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“పేపరు చూసాత్రా” ? అంటూ తన చేతిలోని నూయ్స పేపరులోని కొంతభాగానిన్ తన పకక్నే కూరుచ్నన్ వెంకటరతన్ం గారికి
అందించాడు హనుమంతరావు. ముఖయ్మైన వారత్లనీన్ చదివేసిన తరావ్త ఇదద్రూ కబురల్లో పడాడ్రు.
“రైలు ఓ అరగంట లేటని చెపుత్నాన్రు” అంటూ వెంకటరతన్ం గారు తన మోకాలి మీదునన్ పంచెను కొంచెం పకక్కు జరిపి నెమమ్దిగా
సవరించుకోసాగారు. హనుమంతరావు దృషిట్ అటుపడింది. మోకాలి దిగువగా పావలా అంత వెడలుప్గా నలల్ని మచచ్ కనపడింది.
“ఎపప్టి నుంచి వునన్ది ఇది? ఎరర్గా కందినటుల్ వుంటునన్దా? నొపిప్ గాని, మంటగాని వునన్దా? దురద ఏమైనా వునన్దా? ”
“ఈ మధయ్నే మొదలైనది. నొపిప్ లేదు. దురదగా మాతర్ం ఉనన్ది.”
“నే నొక మందు ఇసాత్ను. దానిన్ ఈ మచచ్ మీద రోజుకు రెండుసారుల్ దూదితో వార్యండి. తగుగ్తుంది”
“మీకు వైదయ్ం తెలుసా? మందు ఇసాత్నంటునాన్రు”
“తెలుసు. నేను విజయవాడలోని ఆయురేవ్ద వైదయ్ కళాశాలలో విదాయ్రుథ్లకు బోధిసూత్ వుంటాను. అవసరం వచిచ్నపుడు వైదయ్మూ
చేసాత్ను. తెనాలిలో వుండి రోజూ విజయవాడ కాలేజికి వెళూత్ వుంటాను.”
“మాది పెదలంక. రేపలెల్ టెర్యిన కోసం చూసుత్నాన్ను. భటిట్పోర్లులో దిగి మా ఊరు వెళాత్ను” ఆ తరావ్త మరల ఇదద్రూ కబురల్లో
పడాడ్రు.
“మీ మాటలు నాకు బాగా నచాచ్యి హనుమంతరావుగారు. ఆయురేవ్ద వైదయ్ం పటల్, రోగుల పటల్ ఎంతో శర్దధ్ మాకుందని
నాకరథ్మయింది. ఇంకొంచెం శర్మపడగలరా? నేను కూడా నా చుటుట్ పకక్ల వారికి కనీసం నా ఊరివారికి మేలు చేయాలని ఎపుప్డూ
ఆలోచిసూత్ వుంటాను. కృషాణ్నది ఒడుడ్నుండే అందమైన లంక గార్మాలలో నాదీ ఒకటి. ఏటికి వరదలొచిచ్నపుప్డు మా ఊరంతా జలమయ
అవుతుంది. పంటలూ దెబబ్తింటాయి. మిగతా అపుప్డు పర్శాంతంగా, పాడీ పంటలతో సుఖంగా వుంటాము. ఈ మధయ్ మా భూగరభ్జలాలు
ఉపప్గా మారిపోయాయి. ఆ ఉపుప్నీటిని శుదిధ్ చేసి, ఊరి జనానికి తాగునీటిని అందించే పాల్ంటుల్ను మా సథ్లాలలోనే కటిట్ంచాను. అకక్ణుణ్ంచి
అందరూ తమ తమ ఇళల్కు పైపులైనుల్ వేయించుకునాన్రు. అపుప్డపుప్డు కనీసం నెలకొకసారి డాకట్రల్తో మాటాల్డి మెడికల కాయ్ంపులు పెటిట్సూత్
వుంటాను. నా పిలల్లు కాదనరు. ఒకరిదద్రు ఆర.యమ.పి.లను తీసుకొచిచ్ మా ఊళోళ్ ఇలూల్ అదీ ఇచిచ్ ఏరాప్టు చేశాను. కాని ఎవరూ సిథ్రంగా
ఉండలేకపోయారు. నాకు ఆయురేవ్దంపై పూరిత్ నమమ్కమునన్ది. మీకు పరిసిథ్తులు అనుకూలించి మా ఊళోళ్ మీరు ఉండగలిగితే మా
ఊరివాళల్కు కొంతైనా మేలు జరుగుతుంది. మీరు ఉండటానికి కావలసిన వసతులు ఏరాప్టు చేసాను. మీరు భటిట్పోర్లు వరకు రావటానికి నా
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కారునన్ది. అకక్డి నుండి తెనాలి టెర్యినోల్ వచిచ్ విజయవాడ కనెక్షన పాసింజరును పటుట్కొని కాలేజీకి వెళొళ్చుచ్. విజయవాడ సేట్షనోల్ మీరు
సూక్టర లాంటిది పెటట్కుంటే మరీ వీలు. మీరు యువకులు. వైదయ్ం పటల్ ఉతాస్హం ఉనన్ మనిషిగా కనపడుతునాన్రు. కొంత శర్మపడితే
కొనిన్ లంక గార్మాల పర్జలకైనా మేలు జరుగుతుందని ఇంతగా చెపుత్నాన్ను. ఆలోచించండి”.
“మీరు ఊరి వాళల్కు సేవచేసూత్ ఆనందపడుతునాన్రు. మీలాంటి వాళుల్ ఎకక్డో కాని వుండరు. ఇవావ్ళ అనుకోకుండా నా మితుర్ణిణ్
కలవాలని ఈ రెండో నెంబరు ఫాల్ట ఫామ చూచి వచాచ్ను. అతను రాలేదు. కాని మీలాంటి పెదద్వారు సహృదయంతో పరిచయం కావటం
నాకు చాలా సంతోషంగా ఉనన్ది. మీరు చెపిప్న దానిన్ గురించి తపప్కుండా ఆలోచిసాత్ను. వచేచ్ ఆదివారం మీ ఊరొసాత్ను. మీతో వివరంగా
మాటాల్డతాను” అంటూ తన టైరన వసుత్నన్టుల్గా ఎనౌనుస్మెంట వినిపించిందని వెంకటరతన్ం గారి దగగ్ర శెలవు తీసుకుని వెళాల్డు.
“ఏంటో ? నా ఆదురాద్ కొదీద్ చెపాప్ను కాని, కురార్ళళ్కు పలెల్టూళోల్ వుండటం నచుచ్తుందా? పైగా పర్జలకు అంతో ఇంతో సేవ
చేయాలనే ఉదేద్శయ్ం ఎంతమంది కుంటుంది? అలా సేవచేసూత్ తాము ఇబబ్ంది పడటానికి ఇషట్పడతారా?” అనుకునాన్రు వెంకటరతన్ం.
కాని వెంకటరతన్ం గారి ఆలోచనలను బెదరగొడుతూ హనుమంతరావు ఆ ఆదివారం పెదలంక వచాచ్డు. వెంకటరతన్ం గారి తమ
వాకిటోల్ వునన్ సపోటా చెటుట్ కింద పేముతో అలిల్న వాలు కురీచ్లో పడుకుని ఏదో పుసత్కం చదువుకుంటునాన్రు. తనకు ఈ ఇలుల్
చూపించటానికి వచిచ్నతను చనువుగా ఇంటోల్కి వెళిల్ మరో రెండు కురీచ్లు తెచిచ్ సపోటా చెటుట్ కింద వేశాడు. ఆ తరావ్త లోపలి కెళిళ్ గాజు
గాల్సులో మంచినీళుళ్ తెచాచ్డు. సపోటా చెటుట్ కింద అలా కురీచ్ వేసుకుని కూరుచ్ంటే పార్ణానికి ఎంతో హాయిగా వునన్ది. ఒక వైపు నుండి
మామిడి పూత కమమ్ని వాసన, మరో వైపు నుండి సపోటాలు పండిన మధురమైన తీపిదనం గాలిలో కలిసి ముకుక్కు హాయిగా వసుత్నన్ది.
వీటికి పోటీగా విచిచ్న దొంతరమలెల్ పూల గుబాళింపు ఒక వైపు. కొమమ్కు భారమై పోయేటటుల్గా విచిచ్న ఎరర్గులాబీలు మనసుకు ఒకరకమైన
మతుత్ను కలిగిసుత్నాన్యి. వచేచ్టపుప్డు చూశాడు. వీళిల్ంటోల్నే కాదు. చుటుట్పకక్లునన్ అనిన్ ఇళళ్లోనూ ఇలాగే పూలమొకక్లు, పళల్ చెటుల్,
కాయగూరల పాదులూ కనిప్సూత్ కనువిందు చేసుత్నాన్యి. ఆ వాతావరణం హనుమంతరావుకు ఎంతో పరవశం కలిగ్సుత్నన్ది. ఈ చెటల్ కింద
ఇలా వాలు కురీచ్లో పడుకుని నచిచ్న పుసత్కం చదువుకుంటుంటే అంత కనన్ సౌఖయ్మేమునన్దనిపించింది.
“మీరు వచిచ్నందుకు చాలా సంతోషం హనుమంతరావుగారూ. సాయంకాలం దాకా వుండండి. ఊరంతా తిరిగి చూదాద్ం. మీకూ
కొంత పరిసిథ్తి అరథ్మవుతుంది. మీరెలాంటి నిరణ్యం తీసుకునన్ సరే. నేనే వతిత్డి పెటట్ను” అనే లోగా గాజు పళేల్లలో పండిన సపోటాలు,
గాల్సులోల్ నిమమ్రసం తీసుకుని వెంకటరతన్ం గారి భారయ్లోపలి నుంచి వచిచ్ంది.
“వీరు ఆయురేవ్ద డాకట్రు హనుమంతరావు గారు. మన ఊరు చూడాలని వచాచ్రు.”
“అలాగా నాయనా! వసూత్ వసూత్ మీ ఆడబిడడ్ను కూడా తీసుకొసేత్ బాగుండేదిగా!” అనన్దావిడ ఆపాయ్యంగా. “మీ పిలల్లు బాగా
చినన్వాళాళ్?” అనన్దావిడ మరలా.
“ఇంకా పిలల్లేల్రు. ఈ ఊరి వాతావరణం చాలా బాగుందమామ్. ఇలాంటి వాతావరణంలో వుండే మీరు చాలా అదృషట్వంతులు.”
“అంతా బాగానే వుంటుంది. నదికి వరదొచిచ్నా భయపడం. ఇకక్డి వాళల్కు ఏ జబోబ్ వసేత్నే. మాకు కాలూ, చెయియ్ ఆడదు.
కంగారుపడతాం. గుంటూరో, విజయవాడో పరుగెతుత్కు వెళాల్లి. మాకుదగగ్రోల్ పెదద్డాకట్రల్ను పెటిట్ ఏ.పి.హెచ.సీ. అనాన్ గవరన్మెంటు ఏరాప్టు
చేసేత్ మాకు ధైరయ్ంగా వుంటుంది. సరేలే డాకట్రుగారూ! మా లంక ఇళళ్లోల్ భోజనం కూడా రుచిగా వుంటుంది. మా పెరటోల్ కాసిన గుమమ్డి
కాయ పులుసు, చికక్ని గేదె పాల పాయసం, వెలగపండు పెరుగుపచచ్డీ మీకు బసీత్లోల్ దొరకదు. తిని చూసి వెళల్ండి” అంటూ ఆమె
లోపలికెళిల్ంది. “నీ కోసమో ఊరిపంచాయితికో,ఎవరో, ఏదో పనులమీదో ఎపుప్డూ ఎవరో ఒకరు ఇకక్డకు వసూత్నే వుంటారు. ఎవరొచిచ్నా
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భోజనాలు మా ఇంటోల్నే. విసుకోక్కుండా మాకు భదర్ వండిపెడుతుంది” భారాయ్భరత్లిదద్రూ అరవైకి దగగ్ర పడాడ్రు. అయినా ఎంత ఓరుప్
అనుకునాన్డు.
“ఇలా రండి” అంటూ తమ ఇంటి ఆవరణలోనే వునన్ మరో పెంకుటింటికి తీసుకెళాళ్రు. వాకిటోల్నే నారింజ చెటుట్. దానిన్ండా
పండిన కాయలు. ఇంటి చుటూట్ కొంత భాగం గచుచ్. మిగతాదంతా నేల. నేల మీద రకరకాల చినాన్, పెదద్ చెటుల్. తలుపు తాళం తీసి లోపలి
కెళాల్రు. ముందు వరండాలోనే ఒక గది కటిట్ వునన్ది. లోపలి ఇంటి మధయ్ దూలానికి ఊయల గొలుసులు వేలాడుతూ వాటికి టేకుతో చేసిన
ఊయెల బలల్ అమరిచ్ ఉనన్ది. పడమటి గదులోల్ ఒక దాంటోల్ పసుపు కొముమ్లు మరో దాంటోల్ ధానయ్పు బసాత్లునాన్యి.
“మీ లాంటి వారికెవరికైనా అవసరమైతే ఇదంతా ఖాళీ చేయిసాత్ను వీటి వెనకాల చినన్వంటిలుల్ ఉనన్ది. ఆ దగగ్రోల్నే బాతూర్మ వునన్ది.
కావలసినంత పెరడునన్ది.”
“నిజంగానే లంకంత ఇలుల్” అనుకుంటూ హనుమంతరావు తలపైకెతిత్ కపుప్వంక చూశాడు. పెంకుల నుండి దుముమ్రాలకుండా
ఇంటి కపప్ంతా బిళల్ కూరుప్ అతికి వునన్ది. చలల్గా కూడా వుంటుంది అనుకునాన్డు హనుమంతరావు.
“ఆ పకక్నునన్ది మాబంధువుల ఇలేల్. అందుకని పర్హరీ గోడకు తలుపు పెటుట్కొని ఈ మూడిళల్లో తిరుగుతుంటాం రండి. అకక్డకూ
వెళొల్దాద్ం” అంటూ పొందిగాగ్, ముచచ్టగా వునన్ పకిక్ంటోల్కి దారితీశారు వెంకటరతన్ం గారు.
ఆ ఇంటివాళుళ్ ఇంచుమించు తన వయసు వాళేల్ అనుకునాన్డు హనుమంతరావు ఎదురుగా కనపడడ్ వయ్కిత్ని చూసి. చినన్పిలల్ల
గొంతులు లోపలి నుంచి వినిప్సుత్నాన్యి.
“రామమూరీత్ ఈయన పేరు హనుమంతరావుగారు. ఆయురేవ్ద వైదుయ్లు. విజయవాడలో పని చేసుత్నాన్రు”
రామూమ్రిత్ వాళల్ను కూరోచ్బెటిట్ కొబబ్రిబొండాలు కొటిట్ నీళుల్ గాజు గాల్సులోల్ పోసి తెచాచ్డు. వాళల్బాబ్యి మూడు నాలుగేళల్ మధయ్వాడు
వీళల్ దగగ్రి కొచాచ్డు. ముదుద్గా, బొదుద్గా వునాన్డు. ముకుక్ వెంబడి జలుబు కారుతునన్ది.
“మీ కందుబాటులో వుంటే చినన్ చిటికెడు కరకాక్య పొడి తేనెలో కలిపి నాకిసేత్ ఆ జలుబు పోతుంది”
“కరకాక్య పొడి మా ఇంటోల్ వుంది. తేనె వీళిళ్ంటోల్నే వుంటుంది” అనాన్రు వెంకటరతన్ం గారు. అకక్డ కాసేస్పు కూరుచ్ని
లేచొచాచ్రు.
సుభదర్గారు వరిణ్ంచిన దాని కనాన్ వంటలు రుచిగా వునాన్యి. చివరోల్ పెరుగనన్ం తినటానికి పొటట్లో ఖాలీ లేకుండా పోయింది.
కమమ్ని మీగడ పెరుగు కలుపుతుంటే కంచమూ, చెయీయ్ అంతా చమురే తగిలింది. ఆ నేల తీరా? నీటితీరా? సుభర్దగారి చేతి తీరా? ఏమి
తేలుచ్కోలేకపోయాడు. మధాయ్హన్ం కాసత్ చలల్పడగానే వాటరుపాల్ంట దగగ్ర కెళాల్రు. ఊరందరి దాహారిత్ని తీరచ్టానికి తనే సథ్లమిచిచ్ ఖరుచ్
పెటుట్కుని నీటిని శుదిధ్చేయిసూత్, ఒక గుమాసాత్ను పెటిట్ సకాలంలో మోటారుర వేయించి, తీయించి శర్మ పడుతునాన్రు. ఆ గరవ్ం ఆ
దంపతులోల్ లేనే లేదు.
ఊరి కానుకునే మామిడి తోటలు, జామతోటలు కనపడుతునాన్యి. అటువైపు నడిచారు. “లంక మామిడిపండల్కు పర్సిదిధ్. బంగినపలిల్
పండల్కనాన్ ఇవి రుచి ఎకుక్వ. మారెక్టోల్ బంగినపలిల్ అయిపోయే సమయంలో ఇవి పండటం మొదలు పెడతాయి. పండిన కాయంతా పైన
సనన్ని వతైత్న చుకక్ ఏరప్డుతుంది. లోపలి గుజజ్ంతా మధురాతి మధురంగా వుంటుంది.”
“ఈ తోటలోల్ ఇంకా తిరగాలని వుంది. కాని ఆరుగంటల టైరయిన అందుకోవాలి.”
“అలాగే ఇంటి కెళిల్ టీ తాగుదాం. మిమమ్లిన్ భటిట్పోర్లు సేట్షన వరకూ పంపే ఏరాప్టు చేసాత్ను.” పొదుద్న ఇలుల్ చూపించటానికి
వచిచ్నతనికే కబురు చేశారు.
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“వీరిని తీసుకెళిల్ భటిట్పోర్లు సేట్షన లో దింపి వచేచ్టపుప్డు కారులో పెటోర్లు కొటిట్ంచుకురా” అని చెపాప్రు. పెదలంకకు భటిట్పోర్లు ఓ
ఏడెనిమిది కిలోమీటరుల్ వుంటుంది.
“వెంకటరతన్ం గారూ ! నేనూ మాతో పాటు ఇకక్డే వుందామనుకుంటునాన్ను. నా వలన ఇకక్డి వాళల్కు ఏ కొంచెమైనా మేలు
జరుగుతుందని మీరనుకుంటే అలాగే కానిదాద్ం. వీలుచూచుకుని కాపురం ఇకక్డకు మారేచ్సాత్ను.”
“చాలా సంతోషం హనుమంతరావుగారూ. మీలాంటి యువకులు ఇలా సప్ందిసుత్ంటే పలెల్టూళళ్ మా మంచి రోజులు వసాత్యి.
వివేకానందుడు కూడా యువతరం మీదే ఎనోన్ ఆశలు పెటుట్కునే వాడు. వాళల్ను ఉతేత్జపరుసూత్ మాటాల్డేవాడు. ఇలల్ంతా సరిద్ంచి వుంచుతాను.
మీరెపుప్డైనా రావచుచ్.”
సుభదర్గారు ఒక కవరులో సపోటాలు, మరు చినన్కవరులో బొండుమలెల్ మొగగ్లు నింపి ఇచిచ్ంది. భారాయ్భరత్లిదద్రూ ఎంతో
ఆతీమ్యంగా వీడోక్లు పలికారు.
*****
“అకక్డి వాతావరణం ఎంత బాగుందో చెపప్లేను వసుంధరా. ఇలుల్ పెంకుటిలేల్ కాని అనిన్ వసతులూ వునాన్యి. నీ కిషట్మైన
గోరింటాకు మొకక్తో సహా ఎనోన్ పూలమొకక్లు పెంచుకోవచుచ్. ఇంకా ఆరోగాయ్నిన్చేచ్ తులసి, బిళల్గనేన్రు, కలబంద మడులు మడులుగా
పెంచొచుచ్. నేను చెపప్టం కాదు. నువువ్ నీ కళల్తో చూసేత్ నీకే అరథ్మవుతుంది. ఓ గంటో, రెండు గంటలో వుండి వదాద్మని వెళిళ్నవాడిని ఆ
పగలంతా అకక్డే వుండిపోయాను. ముఖయ్ంగా వెంకటరతన్ం గారు, సుభదర్గారు ఇదద్రూ చాలా మంచి మనుషులు. తోటివారికి
సాయపడాలనే మంచిమనసు, ఆ దయాగుణం నాకు బాగా నచాచ్యి. నేనంటూ అకక్డ వుంటే ఊరి వారికి కొంతైనా ఉపయోగముంటుందని
వాళుల్ గటిట్గా నముమ్తునాన్రు. నేనూ నా పర్యతన్ం చేసి చూదాద్మని గటిట్గా అనిప్సుత్నన్ది. మరో సంగతేంటంటే ఆ ఊళోల్ అరుగుల మీద
కూరుచ్ని నాకు చాలా మంది వృదుధ్లు కనుపించారు. దాదాపు తొంభై ఏళుల్, ఆపైన వునన్వాళుల్ ఆరోగయ్ంగా కనిపించారు. మంచి
వాతావరణంలో వునన్ందువలన అంతకాలం జీవిసుత్నాన్రని నాకరథ్మయింది. అలాంటి వారికి కొదీద్, గొపాప్ అనారోగయ్పు లక్షణాలు వసేత్ నా
వైదయ్ంతో నయం చేయగలననన్ నమమ్కం నాకు బాగా కలుగుతునన్ది.”
“ఆ ఊరి గురించి చాలా గొపప్గా చెపేప్సుత్నాన్రు. మనుషులకు కాకుండా మానులకు వసాత్యా జబుబ్లు ? మనుషులునన్ చోట
రోగాలూ కాచుకునే వుంటాయి. ముందు మీరోజు వారీ పర్యాణం సంగతి ఆలోచించండి. రెండు రైళుల్ మారి మీ కాలేజీకి వెళాల్లి. చాలా
ఇబబ్ంది పడతారు. అది నాకు ఇషట్ం లేదు”
“ఫరావ్లేదు. కాసత్ పొర్దుద్నేన్ లేచి తయారవుతాను. నువేవ్ కాసత్ ఇబబ్ందిపడి టిఫినూ, భోజనం కారియర తయారు చేసి ఇవావ్లి.
అయినా చాలామంది ఇలా టర్యినోల్ మారి చాలా దూరం పర్యాణం చేసూత్నే ఉంటారు. ఉదోయ్గాలకు వెళుతూనే వుంటారు. టెర్యిన
పర్యాణం కాబటిట్ మరీ ఇబబ్ంది వుండదు. మనకు అంతగా కుదరకపోతే వాళల్తో చెపేప్సి తిరిగి వచేచ్దాద్ం” అంటూ వసుంధర నొపిప్ంచాడు.
అనుకునన్ పర్కారం సామాను సరుద్కుని పెదలంక వచేచ్శారు. వెంకటరతన్ం, సుభదర్ దంపతులు తమ మనుషులిన్ సాయం పంపారు.
రెండు రోజుల పాటు భోజనాలు మా ఇంటోల్నే అనీ చెపాప్రు.
ఇదద్రు మనుషులకు ఇంత పెదద్ ఇలాల్ అనిపించింది వసుంధరకు. వరండాలో గది కూడా విశాలంగానే ఉనన్ది. దాంటోల్ వునన్
అలామ్రా నిండా, తన మందులిన్ లోపలిగదిలోని అలామ్రాలో తన పుసత్కాలను హనుమంతరావు పొందిగాగ్ అమరుచ్కునాన్డు. ఊరోల్ అందరూ
డాకట్రుగారూ! అంటూ పలకరించసాగారు. తన కాలేజీవరకు తను పొర్ఫెసరున్. ఇకక్డందరికీ డాకట్రనే అనుకునాన్డు.
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వెంకటరతన్ం గారి కాలిమీది మచచ్, దాని తాలూకు దురద పూరిత్గా మానిపోయాయి. దాంతో ఆయన నమమ్కం మరింత పెరిగింది.
అందరికీ ఆయురేవ్ద వైదయ్ం గొపప్తనమూ, తన కాలిమచచ్ ఎలా మాయమయిందో వివరించి చెపప్సాగారు. సుభదర్గారు వసుంధరను కనన్
కూతురిలాగే చూచుకోసాగారు.
“ఎంత డాకట్ర గారి పెళాల్నివయితే మాతర్ం పిలల్లేకుండా ఎనాన్ళుల్ జాగర్తత్ పడతావు? తవ్రగా ఇదద్రిన్ కనేయ. మలెల్మొగగ్లిన్ కోసి నీళుల్
చలిల్ వుంచాను. దండకటిట్ రాతిర్కి పెటుట్కో. ఇంకొంచెం మిగిలితే పకక్మీద చలుల్కో. చకక్గా కాపురం చెయయ్ండి. వెంటనే నెల తపాప్లి” అనన్ది
పేర్మగా.
“జాగర్తత్ లేమీ లేవు పినీన్. ఎందుకనో పుటట్లేదు” అనన్ది దిగులుగా.
“అలాగా? ఇంతలోకే దిగులెందుకులే కొంతమందికి ఆలసయ్ంగా పుడతారు” అంటూండగానే హనుమంతరావు వచిచ్నటుల్గా సూక్టర
చపుప్డు వినిపించి వసుంధర లేచి వెళిల్ంది.
కలబంద మొకక్లిన్ తను తెనాలి నుండి వసూత్ కొనిన్ తెచాచ్డు. వాటినే పలచ్గా పాతాడు. పెదలంకలోని వాళుల్ కొనిన్ తెచిచ్ ఇచాచ్రు
అవి బాగా బలంగా వుండి పెదద్గా వునాన్యి.
“ఇవి నారకు పనికి వసాత్యి. మందు తయారీకి ఇవిగో ఈ తెలల్చుకక్లునన్వి, లేత కుంకుమరంగులో వునన్వి బాగా పనికి వసాత్యి.
రోజూ పరగడపున కొదిద్గా నీటి గుజుజ్, పటికబెలల్ం పొడి, జీలకరర్ పొడి కలిపి తీసుకుంటే రుచిగానూ వుంటుంది. బాగా ఆరోగయ్ంగానూ
వుంటుంది”అనాన్డు.
అలా పాతిన మొకక్లోల్ వాకిటోల్ ముందు వైపునంతా కలబంద దటట్ంగా పరుచుకునన్ది. ఓ వైపున, కాటుబిళల్ గనేన్రు, తులసి, గలిజేరు
ఇలా ఔషధంగా పనికొచేచ్ మొకక్లనిన్ంటినీ పెంచసాగాడు. శెలవురోజులోల్ హనుమంతరావు దగగ్రకు వైదయ్ం కోసం ఊరివాళుల్ వచేచ్వాళుల్.
కడుపునొపీప్, జవ్రం, విరేచనాల లాంటి వాటికి రాతిర్పూటో, మరీ పొదుద్నేన్నో, వచేచ్వాళుల్. కడుపునొపీప్, జవ్రం, విరేచనాల లాంటి వాటికి
రాతిర్ పూటో, మరీ పొదుద్నేన్నో, వచేచ్వాళుల్. తను కలిపే మందులతో పాటు, వైదయ్నాధ, డాబర కంపెనీల ఆయురేవ్ద మందులు తెపిప్ంచి
వుంచేవాడు. బి.పి. చూడటం, జలుబుకూ, జవ్రానికీ మాతర్లివవ్టం వసుంధర కూడా చేసేది. వాకిటోల్ ఎపుప్డూ ఏవో ఆకులూ, వేళూల్ కాయలు
ఎండబెడుతూ వుండేది. వాటిని పొడి కొటిట్ వసత్రంకాయం పటిట్ వుంచేది. పార్ణశకిత్ అనే టానికున్ తాను ఇంటోల్ వునన్పుప్డు వసుంధర సాయంతో
తానే తయారు చేసి సీసాలోల్నింపాడు.
వసుంధర మందుల కోసం పొడులు, దంపేవి దంపుతూ, మికీస్లో వేసేవి మికీస్లో వేసూత్ వుండేది. మేము సాయం చేసాత్మని
కొంతమంది ఇరుగుపొరుగు ఆడవాళుల్ ముందు కొచేచ్వాళుల్. “పార్ణశకిత్” టానిక వెంకటరతన్ంగారు, సుభదర్గారు పాలలోల్ కలుపుకుని రోజూ
ఉదయానేన్ తాగసాగారు. బాగా ఉతాస్హంగా, బలవరథ్కంగా అనిప్సుత్నన్దని పదిమందికీ చెపాప్రు. దాంతో చుటుట్ పకక్ల లంక గార్మాల
వాళుల్ కూడా ఆ టానిక కోసమూ, కర్మేపీ మందుల కోసమూ రాసాగారు. వైదయ్మంతా ఉచితమే. మందుల ఖరైచ్నా తీసుకోమని బలవంతంగా
పదో, పాతికో ఇచిచ్ వెళేల్వాళుల్.
ఆ రోజు పసిపిలల్వాణిణ్ చంక నేసుకుని, పెదద్పిలల్వాణిణ్ చేతిలో పటుట్కుని సుభదర్గారి చుటాట్ లామె పర్హరీ గోడ కునన్వాకిలి తలుపు
తీసుకుని వచిచ్ంది. పెదద్ పిలల్వాడి పేరు కిషోర. వాడంటే సుభదర్గారికి బాగా ముదుద్.
“ఏమే, రమాదేవీ, కిషోరున్ బళోల్వేశారుగా. ఇంటోల్ వునన్పుప్డు తముమ్డిని కొటట్కుండా ఆడిసుత్నాన్డా?”
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“అదేం లేదు పినీన్. వాడికి తముమ్డంటే చాలా ఇషట్ం.” తనూ ఎతుత్కుంటానని ఒకటే పేచీ. నీ దగగ్ర కాసేపు కిషోర ను వదిలి
వెడదామని వచాచ్. నాకు పసుపు దుంపలిన్ ముకక్లు కొటేట్ పని వునన్ది. వసుంధర గారి దగగ్రకు ఎపప్డనాన్ వదాద్మనాన్ కుదరటం లేదు
అంటూ హడావుడిగా వెళిల్ంది.
“మా రమాదేవి కెపుప్డూ హడావుడే” అంటూ కిషోర బుగగ్లు పటుట్కుని సవరిసూత్ వాడికేదైనా చిరుతిండి పెటేట్ పర్యతన్ంలో పడింది,
సుభదర్.
నిజంగా కిషోర బాగా ముదుద్గా వునాన్డు. మాటలు బాగా చెపుత్నాన్డు. కిషోర వంక తదేకంగా చూసూత్ “నాకు ఇలాంటి కొడుకుంటే
ఎంతబాగుండేది” అనుకుని నిటూట్రిచ్ంది, వసుంధర. వసుంధరకు హారోమ్నల్ సమతులయ్త సరిగా వుండదు. వైదయ్ం చేయించిన తరావ్తే
మొదటగా రజసవ్ల అయింది. ఆ తరావ్త కూడా మాతర్లు వాడితేనే నెలసరి వసుత్ంది. పెళల్యిన దగగ్రి నుంచీ హనుమంతరావు కూడా వైదయ్ం
చేసుత్నాన్డు. గరోభ్తప్తిత్కి అనువుగా ఆమె గరాభ్శయం లేదని హనుమంతరావు కరథ్మయింది. అదేమీ బయటకు కనపడనీయకుండా
హనుమంతరావు కాలేజీలో పిలల్ల మధయ్, ఇటురోగుల మధయ్ గడిపేసుత్నాన్డు. వసుంధరకు మాతర్ం ఇలా ఏ చినన్పిలల్వాడిని చూసినా మనసుస్
కలుకుక్ మంటునన్ది.
కర్మేపీ సుభదర్తో పాటు వసుంధరకూ కిషోర బాగా చేరికయాయ్డు. “ఇవాళ కిషోర ఏం చేశాడనుకునాన్రు? తన చినిన్ చేతులోత్
ఎండపెటిట్న ఆకులనిన్ంటినీ గుపెప్ళల్తో ఎతిత్ గినెల్లో పోశాడనో, లోటాతో మొకక్లకు నీళుల్” పోసూత్ తన వెనకాలే తిరిగాడనీ ఇలా ఏదో ఒక
కబురు కిషోరున్ గురించి వసుధర తరచూ హనుమంతరావుతో చెపేప్ది. కిషోర ఒకోక్రోజు ఇకక్డే సాన్నం చేసి అనన్ం తినేవాడు.
“పాపం వసుంధర పిలల్ల కోసం మొఖం వాచిపోతుంది” అని సుభదర్గారు అనుకునేవాళుల్. వసుంధరను అమామ్ అనటం ఆమే
నేరిప్ంచింది. కిషోర అలాగే అలవాటు పడాడ్డు.
“అమామ్! మీ సూక్లోల్ ఏదైనా శోల్కం చెపాప్లట. నేరుప్” అనాన్డు.
ఏం చెపాప్లి ? “గురుబర్హామ్” “శుకాల్ంబర ధరం” అని ఆలోచించింది. కాదు ఏదైనా కొతత్గా నేరాప్లనుకునన్ది. తాను చదువుకునన్
శోల్కాలను గురుత్కు తెచుచ్కుంటుంటే ఒక మంతర్ం, గురుత్ కొచిచ్ంది. “ఓం సహనావవంతు, సహనేభునత, సహవీరయ్ం కరవావహై, తేజసివ్నా
వధీతమసుత్, మా విదివ్షావహై, ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.” ఇది పార్చీన కాలంలో గురుకులాలోల్, శిషుయ్లు, గురువులు పఠించేవారనీ
గురుత్చేసుకునన్ది. ఆ మంతార్నేన్ కిషోరుకు శర్దధ్గా నేరిప్ంది. వాడూ, పటుట్దలగా, ఉతాస్హంగా నేరుచ్కునాన్డు. ఆ తరావ్త సూక్లోల్
చెపప్మనన్పుప్డు చేతులు కటుట్కుని తపుప్లేల్కుండా చెపాప్డు. టీచరుగారు బాగా మెచుచ్కుని ఎవరు నేరాప్రని అడిగితే వసుంధరమమ్ నేరిప్ందని
చెపాప్డు. ఆ తరావ్త కిషోర చదువు పటల్ వసుంధర బాగా శర్దధ్ పెటిట్ంది. మంచి మంచి శోల్కాలూ, చినన్ చినన్ లెకక్లూ అనీన్ మొదలు పెటిట్
చెపిప్ంది. ఆనాటి జిజియాబాయి తన కొడుకు శివాజీకి ఎలా కథలు చెపిప్ ధైరయ్సాహసాలు నూరిపోసిందో తానూ అలాగే చేసుత్నన్ది. కిషోర
ఐదు చదవటం పూరిత్ చేశాడు. పెదలంక నుంచి వెనకుక్ వెళిల్పోదామనన్ ఆలోచన హనుమంతరావు, వసుంధరలలో ఏ ఒకక్రికీ కలగలేదు.
ఇకక్డి పర్జలకు వైదయ్ం చేయటంలో, తన శర్మను హనుమంతరావు మరిచ్పోతే, హనుమంతరావుకు చేదోడు వాదోడుగావుంటూ, రోగులకు
తనకు చాతైనది చేసూత్ అనిన్టికీ మించి కిషోర తో అనుబంధం పెంచుకుంటూ వసుంధర తన దిగులు మరిచ్పోయి ఆనందంగా వుండ
సాగింది. వెంకటరతన్ం గారు వీళల్ను మెచుచ్కొని రోజు, సుభదర్, అభిమానించని రోజు లేదు. ఊరి వారందరూ “డాకట్రుగారూ” మీరికక్డ
వుంటుంటే మాకెంతో ధైరయ్ంగా వునన్ది. మీకాక్నీ, వసుంధరమమ్గారి కాక్నీ ఏ సాయం కావాలనాన్ మేం చేసాత్ం. మీరికక్డి నుండి మాతర్ం
వెళల్కండి” అంటునాన్రు.
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రమాదేవికీ, రామూమ్రిత్కీ కిషోర బాధయ్త చాలా వరకు వసుంధర తీసుకోవటంలో వాళల్కూ సంతోషంగా వుంటునన్ది. కిషోర అకక్డే
ఎకుక్వ సమయం గడుపుతునాన్ వాళేళ్ం బెంగపడటం లేదు.
పెదలంకలో వునన్ది పార్ధమిక పాఠశాల. ఐదుతరగతుల వరకే వునన్ది. హైసూక్ల చదువు కావాలంటే పొరుగూరు వెళాల్లిస్ందే.
పిలల్లిన్ బాగా చదివించాలని కిషోర తలిల్దండుర్లకూ, మరికొందరికీ కోరిక కలిగింది. ఆ కోరికను తీరుచ్కోవటం కోసం విజయవాడలోని
రెసిడెనిష్యల సూక్ల నెనున్కునాన్రు. కిషోర మరికొంతమంది పిలల్లూ కలిసి హాసట్లోల్ వుండి చదువుకుంటూ బికుక్ బికుక్ మంటూ
వుంటునాన్రు. శెలవుల కొచిచ్నపుప్డలాల్ కిషోర గొడవ పెటుట్కునేవాడు. అందరి కనాన్ ఎకుక్వగా వసుంధరే కళల్నీళుల్ పెటుట్కునేది. వళల్ంతా
నలుగుపెటిట్ నీళుల్ పోసేది. వాడికిషట్మైన వనీన్ చేసి కొసరి కొసరి తినిపించేది. మరలా వెళల్టానికి ఏడేచ్ కిషోరును సముదాయించేది. నాలుగైదు
రకాల తీపి, కారం పిండివంటలూ, నేతి డబాబ్తో సహా ఇచిచ్ పంపేది. ఇలా కిషోర టెనత్ కాల్స పూరిత్చేశాడు.
“వెంకటరతన్ం తాతయాయ్! నేనింకా చదవను. మా నానన్తో చెపుప్. నువోవ్, మా నానోన్ ఒక టార్కట్రు కొనండి. నేను వయ్వసాయం
చేసాత్”నంటూ మొండిపటుట్ పటాట్డు.
మళీల్ వసుంధరే ఎకుక్వగా నచచ్చెపిప్ కాలేజీకి పంపింది.
ఓ రోజున హనుమంతరావు గారి పేర రిజిసేర్ట్షన చేయించిన ఇంటి కాగితాలను చేతిలో పెటాట్రు వెంకటరతన్ం గారు.
“రేపు నా కొడుకుల మనసు మారి ఇంటోల్ ఇలాగే వుండటానికి పేచీ పెటొట్చుచ్. నేను పెదద్వాడినయి పోతునాన్ను. నా కొడుకులిదద్రి
చేత సంతకాలు పెటిట్ంచి మీ పేర ఇలుల్ వార్యించాను. వాళిల్దద్రూ ఉదోయ్గాలు చేసుకుంటూ బాగానే సెటిలయాయ్రు. మరేం ఫరావ్లేదు. నా
మాట మీద మీర ఊరొచిచ్ వైదయ్ం చేసుత్నాన్రు. అంతేకాకుండా మీరిదద్రూ ఊళోల్ అందరికీ తలలో నాలుకలా వుంటునాన్రు. మీకేం కావాలనాన్
చెపాత్ను. ఈ ఇంటికి రేటు లాంటిది కటిట్ ఇచేచ్ ఆలోచన చెయయ్వదుద్. వసుంధర మాకు బిడడ్లాంటిది. తనకు పసుపుకుంకుమగా
ఇచాచ్మనుకుంటాం.”
ఆ మాటలు వినన్ వసుంధర కళుల్ చెమరాచ్యి. హనుమంతరావు ఆపాయ్యంగా వెంకటరతన్ం గారి చేతులు పటుట్కునాన్రు. ఆ తరావ్త
వెంకటరతన్ంగారు, మరో రెండేళల్కు సుభదర్ కాలం చేశారు. కిషోర బి.ఫారమ్శీ చదువుతునాన్డు. హనుమంతరావు తపప్నిసరి బదిలీపై ఖమమ్ం
వెళాల్లిస్ వచిచ్ంది. మనసు నెంతో సమాధానపరచుకుని పెదలంకను వదలేల్క వదిలివెళాల్రు. ఆ తరావ్త కిషోర తన చదువులో పడిపోయాయ్డు.
పెదలంకలో ముఖయ్మైన ఫంక్షనుల్ వుంటే హనుమంతరావు వాళుల్ వచిచ్ వెళేళ్ వాళుల్. ఆ తరావ్త కిషోర యమ.ఫారమ్శీ చదవటానికి మణిపాల
వెళాల్డు. చదువు పూరిత్ కాగానే బెంగళూరోల్ ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. చదువుకునేటపుప్డు రెండుసారుల్ మాతర్ం వెళిల్ వసుంధర వాళల్ను చూసి
వచాచ్డు. వసుంధర ఆపాయ్యత, బుజజ్గింపు, ఆమె చెపిప్న ధైరయ్ం మొదటోల్ కిషోర కు, బాగా గురుత్కొచేచ్వి. ఆ తరావ్త అపప్డపుప్డు ఫోనులో
పలకరింపులు. కర్మేణా ఉదోయ్గం, పెళీల్, పిలల్లు అంటూ బాధయ్తలోల్ పడిపోయాడు. తన పెళళ్పుప్డు మాతర్ం వచిచ్ వెళాల్రు. వాళల్ సమ్ృతులు
మెదలినపప్డులాల్ మనసుస్కు హాయిగా అనిప్సుత్ంది కిషోరుకు ఇపప్టికీ. చాలా రోజుల తరావ్త వారంతపు సెలవులతో పాటు మరో నాలుగు
రోజుల శెలవు పెటుట్కుని కిషోర తన కుటుంబంతో పెదలంక వచాచ్డు. ఇంటి వెనుక వసారా వైపుకు వెళాల్డు. తమకూ, హనుమంతరావుగారికీ
మధయ్ నుండే వాకిలి తలుపు తీసి వునన్ది. ఎవరో మనుషులునన్ అలికిడి అయింది “ఇపుప్డెవరుంటునాన్రు” అనుకుంటూ నాలుగడుగులు
ఇవతలికి వేశాడు.
హనుమంతరావుగారే. లుంగీపైకి కటుట్కుని ఏదో పని చేసుత్నాన్రు. గబగబా ముందుకు నడిచాడు.
“ఎపుప్డొచాచ్రు ఇకక్డికి ? మీరెలా వునాన్రు ? అమెమ్లా వునన్ది?” అనాన్డు ఆతృతగా.
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“నువావ్ కిషోర! మేం ఈ మధయ్నే వచాచ్ం. నువెవ్పుప్డొచాచ్వు? పిలల్లు కూడా వచాచ్రా? అంతా బాగునాన్రా? రా, వసుంధరను
చూదుద్వుగాని” అంటూ లోపలికి దారితీశారు.
“వసుంధరా! చూడు, ఎవరొచాచ్రో?”
“ఎవరూ?” అంటూ పడుకునన్ మనిషి లేచి కూరుచ్నన్ది.
“నేనమామ్, కిషోరున్” అంటూ పకక్న కూరుచ్నాన్డు.
“ఎపుప్డొచాచ్వు?” అనన్ది పొడిపొడిగా. “నీకిదద్రు పిలల్లు కదూ? బాగునాన్రా?” అనన్ది కాసేపాగి.
“అమేమ్ంటి? ఇంత నిరుతాస్హంగా వునన్ది? ఆనాటి చలాకీతనం, ఆపాయ్యత ఏమైనవి? మామూలుగా అయితే “కిషోర, నువావ్?”
అంటూ హతుత్కుపోయేది” ఏం తింటావురా? ఏం వండేది అటూ హడావుడి పడేది. వయసు పర్భావమా? కాదు ఇంకేదో తేడా వునన్ది.
అనుకునే లోగానే వసుంధర మరలా పడుకునన్ది.
కిషోర, హనుమంతరావులు వరండాలో కొచాచ్రు.
“అమమ్కేమైనా అనారోగయ్మా?”
“శారీరకంగా ఏ అనారోగయ్ం లేదు. మానసికంగా కుంగుబాటుకు గురయింది. మన కబాబ్యి వునాన్డా ? లేడుగా? రేపు మనలెన్వరు
చూసాత్రు? చివరకు మనం చచిచ్పోతే ఊళోల్ వాళోల్, చుటాట్లో ఏదో జంతువును తీసుకెళిల్నటుట్గా లాకెక్ళళ్తారు. మనకు ఆటేట్ దగగ్ర చుటాట్లు
లేరు. అయోయ్! దేముడా! అంటూ కళల్ నీళుల్ పెటుట్కుంటుంది. తినమంటే తింటుంది. అందరికీ అందరూ వునాన్రు. మనకే ఎవరూ లేరని ఒకటే
బాధపడుతుంది. ఇదివరకే ఆ ఆలోచన వుంటే ఎవరో ఒకరిన్ పెంపకానికి తీసుకునే వాళల్ం. నాకు కాలేజీతో తను నాకు తోడుగా వుండటం
సరిపోయేది. పర్జలందరూ మనవాళేల్ అనిపించేది. వసుంధర మరీ ఇంతలా ఆలోచిసుత్ందనుకోలేదు. నేను రిటైరయాయ్ను. రిటైరవవ్గానే, మన
ఊరు వచేచ్యాలని ముందు నుంచీ అనుకునన్దే. ఈ ఊరనాన్ నాకూ, మీ అమమ్కు ఎంతో పేర్మ. ఈ వాతావరణంలో, ఈ మనుషుల మధయ్
నైనా తను మామూలు మనిషవుతుందనన్ నమమ్కంతో వునాన్ను. చాకలి సాంబమమ్ నాకు ఇంటి పనులోల్ సాయంగా వుంటునన్ది.”
“తపప్కుండా అమమ్ కోలుకుంటుంది. నాకా నమమ్కం ఉనన్ది. నేను మళీల్ వసాత్నని” బయలేద్రాడు. ఎంతో ఉతాస్హంగా వుండే
వసుంధరమమ్ అలా గాలి తీసిన బంతిలాగా అయిపోవటం చూసి కిషోర మనసు తలల్డిలిల్ంది. తనను చేసిన గారాబం, ఆ మురిపెం అంతా
గురుత్కొచిచ్ గుండె బరువెకిక్ంది.
“ఇపప్డు మన ఊళోల్ సౌకరాయ్లు పెరిగాయి. చదువుకునే పిలల్లకు హైసూక్ల కూడా వునన్ది.”
“అవును కిషోర. మా చినన్పుప్డు మీరే హాసట్లోల్ వుండి చదువుకోవాలిస్ వచిచ్ంది.”
“అవును నానాన్. ఇపుప్డు నా పెదద్ కూతురు మధురను మీ దగగ్రే వదిలి వెడదామను కుంటునాన్ను. మీ కోడలిన్ కూడ ఒపిప్ంచాను.”
“బెంగుళూరుల్ వుండే పిలల్ ఇకక్డ వుండగలదా? నేను దానికి అనీన్ చేయగలనా?”
“నువూవ్, నానాన్, వునాన్రమామ్. పకక్నే హనుమంతరావుగారూ, వసుంధరమమ్ వునన్ది. తను తపప్కుండా పటిట్ంచుకుంటుంది.
ముఖయ్ంగా వాళల్ కోసమే మధురను ఇకక్డ వదులుతునాన్ను. తను మంచి పెంపకంలో పెరుగుతుంది. వసుంధరమమ్ కూడా మధుర
పెంపకంలో మళీల్ మామూలు మనిషవుతుంది. వెంకటరతన్ం తాతయయ్గానీ, హనుమంతరావు దంపతులు కానీ మన ఊరికెంతో చేశారు.
వాళిల్పుప్డు మనూరిని, ఇకక్డి మనుషులీన్ నముమ్కుని వచాచ్రు. వాళల్ను మనమే కనిపెటుట్కుని వుండాలి.”
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దాసరి వరాణి

కిషోర భారయ్కు లోపలోల్పల చాలా భయంగా వునన్ది. రామూమ్రిత్ ఇంటోల్ చాలా తరజ్న భరజ్న లయాయ్యి. కాని కిషోర మధురను
తీసుకుని వెళిల్ వసుంధర దగగ్రే ఎకుక్వ వుండసాగాడు. శెలవు పూరత్వగానే మధురను వదిలేసి బెంగళూరు భారయ్తోనూ, చినన్కూతురితోనూ వెళిల్
పోయాడు.
కొనిన్ రోజులు గడిచాయి. మధుర కిలకిలలు వసుంధర గొంతూ హనుమంతరావింటోల్ వినపడుతునాన్యి.
“సాంబమామ్! గోరింటాకు మెతత్గా రుబుబ్, మధుర తలిల్ కాళల్కూ, చేతులకూ పెటాట్లి. ఏమండీ, అలా బయట కెళిళ్నపుడు దోర్ణాచారి
మువవ్ల పటీట్లు తెచాచ్డో లేదో కనుకోక్ండి. మధురా! ఇలా రా తలీల్. నా దగగ్ర కూరోచ్. ఈ మంతర్ం నేరుచ్కో, అంటో “మావిదివ్షావహై”
అంటూ ఓసారి అటల్తదోద్య ఆరటూల్, ముదద్పపోప్య మూడటూల్” అంటూ మరోసారి “ఒపుప్ల కుపాప్ వయాయ్రి భామా” అంటూ మరోసారి
సంతోషంగా నేరప్టం వినిప్సుత్నన్ది. “ఊయల ఎకిక్ అంత పెదద్ ఊపులు ఊగకు. కళుల్ తిరుగుతాయి” అంటూ ఉతాస్హంగా అటూ ఇటూ
తిరుగుతూ మలెల్ చెటల్ ఆకులు దూయించి పోసుత్నన్ది. “కొతత్ చిగుళుల్ వెంటనే మొగాగ్ వసాత్యి మధుర తలిల్కి మలెల్ మొగగ్లు చెండు కటిట్ పెటాట్లి”
అనుకోసాగింది వసుంధర.

PPP
Click here to share your comments
thi t

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2021

