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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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''మన ఫ్మన ఫ్''  
   " అదిగో! ఇదేదో హిందీ కొతత్ సినిమాట, దాంటోల్ పాట వసోత్ంది వినండి. సెలీఫ్! సెలీఫ్ ! అంటూ, మీరేమో ఒకక్ సెలీఫ్ కూడా తియయ్రు మనకి, 

ఎనాన్ళళ్నించీ అడుగుతునాన్ను?" అనంతంగా సాగుతునన్ భారయ్ వాకర్ప్వాహానికి అడుద్ కటట్ వేసూత్.. 
  " బాగానే ఉంది రాధా, ఈ పిచిచ్ పాటలు చూడొదద్ంటే వినవు కదా! నీకెవరు చెపాప్రో కానీ,  ఈ సెలీఫ్లూ అవీ ఉతత్ పిలల్ చేషట్లు. అడూడ్ అదుపూ 

లేకుండా వసుత్నన్ ఈ ఎలకాట్ర్నిక ఉపకరణాలూ, ఇంటరెన్ట లో పోతునన్ వెరిర్ పోకడలతో ఎకుక్తునన్ వేలంవెరిర్. తెలాల్రి పదిగంటలయింది. నా ముఖాన ఓ 
కపుప్ కాఫీ పోసాత్వూ?" అనాన్రు మాధవయయ్ గారు విసుకుక్ంటూ. 

" తెలాల్రి పదిగంటలవలేదు, పొదుద్నేన్ ఆరింటికి సూరోయ్దయమైందనుకునాన్, ఇపుప్డు పది అయింది కనక నాలుగగ్ంటలే అయింది. లెఖఖ్ల 
మేసాట్రు చెలెల్లిన్, నాకు తపుప్డు లెఖఖ్లు చెపప్కండి. ఓ పటాట్న తెమిలారా కాఫీ ఇవవ్డానికి? " అందావిడ రుసరుసగా. 

"అబాబ్! కొటిట్ంది దెబబ్! " అనుకుంటూ పైకి మాతర్ం " సరేలే, నీకీ మాతర్ం లెఖఖ్లు వచాచ్యి అంటే, మీ అనన్గారి వలల్ కాదు,   ఈ లెఖఖ్ల మేసాట్రి 
సాంగతయ్ం వలల్నే అని తెలుసుకో, కాఫీ ఇవువ్" అనాన్డు మాధవయయ్ గారు.  

"రోజూ పొదుద్నేన్ లేచి పెదద్  గాల్సుడు కాఫీ తాగడం బాగా తెలుసు కానీ పెళాళ్ం ముచచ్ట తీరాచ్లని తెలీదు" అంటూ ఆయన చేతిలో వేడిగా 
పొగలు కకుక్తునన్ కాఫీ గాల్స పెటిట్ గిరుకుక్న వెనుతిరిగిందావిడ.  చురుకుక్మనన్ చేతినీ, వేడిగా ఉనన్ కాఫీని ఊదుకుంటూ మెలల్గా తాగసాగారు ఆయన.  

ఇదద్రిదీ చెరో దారీ, చెరో రీతిగా ఉంటూనే కలకాలం కలిసుండే దంపతుల జాబితా అంటూ ఏదైనా ఒకటి తయారుచేసేత్ అందులో మొదటిపేరు 
మాధవయయ్గారూ, రాధమమ్లదే అవుతుందడనడంలో సందేహం ఉండదు. మాధవయయ్గారు లెఖఖ్ల మేసాట్రిగా పనిచేసి రిటైరయాయ్రు. కొడుకులిదద్రూ 
అమెరికాలో ఉంటారు. రిటైర అయాయ్కా అమలాపురానికి దగగ్రోల్ ఉనన్ తమ సవ్ంత ఊరిలో సిథ్రపడాడ్రు, సిటీ జీవితానికి అలవాటు పడిపోయిన రాధమమ్ 
వదద్నాన్ సరే వినలేదు.  

" సరెల్ండి!  ఇనేన్ళళ్ కాపురంలో నా ముచచ్ట ఏది తీరింది కనక?" అని ముకుక్ ఎగబీలుసూత్నే ఆవిడ సామానుల్ సరిద్ంది పాపం. పైగా " ఏ 
హైదరాబాదో అయితే పిలల్లకి రావడానికి సౌకరయ్ంగా ఉంటుంది, ఈ మారుమూల అడవిలో ఏముందని వసాత్రు? ఎలా వసాత్రు? కనీసం రైలైనా లేదు" 
అనేది ఆవిడ. " రావాలనన్ మనసుండాలే గానీ ఎకక్డికైనా రావచుచ్, ఏదైనా చెయయ్చుచ్. ఏ రెండేళళ్కో వచేచ్ వాళళ్కోసం అంత ఆలోచన ఎందుకు? " 
అనేవారు ఆయన. 

" సరెల్ండి, మనిదద్రి అభిపార్యం ఎపుప్డైనా కలిసిందా? ఎపుప్డూ నేననన్ది కాదనడమేగా మీకు తెలిసినదీ" అంటూ దీరాఘ్లు తీసిందావిడ. 
ఆవిడకు విపరీతమైన దైవ భకిత్, పర్తీ రోజూ పొదుద్నేన్ సాన్నం చేసి, మడి కటుట్కుని పూజ చేసేత్ తపప్ ఆవిడ కాఫీ పెటట్దు, ఎవరికీ ఇవవ్దు. పర్తీ 

రోజూ,  ఏదో ఒక వారం పేరున ఒంటిపూట భోజనమో, లేదా పూరిత్ ఉపవాసమో చేసూత్నే ఉంటుంది. ఆయన దీనికి పూరిత్గా వయ్తిరేకం.  "మానవ సేవే 
మాధవ సేవ" అని మనసూప్రిథ్గా నమేమ్ అతను ఎపుప్డూ ఆ దిశలోనే ఆలోచిసూత్, సహాయ కారయ్కర్మాలు చేసూత్ ఉంటారు. 

" అమమ్గారూ, నానన్గారూ"  అంటూ వచిచ్ంది శాంతి చేతిలో సీవ్ట పాకెట తోఆయన కాఫీ తాగుతూ ఉండగానే.  
"రామామ్ శాంతీ ఏమిటీ విషయం?" అనడిగారు మాధవయయ్ ఆనందంతో వెలిగిపోతునన్ శాంతి ముఖం చూసి. 
" వచాచ్వా శాంతీ, దా,! కాఫీ తాగుతావా? అని అడిగింది రాధమమ్ కూడా. " వదద్మామ్, ముందు మీరు నోరు తెరవండి " అంది శాంతి 

సంబరంగా, పేకెట లోని జిలేబీ చేతిలోకి తీసుకుంటూ.. 
" ఏమిటార్ అంత సంబరం? అనాన్రు మాధవయయ్గారు. "  శాంతమమ్ సూక్ల ఫసట్ వచిచ్ందట బాబూ!"  అనాన్డు అపుప్డే అకక్డకు వచిచ్న 

గోపనన్, శాంతి తండిర్. 
" నాకు తెలుసు, శాంతి ఎపుప్డూ చకక్గా చదువుకునే పిలేల్, ఫసట్ రావడం పెదద్ విశేషమేమీ కాదు, ఉండు దిషిట్ తీసాత్ను " అంటూ లోపలకి 

పరిగెతిత్ంది రాధమమ్. 
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" సూక్ల కి ఒకక్టే కాదు నానాన్! మన జిలాల్కి మొతత్ం ఫసట్ అటండి" అంది శాంతి సంతోషంగా మాధవయయ్గారికి సీవ్ట ఇసూత్. 
" నీకు కాకపోతే మరెవరికి వసుత్ందిట ఫసట్ మారక్? వసేత్ ఆశచ్రయ్ం లేదురా, రాకపోతే ఆశచ్రయ్ పోవాలి కానీ!!" అని మాధవయయ్గారు అంటూ 

ఉండగానే రెండు గుపిప్ళళ్తోనూ ఉపుప్ తెచిచ్ శాంతికి దిషిట్ తీసింది రాధమమ్. 
-------------------------- 

మాధవయాయ్, రాధమమ్ ఈ పలెల్టూరికి మారిన కొతత్లో తమ  సవ్ంత ఇంటికి దగగ్రలోనే  ఉనన్ తెలిసునన్ వాళళ్ ఇలుల్ అదెద్కి తీసుకుని, తమ పాత 
ఇంటికి కావలసిన మారుప్లూ, మరమమ్తుత్లూ చేయించుకునాన్రు. ఆపుప్డు పరిచయం అయాయ్డు మేసతరీ గోపనన్. నెమమ్దసుత్డు అనే కంటే మెతక మనిషి 
అనడం సబబేమో అతనిన్.  పర్సవవేదనలో బిడడ్ని బయటకి తెచిచ్ తాను తిరిగిరాని లోకాలకి వెళిళ్పోయింది భారయ్ రతాత్లు. బాధని మరిచిపోవడానికంటూ 
మొదలుపెటిట్న తాగుడు తొందరలోనే అతనిన్ తనకి దాసోహం అయేయ్లా చేసింది. ఇదేమీ కొతత్ కధ కాదు, ఆ పలెల్టూళళ్లోల్ అనేక ఇళళ్లోల్ జరిగేదే. కేవలం 
కారణాలు మాతర్మే వేరు.  వదిన పోయాకా, చంటిపిలల్ని ఎంతో శర్దధ్గా నాలుగేళళ్పాటు చూసుకునన్ గోపనన్ చెలెల్లు లకిష్ పెళిళ్ చేసుకుని వెళుతూ ఆ పిలల్ని 
తనతో తీసుకెళళ్లేకా, ఆ చంటిదానిన్ వదిలి వెళళ్లేకా కనీన్రు మునీన్రయియ్ంది.  

' చినన్దానిన్ కళళ్లోల్ పెటుట్కుని చూసుకుటానని'  అనన్ దగగ్ర మాట తీసుకుని ఎరర్బారిన కళళ్తోనే బస ఎకిక్ంది లకిష్.. 'శాంతి'  అనన్ పేరు కూడ 
లకేష్మ్ పెటిట్ంది.  

గోపనన్ తాగనంతవరకూ బాగానే ఉండేవాడు. తాగి తూలుకుంటూ ఎకక్డో అకక్డ పడి, అకక్డే నిదర్పోయిన రోజు మాతర్ం ఆ పసిదానిన్ 
చూసేవారుండేవారు కాదు. పకిక్ంటి వరాలమేమ్ చూసి తన పిలల్లతో పాటే ఇంత అనన్ం పెటిట్, తన కూతురు పకక్న పడుకోబెటేట్ది. 

" రేపు ఇంటోల్ గచుచ్ కి రాళుళ్ పరుసాత్నమామ్, మీరిదద్రూ ఒకసారి వచిచ్ చూసేత్ బావుంటది" అనాన్డు గోపనన్ఒకరోజున.   
మరాన్డు పొదుద్నేన్ పదకొండింటికి భోజనాలు కానిచిచ్ వచాచ్రు ఇదద్రూ, అపుప్డే వాళుళ్ మొదటిసారి శాంతిని చూడడం. తండిర్ వెనకే తిరుగుతూ, 

చినన్ చినన్ రాళూళ్, తాపీ అందిసుత్నన్ ఆ చినన్ పిలల్ని చూడగానే మాధవయయ్ గారి మనసు కలుకుక్మంది. సిటీలోల్ని వందలాది అపారట్ మెంట ల ముందు " 
నో చైలడ్ లేబర" అని రాసిఉనన్ బోరడ్ లు కళళ్ ముందు మెదిలి, తాము పెదద్ అపరాధం చేసుత్నాన్మనన్  భావన ఆయన మనసంతా పరుచుకుని అతనిన్ 
వాయ్కులపెటిట్ంది. ఆ పిలల్ చేతిలోంచి తాపీ లాగి పకక్న పడేసి దగగ్రకు తీసుకునాన్రు. రాధమమ్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది ఆయన వైపు. 

"ఏమిటిది గోపనాన్! ఎవరీ అమామ్యి? ఈ చినన్ పిలల్తో పని చేయిసుత్నాన్వా? ఇంతకంటే పనివాళెళ్వరూ దొరకలేదా?" అనాన్రు కోపంగా. 
" అబేబ్, అదేం లేదయయ్గారూ!  ఇది నా కూతురే. ఇంటిదగగ్ర చూసుకునేవోలెల్వరూ లేక ఇలా వెంట పెటుట్కొసాత్ను. దానికి నావెనకే తిరగడం, ఆ 

పనీ, ఈ పనీ సెయయ్డం సరదా అండే" అనాన్డు గోపనన్ నవువ్తూ. 
మాధవయయ్గారు నవవ్లేదు. " చాలేల్ చెపాప్వు, ఈ మటీట్, ఇసకలోల్ చినన్పిలల్లు పనిచెయయ్వచాచ్? పైగా సరదాగా చేసుత్ంది అంటునాన్వా? నువేవ్ం 

చూపిసేత్ అదే చేసుత్ంది, చినన్పిలల్ దానికేం తెలుసు? ఇలా అయితే నువేవ్ం పని చెయయ్కక్రలేదు, నేను ఇంకో మేసతరీ ని చూసుకుంటానులే" అనాన్రు విసురుగా. 
ఇందులో ఆయనకంత కోపం వచేచ్ందుకేముందో?  అరధ్ం కాలేదు రాధమమ్కి. 'అతని కూతురు, అతని ఇషట్ం ' అనుకుంది.  
" అంతమాటనకండయాయ్, చెపాప్ను కదయాయ్, ఇంటోల్ ఎవరూ లేక నా ఎనకే వసత్ది ఎపుప్డూ, వరాలముమ్ంటే అపుప్డపుప్డూ తన పిలల్లతో పాటు 

తీసుకెళిళ్ రెండు ముదద్లు పెటిట్ సూసుకుంటది" అనాన్డు గోపనన్ ఈ సారి నవవ్లేదు అతను. 
""ఇంటోల్ ఎవరూ లేకపోతే పనికి వసూత్ మా ఇంటోల్ దింపి వెళుళ్.  వరాలమమ్ పెటేట్ రెండు ముదద్లాపిలల్కి మీ అమమ్గారూ పెటట్గలదు, అంతే కాని 

ఇంకోసారి ఈ మటిట్లో పిలల్ కనిపిసేత్ ఊరుకోను "  అనాన్రాయన గటిట్గా. " పిలల్లు పెదద్వాళళ్యి సుఖంగా ఉంటునన్ ఈ సమయంలో ఇది 
మనకవసరమా? ఈయనకి మతి పోలేదు కదా!" అనుకుంది మనసులో,  పైకి మాతర్ం భరత్ మాటకెదురు చెపప్డం ఇషట్ం లేక మౌనం వహించింది. 

అలా మొదలైంది శాంతితో వారి అనుబంధం. గోపనన్ పనికి వెళుతూ శాంతిని మాధవయయ్గారింటోల్ విడిచి వెళేళ్వాడు. ముదుద్గా, చందమామ లా 
ఉండేది ఆ ఏడేళళ్ పిలల్. ఆడపిలల్లంటే ఎంతో ఇషట్మైన మాధవయయ్గారికి శాంతి అంటే ఎంతో అభిమానం. 

మొదటోల్ " మనకెందుకొచిచ్న లంపటం!" అనుకునాన్ కొనాన్ళళ్కి రాధమమ్కీ శాంతి అంటే అభిమానం పెరగసాగింది. మొదటోల్ రాతిర్ అనన్మో, 
మిగిలిన కూరో, ఆవకాయతో పెటేట్ ఆవిడ, ఆరునెలుల్ గడిచేసరికి " శాంతి కిషట్ం సేమాయ్ పాయసం"  అని చేసిన పాయసం లోంచి ఒక కపుప్ తీసి దాచడం, 
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ఆతరావ్త " శాంతి కిషట్మనే ఈ రోజు ఆవడలు చేశాను" అనడం దాకా వచిచ్ంది. పిలల్లు పెదద్వాళళ్యిపోయిన ఆ ఇంటోల్ శాంతి రాకతో మళీళ్ చినన్ 
సరదాలూ, అలల్రూల్, నవువ్లూ విరబూయడం మొదలుపెటాట్యి. పూలమొకక్లకీ, పసిపిలల్లకీ సప్ందించని వారు దాదాపుగా అరుదు. రాధమమ్ దానికేమీ 
మినహాయింపు కాదు.  

ఎపుప్డో వాళళ్ అతత్ లకిష్ తెచిచ్న కాలి పటాట్లు ఘలుల్ ఘలుల్ మంటూ ఉంటే సందడిగా తిరిగేది. ఊరికే కూరోచ్కుండా అమమ్గారికి పూజకి పూలు 
కొయయ్డం, లేదా ఆవిడకి ఇంటిపని చేసే గౌరమమ్ చేతిలోంచి చీపురు లాకుక్ని " నేను తుడుసాత్లే అవావ్ ' అంటూ వీధి మెటూల్ అవి తుడవడం ఇలాంటివి 
చేసేది.  

" ఏమండి, శాంతిని చూశారా? ఇవావ్ళ వడియాలు పెడతాననాన్నో, లేదో, మేడంతా గౌరమమ్ కంటే ముందే తుడిచి, కడిగేసింది" అనో, " 
రేపటినించి ముగుగ్ నేను వేసాత్నమామ్ అంటోందండోయ" అనో ఇలా ఎదో ఒకటి చెపేప్దాకా మాధవయయ్గారికి సుఫ్రించలేదు ఆ విషయం. వెంటనే గోపనన్ని 
పిలిచి ' శాంతిని సూక్లోల్ చేరాచ్లి' అనన్ విషయం చెపాప్రు. 

" మా లాంటి వారికి చదువులెందుకయాయ్? ఇంకో నాలుగైదేళుళ్ ఇలాగే గడిచిపోతే, ఎవడో ఒకడిని చూసి  ముడెటెట్సేత్ దాని బతుకు అదే  బతుకుదిద్ 
కదా! ఈ ఆడపిలల్లిన్ పెంచి పెళిళ్ళుళ్ చెయయ్డమే పెదద్ పని, పైగా చదువులంటే " అని నసిగిన గోపనన్ని మధయ్లోనే ఆపి.. 

" బతకదు!  పొటట్ కొసేత్ అక్షరముమ్కక్ రాకుండా ఎలా బతుకుతుంది? నిండా ఏడేళుళ్ లేని పిలల్ పెళిళ్ వయసుకు రావాలంటే నాలుగేళుళ్ కాదు, 
కనీసం పధాన్లుగేళుళ్ కావాలి, అపప్టివరకూ ఇలా అంటగినెన్లు కడిగి, డాబాలు తుడిచీ జీవితానిన్ వృధా చేసూత్ ఆతరావ్త బాధపడి పర్యోజనం లేదు. 
భగవంతుడు మనిషికిచిచ్న వరం బాలయ్ం, దానిన్ ఇలా బండపనులకి బలిచేయడం దారుణం, నేరం. 'శాంతమమ్ ని సూక్లోల్ నేను చేరుసాత్ను' అని నీకు 
చెపప్డానికే పిలిచాను. ఇంక వెళిళ్రా!"  అనాన్రు ఆయన. 

వేసవి సెలవులు రెండు నెలలూ కావలసిన తరీఫ్దు ఇచిచ్ ఆ ఊరిలోనే ఉనన్ చినన్ బడిలో రెండో కాల్స లో చేరాచ్రు శాంతిని. కావలసిన బటట్లు 
కుటిట్ంచింది రాధమమ్. పొదుద్నేన్ శాంతిని సూక్ల కి తయారుచేసేది గౌరమమ్. అమమ్గారు పెటిట్న చదద్నన్మో, టిఫినో తిని సూక్ల కి వెళేల్ది శాంతి. మధాయ్హన్ం 
వచిచ్ వేడి అనన్ం తిని ఇంటోల్ చినన్ చినన్ పనులు వదద్నాన్ సరే చేసి, తిరిగి మధాయ్హన్ం సూక్ల కి వెళేళ్ది. సాయంతర్ం వచాచ్కా మాధవయయ్గారి 
పరయ్వేక్షణలో చదువుకునేది. రాతిర్ అమమ్గారు పెటేట్సిన అనన్ం తినేసి ఇంటికి వెళిళ్పోయేది మొదటోల్. తరావ్తత్రవాత గోపనన్ పకక్ ఊరల్లో తాపీ పనులూ 
అవీ ఒపుప్కోవలసి రావడంతో చాలా రోజులు ఇకక్డే ఉండిపోయేది. చదువులకని పొరుగూరల్లోల్ ఉంటునన్ మాధవయయ్ గారి పిలల్లు వసేత్ " అనన్యయ్" 
అంటూ వెంటే తిరిగేది వాళుళ్నన్ నాలుగు రోజులూ. చకక్గా చదువుకునేది, ఆటపాటలోల్ కూడా ముందుండేది. 

 " ఎంత చకక్టి పిలల్మమ్ గారూ! ఆ బగమంతుడు నాకైనా ఇంత సకక్ని కూతురిన్వవ్లేదు, తలిల్ని పటిట్ంచుకోని మొగెదవలిన్చాచ్డు ముగుగ్రిన్" 
అనేది గౌరమమ్శాంతిని చూసూత్. 

" తనకీ అలాంటి కూతురుంటే బావుండునని' రాధమమ్కీ ఎనోన్ సారుల్ అనిపించేది. ఆ మాట మాధవయయ్ గారితో అంటే ఆయన నవేవ్సూత్ " 
కంటేనే కూతురా ఏం? ఇపుప్డు మాతర్ం అది మన పిలల్లతో సమానం కాదా భాగయ్ం" అనేవారు. " నిజమే!" అనుకునేది ఆవిడ కూడా మనసూప్రిథ్గా. 

అలా పెరుగుతునన్ శాంతి అవసరాలని ఎపప్టికపుప్డు గురిత్సూత్, కావలసినవనీన్ అమరుసూత్ తమ సవ్ంత బిడడ్లాగే పెంచారు ఆ దంపతులిదద్రూ ఆ 
పిలల్ని. అలా తమ ఇంట పూసిన ఆ చిటిట్ గులాబీ ఎంతో బాగా చదువుకుని ఈ రోజు జిలాల్ సాథ్యిలో పర్ధమురాలిగా వచేచ్సరికి వారి ఆనందం పటట్లేనంత 
గా ఉంది. 

--------------------------------- 
" అలా కూరోచ్వే బంగారం, ఇపుప్డే ఏదైనా తీపి తెసాత్ను!" అంది రాధమమ్ మళీళ్ వంటింటివైపు పరిగెడుతూ. 
శాంతి నవువ్తూ చూసోత్ంది. "ననూన్ అమామ్ అంటావు కదా, ఆయనిన్ అయయ్గారెందుకు? నానన్గారూ అను" అని అమమ్ అనన్పుప్డు ఎంత 

సంబరపడిపోయిందో తను. ఏనాటి అనుబంధమో ఇది. లక్షమ్తత్ ఎపుప్డూ అనే మాట 'నీకింత మంచి బతుకు ఆ దేవుడు కాదే శాంతి, మేసాట్రూ, అమమ్గారే 
రాశారు, ఆళేళ్ మనకి దేవుళుళ్"  ఎంత నిజమో! అనుకుంది. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                            @|æÁ˝Ÿ  2016 

5  MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

"శాంతమామ్, తరావ్తేం చదువుదాం?" అనాన్రు మాధవయయ్గారు. ఆయనెపుప్డూ 'శాంతమామ్' అనే పిలుసాత్రు, ఎపుప్డూ తనతో కలుపుకునన్టేట్ 
మనం అనే మాటాల్డతారు. " శాంతమామ్ మనకేమిషట్ం? రేపు మనకి సూక్లుందా? ఇలా.  

" మీ ఇషట్ం నానన్గారూ. నాకైతే సైనస్ అంటే ఇషట్ం, లెకక్లనాన్ ఇషట్మే అంది" చిలిపిగా నవువ్తూ. 
" ఈ లెకక్ల మేసాట్రికోసం అలా చెపుత్నాన్వా??" అనాన్రు ఆమె తల మీద చినన్గా తడుతూ. 
ఇంతలో వచిచ్ంది రాధమమ్  మూడు కపుప్ల నిండా గోధుమ రవవ్ పర్సాదం పటుట్కుని. "ఇదిగో శాంతీ, ముందు తీపి తిను, తరావ్త మాటాల్డదాం 

!" అంటూ. 
", ఇంతకంటే తీపి కబురు చెపాత్ను నీకు. అరజ్ంట గా వెళిళ్ నీకిషట్మైన మంచి చీర కటుట్కురా! అనాన్రు మాధవయయ్గారు ఉనన్టుట్ండి. 
" మీకనీన్ పరాచికాలే, ఇపుప్డు నేను మంచి చీర కటుట్కోవడం ఎందుకు? గుడికి దానిన్ రేపొదుద్నేన్ తీసుకెళాద్ం, మంచిరోజు ' అందావిడ. 
" గుడికి కాదోయ, భారాయ్మణీ!  విషయం చెపాత్ను కదా, తవ్రగా చీర కటుట్కుని తయారయియ్ రా. పదేనిమిషాలు నీకు టైము, ఈలోపున మేము ఈ 

హలావ్ సంగతి చూసాత్ము" అనాన్రాయన నవువ్తూ. అయోమయంగా చూసూత్నే తనకీ, మేసాట్రికీ ఇషట్మైన వంగపండు రంగు గదావ్లు చీర కటుట్కుని, జడ 
వేసుకుని, పూలు పెటుట్కుని వచిచ్ందావిడ. అపుప్డు తీసారాయన తన లాలీచ్ జేబులోంచి కొతత్ ఫోన. 

 " శాంతమామ్, దా మనం ఫోటో తీసుకుందాం, మీ అమమ్గారిని కూడా రమమ్ను, గోపనన్ నువువ్ కూడా!"అనాన్రు నవువ్తూ. ఈమధయ్నే కొడుకు 
పంపిన సామ్రట్ ఫోన అది, దానితో పాటు ఉచితంగా ఇచిచ్న సెలీఫ్ సిట్క కూడా ఉంది. ఆ కరర్కి ఫోన అమరిచ్ టైం సెట చేసూత్ మళీళ్ పిలిచారు ఇదద్రినీ. 
నలుగురూ నించునాన్కా,  వరసగా నాలుగైదు ఫోటోలు తీసారు.  

" రాధా!ఇదనన్మాట నువెవ్పప్టినించో అడుగుతూ నా బురర్ తినేసుత్నన్ సెలీఫ్. రోజూ మనం కూడా ఒక సెలీఫ్ ఫోటో తీసుకుందాం అనేదానివి 
కదా!  ఇపుప్డు తీసాను చూడు!"  అంటూ చెపప్సాగారు ఆయన. 

" హరాయ్నాలో జింద జిలాల్లోని ఒక చినన్ ఊరోల్ తలిల్తండుర్లిన్ ఆడపిలల్లతో సెలీఫ్ తీసుకుని ఫోటోలుపంపమని పోటీ పెటిట్,  అందులో బాగునన్ 
మూడు ఫోటోలకి బహుమతులు పర్కటించారుట ఈ మధయ్న. అలా ఎందుకు చేశారో తెలుసా? ఆడపిలల్లిన్ భారంగా భావించి పుటుట్కతోనే అంతం చేసి, 
భూర్ణహతయ్లకు పాలప్డవదద్నీ, వారిని అబాబ్యిలతో సమానంగా అనిన్ రంగాలోల్నూ పోర్తస్హించమనీ చెపప్డానికే. ఇపప్టికే మనదేశంలో అమామ్యిల 
సంఖయ్ గణనీయంగా తగిగ్పోతోంది.  కనీసం ఇలాంటి పర్యతాన్లవలెల్ౖనా పర్జలు కళుళ్తెరిచి, అమామ్యిలని అకక్రలేని బరువుగా భావించి, పుటుట్కతోనే 
సమాధి చేసుత్నన్ అమానుషానికి తెరపడుతుందేమోననన్ ఆశతో, అందమైన బర్తుకునిచిచ్ పెంచుతారనే ఉదేద్శయ్ంతో. 

 దానిన్ చూసి సూప్రిథ్ పొందిన పర్ధానమంతిర్ కూడా మీరు ' మీ అమామ్యిలతో సెలీఫ్లు తీసుకొని, పర్పంచానికందరికీ తెలిసేలా పంచండి' అని 
పిలుపునిచాచ్రు. " ఆడపిలల్ను పెంచండి, ఆమెను చదివించండి " అనే నినాదంతో. దానికి విపరీతమైన సప్ందన వచిచ్ంది భాగయ్ం.  ఈ సెలీఫ్ అనన్ మాట 
వినన్పప్టినించీ,  మనం కూడా సెలీఫ్ తీసుకుందాం అంటూ నా పార్ణం తీసేదానివి కదా! దీనిమీద సదభిపార్యం లేక, నీ మాటలకెపుప్డూ పెదద్గా 
సప్ందించలేదు.  ఈ' సెలీఫ్ విత యువర డాటర ' అనన్ పర్చారానిన్ గురించి చదివిన తరావ్త మొదటిసారి సెలీఫ్ అనే పర్కిర్య నాకు నచిచ్ంది. కానీ అది 
తీసుకునే అదృషట్ం ఆడపిలల్లు లేని మనకి లేదు కదా ! అనుకునాన్ను మొదట ఈ బంగారు తలిల్ని మరిచ్పోయి.  

ఈ శాంతమమ్ మనకెంతో పర్తేయ్కం కదూ! మన ఇంటి పిలల్లా పెరిగిన ఈ చినాన్రి తలిల్ మనకళళ్ వెలుగై, ఒకక్రోజు విడిచి ఉండలేని పరిసిథ్తికి 
మనలిన్ తెచిచ్ంది కదూ! అంతే కాదు,  ఎంతో బాగా చదువుకుంటూ మనకెంత సంతోషానిన్సోత్ందో చూశావా?  అందుకే మన ఈ కూతురితో ఒక ఫొటో 
తీసుకుని " సెలీఫ్ విత యువర డాటర ' పర్చారంలో భాగం కావాలనిపించింది. ఈ కారయ్కర్మానికి ఇంతకంటే సారధ్కత నిచేచ్ ఫొటో ఉంటుందా చెపుప్! కోరి 
ముదుద్గా పెంచితే కోమలమైన తీగలాల్ ఎదిగి పేర్మాభిమానాల పూలు పంచే లతామతలుల్లే కూతుళుళ్. ఆటపాటలతోటీ, చదువు సంధయ్లతోటీ మురిపించే 
కళళ్వెలుగులు అవుతారు, దానికి కనవలసిన అవసరమే లేదు" అని పర్పంచానికంతా చెపాప్లని అనిపిసోత్ంది రాధా. అందుకే ఈ సెలీఫ్ నువువ్ 
అడగకుండానే తీశాను. చెపుప్ నీ సెలీఫ్ కోరిక తీరింది కదూ "  అనాన్రాయన భారయ్ వైపు పేర్మగా చూసూత్.. అందంగా నవివ్ందావిడ. అంతలోనే ముఖం 
చిటిల్ంచి "తీరిందంటే తీరింది, లేదంటే లేదు" అంది హఠాతుత్గా. 

" మళీళ్ అదేమిటి?" అనాన్రాయన. 
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" అవును, ఇది సెలీఫ్ కాదు, మన మనసెరిగి మసలుకుంటూ, మన మురిపాలు తీరుస్త్నన్ ఈ బంగారు తలిల్తో తీసుకునన్ ఫొటో మన మనసులోల్ 
కలకాలం నిలిచి ఉండేది కనక దీనికి " మనసీఫ్' అని కొతత్ పేరు పెటాట్లి. అందువలల్ మీరు నాకు సెలీఫ్ ఇంకా బాకీ ఉనన్టేల్, లెఖఖ్ంటే లెఖేఖ్!  ఈ లెఖఖ్ల మేసాట్రి 
ఇలాల్లిని బురిడీ కొటిట్ంచలేరు"   అంటూ లాజిక చెపుత్నన్ రాధమమ్ని చూసి కిల కిలా నవివ్ంది శాంతి.  
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