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ఆ రాతిర్ ముగుగ్రికి నిదర్ కరువయింది. ఎకైస్టమెంటో టెనష్నో ఆనందమో ఏదీ తెలియని కలగూరగంప వంటి భావనలు. ఆలోచనలు
గతంలోకి పర్యాణించాయి.
PPP
తరుణి, పూరిణ్మ చినన్పిలల్లగా వునన్పప్టి నుండే వాళళ్ తలిల్తండుర్లు ఒకటే కాలనీలో వుండేవాళుళ్.
పూరిణ్మ నానన్గారు సెకర్టేరియేటోల్ ఆఫీసర. వాళళ్ది పెదద్ కుటుంబం. అనన్దముమ్లు ముగుగ్రు, వారి తలిల్ పిలల్లతో ఒకటే సమిషిఠ్
కుటుంబం. చాల సేన్హపాతుర్లు. అనన్దముమ్లందరి సంతానంలోకి పూరిణ్మ పెదద్ది. ఇంటోల్ అతత్గారు జానకమమ్ అజమాయిషీలో కోడళుళ్
వంటిలుల్ చూసుకొనే వారు.
పూరిణ్మ వయసుకు చినన్దయినా తనకు తోచిన చినన్చినన్ పనులలో పెదద్లకు చేదోడు వాదోడుగా వుండేది. చెలెల్ళళ్కు తలలు దువివ్
జడలు వేయటం, తముమ్ళళ్కు షూస వేయటం వంటి పనులనిన్ ఒకరు చెపప్కుండానే చేయటం నేరుచ్కునన్ది. అటాల్గే సూక్ల నుండి ఇంటికి
వెళళ్గానే తన హోంవరక్ చేసుకుంటూనే తతిమామ్ వాళళ్ హోంవరక్ దగగ్రుండి చేయించేది. వాళళ్కు కథలు చెపిప్ పడుకోబెటేట్ భాధయ్త కూడా
నిరవ్హించేది.
వాళళ్ నాయనమమ్ జానకమమ్ కయితే ఆ పిలల్ను చూసేత్ ఎంతో మురిపం. "పిచిచ్పిలల్. అభం శుభం ఎరుగదు. అయినా ఒకరు
చెపాప్లిస్న పని లేకుండా ఎంత చకక్గా పని చకక్పెడుతునన్దో చూశావుటే." అంటూ చుటట్పు చూపుగా వచిచ్న కూతురితోనూ ఇతర
బంధువులతోనూ చెపుప్కొని మురిసి పోయేది.
"ఆ. అదొక పెదద్ పనా అమామ్? ఆడపిలల్ అనన్ తరువాత ఆ మాతర్ం పనులు చేయకపోతే ఎటాల్?". అంటూ సాగదీసేది ఆమె కూతురు
అనసూయ.
ఆమె కూతురు కాంతం పూరిణ్మ వయసుస్దే. కాని కొరకరాని కొయయ్. ఒకక్ పని కూడా అందుకునేది కాదు. చకచకా అనాన్ల
ముందర కంచాలు మంచినీళుళ్ సరద్టం భోజనాల తరువాత ఎంగిళుళ్ శుభర్ం చేయటం వంటి పనులు చేసే పూరిణ్మ అంటే అనసూయకు
అసూయ.
"అయినా అనన్యయ్ వంటి మధయ్ తరగతి ఇళళ్లోల్ ఆడపిలల్లు ఆ మాతర్ం పనులు నేరుచ్కోక పోతే రేపొప్దుద్న అతాత్రిళళ్లోల్ ఇబబ్ంది
పడరుటే? నౌకరుల్ చాకరుల్ వునన్ పెదిద్ంటి సంబంధాలు అనన్యయ్ వలల్ ఏమౌతుంది?" అంటూ దీరాఘ్లు తీసేది.
"చాలేల్వే, నేరుచ్కొని పోయావు. నీ కూతురిన్ చూడరాదూ!? గడకరర్లా పెరిగింది. కాని ఒకక్ పని కూడా చేతకాదు. అటుపులల్ తీసి
ఇటు పెటట్నుకూడా ముందుకు రాదు. పోనీ చదువు చూదాద్మా అంటే అది కూడా అబబ్లేదు. ఆమేన ఇంటోల్ కూరొచ్ని తిని నవలుల్ చదువుతూ
పడిదొరల్టం తపిప్సేత్ ఇంకోటి కనిపించటం లేదుకదా! అది కూడా రేపొప్దుద్న పెళళ్యి అతాత్రింటికి వెళళ్వలసిన పిలేల్గా?" అంటూ తలిల్
మందలించేటపప్టికి ఆ కూతురు ముఖం మాడుచ్కొని,
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"అయినా నా కూతురికి అతాత్రింటోల్ చాకిరీ చేయాలిస్న ఖరమ్మేం పటట్లా. మా మేనలుల్డికే ఇదాద్మనుకుంటునాన్ం. వాళళ్కు పది
తరాలు కూరొచ్ని తినాన్ తరగని ఆసిత్ వుంది తెలుసా?" అంటూ బీరాలు పోయేది.
"ఆ చాలేల్ సంబడం. నిండా పనెన్ండేళుళ్ కూడా లేని పిలల్కు ఎపుప్డో జరగబోయే పెళిళ్ గురించి ఇపప్టినుండే అటు చదువు లేక పనీ
పాటలు నేరప్క ఎందుకూ పనికి రాని దానిలా తయారు చేయమాక. చకక్గా పూరిణ్మకు మలేల్ చదువు పనిపాటలు నేరుప్తూ వుండు." అంటూ
తలిల్ చేసే నీతిబోధలకు ఆమె కూతురు మూతి ముడుచుకు కూరుచ్ంటే, వదినలు "మీ అమేమ్ కదా వదినా. ఏదో చనువుగా అనన్ంత మాతార్న
అంత కోపం తెచుచ్కొని అలిగి కూరోచ్వాలా?" అంటూ అటు ఆడబడుచుకు, "ఆడపిలల్లకు ఒకరు నేరాప్లిస్న పనేముంది అతత్యాయ్! అవసరం
వసేత్ వాళేళ్ నీళళ్లోల్ చేపలాల్గా వాళేళ్ నేరేచ్సుకుంటారు." అంటూ ఇటు అతత్గారికి నచచ్చెపిప్ సాగదీసి అలుకలు తీరేచ్వారు.
PPP
తరుణి ఇంటి వాతావరణం దీనికి పూరిత్గా భినన్ం. ఆమె తండిర్ ఒక బిజినెసమాన. ఆయనకు సవ్ంత వాయ్పారాలు వుండేవి. ఇంటోల్
తలిల్ తండిర్ ఒకక్గానొకక్ కూతురు తరుణి వుంటారు. బంధుజనం కూడా తకుక్వే.
ఇటువంటి వాతావరణంలో పెరిగిన తరుణికి ఎపుప్డూ వచేచ్పోయే చుటాట్లతో కళకళాళ్డుతూ వుండే పూరిణ్మ ఇలల్ంటే ఎంతో ఇషట్ం.
ఎకుక్వ సమయం పూరిణ్మ ఇంటోల్నే గడపటానికి ఇషట్పడేది.

రెండు ఫామిలీలు ఎంతో సనిన్హితంగా వుండేవి. అటాల్గే పిలల్లు కూడా

చినన్తనం నుండే కలిసి ఆడుకునేవారు.
మొదటోల్ రెండు ఇళళ్ మధయ్ కాంపౌండ వాల వుండేది. కాలకర్మేణా కుటుంబాలు సనిన్హితమవటం పిలల్లందరూ ఒకక్ చోటే చేరి
ఆడుకోవటంతో ఆ గోడ తీసేసి ఒక బాడిమ్ంటన కోరట్ ఏరాప్టు చేసారు.
ఇంక ఆ ఇంటి నుండి ఈ ఇంటికి చుటూట్ తిరిగి వెళళ్వలసిన శర్మ లేకుండా ఇంటోల్నే ఇలుల్లాగా అయిపోవటాన అందరికి ఇంకా ఫీర్.
ఎపుప్డు ఎవరు ఎకక్డ వుంటారో తెలిసేది కాదు.
కొతత్లోల్

పిలల్లందరిని చుటూట్ కూరోచ్ పెటుట్కొని జానకమమ్ కథలు చెపుప్తూ అనన్ం కలిపి ముదద్లు పెటట్టం తరుణి ఎంతో

ఆనందంగా చూసేది. మధాయ్హాన్లు ఆవిడ ఒక బేసిన వంటి గినెన్లో అనన్ం పెటుట్కొని ఇంత ఆవకాయనో చింతకాయ పచచ్డో వేసి నెయియ్ పోసి
కలిపి పెదద్ బతాత్యిపండంత ముదద్లు ఒకొక్కక్రి చేతిలో పెటట్టం, వాళుళ్ ఆ ముదద్ కొంచంకొంచంగా కొరుకుక్ తినటం. అటాల్ అందరి చేతిలోల్
పెటిట్ మళీళ్మొదటి పిలల్ వదద్కు వచేచ్టపప్టికి చేయి ఖాళీ అవగానే ఇంకో ముదద్ పెటట్టం చేసూత్ వుండటంతో పిలల్లు తాము కలుపుకు
తినేదానికనాన్ కూడా రెండు ముదద్లు ఎకుక్వగానే తినేవారు.
తరుణి కూడా వుంటే, "రావే అమమ్డూ, నువువ్ కూడా ఒక ముదద్ తిందువుకాని," అంటూ జానకమమ్ పిలవగానే ఆమె కూడా ఆ పిలల్ల
గుంపులో కలిసి నాయనమమ్ చెపేప్ కథలు వింటూ ముదద్లు తినేది.
ఇంటికి వెళిళ్ం తరువాత తలిల్ ఏదైనా తినటానికి ఇచిచ్నపుప్డు, "అమామ్, నాయనమమ్ ముదద్లు పెడితే తినాన్ను ఆకలి లేదు."
అనేటపప్టికి మొదటోల్ తలిల్ మొహమాట పడినా కర్మేపి అలవాటయింది.
ఆవిడ కూడా ఆ సమయంలో జానకమమ్ చెపేప్కథలు వింటూ తతిమామ్ తోడికోడళళ్తో కాలకేష్పం చేసేది. ఆ విధంగా రెండు
కుటుంబాలకు గటిట్ అనుబంధం ఏరప్డడ్ది. వాళళ్ అనుబంధం యాభై ఏళళ్నాటిది అనన్మాట.
PPP
వారు అయిదవ తరగతిలో వుండగా అదే కాల్సులో చేరింది రేణుక.
సూక్లుకు వచిచ్న మొదటి రోజున చాల బెరుగాగ్ వుంది. బాగా గారాబంగా పెరిగిందవటాన కొతత్ సూక్లోల్కి బెరుకు బెరుగాగ్ కాలు
పెటిట్ంది. కాల్స టీచర ఆ పాపను తరుణి పూరిణ్మల మధయ్ కూరోచ్ పెటిట్ంది. అది చూసిన ఆ ఫెర్ండస్ ముఖం చిటిల్ంచారు. తమ మధయ్ మూడో
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వయ్కిత్ రావటం కాసత్ కంటకింపుగా అనిపించింది. మూతులు ముడుచుకుని కూరుచ్నన్ వాళళ్ మధయ్ రేణుకకు ఇంకా బెదురుగా అనిపించింది.
కొతత్గా సూక్లోల్ చేరటాన ఇంకా యూనిఫాం కుటిట్ంచుకోలేదు. తెలల్గా పెదద్పెదద్ కళళ్తో, బాబడ్ కట చేసిన జుటుట్, ఫిర్లడ్ ఫార్క.
మొతాత్నికి భలే ముదుద్గా వుంది.
అందరూ లంచ టైంలో అనాన్లు తినటానికి వెళిళ్పోయినారు. రేణుకకు అంతా కొతత్గా అనిపించి కాల్సు రూంలోనే ఒంటరిగా
కూరుచ్ండిపోయింది. తెచుచ్కునన్ లంచ బాకస్ కూడా తెరవలేదు. ఆకలి దంచేసోత్ంది. ఏడుపు వసోత్ంది.
లంచ ముగించుకునన్ తరుణి పూరిణ్మ కాల్స రూంలోకి డబాబ్లు పెటట్టానికి వచేచ్టపప్టికి టేబిల మీద తల పెటుట్కొని కూరుచ్ని వునన్
రేణుక కనిపించింది. "కొంచం జరుగు. బాకస్ డెసోక్ల్ పెటాట్లి" కసురుకుంటునన్టుట్ అనన్ పూరిణ్మ మాటలకు తలఎతిత్న రేణుక కళళ్లోల్ నీళుళ్
చూసిన తరుణికి పాపం అనిపించి.
"హేయ ఎందుకు ఏడుసుత్నాన్వు? అనన్ం తినాన్వా?" అంది.
ఆ మాటలు వినేటపప్టికి ఒకక్సారి భోరుమని ఏడేచ్సింది. ఆమె ఏడుపు చూసేటపప్టికి వాళళ్కు జాలి అనిపించింది. ఇదద్రూ చెరొక
పకక్ కూరొచ్ని, "నీ పేరేంటి? రేణుకనా? ఎందుకు ఏడుసుత్నాన్వు? అనన్ం తినలేదా? ఆకలేసోత్ందా" అంటూ అడిగేటపప్టికి,
"నాకు భయమేసోత్ంది. అందరూ కొతత్గా వునాన్రు. నాతో ఎవరూ మాటాల్డటం లేదు. నాకు ఈ బడి నచచ్లేదు. రేపటినుండి నేను
రాను." అని ఇంకా ఏడుపు ఎకుక్వ చేసింది.
"అయోయ్ భయమెందుకు? నువువ్ మా బెంచి మీద కూరుచ్నాన్వుగా, ఈ రోజు నుండి మనం ముగుగ్రం ఫెర్ండస్. సరేనా. అటాల్ ఏడుసేత్
అందరూ కైర బేబీ అని బనాయిసాత్రు. వూరుకో. అందరూ కాల్సులోకి వచేచ్లోపల కళుళ్ తుడుచుకో. అయినా నువేవ్మీ భయపడనకక్రలేదు.
మనమందరమూ రేపటి నుండి కలిసే లంచ తిందాము. మాకు కూడా నువువ్ కొతత్ కదా! అందుకనే నినున్ లంచకి పిలవలేదు. ఇవాళ నువువ్
ఇకక్డే తినేసేయి. ఏదీ నీ బాకస్ తీయి" అంది తరుణి అనునయిసూత్.
పూరిణ్మ చనువుగా రేణుక బాగ లోంచి బాకస్ తీసి ఓపెన చేసి "అరే, నీ బాకసలో రొటెట్లు వునన్యే. నాకు రొటెట్లంటే చాల ఇషట్ం. మా
ఇంటోల్ చాల మందిమి వుంటాము కదా! అందరికి బాకుస్లోల్కి రొటెట్లు చేయాలంటే కషట్మని మా ఇంటోల్ రొటెట్లే చేయరు. ఎపుప్డూ
పెరుగనన్మే కలిపి పెడతారు తెలుసా. నువువ్ చాల లకీక్. రేపటి నుండి మేము కూడా నీ బాకసలో రొటెట్లు షేర చేసుకుంటాము. అందుకని ఈ
రోజుకు నువువ్ తినేసేయి. మేము పకక్నే కూరుచ్ంటాము." అంటూ ఇంటి వదద్ తన చినన్ చెలెల్ళళ్కు తముమ్ళళ్కు నచచ్చెపిప్ తినిపించే అలవాటు
కొదిద్ ముకక్ తుంచి నోటోల్ పెటిట్ మొతత్ం తినేలాగ చేసింది.
"ఇంక మనం ముగుగ్రం ఒక జటుట్ సరేనా, ఏదీ చేయి కలుపు" అంటూ చేయి చాచిన తరుణి చేతిలో పూరిణ్మ చేయిపెటట్గానే రేణుక
తను కూడా చేయి కలిపింది.
ఆమె చాల అమాయకురాలు అని తెలుసోత్ంది. ఎవరైనా గటిట్గా ఒక మాట అనగానే ఏడేచ్టుట్ వుంది.
అది గమనించిన ఆకతాయి అమామ్యిలు ఆమెను ఆట పటిట్ంచబోయినారు. తరుణి పూరిణ్మ ఆమెకు బాడీ గారుడ్లలాగా అండగా
నిలిచారు. ఆ విధంగా ఇదద్రికి ముగుగ్రు తోడైనారు. మొదటోల్ వాళళ్ ముగుగ్రి సేన్హం సూక్ల వరకు మాతర్మే పరిమితమయింది.
ఒకసారి తరుణి పుటిట్న రోజు తపప్క రావాలని పటుట్ పటేట్టపప్టికి రేణుక తండిర్ ఆమెను కారోల్ సవ్యంగా తీసుకొచాచ్డు. అకక్డ
తరుణి పేరెంటోస్త్ పాటు, పూరిణ్మ పేరెంటస్ ను నాయనమమ్ జానకమమ్ను కూడా కలిసాడు. వాళళ్ ఫెర్ండీల్ నేచర చూసాక ఆయన కూడా
తరుచుగా భారాయ్ సమేతంగా వీళళ్ ఇళళ్కు రాకపోకలు సాగించసాగాడు.
రేణుక తండిర్ గవరన్మెంట డాకట్ర. ఆ సంవతస్రమే కరూన్ల నుండి టార్నసఫర మీద వచాచ్రు. హాసిప్టల తరువాత పైరవేట కిల్నిక లో
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పార్కీట్స చేసేవాడు. తన తరువాత కూతురుని డాకట్ర చేసి తన పార్కీట్స మొతత్ం ఆమె చేతిలో పెటాట్లనన్ ఆశతో రేణుకను చినన్పప్టి నుండే
మెడిసిన చదవాలి అనన్ విషయం మెంటలగా నాటుకొనేలా చేసాడు.
ఆయన ఆశయానికి తగగ్టేట్ రేణుక కూడా చదువులలో ఎపుప్డూ ముందే వుంటూ వచిచ్ంది.
"ఇపప్టి నుండే దానిమీద అంత పెర్షర వేయటమేమిటండీ? దానికి నిండా పనెన్ండేళుళ్ లేవు. పదవ కాల్స లో ఆఫష్నలస్
తీసుకొనేటపుప్డు చూడవచుచ్ కదా. అపప్టికి దానికి ఏ సబెజ్కట్ మీద ఇంటరెసట్ వుంటే అదే చేసుత్ంది. దాని ఇషాట్యిషాట్లేమిటో
తెలుసుకోకుండానే మన అభిరుచులు దాని నెతిత్న రుదద్టం దేనికి?" అంటూ తలిల్ రుసరుసలాడేది.
"నా అభిపార్యం చెపప్టం, దానికి తగగ్ ఏరాప్టు చేయటం నా భాధయ్త. ఇటాల్ చెపుప్తూ వుంటేనైనా దానికి సబెజ్కట్ మీద ఇంటరెసట్
కలుగుతుందనన్ ఆశ. కాదూ కూడదూ, ఆ రోజున దానికి ఇషట్ం కలగ లేదో నేనేమీ బలవంత పెటట్ను. సరేనా?"
అడపాతడపా తండిర్తో కిల్నికుక్ వెళేళ్ రేణుకకు కూడా చినన్పప్టినుండి డాకట్ర అవుదామనన్ ఆశయమే ఏరప్డటంతో తలిల్
భయపడడ్టుట్గా పెదద్గా సమసయ్లేమీ రాలేదు.
PPP
పూరిణ్మకు నాయనమమ్ దగగ్ర పర్తిరోజూ కథలు వినటంతో పుసత్కాలు చదివే అభిరుచి చినన్పప్టినుంచే కలిగింది. ఇంటోల్ అమమ్,
పినన్మమ్లు కూడా పుసత్క పిర్యులే. తండిర్ సీతారాముడు మంచి సాహితయ్ పిర్యుడు.
ఆ రోజులలో శీర్ కృషణ్దేవరాయల ఆంధర్ భాషా నిలయమే సిటీ మొతాత్నికి పేరునన్ లైబర్రీ. తండిర్ ఆ లైబర్రీకి జనమ్ సభుయ్లు కావటంతో
అకక్డ జరిగే సాహితయ్ గోషుట్లకు సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మాలకు సీతారాముడుతో విధిగా వెళుళ్తూండేది. పర్తి వారం రకరకాల పుసత్కాలు
లైబర్రీ నుండి తేవటం అందరూ చదవటం అయిపోయిన తరువాత వేరే పుసత్కాలు తేవటంతో పూరిణ్మకు కూడా చినన్తనం నుండే పఠనాసకిత్
మెండుగా వుండేది. ఇంకా వార పతిర్కలు చందమామ వంటి పిలల్ల పతిర్కలు కూడా ఇంటోల్నే కొనేవారు. అవి చదవటం చినన్ చెలెల్ళళ్కు
తముమ్ళళ్కు అందులోని కథలు చెపప్టం ఒక సరదాగా కూడా వుండేది.
అంతటితో ఆమెకు సాహితయ్పిపాస తీరలేదు. ఎనిమిదవ తరగతికొచేచ్టపప్టికి ఏ మాతర్ం సమయం దొరికినా సూక్ల లైబర్రీలో
కూరొచ్ని వివిధ పుసత్కాలు చదవటం అలవాటుగా మారుచ్కునన్ది. తరుణి రేణుకకు మొదటోల్ అంత పుసత్కాల మీద ఇంటరెసట్ లేకపోయినా
ఆమెతో పాటే లైబర్రీకి వెళిళ్ ఏవో పతిర్కలు తిరగేసూత్ కూరుచ్నే వారు.
తొమిమ్దో తరగతికి వచేచ్టపప్టికి అదొక వయ్సనంగా మారింది. ఏ రోజైనా లైబర్రీకి వెళళ్క పోతే ఏదో పోగొటుట్కునన్ ఫీలింగ.
"హేయ తరుణీ ఈ కథ చూడవే ఎంత బాగునన్దో. నిజంగా శీర్పాద సుబర్హమ్ణయ్ శాసిత్ గారి కథలు తపప్కుండా చదవాలని మా
నానన్చెపుప్తూ వుంటారు. లైబర్రీ సారున్ రోజూ అడుగుతూనే వునాన్ను. ఎవరో టీచర తీసుకెళాళ్రని చెపుప్తూ వచాచ్రు. మన అదృషట్ం. ఇవాళ
వాపసు వచిచ్ంది. ఈ కథ చదవండే ఎంత బాగుందో."
"ఏమిటే అంత ఇంటరెసిట్ంగ సోట్రీ." ఇదద్రూ వంగి పుసత్కంలోకి చూసూత్ అడిగారు.
"ఇది చెస గేంకు సంబంధించిన కథ. పేరు వడల్గింజలు. నేను చెపేప్కనాన్ పుసత్కంలోంచి చదివితేనే దానిలో అందం తెలుసుత్ంది.
మీరు కూడా చదవండి. దాని ముగింపు ఎంత బాగుంటుందో!" వూరిసుత్నటుట్ చెపిప్ంది.
"రోజూ లాగే నువేవ్ చదవేవ్. మేము వింటాము."
"ఓసి పిచిచ్ మొదుద్లాల్రా! శీర్పాదవారి కథలు ఎవరికి వారు చదివితే కలిగే అనుభూతి వేరు. కథ వింటే ఆ ఫీల రాదు. ఈ ఒకక్సారి
చదువుతాను. తతిమామ్ కథలనిన్ మీరే చదువుకోవాలి. తరువాత దాని గురించి డిసక్స చేయాలి." అంటూ బెదిరిసుత్నన్టుట్ వేలూపింది.
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"సరేనమామ్ మహాతలిల్ అటాల్గేలే. ఇపప్టికి నువేవ్ చదువు.”
పూరిణ్మ నెమమ్దిగా కథ చదవటం మొదలెటిట్ంది.

లైబర్రీ పారుక్ వీళళ్ పఠనాసకిత్ గురించి తెలుసు. కనుక అతను వీళళ్కు మూలనునన్ సీటు కేటాయించేవారు. ఇంకొకళళ్కు ఏ విధమైన
డిసట్రెబ్నస్ లేకుండా పూరిణ్మ చదవటం తతిమామ్ ఇదద్రు ఆనందించటం ఆయనకు తెలుసు. ఆ సూక్లోల్ అంత ఇషట్ంగా తెలుగు పుసత్కాలు చదివే
వాళేళ్ కరువు. అటువంటిది నిజంగా చదివేవాళళ్కు సహకారం ఎందుకు అందించకూడదు అనన్ ఆలోచన తోనే ఆయన ఆ ఏరాప్టు చేసారు.
బహుశా ఆయనను చూసిన తరువాతే గామోసు పూరిణ్మకు లైబేర్రియన అవుదామనన్ ఆలోచన వచిచ్నటుట్నన్ది. ఆ నాడు మనసులో
నాటుకునన్ ఆ చినన్ బీజమే భవిషయ్తుత్లో పెదద్ వృక్షమై ఆమె విజయానికి కారణమైందేమో!
కథ చదవటం పూరిత్ చేసి తల ఎతేత్టపప్టికి లైబర్రీలో పకక్గా ఇంకో డెసక్ ముందర ఒకక్తే కూరొచ్ని వునన్ కుసుమ కనిపించింది.
కుసుమ ఆ సంవతస్రం అదే కాల్సులో చేరింది.
ఆ రోజు వుదయమే తెలుగు టీచర ఎవరితోటో చెపిప్న విషయం గురుత్కొచిచ్ంది. "పాపం ఆ అమామ్యి తలిల్ తండుర్లు కార
ఏకిస్డెంటోల్ చనిపోయారట. వాళళ్ బాబాయి తమ దగగ్రకు తెచుచ్కొని పెంచుకుంటునాన్రట. బోలెడంత ఆసిత్ పరులు. అంతా ఆ అమామ్యి
పేరు మీదనే పెటాట్రట. కాని ఏం లాభం. తలిల్తండుర్లు ఇదద్రిని ఒకేసారి ఇంత చినన్ వయసులో పోగొటుట్కోవటం ఎంత దౌరాభ్గయ్మో కదా!"
కుసుమ సూక్లోల్ చేరి నెల రోజులు అవుతునన్ది. ఆ సంవతస్రమే రెండు సెక్షనల్ సూట్డెంటస్ ని ఒకే సెక్షన చేసేటపప్టికి ఇంకా
అందరితో పరిచయాలు కాలేదు. అంచేత కుసుమ కూడా పకక్ సెక్షన అమామ్యనే అనుకునాన్రు. పొదుద్న మాటలు వినన్దాకా కొతత్ ఎడిమ్షన
అని తెలియలేదు.
PPP
కుసుమ తండిర్ వునన్తమైన కుటుంబానికి చెందిన వాడు. ఆసిత్పరులు. రకరకాల కారుల్ కొనడం వాటి మీద లాంగ డైరవ వెళళ్టం
ఆయనకు హాబీ. ఒక కొడుకు ఒక కూతురు ఆయన సంతానం. బొంబాయిలో చాల విలాసవంతమైన జీవితం. అతని భారయ్ కూడా ఆ
రోజులలోనే డిగీర్ హోలడ్ర. లైఫసైట్ల కూడా దానికి తగగ్టేట్ వుండేది. అదే వాళళ్ కుటుంబానిన్ ఛినాన్భినన్ం చేసింది.
ఎండాకాలం సూక్ళళ్కు సెలవులిచాచ్రు. బొంబాయి వాతావరణం మహా వుబబ్రంగా వుంది. సామానయ్ంగా ఏదైనా రెసారట్ కు
వెళేళ్వారు. అపుప్డే మారెక్ట లోకి వచిచ్న కొతత్ కారు ఇంటికి వచిచ్ంది. సెలెబేర్ట చేసుకుందామనుకునాన్రు. అదే రోజు కుసుమ ఫెర్ండ బరత్ డే
పారీట్ వుండటాన ఆ అమామ్యి సెలెబేర్షనస్ లో పాలొగ్నలేకపోయింది.
తరువాత తలిల్తండుర్లు వచిచ్ పికప చేసుకుంటారని ఫెర్ండ ఇంటోల్నే వుండి పోయింది. కొతత్ కారు కొనన్ మోజులో భారయ్ను
కొడుకును తీసుకొని తన వంటి మరికొంతమంది హై సొసైటీ ఫెర్ండసతో పారీట్ అనన్ పేరుతో గోవా బీచ కెళాళ్డు.
ఆ లెవెల పారీట్ ఎటాల్ వుంటుందో వూహించవచుచ్! పారీట్ మతుత్లోనే ఫెర్ండస్ వదద్ని వారిసుత్నాన్ వినకుండా కుసుమ ఒకక్తే
వుండిపోతుందని కార డైరవ చేసుకుంటూ అరధ్రాతిర్ బయలు దేరాడు. జరగకూడని అనరధ్ం జరిగిపోయి, అందరూ అకక్డికకక్డే మరణించారు.
కుసుమ తాతగారు, బామమ్గారు చినన్కొడుకు వదద్

వుంటారు. కబురు వినగానే ఆయన కొడుకును తీసుకొని హుటాహుటిన

బొంబాయి వెళాళ్రు. పాపం తలిల్ తండిర్ అనన్ను పోగొటుట్కునన్ అభాగుయ్రాలు ఇరుగుపొరుగు పోషణలో ఒంటరిగా వుండిపోయింది. ఏం
జరిగిందో ఎవరూ చెపప్టం లేదు. ఏమీ అరధ్ం కావటలేల్దు. డెడ బాడీస హాసిప్టల లోనే వుంచారు.
తాతగారు చినాన్నాన్ వచిచ్ ఫారామ్లిటీస అనిన్ పూరిత్ చేసి మనుమరాలిని తీసుకొని విమానంలో హైదార్బాదు బయలుదేరారు.
"తాతగారూ అమమ్ నానన్ అనన్ ఏరి?" అనన్ పర్శన్కు ఎవరూ సరైన సమాధానం చెపప్కుండా దుఃఖానిన్ దిగమింగుకుంటూ ఏదో
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చెపేప్సూత్ దాటేసారు.

ఇలుల్ చేరిన తరువాత బామమ్గారు "అయోయ్ నా తలీల్ ఒకక్సారి తలిల్ తండుర్లను పోగొటుట్కొని అనాధవైపోయినావా!" అంటూ
ఒకక్సారి భోరుమనేటపప్టికి అసలైన మృతుయ్వాతావరణం చోటు చేసుకునన్ది. బంధువులందరు ఒకరొకరుగా రావటం ఏడవటమేకాక
కుసుమ అనాధ అయిందని సానుభూతి తెలపటం, ఈ పర్హసనం నెలరోజులు జరగటంతో, కుసుమ తను అనాధనని లోకంలో ఎవరు లేరని
వునన్ వారందరూ బంధువులే కాని నా అనన్ వారు కారనన్ భావన మనసులో నాటుకు పోయింది. దానికి తోడు చినాన్నన్ పిలల్లు మాటిమాటికి
తనునన్ గదిలోకి తొంగి చూసూత్ దూరం దూరంగా వెళళ్టం. వీటనిన్టితో ఆమె ఒక ఇనాట్ర్వరట్ గా మారిపోయింది.
ఆ ఫీలింగ నుండి బయటకు తేవటానికి కుటుంబ సభుయ్లు ఎంతగానో పర్యతిన్ంచారు. కాని సాధయ్ం కాలేదు. ఈ లోపల
ఎండాకాలం సెలవులు ముగియటం సూక్ళుళ్ తెరవటం జరిగింది. కుసుమ చినాన్నన్ చాల ఆలోచించాడు. ఆమె బొంబాయిలో చదువుకునన్ది.
తెలుగు మాటాల్డటమే కాని రాయటం చదవటం అంతబాగా రాదు.
అందుచేత ఏ సూక్లోల్ చేరాచ్లనాన్అదొక సమసయ్ అయి కూరుచ్నన్ది.
ఈ సూక్ల మానేజిమెంట మెంబర ఆయనకు పరిచితుడు. ఆయనతో పర్తేయ్కంగా మాటాల్డి ఇంటి వదద్ టూయ్షన పెటిట్ తెలుగు
నేరిప్ంచేందుకు ఏరాప్టు చేసేటటుట్ అపప్టికి కూడా అందుకోలేకపోతే అపుప్డు వేరే ఏరాప్టు చూదాద్ము అనన్ ఒపప్ందం మీద ఎడిమ్షన
ఇపిప్ంచారు.
అసలే డిపెర్షన లో వునన్ కుసుమ ఈ తెలుగు సబెజ్కట్ మూలకంగా ఇంకా లోలోపలికి కుంచించుకు పోసాగింది.
ఆమెను చూడగానే పూరిణ్మ లేచి దగగ్రకు వెళిళ్, "హాయ నీ పేరు కుసుమ కదా! మేము కూడా మీ కాల్సే నాపేరు పూరిణ్మ." అని ఆమె
చదువుతునన్ పుసత్కంలోకి తొంగి చూసింది. అది చినన్చినన్ పదాలు మాటలు వునన్ తెలుగువాచకం. "ఇదేంటీ చినన్ కాల్సుల పుసత్కం
చదువుతునాన్వు?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.
"నేను బొంబాయి నుండి వచాచ్ను. నాకు తెలుగు చదవటం రాయటం బాగా రాదు. కావ్రట్రీల్ ఎగాస్ంస లోగా చదవటం రాయటం
రాకపోతే ఎడిమ్షన కానిస్ల అయిపోతుంది. ఇంటి వదద్ మాతాతగారు టూయ్షన మాషట్రు నేరిప్సుత్నాన్రు. నేనుకూడా ఫీర్ టైం దొరికినపుప్డలాల్
పార్కీట్స చేసూత్ వునాన్ను."
ఆ మాటలు వినన్ పూరిణ్మకు ఇంకా జాలి ఎకుక్వయింది.
"ఒకక్దానివే ఎందుకు? మేము కూడా నీకు హెలప్ చేసాత్ము. రా. ఇంకా ఇదద్రు మన కాల్సమేటస్ అకక్డ కూరుచ్నాన్రు పరిచయం
చేసాత్ను." అంటూ చేయి పటుట్కొని తీసుకెళిళ్ంది. ఒకరినొకరికి పరిచయం చేసింది.
చాల మొహమాటంగా వాళుళ్ ముగుగ్రు అడిగిన పర్శన్లకు సమాధానం చెపిప్ంది. సాధయ్మైనంత వరకు పరస్నల విషయాలు
అడగకుండా జాగర్తత్ పడాడ్రు ముగుగ్రు కూడా. ఆ పాటికే కుసుమ తాతగారి పర్యతన్ం వలల్నేకాని సవ్యం కృషి పటుట్దల వలల్నే కాని అక్షరాలు
గుణింతాలు నేరేచ్సుకుంది. ఇంకా బాగా వతుత్లు పార్కీట్సు కావలసి వుంది.
ఆ సంగతి తెలిసిన పూరిణ్మ, "నువువ్ వూరికే అటాల్ వాచకం చదివే కనాన్, ఇదిగో ఈ చందమామ కథలు చదవటం అలవాటు చేసుకో.
ఇంకా తొందరగా వసుత్ంది." అని సలహా ఇచిచ్, "మేము రోజూ లైబర్రీలో ఇకక్డే కూరొచ్ని చదువుకుంటూ వుంటాము. నువువ్ కూడా మాతో
జాయిన అవు. నీకేమైనా అరధ్ం కాని పదాలుంటే మేము సహాయం చేసాత్ము." అంటూ ధైరయ్ం చెపిప్ంది.
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