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ఆ నాటి నుండి మితర్తర్యం మితర్చతుషట్యంగా మారారు. కాల్సు రూంలో వెనక ఏదో మూలన ఒంటరిగా కూరుచ్నే కుసుమను 
టీచర అనుమతితో తమ మధయ్ చేరుచ్కునాన్రు.  

వాళళ్ ఫెర్ండ షిప తో కుసుమలో కొంత మారుప్ రాసాగింది. ఆమె చినాన్నన్ తాతగారు  రెగుయ్లర గా టీచరల్ దావ్రా ఆమె అభివృదిధ్ 
గురించి తెలుసుకుంటూ వుండేవారు. అటాల్ ఆ సేన్హితురాళళ్ గురించి కూడా తెలిసింది.  

ఒకనాడు చినాన్నన్ వాళుళ్ వునన్ దగగ్రకు వచాచ్రు. ఆయనను చూడగానే కుసుమ "ఏంటి చినాన్నాన్ ఇటాల్ వచాచ్వు?" అంటూ 
సంబరంగా అడిగింది. ఆమెను ఆ విధంగా ఆనందంగా చూసేటపప్టికి ఆయనకు కళుళ్ చెమరాచ్యి. "ఏంలేదమామ్, ఇటుగా వెళుళ్తునాన్ను. 
అటాల్గే సూక్ల లో నినున్ చూదాద్మనిపించి ఇటు వచాచ్ను. వీళుళ్ నీ ఫెర్ండాస్? నాకు పరిచయం చేయవా?" అంటూ ఆపాయ్యంగా అడిగాడు. 

"ఓ అయామ సారీ చినాన్నాన్. వీళుళ్ ముగుగ్రు నాబెసట్ ఫెర్ండస్. నాకు తెలుగు నేరుచ్కోవటంలో ఎంతో హెలప్ చేసుత్నాన్రు." అంటూ 
పేరుపేరునా పరిచయం చేసింది. 

"చాల సంతోషమమామ్. నీకు ఇంతమంచి ఫెర్ండస్ దొరికారు కదా! వాళళ్ను ఒకసారైనా మన ఇంటికి ఇనైవ్ట చేసావా?" అంటూ, 
"అమామ్యిలూ ఈ నాటి నుండి మీరు మా కుసుమకే కాదు మా ఫామిలీకి కూడా ఫెర్ండేస్. ఈ శుభ సందరభ్ంగా మీరందరూ ఈ 

ఆదివారం మా ఇంటికి భోజనాలకు రావాలి." అంటూ ఆపాయ్యంగా పిలిచారు. 
ముగుగ్రూ ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకునాన్రు. కళళ్తోనే సైగలు చేసుకునాన్రు. 
"ఓకే. మీరు కుసుమకే కాదు ఈ వాళిట్ నుండి మాకు కూడా  చినాన్నేన్. అయితే భోజనానికి రావాలంటే ముందుగా మేము ఇళళ్లోల్ 

పరిమ్షన తీసుకోవాలి కదా! కనుక ఈ రోజు ఇంటోల్ చెపిప్ వాళుళ్ సరే అంటే మేము కూడా సరే." చురుగాగ్ సమాధానంచెపిప్న తరుణిని చూసేత్ 
ఆయనకు బహు ముచచ్టగా అనిపించింది. వీళళ్ సహవాసంలో కుసుమ అనుకునన్దానికనాన్ తొందరగానే మామూలు మనిషి అవుతుందనన్ 
నమమ్కం కలిగింది. 

PPP 
"అరె తరిన్ పునిన్మ! కుసమ్కు లెకక్ జర నాకుభీ తెలుగ్ లెసనస్ సంజాయించ రాదువే. కాల్సల్ గా టీచర చెపెప్డిద్ అరత్మైతలే" ఆ  బాష వినన్ 

నలుగురు వులికిక్ పడి ఒకక్ సారె తలలెతిత్ చూసారు.  
ఎదురుగా కాల్సేమ్ట లూసి. సూక్ల సింగింగ టీం కు లీడర.  సూక్లోల్ ఏ కారయ్కర్మమైనా పార్రధ్నా గీతం, ఇతర పాటల కారయ్కర్మాలు 

ఏమునాన్ లూసీ ముందర వుండవలసిందే. పర్తి సంవతస్రం సూక్లోల్ జరిగే పాటల పోటీలో ఆమెకే ఫసట్ పైరజ.  ఇంటర సూక్ల పోటీలలో 
కూడా లూసీ మూలకంగా ఆ సూక్ల కే పైరజ లనిన్ వసూత్ వుంటాయి.   

లూసీ అనగానే ఓ ఆ పాటల అమామ్యా అంటారు. కాని చదువులో మటుకు శుదద్ మొదుద్. ఏదో బొటాబొటీ మారుక్లతో లాకొక్సూత్  
తెలుగులో ఎదో టీచరల్ దయాదాకిష్ణాయ్లమీద నెటుట్కొసుత్ంటూంది. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                  e÷]Ã 2016 

   2     తోడొకరుండిన 

"అరె లూసీ ముందుగాల మా పేరుల్ మంచిగ అనెడిది నేరవ్వే. అయినంక లెసన ముచచ్ట చూదద్ం." అదే తీరుగా సమాధానం చెపిప్న 
పూరిణ్మ మాటలకు తకిక్న ముగుగ్రు ఫకుక్న నవేవ్సారు.  

 "మా ఇండల్ల గిటల్నె అంటం. మీ ఆందోర్లల్ లెకక్ మాట మాకు రాదు." లూసీకి ఉడుకుమోతత్నం వచిచ్ మూతి ముడుచుకుంది. 
"అది కాదు లూసీ, ఉచాఛ్రణ సరిగాగ్ లేకపోతే రాతలో కూడా బోలెడు తపుప్లు దొరుల్తాయి. అందుకనే తరుణి అటాల్ నినున్ఎగతాళి 

చేసింది. నువువ్ అంతకే అంత ఫీలై పోతే ఎటాల్?" అనునయించింది పూరిణ్మ. 
"అంతే కాని నినున్ ఆంధార్వాళళ్లాగా మాటాల్డమనలేదు. ఆంధార్ వాళళ్ంటే ఎవరు? ఒకొక్కక్ పార్ంతానికి ఒకొక్కక్రకం యాస 

వుంటుంది. అదివేరే భాష కాదు. యాస మాతర్మే.  దానినే మాండలికం అంటారు. 
మన తరుణిని చూడు. అది టిపిప్కల గోదావరి పార్ంతం. వాళళ్ ఇళళ్లోల్ కూడా ఒక రకంగా దీరాఘ్లు తీసూత్నే మాటాల్డుతారు. కొనిన్ 

పదాలైతే మాకు కూడా అరధ్ం కాదు.  
నాకు వాళిళ్ంటోల్ వాడే పదాలు కొతత్గా వుండేవి. మేమేమో గుంటూరు పార్ంతం వాళళ్ము. మాది ఇంకొంచం బేధం. కుసుమ దైతే 

మరీనూ. వాళళ్ తాతగారు నెలూల్రు నుంచి వచాచ్రు. అకక్డ దాదాపు తమిళులు మాటాల్డినటెట్ వినిపిసుత్ంది. మొదటోల్ నైతే కుసుమ ఇంటికి 
వెళిళ్నపుప్డు వాళుళ్ తమిళం మాటాల్డుతునాన్రో తెలుగు మాటాల్డుతునాన్రో తెలిసేదే కాదు. రేణుక కరూన్లు. అకక్డకొదిద్గా కనన్డ పర్భావం 
వుంటుంది. 

కాని లూసి చూసావా, మేమందరమూ వేరేవేరే పార్ంతాల నుండి వచిచ్నా ఇళళ్లోల్ ఆ యాసతోనే మాటాల్డినా సూక్ల కొచేచ్టపప్టికి 
ఒకే విధంగా మాటాల్డుతామా లేదా? అంత మాతార్న ఆంధార్ వాళుళ్ తెలంగాణా వాళుళ్ రాయలసీమ వాళుళ్ అనన్ బేధం వుండకూడదు 
తెలుసా?     

ఇపుప్డు మా పేరేల్ తీసుకో.  నువవ్నన్టేట్ తరిన్ అనటానికి తరుణి అనటానికి తేడా లేదా? నా పేరు పునిన్మ కాదు. పూరిణ్మ. నువువ్ ఎటాల్ 
రాసాత్వో అటాల్గే పలకాలి. అటాల్ కాకుండా నువువ్ తపుప్గా పలుకుతూవునాన్వనుకో రేపు పరిక్షలోకూడా అదే విధంగా రాసే పర్మాదం వుంది. 
అందుకనే చెపుప్తునాన్ము. అంతే కాని నినున్ ఎగతాళి చేయటానికి కాదు." 

"అవును లూసీ, పూరిణ్మ ఒకక్ తెలుగులోనే ఇనిన్ బేధాలు వునన్యని చెపిప్ంది కదా! అనేన్ బేధాలు హిందిలో కూడా వుంటాయి. నేను 
మొదటోల్ బాంబే నుండి వచిచ్నపుప్డు ఇకక్డ భాష గమమ్తుత్గా వుండేది. మేము నారత్ ఇండియాలో అనిన్ పేల్సెస చూసాము. అందరూ హిందీ 
భాషే మాటాల్డుతారు కాని ఒకపార్ంతంలో వునన్టుట్ ఇంకో పార్ంతంలో వుండదు తెలుసా! కాకపోతే అందరికి అరధ్మయేయ్లాగా అఫిషియల గా 
ఒక రకపు భాషే వాడుతారు. అదే నేషనల నూయ్స పేపరల్లోనూ పారల్మెంటోల్నూ చివరకు సినిమాలలోనూ వుంటుంది." కుసుమకూడా తన 
అభిపార్యం తెలిపింది. 

లూసి కొంత సమాధానపడింది. "అవ. యశోద తిరుమలరెడిడ్ తెలాస్, ఒకపాలి ఆమె పోర్గార్ం ఐతె అమమ్ నాయన్తోని నేను కూడ 
వెళుళ్ంటి. బయట మావోళళ్ లెకక్ మంచి తెలంగాన మాటాడెటామె సేట్జి పైకెలెల్తలికి మీలెకక్ ఆంధర్ బాస మాటాల్డింది."   

"మరి అదే ఆమె గొపప్తనం. మా కజిన కోఠీ విమెనస్ కాలేజిలో చదువుతుంది. యశోద మాడం గురించి తను కూడా అదే 
చెపుప్తుంది. కాల్సులో వునన్ంతసేపు మాటాల్డే భాష బయట కొలీగస్ తో మాటాల్డే భాష వింటే, ఈవిడేనా అంత గొపప్గా సాహితయ్ం గురించి 
లెకచ్ర ఇచిచ్ంది అని అనుమానం వసుత్ందిట." 

"ఆవిడ ఎంత గొపప్ సాహితయ్వేతత్ కదా! అంతే పార్ంతాభిమానం కూడా వుంది. అదే ఆవిడలో వునన్ గొపప్తనం. అందరికి వుండ 
వలసిన ముఖయ్మైన లక్షణం కూడా. కొందరైతే వేరే సేట్ట వెళిళ్రాగానే, తెలుగే రానటుట్ సైట్ల కొడుతూ వుంటారు.  
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"అవ పూ..ర..ణిమ, సరిగగ్ అనన్నా, మీకు గిసొంటి ముచచ్టుల్ ఎటల్ తెలుసత్యే."         
"ఎటల్నా, మా ఇంటల్ మా అమమ్ నాయన్ చినన్మమ్లు చినాన్యన్లు మంచిమంచి బుకస్ చదువ్తరేవ్. ఇంక మా నాయన్ దోసుత్లు వసత్రు. 

ఇసొంటి ఇసయాలు మాటముచచ్టుల్ చేసత్రు. గయనిన్ ఇంట కనక్ నాకూక్డ ఎరక్యితయి. ఏయ లూసీ నేను సరిగాగ్ చెపాప్నా?" అందరూ 
చపప్టుల్ కొటాట్రు. "నేను కావాలంటే ఏ పార్ంతపు యాసనైనా ఇమిటేట చెయయ్కలను తెలుసా." అంటూ భుజంమీద చేయి పెటుట్కొని కాలర 
ఎతిత్నటుట్ నటించింది. 

"అమమ్యయ్, ఈవాళిట్కి కావలిస్నంత భాషా శాసత్రం మీద చరచ్ సాగింది. ఇంతటితో ఈ నాటి కారయ్కర్మం సమాపత్ం. తిరిగి వీలును బటిట్ 
కొనసాగించగలవారము." అంటూ పూరిణ్మ అనగానే అందరూ లేచారు. 

అటాల్ లూసీ కూడా కుసుమతో పాటు తెలుగు పాఠాలే కాక లెకక్లు కూడా  నేరుచ్కోసాగింది. 
అది చూసిన హెడిమ్సెట్ర్స సంతోషించింది."లూసీ ఇపప్టికి నీకు మంచి కంపెనీ దొరికింది. ఇకనైనా మంచిగా చదువు. మీ అమమ్నానన్ 

పర్తి ఆదివారం చరిచ్కొచిచ్నపుప్డు నీ గురించే దిగులు పడుతూంటారు."  
PPP 

దసరా సెలవులు వచేచ్ముందరనే కావ్రట్రీల్ పరిక్షలు అయిపోవటం రిపోరట్ కారుడ్లు ఇవవ్టం కూడా జరిగిపోయింది. కుసుమ 
పరాఫ్రెమ్నస్ చూసిన టీచర వాళళ్ చినాన్నన్ను పిలిపించి, "ఇపప్టికైతే ఫరవాలేదు. కాని ఇంకా చాలా శర్మ పడాలి. హాఫ ఇయరీల్లో కూడా 
మానేజి చేయవచుచ్. కాని ఏనుయ్వల ఎగాస్మస్  అందరితోపాటు ఎకాస్ంకు ఎపియర అవాలి. మరి ఎటాల్ చేసాత్రో ఏమో." అంటూ వారిన్ంగ 
ఇచిచ్ంది. 

దాంతో ఫెర్ండస్ అందరూ కలిసి యుదధ్పార్తిపదికమీద కుసుమకు తెలుగు నేరిప్ంచే పని మీద పడాడ్రు. 
PPP 

తరుణి ఇలుల్ చాల పెదద్ది. ఆమెకంటూ పర్తేయ్కమైన గది, సట్డీ రూం కూడా వునాన్యి.   
"నానన్గారూ, మీకభయ్ంతరం లేకపోతే కుసుమను ఈ దసరా సెలవులలో మనింటికి తీసుకొసాత్ను. నేను పూరిణ్మ కుసుమ కలిసి 

కంబైనడ్ సట్డీస చేదాద్మనుకుంటునాన్ము. అటాల్ అయితే ఒకరు పూర గా వునన్సబెజ్కట్ లో ఇంకొకరి హెలప్ తీసుకోవచుచ్." 
"నాకేమీ అభయ్ంతరం లేదమామ్. కాకపోతే తలిల్ తండిర్ని పోగొటుట్కునన్ పిలల్ కదా వాళళ్ వాళళ్ కోసం బెంగ పడుతుందేమో. వాళళ్ 

తాతగారు చినాన్నన్లు ఒపుప్కుంటే అటాల్గే కానీయి." 
"తను బెంగ పడుతుందనన్ అనుమానమే మీకకక్ర లేదు నానన్గారు. ఇంటోల్ కనాన్ మా దగగ్రే చాలా ఫీర్గా  వుంటుంది." 
ఆ మాట ముమామ్టికి నిజమే. సూక్లోల్ వునన్ంతసేపూ బాగానే వుంటుంది. ఇంటికెళళ్ంగానే షెల లోకి వెళిళ్పోయిన నతత్గులల్లాగా 

అయిపోతుంది. చినాన్నన్ల పిలల్లు అమమ్ నానన్ అంటూ తిరుగుతూ వుంటే తన మీద తనకే జాలి వేసూత్ వుంటుంది. ఇంటోల్ అందరూ 
కుసుమను ఎంతో పేర్మగా గారాబంగా చూసుకుంటారు. అదంతా తన మీద జాలితో అటాల్ చేసుత్నాన్రని అనుకుంటూ వాళళ్ సానుభూతి 
తనకు అవసరం లేదనన్టుట్ పర్వరిత్సూత్ వుంటుంది. ఒకొక్కక్సారి మరీ రూడ గా మాటాల్డుతుంటుంది. 

ఇంటోల్ పెదద్వాళుళ్ ఆమె గురించే కొంత దిగులు పడుతూంటారు. అటువంటి సమయంలో తరుణి పర్తిపాదన అందరికి ఆనందం 
కలిగించినా అటాల్ పంపిసేత్ బాగుండదేమోననన్ అనుమానం వెలిబుచాచ్రు. కాని ఫెర్ండస్ అందరూ రెకమెండ చేసేటపప్టికి ఒపుప్కోక తపప్లేదు.  

ఎటువంటి డిసట్రెబ్నస్ లేకుండా దసరా సెలవలనిన్ కూడా సదివ్యోగం చేసుకునాన్రు. అడపా తడపా రేణుక కూడా వచేచ్ది. కాని ఆమె 
ధాయ్స అంతా సైనస్ సబెజ్కట్స్ మీదే వుండటంతో వాటి మీదే కానస్నేట్ర్ట చేసేది.   

మరుసటి సంవతస్రం వాళళ్ లైఫ లో చాల ముఖయ్మైనది. వాళళ్ భవిషయ్తుత్ చదువంతా దాని మీదనే ఆధారం. పదవ తరగతిలో 
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తీసుకొనే ఆపష్న్లస్ ముందుముందు ఏం చదవాలో  నిరణ్యించబోతుంది. అందుకే అందరూ దాని కోసం ఇపప్టి నుండే మెంటలాగ్ పిర్పేర 
అవుతునాన్రు. 

రేణుక కైతే ఏ సమసాయ్ లేదు. బై పి సి తీసుకుంటుంది. అటాల్గే కుసుమ మాథస్ తీసుకోవాలని నిరణ్యించుకునన్ది. ఎటు తిరిగి పూరిణ్మ 
తరుణి ఇంకా ఏమీ తేలుచ్కోలేకపోతునాన్రు. పూరిణ్మకు సాహితయ్మంటే అభిమానం. తరుణికి వాయ్పారవేతత్ అవుదామని కోరిక. కాని దానికి 
పనెన్ండవ తరగతి అయిన తరువాతే అవకాశం. ఇపుప్డు తొమిమ్దవ తరగతిలో వచేచ్ మారుక్ల బటిట్ సైనస్ తీసుకోవాలా మాథస్ తీసుకోవాలా 
అనేది నిరణ్యించుకోవాలని అనుకునాన్రు. అందుకనే అనిన్ సబెజ్కట్స్ మీద ధాయ్స పెటిట్ మరీ చదువుతునాన్రు. 

"ఏమరార్! మీ చదువులలో పడి నాయనమమ్ చేతి ముదద్లు మరిచ్పోయినటుట్నాన్రే?" ఒకరోజు ముగుగ్రూ మధాయ్హన్ం గదిలో విశార్ంతి 
తీసుకుంటునన్పుప్డు వచిచ్ంది జానకమమ్. 

"అయోయ్ నాయనమామ్! ఇదిగో ఈ రోజే మీ చేతి ముదద్లకోసం వసుత్నాన్ము. అసలే ఆకలేసోత్ంది. అమమ్ను ఏదైనా టిఫిన చేయమని 
అడగబోతునాన్ను. పదండే. ముదద్లు తిని వదాద్ము. అవును నాయనమామ్, చినన్చినన్ చింతకాయల పచచ్డి చేసారట కదా, ఆ అనన్ం కావాలి." 
అంటూ చెంగున లేచింది తరుణి.  

ముదద్లు తినటం ఏమిటో కుసుమకు అరధ్ం కాలేదు. అయినా చూదాద్మని తను కూడా వాళళ్ వెంబడే వెళిళ్ంది. 
యధాపర్కారం బేసిన లో అనన్ం పెటుట్కొని ఆమె కూరొచ్ని పిలల్ల కోసం ఎదురు చూసుత్నన్ది. తతిమామ్ పిలల్లందరూ తిని 

వెళిళ్పోయినటుట్నాన్రు. వీళళ్ ముగుగ్రికే కలుపుతోంది. 
"అదేంటి నాయనమామ్, చింతకాయ పచచ్డి కలపకుండా కూర కలుపుతునాన్రు." 
"పిచిచ్పిలాల్ ఇపుప్డు వచేచ్ వామనగాయల పచచ్డి తింటే జలుబు చేసుత్ందే. అందుకే మొదట కూరముదద్ తినండి తరువాత పాత 

చింతకాయ తిందురుగాని."  
తరుణి కొంత సేపు పచచ్డి లేదని గారాలు పోయి కాసేస్పు బర్తిమిలాడించుకొని కూరుచ్నన్ది. 
ఈ వేషాలనీన్ పూరిణ్మ నవువ్తూ చూసుత్ంటే కుసుమకు ఆశచ్రయ్ంగా వుంది. ఆ బేసిన లో అనన్ం కలపిపెటట్టం ఏంటీ? ఫెర్ండ 

నాయనమమ్ దగగ్ర తరుణి గారాలు పోవటం ఏంటి? 
"రావే కుసుమా, అటాల్గే నిలబడాడ్వే?" చేయిపటుట్కొని లాగింది తరుణి.  
"వదుద్ తరుణీ నాకు ఆకలిగా లేదు. మీరు తినండి." 
"అదంతా జానాత్నై. నాయనమమ్ చేతిలో ముదద్లు తింటుంటే నీ ఆకలి ఎటాల్ పెరిగిపోతుందో నువేవ్ చూదుద్వు గాని."  
"రామామ్ కుసుమా. ఇది కూడా నీ ఇలేల్. నేను కూడా మీ నాయనమమ్ లాగానే. తెలిసిందా. భోజనం దగగ్ర మొహమాట పడకూడదు." 

ఆ సమయానికే రేణుక కూడా వచిచ్ంది. "ఇంకేం అదిగో రేణుక కూడా వచిచ్ంది. రామామ్." 
"ఓ, గోరుచికుక్డు కాయ కూరా? నాకెంతో ఇషట్ం." అనన్ది తరుణి. 
"అదేంటే ఇది మటకాక్యలకూర కదా? గోరు చికుక్డు కాయంటావేంటీ?"  
రేణుక మాటలకు  పూరిణ్మ పినిన్సునంద సమాధానం చెపిప్ంది. "కడప కరూన్లు పార్ంతంలో గోరు చికుక్డు కాయలను 

మటకాక్యలు అంటారు. ఇకక్డేమో గోకర కాయలు అంటారు. ఒకొక్కక్ పార్ంతంలో ఒకొక్కక్ పేరు." 
"అవును పినిన్. మనము గోంగూర అనే దానిన్ ఇకక్డి వాళుళ్ పుంటికూర అంటారు. వీళేళ్మో పులల్కూర అంటారు కదే!" 
"ఆ మధయ్ గుంటూరు తపప్ వేరే పర్దేశం తెలియని మా మామయయ్ కూతురు వచిచ్ంది. భోజనాలు చేసూత్ మేము అమామ్ ఆలు కూర 
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వెయియ్ అంటే తను కూడా తింటూ ఇదేంటో అచచ్ంగా మా బంగాళదుంపల కూరలాగా వుందే అంటే మేమంతా పడీపడీ నవావ్ము." 
"ఈ సందరభ్ంలో ఒక విషయం గురుత్కొసుత్ందమామ్. డాకట్ర యశోదా రెడిడ్ గారికి పార్ంతీయ అభిమానం మెండు. ఒకసారి 

సాహితయ్సభలో మహా పండితుడు ఒకాయన తెలంగాణా వాళుళ్ పుంటికూరపుంటికూర అంటే మాకు పుండు గురుత్కొసుత్ంది అనాన్డట. వెంటనే 
దానికి ఆవిడ మీరు గోంగూర గోంగూర అంటుంటే మాకు గొంగళి పురుగులు గురుత్కొసాత్యి అని సమాధానం చెపిప్ందట. అటాల్ వుండాలి. 
అయినా ఒకరి భాషను యాసను మరొకరు గౌరవించాలి కాని  ఎగతాళి చేయకూడదు కదా!" 

నలుగురూ మొహాలు చూసుకొని నవవ్టం మొదలెటాట్రు. పినిన్కి అరధ్ం కాలేదు. "ఏమామ్, నేననన్ దాంటోల్ ఏమైనా తపుప్ందా?" 
"సారీ పినిన్. నినున్ చూసి కాదు నవివ్ంది. మా మధయ్ కూడా ఇటువంటి డిసక్షనే వచిచ్ంది అది గురుత్కొచిచ్ నవువ్తునాన్ము అంతే." 
"వదుద్లే తలిల్ ఈ భాషా శాసత్రం మీద చరచ్ వచిచ్ందంటే మన పూరిణ్మకు ఒళుళ్ పై తెలియదు. ఇంక పినిన్ కూడా చేరిందంటే అంతే 

సంగతులు." అటాల్ అందరూ సరదాగా ఏ ఏ పార్ంతంలో ఏ కూరను ఏమంటారో చెపుప్కుంటూ నాయనమమ్ పెడుతునన్ ముదద్లు తిని లేచారు. 
PPP 

"అమమ్డూ తరుణీ ఈ రోజు పేర్మాలయం వెళొళ్దాద్ం. నువువ్ కలెకట్ చేసినవనిన్ తీసిపెటుట్కో. అటాల్గే పండగ వసుత్నన్ది కదా యాదిని 
ఇంటికి తీసుకొదాద్ం." 

"అటాల్గే నానాన్, పూరిణ్మ కూడా తీసిపెడతానంది. అవి కూడా తీసుకొసాత్ను. పూరిణ్మను కుసుమను కూడా తయారవమంటాను." 
"ఏయ లేవండే. నానన్ ఈ రోజు మనలిన్ పేర్మాలయానికి తీసుకెళాత్మంటునాన్రు." 
 పేర్మాలయం అంటే ఏదో సినిమా పేరో థియేటర పేరో అనుకుంటూ కుసుమ కూడా అందరితోపాటే బయలేద్రింది. ఆ పాటికే వాళళ్ 

ఫామిలీలతో పాటు సినిమాలకు పారుక్లకు వెళిళ్ రావటం అలవాటయింది. అందుకే వెంటనే తయారయింది 
తీరా వెళిళ్ చూసేత్ అది ఒక ఆశర్మం. అయిదేళళ్నుండి పదెద్నిమిది సంవతస్రాల వరకు అమామ్యిలు వునాన్రు.  
వారెడ్న ఆఫీసులో కూరుచ్నాన్రు. ఆయన ఎంతో ఆదరంగా వారిని ఆహావ్నించాడు.  
డైరవర కారులోంచి ఒక పెదద్ సంచి తీసుకొని వచిచ్ ఒక వారగా పెటాట్డు.  
 "సార, కొనిన్ బటట్లు పుసత్కాలు పండుల్ వునాన్యి. అమామ్యిలకు డిసిట్ర్బూయ్ట చేయండి. దసరా పండగకు యాదిని మాతో 

తీసుకెళళ్టానికి అనుమతి ఇవవ్గలరా?" తరుణి నానన్గారు ఎంతో వినయంగా అడిగారు. 
"అయోయ్ ఎంత మాట? తపప్క తీసుకెళళ్ండి బాబుగారూ. వాళళ్కు కూడా దసరా సెలవలే.  పండగ మరుసటి రోజే సూక్ళుళ్ 

తెరుసాత్రు. కాబటిట్ పండగ నాడు చీకటిపడే లోపలే తిపిప్ పంపిసేత్ బాగుంటుంది."  
అకక్డే పని చేసుకుంటునన్ ఒక పాపను  యాదిని పిలుచుకు రమమ్ని ఆదేశించాడు. 
పదహారేళళ్ అమామ్యి వచిచ్ంది. శుభర్ంగా తలదువువ్కొని, వుతికిన బటట్లు కటుట్కొని తయారయి వుంది.  
గదిలో వునన్ అతిధులను చూసి ఆమె ముఖం వికసించింది. "నమసాక్రం బాబుగారూ, తరుణీ బాగునాన్వా? ఓ పూరిణ్మ కూడా 

వచిచ్ందే!" అంటూ అందరిని ఉచిత రీతిలో పలుకరించి, "ఈ అమామ్యిని నేనెపుప్డూ చూడలేదే కొతత్ ఫెర్ండా?" అంటూ కుసుమ గురించి 
విచారించింది.  

"అవును యాదీ, ఈమె పేరు కుసుమ. మాఫెర్ండ. కుసుమా ఈమె యాది." అంటూ ఒకరిని ఒకరికి పరిచయం చేసింది. 
కుసుమకు ఏమీ అరధ్ం కావటలేల్దు. ఈ పేర్మాలయం అనే ఆశర్మం ఏంటీ? ఈ యాది ఎవరు? చూడటానికి సాదాసీదాగా 

సామానయ్ంగా వుంది. తరువాత అడగ వచచ్ని  ఏమీ పర్శన్లు వేయకుండా యాదిని చూసి చిరునవువ్ నవివ్ వూరుకుంది. 
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వారెడ్న గారు చెపప్గానే యాది వెళిళ్ తన బటట్ల సంచి తీసుకొని వచిచ్ంది.                                  
అందరూ కారోల్ బయలుదేరారు. "ఏమామ్ యాదీ, చదువు బాగా సాగుతునన్దా?" 
"బాగుంది బాబుగారూ. టైప ఇనిస్ట్టూయ్ట కు కూడా పంపిసుత్నాన్రు. అది కూడా బాగా పార్కీట్స చేసుత్నాన్ను." 
"వెరీ గుడ. టైప తో పాటు షారట్ హాండ కూడా వుంటుందే! అది కూడా నేరేచ్సుకో. పదవ తరగతి అయిపోగానే ఎకక్డైనా సెట్నోగార్ఫర 

వుదోయ్గంలో పెడతాను." 
"అటాల్గే బాబుగారు." 
ఇలుల్ చేరిం తరావ్త యాది తన చేతి సంచి తీసుకొని మెటల్ కింద వునన్ గది తాళం తెరిచి బాగా అలవాటైన దానిలా చేతి సంచి ఆ 

గదిలో పెటిట్ వంటింటోల్ తరుణి అమమ్కు సహాయం చేయసాగింది. అందరి భోజనాలు అయాయ్యి. సేన్హితురాళుళ్ ముగుగ్రు తరుణి గదిలో 
చేరారు.  

"తరుణీ ఆ అమామ్యి ఎవరే? ఆ పేర్మాలయం ఏమిటి?" అపప్టిదాక ఆపుకునన్ కుతూహలం బయటికి వచిచ్ంది. 
"అయోయ్! సారీ కుసుమా అసలు విషయం నీకు చెపప్నే లేదు కదా!  
విజయవాడ దగగ్ర మావూళోళ్ తాతగారికి పొలాలు వుండేవి. ఆయన పోయిన తరువాత  ఆ పొలాలను ఒక రైతు చూసుకొనేవాడు. 

పాపం అతను చాల మంచి వాడు. పర్తి సంవతస్రమూ పంటలు రాగానే అనిన్ జమా ఖరుచ్లు లెకక్లు చెపేప్వాడు.  
ఆ మధయ్ పేపరల్లో చదువేము గురుత్ందా!  పర్తి ఎండాకాలం విజయవాడ ఆ చుటుట్పకక్ల గార్మాలలో అగిన్ పర్మాదాలు తరుచుగా 

జరుగుతుండేవి. కొందరేమో అకక్డ ఎండలు ఎకుక్వ అందువలల్ అనేవారు. కొందరేమో అదంతా పొలిటికలీ మోటివేటెడ అనేవారు. కారణాలు 
ఏవైనా కాని నాలుగేళళ్ కిర్తం అటాల్ జరిగిన పర్మాదంలో యాది తలిల్తండుర్లు బంధువులు అందరూ మరణించారు. పాపం దానికి నా అనే 
వారే లేకుండా పోయినారు. సంగతి తెలిసి నానన్గారు చూడటానికి వెళిళ్నపుప్డు అది ఒకక్తే ఆ తగలబడడ్ బూడిద దగగ్ర కూరొచ్ని ఏడుసూత్ 
కనిపించింది. అంతే ఆయన వెంటనే దానిన్ ఇకక్డకు తీసుకొచాచ్రు. ఏదైనా దారి చూపించాలని అనుకునాన్రు.  

నానన్గారికి చాల సవ్చచ్ంద సంసథ్లతో పరిచయాలు వునాన్యి. వాటికి ఆయన ఏటా డొనేషన ఇసూత్ వుంటారు. అందులో 
పేర్మాలయం ఒకటి. అందులో చేరాచ్లని ఐడియా వచిచ్ంది. అకక్డైతే ఎటాచడ్ సూక్ల కూడా వుంది. వాళుళ్ పదవ తరగతి వరకు ఫీర్గా 
చదివిసాత్రు. ఫారమ్ల ఎడుయ్కేషనే కాకుండా ఒకేషనల కోరెస్స కూడా వుంటాయి. అటాల్ ఏదో ఒక టైరనింగ ఇచిచ్ వుదోయ్గం వచేచ్దాకా 
చూసుకుంటారు. లేదా పెళిళ్ చేసుకొనేటటట్యితే చేసి పంపిసాత్రు. ఆ ఆశర్మంలో అందరూ ఇటాల్ంటి వాళేళ్వుంటారు.  అకక్డ ఆడపిలల్లకి 
మాతర్మే చోటు వుంటుంది." 

"అంటే అంతా నాలాంటి అనాధలేననన్మాట." 
ఆ పకక్ గదిలోనే కూరొచ్ని అమామ్యిల మాటలు వింటూ పని చూసుకుంటునన్ తరుణి నానన్గారు  అకక్డకు వచాచ్రు. 
"అమామ్ కుసుమా! మీ తెలుగు పాఠాలలో నేను కూడా పాలొగ్న వచాచ్?" నవువ్తూ అడిగారు. 
అదొక జోక లాగ అందరూ నవావ్రు. 
"అయితే నేను కొనిన్ అరాధ్లు అడుగుతాను. మీరు చెపాప్లి." అంటూ కొనిన్ వినన్చినన్ పదాలు వాటి అరాధ్లు వివరాలు అడిగారు. 

ముగుగ్రూ పోటీ పడుతూ సమాధానాలు చెపాప్రు. "ఇపుప్డు ఒక పర్శన్ వేసాత్ను. అనాధ అంటే వుయ్తప్తిత్ అరధ్ం ఏమిటీ?" 
"నా లాగా అమమ్ నానన్లు లేనివారు." కుసుమ చెపిప్ంది. 
"నేను వుదాహరణ అడగలేదు. వుయ్తప్తిత్ అరధ్ం అడుగుతునాన్ను. నువేవ్ చెపుప్ కుసుమా." 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                  e÷]Ã 2016 

   7     తోడొకరుండిన 

"ఊ.......ఊ......."ఆలోచించింది. "ఆఁ. అనాధ అంటే నాధుడు లేనివారు. కరెకేట్నా అంకుల?" హుషారుగా చెపిప్ంది. 
"వెరీ గుడ. కరెకట్ గా చెపాప్వు. తెలుగులో వుయ్తప్తిత్ అరాధ్లు చెపేప్దాకా వచాచ్వంటే తరుణి పూరిణ్మ సకెస్స అయినటేట్. ఇపుప్డు చెపుప్. 

నాథుడు అంటే ఎవరు? అమమ్డూ మన దగగ్ర బౌర్ణయ్ నిఘంటువు వుంది కదా ఒకసారి తీసుకొని రారా." 
"ఆ. ఇదిగో కుసుమా నాధుడు అంటే అరధ్ం ఏంటో చూడు." తరుణి షెలఫ్ లో నుండి తీసిన నిఘంటువు కుసుమ చేతిలో పెటాట్డు. 
కుసుమకు అంకుల కూడా తమతో కలిసి కూరుచ్ంటే సరదాగా వుంది. 
"ఆ దొరికింది అంకుల. నాథుడు అంటే, ఎ లారడ్, కింగ రాజు. అంకుల ఇందులో ఇవవ్లేదు కాని నాధుడు అంటే ఈశవ్రుడు అని 

కూడా అరధ్ం వుంది కదా." 
"అవునమామ్ సరిగగ్ చెపాప్వు. అంటే కాపాడే వాడు. ఇందులో చూడు పొర్టెకట్ర అని కూడా ఇచాచ్రు." 
"అవునంకుల." 
"అమోమ్! మా కుసుమకు ఎనిన్ అరాధ్లు తెలిసాయో." అని ఆశచ్రయ్ం నటిసూత్, "సరే ఈ వేళిట్కి పాఠాలు చాలు కాసేస్పు కబురుల్ 

చెపుప్కుందాము. కుసుమా! మీ ఇంటోల్ ఎవరెవరుంటారమామ్?" 
"అంకుల, మీరు చూసారుగా! మా తాతగారు, బామమ్గారు, చినాన్యనా పినిన్ వాళళ్ ముగుగ్రు పిలల్లు. అంటే నాకు ఇదద్రు చెలెల్ళుళ్ 

ఒక తముమ్డు వునాన్రు." 
"వాళుళ్ నినున్ ఎటాల్ చూసుకుంటారమామ్?" 
"మా ఇంటోల్ నేనంటే అందరికి ఎంతో ముదుద్. నాకు ఏం కావాలో నేను అడగకక్ర లేకుండానే అనిన్ తెచిచ్ ఇసూత్ వుంటారు. పినిన్ 

నాయనమమ్ అయితే మరీనూ. నాకు వదద్నాన్ కూరుచ్నన్ చోటికే అనన్ం కూడా తెచిచ్ పెడుతూ వుంటారు." అమాయకంగా మనసులోని మాట 
చెపిప్ంది. 

"మరి నువువ్ అనాధవెటాల్ అవుతావమామ్?" ఆయన పర్శన్కు ఒకక్సారి వులికిక్ పడింది. 
"అవునమామ్ పేర్మాలయంలో వునన్ వాళళ్కు నీకు పోలికే లేదు. వాళళ్కు నీకు లాగ వుండేందుకు ఇలుల్ లేదు. మంచి చెడు 

చూసుకునేందుకు నా అనన్ వారు లేరు. తినటానికి తిండి కటుట్కోవటానికి బటట్ ఉండటానికి ఇలుల్ ఏమీ లేని వాళుళ్.  కొందరైతే చెతత్ కుపప్లో 
దొరికిన వాళుళ్" 

(¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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