
కోపము పాపమునకు హేతువు 

బాబు రాజ ేంద్రప్రసాద్ మన దశేానికి రాష్్టరప్తిగా ఉేండగా ఆయనకు 'రత్న'అను పరేు కల 

ఆేంత్రేంగిక సవేకుడు(Personal assistant) ఉేండేవాడు. రత్న చాలా నీతిప్రుడు. త్న 

యజమాని ఎడల అత్యేంత్ విశాాసపాత్రర డ ై ఉేండేవాడు.  అత్ను త్న యజమానికి 

ఎప్పుడ ప్పుడు ఏది అవసరమో దానిన సిద్ధేంగాత్యారు చసేి  ఉేంచేవాడు.    

 

ఒకరోజున రత్న బలలను త్రడిచి, శుభ్రేంగా పెడుత్రన్ానడు. ఆ బలల  పెై ఉనన కాగితాలను 

సరుు త్రేండగా ఒక కలేం జారి కిేంద్ ప్డిేంది. అత్ను వ ేంటన్ే పెకైెతిి చూససేరికి దాని పాళీ (nib)

మొన విరిగిపో యేంది. అది చూసి రత్న భ్యేంతో కేంపిేంచిపోయాడు. అదే సమయానికి రాజ ేంద్ర 

ప్రసాద్ గారు గది లోనికి ప్రవశేేంచి జరిగిేంది చూశారు. ఆ కలేం ఆయనకు అత్యేంత్ పిరయమిత్రర డు 

బహూకరిేంచాడు. అది చాలా ఖరీద నైది కూడా. ఆ మిత్రర డేంటే ఆయనకు ఎేంతో అభిమానేం 

కనుక ఎకకడలేని కోప్ేం వచిి ' రత్న'ను చ డామడా తిటట్ , బయటకి పొ మమని, “ఇక నీవప న్ా 

ద్గగర ప్ని చేయవద్ుు ” అన్ానడు. 

 త్న యజమాని అేంటే రత్నకి ఎేంతోపేరమ. ఆయనిన విడిచి ఒక క్షణమ ైన్ా ఉేండలేడు. వ ేంటన్ే 
రాజ ేంద్ర ప్రసాద్ గారి కాళ్ల  మీద్ ప్డి వ కికవ కిక ఏడుసూి , త్నను క్షమిేంచమని బరతిమాలాడు,   
కానీ రాజ ేంద్రప్రసాద్ గారు క్షమిేంచలేద్ు . 

ఆ రోజేంతా త్న కారయకరమాలు ప్ూరిి అయన త్రాాత్ ప్డుకున్ే ముేంద్ు రాజ ేంద్ర ప్రసాద్ గారకిి 
ఈ సేంఘటన గురుి కు వచిిేంది. జరగిిేంద్ేంతా ఒకకసారి గురుి  త చుికుని, 
ఆలోచిేంచసాగాడు.అసలు రత్న చసేని పొ రపాటు ఏమిటట ? కలేం పాళీ విరిగి పో వడానికి అత్ను 
ఎేంత్వరకు బాధ్ుయడు? ఆ కలము కాగితాల మధ్య వపేంచిేంది త్న్ే కదా. అేంద్ువలనన్ ేరత్నకు 
ఆ కలేం కనప్డలేద్ు  



పెైగా ఆ కలానిన త రిచి ఉేంచాను కనుక త్ప్ుేంతా న్ాదే .  రత్న నిరోు షి! అత్ని త్పేుమీ లేద్ు! దానికి తోడు చాలా 

నిజాయతీ ప్రుడు! అనినేంటటకన్ాన  శరరయసుును కోరువాడు. ఈరోజు న్ేను అత్ని ప్టల  చాలా క 

్ రూరేంగా వయవహరిేంచాను  . అత్నిన  చాలా బాధ్పటెా్ ను. అని  ప్రిప్రవిిధాల ప్శాితాి ప్ ప్డుత్ూ, 

 రాత్రేంతా అలా ఉేండిపో యాడు. అత్నికి నిద్ర ప్ట్లేద్ు. అలాగ  త లల వారిపోయేంది.  మేంచేం మీద్  

నుేండి లేవేంగాన్ ేరత్నను రమమని కబురు పటెా్ డు. రత్న గదిలోకి వచిిన వ ేంటన్ే అత్ని చతే్రలు 

 త్న చేత్రలోల కి తీసుకుని, సాేంత్ మిత్రర డు లాగా కరచాలనేం చశేాడు. 

 “రతాన! ననున క్షమిేంచవా !” అని ఎేంతో ప్శాితాి ప్ేంతో అడిగాడు 

.  నీ త్పేుమీ లేకపో యన్ా, అనవసరేంగా నినున కోప్ుడాా ను. ఎప్ుటటలాగా నీ 

ప్నిని నువపా చసేుకో. న్ేను నినున విడిచి  పెట్ను” అేంటుననయజమానిని 

చూసి న్ వ ార పోయాడు రత్న. అత్ని ముఖేంలో ఆనేంద్ేం వ ల్లలవిరసిిేంది. ఏమి 

మాటాల డాలో త ల్లయక రాజ ేంద్ర ప్రసాద్ గారి పాదాల మీద్ ప్డ ి వ కిక వ కకి 

ఏడుసూి , ఆ మహనీయునికి కృత్జఞత్లు త లుప్పకున్ానడు.   రాజ ేంద్ర ప్రసాద్ గారు అన్కేసారుల , త్న ప్రసేంగాలలో 

ఈ సేంఘటనను గురిేంచి చ బుత్ూ ఉేండేవారు.   “ఇత్రులను కోప్ుడి, శక్ిేంచే ముేంద్ు బాగా 

ఆలోచిేంచేండి”అన్ేవారు.  

ఇేంకనూ “కోప్ము ప్ద్ున్ ైన కతిి వేంటటది. ఆ సమయేంలో మీ న్ోటట నుేంచి వచేి  మాటలు ఇత్రులను 
బాధిేంచును.ఎద్ుటటవాడు ఎటువేంటట వాడు అననది నిరాధ రణ అయయయదాకా ఎవరిని కోప్గిేంచుకోకూడద్ు.  
 

ఒకకకకకప్పుడు నిరప్రాధకిి కూడా దానివలల  అప్కారేం కలుగుత్రేంది. “త్ప్పులు 
చేయటేం మానవ లక్షణేం. క్షమిేంచుట ద వై లక్షణేం”. నీకు కోప్ేం వచేి  ఒకక 
క్షణానిననీవప జయసేి , బాధ్ప్డే 1000 క్షణాలను త్పిుేంచుకో గలవప” అని 



చూశారా పిలలలూ! కోప్ేం ఎనిన అనరాా లను త సుి ేందో . అేంద్ుక  సాామి “కోప్ము 

పాప్మునకు ధ్ూప్ము” అేంటారు.అేంతేకాకుేండా మనకు కోప్ేం వచిినప్పుడు నియేంతిరేంచు కోవడానికి సాామి 

మనకు న్ాలుగు సులభ్మ ైన ‘చిటాకలు’ ఇచాిరు. 

అవి : 

 కోప్ేం వచిినప్పుడు మన ముఖేం అద్ుేంలో చూసుకకనుట. 

 ఒక గాల సు చలలటట మేంచినీళ్ళు తరా గుట 

  నీళ్ల  ప్ేంప్పను తిపుి, ఆ శృతి తో సమాన సాా యలో భ్జన  పాడుట.              

   ఒక ఫరాల ేంగు ద్ూరేం ప్రిగతె్రి ట.  

కనక పిల్ల ల్ూ మనమంతా స్ాామి చెపిిన చిట్కాల్ు పాట్ిస్తూ  కోపాన్ని న్నయంత్రంచుకుందామా! 



 Sairam Children : Make 4 cups with paper—Your Favourite game : Here is a GIF image as to how it looks 

after you make it . 


