
  

øöeTT~ www.koumudi.net »qe]  2020

1   MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 

MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 
  b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc, 
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc,  À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï 
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï 
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy .. 
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj. 

¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk,  TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo  ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc? 
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..

¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo 
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢ 
½¡MLFL ¼öCcÓj..  ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!  

 మంచి మరక 
" మనోజ మీ బటట్లనీన్ పెటుట్కునాన్రు కదా! పెటెట్ మూసేసుత్నాన్!" అంది జాహన్వి..  
“ఆ, జానూ, ఒక బుక పెటాట్లి, అంతే!" అనాన్డు మనోజ చేతిలో ఫోన మీదనించి కళుళ్ తిపప్కుండానే చెపాప్డు.  
" ఓ, ఇంకానా? ఐ హోప వి ఆర ఓకే విత ద వెయిట.” అంటూ అతనిచిచ్న పుసత్కానిన్ కూడా పెటెట్లో పెటిట్ మూసేసింది.  
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మనిషికి రెండు పెదద్ పెటెట్లు, చెరొకటీ చినన్ పెటెట్లు, ఇదద్రివీ చెరొకటీ బాక పాక లు, జాహన్వి హాండ బాగ. అనీన్ ఒకదగగ్ర పెటిట్ంది 
తనే.  

మనోజ అనయ్మనసక్ంగా ఉండడం ఆమె దృషిట్ని దాటిపోలేదు. కారణం ఆమెకీ తెలుసు, కానీ చేసేదేమీ లేదు అని ఆమె అభిపార్యం. 
పొటట్పటుట్కుని దూరాభారమనుకోక దేశవిదేశాలోల్ సిథ్రపడిన అనేక తెలుగు కుటుంబాలాల్ంటిదే వాళళ్దీను. మనోజ, జాహన్వి, కవల 

పిలల్లు అనీష, మౌనిక.. పిలల్లిదద్రూ పెదద్యి చదువులకోసం బయటకు వెళితే ఖాళీ అయిన గూడులాంటి ఇళళ్ జాబితాలో వాళూళ్ చేరారు ఈ మధయ్నే. 
మనోజ కూడా అమెరికా వచిచ్నపప్టినించీ వెనకిక్ వెళిళ్పోదామనన్ ఆలోచనలో గడిపినవాడే. గటిట్గా నిశచ్యించుకునాన్ను అనుకునన్ 

పర్తీ సారి ఏదో ఒకటి జరిగి ఉండిపోవలసి వచిచ్ంది అతనికి. సవ్తహాగా సునిన్త మనసుక్డు, తను పుటిట్న గడడ్మీద, తనవారి మీద అపరితమైన పేర్మ 
కలవాడూ కావడం చేత పర్తీసారి నిజాయితీ గానే పర్యతిన్ంచేవాడు ఊరికే పై పై మాటలు కాక. అయినా కుదరలేదు అతనికి.. తలిల్ తండుర్లిదద్రూ ఒకరి 
తరావ్త ఒకరు దాటిపోయాకా ఇంక ఆ ఆలోచన విరమించుకునాన్డు ఈ మధయ్నే. 

వాళళ్ది తూరుప్ గోదావరి జిలాల్లో ఒక పలెల్టూరు.  
మనోజ, అనన్ మాధవ, చెలెల్లు మంజరి.. తలిల్ భవాని, తండిర్ శివరామయయ్.. నానమమ్ శేషమమ్.. ఇది వారి కుటుంబం..  
ఉభయభాషాపర్వీణ అయిన  తండిర్ గవరన్మెంట సూక్లోల్ తెలుగు, సంసక్ృతం చెపేప్వారు. చాలా మామూలు దిగువ మధయ్తరగతి 

సంసారం. రైలు పెటెట్లాల్ వరసగా ఉండే మూడు గదుల అదెద్ ఇంటోల్నే వారి నివాసం.  
శివరామయయ్ గారికి, ఆయన నానన్కీ ఒకే కల ఉండేది.. ఎపప్టికైనా తమ ఊరోల్నే సవ్ంత ఇలుల్ కటుట్కోవాలని. తండిర్ బర్తికుండగా 

తీరని ఆ కలని కనీసం తలిల్ దాటిపోయేలొపైనా తీరాచ్లని శివరామయయ్ గారి ఆశ. 
 ఆశకి, ఆదాయానికి పొతుత్ కుదరని సంసారం.. ఎంత గుటుట్గా, జాగర్తత్గా గడిపినా తీరే విషయం కాదు మరి.. అపప్ప్ంటే భయం, 

తీరేచ్ మారగ్మే లేనపుప్డు తేవడం ఎందుకు? అనేది ఆయన అభిపార్యం.  
భారయ్ భవాని కూడా భరత్ మనసెరిగి నడిచుకుందే తపప్, భారమైనవీ, కోరరానివీ ఎపుప్డూ కోరలేదు. తను కషట్పడలేదు, ఆయనిన్ 

పెటట్లేదు.. కానీ పుటిట్న ఊరోల్ అదెద్ ఇంటోల్ ఉండడం అంటేనే వాళిళ్దరికీ కొండంత బాధ. 
బాగా చదువుకుంటునన్ ముగుగ్రుపిలల్ల చదువులు పర్సుత్తానికి పరవాలేదు కానీ ఆపైన ఎలా? అనేది మొదటి సమసయ్..  
ఎపుప్డో ఒకపుప్డు పెళిళ్ చేసి పంపాలి కదా, పిలల్ పెళిళ్కి ఎలా?  అనన్ది మరొకటి.. 
ఆపైనే కదా ఇలెల్ౖనా, వాకిలైనా. అనుకునేవారు.. అయినా వీలునన్ంతలో పర్తీ రూపాయీ పొదుపు చేశేవారు.. ఇంటికోసం దాచేవారు. 

పిలల్ల చేతిలో ఎవరైనా రెండు రూపాయలు పెటిట్నా, ఎపుప్డైనా ఆవిడ పుటీట్ంటివారో ఓ వంద రూపాయలు చీర కొనుకోక్మని ఇచిచ్నా కూడా భవాని అవనీన్ 
ఇంటికోసమని దాచేది.. 

ఫోన లో తమ ఇంటి ఫోటోలు చూసుకుంటునన్ మనోజ మనసులో దాదాపూ నితయ్ం కదిలేవే ఇవనీన్.. 
" వెళదామా? విజయ వచాచ్డు" జాహన్వి మాటతో సరే అనాన్డు.. విజయ జాహన్వి తముమ్డు. దగగ్రలోనే ఉండడం వలల్ అకాక్, 

బావలని ఎయిరోప్రట్ వరకూ దింపడానికి వచాచ్డు. 
మగవాళిళ్దద్రూ ముందర సీట లో కూరుచ్నాన్కా, నెమమ్దిగా అనాన్డు విజయ.. " దీని గురించి ఎకుక్వ ఆలోచించి బాధపడకండి 

బావగారు. ఇవనీన్ జరిగేవే అందరికీ" అనాన్డు అనునయంగా. 
" అమామ్, నానన్ లేరు.. మనమెవవ్రమూ వెళళ్డం లేదు. ఇలుల్ అమేమ్సేత్ బావుంటుంది, మన సైనస్ మేసాట్ర గారి అబాబ్యి పంతులు 

కొనుకుక్ంటానంటునాన్డు. వాడు అకక్డే ఉంటునాన్డు కదా, ఉపయోగం గా ఉంటుంది కూడా. నువువ్ ఒక సారి వసేత్ మనం మన ఇంటోల్నే ఓ 
నాలుగురోజులుండి ఆ వయ్వహారం అంతా పూరిత్ చేసుకుని రావచుచ్. మంజు కిచేచ్ది దానికిచేచ్సేత్ మనకీ ఓ పని అయిపోతుంది”  అని అనన్యయ్ మాధవ 
మరీ,  మరీ చెపేత్ ఇంక తపప్ని పరిసిథ్తిలో బయలుదేరాడు.. మనసంతా తన ఊరిమీద, ఇంటిమీదే ఉంది 
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పొటట్ చేతోత్ పటుట్కుని సవ్ంత ఊరు వదిలి వచిచ్న పర్తీవారికీ తటసథ్పడే సందరభ్మే ఇది.. ఎపుప్డు, ఎంత తవ్రగా?  అనన్దే పర్శన్ అని.. 
అయినా ఎందుకో తటుట్కోలేనంత బాధగా ఉంది.  

" నువువ్ ఎకుక్వ ఆలోచించకు మనూ. తపప్దు. అకక్డకి వెళిళ్ మనం ఉండము అనన్పుప్డు కనీసం ఉపయోగించుకునే వాళళ్కి ఇచేచ్సేత్ 
అలాగైనా బావుంటుంది కదా మనిలుల్. నేనా?  పిలల్ల చదువులు అవీ వదిలేసి బెంగుళూరు నుంచి అకక్డకి వెళళ్ను. మంజు వాళుళ్ పూనా లో సెటిల అవనే 
అయాయ్రు. నువేవ్మైనా అమెరికా వదిలి అకక్డకి రాబోతావా? పార్కిట్కల గా ఆలోచించు.. “ అని ఎనోన్ విధాల నచచ్చెపాప్డు తను అభయ్ంతర పెటిట్న పర్తి 
సారీ. 

ఎపుప్డో తాతగారు కొనన్ చినన్ సథ్లంలో ఇలుల్ కటాట్లనన్ అతని కోరిక తీరకుండానే అతను పోయారు కనక తన తండిర్ తన హయాంలో 
ఇలుల్ కటాట్లనే కోరిక అంత బలం గా ఉండేది శివరామయయ్గారికి.  

" ఇలా ఆలోచిసూత్ ఉంటే మనం ఎపప్టికీ ఏమీ చెయయ్లేం. ఉనన్దేదో చూసి దాంతో కనీసం మొదలు పెడదాం. వెంటనే కాకపోయినా 
వచేచ్ సంవతస్రానికైనా కటుట్కోలేకపోము, ఓ నాలుగగ్దుల ఇలుల్. రంగులూ, హంగులూ వీలు వెంబడి చూసుకోవచుచ్. గచుచ్నాన్, లేకునాన్ ఓ కపుప్ంటే ఇలేల్ 
కదా”  అని భవాని పోర్తస్హిసేత్ ఆయన ధైరయ్ం చికక్బటుట్కుని నెమమ్దిగా మొదలు పెటాట్రు.. 

మొదటగా చేసిన భూమి పూజ.. శంకుసాథ్పన, పునాదులు వేసి కొనాన్ళుళ్ ఆరడం కోసమే కాదు, నానన్ ఊపిరి తీసుకోవడానికి కూడా 
ఆగడమూ అనీన్ మనోజ కి నినన్ జరిగినటుట్గా గురుత్నాన్యి..  

అదే కాదు. ఆ పునాదులు ఆరిన తరావ్త పర్తీ రోజూ ఆ ఇంటికోసం జరిగిన కృషి, పడిన శర్మనీ మరిచ్పోలేడు అతను. తన అనన్కీ, 
చెలెల్లికీ కూడా ఇంచుమించు అంతేనని అతనికి తెలుసు.. 

ఒకక్ తాపీ మేసతరీ ని మాతర్ం పెటుట్కుని ఇటుకలు మోశారు. లోపలవైపు సిమెంట చేయించుకోవడానికి డబుబ్ లేనపుప్డు లోపల మటిట్ 
గోడలతో సరిపెటుట్కునాన్రు. గచుచ్ కూడా ఒకొక్కక్టిగా చేయించుకునేసరికి దాదాపు రెండేళుళ్ పటిట్ంది.  

ఈతాకుల చీపురుతో అకక్డకక్డా వేసిన ఆకుల గురుత్తో ఎరర్ ఇటుకలతో, రంగులు వెయయ్ని ముఖదావ్రపు గుమామ్నికి అమమ్ రాసిన 
పసుపు కుంకుమలే హంగుగా ఎనోన్ రోజులుంది ఆ ఇలుల్.. అయినా అది తమ ఇలుల్. ఆ మాట అనుకోవడానికే ఎంతో బావుండేది.. 

వెనక పందిరి మీద మలెల్ తీగని పాకించి, ఇంటోల్ రెండు తులసులూ ఉండాలని కృషణ్ తులసి, లకిష్ తులసి రెండూ తెచిచ్ నానన్ పేరిచ్న 
ఇటుకల తులసి కోటలో వేసి అమమ్ పాడే ' మేడంటే మేడా కాదూ పాటా..’ 

 తానూ అనన్యయ్ మొదటిసారి తమదైన ఒక గదిలో నాయనమమ్ మంచం పకక్న బొంతలేసుకుని కింద పడుకోవడం.. కాసత్ పెదెద్ౖద్న 
వంట గదిలో అందరూ సత్వ పకక్నే గుండర్ంగా కూరుచ్ని అనాన్లు తినడం..  

ఇలా ఎనోన్ విషయాలు... 
విమానంలో కూరుచ్ని ఆలోచిసుత్నన్ అతని చేతిమీద తన చెయియ్ వేసి మెతత్గా చెపిప్ంది జాహన్వి.. 
"ఇంక మరిచ్పోవచుచ్ కదా! పీల్జ మనోజ. వీలైతే మనమే కొని మీ నానన్గారి పేరున ఏదైనా చేదాద్మనుకునన్ం కదా, కానీ దానికి 

బావగారు, మంజు ఇదద్రూ ఒపుప్కోలేదు కదా. ఇంతకనాన్ మనం చేసేదేముంది?” 
అవుననన్టుట్ తలూపాడు మనోజ..  
విమానం తన పని తను చేసుకుంటూ పోయింది.. హైదరాబాద లో దిగి జాహన్వి వాళిళ్ంటికి కేవలం పలకరింపు కి వెళిళ్, వెంటనే 

టాకీస్ మీద మనోజ వాళళ్ ఊరికి బయలుదేరారు..  
దారిపొడువునా సాగుతునన్ కార లాగే ఎడతెగని ఆలోచనలు.. టాకీస్ బయలుదేరిన పది నిమిషాలకి అనన్యయ్ ఫోన చేశాడు.  
" మనూ. వచేచ్శావా? పర్యాణం బాగా సాగిందా? ఓకే.. అకక్డ మనం ఉండడానికి అనిన్ ఏరాప్టూల్ చేశాడు పంతులు.. మనం ఓ 

నాలుగు రోజులుండి అనీన్ చకక్బెటుట్కుని వదద్మనుకునాన్వు కదా.. అందుకే మరీ మరీ చెపాప్ను.”  అంటూ చెపాప్డు. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                           »qe]  2020  

4   MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 

కొదిద్గా పాతదయినా అందంగా కనబడింది తమ ఇలుల్ మనోజ కి. సంబరంగా చినన్పిలాల్డిలా కార తలుపు తీసుకుని లోపలకి 
పరిగెతాత్డు. 

 అదెద్కి తెచిచ్నటుట్నాన్రు రెండు మంచాలు, పరుపులు వేసి తెలల్టి దుపప్టుల్ పరిచారు.. ఇవనీన్ తమ కోసమేనని గర్హించాడు మనోజ... 
ఒక పకక్గా పెటీట్న చినన్ ఫిర్జ, 32 ఇంచిల టీవీ. కూలర.. వీటనిన్ంటినీ చూసి..  

"మీకు కావలసినవి చెపేత్ మనింటోల్నే వండించి పటుట్కొసాత్ను మనూ.. అలా అనచాచ్?, చినన్పప్టి చనువుమీద అనేశాను" అంటునన్ 
పంతులుని ఆతర్ంగా కౌగలించుకునాన్డు.  

"నువేవ్ం మారలేదురా!!" అనాన్డు ఆనందంగా. మరో గంటతరావ్త మాధవ వచేచ్వరకూ సేన్హితులిదద్రూ కబురల్లో పడాడ్రు 
సేన్హితులిదద్రూ..  

"మీరెవవ్రూరావడం లేదు కదా అని అడిగానురా, అంతేకానీ మరో ఆలోచన లేదు నాకు" అంటూ తను ఇలెల్ందుకు 
కొనుకోక్వాలనుకుంటునాన్డో చెపాప్డు పంతులు.. 

"నువవ్ంతగా చెపప్డానికేముందిరా పంతులూ! అమమ్డమంటూ జరిగితే ఎవరో ఒకరికి ఇవవ్వలసిందే కదా, అది మా సేన్హితుడికయితే 
మాకు సంతోషమే కదా!" అనాన్డు మాధవ..  

మనోజ పెరటోల్ తిరుగుతునాన్డు. అమమ్ పెటిట్న మలెల్ తీగె లేదు, పాత తులసి కోట అలాగే ఉంది. దాంటోల్ ఒకక్ తెలల్ తులసి మాతర్మే 
ఉంది.. ఇంతకుముందు ఇంటోల్ అదెద్కునన్వాళళ్కి తెలీదేమో రెండు తులసి మొకక్లు ఉండాలని! “ అనుకునాన్డు..  

చేతిలో కవర తో పెరటోల్ంచి వచిచ్న తముమ్డిని చూసి.. 
 "భోంచేదాద్మా?" అనాన్డు మాధవ. ఇదద్రు అనన్దముమ్లూ అకక్డే వేసి ఉంచిన చినన్ బలల్మీద పెటుట్కుని భోజనం చేశారు. కూలర 

వేసుకుని హాయిగా నిదర్పొయాడు మాధవ. మనోజ కూడా పర్యాణపు బడలిక వలల్ బాగానే నిదర్పోయాడు..  
ఆ తరావ్త పనులు చక చకా జరిగాయి. నాలుగు రోజులు తాము చినన్పుప్డు తిరిగిన పరిసరాలనీన్ తిరిగి, కావలసినవాళళ్ని కలిశారు. 

రిజిషేట్ర్షన లాంటి కారయ్కర్మాలనీన్ ముగించుకుని అనన్దముమ్లిదద్రూ వెనకిక్ బయలుదేరారు..  
“ఓ వారం ఉండి, బెంగుళూరు వసాత్మనన్యాయ్! మంజు ని కూడా రమమ్ంటే ఓ నాలుగు రోజులు ముగుగ్రం కలిసి ఉనన్టుట్ ఉంటుంది" 

అనాన్డు హైదరాబాద మావగారింటికి బయలుదేరుతూ. 
దిగులుపడుతూ వెళిళ్న భరత్ సిథ్మితపడి రావడానిన్ చూసి జాహన్వి సంతోషించింది. ఊరోల్ జరిగిన విషయాలనీన్  కుల్పత్ంగా చెపాప్డు 

జాహన్వికి. తమ ఇంటినీ, ఊరినీ ఎంత మిస అవుతాడో చెపూత్నే, తమ ఇలుల్ తమ సేన్హితుడే కొనుకోక్వడం పటల్ సంతోషంగా ఉందని భరత్ అనడం ఆమెకి 
ఊరటనిచిచ్ంది.  

"పోనీలెండి మనోజ.. మీరు సంతోషంగా ఉండడం బావుంది నాకు. మనం మిగతా కారయ్కర్మాలు చూసుకోవచుచ్" అంది.. 
" సాన్నం చేసి రండి, టిఫిన చేదాద్ం" అంది భరత్ని. 
"లాండీర్ వేసేదాద్మా?” అనాన్డు మనోజ అమెరికా అలవాటు చొపుప్న.. 
" అది నేను చూసాత్ను, నాగమమ్ కి చెపేత్ వాషింగ మిషన లో వేసుత్ంది" అంటూ అతని చేతిలోంచి బేగ తీసుకుంది. 
బటట్లు బయటకి తీసి ఇసూత్ చూసింది పర్తేయ్కంగా కవరోల్ పెటిట్ ఉనన్ తెలల్టి చొకాక్, మనోజ ది.. విపిప్ చూసేత్  నిండా పరుచుకునన్ పెదద్ 

మరక.. 
" అరే, కొతత్ది, మొనన్ పుటిట్న రోజుకు కొనుకుక్నది.. ఊరోల్ మటిట్ అంటుకుందేమో.. పడాడ్రా ఎకక్డైనా? చెపప్నేలేదే?" అనుకుంటూ తీసి 

పెటిట్ంది ఉతకడానికి.. 
బటట్లు తీసుకెళళ్డానికి వచిచ్న నాగమమ్.. "ఈ చొకాక్ ఇంటోల్ ఉతికితే లాభం లేదమామ్, డైకీల్నింగ కి ఇవావ్లిస్ందే. శానా మటిట్" అంది.. 
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సాన్నం చేసి వచిచ్న మనోజ.. "నాగమామ్, వదుద్, ఆ చొకాక్ని మాతర్ం ఏమీ చెయయ్కు. నేను చూసుకుంటాను" అనాన్డు కంగారుగా వచిచ్ 
ఆమె చేతిలోంచి ఆ షరట్ ని లాకుక్నన్టుట్గా తీసుకునాన్డు. 

" అదేంటీ బాబు, మటిట్ పటేట్సింది కదా!" అంటునన్ నాగమమ్ని.. 
" నాకు తెలుసు,, అదంతా నాకు తెలుసు.. ఇట ఈజ ఓకే.. " అంటూ దానిన్ జాగర్తత్గ్గా మడత పెటీట్ మళీళ్ కవరోల్ పెటేట్శాడు. 
అరధ్ం కానటుట్గా చూసింది జాహన్వి భరత్ వైపు.. 
" అదేంటి మనోజ.. ఎందుకు?" అంటునన్ ఆమెని మధయ్లోనే ఆపి.. 
" వదుద్ జానూ.. దీనిన్ ఉతకదుద్. దీనిన్లాగే తీసుకెళతాను.. మళీళ్ వేసుకోలేకపోయినా పరవాలేదు, నా దగగ్రుంటే చాలు" అనాన్డు. 
అరథ్మయీయ్ అవనటుట్ంది ఆమెకి.. కానీ " ఆ మరకలు" 
" మంచి మరక జానూ.. మా ఊరి, మా ఇంటి మటిట్ మరక.. ఇక నాకు మిగిలిన మంచి మరక" 
"  మరక మంచిదే” టీ.వీ లో పర్కటన వసోత్ంది..  
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