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దు:ఖంతో ముకుక్పుటాలు అదురుతునాన్యి. హృదయం భగుగ్మంటోంది.  ఇంత మోసమా. రంగులు పూసిన 
 అబదద్పు మాటలతో ఎంతగా నమిమ్ంచాడు. జీవితాంతం తోడుంటానని పిలాల్ పాపలతో సంతోషంగా కాలం 
 గడుపుదామని ఎనిన్ కబురుల్ చెపాప్డు. 
ఇపుప్డు ఈ కువైట లో పెళిళ్ చేసుకునన్ పెళాళ్నిన్ వదిలేసి తన దేశం వెళిళ్పోతాడట. తలిల్ చెపిప్నటుల్ చినాన్నన్  
 కూతురిని పెళిళ్ చేసుకుంటాడట.(ముసిల్ంలు చినాన్నన్, పెదనానన్, పినిన్, పెదద్మమ్ పిలల్లను కూడా చేసుకుంటారు). 
ఆ మాట వినన్పప్టినుండీ మినున్ విరిగి మీద పడడ్టుట్గా వుంది. ఊపిరి ఆడటం లేదు. ఉకోర్షం తనున్కొసోత్ంది.  
ఫిరోజ కి ఎలా మనసొపుప్తోంది? ఆవేశం, ఆవేదన పోటీపడగా కోపంగా లేచి అతని కాలర పటుట్కుంది రమయ్. 
 "ననూన్, ఈ కువైట దేశానిన్ విడచి నువువ్ ఒకక్డుగు బయటికి వెయయ్లేవు.  అబదద్పు పేర్మతో ననున్ వంచించి నీ 
 కామానిన్ చలాల్రుచ్కుని కాలకేష్పం చేసి ఈ రోజు నా దేశానికి వెళిళ్పోతా అంటూ సామానుల్ సరుద్కుంటునాన్వు. 
 నాలుగేళుళ్ కువైట లో కాపురం చేసి ననున్ వదిలేసిపోతానంటునాన్వు. నీకు హృదయముందా. మనిషివేనా. 
సతరీ హృదయానిన్ గాయపరచకు. పేర్మించు పార్ణమిసుత్ంది. వంచన చేసేత్ పార్ణం తీసుత్ందని గురుత్ంచుకో" 
 అరిచింది రమయ్.  
"ఏం చేసాత్వే ననున్. ఎలా ఆపగలవు. ఇనేన్ళూళ్ నినున్ పోషించాను. అందుకు సంతోషించు" కోపంగా  
 బదులిచాచ్డు ఫిరోజ. 
"ననున్ పెళిళ్ చేసుకోలేదా? వుంచుకునాన్వా?" పర్శిన్ంచింది రమయ్.  
"ఈ కువైట దేశంలో చేసుకునన్ పెళిళ్ళళ్కు విలువ వుందనుకుంటునాన్వా. మగాడు ఆడదానికోసం వంద  
 అబదాద్లు ఆడతాడు. నమిమ్ పడిపోవడమేనా" ఎదురు పర్శిన్ంచాడు ఫిరోజ. 
"ఏయ పాకిసాత్నీ నినున్ నమిమ్న సతరీకి దోర్హం చేసాత్వా. నీ మతమూ, నీ ఖురాన గర్ంధమూ, నీ దేవుడు అలాల్ నినున్ 
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 శికిష్ంచడా. పేర్మను కాక శరీరానిన్ మాతర్మే పంచుకునే మృగం లా పర్వరిథ్ంచకు" కనీన్ళళ్తో ఆవేశంగా అరిచింది 
 రమయ్. 
"ననున్ మృగం అంటావా నినున్ చంపేసాత్" మీదకి వచాచ్డు ఫిరోజ. 
"చంపెయ అదే మంచిది. నినున్ నమిమ్నందుకు ఈ శిక్ష నాకు పడాలిస్ందే" అంటూ ఏడవడం మొదలు పెటిట్ంది 
 రమయ్. 
కొంచెం వెనకిక్ తగాఫ్డు ఫిరోజ. 
"ననేన్ం చెయయ్మంటావ చెపుప్. నువవ్ంటే నాకిషట్ం లేదా ఏమి? నినున్ వదులుకోవాలని నాకూ లేదు.మా అమామ్ 
 నానాన్ నాకు పెళిళ్ చెయాయ్లని తొందర పడుతునాన్రు. నాలుగేళళ్నుండీ ఇంటికి వెళళ్క పోయేసరికి కంగారు 
 పడుతునాన్రు. నేను పాకిసాత్నీ నువువ్ ఇండియన అవడం వలల్నే ఈ సమసయ్ ఎదురయింది. లేకపోతే ఇంత 
 తలనొపిప్ వుండేది కాదు" తల పటుట్కునాన్డు ఫిరోజ.  
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"నీది పాకిసాథ్న లోని పంజాబ రాషట్రమనే విషయానిన్ దాచిపెటిట్ ఇండియాలోని పంజాబ రాషట్రమని అబదాద్లు చెపిప్ 
 ననున్ పెళిళ్ చేసుకునాన్వు. ననున్ మోసం చేసావు. నా జీవితం నాశనం చేసావు. ఇది నాయ్యమా. ముసిల్ంలు 
 అబదాద్లు ఆడరు ఐదుసారుల్ నమాజ చేసాత్రు అని నీతులు చెపాప్వు. నీ కోసం నీ పేర్మ కోసం నేను నా పేరు 
 కూడా ఫాతిమా గా మారుచ్కుని ఇసాల్ం మతానిన్ సీవ్కరించాను. నీతోపాటూ మకాక్ వచిచ్ ఉమార్ చేసాను.  
నువేవ్ సమసత్ం, సరవ్సవ్ం అనుకుంటే నాకింత దోర్హం చేసాత్వా. నువు విశవ్సించే నీ దేవుడు అలాల్ అలా 
 చెయయ్మని  చెపాప్డా" ఆవేశంగా పర్శిన్ంచింది రమయ్. 
దేవుని మాట వచేచ్సరికి కాసత్ శాంతించాడు ఫిరోజ. 
"నిజమే రమాయ్ నీ కోసం అబదాద్లు ఆడాను. నీ మీద పేర్మతో నాది కూడా మీ భారత దేశమే అని చెపిప్ నినున్ పెళిళ్ 
 చేసుకునాన్ను. జీవితంలో ఒకక్సారైనా వెళాళ్లని కలలు కనే ముసిల్ంల పవితర్సథ్లం మకాక్కు కూడా నినున్  
తీసుకెళాళ్ను. ఆ మసీదులో కాబాఎదుట నువేవ్ నా భారవ్వని ఒపుప్కునాన్ను. కానీ పర్సుత్తం నా పరిసిథ్తి బాలేదు. 
ఇంటి దగగ్ర వతిత్డి ఎకుక్వైంది. నేను నా దేశానికి వెళిళ్పోవాలి. లేకపోతే మా అమామ్ నానాన్ ఆతమ్హతయ్ చేసుకుని 
చచిచ్పోతామని బెదిరిసుత్నాన్రు. నాకు దికుక్ తోచడం లేదు. దయచేసి ననున్ వెళళ్నివువ్.  
నేను నీకోసం పర్తిరోజూ దువా చేసాత్ను. అలాల్ నినున్ చలల్గా చూసాత్డు" అరిథ్ంపుగా చెపాప్డు ఫిరోజ. 
"నినున్ వదిలి నేను వుండలేను ఫిరోజ. సతరీ పేర్మిసేత్, పెళిళ్ చేసుకుంటే ఆ పురుషునితోనే జీవితానిన్ 
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 గడపాలనుకుంటుంది. ననున్ కూడా నీతోపాటూ పాకిసాత్న కి తీసుకుపో." సిథ్రంగా చెపిప్ంది రమయ్. 
ఉలికిక్పడాడ్డు ఫిరోజ. "ఏంటీ నాతో పాటూ పాకిసాత్న వసాత్వా. మతి వుండే మాటాల్డుతునాన్వా.  
భారతీయులు పాకిసాత్న లోకి పర్వేశించడం సులభం కాదు. ముందే రెండు దేశాలమధయ్ పచచ్గడిడ్ వేసేత్ 
 భగుగ్మనేంత శతుర్తవ్ం వుంది. మా వాళుళ్ అసలే ఛాందసవాదులు. నువువ్ భారతీయురాలివని తెలిసేత్ 
నినున్ చంపి అవతలపారేసాత్రు. అనుకునన్ంత సులభం కాదు" అనునయిసూత్ చెపాప్డు ఫిరోజ. 
"పార్ణానికి నేను భయపడను. నీకంటే నా పార్ణం నాకు ముఖయ్ం కాదు. 
అరవై సంవతస్రాల ముందు ఆంగేల్యుల పాలన వరకూ పాకిసాథ్న ఇండియాలోని అంతరాభ్గమని, తరువాతే  
విడిపోయాయని, రెండూ ఒకటేనని ఒకే నేల, ఒకే గాలి, ఒకే రకత్మని మన తాతముతాత్తలు ఒకరేనని నువేవ్ నాకు 
 వివరించి చెపాప్వు. నేను కూడా నీతో పాటూ వసాత్ను. అలాల్ సాకిష్గా ఎనన్డూ విడువనని పర్మాణం చేసూత్ కువైట 
 కోరుట్లో పెళిళ్ చేసుకునన్ భారయ్ను నీ దేశానికి తీసుకెళేళ్ ధైరయ్ం నీకు లేదా?  కువైట లో నీ భారయ్ను ఇలా 
 గాలికివదిలేసి వెళిళ్పోతావా, ఖురాన ఇదేనా నీకు బోధించింది చెపుప్" ఆవేదనగా అడిగింది రమయ్. 
"రమాయ్ అవనీన్ జరిగే పనులు కావు. అనుకునన్వనీన్నిజం అవవు. జీవితం కషట్మైనది. మా ఎంబసీ నీకు వీసా  
ఇవవ్డానికి ఒపుప్కోదు. భారతీయురాలిని తపప్ వేరే ఏ దేశసుత్రాలినైనా సరే పాకిసాత్నోల్ అడుగు పెటట్డానికి 
 అంగీకరిసుత్ంది. ఏ అభయ్ంతరం చెపప్దు.  ఒకవేళ కషట్ంమీద వీసాఇచిచ్నా, నువు మా దేశం వచిచ్నా, తరువాత 
 జరిగే పరిణామాలు ఘోరంగా వుంటాయి.  నువువ్ నీ దేశానిన్, నీ వాళళ్ను మరిచ్పోవాలిస్ వుంటుంది.  
మా దేశంలో మా ఇంటోల్ ఎనిన్ కషాట్లు ఎదురైనా భరించాలిస్ వుంటుంది. అసలు పార్ణాలు వుంటాయో లేదో 
 తెలియదు.  బాగా ఆలోచించుకో. కోరి కోరి కషాట్లు కొని తెచుచ్కోకు. నీ మేలు కోరే చెబుతునాన్ను." శాంతంగా 
 చెపాప్డు ఫిరోజ. 

PPP 
"సతరీ పురుషుని పెళిళ్ చేసుకునన్పుప్డే తనవారిని మరిచి భరత్ను తన పర్పంచంగా భావిసుత్ంది. తన ఇంటిని విడిచి 
 భరత్ వునన్ చోటే సవ్రగ్మనుకుంటుంది. నువువ్ మా ఇండియన కాదని తెలిసినపుప్డే నేను ఇవనీన్ ఆలోచించాను. 
 కషట్నషాట్లకనిన్టికీ సిదధ్పడే వునాన్ను. నువువ్ నా వీసా కోసం పర్యతన్ం చెయియ్. మీ ఎంబసీ వాళుళ్ ఇవవ్నంటే 
 అపుప్డు ఆలోచిదాద్ం. అలా కాదని ననున్ విడిచి ఒకక్డివే వెళిళ్పోవాలని పర్యతిన్ంచకు నువువ్ లేకుండా నేను 
 బర్తకలేను. అకక్డ మీ అమామ్ నానన్లను మెపిప్ంచడానికి నా శాయశకుత్లా పర్యతిన్సాత్ను" సిథ్రంగా చెపిప్ంది  
రమయ్.  
"నువవ్ంటే కూడా నాకు చాలా ఇషట్ం రమాయ్. నినున్ వదులుకోవాలని నాకు లేదు. సరే ఏం చేదాద్ం. నేను పాకిసాథ్న  
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ఎంబసీకి వెళిళ్ అపిల్కేషన ఇసాత్ను.  తరువాత అంతా ఆ అలాల్ దయ. వీసా రాకపోతే నేను ఏమీ చేయలేను. నేను 
 వెళాళ్లి. నా తలిల్దండుర్ల మాటకు తలవంచి వారికి మనశాశ్ంతిని కలిగించాలి" బాధగా చెపాప్డు ఫిరోజ.  
పరాయిదేశంలో పేర్మలకు, పెళిళ్ళళ్కు, బంధాలకూ విలువ లేదా. ఇకక్డ ఏదీ శాశవ్తం కాదా. మనుషులంతేనా. 
 అడకతెత్రలో పోకచెకక్లా మారిన తన పరిసిథ్తిని తలచుకుని ఆలోచిసూత్ కుమిలిపోతోంది రమయ్. 

PPP 
రోజంతా తిరిగి సాయంతార్నికి ఇంటికి వచాచ్డు ఫిరోజ. 
"నా పర్యతన్ం నేను చేసాను. ఎంబసీ అడిగిన పేపరల్నీన్ ఇచిచ్ వచాచ్ను. రెండోర్జులోల్ వాళుళ్ మన ఇదద్రీన్  
ఇంటరూవ్య్కు పిలుసాత్రు.  ముఖయ్ంగా నినున్ చాలా పర్శన్లు వేసాత్రు. నీకు అనిన్ విషయాలూ వివరిసాత్రు. 
నీ జవాబులను బటిట్ వీసా వసుత్ందో రాదో నిరణ్యిసాత్రు" చెపాప్డు అలసటగా మంచంపై వాలుతూ ఫిరోజ. 
"ఏ దేశమైనా, మతమైనా, సాంపర్దాయమైనా పేర్మకు, పెళిళ్కి వయ్తిరేకం కాదు. ఏ దేశ సంసక్ృతి అయినా, 
 చటట్మయినా సతరీని గౌరవించకుండా ఆమె మనో భావాలకు విలువ ఇవవ్కుండా వుండదు. పేర్మ మనుషులనే కాదు 
 ఈ పర్పంచానేన్ జయిసుత్ంది" నమమ్కంగా చెపిప్ంది రమయ్. 
ఒకవేళ వీసావచిచ్ నినున్ మా ఇంటికి తీసుకెళిళ్నా మావాళుళ్ ఒపుప్కోరు కదా. వాళళ్సలే మూరుఖ్లు. మా చినన్పుప్డే 
 మా చినాన్నన్ కూతురితో నా పెళిళ్ నిశచ్యించేసారు. ఇపుప్డా పిలల్ను చేసుకోనని చెబితే కోపంతో నినూన్ ననూన్ 
 చంపేసాత్రేమో" భయపడాడ్డు ఫిరోజ.  
"అందుకే ఇకక్డే కువైట లోనే వుండు. ఎందుకు కోరి కోరి సమసయ్లను కొని తెచుచ్కోవడం" చెపిప్ంది రమయ్. 
"ఇపుప్డు వెంటనే బయలుదేరి రాకపోతే మా అమమ్ చచిచ్పోతానని బెదిరిసోత్ంది. అటు చూసేత్ వాళుళ్ ఇటు చూసేత్ 
 నువువ్. నేను ఏమి చేయను నిటూట్రుచ్తూ తలపటుట్కునాన్డు ఫిరోజ. 

PPP 
  
మరుసటి రోజు కువైట లోని పాకిసాత్న ఎంబసీ వాళుళ్ కాల చేసి  వీసా ఇంటరూవ్య్ కు రమమ్ని చెపాప్రు. అకక్డ 
 వాళుళ్ రమయ్ను, ఫిరోజ ను ఎనోన్ పర్శన్లు అడిగారు. ముఖయ్ంగా రమయ్ను ఇసాల్ం గురించి, ఖురాన గురించి అడిగి 
ఆమె అభిపార్యాలను వినాన్రు. పార్ణానిన్ కూడా లెకక్ చేయకుండా శతృ దేశానికి వెళతాను అంటునన్ రమయ్ 
 ఫిరోజ ను ఎంత గాఢంగా పేర్మిసోత్ందో ఆమె మాటలోల్ తెలుసుకుని ఆశచ్రయ్పోయారు.  వీసా ఇవవ్ము అని 
 తిరసక్రించేందుకు ఏ కారణాలూ వారికి కనబడలేదు.  
ఇక గతయ్ంతరం లేక "మొదట నెల రోజులకు మాతర్మే విజిట వీసాను ఇసాత్ము. కొనిన్ ముఖయ్మైన కారణాలతో 
 పాకిసాత్న వెళేళ్ భారతీయులందరూ ఫల్యిట దిగగానే మొదట అకక్డి పోలీస సేట్షనోల్కి వెళిళ్ వారి పేరును, 
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 వివరాలను పోలీసులకు ఇవావ్లి. కాబటిట్ రమయ్ కూడా ఈ విషయానిన్ మరిచిపోవదుద్. పాకిసాత్న లోని కొనిన్ 
 పర్దేశాలు మాతర్మే ఆమె సందరిశ్ంచవచుచ్. పాకిసాత్న లో భారతీయురాలికి సవ్తంతర్ంగా అనిన్ పర్దేశాలకూ 
 వెళళ్డానికి అనుమతి లేదు. అకక్డి పోలీసులు ఆమె కదలికలపై ఒక కనున్ వేసే వుంచుతారు. ఒక వేళ ఆమె 
 భారతీయ గూఢచారి వరాగ్నికి చెందినదైతే మాకు మా దేశానికి సమసయ్లు కదా. మీ మీద నమమ్కంతో వీసా 
 ఇసుత్నాన్ము. ఒకసారి వెళిళ్ అకక్డ పరిసిథ్తి చూడండి. తరువాత అనీన్ బావునాన్యి అనుకుంటేనే  ఆలోచించి 
 నిరణ్యం తీసుకుందాం" చెపాప్డు ఎంబసీ కౌనిస్లర. సరే అని ఒపుప్కుని వీసా తీసుకుని ఇంటికి వచాచ్రు ఇదద్రూ. 
అపప్టినుండీ రమయ్ రిలాకస్యింది.  
కానీ ఫిరోజ కు మాతర్ం టెనష్న మొదలయియ్ంది. ‘మా అమామ్నానాన్ నినున్ ఇంటోల్కి రానిసాత్రంటావా. గొడవ 
 పెటుట్కోరు కదా’ అంటూ ఆలోచిసుత్నాన్డు.  
ఏదైతేనేం చావైనా నీతోనే. పద అంది రమయ్. 
ఆమె పేర్మకు పటుట్దలకు ఆశచ్రయ్పోయాడు ఫిరోజ. మనసులో సంతోషించాడు. 
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కువైట నుండి పాకిసాత్న ఇసాల్మాబాద ఎయిరోప్రుట్కి టికెటస్ బుక చేసుకునాన్రు. కువైట ఎయిరేవ్స లో పర్యాణం 
 చేసి ఇసాల్మాబాద లో దిగారు. ఇండియాకు పాకిసాత్న కు పెదద్ తేడా ఏమీ కనబడలేదు రమయ్కు. 
అకక్డి సతరీలు మాతర్ం అందరూ పంజాబీ డర్స లు వేసుకుని తలను షాల తో కపుప్కుంటునాన్రంతే.  
ఇసాల్మాబాద లో ఫల్యిట దిగగానే పోలీస సేట్షన కు వెళిళ్ రమయ్ వివరాలిచిచ్ ఎందుకు వచిచ్ందో కారణం చెపిప్ 
 పేరు నమోదు చేయించారు. తరువాత ఫిరోజ ఇంటికి వెళళ్డానికి భయపడి ఆ రోజు అకక్డే వుందామని చెపిప్ 
 హోటల రూం తీసుకునాన్డు. ఆ రోజంతా ఇసాల్మాబాద లోని ముఖయ్మైన పర్దేశాలు కొనిన్ చూపించాడు.  
మరుసటి రోజు భయపడుతూ ఫిరోజ వాళళ్ ఊరు జీలం కు వెళాళ్రు. 
అకక్డ పార్ంతమంతా పచచ్టి కొండలతో అందంగా కనబడుతోంది. ఒక వైపు జీలం నది పర్వహిసోత్ంది 
మరొకవైపు ఆరీమ్ సాథ్వరాలునాన్యి. 

 PPP 
 
"ఇసాల్మాబాద కొతత్ పటట్ణం. ఇది కాశీమ్ర కు దగగ్రగానే వుంటుంది. కాబటిట్ ఈ పార్ంతమంతా కాశీమ్ర లానే 
 అందంగా వుంటుంది, లాహోర పురాతనమైన పటట్ణం. అకక్డ బిర్టిష వారి కటట్డాలెనోన్ వునాన్యి. భగత సింగ 
 సమాధి అకక్డే వుంది. వీలయితే అకక్డికి కూడా తీసుకెళిళ్ చారితార్తమ్క కటట్డాలను చూపిసాత్ను" చెపాప్డు 
 ఫిరోజ. 
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అందమైన ఆ పార్ంతాలను కళుళ్ విపాప్రుచ్కుని చూసింది రమయ్. భయపడుతూనే జీలం సిటీని చేరి ఫిరోజ ఇంటోల్కి  
అడుగు పెటాట్రు.పెదద్ గొడవలు జరుగుతాయి అనుకునాన్రు కానీ ఆశచ్రయ్ంగా ఫిరోజ అమామ్ నానన్లు రమయ్ 
 చెపిప్నదంతా శాంతంగా వినాన్రు. రమయ్ ఫిరోజ కోసం తన పేరును ఫాతిమా అని మారుచ్కుందని, ఇసాల్ం 
 మతానిన్ సీవ్కరించిందని, తన దేశానిన్ తలిల్దండుర్లను కూడా విడిచి రావడానికి సిదధ్పడి వుందని తెలిసి 
 సంతోషించారు. ఆమె అభిపార్యాలనీన్ తెలుసుకుని అభినందించారు. దేశాలు, కులమతాలు పేర్మకు అతీతమని, 
 ముందు పాకిసాత్న, హిందుసాత్న ఒకే దేశమని తమ బంధువులు కొందరు అటువైపు ఇండియాలోని  
హైదరాబాద లో వుండిపోయారనీ చెపిప్ తమ సహృదయతను చాటుకునాన్రు.  
సంపర్యదాయబదద్ంగా కువైట కోరుట్లో ఇసాల్ం మతసిదాద్ంతాల పర్కారం జరిగిన పెళిళ్ని తాము 
 అంగీకరిసుత్నాన్మని తెలియజేసారు.  ఫిరోజ కి సంతోషంతో గాలోల్ తేలినటుల్గా అనిపిసోత్ంది.  
రమయ్కైతే ఇది కలా నిజమా అరథ్ం కావడం లేదు. నమమ్శకయ్ంగా లేదు.  ఇనిన్రోజులూ ఎంత టెనష్న పడాడ్రో  
అదంతా దూదిపింజెలా గాలోల్ తేలిపోయినటల్నిపించింది. 

PPP 
అలాల్ తన పార్రథ్నలను అంగీకరించాడని చెపిప్ ఎగిరి గంతేసి అమామ్నానన్లకు నమసక్రించాడు ఫిరోజ. రమయ్ 
 కూడా వారి ఔనన్తాయ్నిన్ కొనియాడుతూ నమసక్రించింది. ముఖయ్మైన బంధువులకు తెలియజేసి ములాల్ను  
పిలువనంపించి మరలా సంపర్దాయబదద్ంగా నిరాడంబరంగా ఫిరోజ వివాహానిన్ వారు జరిపించారు. 
వచేచ్ సంవతస్రానికి మనవడిని ఎతుత్కుని తిరిగి ఇంటికి రావాలని చెపాప్రు. నెలరోజులు పాకిసాత్న లో 
 సంతోషంగా గడిచింది. హానీమూన కి మరీర్ కి తీసుకెళాళ్డు ఫిరోజ. (ఈ మరీర్ మన సిమాల్లా లాగా అందమైన 
 చలల్టి పర్దేశం. అపప్టోల్ బిర్టిష వారికి ఇషట్మైన విడిది పర్దేశం. కాశీమ్రుకు దగగ్రలో మరో వైపున కొండలపైన 
 వునన్ది) 

PPP 
తరువాత ఫాతిమా, ఫిరోజ కువైట కి తిరిగి వచిచ్ ఉదోయ్గాలు చేసుకుంటూ జీవితానిన్ సంతోషంగా గడిపారు.  
రమయ్ ఉరఫ ఫాతిమా బేగం ఏడేళళ్లో ముగుగ్రు పిలల్లకు తలిల్ అయింది. ఫిరోజ తలిల్దండుర్లు ఇదద్రు మనవళల్ను  
మనవరాలిని చూసి సంతోషించారు. ఇటు ఇండియాలోని రమయ్ తలిల్ దండుర్లు కూడా మొదట పాకిసాత్నీని పెళిళ్ 
చేసుకునన్ందుకు కోపగించుకునాన్ తరువాత కాలంతో పాటూ కోపానిన్ మరిచిపోయారు. మనవలను 
మనవరాలిని చూసి మురిసిపోయారు. 

  (MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy) 
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