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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..!!  
 

                       

 ఆ డుండగా.. 
  
 " సేతు అనాన్!' వచేచ్ వారం ఇండియాకి పోయినపుడు చెనైన్ కి పోయి అపాప్ని చూసి వసాత్వు కదా!”  ఫోన లొ అడిగింది కావేరి 

అనన్యయ్ని.. 
"ఏమామ్? ఏమయింది? అంతా ఓకేనే కదా.. అపాప్ ఫోన చేశారా? నేను నినన్ంతా ఫెల్ౖట లో మీటింగోల్ల్ ఉనాన్ను" 
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"ఏమో విషయం సరిగా తెలీలే. అపప్ ఏమీ చెపప్లేదు, ఫోన చేశారు, మాములుగానే మాటాల్డారు. లకిష్ మామి చెపిప్ంది అపప్ తనని 
పనికి రావదుద్ అనాన్రట. ఎందుకు అని తెలీలే!” అంది కొదిద్గా ఆదురాద్ నిండిన గొంతుతో.. 

“ అరే! అలాగా? ఎందుకు వదద్నాన్రో చెపప్లేదా?" అడిగాడు సేతు.. 
" లేదు, ఆమెకే తెలీదు. కారణం చెపప్లేదు. గత ఆరునెలలుగా వదద్ని అంటునాన్ రోజూ వచిచ్ చూసిపోతునాన్, ఎదైనా పని ఉంటే చేసి 

పోతునాన్. జీతమిసాత్ను, పనికి వదుద్లే అంటారమామ్, మీకెవరికీ చెపప్దాద్నాన్రు. ఊరికే డబుబ్ తీసుకునెదెలా?  అంది ఎందుకు అని చెపప్లేదు. వదుద్ అని 
మాతర్ం చెపాప్రు అంది”  అంది కావేరి.. 

“నేను వచేచ్వారం ఎటాల్గూ కసట్మర మీటింగ కి ముంబై వెళాళ్లి కదా, శుకర్వారం పని ముగించుకుని చెనైన్ పోయి చూసి వసాత్ను. 
నువేవ్ం బెంగ పడకు. నేను అపప్ తో మాటాల్డతాను, అలాగే లకిష్ మామీ ని అపప్ ఆరోగయ్ం ఎలా ఉందో కనుకోక్. ఒకోక్సారి మనకి చెపప్రు కదా! ఎదైనా 
వెంటనే వెళాళ్లంటే అపుప్డు పాల్న మారుచ్కుంటాను”  అనాన్డు సేతు.. అంతకంటే ఏం చెపాప్లో తెలియలేదు.. 

“సరే” అంటూ చెలెల్లు ఫోన పెటేట్శాకా, వెంటనే తండిర్కి ఫోన చేశాడు.. రెండో రింగులోనే ఫోన ఎతాత్రు ఆయన.  
" ఓ ఫసట్ కాల్స గా ఉనాన్ను. ఫిలట్ర కాఫీ తాగుతునాన్నూ అంటూ నవావ్రు. వెనక వినవసుత్నన్ సంగీతం,  తండిర్ నవువ్ వినగానే తమ 

ఇంటోల్ అలరుకునే అగర బతిత్ సువాసన అపర్యతన్ంగా తగిలింది సేతు నాసికకి.  
తమ మదురై ఇలుల్, ఇంటిముందు రోజూ పొదుద్పొడవకముందే అమమ్ వేసే ముగుగ్.. గజెజ్లందెల అమమ్ పాదాలు చేసే సవవ్డి,  
ఇలా ఒకొక్కక్టిగా అతనికి గురుత్ రాసాగాయి.. 
మీనాక్షమమ్ గుడికి కూతవేటు దూరంలో వాళళ్ ఇలుల్ండేది. 
తండిర్ సుబర్మణియం, తలిల్ గాయతిర్, అనన్ సదాశివన, తాను, చెలిల్ కావేరి.. ఇదీ సేతు కుటుంబం. తండిర్ తమిళనాడు గవరన్మెంట లో 

పనిచేశేవారు. అమమ్ గృహిణి. తాము ముగుగ్రూ గవరన్మెంట సూక్ల లోనే చదువు. గుడి కని, ఊరుల్ చూడడానికని వచిచ్ పోయే బంధువులు.. ఎపుప్డూ 
సందడిగానే ఉండేది. 

అమామ్, నానాన్ పొదుద్నేన్ నిదర్ లేచేవారు. ఐదునన్ర కాగానే ముగుగ్రినీ అలారం గడియారం లా లేపేవారు. పొదుద్నేన్ చదువుకుంటే బాగా 
వంటబడుతుందని.  

సేతుకి తెలిసి తమ ఇంటోల్ తండిర్ చేసే పని అదొకక్టే. పిలల్ల పకక్నే కూరుచ్ని పుసత్కమో, ఆ రోజు పేపర వచేచ్వరకూ నినన్టి పేపర లో 
మిగిలిన వారత్లో చదువుతూ కూరుచ్నేవారు.  

అమమ్ అపప్టికే వీధి అరుగు కడిగి, వాకిలి తుడిచి, కలాల్పి చలిల్ ముగుగ్ వేసి, కాఫీ డికాక్షన తీసి సాన్నం చేసి వచేచ్ది.  
ఆరు గంటలకలాల్ పెదద్లకి కాఫీలు, పిలల్లకి పాలు. ఏడునన్రవరకూ చదివి, అపుప్డు సాన్నాలు, టిఫినుల్ కానిచిచ్ సూక్ళళ్కి పరిగెతేత్వారు 

ముగుగ్రూ.. 
అమేమ్ కూరలు తరుకుక్ని, పపుప్ అదీ రుబుబ్కుని, కుంపటి మీద, సట్వ మీద , తాము ఇంటొల్నూ, సూక్లోల్నూ తినడానికి సరిపడా వంట 

వండి, ముగుగ్రికీ కారియరుల్ సరిద్ పెటేట్ది.. 
 నానన్ ఎపుప్డూ ఓ చెయియ్ వేసినటుట్ గానీ, కనీసం తాను తాగిన కాఫీ గాల్స కడగానికి పడేసేవారు కూడా కాదు. ఆఫీసుకి వెళిళ్ రావడమే 

పెదద్ పని అయినటుట్ ఉండేది ఆయన వయ్వహారం. 
 పొదుద్నేన్ సాన్నం చేసి సంధాయ్వందనం చేసుకుని, విభూతి పెటుట్కుని, తెలల్టి పంచె, బనీన కటుట్కుని పడకుక్రీచ్లో కూరుచ్ని సంగీతం 

వింటూ పేపర చదువుకునేవారు. మధయ్లో రెండు సారుల్ కాఫీలు. తొమిమ్దినన్రకి వేడి వేడిగా భోజనం చేసి చెయియ్ కడుకుక్ని అపుప్డు బటట్లు వేసుకుని 
తీరిగాగ్సైకిల మీద ఆఫీస కి వెళేళ్వారు. 

 అ తరావ్త అమమ్ ఇలల్ంతా సరుద్కుని, తుడుచుకుని తాము సూక్ల నించి వచేచ్సరికి సాయంతార్నికి టిఫినుల్, రాతిర్ భోజనానికి ఏరాప్టుల్ 
చేసుకునేది. 
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చెలెల్లికి బటట్లు కుటట్డం, బాబాయ దగగ్రకి, తమదగగ్రకి తిరుగుతూ ఉండే నానమమ్, తాతగారల్ని చూసుకోవడం అనీన్ అమమ్ పనులే. 
ఇవి కాక ఇంటికి కావలసిన కూరలు, నెల సరుకులు, పాలు, పనిమనిషి లెకఖ్లు, పెటుట్పోతలు.. పిలల్ల జవ్రాలు, మందులూ అనీన్ అమేమ్ ఎలా చూసుకునేదో 
?అనుకుంటే సేతుకిపుప్డు ఎంతో ఆశచ్రయ్ంగా  ఉంటుంది, ఆ రోజులోల్ అది మామూలే కావచేచ్మో కాని, ఇపప్టిరోజులని బటిట్ చూసేత్.  

 ముఖయ్ంగా అమెరికా వచాచ్కా. ' ఈ రోజు నువువ్ డిషెస చేసేసాత్వా?' ' నేను లాండీర్ చూసాత్లే' అంటూ ఒకరికొకరుగాపని 
పంచుకుంటూ చేసుకోవడం అలవాటయాయ్కా మరీ.. 

'బిందెలోంచి నీళుళ్ ముంచుకోవడం కూడా రాదు. గాస ఏటువైపు తిపిప్తే వెలుగుతుందో తెలీదూ అని అమోమ్, నానమోమ్ వెకిక్రిసేత్ 
అదేదో గొపప్తనంగా భావించే ఆ తరం నుంచి తమ తరానికి వచెచ్ పర్యాణంలో చాలా మారుప్లే జరిగాయి... 

అలాగని నానేన్మీ చెడడ్వాడో, చండశాసనుడో కాదు.. అమమ్నీ, తమనీ ఎంతో పేర్మగా చూసేవారు. ఎపుప్డూ ఇలుల్, అఫీస, తన 
అభిరుచులు తపప్ మరో వాయ్పకం లేనివారు.  

తమ ముగుగ్రికీ చినన్పుప్డు కథలు, కొదిద్గా పెరిగాకా శోల్కాలు, హిసట్రీ ఇవనీన్ చెపేప్వారు. అమమ్ పుటిట్నరోజుకీ, వాళళ్ పెళిళ్రోజుకీ 
తపప్కుండా అమమ్కి తెలియకుండా పటుట్చీరలు కొనేవారు. చినన్ చినన్ ఆనందాలెనోన్ కలిసి పంచుకునేవారు వాళిళ్దద్రూ.. పర్తీ పనీ పర్ణాళిల్కతో 
చేసుకునేవారు. 

నానన్ రిటైర అయిన పదేళళ్కి అమమ్ హఠాతుత్గా గుండె నొపిప్తో కనున్మూసింది.. 
అనన్ జెరమ్నీ లో, తాను చెలిల్ అమెరికాలో ఉనాన్రు అపప్టికే.అందరూ గబ గబా వెళాళ్రు..  
ఎపుప్డూ ఏదో ఒక పని చేసూత్ గిలకలా తిరిగే అమమ్ అలా నిసేత్జంగా పడి ఉండడం చూసి తటుట్కోలేకపోయారు ముగుగ్రూ.. సేతు కి 

అమమ్ దగగ్ర మరీ చేరిక కావడం వలల్ మరీనూ.. 
 ఏం చెయాయ్లో తెలీనటుట్ కూరుచ్నన్ నానన్ని చూసుత్ంటే మరీ బాధగా అనిపించింది ముగుగ్రికీ.. పరిగెతేత్ కాలంతో పాటు 

చెయయ్వలసినవనీన్ కానిచాచ్రు..  
నానన్ని అనన్యయ్ జెరమ్నీ తీసుకువెళిళ్పోయాడు. అకక్డనించి అమెరికా వచాచ్రు. ఈ దేశానికి వచేచ్ పెదద్వాళళ్ందరికీ ఎదురయేయ్ 

సమసేయ్ ఆయనకీనూ.. 'తోచకపోవడం', దానికి తోడు ఒంటరితనం.. అంతకు ముందు అమమ్తో కలిసి వచిచ్న జాఞ్పకాలు నితయ్ం తడుముతూ ఉంటే తటుట్కో 
వడం కషట్మయింది. 

 సవ్తహాగా ఏ పనీ రాకపోవడం వలల్ పర్తీదానికి పిలల్లమీద, మనవల మీద ఆధరపడడం ఇవనీన్ ఆయనకి కషట్ం గా ఉండేవి.. అతి 
కషట్ం మీద కొనిన్ నెలలు గడిపారు.. 

 ఆతరావ్త సేతు ఇంటోల్ ఉండగానే ' ఒరే నానాన్, నేనొక నిరణ్యానికి  వచాచ్ను.. ఈ దేశాలోల్ ఉండడం నావలల్ కాదు, నేను మన 
దేశానికి వెళిళ్పోతాను" అనాన్రు. 

" అదేమిటి నానాన్? ఎందుకు? అయినా అంత పెదద్ ఇంటోల్ ఒకక్రే ఎలా ఉంటారు?” సేతు అనాన్డు. 
" అదే, దానికీ ఒక పాల్న వేశాను, నా సేన్హితులు కొందరు మెడార్స లో ఉనాన్రు, వాళళ్కి దగిగ్రలో ఒక చినన్ ఫాల్ట తీసుకుంటాను. 

మన మదురై ఇలుల్ అదెద్కివవ్డమో, అమేమ్యడమో మీకేదిషట్మైతే అదే చేదాద్ం” అనాన్రు. 
" అపాప్, మీకు భోజనం, అదీ" అంది సేతు భారయ్ మేఖల.. 
" చూదాద్మమమ్, మంచి వంట మనుషులు ఉనాన్రుట, అకక్డే నినన్నే శదగోపన  అనాన్డు. కొనాన్ళుళ్ పర్యతిన్సాత్ను" అనాన్రు. 
సేతు ఏమీ మాటాల్డలేదు. 
" వసూత్ ఉంటాను కదా అపుప్డపుప్డు, ఇకక్డే ఉండడం అంటే నా వలల్ కాదు" అంటూ గొడవ పెటట్డం మొదలు పెటాట్రు.. 
“ మెడార్స లో అయితే బోలడ్ంత కాలకేష్పం అవుతుంది నాకు. కచేరీలు, గుళుళ్, నా పాత సేన్హితులు. నాలాగే సహచరిని 

కోలోప్యినవాళూళ్ ఉనాన్రు’  అనాన్రు. 
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అలా చెపిప్, చెపిప్ వాళళ్ని ఒపిప్ంచి వెళిళ్పోయారు. 
 మధయ్లో రెండు మూడు సారుల్ తనకిషట్మైనపుప్డొచిచ్ ఓ నెలా, రెండు నెలుల్ ఉండి వెళిళ్పోయేవారు. ఒకక్రూ ఉంటునాన్రనన్ బాధ ఉనాన్, 

తాను కోరుకునన్టుట్గా ఉనాన్రనన్ తృపిత్తో ఊరుకునాన్రు తాము ముగుగ్రూ. 
ఆయన సేన్హితులొకరిదద్రి ఇళళ్లోల్ పని చేసే లకిష్ మామీ వచిచ్ వంట చేసి పెటేట్ది, ఆయన వదద్నే వరకూ.. ఇవనీన్ గురుత్ చేసుకుంటూనే 

తండిర్ తో మాటాల్డి ఫోన పెటేట్శాదు సేతు.  
సందేహాసప్దం గా గానీ, ఆందోళన కలిగించేవి కనీ ఏమీ కంపించకపోయేసరికి కొదిద్గా ఊరటగా అనిపించింది అతనికి.. అదే మాట 

చెలెల్లితోనూ, అనన్తోనూ, భారయ్ మేఖలతోనూ చెపాప్డు..  
చెలెల్లు కూడా లకీష్ మామీతో మళీళ్ మాటాల్డానని ఆయన తమ దగగ్రనించి ఏమీ దాచటం లేదనే అనిపించిందని చెపిప్ంది. 
దాంతో ఆరోజుకందరూ హాయిగానే నిదర్పోయారు..  
తాను ఇండియా వసుత్నన్టిట్ంకా నానన్కి తెలీదు కనక, చెనైన్ వసుత్నన్టుట్ చెపప్దని చెపాప్డు చెలిల్కీ, అనన్కి. అనుకోకుండా వచిచ్నటుట్ వెళిళ్ 

ఆయనిన్ ఆశచ్రయ్పరుదాద్మని సేతు ఆలోచన. 
మరో వారం తరావ్త చెనైన్ లో తమ ఇంటి తలుపు తటిట్న చినన్ కొడుకుని చూసి చినన్ పిలాల్డిలా సంబరపడిపోయారు సుబర్మణియం 

గారు.. 
“ రా, రా నానాన్! తెలియనే లేదే నువువ్ వసుత్నాన్వనీ”  అంటూ కౌగలించుకునాన్రు.. 
హాలోల్ మారిన సొఫాల అమరిక. ఎపప్టిలాగే అగరువతుత్ల పరిమళం. హాలోల్ మూలగా అపుప్డే కుంకుమ బొటుట్ పెటిట్ంచుకునన్ 

వినాయకుడి విగర్హం..ఎకక్డివకక్డ పొందిగాగ్ సరిద్న ఇలూల్.. ఎంతో హాయిగా అనిపించింది సేతుకి..  
నానన్ ఎపుప్డూ కూరుచ్ని చదువుకునే పడకుక్రీచ్ అమమ్ చేతూఅ కుటీట్న చిలకలూ, పువువ్లూ ఉనన్ బటట్ వేసి బలక్నీలోంచి వెలుగు 

పడేవైపుకి వేసి ఉంది.  
 “ కాఫీ తాగుదామా? పళుళ్ తోముకునన్వా?" అని అడిగారు ఆయన. 
" లకీష్ మామీ రావాలి కదా!”  అనాన్డు సేతు, తనకి విషయం తెలియన్టేట్.. 
" వసుత్ందిలే ఎపుప్డో తనకి తోచినపుప్డు.మనం అపప్టివరకూ ఎందుకు వేచి ఉండాలి?” అంటూనే క్షణాలోల్ వంటగదిలోకి వెళాళ్రు. 

మరో రెండు నిమిషాలకి ఆ చినన్ ఫాల్టంతా పరుచుకునన్ చికక్ని, కమమ్ని కాఫీ వాసన. తళ తళ లాడే సీట్ల గాల్సులోల్ కాఫీ తెచాహ్చ్రు. 
" నానా, మీరు?" సేతు ఆశచ్రయ్ంగా అనాన్డు.. 
" కాఫీ తాగు, ఎలా ఉందో చూడు" అంటూ చిరునవువ్తో ఇచాచ్రు.. ఏదో సాధించిన చినన్ గరవ్ం ఆయన కళళ్లోల్, తను ఆశించిన 

సప్ందన కనిపించిన  ఉతాస్హం... 
ఆ తరావ్త దాదాపు గంట సేపు కబురుల్ చెపుప్కుంటూ ఉండి పోయారు.  
“అలసిపోయను నానాన్, ఓ గంట పడుకుంటాను. ఆపైన బయటకు వెళిళ్ భోచేదాద్ం. మామీ ఇంకా రాలేదుగా !” అనాన్డు సేతు.. 
" సరే, పడుకో! అంటూ పడగగ్దిలోకి వెళిళ్ పకక్ దులిపి ఏ. సీ వేసి వచాచ్రు. సేతు మంచం మీద వాలగానే హాయిగా నిదర్పోయాడు. 

గంటనన్వాడు, రెండు గంటలకి కానీ లేవలేదు. అపుప్డైనా నానన్ లేపితేనే.. 
" అరే, చాలాసేపు పడుకుండి పోయాను, మీకు ఆకలి వేసుత్ందేమో? ఇపుప్డే పదినిమిషాలోల్ సాన్నం చేసి వసాత్ను” అంటూ బాత రూం 

లోకి దూరాడు. అకక్డా ఇంతకుముందు లేనంత శుభర్త, పొందిక.. 
 మళీళ్ ఆశచ్రయ్ం సేతుకి.. 
సాన్నం ముగించి తువావ్లు కటుట్కుని బయటకు వచేచ్సరికి తెలల్పంచె, బనీనుతో సిదధ్ంగా ఉనాన్రు. ఇండియాలో తమ ఇంటోల్ అది 

కటుట్కొవాలంటే సేతుకెంతో ఇషట్ం. నవువ్తూ తీసుకునాన్డు.. 
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 “ కొనాన్రా?” అంటూ..  
“రెండు కొతత్వి తెచిచ్ పెటాట్ను మొనన్ బజారెళిళ్నపుప్డు”. అనాన్రు.. 
 అది అమమ్ అలవాటు. ఎపుప్డూ అతిధులకోసమని, తువావ్ళుళ్, పంచెలు అవి తెచిచ్ ఉంచేది.. సేతుకి అపర్యతన్ంగా అమమ్ 

గురొత్చిచ్ంది, 
 ఆ విషయానికే కాదు.. ఇపుప్డు ఇంటోల్ కొతత్గా కనిపిసుత్నన్ పొందికలోనూ కూడా..  
మంచం పకక్న ఉనన్ బలల్మీదునన్ ఫోటోలో నెమలికంఠం రంగు చీరలో ఉనన్ అమమ్ని చూసూత్ ఉండి పోయాడు కొనిన్ క్షణాలు.. 
" రా నానన్, భోంచేదాద్మా?" అంటూ వినవచిచ్ంది పిలుపు.. 
ఆలోచిసూత్నే హాల లోకి వచాచ్డు సేతు.. 
భోజనం  టేబిల మీద అమరిచ్ ఉనన్ పాతర్లు, కంచాలు, గాల్స లు..  
“ దా, కూరోచ్, వంట ఎలా ఉందో రుచి చూసి చెపుప్. పావకాక్య ( కాకరకాయ) ఫైర, పూసని కాయ ( బూడిద గుమమ్డి)కూటు, 

సాంబార, రసం, పులియోగరై (పులిహోర), అనన్ం, పెరుగు, వడియాలు..” అంటూ మూతలు తీసి చూపించారు..  
మరో పావుగంట వరకూ మాటాల్డకుండా తినేశాడు సేతు.. పకక్నే తాను తినడం మరిచ్పోయి మరీ కొడుకుని సంబరంగా చూసుత్నన్ 

ఆయన.. 
పెరుగనన్ం  తినాన్కా అడిగారు.. 
"నేను బాగా వండానా? మీ అమమ్లాగా?" అని.. 
" ఇవనీన్ మీరు వండారా? మామీ రాలేదా?" అనాన్డు సేతు మామీ విషయం తనకి తెలుసనన్ విషయం మరిచ్పోయి.. 
" లేదు, రావదద్ని చెపేప్శాను.. ఇవనీన్ నేనే చేశాను.. కషట్పడి ఏడాదిగా అనీన్ నేరుచ్కునాన్ను.. అందుకే లకిష్ ని రావదద్నాన్ను, అయినా 

వసూత్ ఉంటుంది.. ఊరికే నువువ్ డబిబ్వవ్దుద్ అంటుంది మళీళ్ “ అనాన్రు.. 
" నేరుచ్కునాన్రా? ఎందుకు?  ఎపప్టిలాగే మామీ చేసేది కదా?" అనాన్డు సేతు, ఏమనాలో తెలీక. 
" నిజమే, లకిష్ బాగానే చేసేది.. అయినా మీ అమమ్ంత బాగా కాదు, మీ ముగుగ్రూ  పెదద్వాళళ్యి వెళిళ్పోయాకా మొదలయి, మీ అమమ్  

దూరమయయ్కా మరింత పెరిగిన ఒంటరితనం దూరం కావడానికి, నెనెనోన్ పర్యతాన్లు చేశాను. నా సేన్హితులు, పుసత్కాలు, సంగీత కచేరీలు, 
అపుప్డపుప్డు పర్యాణాలు..  

ఇవనీన్ ఉనాన్ ఎకక్డో చినన్ దిగులు.. ఏదో తెలీని గుబులు.. ఎందుకో తెలీని బాధ ఉం .. కారణాలు వెతుకుక్ంటూ నాలోపలకి 
తొంగి చూసుకుంటే నా దిగులుకి కారణం ఇదీ అనిపించింది.. 

మీ అమమ్ని నేను నా చేతనయింతలో పేర్మగానే చూసుకునాన్ను, మీకూ తెలుసు ఆవిషయం.. కానీ ఎందుకో మీతరపు వాళళ్లాల్ 
ఎపుప్డూ ఆమెకి సహాయం చెయయ్లేదు. కేవలం ఉదోయ్గం చెయయ్లేదు తపప్ మిగతావనీన్ తనే చేసేది. నేను కేవలం పదినించి ఐదువరకూ ఆఫీస కి వెళిళ్ వచిచ్ 
ఏదో పెదద్ భూభారానన్ంతా మోసుత్నన్టుట్గా పర్వరిత్ంచేవాడిని. “ అనాన్రు 

“ఇందాకా మీరివనీన్ చేశారని తెలియగానే నాకెంత సంతోషం వేసిందో అంత కోపం కూడా వచిచ్ంది, అమమ్కెపుప్డూ మీరేమీ 
చెయయ్లేదని.. కానీ అది మీ తరం లో మాములు కదా!" అనుకునాన్ను అపాప్, కానీ వంట చాలా, బాగా చేశారు. ఎలా నేరుచ్కునాన్రివనీన్? “ అనాన్డు సేతు. 

“ ఇంత నిజాయితీగా నీ మనసులో మాట చెపిప్నందుకు థాంకస్ నానాన్! ఆ తరం వాళళ్ం అనుకోవడం మన సంతృపిత్కోసమే. ఏందుకో 
నాకది నా పని కాదు అనిపించడమే కారణమేమో. 

ఎపుప్డైనా తను నవువ్తూ ' నేను లేకపోతే ఒకక్ కపుప్ కాఫీ కలుపుకోగలరా?" అంటే నవేవ్వాడిని తపప్ అలాంటి రోజు వసేత్ ఎలా? అని 
గానీ, తనకే జవ్రమో వసేత్ ఇలుల్ ఎలా అని గానీ ఎపుప్డూ ఆలోచించకపోవడం ఒకరకంగా ' టేకింగ ఇట ఫర గార్ంటెడ' అనన్టేట్కదా..  

ఇలాంటి ఆలోచనలు గతంలో లేకపోయినా,  ఈ మధయ్తరచుగా వసుత్నాన్యి.  
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దాంతోటే మీ అమమ్కి నేనేమీ సహాయం చెయయ్లేదనన్ బాధ, నామీద నాకే, సరిగాగ్  నీకొచిచ్న లాంటిదే కోపం రావడం మొదలయాయ్యి.. 
పెరిగే నా వయసు వలల్ కావచుచ్, మరే ఇతరకారణమైనా కావచుచ్ ఆ అపరాధ భావన నాలో రోజు రోజుకీ పెరగడం మొదలుపెటిట్ంది.. 

 ఏం చెయాయ్లో, ఎలా దానిన్ అధిగమించాలో తెలీలేదు నానాన్! అలా ఆలోచిసుత్ండగా.. ననున్ నేను మరికొంత బిజీగా ఉంచుకోవడం 
కొంతవరకూ సహాయపడుతుందనిపించింది..  

తను ఇంటికోసం చేసిన పనులనీన్ నేను చేసేత్ ఎలా ఉంటుంది? అనన్ ఆలోచన వచిచ్ంది.. 
అపప్టివరకూ ఇంటికి కావలసిన సరుకులు, కూరగాయలు  లకిష్, భరత్ గుహన వెళిళ్ తెచేచ్వారు. వాళల్ని వదద్నాన్ను. నెమమ్దిగా నేను 

ఆపనులు చెయయ్డం అలవాటు చేసుకునాన్ను. 
 అలాగే వంట. ఈ వంట అనేది ఒకసారి పటుట్బడాలే కానీ, ఎంత హాయినీ, ఆనందానీన్ ఇసుత్ందో. ఇంటరెన్ట వలల్ ఎంతో ఉపయోగం 

కూడా.. విడియోలు చూసి, పుసత్కాలు చూసి నేరుచ్కునాన్ను. నెమమ్ది నెమమ్దిగా..  
అందుకే లకిష్  ని రావదద్నాన్ను, అయినా పాపం నామీదునన్ అభిమానం కొదీద్ మానదు. 
‘ఈ వయసులో నీకీ తిపప్లెందుకయాయ్? నా తండిర్లాంటి వాడివి. ఓకక్ మనిషికి అరగంటలో వండేసాత్ను’ అనేది నేను చెయియ్ 

కాలుచుకునాన్, వంట మాడి కడుపు మాడుచ్కునాన్. అయినా వదలకుండ నేరుచ్కునాన్ను..  
మొనన్ మీ అమమ్ తిధికి గారెలు, చకర్పొగలి చేసి గుళోళ్ అందరికీ పంచాను కూడా.. అంటూ చెపుత్నన్ తండిర్ని చెపప్లేని గౌరవంతో 

చూశాడు సేతు.. 
నీకు తెలుసా సేతు! నా సేన్హితులందరూ ' నలభీమ పాకం' అని ఓ పుసత్కం రాయమంటారు ననున్, అంత రుచిగా వండుతునాన్నని..”  

సంబరంగా చెపాప్రు ఆయన... 
" వెరీ గుడ నానాన్, ఐ యాం రియలీల్ పౌర్డ ఆఫ యూ" అనాన్డు సేతు తను కూడా  చినన్గా నవువ్తూ.. 
" అపుప్డు కాకపోయినా ఇపుప్డు మీ అమమ్ చేసే పనులనీన్ నేను చేసుకుంటునాన్ను, అయినా నా మనసులో ములుల్లా పొడిచే విషయం 

ఏమిటో తెలుసా నానాన్? ఆవిడుండగా ఇందులో ఒక వంతైనా చెయయ్లేదే?" అని..  
కళళ్ జోడు తీసి చేతిరుమాలుతో కళుళ్ ఒతుత్కుంటునన్ తండిర్ని చూసూత్ ఉండిపోయాడు సేతు. 
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