
øöeTT~ www.koumudi.net Ä>∑dtº 2021 

   1 TdøÀ McFL ¥yGS¸  

 ($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
ఇదద్రికీ సమానమే అనుకొనేవాడిని నేను. ఒకోసారి మాతర్ం అకక్నా సవ్ంతం అనన్టుల్గా అలల్రి చేసేవాడిని. 
మా అకక్ ఓపిగాగ్ నీకు అమామ్, నానాన్, అకాక్ అందరూ ఉనాన్రు కద నానాన్ ... పావం బాచీకి అమమ్ 
లేదు కదా ఆ లోటు వాడికి తెలియకుండా మనమే పేర్మగా, సేన్హంగా ఉండాలని నచచ్జెపేప్ది. మా అకక్ 
మాటాల్డే తీరు ఎలాంటి వాళల్నయినా తేలిగాగ్ కనివ్నస్ చేసేటటుల్గా ఉండేది. -తను ఇంగీల్షు పొయిటీర్ బాగా చెపేప్ది  

తనేదైనా ఎకస్ పల్యిన చేసేత్ అది హృదయానికి హతుత్కునేటుల్గా ఉండేది దాని. సారాంశం బైహారట్ చేసినటుల్గా  ఎగాజ్మస్ లో 
బాచీ, నేనూ మకీక్కి మకీక్ దింపేసేవాళల్ం. 

అనలు తను బాగా చదువుకొని పెదద్ ఉదోయ్గం చేయాలని బోలెడు కలలు కనన్ది. పావం తనకి ఏదీ తీరలేదు. 
మావయయ్కి యాకిస్డెంటయి చెయియ్ పోగొటుట్కోవడం వలన మానానన్ తొందర పెటిట్ బావతో అకక్ పెళిల్ జరిపించేశాడు. 
దాంతో అకక్ బాధయ్తల నిరవ్హణలో తలమునకలై అనిన్ కోరికలనూ, ఆశలనూ వదులుకుంది. 

అనలు మా అకక్లాంటి మనుషుయ్లు నూటికీ, కోటికీ ఒకక్రుంటారేమో! అలాంటి దానికి రావలసిన కషట్మా 
ఇది?" అనాన్డు బాధగా. 

" అవును నానాన్, అతత్ పర్తిమాటలోనూ సెలఫ్ రెసెప్కట్ బాగా కనిప్సుత్ంది నాకు బహుశా అతత్ జీనేస్ నాకూ వచిచ్ 
ఉంటాయి. అందుకే చదువు పటల్ ఇంత ఇషట్మూ, మమకారమూనేమో! అతత్ సాధించలేనిది నేను సాధించి తనకి 
సంతోషం కలిగిసాత్ను నానాన్. నేను అకక్డికి ఎపుప్డు వెళిల్నా, నా చదువెలా సాగుతుందనే అడుగుతుంది. ఎలా చదవాలో, 
చదివింది ఎలా గురుత్ పెటుట్కోవాలో చెపూత్ మంచి మంచి టిపస్ ఇసుత్ంది లాసట్ టైమ నేను వెళిల్నపుప్డు కూడా అలాగే 
చెపిప్ంది. నేను ఎంచుకునన్ గోల రీచ అవావ్లంటే బాగా కషట్పడాలని, ఎపప్టికపుప్డు కరెంట ఎఫైరస్ గూరిచ్ నూయ్స ఫాలో 
అవుతూ సట్డీ మెటీరియల గేదర చేసుకోవాలని చెపిప్ంది "అంది హారిక. 

"అవును, మా అకక్ చాలా జీనియస. తనకి తెలియని విషయం అంటూ ఏమీలేదు ... కానీ రేవు ఏం జరుగుతుందో 
అనే ఆందోళనతో నాకు నిదర్ సరిగా పటట్డం లేదమామ్! "అనాన్డు హరిపర్సాద తిరిగి దిగులుపడిపోతూ, జానకి గూరిచ్ 
మాటాల్డినంత సేపూ అతడి ముఖం ఎలా వెలిగిపోయిందో, ఆమె ఆరోగయ్ పరిసిథ్తి గురుత్కు రాగానే తండిర్ ముఖం ఎలా 
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వాడిపోయిందో గమనించిన హారిక తండిర్ భుజం మీద ఓదారుప్గా తలానించింది. నీకు నేను ఉనాన్ను అనన్టుల్గా, 
ఇంతలో ఎదురింటి మీనాకిష్ రావడంతో ..." ఏమామ్ బాగునాన్వా? "అంటూ పలకరించి ఉయాయ్లోల్ంచి లేచి లోవలికి 
వెళిల్పోయాడు హరిపర్సాద. 

"రా వదినా కూరోచ్! "అంటూ మరాయ్ద చేసింది ఇందిర. 
"బాగునాన్రా ఆంటీ విదయ్ ఇంటోల్ ఉనాన్డా?" అనడిగింది హారిక పలకరింపుగా. 
"బాగునాన్నమామ్ విదయ్ ఇంకా ఇంటికి రాలేదు నువేవ్ంటి మరీ లాగేసినటుల్నాన్వు? తిండి సరిగా తినడం లేదా?" 

అనడిగింది మీనాక్షమమ్ హారిక వంక అభిమానంగా చూసూత్. 
"అలా అడగండి వదినా నేను చెపేత్ నామాట అనలు ఖాతరు చేయడం లేదిది!"అంది ఇందిర కంపల్యింట 

ఇసుత్నన్టుల్గా. 
"అదేంలేదాంటీ  అమమ్కీ, మీకూ నేనెవుప్డూ అలాగే కనిపిసాత్ను అంతే! "అంటూ నవేవ్సింది హారిక. 
హారిక నవువ్ ముఖానిన్ ఒకక్ క్షణం ముగుధ్రాలైనటుల్గా చూసి" నువువ్ అలా నవువ్తూ ఉంటే నినన్లా చూసూత్నే 

ఉండాలనిపిసుత్ందమామ్ నాకు.  మనసుకి చాలా హాయిగా ఉంటుంది మా విదయ్ నీకంటే చాలా చినన్వాడైపోయాడు గానీ 
లేకపోతేనా నినున్ నాకోడలిగా చేసుకునేదానిన్! "అంటూ హారిక బుగగ్లు పుణికి ముదుద్ పెటుట్కుంది మీనాక్షమమ్. 

"పోండాంటీ. నాకపుప్డే పెళేల్ంటి? నాచదువు పూరిత్కావాలి ముందు"అంది హారిక చినన్గా నవేవ్సూత్. 
"ఆడపిలల్వి పెళిల్ చేసుకొని ఓ ఇంటికి వెళాల్లిస్నదానివి. కాని నీకెవుప్డు చూసినా చదువు ధాయ్సే. నినున్ చూసేత్ ఎంతో 

ముచచ్టగా ఉంది. మా గాడిదలిదద్రూ ఎపుప్డు చూసినా రోడల్మమ్ట బలాదూర తిరగడం తపప్ కుదురుగా కూరొచ్ని 
రోజుకో గంటయినా చదవరు కదా! "అంది మీనాక్షమమ్ బాధగా. 

" అదేంటి ఆంటీ అలా అంటారు? విదాయ్సాగర కునన్ టేలెంటస్ నాకుంటేనా ఎపుప్డో వునత్కాలు మూలన 
పడేసేదానిన్. ఎంత బాగా పాడతాడు. ఎనిన్ కాంపిటీషనస్ లో ఎనిన్ పైరజులు కొటుట్కొచాచ్డు. నిజంగా అంత తీయని కంఠం 
అతడికి ఉండడం దేముడిచిచ్న వరం కదూ. ఇక ఆనంద మంచి కిర్కెట పేల్యర! అలాంటి పిలల్లునన్ందుకు 
గరవ్పడాలాంటీ మీరు" అంది హారిక ఉదేవ్గంగా. 

" ఎందుకొచిచ్న టేలెంటస్మామ్ ఇవనీన్. కూటికా, గుడడ్కా? నడినముదర్ంలో నావలా అయిపోయింది నా బర్తుకు 
ఈరోజు ... మీ అంకుల పోవడంతో. 

ఆయనునన్పుప్డు ఇందుర్డు చందుర్డు అంటూ పొగిడి ఎవరికి అందింది వాళుల్ వుచుచ్కుపోయారు. హఠాతుత్గా 
ఆయన పోవడంతో మీవారు మాకు అంతెవావ్లి, ఇంతవావ్లి అంటూ దొంగనోటుల్ సృషిట్ంచి అయినవాళేల్ మమమ్లిన్ 
నిలువుదోపిడీ చేసి వీధిలో నిలబెటాట్రీ రోజు. మిగిలిన ఆ ఒకక్ ఇంటినీ ఆధారం చేసుకొని ఈ పిలల్లిదద్రిని పైకి 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                    Ä>∑dtº 2021 

   3 TdøÀ McFL ¥yGS¸  

తీసుకొదాద్మని నేనాశపడుతూంటే వాళిల్లా తయారవుతునాన్రు ... నా బాధ ఎవరితో చెపుప్కోను? "అంది మీనాక్షమమ్ కళుల్ 
ఒతుత్కుంటూ. 

"బాధవడకండాంటీ ఏమో ఎవరు చూడొచాచ్రు? వాళెల్నున్కునన్ మారగ్ంలోనే గొపప్వాళల్యి తిరిగి మీకు పూరవ్ 
వైభవానిన్ తెసాత్రేమో?"అంది హారిక ఆశాభావంతో ఆమె వంక చూసూత్. 

"చినన్దానివైనా ఎంత చలల్ని మాట చెపాప్వమామ్? ఏమో నీ నోటి చలవవలల్ వాళుల్ పర్యోజకులైతే అంతకంటే 
కావలసింది ఏముంది నాకు?"అంది మీనాకిష్ హారిక వంక చూసూత్. 

కూతురు మాటాల్డిన తీరు ఇందిరకి కూడా ఎంతో నచిచ్ంది. మురిపెంగా కూతురి వంక చూసూత్ "మీరు 
మాటాల్డుతూ ఉండండి వదినా, ఈలోగా కాఫీ కలువుకు వసాత్ను"అంటూ లేచిందకక్డి నుండి. 

తలిల్ వెళాల్క" ఇంకేంటి ఆంటీ విశేషాలు. మొనన్ మీ అనన్యయ్గారి ఇంటికి వెళిల్ వచిచ్నటుల్ ఉనాన్రు అకక్డ అంతా 
బాగునాన్రా?" అనడిగింది హారిక మాట మారుసూత్. 

పుటిట్ంటి సంగతి వచేచ్సరికి అంతవరకూ నవువ్తూ ఉనన్ మీనాకిష్ ముఖం ఒకక్సారిగా కళ తపిప్ంది. 
"అందరూ బాగానే ఉనాన్రమామ్ ... నా రోజులే బాగాలేవు. మేము వచచ్గా ఉనన్ంత కాలం మా వాళల్ంతా ననెన్ంతో 

అవురూపంగా చూశారు. ఈరోజు నా వరిసిథ్తి అంతా తలల్కిందులవడంతో అంతా మారిపోయింది. ఏదో మానానన్గారు 
మంచాన పడాడ్రు కదా అని చూసేందుకు వెళాల్ను వెళిల్నందుకు బాగానే బుదిధ్ చెపాప్రు వాళుల్"అంది మీనాకిష్ కళల్నీళల్ 
పరయ్ంతం అవుతూ.  

ఆవిడ ముఖం చూసి అరే అనవసరంగా ఈ విషయం ఎతిత్ ఆంటీని బాధ పెటాట్నే అనుకుంటూ "పోనీలెండి ఆంటీ 
జరిగిపోయిన దాని గూరిచ్ దిగులుపడుతూ మీ ఆరోగయ్ం పాడు చేసుకోకండి. మీరు బాగుంటేనే కదా, విదయ్కీ, ఆనంద కి 
మంచి భవిషయ్త దొరుకుతుంది! "అంది హారిక ఓదారుప్గా మీనాకిష్ చేయి మీద చేయి వేసి. 

" కాదమామ్ ఎవరెలా ఉనాన్ తోడబుటిట్న మా అనన్యయ్ ననన్ంత హీనంగా చూసాత్డని కలలో కూడా  అనుకోలేదు. 
నిజానికి మా వదినే ఇనాన్ళూల్ మమమ్లిన్ సరిగా చూడనివవ్డం లేదని ఎంతో అపారథ్ం చేసుకునాన్ను. కానీ ఆమె మేలిమి 
బంగారం! డబుబ్కీ, పార్ణానికి లంకె పెటుట్కునన్ మా అనన్యయ్ ననున్ ఎంతగా అవమానించాలో అంతా అవమానించాడు. 
వాడి కూతుళుల్ వాడి కంటే రెండాకులు ఎకుక్వే చదివి  ననున్ వురుగు కంటే హీనంగా చూశారు. పాపం మా వదిన 
జరిగినదానికి కనీన్ళుల్ పెటుట్కోవడం తపప్ ఏం చేయలేక పోయింది"అంది మీనాకిష్ బాధగా. 

"పోనెల్ండి ఆంటీ ... కషాట్లు వచిచ్నపుప్డే నిజంగా మనకి ఆవులెవరో, శతుర్వులెవరో తెలిసేది. మీరు అనవసరంగా 
వరీర్ కాకండి! "అంది హారిక. 
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"అమామ్, నేను చెపాప్నని కాదు గానీ, ఓసారి విదయ్కీ, ఆనంద కీ చెపప్మామ్, బాగా చదువుకోమని. నువువ్ చెపితే నీ 
మాట వింటారు వాళుల్. నీ మాట అంటే అంత గురి వాళల్కు. చదువు తరావ్తే ఏ సరదాలైనా అని చెపప్మామ్! "అంది మీనాకిష్ 
అరిధ్సుత్నన్టుల్గా, 

"తపప్కుండా చెపాత్నాంటీ మీరు నిశిచ్ంతగా ఉండండి"అంది హారిక హామీ ఇసుత్నన్టుల్గా. 
ఇంతలో లోపలి గదిలో ఉనన్ హరిపర్సాద కు కాఫీ ఇచిచ్, ముగుగ్రికీ కాఫీలు పటుట్కొని వచిచ్ంది ఇందిర అకక్డికి. 
కాఫీలయాయ్క కొంచెం సేపు కూరొచ్ని వెళిల్పోయింది మీనాకిష్. 
ఆవిడ వెళాల్క" పాపం ఆంటీని చూసేత్ చాలా బాధేసిందమామ్ నాకు ... ఎలా ఉండేవారు ఎలా 
అయిపోయారు? ఒకక్ సంవతస్రంలో మనిషిలో ఎంత మారుప్ వచిచ్ందో కదా! ఆపదలో చెలెల్లిన్ ఆదుకోవాలిస్న 
వాళల్నన్యయ్ ఏమిటమామ్ ... అంత దురామ్రగ్ంగా పర్వరిత్ంచాడు? అసలిలాంటి మనుషుయ్లు సినిమాలోల్నూ, 
సీరియలస్ లోనూ తపప్ నిజ జీవితంలో ఉండరనుకునాన్ను ... కానీ ఆంటీ చెపూత్ంటే అనిపించింది, అంతకంటే 
నాలుగు ఆకులు ఎకుక్వ చదివినవాళేల్ ఉనాన్రని! "అంది హారిక. 
" అవునమామ్ ... తన పరిసిథ్తి చూసేత్ నాకూ అలాగే అనిపించింది. ఓడలు బళుల్ ... బళుల్ ఓడలు 
అవడం అంటే ఇదేనేమో! "అంది ఇందిర.  
" అమామ్, అతత్యయ్గారింటికి వెళాద్ం వసాత్వా? "అనడిగింది హారిక. 
" ఇపుప్డా? నాకు చాలా పనివుందమామ్ ఇంటోల్. పోనీ ముందు చెపిప్ ఉంటే వని తెములుచ్కునేదానిన్ అటున్ండి 

వచేచ్సరికి ఎంత టైము అవుతుందో ఏమో?"అంది ఇందిర. 
"పోమామ్! ఎపుప్డూ పనే అంటావు. బైక మీదే కదా! ఎంత సేపటిలో వెళిల్ వచేచ్సాత్ము?" అంది హారిక. 
"అదికాదే, ఇందాక వెళల్మంటే చదువుకోవలసింది చాలా ఉందనాన్వు. ఇపుప్డేమో లేడికి లేచిందే పరుగనన్టుల్ 

వెళదామంటునాన్వు ఎలాగే నీతో? "అంది ఇందిర. 
"అవునూ. అపుప్డు చదువుకోవాలనిపించింది. అందుకని వెళల్ననాన్ను. కానీ మీ అందరి మూలంగా నా మూడ 

చెడిపోయింది ఇపుప్డు.  పీల్జ అమామ్, వెళొళ్చేచ్దాద్ం. కావాలంటే వచాచ్క పని సాయం చేసాత్లే" అంది హారిక 
బర్తిమాలుతునన్టుల్గా, 

"నువావ్? పనిసాయమా? ఇంకేం లేదు, సూరుయ్డు పడమట ఉదయించినటేల్!"అంది ఇందిర పరిహాసంగా. 
"ఏమామ్ మొనన్ నీకు జవ్రం వసేత్ ఇంటిపనీ, వంటపనీ చేయలేదా నేను?"అంది హారిక అలిగినటుల్గా ముఖం పెటిట్  
" నువువ్ చేయలేదని, చేయవని నేననాన్నటే? కాకపోతే నేను వంటింటోల్ ఉనన్ంతసేపూ ఆ ఛాయలకే రావు కదా 

నువువ్! "అంది ఇందిర నవువ్తూ కూతురి తలమీద మొటిట్. 
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“లేదులేమామ్ ... ఈరోజు నిజంగా సాయం చేసాత్ను. నేను ఒకక్తిని అకక్డికి వెళితే ఇనిన్రోజులూ ఎందుకు 

రాలేదని వాళుల్ వేసే యక్ష పర్శన్లకు జవాబు చెపప్లేను. అందులోనూ ఈరోజు ఆదివారం కదా రమయ్ ఇంటోల్నే ఉంటుంది. 
దానికి ఒంటరిగా నేను దొరికానంటే నా దుంప తెంచుతుంది" అంది హారిక. 

"అదా సంగతి? అందుకేనా, సాయంగా ననున్ రమమ్ంటునాన్వు. ఏమిటి చెపామ్, ఎపుప్డూ లేనిది ఈరోజు ననున్ 
తోడు రమమ్ంటోంది అనుకుంటునాన్ను ఇందాకటి నుండీ!" అంది ఇందిర. 

"తెలిసిందిగా ... తొందరగా తయారవువ్ మరి!" అంటూ మరోమాటకు అవకాశం ఇవవ్కుండా లోపలికి 
వెళిల్పోయింది హారిక. 

PPP 
సామానల్నీన్ సరుద్కొని తండీర్ కొడుకులు ఇదద్రూ రిలాకస్డ్ గా కూరుచ్నాన్రు. తమ సీటల్లో. ఏ.సి. కంపారుట్మెంటు 

కావడంతో పెదద్గా రణగొణధవ్నులేమీ లేకుండా పర్శాంతంగా ఉంది. 
టైరన మెలల్గా వేగం పుంజుకుంది. 
శశికిరణ కిటికీలోంచి బయటకు చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు. భాసక్ర చదువుకునేందుకు బేగ లో నుండి వుసత్కం 

తీసుకునాన్డు. కొంచెం సేపు అయాయ్క శశికిరణ లేప టాప తీసి కరాటే కెడ అనే చైనా సినిమాను పెటుట్కొని చూడసాగాడు. 
భాసక్ర కాసేపు పుసత్కం చదివి మూసేసి పకక్న పెటిట్ కళుల్ మూసుకొని వెనకిక్ చేరబడాడ్డు. తను చదువుతునన్ 

నవలకీ, తమ కుటుంబానికి దగగ్ర పోలికలు కనబడడంతో అతడి మనసంతా భారమైపోయింది. 
అతడికి బాలయ్మంతా కళల్ ముందు మెదిలింది. వదినఎంతమంచిది? అమమ్ లేదనే బాధ ఏనాడూ నాకు 

తెలియనివవ్లేదు. ఇంటోల్ పనిపాటలు 
చేసుకుంటూనే ఎంతో ఓపికగా పాఠాలు చెపేప్ది. నాకేదైనా అవసరం వసేత్ తండిర్ని గానీ, అనన్యయ్ను గానీ 

అడిగేవాడిని కాదు  నేరుగా వదినిన్ వెళిల్ అడగడమే.  మరి వదిన ఏం చెపేప్దో, ఏం చేసేదో తెలియదు మరాన్టికా వసుత్వు 
నాచేతిలో ఉండేది. ఒకవేళ నాకోరిక ఖరీదైనది అయితే, అది తీరచ్లేకపోతే, నాకంటే వదినే ఎకుక్వ బాధవడేది. నాకోసం 
తను ఎనెన్నిన్ చేసింది? చివరికి తన బిడడ్ను కూడా ఇచేచ్సింది, మా దంవతుల బాధ చూడలేక. అలాంటి వదిన మాకు 
దూరం కానుందా? అనలా ఊహనే భరించలేనటుల్గా తలవిదిలాచ్డు భాసక్ర. 

"భగవంతుడా! మా వదినిన్ కాపాడు తండీర్!" అంటూ రెండు చేతులూ పైకెతిత్ నమసక్రించాడు. 
సినిమా చూసూత్ యాధాలాపంగా తల పైకెతిత్ తండిర్ వంక చూసిన శశికిరణ ఆశచ్రయ్పోయాడు. తండిర్ కంటి 

నుండి ధారాపాతంగా కురుసుత్నన్ కనీన్టిని చూసి. 
"డాడీ, ఏమిటి డాడీ, ఏమైంది? ఎందుకా కనీన్రు?" అనడిగాడు ఆదురాద్గా.  
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 అంతవరకూ తానేడునుత్నాన్ననే విషయం కూడా భాసక్ర కి తెలియలేదు చేతులతో చెంవలు తుడుచుకుంటూ 
"ఏంలేదురా ... ఏంలేదు" అంటూ సరుద్కొని కూరుచ్నాన్డు. 

"అదేమిటి డాడీ ... అంత బాధవడుతూ ఏంలేదు అంటారు? నాతో షేర చేసుకుంటే మీ బాధ కొంచెం అయినా 
తగుగ్తుంది కదా!" అంటూ శశికిరణ లేప టాప మూసి తండిర్ దగగ్రగా జరిగి కూరుచ్నాన్డు. 

"ఏం లేదురా మా వదిన పరిసిథ్తి తలచుకుంటే చాలా బాధగా ఉంది. నితయ్ం కళకళలాడుతూ  లకీష్దేవిలా మా 
ఇంటోల్ తెరుగుతూ ఉంటే చూసేందుకు రెండు కళూల్ చాలేవి కావు. ఆమె మటెట్ల సవవ్డితోనే నాకు తెలల్వారేది. 

అమమ్లా ననున్ సాకింది. అకక్లా నాతోడు నిలిచి నా వెనున్తటిట్ పోర్తస్హించేది. గురువులా నాకు మారగ్దరశ్నం 
చేసి నడిపించి నా ఉనన్తికి పాటుపడింది. 

చివరికి మేము పిలల్లు లేక అలాల్డుతూంటే  పెదద్మనసుతో నినున్ మాకిచిచ్ మీ అమమ్ ఒడి నింపింది. అలాంటి తలిల్ 
ఈరోజు నినస్హాయంగా మంచానపడి రోజులు లెకక్పెడుతునన్దని మా అనన్యయ్ చెపిప్ంది వినన్దగగ్ర నుండీ నా మనను 
నిలవడం లేదురా! "అనాన్డు భాసక్ర. 

తండిర్ చెపుత్నన్దంతా ఎంతో ఆసకిత్గా వింటూనన్ శశికిరణ అతడు చెపిప్న చివరిమాటలు వింటూనే షాక కి 
గురయాయ్డు. 

కొనిన్ క్షణాలు మాటలు రానటుల్గా అలా ఉండిపోయాడు. 
" నో డాడీ! ఏమిటి మీరు చెపుత్నన్ది? నేను మీ బిడడ్ను కానా? "అనడిగాడు శరీరం కంపిసూత్ండగా. 
" అవునార్ ... మా అనన్యాయ్, వదినలే నీ కనన్తలిల్దండుర్లు. మేము కాము! "అనాన్డు భాసక్ర భారంగా. 
" డాడీ, మీరు చెపేప్ది నిజమేనా? ఆయ కాంట బిలీవ ఇట .... మీరు జోక చేసుత్నాన్రు కదూ నాతో? " అంటూ 

భాసక్ర ని పటుట్కొని కుదిపేశాడు శశికిరణ. 
"లేదు నానాన్ నేను నిజమే చెపుత్నాన్ను. వాళేల్ నీ తలిల్దండుర్లు! "అనాన్డు భాసక్ర కొడుకు తలమీద చేయి వేసి 

అనునయంగా, 
“ఐ కాంట! మీరే నా పేరెంటస్!" అంటూ బాధతో వణికిపోతూ భాసక్ర ని చుటేట్శాడు. 
"ఏంటార్ ఇది? కంటోర్ల యువర సెలఫ్ ... చూడూ, అందరూ మననే విచితర్ంగా చూసుత్నాన్రు!" అంటూ భాసక్ర 

మృదువుగా శశికిరణ వెనున్ నిమిరాడు. 
"డాడీ, పెదనానాన్, పెదద్మమ్ గారల్ంటే నాకెంతో భకిత్, గౌరవాలునాన్యి. వాళేల్ నా తలిల్దండుర్లని మీరు చెపిప్నా సరే 

నా మనసుస్ అంగీకరించడం లేదు. మమీమ్, మీరూ ననెన్లా పెంచారు? ఇవాళ మీరు నాకేమీ కారంటే 
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తటుట్కోలేకపోతునాన్ను. మీరు చెపిప్ంది నిజమే కావచుచ్. కానీ ఇనాన్ళల్ తరావ్త నాకెందుకు చెపాప్రు. ఈ నిజం? 
ఏదిఏమైనా ఎపప్టికీ మీరే నా తలిల్దండుర్లు!" అంటూ భాసక్ర ని పెనవేసుకుపోయాడు 

శశికిరణ  అది టైరన అని  అందరూ తమని గమనిసుత్నాన్రనే విషయానిన్ పూరిత్గా విసమ్రించి, కొడుకు మనను 
సిథ్మితవడే వరకూ అలా అతడిని నముదాయిసుత్నన్టుల్గా వీవు నిమురుతూ ఉండిపోయాడు భాసక్ర. 

ఆ తరువాత కళుల్ తుడిచి "నాకు మాతర్ం నినున్ దూరం చేసుకోవడం ఇషట్మా, చెపుప్? అనలు నీకీ నిజం ఎపప్టికీ 
తెలియజేయకూడదనే అనుకునాన్ను శశీ.  కానీ మీ అమమ్ నీకోసమే బెంగపెటుట్కొని అనుక్షణం నినున్ తలచుకుంటూ 
సావ్తివాన కోసం ఎదురుచూసే ముతయ్పు చిపప్లా నినున్ చూడాలని ఆశపడుతుందని అనన్యయ్ చెపాప్డు. అలా చెపూత్ 
బహుశా అదే తన చివరి కోరికేమోనని అనన్యయ్ అనాన్క ఇక ఈ విషయం నీ దగగ్ర దాచాలనిపించలేదు. 

ఎందుకంటే మా వదిన తాను కరిగిపోతూ అందరికీ వెలుగు వంచే కొవొవ్తిత్ లాంటిది. ఆ తలిల్కి మనశాశ్ంతిని 
కలిగించడం నా బాధయ్త అనిపించింది. రేపు జరగరానిది ఏదైనా జరిగితే ననున్ నేను జీవితాంతం క్షమించుకోలేనురా 
అందుకే చెపేప్శాను! అయితే నీకీ విషయం తెలిసిందనే సంగతి మాతర్ం పొరపాటున కూడా మీ మమీమ్కి తెలియనివవ్కు 
తెలిసేత్ తన గుండె పగిలిపోతుంది!" అనాన్డు భాసక్ర రుదధ్కంఠంతో. 

"మమీమ్కే కాదు  నాకు కూడా అలాగే ఉంది డాడీ! మీరింత చెపిప్నా, ఇపుప్డు కూడా  అమామ్ అని అనుకోగానే, 
వెనెన్లలా చలల్గా నవేవ్ మమిమ్యే నాకంటికి కనిపిసుత్ంది తపప్ పెదద్మమ్గారు కాదు  నిజం ఏదైనా నాకు మాతర్ం మమీమ్యే 
కావాలి! 

పెదద్మమ్గారి అనారోగయ్ పరిసిథ్తి నాకూక్డా బాధకలిగిసోత్ంది. అవసరమైతే ఎంత ఖరచ్యినా చేసి తనని సేవ 
చేసుకుందాం . అంతే తపప్ ననున్ మీ నుండి దూరం చేయకండి డాడీ. ఫీర్జి! "అనాన్డు శశికిరణ పార్ధేయపడుతునన్టుల్గా. 

" శశీ, నువవ్లా అంటూంటే నా మనసుకు చాలా కషట్ంగా ఉందిరా! పార్ణమొక ఎతుత్గా పెంచుకునాన్ము నినున్.  
తపప్నిసరి పరిసిథ్తులోల్ నీకీ నిజం చెపాప్నే గానీ, నినున్ దూరం చేసుకోవాలని కాదు. అయితే 

ఎంతయినా వాళుల్ నీకు జనమ్నిచిచ్న తలిల్దండుర్లు. ఎంత కాదనుకునాన్, వాళల్ బాధయ్త నీకూ ఉంటుంది! " 
అనాన్డు భాసక్ర నచచ్జెవనటుల్గా, 
" నేను కాదనడం లేదు డాడీ ... పెదద్మామ్ పెదనానాన్, అనన్యాయ్ వదినా, చెలిల్ పాపా, అందరూ నాకు 
కావలసిన వాళేల్ ... ఆతీమ్యులే! అందులో ఎలాంటి సందేహమూ లేదు. అయితే వాళల్ంతా నా దృషిట్లో మీ 
తరువాతే! ననున్ మీనుండి దూరం చేయనని మాటిసేత్  మీరేం చేయమంటే అది చేసాత్ను. ఎలా నడుచుకోమంటే 
అలా నడుచుకుంటాను! "అంటూ చేయి చాచాడు శశికిరణ పర్మాణం చేయమనన్టుల్గా. 
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"శశీ  నానాన్! నా కంఠంలో పార్ణం ఉండగా నినున్ దూరం చేసుకోనురా . కాకపోతే నా రికెవ్సుట్ ఒకక్టే! నీ 
పేర్మకోసం తపించే మా వదినకు సాంతవ్న చేకూరచ్రా! నీ పేర్మ అమృతమై ఆమెను బర్తికిసుత్ందని ఆశపడుతునాన్ను. నా 
వలనే తనకీ బాధలనీన్ కలిగాయి. అందుకే నా మనను గటిట్చేసుకొని ఇదంతా నీకు చెపాప్ను. మీ తలిల్కొడుకులను ఒకక్టి 
చేయాలని తాపతర్యపడుతునాన్ను "అనాన్డు భాసక్ర బరువైన కంఠంతో. 

" డాడీ, మీరలా మాటాల్డకండి తన మనసుకు ఊరట కలిగేలా చేసాత్ను. పెదద్మమ్ ఆరోగయ్ం తపప్క 
కుదుటవడుతుంది మీరేం వరీర్ కాకండి! "అనాన్డు శశికిరణ భరోసా ఇసుత్నన్టుల్గా, 

" థాంకస్ రా! "అంటూ కొడుకు భుజంమీద పేర్మగా తటాట్డు భాసక్ర. 
సామానుల్ తీసుకొని లోపలికి వసుత్నన్ భాసక్ర ని, శశికిరణ ని చూసి ఆశచ్రయ్పోయాడు రామచందర్. 
" అదేమిటార్  వసుత్నన్టుల్ ఫోన చేసేత్ సేట్షన కి వచేచ్వాడిని కదా! "అనాన్డు నొచుచ్కుంటునన్టుల్గా. 
" ఎందుకనన్యాయ్ సేట్షన కి రావడం? నువవ్లా వసాత్వనే ఉదేద్శయ్ంతోనే నేను వసుత్నన్ విషయం 
చెపప్లేదు నీకు. అయినా ఇదేమైనా తెలియని ఊరా నాకు? "అనాన్డు భాసక్ర నవేవ్సూత్, 
అలికిడి విని నుగుణ లోపలి నుండి వచిచ్ంది. మరిదిగారీన్, చినమావగారీన్ చూసి ఆశచ్రయ్పోతూ 
" బావునాన్రా? బయలుదేరుతునన్టుల్ ఫోన అయినా చేశారు కాదు? "అంటూ భాసక్ర చేతిలోంచి సామానుల్ 
అందుకొంది. 
"మరేం ఫరావ్లేదులేమామ్ ... మనిలేల్ కదా!"అంటూ అనన్గారి వైపు తిరిగి" వదినకు ఎలా ఉంది 
అనన్యాయ్! "అని అడిగాడు భాసక్ర ఆతర్ంగా. 
" అలాగే ఉందిరా . పద చూదుద్వుగానీ! "అంటూ జానకి ఉనన్ గదిలోకి దారితీశాడు రామచందర్. 
భాసక్ర, శశికిరణ అతని వెంటే ఆ గదిలోకి నడిచారు. 
శుషిక్ంచిపోయిన శరీరంతో మంచానికి బలిల్లా అంటుకుపోయిన జానకిని చూడడంతోనే భాసక్ర కళుల్ నీటితో 

నిండిపోయాయి . 
"ఏమిటనన్యాయ్, ఇలా చేశావు. వదినకు ఇలా ఉందని నాకినాన్ళూల్ ఎందుకు చెపప్లేదు?" అంటూ రామచందర్ 

భుజం మీద తలవాలిచ్ ఏడేచ్శాడు భాసక్ర. 
"ఊరుకోరా ఏమిటిది చినన్పిలాల్డిలా? నినున్ చూసి శశి తలల్డిలిల్పోతునాన్డు చూడు"అనాన్డు రామచందర్ 

ఓదారుప్గా తముమ్డి భుజం మీద చేయి వేసి. 
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