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“కుసుమా నువువ్ ఎపుప్డు కూడా అనాధవని అనుకోకూడదు. నీ కోసం పరితపించే నీ వాళుళ్, నీ మంచి కోరి నీకు కావలసిన 
సహాయం అందించే మంచి ఫెర్ండస్, ఆసిత్పాసుత్లు అనిన్ వునాన్యి. కేవలం అమమ్ నానన్ లేనంత మాతార్న అనాధలు కారు.  

ఇపుప్డు ననున్ మీ ఆంటీని చూడు మా తలిల్తండుర్లు కూడా ముసలితనంతో మరణించారు. అంటే మేము కూడా అనాధలమేనా? 
మనకు కావలసినది అమమ్ నానన్ మాతర్మే కాదు. 

ఇంక నుండి నీ మనసులోంచి నీకు ఎవరూ లేరు అనన్ భావన చెరిపేసేయి. నీకు అందరూ వునాన్రు అనుకుంటూ సెలఫ్ కౌనిస్లింగ 
చేసుకుంటూ వుండు. మనసు ఎంత పర్శాంతంగా వుంటుందో నీకే తెలుసుత్ంది. బాగా పొదుద్పోయింది. ఇంక పడుకోండి. రేపు పొదుద్నెన్ 
లేవాలి. దురాగ్షట్మి పూజ కూడా చేసుకోవాలి. " చటుకుక్న లేచి కుసుమ తల నిమిరి ఆయన వేరే మాట లేకుండా ఆయన గదిలోనుండి 
వెళిళ్పోయారు.  

ఆ సంఘటన తాలూకు పర్భావం నుండి తేరుకోవటానికి కుసుమకు కొంత సమయం పటిట్ంది. 
ఆ రాతిర్ కుసుమకు ఆయన మాటలే పదేపదే గురుత్కు రాసాగాయి. 
అనుకోకుండా మరుసటి రోజునే జరిగిన సంఘటనతో కుసుమలో చాల పెదద్ మారేప్ వచిచ్ంది. 
పూజ అయిపోయిన తరువాత భోజనాలు చేసి అందరూ ఎవరి పాటికి వాళుళ్ చదువుకుంటూ కూరుచ్నాన్రు. పకిక్ంటి నుండి ఏదో 

గొడవవుతునన్టుట్గా వుంది. నాయనమమ్ గొంతుక పెదద్గా వినిపిసుత్నన్ది. 
ఏమిటో చూసొదాద్మని లేచి వెళాళ్రు. ఈ లోపే తరుణి అమమ్ సుగుణ,  నానన్ శీర్హరి అకక్డకు చేరారు. యాది కూడా తలుపు చేర 

వేసి వాళళ్ వెనకే వచిచ్ంది. 
 పనెన్ండేళళ్ అమామ్యి హాలోల్ ఒక పకక్మూలగా ముడుచుకొని కూరుచ్నన్ది. బయట ఒక మగ మనిషి అతని వెనకాల చంకన పిలల్ను 

ఎతుత్కొని అతని భారయ్ కాబోలు ఒక ఆడామె నిలబడి వునాన్రు. ఇంటోల్ని జనాభా అరుగుల మీద నిలబడి కొందరు, పకక్నే మొతత్న కూరొచ్ని 
కొందరూ చూసూత్ వింటూ వునాన్రు. 

"ఓరి దౌరాభ్గుయ్డా! నికేష్పమంటి పిలల్ను ఏ సిథ్తికి తెచాచ్రో చూడరా. పిలల్ ముండను చూసుత్ంటే నాకే ఏడుపొసుత్నన్ది. వంటి మీద 
సందు లేకుండా వాతలు పెటాట్రు. మీరసలు మనుషుయ్లేనా? దానికసలు బుదిద్ ఙాఞ్నమే లేదు. నీకేం పోయేకాలం వచిచ్ందిరా? కనన్ తండిర్వి 
చూసూత్ ఎటాల్ వూరుకునాన్వురా? పాపం ఎంకటలకిష్ చచిచ్ ఏ లోకాన వుందో పార్ణం పోయేదాకా దాని నోటెంబట అమామ్, నరసి గురించే 
దిగులుగా వుందమామ్ అనన్ది. తలుచుకుంటూ వుంటే కడుపు తరుకుక్ పోతుంది. దాని బాగోగులు నేను చూసుకుంటానే అని దాని చేతిలో 
చేయేసాను. ఇపుప్డు చూడరా దాని ఆతమ్ పైలోకాల నుండి చూసూత్ ఎంత కోష్భిసుత్నన్దో ఏమో." నాయనమమ్ కళుళ్ చెమమ్గిలాల్యి. 

"లేదమమ్గారూ, ఇంకో పాలి అటాల్ జరకుక్ండా చూసుకుంటాను." చేతులు నలుపుకుంటూ పార్ధేయపడాడ్డు. 
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"ఛత తపుప్డు ముండాకొడకా. ఈ మాట ఎనిన్సారుల్ చెపాత్వురా? ఈ పాలి ఈ పాలి అంటూ అది నీ పెళాళ్ం చేతిలోనో దాని అమమ్ 
చేతిలోనో చచేచ్దాక అటాల్గే అంటూ వుంటావు. ఆ తరావ్త కుయోయ్ మొరోర్  పిలల్ చచిచ్ందంటూ రాగాలు మొదలెడతావు. చాలు చాలు వచిచ్న 
దారే వెళుళ్." 

"అదేంటమమ్గారూ, ఇంటోల్ పిలల్నన్ తరావ్త ఒక దెబబ్ వేయకుండా వుంటారా? అంతకే యాగీ చేతాత్రేటి." వెనక నిలబడడ్ ఆడమనిషి 
నోరు విపిప్ంది. 

"అమమ్ అంటునాన్వు ఎవరే నువువ్? నా కూతురా? పిలల్ను ఒక దెబబ్ వేసావా? మా అమేమ్ ఎంత మంచి తలిల్వే? పొదుద్ కూకేటపప్టికి 
ముంతెడు కలుల్ గొంతులో పొసుకొని పిలల్ముండ వుడకేసి పడేసేత్ పీకల దాకా మెకిక్ పిలల్ది తినన్దా చచిచ్ందా అని కూడా పటిట్ంచుకోకుండా 
దానిన్ ఎండనకా వాననక చెటుట్ కిందకు తోసి వెచచ్గా మొగుడి పకక్న తొంగునే నువువ్టే నా తలీల్!" అచచ్ంగా సినిమాలలో భానుమతి సైట్ల లో 
ఆమె చేతులు తిపుప్తూ కీచు గొంతుకతో  అనేటపప్టికి అంత సీరియస సిటుయ్వేషన లో కూడా కొంచం నవువ్ వచిచ్ంది.  

"ఏంటమమ్గారూ, తమరు కూడా అటాట్ అంటే ఎటాట్? కొటిట్నా పెటిట్నా అయయ్ అమమ్ దగగ్రే వుండాల. అంతే కాని ఇటాట్ ఇలొల్దిలొసేత్ 
మా వోళళ్ంతా ఏమంటారు?" వెనక నుండి ఇంకొక నడి వయసు సతరీ ముందుకు వచిచ్ంది. 

"ఓహోహో మందీమారబ్లం అంతా వతాత్సుకు వచేచ్సారనన్మాట. ఏమే కాసులూ, కూతురు చేసిన పనికి నువువ్ వతాత్సా? అసలు 
దీనికంతా మూలం నువువ్కాదుటే. ఆనాడేమో అమమ్గోరూ నా బిడడ్ను నీ బిడడ్ అనుకొని ఇక ఇంటి దానిన్ చేయమామ్ అంటూ బుడి బుడి దీరాఘ్లు 
తీసుత్ంటే వదుద్ వదద్ంటునాన్ ఈ గోవిందు గాడికి నచచ్ చెపిప్ పిలల్ ఆలనా పాలనా చూసుకుంటుందని దగగ్రుండి పెళిళ్ చేసేదాక నా గొంతు మీద 
కూరుచ్నన్ మహాతలిల్కేనా ఈ రోజు గొంతుక లేసోత్ంది. నువువ్ మధయ్లో మాటాల్డితే పీక తెగోగ్సాత్. నోరుమూసుకుపడి వుండు. అయినా నీ 
కూతురు పెళిళ్ చేసి దానిన్ అతాత్రింటికి పంపిన దానివి ఇంకా మళీళ్ దాని పకక్నే ఎందుకు చేరావు? అయినా ఆ పిలల్ ముండ ఏం చేసిందని ఆ 
విధంగా రాచి రంపాన పెడుతునాన్వు?" 

"అదేంటి అమమ్గారూ, ఆడపిలల్కు పని నేరిప్ంచటం తపాప్. రేపు పెళళ్యిన తరావ్త పనిపాటలు రాక పోతే మమమ్లిన్ అనరా. ఈ 
పాలికి చిటట్మమ్ను మాతో పంపియయ్ండి అమమ్గారూ." 

"ఛత తపుప్డు ముండా. నోరూమ్య. నరసి ఇకక్డే వుంటుంది. నేను దానిన్ పంపను. చావండి ఏ గంగలో దూకుతారో పోండి. కదలక 
పోయారో కాళుళ్ విరగొగ్టిట్ వీధిలో పారేయిసాత్ను ఖబడాద్ర." 

"అమమ్గారూ ఒకక్పాలి నరసిని పిలవండమామ్. దానితోనె మాటాడుతాను. తపప్యిపోయిందమామ్. నరసిలో దాని తలిల్ని 
చూసుకుంటునాన్నమామ్. ఇదే చివరిసారి ఇంకో మాటు ఇటాట్ జరకక్ండా చూసుకుంటానని సతెత్పెమానికంగా చెబుతూండానమామ్." పాపం ఆ 
తండిర్. అటు రెండో పెళాళ్నిన్ కాదనలేడు. ఇటు కనన్ కూతురిని వదులుకో లేడు. ఈ రెంటి మధయ్ అడకతెత్రలో పోకలాగా నలిగిపోతునాన్డు. 
బిడడ్ మీద మమకారంతో దీనంగా బతిమిలాడుకుంటునన్ వాడిని చూసి అందరికి జాలిగా వుంది. కాని అటాల్గే వదిలేసేత్ ఆ సవతి తలిల్, దాని తలిల్ 
చేతిలో అనాయ్యంగా చసుత్ంది.  

నాయనమమ్కు కూడా వాడంటే కొంత సానుభూతి వుంది. 
"సరే. దానేన్ పిలుసాత్ను. అది వసాత్నంటే అపప్టి సంగతి చూసుకుందాము." అని లోపలికి తొంగి చూసూత్, "యాదీ, నరసిని ఇటు 

రమమ్నవే." 
గోవిందు వూళోళ్ నాయనమమ్ వాళళ్ పొలాలు చూసుకుంటూ వుండేవాడు. వాడికి వెంకటలకిష్తో పెళిళ్ అయినపుప్డే వీళుళ్ పొలాలనిన్ 

అముమ్కొని పటన్ంలో వచిచ్ సిథ్రపడాడ్రు. అతనికి ఒక రికాష్ కొనిపెటిట్ ఇంటి ముందర  ఖాళీ సథ్లముంటే అకక్డ ఒక చినన్ పెంకుటిలుల్ వేసి 
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కాపురం పెటిట్ంచారు. వెంకటలకిష్ ఇంటోల్ పనంతా చేసూత్ వుండేది. యాదగిరి నరసింహసావ్మి దయ వలల్ పుటిట్ందని పిలల్కు నరసి అని పేరు 
పెటుట్ కొనాన్రు. వాళళ్ అనోయ్నయ్ సంసారం చూసిన దేవుడికి కనున్ కుటిట్నటట్యింది.  

నరసికి అయిదేళళ్ వయసులో ఏదో మాయరోగం వచిచ్ వెంకటలకిష్ కనున్ మూసింది. దాని మీద అంత పేర్మ పెంచుకునన్ గోవిందు 
దాదాపు పిచిచ్వాడై పోయినాడు. వాడికి వచచ్చెపిప్ నాయనమమ్ పిలల్ కోసమంటూ రెండో పెళిళ్కి వపిప్ంచింది. అదే ఆ పసిదాని 
కొంపముంచింది. సవితి తలిల్కి ఒక కూతురు పుటేట్టపప్టికి ఆమె తలిల్ కాసులుకు బురర్లో పురుగు తొలవటం మొదలెటిట్ంది. ఆ పిలల్ను నానా 
హింసలు పెటట్టం మొదలెటిట్ంది. గోవిందు పిలల్ల కోసం ఎంతో కొంత వెనకేసూత్ వచాచ్డు. నరసికి ఏమీ దకక్కుండా అంతా తన 
మనుమరాలికే చెందాలని కూతురు మనసులో విషపు బీజం నాటింది. దాంతో ఇదద్రు గోవిందుకు కూడా నరసి  మీద విరుదధ్ంగా చెపిప్ అతనికి 
కూడా కూతురు మీద మనసు విరిగేలా చేయటం మొదలెటాట్రు. కాసులు కూడా వీళుళ్ వుంటునన్ ఇంటి పకక్నే చేరి అందిన మటుకు 
వెనకేయటం మొదలెటిట్ంది. 

ఇవనిన్ చూసుత్నన్ నాయనమమ్ ఏమీ చేయలేకపోతునాన్నే అని బాధపడేది. తాను బలవంత పెటట్కపోతే గోవిందు ఈ పెళిళ్ 
చేసుకునేవాడు కాదు. ఆ పసిదానికి ఈ గతి పటేట్ది కాదని పదేపదే కోడళళ్ దగగ్ర వాపొయేయ్ది.   

పండగ రోజున ఇంటి పనంతా చేసి కాసులు చెపిప్న వంటంతా పూరిత్ చేసిన నరసి అలసి పోయి కాసేస్పు పడుకుంది. అదే 
సమయంలో కాసులు లేపి వళుళ్ నొపుప్లుగా వునాన్యి. కలుల్ కంపౌండుకు పోయి ఒక ముంత తెచిచ్పెటిట్ కాళుళ్ పటట్మని ఆఙఞ్ జారీ చేసింది.  

"అలసిపోయి వునాన్ను సాయంతర్ం తెచిచ్పెడతాను" అంది నరసి.  
అది కాదు కారణం. ఆవేళట్పుప్డు పోకిరీ వెధవలు అకక్డ అడాడ్ పెటుట్కొని వచేచ్పోయే వాళళ్ను అలల్రి పెడుతూ వుంటారు. వాళళ్ 

చూపులు మాటలకు భయపడడ్ నరసి సాయంతర్ం పోయి తెసాత్నని చెపిప్ంది.  
సాయంతర్ం  పెదద్వాళుళ్కూడా వుంటారు కాబటిట్ అంత భయం వుండదు.  అంతే అదే కారణం దాని వళుళ్ హూనం అవటానికి. 
తటుట్కోలేక నాయనమమ్ దగగ్రకు వచిచ్ంది. ఇంతకు ముందు కూడా రెండుసారుల్ అటాల్గే వళళ్ంతా వాతలతో వచిచ్నపుప్డు గోవిందును 

వాడి పెళాళ్నిన్ పిలిచి చివాటుల్ పెటిట్ పంపించింది. 
కాని ఈసారి మటుకు ఆవిడ తటుట్కోలేక పోయింది. ఏడుసూత్ వచిచ్న నరసి మొహమంతా వుబిబ్పోయి వుంది. ఆ వయసు పిలల్కు 

వుండాలిస్న లక్షణాలే లేవు. బలహీనంగా వుంది. తిండి తిని ఎంతకాలమయిందో అనన్టుట్గా వుంది. ఆ పిలల్ను కూరోచ్బెటిట్ ధైరయ్ం చెపిప్ అనన్ం 
పెటిట్, "ఇకక్డే పడుకో నీకేం భయం లేదు." అని ఒక చాప ఇచిచ్ంది. 

అపప్టి వరకు వణికిపోతూ మూల కూరుచ్నన్ నరసికి యాది ధైరయ్ం చెపుప్తూ కూరుచ్ంది. "భయంలేదు అందరూ వునాన్రుగా పద." 
అంటూ లేపి చెయియ్ పటుట్కొని అందరి మధయ్లోకి తీసుకు వచిచ్ంది. నరసిని చూడగానే అందరికి బాధ కలిగింది.  

"అదిగో చూడరా నీ కూతురు. వళళ్ంతా అంత వాతలు తేలేదాకా కొడుతుంటే చూసూత్ వూరుకోవటానికి నీకు మనసెటాల్ ఒపిప్ందిరా? 
చూడరా చూడు." అంటూ వణికి పోతూ వెనక వెనకే నకిక్ వునన్ నరసి చేయిపుచుచ్కొని ముందరికి లాగింది. "ఏమే నరసి మీ అయయ్ నినున్ 
తీసుకెళళ్టానికి వచాచ్డు. వెళాత్వా?" అరిచినటేట్ అనన్ది.  

ఆ పిలల్ ఇంకా వణికి పోతూ పెదద్గా ఏడుసూత్, "వదుద్ వదుద్ నేనెళళ్. ఆళుళ్ ననున్ చంపేసాత్రు." అనన్ది. 
"వినాన్రుగా. ఇంకా నిలబడాడ్రేం? వచిచ్నదారినే బయలుదేరండి. ఇంక నేను దానిన్ నీ ఇంటికి పంపేది లేదు. రేపే దానిన్ బోరిడ్ంగ 

సూక్లోల్ చేరిప్ంచబోతునాన్ను. బయటకు పదండి." 
"మా ఇటట్ం లేకండ బలోల్ ఎటాట్ ఏతాత్రమామ్. దానికి పెళిళ్చేయాలనుకుంటునన్ం. అది మా ఇంటి పిలల్. కొటుట్కుంటామో 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                   @|æÁ˝Ÿ 2016 

   4     తోడొకరుండిన 

చంపుకుంటామో. మా యిటట్ం.  మా కులపోలల్ను పిలిపించి పంచాయితి ఎటిట్ పిలల్ను ఎటాట్ తీసకపోవాలో మాకు బాగ తెలుసు." ఇంకా 
మొండిగా కాసులు వాదించబోయింది. ఆ మాటలకు కోపం వచిచ్న నాయనమమ్ చినన్ కొడుకు ముందరకు రాబోయినాడు. 

అంతే అపప్టిదాకా నాయనమమ్లో వునన్ ఓరుప్ నశించింది. కొడుకు చేయిపటుట్కొని ఆపి, "ఏమే ముదనషట్పుదానా బెదిరిసుత్నాన్వా? 
బయటకు నడుసాత్వా, కాళుళ్ విరగొగ్టట్మంటావా?"అంటూ పకక్నే వునన్ చేతి కరర్ను చేతిలోకి తీసుకుని వాళళ్ ముగుగ్రిని తరిమితరిమి 
కొటిట్ంది. "కులపోళళ్ను పిలిపిసుత్ందంట కులపోళళ్ను. రానీయ చూసాత్ను ఒకొక్కక్ళళ్ను. బెదిరిసుత్ందేం బెదిరింపు." 

"నరసి! నేను, నా కుటుంబం వునన్ంత కాలం నీకేం భయం లేదు. ఒరేయ సుందరం, ఈ సెలవలు అయిపోగానే వెళిళ్ మన బాల 
విహారోల్ వునన్ బోరిడ్ంగ సూక్ల లో చేరిచ్రా దానిన్. శుబబ్రంగా చదువుకొని దాని కాళళ్ మీద అది నిలబడేదాకా నేనునాన్ లేకపోయినా మీరు 
దానికి అండగా వుండాలి." ఆరడ్ర ఇచిచ్నటేట్ చెపిప్ "పదండి ఇంక. ఎవళళ్ పని వాళుళ్ చూసుకోండి. పోండి." 

ఈ అనుభవం కుసుమకు కొంత వింతగా వుంది.  
పిలల్లందరికి అనన్ం కలిపి ఆపాయ్యంగా ముదద్లు పెటేట్ నాయనమమ్లో కొతత్ మనిషిని చూసోత్ంది. 
అపుప్డే అరధ్మయింది. ఆడది అంటూ అందరూ చులకనగా చూసే సతరీ ఎంత శకిత్వంతురాలో?  
అనన్పూరణ్ లాగా పెటేట్ చేయి అవసరం వచిచ్నపుప్డు కాళికా అవతారం ఎతిత్ కతిత్ కూడా ఝళిపించగలదు.  
అందుకే అనాన్రు ద హాండ దట రాకస్ ద కేర్డిల రూలస్ ద వరల్డ్. అని వుయాయ్ల వూపే చేయే పర్పంచాలను పాలించగలదు. ఆ మాట 

నాయనమమ్ చేసి నిరూపించింది. 
అయినా ఆవిడ ఔనన్తయ్ం ఏమిటి? పకక్ ఇంటోల్ ఏమైనా మనకెందుకులే అని చూసి చూడనటుట్ పోయే ఈ రోజులలో అంత ఆచారాలు 

పాటించే ఆవిడ ఒక రికాష్ వాడి కూతురు కోసం అంత పోరాటం చేసుత్నన్ది అంటే నిజంగా ఆవిడ ఔదారాయ్నికి చేతులెతిత్ మొకాక్లనిపిసుత్నన్ది. 
దురాగ్షట్మి పరవ్దినాన నిజంగానే దురాగ్వతారానిన్ చూసినంత ఆనందం కలిగింది. 

PPP 
ఆ రాతిర్ కుసుమకు ఆలోచనలతో నిదర్ కరువయింది. వీళళ్ంతా అరమరికలు లేకుండా ఈ విధంగా ఎటాల్ కలిసి మెలిసి 

వుండగలుగుతునాన్రో? వాళళ్లాగా ఎందుకు తన వాళళ్తో కలవలేకపోతోంది? 
పాపం నాయనమమ్ పినిన్ తను చికాకు పడడ్పుప్డలాల్ ఎటాల్ చినన్బుచుచ్కుంటారో గురుత్కొచిచ్ంది.  
తనతో మాటాల్డాలంటేనే భయపడే చెలెల్ళుళ్ తముమ్ళుళ్ గురుత్కొచాచ్రు.  
అనుక్షణం తన సంతోషం కోసం తాపతర్యపడే చినాన్నన్ తాతగారు గురుత్కొచాచ్రు.           
తను ఎందుకు అటాల్ పర్వరిత్సుత్నన్దో తనకే తెలియటం లేదు. 
ఈ రెండు రోజులు రెండు కుటుంబాలలో జరిగిని సంఘటనలు అనూహయ్ం.  
తను ఇకక్డకు వచిచ్న మరోర్జు జరిగిన సంఘటన ఒకటి గురుత్ కొచిచ్ంది. 
ఆరోజు జానకమమ్ హడావుడిగా వచిచ్, "ఏమబాబ్య శీర్హరి! వంటోల్ పాలుమాలిక చేసిందంటనే? జవ్రమేమైనా వచిచ్ందా?" నుదిటి 

మీద చేయేసి చూసింది. "ఒళళ్యితే చలల్గానే వుంది." 
"ఏం లేదు పినిన్, మూడు రోజుల నుండి పని కాసత్ ఎకుక్వగానే వుంది. అలసట. అంతే. అంతకనాన్ ఇంకేం లేదు. అయినా ఇంత 

హడావుడిగా ఈ సంగతి మీకు ఎవరు చెపాప్రూ? పూరిణ్మేనా?" 
"సరేలే నాయనా నువువ్ అనిన్ అటాల్గే కొటిట్ పారేసూత్ంటావు. అమేన బొంగరమాలె పనులంటూ తిరుగుతూ వుంటావు. వూరందరి 
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కళుళ్ నీ మీదనే. ఏ పాపిషిట్ కళోళ్ నీ మీద పడి వుంటాయి. లే కాసత్ దిషిట్ తిసి పారేసాత్ను." 
ఆయన వదద్ంటునాన్ వినకుండా లేపి వంటింటోల్కి తీసుకెళిళ్ంది.  
"అవతలకు పోండే. మీరంతా ఇకక్డ చోదయ్ం చూసేదేంటే?" తొంగి చూడబోతునన్ పిలల్లతో పాటు సుగుణను కూడా ఒకక్ కసురు 

కసిరింది. 
కుసుమకు అరధ్ం కాలేదు. వంటగదిలో ఒక పకక్గా పెదద్ ఇతత్డి పళెళ్ంలో ఒక గినెన్ బోరిల్ంచి వుంది. "చూసావా సుగుణా! పిలాల్డికి 

ఎంత దిషోట్!" అనుకుంటూ వెళిళ్పొయింది. 
అంత పెదాద్యనకు దిషిట్ తీయటం ఏమిటి? బామమ్ కూడా అపుప్డపుప్డూ బాబాయి పిలల్లకు ఉపుప్ చుటూట్ తిపిప్ చేసూత్ వుంటుంది.  
తనకు కూడా ఒకసారి అటాల్గే చేయబోతే తను కసురుకుంది కూడా. "ఛత నాకు అవనిన్ నచచ్వు." అనేటపప్టికి బామమ్ మొహం 

చినన్బుచుచ్కుపోవటం గురుత్కొచిచ్ంది. 
ఆయనకు వొంటోల్ బాలేకపోతే డాకట్ర దగగ్రకు తీసుకెళాళ్లి కాని ఈ దిషిట్ తీయటం ఏం వైదయ్ం? అయినా పకిక్ంటి ఆయనకు నలతగా 

వుంటే ఆవిడకెందుకు అంత ఆరాటం? 
ఆవిడ తన పని ముగించి అటువెళళ్గానే పూరిణ్మ మెలిల్గా పిలిల్లాగ అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ వచిచ్ంది. "నాయనమమ్ వచిచ్ 

హడావుడి చేసెళిళ్ందా?" 
"పూరిణ్మా ఇటు రావే, నువేవ్నా నాయనమమ్కు చెపిప్ంది?" అంటూ నవువ్తూ ఆమె చెవి పటుట్కునాన్డు శీర్హరి. 
"అబాబ్ వదులు బాబాయి. మరి నువేవ్మో మాతో షటిల ఆడమంటే వంటోల్ ఓపిక లేదంటూ ముసుగేసాత్వా? అందుకే పనిషెమ్ంట." 
"ఏంటది తరుణి? నాయనమమ్ అంకుల కు ఏం చేసింది?" ఆ పళెళ్ం గినెన్ చూసిన కుసుమ అడిగేసింది. తరుణి పూరిణ్మతో పాటు 

శీర్హరి సుగుణ కూడా పెదద్గా నవావ్రు. 
"ఏం లేదమామ్, మీ అంకుల మీద అందరి కళుళ్ పడాడ్యని ఆవిడ దిషిట్ తీసింది." 
"అవును దిషిట్ అంటే ఉపుప్తోకదా చేసేది. ఈ పళెళ్ం ఏంటి?" 
"చినన్ చినన్ దిషిట్ అయితే ఉపుప్తో. మరి మీ అంకుల కు పే.....దద్ దిషిట్ కదా అందుకే ఇటాల్. అదేం లేదమామ్, పళెళ్ంలో నిండా నీళుళ్ 

పోసి గినెన్లోఒక కాయితమో బటట్ముకోక్ కాలిచ్ ఆ మంటతో చుటూట్ తిపుప్తుంది. ఆ మంటతో వునన్ గినెన్ను నీళళ్పళెళ్ంలో బోరిల్సుత్ంది. ఆ 
నీళళ్నిన్ సరుర్మని గినెన్లోకి పోతాయి. అంతే ఆ నీళుళ్ పోగానే చెడు దిషిట్ పోయిందని నాయనమమ్కు మహా తృపిత్." 

"అదేంటి ఆంటీ? సైనిట్ఫిక గా అది సామానయ్ంగా జరుగుతుంది. మండేటపప్టికి ఆ గినెన్లో వాకూయ్ం ఫారమ్ అయి నీళుళ్ నేచురల గా 
అందులోకి పోతాయి. అది ఎపుప్డు చేసినా అటాల్గే జరుగుతుంది కదా!" 

"కుసుమా, ఆ సంగతి మా అందరికి తెలుసు. కాని ఆ పెదాద్విడ నమమ్కం, సెంటిమెంట ఎందుకు కాదనాలి అని మీ అంకుల సరేనని 
చేయించుకుంటారు." 

***** 
 
యాది ఎవరు? నరసి ఎవరు?  
ఈ రెండు కుటుంబాలు ఒకటిగా మసలటం ఏమిటి?  
బొంబాయిలో పుటిట్ పెరిగి అమమ్ నానన్ తపప్ వేరే పర్పంచం తెలియని తనకు బయట కూడా ఇనిన్ అనుబంధాలు ఆపాయ్యతలు 
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వుంటాయని ఇపుప్డిపుప్డే తెలుసుత్నన్ది. అనేక పర్శన్లు వుదయిసుత్నాన్యి.  
మెలిల్మెలిల్గా తనలోనే లోపం వునన్దని అరధ్మవుతునన్ది.  
ఏమిటో తెలియని బాధ. దుఃఖం ముంచెతుత్తునాన్యి. ఎందుకో వెంటనే బామమ్ను తాతగారిని చూడాలనన్ ఆరాటం మొదలయింది. 

తముమ్ళుళ్ చెలెల్ళళ్తో ఆడుకోవాలని అనిపిసుత్నన్ది. పినిన్ దగగ్ర కూరొచ్ని వళోళ్ తలపెటుట్కొని పడుకోవాలని అనిపిసుత్నన్ది. 
PPP 

మహరన్వమి నాడు "కుసుమా! కొతత్బటట్లు కటుట్కొని పద అందరికి దండం పెటిట్ వదాద్ము." 
ముందు రోజు తరుణి షాపింగ కెళిళ్ తనకు తెచుచ్కుంటూ కుసుమకు కూడా కొతత్ బటట్లు తెచిచ్ంది. 
మొహమాటపడుతూనే ఆ బటట్లు కటుట్కొని ఇంటోల్ వునన్ పెదద్వాళళ్కు తరుణితో పాటు తను కూడా నమసాక్రం చేసింది. 
"పద పద. నాయనమమ్ బాబాయిల వదద్ కూడా ఆశీరావ్దం తీసుకొని వదాద్ం. ఆలసయ్మైతే నాయనమమ్ కోపప్డుతుంది." కుసుమ చేయి 

పటుట్కొని పకిక్ంటికి పరుగు తీసింది.  
కుసుమకు అరధ్ం కాలేదు. ఇంటోల్ అమమ్ నానన్ దగగ్ర ఆశీరావ్దం తీసుకునాన్రు. పకిక్ంటోల్ నాయనమమ్ కోపప్డుతుందని భయపడటం 

ఏమిటి?  
మళీళ్ అనుబంధాల పర్శన్. 
"ఏమే తరుణీ మళీళ్ ఆలసయ్ం చేసావా? కుసుమ వచిచ్ందా లేదా? పిలల్లూ అందరూ కొతత్ బటట్లు కటుట్కొని మీ మీ పుసత్కాలు తీసుకొని 

రండరార్. ఈ రోజు అందరూ కూరొచ్ని సరసవ్తి పూజ చేయాలి."  
"తరుణీ, అమమ్కు మళీళ్ ఙాఞ్పకం చేయవే.  గారెలు పులిహోర చేసాత్ననన్ది. పనెన్ండింటికలాల్ నైవేదయ్ం పెటిట్ తీసుకొని రమమ్ను. 

తతిమామ్ వంటలనిన్ ఇకక్డే.  
అబాబ్యిలూ! భోజనాలకి ముందర మగవాళుళ్ పిలల్లు ఒకే బంతిలో కూరోచ్వాలి. ఆనికిక్ ఆకలి లేదు తరువాత తింటా అంటే బెతత్ం 

పుచుచ్కుంటాను. జాగర్తత్." అంటూ నాయనమమ్ ఎవరి పనులు వాళళ్కు అపప్చెపిప్ పిలల్లను కూరోచ్బెటిట్ వైనంగా సరసవ్తి పూజ చేయించింది. 
నినన్ కనిపించిన జానకమమ్ రూపానికి ఈ రోజున కనిపిసుత్నన్ దానికి ఎంత తేడా? ఒకే సతరీకి ఇనిన్ రూపాలా! 
"ఎమే యాదీ నరసి. మీరు కూడా రండే. బాగా చదువు రావాలి అని చలల్ని తలిల్కి మొకుక్కోండి." 
"తరుణి నీ సేన్హితురాలు రేణుకను కూడా భోజనానికి రమమ్ని చెపప్మనాన్ను చెపాప్వా? ఇంకా రాలేదే" పండగ హడావుడి అంతా ఆ 

పెదాద్విడదే. 
తరుణి తలిల్ సుగుణ పూరిణ్మ తలిల్ సీత తో పాటు  సుందరం బాబాయి భారయ్ సునంద రాజు బాబాయి భారయ్ సుధ వడద్నలు చేసుత్ంటే 

మగవాళుళ్, పిలల్లు, నాయనమమ్ భోజనాలకు కూరుచ్నాన్రు. 
ఆ భోజనాల ఘటట్ం కూడా తినే పదారాధ్లకనాన్ మధురంగా సాగింది. 
పూరిణ్మ తరుణితో పాటు కుసుమ కూడా ఆకులు పెటట్టం గాల్సులు పెటిట్ మంచినీళుళ్ పోయటం వంటి పనులు చేయటంలో 

సాయపడింది. మాటలలోనే రేణుక కూడా వచిచ్ంది. 
సుధ పినిన్ మొహమాటసుత్రాలే కాని సునంద పినిన్ మంచి మాటకారి. పిలల్లతో పిలల్గా పెదద్లతో పెదద్గా మసులుకుంటూ వుంటుంది. 

డిగీర్ వరకు చదువుకుంది. పనులలో కూడా చకచక సాయం చేసూత్ గలగల కబురుల్  చెపుప్తూ అందరి మనన్నలను అందుకుంది. 
"అమామ్యిలూ! మీరు నలుగురు కూడా ఒకసారి వడడ్నలు చేసి కూరోచ్ండే. మీ అమమ్ పినిన్వాళుళ్ మిగతా వడడ్న చూసుకుంటారు." 
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"సునందా! మళొళ్కసారి ఆ బొబబ్టల్ పళెళ్ం అందుకొని మారు అడగవే." 
"వీటిని భకాష్య్లు అంటారుగా, బొబబ్టేట్మిటి?" కుసుమ అడిగింది.              
సునంద నవువ్తూ అంది. "మళీళ్ మన భాషాశాసత్రం మాండలికాలు మొదలయాయ్యా? మేము బొబబ్టుట్ అనేది మీరు భకాష్య్లు 

అంటారు కదా! ఏం రేణుక మీరు వీటిని పోళీలు అంటారు కదా? అనంతపురం లో ఓళిగలు అని కూడా అంటారనుకుంటా."  
"అవును పినీన్ మా వూళోళ్ వీటిని పోళీలు ఓళిగలు అని కూడా అంటారు." 
"ఒకొక్కక్ పార్ంతంలో ఒకొక్కక్ పేరు. అటాల్గే తినే పదద్తి కూడా వేరే. మేమేమో వీటిమీద కరిగించిన నెయియ్ వేసుకొని తింటాము. 

కరూన్లు వైపు వారేమో పాలు పోసుకుంటారు కదా!" 
"మా వైపు పోళీలు పలచ్గా పెదద్పెదద్గా పెనమంత సైజులో చేసాత్రు. వడిడ్ంచేటపుప్డు తలా ఒక గాల్సులో వేడివేడి పాలు కూడా 

పెడుతారు. ఆ పాలు పోసుకొని అంతా ముదద్గ చేసుకొని తింటారు."  
అందరూ ఆశచ్రయ్ంగ వింటునాన్రు. బొబబ్టుల్ పాలు కాంబినేషన ఏమిటా అని.  
వాళళ్ మాటలలో శీర్హరి కూడా మాట కలిపాడు. "ఈ కాంబినేషనల్కే మీరు విసుత్పోతునాన్రు. మలాల్ది రామకృషణ్శాసిత్గారు రాసిన 

కృషాణ్తీరం అనన్ నవలలో అనన్పప్గారు అనే పాతర్ చెపిప్న మాటలు చదివితే మీరంతా దిమమ్తిరిగిపోతారు. "బచచ్లికూరలో నాలుగువెలుల్లిల్ 
రెబబ్లు వేసి దిమమ్ తిరిగేటటుట్ తిరగబోతెడితే బొబబ్టల్లోకి నంజుకునేందుకు మాంచి వనరుట ఆహా!" అంటూ పెదద్గా నవేవ్టపప్టికి అందరూ 
ఆయనతో పాటు నవవ్టం మొదలెటాట్రు.  

"బొబబ్టల్లోకి వెలుల్లిల్ వేసిన బచచ్లికూరేమిటార్ పిచిచ్ సనాన్సీ" అంటూ జానకమమ్ కూడా నవవ్టం మొదలెటిట్ంది. 
అటాల్ కొతత్ కొతత్ రుచులు విభినన్ పార్ంతాల వంటకాల గురించి సరదాగా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ తింటూ వునాన్రు. 
"ఏమామ్ సునందా మీ వాళుళ్ తెచిచ్న సెప్షల మాకు వడిడ్ంచలేదే. అనిన్ నీ కోసమే దాచుకునాన్వా?" తరుణి పెదద్ బాబాయి ఆనంద 

అడిగాడు. 
"అయోయ్ చినన్బావగారూ ఇదిగో తెసుత్నే వునాన్ను. ఇంతలో మీరు అడగనే అడిగారు." అంటూ వడిడ్ంచటం మొదలెటిట్ంది. 
"మై గాడ ఇవేమిటి పినిన్ పేపర చుటట్చుటిట్ వడిడ్సుత్నాన్వు? ఇవేం చేయాలి? ఈ పేపర రోల లోపల వుంటుందా సీవ్ట?" ఆశచ్రయ్ంగా 

అడిగిన కుసుమను చూసి అందరూ నవేవ్రు.  
"వీటిని పూతరేకులు అంటారు. అబోబ్ ఇవి తయారు చేయాలంటే చాల అనుభవం కావాలి. ఇవి ఇళళ్లోల్ చేయటం అంత సులభం 

కాదు. అందుకే పెదద్పెదద్ మొతాత్లలో చేసూత్ వుంటారు." 
"నిజంగానే చాల టేసీట్గా వునాన్యి." రేణుక కూడా అంది. 
"మీ ఫెర్ండ షిప లాగా కదా. ఈ సీవ్ట వునన్ంత తీయగా మీ ఫెర్ండ షిప కలకాలం వుండాలి."  
"అవునండి. ఒక విచితర్ం చూసారా.  పూరిణ్మ తరుణి రేణుక కుసుమ. వీళళ్ నలుగురి పేరల్ మొదటి అక్షరాలు కలిపి చూడండి." 

చిలిపిగా నవువ్తూ అంది సునంద. 
పెదద్వాళుళ్ ఈ కురర్కారు సంభాషణ వినోదంగా వింటునాన్రు. 
"అవునోయ పూ.త.రే.కు. వావ వాటె బిర్లియంట బురోర్యి నీది." 
"పినీన్ మన ఇంటికి ఎపుప్డూ రాలేదు కాని లూసీ అని మాకు ఇంకో ఫెర్ండ కూడా వునన్దని చెపుప్తూంటానే, దానిన్ కూడా 

కలుపుకుంటే పూతరేకులు. ఇకటి కాదు ఎనోన్." 
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"అయితే వీళళ్ను అందరిని ఒకేసారి పిలవ వలసి వసేత్ ఒకొక్కక్రి పేరు పిలవకుండా ఏయ ’పూతరేకులూ’ అంటే సరి పోతుందేమో." 
"చాలేల్వే నీ చమతాక్రపు మాటలు నువూవ్నూ, నేరిచ్పోయావు. పిలల్లతో కలిసి పోచికోలు కబురల్తో కడుపు నింపుకుంటారా ఏమిటి? 

అందరికి పెరుగు వడిడ్ంచి మీరు కూడా పెటుట్కోండి. బాగా ఆలసయ్మయిపోతోంది." సునంద వంక మురిపెంగా చూసూత్, తతిమామ్ 
ఆడవాళళ్నుదేద్శించి ఆదేశించింది జానకమమ్ 
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