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             తండిర్ చెపాప్డని కాదు గానీ. జానకి పరిసిథ్తి చూడడం తోనే. శశికిరణ మనను దర్వించిపోయింది. ఆమె తనకు 
జనమ్నిచిచ్న తలిల్ అనుకోగానే జానకి పై మమకారం గుండెలోతులోల్ నుండి వెలుల్వలా పొంగుకొచిచ్ంది. అతడికి 
తెలియకుండానే కళుల్ అశుర్పూరితాలయాయ్యి. 

ఎంత అమృతమూరిత్ కాకపోతే ... మరిదీ, తోటికోడలు సంతోషం కోసం కనన్బిడడ్ను తాయ్గం చేసుత్ంది? 
అనుకునాన్డు శశికిరణ జానకి వంకే ఆరాధనగా చూసూత్. 

"జానకీ, ఎవరొచాచ్రో చూడు?" అనాన్డు రామచందర్ మెలల్గా. 
ఆమాటలతో మగతగా కళుల్ మూసుకొని పడుకుని ఉనన్ జానకి మెలల్గా కళుల్ తెరిచింది. ఎదురుగా భరత్ వకక్నే 

నించొని ఉనన్ భాసక్ర ని చూడడంతోనే ఆమె చూవులు పర్శాన్రధ్కంగా రామచందర్ వంక తిరిగాయి. 
"నీకు బాగుండలేదని నేనే ఫోన చేసి చెపాప్ను. అటు చూడు, నినున్ చూసేందుకు శశి కూడా వచాచ్డు" అనాన్డు 

రామచందర్ మంచానికి రెండో వైపు నించునన్ చినన్ కొడుకును చూపిసూత్. 
"శశి వచాచ్డా?" అంటూ నంభర్మంగా భరత్ చూపించిన వైపు దృషిట్ మరలిచ్ంది జానకి. 
తన వంకే ఆతర్ంగా చూసుత్నన్ కొడుకు వైపు చూసూత్నే "వచాచ్వా నానాన్?" అంటూ తన బలహీనమైన చేతిని చాచి 

అతడి చేతిని అందుకోబోయింది జానకి. 
"వచాచ్ను పెదద్మామ్ ... నినున్ చూడాలనే వచాచ్ను!" అంటూ మంచం అంచు మీద కూరుచ్ని ఆపాయ్యంగా జానకి 

చేతిని అందుకునాన్డు శశికిరణ. 
కొడుకు చేతి సప్రశ్ ఎండి బీటలు వారిన ఆ మాతృహృదయానికి అమృతవు చినుకులా తోచింది. అతడి వంకే 

తృపిత్గా చూసూత్ "కమల రాలేదా బాచీ?" అనడిగింది జానకి. 
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"వసుత్ంది వదినా మరో నాలుగు రోజులోల్ తనూ వసుత్ంది" అనాన్డు భాసక్ర. 
అలాగా అనన్టుల్ తల ఆడిసూత్ "సుగుణా, కొంచెం టిఫిన ఏదైనా చేసి పెటట్మామ్. అసలే బాచీ ఆకలికి ఆగలేడు!" 

అంది జానకి కోడలిన్ ఉదేద్శించి. 
"అలాగే అతత్యాయ్. సట్వ మీద పాలు పెటిట్ వచాచ్ను. ముందు కాఫీ కలిపేసి ఇసాత్ను. ఆ తరావ్త టిఫిన సంగతి 

చూసాత్ను" అంది నుగుణ. 
అంత అనారోగయ్ పరిసిథ్తిలో ఉండి కూడా తన ఆకలి గూరిచ్ ఆలోచిసుత్నన్ వదినగారి వంక అభిమానంగా చూసూత్ 

సుగుణను ఉదేద్శించి, "ఇపుప్డేమీ వదద్మామ్  టైరన లోనే టిఫిన చేసేశాము. కాఫీ ఇవువ్ చాలు!" అనాన్డు భాసక్ర. 
సుగుణ లోవలికి వెళిల్ కాఫీ కలిపి తెచిచ్ ఇచిచ్ంది ముగుగ్రికీ. రమయ్ కాలేజీకి వెళిల్ందా అమామ్! "అనడిగాడు భాసక్ర 

కాఫీగాల్సు అందుకుంటూ “అవును మావయాయ్ మీరు కాఫీలు తాగేసి, సాన్నాలు కానిచేచ్యండి! ఈలోగా నేను వంట 
ముగించేసి వడిడ్ంచేసాత్ను" అంది సుగుణ వంటగది వైపు వెళల్బోతూ. 

"వదినా, పాప కనిపించదేం?" అనడిగాడు శశికిరణ. 
"ఇపప్టిదాకా ఇకక్డే ఆడుకుంది బాబూ. పకిక్ంటోల్ దాని ఈడుదే ఒక పావ ఉంది. అకక్డికి పెతత్నాలకి పోయి 

ఉంటుంది. వచేచ్సుత్ందిలే!" అంటూ వెళిల్పోయింది సుగుణ. 
రామచందర్ "రెసుట్ తీసుకో జానకీ!" అంటూ భాసక్ర చేయి పటుట్కొని బయటకు నడిచాడు. 
శశికిరణ కూడా వాళల్తో పాటు వెళేల్ందుకు మంచం మీద నుండి లేవబోయాడు  కానీ, జానకి అతడి 
చేతిని గటిట్గా పటుట్కొని వదలకపోవడంతో అలాగే కూరుచ్ండిపోయాడు. 
“ఎనాన్ళల్యిందిరా కనాన్ నినున్ చూసి ... మీ అమమ్కీ, నీకూ అంత కాని దానినైపోయానా నేను?" అంది జానకి 

కనీన్ళల్తో. 
"అదేం లేదు పెదద్మామ్ చదువులో పడి నేనే ఇకక్డికి వచేచ్ందుకు అశర్దధ్ చేశాను. నాకు భోజనానికి ఇబబ్ంది 

అవుతుందని నాతో పాటు మమిమ్ ఉండిపోయింది" అనాన్డు శశికిరణ సరిద్ చెపుత్నన్టుల్గా. 
"పోనే ఇపప్టికైనా వచాచ్వు, నాకంతే చాలు!" అంది జానకి తృపిత్గా అతడి వంక చూసూత్. 
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"సారీ పెదద్మామ్, ఇంకెపుప్డూ అలా చేయను ఇకపై తరచూ వసూత్ ఉంటానులే! కాకపోతే ఒకటే కండిషన. నువువ్ 
తవ్రగా ఆవరేషన చేయించుకొని మామూలు మనిషివి కావాలి. నాకిషట్మైనవనీన్ నీ చేతులతోనే సవ్యంగా వండి పెటాట్లి 
తెలిసిందా?" అనాన్డు శశికిరణ చూవుడు వేలెతిత్ ఆడిసూత్, 

"నేను మళీల్ లేచి తిరుగుతానంటావా బాబూ?" అంది జానకి అవనమమ్కంగా చూసూత్. 
ఆ మాట వింటూనే "అమామ్, నీకేం కాదు!" అంటూ జానకిని హృదయానికి హతుత్కోవాలనే కోరికను బలవంతాన 

అణచుకొని, "తిరుగుతావు పెదద్మామ్. మా అందరి కోసం తపప్క తెరుగుతావు! నా పెళిల్, చెలిల్ పెళీల్ నీచేతులతోనే చేయాలి. 
రవి అనన్యయ్ పిలల్లీన్, నా పిలల్లిన్, చెలిల్ పిలల్లిన్ ఆడించాలి. ఇవనీన్ పకక్న పెటిట్ మా అందరీన్ వదిలేసి ఎకక్డికి వెళాల్మని?" 
అనాన్డు శశికిరణ నిలదీసుత్నన్టుల్గా 

కొడుకు అలా మాటాల్డుతూంటే జానకి మనను నిండిపోయినటల్యింది. మురిపెంగా అతడి వంక చూసూత్ "నా 
బంగారు తండీర్  నినున్ చూసేసరికే సగం రోగం తగిగ్పోయినటల్యింది నాకు! నీనోటి చలువ వలన నేను లేచి 
మామూలుగా తెరగగలిగితే అంతకంటే కావలసింది ఏముందింకా నాకు?" అంది జానకి ఆయానవడుతూనే. 

ఆదురాద్గా జానకి వంక చూసూత్, "పెదద్మామ్, ఊరికే హైరానా పడకు. నేను చెపుత్నాన్ను కదా నీకేం కాదు. నాకా 
నమమ్కం ఉంది. రెసుట్ తీసుకో, నేను మళీల్ వసాత్ను!" అంటూ ఆమె చేయి మెలల్గా విడిపించుకొని మంచం మీద నుండి 
లేచాడు శశికిరణ. 

"అలాగే నానాన్, వెళిల్రా!" అంది జానకి వెలిగిపోతునన్ మొహంతో కొడుకు వంకే అభిమానంగా చూసూత్. 
భోజనాల దగగ్ర అడిగాడు భాసక్ర, "వదినకు ఆవరేషన డేట ఫికస్ చేశారా అనన్యాయ్?" అంటూ. 
"ఇంకా లేదురా. చూడాలి. ఇవావ్ళో, రేపో డాకట్రు దగగ్రకు వెళిల్ మాటాల్డుతాననాన్డు రవి!" అనాన్డు రామచందర్. 
"ఇపప్టికే వదిన చాలా పాడయిపోయింది కదనన్యాయ్ ... ఇంకా లేటు చేసేత్ పర్మాదం కదూ!" అనాన్డు భాసక్ర. 
"నేనేం చేయనురా, నినాన్ మొనన్టి వరకూ ఆపరేషన అంటే మీ వదిన నసేమిరా అంది. ఇపుప్డే కొంచెం దారిలోకి 

వచిచ్ంది" అనాన్డు రామచందర్, 
"అవును మావయాయ్, ఆవరేషన అయితే తాను బర్తుకుతానో లేదో అని ఒకటే టెనష్న పడుతునాన్రు అతత్యయ్!" 

అంది సుగుణ. 
శశికిరణ పెళిల్ చూసాత్నో లేదోనని ఆవిడ ఆరాటపడుతోందనే విషయానిన్ చెపప్లేకపోయింది సుగుణ. 
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"ఎందుకు వదినా భయం? వైదయ్శాసత్రం ఎంతో అభివృదిధ్ చెందిన ఈ రోజులోల్ బైపాస సరజ్రీకి అంత వరీర్ 
అవావ్లిస్న అవసరం ఏమీలేదు" అనాన్డు శశికిరణ. 

"అవును, ఆ మాట నిజమే ... మీరు వచాచ్రు కదా, అతత్యయ్కు కొంచెం ధైరయ్ం వచిచ్నటుల్ంది. 
ఈపూట ఏ పేచీ పెటట్కుండా కామ గా భోజనం చేసేశారు" అంది సుగుణ నవేవ్సూత్. 

PPP 
కాలేజీ నుండి వచిచ్న రమయ్, శశికిరణ ను చూడడంతోనే ఆశచ్రయ్పోయింది. 
"చినన్నన్యాయ్ ఎపుప్డు వచాచ్వు?" అంటూ అతడిని చుటేట్సింది 
"పర్శాంతికి వచాచ్మురా.  నువేవ్ంటి ఇలా అయిపోయావు?" అనడిగాడు బుగగ్లు లోపలికి పోయి ఎముకలు పైకి 

తేలి ఆరిపోయినటుల్నన్ చెలెల్లి వంక బాధగా చూసూత్. 
"ఇంటోల్ బాగుంటే ఒంటోల్ బాగుంటుంది కదనన్యాయ్! అమమ్కి అలా అయాయ్క మాకెవరికీ బాగులేదనన్యాయ్. 

పెదద్నన్యయ్ అయితే మరీ పాడయిపోయాడు" అంది రమయ్ దిగులుగా, 
"మీరంతా ఇలా నీరసపడిపోతే అమమ్ ఆరోగయ్ం బాగుపడుతుందా రమాయ్? మనం ధైరయ్ంగా ఉండి, అమమ్కి ధైరయ్ం 

చెపాప్లి గానీ!" అనాన్డు శశికిరణ మందలింవుగా. 
"ఏమో అనన్యాయ్, అమమ్ని అలా చూసూత్ంటే నాకు చాలా దిగులుగా ఉంది ... ఇంటోల్ మృతుయ్వు పొంచి ఉందా 

అని భయం వుడుతోంది నాకు!" అంది రమయ్. ఆ చివరి మాటలు అంటూండగా రమయ్ కళల్నుండి జలజలా జారిపోయాయి 
కనీన్ళుల్ 

చపుప్న రమయ్ నోరుమూసి దగగ్రకు లాకుక్ని "భయపడకమామ్ ... అమమ్కేం కాదు!" అనాన్డు చెలెల్లి తల 
నిమురుతూ. 

ఆ ఇంటోల్ ఒకొక్కక్రినీ చూసూత్ ఉంటే అతడి గుండె నీరయిపోతోంది. వాళల్ని అలా చూడడంతోనే సుగుణ మనను 
కూడా భారమయిపోయింది. 

అంతలోనే సరుద్కుంటూ, "ఏమిటి రమాయ్ ఇది? ముఖం కడుకుక్ని రా, కాఫీ తాగుదువు గానీ" అంది 
మందలింవుగా, 
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వెంటనే రమయ్ శశి నుండి విడివడి కళుల్ తుడుచుకుంటూ ఇంటోల్కి నడిచింది. ఆడపడుచు వెళిల్న వంకే జాలిగా 
చూసూత్ ఉండిపోయింది సుగుణ. 

ఇంతలో రవికిరణ బైక హారన మోగిసూత్ వచాచ్డు ఇంటికి. బైక సౌండ వింటూనే, "ఆ .... నానొన్చాచ్డు, నానన్!" 
అంటూ చపప్టుల్ కొడుతూ వీధిలోకి వరుగుతీసింది కావయ్. 

"నా బంగారు తలిల్!" అంటూ కూతురిన్ ముదుద్ పెటుట్కొని బైక మీద ఎకిక్ంచుకుని వీధిలో ఒక రౌండు వేసి 
వచాచ్డు. 

అదంతా ముచచ్టగా చూసూత్ వీధి వాకిలోల్నే నుంచునాన్డు శశి. 
తముమ్డిన్ చూసి నవువ్తూ, "ఏరా ఎపుప్డు వచాచ్వు?" అంటూ కూతురిన్ కిందకు దింపి, బండి సాట్ండ వేసి లోవలికి 

వచాచ్డు. 
రమయ్ చెపిప్నదాంటోల్ ఏమీ అతిశయోకిత్ లేదు అనుకునాన్డు చికిక్పోయిన అనన్గారిన్ చూడడంతోనే శశికిరణ. 
ఆపాయ్యంగా తముమ్డి చేయి అందుకొని కుశలపర్శన్లు వేసూత్ లోపలికి నడిచాడు రవి. అతడు కాళూల్ చేతులూ 

కడుకొక్ని వచేచ్సరికి ముగుగ్రికీ కాఫీలు తీసుకువచిచ్ంది నుగుణ. రమయ్కీ, 
రవికీ చెరో కపుప్ ఇచిచ్, మూడోది శశికి ఇవవ్బోయింది. "నాకెందుకు వదినా కాఫీ ... ఇందాకే కదా తాగాను" 

అనాన్డు శశికిరణ. 
"మరేం ఫరావ్లేదులే ... కొంచెమేగా తీసుకో!" అంది సుగుణ. 
"సరే అయితే, ఇంత వదుద్ గానీ, మరో కపుప్ తీసుకురా ... సగం నువువ్ కూడా తీసుకుందువు గానీ!" అనాన్డు 

శశికిరణ. 
"మొతాత్నికి భలేవాడివే నువువ్!" అని నవువ్కుంటూ కపుప్ తెచేచ్ందుకు లోవలికి వెళిల్ంది సుగుణ. 
కాఫీ తాగుతూ "పినీన్, బాబాయీ కనిపించరేం ... బయటకు వెళాల్రా?" అనడిగాడు రవి. 
"మమీమ్ రాలేదనన్యాయ్ ... డాడీ నేనే వచాచ్ము. మమీమ్ పదో తేదీన వసుత్ంది. పెదనానన్గారూ, డాడీ కలిసి 

బయటకు వెళాల్రు" అనాన్డు శశికిరణ. 
అలాగా అనన్టుల్గా తలవంకిసూత్ ... "సుగుణా, అమమ్ మందులు వేసుకుందా!" అనడిగాడు రవి. 
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"వేసుకుందండీ ... శశి వచిచ్న దగగ్ర నుండి మీ అమమ్గారి ముఖం కళకళలాడిపోతోంది. మందులు 
వేసుకోవడమే కాదు, పేచీ పెటట్కుండా భోజనం కూడా చేసేశారు" అంది సుగుణ ఉతాస్హంగా. 

"అవునా?" అంటూ ఆపాయ్యంగా వకక్నే కూరుచ్నన్ తముమ్డి వీపు తటాట్డు రవి. 
రమయ్ కాఫీ తాగడం అయిపోయాక  కపుప్లనీన్ తీసుకుని లోపల పెటేట్సి తలిల్ ఉనన్ గదిలోకి వెళిల్ంది. 
"అదికాదనన్యాయ్ పెదద్మమ్కి ఇంత సుసీత్ చేసేత్ మాట మాతర్ం మాకు చెపప్లేదేమనన్యాయ్?" అనాన్డు శశికిరణ 

బాధగా. 
"దూరంగా ఉనాన్రు. కంగారు పడతారని అమేమ్ చెపప్నివవ్లేదు. అయినా కానీ ఆగలేక మొనన్ నీకు ఫోన చేశాను 

కదా నేను!" అనాన్డు రవి. 
"ఎపుప్డూ? పరిసిథ్తి పూరిత్గా విషమించాకా? అయినా మేమంత పరాయివాళల్ం అయిపోయామా మీకు?" అనాన్డు 

శశి కంపిసుత్నన్ సవ్రంతో. 
"అలా అనకురా. కలలో కూడా మేమెవరం అలా అనుకోవడం లేదు. అలా అనుకునే మాటయితే ఇపుప్డు మాతర్ం 

నీకెందుకు ఫోన చేసాత్ను?" అనాన్డు రవి ఆరాటంగా చూసూత్. 
"డాడీ, పెదనానన్ గారూ ఎంత కోల్జ గా ఉంటారు? ఆయన కూడా మా దగగ్ర విషయం దాచారు. ఇదేనా 

దగగ్రతనమంటే?" అనాన్డు శశికిరణ నిలదీసుత్నన్టుల్గా. 
"నువవ్డిగే పర్శన్లకు దేనికీ నేను జవాబు చెపప్లేనురా.  అమమ్ ఆరోగయ్ం సగం శారీరికమైనదైతే, సగం 

మానసికమైనది. ఏరోజు ఎలా ఉంటుందో తెలిసేది కాదు మాకు. కాసత్ బాగుంది ఈరోజు అని మేము సిథ్మితపడేలోగా 
మళీల్ మొదటికే వచేచ్ది పరిసిథ్తి. అమమ్ని హాసప్టల కీ, ఇంటికీ తిపప్డంతోనే సరిపోయింది మాకు. ఆపైన మనీ పోర్బల్మస్" 
అంటూ చపుప్న మాటలు ఆపేశాడు రవి, నోరు జారినటుల్గా నాలికక్రుచుకుంటూ. 

"మనీ పోర్బల్మామ్ ... నిజమా? ఆ సంగతి ఎందుకు చెపప్లేదు నాకు. అందుకేనా ఆపరేషన డిలే చేసుత్నన్ది మీరు?" 
అనాన్డు శశికిరణ ఆందోళనగా రవి వంక చూసూత్. 

డబుబ్ విషయం తముమ్డి ముందు మాట జారినందుకు తడబడాడ్డు రవి. 
"అది కాదురా, అమమ్కి!". అంటూ మాటాల్డేందుకు అవసథ్పడుతునన్ భరత్ని చూసేత్ జాలేసింది నుగుణకు. 
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"ఎందుకండీ ఇంకా శశి దగగ్ర దాచాలని చూసాత్రు?" అంటూ మరిది వైపు తిరిగి "అవును శశీ, డబుబ్కి చాలా 
ఇబబ్ందిగా ఉంది. ఈ సంవతస్రం రోజులుగా హాసప్టల బిలుల్కూ, మందులకూ రెండు, మూడు లక్షల దాకా ఖరచ్యింది. 
అంతేకాదు, ఆపరేషన అంటే అతత్యయ్గారు చాలా భయపడుతునాన్రు, బర్తుకుతానో లేదోనని. ఈపాటి భాగాయ్నికి 
ఆపరేషన చేయించుకొని మిమమ్లిన్ అపుప్లోల్ ముంచి పోనా? అంటూ మొండిగా వాదిసుత్నాన్రు" అంది నుగుణ. 

"అలా అని కనన్తలిల్ని చేజేతులా చంపేసుకుందామా అనన్యాయ్ మనం? ఇది.. ఇది నాకెంత బాధకలిగిసుత్ందో 
మీకు తెలుసోత్ందా అనలు?" అంటూ శశి కనీన్ళల్తో రవిని పటిట్ కుదిపేశాడు. ఆమాటలు వింటూనే రవి కళుల్ ఆశచ్రయ్ంతో 
పెదద్వయాయ్యి. 

"శశీ, ఈ విషయం నీకెలా తెలిసింది?" అంటూ తముమ్డిన్ దగగ్రకు పొదువుకునాన్డు రవి. 
 "డాడీ నినన్ టెర్యిన లో నాకు జరిగిందంతా చెపాప్రు. నాకోసమే అమమ్ బెంగపెటుట్కొని ఈ దశకు చేరుకుందని 

చెపాప్రు" అనాన్డు మెలల్గా. 
"బాధవడకు శశీ.  నువువ్ వచాచ్క అతత్యయ్గారు కొంచెం తేరుకునన్టేల్ ఉనాన్రు. ఆపరేషన కు కూడా తను ఏమీ 

అభయ్ంతరం చెపప్రనే అనుకుంటునాన్ను" అంది సుగుణ ఓదారుప్గా, 
"అదిసరే అనన్యాయ్ ఆపరేషన కి ఎంత డబుబ్ అవసరం అవుతుందంటునాన్రు?" అనడిగాడు 
"వాళుల్ చెపిప్ందానిన్ బటిట్ వది లక్షల దాకా ఖరచ్వుతుందని అనుకుంటునాన్ను నేను బాయ్ంకులో పరస్నల లోన కి 

అపల్యి చేశాను. రెండు లక్షలు ఇసాత్ననాన్రు. వదిన నగలమిమ్తే మరో రెండు లక్షల దాకా రావచుచ్. నానన్గారి దగగ్ర 
రెండు లక్షలునాన్యి. మిగతాది వెతుకోక్వాలి!" అనాన్డు రవి. 

"మీరు చేసిన పెదద్ తపుప్ ఇంతకాలం ఈ విషయానిన్ మా దగగ్ర దాచడం. అలాకాకుండా ముందే మాతో చెపిప్ 
ఉంటే పరిసిథ్తి మరోలా ఉండేది. మనం డైరెకుట్గా ఆవరేషన కి వెళిల్పోతే అమమ్ ఇంత నీరసపడేది కాదు. ఆ పైన మనకి 
ఇనాన్ళూల్ హాసప్టల కీ, మందులు అయిన ఖరుచ్ మిగిలేది. సరే, జరిగిందేదో జరిగింది. డాడీతో మాటాల్డి ఆడబుబ్ను నేను 
ఏదోవిధంగా ఏరాప్టు చేసాత్ను" అనాన్డు శశి. 

"చాలురా, నీ మాటలతో నాకు ఎంతో ధైరయ్ం వచిచ్ంది" అనాన్డు రవి అభిమానంగా తముమ్డి వంక చూసూత్. 
"నాకు మాతర్ం నీమీద కోపం ఇంకా పోలేదనన్యాయ్. అది పోవాలంటే నువొవ్క పని చేయాలి. చేసాత్వా?" 

అనడిగాడు శశికిరణ. 
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"చెపప్రా. నువేవ్ం చేయమనాన్ చేసాత్ను!" అనాన్డు రవి ఉదేవ్గంగా. 
"అయితే వదిన నగలు అమమ్కుండా అటిట్ పెటట్నన్యాయ్!" అనాన్డు శశికిరణ కమెండ చేసుత్నన్టుల్గా గంభీరంగా 

అనన్గారి వైపు చూసూత్, 
తముమ్డి మాటలు విని తెలల్బోయినటుల్గా చూశాడు ఒకక్షణం. అతడి ముఖంలో కదలాడుతునన్ భావాలు 

చూడడంతోనే ఇంకేమీ అనాలనిపించలేదు రవికి. 
"సరేలేరా అలాగే చేసాత్ను!" అనేశాడు.                 

 

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)  
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