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"కమలా, వదినకి చాలా సీరియస గా ఉందట.  అనన్యయ్ ఫోన చేశాడు. మన శశిని చూడాలని 
కలవరిసోత్ందట. మనం ఓసారి విశాఖపటన్ం వెళిల్ వదాద్ం!" అనాన్డు భాసక్ర ఆదురాద్గా భారయ్ వంక చూసూత్, 
"అయోయ్, ఇపుప్డెలా? మా కల్బ లో ఇంటరేన్షనల వుమెనస్ డే సెలబేర్షనస్ చాలా గార్ండ గా చేయాలని 
పాల్న చేసుత్నాన్ము. దానికి ఇనీషియేట చేసుత్నన్ది నేనే! ఇపుప్డిలా అరాధ్ంతరంగా పర్యాణం పెటుట్కుంటే మా 
పోర్గార్ం అంతా అప సెట అవుతుంది. పోనీ శశిని తీసుకొని మీరు వెళల్ండి. తరావ్త నేను జాయిన అవుతాను 
అంది కమల. 
" అదేమిటి కమలా అలా అంటావు? మనిషి పార్ణం కంటే ఈ పోర్గార్ములు ఎకుక్వా నీకు? " అనాన్డు భాసక్ర 

నిషూట్రంగా. 
" ఎకుక్వో, తకుక్వో  ఈ పోర్గార్ం కండెకుట్ చేసుత్నన్ది నేను, కనుక నేను ఉండి తీరవలసిందే. అంతే తపప్ మాట 

తపిప్ మీ వదినలా శశిని చూడాలని ఉందంటూ ఏదో వంకన పదే పదే ఇలా కబురుల్ పెటట్ను. నాకు తెలియక అడుగుతాను, 
ఆవిడకి నిజంగా అనారోగయ్మేనా? లేక ఆ వంకన వీడిని రపిప్ంచుకుని తన తముమ్డి కూతురిన్ కటట్బెటాట్లని పాల్నా?" 
అంది కమల వెటకారంగా. 

" ఎంత దారుణంగా మాటాల్డుతునాన్వు కమలా? శశి పెళిల్ కోసమని కోరి వదినకు అనారోగయ్మని అనన్యయ్ 
చెపాప్డంటావా? అయినా వాళల్ కోరికలో తపేప్ముంది? శశిని మనకి ఇసుత్నన్పుప్డే వదిన మాట తీసుకుంది కదా  వాడికి 
హరి కూతురిన్ చేసుకోవాలని. కానీ ఇపుప్డదేదో కొతత్విషయంలా మాటాల్డుతునాన్వు నువువ్! "అనాన్డు భాసక్ర భారయ్ వంక 
తీవర్ంగా చూసూత్. 

అతడి చూవులనే మాతర్ం లక్షయ్పెటట్కుండా" అందుకే కదా నా ఏడువంతా. ఎపుప్డో పిలల్లు పుటట్క ముందు 
అనుకునన్ మాటల కోసం  పిలల్లు పెదద్యాయ్క వాళల్ అభిరుచులేమిటో, ఆలోచనలేమిటో తెలుసుకోకుండా  ఇచిచ్న మాట 
అంటూ ఇలా వాళల్ భవిషయ్తుత్కు సంకెళుల్ వేయడం సరైందేనంటారా? " అంది కమల కోవంగా. 
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" నేనేమీ వాడికి సంకెళుల్ వేదాద్మనడం లేదు  నువువ్ నీ సేన్హితురాలి కూతురిన్ మనవాడికి ఇచిచ్ చేయాలనడానిన్ 
గానీ, మా వదిన హరి కూతురిన్ చేయాలనడానిన్ గానీ  దేనిన్ నేను సమరిధ్ంచలేదు. ఈ విషయంలో పూరిత్ నిరణ్యం వాడికే 
వదిలేదాద్మని మొదటి నుండీ చెపూత్నే ఉనాన్ను. అయినా మనిషి చావు బర్తుకులోల్ ఉంది అని చెపూత్ ఉంటే నువివ్లా 
మాటాల్డడం నాకేమీ బాగాలేదు "అనాన్డు భాసక్ర బాధగా. 

" నా మాటలు ఎపుప్డు  నచాచ్యి గనుక మీకు? అనూష వాడితో పాటు సమానంగా చదువుకొని ఉదోయ్గం 
చేసోత్ంది. అందానికి అందం, చదువుకు చదువు ఉంది. సంసాక్రం గల పిలల్. తనైతే సంఘంలో మన కలచ్ర కి సోషల 
సేట్టస కి తగినటుల్గా ఉంటుందని ఆశపడుతునాన్ను. అదే ఆ హారిక, ఏ నాగరికతా లేని ఆపిలల్ మన శశికి ఎలా 
నూటవుతుంది? ఆ పిలల్ని చేసుకుంటే నలుగురి ముందూ వాడెంత చినన్బోతాడు. ఇదేమైనా గర్హించారా మీరు? 
అనలిదంతా ఉంటుందనే అయినవాళల్ పిలల్లిన్ వదద్నన్ది నేను. ఇంటి పేరిట వాడు రకత్ంలో రకత్ం అంటూ ఎగబడి తెచిచ్ 
ఇపుప్డిలా నా గొంతు మీద కూరుచ్నాన్రు "అంది కమల ఊపిరి ఎగబీలుసూత్. 

అంతవరకూ ఎంతో సహనంగా మాటాల్డిన భాసక్ర కమల మాటలిన్ ఏమాతర్ం సహించలేకపోయాడు. 
" ఏం మాటాల్డుతునాన్వు నువువ్? నేనా వాడిని కావాలని తీసుకువచిచ్ంది. నువేవ్ మోజుపడి, మా వదిన కాళల్ 

వేళల్వడి వాడిని తెచుచ్కునాన్వు  గతం మరిచ్పోయి నామీద నిందలు వేసుత్నాన్వు ఈవేళ! " అనాన్డు తానేమీ 
తీసిపోనటుల్గా, 

ఆ మాటలు వినడంతోనే దెబబ్తినన్ పావురంలా విలవిలలాడిపోయింది కమల. ఒంటోల్ని శకత్ంతా 
హరించుకుపోయినటుల్ కాగా నిసార్ణంగా పకక్నే ఉనన్ సోఫాలో వాలిపోయింది. 

కళల్ వెంట బొటబొటా కనీన్రు కారుతూ కంపిసుత్నన్ పెదాలతో  అనండి, ననేన్ అనండి! నాకు బిడడ్లిన్ కనే యోగం 
లేదు కనుక ఆవిడ కాళుల్ పటుట్కునాన్ను. అంతేకదా, మీరనేది? " అంటూ ముఖం మీద రెండు చేతులూ కపుప్కొని 
ఏడవసాగింది. 

ఆ మాట నోరు జారాక భాసక్ర కూడా అనుకునాన్డు" ఇదేమిటి నేనివేళ ఇలా మాటాల్డాను! " అని. భారయ్ ఏడువు 
చూడడంతోనే అతడి మనసు కరిగి నీరయిపోయింది. 

దాదాపు పాతికేళుల్గా కొడుకు చుటూట్నే ఎనోన్ ఆశలు అలుల్కునన్ది కమల. శశి ఆమె నవ్ంత బిడడ్ కాదు అనే 
భావననే ఆమె భరించలేదు. ఆ తలిల్ కొడుకుల మధయ్ ఎవరి జోకాయ్నిన్ సహించలేదు కమల. అనిన్ విషయాలోల్నూ ఎంతో 
విశాలంగా ఆలోచించే కమల కొడుకు విషయానికి వచేచ్సరికి తోటికోడలు జానకిని ఆమడ దూరాన ఉంచాలని 
చూసూత్ంది అందుకే  చపుప్న ఏడుసుత్నన్ భారయ్ దగగ్రకు వెళిల్ ముఖం మీద చేతులు తొలగిసూత్ "ఊరుకో కమలా, నువివ్లా 
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బాధపడితే నాకేం బాగుండదు వదినకు బాగులేదనే ఆందోళనతో మాట జారానే తపప్ నినున్ నొపిప్ంచాలని కాదు. అయాం 
సారీ! "అనాన్డు భాసక్ర అనునయంగా. 

అతడలా ఓదారుప్గా మాటాల్డడంతో  కమల దుఖం కొంచెం ఉపశమించింది. " ఎవరేమనాన్ భరించగలను గానీ, 
శశి నా కొడుకు కాదని మీరంటే మాతర్ం తటుట్కోలేనండీ!"అంది కమల అతడి భుజం మీద తలవాలిచ్ కనీన్రు కారుసూత్. 

" పిచిచ్ కమలా. ఆ భావన నాకే కాదు, మన కుటుంబంలో ఎవరికీ లేదని నీకూ తెలును. అయితే ఒకోసారి వాడి 
మీద నీకు గల మమకారం వాసత్వానిన్ చూడనివవ్డం లేదు, అంతే . పావం వదినకు నిజంగానే! "అంటునన్ అతడి నోటికి 
చేయి అడడ్ం పెటిట్ంది కమల. 

" సారీ, అనవసరంగా నేనే ఎకుక్వ ఊహించుకొని మిమమ్లిన్ నొపిప్ంచాను. నిజంగానే చెపుత్నాన్ను నేను కావాలని 
అకక్డికి రానని అనడం లేదు. ఈ ఫంక్షన మేము పిర్సేట్జి ఇషూయ్గా చేసుత్నాన్ము. ఆ వాసవీ కల్బ వాళల్కంటే మేము 
ఎందులోనూ తీసిపోమని నిరూపించాలని మా ఆరాటం. పోనీ ముందు మీరిదద్రూ వెళల్ండి తరావ్త నేను వసాత్ను "అంది 
కమల అభయ్రిథ్నునన్టుల్గా 

" నరే అలాగే చేదాద్ంలే! "అనాన్డు భాసక్ర భారయ్ కంఠంలో ధవ్నించిన నిజాయితీని గమనించి. 
" సరే అయితే, నేను వాణీగారి ఇంటికి వెళోల్సాత్ను ... ఫంక్షన ఎరేంజిమెంటుస్ గురించి మాటాల్డేందుకు. శశి 

వచాచ్క మీరు భోజనాలు కానిచేచ్యండి. నేను వచేచ్నరికి లేటవుతుంది"అంది కమల. 
" సెలవు రోజున కూడా సరదాగా గడవకుండా ఏమిటి కమలా ఇది? నాకు కుదిరితే నీకు కుదరడం లేదు. నీకు 

కుదిరితే నాకు కుదరడం లేదు. ఈ మధయ్ మన ముగుగ్రం కలిసి భోజనం చేయడమే అరుదైపోతోంది" అనాన్డు భాసక్ర 
నిషూఠ్రంగా. 

 "ఈ ఒకక్సారికే లెండి. ఈ ఫంక్షన అయాయ్క నేను ఫీర్ అయిపోతాను. ఇంకేం పెటుట్కోను!" అంది కమల హామీ 
ఇసుత్నన్టుల్గా, 

"ఈ డైలాగ ఎకక్డో వినన్టుల్ంది" అనాన్డు భాసక్ర నందేహంగా చూసూత్. 
"వినన్టుల్ కాదు. అనన్టుల్ంది అని సరిచేసుకోండి మహానుభావా! తరచూ తమరు చెపేప్ సాట్క డైలాగ ఇదే కదా. 

అయినా మీరు చేసినటుల్గా నేను చేయనులెండి!" అంది కమల నవేవ్సూత్. 
"అమోమ్, నువువ్ కనబడవు గానీ, బాగానే రిటారుడ్ ఇసాత్వు!" అనాన్డు భాసక్ర, తాను అపుప్డపుప్డూ భారయ్కు ఇచేచ్ 

హామీలు గురుత్కు రాగా, 
"ఏదో సరదాగా అనాన్లెండి. నేనేం మీలా చేయను, భయపడకండి. సరే నే వెళాత్ను. ఇపప్టికే అందరూ అకక్డికి 

వచేచ్సి నాకోసం ఎదురుచూసూత్ ఉంటారు" అంది కమల చెపుప్లు వేసుకొని బయటకు నడుసూత్. 
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భారయ్ వెళిల్న వైపే దీరఘ్ంగా చూసి నిటూట్రాచ్డు భాసక్ర. ఏవని తలపెటిట్నా, ఎంతో శర్దధ్గా, చాకచకయ్ంగా చేసుత్ంది 
కమల. ఆ పైన అనుక్షణం అందరూ తనని గురిత్ంచాలనీ తాను, చేసే వనిని అంతా మెచుచ్కోవాలని ఆరాటపడుతుంది. 
తాను ఆశించిన విధంగా ఏది జరగకపోయినా, తలల్డిలిల్ పోతుంది. 

ఒకక్ శశి విషయంలో తపిప్ంచి బావగారి కుటుంబం అంటే ఎంతో గౌరవం కనబరుసుత్ంది కమల. అయినా 
నలుగురిలో గురిత్ంపు కోసం తహతహలాడే ఆమె ఫంక్షన కే పార్ధానయ్త ఇచిచ్ంది.  తోటికోడలు అనారోగయ్ంగా ఉందని 
తెలిసి కూడా! అలా అని వాళల్ంటే అయిషట్ం ఏమీ లేదు కమలకు. తాను తపుప్ చేసుత్నాన్ని తెలిసి కూడా దానిని 
సమరిధ్ంచుకునేందుకు పర్యతిన్సుత్ంది దానికోసం. 

ఒకోసారి ఎదుటివాళల్ని తూలనాడేందుకు కూడా ఏమాతర్ం వెనుకాడదు. హరికి కూతురు పుటిట్నపుప్డు జానకిని 
అలాగే గాయపరచింది. అందుకే ఈ రోజు ఆమెను కలిసేందుకు ముఖం చెలల్డం లేదు కమలకు. ఎపప్టికపుప్డు దూరం 
నుండి వాళల్ మంచి చెడడ్లు కనుకుక్నే కమల ముఖాముఖీ వాళల్ను కలిసేందుకు వెనుకాడుతునన్ది అందుకే! 

మళీల్ అతడి మనను అనన్గారితో జరిగిన ఫోన సంభాషణను మననం చేసుకొంది .... 
"హలో బాచీ, మీ వదిన ఆరోగయ్ం అనలేమీ బాగుండడం లేదురా  శశిని చూడాలని కలవరిసోత్ంది. ఒకక్సారి 

వాడిని తీసుకొని మరదలూ, నువూవ్ వచిచ్ వెళల్ండి!" అనాన్డు రామచందర్ దైనయ్ం నిండిన కంఠంతో. 
"అదేమిటనన్యాయ్, అలా అంటావు? వదినకు బాగుండకపోతే మేము రాకుండా ఎలా ఉంటామనుకునాన్వు? 

ఇంతకూ ఏమిటి సుసీత్ వదినకు?" అనడిగాడు భాసక్ర ఆదురాద్గా. 
"హారట్ పోర్బల్మ గుండెలో ఏవో వాలువ్లు బాల్క అయాయ్యని, ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా ఆపరేషన 

చేయాలి అంటునాన్రు డాకట్రుల్. మీ వదినకు బి.పి, షుగర ఉనాన్యి. ముగర కంటోర్లులో ఉంటేనే ఆవరేషన 
చేసాత్మంటునాన్రు. రోజూ ఇనుస్లిన మీదే బండి నడుసోత్ంది. మీ వదినేమో ఆవరేషన చేయించుకునేందుకు 
భయపడుతోంది" అనాన్డు రామచందర్ బాధగా, 

"అయోయ్, మరి ఇంతవరకూ ఈ సంగతి నాకెందుకు చెపప్లేదనన్యాయ్?" అనాన్డు భాసక్ర బాధగా. 
"దూరంగా ఉనాన్వు కదా  ఇదంతా నీకు తెలిసేత్ కంగారు పడతావని మీ వదినే చెపప్వదద్ంది" 
"వదిన అలానే చెపుత్ంది ఎపుప్డూ  కాని నువివ్లా నా దగగ్ర విషయం దాచిపెడితే నాకెంత బాధగా ఉంటుందో 

తెలుసా?" అనాన్డు భాసక్ర నిషూట్రంగా. 
"ఎందుకు తెలియదురా, అందుకే కదా మీ వదిన వదద్ంటునాన్ ఇపుప్డు ఫోన చేసింది. వీలైనంత తొందరగా 

బయలుదేరి రండి. వచేచ్టపుప్డు తపప్కుండా శశిని తీసుకొని రండి వాడిని. గూరిచ్ అదేపనిగా కలవరిసోత్ంది.  బహుశా 
తన చివరి కోరిక వాడిని చూడాలనుకోవడమేనేమో! "అనాన్డు రామచందర్.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                     p˝…’ 2021 

   5 TdøÀ McFL ¥yGS¸  

ఆ చివరి మాటలు అంటునన్వుడు అతని కంఠం వణకడం భాసక్ర గమనించాడు. అతడి మనను బాధతో 
మెలితిరిగినటల్యింది.  
"అలా అనకనన్యాయ్  వదినకేం కాదు. వీలైనంత తవ్రగా మేము బయలుదేరి వసాత్ము. వచేచ్టపుప్డు 
డబేబ్మైనా తీసుకురానా అనన్యాయ్? "అనడిగాడు భాసక్ర. 
డబుబ్ అడుగుదామనే రామచందర్ ఫోన చేసింది. తీరా తముమ్డు డబుబ్ గూరిచ్ అడిగేసరికి అతడికి 
నోటమాట రాలేదు. 
" వచాచ్క మాటాల్డుదాం లేరా ... ఉంటాను! "అంటూ ఫోన పెటేట్శాడు రామచందర్. 
డబుబ్గూరిచ్ ఎతిత్తే అనన్యయ్ మాటాల్డలేదెందుకు అనుకునాన్డు భాసక్ర. అంతలోనే అనన్యయ్కు 
మొహమాటం ఎకుక్వ. నేను వెళాల్క అకక్డి అవసరాలేమిటో కనుకోక్వాలి.  అలా అనుకోగానే అతని మనసు 
కొంచెం సిథ్మితపడింది. వదిన ఎంత మంచిది? పెళల్యి, ఇంటికి వచిచ్న మరునాటి నుండే తన బాధయ్తను భుజాన 
వేసుకుంది. తలిల్లాగా తన ఆలనా, పాలనా చూడడమే గాక గురువులా మంచి శిక్షణ ఇచిచ్ తనని వదిమందిలో 
ఉనన్తంగా నిలిచేలా తీరిచ్దిదిద్ంది. 
 తనకి ఏ చినన్ బాధ కలిగినా విలవిల లాడిపోయేది. తన తముమ్డు హరికంటే ననేన్ ఎంతో ఆదరంగా చూసేది 

వదినకి బిడడ్లు పుటిట్నా కూడా ననేన్ పెదద్కొడుకుగా భావించింది. అందుకే భాసక్ర కి ఏనాడూ తలిల్ లేదనే భాధ కలగలేదు. 
అలాగే యాకిస్డెంటయి కమల మాతృతావ్నికి దూరమైనపుప్డు తన భారయ్ మానసికంగా కృంగిపోయి మంచం పటిట్ంది. 
అలాంటి సిథ్తిలో కమలని కడుపులో పెటుట్కుని కాపాడడమే గాక, తన కడుపున పుటిట్న బిడడ్ను కమలకు ఇచిచ్ 
నిండుమనసుతో ఆమె ఒడి నింపింది. అలాంటి తలిల్ ఋణం కమలా, నేనూ ఎలా తీరుచ్కోగలం? అనుకునాన్డు భాసక్ర. 

అతడు మనిషిగా అకక్డే ఉనాన్  మనను మాతర్ం తన అనాన్ వదినల చుటూట్  చినన్నాడు తాను ఆడిపాడిన 
పరిసరాల చుటూట్నే పరిభర్మించసాగాయి. 

టెనిన్స ఆడడానికి వెళిల్న శశికిరణ బేట ఊపుకుంటూ ఇంటోల్కి వచాచ్డు. బూటుల్ విపిప్ పకక్న పెడుతూ 
" డాడీ, పెదద్మమ్ గారికి ఏం బాగాలేదట. ఇందాక అనన్యయ్ ఫోన చేసి చెపాప్డు" అనాన్డు. 
" అవునురా, నాకూ పెదనానన్గారు ఫోన చేసి చెపాప్రు"అనాన్డు భాసక్ర కొడుకు వంక చూసూత్. 
" అయితే మనం ఎపుప్డు వెళుత్నాన్ం డాడీ, విశాఖపటన్ం?" అనడిగాడు శశికిరణ ఆసకిత్గా. 
" ఇంకా ఏమీ అనుకోలేదురా నీతో ఒకమాట చెపిప్ రిజరేవ్షన సంగతి చూడాలనుకుంటునాన్ను ఎందుకంటే నీ 

లీవస్ సంగతి చూసుకోవాలి కదా! "అనాన్డు భాసక్ర 
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"నాకు లీవులకేమీ పోర్బల్మ లేదు డాడీ  మొనన్నే మా పోర్జెకుట్ వరుక్ పూరత్యింది . మేము చాలా తకుక్వ టైములో 
మా పార్జెకుట్ వరుక్ పూరిత్ చేశామని మా బాస ఎంతో మెచుచ్కునాన్డు. కనుక నేను ఇపుప్డు లీవుకి అపల్యి చేసినా, ఏమీ 
అనకుండా శాంక్షన చేసేసాత్రు "అనాన్డు ఉతాస్హంగా. 

"నాకూక్డా ఏమీ పోర్బల్మ లేదురా. నా ఎరన లీవ అంతా అలాగే ఉంది. కాకపోతే మారిచ్ నెల కదా   ఫైనానిష్యల 
ఇయర ఎండింగ అంటూ మా ఛీఫ మేనేజరు కాసత్ గొణుగుతాడంతే! "అనాన్డు భాసక్ర. 

" అయితే టికెటుస్ బుక చేసేదాద్ం డాడీ! "అంటూ లాప టాప తీశాడు శశికిరణ. 
"ముందు మనిదద్రి కోసం రేపటికేమైనా ఉనాన్యేమో చూడు. మమిమ్కేదో పనుందట. తను తరావ్త వసుత్ంది" 

అనాన్డు భాసక్ర. 
"ఏం పని? ఆ లేడీస కల్బ వనేనా? మమీమ్కి ఈ మధయ్ ఆ కల్బ పిచిచ్ ఎకుక్వయిపోయింది డాడీ! ఎపుప్డు చూసినా 

ఏవో మీటింగులు, వనులు అంటూ హడావిడిగా ఉంటుంది. అవతల పెదద్మమ్గారికి బాగులేదని తెలిశాక కూడా తన 
వనులు వాయిదా వేసుకోదనన్మాట! "అనాన్డు శశికిరణ విసుగాగ్. 

వాళల్ంతా నెలరోజుల ముందునుండీ పాల్ను చేసుకుంటునాన్రట ఇంటరేన్షనల వుమెనస్ డే గూరిచ్. ఇపుప్డు 
మధయ్లో మానేసేత్ ఏం బాగుంటుంది చెపుప్? మనకి రేవటికి చేసేసి మీ మమీమ్కి నైన కి బుక చేయి" అనాన్డు భాసక్ర. 

"వెయిట లిసట్ వది, పదకొండూ వునాన్యి డాడీ. చేసేయనా?" అనడిగాడు ఉతాస్హంగా. 
"వదుద్రా, కనఫ్రమ్ కాకపోతే చాలా రిసక్. తతాక్ల ఉంటుంది చూడు!" అనాన్డు భాసక్ర. 
"థాంక గాడ. మనకోసమే రెండు టికెటుల్ మిగిలి వునాన్యి, చేసేసాత్ను!" అనాన్డు ఎకైస్టింగ గా. 
"ఆ చేసెయియ్!" అనాన్డు భాసక్ర. 
కమల వచాచ్క టికెటుస్ బుక అయిన విషయం చెపాప్డు భాసక్ర. 
"మరీ రేపేనా మీ పర్యాణం? ఈ అయిదు రోజులూ మీరిదద్రూ లేకుండా నేనొకక్తినీ ఎలా ఉండాలి?" అంది 

కమల దిగులుగా చూసూత్. 
"నీకు తోచకపోవడం ఏమిటి మమీమ్? మీ కల్బూబ్ ... ఆ కల్బుబ్ మెంబరూస్ ఉండగానూ!" అనాన్డు శశికిరణ 

ఆటపటిట్సుత్నన్టుల్గా. 
"ఛ, పోరా  నీకెంత సేపూ మా కల్బ మెంబరస్ మీదే ఉంటుంది దృషట్ంతా! మా వాళల్ంతా నువెవ్ంతో 

బుదిధ్మంతుడివనీ, తెలివైనవాడివని ఎంతో మెచుచ్కుంటూ ఉంటారు.  నువేవ్మో ఎపుప్డు చూసినా మా కల్బ వాళల్ను 
తిడుతూనే ఉంటావు" అంది కమల నిషూట్రంగా. 
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"నాకు మీ కల్బ వాళల్ని పెటట్డం తపప్ వేరే పనేం లేదా ఏమిటి? సోషల సరీవ్సు మోటివ గా మీరా కల్బ 
సాథ్పించామనాన్రు. కానీ నేతిబీరకాయలో నెయియ్ మాదిరిగా ఉంటుంది సోషల సరీవ్సు! మంచి ఆశయాలతో కల్బుబ్ని 
సాథ్పించామంటారు. కానీ మీలో మీరే వదవుల కోసం పార్కులాడుతూ ఉంటారు అవేవో ఇందర్వదవులనన్టుల్గా. ఈ 
మాతర్ం భాగాయ్నికి నువువ్ ఇలుల్ పటట్కుండా తెరిగి ఒంటికి తెచుచ్కుని మాటిమాటికీ పడకేసూత్ ఉంటావు. ఇదంతా 
అవసరమా చెపుప్ నీకు?" అనాన్డు. 

అకక్డి సంగతులనీన్ మీతో చెపిప్ పెదద్ తపుప్ చేసినటుల్నాన్నే నేను? మనుషులనాన్క ఏవేవో చినన్ చినన్ 
బలహీనతలుంటాయి ఎవరికైనా ... మేం చేసే పనుల ముందు అవి చాలా చినన్విరా! 

అందుకే కదా మొనన్ సండే పేవరులో మేము చేసుత్నన్ కృషి గూరిచ్ వివరంగా పెదద్ ఆరిట్కిల రాశారు"అంది కమల 
గొపప్గా కొడుకు వంక చూసూత్. 

"మీరా పేవరు వాడికి ఎంత లంచం ఇచాచ్రో ఏమిటో .... అందుకే అలా రాసి ఉంటాడు"అనాన్డు శశికిరణ 
అలల్రిగా నవువ్తూ. 

" పోరా, నేను నీతో వాదించలేను. మొండిగా అలా వాదిసుత్నాన్నే కానీ, మేము చేసే వనులు నచేచ్ మొనన్ 
డిసెంబరు నెలలో మాతో పాటు వచిచ్ పేమెంటల్ మీద పడుకునన్ వాళల్ మీద బాల్ంకెటస్ కపాప్వు. పైగా మా కల్బ కు డొనేషన 
ఇవవ్డమే కాక నీ ఫెర్ండస్ తో కూడా ఇపిప్ంచావు"అంది కమల కొడుకు వాదనను తిపిప్ కొడుతూ. 

" ఓ.కె .... ఓ.కె .... ఒపుప్కునాన్ను. మా మమిమ్తో పాటు వాళల్ కల్బ మెంబరస్ అంతా చాలా గేర్ట అని. సరేగానీ, 
మమిమ్ నా కడుపులో ఎలుకలు వరుగెడుతునాన్యి. అనన్ం పెటట్వా?"అనాన్డు శశికిరణ కమల భుజాల చుటూట్ చేతులు 
వేసి గారంగా. 

" ఏమిటి మీరిదద్రూ భోజనం చేయలేదా? ఇపుప్డు టైమ ఎంతయిందో తెలుసా? ఏమండీ మీ ఇదద్రీన్ భోజనం 
చేయమని చెపేప్ వెళాల్ను కదా! "అంది కమల. 

" నేనూ చేసేదాద్మనే అనాన్ను కమలా వాడు నువువ్ వచేచ్దాకా ఉందామనాన్డు. వాడికి నువువ్ పెడితేనే తినన్టుల్ 
ఉంటుందట! "అనాన్డు భాసక్ర. 

" పిచిచ్కనాన్   నేనంటే ఎందుకురా నీకింత పేర్మ? "అంది కమల ఆరథ్ంగా కొడుకు తల మీద చెయియ్వేసి. 
" అంత సీన ఏం లేదులే మమీమ్. నీ పతిదేముడు గారు ఆ టి.వి రిమోట పటుట్కొని ఛానలస్ మారుసూత్ ఎంజాయ 

చేసుత్నాన్రు. అందులో పడి భోజనం మాటే మరిచ్పోయారు. పైగా నువువ్ తిటట్కుండా ఉండాలని నా పేరు 
ఉపయోగించుకొని, సెంటిమెంటు అడడ్ం పెటిట్ నినున్ కూల చేయాలని చూసుత్నాన్రు" అనాన్డు శశికిరణ అలల్రిగా. 
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" ఒరేయ, మా ఇదద్రికీ మధయ్ ఫిటింగ పెటేట్సుత్నాన్వా? ఉండు నీ వని చెపాత్ను! "అంటూ చేతిలోని రిమోట అకక్డ 
పెటిట్ భాసక్ర లేచాడు అకక్డి నుండి. 

"అయయ్బాబోయ, డాడీ కొటేట్సేలా ఉనాన్రు మమీమ్ ... సేవ మీ! "అంటూ కమల వెనకిక్ వెళిల్ నుంచునాన్డు. 
" పోరా బడుదాధ్య. ఇనేన్ళాళ్చాచ్యి, ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్వు. ఇంకా అయిదేళల్ కురార్డిలా అమమ్ వెనక నకాక్వు 

"అంటూ నవావ్డు భాసక్ర. 
భరత్నీ, కొడుకునీ మురిపెంగా చూసూత్ "బాగుంది మీ ఇదద్రి అలల్రీను. వాడినంటునాన్రు కానీ, చినన్పిలాల్డిలా ఆ 

వరుగులేమిటండీ మీకు?" అంది కమల కొడుకును దగగ్రకు లాకుక్ంటూ. 
" అలా అడుగు మమీమ్. లేకపోతే ఈ వయసులో నాతో సమానంగా ఆయనకు పరుగులెందుకట" అనాన్డు 

శశికిరణ. 
"ఒరేయ, నీ సంగతి ఇపుప్డు కాదు కానీ, తరావ్త చెపాత్ను. పద భోజనానికి! "అంటూ వంటింటి వైపు దారి 

తీసింది కమల. 
భోజనాలయాయ్క ముగుగ్రూ కలిసి పర్యాణానికి కావలసిన బటట్లు సరద్డం మొదలు పెటాట్రు. 
తన పర్యాణం అయిదు రోజుల తరావ్తే అయినా  తరావ్త కుదురుతుందో లేదోనని తన బటట్లు కూడా బేగ లో 

నరిడ్ పెటుట్కుంది కమల. 
" ఇపప్టి నుండే నీ బటట్లు ఎందుకు మమీమ్ సరుద్కోవడం? "అనడిగాడు శశికిరణ. 
" పోనేల్రా సరుద్కోనీ ఈపని వతిత్డిలో మీ మమీమ్కి తరావ్త తీరికుంటుందో లేదో? "అనాన్డు భాసక్ర. 
" ఈ లెకక్న మమీమ్ ఈ అయిదు రోజులూ వంట మానేసి ఏ బెర్డూడ్ జామ తోనో సరిపెటుట్కుంటుంది అనుకుంటా" 

అనాన్డు శశికిరణ. 
"ఆ పని మాతర్ం చేయకు కమలా.  అసలే ఎనిమిక గా ఉనాన్వు అనాన్రు డాకట్రు నినున్. ఇంకా నీరనవడిపోతావు" 

అనాన్డు భాసక్ర అభిమానంగా భారయ్ వంక చూసూత్. 
" అదేం లేదు లెండి, ఏదో ఒకటి చేసుకొని తింటాను. మీరనవసరంగా వరీర్ కాకండి! "అంది కమల నవేవ్సూత్, 
" దటస్ గుడ! "అనాన్డు శశికిరణ తలిల్ భుజం తడుతూ. 

PPP 
" హారికా, ఎపుప్డూ చదువేనా? ఒకక్సారి అతత్యాయ్ వాళిల్ంటికి వెళిల్ రారాదూ?"అనాన్డు హరిపర్సాద. 
" చదవాలిస్ంది చాలా ఉంది నానాన్. ఇవేళ కాదు గానీ, రేవు వెళతాను లెండి! అతత్యయ్ దగగ్రకు వెళితే ఓ పటాట్న 

కదలనివవ్దు. నాకూక్డా తనని వదిలి రాబుదిధ్ కాదు "అంది హారిక. 
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"పావం అకక్యయ్ చాలా పాడయిపోయిందమామ్! నినన్ తన పరిసిథ్తి చూశాక నా గుండె తరుకుక్ పోయిందనుకో. 
ఎలా ఉండే మనిషి, ఎలా అయిపోయింది? బర్తుకుతానో లేదోనని బాగా బెంగ పెటేట్సుకునన్టుల్ంది అతత్యయ్. పది రోజుల 
కిర్తం నేను చూసినపప్టికీ ఇపప్టికీ ఎంత మారుప్ వచిచ్ందనుకునాన్వు తనలో! "అంది ఇందిర. 

“తనదంతా అనవసరమైన బెంగ ఇందిరా. ఆపరేషన చేసేత్ అకక్యయ్ తపప్క బర్తుకుతుంది. నాకా నమమ్కం ఉంది" 
అనాన్డు హరిపర్సాద. 

 నానాన్, ఆపరేషన కు డబుబ్ ఇబబ్ంది ఏమైనా ఉందేమో కనుకుక్నాన్రా? "అంది హారిక. 
" ఉంటే మావయయ్ చెపప్డా. తన రిటైర మెంట బెనిఫిటస్ ఉంటాయి కదా" అనాన్డు హరిపర్సాద. 
" ఉనాన్యో, లేవో మనకేం తెలును నానాన్? ఒకసారి మావయయ్ను గానీ, బావను గానీ కనుకోక్ండి. ఒక వేళ 

డబుబ్ లేక ఆవరేషన పోసట్ పోన చేసుత్నాన్రేమోనని అనుమానంగా ఉంది నాకు" అంది. 
" అవునండీ హారిక అంటూ ఉంటే నాకూ అనిపిసోత్ంది. అనన్యయ్కు రిటైర అయాయ్క డబుబ్ చాలా వచిచ్నా  

బాబాయిగారి జబుబ్కి బాగానే ఖరచ్యింది కదా. ఎంత ఉందో వారి దగగ్ర? ఇంకా ఏమవసరమో మనం తెలుసుకోవాలి 
కదా"అంది ఇందిర ఆలోచనగా. 

"నిజమే  నాకా విషయం తటట్లేదు. రేవు వెళిల్ బావగారిన్ కనుకుక్ంటాను "అనాన్డు హరిపర్సాద. 
తలిల్ తండిర్ అకక్డి నుండి వెళిల్పోయాక చదువుదామని వుసత్కం తీసింది హారిక. కాని మేనతత్ జానకి కళల్ముందు 

మెదలడంతో  ఎంత పర్యతిన్ంచినా చదువు మీద కానెస్న టేర్ట చేయలేక పుసత్కం అకక్డ పెటిట్ హాలోల్కి వచేచ్సింది. 
ఆరోజు ఆదివారమే కావడంతో హరిపర్సాద ఇంటి దగగ్రే ఉనాన్డు. ఉయాయ్లోల్ కూరుచ్ని దీరఘ్ంగా ఆలోచిసుత్నన్ 

తండిర్ని చూసేత్ జాలేసింది హారికకు. 
తండిర్, మేనతాత్ ఒకరంటే ఒకరు ఎంత పార్ణంగా ఉంటారో హారికకు తెలియంది కాదు. అతత్కు రేపు జరగరానిది 

ఏదైనా జరిగితే నానన్ తటుట్కోగలడా! అనుకుంది. ఆ ఊహే భరించలేనటుల్గా తల విదిలిసూత్  
" నానాన్! "అంటూ తండిర్ పకక్న కూరుచ్ని అతని భుజానికి తల ఆనిచ్ంది. 
" ఏంటమామ్? ఏం కావాలి? "అనడిగాడు హరిపర్సాద లాలనగా. 
" నాకేం వదుద్ నానాన్. నువివ్లా దిగులుగా కూరుచ్ంటే నాకు చాలా బాధగా ఉంది నానాన్" అంది హారిక. 
" ఏంచేయనమామ్? ఎంత వదద్నుకునాన్ మీ అతాత్ నేనూ చినన్నాడు ఆడుకునన్ ఆటపాటలనీన్ గురుత్కు వసుత్నాన్యి. 

మా అమామ్నానన్లయినా ఎపుప్డైనా ననున్ కొటాట్రు గానీ. మా అకక్ మాతర్ం ఏనాడూ చెయెయ్తిత్ ఒకక్ దెబబ్ కొటట్లేదు ననున్. 
అంత పేర్మ నేనంటే! 

ఇదిగో ఈ ఉయాయ్ల మీద మానానన్గారి పకక్న కూరుచ్నేందుకు నేనూ మీ అతాత్ పోటీలు పడేవాళల్ం! 
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అతత్కి ననున్ బాధపెటట్డం ఇషట్ం లేక తనే లేచి వెళిల్పోయేది. అకక్ ముఖం చినన్ది చేసుకుని వెళిల్పోతే నాకు ఏదోలా 
ఉండేది. చివరికి నేనే ఎలాగో అకక్ను బర్తిమాలి ఉయాయ్లోల్ కూరోచ్బెటిట్ తన ఒడిలో తల పెటుట్కొని పడుకునే వాడిని. 

తలిల్ లేని వాడని బాచీ మీద మా అకక్ ఒకక్ రవవ్ పేర్మ ఎకుక్వ చూపించేది మా అకక్ అంటే ఎంత పేర్మ ఉనాన్ 
నాకు వాడి మీద కొంచెం కూడా ఈరష్య్ కలిగేది కాదు. 

ఎందుకంటే వాడూ నేనూ చినన్పప్టి నుండీ ఎంతో సేన్హంగా ఉండేవాళల్ం. మా అకక్ పేర్మ మా ఇదద్రికీ 
సమానమే అనుకొనే వాడిని నేను. ఒకోసారి మాతర్ం అకక్ నా సవ్ంతం అనన్టుల్గా అలల్రి చేసేవాడిని. 

మా అకక్ ఓపిగాగ్ నీకు అమామ్, నానాన్, అకాక్ అందరూ ఉనాన్రు కద నానాన్! పాపం బాచీకి అమమ్ లేదు కదా ఆ 
లోటు వాడికి తెలియకుండా మనమే పేర్మగా, సేన్హంగా ఉండాలని నచచ్జెపేప్ది. మా అకక్ మాటాల్డే తీరు ఎలాంటి 
వాళల్నయినా తేలిగాగ్ కనివ్నస్ చేసేటటుల్గా ఉండేది-“ 
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