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         "నాకేం వదుద్. మీరు ఆపరేషన చేయించను అని మాటిసేత్నే భోజనం చేసాత్ను" అంది జానకి మొండిగా. 
"అలా అంటే ఎలా జానకీ, ఆపరేషన అయితే తపప్ నీవు మామూలు మనిషివి కాలేవని డాకట్రుల్ చెబుతునాన్రు కదా. 
అకారణంగా కోరి బాధలు కొనితెచుచ్కోకు. నా మాట విను!" అనాన్డు రామచందర్ బర్తిమాలుతునన్టుల్గా. 

"ఏంకాదు, ఆవరేషన చేసేత్ నేను బర్తుకుతాను అనే నమమ్కం నాకు లేదు. ఎనాన్ళుల్ బర్తికితే అనాన్ళుల్ ననిన్లా 
ఉండనివవ్ండి!" అంది జానకి కళల్నీళల్తో చేతులెతిత్ నమసక్రిసూత్, 

భాసక్ర, రవీ, నుగుణా ఎంతో నచచ్జెపాప్లని పర్యతిన్ంచారు. కానీ జానకి పటిట్న పటుట్ విడిచి పెటట్లేదు. 
చివరికి రమయ్ జానకి పాదాలు పటుట్కొని "అమామ్, నాకోసమైనా అనన్ం తినమామ్. నువువ్ ఆపరేషన చేయించుకుంటే 

తపప్కుండా బర్తుకుతావు. నువివ్లా ఉంటే నాకేం బాగుండదు ... నువువ్ లేకుండా నేను ఎలా ఉండాలమామ్?" అంటూ 
వెకిక్వెకిక్ ఏడిచ్ంది. 

 కూతురి ఏడువు చూడడంతోనే జానకి మనను దర్వించిపోయింది. 
"ఏడవకు రమాయ్ ... ఆపరేషన అయితే బర్తుకుతాననే నమమ్కం లేదు నాకు. ఉనన్నిన్ రోజులైనా కంటినిండుగా మీ 

అందరీన్ చూసుకోవాలని నా ఆశ!" అంది బలహీనమైన గొంతుతో. 
అపుప్డే బయట నుండి వచిచ్న శశికిరణ జానకి గదిలో నుండి గోలగోలగా మాటలు వినిపిసూత్ండడంతో 

ఆదురాద్గా అకక్డికి వెళాల్డు, ఏం జరిగిందోనని. 
అందరి ముఖాలూ కళ తపిప్ ఉండడం చూసి "ఏమైంది పెదద్మమ్కు!" అనడిగాడు కంపిసుత్నన్ సవ్రంతో. 
"ఏం కాలేదురా. నేనూ పెదనానాన్, పెదద్మమ్ని హానప్టల కి తీసుకువెళిల్ ఆపరేషన డేట ఫికస్ చేసుకు వచాచ్ం. 

వచిచ్న దగగ్ర నుండి నాకు భయంగా ఉంది ఆపరేషన వదద్ంటూ భోజనం మానేసి కూరుచ్ంది" అనాన్డు భాసక్ర. 
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చినన్నన్యయ్ను చూడడంతోనే ఏదో ఆలంబన దొరికినటుల్గా అతడిని గటిట్గా పటుట్కొని "నువైవ్నా చెపప్నన్యాయ్ 
ఆపరేషన చేసేత్ అమమ్ బర్తుకుతుందని. ఇలా ఉంటే అమమ్ మనకి దకుక్తుందా?" అంటూ రమయ్ బిగగ్రగా ఏడేచ్సింది. 

నెలల తరబడి ఉగగ్బెటుట్కునన్ దుఖం వరద గోదారిలా పొంగింది రమయ్కు. 
రమయ్లా పైకి ఏడవక పోయినా, అందరి పరిసిథ్తీ అలాగే ఉంది. చెలెల్లి మాటలు వింటూనే శశి గుండెలు 

గుబగుబలాడాయి. అయినా లేని ధైరయ్ం తెచుచ్కొని రమయ్ కళుల్ తుడిచి "ఊరుకోమామ్  అమమ్కేం కాదు, నే చెపాత్ను కదా!" 
అంటూ మంచానికి దగగ్రగా సూట్లు లాకుక్ని కూరుచ్నాన్డు. 

మిగతావాళల్ని వెళిల్పొమమ్ని సైగ చేయడంతో  అందరూ మెలల్గా తపుప్కునాన్రు. అకక్డి నుండి. 
రమయ్ మాతర్ం అతని చెయియ్ గటిట్గా పటుట్కొని అకక్డే ఉండిపోయింది. ఇంజనీరింగ చదువుతూ ఉనాన్, ఇంకా 

పసితనవు ఛాయలు వదలనటుల్గా ఉనన్ చెలెల్లి ముఖం వైపు ఆదరంగా చూశాడు శశికిరణ. 
"రమాయ్, పెరుగనన్ం కలిపి సూప్న వేసి తీసుకురా. అమమ్కీ రోజు అనన్ం నేను తెనిపిసాత్ను" అనాన్డు శశికిరణ. 
 అతడి మాటలు వింటూనే "అలాగే అనన్యాయ్!" అంటూ ఉతాస్హంగా వంటింటి వైపు పరుగులాంటి నడకతో 

వెళిల్ంది రమయ్. 
చెలెల్లు వెళాల్క తలిల్ వంక చూసూత్, "ఇపుప్డు చెపుప్ పెదద్మామ్  ఏమిటి నీ పోర్బల్ం?" అనాన్డు. 
"అందరి వంతు అయింది ... ఇక నీ వంతు మిగిలిందేమిటార్? మీ అందరీన్ బాధపెటట్డం నాకు మాతర్ం ఇషట్మా 

చెపుప్? నిదర్ కోసం కళుల్ మూతలు పడుతునన్పుప్డు కూడా భయంతో వణికిపోతునాన్ను. తిరిగి మేలొక్ని కళుల్ తెరిచి మీ 
అందరిన్ చూసాత్నో, లేదో అని. ఆ భావం మనసులో మెదలగానే, కంటి మీదకి కునుకనన్దే రావడం లేదు. 

ఈరోజు హాసప్టల కి వెళేల్వరకూ ధైరయ్ంగానే ఉనాన్ను. తీరా డేట ఫికస్ అయాయ్క గుండె దడ మొదలయియ్ంది, 
ఏమవుతుందో ఏమో అని. ఆపరేషన అయితే తెరిగి మీ అందరీన్ చూసాత్నో లేదో అనే బెంగ ననున్ నిలవనీయడం లేదురా. 
ఏం చేయను? అంది జానకి నినస్హాయంగా ఏడుసూత్. 

జానకి మాటలు శశి గుండెలను పిండేసినటల్యింది. ఉబికి వసుత్నన్ కనీన్ళల్ను బలవంతాన నిగర్హించుకొని మెలల్గా 
ఆమె నుదురూ, చెంవలూ నిమురుతూ," నీదంతా ఉతత్ అపోహ పెదద్మామ్.  నేను చెపుత్నాన్ను గదా, నీకేం కాదు అనలు 
నీలో ఉనన్ ఈ  పిరికితనానిన్ ముందు బయటకు తరిమెయియ్. అనిన్టికంటే మనిషికి ముఖయ్ంగా కావలసింది ఏమిటో 
తెలుసా? సెలఫ్ కానిఫ్డెనస్! తన మీద తనకి నమమ్కం లేకపోతే మనిషి ఏదీ సాధించలేడు. 
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 ఇవేళ నీకు హారట్ పోర్బెల్మ వచిచ్ంది. నిజానికి ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయమే! అయినా పర్మాదకరమైనది 
ఏమీ కాదు. కానీ నువువ్ మాతర్ం ఇది ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ నయం కాదనే ఒక నెగిటివ కంకూల్షన కి వచేచ్శావు. 

అందువలన ఇనిన్ రోజులుగా నువువ్ తీసుకునన్ టీర్టెమ్ంటుగానీ, మందులు గానీ ఏమీ పర్భావం 
చూపలేకపోయాయి నీమీద. అదే నువువ్ ధైరయ్ంగా ఇది ననేన్ం చేసుత్ందని ఎదురొక్నే పర్యతన్ం చేసేత్ వరిసిథ్తి మరోలా 
ఉండేది. నీకు బర్తకాలని, మా అందరితోనూ సంతోషంగా గడపాలని మననులో ఎంతో ఆశగా ఉంది. కానీ 
చనిపోతానేమోననే నెగెటివ థాట నీ మానసిక సైరాయ్నిన్ దెబబ్తీసోత్ంది. ఈ నెగెటివ థాటేస్ వైబేర్ట అయియ్ సబ కానష్స లో 
ఉనన్ నీ మైండ కి నెగెటివ సజెషన ఇసోత్ంది దానిన్. ముందు వదిలించుకో పెదద్మామ్.  అపుప్డు 

అంతా పాజిటివ గానే కనిపిసుత్ంది. అది నీ ఆరోగాయ్నిన్ కుదుటపడేలా చేసుత్ంది. చదువుకునన్దానివి, నీకింతకంటే 
చెపప్వలసిన అవసరం లేదని నేను అనుకుంటునాన్ను. నువెవ్ంతో ధైరయ్వంతురాలివని డాడీ ఎపుప్డూ చెపూత్ 

ఉంటారు. డాడీకి చినన్పుప్డు సామ్ల పాకస్ వచాచ్యట ఒళల్ంతా ఖాళీ లేకుండా కుండలు పూశాయట! అపుప్డు అనన్యయ్ నీ 
కడుపులో ఉనాన్డని, నిండు గరిబ్ణివనీ చెపాప్రు. అలాంటి పరిసిథ్తిలో డాడీ దగగ్రకు వెళితే పర్మాదమని అందరూ 
హెచచ్రిసుత్నాన్ నువేవ్మీ లెకక్ చేయకుండా అనిన్టికీ ఆ భగవంతుడే ఉనాన్డంటూ డాడీకి ఎంతో ధైరయ్ంగా సేవచేసి 
బర్తికించుకునాన్వని చెపాప్రు. 

అదేనా? ఇంటోల్ ఏ సమసయ్ వచిచ్నా తాతగారికీ, పెదనానన్గారికీ ఎంతో ధైరయ్ం చెపేప్దానివని అనాన్రు. అలాంటి 
నువువ్ ఇంత పిరికిదానిలా ఎలా మారిపోయావు పెదద్మామ్ ఇపుప్డు? 

నేను నా పిలల్ల కోసం, నా వారందరికోసం బర్తకాలి, బర్తికి తీరుతాను అనే భావానిన్ నీ మనసులో సిథ్రంగా 
అనుకో. బర్తకాలనే ఆశని ఆలంబనగా చేసుకో! అవుడు ఈ భయం నినేన్మి చేయదు. 

నామీదా, అనన్యయ్ మీదా, చెలిల్ మీదా ఉనన్ మమకారంతో  ఆపరేషన అయితే చచిచ్పోతానేమో, వాళల్ని ఇంక 
చూడలేనేమో అని భయపడే బదులు, మా మీద గల ఆ మమకారానేన్ ఆయుధంగా ఉపయోగించి నీ జబుబ్తో పోరాడు 
పెదద్మామ్  అపుప్డు ఇది నినేన్మీ చేయలేదు. నా మాట నముమ్! "అంటూ జానకి రెండు చేతులూ పటుట్కునాన్డు శశి 
పేర్మగా. 

చినన్ కొడుకు మాటలు జానకి చెవులకు మంతార్లాల్ సోకి మనసుకి ఎంతో ధైరాయ్నిన్, ఊరటని కలిగించాయి. 
ఒకోక్పలుకూ అమృతవు గుళికలా ఆమెలో బర్తకాలనే కాంక్షను రేకెతిత్ంచాయి.  
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" శశీ, నువువ్ చెపూత్ంటే నాకు ఏదో తెలియని ధైరయ్ం వసోత్ందిరా.  ఇది ఆపరేషన బలల్ ఎకేక్వరకూ 
ఉంటూందంటావా? "అంది జానకి అనుమానంగా. 

తలిల్ మాటలోల్ వచిచ్న మారుప్ అతడికెంతో ఆనందానిన్చిచ్ంది. ఉదేవ్గంగా ఆమె చేతులు పటుట్కొని " ఉంటుంది 
పెదద్మామ్. నువేవ్మీ అధైరయ్ వడకు, నీ వెనుక మేమంతా ఉంటాము కదా! "అనాన్డు శశి. 

రమయ్ అనన్ం పటుట్కొని అకక్డికి ఎవుప్డు వచిచ్ందో అతడి మాటలు వింటూ మంతర్ముగధ్లా తలిల్వంక చూసూత్ 
అలా నిలుచుండి పోయింది. ఆ తరువాత" అనన్యాయ్! "అంటూ అతడి చేయి పేర్మగా నొకిక్ంది. 

శశికిరణ నవువ్తూ చెలెల్లి చేతిలోని అనన్ం గినెన్ అందుకుంటూ," పెదద్మామ్! కొంచెం లేచి కూరుచ్ంటే అనన్ం 
తినడానికి వీలవుతుంది. లేవగలవా? "అంటూ చేయి ఆసరా ఇచాచ్డు. 

" లేసాత్ను"అంటూ పర్యాసపడి లేచి కూరుచ్ంది జానకి. 
" మెలల్గా"అంటూ మంచం దండేనికీ, గోడకీ కలిపి దిండుల్ ఆనించి జానకిని కూరోచ్బెటిట్ సూప్న తో  అనన్ం 

తినిపించసాగాడు. 
"నా వలన ఇంటోల్ అందరూ నలిగి పోతునాన్రు. చినాన్!" అంది జానకి. 
"అదేం లేదు. నువువ్ బాగుంటే అందరూ బాగుంటారు. మా అందరి కషట్ం తీరాచ్లి అంటే, ఒకటే మారగ్ం నీకు! 

నువువ్ తొందరగా కోలుకొని ఎపప్టిలాగే మాకందరికీ అనీన్ చేసి పెటాట్లి. తెలిసిందా?" అనాన్డు నవువ్తూ. 
"ఏమో, అంతా ఆ భగవంతుడి దయ!" అంటూ రెండు చేతులూ జోడించింది జానకి పైకి చూసూత్. 
జానకి భోజనం అయాయ్క నేపిక్న అంచు తడిపి మూతి తుడిచింది రమయ్. ఆ తరువాత ఉతాస్హంగా తన 

చినన్నన్యయ్ తలిల్తో మాటాల్డిన తీరు గూరిచ్ వరిణ్ంచి, వరిణ్ంచి చెబుతూ ఉంటే అందరూ ఎంతో ఆసకిత్గా వినాన్రు. ఆ పూట 
అంతా ఎంతో సిథ్మితంగా భోజనం చేశారు. 

చాలా రోజుల తరావ్త అందరి ముఖాలోల్నూ ఒకరకమైన నిశిచ్ంత కనిపించింది ఆ రోజు.  
PPP 

"అకాక్ ఇదిగో నువువ్ అడిగిన పుసత్కాలు!" అంటూ వసూత్నే తాను తెచిచ్న ముళల్పూడి వెంకటరమణగారి 
కోతి కొమమ్చిచ్ పుసత్కాలు సుగుణ చేతికిచిచ్ంది హారిక. 
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"థేంకస్ హారికా. అడిగిన వెంటనే తెచిచ్ పెటాట్వు కానీ పర్సుత్తానికి చదవడానికి అవవ్దులే!" అంది సుగుణ. 
"అదేం అంత బిజీనా?" అంది హారిక. 
"అవును. అతత్యయ్గారికి ఆపరేషన డేట ఫికస్ చేశారు. రేవు పదో తేదీన ఆపరేషన!" అంది సుగుణ. 
"అవునా. పోనేల్ నానన్గారు కూడా చాలా వరీర్ అవుతునాన్రు అతత్యయ్ ఆరోగయ్ం గూరిచ్. ఈ మాట విని కొంచెం 

సిథ్మితపడతారులే!" అంది హారిక. 
"మా అందరికీ కూడా అలాగే ఉంది హారికా ... ఆపరేషన కి అతత్యయ్గారు అసలు ఒపుప్కోలేదు. శశి గటిట్గా 

చెపిప్న మీదట అంగీకరించారు" అంది సుగుణ. 
"అవునా, అయితే శశి బావ దగగ్ర చాలా టేలెంట ఉందనన్మాట ... ఏడీ కనిపించడు, ఇంటోల్ లేడా?" అనడిగింది 

హారిక చుటూట్ చూసూత్. 
ఏదో బాయ్ంకు పని ఉందంటూ బయటకు వెళాల్డు అంది సుగుణ. 
వాళుల్ మాటలోల్ ఉండగానే బయటకు వెళిల్న భాసక్ర, శశికిరణ వచేచ్శారు. 
వాళల్ని చూడడంతోనే హారిక లేచి నిలబడుతూ "బాగునాన్రా మావయాయ్?" అంటూ పలకరించింది. 
"బాగునాన్నమామ్. నువువ్?" అంటూ పర్శాన్రథ్కంగా చూశాడు భాసక్ర హారిక వంక. 
"నేను హరిపర్సాద గారి అమామ్యిని మావయాయ్!" అంది హారిక తనని తాను పరిచయం చేసుకుంటూ. 
"ఓ, నువువ్ మా హరి కూతురివా? ఎంత పెదద్దానివయిపోయావు. ఎపుప్డో రవి పెళిల్లో చూశాను. గురుత్ 

పటట్లేకపోయాను. ఏమీ అనుకోకమామ్! అమామ్, నానాన్ బాగునాన్రా?" అని కుశల పర్శన్లు వేశాడు భాసక్ర. 
"బాగునాన్రు మావయాయ్!" అంది హారిక వినయంగా. 
శశికిరణ ఆమెని చూసూత్నే ... ఈ అమామ్యేనా హారిక? ఇపుప్డిపుప్డే రేకు విచుచ్కుంటునన్ గులాబీలా 
ఎంత సిగధ్ంగా ఉంది! ... అనుకునాన్డు కనాన్రప్కుండా హారికనే చూసూత్. 
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