


కసా? నాథరీరు | 

లెపుచేయటం అలసట కల్రిగంళ నచ, ౯ ౮ ఓహోమాల్డ్ ఓక రీప్పు రాగితే 

రోజంతా పైప్పచేసినా అలసని అనేది ఉండదు, రోజల్లా 'శమఫడి పవివేసి 
సాయంత్ర ఇంటికి చేరేసరికి ఒక కప్పు కమ్మనీ [హో ఘూల్ట్ నావోపకి 

'పీద్దంగా పృంటుంది, సాయంకౌలం సరదాగా గడపటానికి కాపలనీస్ శక్తీ 

ఎక్సాహాస్ని లది నాకు సమకారుస్తుంది. 

సిజర (గ్రానులర్ ఓవోమార్డ్ పరిపూర్నమైన ఆహారపానీయం.ఏదమిన్ల్యు 

ఇప్పటమైన పాల్కు బార్లీ మార్ట్ ఎక్స్ట్రొళ్టు కోకోలతో నిండివృన్నల్రిది 
తేలికగా శీ రమవతుంది, పగేలల్తాపడీన శ్రమ తర్వాత ర్యాశ్రి హాయిగా 
నిద్రజద్ది వే , ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు ఉపకరిస్తుంది. 

శ్ర 
క] 

శయారు చేయవనోారు న్ 

ఫుడ్స్ ఫాట్స్ & ఫర్టిలైజర్స్ లిమిసెడ్, 
తొగేషల్లిగూడెం, ఆంధ్రప్రదేశ్. న 

కనాను ఎ 

లల విక్రయాల విభాగం : 110. బి నేళొజీ సుభాన్చంద్రటోన్ డోకు వమ్ము! 



ధర వెంచబడ లెదు? 
చఎ$్క్ టాత్ ఎస్టు థవరనఖ నిల చలనితరి: 

ఇదివరలో ఎంత చెల్లిస్తూన్సారో అంతే చెభ్లించండి. 

ఎక్కవ చెలించవదు. 
లల ళ్ 

శ 

లు -క్ళ 

గం తన 4ఎళకి 
తు ఆగు 
సనా ఉనే 

06 



ఆల్ంంంద్ంట్ంంబ్ాంటోా 

సహ శ్రే. 
రిజిసరు నెం, 218726 

లయ 

జీవన్ టోన్ ఎము 

కల పోగులా వున్న 

వారికిలావును ఇచ్చు 

టకు తోడ్చడును. 

బీవన్టోన్ కేవ 

లము వనస్పతి 

బు 
కొవ్వు ను౦చి 

తయారు చెయ బడీ 

నది కాని జంతువుల 

కొవ్వు ను౦డి 

మా[తము కాదు. 

ఎంత మంచిఆహా 

రముతిన్నా ఎముకల 

పశగువల బలహీన 

ముగా ప. 

బీవన్ టోన్ మంచి బలాన్ని, లావును బరువును, యిచ్చును. ఆక 

లేనివారికి మంచి వీర్తశే కిని యిచ్చును. ఇది బలహీనత, వై 

చేతులు తేలిపోవుట, తిరుగుడు రక్త హూనతలను పోగొట్టి పరి 

పూర్ణ మెన ఆరోగ్యమును పుష్టిని యిచ్చును. 

శరీరము ఎరువు భాయ పొందడానికి జీవనటోన్తో టొమా 

టోలు తీసుకొనండి. అఆరోగ్యవంతులకు బీవన్ టోన్ మంచిది. 

జీవన్ టోన్ తీసుకొన్నప్పుడు మోకు కొంత శరీర వ్యాయామము అవ 

సరము. కావలసిన బరువు, బలిష్యత చేరిన వంటనే బీవన్ టోన్ సేవిం 

చుట నిలువుటమంచిది. ఇతరవివరములు మందుతో పంపబడుతాయి. 

వెల : 480 (గ్రాములురు, 10/- (పోసు ఛారీయ రు. రీలు) 
టు జ 

వీ “శక గీ గీ, 

ల *ల్కకక![1 సక లణకాక నుక. 
ఇ 9. సం. పశ, 32 7 స. పెండరే కశ గి గస * 17. 

లాటా బా నాలా ఆ నాంంయొాంబాతాలక 
జ్యోతి ల న జాతా నా ఆ ఖా 



ఎన్నికల కాలం. మోరు మంచి హడావిడిలో వుండి 

వుంటారు. ఇదివరకు మిమ్మ ల్ని 

ఎప్పుడూ పలకరించనివారు, మో ఇక ండుల.. గమ 

నించనివారు ఇప్పుడు మారు కనబడితేచాలు * హల్గి" 

సార్ [” అని చిరునవ్వులు ఒలకబో స్తున్నారు. ద్రాం 

సాగా వున్నారా సారి అని ర డీ్్లు 

ష్ మోకు న. ముళ్ళ పూడి" మ. 

గారి అప్పారావు నతి అం కు.-. “అయిదు 

రూజాయి* లని అర్హం. మోా 'కివాళ ఎదురుపవడిన టోపీ. 

, లేదా పోటీవాలా “హలో” అం 'కేిమిీావోలు. 
సై. అని అర్ధం. 2. 

మోరు తతో కనబడక పో తే, పనిగట్టుకుని 
మా వ. “హా లో” అని వలకరించే రక 

చరకాల పెద్రమనుషుల కుశల(పశ్నల మధ్య మమ్మల్ని, 

మరిచిపోకండి. ఎవ్చటివలనే మా వోటు *జో్య్యతి "క్షష్టై 
(7వ పేజి 

ణ్ ఖ్ త 

“జో్యాతి"*కి తమ రచనలు పంపే రచయితలకు 

ఒక చిన్న విజ పి. ఈ మధ్య నంచికలలోే ఎక్కువ 

కథలు "మేము వెయ్య లేకపోవడం మారు గమనించే 
వుంటారు. ఒక కారణం-- మాకు వచ్చే కథలన్నీ చాలా 

'పెద్రవిగా వుంటున్నాయి. మూడు కథలు పట్రించేసరికి 

గగన్నమెపోతోంది. “జాతి” మొదటి సంచిక 

(68 ఫ్మిబవరి లో మేము పది పేజీలకు మించని క॥లు 
పంపవలసిందిగా ఒక విజ్ఞ పవి చెశాము. ఆ విజ విని 
పాటించడం వీలుపడ లేదు. ఇప్పృు_డెనా మా. విన్న 
పాన్ని మన్నించి రచయితలు పది పిజీలకు మించని 

చిన్నకణథ లే పంపి మాతో సహకరించాలని కోరు 

తున్నాము._ 



సుచిత మాసపత్రిక 

బకింగ్ హామ్ పేతు పోష్టు 

విజయవాడ _బి 

సంపుటి 5 

ఫిబ్రవరి 1067 

సంచిక 

“మేనేబింగ్ ఎడిటర్ 

వి. వి. రాఘవయ్య 

రాజకీయాలు -- త్రి 

బెర్నార్డ్ షా ఛలోక్తులు--- సు 

చీకటిలో వెలుగు --- 

మునగవలస దుర్తాపసాదరావు 1£ 

ఫలించని ఆదర్శాలు --- 

డి. సత్యసుబహ్మణ్యం 40. 

[(గూన్స్ఫర్ __ ౩. సాయిప్రసాద్ 28 

కృ ష్టాజిల్లా "తలుగు రచయితల 

మహాసభ___ఒక విలేఖరి స్ 

రోచిక్సీల-_._హావిస్ నై 

అాహముపుల్ ఆజా || 

గొల పూడి మారుతీరావు బి 

[(పేమవ్యూహం (నాటిక సీరియల్ ) 

బి. వి. రమణరావు త్తే 

మనీ సర్కు లేషన్ _-పచ్చి మోసం-- 

డాక్ష్రర మహీధర నళినిమోహ న్ 61 

స్వగతం --- 

నెల్లుట్ల వేంక కుశ్వరరావు 4 

(పేమబీవి ఆత్నహత్య -_-- 

"అవతకొెాలత సుబహ్మణ్యం (ల 

అసమర్హుడు---డి. కా మేశ్వరి "7౩ 

"సెలయేటి గలగల (సీరియల్ )-_- 

విపిరి అండ్ జశాళివాహాన వ్ర 

న చం 

జో్యోతి (మ్మదాసు (పతినిధ్ర 105 

ముఖ చి (త 0; 

“హెదరాబాద్ మూవీస్ వారి 

“అర్ధరా (తలోని దృశ్యాలు 



దంది గలక్కు సోఫాలకు యు_.ఫోషమ్ అది ంతి యమైనది 

వి రూవుకైనా వ చాలా సాఖ్యమైనది. మిక్కిలి చౌకం 

కొత్త డిన్టైనులలో ఏ ఆకొరమైనా నంతువేయదు, ట్ 

తెచ్చుకోవచ్చు. ఎంత అదిమినా మీ చేహమునకు సరుప్తులకం పే 

మరల మామూలు రూపానికి వస్తుంది అనుగుణ్యమైన చాలా చౌక, నోఖా 
న కోణాలలో భరిస్తుంది. సెట్టు ఒకటికి రు,[00/- 

ముక్కలుగా కోయవచ్చును వ. ప మ్ న్ పొదుప్త చేయండి. - గ్ మ నన మీ సమీప వ క్తకునితో 
వ న చట్లగా అంటుంది, సం[పంంచం క, 
అంటించ వచ్చును. 

రంధ్రము చేయవచ్చును. 

కుటవచ్చును. 
వ! 

₹0284 

యు-ఫోమ్ 
సాటిలేనివి, బహుళ (వయాజనకొరి అయిన యు క్ సోష్ 

తయారు చేయువారు 

యు-ఫోమ్ ప్రైపెట్ లి. 
సనత్ నగల్ 'హిదరానాల్-18 

పు కరంలగ4శ44 ది 8 

డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ * 

ఇండస్ట్రియల్ సర్వీసెస్ క౦0బై న్స్ 

ద, మహాశ్సాగొందీ రోడ్, 

సికింద్రాబాద్, ఫోను. ౫312 



కరర దస చక నక క దక దక ళా వక చటిడ్స్ 

జ్యొతి తిపాఠకులకుబఒబరకవనునవి 

ళీ వెల హెచ్చింపు ; '₹ల5 నుంచి ఖఇఅ౦ పై సలకు 

వు బాం ల టో బం ల టు టోలు లం లం లో లు ల త టం లు ల కు టు లు న లం టెం లా టం ల లం లం లం లం లాం పల నష నం లో బు బో లు వు జ బం బం లం లం కొ కా తో లో బు బం వు టు చు బు బు వు సం టు కు శా నా 

ళీ గడచిన 0 వ తేదితో “జ్యోతి సచిత మాసపతికకు 
క్షీ నాలు గేళ్ళు వెళ్ళాయి; అయిదో ఏడు (ప వేళశించింది. తనకున్న పరి 

ళీ మితమైన వనరులతో నే *జోోతి. పాఠకులకు వినోద, విజానా 

లందిస న్న. సాహిత్యానికి యథాశ క్తి సేవచేస్తూ పురోగమిసోంది. 

క్ష పాఠక ఫ్ మప 5*శ యుల (పోత్చాహ తతో త్ ఈనాడు ఓ€6 వేల 

ప 

[పతులతో అంధష ప'దేశ్ లో అ[గ(శేణ్ మాసపతికగా రూపొందింది. 

ని “జ్యోతి ఇతర ప్మతికలవలెనే ఒక పెద్ద ఇబ్బందిని 

జక. ౦టోంది. ఇటీవలికాలంలో కాగితం ధర, ము[దణ, బ్లాక్ 

ప. ఖర్చులు, ఇంకా పతికా నిర్వహణకు అవసరమైన. ఖర్చు. 

న్నీ విపరీతంగా పెరిగాయి. ముఖ్య మెనది కాగితం ధర. "ఇందు. 

తనే దేశంలోని దినప[తికలుకూడా ఇటీవల ఇంకొకసారి వెలలు 

ఏంచక తప్పలేదు. "తెలుగు దిన ష్మతికలు ఏడు పైసల వెలనుంచి 

మిది పద్కి ఇప్పుడు పన్నెండు _పెసలకు వెల పెంచాయి. 

ర? 

ఖా చలో ౮ + 

౭ 8 

ర్ల్/ ౮9 

“జ్యోతి” పరిస్టితి కూడా దీనికి అతీతంగా లేదు. అందువ 
మార్చిసంచిక నుంచి! విడిిపతి వెలను 53 నుంచి 80 పెసలకు, ఏడాది 

హల రు. 9 నుంచి రు. 9._500కు 'పెంచుతున్నాము. పెరక్షుల: 

ది అదనపు భారం మోపగలదని తెలిసికూడా అయిష్టంగా నే ల్ 

౦చవలసి వస్తోంది. వారకులు దీన్ని సహృదయంతో అర్రం చేసు 

మ సానుభూతితో సహకరించ గలరని, మా ఏ జెంట్రుకూడా 

ర్వంవలనే తమ సహాయ సహకారాలు అంధ జేయ గలరని 

స్తున్నాము. 

ఈ టక్ 06 

డ్ల్తల్లి బి 

(ప్రస్తుతపు చందాదారుల చందా మొత్తాన్ని కొత్త రేటు 

(పకారం సవరిస్తున్నాము.) 

నా _మెనేజరు, 

ఖః గ గ గీ (| //. 
షు కోన 



"దెశంలో ఎన్నికల కలకలం 

ంఎక్కడ చూసినా ఏదో సమస్య, 

ఏదో అలజడి, ఆందోళన, ఉధి 

కత. వీటితో సంక్షుభిత మైన వాతా 
వరణంలో ఈసారి నాబ్బవ జనరల్ 

ఎన్నికలు జరగ బోతున్నాయి. 

రాజకీయ పక్షాలు తమతమ 

1పచార కోలాహలాన్ని [పారంభిం 

చాయి. దేశ వ్యాసంగా కొన్ని, 

కొన్నిరాఖ్టాధలకుపరిమిత మె, కొన్ని 

చాలా పార్టిలు ఎన్నికల్లో పొల్లొాం 

తున్నాయి. ట్లో ఇండి జం షో 

నిలబడే వారిసంఖ్య చెప్పడానికి 

వీలు లేదు. 

ఇండి పెం ఉంట్లు సృష్టైంచే గందర 

గోళం ఎప్పుడూ వుండేదె. ఈసారి 

రాజకీయ పక్షాల గందరగోళం 

కూడా ఎక్కు వే. ఇదివరకు "మొతం 

మోద ఐకమత్యంతో నే వ్యవహరిస్తూ 

వచ్చిన కాం్యగెసు వా ర్ లోను, 

కమ్యూనిస్టు పాదీ రీ లోనుళ్ననెక్యం ఈ 

సారిచెప్పుకోదగినవి శేషం. “తాం గెసు 

ర 

దాదాపు (పతి రాష్ట్రంలొను చిల్లు 

పోయింది. ఎన్నితకలకుచాలా 

ముందుగానే కెాం్యగెసు అధికారు 

వర్షంమాద అలిగినవారు చిలి 

పోయి జన కాల్యగెసు అని జనతా 

కాం[గెసు అని ఇంకొఏవేవో పే ర తో 

పై+ీ ట్రీ పార్టీలు పెట్టారు. 

దగిర కాచ్చేసరికి టిక్కెట్లు దోరకమిః 

కం[గెసువాదులు శాలమ౦దె 

పోటీ పారిలలో చేరడం [(పారంభ 

మెంది. స 

ఎన్నికలు 

అలాగేకమ్యూనిస్తుపార 
గ ఈం లు' 

"రెండుగా  వకిపోయి చాలకాల'. 

"మైంది. ఎన్నికల కోసం సర్దుబాట్లు 

చేసుకొనడాసికి కూడా ఈ రెండింటి 

మధ్య అంగీకారం కుదరలేదు. చాలా 

చోట్ల కక ద. కాఠరు (పత్యర్హులు గా 

నిలబడు తున్నారు. 

సోషలిస్టులు ఎప్పుడూ 'పెద్ర [పతి 

పక్షంగా లెక్కలోకి రాలేదుగాన్సి, 

వారిలోకూడా వి. ఎస్.పి 

ఎన్. ఎస్. పి. లు ఒకదానికి ఒకటి: 

జ్యోతి 



వోట్రీ పడుతున్నాయి. పోతే 

కొంచెం గట్టిగా నిలబడి౦ది 

జనసంఘం, స్వతంగత పార్టిలు. 

ఆంధధరావ్వా9నికి సంబంధించి 

నంచవరకు చూస్తే ఒక విచ్శిత క 

యం "కనిపిస్తుంది. కొన్ని ఇతర 
రాష్టాాలలోలాగా 5౯7౦ గెసునుంచి 

అసంతృప్పు శవనరూ. తార శాన 

పెట్టడం, వేరేపారి పెట్టడం జరిగ 

లేద్, కాని , కాంగగిసుముసుగులో నే 

వుండి గుద్దులాటలు (వొారంభిం 

చారు. అయోధ్య, సయోధ్య వర్గాలు - 

ఇంకా అలాగే వున్నాయి. ఎవరికి 

దొరికిన టిక్కెటు వారు చేతపటు 
| ఠు 

కుని రంగంలోకి దిగారు. లయితే 

ఎన్నికల తరవాత ఏ వర్షం అధికారం 

లోకి వస్తుందో అనే యతి "రెండిం 

ఉఊకి వుంది. ఒక వర్షం అభ్యర్లులను 

స్తోంది. ఇది బాలా నియోజక వరా 

లలో జరుగుతోంది. కొన్ని చోట్ల 

బాహాటంగా, మరికొన్నిచోట్ల 

చాటుగా ఒకరికి మ 

ఒకరు |[పచారం స్తున్నారు. ఇంది 

"పెండెంట్ అ భ్యరులను స్వయంగా 

నిల బెట్టడ మో, ల్దివర కే నిలబడిన 

వారిని అయా జరుగుతోంది. 

కాంగెసు ఎన్నికల (పచారానికి 

కూడా ఇదే ఇబ్బందిగా వుంది. ఈ 

విశచాలను మరచిపోయి నో ట్టు అడ 

గడంకూడా కష్టంగా వుంది. ముఖ్య 

మంతి కొన్ని చోట్ల (పసంగాలలో 

వ [ వరం నాయకులను 

వో 'పెట్టుకునిఅనా గప దెశం 

వ సైశ్రారు; 

అయినా తాముమెజారిటీ 

వో రాకతప్పదనే భరోసా 

శచటించాలని మరొకవస్దం [ప్రయత్ని కాం గెసువారికి వుంది, సప 

ఒక్క ₹3దునన్వ్వు విసరండి 



లోక్సభ సీట్లు అ న్నిటికివారి 

అభ్యర్దులు నిలబడు తున్నారు. సగా 

నికి ఏకొంచెమో ఎక్కు వరాక 

పోతాయా అని వారి ధీమా. మొత్తం 

సం 1 సట్టకు 1000 మంది అభ్యర్దులు 
వో ట్రీ చే సున్నాకు ఆశా శాస 

వ్ీటుకు ఆరుగురు చొప్పున పఫ్లోట్ర్ 

చేస్తున్నారు. కాం(గెసుపట్ల వ్యతిరే 
కత బాగానేవున్నా, వ్యతిదేకపు 

ఓట్న కమూ్యూని స్ట మితవాద, అతి 

వాదుల మధ్య, స్వతం[త, జననసనంఘ, 

ఇండి ఎం డెం ర్ల సై ధ్య దీలి షోక్ర 

త్ష్రుద్ుః అందువల 

ఇాంంగగెసే నెగ్గుతుందని చెప్పవచ్చు, 

ఇదే య. చాలారాష్టాాలలో 

వుంది. రెం డే దరికాలటల్సు, కాం[గెస్ వి, 

దానికి వ్యతి రేకమెనవి. (పతిపక్షైూల 

సుం వా తాచ్యక్నున, ముది 

కాం[గెసుతో దిటు రాగలిగిందిలేదు. 

అందువల కాం గెసుకు వ్యతి రెకమెన 

పిటన్నీ చీలి పోతాయి. కాం[గసులో 

చిలికలున్నా దాని బలాన్ని మరీ 

కుంగ ది సేట్టు గా లేవు. కనుక 

"మెజారిటి కాంగ్రాసుకే. పస్తుంది. 

కాని కేరళ, బెంగాల్, రాజస్థాన్ , 

మధ్య[ప చేశ్ లాంటి కొన్ని రాష్ట్రాల 

పరిస్టితి చెప్ప లే ము. అక్కాడ 

కాం (గెనుకుమెజారిటీ రాకపోవచ్చు 

నని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు. 

కాంగైసుకుమెజారిటీరాక 

సో శ్రే, మిశమ (పభుత్వా లేర్చడి తే 

గందరగోళం తప్పదు. కాంగ్రెసు 
"మెజారిటీ (పభుత్వాలు వుండగానే 

10 

ఏదో విధంగా ' 

ఇంత అవ్య వస్థ "దేశంలో ఏర్పడగా, 

ఇక (పతిపక్షాల కలగూరగంప [పభు 

త్వాలు వస్తే చెప్పనక్కర లేదు. 

ఈనాడు దేశానికి కావలసింది 

"కేర్యదంలోను, రా హా లలోను 

సుస్తిక [పభుత్వాలు. టనే పార్టి వెనా 

సరే, నిలకడగా వుండి, త ల 

పోతుందేమో ననే భయం లేకుండా 

పనిచేసే | పభుత్వాలు. అర్షికంగా 

"దేశం చిపికి పోతోంది. అహార 

"పెనుభూతంలాగా భయ 

"పెడుతోంది. విద్యార్థుల దగ్గర్నించి, 
వహ ల దాళకో(పజలలో అన్ని 

వర్హాలలో [కమళిక్షణ తగ్గిపోతోంది. 

ఈ సమయంలో దృఢమైన (పభ 

త్వాలు లేకపోతే ఈ సమస్యలను 

పరిష్కరించే దెవరు గ చేపట్టిన వ్యవ 

సాయ పార్మిశామిక కార్య(కమా 
లను జంకుగొంకు లీకుండా నిర్వ 

హించేపభుత్య్వాలు ఈనాడుకా వాలిం 

సమ స్య 

అటువంటి (పభుత్వాలనుగ్తాపించ 

డానికివీలు గా ]పజలు తమ 

తీర్చు ఇవ్వబోతున్నారా ) తాను 

వేసే ఓటుకు వున్న ఆర్ధిక, దాజకీయ 

(బాధాన్యం గుర్తించే (పతివాడు 

ఎన్నికలలో పా లొం టున్నాడా ౪ 

భారత పజాస్వామ్యం అఆ స్ధాయికి 

ఎదిగిందా ? లేక, ఇంకా కుల, మత 

వర్ష, స్వార్థ (ప్రయోజనాల సంకుచి 

తత్వంల్ 3న చిక్కుపడి వుందా 

ఇ మరో రెండు మూడువారాలో 
శేలబోతోంది. 

ల. 

జోోతి 



బర్నా!? మా 1౪04లో ఆర్క్ 

అండ్ది మాన్ (ఆయుధాలు, పాన 

వుడు) అన నాటకం [వా శా డు. 

ఆయనకి అంతర్తా తీయ ఖ్యాతి 

"తెచ్చిన మొటమొదటి నాటక 0 
ఈ 

అదే. 

అ నాటకం (పదర్శించిన "మొదటి 

రాతి. పదర్శన ముగిసింది. [పేక్ష 
కులు నాటక రచయితను _ఫేజిమోదికి 

రావలసిందిగా బలవ౦తం౦ చేస్తు 

న్నారు. ఇక తప్పదనుకుని షా ేటి 

మీదికి వచ్చాడు. [పేక్షకుల 

హర్ష ధ్వా నసాలతోహాలు మారు 

[మోగి పోయింది. సదు మణీగిన 

తర్వాత గ్యాలరీనుంచి స అని 

వెక్కిరిస్తూ ఒక గొంతు వినబడింది. 

జ్యోతి 

మౌ ఆ వపు చూస్తూ “ఆ గొంతు 

నుర దాణా మితాకితో "నను 

పూర్తిగా ఏకీభవిస్తన్నాను. కాని, 

[బదర్ | మన ఇద్దరి మాట ఎవరు 

వినిపించు కుంటారు, ఇంత మందికి 

నాటకం న చ్చిన తరవాతళ€* 

అన్నాడు. 

ఈ విధంగా మాటకు మాట 

చురక వేయడంలో షా ఆరితేరిన 

వాడు. అతని పేరిట ఎన్ని ఛలోక్తులు 
[ప్రచారంలోకి వచ్చాయోలెక్క లేదు. 

ఇండియాలో [పథమ స్వాతం[త్య 

యుదంజరగడా నికి ఏడాది ముందు. 

1850 జులై 20 వ తేదీన డల్లిన్లో 
స జన్మించాడు. ఇ౦డియాకు 

స్వాతం[త్యం వచ్చిన మూ డేళ్ళ 

కీక్లీ 



ఉర్వాత 1050 నవంబరు 2 వ తేదిన 

అతడు మరణించాడు. ఇంత సుదీర్ష 

కాలం జీవించడమే కాదు, దానిలో 

ఎక్కువ భాగాన్ని-_ అంకే ఫేక్ 

స్పియర్ జీవిత కాలం కం కు ఎక్కువ 

కాలాన్ని_-నాటకర చనా వ్యా 

సంగంలో షా గడిపాడు. 

మొదటనవలా రచనతో 

మొదలు పెటాడు. అది గిటుబాటు 
ణు రు 

కాలేదు. తర్వాత ఎన్నో ప(తికలలో 

సంగీత, సాహిత్య, కళా విషయాల_పె 

విమర్శకుడు గా గొప్ప పేరు తెచ్చు 

కున్నా డు, అతడు చిన్నతనంనుంచి 

సభాపిరికి, అటు వంటిది పటు పటి 

నలుగురిలో మాట్లాడ డడ౦ అ భ్యా 

,సంచేసి (పపంచంలో గొప్ప వక్త 

లలో ఒకడుగా పేరు పొందాడు. 

1861లో ఫేబియన్ సాసెటీ అచే 

సోషలిస్టు సంఘంలో చేరినప్పటి 

నుంచి కరర వరకు అతడు వారానికి 

మూడు ఉపన్యానాల చొప్పున చేసే 

నిమివాల నుంచి 

నాలుగు గంటల వరకు ఎంత సేపైనా 

నరీ, సౌంఘిక, 

ఎవెట్రైనిక విషయాలలో అనర్దళ ల్ 

ఉపన్యసించేవాడు డ్ర్ న్ని వ్ 

మంది [శొతలను గంటల తరబడి తన 

వా గా టితో, చమ త్క్హాత, 

వోస్య ప. మంత న 

వలెచేసే 

యెడలథు. నాలుగు 

రాజకీయ విచా 
ర్ం 

నవలలు విమర్శా వార: నటి 

వ్యాసంగం వదిలివేసి వాటక రచన 
లోకి అనుకోకు ౦డాదిగా డు. 

శర85లో నే నాటక రచన [పారంభిం 

క్షే 

చినా 1092 లో 

హౌసెస్" అతనికి పేరు తెచ్చిన 

మొదటి నాటకం. అయితే అతడు 

తొలి రోజులలో [(వాసీన నాటకాలు. 

మరి విషవాత్య్మకం గా వుండడం: 

చేత వాటిని అడడానికి, చూడడానికి 

పడేవారు 

“విడోయర్స్ 

కూడా అంతగా ఇష 
వ. 

కాదు. 

| 1584లో*ఆ ర్స్ అండ్ ది మాన్ 

నాటకంతోనే అతనికి (బ్రహ్మాండ 

_మెన పేరు వచ్చింది. షేక్ స్పియర్ 
లరాస్థత ఇంగ్లీషు నాటక౦ పేరు 

చెవృగానే జాపక౦వ చేది 

పా “ 
1993 నుంచి 1988 వరకు సగటున 

ఏడాదికొకటి చొప్పున 4(నాటకాలు: 

(వాశాడు. 1815 నాటికిబిటన్ 

నుంచి జపాన్ వరకు అతనిపేరు 

'ఆలియని, అతని నాటకాలు ఆడని 

"దేశం లేదు. 

ఖ్ జ్జ ఖం 

మరి ఇంత [పఖ్యాతు డైన నాటక 

రచయితో పె ఎం దారో ప్రీ ల్కు 

ముఖ్యంగా రంగస్థల స్రీ తారలు 

'బెంగెటు క్ష్ వడంలో ఆ శ్చ ర్య 

ఏముంది అతడు అంద గాళ్ళ లో 

లక కాకపోవచ్చు. 

పొడుగా, చూడగానే స్త్రీలను 

. అకర్పించ లే నిముఖారవిందం 

అతని ఒకసారి ఐసాడోరా 

డదికన్ వ (ప్రఖ్యాత నర్తకి ఇలా 

ఉపిరం (వాసిందటు ; తష్పున్స మిద్దరం 

పెళ్ళిచే సుకుందాం.మనకు 

క 

జ్యోతి 



మో తెలివితేటలు, నా అందం గల 

కొడుక్కువుట్టవచ్చు.” దీనికి షా సమా 
"ఛాన మిచ్చాడట : *అలా జరిగితే 

మయమ౦చి దిగానినాఅ౦దం౦, 

మో తెలివి లేటలుగల కొడుకు ఫుడి 

"తనో $* న 

ః్ ఫ్య ఖః 

. 

షా గొప్ప నాటక రచయితే 

“కాక, నాటక విమర్శకుడు కూడా 

కనుక, ఒక యువరచయిత ఒకసొ3 

తన నాటకాన్ని తీసుకువచ్చి దాన్నీ 

చినవలసిందిగా షాను వేధించుకు 

తిన్నాడట. షా సరేనని ఒప్పు 

కున్నాడు. యువ రచయిత రండో 

అంకం ఇ౦కాపూ 5 చెయ్యక 

ముందె ఒకి గురక వినిపీంచింది. 

తలెత్తి చూస్తే మా నిద పోతున్నాడు. 
శచయిత షాను తట్టి లేపి “మీ గుర 

కను వినడానికి కాదు, మీ అభి 

శలొయం వినడానికి వ చ్చాను* 

అన్నాడట. 

గురక మా [త అభి పాయం 

కాదంటావాళి అనిషాజ బా 

ఇచ్చాడు. 

వ వె ౫ 

ఒకానిడ ఒక విందులో షాతో 

చూటాడుతూ, ఒకఅ౦దమెన 

“యువతి గురించి ఆగపొాగుడుతోంది. 

“ఆహా! యావనం ఎంత అద్భుత 

మెంది |) అన్నదావిడ చివరికి, 

“నిజ మేకాన్ని పీల ల్ని కనడంలో 

జతి 

దాన్నివృధా చేయడం ఎంతఘోరంకి 
అన్నాడు వా, 

ణః ల ౫ 

సెకండ్ హ్యాండ్ పావుల లో 

అపురూపమెన పుస్తకాలకోనం వెద 
కడం పా అలవాటు. ఒకనాడొక 

వాత పుస్తకాల షాపులో పుసషకాలు 

చూస్తుంకు తన నాటకాల సంతలనం 

ఒకటి కంటపడింది. అదితాను ఒక 

స్నేహితుడికి “అభినందనలతో_ జారి 

బెర్నార్తు షో అని సంతకం పెట్టి 

బహూకరించిన పుస్తకం. దాన్ని 

అక్కడ చూసి షా, గొళ్ళు మండింది 

దాన్ని కొనేసి *మళ్ళీ అభినందన 
లతో" అని రాసి, మళ్ళీ" సంతకం 

"పెట్టి ఆ స్నేహితుడికే పంపించాడట 

ఖ్ష జ్జ ఫ్య 

“ఎట్ హోంి అనే మాటమ 

ఇంగీషులో ఇంటివద్ద వుండడం అనే 

అర్ధంలోకాక ఆతిథ్య మివ్వడం అనే 

లంలో ఉపయోగిస్తారు. సాహి 

త్యంపె క్ం"కు సాపొత్య కారులను 

వరిచయం చేసుకోవడంపె ఎక్కువ 

ఆస క్తికల ఒక గొప్పుఇంటి స్త్రీ షాను 
తన ఇంటికి విందుకు అహ్వానిన్తూ 

“ననుగురువారం సాయం(తం 
నాలుగు _ అరు మధ్య ఇంటివథర్ర 

(ఎట్ “హోర వుంటాను" అని చీటీ 
వాసిందట. తన రచన లేమోత నేమో 
తప్పు ఎప్పుడూ ఇల్లు కదలని షా 
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1. 

ఖా కి 

న మాందనావాి ల 

వతు. నం మ ౬2 



ఆచీటీ మోూద'నే * నేనూ అంతే” అని 

జవాహమ్ [వౌసి ఫంప్తించా డు 

శ. 3 జ. 

మాటకు మాట అంటించఛడంలో 

ఎంత ఘటికుడైనా ఒకసార్తి మాశం 
పెన చెప్పినావిడ లాంటి చే మరొ 

కావిడవద్ద మోాఎదురు దెబ్బ తన్నాడు. 

అవిడ మా ఇలాగే తన ఇంటికి 

విందుకు ఆహ్వానించిందట. డానికి 

పొ సమాధానంగా "రు లి [౧౫ ము 

పంవుతూ *నా అలవాట్లు అందరికీ 

తెలిసినవే. వాటిమాద మీరు దాడి 

చేయదగినంత అపరాధం నేనేం 

చేశాను ౪ అన్నాడట. 

వక్ వ వ 

చానికి ఆవిడ తిరుగు కుల గా 

ములో “మో అలవాట్లను గురించి 

వా కమా తిలియదు. అవిమా [ప్రవ 

రన అంత అనభ్యంగా వుండవని 

అళిస్తాను 11" అని జవాబిచ్చిందట. 

పా చిన్నతనంలోను, యావనం 

లోను చాలా బీదరికం అనుభవిం 

చాడు. అతనికి వీదరకం అంటు 

విపరీతమెన భయం. “దారి ద్యం 
మవోపాపం” అన్నది అతని సుభాషి 

తాలలో ఒకటి. నాటక రచయితగా 

పేరుపొందచాక అతడులక్షలకు 

లక్షలు ధనం గడిచాడు. నాటకాల 

మాద అతడు వ్యాపారం చేశాడు. 

గొప్ప రచయితలలో అతనివలె 

వ్యాపార రహస్యాలు "తెలిసినవారు 

జ్యోతి 

_ అమరికళ€ షాకు ఒశే 

మాక నం. మ టు మ్రుతి 

న్ (. కః న స్లో ఠి జా 

చొప్పన. పచ్చుకొచే వాడ్షశు- 

జ్ఞాహర్టు మజ్జ 
ఆర్షరు పంపిస్తూ వీదెన్షా, థి దశల 

ఇమ్మని కోరాడట. అఆత్రీవీక్ చాల 

ఇచ్చిన సం దేశం “థాంక్స్ 

ఏ (7 

కొత్త రచయితలు ఎవథు 

జో ద్ర కువ వచ్చి, నాసా క్ 1 

రాయండి" అని సలహా ఇచ్చేళాడ 

ఒకసారి ఒక న. 

“ఎండన విధులలో నడుస్తూ-. య్య 

రా సేదిగాని, మాట్లా డేదగానే: నో 

క్షుప్తంగా పుంళు అంతబావు ంటీో 

అని ఈ విషయ:[్శే ఎమ్మా టా 

తున్నాడు. 'ఇంతలో బట్ట 

యిత ఎదురె కరస్పర్శ స గ 

కకత... “మిష్ట ర్ షా వ నన 

రాత్స్ చె చైల్డ్ అంటాడు" అహ్రోత్రన 

తాను పరిచయం చేనుకున్నో త్మ 

“గుడ్ బె మిస్ట్ రాత్స్ వో 

అని చెయ్యి వూపుతూ వ వెం 

ముందుకు కదిలి పోయాడు. 

“ఇదెక్తుపంగా మాటాడట 

మం క:/అని షా తన మి[క్రుడితో 
వెపవ్ప్చొడు. 

లః ల జ్జ 



మాతం (డి వ్యా పొర స్ట డు. 

బహుశా వ్యాపార కళ తం[డీనుంచి 

వారసత్వ౦గా వూకుఅబ్మి 

వుంటుంది. అతనితలిస౦గీత 

విద్వాంసురాలు. అతనికి సంగీతాభి 

రుచి తల్లివద్దనుంచి వచ్చివుంటుంది. 

కొన్ని కొన్ని పా నాటకాలు సంగీత 

రూపకాలవ ల (ఆ పెరాల్సు 

వుంటాయి. అతని “ఆర్క్ అండ్ ది 

మాన్ * నాటకం “చోకలెట్ సోల్టర5్ " 

అనే పేరుతో సంగీత ప 

అనువదించబడి చాలా |పశస్ప్తి 

పాందింది. ఇటీవల అతని “పిగ్మా లి 

యన్* నాటకం “మె “సయున్ టే 

పీరుతో అమరికాలో అపూర్వ 

విజయం పొందింది. ఆ తర్వాత అది 

సంగీత చలన చిత ౦ గా కూడా 

విజయం పొందింది. 

౫ ణు ౫6 

షా నాటకాలలో కథ క౦0 కు, 

వాతల వ్వక్తిత్వంకం కు, సంఘటనల 

కంకు వాదోపవాదాలకు పాధాన్యం 

ఎక్కువ."కేవలం వాదో పవాదాలతో 

నాటకాలు (వాయడం అతడ్"కకొత్త 

[ప్మకియగా వారంభించాదడు. అయినా 

అవి అంతగా (_పజాదరం పొందా 

యంకేు అతని (పతిభ క అది చెల్పింది. 

నాటకంలో తానివ్వ దలచిన సంచే 

శం ఎక్కడ మరుగు పడిపోతుందో 
నని [పతి గాటకానికి సుదిర్త మెన 

పీఠిక [వా "సీవాడు. కొన్ని నాట 

కాలకంకు వాటి పీఠికలే అసక్తి 
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కరంగా వుంటాయి కూడా. చానికి 

కారణం ఇంగ్లీషు భాషపై అతనికి 
గల అధికారం, అతని అద్భుత 

లిం 

తనవి నాటకాలుకావని ఎవరన్నా 

ఆ వ్షైపి స్తే *నిజమే. ఇవి సంభాషణలు, 

వాదాలు, చర్చలు మాతతమే అని 

సమాధానమిచ్చి తన విమర్శకులను 
నిరుత్తరులను చే సేవాడు. 

అన్ని చాదస్తాలను తీవంగా 

విమర్శించిన పాకు కూడా కొన్ని 

చాదస్తాలు లేక పోలేదు. ఉదావార 

ల. వ స్పియర్ నాటకాలు 

నాటకాలేకావు పొ మ్మ న్నా డు. 

[ప్రజలకు ఒక సందేశం ఇవ్వనిది ఏమి 

నాటకం? అన్నాడు. ఈ అభిపాయం 

ఏదో రూకుడుగా  వెల్టడించింది 

కాదు. తాను పతికలలో నాటక 

మర్శకుడు గా [పొారంభమెంది 

మొదలు నీవితాంతం వరకు పా ఇథే 

అభివాయం వెలడిం చెవా డు. 

షేక్ స్పియర్ కంకఠకు తాను, తన 

కంళకు ఇబ్సెన్ గొప్పనాటక రచ 

యితలని చెప్పేవాడు. 

ఒక చోట షా ఇలా (వాశాడు : 

"హోమర్ తర్వాత షేక్స్పియ 
రంత చెత్తరాసినవాడు ఇంకొకడు 

లేడు. అంతకంకు సర్ వా ల ర్ 

స్కాట్ నయం. షేక్స్పియర్ 

సమాధిని తవ్వి తీసి అతని.పె రాళ్ళు 

రువ్వా లనిపిస్తుంది నాకు 

; ల్ల నర 

జ్యోతి 



ఏల్లీ పూనే ఈజ్ ది [జెస్ట్ -మెబీషి 

యన్. ౯1 జ నేవ. 3జిద్ 

ఆన్సర్ ? ---నిశ్ళబ్రంగా ఉన్న ఆ 

ఇంగ్లీషు క్లాస్లో పరంధామయ్య 

ఇర. గొంతు ఖ0గుమ౦టూ 

మోగింది. 

మధ్య వరసనుంచి ఒకడు లేచి 
“గాడ సరొ అన్నాడు ఆయన 

ముఖంలోనికి చూస్తూ. గంభీరంగా 

పరంధామయ్యగా రొకమాటు చూసి 

“సిడాన్* అన్నారు మామూలుగా, 

తరువాత ఏ భావాన్ని కనిపించ 

నీయకుండా పాఠాన్ని కొనసాగిం 

బారు, 

గంట కొట్టిన తర్వాత కాసు 

నుంచి వస్తూ ఆలోచించుకో సాగారు 

న పహుగాడ్? ఎవ 

రా గాడ్ 9ఎక్కడున్నాడు?.., కళ్ళు 

మూసుక్కచున్నాడా గ్ ల్రేక్ర 

పోతే ఇన్ని అన్యాయాలూ, అన 

న్రొలూ జరుగుతూంకశు. చూస్తూ 

ఉఊరుకుంటాడా౪ి లోక౦లోని 

అన్యాయాలన్నీ తన ఇంట్లో జరుగు 

తున్నట్టు బాధపడ్డారు. 

అయి దెళ్ళు వెనక్కు వెళ్ళిన 

పరంధోమయ్య గారి మనసు, గోదా 
దరి తీరానఉన్న ఆయన ఛిన్న జంగ 

ఆను, కుటుంబాన్ని, బంగారం 

లాంటి మాగాణీ భూముల్ని చూచి, 

ఒక సారి అనందంగా పులకరించింది. 

కానీ, అవి ఈనాడు ఏమయ్యాయి 1 

ఏం జరిగింది 6 పరంధామయ్య గారి 

మనసు విహ్వాలమైపోయింది. 

జ్యోతి 

చీకటి 
౮ శ్రుష గు 

అ రోజు ... ఆ దుర్ముహూర్తపు 

రాతి ,.. ఆయన కుటుంబమంతా 

ఆరుబయట మంచాలు వేసుకుని 

హాయి గా పడుకున్నారు. 

ఛామయ్యగారి మనసు ఆనందపు 

టంచుల్ని తాకుతున్నది. తన బిడ్డ... 
తమ మొదటి నోములపంట... రేపే 

వెళుతున్నాడు, అమెరికా! 
పి.హెచ్.డి. చేసి దిగ్విజయంగా 

వస్తాడు. తన కెంత గర్వం | ఎంత 

“ఆనందం ! ... ళన కేం తక్కువ! 

ఆణిముత్యాల్లాంటి ఇద్దరు పిల్లలు, 

దర్గా న. | లెక్చరర్ ఉదోోగం.ఈ తను 

ఎంత అద్భష్ట్ర వంతుడు |- అలో 

చిస్తూ నే నిద్రలోకి జారారు పరం 

ఛొమయ్య గారు. 

జగ్ ర్యాతప్పుడు పే చ్చీ ౦ది 

'తెలివీ,.,, *., కోసి,,, అ "దేమీటీ,., 

పరం 

మొదటి బహుమతి రూ. 50/. 

మునగవలస 
దుర్గా పసాద్రావు 
వవ సం. బి.ఎస్.సి , (అగ్ర; 

అ[గికల్చర్ కా లేవీ, 

భువ నేశ్వర్, 

| 



అంతా జలమయం... ... కొ ము కు 

తన ఇ ల్లేది! -.. తా నక్క డున్నాడు,.. 

తన సంసారం? ...తను ,మ్మాతం 

పెద్ద దిబ్బకు మంచంతోపాటు తగు 

లోని ఉన్నాడు... ... అయో్యో|1తన 

వారంతా మునిగి పోయారా ౪ భగ 

నవంతుడా! రక్షించు తం[డీ" దుఃఖిం 

చడమే ఆయన నంతయ్యింది. తరు 

వాత వరద తీయడంతో, తన వారిని 

వెతుక్కొనడంతో తనకు భార్యా, 

“రెండవ వాడూ మాతం దక్కారు. 

అంది వచ్చిన 'పెద్దకొ డుకు, ఫారిన్ 

వెడతాడనుకున్న చెట్టంతవాడూ .. 

తన్ను నళ్రేటముంచి స్పల్ళిపోయాడు. 

ఇరవై ఎకరాల మాగాణి కొండంత 

ఎత్తున ఇసుక మేటలు వేసింది. చక్కని 
బం గాళా..క [రలు కూడామిగ లకుండా 

కొట్టుకుపోయింది వరదల్లో ము శప 

ఎకగడ? .. . ఎక్కడా సంతోషం .. 
ఎక్కడా స్వర్షం?. ఎక్కడా ప 

ఎందుకొ ఘోరశిశ్ర తనకు., 

భగవంతుడు లేడు అ వ 

కథోర నీ శ్చయానికి తానా 

నాడే వచ్చాడు...ళతన మొదటి 

కొడుకు గురించి ముఃఖభించని గణం 

లేదు ... ఆ పట్టుదలతో నే... ఆ దీక్ష 

తో నే రెండవ వాడినీ పెంచి | పయూ 

జకుని జేని, పెదవొని ఆశయాలకు 
(పజినిధిగా అమెరికా పంవీ దేవుడిని 
“ెలిచినంత తృ ప్తిగా నిట్టూర్చారు. 

అలోచన లోలంబో శేరుకునీ నడువ 

సాగారు, 

$ ఖీ జ 

"పేపరు పగుకొని గబగబా ఇంటి 

కొచ్చి అయత గా 

విలిచారు పరంధథధామం గారు బార్యని, 

చూడు పొర్వతీ! మన "రంహోచవాడు 

ఎప్పుడ "స్తానని రాఇ"*డు?౪ నాకు 

జాపకంలేదు ... సరిగ్షా ... ఎన్ని గంట 
లకు? ... చెప్పు పార్వతి” 

గాభరాగా వణకనొగారు 

థఛామయ్య గారు. 

ఆగ్రా 0గా 

అ౦టటా 

పరం 

ఏమయిందండీ ౪... ఎందుకలా 

ఒ.ఈవాశే , - సరిగ్గా 

య ప . లో 

ఇంతకీ ..* 

“వె+ర్వతీ య 

అవుతున్నారు .. 

నాలుగ్గంటలకు 

వసానని రాశాడు.. 

అంటున్న నాపిడ్ 21 

అంటూ భయంకరంగా అరిచారు 

పరంధామయ్య. “అయి పోయింది 

పార్వతి | సర్వ నార నలు నురగలు 

మన రాజు వస్తన్న ఆ విమానం 

కూలిపోయింది... మన జవితాలు 

ఎడారులయ్యాయి హయో్యో | 
భగవంతుడా | ఎన్నివిభాల కక్ష 

నాధిస్తున్నావయ్యా అంటూ విల 

వించ సాగారు, అనాడు రోదనలకా 

యిగ్గు నిలయ మయింది, 

శకృణాని శ వార్త వినాలో అన్న 

గుం జు యుగంలా గ గడీ పార+ 

రోజును అ వద్ద దంపతులు 

తవ బీవితాల గతమిటి ? & 

మర్నాడు ఉదయానే “నాన్నా” 

అన్న రండుముక్కలూ కర్ణ పయం గా 

సోకాయి వారి చెవులకు ,.. అను 

మానంగా *... ఆశ గా వొకి యో 

కొచ్చిన ఆ యిరువురూ అశ్చ ర్యా 

జ్యోతి 



నందాలతో. కొయ్యబారి పోయారు, 

ఏం జరిగింది. నాన్నా |! ఎందుకలా 

అవుతున్నారు ఆశ్చర్యం గా చూశాడా 

అగాతకుడు. “బాబూ” అ౦ టొ 

ఆనందళగో అతనిమాద వాలిపోయా 

రాదంపతులు. జరిగిన సంగతి తెలుసు 

కున్న రాజు నవ్వుతూ “అసలు నేను 

జ పేను మిన్ అయిపోయా ను. 

సమయానికి నా ధీసీస్స్ బుక్స్మరిచి 
పోవడంతో ఉండిపోవలసి, వచ్చింది. 

సన్నే టికట్టు మార్చుకో వచ్చని 

తిరిగి వెళ్ళిపోయాను ... ఎంక్వ 

యిఠీ అయినా చెయ్యకుండా అనవ 

సరంశా బాధవళ్తా 'ఈన్న "మాాట్ట 

అంటూ ముగించాడు. “అంతా ఇ 

"దేవుని చలవ బాబూ. ఆ ఫువికాలు 

మరిచి పోవడం అ౦తాఅత ని 

మహిమవల్లే |! .. అతనే ఈ (మాడా. 

న్నించి నిన్ను తప్ప్బీంచాడు" *న్న 

దతని తలి చేతులెత్తి కనబడని. ' ఆ 

"లేవ."టవునికీ నమస్కరిస్తూ. 

పరంధామయ్య గారు. దీర్హంగా 
న్యంలోకి చూస్తూ 4 డ్స్ పసుపు 

ధి (గే కొన్ "మెజీషియన్ * అన్నారు 
రిం ే 

తేలిగా నిటూర్చుతూ, ॥ 
లా (౬ 

జతల 

|! 

మాకలాదేసం చేసుకోం కస్సుమని హస్త 
“నేనూ ఆలోసేకట్నకునే! దార గా 

(క్ర శే ళల" 



ర్ర్రైస్సు వేగుగా పోతోంది. ఆనండ్ 

ఆలోచనలు అంతకన్న వేగంగా 

ముసురుతున్నాయి. అతను వెళ్ళ 

బోరు ఊరు ఎలా ఉంటుండో 

ఊపాంచుకున్నాడు వ ట్న ౦6లో 

బస్సులరొవ, సెకిల్ రిక్షాల గంటలు, 

కార్చ హారన్స్ విని ఫెని విసుగెత్తి 
హోయిండి, ఎంతోమంది రచయితలు 

పుస్తకాల్లో పలె వాతావరణాన్ని 

చాల ఆదర్శవంతంగా [వా సా రు, 

ఫవచ్చని చేలు, వైతువు నీళ్ళతో 

నిండీ యున్నపుడు గ ట్రుటాథత 

కూర్చుని సాయంకాలరలో అస్త 

మింఛబోతున్న సూర్య భశవానున 
బింబం చూస్తూం కే ఎంతో అహ్లాథ 
కరంగా ఉంటుంది, ఈ విధంగా 

ఆలోచించుకుంటూ ఆనంద్ అ(ప్రయ 

త్నముగా జేబులోంచి సీగలెట్ 

ప్యాట్ తీని సిగరిట్ ముట్టించ 
బోయాడు. ఇంతలో ఎదుకుగా 

“పాగ [తాగరాదు* అని ఉన్న బోర్డు 

చూని నిస్ప్రృ్రహతో ప్యాకెట్ను 

జేబులోకి తోనీ వేశాడు. 

ఆనంద్, తన కాలీేబీ జీనితంలో 

ఎన్నోమారు "సీజీ ఎక్కి పల్లెల బాగు 

చేయడంశ్యారా కలిగే లాభాలు, 

ఉపన్యా సొలు న తనే 

స్వంతంగా బిఎస్ ( ఫైనల్) 

అయిపోతూ నే పలల ఉదోోగం 

కోసం బయలు దేరొడు. సాధ్యమయి 

నంతవరరు జీవితాన్ని ఆదర్శవంతంగా 

గడపాలని అతని తాష్మగయం. అదే 

ఉధైశంతో నే కోరికోరి రామాపురం 

“పయోగ వ్యవసాయ 'క0[దము”* 

౦ 

ర ప జ 
ఆదర్శాలు 
నక్తు గా "వేయించు 

కున్నాడు అవన్నీ ఈ రోజు తన 

జీవితం లో సాధ్యము చేసుకోవాలని 

కలలు కంటున్నాడు, ఇతని ఆలోచ 
నలు నిలువక నేబస్సు ఒక కుదుపుతో 
ఆగింది, 

కండక్షర్ *రామాసప్తుళం దిగండీ 

సాకొ అని "కేశేశాడు. ఆనంద్ 

బస్సు దిగి చుట్టు పక్కల చూశాడు, 

కాస్త దూరం 4 ట్రీ స్టాల్ " అన 

బజే పాక్ష కనుపించింటే. ఆనండ్ 

హోల్లాల్ చేతిత్రో పట్టుకుని ఆ 

వెపు నడిచాడు. 

ఒక ముసలామె కూర్చుని టీ 

చేస్తూంది. “అవ్వా రామాపురం 

ఇక్కడి 30త దూరం” అని అడిగాడు 

“రెండు మైళ్ళు బాబు* అంది. 

అక్కడ ఒక టీతాగి సిగ ౭౩ట్ 

ముట్టించి "హోల్డాల్ భుజంమిోద 

వేసుకువి నడువ సాగాడు. సాయం 

ర0డవ బహుమతి రూ. 20/-. 

జీ జ డిం సత్యసు బహ్మణ్యం 
బిఏ. (మూడవ సంవత్సరం), 

గవర్న మెంటు ఆర్హు కాలేజి, 

అనంతపురం. 

జ్యోతి 



కాలరో అరుగంటలకు  ఊరుచేరు 

కున్నాడు, 

ఊరి ముందరనే ఉన్న *పయోగ 

వ్యవసాయ కేందం* అన్న “బోర్తు 

చూసి లోపలి కెళ్లాడు. అక్కడ 

ముందున్న -జెమాన్ సే స్టేంర్కు తనను 

పరిచయం శతకనాాతు అతని 

'పేఠకు శ్రీరాములు. అతను చాల 

సంతోషంత్రో రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. 

అఆ తర్వాత ఇద్దరు ఊరిలోకి 

వెళ్ళారు. శ్రీరాములు ఆనంద్ను 

[గామ కరణానిక్షి మునసబుకు ఫరి 

చయం చేశాడు. మరునాడు శ్రీరా 

ములు ఆనంద్కు ఛార్జి ఇచ్చి వేస్తి 

వెళ్ళిపోయాడు. 

ఆ రోజు ఆదివారం. సాయం 

కాలం ఆనంద్ ఊరివేపుకు బయలు 
"దేరాడు. దారిలో ఇద్దరు ముగ్గురు 

రెతులు నమస్కారం చే శారు. 

ఆనంద్ ఆఫీసులోనే ఒక రూమ్లో 

ఉంటున్నాడు. చావడిలో కూర్చుని 

ఉన్న మునసబు ఆనంద్ ను ఆహ్వా 

నించాడు. అవీ ఇవీ మా ట్రాడీీ 

పోతుంఢథగా కఠణం ఎద్బురె ఇంటికి, 

తీసు కెళ్ళి కాఫీ ఇచ్చాడు. (పతిదినం 

వనటీన్ కవేళ[1? 
(్డేస్ష లుచ్చులో ం 

ట్! 
1 వి ష్ న్వ్ 

పే న నో 

లి 



ఒక ఫూట కరణం మరో పూట మున 

న్ ఇంట్లో "భోజనం 'పసేవాడు. 

అఆ రోజు *యూరియా ణా ర్స్ 

సస్టయి వచ్చాయి. వాటిని చూసు 

కుని “శసెయంకాలం బయటి ఇల్లాడు. 

వస్తుండగా _ముననబ్ ఎదుంరె 
'ఇనంవ్ గారూ | యూ8 యా 

వచి చ్చింధట గా మాకు కా స్త 

చూడండి" అని "వళ్ళి పోయా డు.. క 

య నోటినుండికూడ రాతి భోజనం 

వ్ర సేటప్పుడు ఇ దే మూట వచ్చింది, 

మరునాడు ఆనంద్ ఎవరింటికీ 

భోజనానికి వె ళ్ళకూ డ దనుకుని, 
రూములో కూర్చున్నాడు. మున 

సభ్ గారి అభ్బాయి "రెండుమార్లు 

పచ్చొాడు. ఆరోగ్యం 'బాగో లేదని 

చెప్పీ పంపాడు. సాయంకాలం 

బస్సు దగ్గర ఇళ్ళి నాన్నగా౦కి చీటీ 
[వెసి పంవాడు. మరునా డుదయాని 

చందాదార్లకు మనవి 

పొత చందా దారులు 

తిరిగి చందా పైకం పంవే 

టప్పుడు మీ చందా నెంబరు, 

అడ్రసు వివరంగా (వాసి 

మాతో సహకరించ 

ప్రార్థన. 

మేనేజరు, “జ్యోతొ 

వప 

కల్లా ఆనంద్ వ్ హన ను ంని, స్టా, 

వంటకు కావలసీన సర౦ంజా ము 

తెచ్చి పడశాడు. ఇలా పదునైదు 

రోజులు గడిచింది. కరణం, మున 

సబ్ ఇద్దరూ యూరియా విషయం 

"హెచ్చరించారు. ఆనంద్ చెవిలో 

వేసుకో లేదు. యూరియా మూటలు 

పంచెటప్పుడు నిష్పుక్ష ఎ*తంగా 

అందరికీ 

కున్నాడు. 

నురునాడు *యూరియా మనిషి 

కున్న భూములనుబట్రి ఇచ్చేటట్లు 

నిశ్చయించు కున్నాడు. ఆ విధం 

గాను ఊరిలో అందరికీ తెలిపాడు. 

రోజు నుంచి యూరియా ఇష్యూ 

చేయడం మొదలు పెట్టాడు. కాస్సే 

వటికి మునసబ్. ప ఈ ఇద్దరూ 

వచ్చారు. ఒక్కొక్కరికి 15 ల 

ఇవ్వాలని అడిగారు. అనంద్ ఇవ్వ 

నన్నాడు. 

అందేటు చేయాలను 
౮ 

ఆనంద్ మాటలు విని వారికి 

ర. వచ్చింది. పురునాడు కరణం 

పట్నం వెళ్ళాడు. ఆరోజు ఆనంద్కు 

రిజిష్టరు కవర్ వచ్చింది. అది చించి 

చూశాడు., అందులోనున్న ,టాన్స్ 

ఫర్ ఆర్హర్స్ అతన్ని వెక్కిరిసూ కని 

పవించాయి 

ఖనన 

జో న 



ఉఊుంం పోష నే హుషారుగా 

రూముకి యలు దేరాడువేణు. 

అతనికి చాలా ఎ త్చా పహూ౦0 గా 

వుంది, ఇంగ నాలు7ెదు రోజుల్లో 

తను సరన్వతిని చు? స్తానశే వూహ 

అతని మసన్సుసి గాల్లా 'లేలుసోంది. 

తమ పెళ్ళయి "రెం డేళ్ళయింది. 

అందులో ఒక సంనత్సరం నుండి 

ఎడబాటు. తను సరస్వతిని చూసి 

ఎన్నిరోజులయింది | రోజులేమిటి | 

"నెలయ్యింది. మూడ్నెల్లు కాబోలు 

పండక్కి చూశాడు. 

అసలు తనమాట సరస్వతి ఎప్పు 

డెనా వింకేనా ? మొదట్లొ య 

వ చేయవద్దం కే రే గ క్ 

వచ్చింది | తనేమి అనలే డీమిటి | | 

ఆ ముఖం చూస్తే చాలు ఎంత 

కోపం వచ్చినాఐసులాకరిగి 

పోతుంది, మొళఠానికీ తన పంతం 

"నెర వేర్చుకుంది, క్ వ్ 15 లో 

చేరింది, 

పోనీ తనకు (టాన్స్ఫుర్ అయి 

నప్పుడు “ఆ వెధవ ఉదో్యోగం వద్దు 

సరూ! ఎందుకు బినిపోని బెడద 

ఈ (టాన్స్ఫర్లు అవీ! నువ్వొక 

చోట, నేనొాకచోట, ఎందుకీపాట్లు" 

అన్నాడు తను, 

అబ్బే | తవమాట వినందే “ఆ 
ఏం ఫరవా లేదులెండీ. మనకేమన్నా 

పిలలా | కొ ద్రిరోజులు కష్ట్రపడదాం. 

ఉన్నది పోగొట్టు కోవడం దేనికి] 
కొద రోజులు పోయాక (టాన్స్ఫర్కి 

బ్యోతి 

ట్రాన్స్ ఫక్ 
“కుం” చేద్దాం" అంది తనకీ నజయే 

ననిపీి ౦ చింది. సశేననితను 

[(టాన్సరె విజయవాడ _వచ్చే 

సాడు, 

తను ఇన్ని రోజులనుండి ఎన్ని 

పాట్లుపడైడు -హూటలు భోజనంతో 

తనకేం “కోయిగా అక్క గారింటో 

ఉంటుంది. అదే విషయం రా స్తే 

ఏలాంటి జవాబిచ్చింది 1 అలాశైతే 

తనూ హోటలు భోజనమే చేస్తుం 

దట, తను తప్పుపనిచెసా డు. 

చెయ్యమన వల సి౦ది అప్పుడు 

తెలిసేది అమాాయిగారికి అయినా 

తిండికోసం కాకపోయినా సరస్వతి 

ఎడబాటుతో జీవించడ ౦ ఎంత 

దుర్భరం | 

“మాష్టారూ | మిరు రు రోడ్డుమాద 

నడిస్తే మ. ఎలొ 'ఎళ్ళడం నః 

వేణు వనక్కి చూసాడు. తన 

ఆలోచనలో రోడ్డుమాద నడుస్తూ 

[పాయాణీకుల (బతుకు దుర్భరం 

చేసాడు. వెనకాల జక సైకిలు, 

రెండవబహువతి రూ. 20/- 

"రై, సాయి పసాద్ 
బికాం, (ఫైనల్) 

వీ.అర్, గవర్నమెంట్ కాలేజి, 

శాకినాడ, 

-నవాణావణమా నవ తు తంతననసుముముదనానునాంవలాాణతకమ్తునాలల 

గ 



ఉఊానీమూటీ సేకిలీస్టు సరీగ్గా ముందు 

చం తన ఆండ్ కాళ్ళ్కి మథధ్యీ 

"రెండు అంగుళాల దూరంలో ఉంది. 

సెకిలిస్టు "సెడుకి వళ్ళడానికి వీల్ల 

కుండా వాపానాలు. ఆ ఉన్న దారి 

తను మూసేశాడు. మూర్తి ఫుట్ 

పాళ్ ఎక్కాడు. 

తను (ప్రయత్నించగా, [ప్రయ 

త్నీించగా ఇన్నాళ్ళకు (టటాన్స్ఫర్ 

అయింది, తన ఉ త్త్రరంచూసి సరస్వతి 
ఎంత సంతోషిస్తుందో। తన భార్య 

ఇదిక భూన్స్భర్కోసం [ప్రయత్నించ 

నక్కర లేదు. ఇద్దరూ కాకినాడలో నే 

ఉద్యోగం చేయవచ్చు. సరస్వతి 

ఎంత దూరదృష్టితో చెప్పింది. లేక 

పోతే తన తొందరపాటువల బంగా 

రం లాంటి ఉద్యోగం పోను. 

ఖలోచన ల్లా రెండు మలుపులు 
తిరిగి రూము "చేరుకున్నాడు వేణు. 

రూము కాళంతీసి లోపలకు వెళ్ళ 

బోతుండగా పోస్టుమాను వచ్చాడు. 

భం చశయించుకుని ఒర్ “క్షా 

[పెస్ ఉ తరం ఇచ్చాడు, అది 

సరస్వతి [వాసీంది. కవరు చీంపీ 

దానినీ ఉత్సాహంతో చదవడం 

(పారంభీంచాడు వేణు. దానిలో 

ఇలా ఉంది, 

(ప్రియమైన శ్రీవారీకీ, 

నమన్యరించి మా సరస్వతి 
(వాయునది. ఇక్కడర్డఅంతా శ్రైేమం. 
మో శేమ సమాచారములు [వాయ 

గోరాను. నేను ఈ ఉత్తరంలో 
మంచి. శుభవార్త (వాయబోతు 

న్నాను. దానికి నాకు ఏం (పె జెంట్ 
చేసారో చూస్తాను. 

నాకు (టాన స్ అయింది. ఏం 

అశ్చర్య పోతున్నా రా! నిజంగా 

అయింది, ఎక్కడికో కాదు, మా 

_దగ్గరిశే. "నేను [టాన్స ఎర్కోనం 

టం చేస్తున్నానం శు ఇ౦తళతకు 

మునువు మారు నమా్రరా? ఇప్పుడు 

ముందు [టాన్స్ఫర్ అయింది ఎవ 

రికో చూశారా! నాకు మాత్రం 

మా దగ్గరికి రావాలని ఉండదా! 

సరేకానీ నేను నాలుగు రోజుల్లో 

వస్తున్నాను. వచ్చేముందు మోకు 

"కొల్మి గాం ఇస్తాను, స్టేషనుకిరండి. 

మర్చి పోవద్దు అక్క, బావ, 

మిమ్మల్ని అడిగినట్లు చఉిప్పమన్నారు. 

"వెంటనే జవాబు. [(వాయ౦డీ, 

ఉంటాను మరి, 

మా సరస్వతి, 

జ య 2 

మ్తుంళాష కాశషళ్వవని ఎక్మవవీయజాం 



తెలుగు 

కృృష్ణాజిల్లారచయితలమ 

ఆజం5ర 85వతేదీ ఆదివార౦. 
విజయవాడలో క్భ షె బ్ది ల్తా 

తలుగు రచయితల మహాసభ మహా 

"వైభవంగా జరిగింది. “రెస్ మిలర్స్ 

హాలు ఆనాడు "పెళ్ళిపందిరిలా కల 

కలలాడీంది. 

మహాసభ నిర్వాహకులు అంతకు 

ముందొక * నెలరోజులనుంచి చాలా 

శ్రీశమ తీసుకుని అన్ని ఏర్పాట్లను 
జా్యగతగా ముందేచేసి వుంచినందు 

వల్ల సమావేశాలు సదస్సులు 

వ తభావతు రాకుండా జయ 

(పదంగా జరిగాయి. సుమారు 

"రండువందల మం౦ది (పతినిధులు 

జిల్లాలో అన్ని (పాంతాల నుంచి 

హాజరయ్యారు. సభను" (వారంభిం 

చిన శ్రీ నార్హ వెంక కేశ్వరరావు 

గారు తమ ఉపన్యాసం లో 

అన్నారు ; “కృస్తాపిల్లా నుంచి 

+చచయితల (పతినిధులే "రెండువందల 

మయమందిరాగా, రచయితలు ఏ ఆరెండు 

వేలమందో వుండరాళి అని. 

చీజమే కావచ్చు. 

అనాడు మ భ్యాహ్న౦ (పతి 

నిధులు సమా వేశమై తమ సమ 

స్యల్ని చర్చించారు. వారు చేసిన 

ణక తీర్మానం ముఖ్యంగా పేర్కొన 

చగింది, జిల్లాలోని “తెలుగు రచయి 

తలకు ఒక సహకార్మపచురణ సంస 

జ్యోతి 

హాసభ 

నెలకొల్పాలని వారు తీర్మానిం 

చారు. 

తీర్మానం బావుందిగాన్మి అమలు 
లోకివ స్తే మరింత బావుంటుంది 

సహకార సంస్థలకు (పభుత్వం 

సహాయం చేస్తోంది. ఆ సహాయ 

మేదో వుచ్చుకుని, బక (పచురణ 
సంస్థ, బక్ (పెస్పు వగెరా హాంగు 

లన్నీ వర్చాటుచేసుకుంయకే బాగానే 

వుంటుంది. రచయితలక్కు (పచురణ 

కర్తలకు మధ్య ఉపచ్చన్న యుద్ధం 

మొదటి నుంచి జరుగుతున్న దే. ఈ 

యుర్దాన్ని అంతం "చ్రేయడానిక్కి 

రచయితలకు వారు కోరుతున్న, 
(పస్తుతం తమకు లభించ లేదను 

కుంటున్న న్యాయం చేకూరడానికి 

ఈ సహకార (పచురణ సంస్థ తోడ్చ 

డితే మంచిదే, 

కాన్మి. రాజకీయవేత్తలాగావే 

రచయితలు కూడా “ఇండినిడ్యువలి 

స్టులు" . ఏ ఒక్క రచయితా మరొక 

డితో కలవడం కష్టం. రచయితల 

మధ్య స్పర్పలు, అనుమానాలు 

రావడం కంకు సులభమెం౦ది 

ఇంకోటి లేదు. ఇలాంటి ఆలోచనలు 

ఇదివరలో అఆం[ధ దేశంలో ఎన్నో 

జరక్కపో లేదు. మ దాసులో తెలుగు 

రచయిళలకికూడా కొ న్నేళ్ళ కిందట 
ఇఉలొంటి సదుద్రేశ మే. కలిగింది కాన్ని 

ణ్ 



సాగి రాలేదు. ఏదీ ఫలించలేదు. 

ఇది.కూడా ,అలా గే. అవుతుందా ౪. పి 
మహాసభను _ నిర్వహీంచిన 'యువ 
రచయితల ఉత్సాహం, కలుపుగోరు 

తనం, [శమించి వనిచే సె లక్షణం, 

పట ఫ్ర దల---ఇవన్నీ చూస్తుంకే అలా 

జరీగవలనిన అవసరం లేదనే ఆశా 

భావం కలుగుతున్నది. అయి తే, 
వారికి జిల్లాలోనీ ఇతర రచయితలు 

ఇచ్చే సహకారంమాద కూడా ఈ 
నవాకార సంస్థ సాగిరావడం ఆధార 

పడి వుంటుంది, 

మహానభ సందర్భంగా జరిగిన 

విశేషాలలో చెప్పుకోదగినవి సద 

స్పులు. ఈ సదస్సులలో కొందరు 
రచయితలు, తదితరులు వివిధ 

సాపాత్య విషయాలపై తమ అఖి 

[(ాయాలు, విమర్శలు వివరిస్తూ 

కొన్ని పేపర్ల చదివారు. జల 

సూతం రుక్కిణీనాథళా స్త్రి, నాగళ్ళ 

గుర్ముపసాదరావు, రంటాల గోపాల 

కృ్థ; నహీధర రామమోహన 

రాప్హు నండూరి రానుమోహన 

లావు, వీరాజీ, చెరుకుపల్లి జమదగ్ని 

శర్మ; కంచి వాను దెవరా న్న, 

వి. వి నరసింహారావు, కాట్రగడ్డ 

వరసయ్య్య, జి.ఎస్. ఆర్. మూరి 

గార్డు సదన్సులలో స్వ యం౦ గా 

పాల్గొనగా, కారణాంతరాలవల్ల 

ళాలేకపోయిన త్తు మ్మ ల వెంకట 

రామయ్య, బందా కనకలింగేశ్వర 

రావుగార్హు పంపిన (ప్రసంగ వ్యూసా 

లను ఇతరులు చదివి వినిపించడం 

జరిగింది. సదన్సులకు నిడ మర్రి 

లే 

ఉమా. రాజేశ్వరరావు, అదివిమ్షుణ 
సుబ్బార్శావ్యు పెద్దిభొట్ల నుబ్బ, 

రోమయ్య గార్లు బ్ "ని 'న రు గా 

వ్యవహరించారు. 

తెలుగు [పాచీన, ఆధునిక, అభ్యు 

దయ కవిత్వాలు, నవలలు, కథిల్నుు 

నాటకాలు, పతికా రచన్మ సీనిమా' 

'మొదలిన విషయచూల పె జరిగిన ఈ. 

ఉపన్యాస గోష్టులు ఆసక్తి కరం 

గానే జరిగాయనడానికి ఒక నిద. 

(పొద్దున ఎ నిమి దింటికి 

(వారంభమె రాత్రి పదిగంటలవరకు.. 

జరిగిన మహాసభలో జనం ఎప్పుడు: 

చూసినా నిండుగానే వుండడం 

[పసంగాలను 

రునం క 
గి 

ఓవీఠ గా, (ప్రశాం. 

తంగా, ఉత్సాహంగా వినడం. నభ. 

చివరిలో [శోతలు [ పేక్షకులుగా. 

కూడామారి ఫోన్స్ రికియేమన్ 

కబ్ వారు (ప్రదర్శించిన ఆదివిషు. 
న. లం 

గాడి “మంచు తెరి 

వ్చాంద్ర, 

నాటకం తిలకిం 

విజయ'జశొా దడ ముఖ్యంగా 

వ్యావొరస్టలంగా నె పేరు పొందింది. 

రెళ్ళకు, బస్సులకు, సినిమాల శత 

దినోత్సవాలకు కూడలి. ఆ ౦ (ధ 
'దిశానికి అది వ్యాపార రాజభాని.. 

సాహిత్య సమావేశానికి 
రూడా అంతమంది జనం హాజరు 

కావడం, (శేద్దగా తా ర్బ్పో వడ ౦. 

ముచ్చట పడ్దగిన విషయం. 

అయినా, 

అఆ సభకు హేజరెన ఈ విలేఖరికి 
ఒక పగటికల వచ్చింది. ఇలా గే 

ఆం(ధ'దిశంలోని (పతి జిల్లా ముఖ్య 

జ్యోతి 



పట్టణరొలోను వరసగా రచయిళ్ళల 
మహాసభలు జరిగితే ఎర్లిత్స బాఫప్పం 
టుంది! కొంతకదలిక రాకపోతుం దో? 

[పతి జిల్లాలోను కలిగే లల్భాఇటి 

కదలిక చివరకొక రాష్ట్ర రచయిత్ల . 

మహోసభగా మారితే, దానినుంచి 

ఒక శాశ్వత సంస్త ఉద్భవి సే ఎంత్క 

బావుంటుంది! ఆ సంసకు ఠఈచయి 

తల సంస్త అనో, సమితి "అనో, పరి 
షత్తు అనో తప్పు వేరే *“లేబెల్* 
ఏమీ వురీడగూడదు అన్ని దృక్పు 

థాల వారు, సీదాంత."ఇళేదాలవాడు 

దానిలో చేరాలి విశ్వనాధ 
వారినుంచివిశ్వేశ్వరరావు 
గారి దాకా అ న్ని వయ 

స్పులవారు, అన్ని మనన్వులవారు 

దానిలో సభ్యులుగా వుండాలి 

వీరంతా ఒకరినుంచి జఇకరు నేర్చు 

కుంటూూ.ఛూదిస్తూ, ఒకరి స్వేచ్చను 
ఇ 

ఇఖ్బక్టీరు మన్న్మిఖ్టూ, ఒకరి భావాలమీూ 
మరొకరుగౌరవిసూవుండడంతోపాళు 
ఆంధ్రదేశంలోని రచయితలకు దిక్ 
కోమన్ పాట్ఫారంను సృషించి, 
ఏదెలా ని ర్యాణా త్మ గ న 

కార్యాన్ని.ఐాధిం చగలిగ్నితే ఇంకెంత 

జావుంటుంది ! 

ఇది పగటిక లే దినికి స్పష్ట్ర మైన 
సజీవమైన ఆకారం కల్పించడం- 

కష్టమే కాని యువకులు, ఉత్సాహ 

వంతులైన కొందరు రచయితలు 

కలిస్తే, కృషిచే స్తే ఇది ఎన్నటికెనా. 
సాథ్యమె లే బావుండును 

ఒక్ విలేఖరి. 

ఖీ స గటు 

గెన్నమాక్షాస్ వేట్ మోహన వచ్చేడు 
పదీ అతు? 

జ్యోతీ 

ట్ర 

. కా 

నలి 



జాాణాప్రొ 
ళఉ (౮ 

.హవిస్ 

ఎక్కడ చూళాను నిన్ను ? 

పౌష్య శ్రీ (పతినిఫెగా 

మ ముద్దబంతిలో, 

నా ౦ చేలాంచలాన 
"సీ పారాణి (ప్రభల్లోం 

కన రాగంలో 
వమామకానురాగంతో.____ 

శిశరోదయప్పు చలి గుబుళ్ళలో, 

చొణికే పండుటాకు వెనక, 

నక్కిన దొండపండు చూసి 
సీ అధరమే ననుకున్నాను ! 

ఒంటరిగా వెలిగే వేగుచుక్కును చూసి, 
నువ్వు నాకేసి కన్ను గీపేవనుకున్నాసు! 

ఎంతటి నిజం ? 

జీవన మరణాల చీకట్ వెలుగుల్లో, 
(ప్రకృతి పురుమల్లో నిలిచి వెలిగే సీ జ్యోతిని 
చూడలేని, కళ్ళున్న గుడ్డివాళ్ళకి, 

పురిట్లోనే సంధి కొట్టిన ఆత్మలకి, కనిపించని నువ్వు, 
నాకు సాకౌత్య్మరించటం, ఎంత నిజం 7? 

ఎంత గర్వంనొకు ₹ 



తరొ అందరికి తెలిసిన తాజ్మ 
హల్ గురించి కాదు 

నే నిప్పుడు చెప్పబోయేది. 

ముంతాజ్, షాజహానల అమర 

[1 పేమ, ఎ్మరటి సాయంకాలపు ఆకా 

శాన్ని ధిక్కరించే 'తెల్లటి--స్వచ్చ 

మయిన రెండు మనస్సులకు అభిజ్హ, 

$అపూ పూర్వ (ప్రే మానురాగాల న్ 

అమూల్యమెన |పతీక, చరి [త 

చెక్కిలి మోద ఘనిభవించిన అంద 

మైన కన్నీటి చుక్క-లూ తాజ్ 

మహల్ గురించి కాదు నే నిప్పుడు 
చెప్పదలచుకొన్నది- 

ఆ[గా (పయాశణాన్నీ, ఏ వర్గా 

కాలంలోని ఓశీ గంటల అనుభవాన్ని 

గుర్తు తెచ్చుకున్న ప్పుడల్లా జూపకం౦ం 

వచ్చేది బూడిదరంగు జ కేస 

పాలరాతి కట్టడపు బొన్నత్యం, 

యమునా నది నిండుతనం కాదు-- 

ఓ చిన్న పూరిగుడిసె, ఎరకోట 

మలుపులో ఏ మురికిపేటకు వంద 

గజాల దూరంలో దట్టంగా మరిగిన 

చెట్లూ, నందాలాల్, వాడీ పొట్టి 

యూ్హల 
భార్య, ఓ కుంటి గురం, ఓ పాత 

గు[రబ్బగ్గీ = ఇవీ గుర్తుకొస్తాయి. 

[పపంచ అద్భుతాల్ని నవాబుల 

కళాభీరుచితో, ధనంతో ముడి పెట్టక 

మనన్సు విశాలత్వంతో, (పేమ 

జొన్నత్యంతో కొలిస్పే “నేను చూసిన 

తాజ్ మహల్ (ప్రపంచ అద్భుతా ల్లో 

ఎనిమిదవది అయి తీరుతుంది. 

ఇది మరో తాజ్ మహల్_ దీని 

గురించే నేనిప్పుడు ఛెప్ప బోతు 

_ న్నాను, 

వ్జ జ ణి 

అఆ రోజు దురదృష్టం వ౦౦చిను 

లోభి హృదయంలాగ ఆకాశం 

(బి ద లయి ధారాపాతంగా వర్ష 

స్తోంది. కొత్తగా అ|[గాకి ర60డు 

కొత్త టాక్సీలు వచ్చాయని వచ్చి, 
నప్పట్నుంచీ నాకు అర్ధం కాని. 

భాషలో గడ్" పోరుతున్నా డు. 

కాని మేము టథిగిన హోటల్ మేనే. 

జరుకి నందాలాల్ అ౦ పే సాను. 

భూతిలాగుంది. ముసిలిగు (ర 0 

వెనక బండిమోాద చలిలో ముడుచు 

గిల్లవూడి మారుతీరావు 



కూర్చున్న వాడిని అత "నే 

మొదట పరిచయం చేశాడు. నవ్వితే 

పళ్ళు ఎత్తు, నన్ను అశ గా చూస్తూ 

వంగి హంగ సలాములు చేశాడు. 

“ఫడ్రయితే మోకు కుక్కలాగ సలా 

ములు చేస్తాడు. వీడు ఈ ఊరికి తాజ్ 
మహల్ అంత పొతవాడు. తీసుకు 
పోండి...” అంటూ వచ్చిరాని "తెలు 
గులో చెప్పాడు "మేనేజర్. వచ్చి 
నప్పృట్ను ంచీ వీలయినంత ఖఫరో5క 

ఏతరన తెలుగులో మాట్లాడుతూ 

కాను తెలుగు వాడిన నిగాకు 

“హోమో యివ్వ బ్ రోతున్నాడు. “నువు? 

కాకపోయినా యూ హోపల్ 

“మారను లె అంజు పళ్ళన్న్న కనిపించే 

అలాగ నవ్వుతాడు -__ 

= నందాలాల్ ని చూశాను. మాసిన 

నీలి రంగు తలపాగా, ను “వారల 

కోటు, ముణుకుల వరకూ ఎ త్తి 
కట్టిన పం చె, పల్చటి వ! 

అ రోజు వాడి గుృురబ్బగ్గీని ఉప 
గంచే నా నిర్ణయం మోద నం 
ఆధెరప డిన ట్లు ఆశతో చూస్తు 
న్నాడు. ఆ వూరంతా వాడీ! కొటిస 

విండిగావును. మంచిశీళ్ళపాయంగా 
స్థలాల సిర్తూ, వాటి (వాశస న్యం 

సషషృన్నాడు. . మాట్లాడుతుం కే చిన్న 

నత్తి ఉన్నట్టు అనిపించింది. మధ్య 

మధ్య ఆగుతూ, ఏదో ఆలోచనతో 

నిలిచిపోయిన ముఖం పెటి, నాలిక 

సరిచేసుకొని మరోమాట పేరుస్తాడు_ 

రాజకీయ నాయకుడిలాగ, మన 
"దేశంలో మంతి. కావలసిన 'అగ్ద్యృత 

"లున్న మనిష్. యిన్ని వందల మైళ్ళ 

వ 

దూరంలో గ్భురబ్బగ్లీ తోలుకుంటు. 

న్నాడని దిగు లేన్ంది | 

ఇదంతా మా ఆవిడ గమనిస్తు 

న్నటు౦ందిగావును - మెల్లగా 

నా పక్కకి వచ్చి “పో న్లెండీ, వాడినే 

బండి కర్పమనండి. మ్మ ది 

ఊరంతా తిరిగి రావచ్చు అంది. 

అవిడ మాటలు అరం కాకపోయినా, 

ధోరణి అర్రం చేసుకున్నట్టున్నాడు. 
ఆమెకి వంగి వంగి సలతాములు 

చేస్తున్నాడు. సే సివకులకు వరాలళలిచ్చిన 

రాణీలాగ మా అవిడ చిరునవ్వు నవ్వు 

తోంది *సరీ రా అ న్నాను. 

అంతే విన్నాడు. మరి అక్కుడ 

నిలబడ లేదు. ఏదో పేడుపెటి 

పీలుస్తూ ఒక్క అంగలో హోటల్ 

ద్వారం దాటి పరిగెత్తాడు. కళ పెళ 

లాడే ఎండలో నిర్ణ క్ష్యంగా నడిచి 

సదుస్తూ పోయి 

గు రాన్ని సిదం చేస్తున్నాడు. 

నటు వదంలో జే 
ర్త న్. 

ఉత్తరాదివాశ ఖ్ళ చేసిన దక్షి ణాది 

యితీ తి; మా మేనేజరు మంచి 

తనాన్ని నంచుకొని వసొరాలోకి 
వచ్చి నిలబడేసరికి గుురబ్బ౦0డీ 

సిద్దంగా వుండి. ముందు జీవితాని 

డరతా రక్షణ లఅలభించినంత [పశాం 

తంగా నిర్ణలంగా పుంది నందలాల్ 

మొహం. ఈసారి వాడి పక్కనే 

మరెవరో ఉన్నారు. చూశాను 

నల్లగా, పాటి వ్మిగహం కనిపించ 

కుండా ముక్కుకి పెద్ద వండీ ఆభ 

వ్ర ర ౦లో కూడా కరిగి 

పోకుండా నుదుటన పెద్ద బొట్టు 

రణం. 

జ్యో తి 
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దే.౦ దగ్గరికి రాగానే ముఖమంతా 

బీర లాకొా గ్రని వయ్యారంగా వొంగి 

వొంగిసలాములు చేసింది. నవ్వుతూ 

*“మేరీవీబవీసాబ్' అని పరిచయం చే 
శాడు నందాలాల్. బండిచుటూ దళ 
సరి కేన్వానుచుట్టాడు. అయిసాఏదో 
మూలనుంచి అవాంఛితమయిన జూప 
కంలాగ వగ్షంలోపలకి తొ ఫ్ గి 
చూస్తోంది. మధ్య మధ్య ఖాళీ 
లోంచి 'నేరస్టుడి అంతరంగంలాగ 

రొజగాలి క్రోరుకుతోంది, 

వర్షంలో స్నానం చే చెస్తున్న నందా 
లాల్కే, వాడిభార్యకీ యిదేం పట్టి 

నట్టు లేదుసాయ౦కాలాని "స 

చే మిచ్చే డబ్బుతో రోజుగడుస్తుం 

దన్న వేడి ఆలోచన ఆ చలిలో 

వాళ్ళిద్దరినీ (బతికించినట్టుంది. 

ఒకటి రెండు వీధులు దాటగానే 
ఇరుకు సందుల్లోకి వచ్చింది బండీ. 

విజయోత్సాహపు చిహ్నాల్ని మిగి 

ల్చిన ఒక మహా స్మామాజ్యవు మహా 

నగరంలో (బతుకుతూ జీవితంమాద 

విజయాన్ని సాధించలేని [పజలు 
వీళ్లు, ఆగా లో మేం చూగిన 

"మొదటి దృశ్యమే అది. ల 

రాజులు రాజ్యాల్ని జయిస్తే "సే వీళ్ళు 

జీవితంతో పోరాడి వీగి పోయారు. 

బీదరికంతో సంఘీభావం పెరుగు 

తుందిగావును. అ చలి ఉదయాన్ని 

అక్కడా అక్కడా కుంపట 

చు టూ మను ష్ లు కూర్చొని 

ఈ ప్యా య౦గాపలకరఠరించు 

కొంటున్నారు. విచి (ఈం! 

ఎక్కడ చూసినా ముసిలివా ళ్ళే యా 

నలై 

పాదుషాల అధికారం, అజమాయి 

షీల్మకింద నలిగిపోయి, వంగిపోయిను 

వొత్ర జాపకాల్లా గా ఉన్నారు, 

నవ్వితే అరిదకున విస్కీ న్ఫాలో 

మిగిలి పోయిన చివరి ఘాటు వాసన, 

లాగ ఎప్పుడో గొప్పగా (బతికిన 

రోజల భాయలు కనిపిస్తాయి ఆః 

ముఖాలో, వాళ్ళకి ఎటు వేపు 

తాజ్ మహల్ ఉందో గుర్తులేదు. 

ఎరకోటలో గబ్బిలాలు ఉన్నాయో, 

(ప్రభుత్వం ఏర్పరచిన వురాతనవస్తు 
(ప్రదర్శనశాల వుందో తెలీదు. 

యమునానది వేగాన్ని మరిచి? 

పోయి, గమనాన్ని మార్చుకొన్న 

"దేమో అ ర్షం౦ కాదు. వాత 

సంస్కృతికి చిహ్నాలుగా, ఆ నగరం 

లోని శిధిల సమాధుల వరసలో చివ 

రగా మిగిలిపోయిన గు ర్తు లు 

వాళ్ళు. శ 

ఆశగా రొ జైలు తనే ముసిలి 

వాళ్ళ బృందం ముందు బగ్లీ ఆహ 

మం క విరగబడి నవ్వాడు నందా 

లాల్. “ఇక్క డేముంది సార్ ___ 

ఇవ్వు డేం లేదు-.ఒకప్పుడు పాదుషపాల, 

కాలంలో _ ఈ వీధుల్లో రత్నాలు 

అ మ్యేవారట---” 

ఇప్పుడక్కడ చార్ కోల్ 
దుజాణం, చేతిక్మరల వాపు కని 

వీంచాయి. ఈ సారి న వ్వ డ రా 

నానంతయింది. 

మళ్ళీ బగ్గీ కదిలింది. వర్షం యీ 

సారి ఎక్కువయింది. ఇంటి "రేకులా 

మోదపడి తాగుబోతు పేలాపనలాగ 

జ్యోతాొ 



వినిఫిసోంది. రాజుల త్మీవతకు తట్టు 

కొని నిలిచిన [ప్రజలు ఈ వర్షం తీవ 

తని లక్ష్యం చేస్తున్నట్టు లేదు. 

బండిని ఏదో వంతెన _ దాటిస్తు 

న్నాడు నందొాలాల్ - వం లెనణింద 

ఎ[రటి నిట్మిపవాహం ఏమిటని 

అరిచాను లోపల్నుంచి. “జమ్నా' 

అంది వాడి భార్య. గొంతు నిర్మ 

లంగా, నిండుగా వుంది. మా[కింద 

పారుతున్న ఎ[రటినది కూడా అంత 

నిండుగానూవుంది. కరుణాఫూరిత 

మయిన అంతరంగంలాగ 

(ప్రశాంతంగా వుంది. [పొపంచిక 

చింతలను వెక్కిరించే స్టిత్మపజ్దాడి 

చిరునవ్వులాగ, మోదినుంబి కురిస్సే 

వ రాన్ని జీర్ణించుకుంటూ నిలిచిన 

బుషి 

ఎ|[రటి నీరు. (ప్రవాహ గమనం అల. 

సిన బాలింతరాలి నడకలాగ వుంది. 

“న్షక్క్యడి నుంచి తాజ్మహల్ 

కనిపిసోంది సాబ్. _ చూడండి. 

అన్నాడు నందాలాల్ _. 

అటు చూశాను. మసక వేనీన 

అ కాశంమోాద బద్దకం గా, కదల లేని 

మబ్బు తునకలాగ_ దూరాన ఓ ర్లు 

డం కనిపించింది అ దేతాజ్ 

మవాల్ అయి వుంటుం దనుకున్నాను. 

తరువాత వరసగా చాలాక ట్ర 

జాలు చూపించాడు నందాలాల్. 

“ఇత్ మదు ధ్రాలా” అనే ఒక్క పేరే 

యింకా గుర్తుండి పోయింది వచ్చీ 

షో యే యాతికుల జొదార్యం మాద 

తమ ఉపాధిని ఏర్పరచుకొన్న 
వీద మహమ్మదీయుల దిగులు కళ్ళు 

జ్యోతి 

కూడాయి౦కాగు ర్తు న్నా యి. 

అఆ తర్వాత దయాల్చాగ్ తీనుకు 

వెళ్ళిన గుర్తు. 

దట్టమైన చెట్ల మధ్యను౦చి, 
గతుకుల రోడు వెంబడే నడిపించి 

మరో గంటకి “ఎ(రకోట దగ్గర ఆపా 

డు. అగా అంజ “తాజ్ మహల్” 

గుర్తు మా ఆవిడకి. ఇవన్నీ చాలా 
విసుగ్రా వున్నాయి. అరణ్య మంతా 

పరుగు తీసి యింక కాలు కదపళలేక 

ఆ కలితో, అలసటతోనిలిచి 

పోయిన ఖడ్మ మృగం శరీరంలాగ 

కనిపించింది ఎరకోట- ఆ మసక 

వెలుగులో మరీ దూరానికి_ వర్షం 

తాకిడికి నలిగిపోయిన ,కాగితం౦ 

పడవలాగ కనిపించింది. 

లోపల "మె కుక్కుతూ తనకు 

'తెలినిన ధోరణిలో వస్థి్ధంచడం 

[పారంభించాడు నందాలాల్ వాడి 

పక్క వినయం, సిగ్గు; చలితోకుంచిం 

చుకు పోయిన వొడి భార్య. అంత 

చలిలోనూ మాకంకు చురుకుగా 

అడుగులు వేస్తూ ముందుకు వురుకు 

తున్నాడు. వాడిని చూసూంళే 

చరిత చేతు లో నలిగిపోయిన, 

మొగలాయి సంస్కృతికి, జీవితం 

చేతులో నలిగిపోయిన నందాలాల్ కీ 

తేడా లేదనిపించింది. గదడిను౦చి 

గదికి తిప్పుతూ చివరకి పాదుషా 

శయనాగారాన్ని చూపించాడు 

నందాలాల్. రాజవం శాన్ని దీవించే 

"పెద్ద ముత్తయిదువలాగ అ క్యూడికి 

యమునానది కిటికీలోంచి. శేనిపీ 

రితి 



సోంది. ఈ గదిలోనే పాదుషాల 

ముందు చరితకి బాంది జరిగింది, 

ఇక్క డే పాదుపాల విలాసాలకు 

వీద (ప్రజల చరితలు శిధిలమయి 

పోయాయి. ఈ గదిలో గడిచిన 

ఒక అమృతక్షణంలో నే ముంతాజ్ 

సిక్ (ప్రపంచ అదుఇత నిర్మాణానికీ 

భర్త దగ్గరనుంచి పరాన్ని ఎుచ్చు 

కొ౦ది. ఇన్ని శతాబ్దాల తర్వాత 

ఒక బీద గరబ్బగ్లీనాడూ, బక్ 

సామాన్య రచయిత్రా. శమ ఆలోచ 

నల్ని యిక్కడ పంచుకొనే అద్భష్ట్రం 

లభించింది మళ్ళ,యీ క్షణం రాదు 

అందుకని నందాలాల్ అటు తిర 

గానే మా ఆవిడని ఒక్కనారి చేతు 

లోకి కీసుకుని ముదు పెటుకున్నాను, 
౧౧ దట అ 

"తెల్లబోయి అశ్చర్యంగా చూస్తే, 

*మ్స్పంతాజ్ సొజపాన్ అమర 

(పేమకు వునాది యూ గదిలోనే 

పడింది ఆ (సేమకి మన (శదాంజలి 

యిది _ నడువు" _ అన్నాను." అవిడ 

ఒక ళు నవ్వు. 

ఎరకోటనుంచి తాజ్ మహల్ 

స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మాజహాన్ 

వృద్దాప్యంలో కొడుకు అతణ్ణి బంధిం 

చిన గదిలోంచి యింకా విచ్మితంగా 

క నివిస్తోంది. 

కొడుకు అలా బంధించకపో తే 

యమునకి. అవతలి ఒడ్డున నల్లటి 

పాలరాతితో మరొక తాజ్ మహల్ 

లిసేదని నందాలాల్ విపరిస్తు 

న్నాడు. నాకు మాతం ఆ [పమాదం 

జరగనందుకు ఎంతో సంతోషం కలి 

పే 

గింది. తండి [పయత్నాన్ని మధ్య 

లోనే ఆపివేసిన కొడుకు అభిరుచిని 

మనస్సులోనే అభినందించాను. 

మహాద్భుత నిర్మాణం (పక్క ఆలాంటి 

నిర్నాణాన్నే చేయబూనడం దానిని 

అవమానించిన స్తై అవుతు౦ ది. 

అప్పుడే విరిసిన గులా ల్లి 

పుప్వు (పక్క మరొకటి లేనప్పు డే 

దాని గొప్పతనం. ఫపునరు క్రినవ్యతను 

చంపేస్తుంది -మరిలిన్ మనో [పక్క 

అలాంటి మరొళ అందకత్తిను నిలి 

పీత అందానికీ అన్యాయం చేసి 

నకు _ (పపంచంలో ఒకే ఒక తాజ్ 

క్షత ఉండాలి _ దానికి నాటి 

మరొకటి వుండకూడదు _ అన్న ఉద్రే 
శమే బొరంగజీబు చర్యకు మరొక 

కారణమై ఉంటుంది, 

మళీ ఎగు(రబ్బగీలో (వయాణ్యం నా 

గించాం. మేం ఎదురుచూస్తున్నక్షణం 

వేపు గు[రం పరిగెత్తుతోంది. మా ఆవి 
డకి ఒకళకు అతుత, అప్పటికి అప 

రాహ్నం దాటింది. 

లాజ్ మహల్ [పొంతంళోకి 

బండీని తీసుకువచ్చి అపాడు. 

“హోరున వర్షం. ఎదురుగా పది 

గజాలో ఉన్న వస్తువుకీ మాకూ 

మధ్య బూడిద రంగు అర జారినట్టు 

ఛారలుగా కురుసోంది. 

*జఆ మలుపు తిరిగితే తాజ్ 

మహల్ కనిపిమ్తుండి సాబ్. 

ముందుకు బండి పోనివ్వరు, అక్కడ 

'గెడ్స్ వుంటారు. చూసిరండీ. "మేం 

ఖోజనంచేసీ సిద్దంగా వుంటాలీ 

వ్యోతచి 



చి 

అన్నాడు నందాలాల్ వాడి 

శ్లాషలో, 

సరిగ్గా అ క్రణంలో అందరూ 

ఆకలిని. మరిచి ముందుకు సాగితే, 

నందాలాల్ కి యిప్పుడు అక లీ 

'విశాంతీగుర్తుకొచ్చాయి. మనకి పపం 

-చంలోకల్లా అద్భుత దృశ్యంవాడికి 

-దెనందిన గమ్య స్తానఆ. మ్య స లు 

వ వాడికి వాల తాజా 

హల్ పాడి జీవితంలో ఒక భాగం, 

వాడికి ఉవాధి, 

అటు వపుచూ సే ఉత్సాహంకూడా 

చూపలేదు నందాలాల్. "నే 

“బండి దిగగా నే రొళుల మూట కిసి 

ఖుండిలో పరుచుకొని వాడూ, 

౨9 స్తవునికీ, 
వీసుంది, పీకాసో 

అలా 

భార్యా ఆప్యాయంగా తినడ ౦ 

[వౌ రంభించారు. 

ఆక్షణంలో ఆ అద్భుతదృశ్యాన్ని 

చూడడానికి మము వర్ణంలో 

ముద్రయిపోయాం. అన్ని దేశాల 

వారూ, టన. అకడ 

కనిపిస్తున్నారు. రాడ్ అపూర్వమయిన 

అనుభవాన్ని పొందాక ఏర్పడే నిర్తి 

ప్తత, నిశ్శబం క 1 ళ్ళ లో 

దో్యోతకమపుతోంది. అన్ని మతాలూ 

అన్ని భావాల సామరన్యం కళా 

సృక్షిలోనే సాధ్యమవుతుందిగావును.. 

మహమ్మదీయునికీ 

భూపాల రాగం జక విధంగా విని 

చితం, ఠాగూర్ 

రునూఐద్దలిని 
వ 

జే త్రి 

క నన 



గీతాంజలీ ఒకే విధమయిన భావ 

| పెరణను కలిగిస్తుంది. 

నా కంళకు మా ఆవిడ తొందరగా 

అడుగులు వేస్తోంది. తిరగవలసిన 

మలువు తింగాం. మనస్సూ 

కళ్ళూ ఒకఅన్యోన్యమయిన 

ఆఅఆన౦దానికి సిద్దపడుతున్నాయి. 

కాని యిధదేమిటి [_ “వర్షపు భారల 

వెనక ఒక ేగురు రంగు కర్ట్రడం క్ని 

పిసోంది. పాతజ్ఞానం సాక్ష్యంతో 

దాన్ని తాజ్ మహల్గా పోల్చు 

కున్నాను. వెలిసిపోయిన జ్ష్లూపకం 

లాగ, నిర్ణ త్ష్యూనికి గురి జ కన 

సంస్కృతీ చిహ్నాంలాగ ఒంటరిగా 

కనిపించింది. ఆక్షణంలో ఎవలేనా 

దగ్గరికి వచ్చి “ఇది తాజ్ మహల్ 

కాదు అని చెవిలో అరెసే బాగు 

“నల్లని వోడు పద్మ 

నయనంబులవాడు" అని చదువుకొని, 

మనస్సులో మహోన్నత స్వరూ 

పాన్ని ఊహించుకొన్నాక సిని 
మాలో లొతుకళ్ళ నీలిర౦గు 

కృష్ణుడిని చూసినట్టు నా సన 1 

తాజ్ కి, దీనికీ పోలీ లేదు ! _ 

ఎంత మోసం చేస్తుంది! కళ స్ 

కళా హృదయం ఎంత ఉన్నత మయి 

నది! సగుణరూపీ అయిన కళకి 

"పెరుగుదల లేదు - నిర్దుణాత్మక 

మయిన కళాహృదయానికి అవథి 

లదు. ఊహలోని తాజ్మహల్ 

ఈ వాస్తవికత ముందు కూలి శిధిల 
మయి పోతోంది. గోడలుకూలి పోతు 

భబ్్న్్యుం 

మా ఆవిడ మాతం నోరు చప్ప 

ణ్ననిపించింది. 

త్ 

రిస్తూ “ఆహో |. ఎంత బాగుంది 

అంటోంది. ఊహకూ వాస్తవికతకూ 

రాజ కుదుర్చుకొన్న అదృష్ట వంతు 

రాలామ. అక్కడున్న అ౦దరి 

అదృష్ట వంతులమధ్యనాదు రీ 

దృషన్ని (1పపకటి* చుకోవడం: 

యిస్ట్రం లేక్ర నిశ్శబ్దంగా తాజ్ 

మపోల్ని సందర్శించి వచ్చాను 

నందాలాల్ సుష్టుగా ఖోజనలంి' 

చేసి మేం వచ్చేసరికి జకని (దః 

కూడా తీశాడు. వాడి భార్వి 

తాంబూలం వేసుకొంటూ మమ్మల్ని 

చూసి వాడిని లేపింది. గు (రాన్ని 

రుళిపిస్తూ “ఏం సాబ్ . ఎలావుంది?” 
అన్నాడు" 

జీవితం లో అన్ని కర్మ లనూ 

ముగించుకొని సన్యాసాన్ని న్వీకరిం. 

చిన యోగి, సంసారసొగరంలో తలు 

మునకలయినవాడిని. వేసిన (పశ్న 

లాగ వినిపించిందా (పశ్న. నేనేం: 

సమాభథానం౦ చెప్పేనేం? బాగు, 

లేదన్నా చిరునవ్వు నవ్వి మన్ముళ్న్ని 

శ్సమించేంత నిబ్బరంగా ఉన్నాడు. 

భోజనం తర్వాత మళ్ళీ నందాలాల్ 

హుషారు పుంజుకొన్నాడు. ఇంకా: 

నో స్థలాలు చూపించాడు. కాని. 

నాకు మా(తం అ తర్వాత ఉత్యాహంా 

చచ్చిపోయింది. 

"బేరం చేసిన దానికంకశు ఎక్కువే 
యిచ్చాను వాడికి, వాడూ వాడీ 

కంకు భార్యా సొషాంగవడి 
ర 

పోయారు. చబీదవాడి సంతోషం 

ఎంత చవుక |! కాని, ఎంత గొప్ప 1 

జ్యోతి 



ాని, వాళ్ళ కృతజ్ఞతలకి మా ఆవీడకి 

కాని, లీకపోతే వాడి భార్యకి 

మంచి నస్తం అయేది ఆ తర్వాత 

ఎన్నో వారాలపాటు నందలతాల్నీ, 

వాడి పొట్టి భార్యనీ గుర్తు చేను 
కొంటూనే వుంది 

ఖ్ ఖు ననే 

మళ్ళీ ప దేళ్ళకి ఢిల్లీ (ప్రయాణం 

ఇవడింది ఆఫీసులో నలుగురిని 

ఢీ లీ లో [టయినింగుకి సంపొరు 

అప్పుడు మళ్ళీ ఆ(గా వెళ్ళాలని 

మి్మతులంతా తీర్మానించారు కాని, 

ఆ వర్షంలో మసకబారన 5 ట్లద్క్క 
ఎ|రకోట.వీటి జాపకాలు, అప్పు! 

ఏర్పడిన అభి వాయాలూ యుంకో 

చెరిగిపోలేదు అందుకని ఆ(గాకి 

మా [తం రానన్నాను కాని 

మితులుమా[తం వదల్లేదు “నువ్వొక 

సారి వెళ్తావుకనకమాకు సుళువు పది 
అన్నారు ఊహని చెరిపేసుకోవా 

లన్న తాప్మతయం, వాన్తవాన్ని 

చూసిన అనందంకన్న గొప్పుదను 

కుంటాను కాని తాజ్ మవాతోొ- 

చూశాక ఊహని ఊహా (ప్రపంచం 

లోనే నిలవనిస్తేనే అపూర్వమయిన 

ఆనందం ఉన్నదని నిశ్చయానికి 

నవ: జైందకి 
నువ స్కు 
కక్ష్యుతిదుగుతాయ్ రో 

య 



వచ్చాను ఈ సూత [పకారం 

చార్జీ చాప్లిన్ తో మాట్లాడడం, (గేటా 

గా "ర్బో; ను ముద్దు పెట్టుకోవడం, 

న్యూయార్ము వీధి” బార్ లలో 

సీగో సంగీతం వినడం నేను చస్తే, 

"చేయను._.అవి నాకు అత్యంత [వియ 

తమ మైనవి కనక. 

మొ త్తంమాద త. వచ్చాం. 

అదే మ[దాసీ "హోటల్లా మ మం. 

అదే మేనేజరు పూట ల్లో 

వున్నాడు చరిత మారడానికి 10ఏళ్ళ 
చిన్న వ్యవథి--కాని జాపకం మాయ 

ఉానికి పదేళ్ళు పెద్ద అవధి, నేను 

గుర్తు చేశాకశాని * పోల్చుకో లేక 

వైశయాడు "మే నేజరు.. గుర్తు "చెయ్య 

కుండా నే పోలిక పట్టగలిగినవాడు 
ఒక్క డే న౦చాలా ల్ |! _ 

చూడగా న "హోటల్. ఆవరబులోక్రి 

పరిగెత్తుకు వచ్చాడు. "మొహ 0౦ 

ఇంతయ్యి ౦ ది. పదేళ్ళు. వైన 

ఇాలా మార్చాయి. జుత్తు "నెరిసీంది. 

ఒళ్ళుబాగా వచ్చింది. మీసాలు 

తీసేశాడు య. దుబ్బు 

ల్లాగ పెరిగాయి. కళ్ళు ఎ 

వున్నాయి తాగుడు ఎక్కువ అల 

వాటు చేసుకున్నా షడుగావును. కాని 

గొంతులో సౌమ్యత పోళేదు. 
లేక నామాద గెరవమేమా అధి. 

“మేమ్ సా-బ్. రాలేదా సాబొ 

అన్నాడు వాడి ముసిలిగురం అక్క 
డికి కనిపిసోంది. మా మితులకి 

చెప్పాను. -- వీడయితే మనకన్నీ తీరి 

శగా చూపుతాడని. కాని అప్పటికి. 

_ పోయిందట భూక్సీలు [ప్రబలంగా వున్నాయి 

ఖై 

రగా. 

మంచి ఇం గ్లైషు వచ్చిన గైడ్సి 

తీసుకుని "కా రులో పోదాం 

అన్నారు. వా ళ్ళ సంస్కారానికి 

నందాలాల్ మురికి బండి, వాడి. 
సాము అడి చ్చాయి. “వద్దంటు. 

న్నారు నందలాల్ అన్నాను. 

“పర్వానై సాబ్.  సాయంకాలం.. 

తమ దర్శనానికి వస్తాను. ఒక అర. 

గంట నాతో రండి అన్నాడు. "మేం 

వద్దన్నామని విచారం లేదు. ప దెళ్ళ, 

(కిందటయితే దిగులు కనిపించేది, 

ఇప్పుడు నవ్వుతూ వున్నాడు... 

వయస్సు. జీవితంపట్ల పిరికితనాన్ని 
చలల శర వేదాంతాన్ని మిగి. 

ల్బెంది. ఇప్పుడే నిండుగా వున్నాడు 

నందలాల్ . 

ఈసారి ఎండ వెలుగులో తాజ్ 

వముహల్ కాస్త మెరుగుగా కనిపిం, 

చింది.. అప్పటో. కళాస్యృష్టిని సాను. 

భూతితో అంగీకరించా నేకోని ఆప్యా, 

యతతో అనుభవంలో పొదుగుకో: 

ల. 

సాయంకాలం” తిరిగి: వచ్చేరికి. 

నరవాలకంంనటైంగో ఉన్నాడు. వేడి, 

కాఫ్ తాగి హక గురబ్బగ్లీలా 

బయలు దేరాను. ఇప్పుడు “వాడి 

భాష బాగా అర్హమవుతోంది. 

షస అడిగాను : “నీభార్య 

కనిపించ దేం౪ి అ౦టూ, 

అంతే! కళ్ళ సీర కార్చడం 

. (వొరంభించాడు వాడు. ఆ కధంతా 

చెప్పుకొచ్చాడు. మూడేళ్ళ కిందథట& 

అప్పటినుంచీ ఒంట! 

జ్యో+ 



ఇ₹ణ'నే బండి నడువుకొంటున్నాడట. 

జా"'లీసింది నాకు. ఆ దంపతుల 

సమష్టి ఉవనం చూసిన నాకు, 

ఇప్పుటి నందాలాల్ ఒంటరి జీవితం లో 

అసమ్మగత కొట్టవచ్చిసట్టు కనిపిం 

చింది. శిధిలమయున పా దుపూల 

గోరిలమోదనుంచి కూడా ధెర్యంగా 

శమనిస్తున్న మొగలాయీ సంస్కృతి 

చర్మిత్న ఇవాళ సజీవ శెధిల్యాన్ని 

అనుభవిస్తున్న నందాలాల్ ద గ్ ది 

శొచ్చి ఆగిపోయింది. తో 

(పొచీన సంస్కృతీ చైతన్యంలో 

వందాలాల్ ఒకభాగమయితే, ఇవాళ 

అ చెతన్య౦ స్తంఖించిపోయిన.క్రు 

కదా | 

“ఎక్కడికి యిలా 1కి అన్నాషముం* 

“చెప్తాను సాబ్* అంటున్నాక్రు 

అంత దుఃఖంలోనూ వాడివి షేఆక 

రించి, వాడి కస్టైలను పరాషుర్శిం 

చిన నా సమక్షం కోంత మనశ్శాం 

తిని కలిగించడం కని పెట్టాను. గుుర 

బ్బగ్లీ ఎరకో తు కళ. ర తిరిగి, 

ర్స నూరు గజాలు దాటి దట్టంగా 

"పెరిగిన చెల్ల మధ్యకి వద్చి ఆగింది. 

సంధ్య వెలుగు అక్కడికి జారడం 

'టేదు. కాలగమనంతొ [ప్రమేయం 

లేని ఇక నిశ్శబ్దం ఆ | పొంతమంతటా 

ఆవరించి వుంది. మరో పది గజాలు 

నడిపించి ఒకచోట ఆపాడు. చుటూ 

మధ్యలో తులసీకోఠు 
కీ 

శచ్యుభంచేసి 

మపుతపలను తమ్షైనవు 
ద్ర మాకు ఆంషించం టో 

ఆప, అటా లాల బక కశ్పుజి 



లాంటి కట్టడం పుంది. దానికి 'ఎ్మర 

శలగు పూశాడు. నిన్నటి వువ్వులు 

ఎండి గాలికి రెప దిప లాడు 

తున్నాయి. చుట్టూ బంతి పువ్వుల 

"మొక్కలు వాతి ఉన్నాయి. అతి 
భ క్రితోో వినయంతో అక్కడ ముణు 
కులమాద కూర్చొని తలవొంచాడు. 

షా క్క డే సాబ్ నా భార్య 

"పోయింది. మూ డేళయింది. "శనీ 

గుడిసెలోనే ఉంటున్నాను అంటూ 

పక్కనున్న గుడిసె చూపించాడు. 
దీనంగా అర్హ్భంగా ఆ కట్టడం 

వేవుచూస్తున్నాడు. నందాలాల్ విధి 

విధించిన శాపాన్ని నిశ్శబ్దంగా స్వీక 

6ంచ్చి ఆ ఒంటరితనాన్ని భార్య పట్ల 

కృతజ్ఞతతో నింపుకొన్నాడు. అప్పటి 

వాళ్ళ ఆప్యాయత అన్యోన్యత, 

పాట్టి భార్య తెల్లటి చిరున ప్వు, 

ఇద్దరూ కలిసి కష్టాన్ని పంచుకొనే 

ఒద్దిక _ అన్నీ గుర్తుకొచ్చాయి. 

[పపపంచమంళతా దీనిని గుర్తించక 

పోయినా వాడీకి అవసరంలేదు, 

వాడూ, వాడికి నచ్చిన అఆప్తులూ 

"తెలుసుకుంకు చాలు. వాళ్ళ జూప 

కాలలో ఆమెకు అమరత్వం సిద్దింప 

వేశాడు. దూరంగా కనిపించే ఉన్న 

తమయిన కట్టడంలో భార్య ప 
(సేమాను రాగాలతో పాటు, ధనం 

లభింప "జేసిన ఠీవీీ దర్చం ఉన్నాయి, 

ఇక్కడ నిర్మితమయిన ఈ చిన్నకట్ల 

డం లోనూ అంత _బౌన్నత్యమూ 

వుంది. అంతకు మించిన "పేళూను 
రాగాలున్నాయి. కాని వాటితో 

శ 

పాటు బీదరికం రుచ్చిన- నిరాడం 

బరత, విశాంతీ ఉన్నాయి. 

అక్కడ విశమించే (పేమమూ ర్తి 

నలుగురిమ ధ్యా అనునిత్యం గురింప 

బడే అదృష్ట వంతురాలయితే, 

యిక్కడ విశమించిన నందాలాల్ 

పొట్టిభార్య నలుగురి [ప్రమేయం 

లేని [పశాంత సుషుప్తి ననుభవిస్తున్న 

వ౦తురాలు. భార్య 

తో సుఖాన్ని, భార్య లేని దుఃఖాన్ని 

తన "ఖే మిగుల్చుకొన్న అ దృ ష్ట్ర 

వంతుడున౦0దాలాల్. 

దూరంలో కనిపించేది [ప్రపంచ 

మంతా విస్టయంతో చూసే తాజ్ 

మహల్ అయితే, ఇది ఒక గురవు 

బగ్గీవాడి హృదయాన్ని ఆర్జ్రం చేసే 

తాజ్మహల్. 

అప్పటి జాపకాలు 'వునశ్చరణ 

చేసుకొ ంటున్నాడు గావును- 

ఇంకా అటువేపే ఎ నిశ్చఆంగా చూన్తు 

న్నాడు. తెలియకుండా నాకూ కళ్త 

వెంట నీళ్ళొచ్చాయి. 

“ఇక 'వెడదామా 3 అన్నాను. 

“నా కోసం ఇంతదూరం వచ్చారు 

సాబ్. నాకదే పదివేలు.” అని 

ట్ కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు. 

తిరిగి వస్తూ అనుకున్నాను- 

ఈ సారి నిజమైన తాజ్ మహల్ని 

చూశానని-ఈ అగా (పపయాణంలో 

సార్దకత ఉన్నదనీ. 

అదృష్ట 

అలంచత 
భా 

జను 4 

జ్యోతి 



(గత సంచిక తరువాయి) 

3వరంగం 
అదే రంగస్థఖం ఫి తెర తీసేటప్పటికి ఎవరూ వుండరు. సంధ్య (ప నశించి 

ఒక తక్షణం తటపటాయించి సోపాలో కూర్చుంటు౦దిం 

ఎ(పంటిస్ (పభాకరం తెంగి దూసి నెమ్మదిగా ద్గిగ 
గక 

కొాపాగుం 
అట 

(ప: క్షమించండి ఇందికమ్మగారు 

యింట్లో లేరుం 

సం ః క్షమించండి, 

జడెవరు? 

(పః ప్లీడరుగారి భార్యం 

అనలు అవి 

సం : ఓహో । ఎక్కండి కెళ్ళారు £ 

జ్యోతి 

[వ : బంధువులెవరో వస్తే తీసుకు 

రావడానికి వూళ్ళో కెళ్ళారు 

సం: కుభం. బొగు౦దిం వెళ్ళ 

నివ్వండి. ్్రుపుము 

(వ ః నా పేరు (ప్రభాకరం, ఇక్కడ 

ఎ్మపంటిస్ డేస్తున్నాను.. ప్లీడరుగొతి 
కోసం వచ్చారా ౪ 

శక్షీ 



వం; అవునండి. 

. వ: ఏదైనా కేసు వినయం నంప 

దిప్తారా ? 
వం ః అలాంటిదేం 

(వ: (కొంచెం అధికార పూర్వ 
కంగా) బవనట క్ష్యింట్స్ కోసం 

౧[వత్యేకంగా వెయిటింగ్ రూం వుంది, 

మ్ కభ్యంతగ0 లేకపోతే. దయచేసి 
ఆ' గదిలో కూర్చోండి, 

వం:నా కథ్ల్యంతరం వుంది, ఆయ 

వతో కొంజం ఆంతరంగిక విషయాలు 

చర్చించాలి, 

ప: పోని శేసు వివరాలు చెబు 
అౌరా....మీ కట్యంతరం లేకపోతే. 

నం : మీ కభ్యంతరం వేకపోతే.... 

ప్రేడరుగారితోనే మాట్లాడతాను. 

[వ: మీ పేద? 

నం: నంధ్య, 

[వః సివిల్ శేసా, [క్రిమినల్ కేసా? 
.వం ః తెలియదండి, 

[వ 2 చూడండి । విడాకులూ, మనో 
వర్తి రి లాంటి కేసులు. 

స? ః నొకింకా న 

[ఫ: నాలిక్క రుచుకుని) ఎ౦త 

మాట: మీ న్వవిషయంలో వచ్చే 
రనుకోచేవుు. అయిచే కూ ర్పోం ది, 
స్లేడరుగారు మేడ దిగిరావడాన్ కింకా 
ఆలస్యమవు కుంది. (నిష్కు మజ 

సం: థేంక్స్ 

(2 

[ (వభాకరం. వెళ్ళి పోయి వు 

ఓ విమిషానికి మ్రెపిస్ట్ (పవేశం క 

పె? నమస్కా=ఠి౦0,. 
టూ 

సం: సమస్కారం, 

పె: అమ్మగారింట్లో తేకండ్కా.. 

సం:ఆపు నః 

?తమపేరు? 

జ్జ ౧8 నం ధ్య. 

వ ఏదోకేసు విషయంలో వచ్చే, 
ంంటాం కాగితాలే మైనా తేచ్చారా 

0౦+ న ( వ్యానిబీ బ్యాగ్ కే మి, 

పెడుతూ ) ఛెచ్చానండి, ఏం । 

వి అఆవీను 

సిద్ధంచేసి వుంచుతాను. 

న మీరు అపిస్టులా ! అవసరం. 

త్త. 

వై వ్ అ! ఆలా ఆనకండిం 

డాక్యుమెంట్లు వీటుగా శైప్పు చేయించి. 

యిస్తేతప్ప ప్లీడరుగారనలు చదవరండిం 

అవీను పోనీ "ఐదు రూపొయిలివ్వండి 
పొవృగంటలో వెపుచేసి ప్టుగొస్తా 

సం ? మీదు ట్పొ చె య్యొ ద్దు 

ఖ్ చెయ్యొద్దు. ఇవి పేమచేఖలు. 
మీ &0కి (పళ్నలతో వేధించనం కే 
ఐధు రూవాయిలిసా.. ఇవిగో. 

లై : థేంక్స్, ఎడ్వాన్సుగా మీ పేడ 
జనక్డతాను, శలవు. (నిష్క్యామణ్భం 

గ్ర్రో 
రను 

మ: 

| 
పడీిరూపాయిలూ 

నకళ్ళతోనవో: 
[0 

ఓ నిముషం తర్వాత ఎదురుగా 
వన్న గుమ్మంలోంచి పోలయ్య 

జ్యో తా 



(ప మేశించి సంధ్యను వెనకనుంచి 

పరీక్షగా చూసి దగ్గిరక్ స్తాడు] 

పో : నమస్కార మమ్మగోరూం 

సం; ననుసాా-రం. _ 

పో: అమ్మృగోరు ఇంట్లో నేరండిం 

నం: అవునుటం 

పో; అయ్యగోరి కోనమాండీ । 

సం; గుగ్ హెవెన్స్!: సీహ 
యిన్ని (పళ్నలకీ సమాధానం చెస్ప 
నలసిీందే!: చూడు, ఇరద 

యీ రూపాయి పచ్చుగో. నూట్లాడకు. 

శైలీ; జయం తల్లీ జయం, షమ 

గోరు కేసు నెగ్గినట్టున్నారు. కళకూకోం 
డ మ్మా. అయ్యగారొచ్చేప్తారు. 

(వచ్చిన దారినే నిష్క్రమణ) 

[పోలయ్యవెళ్ళిపోయిన తర్వాత 

అలసిపోయినట్టు చేతిరుమ్మాలుతో 

మొహంవొ"త్తుకుంబూ సంధ్య మధ్య 

మధ్య గడియారం చూసుకుంటూ 

పుండగా రంగనాధం (ప్రవెశం ] 

రం : నమస్కారమండి. 

0: నమస్కా రతి. 

రం; అమ్మగారు అలొ ....... 

సంవ అగా పూళ్లో కె ఫే రుట, 

చెప్పేరు విన్నాను. 

రం ; అ.న్యగారికోనమాండి ; 

నం? మీకు నసుసుసా అనురు లంద టో 
అట 

రం ః అపనం షి 

చెవిలోంవి 'పెన్చిల్ తీసి 

జ్యోతి 

నంఃఓ। గాడ్ ! చూడండి. నాద్గ్హు. 

రింకో నయాపై సొరూడా చేదు, పీడించీ. 

వాడు ప్రీడరూ. ప్రడరుగారిల్లు కో! 

రుకు సింహద్వారం అంటారు, మొ త౦- 
హి! అయో 

మీద న్యాయం, ధర్మం గుమ్మంలోనే 

రం; (పరాకుగా వింటూ) తమ.. 

"పేరు ? 

సం: చూడండి. నా పుబ్దు పూరో్య 

జాతకం తాలూకు "'వవరంతాః 

మళ్ళీ మళ్ళీ ఇన్నిసార్లు చదవడ 6: 
నాతర౦ రాను. ఈ మూనచ కీటకానికి. 

పీదరుగారి దర్శన భాగ్యం కలగ్గానే, 
భాం 

మనవి చేసునుంటాను. 

వ 

రం; “(లిస్తూ స. పేడ్ర తలం | 

మీ సే 

సం: ౯ తెల్లవార్లూ నిద్దర్తే దను 
కుంటాను. నా 'మొహంమికే ఆవ 
లిస్తున్నారు | 

రం: మా ఆవిడ పోరుపడలేక 

రాత్రి రెళడో ఆట సినీమా కెశ్ళేను, క. 

జి తర్వాత వ తలే ఇంక నగ 

పప్తేడుస్తుందా! ఏమిటన్నారు మీసపే 

పం క్ ఇంకో ఏమీ ఆఅనలేదమం 

పొద్దుజ్బుంచీ పం వాకు తల్లీ 1 

తలఠకొయి ష్ *లయి పోతోంది జ 

ళయింటు యములాళ లగ కర్యలో 
ఖో న. 

కూ పృన్నారు న్ను పీక్కు తినడానికి. 

వ నీ న్న క ల జన వవ రెచ న ర్వురాస అమ్ము 

గారికి పంపించాలి తదు పే్సస శల 

నిచ్చేరు కారు, 

సం; సంధ్య, 

శీత 



కం 
వెళ 

ళ్ 
న! 

లు! 

| 
(| 

రం: పూర్తి పేరు? 

సం ః సంధ్య 

రం: ఇంటి పేరు తల్లీ ? 

సం; (గీన్ కొ'పేజ్ం 

సల (ఆవలిస్తూ) అమ్మా శ 

సం: (గీన్ కాహేజ్. 

రం £ ఇలాంటి యింటీ పేకు కెలవా 

్నెప్పుడూ చూడలేదే! కై 9 నవలా? 

సం $ తెలియదు, 

ఈ౦ ; ముసీములా? 
ళం 

సం ః జేలియదు. 

రం ః హిందుపులే । 

సం $ః తేలియదుం 

5౦ ః అవునూ కాదూ అనాలికొని 

“శలియ ద౦ంటా వేమిబమ్మా | 

నం: అబద్దం చెప్పి తీరాలా: 

రం: అమ్మా । 

సం : నాకు నిజంగా తైలియదండిం 

రం ః తండి పేరు? 

నం థి 'తెలియదుం 

రం: తల్లి పీర్ర, 

సం వ్ తెలియదుం 

ర0:నీ త౦డడ్రిలా౦టివాజణ్ణీం 
(పొద్దున్నే నవ్నిలా ఏకీపించడం ధంస్టైం 

కాదు, ఇరవై యేళ్ళదబి టి పీ్డరు 

గుమాస్తా చేహ ఇ:త్రమంది క్ల్యింట్లమ 

చూశాను కాని కుల౦, మతం యింటి 

పేరూ. తల్లి తంకల్నీ ఎరగని మవిషి 
నెప్పుడూ చూడబేదుం 

రా; (మె ము దిగి వేశిస్తూ 

పొద్దున్నే ఏమిటీ షస. విలావం 
(సంధ్యను చూసి ఎవరమ్మాయి 

వమ్మా ళ్ 

రం: ఆ విషయం చెప్పమనే బ్యుర 
దిద్దలు కొబ్టుకుంటున్నాన డిం 

నం; సమస్కా రమండి 

రాః నమస్కారం, మా రంగనాధతి 
వచ్చినవా ళ్ళందరూ క్లయింట్లనుకువి 

పీడిస్తాడు ... ఎఆ6,, . ఇందీ రలా “వూళ్ళో 

శ్రెళ్ళందమ్మా. 

సం: మీరున్నాదగా ।! మీతోనే 

మాట్లాడతాను. 

రా ః (సోఫాలో కూర్చుంటూ వెళ్ళి 

పోతున్న రంగనాధంతోో ఐదు నిమి 
షాల్లో వస్తాను. (నంధ్యకేని తిరిగి 
అందమైన అమ్మాయి. లొచ్చారంశ్నే 
నాకు “భయం, చందాలైనా వనూలు 

చేస్తాడ. టిక్కంట్రయినా అంటగడతారుః 
ఇంతకీ ఏమిటి విశేషం £ 

సం: టీక్యట్లూ చందాలకోనథ 



'శాలేద్యండి. న్యాయ మ ర్థించడ నికొచ్చేను, 
వా పేరు సంధ్యం నేనూ చందం పెళ్ళి 

చేసుకుందా మమకుంటున్నా౦. 

రా?ఓ నువ్వేనా: మా అబ్బాయి 

చెప్పాడు 

నం : ఏం చెప్పాడో అఆడగొచ్చునా? 

రా;మా అబ్బాలిు చాలా కొలంగా 

విన్ను (పేమిస్తున్నాడనీ, కౌని నువ్వు 

యూమధ్యనే వా ణ్తే (ప్రేమించడం 

మొదలె జ్షైవనీ | 

సం ; నిజమే. ట్ బ్యాగ్ 

లోంచి రిబ్బన్తో కట్టిన కాగితాల క్ర 

టీపాయ్ మీద పెడుతూ) ఇపి 

మీ ఆబ్హాయి నాకు రాసిన (పేమలేఖలు, 

ఇందులో ఇతరులు చదవకూడనంత 
రవాస్యాలేమీ బేవుం 

రాః ఇవి నాకెందుకో 

సం: మా సెళ్ళి జ౦ంగే. సక్షంలో 

ఆవి మీ దగ్గిర్నుంచి తీసుకుంటాను 

లేకపోతే వోటితో నాకు పనిలేదు. 

మీ అబ్బాయిని గురించి మిరు కెలుసుకో 
వల్సిన బాధ్యశ వుంది కనక వీటివల్ల 

మీకు ఉపయోగం పుండొదచ్చు 

రాఃమీ యిద్దరికీ ఎలా పరిచయం 

అయిందీ ? 

నం 2 మేమిద్దరం తరచు రేకియో 
టికంలో పొర్లొనడంద్వారా పరి 

నూ మయ్యింది. తర్వాత్ చందం 

రాసిన పాటలు కూడా ఆన్న డప్పుడు 
శేడీయోలో పాడేను 

రా;ఓటఓపహో।! మావాడి విరహ 

జోలి 

గీతాలకి రూపకల్పనా, జీవరీ పోసింది 

సువ్వన్న మాట | | జీ 

సం: ఇలాంటి అవనూసాలకి సిద్ద 

పడే నే నిక్కడికొచ్చాను. నాకూ తల్ 
తం[డులుంళే శః (ప్రేమలేఖల్ని చూసి 

చం[దావ్వ్నికూడా యిల గే ఆవమాసం 
చేసేవారేమో ! మీ రడిగేగు!నక చెబు 

తున్నాన. ఇక మళ్ళీ అలాంటివి రాయ. 
సని చం(దంచేక వాగ్గానం చేయించు 

కుని, నా కిష్టం లేకబొయినా పాడేను.. 

రా; ఎంచేత అంత వె వైరాగ్యం ? 

సం: వైరాగ్యం కాదు, వి వేకం.. 
ఈ [1పణయ రు గీతాలూ, వివహ గీతలూ 

కామవాంఛ'్ని ంచ్చగొడుతూ మను. 

ష్యుల్ని పళువులుగా మారుస్తాయి. వీటి 

వల్ల సమాజానికి వినోజ్౦కం౦ పే. 
1వమాదం ఎకు్కు-వం 

రాః మొతంమీద వయస్సుకు 

అశ్రీతమైన మాటలు నేర్చుకున్నావు ః 

నం: దానికి కాకణం నా పుట్టు 

కనుకుంటాను. ఒళా పై తెలియని 

దౌర్భాగ్యపు (పేమిసీ (ప్రాయుల కర్మ, 

ఫలాన్ని నేను, హద్దు మీరిన [పణయా 

వేశాల [పశిఫలానికి నేనొక చిహ్నా్నిం 

స్వార్ధం స్వాతిశయాలతో సర్వనాశను 

మపుళశున్న మన సామాజిక వ్యవస్ట్కీ' 

నేనొక (ఏక నం దేశాన్ని. సన్నీ 

భూమ్మీన పడేసి* తల్లీ 60 డీ ఎవరో 
తెలియకపోయినా, వాళ్ళ నేర్పీన. 

పాఠాన్ని మరచిపోలేదు 

రా; అయామ్ సారీ; చూడ. 
మ్మాయ్! నీ మనప్సు నొప్పించాలన్న 

వుర్రేశ్యంతో నేనేమీ అనదు. 

బ్ 



సం ఏ మెచ్చుకున్నా, నొద్చుకున్నా 

"ఇది దాచలేని సక్య౦, 

రాః ఇంతకీ నూ వాభైలా (పేమిం 

వానో అర్హ =ం కాలేదు, 

సం! ప్ గావ్రానుండి 1, చేదు 

లేఖలు రాసేవారు. అంమటో చందం 

ఈకడు 

రావ ఏమిటీ! మూ అవద్భ్చాయు ఒకడే 

సెం: ఈ రోజుల్లో ఉద్యో గొవికీ 

అప్పి కేవన్ రాయడం క్ ంరా కాకపోయినా 

యువతీ యువకులు [(బహ్ముండమెన 
రు టూ ఎం 

గ్నేఎమ పైఖలు రానా పొర్రుం 

రా ః నీక్కూడా చాలా అనుభవం 

తన్యట్టుందే | 

పం; వ. ౨వరికీ చ చ్చినట్న సమా 

ధానాలు రానే బదాన్న్నిః నో స్ దటి 

ఉత్తరం తోనే చాలామంది (పేమించడం 

న 

రొ: పం రాషేదానివి? 

సం: వాళ్ళ తల్లి తండుల ఎ(డస్ 

(యిస్తే నేను కలుసుకుని మాట్లాడిన 

తర్చాత వొళ్ళు 

సంగతి ఆబోచిదాం. 
యె 

ఈ ర్వాత (ప్రేమించుకు౦దాం అని రాసీ 

చాన్ని, అంతే. వాం దెబ్బతో | ప్రేమకీ 

జనగణమన ,... 

వోపవ ప్పుగుం'టి పెళ్ళి 

రా; నిజ౦గా సీ ఉరైశ్యం తల్లి 

“ఈండులతో సం (పదించాలనేనా : 

సం। వాళ్ళ మనషులు నొప్పించ 

“ఎకుండో తప్పించుకోడం మొదటి 

శ్ర 

"షెళ్ళయిన క 

ఉ ద్రేళ్యం. ఇ౦కొకసేమిట౦ంళశీ.... అంద 

చందాల్ని చూసి ఆడదాన్ని మోహించి 

కన్న తల్షిదం[డుల్ని ధిక్క రించి పెళ్ళా 
డ్జానికి సిస్టపడ్డవాడు చెయ్యలేని నేరం 
షండమ కన్నతల్లి త౦ డుల్ని 

(9వ క వనాల కట్టుకున్న పెళ్ళాన్ని 
(ప్రేమి. “చగలక్ష్టంపే.,, - అది పేమకాదుం 

రా: మావా డేనముంటాడు ? 

సం ;: సంఫత1?ర0 [కితం వరక 

చందు వాలా న స జీవిత 
మంజశ్తే ఒక పెద్ద విశోదయా[క అన్ను 

కునే నున సత్వం, అకనీ మనఫసృంకా 

| పేమమయం, అశని దృష్టిలో తనో 

సలీం, నేనో అనా ర్యలీ లీ, తనో దేవదాసు, 
నేనో పాతి తనో రోమియో, నేనో 
జూలియట్. ఈ (పేమ పిచ్చి తప్ప 

మిగిలిన విషయాల్లో. నేను గర్వించ 
తగ్గ "స్నే పాతు అకనితో వున్న 

ఆ'లోపాఎకి కూడా తల్లి తం[డుల 

"పెంపక మే పహ. ఓ రోజు 

సాయంత్రం మా ఇద్దరిమధ్యా జి 

(ప్రాయ ఛేదాలొచ్చాయి,. ఆంతవకకూ 
కబుర్లు చెప్పుకుంటూ పార్కులో 
కూయ్పన్నాం. లీకటి పడి౦ది* లేచాంం 

నన్నభినందించడంతో [పన ౦0గం౦ 

(పారంభి:చాడు, 

[ఇక్కడ సనంధ్యకీ చంద్రావికీ 
మధ్య జరిగిన యీ సంభాషణని, 

గతాన్ని (పతిబింబిస్తున్నట్టు స్ఫురించే 
లాగ, రంగసల శిల్పాన్నిబటి అనేక 

(ఖ ళు 

వీధాలుగా [పదర్శించ వచ్చు.] 

చం : సంథ్య్యాః స్న్న సీ పాట 

జ్యోతి 



ఇెంటుంపే సృదయంలో అమృత 

శా రలోకురిళా యం పే నమ్ము ఆఅ మధు 

రానముభూతి ... 

సం $ః ఎవరు రాసినపాట వాళ్ళకి 

ఇఆజాగుంటు౦పిం జ్ 

చం:నొ కవిత్వాన్ని గురించి కొదు 

నేను మాట్లాకుఠరుంటం సి కోకిల 
వ్వురంత్రో జో పొటికీ జీవం పోళావుం 

సం: అందులో నిన్న భినందించ 
తగ్గ ాహి హిళ్యం లేదు, షం 

తగ్గ నంగీకఠం లేదు. సీ పోరు పడే 
పోడేను. 

చం: మరీ అంత నిర్దయగా నూట్లా 

శఫకుం 

సం: పోదాం, సన, 

చం ౩ ఇంకమీనట 1సణయ గీకాలు 

కాయనని ఎంవకు వాగ్దానం జీశానా 

సం: నువ్వు కాస్సేపు రూర్చుని 

“తీపబడిగా ఏిచారించు వీకటిపడింది 

వేమ పోతున్నాను. గుడ్ నైట్, 

చం: సంధ్యా* 

సవంఃఓ య్, 

చం: సీకో ఓ విషచుం నూట్లా 

శాలి. 

పం; వొదు. 
యణ 

చం $ ఎంచేతక ? 

నం సువ్వుమా యా డదోయే 

చం ; ఆందశేనా, నా &ఉ తరాలకి 
అావామి 

చో థి 

దేనికీ నమాధానం కూడా శోయజతి 
లేదు, నేను నిన్ను నునసారా పేమిస్తు 

న్నాను సంథ్యా. సీకోనం నే వెలాటే 
త్యాగాన్నయినా చేసానుం 

సం: నాకోనం నువు; త్యాగం 

చెయ్యశల్సినంత దీనావస్థలో నేను 

లేశ. నిన్ను నువ్వు ఉద్దరించుకుం లే 
చాలు, 

చం; నన్నెందుకిలా న్్ 

అ్యంగా నిర్లక్ష్య) చేసావు, న 

సం! చం్య్ర0! నిన్ను నువ్వే 
నిగ్తక్ష్యం చేసపుకుంటున్నాపు. ఎ౦తో 

సేపూ... | పేమా "పెళ్ళీ తప్పిస్తే జీఏ 
తంనో సీన్లో ధ్యేయం బేదు. ఇన్నాళ్ళు 

నుంచీ నీలో స్నెహం చే స్తు న్నా 

వీ భవివ్యక్తుళలో ఒక బౌన్నళ్యాన్ని, ఒక 
"పత్యేక నానాన్ని సాధిద్దామన్న పట్టా 

దల నీతో కనబడలేదుం 

చం; పొాఠలాలుత ర్వాత చెప్పొచ్చు 

నువ్వు సన్ను | వేమించానో లేదో పమా 
ఢథానం చెప్పు 

సం : (పమించడమంపే మోహిం 
చడమనేనా నీ ఉద్దేశ్యం ॥ 

చం? సంఢ్యా సూటిగా సమా 

థానం చెప్పం 

సం :ః చెప్పలేను, 

చం: | పేమించలేగదన్నమాట | 

సం: నేనలా అసలేదు. ఇప్పటికీ 

నన్ను ప్రేమించానవి నీలాగే ఉత్తరాల 
రాసినవాళ్ళు చాలా మందున్నారుం 

వాళ్ళందరూ కూడా (పేమ పందతులే! 

శ్ 



వాకోనం ఎలా౦టి త్యాగమయినా 

చెయ్యడానికి సిద్ధంగా వున్నవాశ్మే* 

ఎటొచ్చీ వాళ్ళ [పేమని స్వీకరించ 

డామి నేనే సిద్ధంగా లేశుం 

చం: కాకణం 

నం కారణం చెప్పడంవల్ల జ్ర 

వరకూ ఆపులనుకున్న స్నేహి 
అందరూ దూరమదే్య్యారుం ఆ౦ కన త్ 

మవ్వు కూడా దూరమై పోతావేమోనని 

భయం 

చం: మరెనర్నేనా (ప్రేమించేవా శ 

నం; లేమ 

చం: అయితే నేను నీప దూర 

మౌొతానన్న భయం అక్క ₹ేదు నిజం 
న. 

చెప్పు. నన్నెందుకు [పేమించలేవు ? 
ఒక స్త్రీని ఆకరించలేనంశ కురూపిని 

ఖే 

కాను 

సం; నుప్వు ఆందంగా పుంటా 

వన్న విషయం ఎవంరూ. దాచలేరు 
కౌని సౌందస్యాం అనం30౧. నీకం లే 

అందమైన మొగాళా. సాకంయె అంద 

మెన అడాజా కోొటానుళోట్లు వృస్హారుః 
కొయి /్ న్ 

ఆఅంచేే భెతిక ఇరీరాల కొలతలూ 

అందచందాల యవతీయువకుల్ని 
భార్యాభ రలు * చేస్తే జీ; తాంతంవకకూ 

వాళ్ళకి ఆఅశంతృ ప్రి తప్పదు 

చం: నా చదువు చాలదా? 

సం: యమ్మ ప్యానయ్యావు ప 

దల స్తంపే యింకా ల. క 

చం : డబ్బుకు లోటు లేము 

వం: తలితండులు యిన్శిన ఆస్తి 

ర0డు వేప్పలా పదునున్న కతి 

లాంటిది దానినల్ల 'మేలూ జరగాచ్చు* 

కీడూ జరగొచ్చు " 

చం: నావ స్వేచ్చ వృంది. 

సం:మీ తల్లి తం[డులకి ఏకైక 

పు తుడీవి. సేచ్చ కి జన్మహక్కు. 

చం' తీక్షణ౦ గా మరి సీకఘ్ 

కాబోయే మొగసుడెలా వుండలి? మన్న. 

ధుజ్హీ, కుబేరుణ్ణీ, బృహస్పకినీ కలిపి 

రంగరించి సన సం (బ్రహ్మ ఓట దేవతమి 

సృష్షించాలే మో శ ళ్ 

సం దేవతక్క- దు. అభిమాన 

మున్న నూనవుడయితే చాలు 

నొ క ఛిమానం౦ త్వా ణి నేను. 

నూన ఎుట్జీ కాదా ? 

సం: సీ కభిమానం లేదు; నువ్వు 

మనిషివీ కాదు. 

ల సంధ్యా | 

సం: అప్పును, నుప్వు (ప్రేమించు 

మా తాన నిన్ను నేను (ప్రేమించా 

లని ఎందు కనుకుంబాను ? నేను 

నిన్ను ఆక రించినబ్టు టుగా నే నన్ను నువ్వూ 

ఆకర ౦చడి౦ చే: నాక్ | “సీమ! చమసని. 

[పాతేయపడుకున్నావు. సీకు ఆభిమానా 

మె ్క్కడుందీ 7 

నంత 

చం: సంథా్థాః 

సం: రూపు. చదువూ, డద్బూ,. 

"స్వేచ్చా యిచ్య మీ తల్లత౦|డులుం- 

త మారిచేసిన ఆటటొమ్మవి, సువ్వు, 

మానవ జన్న్మెకీ తినందుకు స్వయ౦ 

కృషితో నీ వ్య కిత్వాన్ని నిలబెబుకుని 

(సయోజక డవై సమాజం నిన్ను గౌర 

బజ్యోతా 



వించిననాడు నేనే నిన్ను వెతుక్కు ౦టూ 
వొసోను. గుడ్ భై: 

చం: థాంక్స్ | 

సంధ్యా చందాల నముధ్య జరి 

తిన ఈ సంఘటనను గురించి మళీ 

రాజశేఖరంతో చెప్పడం (ప్రారం 

భిస్తుంది.] 

నం; ఆనాడు చందాన్ని అలాగ 

ఆవేశంలో అవమావించి పంపేసిన 
తంజ్వాా సళ్చ్ళాతాపం౦తో [కంగి 
పోయాను. ఆ రోజునుంచి చందం 

కనవిడ్తం మానేశాక నా జీవితంలో ఏం 

పోగొబ్బకున్నానో 7 హించాను. అతన్ని 

ఆవమావించడ మే నాకో శిక్తయి 

పోయింది. ఉ తః మేనా రాసాడేమో 

ననుకున్నాను. రాయలేరు. చం (0 

వస్నుు ద్వేషించినా మరచిపోయినా, . 

నేను చేసిన అవమానం మూః౯€౦0గొ 

జైనా అభివృద్దిలోకొ ప్రే చాలని 

సంతృ ప్రి పిప డ్రా'ను. నేము కూడా 
ఉ త్రరంరాయలేదు. 

రా మళ్లీ ఎస్పుడు కల్పు 

కున్నారు | 

సం 2 నాలుగు వనెలల(క్రీతం యూవి 

వర్సిటీ లె బిరీలో. చందం దీక్షగా 
చదువుకుందూండగా కం దగ్గిర కెళ్ళి 

ఫలకరింవాను. కాంపిటీటివ్ ఎ్డామి 

నేషన్స్కి కడుతున్నానన్నాడు. చందం 
'మొహంతలోకినూటిగా చూడానికే సి%ు 

పడ్డాను. వాలుగెైదు రోజులు అతనికీ 

శలియకుండా 'అశతవిని గమనించాను. 

చంద్రం దిశ చూసూం జే ఆన౧ద 

తన్మయత్వంలో క కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరి 

జ్యోతి 

గేవి. చంద్రానికి విజయం చే కూ ర్స 
మని భగవంతుణ్ణీ (పార్పించాను. కా 

మళ్ళీ పరీత్షరియ్యచ్రకూ వ 

కలుసుకోలేదు. 

రా ః చందంలో వచ్చిన మారుకి: 

కారణం ఇదిని తైలియక పోయినా, 

యిలాంటి దేదోసవీ వూహించాను. 

సం: తర్వాత చ౦[ద౦ పరీత్ష 
పా్యాసవడం౦ం, ఉద్యోగంలో చేరడ ౦ 

జరిగేక నేనే చ౦ దావ్ని వెళు 
క్కుంటూ వెళ్ళాను, మిగిలిన పరిణా 

మాలు మీ రూహించలేనివి కావు, 

రా; మీ | పేమానురాగాల్ని అరం: 

చేసుకోగలను. మి భవిష్యత్తుపై వాటో 

(ప్రభావాన్ని కూడా. ఊఊహించగలను. 

నువ్వు మాయింటి కోడలు కావడం 

కంజపే నేను కోరుకునే దేమీ ల 

కానా 

నం :? నాకుతిలుసుం చం[దం తల్లి 

మనస్సును న్నర్ధం చేసుకోగలను. 

మీకు సిరిసంపదలూ, పేరు (పతిష్టలూ: 

వున్నాయి, ఎంత్ తోగొ వన మర్యాదలతో 

దరాగా జీవిస్తున్నారు. కొడుకు విగ 

వంతుడు (పయోజకుడూ అద్య్యూడు. 

ఇలాంటప్పుడు ఎన్నో మంచి సం 

దాయ మైన కుటుంబాలోంచి, పది 

మంది పున్న వాళ్ళు, ముద్దూ ముచు 

టలు తీర్చగలవాళ్ళు పిల్ల నిసామసిా 

వసూంకే కులం గోత్రం, దిక్కూ 

మొకూూలేని ఓ అభాగ్యపు అనాధని 

కొడుకు పెళ్ళాడి ఉదరిసానం పే 

ప్ తల్లి సంతోషిస్తుందీ జ్జ 

ఢీఫో 



రాఃనా దురదృష్షాన్ని సరిగా 
బి ళ్ 

వర్షించావు | 

సం: మీరు సు నాకూ 

చం[దానికీ నుధ్య వుండే పవి[తమైస 

“స్నీహానుదింఢాలు గురి పే దాలు మా 
"పెళ్ళి జకక్కపోయినా పరవాలేదు. 

రాఃమీ, పెళ్ళి జరక్కపోయినా 

రవాలేద౦టున్నావు! ఒక వేళ లి 

నూ చందం మొ అమ్మాయిని 

"పెళ్పాడితే....? ల 

సం: హా మజ్నూ । అంటూ విషం 

శాగో, ఎందులోనో దూక్షో [పాణ 

త్యాగం చేసుకుంటా ననుకున్నారా £ 

పెళ్ళనా జీవిత పరమావధి అనుకునే 

టంవ వ్యర్ధమయిన జీ ఏతం కౌదు నాడిం 

చం దం ఏమన్నాడో 

తెలుసా : పెళ్ళాడితే నిన్ను పెళ్ళాడతా 

డట, బేకపోతే పెళ్ళే ఆడడట 1 

రాఃమా 

సం: చంధదానిది చాలా నన్నిత 

మైన మనస్సు, అవేశం ఎక్కువ, 

ఇలాంటి వియోగాలవల్లి వచ్చే బాధలు 
శఛాళ్వతం కొను, స్టాపు. లిల్లిలాంటిది. 

కాలం కౌగిలీలో మానవులు మరిచి 

పోలేని దుఃభాలు బేవు....తమించండి 

....యిస్పటికే మీకు లేబటయి పోయింది, 

చొలామ-ది మీకోనం కొచుకవుంటారు 
ఆవిడపహుడా వుండగా మరోసారి 

వస్తాను. గుడ్ దే.! (నిషా 

'మిష్తుంధీ ) 

రా: వెరీగుగ్ దే. మై వైల్త్ 1 వెరీ 

గుడ్ దే. 

[సంధ్య వెళ్ళిపోగానే టీపాయ్ 
మీఐన్న (ప్రేమలేఖలకట్ట తీసుకుని 

త్ 

ఆలోచిస్తూ నెమ్మదిగా అడుగులేసు 

కుంటూ ఆఫీసు గదీవైపు (దియ 

టకుని మ్మ మిస్తొడు. క్షణంతర్వాత 

ఇ౦దివా, భానుమూర్తి థి (వవేఃసారు, 

ఇందిర దిగులుగా "సోఫాలో రాత 

బడుతుంది ] 

భావఐ(సోఫాతో కూర్చు! ట్రూ 

ఆ మ్మ డూ, నువ్వు దిగులు పడకుం 

[పయత్నించి వాజ్ దార్లోకీ తీపుకువాన 

ల్సిన బాధ్యత “'మనమీదుంది. ఇంతకీ 
చందం కరాడు, తెలపీ కెలిళవి 

వయస్సు. 

ఇం : ఏమిటో అన్నయ్యా! సీడ్ 

భారం. ఆయన వరస పీకు తెలియిందే 
ముందీ: ఆ కొడుక్కు తండి | 

(ప వేశించి భానుమూర్తి 

పక్కనే చతికిలపడుతూ 3) ఏరా: 

థధానూ। నక్నుగురించి మీ చెలెలు 

ఏవో నూరి పోస్తున్నట్టుండే | 

భా; ఒరేయి. రాజూ! నోరు 

మొయ్యి, దీసికంతికీ నువ్వే కాఎంణం౧. 

రా: నువ్వూ అన్నావూ ఇకనేం 

నీకూ విషం తలకిక్యిండన్నమాది $ 

భా: మరి లేకపోతే, వియ్యే అయి 

పోగానే చదువు ఆపేసి పెళ్ళి చెయ్యరా 

అని చిలక్కి చె ప్పిస టై చెవీతే 

విన్నారా! "వాడీ మొహం. ఇప్ప 

ట్నుంచీ 'పెళ్ళేమిటా । చదుపుకోసీి 
అన్నావు య మ్మే ప్యాసయ్యాక 

“ఏరా వాడి పెళ్ళిస.గ తేంచేళావు 
అంటే  వాడీకింకా (ప్రపంచజ్ఞానం 

రావేధు. ఏమిటో కవిత్వం, వ(శికలూ 
అంటున్నాడు ః కవ బుద్ధి కుదుట 

జో ఊ 



=జిడన్నీ అన్నావు, లం వాడు పృదోోగంలో 

"చేరేక కిందటిసారి నే నికడికొచ్చి 
ఇ వా లేమ, చే ల్ని | జ 

వతం కక [ళ్ వంంతరం 

ము యు య్ క! 
డు ఓపుగుంచప ముహూరం 

ట్ట అయన. 

అభ ఇ 
అంట తంలో 

త కు), ఇవీ యో 

దా పెర్ఫిళ్ళు ఒసే వొడుూ వింటే 

న మ జ్జ వ్ వాట భగసదంకుడము, మనం వ3ెపలం 

కు రాణి కటడిలో పెటి కటుదిటం 
సు రు క్ వ్. రం యు 

చెయ్యుడం రాకపోచేసనరీ ; ఆంత డెనం 

"న్నాను. నువొ,చ్చేవుగా. ఇంక మొన 
లెజదాం, సరే యూ గొడవి వావుండనీ, 

ముందు సీ వ్యాపారమెలా సాగుతోంది 

చెప్ప, కొత్త ఏజన్బీ*ే మైనా సంపా 

దించావా ? అతగడం మరిచిపోయాను ₹€ 

నువుగ మునిసిపల్ చైర్మన్ అవుళా 

వనుకుంటున్నారు | 

0౦ : చూళావా అన్నయ్యా 1 ఇదీ 

కన్న కొడుకు (బితు 

డిగా బిర 'లఐపష్పలోందే అన్న చీహా చింతా 

లేదుకదు 1 

ఇస . నానా 

ఏఏ మి [టా యీ . 

ఈ గందం గి వ మెలాగా అని మే 

బ్నుగ బిద్దలు ₹ ఇ కొంటుంటే నలా 

"క్ంలే 17 అంటావు : 1: నీ కేమెనాొ 

బుగునిదా | లలన [ 

పక సరా నకిలి. ుుంలులసే 
భో 

యీ రాదాంతం ; ఇందులో గండ 

-కి థు నం స స. 

ల 
భా;ంఅయు ఏ వాడి ఆమ్మాయిని! 

“పెటా టర సీ కిషచే నన్నమాట : 
ఛి షూ 

త క న ల మధ్య నొ యిష్ట మే 
| ్! 

క్ నే శ ణా యిష్ట పకా రా్ామే షూస్ 

అంపే, వపంబనశే మీఆఅఆ మ్ళా యిని 

మంచిరోజు చూసీ | పేమించమ నుంమనుం 

హరిప్పుడు మీ వాడు మొండి 

కెళుతే సీవేం వాధగాబేదూ ; 

రా; |బదర్ భానూ, జీవిత మే 

ఓ పెద్దదాధ డబ్బు లేకపోవడమే 
హవ ఉ పే దాచుకోవడమోబారం 

"పెళ్ళాడకపో శే ఓబాధ. అడితే సంసార 

'మోబాధ, పిఒలు బేకపోవట మోబదాధ, 

ఉంహపే యిసీవాధ 1! ఆసలు బజారకేని 

'దేముంద్రీ (| ఉన్న సుఖమల్లా 

స్పందీ, 

కఇ౦;? 

తృ పిలో 

ఆయన వింమన్నారా 

ఫ్ 



'వేడాంతం : 79డు రోజుల్చుంచి మితి 
మేరి. పోలుంది అసలు కోర్డునుంచి 

తిన్నగావెళ్ళి ఏ బై రాగుల్లోనో చేరి 
పోకుండా ఇంటికా నారో... రాచో అని 

[పాణాలు టివ్వు ట్వ్వు మంటున్నా 

యంపే నమ్ము. 

భా;ఏమి (టా $ . 

రా! చంవలమైంది మనస్సు. 
ఆళాశ్వత మైంది శరిరం ఆఅంతునేసివి 

అళలు. సఖ దుఃఖాలు (భ మలు, (ప్రేమ 

బింధామి సంకెశుు వివాహం దైన 

నిర్ణయం, నాయనా, భానూ... 

భొ;షటప్: 

ఇం: ఏమండీ! మీకోవమ 

స్కారం. మీ వేగకోళినికో వేళా 
షపాళభావంపే బాగుండును. భొానుమూ ర్త 

స్నయ్య నునమంపే అభిమా సం కొద్దీ 
ట్చ్చాము. మరి ఆతని సలహావస్ 

నచ్చితే నచి ౦దు చెప్ప-డి లేదంపే 

ఆతవి దారి ఆ౭న్ని చూసుకో మ౦దా6, 

మంఖ మనం ఆమభి వద్దాం, 

రా; మరి మీ యిర్చిరికీ ఏమయినా 

'బుద్దుందా 1 మీ అవా చెల్లర్టిదరూ 

ఏకమై ఒక్యం లాగ నాపీద 'విరచుకు 
వషుతు న్నరు 1 చందం మీకు శతు 

వయినట్టా నేమ 

వుంది మీ వాదం, 

“భా: అదీ కొదూ, “నేనో అమ్మా 

ముని (పేమి మించాను పెళ్ళడదామను 

కుంటున్నాన్లు”. అని చ.[దం అంే 

మతమా ష్జ్షర్యూ ఆబోచిలదుకోకు(.డా 

“బభన్య కేఘం” అనడమే! వాడింకా 
త్మరరుంక ,. 

వాడి పతీ తటనటూ 
చా ళు 

రా: వాకికి మెనార్టీ ఇతీ9 అరేళ్ళం 
యింది. చదువుకుంటున్నాడు. 

ఉద్యోగం చేఘుకుంటున్నాడు. నేనో 
అమ్మాయిని (పేమించి పెళ్ళి చేసు 

కక 1 స (ఆ౦ పే వొద్దు. 

పొమ్మని వాడీ తా. . చెళ్బలా పెట్టుగో 

మంటావా! ఏదో ఉపాయం అలో 

చించి' వాణ్జ్ దారీ తీసుకురావాలి 

కానీ $ 

భా:ః అసలు (పే మేమి టోయ్,. 
గోంగూర 1 (పేమి *చాసని మీ అక్షక్రియి. 
అంపే నువ్వూరుకున్నావుగాని ... , ఏదీ, 

ఎవ ర్నేనా (పేమించానని మా అమ్మాయి. 

ననమను. డొక్కలీల్చి డోలు నాయిం* 

చేస్తాను. నేను ఏన -బంధ)ఎ చూస్తే 

స ,గోవళ్సించే | 

రా; హమ్మయ్య | నా (వా ణ 0- 

కుదబపడీఎ౧రడీరా భానూ! చలటిమాటి. 

చపే వు. ౯ ౦పదీసి మా వాజి మ్ 

అమ్మాయి | పేమించించేమో .. వీడా 

మొండపుట౦ ...ఏమయినా (వ నుచ్నేం 

చేవామను”ో ; 

భా: ,పయత్నించడం చాల దు.. 
సొదిం-ాలి. మసవి సొఢారణ కుటుద్మి 

బొభు కొవు నాకో అక్ష రూపాయీ 
అస్త్వవుది నీకోరెండు మూడు. 

'అకిలపె గా ఆసుంపి. నీకు ఒక్కడే 
ర్ం తవావాన 

ఒక్క. కొడకు నాకు ఓక్కిరే -క్క. 

కూత్రు:. ఈ శమాజంలో వేలకి వేల 

మంద పూటకీ రిరాగ్తా జీని ళ్ళ దరూ 

మన నంబంథాలకోనం *గ*ఓడలతారు. 

ఇది సహజం. అందుకే మన జాగ. 

ర్తలో మనముండాలి. 

బ్యోఈ 



రాఃనీ ఆర్ధిక శాస్త్ర పాండ్ త్యానికి 

'సీ మూకదృష్టికీ నా జోహోర్తు.. ఏమ 
యినా ఇందిఏంకీి యిష్షంచేని పెళ్ళి జరగ 

దవి హామి యివ్చావు. పైగా మావాడు 

మీఅ మ్మా యిని సె పె గ్ళాకటంకంశే 

నాకు కా: ల్సిం దేమీలేదు. అఆ౦చేశ 

వ్ రవ్యం౦ ఆలోద౦మ. తౌాకర్టరంగం 

లోకి మాక డానికి నేను సీదంగా 
గ్ ధి 

'పున్నాను, 

భా; ఆల్ రైట్. ఆవ దారోశీరా. 

ముందు వానే ఒప్పించి, వాణ్ణీ ఇందికనీ 
బబెట్టుకుని మావూ స డ తా ను. 

వగ సు వు డనీ. వాడి 

బుద్ది నూర క పోతేచూడు, మా 
అమ్మాయి బియ్యే ప్యాసయి౦ది, 

వొచ్చు, కరూప 

ఆఅ౦టావా.... 

నఎగీతం ఇ 0 

ఇం £ శారద శేమివి అన్నయ్యా 
బంగావవొక్ము. మావాడి అవృష్మ౦ 

వ్! 

ఎలా వుందో: 

భా;చూడు ఆ మ్మ డూ, | కేమ 

అన్న ది ఓక రక మై నస షు. 

వయస్సులోవున్న కు (రా డీకి కాస్త 

ఆందమైన ఆమ్మాయి కనబడగానే కళ్ల 

జివ్వున లాగుకాయి. దాంలతోరో గ సై 

(ప్రారంభం. రోగం ము*రినకొ దీ మైకం 

కమ్మి, కళ్ళతోదాటు కొళ్ళా, చెశ్రలూ, 
నోరూ, జేబుళలోపున్న డబ్బు అన్నీ 

స్వాధీనం తప్పుతాయి. దాం తర్వాత 

మెదడు పని వెయ్యడం మాసస్తుంది, 

ఒహ్హ పైతె లీకు ౦డా అక్కల్డుంచి 

(ప్రేమనామ  . | 

నక్తి మాత్రం తెలీదా (మ. + 

జ్యోతీ 

ఏమిట్ 1 చిన్నప్పుడు నన్ను (పెమించ్ 
రోజుల్లో ఆ వు తరాల్లో ఏం కవిత(0* 

అంతా “ వాళ్ళబ్చాయి పోలికే: కాలేజ్ ఫీట్ 

కట్రడం మానేసి ఆ డబ్బుతో ఏం 

నాటకం ఆ డేరు! బయటకేడితే 

టాక్సీ । సినీమాకెడితే బాలగావీ, దాహ 
మే సే కూల్డింక్ ! నిజంగా లక్షొధి 
కారనుకున్నాను. 'పెళృయ్యేక దియట 
కెతే సిటీబస్సు, సినీమాకెడి తే 
మామూలు కుర్చీ. దాహమేస్తే మంచి 
నీళ్లు... 

రాః నే నవన్నీ (పేమ మైకంలో 

ఇయ్య చేదు. మీ నాన్నదగ్గిరో “లక్షరూ 

సొయిలున్నాయి. సరమ” పిసినిగొట్టుం 

ఒక్క రివే కూళురువి. అంచేత నిన్నేనా 
పైళైడి “సుఖ పెవదామని అలా ఎత్తు 

వేశాను. దానికంతకీ సూ[తథారుడు 

యి*గో భానేగా! వీడే సలహా 

యిచ్చేడు. 

భా; నేను సలహా యి సేయేం! 

నువ్వు వేషాలే సేయీ 6; 

మీ మావగారి కేం మీదా 

ఆధారపడకుండా సీ [పయోజకత్వంతో 

మరో రెండు మూడు లక్షలు సంపాదిం. 

చావు. అ౦దుచీత నీకూ పేరూ 

వొచి 0ది. నామూ మాటా దక్కి-౦దిం 

లేకపోతే... 

రా; లేకపోయినా ఆ లక్షరూపా 

యిబే చాలు. 

భా : అదిగో, అఆ అనుకోవడమే 
పమాద౦,. ఇప్పుడు మీవాడు 

ఆఅ సూ్యూల్టీచరు వలలో పడ్డాడుకదాం 

"సెళ్ళాడేడా, అదెప్పుడూ డబ్రుుమొహం 

శ్కీ 



చూసుండ దేమో వీణ మసిబూసి 
మాలేశకొయి చేసా సిపీమాల్లో కో, 
గుకప్పం దేల్లోకో దింపేస్తుంది. “ఇంక 
మ్ అస్తి హారతి కర్చూరంలాగ 
రామా కణం, 

రొ: సరేనయ్యా | మీ అమ్నాయిని 

"పెళ్ళాడి తే ఇద్దరూ టోలెడు సుఖపడ 
తారు, మనమీ౦దరం ఏరగబడి సంతో 
షెిసా౦. మరి మావాడు ఈ అమ్మాయి 

[పేమ హాళాగ్లో ౦చి బదియటపడగిి 

మీ ఆమా,యి "పెళ్ళి వలలో పడటం 
చెలాగా అసి 1 

ఇఎంధి అ సలువాళ్ళ నసలా వొడు 

మొఎుశ ఘటం కౌసీ, మీ అమాాయిసి 

చూడబఎ) వరగకూవొసే పాడే దారో 
మ ళం 

కొవాడు. 

థా; ఆచేనా నమ్మకమూను. ఇహ 
పోతే, వీజీ |పేమించాన౦టున్న 
అ సూల టీచరమ్మాయి ఇఏ విన 
గాకీ ల౦మలు తోక్కుతుంది. అంచేత 
ఈ అహ్మాయిని అదుపులో పెట్టడం 

చాలా అవసరం, దానికి ఒక షే మార్గం, 
టై ఆ ల. దగ్గి ర్ మ ళ్ళి 

నువ్వూ, చందం (యేమి? “చుకున్నా 

రనీ విన్నా౦. వాడినేం: వాడు 

చముగాడు ఎటుసుం ఏ ఎటొవ్చినా నప్వు 

ల పా: య్యేది నువు:. వొడి కీదివ. కే 
పెళ్ళిసై పనంటే, ఆ పిల్లని పెళ్ళాథక 

పోతే? చంధదానిక్ ? చిల్లి కానీ అంత ఆస్తి 
మోడా దక్యాద. పైగా ఆ పిల్లజీ ఎతం 

సర్వన ళశిమై పోరుంది” అంబూ ఉప 

న్యావం షొదలెట, చివరికి ఒక్కసారి 

ఇదు వేలో, పదివేలో చేతిలో సెడిశే 

స్క 

ం (చిటికి వేస్సి ఎక్పెలెంట్ 
ఐడియా । ఎన్ని సినీమాలు చూస్తే 
ఏం లాభం 1! సమయానికీ ఉపాయం 
నాకు తట్టలేదు. ఉండు బ్యాంకుకు 

పంప్ డబ్బు తేస్పెంచ తాం (బయజకి 

నిష్కఫఏమణ) 

భా; అబ్బ ః లేడికి చేదిందే పరుగు! 

అన్నింటికీ తొందలే. పీకు చిష్నస్ప 
ట్నుంవీ యింతే; 

ఇ౦* ఏం మనిషో, ఏంలోకయా ; 
మ౦చితనానికి కూడా పహూడూ వదూ 

వుండాలి. ఏదో దానం ధవ్య్టం విషవ్ం 

ఇఆంటావొ, ఆయపఏ మాటకి నే నెప్పచూ 

ఎకఘరు చెప్పలేదు. అచెవరో దిహ్మం 

'మొక్కూ లేందాన్ని వాము. "పెళ్ళాడతా 
నన్నాడు . ఈయన సరే నన్నా దీ ఏం 
చెపమంటావు । 

భా" డబ్బు పోతే మళ్ళీ సంపా 

దింకుకుంటా౦. 

పోతే; 

ఇం ః బాగొ చెప్పేవు! 

పరువు మర్యాదలు 

భా = అమ్మడూ, మళ్ళీ నేనే మెనా 
మ 

అ౦ంపే బాగుండదు. ౨౦తమునా ఆడ 

పి్ం తంగడిసీ కదా! చూడు, అలాటి 

పిల ఇంటో అదుగెటిందంపే *కనకప్ప 
ఖ్గో భ్ న! 

స ంహాననమున శునకము *" అన్నటు 

(ప్రేఎ జట మొదభెడుతుంది. 

ఇ౧ * అవ్వను నది ఏం వెప్పం ; 

ఎంత అప్రవీష్ట : ఇ తకీ ఆరాక్షసి 

భా, డమ్బుకు లొంగుతుందో, తేద 
అంటావు. దానికి నన్న్చజిప్పే విధానం 

జ్యోతిః 



అరోచించాను. వాడు డబ్చిచ్చినా, మీరు 
పిలిచి డవ్సివ్ఫివా పుచ్చుకోడానికి అభి 
మాన పడుకుంది. అంచేత నేనే రహ 
న్యా యిస్తున్నట్టు ముట్టచెబి తే దార్లో 
కొసుంది, “చదువీకుందా ఉద్యోగం 
చీేసుకుంటో 0ది. ర చేదా ? 

కొందరి. $దో సృ త్త ల. ౦ ది 

అందుకే వశం, సాం్యవదాయం చూడా 
రని వారిచే చే అన్నారా : 

ఇం "ఏమిటో అన్నయ్యా నువ్వు 

నమయానీ బాచ్చేవుగనకనరిపోయింది 
లేకపోతే అనన మాట కీ యింటో 

తిరుగుందా ? ఆయన కెంత లో'ే 

అంతే; నరిఏ కళనున్నారో సీమాట 
కా స్త ౦త త ఎకెక్కింది. 

భా: వాడికీ మాళం ల గబ | 

మంలంటావా? ఏమయినా అమ్ముడూ, 

ఇలాంటి విషయాల్లో నువ్వు కాస్త 
తిఏగదిడట చేర్చు క్శివాలి, 

ఇ + ౩ ఊరుకున్నానంటావా!। నీకిష్టం 

లేవి పల్లనిచ్చి వాడికీ పెళ్ళి చెయ్యను, 
పీ యిష్ట మొచ్చిన పిల్లనే వాడు పెళ్ళాడే 
లాగ చేస్తాము” బని వాగ్దానం యిచ్చే 
వరకూ హాదిమానే వున్నాను. ఆయితే 

చయేం:వా కప్పుడూ భయమే. ఆఖ౨ 

క్షణంలో నా చేకకూడా ఒస్పించగల 
నమర్దులు. ఇక్ సీదే భారం. 

భావి ధై ర్యంగా వుండు, ((నెమ్మ 

దిగ్శా అదిగో వస్తున్నాడు. (పకా 
శంగాా [వయత్నం పరుష లక్షణం 

అన్నారు వొాడంపే ఏదో కు (రాడు. 

తప్పు వెయ్యడం సహజం, మనం 

జ్యోతి 

వూరుకుంకే లోకులు మన మొహం 
తగలేసారుం 

రా: (వచ్చి కూర్చుంటూ) ఇరీవై 

వేలు య. 

* సీకేముయినా మతిపోయిందా ? 

రా; ఆఅదికొదుభానూ: ఆ అమాయి 

అనాధా[శమంలో 'పెరిగిందీ. చాలా తెలి 

వైంది, చురుక్రైంది. ఓ గంట [క్రితమే 
వొచ్చివెళ్ళింది. వాళ్ళ షన వింసపే 
యిద్దరూ చోలాగొడంగా (పేమించు 

కుస్నటున్నారు. మళ్ళీ ఆో అమ్మాయి 

ఈవూర్లో నే వుందంపే చం[దం దార్లోక్సి 
రాక పోవచ్చు అంచేత యిుచ్చేదేదో 

ఘనంగానే యిద్దాం, నాకీ బెడద వొదిలి 

వాడి బతుకు కుదుటపడితే .ఇ వై వేలెం 

తలో సంపాదిసాను, ఈ పనికి నువ్వే 
సమర్హుడివి నువ్వే స్వయంగా పూను 
కోవాలి 

? (ఉత్తరాల కట్టతో (పవే 
శిస్తూ) భానుమూర్తి బాబుగారు దేనికి 

సమిర్భులు కౌరు ? 

'ంగవాఢం అందీంచిన ఊఉ త్త 

రాల కట్టలోంచి ఒక్కాక్కు ఊ ్ త 

రమే గదిగబ తనలో చదువుకుని 
ముఖ్యమయిన విషయాలుంకే 'సె పై క్రి 

చెబుతూ, చదివేసిన ఉత్తరాలు 

తిరిగి రంగనాధాని కిచ్చేస్తుంటాడు క్షే 

భా? ఇదిగో _ ఆ. జనేయుల్లా టి 

వాడు, మన ర౦గనాధాన్ని పంపిద్దాం. 

ఈ౦ం* రెండునెలల్లో మౌ అమ్మాయి 

పెళ్ళుందండి. ఎలాగా శుభలేఖ చెత 

పుచ్చుకుని మీ దగ్గిరకి రావల్సినవాజ్డే | 

ర్గ్ట్ 



ఈ లోగా మీరే వొచ్చాకు, కెమర్హోతముకి 

నావల్ల జరిగే సనుంశ్తే చెప్పండీ నిమి 

షాలమేద చెయ్యకపోతే అడగండి. 

భా"ఓరి నీతస్స్పాదియ్యా! 
ఆప్పుడే ముందరి కాళ్ళకి బంధం 

వేళశావే లం-చంలేందే పని జరగ 
దచంటావు నీ తెలివి తేటలకీ వవ్వు 
గవర్న మెంటు అఫీసరుగా వుండవల్సిన 

వాకీవి అఆ . పీం భేరులే కౌస్త 

రాయబార ౦జక5పాలి . వివరాలు 

చెబుతాగా ః 

ఉ త్తరాలు ఒకొక్క పే 

నన అవునా అలా చేద్దాం రలగ 

నాధం బెస్టు శీ ఉత్తరం చదివి) 

పద్మనాభ - గారు ఎఏల్లుండొ సానవి 

ఉత్తరం రాళారుం "అపీలు దా ఖలు 

చె "మ్యు డానికి నెల్లాళ్ళు టైముంది 

వా కిస్పుడు మనచ్చ బా గా లేదుః 

(ప్రస్తుతం రాసక్కరేదని టెలిగాం 
ఇయ్యి ఓ కవరు తీసి క్ట్ ఏని 

వరరీ! ఇంక దీ9కో పదీవేలు తగ 
లేస్తారు, విజయవాడలో యిళ్లు కాలి 

పోయాయం పే చచ్చీశెడి వెయ్యి 

రూపోయిలు పోగుజేశారు. ఇదీ మన 

నంస్కారం. (ఓ శుభలేఖ చూసి 
వెరీ గుడ్ ! హయ్యగీవరావు కొడుక్కీ 
శోడలికీ కూడా స్కాలర్ షిప్ సంపా 

చించి విదేశాలు ప౦పిసు న్నాట్రి : 

"ఫీ క్వెల్ పార్టీ 1 (మరో ఉ పత్తర౦ చ్దు 

వుతూ) ఏమటిదీ? ఓ గాడ్: ఓరి 
దొర్భాగ్యుడా క 

భా ౩; ఎవరా కణ 1 ఏనా 

కధ? 

ఫ్( 

శ (1 య స 

(1 (1 

రం; ఏం జరిగింది బిబూ ? 

రా: సర్వనాశనమయింది. (ఈగ 

నాధానికి & త్తం అందిస్తాడు 

ఇ): ఏం జరిగిందండీ ? ఏమిటి 
రంగవాధం ? ఊ త్త ఠం చదువ్చం 

రాఃచదుపుం గట్టిగా చడువ్చం 

ఇం౦టిటీకీ వెళ్ళి చదివి వివిపించుం 

ఇం? ఏమిటండీ, అలా గాభరా 

“పెడతారూ 1 అసలేం జరిగింది 

రాఃమన సుష్పుతుడు త౦ [డి 

ఇ౦0; ఆం: 

భా : ఎవరూ? ఆ నంగీతం టీచర్ 

రా: కొదు. మరో పూర్ కీచర్- 

భా: ఏదీ ఉత్తరం చదువు. 

రం: ర ౦శతు సవరించుకుని 

శ్రీ రాజశెఖ(రావుగొర్కి.._ మీరు 
న్యాయవాది వృత్తిలో కీర్తిపతిన్షలు 
సంపసావీందిస ధర్మమూర్తుల. నీను 

అన్యాయానికి దిలికొకుండా రక్షించ 

మని (పార్టిస్తూ నా దీననరి శ్రను రాస్తు 

న్నాను. మీ ఏశై క పతులు చందం 

ణ్యోతి 

[0 న్ 
స 

( 

న 
కా 



గారూ,నేనూ రెండు సంవత్సరాలుగా 
'స్నేహిళులం, మా "స్నేహం రాను 

రాను (పజయంగా మారింది, మా పెళ్ళి 

విషయంలో ఎన్నోసార్లు తలితండు 
లతో సంపదించమని వేడుకున్నాను. 
బళ్ళీ విషయంతో తను స్వతం | తులని 

చెబుతూ వొచ్చేద, తర్వాత చదువు 

పూర్తవ్వా లన్నారు నేనే మిమ్ముల్ని 

కల్సుకుంటానన్నప్పుడల్లా ఏవో సాకు 

ఇప్సి వారించేవారు 'సాలుగు నెలలై 

ఉద్యోగం "పెళ్ళి 

మాపె త్రినప్పుడల్లా వాయిదా "వేస్తు 

న్నారు ఈ మధ్యనే సంధ్య ఆనే 

మ్యూజిక్ టీచర్ని పెళ్ళాడతానని 
మాటిచ్చినటు తెలిసింది. మొన్న నేనా 

భ్సా 

యన్ని కలుసుకుని, నా (బతుకు దిద్దలు 

చెయ్యొద్దని దితశిమౌలేను, నాకూ, ఆయ 

సకీ సతసళథథ లేదన్నట్టు మాట్లా డేరు 

ఆయనమీదే ఆభ పెళ్టుకున్న నేను, 
నా దురదృష్టాన్ని నిందించుకుని జీవి 
తాన్ని సరిదిద్దుకునే అవకాశం లేకుండా 
ఆయన శిశుపునుకూడా నా గర్భంలో 

మోస్తున్నాను. భగవంతుడి సాక్షిగా 
యిది నిజ౦. ఆయన్ని స్మకమ 

మార్గంలో పెట్టి నిజానిజాలు. తెలుసు 
కున్ నాకు న్యాయం (పసొదించండి. 

మీ వద్ద ను౦డి జవాబు రాగానే 
ము దర్శనం చేనుకుంటాను. 

-- మీ అభాగ్యపు కోడలు. 

తం; భగవంతుడా: 

ఛా: పేరు ఎ(డ్రస్ యిచ్చిందా ? 

పదీ | (రంగనాధం యిచ్చిన వుత్తరం 

నశేసపుకు ౦టున్నారుః 

జ్యోతీ 

అందుకుని చూసి) రామరామ: మస 

మతంకాదు, మనకులంకొదుం 

ఇం ; ఎంతో సుఖ(పదంగా మా 
జీవికాలు వె ళ్ళి పోతాయనుకున్నాం. 

ఇంత భయంకఠమెన దుఃఖం, మూకోసం 

కాలం చాటున, పులిలాగ దాగి వుంద 
స్నమాట థి 

రా: ఊి €.... రంగనాధం, రేస్పొ 
దున ఆ అమ్మాయిని కలుసుకుని 

మా కోడలుగా గోరవించి యి౦టికీ 
తీసుకురా, 

భాః ఆ... అ6.. ఏమిటా 

నీ ఆవేశం! ముందూ వెనకా ఆలో 

చీంచ క్యంర్రేదూ । అసలు ఆ అన్మ 

యెవరో ఎలాంటినో ఆ వుత్తరంటో 

రాసిన విషయాలు ఎంతవరకూ విజమో 

తెలుసుకో కుండానే 1 

రా ఏ అవన్నీ వాడు రాగానే అవే 

తేలాయి. నిజంకొదని యింకా అత్మ 

వంచన చేసుకో మంటూవా | 

భా ఏ ఆంతా నీిజంకాక పోవచ్చు. 

రాః ఏమా(శం నిజంపున్నా చాలుం 

మళ్లీ వెరి వెరి వేషాలేశాడం౦ పే 
కోర్టు లున్నాయి. ఆ అమ్మాయి తత 

పన్ నేను వకౌల్లా తీసుకుంటానుం 
తువ్వాలు దులుపపంటూ లేచి "రేప 

ఉదయం కారుతీసుకు వెళ్ళి కోడల్ని 
టికి తీసుకురా, రేప్ప వాడుకూడా దిగు 
తాడు 

భా: కోడ లేమిటా సీమొహం ః 

దాః పెళ్ళవనంత నమా (లౌ వ 

ర్ 



ఇ ఆఅమ్మాంఐ మా కోడలఅవక పోదు 

అంత పెళ్ళి కోనం ముచ్చట పడితే. 
ఆయిన ఆలస్యం ఎలాగా అయింది, 

ఏకంగా బారపాలా పెళ్ళీ కలిపేస్తాను. 

(విసురుగా మేడమె శై క్కి వెళ్ళి 

పోతా) 

ఇ0౦ : మానవుల ఆక్షానావ్ని నిరూ 

పించడానికే భగవ౦తుడిలా౦టి 

నంఘబనల్ని కల్చిసా డనుకుంటాను, 

పాతిగేళ్ళ క్రితం పిలలు పృటకపొోతే 
ము 

కనపడ్డ దేశతలందరికీ మొక్కును, 

శఈవాడు కురాడు (భష డయ్యేడం పే 
ళు 

కశలిగేయీ ద౩ఖంతో పోలిస్తే పిల్లలు 

లేక పోడం ఓ విచారమా।ః 

భా; అమ్మడూ, నువ్విలా విచారిస్తూ 

కా నాగా నా నా 

మా స్య త స తు 
న్న్న టీ | పండిట్ ర 

డి గొపొలాచార్యు లవాంి న 
టి 

స్తై 
స్తో స్ట్ ఇసి 

గు ర్ 

స గ్ 
వ పు 

వు సుతు 
ను సస లోయ 

కూర్చుం'శకే, ఇంకిక్కండ నేనెందుకు ౫ 

ఇ౦ ; ఇంక విచారంకాక సంతోషిం 

చమ౦టావా । 

భా వ; అయితే యిలావిచారి స్తూ 

కూర్చో ఈలోగా మీ ఆయన పెళ్ళి, 

ఏర్పాట్లు చెస్తూ వుంటాడు, 

ఇ౦ ; ఆయన మాటలు విన్నావుగాం 

ఎలాగా అంతపనీ చేసితీరతారుం 

భా - అది సరేనమ్మా, ఇ౦దులో 

నిజా నిజాలూ మంచి ెడ్డలూ తెలుసు 

కోకుండా, నేను మీకోడళల్ని నాగ 

ర్భంలో వున), శశువు మీకాలూకే అని? 
వుత్తరం రాస్తే అ పిలకి దండ తేసి 

ఇంటికి తీఎగొచ్చి హారతిచ్చి సత్క= 
రించడమే । 

రం :ః అదీ పొయ౦టేనండీ। 

భా : ఆల్మ్రెట్, అలాగే చేశాన 

నుకోం రేప్పొద్దున్న మరో అమ్మాయి 
కూడా యిలాగే రాస్తుంది, ఇలా ఎంత 

మందిని కోడిళ్ళంబూ ఇంట్లోకీ చేర్చి 
పుకుళ్ళు పోసావు | 

రం * (బహ్మారండ మైన పాయింటుం 

ఇం 2 భగవంతు డే మామీద యింత 

చిన్న చూపు చూసిన తర్వాత మీరింకే' 
మన్నా ఆనగలడు. ఏనాటి శాస మో 

వాడి కిలాంటి దుర్భుద్ది కలిగింది ః 

భా 2 నేనలా ఆక్షేపించే వుడేశంతో 
అనలేదమ్మా. ఈరోజు లలొంటివిం 

మనలాంటి వాళ్ళ కిలాంటి సమస్యలు! 

సామాన్యం. ఇలా వుత్తరాలురాసి 
డబ్బు గుంజుకోడం ఓవృ త్త యి 

జ్యోతి 



మనీ సర్క్యులేషన్ = పచ్చిమోసం! 

అఆోకీ మధ్యవి ఒక ఉ త్రరం వచ్చింది. 
పదో మనీ సర్కు్యులేవన్ కంపెనీ 

అని (వాసి ఉంది. *ఆరు రూపోయల 

'పెట్టుబడితో 0825 రూపాయలు సంపా 

చించండి ! చొలా సులభము। త్వర 

పడుడు 1___కడుపులో చల్ల కదల 
కుండా కాలుమీద కాలేసుకుని ఇంటి 

చగ్గర కూర్చుని సునాయాసంగా. వేల 
కోద్ది రూపాయలు సంపాదించే పద్దతి 

అందులో విశదీకరింపబిడి ఉ౦'ది. 

ఆ కాగితంమీద ఎవరివో ఆరుగురి పేర్ల 

ఎ(డ్రస్సులతోనహా 'పెప్పుచేసి పలు? 

ఆ ఆరు ఎ(డ్రస్సులకీ ఒకొ్కా-క్క రికి 

ఒక్కొక్క రూపాయి చొప్పున మని 

ఆర్హరు చేసెయ్యాలి నుందర. ఆ ఆరు 

వ్మడస్సులకూ పై న వారిపేరు, ఎడస్సు 
1వాసుకుని. ఆఖరి ఎ|డస్సు తొలగిం 

బాలి. అప్పడు ఈ ఎ(డప్సులతో సహా 
శకి ఉ త్తరానికీ నకళ్ళుతీసి, నాకు తెలి 

పవ్న నమ్మకమైన “స్నేహితులు ఆరుగు 

లికి "వేరు వేరుగా సోస్టలో పంపించాలి, 

ఆంతే. ఇంక మని అర్షర్లకో సం ఎదురు 

చూడడ మే త్ర. డబ్బు దాసం 

తట అదే నచ్చిపడుతూ ఉంటుంది 
ఇదీ కరం 

కొద్దిగా పారభేదాలతో ఈ ఠకం 

తొౌలుసుకటు ఊఉ తరాల  సవదతులమను 

గురించి మీ ర౦కా వినేవిటారు. 
మసవీనర్కు్య్యులేషన్ కాకపోతే ఒక్కొ 
క్యాంప్పుడు *ోఫలానాబాబాొ గారి 

జ్యోతి 

భక్తులు గొలుసుకట్టు ఉత్తరాలు (వాస్త 

ఉంటారు. ఆ బాబాగారి మహిమను 

వర్శిస్తూ పది సంకుల ఉ& _త్తరం వస్తుంది, 

ఆ ఉత్తరంమీద ఉ న్న విషయాని! 
ఆరు '(ేకపోశే పది నకళ్ళు తీసి, 

ఆరుగురు స్నేహితులకు పంపించాలి, 
ఆ ఉత్తరాలు అందుకున్న ఆరుగురిలో 

(పతి ఒక్కడూ తనకుతె[ సిన ఆరుగురు 

స్నేహితులకు ఇదే ఉత్తరానికి నకళ్ళు 
తీసి పంపాలి... ఈ గొలుసు ఎక్కడా 
'తెగిసపోకూడదు. తెంపివేసిో్శ పాపా 

తృుడు రౌరవాది నరకాలలో పడి 
పోతాడు : 

ఇటువంటిదే మరో తపూషా. అప్పు 

డస్పుడు పటతికలలో ప్రకటనలు 
పడుతూ ఉంటాయి. "800 రూపా 

యల ఖరీదు చేసే ర్యాలీ పైకీలు 

ఫ0 రూపాయలకే । కొద్దిగా ఉన్నాయిం 

ఆలనించిన ఆశాభంగం ....ో 

ఈ రకం [పకటన చూచి నిజమే 

ఆవి సమ్మే మనుష్యులు చాలానుంది 

ఉంటారు, 50) రూవాయలు మనిఆర్హరు 

చేస్తే తిరుగు ఫోస్టులో వారికి సైకిలుకి 
ది దులు ఒక పెద్ద కాగితాల కట్ట 

వసుంది. ఆందులో "అయిదు కూపన్లు, 

బోలెడంత సమాచారమూ ఉంటాయి. 

డాక్టర్ మహీధర నళినిమోవాన్ 

కాలమాన నాతొడల లుకాననిద తు వాలాడు తతాయదనడ 

ర్రిశే 



ఈ హపశులను ఒక్కొక్కటి ఏథై 
రూపా మలకు సీకు. తెలిసిన ఐదుగుడు 

వ్యక్తులకు అమ్ము, వచ్చిన 250 రూపా 

యలనూ ఆ కంపెనీకి జమ కటాలి. 

ఆఅప,.డు ర్యాలీ సైకిలు జీకటి 

ఆ కంపెసీ సీకు నిజంగా పంపిస్తుంది. 

అంపే సీకు ఆ సైకిలు ఏఖై రూపాయ 

లకే వచ్చి౦దిం అందులో " అనుమాన 

మీమీ లేవ. మిగిలిన 250 రూపా 
యలూ నీ స్నేహితుల జేఎలలోంచి 
తీసుకొని ఆ కంపెనీకి చెల్లించాపు. 
50 రూపొచులిచ్చి నీ దగ్గర “'కూపష 
కొన్న 'స్నేహితుస అబువంటి మ వట్ట 

ఐదు కూవన్త్లు ఇతర స్నేహితులకు 
అమ్మి సైకిలు ఫంపాదిం నడానికి నానా 

శ్రమా పలి. అల్లా అమ్యగలిగితే 
ఇ :డి'కూడా సైకిలు. ఏభై రూపాయ 

లకే వస్తుంది, 

మొ మొదటిసా9 ఏంటే ఇందులో 
మోన “ఏమీ తేనక్తే కనిపప్తు )ది 

టన వేసిశ కంపెనీవామ హమ అన్న 
మాటమీ చే నిలదిడాడు. [పతివాడికీ 
ఇనికీలు ఏభై రూ వాయలకే వుంది. 

అల్త్లాగం "ఆ కంస పెసేకి నష్ట ) నా 

వచ్చిందా అంటే అదీలేవుు అడి 
శరుకుకి పూర్తి మొత్తం రానేవచ్చింది. 

అయితే ఆ నన్షం ఎవరిదన్న 
చభూట ? కొందరు న" కులు మోసగింప 

బిడ్డా రనడంతో సందేహం ఏసు లేదుః 
ఇ?తకీ ఆ్ 'మౌొసంయొక్కం కీలకం 

ఎకగ్రాడు౦ది ? 

చ రకమైన గొలుసుకట్టు పదతులు 

[పకి దేశంలోనూ ఏవో ఒక రూపంలో 

ళ్ళి 

అప్పుడూ అప్పుడూ తల ఎత్తుతూనే 

&ఉ౦టా యు. వాటికీ (బ్రహ్మాండమైన 

(పచారం కొననాొగుతు ఎదిం [పజలు 

వేలంవె(రిగా వాటిచేత ఆకర్షింస?డ 

తారు. కొంతకొలాసికి తపం ఆదే 

ఈ వెరి చప్ప” చలారిపోతూ 
జ ౧0 

ఉంటు ది, 

దీనికి కాొణ౫ ఊహిందగలరా ౪ 

అతి త్వరలో కూపను అమ్మడం 
జ్. 

అసాధ్యమె పోతుంది బాదా 
పా 

గాది ఉత్తరాలు [(వాయడానిక్తీ "స్నేహా 

తులు కిరునై పోతారుం మీకు నమ్మకం 

కలగకపోతే. కాగతమూ, పెన్సిలూ 

తీసుకుని లెక్కలు వేద్దాం రండి, 

ఓక న్యక్తి తశ "స్నేహితులు ఆరు 

గురి' ఆరు ఉత్తాంలు (సౌశాడు. రండవ 

మెబ్టులో అవి $( ఉత్తరాలు ఆవు 

తాయి మూడవ మెబ్పులో 216; వాలు 

గవ మెట్తులో 1.206, ఐనవ మెట్టులో 

(76 .ఈ విధంగా పెరిగి పెరిగి 

పవకొండదు మెబు పూర్తి ఆఅఆమేశరికి 

మొత్తం కరీ 58 50 46 మదికి ఉత్త 

రారు అంనగతాయు ॥& 

భారతదేశంలో చదుపు వచ్చిన 
వారూ, రానివారూ పసిపిల్లల దగ్గర 
ను చి ముసలివాశివరకూ [(పతిఒక* రూ 

ఈ *ఆటోతో పాల్గాంచే, సదకొండ 

అఎలీలలో దాదాపు దేశ జనాభా అతా 

ఒక్కొక్క ఉత్తవకం చొప్పుస-ఉఅందు 
కుంటారు ।! పన్నెండవ మెట్టులో తిరిగి 

జ్యో కి 



"బేషగం చీకటిలో కూర్చుని దిరంగా 
చు 

ఆలో చిస్తున్నాడు. సిగరెట్టు వొగని 

గాలిలోకి ఊదోహు” అమి లేచి గదిలో 

= పచార్లు సాగించాడు. అతని ఆలోచన 

'తెగటంలేదు. ఎంతసేపటికి ఒక నిర్త 

యానికి రాలేక పోతున్నాడు, గుట్టగా 

[కిందపడిన సిగ రెట్టును చూసి తన 

మీద ళ€నే జాలి పడ్డాడు. కిటికీలోంచి 

బయటకు చూళొాడు. బయట కారు 

చీకటి తన హృదయంలోని నిరాశా 
నిసహలలాగ పరచుకొని ఉందను 

కొన్నాడు, ఎదురుగుం్రా అద్దంలోని 

తనరూపం తనని చూసివికట౦గా 

నవ్వింది. మాసిన గడ్డం, లోతుగాతన్న 

కళ్ళుస౦స్కాఠర౦లేనిజుట్టూ 

అద్దంలో చూసుకొనేటప్పటికి, శేష 

దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం 



గిరికి కమల మీద పట్టరాని కోప 0 

వచ్చింది. *ోదీనికంకటికి కారణ౦ ఆమే 
కదా: చిగురించి మొగలు తొడుగు 

పన్న నా ఆశలను బక్క క్షణంలో 
[రుం దేసి పోయిందికదా. ఆమె తనతప్పు 

'తెఎజనముకెచేలాగ ఎలాగెనా చేయాలి. 

ఈ శేషగిరి అల్లాటప్పా (పేమికుడు 
కాఎని రజువు చెయ్యాలి 

య. భారంగా అక్రుగులు 

వెళ్ళి, అల్భారాలోంచి ఒక 

సి చూసుకొ ని, పల్చగా నవ్వు 

*బ 0౦ కొ కొద్దిసే పటిలో 

షరి అనే వైద్య 'విద్యార్డి రి 

దేవదాసుల కోవకు ఇందిన్ 

(ప్రాథ | పేమిపడ్లు [పేమలో తస్య 

రింపబడి, ఆ బాధ సహించబేక, 

[1పియుూలిని విడచి యీ లోకంలో 
ఉండలేక, ఈ లోకం విడచి ఆమక 

జీ) అవుతున్నాడు,” అనుకొని 

భాధ గా గుండెమీద చెయ్యి వేసికొని 

నిశీధెలోకి చూస్తూ గటిగా సిగరెట్టు 

ద్ య్మలాగి వదిలాడు. వీపు పొదున్న 

నా ముణవార్త కాలేజిలో తెలుస్తుంది. 

ఆ వార్త వీన్నతరువాత కమల, 

“అయ్యో! శేషగిరి (ప్రేమవిలువ తెజను 

కోలేక, అతనిని తిరస్కరించానే ః 
నామూలాన్ని అతడు [పాణాలు కోల్పో 

యాౌడే” అని కంటికి మంటికి ఏక 

ఢారగా ఏడుస్తుంది. నాకోనం పరి 

శేషగిరి తృప్తి పిగ్గా విట్టూర్ని. "పేవిల్ 

దగ్గ 5కు వెళ్ళాడు. [ప "క్క-నే ఉన్న 

కూజాలోంచి ఓక గ్లాసెడు నీళ్ళు తీసు 

కొని తా గి, కుర్చీలో కూర్చుని, 

60 

[డ్రాయపలోంచి ఒక తెల్లి కాగితావ్నిం 

కొవరును బయటకు. తీకౌడు. 'పెన్నుమి 
చేతిలోనికి తీనుుకొన్నాడుం కాగితం మీద 
'పెన్నువుంచే టప్పటికి చెయ్యివణికిం దిం 

చమటలు పబ్దాయి. ఆర్పి, శ్ | నాకు 

లు] సెర్యం చాతటింలేదు. ఎల్మాగెనా 

'ధె ధైర్యాన్ని చిక్క-బి ట్టు కోవాలో అను 

కొన్నాడు శేషగిరి. నెమ్మదీగా లేవి 
వెళ్ళి, ప్లాన్క్యానందుకొమి. వేడి వేడి 
బు గ్లాసులో పోసుకొని, నెమ్మదిగా 
స్ప్' "చేస్తూ తాగాడు. గోల్తు సెక్ పిశ 
రెట్టు ఓకటితీసి. ఆంటీంచి గట్టిగా 

పొగవదథి షె టా “డుం 

టి సుంట పుడ్ 

లాండ్ లో కాఫీ. ఈ గోల్లుసేక్ పిగ్ 

రెట్లు కాల్చడానికి ఉండదేగ "అని విచా 

రించాడు. 

(సక్యనే మంచంమీద పడుకొసి 
మత్తుగా, వళ్ళు తెలియకుండా విడ 

పోతున్న ప. మాపేటప్పట్క 
అసూయిపుట్టింది. " “పాణసే? హితుడు 

ఒకమూల ఇ౦త బాధతో (కుంగి 

పోతుంపే, యింత ఆ పేదనమ ఆమభ 

విస్తుంపే, వీడు ఎఏంక హోయిళా విద 

బోతున్నాడు అనుకొనీ [పసాద్ వైపు 

కోపంగా చూళాడు, ఆ వశంగా వళ్ళు 

చితక్కొట్ల లేపా లనిపిఎచింపి, 

లీ; వీడు తన బాధమ అ;ఫలు 

అన్థం చేసుకోడే ఒరేయ పూల్ 

“కవుల కాకపోతే యింకొక పుల్లమ్మం 

ఇంత చిన్న విషయాని! ఎందుకురా 

అలాగ అరవ సినిమాలో హీరోలాగు 

బాధపడతావు' అనితస (పేమన అవ 

దమ్ములాగి 

క ఇక రప 

చో్యోతి 



“హీళన చెళడు ఇడియట్: రేపు 
(ప్రొద్దున నాలు గుగంటలకు *పిడి* వేయ 
టానిర్కీ లేచినప్పుడు, కాశ్వత నిద 
పోతున్న శేషగిరిని చూసి భోరున 
ఏడునాడు. “వొడు [బితిపడగా, నాడి 

హృదయంలోని బాధను తెలుసుకొని 

ఓ దాన్చ్నలేక పోయానే' అని” వాలో 

కాడు. కొని ఏంలాభం ? పోయిన శేష 

గిరి తిరిగి రాడుగా తృప్రి పిగ్గా సగ రెట్టు 

దమ్ము లాగి, మళ్ళీ -పేబుల్ దగ్గవపు 
వెళ్ళాడు, 

కుర్చిలో కూర్చుని, కొద్దిగా వణకు 
తున్న చేతులతో, చిరు చెవ్టలు కౌరు 
తుం'పే [వాయడం |పారంభించాడు, 

“*ఒరేయ్ పసాద్ ః 

నేను ప్రాణంకన్నా సిగ కట్టకన్నా, 
కాఫీకన్నా అధికంగా (పే మించిన 

కమఠఅ నన్ను దయలేనిదై, కఠిన 
పాషాణ హృవయమై తిస్క ఏంచి, 

నా మనస్సులో ఆంకులేని కళను 

రేకెత్తించిన సంగతి నీకు కెలుసున్నదే 

కదా! ఆమె తికస్కావాన్ని భరించటేక, 

ఆమె తోడులేనిదే యీ [పవందంలో 
దితులేక, నా (పేమను కాళ్యతం చేసు 
కోడానికి నేసు యీ లోకంనుంచి శలవు 
శసుకొంటున్నాను. నా ఆక్మహత్యను 
నువ్వు ఆంగీకరించవని చెప్పలేదు 

ఒశేయ్ పపరాద్ ! ఎప్పుడైనా 

సీయీ స్నేహికుడు శేషగిరి జ్ఞాపకం 
వస్తే ఒక్క కన్నీటి చుక్కను * రాలు 
పావు కమా 

నా మరణవార్త నువ్వే స్వయంగా 
కమలకు చెప్పాలిరా. ఆమెఛు నువ్వే 

ఉో[తి 

ఓదార్భాలి. ఆమె అడిగితే నేను 

సూట్ తో శీయించుకొన్న కావిశెట్. 

సెజు ఫొటో ఒకటి ఆమె కియి్యిం 

హెయి ఆఖరి కోరిక మన్నిస్తావుకడూ ॥ 
శేను కిళ్ళీ కొట్టు? హో ఎలునోను 

“పెట్టిన ఖాతా కాకీు నా పర్పులోని 
డ క తో చెల్లించెయ్యి. నా ఫార్మ 

కాంజీ పుస్తకాలు అవీ నువ్వు 

తీపేసుకో. 

జీవితం లో ఆడదానికేత మోన 

పోకుండా నువ్వయినా బాగుపడు, ఇంకే 

శలవు తీసుకొంటారా 1 

సీ (ప్రాణస్నేహితుడు 

(పేమజీవి 

కి. శేషగిరి” 

ఉీ త్తరం ముగించి, రెండు మూడు 

సార్ద "చదువుకొని, బాధగా కుర్చీలోకి 
వాలొడు శేషగిరి, దిల్లిమీడ చేతులు 

ళ్ 



అన్పి, తలను వాటిపై పెట్టి కాసేపు 
అలోచించాడు, ధైర్యం 'కౌళ్ళ[కింద 

కంచి కొద్దిగా సడలిపోయింది. ఇలా 

గతే తను సడినట్రపుశాడు, ఎలాగైనా 

తన విర్ణయాన్ని ఆఅనులు జరపాలని 

గట్టిగా నిశ్చయించుకొని, పిడికిలి 

విగించి లేచాడు. కప్పులో కాఫీ 

కొద్దిగా “సిప్” చేశాడు. సిగరెట్టు వెలి 
వలించాడుం 

వణుపతున్న కాళ్ళతో నెమ్మదిగా 

అల్మారా సమీపించాడు, తలుపు తీయ 

గానే కనిసించిన చెక్కంపెల్సె చూసే 
టవన్పటికి అతని ధె ధైధ్యం అమాంతంగా 

దిగజారిపోయింది “వీ | ఈ పాడు 

వవి ఎంధుకు ? హాయిగా (దితుకు” 

ఖని ఒకివై పునుంచి మనస్సు టోధిం 

చింది “ఇంత ఆవసూనం పొంటగాక 

ఇంకా [బితుకుళవా ? రేప్పా ద్దున కమ 

లకు, కమలలా౦టి అనేక "పాషాణ 

పృాదయ నారీమణులకు నువ్వు గుణ 
పాతం నేర్పాలంటే ఈ ఆత్మ హత్య 

జేసుకుతీంవంసిందే లి; నువ్వు 
[1పాణాలకోనం బేలవయ్యే పీరికివంది గొ 

[వరి ర్తిసావా ?” అటూ యింకొక 

వై పునుంచ గట్టిగా జగ్గయ్యూ టోన్ లో 
ఆళ్ళ [వబోదించెంది. “ఈ రెండు నల 

ఫవోలను కాసేపు తక్కెడలో తూచి, 

మళ్ళీ ధైర్యం తెచ్చుకొని, చెక్కు 

"ఫెచను వణుకుతున్న చేతులతో శె5 
చాడు లొపల చిన్న పీసాను చూడ 

గానే వళ్ళు జలదరించింది. గొంతు 

తుండెలో కొట్టుమిట్టాడింది. 

ఈ స్టీపింగ్ పిల్స్ సు ఎవరికీ 
ఆఅనమునూనం రాకు(డా అడి జొగత్తగా 

నంపాకీంచాడు, ఇవీ ఒక ని ర్భాగ్య 

ప్రేమైక జీ వి, భగ్న(ప్రేమిక వ 
కాక తంగా విద్యార్ధుల చరి[కలో నిల 

డావ్కి ఉపయోగిసున్నాయి" ఆను వన 
శేషగిరి ధైర్యం కూడగట్టుకొన్నాడు, 
ఆలస్యం చేస్తే మనసు మారుతుందే మో- 

నవి, వెంటనే ఆ పిల్ళు నోట్లో క! 

కొని [మింగేశాడు. 

శేషగిరికి శరీరం తేలిపోతున్నట్లవి 
పించిందిం శక్తులన్ని ఉడిగిపోయాయి. 

జో ఈ 



'కొళ్ల చేతులు కెగలాగసాగాయిం బర 

తిరగడం మొదతెటిందిం [వవంచమంతా 
ఖు 

మనక మనకగా కనిపించసాగింది 

నాలుక పిడచకట్టుకుపోయింది మంచీ 

సీళ్ళకోసం ముందుకు వెళ్ళబోయాడు 

గొని, కాళ్లు కదలలేదు. పట్టుతప్పి 

తూలుతూ, సక్కానే ఉన్న మంచం 

మీద భారంగా (వాలాడు. ఊపిరి తీసు 

దోవడం కషంగా ఉన్నటు ఫీలయ్యాడు. 
ళు థు 

దూరంగా యమదూతలు వస్తున్నట్టు 

కనిపించింది. అదుగో ।; తన చుటూ 
ళు 

పాళం వేస్తున్నారు. అరే! తన నిలా 
ఎక్కడికి తీసుకుపోతున్నారు? 

మధ్యలో చిన్న కాలి బాట. చుట్టూ 

ఆఅగొాధోలు, దారినిండా ముళ్ళు. తెలుగు 

న్యవ్వు లాట 

సీవిమాలోని యమలోకం పెట్టింగు 
లాంటి సీను కనిపించింది, చుట్టూ 

దుక్షంధం, పాపల హాహాకొరాలుం 

తనవి విప్పు లో తో వేస్తున్నారు 

“నానోయ్ 1 ఆని అరివాడుం 

“*పన్పిటీరా వీ కలవరింళలు? గొడవ 

చెయ్యకు౦డా పడుకో వెధవా కి 
ఆంటూ (పసాదు ఒత్తిగిలి పడు 
కున్నాడు, 

“*లయుతే ఇదంతా నా ఊహే' 
నన్నమాటొ అనుకొన్నాడు శేవగిరి 
“"ఇస్పుడు కాకపోయినా, _ఇంకానేష 

టిలో చావడం థాయం. మా(తలు నవి 
చేయడం ఆరంభించినట్టున్నాయిం కవు 

* “నేను ముసలిదాన్ని అయినా, ఇంకగానూ (వేమిస్తారా గి అని భార్య 
అడిగింది గోముగా. 

ఖ్య 

* పేమించడమా ? పూజిస్తాను, నీ పాదాలు నడిచిన [పతిచోటా పృవ్వులు 
పరుస్తాను. పీ కోసం ఏమైనా చేస్తాను.... అన్నట్టు నువ్వు మీ అమ్మ 
లాగ తయారు కౌవుగదా ౪ 

మేష్టారు తీసివేతలు నేర్పుతూ “ఒరే సోమూ ! వీ దగ్గర ఆరు వళ్ళున్నా 
యమకో. నేను మూడు అఆడిగాననుకో. నీ దగ్గిక ఎన్ని మిగులు 
తాయి $ో 

తడుముకోకుండా సోము చెప్పాడు ; "ఆరు పళ్ళండి,” 

వతహనం లి న శటి లక్మీనరసింహం,. 

జ్యోతి ఖ్ 



'రెన్సలు. .మకళ్తుతో వాలిపోతున్నాయి నే 

"శేనగిరిని మళ్ళీ భయం ఆవరించిందిం 

“మా అమ్మా. నాన్నా, చెల్లాయి 

ఎంతగా ఏడుసారో వేను చచ్చిపోతే, 

ఆయినా, త సాధించే దేముంది ? 
కమల గుండె నాలా౦టివాళ్ళ ఎంత 

మంది చావులు చూసి రాయి అయి 

పోయిందో, అయధునా “ఆఫ్టరాల్” 
ఒక్క అమ్మాయికోనం, ఇంత పర్చ 

చాలిటీ, తెలివిశేటలు, డబ్బు ఉండగా 
వేము చచ్చిపోవడమూ ! వీల్లేదు, నేను 
[ద తకాలి। (బికికితీరాలి [ీ అను 

కొన్నాడు, 

లేచి తడబపకున్న అడుగులతో 

వసాద్. మంచం దగ్గరకు వెళ్ళి 

శఊజరేమ్ : లేవరా. త్వరగా లేవరాం 

వేమ చచ్చిపోతున్నా సురా అని గట్టిగా 
కుదససాగాడు, 

“నవ్వా 1 చస్తున్నావా ? చచ్చిపో. 

ఆ మాతానికి నా పదర పొడుచెయ్యడ 

మెంధుకరా గొడిదా! నన్ను పడు 

కోసీ జనీ గాఢంగా గు రక పెట్ట 

పాగాడు (వసాద్ స 

శేనగిరికి శాడెత్తున కోసమెొ ర్చింది. 
కుక (వక్క (పాణ స్నేహిళుని (పాణాలు 

పోతుంటే, చీమకు ట్రనట్టు పడుకొం 

టాడా? దొంగ రాస్కెల్, వీడు 
ప్రీపింగ్ పిక్స్ తివి చావ శి అనుకొని 

వళ్ళు కొరికొడు శేషు, 

పవీషమీద నాలుగు చరిచి లేపి 

త్ళర్రేయ్ 1 నేను నిజంగా చచ్చిపో 
తున్నావురా, ఓట్టురాం లేవరా! ఎలా 

డ్డ 

గెనా నేను బితిశే నూరం చూడరా 
సూ చ! 

అవ (బ్రతిమిలాడాడు 

“కమ్మటి నిద మట్టిపాలు జేశావు 

గదరా శనీ ః; ఇంతకీ ఏం మింగావురా 7" 

-చెవికోసిన మేకలాగ ఆరస్తున్నావు, 

తొందరగా తగలడు 

(పసాద్. విసుగా, 
గ్! 

అన్నాడు. 

“స్టీపింగ్ పిల్సురా । ఒకటి కాదు,. 

'రెండు కాదు. ఏకంగా పదిరాః: నన్ను 

వెంట నే హాస్పిటల్లో జేర్చిందు, 

ఫ్రీ జ్” (ప్రాధేయపడ్డాడు శేషం 

*పడితింప్రే ఇంక యిప్పుడు నిన్ను 

హాస్పిటల్కు తీసుకువెళ్ళినా లాభ ౦: 

బేదు. ఆ మంచంయమీద పడు కోఐ. 

హాయిగా ో*ోగయా కొయేస్తావుం 

నువ్వేం భయపడకు. నిన్ను గంధం 
నెక్కంకో కాల్చే ఏర్పాటు చేస్తానులే. స్ 

తే నేను (బకకసంటాపురా 1” 1 

“మళ్ళీ మళ్ళీ నన్ను అడగాలా £. 

ఇష్మమై నమూ [త లు మింగినవాడివిం. 

మళ్ళా ఈ కాకిగోల ఎ౦దుకు? 

హాయిగా చాన్స్ 

“*బుది పొరపొటయి తిన్నానురాం 

ఒరేయ్! మా అనూ నాన్నలకు 

ఒక్కడే కొడుకునిరా। నేనుపోతే 
వాళ్ళు బెంగతో కుమిలిపోతారు. వాళ్ళ 

కోనమైనా నేమ [దిఠకాలి, ఎలాగైనా. 

నేను బతి కేమార్షం చూడరొ 

“న్స్ | నిన్ను చూస్తే జొలేస్తుందీరా 

జ్యోడి 



శేషూ 1 కాని చేతులు కాలాక ఆపలు 

వట్టుకుంకే ఏం లాభం, సీ పేశం 

ట్సుని నేను ఓదారుసాలే. మళ్ళీ వడ్చే 

జన్నలో కలుసుళొందవాం చె, ఏ” 

ఆంటూ మళ్ళీ మంచంమీద జేర ముపుగు 

పెట్టాడు [(వాద్* 

శేషగిరి ఒ క్కసారి బాపుకు 

మన్నాడు. కళ్ళలోంచి సీరు ఏకధాటిగా 

[వహించ సాగింది. “ఒరేయ్! 

వామీడ కవికకం చూపరా! నాయీ 

చివరి-గడియల్లోనె నా నాకు తోడుగా 

ఉండరాః సీస్నే హితుడు చచ్చిపోతుం పే 

జాలిలేకుండా అలా పగుకుంటావురా ? 

ఒరేయ్ లేమా * అని గద్గన స్వరంతో 
(ద్రితినూలసాగాడు శేషగిరి. ఎక్కిళ్ళతో 
యింకా అతని కంఠర కూరుకు 

పోయింది. విరాశతో అక్కడ చతికిల 

ఖడి పోయాడుం 

(ప్రసాద్ లేచివచ్చి శేషగిరి భుజం 

మీద చెయ్యివేసి “ఒరేయ్: భయపడ 

కురా, మువ్వు తిన్నవి స్తేపింగ్' పిల్చు 

కాదు. శాకరిన్ టాలబ్రెస్సురా కో 
అన్నాడు. 

శేషగిరి ఒక్క ఉదబున లేచి 
మంచువి “నిజంగా అంటూ సంభ 

మాళశ్చర్యాలతో అడిగాడు. 

“నిజంగారా ! ఈ మధ్య కమల 

చేశ తిరస్య్థారింప బడ్డాకనీ వెరి పవ 

ర్తన కవిపెడుకూవనే ఉన్నాను. ఏవో 
అఘాయిత్యం చేసేలాగ కనిపించావు 

జ్యో తి 

అందుకని సీపె నిమ్లూవేసి ఉంచాను, 
"నిన్న (పొద్దన నువ్వు ఏదో పీసా, 
భయం భయంగా ఆ పెశైలో పెట్టడం 

బయట నుంచి చూళాను. నుప్వు బన 

టకు వెళ్ళాక, ఆసీసాలోనినిద 
మాత్రలు తీసి బయటపడ వేసి, 

మందుల షాపుకు వెళ్ళి “శాక 6న్ 

మాలు” తెచ్చి దాంట్లో వేళాను, 

ఆఅంధుకని మబిుప్పుడు నీ (పాణానికేమీ 

హానిబేదు. ఇక ముందెప్పుడూ ఇటు 

వంటి పిచ్చిపనులు చెదయ్యపః” అన్నాడు 

(ప్రసాద్. 

“ఒరేయ్మ్వసా ద్।నిజ౦గా 

దేవుడీవిరొ ఆని ఎగి 0 గ౦తేసి 

కౌగలించు కొన్నాడు (ప్రసొద్ని ేన్ష 
గిరిం 

వాళీ పీసా ఫక్కున నవ్వింది జి 

వళి 
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శలభిబ్యొరావు. రేపు చచ్చిపో వడానికి 
గట్రేగా నిశ్చృయిం వాడు. “రీపటితో 

ప్రపక తను యాభు న వుండ 

కూడడని తీవంగా ఆలోచించి నిశ్చ 
యింశేశాడు సుబ్బారావు, 

“చవచ్చిపోసహాలి* చచ్చిఫోవాలి 

అనుకుంటూనే ముఫ్పెఫళ్ళు (బతికాడు 

సుజ్బారావు। చావంపే ఏమిటో తెలి 

సింది మొదలు చచ్చిఫోవాలనుకుం 

యూనేపున్నాడు....అనుకుంటూనే 
రోజులు గడి పేసాడు | 

యీ మారు అలాంటి అనుకోవడం 

కాదు 1... నిజంగానే అనుకున్నాడుం 
చట్టిగానే అనుకున్నాడు | 

చావాలి 1! .... చచ్చిపోయి కనీసం 
ఈనకి చావడమన్నా చేశవవ్నని నిరూ 
పించాలి, చచ్చి సాధించాలి చచ్చి 

జ్యోతి 

స*తీర్చుకోవాతి. ఎవర్మిమిద ! ఆంఎరి 
మీదా! యీ [ప్రపంచంమీద, యీ మను 

ష్యులందరిమీదా ముఖ్యంగా ఆ రాక్షసి, 

అదే ఆ పెళ్ళాం అనబడే ఆమహం 

కాళి! ఆ అమ్మవారు. అఆ కూర్నణఖ, 

అఆభూతం, ఆ దెయ్యాన్ని కుళి కుఖి 
ప 

ఏడ్చేట్లు చేయాలి ! తనువచ్చి దాన్ని 
యూ 

వెధవముండని చేసి మూల కూర్చో 

పెట్టాలి. అస్పుడుగాని బుద్దిగాదు దానికి! 
తన విలువ! తన (వ యో జకత్వం 

అప్పుడుగాని తెలిసిరాదు. కూతురు 

ముండ మోసి కూర్ప్చుంపే... తనవి 
యిన్ని బాధలు 'పెట్టనవాళ్ళు తను ఏడు 

స్తూంపే నవ్వినవాళ్లు....తనని ఏడిపిం 

చనవాళ్ల కుళ్లి కుళ్ళి ఏ డ్చేట్టు చావాలి, 

చావాలి. సుబ్బారాప్తలో ప గరా జోకో 

సాగిందిం 

3 



“చళ్చిపోవాలి!.... ఎలా... 

భా చావడానికి యింత అ౪తోచన ఏమిటి 
ఆం చౌవాఐం సే ఎన్ని మాళ్గాలులేవు 7 

విషంతినొచ్చు. ఉరేసుకోవళ్చు. నూశు 
లోనో చదవులోనో పడచ్చు! ఏ లలు 
[కీందో బు) పెట్టా 5 సే అవ్నంటికంటె 

పిపి: తిని చా; జం సుళుపవు ! హాయిగా 

దర్జాగా. మచం పమదపడుకుని 

ఐపచ్చు 1! రౌని.... తాను చచి పోయే 

ముందు నజనలే తెలియాటి ;.... 

చచ్చిపోశ్రం పే వాళ్ల మొ మొహాలు ఏలా 

వు.టాయో చూసి ఆ*౦వించాలి 1.... 

ఆఅందరికి తస (పయోజకక్యం చూపి 

వాళ్లని ఏడ్రిపిలచి సగ తీర్చుకుని మరీ 
చావాలి 1,.... 

“రాత్రి అయితే ఎనకరూ చూడడానికి 

అవకాశం వుండక పోవచ్చు అంచేత 

తీరుబడిగా లేవి ఉదయ౦కొఫిలో 

విష.కలిసి (తాగడానికి నిళశ్వయించాడు 

సుబ్బావూవు ... విష౦ తెచ్చుకున్న 

సాయం [త మే జా [గత చేసు 

కుంటాడు .... యింక ౪చక ణలటో 

పెట్టడమే ఊలన్యం 1.... 

“తనఫలవ అందరూ గురించే 

రోజు వసూంది. రావోతూంది 1 వక్ర 

ష్రైశద్రే శతననందరూ 

చూసారా ? తెలవారుది మొదలు 
వాట లి 

(పతివెధవలూ *“హేశనచేసి” ఓ చవట 

దదమ్మగా జమ'టి నోటికొచ్చినటు 
చు + ఇ (లా 

మాట్లాడుతారా కా స ఊర్జోవాళ్ల దుద్ది 

గడ్డితిం టే, యింట్లోవాళ్లు కన్నతల్లో 

తండి. క్ కట్టుకున్న భార్య. పిల్ల 

నిచ్చిన ఆత్త “మామలు... అఖరీకి 

బొడ్డూడని “విదేళ్ల వెధన ... ఆ కుద 

యింత ప్వీనంగొ 

భీ 

వెధవ ఆ కొడుకుగడు కూడ తనని 

లోకువ చేసి అవమానిసొారా? 

కోహంల వమానంతో సబ్బారాపు 

శరీశకం దపా లం చపాని గి, 

మదాపా*"అకోనం 

ళు. మయము-ఈ లో 
ళో నా. 

వదవవిన్న క్ సా 

కంగా ఇవవ నాలునుగం0ట లు 

పొలాల్లో ఉజ్నీలో బుుచకో చెళో, 

టన కారని పనా 

న. పండు రూపా చల్లు బ్రమ 

పెట్టుకో చానికీ సన్ నయ) సయ సి న గ్ 

ఆఖరికి పాచేతు వాళ్ళకి న్ ఖర్చుకిచే 
పావలా జరాహాడ 'లనెకీ వేము | జీత, తం 

బక్యంలేని కవతగొడయి సాయాడు 
జఖరికీ! తడి పెబ్దకవోర చసాొదని, 
చు తవా కుంకం 

వుండదని య్ క్సురు 

కుంటూ యింత తి డి పే... నొస్నైర్ రాని 

కూతురికి సమప్పక 

మి మకు టు" 

చేవ యుల? వాసా 

క చ ల ల. రూ హూంవలవ డే 
లా న 

నత (, దమ్మిడ్ ల స వా స. 

రోజుకి రూపాయి సిగరెబ్లు మాతం 

కాల్యాలి 1! ఇంక్ర*ర శీండ తింటూ పెద్ద 

ఆఫీసరులాగ దర్గా వెలిగించడానిక్రై న 

సిగు వే మద కాబిలు 1” ఈసడింవు గౌ, 
'మొగుడన్న గా! వపైన లీకు౦డా+ 

ఆఊఅంటుందా ఆ పెళ్ళాం: శే 

ఛా. వెఫవ సిగ రెట్ల ఆఉఅలవాటు 

ఎంత మినుకుందామన్నా మానుకో కేక, 

గతిలేక అభిమానం చంప్పపుని ఏ నాలు 
గెదు రోజులకో రూపాయి అడిగితే... 

అలా అంటుందా ? అంత తలవిరునా. 

దానికి ః 

జ్యో ఊ 



వళ్ళు మండిపోయి కాస్త గట్టిగానే 

అన్నాడు ఉదయం”*ోఏం, మి యింట్లో 

గొడ్డలా చాకిరి చేస్తున్నాను. ఏం, 
ఆ మాత౦ నొకర్లపాటి చేయక 

పోయానా? వాళ్ళకి జీత్రం యీయడం౦ం 

లేదా ? అలాగే అనుకో $ొ 

సుబ్బారావు 

“వి పొల౦పని మీరు చేను 

కోవడం ఎవరికి ఉద్దరింపు ? ఏదో 

పావం. ఎవరికో చాకిరి చేస్తున్నట్లు 

మాట్లాడు తున్నారు. మావాళ్ళ కేమిటి.... 

ఇవాళుంటారు, రేపు ఇదంతా ఎవరిది * 

అంది గడుసుగా ః పని చేయించుకునే 

టన్ముడు మాతం మహా చక్కగా, 

నెమ్మదిగా చెప్పు! డి, కసిగా పళ్ళు కొరి 

కాడు సుబ్బారావు. 

అన్నాడు 

ఆహామ ఎప్పుడు చ స్తా శ్; 

ఎప్పుడు ఆ పొలం స్వంతం అవు 

తుందో గేముడికీ ఎరుక । కౌని. 

యీ లోపల తను చావడం నిశ్చయం । 

ఆ మామకూడ చుట్టపొగ గుప్పు 

గుప్పుమని క సనావకాళ౦గా 

ఆకంభించాడు. కూతురిని వె3కేసు 

వచ్చి “జీతం యిచ్చి క. 

కునేందుకు నౌక్రర్లు చాలమంది దొరుకు 

తారుబే నాయనా: నీక౦0దుకు 

జీత౦ యిచ్చి చేయించుకోవడం? 

నాకు తెలియక అడుగుతా, 

ఎవరికోనం 

'ఆఅయణసా, 

ఎవరికి చేస్తున్నానంట; 

జ్యోతి 

చేస్తున్నావు + నాకోనమా, నీకోనమా . 

ఉంకే సీవు, నీ పెళ్ళాం, నీ పిల్లలే 

తింటారు రేప్పొద్దున | మా కోనం 
నీవు కష్టపడుతు న్నావన్న పివ్ఫి (భమలో 

వుంటే, ఆది విడి చి పెట్టుకో ._ ఇంతకీ 

నిన్నింట్లో వుంచుకుని పోషిస్తున్నది 
ఎందుకంటావు ? అంతగా వుండడం 

యిష్టం లేకచ్ర*తే నిర్నక్కడ ఎవరూ 

పట్టుకు కూర్హోలేదులే బాబూ” అంటూ 

చల్లచల్లగా జాడీంచీ వడిలాశు 

ఎక్కడికీ తసు వెళ్ళలేడనేగదూ, 

అది తెలిసేగదూ అంత న్ర్ప్సయంగా 

వసనగా అనగలిగారు. సుబ్బారావు 

నిట్టూర్చాడు. . 

_ “ఓయనవ్న్చ్నో, ఏం వున్నా లేకప్+* 

యినా, పౌొౌరుషానికేం లోటులేదు, 

ఆఅఆలుడు గారి కొ అంగ నెముదిగా 

అ తగారు....*ఏం చూపుకునో అంతః 
మిడేసిపొటు యీనడింప్వుగూ చూసింది. 

అత్తగారు. 

అవుము, ఏం చూసుకుని తనకీ 

మిడిసిపాటు ! గతిలేక యిల్లరికపు, 
కు ఉెొడిగౌ వచ్చిన తనకి పొరుషం కూడ 

ఎందుకు? ఉన్యోగం సన్యాగం లేకుండా 

వీళ్ళింట్లో వుండబిట్టిగదా వీళ్ళకింత తల 

పొగరు. యింత సీచంగా,. హీనంగా 

చూస్తున్నారు....ఇంత లోకువయ్యాడు. 
అ౦దరికి, వీళ్ళనని ఏం లాభం? 

తనవాళ్ళని అనాలి... ఏభె యకరాల 

నూగాణీ, ఒక్కతే కూతురు, నీవిక్కడ 

(న! 



వుండి చేసే నిర్బాకం ఏముంది ? ముష్టి 

నూరు రూపాయల ఉ గ్యోగం కోసం 

చూస్తే అవళల బోలెడు అసి | సీలాంటి 

వాళ్లు వ్యకి కావల్సినంకిమంది దొరుకు 

తారు అంపే నిజమే నమకున్నాడు. 

యొక్క డై” తనకి లభ్యమర్వ్యే [పేమా 

భిమానాలు ఒక పే“దాని బుది గడ్డితిని 

పప్పుకున్నాడు, ఈ యిల్లరికప్ప అలు 

జిని చీసి 

[బగకమన్న త 
పెళ లయ.న ఓ మూడు నెంబటేమో 

ఇ 

మానొాఖిమానాలు చంపృకుని 

తనవాళ్ళ ననాలి అసలు, 

అల్లుడన్న టు చూశారు సుద్బా ష్ట్ర 
శొష్సుని అహ 

తరువాత, తరువాత (క మ౦గా 

ఒక్కా క్కపని నెమ్మదిగా అప్పవెస్ప 

సాగాడు “చూడు సుబ్చారావు....ఆ కూ 

లివెధవ లేంచేసున్నారో , దగ్గిరుండక 

ప్రశడే. చేసిచావరు నా వంట్లో బాస 

అదు, కాస్త పొలం వెళ్లునాలుగు 

రోజుల ఆన్న మామగారికి నాలు 

శోజులుకాదుకదా నాలుగేళ్లయినా వంట్లో 

సరిగా లేకవై+శవడం, పొవం సుబ్బారావు 

చాల రోజులవరకు ఆ నంగతి గమ 

వించ లే! ఫ*యాడు. పొలం పనులన్ని 

తన డ్యూటి అయిందని తెలుసుకు 

న్నాడు చాలా రోజులతర్వాత, తెలుసు 

మన్నా ఏంచే నుగలడుగనక | అక్కడికీ 
ఉకిసారి కనకం దగ్గిర చూచాయగా 

ఆంపే “మానాన్ని వంట్లో బాగుండడం 

/0 

లేదు, పెద వారయ్యారు, ఓపికఠేదు అవి 
టె 

ముందుళో అనే కనకం రోజులు గడి 

చినకొది మా నాన్న పెద్దవా వయ్యారు, 
యి య్ 

సాయం కావాల నేక దా ఇంటో 

మిమ్మల్ని తెచ్చిపెట్టు కున్నారు, మీరూ 

రికే కూర్చోజ నికా ఇళిరికపు శ్రలుదని 
మి మట్. 

తెద్చుకున్న ది* అని కుండ బిద్దలు గొట్టి 

నట్లు చెప్పేసింది. ఆచెబ్మతో పం 

ఫిర్యాదులు మానాడు సుజ్బాకావు 

“నూడవ్చామ్. ఆగేదెఎ వవ్పి 

పడ్డాయి. ఆ పొలేరు వెధవ ఎక్కూడికీ 

పోనాడో. కొస కశ్హుద్తూ అని ఆత్త 

గౌరు ముంధు రొజు క! కాటోలను 

కున్న సుబ్బారావుకి ఆ పాలేరు వెధవ 

రోజూ ఆ వేళకి ఎక్కడ శగలదఐడు 

తున్నాడో అర్థం అయి. గేదెలు కట్ల 

డం. వాటికి మేళ, కుడితి వ గేరాలు 

'పెట్టడ ౫. పాలు తీయడం అన్నీ తన 

పనులలో జమకట్టారని తెలియవచ్చే 
సరికి గ్మిరున ఏడాది తిరి*ిషోయింది. 

“౩ నకానికి పూలం'పే (పాణం ..., 

ఆ మల్లెమొక్యాలు, కనకాంబరం 

మొక్కలు అన్నీ ఎండీ పోతున్నాయి. 

'పె్దదాన్ని ఓపికలేదు, నీరు తోడవేను, 
స్నానం చేసేటప్పుడు రెండు చేదలు 

తోడిపాయ్యి నాయనా” అవి ఆతగారు 

ఆంటే పోసీకే వూలు పెళ్ళానికే గదా 

ఆ పెళల్లిమూ తన కోనమే గదా పూలు 
పెట్టుకుంటుందిఅన్న సదు దేశ ౧౦తో ఆరం 

జ్యోతి 



భించిన చ్రవ్పారావుకీ యింట్లో మొక్క 

లక్తి . పాటలకి, చెట్లకి రోజూ నీళ్లుతోడి 

వైయడం కూడ "కన నంతయందని 

'కెలుసుకునే నరికి కో ప౦ వచ్చినా 

ఏం చేయనీక ఫపోయాడుః 

అంతేకాక మొదట్లా నూతి గట్టు 

దగ్గి ఒక బిందె, బాల్చీ చొప్ప స్స్ 

మెదలైన గంగొకాలు, గుండీగలు మొ౨ 

లెన వాటిలో రోజూ వాడుక్కి=.. నీళ్లు 

తోడ్డం కూడ తనసో అని తెలుసుకునే 

నరికి ఎనముద కళనకే జాలిప పట్టీ ల్ంది 

సుబ్బారావుకీ 

ఉదయాన్నే లేచి హడావిడిగా 

కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని గేదెల 

పాలు తీసి, వాటికి కుడితి పెట్టి, 

ఇంట్లోకి కావల్సిన నీళ్ళ్ను అన్ని తోడి 

ఇన్ని కాఫీనీళ్లు గెౌంటులో పోసు 

కుని ఎనిమిది గంటలకల్లా పాలం 

పరిగెట్టి వానలో తడిసి, ఎ౦డకి 

మాడుతూ "రెండు గంటలకి ఇంటికి 

చేరి ఇంత తిండి తిని, మళ్ళీ పొలం 

పరిగెట్టి చీఠటిప డే వేళకి కొంప చెరి 

మొక్కలన్నిటికీ నీళ్ళు తోడి, పశుపు 

లన్నింటిని కట్టి "మేత ఎయడంతో 

సుబ్బారావు దినచర్య ముగుస్తుంది, 

తన పనులేమిటో తెలుసుకున్నాక 

సుబ్బారాపు ఆ యింటి అలుడుగా 

కాక ఓ కమతగాడి [కింద జత 

అయ్యానని తెలుసుకున్నా డు. 

ఆ యింట అందరూ, ఆఖరికి కనకం 

కూడ అ దృష్టితోనే చూస్తున్నటు , 

జ్యోతి 

[గ్రపాంచడానికి చాల రోజులో 

పట్టింది పాపం సుబ్బారావుకి లా 

“మొదట్లొ మూమగారి పం కిన 

మామగారితో సవా, పెరుగు అదీ 

వేసి వడ్డించేవారు. తరువాత, తరు 
వాత సుబ్భ్య్బారాపు వ త్న 

వేళకి మామగారు, అత్తగారు, కన 

కంతో సహా అందరూ భోజనాలు 

చేసేసేవారు. ఏ పాలేరు వాడికో 

పెట్టినట్టు అడుగు బొడుగు అన్నం, 

చాలీచాలని కూరలు, మజిగనీళ్ళతో 

కనకం వచ్చి వడ్డించేది సుబ్బారావు 

వచ్చాక. 

ముందు జకటి ర0డుసార్ను. 

కనకం వడ్డిస్తూ “అబ్బ ! మా రొచ్చే, 
సరికి మరి ఆలస్యం అవుతూంది, 

నీరస౦ గా వుంటుందనీ తినేస్తు. 
స్నాను, అమ్మా వాళ్లుతి నేయమం కు.” 

ఏమనుకుంటాడో 

(పక్కన పున్న అత్తగారు కూతురికి 

వంత పాడుతూ “అవునే తలి ఉత్త 

మనిషివికూడా కాదు, అతనికోసం. 

అలో 
అన్నట్లు అంది.. 

క వెందుకు పడిగాపులు పడి కూర్చో 
వడం...” అంకే ఉత్తిమనిషికాసి 

కనకాన్ని గురించి జాలిపడి పోనీతే 
అనుకున్నా డు. కాని తర్వాత 
కనకం గట్టి మనిషయ్యాకకూడ 

ఆ అలవాటు మారకపోవడం గమా 

నించాకగాని సుబ్బారాపుకి వాళ్లు 

తనకి ఏపాటి మర్యాద యిస్తున్నారో 

[గపాంచలేక పోయాడు [, తఆలుసు 

కున్నా ఏమనగలడు ౪? అన్నా ఎవ 

రూరుకుంటారు ? ఒకసారి కనకంతో 

మాటవరసకన్నట్టు అంకు కనకం 

1 



భయమని లేచింది. *వఏం మాకే 
“రెండు గంటలకో వస్తే అప్పటివరకు 
"నేను మాడుతూ కూర్చుం కుగాని 

మోామిాద గౌరవం వున్నట్టు కాదా! 
నేనుండ లేనుసుమా రెండు జాముల 

వరకూ అని నిర్యాహమాటం గా 

చెప్పేసింది. *ఏం తెగులు, ఏ ర్ 
'కంచెడు చద్దన్నం తిన్న దానివి, కాఫీ 

నీళ్ళు (తాగిన నాకోసం ఆ మాతం 

పుండలేవా*” అని అడుగుదామన్నా 
“అడగడానికి ధథిర్య 0 చాలని 

సుబ్బారావు ఇంకేం అంటాడు! 
పాపం, పట్నవానంలో వుట్టి పెరిగిన 
సుబ్య్బారాపుకి చద్దన్నం తినడం అల 

వాటు లేక, ఇటు టిఫిన్లు లేక ఉత్త 

కాఫీనీళ్సతో "రెండు జాములవరకు 
వుండడం [వాణం కడకట్టినట్లు 
వుం జేది! దానికి స్ యథ 0 
అ చప్పగా చల్తారిన భోజనం, 

ఆ పట్టే తీరు చూసి అ వున్న ఆకలి 
కాస్త. “హయమయేది | 

'కనకం జఒక క్క కూతురు ఆవధర్మ 
వల, చాలా ' గారొబంగా సష్టబ్రష్ట" 

డంతో, మంకు తనం, మాట పెళుసు 
బొత్తిగా మంచి మర్యాద లేకుండా 
(పవర్తించడం, నోటి తొందర అన్నీ 

జకపొలు ఎక్కు వేనన్న సంగతి 

సుబ్బారాప్తుకి "౩ పెళ్ళ యిన నెల కే 

బోధవడీంది. ఆకారంలో నే కాక 
బుద్దులలో: కూడ గయ్యాళి తనం 

తొంగినూ 'సే కనకం సుబ్బారావుకి 
ఓ న ర నించి ఆమె 

నోటికి 'జడిసేవాడు. ఖర్మం కాలి 

శ నమా అన్నా కనకమే కాక 

78. 

ఆమె. తరుపున ఆ తంగడి, ఆ తల్సి 

కూడ ఏక్రమయి సుబ్బారావు నోరు 
మూయించ్చి అతని సానం గురు 

(మై! వాలే 

చేసేవారు. 

సుబ్బారాఫు భార్యవల్హ్న సుఖపడి 

నదీ,కనకం భర్తని గౌరవంగా 
చూసినరోజులువమయినావుంకేు అవి 
"పెళ యిన ఓ "రెండు మూడు నెల 

లేమో ! అప్పటి నించి రనకంలో 
సుబ్బారానవ్లుపె అగౌరవం, సుబ్బా 
రాపుకి కనకం-పె ఏహ్యా౦ రోజు 

రోజుకి “పెరగ. సాగింది. ఉత్వ శుద్ద 

పలైెటూరి 'మొద్దులాపుం డే కనకా ని 

చూస్తూంకే "అదోలా అనిపించేది 

సుబ్బారాపుకి. ఆ బిగించి వేసిన 

గరిట కాడలాంటి జడ, తల్లో త ముడు 

పూలు, కాళ్ళకి పట్టీలు, జంత మ 

కున్న కాటుక, మ కా ళ మె క్రి 

కట్టిన చీర, బొతిగా మోటు గా 

క నివీం చేకనకంలో వెదికినానా జూకు 
తనం, నాగరికత కనిపించేది కాదు 

సుబ్బారాఫుకి. పోనీ ఆకారంమాట 

అలాపుంచి బుద్దులు, మ. రూడ 

చాల అనాగరికంగా కనిపించి 

ఏప్యాంచుకునేవాడు సుబ్బారావు 

అలా కంచిెడు చద్దన్నం తినడ 0౦, 

పెద్దగొంకు పెట్టి మాట్లాడం. ఐదో 

కాసు చదివిన పాొండిత్యం అ౦తా 

చూపిస్తూ, ఊల్లో ఆడ వాళ్ళందరిని 

వో జ్స్ తండి పట్నం నించి తెచ్చిన 

ప(తికలు, ఓ ల. పెద్ద 

గొప్పగా రోజుకో పేజి కష్టపడి 

చదివి విన్చించడం, కనకం న లివి 

తేటలకు, వాతుర్యానికి మురిసి 

జ్యోతి 



ఇవోతూ అమామ, అ-త్త, వూర్లోవాళ్ళు. 
శతలలూ పుత్తూ మహానంద పడి. పోవ... 

“ఉం, అవన్నీ చూస్తే పట్నవాసంలో. 

పుట్టి పెరిగిన. సుబ్బారాపుకి మరీడు 
కొచ్చేది. కనకాన్ని. ఏమనలే క, 
“ఏమన్నా వినదని తెలిసికనకం 

మొద ఏహ్వాన్ని పంచుకో వడం 
శప్పు ఏంచేయ లేశ పోయాడు. 

మొద ట్లో యింటిదగ్గరనించి 

ఆచ్చుకున్న కాస్తడబ్య్బూ అయిపో 

వడంతో పెఖర్చుకి ఎవరిని అడ 

"గాలో తెలియక ఇబ్బందిపడి ఆఖ 

“కి యింటికి తండ్రికి [క్ష 2) *న్చీక్ర్ర 

“డబ్బు యిచ్చేపాటి డబ్బునాకే 

వుంటే నిన్ను యిల్తరికం ఎందుకు 

“యిస్తాను నాయనా. స లాధకతలా 

మంచి చెడ్డలు అన్నీ *+నీతోపాటు: 

వార్తే అప్పగించాను ,.. మొహ 

మయాటపడీ లాభంలేదు ... ఒకరోజులో 

“ఫో దుది గనకనా జన్మంతా అక్కడ 

*శడపవలసినవాొడి వే వాళ్లని కాక 

“పో తే ఎవరిని అడుగుతావు ఎవ 

'సారు౪ అడగందే అమ్మయినో 
పెట్టదు నాయనా” అంటూ ఉత్తరం 

రాళాడ్రు, 

మొదటిసారి సిగుపడుకూ నే 

శూర్యని ఓ పదిరూపాయలు అడిగి అే 

-ఏ మనుకుందోకనకం వెంటనే తండి 

నడిగి తెచ్చియిచ్చింది. రఆ0డు 

యూడు సార్లు అలాయిచ్చి అక్కడ 

నించి విసుక్కోవడం ఆరంభించింది. 

“అస్తమాను పదులు ఇరవెలు అథడగో 

శకానికి మాకు మొహమాటం లేచి 

మొగా.ని నా కుంది. అయినా ఏదో 

తో ఖై 

మామగారు. కూడ “ఏవద్మూ,! 

రోజు రోజుకి "పెలిగిపోతులితే 

మూ ఆయనగారి ఖర్చు, ఏమున్న్నో . 
లేకపోయినా వషాలకి లోటులేదు 
దొరగారికి అని నిరసనగా అశడం 

అత్తగారు వంతపాడుతూ'" *ఆ, ఎం 

దుకు ఖర్చు పెట్టడు; తేరగా వస్తుంకి 

అని సన్నాయి నొక్కులు నొక్కడళ 

సుబ్బారావు విశ్నా, వీమి చేజ్ 

గలడు ? మనిషిగా పుట్టి, మనిష్మిగా 

(బతక లేని, తన (బతుకును గరిజల్లి 
జాలిపడడం మినహా | అదే. -క్తూళ్ళుగ్లి 
కయితే, నోట్లొంచి మాట నషట 
తడవుగా పట్నం పంపించి కొ ౦ డ్ 

మాద్ క్తనైనా తపి ప్పిస్తాడు- 
ఆ ఖ్ 

ఇంక మనవడు అయితే _నళ్షేర్న్న! 
తనమిద లేకపోయినా తషుకొళ్షుస్తీ 
మూద. అభిమానం ఫు. న్న ఇ్కద్డు ( 
సంతోషించాడు మొధట్లా .: వుభ్లూ 

ర్యా కాని రానువాను _అ కషి 

వెధ్గవ్య -పట్టుమని ఐ చళ్ళు తుని 

౪వెధవ కూ డ _తనని  తండ్రిళ్లా 
గుర్తించనైన గు శ్రించక-.:పో ఇడ 4 
సుబ్బారావుకి; అవమానముని షిష్షచింద్సి 

చిన్నప్పటినించి ఎ ష-ఠో చెప్పినట్లు 
ఏం కావల్సి నా. పాకప్రాట్ళువైఖ 

ఛం డడిని అడివ వాడు? అ్లాడ్చు శా 

గార్తినే. అడి గేవ్రాత్త్యు కొడ్రుక్కిడ్తూ! 

తన అ(పపయోజకత్యం కెలియయ॥ 

సహించ లేక పోయాక్రు నుద్బాక్తావ్ర 
మ్రుద్దుగ్వా కడై డుక్రుని . దగ్థక్కతళ్తార్న్నే 



సపకుని “బాపూ 

తెస్తానులేనాన్నా అని అ౦ కే 

ఆ వేలెడులేని వెధవ నిర్ణక్ష్యంగా 

“శత శస్తాడులేనాన్నా "అంటాడు, 

అ పసి మనసులో ఆభావాలు 

నాటింధెవరోకూడ ెలును సుబ్బా 
రావుకి మాటకి ముందే ఆ కుర 

ఇాడి దగ్గరే తనని హేళనగా, 
మాటాఢేడం, నిరసనగా చూడడం, 

శేలిక గా నవ్వడం 
వాడీ మనసులో భాటుకుని ఎవలఠరూ 

లెక్కచేయని తండ్రిని తనూ ఖాతరు 
అేతోనక్కరలదన్న భావం ఏర్పడి, 
నుబ్బారావు మాటు లెక్క చేసే 
పోడు కాదు 

ఆ రోఖా రెండు నెలల [కిత౦ 

ఎంత అవమానం జరిగింది | తల్బ్చు' స 

కంక సుబ్బారాపు 5ళ్ళు దహిం 
సేగంది ఆ రోజునించే 

చటోహలన్న బ్రోరిడ్ర సుక్ళారావులో 
(గ్రబలీంది అరోజు సు బ్బారావు 
వషటో పనిమోద పట్నంవడుతూ, 
మూడు చాల సైకిలు కావాలని 
ఎన్నోమార్లు మారాం పెట్టిన నేంగతి 
గుర్తుపచ్చి "కొడుకుతో “పీకు పచ్చే 
శుప్పుడు సెకిలు తెస్తానులే బాబూ!* 

అస్నాడు వాడు నీవేం ఆస్తావు గ్ధ్ః 
అన్నట్టు నమ్మ లేనట్టు చూశా డు. 
అది విన్న కనకర హళనగా 

నవ్వుతూ ఓయబ్బో ౫ సెకిలు 
ఆస్తోరట, సెకీలు! దమిడి 
సంపోదన లేనీ ఈయన సెక్లు తెస్తే 
గటకొడుక్కి. ఏదో వందలు వేలు 

ఈసార ఊరికి. 

శు నీకుజొమ్మలు, బిస్కట్లు" 

యివన్నీ. 

ఆర్జిస్తున్నట్టు ఇవి తెన్తాను, అవి 'ఆస్తా 

నవీ ఇ పాగానాలు "కూడాను. మ్ 

నాన్నేం తెస్తారురా బాబూ, తాత 

'తెప్పిస్తాడులే నాన్నా అ౦ది. 

సుబ్బారాపు మనసు గాయపడింది. 

ఎన్నడూ రానంత కోపం ర 
ఉగు-డె కనకాన్ని ల స కా. 

చూశాడు. కనకం ఆకోపాన్ని మ. 

చేయకుండా, రెట్టిస్తూ, “ఏం స్థన్న 

మాటం కే అంత యుత 

దమ్మిడిసంవాదన శేదుగాని మాటలు. 

చూస్తే కోటలు దాటుతా యి. 

ఎందుకా గొప్ప కబుర్లూ నిరసనగా: 
అంది. మామగారు, అ త్తగారు 

"మొహాలు (పక్కకి (తిప్పుకుని మున్ 

ముసి నవ్వులు నవ్వడం చూసిన 

సుబ్బారావుకి తన అసనమర్థతమిద 

తనకే ఏహ్యం కలిగింది ! మనిషిగా 

పుట్టి, మనిషిగా గుర్తింపబడని తన 

'జతుకు అ౦త౦ “చేసుకో వాలని. 

ఆరోజ-నించీ త్మీవంగా నిశ్చయించు. 

కున్నాడు. ము_ఫ్పైఏళ్లు గా తననిమని. 

వషీ్గా గుర్తించని యీ[ఫపంచం *ఒ.క' 

ముందు గుర్తిస్తుందని ఆళించడం౦ 

వెరి అని నిశ్చయించుకున్నాడు 

సుబ్య్బారాపు. ఈ నీర క్ష్య్యం యింక 

భరించే శక్తి తనకి 

కున్నాడు.. 

లేదని తెలును. 

"అసలు యీ నిర్లక్ష్యం సుబ్బా, 

రావు పుట్టక మును పే సుబ్బారాపు 

పట్ల అందరికీ ఏర్పడింది! కన్న 
తల్లికి, తండ్రికి, ఇంట్లో అందరికి 

లోకువే సుబ్బారావు ముందునించి ఓ 

అందరి వెనక తండ్రికి అరవయ్యో 

జ్యోతి 



పడిలో, తల్లికి వఏభయో్యో పడిలో 
కోరుకోని బ్డ్డగా, పది మంది సంతా 
ఛాన్ని కోని న్. గి పోయిన తల్లి, 

తం[డులకి పుట్టినబిడ్డ | తల్లి; తర్శిడుి 

[పేమకి నోచుకోన్ బిడ్డ | ఏముద్దు 

ముచ్చటా నోచుకోని బిడ్డ | సుబ్బా 

రావు వుట్టినందుకు నంతోషించిన 

(పాణిలేదు న ఉద్దరించ డానికి 

వు ట్టా డు. సుఖపడి “సో తున్నా 

-నేమౌనని దేముడు ఈ వెధవని 
వంపాడు నాపపాణానికి! అనిఅధమం 

రోజుకోసారైనా విసుక్కుని, ఏకాస్త 
అలరి చేసినా చితక బాదేది తలి! 

తన జన్ఫకిత'నెంత వరకు బాధ్యు డో, 

కారణ భూతుడో అప్పుడు గాదు 
గదా, యిప్పటికీ అంతు దొరకని 
[వశ్నే సుబ్బారావుకి. అప్పుడప్పుడు 

కాస్త జ్ఞానం వచ్చాక, ఓు ది "ఆలి 

శాక... మరీ అందరూ ఉత్తి పుణ్యా 

ని తిట్టినప్పుడు, గుడ్డ నీరు నింవు 

కుంటూ “నే నేంమిమ్మల్ని కనమని 

ఏత్చానా ? అని అడిగేయా లను 

కునేవాడు కోఫంగా. కాని,ఆఅడిగే 

సమర్హ తే నుబ్బ్చారాపు కు౦ కు 

సుబ్బారావుని అ౦దరూ ఓ అస 

మర్చడిగా ఎందుకు జతకటారు? 

అసలు నుబ్బారావు అసమర్దతకి 

ఏడాదిలోవునే ముద పడీంది ! స్య లి 

“మొద్దు వెధవా |! ఏడాది వచ్చినా 

నడ్డి నీలపలేవు. ఏణ్జిర్థం నచ్చినా 

నాలుగడుగులు వేయడం రాదు, 

మూ డేళ్ళు వచ్చినా నోరు పెగలదు |! 

ఇలారకరకొాలుగా ...వీలయినపుడలా 

నుబ్బారావు అనమర్ధతని వెల్లడించే 

జ్యోతి 

దట |! బలహీనంగా. పుటడం' పోమ్ణ 

నరిగా లేక నీర్చతగా ఫైండడం, లీ 

వొపం సుబ్బారా పుత ప్పేనో? 

అవునో కాదో అలోచించే సామర్ధ్యం 
సుబ్బారావుకి లేదు. బ మ్మ ఐదేళ్ళు 

వచ్చేక కూడ ముద్దలుచేసి తినిపిస్తూ 

“వెరి నాగన్నా! తిండితినడ "= 

కూడా రాదు. ఎలా [బతుకుతావురా" 

సన్నాసీ, అని ము ద్దు ము ద్దు గా 

చివాట్లు పె టైది. ఆటపా 4 లో 

సుబ్బారావునిచేర్చుకునేవారు కారు 

అక్కలు, అన్నలు, అధవా చేర్చు 

కున్నా “వెధవా[ి దాక్కో 

వడం౦ంకూడ చేతకాదు, మొద్దు 

వెదవా నీవేం ఆడతావు ![ అంటూ 

జృయటికి స్ ఆటల్లో ఇరుగు 

పొరుగు పిలల చేత దెబ్బ లుతిని 

ఏడుస్తూ తల్లి దగ్గిరకి వెడితే “చాథ 

కాని చవటా [వాళ్ళతొ' చాట్ల 

నాదగ్గిరకొచ్చి ఏడుస్తావేం ! అంయాః 

మరి ండు అంటించేది . 

అక్ష రాభ్యాసంనాడు ఆరు సొర్ష 

పలకపుల్ల "చేతిలో సరిగా పట్టించ లేని 

మాష్టరు. విసుక్కుని “బడు ద్దాయి 

పలకృపుల్ల సరిగా పట్టు కటోపడం 
చాతకోని నీవేం “చదువుతావరా 

అని దీవించాడు. ఏముహూర్తాన 

అ మాట అన్నాడో ఆ గురువుగారు, 

అక్షరాలా అలాగే. ఏ కాసు "రెండు 

సార్షు చూడకుండా పెకి. వళ్ళ లేదు: 

సుబ్బారావు. అదైన స్వంతంగా 

పొ్యాసయికాదు ! ౨౨ “నీజ॥ం దు 

కురాబాబూ చదువు! ఆఅ సర 

స్వతీ దేవీని వీసిగించకురా 

ర్ 



నాయనా |” అంటూ తమళ్షాసులోంచి 
. .భ్లాలువన్నట్లుగా. "౭0 డో 

సారి "ఫై 

మాస్టర్ల స్కూల్లో. అ అలా 
-మెటీక్ వరకు పాకగలిగాడు 

సుబ్బారావు ఇర వై వీళ్ళ క్రి | 
ఆ మెటిక్ లో పెకితో పే నాధుడు 

ఎవరూ లేకపోవడంతో అక్క డె 

స్సర నివాసం ఏర్చరుచు కున్నాడు 

సుబ్బారావు, ఓ మూ డే థు 

చూసీ, కొడుకు నామన్ర్యాన్ని అర్హు 

చేసికొన్న ఆ తండ్రి చదువు 

మాన్చి౦చి, కైపు నేర్పించాడు. 
ఉజాస్త తొందరగానే సుబ్బారావుకి 

'సైష్టచేయడం అబ్బింది. పరీక్ష 
ప్యాసయ్యాక, .. తండ్రి ఎవరెవరినో 
పట్టుకుని ఉద్యోగం వేయించడానికి 
(ప్రకులాడి .. _ అఖరిక్తి ... ఎప్పుడో 

చృమ్నవ్నుడు తనదగ్గిర చదువుకున్న 

జ విద్యార్థి ఖీ కొంఫెనీ మేనేజరుగ్నా 
వ్రరకు' అక అతన్ని (బతిమిలాడి. సుబ్బా 

ం ఓ తొంభె రూపాయల 
థీ దో గ౦' వేయించి కన్నందుకు 

బాధ్యత తీర్చుకున్నట్లు చేతులు 
దులుపుకున్నాడు. 

వుధ్యోగస్తుడి నైనానన్న సుబ్బా 
రావు ఫంతోషం నెలరోజులుకూడా 

గాకము.౦ ధే: “చప్పగా చల్లారి 
హోయింది, ల్లసలు అఫీసులో అడుగు 

"పెట్టిన . మెధటిరో జే, , గాభరాతో 
వణీకే సుభ్బార్హావ్న అవతారం వంక 

వ “చీదరొంపుగా. చూశాడు 

ఫ్లీసర్డు. అ _చూవుల్లో తిరస్కారం, 
నిస హేళన చూస్న సుజారావ్వు 

వ 
చే 

కాసులోక్. "నె కు. వారు. 

మరింత ..నీళ్ళుగ్యారి శై యా. డు.. 
ఏదవ్నా తప్పు ధొారుకుతుంద్శా 

సుబ్బారావు "భరతం పడీదామా అన్న 

టుం డే ఆఫీసరుని చూసి సుబ్బా 
రావు వణికిపోతూ ఒక పదిలెన్లు 
శెవుచేసే సే, అందులో ఇర వె తప్ప 

లుం డేవి. ఆ కాగితం చూసి. సన 

వుగుడై పోయేవాడు ఆఫీస 
రానురాను సుబ్బారావులో | 
లంచడముపని గా పెట్టుకున్నట్టుం 
"డవాడు అఫీసరు. అతన్ మాఖటల్సు 

చూపులు “ఏదో మా నాన్నమాట 
కాదన లేక నీకుద్యోగం యిచ్చాను 
గాని, ని మొహానికి ఉద్యోగం 
ఏమిటి అ న్నభావం ఓపతిక్షణం 

వ్యక్తం చేస్తుంకు, తోటి- ఉధో్యోగులు 

హేళనగా నవ్వి తే అవమానంతో 
తల కృంగిపో యేది సుబ్బానావుకి. 

తనంత కష్టపడి, ఒక్క విమమం చఠథే 

త్తకుండా కష్టించి వనిచేనినా, తనకి 

తగిలే చివాట్లు వీ వని చేయకుండా 
ఆఫీసరు ఆఫీనుతో వుండే ఓఉ గంటో 
"రెండు గంటలో వవాజీసినటు నటించే 
తక్కిన గుమాస్తాలకి ఆ తీట్టు ఎందు 
కుండ నో, అని ఎంత ఆలోజించినా 
సుబ్బారావుకి తెరిసేత 'ళాదు. తన 
ఖర్భు |! అని సరింపెట్టుకుని: వూరుకున 
వాడు పాపం! “విటి తిట్టి విసిగి 
హోయిన ఆఫీసరు ఓ ళు నుబ్బా 
రావుతో ఖచ్చితంగా చెప్పేశాఢు. 

“సుబ్బారావు ... నీ సననగా 
అ కుర్చీలో రోజూ కూర్చొని "నెల 
కాగానే జీతం- -పట్టుకెళ్ళు. అ కెవు 
చెసి. కాగికాలని ఎందుకు. వృధాచ్తే 

ని 



స్తొవ.' ఈ తప్పుల తడకల కాగి 
శ్రాగా బ్ర 'దిద్దుకోడం అది నా కెందుకు, 
నీవేం జేయద్దుపని, వీదో మీ నాన్న 
మొసం చూని నిన్నీ ఉద్యోగంలో 
శృంచుతాదు" అని అ నేశా డు. 
నుబ్భ్బారఠావు సిగ్గుతో చితికి 

ఎలాగో బక ఏడాది వుద్యోగం 
చశాడు సుబ్బారావు. కొడుక్కి 
వుద్యోగం కుదిర్చి సగం బాధ్య తే 

"నెరవేర్చుకున్న తండి, కొడుక్కి 
పెళ్ళిచేసి మిగతా సగం బాధ్యత 
కూడ తీర్చుకోడానికి ఓ సంబంధం 

కుదిర్చి, పెళ్ళి చెసి, అడపిల్లకి పెళ్ళి 

చేసి నిశ్చింతగా నిటూర్చినట్లు 

నిట్టూ ర్భా డు. అంేకాక, అడ 

వెల్లని అపృుగింత్తలు పెట్టినట్లు 

ఎన్నడూ లీని [పేమాభిమానాలు 

ఒలక పోస్తూ, కళ్ళ నిళ్ళు పెట్టుకుని 

“వదినగారూ |! మావాడు కాస్త 

నోటో నాలుక లేనివా డు. 
మా చేతిలో పెడుతున్నాను... 
ఇంక వాడి భారం మాదే అని 

వయ్య వురాలికి, “అమ్మా ! వాడుత్త 
అమాయకుడు. ఎలా చూసుకుం 
టావో వాడిని, జా[గత్తి అంటూ 

క్రోడల్సికి అప్పగింతలు పెట్టి, సుబ్బా 
రావు అమాయకళతని, 'అసమర్ధతని 
చాటి చెప్పి, వాళ్ళ దృష్టిలొ సుబ్బా 

రావుని. మరింత లోకువ చేసింది 

తల్లి. 
ఇటు కన్న తల్లిదం[డ్రులత్నో 

అటు ఆఫీసులో విసిగిపోయిన స. 

సా శ్ ఇ (ఖం 

ఉలుడుగా. "అడుసే సేటైన వ 
గగ లు 

త్యో తి 

రాోవ్స' తన జీవతం: యుదివ్రరకటిక శక 
కనిష్టంగా తయారయిందని *లుమే 
కోడానికి చాల" రోజులే పట్టింది.” 

“ ఇండ "అయీ జీవితంలో మంతె 

రోజులు చూడగలసమానని అళ 

పడడం అవివేకం అని తెలుసుకున్న 

సుబ్బారావుకి జీవితంమాద ఏవగింపు 
కలిగింది. 

“చచ్చిపో వాలి |, చావాలి [ి 

మరోసౌది గట్టిగా నిశ్చయించుకుని 

ఆ నిశ్చయం సడలి పోకుం”ా వెతటన్టే 

ఎరకల వాళ్ళింటికి సాయపంతయమే వెళ్ళి 

కావల్సిన విషం తెచ్చుకుని జ్యాగత్త 

చేసుకున్నాడు సుబ్బారావు. న 

ఆ రాతి అంతా సుబ్బార్తావు 

త నేదో ఘనకార్యం జయలో 

తున్నట్టు ఆనందంతో తేలిపోయాడనీ 

తను చచ్చిపోతే. అందరూ. ఎలా 

ఏడుస్తారో | కనకం ఏం జేస్తుంటోశే 
అప్పుడందరి "మొహాలు చూసి" తనం 

దించాలి |! చచ్చి తన సౌమరళత 

నిరూపించాలి | 

జ గా ఖ్ 

రోజూ ఉదయం ఐదు గంటలే 

నిద లేచి పనులో జారప "డే సుద్భాషై 

రావు ఆ రోజు 'అరయినా 'లేవకుండో 

ముసుగుతన్ని పడుకున్నాడు. _ 
అత్తగాళు పాలుతీయ లేడిని; స్త 

గడం, కేకలువేసీ, వినుక్కోవ్డక్ 
అన్నీ వ సుబ్బారావు పళ 

పలకలేదు. ఇంకో గంటలో 

బోయె తనని. వ్ళ్ళు పం. చేయ 

గలరు? వీళ్ళ కోపం నన్నంచ్న్తుతేది 



ఉక శ "నవ్వుకుంటూ పడుకున్నాడు 

నిశ్చంతగా 
కనకం పీసారి వచ్చి శీపి శే 

త వంట్లో బాగులేదు. ఇవాళ 

తేవలేను' అని చెశే ప్పేశాడు ఖచ్చి 

తంగా నాలు 7 దేళ్ళలో ఎన్నడూ 

భేని యీ వింత ఏమిటి అని అశ్చర్య 
ఛోయారు అందరూ జవాబు చెప్పే 

ధైర్యం సుబ్బారావు కెళక్కడనించి 

వచ్చిందని అందరూ ఆశ్చర్యంతో 

శెలభోయారు “ఏం వేషం € రాతి 

శల్లచడన్నం చెల్లించాడు, ఇంతలో 

(చచ్చింది ౪” అఏ అత్తగారు 

విన్న సుబ్బారావు ఖాతరు 

గ్లేళ్లులేదు "మొండి గా అలా కాఫీ 

ఇళ్ల తగిలేదాక పడుకుని తరు 
అత సావధానుగా లేచి దంత 
కా 

శ్లైావన్శం_ చేసుకుని కాఫీ కోసం 

శ్లమ్యున్నాడు 

ఇ శనగల. కాపీ గాను వ. విసు 

గ్ా (ఫక్కున పెట్టి *జాఫ్సీ శీవిం (| 

చండి, చొని'కేం “అభ్యంతరం 

శేదుగా 1* అంటూ ఓ విసురు విసిరి 
వినవిసా వెళ్ళిపోతూం కు రోజూ 

శొరకొర చూ సే సుబ్బారావు 

అఆ రోజు నవ్వుకున్నాడు. సావ 

శాళంచగా ఓ రెండు గుటకలు మింగి, 

"తెచ్చిన విషం పొట్లం విప్పి కలుపు 

కున్నాడు కాఖలో, (తాగడానికి 

శీసీన గ్లాసు వణికింది చేతిలో! 
కతునసు దృఢపరచుకుని, ఒకసారి 

ని తలుచుకున్నాడు. అయి 

క్ట! ఇంక యీ అసమరుని 

జ్లీవతయా[త ముగియబోతూంది్ 

ఇంక తనకి నిశ్చింత ! ఎవరి అమ 

“హీళనలు, ఎవరి దయాధర్శ్యాలు, 

తన కక్కదేదు “రండ[రో య్, "నేను. 

చచ్చిపోతున్నా” అని పెద్దగా అరవా 

లన్న కోరికను బలవంతంగా అణుచు 

కుని, కాఫీ (కాగబోయం౦ంతలో 

“నాన్నా, కాఫీ ఈయి్ అంటూ 

సుబ్బారావు కొడుకు తయా 

రయాడు, 

డబ్బుతో కొదుక్కి ఏమి కొని 

యిచ్చి ముచ్చట తీర్చుకోలేని 

సుబ్బారావు తనకి చేతనయినరా 

తలో, తన వంతుకు వచ్చే కాఫీ 
పండో ఫలమో కొడుక్కి కొంత 

యిచ్చి తృప్తి పడేవాడు. రో జు 

కాస్త కాఫీ అడుగున మిగిల్చి, 

కొడుక్కి యాయడం అలవాటయిన 

సుబ్బారావు యీరోజు ఆ సంగతి 

మరచి పోయాడు కొడుకు కాఫీ, 

గాసు అందుకో బోతూంఆకు 7గాభరా- 

పడుతూ *వదు బాబూ కాఫీ యివాళ 

బాగులేదు. వెళ్ళి పౌలు (తా గు 

అంటూ నచ్చచెప్పబోయాడ్డు. 

అలవాటయిన కొడుకు ఎ౦త నచ్చ 

చెప్పినా వినక మారాం సపెడుతూంయే 

ఏంచేయాలో తోచక 530౦డు 

అంటించాడు ఎంతలయునా క న్న 

కొడుక్కి విషరి చేతులా ఫ్ 

రబాయగలణడా ? తండి కోప 

ఎన్నడు ఎరగని వాడు, తండి పు 

లకి భయపడి ఆరున క్క రాగం 

అఆలాపించొడు 

కొడుకు వడ్డువుకీ కనకం పరిగె 
త్తుకు వచ్చింది 'మనవడికీఏ డు పశ 

జ్యోతి 



శాత ఆముమ పరిగెత్తుకు వచ్చారు 
ఎన్నడు ఎరగని వింతలా అశ్చర్య 

పోయారు సంగతివిని. ఈరోజు 

సుబ్బారావుకి ఏం జరిగిందో అలతు 

మెట్టక అశ్చర్యపోయారు. “*వాడికి 

శాఫీ అలవాటు చే సీ యివాళ 

యీాయకుండా పాడిని ఎ౦దుకు 

ఏడిపిస్తున్నారు కొట్టడం కూడానా 

వాడిసి అంటూ ఉరిమింది కనకం. 

“బాగానే వుంది [ప్రయోజ కత్వం. 

నోరెరగని పసివాడి మాదలా వుంది 

శప యో జ కత్భం చూపించడం.ి* 

మామగారు కాస్త గట్టిగా నే దులి 

పాడు. ' " 

సందు చూసుకుని కొడుకు కాఫి 
'గాసు అందు రుంటూం కు, గాభరా 

పడిపోయి, ఏంచేయాలో తోచక, 

గభాలున'। గ్లాసు లాక్కుని చేయి 

ఆారినట్లు 'వదిలేశాడు. గండం గడిచి 

నట్లు తేలిగ్గా ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు. 

కష్టపడి సంపాదించిన *వజేని, ఈదు 
లపాలయింది, - 
తన [ప్రయత్నం విఫల మవడంతో 

ఆ కోపం ఎవరి మోద చూపలేక 

విసవిసా యింట్లోంచి వెళ్ళి హోతున్న 

సుబ్బారావుకి "విచ్చి పట్టిందన్నట్లు- 

ఆశ్చర్యంగా చూస్తూండి  వశయారు 

ము/ఏఠూ 1 
"౧ 

వ న 

అయిపోయింది. 

తన పానంతా భగ్నం 
ఎన్నాళ్ళ నుంచో 

అనుకుని, ఆఖరికి తెగించిన లో 

యత్నం విఫల మైంది. _ _త్స్ప 

యానికి తిరుగుండకూడదు త స 

సరే యూరోజన యీ జీ. ని 

అంతం చేసుకోవల్సించే [; హ్ 
యిది కాకపోతే...యింకో రకంగా 

నెనాసరే తను చావాల్సిరాదే కే 

సుబ్బారావ్ పట్టుదల “పెరిగింది. మం 

ఊరవతల చెరువ్నలోవడి బావో 

లని నిశ్చయించుకున్నాడు' నుతోక్తీ 
టతెటో 

శీ 



వ్లాన్ష ఇక్క రయి ఆ, - సౌర్దారణంగా 
మనుభ్యులుండరు ... అదే అఇమకూల 

మయిన _ చోటని నిశ్చయించుకుని 

వడివడి 7 అక్కడ చేరిన సుబ్బా 

రావు! అక్కడ" సతాం. ఎదుర 

యింది, శ్రర ఏ చాకలివాళ్ళు_ రేవు 

పెట్టుకుని వస. ఇ్నారు, వాళ్ళీ 

ర్, జ౦తా అక్కడనుంచి. కదిలే 

నూచనలు లీకబి *వవంతో ఉస్సురని 

తిరుగ మొహం పట్టాడు సుబ్బా 

అవు _బాళ్ళండరు= “వుండ గా చెరు 

ల్లా దుమికళ తట పెకి లాగక 

గర చావుదన్చి కన్ను లొట్టవు 
శీ మో ని భయప డి 

ట్ గ్ త  ఫయత్నం వరమించుకున్నాడు 

మళ్లా రాఫ. 
ఓ డారెలా. 

టే ఢేయాలి ఫ్ బా. వ.డం 

్గ ట్ట కీ కష్టమా ? ప. 

ుు చ సహబె వ్బారాను.... 

వం జ ఆ =. .. అలోచిం 

అను వె వన చోటుకో 
శ్తూడు లను! న 

మురంట్లో లాభంలదు జ 4 

మోదో? ఏ "ట్టునో (వే లాడి నే 

చివాటు పెటి 

వ. కాజా విఫలం జేయ్ 
వచ్చు. 

ఓ 

మోమీగారి మోమిడి తోట 

7” శర్గుంొ వు, ౦ది. 

న. యి,తే నిరోటం వ. పన్ 

నిశ్చయించు ని !ఫ్రూలా 2 

థడి,' మోటబా క్ కట్టిన 

మ. జం విప్పుకుని, (జోరుగా. 

నంటుందను * 

టు షషఫ్రాటు ముబ్బారావు 

త రసు 

క. 

దురదృష్టం. కొద్దీ: _అదృష్ట్రంకొాద్దీగాని 
అ గోభి అకడ తూలీలు స్నిచే 

యడం చూసి నీళ్లుగారి ఘఫోయాడు.. 

*బాబుగారు యియాల మామిడి 

చెట్టన్నిటి! గొప్పులు తవ్వమన్నా 

రన్న" నూలీల జవాబు విని హతా 

శుడె పోయాడు. ఏమిటిది[ల 
ఎక్కడికి వెళ్ళినా చుక్కెదు రవు. 

తూంది ।; చావడానికి కూడ యిన్ని 

అటంకాలా ౪  చావడంకూడ చేతా 

కాని అసమరుడా తను! ఏం 

నర. పామేపోక అలా. ఒక 
చెట్టు మొదట (నా లిపోయాడు 

సుబ్బారావు 

ఉజం0 కేం చేయడం ? తల పెట్టిన. 

అన్ని [పయత్నాలు విఘ్న_మెై 

పోతున్నాయి! ఎలా చావడం? 

ఎంత ఆలోచించినా తెగని సమస్య 

అయింది అఖరికి సుబ్బారావుకి 

*ఇంక యింటి మ్ముఖం చూడడం కల్గ [ఓ 

ఇవాళతో "తనకూ, ఆ యజటికి: 

_ ఆ యింటిేేమీ టీ, వపంచాలీతో కే. 

బుణం ఛచెల్లిపోవాలి । చచ్చినా 

యింటికి వళ్ళకూడదు. ఎలాగైనా 

చచ్చితీఠాలి .. , ఇంక ఒక్క "కుమౌర్షం. 

మీగిలింది. 2లు(కింద బు ర పెట్టడం!. 

సాయంత్రం ఐడుగ్రుటలకిగాని"' అటు. 

నుంచి మెయిల్యురాదు. అప్పటివరకు. 

తము (బతుకక తప్పదు 

ఫ్ నె (ం,డు.. గంటలయి, ఎండ- 

“మాటి షోతూంళ్లు, ఉదయం ని చి. 

బ్య క్యా “సుబ్బా, 
ర్థావుకు-' శీరప్టళ్షి వచ్చి (కళ్ళు తిరిగి 
'నట్టయింది. వశమున! “రే యింటి క్తి. 

జ్ సాటి 



వళ్ళకూడదన్న పంతంకొద్ది నూతిలో 

సేళ్ళతో మొహం కడుక్కుని, 

కడుపు పట్టినన్ని నిళ్ళు (౮ేగి 

ర్డీ చెట్టుకింద ఆదమరచి ని (ద 

పోయాడు సుబ్బారావు. శాశ్విత 

న్మిదపోయే ముందు [పశాంతిగా, 

వోయిగా ని్మిదపోయాడు. 

హఠాత్తుగా నిద్రనుంచి మెలకువ 

వచ్చిన సుబ్బారావు (పొదు బాగా 

వాలిపోవడంతో గాభరాగా రెలు 

కట్ట వవు నడిచాడు. 

రలు లను చేరి పట్టాలమోాద 

తల పెట్టి “పడుకోగానే ఉదయం 

నించి తడి తక పోవడం, ఉదయం 

నుంచి తి3గన తిరుగుడు అంతా 

గలసి నిసా౦ణవచ్చి, న్ు 

మగత కమ్మింది సుబ్బారావుకి. 
ఎవరో తనని లేవదీసి, మొహంమోద 

నీళ్ళు చిలకరించడం తెలిసి, తెలివి 

వచ్చింది సుబ్బారావుకి. ఆ ఊరి 
కరణ౦లి ఆయన బావమరది ఊరు 

చివరికి షికారుగా వచ్చి సుబ్బా 

రావు రెలు లెనుమోద తెలివి తప్బ 
నట్టు "పడుండడం చూసి (పక్కకి 

తీళారుట. కరణం చివాట్లు పెట్టూడు 

నుబ్బారానుని. మేం రావడం ఇంకో 

వది నిమిషాలు గనక ఆలస్యం 

ఆయితే బలవంతంగా చచ్చిపోయి 

వుండేవాడి వన్నారు. సుబ్బారావుకి 
ఏడవాలో నవ్వాలో తెలియలేదు 

చివరి (ప్రయత్నం విఫలం అవడంతో. 

కోవం. ముంచుకొచ్చింది త ప వ్ర 

రక్షించిన వొళ్ళ మోద. వీ ఖే 

ఫశతే. హాయిగా *ఈ పొటి! వ 

జ్యో తి 

సుబ్బారావు ప 

పోయుం డే వాడుగదా |! ఆ కద్ద్ధణం 
గారు సుబ్బారావు తెలివితప్పి "పడి 

పోయాడనుకునిసు బ్బారావు 

పరిస్టితికి సానుభూతి చూ వుతూ, 
సుబ్బారావు మామని తిక సాగాడు 

“గొడ్డులా చాకిరి చేయించుకుని 

సరిగా తిండి అయిన పె ట్ట్డ న్ 

దు మెైత్తి పోశాడు. అన్నీ వింటూ 

వీళ్ళప్పటికి పోతారా అని సుబ్బా 
రావు పవీకగా కని పట 

న్నాడు! ఇంకో గంటలో ప్యొ సీంజరు 

వచ్చే వేళకెన వీ ళ్ళుపో తా ట్రా 

పశ+రో, యీ సారెనా తన కోరిక 

తీరుతుందో లేదో అని కనిపెట్టుకుని 
కూర్చున్నాడు. 

ఆ ప్యాసింజరు బండి వచ్చి "వెళ్ళ 

శాక వాళ్ళు అలాగే కూర్చుని 

సుబ్బారావు మామని ఆడి పోసుకుని 

తరువాతసావకాశం౦ంగా లేచి, 

తర్వాత వసానన్న సుబ్బారావుని 

వినకుండా ఇంటి దగ్గిర దీంపవుతాం |! 

మళ్ళీ మొహం తిరెగి పడి పోతావు. 

అంటూ చెరో “రెక్క పట్లు.కు లవ 

తీన్సీ బలవంతంగా నడీపించు 

కుంటూ బయలు దేరారు. గత్యంతరం 

లేక మనసులో తిట్టుకుంటూ బయలు 

దేరాడు సుబ్బారావు. 

సందు మొగనివిడిచివా ళ్ళు 

వెళ్ళాక గిరుక్కున తిరిగి మళ్ళీ 

వెనక్కి బయలు దేరాడు! వఏదో 

ఒకటిచేసిత నుచావాలి! పట్టు 
విడవ కుండా మళ్ళీ బయలు చేళాదు 

విషం కోనం మళీ 

ర? 



ఎరక్షల వాళ్ళింటికి వెడితే *ఇంక లేదు 

లౌటూ, అయిపోయింది. "రెండోజు 

లాగివ క్ యి స్త మన్నారు” 

“మో విషంకోసం నే రెండు రోజులు 

కాదు కదా, రెండు (గంటలు కూడ 

ఆగ్శనను బన గట్టిగా సుబ్బా 

రావు. 

చీకటి పడింది చెరువుద గి ద్ 

ఎవరూ వుండరు | చావడానికి యిదే 

మంచి సమయం! ఇ౦ంకజాప్యం౦ 

చేయకూడదని నిశ్చయించుకుని 
పొలంగట మాద చీకటిలో, వడి 

వడిగా నడక నాగించాడు సుబ్బా 

రావు 

హరాత్తుగా, నడుస్తున్న సుబ్బా 

రావు కాలికి ఏదో మెత్తగా 

తగిలి చుట్లు కోడ ౦, కాజ్టలి 

మొద కాట్లు పడడం అన్నీ ఒక్క 
క్షణంలో జరిగిపోయాయి సుబ్బా 

రావ్వ్మ ఏం జరిగిందో ' ఇెలుసుకు దె 

లోపలే, గుడ్డి వెన్నెల్లో జరజర(ఫాళకే 
బారెడు పాడుగునల్ల [(తాచును 

చూసి భయంతో వణికిపోతూ, కూల 
బడి పోయాడు సుబ్బారావు, 

మృత్యుపు నాహ్వానినూ రక్ష 

రకాల యత్నాలు అప్పటి పరకు 

చేసిన సుబ్బారావు ... ఇ ప్పుడు 

మృత్యు బయంతో, [పాణాలమాద 

తవీతో సహపాయంకోసం గావుకేకలు 

పెట్టసాగాడు, ఆ నిర్మానుష్య మైన 

సంజె చీకటి వేళ | 

నోట్లోంచి నురగలు కక్కుతూ 

వంటిమోద 'తెలివితప్పి పోతూండగా 

చప్పున ఒక సంగతి గుర్తుకు వచ్చింది 

సుబ్బారావుకి “మృత్యువు కూడా 

తనఅ సమర తని చాటి చెప్మిం 

దని]. - 
సై న్లి ఇ 



గ్థ్గత సంచిక తరువాయి] 

శ్రవ్య అత్తయ్య ఈ విషయాన్ని 
తనతో చెప్పనప్ప డు నిజంగానే తను 

నక్యుబేదు కాని వారిముథాలో అనంద 

శ్వేలు, వాఠి కళ్ళ ల్లోని 

శతసఫ నమ్మకం కలిగంచినె. 

ఉన్నట్టుండి ఓ సం దేహం ఏమ 

వెలిచింది శంకరానికి. అశలు రేణు? 

మనస్ఫూ ర్తిగా అంగీకరించిందా తనను 

చేముకునేందుకు? లేక అ్తయ్య బావల 

వొత్తిడి ఎమైనా వు?దా ? 

ఎలా తెలుసుకోవట౦౪? పోనీ 
"లేణూను ఒంటరిగా కలుకుకుని మౌట్లా 

కెతే ? ఏమనుకుంటుందో ? 

"వేణురూధవ్తో రేణుక జ. రస 

తసకు అనుమానాస్పద మై నప పస్పటి 

మంచి ఆమెతో సరిగా మౌట్లాడట మే 
లేదు తను. ఎప్పటిలాగా మనసు విప్పి 
మౌట్లాడనందుక్రు ఆమె ఎంతగా బొన 

వడిందో ? 

మనుష్యుల ఆ" తర్యాల్ని తెలుసు 

కోకుండా మనవకు తోచిన అభిపా 
భూల్ని ఏర్పరచుకోవటం ఎన్ని కష్ట 
నష్టాలకు దారి తీస్తుందో శంకరాని 

కెప్పడు అవగాహనవైంది, 

వెలుగులు 

జరిగినదానికి చింతించి (పమయోజన 

"మేమిటి ౭ జరుగవలసిం చేమిటీ + 

శంకరం ఆలోచన మరోమారం 
ఛళోకి మళ్ళింది. ఆతనికి మరోసమస్య 
ఎదురైంది. తనకం'పే విద్యాధికు 
దాలయిన న్త్రీ తోటి దాంపత్యం ఎలా 

జ్యోతి 

-భాళ్య నిఎద్యోగి ఐన భర 

విహారి ఉ శాలివాహన 
భనం నునడా అమగావామాణనా నానా చనాం, నాలం. నినాాా. 

పుంటుందో? విశేషించి వుదోోగియెన 

లోక 
ప్కుద్ధు గాక పోయి”, అనమానమయివ 

అలాంటి దాంపళ్యం ఎలా వుంటుందో ? 

తరతరాలుగా పదడమవి యాజ 

మాన్యంలో అర్థిక, వాక్, (కియా 

సాంతం త్యాలను “పొందలేని స్తీ రేణు 
కళలో మూ రీభవించి స్పరుషునిమీద 
కసి తీర్చుకుంటుందా శి ఆగనలేక ఉన్న 
ఆధిక్యతను వ్యక్తం తే. హోలేకు తన 
తక్కువతనాన్ని అఎగీకరించబేక మనో 
క్షోభను భరిస్తూ వు౦ండాల్సిందేనా 
ఆలాంటి భ్? అలాంటి పడవని 

తోకం గర్తి పుందా?; అతని నొక 
వ్య కిత్వమిన్న జీవిగాగు _రీసుందా 

అస్న్నీ (పళ్నలే, అన్నీ సంశయాలే ॥ 

శంకవం తనను తాను నిందించుకు 

న్నాడుం సద్గుణరాశి, యుకాయు క్ర 

విచక్షణాజ్డాని, నిగర్నిఐన కే క 
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వాతను అనుమానించటం ? ఆమెతన 

కంటే విద్యాధికురాలవి, కాబోయే 
ఉద్యోగినని తెలిసికూడా నిరుద్యోగి యైన 

శసను పెళ్లి చేసుకోటానికి అంగీకరిం 

చిన రేణుక, వివాహమైన తర్వాత 
అలా మారుతుందని, తనని తక్కువగా 

చూస్తుందని, భర్త గౌరవానికి భంగం 

కలిగిసుందని తను భావించటం, తన 
నంకుచికత్వాన్నే సూచిస్తుందేమో ౪ 

ఆలా ఆలోచించిన ఛ౦కరానికి 

మనసు ేలిక పడినట్టయింది, నూన్షం 

గోచరించినట్లయింది.. 

ర 
జ్ 
ఇఎనీమంది యువకులు కూర్చుని 

ముచ్చట్లాడుకుంటూ వుంప్పే 
ఆ సంభాషణలకీరు ఆ వాతావరణం 

వేరు. ఇద్దరు యువతులు న్య కిగత్త 

విషయాలు చర్చించుకునే తీరేవేరు. 
"ఫెయిర్ 'పెక్స్మాటలుకూడా ఫెయిర్ గా 

వినముచ్చటగా వుండటంలో అబ్బురం 
లేదు, 

వమాలతి, రేణుక కబుర్లలో సడొరుం 

ఆ౦తర౦ంగం౦లోని ఎన్నో “అభి 
(ఉపాయాలు 'స్నేహితురాలికి చెప్పుకో 
వాలనిపించింది రేణుకకు, కొని ఎలా 

చెప్పాలో ఎలా ప్రారంభించాలో తోచిం 
దికొదు*- చివరకు ఆడిిగింది. *ోమాలకి. 

పీ పెళ్ళిప్పుడే. ?” 

“నీ పెశ్ళెప్పుడే అ౦టాక్, 
పీ పెళ్ళి కదిరిం దేమిటి? 

ఫీ0 

మాలతి ఎదురు పళ్ళ వేసి 
కంగా చూస్తూ, రేణుక మ. 
లేదుం _బివనవ్వ నవు తూ సిగ్గుల్ని 

ఒలకపోసింది. మాలతికి సంగతి అక్ష 

మెంది, 

“బి సీం విప్పుకు! ఎవరేవ్ం 
ధ్ వేనా 1 

రేణుక తీక్షణంగా చూసింది స్నేపి- 

రాల్ని, నిటూర్చి “ఆనీస్పక్రూడ్రా ఆలొా- 

అదుగుకావేమే” అంది, 

మాలకి ఆశ్చర్యంగా చూసింది 

తను అలా అడగటంలో తన త్తే, 
మిటో అర్హంకా లేదు... వేణుమాధవ్. 

రేణుకొ ఇద్దరూ ఏంతో "స్నేహంగా 

చనువుగా ట్సి మెలసి తిరుగుతున్న 

వాళ్ళు, స విషయంలో నైనాసరే ఇద్దరి. 

అభి పాయాలూ ఒకటిగానే వున్నాయిం 

వారిదరూ వివాహం చేసుకుంటారసి 
ఆఫీషులో దాలమంది అనుపంటూనే 

వున్నాము న ఇప్పుడు రేణుక ఇలా: 
అంటుం చేమిటి ? 

'రేణుకే అంది మళ్ళీ “అన్నయ్య 

కూడా అలాగే అనునూాన పడాడు. 

ఇక బావ నంగతి, ఆయన లోపలో ఏమ 

సుకుంటున్నారో , ఎవర్ని గురించి ఏవి 

ధంగా అఖిపాయ పడ్తున్నారో ఎవరికీ! 
తెలియదు, ఎవరికీదెప్పరు. కాని ఒకటి" 
మా కంనిజం ఇదివరకటిలా చనువుగా, 

స్వతంత్రంగా నాతో మాట్లాడటంలేదు, 

దిహుశ9 అందకు కాాణం నూధవ్ 

తోటినా “స్నీహాం ఇష్టంలేక కావచ్చు. 

ఒక్క క్కప్పడు ఈ లోకపు పోకడల 
మీద నా 3. తోకోపం వస్తూ ౦టుందీం 

జ్యోతి 



చ్రే పురుషునితో మాటాడినా, స్నేహం 

చేసినా (ేమతప్పితే మరొకటి కన్పించ 
'దేమో ? 

మాలతి నిటూర్చింది. *ఇంతకీ నీవు 
మీ బావనే చేసుకుంటా న౦టావ్, 
శఊపవునాోో 

“అవును” 

ఈోట్టా|గ్ధా ఆలోచించుకన్నావా ఖో 

జ్యోతి 

“*ప్సిల్రేదు, అసలీ నిర్ణయానికో 
ఎలా వొచ్చావ్, మీ అమ్మా, అన్న 

య్యల అభిమకమా 1” 

“వా ళ్ళేవిషయంలోనూ నాస్వేచ్చకు. 

అడ్డురారు. అలాంటిది వివాహం విష, 

యంలోనా 1 

“అయితే సీవు తొందర సడ్డున్నా 

ర్ట 



హవంటాను,. ఒక్క బింధుత్వా న్ని 

-తస్పించి మీ బానకంపే మాధవ్ ఎన్నో 
రెట్లు సీకు తగినవాడు. రూప 0, 

"చదువు, సంపద, సంసారం... 

'రేణుకపు కోపం హె ఏృపోయింది, 
“అపు మాధవ్ వకాలా నీకిచ్చాడా? 
మమ్ముల్ని గురించి అలా మాట్లాడవద్దని 
"వే కీదివర కన్నాసార్ల చెప్పాను,” 

హరి హి రంకాదు రేణూ” 

* నే నంబటం కూడా సరిహాశంకాదు, 

సకవు చెప్పిన లక్షణాల్లో దావలో లోపిం 
చింది ఒకళకే : నగపద, నాతోసనమా 

శంగా చదవక న నివక్షరా 

“స్యుడు కొదు. ఏ నాడో 'పెద్దలన్నారు, 

"మేము దంపతులమని. నేనూ ఆలాగే 
'శావసున్నాను. ఇవాళ నా మనసు 
యార్వుకునే అవనరంలేదు ” రేణుక 
“అపేశంగా అన్నది, 

మాలతి మాట్లాడలేదు. రేణుకకు 
ళీ అనాగ్టాయం జరుగుతున్నట్లుగా 

ఆమె భావించింది. జీవితం ఆదర్శాల 

(ప్రోవుకాదుం ఆదర్శాల ఆవేశంలో 

నేడు ఏమీ అ9పించక పోయినా రేసు 

విజ జీఏశంతో ఈ తొందరపాటుకు 
“ఫలితం అను కవించాల్సి వచ్చినప్పుడు 

మనసుకు కష్టం కలుగుతుంది. 

“ఒక స్త్ర పురుషుని నుధ్య 
'స్నేహం౦పుంశు ఆ స్నేహం స్నేహంగా 

కాకుంగా, (పేమ, వివాహం. అనే 
పర్యవసానాలకు తావివ్వాలని ఎక్క 

"చైనా వుందా? నా స్నేహాన్ని 
ఆ ఆ దృష్టితో అతను చూడలేమ కూడా 

2 

“మాలతీ నీకింకొక పరమ 8₹హూన్వం౦: 

చెపున్నాను. దిహుళా నమ్మలే వేమో ౪” 

“ఏవిఐది 1” మాలతి ఆతృతగా 
అడిగింది, 

“చ్వ్య్వేమ్రాధవ్ నాఘుసోదరతఏ 

ల్యుడులొ 

వమాలిడి విస్తుపోయింది. 

10 
పంక వెన్నెల్లో. మేడ పె భాగాన 

కూర్చుని, ఆకాశంలో తాఎకల్ని 
చం ,దుడ్ని చూస్తున్న శ౦ంకర౦ ఈ గరిక్ 

మెల్లగా వచ్చింది రేణుక. రేణుక 
రాకతో తన ఏకాంతానికి భంగం కిలిగ్ 

(పక్క-కు తిరిగాడు శంకరం. అమె 

వచ్చి అతని కెమరుగావున్న కుడ్సిలో 
కూర్చుంది 

రేణుక మనస్సులో ఆనేక భావాలు 
వాటి నన్నిటినీ బావకు తెలియజేయా. 

లని అతని అభ్నిపాయాల్న్ తెలుసుకో 
వాలనీ వు వ్విళ్ళూ రుతోందామె మనసు 

నమరు బెదురు లేపండా ఎందరితో 

ఎన్ని విషయాలై నా మాట్లాడటానికి 
జంకు గొంకులు లేని ఆమెక బాష 

యెకట మనసు విప్పి మాట్లాడా లంకే 

సిగ్గుగా వుంది. మాటలు నోరు పెగిలి 

రావటం లేదు, 

దూరంగా వినిపిస్తున్న “సయ్పునించే 

మన వలపుల బంగరునావ....” పాట 

ప్ప ప్రకృతి నిళ్శబ్ద ౦ గా వుంది 
క్షణాలు గడుస్తునై రట 

జ్యోతి 



క మీకు క్ష్! న్ని వి షయాలు 

శెప్పాలి బావా” 

రాగపీణను మీటినటయి, రేణుక 

వైపు చూసేడు శంకరం, ఆమె సంబో 

భన ఆతనికి ఆశ్చర్యం కలిగించింది. 

సన్నగా నవ్వి, “గౌరవం 'పెరిగిం దే” 
జఆస్నాడు, 

సిగ్గపడింది “రేణుక, 

“చెప్పు రేణూ” అన్నాడు శంకరం 

ఆప్యాయత. జాలువారే కంఠన్వరంతో, 

గొంతు సరిచేసుకుని. ధైర్యం కూడ 
చట్టుకువి అడిగింది రేణుక “మన 

వివాహమైన తర్వాతకూడా నేను 
ఉద్యోగం చేయటం మీ కిష్ట మేనా 2” 

శంకరం చలించాశు. రేణుక అలి 
మక మేమిటో అర్ధం కాలేమ, నీకు 

చెయ్యాలని వుంష నాకేం అభ్యంతరం 

లేదూ అన్నాడు, 

రేణుక సంకృ పిగా వూపిరి పీల్చు 
కుని చెన్పసాగింది. “నాకు ఉద్యోగం 
చేపే ఆవసరం లేకపోయినా, నాముచ్చట 
కొద్దీ పట్టుబడితే అమ్మా, అన్నయ్యా 

ఒస్పృకున్నారు. నాకు ఆ జీఏతమూ సర 
దాగానే వుంది. అందుకనే జాబ్ని 
కంటిన్యూ చేయాలని నా కోరిక బావా। 

చిన్నతనంనుంచీ నన్ను గురించి నలు 

గురూ నాలుగువిధాలుగా చెప్పుకుంటూనే 
వున్నారు. ఆడ ఏల్లకి ఇంజినీరింగ్ తగ 

చన్నా, నాకదే చదవాలనిపించింది. 

ఆలాగే అన్నింట్లోనూ నేను “ఎగెస్వ్ 
మైప్ ని అంటాడు అన్నయ్య 

స్తీ అలా వుండటంలో తప్పేమిటో 

జ్యోతి 

మాకం నా భట ఆడ దెనంత: 

మాకాన కాంటాక్ట్ బిడి ఆడకాడదసి: 

ఎకగ్రాడుంది ? "పదీమంది మగవాళ్ళతో 

కబుర్లు చెప్పకూడని ఎక్కడుంది ? 

వీటివలన మనకు కలిగే న 
వుంపే తగదని చెప్పటంలో 
ముంది. ఏమంటారు ?” 

శంకరం తడబడుతూ 

వును.” అన్నాడు, 

“ఇకమీకు చెప్పవలసిన ముఖ్యమైన. 

విషయం వేణుమాధవ్గారిని గురించి. 

ఆయనకూ నాహా మధ్యవున్న స్నేహ 

నికీ రక:కాల పేర్లుపెట్టి టి నూూహాగానాలు,. 

చేసునా ,రు అందరూ. "= బివరికి మీరూ. 

అపోహపడి లోలోపల మనను పొడు. 

చేసుకున్నారు, నా కిలాంటివి గిట్టవు. 
మ్లీ భార్యమీద మీకు నమృకం లేక 
పోతే. ఎలో? పరాయి మగవాడితో 

పన్నెతి యం ఈర్య్యపడి, అను. 
మానఏడే భర్తకి నేన్ను విలువనివ్వ 

లేను. నేనిలా కుండ, ఇలు కౌటి నట్టు 

చె పున్నందుకు మరోలా" అనుకోకండి" 
నా స్వభావం అలాంటిది కనుక చెప్ప 

పత న: ఇనన్నీ కేవల ౦ 
నన్నర్థం చేసుకోవటానికీ ఉపకరిసా 

యనే ఆ దేశ్యంతో చెప్తన్నానేగావి' 
మరొకందుకు షా త్రయ ౦ కొదు, ఏం. 

బావా $ 

శంకరం రేణుక కళ్ళల్లోకి చూస్తూ 
కూర్చున్నాడు. అశని మన స్సు లో 

ఆమెను గురించి ఏవేవో ఆలోచనలు. 

బయలుదేరి నె. ఒక్కక్షణం ఆగి 

రేణుకే అడిగింది 

*ఏ(విట్రి బావా ఆలో చిసున్నారుళొ 
అాాటీ 

కకక న్స న. 

ల 



ట్ ళ్ అంహ(హ6ం పీం లేదు నాకు 
శాదోయే భాక్యది ఎంత నిష్మల్మవష 
ప్కాదయం__ అనిల 

శ ( ౦కరమూ 

ణుంచిన ౦భావణ 

ఇతర విషయాల[టికి మళ్ళిన తన 

'ఆఅఫీము వ మన సెత్వాల్ని 

గురించి ఫస్పసాగింది లేణుకం 

[కిందినుంచి సొభాగ్యమ్మ పిలిచిన 

సీలు పుకు ఇద్దరూ [కందికి వెళ్ళారుః 

ఏగ్గ౦షి, 
చిం 

టే ఇ 1 

నవ్వేడు, ర్ రై 

న ళా లే 

కే] 
స్ట్ రిం ఉద-నాం ఆపీనుకు వెళ్ళిన 

'సేణురకి ఆపీసు వాళానదరణమంతా 
అనోలా ప్తం[టం ఆశ్చర్యాన్నే కలి 

ఆమె రాళనసు గమనించి 

ఆఫీసు జ లల నవ్వు ముఖా 

అతో వచ్చి ఆమెకు “కం గాచ్యు 

నేషన్స్! చెప్పసాగేరుం 

ళన విహహ విషయం మాలతి 

"జిరియచజేసింది కొటోలు అనుకుంది 

"రేణుక. 

వాళ్ళందరికీ థాంక్స్ చెప్పి తన 
'పేట్లోకి వెళ్ళి కూర్చోగానే, వేణు 

గించేం ది త్ 

మాధన్ సిలస్తున్నారనీ చెప్పా డు 
ప్యూన్, రేణుక అతని ఛేందిర్లోకి 

వెళ్ళింది, 

1 వేణుమాధవ్ ఆమెను అభినందిస్తూ 

"అన్నాడు, “మిమ్మల్ని సిజంగొ ఎండ్లో 
మ్ 

పఫొగడవచ్చు ళంకరంగారివి వివాహ 

వ్ర 

మాడుతూ మీరొక గొప్ప ఆదర్శామ్న్ని 

పాటించి చూపుతున్నారు. ఇది నిజంగా 
(పళంససీయం.. స్త్రీలకు సంనదమీద 
అభిలాష అనుకునే పిచ్చివాళ్ళక 

మీ వివాహం కనువిప్పు కలిగిస్తుంది 

ఉండండి” అని (డ్రింక్ తెప్పించి 

యిచ్చాడు. 

ఆతని మాటలకు గర్వంతోకూడినే 

సంతృ ప్రి పి కలిగిందీ రేణుకకు. 

"రేణుక బంవటికి రాగానే ఆమె 

చుట్టూ మూగేకు అందరూ. కౌళిదాసు 

వాళ్ళందరికీ లీడర్లాగా అన్నాడు. 

“డింక్ (తాగి రాగానే సరిపోదుం 

ఈ శుభ సమయంతో మా అందరికీ 

మీరు శాంతి చేయక తప్పదులి 

రేణుక సవ్వేసి వూరుకుంది. కాని 
మిగిలిన వాళ్ళంతా కాళిదాసు 

(పపోజల్ని సపోర్ట్ చేశారు. రేణుక 

(డ్రింక్స్ తెప్పించింది. ఆవేశ ఆఫ్సు 

ఆఫీసుగొ లేదు. కాగితంమీద కలం 

పిన బుది మ౦తుడు లేక 
బ్ ధి 

పోయాడు, ఉద్యోగులందరికీ. రండు 
విషయాలు చర్చనీయా౦ళాలై 

పోయాయి. ఒకటి వూళ్ళో అగ్ని 

(ప్రమాదాలు, రండు రేణుక వివాహం, 

ఆ వాతావరణాన్ని గమనించిన 

ఆఫీసర్ మాధవ్ తనగొరవ6 

దక్కింంచుకోటానికా అన్నట్లు “నేను 
కౌంప్కి వెళ్తున్నాను" అని మేనే 

జర్తో చెప్పేఆ ఫీ ఫీసును౦చి వెళ్ళి 
పోయాడు. 

ఆఅకనటు వెళ్ళగానే సరోబీప్తీ 

జ్యోతి 



మాలతి, రేణుక ప్రక్కకుచేర__ఆమె 
పిళ్ళికి కావల ఏన వస్తువుల్ని గురించీ, 
ఆమెక కాదోయ్ భర్ శంకరాన్ని 

గురించీ _. ఆమెను నోర్ చేసేళారు. 

మధ్య మధ్య కాళదాను జోక్స్ విసర 
అంతో కాంం నరడాగా గొడచి 

పాయం త్రం ఐమగ౦టళయింది, అంఛా 

శొయట పడ్డాను. 

ఆఫీస్నుంచి బయశ్తేరిన రేణుక 

మనస్సులో ఒక్క సంచేహూం ఎకు 

రై, 
“పష పండ కా గొతుసపసే మనసు 

మ్యులేనావిళ్ళంకా 1” అని. ఈఆలోచన 

జో తి 

కలిగిన రేణుక పెదవులమీద చిరునవ్వు 
పిదిసింది, 

“*ఏ(వం డీ డాక్టరుగారూ। మీవ్యా 

పారం సజావుగా సాగుతున్నదా ౯ 

: హాల్లో కూర్చువి బూట్ల లేసులు 
ముకి వేసుకుంటున్న రఘు, రేణుక 
సోూటలప తలె త్తి ఆమెవైపు చూశాడుం 

రేణుక వస్తున్న నవ్వును ఆప్పకుంటూ 

కొంటెగా చూ పోంది 

(1, “ఏం రేణూ, తమాషాగా మాట్లాడు 

తున్నా వే ఇఅన్నాడు రఘు 

“పీ చెల్లెలు మాటలు, (ప్రవర్తనా 
భ్ ఇ వానా 

క్ 



శమాషార్ే బావా శంకరం అందు 

కున్నాడు 

సరి సరి, ఇంక నేనేం మాట్లాడ 
శాను” అని “లీ వాళ్ళ నాన్నకు 

కాగా తెగ్గిందా అన్నయా ౯ 7" 

"రేణుక. 

రేణుక (ప శ్న్రు ఆశ్చశ్య పోయి 

"నీ కెలా తెలయసు ___ 

అన్నాడు రఘు, 

అంది 

వాళ్ళసంగతి ఖో 

రేణుక నవ్వింది. పై 9 వేట్ డి 

క్షీవ్ లం. మనకు తలీకు౦డి 

వుంటుందా 

రా(వేదు. తగిపోయింది”ో 
శ 

శపాసం లక్షీకీ పెద్ద ఉపకా”౦ం 

చేళావ్ . (పత్యుషకారంగా ఆవిడేం 

చేస్తుందో చూడాలి” అదోలా అంది 
నేదుకం 

రఘుకు విషయం అర్హమైంది. తాను 

లేనప్పడెస్పుగడో హాస్పిటల్కు వెళ్ళి 
లక్ష్మీ ద్వారా అన్ని వషయాలూ" 

శిలుసుకుని వుంటుంది రెణుక, అత 

వీకో ఆలోచన క౭గింది. తానంపే 
చిక్ష్మీకి గల అభి పాయాన్ని కూడ్రా 

కనిపెళ్సే వుంటుంది. అడిగితే ?__ 

అనుకున్నా డేగాప శన౦త తానుగా 

బయటపడి అడగటానికి మననస్యు 
శించలేదుం 

ఇంతలో రేణుక గంఖీళంగా అంది; 

“బన్నయ్యా । సీ (సవ్తిన నాకేం 

ఇాగా బేదులో 

ఆమె కళ్ళల్లో! చూసి గొల్లున వ 

శాడు “నా మాట నాకే అప్పగిస్తున్నా పే" 
అందూ, 

రేణుక కూడా నవ్వింది, పీళ్య; 

నంభొషణ ఏమను 7 తం ఆర్థంకా నెక్ర అలాగే: 

చూస్తూ సంచపహు్ శంకరఠ౦0. 

ర్చ ప్రే, ఖర్చులో ఖర్చే నన్న 

మాటో అంది రేణుక 

“సోవే కొంటె పిల్లా అన్నాడు. 
రు సిగ్గుపడుతూ, 

“బంగా సిగేందుకండీ డా క్రరుగరూ” 
"మ. 

“రేణుక ఈ మాట ంటూ వుండగా హాలో 

(ఫవేశించిన సౌభాగ్యమ్బు *పఏి( పెటీ. 

'రేణూ $” అంది. 

నేణుక రఫ ఘువైపు సిండి. 

“*చెప్పసా ( అన్నట్లు. వ. వర్డమి. 

కండ్రతోనే [ప్రాధేయపడ్డాడు 

“*ఏ(విపే అది? ఖర్చూ, స్గూ- 

అంటున్నాన్ ౯ అని మళ్ళీ (పళ్నీం 
చింది నె సాభాగ్యమ్మ. 

ఇక తప్పదనుకుని చెప్పే సి౦ది 
ఖుక, “ఏం లేవన్మూ. ర అమ్. 

మొన న్నే రాతి మసింటికి రాలే... 

“*అవునవును....పొపం౦ం పభ బరి. 

గిందే ? వాళ్ళ నాన్న, తమ్ముడు. బాగు 

జ 
(త 

న్నారా ?.... కంగారుగా ఇ డీన్ ౦తీ 

పొభాగ్యమృ. 

"త ఆ... వాళ్ళు బాగానే 

స్పన్నారుం ఆ అమ్మాయి వేదూ. పానం. 

చాలా మంచిదే అ మె...” 

*క్తాక జింతా సీలాణే వుంటారా గ 

చతూడా సిల్ల & పాసం*, ఎంక నెమ్మది... 

జ్యోతి 



విదానం, ఆ పిల్రముఖ౦ చూస్తుంటే 

దిళ్ళుకంచే ఏ(విటో తెలిసిన దానిలా 
కనపడింది...” 

*కనస్తడిందా మరి ... అందుకనే 
అన్నయ్య .. ఆ ప్న. -. ఉఅవమా౦తం 

[పేమించేళాడు.... 

అవయత్నంగా “ఆలి గో అ౦ది 

పౌభాగ్యమ్మ. 

* ఆపును * 

“ఏగ్రా రఘూ, నిజమేనా 1 సౌభా 
గ్యమ్మ రఘును (పశ్నించింది 

“నిజమేనమ్మా” రఘు తల నంచు 

కుని చెప్పాడు. 

సౌభాగ్యమ్మ ఏడో ఆలోచించి, 
కక్క. క్షణమాగి అన్నది “సరే, నీకు 
లేవి ఆటంకాలన్నీ నా కెందుకు ? నాకు 
కొవలసింది మీ సుఖసంతోషాలే గదా, " 

కావీ....సీ ఇష్టప్రకారమే జరగనీ... 
రఘు ముఖం ఆనందంతో వెల్లి 

వీరిసిందీ. “అమ్మా” ఆంటూ ఆమె 

వైపు కృకజకతో చూశాడ్తు. 

“"కం[గాచ్యులే వన్స్ వావో అంటూ 

చేతులు కలిపేడ్రు శంకరం, 

ఆస అన్నయ్యా ॥$ వదీన్ని కూడ్లా 

తీసుకురా, సినిమాకు పోదాం ఈ చేళి 
ఇంది రేణుక, 

“అయితే, ₹0డు పెళ్ళిళ్ళూ ఒకే 
సారి జరిపిస్తే సరో అని “రంగయ్యా” 
ఆంటూ లోపలికి వెళ్ళింది సౌఖా గ్యమ్మ. 

రఘు హంషారుగొ బయటకు పోనో 
భరూడుు 

శ్వోతి 

“అన్నయా” రేణుక పిలిచింది. 

వెనక్కు తిరిగేడు. రఘు. 

“న్చేస్స రడీగా వుండనా మరి ఇో 

“పర్, షూర్, బావా వీ రెడీ 

అంటూ కారు వైపు పరుగెత్తాడు 

రఘు, 

శ ల ఖ్ 

రఘు * లక్మి. శంకరం _ దేణుకల 

వివనాహూ౦ వై భష౦గా జరిగింది. పెండ్షి 

కాగానే రేబక ఒక నెల రోజులు 

నెల్ల నై పెట్టి. భ్ “తోఊలత్తర వూందూ 

చేళానికి హసిమూన్ వ ది, రఘు 

మాతం హోస్పిటర్ మూసి వెళ్ళటానికి 

యిష్టపడలేమ, 

శంక:౦, చేణుక తినని వచ్చేసరికి 

'నేణుకకి (ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్స్ సిద్దంగా 

లన ఆమెను నాగార్జున సాగర్కి 

బదిలీ చేశావ, ఆఫీసు సిచ్చింది, (పత్యె 

కించి వేణుమాధవ్ ఆమె టాన్స్ 
ఫర్కీ ఎంతగానో పిచారించారు. రేణుక 

దిదిలీఅయి వె శ్ళేటప్పుడు ఘనంగా 

"ఫి ర్వెల్ పార్టీని 

వాళ్ళంతా, 

ఏర్పాటు చేశారు 

అందరివద్దా శలవు తీసుకుని 

భరతో నాగార్జునసాగర్ వెళ్ళీ 

హ్రోయింది న న 

స్త 12 భః 

నంక50 55 దిగి రికివాలాకు డబ్బు 
లిచ్చి పంపేడు, 

0 



మ పాన పంల 

మరొకరు ఇక ఎంతమ్మాళతం 

అనూయపడవలసిన అవసరం 

లేదు, రీటా వాదీ 

మీ కురుల 

సౌభాగ్యాన్ని వృద్ధి 

చేసుకోండి. 

వీటో కంపెనీ, ల 
మృదాను శ 

లో 

// 
మో /॥ న 

సగట 

గై / 

శ్ై0 76 

గేటు తీసుకొవి లోపలికొచ్చివ 
శంకరం తలుపు తాశంవేపి వుండటం 
గమనించాడు. క్షణంేపు విల్చువ్ తల 
పంకించి, జేబులోమంచి తాళం చెవి 
తీసి తలుపు తీశాడు. చేతిలోని బాగ్మ 
పంకెకి తగిలించి లై టువేళాడుం అల్మరు 
లోవి దిగ్ బెన్ ఎఏీమిదై ౦దని తెలువు 
తోంది. 

శంకరం స్నాసంచేసి వచ్చి ఆరు 
బయట ఈజీ ఛెయిర్- వేసుకువి కూర్చు 
న్నాడు, సన్నజాజుల పరిమళా వన్ని 

మోసుకొస్తున్న  చిరుగాలులు. అశవి 
(పయాణపు బిడలికమ కొంచెం 
కొంచెంగా పోగొడ్తున్నాయిం ఆకొశంలో' 
దశమీ చందుడు చల్లవి వెత్నెలము 

| పపంచానికి (ప్రసాదిస్తున్నాడు చందదుని 

ఎక చ్చ (తాధిపత్యాన్ని సహించలేమన్న 

ఖ్లుగా  నీలిమబ్బులు అవ్పుడప్పుడు: 
చచిదుని కప్పి వేస్తున్నాయిం 

గేబువద్ద ఏ మాతం చప్పుడై వా 
“రేణుక వచ్చీందేమోనప్ చూస్తున్నాడు 
శంక5ం. ఇంత (పొద్దుపోయినా రేణుక 

ఇల్లు చేరుకోక పోవటం ఆతవికి నచ్చు, 
తేమ, ఏంచేస్తూ వుంటుందో ఇ౦త 

సేపు. మహిళా నమాజావికి కార్యదర్శి 
నిట. టొనులోని [(పముఖ వపిత్ లంద 

రికీ నాయకురాలు, ఎన్ని పము 
లుంటాయో 1 

తలుప్ప తట్టీన చప్పుడై 9ది. రేణూ 

వచ్చిందనుకున్నాడు శంకరం. లేచి 
వెళ్ళి తలుపు తీద్దామమకు నేన!కి “లీలా” 

జ్యోతి 



*జ్రినే పిలుపు వినిపించింది, అఆ వెంటనే 
“ఆ6 వస్తున్నా” అనే జవాబు, గలగల 
'న్వనంతో వడివడిగా నడిచి వెళ్ళి 

తలుపు. తీసిన సవ్వడీ, (పక్కవాటా 

లోని మూ ర్రిగారు కా వోలు: ఆను 

కున్నాడు శంకరం, 

మూ రిగారికి ఏదో అఫీనులో 
ఉద్యోగం. ఎప్పుడు చూసినా ఆఫీసులో 
పని ఎక్కువగా వున్నదంటాడు, రాతి 

ఎనిమిదింటికి ఇల్లు చేరటం రివాజు 

"ఆ యిల్లాలు ఒక్కంతెకు ఏమీ తోచదు 

కాబోలు “త్వరగా రాకూడదుటండీ” 

అంటుంది. అవునుమరి, ఎలా తోస్తుంది. 

.1పక్కుయింటివాటాలోని రేణుకకు 
ఉద్యోగం, ఎన్నో రాచకార్యాలు, 

ఎనిమిదిన్నరకుగాని రాదు, ఆ గృహి 

*ణీకి ఈ గృహిణీకి ఎలా కుదుర్తుంది ? 

శంకఠళం నవ్వుకున్నాడు, లీలావథి 

"కూడా చదుపుకున్న దేనట. గృహాలంక 
రణలో, సంసాక నిర్వహణలో ఆమెను 
ముంచిన వ్యక్తిని తానింతవర కు చూడ 
లేదంటుంది రేణుక. 

ఒక స్త్రీగృుహిణీత్వాన్ని సాటి స్త్రీలే 

“మెన్చుకోటం చాల అరుదు. అలాంటిది 
'శీలావతి గృహ నిర్వహణను రేణుక 

-మెచ్చుకుంటున్నదంకపే గృహిణిగా 

“ఆమె గెప్పశనం ఏదిత నొతఠోంది, 
*ఇఇ౦త చదుపుదదివి, ఇన్ని తెలివి తేట 
ముండి లీలావతి గృహిణిగానే తన జీఏ 

తాన్ని వెళ్ళబుచ్చటం రేణుకకు నచ్చ 

“న్ప్ళృడూడ్రా న్యోగం చేయోూదూ 

'వేళీళ్ళకు చన్నీళ్ళలాగా ఆదాయమూ 

సరిపోతుంది; మంచి కౌలక్షేపమూ అవ్వ 

తుంది. నేటి సమాజంలో స్త్రీకి పరి 
పూమైన వ్యక్తిత్వం కావాలంజే ఇటు 

గృహేణిగానే కాకు ౦ డా అటు తన 

ఉవోో(ోగంలో కూడా సమాజానికి సేవ 
చేయాలి” అ ముది రేణుక 

రేణుక చూటలకు లీలావతి నవ్వు 

తుంది. “నువ్వు పెప్పింది కాదసలేనుం 

వసరమొ న్నే ఉద్యోగమూ చేయాలి 
ళా, ఏలాలి; కాదననుః మనకొ' 

అవసక మేం వృందిప్పుడు ? అంటారు 

మావారు అదీగాక, నాకా ఉద్యోగంతో 

కంటే ఇలా గృుహిణీగా ఉండటంలోవే 

ఆనందం 1 పుందనిపిస్తుందీ, మగవారికీ 

మగువలు కౌంటర్ 'పార్చుట. పగలల్లా 

ఆఫీసులో పనిచేసి ఇంటికి వచ్చే భర్తు 

క. కిళకళలాడుకూ తన క్రోనం 

కౌఫీ కప్పుతో వేచివుండే అర్ధాంగ్ 

అంపంచే ఆనందం, సంతృప్తి ఏ అఆడడీ 

తన ఉద్యోగంతో ఆందించలేదే మోకో 

లీలావతి మాటలకు . రేణుక నవ్వి 

వూరుకు౦ది, బహుశః లీలావతి 

మాటలో ఫహాూడా విజ౦లేక 
పోలేదని [గహించి మిన్నకుందేమ్మో 
అపునుమరి, ఎంత చధుపుకున్నా 
ఉద్యోగం చేస్తున్నా త్రీ సహజమైన 

నముసః ప్రవృత్తి అలా అన్నిస్తుం 

దేమో.... . 

గేటువద్ద దప్పుడై 0దీ, ఆలోచనల్లో 

నుంచి తేరుకున్న . శంకరం లేచిపెళి వెళ్ళి 

తలుప్పు తీళాడు, 

“అమ్మాయి యి౦కో రాలేదా 

బాబూ 1 

తోవకీ గగ 



శోక్తీహూహూ(6....” 

“సరెలెండి, రే,పొద్దున్నే వస్తాను, 
వచ్చి వెళ్ళానని చెప్పండీ.” 

శంకరానికి వళ్ళు మండింది. “నే 
చెప్పన” అన్నాడు 

ఆ వచ్చిన 

అలాగే నిల్చుని ఆశ్చర్య పోయాడు, 

శంకకళం అంత నృఢంగాఏ, నిక్క 

చ్చిగానూ మాట్లాడగా వినటం ఆయ 

వకు మొదటిసారి, ఇ ప్పిన దానికి 

“వూ6' కొడుతూ సాత్వికంగా క్తుప 

మెన నమాఢానాలు చెప్పే శంళరంలో 

ఈనాడీ మార్చేమిటో ఆయనకు బోధ 

వకలేవ. ఆయినా తన కెందుకు లెమ్మను 

వ్యక్తి అ పతిభుడ్డె 

కున్నాడేమో *సరే' అ౦టూ వెళ్లి 

పోయాడు. 

శంకరంలోని అహం దెబ్బతింది. 

ఇంటి వోన రు రాఘవయ్యగారంళే. 

అ తని కి సదభిపాయం లేకు నేల: 

పూర్రిగకముందే అదెకు తయారు 

“అహ్మాయి $ందా”, "*అ మ్భాయి 

రాలేదా” అని అడుగుతాడు. అమ్మా. 
యివి తప్పితే. అడగకూడదు కాబోలు 

అదె యివ్యమని, చెట 0౦తవాడు. 
య్ వీ 

అబ్బాయి వుండశా అమ్మాయినే అడ 

గటంలోవి ఆంతర్య మేమిటి? పని. 

మనిషీ అంతే, పొలవాకు అంతే, దీసి 

కంకటికీ కారణం తను నిరుద్యోగి, 
కావటమేనా।: 

ష్య 

అరవింద్ లేబొరేటరీస్, 

ఐటెక్స్ 

సొందర్యానికి సహాయకారులు 

* ఖటెక్? కాటుక 

పసిపిల్లలకు కూడా చొలా మంచిది, 

* ఐబక్ బింది 

కంటికింపైన 

రంగులతో 

లభించును, 

పి బీ 1115 మద్రాసు _ కే, 

శేర్ర0 



ఇక అక్కడ కూర్పోబుద్దికాలేదు 
ఇజంకరానికి. లోపలి కొచ్చాడు, గడి 
యారం శ కొమ్మిదికొ వస్తోందని చెపోంది, 

గోడ వాకగావున్న 'ప్రేబులుపై' న శీణుక 

కలలు కన్నాడు ఎన్నో ఆళలు పెంచ. 

కున్నాడు__తనూ కసీనం' ఒక డి[గ్ 
అమినా సంపాదించాలని, గ“నీకదీ, 

అక్యాశొ అన్నది విధి, 
ఫొటో నవు్లతో ౦ది, చేతిలో డిగీతో, 

యూని వర్సిటీవారి లాంఛన 1సామ 
మైన కోటు, హేటుతో దిగిన ఫోటో 
ఇంద్రిం నా విజ్ఞానంతో [ప్రసంచమనే 

లేదిరేటరీలో ఒక్కొక్క వ్యకిని 
ఒక్కొ-టక్కీ పంకక౦0గా వాడుతూ 

[ఎయోగాలు చే సొన శే 5మూ.కనీ 

పిసోంది ఫొటోలోని ఆమె ఫోజులో. 

శంకరావీకి హృదయం బపవెక్కి 

నట్టయింది చిన్నతనంనుండి తనెన్నో 

“అరే. అప్పుడే వచ్చారో అంటూ: 
(పవేశించింది రేణుక 

శంక6ఠ౦0 సన్నగా నవ్వాడు జివా 

బుగౌం 

ఆఫ్ చెల్లెలు కులాసానా 1 

6 దిశి(.... ల 

రేణుక సంభాషణం పొదిగించలేముం 

“హ్నానంచేసి వస్తాను. ధోంచేద్దాం* 

అనీ లోపలికి వెళ్ళంది. 

సంభాషణను అలా (తుంచినట్లః 

ననన 

న వ్వు లొ టి మాలా 

(4 పక్కింట్లో హోవంహోరీ దెబ్బలాట జపగుతుంపే భరించదేక 
ఒకాయన పోలీసులకు పోన్ చేళారు. పోలీసులు వచ్చి తలుష్క 
కొట్టారు ఒక ఆజాను బాహువైన స్త్రీ గుమ్మంలో నిల౨డింది. 
ఇలఎతా విరిగిపోయిన కుర్చీలు, దిల్లిలు, సటాలు,' గిన్నెలు, 
పశ్ళేలు చిందర నందుగొ పడీ వున్నాయి. 

ఈ ఇంటి యజమాన ఎవరండీ 1”* అని పోలీసు ఆకిగాడు. 

“అదే నమ్యూ మేమిస్పుడు తేల్చుకుంటున్నది* అన్నదామె, 

ణః వ్ శ 

+ ఒకడు. £ వేలికి కట్టుకట్టాపు దేనికిరా 1 

రెండోవాడు వ ఆ ఏం లేదు, నిన్న సిగరెట్టు తీసుకోదోతుం పే 
ఎవడో వెధవ తొక్కేడు,.” 

అజ సాటి లక్మీనరసి హాం, 
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ఆపివేసి రేణుక లోపలికి వెళ్ళటం 
శంకరానికి నచ్చలేదు. ఎక్కువగా 
మాట్లాడితే హోదాకు భంగం కలుగు 

తుందవి కాబోలు ! ఎంత అహంభావం 

అనుకున్నాడు శంకరం, 

థోజనాలు పూర్తయేసరికి పదిన్న 
రయింది. శంకరం ఏదో ఆలో చిస్తూ 
కుర్చీలో కూర్చున్నాడు. రేణుక వంట 
యింటి పని పూర్తి చేసుకుని వచ్చింది. 
'పేబులుపైన “వుంచిన తన వేనిటి 

బ్యాగ్ను అందుకుని తనూ ఓ కుర్చీలో 

గో గ్య ్రిన్హాగోగ్య 

పిస్టితులో మళ్లు 

(ప్రైవేట్) లిమిటెడ్ 
లోటచేడు, తబ్రాశలంం బట్ట 

కూర్చు౦ దీ, వేనిటీ బ్యాగ్లోనుంచి 
కొన్ని పది రూపాయల నోట్లను. పైకి 
తీస్తూ “ల్లవాళ పే ఇచ్చారు" టంత 

చిరునవ్వుతో. 

శంకరం ఆమెవైపు చూళాడు,ం 

"రేణుక నోట్లు లెక్కిసోంది. శంకరం. 

ఆ నోబ్లవె షు వెపు కొన్ని కణాలపాటు. 

చూళాడు. ఆమెతో ఏదో చెప్పాలని. 

[ప్రయత్నిం చాడు. కాని, చెప్పలేక 

పోతున్నాడు, భర్త కస ఆలోచిస్తున్నా 

డనుకుని రేణుక కూడా ఏమీ మాట్లాడ 
కుండా తన పని చూసుకుంటోంది, 

కొన్ని విముషాలు మౌనం 

దాల్భ్బాయి, 

“బదిగో, ఈ ఇవె మీ ఖర్చు, 
లకు వుంచండి” ఆంటూ రెండు పది. 

నోట్లను శంకరానికి ఆందించింది 

రేణుక. 

రేణుక పతి నెల్మా "ఆలా ఇసోందిం 

'వ్రకి వ్యక్తికీ కొన్ని వ్య క్రీగగమైన 
ఖర్చులు, అవనరాలూ, వుంటవని ఆమెకు. 

'తెలుసుం 

ఈనొరి ఆ త 
వద్దా అని తటసటాయించాడు శంకరం, 

ఆతని (ప్రమేయం లేకుండానే రెండు. 

సధులూ అతని బేతిలో చేరాయి. వ 

క 

*జంకొ లెత డబ్బు కావాలీ 

కరత 



అ జ్ఞుంద్రొ 

వండ రూపాయలా ః; ఎందుకు ౪” 

“=నూట్రాడ్రదేం ఇ 
=అననరముంది* 

“* చెప్పకూడదా* 

“ఒక వ్య కికి వంపించాలిో 

కొంచెం పేప ౧౦ డి “మీ చెలెలి 

'శీవా?ి అంది రేణుక, ౨; 

శంకఎలం మాట్లాడలేదు, 

తవనం3్రక్రి అంతగా అవసరమైతే 
బుంటి నుంచీ తెప్పించి పంపుదాం 

అండి” ఆంది, 

శంకకం ఎందుకడిగానా అని 

చొచ్చుకున్నాడు. తనే ఒకరిమీన 
ఆధారపడవలసినవాడు, మరొకరికేం 

పాయం వేసాడు? తన సంగతి శె 
సుండి కూడా వసంత ఎందుకు అడ 
గాలి తనని. వనంత వళలికీన మాటలు 

తరు వచ్చాయతవికి. 

ఆఫ్బీ స్ప ద్ద ఈ వాకే౦ 

దస్నయ్యా + అంది వసండ, 

“ఎంొ అవి అడిగాడు తను. 

“భార్య నంపాదనమీద ఆధారపడి 
ఎన్నాళ్ళు గడువ్వకావ్ * సీ వ్య కిత్వ 

మేం వుంటుంది? భార్య ఉదో్యోగంచేస్తూ 

వూశ్ళేలుతుంప్తే భ శ యిం ట్లో 

కూర్ప్చోటం = వలుగురూ ఏమ'సు 

కుంటారు ? సలుగురి నంగతి అలా 

వుంచు; పీయింట్లో వీకు ఫ్ిలువ 

వృంబుందా కి 

పెనంత అన్నదాంట్లో పొరపాపేమీ 

కవిపిఎచలేదు తనకు, అయినా, తనను 

జ్యోతి 

నచ్చులే. 

తాను సమర్ధించుకునే ధో రణిలో 
అన్నారు 

“నా కలాంటి శేదాలి; (ప్రాయాళేమీ 
లోచటం లేదు, రేణుక నీ _న్త్వ షం 

అలాంటిది కాదు. ఎవరి పల 

భంగం లేకుండానే గడుపుతున్నాం' 

అన్నాడు. 

“*ప్సీ వన్సుకోగానే నరిపోతుందా ౪ 

తనిక మాటాడ లేము. ఆ నంభా 

షణను పొడిగించటం తన కిష్టం లేక 

పోయిఐది, తన మనసులోని మారు 

మూలల్లో వసంత వెలిబుచ్చిన అభిపా 
యాలు బేకపోబేదు. కాని, తానిన్నాళ్తూ 

వాటికి పాఢాన్యత నివ్వలేదు. 

తనలోని లోపాన్ని లోకం గుర్తించ 

నంత కొలం మనిషి బాదపడడు. తనకా 

లోపమున్నట్రుగా కూడా (పవ ర్రించడు. 

కాన, తన "లోపాన్ని మరొకడు ఎత్తి 

చూపినప్పుడు అతనిలో రియాక న్ 
(పొారంభ మవుకుంది. తనలోకగ్షా 

అలాంటి పరివర్తన కని పిసోందప్పుడే. 

తను బయలుదేరేటప్పుడు చెల్పెలు 
తభ వంచుకుని అందిన. 

“న్సీ సంగత్రి తెలిసికూడా అడుగు 

తున్నానని అనుకోకు, ఒక్క వంద 
రూపాయలు సరగలవా? చాల అనన 

ద౦గా వుంది*ో 

తను నూట్లాడలేదు. ఎన్నో ఆలోచ 
నలు తన మనసులో రేగాయి. ఆడ 

పిల్ల ను అప్పుడప్పుడూ 

తీసుశె కెళ్ళటం, ఏదో జ 

ఆమెను నసంతోషపరృటఎ 

కాని సనంత కొప్తరానిరీ వె ళ్ళి 
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తర్వాత్ ఇంతవరకూ తన వద్దనుండి 
ఏష ఆళ్లించ లేమ ఇపుడు అవసరం 

వచ్చిగదంటూ నోరుతెగచి అడిగినప్పుడు 

తమ లేదనగలడా ? 
అఫహంప్యతాను” 

తను 

'రేణుక్ అతనికీ దగ్గరగా వచ్చింది 
ఆఅతనిమ్దికి వంగి *కోపం వవ్చింటా” 

అని అశీగిందిం 

“కోప మెందుకూ అన్నాడు 
శంకరం ఎటో చూస్తూ, 

“ఆవేళంగా మాట్లాడినట్లున్నాను, 
క్షమించండి అంది రేణుక. 

అని వచ్చేశాడు 

శంకరం ఏమీ మాట్లాడలీదు= చెల్లెలి 
కిచ్చిన మాట పోతుందనే ఆ వేదవ, 
తానుగా అడిగినా భార్య పైకం ఇన్వ 

టానికి నిరాకరించిందనే అవమానం 

అతన్ని దవా౦ంచి వేస్తున్నాయి. ఆంత 

లోనేతన దుస్థితికి తనకే జాలి వేసింది. 

వస౦డ చెబ్బనట్లు (పతిదా )కీ భార్య 

మీద ఎన్నాళ్ళని ఆధారవడట౦? ఏమైనా 

సరే, ఏదో విధంగా ఉద్యోగం నంపా 

దింవొలని నిర్తయించుకున్నాడు. కౌవీం 

ఎవరిసారు ? ఎవరు సహాయం చేస్తారు? 

[సశేషం ]] 

డె ్జదళంతల్ | 

ఉదరాంతకి 

చంటిపిల్లల సమస్త అనాసలు, లివర్ అండ్ సను 

వ్యాధులు నివారించి ఆరోగ్యవంతులుగా చేయును. 

అన్ఫుతస ఏంజీవినన్యూతలు . 

గర్భిణీ స్త్రీలకు కలుగు సమస స్త వ్యాధులను పోగొట్టి తల్లికి, 

గర్భస్థ శిశువునకు జలజ... కలిగించి సుఖప్రసవము 

సత్సంతానము కలుగజేయును. 

శ్రీ భజంగరాడ్రైద్యశాల 
వ “భిషక్శిరోమణి” పొన్నాడ పేరయ్య అండ్ నన్సు 

తాళ్ళరేవు, తూర్చుగోదావరిజిల్లా 

అం లాం నాం ంాంంతాంంయలాతాడాల్ 
వ 

నం. కోర 

ను. న వా ఆశతాతతీ. నొ. తొ. 

టోళ్చుతి 



కేథిర్రఫ్ ౮ వ “శేనమనసులు" 
వంటి *“అదుర్తి (పయో 

గాలు 1066 లో జరుగకపోయినా 

[కితం సంవత్సరంలో కంళకొు ఎక్కువ 

మంది తారలు, సాంకేతిక [(పవీణులు 

వరిచయ మైనారని చెప్పవచ్చు. 

ఒకటి రెండు కొత తరహ 

చితాలు, ఒకరిద్దరికి కొత్త రకం 

చశాయక్ష పా్యతలు లభించాయి. బాలిక 

చ్వెిపాతాభినయంనుంచి (లేత మన 

ఘల్యు, రూప సంబంధంలేని రండు 

వాతల నిర్వహణనుంచి ( శ్రీకృష్ణ 

చొండవీయం), రససంబంధంకల నప 

పాతల నిర్వహణవరకు (నవరా శ్రి 

నవరుచుల నిచ్చింది. 

మనం చరితను వదల అతేదని 
-పల్నాటియుద్దం” నిరూపించింది. 

మతి (పాచీన చరిత, సంస్కృతి, 

వెరాణిక సంబంధాలు వదలలేదని 

* శతకాకుళ ఆం[ధ మహావిష్ణు కధ 

రుజువు చేసింది, 

అయినా ఇటి అధునిక కాలం, 

చెనా, పాకిస్తాన్ యుద్దాలయ్యాయి. 

జ్యోతి 

"దేశం, వేగులపని ఇప్పటి సినిమా 

పని అని *గూఢచారి [116 పలికాడు. 

*'దిలకా-_గో80కి కొట్తి 

నాయకులకూ కాల౦౧ వుందన్న 

గీతం పొడింది. కృష్టంరాజును నాయ 

కునిగా పరిచయం చేసింది. 

ఇదేదో పస్తాదుల సంవత్సరంగా 
రూడా కన్పించింది. ఇంతవరకు 

వారిని అ్మపధాన పాాతలకు ఉపయో 

గించారు. ఆసియా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ 

ఫాంపియనులు దండమూడి రాజ 

గోపాల్, కామినేని ఈశ్వరరావు 

*వీమాంజ'నేయ యుస్ధం"”లో "రెండు 

ముఖ్య భూమికల భారం వపాంచారు. 

“ఆత్మ గౌరవంి కలం గెరవం౦ 

నిలిపింది. భమిడిపాటి డాధాకృస్ణును 

సినీ సంభాషణల కర్తగా పరిచయం 

చేసింది. “కన్నె మనసులు" మరొగక్ష 

కలం మననును చిత్రకళా సుంద 

రునితో కలిపింది. ఎన్. అర్. నంది 
సినీ డెలాగ్. కట్ గా పరిచితు 

లెనారు.. . - 

186లో విడుదల'న ఓ 

శే0్ 



స్ట్రైయిట్న ఓక్ ఒలిలుగు చిత్రాలలో 

వేడుడ్రబ్ధ (శకీంబట్లి కొొత్రకు [పయ 
త్నిలఇ్షిన నా. దిగువ 

హంసల స! 

జే యొనగాళ్ళకు మొభుఖ్లా డు” 

జో ఎక్. లాల్ను స్వత౦ (త 

వ తంగ స ఈనిగా పరి 

౦ చేపింది *వాంతకు లొస్తు 

హా. దెగిత్తి" ల” ఈయన పని 

తనం మరింత బాగా లా. 
నే 

ఇ శ్రీకృష్ణ పాండవీయం కృప 

సుయోధన భూమికలలో రామా 

. రావును చూపడమే శ్రాగ్ర, దర్శకు 

విజయ భారతీవారి 
“ఖభజాష్రంగాొొలో జయలలిత 
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నిగా ఆయన (ప్రతిభను ౧౭ఉఢ మే 

కాక, ఆ ఆక వీజయనీ * క్యూల్పుడు 

"తెరకు 'తిచ్చింధి అమయాప భక్తు టి. వి, 

ట్ శర్మ “సెట్టు! ఆరధ ఖతకళా 

లమ్ష్మ్యకి అమూ ల్యాబ్ధిరణం. జ 

ప వ 

బనవలి లం ,వరిన్లు పర్తిచయంచేసింది, 

“భక్త వైళ్ళ్రన “నాధా” కచ ఈ 

దానం గాపాలక్యప్ప వరచయ న్న మె 

నారు అలాగే “విజయశంఖ్య? సోని 

మేడలను 'తెరపరిచీతుని చేల్ట్ం్ల. 

“లోగుట్టు పెరుమాళ్ళు “కెరుక” 

బేస్, తక్. దాసు అనే ఎజీట 

కొకు. దర్శకత్వ' అవకాశ మి మ. 
కాక శోభన్ బాబును డ్యాషింగ్. 

హీరో. చేసే వసతి కలుగ జేసింది. 

“అత్మ గౌరవంి ౫. విశ్వనాథ్ కు. 

దర్శక గౌరవమిచ్చిగది.. భవిష్యత్తు 
పదిలమేనని నందీ 'అవార్డు నిరూవీం.. 

చింది. భమిడిపాటి రాధాకృష్ణ వ్ 

శ్స్య నారస్వతానికి ఒక తురాయి 

త. నృత్య-సంగీతాలలోను,, 

లొ శేషన్లలోను' ఈ చితం కొత్త 

పుంత (తొక్కింది. 

“నవరా[తి” నా గేశ్వరరావు నట. 

బీవితాని శే నవరాతి అయింది.. 

తాతినేని రామారావు దర్శక జీవి. 

తానికి శుభరా తికూడా అయింది. 

“అగ్గి బరాటా* విలసుల కొరతు 

తీర్చడానికి కొంత (పయత్నించిందధి.. 

ఎస్ వి, రామదాసు రఠరూపభావాలు* 

మాతం బాగున్నాయి. వోచికం, 

గురించే ఆలోచించాలి. 

జ్యో ఊీ 

జ 



ఇందిరారమణా పిక ర్చ్పువారి 

లో 

జీ 

“బిలకా _ గోరింక” భువనగిరి 
శిలల నే పలికించింది, రమా[పభ 

ఇందులో 'మొగ్గతొడిగి “డాక్టర్ 

ఆనంద్*ిలో పుష్పించింది. 

సంగీత లక్ష్మి” ఏ విధ౦గా 

అయితేనేమి, మన తెలుగు సినిమా 

లను ఒక విదేశ వాతావరణంలోకి 

తీసుకొని వెళ్ళింది. స్టాక్ షాట్సీ 
అయినా బాగా కలిపారు. పాటల 

చ్మితీకరణలోకూడా ఏదో ఒక కొత 
భావపటిమ్మ రవ్వంత రష్యా గంగు 
కన్పించింది. అందుకు కారణం 

కొత్తగా దర్శకత్వ జాధ్యతీ వహిం 

చింది రష్యాలో సంగీత, నృత్య, 

జ్యోతి 
జ్జ 

సత్యమెిజయం” చత ౦లో 

నారన్వత్మ చలన చిితకళా రంగా 

అలో ఆ భ్యాసం చేసి వ్యక్తి 

(౧డుళూరి సూర్యం) కావడం 

ఉంధాడ్రచారి 116 సశ్జైక్సులో నవీ 

నత వుంది. నేటి, రేపటి గుబా 

ళింపు లున్నాయి నిన్న (1000) పరి 

చెత్తుడెన క్ష భం క ల 

జావడానికి నేడు (1060 ఒక మెట్టు 

అయింది. 

* లేత మనసులు కథా నంవిథఛా 

నంలో ఒక కొత్తదనాన్ని విర 
జిమ్ముడం అటుంచి "పెద్దనటుల నట: 

ననే వల్టకొట్రించే పిల్ల నటన (బేబి 

పద్మిని నటన - జంట నటన చూవిం 
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చింది, ఆెలుగు వెడ్డ శాక పోయినా 

జ్జవి షదిన్ని ముద్దుగా "శలుగు పలి 

కింది; అందంగా అభినయించింది. 

అూాలళిక్ , ద్వపొతాభినయంలో ఇది 

జొత్త పుంళ. 

*ష్పన్లషే మందిరంి నిజానికి 

ఇాయా[గహణ కళా మందిరం. 

“పౌదరాబాద్ శ్రీ సారధి స్టుడియోన్ 

అ౦తటి కళా [పమాణాన్ని నెల 

కఆకొల్బడం మరింత హర్షదాయకం. 

"తలుగు రంగానికి ఈ చితంద్వారా 

శవరిచితు డైన ఛాయా[గహణ దర్శ 

కుడు బాలు, ఈయన నిజానికి 

"తెలుగు (పేక్షకులకు కొతవాడు 

"కాదు సాక్షాత్తూ శాంతారామ్ 

జఖావమరది రాజకమల్ కళామందిర్ 
-వారి హిందీ చిఛాలకు సినిమటొ 

గ్యగాపర్గా పనిచేసిన కళా నిపు 

ణుడు *“రునక్ రృునక్ పాయెల్ 

“బాజె, *నవరంగ్ * మొద్నలన హిందీ 

-చితాలలో ఈయన సిద్దహ స్త వర్దా 

“లను మనం చూచివున్నాము "అయితే 

“మనసే మ౦ందిరం౦ంి చితకళ 

రంగు(లు) తెలుపు -నలువు బాలూ 

కీర్తిని మరింతగా "తెలుపుతుంది. 

“శ్రుమతి” చిన్న వారి పెద్ద [ప్రయ 

త్నం విజయా రెడ్డి దరుకుడుగా, 

నిత్యానంద్ సంగీత దర్శకుడుగా 

కధకుడుగా పరిచితులైనారు. 

భూ(పదక్షీణం 

1966 (పపంచ చలన చి [త 

పటంలో, ముఖ్యంగా సోవియెట్ 

చలన చిత పటంలో 'తెలుగు చుక్క 

పెట్టింది. 

0 

“పదండి చషురుకు శో వ మధు 
సూదజిలొవు?స్తుద్యుటే వెంక శేశ్వర 
రావు జమున సోవిదయుట్ రష్యా 

ఐరోపా యాథతలు చేసి వచ్చారు. 

పొందీ 

క (ప్రత్యగాత్మ 3. పి. అత 
అయి రాజకఫూళర్, 'దేవఆనంద్ల 

(ప్రశంసల నందు కొన్నారుఛోటా 
భాయి పొంటీ చిం ద్వారా. 

ఎస్. జూనకి త మి ళ చినానికి 

జపాన్ పాట పాడారు. బెంగాలి 

చితానికి బెంగాలీ పాటలు పాడారు. 

తెలుగు చిత్రాలు జంగాలీలోకి 

శ్ " చేస్తే డబ్బు చేనుకొంటు 

న్నాయి. 

నూతన్ తెలుగు పాట పాడింది. 

బొంబాయి పిందీరంగంలో శారద 

నే పధ్యగాయనిగా పెకి వన్తు- 
న్నారు. మహమ్మద్ రఫీతో మొట 

“మొదటిపాట (యుగళగీతం) క్ జాం 

చమన్" పాడినప్పటినుంచే అమె 
పావ్యులర్ అయినారు. శంకర్__జెకి 

షన్ లు ఆమెను శబ బ్ర (సంగీత 1 1పవం 

చానికి తీనుకొని "వచ్చారు. వారి 

అధ్వర్యంలో "పె పాట పాడినప్పుడు 

అర్కెస్టా? లో వున్నది 100 మంది. 

అయినా అమె జంకలేదు. *ఆయగా 

కౌన్ యహ (గుమ్నామ్్, తీత్తి 
ఊరీ (నూరజ్ ), “హెల్లో హెలో” 

(ప్యార్ మొహబ్బత్లో. “జలిఫోన్ 

పాటు, “తీరేసివ కెన్-పా మేరా” 

మొదలైన పాటలతో శారద గాన 

జ్యోతి 



-హెదరాబాద్' మూవీస్వారి “అర్దరాత్రి” చిత్రంలో 

జగయ్య, భారతి 
ఖే 

కోకిల స్థానానికి కొన్ని మెట్లు అధిగ 
మించారు. 

శంకర్ - జైకిషన్ ల నంగీత దర్శ 

కత్వంలో అమె 60కి పెగా పాటలు 

పాడారు లలిత, శాస్త సంగీతాలు 

"రండింటిలోను శారద విశారద 

కాగలదు. 

ఆతి నేని[పకాశరావు “సూరజ్ * 

10066 జాబిలీ చిం. 

ఆ౦గ౫గ౧౦ 
మ్. 

“గడ్” అంతర్జాతీయ [పతితో 

జో్యోతి 

విజయవాడ తార వపాదా రహ్మాన్ 

విశ్వవి ఖ్యాతి నారించింది. 
చై 

1007 లో ఇంకా ఘనయెొన విజు 

యాలకు ఎదురుచూద్దాము. 

౫ ౫ ౫ 

దశావతార ౦ 

అఆనందగారి ఫిలిమ్చు అనే సంస్థ 

తెలుగులో *దశావతారంి తీయడా 

నికీ [ప్రయత్నాలు సౌగిస్తున్నది 
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ఈ రంగుల రాట ౦” 

కథకంకు కథాసంవిధానంలో, 
క ధాసంవిభానంకం కు పాతతలళలో, 
పాతలకం కే పా[తధారులలో 

కొత రంగులు కన్చించిన చ్మితం 
వాపహినీవారి, న్వన్ం రెడ్డి వారి 
“రంగులరాట్న౦ * 

కొలలుగా కొి"త్త బాల యువ 

నటులు, కొత్త ఠాప భాషలలో 
వాత నటీనటులు సెమా పాత నటీ 
నకలు కన్నించిన ఈ చితంలో 

ముఖ్యంగా చెప్పవలసింది వ్యవ 
శాయశాన్త్ర పట్టభ్మదుడు చం[ద 

"మోహాన్ విళిష్ట నటన. (పథమ 

1[వయత్నంలోనే ఇంత అృ్కపయ 
త్నంగా అందంగా నటించిన నటులు 

ఈ మధ్య ఏ భాషలో 

అరుదే 

"రెండవది 17 రీళ్ళ చితంలో 

అశ్లీల అసభ్య శృంగార సన్ని వేశాలు 
కాని సంభాషణలు కాని లేక 
పోవడం ఒకటీ అరా పేమ గీతం 
వున్నా కవితా ధోరణిలో ఉన్నత 

పూజనీయ భావపథంలో చ్మితీక 

రించి సినిమా అంకు పచ్చి శృంగా 

రంకాదుు మనో రంజక వపీమ 
అని “వాతకాలపుి చి యన్. 'రెడ్రి 

నిరూపించారు ఆ మేరకు వాహినీ 

మేరు నిలిపారు. 

మూడవది ఏ. "క. శీఖర్ కళా 

దర్శకత్వం మామూలు ఇళ్ళ "సెట్టు 

అయితే పొందికగా అయినా హం 

అయి లా 

[110 

కృతంగా అందంగా స్వాభావికంగా 

నిర్చించారు సిరిసంపదలు కాండ 
వించే పెద్ద పెద్ద సెటు కన్నులకు 
మిరు మిటుగొలుపుతూ కళాత్మకంగా 

శోభించాయి. 

ఇక చివర చెప్ప దగింది పాతనటి 
పుష్పువలి కొత తరహో క్ప్ట భూమి 
కను స్వాభావికంగా నిర్వపోంచడము 
కాకరాలకు సీనిమారంగంలో ఉజ్వల 
భవిష్యత్తు క నివించడము, కొతగా 
తెరకు పరిచితులెన బాల నటీ నటులు 
హుందాగా, ప హద్దులలో అచితూచిన 
నటనను [పదర్శిం చడమూను_ 

చితం మొత్తం-పె మంచి ఎంత 
కనిపిస్తన్నదో కథలో అంత “చెడ్డ 
లోకు* కూడా కానవస్తున్నది. 

“మానవ జీవితం ఒక రంగుల 
రాట్నం. అ రాట్న [భమణంలో 
ఎన్నో ఒడుదుడుకులు, ఎత్తుపల్లాలు 
వెలుగు చీకట్లూను 

*కలిమి నిలవదు . లేమి మిగ 
లదు కలకాల మొుకరీతి గడ 
వదు... నవ్విన కళ్ళే చెమ్మగిల్లును... 
వాడిన (బతు "కే పచ్చగీల్లును 

ఇంతే ఈ జీవితమూ ... తిరిగే రంగుల 
తాట్న౦ ...* 

పనే అన్నవి “రంగులరాట్న౦ి 

కగరలో ఒక ముఖ్య భాగం. 

ఒక దివాణం భోగాలు అనుభ 

వించిన పల్లెలో వుల్లలమ్మ లేక పట్నం 

వచ్చిన సుందరరొమయ్య అశలు 

భగ్నంకాగా గుండె పగిలి మర 

ణిస్తాడు. భర్త ఆశయాలు నెరవేర్చ 

జోతి 



“ఇదర మొనగాస్ల”లో కాంతారావు కృషకుమారి 
య 7 ౧౧ ణు 

రానకనానానలననపననన న ననననని నాను న్యపననితిన హాతా్లాతముననానాభు న నానన నన నుక పినున్లాన్త ననన నటనని నననకన లత నటుటాడత లాలన నననాకా నా నానననినూ 

తంకోసం భార్య సీతమ్మ (అంజలీ 

"దేవ పుల ల అమ్మడ మేలదు అంచ 

ఇంకు నామోషీ అయిన పనులే 

చేసి ఇద్దరు కొడుకులను, ఒక 

కూతురును మెకి తీసుకువస్తుంది 

కలిమి లీములు రంగుల రాట్నం 

కాగా పెద్దకొడుకు సూర్యం (రామ 

మోహన్) వకీలు అవుతాడు అన్న 

“కోసం తన చదువు మానుకొని కుస్తీ 

“పోటీలలో పొాల్లొని, ఎమూ్యూ జ్ 
మెంట్ పార్్రలో పనిచేసి 

"తమ్ముడు వాసు (చంద మోహన్ 

"అమ్మ నంవొదనకు మై ఎ ళ్ళకు చన్ని 

భృ వుతాడు వీరి చెల్లెలు జయ 

(నీరజ వేణు (నాగ రాజారావు 

జ్యోతి 

అనే గొప్పింటి బిడ్డను పేమిస్తుంది. 

మొత్తానికి “వాడిన నీశమ్మ 
సంసారం (బతుకు ప చ్చ గి ల్లి 0౦టి. 

ఆ మరకు కథలోని ఒక (వముఖ 

భాగర వకడ్పందీగా చక్కటి పాత 

పోపు తో “(క్యారక రె జేమన్) 
చై డా 

సాగింది. 

*రరగగుల రాట్నం” కథలో నిరా 

తలు అఆళించిన రండవ ముఖ్య భాగం 

వైనం ఇలా వుంది... 

న్సీ తమ్మ సంసారవు రంగుల 

రాట్నంలో మరొక్ష [(భమణం ఆరంభ 

మెంది. కొడుకు లిదరి మధ్య _ 

సూర్యం, వాసుల మధ్య - సంఘ 
ర్షణ (పారంభమైంది. కీ రికాంక్ష, 
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వదవీ వ్యామోహం నూ ఠ్యా న్ని 

పశం చేసుకొన్నాయి. అప్పటికే 

అతడు మునిసిపల్ ఛైర్మన్ అప్పల 
స్వామి (రమణారెడ్డి, ఆయన సతీ 
మణ్ (పుష్పవల్సి గారాబు అల్లు 

'డెనాడు. గొప్పింటి అల్లడన్నమాట. 

నిజాయితీకి నిలబడి _ పేదల 

చేమాసి3. పాటుపడే వానుకు- 
అధికార పిశాచానికి లొంగిపోయిన 

సూర్యానికి సంఘర్షణ తప్పనిసరి 

ఇయింది _ కాన్ని అది అన్నదమ్ముల 

మధ్య సంఘర్షణ, అనడంకం కొ_కన్న 

తలికి అగ్నిపరీక్ష ఆనడం సమంజసం. 

న్స్ బతమ్మి భోన కుమిలిపోయింది. 

తనకు యిద్దరు కొడుకులూ ఒకళకు! 

వీ త్ల్పి అయునా మనసాశా...కేరేది 

తన బిడ్డల అన్యోన్యత, ఐకమత్యం, 

అభ్యున్నతి 1 కాని ఎవర్ని కాదన 

గలదు 1! ఎవరికి చెప్పగలదు. 

కక్షలు పేంచుకొని, కత్తులు 

చూసుకొనే కొడుకుల యిద్దరిమధ్య 

నిలబడి _ అక్షగలా తనరక్తం 

ఛారపోసి _ బిద్దల సామరస్యానికి 

పడింది. కల్లోల [(భమణం పూర్రి 

అయిన రంగుల రాట్నం తిరిగి 

1వళాంత [(భమ్షణం [పారంభించింది. 

ఈ రెండవ కథా భాగ౦లో 

నిర్మాతలు అక్షరాలలో ఆళించింది 

'ఆరపై కాని, వాతల ద్వారా కానీ, 

సన్ని వేశ సందర్భ పురసృర౦గా 

గాని బలంగా నిరూపీంచలీేక 

పోయారు. అన్నింటికి మునిసిపల్ 
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ఎలక్షన్లన్సు _ ఎమ్యజ్ మంట్ 

పార్కును ఆసరా చేనుకొని పాత 
కల్పనకు, తలి బిడ్డల భావసంఘక్ష 

ణకుచేసహజ కారణాలు సృష్టి షంచలేక 

పోయారు 

అయినా ఇప్పుడు ఆ ౦ ధ దేశ 

నుంతాఎన్నికల సంరంభంలో పున్నయి 

దున ఈ సినిమా ఎన్నికలు ఒక "సెక్, 

అ[టారక్షన్ గా _కులాసా కాలా 

'క్షేపానిక్రి ఉపయోగించాయి 

పాలగుమ్ని సద్నరాజు అమర్చిన 

కథకు బి యన్ గారే కధా 

సంవిధానం (స్కీన్ ప్లే సంతరిం 

వారు డి వి నరసరాజు సంభాష 

ణలు సమకూర్చారు సంభాషణలూ 

హుపారుగా సాగాయి దాశరద్హి 

నారాయణ రెడ్డి, కొసరాజు, భుజంగ 

రాయ శర్శ పాటలు రచించారు. 

యస్. రాజేశ్వరరావు, గోపాలం 

"బాణీలు కట్లారు యు రాజగోపాల్ 

ఛాయా[గహణ దర్శకత్వం వహిరా 

చారు ఇవన్నీ సాధారణ స్తాయిలో 

వున్నాయి. అంజలి నకున ఉన్నతం 

మితవ్యయంతో, సాధారణ తారా 

గణంతో, అసాధారణ కళా విన్నా 

ణంతో ఈ చ్మితం తయా,రెంది 

నే ణ్శు జః 

“వె జాగ్ టు హెవరాబొట్” 
చల న్ా 

వజాగ్ టు హైదరాబాద్ అనే 

కొత్త వినోద యాత కథా చిక్రాన్ని 
క. అప్పారావు మ[దాసులో 

నిర్మించ బోతున్నారు. 

జోోతి 



హంతకుని హత్యలో ఒక దృశ్యం 

గోపాలుడు 

భూపాలుడు” 

శృంగార అద్భుతరస [ప్రధాన 

చ్మితం గారీ (పా డ క్ష న్స్ వారి 

తిగప్రాల్రడ్రు _ భూపాలుడు. కవల 

పిల్లల జెనపద కథలో ఇద్దరూ ఉత్త 

ములె ఒకరి కొకరు సహాయపడి 

ఒకరి సమస్యలను మరొకరు తీర్చడం 

బవుశా ఈ చి[తంతో నే [(పారంభం 

"రెండు భూమిశలలో ఒకటి మన 

పల్లె వాతావరణానికి సంబంధించినది 

జ్యోతి 

కావడం, రెండవది రాజరికానికి 

సంబంధించినది పుండడ౦ం మన 

నీమకు ఎంతో సహజ సౌందర్యం 

'ఆచ్చాయి. అ "రండీంటిని.-రానమా 

రావు ధరించి అద్భుతి వీర రసాలు 

కుష్పించడం, గోపాొలుడికి ఒక రంభ 

(రాజశ్రీ, భూపాలుడికి ఒక రంభ 

(జయలలిత) జోడీలు కావడంతో, 

చితంలో శృంగారం పుష్కలంగా 

లభించింది. వీటన్నింటికి తోడు, 

[పాతి పదిక “సెంటి మెంట్” 

శావడం నమరొక విశేషం. స్వయాన 

తల్లి తన చేతులారా తన కవల 
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పెల్లల'నే వేరు చెయ్యడం, ఒకరికి 

అడవియోగం, మరొకరికి రాజ 

యోగం సంప్రాప్లింప జేయడంతో 
కథ (_పొరంభమై అడవియోధు జే 

రాజవీరుని రోజ్యూన్ని,రాజరికాన్ని, 

కన్న తల్లిని కాపాడడం “గోపా 
లుడు-ఖభూపాొలుడుి చి. [తకథా 

విశీషం,. 

కుంతల రాజవంశంలో ఆరుతరా 

లుగా సింహాసనం కోసం అన్న 
దమ్ములు ఒకరి నొకరు హత్య చేసు 

'కొంటున్నారు. మహారాణికి కవలలు 

పుట్టిన పురిటిగదిలో నే మహారాజును 
"అతని తమ్ముడు దారుణంగా హత్య 

చేశాడు. (పొణావళిష్ణారైన మహా 
ఇద్యా త మ్భ్రు ని జా ౦పేశా డు. 

ఆ చారణ దృశ్యం న ప చూనిన 

మసారాజ్లో తన కవల పీలలు కూడా 

ఇటువంటి దారుణానికి ' పాల్చ్పడరా 
దని యెంచి జఒళరిని అడవికి. పంవు 
తుంది. ఆతడు గోపాలు డౌతాడు. 
ఉకడు రాజ భోగాలతో పెరుగు 

శాడు, ఈతడు భూపాలు డౌెతాడు. 

భూపాలుడు రజని (జయ 
లలిత్ర అనే అడవి పిలను ["పేమి 

సాడు. మేనమామ కూతురు వద 

(రాజశ్రీ ఒర్ విచిిత సరిస్థితిల్ 

గోపాలుని (పేమిస్తుంది. గోపాలుడు, 

భూపాలుడు ఒక విశేష వరిసితిలో 

మహారాణి (ఎస్. వరలక్ష్మి) వేదుశు 
కత్తులు దూసి పోరాడుతుంటారు. 

కారణం ?. 

తలి బిడ్డలను "వేరు చేసింది. 

ఇపాలుడు (పేమించిన 

[జీ 

భూపాలుని కిచ్చి వివాహాం చెయ్య 
తలఇ పెట్టింది. భూపాలుడు అంతర్జాన 

-మెనాడు. గోపాలుడే ఆ వని జ్శా 

డని , మొత్తం రాజదర్భారు పసి 

కటింది; కసి గటింది. 
వం ల 

భూపొలు "డేమెనాడు ? గోపా 

లుడు త్రనపె పరీక్షను ఎలా నెగ్గ 

కొంటూ. నచ్చాడు? పద్భు, రజని 

తమ మనోహరులనే చేరగలిగారా ౪ 

దారుణ హత్యలకు దిగగలరను 

కొన్న క పలపిల్లలు అమ్మకు చెప్పిం 

"దేమిటి ౪ చూపించేమిటి? తం 
డిలిన తలి హృదయం తుదకు 

[మయినది ? 

ఈ చిత [పశ్నలకు విచిిత సమా 
ధానం ఈ 17 రీళ్ళ చి(త్రమిన్తుంది. 

అధిక వ్యయదయాసల కో ర్చి 

"కంటిని, మనసును రంజింపజేసే 

. యళత్నంతో తయారు చేసిన *గోపా 
లబుడు - భూపాలుడు ష్ 1 

జ 2 నివరమిది 1 

కథ _-_ నిర్వహణ : యన్. ఇఖావ 

నారాయణ,, నిర్శాత ; మె వి. లావ్సు 

మాథులు : పాలగుమ్మి పద్మ రాజ్యా 

పాటలు; సి. నారాయణ రెడ్డి, 

ఆరు[ద; దర్శకత్వం ; జి. విశ్వనాధం. 

సంగితం : కోదండపోణి, ఛాయా 

[(గహణం : వేణు, కళ; పి యన్, 

మోనన్, కూర్చు : "క యస్. అర్. 

దాస్. 

తారాగణ౦: యన్. టి. 

రాజశ్రీ జయ 

జ్యోచి 



లతో రాజనాల, మిక్కిలినేని, 
ఏద్భునాభం, అలు రామలింగయ్య, 
న. (ప్రభాకర రెడ్డి, 

వగ్రారావు, హెచ్. కర్టష్ణ్టమూ రి ర, 
శ్రీకాంత్, వం వరలక్ష్మి, వాణ్ న్స 

హేమలత, 
శ 

న ఖః ణ్. 

పాములు పట్టిన రాజనాల 

జయరీతి వారి జానపద చిత 

నిర్శాణం (పారంభమెంది. రాజ 

నాల పొములు ఏరు కొ నవాని 

₹ాను, సురఖి బాలసరస్వతి సహాయ 
కురాలుగాను మొదటి సన్ని వేశం 

చితీకరించారు. ౩.౨; రెడ్డి దర్శ 

కత్వంవపొస్తున్న ఈకొత్త తరహిహిస్య _ 
శృంగార వీర అద్భుత రస చితా 

నికి పింగళి నా "గే ౦[దరావుకథ, 
నమంభాషణలు,పాటలుసమ 

కూగ్చాారు. వాపొని స్టుడియోస్ లో 

వేసిన పాముల పుట్ట 'సెట్టులో పది 

పన్నెండు విషసర్ప్చ్పాలునాగ 

"స్వరానికి (పళయ నృత్యం "చెయ్య 

ఆరి .వాటిలో బాగా కాటు వేసే 

శామును ఒక దుష్ట కార్యానికి రాజ 

నాల ఎంచు కోడం చితీకరించారు. 

సంగీత దర్శకుడు పెండ్యాల నాగే 

“శ్వరరావు. రామారావు, సరోజూ దేవి, 

“పద్మనాభం, ముక్కామల మొద 

లిన వారు తారాగణంలో కల రు. 

-ఫిబవరిలో నురొక షెడ్యూలు జరుగు 

“తుంది నాగస్వర౦ ఈ చితాని కి 

_పౌలెట్ అంటున్నారు. 

భ్యో శి 

చలన చ్శిత వార్తలు 

ణ యాం 

అన్నపూర్తా పీక్చుర్స్ వారి *పూల 

రంగడి మూడవ సె. డ్యూ లు 

-హెదరాబాద్ శ్రీ సారధి స్టడి 

యూస్ లో జనవరి చెండవ తేదినీంచి 

1స వ తేదీవరకు జరిగింది. హీరో 

సెట్ పె నాయికా నాయకుల పెచిత్రీ 

కరణ సాగింది. గుమ్మడి, నాగయ్ఞి 
మొదలెన భూమికల-పె కూజా మరి 

కొంత చి[తీకరణ సాగింది. అంతకు 

ముందు మ్యధానులో అన్నపూర్తా 
“వాకు మోహాన్రాజు అనే కోత్త 

గాయకుడు, సుశీలలచే యుగళ 

గీత౦ పాడించి రికార్డు చేశారు. 

శోభన్ బాబు, విజయ నిర్భలలపె 

ఆ పాటను చితీకరిస్తారు. అదుర్తి 

దర్శకత్వం వపాస్తున్న ఈ చి(ానికి 

దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు 
నిర్మాత. నా గేశ్వరరావ్వు జమున 

ముఖ్య భూమికలు ధరిస్తున్నారు. 

డి, బి ఎన్. కొత్త కె మెరామన్ 

డి. బి. ఎన్ వారు *పయివేట్ 
మాష్టారు" చితం ద్వారా కొమ్మన 
జా ము క షా రావుఅ నళొ త్త 

ఛాయా గాహక్షుని పరిచయం చేస్తు 

న్నారు. తాతినేని [పకాశరావ్యు 

ఆదుర్ని మొదలైనవారి కలర్ చితా 

లలోముఖ్య సహాయకుని గాపనిచేసిగ 

శీ13 



ఈయన ఛాయా [(గవాణ శాస్త్రంలో 

డిఫమా హోల్లర్. ఇటీవల వంట 

వాని (అల్లురామ లింగయ్య) "పెంకు 

టిల్లు భాగంలో జరిగిన చిత్రీ కరణలో 

కాంచన, రాంమోహన్ లపె సన్ని 

వేశాలు చితీకరించారు. అప్పటికి 

4000 అడుగులకు పెగాచి[తతం 

తయారెంది. జనవరి మధ్యనుంచి 

12 రోజుల పాటు బక అడ౦బర 

గృవాంలో చితీకరణ జరుగు 

తున్నది. దర్శకుడు విశ్వం. నిర్మాత 

డి. బి. ఎన్.' 

ఒకటవ తేదీన మొదటి పొట 

కళాభాగతి మూవీస్ అనే కొత్త 

సంస్థ జనవరి మొదటి తేదీన 
మ్మదాసులో పాట రికార్షింగ్ తో 

*కాల చ[కంి సాంఘిక చిత నిరా 

జఇంలో (సాథమిక దశను [పారం 

ఖించారు. 'పవూనాలోని ఫిలిం ఇన్ 

స్టిట్యూట్ లో దర్శ కత్వం: లో 

డిషమాసాధించిన మోహన కొండా 

ఈ చి[తం దర్శకుడు. నిర్మాత; దయా 

కరరావు. క. వి. నాగేశ్వరరావు, 

శారద, (ప్రభాకర రెడ్డి, రాజబాబు 

మొదలైన వారు నటించే ఈ చితా 

నికీ రాజర్రీ సంభాషణలు సమ 

కూర్చారు. సంగీతం :టి. వి. రాజు. 

"3మెరా : నీతారామ్. 

ఫీమార్దున గర్వభంగం 
ని. ఎస్. రావు దర్శకత్వంలో 

మంజుల నిండీకేట్ వారు “భీమార్జున 

గర్వభంగం" నిర్మించేందుకు పహుటో 

పుటిగా సన్నాహాలు సాగిస్తున్నారు. 

శీ16 

ఎన్. టి. రామారావు (పధాన 

భూమిక ధరించే ఈ చిానికి మహా 

రధి సాపాత్య ౦ సమకూరుస్తు 
న్నారు. 

కొత్త చిత్రాలు 

ప్రతి అంగుశం బౌట్ డోర 

బాపు, ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ, 

సురేష్కుమార్ కలిసి నందన ఫిలిమ్స్ 
"పేరిట నిర్మించబోతున్న “సాక్షి” 
అన సాంఘీక చితంలో ఒక్క 

అంగుళ మైనా స్టుడియో "సెట్ లో 

చితీకరించబడదు- సంపూ ర్ల 0౧ 

కాట్ దోర5్లోను, ఇళ్ళలోపల జరిగే 

బకటి రెండు సన్నివేశాలు నిజమైన 

యిళ్ళలోను చి[తీకరిస్తారు. ఆనందు 

మోహన్ అనే ఆరు అడుగులు 

నాలుగు అంగుళాల ఎ త్తు నటుని 

అర్. రంగారావు అనే మరొక కొత్త 

నటుని పరిచయంచెేసే ఈ చితంలో 

కృష్ట, విజయనిర్మల, జగ్గా రావు 

రాజబాబు ఠరామన్నపంతులు, చలు 

పతిరావు నటిస్తారు. బాపు చి[త 

దర్శకుడు, నిర్మాత : సురేష్ కుమూర్_ 

కథ ; ముళ్ళపూడి వంకటరమణ, 

పాటలు:ఆరు[ ద,కొస రాజు, అ [తేయః 

దాశరథి సంగీతం వ ౩.వి. మహ 

"దేవన్. కెమెరా : పి.ఎస్. సెల్వ 

రాజ్, విడుదల నవయుగ. నందనా 

[పయత్నంలో మరొక అఆనందకర 

విషయం బొబ్బర్ల ంకలోను, ర్యాలి 

లాకులవరద్ద ఎక్కువ దృశ్యాలను 
చి[త్రీకరించబో వడం. 

జ్యోతి 



వొత్ర సత్కారాలు 
అణాతీ 

పంచళీల సాంప్కృతిక పమితి 

వారు జనవరి 1 వ తేదీన హై(దా 

ఖాదలో టి. ఎల్. కాంతారావును 

చన్యానించి “నట (పపూర్ణ" బిరుదు 

గ్షపదానం చేశారు, 

"కేంద మంతి దామోదరం సంజీ 

వయ్య, ఆంధ నాటక సంగీత 

అకాడమి అధ్యక్తులు శ్రీ పసల 
మయార్యచం[ధరావు ఆమధ్య మదా 

సులో బహు వేషధారి డా ర్ ర్ 

-చందశేఖరం సన్యాన సభలో పసం 

సూ కళ కళకోస మే అని యెంచిన 
ఉ_త్రమునిగా అయనను కీర్తిం 

బు 

జనవరి ఎనిమిదిన . "పౌదరా 

అఖూద్లో సెవెన్ స్టార్స్ సిండీ కేట్ 

శివాజీ గణేశన్ ను సన్మానించింది. 

కొత్త వేర్లు 
ఎ ౧౧ 

పద్మ శీ వారు తమ చి తానికి 

“* వాణమీ తులు అని నామకదణం 

చేశారు ధనికుని గా జగ్గయ్య, 

'ఆార్మిక నాయకునిగా నా గేశ్వర 

"రావు నటిస్తున్నారు. ఒకరి కొకరు 

[వాణమిచ్చి ఒకరి (పాణం మరొకరు 

తీసుకొనే పరినితిని చూపించే కథను 

ముళ్ళపూడి [వాయగా 
-చితీకరిస్తున్నారు. 

సుసేప్, పీక్చుర్స్వారు ఈనెలలో 

[(పౌరంభించిన చితానికి *మాయ 

లాడ" అనే నామకరణం చేశారు. 

ఎస్ వి అక్ పీర్చుర్స్ (రంగా 

వ్, పుల్లయ్య 

జ్యోతి 

రావ్వు సంస తమ చితానికి *చద: 

రంగం లి రు ఎట్టారు. 

గొతమిా వారి చి[తం పేరు 

“నిర్దోషి* 

మరి కొన్ని స 

వీనస్ ప ద్మిని కంబెన్స్వారి 

సాంఘికం వి. మదసూధనరావు 

దర్శకత్వంలో శీీఘగతిని తయార6ె 

తున్నది. రంగారావు, అంజలి. క్టన్ణ 

శోభన్ బాబు 'మొదలినవారు తారా 

గణంలో కలరు. రచన : అఆరుద. 

శుగర్ (పాడక్షన్స్ నిర్మించే “నర 

స ప్రొడక్షన్స్, . 

న్ రతీమన్మధ” చిత్రంలో 

ఎస్, వి. రంగారావు 

శే 



వరిశోధక చితంలో కస్ట; "3 ఆర్ 

విజయ [పధాన భూమికలు నిర్వ 

_'వాసనూ మూవీన్ 

“వూవదిన లో” 

కృష్యకుమారి, మాసర్ బాబు, 
ర ళు 

బేబి మళిక 

క్షం 

పిసారు దర్శకుడు వి రామచేర్వద 
రావు రచన అని సెట్టి 

విజయవర్సనవారి తతో 

ఉపాయంిను టి, కష్ణ జె రెక్టు 

ఇనారు, రచశనఫటిః నరసింహమూ 6 

రాగమంజరీ (పౌడక్షన్ ఎవాక 
భయోత్వాదక చీతం శవనయంకర 

వీశాచి*”కి గురు దేవ్ దర్శకుడు. కథ: 

కొమ్మూరి 'సొంబళివరావు. 

_శ్రీరామాపిక్చక్స్వారు “పార్వతీ 
పరమెశ్వరులు, సుచితా వా'రు 

“చిన్నారి మనసులు మారు త్రీ 

(ప్రొడక్షన్స్ వారు “దొపది వసా9ష 

హరణం నిర్మించ బోతున్నారు. 

“అర్హరాత్రి”, “సరస్వతీ శపథం, 

“వీరప్తోజ “సత్య మేజయం”, 
త. “ఇదరు మొనగాళ్ళు విడుద 

లకు సిద్దంగా వున్నాయి. 

విభిన్న భూమికలలో 

రామారావు 

రామకృష్ణ-ఎన్ _ఏ.టి. కంబెన్స్ 

నారు ఈసారి 

నిర్మించబో తున్నారు. చాణక్యునిగా 

రామాకావు నటించబోతున్నారు. 

క. హ 

“చా ణక్య శపథం 

ఆయన పెద్ద రృన్ణుడుగాను, 

ఆయన కుమారుడు హరికృష్ణ 

చిన్న కృష్ణుడుగాను. నటిస్తున్న, 

“శ్రుకృల్టావతారంయొ శ్రీ[ఘగతిని 

తయా రెతున్నది 

జ్యోతి 



శే 

“వీర (ప్రతిజ'* చితంలో ఆనంద్, కె ఆర్* విజయ్ 
లో 

విజయాపారి ఉమా చండిగాిరి 

శంకరుల కథ లో మూడు రూపాల 

శ కని ఎదుర్కొనే ఈశ్చరుడుగా 
ప్మాత ధరిస్తున్నారు 

*కంచుకోటేలో చిన్న జానపద 

వీరుని భూమికను, జీ. వి. జివలంఠల 

*భృపన సుందరి కధిలో హాస్యవా 

ఆావరణంలో వీరునిగాను, గౌతమ్ 

వారి “నిర్లోషిలో ఉజ్యాషింగ్ డికు 

క్రివ్ చ్మిత నాయకునిగాను నటిస్తు 

న్నారు. స్వంత చితం “ఉమ్మడి 

కుటుంబం. 

ణ్యోతి 

వీరప్రతి జ 

శ్రీ తిరుమలా వీక్చ రృుళటోరి 

(పధమి జానపద చతం "ఏం ప్రతెజ్జూ 

త్వరలో ఆంధ అంతటా విడుథటి 

కానున్నది. + ఆన 0-ద్,-.3 ర్, 

"క 'బేవక్కొ 

ప ధభానవా ఈ లు. పోషించారు 

దర్శకుడు జి.ఆర్, నాధన్, మాటలు 

పొటలు,. అని సెట్టి, సంగీతం టి డి. 

విజయా, రాజీ, (్ 

ఎంగప్ప, వేలూరి, నిర్మాతలు ఎ. 

శ్రీ గామమూర్తి, సత్యనా రాయణ 

న జః య 
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ళభ ర్త ప హా ద్ 

స్లోదము కలిగించువాడు (పవ్ల 
చుడు. ఏ. వి యమ్. (పొడక్షన్స్ 

నిర్మించిన (పహ్లాద కథా చితం 

కూడా ఆహాదకరమైంది. 

కన్నుల కింపన సెటు, నేతా 

నందకరయమెన సమ్మేళనం, చిన్నారి 

పాప, ముత్యాల పలుపరుస, ముద్దు 

మాటల... బేబీ రోజూరాణి 

నటన, ఇతివృత్త స్థాయికి తగిన 

సులభ [గాంథిక సంభాషణలు, బాల 

మురళీకృష్ణ గా[తతం, కొన్ని సంద 

ల్భాలలో రంగారావు, అ౦జల్ీ 

నటన ఏ.వి. ఎమ్. వారి చితానికి 

ఆదరాభిమానాలు సమకూర్చు 

కాయి. 

నహజ 

ఈ కాలపు సినిమా అవసరాలు 

వీరడానికా అన్నట్లు నృత్యాలు 

కూదా పుష్కలంగా చొప్పించ 

బడ్డాయి. 

ఆధునిక సినిమా విజ్ఞానానికి 

నిదర్శనా లన్నట్లుగా నారదుని గగన 

చిహార ఘట్టాలు, ఇందసభ, 'వెకుంర 

సన్ని వేశాలు కొత్తదన మిచ్చాయి. 

భాగవత కధను యథాతధంగా, 

సశాస్త్రీయంగా అనుసరించి సినిమా 

కథ అవి. అసభ్యతకు దిగకపోయి 
నందుకు నిర్మాతలను, దర్శకుడు 

చితవు నారాయణమూ ర, రచయిత 

డి వి. నరసరాజుగారలను అభినం 

దించక తప్పదు. నారదుని భూమి. 

కళకు బాల మురళీకృష్ణ ముఖబింబం 

సినిమా అనుగుణమైనది కాకపోయి 

నప్పటికీ సంగీతంలో ఆయన విద్వ 

త్తుమ గౌరవించి ఉపయోగించడం 

మరింత అహాద కరం. 

చిితం నిడివి మరీ ఎక్కువ కా' 
డం, తన్మూలంగా (పహాద భూవ్ | 

కకు తగు [పొధాన్యం లేకపోవడం 

నాటకీయతకు, మానసిక సంఘర్షణలకు 

ఎంతో అవకాశం వున్నా పాటలు 

పద్యాలు దట్టించి, ఎక్కువగా 

నాటక ధోరణి అనుసరించడం ఎభక్ష 

(పపహాదిలో జఒకించుక లోవంగా 

కన్పిస్తున్నది 
(పహ్లాద కథ సర్వ విదితం కాబట్టి 

వివరించడం లేదు. 

"పెన చెప్పిన వారితోపాటు కళా 

దర్శకుడు ఎ. క. శేఖర్ను, ఛాయా 

(గ్రహణ దర్శకుడు విన్సెంట్ ను? 

నిర్మాత ఏ. వి. మెయ్యప్పనస్ను 

అభినందించడం సమంజసం. 
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