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          అతడి చూవులకు ఇబబ్ంది పడుతునన్టుల్గా కదిలింది హారిక. ఆ తరువాత "వచిచ్ చాలా సేపయింది 

గదా ఒకసారి అతత్యయ్ని చూసి వసాత్ను" అంటూ జానకి గదిలోకి వెళిల్పోయింది, శశి చూవులనుండి 
తపిప్ంచుకునేందుకు. 
హారిక వెళిల్న వంకే నిరిన్మేషంగా చూసుత్నన్ మరిది వంక పరిహాసంగా చూసూత్ "ఏమిటి బాబూ ఆ 
చూవులు మా చెలాల్యికి దిషిట్ తగిలేను!" అంది సుగుణ మెలల్గా అతడికి మాతర్మే వినిపించేలా. 
ఆ మాటలకు సిగుగ్పడుతునన్టుల్గా నవేవ్సూత్ "అదేం లేదు వదినా  మీ పెళిల్కి వచిచ్నపుప్డు తనింత 
ఉండేది.. ఇంతలో ఎంతగా మారిపోయిందా అని చూసుత్నాన్ను" అనాన్డు శశి. 
"ఎపుప్డో అయిదేళల్నాటి మాట నీకు నినాన్, మొనన్టి సంగతెలా కనిపిసోత్ందా? లేక ఇంకేదైనా 
అంటూ కళెళ్గరేసి నవివ్ంది నుగుణ. 
" ఫో వదినా! "అంటూ అకక్డి నుండి వెళిల్పోయాడు శశి సిగుగ్పడుతునన్టుల్గా. 
అదంతా చూసి భాసక్ర గుంభనంగా నవువ్కుంటూ గదిలోకి వెళిల్పోయాడు. హఠాతుత్గా అతడికి భారయ్ కమల 

గురుత్కు వచిచ్ంది. 
శశి ఇకక్డకు వసేత్ వాడిని ఎలాగైనా ఒపిప్ంచి హారికను ఇచిచ్ ఎకక్డ పెళిల్ చేసేసాత్రోనని కొడుకుని 
ఇకక్డకు పంపడమే మానేసింది. కాని ఈరోజు ఎవరి పర్మేయం లేకుండానే  కొడుకు హారిక పటల్ ఆకరిష్తుడు 
కావడం చూసి భారయ్ని తలచుకొని జాలిగా నవువ్కునాన్డు భాసక్ర. 
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" అతాత్, ఎలా ఉనాన్వు? "అనడిగింది హారిక జానకి దగగ్ర కూరుచ్ంటూ. 
" నాకేం బాగానే ఉనాన్ను. సాగితే గాయమంత హాయి లేదంటారు పెదద్లు. అందరూ ఇంత శర్దధ్గా చూసూత్ ఉంటే 

నాకేం లోటు చెపుప్? అమామ్నానాన్ వచాచ్రా? "అనడిగింది జానకి పర్శాంతంగా నవువ్తూ. 
" రాలేదతాత్. నేను కాలేజీ నుండి ఇటు వచేచ్శాను. అబబ్, ఎనాన్ళల్యిందతాత్, నువివ్లా నవువ్తూ మాటాల్డడం చూసి. 

సుగుణకక్ చెబితే ఏమో అనుకునాన్ను. శశి బావ దగగ్ర నిజంగా ఏదో మంతర్మో, మేజికోక్ ఉనన్టుల్ంది. నాలుగు రోజులు 
కిర్తం నేను వచిచ్నపప్టికీ, ఇపప్టికీ నీలో చాలా మారుప్ వచిచ్ంది. నీ ముఖం ఈరోజు చాలా తేటగా కనబడుతోంది 
"అంది హారిక సంబరంగా. 

" అవునమామ్ నిజంగా వాడి మాటలోల్ ఏదో మేజిక ఉంది. ఇనాన్ళూల్ నా మనసులో గూడు కటుట్కునన్ దిగులంతా 
చేతోత్ తీసేసినటుల్ మాయమయిపోయింది"అంది జానకి. 

" పోనేల్ అతాత్, నీ ఆరోగయ్ం ఎలాగోలా బాగుపడితే అంతే చాలు. నానన్గారెపుప్డూ నినున్ తలచుకొనే బాధవడుతూ 
ఉంటారు " అంది హారిక. 

"వాడు చినన్పప్టి నుంచీ అంతేనమామ్ ఈ అకక్కి ఏదైనా అయితే వాడు తటుట్కోలేడు. మా అమామ్నానన్ పోయాక 
మరీ బేలగా తయారయాయ్డు. నా మీదే పంచపార్ణాలు పెటుట్కొని బర్తుకుతునాన్డు" అంది జానకి, 

"బాగుంది. ఇదద్రూ ఒకరి కోసం ఒకరు బర్తుకుతునన్టుల్ మాటాల్డుతారు.  అది సరే, కమలతత్ రాలేదా?" 
అనడిగింది హారిక. 

"తను తొమిమ్దో తేదీన వసుత్ందమామ్. ఇంతకీ నీ చదువెలా సాగుతుంది? బాగా చదువుతునాన్వా?" అని అడిగింది 
జానకి ఆసకిత్గా. 

అంత సుసీత్లో కూడా మేనతత్ తన చదువు గూరిచ్ అడగడం చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది హారిక. చదువు పటల్ ఆమెకు 
గల ఆసకిత్ హారికలో మరింత పటుట్దలను పెంచింది తాను. అనుకునన్ది సాధించేందుకు. 

"బాగానే చదువుతునాన్ను అతాత్ కానీ ఎంత చదివినా, చదవవలసింది ఎంతో ఉందనిపిసోత్ంది” అంది హారిక. 
 "అవును, అలాగే ఉంటుంది. మనం ఎంచుకునన్ గమయ్ం అలాంటిది  చేరాలంటే ఆమాతర్ం కషట్పడక తపప్దు! 

అవును గానీ హారికా. శశి బావను చూశావటే నువువ్?" అనడిగింది జానకి కుతూహలంగా. 
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చదువు గురించి ఎంతో గొపప్గా మాటాల్డిన అతత్, మామూలు సతరీలా ఇలాంటి పర్శన్ వేయడం చాలా వింతగా 
అనిపించింది. అయినా అదేం వయ్కత్ం చేయకుండా "చూశానతాత్ చినన్మావయయ్, శశిబావాఇపుప్డే వచాచ్రు బయట 
నుండి!" అంది హారిక. 

"వాడు నీతో మాటాల్డాడటే?" అంది జానకి ఆశగా చూసూత్. 
మేనతత్ ఆరాటం చూసి ఫకుక్న నవివ్ంది హారిక. 
"ఏమిటతాత్ నువువ్  ఇపుప్డదంత అవసరమా మనకు? ఉండు, రమయ్ వచిచ్నటుల్ంది. మళీల్ వసాత్ను!" అంటూ 

లేచింది హారిక, ఆమె పర్శన్ వరంవర నుండి తపిప్ంచుకునేందుకు.  
శశికిరణ లోవలికి వసూత్ ఆమెకు దావ్రం దగగ్ర ఎదురయాయ్డు. క్షణం పాటు ఇదద్రి చూవులూ కలుసుకునాన్యి. 
జానకి మంచం దగగ్రకు వచిచ్నవాడు కాసాత్  హారికను మరొకక్సారి చూడాలనిపించి వెనకిక్ తిరిగాడు. 
ఠీవిగా రాజహంసలా నడిచిపోతునన్ ఆమె వంక అలా చూసూత్ండిపోయాడు. హారిక మాతర్ం అదేం 

గమనించకుండా సుగుణ దగగ్రకు వెళిల్ రమయ్ గురించి అడిగింది. 
"ఇవాళేదో పార్కిట్కలస్ ఉంటాయి, లేటవుతుందని చెపేప్ వెళిల్ందమామ్!" అంది సుగుణ. 
"అలాగా, మొనన్ వచిచ్నపుప్డు కూడా తను కనిపించలేదు ... చూసి చాలా రోజులయింది" అంది హరిక. 
"పోనీ ఈ పూటకు ఇకక్డే ఉండిపోగూడదా అమమ్కి ఫోన చేసి చెపాత్ను" అంది నుగుణ. 
"వదుద్లే అకాక్  చదువుకోవాలిస్ంది చాలా ఉంది. మరోమాటు వచిచ్నపుప్డు ఉంటాలే!" అంది హారిక వెళల్డానికి 

ఉదుయ్కుత్రాలవుతూ. 
బటట్లు మారుచ్కొని వచిచ్ వాళల్ దగగ్ర కూరుచ్నాన్డు భాసక్ర.  అతడు కూరుచ్నన్ వెంటనే తాను వెళేల్ందుకు లేసేత్ 

బాగుండదని ఆగిపోయింది హారిక. 
"ఏంటమామ్ హారికా విశేషాలు? ఏం చదువుతునాన్వు?" అని అడిగాడు భాసక్ర. 
"బి.ఏ ఫైనల ఇయర చదువుతునాన్ను మావయాయ్. మీరు వచాచ్రని వినన్దగగ్ర నుండి మిమమ్లిన్ 
చూడాలని నానన్ ఒకటే కలవరిసుత్నాన్డు. బాయ్ంకులో పని చాలా ఎకుక్వగా ఉందట రాలేకపోతునాన్నని 

బాధవడుతునాన్రు" అంది హారిక. 
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"తెలుసమామ్. మారిచ్ ఫైనానిష్యల ఇయర ఎండింగ కదా  అలాగే ఉంటుంది" అనాన్డు భాసక్ర. 
"చినన్పుప్డు మీరిదద్రూ తెగ కొటుట్కునేవారట గదా మావయాయ్. ఆ ముచచ్టుల్ అపుప్డపుప్డూ చెవుతూ ఉంటారు. 

ఆపైన ఎకక్డికి వెళిల్నా మీరిదద్రూ కలిసే వెళేల్వారట. ఈవెన బేంక టెసుట్లు కూడా కలిసే రాశారట!" అంది నవువ్తూ. 
"అవునమామ్. ఆరోజులే వేరు. మాకు అదొక బంగారు కాలం! మేమిదద్రం అలా జంటగా తిరగడం చూసి మా 

కాలేజిమేటస్ మాకు జంటకవులు అని పేరు పెటాట్రు" అనాన్డు భాసక్ర నవువ్తూ. 
"అవును, అది కూడా చెపాప్రు. అంతే కాదు, కాలేజీ ఎగొటిట్ షోలే సినిమాకి వెళాల్రట. ఆ సినిమా పదిసారుల్ 

చూశారట. బోర కొటట్లేదా మావయాయ్ మీకు?" అంది హారిక నవువ్తూ. 
"బడుదాధ్య, అది కూడా చెపేప్శాడా నీకు?” అంటూ నవువ్తునన్ హారిక వంకే తదేకంగా చూసూత్, “నీ నవువ్ చాలా 

బాగుంటుందమామ్ మా హరి నీకు హారిక అని పేరు పెటిట్ తపుప్ చేశాడు. సుహాసిని అని పేరు  పెడితే నీకు అతికినటుల్గా 
సరిపోయేది "అనాన్డు భాసక్ర. 

" పోనీ ఇపుప్డు మాతర్ం ఏంపోయింది మావయాయ్ ... మారేచ్సుకుంటే పోలేదా పేరు! "అంది హారిక తేలిగాగ్ 
నవేవ్సూత్. 

పకక్నే ఉనన్ సుగుణ," ఎంత తేలిగాగ్ అనేశావు హారికా  పేరు మారాచ్లంటే మాటలా? రిజిషట్రులోనూ, ఎగాజ్మస్ 
లోనూ ఆ పేరే కదా నమోదయి ఉంటుంది "అంది అమాయకంగా. 

"ఏదో మాట వరసకి అంటే అయిపోతుందా అమామ్ భలేదానివే నువువ్"అంటూ పకక్నే బలల్ మీద ఉనన్ వుసత్కాలు 
తీసుకొని పేరు చదివాడు. 

" కోతికొమమ్చిచ్ పుసత్కాలు  చాలా బాగుందట కదా మా ఫెర్ండస్ చాలా మంది చెపాప్రు కానీ చదవాలంటే మహా 
బదధ్కం నాకు ఇంత వతిత్డిలో కూడా అనన్యయ్ ఇంకా వుసత్కాలు చదువుతునాన్డా? " అనడిగాడు భాసక్ర ఆశచ్రయ్ంగా. 

" మావయాయ్ అతత్యయ్లే కాదు మావయాయ్ అకక్ కూడా పుసత్కాల వురుగే! మా కాలేజీ లైబర్రీలో ఉనన్ పుసత్కాలోల్ 
సగం పైగా అకక్ చదివేసింది. ఈ పుసత్కాలు కూడా లైబర్రీలో ఉనాన్యి, తెసాత్ను అంటే వదద్ంది. తనకి పుసత్కాల కలెక్షన 
హాబీ కదా అందుకని కొని తెచాచ్ను "అంది హారిక. 

“ఇంటోల్ ఇంత పని చేసూత్ ఉంటావు ... నీకు పుసత్కాలు చదివే ఖాళీ ఎకక్డుంటుందమామ్? "అనడిగాడు భాసక్ర 
ఆదరంగా సుగుణ వంక చూసూత్. 
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"మీకు తెలుసుకదా మావయాయ్  మంచి వుసత్కం మంచి మితుర్ని వంటిదని. నాకు చినన్పప్టి నుండీ పుసత్కాలు 
చదవడం అలవాటే. పెళల్యి ఇకక్డికి వచాచ్క అతత్యయ్గారు కలెకుట్ చేసిన వుసత్కాలు చూసిన నాకు విందు భోజనం 
దొరికినంత ఆనందం కలిగింది. రోజూ రాతిర్ పడుకునే ముందు ఎంతో కొంత చదివితే గానీ తృపిత్గా ఉండదు నాకు 
అయితే ఈ మధయ్ పాపతో అంత తీరిక ఉండటం లేదు, మునుపటిలా చదివేందుకు. అయినా వుసత్కాలంటే ఆశ 
నాకు"అంది సుగుణ. 

"ఈ రోజులోల్ వయోబేధం లేకుండా అందరూ టి.విలకు అతుకుక్పోతూంటే  నువేవ్మిటమామ్ ఇంకా బుకేస్ 
అంటావు? "అనాన్డు భాసక్ర ఆశచ్రయ్ంగా. 

" ఏమో మావయాయ్  నాకా టి.వి. సీరియలస్ చూడాలంటే పరమ చిరాకు. ఒకటే కథను తిపిప్ తిపిప్ రాసూత్, తీసూత్ 
ఉంటారు. కక్షలూ, కారణాయ్లతో అంతా నింపేసి జీళల్పాకంలా ఏళల్ తరబడి సాగదీసూత్ ఉంటారు. 

ఒకొక్కక్రి కళల్లోల్ ఎంత కౌర్రయ్మో  ఆ డైలాగులోల్ ఎంతో హింసా పర్వృతిత్ కనిప్సూత్ ఉంటుంది. పేర్క్షకుల సహనానికి 
పరీక్ష పెటిట్నటుల్ ఉండే ఆ సీరియలస్ చూడడం నావలల్ కాదు అంది నుగుణ. 

"నువవ్నన్ది నిజమేనమామ్. పుసత్కాలు చదివితే కలిగే హాయి ఈ టి.వి. సీరియలస్ వలన రానే రాదు. కానీ ఈ టి.విల 
వలన రీడబిలిటీ బాగా పడిపోయిందమామ్. ఎంత విదాయ్వంతులైనా టి.వి రిమోట పటుట్కొని ఛానలస్ మారిచ్ మారిచ్ చూసూత్ 
టైమ ని కిల చేసూత్ ఉంటారు. అఫ కోరుస్ నేను కూడా అంతేననుకో. దీని మూలంగా అక్షరాలు అదృశయ్మయేయ్ పరిసిత్తి 
వసోత్ంది. ముఖయ్ంగా మన తెలుగు భాష మృతభాషగా మారిపోతోంది" అనాన్డు భాసక్ర బాధగా, 

“ఆమాట నిజమే అయినా  మళీల్ వెనకటి రోజులు వచిచ్ తీరతాయి అనిపిసోత్ంది మావయాయ్! నాకు తెలిసిన వాళల్లో 
చాలామంది ఆ డీ టి.వి. సీరియలస్ పటల్ విరకిత్ పెంచుకొని తిరిగి బుకస్ చదవడం మొదలు పెటాట్రు" అంది సుగుణ. 

"ఆమాట నిజమే మావయాయ్  మానవుడు నిరంతర అనేవ్షే కాదు, వివేకవంతుడు కూడా! తన ఆనందం కోసం, 
సుఖం కోసం అనునితయ్ం కొతత్ కొతత్ మారాగ్లు వెతుకుతూనే ఉంటాడు. మొదటోల్ టి.వి మాధయ్మం మనిషిని బాగా ఎటార్కట్ 
చేసింది. ఇపుప్డిపుప్డే దాని నుండి బయటపడుతునాన్డు. ఎందుకంటే అందులో వచేచ్ కారయ్కర్మాలు మనిషిని నిరీవ్రుయ్నిగా 
మారేచ్సుత్నాన్యి. 

అంతేకాదు, టి.విలో వచేచ్ నేరాలు ఘోరాలు, ఆశచ్రయ్ం వంటి కారయ్కర్మాల వలన మనిషిలోని నేర పర్వృతిత్ని 
పర్వోక చేసుత్నన్ది. మూఢనమమ్కాలోల్ కూరుకుపోయేలా చేసుత్నన్ది. వీటిని పర్సారం చేయడం 

మొదలు పెటాట్క నేరాల సంఖయ్ బాగా పెరిగిపోయిందని ... పర్భుతవ్ గణాంకాల దావ్రానే తేటతెలల్మవుతోంది. 
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నిపుప్తో వంట చేసుకోవచుచ్. ఇలుల్ కూడా తగలబెటుట్కోవచుచ్. అలాగే ఇది కూడా! సరదా కోసంథిర్ల కోసం కూడా 
హతయ్లూ, మానభంగాలూ జరుగుతునాన్యని పలు సరేవ్ల దావ్రా వెలల్డయింది. ఇది 

చూసి, చదివి చాలా మంది తలిల్దండుర్లలో ఇపుప్డిపుప్డే అలజడి మొదలయింది. ఫలితంగా ఇందాక అకక్ 
చెపిప్నటుల్గా చాలామంది టి.వి. చూడడం మానుకునాన్రు "అంది హారిక. 

ఇంత చినన్పిలల్ ... అంత విశేల్షాతమ్కంగా మాటాల్డడం చూసి ఎంతో ఆశచ్రయ్పోయాడు భాసక్ర. 
హారిక మాటలు విని గది బయటకు వచిచ్న శశికిరణ చేతులు కటుట్కొని ఆ మాటలు వింటూ అలా 

నుంచుండిపోయాడు. 
  

                              ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)  
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