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         కూతురు చినన్బుచుచ్కుందని గర్హించిన హరిపర్సాద "అయోయ్ నా ఉదేద్శయ్ం నినున్ తకుక్వ చేయాలని కాదమామ్. 
ఏదో మాట తొందరలో లోకరీతిగా అందరిలాగే అనేశాను. నిజానికి మీకు పెళిళ్ చెయాయ్లనుకునన్ది ఇపప్టి మాట 
కాదమామ్. మీరిదద్రూ పుటట్కముందు మీ అతాత్, నేనూ అలా అనుకునేవాళళ్ం. ఒక విధంగా చెపాప్లంటే ఇది మా ఇదద్రి 
కలానూ. అది నెరవేరుత్తుందో లేదోనని మీ అతత్యయ్ బెంగపెటుట్కుంది ఇనాన్ళూళ్" అనాన్డు చెమరించిన కళళ్ను 
తుడుచుకుంటూ. 

"బాచీ మావయాయ్, నువూవ్ చినన్నాటి సేన్హితులు కనుక ఆ మాట అనుకోవడంలో అరధ్ం ఉంది. కానీ అతత్యయ్కు 
ఎందుకు నానాన్ అంత ఆరాటం, మా పెళిళ్ చేయాలని?" అంది హారిక అరధ్ం కానటుల్ చూసూత్. 

"ఎందుకంటే శశిబావ మీ అతత్యయ్కు కనన్బిడడ్ కనుక. బిడడ్లు లేని వాళళ్కు పెంపకానికి ఇసుత్నన్పుప్డే మాట 
తీసుకుంది అకక్. నాకు కూతురు పుడితే మీ ఇదద్రికీ పెళిళ్చేయాలని, మా అకాక్ తముమ్ళళ్ బంధం నిలుపుకోవాలని. అలాగే 
అంది మీ కమలతత్. తీరా నువువ్ పుటిట్న దగగ్రనుండీ మాతో సంబంధం కలుపుకోవడం ఇషట్ంలేక పొమమ్నకుండానే 
పొగబెటిట్నటుట్గా ఇకక్డికి రాకపోకలు బంద చేసింది. దాంతో మీ అతత్ కొడుకు మీద బెంగతో ఇలా తయారయింది" 
అనాన్డు హరిపర్సాద బాధగా. 

"నిజమా? శశిబావ జానకతత్ కొడుకా?" అంది హారిక ఆశర్చ్య్ంగా చూసూత్. 
"అవునమామ్ ఇపుప్డరధ్మైందా, మేమంతా ఎందుకింత ఆరాటపడుతునాన్మో?" అంది ఇందిర.  
"మీరనన్ది నిజమే కావచుచ్. అయినా కానీ అపుప్డెపుప్డో మీరంతా కలిసి ఇచిచ్పుచుచ్కునన్ మాటలకోసం ఇపుడు 

మా మనసులోల్ ఏముందో తెలుసుకోకుండా మీరిల ఆఊహలు అలుల్కోవడం ఏమీ బాగోలేదు. బావ సంగతి నాకు 
తెలియదుగానీ, నా జీవితానికి సంబంధించినంత వరకూ నాకు కొనిన్ ఖచిచ్తమైన అభిపార్యాలునాన్యి. అనుకునన్ది 
సాధించేవరకూ నా ముందు పెళిళ్మాట ఎతత్వదుద్" అంది హారిక. 
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"ఇపుప్డేదో అరెజ్ంటుగా నీకు పెళిళ్ చేసేసాత్మనాన్మా మేము? ఈ పెళిళ్ జరగాలంటే ఎనిన్ కుదరాలి? అపుప్డు కదా 
మీ అభిపార్యాల గురించి అడగాలి" అంది ఇందిర. 

"ఏమో అదంతా నాకు తెలియదు. నా సంగతి నేను చెపాప్ను. ఆ తరావ్త చెపప్లేదని మీరు ననున్ బేల్ం 
చేయకూడదు" అంది హారిక హెచచ్రిసుత్నన్టుళ్గా. 

"ఎకక్డికి పోతాయి ఇందిరా మేనతత్ బుదుద్లు? పెళిళ్ విషయంలో మా నానన్తో మాఅకక్ కూడా ఇలాగే 
వాదించిందని మా అమమ్ అనేది ఎపుప్డూ. అకక్ కూడా దీనిలాగే చదువూ, చదువూ అని గోలపెటేట్దట" అనాన్డు 
హరిపర్సాద నవువ్తూ. 

"ఇంకేం, అతత్ వారసతావ్నిన్ నేను నిలబెడుతునాన్ననుకోండి. కాకపోతే ఆ రోజులోల్ అతత్ మీ అందరితో పోరాడి 
నెగగ్లేకపోయింది. నేను మాతర్ం అనుకునన్ది సాధించి చూపిసాత్ను" అంది హారిక ఆతమ్విశావ్సం నిండిన కంఠంతో. 

"ఏమిటో దీని తీరెపుప్డూ అరధ్ంకాదు నాకు. ఎపుప్డు చూసినా చదువంటుంది. ఈ వయసులో పిలల్లందరూ 
చెలాకీగా ఆడీ పాడీ తిరుగుతూంటే ఇది మాతర్ం మరో లోకంలో ఉనన్టుళ్ంటుంది" అని గొణుకుక్ంటూ వంటగదిలోకి 
వెళిళ్పోయింది ఇందిర భోజనాలు వడిడ్ంచేందుకు. 

తలిల్ గొణుగుడంతా హారికకు వినిపిసూత్నే ఉనాన్ జవాబేమీ చెపేప్ పర్యతన్ం చేయలేదు. అలా జవాబులిసూత్ పోతూ 
ఉంటే, మాటలు పెరుగుతాయని, దాని వలన అనవసరంగా తలిల్ మనసు నొపిప్ంచినటుల్ అవుతుందని మెదలకుండా 
ఊరుకుంది హారిక. 

భారయ్ ఆగలేక బయటకు అనన్మాటలను హరిపర్సాద మనసులోనే అనుకునాన్డు కూతురి ధోరణి అరధ్ంకాక. 
కూతురు చదివి గొపప్ సాథ్యికి చేరుకోవడం అతడికి ఇషట్మే అయినా అంతకంటే ఎకుక్వగా ఇషట్మైనది అతడికి తన 
అకక్గారితో సంబంధం కలుపుకోవడం. 

మేనలుల్డు ఆ రోజు తమ ఇంటికి వసుత్నాన్డనే ఆనందంతో ఉకిక్రి బికిక్రి అవుతూ భారాయ్భరైత్దద్రూ కలిసి నీట గా 
సరేద్ందుకు పోటీలు పడసాగారు. 

"సరుద్డు పని నేను చూసాత్నుగానీ, వాళళ్కోసం ఏదైనా చెయియ్ ఇందిరా" అనాన్డూ హరిపర్సాద. 
మా శశికి బొబబ్టల్ంటే చాలా ఇషట్మని ఆడపడుచు ఎపుప్డో అనన్ మాటలు గురుత్కు రాగా "బొబబ్టుల్ చేసాత్నండీ, 

అవంటే శశికి ఇషట్మట కదా" అంది ఇందిర. 
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"సరే చెయియ్. బాచీకి కూడా బొబబ్టల్ంటే చాలా ఇషట్ం. కాసత్ ఎకుక్వ చెయియ్. వాడూ నేనూ పటుట్పడితే మీకెవరికీ 
మిగలవింక" అనాన్డు హరిపర్సాద నవువ్తూ. 

ఇంటోల్ జరిగుతునన్ హడావిడితో తనకేం నిమితత్ం లేనటుల్గా తన గదిలో కూరుచ్ని పర్శాంతంగా చదువుకోసాగింది 
హారిక. 

మరిదిగారు హరిపర్సాద గారింటికి వెళుత్నాన్డని తెలిసి, "మా చెలాల్యికి సైట కొటట్డానికి భలే ముసాత్బవుతునాన్వే" 
అంది సుగుణ అదద్ం ముందు నుండి ఎంతకీ కదలని అతడిని చూసి. 

శశికిరణ సిగుగ్పడుతునన్టుల్గా నవివ్ అకక్డినుండి బయటకు వచేచ్శాడు.  
కొడుకు మావయయ్గారింటికి వెళిళ్వసాత్నని చెపప్డంతో జానకి ఎంతో ఆనందపడిపోయింది. 
భాసక్ర, శశికిరణ వెళేళ్సరికి హరిపర్సాద వీధి వాకిటోల్నే నుంచునాన్డు. వాళళ్ కోసమే ఎదురు చూసుత్నన్టుల్గా. 
అది చూసి "ఇదేమిటి మామయాయ్, ఇకక్డ నుంచునాన్రు? ఎవరికోసమైనా చూసుత్నాన్రా?" అనడిగాడు శశికిరణ. 
"ఎవరికోసమో కాదు మీ కోసమే చూసుత్నాన్ను. ఏరా బాచీ బాగునాన్వా?" అంటూ మితుర్డిన్ కౌగిలించుకునాన్డు 

హరిపర్సాద. 
"భలేవాడివేరా నువువ్. వాకిటి దాకా వచిచ్న వాళళ్ం ఇంటోల్కి రామా ఏమిటి?" అనాన్డు భాసక్ర అతడి చేయి 

వదలకుండా లోపలికి నడుసూత్. వాళళ్ని అనుసరించాడు శశికిరణ. 
ఇంటోల్కి వసూత్నే శశికిరణ   చూపులు హారిక కోసం వెదకడం గమనించాడు హరిపర్సాద. 
"అమామ్, హారికా ఇలారా, మావయాయ్ వాళూళ్ వచాచ్రు" అంటూ పిలిచాడు కూతురిన్. 
వాళుళ్ వచాచ్రని వినడంతోనే చదువుతునన్ పుసత్కం మడిచి పకక్న పెటిట్ హాలోల్కి వచిచ్ంది హారిక. 
భరత్ కేక విని వంటింటోల్ ఉనన్ ఇందిర కూడా హడావిడిగా వచిచ్ వాళిళ్దద్రీన్ పలకరించి, లోపలికి వెళిళ్ మంచినీళుళ్ 

తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. 
హారిక వచిచ్ "బావునాన్రా మావయాయ్" అంటూ భాసక్ర నీ, "హాయ" అంటూ శశికిరణ నీ పలకరించి ఎదురుగా 

ఉనన్ సోఫాలో కూరుచ్ంది. 
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తాము వసుత్నాన్మని తెలిసి హారిక పర్తేయ్కంగా అలంకరించుకుంటుందని ఆశించాడు శశికరణ. అతి సింపుల గా 
ఉనన్ ఆమె వసత్రధారణ చూసి కొంచెం ఆశచ్రయ్పోయాడు. అతడికి తన తండిర్తో వాదిసూత్ హారిక గూరిచ్ తలిల్ అనన్ మాటలు 
గురుత్కు వచాచ్యి. 

బుటట్బొమమ్లా ఒంటినిండా నగలు దిగేసుకుని తలలో తటెట్డు పూలు సింగారించుకుని అచచ్ం పలెల్టూరి బైతులా 
ఉనన్ హారిక ఎకక్డ. నాగరికతకు పర్తిరూపంలా అధునాతనంగా ఉండే నా ఫెర్ండ కూతురు అనూష ఎకక్డ? నకక్కీ, 
నాగలోకానికీ ఉనన్ంత తేడా ఉంటుంది ఇదద్రి మధాయ్ అంటూ. 

ఇపుప్డు హారికను మమీమ్ చూసేత్ ఏముంటుంది అనుకునాన్డు. 
హారికతో గతంలో మాటాల్డి ఉనన్ భాసక్ర ఆమె వేషధారణ చూసి పర్తేయ్కంగా ఆశచ్రయ్పోలేదు.  
చినన్ చినన్ లేత గులాబీరంగు పూలు ఉనన్ తెలల్ని టాప. గులాబీ రంగు బాటం.. అదే రంగు చునీన్తో ఎంతో 

నిరాడంబరంగా ఉనన్పప్టికీ, తీరిచ్దిదిద్నటుళ్నన్ శరీరాకృతితో చూపరులను ఇటేట్ ఆకరిష్ంచేటటుల్ ఉంది. ముఖయ్ంగా ఆ 
కళళ్లోల్ కాంతి ముఖంలో నిరమ్లతయ్వ్ం, శశికిరణ హారికను అలా చూసూత్ ఉండిపోయాడు. 

తన వంకే అలా రెపప్వేయకుండా చూసుత్నన్ శశికిరణ ను "ఏమిటీ బావా, అలా చూసుత్నాన్వు. ఏదో 
అపరిచితురాలిని చూసుత్నన్టుల్" అంటూ నవివ్ంది. 

నవువ్తునన్ హారిక ముఖం మరింత సమోమ్హనంగా అనిపించింది అతడికి. 
"అపరిచితంగానే అనిపిసుత్నాన్వు మరి. అపుప్డెపుప్డో అనన్యయ్ పెళిళ్లో చూసినపప్టికీ, ఇపప్టికీ పోలికే లేదు 

నీలో" అనాన్డు శశికిరణ. 
"అవును, ఏళళ్ తరబడి ఇకక్డికి రాకపోతివి నువువ్. అందుకే అలా అనిపిసోత్ంది నీకు" అంటూ తాను తెచిచ్న 

బొబబ్టల్ పేల్టుల్ వాళళ్ నలుగురికీ ఇచిచ్ మంచినీళుళ్ తెచేచ్ందుకు లోపలికి వెళిళ్ంది ఇందిర. 
"ఓ, బొబబ్టాల్ నాకు చాలా ఇషట్ం. మా పెదద్మమ్గారు చాలా బాగా చేసాత్రు ఇవి" అంటూ చాలా ఉతాస్హంగా 

బొబబ్టుల్ తింటూ. 
“నాది కూడా సేం డైలాగ అమామ్" అనాన్డు భాసక్ర ఉతాస్హంగా బొబబ్టుల్ తింటూ. 
"తెలుసనన్యాయ్, మీకిదద్రికీ ఇషట్మని చేసాను" అంది ఇందిర నవువ్తూ. 
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"చాలా బాగునాన్యమామ్ అచచ్ం మా వదిన చేసినటేల్ ఉనాన్యి" అనాన్డు భాసక్ర వాటి రుచిని ఆసావ్దిసూత్. 
"అయితే మరో రెండు వేసుకోరా. తీసుకురా ఇందిర ఆబాచిగాడికి చాలా ఇషట్ం" అనాన్డు హరిపర్సాద 

ఉతాస్హంగా. 
"చాలురా బాబూ, ఇంకా చినన్వాళళ్మేమిటార్ మనం అపప్టాల్ తినేయడానికి" అనాన్డు భాసక్ర వారిసుత్నన్టుల్గా. 
"అతాత్ నాకు మాతర్ం మరో రెండు పటార్" అనాన్డు శశికిరణ తన పేల్టు ఖాళీ చేసేసి. 
బొబబ్టుల్ తింటూ మితుర్లిదద్రూ వాళళ్ చినన్నాటి ముచచ్టల్లో పడిపోయారు. 
"మావయాయ్, డాడీ మీ ముచచ్టల్నీన్ చెబుతూ ఉంటారు. వెనక బెంచీలలో చేరి అమామ్యిలను బాగా 

ఏడిపించడంతో సహా"  అంటూ తనూ మాటలు కలిపాడు శశికిరణ. 
హారిక ముందు ఆ పర్సాత్వన రావడంతో మితుర్లిదద్రూ సిగుగ్పడిపోయారు. 
"నీకు బొతిత్గా సిగుగ్లేదురా లేకపోతే పిలల్లతో ఎవరైనా ఇవనీన్ చెబుతారా?" అనాన్డు హరిపర్సాద భాసక్ర భుజం 

మీద చినన్ దెబబ్ వేసి. 
"నువువ్ కూడా ఏం మారలేదురా. అపప్టిలాగే ఇపుప్డు కూడా నా భుజం మీద బాదేసుత్నాన్వు" అనాన్డు భాసక్ర 

హాయిగా నవువ్తూ. 
ఇంతలో రమయ్ సుడిగాలిలా దూసుకు వచిచ్ంది లోపలికి. రమయ్ను చూసి అంతా ఆశచ్రయ్పోయారు. 
అదేం గమనించని రమయ్ శశికిరణ దగగ్రకు వచిచ్ "ఈవేళ కాల్సులేం లేవని తెలిసి కాలేజీ నుండి ఎంతో ఆశగా 

నీకోసం ఇంటికి వెళాళ్ను. తీరా చూసేత్ నువివ్కక్డికి సెటిల అయాయ్వు అంటూ చుటూట్ చూసి, ఓహో బాబాయి కూడా ఇకక్డే 
ఉనాన్రే? అమామ్ హారికా, నువువ్ కూడా ఇకక్డే ఉనాన్వా? ఈ రోజు కాలేజీకి వెళళ్లేదా ఎనాన్ళళ్యింది నినున్ చూసి" 
అంటూ హారిక దగగ్రకు వచిచ్ తలమీద మొటిట్ంది చినన్గా. 

తలమీద చేతోత్ తడుముకుంటూ "రాక్షసీ, అందుకే నినున్ అమమ్ తుఫాన అంటుంది. సరే తిటిట్ తిటిట్ అలిసిపోయావు 
గానీ, ఇంద ఈ బొబబ్టుట్ తిను" అంటూ తన చేతిలోని పేల్టు రమయ్ చేతిలో పెటిట్ చెయియ్పటిట్లాగి తన పకక్న 
కూరోచ్బెటుట్కుంది హారిక. 
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బొబబ్టుట్ తింటూ "ఏమిటి, ఈ ఒకక్ బొబబ్టుట్తోనే సరిపెటేట్సాత్రా మీరందరూ డజనుల్ డజనల్ కొదీద్ లాగించి" అంది 
రమయ్ సీరియస గా మొహం పెటిట్.   

"వాములు తినే సావ్ముల వారికి పచచ్గడిడ్ ఫలహారం అనన్టుల్ ఈ ఒకక్టీ ఏమూలకి సరిపోతుందమామ్ నీకు. 
అదిగో అమమ్ తెసూత్ంది భారీగా, లాగించు మరి” అంది హారిక పరిహాసంగా. 

"ఎందుకే దానన్లా ఆడిపోసుత్కుంటావు?" అని కూతురిన్ మందలిసూత్ "దాని మాటకేం. రా తలీల్ నీకెనిన్ కావాలంటే 
అనీన్ తిను" అంటూ తాను తెచిచ్న పేల్టును రమయ్కు అందించి తల నిమిరింది ఇందిర. 

మేనతత్ పేర్మకు రమయ్ కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. "నీ పేర్మ చాలతాత్ ఇంకేం వదుద్ నాకు" అంటూ ఇందిర చేతిని తన 
చెంపకు ఆనించుకుంది రమయ్. 

"పిచిచ్పిలాల్ నేనింటికి ఫోన చేసి సుగుణకు చెపాత్ను కానీ, ఈ పూట అందరూ ఇకక్డే ఉండిపొండి. సరదాగా కలిసి 
భోజనం చేదాద్ం" అంది ఇందిర ఉతాస్హంగా 

"భోజనం కోసమా ఇంతదూరం నేను పడీ పడీ వచిచ్ంది. సరదాగా ఎకక్డికైనా వెళిళ్ వదాద్ం" అంది రమయ్. 
"రాక్షసీ, నాకు తెలుసు నువువ్ నా చదువు చెడగొటట్డానికే వచాచ్వని" అంటూ రమయ్ రెండు బుగగ్లూ పటుట్కుని 

లాగింది హారిక. 
"ఇదిగో ననున్ మాటిమాటికీ రాక్షసీ అనాన్వంటేనా?" అంది రమయ్ తరజ్ని చూపించి హారికను బెదిరిసుత్నన్టుళ్గా. 
"ఏం చేసాత్వే, తలదీసి మొలేసాత్వా? అంటాను. ఒకక్సారి కాదు, వందసారుల్ అంటాను. రాక్షసీ అని ఏం 

చేసుకుంటావో చేసుకో పో" అంది హారిక కవివ్సుత్నన్టుల్గా. 
"అందుకే కాబోలు ఈ రాక్షసిని చూసేందుకు తమరు తెగ కలవరిసుత్నాన్రట. మా వదిన చెపిప్ందిలే" అంటూ 

హారిక మీద ఒరిగిపోయి నవివ్ంది రమయ్. 
"బాచీ, వీళిళ్దద్నీ చూసూత్ంటే మన చినన్నాటి రోజులు గురుత్కు రావడంలేదూ" అనాన్డు హరిపర్సాద. 
“అవుననన్టుల్”గా తలాడించాడు భాసక్ర. 
దాదాపు సంవతస్రం రోజులుగా నవవ్నేదే మరిచ్పోయినటుల్ దిగులుగా, దీనంగా ఉనన్ రమయ్ ఈరోజు మనసారా 

నవువ్తూంటే ఎంతో సంతోషంగా అనిపించింది హరిపర్సాద కి. 
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మేనకోడలి వంక ఆపాయ్యంగా చూసూత్ "నవవ్మామ్ రమాయ్. నినిన్లా చూవ్సి యుగాలయినటుల్ంది నాకు" అంటూ 
రమయ్ దగగ్రికి వెళిళ్ ఆపాయ్యంగా భుజం తటాట్డు హరిపర్సాద. 

ఆ మాట వింటూనే సైలెంట అయిపోయి తన పెదద్ పెదద్ కళల్తో అందరి వైపూ దిగులుగా చూసింది రమయ్. 
రమయ్ మళీళ్ దిగులోల్కి కూరుకుపోతుందేమోనని భయపడిన హారిక "బయటకు వెళాద్మనాన్వు కదా ఎకక్డికి 

వెళాద్ము?" అంది ఉతాస్హపరుసుత్నన్టుల్గా. 
దాంతో మళీళ్ మామూలుగా అయిపోతూ "అనన్యయ్ ఎకక్డికి వెళాద్ం అంటే అకక్డికే. మీరు కూడా రండి అందరం 

కలిసి సరదాగా వెళదాం" అంది రమయ్ భాసక్ర, హరిపర్సాద ల వంక చూసూత్. 
"మేమెందుకమామ్ పిలల్లు మీరు సరదాగా వెళిళ్రండి" అనాన్డు భాసక్ర. 
"అవునమామ్, మేమిదద్రం కలిసి చాలా కాలమైంది. చెపుప్కోవలసిన కబురుల్ చాలా ఉనాన్యి. మీరిదద్రూ వెళిళ్రండి" 

అనాన్డు హరిపర్సాద భాసక్ర భుజం చుటూట్ చేయివేసి. 
ఆ సేన్హితుల ఇదద్రి పేర్మనీ అపురూపంగా చూసూత్ ఉండిపోయాడు శశికిరణ. 
 

                            ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)  
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