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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$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
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MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe] 2017

MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

2

మాటే మంత
ర్ ము..
పొదుద్నేన్ బెల మోగడంతో నెమమ్దిగా సోఫాలోంచి లేచి వెళిళ్ తలుపు తీశాను.
"నమసేత్ అండీ! మీరు తెలుగువాళుళ్ట కదా!" కొదిద్గా యాస ధవ్నిసుత్నన్, తెలుగులో అడుగుతుతోంది బయట నిలబడి ఉనన్
అమామ్యి.
మా అబాబ్యి ఒకక్డూ ఉంటూ చెయియ్ కాలుచ్కుంటూ ఇబబ్ంది పడుతునాన్డని ఈ మధయ్నే మావాడి దగగ్రకి బెంగుళూరు వచాచ్ము
మేమిదద్రం. బెంగుళూరులో చాలా మందికి తెలుగు వచిచ్నా మా వాడి అపారెట్మ్ంటలో ఎంత మంది తెలుగువాళుళ్నాన్రో, ఏమిటో? ఈ
మధయ్నే వచిచ్న మాకు తెలీదు, వాడికకక్రలేదు. వాడి పనీ, పాటలూ, సేన్హితులూ ఇదే వాడి లోకం. మేము వచిచ్న ఈ కొదిద్రోజులోల్ ఇలుల్
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సరద్డం, ఇంటోల్కి కావలసిన వసుత్వులూ అవీ మా వాడి సాయంతో కొని తెచుచ్కోవడం లాంటి వాటితో సరిపోయింది. వాడి సేన్హితులోల్నూ,
మా ఇరుగు పొరుగు వారిలోనూ తెలుగు వాళుళ్ లేదు.
అలాంటిది ఒకక్సారిగా తెలుగు మాట వినిపించేసరికి నా మనసు పులకించిపోయింది. తెలల్గా చందనం బొమమ్లా ఉంది ననున్
పలకరించిన అమామ్యి. పచచ్ని పటుట్చీర, తలంటుకుని కిల్ప పెటుట్కునన్ జుటుట్, నుదిటిన బొటుట్, పాపిట సింధూరం, మెడలో కొతత్గా, పచచ్గా
మెరుసుత్నన్ మంగళసూతర్ం, నలల్పూసలూ.. చేతినిండా చీర రంగుకు సరిపడే గాజులూ.. ఒకక్ క్షణం ఆ అమామ్యి మీదనించి
చూపుమరలుచ్కోలేకపోయాను. లేత తమలపాకులాల్ంటి పాదాలకి పసుపు రాసుకుని ఉంది, ఆపైన మెరుసుత్నన్ తెలల్టి వెండి మటెట్లు.. ఎంత
ముదుద్గా, లక్షణంగా ఉందో! అనుకోకుండా ఉండలేకపోయాను.
"అవునమామ్! మీరు? నువువ్?" అనాన్ను అపర్యతన్ంగా నువువ్ అని వచేచ్సింది ఏమనుకోవదుద్" అనాన్ను చపుప్న.
"పరవాలేదండీ! నేను చినన్, మీ పెదద్వారు నువువ్ అంటేనే బావుంది" అంది చిరునవువ్తో.
ఆ నవువ్ చూసేత్ మరింత ముచచ్టేసింది. నాకు. "నాకూ ఇలాంటి కోడలు వసేత్ ఎంత బావుంటుందో కదా!, అనిపించింది ఒకక్
క్షణం"
"ఎంత నమర్త?" అనుకోకుండా ఉండలేకపోయాను.
" థాంకస్ అమామ్! చెపుప్ ఏమిటి విషయం?" అనాన్ను నేను కూడా చిరునవువ్ నవువ్తూ.
"ఈ రోజు శార్వణ మంగళవారం కదా! మా మదర ఇనలా చెపాప్రు తెలుగు వాళళ్కి తాంబూలం ఇవవ్మని. మేము ఇకక్డికి కొతత్గా
వచాచ్ము. మేనేజర ని అడిగితే మీతో పాటు ముగుగ్రి పేరుల్ చెపాప్డు.. అందుకని మీరు ఫీర్ గా ఉంటే తాంబూలం ఇదాద్మని" అంది ఇంగీల్షూ,
తెలుగూ కలిసిన భాషలో.
" ఓ అవును కదూ! పొదుద్నేన్ దేవుడికి దీపం పెటేట్డపుప్డు అనుకునాన్ను. ఆ తరావ్త మరిచ్పోయాను. అనాన్ను.
అపప్టివరకూ ఆ అమామ్యిని బయటే నిలబెటిట్ మాటాల్డుతునన్ సంగతి గురొత్చిచ్
“తపప్కుండా ఇదుద్వు గాని, రామామ్, ముందు లోపలకిలోపలకి రా" అని పిలిచాను ఆనందంగా.
ఆ అమామ్యి చెపుప్లు గుమమ్ం బయటే వదిలి లోపలకి వచిచ్ంది. చేతిలో ఉనన్ బుటట్ టీ పాయ మీద పెటిట్ దాంటోల్ంచి పసుపూ,
కుంకం శనగలూ, పసుపు రంగు దారం కటిట్ ఉనన్ గరిటెకి నలల్గా ఉనన్ కాటుకా అనీన్ తీసి తనతో తెచుచ్కునన్ పేపర మీద పెటిట్ంది. ననున్
కురీచ్లో కూరోచ్మని చెపిప్ సంపర్దాయబదధ్ంగా కాళళ్కి పూరిత్గా పసుపు రాసి, బొటుట్, కాటుక, గంధం అనీన్ ఇచిచ్ వాయనం ఇచిచ్ంది.
"ఆ అమామ్యి తెలుగు మాటాల్డుతునన్ తీరు చూసేత్ తెలుగు పిలల్ లా లేదు, కానీ ' ఇసిత్నమమ్ వాయనం' అంటూ చకక్గా మూడు సారుల్
చెపిప్ంది. నేను ‘పుచిచ్కొంటినమమ్ వాయనం’ అనాన్కా అకిష్ంతలు వేయించుకుంది నాచేత. పసుపు చెయియ్ వెళిళ్ కడుకుక్ని వచిచ్ తనతో తెచిచ్న
చినన్ తువావ్లుతో తుడుచుకుంది.
"ఒకక్ క్షణం" అంటూ సీట్ల డబాబ్లోంచి గుండర్ంగా బూరెలాల్ంటివి వాయినం పేల్ట లో పెటిట్ మరీ ఇచిచ్ంది.
"ఇదేమిటి? ఇవి కూడా ఇసాత్రా?" అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా.
"మా అతత్ చెపాప్రు, తీపితో ఇసేత్, ఇచిచ్న వారితో మన రిలేషన తియయ్గా ఉంటుందిట. సీవ్ట ఏటార్కట్స్ సీవ్ట అనన్మాట, అందరూ
చేసాత్రో లేదో నాకు తెలీదు, కానీ ఆమె పాటిసాత్రుట, అందుకే నేను కూడా తను చెపిప్న పర్కారమే చేసాత్ను" అంది చిరునవువ్తో.
"నీ సీవ్ట నేచర చూసేత్ ఎవరికైనా నీతో రిలేషన ఇటేట్ కలిసిపోతుంది. కూరోచ్మామ్! కాఫీ తాగి వెళుదువుగాని" అనాన్ను. కాసత్
దూరంగా ఉనన్ మరో సోఫాలో కూరుచ్ని మమమ్లిన్దద్రినే చూసుత్నాన్రు మా ఆయన.
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"లేదండీ! ఆఫీసుకెళాళ్లి, ఈ రోజు లీవ దొరకలేదు, రెండు గంటలు లేట గా వసాత్నని చెపిప్ వచాచ్ను. మరో సారి వసాత్గా! “
అంటునన్ ఆ అమామ్యికి జూయ్సైనా ఇదాద్మని లోపలకి వెళాళ్ను.
మరేమీ అనలేక జూయ్స తాగి వెళిళ్ంది. వాళుళ్ తెలుగు వాళుళ్ కాదని, తెలుగు అబాబ్యిని పేర్మించి పెళిళ్ చేసుకుందని చెపిప్ంది.
అతత్గారు ఇదద్రి కొడుకుల దగగ్రా తిరుగుతూ ఉంటారుట, వాళళ్ బావగారు అమెరికాలో ఉనాన్రనీ, పర్సుత్తం అతత్గారు అకక్డే ఉనాన్రని చెపూత్,
ఆవిడ ఫేస టైం లోనూ, సైక్ప లోనూ తనకనీన్ ఎలా చెయాయ్లో చెపాత్రని, ఆ పర్కారమే చేసాత్నని చెపిప్ంది. బూరుల్ కూడా ఆవిడ సహాయంతోనే
చేశానని, ఎలా ఉనాన్యో చూసి చెపప్మంది.. అలా రెండు నిమిషాలోల్ జూయ్స తాగేసి వెళిళ్పోయింది.
" అపుప్డపుప్డూ వసూత్ ఉండమామ్!" అనాన్ను అపర్యతన్ంగానే.
" తపప్కుండా, మీరు కూడా రండి మా ఇంటికి!" అంది చనువుగా..
" నీ పేరేమిటమామ్! అడగనే లేదు! అనాన్ను అపప్టికి గురుత్ తెచుచ్కుంటునన్టుట్గా..
అపుప్డే మోగిన ఫోన సవవ్డిలో ఆమె చెపిప్న పేరు సరిగా వినబడలేదు.. పర్మీల లా వినిపించింది. “అలాగా! చకక్టి పేరు"
అనాన్ను. అపప్టికే ఆ అమామ్యి కంగారు పడుతూ పరుగులాంటి నడకతో వెళిళ్పోయింది. కారిడార లో ఆ అమామ్యి కనిపించినంతవరకూ
చూసూత్ ఉండిపోయాను.
తలుపు వేసి లోపలకి వచిచ్న ననున్ చూసి నవావ్రు మా రాంపర్సాద గారు. అదే మా వారే.
" ఏవిటోయ సుగుణమణీ!! ఆ అమామ్యిని చూసి అలా మైమరిచిపోయావు?" అనాన్రు నా ముఖం ముందు చిటికెలు వేసూత్..
" నిజమేనండీ! ఎంత చకక్గా ఉందో చూశారా? అంతకంటే చకక్టి నడత.. అతత్గారల్ పొడ కూడా గిటట్ని ఈ రోజులొల్
అకక్డెకక్డినించో ఆవిడ చెపప్డం, ఈ అమామ్యి అవనీన్ తూ.చా తపప్కుండా పాటించడం. ఎంత బావుందో వినడానికే! కదూ!" అనాన్ను.
" నిజమే! మంచి పిలల్లా ఉంది" అనాన్రాయన. కోడళళ్ వేటలో ఉనాన్ము, పెళళ్ంటే వదద్ని మొండికేసుత్నన్ కొడుకుని ఒపిప్ంచే
పర్యతాన్లే ఫలించడంలేదు ఇంకా. ఇలాంటి పిలల్లని చూసేత్ ఆమాతర్ం మా మనసు ఆశ పడటం చాలా సహజం.
" సరే! కిందకెళిళ్ కూరలు కొనుకొక్దాద్మా?" అనాన్రాయన.
"ఇదిగో ఓ బూరెనోటోల్ వేసుకుని వెళదాం, ఎలా ఉందో చూసి చెపప్మంది కూడా అనాన్ను నేనొకటి తీసుకుని ఆయనకొకటి ఇసూత్..
" బావునాన్యి, కొంచం తొకక్ దళసరి అంతే!" అనాన్రాయన.
" అబోబ్! ఎనోన్ ఏళుళ్ అనుభవం ఉనన్వాళళ్కే సరిగాగ్ కుదరవు, చినన్పిలల్ పాపం, మొదటిసారి ఈ మాతర్ం చేసిందంటే గొపేప్,
అనన్టుట్ వాళళ్ ఫాల్ట నంబర ఏం చెపిప్ందీ? 714 కదూ.." అనాన్ను
" ఎందుకూ? ఇపుప్ డే వెళతావా కొంపదీసి?" అనాన్రాయన.
" ఇపుప్డెళళ్ను, ఆఫీసుకు వెళతానందిగా! సాయంతర్మెపుప్డైనా ఏదైనా కూరో, పచచ్డో తీసుకుని" అనాన్ను.
ఇంతలో అయన సంచీ తీసుకుని వచాచ్రు. మేము గేట దగగ్రకు వచేచ్సరికి ఆ అమామ్యి కారులో గేట దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఇందాకా
చూసినది ఈ అమామ్యేనా? అనుకునాన్ను.తెలల్టి చినన్ పువువ్లునన్ షరట్ వేసుకుంది, వదులుకునన్ జుటుట్, పాపిటలో కనీ కనిపించనటుట్గా చినన్
సింధూరం చుకక్ పెటుట్కుంది. మమమ్లిన్ చూసి ఒకక్ క్షణం కారాపి నవివ్, చెయియ్ ఊపింది. మేము కూడా చెయియ్ ఊపాం.
" అరే! ఇంతలోనే ఎంత మారిపోయింది?" అనాన్ను నేను.
" అవును మరి! ఆఫీసుకి అలా పటుట్చీరతో వెళళ్దు కదా! సందరాభ్నికి తగగ్టుట్గా ఉండాలి కదా!" అనాన్రాయన కూడా..
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మరీ ఆ రోజు సాయంతర్మే వెళిళ్తే బావుండదేమోనని అతికషట్మీమ్ద ఓ రెండు రోజులాగాను. ఈ లోపున మావాడు కల్యింట
ఆఫీసుకంటూ ముంబై వెళాళ్డు.
మూడు రోజులనించీ నేనా అమామ్యినే కలవరిసూత్ ఉంటే సరేనని శనివారం సాయంతర్ం నేను చేసిన టొమాటో పచచ్డి,
కొరివికారం పటుట్కుని రెండు సీసాలతో వాళళ్ ఇంటికి వెళాళ్ం.
" ఇంటోల్ ఉనాన్రో, లేదో?" అంటూనే ఉనాన్ను ఆ కాసత్ సేపూ.
" అబాబ్, సుగుణా, ఇంకో నిమిషంలో బెల కొడతాం, అపుప్డు తెలుసుత్ంది కదా?” అనాన్రాయన.
బెల కొటట్గానే దాదాపు మా అబాబ్యి వయసునన్ అతను తలుపు తీశాడు.. చామనచాయలో పొడుగాగ్ ఉనాన్డు, చూడగానే
ఆకటుట్కునే రూపం, “కళూళ్, ముఖం లక్షణంగా ఉనాన్డు” అనాన్ను నెమమ్దిగా.
" మీరు" అని అతను అంటుండగానే పర్మీల వచిచ్ంది ఎవరా? అని చూడడానికి.
" ఓ, రండి, రండి! అంది తెలుగులో.. అపప్టికి ఆ అబాబ్యికి తెలిసిపోయింది మేమెవరమో.. ఇదద్రూ ఎంతో బాగా మాటాల్డారు.
పొందిగాగ్, శుభర్ంగా ఉంది వాళళ్ రెండు బెడ రూముల ఇలుల్.
"పిర్సీ" కొంచం కాఫీ! అనాన్డు అతను..
" చేసాత్ను" అంది ఆ అమామ్యి లేసూత్..
"నినున్ చెయయ్మని కాదురా! నేను చేసాత్ను" అని అలా అనాన్ను అంటూ గబ గబా కాఫీ కలిపి కపుప్లోల్ తెచాచ్డు, తోడుగా బిసక్టుల్
పటుట్కుని ఆ అమామ్యి వచిచ్ంది.
వాళళ్ చదువులగురించీ, ఉదోయ్గాల గురించీ, గురించీ కబురుల్ చెపాప్రు. వాళిళ్దద్రూ మంచి ఇనిస్ట్టూయ్ట నించి ఎం.బి.యే
చదువుకునాన్రనీ, అకక్డే పరిచయం, పేర్మా అంటూ చెపాప్రు.. మరో గంట తరావ్త లేచి వసూత్ ఆ అమమ్యితో అనాన్ను
"వచేచ్వారం నించీ కావాలంటే నేను చేయింసాత్నమామ్ పూజ" అనాన్ను.
"వెంటనే సంబరంగా ఒపుప్కుంది. అతత్కి చెబాద్ం, పాపం ఎకుక్వ రాతిర్ వరకూ తను మేలుకొని ఉండకక్రేల్దు” అపుప్డు అంటూ ఫేస
టైంలో అతత్గారితో మాటాల్డింది. మమమ్లిన్దద్రినీ పరిచయంచేసింది.. ఆవిడ కూడా ఎంతో మృదువుగా మాటాల్డారు. తన పేరు శాంత అని
చెపాప్రు. నేను చేయిసేత్ తను అకక్డనించే చూసాత్ననాన్రు.
"మిగతా అనిన్ విషయాలోల్ నాకేమీ పటిట్ంపులు లేవు కానీ ఏవిటో ఈ పూజా పునసాక్రలని మాతర్ం వదులుకోలేకపోతునాన్ను"
అనాన్విడ మాటలకి నవువ్తూ
"వదులుకోవడం ఎందుకు? మన శకిత్ కొలదీ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా! అయినా మీ కోడలు కూడా చకక్గా చేసుకుంటోంది
కదా! పిలల్లకిషట్ం లేకపోతే అది వేరు గానీ" అనాన్ను నవువ్తూ.. ఆ తరావ్త మా ఇంటికి వచాచ్ననన్మాటే కానీ నా మనసంతా ఆ
పిలల్లిదద్రిమీదే ఉంది..
"అవునూ! చకక్గా పర్మీల అని అందమైన పేరుంటే పిర్సీ అంటాడేవిటండీ ఆ అబాబ్యి? అనో, చిలకా గోరింకలాల్ ఉనాన్రు కదూ
అనో ఇలా పడుకునే వరకూ ఏదో ఒకటి చెపూత్నే ఉనాన్ను వాళళ్ గురించి.
తరావ్త మంగళవారం చీకటితోనే లేచి, తల సాన్నం చేసి పటుట్చీర కటుట్కుని వాళిళ్ంటికి వెళాళ్ను. తలుపు ఓరగా తెరిచే ఉంది..
" పర్మీలా! అమామ్!" అంటూ పిలిచాను.. అపప్టికే తయారయిన ఆ అమామ్యి వంటగదిలోంచి వచిచ్ంది.
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"రండి! శీర్కర ఇంకా నిదర్ లేవలేదు, రాతిర్ పాపం పనితో లేట అయింది. మీరు బెల కొడితే తనకి మెలకువ వచేచ్సుత్ందని నేనే
తలుపు తీసి పెటాట్ను" అంది చిరునవువ్తో..
నేను కూడా నవువ్తూ తలుపు వేసి వసూత్ చూశాను తలుపు పైనునన్ గోడ మీదునన్ నాలుగు ఫోటోలు.. శీర్కర, పర్మీలల పెళిళ్
ఫొటోలు.. నలల్టి ఫుల సూటులో చందమామలా ఉనన్ శీర్కర పకక్న తెలల్టి పెళిళ్ గౌన వేసుకుని, తలమీద చినన్ కిరీటం పెటుట్కుని వెనెన్లమమ్లా
మెరిసిపోతునన్ పర్మీల రెండు ఫోటోలోల్. మరో రెండు ఫోటోలోల్ కెంపు రంగు పటుట్చీరా, తెలల్టి పటుట్పంచెలోల్నూ వాళిళ్దద్రే..
ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నన్ ననున్ చూసి నవివ్ంది పర్మీల.
" అవును” అనన్టుట్ తలాడించింది, నా కళళ్లోల్ కనిపించిన పర్శన్ తనకరధ్ం అయిందనుకుంటా.
ఇదద్రం కిచెన లో దేముడి దగగ్రకు వెళిళ్ చినన్ చాపల మీద కూరుచ్నాన్కా చెపిప్ంది. వాళళ్ అతత్గారు ఆన లైన వచేచ్దాకా ఆగి మేము
పూజ మొదలు పెటాట్ము.
" పిర్సీ ఇటు చూడమామ్!నువువ్ పూజ చేశాక ఇచేచ్ మొదటి వాయనం ఆంటీ ఇవువ్" అని ఆవిడ చెపప్గానే ఆ అమామ్యి ఆవిడ
చెపిప్నటేట్ చేసింది.
“అరజ్ంట గా వెళాళ్లి, ఆఫీస నించి ఫోన వచిచ్ంది, కాఫీ “అంటూ వచాచ్డు శీర్కర.
తను ఈరోజు శలవు పెటాట్నని చెపిప్ంది పర్మీల. మా పూజ అయిన కొంత సేపటికి శాంత బై చెపిప్ నిదర్పోవడానికి వెళాళ్రు.
" కాఫీ తాగుదాం కూరోచ్ండాంటీ" అంది పర్మీల.
" వదుద్ పర్మీలా! తాగే వచాచ్ను కదా! అనాన్ను
" తన పేరు పిర్సీల కదా ఆంటీ! పర్మీల అంటునాన్రే ?” అనాన్డు శీర్కర కాఫీ కపుప్ టేబిల మీద పెడుతూ..
" అరే! మొదటిసారి తను చెపిప్నపుప్డు నాకు అలాగే వినిపించింది. నువూవ్ ఎపుప్డూ చెపప్లేదేమామ్?" అనాన్ను.
పర్మీల, పిర్సీల రెండింటోల్ పెదద్ తేడా ఏముందాంటీ? మీకలా వినిపించింది అంటునాన్రు కదా పరవాలేదు.”.
“ పిర్సీ! నేను వెళళ్నా? సారీ ఈ రోజు బటట్లనీన్ అకక్డే పడేశాను ! అనన్టుట్ తడి టవల కూడా“ నెమమ్దిగా అనాన్డు శీర్కర.
" నో పార్బెల్ం! ఈ రోజు శలవు నాకు. నేను తీసి సరేద్సాత్నుగా" అంది తను.
" థాంకూయ్!" అంటూ బై చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు.
మేమిదద్రం మిగిలాం. "నువెవ్ంత మంచి పిలల్వమామ్! అనిన్ంటికీ నువెవ్ంత అంటే నువెవ్ంత అనుకునేవాళేళ్ కానీ ఇలా బుదిధ్గా నేను
చూసుకుంటాలే అనేవాళుళ్ కూడా ఉనాన్రా? “ అనాన్ను.
"ఈ రోజు నేను చేసేత్, రేపు తను కూడా చేసాత్డు. నూయ్టన సూతర్మే కదా ఆంటీ జీవితంలోనూ.” అంది నవువ్తూ..
"గడుసుదానివే, మేనెజెమ్ంట గార్డుయ్యేట వి కదా! “ అనాన్ను నేను కూడా నవువ్తూ..
మీ అతత్గారి కోసం అలాగే చేసుత్నాన్వా?

ఈ పూజలూ, వర్తాలూ" అనాన్ను నవువ్తూ.. ఆ తరావ్త ఆ అమామ్యి చినన్

బుచుచ్కుందేమో అనవసరంగా అనాన్ను అనుకునాన్ను.
" లేదాంటీ, మా అతత్ ఎపుప్డూ ననేన్మీ చెయయ్మని చెపప్లేదు, తను చేసేవి మానలేదు, నేనే ఆవిడ అభిపార్యనిన్ గౌరవించి చేసాత్ను.
మా పెళిళ్కి అందరికంటే ముందు మరో మాటకి అవకాశమివవ్కుండా ఒపుప్కునన్ది అతేత్, మా పాపా అయితేనా?” అంది. అలా అనన్పుప్డు
ఆమె గొంతులో దిగులు..
" ఏమామ్, మీ ఇంటోల్ ఇషట్పడలేదా? ఇపుప్డు?" అనాన్ను.
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" అమమ్కేమీ పార్బెల్ం లేదు, పాపా కే, ఎందుకో ఇషట్ం లేదు. చాలా గొడవ చేశారు, నేనసలు ఊహించలేదు అలా అంటారని. శీర్కర
చాలా మంచివాడు, అతత్ ఇంకా.. మా బావగారు, తోడి కోడలు .. అందరికీ ఇషట్మైంది. కానీ మా నానన్ గారు మాతర్ం నేను బర్తికుండగా
కుదరదు అని భీషిమ్ంచుకుని కూరుచ్నాన్రు. మూడు నెలలు పటిట్ంది శీర్కర దాదాపు రోజూ మా ఇంటికి వచిచ్ నానన్ని ఒపిప్ంచడానికి. మీకు
తెలుసా? నెలకొకసారి అతత్ కూడా వచాచ్రు. ఆవిడ నానన్తో అనన్ మాటలింకా నాకు గురుత్నాన్యి..
" చూడండి పీటర గారు. ఈ రోజులు మన రోజు లాల్ లేవు, ఉండవు.. మారుప్ మాతర్మే శాశవ్తం, సహజం. మారుతునన్ కాలంతో
మనం కూడా మారాలి. మనమునన్ంత కాలం మనకి కావలసినవి ఈ చినన్పిలల్లతో పెనవేసుకునన్ బంధాలే. ఈ రిలేషనస్ ని మేనేజ
చేసుకుంటూ, అందంగా మలచుకుంటే చాలు అందరికీ ఆనందం ఎదురొసుత్ంది. మీ అభయ్ంతరం ఏమిటో చెపేత్ కనీసం దానిన్ పరిషక్రించే
మారగ్ం చూడచుచ్. అంతే కానీ మీరిలా భీషిమ్ంచుకుని కూరుచ్ంటే ఎవరికి మాతర్ం ఏం తెలుసుత్ంది?
శీర్కర హిందువు అనన్ ఒకక్ కారణమే మీకు అభయ్ంతరమైతే దానికీ మారగ్ం ఉంటుంది. నా దృషిట్లో దేవుడొకక్డే, ఎవరు
వారికిషట్మైన పేరుతో పిలవవచుచ్. మా ఇంటోల్ పుటాట్డు కనక వాడి పర్మేయం లేకుండానే హిందువుగా పెరిగాడు అంతే కదా! నాకొడుకు కనక
నేనేది చెపేత్ అది వినాన్డు, చేశాడు అంతే తపప్ పుటుట్కతోనే ఎవరూ ఫలానా మతమని ముదర్ వేసుకుని పుటట్రు కదా! అనాన్రు.
పిర్సీలని మేము ఎపుప్డూ దేనికీ బలవంతం చెయయ్ం. తనకిషట్మైన రీతిలో ఉండచుచ్. చెపాప్ను కదా! ఇవనీన్ వయ్కిత్గతమైన ఇషాట్లు,
నమమ్కాలు,. అనన్ ఆవిడ మాటలకి కొదిద్గా మారారు. ఆయన సరే అంటేనే పెళిళ్ అని అతేత్ గటిట్గా చెపాప్రు.. అలా మా పెళిళ్ రెండుసారుల్
జరిగింది“ అంది ఫోటోలని చూపిసూత్..
"బావుందమామ్! చాలా ఉదాతత్మైన ఆలోచనలు శాంత గారివి" అనాన్ను నేను మనసూప్రిథ్గా..
“అవునాంటీ! ఆవిడ చాలా మంచి మనిషి.. అందుకే అతత్ చెపిప్న బాటలోనే నేను నడవాలని నిరణ్యించుకునాన్ను. ఆసిథ్, అంతసూథ్,
పేరూ, డబూబ్ ఎలాగైనా సంపాదించుకోవచుచ్. కలతలు లేని కుటుంబానిన్ సంపాదించుకోవాలంటే మనం కమనీయంగా నిలబెటుట్కోవలిస్నవి
బాంధవాయ్లే. రిలేషనస్ సునిన్తంగా, అందంగా మేనేజ చేసుకోవాలి. అదే నేను నమిమ్న సూతర్ం.. అంది..
ఆ మాటే మంతర్ంలా వినిపించింది నాకు..
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