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 బ�మ�  

 
�రం��ట్ �ం���  

 

'చూడ� ��వ��! ను�్వక్క�����్చ అప�ప్�ే మ�డ� మ��ాలవ�త�ం��. ఇం�ా �ిల్ల ల�్ల  

కల�వక�ం�� ఇల� వంట���ానూ, మ���వం�ానూ వ�ంట�, ఏడ�్చక�ంట� క�ర�్చంట� ఎల� 

�ెప�ప్? నువ�్వ మ�� �నన్�ిల్ల ��ం �ావ�. ప���ి్థ�� అరధ్ం�సేుక�� మసల����ా�. అసల� 

ను�్వప�ప్డ� చదువ�త�ం�� పదవతరగ�. చదువ� �ద దృ�ి్ట  ��ట్టక�� �ే ప�్ల క్ ప��కష్ల� ఎల� 

�్ార �ాత్ వ్? పదవతరగ� చదువ�త�నన్ �ిల్ల వ� ను��్వ ఇల� వ�ంట�. �కంట� �నన్�ాడ� అక్కడ 

సూ�ాయ్��టల� �తమ�్మ�ెల� వ�ంట���న్�ో  ఒక్క�ా�� ఆల��ంచు'' భ�వన���� �ాప��ాడల�� �ీత్ �, 

�� సం��మ �ాఖ బ���ాసదనం అ���ా��ణ� ����ిబ� ��డం �ా�్ర ఏడ�గంటల స్ట��అవర్ ల� 

�ిల్ల లంద��� తన చుట�్ట  క���్చబ�ట�్ట ��� చ���సుత్ నన్ సమయంల� ప�సత్కం మ�ం�ేసుక�� 

�ాల�్ల �� చూసూత్  మ�నం�ా వ�నన్ ��వనను వ��ేద్�సూత్  అనునయం�ా ��చ్చ��ం�ం��.  

��డం ప�ామర్శ�� క����� �న ��వన ఒక్క�ా���ా బ�వ�ర�మంట� ఏ��్చం��.  

��ం��, చదువ�క�ంట�నన్ �ిల్ల లం�� ప�సత్�ాల� పక్కనబ�ట�్ట  వ�్చ ��వనను చుట�్ట మ�ట�్ట ర�  

''��వ��! ఏడవక�.��ం గ��� �దట�్ల  �ల�క్క ఏ��్చ��ళ్ళ��. �ా� తపప్దుగ��! ఏ�ో�ధం�ా 

అల�ాట�ప��ల'' అంట� పదవతరగ� చదువ�త�నన్ భ�ా� �ాళ�్ళ ��వనను 

సమ����ంచ�ా�ార�.  

''ను��్వడవక�ా్క! ను��్వ����త్  మ�క�్క�� ఏ�ొప్సుత్ ం��'' మ�డవతరగ� చదువ�త�నన్ �ాయ�్ర 

��వన గడ్డం పట�్ట క�� తనూ ఏడవ�ా��ం��.  
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''�ేవ�డ� మనక� అ��య్యం జ��ిండ�ా్క! అందు�� మనక� అమ�్మ ���నల� ల�క�ం�� 

బ� �ండ�్ర '' తన కళ్ళల�్ల  నుం�� క��� అప్రయతన్ం�ా వసుత్ నన్ క�న్ళ్ళను పట�్టంచు��క�ం�� 

��వన క�న్ళ్ళను త��్ేచ ప్రయతన్ం �ెయయ్�ా��ం�� ఎ�దవ తరగ� చదువ�త�నన్ మమత.  

''అమ�్మ���నలను మ��్చ�� �య్ మనమం�� బ��ా చదువ����ాల�ా్క!'' ��తంల� 

�ి్థరప��లంట� తమక� చదు��ంత మ�ఖయ్� �పె�ప్���్చం�� ���్మ�ో  తరగ� చదువ�త�నన్ 

�ా��జ�త.  

�నన్�నన్ట� ���ా ఎక్క�ో  ప�ట�్ట , ఎక్క�ో  ������ అరధ్ంతంరం�ా అమ�్మ��నన్లను ��ల�ప్�న 

ఆ ���న్ర�లం�� ఎం�� ��దద్మసు�� తమ ��ట� అ��ధ పట్ల  చూ�ిసుత్ నన్ �ానుభ���� 

����బి� ��డం�� �ాట� పక్క��వ�నన్ �ా��్డన్ శ���ఖ ��డం.వంటమ��ి �ార్వతమ్మ, ��ౖట్ 

�ాచ్ ఉ��న్ ��గల��్మ �ాళ్ళం�� ఉ�ే్వగం�� క����� య�ర�.  

��ంత��పట����ా �ిల్ల �న్ అల�వ��ల��ిన ����బి� ��డం ''చూడ� ��వ��! �నున్ చూ�ి 

�ళ్ళం�� ఏడ�సుత్ ��న్ర�. అందు�� ను�్వం�ా ఏడవడం బ���దు ఊర��� ఊర���'' అంట� 

బ�జజ్��ం�ం��.  

ఆతర��ాత ��ంత��పట��� ��ల్ల �ా దు:ఖం నుం�� �ేర�క�నన్ ��వన ''ఎల�్ల ం�� ��ప�ట�్టన ���, 

మ� అమ�్మ��యనల� చ��� �న��� క���. అ�� గ�ర�త్ ���్చ ఏడ��� సుత్ ం�� ��డమ్'' అంట� 

తన దు:ఖ �ారణ��న్ �వ��ం�ం��.  

''అంట�! � ప�ట�్టన �����న్ � అమ�్మ ��నన్�దద్ర� చ��� య��ా! అ�లె�?'' ��వన వంక 

మ��ంత �ానుభ���ా చూసూత్  అ����ం�� �ా��్డన్ శ���ఖ.  

�ా��్డన్ మ�టలను �నన్ ��వన ��ల�గ���లల ��ంద జ����న సంఘటనను గ�ర�త్ క� 

�ెచు్చక�ంట� �ెపప్�ా��ం��.  

@@@@  
��ంకట�శ్వ�ావ�, జ�య్� దంపత�ల�� నల్ల ��ండ �ల�్ల  ఫణ����� ��ా మం. ఐదుగ�ర� అనన్దమ�్మల�్ల  

అతను ��ల����ాడ�.  
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వర�స�ా ��ల���ండ్ల �ాట� ఐ�ెక�ాల�్ల  ప�త్ , ��ం�ెక�ాల�్ల  ���్చ ���ిన ��ంకట�శ్వ�ావ�క� 

��ట�్ట బల�్ల  క��� �ాక�� �ా బ� ర� ఎం���� వడం, అనన్దమ�్మలక� ��ల� డబ�్బల� క��� 

ఇ�ా్వ�స్ �ావడం�� అప�ప్ల �ద అప�ప్ల� �యేవల�ి వ�్చం��. ��ం�� అప�ప్ల� ��� ���� 

కనబడక ఒక��� �ా�్ర ప�ర�గ�మందు ���� ప�త్�ేల��� �్ార ణ�ల� వ��ల�డ�.ఆ�ారత్ �నడం���� 

జ�య్� ఒక్క�ా���ా క�పప్గ���� � అల��� �్ార ణ�ల� వ���ం��.  

��ం�� ఐదవ తరగ� చదువ�త�నన్ అ�ల్, పదవతరగ� చదువ�త�నన్ ��వన హ�ాత�త్ �ా 

త�్లదండ�్ర ల� ల�� అ��ధలయ�య్ర�.  

��ంకట�శ్వ�ావ� అనన్దమ�్మల� నల�గ�ర� అత��ాట� ��ం�ెక�ాల� అ�్మ అప�ప్ల� కట�్ట�ార�. 

అ�ల్ � సూ�ాయ్��టల�, ��వనను భ�వ����� �స్టల్లల� ప�ే�ి �ేత�ల� దు���సుక���న్ర�.  

@@@@  
జ����న �షయ��న్ �వ��ం�న ��వన మ�్ళ ఏడవ�ా��ం��.  

ఆ సదనంల� వ�నన్ నలబ�ౖమం�� అమ�్మ�ల�� నలబ�ౖర�ాల �ాధ. అవ�న్ ఒక్క�ా���ా గ�ర�త్ క� 

�ావడం�� వస�గృహం �ిబ్బం���� గ�ం�ెల� వ����ట�్టనట�్ట �ా అ��ిం� �ాళ�్ళక��� ��ంత��ప� 

మ�నం�ా వ�ం���� య�ర�.  

అంద��క��న్ మ�ందు�ా �ేర�క�నన్ ����ిబ� ��డం ''స��్ల  ఈ ���క� చ���ం�� ��ల��ా� 

అందర� ల�� అ��న్ల� �నం��'' అంట� �షయ��న్ ��ేకపర�్చత� మ�ట�్ల ��ం��.  

�ిల్లలంద���� �ాళ్ళ �ాళ్ళ త�్లదండ�్ర ల� గ�ర�త్ ���్చనట�్ట ం��. అందు�� �ాళ్ళం�� ల�� �శ్శబద్ం�ా 

��జ��ల క� క�ర�్చ��న్ర�.  

�ిల్లలం�� �నన్ తర��ాత �ాళ్ళను �ాచ్ ఉ��న్ ��గల��్మ�� అపప్��ం� ఇండ్ల క� బయల���ేార� 

����బీ� ��డం�ాళ�్ళ.  

@@@ @ 
ఆ��� ��వన ప�ట�్టన���.  

��� ఐదునన్ర�క� �ద్రల��ే �లి్ల లందర� ఆ��� ఐదుగంటల�� ల�� ��వన మంచం దగగ్ర���్ళ 

''�య్�ీ బర్త్ �ే ట� య� ��వ��!'' �ల�కల మ������ా అంట� ��ల���ల�ప� �ా��ర�.  
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�ాళ్ళ మ�టల�� త��్ళపడ�త� ల��క�ర�్చనన్ ��వన ఒక్క�ా���ా కళ�్ళ ��ాప్ర�సూత్  

''��ంక�య్, ��ంక�య్'' అంట� ఆనందం�� ఒ��్కక్క��� ఆ�్మయం�ా �����ంచుక�ం��.  

ఆతర��ాత �లి్ల లం�� �ాలకృ��య్ల� �ర�్చక��, �ాన్��ల� ��ే�టపప్ట��� ���క��న్ మ�ందు�ా�� 

వస�గృ�� ���్చన ����ీబ� ��డం వసూత్ ... వసూత్ �� ''�ష్ య� �య్�ీ బర్త్ �ే 

��వ��!''అంట� దగగ్���� �సుక�ం��.  

��వన ��ంట�� వం�� ఆ�డ�ాళ్ళక� దండం ��ట�్టం��.  

''బ���ద్�ా చదువ�క�� మం� ఉ�ో య్గం సం�ా��ంచు��� �ల�ంట� అ��ధ�లి్ల లక� �ాయం�సేూత్  

మం� ��ర� సం�ా��ంచు��'' అంట� ఆ�ర్వ��ం�న ��డం �నన్ �ా�్ర ��ను ��నన్ ��తత్డ్రస్ ను 

��వనక� అం��ం�ం��.  

అప�ప్�ే వ�్చన �ా��్డన్ శ���ఖ ��డం ''ఇ� �ిల్లలంద���� పంచు'' అంట� ��ను ��ను���్చన 

��క్ ల�ట్స్ �ాయ్��ట్ ను ��వన �ే����్చం��.  

ఆ��� ట��ిన్ ��ంద �ిల్ల లంద���� �ాయసం వం����ట�్టం�� క�క్ �ార్వతమ్మ.  

ఆ��జం�� ��వనక� �ాళ్ళ అమ�్మ ��నన్ల� గ�ర�త్ క� �ాక�ం�� వ�ం�ేల� జ�గ�తత్పడ�త� 

�ిల్ల లం�� తన చుట�్ట �� �ర�గ�ా�ార�.  

�ాయంత్రం ఆర�గంటలవ�త�ందన�ా �ిల్లలం�� ��ే� వస�గృహం మ�ందు ఖ��స్థలంల� 

జంబ�ఖ���ల� ప���, �ాట� �ద ఆ�సీ్ ర�మ్ ల�� ట�బ�ల్, క���్చలను ��ె్చ ���ార�.  

�ాళ్ళ హ������ గమ�ం�న ����ిబ� ��డం, �ా��్డన్ ��డం శ���ఖ, వంటమ��ి �ార్వతమ్మ, 

�ాచ్ వ���న్ ��గల��్మ �ాళ్ళం�� �స్మయ ప���� త� ''ఏంట�దం��!?'' అంట� ప్ర�న్ం��ర�.  

''ఒక్క ప�����ాల�గం�� ��డం! ��� �ెల�సుత్ ం��'' అంట� అ�న్ సరద్డం ప���త్�ే�ిన �లి్ల ల� 

����బీ� ��డంను ట�బ�ల్ మ�ందునన్ క���్చ�ద క���్చబ�ట�్ట  �గ�� �బి్బం���� ఓపక్కన 

వర�స�ా క���్చల� ���ి క���్చబ�ట�్టన తర��ాత �ాళ్ళం�� జంబ�ఖ���ల �ద వర�సల����� 

క�ర�్చ��న్ర�.  

ఇంతక� �ా��్ళం జ�యబ� త���న్�� అరధ్ం�ా� ��డం�ాళ్ళం�� ఆశ్చరయ్ం�ా చూసూత్  
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క�ర�్చ��న్ర�.  

''ఇప�ప్�ే వ�ాత్ ం ��డం'' అంట� పదవతరగ� �లి్ల ల� గబగబ� వస�గృహం ��డ����� 

పర���త�త్ ����్ళర�.ఎప�ప్డ� �ె�్చ��ట�్ట క���న్�� ఏ��ా� ��ం�ే ��ండ� ���ాల�్ల  ��దద్  ��క్ బ�క్స్ 

ఒకట� పట�్ట క�� వ�్చ ట�బ�ల్ �ద ��ట�్ట ర�.  

�ాళ్ళ ఏ�ాప్ట�ను చూ�ని ��డం�ాళ్ళ���ాట� ��వన క��� ఆశ్చరయ్�� �ం��.  

''ఎక్కడ ��ను����్చర�? �క� డబ�్బల�క్క���?'' అంట� ప్ర�న్ం�ం�� ����ిబ� ��డం.  

''మ� చుట�్ట ల�ాళ�్ళ అప�ప్డప�ప్���్చన ��ౖసల�్ల నుం�� ��సుక�నన్ ��ౖసల� ��ట�్ట  ����న్ం 

��డం!'' అంట� �లి్ల లం�� �వ��ం��ర�.  

ట�బ�ల్ మ�ందు���్చ �ల�్చనన్ మ�నస ����బి� ��డం �ే��� �����్చ ''��క్ కట్ �యేమ� 

��వనను �ిలవం�� ��డం'' అంట� �ె�ిప్ం��.  

''�ామ�్మ ��వ��!'' అంట� �ి��న ��డం ట�బ�ల్ దగగ్�����్చన ��వనక� ��క�నం��ం�ం��.  

అమ�్మ ��నన్ వ�నన్ప�ప్డ� క��� జర�గనంత ఘనం�ా తన భర్త్ �ేను జర�ప�త�నన్ తన 

�త�్ర ల వంక ఆ�ాధన�ా చూసూత్  క��్రపప్లను ��సు��సుత్ నన్ క�న్ళ్ళక� అడ�్డ కట్ట  

��యల�క�� �న ��వన ఆనందం��నూ, �ిగ�గ్ ��నూ మ�డ�చుక��� త� ��క్ కట్ �ే�ి �దట� 

మ�క్కను ����ీబ� ��డం ��ట��� అం��ం�ం��.  

''�య్�ీ బర్త్ �ే ట� య�'' అంట� ట�బ�ల్ దగగ్ర���్చన �ిల్ల లం�� ��వనక� ����ాంకష్ల� 

�ెల�ప�త� తన �తే�ల �దు�ా ��క్ అందుక���న్ర�.  

��క్ �నన్ తర��ాత అం�� �ే�� �ాటల� �ా��ర�. ��య్న్స్ ల� ���ార�.  

ఎ����నన్ర తర��ాత ''ఇక ��ల� ఆపం��! ��జ��ల ట�ౖమవ�త�ం��'' అంట� క���్చల� నుం�� 

ల�వబ� �న ����ిబ� ��డం�� ''ఒక్క��షం ��డం!'' అంట� వస�గృహంల��� పర�గ� ��ట�్టన 

భ�ా� ఏ�ో  ���్ట �ాయ్క్ �సు���్చ ��డం �ే����్చ ''��వ�� ��వ్వం�� ��డం!'' అం��.  

�ాయ్��ట్ ను ��వ�� ���్చన ��డం''అందుల� ఏమ�ం�ో  ��ి మ� అంద���� చూ�ించు'' అం��.  

�ాయ్��ట్ ను ��ిప్న ��వన అందుల� వ�నన్ ప్ర�మను బ�ౖట�����ి అంద���� చూ�ిం�ం��.  
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�ాం� క�� తంల� ������ి� త�నన్ మదర్ �ె���ాను చూసూత్ �� �ిల్లల���ాట� ��డం �ాళ�్ళ క��� 

తపప్ట�్ల ��డ�త� తమ ఆనం���న్ వయ్కత్ం�ే�ార�.  

''మ�ందు మ�ందు �రం�� ఇ�ే�ధం�ా క��ి ����ి వ�ం��ల� మదర్ అడ�గ� జ�డల�్ల  న��� 

అ��ధలక�, ��నులక� ��వ�యె�య్ల� ��ర�క�ంట���న్ను. అ�ే �ర� మ����ే్చ బహ�మ�'' 

అంట� మనసూప్��త్�ా �లి్ల లంద��� ఆ�ర్వ��ం�న ����ిబ� ��డం అంతట��� ఆ��ట� సభను 

మ���ం��ర�.  
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