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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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గరిజ్ ంచేగరిజ్ ంచే  నలభై లునలభై లు  
    "పెటుట్కునన్నన్ంత కాలం నెతిత్మీదే పెటుట్కునాన్రుగా! అయినా ఇపుప్డేమైంది? భూమి గుండర్ంగా ఉంటుందంట, అమెరికా సరిగాగ్ 

మనమునన్ చోటుకి అవతలవైపుందంట. అంటే ఇపుప్డు మన నెతిత్ మీదుగా వాడూ, వాడి నెతిత్మీదుగా మనం ఉనాన్మనన్మాట. ఏం చేసాత్ం?" 
 తన ఐపాడ లో చూసుత్నన్ సినిమా ' సీతారామయయ్గారి మనవరాలు ‘  లోని సనిన్వేశానిన్ మళీళ్ మళీళ్ రీవైండ చేసుకుంటూ  

చూసుత్నాన్డు ఆనంద. చూసుత్నన్ కొదీద్ అతని మనసులో సుళుళ్ తిరుగుతునన్ బాధ. తెలియకుండానే ఉబికివసుత్నన్ కనీన్ళుళ్. 
 " పెటుట్కునన్ంతకాలమూ నెతిత్మీదేగా పెటుట్కునాన్రు!!" అవును..  నిజమే, కానీ తనకి ఆ సంగతి ఇపుప్డే ఎందుకు గురొత్సోత్ంది?  
మేఘాలూ, మెరుపులూ లేని నిరమ్లాకాశంలో ఇండియావైపుకు సాఫీగా వెళుతోంది విమానం. కానీ ఆనంద మనసులో ఆలోచనా 

మేఘాలూ, కొతత్గా తెలుసుత్నన్ సతాయ్ల మెరుపులూ అలముకుని ఉనాన్యి. 
“రెండేళళ్ పిలాల్డిని నీకొదిలేసి కానుపులో పోయిందా పిచిచ్ తలిల్! ఎనాన్ళిళ్లా ఒకక్డివే తిపప్లు పడతావ? చెయియ్ కాలుచ్కుంటూ, 

ఉచచ్లూ, ఉముమ్లూ కడుకుక్ంటూ? నా మాటిని మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకో, చుకక్లాంటి పిలుల్ంది నా ఎరికలో” అని ఎవరైనా హితవు చెపప్బోతే వాళళ్ ని 
కొటిట్నంత పని చేసి, తనని గుండెలోల్ పొదువుకుని, జో  కొటిట్ నిదర్ పుచిచ్ నెతిత్ మీద పెటుట్కునన్ సంగతి.. 

బాగా చినన్పుప్డు తనని భుజాల మీద కూరోచ్బెటుట్కుని తోటలవెంటా, గటల్వెంటా తిపుప్తునన్పుప్డు తను చేతులతో తల మీద తపప్టుల్ 
చరుసూత్ ఉంటే 'నా చినాన్రివీ చేతులూ అంటూ మురిసిపోతూ తనని నెతిత్మీద పెటుట్కునన్ సంగతి... 

సైకిల తొకక్డం నేరప్వా? అంటూ అడిగితే 'పదరా నానాన్' అంటూ ఒక భుజాన సైకిల నీ, మరొక భుజాన తననీ ఎతుత్కుని ఒకక్ 
పరుగున గర్వుండు చేరిచ్ 'ముందు ఇలా రెండు పెడలస్ మీదా కాళుళ్ పెటిట్ ఆపైన నెమమ్దిగా ముందుకు తొకాక్లి అంటూ తన భుజానిన్ ఊత ఇచిచ్, తను 
పడిపోకుండా కాపుకాసి నెతిత్మీద పెటుట్కునన్ సంగతీ.. 

"లేక లేక అపురూపంగా ఇంక పిలల్లు పుటట్రనుకుంటునన్ టైములో పుటాట్డు, వీడినొదిలి నేనొకక్ క్షణం ఉండలేను. వాడికి సూక్లైనా, 
కాలేజీ అయినా ఊరిలోనే, నా కళళ్ముందే. అంతే కాని వాడినొదిలి నేనుండేది కలల్, అంతగా వాడు చదువు కో, ఉదోయ్గానికో వెళళ్వలసిన పరిసిథ్తే వసేత్, 
అపుప్డు కావలిసొసేత్ భూములనీన్ అమేమ్సుకుని పటన్ంలో వాయ్పారం పెటుట్కుంటాను కానీ వాడు లేని ఇంటోల్ నేనుండేది అసంభవం “అంటూ కనీన్ళళ్తో 
తనని అలుల్కుపోయిన సంగతీ.. 

తనకి కడుపు నొపిప్ వసేత్ కషాయం కాచి ఇసూత్, “ఏం తినాన్వనిరా కనన్యాయ్ కడుపునొపిప్? మూడంటే మూడటుల్, దీనికే ఎవరి కనున్ 
పడిందో? పొదుద్నిన్ంచి లేవలేదు పిలాల్డు" అంటూ అచుచ్ తానే అమైమ్ దిషిట్ తీసిన సంగతీ.  

రెండు మారుక్లు ఎకుక్వొసేత్ ఊరందరికీ పటికబెలల్ం పంచి, నాలుగు తకుక్వొచిచ్నపుప్డు మాతర్ం ' పరావ్లేదురా, నీ కోటాలో వచేచ్సారి 
ఎకుక్వ మారుక్లునాన్యని దానరధ్ం. బెంగపడకుండా చదివితే ఫసుట్ కాల్సులో పాస అవవ్వూ" అంటూ ధైరయ్ం చెపిప్ నెతిత్నపెటుట్కునన్ సంగతీ.. 

సూక్లోల్ చెపేప్ది చరితార్, భూగోళ శాసాత్ర్లే అయినా ఇంటోల్ తనకి అనిన్ పాఠాలూ చెపిప్, చేతివార్త అందంగా ఉంటే తల రాత అందంగా 
ఉంటుందిట. నా చేతి రాత చూడు కొకిక్రి పికిక్రి, అందుకే మీ అమమ్ మనలిన్ వదిలేసి వెళిళ్పోయింది. నువువ్ చకక్గా రాసి, చేతిరాతనీ, జీవితానీన్ అందంగా 
తీరిచ్దిదుద్కోవాలి అని చెపూత్ వేడి  అనన్ం మీద కాచిన నెయీయ్, కమమ్నీ పపూప్ వేసి, " నీ చెయియ్ కలుతుంది, నే కలిపి పెడతా" అంటూ ముదద్లు తినిపించి 
కడుపు నింపుతూ, చినన్ చినన్ జీవిత సతాయ్లు చెపూత్ తన  వయ్కిత్తావ్నిన్ తీరిచ్దిదేద్టపుడూ ఆ కళళ్లోల్నూ, మనసులోనూ తనే నిండి పోయి ఉనాన్ననన్ 
విషయమూ.. 

ఇంటరీమ్డియెట పూరిత్ అయాయ్కా ఇంజనీరింగ చదువుతానంటే " అయోయ్! మంచి కాలేజీలో సీట వచిచ్ందిరా!, కానీ నినొన్దిలి 
నేనుండగలనా?" అనన్ మనసుని సమాధానపరిచి, బాధని కళళ్లోల్నే ఆపి .. 
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" అపుప్డూరికే అనాన్నులేరా, చదువు లేకపోతే జాఞ్నమేదీ, సంసాక్రమేదీ? నువువ్ బాగా చదువుకుని, పెదద్ ఉదోయ్గసుథ్డవై సుఖంగా ఉంటే 
నా కంత కంటే సంతోషం ఉందా? నేనేనాడు భూగోళ పాఠాలు చెపప్డం మొదలుపెటాట్నో గానీ, నా పర్పంచమంతా ఈ ఊరూ,ఈ చినన్ భూమే 
అయిపోయింది. నువువ్ మాతర్ం పర్పంచానిన్ చూడాలి, కేవలం ఈ పాల్సిట్క గోల్బు ని కాదు. నీ కనాన్ నాకెవరునాన్రు కనన్యాయ్, నువెవ్ంత కావాలంటే అంత 
చదువుకో “అని తన చదువే పర్ధానంగా, తన సంతోషమే పర్ధానంగా భావిసూత్ నెతిత్న పెటుట్కునన్ సంగతీ.. 

'రాజారాం ( మధురాంతకం రాజారం గారు) పంతులుగారిలా అనాన్రార్ నానాన్! " ఉదోయ్గికి దూరభూమి లేదూ అని. లక్షణమైన 
చదువు చదివావు, చకక్టి ఉదోయ్గం ఎకక్డుంటే అకక్డికి నువేవ్ వెళాళ్లి, అయితే ఒకక్ విషయం పంతులుగారే మరో కధలో అంటారు ' అరచేతిలోకి గోల్బ 
వసేత్ చాలా? జీవితంలోకి ఆనందం రావదూద్?" అని.  ఎంత గొపప్ మాటో చూడు!! జీవితంలో ఆనందానిన్ మాతర్ం ఎపుప్డూ దూరం కానీయకు. 
ఎందుకంటే నీకు నేను ఎంతో మనసు పడి పెటుట్కునన్ పేరు ఆనంద. నీ జీవితంలో ఆనందం కరువైతే నా ఆశకీ, ఆ పేరుకీ అనాయ్యం జరిగినటేట్ " అంటూ 
గుండెలోల్ కొండంత దిగులునీ, వయసు తెచిచ్న శరీరపు ముడతలోల్ తన జాఞ్పకాలని భదర్ంగా దాచుకుని పైకి నవువ్తూ విమానం ఎకిక్ంచినపుప్డు కూడా 
తన ఆశలనీ, కోరికలనీ  మాతర్మే నెతిత్నపెటుట్కునన్ సంగతీ.. 

' ఇవి గరిజ్ంచే నలభైలు రా కనన్యాయ్, పశిచ్మం వైపునించి తూరుప్ వైపుకి బాగా శకిత్వంతంగా వీసాత్యి అంటూ వాటిగురించి 
వివరంగా చెపూత్..  

వీటికీ జీవితానికీ బాగా దగగ్ర పోలిక ఉందనిపిసిత్ంది రా నానాన్ నాకు. ఎలాగో తెలుసా? మన జీవితాలోల్ రక రకాల వాయ్పకాలతో 
మొదటి ఇరవై ముఫైఫ్ ఏళుళ్ గడిచిపోతాయి. అంటే అసలైన జీవితం నలభైలోల్నే అనన్మాట.  నీకు కూడా గరిజ్ంచే నలభైలుండాలికా నానాన్! అరధ్ం కాలేదు 
కదూ? 

నువువ్ చకక్గా సిథ్రపడి, ఇలూల్, వాకిలీ అమరుచ్కుని, చకక్ని భారయ్తోనూ, ముచచ్టైన పిలల్లతోనూ ఉంటే దానికనాన్ గరిజ్ంచే 
నలభైలుంటాయా? లైఫ బిగినస్ ఎట ఫారీట్ అంటునాన్రు కదా ఈ మధయ్న? అవును మరి, ఇరవైలనీన్ చదువులోల్నూ, ఉదోయ్గానేవ్షణలోనూ గడిచిపోతే, 
ముపైఫ్లు పెళీళ్, పిలాల్లూ అంటాయి. జీవితంలో బాధయ్తలెనోన్, దేనికేం చెయాయ్లో తెలుసుకుని దానికి తగగ్టుట్గా జీవితానిన్ మలుచుకుంటే అపుప్డు నలభైలు 
గరిజ్ంచవూ? 

 అనన్టుట్ నువువ్ నాకు ఇంచుమించుగా నలభైవ ఏటే పుటాట్వు. నేనపుప్డు ఎంత ఆనందంతో గరిజ్ంచానో, రేపు గొపప్వాడివైతే 
అపుప్డింకా ఆనందంతో గరిజ్సాత్ను. 'పుతోర్తాస్హం తండిర్కి" పదయ్ం తెలుసు కదా, అలాగనన్మాట?" 

 ఆ గరిజ్ంచే నలభైలు నౌకాయానం సజావుగా సాగడానికి సహకరిసాత్యి, మనం సరిగా పాల్న చేసుకుంటే మన గరిజ్ంచే నలభై లు కూడా 
మన జీవిత నౌక హాయిగా సాగడానికి ఉపయోగిసాత్యి" అంటూ ఎంతో సునిన్తంగా సామయ్ం చెపూత్ తన చేత సరి అయిన వయసులో, సరి అయిన 
పర్ణాళికలు చేసుకునేలా తయారుచేసి అపుప్డు కూడా తన ఆనందానిన్, భవిషయ్తుత్నే నెతిత్ మీద పెటుట్కునన్ సంగతీ.. 

" జనని అని నా కాల్స మేట నానాన్, నేను" అని చెపప్డానికి ఇంకా సందేహిసూత్ ఉండగానే 
 ' నీ మనసులోని మాట నాకు తెలిసిందిరా, పిలల్ పేరు చూడు ఎంత బావుందో? జనని అనే మాటకి అరధ్ం తెలుసు కదా, 'అమమ్’ అని. 

మీ అమేమ్ ఇలా వచిచ్ందేమో నీకోసం. నీ మనసు గెలుచ్కునన్ పిలల్ నీ ఇలుల్ చకక్దిదద్గలదనన్ నమమ్కం నాకుంది. వాళిళ్ంటోల్ మాటాల్డేది తమిళమా, పంజాబీ 
యా అనేది నాకనవసరం. నా కొడుకుకి నచిచ్ంది అనన్దే ముఖయ్ం" అంటూ ఇదద్రికీ రంగ రంగ వైభవంగా పెళిళ్ చేసినపుడు కూడా తన మాటనీ, మనసునీ 
తన నెతిత్న  పెటుట్కునన్ సంగతీ..  

" ఈ టాబ నీదగగ్రుంచుకో నానాన్, నీ మనవడినీ,ననూన్,కోడలినీ తరచూ చూడచుచ్ “అంటే,  
" మనుషులు సృషిట్ంచినవిరా ఇవి, మన మనసులకనాన్, మెదళళ్కనాన్ శకిత్వంతమైనవి కావు. నీ చినన్పప్టి విషయాలనీన్ నా 

మనోఫలకంలో ఎపుప్డూ సినిమా తిరిగినటుట్ కనిపిసూత్నే ఉంటాయి. ఇపుప్డు ఈ చినాన్రి కనన్యయ్వీ అంతే. దానికి నాకేమీ కొతత్ రాము (RAM) 
అకక్రేల్దురొయ!” అంటూ చిరునవువ్ నవివ్నపుడు కూడా తన జాఞ్పకాలే ముఖయ్మనన్ విషయం.. 
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“అవి, అవనీన్ ఈ రోజే జరిగినటుట్గా ఎందుకు వరసగా గురొత్సుత్నాన్యి? వెనక చేరి తరుముతునాన్యి? ఏమయింది ఈ మధయ్ నాకు?”  
అనుకోసాగాడు ఆనంద. 

“ఒకటా? రెండా? ఎనిన్ విషయాలు? ఎనిన్ సందరాభ్లు? ఎపుప్డూ తనకోసమని ఏమీ ఉంచుకోలేదే? తన సుఖం చూసుకోలేదే? 
జీవితంలో ఎనోన్, చినన్ పెదద్ విషయాలోల్ తన సుఖం కంటే నా సుఖమే ఎకుక్వనుకుంతూ, నేను నవివ్తే తను నవువ్తూ, నేనేడిసేత్ నా కనీన్రు తుడుసూత్, నేను 
కింద పడకుండా కొముమ్ కాసూత్, నా ఆశలే తన ఆశయాలుగా మలుసూత్ నాకోసమే, నా ఆనందం కోసమే జీవిసుత్నన్  నానన్ ఎపుప్డూ నెతిత్మీదే 
పెటుట్కునాన్రనన్ విషయం ఇపప్టివరకూ గురుత్రాలేదెందుకు?” ఇదే ఆలోచన అతని మనసును తటట్సాగింది. 

నానన్ చెపిప్న సూచనల పర్కారం నడుచుకుంటూ నా ఇరవైలనీ, ముఫైఫ్లనీ సంతోషంగా గడిపిన నేను 'లైఫ బిగినస్ ఎట ఫారీట్, వేర ఆర 
యూ?" అని పిలుసూత్ ఉంటే 'ఇంక గరిజ్ంచే నలభైలోత్ సాఫీగా సాగడమే అనుకోలేకపోతునాన్నెందుకు?  

“ పైగా తండీర్ కొడుకుల గురించి ఏ చినన్ విషయం వినాన్, అది జోకే గానీ, పాటే గానీ, కధే గానీ ఏదైనా సరే, నాలో ఎందుకింత 
సప్ందన కలుగుతోంది? ఇదీ చెపప్లేని భావన నా మనసునెందుకు తడుతోంది? తడి నా కంటిపాపనెందుకు తడుముతోంది?”  ఆనంద మనసు 
ఆకోర్శించింది. 

“నానన్ తనని భుజాల మీద మోసినపుప్డా భుజం నొపెప్డుతుందేమో? అనన్ విషయం కూడా తెలియని వయసు, సైకిల మీద నుంచే 
కాదు ఎకక్డనించి పడిపోయినా నానన్ తన భుజం ఆసరాగా ఇచిచ్ కాపాడతాడని తెలిసిన వయసు, ఇలా పెరిగింది తన వయసు.  

 అలా నాకు  పెరిగిన వయసుతో, నానన్గా కాక నిజంగానే నానన్కీ వయసు పెరిగింది కదా!  మరి తనెందుకు అది గమనించలేదు? 
ఇది ఇలా చేసేత్ నువువ్ బావుంటావు, నీ కుటుంబం సుఖం గా ఉంటుంది అని నానన్ అంటూ ఉంటే నిజమే కదా అని కొనిన్ ఆయన చెపిప్నటూట్, కొనిన్ తనకు 
నచిచ్నటూట్ చేసుకుంటూ పోయాడే కానీ, ఏ రోజైనా నానన్ సుఖం గా ఉండాలంటే ఏం చెయాయ్లి? అని ఆలోచన రాలేదెందుకు?  ఎందుకు? “ 

ఎపుప్డెపుప్డు వెళిళ్ నానన్ని చూసాత్నా? అని, నానన్ సమక్షంలో వీలైనంత ఎకుక్వ కాలం గడపాలనీ, ఇనిన్రోజులు ననున్ వదిలి ఎలా 
ఉండగలిగారు నానాన్? అని అడగాలని ఎందుకింతగా అనిపిసోత్ంది? తన ఇరవైలోల్ ఎంతో సిలీల్గా అనిపించిన నానన్ చెపిప్న కొనిన్ విషయాలు ఇపుప్డు 
ఎంతో అరధ్వంతంగా అనిపిసుత్నాన్యెందుకు? ఎందుకు? 

 నీ పేరులోనే కాదు, మనసులోనూ, జీవితంలోనూ కూడా ఎపుప్డూ ఆనందమే నిండి ఉండాలి అని తపించే నానన్ తననిలా చూసేత్ 
ఏమంటారో? ఈ మధయ్న పర్తీ చినన్ విషయానికీ ఇంతగా సప్ందిసుత్నన్ తనని చూసి నవువ్తారా? ఇలా పర్తీ విషయమూ నానన్ దగగ్రే మొదలయి ఆ 
చుటూట్నే తిరుగుతోందెందుకు?” 

“గరిజ్ంచే నలభైలు.. ఎందుకిలా బావురుమంటునాన్య? బేర మంటునాన్య? ఉనన్ ఊరునీ, కనన్ తండిర్నీ ‘కేరేపిన’ అనుకుంటూ 
కేరింతలు కొడుతూ వచేచ్సినందుకే తనని ఇలా కేర మని ఏడిపిసుత్నాన్యా? ఎందుకు? మనసులో సుళుళ్ తిరుగుతునన్ ఆలోచనలతోనే కంటోల్ సుళుళ్ 
తిరిగిన నీళుళ్.. బాధగా మూసుకునన్ అతని కళళ్వెంబడి కారుతునన్ కనీన్ళుళ్. తుడుచుకునే పర్యతన్ం చెయయ్లేదు, హాయిగా మనసూప్రిథ్గా ఏడవసాగాడు. 

" ఈజ ఎవిరీథింగ ఓకె సర?" ఎయిర హోసెట్స అడుగుతునన్ మాటలకి ఒకక్సారిగా ఈ లోకంలో కి వచాచ్డు ఆనంద. 
" యా, ఐ. యాం ఫైన. కెన ఐ గెట సంథింగ టు డిర్ంక పీల్జ!" అని కళుళ్ తుడుచుకుంటూ సినిమా ఆపేశాడు.  
అపుప్డు దొరికిందతని సమాధానం.  
సీర్క్న మీద నవువ్తూ తనకిషట్మైన కార బొమమ్తో నిలుచ్నన్ కొడుకు సతయ్ ( నానన్ పేరే, సతాయ్నంద) రూపంలో. పనెన్ండేళుళ్ వాడికి.  
“కొనాన్ళుళ్ బోరిడ్ంగ సూక్లోల్ ఉంచుదాం! “అంది జనని.  
“ఎనిమిది నించీ, పనెన్ండు దాకా ఇకక్డ చదివితే మంచి ఫౌండేషన ఉంటుంది,పై చదువులకి బాగా ఉపయోగపడుతుందని ఆమె 

ఉదేద్శయ్ం. రెండు నెలలకిర్తం తొలిసారిగా చెపిప్ంది తన ఆలోచన.  
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“ఇపుప్డు వాడు ఇంకా ఏడోకాల్సే కదా, ఈ వేసవి సెలవులోల్ వెళిళ్ మంచి సూక్ళుళ్ చూసి అనిన్ రకాలుగా బావునన్ది ఎంచుకోవచుచ్ “ 
అని ఆమె ఆలోచన. అంతే కాదు అలా అయిన కొంత తమ దేశం గురించి వాడికి తెలుసుత్ంది “అంది. మొదటోల్ బాగానే అనిపించింది తనకి కూడా, కానీ 
గత నెలా పదిహేనురోజులనించీ తనకి ఆ విషయమే నచచ్డం లేదు. 

పుటిట్న రోజే “ నువువ్ నా నానన్వని కనుకుక్నాన్లే” అనన్టుట్గా నవివ్నవాడు,  
 చినన్ నోటితో తన బుగగ్లని తడి చేసిన వాడు, 
 తన గుండెల మీద ఆడిన వాడు, 
 తను కనపడకపోతే అనన్ం తినని పసివాడు.. 
 చకక్ని ఆ నుదిటిపై అలల్రిగా ఆడుతునన్ ముంగురులతో చినాన్రి చందమామలా అమాయకంగా ఉనన్వాడు,  తన కొడుకు. వీడిని 

వదిలి ఉండగలడా?”. 
తన పకక్న సీటోల్ పడుకునన్ సతయ్ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకునాన్డు. అపర్యతన్ంగానే చెంపకి ఆనించుకుని ఉండిపోయాడు. జనని 

గాఢ నిదర్లో ఉంది మూడో సీటోల్.  
“ లేసేత్, తననిలా చూసేత్ నవువ్తుందేమో? నవవ్నీ, పరవాలేదు. ఒకక్ నానన్కి తపప్ ఈ భావన ఎవరికీ అరధ్ం కాదు.” 
“ తను భుజాల మీద మోసిన కొడుకు తన భుజానిన్ దాటి నిలబడాలని ఆరాట పడుతూ ఉంటే ఆ తండిర్ పొందే ఆనందం అమమ్లకేం 

తెలుసుత్ంది? “ 
“నీకు తెలియదు నానాన్, ఇది ఇలా చెయాయ్లి అని ఎదేద్వా చేసినా సరే ముచచ్టగానే ఉంటుందనే సతయ్ం నానన్లకి కాక ఎవరికి 

తెలుసు?” 
“ నువువ్ండు నానాన్, నేను పెడతాలే అని చేతిలోంచి బరువు పనులందుకుంటూ ఉంటే ఎంత బావుంటుందో?” అనుకుంటూ ఉండగా 

అతనికి సుఫ్రించింది తన వేదనకి, ఆలోచనలకీ సమాధానం.. చాలా తేలికైన సమాధానం. 
    కొడుకులకి తటట్ని, తండుర్లకి మాతర్మే అనుభవమయేయ్ సమాధానం. ఇనాన్ళుళ్ తను కేవలం కొడుకు, ఇపుప్డు నానన్. 
" భూమి గుండర్ంగా ఉంటుందంట, అమెరికా సరిగాగ్ మనముండే చోటుకు అవతలపకక్నుందంట. అంటే వాడి నెతిత్మీద మనమూ, 

మన నెతిత్ మీద వాడు"  సినిమాలోని డైలాగు గురొత్చిచ్ంది.  
“అవును భూమి నిజంగానే గుండర్ంగానే ఉంది, అనీన్ చకర్భర్మణాలే, జీవితమే ఒక రంగుల రాటన్ం.” 
తనని కంటికి రెపప్లా సాకి, విదాయ్ బుధుధ్లు నేరిప్ పెదద్వాడిని చేసిన ఇరవైలు, ముఫైఫ్లు కూడా తనను కొడుకుగానే ఉంచాయి. ఇపుప్డు 

తన కొడుకును వదిలి ఉండాలనన్ ఊహే ఈ గరిజ్ంచే నలభైలు బావురుమనడానికి కారణం.  
ఇపుప్డు కదా తనకి అరధ్ం అయింది పైకి గంభీరంగా ఉండి తనను పంపినపుప్డు నానన్ పడిన బాధ. శోకంలో శోల్కం పలికిందిట 

వాలీమ్కికి. తనకీ అంతే, శొల్కం కాకపోయినా చినన్ చిరుదీపం వెలిగింది. సతయ్ని బోరిడ్ంగ సూక్లోల్ ఉంచడం కాదు తాము చెయయ్వలసింది. నానన్ని ఎలాగైనా 
ఒపిప్ంచి తమతో ఉండేలా చెయయ్డం, అది ఈ భూగోళంలో ఎకక్డైనా సరే తను రెడీ. జీవితంలో ఆనందం ముఖయ్ం తనకి,  గోల్బు చేతిలోకో, జేబులోకో 
రావడం కాదు.  

" నానన్ చెపేప్ సమాధానం తనకి తెలుసు. మీ మహానగరాలోల్ నేనిమడలేనురా! ఈ భోగళశాసత్రం చెపేప్ మాసాట్రు ఈ భూమి మీద 
తీరిపోవలసిందే అంటారు. ఈ సారి మాతర్ం ససేమీరా అనాలిస్ందే.” 

" బయట వాతావరణం సరిగా లేనందున సీటు బెలుట్లు పెటుట్కోవలసిందిగా కోరుతునాన్ము" అనన్ పర్కటనతో నే మెరుపులు మెరిసి, 
మేఘాలతో నిండిన ఆకాశం అతనిన్ చూసి నవివ్ంది.  నలభై రెండేళళ్ ఆనంద మనసులో తండీర్, కొడుకూ కూడా చిరునవువ్ నవువ్తునాన్రు. సీట బెలట్ 

పెటుట్కుంటూ చిరునవువ్ నవావ్డు.  జూయ్స గాల్స తో వచిచ్న హోసెట్స కూడా చిరునవువ్ నవివ్ంది.PPP 
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