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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 
  b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc, 
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc,  À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï 
McÿFcÓk, ×.FcAKc, 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$qjCLjFLï ÍkO~Ók, 
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo  ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc? 
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá 
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk 
¥qÂfHTdëtj.. 

¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo 
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢ 
½¡MLFL ¼öCcÓj..  ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!  
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రాతిలోరాతిలో  తేమతేమ  
""మినీన్మినీన్! ! మీనా పెళిళ్మీనా పెళిళ్.. .. నీకు తెలుసానీకు తెలుసా??  ఎంత పెదద్దయిపోయిందోఎంత పెదద్దయిపోయిందో??  దానికి కావలసిన వాడిని తనే ఎంచుకునేంతదానికి కావలసిన వాడిని తనే ఎంచుకునేంత.  .  పెదద్ కళూళ్పెదద్ కళూళ్,,  జడలూ జడలూ 

వేసుకుని నినన్ మొనన్టివరకూ మన వెనక తిరిగిన పిలేల్నా అనిపిసోత్ంది తెలుసావేసుకుని నినన్ మొనన్టివరకూ మన వెనక తిరిగిన పిలేల్నా అనిపిసోత్ంది తెలుసా??  ఐ యాం వెరీ హాపీఐ యాం వెరీ హాపీ! ! ఐ జసట్ విఐ జసట్ విష దిస కిడ హాపినెసష దిస కిడ హాపినెస.. .. అంతేఅంతే! ! 
ఫోటో పంపిసుత్నాన్నుఫోటో పంపిసుత్నాన్ను,,  చూడుచూడు....,,    

వచేచ్నెల పనెన్ండో తారీఖు నే పెళిళ్వచేచ్నెల పనెన్ండో తారీఖు నే పెళిళ్.. .. లని నేను పర్తేయ్కంగా చెపప్కక్రేల్దు కనక అది పకక్న పెడదాంలని నేను పర్తేయ్కంగా చెపప్కక్రేల్దు కనక అది పకక్న పెడదాం. . ఎపుప్డొసాత్వో చెపేత్ ఎపుప్డొసాత్వో చెపేత్ ,,  కారేసుకుని కారేసుకుని 
వచేచ్సాత్ను నినున్ తీసుకెళళ్డానికివచేచ్సాత్ను నినున్ తీసుకెళళ్డానికి....””    

సుజా దగగ్రనించి వచిచ్న వాటాస్సుజా దగగ్రనించి వచిచ్న వాటాస్ప మెసేజ చూసిన నా మనసు ఆనందంతో నాటయ్మాడిందిప మెసేజ చూసిన నా మనసు ఆనందంతో నాటయ్మాడింది. . మీటింగ మధయ్లో ఉండి ఉండక పోతే మీటింగ మధయ్లో ఉండి ఉండక పోతే 
వెంటనే దానికి ఫోన చేసేదానిన్వెంటనే దానికి ఫోన చేసేదానిన్. . దాని ఆనందమంతా నాకా మెసేజ లో సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ందిదాని ఆనందమంతా నాకా మెసేజ లో సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది. .   

" " అపుప్డే మీనాకి పెళాళ్అపుప్డే మీనాకి పెళాళ్??  నినన్ కాక మొనన్ పుటిట్న పిలల్నినన్ కాక మొనన్ పుటిట్న పిలల్....??  అపుప్డే అంత పెదద్దయిపోయిందాఅపుప్డే అంత పెదద్దయిపోయిందా??””  అనుకునాన్అనుకునాన్నును..  
  మీటింగ పూరత్వవ్గానే నా కేబిన కి పరిగెతిత్నటేట్ నడిచి వెంటనే దానికి ఫోన చేశానుమీటింగ పూరత్వవ్గానే నా కేబిన కి పరిగెతిత్నటేట్ నడిచి వెంటనే దానికి ఫోన చేశాను. .   
" " అవును మినీన్అవును మినీన్!  !  మీనామీనా,,  రాజీవ ఒకళళ్నొకళుళ్ ఇషట్పడాడ్రుటరాజీవ ఒకళళ్నొకళుళ్ ఇషట్పడాడ్రుట,,  రెండు వారాల కిర్తం చెపాప్రురెండు వారాల కిర్తం చెపాప్రు. . ఇంక ఆలసయ్మెందుకుఇంక ఆలసయ్మెందుకు,,  డేడి ఆరోగయ్ం డేడి ఆరోగయ్ం 

విషయం నీకు తెలుసుగావిషయం నీకు తెలుసుగా! ! మా అమామ్మా అమామ్,,  మీనా అమామ్ ఉంటే ఎంమీనా అమామ్ ఉంటే ఎంత బాగుండేదోత బాగుండేదో??    అనుకోవడం తపప్ ఇంకేం చెయయ్గలిగేది లేదుగాఅనుకోవడం తపప్ ఇంకేం చెయయ్గలిగేది లేదుగా! ! అందుకే అందుకే 
వీలైనంత తవ్రలో చేసేదాద్మనివీలైనంత తవ్రలో చేసేదాద్మని.  .  డేడీకి ఏదైనా అయితే ఎవరుంటారు పెళిళ్ చూడడానికిడేడీకి ఏదైనా అయితే ఎవరుంటారు పెళిళ్ చూడడానికి??  ““  సుజా గొంతు వణికింది సుజా గొంతు వణికింది చాలా సనన్గాచాలా సనన్గా,,  రవవ్ంత రవవ్ంత 
మాతర్మేమాతర్మే,,  ఆ మాటలంటూ ఉంటేఆ మాటలంటూ ఉంటే....  

" " ఛాఛా,,  అలా మాటాల్డకు సుజాఅలా మాటాల్డకు సుజా! ! డేడీ ఉంటారుడేడీ ఉంటారు,,  బావుంటాబావుంటారురు" " అనాన్ను అనునయంగాఅనాన్ను అనునయంగా  
""ఉంటారు అనన్ది నిజమేఉంటారు అనన్ది నిజమే! ! బావుంటారనన్ది చెపప్లేంబావుంటారనన్ది చెపప్లేం! ! ఎనాన్ళోళ్ తెలీదుఎనాన్ళోళ్ తెలీదు,,  ఇపప్టికే అకక్రలేని మందులనీన్ ఇచిచ్ ఊరికే ఉంచుతునాన్ం ఇపప్టికే అకక్రలేని మందులనీన్ ఇచిచ్ ఊరికే ఉంచుతునాన్ం 

ఆయనిన్ఆయనిన్. . అంతేఅంతే! ! జీవితకాలానిన్ పొడిగించగలుగుతునాన్ం తపప్ జీవితానిన్వవ్లేకపోతునాన్ం మినీన్జీవితకాలానిన్ పొడిగించగలుగుతునాన్ం తపప్ జీవితానిన్వవ్లేకపోతునాన్ం మినీన్! ! ఇది నిజంఇది నిజం..  నా ఊహ నిజమైతే మరో నా ఊహ నిజమైతే మరో రెండు రెండు 
లేదా మూడు నెలలులేదా మూడు నెలలు..  అంతేఅంతే!" !" అంది సుజన బాధగాఅంది సుజన బాధగా..  

““నువెవ్లా ఉనాన్వునువెవ్లా ఉనాన్వు??  మదనమదన,,  పిలల్లు ఎలా ఉనాన్రుపిలల్లు ఎలా ఉనాన్రు??””    అంది సుజనఅంది సుజన  వెంటనే మాట మారుసూత్వెంటనే మాట మారుసూత్..  దానిలో గొపప్దనమే అదిదానిలో గొపప్దనమే అది. . జీవితం జీవితం 
ఎంత ఎదురుతిరిగినా ఎదురొడుడ్తుంది తపప్ బెదరదుఎంత ఎదురుతిరిగినా ఎదురొడుడ్తుంది తపప్ బెదరదు,,  వరదకెదురు నిలిచే రాయిలావరదకెదురు నిలిచే రాయిలా..  

  ““మేమంతా ఓకేమేమంతా ఓకే! ! మదన లేడు పనిమదన లేడు పని  మీద యూమీద యూ..ఎస వెళాళ్డుఎస వెళాళ్డు. . పెళిళ్ టైం కి వచేచ్సాత్డులేపెళిళ్ టైం కి వచేచ్సాత్డులే!!”  ”  అనాన్నుఅనాన్ను..    
" " నీకు వీలైతే ఒక వీకెండ కి రాగలవానీకు వీలైతే ఒక వీకెండ కి రాగలవా??  ఎపుప్డూ పాంటూల్ఎపుప్డూ పాంటూల్,,  షారట్స్ వేసుకుని తిరిగే ఈ పొటిట్ జుటుట్ పినిన్కి కాబోయే పెళిళ్కూతురికి షారట్స్ వేసుకుని తిరిగే ఈ పొటిట్ జుటుట్ పినిన్కి కాబోయే పెళిళ్కూతురికి 

ఏం కొనాలో తెలీదుగాఏం కొనాలో తెలీదుగా??  నువువ్ వసేత్ మీనాకిష్ కి కావలసిన బటట్లూనువువ్ వసేత్ మీనాకిష్ కి కావలసిన బటట్లూ,,  నగలూ తీనగలూ తీసుకుందాంసుకుందాం,,  మిగతావనీన్ కేటరరస్ చూసుకుంటారులేమిగతావనీన్ కేటరరస్ చూసుకుంటారులే!" !" అందిఅంది..  
" " తపప్కుండా వసాత్నుతపప్కుండా వసాత్ను! ! తనని కూడా రమమ్ని చెపుప్తనని కూడా రమమ్ని చెపుప్,,  మన ఇషట్ం తనకి నచాచ్లని లేదుగామన ఇషట్ం తనకి నచాచ్లని లేదుగా!" !" అనాన్నుఅనాన్ను..  
" " గుడ ఐడియాగుడ ఐడియా,,  తపప్కుండా చెపాత్నుతపప్కుండా చెపాత్ను. . ఆ వంకన రాజీవ ని ఒకసారి చూడచుచ్ నువువ్ఆ వంకన రాజీవ ని ఒకసారి చూడచుచ్ నువువ్””అందిఅంది    సుజన హుషారుగాసుజన హుషారుగా..  
మరో వారం తరావ్త సేలంమరో వారం తరావ్త సేలం  లో ఉండే నా పార్ణ సేన్హితురాలింటోల్ కురీచ్లో కూరుచ్ని ఎదురుగా ఉనన్ దీవాన మీదకి కాళుళ్ చాపుకుని లో ఉండే నా పార్ణ సేన్హితురాలింటోల్ కురీచ్లో కూరుచ్ని ఎదురుగా ఉనన్ దీవాన మీదకి కాళుళ్ చాపుకుని 

కూరుచ్ంటూ అనాన్నుకూరుచ్ంటూ అనాన్ను  
" " సుజాసుజా! ! కాఫీకాఫీ" " అంటూఅంటూ..  
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" " తెచాచ్ను తలీల్తెచాచ్ను తలీల్! ! పొదుద్నేన్ నువెవ్పుప్డొసాత్వాపొదుద్నేన్ నువెవ్పుప్డొసాత్వా??  ఎపుప్డు కాఫీ తాగుదామాఎపుప్డు కాఫీ తాగుదామా??  అనే వెయిటింగఅనే వెయిటింగ..””  అంటూ వచిచ్ంది సుజన రెండు అంటూ వచిచ్ంది సుజన రెండు 
కపుప్లతోకపుప్లతో  కాఫీ తీసుకొసూత్కాఫీ తీసుకొసూత్....  

" " ఆహాఆహా! ! అమృతంఅమృతం" " ఒకక్ గుటక వేసూత్ అనాన్నుఒకక్ గుటక వేసూత్ అనాన్ను  
నవివ్ంది సుజననవివ్ంది సుజన..  
" " ఇంకా చెపుప్ఇంకా చెపుప్,,  ఏం విశేషాలుఏం విశేషాలు??""  అనాన్నుఅనాన్ను..  
" " నేనే ఓ పెదద్ విశేషం నేనే ఓ పెదద్ విశేషం . . అంతకంటే ఏముంటాయ చెపుప్అంతకంటే ఏముంటాయ చెపుప్??””  అంది సుజన నవువ్తూఅంది సుజన నవువ్తూ..  
  ““ఆఆ! ! మరిచ్పోయాను మీనమమ్ పెళిళ్మరిచ్పోయాను మీనమమ్ పెళిళ్. . ఇదైనా సరిగాగ్ జరిగి అది సుఖంగా ఉంటే చాలు కదూఇదైనా సరిగాగ్ జరిగి అది సుఖంగా ఉంటే చాలు కదూ!!““  అంది నవువ్అంది నవువ్తూనేతూనే.. .. ఆ నవువ్లో ఆ నవువ్లో 

రవవ్ంత భయంరవవ్ంత భయం..  
" " పిచీచ్పిచీచ్! ! అలాంటి భయాలేం పెటుట్కోకుఅలాంటి భయాలేం పెటుట్కోకు! ! అనీన్ చకక్గా అవుతాయిఅనీన్ చకక్గా అవుతాయి. . వాళిళ్దద్రూ హాయిగా ఉంటారువాళిళ్దద్రూ హాయిగా ఉంటారు””  అనాన్నుఅనాన్ను..  
““నువువ్కూడా తోడుంటే బావుంటుందనినువువ్కూడా తోడుంటే బావుంటుందని,,  ఆ వంకన రాజీవ ని ఒకసారి చూసాత్వని రమమ్నాన్నుఆ వంకన రాజీవ ని ఒకసారి చూసాత్వని రమమ్నాన్ను....””  అందిఅంది..  
సాన్నాలు కానిచిచ్ కబురల్లో పడాడ్ంసాన్నాలు కానిచిచ్ కబురల్లో పడాడ్ం..  
కకలంకారీ పైజమాలంకారీ పైజమా,,  పైన తెలల్టి కాపైన తెలల్టి కాటటన టాప వేసుకుందిన టాప వేసుకుంది..  
“ “ ఒకక్సారి చీర కటుట్కోచుచ్ కదాఒకక్సారి చీర కటుట్కోచుచ్ కదా!!..““  అనాన్ను దానివైపు చూసూత్అనాన్ను దానివైపు చూసూత్..  
" " చీరలుచీరలు,,  జాకెటుల్జాకెటుల్,,  నగలూ అవీ నా వలల్ కాదమామ్ భారతనారీనగలూ అవీ నా వలల్ కాదమామ్ భారతనారీ! ! నువువ్ కటుట్కో చాలునువువ్ కటుట్కో చాలు” ” అంది నవువ్తూఅంది నవువ్తూ  
" " ఇడియపప్ంఇడియపప్ం,,  కొబబ్రిపాలు చెయియ్కొబబ్రిపాలు చెయియ్! ! అలాగే తీపి పొంగల కూడాఅలాగే తీపి పొంగల కూడా,,  నా ఫెర్ంనా ఫెర్ండ కి అవంటే చాలా ఇషట్ండ కి అవంటే చాలా ఇషట్ం. . మిగతా వంట మామూలేమిగతా వంట మామూలే!!””  

అని వంటమనిషికి చెపేప్సి వచిచ్ందిఅని వంటమనిషికి చెపేప్సి వచిచ్ంది....  
భోజనమయాయ్కాభోజనమయాయ్కా..  
“ “ పర్యాణం చేసి వచాచ్వుకదాపర్యాణం చేసి వచాచ్వుకదా,,  కాసేపు రెసట్ తీసుకోకాసేపు రెసట్ తీసుకో! ! డేడీని డాకట్ర దగగ్రకి తీసుకెళిళ్ అరగంటలో వచేచ్సాత్డేడీని డాకట్ర దగగ్రకి తీసుకెళిళ్ అరగంటలో వచేచ్సాత్,,  డయాలిసిసడయాలిసిస” ” అంది అంది 

సుజనసుజన..  
మౌనంగా తల ఊపానుమౌనంగా తల ఊపాను..  
““నా గదిలో పడుకోనా గదిలో పడుకో! ! “ “ అంఅంది వెళూత్ వెళూత్ పెదద్గా అరుసుత్నన్టుట్ది వెళూత్ వెళూత్ పెదద్గా అరుసుత్నన్టుట్..  
““సరేలేసరేలే! ! ఇంతలో నాకేమైనా నిదార్ఇంతలో నాకేమైనా నిదార్??””  అనాన్ను నవువ్తూఅనాన్ను నవువ్తూ..    
" " బేబీలందరినీ కటేట్శాలేబేబీలందరినీ కటేట్శాలే! ! అరవవుఅరవవు,,  కరవవుకరవవు." ." అంది పకఅంది పకపకా నవువ్తూపకా నవువ్తూ..  
  బేబీలంటే అది ఎంతో ముదుద్గా పెంచుకునే నాలుగు కుకక్లుబేబీలంటే అది ఎంతో ముదుద్గా పెంచుకునే నాలుగు కుకక్లు..  
నాలో నేను నవువ్కుంటూ దాని గదిలోకి అడుగుపెటాట్నునాలో నేను నవువ్కుంటూ దాని గదిలోకి అడుగుపెటాట్ను..  
సుసుజన గదికునన్ తెలల్టి పొడవైన లేస పరదాలుజన గదికునన్ తెలల్టి పొడవైన లేస పరదాలు,,  వాటి చివర కుటిట్న చినన్ మువవ్లువాటి చివర కుటిట్న చినన్ మువవ్లు. . నెమమ్దిగా వీచే గాలితో కలిసి నెమమ్దిగా నెమమ్దిగా వీచే గాలితో కలిసి నెమమ్దిగా 

మోగుతునాన్యిమోగుతునాన్యి. . ““ఇంత రఫ గా ఉనన్టుట్ కనిపించే ఈ పిలల్ ఎంత సునిన్తంగా ఆలోచిసుత్ందోఇంత రఫ గా ఉనన్టుట్ కనిపించే ఈ పిలల్ ఎంత సునిన్తంగా ఆలోచిసుత్ందో,,  ఎనిన్ అందమైన హాబీలోఎనిన్ అందమైన హాబీలో??  అందరూ అందరూ 
చినన్పప్టినించీ మగరాయుడనే పిలిచేవారు చినన్పప్టినించీ మగరాయుడనే పిలిచేవారు కదూకదూ!!””  అనుకునాన్నుఅనుకునాన్ను  

" " ఉనన్ది ఇదద్రూ ఆడపిలల్లమేఉనన్ది ఇదద్రూ ఆడపిలల్లమే. . అమమ్కీ డేడీకి మగపిలల్లంటే ఎంతో ఇషట్ంఅమమ్కీ డేడీకి మగపిలల్లంటే ఎంతో ఇషట్ం. . అందుకనే అమమ్ ఎపుప్డూ నికక్రూల్అందుకనే అమమ్ ఎపుప్డూ నికక్రూల్,,  టీ షరట్ లే టీ షరట్ లే 
వేసుకోమంటుందివేసుకోమంటుంది,,  అదే అలవాటుఅదే అలవాటు. . నీకో విషయం తెలుసానీకో విషయం తెలుసా??  ఏ విషయం లోనూ ఒకక్ మాటమీద ఉండరు మా అమామ్ డేడీఏ విషయం లోనూ ఒకక్ మాటమీద ఉండరు మా అమామ్ డేడీ,,  అబాబ్యిలంటే అబాబ్యిలంటే 
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ఇషట్ం అనన్ ఒకక్ విషయం తపప్ఇషట్ం అనన్ ఒకక్ విషయం తపప్" " ఐదోకాల్స లో తమ సూక్లోల్ చేరడానికొచిచ్న రెండో రోజు చెపిప్న మాట ఇపప్టికీ మరిచ్పోదు తనుఐదోకాల్స లో తమ సూక్లోల్ చేరడానికొచిచ్న రెండో రోజు చెపిప్న మాట ఇపప్టికీ మరిచ్పోదు తను. . మనసులో మనసులో 
మాట ఠపీ మని చెపెప్యయ్డం తపప్ దాచుకోడం తెలీదు దానికిమాట ఠపీ మని చెపెప్యయ్డం తపప్ దాచుకోడం తెలీదు దానికి..  

సూక్ల యూనిఫారమ్ కూడా నికక్ర లాంటీ సక్రట్సూక్ల యూనిఫారమ్ కూడా నికక్ర లాంటీ సక్రట్,,  షరట్ వేసుకునేదిషరట్ వేసుకునేది. . మిగతా వేళలోల్ ఎపుప్డూ అవేమిగతా వేళలోల్ ఎపుప్డూ అవే,,  చినన్గా కతిత్రించినన్గా కతిత్రించిన బాబడ్ హెయిరచిన బాబడ్ హెయిర.. .. 
ఆటలోల్ఆటలోల్,,  డార్యింగ లో ఎపుప్డూ ఫసేట్డార్యింగ లో ఎపుప్డూ ఫసేట్. . ఇంక గొంఇంక గొంతు విపిప్ పాడిందంటే గాన కోకిలేతు విపిప్ పాడిందంటే గాన కోకిలే..  కుటూల్కుటూల్,,  అలిల్కలూ అంటే అఅలిల్కలూ అంటే అలవి కాని ఇషట్ం లవి కాని ఇషట్ం 
చినన్పప్టినించీచినన్పప్టినించీ..  చదువు మాతర్ం మామూలుగా ఉండేదిచదువు మాతర్ం మామూలుగా ఉండేది.. ..   

““యామిని ని చూసి నేరుచ్కోయామిని ని చూసి నేరుచ్కో! ! చదువులో ఎపుప్డూ ఫసేట్చదువులో ఎపుప్డూ ఫసేట్” ” అనేది ఆంటీఅనేది ఆంటీ. .   
““అందరూ చఅందరూ చదివేసేత్ ఎలా అమామ్దివేసేత్ ఎలా అమామ్??““  అనేది సుజనఅనేది సుజన..  
ఆంటీ బాగా చదువుకుందిఆంటీ బాగా చదువుకుంది..  పోసట్ గార్డుయ్యేటపోసట్ గార్డుయ్యేట. . ఆవిడకి ఉదోయ్గం చెయాయ్లనన్ ఆశఆవిడకి ఉదోయ్గం చెయాయ్లనన్ ఆశ. . అంకుల కి అది నఅంకుల కి అది నచేచ్చేచ్ది కాదుది కాదు. . అనిన్ అనిన్ 

విషయాలోల్నూ వాళళ్కి అభిపార్య బేధాలుండేవి సుజన చెపిప్నటేట్విషయాలోల్నూ వాళళ్కి అభిపార్య బేధాలుండేవి సుజన చెపిప్నటేట్..  
ఏమయిందోఏమయిందో??  ఎందుకయిందో ఎందుకయిందో ??అపుప్డరధ్ం కాని వయసుఅపుప్డరధ్ం కాని వయసు,,  ఇపుప్డు అడగఇపుప్డు అడగలేని వయసులేని వయసు..  ఆంటీ అంకుల విడిపోయి ఎనేన్ళళ్యిందోఆంటీ అంకుల విడిపోయి ఎనేన్ళళ్యిందో  

కూడా గురుత్ లేదుకూడా గురుత్ లేదు. .   
""అమామ్అమామ్,,  డేడీ అరుచుకునాన్రుడేడీ అరుచుకునాన్రు,,  అది కొతత్ కాదనుకోఅది కొతత్ కాదనుకో,,  కాని అమమ్ సూట కేస పటుట్కుని వెళిళ్పోయిందికాని అమమ్ సూట కేస పటుట్కుని వెళిళ్పోయింది. . మమమ్లిన్ పంపనంటేమమమ్లిన్ పంపనంటే,,    

పంపననాన్రు డేడిపంపననాన్రు డేడి. . ఎకక్డికోఎకక్డికో,,  ఎనాన్ళళ్కోఎనాన్ళళ్కో??    ఏమీ తెలీదుఏమీ తెలీదు" " అంది  సుజన ఒక రోజుఅంది  సుజన ఒక రోజు..  
అమమ్మమ్అమమ్మమ్గారింటికి వెళిళ్ందేమో అమమ్ అనుకునాన్రా పిలల్లిదద్రూగారింటికి వెళిళ్ందేమో అమమ్ అనుకునాన్రా పిలల్లిదద్రూ..  అంతే కాని అమమ్ తిరిగి రాదనుకోలేదుఅంతే కాని అమమ్ తిరిగి రాదనుకోలేదు. .   
ఆంటీకంత పటుట్దల ఎందుకొచిచ్ందోఆంటీకంత పటుట్దల ఎందుకొచిచ్ందో??  కనీసం పిలల్లని చూడాలని కూడా ఎందుకనిపించలేదోకనీసం పిలల్లని చూడాలని కూడా ఎందుకనిపించలేదో??  తెలీదుతెలీదు..  అనీన్ జవాబు లేని పర్శన్లేఅనీన్ జవాబు లేని పర్శన్లే!!  
కిటికీలో ఊగుతునన్ మలెల్తీగని చూసూత్ ఉండిపోయాను కాసేపుకిటికీలో ఊగుతునన్ మలెల్తీగని చూసూత్ ఉండిపోయాను కాసేపు..  గదంతా పరుచుకునన్ పరిమళంగదంతా పరుచుకునన్ పరిమళం..  
" " మా ఇంటోల్ ఎందుకో ఎవరికీ పెళిళ్ అచిచ్ రాలేదుమా ఇంటోల్ ఎందుకో ఎవరికీ పెళిళ్ అచిచ్ రాలేదు,,  మీనా గురించే భయంగా ఉందిమీనా గురించే భయంగా ఉంది" " పొదుద్నిన్ంచీ సుజన కనీసం నాలుగు సారల్ని పొదుద్నిన్ంచీ సుజన కనీసం నాలుగు సారల్ని 

ఉంటుందా మాటఉంటుందా మాట..    
““నీకు తెలియనిదా మినీన్నీకు తెలియనిదా మినీన్??  మా ఇంటోల్మా ఇంటోల్” ” అంది కూడాఅంది కూడా..  
““నీ మొహంనీ మొహం! ! ఏదో కొనిన్ జరిగాయని అలా బెంగ పడతావాఏదో కొనిన్ జరిగాయని అలా బెంగ పడతావా??""  తిటాట్తిటాట్నును.  .  కానీ అదనన్మాట పూరిత్గా అరధ్ం లేనిది కాదని నాకూ కానీ అదనన్మాట పూరిత్గా అరధ్ం లేనిది కాదని నాకూ 

తెలుసుతెలుసు. . ఒకసారిఒకసారి,,  రెండు సారుల్ కాదు మళీళ్రెండు సారుల్ కాదు మళీళ్,,  మళీళ్ జరుగుతూనే ఉంటే ఏమనాలిమళీళ్ జరుగుతూనే ఉంటే ఏమనాలి??  దాని బాధలో అరధ్ం లేకపోలేదుదాని బాధలో అరధ్ం లేకపోలేదు.. ..   
సుమన పేర్మించిందనిసుమన పేర్మించిందని,,  అంకులఅంకుల,,  శాయ్ం నిచిచ్ పెళిళ్ చేశారుశాయ్ం నిచిచ్ పెళిళ్ చేశారు. . ఎంతో అనోయ్నయ్ంగా ఉండేవారిదద్రూఎంతో అనోయ్నయ్ంగా ఉండేవారిదద్రూ. . సుజన చదువుకుంటూ సుజన చదువుకుంటూ ఉంటే ఉంటే 

వాళిళ్దద్రే అంకుల అవసరాలనీన్ చూవాళిళ్దద్రే అంకుల అవసరాలనీన్ చూసేసేవారువారు. . మూడేళళ్కి ముచచ్టగా మీనా పుటిట్ందిమూడేళళ్కి ముచచ్టగా మీనా పుటిట్ంది. . చారడంత కళళ్తో పుటిట్న ఆ చినాన్రిచారడంత కళళ్తో పుటిట్న ఆ చినాన్రికి వెంటనే కి వెంటనే 
సుఫ్రించిన పేరు మీనాకిష్సుఫ్రించిన పేరు మీనాకిష్. . అదే ఖాయం చేశారుఅదే ఖాయం చేశారు..  మీనాకి సంవతస్రం వయసుండగా సుమనకి నుయ్మోనియా వచిచ్ చనిపోవడంతో శాయ్ం మీనాకి సంవతస్రం వయసుండగా సుమనకి నుయ్మోనియా వచిచ్ చనిపోవడంతో శాయ్ం 
తటుట్కోలేకపోయాడుతటుట్కోలేకపోయాడు..  ఆమెఆమెనే తలుచుకుని దాదాపు అనన్ంనే తలుచుకుని దాదాపు అనన్ం,,  నీళుళ్ మానేసి దిగులు పడిపోయాడునీళుళ్ మానేసి దిగులు పడిపోయాడు. . అతనిన్ మామూలు మనిషిని చెయయ్డానికి అతనిన్ మామూలు మనిషిని చెయయ్డానికి 
అతని సేన్హితులు ఈషా యోగా కారయ్కర్మాలకి తీసుకెళాళ్రుఅతని సేన్హితులు ఈషా యోగా కారయ్కర్మాలకి తీసుకెళాళ్రు. . దానిలో ఊరట పొందిన అతను పూరిత్గా దానికే అంకితమయిపోయాడుదానిలో ఊరట పొందిన అతను పూరిత్గా దానికే అంకితమయిపోయాడు. . 
ఆశర్మంలోనే ఉండిపోవడంతో మీనా బాధయ్త అంతా సుజన మీద పడిందిఆశర్మంలోనే ఉండిపోవడంతో మీనా బాధయ్త అంతా సుజన మీద పడింది. . ఏడాది వయసునన్ పిలల్ని కనన్ తలిల్ కనాన్ ఎకుక్వగా సాకింది ఏడాది వయసునన్ పిలల్ని కనన్ తలిల్ కనాన్ ఎకుక్వగా సాకింది 
సుజనసుజన. .   

" " డేడీకి ఎందుకో ఆరోగయ్ం బాగుండడం లేదు మినీన్డేడీకి ఎందుకో ఆరోగయ్ం బాగుండడం లేదు మినీన్,,  పెదద్ జబబ్ని కాదు కానీ ఎపుప్డూ ఏదో ఒకటిపెదద్ జబబ్ని కాదు కానీ ఎపుప్డూ ఏదో ఒకటి.. .. వయసూ పెదద్ది కాదు కానీ వయసూ పెదద్ది కాదు కానీ 
ఎందుకో దిగులు పడుతునాన్రుఎందుకో దిగులు పడుతునాన్రు" " సుజన చెపిప్ందిసుజన చెపిప్ంది. .   
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తను చదువుతునన్ ఇంజనీరింగ ని ఆఖరి సంతను చదువుతునన్ ఇంజనీరింగ ని ఆఖరి సంవతస్రం లోనే వదిలేసి తండిర్ సవ్ంత ఊరైన సేలం లో పాత ఇంటిని రిపేరుల్ చేయించి వతస్రం లోనే వదిలేసి తండిర్ సవ్ంత ఊరైన సేలం లో పాత ఇంటిని రిపేరుల్ చేయించి 
అకక్డకి మాకాం మారేచ్సింది ఆమెఅకక్డకి మాకాం మారేచ్సింది ఆమె..  

""మీనాని ఒకక్సంవతస్రం ఎలాగో మేనేజ చేదాద్ంమీనాని ఒకక్సంవతస్రం ఎలాగో మేనేజ చేదాద్ం??  నువువ్ చదువు మానెయయ్డం ఎందుకునువువ్ చదువు మానెయయ్డం ఎందుకు??””  అనాన్ సరే వినలేదుఅనాన్ సరే వినలేదు.. ..   
కొతత్ మోడల ఎంబార్యిడరీ మిషన తెపిప్ంచికొతత్ మోడల ఎంబార్యిడరీ మిషన తెపిప్ంచి,,  డిజైనర గా కొతత్డిజైనర గా కొతత్ అవతారం ఎతిత్ంది అవతారం ఎతిత్ంది. .   
““ఇలాగైతే నేను ఇదద్రినీ జాగర్తత్గా చూసుకోగలుగుతానుఇలాగైతే నేను ఇదద్రినీ జాగర్తత్గా చూసుకోగలుగుతాను. . నాకేం లోటునాకేం లోటు??  ““  అనేదిఅనేది..  మొదటినించీ జంతు పార్ణి అయిన సుజన దగగ్ర మొదటినించీ జంతు పార్ణి అయిన సుజన దగగ్ర 

ఎపుప్డూ మూడోఎపుప్డూ మూడో,,  నాలుగో కుకక్లుండేవినాలుగో కుకక్లుండేవి. . రెండురెండు,,  మూడు పిలుల్లుమూడు పిలుల్లు,,  చిలకచిలక.. .. ఇలాఇలా....!!  
“ “ వీటనిన్ంటితోనూ టైం ఎలా గడుసోత్ందో తెలీడం లేదు తెలుసావీటనిన్ంటితోనూ టైం ఎలా గడుసోత్ందో తెలీడం లేదు తెలుసా  మినీన్మినీన్??””  అనేది ఎపుప్డూఅనేది ఎపుప్డూ....  
సవ్ంత ఇంటికి వచాచ్రనోసవ్ంత ఇంటికి వచాచ్రనో,,  మరే ఇతరకారణం వలోల్ అంకుల కోలుకుని హాయిగా ఉనాన్రుమరే ఇతరకారణం వలోల్ అంకుల కోలుకుని హాయిగా ఉనాన్రు. .   
““సుజనకి పెళిళ్ అయితే చాలమామ్సుజనకి పెళిళ్ అయితే చాలమామ్! ! ఇంకేం బెంగ లేదు నాకుఇంకేం బెంగ లేదు నాకు" " అనేవారుఅనేవారు. . చితర్ంగా వెళిళ్పోయిన భారయ్నెపుప్డూ తలుచుకునేవారు చితర్ంగా వెళిళ్పోయిన భారయ్నెపుప్డూ తలుచుకునేవారు 

కాదుకాదు..  
““నాకేం పెళిళ్ వదుద్ నానాన్నాకేం పెళిళ్ వదుద్ నానాన్!!!!“ “ ఇదే సుజన ఇదే సుజన సమాధానం ఎపుప్డూసమాధానం ఎపుప్డూ..    
““నేను వెనేను వెళేత్ళేత్  మీ అందరినీ ఎవరు చూసాత్రుమీ అందరినీ ఎవరు చూసాత్రు????””  ఇదే దాని గొడవఇదే దాని గొడవ.. ..   
అలాంటి సహృదయుడే ఎదురయాయ్డు ఎవరూ ఎదురుచూడని విధంగాఅలాంటి సహృదయుడే ఎదురయాయ్డు ఎవరూ ఎదురుచూడని విధంగా. . పర్శాంత రూపంలోపర్శాంత రూపంలో. . ఇదద్రికీ ఎకక్డ పరిచయం అయిందో ఇదద్రికీ ఎకక్డ పరిచయం అయిందో 

తెలీదుతెలీదు....  
" " మినీన్ ఐ థింక పర్శాంత ఈజ ద గై ఫర మీమినీన్ ఐ థింక పర్శాంత ఈజ ద గై ఫర మీ. . నువువ్ కలిసేత్ థిర్ల అయిపోతానువువ్ కలిసేత్ థిర్ల అయిపోతావువు,,  నువూవ్నువూవ్,,  మదన ఒకసారి రండి శర్మ అనుకోకుండామదన ఒకసారి రండి శర్మ అనుకోకుండా. . 

నాకు నువువ్ తపప్ ఎవరునాన్రునాకు నువువ్ తపప్ ఎవరునాన్రు??  ““  తను మదన తో సహా వచిచ్ందితను మదన తో సహా వచిచ్ంది.. ..   
పర్శాంత నిజంగా చాలా మంచివాడుపర్శాంత నిజంగా చాలా మంచివాడు. . అకక్డే అతనికో చినన్ ఫేకట్రీ ఉందిటఅకక్డే అతనికో చినన్ ఫేకట్రీ ఉందిట. . కవితవ్మనాన్కవితవ్మనాన్,,  చితర్లేఖనమనాన్ పార్ణంచితర్లేఖనమనాన్ పార్ణం. . మొకక్లంటే మొకక్లంటే 

మకుక్వమకుక్వ..  
""ఇంకేంఇంకేం??  ఇదద్రూ కలిసి మొకక్లనీఇదద్రూ కలిసి మొకక్లనీ,,  జంతువులని సంరకిష్సూత్ ఉంటారనన్మాటజంతువులని సంరకిష్సూత్ ఉంటారనన్మాట" " మదననన్మదననన్  మాటలకి నవావ్డుమాటలకి నవావ్డు. .   
““వాటిని మనం చూసేత్నే మనకి మనుగడండీవాటిని మనం చూసేత్నే మనకి మనుగడండీ!!!!”  ”  అంటూఅంటూ..  
ఎకక్డునాన్ ఒకటే కనకఎకక్డునాన్ ఒకటే కనక,,  తనే సుజన ఇంటికి మారతాననితనే సుజన ఇంటికి మారతానని,,  సంవతస్రంలో తనని ఎపుప్డు చూడాలనిపిసేత్ అపుప్డు అమమ్ వచిచ్ తమ సంవతస్రంలో తనని ఎపుప్డు చూడాలనిపిసేత్ అపుప్డు అమమ్ వచిచ్ తమ 

దగగ్రే కొనాన్ళుళ్ంటుందని చెపాప్డుదగగ్రే కొనాన్ళుళ్ంటుందని చెపాప్డు. . అది వినన్ అది వినన్ సుజన ఎంతో సంతోషపడిందిసుజన ఎంతో సంతోషపడింది....  
  మీనాకి చినాన్నన్ బెసట్ ఫెర్ండ అయిపోయాడుమీనాకి చినాన్నన్ బెసట్ ఫెర్ండ అయిపోయాడు.. ..   
" " నేను వచేచ్శానేను వచేచ్శా!!" !!" అంటూ వచిచ్ంది సుజన గదిలోకిఅంటూ వచిచ్ంది సుజన గదిలోకి,,    ననున్ ఆలోచనలోల్ంచి బయటకు తెసూత్ననున్ ఆలోచనలోల్ంచి బయటకు తెసూత్..  
" " పడుకోకుండా ఆలోచిసుత్నాన్వాపడుకోకుండా ఆలోచిసుత్నాన్వా??  పర్శాంత గురించాపర్శాంత గురించా??  అంది సుజన అంది సుజన   
ఉలికిక్పడాడ్నుఉలికిక్పడాడ్ను.  .  ““మనసులోల్ ఆలోచనలు కూడా నీకుమనసులోల్ ఆలోచనలు కూడా నీకు  తెలుసాత్యాతెలుసాత్యా??””  అనాన్ను నవవ్డానికి పర్యతిన్సూత్అనాన్ను నవవ్డానికి పర్యతిన్సూత్..  
""అందరివీ కాదులేఅందరివీ కాదులే,,  నీవి మాతర్ంనీవి మాతర్ం!" !" అంది  చిరునవువ్తోఅంది  చిరునవువ్తో..  
“ “ నేను మరిచ్పోయినా నువువ్ మరిచ్పోలేదు కదూనేను మరిచ్పోయినా నువువ్ మరిచ్పోలేదు కదూ! ! ““అంది నెమమ్దిగాఅంది నెమమ్దిగా..  
""నువువ్ నిజంగా మరిచ్పోయావానువువ్ నిజంగా మరిచ్పోయావా??  పోగలిగావాపోగలిగావా??  మూవ ఆన సుజూమూవ ఆన సుజూ..  అని ఎంత చెపాప్డు వెళూత్అని ఎంత చెపాప్డు వెళూత్.. .. వినాన్వావినాన్వా??  మొంమొండిదానివిడిదానివి.." " 

రుదధ్మైన కంఠంతో అనాన్నురుదధ్మైన కంఠంతో అనాన్ను..  
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““మొండిదానిన్మొండిదానిన్,,  నిజమే మినీన్నిజమే మినీన్,,  కానీ అనీన్ నావలల్ కాదుకానీ అనీన్ నావలల్ కాదు..  అందులో ఇదొకటిఅందులో ఇదొకటి. . అయినా తను మూవ ఆన అయి ఉంటాడనుకుంటావాఅయినా తను మూవ ఆన అయి ఉంటాడనుకుంటావా??  
రంభరంభ,,  ఊరవ్శి లాంటి వాళళ్తోఊరవ్శి లాంటి వాళళ్తో!  !  నో వే నో వే !! !! తను చెయయ్ని పని నేనెలా చేసాత్నుతను చెయయ్ని పని నేనెలా చేసాత్ను??””  అందిఅంది..  ఆ మాటనన్పుప్డు దాని కళళ్నిండా నీళుళ్ఆ మాటనన్పుప్డు దాని కళళ్నిండా నీళుళ్..  

పర్శాంత ని మరిచ్పోవడం కషట్ం కదూపర్శాంత ని మరిచ్పోవడం కషట్ం కదూ! ! ఈరోజు పేర్మించుకుని రేపు మరిచ్పోడానికి మాది టీనేజ పేర్మ కాదు కదూఈరోజు పేర్మించుకుని రేపు మరిచ్పోడానికి మాది టీనేజ పేర్మ కాదు కదూ! ! ఎంత ఎంత 
కాలమనన్ది కాదుకాలమనన్ది కాదు,,  ఎంత గాఢమనన్ది ముఖయ్ం నాకుఎంత గాఢమనన్ది ముఖయ్ం నాకు..  

““ఇపుప్డు మీనా వెళిళ్పోతుందంటేనేఇపుప్డు మీనా వెళిళ్పోతుందంటేనే!! !! ఎలాగో ఉందిఎలాగో ఉంది,,  కనీసం ఈ ఇంటోల్ పెళిళ్ అంటే ఎదురయిన జింకస్ దానికి ఎదురవదుకనీసం ఈ ఇంటోల్ పెళిళ్ అంటే ఎదురయిన జింకస్ దానికి ఎదురవదు  కదూకదూ! ! 
నువువ్ చెపుప్నువువ్ చెపుప్””  అంది కొనగోట వాలిన కనీన్టి చుకక్అంది కొనగోట వాలిన కనీన్టి చుకక్..  

" " మీనా కేం కాదుమీనా కేం కాదు! ! సిలీల్సిలీల్,,  ఈ కాలం లో కూడా ఈ జింకస్ లూఈ కాలం లో కూడా ఈ జింకస్ లూ,,  అచిచ్ రాకపోవడాలూ ఇలాంటివనీన్ నముమ్తావాఅచిచ్ రాకపోవడాలూ ఇలాంటివనీన్ నముమ్తావా??  మన మనసులో మన మనసులో 
ఏమనుకుంటే అదే జరుగుతుంది తెలుసాఏమనుకుంటే అదే జరుగుతుంది తెలుసా??  పిచీచ్పిచీచ్! ! ఇతర ఆలోచనలు పెటుట్కోకుండా మీనా హాయిగా ఉండాలని కోరుకోఇతర ఆలోచనలు పెటుట్కోకుండా మీనా హాయిగా ఉండాలని కోరుకో! ! అంఅంతేతే” ” అనాన్నుఅనాన్ను  

దాని భుజం మీద చెయియ్ వేసూత్దాని భుజం మీద చెయియ్ వేసూత్.. .. నా చేతిని పటుట్కుని హృదయానికి దగగ్రగా పెటుట్కుంటూ నా చేతిని పటుట్కుని హృదయానికి దగగ్రగా పెటుట్కుంటూ ''  థాంక యూథాంక యూ" " అంది  ఇమోషనల గాఅంది  ఇమోషనల గా....  
““ఆ తరావ్తఆ తరావ్త??””  అనాన్ను సంశయంగానేఅనాన్ను సంశయంగానే!!  
““తరావ్తేముందితరావ్తేముంది??  పర్శాంత ని కలిసేవరకూ వెయిట చెయయ్డమేపర్శాంత ని కలిసేవరకూ వెయిట చెయయ్డమే!!””  అంది నవువ్తూఅంది నవువ్తూ....  
““ఛా నా ఉదేద్శయ్ం అది కాదు సుజాఛా నా ఉదేద్శయ్ం అది కాదు సుజా! ! ఎనాన్ఎనాన్ళిళ్లా ఒకక్రిత్వీ ఉంటావుళిళ్లా ఒకక్రిత్వీ ఉంటావు??  అంకుల జీవితం ఎనాన్ళోళ్ మనకెవరికీ తెలీదుఅంకుల జీవితం ఎనాన్ళోళ్ మనకెవరికీ తెలీదు. . 

ఆయనునన్ంతవరకూ ఓకేఆయనునన్ంతవరకూ ఓకే! ! ఆ తరావ్తఆ తరావ్త????””  అనాన్ను భారంగాఅనాన్ను భారంగా....  
““హాయిగా ఉంటానుహాయిగా ఉంటాను,,  ఆడ దతాత్తేర్యుడి లాఆడ దతాత్తేర్యుడి లా..” ” అంది అంతలోనే నవువ్తూఅంది అంతలోనే నవువ్తూ....  
““అదేమిటిఅదేమిటి??  ఆడ దతాత్తేయుడాఆడ దతాత్తేయుడా??    అరధ్ం అయేయ్లా చెపుప్అరధ్ం అయేయ్లా చెపుప్..” ” అనాన్ను అయోమయంగాఅనాన్ను అయోమయంగా..  
““ఊరికే అనాన్నుఊరికే అనాన్నులేలే! ! ఆయంతో నాకు పోలికేమిటిఆయంతో నాకు పోలికేమిటి??  ఆయన చుటూట్ ఉనన్టేట్ నాచుటూట్ ఇవి నాలుగుఆయన చుటూట్ ఉనన్టేట్ నాచుటూట్ ఇవి నాలుగు,,  నా బేబీసనా బేబీస. . ఆయన చుటూట్ ఉనన్వి ఆయన చుటూట్ ఉనన్వి 

నాలుగు వేదాలంటారుటనాలుగు వేదాలంటారుట,,  నాకు వీళుళ్ నాలుగు దికుక్లునాకు వీళుళ్ నాలుగు దికుక్లు..  నా ఊపిరునన్ంతకాలం నా పర్తీ శావ్సలోనూ పర్శాంత జాఞ్పకాలునా ఊపిరునన్ంతకాలం నా పర్తీ శావ్సలోనూ పర్శాంత జాఞ్పకాలు. . చాలవూచాలవూ,,    ఈ ఈ 
చినన్ జీవితం గడిపెయయ్డానికిచినన్ జీవితం గడిపెయయ్డానికి. . నేను కోరుకునేను కోరుకునేదలాల్ మీనమమ్ సుఖంగా ఉండాలి అంతేనేదలాల్ మీనమమ్ సుఖంగా ఉండాలి అంతే””  అంది చిరునవువ్తోఅంది చిరునవువ్తో..  

  దాని నవువ్ వెనకేముందో దానికి మాతర్మే తెలుసుదాని నవువ్ వెనకేముందో దానికి మాతర్మే తెలుసు,,  అచచ్ంగా రాతిలో తేమలాఅచచ్ంగా రాతిలో తేమలా.. 
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