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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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నిరణ్ యంనిరణ్ యం  .  

“శిశీ..” అనన్ పిలుపు విని తీయబోతునన్ తాళానిన్ అలాగే ఉంచి వెనకిక్ తిరిగి చూసింది శిశిర.  
అకక్డ చేతిలో కవర పటుట్కుని నిలబడి ఉనన్ జయంతి ని చూడగానే, "రండి ఆంటీ, ఇపుప్డే వచాచ్ను, కలిసి కాఫీ 

తాగుదాం” అంటూ తాళం తీసింది.  
" నీకు రిజిసట్ర పోసట్ లో వచిచ్ంది, నువువ్ ఆథరైజేషన లెటర ఇచాచ్వు కనక తేలిగాగ్ ఇచాచ్డు, లేకపోతే ఇచేచ్వాడు కాదు 

తెలుసుగా మన పోసట్ మాన సంగతి”  అంటూ గల గలా మాటాల్డుతూనే శిశిర తో పాటు లోపలకి వచిచ్ంది జయంతి.  
“కూరోచ్ండి   ఆంటీ, కాఫీ మేకర ఆన చేసి వసాత్ను, మంచి కాఫీ తాగుదాం” అంది, చేతిలోని పాల్సిట్క బాగ లోంచి పాలూ, 

పెరుగు పాకెటూల్, కూరల సంచీ డైనింగ టేబిల మీద పెడుతూ. 
 " తొమిమ్దవుతోంది, ఇపుప్డేం కాఫీ? భోజనాల టైమవుతూంటే? ”అంది జయంతి.  
" అలా అంటారేం? ఫలానా టైముకే ఈ పని చెయాయ్లని ఎవరు చెపాప్రు? మనమే కదా, దానిన్ కొంచం అటూ ఇటూ 

మారుచ్కోవడం మన చేతిలో పనేకదా!”  అంటూ నవివ్ంది శిశిర. 
" సరే నీ ఇషట్ం, మీ అంకుల భోజనం అయిపోయింది, కనక నాకేమీ పరవాలేదు”  అంది నవువ్తూ. మరో పదినిమిషాల 

తరావ్త శిశిర ఇచిచ్న పొగలు కకుక్తునన్ కాఫీ తాగుతూ నెమమ్దిగా అంది ఆవిడ. 
“ నీతో ఒక ముఖయ్మైన  విషయం మాటాల్డాలి, సరదాగా ఎకక్డికైనా వెళిళ్ మాటాల్డుకుందాం, ఎకక్డకెళదామో చెపుప్, మీ 

అంకుల రారు, నేనూ, నువేవ్ అంది “నవువ్తూ.  
శిశిర నవవ్లేదు, మెతత్టి ఒతైత్న జుటుట్ని ముడి వేసుకుంటూ నెమమ్దిగా అడిగింది, "అమమ్ ఫోన చేసిందా?" అని.  
కొదిద్గా కంగారు పడింది జయంతి. "అదేం లేదు, ఊరికే నేనే మాటాల్డదామని,”  అంది మరేమనాలో తోచనటుట్. 
ఒకక్ క్షణం మాటాల్డలేదు శిశిర. ఆ తరావ్త సాలోచనగా అంది "సరే ఆంటీ, రేపు శనివారం కదా, మధాయ్హన్ం సిటీ 

బయటకి డైరవ కి వెళదాం, దారిలో మాటాల్డుకుంటూ ఎకక్డైనా లంచ చేసి వదాద్ం, సరేనా?”.  
"సరే, పొదుద్నేన్ మీ అంకుల కి తైర సాధమే అయితే, కానీ నువివ్లా మూతి ముడుచుకుంటే కాదు, మామూలుగా, సరదాగా 

ఉంటేనే”  అంది.  
“అలాగే “అని పర్యతన్పూరవ్కంగా నవివ్ంది శిశిర. 
శనివారం జయంతి పూజ ముగించుకుని, పెరుగూ అనన్మూ, పులిహోరా కలిపి భరత్ కోసం టేబిల మీద పెటేట్సి తవ్రగా చీర 

మారుచ్కుని జడ వేసుకుని వచేచ్సరికి శిశిరా తయారుగా ఉంది, జీనస్, లేత నీలపు టాప వేసుకుంది, చకక్టి పెదద్ కళూళ్, మెతత్టి వతైత్న జుటూట్, 
ఎపుప్డూ నవువ్తూ ఉండే పిలాల్, ఆ అమామ్యిని చూడగానే ఇషట్పడకపోవడం దాదాపు అసాధయ్ం.  

“ఇపుప్డు చెపప్ండి ఆంటీ, అమేమ్ం చెపిప్ంది మీతో? బుదీధ్ జాఞ్నం లేకుండా సందీప ని వదద్ంటునాన్నని చెపిప్ందా? ఇంకా ఏం 
కంపైల్ంటస్ ఉనాన్యి నా మీద?” సిటీ లిమిటస్ దాటేవరకూ మాటాల్డని శిశిర అంది నవవ్డానికి పర్యతిన్సూత్. 

 "ఛా, అలా ఎందుకంటునాన్వు శిశీ? మీ అమమ్ సంగతి నీకు తెలియదూ?” అంది జయంతి.  
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"తెలుసు కనకే ఇలా అంటునాన్ను, ఈ సారి కొంచం గటిట్గానే నవివ్ంది శిశిర, నాకు ఇరవై ఆరేళుళ్నాన్ ఇంకా చినన్పిలల్నే 
అనుకుంటుంది అమమ్, ఏమీ తెలియదనే తనకి గటిట్ నమమ్కం, ఎపుప్డూ మేమెలా సుఖంగా ఉంటామో అనన్ ఆలోచనే తపప్ తనగురించి 
పటట్దావిడకి, ఏదైనా చెపేత్ చినన్పిలల్లా అలుగుతుంది, నినన్ రాతిర్ నాకూ ఫోన చేసి వినిపించింది విషుణ్ సహసర్ం. ముందావిడని ఎలా కనివ్నస్ 
చెయాయ్లో తెలీదు నాకు.” తనలో తనే అనుకుంటునన్టుట్గా అంది. 

“ అసలేమైందో చెపాత్వా? నినన్ రాతిర్ ఫోన లో అమమ్ ఏడిచ్నంత పని చేసింది అంటే విషయం పెదద్దే అయి ఉండాలి” అంది 
జయంతి గంభీరంగా.  

"సందీప కి నాకు సరిపడదు ఆంటీ" కుల్పత్ంగా అంది శిశిర. 
 "అది ఇపప్టికి చాలా సారుల్ చెపాప్వు, కానీ దానికో కారణం ఉండాలి కదా, అదేమిటో చెపేత్ వినాలనే నినిన్లా తీసుకుని 

వచిచ్ంది” అంది కొంత వయ్ంగయ్ంగా.  
"మీరు వయ్ంగంగా అనాన్, వెటకారం చేసినా నా సమాధానం ఇదే, అతనికీ నాకూ పడదు. అంత మాతార్న అతను చెడడ్వాడు 

కాదు, వాళళ్ అమామ్, నానాన్ కూడా మంచివాళేళ్, కానీ.” అంటూ కళళ్లోల్కి ఉబికి రాబోతునన్ కనీన్టిని ఆపుకోవడానికి కాబోలు తల పైకి ఎతిత్ 
సీలింగ వైపు చూడసాగింది. 

 ఆ అమామ్యి మనసెందుకో బాగా గాయపడింది అని అరధ్ం అయింది జయంతికి. "కాఫీయా, టీ యా ఏం చెపప్ను?” అంది 
మాట మారుసూత్.  

“ఏదో ఒకటి చెబాద్ము కానీ ముందు మీరిది చెపప్ండి. అమమ్ ఏమంది? దీనికెపుప్డూ తొందరే, ముందూ వెనకా చూడకుండా 
నిరణ్యాలు తీసుకుంటుంది, తనకెపుప్డు ఏది తోసేత్ అది చేసుత్ంది, మొండిది, అందా? ఇంటోల్ ఫరిన్చర, కరెట్నులూ అవీ మారిచ్నటుట్ 
అనుకుంటుందా, పెళళ్ంటే? ఒకక్ క్షణం కూడా ఆలోచించుకోవదాద్? అని చివాటేల్సిందా? తన బదులు మిమమ్లిన్ కూడా వెయయ్మందా?”  అంది  
ఆవేశంగా. 

“అలా ఏమీ అనలేదు కానీ,  ఎందుకిలా అంటునాన్వో,  ఎందుకు అంత పటుట్దలగా ఉనాన్వో తెలియడం లేదు” అంది.  
శిశిర ఏమీ మాటాల్డలేదు, చేతి గోళళ్కి వేసుకునన్ గులాబీ రంగు వైపు చూసూత్ కూరుచ్ంది. 
“అసలు సంగతేమిటో చెపప్రా!” అనునయంగా అంది జయంతి . 
“ పెళిళ్ అయాయ్కా మా అమమ్ మాతో ఉండడానికి సందీప కి ఇషట్ం లేదు, అమమ్ ఎకక్డకెళుతుంది ఇపుప్డు? రాజీవ ది సేలస్ 

ఉదోయ్గం, ఎపుప్డు ఎకక్డుంటాడో వాడికే తెలీదు. ఉనాన్ పారిస లో చలికి అమమ్ తటుట్కోలేదు, ఇంతకుముందు రెండు సారుల్ ఎంత బాధ 
పడిందో మనకే కాదు, తనకీ తెలుసు. అయినా సరే అలాగే అంటునాన్డు. నాకింతకనాన్ ఎలా చెపాప్లో అరధ్ం కావడం లేదు. అమమ్ని 
వదులుకోలేను, మా గురించి అమమ్ ఎంత కషట్పడిందో నేను మరిచ్పోలేను, “ ఇలా ఒకదానికొకటి సంబంధం లేకుండా గజిబిజి గా చెపోత్ంది. 

విషయం కొంతవరకూ అరధ్ం అయిన జయంతి అనునయంగా అంది " ఒకక్ క్షణం ఊపిరి తీసుకో, నెమమ్దిగా చెపుప్, ఆ 
తరావ్త ఏం చెయాయ్లో ఆలోచిదాద్ం ? అంది. 

 "ఆలోచించేందుకు ఏమీ లేదని నేను అనుకుంటునాన్ను, ఈ మధయ్న తన పదధ్తి చాలా మారిపోయింది, ఇనేన్ళుళ్గా మాకు 
తెలిసిన వాడు, రాజీవ కి కూడా తను చాలా ముఖయ్మైన సేన్హితుడు. అనిన్ విషయాలు తెలిసిన వాడు, అతనికి ఇంతకంటే ఏం చెపాప్లి? ఎలా 
చెపాప్లి? నాకు అమమ్ కంటే ఏదీ ముఖయ్ం కాదు ఆంటీ, సందీప ని నేను ఇషట్పడిన మాట నిజం, కానీ ఆ ఇషట్ం అమమ్ని నా నుంచి దూరం చేసేత్ 
నేను అది భరించలేను “ అంది సిథ్రంగా.  
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జయంతికేం మాటాల్డాలో తెలియలేదు, కొనిన్ క్షణాలు ఇదద్రి మధయ్నా మౌనం.  
“అలా అనకు, కాసత్ అతనివైపునించీ ఆలోచించు, అయినా అమమ్ ఇకక్డే ఉంటానంది కదా, నీకిబబ్ందేముంటుంది చెపుప్? 

రాజీవ కావాలంటే వచేచ్సాత్ను అంటునాన్డు కదా, తనకేం కావాలనాన్ చూసుకోవడానికి మేమంతా లేమా? “ అంది.  
" అసలంతవరకూ రావలసిన అవసరం ఏముందాంటీ? రాజీవ తనకి నచిచ్న ఉదోయ్గం వదిలేసుకుని ఎందుకు రావాలి? 

ఇపుప్డు వచేచ్సేత్ వాడు చదువు కోసం తీసుకునన్ లోన ఎలా కడతాడు? రేపు తనకి వచేచ్ అమామ్యి అమమ్ని బాగా చూసుకుంటుందని నమమ్కం 
ఏముంది? అసలు రాజీవ కీ, నాకూ తేడా ఎందుకుండాలి? ముందు లేని అభయ్ంతరం ఇపుప్డెందుకుండాలి? ఎపుప్డో ఎవరూ లేని టైములో 
అమమ్కి ఆసాథ్మ్ ఏటాక వసేత్? ఊహించుకోవడానికే నాకు సాధయ్ం కాదు.  

మీరెనైన్నా చెపప్ండి ఆంటీ, అమమ్ని ఇబబ్ంది పెటేట్ పని నాకేదీ వదుద్, చివరికి అది నా పెళైళ్నా సరే, మీకు చెపప్లేదు కదా, 
సందీప కి నూయ్యారక్ లో పోర్జెకట్ వసోత్ందిట, అకక్డకి వెళిళ్పోదాం అని అంటునాన్డు. అపుప్డు అమమ్ అసలు నా దగగ్రుండలేదు కదా అకక్డ 
వాతావరణానికి, అదే మాట అంటే,  

‘ఇనాన్ళూళ్ నువేవ్ చూసుకునాన్వు కదా, ఇపుప్డు రాజీవ చూసుకుంటాడు, వాడిని వచేచ్యమందాం’ అని తేలిగాగ్ అనేశాడు, 
పైగా నేను మాతర్ం మా అమామ్, నానన్లని వదిలే వెళాళ్లి కదా, కొనిన్ కావాలంటే కొనిన్ వదులుకోవాలి శిశీ అనాన్డు. అతని వైపు నించి చూసేత్ 
అది నిజమే కావచుచ్, కానీ అతని తలిల్తండుర్లిదద్రూ కలిసి ఉంటారు, వాళళ్కి కావలసినంత ఫామిలీ సపోరట్ ఉంది, కానీ అమమ్కి? “ అంది 
బాధగా. 

గత మూడేళుళ్గా ఆ అమామ్యిని బాగా ఎరిగిన మనిషి గా మరేమీ అనలేకపోయింది. ‘ఎకక్డివాళోళ్ తనకింత 
దగగ్రయిపోయారు, ఏదైనా చేసి ఈ పిలల్ మనసు తాను మారచ్గలిగితే ఎంత బాగుంటుందో కదా? తనకిలాంటి కూతురుంటే ఎంత 
బావుండేదో! అని ఎనిన్ సారుల్ అనుకుక్ందో? ఈ అమామ్యి పరిచయం అయినపప్టినించీ’. అసలు శిశిరా, వాళళ్ అమమ్ మాధవి లతో 
పరిచయమే చితర్ంగా జరిగింది ఆవిడకి.  

ఎనిమిది అంతసుథ్లోల్ నూట నలభై నాలుగు ఫాల్ట లు ఉనన్ ఆ కాంపెల్కస్ లో అందరూ చాలా సేన్హంగా ఉంటారు, 
ఎదురుపడినపుప్డు పలకరించుకోవడాలూ, దగగ్రలో ఉనన్ ఫాల్టల్ వాళళ్కి చేసిన వంటలూ అవీ ఇచిచ్ పుచుచ్కోవడాలు, పండగలకీ, పబాబ్లకీ 
కలవడాలూ వీటనిన్ంటితో ఎపుప్డూ సందడిగా ఉంటుంది. దానివలల్ ఒకరి వివరాలు మరొకరికి చాలా తొందరగా తెలుసాత్యి.  

సూక్ల టీచర గా పనిచేసి ఈ మధయ్నే రిటైర అయిన జయంతికి చాలా కాలంగా ఖాళీగా ఉనన్ ఎదురింటి లోకి ఎవరో 
వసుత్నన్రనన్ వారత్ వినగానే చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. 

 శిశిరా, వాళళ్ అమామ్ ఎదురుగా ఉనన్ రెండు బెడూర్ంల ఫాల్టోల్కి మారిన రెండో రోజునే ఆవిడ కాఫీ పటుట్కుని వెళిళ్ 
పరిచయం చేసుకుంది. ఎంతో కలివిడిగా ఉనన్ ఆవిడని చూడగానే శిశిర అమమ్ మాధవికి ఎంతో దగగ్రవాళళ్ని చూసినటుట్గా అనిపించింది. 
కర్మంగా వాకింగ కీ, గుళళ్కీ, బిలిడ్ంగ లో జరిగే లలితా సహసర్ పారాయణాలకీ వెళళ్డం, మధయ్హన్ం కలిసి టీ తాగడం ఇలా వాళళ్ సేన్హం 
ఎంతో గాఢంగా మారింది తొందర లోనే. 

 జయంతి భరత్ శేషగిరిరావు కొదిద్గా మూడీ మనిషి, పర్ధమ కోపం, ఎవరితోనూ కలవడానికి ఇషట్పడరు, పుసత్క పఠనం, 
ఒకక్రే కూరుచ్ని కంపూయ్టర లో చెస ఆడుకోవడమూ ఆయనకెంతో ఇషట్ం. టైము పర్కారం అనీన్ జరిగినంతవరకూ ఆయనకేమీ ఇబబ్ంది లేదు, 
ఎదైనా తపిప్తే మాతర్ం కోపం తొందరగా వచేచ్సుత్ంది, అందుకని అకక్డదాకా రాకుండా జయంతి జాగర్తత్ పడుతూ ఉంటుంది. 
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 జయంతీ, శేషగిరి రావులకి ముగుగ్రు కొడుకులు, ఒకక్రూ ఇండియాలో ఉండరు, ఆయనకి పర్యాణాలు పెదద్గా పడదు, 
అందుకని వాళుళ్ వెళళ్డం తకుక్వే.  

మాధవికి శిశిరా, రాజీవ ఇదద్రు పిలల్లు. రాజీవ ఎం.బీ.యే చేసి పారిస లో ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డు. శిశిర కూడా ఈ మధయ్నే 
ఇంజనీరింగ పూరిత్ చేసి కాంపస సెలెక్షనోల్ ఐ.బీ.ఎం లో ఉదోయ్గంలో చేరింది. ఇకక్డ తలీల్, కూతురు మాతర్మే ఉంటారు, ఆవిడ భరత్ గురించి 
జయంతి ఎపుప్డూ అడగలేదు, వీలైతే తోటివారికి సాయం చెయయ్డమే కాని వాళళ్ వయ్కిత్గత విషయాలోల్ వేలుపెటేట్ అలవాటు ఎపుప్డూ లేదు 
ఆమెకి. ఆ అలవాటువలేల్ ఆమె అంటే ఎంతో గౌరవం పెంచుకునన్ శిశిర,  జయంతి అంటే ఎంతో పేర్మగా ఉండేది. మాధవివీ, జయంతివీ 
అభిరుచులూ, అభిపార్యాలు బాగా కలవడమూ, ఎదురు బొదురు ఇళుళ్ కావడం వలల్ ఇదద్రూ చాలా సమయం కలిసే గడిపేవారు. అనిన్ 
విషయాలు ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునేవారు. 

ఒకరోజు పొదుద్నిన్ంచీ మాధవి కనిపించలేదు, మధాయ్హన్ం టీ టైముకి కూడా రాకపోయేసరికి ఏమైందా ?అని కంగారు 
పడింది. బెల కొటిట్ చూదాద్మని  వెళితే ఇంటికి తాళం వేసి ఉంది, తనకి చెపప్కుండా ఎకక్డకీ వెళళ్దు, ఏమై ఉంటుందా? అని సెల ఫోన కి 
చేసేత్ "సివ్చ ఆఫ" అంది. శిశిర కి చేసేత్, " అమమ్ బయటకి వెళిళ్ంది ఆంటీ, సాయంతర్ం వసుత్ంది, మీటింగ లో ఉనాన్ను, సాయంతర్ం 
కలుసాత్ను, బై “ అని హడావిడిగా ఫోన పెటేట్సింది.  

సాయంతర్ం ఇదద్రూ కలిసి వచాచ్రు, అలిసిపోయినటుట్నన్ మాధవి ని చూసి ఇంకేమీ పలకరించలేదు.  ఆ తరావ్త కూడా 
మాధవి మాటాల్డలేదు, బయటకి రాలేదు.  

రాతిర్ శిశిర వచిచ్ంది, “రామామ్, మీ ఆంటీ లోపల ఉంది వెళుళ్ ‘అంటూ,” జయా, శిశిర వచిచ్ంది “అని పిలిచాడు శేషగిరి 
రావు. 

 అపుప్డు చెపిప్ంది అసలు విషయం.. 
“ ఈ రోజు అమమ్ మరిచ్పోలేని రోజు, దురదృషట్వశాతూత్ మంచికి మాతర్ం  కాదు” అంటూ ఒకక్ క్షణం ఆగింది. 
“ నానన్ అమమ్నీ, మమమ్లిన్దద్రినీ వదిలేసి వెళిళ్పోయిన రోజు, అందుకని ఈ రోజు అమమ్ ఇంటికి దూరంగా గుడిలోనో, 

ఏదైనా ఆశర్మంలోనో గడుపుతుంది, అకక్డ సేవ చేసుత్ంది, మరే విషయమూ గురుత్కురానంత బిజీగా గడుపుతుంది. బాగానే ఉండేవారు 
ఇదద్రూ, అమమ్కి చినన్పప్టినించీ విపరీతమైన ఆసాథ్మ్ ఉంది, నానన్కీ ఆవిషయం తెలుసు, పెళళ్పుప్డు చెపేప్ చేశారుట తాతగారు వాళుళ్, 
దానివలల్ నానన్ అపుప్డపుప్డూ విసుకుక్నేవారుట. 

ఆఫీస లో పరిచయం అయిన సరళ అనే ఆవిడంటే ఇషట్ం, నీకూ, పిలల్లకీ అనాయ్యం చెయయ్ను, అపుప్డపుప్డూ వసూత్నే 
ఉంటాను, డబుబ్ పంపుతాను, అంటే అమమ్ భరించలేకపోయింది. వదద్ంది, అలిగింది, బర్తిమాలింది, అయినా ఆయన తన నిరణ్యం 
మారుచ్కోలేదు. “ నీకిషట్మునాన్ లేకపోయినా నేను సరళని పెళిళ్ చేసుకునేది ఖాయం, నువువ్ సరుద్కుంటానంటే ఇకక్డే ఉండవచుచ్, లేదంటే నీ 
ఇషట్ం”  అని ఆయన ఖరాకండీగా చెపాప్రుట, నాకు చాలా కొదిద్గా గురుత్ంది. 

 అమమ్ అభిమానం గాయపడింది, మమమ్లిన్దద్రినీ తీసుకుని ఇంటోల్ంచి వచేచ్సింది. అపప్టినించీ ఎవరిమీదా 
ఆధారపడకుండా రకరకాల చినన్, చినన్ ఉదోయ్గాలు చేసూత్ మమమ్లిన్ పెంచింది, అలా చేసూత్నే బీ.ఈ.డీ చదివి సూక్ల లో టీచర గా ఉదోయ్గం 
సంపాదించుకుంది. అది రాకముందు సూపర బజారోల్ సేలస్ పనీ, ఇంటోల్ వాయిదాల పదధ్తిమీద చీరలు అమమ్డం, చివరికి ఒక కంపెనీలో 
సెకూయ్రిటీ గారడ్ గా కూడా కొనిన్ రోజులు పనిచేసింది. డూయ్టీ పగలైనా, రాతైరనా ననూన్, అనన్యయ్ని కంటికి రెపప్లా చూసుకునేది. అంత 
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ధైరయ్ం ఎలా వచిచ్ందో? ఎలా అనిన్ పనులూ చూసుకునేదో? అని తలుచుకుంటేనే ఇపుప్డు నాకు ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది ఆంటీ, ఐ ఆం రియలీల్ 
పౌర్డ ఆఫ మై మదర, అందుకే తనకే కషట్మూ కలగకుండా చూసుకోవాలని మా ఇదద్రి ఆశ.  

ఈ రోజు మాతర్ం తను ఒకక్రీత్ తెలియని వారి మధయ్ ఉండడానిన్ ఇషట్పడుతుంది, ఎందుకో తెలీదు, ఎనోన్ ఏళళ్నించి ఇలాగే. 
మా ముగుగ్రిలో ఎవరికైనా వంటోల్ బావులేకపోతే తపప్, అమమ్ సెలవు పెటేట్ది ఈ ఒకక్ రోజే. ఇనేన్ళళ్లోల్ చాలామంది కలిశారు అమమ్ ఈ 
పర్యాణంలో, కానీ మీ అంత దగగ్రగా వచిచ్న వారు బహుశా మరెవరూ లేరు.  నేరుగానే అడిగినవారూ ఉనాన్రు, వీసమెతుత్ సాయం 
చెయయ్కపోయినా వెనక చెవులు కొరుకుక్నన్ వారూ ఉనాన్రు. మీ మంచితనమూ, సేన్హంగా ఉండే గుణమే కాక మీరు తన వయ్కిత్గత జీవితం 
గురించి ఎపుప్డూ పరోక్షంగానైనా పర్సాత్వించకపోవడం ఒక కారణం కావచుచ్, మీరంటే తనకునన్ అభిమానానికి. అలాంటి మీరు అమమ్ 
మీకేమీ చెపప్లేదు అని అనుకోకూడదనే, మీకు చెపాద్మనే ఇలా వచాచ్ను, విషయం మీకు చెపాప్లని ఇలా వచాచ్ను, ఎందుకంటే అమమ్ ఎంతో 
ఇషట్పడే మీరు ఆమె గురించి మరేమీ అనుకోకూడదు అందుకే. యూ నెవర జడెజ్డ హర.. ఐ రెసెప్కట్ యూ సో మచ ఫర దట.”  అంది 
ఉదేవ్గంగా.  

పర్శాంతంగా అంతా వినన్ జయంతి ఆపాయ్యంగా శిశిర చెయియ్ నొకిక్ంది.  
"ఓ అవునా, మీ అమమ్ ఎంతో అదృషట్వంతురాలమామ్, మీ లాంటి పిలల్లునన్ందుకు, అందరికీ జీవితంలో అనీన్ ఉండవు కదా, 

నౌ ఐ అడైమ్ర హర మోర దానఎవర” అంది చిరునవువ్తో. అంతేకానీ మరింకే విషయాలూ అడగలేదు. 
ఆ సంఘటన జరిగిన తరావ్త ఆ రెండు కుటుంబాల మధయ్ సేన్హం మరింత బలపడింది. శేషగిరి రావు కూడా శిశిర పటల్ 

పేర్మగా ఉండేవాడు, రాజీవ వచిచ్నపుప్డు పండగ వాతావరణం ఆ ఇళళ్లోల్. మారుతీ సివ్ఫట్ కార కొంది శిశిర. రాజీవ పోరు పడలేక అకక్డ 
వేసవి కాలం ఉనన్పుప్డు ఒక నెలా, రెండు నెలలకి పారిస వెళేళ్ది మాధవి. ఆమె కునన్ ఉబబ్సం వలల్ అకక్డ ఎకుక్వరోజులుండడం 
సాధయ్మయేయ్ది కాదు, అదీ కాక రాజీవ సేలస్ ఉదోయ్గం వలల్ ఎకుక్వగా టూరల్ లో ఉండేవాడు. అందుకని తొందరగానే వచేచ్సేది. 

“ఆంటీ లంచ వచిచ్ంది “ అంది శిశిర జయంతి ఆలోచనలకి బేర్క వేసూత్. 
 " ఓ అవును కదూ, దా ఓ పటుట్ పడదాం, ఆకలి వేసోత్ంది" అంది నవువ్తూ. నాన ముకక్ తుంచి నోటోల్ పెటుట్కుంటూ అంది 
 " ఇపుప్డు చెపప్ండాంటీ, నేను చేసుత్నన్ది తపాప్, కరకాట్?  నా కునన్ ఆలోచనలకీ,బాధయ్తలకీ సందీప ని ఎందుకు బందీ ని 

చెయాయ్లి, తన కలలకీ, ఆశలకీ నేనెందుకు అడడ్ం పడాలి? ఒక మనిషిని ఇషట్పడటం వేరు, దానికేమీ ఆలోచన అకక్రేల్దు, అసంకలిప్తంగానూ, 
అపర్యతన్ంగానూ జరిగిపోతుంది, కానీ వివాహమనే బంధంలోకి అడుగుపెటాట్లంటే ఎంతో ఆలోచించాలి? కలిసి కాఫీ కి వెళిళ్నంత సులభం 
కాదు కదా కలిసి బర్తకడం, అందుకే సందీప కి నాకూ కుదరదని నా అభిపార్యం, “ అంది. 

 జయంతి మౌనంగా ఉండిపోయింది. కేవలం తన వైపునించేకాకా అతనికి కలిగే అసౌకరాయ్నిన్ కూడా బేరీజు వేసుకుంటూ 
నిరణ్యానిన్ తీసుకుంటునన్ ఆ చినన్ పిలల్ని చూసేత్ ఎంతో ముచచ్ట వేసింది. అది సరైనదా, కాదా? అనన్ది పకక్న పెడితే, ఆ అమామ్యి అనిన్ 
కోణాలోల్ంచి ఆలోచిసుత్నన్ తీరు ఆమెకెంతో నచిచ్ంది.  

 "  చెపప్ండాంటీ? మాటాల్డరేం? నాకు తెలుసు మీరిపుప్డు ఎందుకు మాటాల్డటం లేదో? రాతిర్ అమమ్ ఫోన చేసుత్ంది కదా, 
అపుప్డు చేసాత్రు గూడుపుఠానీ, రెండు వారాలోల్ ఎలాగూ వసుత్ంది కదా, అపుప్డు కలిసి సాధిదాద్ం అనుకుంటునాన్రు కదూ “ అంది 
చిరుకోపంగా.  

"లేదు, లేదు శిశీ, ఈ సమసయ్ని ఎలా పరిషక్రించవచాచ్ ?అని ఆలోచిసుత్నాన్ను అంతే, అయినా ఇపప్టివరకూ ఆవేశపడి 
చాలా అలిసిపోయావు, ఇది ఒకక్ డిసక్షన తో తెగే వయ్వహారం కాదు, చూదాద్ం కొంత టైము ఇచిచ్, “అంది తనూ సాలోచనగా.  
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నిజానికి జయంతి ఆలోచిసుత్నన్ది కేవలం శిశిర గురించి మాతర్మే కాదు, ఒక కూతురిగా, అమమ్నెంతో పేర్మించిన పిలల్ గా 
తాను నెరవేరచ్లేకపోయిన బాధయ్త గురించి.  

జయంతీ వాళుళ్ ముగుగ్రు పిలల్లు, ఇదద్రనన్యయ్ల తరావ్త పుటిట్న ఆడపిలల్ని ఎంతో గారాబంగా చూసేవారు జయంతి 
అమామ్, నానాన్. అనన్యయ్లిదద్రూ  కూడా కోరిందే తడవు అనీన్ సమకూరేచ్వారు. అలా ఎంతో అలాల్రుముదుద్గా పెరిగింది ఆవిడ. 

 బి.ఏ పూరిత్ అవగానే సూక్ల లో ఉదోయ్గమూ, అది వచిచ్న రెండు నెలలకే శేషగిరిరావు తో పెళీళ్ జరిగిపోయాయి. శేషగిరి 
వాళళ్ది పెదద్ కుటుంబం, నలుగురనన్దముమ్లూ, తలీల్ తండీర్ అందరూ కలిసి ఉండే ఉమమ్డి కుటుంబం. పొదుద్నన్ లేసేత్ విపరీతమైన పని 
కోడళళ్ందరికీ, జయంతి ఒకక్రేత్ ఉదోయ్గం చేసేది అయినా ఆమె వంతు పని ఆమె కోసం వేచే ఉండేది ఏ వేళపుప్డైనా. ఆమె పెళిళ్ అయిన రెండు 
సంవతస్రాలకి తండిర్ పోవడంతో తలిల్, ఇదద్రు అనన్యయ్ల ఇళళ్ మధాయ్ తిరుగుతూ ఉండేది. ఆసిథ్ తమ ఇదద్రికీ సమానంగా పంచి ఇచిచ్నా సరే,  
తన బంగారమంతా కూతురికి ఇచిచ్ందనన్ కారణం వలల్ వదినలిదద్రికీ ఆవిడంటే కోపంగా ఉండేది, దానిన్ ఎలాగోలా వయ్కత్పరుసూత్నే 
ఉండేవారు.  

అది గమనించి తను" ఉనన్దేదో ముగుగ్రం తీసుకుందాం” అని జయంతి అంటే ,  
"వదుద్లేమామ్, మీ అమమ్గారికి ఉండాలి కానీ, ఇపుప్డు నువివ్వవ్డమెందుకు? మాకునన్వేవో మాకూ ఉనాన్యి" అని 

వెటకారంగా అనేవారు. వదినల నిరాదరణ వలల్ ఇబబ్ంది పడుతునన్ తలిల్ని తన దగగ్ర ఉంచుకోవాలని, ఆవిడ చినన్పుప్డు తనని చూసుకునన్టుట్ 
చూసుకోవాలని మనసంతా ఉనాన్ జయంతికి కుదిరేది కాదు, ఉమమ్డి కుటుంబంపు పరి మితులే కాక, పాత కాలపు భావాలతో పెరిగిన భరత్ 
కూడా " మీ అమమ్ మనింటోల్ ఉండడమేమిటి? మీ అనన్యయ్లుండగా? చూసినవాళేళ్మనుకుంటారు? నాతో అనాన్వు కానీ ఇంటోల్ 
ఇంకెవరితోనూ అనకు “అని తేలిగాగ్ కొటిట్పారేసేవాడు. 

 సంపాదిసుత్నాన్ కూడా తగినంత ఆరిధ్క సావ్తంతర్య్ం లేక ఆమె కోరిక తీరలేదు. ఎపుప్డైనా చూడటానికి వెళిళ్నపుప్డు 
ఆవిడకిషట్మైన పళోళ్, సీవ్టోల్ పటుట్కెలేట్ అసలే నోరు పెదద్దైన చినన్ వదిన" ఆ మాతర్ం మేమూ పెటట్గలం లే జయా, నువేవ్మీ కషట్పడి మోసుకుని 
రానకక్రలేదు" అంటూ చినన్తనంగా మాటాల్డేది. దాంతో ఆవిడ అకక్డి విషయాలెలా ఉనాన్ సరే ఏమీ చెపేప్ది కాదు, "పోనీలేమామ్, 
నువొవ్చాచ్వు చూడటానికి అంతే చాలేల్, మీ వదినల సంగతి తెలిసి ఎందుకు అలల్రి పడటం?  అనేది. 

అలా జయంతి కోరిక తీరనే లేదు, తండిర్ పోయాకా దాదాపు పదేళుళ్ కొడుకులిదద్రి ఇళళ్లో ఏమి జరిగినా చెపప్కుండానే 
ఎనభై ఏళళ్ వయసులో కనున్ మూసిందావిడ. అది గురుత్కు వచిచ్ జయంతికి మనసంతా కలచివేసినటట్యింది.  

“ ఎందుకు తనేమీ మాటాల్డలేకపోయింది? చదువుకుని ఉదోయ్గం చేసూత్ కూడా ఓ నాలుగు నెలలు  అమమ్ని నేను 
చూసుకుంటాను అని ఎందుకు చెపప్లేకపోయింది?” అని పర్శిన్ంచుకునన్పుప్డలాల్ ఆమెకి అంతులేని ఆవేదన కలుగుతుంది. “ఈ రోజులోల్ 
పిలల్ల భావాలూ, సమరధ్తా, ఆతమ్ విశావ్సమూ తమకెందుకు ఉండేవి కావు? “ఈ పర్శన్లకి ఆమె దగగ్ర ఇపప్టికీ సమాధానం లేదు. 

"ఏమయిందాంటీ? మౌనానిన్ భోంచేసుత్నన్రా? అసస్లు మాటాల్డటం లేదు, నేనేదైనా తపుప్గా మాటాల్డానా? “అంది శిశిర 
చిరునవువ్తో.  

" లేదు తలీల్, మనసులో ఉండిపోయిన నినన్టి ఊసులు ఒకక్సారిగా బయటకి వచాచ్యి, నేడు మీకునన్ కానిఫ్డెనస్ లో కానీ, 
ధైరయ్ంలో కానీ మాకు ఆనాడు సగమునాన్ ఎనోన్ విషయాలు ఎంతో వేరుగా జరిగి ఉండేవేమో అని అనిపించి..” అంది సగంలోనే ఆపుతూ. 

రాతిర్ మాధవి ఫోన చెయయ్గానే " శిశి మనసు బాధపెటేట్ పని నువేవ్మీ చెయయ్దుద్ మాధవీ! ఎందుకంటే తరావ్త తను బాధ 
పడితే పర్యోజనమేమీ ఉండదు, సందీప నిజంగా తనకి జోడు అని నువువ్ అనుకుంటే మాతర్ం, వాళిళ్దద్రినీ కలపడానికి  మనం వేరే దిశగా 
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ఆలోచిదాద్ం, తను మనసూప్రిథ్గా ఒపుప్కునేవరకూ పర్యతిన్దాద్ం  అంతే కానీ నువువ్ మాతర్ం బలవంతం చెయయ్కు.  ఒకక్ విషయం చెపప్నా? 
అలాంటి కూతురునన్ందుకు నువువ్ నిజంగా గరవ్పడాలి. మన శిశి నిజంగా బంగారు తలిల్, నువవ్నుకునేటుట్గా తాపటిట్న కుందేలుకి మూడే 
కాళుళ్ అనుకునేంత మొండిపిలల్ మాతర్ం అసస్లు కాదు, నిరణ్యమేదైనా మాతర్ం, అది తనదీ, తన మనసుకు నచిచ్నదీ అవావ్లి అంతే,   మిగతా 
విషయాలు నువొవ్చాచ్కా మాటాల్డదాం” అంది. 
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