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గంచ్భక్తంగర్ధైపుడు 
ఆము 

బ్లైస్తుఃం్తు 
యఖన్నా న్యాసం ఆర్త్యాజి రర? బైర్ర వ! న. 

“6 ల్లాంర్గారిలో - కరిఆ 



విడి ప్రత్మి వెల రు. ఉ-00 
ఇ 

స్టాపితం 1908 బొంబాయి * 1914 మద్రాసు 

వ్యవస్తాపకులు దేశోద్దారక కాగినాధుని నా గేశ ఎరరావుపంతులుగారు 

(1938-1972 సంపాదకులు ) శివలెంక శంభుప్రసాద్ 
ఆంధ్రపత్రిక (ప్రెస్స్, గాంధీనగరం, విజయవాడ-3, ఫోన్లు 75667, 61247, 61248 

వున 
యే 'ప్రకృతి-దయ్యం వికృతి కంగారు పడవలసిందేమీ లేదు! దెయ్యాల కధల పోటీ పెడు తున్నాము 

అనంగానే *బాబోయ! క్షద్రమైన కధలా”” అని బెంగపడవద్దు! “పాజిటివ్ ధింకింగ్* * సోషల్ అవేర్ నెస్” 
లాంటి కబుర్లు చెబుతా రేవాళ్ళని కూడ “డంగై” షోయేలాగ చేస్తూ “దెయ్యాల” కధలు రాయొచ్చును మనుషులకు 
మనుషులు చేసినంత అన్యాయం “దెయ్యమ్స్”-చెయ్యవు-పోగా అవి “పాల్చ్” చేస్తాయి గూడాను “ఒన్ మాన్స్ 
గాడ్ మే ది అదర్ మాన్స్ డెవిల్” అని అనొచ్చా? యిల్దాంటివి “గిరీశం” చెప్పాల్సిన సంగతులు! ఈ పోటే 
వల్ల కొన్ని సుఖాలున్నాయి 

ఇదివరకు రాసిన కధలను బూజు దులిపి మళ్ళీ పంపనక్కరలేదు-రాసిన కధ *ఏ పత్రిక్కి? పంపడం”- అంటూ 
సందిగ్దారావులు కనక్కరలేదు హాయిగా కొత్తగా రాసి నేరుగా ఎడిటర్, ఆంసవాప, గాంధినగరం, విజయవాడ-3ికి 
పంపొచ్చు! “దెయ్యాల కధల పోటిలో పాల్గొన్న రచయితలకు-మరో 'రిలీఫ్'-పారకుల బ్యాలట్ వుండదు-పారకులకీ 
“రిలీఫ్” ఇది. కధ రాయడం కన్న కధమీద వ్యాసం రాయడం గొప్ప “చిరాకు” అంటారు చాలామంది ఈసారి 
“దీపావళికి యీ వెరైటీ పోటీ పెట్టాం- “బంతి యిప్పుడు మీ కోర్టులో వుంది” రచయితలందరికీ ఆహ్వానం! 

వినాయక చవితి సంచికని హాన్య సంచికగా తీర్చిదిద్దుతున్నాము ఈసారి సంచిక 82వ పుట్టింరోజు సంచిక 
అవుతుంది అనగా *మాకిది తెనుగువారి నిరంతర నిత్యనూతన సేవలో” 82వ సంవత్సరం అవుతుంది అభిమాన 
పారకులు వారి స్నేహితులు కూడా ఆంధ్ర సచిత్రవార పత్రిక పారకుల కుటుంబంలో చేరే విధంగా ప్రయత్నించాలని 
మనది! 

భీ 

టాం ఎఉలటలటయు ల ్సథి 

ఈవారం ప్రత్యేకం:- 
ఐననూ ఎత్తుగా ఎత్తుగా ఎగురవలె మనజెండా ! (సంపాదకీయం)-5, 

గ 

స కాలేయం జబ్బులు-18, కలగావులగం-81, ఎన్నికల బూతుల్లో ప్రజా 
శ స్వామ్యం (తాజాకాలమ్)-66 

తే కథలు :- = గా 
(| కె “క | యం. బరి-28, తూర్పు పడమర-8ిరి రింక్ -46,ప్రియంవద-ర్5 

ముఫచిత్రం. 4; బరియల్ _ నవలలు:- మం క్ర 
66నవ్రే భాగ _ న విశ్వప్రసాద్ -పంచశూలమ్-22, ప్రయాగ 
య టం రామకృష్ణ- ద్రౌపది-32, _ పద్మనీప్రసాద్ -భలే వెళ్లి-48, _ లల్డాదేవి-శత్రుసం 

అంట్లున్నకనటి హారం-58 ర ఖ్ 
(ఫాటో-షుఖ్స్రైస్య్యమూర్త)ి . వ్యాసాలు, శీర్దికలు:- - 

పెవారం మనలోమాట-శ్తీ నవ్వునాలుగందాల ఆరోగ్యం-1'% యువతా ! కవితా 
క్ 1, '-2 ప్రశ్నావళి-4క% టిట్ ఫర్ టాట్-57, విద్యార్దులలో అశాంతి ఎందుకు 

గర్భిణీ స్త్రీలు జాగ్రత్తలు “| 7-63, అసంప్రేక్ష్యకారిత్వము. (ీబావు బొమ్మలకథ)-64, పుస్తకాల పేజీ-68, 
(ప్రత్యేకవ్యాసం సాహితీవజిల్-69, వీక్షీపోస్ట్-70, సినిమా సినిమా-71 

ద ఆంధధసచితవారపదత్రిక 18-889 



ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనయబున కగు దా 
నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమ ధర్మపధముల కెల్లన్ 

విజయవాడ ఎడిటోరియల్ అడ్వయిజర్ రివ లంద రాధాక్ట్రబ్హ 

18-8-1989 

ఎడిటర్ నీరాజీ 

ముద్రావకుడ్కు ప్రచురణకర్త _ శివలెంక నా గేశ్తూరరావు 
శక సం 1911 

'శావణమాసం 27వ తేదీ 

ఐననూ, ఎత్తుగా ఎత్తుగా ఎగురవలె మన జెండా! 
నల్లైమూడోసారి భారత న్త న్వృతం(తదినోత్సవం చేనుకుంటూమూడ. 
రంగీల అందాల వతాకాన్ని ఎగ రేనుకుంటూ, *వండుగ” చేసుకుం 

టున్న నమయాన- 947 ఆగస్టు 4, అర్హర్యాతి- భారతదేశం 

అంతటా ఒక్కసారి “భళ్లున” తెల్లవారిన నంగతి మశందంికి | న్గుర 
ణకు రావాలి 

స్వాతంత్ర్యోద్యమ చివరి ముట్టంలో ఉద్యమ నాయకత్తం న్వీక 

రించి తనదైన కొత్త “బాణోలో నత్యాగ్రవోహింనలమార్ధంలో 
పోరాటం సొగించి గెలిచిన మోహన్ దాస్ కరవుచంద్గాంధిజీని- 

వెంటనే *వాత్యొచేసిన వవ్యిత భారతదేశం మనది ఈ భూమ్మీద 

కుంచి (బిటిష్ జౌండా దిగిపోయి మువ్వన్నై వతాకం ఎగిరింది అంఘే 

దాన్హం యేమిటో యింకా మూలమూలల వున్న కుగ్రామాల 

అమాయక (వజలకి అర్హం కాకుండానే- మవోత్ముని నలవో నదుపా 

యాటా- కోల్పోయిన మనదేశం అటు తర్వాత “ఆ. నేతుహిమవ 
న్నగమూా” ఒక్క(తాటీద వేరంచగళ అట్టి మరొక నాయకుణ్ని 

పొందలేకపోయింది భారతదేశం “సర్వసత్తాక నె సావలిన్టు సెక్యూ 

అర్ రివబ్లిక్ గా అవతరించే శుభనమయాన “జ్రాతివీత. ఎండే 

ఎండీ వానకితడి సే సిమెంటు బొమ్మలుగా మారిపోయాడు అద్బుష్ట 

వళాత్తు గాంధీవుట్టున దేశంలో తిసార్డు ఎన్నికలు జరిగి- అన్నిసార్లూ 
“ప్రజాస్వామ్యం” (వడాల కడువు చల్డిగా (బతికి బట్టకట్టింది" 

ఇవాళ వేట వేటలో “దాదాగర” జుమాయిఫఘ్లూ ోటాోటు 
ఎగురవేస్తున్న జాతీయ వతాకాలు-యీ జాతి చర్యిత్రను- యీ జాతి 
వవ్యితతను గాక యీ దేశాన్ని గడచిన 48 నంవతృరాలకు 

వైగా వట్టిసీదిస్తున్న రాజకీయ కాలువ్య వీడనే నూచిస్తున్నాయి! 
దేశంలో రాజుకీయాలు (వ్రవేశించని రంగమే లేదు- విద్యారంగంలో, 

వ్యతికా రంగంలో కూడా యీ “రాజకీయ కాటమ గం అరాచకత్వం 

వూడలు వేయటం (ప్రారంభిస్తున్న దశలో ఈసారి స్వాతంత్ర దినో 
త్తృవ వేడుకలటు- తవ సారి దేశ వ్యాప్తంగా పార్థ మెంటుకు- అనెం 

ల్తీలకు జరుగనున్న సార్వతిక ఎన్ని కల్నవై వు ద్ద్ష్షి సారిస్తున్నాయి! 
(ప్రజాస్వామ్య వరిర్మక్ష ణకు యివ్వాళ్హి దాకా నాయకత్తం- అది వీ 

పార్లీకి చెందినదెనా నరే- చేసిన్ చేస్తున్న క్రష్ కన్నా- నూ 

పోతరాయుళ్లు”ే.. నిర్మక్షరకుక్షులు వేద రైతులు కార్గొకులు వ 
జౌండా కర్ర “నందుకు (ఏ పార్టీకి చెందినదైనా) వట్టుకుని క్రుషి 

చేస్తున్నారో అర్హం చేసుకోలేని యువతీ యువకులు- ఎన్నికల తద 

నంతరం దేశం చిన్నాభిన్నం కాని రీతిలో కాపాడుతూ వచ్చారు! 

ఇవ్చుటికీ ఈదేశంలో ఎగురుతున్న మూడు రంగుల అశోకచ్యక 

వొండ్యా కాం్యగెను పార్టీ డొండాయే ననుకొనే అమాయక పౌరులు 

వున్నారు". దేశంలో “ధిన్నత్తంలో వకత్తం వింతపోకడలు పోతు 
న్నది" ఇవాళ (ప్రజులు వరివాలనా వ్యవస్థకు ఇద్దరు చెడ్డవాళ్త మధ్య 

ఎవరో ఒకర్ని ఎన్నుకోవల్సిన విచ్యిత వివత్సర స్తితిలో, లళయూమ 

యంలో వడి వున్నారు- రాజకీయాలు" రాజకీయాలు"! మరిన్ని 

రాజుకీయాలు”" దేశాన్ని అతర్ధతంగా వీల్చి విప్పి చేస్తున్నాయి! 

గడచిన నంవత్సరం వచ్చి కరువు కాటకాలను కూడా తల 

దన్ని- దేశంలోని రైతు వంటలు వండించాడు అయినా వెద 
వాడూ, కడు వేదవారూ దేశంలో యెక్కువై పోయి- వరిపాలనా 

యంతొంగాన్ని వాస్త గతం చేనుకున్న నాయకులు, రకరకాల వేర్తతో 
ప్రవేళ బెట్టే “ఉపాధి వధకాల” ద్వారా విదిలించే గింజల మేద 
ఆధారవడవలసి వన్తున్నది! అన్ని బాధలకి మించిన బాధ దర్శిదం- 
అన్ని నీడలను కాలుపష్వాలను మించిన కాలుష్య వివం రాజికీయం- 

ఇవే నాలుగు దళాబజ్తాల తరాాత యీ దేశాన్ని వట్టి దిల్లార్చుతు 

న్నాయి! దేశంలో స కాథ్మీ రల వందడాబ్- అనా ల 'రా్రాలవంటి 

నరివాద్దు ర్మాస్ట్రాలలో నుస్ట్రేరత లేదు- ణా. రాష్త్రంలో *నర 

మేధం” ఆగలేదు. ఇరుగుపొరుగు దేశాలతో మన “మె(తతిగయి ఐత 

పినరు మెచ్చదగినదిగాలేదు. నేపాలతో ,శ్రీ,లంకతో-బంగ్లాదేశ్ పా 
కిస్తాన్ లతో, టైనా దడ్రాగన్తో మనకీ మరో మన్ననా" అభించె 
మైత్రీ సామరస్వాలు లేవు! ఇవాళ దేశాన్ని వరిపాలిన్తున్న కాం్యగెను 

పార్టీ నాయకత్తం మున్నెన్నడూ నటం శతమఘులు 
వెబ్ డి డబ్బ నబ్ మెరీన్ల ఓ ఎర్ జాసి పాలిక్యాపర్ లు 

మొద్దశైన అతి కీలకమైన దేశరక్షణ - అభివద్ధికి చెందిన కొను 
గోళ్ల కుంభకోణాలలో పికల మొయ్యాా దిగవడిపోయింది.. దేశంలో 

మనిషికి మనిషికి “దేశభక్తి ” అనే మాటకి అర్ధం మారిపోయేటం 
తగ్కౌ కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య నంబంధాలు -(పావం! నర్మారియా 

తమిషన్) దిగజూరిపోయాయి!. దేశ ఆర్టిక వ్యవస్త్ర వయేటికి ఆ 
యేడు. వెనుకవడిపోవట మేగాక- అవ్హలు ఎక్కువ- విదేశీ మారక 
గు నిల్చలు తక్కువ అయిపోతున్నట్లు (్రభుత్వ నివేదికలే వెళ్లడి 

చేస్తున్నాయి 

ఐన్కా తొమ్మిదోసారి- దేశంలో నూనూగువీసాల యువకు 
అను పొల బ్వుగల యువతులను బ్వౌలట్ బాక్సు దరికి తీనుకు 

పోతున్న ఎన్నికలు వస్తున్నాయి. ఇది ఒక *నూతన శకోదయం”- 
ఈ వడాది చివరనే పొంచి వున్నది" దాన్నుంచి- రేవటి వరిపాలనా 
వ్యవస్ట్రకు రాగల లాభాలను యివ్రడు మనం అంచనాలు క్రి? బేరీజు 

వేనుకోగల స్రవితంలోగాని ప్రరత్వంలోగాని లేము కార్యగోను [వ 

పా్టీ- తతిమ్మా (వ్రతివక్షాలు నడిబఖారులో చౌకబారు. స్థాయిలో 
నొథపాలేనుకుంటూ. యూ దేశం గడచిన అర్హ శతాబ్ద వొలంలో 

రాజుకీయ వరిణతిని, సంయమనాన్ని యింత వనరు నెడ్చుకోలేదన్ను 

నిర్ప్వేదాన్ని కలిగిస్తున్నాయి! 

ఐతేనేం- మనం కోరుకునే టగ్రజాస్తోమ్వం” మన (ప్రాణాల 
కన్నా మిన్నగా (వేమించే దేశ నమ స్వాతంత్యాం- యిక్కడ 

చిరంజీవ్లులై శాళ్త్యతంగా వుండాలని కోరుతూ - తప్పుటడుగుల వనీబా 

లుర నుంచి కాటికి కొట్లు జాచిన వుద్దుల దాకా అంతా- కొన్ని వందల 

సంవత్సృరాల నిరువమాన పోరాటానంతరం ఎగుర వేసిన మువ్వన్నె 

డౌండాని *డొండా వూంఛా రవా వామారా” అంటూ మరోసారి 
ఎగురవే నే నిత నూతన దివృదివనమిది! అందుకే జుతీయ వతాకం 

సాక్షిగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు! దేదోలు! అందుకే అంటున్నాము, 
ఐననూ ఎత్తుగా ఎత్తుగా ఎగరవలె మనడెండా అ 
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వచ్చింది 

చిన్నోడికోనసం నేల తడుముతూ వూరి గా 

స్పృహలో కొచ్చి లేచి కూర్చుందామె 

అంతే! 

ఎదురుగా కనిపించిన దృశ్యానికి ఆమె గుండె 
బద్బలైంది 

రెండు చేతులూ నోటికి అడ్నం పెట్టుకుంటూ 

గుండెలవిసి పోయేట్టు చయంకరంగా ఒక్క పాలికే; 

'పప్పింది 

చిన్నోడు అదిరిపడి ఆ వైపు చూశాడు 
అతని గుండె ఒక్కసారిగా దిగజారి షోయింది 

శబ్ధ రామాకి గొంతు 
1 జ బిగ్గరగా అరిచాడు 
బే నా. 

నీల టిదుటీట యి తే ౬ 

ఇగాట్లు 1 సిన్నీ! పగుల్చుకుంటూ 
క స్టే 
ఎక్ ఎపీ శైల 
న్ జ న 1 

ప చం ఖీ క్ క్షా జాతర రవాణాను వాం ఒటంటా- 

ఈనాం చిన్నోడు దాని పంజాదెబ్బకు అందకుండా 

ఒడువుగాతప్పించుకున్నాడు 

దాంతో పులిరెచ్చిపోయింది 

గాల్కోకి వుండచుట్టుకుని బంతిలా ఎగుర్హూ 

అతని మీదికి దూకేసింది 

ఈసారి తగిలిన పంజాదెబ్బకు తటుకోలేక 

పోయాడు చిన్నోడు 
బయంకరమైన ఆర్హనాడం చేస్తూ ఎగురు 

కుంటూ వెళ్ళి ఓ చెట్ను మొదలుకు గుద్నుకున్నాడు 
చేతిలోంచి పడిబాకు జారిపోయింది 

వులిపంజా దెబ్బకు చిన్నోడి బుజం మీది కండ 

గాస్త్రో ఎంట్రోలజీ 
యూరోలజీ 
ఆర్గోపెడిక్స్ 
న్యూరోలజీ & న్యూట్రోసర్దరీ 

ఆబ్బెటిక్స్ &ఉ గైనకాలజీ 

గుండె నంబంద వ్యాదులు 

రూమటోలజీ 

ఎండోక్రినోలజీ ఓ డయాబిటీస్ 

"సెక్సాలజీ 

డెర్మటోలజీ 

త అ ల్ తా ఏ 

(గత సంచిక తరువాయి) 
పెకలించుకుంటూ బయటికొచ్చింది చెయ్యి 

మొత్తం వూడిపోయినంత బాద కలిగింది చిన్నోడికి 

కళ్ళు పెదృవి చేసి వులికసి చూస్తూ లేచి 

నిలబడ్డానికి్ ప్రయత్నించాడు నడుం బలుక్కు 

మనడంతో అతని ప్రయత్నం పలించలేదు 

వులికళ్ళలో దారుణమైన కసి స్పష్పంగా కని 

ఏస్తోోంది 

వేగంగా వూపిరి వీలున్నుండడంతో దానిడొక్కలు 

ఎగస ఎగస పడుతున్నాయి 

సరిగ్గా అదే సమయంలొ చిన్నమ్మకు స్పృహ 
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చపల. పలా 
క శ 

న! . 

వ! 

ఉ గం 

ఉ గం 

సాగం 

ట్ట. ఖో 

త్ 
గం 

గం 

9 నుండి సా 

8 నుండి సా 

4 నుండి రా గం 7 (సోమ 

సా గం 4 నుండి రా గం 7 (సోమ 

మ గం 3౩ నుండి సా 6 

(ఆదివారం మినహా మిగతా ఆరు రోజులు) 

సా గం 4 నుండిరా గం 7 

(ఆదివారం మినహా మిగతా ఆరు రోజులు) 

ఉ గం 9 నుండిరా గం 7 

మొదటి మూడవ శనివారాలు) 

9 నుండ సా గం 5 

మొదటి మూడవ శనివారాలు) 

9 నుండి సాగం క్ 

రంచవ నాల్గవ శనినారాలు) 

9 నుండిసా గం 5 

(వతినెలా రెండవ, నాల్గవ ఆదివారాలు) 

సా గం 4 నుండి రా గం 7 

(బుధ శని ప్రతివారం) 

(ప్రతినెలా 

ఉ గం 

(బతినెలా 

ఉ గం 

(ప్రతినెలా 

ఉ గం 

ఇట ౧ 0౯ 

అయితే అప్పటికే ఆలస్యమై పోయింది 

రక్తంలో స్నానం చేసినట్పున్న చిన్నోడి 

చూస్తూనే ఆమె ఒక్కుమ్మడిగా లేచి వెరిదానిలా 

అతనివైపు పరిగెత్తింది 

రామాక సిన్న రామాకి కీచుగా అరిచాడు 

చిన్నోడు 

కానీ ఆమె సుడిగాలిలా వచ్చి అతన్ని చుట్సేసిండి 

చిన్నోడి చూపులు చవ్వున పులివైపు తిరిగాయి 
చిన్నమ్మ కోసే కరంగా చూసో _ందది 

దాని డొ క్కలింకా ఎగస పడుతూనే వున్నాయి 

చిన్నమ్మ వెపు చూస్తూనే ఒడ్నాల్సాంట్ 

కోరలు ఒయట పెట్స్ పెద్ద పెట్టున గాండినూ 

ఒకడుగు ముందుకెసంది 

5 (ప్రతిరోజూ) 

6 (వ్రతిరోజూ) 
బువ పక్ర) 
బుద శుక్ర) 

ఇ అ హీన పం... ఉతో(లా 

జ ఆ 
ఆ న. 



అది చూన్నూనే మరోసారిపొలికేక పెట్చింది 

చిన్నమ్మ 

గ [/ ఆ గండి!” 
ఒక గూడేనికి చెందిన వృద్దుడొకడు 

చారవ చేసుకుంటూ ముందుకొచ్చాడు 

అందరి చూపులూ ఒకేసారి అతనివైవు తిర 
గొయి 

తన గూడేనికి చెందిన నాయకుడివైపు 
అర్థిస్తున్న వాడిలా చాశాడా వృద్దుడు 

యెలారి నా 

“దొరా * కండబలం చూపేందుకు 
కాలం ముందుంది” 'పాొచ్చరికగా అన్నాడు. 

“మందర పులి నంగతి సూడాల మన 
మీడ పోరుకుంటూ కూకుంళకు వులవతల 
లగెత్తుకొచ్చి దానివనది సూనుకుపోతాది !” 

“యిీళ్లేదు. "మీసం దువ్వు 
కుంటూ మొండిగా అన్నాడు నాయ 

కుడు. “తాడోపేడో యీడ్నే తేలిపోవాల!” 
అతని ఛీతిలోనిి గండ్రగొడ్డలి మరింత 

వైకి లేచింది 

వెంటనే రెండోగూడెం నాయకుడు 
ఈళు తిప్పుకుంటూ ముందుకొచ్చాడు 



వ జసంకల్చం 

ఉజ్జై మాంకాళమ్మా 1" ఉద్రేకంతో 
అరిచాడతను. 

“మ్సరింకేందిరా నిలబడే వుండాన్? 

రా ముందర ! ఇయ్యేల మీ గూడెపోళ్ళో 

మా గూడెపోళ్లో ఒక్కళ్ళే మిగలాల 1” 
హుంకరించాడ. 

ఇందాకటి వృద్దుడు ఈసారి ఎదిరి 

నాయకుడి వైవు తిరిగాడు. 
“పోరు కోరుకోకు సింగన్నదారా!” 

తీవ్రంగా అన్నాడతను. 

ఉపి గూడెపోళ్లకి మొ గూడెపోళ్ళ 

పోరులో తీసిపోరు. కాన్సీ ముందర పులి 
సంగతి చూడు నూకు మీరూ, మీకు 
మేమూ పాత పగోళ్లం. మనిద్దరికీ వురి 
గాడు వగోడు. ముందర వెద్దపులి వని 
పటాల. అనక మనం కత్తిపటాల అదీ 

పా! అలి లు యి 

జరగాల్సింది.” 
వృద్దుడామాట చెవ్పగానే ఎదిరిగుంవు 

లోంచి మరో యిద్దరుముగ్గురు తలలువం 
డినవాళ్ళు ముందుకొచ్చారు 

“ఈరయ్య _ సెప్పిందీ సత్తెంగానే 

వుండొది, యినుకోదొరా !ముందర పులి, 
అనక పోరు [” అన్నారు వాళ్లు. 

సింగన్న దొఠ ఒక్కక్షణం ఆలోచించి 
ఎదిరి నాయకుడి వైవు చూశాడు 

వెంటనే ఈరయ్యకు వత్తాసుగా అతని 

గుంవులోంచి కొందరు ముందరకొచ్చారు 

“ఈరయ్య 'సెప్పిందినుకోదారా!” అన్నారు 

ఉజ్ష్య [0 అయిస్ట్రంగా గండ్రగొడ్డలి కింది 
కిదించాడతను. 

వెంటనే సింగన్నదొర నూడా ఈటె 

దించేశాడు. 
మరుక్షణం ఆయుధాలన్నీ కిందికి దిగి 

పోయాయి. సస స 

ఈరయ్గం అంద రించి గట్తిగా 

అరిచాడు. థ్ ఓ నుర ౬ 

ఇంతవరకూ సాగిన కథ- 9; 

ఉల్యండ్రి ! పులిమీదికి పోదాం!” 

అతనామాట వూర్తి చేశాడోలేదో డప్పులు 

మళ్లీ మోగడం మొదలెస్ట్రేశాయి. 
కొమ్ము, బూరాలు వూరించబడ్డాయి 

దివిటీలు పైకిలేచాయి. 
బ్రహ్మాండమైన కోలాహలం ప్రారంభ 

మైం ల కి 

శత్రవులిద్దరూ ఏకమై ఉమ్మడిశతృ 
వైన వులిమీదికీ బయళల్లేరారు. 

కోలాహలం ఆకొాశానికంటింది |! 
ప 

చిన్నోడు గుంజుకుంటున్నాడు. 

కూర్చున్నచోటనుంచి కదలడానికి తీవ్రంగా 
ప్రయత్నిస్తున్నాడు. 

చిన్నమ్మ అతని మెడచుట్టూ చేతు 
లువేసి వులికేసి భయంభయంగా చూస్తూ 
వణికిపోతోంది. 

గుగ్రమని శబ్దం చేస్తూ మరో అడుగు 
ముందుకేసింది పులి. 

సిన్నీ పారిపో 1” ఆమెను 
దూరంగా నెక్తేుయడానికి ప్రయత్నిస్తూ 
'పొచ్చరించాడు చిన్నోడు. 

ఆమె వినిపించుకోలేదు. 
అతను తనని తోసేస్తున్న కొద్దీ 

మరింత గట్టిగా అతన్ని చుట్టుకుపోతోంది 

“పారిపో సిన్నీ పారిపో 1” వగ 
రుస్తూ అంటున్నాడతను 

పులి నడకవేగం పెంచింది. మరు 
శ్షణం దాని నడక వరుగులోకి మారిపో 
యింది, 

చిన్నోడి గుండెలు డవ్హుల్లా మోగుతు 
న్యాయి. 

ధారపొతంగా కారుతున్న చెమట 

రక్తంతో కలిసిపోతోంది. 
“పారిపో సిన్నీ [1 వేడుకుంటు 

విశ (ధరవర్మకు తండ్రి అనంతరం మిగిలిన 

బీడు భూమిలో బావి త్రవ్వుతుండగా అపురూపమైన వజ్రం దొరుకుతుంది. 
అతని దాయాధి అయిన వజ్రపాణి దాన్ని కోజేయాలనుకుంటాడు. ఆ వజ్రాన్ని 
కాపాడుకునేందుకు చేసిన" ప్రయత్నరీలో విశ్వధధవర్మ కొడుకు రాజేంద్రవర్మ, 
అతని కుటుంబం వజ్రపొణీ కత్తికి ఎెరఅక్సీతారు.” విశ ధరవర్మ _ చిన్నకొడుకు 
నా హత్యానేరం "మోపబడి జరిగీక్ష పడుతుంది. జైలర్ సత్యం 
అనుమతి డైలులో గడిపిన నరేర్మిదన్లర్మ భార్య కౌసల్య ఒక _ మగదిడ్డకు 
జన్మనిస్తుంది. ఆ బిడ్డ వుట్టిన ఆన్నందంలో -విశ్వధరవర్మ ధైర్యం పుంజుకొని 
వజ్రపాణి అంతం చూస్తానని బెదిరిస్తాడు. 
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రతనాలు వినూత్నమైన సమ్మోహశక్తితో 
మనిషి నెప్తుడూ ఆకర్షిస్తూ నే ఉన్నాయి. రాతి 
యుగంలో మనిషి ఇతరుల దృష్టి తానుపడటా 
నికి ముళ్ళను ఎముకలను ఈకలను సౌందర 

కొారకాలుగొ ఉపయోగించేవాడు తరువాతనే 
కొన్ని 'విలువయిన రాళ్ళను గుర్తించి ఉపయో 
గించడం మొదలు పెట్టాడు 

రతనాలు ముఖ్యంగా నాలుగురకొలు- 

వజ్రాలు, కెంపులు ఇంద్రనీలమణు లు, పగ 

డొలు ముత్యాలను వీటికోవలోకి చేర్చరు 
ఎందుకంళ[ే ముత్యాలొక్క టే సముద్రంలో 
తయారవుతాయి 

రతనాలలో ప్రతి అణు వు అతివిలువ 

యినవే రతనాలను కారట్టలో, పాయింట్లలో 

కొలుస్తారు. గ్రాములో 5వ వంతును కారట్ 
అంటారు కారట్లో వందవ వంతును 
పాయింట్ అంటారు రతనాల నిపు ణలు 

వీటి విలువను గుర్తించడానికి వేర్వేరు కొల 

తలను ఉపయోగిస్తుంటారు. ఉదాహరణకు 

వజ్రాలను- కారట్, కట్, కలర్ (రంగు) 
క్లారిటీ (స్వచ్చత) అనే నాబసీసిలను కొలబు 
ద్దలుగా ఉపయోగిస్తారు కట్ అంటే వజ్రం 
ఎంత అందంగా, ఎన్ని ముఖాలతో ముక్క 

లుగా చేయబడిందో తెలిపే విధానం సాధా 

రణంగా వజ్రానికి 58 ముఖాలు ఉంటాయి 

వీలయినన్ని ఎక్కువ కోణాలున్న వజం అతి 

విలువయినది 

వజ్రాలు నీలం, పసుప్పు ఆకుపచ్చ ఆభ 

రికి ఎరుపు రంగులలో కూడా దొరుకుతాయి 
తెల్లని వజ్రాలు అన్నిటికం[ు విలువయినవి 

వజ్రం విలువ గుర్తించడానికి వజ్రాల నిపు 

ణులు ఒక ప్రయోగం చేయమని సలవోల 

న్నాడు, 

ఈలోగా పులివేగం మరింతగా పెరిగి 
పోయింది. 

దానికీ తమకూ మధ్య కొన్ని అడు 
గులు లేడా అంతే |! 

అయిపోయింది ! ఈనాటితో తమ 
(ప్రేమకథ నమావ్తం. 

“ప్రాగ్రిపో సిన్నీ |” చివరిసారిగా 
అర్హించోడు. 

ఈసారికూడా అతని మాట విని 
పించుకోలేదామె. మృత్యుదేవతలా తమ 

వైవు దూసుకొస్తున్న వులిని కళ్లు పెద్దవిచేసి 



స్తుంటారు. వజ్రాన్ని సన్నగా ఉండేభాగాన్ని 
వైకి చూపిస్తూ ఉండేలా చర్మంవై పెట్టు 
కుని చూస్తే మన చర్మం వజ్రంగుండా కని 
పించకపోతే వజ్రం విలువయిన వజ్రం అని 
చెప్తారు 

కెంపులు ఎరుప్పురంగులో ఉంటాయి 
"కెంపులు దుష్టశక్తులను దూరంగా ఉంచు 

తాయనే నమ్మకం ప్రజలలో ఉంది ఇవి 

అదృష్ట చిహ్నాలని కొందరంటారు. షాపులో 

కెంపులను చూసినప్పుడు అవి సహజమయిన 

కాంతిలో ఎలా ఉన్నాయో చూడటం చాల 
ముఖ్యం కెంపులో పూర్తిగా ఒకేరంగు ఉన్న 

ల 
[ 1 1 

న 

చూశాడతను భయంతో రొప్పుతున్నాడు 

వులిమరింతగా సమీపించేసింది అతని 

గొంతులోంచి. హరాత్తుగా వెలువడిందా 
క్రేక్ర! 

మృత్యువు దగ్గరకొచ్చేస్తున్న క్షణంలో 
అప్రయత్నంగా అతి బిగ్గరగా అతని కంరం 

నుంచి వెలువడిన ఆఅ కేకకు అడివంతా 
దద్దరిల్లి పోయిందా అనిపించింది. 

వాటినే తీసుకోవాలి. ఎరుపు ఎంత ఎక్కువగా రంగులో కూడా కనిపిస్తుంటాయి... కెంపు 
ఉంటే కెంపులు అంత విలువయినవి అండా లవలే మణు లను కూడా కట్ చేస్తారు 
కారంలో హృదయాకారంలో నున్న కెంపులు మణు లను ప్రక్కనుండీ చూస్తే కాస్త పసుపు 
కూడా. విలువయినవే రతనాల నిపుణు లు రంగులో కనిపిస్తాయనే విషయాన్ని గుర్తు 
కెంపుల పరిశీలనకు డైక్రోస్కోప్ అనే పరిక * పెట్టుకోవాలి మణు లు మనిషిని మంచిగా 
రాన్ని ఉపయోగిస్తారు నిలబెట్టి _నీళివంతుడ్ని చేస్తాయని, తేలు 

ఈఇంద్రనీలమణు లు 

నీలిరంగులో కనిపిస్తాయి 
సహజకాంతిలో కుట్టినా, నోరు చేదుగా ఉన్నా, రక్తం కారు 

ఇవి ఆకుపచ్చ తున్నా మణులు జౌొషధ కాంతినిస్తాయని 

(ప్రజలు నమ్ముతారు దృష్టి లోపాన్ని కూడా 

మణ లు సరిచేస్తాయనే నమ్మకం ఉంది 

పగడాలలో పరిసరాలకనుగుణంగా 'ళంగు 
లలో మార్పులు ఉండవు వీటికి 58 ముఖా 
లుంటాయి సాధారణంగా మంచి పగడాలు 

అరుదుగా. కనిపిస్తాయి 

క్రీపూ 1700 సంవత్సరాలనాడే 

పగడాలు ఉన్నట్టు తెలుస్తున్నది ఈజిప్టులో, 

గ్రీకు దేశంలో ఇవి ఉండేవట ప్రస్తుతం దక్షిణ 
అమెరికా జిల్, కొలంబియా, వెరు, 

ఆ స్ట్రేరియా దక్షిణాఫ్రికాలలో పగడాలు కని 
పిస్తాయి ఇవి అరుదుగా దొరకటం వల్ల వీటి 

ఖరీదు కూడా ఎక్కువే పగడాలను గుర్తిం 
చడానికి 'స్పెక్టోంస్కోప్, కెల్ఫియాలను రత 

నాల నిపుణు లు వాడతారు వీటిలో నుండి 
చూస్తే పగడాలు కానివన్నీ నీలిరంగులోకాన్సీ 
రంగులేకుండాకానీ కనిపిస్తాయి 

వజ్రాలయినాా పగడొలయిన్నా మణు 

వైనాః కెంపులయిన్నా ముత్యాలయినా ఏవ, 

యినా రతనాలను అతి జాగ్రత్తగా భద్రపరచి 
వాడితేనే వాటి విలువ తరగకుండా ఉండి 

వాటి దర్శనంతో కలిగే ఆనందం పెరుగుతూ 
ఉంటుంది 

చెట్లకొమ్ముల్లోంచి హరాత్తుగా ఎలాంటి 
యా క. అూమి 

“క్షాప్రాడండి బాబోయ్ ! 
క్సాప్రాడండి . !! 'పొచ్చరికా లేకుండా ఉల్కలా దూసుకొచ్చి 

కంద, ||| సరిగ్గా అతని ముందు పిడుగులా దూకాడో 
అంతే ! వజ్రకాయుడు. 

చివరిసారిగా ఆ కేక అతని గొంతు అతను కిందికి హరాత్తుగా దూకిన 
లోంచి వూర్తిగా బయటికొచ్చిందో లేదో..., శబ్దానికి నేల అదిరింది. 
అతనేమాత్రం వూహించనీ సంఘటన జరి సరిగ్గా తమకూ వులికీ మధ్య దూకిన 
గిపోయింది. ఆ వజ్రకాయుడు వులిని. చూస్తూనే 
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గా న ౦: ఉప్పు నత్యాగ్రహము చేస్తున్న. నెల్పూరు గూటిలో లేంచు.. అదే నో ఈనీయ 
సమయంలో నెల్టూూరులో 1930 ఏదప్రిళ్ 11వ తీదీ- వదవుల కడవటి మెట్టు 
మైపాడులో ఉప్పు నత్యాగ్రహము ప్రారంభించాము, స్వరాజ్య సమరంలో నా తొలీ జైలు శిక్షకు అరువది 
తొలి జట్టులో ఐదుగురు సత్యాగ్రహులు సముద్ర సంవత్సరాల పండుగ నా మొదదీ రాజకీయ పదవీ 
జలమును కొచి ఉప్పు తయారు చేశారు, నేను మూటీత్వమునకు 50 నంవత్సరాల వండుగ. 
మొదట్ జట్టుకు స, దానికై శిక్ష వశ్రోత్సవమని, ' వ్వర్వోత్సవమని వాటీ8ి 
విధించినది మే 26వ తేదీన, తోడనే నెల్లూరు ఉినాను. కరస గా నాకు 51 సంవత్సరములు. 
'జైలుకు తరలింవ్లు 509 ఏళ్ళు దాటాయి.'990 మే నిండిన రోజుననేఈవండుగలు. ' | 
26కు అరువది సంవత్సరాలు నిండుతాయి 

వస్మిపూర్చికి ఆర్హత వస్తుంది. దానినే 

వజ్రోత్సవము అంటున్నాను స్వరాజ్య సాధనా 
నమరములో అనుభవించిన ఛొలి జైలు శిక్షకు 

వజ్రోత్సవము చేసుకోవడం వింతైన విషయమే గదా" 
గాంధీజీని దక్షిణాఫ్రికాలో రైళ్ళు మొదటి తరగతి 

పెట్చి నుండి (క్రిందకు 'వ్రోసెన ఉగంతమునకు శత్త 
జయంతిని దక్షిఖ్తూఫ్రికోలో అర్హువుకొన్నారు. ఆట్బనే 

నా జైలు శికకు షేస్యవూర్తి మ నొ 
సంకల్చ్బృము 

“స్వతంత్ర సమరములో బైలు కగుటి ప్రముఖమైన 

ఘట్బమే ఆ వరుసలో, మూడు తడవలు జ్లుకు 

పోవడరి, 1937లో అవిభక్త చెన్న ర్యావ్పంలో మరో 
మూడు తడవలు జైలుకు, పోవడం జరిగింది + 
చివరకు తంజావూరు బైలు నుండి 1943 

= | డిసెంబరులో విడుదల 'చేయబడ్నాను, 1930 మ ' | 
నెలలో ప్రారంభమైన జైలు తీరృయాత్రలు 1943 
డఊసెంబఠులో . అంతమయ్యాయ. ఆరుసారులు 
చెరసాల కోగనా నా తొలి జైలుశికే నాకు ప్రధాన _ 

మైనది దానికే వజ్రోత్సవ సంకల్పము ఆరువది 
సంవత్సరాలు నిండిన వండుగ 

' 'మ్రాజ్టీ మంత్రి బీరుదు * ఉన్నాము మొరార్చీదేశాయి, విజయలక్ష్మి పండిట్, 
* నేను. -దక్షిణ భారతములో మాజీ మంత్రులకు 

అలాగే ఇరరై ఏడున్నర మాసొల పోలన తరువాత జద్వన్నను నేనే 
1039 అక్కోబరు 30వ తేదీన మద్రాన్ను , ఢ్రొంచి వివృవానికి ద్విశత జయంతి ఉత్సవము ఈ 
మంత్రిమండలి, దేశంలో అన్ని కాంగ్రెస్ గుంత్రీ “సంవత్సరము. ఛర్వాత రష్యా వఏిష్పవనము ఈ 
వర్షాలతో పొటు రాజీనామూ చేసిందీ ఆ నాడునోను 5 = శతాబ్బములోనే వచ్చింది. మన దేశ స్వాతంత్రోము. 
“మాజీ మంథ్రి'నశో బిరుదును పొందాను. అది నో నురి ఎన్నో దేశాఐ న్వరాజ్యుము కూడా ఈ శతాబ్చీ 
తొలి వదవీ ను వాసికి 50' ఏళ్ళు చఛారిత్రక,నంఘటనలే ఈ శుభ వరిణామాలకు, 
కావస్తున్నది ర్యోత్సవానకి. " అర్హత సాధించుకొన్న ప్రగతులకు సంతోషిస్తూ, త్యాగ 
షొందుచున్నది , ష్ జూలై 1న: కడపచి' ధనులస్నరించు కంటా గపనునన్నాను? 
రాజకీయ. పదవ. _.మాక్తీత్వము. క చూసాటు. *. 
ము గవేర్శరుగా సరే. లక్ష్య సవదలి ₹ 

శ నై. 

10 న నాననా 

ముగ్గురమే మ 

ర్స 

తరబడి నొలో కూడా ఉండిన 
చూడకనే. కొందరు, కొద్పిగ 'చూచివవారుగనే! 
మరికొందరు _దోట్ పోయారు జీవన సాగరాన్ని, 
"1937లో మ్యత్రుభైన వారిలో ఇంకాఅంఛళకు ముందే 

మంత్రులైన.. వారిటో ఈనాటికి ముగ్నురమే మిగిలి. 

హా డా! బెనవాడ గో ,పొలరెడ్మీ 
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ఎందరో నొ. సహాచరుల్క, జ్లైటులో మానాల + | 

రు స్వారాజ్యపద్నిని' 

ఒక్క'పెట్టున సింహనాదం చేశాడు. 

అ వజ్రకాయుడు చేసీన సింహనాదా 

నికి అడివంతా దద్దరిల్లిపోయింది. 

చిన్నోడి గొంతులోని కేక గొంతులోనే 
అణీగిపోయింది. 

కళ్లు పెద్దవిచేసి వజ్రకాయుడీవైవు' విన్మ 
యంగా చూశాడు. - 

ఆరున్నర అడుగుల ఎత్తున్న ఆ మహా 

కొయుని వజ్రనమౌాన దేహాం ఎక్కడికక్కడ 
కండలు తిరిగి మహాద్భుతంగా వుంది. 

చిన్నోడు అంతటి అద్భుతమైన 
వ్యకీని తన జీవితంలో ఎవడూ చూడ 

"మనక చీకట్లో కూడా అతని దేహం 
బంగారంలా మెరుస్తోంది. ఆ దేహం మీద 

వడితే గడ్డపార కూడా నడిమధ్యకు వంగి 

పోతుంది. శరీరంలోని వ్రతి అంగుళం 

అద్భుతమైన తేజస్సుతో వ్రకాశిస్తోంది. 
నడుముకు వులిచర్మంకట్టుకున్నాడు. 

అది తవ్ప అతని మిగతా శరీరంమీద 

ఎలాంటి అచ్చాదానా లేదు. నడుముకు 
చిన్న పిడిబాకు వేలాడుతోంది. 

ఆ వజ్రకాయుడ్ని చూస్తూనే వులి 

కూడా ఒక్కసారిగా ఆగపోయిందే. ఒక్క 

క్షణం వున్నచోపే నిలబడిపోయి క్రూరంగా 
గాండ్రించింది. 

అ వెంటనే గుండెలదిరిపోయేట్టు 

మరోసారి సింహవాదం చేశాడావ్యక్తి, 

అ సింహనాదానికి చిన్నోడి గుండె 
జలదరించింది. 

వులికూడా చకితురాలై నట్టు చూసి 

ఒకడుగు వెనక్కి వేసింది. ఆ మరుక్షణం 
అతని సింహనాదొనికి తాను జడవబోనన్న 
ట్టుగా ఓసారి భీకరంగా గొండ్రించి వైకి 

దూకడానికి సంసిద్దమౌతూ వెనక్కాళ్లమీద 
వంగింది. 

' చిన్నోడు మహాశ్చర్యంతో చూస్తు 
న్నాడు, 

జరుగుతున్నది కలో నిజమో అతని 
కేమాత్రమూ కాలేదు. 

పులి మహావేగంతో ఒక్క పెట్టున వజ 
కాయుడీ మీదికి దూకింది. 

మరోసారి భయంకరమైన 
నాదం వేశాడా వజ్రకాయుడు. 

చిన్నోడు వణకడం (ప్రారంభించాడు. 
ఎవరీ మహాబలుడు ? |! 

(ఇంకావుంది) 

సింహ 



ఈసారి దీపావళికి-కొత్తరకం కథల పోటీ పెడుతున్నాం! 
మూడే కథలు మూడేబహుమతులు ! 

మొదటి బహుమతి రు. 1800లు, అక్షరాల పదమూడు వందల రూపాయలు 

రెండవ బహువుతి రు. 1000 లు. వెయ్యి రూపాయలు అక్షరాలా 

మూడవ బహుమతి రు. 700లు. అక్షరాల ఆరున్నూ క్క వందల రూపాయలు. 

సూచనలు నిబంధనలు గట్రా గ 

తేట తెనుగులో తెనుగుదేశ వాతావరణంలో 

శ) ఉత్కంర భరితంగా. ,2) చమత్కారయుతంగా తొ కొనవిరుపో తుదిమెరుపో ఉండేలాగా 
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శంకరం మాస్టారు చేతి గడియారం చూసుకున్నారు. మధ్యాహ్నం 
మూడు గంటలు కావచ్చింది. అంచ యింకో ముప్పావు గంటలో విమూ 

నం న్యూయార్కు. చేరుతుందన్నమాట. ఎక్కడ నిడుమోలూ ఎక్కడ 
న్యూయూర్కూ! దై వఠీల అంటే యిదే!! 

తన చిన్నవ్వుడు నిడు మోల్గో "సెకం 

డరీ స్కూలు కూడాలేదు. ఆరో తరగతి 

చదువుకోసం వక్కనున్న ఎలకుర్రు రోజూ 
పంపేందుకు అమ్మా నాన్నా అరవైసా 

ర్జు ఆలోచించారు. అలాంటిది తన 
రెండో కొడుకు కృష్ణమూర్తి హైదరాబా 

12 _ ఆంధ్రసచిత్రవారపత్రిక 

దొచ్చి విమానం ఎక్కిస్తూ ధైర్యంగా 

వెళ్ళిరమ్మన్నాడు. కొడుకే తండ్రికి ధైర్యం 

చెప్పాడంటే రోజులు మారాయనక తప్ప 

దు, నిజమే వ్రవంచం మారిపోయింది. 
బందరెళ్ళి చిన్న వని చూసుకుని తిరిగిన 
చ్చేటంత వ్యవధిలోనే విమానం అమెరికా 
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చేరుకుంచోంది. వట్టుమని తొమ్మిది గంట 
ష కూడా లేదు. బొంబాయి నుంచి 
అయిదు గంటల్లోనే విమానం లండను 

వచ్చేసింది. లండన్లో గంటన్నరసేవు ఆగిం 

ది. శంకరం మాస్టారు విదేశం రావడం 
అది మొదటిసారి. అసలు విమానం 
ఎక్కడం కూడా అదే మొదలు. నమ్మలే 
నంత ఆశ్చర్యం కలిగింది. ఇంగ్లండు గత 

చరిత్ర కళ్ళకు కట్టినట్టుయింది. ఇక జాగ్రఫీ 
సంగతి చెప్పనక్కర్లేదు అది ఆయన అభి 

మౌన విషయం సోషల్స్టడీస్ టీచరుగా 
కృష్ణాజిల్లా మొత్తంమీద మంచి పేరుంది 
బేగంపేట విమానాశ్రయం నుంచి బయలు 
దేరింది మొదలు శంకరం మాస్టారు ప్రతి 

వూరూ, వ్రతి ప్రాంతం తనను పల 
కరించిన అనుభూతి పొందారు. ముప్పె 

అయిదేళ్ళృపాటు పిల్లలకి చెప్పిన పారామ్ 

చెవుల్లో మారుమోగాయి. , 

బొంబాయి. సహారా ఎయిర్పోర్టు 

నుంచి అదే విమానం ఆకాశంలోకీ దూసు 
కృపోయినవ్రుడు “జననీ జన్మభూమిశ్య 
స్వర్గాదపి గరీయసీ అన్న సూక్తి వదే 
పదే గుర్తుకొచ్చింది. 

ఒంటరిగానే ప్రయాణించవలసి వచ్చి 
నందుకు బాధగానే వుంది. వెంట ఎవ 
రొస్తారు? 

అసలు తాను యిలా బయలుదేరడ 
మే ఒక వింత, తనవంటి సొమాన్య 

కుటుంబీకుడి కిది సాపాసమే. వదీ 
వరకా కాదు. ఏడు వేల రూపాయ 
లు టికెట్టు ఒక్క రావడానికే. ఇంత 

డబ్బు ఎందుకు ఖర్చు చేయడం అంటీ 

కృష్ణమూర్తి విన్లేదు అన్నగారి మాట 
ఇక్షరాల పాటించడం అతని” స్వభావం. 

అన్న రామచంద్రం తమ్ముడికి వివరంగా 
ఉత్తరం రాశాడు స్పాన్సరు కాగితాలు 

పంపాడు. డబ్బు యేర్పాటు చేశాడు ఏ 

యే వత్రాలు ఎలా సమకూర్చుకోవాలో విడ 

మరిచి తెలియజేశాడు. కాబట్టి ఒకసారి 
వెళ్ళి వాళ్ళని చూసిరావడం మంచి 

దని కృష్ణమూర్తి అభిప్రాయం అందులో 
నూ అణ్న కాస్త వురమాయిస్తే చాలు, 

గంవెడంత అట్టుహోసంతో ఎలాంటి లోటు 

రానీయకుండా చేయడం కృష్ణమూర్తికి 
అలవాటు వెళ్ళేది కన్న తండ్రి. వంప 

మన్నది అన్నగారు. పాస్పోర్టు కోసం, 

సా కోసం,ఫారిన్ ఎక్కేంజి కోసం అతలా 
కుతలం అయ్యాడు అనుకున్న వని సాను 

కూలమయ్యేదాకా నిద్రపోని నైజం కృష్ణ 

చిక్కుల్లో రణధిర్ 

రణధీర్ కపూర్ తాను తీయబోయే 
చిత్రం “హెన్నా'లో నటించేందుకు తగిన 
హీరోయిన్ కోసం వేట ప్రారంభించాడట, 
కొని ఎవరూ అందటం లేదట. కాగొ రణ- 
ధర్ భార్య బదిత యిటీవల విడాకులివ్వా- 

లని అనుకుని యితనితో కలిసి వుండకుండా 
తన కూతురు కరిష్మాతో వేరే కాపురముం- 

టున్నదట, తన "కూతుర్ని సినిమాల్లో 
నటింవ చేయాలని కుతూహల వడుతున్న- 

దట బబిత. ఎలాగూ భర్త సినిమా తీస్తు- 

మూరర్తిది. అమెరికా వస్తున్నవుడు మంచి 

(డస్సు ఉండొలని రామచంద్రం చూచాయ 

గా రాయడంతో యదేకంగా సూకీ కుట్టిం 
చాడు తండికీ. అరవై దగ్గర వడుతున్న 
తనకివుడు సూుందుకంట కృష్ణమూర్తి 
వినిపించుకుంటాడా? 

శంకరం మాస్టారి చూవులు తను 

నం. సూటువైకి మళ్ళాయి. పక 

వప్రయాణీకు లెవరైనా తనను గమనిస్తున్నా 

'రేమోనని అటూ యిటూ చూశారాయన 
ఎవరి గెడవలో వాళ్ళున్నారు. అది 

ఒకందుకు నయమనిపించింది. ఎప్పుడో 

"పెళ్ళిలో ముదురు గోధుమరంగు చార 

లతో ఒక సూటు కుట్టించారు.. వేసు 

కుంళకు యెొబ్బెలగా తోచేది డిఇఓ 

వస్తే మాత్రం అబ్బంండా వేసుకునేవా 
రు శంకరం మాస్టారు అవ్పుడు అందరికీ 
తెలిసేది న్కూూలు ఇన్ "స్పెక్షన్ జరుగుతుం 

దని. తర్వాత సూటు పాతదైపోయింది 
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న్నాడు కదా అందులోనే ఛాన్సిప్పిద్దామని 

ప్రయత్నిస్తోందట. కాని విడాకు లివ్వా- 
లనుకున్న మనిషికీ నేనెందుకు సహాయం 

చేయాలన్న ధీమాతో కాబోలు అందుకు 

ఒవ్వుకోవటం' లేదట రణధీర్, కూతుర్ని 
పెద్ద హీరోయిన్ చేయాలని కలలు కన్న 
తల్లి ఆశలు నురి ఎంత వీరకు నెరవేరుతా- 

యో! ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఎదురైన 
కలచి ఎలో బయట పడాలా అని 

ఆలోచిస్తున్నాడట రణధీర్! 

గవర్న మెంటు లు టీచర్గా వనిచే 
సినంత కాలం పొడుగు చొక్కా, పంచె 

ఉత్తరీయం వదల్లేదు. కిందపేడు రిమైర 
య్యాక బయటకెళ్ళేటవ్వుడు తన్న యింట్లో 
వేషం పట్ట్రింవులేదు. సొంత యిల్టు, 
సొంత ఊరు చిన్న కొడుకు కృష్ణమూర్తి క్రి 

వున్న వూళ్ళోనే చిన్న ఉద్యోగం దొరికింది. 
పెళ్ళయింది. పార్వతి గుట్టుగొ సంసా 

రం చక్కబెట్టుకునే నేర్చున్నమ్మాయి 
మనుమరాలు లొవణ్య బంగారు బొమ్మ 

ఆలోచన్లు సొంత వూరుమీదికి పోకుం 
డౌ శంకరం మాస్టారు నిగ్రహించుకున్నారు 

మరి కొంతసేవచో న్యూయార్కు 
భా 

చేరుకోబోతున్నారు. చదివిన సంగతుల 

న్నీ న్గురణకు వస్తున్నాయి తను ఢిల్లీ 
కూడా ఎన్నడూ చూడలేదు మద్రాసు 

మాత్రం దక్షిణదేశ యాత్రల సందర్భం 
గా రెండుసార్లు చూసే అవకాశం లభిం 

ఆంధ్రసచితవారపత్రిక 13 



పాప 

పుడుతూనే గుండెలో బుల్లెట్తో వుట్టిం 
దట ఒక చిన్నారి. ఆ పాప కడుపులో 
వుండగా ఒకనాడు తల్లికి బుల్లెట్ తగి 
రిందలు. అది దూసుకుపోయి ఆ పాప 
గుండెలో నిరిచిపోయింది!! 

మెంఫిస్లో ఈ వింత సంఘటన 
'జరిగింది. ఇటీవల ఆ తల్లి ప్రసవించిన 
వుడు యిది కనుగొన బడింది! 

శ్ 

చింది కోరిక వున్నా ఉత్తరదేశ యాత్రలు 
చేయడం పడలేదు. ఇక ఒంటరిగా అ 
యాత్రలు జరపడం అసంభవం. ఒంటు 

రితనం అనగానే గుండె చెరువెపోయింది 
తమాయించుకున్నారు. మ 

అనుకోకుండా యీ మపహాయాత్ర 
తటస్ట్రపడింది న్యూయార్కు మహానగరం. 

జనాభా రెండు కోట్లపైనే అన్నీ పెద్ద 

'పెద్ద భవంతులే. వరల్స్ (శ్రేుడ్ నెంటర్ 
భవనం నూటపది అంతస్తులు రాక్ ఫె 
లర్ సెంటర్, లింకన్ సెంటర్, చెనా 
టౌన్ చూసితిరాలి. మన్వాట్టున్ దీవిని 
కలిపే జార్చి వాషింగ్రన్ బ్రిడ్జి అద్భుతంగా 
వుంటుందట 

రామచంద్రం యీ విశేషాలన్నీ తప్పక 

చూపిస్తాడు తనకే లోటు వుండదక్కడ 
కోడలు జానకి నిజంగా సీతమ్మతల్లి వంటి 
ది మనవడు ఆదిత్య న్యూయార్కులోనే 
పుట్టాడు. వాళ్లీ యింతవరకు చూడనేలే 

దు. వాడు సిసింద్రీ అని రామచంద్రం 

వుత్తరాలనుబట్టి తెలుస్తోంది 

శంకరం మళ్ళీ గడియారం చూసు 

కున్నారు పది నిమిషాల్లో న్యూయార్కు 
వచ్చేస్తుంది పాస్పోర్టు, మనీపర్సు వై 
రా తడిమి చూసుకున్నారు. భద్రంగానే 
వున్నాయి. 

కొడుకున్సీ కోడల్నీ చూసి చాలాకా 
,లమయింది. వాళ్ళవి చూడగానే వుద్వే 

గం అవుకోగలగడం సాధ్యమేనా? గుండె 

14 _ ఆంధ్రసచిత్రవారపత్రిక 

బొజలో బులెట్! 
జా ి 

తల్లి 31 సంవతారాల ఎవిఠీస్పే 
టెం భా 

లె పాప క్షేమంగా వున్నారట 
బుల్టేట్ దూసుకుపోయినా తల్లి 

ఎలా (బ్రతికిందో, ఆ బుల్లెట్ దిగిన 

పిల్ల ఎలా బతికి భూమిమీద పడిందో 

ఎవ్వరికీ అంతుచిక్కలేదట ఏమైతేనే 
మీ .. తల్లీ, బిడ్డ క్షేమంగావున్నారు .. 
అంతేచాలు! 

[. వేదన తగ్గతుందా? 
మరింత విబ్బంభింది తనను మురీచెత్తుతుం 
దే! గాంభీర్యం తెచ్చి వెట్టుకునే ప్రయత్నం 

లో అలలెత్తుతున్న 

చేశారు శంకరం మాస్తారు కృష్ణమూర్తి 
లు = 

మరీమరీ చెప్పాడు అన్నయ్యని చూడగానే 

మనసును అదుపులో పెట్టుకునే ప్రయత్నం 
చెయమని  మమతలూ మనసూ మనం 
చెప్పినట్లు వింటాయా? 

కొద్దిక్షణాల్లో విమానం న్యూయార్కు 
చేరుకుంచోందని తెలియజేశారు. శంకరం 
మాస్టారికి ఆతురత పెరిగిపోతోంది 

విమానం రన్వేమీదికి దిగింది సంబొ 

భించుకుని హ్యాండ్ బాగ్ చేతిలో వట్లుకు 
న్నారు. అక్కడ ఎక్కువ నడవవలిసేన 
పనివుండదు అన్నిటికీ యాంత్రిక సౌక 
ర్యాలులటాయి 

లాంజిలోకి రాగానే ఎదురుగా రామ 
చంద్రం, కోడలు జానక్కిమనవడు ఆదిత 
కనిపించారు. శంకరం మాస్టారు చుట్టూ 

వున్న జనాన్ని మరిచిపోయారు. గుండెల్లో 
సముద్రాలు ' ఘూర్షిల్గుతున్నాయి.. మెద 

డులో అగ్నిపర్వతాలు బద్దలైన చవుళ్ళు 

వినిపిస్తున్నాయి. తలలో భూకంపం వచ్చి 
నట్టుయింది 

రామచంద్రం తండ్రిని కాగరించుకుని 

“నాన్నా! అమ్మేది. ,, అమ్మేది _అమ్మే 

ది అని బావురుమన్నాడు. 

శంకరం మొస్టార్లు నాన్నా రామచం 

ద్రా! రామచంద్రా! అని వెద్దగా రోదిం 

చసాగారు న. 

18-8-89 

హాలులో వడుకున్న తండ్రి నిద్ర 
పెద్దగా కలవరించడం ఏన కృష్ణమూర్తి, 

పార్వతి ఖంగారువడి గబగబా వచ్చారు. 

శంకరం మాస్టారి గుండెలు ఎగసివడుతు 

న్నాయి. కళ్ళవెంట నీళ్ళు కారుతున్నాయి 

గాబరాతో తండ్రిని కదిపాడు “నాన్నా! 

నాన్నాగ గట్టిగా పలకరించాడు నిద్ర 

లేవుతున్నట్టు కనురెప్పలు మూసుకునే 

వున్నాయి. కనుగుడ్డు మాత్రం వేగంగా 
కదులుతున్నాయి 

శంకరం మాస్టారు బదులుపలకలేదు 

పార్వతితో *నాన్నని చూస్తూవుండు డాక్ష 
ర్ని తీసుకొస్తా అని వరుగెత్తి కెళ్ళాడు 

మామగారి ముఖంలో గూడుకట్టుకు 

న్న బాధనీ, శోకాన్ని చూసి పార్వతి విలవి 
లలొడిపోయింది నిస్సహాయంగా చూస్తూ 

వుండిపోయింది విషాదమూర్తిలా ఎలాంటి 

'కల వచ్చిందో అమె వూహించలేకపోయిం 
ది 

డాక్టరు వచ్చి పర్తక్ష చేశాడు బ్లడ్ 
(వెజర్ కొలిచాడు నాడి చూశాడు కను 

రెప్పలు పైకెత్తి వరిశీలించాడు ఆయన్ 
ముఖంలో ఉత్సాహం లేదు 

“నాన్నగారు రాత్రి బాగా నిద్రపోయా: 
రా?” అడిగాడు కృష్ణమూర్తిని. 

“ఎందుకనో ఈవూట నిద్ర రావడం 

లేదు రామచంద్ర వుత్తరం రాశాడుగదా 
సమాధానం రాయాలి. నువ్వు రాస్తున్నా! 

వుగా నేను కూడా రాస్తాను అని చాల 

రాత్రివరకు వుత్తరం రాస్తూనే వున్నారు 
అంతకీ “పడుకోండి నాన్నా! రేవు వూర్తి 

చేయొచ్చుగా పదకాండవ్వాచ్చిందని నచ్చవచె 
ప్పాను* అన్నాడు 

డాక్టరు యింజక్షన్ యిచ్చాడు 
శంకరం మాస్టారి ముఖాన్ని తేరిపార 

చూస్తూ 'నాన్నగా రీమధ్య ఎలా వుంటు 
న్నారు?” ప్రశ్నించాడు 

ఏం చెప్పమంటారు డాక్టర్! అమ్మ 

పోయిందిగదా! అవ్పట్నుంచి ఆయనకి తీర 

ని దిగులు ఆవేదన ఎలా తీర్చగలం, 
లోలోపల కుమిలిపోతున్నారు ళు. విధా 
ల నచ్చచెప్పినా తీరే బాధ కాదు. 

“చాల తీవ్రమైన జత్తిడికి లోనవుతు 
న్నట్టుంది ” 

“నిజమే డాక్టర్! అమ్మ పోయి 

న _ తర్వాత అన్నయ్య రాలేకపోయాడు,. 
అన్నయ్యని చూడలేదని బెంగ మరోవక్క 
నాన్నని వేధిస్తోంది.” స్ట 

“కృష్ణమూర్తి! మీరు రైర్యంగా 



వుండాలి. మరో అరగంటలో స్పృహ 
రాకపోతే మనం నాన్నగారిని బందరు 

తీసు కెళ్ళడం మంచిది. అతి తీవమైన 
మానసిక సంఘర్షణ మూలంగా మెద 

డు నరాలు చిప్లే' ప్రమాదముంది మనిషి 

కోమాలోకి పోవచ్చు కూడా” 
“డాక్టర్ ! మా నాన్నని కాపాడండి 

డాక్టర్. అమ్మ వెళ్ళిపోయింది. నాన్న 

కూడా లేకపోతే ” కృష్ణమూర్తి కంఠం 
రుద్రమయింది 

పార్వతి కూతుర్ని దగ్గర తీసుకుని 

కన్నీళ్ళు తుడుచుకుంటూ “ఊరుకోండి 

మామగారికి తప్పకుండా స్పృహవస్తుంది 
వూరడించింది. 

“కృష్ణమూర్తి! అలా అధై ర్యపడకూడ 

దు అన్నీ తెలి*ినవాడివి. మనం బందరు 

తీసుకు వెళ్చామని చెప్పాగా సంగతి తెలు 

సుకుంటావని అన్నా 

“అయితే నే వెళ్ళి షొవుకారుగారి కారు 

అడిగి తీసుకొస్తా నాన్నంటే అయనకి 
చెప్పలేని అభిమానం తప్పకుండా యిస్తా 

రు. 
“తెల్దారొచ్చింది షావుకారు ఈపాటికి 

లేస్తారు. వెళ్ళిరా నేను చూస్తుంటాను ” 

నం కతా 

నే అం శమన నా 
౨ _ెళ్ళికాని అమ్మాయిల ఎదలో ఆనందం 
న "యువకుల ప్యూదిలీ సాహాసనం | 
| రూంజాల రుంజుల్లద బజదురు | 
+ _ గ్యాంగ్ మాస్టర్ల మననుల్లో అమురు 
1. ఇొద్దల ప వస్ధాష్లు 

క్షు ల్లల మైండ్స్, లర్ ఎమోషనల్ ఖీలింద్సీ 

గల్లాయినర్నీ ఎన్నెన్నో అత్తత తత్రమైన 

అనుభూతుల  'నయ్మిా౪తం 
వ1డైనమిక్ రైటర్ 

కళఇరంరుంలూలుు 

శె 2121] 
భ్లలోలిో లం 22 * ఉళంధంరర0. కలత. 

ఆళి ౨ 
క ఇ ఖాన్ 672472 

ఖై శే 
కా 

నుఖుస్రఖ | సటకన్ 
మాళభవరం, వజయవాడు-డ 

న. లేఖ 
“పార్వతి! ఈలోగా కావలసినవి సర్దు 

నువ్వు కూడా వద్దువుగాని " 

కృష్ణమూర్తి కారుకోసం. వెళ్ళాడు 
పార్వతి కొవలసినవి సర్రేపనిలో వుంది 

డాక్టర్ శంకరం మాస్టార్ని మరోసా 
రి పరీక్ష చిశాడు 

అట్టుకి 'వెట్టివున్న కాగితాలు కనిపిం 
చాయి ఆ వుత్తరం శంకరం మాస్టారు 

రాసింది ఇంకా పూర్తిగా రాయళేదు 

వెన్ను కూడా అక్కడేవుంది మౌస్టా 

రు ఏం ఆలోచించార్కో ఎలాంటి మానసి 
క ఘర్షణపడుతున్నారో తెలుసుకోవచ్చునని 
డాక్టర్ వుత్తరం చదవాలనుకున్నాడు 

శంకరం మాస్టారు దస్తూరి చక్కగా 
య అక్షరాలు ముత్యాల్దా వుంటా 

“నాన్నా రామచంద్రా! * ఆశీస్సులు 

నీ వుత్తరం అందింది 

ఈసారి నే నొక్కత్లే వుత్తరం రాస్తు 
న్నాను. మీ అమ్మ రాయడంలేదు. ఇంత 

కొలం ఇద్దరం రాసేవాళ్ళం ఆమె అనంత 

దూరాలకు వెళ్ళిపోయింది 
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కనిపెంచిన తల్లి ఎన్నటికీ కన్పిం 
కుండా వరలోకంలోకి వెళ్ళిపోతే బిడ్డ 
బాధ నాకు తెలుసు నాన్నా! నీకు ఏవి 
వెచితే వూరట కలుగుతుంది? 

చివరి క్షణం వరకూ మీ అమ్మ , 
పేరూ, తమ్ముడి వేరూ వలవరిస్తూ?; 
వుంది పిల్లలవైన ఏ తల్లికైనా (ప్రవ 

వుంటుంది కాని మీ అమ్మకి మీరే లోక 
నాన్నా! కూతుళ్ళెవరు లేని మా యిరి 

రికీ కోడళ్ళే కూతుళ్ళయ్యారు. అందుక 
మా ముసలి గుండెలు ఎంత అనందవగే 

వో ఎలా చెవ్పను. 
మీ అమ్మని ఎవ్వడూ వెద్ద వుత్త 

రం రాయమని అడిగేవాడివి వానాకొలవ్వు 
చదువుతో మీ అమ్మ రాసిన తప్పులు 
దిద్దవద్దని, అవి అలాగే వుంటే చదువుకో 

వడం చాలా ఆనందమని రా సేవాడివి 
అవును అక్షరాలు తవులొచ్చేవి కాని 
వాక్యాల్లో తేనె వుండేది మీగడ వుండేది 
అవి మమతల హారాలు నానా న! 

నీ వేదన అర్హంచేసుకున్నా - అమ్మ 

మరణవార్త మీకు చేరే సమయానికి నువ్వు 
వనివైన "మాంచెస్టర్ వెళ్ళినట్టూ రెండు 
వారాల తర్వాతే ఆ కబురు విన్నట్లు కుమిలి 

నూతన యవ్వనంపొందండి! సంతొనవంతులుకంది 
నర ప న డం... 

శాల తయోగము వలన కలిగిన నరముల బలహీనత అంగము 

ఆఎిదగుట అవనర కాలమందు అనంతృప్ని దాంపత్సొ నుఖం లేక 

వొవుట నంతానము లేకపోవుట ఉబ్బనం సారియాసిన్ల్ పాడలు 
రడ తెలు (బొల్ని)ి నలువు ఎరువు మచ్చలు రసిష్నండ్కు 

౨ఒ ఎ౦ఎందమైనవ్వ్యాదులు ఖృలా మూలశంకలు స్రీ )అరుసుము, గా 

వ్వాచులు బడ్ వషర్ పక్షవాతము మెహపొడలు సమస్త దిర్శ 

ఎెచులకు చర్వవ్వాదులకు ఆయుర్వేద చిశిత్త పోస్సు ద్వారాళూ డ 

ఆరిత్చై రట 
ప్రతినెల క్యాంపులు 

ఉతతనవయయానా నాళ 
రాజమంత్ర ప/6 ల్తోభరింర లా శాకాలాటి. .దోకుడుభ్యుంద 
కాకినాడ 2,27 ల్తేజలలో జోళణ్ 4 లాడ్జి 'రల్పశాటాకోన్ఎదకీ 
భీమవరం రృ[8 లేజలలో'షణ్లు స్మైద్స రొడ్డో 
ఒంగాజు 9 భలేజో న. అశజండ్దగర | 
ఖత్ముం 25 వశే హాల ౨న్హెర 4౧. అశ్న్వాండ్ దగ్గర | 
గరో8 క 1000గం, నుంజ జత్రు 10-౦౦ 

షా 

యచన ండం6 మి 

అతడితో స! 

సో ఏ 

స్ 

18-8-89 

సైతేదీలు మునహా మాలిన దిన్టంలలో ట్రీ 
త సే2వడలోని పైదిక్లో వుంటొరు 

నో! లి నక చారల 
ఆయుర్వేదభిషక్, ట్ స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ 

బొర్కురోడ్, గుడివాప-52| 50! *ఫోన్స్2522 ౬ 2540౦. 
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పోతూ రాశావు "మాంచెస్టర్ వర్తమానం 
పంపినా అగ్గి నీకు చేరనట్టూ “మధ్యలో 
యితర చోట్టికు వెళ్ళవలసి “వచ్చినట్చూ 
ధాశావు వరిస్థితులలా వచ్చాయి ఏమిజే 
యగలం! 

రామచంద్రా! ఒక్కసంగతి ఈ 

వయసులో నేను ఒంటరివాడనై పోవడం 
ఎంత దుర్చరమో చెప్పలేను. మీరం 
తా వుండగా ఒంటరివాళణ్లీ ఎలా అవుతానని 

మీ రడగవచ్చు. నిజమే. నన్ను మీ 
రంతా కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటున్నా 
రు ఆప్యాయత, అభిమానం వంచుతు 

న్నారు. ఎలాంటి లోటూలేదు నాన్నా! 

ఉత్తరం కొంచెం విశదంగా రాస్తే 
నా మనసు బరువు కొంత దించుకునే 

వీలుంటుంది. తీరుబాటు వున్నవు 

డు చదువుకో ఈలోగా చి సౌ. జానకి 

చదువుతుంది. నేనూ మీ అమ్మా పెద్ద 
వాళ్ళ మైపోయాం వచ్చని చెట్టుకు "రెండు 

పండుటాకుల్టా వున్నాం. 'రండు వండుటా 

కులు ఒక చోళే వున్నాయి ఎంతకాలం 
వుంటాయి? చెట్టంతా వాటిని ప్రాణప 
దంగా చూసుకుంటున్నా ఎల్లకాలం వుండ 

వు కాలం రాగానే రాలిపోవాలి. అది 

ధర్మం "రెండింటిలో ఏది ముందు రాలిపో 

వాలనే సమస్యవైన ఆ అకులు వాదించు 

కునేవి. వాటిచేతిలో ఏముంది నాన్నా! 

ఒక ఆకు రాలిపోయింది మీ అమ్మ 
శాశ్వతంగా మనల్ని విడిచి వెళ్ళిపోయింది 

ఇక ఎప్పుడూ కంటికి కనిపించదు పోయే 

టప్పుడు 'మీ అమ్మ ముఖంలో ఎంత తృప్తో 

శేష లేఖ 
- ఎంత ఆనందమో చెప్పలేను. నువ్వు 

దగ్గరలేవనే చింత తప్ప మరో వెలితి లేదు 

సుమంగళిగా వెళ్ళిపోతున్నాననే గర్వం 

నాకు కనిపించింది. నిజమే. మనదేశం 
లో సంప్రదాయం అలాంటిది అ సౌభా 

గ్యం మీ అమ్మకు దక్కింది అందుకు 

నెను కూడా గర్వపడుతున్నాను కాని ఆ 

గర్వం చాటున సప్త సముద్రాల హోరు 

దాగి వుంది అనంతమైన నిర్హన స్థలంలో 

ఒక్కబణ్నే నన్ను దిగవిడీవి మీ "అమ్మ వెళ్ళి 

పోయినట్లునిపిస్తోంది అది. పండుటాకు 

స్వభావం నాన్నా మరోలా అనుకోవద్దు 

మీరంతా నాపై చూపే ఆదరం అంతా 
యింతా కాదు అది నా అదృష్టం 

నువ్వు నన్ను న్యూయార్కు రమ్మ 

ని రాశావు జానకి మరీ మరీ చెప్పి 
నట్టు కూడా రాశావు మీ అమ్మ 
నన్నునిర్ణయగా వదిలి పెట్టినా మీరు నావై 

న యింత (పేమ చూపడం నా వూర్త 
జన్మ సుకృతం తల్లి తండ్రులకి కావల 

సింది భోగభాగ్యాలు కాదు పిల్లల నుంచి 
ఆదరణ, అనురాగం మా కది మెండుగా 

లభించడం మా భాగ్యం 

నిన్నూ జానకిన్సీ ఆదిత్యని చూడా 
లనేవుంది తల్లి లేని బిడ్డగా మారిన నిన్ను 
ఓదార్చాలని వుంది మీ యిద్దరి ఓదార్చు 

పొందాలనివుంది నా కన్నీటిని మనవడు 

ఆదిత్య చిన్నారి చేతులతో తుడిపించుకుం 

ఓ నా అవేదన కొంతవరకైనా తీరుతుంద 

చింతలూరు ఆయుర్వేద ఫార్మశీవారి 

ఉచిత ఆయు ర్తేద 

వెద్వ నలవనోలు 

అయుర్వేద రంగంలో విశేష అనుభవంగల వైద్య విద్వాన్, ఆయు 
ర్వేద ధివక్ శ్రీ ద్వౌభావ్యం కాశీ విశ్చవోధంటి నన్స్ వారు మీ ఆరోగ్య 

నమన్యలకు లం నచి్యితవార శ్య్రిక ద్వారా వ్వక్త త నలవోలు యిచ్చె 

దరు మీ నమన్వలను క్లువ్వంగా కాడ్డు/ఇన్ లాంజ్ లెటరీ ద్వారా 

ఆంధ నచ్యితవార విక 

గౌంధీవగరం, విజయవాడ-తికీ (వ్రాయండి. 
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నినా ఆశ కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళాలని 

యే తండ్రికి వుండదు” అక్కడ నాకు 
అన్ని సౌకర్యాలు వుంటాయి నిజమే 

అక్కడే వుండిపొమ్మన్నావు సంతోషమే 

కాని అంత దూరం ప్రయాణం చేయ 

గలనా? ఎపుడు యాత్రలు చేసినా మీ 

అమ్మా నేనూ కలిసి చేశాం జంటరి 

ప్రయాణం యెరగను వైగా నిడుమోలు 

నాప్రాణంలో ఒక భాగమైపోయింది ఈ 

నీరు యా నేల యీ గాలి నాలో 
భాగంగా మారాయి సాంత యిల్డు? విడి 

చిపెట్టగలనా?  చిన్నాడు కృష్ణమూర్తి ని 
యిక్కడ ఒక్కత్లే వదిలి వెట్టడం యెలా? 

ఉత్తరం యింతవరకే రాశారు శంక 
రం మాస్టారు. వూర్తిచేయలేదు. ఆయన 
నిర్ణయం చెప్పలేదు ఆయన ఆలోచన 

యింకా ఒక నిర్ణయానికి దారితియ లేదు 
చదివిన డాక్టరు "నిట్టూర్చాడు మానస్దార్ని 

మరోసారి “పరిక్ష చేశాడు పరిస్టితి యింకా 
దిగజారుతున్నట్టుంది 

కృష్ణమూర్తి కారు పట్టుకొచ్చాడు 

అందరూ కలిసి శంకరం మాస్టార్ని 

జాగ్రత్తగా కారులోకి చేర్చారు. కారు బంద 
రు రోడ్డు వెంట వేగంగా పోతోంది 

కృష్ణమూర్తి తండ్రి తలను ఒళ్ళో 'వెట్టు 

కుని మధ్యమధ్య “నాన్నా నాన్నా 

అని ఆర్తితో ఆవేదనతో ఆశతో పిలు 
న్నాడు ఆ పిలుపు భగవంతుణ్ణి వేడు 
కుంటున్నట్టుంది తండ్రి పత దైవం 

గా కనిపించాడు తన తం(ంని ఎలాగైనా 

రక్షించుకోవాలని అతని తపన “డైవర్ | 
కొంచెం త్వరగా పోనీ” అని అర్హించాడు 

పరిస్టితి గ్రహించిన (డ్రైవరు "వేగం 
కవ, కో 

"వెంచాడు కారు 'వెద్దాసుపత్రిలోపల ఎమ 

స్రైన్సీవార్డు దగర ఆగింది "సైంచర్ వైన 
లు ఉం ళం టల్తు రూ 

శంకరం మాస్టార్ని పడుకో పెట్టి లోపలికి 

తీసుకువెళ్ళారు. పరీక్షచేసిన డాక్షర్లు మెల్ల 
గా న. 

గా వచ్చి కృష్ణమూర్తిని ఓదార్పుగా భుజం 

తట్టి “యువర్ ఫాదర్ యూజ్ నో 

మోర్ ఉయ్ ఆర్ సారి "సెరిబ్రల్ 

'హెమ్యరరెజ్ తోపాటు కార్లియాక్. 

కూడా ఏర్పడింది” అన్నారు 

అరెస్త్ 
యు 

కృష్ణమూర్తికి అంతా చికటి అలము 
కున్నట్టయింది *నాన్నా నాన్నా 

నాన్నా” అని రోదించాడు 

శంకరం మొస్టారు బదులు పలకలేదు 

రెండో వండుటాకు కూడా రాలిపోయింది 



““ద్రో్సోస ము కు నజ బొడ్డు గ్రామమైన 
“ముక్కామల శే కళా 

వెంళట్రావుగారు. వుట్న పెరిగిన వూరు 
ఆయనకు కళాకారులంటే ఏవరితప్పాన 

అబిమానం 

ఒకసారి వారి ఆద్వరగంలో వూళ్ళో 

“అంకా హరిరదా కాలక్షేపం 

ఎర్పాటు చెయ్రుబడింది అప్పటికి నా 

వయన్నుు వఐన్నెండు 

మాతమె ఆ హరికడా కాలక్షోపానికి ఆడా, 

మగా, ఎల్హా, జెల్హ్లా తండో పతండాలుగా 
వేంచెశారు 

హరిదద మొదలైంది అవి చటికాలం 

రోజులు కాబట్ట, ఓ వృదృ రైతు 

ఆడవాళ్ళకు కాస్త దూరంగా నెత్నిమిద 

కండువా కవ్వుకొని ఓమూల 
రూర్చున్నాడు ఆ (ప్రదేశంలో అంత 

వెలుగులేకపోవడం వల్క, ఆ వ్యక్తి ఆడో 

- మగో తెలియడంలేదు కధ మొదలెన 

వదినిముపాలకు మా వూరి బ్రాహ్మణ 
వితంతువు ఒకరు నెత్సిమీదకు మునుగు 

నిండుగా కవ్వ్చుకొని యూ కద జరిగే 

వచ్చి, ఓసారి చుట్టూ 
కలయచూణంది. ఆవిడ దృష్కి సరిగా 

యీ మునుగు వ్యక్తిమిద వడింది ఆ 
కూడా తన మార్చు. బాపతు 

లై చి 

గామం 8 

సంవత్సరాలు 

(ఉదెశానెక 

య్యిర్త్ 

ఓ రోజు నేనూ, నా ఫ్రండ్ నర్లీస్ 
వాళ్ళింట్లో కూర్చుని అ రోజు మా కాలేజీ- 

లో జరిగిన డిబేట్స్ గురించి మాట్టాడుకొం- 

ముసుగు తెచ్చిన 
ఎ తందా _ 

వితంతువే అనుకొని, నెమ్మదిగా అతని 

ప్రక్కచేరి కూర్చుంది ఆ వ్యక్షి యీ 

నంగతి గమనించలేదు 

కొంతసేపట్కి ఆవిడ అతని చుజంమీద 

చెయ్యివేసి “ఏమే! కద ఎంతవరకూ 

అయ్యింది?” అంటూ ప్రన్నించింది 

దానికి ఆ వ్యక్షి ఒణకిపోతూ ఆవిడని 

గమనించి “అమ్మో!” అని గట్బిగా అరిచి 

లేచి నిలబడిపోయాడు అతని ముసుగు 

జారిపోయి, అవతారం బయటపడింది 

దానితో ఆవిడ నరసింహావతారం ఎతి_ 

“అప్రాచ్యవు వెధవా! ఆడవాళ్ళ ప్రక్కన 

కూర్యుంటావా?”” అంటూ చిందులు 

త్రొక్కసాగింది 
ఈ సంగతి తెల్పుకొన్న ప్రముఖులు కీ 

ఎడకలురుకు 

టుండగా వాళ్ళ పక్కింటావిడ కాబోలు 
వచ్చింది! నర్గీస్ లేచి “కూర్చొండి అంటీ 
కాఫీ తెస్తాను” అంటూ కిచన్లోకి వరుగు 
దీసింది! ఎదురు కుర్చీలో కూర్చుని ఆవిడ 
అమిత ఇంట్రస్టుగా చూస్తోంటే ఇబ్బందిగా 
వుంది నాకు!" చివరికి ఆవిడే కల్పించు- 
కుంటూ *ఏం పేరు పాపా” అంది! 
చెప్పాను! ఇక మొదలు పెట్టింది! నువ్వేం 
ఉదువుతున్నావ్ 7 మీ నాన్నగోరేం చేస్తా- 
రు” మీ రెంత మంది పిల్లలు? స్వంత 
ఊరు ఇదేనా” మీ ఇల్లెక్కిడా? అంటూ 
ఓ మినీసైజు ఇంటర్యూ చేసి పారేసింది! 
విసుగనిపించినా వైకి కనబడనివ్వకుండా 
సమాధానా లిచ్చాను మొపిమాటానికి 
నేను “మీరు ఇక్కడికి కొత్తా?” అన్నాను! 
“అచ్చును పాపా! పది రోజులయింది మేమీ 
వ రొచ్చి” అంది *మీవారేం చేస్తారు?” 
౨ఉగాను 
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డ్ కళావెంకట్రావుగారు అటు 

'ప్రక్కకువచ్చి పరిస్కితిని అదుపుచేసి, ఆ 

వ్యక్షిని మగవాళ్ళ వైపుకు లాక్కొచ్చారు 

ఈ ఎంగతి తెలుకున్న శ్రేకగుల నవ్వులతో ఆ 
వదచేశం మారు (మోగింది 

- బచ్చు వీరాజు 

“ఎడకలురుకు” అంది! 

“వింటండీ?” అన్నాను నేను విన- 
డం పొరపాటేమోనని! 

“ఎడకలురుకు పొపా!” 
నాకైతే. ఏమీ అర్హం కాకుండా, 

అయోమయంగా అన్పించింది! ఆవిడ 
నావైవు “అంతమాత్రం కూడా తెలీదా? 
అన్నట్టు ఓ మృగాన్ని చూసినట్టు 

చూస్తోంది! ఇంతలో నర్గిస్ కాఫీ 

తీసుకొచ్చి “ఏంటి, ఏదో విషమ 
సమస్య నెదుర్కొంటున్నట్టు ఆ మొహం, 

నువ్యూను'* అంది! " ఆవిడ 

అందుకొంటూ *ీఎడకలురుకు అంటే 
తెలీదంట ఈ అమ్మాయికి” అంది! 

నర్గీస్ వస్తున్న నవ్వును అతికష్టంమీద 
ఆపుకుంటూ “పాడ్ క్ష ర్కే” అంది!" ఇక 

చూడండి నవ్వును అవుకోవడం నాతరం 
కాలేదు. లోపలికి వరుగెత్తుకెళ్ళి పొట్టు 
పట్టుకుని మంచాని కడ్డంగా వడిపోయి 
వడీ పడీ నవ్వసాగాను, అక్షరజ్ఞానం లేని 
ఆ మహాతల్లి దారుణంగా ఖూనీ చేసిన 
ఆ “ఎడకలురుకూను మరీ మరీ గుర్తు 
చేసుకుంటూ! 

- వింజమూరి జ్యోతిశంకర్ 

ఆంద్రనచిత్రవారవత్రైక 



జూండిన్ వస్తే స్తే కొంతమంది మణీకట్టు 
మీద వాతలు వెట్టించుకుని వైద్యం చేయించు 

కుంటారు. మరి కొందరు కొన్ని వనర్జు తీను 

కుంటూ దొండిన్ తగ్గిపోతుందనుకుంటారు 

ఇలాంటి చిట్కా వై ద్వాలతో జాండీస్ తదు 

జాండిస్ అనేది లివర్ (కాలేయము, వళ్ల కలిగే 
అనారోగ్యము జూండిస్లో రకరకాలున్నాయి 

వొటికీ కారణాలు వేరువేరు చికిత్సలు వేరు 
వేరు! 

ఈ విషయాలు వివరంగా తెలుసుకోవడా 
నికి లివర్, సౌం(క్రియాజీ్ అతో పాటు ఆవోరనా 

ళాల అనారోగ్యాల చికిత్సొ నివుణు లు డక్టర్ 
డి నాగేశ్వర రెడ్డిగార్ని కలునుకోవడం జరి 
గింది 

“రివర్. జబ్బుల గురించి తెలునుకోవా 
అంళు ముందు లివర్ గురించి కొన్ని విష 
యాలు తెలుసుకోవాలి” అంటూ డొ నాగేశ 

రరెడ్డిగారు ముందు లివర్ గురించి కొన్ని విశే 
షాలు చెప్పారు 

రివర్ ప్రత్యేకత! 
లివర్ బరువు దాదావు 1256 కిలో 

(గగ్రాములుంటుంది.  కడువులో కుడి (వక్ష 

వుంటుంది లివర్ చాలా భాగం ట్రింద కు? 

వెనుకే వుంటుంది. కేవలం ఒక నేంటి 
టర్ భాగం మ్యాతమే రిబ్బ్ బయటికి వచ్చి 

వుంటుంది మెత్తగా వుంటుంది రెండు 

లోబ్స్గా వుంటుంది లివర్ రెండూ విడి 
విడిగానే వని చేస్తుంటాయి. లివర్ ప్రత్యే 
కత వమిటంళు కొంతభాగం పాడై పోయినా, 
యాక్సి డెంట్లులో తగిపోయినా-మిగిలిన భాగం 
తిరిగి వూర్తి నైజీతి లివర్ని వెంచగలదు' 
అంచ. మూడవ్ వంతు లివర్ మిగిలునా 
తిరిగి వూర్తి నైజ్ వచ్చేంత వరకూ. వెరు 
గుతుందన్న మాట ఒక వయను దాటిన 
తర్వాత కూడా పెరుగుతుందే న్వృభొవంగల 

కళ్ళ వ పసుపుగా మారడంతో “జాండిస్' అనారోగ్యము వచ్చినట్టు రోగిని 
చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా అర్హమవుతుంది 

(గ్రత్యెక అవయవం లివర్" ఈ వెరుగుదలకు 
ల రెండు మూడు నెలల వ్యవధి చొలు"/ 

లివర్ కున్న మరో (్రత్వేకత ఏమిటంటే 

రెండు మార్గాల ద్వారా ఈ అవయవానికి ర్తక్త 

(వ్రనరణ జరుగుతుంటుంది మామూలుగా 

అన్ని అవయవాలకు ఒకో మార్గం ద్వారానే 
రక్త (వ్రనసరణ జరుగుతుంటుంది , హిపాటిక్ 
ఆర్టెరీ దాంరానే కాకుండా ప్యోల్ వీన్ దా 
కూడా ర్ధాశయం, పొంశ్రియాజ్ మొదల 
యిన వాటే నుంచి ర్తక్తం లివర్ కి చేరుతుం 
టుంది. అవోర నాళంలోని అన్ని భాగాల 

నుంచీ వచ్చే ర్తక్తం లివర్ ద్వారా వ్రయాణించే 

ండె, ఊనిరితిత్తులకు వెళ్తుంది 

తంలో సా గ న శే 
అలు పి. జ! 

అమీదియాసిస్ వచ్చిన రివర్ 

ఇలా ర్తక్తం లివర్ ద్వారా వెళ్ళేవుడు 
ర్తక్త ౦లో వున్న వివృవదార్జాలు జ్వీర్రరసాలు వేరు 
చ శుద్ద రక్రాన్ని బయఓణి నంవ్చేతుంది లివర్ 
అంశ "రివర్ రక్తాన్ని శుద్ది చేసి విషవదా 
ర్రాల్ని వేరు చేస్తుందన్న మాట ఈ వేరు 
చేసిన వదార్జాల్ని బైల్ రసంతోపాటు కామన్ 

బైల్దక్ట్ ద్వారా డుయోడనవులోకి నంవు 
తుంది. అవి చిన్న (వేవులలోక్తి వేల్తాయి 

అక్కడ నుంచి. జీర్ణరసాలను చిన్న (వేవులు 

వ్ల్చి ఆయాఅవయవాలకు వంవుతాయి మిగి 

లిన వ్యర్థవదార్హములతో కలసీ బయటకీ నెట్టి 
వేయబడతాయి 

నిమిషానికీ 2 లీటర్ధ ర్తక్తం లివర్ 
ద్వారా (ప్రవహిస్తుంటుంది హీపాటిక్ వీన్స్ 

డాక్టర్ డి. నాగేశ  రరెడ్డి 

ద్వారా లివర్ నుంచి ర్తక్తం బయటకు వెళ్తుంది 

ఈ వీన్స్లో అడ్డం వడితే హిపాటిక్ వీన్ 

(థ్రాంబోసిన్ వన్తుంది ఇది చాలా అపొయకర 

మైన అనారోగ్యము కానీ ఇలొ హీపాటిక్ వీన్స్ 
సాధారణంగా బ్లాక్ కొవు. 

లివర్ రెండు లోబ్స్లోను బైల్ రనం 
తయారవుతుంది. ఈ రీనం బైలడక్డ్ అనే 
మార్గం ద్వారా అవోర నాళాన్ని దుయోడినమ్ 
దగ్గర చేరుకుంటుంది బైల్ దక్ డుయోడిన 

వోలోక్షి (ద్రవేశించిన వ్రదేశంలో ఓ ఒక కవాటము 
వుంటుంది. ఆవోర వదార్జాలు జీర్తమవుతూ 
డుయోడినమ్లోకీ ట్రవేళించినప్పుడు మా(్రం 
బౌల్ రసంలోవలికి వెళ్ళేట్లు చేస్తుంది ఈ కవా 
టము మిగతా సమయాలలో ఈ రసాన్ని 
డుయోడినవులోకీ రానీయదు అన్హుడు లివ 

ఠ్లో తయారైన బైల్ రసమంతా మరో 

మారం. గుండా గాల్ బ్లాడర్ లోకి వెళ్లి నిల 
వుంటుంది. అవనరమైనేవ్రుడు దభ వర్ 
లోకీ వస్తుంది లివర్ గాల్ బ్లాడర్ ల నుంచి 
వచ్చే మార్గాలే కాకుండా పొంశ్రీయాజ్ నుంచి 
వచ్చే మార్గం కూడా వీటితో కలసీ కామన్ 

దక్డ్ వీర్పడి, అది డుయోడినమ్కి కలువబడి 

వురటుందె అంటే పొంశ్రీయాటిక్. జ్యూస్ 

కూడా బైల్ రనంతో పాళు డయోడినమ్లో 
కలుస్తుందన్నమాట! కాబట్టి ఈ మార్గంలో 
ఎక్కడ అడ్హంకీ విర్చడ్డా ళ్ రసాలు డుయో 

డినవులోకీ ట్రవేశించలేపన్నమాట/ పాంగ్రీ 
యామైటిన్ అనే దొబ్బు మన దేశంలో ఎకు 
వగా పసస్తోంది నరయిన పోషకావోరం లేక 
పాం(క్రియాజ్ దెబ్బతింటు ఇను లిన్ ఉత్పత్తి 



కాదు దాంతో ర్తక్తంలోతగర్ వెరుగుతుంది 

మన శరీరంలో మెదడు తర్వాత అతి 
క్లీష్ట మైన ముఖ్యమైన అవయవము లివల్ 

ఇది రక్తాన్ని శుభం చేయడం, బైల్ రసాన్ని 

వుత్పత్తి చేయడంతోపాటు మరెన్నో ముఖ్య 
మైన వనుల్ని కూడా నిర్వర్తి స్తోంది మనం 

తిన్న ఆవోరాన్ని, కేలరీస్లోకి శక్తిగా మార్చేది 
లివరే" క్రొవ్లుల్ని, వాటిలో కరిగి వుండే విట 

మిన్గుని న్వీకరించేది లివరే"” లివర్ కీ అనా 

రోగ్యం వస్తే (క్రొవ్వులు శరీరంలో న్వీకరించ 

న్ మలము రా బయటకు వెళ్లిపోతుం 

న. ఎొాత్రీ కె ల ్రొవ్వు 

ర్ల కరిగి వుంటాయి. కాబట్టి లివర్ కి జుబ్బు 

వస్తే ఈ విటమిన్హను శరీరం స్వీకరించ 
లేదు ఇవన్నీ మలము ద్వారా బయటకి వెళ్లి 
పోతుంటాయి విటమిన్ *ఎవో తగతే కంటి 

చూవు దెబ్బతింటుంది. “డి” తగ్గితే ఎముకలు 
దెబ్బతింటాయి. *కో తృ్గితే రక్తం గాయం 
ద్వారా బయటికొన్తుం టే” తరగా గడ్త్ర కట్టి 

(సావం ఆగదు “లివర్ అనారోగ్యం వస్తే 
ఈ విటమ్న్హని ఇంద్వాక్షన్లొ ద్వారా ఇవ్వాల్సి 

'వన్తుంది సెక్స్ వోర్మోన్హ వుత్పత్తిని కూడా 
లివట్ (క్రమవరుస్తుంటుంది అలివల్ అనా 

రోగ్యం వ్ల ఆడవాళ్ళలో రుతుక్రమం దెబ్బ 
తింటుంది, మగవాళ్ళలో శరీరం మీద వెంటు 

కలు రాలిపోవడం, ఇంపొ'లొన్సి కలగవచ్చు 

వవెనా కణాలు దెబ్బతింటే ఆ (సాంతంలో 

[్ కణాలని వుత్పత్తి చేసే ఎండ్రావ్స), ప్రాటీ 
గ్ఫని కూడా లివరే తయారు. చేస్తుంటుంది 

కొబట్ట లివర్ కీ అనారోగ్యం వస్తే. దెబ్బతిన్న 

కణాల న్దానంలో (క్రొత్త కణాలు తయారవడం 
కూడా ఆలళ్యమవుతుంది లివర్ జబ్బు 

వున్న వాళ్ళకు యాక్తి డెంట్లయిన్సా ఆవరే 
షన్ అయినా తిరిగి మామూలు స్తితికి రావ 
డానికీ ఆలశ్యమవుతుంది 

“గుండె ఊవరితిత్తులు మొద్ధలైన అవ 
యవాలక్రి అనారోగ్యము వస్తే నొప్పి ద్వారా 

మనం వెంటనే తెలుసుకోగలం లివర్ అనా 
రోగాల (ప్రారంభ దశలో నలాంటి నొప్పా 

లేవీ వుండవు కాబటి వస్తున్న అపాయాన్ని 
ముందుగా వసిగట్టు ము” అంటారు డాక్త 

బ్ నాగేశ్వర రెడ్డిగారు 

“మరి లివర్ జుద్బుల్ని నసిగట్టుడం ఎలా 
ఓ! 

“ఇందుకు కొన్ని ర్తక్త వరీక్షలు వున్నాయి 
రక్తంలో బిలిరుబున్ అనే ఆరెంజ్ రంగు 

వదార్హం ఎంత వుందో తెలునుకునే వర్తీక్ష 
చేస్తోరు దీనివల్ల లివర్ సామర్ద్వాన్ని తెలు 

నుకోవచ్చు (ట్రాన్ఫామినేాన్ అనే ఎం్టడౌవ్ల 

రక్తంలో వున్వాయేమో తెలునుకునే వర్తీక్ష 
చేస్తారు రో కణొలు దెద్బతిన్నన్తుడు ఈ 

ఎండ్రెమ్ వుత్సాత్తి అవుతుంటుంది అండు 

కని ర్తక్తంలో (టాన్ఫామినేడాస్ని బట్టి లివర్ 
ఎంత ఎక్కువగా. దెబ్బతిందో. తెలునుకో 
వచ్చు అల్బుమిన్ లెవల్ని బట్టి లివర్ సామ 
ర్హ్వాన్ని తెలునుకోవచ్చు. ఎక్కువగా (తాగు 
డుకు అలవాటువడితే తట్టుకోవడానికి గామా 
స్లటామిల్ ట్రాన్స్ వెప్తిడేజ్ అనే ఎండ్రామ్ని 
రివర్ వుత్నత్తి చేస్తుంటుంది. రక్తంలో ఈ 
ఎం్బడ్రావ్ని బట్టి లివర్కీ వచ్చే కొన్ని అనా 
రోగ్వాలని వసిగట్టవచ్చు. ఈ ర్తక్త వర్తీక్ష 
అన్నింటిని లివర్. జుద్తు ల్ని తెలునుకోవడానికి 

చేస్తుంటారు. అలాగే పావమైటిశ్ ఎ) బి 
వైరస్లు వున్నాయేమో తెలునుకునే. వర్తీక్ష 
ముఖ్యం" అల్జాం సౌండ్ వర్తీక్షలతో లివర్ 
లోవల్క్య చుట్టూ వున్న అవకతవకల్ని వసి 

గట్టవచ్చు, బైల్ డక్ట్లో రాళ్ళు అడ్డంవ 
డితే వనీగట్టవచ్చు, గాల్బ్లాడర్, లివర్లో 
రాళ్ళున్నా తెలునుకోవచ్చు. పాంశక్రియాబ్ 
పాడ్ లో కాన్సర్. వున్నా అల్డాంి సౌండ్ 

ద్వారా వసిగట్టువచ్చు పాంక్రియాబీ. పౌడ్లో 
కాన్సర్ వున్నా జొండిస్ రావచ్చు. అలాగే 

డక్ట్లో అడ్డం వడ్డా, లివర్ - గాల్ బ్లాడర్ లలో 

స్టోన్స్ ఎక్కువైన్సా లివర్ హివమైటిస్ వైరస్ 
వల్ల దెబ్బతిన్నా, (తాగుడు ఎక్కువై థీవర్ కి 

సరోసివ్ వ్యాధి వచ్చినా దాండీస్ వస్తుంది” 

' అంటారు డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడి 

జాండిస్ అంటే ఏమిటి? 
ఓ సలు జొండిస్ అంక ఏమిటండీ ?”” 

“లివర్ ఉత్పత్తిచేసే బైల్ రసంలో బైల్ 
పిగ్ మెంట్స్, కొలెస్టరాల్, బైల్సొల్ట్ 
ఉంటాయి ఇది బాగా చేదుగా ఉంటుంది 
వాంతిలో ఈ రసాన్ని, గాస్ట్రిక్ యాసిడ్ని 

వేరువేరుగా మనం కనుక్కోవచ్చు బైల్ర 
సంలో ఉండే బిలిరుబిన్, దిలివెర్తిన్ = అనే 
బైల్ పిగ్న్ మెంట్స్ పసుపు, ఆకువచ్చ బై చెల్ 
'శసానికి కారణాలు ఎర్ర రక్తకణాలు “పగిలి 

ఈ పిగ్మెంట్స్ తయారవుతుంటాయి. ఎర 

రక్తకణాలు ఎక్కువగా విభజింపబడితే ఏర్పడ్డ 
పిగ్ మెంట్స్ బాగా దగ్గరగా అంటుకుపోయి 
నల్లటి రాళ్లలా ఏర్పడతాయి ఈ. రాళ్లు 

చిన్నవైతే బైల్ రసంతో కలసి డుయోడిన 

వ్ులోకి కొట్టుకుపోతాయి. లేకపోతే బైల్ డక్ట్ 
ద్వారా వెళ్లకుండా అడ్డం పడతాయి ఈ 

బైల్ పిగ్ మెంళ్సే మలానికి పసుపు రంగు 

నిచ్చేది కాబట్టి డుయోడినమ్లోకి ప్రవేశిం 

చకుండో బైల్ రసానికి అడ్డం పడితే మలము 
రంగు మారుతుంది బైల్ లోని యురోభిలినో 
జిన్ అనే పసుపుపచ్చని పదార్థం మూత్రానికి 
మామూలు రంగునిస్తుంది కొబట్టి ఈ పదా 

రము ఆహార నాళంలోకి రాకపోతే మూత్రం 

ముదురు ఆరెంజ్ రంగులో వస్తుంది బైల్ 

పిగ్ మెంట్ తో పాటు బైల్రసంలో "కాలె 

స్టాల్, బైల్, సాల్ట్ ఉంటాయనుకున్నాము 

కదా. కొలెస్టరాల్ నీటిలో కరుగదు బైల్ 

వాతలు జాండీస్కి వైద్యం కాదు. ఇలాంటి చికిత్సవల్ల ప్రాణా 

పాయం కొనితెచ్చుకోవడ మే! 

1 న్ 

బలల 11 ల 
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అతిగా త్రాగడం వల్ల రివర్ కి “సెర్స్సుడో న్ా అనారిగ్యము 

న 

నం. 

న 
క 
ల 

అతో (ఏ. న! 

కలుగుతుందంటున్నారు డాకరు 
లులణా 

సాల్ట్ పాస్తోలిపిడ్స్ ఉంట వాటిలో ఇది 

కరిగి ద్రవ రూపంలో ఉంటుంది ఒక 
వేళ బైల్ సాల్ట్స్ తగ్గితే కాలెస్ట్రాంల్ గడ్డకట్టి 
రాళ్లలా లివర్లో, గాల్ బ్బాడర్లో అడ్డం ఎడు 

తుంటుంది. ఈ రాళ్లు గాల్ బ్బాడర్లో 

గాని లివర్లో గాని ఉన్నా ఒక్కోసారి నొప్పి 
కూడా లేకుండా ఉంటుంది అందుకని నొప్పి 

లేనంత మాత్రాన ఇవి లేవని అనుకోవడానికి 

వీలు లేదు ఎన్నాళ్లో ఉన్న తర్వాత ఒక్కో 

సారి ఎప్పటికో బయటపడతాయి. కొద్దిగా 
నొప్పి, జ్వరము ఉండవచ్చు ఆకలి ఉండదు 

జాండిస్ రావచ్చు అప్పుడు ఈ రాళ్లను 

తిసి వేయడం ఒక్క లు మార్గం దీన్ని సర్దికల్ 
జాండిస్ లేక అబ్స్ట న్ జాండిస్ అంటారు 

గాల్ బ్ఞాడర్లోనో, లివర్లోనో కామన్ బైల్ 

డక్ట్లోనో ఈ రాళ్లు 

ఈ జాండిస్ వస్తుందన్న మాట 20 

అడం పడటం వల 
ఉం పో 

ఎండోస్కోప్ ద్వారా 

రాళ్ల తొలగింపు 
“ఫస్తచికిత్స ద్వారా ఆ రాళ్లను తొల 

గించవచ్చు కదండీ ” 
“తొలగించవచ్చు ఇప్పుడు శస్త్ర చికిత్స 

చేయకుండా కూడా ఈ రాళ్లను ఇ ఆర్ 

స్ప పి అనే పక్కకి చూసే ప్రత్యేక 

ఎండోస్కోప్ సాయంతో కనుక్కుని తొలగిం 

చవచ్చు” అంటారు నాగేశ్వరరెడ్డి 

“వ స్త్రచికిత్స చేయకుండా ఈ ఎండో 

స్కోప్ని లివర్లోకి ఎలా పంపుతారండి ?” 

ఉఏండ్షోస్తోప్ సన్నని గొట్టుము ఒక 

చివర సఫెబర్లైట్ ఉంటుంది ర్మ భాగాన్ని 

నోటి ద్వారా “లోపలికి పంపి రెండో కొనకున్న 

20 ఆందసచి.తతవారపదత్రిక 

లెక్స్ ద్వారా చూడవచ్చు ఈ ఎండోస్కోప్ 

సాయంతో (పక్కకీ చూడవచ్చు కాబట్టి 

లివర్, గాల్ బ్ఞాడర్, పాం [క్రియాజ్ లను ఈ 

ఎండోస్కోప్ "సాయంతో క్షుణ్ణంగా చూడ 

వచ్చు. ఈ ఎండోస్కోప్ ద్వారానే సన్నని 

సూదిని లోపలికి పంపి రాళ్లను ముక్కలు 

చేసి అడ్డు తొలగించవచ్చు ఇలా ఎండో 

స్కోప్ సాయంతో లోపల ఎన్ని రాళ్లున్నా 

తిసేయవచ్చు. అరగంటలో రోగికి ఎటు 
వంటి నొప్పి కలగకుండా వీటిని తొలగించ 

వచ్చు అదే సర్హరీ చేస్తే కొన్ని రోజులు 
బెడ్ మీద ఉండాల్సి వస్తుంది ఎండోస్కోప్ 

చేసిన అరగంట తర్వాత మామూలు పనికి 

అమెండవవచ్చు” అంటున్నారు డాక్టర్ నాగే 
శ్వర రెడ్డిగారు 

హైద్రాబాద్లోని 'మెడినోవాలో ఆయన 

ఈ ఎండోస్కోపి చేస్తున్నారు 

“ఒక్కోసారి ఎర్ర రక్తకణాలు ఎక్కు 

వగా విభజింపబడటం వల్ల, లివర్ రోగగస్ట 

రివర్ మన శరీరంలో ఈ 
స్టానంలో వుంటుంది 

4 శ (స 

18-8-89 

ప. 
మవటం వల్ల, బైల్ రసానికి అడ్డం పడటం 

వల్ల జాండిస వ్స్తుంటుంది అప్పుడు బై బెల్ 

రసఐలోని పిగ్ మెంట్ “బిలిరుబిన్” రక్తంలో 
కలిసి చర్మంలో డిపాజిట్ అవుతుండటం 
వల్ల జాండిస్ వచ్చినప్పుడు పసుపు రంగు కని 

పిస్తుంటుంది బైల్ సాల్ట్ చర్మంలో డిపా 

జిట్ అవటం వల్ల జాండిస్ వచ్చినప్పుడు 
దురద పుడుతుంటుంది. గాల్ బ్జాడర్లోని 

రాళ్లు కామన్ బైల్ డక్ట్లో అడ్డం పడుతు 
న్నప్పుడు నొప్పిగా ఉంటుంది లివర్ కి హిప 

పైటిస్ ఎ బి అనే వైరస్ల ఇన్ ఫెక్ష 

న్ వల్ల వచ్చే జాండిస్ని * మెడికల్ జూండిసి 

అంటారు అంటే దినికి సర్షరీ అక్కర 

లేదు. మందుల ద్వారానే తగ్గించవచ్చు 
ఈ జాండిస్ని పక్కకు చూసే ఎండోస్కోపి 

సాయంతో కనుక్కోవచ్చు ఒక్కోసారి ఏ 
మందులు వాడకపోయినా శరీరానికి ఉన్న రోగ 

నిరోధక శక్తితో క్రమంగా ఈ ఇన్ ఫెక్షన్ని 
తగ్గించగలదు ఇలాంటి జాండిస్ మందులు 

వేయకపోయినా తగ్గుతుంది కాబట్టి మనం 

పసర్హుు వాతలు లాంటివి పెట్టి, కొంతకాలం 

వేచివున్న తర్వాత తగ్గితే ఈ పసర్హు వాతల 

ప్రభావంతోనే తగ్గాయనుకుంటాం కానీ కాదు 
వాస్తవానికి ఆ ఇన్ ఫెక్షన్ దానంతట అదే 
తగ్గిందన్నమాట _ ఇలాంటి నాటు వైద్యా 

లను తీసుకోవడంవల్ల జాండిస్ తగ్గటం మాట 
టుంచి, ముదరవచ్చు ఎందుకనంకే అబ్ 
స్ట్రక్షన్ జాండిస్ లేక ఫాం[క్రియో టైటిస్వల్ల, 

సిరోసిస్ వల్ల జాండిస్ వచ్చి ఉంటే అది పెరి 

గిపోతుంది కదా” అన్నారు నాగేశ్వర రెడ్డిగారు 

“హిపసైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎందుకు 
వస్తుందండీ ?” 

“కలుషిత నీరు త్రాగటం వల్లు కలుషిత 

ఆహారం వల్ల అపరిశుభ్ర రక్తాన్ని శరీరంలోకి 
ఎక్కించటం వల్ల సరిగ్గా స్టైరిలైజీ చేయని 

సిరంజిలతో ఇంద్ష, నన్ చేయటం "వ వల్ల 'పౌపిమై 

టిస్ ఎ, బి అనే వైరస్లు రివర్లోక్' ప్రవేశించి 

జాండిస్ వస్తుంది లివర్ దెబ్బతింటే గొంతు 

లోపల రక్తనాళాలు _ఉబ్బుతాయి సీ న్; 

పెరుగుతుంది హిపటైటిస్ ఇన్ "ఫెక్షన్ వస్తే 

లివర్ పెరుగుతుంది కాబట్టి హిప మైటిస్ ఒక 

మనిషి నుంచి మరో మనిషికి నీటి ద్వారా, 
ఆహారం ర్యా, రక్తం ద్వారా, ఇండెక్షన్ల 

ద్వారా వ్యాపీంచవచ్చన్న మాట! ఈ ఇన్ ఫె 

త్నన్ వస్తే ప్రారంభ దశలో ఫూ జ్వరంలా 
ఉంటుంది ఆకలి ఉండదు, కండేరాలలోను,. 
కీళ్ల దగ్గర నొష్ప్తులుంటాయి కొన్ని రోజు 

లలోనే ఈ లక్షణాలు జాండిస్లోకి దించు 

తాయి మూత్రము, మలము రంగు మారు 

తుంది. ఈ తరహా జాండిస్ వస్తే ప్రధమ 



లా టెం న్నావా మైన, నవ క 

[న చమ బ్ న గ 
గ అననన న టర జ 

దశలో గ్థావ్వులు లేని ఆహారం తిసుకోవటం 

మంచిది 

ఆల్కహాల్ తీసుకుంటు 

రివర్ వా పధి! 
“ఆల్కహాల్ వల్ల లీవర్ పొడవుతుందం 

టారా 

“తప్పకుండా వైరస్ లాంటి వాటివల్ల 

లివర్ దిబ్బ తిన్నప్పుడు ఆల్కహాల్ తీసుకో 

వటం అసలు మంచిది కాదు అప్పుడు లివర్ కి 

"రెండో దెబ్బ తగులుతుంది హిపటైటిస్ కప] 

వైరస్ ఇన్ ఫెక్షన్ రాకుండా ఏ వొక్సన్ లేదు 

గొని హిప మైటిస్ “బి రాకుండా వాక్సిన్ 

ఉంది. ఈ ఇన్ "ఫెక్షన్ రాకుండా డాక్టర్లు 
" కూడా ఈ వాక్సిన్ ని తీసుకుంటూ టల 

హాల్ తీసుకోవటం వల్ల “సి గ్రోస్సిప్) 

క్ వ్యాధి వస్తుంటుందీ. ర! 

బాగా తీసుకుంటే. రావచ్చు మరికొంతమం 
దికి కొద్దిగా తీసుకున్నా వస్తుంది. కాబట్టి 
అతిగా తాగితేనే వస్తుందని చెప్పడానికి వీలు 
లేదు కొందరికి తక్కువగా తాగినా రావచ్చు 
ఏ రకమైన ఆల్కహోల్ తీసుకున్నా సిరోసిస్ 
రావచ్చు ఆల్కహాల్ తిసుకోవటం వల్ల 

లివర్ లోపల క్రొవ్వు చేరుతుంది. [క్రమంగా 
లివర్ చిన్నదై గట్టిపడుతుంది. అప్పుడు వచ్చే 
జాండిస్ హైవ టైటస్ వచ్చినప్పటి జాండిస్ 

లాగానే ఉంటుంది కాకపోతే రక్త విరేచ 
నాలు కావచ్చు [క్రమంగా లోపరి. కణాలు 
చనిపోయి. లివర్ గట్టిపడడంవల్ల బైల్ రసం 

ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది. ఇలా లివర్కి రకరకా 
లుగా అనారోగ్యాలు కలుగుతాయి లివర్ అమీ 
బియాసిస్ కూడా రావచ్చు. అప్పుడు ఇన్ ఫెక్ష 
న్తో లివర్ చిల్లులు పడటం, వము పట్టుడం 

జరుగుతుంది. కొన్ని కొన్ని రకాల మందుల్ని 

అతిగా వాడడంవల్హా లివర్ దెబ్బ తింటుంది. 

లివర్ మన శరీరంలో మెదడు తర్వాత అంత 
ముఖ్యమైన అవయవం దీని ఆరోగ్యాల చికి 

త్సకు నాటు వైద్యాల జోలికి పోకుండా 

సరయిన చికిత్స సకాలంలో పొందడం అవ 
సరంొ అంటారు డి నాగేశ్వర రెడ్డిగారు. 

చిన్న పిలలో 
ఆయ 

రివర్ వా ధులు 
ఉచిన్న పిల్లల్లో కొందరికి లివర్ జబ్బుతో 

పొట్టు ఉబ్బరిస్తుంటుంది కదండి ష్ 

“దాన్ని ఇండియన్ చైళ్ళ్ హుడ్. సిరోసిస్ 

అంటారు. మూత్ర పిండాలు. పనిచేయడా 

నికి అవసరమయ్యే కొన్ని హార్మోన్లని లివర్ 

లి 
స క్ 

శస్త్రచికిత్స లేకుండా 

ఎండోస్కోప్ ద్వారా లివర్ కాయన్ 

డక్ట్లోని రాళ్లని తొలగించడం. 

ఉత్పత్తి చేయలేకపోతున్నప్రుడు ఈ జబ్బు 
వస్తుంది పెద్ద (పేగులలో, కడుపులో నీరు 
చేరుతుంది కడుపులో వాపు, తర్వాత కాలు 

చాలాకాలం ఎటువం€ఓ వాపు వ 

లక్షాణాలు లేకుండా హరాత్తుగా కళ్ళు తిరి! 
పడిపోవచ్చు. రాగి పాత్రలలో వేడినీరు లే! 
పాలు త్రాగడం మంచిది కాదు. హెపళై 
టిస్ దీ ఇన్ "ఫెక్షన్ రావచ్చు. కళాయి వేసిన 

పాత్రలే వాడాలొ అని కూడా చెప్పన్నారు 
డాక్టర్ నాగేశ్వరరెడ్డి 

ఇ. ఆర్ సీ పి. అనే వ్రత్యేక ఎండో 

స్కోప్తో శస్త్త్క చికిత్స లేకుండా లివర్, గాల్ 

బ్బ్ఞాడర్ లోని రాళ్లను తొలగించే ఈ చికిత్స 

మన ర్మాష్ట్రంలో ఈయనే చేయగలరు. డా, 
నాగేశ్వరరెడ్డి చిరునామా; 

డా. డి. నాగేశ్వరరెడ్డి, 
(ఎమ్ డి, డి ఎమ్) 

మెడినోవాదయాగ్నష్టిక్ సెంటర్, 
పంజగుట్టు, హైదరాబాద్. 

-వేదగిరి రాంబాబు 
ఫొటోలు మిట్టుమీద సుధాకర్ 

25--8-- 1989 అనగా పై వారమే! 

వారపటత్రిక సంచికతో పాటు సోనియా. వారి 
గోరింటాకు ప్యాకెట్ కూడా మీకు ఉచితంగా 
అభిస్తు౦ది-- 

అదేసంచికలో గోరింటాకు మీద ప్రత్యేక వ్యాసం కూడా! 

ముందుగా మీ కాపీకి చెప్పి వుంచండి! 
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7/0 
రీ డౌక్చరు యిద్నరు నరులు సపర్యలు చేశారు 

ఊర్వశికి 

ఆమె మంచం పక్కనో కూర్చున్నాడు 

పంచశూలమ్ 

ఉదయం పది గంటలకు తెలివిలోకి వచ్చింది 

ఆమె కొన్ని మందులు టానిక్కులు యిచ్చి 

డాక్చరూ నర్ఫులూ వెళ్ళిపోయారు 

నీరసంగా దీనంగా వంచశూలమ్ వంక చూసింది 

ఊర్వశి 

(గత సంచిక తరువాయి) 
తప్పు 
పశ్నార్శకంగా అతని ముఖంలో కి చూసింది ఆమె 

మీ జీవితాలకు బవిష్యత్నుకు అతను బాద్యుడు 

కాడు ఓ బిక్షగత్తె కూతుర్ని వ్యబిచారి చెల్చ్బెల్ని 

పెళ్ళి చేసుకోడానికి - సాంప్రదాయం గల ఏ 

యువకుడూ అంగీకరించడు మీ కుటుంబం - 

నిర్భాగ్య స్ఫితిలోంచి దౌర్హాగ్యం లోకి నీతి నుండి 

అవినీతికి దిగజారడానికి కారణం మీ అమ్మ నాన్నలే 

కాదు - నువ్వు కూడా బాద్యురాలివే మీ నాన్న హత్వ 

గావింపబడ్నాడు అతన్ని వక మార్గంలో పెట్పిన 

ఇంతవరకూ సాగిన కథ- 18; జోషీ కేసు దర్యాప్షలో భాగంగా పంచ 
శూలపు పంపిన యువకుడు ఇన్ "స్పెక్టర్ “షాగా చెలామణి అవుతుంటాడు 

గురూజీ కూతురు మీనాక్షి అంధురాలై తర్వాత కన్ను మూసస్తుంది. పంచ 

శూలమ్ కిడ్నాప్ చేసిన జయరాజ్ కొడుకు మోహన్ హత్యకు గురవుతాడు. 
ఊర్వశి 

"పెంచుకున్న 
(వేలాడదీస్తాడు. ఊర్వశి తల్లి, చెల్లెలు ఉరిపోసుకొని చచ్చిపోతారు. సుభాష్ 
తండే 

ఎలా ఉంటది” బఎన్నించాడు 

చచ్చిపోవాలని ఉంది అంటూ బోరున ఏడ్చింది 

నువ్వు కాదు - నీ శత్రువులు చావాలి బేబీ! ఇది 

మహా ప్రపంచం గతాన్ని గడచిన రాత్రిని తెల్లవారే 

సరికి మరచి పోవాలి 

మా అమ్మా చెల్బీ 

చనిపోయారు. వాళ్ళ 
ప్రయోజనం లేదు 

వాళ్ళిద్వరి ఆత్మహత్యలకు కారకు లెవరు? 

నువ్వు చెప్పు 

మళల్చికను పెళ్ళి చేసుకుంటానన్న యువకుడే 

గురించి. విచారించి 

చేతిలో ఎం. ఎల్. ఎ దిపాదేవి కాల్చి చంపబడుతుంది. కసి 
మదన్. పరిమళను కాల్చి చంపి ఆమె శవాన్ని యింటిముందు 

సంచశూలమని సోఫియా అతనికి తెలియజేస్తుంది 

పాదేవి కాల్చివేయబడింది మ్ 

ఊరేసుకుంది. ఇహ మిగిలింది నువ్వు గతాన్ని 

మరచిపో చవిష్యత్తును తీర్చిదిద్చుకో 

నా జీవితానికి మిగిలిందేముంది? నేను 

వ్యబిచారిని నాకు చరిత్ర లేదు నిష్కృతి లేదు 

బవిష్యత్తు లేదు నేను బతకడం వ్యర్శం 
ఈ [ప్రపంచంలో ఏ ఒక్కరూ తన కోసం బతకడం 

లేదు బేటీ! తనను కోరేవారి కోసం బతుకు 

తున్నారు 

నన్నెవరు కోరుతున్నారు” ఎవరికి కావాలి నేను? 

నాకు కావాలి 

౮ 
అట్యు 

నేనే విదంగా ఉపయోగపడతాను మీకు? 

వెంటనే సమాదానం "చెప్పలేక పోయాడు 

పంచశూలమ్ కొన్ని క్షణాల పాటు మౌనం 

వహించాడు 

ఆతని ముఖం వంక చూస్తూ మొదటి రోజున 

మిమ్మల్ని అర్భంజేనుకో లేక పోయాను కాని ఈ 

నాడు క్షుణ్నంగా అర్భంజేసుకున్నాను మీరునా 

ప్రశ్నకు జవాబివ్వరు నేనే సమాదానం చెబుతాను 

అంది ఊర్వశి 

చెప్పు 
మదనంటే (ప్రాణం నాకు 

పంచహలమ్ మాటాడలేదు 

అతనికి నేనంటే జాలి యిష్కం 

కావచ్చు 

అందుకోమీరు నన్ను అబిమానిస్తున్నారు 

మీ యిద్నరు - ఒకరంటే మరొకరికి యిష్టం 

వెల్ నేనెందుకు నిన్ను ఆఅబిమానించాలి? 

మదన్ మీ కొడుకు కనుక వెంటనే సమాదాన 

మిచ్చింది 
ఆశ్చర్య పోయాడు ఆమె ముబంలోకి విచితంగా 

చూశాడు ఏదో- కొత్త వార చెబుతున్నావ్? 

అన్నాడు పంచశూలమ్ 

వాస్తవం చెబుతున్నాను 

ఇదినీ వూహ 

ఏడెనిమిది సంవత్సరాల నుండి వ్యబిచారం 

చేస్తున్నాను ఈ వృత్తికి అందంతొ పాటు లౌకిక 

జ్నానం మనస్తత్వ వరిశోదన కూడా కావాలి మీకు 

ఖో 

పరిమళమ్మ గారికి మదన్కి మద్య జరిగిన 

సంపుటనల్ని తర్షనబర్నన చేసి ఆలోచించాను మీరే 

మదన్ తండ్రి - జోషీగారని నిశ్చయించు 

కున్నాను 

తొందర పడి. యిలాంటి నిర్మయాలు 

చెయ్యకూడదు 
నానిర్భయం పొరపాటు కాదు 

నువ్వు వూహించిన విషయాలు మదన్కి 

చెప్పావా 

లేదు చెబ్బనా అతను పట్పించుకోడు ఇలాంటి 

బాదర బందీలు పెట్టుకోడు 

దీర్చంగా.. నిట్నూర్చాడు పంచశూలమ్ 

కుర్చీలొంచి లేచాడు రెండు గానులో హార్మిక్స్ 
కలిపాడు ఓ గ్నాసు ఊర్వశి కిచ్చాడు 

చటుక్కున మంచ౦ మీద నుండి లేచింది ఆమె 

మీ చేతసెవ చేయించుకో లేను అంది 

పర్వాలేదు 

మీకు మేము సేవ చెయ్యాలి ఈ వయసులో 
మీరు విశ్రాంతిగా జీవితాన్ని గడపాలి 

జీవితానికి విశాంతి లేదు విశ్రాంతిని కోరేది 

జీవితం కాదు 

-శనీరియల్ ఆతా బొిమయమమ నారుసనుర్సిస్తుర్లారు 
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పంచశూలమ్ ఈ మాటలు అంటూ ఉండగా, మదన్" పిలిచాడు పంచశూలమ్ కొంటాను నాలుగైదు లక్షలు బ్యాంక్లో వేస్తాన 

లోపలకు వచ్చాడు మదన్ టేంక్ గాడ్! అన్నాడు సాబ్! ఆమె జీవితానికి ఏ లోటూ రాకుండా చూస్తాను 
ఉత్సాహంగా ఊర్వశి ఎవ్రుడూ ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా అన్నాడు దృడ కంరంతో మదన్ 

దేనికి? ప్రన్నించింది ఉండాలంటే వెంటనే ఆమె జీవితానికి ఓ ఆదారం ఆమెకు సెకళూఃరిఓ కావాలి 
నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఉన్నందుకు ఏర్పాటు చెయ్యి నా ప్రాణాన్సి *ఇవచంగా తొడిగేస్తాను సా; 

మ్యార్. శూలమ్ సాబ్' ఊర్వశికి ఓ ప్పాటు ఆమె ప్రాణాల కేమీ బయం లెదు 

పో 
వా 

వ. 

మీ యిద్బరకు నా మీద ఉన్న అబిమానానికి 

చాలా చాలా జేంక్స్ ఎహ నాకు సెలవిపష్పుంచండి 

అంది ఊర్వశి 

ఎక్కడి కెళతావ్? కంగారుగా అడిగాడు మదన్ 

మాయింటికి 

నో ఆయింట్సో నువ్వ ఒంటరిగా ఉండలేవు 

“తం ఆంధసచిత్రవారపత్రిక 23 



అన్నాడు పంచశూలమ్ 

వెంటనే తన కోటు జేబులోంచి తాళాల గుత్తి తీసి 

యిచ్చాడు--.మవన్ మన బంగ్నా కెళ్ళు అక్కడ 

కూడా ఉంటరిగా ఉందలెవు 

అతన. యింకా ఏదొ అనబోతుండగా సోఎయా 

లోపలకు వచ్చింది ఆమెను చూసి ముగ్గురూ 

ఆశ్చర్య పోయారు 

నేను. ఏదో చెప్పబోయింది సోపియా 

తెలుసు సుబాష్ బార్యవి అన్నాడు 

పంచశూలమ్ 

యస్ ఊర్వశిని చూడాలని వచ్చాను జరిగిన 

దానికి చాలా విచారిస్తున్నాను సిన్పర్' నీతో 

పరిచయం. లేకున్నా నిన్ను కలుసుకుని నా 

*ంతాపాన్సి తెలపాలనిపించింది అంది ఊర్వశిని 

జాం "లచి సోఎయా 

ఆల్ రైట్ అంకుల్! కమాన్ ఊర్వశీ! నేను కూడా 
నీతో పాటు మదన్ బంగ్బాలోనే ఉంటాను ఆ 

తర్వాత యిద్పరం కలసి మా బవనానికి వెళదాం 

అని ఆమె చెయ్యి పట్టుకుంది సోపియా 

ఏం చెయ్యమంటారు?  - అన్నట్టు 

పంచశూలమ్ ముఖంలోకి చూసింది ఊర్వశి 

నిన్ను ఒంటరిగా విడిచి పెట్టడం సోపియాకు 

యిష్పం లేదు ఎక్కడున్నా యిద్చరూ. కలిసే 

ఉండండి అన్నాడు పంచశూలమ్ 

/] 
సోపియా కారులో కూర్చుంది ఊర్వశి 

ఇదరూ మదన్ బంగ్భాకు వచ్చారు తలుపులు 

తెరిచారు లోపల ప్రవేశించారు 

అంతవంకూ మౌనంగా ఉంది ఊర్వశి గదలోఓ 

ఎల! ఆం మల ఆఆఆ కొం నృట్సు అయింది 

ఉార్వసనిక 

అంతలొనో గడ్డాన్ని దువ్వుకుంటూ బేబీ! చైర్యాన్ని 

కోల్పోవచ్చు. ఎన్ని కష్పాలయినా ఎదుర్కొనడానికి 

సిద్ధంగా ఉండు సోపియా నీకు తోడుగా 

ఉంటుంది అన్నాడు 

యస్ బాదల్ని తలచుకుని కుమిలి పోకూడదు 
పరిస్మితులకు తల వంచ కూడదు జీవితంతో 
పోరాడాలి కమాన్ రెండు రోజులు మా యింట్నో 

ఊండు ఆంది సోఎయా 

ఆమెతో పాటు వెళ్ళేకంటే మదన్ బంగ్భాలో 

ఉంటేనే ఊర్వశికి కలుగుతుందని 

బావించాడు పంచశూలమ్ అతని ప్రేమలోనే ఆమె 

గతాన్ని మరచి పోగలదచని వూహించాడు అందుకే 

సోపియాను ఉద్నేశించి బేబీ! ఊర్వశిని ఒకటి రెండు 

రోజులు మదన్ బంగ్హాలో ఉండనియు తర్వాత 

తీసుకెళుదువుగాని అన్నాడు 

జాపి 

2ైడ ఆంద్రసచితవారపత్రిక్ 

శ్వొతం ... ఈ ఈరేిబు 'స్వాతం(త్వ 
*ఉీనం కదా... సాకి య బున 

కూర వంఢనా 

రాగానే ద బాన్ఫి ఆవుకో లెక పోయిం తన త౭_ 
చెల్చెలు గుంంని 

వివరిన్తూ ఏడవ నారంబించింది 

ఇంతలో గోటు బైట జీప్ ఆగిన శబ్బంవినిపించింది 

కిటకీ లోంచి. బైటకు చూసింది సోపియా 

ఇన్స్పెక్టర్ అబ్బుల్హా వస్తున్నాడు అంది 

అతని (ప్రాణాలు తీసేస్తాను దుఃఖంతోనూ 

ఆవేశంతో నూ వూగిపోతూ అంది ఊర్వశి 

తొందర పడవద్చు అతను ఎవరి కోసం 

వస్తుున్నాడో ఎందుకు వస్సున్నాడో చూద్దాం ఆ 

తర్వాత ఎం చెయ్యాలో ఆలోచిద్దాం 

పోపియా 

ఇంతలో కాలింగ్ బెల్ మోగింది 

వీది తలుపు గది తలుపులు జేతకీని ఉన్నాయి 

ఎప్పుడూ ఏ తలువూ వెయ్య నివ్చితు మదన్ 

కమిన్! అంది నిర్శక్ష్యంగా ఊర్వశి 

చటుక్కున కుర్చీలోంచి లేచింది నోకీయా పోన్ 

చేసుకున్న అహాలయిత్వం 

అంది 

1ర-ర-“89 

మీదిరిసీవరు తీసి పక్కన పెట్చింది 
తలుపు తోసుకుని ఓ ఎస్ ఐ నలుగురు 

కానిస్పేబుల్సు అబ్బుల్బా ఒకేసారి లోపల 
వచ్చారు 

గదిలో. అడుగు పెట్టగానే రివాల్వర్ తీసి 

పట్టుకున్నాడు అబ్బుల్హా ఊర్వశీ యు ఆర్ట్ 

అండర్ అరెస్ట్ అన్నాడు - గుబురు మీసాలు 

దువ్వుకొంటూ 

దేనికి? 

లాకప్లో ఉన్న బీమరాజును, ఏర్పోర్చ్లో 
ఎమ్మెల్యే దీపాదేవిని హత్య చేసినందుకు -ఐపిసి 
302 సెక్షన్ కింద నిన్ను అరెస్స్ చేస్తున్నాం 

కోపం మితిమీరి పోయింది ఊర్వశికి 

ఇన్స్పెక్సరోఎన్నో సార్బు నా మనసును హత్త। 
చేశావ్ అమానుషంగా నా గరీరాన్ని'అనుబవించ్దావ్ 
వ్యక్షిత్వాన్ని నిలువునా ఖూనీ చేశావ్ ఈ నేరాలకు 

ఐపిసిలో ఏసెక్షన్లువర్తిస్తాయి? అడిగింది 

ఆమె ప్రశ్నకు అతని దగ్గర సమాదానం లేదు 

షటప్ అన్నాడు 

నోరు మూసుకో వలసింది సిగ్గు పడవలసింది 

నేను కాదు - నువ్వు పోలీస్ స్పేషన్కి తీసు౭ెల్ళి 
నువ్వు నన్ను చంపకుండా ఉంటే - కోర్చులో యిదే 

చెబుతాను 

ఏమని? 

ఆ రోజు రాతంతా నేను నీ కింద 

నలుగుతున్నానని అంతేకాదు- అసూయతో నువ్వే 

చీమరాజును చంపావని నిరూపిస్తాను 
ఎంత దైర్యం నీకు? 

“పోలీసు వాళ్ళను చూసే నేర్చుకున్నాను మొండి 

ఛైర్యం అబద్బా లాడటం కూడా తెలును కున్నాను 

దీపంటే నీకు మహా మోజు ఆమె కోనం తాపతయ 

వడుతున్నాడని - లాకప్లో పెట్టి బీమరాజును 

చంపేశావ్ ఈ దేశం నుండి పారిపోతున్న దీపను 
ఎఉచి పెట్టలేక వెళ్ళొద్చని ప్రాదేయ పడ్డావ్ ఆమె 

వినలేదు అసవనంతో అసూయతో కక్షతో 

కోపంతో ఆమెను హత్య చేశావ్ ఈ విషయాలన్నీ 

కోర్చులో చెప్పి నిరూపిస్తాను దబాయించింది 

ఊర్వశి 

ఉడికి పోయాడు అబ్బుల్హ్లా షటప్ గది 

ప్రతిద్వనించేటట్ళు అరిచి ఆమెను కొట్టడానికి 

చెయ్యి పై కత్సాడు 

మెరువులా అతని చెయ్యి పట్టుకుంది సోపియా 

ఇన్స్పెక్చర్' ఆవేశ పడవద్చు మీరు మంచి చేసినా, 

చెడు చేసినా - దానికి రెట్బింవు అనుభవిస్తారు 

అంది 

ఆవ్వెవరు? 

*మీ ముత్తాత లాంటి పోలీను ఆపీనరు కూతుర్ని 
ఇంజనీర్ నుబాష్ బార్యను 

ఆమెను. తినేసేటట్ను గుడ్ఫురిమి చూశాడు 



కమా రారా గ 
హె జాని ళా! వం పసు కష నా వ ప చు పంచశూలమ్ ౧౫౭౫) న్న 

య నన రడ డు యాట క ల 

నే 

మిస్పర్! మీ కోపతాపాలకు చభయపడేదానిని కాను 

నేను అలా చూడండి రిసీవరుపోన్ పక్కన ఉంది 

మీ మాటలన్నీ అవతలి వ్యకి వింటున్నారు 

పోన్ మీదకు దృష్నిని సారించాడు అబ్బుల్లా 

అంతవరకు ఎవరితోనో మాట్లాడుతూ రినీవరు 

పక్కన పెట్పినట్టు ఉంది. అవతలి వ్యక్తి 

ఎవరు? అడిగారు 

మదన్ పంచథాలమ్ డి యస్ పి,ఐజి 

సోపియా యింకా ఏదో చెబుతూనోవుంది ఐజి 

పేరు వినేసరికి అదిరిపడ్నాడు అబ్బుల్హా చటుక్కున 
రిసీవరు తీసి పోన్ మీద పెట్చాడు 

అరెస్ట్ హెర్! అన్నాడు ఊర్వశిని చూపిన్తూ 

మరుక్షణంలోనే ఎస్ఐ ముందుకు వచ్చాడు 

ఊర్వశి చేతులకు సంకెళ్ళు తగిలించాడు 

మిన్సర్! తొందరపడుతున్నారు. తర్వాత 

వళశ్చాతాపపడతారు ఆమెను విడిచిపెటేయండి 

లేదా మీకు అనర్భాలు తప్పవు అంది సోపియా 

చూస్తాం నోరెత్తి నవాళ్ళను నరికేస్తాం 

ఎదురుతిరిగినవాళ్ళీ తలలు పగలగొట్నేస్తాం” అని 

గదిలోంచి బైటకు నడిచాడు అబుల్హా 

ఊర్వశిని _ తీనుకుని అతని 
పొలీనువారంతా బయలుదేరారు 

వెనకనే 

మహాకాథిలా తయారయింది సోపయా రిసీవరు 
అందుకుంది పంచశూలానికి పోన్ చేసింది గబగబా 

విషయంచెప్పింది ఆంకుల్! అబ్బుల్లా [క్రూరుడు 

ఊర్వశిని చంపేస్తాడు అంది 

డోంట్వరీ! నేను బతికున్నంతవరకు అబ్బుల్నా 

ఆటలు సాగనివ్వను ఊర్వశి మీద ఒక్క ఈగ 

వాలిందో పదిమంది అబ్బుల్హ్లాల తలలు 

ఎగిరిపోతాయి అని అవతలివైపు రిసీవర్ పెట్టేశాడు 
పంచశూలమ్ 
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చెళ్ చెళ్ చెళ్ 

అబ్బుల్హా చేతిలోని కొరడా తాండవ నృత్యం 

చేసింది 

బాదతో ఆవేదనతో సుడులు తిరిగిపోయింది 

ఊర్వశి 

ఆమె పవిట తొలగిపోయింది - బొడ్నుకిందవరకు 

నగ్నదేహం కనిపిస్తోంది! 

జాకెట్టు విగిలిపోయింది - ఆమె స్తనాలు 

బైటకొచ్చాయి! 

చీర చినిగి కిందకు జారిపోయింది! లంగా 

చినిగిపోయింది! 

అర్భనగ్నంగావున్న ఆమె శరీరాన్ని చూసి 

కామంతోనూ కోపంతోనూ మరీ రెచ్చిపోయాడు 

యయా. 
౧౮|| €6-౨౧౪౮గ౧౧౦56 గ11006౧ ౧౭౦౧1౧6 

శ౨5/4/4/౬౬౫5 
5/6౬ ఎగిగొర5 

తీగ 
9 6540౬5. 

అబ్బుల్బా. ఓమారు మీసాలు దువ్వకున్నాడు 

కొరడా సైకత మళ్ళీ ఆమెను కొట్పబో యాడు 

కాని ఆతని చెయ్యి సాగలేదు కొరడా తాడు 

ముందుకు రాలేదు ఎవరో వెనక నిలబడి - 

చివరిబాగాన్ని పట్టుకున్నట్ననిపించింది 
వెనక్కితిరిగి చూశాడు అబ్బుల్హా 
పర్వతంలా నిలబడిఉన్నాడు పంచశూలమ్ 

అతన్ని చూసేనరికి మఠీ ఉగ్రుడైపోయాడు 
అబ్బుల్బా. 'డేమ్ డెకారమ్ నా స్పేషన్లో కొచ్చి 

నామిద ఎదురుతిరగడానికి ఎన్ని గుండెలున్నాయ్? 
అరిచాడు 

చొలా ఉన్నాయి అబ్బుల్బా! లెక్కపెట్టడం 

ఆరంబిస్తే నీ గుండెలు ఆగిపోతాయి. అన్నాడు 
గంబీర కంరన్వరంతో పంచశూలమ్ 

అరెస్స్ హామ్! స్పేషన్ దద్బరిల్లేలా అరిచాడు 

అబ్బుల్సా 

కాని కానిస్పేబుల్సు ఎస్ ఐలు ఒక్క అడుగు 

కూడా ముందుకు వెయ్యలేదు ఎక్కడివా రక్కడే 
నిలుచున్నారు 

ఇంతలో డాం 'అన్న తుపాకి శబ్నం స్పేషన్ బైట 

నుండి వినిపించింది 

రెండడుగులు ముందుకు 

గుమ్మంలో౦చి బైటకు చూశాడు అబ్బుల్బా 

రోడ్నుమీద మదన్, సోపియా నిలబడిఉనా)రు 

వచ్చాడు 

౨౦౮ 1/4 ౬75 “దట 
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దూరంలో ఓ కారులో జయరాట్ గురూజీలు 

కూర్చుని స్పేషన్వైపే చూస్తున్నారు 
వాళ్ళను గమనించేసరికి మళ్ళీ - నిప్పు తొక్కిన 

కోతిలా ఎగిరిపడ్డాడు అబ్బుల్హా “స్పేషన్మీదకే 

దండయా[తకు వచ్చారా? అన్నాడు 

గుడ్మెరజేన్తూ 

న్యాయంకోసం దేవుడితో నైనా పోరాడతాను ” 

సైప్ పీలున్తూ శాంతంగా సమాదానమిచ్చాడు 

పంచశూలమ్ 

మీకు జరిగిన అన్యాయం ఏమిటి? 
ఊర్వశి మీద చెయ్యిచేనుకోవడం అన్యాయం 

కాదా? 

“ఆమె హంతకురాలు 

ఎవర్ని చంపింది? 

పోలీస్స్పేషన్లో బీమరాజును ఏర్పోర్చ్లో 

ఎమ్మెల్సే దీపాదేవిని 

సిగ్గు సిగ్గు ఓ ఆడది మీ లాకప్లో వున్న 

ముద్దాయిని. చంపడమా? ఇలా చెప్పుకోడానికి 

సిగ్గుపడాలి మిరు అయినా ఈ హత్యలు ఆమే 

చేసిందనడానికి ఆదారాలేవీ? 

ఆదారాలు ఆక్కర్నేదు అనుమానం వున్న ప్రతి 

విక్షిని అరెస్ప్చేసే అదికారం ఉంది మాకు 

కా ఒ యువతిని నగ్నంగాచెేాు ఇలా 

నా షా 
గ! స్ట ఖ్ €| 

స్త 
యు ఇ కం యా 

. ళ్ 

క్ | న న ఇ జు తే 

జీ | జ్ ఇతి న 
యు వ ఖ గ 

న్ / శా 2. 

. 
నీ 

పంచశూలమ్ 

చిత్రహింసలుపెట్సే అదికారం లేదు మీకు ఆమెమీద 

అనుమానం వుంటే, నిరూపించి. కోర్చుకు 

అప్పగించండి ” 

కోర్చుకేో అప్పుగిస్తాను ఉరిశిక్షవేయిస్తాను ” 

సృబాష్ అంతవరకూ ఆమెకు రక్షణ కావాలి 

జామీనుమీద తీసుకెళతాను 

జామీను యివ్వడానికి వీల్ళేదు 

“వెరీగుడ్! మీరు అలా అంటారని తెలుసు 

అందుకే ఏంటదిసిపేటరీ బెయిల్ తీసుకున్నాను మీ 

స్పేషన్లో ఉంచి చిత్రహింసలుపెట్పి చంపడానికి 

వీల్సేదు ' అంటూ జేబులోంచి బెయిల్ ఆర్నర్ తీసి 

అబ్బుల్హా కిచ్చాడు పంచశూలమ్ 

ఆ ఆర్బరు చూసి స్తంబించిపోయాడు అబ్బుల్హా 

అహింసావాదిని నేను హింసనూనహించలేను 
చట్బాల్ని వ్యతిరేకించలేను కనుకనే ఏంటిసిపేటరీ 
బెయిల్ తీసుకు వచ్చాను దినిప్రకారం ఊర్వశిని 

మీరు విడుదల చేస్తే సరేనరి లేకుంటే మరో 
మార్గం చూసుకుంటాను నేను 

పంచశూలమ్ మాటలు శూలాల్చా 

గుచ్చుకున్నాయి అబ్బుల్హాకు కాని బెయిల్ ఆర్నరు 

చూసినతర్వాత తన _ నిస్సహాయ 
అర్భంజేనుకున్నాడు ఊర్వశిని విడిచిపెట్న కపోతే - 

స్పెజన్ బైటఎున్న మదన కాల్పులు నాగిసా ఆ 

ళ్ 
క్త ఒన్న 

ఏ చలల ర ల న శే 
| ( ణి 

శే తాగే క్లే 

ట్ తో వం. 

జే % సన్ని న ట్ 

స ఇలర్చ నం లే నై 
న్యం 

ఇటీవలి బారి వర్ష్దాల కారణంగా ముంపునకు గురైన విజయవాడ రామలింగేశ్వర _ నో 

(॥ నగర్లో తాడు సహాయంతో ఒకవ్యక్తి పొడ్తాల కాపాడుతున్న దృశ్యం 
స్ క. న. ( 
షు ఖో క! జ్జ 
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స్ఫితిని' 

పోరాటాలు జరుగుతాయని తన పదవికే 

ప్రమాదమని తెలునుకున్నాడు ముక్తసరిగా 
పార్మాలిటీలు వూర్తిచచేసి ఆమెను విడిచిపెట్టండి 

అన్నాడు సార్బెంట్ని ఉద్నేశించి 

తనకు కావలసిన వివరాలన్నీ రాసుకుని ఊర్వశి 

పంచశూలమ్ల సంతకాలు తీసుకున్నాడు 

సార్వంట్ 

'డస్ అప్ బేబీ” అన్నాడు. గడ్నం 

సవరించుకుంటూ పంచశూలమ్ 

చినిగిపోయిన చీరనే తిరిగి కట్టుకుంది ఊర్వశి 

ఆమె చెయ్యిపట్పుకున్నాడు పంచశూలమ్ 

ఇద్బరూ స్పేషన్లోంచి బైటకు నడిచారు 
దీన హీనస్కితిలో వున్న ఊర్వశిని చూశాడు మదన్ 

కోపంతో పళ్ళు పటపట కొరికాడు తుపాకి 

సవరించుకుని - పరశురాముడిలా రెండడుగులు 

ముందుకువేశాడు 

అతని ముబకవలికలు గమనించాడు 

పంచశూలమ్ ఏమాతం అవకాశమిచ్చినా అతను 

ప్రాణాలు తీసేస్తాడని [గ్రహించాడు 

ఊర్వశితో సహా అతని ముందుకెళ్ళి అడ్నంగా 

అబ్బుల్హ్బా 

నిలుచున్నాడు మా బోయ! రక్తపాతం 

మంచిదికాదు” అన్నాడు 

హలమ్ బ్! ఆవేశంతో ఎదో 

అఎనబొయాడు మదన్ 

అ -) ఎూర్హిగా చెద్చునివ్వలేదు 

మవ్యులా. అందుకుని నో ఆర్భ్వుమెంట్స్ 

జరిగిందిచరించాలి జరగబో యేదానిని ఎదుర్కోవాలి 

ఊర్వశి బాగా అలసిపోయింది తీనుకెళ్ళి విశ్రాంతి 

యివ్వు అన్నాడు ఆజ్నాపిస్తున్న దోరణలో 

ఎ౨౮౦చశూలమ్ 

మారు మాటాడలేదు మదన్ ఊర్వశి బుజంమీద 
చెయ్యివేశాడు ఆమెతో సవో తన టూరర్ కారు వైపు 

బయలుదేరాడు 

వీడ్కోలు 

ఎల౮చశూలమ్ 

అదేసమయంలో - 

న్స్పైక్చర్ ఆలీషా వేషంలో - ఒంటరిగా జీప్లో 

అక్కడికి వచ్చాడు సుబాష్ జీప్ దిగి నలువైపులకు 

దృష్నిసారించాడు 

ఊర్వశి మదన్ టూరర్వైపు వెళుతో న్నారు 

సోపియా పంచశూలాలు స్పోర్స్ కారు దగ్గర 

3ళుతున్నారు 

జయరాబ్, గురూజీలు తమ కారు స్పార్చ్ చేశారు 
తోకతెగిన తాచుపాములా బుసలుకొడుతూ 

పోలీస్స్పేషన్ సింహద్వారం దగ్నర నిలుచున్నాడు 

అబ్బుల్హా' 

పులిపిరి కాయను గోక్కొంటూ అబుల్హావైపు 

అడుగులువేశాడు నుదాష్ 

చెబుతున్నట్టు చెయ్యివూపాడు 

(ఇంకావుంది) 



కాగితం పడవ! 
అవి పొత కాగితమే 

ఆలా అని చింపి పారెయ్యలేదు 

అదికిలో చింతపండుని 

మూటకట్స్ ఇంటీకి తెచ్చింది! 

ఆ కాగితంతో కతష్సి పడవ చేశాను 

నిలిచిన వర్షపు నీటిలో వదిలాను 

నీటిలో ములిగి పోతున్న చీమని 
ఎక్కించుకుని ఒడ్ను కి చేర్చిందీ 

(పాణబిక్షపెట్చింది' 

అయితే గాలికి ఆకు- మీద పడగా 

ఆ బరువుకు బ్యాలెన్స్ తప్పింది 

నీటిలో ములిగి పోతున్న చీమని రక్షించిన 
నా కాగితం పడవ నీకులో ములిగి పోయింది! 

-తాజీ ప్రసాద్ 

తం(తం- ముర (త్రం 

విభజించి పాఠించుట 

తెల్లవాడి తంత్రం! 

రిజర్వేషన్ పాటించుట 

మన “వాడి” మంత్రం! 

- కెవి.ఎస్. ప్రసాద్ 

రాక్షసులు 
శాంతి శాంచి యని 

పరికితే పళ్ళ్ళూడగొడుతున్నారు! 
నీతి నీతి యని చెదితే 

నిలువునా పొతేస్తున్నారు! 

న్యాయం న్యాయం కానాలని 

నొంతెత్తితే గుండెల్లో 
గునపం దించుతున్నారు! 

ధర్మం ధర్మం యని 

ప్రవచిస్తే చేతులు కాళ్ళను 

తెగ నరుకుతున్నారు! 

రోజూ దారుణ మారణాలు 

గావించే రొక్షసులు!! 
రక్తం రుచి మరిగిన పెద్దపులులు!! 

వి, జయరామిరెడ్డి 

దేవుడు! 
దేవుడు! వున్నాడని 

తప్పులు ఎన్నెనా చేయవచ్చు! 

ఏడి? ఎక్కడ? దేవుడు? అన్నామో! 

ఇంతకం లు నరరూపరాక్షసుడు 

లేడంటారు 

-ఆర్. కె.రావు సీరివురపు 

రులదెవతలు 
మానాయకుల 

కులదోవతలు- 

గోడలు దూకినట్సు 
పార్చీలు దూకడంలో 

విల్చులు' 

వురుగుల్ని 

బక్షించినట్టు 

ప్రజల సొమ్ము 

తినెయ్యడంలో 

బలులు! 

నేర్పుగా 

జవం నెతుురు 

వీల్చడంలో 
నల్కులు!!! 

పదవి కోసం 

ఏరంగైనా 

మార్చగలగడంలో 

ఊనరవెల్సులు! 

పసింహం” 

పీవితం 
తరిగిపోయేది కాలమైతే 

తిరిగి రానిది యవ్వనం! 
జీవితం గతం కాకమునుపే 

బవితవ్యానికి బాటలు వెయు! 

కష్మనుఖాల సమన్వయం 

జీవితమని గుర్తించి 
బాటసారీగా పయనించు! 

జీవితాన్ని దాటగా మార్చు!!! 

_ కంకట్ శంకర్రావు 

ఉన్నంతవరకే 

చమురు ఉన్నంతవరకే 

దిపం వెలిగేది! 

'వెలుగున్నంతవరకే 
కాంతి వచ్చేది! 

అందమున్నంతవర కే 

ఆడదాన్ని చూసేది! 

సిరావున్నంతవరకే 

కలం రాసేది! 

ప్రాణమున్నంతవరకే 

మనిషి జీవించేది! 
ఈ నిజం తెలుసుకో 

,నీ దిపం వెలిగించుకో! 

ఎర, సత్యవల్లి 

ఉద్యోగం 
డిగ్రీలు ఎన్ని ఉన్నా 

గోల్మ్ మెడల్స్ సాధించినా 
కష్టించి పనిచేసే సత్తా నీకున్నా 
లంచాలు రాక్షసాకారంతో 
'స్వెర విహారం చేస్తున్న ఈ యుగంలో 
ధనమే ఉద్యోగానికి మొదటి క్వాలిఫి- 
'క్రేషన్ 
అవ్వుడే బోర్డువై వెలిసేది ఉద్యోగపవు 
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“క్క యేటి సంబరాలకు ఎన్ని కొదాలు (బలి పశువులు) వచ్చాయి 
వీరన్నా...?” అడిగాడు గోవిందరెడ్డి 

“*నిరుటికంటే తక్కువే వచ్చాయి 
దొరా 4” చెప్పాడు వీరన్న 

“ఆ తొలుసూరుపల్లె మల్లేశం నాయుడు 

యేటపోతు ఈ యేడు రాలేదు దొరా 

చెప్పాడు తవిటయ్య 

“అదేమిటీ?” మల్లేశం చచ్చిపోయినంత 
మాత్రాన ఈ యేడు యేటపోతు వేయటం 

మానేస్తారా ఆ గ్రామ ప్రజలు ? సరే దాని 
సంగతి తరువాత చూద్దాం మరి ఆ 
నీలాపురం సంగతి ఏమైందే 7౫ అడిగాడు 

గోవిందరెడ్డి 

“వాళ్ళు ప్రతి యేడు ఒక మేకపోతు, 
ఒక గొరైెపోతూ యేట వేసేవారు ఈ 

యేడు ఒక్క మేకపోతే తెచ్చారు దొరా '” 
చెప్పాడు అసిరిగాడు 

“వాళ్ళ కేంవచ్చింది 7? ఇలా యేటలు 

తగ్గిపోతుం టే అమ్మోరికి కోపం రాదా ఏంటి? 

ఆపైన మన పనేం కొవాలి ? వాళ్ళ సంగ 

తి తేల్చాలి” సరే పదండి అవతల యేట 

ముహూర్తం మించి పోతోంది.” విసుగ్గా 

గోవిందరెడ్డి తన అనుచరులతో అమ్మవారిగ 
డి వైపు చరచరా నడక సాగించాడు 

ప్రతి యేడు నర్సిపురం అమ్మవారి సంబ 
రాలు విజయ దశమికి ఘనంగా చేస్తారు ఆ 
వూరి. వారే కాకుండా పరిసర గ్రామాల 
వారు కూడొ నర్చిపురం దుర్గమ్మ సంబరా 

ల్గో పొల్గాని యేటపోతులు బలి ఇస్తారు. 

అది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కోస్తా చివరిలో 
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ఉండే మారు మూల కొండ ప్రాంతం, నాగ 
రికత, సంస్కృతి పూర్తిగా అబ్బని ఆ పల్లి 

ప్రాంత ప్రజలకు గోవిందరెడ్డి వె వకాపు 

ఆయన మాట నర్సిపురం గ్రామస్టులకే 
కాక పరిసర గ్రామ ప్రజలకు వేదవాక్కు 

నర్ఫిపురం దుర్గమ్మవారి ఉత్సవాలు ప్రతి 

యేడు గోవిందరెడ్డి ఆధ్యర్యంలో జరుగుతుంది 

స్తోమతుబట్టి ఇంటింటికి. బియ్యం, 

డబ్బు, కశ్టైలు చందాలు వనూలు చేస్తారు 
దాంతో అమ్మవారి సంబరాలు ఘనంగా జరి 

పిస్తారు సంబరాలకు వచ్చేవారందరకు ఉచిత 
భోజనం వెడతారు. ఇదంతా గోవిందరెడ్డి 
ఘనతే అని ప్రజలు వేనోళ్ళ చెప్పుకుంటారు 

అమ్మవారికి మెకలు, గొ్యరెల, కోళ్ళు, 

పావురాళ్ళు, మారుపు చేపలు బలి ఇస్తారు 
అలా బలిఇచ్చే ప్రతి ప్రాణికి నూటపదార్జు అర్హ 

నూట పదార్హు గోవిందరెడ్డికి బలి సుంకంగా 
సమర్చించుకుంటారు ఈ రివాజు ఆనవా 

యితీగా జరుగుతూ. "ఉండటంతో ఎందుకు 

ఈ బలి సుంకం కట్టాలి ? అనేది అడిగే 

ప్రసక్తి లేదు 
బలిఇచ్చిన ప్రాణుల మాంసం కూడా 

తమ శక్తికొలది గోవిందరెడ్డికి వాటా వెళ్ళా 
ల్సిందే అలా జరుగని యేట యేసే 

కాదు సరికదా గోవిందరెడ్డి ఆగ్రహానికి 
గురియై కష్టాల పాలొతూ ఉంటారు 

మకుటంలేని మహారాజులా ఛలామణి 
అయ్యే గోవింద రెడ్డి ప్రజలకు చేసే ఉపకా 

రం ఏమిటో. ? ఎవరికీ అర్హంకాదు అలా 
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తెలుసుకునే హక్కు ఎవరికీ లేదు 
ఐదు రోజులుగా జరుగుతున్న నర్శ్సివురం 

దుర్గమ్మ సంబరాలు ఆ దినం ఆఖరి రోజు 

ఆ దినం అమ్మవారికి పశువులు బలిఇచ్చి తృప్తి 

వఆచే దినం 

ఆ దినం కనీసం 

ఉడికింది. అరిసెలు, 

అన్నం రాశిగా పోసి 

వంటలనీ తాల్చారు దానిపై త్రిశూలం 

గుచ్చి శూలానికి ఒక నిమ్మపండు గుచ్చా 

రు దాసుడు మంత్రాలు చదువుతుండగా 

ఆ కుంభరాగిని అమ్మవారి అవతారంగా తల 

చి తన్మయత్వంతో మొక్కుబడులు తీర్చటం 

"మొదలు పెట్టారు ప్రజలు 

కుంభం దగ్గర చేరిన గోవిందరెడ్డి అక్క 
డే వరుసగా కట్టిన బలి పశువులను చూసి 

తృప్తిగా మీసం మెలేశాడు 
బజాలు మిరుమిట్లు గొలుపగా మొదటగా 

'పెద్దినాయుడు తన వంకం పోతు పొఘ్టేలును 
బరి పశువుగా అమ్మవారి కుంభం దగ్గరకు 

తెచ్చాడు 

పెద్దినాయుడు  పెద్దరికపు హోదాతో 

గోవిందరెడ్డికి పొందూరు వంచెల చాపుతో 
నూట పదారు రూపాయిలు ఇచ్చి నమస్క 

రించాడు 

తృప్తిగా తల పంకించి "పెద్దినాయుడు 

ఇచ్చిన కానుక (గ్రహించి ఉ్బలి ప్రారంధించం 

డి!” అన్నాడు గోవిందరెడ్డి 
చాకలి సోములు తళతళ మెరిసే పదు 

నైన కత్తితో జంతువులను బలిచేస్తున్నాడు 

పశుమేధం ప్రారంభం అయినప్పటి 

నుండి గోవిందరెడ్డి పొడుగాటి జేబులు నిండు 
తున్నాయి 

నర్చిరెడ్డి మేకపోతును బలికి సిద్దం చేసా 

పది బస్తాల బియ్యం 

పొంగడాలు గారెలు 

దానివై ఈ పిండి 

డు 
అప్టాద్రం చిన్నది తెచ్చావేం నర్ఫీ. ఖై? 

అడిగాడు గోవిందరెడ్డి 

“డబ్బు ఉన్నంతలో ఈ కొదం తెచ్చాను 
దొరా ** వినయంగా చెప్పాడు నర్సిరెడ్డి 

సోములు వేసే ఒకే వేటుకు తెగిపడుతు 
న్నాయి బలి పశువుల తలలు రక్తం అమ్మవా 

రి కుంభం పై చఛిము శ్రబడుతోంది అమ్మవా 

రు తృప్తి పడుతున్నట్టు గోవిందరెడ్డి తృప్తిగా 
మీసం మెలేస్తున్నాడు 

భక్తి _ప్రపత్తులలో అమ్మవారి. రాశి 
ముందు సాగిలపడి మొక్కులు తిరుస్తు 



న్నారు ప్రజలు 
చిత్ర విచిత్ర వేషాలతో డప్పు వాద్యాల 

కు లయబద్ధంగా రెచ్చిపోయి. ఆదుతున్నారు 

కొందరు, శ 

రాత్రి తొమ్మిది. గంటలు అయింది 

అంజలాపురం రాజయ్య తన మేకపోతు 

ను బలికి సిద్ధం చేసాడు రాజయ్య కోడు 

కు మల్లయ్య మేకపోతుపై పశువునీళ్ళు జల్లి 

కుంకం బొట్టు పెట్టాడు 

రాజయ్య చేతులు దులుపుకుంటూ విన 

యంగా గోవిందరెడ్డి దగ్గరకు వెళ్ళాడు 
ఉర్కా రాజయ్యా ” సాదరంగా అన్నా 

డు గోవిందరెడ్డి 

ఉచ్పిత్తం దొరా. ' మేకపోతు కొనగా 
మిగిలింది ఈ డబ్బు కాస్త కొరదాగా ఉంది 

తమరు కనికరి స్తే అమ్మవారి మొక్కు తీర్చు 
కుంటాను” రాజయ్య డబ్బు గోవిందరెడ్డి 

చేతిలో పెట్టాదు. 

గోవిందరెడ్డి డబ్బు లెక్కచూడగా ఏడు 
పది రూపాయలు ఉన్నాయి. 

జబ్బ దేమిటీ రాజయ్యా డబ్బులు తక్కు 

(ఓ) 

వ చేశావ్. పూర్తిగా ఇచ్చుకో క్ 

“మూడు పదులు చాలదు దొరా 
రెండు రోజుల్లో ఆ కొరత డబ్బు ఇచ్చు 

కుంటాను. నా మొక్కుబడి చెల్లించుకోనీ 
దొరా .* వినయంగా అడిగాడు రాజయ్య 

గోవింద రెడ్డి భృకులి కోపంతో ముడిపడింది 

“అలా వీల్లేదు రాజయ్యా. బలిసుం 

కం పూర్తిగా చెల్లించాల్సిందే అమ్మవారు 

తృప్తి పడాలంకే ముందు బలిసుంకం పూర్తి 

గా చెల్లించు . 1] అన్నాడు గోవిందరెడ్డి 

మీ కాలొట్టుకుంటాను నా మాట 

నమ్మండి శేపీసాటికి మీ డబ్బు పువ్వుల్లో 

పెట్టి ఇచ్చుకుంటాను బలికి ఆటంకపర్చకం 

డ్ర్ గోవింద రెడ్డి పాదాలపై చేతులాన్నాడు 

రాజయ్య 

“వువ్వులు నాకెందుకు రాజయ్యా 

పువ్వులు అమ్మవారి చెవిన పెట్టి డబ్బులు 

నాకు ఇచ్చుకో .. లేకపోతే నీ కొదంతోలుక 
పో, ” అన్నాడు గోవిందరెడ్డి, 

“అంత మాట అనకండి దొరా బలి 
కితేచ్చిన కొదం వెనక్కు తిరిగి తీసుకపోతే 
అశుభం నన్ను కనికరించుదోరా కళ్ళ 

థీ ళ్ళ పర్యంత మయ్యాడు రాజయ్య ” 
“వీళ్లేదంపే నీక్కాదూ అవతల మిగి 

కిన భారి యేట్లుకు ఆలస్య మౌతోంది లే 



హౌ బలి 
మానాన 

లే ” అంటూ చేతులు ఆన్బిన రాజయ్య 

ను కాలితో ఒక్క తోపు తోసాడు గోవిందరెడ్డి 
బక్కపలుసగావున్న రాజయ్య లోర్జాపడ్డా 

డు 

“అయ్యా.” అంటూ మల్లయ్య తండ్రి 

ని లేవనెత్తాడు, 
రాజయ్య పొట్టమీద చేతులు పైని గీర 

కేని రక్తం వస్తోంది 
తలపాగా గుడ్డతిసి తండ్రి గాయాన్ని 

నెమ్మదిగా వత్తుతున్నాడు మల్లయ్య, 

ఇంతలో పవరు కట్టుయింది విద్యుద్దీ 

పకాంతులతో పట్టుపగలుగా వెలుగొందిన ఆ 
ప్రదేశం క్షణంలో చిమ్మ చీకట్టు కమ్మింది 

కళ్ళు బైర్లు కమ్మినట్టయి ప్రజలకు ఏదీ 

కన్పించలేదు 
“అమ్మా. *" భూమి దద్దరిల్లేటట్టు ఓ 

గావుకేక వినిపించింది 

ఆ కేక భయం గొలుపగా ప్రజలంతా 

ఏమైందో అనే భయంతో చెల్లా చెదురై. ఎవ 
రికి వారే పరుగెత్తసాగారు. 

అమ్మా 1 అనే ఆర్త నాదంతో పాటు 

చిక్కని వేడి రక్తం అక్కడి వారందరిపై 

చిమ్మింది 

“ప్ప మ్రైంది . 

“ఎవరు బలిపశువు వేశారి చీకచ్చో 7 

ఇంకెవరు ఆ రాజిగాడే బలి పశువేసుం 
టాడు ఆ చేకచ్టో ఎవరికి తోచి నట్టు వారు 
అనుకుంటున్నారు 

కళ్ళు జిగేలుమనేలా మెరుపువంటి విద్యు 
దిపొలు వెలిగాయి 

న “అయ్యో దొరా... 

౪ద్రొర్ర బ్రల్రి అయిపోనారు....*ీ 
గగ్గోలు మొదలైంది. 
తొక్కిసలాట మొదలైంది, 

పిల్లలు పెద్దలు ఒకరి కొకరు బ్రోసుకుల 
టూ గగ్గోలు వెడుతూ. వరుగెడుతున్నారు. 

గోవిందరెడ్డి తలతెగి మొండానికి దూరర 

గా అమ్మవారి కుంభాొనెికి ద్గరగా ఫడి ఉంది 

క్షణంలో. జరిగిన ఈ దారుణానికి ప్రజలు 
ఆశ్చర్యంతో, మరీ భయంతో దొర బలై 

పోనారు. అంటూ గగ్గోలు పేడ్తుతున్నారు 
“ఏలో జరిగిందో బలి...” 
“ఏవరు చేశారీ పని...” 
దొరని ఎవరు చంపారు ? 

ప్రతి ఒక్కరూ ఇవే ప్రశ్నలతో దిక్కు 

లు చూడసాగేరు 
అంత మందిలోనూ, ఆశ్చర్యం భయం, 

॥ 

ఏమీ లేకుండా తృప్తిగా నిట్టూర్పు వదిలోడు 

చాకలి. సోములు. క్రొన్నేండ్ల క్రితం ఇదే 

అమ్మవారి సంబరాల్లో బలి సుంకం ఇచ్చుకో 

లేని సోములు తండ్రిని ఇదే గోవిందరెడ్డి బలీ 
చేశాడు 

సోములు తండ్రినే కాదు తన నెదిరించి 

న వారి నెందరినో బలిగొన్నాడు గోవిందరెడ్డి 
తశ తండ్రిని బలిగొన్న గోవిందరెడ్డి పై ఆనాటి 
నుండి పగగొన్నాడు సోములు, ఈ పశు 

'మేధంతో పాటు సాగుతున్న నరమేదాన్ని 
ఆపాలి అనుకున్నాడు సోములు. 

గోవిందరెడ్డితో మంచిగా నటిస్తూ అమ్ము 
వారి సంబరాల్లో పశువులను నరికే కిరాతక 
వృత్తి చేపట్టాడు సోములు 

ఇంత వరకూ కాన్ని వందల పశువులను 

బరిఇచ్చొడు గానీ అనుకున్న బలి జరుగనం 
దుకు సోములుకు తృప్తి లభించలేదు అదను 

కోసం ఎదురు చూస్తున్న సోములు. ఇప్పుడీ 
అదను మఘంచి అవకాశంగా తీసుకున్నాడు 

తనేమైనా ఫరవాలేదు కానీ అన్యా 

యంగా నరమేధం సాగిస్తున్న గోవిందరెడ్డిని 
చంపాలన్నదే ధ్యేయం గల సోములు గోవిం 

దరెడ్డిని అమ్మవారికి బలి పశువును చేసాడు 
(| 
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('ప్రముఖహిందీ వోస్యనటుడు అస్రా- “ గ్రాన్లఖన్” తంత వ్ 

నంద్ బాల్రాజ్ పెళ్ల్తయిందట ఒ 

ర్ హో సైన్తో. చాలా వార్రీబు రా 

ఈ పెళి తంతు జరిగిపోయిందట... ఎవ్వరి? 

శెలియకుండా. 
ఈ పెళికి సుభాష్ఘుయ్, అనిల్ 

కపూర్, జాకీ ్రాఫ్లు మొత్రమే హాజర 

య్యూరట... సాక్షులుగా. 

తన ఇమేజ్కు (అసలు వుంటే కదా 

తగినట్టు పెళ్లి జరుగలేదని వాపోతున్నాడ! 

అనందో, మరి యింత హడావుడిగా, రప 

స్యంగా ఎందుకు చేసుకున్నాడ నేది వెన 

అంతుబట్టుని విషయ మైపోయింది పరిశ్రవ 

లో! 

శతు దాసోహం 
శత్రుష్పుసిన్నాకు టైము ముఖ్యం కాదట డబ్బే 

'ప్రదానమట చందదబరోత్ శతుష్నుసిన్నాతో చిత్రం 
తీయాలని సంకల్పించి 3 లక్షలు అడ్వాన్సు 
యిచ్చాడట 

సినిమా మాటింగ్ ఆరంబిద్వాం రమ్మంటే మిగిలిన 
బ్యాలెన్సు రెండు లక్షలు యిస్తేగాని రాను 
పొమ్మన్నాడట దాంతో సినిమా ముహూర్తం 
వాయిదా పడిందట చంద్ర దగ్గర డబ్బులు కూడా 

లేవట జాకీ[ష్రావ్కు, నంగీతకు నీలమ్కు కూడా 
డబ్బు చెల్హించాలట చంద్ర మరి వాళ్ళకెప్పుడు 
డబ్బు చెల్హిస్నాడో ముహూర్తం ఎప్పుడు 
మొదలవుతుందో! | 

సగ 

విడుదలై సెయి! మొరుచపేవ ర్? హవె రండ. 

సాగకదముహాశ్వక్షుత8 
దయవీపు మణీమేఖలకు 

| ర మర్చిహోకయే/ 
ర్న రక్త2హం- ల్ బేరిమినల్ దిలీవ కును విస్టేరించకయ! 

ఇ నే / 

నే నళ రన్నెములో వుంచెతిమడనుం మలిపేవడు /// పిస్తా కళా శతమాపమకటు ॥ వు 
సృష్టంచ్త్యల ఎద్వంచకనొనవ్స్పెష్సు హీల్లల్ 

ఉయికిపోదుు మరయ భారతీడేని 
శలంన్లుయివెబవబీన సన్స్ ఫైం ప్రుల్మలి 

డద్యాంత్ పంపర. అ్రరచక్తబన్షనన్ 
ర లి టు ల 

౬) ర్ 6 
(6 దులలలరు)ర/ 

(మళ 

క్ర్రి పజ్లకుషన్ు 
ఘూోవ్వవవుడుటు 

మ గ ( 1 శ్రీణయ త్రి జ్లోజఫ్ 
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కురు వృద్దులారా! మీ ఇంటి కోడ 

లికి ఏ గతి వట్టిందో చూశారుగా! కాపా 

డవల్సిన రాజులే అరాజకత్వాన్ని సృష్టిస్తే 

ఈ ప్రజలకు దిక్కెవరు? అధికారదర్పం, 

అహంకారం, మదం, మత్సరం ఆవేశించిన 
ఈ దుర్యోధనుడు నన్ను సభా మధ్యానికి 

యీడ్చుకు రమ్మని తమ్ముణ్ణి ఆదేశిస్తే 
అతను యింత పిసరు సంకోచం సిగ్గులే 

కుండా నా శిరోజులను ఒడిసి పట్టుకు 

న్నాడు .... అంటూ దుశ్శాసనుడి వేపు 
తీవ్రంగా చూసింది. 

అతను వికటాట్టుహాసం చేశాడు. 
+ సర్వ ధర్మసంవిదులని వ్రసిద్ది3 

క్కిన భరత” వీరుల వంశంలో ఇలాంటి 

రాక్షసులు పుట్టారా? 
అధర్మం, అసత్యం, '్త్తీలోలత, 

అత్యాచారాలు అక్రమాలతో కుర్తునంశం 
ఇంత నింద్యమై పోయిందా? 

పంచదార కన్నా వరదార తీయగా 

తోచే ప్రబుద్దులున్న ఇంటికా నేను కోడ 
రిని అయింది..... 

అని (ద్రౌపది కోపంతో అరిచింది. 
ఆమె ఆక్రోశానికి ఆ సభా భవనం 

ఇంతవరకూ సాగిన కథా 114ీ$ పాంచాల దేశాధీశుడు ద్రుపదుడు వ్యాస 
మహర్షి ఆదేశంపై షాండవు అయిదుగురికి ' ద్రౌపదినిచ్చీ వివాహం జరిపిస్తాడు. 
పట్టాభి'షేకానంతరం ధర్మరాజు- దద్రౌవదిన్సి మిగిలిన సోదరులను తీసుకొని ఖాండ 
వప్రన్హం చేరతొడు, నారదుడి సలహాపై రాజనూయయాగం నిర్విఘ్నంగా జరిపి 
కృష్ణుడికి అర్హ్యమిస్తాడు. మయసభలో తనకు జరీగిన అవమొనానిక్షి ప్రతీకారంగా 

'పాండవుల్ల సంపదను పారించే నెపంతో ధర్మరాజును జూదానికి ఆహ్వానించి 
ధనకనక వస్తువులతో సహా పాండవులను, (ద్రౌపదిని గెలుచుకుంటాడు దుర్యో 
'ధనుడు. తమ దాసి అయిన (ద్రౌపదిని నిండుకొలువుకు 
దుశ్శాననుడ్ని దుర్యోధనుడు పంపుతాడు. 

(గత సంచిక తరువాయి) 
లోంచి ప్రతిధ్వని తప్ప మరేమీ రాలేదు. 

చేతులు జోడించి ద్రావది మళ్ళీ అడి 

*గింది. *మహా మఫాులారా! ఈ జూదంలో 
నేను ధర్మ బద్ధంగా ఓడిపోయానా లేక 
మోసాలతో, కుట్రలతో జరిగిందా ఈ 
వందెం. చెప్పండి 

ఎవరూ మాట్లడలేదు 

ఈడు ్చికురమ్మని 

ద్రౌపది భీష్ముడి వంక చూసి *వయ 

సులో నేగాక అన్ని విధాలా పెద్దవారు మీరు. 

మీకున్న లోకానుభవం కురువంశానికి మీరు 
వేసిన సేవలు మీరు కల్పించిన రక్షణ మీకు 

పెద్ద పీట వేశాయి. మీరు చెప్పండి, నేను 

ధృతరాష్ట్ర సంతతికి బానినె నేనా?'అని 
దీనంగా అడిగింది. 

భిష్మ్కుడు ముందు ధర్మ నిర్తయం 
చెయ్యడానికి నిరాకరించాడు తరువాత 

(ద్రౌవదిని అనునయిస్తూ “తల్లీ! తనే 
ఓడిపోయాక మరే సొమ్మునూ వణంగా 
పెట్ట అధికారం జూదరికి వుండదు కాని 
భార్య ఎవ్వుడూ భర్త అధీనంలో వుండేదే! 

వాడు ఇతరులకు ఊడిగం చెప్తున్నా వాడు 

స్వతంత్రుడయినా కాకపోయినా భార మీద 
అధికారం వాడికి ఎప్పుడూ వుంటుంది 

అందుకని ఈ విషయంలో నేనేమీ చెవ 

లేకపోతున్నాను శకుని జూదంలో నేర్చ 
రని ధర్మరాజుకు తెలుసు తెలిసి కూడా 

ఆడాడు. ఓడిపోతూ కూడా ఆడాడు తను 
ఓడి కూడా నిన్ను వణంగా పెట్టాడు 
అన్నాడు. 

(ద్రౌపది కళ్లు కోపంగా చూశాయి. 
ఎర్రగా మండుతున్నాయి 

“తప్పంతా యుధిస్కిరుడుదే అన్నట్టు 
చెబుతున్నారు ” | 

పాండవులు ఇంద్రప్రస్టంలో సుఖంగా 
వున్నారని కళ్ళు కుట్ట కదూ - జూదమా 

డేందుకు రమ్మని వాళ్ళకు కబురంపింది? 
జూదం వల్ల అన్నదమ్ముల మధ్య తగాధా 

వస్తుందని విదురుడు చెబితే విన్నారు కాదు 
పాండవ షక్షపాతుడని దుమ్మెత్తి పోశారు 

అయినా తెలీక అడుగుతాను ప్రొద్దుపోవా 

లంటే ఎన్ని క్రీడలు లేవు కనుక! జూదమే 
ఎందుకు ఆడాలి” వంచనా, జూదం 
క్షత్రియులకు తగవని పాండవ జ్యేమ్షడూ 
చెప్పాడు. వినలేదు. తెలివి” ఆయనలో 
పౌరషాన్నీ రెచ్చగొట్టారు. ఆటకు సిద్దవ 

డేటట్టు చేశారు. ధృతరాష్ట్ర మహారాజు 

ఆహ్వానం మన్నించి తీరాలని వచ్చినందుకు 
పాండు కుమారులకు మంచి గుణపారమే 
చెప్పారు. 

“అయిన్తా,శకునితో ఆటన్నవ్రుడు ఇదేద్ 
"మోసమని మీరు (గగ్రహించలేదా”” 

ధర్మరాజు 'గెలుస్తాడనే మీరు అనుకు 
న్నారా? 

కురు పాండవ వంశాలు రెండింటికీ 

పెద్దలే మీరు ఈ అటను అదిలోనే 

ఈవీంయల శా౦ళవెట్గ్రైందర్స్ స్ట బ్భూటిర్స్_.మల్లేకమక్షియల్ ఎంటర్ప్రైట్ నారుపవల్లిస్తుడ్లాడ. 
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కొనసాగనిచ్చారు! అని భిష్ముళ్ల సూటిగా 
అడిగింది. 

ఎందుకు ఆ వెయ్యలేదు? 

ఈ అన్యాయాన్ని ఇంత సేవూ ఎందుక, 

గద్గద గంభీర న్వరంతో వేసే ద్రౌవది 

వ్రశ్నలతో కాసేవు కాలం ఆగిపోయినట్లు 
యింది. 

భీమ్మడికి నోట మాటరాలేదు....తల 

తిరిగిపోయింది. 

నా వనన 
రర నాన 



రా ర] వ్ 
క్రమానికి కాగా కకక వైకక వక కం అహః 

ఇంతలో దుశ్శాసనుడు లేచి *ఏమిటి 
ఇష్ట 'మొచ్చినట్టల్లా మాట్లాడుతున్నావు? 
ముమ్మాటికీ నువ్వు మా దాసీవే. ప్రభువు 
ఆజ్ఞమన్నించడ మే సేవకుల ధర్మం. ఇవ్వుడు 

నీ యజమాని, గ్గురువు దైవం అన్నీ 
దుర్యోధన చక్రవర్తి. ఆయన చెప్పినట్టు 
నడుచుకో” అన్నాడు. 

టబ్రౌపది అతని వంక చాలా అసహ్యంగా 

వురుగును చూసినట్టు చూసింది. 
ఒక్కమాట కూడా మాట్లడలేదు. 
ఆమె కళ్ళు చిమ్మిన “సెగపొగలకి 

దుశ్శాసనుడు కుత కుతలాడి పోయాడు. 

భీముడు ధర్మరాజు ముఖంలోకి 
చూస్తూ “అన్నయ్యా! ద్యూతవ్యసనమదో 
న్మత్తుడవై ఎంతవని చేశావు? 

ధన కనక వస్తు వాహనాలకూ రాజ్యా 
నికీ మాకూ నువ్వు అధిపతివి కనుక 
మమ్మల్ని పందెంగా పెట్టినా మేము ఏమీ 
అనుకోలేదు. కాని [ద్రువద వుత్రికను 
కూడా పందెం పెట్టుడానికి నీకు చేతులెలా 
వచ్చాయి! మనసెలా అంగీకరించింది? 
చూడు! కష్టాల గాలి సోకకుండా పెరిగిన 
పాంచాల రాకుమారి నీ వుణ్యమా అని 
ఎలా ఏడుస్తోందో! వినబడుతోందా! ఆమె 
దుఃఖావేశం! లేక నీ చెవులకు గ్రహణ శక్తి 
కూడా నసించిందా? శకుని ఎలాంటివాడో 
తెలిసి కూడా పారవశ్యంతో జూదమాడావు! 
ఇంత అధర్మానికి పొల్పడిన నీ చేతులను 

దహించాల్సిందే* నన్నాడు. 

ధర్మరాజు వంచిన తల ఎత్తలేదు. 

ఇట్ట 

పెడ ఆంద్రసచితవారపదత్రిక 

“లర మస్ శ్ తక దండి 1 తకండు బొతట అయివో॥ 
అనళ౮ దున్తునముడు ొగకుందా ఎప్ప స్తుస్ట్యాడు / / 

బహామతులు 

గెలుచుకోండి! 

[(దొపది సీరియల్ 

స లన చ అ కాన 
న్స అలా 

బహుమతుల 

కరే వ అ ఉన్నది! 

_ఎడిటర్ 

“భీమ'సేనా! చచ్చిన పామును ఇంకా 
చంవడం ఎందుకు? సహృద్యూతానికీ, ధర్మ 

యుద్దానికీ రమ్మని పిలిస్తే రాననడం రాచ 
రికానికే తలవంపు. ఇది క్షాత్ర ధర్మం. 

ధర్మరాజు ఆోధర్మాన్ని” అనుసరిం 
చాడు. 

ఇందులో ఆయన చేసిన నేరమే 
ముంది? 

విధి వైపరీత్యం. ఒక్కోసారి వెలుగును 
చీకటీ మింగుతుంది. ధర్మం అధర్మం 
ముందు తలవంచుతుంది 

మానవులే దానవులవుతారు. అందు 
కని- 

ధర్మవరుడ్ని మన అగ్రజుని నిందిస్తే 
ఎలా?” అని అర్జునుడు భీముళ్లీ మంద 
రించాడు. 
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భీముడు అమాయకుడు- 
ఆవేశంలో తన అన్నను అనరాని 

మాటలన్నందుకు మౌనంగా రోదించాడు 
ద్రౌవదికి కూడా ఏడ్చి ఏడ్చి ప్రాణాలు 

కడబట్టాయి. వ 

ఇక ఏడవడానికి కూడా శక్తిలేదు 
తను ఓడిపోయింది. తన వాళ్లందరూ 

ఓడిపోయారు. తన మీద, తన వాళ్ళ 
మీద తనకే అసహ్యం. జరిగిన అవమా 

నాన్ని మర్చిపోదామన్నా అది జరిగే వనిగా 
లేదు. లోలోపల అగ్ని. 

వికర్తుని పలుకులు 
ణం 

ద్రౌపది స్థితికి జాలివడ్డవాడు వికర్ణుడు 
ఒక్కడే. 

లేచి నిలబడ్డాడు. వగా అందరినీ 

తీక్షణ చూవులతో కలయ చూశాడు 
“సభా సదులారా! జరుగుతున్న 

అన్యాయం చూస్తూ కూడా నోరు మెదపని 
మిమ్మల్ని చూస్తే అసహ్యం కలుగుతోంది 
(ద్రౌపది అడిగిన వ్రశ్నలకు సమాధానం చెప్ప 
కుండా ధర్మ సూక్ష్మాలు గురించి ఉపన్యా 

సాలు ఎందుకు చెబుతున్నారో తెలియడం 
లేదు. 

భీష్ముడూ, ధృతరాస్త్రుడూ, విదు 
రుదూ, దద్రోణు దూ, కృవుడూ కూడా 
న్యాయం చెన్పడం మాని ఈ అధర్మ 

చక్రవర్తికి జేజేలు పలకడం కన్నా సిగ్గు 
మాలిన వని మరొకటుందా? ...” 
అన్నాడు. 

అ మాటలకు ఎవరూ నోరెత్తలేదు. 
వికర్ణుడే అన్నాడు-ధర్మనిర్ష్వయం నేను 

చేస్తున్నాను" 

జూదమూ, వేటా మద్యపానం, 
తిండిపోతుతనం, సోమరితనం, కామభోగా 
సక్తి కూడని వనులు. 

ఈ వ్యసనాలకు దాసుడై నవాడు 

ధర్మాధర్మాలు విచారించకుండా ఇస్ట్రం 

వచ్చినట్టు (వ్రవర్తిస్తుంటాడు. 

అటువంటి వాడు చేసే పనులను 
విజ్ఞాలు అంగీకరించకూడదు. ధర్మరాజు, 
పాండవులకందరికి సమంగా చెందే పాంచా 
రిని అనాలోచితంగా జూదంలో _వణంగా 

పెట్టాడు. 
కనుక ద్రౌపది అధర్మ విజిత. వైగా 

ఏకవ్యస్త్ర, అయిన ్త్తీ/ని ఇలా సభా మధ్యా 
నికి ఈడ్చుకు రావడం చాలా నేరం” 



సభలో పెద్ద సంచలనం. 

వికర్ణుడు వేసిన బాణాలు ఎంతదూరం 
వెళ్ళి ఎవరెవరికి గుచ్చుకున్నాయో తెలీదు 
కాన్సీ కర్షుడు మాత్రం *నువ్వనవసరంగా 

ఎక్కువ మొట్టాడుతున్నావు. ఎవరికీ తెలి 
యని ధర్మం నీకొక్కడికే తెలిసినట్టుంది. 

చిన్న నోట పెద్దమాటలు మన్నన కలిగిం 

వు ఇంతమంది వృద్దులిక్కడుండగా నీకీ 
"పెద్దరికం ఎవరిచ్చారు? తమ్ముల సమక్షం 
లోనే ధర్మరాజు తన సర్వస్వంతో పాటు 
(ద్రౌవదిని కూడా ఓడిపోయాడు. ఆమెను 
విజితగా పొండవులే అంగీకరించారు మధ్య 
నీ 'ప్రమేయమేమిటి? ఏక న అయి 

నదాన్ని సభలోకి తీసుకురావడం అధర్మ 
మన్నావు. నాకు తెలియక అడుగుతాను, 

లోక ధర్మమేమిటి? ఒక స్త్రీకి ఒకడే 
భర్త దీనికి అయిదుగురు భర్తలున్నారు. 
కులటకీ _ దీనికీ భేదం లేదు. ఇలొంటి 
"స్వెరిణిని విగత వ్యస్తను. చేసి తీసుకు 
వర్చనా తవ్పులేదు. నువ్వు చిన్నవాడివి 
అలాగే వుండు. లేనిపోని వెద్దరికం తెచ్చు 
కోకు” అన్నాడు కోపంగా. ॥ 

“భేష్! బాగా చెప్పావు అని దుర్యో 
ధనుడు కర్షుడి భుజం తట్టి *దుశ్శాననా! 
ఈ పాండవులనూ, ఈ బంధకినీ వివస్త్ర, 
లను చెయ్యి” అని ఎకసక్కెంగా నవ్వుతూ 
అన్నాడు. 

పాండవులు తమవై వ;స్త్రాలను తిసి 

నేలమీదకు విసిరేశారు. న్ 
దుశ్శాసనుడు ద్రౌపదిని సమీపించి 

ఆమె చేలాంచల్తాన్ని అందుకున్నాడు. 

పొండవవత్ని సిగ్గుతో చితికి పోయింది. 

తనను రక్షించే నాధుడే కనిపించలేదు 
ఆమెకు 

ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం 

ఎటు చూసినా చీకటి! కారు చికటి! 
బయట చీకటి! మనసులో చీకటి! 
ఈ చీకటి దోవన తనకు రక్షకుడె 

వరు? 
ద్రౌపది ఏడుస్తోంది. 

అంతలో ఎటునించో సన్నగా ముర 

శినాదం వినిపించింది. 
అవ్రయత్నంగా మోకాళ్ళ మీద కిందకు 

వాల్కి చేతులు జోడించి- 
“కృష్ణా! జగత్రయ విజయ భుజ వీర్య 

నయ్యాను. 

ఇక ఈ దిక్కులేని దాన్ని నువ్వే 
కాపాడాలి. కంసుళ్లీ సంహరించిన వాడివి, 
చిటికెన వేలిపై గోవర్దనగిరిని నిలిపినవా 

డివి జగదోద్దారకుడివి నన్ను రక్షించలేవా?” 
అని. వేడుకుంది. 

కృష్ణుడు విన్నాడది 

ద్రౌవదిని ఆశీర్వదించడానికి ఆయన 

దక్షిణహస్త మెత్తేసరికి ఆమె గుండెల్లో 
సూర్యోదయ మయింది 

ఆయన అభయపాస్తం చాపాడు. 

అమె ధన్యురాలయింది 

= _దుళ్ళాసనుడు వివుతున్న కొద్దీ ఆమె 

గశులిచననన్న 
ఎ 

ఒంటిని కొత్తవలువలు చుట్టుకుంటున్నాయి 

సభలోని వారంతా జరుగుతున్న వర 

మాద్భుతం కలో నిజమో కానలేక దిగాం 
తులై చూస్తున్నారు 

దుశ్శాసనుడు విప్పిన వలువలు గుట్టు 

లుగా వెరిగి వెరిగి వస్త్ర వర్వతాల 
య్యాయి. 

ద్రౌపదీ వ, స్తావహరణం చెయ్యలేక 
దుశ్శాసనుడు చతి లబడ్డాడు. 

సంభ్రమంతో ఆశ్చర్యంతో చూస్తూ 

బొమ్మల్లా నిలబడిపోయిన పాండుకుమారు 

లను గోపాల దేవుడు చిరునవ్వుతో మేలు 
కొలిపొడు. 

సర్వం కృష్ణమయం! 

కృష్ణమయం జగత్ సర్వం! 

మాయలు చేసే వాడికి మహిమలు 
చేసేవాడికి కర్మ ధర్మ చక్రవర్తికి వాళ్ళు 
మనసుల్లోనే నమస్కరించారు అంతా 

ద్రౌవవీ మానసంరక్షణ _ జరిగినం 

దుకు సంతోషవడినా భీముడు దుళశ్శాస 
నుడు చేసిన దుస్పాహాసొనికి మండివడ్డాడు. 
కోపంతో అతని నేత్రాలు నెత్తురు ముద్ద 
లయ్యాయి. 

“దుర్మార్లుడా! పాంచాల వుత్రి 
కకు వ,స్త్రావహరణం చెయ్యడానికి వూనుకు 
న్నావు, కురువృద్దులూ, గురుబాంధవులూ 

అందరూ చూస్తుండగా నిన్ను యుద్దంలో 
ఓడించి నీ గుండెల్ని చీల్చి నీ రక్తాన్ని 

స్పాద/ని జంటే 
ష్ష్. 

య్యటాణకే షీలచనటం యా 

తాగకపోతే. నేను భీముడ్నే కాదు. ఇదే 
నా ప్రతిజ్ఞ” అన్నాడు 

అది విని అందరూ నిశ్చేష్టులయ్యారు. 
కొంతసేవటికి సభలో కలకలం బయ 

లుదేరింది. 
కొందరు ధృతరా,స్ట్రుడ్నీ, అతని కొడు 

కులనూ వేరు వేరుగా నిందించారు. 

కొందరు దద్రువదరాజ వుత్రి ప్రశ్న 

లకు సమాధానం చెవ్పని వృద్దుల బుద్దిలే 
నితనాన్ని దుయ్యబట్టారు. 

చేసేదిలేక ధృతర్గాస్ట్ర కుమారులు 
ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకుంటూ 

వుండిపోయారు. 

విదురుడు లేచి నిలబడ్డాడు. నభంతా 
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కలయ చూశాడు 

“వెద్దలారా! 

పోయింది లేదు. ద్రౌపది ప్రశ్నలకు 
“*మాధానం చెప్పండి ఏది ధర్మమో 

ఏది. అలఅర్మ్యమో తెలిసి కూడా లాభ, 

లోభ పక్షపాత బుద్దులతో వ్యచఎవారిం 

చేవారు పాపాన్ని మూటగట్టుకుంటారు 
నామాట వినండి. వికర్ణుడు చిన్న వాడ 

యినా బృహస్పతిలా ధర్మనిక్షయం వేశాడు. 

అతని నిర్ణయాన్ని మీరెందుకు అంగీకరిం 

చలేకపోతున్నారు?”' అని అడిగాడు. 

దుర్యోధనుడి మీది భయంతో ఎవరూ 

నోరెత్తలేదు 
నీళ్ళు నిండిన కళ్ళు పైకెత్తి ద్రౌపది 

దీనంగా అందరి వైవూ చూసింది. 

“మ్సీ ఎవరికీ నా మీద జాలి కలగ 
కపోవడం నా దురదృష్టం. కురువంశాన్ని 
మెటిన కోడలినె, (శ ,కృష్ణుని చెల్లెలినె 
వాల వతిటాటుు నో 
ఈనాడు ఈ సభా మధ్యంలో ఈ నీచుడి 

చేత పరాభవింపబడాలని నా మొహాన రాసి 
వుంది 

మీరు మాత్రం ఏం చేస్తారు? 

కాని నేను దాసిన్సో కొనో విచారించి 

ఇప్పటికైనా మించి 
'వెద్దలంతా నిక్షయించండని మాత్రమే నేన్ను 
కోరుకుంటున్నాను అని [ద్రుపద కన్య 
చేతులు జోడించి వేడుకుంది. 

భిష్ముడికి దయకలిగింది “తల్లీ! నీ 
ప్రశ్నకు ధర్మరాజు తప్ప మళేవరూ 
సమాధానం చెప్పలేరు. ధర్మసూక్ష్మం 

మాకంటే అతనికే బాగా తెలుసు. కాని, 
నిన్నింత క్షోభ పెట్టిన వాళ్ళు ఇంతకు 
ఇంతా అనుభవిస్తారు. నా మాట వృధా 

పోదు అని ద్రౌపదిని ఓదార్చాడు. 

కర్ణుడు పెద్దగా నవ్వాడు *సుందరి! 
వనికి రాని వాళ్ళు అయిదుగురు భర్త 
లుండటం కంటు సమర్ద్హుడైన ఒక భర్త 

వుండడం మంచిది. ఈసారైనా జూదంలో 
అలిని ఓడిపోకుండా వుండగల వాణీ చూసి 
భర్తగా వరించు అని ద్రౌవదిని వేళాకోళం 
చేశాడు. 

ఆ మోటలకు దుర్యోధనుడు వికటా 
ట్ర్రహాసం చేశాడు. 

తరలు తెరలుగా వస్తున్న నవ్వును 

అవుకుంటూ ఒక చేతితో తొడ చూపిస్తూ 
రెండో చేతితో ఆమెను వచ్చి తన తొడ 
మీద కూర్చోమని ద్రౌపదికి సైగ చేశాడు 
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దుర్యోధనుడు. 
అది. చూశాడు భీముడు నల్ల 

తౌొచులా బుసలుకొట్టాడు. 

“రాజ్యమదంతో కళ్లు మూసుకుపోయి 
ఒడిలో కూర్చుందువుగాని రమ్మని [ద్రౌవ 
దినే పిలిచావు! యుద్ధంలో నా గదాఘా 
తంతో నీ తొడలు విరగకొట్టుకపోతే చూడు" 
అని భీముడు గద అందుకోబోయాడు. 

“క్రోప్రానికి సమయం కాదిది. నిగ్ర 
హించుకో...* అని విదురుడు అతనిని 
శాంతింప చేశాడు. 

సరిగ్గా అదే సమయంలో ధృతర్శా,స్ట్రని 

అగ్నిహోత్ర గృహంలో ఎడ తెరిపీ లేకుండా 
నక్కలు అరవడం ప్రారంభించాయి. అగ్నీ 

జ్వాలలు తేజో విహినలయ్యాయి. 
ధృతరా,స్ట్రుని కొడుకు శయన మంది 

రాలలో కాకులూ గుడ్ల గూబలూ చేరాయి. 
గాంధారి కోడళ్ళ తలలో వున్న పూలు 

అప్రయత్నంగా జలజల నేల రాలాయి. నల్ల 

పూసలు తెగి కిందపడ్డాయి. ఆ దుశ్శకు 

నొలు చూసి గాంధారి కోడళ్ళంతా 'వెద్దగా 

ఏడవడం మొదలు పెట్టారు. 

వాళ్ళ శోకాలు విని గాంధారి భయ 
పడింది. 

వెంటనే విదురుణ్లీ పిలిపించి అత 

నిని తోడు తీసుకుని ధృతర్నాష్ట్రుడి దగ్గ 
రకు వెళ్ళింది. 

“పాండవులని నువ్వూ, నీ బిడ్డలూ 

కలిసి పరాభవించారేమో దానికి తగిన 
ప్రతిఫలం అనుభవిద్దురుగొని ఎ అంది 

గాంధారి కోపంగా 
ధృతరాష్ట్రుడు అవ్పటికవుడు దుర్యో 

ధనుడ్ని పిలిపించాడు. 
“ఓరి బుద్దిహీనుడా! నీ వల్ల కుల 

మంతా నాశనమయింది. పొండవపత్నిన్సి 

ఈ ఇంటి పెద్ద కోడల్ని వరాభవం 

చేస్తావా? నీ కంటే నీచుడు లేడు 
నీ వల్ల పాండవులు అంతులేని సంతా 

పాన్ని అనుభవించారని మీ అమ్మ చెప్పింది. 

ఫలితమేమవుతుందే చూసుకో ఫో! 
నా ఎదుటి నుంచి వెళ్ళిఫో అని ధృత 
రాష్ట్రడు వట్టరాని కోవంతో అరిచాడు. 

దుర్యోధనుడు మౌనంగా నిష్కంిమిం 
చాడు, 

విదురుడు అతన్ని చూస్తూ “దేవుడా! 
రక్షించు పాండు వుత్రుల్ని.....ఈ బ్రష్టు 
ల్నించి. ...ధృతరా,స్ట్ర, సంతతి నుంచి...... 
అధికార మదోన్మత్తుల్నుంచి.....” అనుకు 
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సకల బాంధవహితం కోరి గాంధారి 
మాట మీద ధృతరాష్ట్రుడు ద్రౌవదీ బేవిని 
పిలిపించాడు. 

ఆమె వచ్చి అత్త మామలకు నమస్క 

రించి కన్నీరు తుడుచుకుంటూ వినయంగా! 
సీలజడ్తతది 

“అమ్మా! నువ్వు మా ఇంటి దీపా 
నివి. మౌ నట్టింటి వెలుగువి. నీకు 
జరిగిన అన్యాయొనికి నిజంగా విచారిసు 

న్నాను. మమ్మల్ని చూసైనా నా కొడు 

కుల్ని మన్నించు. నీ మనసుకి సంతోషం 
కలిగించే కోరికలేవైనా కోరుకో అన్నాడ. 
ధృతరాష్ట్ర మహారాజు. 

“మవాోరాజా! నన్ను అనుగ్రహించి 

దలుచుకుంటు లోక పూజ్యుడైన ధర్మ 
తనయుడికి దాస్య విముక్తి కల్పించండి 

లేకపోతే నా బిడ్డలు శాశ్వతంగా దొసీ 

వుత్రులవుతారు' అని అర్హించింది ద్రౌపది. 

“అలాగే! ఇంకేదైనా వరం కోరుకో” 
అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు 

“మవోారాజా! ధర్మజుని తమ్ములు నలు 

గురూ అయుధాలతోనూ, సై న్యాలతోనూ 
దాస్య విముక్తులయ్యేలా అనుగ్రహించండి” 

“అమ్మా! అలాగే జరిపిస్తాను. 

ఇంకేం కావాలో చెవు? 

హసళ వైశ్య త్తీ/ ఒక వరం, 

త్షత్రియ త్త రెండు వరాలు, కాల 

స్తీ మూడు వరాలు, బ్రాహ్మణ త్ర 
నూరు వరాలూ కోరుకోవడం మ. 
నాకు కావల్సిన రెండు వరాలూ కోరుకు 
న్నాను. ఇంక నాకేమీ అక్కర్లేదు అంది 

ద్రౌవది కృతజ్ఞతగా చేతులు జోడిస్తూ. 
ధృతర్మాష్ట్రుడు కోడలి ధర్మగుణాన్ని 

మెచ్చుకున్నాడు. వెంటనే పాండవులకు 
కౌరవ చెగ విడిపించాడు. 

యుగష్పీరుణ్లి దగ్గరకు పిలిచి “నాయనా! 

నువ్వు నీ" రాజ్యమూూ సర్వ సంపదలూ 
తీసుకుని ఎప్పటిలాగే ఇంద్రప్రస్తానికి వెళ్ళి 
రాజ్యం చేసుకుంటూ సుఖంగా వుండు 
నా కొడుకులు మూర్జులై నిన్ను అవమా 

నంటు నా ముఖ చూసి వాళ్ళను 

శ్నమించు. నేను కూడా తెలివి తక్కువగా 
జూదాన్ని వారించకుండా ఉపేక్షించాను. 
నొ కొడుకులు చేసిన పావంలో నాకూ 
భాగం వుంది. మన్నించు అన్నాడు. 

ధర్మరాజు వంగి ధృతరా, స్ట్రుడి పాదాలు 
తాకాడు. 

“అన్నయ్యా! పాండవులకు రాజ్యం 
ఆడదాని. కారణంగా సంగక్రమించిందనే 

మాట రావడం నాకిస్టం లేదు. ఈయన 

దానం చేసే రాజ్యం మనకు అక న్లేదు. 
నరాక్రమం చూపించి, శత్రువులను వధించి 

మన రాజ్యం మనం ఫై నుకంచాలి అన్నాడు 

భీముడు. 
తరా,స్ట్రుడు అ మాటలకు కలఏ 

రవడ్డాడు. 

“నేను చేస్తోంది దానం కాదు. నేనే 

నా బిడ్డల్ని దయతో చూడమని మిమ్మల్ని 

అర్హిస్తున్నాను” అన్నాడు మహారాజు. 
భీముడేం మాట్టాడలేదు 

పాంచాలీ సహితులై పొండవులు 

ఇంద్ర వ్రస్టానికి విషన్నవదనాలతో బయలు 

దేరి వెళ్ళారు. 
( ఇంకా వుంది) 
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న్! ఆంద్రసచి[తవారపత్రిక 



ఆతమె కంటి కొసల నుండి ఓ బొ ట్యు రాలింది. గ్వానులోకి ద్రవం వంపాడు రామ్ ఐస్ క్యూజ్న్ 
మెల్చగా అందులో కరుగుతున్నాయి. తన 

అదే సమయంలో... స్పాండుకు తగిలించబడ్న జీవితంలోని విబిన్న దశలు తన కళ్ళ ముందు గిర్రున 
సెలైన్ బాటిల్ నుండి ఓ దీట్ బిందువు ఆమె తిరుగుతున్నాయి. మెల్చగా గ్వాసెత్ని గొంతులో 8 

వంవుకున్నాడు 

శరీరంలోకి ప్రవేశించింది. త. 

ఆమె కళ్ళు అతనికేసి ఆబగా చూశాయు. ఏదో దవ కంద ట్ ల్ 
బాద్యతల్హా డబ్బు సంపాదించటం నేను 

చెప్పాలన్నట్టుగా'ఆమె పెదవులువణుకుతున్నాయి.. సంపాదిన్నాను నాబిడ్నల బంగారు బవిష్యత్ కోసం 
ా ఎంతైనా సంపాదిస్తాను 

“పూర్వా రవి సరిగ్గా అతని చూపుడు వేలు తన కంట్ మీద ఎటు 

జాలువారుతున్న నీట్ బిందువుల్ని ఓ బవనవు *ేటు ముందు చదువుతున్నాడా? వాడనలు నీ మాట 

తుడుస్తున్నప్పుడు సన్నగా కంపించటాన్ని ఆమె కారు గీ డ్రైవర్ వాగన్ కొట్పాడు వింటన్నాడా?? దగ్గరుండి జాగా చదివించు వాడ్ని 

(గ్రహించింది |! తీశాడు కారులో పలికెళ్ళింది 

జారిపోతున్న గుండెను దిటవుపర్చుకుంటూ ఆమె న్జేగయంగా తలువు తెరిచాడు 
కళ్ళలోకి నిస్సహాయంగా చూశాడు ఖరీదైన ఆ ఫరానంగా లోపలకు నడిచాడు 

కళ్ళజో డు అద్వాల వెనక ఆ కళ్ళు ఎర్రబడి ఉన్నాయి వచ్చి కాళ్ళకు చుట్నుకున్న పింకీని 

చెప్పలేని ఉద్వేగం అట్బడుగు పొరల నుండి శ్లహైలీదు సరాసరి తన బెడ్రూంలోకి 

ఎగతన్నుకొస్తోంది బలవంతం మీద ఆయన జ 

తనను తాను కంట్రో ల్ చేనుకుంటున్నాడు / గట్టు మౌూసుకున్నాయి ఎర్రటి రంగులో 
ఆమె కళ్ళతో నే మాట్టాడుతోంది 

మౌనంగా తలూపాడు మెల్ట్పగా వెన! 

తిరిగాడు 

ఇంటెన్సివ్ కేర్ రూమ్ తలుపు నిశ్ళ 

తెరుచుకుంది 

ఆతను వెనక్కి తిరిగాడు ఆమె_క్రళ్ళ్శట 

వెలుగు" 
అతను నడుస్తున్నా 

ఆరాటం గురొ_స్తున్నార్లో 

బయటకొచ్చాడు చేతులు క! 

అదునాతనమైన పోన్ 

స్ట్, యార్క్ ఓ కార్ కావాలి నెంబర్ నోట్ 

శః ఫ్లకోండి వెరీ అర్బెంట్ ఓకె " 

చేతులు కట్టుకున్న పనిమనిషితో చెప్పాడు 

బ్లో దాదిల్పట్రా ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా '" 

ప 

వాడలా గుండెల మీద 

వినయంగాడోర్ తెరిచాడ్ల్యుల) | ఆ జై స్ు 
జళకు,! 

మ అతను కూర్చున్నాడు!వ్లి హ.+ ఇ అన) సర ణి జ 
తలుపు మూసుకుంష్షే ర పురా వం దాంతోనే 

కూర్చున్నాక ప్రశ్నార్శకం న స్టే ౦త బలహీనం కాదు 
“ఇంటికి పోనీయు * ్పకుంటూనే ఉంటుంది 

స్ప్ర్రదాట్ విశాల ప్రపంచాన్ని 

అతను విసుగ్గా తలెతి రై . 
“స్పాపిట్” 

నిర్దాంతపోయిన డైవర్ 

ప్రెస్ చేశాడు ఒక్కసారిగ విశ్శవ్నర్. 
కారు ముందుకు వెళ్తూనే ఊంది 
నల్బని ఆద్బాల నుండ్డి వేగంగా మారిప్రోత్తువ్న 

దృశ్యాలకేసి చూస్తు ఒన్నాడాయన కామ్ ఓ మలుపు 

తిరిగింది క 

38 త ౯ 18-8“89. 



| 1 నం. అత్త క ను 

ఖీ ఖ్ వాడు అక్కడ సెటిలయినా ఫర్వాలేదు ఇండియా ఉండదు అక్కడ ఒక్కసాం ఎల _ చాలు 
నా /్ వచ్చినా మన ఇండస్త్సీస్ చూస్తాడు అరవై. సంవత్సరాల పాటు డోక ఊండదం 

ట్ర మాప దివ్యకు కూడా అక్కడిసంబందమే చూస్తాను ఇక్కడంతా వేగం ట్వంటి ఫస్స్ సెంచరిలోకి 
అందరూ. కలిసి ఉంటారు అవును మన పయనిస్తూన్నాం కదా అందుకే మేంమా 

కుటుంబానికి చెంది అంతా నూతనత్వమే అందరూ. ఉద్యోగాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి " 
వదేశాల్హోనే పిచ్చి పూర్ణా సమాజం ఎంత అమ్మాయి. కూడా ఉద్యోగం చేస్తు౦దా?? 

పి.చంప్రశెఖర్ అజాద్ 
ముందుకెళ్ళిందనీ విమానంలో వెళ్ళే. పిల్లల్ని ' అంది అన్నవూర్వ 

|. ఒక్కరోజులో పిల్లల్ని చూడవచ్చు మద్రానునుండి.... చైల్స్క్త్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. అక్కడ ఇచ్చేసి 
మన ఊరు వెళ్ళినంత దూరం" న్. 

“దివ్యా నీకేం కావాలో అమ్మకే బాగా తెలుసమ్మా సదీ నూతనంగానే ఉంది తన 

శ నీకు ఏం తక్కువైనా ఆమె ఊరుకుంటుందా? [ూగంగా రామ్ అనేక సంస్కూతులు 

స్పేట్స్లో నువ్వింకా చదువుతావా? నీ ఇష్పం హీస్వుఉళ్లోడు. మొట్ప మొదటిసారిగా ఏదో 
“రవి బిజినెస్లో కి వచ్చేట్టు లేడు వాడి జీవితం ్యన్లోస్త్రకన్దున స్మితిని పొందిన బావన 

వాడిష్పుం నువ్వు సరేననాలిగానీ మనం కూడా ము. వేగం. అంతా వేగం ఇన్స్పెంట్ 

వెళ్ళిపోయి. వాళ్ళతోనే ఉందాం అయినా నిటత్రద్స 1 _్హోలో చనలు ఆచరణ _ అంతా చిత్రలగా 

1 చాదస్తంగానీ ఇంకా మన ఊరు మన ముగుల్య ్ష్రాజెస్ట ప పడటం అంత సులబంగా 

7 అంటూ కూర్చుంటే ఎన్ని వందల సంవత్సరాలజ లు 

క పడతాయో ముందుకు పొవటానికి _ ఎదగ్గాలీ గీస్టమ్నాు దివ్య అల్బుడితో వచ్చింది 
శి శః పూర్చా నువ్వు ఎదగాలి * గ్గ తనెంత హడావుడిగా ఉందో తమను కలవటం 

ఉశ శాస 3 1 /, "క్రోన్టం ఎంత తీరిక చేసుకు రావలసి పచ్చిందో ఆమె 

“ రవి ఐహేట్దిస్ కనీసం ఒక్క ముక్కష్రూతో చెప్పటానికే సమయం సరిపోయింది 
న్... చెప్పొచ్చుగా మేం కాదంటామా? నీ తాత... అన్నపూర్శకు ఇదంతా అగమ్య గోచరంగా ఉంది 
ఫి వ్యతిరేకంగా... చేస్తామా? ఏకంగ్యాోకుల్లై ఇ శీమె మనసు ఇవేమి అరం చేసుకో లేక పోతోంది 

| | 
ఈ 

గ్ ల్ో ల చేసుకురావటంలో నీ ఇండివిడ్నుక్తాన్సిళ్  . తనలో సంపుర్షణ 

స ముందు. ప్రదర్శించాలనా వ వన్నీ ఈ సమాజంలో సహజం వారికి చెందిన 
స్త క్ 1 నా ఏమిటనసలు?” న షష్టమ స్యలుంటాయి రెండోది మొదట్ నుండి 

ఫు [1 తయ “పోనీండి ఎందుకంత ఆత్మే లం శతి క ల ఉంది దానికి తోడు 

ఖ్. నాం అన్నపూర్ణ కళ్ళలో కి చూస్తు క త” అం ఉంది ఇక్కడ న్నీ ర 
శ్ట్ల న స గ మా జం శా! 

న్ (( ళ్ ఛై, మలర్నుక రవీ అమ్మాయిని భోపటకుయషుకెతపు కత్రద్ర బీ న్ధషస్నడ్తుుత పరిస్మితులకు తగ్గట్ను 
/ శ్ సే మ . మేలి 

న క! లే న. అన్నపూర్చ జు జజ జ ర 
శ 

మ ండెల మీద ఆడుకున్న 
లః “మనం సహన షు డ్త క్ గజ్మక్యుణ ౯౪ మ 'స్పృడు అన్నవూర్శ అంది- 

రో శ్ ట్ న. భి ఇగో అక. ేఫ్లనిల రోజుల్లో ఎన్ని గంటలు 

" “మమ్మి ఓసారి ఆమె డధ్గూ వ్యోన్లో స్వానతులో ఉనా పస్టైహ్రేరికంటే ఈ అమెరికా ఏం 
అ గా 122 అరుస్తున్నాడురవి. శకట కో బాగుందా? కోఫయఎనున. పిల్చల్ని. విదేశాలు 

|]! 41 ళ్ వస్నున్నాం నేనూ 2 హో వుచ్చేళ మరపాలన్నే షడ్యోరు కనీసం అమ్మా అని 

శ నెలలోనే షు; బస్టర్ ఫలడటానా" ద కు హ్రోటా నోరు రాలేదు 
(ఏ న 1 డేట్ పిక్స్ చేసి చెప్పండి ట్రేభీవటే మోట తం ౯ ' రామ్ అన్మోగ్దస్టియంగో చూశాడు 

దొరకదు ని కక టై లాం... రెండు నిటు 'నడుమ్ల జీవన విదానాల్నోని 
గ |. క ల .చైరుద్యాల్గు ఇ ు[ అనుభవంలోకి వను న్నాయి 

పోన్ రింగయిన! చవుడు 
ఆ(తధిగ్గా అంద న్నారు రామ్ 

యస్ కవ్వం (ఎవరూ... రవి కావాలి 
లేడా? అమ్మాయు౦దా? ఎవరూ లేరా? నేను వెంటనే 

మాట్టాడాలి. వాడు' రాగానో నాతో మాట్టాడమని 

' 18-8+“89 ఆంధ్రసచి(తతవారపత్రిక 39 

ఇగాయాలక్తాతాాలాల లు. న 



( 
చెప్పు నేనిక్కడే ఉంటాను ” 

ఫోన్ పెట్పేశాడు 

కళ్ళు ఎర్రబడుతున్నాయి గోడకున్న ఎలక్రానిక్ 
గడియారంలో ముళ్ళు కదులుతూనే ఉన్నాయి 

“చూడండి మిస్పర్ రామ్ మీ శ్రీమతికి కేన్సర్ 
మీ పిల్పలు అమెరికాలో ఉన్నారు కదా _, అక్కడకు 
తీసుకు వెళ్ళకోడదూ *' 

“అమెరికా వెళ్ళాలా ఇక్కడా 

ఆసుపత్రులున్నాయండీ నేనురాలేను ఓవేళనా 
పాణం పోతే ఈ గడ్నమీదే పోవాలి మీరేమి 

అనుకోనంటే ఒకటడుగుతాను మీరు అలా 
చేస్తారా” 
“అడుగు అన్నవూర్జ్శా” 

“నేను మీ కంటీ ముందు చచ్చిపోతే మన ఊరు 

తీసుకెళ్ళండి ఆక్కడ పచ్చని పొలాల నడుమ నన్ను 
దహనం చెయ్యండి మన మట్చిలో కలసి పోయాననే 
తృప్తి నాకుంటుంది *” 

“ఎందుకలా మాట్టాడతావ్?”' రామ్ కంఠం 

వఖుకింది 

సిగరెట్ వెలిగించాడు 
జ్ఞావకాల శకలాలు ఒక్కొక్కటి చిందర 

వందరగా జీవితం కోసం ఆరాటం దరిద్రం 

రాబోయే మంచి రోజుల్ని తలుచుకుంటూ ఆశ 

నిరశల నడుమ ఏమీ చేయలేక ఒక్కో రంగంలో 

విఫలమవుతున్నవ్పుడు కలిగిన కసి ఎందుకో ఈ 

దేశం విడిచి వెళ్ళాలనే తపన పిల్చల్ని 

ఎక్కడెక్కషీకో పంపించాలనే ఏవేవో శిఖరాగ్రాలకు 
చేర్చాలనే ఆరాటం 

అన్నీ నెరవేరాయి ఒక్కొక్కటీ ఏం కోల్పో 
తుందీ తెలియటం లేదు. కాలం గడున్తూనే 

ఉంది. తమకు కనిపించని ఉక్కుతెర తమ 
నడుమ వ్రేలాడుతుందనే ఆలోచనను ఇంకా 

అంగీకరించ లేక పోతున్నాడు 

ఏమిట్ తను సాధించింది?డబ్బునేనా?అన్న 

వూర్చకు కేన్సర్నా?పిల్పలకు వేగవంతమైన జీవి 
తాన్నా? 
సమయం గడుస్తూ నే ఉంది 

చూశాడు 

ఆ తీగలకు ఓ మాతృమూర్తి ఆరాటాన్ని 

* దూరతీరాలకు మోసుకెళ్ళే శక్తి ఉంది కానీ 

“డాడ్ ఇక్కడకు రండి అమ్మకు ట్రీట్మెంట్ 

అప్పిద్నాం అయినా ప్రపంచం ఇంకా కేన్సర్కు 

మందు కనిపెట్టలేదు ” 
అంటే త్వరలో అన్నపూర్చ కనుమరుగెతుంది 

ఇన్ని చశాొబ్నాలు తనతో నడిచి. కష్పంలోనూ 

సుఖంలోనూ తనను లాలించి, తను తీవ్రమైన 
నిరాశలో ఉన్నప్పుడు విజయం సాదించగలననే 
నమ్మకాన్ని కలిగించిన అన్నవూర్శ 
తన రక్తవు చుక్కల్ని పాలుగా మార్చి. తన 

(ప్రేమనూ, అనుభూతినీ అనుక్షణం ఏల్పల్పో 

ఫోన్కేసి విసుగ్గా 

చిన్ని కృష్యుని తాండవం 

టెపుచితం శర్మసి హెచ్ 

చూసుకున్న అన్నవూర్శ ఇంక తమతో ఉండదు 
అన్నవూర్శ లేకపోతే ఏముంటుంది ? 

శూన్యిం 

తనకెవరున్నారు? 

పిల్చలు లేరూ 

రవీ దివ్య! 

“నాది మూర్శత్వం అని మీరు అనుకోవద్ను 

అమెరికా వెళ్తాం పిల్పలేం చేస్తారు ఏ 

ఆసుపత్రిలోనో నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు 
వారానికోసారి నన్ను చూడటానికొస్తారు అలా 

రావటం కోసం వాళ్ళింతో ఇబ్బంది పడతారు 

అక్కడ నొ కుతెలియనిమొబాలు ఆబాషనాకు 

రాదు కనీసం ఇక్కడ మన మనుష్యుల నడుమ 
ఉంటే అదో తృప్పి నన్ను అర్భం చేసుకోండి” 

అవును మరి తల్ని తన బిడల్హో మాతృత్వపు 
అనుభూతిని దర్శిస్తుంది తను కోరుకుంటున్న 
మాతృత్వపు అనుబూతులకు దూరం అవుతున్నా 

ననుకున్నప్పుడు “మాతృదేశ బావనే ఆ ఆర్షిని 

తీరుస్తుందా!? 

పుచ్చిన ఊరునూ, దేశాన్ని ఇంతగా ప్రేమించే 

"పిల్లలు |! 

అన్నపూర్ణ ఎంత గొప్పు అత్యల్ప వ్యక్తి' 

ఒకానొ కప్పుడయితే ఇదంతా సంకుచిత 

మనస్తత్వంగా తనకు కనిపించేది ఇన్ని దశా 
బ్బాలలో అన్నవూర్శతో తను గడిపిన సమయం 
చాలా తక్కువ జీవన పోరాటంలో విజయం 

పాదించి చివరి కాలం కేవలం తనూ అన్నపూర్చ 

మాత్రమే కొన్ని ,సంవత్సఠాలపాటు లెకిక విషయా 
లకు దూరంగా ఉండాలనుళున్నాడ్లు 

మరీవ్పుడు . 
తల్చిగా.- బార్యగా తన పాతను మహోన్నతంగా 

పోషించిన అన్నవూర్శ మరికొద్వి కాలంలో 

న... 
మిన్నర్ రామ్ ఆవిడేదో మానసిక పరమైన 

వత్తిడికి లోనవుతూంది మనం చేయగలిగిందల్నా 

మృత్యువును మరి కొంత కాలం ఆమెకు దూరం 

చెయ్యటమే ఈ చివరి కాలంలో ఆమె ప్రశాంతంగా 

ఉండేలా చూడటం ఎంతో అవసరం 

తన చేతులో మాత్రం ఏముంది? 

ఫోన్ రింగయిన చవ్వుడు 

ఆరాటంగా అందుకున్నాడు 

“యస్ నేనే రవీ అమ్మ మీ కోసం 

కలవరిస్తోంది నువ్వూ, దివ్యా బయలుదేరి వస్తే 

బాగుంటుంది అమ్మకివ్పుడు మీ ప్రేమ కావాలి 

రామ్ చేతిలో రిసీవర్ నిస్తాణంగా జారి 

పోయింది 

రవి మాటలే వినపడుతున్నాయి 

సారీ డాడ్ కెనడాలో ఓ కాన్ఫరెన్స్కు ఎటెండ్ 

కావాలి ఇలాంటి అవకాశం ఇప్పట్నో రాదు అయినా 

అమ్మ మూర్మ్కత్వంగానీ ఇక్కడకొస్తే ఏమైంది? 

ఆవిడ ఆ పల్సెటూర్నో పుట్బి పెరిగింది ఈ 

పరిస్ఫితుల గురించి తెలియదు టైటు అండర్, 

స్టాండ్ డాడ్ ఇరవ్లై దేశాల ప్రతినిదులు 

పాల్గొంటున్న ఈ కాన్ఫరెన్స్ నా డ్రీమ్ 

ఆరోగ్యం జ్యాగత్త | 

“ఒరేయ్. తొమ్మిది మాసాలు ఈ పల్మెటూర్చ 

గాలినీ, నీదినీ మీ శరీరాల్పో ప్రవహింప చేసిన 
తల్ఫి. తన రక్కాన్ని అనురాగాన్ని మీ కోసం 
పంచేసిన తల్సి మీ కోసం తనకంటూ ఏమీ 

మిగుల్చుకోని అమ్మ _ చావు బతుకుల నడుమ 

విలవిలలాడూూ మిమ్మల్ని చూడాలని ఆరాట 

పడ్డుందిరా గో టూ హెల్ విత్ యువర్ 

కాన్ఫరెన్స్ మీవేగాలూ ఇరవై ఒకటో శతాబ్బాలూ 

మీ ఉద్యోగాలూ ఏమైపోనీ రెక్కలు కట్టుకు ఎగిరి 

రండి ఆ కన్న తల్సి హృదయం మీద వాలిపోయి 

ఒక్కసారి తనివితీరా అమ్మా అని పిలవండి 

చొలు ఆమె ఇంకేం కోరదు మీరు ఆమె కడుపున 

పుట్చిన పాపానికైనా సరే ఒక్కసారి. కేవలం 

ఒక్కసారి ఆమెను ' అమ్మా అనండి 

గొంతులో నుండి మాటలు పెగిలి రావటం లేదు 

రామ్ బాటిల్ అందుకుని గడగడ తాగేశాడు 

మరికొద్ని సేపట్లో మంచం మీద మెల్బగా 

జారిపోయాడు ఎలక్రానిక్ గడియారంలో ముళ్ళు 

నిరంతరాయంగా కదులు తున్నాయి 

ల 

అన్నపూర్చ్య రామ్కేసి చూసింది 

కళ్ళతో నేస్టైగ చేసింది 

ప్రక్కన కూర్చున్నాడు కొద్చి క్షణాలు అక్కడ 

మౌనం రాజ్యమేలింది 

“రవి పోన్ చేశాడా? అంది అన్నపూర్చ 

చేశాడు వాడు కలల ప్రపంచంలోకి వెళ్లు 

న్నాడు 

అమ్మాయి 

అమ్మ 

త్త ఆంధసచితవారప(త్రిక 18-8-89 



= తూర్పు- పడమర వ డ్ 
వాళ్ళూ అంతే ఎవరి ప్రపంచం వారిది 

ఈ ప్రపంచం విశాలమైందని మీరు అనేవారు 

అవును వూర్చా అన్నాను ఈ ప్రపంచం ఎంతో 

విశాలమైందని నేను అనుకుంటూ వచ్చాను కానీ 

రోజు రోజుకూ ఇంత ఇరుకుగా మారుతుందని 

అనుకోలేదు ఎవరి ప్రవంచం వారిది 

“నా బాధంతా మీ గురించే మిమ్మల్ని వంటరి 

వాడి చేసి వెళ్తున్నాను 

“పూర్శా- అలా మాటాడొద్ను 

“నన్ను మాట్బాడనివ్వండి నేను పోయాక మీరేం 

చేస్తారు? పిల్చల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారా? వాళ్ళు 

ఇంటి దగ్గర ఊండరు మీకేం కావాలో కనుక్కునే 

తీరిక వారికుండదు మీరు వంటరివారై. పోతారు 

మీకు కోపం వచ్చినా, సంతోషం వచ్చినా ఎవరితో 

పంచుకుంటారు మీ కోసమైనా నాకు బతకాల 

నుందండి ఆమెలొ గూడు కట్టుకున్న దుఃఖం 

వెల్కువలా పొంగింది 

రామ్ చాలా రోజుల తర్వాత ఏడ్చాడు బోరున 

ఏడ్చాడు 

అన్నవూర్చే తేరుకుంది 

“వదృండీ మీరెవ్వుడూ ఏడవ కూడదు నవ్వుతూ 

బతకాలి నాకు మాటీవ్వరూ నేను లేకపోయినా 

ఎప్పుడూ పిలల ముందు కన్నీరు పెట్టనని నాకు 

మాటివ్వరూ 

*ఉ త్ర గాలు శీరిరరి 
అయాయి. లె 

రాసేవారు 

తమపేరు పూర్తి చిరునామా 

తెలుగు లిపీలో రాయాలని 

మనవి చేస్తున్నాము 

శ శి త 4 త అ త త త త తిథి త అ ఉత ఇభ ఈ 

విజయషోరూమ్ 
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వివాహాధి శుభకొర్యములికు వలయు 
అన్నిరకముల ఫాన్సీ వస్తములకు 
వెంకట గిరి వరైరొ అసలు వెందిజిరీ 
క... 

రామ్ ఉద్వేగంగా అన్నపూర్శ చేతులు 

అందుకున్నాడు చాలా సేపు ఇద్పర్దూ ఏం 

మాట్టాడుకో_్లలేదు ఆ చేతులు అలా కలిసే 

ఉన్నాయి ఆ స్పర్శ ఇరువురినీ దశాబ్బాల వెనక్కి 
తీసుకెళ్తూంది 
“ఏమండీ మర్చిపోరుగా మన పంటచేల 

నడుమ నన్ను తిరిగి రామ్లో ఉద్వేగం కళ్ళు 

మసకలు క్రమ్ముతుండగా అన్నపూర్చ కేసి చూశాడు 
“మీరేమనుకోనంటే నేను పోయానని టెలిగ్రాం 

ఇవ్వండి అప్పుడయినా పిల్చలు వస్తాలేమో 

రామ్ ఇంక ఉద్వేగాన్ని తట్టుకోలేక పోయాడు 

తలపక్కకుతిప్పుకున్నాడు. + 
నేను స్వార్భపరురాలినా? 

“కాదు వూర్చా నువ్వు కన్న తల్నివి 
స 

కారు 8దలి పోతూంది 

అన్నపూర్శ ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నట్బే ఉంది 

తుది ప్రయాణంలో ఆమె చెంత తనే ఉన్నాడు 

ఆయన ముఖంలో గంబీరత చోటు చేసుకుంది 

రామ్కు పదేపదే ఆ మాటలే గుర్తొస్తున్నాయి 

“అమ్మ పోయిందా? ఓ అయాం వెరీ సారీ 

పాపం అమ్మమాత్రం ఏం చేస్తుంది?? క్రాన్సర్కు 

ఇంకా మందు కనుక్కోని యుగంలో ఆమెకా జబ్బు 

వచ్చింది. అయినా మేం ఇప్పుడు వచ్చి ఏం 

ప్రయోజనం అంతా అయిపోయిలది ఓ పని 

చెయ్యండి డాడ్ ఆ యాపెస్ మాకు పంపించండి 

మేం న్వయంగా వెళ్ళి నయగారా జలపాతంలో 

కలువుతాం అమ్మ కూడా చూసిందిగా ఏమైనా 

అక్కడ కృష్ణా రివర్లో కలిపితేనే ఆమెకు 

ఆనందం పూర్ మదర్ ఎనీహౌొషీ ఈద్ ఏ గుడ్ 

మదర్ తర్వాతపోన్ చేయండి 
పచ్చని పొలాల వడుమ జూళీ నృలంలో చితిమీద 

అన్నపూర్శ నిశ్చలంగానిద్రిస్తోంది. " 
చాలామంది జనం వింతగా చూస్తున్నారు 

“కొరివి పెట్పడానికి పిల్హలు రాలేదు కాబోలు 

*' అన్నవూర్దా నువ్వు వూర్ మదర్వట మన 

పిల్చలు నువ్వు చచ్చి పోయావని జాలిపడ్నారు 

నీకు తెలియదు గానీ నీ మీద జాలివడ్నారు కొరివి 

అంటిస్తూ అనుకున్నాడు రామ్ 
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రవికీ- దివ్వకూ 
అయిపోయింది అమ్మ శాశ్వతంగా మన నడుమ 

నుండి వెళ్ళి పోయింది. ముఖ్యంగా నన్ను 

వంటరివాడ్ని చేసి వెళ్ళింది ఆమె చివరి కాలంలో 

మిమ్మల్ని చూడాలని మరీమరీ తపించింది 

ఆఖరుకు తాను చనిపోయానని తెలిస్తే మీరు 
రాగలరని [బ్రమపడింది కానీ ఒకందుకు ఆమె 

అద్వష్పవంతురాలు తాను మరణించాక మీరు వచ్చి 

తన భర్తనుంటి 
భార్యపం కోరుక్టుంటుందె 0 

ఉబ్బాానగలా? ఆన్ఫీ అంతస్టులా? 
అరలూ,కార్లూ, ఇఖరోఖైన బంగ్లాలా? 

థార్జాభరుల అనుబంథాని? అడ్డం పట్టే 

న భుభ్గిలి జెరంకటతృథ్ణ 4౭ 

(తికి తట్ 
. అ౦మైన జవితం గ స 

రక భభకంతి/-. సక్తి 
ర! 

ఎనిమా బ్యాంగ్ టోన్ 
దటెల్త త 

18ి- .. 
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బలుల భక్షకుడు! ల ఇ లభ న నటుట్నులు వష జంతువులని, తిన ఆహారంలో అవి 
'సత్తతె ఆదీ వషవూరతమై మనిష తసీమంటాడన్ని 
అందరికీ. తెలీసిన పషయమే. కాని బల్బు ల్ని 
ఎంచక్కా ఆరగించేస్తు ంటొడట అహ్మదాబాద్లో ని 
ఒక వ్యుక్తి, 

వ 'స్వీవర్గా పని చేస్తున్న 
కభాయ అనే"అతను ఖల్చులంటే సడి 

మ చస్తాఢుట. 21 నంవత్సరాల క్రితం అతను అన్నం 

ప పెంటుండణా కంచంలో బల్సి పడిందట. అది 

స. గమనించకుండా ఆ బల్బిని ముద్నలో పెట్టుకొని 
శా. ఖ్ 

_చూసినవాళ్ళు నిద్రలోనే 

హైర్ అంటాడని అనుకున్నారట 

(శాన హాయిగా మర్షాడుద్వయం లేచి కూర్చున్నాడు: 
బతక ఆ రోపో నుంచి బల్బులు లేంధే అన్నం 
“మ్వుట్పట్టం లేట్, ఈ 21 సంవత్సరాలలోను కొన్ని 

న్యగ “చేల బబ్బులను భక్షంచాడు 
| శబల్సుల | కోసం యితను పెట్టే ఖర్చు చూసి 

యుల్వాలు మూర్చోళ్టుతోరదటి. ఆనక చేసేదిలేక 
విడాకులు కూడా యిచ్చేసింది. బార్యనైనా 

నే "వదులుకున్నాడు గొని బల్బుల్ని మాత్రం వదలటం 

స లేదన్న వెషయేసిథాటో చూస్తే అందరికీ అర్భమై 
" పోతుందేకడూ! _ 

చిన్నప్పుడు యితని తల్ని ఉగ్నుపాలకు బదులు 
విషం రాలా లేకపోతే ఎలా | 

జ్ 

4” కట్యకూలాటి' సీ ఇర మ! 

స ఫవమిలి. మంగేశాతట. తని గుర్రుపెట్సీ వాయిగా 

శ. శే ప్రైటోయాతు, 

'వాస్తామిత్ఖ్యామ్. మ స్ట 

క 

* నతై + 
ష్ 

"ళ్ళ 

ఆ తూర్పు- పడమర ౩ యా 

తన శవం మీద పడి బోరున ఏడుస్తారనే తృప్తితో 

చనిపోయింది నాకలాంటి త్నప్పి లేదు 

నాకు తెలుసు ఇవ్వుడు నేనేం పోగొట్బుకున్నదీ 

మీకు నా డబ్బుతో అవసరం లేదు మీరు రాకెట్ 

యుగంలో ఉన్నారు నాకు ఆనందంగా ఉంది 

ఇప్పుడేమో  డౌడీ మీరు రండి ఇక్కడ ఓల్న్ 

ఏజ్ హోమ్స్ ఉన్నాయి నో (ప్రాబ్నమ్ అంటారు 

నేను మీ అందరూ. విదేశాలకు వెళ్ళాలని 

ఆరాటపడింది ఈ మార్చుకోనం కాదు ఈ ప్రపంచం 

అన్ని అడ్డు గోడలూ అఆదిగమించి విశాలవంత 

మవుతుందను కున్నాను 

కానీ తల్బీ బిడ్నల సంబంద్యాల్ని సైతం 

అదిగమించే వేగంలో పయనిస్తు ౦దనే విషయం 

ఆలస్యంగా తెలుసుకున్నాను 

మీరు నన్ను పిచ్చివాడిగా బావించినా ఒక్క 
విషయం మాత్రం చెబుతున్నాను ఈ వేగం మంచిది 

కాదు ఈ సమాజానికి ప్రేమ కావాలి ప్రేమకు 

అందనంత దూరానికి మీరు వేగంగా పయనిన్తు 

న్నారు రేపు మీరూ వృద్భాప్యంలోకి నెట్పబడతారు 

అవ్వుడు మీరు ప్రేమ కోసం ఎదురు చూస్తారు ఇదే 

వేగం ఇంకా పెరగవచ్చు అవ్వుడు మీ పరిస్ఫితి 

ఊహించుకుంటిే నాకు జాలి కలుగుతోంది అందుకో 

మీకో సలహా ఇవ్వటానికి నేను దైర్యం చేస్తున్నాను 

మీ పిల్పలకి ప్రేమతత్వాన్ని బోదించండి మీ 

పిల్లలకి మానవత్వాన్ని నేర్పండి మీ పిల్చలకి 

దేశబక్సి నేర్చండి 

ఇవ్వుడు మీ అమ్మ నాకో పారం నేర్పింది 

నోనివ్వుడు నన్ను కన్న దేశాన్నీ నేను వుట్చి పెరిగిన 

ఊరునూ ప్రేమించటం నేర్చుకుంటున్నాను 

మీ అమ్మ అస్మికలు మీకు పంపించటం లేదు 

ఏమనుకోకండి అవి నాతోనోయిక్కడే మన పొలంలో 

ఉంటాయి అమ్మ నాతోనే ఉందనే తృప్పి నేను 

వంటరివాడ్ని కాలేదన్న దైర్యాన్నిస్తుంది 

నేనిప్పుడు మన ఊరు వెళ్తున్నాను ఈ 
నాన్న ను చూడటానికి రావాలంటే మీ కెవ్పుడూ 

హక్కు ఉంటుంది అదే సమయంలో మరో 

విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను 

నేను మరణిస్తాను- ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో 

మరణాన్ని ఎవ్వరూ జయించలేదు కాబట్బ్ ఇక్కడి 

జనం చాదస్తం కొద్దో మరో కారణం వల్హనోనా 

శవాన్ని మీ కోసం ఉంచవచ్చు అవ్పుడు నాకో 

సహాయం చేయండి నా శరీరాన్ని ఏ ఎలక్షికల్ 

శ్రిమిటోరియంలోనో దహనం చేయించటానికి 

ఆరోట పడకండి మన పొలాల నడుమ అమ్మ తనని 

తాను ప్రతిష్పించు కొంది ఆమె ప్రక్కనే నాకూ 
చోటు కల్పించండి 

నా అస్మికల్ని వంట కాల్వలోనూ కృష్ణా 

జలాల్హోనూ కలపండి ఈ దేశపు సంస్కృతీ 

సంపదతో మమేకవౌతూ నముద్రంలో కలు 
స్తాను 

మిమ్మల్నికన్న తండ్రిగా ఇది నా చివరి కోర్కె 

తీర్చటానికి ప్రయత్నించండి 

ఇంతకంటే నేనేం రాయదలుచుకోలేదు 

మీరు ఎదిగి పోయారు 

ఈ జీవన వైరుద్యాలు ఇప్పుడిప్పుడే వ్రేళ్ళూను 
కుంటున్నాయి. ఇవి ప్రపంచాన్ని ఏ దిశకు 

మళ్ళిసా_ యో అనే ఆందో ళన కలుగుతోంది 

నాకు తో చే పరిష్కారం మరోసారి చెప్పనివ్వండి 
ఈ [ప్రపంచానికి ప్రేమ కావాలి 

ప్రతి ఒక్కరూ తమ మాతృభూమిని ప్రేమించాలి 
అది సంకుచిత జాతీయవాదం కానంతవరకూ 

మీ అందరూ క్షేమంగా ఉండాలని అకాంక్షిన్తూ 

మీ 

“నాన్న జ్ఞ 
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కొత్తరకం కథల పోటి! 
కథకో రూ. 100 కథకో రూ. 100 అట్లా వారం వారం లెక్కలేనన్ని, 

“వంద” రూపాయిల బహుమతులు! 

* మిరు కొతగారచయితలవ్వాలనుకుంటే యిదో “వర్క్ షాప్” 
* “టాపిక్” మేమేయిస్తాం! దాని మీద రెండున్నర అర ఠావులు 

మించకుండా విడి విడి పంక్తులలో చిన్న కథలు అల్ని పంపాలి. 
* ఎంపికైన కథలువీక్సీలో పడతాయి. పడ్న కథకి 100 రూపాయిలు 

బహుమతి అందుతుంది! 

ఇదండీ టాపిక్! దిని మీద కథ అల్నియీ దిగువకూపన్ వూరి 
చెసి పంపాలి!పెరు చిరునామా హామీవగైరానింపాలి. జత చేసి కథతో 
పాటు పంపాలి! రచనలు త్రిప్పి పంపబడవు. 

[కన య య నన 

* కూపన్ నింపడం వల్బ మీకు గల | ఆంధ్రసచిత వారపత్రిక “వర్క్ షాప్” కూపన్ 

టాపిక్; వరద లొచ్చాయి! 
'ప్రయోజనం?- ప్రతి 50 కూపన్లను | 
“లక్కీ డిప్” తీసి కథ పడ్డాపడకపోయినాం- | 

హామీ : రచన నా సొంతం కాపీ కొట్టలేదు. 6 మాసాల చందా బహుమతిగా వారికి 6 | 
మాసాలపాటు వారపత్రిక పంపిస్తాము 

ప! 

* సంపాదకునిదే తుది నిర్ణ్మయం 

-సం 

| 
| 
| చీరునావూ:........, తసపి వల 

| ముగింవు తేదీ: 8-8-89 



పసుపులేటి శ్రీనివాసులు అనంతపురం 

మీరు తెలుగు సినిమాలు చూస్తారా? 
* చూడన్తు 
శ్రీ ఎన్. టి. ఆర్. 

ఎంతవరకు సమంజసం? 
*ఏం” అనేక అవసరాలకని- నడకలు, పరుగులు యౌత్రిలు- చేయా 

వచ్చుగాని- ఏదో ధ్యేయం కోసం నటిస్తే కొంపేం ములుగుతుందో నా 

సినిమాల్లో నటించడం 

కర్ణంకాలేదు అయినా ప్రజల పాట్లు పట్లు ఫ్ ప్రభుత్వం తన 

శ్రేంద్రికరించింది కనుకా యీయనగారు “పట్టించుకో లేదనడ్యా 

ఎస్. మహ్మద్ రఫీ కాశీబుగ్గ 
యువత మేలుకోవాలి నవత మేలుకోవా 

మారాలి అప్పుడే నవ చరిత్ర 

మంటారు? | 
* ఏ రాయి అయితేనేం పళ్ళూడగొట్టుకొందుక్ష 

ఉద్దరిస్తుందని నమ్మకం ఏమిటి” 

సినిమాలు చూసి (ప్రేక్షకులు చెడిపోతునా! 
పడుతున్నారా నా విషయంలో మటుకు: న్ 

* శుభం అలాగే అనుకొని బాగువడే ప్రయత్న. 
చూడను వినను చెప్పను అని! 

లను విడదీసే తల్లి దండ్రులు ఖీ 
* మొన్నీ మధ్య ఓ సినిమా “మూస్తూ శుంరగాడు హీరోని “చళ్లేపీ 

విలన్ని బ్రతికించాడు అన్నాడు నా మనవడు విలన్స్ లేక కధ లేదు 
వారి అడ్డు తొలగించుకోక మీ కద లేదు! ఎలా?! 

జి. రాజ్, అయిజ 
క. రా. గారూ (_పేక్షకుడికి, శ్రోతకి, పాఠకుడికి 

తేడా ఏమిటి? 
* ఏం లేదు! మీడియం వేరంతే! 

'స్తీజన ఉద్దరణకు నేనేం చేయాలో చెప్పండి 

“పశ్చావఖి” పాఠకులకు 

వస్తుందయణ్షైక్ష 

ళా 

* మీ ప్రశ్నలు కార్నుమిదే రాస్ వాటిని “ఎడిటర్ ఆం స వా.ప.* 

గాంధీనగరం, విజయవాడ-3కి పంపాలి -పైన ప్రశ్నావళి అని 
(పాయాలి 
*. ఒకరు రెండు ప్రశ్నలకన్నా ఎక్కువ పంపరాదు పూర్తి 
చిరునామా వుండాలి 

* నలుగురూ సరదాగా చదువుకొనే విధమైన ప్రశ్నలు ఒకట్ 

లేదా రెండు మాత్రం చాలు"! మీ పేరు, వూరూ పత్రికలో 

వేన్న్హామని మరిచిపోకండి మారుపేర్ము తగవుగాక తగవు" 
ఎడిటర్దే తుది నిర్భయం _ఎడిటర్ 
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* మీరు సహితం ఓ రాయి వేయకుండా వుంకు అదే పదివేలు! 

వ. సామాజిక పరిస్థితుల కనుగుణంగా 

నేటి స్రీ కూడా మారింది అవునా? ఇ 
* మారింది. మారుతోంది కాని పురుషాధిక్యత గల యీ 

సమాజం “మారినట్టు కన్చిస్తోందిగాని మారి చావడంలేదు 

ఒకరికిచ్చిన మనస్సు తిరిగి పుచ్చుకోవాలం కే ఏం 
చెయ్యాలి. 

* నాది నాకిచ్చేసే అని ఏడవడమే! 

ఇవేం ప్రశ్నలురా బాబూ తలలేదు. తోకలేదు 
అనుకుంటున్నారా? 

* అనుకోలేదు. నాకున్నాయి కద! 

వ నాగేశ్వరరావు, సికింద్రాబాదు. 
క్రి దేవుడు బ్రతుకిచ్చినది చంపుకోడానికా 

'గెండో వారిని చంపుకు తినడాని కనిపిస్తుంది! 

సన యువకులు దారి తప్పుతున్నా- 

ఖ్ కా సాటి మనిషిగా ఆడదాన్ని గౌరవిం- 
నెగటివ్ "మెథడ్ ప్రారంభించా రేమో- 

ఆలోచించండి 

శాధి అయినప్ర్పుడుసమాజం పురో 

ఫ్ర టి. ఏమంటారు? 
ఫే తంతే సంగతులు? నేడు అవినీతి లంచం- ఒక వే 

ఫ్ శై' అయిపోయింది అవి చేతకానివాళ్లు చచ్చు దద్దమ్మలనిపించు 

కోవడం చూడడం లేదా?! 
ఎ (శ్రీధరాచార్తి అయిజ 

సామరస్యం సమంజసం అయిన సమాధానాలిచ్చే 

మాలతీ చందూర్, కె. వి. కృష్ణకుమూరిపై వీ సద- 

భిప్రాయం రెండు ముక్కల్లో చెప్తారా? 

* మాలతి నా "స్నేహితురాలు 

కె వి నాకు పరిచయిస్తురాలు 

రోడ్డుపై వెడుతున్న భాయీ బెహన్ ని కూడా 
ప్యారీ ప్యారాలుగా పరిగణీంచే ప్రస్తుత గుడ్డి సమాజం 

కళ్డు తెరిచేదెప్పుడు. 

*దానికెలా తెలుస్తుంది? రోడ్డున వెళ్తున్న వారి సంబంధ బాంధ- 
వ్యాలు. మీరు మెళ్ళో బిళ్ల కట్టి ఎనౌన్స్ చేసినా లోకులు తమకు తోచింది 
తొమనుకుంటారు గోమీశేందుకు ఉలిక్కిపడాలి? 

తొంభయి తొమ్మిది పర్సెంటు సెక్సు మిక్సు చేసి- 

న నవలలు సక్సెస్ అవ్వటానికి అసలు పాయింట్ 

సెలవిస్తారా మిసెస్ కెంరా. 

*మునుషుల ద్వంద్వ నీతి. _ చెప్పేది శ్రీరంగసిళ్లులు- రాసేవి 
యీ దరిద్రపు రాతలు అంచేత అసహ్యించుకుంటూ చెత్త అస్వా- 

దించడం అలవాటైపోయింది మనకి జ్ 



మా కళ్ళ అంగాన్ని ఇనుమడించే 
కాజల్ సుప్రీం. ఆధునిక వనితల. 
కళ్ళను చక్కగా అలంకరించ 

డానికి, ఆరోగ్య సూత్రాలనను 

సరించి తయారుచేయబడిన 
“కాజల్ సుప్రీం మా చేతిలో 

సులభంగా ఇమిడేది. 

అరవింద్ లాబొరేటరీస్ 
కళ్ళను సంరక్షి ంచే (శేష్ట 
వస్తువుల తయారీలో 

చాదావు 50 సంవత్సరా 
లకు పైగా అనుభనం 

వున్నవారు, 

మదరాసు 8606 033: 

1 గ౭ర్రంంతక 2786) 761 



ట్ చర్చ్ "సెలక్షన్ లిస్ట్లో తన నెంబరు 
లేకపోవడం చూసీ మోహన్ మనసు 
"సెలక్షన్ బోర్డు మెంబర్ల మీద కోపంలో 
నిండిపోయింది. వయో' వరిమితి దాటి 
పోతున్నాఇంత వరకు చిన్న ఉద్యోగమైనా 
లభించనందుకు జీవితం మీద విరక్తి 
భావం అతని కళ్లలో కదలొడపొగింది. 

వేసవిలో అడుగంటిన బావిలో 
ఎండకు తళుక్కున మెరిసే గుక్కెడు 

నీరులా, సెలక్షన్ లిస్ట్ చూ'సేముందు 
కళ్లలో కనవడిన మెరుపు ఇపుడు అద్భ 
శ్యమై పోగా కళ్లు ఆలోచనలతో 
“బ్బాక్ హోల్”లా శయారయిన బుర్ర 
లోక్ కృంగిపోయాయి. 

మరుసటిరోజు న్యూస్ పేపర్లో 
“టీచర్ సెలక్షన్స్ లో అవకతవకలు, 
లంచాలకు అధికొర్ల దాసోహం” అన్న 

శీర్షిక (క్రింద ప్రచురించబడిన వార్త చది 
విన మోహనొలో మళ్లీ ఉద్యోగం మీద 
ఆశ చిగురించింది. రండు రోజులు 
మిత్రులతో కలిసి చేసిన వరిశోధన వలన, 
లంచాలు తీసుకొన్నారనడానికి కొన్ని 
ఆధారాలు. లభించడంతో, ఆ, పోను 
లకు ెలక్టు కొని వారందరూ మోహ, 
చ కోర్టుకు వెళ్లడానికి నిశ్చ 

మోహన్ కోర్టుకెళల్లే ప్రయత్నంలో 
మునిగితేలుతుండటం వలన సరిగా ఇంటి 
పట్టున వుండటంలేదు.. చదివించడం 
తప్ప ఉద్యోగం తీసిచ్చే లౌక్యం తెలియని 
తండ్రీ రామనాధం, కొడుకు కోర్టుకె 
క్కడం ఇష్టం లేక పోయినా, అతన్నాపే 
పయత వేయలేదు. కొడుకు వట్లు 
ర్ట టు ఆ (ప్రయత్నం సఫలం 

కాదని అతనికి తెలుసు. 
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అయితే రామనాధం తన చిన్నకూ 
తురు స్నేహలత విషయంలో మాత్రం 
చేయగలిగింది చేసాడు. అది 'స్నేహలతకు 
పెళ్లి సంబంధం కుదర్చడం, ఎక్కడె 

క్క "డో తిరిగి సాయంత్రం ఇంటికి 
క మోహన్తో ఆ విషయమే 
చెప్పాడు 

పెరట్లో ఈజీ ఛైర్లో కూర్చుని 
ఏదో నావల్ చదవడంలో నిమగ్నమై 

వున్న చెల్లెల్ని డిస్టర్బ్ చేయడం ఇష్టంలేక, 

ఆనంద బాష్పాలతో నిండిన కళ్లతో ఆడీ 

ర్వదిస్తున్నట్లు చెల్లెల్ని చూస్తూ “మరి 
'పెళ్లెపుడు జరిపించాలని నిర్షయించారు 

నాన్నగారు శు 

“అది నిర్హయించవలసింది నీవే 

బాబూ "” గోడకు కొట్టిన బంతి, 

తిరిగి విసరిన వాడికే వచ్చి తగిలి 

నట్టుగా తను. వేసిన ప్రశ్నను తిరిగి 

తన మీదకే తండ్రి ('ప్రయోగించడంతో 

మోహన్ అయోమయస్రితిలో పడ్డాడు 

“అంటి! అర్హమయ్యేలా చెప్పండి 

నాన్నా!” ఆత్రంగా అడిగాడు మోహన్ 

“ఏమురది బాబూ '! నీ చెల్లెలికి 

కాబోయే భర్త ఈ మధ్యనే టీచర్గా 
సెలెక్ట్ అయ్యాడు నీ చెల్లెలి వివాహ 

జీవితం హాయిగా గడచిపోవాలంటు, ఆ 
వక ఆ ఉద్యోగంలో కొనసాగాలి 

కాని. అన్మి కొడుకు కల్లలోకి 
సూటిగా చూస్తూ పెదవులు దాటేరాని 

ఓ నిగూఢమైన నవ్వు నవ్వి “అలా 

జరగాలంఠే నీవు మీ మిత్ర బృందం 

కోర్టు కెల్లి “స్ట” తేవడం మానుకోవాలి 
అన్న తండ్రి మాటలు విన్న మోహ 

న్కు కళ్లుబైర్హు [క్రమ్మినంతపనైంది 

“నీకు ఉద్యోగం వచ్చినా రాకపో 
యిన్సా చదువుకున్న వాడివి నీవు ఎలా 

గోలాగ (బ్రతికేయగలవని నాకు నమ్మక 

ముందిరా అబ్బాయి కాని న్ చెల్లెలు 
బంగారు భవిష్యత్తుకు వచ్చినా ఈ అవ 

కాశం పోగొట్టుకుంటే =? మల్లీరాదు 

బాబూ! కట్నం కూడా పెద్దగా మనశ 

క్తికి మించి వారేమీ అడగలేదు బాబూ 
మనముండే. ఈ ఇల్టు అమ్మేస్తే సరి 

పోతుంది మరి తుది నిరయం నీదే 
లా 

బాబూ! ఆలోచించుకో"”” అర్తింపు , 
ఠా 

హెచ్చరిక మిళితమైన స్వరంతో చెప్పి 
వాహ్యాళికి బయలుదేరి వెళ్లిపోయాడు 
రామనాధం 

పడకగదిలో తిరుగుతున్న ఫ్యాన్ 

(క్రింద వెల్లికిలా పడుకొని వున్న మోహన్ 
ఆలోచనలు, ఆ ఫ్యాన్ లాగే బు(ర్రలో 

వేగంగా గ ఒక వైపు 

లంచగొండితనానికి బలైపోతున్న సాటి 

నిరుద్యోగులు, మరో వైపు తను అమి 
తంగా (ప్రేమించే చెల్లెలి బంగారు భవి 

ష్యత్త్తు ఒకరేమో రక్తం పంచుకొని 

పుట్టినవారు, మరి ఒకరేమో బాధలు 

పంచుకొని తననేనమ్ముకుని వున్నారు. 

తనేం చెయ్యాలి ? ఎవరి షక్షం నిలబ 
డాఠి? వ్యక్తి ప్రయోజనానికి సామూ 

హిక ప్రయోజనానికి మధ్య నలిగిపోతున్న 

మోహన్ మనస్సు బాధగా మూలిగింది 

“అన్నయ్యా”! అన్న చెల్లెలు పిలు 

పుతో ఆలోచనల నుంచి బయటపడి 
ప్రశ్నార్హకంగా చూసాడు మోహన్. 

“ఇందాకా నాన్నా, నీ మధ్యా జరి 

గిన సంభాషణంతా విన్నాను, నాకీ 
పెళ్లి చేసుకోడానికి ఇష్టం లేదన్నయ్యా” 

గొంతులో జీరవున్నా, స్పష్టంగానే చెబు 
తున్నట్టుంది 

“ఏమిటమ్మా ఆ మాటలు ఇప్పుడే 

మయిందని” సౌమ్యంగానే అన్నాననుకా 
న్నాడు కాని ఆ మాలులు అంటున్న 

ప్పుడు చిరాకు ధ్వనించింది 

“ఎవరికో! ఏమో * అవుతుం 

దని నేనా నిర్తయం తీసుకో లేదన్నయ్యా 

వెళ్లికొడుకు వ్యక్తిగత చరిత్ర తెలుసు 

కున్న తరువాతే ఈనిర్షయానికొచ్చాను 
నాక్కు నాన్న కుదిర్చిన వరుడు ఇంటర్ 

మీడియట్ నాతోనే కలిసి చదివాడు 
వాడు ఒక వ్యసనాల పుట్టు ఈవ్ 

టీజర్ నన్ను కూడా ఒకసారి ఏడి 

పించాడు. రభసవుతుందని మీతో చెప్ప 
కుండా ఓర్చుకున్నాను అటువంటి 

వాడిని కట్టుకొని నేను సుఖపడగలనం 

టొవా చెప్పన్నయ్యా”” కళ్లలో నీళ్లు 

తీ రుగుతుండగ్భా ఆవేశంతో. చెప్పినా 
ఆలోచించే చెబుతున్నట్టున్షించింది మోహ 
ర5్క్రి 

చెల్లెల్ని దగ్గరకి తీసుకొని *నీ కిష్టం 
లేనిదేది ఈ అన్న బ్రతికుండగా జరగ 

దమ్మా | నాన్నకు నే చెబుతాను కాని, 

వెళ్లి పడుకోమ్మా!” ఆప్యాయంగా తల 

నిమురుతూ చెప్పాడు మోహన్ 

తన సమస్యకు ఇంత తేలిగ్గా పరి 

ష్కారమార్గం లభిస్తుందని ఊహించని 

మోహన్ కు ఆ రాత్రి తొందరగా నిద్ర 

పస్ట్రేసింది 

కొని చెల్లెలు స్నేహలత చెప్పిందంతా 

అబద్రమని, అసలా పెళ్లికొడుకు ఎవరో 

తనకు తెలియకున్నా, "అన్ని అర్హ తలూ 

వుండి ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉద్యోగాల కోసం 

ఎదురుచూస్తున్న కన అన్నలొంటి వారెం 

దరో తమ భవిష్యత్తును మరోసారి పరీ 

క్షించుకొనే అవకాశం తన పెళ్లి వలన 
ఆగిపోవడం ఇష్టంలేక అలా చెప్పిందని 

"మోహన్ కు తెలియదు గ 2! 

విజయవాడ - హైదరాబాదుల మద్య బస్సుల రాకపోకలను స్వంబింపచేసూ 
కంచికచర్న సమీపంలో ని నత్యనారాయణవురం వద్న రోడ్నుకు వడిన గండిని 
చిత్రంలో చూడవచ్చు వాన వస్తే వరదవసే ) _ ఆవూరికి యీవూరికీ రాకపోకలు 

బంద్ అది మన దుస్మితి 
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హు నవలికల పోటి 

ఇనిట్టైబాబుకి. హుందాగా. ఎలా. నడవా 
లో నేర్పిస్తున్నాడు సాయి అతి గంభీరంగా 

ముఖం పెట్టి, ఒక్కొక్క అడుగే ముందు 

కు వేస్తూ, అందరివంకా గర్వంగా చూసాడు 
చిట్టిబాబు 

అంతా చప్పట్టు కొట్టి ఓ కే చేశారు 

“ఎక్స్క్యూజ్మీ-” అనే (శ్రావ్యమైన 
గొంతు విని అంతా వెనక్కు తిరిగారు 

రాబిన్ బ్లూ ట్వింక్లింగ్ శారీ పొడవు 

చేతులు మ్యాచింగ్ జాకెట్, రాళ్ల నెక్లెస్, 
గొజులు ధరించి ముద్ద మందారం లాంటి 

ముగ్ర- వీణ, గుమ్మం. దగ్గత నిల్చుంది 
అందరూ. గుడ్లప్పగించి వుండిపోయారు _ 

“ఏంకావాలి చెల్చాయా”” అన్నాడు 
చిట్టైబాబు 

“నా 3ండ్ సూట్కేస్ యీ గదిలో 

వుండి పోయిందట- అందుకనీ-” అంది 

“రంగు ఎలా వుంటుంది?” అన్నాడు 

చిట్టిబాబు 

“బిస్కట్ కలర్- వైన పేరు కూడ 
వుంది” అంది వీణ* 

సుబ్బారావు సారధి, సాయి హడావిడి 

గా వెదకడం ప్రారంభించారు. ఆ గదిలో 
చాలా సామాన్గున్నాయి 

“రండి కూర్చోండి” చిరునవ్వుతో నే 

ఆహ్వానించాడు శ్రీరాం 

“థ్యాంక్స్ నేను వెళ్ళాలి మా 

(ఫెండ్స్ చూస్తుంటారు ” నవ్వుతూనే అంది 
ఈ రాగ 

“దారికిందీ, దొరికింది” అంటూ ఆనం 

వంతో అరిచారందరూ 
“అసలు పోతే కదా- దొరకడానికి? త్వర 

గా యివ్వండి పాపం, ఆమె నిలబడే వుంది” 

అన్నాడు శ్రీరామ్ సూట్కేసు తీసుకుని 

వీఇ నవ్వుకుంటూ. వెళ్లిపోయింది 

తొ ద్వితఅయబహుమతి నవల! 

“చిట్టీ వచ్చే ఏడు మీ చెల్లాయి పెళ్లి 
చేప్తారా”” అడిగాడు సాయి 

“ఈ ఏడే చేసేవారు కొని నా కట్నం 

డబ్బు తిసుకుని దాని మీద వ్యాపారం చేసి, 

వచ్చే ఏటికి కట్నం సమకూర్చాలి నాన్న 
ష్టాన్” అన్నాడు 

“పాపం, డబ్బుకు బాగా యిబ్బందిగా 

వుంది కాబోలు” అన్నాడు సారధి 

అలవాటుగా కిచకిచ నవ్వేడు చిట్టిబాబు 

“త్తి నే- నాన్న దగ్గర చచ్చేంత డబ్బుం 
ది ఆ పీనాసి పొనకాలుగాడి సలవోలు 

వింటూంటాడుగా వడ్డీ మీద వచ్చే వడ్డీని 

మాత్రం ఖర్చు చెయ్యాలని చూస్తుంటాడు 

నా కట్నం డబ్బు పది రూపాయల వడ్డీకి 
త్రిష వచ్చే ఏటికి బోల్టు సంపాదించాలని 
ఆశ ” అన్నాడు 

“ఈ గొడవలు మాకెందుకూ- సరేగా 
ని ఏమిటా నవ్వు? ధర్మేంద్రలా నవ్వ 

మంటే జానీవాకర్లా నవ్వేవు” అన్నాడు 
ఫఘుజ్బారావు 

చిట్టిబాబు సీరియస్గా మారిపోయాడు 
“ఎవర్నెనా కట్నం లేకుండా పెళ్ళి చేసు 

కోవాలని నా కోరిక” అన్నాడు సాయి 

“వం, మీ నాన్న బొత్తిగా చవట వాజ 
దమ్మూ” అన్నాడు చిట్టి 

“రేయ్, చంపేస్తా ఏమిటా వాగుడు” 

అన్నాడు సాయి కోపంగా 

“అది శాదు నువ్విలా పిచ్చోడ్డా 

పేల్తాంకే, నోర్మూసుకొంళకే, అలాగే అను 

కోవాలి మరి” అన్నాడు చిట్టిబాబు 
“మా నాన్న చాలా కోపిష్టి కట్నం 

కావాలనే అంటాడు కాన్తి నేనే ఆదర్శం 

గా వెళ్లి చేసుకోవాలనీ-” నవ్వుతూ అన్నాడు 

సౌయి 

“ను వ్వేమిటి? నేనూ అంతే! అంద 

మైన పిల్ల దొరికితే నొకూ కట్నం వద్దు ॥| 
అన్నాడు సుబ్బారావు నిజొనికి వాళ్ల నోన్నం 

ఓ చచ్చే భయం వున్నా! 

“మూస్కోండి, మీలాంటి కోన్ కిస్కోగా 

న్లే అలా చెబితే నేను చెప్పలేనా! పెళ్లి ఇర్చు 
ల కూడా నేనే యిచ్చి, కట్నం నయాపైసా 

అడక్కుండా పెళ్లి చేసుకుంటాను” అన్నాడు 

సారథి 

శ్రీ/రావ్ వారి మాటలు విన్మి చెవులు 
మూసుకున్నాడు 

“శుభమా అంటూ చిట్టిగాడి పెల్లి కెళ్తూ, 

ఏమిటీ పాడు మాటలు” అనాడు 

“పాడు మాటలా?! * అందరూ 
ఆశ్చర్యంగా చూశారు 

“అంతేగా మరి- మీ అందరూ మెడిసి 

న్ చదువుతున్నారంటే కట్నం కోసం గాక్క 

ఆదర్శం కోసమా? చిట్టిబాబు మనకన్నా 

సీనియర్ అయినా మనతోనే చదువుతూ 
డాక్షరీ కోర్సునే పావనం చేస్తున్నాడు ఏడేళ్ల 
నుండీ” అన్నాడు శీ/రామ్ 

“ఎన్నేళ్లు చదివినా అర్హమై ఛస్తేగా 
డబ్బు పోసి మా నాన్న సీటు కొని చద 
వమన్నాడు చదివీ చదివీ విసుగేస్తూంది” 
అన్నాడు చిట్టిబాబు 

“సదువు నాయనా చదువు- మామగారి 

పంపాదనలో కొంత్రైనా ప్రభుత్వ కళాశాలలకు 
చెంది ధన్యమవుతుంది ” అన్నాడు సారథి 

మెలికలు తిరిగపోయాడు చిట్టిబాబు 
మరో గదిలో వీణ, తన నేస్తాలతో 

ముచ్చటలాడుతూ. ఆనందిస్తోంది అంతా 

పెళ్లి ముస్తాబులయ్యారు 

“వీణా! మరి నీ పెళ్లెపుడే” అంది 
వారుణీ 

ఉవ్రిపో- ఎప్పడూ యిదే గోల ముందు 

దియ్యెస్సీ పూర్తి చెయ్యాలి ర్యాంక్ తెచ్చు 

కోవాలి ” అంది వీణ 

“నువ్వు తొందరపడ్డా మీ నాన్న చెయ్య 

దు. లేకపోతే ఆడపిల్లని యించ్లో పెట్టుకుని 

మీ అన్నయ్యకు పెల్లెందుకే- ఇంకా చదువే 

పూర్తికాలేదు. కట్నం కోసమేగా” అంది 
వాహిని ఆమె ఏదైనా ఖచ్చితంగా అంటుంది 

ఉం చేసాం- ఎవరి పద్దతి వాళది” 
అంది వీణ నే న ళ్ 

ఉక పనిచెయ్యి మీ నాన్న నీ పెల్లి 

చేసేసరికి మునల్డానివై పోతావు గానీ- మంచి 

కుర్రాళ్ల చూస్తి ప్రేమించు. ఆదర్శంగా పెళ్లి 

చేసుకో ” అంది వారుణి 
ళ్ ్రద్రే కరెక్ట్ మీ నాన్న కూడా ఏమీ 

అనడు కట్నం యిచ్చే బాధ తప్పిపోయిందని 

ఆనందిస్తాడు ” 

“మీరిద్దరూ అమాయకులే అనుకోవాలి 
ల కకక. స పనన కస యన. 
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ప్రమా వనమున ల మ 
ఈ రోజుల్లో కట్నం లేకుండా పెళ్లిచేసు 

కోవడానికి ముందుకొచ్చే మొగాడెవరే? అడు 
క్కునే వాడు కూడా ఆరువేలు కావాలంటా 

డు అంది వీణ 
వేరే గదిలో పెళ్లికొడుకు తల్లి వీరమ్మ 

చుట్టూ ఎందరో స్త్రీలు కూర్చుని దీర్హంగా 
చర్చలు చేస్తున్నారు. వారిలో ఒక ,సీ- దాదా 
పు ఏథై ఏళ్లుంటాయి- పాతికేళ్ల అమ్మాయిలా 
అలంకరించుకొని సొద పెడుతోంది. 

“ఏమిటోనమ్మా! నా కష్టాలు నావే 

మీ లాబాయిగారికేం పట్టువు పిల్ల చూస్తే 
ఎదిగొచ్చింది. పెళ్లి చెయ్యమంకే చూదాం 
చూదాం అని వాయిదాళేస్తారు. రాజమం 

డ్రీ బావయ్యే వుంకే నాక్షీ కష్టాలే వుండేవు 
కావు ” అంటూ బుడి బుడి దీర్దులు తీసింది 

“*ఆయనెవరు పీన్నిగారూ”” ఆసక్తిగా 
అడిగింది ఒక యువతి. పిన్నిగారు. పేరు 
సుందరమ్మ చాలొమంది “మందరమ్మ” అని 

పిలుస్తూంటారు "స్నేహంగా వుండే యిద్దరు 

స్త్రీల మధ్య, క్షణంలో విరోధం సృష్టించి, 

వారిద్దరూ ఆగర్భ శత్రువుల్లా పోట్టాడుకొనే 

లొ చేయగల నేర్చరి 

“రాజమండ్రి బావయ్యెవరంటా వేమిటి, 



ళళస్ట స (తంత భారతి” 

రేఖా చిత్రం' వి వాసవి ఏలూరు 

మనజెండా! 
మురిసిందీ మురిసిందీ 

మువ్వన్నెల జిండా!' 
ఎగసీందీ ఎగసిందీ 

అంబరాన మన జెండా 

బానిసత్వ బతుకులకు 

తేజస్సు తెచ్చినది 

ఆంగ్భేయుల ఆగడాలకు 

అడ్నుగోడ వేసినది! 

మహామహుల త్యాగాలకు 

మంచిబాట చూపినది 

స్వాతం సాధనకు 

సదా సాయపడినది! 

కలకాలం కాంతులతో 

కాంతివంత మవ్వాలి' 

ఆ ఫలమే మనకు ఇఅం 

ఈ జాతికి లేదు శయం! 

మురిసిందీ మురిసిందీ 

మువ్వున్సెల జెండా! 

ఎగ'%ఐదీ ఎగసిందీ 

అం౦ంబరాన మన జెండా! 

- వెంపలి రామకృష్ణ 

౫౦ ఆంద్రసచిత్రవారపప్రిక 

అమ్మాయ్!” అంటూ తనలో తనే పదహా 
రేళ్ల పిల్లలా సిగ్గుపడ్తూూ, కులుక్కుంది 

“నోదావరి గట్ట మీద చెట్టా పట్టాలేసు 
కొని ఆడుకున్నాం పాడుకొన్నాం చూసేవా 
రంతా సావిత్రి నాగేస్సర్రావూ అనేవారు 
ఏం చెప్పనమ్మా. అన్నీ అనుకున్న ప్లే జరు 

గుతాయా! డబ్బు కోసం చూస్తి వేరే పిల్ల 
నిచ్చి వెళ్లి చేశాడు మామయ్య” అంటూ 
ముక్కు దెంది. 

ఉపోన్లెండి పిన్నిగారూ- అయిపోయింది 

గా” అంది మరో యువతి 

ఉఆ్రర్బతేనేమే అమ్మాయ్- బావయ్యకు 

నేనంటే ఎప్పడూ గుర్తే మనూ రాస్తే 
నన్ను చూసే వెళ్తాడు ప్ల్ల పెళ్లి గురించి 
బాధపద్తూనే వుంటాడు ఎటొచ్చీ ఆయన 
గారికే ఏం పట్టదు ఎప్పుడూ తన వ్యాపారం, 
తన గొడవా తప్ప - అంది సుందరమ్మ 

“అక్కయ్యా! అవన్నీ దేనికి? ప్రస్తుతం 
విషయానికి రా” అంది వీరమ్మ 

వియ్యాలవారిని ఎలా ఏడిపించాల్తో ఎలా 
టి విసుర్జు విసిరి ఆనందించాలో “ఏక్షన్” 
చేస్తూ చెప్పుకుపోయింది సుందరమ్మ 

వేరే గదిలో నేల మీద కూర్చుని చిట్టా 
తిరగేస్తూ దీర్హంగా లెక్కలేస్తున్నాడు పానకా 
లు ఇంతలో ఆచారి వచ్చాడు 

“ఏమిటయ్యా! మళ్లీ ఈ చిట్టా తెరి 
చావు?” అన్నాడు నవ్వుతూ 

“కొందరు కళాకారుల్ని రమ్మన్నాను 

ఈలోగా. కాస్తంత పని” అన్నాడు పానకా 
లు ఆచారి ఆశ్చర్యంగా చూశాడు 

“క్రళాక్రారులా? వారితో నీకేం పని?” 
అన్నాడు 

“అదేనయ్యా బాకీదారులూ- నోట్లు తిర 

గరాసుకోవాలి కొన్ని మొండి ఖాతాలకు 
ముందే వుత్తరం వ్రాశాను ఎటూ పెళ్లి 
వారి ఖర్చుతో యీ వూరు వస్తున్నాంగా 
వుర్యాదగా నన్ను కలుసుకొని కొంత జమ 

వేస్తి నోట్టు తిరగ వ్రాయకపోతే కోర్టుకు 

వెళ్తానని బెదిరించా. చూస్తుండు వచ్చేస్తూనే 
ఉంటారు ” అన్నాడు పానకాలు. 

నిజంగానే వచ్చేశారు కళాకారులు! 
వారంతా పానకాలుకు దగ్గర బంధువు 

తే. మొక్కుబడిగా ఆ పనిని పూర్తి చేసు 
కున్నారు. పానకాలు చేతుల్లో యిరుక్కొని 

వడ్లీలు కడ్తూ అలసి పోయే సామాన్య జీవు 
లు వారంతా అసలు తిర్చలేని అసహాయులు! 

నిజానికి కాలం కలిసి వస్తే ముందు బాకీ 

తిర్చేది వారే! 

వారిని పంపించి తీరిగ్గా పుస్తకం మూశా 

18-8-89 

లేనీ యీ నీ క్యాన్ నానా ఇకా ల తాతాత్యానా కనా ల క 
టలు అల లలల టట టట ఎటట టు. 
౧౫౨౭౦౧రాియూుంిదలిలిమంయందంరులటలరాందంా ది యాల 

డు పానకాలు 

“అన్నీ పూర్తి అయిన స్లునా?” అడిగా 

డు ఆచారి 

“ఒక్క కు మిగిలింది- అక్కడే నాకు 

ఎదురొస్తూంది!' అయినా ప్రయత్నం చేస్తా 
ను ఇక స్నానం ముగించ్చి పెళ్లివారింటికి 

పోదాం” అంటూ లేచి బాత్రూంకేసి నడి 

చాడు లిటిగేషన్ ఆచారికి మతిపోయింది 
కాసేపు పేపరు చదువుతూ ఆ గదిలో 

కూర్చున్నాడు 

పానకాలు స్నానం ముగించి బట్టు లేసు 

కున్నాడు తలెత్తి చూసిన ఆచారి నోరు 
వెళ్లబెట్టాడు బాగా మాసిపోయి, అక్కడక్క 

డ చిరిగిన దుస్తులు వేసుకున్నాడు పానకాలు 

“ఏమిటయ్యా ఇది, మనం వెళ్లేది పెళ్లి 

కి- అడుక్కోవడానికి కాదు” అన్నాడు 

ఓతెల్చు లేవయ్యా! పెళ్లిలో నాకో 

దూరపు చుట్టం ఒకామె ఉంది ఆమె 

కూడా ఖచ్చితంగా వస్తుంది అన్ని బాకీలూ 

వసూలైనా ఆమె బాకీ మొత్రం రావడం 
లేదు ఏళ్లు గతించినాా నోటు మాత్రం నా 
దగ్గర నుండి పోనంటూంది ఆమెను గట్టిగా 

అడగలేను అలాగని మానలేను-” అన్నాడు 
పాొనకాలు 

“నోటు ఉందిగా- మరి భయం దేని 
త్రం 

అన్నాడు ఆచారి 

“వడ్డీ రూపంలో అసలు కన్నా మూడు 
రెట్లు ఎక్కువ తీసుకున్నాను ఏం చేస్తాం 
బంధుత్వం ఏడ్చింది నోట్టు కూడా తిర 

గ రాస్తూనే వుంది బాకీ మాత్రం అసలు 
అలాగే వుంది” అన్నాడు పానకాలు 

ఉ్స్సర్రి నష్ట్రం ఏముంది”” అడిగాడు 
ఆచారి 

టన్ఫీక్టు అన్నీ రిటిచేషన్లే తెలుసు- వ్యవ 

వారం తెలియదు ముఖ్యంగా బంధువులతో 

వ్యవవోరం జాగ్రత్తగా ఉండాలి నేనింత వడ్డీ 
తీసుకుంటుంటే, కనీసం మాట కూడా అన 
కుండా కళ్టుస్తుంది మనసులో నాకూ బాధ 

గానే వుంటుంది మరి! కాని బాకీ బాకీయేగా, 
మన కష్టాలు చెప్పకుంటూ అడుక్కోవాలి 

ఏ మాటకామాప్ చెప్పాలి. ఆమె 

నిక్కచ్చి మనిషి డబ్బు వుంటే యిచ్చే 

స్తుంది మాట శారితే, పళ్లూడగొడుతుంది 
అటువంటి వారి కోసమే యీ వేషం అడు 
క్కునే వేషం” అన్నాడు. 

“బాగుంది. నీ గోల నీడే గాని - పెళ్లి 
వారింట్లో నీ చిరుగుల చా చూసి నవ్వు 
కుంటారనే జ్ఞానంలేదు,” అన్నాడు ఆచారి 

పొనకాలు చివాల్న లేచాడు 



ర 99౨96994 అ ౨999౫ అఖఅల 1 
ఇర ంంరగగరరదగదదడగగణు భలేపలి 02౮౫౫౫౫౯౭౭ ౪౯౦౪౫౪౮౫' 
నలల ల అణ ఆఆఅ బల లదిలిలి. కనను ఏ. ౨ ౨ ౨ ౨ ౨౨ ౨౨ ౨ ౨౨౨ ౧ అ అతి 1 

“ఆ నవ్వే వాళ్లు నాకేం తిండి వెడ చూసుకొంటాను ” అంది సుందరమ్మ 
తార్హా పోషిస్తారా'” అంటూ అరిచాడు 

శ 41 ౫ 

శ్రీముఖ” హోటల్ ముంచు అనేక కార్కు 

నిలిచాయి మగపెలళ్ళివారు దర్నా ఒలకబోస్తూ 

కాలెక్కి సీరియస్గా పోజు పెట్పి తమ ప్రత్యేకతను 
చాటుకొంటున్నారు కాసేపట్టో ముఖ్యులు తప్ప 

బందువర్నమంతా కార్చలో తరలివెళ్ళి పోయింది 

*' అబ్బాయిలూ, మీరు కూడా బయల్స్వేరండి 

అంటూ వచ్చాడు లింగోజీ 

“పెళ్ళికొడుకుతో కలిసే వస్తాంలెండి అన్నాడు 

శ్రీరామ్ నవ్వుతూ 

అబ్బే- పెళ్ళికొడుకు యిప్పుడేరాడు సరిగా 

పీటల మీద కూర్చోబోయే ముందు వస్తాడు 

ముందుగా మీరు వెళ్ళి మన బలగాన్ని చూపించి 

హంగు ప్రదర్శించాలి. వియ్యంకుడు బాగాన 

ఖర్చుచెస, ఏర్పాట్టూ గట్రా చేస్తున్నాడు అయినా 

మీరు. వాళ్ళను పాగడకూడదు ? ఎటువంఓ 
మర్యాదలు చేసినా ముఖం మాడ్చుకొనే వుండాలి 

అన్నాడు 

ఎందుకండీ- 

అడిగాడు సాయి 

మనమే అంతా చేస్తాం ఊరికే ఉబ్బిపోయి 

వెర్రి ముబాలేనుకొని వారికి 'తానా తందానా అంటే 

మగపెల్ళివారి. బెట్టు చూపించడం ఎలా 

కుదురుతుందీ? ఇది యీనాటీ ఆచారమా? మా 

తాతల నుండీ వచ్చే సాంప్రదాయం 

ఆడపెళ్చ్ళివారెంతదీ వాళ్ళుగానీ- వారిని బాగా 
ఏడ్చించి. ముపష్పతిప్పలూ పెట్టాలి మనం 

అన్నాడు లింగోటీ 

నాన్నా! అసలే వాళ్ళు రౌడీస్ అని విన్నాను మనం 

వెదవ్వేషాలేస్తే కుళ్ళ బొడుస్తారేమో- సందేహం 

వెలిబుచ్చాడు చిట్బీబాబు 

బర్మరా బర్మ- నీతో చావొచ్చింది చేసేవన్నీ 

డైరెక్సుగా. చేస్తామా మన _ చుట్టాలూ 

బందువులతో చేయిస్తాం మనం మాత్రం నవ్వుతూ 

చూస్తుంటాము అన్నాడులింగోజీ 

మా స్నేహితుల్ని కూడా పాపం నవ్వుతూనే 
చూడమందాం!' అన్నాడు చిట్బి 

పాపం వాళ్సేం చేశారూ 

నోర్ముయు వాబజమ్మా- ఏది ఎలా చెయ్యాలో నాకు 

తెలుసు అబ్బాయిలూ మీరంతా రండి అంటూ 

వారిని వెంట బెట్టుకొని వెళ్ళి, దగ్నరుండి 

కారెక్కించాడు లింగోజీ తిరిగి తన గదికి వచ్చాడు 
ఏమేవ్ నేను కూడా వెళ్తున్నా జాగ్రత్తగా 

చూసి తలుపులు తాళాలు వేసిరా! గుర్తుందా 

మనతాళం కప్పులు వెయు హోటల్ వాళ్ళు తెరిచి 

చూసే అవకాశం వుండదు మన జాగ్రత్తలో 

మనముండాలి అన్నాడు లింగోజీ 

నేనున్నాగా మరిదిగారూ అన్నీ 

చాలావరకూ అన్ని గదులూ తాళం వేశారు ఒకటీ 

అరా ప్రయాణమవుతూనే వున్నారు 

వీరమ్మ వట్నుచీరకట్ని, ఒంట్ నిండా నగలు 

దరించింది సూట్కేసులో కావలసిన వస్తువులు 

సర్చుకొని, సుందరమ్మతో సవా బైటికొచ్చి తాళం 

బిగించింది 

అమ్మాయు, చెట్బిబాబుని పెళ్ళి వారింటికి తీసుకు 

పోయారా అంది సుందరమ్మ 

“స్నేహితులతో కలసి వెళ్ళే వుంటాడుఅక్కయ్యా 

అయినా ఒకసారి చూసి పోదాం!'' అంటూ 

చిట్బిబాబు గదిలోకి తొంగి చూసింది 

“చిష్నీ- నాయనా చిట్బీ!” అంటూ అరిచింది 

కాని సమాదానం రాలేదు 

-7శావా అక్కయ్యా వీడికెంత అశ్రడ్య పెరిగి 

పోయిందో *” ఎక్కడ సామాన్ను అక్కడె వదిలెం 

చక్కా పోయాడు స్నేహితులంతా కలిస్తే చాలు- 

ఒళ్ళూ పై ఎరగరు' అంటూ గది తలుపులు వేసి 

బైట పెద్ప తాళం కప్ప పెట్పింది తాళం చెవి బొడ్బో 
దోవుకొని హడావిడిగా క్రిందకు దిగింది 

“పిన్నిగారూ మీకోసమే చూస్తున్నాం రండి 
అలిఘూ కేకేసింటో స్ర్తీ 

దిక్కిలు చూస్తున్న సుందరమ్మ హరాత్తుగా 

ఆగిపోయి, రిసెప్పన్ కెంటర్నో వెనక్కు తిరిగి వున్న 
వ్యక్తిని చూస్తూ నిలబడిపోయింది 

వీరమ్మతో సహా అందరూ కారెక్కి సుందరమ్మ 

కోసం ఎదురు చూడసాగేరు కాని ఆమె దృష్పి 

కెంటర్వైపే వుంది 

అంతవరకూ అటు తిరిగి నిల్చున్న వ్యక్తి ముఖం 

తిప్పాడు 

పదహారేళ్ళ అమ్మాయిల్లా మెలికలు తిరిగిపోతూ, 

సిగ్గుపడబోయిన సుందరమ్మ ఆ వ్యక్తిని చూసి 

ముఖం మాడ్చుకొంది అంతే! గిరుక్కున తిరిగి 

కారు దగ్గరకొచ్చింది 
ఏమిటక్కయ్యా ఇప్పటికే ఆలస్యమయ్యింది * 

అంది వీరమ్మ 

“ఏం చెప్పనమ్మా దూరంగా నిలబడ్న మనిషిని 
చూసి రాజమండ్రీ జబావయ్యేమోనని ఆశతో వెళ్ళాను 

వెరిగానీ- బావయ్య 

యిక్కడికెందుకొసాాడూ పీత కష్పాలు పీతవీ అనీ 
అంతా ఎవరి స్వార్భం వారు చూసుకొనే వారే గానీ 

యీ పిన్నిగార్ని పప్బించుకొన్నదెవరు? అందరికీ 
పిన్నిగారు కావాలి- కాని ఆమె అవసరానికి ఎవరూ 

రారు ఏం చేస్తాం తల్సీ! అంటూ కొంగుతో కళ్ళు 

తుడుచుకొంది 

అరె ఎందుకలా బాదపడతారు ఊరుకోండి 

యిందనీ అంది మరొ 

అయినా, నా 

క లో న ర్ ౭ గ్ ట్ర్ క శై 

అమ్యాలయం 

అంతెలె అమ్మా- ఆ 60 ఎంసిలంంంా 

లావణ్య- నాతో చెప్పా చెయ్యకుండా రాజమం డ్రీ 

పోయింది. దాని అక్క కూతురు పెళ్ళిట ఏం ఒక 
మాట చెబితే నూ వెళ్ళేదాన్నిగా!' అంది మూల్సుతూ 

పోనీలెండి పిన్నిగారూ మీరూ బాబాయిగారూ 

కలసి వెళ్ళొచ్చు అని సానుభూతి చూపిందో 
యిల్హ్నాలు 

ఆ చోద్యం కూడానా- నారాత' ఆయనతో వెళ్ళే 

యిక అయినట్బె 

ఇక మాటలు చాలుగానీ కారెక్కు అక్కయ్యా 

అంది వీరమ్మ 

కారు ముందుకు కదిలింది 

అదే సమయంలో కరీం తూలుకొంటూ హోటల్ 

ముందుకు వచ్చాడు అతనికెంతో ఆనందంగో 

వుంది 

సారాసాంబయ్యగారికీ- అని అరిదాడు 
తత్తు 
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మహెంది చలన చిత రంగంలో నెంబర్ వన్ 

స్టార్గా వెలుగొందుతున్న అందాలరాశి శ్రిదేవి 

త్వరలో క్రీమతి కాబో తున్నది 
వరుడు ఎవరోకాదు ప్రముఖ వాలీవుడ్ నిర్మాత 

అశోక్ అమృతరాప్ట టెన్నిస్ రంగంలో అనేక పేరు 

ప్రఖ్యాతులు సంపాదించిన ఆనంద్ విజయ్ 

అమృతరాప్ల సోదరుడే ఈ అశోక్ 

మిథున్ చగ్రవర్షితో వ్యవవారం బెడిసికొట్ప 
డంతో శ్రీ దేవికి పెళ్ళి చేసుకోవాలన్న తలంపు 

కలిగిందట మా ఆమ్మ ఏ అబ్బాయిని పెళ్ళి 

చేసుకోమంటే ఆ అబ్బాయినే. చేసుకుంటా 

నంటోంది బుద్మిగా శ్రీదేవి 

తల్చి మాట జవదాటని అశోక్ అమృతరాజ్ 

అబిప్రాయాలకుశ్చీదేవి అబిప్రాయాలకు దగ్గర 

జై' అంటూ విన్పించింది ప్రక్కకు తిరిగి 

చూశాడు ఎవరో కుర్రవాడు నవ్వుతూ నిల్చున్నాడు 

కరింవాడి భుజం మీద చరిచాడు 

సారా సాంబయ్య గారిక్రీ- 

“జై! మళ్ళీ అన్నాడా కుర్రాడు కరీం వాడికో అర్భ 

రూపాయి. ఖీసి యిచ్చాడు హుషారుగా వెళ్ళి 
పోయాడా కుర్రాడు 

తూలుకొంటూ రిసెప్పన్ దగ్గరకు వెళ్ళాడు కరీం 

నమస్కారంసార్- పెళ్ళివారి బస్ (డైవర్ని- 

కాస్త మర్యాద ఎక్కువైంది పడుకోవాలి- ఎక్కడ? 

అని అడిగాడు 

రొసెవ్ననిస్ప్ నవ్వుకొని బేరర్ని పిలిచ్చి అతనికో 
మడత మంచం యివ్వమని చెప్పాడు కరీం 
దాంకృండీ బాఖూ ఆని తూలుతూ బేరర్ వెంట 

వెళ్ళిపోయాడు 
అయితే అప్పుడే ఎవరూ ఊహించని ఏంత 

జరిగింది అది జరిగినట్టు ఎవరికీ తెలియదు 

చిట్బ్పిబాబు తన గడిలో విపరీతంగా స్వీట్స్ 

తినడంవల్స కడుపు ఉబ్బరం చేసి బాత్రూమ్లో 

దూరేడు అదే సమయంలో వీరమ్మ అతని ఉనికిని 

గుర్తించకుండా బైట తాళం పెట్పి వెళ్ళింది తీరా 

బైటకు వచ్చి చూసిన చిప్బిబాబు తలుపు గడేసి 

వుండటంతో బేజారెత్ని పోయాడు ఒక్క క్షణం 

అతని బుర్ర పని చెయ్యలేదు 
చేతికున్న గడియారం చూసుకొన్నాడు 

దాదాపు తొమ్మిది గంటలు కావస్తోంది 

బాబోయు యిప్పుడెలా! అని బంగారుపడ్డాడు 

అయినా పెళ్ళికొడుకుని గదిలో పెట్పి ఏమాత్రం 

జ్నానం లేక వెళ్ళిపోయిన వారందరిమీదా *కల 

వరకూ కోపం వచ్చింది ఏం చెయ్యాలి? ఎలా 

బైటపడాలి రిసెప్నన్కి పోన్ చేసి చూస్తే -! 
వెంటనే తన ఆలోచనకు సిగ్గుపడ్నాడు ఈ 

విషయం తెలిసన వారు తనని చూసి నవ్వుకొంటే 

గ్2ై ఆంధ్రసచిత్రవారపత్రిక 

శ 

సంబందం వుందట అందుకేనోమో శ్రీదేవి తల్చి వీరి 

మనువు విషయమై అమృతరాట్ యింటికి కబురు 

పంపి గ్రీన్ సిగ్నల్ కోనీం ఎదురు చూస్తున్నదట 

అస్పృలు బరించలేడు 

చిట్బబాబుకి ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్పైెక్స్ వుంది 

తవ ఆకారం చూడగానే అందరూ నవ్వుతారు అది 

బాధాకరంగా వుంటుంది. ఇవ్వుడెలా? తనను 

వదిలేసి పెళ్ళి వారంతా వెళ్ళిపోయారని తెలిస్తే, 

పైగా గదికి తాళం కప్పు కూడా వేసి పోయినట్టు 

చూస్తే, అందరి దృష్నిలో తనెంత చులకనవుతాడు 

హోటల్ సిబ్బంది నవ్వుకొంటూంటే ఎంత 

అవమానం? 

తెరిగి ఆకలి ప్రారంబించింది కోపం పెరిగి 

పోయింది. అక్కడున్న పలహారాలమీద దాడి 

చేశాడు. పీకల మొయ్యా తినేశాడు అకలి 

కాంతించగానే ఆవలింతలు వచ్చాయి 

అదే సమయంలో మెరువులాంటి ఆలోచన 

వచ్చింది 

అసలు తనెందుకు బంగారు పడాలి? ఈ పెళ్ళి 

తనది- తను లేకపోతే అక్కడ జరిగేోదేమీ లేదు 

కనుక కాసేపట్లో తనను వెదుక్కొంటూ వాళ్ళే 

వస్తారు ఈలోగా హాయిగా ఒకనిదతీస్పే చాలు 

అనుకొన్నాడు చిట్బిబాబు మనసు శాంతించింది 

ప్రశాంతంగా మంచం మీద వాలి 

నిద్రకుపక్రమించాడు మరుక్షణంలో గురకలు పెట్ప్ 

నిద్రపోయాడు 
నే ళ్ ళీ 

(మోగింది వీణ- పదేపదే 

హృదయాలలో నా- అనే పాట శ్రావ్యంగా 

స్పీకర్కో నుండి వినిపిస్తోంది వెంకటేశ్వర కళ్యాణ 

మండపం ఆవరణలో రంగు రంగుల దీపాల మద్య 

శ్రీక్కిరిసిన జనంతో సందడిగా వుంది ఎన్నో రకాల 

వాహనాలు వస్తూ మరి కొందర్ని దించి వెళ్తూ 

అక్కడున్న వారి సంఖ్యను (కగ్రమ 

పెంచుతున్నాయి 

వేరొక ప్రక్క బోజనాలు జరుగుతున్నాయి ఒక 

(క్రమంగా 
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ళో భళోపెళల్ళి 
వరునలో అందరూ మగవారు- ఎదురు వరసలో 

ఆడవారూ కూర్చుని బోజనాలు చేస్తున్నారు 

చలోక్తుల మద్య హుషారుగా వుంది 

వీడియో ఫోటో గ్రాఫర్ బోజనాల దగ్నర కూర్చున్న 
తి వ్యక్తినీ కెమెరాతో బందిస్తూ ముందుకు 

పోతున్నాడు 

(మోగింది వీణ- పదేపదే- ' అన్నాడు సాయి 

నవ్వుతూ 
ఆ తర్వాత పాట నే చెబుతా- వాచింది దవడా 

మరే మరే!” అని శ్రీరామ్ హెచ్చరించాడు సాయి 

ఎవర్ని ఉద్బేశించి అన్నాడో అతనికి తెలును 

ఎదురు బంతిలో వీణ ఆమె స్నేపొితురాళ్లూ 

చచ్చు జోకులు 

వేస్తూ సాయి సారదీ సుబ్బారావు చాలాసేపు నుండి 

గొడవ చేస్తూనే వున్నారు 
శ్రీరామ్కి వాళ్ళ మీద బాగా కోపంగా వుంది 

మీరు చాలా సిల్బీ గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు 

ఎంత మంది మిమ్మల్ని అబ్బర్వ్ చేస్తున్నారో 

(గ్రహాంచారా? అన్నాడు నెమ్మదిగా 

బ్రదర్. కాసేవు మమ్మల్ని స్వేచ్చగా గడపనీ- 

లేకపోతే డల్ గా వుంటుంది ఏదో మాకృష మేం 

చేసుకొంటున్నాం రెస్పాన్స్ బాగానే వుంది 

అడ్నురాకు బదర్ అన్నాడు సాయి 

వున్నారు. వారివంక చూస్తూ 

“లాడూ, లాడూ లాడూ అంటూ వచ్చాడో 

వ్యక్షి వడ్యన చేస్తూ 
ఇదిగో లాడూ- యిక్కడ యిక్కడ 

అరిచాడు సారది 

ఆవ్యక్షి పరుగు తీనుకొచ్చాడు 

ఇక్కడ కాదోయ్ అక్కడ అక్కడ 

అంటూ వీణవైవు చూపించాడు సాయి కాని అది 

వారు గమనించలేదు 

ఇక్కడ అయ్యాకేఆక్కడ _ అన్నాడావ్యక్తి 

మిన్సర్ సినిమా ఏక్చర్ నాగార్జున నీ 
చుట్టమా? అడిగాడు సాయి 5. 

లాడూ వడ్నన మానేస నిటారుగా బిగిసిపోయి 

పోజ్ యిచ్చాడా వ్యక్తి చుట్పమేమిట్ సాయీ 

వరసకు అన్నో తమ్ముడో అయి వుంటాడు బదర్ 

మనటి హ్నైదాబాదేగా అన్నాడు సారది 

ఆ వ్యక్తి ఆనందంతో కులుక్కుంటూ లాడూలు 

గుమ్మరించాడు 

చంపావుపో- ఇక్కడకాదు ఎదురుగా కన్పించే 
రెండు జడలమ్మాయి విజయశాంతికి 

చెల్బెలవుతుందిలే- అన్నాడు సుబ్బారావు 

వడ్నన చేసే వ్యక్తి అమాంతంగా ఉద్రేకపడి 
పోయాడు 

నాగార్బున- విజయశాంతి అనుకొని పరుగు 

తీసుకొని వెళ్ళి వీణ తినో విన్నేర్నో అరడజను 

లాడూలు వేశాడు 

ఏయ్ మిస్పర్? ఇదేమిటి? అంటూ కెవ్వుమని 

అరిచింది వణ 



క7722227 
మిస్ విజయశాంతిని అడిగానని చెప్పండి 

ఆంటూ నవ్వుకొంటూ వెళ్ళిపోయాడు అదేమిటో 
ఆర్భం కాకస్నేహితురాళ్ళవంక చూసింది 

పాపం మెదడు చెడిపోయింది ” అంది వారుళీ 

కాదే, సూ లూజ్ * ఏం చేస్తాం మాక్కూడా 

చెరో రెండు యిచ్చి లాడూలు తింటూ జాలిపడు 

అంది వాహిని 

వీణ కిలకిలా నవ్వింది 

ఆ నవ్వుకు ఎదురు బంతిలో కూర్చున్న సాయి 

సొరది, సుబ్బారావు గిల గిలా తన్నుకొని 

తిన్నదంతా కక్కుకునోంత పని చేశారు 
బోజన సమయమందూ 

బగవన్నామన్మరణా _ గోవిందా గోవిందా అంటూ 

ఎవరో అరిచారు 

కాని రెస్పాన్స్ రాలేదు 

గోవిందనామ న్మరణ పూర్తిచేసిగాని 

పంక్షినుండి లేచేవాళ్ళంకాదు ఇప్పుడో, అడ్నమ్లెన 

కూతలూ కూస్తూ కోడి కెలికినట్ళు బోజనం చేసి 

ఎవరి దారిన వారు లేచిపోవడమే” అంటూ 

గొణయుక్కున్నా డా వ్యక్తి 

మాస్వారూ ఇప్పుడూ ఆకుల్పోనగా తినేది? 
అన్నాడో కుర్రాడు 

“కుర్చీలు టేబిళ్ళూ కావాల్సివచ్చాయిగా ఆ 

రోజుల్హో చక్కటి వులిహోర బూరెలూ చేస్తే - 

బిర్యానీలూ బిస్కట్టూ వచ్చాయివ్వుడు మీ తరం 

వేరు నాయనా - వక్రతరం - మార్చడం కపష్పతరం 

అన్నాడు 

మొతానికి బో జనాలు ముగిశాయి 

"కిళ్ళీ కిల్ళీబాబూ కిళ్ళీ నాయనా కిళ్ళీ 

మావయ్యా కిళ్ళీ బావయ్యా కిళ్ళీ అంటూ మరో 

బట్బతలాయన కిళ్ళీల బుట్స అందుకొని జనం 

చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు 
ఎందుకలా అరుస్నాడూ ఆఅతనికోమైనా పిచ్చా? 

అన్నాడో ఎల్కేజీ న్నూడెంట్ 

కాదు కిళ్ళీ లమ్ముకొనేవాడు” అన్నాడు యూకేజీ 

స్పూూడెంట్ 

ప్రముఖ సితార్ విశ్వాంసుడు ఉస్తా 

ద్ ముస్తాభఖ్ అలీఖాన్ ,యిటీవల కన్ను 

మూశారు. ఆయన వయను 79 సంవత్స 

రాలు. ఈయన ప్రముఖ సితార్ విద్వాం 

సుడు అహీభఖ్ ఆలీఖాన్ కుమారుడు. 
కలకత్తాలోని క్యాన్సరు ఆసువత్రిలో 

ఈయన తుది శ్వాస విడిచారు. వైద్య 

సశవోయం (క్రింద ప్రధాని సహాయనిధి నుంచి 

కొంత డబ్బు కూడా వీరికి అందజేయబ 
డింది. 

1968 లో సంగీత నాటక అకాడమీ 
అవార్డును కూడా శ్రీ, ఉస్తాద్ సంపా 
దించారు, 

1072 లో రవీంద్ర భారతి విశ్వవి 
ద్యాలయం డి. లిట్. యిచ్చి ఈయనను 
సత్కరించింది. 

ఐసీ - పూరొపెలో అంటూ జాలివడ్చాడు ఎల్కే జీ 

థర్రాడు 
కథ్యాణమంటపం దగర అలంకరణ చేస్తున్నారు 

వీణ వాహిని వారుకఖు కలసి పెళ్ళికూతురు 
దగ్గరకు. చేరారు. వీణ ఆడపడుచు. కనుక 
ఆప్యాయంగా పిలిచి ఆమెను దగ్గర 

కూర్చోబెట్నుకొంది 

పెళ్ళికూతురు పేరు గిరిజ! 
మనిషి నాజూకుగా వుంటుంది. సుమారు 

అందగత్తె క్రింద లెబజ్బే! ఏ య్యూసి చదివింది 

ఎప్పుడూ నవ్వుతూనే వుంటుంది 

మీరు ఏం చదివారు? అంది వీణను చూసి 

బియ్యెస్సీ చదువుతున్నాను” చెప్పింది వీణ 

“మీరు చాలా బావుంటారు - మీ పేరులాగో? 
అందిగిరిజ 

వీణ నవ్వి ఊరుకొంది వాహిని, వారుకు కూడా 

గిరిజతో సరదాగా మాట్టాడారు ఆమె కూడా 

తగినవిదంగా నమాదానాలు చెప్పింది 

లో ను అ 
(ఉదయం ఖైవలీ ఏరియతా 

మయమాటవరం 
విజయవొగు-4 7%:671472 

కాగి ౧౧) 

ఇంతలో తలి కేకోస్పే వీఐతో సహా అండరూ లేచి 

వెళ్ళారు 

దుర్చిళవేసి గాలిన్నున్న పానకాలు తనకు 
కావలసిన వ్యక్షిని ఎలాగో పట్బేశాడు ఆ యువతి 
పేరు రాగిళు విజయవాడలోనే ఫైవేట్ కంపెనీలో 

పనిచేస్తోంది ఆమెమీద ఆదారపడిన చెల్సెళ్ళు 

తమ్ముళ్ళు వున్నారు పొనకాలుకి దూరపు బందువు 

'అమ్మాయు వచ్చావా! నువ్వు కూడా వస్తావనోే 

అనుకొన్నాను పిల్చలు బాగా చదువుతున్నారా? 

ఎంతో ఆప్యాయంగా ప్రశ్నించాడు 

పానకాలుని చూడగానే రాగీ[ు మనను ఒక్కక్షణం 
బాదతో విలవిల్హాడింది 

“పెళ్ళిళ్ళూ శువకార్యాలూ 

రాకతవ్వుతుందా బాబాయు?” అంది 

అంతేనమ్మా' ఒకరినొకరు కలుసుకోవాలంటే 
వీలుకుదురుతుందా? నేనూ అందుకేవచ్చాను పెళ్ళి 

చూసినట్టూ వుంటుంది - నీతో మాటాడి నట్ట్లూ 

వుంటుందనీ - ఆగిపోయాడు 

ఉంటావుగా - మళ్ళీ మాట్టాడుకొందాం అంది 

ఆర్సుడనుండి వెళ్ళబోతూ 

“అమ్మా 

ఆందోళనగా 

రాగిణ ఆగిపోయింది 

బొత్సిగా గుడ్డలు చిరిగిపోయాయి. చేతిలో 
తాళీలేదు నీకు తెలిసే వుంటుంది పెంకుటిల్సు 
బాళీచేసేను ఊరి చివర పాఠల్ళో ఒక గది తీసుకొని 
వుంటున్నాను పరిస్కితి ఏం బాగులేదు అన్నాడు 

బాదగా 

నీకు బాద లేమిదీ బాబాయు? లక్షాదికారివి 

అంది రాగిఖు నవ్వి 

అదేనమ్మా అందరూ అలాగో అనుకొంటారు 
డబ్బు మొత్తం జనంమీద పెట్బేశాను ఏదైనా జాకీ 
వచ్చినా మరొకరు ఎగరేసుకు పోతారు నిజం 
చెప్పాలంటే. నా లాటీ దర్శిదం ఎవరూ 
అనుబవించరు 

ఏం మాటలవి బాబాయు! నీకేం కష్టం చెవు 
ఒంటరిగాడివి బరువూ బాద్యతలూ లెవు 

వుంటే 

తల్ఫీ - ఒక్కక్షణం. అన్నాడు 

వపు ల రా 

ఆం[దసచ్వ్మితవారప్యత్రిర గ్] 



నాం 

భలేపెళ్ళి 

* అదేనమ్మా - జనం దృష్పిలో అంతే! కడుపుకు 

తిందామంటే కాసిని బియ్యం కూడా దారకని జన్మ 

అయిపోయింది ఈసారి. నువ్వే నన్ను 

గట్బిక్కించాలి ఎంతో కొంత జమచేే - 

అంటూ జేబులోనుండి [పోకోటు ౩౫ శు ముట్టూ 

ఆడవాళ్ళు పిరుగుతూనేవున్నాల 
రాగిఖకి చాలా అవమానం౦ంగావుం - 

బాబాయు' దేనికైనా 

వుంటుంది చేతికి డబ్బువచ్చినప్పు డల 

కొంత యిస్తూనేవున్నాను కానినా డర ఇబ్బం 

బాకీ _ రద్నుకావడంలేదు 
వుండిపోతూంది 

అయినా ఒకమాట అడుగుతాను నిజంచెప్పు! 

“కనిపించిన ప్రతివారికీ, పదేళ్ళనుండీ బాకీ 
తీర్చలేకపోతున్నానని చెప్పి ఏవేవో అంటున్నావట 

ఇది బాగుందా? అడిగింది రాగిళు 

అయ్యో అందులో తప్పేముందమ్మా' నేను 

డబ్బిచ్చి. ఎదేళ్ళు అందుకే 

అన్నాను అన్నాడు పానకాలు 

పోనోటు బాకీ మూడేళ్ళు దాటితే చెల్లదు కాని 

ప్రతి రెండేళ్ళ అసలూ వడ్నీ. కలిపి 

తిరగరాస్తున్నావు ఈ వడ్నీలుకట్పీ కట్ళీ నేనే 

అలసిపోయాను లెక్కచూస్తే నువ్విచ్చిన 

రెండువేలు - నేను కట్పిన వడ్నీ ఆరువేలు అయినా 

బాకీ మామూలే! ' అంది రాగిఖ రోషంగా 

అయ్యో నేనేం అన్నానమ్మా' తినడానికి 

తిండిలేదు. కట్పడానికి గుడ్వలేదు. చూస్తే 

తెలియడంలా - అడుక్కొనేవాడి ఆకారం నేనూ 

ఈ క్షోబ నా కెందుకు కల్నించావురా దేవుడా కాటికి 

పోదామన్నా కాసుకూడా లేదురా దేవుడా అంటూ 

గొంతు పెంచి ఏడవసాగేడు 

చుట్టూవుండే జనం పోగవుతున్నారు రాగిణకి 

సమరం. నంచల్య ఆ 

వ 
ప 

అసలు అలాగే 

కావస్తూ౦దిగా+? 

ముచ్చెమటలుపోశాయి ఏం చెయ్యాలి? 

“ఏమిటమ్మా యీ గొడవ?” ఎవరో అడిగారు 
“ఏంలేదు చచ్చిపోయిన తల్మి జ్యాపకంవచ్చి 

ఏడుస్తున్నాడు మీపని మీరు చూసుకోండి” అంది 

రాగిళ్ 

పానకాలు స్వరం పెంచాడు 

అందరూ వెళ్ళాక - దేవుడా, ఏడ్చినా లాభంలేదు 

దేవుడా, కాసీవు ఆగండి దేవుడా కథంతా చెబుతాను 
దేవుడా!” అంటూ ఉత్తరీయంతో కళ్ళు 

తుడుచుకొని ఏడువు కొనసాగించాడు అతని 
బూటలు జనాన్ని ఆకర్షిస్తున్నాయి 

రాగిళఖు వెంటనే ఒక నిర్భయానికి వచ్చింది 

పెళ్ళికుమార్నెకు చదివించాలని తెచ్చిన 

వందరూపాయల _ కాగితంతీసి అతనిచేతిలో 

పెట్చింది ఏడువు ఠక్కున ఆపేశాడు పానకాలు 
ఒక్కనిముషం ఆగుతల్సీ - నోటు వెనక 

సంతకంచేసిపోదుగాని” అని (ప్రోనోటు కలం 

తీశాడు నిజంగా రాగి[ు నరకాన్నే చూస్తోంది 

ఆ తతంగం ముగిస్తేకాని మనశ్శాంతి లేదు 

నోటు వెనుక వందరూపాయలూ జమవేసీనట్టు 

సంతకంచేసింది 

*' అమ్మాయు వీలుచూసుకొని ఒకసారి మళ్ళీ 

వస్తాను పిల్చల్ని చూసి కూడా చాలా 

రోజులయ్యింది అందరినీ చూసినట్టూ వుంటుంది 

రెండు రోజులు మీ యింట్బో గడిపినట్నూ 

వుంటుంది ' అన్నాడు పానకాలు 

రాగిఖు సమాదానం చెప్పలేదు 
విసవిసా నడిచి వెళ్ళిపోయింది 

కొందరు పెద్వలు కూర్చుని 

చర్చించుకొంటున్నారు ఆచారి నెమ్మదిగా అక్కడకు 

చేరాడు వారి ప్రక్కనే చతికిలబడ్నాడు 

విందు బ్రవ్మాండంగావుంది బక్ష్యాలు 

ఆంధ్ర సచిత్ర వార వ(త్రిక 
మాటకారుల పేపటీ 

మూడక్షరాల మాట లున్నాయి ముచ్చటగా. ఇవి మనల్ని 
పీడిస్తాయి ఉదాహరణకి “ఆకలి” - ఇలాంటి మాట ఒక్కటి కార్నుమీద 
రాసి మీ పేరు, చిరునామా రాసి పంపండి. ఎడిటర్కి నచ్చిన మాటలు 
మీ పేరూ, వూరుతో వేస్తాము! దీంతోపాటే అదే కార్నుమీద “వీక్సీ”ని 
మీరు కొనా? ప్రక్కింటగైకొనా? అద్బెకు తీసుకొనా? ల్నైబరీలోనా? 
ఎట్టు సంపాదించెదరు? అన్న ప్రశ్నకి 'వారం”లో గా జవాబు రాయాలి 

లం 

సుమా 

రడ ఆంధ్రసచిత్రవారపప్రైక 

-మీ ఎడిటర్ 

18-8-89 

అద్భుతంగా చేశారు అన్నారెవరో 

వెజిటబుల్ బిరియానీ వుంది చూశారూ - 

ఒకసారి కాందారీ పహోటల్క్సో తిన్నాను దానిని 

తలదన్నేలావుంది” మరొకరి ప్రశంస 

ఆంధద్రమాతగోంగూర. ఏంరుచి వెన్నకాచిన 

నెయ్యి. ఓహో! 

ఆచారికి ఒంటీమీద కారం రాసుకొన్నట్టుంది 

ఏమిటో తెగ పొగిడేస్తున్నారు ఇదీ ఒక 

విందేనటండీ? మా బాబు పుద్బినరోజునాడు 

లింగోజిగారు యిచ్చిన డిన్నర్ మీరు కాని రుచి 

చూస్తే. అబ్బో! మళ్ళీ జన్మలో యిక ఏ విందు 

బో జనాన్నీ మెచ్చుకోరు” అన్నాడు 

“ఇంతకీ మీ రెవరు? అడిగారొకరు 

మగపెళ్ళివారం - లింగోజీగారికి 

కావల్సినవాడ్ని అన్నాడు 

అలాగా - మీ రిందాక బోజనం చేసేటప్పుడు 

పదార్శాలన్నీ కూడా లొట్బలువేసుకొంటూ 

తిన్నట్టున్నారే ఇదేంమాట మరి?” 

“చంపారు పోండి కొన్ని సందర్దాలలో యిష్పృం 

లేకపోయినా ఎదుట్ వారి కోసం నటించాలి 

ఏమిటీ బిరియానీ రుచిగా వుందా - చీచీ - 

అంతకన్నా బస్స్పాండ్ దగ్గర పహోటల్పో పేట్ 

బోజనం తృప్పిగా వుండేది. ఇక 

గోంగూర! అసలు గోంగూర పవృడి ఎలా చెయ్యాలో 
మీ కేం తెలుసు - గుంటూరుజిల్హావాళం మాకు 

తెలుసు” అన్నాడు 

లాడూలు ఆరడజన్ తిన్నారో ” 

ఒదట్చ్బీ డాల్నావాసనన - వాంతి రాబోయి ఆగింది 

“సేమ్యాపాయనసం జూరుకున్నారో” 

ఖర్మ - దానిని సేమ్యా 

అంటారా?మీరు చెప్పేవరకూ తెలీదు ” 

వెన్నకాచిన నెయ్యికి కూడా ఒంకలా! 

చెప్పకండి దాబోయు - ఆ వానన బరించడం 

కషం 

ఆచారి దోరళుకి వారంతా ఆగ్రహంతో చూశారు 

మాస్నారూ మీ కో రహస్యం చెప్పాలి ఇలా 

రండి. అంటూ ఎవరో ఆచారిని పిలిచారు 

నవ్వుకొంటూ లేచివెళ్ళాడు 

ఆ వ్యక్తి ఆప్యాయంగా ఆచారి బుజం మీద 

చెయ్యివేసి ఏవేవో చెబుతూ చెట్ట చాటుకు 

తీసుకుపోయాడు 

అక్కడ యిచ్చరు యమకింకీకీలున్నారు 
ఏంద్బే - కూస్తున్నావ్?” అంటూ ఒకడు 

ఆచారి. చెంఎలు చెటాపదా వాయించేశాడు 

మరొకడు నెత్తిమీద మూడు 

మొట్బిీకాయలు బాగా స్రోంగ్గా యిచ్చాడు 

వూరీలా ఉబ్బిపోయిన బుగ్గలు నెత్తి మీద 

బాగా 

చేసే ్హ్టి 

పాయనం 

పుంజీల " 

బొడిపెలతో ఆచారి స్పృహతప్పిపడిపోయాడు 

వారంతా పరారీ అయ్యారు 

(ఇంకావుంది) 



ట్ర రృర్యాతి దాటింది 

కిటికీలోంచి చల్చటి గాలి వీస్తోంది 

సుబాష్కి సిద పట్టటల్సేదు అటూ ఇటూ 

మంచం మీద దొర్భుతున్నాడు 

గది తలుపులు వాసే ఉన్నాయి లేచి వెళ్ళి గడియ 

పెడదామనుకున్నాడు 
పెట్టక పోతే ఏం ఆ ఎశ్నకి సమాదానాలు చాలా 

ఉన్నాయి 

ఆ సమాదానాలు అతని గుండెను 

దొలిచేస్తున్నాయి 

ఆలో చించిన కొద్పీ అతనికి వెన్ను జలదరిస్తోంది 

ఆలోచించ కూడదనుకున్నాడు. కానీ మనసు 
ఆగటల్సేదు తన చెప్పుచేతలో లేదు 

ఏదో చవ్వుడైతే ఉలికిపడి తలుపుకేసి చూశాడు 
ఆ తలుపులు అలానే వేసి ఉన్నాయి 

లోపల ఇంటో ఏవో చప్పుళ్ళు 

అతని గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటోంది 

ఆ రాతి ఏదో జరిగి పోతుందని అతని మనస్సు 

శంకిస్తోంది 

లేచి తలువు గడియపెట్బి వచ్చి మళ్ళీ మంచం 

మీద వాలాడు 

ఇవ్వుడతనికదో కొంత రిలీప్గా అనిపించింది 

కానీ ఆలో చనలు మాత్రం అతన్ని వదలటల్సేదు 

అందుక్కారణం ప్రియంవద 

కొసదేలిన ముక్కు ఇంతింత కన్నులు 

అందమైన జడ _ తీర్చిదిద్నిన కనుబొమలు 

వాటన్నిఓకీ తగ్గట్టుగా శరీర శొష్మవం దబ్బ పండు 

చాయ 

(ప్రియంవద 
వెరసివచ్చే ముగ్గ మనోహర రూపమే 

ఆ సాయంత్రం పారిజాతం చెట్టు క్రింద 

చల్చగాలిలో ఎదురెదురుగా కుర్చీల్పో కూర్చున్నారు 
'ప్రియంవదా- సుబాష్ 

తనకి చాలా నన్నిహిత మిత్రుడయిన ఆచారి 

ఇంటీకి వచ్చి రెండు రోజులయ్యింది సుబాష్ 

ఆచారి బార్యే ప్రియంవద 

ఆ రోజు వెళ్ళి పోతానంటే కాదూ కూడదన్నాడు 

అచారి మరో రెండు రోజులు తనతో గడిపి 

తీరాల్సిందేనన్నోడు ఆచారి 

సుభాష్ కాదనలేక పోయాడు 

రెండు రోజులు- సెలవు పెట్టాడు ఆచారి 

అయినా ఆఫీసు పనులు అతన్ని వదల్బేదు ఆ 

గా నన్ 
(శాజాము 

ళా. 

ళ్ 

తా యా 
లో 
లే ళ్లు 

శ // 

౧). 

అలాగో 

మద్యాహ్నం ఆచారి ఆపీసుకెళ్ళకా తప్పలేదు 

అలా మిత్రుడు లేని సమయంలో అతని బార్య 

ఒంటరిగా ఉన్న వేళ తను ఉండటం సంకోచంగానే 

పీలయ్యాడు సుబాష్ 

నిజానికి ప్రియంవద చాలా కలుపుగోలు మనిషి 

ఏ మాతం ఆరమరికలు లేకుండా మాట్టాడుతుంది 

చామనచాయ రంగులో ఉండే తన మిత్రుడు 

ఆచారికి అంత హుషారైన అందమైన బార్య 

దొరికినందుకు ఆనందించాడు 

అదృష్టవంతుడివిరా అని మితుణ్ళ మనసారా 

అబినందించాడు రూడా 

దానికి తోడు ఏదో చూసి. పోదామని 

వచ్చినందుకు గడిపిన రెండు రోజులూ అతనికి 

ఎంతో తృప్పినిచ్చాయి 

ఎయభాష్ 
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(ప్రాయం వద 

మరో రెండు రోజులుండరా అని ఆచారి 

అన్నప్పుడు సుబాష్ ఉండాలనుకోవడానికి కూడా 

కారణం ఆ తృప్పే 

తననో పరాయివాడుగా చూడటల్సే దు వాళ్ళు 

తన ముందే ప్రియంవద బర్హని ఆటపట్నించటం, 

బుంగమూతి పెట్పి అప్పుడప్పుడు వయ్యారంగా 
బర్హ ఆచారి వడిలో వడుకొనడం 

నిజంగా ఇలాంటివన్నీ సుబాష్కి ఓ ద్రిల్చింగ్గా 

అనిపించాయి 

సరైన జోడీ అంటే ఇలా ఉండాలని పదేపదే 

అనుకున్నాడు 

నానీ 

ఆ సాయంత్రం 

కూర్చున్నప్పుడు. 

“మీ పెళ్ళికి నేను రాలేక పోయాను” అన్నాడు 

సుబాష్ సాలోచనగా 

పారిజాతం చెట్టుక్రింద 

అబ 

చంెళాక్ష, 

వూ 
యయ... 

నరిగ్యా అవ్వుడే నేను ఉద్యోగానికి ఇంటర్వ్యూ 

వెళ్లాల్సి. వచ్చింది. స్నేహితుడి 

దొరకటోయే బుక్తికేవిలువిచ్చాను 

తప్పుదు కదా!” 

అందుకే మీకో ్రైజెంటేషన్ ఇద్దామని 

పెజెంటేషనంటే అన్యోన్యమైన మీ దాంపత్యం 

చూశాక సంతృపష్పితో ఆనందంతో ఇద్వామని ఉంది 

మనస్ఫూర్తిగా చెప్పుండి మీకే కావాలో వాడి 

నడిగితే నీ మొహం లేరా అంటాడు ” 

“ఊ ఏవిస్తారు ఆలోచించింది 

ఆలోచిస్తూనే ఆమె ముఖంలో మార్పొచ్చింది 

క్షణంలో గంబీరంగా అయిపోయిందామె 

ఒక డాలొని కొనస్తారా బొమ్మని బొమ్మతో 
ఆడుకుంటాను లేరుగా 

పిల్చల్నివ్వలేరుగా మరి కానీ నాకు పిల్చలు 

కావాలి ఇవ్వగలరా 
ఆమె కను కొలకుల్పో నీరుబికింది 

తలదించుకున్నదామె అతని ముఖంలోకి 
యాతన యమమ 
5్6 ఆంధ్రసచిత్రవారపత్రిక 

పెళ్ళికన్నా 

గ 
ఎఅఎల్బులు 

ఒక్కక్షణం సూటిగా చూసి 

ప్రియంవద అన్న మాటలు అతనికి షాక్ 

ఇచ్చాయి 

తింటున్న పకోడి గొంతులో అడ్నంపడి పలక 

మారింది 

ఆమెనే తదేరంగా చూశాడు 

అప్పుడు కానీ తట్టలేదు సుబాష్కి 

వాళ్ళిద్చరికీ పెళ్ళయి ఆరేళ్ళు దాటాయని 

ఆమె చెప్పిన తీరూ, ఆ చూపుల్నోని బావమూ 

అతనికి అంతుబట్బలేదు 
పిల్చల్ని ఇవ్వగలరా?” 

పది క్షణాలు పోయాక మళ్ళీ ఆమే అన్నది 

తలవంచుకునే 

సుబాష్కి ఏం చెప్పాలో తెలీలేదు 
ఈలోగా ఆచారి. వచ్చాడు హడావుడిగా 

అరగంటలో బట్బలు మార్చుకుని అంత 

వాడావుడిగానూ వెళ్ళి పోయాడు అక్కడెక్కడో 

ాాచుడూ అవాజ2 సూరరా మొల్లక్కాావాయ్ 
టా ుంలో కలువ మ్వంగ్ని మ 

లాకులకి గండిపడిందంటూ 

ఇంజనీరుగా తన విద్యుక్తదర్శాన్ని 

నిర్వర్హించడంలో ఆచారి వెనుతీసే వాడు కాదు 

ఇక ఈయన (పొద్చున్నే వచ్చేది ” విసుక్కుంటూ 

అన్నది ప్రియంవద 
ఇంక ఆ ఇంట్న్సో మిగిలింది సుదాష్- 

ప్రియంవదలే 

ఊరికి దూరంగా వఏిసిరేసినట్టు 
క్వార్బర్స్లో నో ఆచారి కాపురం 

ర్యాతి చాలాసేపు టీ వి చూస్తూ కూర్చున్నాడు 

సుబాష్ 

అతని మనస్సు అదోలా ఉంది సాయంత్రం 

ప్రియంవద అన్న మాటలే అతని బుర్రలో 

గింగుర్హాడుతున్నాయి 

“నాకు పిల్చలు కావాల్మిగ కావాలి" 

“అంటే 

ఆచారి అసమర్శుడనా ప్రియంవద ఉద్నేశ్యం! 

అతనివల్బ తనకి సంతోనం కబగటల్సేదనా? 

కట్టబడిన 

18-8-89 

పిల్చలు కావాలంటే తను ఇవ్వగలడా? తన దగ్గర 

ఆమె అలా ఎందుకన్నట్టు? 

ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం ఊహించడానికో అతనికి 

బయంకరంగా అనిపించింది 

“ఇక ఈయనొచ్చేది రేపొద్నున్నే అని ఆమె 

అనడంలో అంతర్యం ఏమిటా అని బుర 

(బ్రదృలయ్యేలా ఆలో చించాడు సుబాష్ 

టీ వి చూస్తూనే కళ్ళు మూతలుపడ్న ఆతన్ని 
చెవిదగ్గర చప్పట్టుకొట్సి లేపింది ప్రియంవద 

“వెళ్ళి పడుకోండి” అంటూ టి వి కట్చోసంది 
హడావుడిగా తనకి కేటాయించిన గదిలోకి వచ్చి 

తలుపులు వేసి పక్క మీద వాలాడు సుబాష్ 

“ప్రియంవద తనను కప్విస్తోందా 7 
గుండె మూలలలోంచి ఓ ప్రశ్న పుట్టుకొచ్చింది 

లోపల తలువులు తీస్తున్నట్టు, ప్రియంవద 

అటూ ఇట్లూ తిరుగుతూన్నట్ను, వంటింట్పో గిన్నెల 

చప్పుడూ తను పడుకున్న గది తలుపులు చిన్నగా 

కొట్బినట్ట్ళు ఏమిటోగా అతను 

అవనసృపడుతున్నాడు 

ప్రియంవద చిరునవ్వులు, బర్తతో ఆమె 

చిలిపిచేషస్పలు అతని కళ్ళలో మెదులుతున్నాయి 

“ఇక్కడికి. రాకుండా ఉంటే బాగుండేది” 

అనుకున్నాడు 

అతని బుర వేడెక్కి ఫోతోంది 

తలువు గడియ వేసిన తరువాత కొంత రిలీఫ్గా 

అనిపించినా ఏ క్షణాన్నయినా ఆ తలుపు చప్పుడు 
కావచ్చునని అతని చేవులు నిక్క బొడుచుకుని 
వింటున్నాయి 

'ప్రియంవదని తను తప్పు పడుతున్నాడా? 
అంతలోనే ఛెళ్ళుమనిపించిందో ప్రశ్న 

ఆ రాతి అస్ఫిమితంగా టెన్నన్ని ఆవుకొని 

గడిపాడు సుబాష్ 

నిద్రపట్బేసింది 
తెల్చవార్షి ఎంతసేపయ్యిందో తెలీదు 

దబదబా తలుపు చప్పుడైతే ఉలికిపడి లేచాడు 
సుబాష 

తలుపు తీశాడు 

“ఏమిట్రాఆనిద్ర రాత్రి సరిగానిద్రపోలేదా ఆ 
కల్చేమిదీ అలా ఉన్నాయ్” అంటూ ఆచారి సుభాష్ 

రెక్క పుచ్చుకుని వాల్నోకి లాక్కెళ్చాడు 

సుబాష్ ఏమీ మాటాడలేదు 
బాత్రూమ్లో కెళ్ళాడు 

ట్ఫిన్ పెడుతూ ప్రియంవద, తింటూ ఆచారీ 
ఎప్పటిలానే సరదాలతో, సరసాలతో ఊన్నారు 

ఇంతకు ముందులా సుబాష్ ఆ సరదాల్హో 

కలవలేకపోయాడు 

"వియంవద ప్రతి కదలికా తనకిప్పుడు 
ఎబ్బెట్బుగానే అనిపిస్తోందా అనుకున్నాడు 

పది గంటలకి మిత్రులిద్వరూ ఊళ్ళోకి 

నవ్వేసి 

అ శాావనామాన”-. 



బయలుదేరారు కాలక్షేపానికి 

ఎదో ఆచారి చెప్పాలని చుజాష్ 

తెగగింజుకుంటున్నాడు కానీ అతనికి నోరు 

పెగల్చేదు 
ఆచారి మాత్రం ఏదో గలగలా వాగేస్తూ న్నాడు 

ఒరేయ్. ఆచారీ అమ్మాయి నీకు సరైన 

జోడీయేరా అన్నాడు సుబాష్ అర్భంతరంగా 

ఈ మాట నూట ఏబైైయ్యో సారన్నావ్ 

అవును మరో వందసార్హయినా అనడానికి నా 

కబ్యంతరం లేదనుకో 

మరి! 

నీ ముద్దూ ముచ్చటలకి నసరదాలకీ లోటు లేదు 

కానీ పిల్లలు లేకపోవడం అనేది మగవాడికన్నా 

ఆడదానికేఎక్కువ వ్యద కలిగించేది 

అవునన్నట్టు ఆచారి తలూపాడు 

మరీ డ్యూటీ మైండెడ్గా ఆమెను ఒంటరిగా 
వదిలేసి ఊళ్ళు పట్టుకు తిరక్కు తరచుగా ఆమెను 
ఎక్కడికేనా తీసికెడుతూండు 

మౌ నంగా విన్నాడు ఆచారి 

ఇలా చెప్పానని మరోలా అనుకోకురా ఆమె 

'ప్రవర్హనలో ఏదో చూసి ఇలా చెబుతున్నాననుకోకు 

సుమా 

చచ ఆసలు నువ్వన్నదీ నిజమే ఈ 

విషయంలో కొంచెం శ్రదృ తీసుకుంటాను మిత్రుడ 

చుజంమీద చేయి వేసి ఆచారి అన్నాడు 

మిత్రుడు అలాంటి సలహా ఇచ్చినందుకు నిజానిక 

ఆచారికి చాలా సంతృప్పిగానే అనిపించింది 

మర్నాడు ఉదయమే ప్రయాణమయ్యాడు 

నుదాష్ 

వెళ్ళాల్సిందేనా మీరు ప్రయంవద అడిగింది 

సుబాష్ని 

ఆ సమయంలో ఆచారి ప్రక్క గదిలో బట్బ్పలు 

మార్చుకుంటున్నాడు శ 
నవ్వుతూ నిల్చున్నదామె 

వెళ్ళ్లాలన్నట్టు తలూపాడు 

మీ (పండుకి అన్యాయం చేస్తాననుకున్నారా 

బెదిరి పోయారు అన్న ప్రియంవద మాటలకు 

చటుక్కున ఆమె ముఖంలోకి చూశాడు 

ఆమె ముఖంలో అదే నవ్వు అదే ప్రసన్నత 

మరోసారి షాక్ తిన్నట్టయ్యింది సుబాష్ వని 

ఎంత వక్రంగా ఆలోచించాడు తను! 

అసలు ఏం జరిగిందని తను అంతగా [చభమలో 

ాంతిలో పడిపోయాడు 

“ఒక మామూలు మగవాడి బుద్భి ఇంతే ఇంతకు 

మించి ఉన్నతంగా ఆలో చించే సంస్కారం ఎక్కడిది 

లం! అనుకున్నాడు 

* తరువాత ప్రియంవద ముఖం చూసే దైర్యం 

ఉకవోయిందతనికి 

తలదించుకున్నాడు త్త 

అయ్యో రామా/ మీరా? మీనంతీసేస్తే బృవాన్నలనుకున్నా? 

ఇది ఓ వాగ్పాణం అనుకోండి దిన్ని మరో వాగ్భాణంతో మిరు 

ఉపసంహరించాలి- ఆ“రిపార్చి గుచ్చుకోవాలేగాని బాధించకూడదు 

రనభరితంగా వుండాలేగాని అశ్శీలం కొట్ట వచ్చినట్సుండరాదు. కార్ష్ను మీద 

మాత్రం రాయాలి ఈ వాక్యం పైన రాసి మీ ప్రతి వాక్యం దాని [క్రింద రాయండి 

మీ పూరి చిరునామా ముఖ్యం ప్రచురించిన రెంటికి రు 25,రు 15 చొవ్వున 

బహుమతి వుంటుంది'- ఈ విషయంలో సంపాదకునిదె తుది నిర్భయం 
నప్తోనా్తనుననాననూనుోనునననననననననన నునన. ునకొననననవావకారావూవుదాాసా సావన యాయ వంచారు తరా న కానముయయాయర నాయనారును నుప ుానాయానన. 

25-8-89 లోగా అందేలాగా రిపార్తిలు పంపించాలి! 

చాలామంది వెంటనే 'రిపార్చీ లవర్నం కురిపించారు కొన్ని మాతం 

ఎంపిక చేసి వేస్తున్రాం బహుమతులు పొందిన రెండూకాక- మరికొసి 

యిక్కడ వేశాము తతిమ్మావారి వాగ్పాణాలు నృలాబావం చేత 

వేయలేకపోయాం లాటరీ తీసి కొందరి పేర్ము మాత్రం వేసు_న్నాం' ఒకసారి 
జసహుమతి రాలేదని నిరుత్సాహ వడక మళ్సీ ప్రయత్నించండి' 

-ఎడటర్ 

“లేచిరమ్మంటే ఉత్త చేతుల్లో రావడమేనా ?౫ 

*ర్ర, 2రగ్ బహుమతి పొందిన రిపాన్రీ ; 

“చేత్రులుత్త వే కాని... మనిషిని *ఉత్త'మనిషిని 
కాను” - పి. జగన్నాధరావు (విశాఖపట్టణం) 

* రు. 15 బహువుతి పొందిన రిపార్షి : 

“*నా నగలన్నీ వరదలపాలైనాయి డియర్ 
- టి. బలరామ్ (మచిలీపట్నం) 

మరికొన్ని వాగ్బాణాలు. 
“మా ఇంటికి నేనే కడసారిదాన్ని మరి!” 

కె జనార్హన్ (వికారాబాద్) 
ఈసారి రికార్డు సంఖ్యలో రిపార్చీల వర్షం కురిసింది “అప్పడాల కర్ర 

తెస్తున్నాగా?” అన్న అర్హం వచ్చేలాగ చాలా మంది వ్యాఖ్య రాసి పంపారు 
వారి పేరు ఇక్కడ ఇస్తున్నాము 

ఆర్ తపస్వి (అద్దంకి), వి పద్మజ (జంషెడ్ పూర్), వి కుసువుు 
(జంషెడ్ పూర్), ఎ కొండలరావు (పార్వతీపురం), సాయిబాబా. (రాజ 
మండ్రి, పి శ్రీదేవి (కడప) 

లక్కీ పేర్గు: 
ఎం వెంకటేశ్వరరావు (నర్సరావుపేట), పి శరతృంద్ర. (విజయవాడ), 

డి. హేమలత (విజయవాడ), బి నాగేశ్వరమ్మ (చినవోగిరాల), డి సాయినాధ్ 
(కంప్ల్రి జయసూర్య (కందుకూరు), భవాని శ్రీనివాస్ (మండపేట), వి ఎస్ 
ఆర్ సాంబ (గుంటూరు), పి ప్రశాంతి (కడప), కృష్ణాజీ (అంబాజీపేట), ఓ 
ఆర్ కె రావు (మద్రాసు, కళ్యాణి (బెండమూర్షంక), జి పద్మజ (కని॥ం) 

] 8-8-89 ఆం[దనచి[తతవారవ(త్రిక 
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భయ విహ్వలంగా బిగుసుకుపోయి 
ఉన్న నగరంలో సప్తమ దళంలోనుంచి 
పొరా మిలిటరీ వచ్చి దిగుతోంది. నగరంలో 
ఉద్రిక్త ప్రాంతాలలో పరిస్థితిని అంచనా 
వేసేందుకు హెలికాప్టర్లు చక్కర్లు కొడు 
తున్నాయి. వక్తి వంతమయిన 'సర్చిలైట్లు 

మారుమూల ప్రాంతాలకు తరలించబడుతు 

న్నాయి ప్రజలకు నిద్ర లేదు. 

ఏ క్షణంలో ఏమి జరుగుతుందో అర్హం 

కాదు. తలువులు బిగించుకుని నాగరీకులు 
గండెలు చిక్కబట్టి చూస్తున్నారు 

లు [నా 

విధ్వంసక దళాలకు లక్ష్యం ఒకే ఒక్క 

న సంచిక ము? 
అయినా దాడి జరవవచ్చు అనేది అందరికీ 
అర్హ మైపోయిన సత్యం. వారు ఎవరయినా 
సరే. 

ఆ భయంకర కాళరాత్రి తెల్లవారే 

లోగా వీలయినంత ఎక్కువ మందిని 

చంపాలి. అమితమైన బీభత్సాన్ని సృష్టిం 
చాలి. 

అర్హులు దీనులు అవిటివారుు ఆడ 
వారు అయినా సరే చంపాలి 

పోలీసులు, పారామిలరిటరీల దృష్టి ఒక 
చోట ఉంటే మరొకచ్చోట చీభత్స కాండ 

ఇంతవరకూ సాగిన కథ- 110: పరమవీరచక్ర అవార్డు అందుకొన్న మహే 
ష్చంద్ర కొడుకు రాహుల్ వైమానిక దళంలో పైలట్ గా చేరతాడు తల్లి భార్య 
కారు ప్రమాదంలో మరణిస్తారు కుమార్తె సుషుమ్న దగ్గరున్న ఎలక్ట్రానిక్ 
ఇండికేటర్ వంటి పరికరంవల్లనే సంపత్ మాస్టారి కుటుంబం విచ్చిన్న మైందని 

తెలుసుకున్న రాహల్ తన కుటుంబ సభ్యుల మరణానికి సంబంధించిన 

వివరాలను "సేకరిస్తుంటాడు కార వెల్లీ విమానప్రమాదానికి సంబంధించి కూూబా 

క్స్ల్ని షతదతటక్ ను దొంగిలించిన సంస్థపై కన్ను వేసిన ఎ. ఎన్ పి. 

కొరంత్ హత్యకు గురవుతాడు పోలీసులతో పాటు రాహల్కూడా- హత్యచేసిన 

దుండగులకోసం వేట (ప్రారంభిస్తా డు 

టగా ఉంది 

'వెద్ద గీత గీయటం ద్వారా ఉన్న గీతని 
చిన్నగీతను చేయటం _ వారి మని 

అర్హం అవుతోంది. ఎ.ఎస్పి. కారం 
తోసి హత్య చేయటం ద్వారా ఒక గొప్ప 
సంచలనం సృష్టించారు. అంతకన్నా అధి 

కమైన బీభత్సాన్ని సృష్టించి ఎ ఎస్పి 

హత్యను మరుగున వడేయటమే ఇప్పుడు 

వారి 0. అందుకోసమే ప్రయత్నాలు 
ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి 

విస్పషస్ట్రంగా ఫలానా వారు నూ శతృ 

వులు అనేది లేదు ఏ క్షణంలో ఎవరిమీద 

ఈ సీరియల్ 

సమర్ప్చిస్తున్నవారు 

సృష్టించాలి, వారు నిర్జోేషులయినా సరే 

ఆ కార్యక్రమంలో ఒక భాగంగా రక్షణ 

కోసం అలమటించిపోతున్న నర్స్ స్టాఫ్ని 

ట్రాప్ చేయించాడు దేవీ ప్రసాద్ 
వ్యక్తిగతమయిన జటిల సమస్యల్ని 

తీర్చుకుంటున్నాడు ఇబ్రహీం ! నాలుగో 
భార్యని ఒదిలించుకోవాలనేది అతని లక్ష్యం 

ఆ కాళరాత్రి జరిగిన అనేక హత్యలు, గృహ 

దహనాల్లో అతని పీడ విరగడ _ చేసుకోగ 
లిగాడు అన్ని ఘోరాల్లో అదొక ఘోరం 
ప్రాధాన్యత లేని ఓ గృహదహనం క్రింద 

సమసిపోయింది 

నర్సులు ఎక్కిన వ్యాన్ మునుముం 

దుకు పోతోంది కర్ఫ్యూ, కనిపిస్తే కాల్చి 
వేత విధించిన ప్రాంతాలలోంచి దూసుకు 

పోతోంది. 
"సెంటర్లో పారా మిలిటరీ వారు 

వ్యాన్, ని ఆపేశారు. 

“మ్సిగ్రంత్రా ఎందుకు పోతున్నారు” 
అని అడిగారు. 

“కర్ల్యూ ప్రాంతంలో చిక్కుకుపో 

యారు. డ్యూటీ నుంచి తిరిగి పోతుండగా 
ఈ ప్రమాదం జరిగింది ప్రముఖ వాణిజ్య 

వేత్త, ప్రజా సేవకుడు అయిన దేవీ ప్రసాద్ 
గారికి ఈ విషయం తెలిసింది వెంటనే 
ఆయన నేహాయం అందించాలని నిర్ణయిం 

చారు... నర్చులు అంటే దీనులకు సేవ 

చేసేవారు కదా! అందువల్ల వారిని సుర 

క్షితమయిన చోటుకు చేర్చించే ఏర్పాటు 
చేశారాయన. మేము తీసుకుపోతున్నాం 

ఇవిగో కర్ఫ్యూ పాసులు” అంటూ తన 

దగ్గరున్న పాస్లు చూపించింది పీయూష 
గుండెలు అరచేత పట్టుకుని చూస్తున్నారు 
అందరూ | 

పోరీస్ ఆఫీసర్ ఆ పాస్లు చూసి 
చాలా సంళలా)ఎ వడ్డాడు వారి సమాధానం 

విని అతనికి చాలా అఆనందమయింది 

“వారికి మా ధన్యవాదాలు చెప్పండి 

కొని ఈ భయంకర రాత్రి ఏ క్షణంలో 
ఎక్కడైనా దాడి జరగవచ్చు. మీరంతా 
ఆడవారు. అందువల్ల ఎక్కడా ఆగకుండా 
త్వరగా గమ్యం చేరుకోండి” అంటూ 

'పౌచ్చరించి పాస్లు తిరిగి ఇచ్చేశాడు 

వ్చాన్ వెళ్లిపోయేందుకు సంతోషంగా 
అనుమతి ఇచ్చాడు 

అతడు అభ్యంతరం చెప్పి అందరినీ 

ఆపేస్తే బావుంటుంది అని భావించింది 

58 _ ఆంధ్రసచిత్రవారపత్రిక 18-8-89 



పియూష. అలాంటిదెమి జరగలేదు క్షణ 
క్షణం ఆ నర్భుల ప్రాణాలు మృత్యువుకు 

దగ్గరవుతున్నాయి. 

తాను బయటవడి చెప్పేందుకు వీలు 
కాదు ఆఅ నిర్ణోషులను బతికించాలని 

గొంతు చించుకుని అరిచినా ప్రయోజనం 

లేదు. 

కాని ఏదో ఒక అద్భుతం. జరిగి 

పయాణం ఆగిపోతే చాలుననుకుంది 

అలాంటిదేమీ జరగకుండా అనుమతి ఇచ్చాడు 

పోలీస్ అఫీసర్!! 'డ్రయివర్ అమిత ఉత్సా 

హూంతో వ్యాన్ ముందుకు దూకించాడు 

పీయూష ఎన్నో ఘోరాలు కళ్ల ఎదుట 
జరుగుతున్నా సొ మాత్రంగా చూస్తూ 

ఊరుకుంది. దేవీ ప్రసాద్ మనుషులు 
ఎంత నిర్ణయగా అనుకున్న వనులు చేసు 

కుపోగలరో ఆమెకు తెలుసు 
కొని రోగులకు సేవచేసే అమాయక 

నర్చులు అంతమంది ఒకేసారి హతం కొవ 

టాన్ని ఆమె ఊహించలేకపోతోంది ఎలా 
ఇనా ఈ సైతాన్ నీడ నుంచి వారిని 

రక్షించాలన్న ఆలోచన న్షణక్షణం బలప 
డింది వ్యాన్ [డ్రయిన్ చేసేందుకు వచ్చిన 
యువకుడు అనేక వీధి పోరాటాల్లో ఆరితే 

రినవాడు వాడి అసలు పేరేమిటో ఎవరికీ 
తెలియదు. ఏ వూరివాడో ఎక్కడుంటాడో 

అర్హం కాదు.అడ్రన్ లేని ఆవారా | నేరస్టుల 

ప్రపంచంలో అడ్రసు లేని మనుషులకి చాలా 
విలువ ఉంటుంది వారు ఎలాంటి వని 

చేసినా శ్షేమంగానే మనగలరు అటువంటి 
వారికోసం పోలీసు చిర్జాలోకి ,ఎక్కిపోయిన 

నేరస్తులు ఎంతో ఆశతో గాలిస్తుంటారు 

వారు చేసే నేరాలు తెలుసుకోవటం డిపౌ 
ర్ మెంట్ కి అసాధ్యం. ఆధార్దాలు దొరికినా 

మనుషుల్ని ఎలా పట్టుకోవాలి” ఆ విధంగా 
మక్కన్ గాడికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది 

మక్కన్ అనేది వాడి నిక్ నేమ్ 

అసలు పేరుందో లేదో తెలిసినవారు లేరు. 

ఎలాగైనా వాడిని ప్రక్కదారి పట్టించి కోంత 

జాగుచేస్త్రే ఈలోగా వారిని రక్షించేందుకు 
ఏదైనా దారి దొరకవచ్చు అని ప్లాన్ 
చేసింది పీయూష 

“మక్కన్ ! మనం ఒకసారి ఇబ 

హీంని కలిసి వెళ్లిపోదాం” అంది 

“అదేం కుదర్దు. ఆయనగారు నేరుగా 

రమ్మన్నారు”. 

“టెలిఫోన్లో ఇబ్రహీం వివరాలు అడీ 

గారు దేవీప్రసాద్. అవ్వడు చెవ్పలేకపో 

యాను. ఇవ్వుడు వెళ్లగానే చెప్పాలి గదా! 
అడుగుతారేమో ! వెంటనే వెళ్లిపో 

దాంలే” (బతిమాలుతున్నట్టుగా అంది 

“ఇవుడు ఇబ్రహీం ఎక్కడున్నాడని 

మనం పోగలం ?” 

“జు చోటు నాకు తెలుసు కుడిచేతి 
వైవుగా పోనీ 1” 

“ప్రోలీసులు అభ్యంతరం చెప్తా రేమో ” 
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|. 
“తెలివితక్కు వగా మాట్టాడకు మక్కన్! 

మనదగ్గర వలనా నగరం 

అంతా తిరగొచ్చు కొని ఒకసారి చెకప్ 
అయిన నెంటర్కి మాత్రం పోయేందుకు 

వీలు కాదు. అంతే కదా "+" దారులు 
తప్పించి పోదాం. 

అయినా పోలీసుల సత్తా ఏమిటో 

నాకు తెలుసు ఇంత రాత్రి వేళ ఒంటరి 

వీధుల్లో వారు మనతో తలపడలేరు ఎందు 

కంటే మన వెనుక ఎంత శక్తి ఉందో, 
వారు ఎందరు దాడిచెయ్యాలో అర్హం కాదు 

ముందుగొ ఖచ్చితమైన అంచనా దొరకనిదే 
పోఠీసులు ముందుకి రారు 

నన్నాక మాట చెప్పమంటావూ ? 
అందరూ భయవడే ఇలాంటి సమయమే 
ధైర్యంగా ముందుకు పోగలిగిన వారికి 

మంచి సమయం” అంటూ అతన్ని ప్రోత్స 

హించింది పీయూష 
వయసు భావాలను అనుసరించి సాహ 

సాలు చేయాలనే. ఉత్సాహరి మక్కన్ గాడికీ 

ఉంది. సరే అంటూ తలూగించాడు 

సర్రున కోసి కుడిచేతివైవు లేన్లోకి 
వ్థాన్, ను పోనిచ్చాడు 

తను ఆలోచించుకొని ఒక నిర్ణయానికి 
రానటానికి కొద్దిపాటి సమయం అయినా 

దొరుకుతున్నందుకు చాలా సంతోషపడింది 

పీయూష ఇక మక్కన్ గాడిని దారి 
మళ్లించటం చాలా సులభమయిన సంగతి 

ఆమె మలుపులు చెబుతోంది అతడు 
ముందుకు పోతున్నాడు మెయిన్ సెంటు 

ర్స్ని, అప్రోచ్ అవకుండా తిరుగుతున్నాడు 

పావుగంట గడిచింది అప్పటికి పీయూష 
ఊహించిన అవకాశం ఎదురయింది. ఆ 

వీధిలో చాలా ఇళ్లు తగలబడుతున్నాయి 
మంటలు ఆకాశమెత్తున లేచి నాలుకలు 
కోరుతున్నాయి 

పొగ మేఘంలా సుడులు తిరుగు 
తోంది ఆ ఇళ్లలో ఉంటున్నవారు తప్పనిస 

రయి వీధిలోకి వరుగులు తీశారు. ఆడవారు 
పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు అంతా ఆలగోడు 

బాలగోడుగా బీభత్సంగా ఉంది పరిస్థితి 

వక్కిళ్ల వాళ్లు కొందరు ఇంకా తలు 

వులు బిడాయించుకునే ఉన్నారు. తలు 

పులు తెరిచి బయటకు వచ్చేందుకు భయ 

గజర్స్ గాయని 

తీలాఘోష్ 
పాడే తీలాహూుమ్ యిటీవల లండన్లో 

ఏర్పాటైన ఒక కార్యక్రమంలో పాల్నొన్నదట 

బారత్లో జరిగే కార్యక్రమానికి వాజరయ్యేవారి 

అబిరుచులకు లండన్లోనివారి అభిరుచులకు 

చాలా తేడా వుందంటున్నది ఆమె 

ఇక్కడైతే (మనదేశంలో) గజల్సీ మాత్రమె 
పొడమని అడుగుతారని కాని విదేశాలలో అయితే 

గబజల్స్తోపాటు సినిమా పాటలు కూడా 

పొడించుకుంటారని హమోష అన్నారు. మరి 

సినిమాలకు కరువాచిపోయి అలా కోరుకోవడంలో 

తప్పులేదుగొ! 

ఇక్కడైతే రోజు కో సినిమా రిలీజు కావటంతో 

మిగిలిన పాటలు ప్వ్తాడమని కోధకపోవటంలో 

ఆశ్చర్యమేం లేదుకడూ! (ప్రాంతీయ నంగీతం కూడా 

అక్కడి వారికి ఎంతో యివృంట 

గజళ్చ్ 

అది ఆ సమయంలో నగర మధ్య 

భాగంలా లేదు. నాగరికమయిన మానవ 
సమాజంలోని ఒక అంతర్చాగంలా అని 

పించలేదు. దిక్కుమాలిన కీకారణ్యంలో 
దయమాలిన క్రూరమృగాలు అమాయకమ 
యిన లేడిపిల్లల 'వెంటవడి వేటాడుతున్న 

ట్టుగా అనిపిస్తోంది 

స్వంతదారుల్లా ఇళ్లలో దూరి బెదిరించి 
డబ్బు గుంజుతున్నారు గాంగ్ మాస్టర్స్ 

సందేహించిన వాళ్లని తంల తూ. 

చీమల్లా శ్రమించి “కూడ పెట్టుకున్న ఆస్తినం 
తటినీ దోచుకుంటున్నారు వారికి నాయ 
కత్వం వహించి నడుపుతున్నాడు ఇబ్రహీం! 

అతనికి చాలా కాలంగా ఉన్న సమస్య 

తీరిపోయింది తనవల్ల గర్భవతి అయిన 

నాలుగవ భార్య పీడ ఒదిఠిపోయింది బెది 

రించో, జఒప్పించో మరో యువతిని వెళ్లి 
చేసుకునే అవకాశం వచ్చింది మరో జీవి 
తాన్ని బలితీసుకునే సదవకాశం ఇవ్పుడతని 
స్వంతం 

నిండు చూలాలు అయిన భార్యని 

డొక్కలో తన్ని మాంస ఖండాల రూపంలో 

పిండం దూసుకు పడగా ఆమెను ఇంటిలోకి 
లౌగి నిప్పంటించాడు. ఆ మంటళ్లో ఆమె 

రూపుమాసిపోయింది. అఆ ఆనంద కోలా 

హలంతో ఇబ్రహీం బాగా రెచ్చిపోయాడు 

డబ్బులు నగలు సంచులకెత్తి జీపులో 
వేయించాడు. అ డబ్బు, నగలు చూచె 
అనుచరులు శివమెత్తినట్టు అయ్యారు వీర 
భద్ర గణంలా విజ్బంభించారు అరుదుగా 

దొరికే అవకాశం దురాశ అనే సైతాన్ 

విజృంభించింది. ఆ సందు మలుపులో 
వ్యాన్ ఆగిపోయింది మక్కన్ గాడు పులిలా 

క్రిందికి దుమికాడు మరో ఛైవునుంచి 

క్రిందికి దిగింది పీయూష 

వ్యాన్ రావటం, దానిలోంచి ఇద్దరు 
వ్యక్తులు క్రిందికి దిగటం అ వీధిని 
సైతానుల్లా పాలించే వారు తిలకించారు 

ఇబ్రహీం ఒక ఇంట్లో నుంచి నడిరోడ్డు 
మీదికి వచ్చాడు కొంత దగ్గర అయ్యాక 
గుర్తుపట్టై బిగ్గరగా నవ్వాడు మక్కన్ గాడు 

క్షణంలో వారితో కలిసిపోయాడు 
“మీపనులు చూసుకోండి వచ్చింది 

మనవాళ్లే ఇంకా తెల్లవారేందుకు ఎక్కువ 

సమయం లేదు. ఈలోగా ఈ వీధి 
అంతా దోచుకోండి ఇళ్లన్నీ నిప్పు అంటిం 

చండి స్మశానమైపోవాలి బూడిదే మిగ 
లాల అంటూ అనుచరులకు అదేశాఠి 
చ్చాడు ఇబ్రహీం 

అ డబ్బు సంచులు బంగారు నగలు 

మక్కన్ గాడి కంటిలో వడ్డాయి ఇక 
వాటిలో వాటా వాదులుకోవటమంత తెలి 
వితక్కువతనం మరొకటి ఉండదని వాడికి 

బోధపడింది 

“ఆ వ్యాన్ సంగతి నువ్వే చూసు 
కోవాలి. నేను మనవాళ్లతో  కల్సిపోతు 

న్నాను” అంటూ ఇబ్రహం తీసుకువచ్చిన 

సైతాన్ గణంతో కలిసి దోపిడీలు సాగిం 

చేందుకు వెళ్లిపోయాడు మక్కన్ గాడు 
తన ప్రయత్నం ఫరించినందుకు 

పీయూష లోలోవల సంతోషించింది 

“అయితే నువ్వు ఈ వీధిలో వం 

భించావన్నమాట! 7” అందామె ఇబ్రహీం 

అనందం పట్టులేక పిశాచంలా నవ్వాడు 

“బెహన్ జా! అన్నవ్వుడల్లా ఇలాంటి 

అవకాశం రాదుకదా! వాస్తవానికి దోపి 
డీలు చెయ్యాలని నేను ఈ వీధికి రాలేదు 

నా నాలుగో భార్యను వదిలించుకోడానికి 
వచ్చాను దాని ఖర్మానికి దాన్ని మంటల్లో 

పడుతున్నారు. కనీసం ఫెర్ ఇంజన్ భార్య చనిపోయినందువల్ల కలిగిన ఆనందం వదిలేశా? కాలి బూడిద అయిపోయింది 

కోసం ఫోన్ వేసే దిక్కుకూడా లేకుండా. కొటొకు ఉన్మాదంలో ఉన్నాడు దోపి బద్మాషీ! 
ఉంది డీలు, హత్యలు నిరాఘాటంగా సాగించాడు తీరా చూస్తే పోలీసు పారా మిలటరీ 
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|. 
"పెట్రోలు ఇచ్చే సెంటర్లకి దూరంగా ఉంది 
ఈ. చోటు! టెలిఫోన్ స్తంభం ఒక్కటే 
ఉంది దాని వైర్లు తెంచేశా!వీధి రెండు 
వైవులా మన మనుషుల్ని కాపలా పెట్టాను 

రక్షణవచ్చే అవకాశం లేదు వారిని 
వారు కాపాడుకునే అవకాశం అంతకన్నా 

లేదు అని గుర్తించాను అందుకే ఇక్కడ 
విజ్బంభించా!నా కష్టం ఊరికే పోలేదు 
డబ్బు, బంగారం పుష్కలంగానే దొరుకు 

తున్నాయి. ఇంకా దోచుకోవలసిన యిళ్లు 
పది దాకా వున్నాయి, 

అల్లా దయవల్ల ఈ రాత్రి తెల్టారేస 

రికి నేను లక్షాధికారిని అవుతాను యా 
అల్లా తేరి ఖసం!” అంటూ వైకి చూచి 

కళ్లు అరమూశాడు ఇబ్రహీం! ఆమెను 

జీవు దగ్గరకు తీసుకుపోయి డబ్బు, బంగారం 
సంచుల్ని చూపించాడు 

"చాలా గొవ్న వని సాధించావు నాకు 

కూడా భాగం వెడతావా?” నవ్వుతూ అడి 

గింది పీయూష! ఇబ్రహీం ధనపిశాచంలా 

నవ్వాడు 

“ఈ డబ్బులో నీకు వాటా కావా 

కోట్లాదిప్రజలు మక్కువతో కోరుకానేది 

న (త్రుసంహారం 
| 
లంటే నా జనానాలో చేరిపో” అన్నాడు 

“యూ బాస్టర్డ్ ఇబ్రహీం! ఈ రకం 
మాటలు ఇదివరకు నాతో మాటాడిన 
వారు ఏవముయూరో తెలుసుకదా నీకు?” 

“నాకెందుకు తెలియదు బెహన్ జా! 
నీ వెనుక దేవీ ప్రసాద్ వున్నారు”. 

నీకు సిగ్గులేదు ఇబ్రహీం! బెహన్ 

జూ అంటూనే జనానాలో చేరిపొమ్మంటు 

న్నావు ఎలా వుట్టావు ఈ మానవలో 

కంలో!” 
“నా జీవితం అలాంటిది” అంటూ 

మళ్లీ పెద్దగా నన్వాడు ఇబ్రహీం 

“దేవిప్రసాద్ నీ గురించి అడిగారు 

నువ్విలాగే ఏదో గొప్ప ఘనకార్యం చేస్తూ 
ఉంటావని ఆయనకు తెలుసులా వుంది” 

అంది పీయూష |! 
ఉనా గృరించి అడిగారా? ఏం 

చెప్పావు?” 

“వివరాలు ఇవ్వలేదు కార్యక్రమంలో 

ఉన్నావని చెప్పాను బహుశా కొద్దిసేపటి తర 

వాత నేను దేవీప్రసాద్ దగ్గరకుపోతాను 

అవ్వుడు చెప్తాలే! మీరు ఊహించినదాని 
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కన్నా గొప్ప ఘనకార్యాలే చేస్తున్నాడనిొన 
వ్వింది పీయూష! అతడు వెనుదిరిగాడు 

“వ్వాన్ అక్కడ వుండటం మంచిది 

కాదు య్లిక్కడికే తీసుకురా!” అన్నాడు 

అతని దృష్టిలో వ్ధాన్ పడటం చూసి అమె 

వొణికిపోయింది దేవీ ప్రసాద్ కల్లోలం 

సృష్టించేందుకు వారిని చంపాలనుకున్నాడు 

యిబ్రహీం చేతిలో నర్సులు చిక్కి 

పోతే చంపడంకన్నా ఘోరాతిఫఖోరమయిన 
వనులు చాలా చేయగలడు అమె ఆలో 
చనలో పడింది 

జీవు వెనుక ఒక ఆకారం నీడలొ కద 
లడం గమనించిందామె అంత ట్రమాద 

కరమెన చోటున అలాంటి సమయంలో 
ఇతర్ వ్యక్తులు ఎవరయినా ఉండటం 

అనూపహ్యూమే! అక్కడకు చేర్చిన డబ్బు, 
బంగారం దొంగిలించేందుకు ఇతరులు ఎన 
రైనా వచ్చే ఆస్కారముంది 

ఏది ఏమయినా ఇలాంటి సమయా 
లలో మరొక మనిషి తోడు సంపాదించగలి 
గితే అది తనకు గొప్ప ఆసరా అవుతుంది. 

ఇబ్రహీం అనుమానంగాచూస్తు న్నాడు 
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“న్పీరు వచ్చిన వ్యాన్ అక్కడ 
వుండటం మంచిది కాదు. పోనీ నేను 

వెళ్లీ తీసుకురానా?” అన్నాడు ఆవైవుగా 
ముందుకు సాగుతూ | 

“ఇబ్రహీం! ఆగాగు. నేనే వెళ్లి తీసుకు 
వస్తాను నువ్వు వెళ్లి నీ వని చూచుకోగ”ో 
అంది పీయూష కంగారుగా! 

అరక్షణం ఆలోచించి తల పంకించి 

అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయాడు యిబ్రహీం! 
ఆమె నిట్టూర్పు విడిచింది. గుండె దడ 

శాంతించింది 

ఆవైవున కదలాడుతున్న నీడ మరింత 
కార్నర్ అయింది. ఇంక గుండె నిబ్బ 

రంతెచ్చుకుందామె యిబ్రహీం దూరంగా 

వెళ్లిపోయాడు అందరూ దోచుకునే కార్య 

(క్రమంలో నిమగ్న మైవున్నారు 

“అక్కడున్నది ఎవరో మాకు తెలుసు 

మర్యాదగా బయటకు రావాలి లేకపోతే 

ఈ పిస్టల్ గుండ్డు గుండెల్లోంచి దూసు 

కుపోతాయి ” రెండు చేతులూ చాచి 
పిస్తల్ గట్తిగా వట్లుకుని ఎయిమ్ చేసింది 

ల్ని లు లు 

పీయూష! 
అఆ అకొరం నెమ్మదిగా 

ముందుకు వచ్చింది బాగా దగ్గరకు 

వచ్చాక ఎక్కడో చూచినట్లు గుర్తించిం 
దామె. 

కసి దగ్గర ఆయుధాలుంపే కింద 

పడ వెయ్యి” 

“నా దగ్గర ఆయిధాలు లేవు” ఆ కంర 
స్వరం కూడా ఎక్కడో విన్నట్టుగానే అని 

పించింది రెప్పలార్చకుండా చూస్తోంది. 

చేతులు (ట్రిగ్గర్ మీద మరింతగా చిగుసుకుం 

'రావాంయకణం 
ఈం 
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కదిలి " 

శ్ర (తు సంహారం 

టున్నాయి. ముఖం కందగడ్డలా అయింది 

ఏ క్షణంలో అయినా బులెట్ రిలీజ్ 
కావచ్చు! ఒక్క క్షణం చాలా భయంక 
రమెన నిశ్శబ్దం వారిని నరకం అంచులకు 
వా యి 

తీసుకు వెళ్లింది 

“అయితే ముందుకు వంగి మోకాళ్ల 

మీద కూర్చో” కర్కశంగా ఆదేశించింది 
అ ఆఅకొరం ముందుకు వంగి మోకా 

శ్లమీద కూర్చుంది 
“మర్యాదగా చేతులు వెనక్కి విరిచి 

కట్టుకో! ఊ!' క్విక్! కమాన్! డూ 

యాజ్ ఐసే” రివాల్వర్ అతని .నుదు 
టికి ఆనించింది 

అతను అలాగే ఆమె ఆజ్ఞాపించిన 

వ్రకారం చేశాడు 

ఉని "పేరు రాహుల్ కదూ!” అప్ప 
టికి గుర్తించిందామె 

“అవును నా పేరు రాహుల్” చాలా 
కూల్గా బదులు చెప్పాడు 

“వెరీగుడ్! పైలెట్ వి కదూ!” 

“అవును పైలెట్ని సెలవుమీద 
ఉన్నాను” 

“ఓ! బ్లండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్లో పని 
చేసే దేశ భక్తుడువి దేశంకోసం ప్రాణా 
లర్బించేందుకు సిద్ధపడిన వీరుడివి ఈ 

సమయంలో ఇక్కడేం చేస్తున్నావు? ఈ 
కాళరాత్రి భయం కరుడుగట్టిన ఈభయం 
కర రాత్రి జనం బిగుసుకుపోయి ఇళ్లలో 
దాక్కున్నారు. 

శతృవులతో పోరాడే వీరుడివికదా! 
సాహాసించి బయటకు వచ్చావా?” అతడు 
ఈ మాటలు విని అవహేళనగా నవ్వాడు 

వీల్ల శీవేం (తంధ్రి వూట ఎంటే 
ఇ ఉభపాంబావ్య కా? రావమునలా ఇష 

ప్రరౌత్రావుని॥ 
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ఉనేను భారతదేశాన్ని కాపాడేందుకు 
బయటి శతృవులతో పోరాడాలని దళంలో 
చేరాను కాని భారతదేశానికి బయటి 
శతృవులకన్నా లోవలి శతృవులే ఎక్కువగా 
ఉన్నారని ఇప్పుడే గుర్తించాను” 

“కాని నేను టిగ్గర్ నొక్కితే ఈ 
వాస్తవాన్ని ఈ ప్రపంచానికి చాటలేవు 
ఇక్కడే నీతోపాకే సమాధి అవుతుంది ” 

“వావంటే నాకు భయంలేదు 
బయటి శతృవులు ఏ క్షణంలో అయినా 
నన్నుచంవవచ్చు. కానీ చాలామంది అమా 

యక భారతీయ సోదరులు అంతశ్శతృవుల 

చేతులలో చనిపోతున్నారు అదే నా బాధ” 

“నే నెవరో నీకు తెలుసా?” 
“తెలుసుకున్నాను నీ పేరు 

పీయూష! ప్రమధగణాల్లో నగరాన్ని విరు 
చుకుతింటున్న సైతానుగణంలో నువ్వొక 
సైతాన్ వి” 

“ఇవ్రుడు నీకు ప్రాణాలతో బయట 
పడొలని వుందా?” 
“పాణాలకోసం కక్కుర్తిపడాలని మాత్రం 

సైనికుడిగా నేను కోరుకోను ” 

“నువ్వు (ప్రేమించిన దేశానికి మంచి 
పని జరిగే ఒక పని చెప్తాను చేస్తావా” 

ఉనీక్సు నా సాయం కావాలంటే 
చేస్తాను కాని భయపెట్టి బెదిరించి 
మాత్రం నాచేత ఆ వని చేయించుకో 
లేవు” అతని మనో నిబ్బరం ముందు 
ఆమె తలవంచింది. రివాల్వర్ దింపే 
సింది 

“అయితే నాదొక అభ్యర్హన” 

“ఏమిటది?” 
ళట 

స తక్షణం నువ్విక్కడనుంచి వెళ్లిపో 

“భయవడి పొరిపోవాలంటావా? ఈ 

నైతానులు చేసే ప్రతి వని నేను చూడాలి! 

నా మనసు దహించుకుపోవాలి! అమా 
నుషంగా ఒక ఏ.ఎస్ పి.ని చంపింది కాక 
ఆ తప్పిదాన్ని కప్పివుచ్చుకునేందుకు మీరు 
చేస్తున్న ఈ కల్గోల మంతా నా గుండెల్ని 
మండించాలి! 

ఎవ్పుడో ఒక సారి దాడి చేస్తారు - 
బయటి శతృవులు కాని ఈ భారత 

దేశంలో వ్రతి అంగుళాన్ని ప్రతి క్షణం 
తొలుచుకుతింటున్నారు ఈ లోవలి శతృ 
వులు సైనికుడుగా జీవించాలనుకున్న 
నేను ముందుగా ఎవరిమీద పోరాడాలో 



నిర్ణయించుకుంటాను ఇకముందు” 

“కాని నేను చేప్పిన వని నీవు చేసి 
లీరాలి ఫ్ర 

“నామీద నీకున్న అధికార మేమిటి?” 

అతడు లేచినిలబడ్డాడు 

“ఒక మంచి పని చేయాలన్న అలోచన 

ఒక్క లు అధికారదడి అందామె అతడు 

చాలా హీనమైన కంరస్వరంతో నవ్వాడు 

“*ఏమంటున్నావు? మంచి పని 
చెయ్యాలా? మీరు మంచి వనులు కూడా 

చేసారా?” 

“ఈ వీధి చివరనున్న వ్యాన్ దగ్గరకు 

వెళ్లి చూడు నీకే తెలుస్తుంది ” అందామె 

"వెనుక ముందులు ఆలోచించకుండా 
ఇఆవైవు పరుగుతిశాడు రాహుల్! 

అప్పటికే అనుమానం పెరిగిపోయిన 
కొందరు నర్సులు వ్యాన్లోంచి కిందికి దిగి 

చూచారు. ఆ వీధిలో జరుగుతున్న దోపిడీ, 
దహనకాండలు వారి దృష్టిలో పడ్డాయి 
కువ్నకూలిపోయారు 

ద్యూటీ నుంచి తిరిగి వస్తూ కర్ఫ్యూ 
గొడవలో చిక్కుకుపోయారు. యింటికి 

చేర్చేందుకు సాయం చేయమని పీయూషని 

అర్హించారు ఈలోగా దేవీప్రసాద్ సాయం 

అందించబోతున్నారని చెప్పిందామె 

నమ్మి 'వెంటవస్తే ఈ మంటల మధ్య 

యిరికించి వెళ్లిపోయిందా మె 

ఒక వ్యక్తీ తమవైపు రావడం చూసి 
వారు బెదిరపోయారు ముందు ఆఅ తరు 

వాత అందరూ బిలబిలమంటూ వ్యాన్ 

లోంచి దిగారు అతని చుట్టుముట్టి ప్రాధే 
యవడడం ప్రారంభించారు 

జరిగిన విషయమంతా అతనికి వివ 
రించారు. ఒక ఆడపిల్ల ఆపదలో ఉన్న 

మరి కొందరు ఆడవాళ్లను రక్షించేందుకు 
చేసిన ప్రయత్నమే ఇది అని గ్రహించాడు 

రాహుల్! పీయూష ఆశయం అర్హం చేసు 
కున్నాడు + 

మిలిబంట్స్తో కలిసి వని చేస్తున్నా 
ఆమెలో ఒక మూల ఇంకా మానవత్వం 
తాలూకు మెరువులు రంగు మాయలేదని 

పించింది 

ఈలోగా అక్కడకుచేరుకుంది పీయూష! 
“బక మీకేలాంటి భయంలేదు వీరు 

మిమ్మల్ని సురక్షితమైన చోటుకు చేర్చు 
తారు వెళ్లిపారిడ” అంది సంతృప్తిగా 

“అలా చెప్పి తీసుకువచ్చావు మమ్మల్ని 
ఈ మంటల మధ్య _ఇరికించావు”. ఒక 
నర్స్ అక్కసుగా అంది అందరూ పీయూ 
షని దుమ్మెత్తిపోయడం ప్రారంభించారు 

ఇది కదా లోకం! 
దుర్మార్గులకు భయపడుతుంది మంచి 

తనానికిపోతే తూరాారపడుతుంది పీయూష 
తలదించుకుంది నంగా 

రాహుల్ పరిస్టితిని అర్హం చేసుకు 
న్నాడు 

“మీరు బాధపడకండి మీ ఆశయం 
నెరవేరుతుంది. వారినినేను సురక్షితమైన 

చోటుకు చేర్చుతాను” అన్నాడు పీయూష 

కన్నీరు తుడుచుకుంది 

(ఇంకా వుంది) 
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పంచతంత్రము 
వరా ఎం ఈడీల చలల వైవా అగో వ త డలం. 

(గత సంచిక తరువాయి) 

కాలి తోవ ౩౮డలక నటన 
నోలంగల్తొవై శనానాశ్ర// 

(బాపుకు బాజ్ట్ర నెన్ శిశాోరడు. 
పొనర్త, ల యంటులు కమి? 

ఛిద్ +ంాటా 

వై పోయిం సాటో 
అన్ లి కీ ముళ్యారయదుంనవెళ్యో/ 
ఆడిగేను యక్షిశి నరంగం 

ఓడల 
నరశంలనకడయా. | జీళ్లలి జూజకు 

సకల 

నెల) వాల్ య/గ్లం,. డలలదొపోరుగ్గడా 

నినండం 30 త్సులు చెండు 
శెతశనీ దొరలకు నినో 

చకశ్ర/ కాగల వోజల / 
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చ ఎం తదంరరణజునలో..... . 
'ఏరదపత హకుహహానరావు త కగజ్తోళ. 

భూతనుం లా ణ ఆతడు రాగా 

భతి తోద్ సరికిం*6 
దశుజుడా, నునుబుడా దివిజదా 

తెలి నే 

శోరుకున్నబా పచుగునోయిని 
జోదందరునూ కలసీ 

కాన్సున నౌస్తం! అతిబాదస్తం 
కరణుం హోనికరనుందురు ఒదులు 

తి 

అత్వాశానరుడూగు నొక భూనరు 

(ఇంకా ఉంది) 
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“పాత్ర చెప్పుతోనువొ కటి అంక 

కొండచీవురుతో నే రెండంటా” అన్న 
ట్టుగొ వుంది. 

“నువ్వు వెధవ్ది- నువ్వువెధవ 
న్నర వెధన్వి- నువ్వు వెధవాస్క్టేేర్ వి 

“దేశ దోహీ£” 

“సి ఐ,వ. వదెంటూ-” 
ఇదీ యివ్రటి కాం[గెను (ఐ), ప్రతి 

వక్షాలకు చెందిన గౌరవ స 
అమాత్యవర్యుల నంవొాదనరళి, ఒప్పా 

కున్నాం- యీ ఎం.నీ.లు ఎం.ఎల్.వ,లు 

(మూజీ ఎం.వీ.లు నవో) ఆరేడు ల్మక్షల 
చుందికి చొన్ట+న వ్రతినిధులు-పార్హ మెంట్ 

లోవల వీరికి యిష్ట మొచ్చినట్టు నోరుక 
డుక్కొని క్షర్ణకరోరమైన భాషలో తిట్టు 
కునే “యుమ్యూనిటీ' వుంది దాన్ని 

స్పీకర్ రికార్డ్ల నుంచి తొలగించిపారే స్తే 
అది మన దాకా రాథు (అదే మంచిది 
మన పీల్టలు చెడిపోతారు లేకపోతే) 

ఓ తల్లి దినవ్యతిక చదవమని పిల్లల్ని 
న 

పోరేదిట రోజూ, ఈ మధ్య “వద్దురా! 
మరీ _దర్శిదంగా వుంది దేశం- ఎంత 
''సేవూ “రాజీవ్! నువ్యిక తవ్హకోగ 
“ఎన్ టి ఆర్. నువ్విక దిగిపో” అంటూ 
తిట్లు (నవాననాలేగా వాటిల్లో- వద్దులే” 

అన్నదిట _ దినవ(తికల్లో కూడా పాడ్ 
లెన్స్లో విచ్శితమైన యీ ధోరణీ (వవే 
శించింది యీ మధ్యా నేరుగా ఆ వ్యతి 

కల వారే అంటున్నారో- ఓ (వ్రజానా, 

యకుడు లేదా ఓ గాల ఓ వెంగ 
(లావు, డి “ంద్రో జ “చెన్నా.” 

ఓ “చిన్నా” అంటున్నాడో తెలీని గోల) 

పార్ధ మెంట్ లో. లోక్నభ ముఖ్యం 

అనలు (వ్రజల నభ అదే అక్కడ “గం 

గోళం” నభా కార్యక్రమాల స్తంభన, 
“వాకౌట్ ”ల్లాంటి ఢీర్లి కలకి అవకాశంలే 
దని యివాళొ వత్రికలు, విచారించక్క 
రలేకుండా రాజ్యనభలో వున్న వెద్దలు 
ఆలోటు తీరుస్తున్నారు “సంయమనం” 
అన్నమాట- మన (వజావ్రతినిధుల నిఘం 

టువులో , నుంచి ఎత్తేశారు! అందుకే 
కాబోలు మన (వ్రజాస్వామ్యాన్ని మనం 
ఎన్నికల బూతుల్లోనే కాపొడుకుంటున్నా ౦ | 

మాజీ న్రతివక్ష నానా గోత్రస్య 
ఎం వీలు యివ్హడు రోడ్డున ఎనడ్డారు | 

ఏరు తీసింది! వాగు తీసింది. వరద 
వెళ్ళింది! వాన వెలిసింది! ఎక్కడ వ 

రెలు వట్టాలు జారిపోయాయి? ఎక్ష్యడ 

ఏ వంతెన జలగండంలో పోయింది? ఏ 
వేట ఏ వూరు యింకా (వ్రవంచ్తం 

నుంచి దూరంగా “నాని” పోతున్నాయ్? 
అని జనం కాలూచెయ్యా కూడదీను 

కుంటున్న దశలో వందమంది మాజీలు 

దేశంమీద వడ్డారు వాళర్త్రమీద కొంగెను 

(ఐ) కార్యకర్త లు విరుచుకువడుతున్నారు 
అబ్బెట్బే యిుదేం మర్యాదగా లేదు 

బోఫోర్సు) శతమఘ్నుల కొనుగోలు వ్యవవో 

రంమీద యిీసొరి ఎన్నికలు “ఫెట్ న్ 

చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? _ వాడూ 

నీరూ అలాగే వుంది ధోరణి” (వజల 
సమనస్యలెన్ని వున్నాయి- (జల తవన 

లెన్నెన్ని వున్నాయి”-. దేశంలో 4తివ 
న్వతంత భారత దినోతృవాలకి యిదేనా 
(గ్రతివక్షాల నందేశం? రాజీవ్గాంధీ యీః 
జవవార్ రోజ్ గార్ యోజనమీద ఎ్యరకో 
టమీద నుంచి గొంతుచించుకొని అరి 
చేముందు- వ్రతివక్షాలంతా దేశదోవా 
అంటూ- వంజూబ్లో వీళ్లే అనలు గొడవ 

“చేస్తున్నారంటూ అరవకపోతే వొట్టు (౧ 

త ఆగన్హున రాస్తున్నాను) ఆయన ద్భష్టిల్ 
ఓ అటి క్ 

ఆయనొక్క డే. దేశభక్తుడు ఇక మో 
మర్నాటినుంచి దాని ఖండనలు (వ్రతివ్రై 

అవార్సు మొదలు! ఈ _ దౌర్భాగ్యడే 

శంలో అక్ష రాన్యుల నంఖ్య తక్కువ అడ్ 
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లు 

(౧లీఆండ్ ఎ జి '“బోపోర్స్' మీద ఇచ్చిన 

రిపోర్డువలన ప్రస్తుతం ఆ పదవిలో ఉన్న “శ్రీటి 

ఎన్ చతుర్వేది పేరు కేవలం క్విజ్బర్స్ నోళ్ళలోనే 

కాకుండా కాస్తో కూస్తో రాజకీయ పరిజ్హానమున్న 

అందరి నోళ్ళల్హోను నలుగుతోంది ఒక ప్రక్కన 

కాంగ్రెస్ ఎం పిలు కలిసి కట్టుగా, విడివిడిగా అతని 

అధికారాన్ని ప్రశ్నిస్తూ దుమ్మెత్నైి పోస్తున్న, 

ప్రతిపక్షాలు ఆకళాని కెత్తేస్తున్న శ్రీ చతుర్వేది 

ఇప్పటివరకు హుందాగానే ప్రవర్తిస్తున్నారు 

(సాధారణంగా సివిల్ సర్వెంట్స్ అలాగో 

ప్రవర్తిస్తుంటారు ) 1984లో ఈయన్ని కంప్ర్పోలర్ 

అండ్ ఆడిటర్ జనరల్గా నియమించినప్పుడే ఆడిట్స్ 

అండ్ అక్కౌంట్స్లో కొంత సణుగుడు గట్బిగానే 

వినిపించింది ఎందుకంటే ఒకఐ ఎ ఎస్ ఆఫీసర్ని 

ఈ పదవిలో నియమించడం అంత సాదారణంగా 

జరగదు! 

, శ్రీ చతుర్వేది అల్హాబాద్ యూనివర్శిటీలో చదువు 

వూర్చి. చేసిన తర్వాత 1950లో ఐ ఎ ఎస్లో 

చేరారు. 1954వ సంలో అవ్పటి రాజస్నాన్ 
ముఖ్యమంత్రి “మోహన్లాల్ సుఖాడియాకి 

సెక్రటరీగా చేరి నాలుగు సంవత్సరాలు ఆ పదవిలో 
ఉన్నారు 1959 సం లో ఈయనకి “డెవలప్మెంట్- 

ఏటికీ వెరగదేమో? 
కొంగెస్ దౌండాకీ జాతీయ వతాకా 

నికి వ్యత్యాసం తెలియని వయో వృద్దులు 

యింకా ఉన్నారు"? వాళ్లకి బోఫోర్స్ 
ఫొర్చు విడమర్శి చెవ్పడం చొతకొని 

వాళ్లు మన “ఫ్రంట్” నాయకులు కాకి 

గోలగా నాయకులేదంలేు అది అరుస్తూ, 

వ(తికల్లో వడ్డంతో వారి జన్మ ధన్యం 
అయ్యింది అనుకోడం (వ్రతివక్షాల ఛోటా, 

నాయకులు మానేయాలి- (వజా నేవఅంళు 

42 నంవత్సరాల తర్వాత కూడా “ఆత్మ 

స్తుతి వరనింద అనుకోరాదు”. 1977లో 
ఒక బంగొరం లొంటి అవకాశం యిచ్చిన 
భారత (వ్రజానీకం- ఆ తరువాత పార 
పాటు చేశాం అనుకొనేటంలత చిత్రాతి 

చితంగ్కా నీచాతినీచంగా యీ (వ్రతివ 
క్లొల అయికమత్యం- కోతులు నీకేసీన 
ముత్యాల దండలాగా- కుక్కలుచింవిన 

విస్త రిలాగా అయిపోయింది// మళీ అటు 

వంటి అవకాళాన్ని వీళ్లుచేచేతులా వదులు 

కుంటున్నారు. వ్రజలివాళ బోఫోర్సు) శత 
మఘ్నులు-వె స్టెంట్ పౌలికొప్టర్ లూబాగానే 

సి అండ్ ఏ. బి. సాబ్ చతుర్చెదిగారు! 

అడ్మినిఫ్ప్రేషన్ గురించి వరిశోధించటానికి ప్రపంచ 

బ్యాంకు ఫెలోషిప్ లబించింది దీని తర్వాత వెంటనే 

“అజ్మీర్ జిల్లా కలెక్టర్గా మేజిన్నేట్గా పని 

ట్ 

భ్ 
[1 

న. 

గక మె శిక్షా 

చేశారు. మళ్ళా రాజన్మాన్లోనే పరిశ్రమలశాఖ 
డైరెక్సర్గా, వరిశమలు, గనులుశాబ సెక్రటరీగా 

మొదలైన హోదాలలో పని చేశారు 1971 నుండి 73 

దాకా రాజదాని డిల్సీ అడ్మినిన్స్రేషన్ విబాగం ఛీప్ 
సెక్రటరీగా పవని చేశారు. తరువాత ఆరు 

ఎరుగుదురు (వ్రభుత్త విధానాలు వాళ్లే 
ఎక్కువ అనుభివిస్తున్నారు- మీ వ్యక్తిగత 
కష్టాలు- కక్షలు నుఖాలు దుఃఖాలు (వజ 

లమీద రుద్దకండి- మీ దగ్గర దేశంలోని 
దుర్భర _దుస్త్రతికి వత్యామ్నాయాలు 
న్నా యా?” 

“అన్నీ వున్నా (జల నోట్లో శని” 

అన్నరీతి సాగుతున్న వరిపాలన ఆ్యశితవ 

క్షపాతాన్ని- మనిషికీ మనిషికి రాజ్యాంగ 

బద్దంగా చూవబడుతున్న విచక్షణని కాళ్ళ్మీ 
ర్లో నివ్హులకుంవటిని వంజూుబ్లో ఆరని 
కార్చీచ్చుని కొండ(ప్రాంతాల్లో రగిలి భుగ 
భుగమంటున్న అశాంతి అగ్ని డ్వాలల్ని- 

మండిపోతున్న ధరల్ని- దినదినానికి దిగ 
జారిపోతున్న దేశభక్తి అనే “డెలికేట్ 
నంవదని” ఎట్లా మీ రెట్లా కాపాడుతారు” 
మీ రేవిధంగా యీ దారుణ భారతదారిద్రం 

నుంచి వ్రజలను ఉద్రరిస్తారు? మీ 
దేశంలో విదేశీయ పాలనీ లేమిటి? మీ 
వ్రత్యామ్నా యాలోఆర్టిర్. నేటే్స్ ఎక్కడ? 
అని” యివాళ నగటు మనిమ్ని నిన్ను 
నిన్ను నిన్నూ- రాజీవ్గాంధీ మొదలు 

/ 
టో (| 4 [ 41 

సంవత్సరాలకు 1979లో “ఇండియన్ ఇనిస్పిట్యూట్ 

ఆప్ పబ్బిక్ అడ్మినిమ్క్రేషన్ డైరెక్టర్గా ఢిల్బీ 

వచ్చారు. 1981లో “యూనియన్ ఎడ్యుకేషన్ 

సెక్రటరీ గా చేసిన తర్వాత హోంశాబ సెక్రటరీ 
అయ్యారు. 1984వ సంలో కంష్పోలర్ అండ్ 

ఆడిటర్ జనరల్గా రాష్ట్రపతిచే 

నియమించబడ్డారు సి అండ్ ఎ జికి జీతం 

ని | ట. 
111 | ||| .. | 

114 తో 

పదివేం రూపాయలతొ పాటు వివిద ౬ ఎ-వెన్సులు 

కూడా వస్తాయి శ్రీటీ ఎన్ చతుర్వేది వయస్సు 61 
సంవత్సరాలు 

మామూలు రాంగెన్ కార్వ్యక్తర్త దాకా-భ్రంట్ 
(వభువులు మొదలు చివరి మార్కిన్టు 

కార్యకర్త దాకో అందర్నీ నిలదీసి- అడుగు 
తున్నాడు- కాని అది యీ మీ గోలలో 

మీ గందరగోళంలో మీకు వినివించటం 
లేదు- ఎంచేతనం లు అదివెలువలి చెవు 
లతో వినేది కాదు- కనులతో చూనే 
దికాదు- అంతరంగంలో ఆత్మతో అవ 

గావానతో అర్ధం చేసుకొనేది! అయ్య 

లారా" 60 కోట్లు మందికి (గ్రతినిధు 

లారా? మీగు మీ “ఆత్మ “లని నిద 

వుచ్చారు/! వాటినిలేవండి' ఆనండి యీ 

తిట్లు (వవాననాలు .(వజలు నిన్నటి ళ్దగ్గా 

నడ్డ తమ్ము ళ్లే” కాని నేటికీ యింకా దగా 
వదే దద్రమ్మలుకారు. మన ఇండివెం 

డెంట్ డే థాట్ట్లో యివాళ రాజీ 

బ్గౌంధీ నుంచి (వ్రతివక్ష రథ చోదకుల 
దొకా అందరిమీద ఒక్కలాంటి కోవమే 

వుంది. “నాయకత్త రాహిత్యం” యీ 
దేశానికి తాజాగా వట్టిన అరిష్టం అనిపీ 

స్తోంది! తస్మాత్ జూగ్రత్త/ జూగత్త// 

(3-8-8) 
ాలనలేనననన్రునననకవోలాునకనుననననపనుునుండరాుననపనవదనననలలవాతనూునానానయయయు. 
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చిరుచిరు దివ్వెలు 
కవయితి బుద్యరాజు సులోచన వుటలు 116, 

వెల పది హేను రూపాయిలు, ప్రతులకు ఐ/8 

గిరిరాజ సొసైటీ, స్వాలటు నారాయణ మందిరం 

ఎదుట, అట్బాద్రా, బరోడా గుజరాత్- 390012 

తమిళ సాహిత్య కథలు 

ము, అరుణాచలం గారు తమిళంలో 

'రాసిన సుప్రసిద్ద కథలకు తేట. తెనుగులో 
డాక్టర్ చలా రాధాకృష్ణశర్మగారు అనువాదం 

చేశారు సాహిత్య అకాడెమీ వారి ఈ 
వపచురణలో సంగ కావ్యకథలు, కావ్యకథలు, 

శివభక్తుల కథలు, విష్ణుభక్తుల కథలు, కవుల 

కథలు వగైరా వున్నాయి. మొత్తం 71 
కథలు వున్నాయి 260 వుటలు, వెల 30 

రూపాయలు ప్రతులకు 29 ఎల్దామ్స్ రోడ్, 
తేనాంపేట, మద్రాసు 1రికి వ్రాయవచ్చును 

మాయా ప్రపంచం 
అతీంద్రియ శక్తులు, మూఢనమ్మకా 

లపై విశ్లేషణాత్మక పరిశీలన. రచయిత 
టి.ఎస్.రావ్ (హివ్నట్సో, పుటలు . 152, 
వెల: వదిహేను రూపాయలు, ప్రతులకు 

ఏ శ్రీ. విజయలక్ష్మీ వచ్లి కేషన్స్ ఏలూరు 
రోడ్, షేక్ జానీ వీధి, విజయవాడ-520 
002. ఈ రచన చేయటంలో డా.' 
జి సమరం శ్రీ రావ్ కు సహకరించారు. 

ఇటీవల అనంతవురంలో అనంతవురం 

పాములు పగబట్టటం, బాణామతి,వపూన 

కాలు నరబలి, అంజనం, చనిపోయిన వారి 
ఆత్మకథలు, చర కరాలు: మొద 

లైనవి ఈ వుస్తకం చోటుచేసుకు 
న్యాయి 

వినాయక వ్రతకల్పము 
ప్రకాశకుడు: వురోణవండ రాధాకృష్ణ 

మూర్తి వుటలు: 23, ప్రతులకు; పురా 

ణవండ రాధాకృష్ణమూర్తి, జయశ్రీ, టాకీ 
ఫ్కు కుడివైవు స్వద్రులో, రాజమండ్రి-కీ. 

గమ్యం 
కవితా సంకలనం, రచయిత. వాసాల 

నరసయ్య, వుటలు. 50, వెల ఐదు 
రూపాయలు, వ్రతులకు: వాసొలశౌర్సి వర 

ప్రసాద్ పబ్లికేషన్స్ ఇ.నె 2-1-5 0/ 

ఎఫ్ మెటుపల్లి-505 325 లేదా అధ్య 
న్నుడు, త్రివేణి సాహితీ సంస్థ కరీంన 

గరం-505 001 (పౌచ్.పిఒ) 

తాళిఎగతాళిచేస్తే....! 
నాటిక రచయిత: మంతెన సూర్యనా 

రాయణరాజ్తు వుటలు: 32 వెల: ఏడు 

రూపాయలు, ప్రతులకు' ఎమ్.జి. సుబ్బ 

జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకు ఏకగ 
వాక్ష విధాన సరళిలో రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా సహకార 
వతాకావిష్కరణ జరిపి ప్రార్హనాగీతం ఆలపిస్తున్న దృశ్యం. బ్యాంకు అధ్యక్షులు తీ 
జి రామన్న చౌదరి, జనరల్ మేనేజర్ ్రీ/ ఎన్ రాధాకృష్ణారావులను, పాలకవర్గ 

“సభ్యులు, బ్యాంకు సిబ్బందిని ఈ చిత్రంలో చూడవచ్చు. 

1. 
/|. 
| 
|| ॥ 

1 14 
॥ 

1 . ష్య 

॥॥ 
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రాజు, గౌరీనిలయం, విజయరాయుడువీధి, 
అమలావురం-533 201. 

చిలక చదువులు 
పోస్యనాటిక రచయిత; 

సూర్యనారాయణరాజు, వుటలు: 42, 
వెలు అరు రూపాయలు, ప్రతులకు, 

ఎమ్ జి. సుబ్బరాజు, గౌరీనిలయం, విజయ 
రాయుడువీధి అమలాపురం-533 201 

మంతెన 

అభ్యుదయ వాస్తుశాస్త్ర ౦ 

గృహనిర్మాణాలకు సంబందించి. 'వాస్ను”లో 

రచయిత వాస్న్తుబహ్మ శ్రీ గుండాబత్తుల 

నారాయణరావు బి ఏ వ్రాసిన గ్రంథం వెలరు 25 
లు ప్రతులకు జి లక్ష్మీబాయి, ప్పీడరుగారి యిలు 

గంగరాజునగర్ కాకినాడ- 533 009 

విశాఖపట్టుణ 

దేవాలయాలు 

విశాఖపట్టణంలో వున్న చిన్నచిన్న దేవా 
లయాలు, ప్రసిద్ద దేవాలయాలు- వాటి వెను 
కనున్న కధలు మొదలైనవి శ్రమతో సేకరించి- 
కొన్ని ఫోటోలు జత చేసి- కవిమిత్ర కవి 

రత్న సాహిత్య భూషణ ,శ్రీ, వసంతరావు 

రామకృష్ణారావు రచించిన యీ (గ్రంధంలో 

60 కి మించిన వ్యాసాలున్నాయి సరళమైన 

శ్రైలి బాగుంది. వెల 60 రూపాయలు, 
చిరునామా రచయిత పేరిట-45-50- 14 
అబిద్నగర్, వైజాగ్-168 వ్రాయాలి " 

టిష్స్ వారి క్యాసెట్స్, 

బొంబాయి “ట్స్ క్యాసెట్ రికార్డింగ్ ” 
కంపెనీవారు- హీందీ చిత్రాల క్యాసెట్లకు 
ప్రసిద్దులు- యిప్పుడు వీరు యిం్యిమ పాప్ 
సాంగ్స్ ప్రపంచంలో ప్రవేశించారు. *లవ్ మీ” 
అన్న పాప్పాటలు క్యాసెట్ ను విడుదల 
చేశారు. యిందులో సయ్యదాలీ ఆర్కె 
స్టా్రతో ఏస్టీ బివెర్లీలు పాడిన ఆరు ఉత్తే' 
జకరమైన పాటలున్నాయి అయావ్డి జీ జ, 
?0గ్ సింగ్ సింగ్ వగైరాలు హిందీ చిత్రా 
లలో బాగా పాప్యులర్ ఆయనవే యిప్పుడు 
యింగ్లీష్లో వచ్చాయి. . 

టిప్స్ క్యాసెట్స్ అండ్ రికార్స్ కంపెనీ! 
వారి తాజా సినిమా "పాటల క్యాసెట్ను వారు! 
'మార్కెట్. లోకి విడుదల చేశారు. ధర్మేం- 
ద్ర జయప్రద నటించిన కె.సి.శర్మ గారి? 
“ఏలానేజంగ్” అన్న హిందీ సినిమా పొటలు 
ఇందులో వున్నాయి. వెల 20 రూపాయలు, 
చిరునామా 9, శాంతినికేతన్, బొంబాయి- 
త్తి 

అ 



నుడికట్టు- [ల్ గట్టు టం. 
నుతులు ' గళ్న్ననుడి కట్లు -]17/ అ గ! 

టై యగ లం లు ల్ 

ఆధారాలు 
నిలువు నానో అడ్నం 

నంజుకొనుట కాదు మాంసము 1 ముక్కు మోద పద్యం చెప్పి నందిని 
ఏడుకొండలున్న క్షేతం పోగొట్టుకున్నాడు 

నడకతో ప్రవర్హవ 4 పరమునకు సంబందించిన వాడుఇతరుడు 
శక్తికి జన్మించిన చిలుకతాత కూడ 

ప సనేల కాలు ల అపిపె, టీ 

శ్రేష్వమమున టకారము ఆడు హంస 9 కుందేలు లాంటి మచ్చ వుంటీనేం అందగాడు 
రక్షించే రోకు 10 రమారవఖుడ్ని షుమారుగా మార్చండి 

కమలములలో ల! 11 సురగ్రోలుటలో కమ్మని రాగం 
మన ఆలో చనలు వీటిలో కనిపిస్తాయి. ఫై యర వర్రికస్టతిరుగబడ విబ్యుడు 

తాత బుషి 
16 

సంపాొదకునిదే! 

వందలాది మంది పారకులు అత్యంత ఉత్సాహంతో 
ఈ పోటీలో పాల్గొన్నారు వారందరికీ మా అభినందనలు! 
సరియెన సమాధానం 18 మంది పంపించారు ఎప్పటిలాగే 

బట్ట తీయగా ఈ [క్రింది వదిమంది "పేర్లు వచ్చాయి! బహు 
మతి మొత్తం రు. 200/- లను వారు ఒక్కొక్కరు రు 

20/-ల చొప్పున గెల్బుకున్నారు! త్వరలో ఈ బహమతులు 

నగదు రూపంలో వారికి పంపే ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి 

ఒకరు ఎన్ని కూవన్లైనా పంపవచ్చు. అయితే తెల్ల 
కాగితం మీద వ్రాసిన కూవన్లు చెల్లవు. సరైన _,సమాధానం 
వ్రాసిన మిగిలిన ఎనిమిది మంది పేర్లను కూడా ఈ క్రిందే 

యిస్తున్నాము! ఎడిటర్ 
బహువుతి పొందిన వారు 

పి వి రమణయ్య (హైదరాబాద్), కె.వి సత్యనారాయణ 
శాస్త్రి, (విశాఖపట్నం), ఎన్. వోనుమత్ కుమార్ (కపిలేశ్వ 
రవురం్య, బి.రామిరెడ్డి (కూడేరు, కె.నరసింహాలు (బ్రహ్మం 
గౌరి మరం), య. శ్యామసుందరం (వూడివాడ), బి సాయి 
బాబా (ఒంగోలు), ఎన్.మంజుల వాణి (గుత్తి), ఎం.లక్ష్మీదేవి 
(అనంతపురం), సి చెంచులక్ష్మి (కావలి). 

సరెన సమాధానాలు వ్రాసిన మిగతా వారి పేరు 
ర్ క! 

వై.రామారావు (పూడివాడ), కె.ఎం.నాగవేణి (ప్యాఫిలి), 
జి.రంగమణి (గూడాల్సు వి.ఆర్. _ వ్రసాద్ (విశాఖ 
పట్నం), ఎం.డి.వి.సుబ్బయ్య (కర్నూలు), ఎస్.సి హెచ్ .శాస్త్రి 
(ఖమ్మం), ఆర్,.రమేష్బాబు (వట్టిచెరుకూరు), ఎ. వెంకకే 1. 
శ్వరరావు (నంది. వెలుగు) _ 

పంపినవారి పేరు :.. 

వూర్చి చిరునామా. 

18-8-89 

ఆదారాలున్నాయి నుడికట్టు గళ్ళు 

చిరునామా రాసి పంపండి! ఆల్ కరెక్స్ సాల్యూషన్ పంపినవారికి రు 200/- లు 

| బహుమతి లబిస్తుంది- ఒకరికన్నా ఎక్కువమంది కరెక్టు ఆన్సర్లు పంపితే 
వారికి బహుమతి మొత్తం పంచడం జరుగుతుంది తుది నిర్భయం 

గడువు తేదీ : 

కూర్చు పింగళి వి కృష్ణాంావు 

అఇ౭ాటప్రదయోత్రిపు . 

ఆంధ్రసచితతవారపథతిక 

దర్భలతో కవలలు 

నింపండి! ఈ కూపన్ కత్తిరించి మీ 

_ఎడిటర్ 

25-8-89 

అలలా ఇలను. ఉననా శ్తాతాతననాని ఉనాన. 

శశి 6 ళి 
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అన్యాయం 

ఇది చాలా అన్యాయం విమర్శనాత్మక 

ఉత్తరాలకు పప్రోత్సాహంగా బహుమతినిస్తామని 

చెప్పారు. కొని అలొంటి విమర్శనాత్మక 

ఉత్తరాలు రాడ్దాముంటేు మీరు మాకు ఆ 
అవకాశం ఇవ్వడంలేదు. కథలు కవితలు, 
వ్యాసాలు, శీర్షికలు, సీరియల్స్, కార్టూన్స్ 

ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే వత్రిక మొదటివుట 

నుండి చివరి పుట వరకు ఎంతో ఆసక్తిక 

రంగా ఆహ్లాదకరంగా వుంటోంది. కథల ఎంపి 

కలో చాలా జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నారు మా 

రుతున్న కాలంతోపాటు మారని విలువలతో 
దేదీప్యమానంగా పత్రికారత్నంగా మన పత్రిక 
మున్ముందుకూడ వెలుగొందాలని కోరుతూ- 

“బాణాల ర్ మేవ్బాబు, ఖమ శం 

అనుభవం 

సాధారణంగా నేను లైటబిరీకి వెళ్లి వీక్లీలు 
చూస్తుంటాను చాలా సేపటి నుండి గమ 
నిస్తున్నాను. ఓ వ్యక్తి ఓ వీక్షీని ప్రతి పేజీని 
విడవకుండా చదువుతున్నాడు నాకు ఆసక్తి 

పెరిగి ఏ వీక్షీనో చూద్దామని చూస్తే క్రొత్తగా 
వస్తున్న ఆంధ్రపత్రిక, ఇక ఇప్పట్లో నా చేతికి 
పత్రిక రాదని (గ్రహించి బుక్స్టాల్కి వెళ్లి 
పత్రిక ఇమ్మని అడిగొను ఇవుడు పత్రికకి 
డిమాండ్ పెరిగింది ఆరు వీక్షీలు తెప్పిస్తే 
ఆరు పోట్ కేకుల్లా అద్దెకు తిసుకువెళ్లారు 
అని జవాబు వచ్చింది' ఇక వెంటనే బజురుకు 

వెళ్లి ఆంధ్రపత్రిక కొని చదివాను. అబ్బో ఎన్ని 
కధలు పసందు అయిన సీరియల్స్, కడుపుబ్బ 
నవ్వించే కార్టూన్ లు పారకులు పాల్గొనే కొత్త 
శీర్షికలు అలొగే పారకుల కోసం *కలం- 

స్నేహం” ఢీర్షిక ప్రవేశ పెడితే బాగుంటుంది. 

ఇక ఆరోజు నుండి ప్రతి శుక్రవారం బొ 

రుకెళ్లి ఆంధ్రపత్రిక కొని చదువుతున్నా 
అందుకేనేమో "పెద్దలు ఓల్ట్ ఈజ్ గోల్డ్ 

అన్నారు, /" 

-వనువు లేట్ (శ్రీ,నివాసులు 
(అనంతవురం,) 

యు.ఆర్ 
28-7-89 తేదీ సంచికలో యు ఆర్ 

రావుగారి ఇంటర్వ్యూలో వారు చెప్పిన విష 
యాలు చాలా బాగున్నాయి చొలొ విష 

యాలు తెలిసినవి. ఇంటర్వూ్యూూలో ఇంకా 

కొన్ని మంచి ప్రశ్నలు వేస్తే బాగుండేది 
ఏమైనా ఇది బాగున్నది. ఇటువంటి 

విజ్ఞాన సంబంధ విషయమ.లపై క్రొత్త శీర్షి 
కలు వేస్తారని ఆశిస్తున్నాను 

య శ్యామసుందరం, పూడివాడ 

70 _ ఆంధ్రసచిత్రవారపత్రిక 

ఈ వారం సలహా 

పొద్దున్నే బ్ఞాక్ కాఫీ త్రాగండి 
పాలవాడు రాలేదన్న 

శ్రీహరికోట 

అందాల తార సీత ముఖచిత్రంతో వెలు 

వడిన ఆంధ్రపత్రికలో ఈ వారం వ్రత్యేకం 

శీర్ణికలో అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్త ప్రగ 
శిమీద ఛైర్మన్ ఉడిపి రామచంద్రరావుగా 
రితో ఇంటర్వ్యూలో 25 సం.లో భారత 

అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థలో (శ్రీహరికోట 
రాకెట్ కేంద్రానికి ఢోకా లేదని అతమ ఇంట 

ర్వ్యూలో తెలియ చేయడం ఎంతో ఆనందకర 
మైన విషయం 1989 వింబుల్లన్ విజేతలుగా 

పన్చమ జర్మనీకి చెందిన స్టైఫిగ్రాఫ్, బోరిస్ 
బెకర్ ఉభయులు ఛాంపియన్ షిప్ను సాధిం 
చడంపై ప్రత్యేక వ్యాసం చాలా ఇంట 

స్టింగ్ గా వ్రాశారు మరి ముఖ్యంగా “సెక్స్ 

విజ్ఞానం” ప్రై డాక్టర్ జి సమరంతో జరి 

పీన ఇంటర్వ్యూ ఎంతో విజ్ఞానదాయకంగా 

ఉంది సెక్స్ వై చాలామందికున్న అపోహలను 

మరియు “సెక్స్ "స్పెషలిస్ట్లూ” అంటూ బోర్డు 

వేసికొని వైద్యం చేసే నకిలీ డాక్టర్లే తప్ప 

దేశంలో ఏ యూనివర్శిటీల్లో సెక్స్కి సంబం 
ధించిన ప్రత్యేక డిగ్రీ కోర్పుగాని, డిప్లామా 
కోర్సుగొని లేవని తెలియజేసినందుకు, ఇంకా 

అనేక విషయాలు తెలియజేసినందుకు డాక్టర్ 

గారికి మరియు ఇంటర్వ్యూ ఏర్పాటు చేసిన 

ఆంధ్రపత్రిక ఎడిటర్ గారికి మా హృద 

యపూర్వక అభినందనలు అలాగే సాహితి 

పజిల్ విషయానికొస్తే ఆల్ కరెక్ట్ ప్రచుర 
అలకు లక్కీడిప్ తీయగా మిగిలిన వారికి 

ఒక కాంస్లె మెంటరీ పత్రికను పంపీతే ఎంతో 

ఉత్సాహంగా ఉంటుందని మా అభిప్రాయం 

వి. రంగస్వామి గుత్తి 

మీ సూచనకి థాంక్స్-ఎడిటర్' | 

సీరియల్ 

మీరు అందిస్తున్న మేటి సీరియల్ “వజ్ర 

సంకల్పం మా మవసులకి కలిగిస్తోంది ఎంతో 
మనో వికాసబఅల్నొ అదే రీతిన సాగకున్న మరో 
వజ్రం “శత్రుసంహారరి మా హృదయాలను 

అలరించి, వేస్తోంది పూలహారం. ఎప్పుడెప్పుడు 

18-8-89 

పత్రిక వస్తుందా అనే ఉత్కంఠత. ఏకదిగిన 
చదవాలని కలిగిస్తోంది ఆకాంక్షత. ఆ రచ 
యితలక్రివే మా ధన్యవాదాలు. వ్రచురిస్తున్న 
మీరు అందుకోండి మా కృతజ్ణ తొసుమాలు 

-ఎమ్. న్వయంప్రభ రాజమండ్రి 

సంపాదకీయం మీద 
సంపాదకీయం? 

సీత ముఖచిత్రంతో వెలువడిన ఆంధ్ర 
సచిత్ర వార పత్రిక (28-07-1989) అడు 
గడుగునా క్రొత్తదనంతో మమ్ములను ఉత్తేజం 
చెందించింది. “శ్రీలంకలో విచిత్ర విప 
త్కర స్థితి సంపాదకీయం ప్రస్తుత పరిస్టి 
తికి అద్దం పట్టింది శాంతిసేన ఉపసంహర 
ణకు (శ్రీలంక అధ్యక్సులు (ప్రేమదాస గడువు 
"పెట్టడం, భారత ప్రధాని రాజీవ్ వెనుదిరిగేది 
ఏమాత్రం లేదని కరాఖండిగా చెప్పటం సమ 
స్యను మరింత జరిలం చేస్తున్నాయి. దీనితో 
లంకలో సంకటం ఏర్పడింది. ఈ నేపధ్యంలో 
తుల్ళ్ నాయకుడు, శ్రీలంక పార్లమెంట్ 
సభ్యుడు అయిన శ్రీ, అమృతలింగంను ఎల్ 
టి. టి ఇకి చెందినవారు దారుణంగా 

కాల్చి చంపటం విపత్కర స్తితికి దారితీసింది " 
ఇది రాస్తున్న సమయానికి ఎల్. టి టి 
ఇ నాయకుడు ప్రభాకరన్ కాల్చిచంపబడి 
నట్టు పత్రికలలో వార్తలొస్తున్నాయి ఏదైనా 
రెండు దేశాలూ సంయమనం పొటించి ఒకే 
వేదిక వై కూర్చుని సమస్యను సున్నితంగా షి 
ష్కరించాలి. (శ్రీలంక సమస్య అంతర్జాతీయ 
ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకొంది. గోటితో 
పోయే దానిని గొడ్డలి దొకా తీసుకురొవటం 

నాయకులకు తగదు ఈ పరిస్థితి ఇరుదేశాల 
దౌత్య సంబంధాలను దెబ్బతీస్తుంది 

త్వరలోనే. వచ్చే. సంచికలోనే 

అంటూ మమ్మల్ని ఊరించి న స్పెన్స్లో, 
ముంచి చివరకు ప్రచురించిన *అంతరిక్ష పథాన 
భారత్ జెండా ద్వారా ఇస్రో వైర్మన్ యు, 

ఆర్ రావుగారితో ఇంటర్వ్యూ ప్రచురిం 
చారు భారతదేశం అంతరిక్ష పరిశోధనలో 
సాధించిన విజయాలను, మున్ముందు అమలు 

జరుపనున్న పథకాలను ఆయన చక్కగా వివ 
రించారు. రావుగారి నేతృత్వంలో భారత 

దేశం అంతరిక్షంలోనికి మరింత దూసుకు 

పోయి ఎన్నెన్నో ఘనకార్యాలు సాధించగలదని 

ఆకాంక్ష, 

ఎస్ రాజేశ్వరరావు, 
విశాఖపట్నం. 

గమనిక 
సమయానికి అందని కారణంగా ఈ నారం 

“వారఫలం” అదించలేక పోయాము 

-ఎడీటర్ 



ఉస్టుంగారయా త” 
క ః 

“కవాత్మళరీతిలో “జనందతాండవలిే చిత్రా 

న్ని తీసి నష్టపోయాను. ఈ చిత్రాన్ని మాత్రం 

కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ను దృష్టీలో పెట్టుకుని 

తిస్తున్నాను. కథానాయకుడు. ఇరవై "రెండే 

ళ్ళ వయస్సులోనే సినిమాలలో సూపర్ స్టార్ గా 

వాసి కెక్కుతాడు.. ఇద్దరు నాయికలలొ ఒకా 

మె సినిమాలలో కొత్తగా ప్రవేశించిన తార. 
మరొకామె ఫిరివ్ జర్నలిస్టు (గెరిజ), ప్రధా 

నంగా. ఇది ప్రయణగాథ, ఇందులో సెక్స్ 

(పొబ్లమ్ ఉంటుంది. పాత్రికేయుడు బి 

౩ె.ఈశ్వర్ మూటలు-పాటలు ఎంతో చక్క 

నా రాశారు” అన్నారు ఎ. రఘురామిరెడ్డి, 

ఈయన కథ-స్కీంన్ ప్లే- దర్శకత్వంలో ఇశ్రిమ 
తి ఎ. శరణ్బా రెడ్డి నిర్మించే (పేమచ్నిత వారి 

“వ్చంగార యాత్ర” చిత్రంలో గిరిజ రచన, 

సంజయ్మిత్ర, వేలు చారుహాసన్. ఆదెగాగల 
వారు పాల్తాంటున్నారు. ఎల్. వైద్యనాథన్ 

సంగీతం మధు అంబట్ ఛాయ, పి. 
కృష్ణమూర్తి. శిల్పం, కరుణానిధి కూర్పుతో 

బై జగన్మోహవ రెడ్డి సహ నిర్మాత. 

కఈ్టాలనే పాలుడు లో బాలకృష్ణ 

“ఆగస్ట్ మూడవ వారంలో రిలీజ్కు 

సన్నాహాలు చేస్తున్నాం” అన్నారు ఎం.ఆర్ , 

వి. ప్రసాద్. ఈయన నిర్మించే పి.ది. ఆర్డ్హ్ 

ప్రొడక్షన్స్ “బాలగోపాలుడు” సినిమాస్కోోప్ 

చితంలో బాలకృష్ణ, నుపాసిని, "రేఖ జగ్గయ్య, 

మోహన్ బాబు, రావుగోపాలరావు గిరిబాబు, 
అల్టు రామలింగయ్య, చిట్టిబాబు మల్లికార్జున 

రావు, భీమేశ్యరరావు, చిడతల అప్పారావు, 
సంయుక్త. బేబీ విజయ్మ ఒక కీలకమైనపా 
(తలో నందమూరి కళ్యాణరామ్ నటించా 

రు. సత్యానంద్ సంభాషణలకర్త్య రాజ్ -కోటి 
స్వరకల్పనలో సి నొరాయః రెడ్డి వేటూరి 

గతాలు రాశారు. శరత్ ఛాయ్మ శ్రీనివాస 
రాజూ శిల్పం శివసు[బ్రహ్మాణ్యం నృత్యాలు 

త్యాగరాజన్ సాహసాలు క, అమరేశ్వరరా 
వు సంయుక్త దర్శకత్వం, . క. శివకుమూ 

ర్-బుడ్లి సహకార దర్శకత్వం నురేష్ తాతా 

కూర్చుతో కోడి రామకృష్ణ దర్శకుడుం 
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“మద్రాసులో, ఎర్నాకులం అడవుల్లో 
షూటింగ్. “మూనాయ్ మురి అనే 
మళయాళ చిత్రం ఆధారం. దాని దర్శకు 

డు కె. మధునే మా చిత్రానికీ దర్శకునిగా 

నియమించాల” అన్నారు అర్జున్ బి. దేవ 

రాజ్. ఈయన నిర్మాతగా నటి జీవిత సమ 

ర్చించే శ్రీ, నవనేత్ర ప్రొడక్షన్స్ “మగాడు” 

చిత్రంలో రాజశేఖర్ నవనటుడు అర్జున్ దే 

వ్ మురళ్ళి రమణారెడ్డి బాలాజ్సీ సంజీవి, 
ఢివాజీరాజు పూర్తం విశ్వనాధం, పి. డె. 
శర్మ ఆల్కి లిజ్తి సుకుమారి, బేబీ షామి 
ల్సి. ఒక కీలకమైన పాత్రలో మురళీమోహ 
న్ నటిస్తున్నారు. స్వామి కథకు సంజీవి 
స్కీంన్ ప్లేమాటలు సమకూర్చారు. వేటూ 

72 ఆంధ్రసచితవారపత్రిక 

అలిమా 
రి గీతాలు, రాజ్-కోటి సంగీతం, విలిస్దాస్ 

ఛాయ్య ఎస్. కృష్ణమూర్తి-గుణశేఖర్ సంయు 
కృ దర్శకత్వం, త్యాగరాజన్ సాహసాలు, 

జెవి. వి. సత్యనారాయణ సహకార దర్శక 

త్వం, వి. పి. కృష్ణన్ జో సురేష్ 
కె. వి. ప్రొడక్ష ,. సాయిరత్న డిడెన యో 

జ్ 

ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్, మురళి శ్రీనివాస్, 

బాబూ గజేక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రాద్యూసర్. 

క్రృవ్ణ్య రమేష్బాబు 
ప్కృృష్మ సరసన రాధ నాయిక. రమేష్ 

బాబు పక్కన బొంబాయి తార నటిసుంది” 
అన్నారు కె. మురళీిమోహనరావు. ఈయన 
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స్కీర్పన్ స్టే - దర్శకత్యంలో జి. సత్యనారాయ 

ణ నిర్మించే శ్రీ బాలాజీ ఫిలిమ్స్ చిత్రంలో 

సత్యనారాయణ, గొల్లపూడి మారుతీరావు, 

సుధాకర్ ఆదిగొగలవారు పాల్గొంటున్నారు. 

పరుచూరి సోదరులు కథా-మాటలు రాశారు. 

వేటూరి. గీతాలు, చక్రవర్తి సంగీతం, కె 
ఎస్. హరి ఛాయ, రాంచందద్రసింగ్ శిల్చ్పం, 

'వెంకటరావు- కాళీ ప్రాడక్షన్, ప్రసాద్ సహకా 

ర దర్శకత్వం, జి. శివయ్య నిర్వహణలో చిరం 
జీవిరాజు ప్రొడక్షన్ ఎక్టిక్యూటివ్, నాలుగు 

'షెద్యూల్స్ళలో నవంబర్ కు షూటింగ్ ముగు 
స్తుంది. 

పవన్ ఎంటర్; పె సెస్ చిత్రాలు 

ఎ.వి. కెరెడ్డి సమర్పణలో “శ్రీమతి ఒక 
బహుమతి” అనంతరం పవన్ ఎంటర్ (పై సెస్ 

అధినేతలు ఎ.సుధాకరరెడ్తి కరుణాకర్ రెండు 
చిత్రాలు నిళ్మిస్తున్నారు. సాంప్రదాయాన్ని 
గౌరవించే అత్తకు అత్యాధునికతను వొంఛించే 

కోడళ్ళకు మధ్య ఘర్హణ ఇతివృత్తంగా ఓ తమిళ 

చిత్రం ఆధారంగా తయారవుతున్న “*తల్లా- 

'పెళ్ళమా?”లో వాణిశ్రీ జయంతి, నరేష్, 
గొల్లపూడి మారుతీరావు, కల్చన, ఆనంద్ 

బాబు రమణమూర్తి భాగ్యలక్ష్మి పాత్రధా 

రులు. గజేష్పాత్రో మాటలు, సి.నారాయ 

ణరెడ్డి పాటలు కె.విమహదేవన్ సంగీతం, 
ఫిరిఫ్ట్ ఛాయ దాసంశాయినగా ప్రసాద్- 
బాలగన్ సంయుక్త దర్శకత్వం, తాండవ 

కృష్ణ-మూంధాత ప్రొడక్షన్, గజేష్కుమాగీ . 
కూర్చుతో “విశు శిష్యుడు టి.పీ... గజేం 

(ద్రన్ దర్శకుడు. 

సుమన్, భానుప్రియలతో "సెప్టెంబర్ 

11న సెట్కు వెళ్ళే ససెన్స్ చితానికి గొల్ల 
పూడి కథ, న. న ముత్యాల 
సుబ్బయ్య దర్శకుడు, 

“రాముడు కాదు రాక్షసుడు 

సుమన్ సరసన రాధ, భానుప్రియ 

, నాయికలు, శ్రీవిద్య హీరో తల్లి, ఆనంద్ 

అనే ఒక కొత్త విలన్ను పరిచయం చేస్తు 
దాసరి కథ్క స్ర్కీన్ ప్లే మాటలు, 
సమకూర్చి దర్శకత్వం వహించే 

న్నారు. 

పొటలు 

ప్రభావతి ఆర్ట్స్ ప్రొడక్షన్స్ చిత్రానికి ఏ.ఎస్. 
ఆర్ -స్వామి ఛాయ రాజ్-కోటి సంగీతం, 

పేకేటి రంగా శిల్చ్బం, కృష్ణంరాజు కూర్చు 

తెరవెనుక హంగులు. ోసుమన్ జన్మదినమైన 
ఆగస్ట్ 28న షూటింగ్ ప్రారంభం డిసెంబర్ 

30కి షూటింగ్ ముగుస్తుంది. సంక్రాంతి 

కానుకగా జనవరి 14న విడుదల” అన్నారు 
నిర్మాత అట్టూరి రాధాకృష్ణమూర్తి. 



“ఆగస్టు 27 న [ప్రారంభోత్సవం”. 
అన్నారు రాజ్బాబు. ఈయన నిర్మించే 

జయపద మూవీ ఇంటర్పేషనత్ వారి *నిషా ్ షై మం] 
రవ్వలు” చిత్రంలో కృష్ణ కృష్ణంరాజు జయ 

పద, ,శ్రీరాంకుమార్, పీత ఆదిగాగలవారు 
పొలాంటారు, సభ్యమూర్తి మాటలు, రాజ్ 

సంగతం రాం సకూ కోటి సంగీతంతో శ్రీరాంకుమూర్ ఎ్టిక్యూ 

టివ్ పాడ్యూసర్ . స్క్రంన్ ప్లే, దర్శకత్వం : 

శీ,కాంత్ నహతా. 

చిరంజీవి (శ్రీదేవి 

“క్రొత్త దర్శకరచయిత యండమూరి 
వీరేంద్రనాథ్ కథకుడు. సుప్రసిద్ద దర్శక రచ. 
యిత అంధ్యాల సంభాష్రణలకర్త- (ప్రముఖ 

దర్శకుడు క. 'రాఘవేంద్రరావు డై రెక్షరు. 

చిరంజీవి సరసన దేవి నాయిక... ఇక 

ఈ ' చిత్రం ఎంతటి సంచలవం నవృష్టిస్తుందో 
ప్రత్యేకంగా చెప్పవక్క_క్రీదు” అన్నారు సి. 

అశ్వనీదత్. ఈయన విర్మించే వైజయంతి 
మూవీస్ కొత్త చిత్రావికి ఇవ్తుడు. స్కిరిప్ట 

పని జరుగుతోంది. 

చమ పౌష్బొలు 

“వొదుకు దిద్దిన కావురం”లో 



ఉర్రాడ్రీర్టుజం జిందాబాద్” 

“ప్రస్తుత సమాజంలో రౌడీయిజం విశ్చం 

ఖలంగా చెలరేగి అమాయక ప్రజల కుటుంబా 
ను ఎంత హృదయవిదారకం చేస్తున్నాయో - 
ఒక రచయిత ఆవేదనలోంచి ఉరికిన యదార్హ 

సంఘటనలకు ప్రతిరూపం,” అన్నారు కోదం 
పరామిరెడ్తీ ఈయన దర్శకత్వంలో కె ఎస్ 
గొమౌరావు సమర్పించే భానూ ఆర్ట్స్ క్రియే 

షన్స్ ద్వితీయ. చిత్రం రౌడీయిజం. జిందా 

త్శ ఆంద్రసచిత్రవారవత్రైక 

“ఆడవి సుందరిలో విద్వశ్రీ, 

బాద్”లో రాజశేఖర్, వాణీ విశ్వనాధ్ సత్య 
నొారొాయణ్య అల్ల రామఠీంగయ్య ప్రసా 

ద్బాబు, రాళ్ళపల్లి బ్రహ్మానందం చిట్టి 

బొబ్బు వినోడ్హ్ అరుళో్కుమూర్, ఆంజ 
నేయుల్కు మాస్టర్ రాంగోపాల్ నీర్మల, 

అన్నపూర్ష్మ లక్ష్మి. బేటీ. క్రీరితోపాటు మల 
యాళ నటులు జొనీ మోహవ్రాజ్, 
కీలకమైన సాత్రలు ధరిస్తున్నారు జి సత్య 

బతు[ంం8! ఉతంంజా వొ తికరడతకిైనగతు ళల. *కకిగ్తై4ల 

వంగి6 2౧4 600864 స్పేర్ గి రకవంకగటగి4ర 10 ఏజంళయుం 220 వంటకం 10 
&ఓ టం సుర ది 055 ఉడతలు 82మూ శేసెటాడలా&64 520003 

౨౧౦౧69 తతుకంరిడ 75667 తషము68 61247 61248 
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మూర్తి మాటలు వేటూరి 
వర్మి సంగీతం సుధాకరరెడ్డి ఛాయ్మ అరు 

గన్ డ్స్ గాంకన్ శిల్పం బాషా సాహహెలు అజ 

య్కుమార సంయుక్త దర్శకత్వం, పీ ఎన్ 
రాయ్ సహకార దర్శకత్వం సాయి ప్రొడక్ష 

న్తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్న సే సాద్ వి 
అప్పాధావు “మలయాళంలో సంచలనం 

సృష్టించిన “కిరీటలి చిత్రం ఆధారం. రేండు 

'షెద్యూల్స్లో అగస్ట్ నెలాఖరుకు షూటింగ్ 
వూర్తవుతుందో అన్నారు 



ర యు. 
ఉిర్హేప్టమైన 

సొంకతికతీకు ప్రతిబింబం 
అందాల దృశ్తాలకు ఆలవాలం. 


