” అన్నాడు గ 

నిరాశతో లేచారిద్చరూ కారు తిరుగుముఖం పట్బింది 
“మీ ఆటుమగల్ని కలపాలని ప్రయత్నించాను! ఫలితం దక్కలేదు! శ్రమ 

యిచ్చినందుకు క్షమించండ్నార్!” బాధపడ్డాడు తులనిరాం కారు (డైవ్ చేన్తూ 

"ఆమె మరలా ఉత్తరం రాస్తుందంటార్లా” - అడిగాడు రఘు 

“మీరింత అమాయకులనుకోలేద్సార్! ఉత్తరం రాసి పోస్సు చేసే అవకాశం 
ఆమెకు దొరకనిస్త్నారా? అలా ప్రయత్నించి ఆమె చాలాసార్ను దొరికి 
పోయారట! అందుకే నాచేత రాయించారు! ఇదివరలో నలుగురైదుగురుతో 

చెప్పారట! మరి వారు మీకు రాసారో లేదొ తెలీదు!” 
“లేదు సాబ్! ఇంతవరకు ఆమె వునికి తెలీదు! చనిపోయిందేమోనని' 

భయపడ్నాను' చిన్న పిల్బవానిలా వలవలా ఏడ్చాడు రఘు 

“ఆఅదైర్య్భపడళకంఉ సార్' ఆమె మరలా వుత్తరం 

మిమ్మల్సిదృర్శి కలుపమని ఆ రఘుఠాముని ప్రార్శిస్నున్నా!” 

రఘు భుజంపై చేయివేసి అనునయించాడు తులసీరాం 

బరువైన హృదయంతో తిరిగి హైదరాబాద్ చేరుకొన్నాడు రఘు 

రాయిస్తారు. 

(ఇంకాఉంది) 
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ఓ సంధ్యావాణి, కా 

వ్ర : నాకు మా అబ్బాయి (5సం ) పుట్చినప్పటి 
నుండి ముక్కుప్లై చిన్న నల్బటీ మచ్చ ఏర్పడింది 
అది ఇప్పుడు కొద్చిగా పెరుగు తున్నట్కుగా ఉంది 

టానికి ఏదైనా నివొరఖు చెప్పండీ 

జ బైద్యనాధ్ రక్త శోధకుణాబ్లెట్స్ బైద్యనాధ్ 

సురక్కా స్పాంగుతో ఉదయం, సోయంత్రం రోజు 

రెండు సొర్చు వాడండి సై వూతకు ఖైద్యనాధ్ 

సోమరాజీ తైలంగానీ నింబాది తైలం గానీ వాడండి 

వులువు, కాఠం ఉప్పు తగ్గించాలి 

ఎన్ రమేష్, నిర్మల్ 
ప్ర: నా వయస్సు 16 సంవత్సరములు, నేను 

ఎత్తు పెరగలేదు దీనికి మీ'సలవా ఏమిటి? ఎత్తు 
పెరగటానికి మెడిసిన్ వ్రాయగలరు నా కండు 
నరిగా కనపడుట టేదు 

జ ౩ ఎత్తు , పెరగడానికి వీలైన వ్యాయామం 
చేయండి బలము కలిగించే జెద్యనాధ్ చ్యవన్'ప్రాశ 
స్పెషథ్, వ్వాక్షాసవ పాడండి ధృష్టి లోపానికి 
ఖైద్యనాధ్ మహో ిఫల్లామృతం లోనికి వాడవచ్చు 
దృష్పిలోపాసికి. నేత్ర వైద్యుడ్ని సంప్రదించితే 
మంచిది 

ఎం ఫ్రకాప్, విజయవాడ 
వ్ర: వచ్చ కామెర్భు ఎలా వన్నుంది? రాకుండా ' 

ఉండాలంటే తీసుకోవవిసిన జాగ్రత్తలు పచ్చ 
కామెర్సకు ఆయుర్వేదంలో. తగిన మందులు 
ఉన్నాయా? ఉంటే తెలుపండి 

జ. ఖైద్యనాద్ లివరెక్స్ మాత్రలు, మరియు 
భైద్యనాధథ్ ఆరోగ్య వర్శిని బదీ, బైద్యనాథ్ కుమారీ 
అసవ లేక బైద్యనాథ్ చృంగ రాజా సవలతే 

వాడవలెను తేలికగా జీర్ణమయే చప్పుడి ఇహారము 

మలబదృము లేకుండా చూసుకొనుట చాలా 

మంచిది స్వంత వైద్యము కన్నా దగ్గరలో నున్న 
మంచి ఆయుర్వేద టైైద్యుడిని సంప్రదించటం చాలా 

మంచిది 

శ్రీమతి రమాగాంధి, పొన్నమండ / 

వ నావయన్సు30 వయస్సును మించిన లావు, 

బరువు కొస్త టరువు తగ్ని సన్న బడటానికి 
ఆయుర్వేద బొషధం తెలపండి; 

జ _ బైైధ్యనాద్ మేదోహర విడంగాది లోహం 

మాత్రలు బ్లైద్యశాద్ దశ మూలారిష్ప , మరియు 

లోహోనవత్ వాడండి వ్యోయామం, శారీరక శ్రమ 

చేయండి క్రొవ్వు కలిగించే పదార్భాలు వాడవద్చు 

డి రామచం(దరావు, నెలూరు 

ప్ర డొట్ప పెద్దదిగా అయినది లివరులో నీరు? 

చేరిన దంటున్నారు రోజుకు 4 సార్చు బదులు 
అవుతావి ఆకలి అవుతుంది తింటే జీర్శము కాదు 

దయ చేసి సలహాచెప్పండి 

జ :లివరులో నీరు చేరినదని డోక్నర్సు చెప్పినారా! 

మీకు కలిగేది ఆకలిశాధు అది బ్రమ బైద్యనాధ్ 

లివరెక్స్ మాత్రలు, బైద్యనాథ్ ఆరోగ్య వర్సిని బది, 

బైైద్యనాధ్ భృంగ రాజాసవతో ప్రతి రోజు ఉదయం, 

సొయంత్రం రెండుసార్చు వాడాలి టలమైైన తేలిక 
క న ల లలన ల మం. 

ఖు ( 
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పళపినవారి పేరు ; 

కా! ను యులు బట ఈకాలం ఉపక తాలాలు అనంరాతలా శాలి కక ఆత తో తకా.-భక్రామషున నలు. బలు నకును. ఇల అయ లకు. 

కూపన్ 

ఆంధసచి. త వారపతిక 

బైద్యనాధ్ ఆరోగ్య దీపిక 

ఈ 666 ఇ అక ధిథ 6 60 9 90 6 66 ఇథకి 6 04 6686 660 

ల శ టి తళ ధి టర ధి లకి కంటికి అ 94549 05న 46 6 ఉట ఆళి చకటిత 666 

ఈధిథ 144 శఅకవి 9వ కశ థల చత 4 ఉచిళ కళల థి 4 శళళ కి భట 99 

బు పత 

పూర్తి చేరునోనమూ | 
ల్ లే 

న! రు అయ జ కాజ, అముటు. అన జనన అనను పనన లను నల యులు స్తీ అల జు ల బశ ఇన ఎత గేడ్ తల. ఎట ఉళన్నా వారస, విగ 10-16 అకోబరు, “86 

భన ౨నిన సవా: అలు- వాలని. అననా వాన అనిల వినకు. వినను వని అకాల కానన నతు ఏనా వానల చనన. అనన. అనన. పన ననా ఎన 

కష 

ఆహారం అవసరం ఇస 

కె సత్యనారాయణ, ఖమ్మం 

ప్ర నరాల బభపినత వల్బ వచ్చు కీళ్ళ నెప్పులు 

మరియు వొపులు 

జ : బఖైద్యనాద్ స్వర్భమహాయోగ రాజగుగ్నులు 

మాతలు ట్రైద్యసాద్ మహా రస్నాది కాథాతో 
ఉదయం సాయంత్రం వాడండి నరముల 

బలహీనతకు బ్లైద్యనొద్ స్వర్భ మకర ద్వజ మాత్రలు, 

+బ్తైద్యనాద్ చ్యవన ప్రాశ స్పెషల్, బైద్యనాద్ 

అశ్వగంధారిష వాడండి అజీర్భం. చేసే 

పదార్శములు వరుగులు నిల్వ పదార్శములు, 

కారము పులుపు తగ్గించాలి 

శ్రీమతి కమలానాధ్, 

(ఉత్తరప్రదోక్ 

ప్ర నాకు ఫెళ్ళియి3సం అర్జ్ట్యుంది ఇప్పుడు 

రెండేళ్సే భిడ గత లెండేళ్ళుగో రాత్రిం బవళ్ళు నాకు 

నడుములో నెప్పి ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గడం 

లేదు వుట్చిన నెల రోజుల నుంచి నాబిడ్నక్ నా దగ్గర 

పాలు లేవు నా 'నడుము నెప్పికి దీనికి ఏమైన 

సంబందం ఉందా? ఉపశమనం? 

జ : మీ శరీర తత్వం బలహీన మ్లైనదా? నెలసరి 

వ్రకృతి సరిగాఉన్నదా? అవి సరిగా ఉంటే బైద్యనాథ్ 
విటా- ఎక్స్, బ్లైద్యనాద్ అశ్వగంధారిస్నతో రోజుకు 

రెండుసార్చు వాడండి నెల నతి వ్రతృతి సరిగా తళ 
పోతే బ్లైద్యనాధ నుందరీ కల్పు ఫోర్చుతో టైద్యనాద్ 

విటా- ఎక్స్ టాబ్లెట్స్ వాడండి 

ఎస్ రవి కావలి 

ప్ర గతీ మూడు మాసముల నుంచి ఎడమ 
తుందటీ మొదలుకొని ఎడమ కాలు వెనుక 

భాగమంతా, మరియు ఎడమకాలు పిక్క మడిమ 

వరకు నెప్పిగా ఉంటున్నది ఎమ్ డి డాక్చర్శకు 

ఎముకల _ డాక్చర్శకు చూపించాను. వారిచ్చు 
మందులు తాత్కాలిక ఉపశమనముగా నున్నవి 
నెప్పి తగ్గుట లేదు దయ యుంచి తగీన మందు, 

మీర్నావూర్, 

వాడు విధానము తెల్పి ప్రొత్ఫన, శ 

జ: బైద్యనాథ్ ఏకొంగ వీర రసము, బ్లైద్యనాధ్ వాతి 
రవ ఒక్కోక్క మ్యూత చొవ్నున ఉదయం 

సాయంత్రం బైద్యినోధ్ మహా లొస్పాది కాఢా రెండు” 
చెంచాలు మందు రెండు భంచాళి నీటితో కలిపి 

సీవించేది స్లుకి శ్రద్యనోధ్ మహానోరాయణ తైలము 
కేక బ్రీద్యనోథ్ మహా సీష గర్బ తైలము మర్చన 

|| చేయేవల్ను "జ 

హా! 



అతనికి వడ్డించే ఆ పళ్ళెంలో 

ఇల్లాలి అనురాగంతోపాటూ 
మా నాణ్యతనూ కలుపుతాం, 

'సేలం స్టీల్లో మేము కంటికీ కనిపించేదానికన్నా మరెంతో ఎశ్ళెలలో ఉందని 
విశ్వనించేవాళ్ళం అందుకే మేం ఎంచుకునేవన్నీ -- అది సాంకేతిక విజ్ఞానం 
అయినా సరే, ముడివదార్థమైనా నరే-- ఉన్నత [వ్రమాణాల్లో ఉండాలనీ 
కోరి [ప్రయానపడి, ప్రవ౦చంలోనే ఉత్కృష్టమైనది ఎంచుకుంటాం అలాగే 
తయారీలోకూడా అడుగడుగునా వతి విన్న “విషయాన్నీ ఎంతో శ్రద్ధతో 

ఎరిశీలిస్తాం నిరంతరం అత్యున్నతమైన నాణ్యతగల వస్తువుల ఉత్ప లే మాధ్యేయం 
మా ద పళ్ళెం అంటే కేవలం మ కాదు మా సంస్ట 

సేలం స్టీల్ కర్మాగారం 
'సేలం-536 013, తమిళనాడు 

స్త్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిముటెడ్ 
భారత పభుత్వ సంస్ధ 

దినే కోరుకోండి. ఎందుకంటే దీనికి మించినపి దొరకటం అసాధ్యం. 
51312)5 - 33% 558 86 7౯6 



ల 

న?” 

కా 

వండీ! ఆ లక్ష్మీపురం సంబంధం వాళ్ళని మళ్ళీ 

కదిలించారా?' 

సీతమ్మ నీరసంగాభర్న నడిగింది 

నేలమీద బాసిపట్టు వేసుకొన దీక్షగా ఎకౌంట్టు 
రాస్తున్న సుదర్శనర ఒక్కసారి వని ఆపి, కళ్ళజోడు 
తీసి తుడుచుకుంటూ భార్య వైపు చూచి *కాసేవు 
'ఆగు! ఈ లెక్కలు వేయటం ఇయిన తరువాత 

చెబుతాను!” అని మళ్ళా కళ్ళజోడు తగిలించుకొని 
ఎకొంటు పుస్తకాల్నో మునిగి పోయాడు 

పెద్ద కూతురు సుశీల తలిదండ్రుల సంభాషణను 
చొప మీద వడుకొని నిద నదీస్తూ వింటూనే ఉంది 

గోడ మీద తాతల నాటి పొత గోడ గడియారం 
రంగు తంగున రాత్రి పదకొండును సూచిన్నూ 
గంటలు. వినిపించి అవిశ్రాతంగా తన పని 
చేసుకుంటూ పోతూంది. 

సుదర్శనం రెండో కూతురు టింట్ చదువుతోంది, 
న్కూళల్ఫస్స్ తెచ్చుకోవాలని ఆ పిల్బ ప్రయత్నం, 

ఇక నిద్రపోవే” సుదర్శనం, జులిగా అన్నాడు 
ఉల న 

10 10 సీం *2ద 

సొంత 

షా 

రెండో కూతుర్లు వైపు చూస్తూ 
“ఊండునాన్నా!' అని ఆ పల్చ తాను చేస్తున్న 

చివరి లెక్క పూర్మిచేసి పోయి తమ్ముడి వక్కన 
పడుకొని దుప్పటీ కప్పుకుంది 

హరాత్సుగా ఏదో గురుకు వచ్చి సుదర్శనం 

బార్య వైపు తిరిగి, 'మాత్ర వేసుకున్నావా? అన్నాడు 

ఆమె ఏమీ పలకలేదు 

అయిపోయినాయని పొద్చున చెప్పావు గదూ 

రేపు తెస్టాలే!' 

అని మళ్ళీ ఎకౌంటు పుస్తకాల వైపు తిరిగాడు 

"ఏవండీ! ఆ లక్ష్మీపురం సంబంధం ?” అన్నది 

సీతమ్మ " న 

సుదర్శనం తన వుస్న్పృకాలను సరి వచ్చి భార్య 

'ప్రక్నన కూర్చున్నాడు. 
“.. "నీ'ఆరోగ్యం నువ్వు చూసుకోవే ముందు! దాని 
, ,సెల్ళీ అదే అవుతుంది గానీ!” అన్నాడు లాలనగా 

"పిల్ట ఈడేరి పదేళ్ళు కావస్తూంది. దాని చోటి 

వాళ్ళు ఇద్వరు ముగ్గురు పిల్పబలవొతష్న 
న / 

అయ్యారు గూడా 

తిరిగాయి 

ఏచ్చిదొనా' నాకు మాత్రం తెలీదా! సుదర్శనం 

బార్గూతల సిముధుతూ అన్నాడు 

నేనే పని చేన్తున్నా మన సుశీల నొ మిద్రిలో 

ఎప్పుడూ. మెదులుతూనే ఉంటుంది. “ఎన్ని 
సంబంధాలు చూశొనో నాకో గుర్తు లేదు! ఏం 
చెయ్యను. చెవ్వు? ఒకడు ఆస్ని ఉన్న ప్ల్చ 
కావాలంటాడు ఇంకోడు ఉద్యోగం చేస్తున్న పిల్బ 
కావాలంటాడు మరోడు సంగితం ఉంటాడు. 

నాట్యం అంటాడు! అందరూ కట్నం 
అంటారు" ఎక్కడ తేను చెవ్వు? నువ్వు చూస్తూనే 
ఉస్నోవు గదా! రేయింబవళ్ళు పని చేస్తుంటిన యే 
మాత్రం సంసారం గడుస్తోంది! 

సీతమ్మ నీరసంతో కళ్ళు మూసుకుంది ఆమి 
కనుకొలకుల్చోంఛచి. రెండు కన్పీటి చుక్కలు 
ఎండిపోయిన చెంపల మీద నుంచి జారి దిండు మీధ 
పడ్డాయి 

సుదర్శనం 

సీతమ్మ కళ్ళల్నో నీళ్ళు 

/ | 
కోసేపట్టోనే తన శమనంతా 



మరచిపోయి గుర్రు పెట్టి నిద్రపోసాగాడు 

ఆ యింట్సి ఇప్పుడు మెలకువగా ఉన్నది నుశిల 

మాత్రమ! న 

పొతిక సంవత్సరాల నిండు యవ్వనంలో ఉన్న 

సుశీల ఇటువంటీ రాత్రుల నెన్నిటినో నిద్ర లేకుండా 

గడిపింది 

ఆమె మనసు పరిపరి విదాల పోతోంది 

బి కాం పొసయి మూడేళ్ళయింది నాన్న ఎన్ని 

కష్పాలుపడయినా . తనను యం కాం 

చదివించడానికి సిద్ధ పడ్డాడు 
కానీ ఏక్కడకు పోయినా రిజర్వేషన్సు! 

తనకంటీ బాగా తక్కువ మార్కులు వచ్చిన 

వాళ్ళక్కూడా నిట్సు వచ్చాయి! తనకు రాలేదు 

ఎన్ని. పోటీ పరీక్షటు రాసిందో, ఎన్ని 
ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్ళిందో తను లెక్కలేదు 

రిజర్బేషన్ దెబ్బకు అన్నిటీలో అపజయము తనకు! 

ఈ మూడేళ్ళలో తెలుగు ఇంగ్కీషు ట్లైవు హయ్యర్ 
వూర్ని. " చేసింది. మార్చ్ హాండ్ హయ్యర్కు 
సిదృమవుత్రూంది 

నాన్న ఈఫ్టైిజులు కట్టడానికో ఎన్నో ఇబ్బందులు 

వడుతున్నాడు ఆయన 
పగలంతా ఆ స్పేట్ బ్యాంకు దగ్గర చలానాలు 

అప్పుకోషను ఫారాలు వ్రాసి పదో. పరకో 

సంపాదిస్తాడు షావుల వాళ్ళ ఎకౌంట్సు వ్రాసి 
"ఎలాగో సంసారాన్ని గట్బిక్కిస్తున్నాడు 

నాన్నకు తన దొక్కటే సమస్య కాదు! 
తనకో చిల్చెలూ తమ్ముడూ! వాళ్ళ చడువు 

సంధ్యులన్నీ ఎలాగో ఏమో! 
ఈ పరిస్కితుల్పో తనకు పెళ్ళి ఎలా చేయగలడు? 
పోనీ కట్నం ఇవ్వలేకపోయినా, ఆడపిల్చ తండ్రిగా 

తనకు పెళ్ళి చేసి పంపాలి గదా! అయిదారు వేల 

రూపాయలైనా లేనిదే ఈ రోజుల్హో పెళ్ళి జరగదు 

ఎక్కడి నుంచి తెస్తాడు? 
నాకు తెలుసులేవే అమ్మాయిని ఒక అయ్య 

చేతిలో. పెదాలని నేనూ. ప్రయత్నాలు 

చేస్తున్నాను" 

నాన్న కలవరిస్తు న్నాడు 

అవును! ఎప్పటికైనా తను ఒకరింటికి పోవలసిందే! 

ఆది తను మగపిల్బవాడెతే ఇక్కడే ఉండి అమ్మకూ 

నాన్నకూ సేవలు చేస్తూ గడపడానికి వీలుండేది 
ఇవ్సుడు తన వల్బ ఏం ప్రయోజనం? నాన్నకు 

అదనపు భారం తప్ప! ఆయనకు తనను గురించే 

దిగులంతా' నిన్నటికి నిన్న షార్చుహేండ్ పరిక్ష 

ఫీజు కట్పడానికి డబ్బు లేక నాన్న కన్ఫీళ్ళు పెట్టాడు! 

సమయానికి సువార్హరావు దేవుళ్ళా వచ్చి 

౧ కక్షించబటి సరిపోయింది 

సుశీల కళ్ళముందు సువార్హరావు మూర్తి 

మెదిలింది , 

సువార్నరావు. సుశీలతోపాటు షార్చుహాండు 
నేర్చుకుంటున్నాడు 

తను ఇబ్బందుల్నో 

శానా 

ఉంటున్నట్టు ఎలా 

తన బాధ యేమిటో తనకే తెలియని పరిస్ఫితిలొ ' 

గమనించాడో ఏమో గాని సువార్హరావు తన పరీక్ష, 

పీజు కూడా కట్చాడు నిజంగా అతడు మనుషుల్నో 

దేవుడు” 

మంచి తనానికి కులాలూ మతాలూ అడ్బు 

వస్తాయా? “ 
మొట్ప మొదట్లో అతజ్ము చూచినప్పుడు రౌడీలా 

అనిపించాడు 

అతని మనచులొ దాగిన మంచి తనాన్ని చూచిన 

తరవాత శరీర శొందర్యం కంటే మానసిక 

సొందర్యమే ముఖ్యమని తాను తెలుసుకున్నది 

మరుసటి రోజు సుశీల ముఖంలో ఎన్నాళ్ళ 



నుంచో స్పష్పాస్పవ్పంగా ఏర్పడి ఉన్న విచార రోఖలు 

మటుమాయ మయ్యాయి కన్నుల్నో కొత్త కాంతి 
చోటు చేసుకున్నది 
హుషారుగా షార్నుహేండ్ శిక్షణ కేంద్రానికి 

వెళ్ళింది. సువార్హరావును చూడగానే ఆమె ముఖం 

వికసించింది. చిరునవ్వుతో సిగ్గుతో కన్నులతోనే 

అతక్కు పలకరించింది 

నుశీలలో వెళ్ళి విరిసిన ఈ నూతన తేజాన్ని 

సువార్హరావు వెంటనే వసిగట్టాడు 
క్వాసు పూర్తి కాగానో సుశీల సువార్హరావు కోసం 

బయట వేచి వుండి. 

ఇద్నరూ నెమ్మదిగా నడువ సాగారు సువార్నరావు 
కాళ్ళు ఎ.సి హోటల్కోకి దారి తీశాయి. సుశీల 
అనుసరించింది. 

లోపల గుడి వేలుగులో సుశీల కన్నులో 

భావాలను సువార్నరావు క్షుబ్బంగా చదివాడు, 

ఆమె చేతిని మృదువుగా స్పృశించాడు ఆమె 
పాదాన్ని తన బొటన వ్రేలితో మీటాడు, 
మాటలు మొదలుపెట్టాడు 
నవ్వులు వెల్ళి పెరిశు. 

ఇద్సరూ బయటకు వచ్చారు, 

దారులు చీలాయి సుశీల ఇంటీ ముఖం పట్టింది 
రోజు రోజుకీ సుశీల హృదయం సువార్హరావుకు 

చేరువ కానొగింది. 

అతనితో ఎక్కువ సేవు గడుపుతోంది, ఒక రోజు 

పార్కులో, ఇంకో రోజు హోటల్పో, మరొక రోజు 
సినిమా వాల్కో.. గంటల కొలది కాలాన్ని సుశీల 
సువార్హరావుతో సంభాషిస్తూ హాయిగా గడిపి 

వేస్తోంది. 

సుశీల ఎంత' ఆలస్యంగా వచ్చినా ఇంట్బో 

అడిగేవారేలేరు. ' 

తల్ఫీ మంచం పట్బి ఉందీ. 

తండ్రి రేయింబవళ్ళు పనిలోనో నిమగ్నమై 
ఉంటాడు. 

పైగా. కూతురి మీద అంతులేని విశ్వాసం 
ఆయనకు! తండ్రి విశ్వాసాన్ని సుశీల వమ్ము 

విజయదశమి 
ప్రళయ భయంకర ఏ విఘాత తళుకులు 

ఫల్సుణు నతిఘమ ఏఖగు లఇనగ 

ఆవిరళాంభో ధర అతులిత గర్శనల్ 

గొడ్పు చూలి గుదియ ఘట్స ననగ 

తనరు మధూలిక తమ్మి తటాకముల్ 
అనఘమ పాంచాలి హసన మనగ 

తిఘిరమ్ము ఛేదించు దశమి కౌముది కారు 

ధర్మజు నిర్మల స్మర్యమనగ 
పాండు నందన చర్వలన్ ప్రకృతికినిడి 

జల మయంట్లెన పెను దీన జనుల జూచి 

అక్షయాబ్బార్భమున నక్షయంబు జోయ 
వింత మనమ్మున నేతించె విజయదశమి 

-వూట్నీ 

గాలివాన వెలిసింది 
చేయలేదు శారీరకంగా మాత్రం ఆమె ఏ తవ్వు 

చేయలేదు | 
ః శ శ శ 

' = ఆలోచించు సుశీ ఇలా మనం ఎన్నాళ్ళు 

గడప గలం? ఏదో ఒకదారి చూడాలి!” సువార్హరావు 
సుశీల చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకొని మృదువుగా 
నిమురుతూ అన్నాడు 

సుశీల సుకుమాఠంగా తన చేతిని ఇవతలకు 

తీసికొంది. " 
"సుశీ! నువ్వు మన విషయం మీ యింట్నో చెప్పి 

ఏం ప్రయోజనం? మీ అమ్మా నాన్నా మీ బంధువులూ 
ఎవరూ మన పెండ్కికి ఒప్పుకోరు! వాళ్ళు ఒప్పుకోక 

పోవటం అటుంచి వెంటనే నీకు వేరే వాళ్ళతో పెళ్ళి 
చేసేస్తారు! 

ఈ చివరి మాట వినగానే సుకిల గుండె 

జల్బుమన్నది తండ్రి తనకు పెళ్ళి చేయలేని స్ఫితిలో 

ఉన్నాడన్న సంగతి మరచిపోయింది 

"4 అందువలన మో యింట్బో ఈ విషయం 

చెప్పడం అనవసరం 

'మరయితే ఏం చేయాలి? అన్నట్టు చూచింది 

సుశీల 

రేపే ముహార్హం! అన్నాడు సువార్హలావు 

సుశీల అదిరి పడింది సువార్హరావు నవ్వాడు 
“అదే! మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి పోదాం 

బొంబాయిలో నా గ్లైండ్స్ ఉన్నారు 'వాళ్ళు ఏదో ఒక 
దారీ చూపిస్తారు ఏవో చిన్న ఉదో[గాలు చేసి 
అయినా ఇద్వరం బొంబాయిలో హాయిగా 

బ్రతకవచ్చు!' తరువాత అక్కడే. పెండి 

చేసుకుందాం. గెళ్ళికి మ్ వాళ్ళను కూడో 

జహ్వానిద్చాంలే!” 
ఆ రోజు రాత్రంతా సుశీల మధుర స్వష్నాలలో 

విహరిస్తూ కాలం గడిపింద్ని , 

తనకు నాన్న ఎట్బాగూ పెళ్ళి చేయలేడు తొను 
ఉన్నదంతా ఆయనకు భారమ' సువాళ్నరావు 

సాహచర్యంతో తన జీవితం సఫలమవుతుంది రేపు 

ఈపొటికి సువార్హరావుతో కలిసి రైలో వెళుతూ 
ఉంటుంది 

సుశీల అటూ ఇటూ చూచింది అంతా గాడ 

నిద్రలో ఉన్నారు + ఖ్ 
నెమ్మదిగా లేచి, అలమరలో అమ్మ డబ్బులు దాచే 

డబ్బా తీసింది వంద రూపాతకులు లెక్క 'ెట్బీ 

తీసుకొని మిగతాపి అక్కడే ఉంచింది 
ఖ్ శ్ శ శ 

గాలివాన లట్ఞో 

' రైలు ప్రకృతికి ఎదురు ఈదుతో౦ది!' ఎదురు సీట్యో! 
కూర్చున్న ముసలమ్మ ఊమ్మి వేయడానికి కిటికీ అద్దం 
ఎత్తగానే రివ్వుమని జలు లోపలికి వచ్చి సుశీల 
చెంపలు తడిపింది ముసలమ్మ వేసిన ఉమ్ము తిరిగి 

ఆమె ముఖం మాదే వచ్చి పడగా ఆమె వెంటనే అద్చం 
దించి గొణుక్కుంటూ ముఖం తుడుచుకొంటో ంది 

రైల్సో లైట్సు గుడిగా వెలుగుతున్నాయి. సుశీల 
'జైకి చూచింది బెర్డు మోద సువార్హరావు అప్పుడే 

హాయిగా నిద్ర పోతున్నాడు, 

ఇంకా ఎనిమిది కూడా కాలేదు. అప్పుడే నిద్రా! 

పంటయ్యు,2 జ్లేులో ఉరు) పెళ్తు సిన? 
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మీ బిడ్డల భవిప్వత్తును గురించికాక 
అరాటం వేరేముంటుంది! 

ధం బిడ్డల 'భవివష పత. స తీర్చిదిద్దడానికి 

తలపెట్టే పయత్నంల్ ఆచితూచి 
క అందుకు లాబభప్రదమైన 
సంస్థలో మీ డబ్బు పెట్టణడి పెండి 
మీరు నిశ్చింతగా ఎంచుకోదగ్గ సంస్థ 
మి ర్గదర్శి ఒక్కటే 

మీ డబ్బుకు సురక్షిత దుర్గం 
మార్గదర్శి. ఎన్నో ఏళ్ళుగా తన ఎనలేని 
సేవలతో న సభ్యులలో కలిగించిన 
అనంతమైన సంతృప్తి అచంచల విశ్వాసం 
మార్గదర్శి నిజాయితీకి నిబద్ధకు నిదర్శనం 
ఆర్సిక పొటవంగల సభ్యుల్ని 

శచేర్చుకోవటంలో మ్ల గచూవే శద 
సభ్యుల ప్రయోజనాలకు శ్థరామరక్ష 
సభ్యులటంి అబ్యుదయా'ికే ఈ అవిరళ 

మార్గదర్శి ఇరవైనాలుగు సంవత్సరాలు 
పరిశ్రమించి ఈనాడు యావద్దేశంలో 
అగ్రగామి చిట్ఫండ్ సంస్థగా 

లభ్య రెడాద్యనటయనాతత గానతప్తాంవ కరోనా వవారావనామాలయి్తళ 

లే స ుమటం 

ఈ అనన్య ప్రతిష్ట ఆర్జించడాన॥ బ్రాంచీలు. 
వురోగమిస్తున్నది అంచెలంచెలుగా అమో యు! , స్లాదరాబాద్ ఎదుగుతూ మౌర్గదర్శి వార్షిక వ్యాపారం + లకదకాపూల్ సాదర నాద్ 
ఇప్పుడు గు 50 కోట్టు దాటింది మి వివిధ ఈ విక్ర డపల్నీ హ్లాదరాబాద్ " 
అవసరాలకు అనుగుణంగా రకరకాల క 

రి జీ సెకింద్రాబా 
మొత్తా లలో ఎన్నెన్నో పిట్లు మార్గదర్శి వ 4 ఎ ఎమ్ సి కారస్టైక్స్, విజయవాడ 
కోసం సిద్ధం చేసింది ఈ బందర్రోడ్ లబ్బీపేట్, విజయవాడ 

న * జగదాంబ జంక్షన్ విశాఖపట్నం 
ప్రస్తుతపథకం _ * స్టష్షన్రోడ్ గుంటూరు 

న 4 జై ప్రియన్రోడ్ వరంగల్ 
నెలలు _ మొత్తం సభ్యులు అ టినగర్ రాజమండ్రి 

అ సుభాష్రోడ్ కాకినాడ 

* నెహారోడ్ కర్నూలు 
ఉఇ వైరారోడ్, ఖమ్మం 

నరసింహారాన్ పేట, ఏలూరు 

డఉబ్బుకోసమేనా మీ చింత ! తూర్గదర్శి ఉన్నది మీ చెంత 

తు. మార్గదర్శ చిట్ఫండ్ 

ఫ్రైవేట్ లిమిటెడ్. 
రిజిన్సర్డ్ మరియు సెంట్రల్ ఆఫీసు 

అబిద్ సెంటర్ ప్లైదరాబాద్ - 500 101 

జ! 
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ర౦ఎ రాక్షసుడు మోర్ట తవన్సు చేసాడు, 
1 అగ్ని ప్రత్యక్షమయి నరము కోరుకొనమని అడుగగా, 

అతి బలవంతుడు దేవతలను జయించగల 

పుతుడు కలుగవలెనని రంభుడు కోరెను... నీవే 

జంతువుతో ఠూడుదువో అట్బి పుత్రుడు నీకు 

,కలుగగలడని అగ్నిదేవుడు వరమిచ్చెను. అచ్చటి 
నుండి. రంభుడు వచ్చుచుండగా మహిషము, 
కనబడెను. మహిష్మతి శాసవశమున 

మహిషమయినది, రంభుడు మహిషముల కలయిక 

(వలన మహిషాసురుడు జన్మించాడు.. 

దితి తపన్సునకు బ్రహ్మ సంతసించి నీ కుమారుని " 
ముఖము మాత్రము మహిషముగాయుండి మిగతా | 
శరీరము. యానత్నుు మానవ దేహము వలె 
యుండునని వరమొనంగెను. 

మహిషాసురుడు. శివుని గూర్చి తపస్సు 

చేసినప్పుడు వివుడు (ప్రత్యక్షమయితే 'స్రీచే తప్ప 

'వేరొక ఏధంగా తనకు మరణం సంభవించగూడదని 

వరము కోరను. ల 

రాక్షసులెల్బరు. మహిషుని. కొలుచుచుండిరి. 
రాక్షసుల సుఖశాంతుల కొరకు మహిషుడు 

దేవతలను ' మిక్కిలి. జాధించు. చుండగా, నకల 

దేవతలు ఒకే మనస్సుతో; ఒకే దేవి కొరకు [పారన 
- చేయగా. పరమేశ్వరి (దేవ) అవతరించెను. దేవికి 
దేవతలు తమ తమ ఆయుధములు ఇచ్చి వేసారు. . 
దేవి. .: సింహ,. _ వాహనము అధిరోహించి 

మహిషోసురునితో యుదృము, చేసి . వానిని 

హతమార్చెను. . 
, అంతట రాక్షస సేన అంతయు. నశంచెను. 

' దేవగణములందరూ. సంతోషించారు... దేవతలు, 

మహర్పులును '.- . దేవిని 
గంధర్వపతులు . “పొటలు “పొడారు. 

. సుశీల నవ్వుకుంది. 
ఏదో స్పేషనో ఐకె ఆగింది, 

"దొక్షో 'దాక్షోో " కుర్రొడొ కడు రైలు పెట్సిలోకే 

తెచ్చి అమ్ముతున్నాడు. సుశీల ఒక రూపాయి (వ్రొక్ష' 

ఉసుకుంది. రెండు చిన్న గుత్తులు వచ్చాయి, ఒకటి 
తనకు ఒకటీ స్తువార్వ రావుకి. 'లెంటినీ ఆ కుర్రవాడు 

ఒక వార్హాపత్రిక కాగితవు ముక్కలో పొట్టం కట్చ్ | 

యిచ్చాడు. 

రైలు. కదిలింది. 

పెడుతున్నాడు. సుశీల తన భాగం 'ద్రాక్ష తీనాలని 
“నిశ్చయించుకొని 'పోట్టం విప్పి; ఒక్కొక్క, ద్రాక్ష 
పండునీ. తుడిచి నోట్బో వేసుకోసాగింది, థైలు వేగం 

'హాచ్చగానో. లైటు కాంతివతమయ్యాటు. ఆ 
వెలుగులో పొట్టం కొగితం మాద ఉన్న ఒక వార్వ 

ఆమెను ఆకర్షి ్నేంచింది. వెంటనే. పండ్శన్నీ 

ఒడిలో 
న 

స్పుతించారు. 

. సువార్నరావు.. గురకలు. 

"పట్టుకొని ఆ కాగితాన్ని. 'జాగ్రత్హగా. 

.. ఉన్నమహషాసుర విగ్రహం 
ప్రభవ పవై మానాన ున్తుచయనతన్తాతల పాన 

. అప్పరోగణములు నృత్యం చేసారు 

మైసూరు చాముండేశ్వరి ' కొండ మిద 'అమ్మవారి 

దేవాలయమునకు వెళ్ళే వారిలో మహిషాసురుని 

విగ్రహమును చూడవచ్చును. 

-పి. వి. ఆర్. అప్పారావు 

గాలివాన వెలిసింది 
చదివింది. 

అమ్మాయిలు!” ఇదీ హెడ్నింగు. 

“సం. ఉద్యోగాలు. -అప్పిస్పామనీ, 
చేసుకుంటామనీ 'కల్సబొల్సి... కబుర్సు 

సెండ్పి 

తీసుకొని పోయి అక్కడ వ్యభిచార గృవాల్పో అమ్మే 

ఎగిరి ఎటో పోయి పడింది... 

“ఏల ఈ దేహము 

పనికి ఠాని దెందుకీ మోహము! .... 
జాలమనె సంస్తార బంధమ/లో న 

+ జిక్కిమూల మెరుగని .ఏ. స న 

మైసూరులో చాముండేశ్వరి కొండ మీద. 

" |" కౌగిలించుకుని ఏడుస్తూ 
"బొంబాయి వ్యభిచారం ' గృహంలో ఆంధ్ర 

లు 

చెప్పు. 

అందమైన యువతులను మోసగించి, బొంబాయి 

సుశీల వేళ్ళు వళకాయి. చేతిలో కాగితం జాం. 

ఫరవాలేదు" అన్నాడు సుదర్శనం నిబ్బరంగా! 

ఒక అడుక్కునే పిల్బ- (బ్రహ్మంగారి తత్వం 

పొడుకొంటూ. వచ్చింది. ఆ ఫిల్చ భుజూల మాద' 

చేతులు వేసి గ్రుడ్ని తలిదండ్రులు నడుస్తున్నారు... 

హు! ఈ' చిన్న పిల్హకున్న :బుద్శీ కూడా తనకు ' 

లేదు! ఆ పిల్చకు చదువు రాదు. కష్టపడే వయసు 

లేదు. కానీ తలిదండ్రులను బతికిస్తోంది. కానీ 

"తాను? రేయింబవళ్ళు కష్టించి పనిచేసి, తనను 
చదివిస్తే... చివగకు స్వార్భంతో ముక్కూ, మొహం' 

తెలియని _ వానితో _లేచిపోతోంది! తన 
వివేకమేమైంది? ముసలీ తలిదండ్రులను ఈ 
బిచ్చగత్నెలాగా తానూ పోషంచలేదా? తనకు పెళ్ళి 

కాళ్ళపోతే ఏం మునిగి పోయింది? 

అసతీ సువార్హరావు ఎవరు? , ఇతడి పుట్టు 

పూర్వోత్తరాలు. ఏమిట? ఏనాడూ... తాను 
ఆలోచించలేదు. 

సుశీల తన సీటు 'శ్రింద ఉన్న సు 
సూట్కేస్. . 'ఇ్టైక్రి తీసింది...” ఇన 

'సువార్హరావు వైపు చూచింది. అతడు వోయిగా 

నిద్రపోతున్నాడు. 

సూట్కేస్కి తాళం వేయలేదు. 

సుశీల నెమ్మదిగా న్తూట్కౌస్ తెరచింది. సైబట్బలు 

తొలగించింది. ( 
అక్కడ' ఉన్న వన్నువులు చూసీగానో అమె 

గుండెలో దడ బయలుదేరి, ఒళ్ళంతా చెమట 

పట్చి ంది. | 

విస్కీ సీసా, రివాల్వరూ, అందమైన అమ్మాయిల 

నగ్నభాయా చిత్రాలూ....! | 

మనుషుల్కో దేవుడని! తాను. భ్రాంతిపడి, నమ్మి 

వెంట వచ్చినది ఈ దుర్మార్నుడితో నా? 

రైలు కీచుమంటూ ఏదో స్పే షన్లో ఆగింది. 

సుశీల కను గూడా. అలసించక లలు 

దిగింది. 

వేరే: రైలెక్కి తెల్బవారు జూముకు తిరిగి యింటికి 

చేరింది. . [| 

గొలివాన వెలిసింది. 
సుశీల కోసం అమ్మానాన్నలు రాతంచా మేల్గుకొని, 

వాకిట్సోనే పడిగాపులు పడి ఎదురు చూస్తున్నారు. 

' నాన్నని. చూడగానే సుశీల ఆయన' పొదాలు 

“నాన్నా నాన్నా! 
ఇంకెప్పికీ మిమ్మల్ని | విడిచి పోను! ఎప్పుడూ. మోకు 

తోడు నీడగా ఉంటా! చెల్ని ్సల్నీ వ. నేనో 
చదివిస్నా!” అన్నది 

“పిచ్చి పిల్చా! రాత్రి. ఈ గాలివానలో. ఎక్కడో 
- చిక్కుపడి. పోయి వుంటావు. ఇవ్వుడు కేముంగా 
ఇంటికి చేరావుగా! ఈ మాత్రం దానికే ఇంత బెంబేలు | 
పడిపోతే యొలా? లోప్పలికి పోయి తల తుడుచుకొని,: | 

పొడి బట్పలుు వేసుకోగీ అన్నాడు. సుదర్శనం. [ 

“ఏవండీ! గాలివాన వూర్తిగా వెలిసినట్సే నా" అన్నది, 
సీతమ్మ.' 

“రానీవే! ఇక. ఎన్ని నట వచ్చినా మనకేం 

(] 



కునుకు తీసిన నేరానికి శిక్ష 
పాన్క్సిన్ పట్పణంలొ రాత్రి గస్ని తిరుగ వలసిన 

పోలీసు రాబర్బీ లినార్స్ తన కారులో ఓ కునుకు 
తీశాడన్న నేరం మిద న్యూ జరల్సి కోర్చులో జడి ఆర్భర్ 

* ఆతన్ని నాలుగు నెలల పాటు సస్పెండ్ చేశారట 
అర్చ రాత్రి వూరు చివర కారులో కూర్చుని రాత్రి 
పవారా కాయమంటే వో నిముషం కునుకు మీద 

పడడం తప్పుకాదు ఆది న్యాయమె కానీ డ్యూటీలో 

వున్నవుడా కునుకు నేరం [క్రింద ఫిర్యాదు చేసినవు 

ఉది నేరమవుతుంది అన్నారటా జడ్ని గారు తీర్చు 

నిస్తూ 

తప్పుతాగి బంధువుని హత్య! 

మదుర. ఆవనియా పురానికి చెందిన 27 ఏళ్ళ 
వస్తాబి అనే యువకుడు పరిపూర్శంగా తప్పతాగి 
తన బందు వరాన్ని పచ్చి తమిళంలో తిట్లూ వారికి 
చెందిన రహస్యాలను వారి వీధిలో బహిరంగంగా 

ప్రచారం ఆరంబించే నరికి జ్ఞానయ్య ఆనేవో 

బందువు 'ఎన్నడా' అని పోద్చాటకు వచ్చాడట 

అన్నిపికి ఎద్భపడి వచ్చిన వస్నాబి తొను తెచ్చుకున్న 

కత్నెని లటక్కున తీసి కసక్కునా జ్నానయ్యను 

పొడిచి చంహేశాడట అడ్పొచ్చిన తవమణ అనో 

అతనికి బలమైన గాయాలయ్యాయట 

..తల్సితండ్రుల నిరాకరణ - భార్య 

మృతి! 
దిండిగల్నుుకు చెందిన 21 ఏళ్ళ శౌందరరాజన్ 19 

ఏళ్ళ ఈశ్వరి ౨౨నే తక్కువ కులం అమ్మాయిని 

శ్రైమించి వివాహం చేసేసుకుని ఆమెతో యింటికి 

వెళ్ళే తల్హిదండ్రులు ఆతన్ని నిరాకరించారట ఎన్ని 

ఏధాల, ఆఅఖ్రినా తం 

వొప్పళలేదన్న బాదతొ పెళ్ళయిన అయిదో రోజున ఆ 

అంటీ ఆ ఆం 

చనిపోయిందట 

టవంలి ఆం 

' దంపతు లిద్సరూ విషం త్రాగారట ఈశ్వరి మాతం 

అంథకారంలో అత్యద్భుత శక్తి! 

మానవుని కన్నుకు అత్యద్భుతమైన శకి 

వున్నదట ఒక్క నిముషం చికటిలొ వున్నాక కళ్ళు 

తమ శక్తిసి పది రెట్సు పెంచుకుంటాయట 20 

నిముషాలు చకటలో వుంటే ఆరువేల రెట్టు ఎక్కువ 

శక్తిని పొందుతాయట నలబట్టై నిముషాల చికట 

అనంతరం ఈ శక్షి 25 వేల రెట్టవుతుందట- ఈజిట్ 

నమ్మబుల్'! 

ఏళ్ళు పెరిగే కొద్నీ తరిగే నాసికా 
పుటాల శకి! 

సాదారణంగా 65 ఏళ్ళు దాటాక వాసన 

పసిగట్బేశక్సి తగ్నుతుందట చివరికి పొగాకు, 

నిమ్మపండు. సబ్బు గాలుల వానన నాసికాపుటాలు 

గుద్నుకున్నా వసిగట్న లేవట 40 ఏళ్ళు దాదాక ఈ 

శక్తి తగ్గుతూ పోతుందట అయితే యీ పోవడం 

ప్రీలలో కన్నా పురుషుల లోనే ఎక్కువట 

భర్నపెట్సే హింసలు భరించలేక 

భార్య ఆత్మహత్య! 

మదురాంతకం అనో వూరుకు చెందిన 'సెయ్యారు 

అనే గ్రామంలో 25 ఏళ్ళ మాలతి అనే ఆమెకు, 27 

ఏళ్ళ. ఏళుమల్లె. అనో అతనికి రెండేళ్ళ [కితం 

పెళ్ళయిందట ఆనోట్ నుంచి మాలతి 

అత్తమామలు బర్నా చేరి కట్టం మరింత 

తేవాల్సింది నువ్వు ఇప్పుడయితే ఏం! పోయి మా 
బాబు నడగి పట్రా అని మాటలతో చేతలతో, 

చేతులతో కూడా ఆమెను వాంసించ 

నారంబించారట రెండేళ్ళయినా తన జీవీతంలో 

యూ కార్యక్రమంలో మార్పు లేకపోయేసరికి మాలతి 
పడక గదిలో భర్న నిద్ర పోయాక వురి పోసుకు 

చనిపోయిందట 

పిన్నుప్ట ప్రధానమంత్రి వ్యాఖ్య! 

ఉల్సిలొ వో స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ నోషనల్ 

కన్్వెన్నన్ సభను ఆరంబించిన (ప్రధాని రాజీవ్గాంధీ 

దొక్కాకు తగిలించిన బొడ్నికి వున్న పిన్ను చూపించి, 
చనీసం ఈ బన్ను కూడా సరిగా చక్కగా తయారు 
వెయలేకపోతున్నార్మో దిని మొన సరిగా లేదు 

చొక్కాకి గుచ్చబొత్లి అదే వంకర పోతోంది 
ఆసా జ 

ఫలించని వథకం! 
శ్రీలంక నుంచి ప్రాణాలు కాపాడుకుని బారతదేశం 

వచ్చిన వారిలో ఒక కుటుంబం తిరుచ్చి 

కొటయవట్నులో ని వో శరణాలయం వంటి దాంట్లొ 

తలదాచుకున్నారట ఆ కుటుంబానికి చెందిన 

ఆనంది అనే 15 ఏళ్ళ అమ్మాయిని 34 ఏళ్ళ జాన్, 22 

ఎళ్ళ అలోసియస్ అనే యిద్వరు యువకులు 
ఎత్తుకుపోవాలని వేసిన వథకం 

ఫొడవడంతో యిద్దరూ ఏన్పళ్ళు తీస, అందర్ని 

ఎవట్పవషగలు 

బచయపెట్బ పారిపోయారట వారెవరూ ఎందుకు ఈ 
ఎల్బను ఎత్తుకు పోవడానికి వచ్చారు అనో విషయం 

పోలీసు విచారిసోోందట ళు 

కట్టుడుపళ్ళలొ బ్యాంకు 

అకౌంట్స వివరాలు! 

వర్శ్షినియాకు చెందిన స్పాట్ సిల్వేనియా 

నగరంలొ వో అర్భరాత్రి న్మృశానంలో వో శవాన్ని త్రవ్వి 

తీస్తున్న యిద్పర్ని పోలీసులు వట్టుకున్నారట 
వారిదృ్వరూ అన్నాచెల్నెళ్ళట ఇద్నరూ వేరి తమ 

తండ్రి శవాన్ని బయటకు తీఖ్ఞ ఆయన సళ్ళు 

పీకుతున్నారట వాటీజ్నిస్ అని పోలీసు లడిగితి తమ 

తండ్రి కట్టుడు పళ్ళలో ఆయనస్విస్ బ్యాంకు 

ఎక్కవుంట్ వివరాలున్సాయని శలవిచ్చారట 

ధనమూోలబమ్ ఇదం జగత్ 

కన్ను కొట్చి పిలవడం నేరం కాదు! 
వార్చ్వర్స్ కంద్ర మెర్సిల్యాండలో వో 19 ఏళ్ళ 

పార్డ్యు అనే బాలామణ తన వి€ుల వేటలో 

మప్పలో వున్న వో యిద్చరు పోలీసు అచికారులకు 

కన్నుకొట్బి కామ[క్రిడకు రమ్మని పిలిచిదట ఆ 

అుద్ను:మూడుగాడ్ కన్నుకొట్టి 
లఅనుమించాంణు.. "ఆం్య్రాము ఏం 

యిద్పరూ ఆమెను సాయంపట్న కోర్చ్పుకు ఈడుస్నే 

కేసు విచారించిన జడ్చిగారు ఆమె నిరపరాధి అనీ, 

వారిని పిలవడం తప్పు ఏ నోరమూ చయటలేదని 

వకటించారట. ఇ 

10-16 ఆభీంరు 26. జంణ చలల ఈ 
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తా, తాతొరావు గాఢ నిద్రలో వున్నారు 

ఉన్నట్టుండి - ఆ ఇంటి సీలింగ్ విరిగి మీద 

పడిపోయేలా- అబ ఆర్హనాదంలా-“కెవ్'మన్న కేక 

వినిపించిళనా గదిలో! ' 
ఆకేకి ఉలిక్కిపడి లేచి కొడుకు మంచం వైపు 

చూశారు, తాయారు, తాతొరావు 

సోంబాబు మంచం మీద కూర్చొని చలిజ్వరం 

వచ్చిన వాడిలా వఖికీ పోతూ కనిపించాడు బెడ్లైటు 

“కాంతిలో! 

తాతారావు గబగబా స్విచ్ బోర్ను దగ్శరకెళ్ళి లైటు 

ఆన్ చేశాడు 

“ఏమ్టైయిందిరా సోము?' 

గాబరాగా అడిగింది తాయారు 

“ఎందుకలా అరిచావ్?' ఆడిగాడు తాతారావు 

కొడుకు దగ్శరకెళ్ళి 

సోంబాబు ఏమీ సమాదానం చెప్పకుండా 

పరుగు పందెంలో “* పొల్గొన్న వాడిలా 

ఒగురుస్తున్నాడు, 

" “మీకెళ్ళి'సెద్స తపేళాతో మంచినీళ్ళు పట్రండి'.. ' 
తొజారావ్లు క్ష[ంలో వంట గదిలోకి వెళ్ళి మంచి 

నీళ్ళు తీసుకొచ్చాడు 
కసస్టాదరొబాద్ నుంచి ఊడిపడ్ప వాడిలా 

ఒక్కచుక్క, మిగబ్బ కుండా తపేళా నీళ్ళు తాగేసి - 
“బీన్ మని త్రోన్బాడు సోంబాబు 

'అవ్వుడు చెవ్వు?" | 

'వచ్చిందా?' అడిగింది తాయారు 
లేదన్నట్టు తల అడ్నంగా ఊపోడు సోంబాబు. 

“మరెందుకలా అరిచావ్?” అడిగాడు థాతారావు 

“వద్భు బాబోయు! పళ్ళొద్ను!! . * భీతహరిఖులా 

అన్నాడు సోంబాబు" శరీరంలో ఇంకా ఒకుకు 
తగ్గలేధు, ' ఖే 

పీడకలేనముయినా 

“పళ్ఫాద్యా?,, ఏం? .. ” భార్యా భర్షల నోటి 
నుంచి ఒకోసారి వెలువడిందా మాట 

'బళ్ళాదృంటో = వద్చు!,. అంతే!' ... * బింకంగా 

అన్నాడు సోంబొబు, 

'ఇంత వరథూ వచ్చాక వద్చంటే ఎలారా? , 

'"ముహార్షం పెట్టుకున్నాం | “శుభలేఖలు, 

వేయించాం - అందరికీ బోసు కోడా చేశాం... పెళ్ళి 
మూడు రోజులుంది!' .. * సోంబాబు ఎందుకలా 

వద్చంటున్నాడో అర్భం కాలేదు తాయారుకి, 
“అమ్మా! . దయచేసి పెళ్ళి ఇవు చాసీసెట్యో!... 

బ్రతిమాలు తున్నట్బుగా అన్నాడు సోంబాబు. 

“ఎందుకు జపు చేయమంటున్నావీ?... (అమ్మాయి | 
గురించి ఎవరైనా ఏద్దెనా చెడుగా చెప్పారా? . 

అడిగింది తాయారు 

ప. 
| | | 

| 

'లేదు 

మరెందుకు పెళ్ళి వదృంటున్నావ్?' 
ఎందుకంటే?. . ఎందుకంటే? ఆసలు మీకెలా 

దెప్పే అర్భం అవుతుందో నా కర్భం కావటం లేదు” 
పిచ్చిగా జుట్టు పీక్కున్నాడు సోంబాబు 

మంచి సంబంధం! పొతికిబోలు కట్నం? 

ఇంత వరకూ వచ్చాక ఈ సంబంధం తప్పిపోతే నీ 

ముఖానికి పాతిక పైసలు కూడా ఎవరూ ఇవ్వరు! 

పొడు ఆలోచన్ను కట్చి పెట్సి పడుకో! , గ 

గయ్ంనుంది తాయారు 

మీ అమ్మ చెప్పినట్టు విను" అన్నాడు 

తాతారావు 

“మహా మిరు వింటున్నారని! ,. ,నడపండి! 
విసురుగా తన మంచం వైపు వెళ్ళింది తాయారు 

భార్యను అనుసరించాడు తాతారావ్లు ' 

తల్మి మీద భలే కోపం వచ్చింది సోంబాబుకి' 

వేసవిలో 'విజయవాడలో ఓ మెయిన్ రోడ్ను మిద 
= చెవులు లేకుండా కొన్ని గంటలు నిలబెట్చాలని- 

నీళ్ళు దొరకని "హైదరాబాదులో కొన్నాళ్ళు 

వుంచాలని పించింది! 

పడుకోపాలని ఎంత ప్రయత్నించినా- ఏవో 
“దృశ్యాలు నంఘటనలు వెంటాడుతూ అతని కంట 

మీద కునుకు పడనీయటం లేదు! 

ఎంత మర్చీపోదామను కున్నా మర్చిపో లేక. 
పోతున్నాడు! కళ్ళారా చూళాడేమా, కళ్ళ ముందే 

మెదులుతున్నాయ్' , 
ల 

సోంబాబుకి ఆ ఊళ్ళో వున్న గవర్నమెంటు 

కాలేజీలో రికార్చ్ అసిస్పె ౦టుగా ఉద్యోగం వచ్చి 

సంవత్సరం దాటితీది! 

ఉద్యోగం వచ్చింది కదా- పెళ్ళి కూడా చేసేస్నే 
ఉమ వంతు బాధ్యత తీరిషోతుందని - సంబంధం 

కుదిర్చి, ముహూర్షం కూడా షెట్బ్టారు సోంబాబు ' 

తల్చిదండ్రులు 
వేసవి కాబం' - కాలేజీకి శలవులు కారణంగా- 

శుభలేఖలు మిగతా స్పాఫ్క8ి ఇవ్వటానికి 
వాళ్ళ ఇళ్ళకీ బయట్బేరాడు, స్టెక్రిల్ మీద సోంబాబు 

న 

సోంబాబు స్టైక్రిల్ గంగారావ్ ఇంటి ముందాగింది! 

సైకిల్ స్పాండు వేసి, ప్రహరి గేటు తీసుకొని 
లోపలకు వెళ్ళడు, 

ముంధు గదిలో కుర్చిలో క్లోర్చొని ఏదో న స్స్పోన్స్ | 
' నవల సీరియస్గా చదువుతూ! ది ఓ భారీ కాయర్న 

గపవంండీ ఎ" గుమ్మం ఇన్రరళల్యు 
ణ్ 
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సోంబాబు 

సోంబాబు పలుపు వినిపించలేదు! 

లోకంలో ఆవిడ వుంది! | 

ఈసారి సోంబాబు తలుపు మీద పెద్చగా చవ్వుడు 

చేస్తూ పిలిచాడు 

అంతే!'బీరో మని గట్బిగా అరుస్తూ - 

కుర్చీలో ౦చి 'దబ్బున క్రింద పడిపోయిందావిడ' 

ఆ అరుపుకి వందింట్పోంచి. గంగారావు 

హుటాహుటిన వచ్చాడు - చేతిలో గరిటతో ! 

“ఏం జరిగిందే?  ' క్రింద పడివున్న భార్య - 
పర్వత వర్శనిని కుదువుతూ అడిగాడు గంగారావు. ' 

“ఏమో? నువ్వు ఇంట్పో వున్నావో, లేదో 

అడుగుదామవి ఈవిడ్ని పిలిచానంతే! స్పెద్వగా 
అరుస్తూ -  గాలివొనకి చెట్టు విరిగి 

ఆవిడ 

' పడిపోయినట్టు - కుర్చీలోంచి శ్రింద పడిపోయింది 

గంగూ!, "చెప్పాడు సోంబాబు 

“నువ్వు శాకోస మొచ్చావా? 

అడిగాడు గంగారావు 

"నా రొక సంగతి తర్వాత చెబుతాను! ముందు 

ఈ విడగారి ముఖాన కాసిన్ని నీళ్ళు చల్చు!' ,' అని 

సోంబాబు అనగానే - నీళ్ళు తీసుకొచ్చి పర్వత వర్శిని 
ముఖం మీదచల్హాడుగంగారావు 

పర్వతవర్శిని నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి. లేచి 
కూర్చొని, ప్రక్కనో వున్న సోంబాబునీ చూసి, మళ్ళీ 
తివొమని అరిచి, గంగారావుని గట్బిగా 
వాటీసుకుంది 

“అయ్'బాబోయు!'. వదిలియ్! , ఇంత గట్బిగా 

పట్పుకోకు!* నీ చేతులతో నీ తాళి తించుకోకు' 
వదిలెయ్ పర్వతం.  " పర్వతవర్శిని బాహు. 

పేంధాల్సో- గంగారావు బక్క ప్రాణం గిలగిల్లా డి 

పోతోంది! 

ఇంకాసేపు భర్నని 'అలాగో పట్టుకోని వుంటి - 

జీవితాంతం వితంతువు ఫించన్తో బ్రతక వలసి 

వస్తుందేమోనని భయం వేసి- గంగారొవుని వదిలేసి, 
నీర్సంగా వచ్చి కుర్చీలో కూతబడింది , సర్వతవర్నిని 

ఆ బరువు మోయటం ట్రొగా' అళలవాటీమో- 
ఎలాంటి భపపోపాలు డలేదుకుర్చీ!.... ల 
"ఫం జరిగిందే? , " భార్య భాహు టంధాళల 

చక్షుకొని , పోయే ప్రాణాలని వోకుండా 

, కాపాడుకున్న గంగారావు నీర్పంగా అడిగాడు 
,. “*ఉత్రకివరు?' అన్నట్టుగా చూసింది, సహారాతి 
వైవుతీరిగి, 

“ఇతను నా కొలీగ్' , ఇదరం ఒకీ కాలేజీలో 

వన్నేస్తున్నారు... . ' అని చెప్పి - 

న? 

ఎందుకు? 



ఇంతకీ నువ్వెందుకు జడుచుకున్నావ్?' అని 
అడిగాడు గంగారావు 

ఇదిగో! ఈ శ్రైం, సస్పెన్స్, ద్రిల్సింగ్ హార్రర్ " 
నవల చదువుతున్నాను ఇందులో విలన్ ఎవరినైనా 

చంపటానికి వచ్చేటప్పుడు, ఇదిగో, ఈయన 
చప్పుడు. చేసినట్వే. చేసుకుంటూ వచ్చి తలలు 
తెగనరుకుతాడు' తలుపు చప్పుడు వినిపించగానే 

-. నవలలోని విలన్ వచ్చాడేమోనని హడలి: 
చచ్చాను! అంది పర్వతవర్శిని, 

“పెళ్ళికొడుకుని. హీరోలా వున్న నన్ను - విలన్ 

అంటారేమిటండి?  * పర్వతవర్శిని మీద గయ్. 

మని లేచాడు సోంబాబు. 

'ఏఏింట్రా? ఏవింప్ నువ్వంటున్నది?, , ) 

గాబరాగా అడిగాడు గంగారావు 

“"పధ్నాలుగున నా పెళ్ళి! , వెడ్నింగ్ కార్ము ఇచ్చి 

వెళ్ళామని వచ్చాను! , అనలు విషయం చెప్పాడు 

సోంబాబు [ 

|| సో య. , గ చ్యవన 
లే “/శేనఖ:? ర్ట . 

స నా 
యమన యమాసను 
సనమ టు 

న్ పెళ్ళా?) నీ వయసెంత 
గంగారావు 

“ట్వంటీ ఫైన్! | 

ఇంకా నిక్కర్చు తొడిగే వయసే!” అయినొ 

అన్నం వార్చటం, కూరలు వండటం మీ నాన్న నీకు 

, నేర్చాడా?" 

*నర్పుతానని ఒకటైండు సార్శన్నాడు- నేనే 
నేర్చుకోనన్నాను' - 

“ఎందుకని?* 

"అవన్నీ ఆడవాళ్ళు చేసే పనులు! 
“మరి మీ నాన్న ఎందుకు చేస్తున్నాడు? 

“మా అమ్మకి ఎప్పుడూ ఒంట్లో బాగోదు! 

ఓసొరి తలనొప్పి ఇంకోసారి నడుమునొప్పి 

ఇంకోసారి కాళ్ళు నొప్పులు, 

నీ బొంద' అసలు కారణం ఆది కాదు! ఈ 

వర్వతవర్శినిని చూవిథ్తిచాడు గంగారావు. 

శ 

"అడిగాడు , 

ఆడవాళ్ళు... ' ఇంబ్యీ ఏదో చెప్పబోతూ ప్రక్ననున్న 

"వంటంటోటచ్నద్రో!. మాడు వాసన వస్తోంది 

శేవిళ్ళండి! అని గంగారావు వైవు గురుగా 

చూసింది పర్వతవర్శిని 
“పెళ్ళి చేసుకొని నేను, మీనాన్న - మా లాంటి 

వాళ్ళింకెందరో వంటిళ్ళకి బలయిపో(ధసాం' మా 

* స్పితికి నువ్వు రాకూడదని మా "ోరిళ, , వీలైతే 
జీవితంలో ఆసలు పెళ్ళే చేసుకోకు! ,, | 

“శుభమా అని పెళ్ళి చేసుక్షోటో తూంటే 

వద్చంటారేమిట? మీ రెళ్ళంది వంట గదిలోకి! 
అంటూ గంగారొవు వైపు ఉరిమి చూసింది 

పర్వతవర్శిని + 
కిడుక్లీరు. మనకుండా వంట గదిలోకి 

జారుకున్నాడు గంగారావు 

'ఆయన మాటలు మీరేం పట్టించుకోకండి! 

పెళ్ళి చేసుకోండి', నాలాంటి మరో ఆడది 

సుఖపడుతుంది! మీ పెళ్ళికి ఆయన, నేను 

జం పప్చి 
సోంబాబు ఇక్కడి పరిస్ఫితి చూసేసరికి కొన్న 

మనస్తాపం కలిగింది! నీర్సంగా'స్టెకి తెక్సాడు 
ఉశశ*1 1 

సైకిల్ బంగాత్రాజు సోంబాబు ఇంటీ 
శ 
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ముందాగింది! 

చేత వున్న శుభలేబల కట్టను ఆ చేతిలోంచి ఈ 

చేతిలోనికి మార్చుకొని, తలుపులు తెరిచి వున్న 
గదిలోకి వెళ్ళటోచూ - ఠక్కున ఆగిపోయాడు 
సోంబాబు 

బంగార్రాజుని అప్పడాల కర్రతో గొడ్నును 

బాదినట్సు బాదేస్తోోంది ఓ ఆడళాల్నీ! ,, 

బహుశా ఆవిడ బంగారాజు భార్య 

అయింటుంది!' ' అయ్రింటుందేమిటీ? భర్నని 

అప్పడాల కర్రతో చితగొట్సే హక్కు ఒక్క పెళ్ళానికి 
తప్పు మరఠెవరికుంటుంది?. .. 

వ్రికల్పో వచ్చే అస్పడాల కర్ర మీది కార్బూన్నను 
చూసి. -. కార్నూనిస్పులను తిట్టుకొనేవాడు- 
అప్పడాల కర్రతో పెళ్ళాలు మొైొగుళ్ళను నానా 

బాధలు పెడుతున్నట్టు వేస్తుున్నారేమిటా అని! 

ఇవ్వుడు తెలుస్తోంది-  కార్టూనిస్సులు 

అప్పుడాల * కర్రమీద _ కార్పూన్సు ఎందుక్సు 

గీస్తున్నారో?! 

అమ్మో! ,.. భర్హన్న భక్తి లేకుండా బంగ్యారాజుని 

ఎలా బాదేస్తోందో? 

ఈ బాధలన్నీ ఎలా భరిస్తున్నాడో బంగ్యారాజు 

పొపం!?... 

బంగార్రాజు చేసిన నేరమేమిటో? , 

త్వరలో తనకీ పెళ్ళికాటో తూంది' ,, 

గంగారావులా తనూ వంట చేయవలసి 

వస్తుందేమో? ఈ బంగార్రాజులా రోజూ 
పెళ్ళాంతో అప్పుడాల కర్రతో దెబ్బలు తినవలసి, 

వస్తుందేమో?.. 
అమ్మో! 

ఈ ఆలో చనే భరించ లేకపోయాడు సోంబాబు, 

పెళ్ళిచేసుకున్న వాళ్ళని - వాళ్ళనుభవిస్తుున్న 

నరకాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూశాక కూడా పెళ్ళి 

చేసుకోవాలను కోవటం - కావాలని ఊబిలో 

చల అల 1 1ది ఎకో (0264 

వద్చుబాబోయు!... ' 
పళ్ళాద్ను!! 

దిగినట్సే! / 
'సెళ్ళివద్చు! .గిళ్ళీవద్ను' , 
(బతుకంతా ఇలా బ్రహ్మచారిగా గడిపేద్నాం!. ., 

అనుకొని, వెనక్కి తిరిగి వచ్చేస్తూంటే- 
'సోంబభాబూ!. .” అంటూ బంగారాజు పిబిచాడు 

సోంబాబుకు ఆ కేక వినీఫించినా, వినిపించనట్టు 
వచ్చేస్తుంటే - బంగార్రాజు గబగబా దగ్గరకొచ్చి- 

“ఎందుకొచ్చావ్? . ఎందు కెళ్ళిపోతున్నావ్?” 

మాగొడవలో నిన్ను గమనించనే లేదు! , + 
అన్నాడు 

మౌ నంగా వున్నాడు సోంబాబు 
“అరె! ,. వెడ్నింగ్ కార్ట్! , మేరేట్ ఎవరిది? 

అంటూ సోంబాబు చేతిలో వున్న శుభలేఖల కట్టను 

లటుక్కున లాక్కొని, ఓ శుభలేఖ చూసి- 

“నీపెళ్ళే!' ' అన్నాడు ఆశ్చర్యంగా బంగారాజు. 
, అక్కడికి వచ్చిన బంగార్రాజు భార్య - భాగ్యంని 
చూసి జడుసుకున్నాడు సోంబాబు బంగార్రాజు 

“చాటుగా సిలబడ్నాడు 

ఒసేవ్ భాగ్యం! నీ చేతిలోని అప్పడాల కర్రని 

చూసి భయపడు తున్నాడు ఇతను- అది అక్కడ 

పడేసిరో . * అన్నాడు బంగ్యర్రాజు 

"దీన్ని చూసి భయవడ్న వాడు - రేపు దీని దెబ్బలు 

ఏం తింటాడు?,. . "అంది భాగ్యం 

అదీ పాయింటే సోంబాబు! .. రో.. టీ త్రాగి 
వెళ్ళువుగాని!.. * ఆంటూ సోంబాబు చెయ్యి 

పట్టుకొని లోపలకు లాక్కెళ్ళబో యాడు 

బంగ్యార్రాజు. 

బంగ్యారాజు. చేతిలోని శుభతఖలౌ కట్టను 

బొక్కొని, ఇతని చేతిలో వున్న చేతిని 

బాణామతి చే సేవాట్లో 

కొటయ్యాబాబ్యు ఉసరాకి 
సై ' మంయలఫకీ 5 "ప్పషం 

వేశాను, అంబే వినిపేం 

విదిలిరచుకొని- 

"వదు - వెళ్ళొస్తా! . అంటూ స్రైక్రిలెక్కి 

స్పీడుగా తొక్కుతున్నాడు - వెనక ఎవరో అప్పడాల 
కర్రతో తరుముకు వస్తున్నట్టు! 

- 

'సోంబాబూ' ,. 7 

స్టకిల్ మీద స్పీడుగా వెళ్ళిపోతున్న సోంబాబు - 
ఆగి వెనక్కు తిరిగి చూశాడు 

రామచంద్రం రిక్లాటోంచి గీపలిచాడు రిళ్లాలో 
అతని ప్రక్కన ఓ అఆడావిడ ఓ పెద్ప బట్సల 

మూట . 

ఆగివున్న రిక్షాలో ంచి దిగి - 

"నా కోసం మా ఇంటికి వెళ్ళావా? నేను మా 

మిసెస్. బజారు కెళ్ళాం, పెళ్ళి 
చేసుకోటోతున్నావట!' , ఇప్పుడే బజార్నో 

గంగారొవు కనిపించి చెప్పాడు,.. *" అన్నాడు 

రామచంద్రం, 

'రికాలో ఆ బట్బల మూటేమిటి? . బిజినెస్ 

చేయిస్తున్నావా మీ మిసెస్ చేత? , అడిగాడు 

సోంబాబు, 

“బిజినెస్సా?.. నా బొందా?,. లేటిస్స్ చీరలు 
వచ్చాయట - కొంటారా? కొనరా? . అని పీక మీద 
కూర్చుంది! . ఇంట్నో నిత్యావనకీ వస్తువులు 
,లేకపోయినా ఫరవాలోదు గాని- లేటిస్స్ చర ఏదైనా 
వస్తే కొనకపోతో ఒప్పుకోదు!... ఈవిడ చీరలతో మా_ 
ఇల్పొక శారీషోరూంలా వుంది!. ప్రతి ఫన్ట్ 
తారీఖున అవ్పులవాళ్ళు కాలేషీకి వచ్చి నా జీతం 

ఎగరోనుకు పోవటం నీకూ తెలుసు! , ఆ అవ్వులన్నీ 

చీరలకోసం చేసినవే! . ఏమిటో? ... పళ్ళిందుకు 

చేసుకున్నానా 1 .. భగవంతుడా అని 

ఏడుస్తున్నాను! "” తన బాధను వెళ్ళగ్రక్కు 

కున్నాడు రామచంద్రం, 

“ఏవండోయ్! రండి! , ఈ ఉరలన్నీ ఇందికెళ్ళాక 

' కట్పుకొని చూసుకోవాలి! , " రిక్షాలోంచి కేకవేసింది 
రామచంద్రం భార్య - చూోడామభు, 

“వళ్ళాను!..... నీ. పెళ్ళికి తప్పుకుండా 
వస్త్కను!.. * అని గబగబా వెళ్ళి రిళ్లా ఎక్కాడు 

రామచంద్రం. 

రిక్లా వెళ్ళి పోయినా ఇలా చూస్తూండి పోయాడు 

సోంబాబు కోసీవు, ్న 

తన పెళ్ళాం కూడా ఇలా చీరలు కొనమని 

వేధిస్తూోందేమో?,, / 

ఉ 

" అన్ని చీరలు ఎలా కొనగలడు? , 
తననెంత?. , తన జీతమెంత?.. . 

రామచంద్రంలా తనూ అవ్పులు పాలు 

కావాల్సిందేనా? . ॥ 

“ఏమైనా సరో... తను మాత్రం "పెళ్ళి 
చేసుకోకూడదు'... * తిథుగు "లేని నిర్షయం 
తీసుకొన్నాడు సోరనాబు, 
అయినా ఈ ధృళ్యొల్లు వెంటాడుతూ అతడ్ని 

భయకంపితుడ్ని చేస్తున్నాయ్!... 
న 



తరుగు భలళజిత్ర  భరిత్రభోడ్మకెకఖార్ భారిత్రాత్త్రత బొత్రం/ 

నింత యు వి సూద్యనారాయణరాజ్లు / 
థూఖలు కొండవీటి వెంకటకవి 5009 యగు రావేశ్వరరాథు 3ణుకో జయమ్ క్రకాష హద్దు ఊెదెంకటరత్నం ఇ ఖాస్మరరాజు 



సోంబాబు భయపడ్డినంతా జరిగిపోయింది! 

“పళ్ళొద్భు బాబోయ్” 'అని నెత్నీ, నోరు 

కొట్టుకొని మరి విలపించాడు సోంబాబు 

కొడుకు మొర 

మాతృహృదయం 

కొడుకు పెళ్ళి చేసేసి, వేరో కావురం పెట్ళించేసి 

చేతులు దులువుకుంది తాయారు 

న 

సాయంతం ఆరు గంటలయింది! 

పినిపించుకో లేదా 

కాలేజీ నుంచి ఉస్సూరుమని ఇంటికొచ్చే సరికి - 

గుమ్మంలో అప్పడాల కర్రతో అపర కాళికలా 
నిలబడివుంది దుర్గ 

'అవ్పుడా ఇంటి కొచ్చేది?' గుర్రుగా చూసింది 

దుర్స 
“పనెక్కువగా వుంటి అందుకే రావటం 

ఆలస్యమ్రైయింద్సి” , మేష్పారు ముందు తప్పు 
చేసిన వాడిలా సంజాయిషీ చెప్పాడు సోంబాబు 

వంట ఎవరు 'చేస్తారు? . కాలేజీ నుంచి ఇంత 
ఆలస్యంగా వస్తే?, | ,అయినా, మీరు 
వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చెప్పాను? . సాయంత్రం త్వరగా 
తగలడండి - బజారుకెళ్ళి చీరలు కొనాలి అని 
చెప్పానా", , ॥ 

'బొనన్నట్టు బుద్భిమంతుడిలా తలాడించాడు 
సోంబాబు. | / /| 

“నా మాటంటే మీకు లెబ్బ లేదన్న మాట! ,.. 
“అంతేగా!? , . " అప్పడాల కర్రను రుళిపంచింది 
దుర్గ ల 

'రోపువెళ్ళాం... నసిగాడు. 

'చూస్తాను!. రేవు కూడా ఇలా చేస్తే 
_ఒవ్వుకోను-- తెలిసిందా?” 

“అలాగే” 

"వెళ్ళండి! వంట చేయండి త్వరగా. 
ఆకలేస్తోంది! ,.. అని లోపలకు వెళ్ళడానికి 

శైలర్నేః వేరే “ఇలర్ పనితో 
లేకుండా ఇంట్లోనే మిషన్తో 

దక్కగా దుస్తులు కట్టడం 

కి పూర్తిగా నేర్యేదీ ఇది ఎందరికో 
ఉపయోగ మయిన చాలా మంచి ప్పస్తకం అని 

₹=టీఎ86 ఉదయం [వానీంది. ఇంకొ వేలాది 
(్రజలు,ప్యత్రికల |[వళంసలు (పభుళ్వామోదన 
పొందినది. వివరాలకు; 

జి. పున్నారావు చౌదరి (రచయిశ) 
మోస్యరు= 522312 తెనాలితాలూకా, 

పార. ఎం చరతి ఎంంగగుమిన 1016 అకోబరు, '86 

"మహిషాసుర మర్శిని” 
చిత్రం: దేవు దీక్షితులు - 

' వద్చుబాబోదు!... 
పెళ్ళొద్ను!! 

దారిచ్చింది దుర్గ 

“గబగబా వంట గదిలోకి వెళ్ళి బోరున ఏడ్చాడు 

సోంబాబుకి, 

కొతకాపురం పెట్పన ఈ నాలోజుల్చుంచి ఇవే 

బాధలు” 
ఈ బాధల్ని జీవితాంతం 

భయమేస్తోంది సోంబాబుడి. 

భరించాలంటే 

(| 1 

, ఈ బాధల్నించి విముక్తి పొందాలని సన్యాసుల్పో 

కలిసిపోదామనుకుంటే- ఈవిడగారు కూడా తనతో 

పొటీ వచ్చేస్తుందట!... 

ఎన్ని తిప్పులు తెచ్చొవురా బఖగవంతుడా? 

వద్చంటున్నాపెళ్ళి చేసిన తల్సిని తిట్టుకున్నాడు 

నవ్వు పినిపస్తే- తలసైకెత్ని చూశాడు సోంబాబు 

వంటగది గుమ్మం దగ్గర నిలబడి వాయిగా 

నవ్వుతూంది దుర్గ 

సోంబాబు ఠక్కన ఏడువు ఆపేసి ఆమెనైవు 
: ఆశ్చర్యంగా చూస్తుండిపోయాడు ఎప్పుడూ 
సీరియస్గా వుండే , శ్రీమతి గ నవ్వుతూంటిే 
అయోమయంగా వుందతనికి! 

"పెళ్ళి ముహూర్షాలు "పెట్టుకున్నాక పెళ్ళి 
చేసుకోనని గొడవ చేశారట ఎందుకని? "అడిగింది మ 

"ఈ బాధలన్ని భరించలేక” అక్కసుగా అని- 

'ఈ విషయం నీకెల్లా తెలిసింది?” అడిగాడు 
సోంబాబు 

'పెళ్ళిలో ఎవరో అనుకుంటూంటే విన్నాను 
మిమ్మల్ని ఓ ఆటపట్బీద్దామని ఈ నాలో జుల్నుంచి 

నేనీ నాటకం ఆడుతున్నాను! అయినా, మీ 
దృష్నిలో, ఆడవాళ్ళంరూ గయ్యాలిగాను, భర్హలను 
బాధలు పెట్టే వాళ్ళుగాను వుంటారనుకున్నారా? 

ఎవరో కొందరుంటారు! అందట 
వుంటారనుకోవటం పొరపాటు! . , అందిదుర్న 

అలా 

"అదంతా నాటకమా?” , 

సోంభాబుకి 

"ఈ నాలుగ్గురోజుల్నుంచి మీరు పడుతున్న 
అవన్ఫ చూడలేక- ఈ వేల్ళితో నా నాటకానికి 
తెరవేశాను! .. మీరెల్ళి అలా పోలో కూర్చొని 
పేపరు. చూస్తూండండి- కణంలో వంట, 
చేస్తాను". " నవ్వుతూ అంది దుర్గ 

"అయ్ బాబోయ!.. నేనెంత 
అదృష్పవంతుడ్ని! , ఆనందంతో గట్బీగా 
అరుస్తూ దుర్శని వాటీసుకున్నాడు సోంబాబు. (౧ 
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మ్వ్కషవమ్మకంకో శ్రిక్కిరిసి వున్న 
లండన్ వీధులను, న్యూయార్క్ వీధులను 

సులభంగా దాటగలిగాను గాని, మన హైదరాబాద్ 

“వీధులను దాట లేకపోతున్నాను - అన్నారు 
విదేశాలలో చాలకాలం వుండి మాతృదేశంపై 

మమకారంతో హైదరాబాద్లో స్మిరపడిన మిత్రులు శ్రి 
రాయలు నాతో ఎందుచేత? - అన్నాను, అక్కడ 

పౌరులకుక్రమశిక్షణు వుంది. ఎవతో దుర్మార్సులు 
తప్పు, తక్కిన వారు ఇతరులకు ఇబ్బంది 

కలిగించరాదనే చైతన్యంతో ప్రవర్నిస్నారు. 
యాతాయాత నియమాలను పాటిస్తారు 
పొటించకపోతే తమకే కాక, తమతో పొటు మరి 

కొందరికీ నపష్పృుంకలుగుతుందనే భావం వారికి 

ఎప్పుడూ జాగృతంగా వుంటుంది. అధికారులు కూడ 

కచ్చితంగా 'యాతాయాత సియమాలను అమలు 

వరుస్నారు - అని చెబుతూ పోయారు ఆయన 
నేను వింటూండగానో నా మనసు మన 
జంటనగరాల వీధులలో పరుగెత్తసాగింది. మన 

పౌరులకు ట్రాఫిక్ రూల్సు వుల్పంఘించడం 

వీరకృత్యం వచ్చలైట్ పడింది. మనం ముందుకు 

పోవచ్చునని రెండు అడుగులు వేశామనుకోండి, 
లైట్సను, పోలీసు అంగన్యాసకరన్యాసాలను లెక్కీ 
చేయకుండా ఎక్కడి నుంచో రివ్వున కారు దూసుకు 
పోతుంది వెంట్రుకవాసిలో మనకు మరణగండం , 

తప్పుతుంది బదుకు జీవుడా అని మరి 
రెండడుగులు. వేశామనుకోండి. బెల్కు, బ్రేకులు, 

హాండిలు ఏమో లేని ద్విచక్ర శకటం అధిరోహాంచిన 
యువవీరుడు. వెనుక నుంచి గుద్చుతాడు. అది 
అతని తవ్వున కాదు. సర్కస్ .భఫూను సైకిలు లాగ 
వున్న అతని సైకిల్లు తప్పు. బవ్లానుకు ఆత్రనిక్షి తోడా 
ఒకటే, బఫ్లూనుకు ఎలాటి, స్టేకటునైనా 'ఒంధి 
చ(క్రంసైకిలువైనా నడవడం తెలుసు. సైకిలు అతని 

అధినంలో వుంటులధి. యువకుడు. సైకిలు 

పరతంత్రుడు. అదీ ఎటు లాగితే అటు వెళ్ళుతాడు. 
ఇక్కడ నో ఎంట్రీ వుంది, ఏ వాహనమూ రాదు అని 
నిశ్చింతగా వెళ్ళదలచామనుకోంఢి, ఏ స్కూటరో, 

హోండాలోండావో అడ్నంగా వస్తుంది. నో ఎంట్రీ, 
అన్నారు గదా - అని అడుగుతామనుకోండి. దాన్ని 
గమనించాలని వుందా? ఎవరూ లేరుగా! అంటాడు, 

హోండావాలా. ఈ పరిస్కితిలో బధిర పంగ్వంధ 

బిక్షుకాదులు రోడ్డు దాటడం వైతరికు దాటినట్నే 
అవుతుంది కనుక, యాతాయాతాధికారులు తక్కిన 

నగరాలలో లాగా అక్కడక్కడ సబ్-వేలు 

పెట్పించడం అవసరం సబ్ వేలు అవనరమైన 

నృలాలు ఇవి అబిడ్స్ నుంచి ప్రారంభిద్నాము. 
'హైదరాబాద్ నగరంలో ఆబిడ్స్ పెద్ప చతుష్పధం 

రోజూ కొన్ని వేల వాహనాలు రాకపోకలు 

శవాలు ౧) అనలా వావావాలాటు ౧ అజికు 
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సాగిస్తుంటాయి. పోలీసులు ఎంత కట్నుబాటుగా 

వప్రవర్శించినా.. సవ్యంగా జరుగదు వ్యవవారం 
కనుక అక్కడ ఒక పట్ - చే వుండాలి ఉంటే, 

సులభంగా జనం. ఆటు ఇటు దాటడం సులభం, 

వాహనాలు నిరాఘాటంగా పోవచ్చు ప్రమాదాలు 

జరుగడం తగ్గుతుంది కూడ బషీర్బాగ్ ఐదు రోడ్స 
కూడలి, అక్కడ ఒక సబ్వే ఏర్పాటు చేస్తే, ఐదు 

ఛైపులా జనం స్వేచ్చగా దాటవచ్చు ఆ కూడలికి 
సబ్వే అందమూ. కలిగిస్తుంది చిక్కడపల్సి 
ఆర్ టి.సి శ్రాసు రోడ్ను పరిసరాలలో దాదావు పది 

సినిమా హవాళ్ళున్నాయి. చిక్కడపల్సి ప్రాంతం 

సహజంగానో జనంతో బిలబిలలాడుతూంటుంది. 

సినిమా వదలినప్పుడయితే, జనం ఇనక వేస్నే 

రాలనంతగా గుమిగూడి బస్సులు మొదలయిన 

వాహానాలు అంగుళం కదలడానికి అరగంట 

పడుతుంది జరూరు పని మోద పోయే వారి గతి 

అధోగతే కనుక అక్కడ ఒక సబ్వే వుండి తీరాలి 

దానివల్బ సమర్శం చాల తగ్నిపోతుంది జనానికి 

జరూరు పనులు పొడు కాకుండాను వుంటాయి 

నాంపల్చి స్పేషను హైదరాబాద్ పెద్ద లైను స్పేషను 
* బన్సులు, సైకిళ్ళ, న్కూటర్స రాకపోకలు విపరీతం 

రైళ్ళు అందుకోడానికి వెళ్ళీ ప్రయాళుకుల తొందర 
ఇ్రవ్వుడు కొద్విగా ట్రాఫిక్కును క్రమబద్యం చేసినా, 
ఇంకా చాల చేయాలి కనుక అక్కడ సబ్ లే 

అవసరం. ట్రేయాకుకులు నిశ్చింతగా తమ 
సామానుతో 'రోడ్సు దాటి వెళ్ళవచ్చు. మ్లోజ్బంజాహీ 
మార్కెటు పెదీ్కూడలి. కోట్స వ్యాపార కేంద్రం 
జాంబాగ్ వైపు ఇంచుమించు సగం పళ్ళ దుకాణాల 
భుక్తం కుళ్ళిన పండ వాననలతో తల దిమ్మెక్కి 

పోతుంది అక్కడ ఒక సబ్వే అవసరం. జనం తరాల 

పాటు తలుచుకొంటారు సరే, చార్మినార్ దగ్గర 

నబ్వే అవసరమని వేరో చెప్పనక్కరలేదు చుట్టూ 

ఇరుకు ' వీధులు. వాటిలో బస్సులు, సైకిళ్ళ, 
న్కూటర్బ్చ, కారులు; చాలనందుకు పళ్ళ, 

కూరగాయల, బిస్కట్ట, గాజుల, పింగాళు సరకుల 
తోపుడు బళ్ళు. చార్మినార్ చూడడానికి వచ్చే 

జనం. ఈ రద్ప్నీలో ప్రాణాలు అరచేత పట్టుకొని 

దాటవలస్ వుంటుంది ఇక్కడ సబ్వే వుంటే, జనం 

సంతోషిస్తారు మంగల్వోట్ వద తరచు 

ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. లారీల రాకపోకలు 

ఏక్కువ. అక్కడ సబ్చే అవసరం నాంపల్సిలోని 
బజార్ఫఘాట్ కూడలిలో నబివే ఆవసరం 

లక్డీకాపుల్, అమారొపేటలలో సబ్వేలు వుండాలి 

లక్డీకాపుల్ కూడా పెద్వకూడలి పెక్కు బస్సులు 

అక్కడ ఆగుతాయి అమోరొపీట నగర పరిసరాల 

బస్సుల దారి అక్కడ కూడా సబ్వే అవసరం. 

సుల్హాన్బజార్ కూడలి, కాచిగూడా కూడలి, 

రాంకోట్ కూడలి కూడా సబ్స్వే భాగ్యానికి 

నోచుకోవాలి సికించరాబాద్ వూర్వం పరిశుభంగా 

వుండేది. వీధిలో ఒక్క కాయితం ముక్క పడితే 

వెంటనో ఎత్తి వేసే ఏర్పాట్సుండేవి బ్రిటిష్ వారు 
భారతదేశంలో దానిని తమ దక్షిణాది రాజధాని గాను, 

బోలారంను దక్షిణాది సైనిక కేంద్రంగాను అభివృద్శి 

పరచారు. కనుక బెంగళూరు, మైసూరుల అందంతో 

అలరారేది హైదరాబాద్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్లో 

లతీనమయిన పిదప దాని రూపు మారింది 

సికిందరాబాద్ ప్పోను ప్రకారంగా కట్చిన కొత్త 

పట్టణం గనుక, మొదటి నుంచి మిలిటరీ క్రమశిక్షణ 

వానన గల పట్టణం గనుక ఎంత చెడినా 

బాగుంటుంది, అయినా, అక్కడా ఈ మధ్య ట్రాఫిక్ 

నియమోల్క్పంఘనం ఎక్కువయి జనం రాకపోకలు 

కష్పతరమవుతున్నాయి. కనుక ష్రఖానమైన 

కూడళ్ళన్నింటా సబ్వేలు ఆవసరం మనోహర్ 

టాకీస్ కూడలిలో, సంగీత్ టాకీస్ కూడలిలో, 

మహాంకాని దేవాలయం కూడలిలో, బాటా 

కూడలిలో, మోండా మార్కెట్ కూడలిలో, జనరల్ | 

బజార్ కూడలిలో, వడ్శ బజార్ కూడలిలో, 
సీతాఫల్ మండీ కూడలిలో, సబ్వేలు అవసరం. 

నబ్వేలు నగరానికి అందాన్నిస్తాయి, జనానికి 

శౌకర్యాన్నిస్తాయి. ట్రాఫిక్ అధికారులకు కొంత 

విశ్రాతి. నిస్తాయి. ట్రాఫిక్ అధికారులూ, 
మునిసివల్ కార్పొరేషన్ అధికారులూ, టొన్ 

ప్కానింగ్ శాఖవారూ, ముసిసివల్ శాఖామాత్యులు 

ఈ విషయం పరిశీలించాలి 

ఉపశ్రుతి:- 

తాతా, తాతా నాకు కారు కొన, స్కూలుకు 
వేనుక్తుపోతా - అన్నాడు మనవడు వల్మున నీవు 
పెద్దగయిన తర్వాత కొందాంలే - అన్నాను." ఊం 
ఫాం. ఇప్పుడే కొనీ - అన్నాడు నసుగుతూ 
ఫల్నున ఎందుకూ? అంత అర్వంటా? - అనడిగాను, 
జబొను, నేను పెదవాడయ్యే వేళకు అంతా 
మాగిపోతుందట కార్చే వుండవట, కనుక అర్హంట్ - 

అన్నాడు ఫల్న్సున నేను ప్రపంచ గతికి | 

అవాక్కయాను ం 

-తిరుమల రామచంద్ర (| 

కొ?ా౫౭664 424 క4రిగు 84/07 గెగడల్టై60 జ 44 &40 తో లిడంటిలం 70464 క6€4, 

తీవ్ గిగ2క్రంం 64672 [460 460046 42442762 504౯7746 7635, 64౫244 బ24[466 బ40 46 ఉ6డ4-3, 

విశడీలిం? 5 గైెండ4%647బ5గి240, |౦౫6౯: - తజ బాల్యం ర4/247,6/246, 24407148. 75667 
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హోర్ట్లాండ్స్. సెమెంట్. 
+ దీని నాణ్యత, 

' నమూలంగానూ; 'విష్లవాత నృకంగామా. 

[( 'మార్చుకి లోనవ్లకూవుంచి. 
“విజయవాడకి ర0 కిమా ,:దూరరలో 

వున్న జయంతిప్తురంలోని :మూకొ త్ 
కర్మాగారంలో పొ ఫోర్ష్లాండ్ చెమంట్... 

ర్స అధ 
శ మావేత "తిరిగి కనుగానబడుతోరది.. 
ఛారతజేశంలో “కంప్యూలరై జ్డ్ కిల్న్ కం్ళటోల్ 

_ ఎవిధానం. గల, మొట్టమొదటి కర్మాగారం మాదే, 
అవ్వుతుంది. కిల్! స్ ఉస్టోగతలను ఫపమర్షవంతవగా' 

| స్ట్ / అదుపులో ఉంచడరద్వారా సిమెంట్. “నాణ్యతను ను 

మ. . | ణా య. | నిర్ణారించడమే అందుకు కోరణరి. ఈ క్లి్రమైన 
స పనిని చేపట్టడానికి ఒక .కంవ్యూటర్ని- సోము 

వుపయోగిస్తున్నోము. 'ఇదె “యస్, యల్. ఫ్మైత్. 
కంపెసీవాది. ఫస్టి లాజిక్. విధానం” సహయంతో 

మనిషికన్నా కవ్ఫితంగా,'. రేయింవగళ్లు పనిచేస్తుంది. 

ఫలితం-చేశంలోనే సాటిలేని నాణ్యత గల సిమెంట్, 
(వతి బస్తాలోనుఅంతటా ఏకర్సీతిగా 

వృండేథై, శ క్రివంతమైనడి: ఉత్చత్తిఆవుతుంది. 
మో ధనానికి. అధిక విలువ ఇవ్వడానికే. మేము 

ఎల్లప్పుడూ కృషచేశాము. ఈ రోజున 
ఫారెశ్రామిక [పవంచంలో మ;ద్రాన్ సిమెంట్స్ లిమిటెడ్ 

ఎంతగానో గౌరవాన్ని పంషాదించుకోవడంతో 
ఆక్చర్యంలేదు. ఇప్పటికి 25 నంవత్సరాలకు 
పైగా తమిళనాడు. కేరళలో రామ్కో సిమెంట్ 
"ఉత్యధికంగా విక్రయించబడుతుంది. సొంకేతిక 

| విజ్ఞానంలో వధమ స్థ సానం ఆకమించడిమే 
అందుకు కారణం. 

ల్ బ్మత్తూలో నాణ్క ట్ 

మృుదాడ్ సిమంజ్సొ లిమిటెడ్ 1987 జనవరి నుంచి మా 
799, మౌంట్ రోడ్ 
మ్యబాను 600 002 జయంతిప్పురం ఫ్యాక్టరి నుంది లభిస్తుంది 

య64[౬|౦0౧౫-34-%401[-264-86-75ఓ | స్ట 
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గాంథ శారస్ (ఫ్రైలిమిటెడ్, ల. 1 1.6. 11౧ ౬౧౫4|౦%4౬/65/ 7౬ 

గాంధి టెక్స్ కాటన్ శారీస్ అన్ని షావులలో లభించును 
ఆంధ్రవ్రదేశ్ డిస్ప్రిబ్యూటర్బు : వజయనాన ,వస్త్రలత : అమరా నాగేంద్రుడు అండ్ సన్సు, శ్రీ లక్ష్మి క్లాత్ కార్పొరేషన్, గిరిజా శారి (టేడర్సు 


