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ఈ నవల 'తెలుగు వెన్ె
ె లలో తేన్ె మనసులు ' న్ా సాంతం. దేనికీ అనుసరణ, అనువవదం, కవపీ కవదు. వేర్ే ఎకాడా
ప్రచురణకెై ప్ంప్లేదు. ఎకాడా ప్ర్ిశీలనలల లేదని ఇందుమూలముగవ హామీ ఇసుున్ాెను.

ఇటల
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ప్రసూన రవందరన్.

తెలుగు వెన్ెెలలో తేన్ె మనసులు
నిండు పున్నమి...
భావకుల మనోభావాలు విన మరింతగా ప ింగపో వడానకి చింద్రుడు త ింద్రగా
వచ్చేశాడు.
వెనెనల కూడా పుచే పువుులా విచరేకున, వాళ్ళిద్ద ర కోసిం ఎద్రరుచూసోత ింది.
వాళ్ళిద్రనన చూడాలన్న ఆతుింతో పాటు అసహన్మూ పెరుగుతోింది. అది
తగగ ించరకోవడానకి మొకకలూ, పువుులతో పాటు రాళ్ిన్ర సెైతిం పలకరసూ
త కాలక్షేపిం
చ్చసత ో ింది వెిండి వెనన
ె ల.
వెనెనలకే కాద్ర. అకకడున్న పూల మొకకలకీ, ఆ చ్ెటలలోనే కొలువెై ఉన్న
తుమ్మెద్లకీ కూడా ఆతుింగానే ఉింది. వాళ్ళిద్ద రనన చూడాలన. ముచేటన్
ై వాళ్ి సమక్షింలో
కాసేపు గడపాలన.
అవున్ర మర, ఆ పటట ణింలో అింత ముచేటగా తచట తెలుగులో మృద్ర మధరరింగా
మాటాలడుకునేవాళ్ళి కనపించడిం లేద్ర. ద్శాబ్ాదలుగా తన్ర వీక్షిసత రన్న కొనన ముచేటైన్ ,
ముఖ్యమ్మన్
ై కథల గురించి అింత తీరకగా ఇపుుడు చ్ెపుుకునేవారు లేరు.
వాళ్ళి సాుమి తాతయ్ాయ, పది సింవతసరాల వయ్సరన్న ఆయ్న్ మన్రమరాలు
చింద్న్.
తన్ సమయ్మింతా పలల లకీ, మన్వలకే అింకితిం అన్నటుటిండచ ఆయ్న్ మన్సరన
పుతిబింబించ్చ ఆ వాతసలయపూరతమ్మైన్ చూపులింటే, వీచ్చ గాలికి కూడా మకుకవే మర.
అది హైద్రాబ్ాద్ మియ్ాపూరలలన విజయ్ా అపారటటమింటుల సమాహారిం. అింటే మొతత ిం
పది అపారటటమింటులు ఒకే ఆవరణలో ఉనానయి. అలా ఉింటే గేటడ్ కమూయనటీ అింటారు. ఆ
ఆవరణలోనే కిింద్ ఒక పకకగా ఉన్న పలల ల ఆటసథ లింలో ఉన్న సమ్మింటు బ్ించీ, వెన్రకగా
ఒక వరుసలో వేసన్ పూల మొకకలు.
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పుతి రలజూ సాయ్ింతుిం తాతా, మన్రమరాలూ అకకడికొసాతరు. మన్రమరాలికి
ఎనెననోన మించి విషయ్ాలు చ్ెబ్ుతారు సాుమిగారు. కథలు చ్ెబ్ుతారు. విదాయ, వెైఙ్ా ఞనక
విషయ్ాలు చ్ెబ్ుతారు, వారత లూ, విశేషాలూ చ్ెబ్ుతారు. ఏిం చ్ెపునా, ఆింగల పద్ిం
వాడకుిండా చకకటి తెలుగులో చ్ెపేు ఆయ్న్ింటే మర తెలుగు నేల మీద్ పుటిటన్ మొకకలకీ,
ఈ తెలుగు నేల మీద్ వీచ్చ గాలికీ ఇింకా చ్ెపాులింటే అకకడున్న సమసథ పుకృతికీ గౌరవమ్ే
మర.
తాతయ్య పూరత పేరు మలేలసుర సాుమి. అింద్రూ 'సాుమి గారూ ' అనే పలుసాతరు.
వాళ్ిది తూరుు గలదావర జిలాలలో గలదావర ఒడుునే ఉన్న సఖినేటప
ి లలల. ఆయ్న్ అకకడొ క
పుభుతు పాఠశాలలో పుధానోపాధాయయ్ుడిగా పన చ్చస పద్వీ విరమణ ప ిందారు. సాుమి
తెలుగు పిండితులే కాక, ఇింగనలషులోన్ూ, లలఖ్ఖలోలన్ూ కూడా దిటట.
కొడుకు వామన్ మూరత కి హైద్రాబ్ాద్రలో పెద్ద ఉదయ యగిం. అతనకి చింద్న్ ఒకకతచ
కూతురు. సాుమిగారకి వామన్ మూరత తరువాత ఒక కూతురుింది. పేరు రాధ. ఆమ్మన్ర
సఖినేటిపలలలలో తన్ పాఠశాలలోనే పనచ్చసత రన్న మురళ్ళకే ఇచిే వివాహిం చ్చశారాయ్న్.
మురళ్ళకి ఆ ఊళ్ళినే కొబ్బర తోటలు కూడా ఉనానయి.
రాధకిద్దరు మగ పలల లు. రాిం పుసాద్, కృషణ పుసాద్. ఇద్ద రూ చింద్న్ కింటే
అయిదారేళ్ళి పెద్ద.
ముగుగరు మన్రమల మీదా పాుణాలే పెటట ుకునానరు సాుమి గారు. ఉదయ యగ విరమణ
చ్చసన్పుటిన్రించీ వార తోడిదచ లోకిం ఆయ్న్కు. వామన్ మూరత భారయ వసింతనీ, కూతురు
చింద్న్నీ, పుతి సెలవులకీ సఖినేటప
ి లలల పింపసాతడు.
రాన్ర రాన్ర తలిల తిండుులకి వయ్సర మీద్ పడటింతో వామన్ మూరత కి వార ఆరలగయిం
గురించ్చ బ్ింగ పటుటకుింది. సఖినేటిపలలలలో కానీ, ఆ ఊర చరటుటపకకల కానీ, మించి వెైద్య
సద్రపాయ్ాలు లేవు. ఇక ఆ వయ్సరలో ఆ ఊరలో ఉిండొ ద్దనీ , తన్తో హైద్రాబ్ాద్ర
వచ్ెేయ్యమనీ, తిండిు ఉదయ యగ విరమణ అయిన్పుటిన్రించీ పో రు పెడుతునానడు.
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సాుమిగారకి తన్ సుింత ఊరనీ, కోన్సీమలో పచేన జీవితానీన వదిలి కాింకీీట్
అడవిలాింటి పటట ణానకి వెళ్ిడిం ఇషట ిం లేద్ర. అింత కింటే ముఖ్యింగా తెలుగు మాటే
ఎకుకవగా విన్పడన ఆ పటట ణ జీవితిం ఆయ్న్కు న్చేద్ర. కొడుకు మాట కాద్ింటూ ఎలాగల
పదచళ్ళి గడిపేసాక, ఒకసార బ్ాగా సరసీత చ్ెయ్యడింతో ఇక వామన్ మూరత పటుటబ్టిట
తలిల తిండుులిన బ్లవింతింగా తన్ ఇింటికి తీసరకొచ్చేసాడు.
అలా సాుమి తాతయ్ాయ, ఆయ్న్ భారయ లక్షమె కొడుకు వామన్ మూరత ద్గగ రకొచిే
నాలుగు నెలలవుతోింది.

అపుటి న్రించీ పుతి సాయ్ింతుిం, మన్రమరాలు బ్డి న్రించి

వచ్ాేక, వార అపారటటమింటు కిింద్నే ఉన్న ఆట సథ లానకి రావటిం ఆయ్న్కో అింద్మ్మైన్
కాలక్షేపిం.
మరన ముఖ్యింగా పౌరణమి అింటే సాుమిగారకి, చింద్న్కూ చ్ాలా ఇషట ిం. పున్నమి
చింద్రుడిన కాసేపు అలా చూసూ
త కూరుేింటే కళ్ికీ, తదాురా మన్సరకీ చలువ చ్చసత రింద్న
ఆయ్న్ చ్ెపత ూ ఉింటారు.
పెద్ద కానెుింటులో అయిద్వ తరగతి చద్రవుతోింది చింద్న్. తాతయ్య రలజూ
సాయ్ింతుిం ఇింటలల చకకగా తెలుగు పాఠాలు నేరుసేత శ్ీధ్ధగా నేరుేకునేది. సాయ్ింతాులు
ద్గగ రల ల ఉన్న పారుకకో, గుడికో తీసరకటళ్ళివారు తాతయ్య. రాతిు వాళ్ి బ్ామె అన్నిం కలిప
పెడుతూ దచవుడి కథలు చ్ెపేుది. తాతయ్ాయ , బ్ామె అింటే చింద్న్కు చ్ాలా పేుమ.
ముఖ్యింగా పారుకకి తీసరకటళ్ళిన్పుుడయ , గుడికి తీసరకటళ్ళిన్పుుడయ తాతయ్య చ్ెపేు కబ్ురల ింటే
మరన ఇషట ిం.
తాతయ్య ఎనోన నీతి కథలు చ్ెపేువారు. ఎనోన విఙ్ఞాన్ పరమ్మైన్ విషయ్ాలు
చ్ెపేువారు. ఇింగనలషు, లలఖ్ఖలు కూడా చ్ాలా సరలభింగా అరథమయియయలా వివరించి చ్ెపేువారు.
ఇింగనలషు పదాల ఉచ్ాేరణ చ్ాలా చకకగా చ్ెపేువారు. తాతయ్య కాలింలో రేడియో
తపు టీ.వీ లు, ఇింటరటనట్ లు ఏవీ లేకపో యినా అింత సరగాగ తన్ ఇింగనలషు పదాల ఉచ్ాేరణ
సరచ్చసత రింటే చింద్న్కి ఎింతో ఆశ్ేరయింగా ఉిండచద.ి అదచ తాతయ్యన్డిగతచ తాతయ్య న్వేుస,
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"మా కాలింలో శిక్షణ అింత బ్ాగుిండచది, అధాయపకులు అింత చకకగా నేరుే వారు. వాయకరణిం
కూడా అింద్రకీ అరథమయియయలా చకకగా నేరేువారు. " గరుింగా చ్ెపాురు.
మన్ దచశానకి సుతింతుిం రాకముింద్ర జరగన్ విషయ్ాలు, సాుతింతుయ సమర
కాలింలో జరగన్ విషయ్ాలే కాకుిండా నెహూ ర న్రించీ వరుసగా పుధాన్రలు, రషట ప
ర తుల
వివరాలు ఎపుుడు అడిగనా అన్రగ ళ్ింగా చ్ెపేుసే తాతయ్య ఙ్ఞాపక శ్కితకి చింద్న్
ఆశ్ేరయపో యియద.ి

పలల లేదెైనా సిందచహిం అడిగతచ, వెింటనే ఇింటరటనటలల చూస కానీ

చ్ెపులేకపో తున్న ఈ రాకటట్ య్ుగపు తలిల తిండుులు, గురువులకీ, తాతయ్యకాలిం నాటి
వాళ్ి మ్ేథసరసకీ అింత వయతాయసిం ఎలాగల ఆ చిన్న మ్మద్డుకి అరథమయియయది కాద్ర. అింద్రకే
తన్ సిందచహాలనీన తాతయ్యనే అడిగేది చింద్న్.
వరషమింటే తాతయ్యకీ, చింద్న్కి ఎింతో ఇషట ిం.
సెలవ రలజటపుుడెైనా జోరుగా వరషిం పడితచ చింద్న్కటింతో ఉతాసహింగా ఉిండచద.ి
తాతయ్యతో బ్ాలకనీలో కూచరనేద.ి ఆ సమయ్ింలో తాతయ్యన విశ్ు కవి రవీింద్ునాథ్
టాగూర్ గురించి చ్ెపుమనేద.ి తాతయ్య రవీింద్ునాథ్ టాగూర్ గురించి ఎింతో ప ింగపో తూ
చ్ెపేువారు. చలిం అన్రవదిించిన్ గనతాింజలిలోన కొనన వాకాయలిన నెమరేసరకునేవారు. తన్
ద్గగ రున్న మించి పుసత కాలు తెచిే చింద్న్ చ్చత చదివిించ్చవారు.
వాన్ పడచటపుుడు తాతయ్యతో కూచరన అలాింటి మించి పుసత కాలు చద్వడమింటే
చింద్న్కి చ్ాలా ఇషట ిం.
ఒకసార అలాగే తాతయ్య పకకన్ కూచరన కథల పుసత కిం చద్రవుతూ, "పుసత కిం
చద్వడింలో ఉన్న ఆన్ింద్ిం, నా సేనహితులాలగా ఇింటరటనటలల ఆటలాడటింలో లేద్ర
తాతయ్ాయ. " అింది.
"పుసత కాలు చద్వడిం చ్ాలా మించి అలవాటమాె. దాన వలల

విఙ్ఞాన్ిం

పెరుగుతుింది. మ్మద్డుకి మించి వాయయ్ామిం అవుతుింది. అింద్రలో మించి విషయ్ాలు
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మళ్ళి మళ్ళి చద్రవుకున తరువాతెపుుడయ మన్న్ిం చ్చసరకోవడిం వలల

ఙ్ఞాపకశ్కిత

పెరుగుతుింది. మా కాలింలో టి.వీలు, ఇింటరటనటూ
ల ఉిండచవి కాద్ర కాబ్టిట మ్ేమింతా
పెద్దవాళ్ళి చ్ెపున్టుట విన మించి మించి పుసత కాలు చద్రవుకునే వాళ్ిిం. ఆ కాలింలో పెద్ద
పెద్ద గీింధాలయ్ాలు ఉిండచవి. ఇపుుడు చదివవ
ే ాళ్ళి తకుకవయ్ాయరు కాబ్టిట గీింధాలయ్ాలు
కన్పడు ిం లేద్ర ఎకకడా. పలల లకి పుసత కాలు చదివే అలవాటు చ్చసేత వాళ్ిలో సృజనాతెకత
పెరుగుతుింది. ఈ కాలిం లో కనపసరతన్న విపరనత ధయ రణులు కొించిం తగుగముఖ్ిం పటేట
అవకాశ్ిం ఉింది " .
"అవున్ర తాతయ్ాయ. మీ కాలింలో అనీన మించి అలవాటేల . మళ్ళి ఏదెైనా
విపల వింలాింటిదొ చిే మీ కాలిం లో లాగా అయిపో తచ బ్ావుణుణ కదా. " బ్ుగగ కిింద్ చ్ెయియ
పెటట ుకున తాతయ్య ముఖ్ిం లోకి చూసూ
త ముద్రదగా అింది చింద్న్.
అపుుడచ భోజన్ిం చ్చస అటు వెైపు వచిేన్ వామన్ మూరత ఆ మాటలు వినానడు.
"ఈ

కాలింలో

తాతయ్ాయ

వాళ్ి

కాలింకింటే

మనషకి

విఙ్ఞాన్ిం

మరింత

చ్చరువెైింద్మాె. ఏ విషయ్ిం గురించయినా ఇింటరటనట్ వలల క్షణాలోల తెలుసరకోవచరే.
తాతయ్య కాలింలో అలాింటి అవకాశ్ిం లేద్ర. ఆ విషయ్ిం మీద్ ఏ లలైబ్ురక
న ో వెళ్ళి పుసత కాలు
వెతుకోకవాలి. మన్కి కావలసింది చిన్న విషయ్మ్మైనా, అదెకకడుిందయ తెలుసరకోవడానకి
మొతత ిం పుసత కిం చద్వాలి. ఈ రలజులోల గూగుల్ లో వేసేత చ్ాలు, ఎలాింటి విషయ్మ్మన
ై ా క్షణాలోల
నీ ముింద్రింటుింది. నీకు చ్ాలా సమయ్ిం కలిస వసరతింది. "
చింద్న్ పకకనే కూరుేింటూ అనానడు .
చింద్న్ వెింటనే తిండిు మొహింలోకి సూటిగా చూసింది.

"నజమ్ే కానీ, ఏ

విషయ్మ్మైనా మన్కి అింద్రబ్ాటులోనే ఉిందిలే అన్న ధెైరయిం వలల నేమో ఇపుుడెవరూ మర
తాతయ్ాయ వాళ్ిలా ఏ విషయ్ానీన అింత బ్ాగా గురుతపెటట ుకోవటేల ద్ర కద్ నానాన.

మా

టీచరటైనా , న్రవూు , అమాె అయినా మ్ేమ్ేదెైనా సిందచహిం అడిగతచ వెింటనే 'నెట్ లో చూస
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చ్ెబ్ుతా ఉిండు ' అింటారు. కానీ తాతయ్య ఏది అడిగనా వెింటనే చ్ెపత ారు నాకు. నా ఫెుిండ్ దీపత
వాళ్ి తాతగారు కూడా అింతచ. ఆయ్న్కీ అనన విషయ్ాలూ తెలుసర. అది ఏమడిగనా అనీన
వెింటనే వివరించి చ్ెబ్ుతారు ఆయ్న్ కూడా . "
చింద్న్ మాటలకి వాళ్ి నానేన కాద్ర, అకకడచ ఉన్న వసింత, బ్ామాె కూడా
ముకుకన్ వేలేసరకునానరు. ఆ విషయ్ింలో చింద్న్ విశేలషణ వాళ్ళి కాద్న్లేకపో య్ారు.
నజమ్ే మర. ఏ విషయ్మ్మైనా నెట్ లో దొ రుకుతుిందిలే అన్న ధెైరయింతో తాము ఆ
విషయ్ానన గురించి పూరత గా తెలుసరకోవడానకి సమయ్ిం వెచిేించటేల ద్న ఒపుుకున
తీరాలిసిందచ. ఆ విధింగా వెన్రకటి తరాల వారకనాన ఙ్ఞాపకశ్కితలోన్ూ, ఙ్ఞాన్ జిఙ్ఞాసలోన్ూ
వెన్కబ్డి ఉనానమన్న సింగతి నజమ్ే. గురుతించరకోవాలిసన్ పన లేద్ర అన్నటుట , ఏ
విషయ్ిం గురించీ మన్ిం క్షుణణ ింగా , శ్ీధ్ధగా తెలుసరకోవటేల ద్ర కదా. 'టైము లేద్ర ' అన్న
ముసరగొకటి వేసత ాిం అననింటిక.ీ
"ఇింత చిన్న వయ్సరలోనే ఎింత విశేలషణా శ్కత మాె నీకు " తాతయ్య చింద్న్ బ్ుగగ లు
పుణికి మురసపో య్ారు.
తాతయ్య అలా మురసపో తూ సగిం పళ్ళి లేన నోటత
ి ో బ్ో స న్వుు న్విుతచ చింద్న్
కటింతో బ్ావుింటుింది. తాతయ్యవెప
ై ు మురపెింగా చూసరతింది.
వాళ్ి ఇింటికి ద్గగ రలోనే పెద్ద పేరున్న సింసథ పెద్ద పెద్ద అపారటటమింటు
ల కడుతోింది.
అింద్రలో పన చ్చసేింద్రకు ఎకకడెకకడిన్రించ్ల వచిేన్ పనవాళ్ిింతా అకకడచ గుడారాలు
వేసరకున ఉింటారు. ఆ పనవాళ్ి పలల లు కూడా మరన చిన్నవాళ్ియితచ అకకడచ మటిటలో
ఆడుకుింటూ ఉింటారు. పదచళ్ి వయ్సర , ఆ పెైన్ వాళ్ియితచ ఆ కూలీ పనలోనే వాళ్ి
తలిల తిండుులకి సహాయ్ిం చ్చసత ూ ఉింటారు.
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ఒకక ఆదివారపు సాయ్ింతాులు మాతుిం వాళ్ిలో చ్ాలా మింది ఆ గుడారాల బ్య్టే
కూచరన ఉింటారు.
సాుమిగారు ఆ కూలి వాళ్ి పలల లింద్రనీ అకకడచ ఉన్న పెద్ద చ్ెటట ు కిింద్కి చ్చరదీస,
వాళ్ికి తనే కొన తెచిేన్ పలకా, బ్లపాలు ఇచిే చద్రవు చ్ెపుడిం మొద్లలటట ారు. బ్డి
మొహిం ఎరగన ఆ పలల లు తాతయ్యన చూడగానే ఉతాసహింగా ద్గగ రకొచ్చేసేవారు. తాతయ్య
ఒక గింట సేపు వాళ్ికి అక్షరాలు, అింకటలు నేరుించి, మరల అరగింటసేపు మించి మాటలు,
నీతి కథలు చ్ెపేువారు.
ఆ పలల ల తలిల తిండుులోల కొింత మింది సింతోషపడినా, కొింద్రు చద్రవు , గద్రవూ
లేద్ర వచిే పనలో సాయ్ిం చ్ెయ్యిండన తిటిట లాకుకపో యియవారు. తాతయ్య వాళ్ికి
న్చేజటపాులన చూసారు కానీ , ఆయ్న్ మాటన గౌరవిించి విన్న వాళ్ళి చ్ాలా తకుకవ
మిందచ.
మొద్టలల చింద్న్ 'నేన్ూ వసాతన్న ' మారాిం చ్చసేద.ి
కానీ, చింద్న్ అమె , నానాన అభయింతరపెటట ారు.
"చింద్ూ, అకకడ శుభుింగా ఉిండద్ర. ఆ పలల ల ద్గగ ర కూచరన ఆడావింటే నీకేమ్మైనా
అింటువాయధరలొచ్చే పుమాద్ముింది. మన్ిం వెైద్రయల చరటూ
ట తిరగాలి. న్రవుు వెళ్ిద్ద మాె "
"మర తాతయ్ాయ అకకడికి వెడుతునానరుగా. తాతయ్యకేమీ వాయధరలు రాలేద్రగా "
"బ్ింగారూ, పెద్ద వాళ్ికి అింత తురగా అింటు వాయధరలు రావమాె. న్రవుు చిన్న
దానవి కాబ్టిట , ఆ మురకిలో ఉిండచ కిీముల దాురా చ్ాలా సరలభింగా వసరతింది. మా మాట
విన న్రవుు ఇకకడచ ఆడుకో"
చింద్న్ బ్ుింగ మూతి పెటట ుకున తన్ గదిలో ఆడుకోవడానకి వెళ్ళపో యిింది.
మరునాడు సాయ్ింతుిం తాతయ్య , చింద్న్ వాళ్ి అపారటటమింటు ఆటసథ లింలో ఉన్న
బ్ించీల మీద్ కూచరన కబ్ురుల చ్ెపుుకుింటునానరు. రలజూ సాయ్ింతుిం వేళ్ అకకడ
అపారటటమింటులోన పలల లింద్రూ వచిే ఆడుకుింటారు. తాతయ్య పకకనే ఆడుకుింటున్న
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అయిదచళ్ి పలాలడు వాళ్ిమెన "మమీె " అింటూ పలవడిం తాతయ్య చ్ెవికి సో కిింది.
తెలుగు భాషన అమితింగా పేుమిించ్చ తాతయ్యకి పలల లలవరటైనా తలిల తిండుులన "మమీె, డాడమ
" అన పలిసేత చ్ాలా కోపిం వసరతింది. తన్ మన్వలింద్రకీ కూడా తలిల తిండుులిన " అమాె,
నానాన " అన పలిచ్చలాగే అలవాటు చ్చసారాయ్న్.
రటిండు మూడు సారుల ఆ పలల వాడు అలాగే పలిచ్చసరకి తాతయ్య "బ్ాబ్ూ, న్రవుు
తెలుగబ్ాబయివి కదా. చకకగా మీ అమెన 'అమాె ' అన పలు. మమీె అన
పలువకూడద్ర. " అనానరు అన్రన్య్ింగా.
"నో. నేన్ర మమీె అనే పలుసాతన్ర. " ప గరుగా మొహిం తిపుుకునానడాపలల వాడు.
ఇింతలో పకకనే ఎవరతోనో మాటాలడుతున్న వాళ్ి అమె అకకడికొచిేింది.
"తలిల తిండుులిన చకకగా అమాె, నానాన అన అచేమ్మైన్ తెలుగులో పలవడిం
నేరుించిండమాె పలల లకి . మమీె , డాడమ అనే పలుపులోల ఎకకడా మాధరరయిం ఉిండద్ర. " ఏ
మాతుిం మొహమాటపడకుిండా సూటిగా చ్ెపాురు తాతయ్య.
ఆ అమాెయి కృతిుమింగా న్వేుస కొడుకున తీసరకున వెళ్ళపో యిింద్కకడిన్రించి.
"తాతయ్ాయ ఈ పటట ణింలో ఎవరకీ తమ విషయ్ింలో తల ద్ూరసేత న్చేద్ర. ఇక
న్రవుు మించి చ్ెపునా ఎింద్రకు విింటారు? ఆ అమాెయి చూడు, నీ వయ్సరకటైనా గౌరవిం
ఇవుకుిండా సమాధాన్మ్ే చ్ెపుకుిండా వెళ్ళిపో యిింది. ఇకకడ చ్ాలా మిందికి అలా మమీె,
డాడమ అన పలిపించరకోవడమ్ే ఇషట ిం. "
తాతయ్యకి మరింత ద్గగ రగా జరుగుతూ అింది చింద్న్.
"మించి మాట మొహమాటపడకుిండా చ్ెపుడింలో తపుు లేద్మాె. ఒకవేళ్ వాళ్ళి
గౌరవిించి వినే మన్రషులలత
ై చ మన్మొక విజయ్ిం సాధిించిన్టేట కదా. విన్కపో తచ మన్కి
పో యియదచమీ లేద్ర. కానీ అలా చ్ెపుకపో వడిం వలల , మించి విషయ్ిం తెలుసరకున ఆచరించ్చ
గుణమున్న మనషకి, ఆ అవకాశ్ిం ఇవున వాళ్ిమ్మైపో య్ామన్న అపరాధ భావన్
నాకుిండద్ర. " న్వుుతూ అనానరు తాతయ్య.
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తాతయ్య న్వుున చింద్న్ ముచేటగా చూసింది.
మరొక రలజు ఇద్ద రు పలల లు అకకడచ పచే గడిు పెైన్ కూరుేన ఇింగనలషు పలల ల కథల
పుసత కిం చద్రవుతునానరు. తాతయ్య వాళ్ళిద్ద రనన ద్గగ రకు పలిచి " పలల లూ, మీరు తెలుగు
వాళ్ళినా " అన అడిగారు .
" ఎస్ అింకుల్ " వెింటనే అనానడు వారలో ఒకడు.
తాతయ్య పకపకా న్వుుతూ "ఆ విషయ్ిం తెలుగులోనే 'అవున్ర ' అన చ్ెప ుచరేగా
" అనానరు.
ఆ పలల వాడు సగుగపడుతున్నటుటగా న్వాుడు.
"నా పేరు చింద్న్. నేన్ర పుగతి సూకలోల అయిద్వ తరగతి చద్రవుతునానన్ర.
మీరద్ద రూ ఏ పాఠశ్ల? ఏ తరగతి చద్రవుతునానరు? " చింద్న్ తన్న తాన్ర పరచయ్ిం
చ్చసరకుింటూ అడిగింది.
పుగతి సూకల్ అింటే చ్ాలా పేరున్న పెద్ద సూకలే. హైద్రాబ్ాద్రలో చ్ాలా చ్లటల
బ్ాుించీలునానయి. మర అలాింటిచ్ లట చద్రవుతూ పలలలటూరపలల లా 'అయిద్వ తరగతి ' అన
చ్ెబ్ుతున్న చింద్న్ వింక అదయ లా చూశాడు వాడు.
సాుమి గారు ఆింగల ింలో కూడా మించి పాిండితయిం ఉనాన , వాడుకలో ఆింగాలనన కలిప
తెలుగున కలుషతిం చ్ెయ్యడానకి ఒపుుకోరు. ఆయ్న్ తన్ పలల లకీ, మన్రమలకీ కూడా
సుచేమ్మైన్ తెలుగులోనే మాటాలడచలా అలవాటు చ్చశారు. మారుతున్న సమాజ ధయ రణులోల
పడిపో యి, సుచేమ్మైన్ తెలుగు మాటాలడచింద్రకు సగుగ పడొ ద్దన చింద్న్కు ఎపుుడూ చ్ెపత ూ
ఉింటారు.
అింద్రకే

చింద్న్

తాతయ్య

సూచన్

పాటిసత ూ

ఇింటి

వద్ద

తెలుగులోనే

మాటాలడుతుింది. సూకల్ ఆవరణ దాటి బ్య్టికి వచ్ాేక కూడా ఆింగల ింలో మాటాలడుకునే
సేనహితుల మధయ తన్ర మాతుిం తెలుగే మాటాలడటానకి ఎపుుడూ సగుగ పడద్ర.
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"నేన్ర గౌతిం . వీడు నా తముెడు రేవింత్. మ్ేము ఢెలీల ఇింటరేనషన్ల్ సూకల్ లో
చద్రవుతునానిం. నేన్ర ఫఫ్తత . వీడు ఫో ర్త " అనానడు వాళ్ళిద్రలల పెద్దవాడు.
"మీ ఇద్ద రకీ తెలుగు రాయ్డిం, చద్వడిం బ్ాగా వచ్ాే బ్ాబ్ూ ?" అడిగారు తాతయ్య
వాళ్ళిద్ద రనన చూసూ
త .
"కొించిం కొించిం వచరే తాతయ్య గారూ. " గౌతిం చ్ెపుగానే రేవింత్ ముింద్రకొచిే
"నాకు తెలుగింటే చ్ాలా ఇషట ిం తాతగారూ. " అనానడు.
ఆ మాతాునకే తాతయ్య మొహింలో చ్ెపులేన్ింత సింతోషిం త ణికస
ి లాడిింది.
"మీకు సూకలోల తెలుగు పాఠాయింశ్ింగా ఉిందా? " అడిగారు తాతయ్య.
"లేద్ర తాతగారూ. మా బ్ామాె, తాతా నేరుించ్ారు. "
"ఇకకడచ ఉింటారా బ్ాబ్ూ వాళ్ళి? "
"ఊహర ... విజయ్వాడ పకకన్ పలలలటూరలల ఉింటారు. సెలవులకి వాళ్ి ద్గగ రకి
వెళ్ళిన్పుుడలాల మాకు తెలుగు నేరుించ్చవాళ్ళి. లాస్ట ఇయ్ర్ సమెర్ న్రించీ మ్ేమకకడికి
వెళ్ిడిం తగగ ించ్చశాిం. " రేవింత్ బ్ుింగమూతి పెడుతూ చ్ెపాుడు.
"ఎింద్రవలాల ? "
"సమెరలల సుమిెింగ్, ఇింకా చ్ాలా ఆకిటవిటీసోల చ్చరుసాతరు మా మమీె, డాడమ
మమెలిన. " ఉతాసహింగా చ్ెపాుడు గౌతిం.
తాతయ్య నటూ
ట రే "రేవింత్, మర నీకు తెలుగింటే ఇషట ిం అనానవ్ కదా. మర మీ
అమాె, నాన్నన మీరు మమీె, డాడమ అన పలుసాతరా? " అన అడిగారు.
రేవింత్ తాతయ్య పకకనే వచిే కూచరన "నాకు అమాె, నానాన అన పలవడమ్ే
ఇషట ిం తాతయ్యగారూ. మా బ్ామె, తాతయ్ాయ, అమెమాె వాళ్ిింద్రూ కూడా మమీె,
డాడమ అనే పలుపు విింటే తిడతారు. కానీ మా అమె ఊరుకోద్ర. మమీె, డాడమ
అన్మింటుింది. " అనానడు.
తాతయ్ాయ, చింద్న్ ఒకరమొహాలొకరు చూసరకునానరు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Telugu+Vennello+Tene+
Manasulu
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