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OqÔLFc ¥cÓ¸: 2019
($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj)
విమానం ఆగిన పదినిమిషాలకు ఒక సెట్ర్చరను తీసుకొచాచ్రు లోపలకు. సప్ృహ కోలోప్యినటుట్నన్ ఓ వయ్కిత్ని
దానిమీదకు చేరిచ్ బయటకు తీసుకెళాళ్రు. ఆ తరావ్త 'ఎగిజ్ట గేట తెరిచారు. నేను, ముఖరీజ్ గారూ బయటకు చేరుకునాన్ం.
బయట హెూరుస వరష్ం కురుసుత్నన్టుట్ గర్హించాం. ననున్ రిసీవ చేసుకోవటానికి వచిచ్న మా చినన్బాబ్యి వేణుగోపాల,
నా భారయ్ కనిపించారు. విమానంలో జరిగిన హడావుడి ఏదీ వాళళ్కు తెలియలేదట.
నూయ్యారక్ సిటీలోని వీధులనీన్ వరష్ం నీటితో మునిగివునాన్యి. వేరేవ్రు దారులోల్ంచి కారు డైరవ చేసూత్ ననున్
ఇంటికి చేరాచ్డు మా అబాబ్యి. జరిగిన సంగతి యావతూత్ తెలుసుకుని “మొతాత్నికి గండం గడిచిందనన్మాట!"
అనాన్డు.
ఆ తరువాత 2005 లోనూ, 2009 లోనూ 2011 లోనూ, ఆఖరిసారి 2018 లోనూ మరో నాలుగుసారుల్
అమెరికా వెళాళ్ను. వెళిళ్నపుప్డలాల్ ఆనాటి ఆ సంఘటన గురుత్కొచిచ్ నవువ్కుంటాను. ధైరయ్ం తెచుచ్కుంటాను.
2018 లో మరో మధురమైన సంఘటన జరిగింది. మా నానన్గారి వంశవృకాష్నికి సంబంధించిన కుటుంబ
సభుయ్లందరూ కలిసి, అమెరికాలోని గేర్ట వాయ్లీలో జూన 22, 23, 24 తేదీలోల్ ఓ అపూరవ్ సమేమ్ళనానిన్ ఏరాప్టు చేశారు.
మొతత్ం 54 మందిమి పాలొగ్నన్ ఆ సమేమ్ళనానికి అమెరిక దేశంలోని వేరేవ్రు రాషాట్ర్లోల్ వుంటునన్ మా కుటుంబాల
సభుయ్లందరూ, విమానాలోల్నూ, కారల్లోనూ వచిచ్ పాలొగ్నాన్రు.

కేవలం తొమిమ్ది మంది కుటుంబ సభుయ్లు

ఇండియాలోనే ఉండిపోవటంవలల్ హాజరు కాలేకపోయారు.
ఆ మూడు రోజులూ ఆటపాటలతో, విందు వినోదాలతో అందరం సరదాగా గడిపేశాం!
ఆ తరావ్త మూడు నెలలకు మా కుటుంబంలో ఓ విషాద సంఘటన చోటు చేసుకుంది. అమెరికా పరయ్టనకు
వెళిల్న నా పెదద్ తముమ్డికి హఠాతుత్గా అసవ్సథ్త చేసి హూయ్సట్న లోని ఆసప్తిర్లో చేరి అరాధ్ంతరంగా కనున్మూశాడు.
ఇపప్టికీ ఆ దురఘ్టన మమమ్లన్ందరీన్ మనోవేదనకు గురిచేసూత్నే ఉంది!

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2021

FoFLj - Fc ×cåGH¥cÓj

2

నా అమెరికా యాతర్ పకక్న పెడితే మనదేశంలోని పుణయ్కేష్తార్ల దరశ్నభాగయ్ంకూడా నాకు అనేకసారుల్ లభించింది.
నాకు గురుత్నన్ంతవరకూ షిరీడ్ కేష్తార్నికి ఎకుక్వసారుల్ అంటే సుమారు 15 సారల్యినా వెళిళ్వుంటాను. అలాగే తిరుపతి,
శీర్శైలం, అనన్వరం, సింహాచలం, యాదగిరిగుటట్ వగైరా కేష్తార్లకు కూడా పలుసారుల్ వెళళ్టం జరిగింది. నా మితుర్లు శీర్
సుబబ్రాయశరమ్ శీర్కామేశవ్రశరమ్, శీర్రఘురాం, శీర్ఓలేటి పారవ్తీశం పర్భృతులతో కలిసి దంపత సమేతంగా అందరం
దేశంలోని జోయ్తిరిల్ంగాలు శకిత్ పీఠాలూ వునన్ పార్ంతాలిన్ కూడా సందరిశ్ంచటం, నాకు దొరికిన మహదవకాశంగా
భావిసాత్ను. కాశీ వెళిళ్ ఆ విశేవ్శవ్రుణిణ్ దరిశ్ంచుకునే మహదాభ్గయ్ం కూడా నాలుగుసారుల్ చేకూరింది. అనన్టుట్ శివరాతిర్
పుణయ్దినాన అరధ్రాతిర్ సమయాస శీర్శైలంలోని గరభ్గుడిలో కూరుచ్ని ఆకాశవాణి కేందార్ల దావ్రా పర్సారం కావటానికి
రెండుసారుల్ పర్తయ్క్ష వాయ్ఖాయ్సం కూడా చేశాను. ఇవనీన్ ఆ పరమశివుడు పర్సాదించిన అవకాశాలుగానే భావిసాత్ను.
ఇంతవరకూ ఒక కథారచయితగానూ, నవలా రచయితగానూ, రేడియో-టీవీ మాధయ్మాల రచయితగానూ
మాతర్మే కాకుండా కాసోత్ కూసోత్ పేరు వచాచ్క, శీర్ ఆదివిషుణ్ గారి సేన్హంతో సినీరంగంలో కూడా కాలు పెటాట్నని చెపూత్ఆయా వయ్వసథ్లకు చెందిన నా జాఞ్పకాలిన్ పర్సాత్వించాను కదా!
ఇక ఇపుప్డు నా కుటుంబ సభుయ్లతో గడిపిన రోజులిన్ కూడా మీ ముందు జాఞ్పకం చేసుకుంటాను. కుటుంబానికి
మూలాలు తలిల్దండుర్లు. మా నానన్గారు 1916 లో జనిమ్సేత్, మా అమమ్ 1920 పార్ంతాలోల్ జనిమ్ంచినటుట్
తెలుసుకునాన్ను. మా నానన్గారి పుటిట్నరోజు వేడుకలిన్ మేం ఎపుప్డూ జరపలేదు. ఆయనే ఓ కొతత్ షరుట్ కొనుకుక్ని
వేసుకోవటం, మా అమమ్ ఏ పాయసమో చేయటం గురుత్ంది.
1976 లో ఆగసుట్ 8 వ తేదీన మా నానన్గారి షషిట్పూరిత్ని జరపాలని నిరణ్యించుకుని, ఆయనిన్ నిడదవోలునుంచి
ఆహావ్నించి, సాథ్నిక కమూయ్నిటీ హాలులో నా చెలెల్లు, బావగారు, తముమ్ళుల్, ఇతర బంధుగణానిన్ ఆహావ్నించి ఆ వేడుకను
ఘనంగా నిరవ్హించాం.
అపప్టినుంచీ పర్తి ఏడూ ఆయన పుటిట్నరోజు వేడుకను నా ఇంటోల్గానీ, నా చెలెల్లూ, తముమ్ళళ్ ఇళళ్లోల్గానీ
జరపటం ఆనవాయితీగా మారిపోయింది! 1994 లో ఆయన పుటిట్నరోజు వేడుకను, మలాక్జిగిరిలో వుంటునన్ నా పెదద్
తముమ్డు ఇంటోల్ జరుపుకునాన్ం. మధాయ్హన్ం విందు భోజనం అయాయ్క, కేక కట చేయించాం. ఆ తరావ్త కాఫీ టిఫినుల్
ముగించి, చీకటి పడుతునన్వేళకు, మేం ఎవరి ఇళళ్కు వాళళ్ం తిరుగు పర్యాణమయాయ్ం. సరిగాగ్ అదే క్షణంలో మా అమమ్
'ఆయాసంగా వుందరార్'- అంటూ కురీచ్లో కూరుచ్ండిపోయింది. మా నానన్ డాకట్రే కదా! వెంటనే అమమ్ని తన మంచం
మీద కూరోచ్పెటుట్కుని పరీక్ష చేసి, ఏదో మాతర్ తెమమ్ని నా తముమ్ణిణ్ పంపించాడు. వాడు వచేచ్లోగానే అమమ్కి ఆయాసం
ఎకుక్వైంది. నానన్ తొడలమీదకు వాలిపోయింది. మూసినకనున్ తెరవలేదు. 74 సంవతస్రాల వయసులోనే అమమ్ అలా
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పర్శాంతంగా నిషర్క్మించినా మా అందరినీ మనోవేదనకు గురిచేసింది ఆ సంఘటన!
ఆవిడ వెళిళ్పోయిన ఓ నెలరోజులకు మానానన్ తిరిగి నిడదవోలు పర్యాణమయాయ్రు. ఆయనిన్ వెళళ్వదద్నాన్ం. మా
దగగ్రే వుండిపొమమ్నాన్ం. ఆయన వినలేదు. “వీలైనపుప్డలాల్ వసుత్ంటాను కదరా" అంటూ వెళిళ్పోయారు. అపప్టినుంచీ
2001 వ సంవతస్రం వరకూ ఆ ఊరిలోనే వుంటూ అడపాదడపా హైదరాబాదు వసూత్ గడిపారు.
2001 లో మా అమమ్ 'ఏనుయ్వల సెరిమనీ' బోరబండలో వుంటునన్ నా చినన్తముమ్డి ఇంటోల్ పెడుతుంటే నానన్
అకక్డికి వచాచ్రు. 'సెరిమనీ” అయిం తరావ్త, నా చెలెల్లు ఇంటికి శాంతినగర కి వెళాళ్రు. అకక్డ రెండు మూడు
రోజులుండి నా దగగ్రకు రావాలిస్ వుంది. ఇంతలో రెండో రోజునో, మూడో రోజునో హఠాతుత్గా ఆయనకు వీపునొపిప్
వచిచ్ంది.
నా చెలెల్లు నాకు ఫోన చేసి చెపిప్ంది. వెంటనే ఒక టాకీస్ని మాటాల్డుకుని వాళిళ్ంటికి వెళిళ్ నానన్ను ఆసప్తిర్లో
చూపిదాద్మని టాకీస్లో కూరోచ్మనాన్ను. నా పకక్నే కూరుచ్నాన్రు. నా భుజంపై తల పెటుట్కుని కూరుచ్నన్ నానన్ అయిదు
నిమిషాలు గడిచేసరికి తల వాలేచ్శారు. కళుళ్ మూతలు పడాడ్యి.
నేను కంగారుపడి దారిలోనే వునన్ మహావీర ఆసప్తిర్ దగగ్ర టాకీస్ ఆపించాను. సెట్ర్చర తెమమ్నాన్ను దానిమీద.
పడుకోబెటిట్న తరావ్త డాకట్ర వచిచ్ చూసి, “సారీ! హి ఈజ నో మోర” అనాన్రు.
అలా ఏడేళళ్ వయ్వధిలో అమమ్నానన్లు ఇదద్రూ మమమ్లిన్ వదిలి వెళిళ్పోయారు. వాళళ్ సమ్ృతులిన్ జాఞ్పకం
చేసుకుంటూ మేం రోజులిన్ గడుపుతునాన్ం. మా అమమ్ 1994 లో కనున్మూశాక నా భారయ్ శీర్మతి రాజయ్లకిష్ నాకు
అమమ్గా మారింది. నా చెలెల్లుకీ, తముమ్ళళ్ కుటుంబాలకీ దాదాపు తనే పెదద్ దికైక్ంది. అసలు నేను పూరవ్జనమ్లో ఎంతో
పుణయ్ం చేసుకోవటం వలల్నే తను నాకు భారయ్గానూ, ఎనోన్ దానధరామ్లు చేసి వుండటంవలల్నే నా కుమారులు ముగుగ్రూ
ఈ జనమ్లో లభించారని నేను అనుకుంటుంటాను.
1961 లో నా వివాహం అయేయ్ సమయానికి నాకు 21 సంవతస్రాలు. నా భారయ్కి 18 సంవతస్రాలు నిండాయి!
ఒకరకంగా ఈ రోజులతో పోలిసేత్ ఆ రోజులలో మాది బాలయ్వివాహం అని చెపుప్కుంటూంటాను. 1962 లో మా
పెదద్బాబ్యి పుటాట్క, కాకినాడలో నాకు గవరన్మెంటు ఉదోయ్గం రావటంతో అకక్డికి నేను మకాం మారిచ్న తరావ్త- మా
కుటుంబంలో ఒడిదుడుకులు పార్రంభమయాయ్యనే చెపుప్కోవాలి.
అపప్టోల్ నెలకు 90 రూపాయలు జీతం వసుత్ంటే నెలకు 30 రూపాయలు ఇంటి అదెద్కి మరో 30 రూపాయలు
పాలకు అయిపోతే తకిక్న 30 రూపాయలు ఇంటి ఖరుచ్లకు సరిపోయేవికాదు. నెలాఖరు వచిచ్ందంటే నా భారయ్ పకిక్ంటి
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పినిన్గారిని అడిగి పదిరూపాయలూ, ఇరవై రూపాయలు చేబదులు తీసుకొచిచ్ ఇలుల్ గడిపేది. రానురాను నాకు మరో
ఇదద్రు అబాబ్యిలు పుటేట్టపప్టికి ఖరుచ్లు పెరిగాయి. 1965 లో రాజమండిర్ బదిలీ అయి వచాచ్ను. ఇంటికి ఎవరైనా
బంధువులు వసేత్ వాళల్ను ఆదరించి పంపటానికి ఎదురయేయ్ ఆరిథ్క ఇబబ్ందులిన్ పరిషక్రించుకోవటానికి ఇంటోల్ వునన్
వెండి గాల్సులూ, వెండి పళాళ్లూ నా చేతికిచిచ్ మారావ్డీషాపులో అమిమ్ డబుబ్ తెమమ్ంటే తెచేచ్వాణిణ్.
అలా దాదాపు అయిదారేళుళ్ గడిచాక 1971 చివరోల్ నాకు రేడియో ఉదోయ్గం రావటంతో కొంచెం కుదుటపడాడ్ం.
అయినా అపప్టికి పిలల్లు ముగుగ్రూ హైసూక్లు చదువులకు రావటంతో మళీళ్ ఆవో రకమైన ఆరిథ్క సమసయ్లు. పకిక్ంటి
అమమ్మమ్గారీన్, ఎదురింటి ఆంటీ గారీన్ అపుప్ అడిగి డబుబ్ తెచేచ్ది నా భారయ్. నా ముగుగ్రు పిలల్ల చదువుసంధయ్ల
విషయాలీన్ తనే చూసుకునేది తపప్ నా నోటీసులోకి తీసుకొచేచ్దికాదు. దేనికీ కోపంగానీ, విసుగునుగానీ పర్దరిశ్ంచటం
నాకు తెలీదు.
1984 లో నా రెండవ కుమారుడు శీర్ధర బి.ఎసీస్ పాసయి వెంటనే ఆంధార్బాయ్ంకులో కల్రుక్గా చేరాడు. అకక్డితో
మాకు మంచి రోజులు పార్రంభమయాయ్యి. దేనికీ ఇబబ్ంది పడకుండా రోజులిన్ గడపసాగాం. పెదద్బాబ్యి ఇంజనీరింగ
ఎంటర్నస్ రాశాడు. మంచి రాయ్ంకు రాకపోవటంతో బి.ఎసీస్లో చేరాడు. మళీళ్ ఏడాది తిరిగాక మరోసారి ఎంటర్నస్
రాశాడు. అపుప్డూ రాయ్ంకు రాలేదు. రెండేళుళ్ బి.ఎసీస్ పూరత్యాయ్క అపుప్డు వానికి ఇంజనీరింగ సీటు వచిచ్ంది.
ఉసామ్నియా యూనివరిస్టీలో చేరాడు. ఆ తరావ్త రెండేళళ్కు నా చినన్ కొడుకు వేణుగోపాల కూడా ఇంటర పాసై
ఇంజనీరింగ ఎంటర్నస్ రాసి, మంచి రాయ్ంకు తెచుచ్కోవటంతో, వానినీ ఉసామ్నియాలోనే ఇంజనీరింగ లో చేరిప్ంచాను.
అలా పెదద్వాడూ, చినన్వాడూ ఇంజనీరింగ చదివారంటే అందుకు పేర్రణ, కారణమూ నా ఇలాల్లే! 'ఆలయాన
వెలసిన ఆ దేవుని రీతి- ఇలాల్లే ఈ జగతికి జీవనజోయ్తి' అనే పాటలోని పలల్వి నా భారయ్కి సూటికి నూరుపాళూల్
వరిత్సుత్ందని నా నమమ్కం.
తను ఎనిమిదో కాల్సు కూడా చదివిందో లేదో కానీ తనకునన్ంత లోకజాఞ్నం నాకు సైతం లేదేమో అని
నాకనిపిసుత్ంది. ఇందులో ఏమాతర్ం అతిశయోకిత్ లేదు. మా కుటుంబసభుయ్లతోపాటు మా తముమ్ళళ్ కుటుంబ సభుయ్ల
పుటిట్నరోజులూ, పెళిళ్రోజులూ అనీన్ గురుత్ పెటుట్కుని అందరికీ ఆయా రోజులోల్ తనే శుభాకాంక్షలు చెపూత్ంటుంది!
ఇక నా పిలల్లు ననున్ 'నానన్'లా కాకుండా తమ బిడడ్లా చూసుకుంటారు. చూసుకుంటూనే వునాన్రు.
అడకక్పోయినా నాకు అనిన్ సదుపాయాలూ సమకూరుసూత్ వుంటారు. వాళుళ్ తమ రుణం తీరుచ్కునేందుకు నాకు
బిడడ్లుగా పుటాట్రో లేక ననేన్ రుణగర్సుత్డిన్ చేయటానికి పుటాట్రో అరథ్ంకాదు.
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చినన్ కుమారుడు వేణు ఇంజనీరింగ కాగానే హెచ.ఎ.ఎల.లో మూడు సంవతస్రాల దాకా ఉదోయ్గం చేసి డబుబ్
సంపాదించుకుని ఆ తరావ్త ననున్ ఒకక్ రూపాయి కూడా అడకుక్ండా ఎం.బి.ఏ. చదువుకునేందుకు 1992 లో అమెరికా
వెళిళ్పోయాడు. తరావ్త అకక్డే ఉదోయ్గం సంపాదించుకునాన్డు.
1988 లో నా పెదద్కొడుకు సారథి బరంపురంలో ఫిజికస్ పొర్ఫెసర గా పనిచేసుత్నన్ ఎరర్మిలిల్ రాఘవరావు
సుబబ్లకిష్ దంపతుల జేయ్షట్ పుతిర్క చి

||

సౌ ||వెంకటరమణిని వివాహం చేసుకుని, హైదరాబాద లోనే ఆరేళుళ్ ఉదోయ్గం

చేసుకుని, ఇదద్రు పిలల్లకు తండర్యి ఆ తరావ్త 1994 లో అమెరికాలో ఉదోయ్గం సంపాదించుకుని కుటుంబ సమేతంగా
అకక్డకు వెళాళ్డు. వాని కుమారుడు వరుణ సందేశ అమెరికాలో ఇంటర వరకూ చదివి తరావ్త హేపీడేస సినిమాలో
నటించేందుకు ఇండియా వచిచ్ ఇకక్డే నటుడిగా సిథ్రపడాడ్డు.
భీమవరం వాసత్వుయ్లైన శివాజీ, అనంతలకిష్ దంపతుల పెదద్ కుమారెత్ చి

||

సౌ

||

వితికను 2016 లో వివాహం

చేసుకునాన్డు. వరుణ సందేశ చెలెల్లు వీణాసాహితి, నెలూల్రులో మెడిసిన చదివి అమెరికా వెళిళ్పోయి, నెలూల్రు
వాసత్వుయ్లైన శీర్ మూరిత్రాజు కమలాకర, ఉష దంపతుల కుమారుడు నితిన చందర్ను పెళిళ్ చేసుకుని పర్సుత్తం ఫోల్రిడాలో
వుంటోంది.
నా రెండవ అబాబ్యి శీర్ధర బాయ్ంకు ఉదోయ్గం చేసుకుంటూనే, మరోవైపు అడపాదడపా టీ.వీ. సీరియలస్ లో
వేషాలు కూడా వేసూత్ 1990 లో పాలకొలుల్ వాసత్వుయ్లైన శీర్ సూరంపూడి వెంకట సూరయ్పర్కాశరావుగారి జేయ్షట్ కుమారెత్ చి||
సౌ||రామలకిష్ని పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. తను కూడా ఇదద్రు పిలల్లకు తండర్యాయ్డు. వానికి ముందు అబాబ్యీ, తరావ్త
అమామ్యి జనిమ్ంచారు. వాళిళ్దద్రూ పెరిగి పెదద్యి ఇంజనీరింగ పాసయాయ్రు.
అబాబ్యి హైదరాబాద వాసత్వుయ్లు శీర్ కిళాంబి శీర్నివాస చూడామణి దంపతుల జేయ్షఠ్ కుమారెత్ చి||సౌ|| శార్వణిని
పెళిళ్ చేసుకుని అమెరికాలో ఉదోయ్గానికి వెళిళ్ అకక్డే సిథ్రపడాడ్డు. ఇక అమామ్యి పూజాలహరి హైదరాబాద లోనే ఓ సాఫట్
వేర కంపెనీలో ఉదోయ్గం చేసుకుంటోంది.
ఇక చినన్వాడు వేణుగోపాల. తను కూడా అమెరికాలోనే సిథ్రపడి 1996 లో ఇండియా వచిచ్, హైదరాబాద
వాసత్వుయ్లైన శీర్ తటవరిత్ రామకృషణ్ సతయ్నారాయణ, లీలావతి దంపతుల చినన్ కూతురు చి||సౌ|| కిరణమ్యిని పెళిళ్ చేసుకుని
ఇదద్రు పిలల్లకు నానన్యాయ్డు. పిలల్లిదద్రూ కాలేజీలో చదువుతునాన్రు. పెదద్ కొడుకు పేరు సూఫ్రీత్ రామచందర్ .. చినన్
వానిపేరు సమరీట్ రాజయ్లక్షమ్ణ!
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అనన్టుట్ రెండేళళ్ కిర్తమే నా పెదద్ మనుమరాలు సాహితి ఓ ఆడపిలల్కు తలల్యి ననున్ ముతాత్తను చేసింది. ఇకక్డ
మరో ముఖయ్ విషయం కూడ చెపాప్లి. నా కోడళుల్ ముగుగ్రూ తలిల్తండుర్ల వాతస్లాయ్నిన్ చూపుతారో నా శీర్మతి పటల్,
నాపటల్ కూడా అలాంటి వాతస్లాయ్నేన్ చూపిసాత్రు.
ఇక నా తముమ్ళల్ విషయానికి వసేత్ పెదద్తముమ్డు కొడుకు సాయి రామకృషణ్ కూతురు చి||సౌ|| మాధవీలత, రెండవ
తముమ్ని కుమారెత్లు చి

||

సౌ||లకీష్పదమ్జ, చి|| సౌ|| లకీష్ శైలజ, చినన్ తముమ్ని కుమారులు సాయి శీర్నివాస, భాసక్ర

రామకృషణ్. వీరందరూ కూడా వివాహితులై కుటుంబాల సమేతంగా అమెరికాలోని వేరేవ్రు రాషాట్ర్లోల్ ఉదోయ్గాలు
చేసుకుంటూ సుఖజీవనాలు సాగిసుత్నాన్రు.
నా అతత్గారి తరపు బంధుగణం కూడా నాకు ఎకుక్వే. నా భారయ్కు ఇదద్రు అనన్యయ్లునాన్రు. పెదద్ అనన్యయ్ శీర్
పెమమ్రాజు శీర్రామ సూరయ్నారాయణ శరమ్ రైలేవ్లో ఇంజనీరగా పనిచేసి రిటైరై బిలాసపూర లో సెటిలయాయ్రు. ఆయనకు
ఇదద్రు కుమారులు, ఒక కుమారెత్ ఉనాన్రు. రెండవ అనన్యయ్ హనుమంతరావు, బలిల్పాడు కరణంగా పనిచేసి, రిటైరై
పర్సుత్తం తణుకులో వుంటునాన్డు. ఇదద్రు బావమరుదులకూ నేనంటే పేర్మాభిమానాలు ఎకుక్వ. హనుమంతరావుకు
కూడా ఇదద్రు కుమారులు, ఒక కుమారెత్ వునాన్రు. ఆ ఇదద్రు అనన్యయ్లతోపాటు నాభారయ్కు ఇదద్రు చెలెల్ళుళ్ కూడా
వునాన్రు.
పెదద్ చెలెల్లు చి|| సౌ|| పదామ్వతికి ఇదద్రు కుమారెత్లు. పెదద్ కుమారెత్ చి || సౌ || విజయలకిష్ శీర్ మారెళళ్ కృషాణ్రావుని
పెళిళ్ చేసుకుని ఒక కుమారెత్కు మాతృమూరిత్ అయి హైదరాబాద లో కాపురం వుంటోంది. చినన్ కుమారెత్ చి || సౌ|| తిర్పురకు
నేనే కనాయ్దానం చేశాను. ఈమె భరత్ శీర్ గోవిందరాజు శేఖర తో ఇదద్రు మగపిలల్లకు తలల్యి, కుటుంబ సమేతంగా
హైదరాబాదోల్నే వుంటోంది.
ఇక చినన్ చెలెల్లు చి

||

సౌ

||

లలితకు కూడా నేనే కనాయ్దానం చేశాను. భరత్ శీర్ మునిపలెల్ హనుమంతరావుతో

హైదరాబాద లో సిథ్రపడింది. ఈ జంటకు ఒక అబాబ్యి, ఒక అమామ్యి వునాన్రు. అయితే అబాబ్యి నాగేశవ్రరావు
డిఫెనస్ లో పైలట ఆఫీసర గా పనిచేసూత్ కారు పర్మాదంలో కనున్మూశాడు. అతని భారయ్ శీర్మతి శీర్సుధ ఇదద్రు
మగపిలల్లతో హైదరాబాద లో వుంటోంది. ఇక అమామ్యి చి || సౌ || సరసవ్తి శీర్ బలిజేపలిల్ కిరణ ని పెళిళ్ చేసుకుని ఇదద్రు
పిలల్లతో అమెరికాలో సిథ్రపడింది.
అలా బావమరుదులు, మరదళళ్ విషయానికొసేత్ నా పినన్తత్గారల్కు కూడా పలువురు పిలల్లునాన్రు. వారందరూ
ననూన్ నా శీర్మతినీ ఎంతో గౌరవిసాత్రు. అందరిలోనూ నేను ముఖయ్ంగా చెపుప్కోవాలిస్నవారు ఇదద్రునాన్రు. వాళుళ్ చి ॥
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సతయ్వోలు కేశవకుమార, చి|| సతయ్వోలు సుందరసాయి. ఈ ఇదద్రీన్ పర్తేయ్కంగా ఎందుకు పేరొక్ంటునాన్నంటే నేను
ఆకాశవాణిలో చేరిన తొలి సంవతస్రాలోల్నే వీరిదద్రూ, కాలేజీ చదువుకోసం హైదరాబాద వచేచ్సి మా ఇంటికి దగగ్రోల్నే
మకాం పెటిట్ మాతో ఎంతో కలిసికటుట్గా వుండేవారు. అలా వాళిల్దద్రూ నా కొడుకులతో సమానంగా పేర్మాభిమానాలు
పొందారు. ఇదద్రూ ఎంతో అభివృదిధ్లోకి వచాచ్రు. పెదద్వాడు కేశవకుమార వాయ్పారంలో పైకొసేత్ చినన్వాడు దూరదరశ్న
లో ఉదోయ్గం సంపాదించుకుని పేరు తెచుచ్కునాన్డు. కేశవకుమార నాకు గురుత్ండి, గత 20 సంవతస్రాలుగా పర్తి 'నూయ్
ఇయరస్ డే' నాడు ననున్ కలిసి ఖరీదైన పెనున్, డైరీ, సీవ్టల్ పాయ్కెట ఇచిచ్ ఆశీసుస్లు తీసుకుంటూంటాడు.
ఇలా నా జాఞ్పకాలిన్ తవువ్కుంటూ రాసేత్ ఎనోన్ ఎనెన్నోన్ వుంటాయి. అవనీన్ రాసుకుంటూపోతే మీలో ఆసకిత్
సనన్గిలేల్ పర్మాదం వుంది. అందుకని చివరోల్ ఒకక్ నాలుగు వాకాయ్లు రాసి ముగింపు పలుకుతాను.
ఆరోగయ్మే మహాభాగయ్ం అంటారు కదా! నా ఎనభై వళళ్ జీవితంలో మా కుటుంబసభుయ్ల ఆరోగాయ్నిన్ కాపాడుతూ
అనిన్వేళలా అడిగిందే తడవుగా ఫోనోల్ సైతం సలహాలు ఇసూత్ మా కేష్మ సమాచారాలిన్ విచారిసూత్ కాపాడుతునన్ వైదుయ్లిన్
మరిచిపోతే ఆ దేవుళళ్నే మరిచ్పోయినటట్వుతుంది.
విజయనగర కాలనీలో వుంటూ చినన్ కిల్నిక తెరుచుకుని వైదయ్ం చేసుకునే శీర్ కె రామకృషాణ్రావు గారు 1972
నుంచీ మా ఇంటోల్ మా పిలల్లకూ మాకు ఎవరికి ఎలాంటి ఆరోగయ్ సమసయ్ వచిచ్నా, చూసి తగు వైదయ్ం చేసూత్ండేవారు.
ఇక కేందర్ పర్భుతవ్ ఆరోగయ్ కేందార్లు తెరిచిన తరావ్త, బేగంపేట సి.జి. హెచ.ఎస.లో సెప్షలిసుట్గా పనిచేసిన శీర్ ఎన.
శీర్నివాస గారూ ఇక ఇపుడు అదే సి.జి. హెచ.ఎస.లో ఆరోగయ్ అధికారిగా వుంటునన్ డా. కె.వెంకటేశవ్రరావుగారూ
వీరందరూ మా కుటుంబసభుయ్లాల్ మారిపోయి, అవసరమయినపుడలాల్ వైదయ్ం చేసూత్ మా పాలిట దేవుళళ్యాయ్రు.
వారికందరికీ వినముర్డనై నమసక్రిసుత్నాన్ను.
అలాగే నా కుమారులు ముగుగ్రికీ ఎందరో మంచి సేన్హితులునాన్రు. వారిలోని మంచితనానిన్ నాకు కూడా
పంచుతూ వారంతా ననున్ కూడా తమ తండిర్లా గౌరవిసాత్రు. వారికందరికీ కృతజఞ్తలు తెలుపుకుంటునాన్ను.
ఇంకా ఎందరో బంధువులు మితుర్లు వునాన్రు. వారిలో కొందరిన్ నేను మరిచ్పోయి వుండచుచ్. వారికీ, నా
ఆకాశవాణి మితుర్లకూ, దూరదరశ్న లో నాకు అవకాశాలిచిచ్న ఉదోయ్గులకు పెర్స కల్బ సభయ్మితుర్లకూ అందరికీ నా
కృతజఞ్తాభివందనాలు తెలుపుకుంటూ-నా మనసు పొదలోల్ంచి అందించిన జాఞ్పకాలకు ముగింపు పలుకుతునాన్ను.
సెలవు
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