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($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
        నాకు అపప్టికి ఐదేళల్ వయసుస్ంటుందేమో.  తాతమమ్ ఒక రోజు మా అందరికీ పొర్దుద్న పాయసం చేసి  పెటాట్రు. 
ఏమిటి విషయం అంటే మన దేశానికి సవ్తంతర్ం అనేదేదో వచిచ్ందని తెలిసింది.  తాతమమ్గారు సావ్తంతర్య్ పోరాటంలో 
పాలొగ్ని పర్జానీకానిన్ తన పర్సంగాలతో ఉతేత్జితులిన్ చేసేవారట.  అపప్టికే డెబైభ్ ఏళుళ్ సమీపించిన ఆవిడ ఆ రోజు ఎంతో 
ఉతాస్హంగా "జై భారత మాతాకీ, జై హింద" అంటూ ఎంతో ఆనందంగా చపప్టుల్ కొడుతూ ఇలల్ంతా తిరిగారు.   

 ఇది జరిగిన కొనాన్ళళ్కే మా ఊళోళ్ కొంత మంది హడావిడిగా పర్వరిత్ంచడం గమనించాను.  అపుప్డు జరిగిన 
సంఘటనలు తలచుకుంటే చాలా కాలం గుండె దడ పుటేట్ది మా ఇంటోల్ వాళల్ందరికీ. 

  ఒక రోజు మేము పిలల్లం ఆడుకునే మైదానం దగగ్రకి గురార్లపై కొంత మంది గమమ్తైత్న టోపీలు పెటుట్కుని 
గడాడ్లునన్వాళుళ్ వచాచ్రు. వాళుళ్ మమమ్లిన్ గురుర్గా చూసి "ఛలో నికల యహా సే" అని అదిలించారు.  

   మిగతా పిలల్లు "అరే తురీక్లు రా!" అంటూ మెలిల్గా చెవిలో చెపేప్సరికి మేమందరం భయంతో దౌడు తీసి 
ఇంటికి చేరుకునాన్ము.  ఇంటోల్ పెదద్వాళుళ్ కూడా ఇక బయటికెళల్కండి.  ఆ రజాకారుల్ వచాచ్రు చంపేసాత్రని 
భయపెటాట్రు. 

  ఆ రోజు సాయంతర్ం తాతగారి కిర్ంద పని చేసే కొంత మంది ముసిల్ం కారిమ్కులు ఇంటికి వచిచ్ "రావ సాబ 
జాగర్తత్గా ఉండండి. రజాకారల్ మూక వసోత్ంది" అని చెపిప్ వెంటనే పరుగెతుత్కెళిల్ పోయారు.   

   తాతగారు వెంటనే అపప్టికే చీకటి పడుతునన్ సమయాన మమమ్లన్ందరిని లోపల ఒక గదిలో చేరాచ్రు.  
దీపాలనీన్ ఆరేప్సి కిటికీలు, తలుపులు మూసేసి ఏ మాతర్ం చపుప్డు చేయకుండా నిశశ్బద్ంగా ఉండమని గటిట్గా  చెపాప్రు.  
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  తాతగారు ముందు గదిలో కూరుచ్నాన్రు. పనివాళల్ను వాకిలి దగగ్ర కాపలా ఉంచారు.  ఇంతలో తాతమమ్  
తను కూడా వెళిల్ ఆ గదిలో పడక కురీచ్ వేయించుకుని అకక్డినుంచి వీధి వైపు కనపడేటటుల్ కూరుచ్నాన్రు.   
బాగా చీకటి పడింది.  చినన్ లాంతరు వెలుగు మాతర్మే ముందు గదిలో ఉంది.   
         ఇంతలో దూరం నుంచి పెదద్ అరుపులతో బాటు కాగడాలతో గురార్ల మీద రజాకారుల్ రావటం చూసిన  
పనివాళుళ్, బయట గేటు దగగ్ర నుంచి పరుగెతుత్కుంటూ లోపలకొచిచ్ గజ గజలాడుతూ వాళళ్ గురించి చెపాప్రు.   
అంతే!  తాతమమ్ తాతగారిని కూడా వెంటనే లోపలికెళళ్మని గదమాయించారు.  ఆయనని దాదాపు లోపలి 

గదిలోకి తోసినంత పని చేసి ముందు గుమమ్ం పకక్న పడక కురీచ్ జరుపుకుని కూరుచ్నాన్రు.  
 కొనిన్క్షణాలకే రజాకారల్ బృందం గేటు దగగ్రకొచిచ్ "కౌన హై అందర?" అంటూ వాళళ్ ఆయుధాలను గేటు  మీద 

తాటించారు.  తాతమమ్ చేతిలో లాంతరు తీసుకుని గుమమ్ం దగగ్ర నిలబడి, కొంగుని తల పైకి కపుప్కుని "కౌన హై 
జనాబ" అంటూ బదులిచిచ్ంది.  చాలా భాషలు నేరుచ్కునన్ తాతమమ్ ఉరూద్ కూడా మాటాల్డేది.  

   ఆ వచిచ్న వాళుళ్ "అందర సే సబ లోగ బాహర ఆవ" అని అరిచారు.  దానికావిడ మా పనివాడైన యాదగిరిని 
"అరే దసత్గీర! జాకే బోల, ఘర కే లోగ సభీ లషక్ర గయే షాదీ కే లియే" అని వాళుల్ వినేటటుల్ బిగగ్రగా అరిచింది.  అది 
విని వాళుళ్ ఏదో తిటుట్కుంటూ అటూ ఇటూ చూసి, అకక్డినుంచి వెళిల్పోయారు.  తరువాత వాళుల్ పూరిత్గా వెళిల్పోయారని 
నిరాధ్రించుకునన్ తాతమమ్, తాతగారిని పిలిచి వెంటనే అందరూ ఇకక్డ నుంచి బయలేద్రాలని చెపిప్ంది.  

   ఇదంతా చూసుత్నన్ నాకెంతో ఆశచ్రయ్మేసింది. ఎందుకంటే వందలాది కారిమ్కులను నియంతిర్ంచే తాతగారిని 
కూడా ఈ పెదాద్విడ మారగ్దరశ్నం చేసూత్, ఈ భయంకర సమసయ్ నుంచి బయటపడే చరయ్లు మొదలు పెటిట్ంది. ఇంకా 
నాకు అబుబ్రమేమనిపించిందంటే దీనికి తాతగారేమి అడుడ్ చెపప్క వెంటనే వీటిని అమలు చేయటం. 

 ఈ సమయంలో సికందార్బాద వెళళ్టం కూడా సురకిష్తం కాదని హైదరాబాద సేట్ట సరిహదుద్న కొతూత్రులో  
తన చుటాట్లింటికి అందరిని చేరాచ్లని తాతమమ్ ఆదేశించింది.  మరాన్డే మమమ్లన్ంతా చినన్ చినన్ బృందాలుగా  
చేసి రైలు, బసుస్, బళుళ్ ఏది వీలైతే అది ఉపయోగించి కొంత మంది పని వాళళ్ తోడుతో అకక్డికి చేరాచ్రు.  
    ఇంటోల్ పెదద్ వాళళ్ందరూ బికుక్ బికుక్మంటూ భయపడుతునాన్ నాకు మాతర్ం రైలెకక్డం, బళళ్ మీద వెళల్డం 

చాలా ఉతాస్హమనిపించింది.  ఏదైతేనేం కొనాన్ళల్ పాటు కొర్తత్ ఊళోళ్ బడి గొడవ లేకుండా పిలల్లందరం గడిపేసాం.   
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          రెణెణ్లల్ తరువాత మాకందరికీ పెదద్ సంతోషకరమైన వారత్ తెలిసింది.  రజాకారల్తో పాటు నిజాం పాలన 
నుంచి  

హైదరాబాద రాషట్రం విముకిత్ చెంది సవ్తంతర్ భారత దేశంలో విలీనమైందని.  అంతటా సంబరాలు 
జరుపుకునాన్రు.   

సేవ్చఛ్గా మేము కూడా అందరం తిరిగి బెలల్ంపలిల్ చేరుకునాన్ము.   
 నిజాం నవాబు పాలన ముగియటంతో పార్ంతీయంగా కొర్తత్ పర్భుతవ్ం వచిచ్ంది. తాతగారు పని చేసే సంసథ్లో 

కూడా మారుప్లు జరిగాయి.  బెలల్ంపలిల్తో బాటు కొర్తత్గూడెంలో కూడా బొగుగ్ తవవ్కం మొదలవవ్టంతో తాతగారు 
అకక్డకి కూడా వెళిల్ పనులు చెయయ్టం మొదలైంది.   

  కొనాన్ళళ్కి తాతగారి పదవి కాలం కూడా ముగియ వచిచ్ంది.  ఇదే సమయంలో తాతగారు వీలు చికిక్నపుప్డలాల్ 
హైదరాబాద ఇంకా కలకతాత్ నగరాలకు వెళిల్ హోమియోపతి వైదయ్ం గురించి తెలుసుకునాన్రు.   

ఆయన చాలా హోమియోపతి పుసత్కాలు తెపిప్ంచుకుని శర్దధ్గా చదివి తవ్రలోనే హోమియోపతి వైదయ్ విధానం 
ఆకళింపు చేసుకునాన్రు. మాకు ఏ నలత వచిచ్నా తన వైదయ్ంతోనే చికితస్ చేసి తాతగారు సవ్సథ్త చేకూరేచ్వారు. 

  నేను పెదద్వుతునన్ కొదీద్ నానన్ గురించిన వివరాలు తెలుసుత్ండేవి.  నానన్కూడా తాతగారితో బాటు హోమియో 
వైదయ్ం బాగా నేరుచ్కునాన్రు.  నానన్ హసత్వాసి బావుంటుందని సికిందార్బాదులో చాలా మంది జనాలు వైదయ్ం 
చేయించుకునేవారు.  

 ఇదే కాకుండా నానన్ పేక ముకక్లతో ఆడే  బిర్డిజ్ ఆటలో బాగా నైపుణయ్ం సంపాదించారు.  ఈ ఆట తెలివైన వాళుళ్ 
ఆడే ఆటగా భావించడం వలల్ సికిందార్బాద రైలేవ్ ఆఫీసులో నానన్ పేరు బాగా తెలిసేది.  తవ్రలోనే రైలేవ్ ఆఫీసులో ఈ ఆట 
ఆడే కొర్దిద్ మందిలో నానన్ పర్ముఖుడయాయ్రు.   

   బిర్డిజ్ టోరన్మెంటుల్ దేశంలోని రైలేవ్ కల్బుబ్లలో ఎకక్డ జరిగినా, నానాన్ వాళళ్ జటుట్ పాలొగ్నడానికి వెళేళ్ది.  
వీళళ్ందరికీ ఉచిత రైలేవ్ పాస సౌకరయ్ం వలల్ దేశంలో ఎకక్డికైనా వెళళ్డానికి వీలుండేది.   

   నానన్ మా దగగ్రకి బెలల్ంపలిల్ వచిచ్నపుప్డలాల్ ఒక విషయం గమనించాను. నానన్ ఎపుప్డూ తెగ సిగరెటుల్ 
కాలుసుత్ండే వాడు. రింగులు రింగులుగా వచేచ్ సిగరెట పొగ, దీనితో పాటు ఆయన వయ్కత్పరిచే హావభావాలు చూసి, పదేళల్ 
వయసునన్ నాకు కూడా అదేంటో అనుభవించాలనన్ కోరిక బలంగా మొదలయియ్ంది.  
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     నానన్ ఇలా వుంటే తాతగారు మాతర్ం పూరిత్ కర్మశిక్షణతో ఎటువంటి దురలవాటుల్ లేకుండా ఉండేవారు.   
తన పిలల్లు ఇంకా మిగతా వారు కూడా అలాగే ఉండాలనే గటిట్ పటుట్దలగా ఉండేవారు.  వాసత్వం చెపాప్లంటే  
తాతగారు తన పిలల్లతో పాటు మమమ్లిన్ కూడా ఒకేలా చూసేవారు.  అమమ్మమ్ కూడా ననున్ లాలనగా,  
ముదుద్గా చూడక పోయినా తిండి దగగ్ర మాతర్ం తకుక్వ చేసేది కాదు.  
       సమసయ్లాల్, తిండి మాతర్మే కాదు కదా పిలల్లకి కావలసినది.  నేనాశించిన పేర్మ, అనురాగం ఇంకా నా  
పర్తిభకు తగగ్  పోర్తాస్హం నాకెపుప్డూ లభించేది కాదు. కేశవ, చిటిట్ల కనాన్ నేను ఎంతో ఎకుక్వ తెలివితేటలు 

పర్దరిశ్ంచినా, మంచి చితార్లు గీసినా వీటికేమీ నాకు ఎటువంటి సప్ందన, పర్శంసలు వారి నుంచి దకేక్వి కావు.  
ఎపుప్డైనా చినన్తనం వలన నేను ఏదైనా తపుప్లు చేసినా వాటిని పేర్మగా సరిదిదద్డం జరిగేది కాదు.  పై పెచుచ్ వీటికి 
బెతత్ం దెబబ్లే పరిషాక్రంగా భావించడం నా మానసిక సిథ్తినీ, భవిషయ్త జీవితానిన్ కోలుకోలేనంతగా దెబబ్ తీసింది. 

  బుదిద్గా, శర్దద్గా చదువుకునే కేశవ సవ్భావం ననున్ పర్భావితం చేయలేదు.  కానీ ఏమీ తెలియనటుల్ పర్వరిత్సూత్ 
వెనుక చాటుగా చిలిపి చేషట్లు, దొంగ పనులు చేసి దొరకకుండా తపిప్ంచుకునే చిటిట్ తెలివితేటలు నేనుకూడా అదే దారి 
పటేట్టటుల్ చేసాయి.  

   ఒక రోజు ఇంటికి దూరంగా మేము ఆడుకునే సథ్లం దగగ్ర చెటల్ మధయ్, చిటిట్ని సిగరెట కాలుసుత్ండగా చూసాను.  
ఇది గమనించిన చిటిట్ ననున్ దగగ్రకు రమమ్ని సైగ చేసాడు.  "ఏం భయం లేదు. ఒక సారి పీలిచ్ చూడు" అని నాకు 
సిగరెట అందించాడు. సంకోచిసుత్నన్ ననున్ చిటిట్  "ఫరవాలేదు రా!  చూడు ఎంత మజా వసుత్ందో" అని ఊరించాడు.  

      అపప్టికే సిగరెట రుచి ఎలాగైనా చూడాలనన్ కుతూహలంతో ఉనన్ నేను ఈ అవకాశం రాగానే ఆ సిగరెట 
తీసుకుని దానికి జీవితాంతం లొంగిపోయే మొదటి అడుగు వేసాను.   

      సిగరెట గటిట్గా పీలచ్గానే, గొంతులో పొలమారి బాగా దగొగ్చిచ్ంది.  చిటిట్ నవువ్తూ "అదంతే లేరా! ఫసట్ టైం  
అందరికీ అలాగే ఉంటుంది" అనాన్డు.  ఆ రోజే సిగరెట ఎలా తార్గాలో తవ్రగా నేరేచ్సుకునన్ నాకు ఏదో గొపప్గా 
సాధించేసినటుట్ భలే ఉతాస్హమొచిచ్ంది.     

        తరావ్త ఇంటికెళేల్ సమయానికి చిటిట్ తన జేబులోంచి సాట్ర్ంగ పిపప్రమెంట తీసి నోటోల్ వేసుకునాన్డు.  
ఇంటోల్వాళల్కి తన నుంచి సిగరెట వాసన రాకుండా ఇలాంటి చిటాక్లు చాలానే తెలుసు చిటిట్కి.  ఇది మొదలు రోజూ చిటిట్ 
బయటికెళేల్ సమయానికి నేనూ తనని అనుసరించి వెళేల్ వాడిని.   
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      కొనిన్ రోజులకే కేశవకి నా మీద అనుమానమొచిచ్ంది.  నేను సిగరెట తార్గడం గమనించి అమమ్మమ్కి 
చెపాప్డు.  ఆవిడ నా చెవులు గటిట్గా పిండి తొడపాశం పెటిట్ హెచచ్రించింది. ఇంకోసారిలా చేసేత్ తాతగారికి చెపాత్నని 
కోపప్డింది.  అపప్టినుండి నేను చిటిట్ ఇంటోల్ వాళల్కి తెలీకుండా బయట సిగరెటుల్ ఎకక్డ దాసుత్నాన్డో తెలుస్కుని, నేను 
కూడా గుటుట్ చపుప్డు కాకుండా పని కానివవ్డం మొదలెటాట్ను.  

  చిటిట్ కూడా తెలివిగా ఇదేమి తెలియనటుల్గా పర్వరిత్సూత్, నాకు సిగరెటుల్ బాగా అలవాటయేయ్దాకా అందుబాటులో 
ఉంచుతూ, ఒక రోజు పూరిత్గా కనపడకుండా చేసాడు.  నేను సిగరెటల్ కోసం చిటిట్ని బర్తిమాలితే ఒక షరతు పెటాట్డు, 
అమమ్మమ్ పోపుల డబాబ్లో దాచే డబుబ్లను మెలల్గా తేవాలని.   

    ఇది చేయటమే నా జీవితంలో తిరుగులేని పతనానికి మొదటి మెటుట్. నాకూ తవ్రలోనే తెలిసింది దొంగ పనులు 
దాచడం కషట్మని. అమమ్మమ్ తాతగారికి ఈ విషయం చెపేప్సింది.   

తాతగారు తన బెలుట్ తీసుకుని ననున్ చావబాదారు.  కానీ అమమ్మమ్ మాతర్ం చిటిట్ వలల్నే నేను పాడవుతునన్ 
విషయం తెలిసి కూడా తాతగారికి ఈ విషయం చెపప్లేదు.  నేను కూడా దెబబ్లు భరించానే కానీ చిటిట్ గురించి చెపప్లేదు. 

  కొనాన్ళళ్కి తాతగారు కేశవని పై చదువులకై సికిందార్బాద లోని తన మేనకోడలు ఉమాదేవి వాళిళ్ంటోల్ బి.కామ 
డిగీర్ చదివించడానికి ఏరాప్టు చేసారు. ఉమ అతాత్ వాళళ్బాబ్యి వినోద కూడా బెలల్ంపలిల్కి అపుప్డపుప్డు వసుత్ండే వాడు.  
వినోద నా వయసుస్ వాడే.  తనతో బాగా ఆడుకునే వాణిణ్.           

 ఇకక్డ అతత్ గురించి కొనిన్ఆసకిత్కర విషయాలు చెపాప్లి.  ఆవిడ చినన్తనంలో ఆరేళల్పుప్డే మా తాత అంటే మా 
పితామహుడు బాబు రావు పెళిల్ చేసేసాడట.  కనాయ్శులాక్నికి ఆశపడి ఆమె పెళిల్ బాబు రావు తాత ఎవడికో అసవ్సథ్త 
ఉనన్వాడికిచిచ్ చేసేసాడు.  పాపం చాలా చినన్పిలల్ ఆవిడ కాపురానికెళళ్కముందే పెళైళ్న కొనిన్నెలలలోనే ఆమె భరత్ కనున్ 
మూసాడు.   

  అభం శుభం తెలియని ఈ పిలల్కి గుండు గీయించి, చనిపోయిన ఆవిడ భరత్ వాళిళ్ంటోల్ ఈ దురఘ్టనకి పరిహారం 
రాబటేట్ కారయ్కర్మంలో మునిగిపోయాడట మహానుభావుడు మా తాత బాబు రావు.  ఈ విషయం తెలిస్న సాంబశివరావు 
తాతగారు వెంటనే పిఠాపురం వెళిల్,  ఉమ అతత్ని బలవంతంగా తనతో పాటు తీసుకొచిచ్ మళీళ్ పెళిల్  చేయించారట.    

   తాతమమ్ గొపప్ పెంపకంలో ఆవిడ ఆదరాశ్లను అలవరుచ్కునన్ తాతగారు తన తముమ్ళళ్తో పాటు దేశంలో 
అపుప్డు సాగుతునన్ సావ్తంతర్య్ పోరాటానికి, సమాజ సంసక్రణలకు తమ వంతు చాలా కృషి చేసారు.   
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    వీరిలా వుంటే మా తాత బాబురావు తంతు వేరేగా ఉండేది. ఈయన మాంచి విలాస పురుషుడు.  సొముమ్ 
లేకపోయినా డాబు పర్దరిశ్ంచి, దరాజ్గా అపుప్లు చేసి బర్తికే వాడు.  తన ఊరు పిఠాపురంలో ఎపుప్డూ గురర్పు బళుళ్ 
(షారుట్లనే వారు అకక్డ) మీదే తిరిగే వాడు.  పిఠాపురం రాజా వారి చాకలి తనకూక్డా బటట్లుతుకుతాడని గొపప్లు 
పోయేవాడు. ఎపుప్డూ ధగ ధగా మెరిసిపోయే తెలల్టి బటట్లేసుకుని కళాపోషణ కూడా వెలగపెటేట్వాడట.  

     ఈయన ఘన కారాయ్ల లిసుట్ చెపాప్లంటే ఇంకా చాలానే ఉంది.  అందుకే నాకు ఆయన పేరు ఎందుకు 
పెటాట్రని కోపంగా ఉండేది.  ఎపప్టికైనా నా పేరు మారుచ్కోవాలని ఉండేది.  కానీ అది వీలుగాక కొతత్వాళల్కు నా పేరు 
విజయ బాబు అని చెపేప్వాణిణ్. 

      కాలం గడుసోత్ంది.  ఇకక్డ యధావిధిగా కానుప్ల కోసం పర్తీ ఏడాది ఎవరో ఒకరు అమామ్ లేక పినిన్ 
పుటిట్ంటికి వసూత్నే ఉనాన్రు.  ఇనిన్ పురుళుళ్ జరిపించే అమమ్మమ్ ఇంకా తాతగారి ఓపికకు నాకెంతో ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేది.  
అపప్టోల్ చుటాట్లందరి కుటుంబాలలో కనీసం తొమిమ్ది పదేసి పిలల్లని కనడం జరిగేది.   

       ఇంతలో మా ఇంటోల్ పెదద్ సందడి మొదలయియ్ంది.  తాతమమ్ పోర్దబ్లంతో సుమతికి తాతగారు పెళిల్ 
సంబంధాలు చూడటం మొదలు పెటాట్రు.  కొనిన్ రోజులకే మదనపలెల్లోని ఒక సంబంధం వచిచ్ంది.  ఆ కాలంలో ఇలా 
దూర పార్ంతాల వారితో పెళిల్ సంబంధాలు కుదురుచ్కోవడం అరుదనే చెపాప్లి.  

        ఇకక్డ తాతమమ్ గురించి చెపుప్కోవాలి.  ఆవిడ ఆ కాలపు వాళళ్తో పోలిసేత్ చాలా తెలివైనది, ముందు చూపు 
కలిగ్నది.  ఆవిడ దేశంలోని చాలా పార్ంతాలు తిరిగి చూడటం వలన ఆధునిక భావాలను అలవరుచ్కునన్ది.  

తాతమమ్ తన పెళైళ్న తరువాత ఆవిడ భరత్తో పాటు ఆయన ఎకక్డ ఉదోయ్గం చేసేత్ అకక్డకి గొడవ లేకుండా 
వెళిల్పోయేవారు.  

అందువలేల్ మా పెదద్ మేనతత్ రామేశవ్రి బరంపురంలో పుటిట్ందట. సరే! ఈ మదనపలెల్ పెళిల్ సంబంధం వారు 
సుమతిని చూడటానికి వచిచ్ మాకమామ్యి నచిచ్ంది కానీ, మా పెదద్మామ్యి కూడా పెళీల్డు కొచిచ్ంది కాబటిట్ ఆమెని మీ 
పెదద్బాబ్యి కేశవతో పెళిల్ చేసేత్ మేమొపుప్కుంటామనాన్రు.  

దీనికి తాతమమ్ కూడా ఒపుప్కునన్ందున సుమతి పెళిల్, కేశవ పెళిల్ ఒకే సమయాన బెలల్ంపలిల్లో ఘనంగా చేశారు.      
పెళిళ్లో భలే సరదాగా అనిపించిందేమిటంటే ఆంధర్ పార్ంతపు గుంటూరు నుంచి వచిచ్న నా మేనతత్లు, తెలంగాణలో 
యాపార్ల నుంచి వచిచ్న చుటాట్లు ఇంకా రాయలసీమ పార్ంతపు మదనపలెల్ నుండి వచిచ్న పెళిల్వారు వేరేవ్రు యాసలతో 
చాలా సందడి చేశారు.  నేను కూడా పెళిళ్లో ఎనోన్ కొర్తత్ మాటలు వినాన్ను.  
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 తాతగారి అకక్యయ్ విజయమమ్గారు తన చినన్నాడే పెళైళ్న తరువాత సికిందార్బాదుకి దగగ్రోల్ని యాపార్లలో 
ఉండడం వలల్ ఆవిడకి తవ్రగానే ఈ పార్ంతపు అలవాటుల్ వచేచ్సాయి. ఎంతో హుందాగా పెదద్ కుంకుమ బొటుట్తో, మెడ 
నిండా రక రకాల హారాలతో, చేతులకు నిండుగా బంగారు ఇంకా మటిట్ గాజులు పెటుట్కుని గల గలా 
మాటాల్డుతునన్ఆవిడని చూసి నాకు చాలా ముచచ్టేసింది.     

   విజయమమ్గారికి పాన తినటం బాగా అలవాటు.  ఎపుప్డూ ఆవిడతో పాటు సిదధ్ంగా ఒక పెదద్ పాన డబాబ్లో 
నిండుగా పోక చెకక్లు, ఇంకా సుగంధ వసుత్వులతో పాటు తాజా తమలపాకు కటట్ ఉండాలిస్ందే. దీనికి తోడు ఆవిడ పాన 
ఉమమ్డానికి ఒక గినెన్ లాంటిది కూడా ఉండేది.   

      నోటోల్ నిండుగా ఎపుప్డూ పాన పెటుట్కునే ఆవిడ ననున్ పిలిచి "ఒరే పిలల్గా! నువువ్ సీతాపతి పెదద్ కొడుకు 
బాబు గానివి గదూ, జర మా వోడు రాజుగాడు ఏడ దొరాల్డుతునాన్డో చూసి జెపప్రా" అనన్ది.  ఇదే కాకుండా ననున్ 
"బిడాడ్! జలీద్ రాగబోతే తొడపాశం పెడత్ మలొల్చిచ్నపుప్డు" అని బెదిరించింది.  అంతే, మళీళ్ కనబడితే ఆవిడ ఏం పని 
అపప్జెబుతుందో అని తపిప్ంచుకు తిరిగాను. 

(   ) 

COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/january_2022/jan22_PodduThiraganiPulu_comments.htm

