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�� �� అంట� ఏో ��ం� �ి�మ�ల � �!"# �!"#$న&  మధ( జ"*+, -./మ స�123శంల  5ా7ే5ాట అనుక:ంట�
5;ర5ాట�! �� అంట� Daughter-in-law, �� అంట� Mother-in-law, ="*>?"* కల$@ా ఏమంత "Bమ�ంటCD +ా
ఉండదు. యIగయI+ాల నుం7K ="*ద?"* మLM( ఉం7ే సంబంధ బOంధ2ా(ల గI"*ంP ఎRS◌్నRV1 కథల: వYMZ$.

�ి�మ�ల: వYMZ$. ఇప]7ౖె`ే టC.a. YMRSళc ధరdమ� అ�, అ�1 eOషల & నూ �ీ"*యళh&  i"jklంYేసుl RM1$.

RM అనుమ�నmnమంట�, =ocద?రp అసల: పqరr జనdల  ఏ గంధరr కన(ల  అ$ ఉంటOరs. సrరt ంల  ఏో తప]
Yేయడంవలన ఏ ఇందు/ 7ో, ఎవ"# uాపం ఇPZ ఉంటOరs. 5;ం7v భ
ల కంల  "jండw 5ాత/ల: 5xyింP, za`Mంతం
@{ట|} క:ంట~ ఉండం7v అ� uాపం ఇYేZసుంటOరs. మ�మ
ల:+ా అ$`ే, ప/� uా5ా�@� ఏో ఒక a�చనం క�7M
ఉంట~ంట|ం�. @ా� ఈ ఇద?రs గంధరsrల@� అల�ంటC a�చRM మ�రt ం ఉన1ట|&  ల�దు. ��వలన జ"*+,ేమయ�(
అంట�, క�యI+ాంతం వరక� ="*ద?"* మLM( యIద�ం చూ7M��ంే. ఆ 5 /ా ణIల� మన కథల & � �ల�&  �ల�& !
ఇ�వరకటC "#�ల &  అ`Ml  @�డళhc @{ట|} క:R3ేో, ఏ� Mచు@�క:ం7M, =L�న ప7v @{ట|} క:R32ారs. ఒకళc`� ఒకళhc
@{ట|} క:RM1 స",, క��ి5x$�2ారs. ఇప]డw అం`M ఆధు�కం. �;��ౖట�ల  తమ ఇmn� 5ాడవక:ం7M క�7M
చూసు@�2ా�. మ"* ఇప]డw అం`M ప/చ�న1 యIద�ం. ెబ� క�-ించక:ండ+ా @{ట}డం. అేో 5x�సుల: థ�� 7v+��
ఉప�+*సుl ంటO", అల�గన1 మ�ట! -����& న పద�"#� �ల పండwగ అవడం తరs2ా$. ఒకళcR కళhc ఎ�ి}mn¡
Yే�.సుక:ంటOరs. ఇంటC-�ద? +ా"*@� ఏ ఆ�ిl5ాసుl ల¢ౖRM ఉRM1రs◌ూ అంట� మ"� =L�న పడరs. ల�క5xయ�య� అం`ే
సంగత£ల:. ఇ� వరకటC "#�ల & ల�గ ఒకళc�ద ఒకళhc ఏ� అరsచు@�రs. అం`M ��టC�! అతl+ా",�, అR3్నళh&
తన �ామ�¤ జ(ంల @� ఎవ"*� అడw+jట}�యక:ం7M, �ారre¥మ�L�@ారం`� ప"*5ా�ంPRMaడ. ఇప]డw @�డల:
వPZం�. ఈa7ే� అం`M 5ాతPంత@ాయ పచZ7M$¦. ప/� అతl+ా"*@�, ఇం@���& వ"j§RM తనవంటCంట¨& @� అడwగI
-�టO} "ా, తన హ@,©ో ��.సుక:న1ట|&  బOధ ప7v5xత£ం�. అసల: Pలక 5 /ా ణమం`M ఆ వంటCంట¨& R3 ఉం�.
అందువలన @{తl+ా వPZన @�డ� ªదటC ఆక�మణ అక©7ే. అల�గ� తన@,ో 5ాక5 /ా =ణ(ం ఉంద� @ాదు.
ఎల�+#ల�గ అతl+ా"*�, అక©డ నుంP త-ి«ంచగ�+*`ే, �+*�నవ�1 నల�& రs�ద నడ@, కM! ఇRM1ళ¬&  ఎం`�
శ�మప7v Yేuారp, @�డలPZన తరs2ా`ౖెRM సుఖపడక5x`ే ఎల�+ా? అR3 సు�1తm¯°న ెబ�`� 5 /ా రంభం
అవ±త£ం�. @{తl@�డ� @{తl భరl క�7M అవ±ను కదూ �జmn మ"� అనుక:ంటOడw. అమd@� వంటప� త-ి«ంచడం
అR3 ప/�lా వన ఆ 2S"*�బOగIల@{డw@, Yే�lా డw. ఈ "#�ల &  eO"ా(భ"ాl  సం5ా�సుl న1ప]డw ఓ వంట మ�yి�
-�ట|} @�వడం ఏ� -�ద? au³షం @ాదు. -�ౖ+ా 5;/దు? ట� ఆ�ీసుల@� 2S�´& మIంే బµ /D ¶ాసు} ల�, లం· @� ఓ బOక�� క�7M
తయ�ర2ాr�. మ"* ఇR3్న�ి పనుల@� అతl+ా"*� కష}-�ట}డం ఏం eOవ(ం+ా ఉంట|ం�? ఈ ఒక© @ారణమ
 YMల:
అమd� ఒ-ి«ంచ7M�@�. ‘m¯°mn"ా ఝ�ం�ీన�! ¹º7ేం+�’ అ� ఝ��� ల»KdబO$ అన1ట|& +ా 5ాపం, ఈ అతl+ారs
తన uాయశక:l ల� ప/యత1ం Yేసుl ం�. అంత =రRM"* ల»KdబO¼ Pవ"*@� ఝ��� వ��ంM ల�M, ఈa7ెంత?
ఆ½ టO/ �, అతl+ారనబ7ే మ�మ
ల: 5 /ా ణ¾. టO/ ¿� ఫ� ఆ½ పవ� @� ªదటC అడwగI పడ�ట�}! ఇంక m¯�& m¯�&+ా �x&
5ా$జ�ంగI 5 /ా రంభమవ±త£ం�. అల�గ� ఏో 5 /ా ణ�రకం అను@�వదు? . Pన1Pన1 ఝలక:©ల: 5 /ా రంభం
అవ±`M$. 5;/దు? ట� kR3 బµ /D ¶ాసు} @� ఏ చ5ా�ల , ప±ల�©ల , లం· బOD� @� క�7M ఉప�+*�lా యR3 వంక`�
Yే$ంచడం. 5x� ఇంట¨&  -�M? యన ప/� "#Á ఈ చ5ా�ల: అ= kనల�క5xత£RM1డ�, ఒక©"#�@j§RM m¯నూ మ�"*Z,
ఏ ఉ5ాd� Yే$ంచమంట� ‘ఈ వయసు�ల  అంతంత 5xప±ల: -�టC}  ఉ5ాdల:, -�సరట~&  kంట� ఆల గ(ం
5ా7ౖె5xదూ’ అంట~ సRM1$ R క:©ల�...
ఆ ప�Yే�. వంటOaడ ఈ -�M? aడ మ�టÂందుక: aంట|ం�? zత�YేZ @�డ� మ�ట aంట|ం� @ా�... ఒక�ా"*
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Yేkల ంP జÃ"*5x$న తరs2ాత మÄ& "ావడం అంత ̀ ే�@,� @ాదు.
ఏో ఈ -�M? ళc@� @ాల»,పం @�సం టC.a చూ7Mల� ఉంట|ం�. ఇంట¨&  ఎవ"j§RM టC.a చూసుl ంట~ంట� -ిల&ల:
తప«�స"*+ా ఆ చుట|} పక©ల� kరsగIత£ంటOరs. మ"* 2ాళhcన1ప]డw ఈ -�ద?2ాళhc 2ాళc �ీ"*య�� చూసు@�ల�రs
కM. ఇం@� గత(ంతరం ల�క ఏ @ారp} ¿ ¹MRSల  బలవంతం+ా చూ7Mల�సుl ం�. @�డల: మ�త/ం అతl+ారs పడwత£న1
బOధ� చూసూl  ఆనం�సుl ంట|ం�. ఇల� ఒకట��టC? ఎRS◌్నRV1 aషయ�ల &  అతl+ా"*�ద aజయ�ల: �ాL�సూl R3
ఉంట|ం�. ఇల�ంటC aషయ�ల: Yెప]@�ల�రp.. Pవ"*@� కన1 @{డwక:`� మ�త/ం ఏం -ితÅ"� Yె5lా రs? ‘‘ఏ"ా � ఆaడ
మమd�1 ఇల� »Æభ -�డw`�ం�.. RVటC@�ంప±+ా kం7v ఉండడం ల�దు. Pవ"*@� � RMన1+ా", @{�-�టC}న టC.a. చూ�.
�ాrతంతÇÈం క�7M ల�దు’’ అ� ఏ త�&మ�త/ం Yెప]క:ంట|ం�? ఏ� అల� Yెప«గ�+*`ే ఆ @{డw@,ౖెRM ప"*Éా©రం
చూ-ింYే2ా7ే�? @�డ�@� ̀ ెల:సు అతl+ా"*@� అంత Lౖెర(ం ల�ద�. అేం ఖరd� @ా�, మన ేశంల  చటO} ల:
క�7M @{తl@�డ�@� అనుక�లం+ాR3 ఉRM1$. @�డ�@� ఏm¯°RM అ$`ే మIందు+ా అతl+ా"*�ద @,సు -�డ`Mరs.
@ా� అే @�డల: అతl+ా"*� ఎ�1 aLMల� �ాL�ంPRM @�రp}  ల�దూ.. @,సూ ల�దు.. ఎట~ చూ�ిRM ‘��’ే అంkమ
aజయం.

�",మంటOరs?
RMణÊ�@� ఎప]డూ "jండw 5ా"ాËÌల:ంటOయ. ఈ 2ా(సం చ�a`ే �జmn @ా2ÍచుZ... అ�-ింYÎచుZ.. అబµ� ఇ�
స"*@ాదు... అ� అ�-ింYÎచుZ... అందు@, �",మంటO"# 2ారం "#�ల & +ా "ా�ి పం5;చుZ. �7va మ"� ఎక:©వ
@ాక:ం7M చూసు@�2ా��న బOధ(త �ే.
-ఎ7vట�
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