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ణూర్ కాంత్ దారల్  
           

 నరసరావుపేటలో ఏడవ తరగతి వరకూ ఉనన్ మా ఎలిమెంటరీ సూక్లోల్  చదువుతునన్పుడు ఏడో తరగతి పిలల్లంటే అదో 
రకమౖెన ఈరష్య్ ఉండేది. ఎపుడెపుడు ఆ తరగతికి వెళాత్మా సూక్ల్ మొతత్ం ఆధిపతయ్ం చలాయిసాత్ మా అని ఎదురు చూసేవాళళ్ం కానీ 

²ML¿¥nÎFc MLõ¥hë$qCL ½¡ÄCL¸PyFLk, ÄEcõ¿ì ½¡ÄCL¸PyFLk '=n¸C| ¥c÷}S' ÍQL  ¶  ÔL¥qÚ=h ×cåGH¥q¸. 

MLõ¥hëCLøGHl Mnjj$qÜÓj GHlMLløÓj$c Ä¥qfS¸Ôo GH¿BcMLkÂ¥h −Oq¸AKL ÍQL.  GHEy CLOq$qÀ¥h MLjj¸Íj ®¸¥c 

¬MLkNqj¥qCLøGHl ÕÔcNqjÓj Ä¤<MLl, GSkÚÓj, ÄjöCLjÓk ¬OqìMLjMLlCLk, ¬MLlCLk °¸=cOqj. GHEy CLOq$qÀ¥h 

ÔoOqjŠFo GS¿¥h ¬bÃöJdNqkÓj, ¬FLjAKLMcÓj μ¥q OqkGH¸ GS¸CL¿¸ÔLjŠ¸=ctj. MLjÈ¢" ¯ ÍQL Ec=h 

¥cPo½¡¥h MnÈ"JwCo ¬Í¸Cc MLjOy öGHGH¸ÔL¸. ¬¸Íj¥é `=n¸C| ¥c÷}S` μ¥q MLjÓjGHlPe¸=hÁ. ¯ 

MLjÓjGHlPy ²Fyï GH¿ÔLNqkÓj, sSïfUCLjÓk, sSïfUCLjO~+k", GSOqEcÓj, CL$cEcÓj, ö$qkGHlÓk, 

O~×.¥iNqkÓk, Mc¿ú¥yCLûMcÓj, ¼ÆfHGHFLjÓj, ¬Ó÷¿ MoadÓj, GSkÚÓj ²$xÜ=hæ _PeÍkOqj÷,  GSO|û, 

Moj<M|jû, GH¿¢XLÓk, IGHÆCcÓj, Ä¤@yÚÓk....μ¥q^FoÄj=h..²Fyï..²FnïFxï ¬FLjAKLMcÓj. ½¡ÄCL¸Py ²¸CL 

ÍkOq¸ öGHNqkBh¸¼Fc μ¥qÚTd¿ MnFL¥hÚ À¿» `=n¸C| ¥c÷}S` Oy¾Ó¥h MnWoë.. ''¬_ò..! − Oy¾Pn¸CL 

KcMLl¸@oMy..!!''  ¬FLj¥yÂ Mc+j" ÔcPe ¬OqjÍj$c °¸=cOoMnk!!.. Ä£j MLjbÍjO~FLjAKLkCLjÓÂ,  $qCL¥cÓGHl  

×cåGH¥cÓÂ.. GHÁMLj¸ÁCy GH¸ÔLj¥y¸¨. `¥{MLjjÁ` PyÂ ¯ Ç¤¿ú¥q ¥éMLÓ¸ Ä£j ¥yGSMoj.! Ä£j `=n¸C| 

¥c÷}S` ¬FLjAKLMcÓj 3-4 sH½¡Py÷ öMcfS, Ä¤PnÎCo IJw=yÓCy GSV GH¸fH¸ÔL¸¨. MLjOyTd¿ Ä£j rUÎGSkÚÓjÂ 

`¥{MLjjÁ` EcøO~ ¬¸Í¿¥i ÔLkfH¸ÔL¸¨..! 
editor@koumudi.net
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అనుకోకుండా ఆరోతరగతితోనే ఆ సూక్ల్ నుండి బయటకి వచిచ్ పిడుగురాళళ్లో ఏడో తరగతిలో చేరాను. ఇది హౖెసూక్ల్ కావడంతో 
ఆరు నుండి పదివరకూ మాతర్మే ఉండేవి, మళీళ్ ఇకక్డ పదో తరగతి కోసం ఎదురుచూపులు మొదలు. 

తీరా ఎనిమిది పూరత్యేసరికి మళీళ్ నరసరావుపేట నస్ఫర్ అవడంతో వచిచ్ అకక్డ గాలికోటయయ్ హౖెసూక్లోల్  తొమిమ్దో 
తరగతిలో చేరాను. ఇకక్డ ఒకటినుండి పదో తరగతి వరకూ 
ఉండడంతో కొంచెం మన హవా నడిచేది కానీ నరసరావుపేటకి 
చుటుట్ పకక్ల ఉనన్ ఉపప్లపాడు, ఇసపాప్లెం లాంటి ఊరల్నుండి 
వచేచ్ కొందరు పిలల్లు నాకనాన్ బలంగా పొడవుగా ఉండి నాకు 
ఎకుక్వ అవకాశం ఇచేచ్వాళుళ్ కాదు. 

మా హౖెసూక్ల్ కి చలామణిలో ఉనన్పేరు “గాలికోటయయ్ 
హౖెసూక్ల్” అనే అయినా రికార్డ్  లో మాతర్ం అది ఎలిమెంటరీ 
సూక్ల్ పేరు, హౖెసూక్ల్ కి “SKRBR High School” అని 
పేరుండేది కానీ ఇది చాలా కొదిద్మందికి మాతర్మే తెలుసు. ఇదిగో 
ఈ పకక్ ఫోటోలోనిదే మా హౖెసూక్ల్. తరావ్తెపుడో ఇలా 
కాంపౌండ్ వాల్ కటిట్  పెదద్ గేటు పెటిట్ంచినటుల్ నాన్రు కానీ నేను 

చదివినపుడు నిలువెతుత్  పర్హరీ గోడకి చినన్ ఎలుక కలుగు అంత గుమమ్ం ఉండేది. అందులో కేవలం ఇదద్రు పిలల్లం పకక్ పకక్న 
నుంచోగలం అంతే అనమాట. 

తరగతి గదులనీన్ కూడా చినన్ చినన్ రేకుల షెడుడ్ లవడంతో వేడి భరించలేకా పల్స్ చోటు చాలకా మా మాషట్రుల్  కూడా మమమ్లిన్ 
తీసుకుని సూక్ల్ కి ఆనుకుని ఉనన్ మసీదు ఆవరణలోని చెటుట్ కిందనో మసీదు నీడలోనో కూరోచ్బెటిట్  చదువుచెపేప్వాళుళ్. అంత 
విశాలమౖెన ండ్ లో ఉండే ఒకటి రెండు చెటల్కింద కూచుని చదువుకుంటూ అకక్డే పరీకష్లు రాసూత్  ఉంటే శాంతినికేతన్ గురించి 
చదువుకునన్ పాఠాలు గురొత్చేచ్వి. 

చినన్పప్టినుండి ఏదో పెదద్ అలల్రిచేసేవాడిలా బిలడ్ప్ ఇవవ్డంతోనే సరిపోయేది కానీ పెదద్గా అలల్రి చేసే అవకాశాలు అంతగా 
దొరికేవి కాదు. అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ంగా పదవతరగతిలో మాసట్రుల్  కూడా మాకు కుంచెం భయపడతారు మేమే సీనియరల్ం కనుక మేం 
విచచ్లవిడిగా అలల్రి చేసోక్వచుచ్ అనుకునేవాళళ్ం కానీ ఆ ఆశలు అడియాసలే అని తెలియడానికి ఎకుక్వరోజులు పటట్లేదు. మా సూక్ల్ 
ఆవరణ చినన్దవడంతో మసీదు ండ్ నే సూక్ల్ ండ్ గా ట్ చేసేవాళళ్ం. ఆ ండ్ ని ఆనుకుని ఒక వెపౖు జడిజ్ గారి బంగళా ఉండేది. 
అపుడపుడు పోలీసులు కూడా కనిపించేవారు కాబటిట్  అలల్రి చేయకుండా బుదిద్గానే ఆడుకునేవాళళ్ం. 

అది చాలదనన్టుల్  ఆ జడిజ్గారి బంగళా దాటి కొంచెం అవతలకి వెళేత్ మా మమీమ్ పని చేసే ఆర్ అండ్ బీ ఆఫీస్ ఉండేది. 
దీనివలన ఎంచకాక్ లంచ్ అవరోల్  వెళిళ్ అమమ్తో భోజనం చేసే సదుపాయమ్ ఎంజాయ్ చేసేవాడిన్ కానీ అంత అడావ్ంటేజ్ ని కూడా 
కవర్ చేసే గోపప్ డిజటావ్ంటేజ్ తరావ్త తెలిసింది. అపప్టోల్  అదేం చితర్మో ఎపుడెనౖా కాల్ సేమ్ట్స్ తో ఫెటౖింగ్ చేసేపుప్డో ఇంటోల్  తెలియకుండా 
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పాయ్కెట్ ఐస్/ఐసీ మ్ లాంటి చిరుతిళుల్  కొనుకుక్నన్పుడో సరిగా అమమ్ కొలీగ్స్ కంటోల్  పడేవాడిన్ దాంతో ఇంటికెళాళ్క అమమ్ కాల్ స్ పీకేది. 
నేనేమో “మీ ఆఫీసోళళ్కేం పనిలేదా కుదురుగా ఆఫీసులో కూరోచ్కుండా మా సూక్ల్ చుటూట్  ఎందుకు తిరుగుతునాన్రసలు” అని రివర్స్ 
లో గొడవేసుకునేవాడిన్. 

ఇనిన్ పరిమితులునాన్ కూడా ఆటలకి కొదవుండేది కాదు. పదోతరగతి అని కొంచెం అపుడపుడు డిగిన్టీ మెయిన్ టెయిన్ 
చేయడానికి పర్యతిన్ంచినా బుదిద్ ఊరుకోనివవ్దు కదా సో మసీదు గోడలు ఎకిక్ దూకడం, చెటుల్  ఎకక్డం, ఏడుపెంకులాట, పిచిచ్ బంతి, 
ఒంగుళుళ్దూకుళుళ్, కబడిడ్ , క బిళాళ్, రెటౖింగ్ పాడ్ ని బాయ్ట్ గానూ రాళళ్ని బాల్స్ గానూ ఉపయోగించి కెట్ ఇలా ఏ సీజన్ ఆటలు 
ఆ సీజన్ లో తెగ ఆడేసే వాళళ్ం. 

నాకు కొంచెం లావుపాటి కళళ్దాద్ లుండడంతో హెవీ సోప్ర్ట్  జోలికి వెళళ్కూడదని రిసికష్న్ ఉండేది మా ఇంటోల్ , కానీ మన కాలు 
నిలవదు కదా ఓసారి ఇలా రాళల్తో కెట్ కొంచెం ఆవేశంగా ఆడి సికస్ర్ కొటట్బోయి నా కొతత్ రెటౖింగ్ పాడ్ ని అడడ్ంగా విరగొగ్ టుట్ కుని 
ఇంటికి తీసెక్ళాళ్. అంతే ఆరోజు ఇంటోల్  అమామ్ నానన్ కలిసి నాకు ఒక రేంజ్ లో కాల్ స్ పీకి కొతత్పాడ్ కొనకుండా ఆ విరిగిన పాడ్ నే 
ఫెవికాల్ తో అతికించి ఇచిచ్ “ఇదేవిటని అడిగినవారికి అందరికి నువ్ చేసిన ఘనకారయ్ం చెపుప్. ఇదే వాడితే కానీ నీకు నువువ్ చేసిన 
తపుప్ తెలియదు బుదిద్రాదు” అని పేదద్ పనిషెమ్ంట్ ఇవవ్డంతో ఆ దెబబ్కి కెట్ ఆడడం కాదుకదా చూడడ్ం కూడా మానేశా. 

పదో తరగతిలో ఆమాటకొసేత్ బాలయ్సేన్హితులందరి విషయంలో అనచేచ్మోలెండి, నాకు బాగా నచేచ్ ఒక విషయమేంటంటే 
ఒకసారి ండ్ అయాయ్డంటే ఇక వాడితో ఎనిన్ గొడవలునాన్ ఆ సేన్హానిన్ మాతర్ం అలాగే కొనసాగించేవాళళ్ం. మాది కో ఎడ్ కాల్ స్. చినన్ 
తరగతి గదిని నిలువునా రెండు భాగాలు చేసి అమామ్యిలు ముందు వరుసలోల్  వాళల్తరావ్త ఒక వరుస వదిలి ఒకేఒక వరుసలో 
అబాబ్యిలూ రెండో సగంలో అబాబ్యిలూ కూరుచ్నే వాళుళ్. అయితే పేల్స్ చాలక కాల్ స్ కి అభిముఖంగా మాషాట్ రి కురీచ్ పకక్న ఒక బెంచ్ 
వేసి అకక్డకూడా ఒక ఐదుగురు పిలల్లం కూరోచ్వలసి వచేచ్ది. 

ఇవి మియం సీట్స్ అనమాట ఎందుకంటే సార్ తో సమానంగా కాల్ స్ ని చూసూత్  అలా పర్తేయ్కంగా కూరోచ్వడం 
బాగుండేదనేది ఒక కారణమౖెతే అసలు కారణం సార్ కి అంత దగగ్రగా సాధారణంగా ఇంటెలిజెంట్ సూట్ డెంటేస్ కూరుచ్ంటారనే భర్మలో 
మా సారుల్  అకక్డునన్ మమమ్లిన్ ఎకుక్వ పర్శన్లు అడిగేవాళుళ్ కాదు. ఎదురుగా ఉనన్ మిగతా కాల్ స్ మీద ఉండేది వాళళ్ ఏకాగర్త. సో ఆ 
సీట్స్ కోసమ్ ఒకో రోజూ రామ రావణ యుదద్మ్ జరిగేది. చొకాక్లు చినిగిపోయే రేంజ్ కి దెబబ్లాడుకుని కాళళ్తో తొకేక్సుకుని 
తోసేసుకుని సీట్ సంపాదించాలిస్ వచేచ్ది. అంత గొడవపడినా ఇంటరెవ్ల్ లో భుజాలమీద చేతులేసుకుని వెళిళ్ కలిసి ఆడుకునే వాళళ్ం. 
అలాగే మాలో మేము ఎంత గొడవ పడినా అకక్డ లోకల్ గాయ్ంగ్ తో ఏవెనౖా తగవొసేత్ మాతర్ం మేమంతా కలిసిపోయేవాళళ్ం. 

తొమిమ్దిలో టూయ్షన్ చేరకుండా తపిప్ంచుకునాన్ కానీ పదిలో మాతర్ం నా ఆటలు సాగలేదు. తొమిమ్ది చివరిరోజులోల్  
అనుకుంటాను మా కాల్ స్ టాపర్ సవ్రణ్ గాడు ఓ రోజు కొతత్ పెనున్ ఏదో తీసుకొచిచ్ హడావిడి చేసుత్ నాన్డు. “ఎకక్డిదిరా అబాబ్యి?” అని 
అడిగితే “మా టూయ్షన్ లో టెసుట్ లు అవీ పెటిట్  ఫస్ట్  వచిచ్నవాళళ్కి ఇలా గిఫుట్ లు డబుబ్లు ఇసాత్ రురా” అని చెపాప్డు. మనకి నోరు 
ఊరోక్దు కదా “ఓహో అయితే ఈ గిఫుట్ లకోసమౖెనా మీ టూయ్షన్ లో చేరాలనమాట” అని ఒక డెలౖాగ్ వేసేసి ఆ విషయం అకక్డికకక్డే 
మరిచ్పోయాను. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 |òæãÁe]  2014 

4  టెంత్ కాల్ స్

పదో తరగతి మొదటిలోనే మా మమీమ్కి ఎలా తెలిసిందో గానీ పాండురంగారావు గారి టూయ్షన్ గురించి తెలిసి అందులో 
చేరిప్ంచేసింది.  మా సవ్రణ్గాడు చెపిప్న టూయ్షన్ అదేననన్విషయం నాకు అకక్డ వాడిన్ చూసేవరకూ తెలియదు. అకక్డ ననున్ చూడడం 
ఆలశయ్ం మావాడు నా డెలౖాగ్ కాసాత్  మా మాషాట్ రు దగగ్ర ఊదేశాడు. ఈ టూయ్షన్ అదే అని నాకు తెలియదు మొ  అనాన్ ఎవరూ 
వినిపించుకోలేదు. పెగౖా అపప్టివరకూ మన చదువులు అంతంత మాతర్మే అదీ కాక నిజాయితీకి మారుపేరుగా ఉండి జిమిమ్కుక్లు 
చెయడం తెలీకపోవడంతో అపప్చెపప్డమ్ అందరికనాన్ ఆఖరన్ ఎకుక్వసేపు చెపేప్వాడిన్, ఇచిచ్న హోమ్ వర్క్ కంపీల్ట్ చేయలేక సార్ 
చెపేప్కనాన్ ముందే బయట నిలబడేవాడిన్. 

దాంతో బొతిత్గా సిగుగ్ లేని మొదద్బాబ్యిగా నాకో సాంగ్ ముదర్ పడిపోయింది. దానికి తోడు గిఫుట్ ల కోసం చేరాననన్ అపఖాయ్తి 
ఒకటి ఉండడంతో సార్ తో సహా టాపర్స్ బాయ్చ్ ఎగతాళికి గురయేయ్వాడిన్. అలాగే ఫస్ట్  యూనిట్ అయేయ్వరకూ భరించాను, కాకపోతే ఆ 
పరీకష్లు ఎవరి పర్మేయమ్ లేకుండా నా అంత నేను సొంతంగా రాయడం కనుక అందులో మంచి మారుక్లు సాధించి టాపర్స్ బాయ్చ్ 
లో చేరి పెనున్ గెలుచుకోవడం మరువలేని జాఞ్ పకం. ఆ తరావ్త అదే బాయ్చ్ లో కంటినూయ్ అయి అకక్డ సంపాదించిన డబుబ్లతో 
ఆడియో కాయ్సెట్స్ కొనుకుక్నేవాడిన్. 

సూక్ల్ తో పాటు టూయ్షన్ కూడా కో ఎడుయ్కేషనే. అమామ్యిలూ అబాబ్యిలూ కలిసి చదువుకునే వాళళ్ం, అవసరానిన్బటిట్  
మాటాల్ డుకోవడమ్ చేసేవాళల్ం. అందులో మనకి కొంచెం బుదిద్మంతుడనే ండ్ కూడా ఉండడంతో మా ఇంటిదగగ్ర చుటుట్ పకక్ల ఉండే 
అమామ్యిలకి నేను తోడుగా ఉండి తీసుక్రావాలిస్ వచేచ్ది. అలాటి డూయ్టీల వలన అపప్టోల్  మా ఏరియాలోని కాలేజ్ కు ళుళ్ కొందరితో 
లెట్ౖ గా గొడవలు అయేయ్వి. ననున్ ఒంటరిగా పటుట్ కుని బెదిరించడానికి చూసేవాళుళ్. నేనేమో పేదద్ హీరోలా ఫీలెపౖోయే వాడిన్. 
తలచుకుంటే నవొవ్సూత్  ఉంటుంది ఇపుడు. 

అలాగే పదోతరగతిలో ఉనన్పుడే టూయ్షన్ లోనూ, సూక్లోల్ నూ కూడా ఆగస్ట్  పదిహేను కీ, యానివరస్రీకి ఫంకష్న్స్ ఆరగ్నెజ్ౖ 
చేయడం, అలాగే మా ఎలిమెంటరీ సూక్ల్ లో పర్దరశ్న ఇవవ్డానికి అపుడపుడు మెజీషియనుల్  ఎవరెనౖా వసేత్ ఆ పర్దరశ్నలు ఆరగ్నెజ్ౖ 
చేయడం లాంటివి మా అదనపు బాదయ్తగా ఉండేది. ఈ ఫంకష్న్స్ కోసం బేకరీ/సీవ్ట్ షాప్ వాడితో డీల్స్ మాటాల్ డి, మా పలుకుబడి 
చాలకపోతే పేరెంట్స్ పలుకుబడి అయినా ఉపయోగించి తకుక్వ రేట్ కి సంపాదించి నిస్పల్ దగగ్ర మారుక్లు కొటేట్యడానికి పోటీలు 
పడేవాళళ్ం. అలాగే ఫంకష్న్స్ లో డానుస్లు, మాలూ, వాటికి రిహారస్లూస్, అదో పెదద్ పర్హసనం. చాలా ఎంజాయ్ చేసేవాళళ్ం. 

వాటిలో నాకు బాగా గురుత్ ంది ఒకటేమో పాండురంగారావు మాషాట్ రు టూయ్షన్ లో మా నజీర్ గాడు డిసోక్డానస్ర్ లో పాటకి 
చేసిన డిసోక్డాన్స్ ఒకటెతౖే ఇంకోటి కారీత్క వనభోజనాలు. ఇవి రెండిటి ఆరగ్నెజౖింగ్ కమిటీలో నేనూ ముఖయ్మౖెన వయ్కి త్ని. నరసరావుపేట 
ఊరి చివరోల్  లింగంగుటల్ దగగ్ర ఒక పేదద్ మావిడితోపు ఉండేది. అకక్డే ఓ పకక్ పేదద్ చేపల చెరువు కూడా ఉండేది. అకక్డ గుబురుగా 
పెరిగిన పెదద్ పెదద్ మావిడి చెటల్ మధయ్ కారీత్క మాసపు వనభోజనాలు చేయడం మంచి జాఞ్ పకం. 

తినేసి ఆటలాడేసి చెటెల్కేక్సి ఒళుళ్గులల్ చేసుకునేవాళళ్ం. చేపల చెరువులో బొరుగులు వేసి చేపలని చూడడ్ం కూడా సరదాగా 
ఉండేది. అకక్డే మొదటిసారి నేను సెకౖిల్ తొకాక్ను. అదీ ఏకంగా బుల్స్ ని ఎకిక్ంచేసుకుని అనమాట. చేపల చెరువు గటుట్ మీదుగా 
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తొకేక్సి తోపులో దింపిన తరావ్త సెకౖిలెకిక్న ఇదద్రు ండ్స్ కీ “నేను సెకౖిల్ తొకక్డం ఇదే మొదటిసారిరా” అని చెపేత్ భయపడిన వాళుళ్ ఆ 
తరావ్త చదువు పూరత్యేయ్వరకూ కూడా “వీడితో జాగర్తత్రా బాబు, సెలౖెంట్ గా డేంజర్ లో పడేసాత్ డు..” అని పర్చారం చేసేవాళుళ్. 

ఇంకా నా పదోతరగతి జాఞ్ పకాలలో ముఖయ్మౖెనవి అపుప్డపుడే చురాయ్నిన్ పొందుతునన్ టివిలు, అవి అపప్టోల్  కొందరు ండ్స్ 
ఇళళ్లో మాతర్మే ఉండేవి సో ఆ ండ్స్ ని మంచి చేసుకుని కెట్ మాయ్చ్ లూ, చితర్లహరి మూల్ , సినిమాలు చూడడం 
చేసేవాళళ్ం. అలాగే మా బాయ్చ్ అంతటికీ మంచి ఔటింగ్ పేల్స్ ఈశవ్ర్ కూల్ ంక్స్. మా ఊరి కోర్ట్ బిలిడ్ంగ్స్ దగగ్ర ఉనన్ ఈ సీవ్ట్ షాప్ 
కమ్ కూల్ ంక్ షాప్ కమ్ బేకరీ నాకు చాలా ఇషట్ మౖెన పేల్స్. అకక్డ బాదంపాలు, ప్ జూయ్స్ చాలా బాగుండేవి. మంచి పొడవెనౖ 
గాజు గాల్ స్ లో అడుగున బాగా ఊరిన కష్ పళుళ్ వచేచ్లా చికక్ని జూయ్స్ ఇచేచ్వాడు. భలే రుచిగా ఉండేది. సమమ్ర్ లో కేవలం అవి 
ఎంజాయ్ చేయడానికే దాదాపు కిలోమీటర్ పెగౖా ఎండలో నడిచి వెళిళ్ బాగా దాహమేశాక చలల్గా ప్ జూయ్స్ తాగేసి రికాష్లో ఇంటికి 

వచేచ్వాళళ్ం. 
నేను పదో తరగతి చదివిన రోజులోల్  కాంపిటీషన్ ఉనాన్ 

హెలీత్ కాంపిటీషన్ కావడంతో రాయ్ంకులూ టోటల్ మారుక్లూ 
అంటూ పరుగులెటిట్ంచక ఫస్ట్  కాల్ స్ లో ఎందరు పాసయాయ్రు 
అని లెకక్లేసుకునే రోజులు కావడంతో చదువులతో సమానంగా 
ఆట పాటలు అలల్రల్తో ఎంజాయ్ చేయగలిగాము.  

అపప్టి మితర్బృందమంతా చెటుట్ కొకరు పుటట్కొకరముగా 
చెలాల్ చెదురు అయినా ఎకక్డ ఉనాన్ అందరూ సంతోషంగా 
ఉండుంటారని ఆశిసుత్ నాన్ను. 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

  COMMENTS 

నా పేరు ణూర్ కాంత్ దారల్ . పుటిట్ ంది నరసరా పేటలో. మధయ్లో ఒకక్ రెండేళుళ్ తపప్ క్ల్ చదువంతా 
అకక్డే చది నా ఇంటరీమ్డియెట్ జయ డ దాద్ రథ్  రె డెనియల్ లోనూ, ఇంజనీరింగ్ ౖ జాగ్ ఆంధార్  

యూనివరి టీ కాయ్ంప  లోనూ చది ను. పర్ త్ తం ఫేట్ ర్ రంగంలో పని చేత్ నాన్ను, ని సం 
గుంటూరులో. బాల్ గింగ్ బీగా ఒక ఐదేళళ్గా కొన గిత్ నాన్ను. నా బాల్ గులు  

“నాతో నేను నా గురించి (http://venusrikanth.blogspot.in/)” 
మరియూ “పాటతో నేను (http://sarigamalagalagalalu.blogspot.com/)” 

http://koumudi.net/comments/february_2014/feb14_tenthclass_comments.htm

