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           ఆ రాతిర్ అనుకునాన్డు శశికిరణ  మమీమ్ హారిక గూరిచ్ చెపిప్నదానికి  తను ఇకక్డ చూసుత్నన్దానికి ఏమాతర్ం 
పోలిక లేదనుకునాన్డు. అతనికి ఆడపిలల్లిన్ చూడడం, వాళల్తో మాటాల్డడం కొతేత్మీ కాదు. 

చదువుకుంటునన్పుప్డు, ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ చోట ఎందరో అమామ్యిలు పరిచయమయాయ్రు అతడికి. ఒకరితో 
ఒకరు ఎంతో చనువుగా ఉంటారు. కానీ ఎవరిని చూసినా కలగని భావం అతడికి హారికను చూడగానే కలిగింది. 
అందానికి మించి ఏదో ఆకరష్ణ శకిత్ ఆమెలో ఉందనిపించింది. 

హారిక మాటలూ, నవూవ్ ఎంతో సమోమ్హనంగా మరీ మరీ చూడాలనిపించేటటుల్ ఉంది. ఎందుకో ఎపుప్డూ లేనిది 
నాలో తనని చూడగానే ఇంతటి అలజడి కలిగింది? మనను పదే వదే తన సమకాష్నేన్ కోరుకుంటోంది. 

బహుశా డాడీ తన గూరిచ్ చెపిప్ ఉండటానిన్ అలాంటి ఫీలింగ కలుగుతోందా? అంటే అయివుంటుంది. లేకపోతే 
ఒకక్సారి చూసినంత మాతార్న నాకిలాంటి ఫీలింగ కలగడం ఏమిటీ, చితర్ంగా! ఈ ఆపరేషన అయాయ్క తాను 
బెంగుళూరు వెళిల్పోతే హారిక ఎవరో, తనెవరో? అనుకుంటూ ఆలోచనలనిన్టినీ పకక్న పెటేట్యాలని చూశాడు శశికిరణ 

కానీ ఎంత పర్యతిన్ంచినా హారిక నవువ్ ముఖం అతడిని మెసమ్రైజ చేసుత్నన్టుల్ అనిపించగా  ఆ రాతిర్ నిదర్కు 
దూరమయాయ్డు. 

కొడుకు నిదర్పోకుండా మంచం మీద అటూ, ఇటూ కదులుతూండడం చూసి " ఏరా నిదర్ రావడం లేదా? 
అమమ్గూరిచ్ ఆలోచిసూత్ మనను పాడుచేసుకుంటునాన్వా? అమమ్కేం కాదులే ... నిదర్పో! "అంటూ 

భాసక్ర శశి వీవు మీద చేయివేసి చినన్పిలాల్డిని జోకొటిట్నటుల్ జోకొటట్సాగాడు. 
 తాను అమామ్యి గూరిచ్ ఆలోచిసూత్ ఉంటే ... డాడీ అమమ్ గూరిచ్ అనుకుంటునాన్రు  అని తనలో తాను 

నవువ్కుంటూ మెలల్గా నిదర్లోకి జారిపోయాడు. 
PPP
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ఆపరేషన డేట ఫికస్ అయిందని కూతురు వచిచ్ చెపప్డంతో అకక్గారిని చూసేందుకు హరిపర్సాద భారయ్ని 
తీసుకొని వెళాల్డు. 

పూరవ్ంలా నిరాశగా మాటాల్డకుండా ఎంతో ధైరయ్ంగా మాటాల్డుతునన్ జానకిని చూడడంతోనే అతడు ఎంతో రిలీఫ 
గా ఫీలయాయ్డు. 

" హారిక చెపేత్ ఏమో అనుకునాన్ను గానీ అకాక్  నినున్ చూసేత్ చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు. మొతత్ం మీద 
శశిగాడు నీలో చాలా మారుప్ తీసుకువచాచ్డు సుమి! "అనాన్డు ఆనందంగా. 

" నిజమేరా ... వాడిని చూశాక కొండంత ధైరయ్ం వచిచ్నటల్నిపించింది నాకు. చినన్వాడైనా వాడి మాటలోల్ ఎంత 
మెచూయ్రిటీ ఉందనుకునాన్వు? "అంది జానకి చినన్ కొడుకుని తలచుకొని మురిసిపోతూ. 

" నీకు వాడి మీద గల మమకారం అకాక్ అదంతా. నీ చుటూట్ ఇంతమందిమి అనుక్షణం నినున్ కనిపెటుట్కుని 
ఉనాన్ రాని ధైరయ్ం  వాడిని చూసేత్ వచిచ్ందా? నీ మీద బెంగతో చికిక్ సగమైనాడు రవి. ఎపుడైనా గమనించావా వాడిని? 
పాపం ఆ సుగుణ వయసులో చినన్దైనా కనన్తలిల్లా నినున్ చూసోత్ంది. పిచిచ్పిలల్ రమయ్ నీకు జబుబ్ చేసిన దగగ్ర నుండి 
ఎలా ఢీలా పడిపోయిందో చూశావా అనలు? "అనాన్డు హరిపర్సాద మందలిసుత్నన్టుల్గా, 

" అవునురా . రవిని చూసేత్ నా కడుపు తరుకుక్పోతోంది. కళల్లోల్ పార్ణాలు పెటుట్కొని బర్తుకుతునన్టుల్నాన్డు వాడు. 
సుగుణ సంగతి సరేసరి. బంగారు తలిల్, ఎంతో ఓపిగాగ్ నా మంచి చెడడ్లనీన్ చూసోత్ంది. ఇంక రమయ్  నినన్ దాని ఏడుపు 
చూసేత్ నాకు మతిపోయిందనుకో! వీళల్ందరీన్ ఏం చేసి పోతావు?  అంటూ శశి ననున్ నిలేసేసరికి నానోట మాట 
రాలేదనుకో" అంది జానకి సజల నయనాలతో. 

" పోనేల్ అకాక్, ఇపప్టికైనా నీ మనసు తెలుసుకునాన్వు  అంతేచాలు"అనాన్డు హరిపర్సాద ఆపాయ్యంగా జానకి 
చెయియ్ పటుట్కొని, 

"అది సరేగానీ, హారిక ఏమంటోందిరా శశిని గూరిచ్? "అనడిగింది జానకి ఆశగా తముమ్డి వంక చూసూత్. 
" ఇపుప్డీ ఆలోచనలనీన్ ఎందుకకాక్ నీకు? ఏ వతిత్డి లేకుండా మనసు పర్శాంతంగా ఉంచుకో. ముందీ గండం 

నుండి బయటపడాడ్క మిగతా విషయాల గూరిచ్ ఆలోచిదాద్ము "అనాన్డు హరిపర్సాద అనునయంగా, 
" అవును వదినా, ఆయన చెపిప్నటుల్ మనను పర్శాంతంగా ఉంచుకో. అనీన్ అయాయ్క నిదానంగా 

మాటాల్డుకుందాం ఇవనీన్! మీ తముమ్డికి నిదర్లోనూ, మెలకువ లోనూ నీ ధాయ్సే! ఇదిగో ఇవేళ నినున్ చూశాక 
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ఆయన మనను కొంచెం సిత్మితపడింది "అంది ఇందిర. 
" పినీన్, జూయ్స తీసుకోండి! "అంటూ సుగుణ జూయ్స గాల్నులు తెచిచ్ ఇందిరకూ, హరిపర్సాద కు ఇచిచ్ంది. 
" ఇపుప్డెందుకమామ్ ఇదంతా. ఉనన్వనీన్  చాలక ఈ మరాయ్దలనిన్ పెటుట్కుంటావు! "అంది ఇందిర సుగుణ వంక 

ఆపాయ్యంగా చూసూత్, 
" పెదద్ పనేం ఉంది పినిన్. ఈ మాతార్నికే ఏమయిపోతుంది? "అంది సుగుణ నవేవ్సూత్. 
" ఈ కాలంలో ఉండవలసిన దానివి కాదమామ్ నువువ్. అవునూ, పాపేదీ కనవడదు? "అనడిగింది ఇందిర. 
" అది వాళల్ బాబాయితో షికారుకు పోయింది. శశి వచిచ్న దగగ్ర నుండి ఒకక్క్షణం వదలడం లేదు తనని. 

బయటకు తీసుకువెళిల్ అతనితో అదీ ఇదీ కొనిపించుకొంటూంది"అంది సుగుణ. 
" దాని బాబాయి దగగ్ర దానికి ఆమాతర్ం హకుక్ లేదా ఏమిటి? అదో నేరంలా మాటాల్డుతునాన్వే నువువ్” అంది 

జానకి మనవరాలిని తలచుకొని మురిసిపోతూ. 
"మీ మనవరాలు ఏంచేసినా మీకు ముదేద్లెండి . సరే లోపల పని ఉంది. మీరు మాటాల్డుతూ ఉండండి. వసాత్ను!" 

అంటూ వాళుల్ తాగిన జూయ్స గాల్నులు తీసుకొని వెళిల్పోయింది నుగుణ అకక్డి నుండి. 
"ఎంత మంచి పిలల్ వదినా సుగుణ ఎంత పనిచేసినా, ఎవరి మీదా, ఎపుప్డూ వినుకోక్గా చూడలేదు" అంది 

ఇందిర. 
"అవును ఇందిరా, తను గాబటేట్ ఈ ఇంటిని ఇంత సమరధ్వంతంగా నెటుట్కొసోత్ంది. మరొకరైతే సంవతస్రం 

రోజులుగా నేనిలా మంచాన పడడ్ందుకు చెయయ్లేక వేరు కాపురం అంటూ కుటుంబానిన్ విడదీసేవారు "అంది జానకి. 
"అదేంమాటలే అకాక్. నువువ్ మంచిదానివి కనుకే, తనూ మంచిగా మనలుకుంటోంది! "అనాన్డు హరిపర్సాద 

ఆరాధనగా అకక్గారి వంక చూసూత్. 
" పోరా, లోకంలో నీ అకక్ తపప్ మరెవరూ మంచివాళుల్ ఉండరంటావు-ఈ కబురల్కేంగానీ, శశిని మీ ఇంటికి 

పిలుచుకువెళల్రా. వాళిల్దద్రి మధాయ్ అభిమానాలు ఏరప్డితే, మన ఆశలు ఎంతలో తీరేను? వాళల్ పెళిల్ చూడాలని నా 
మనసెంత ఆరాటపడుతోందో నీకు కూడా తెలుసు కదా ఈ పెళిల్ జరిగితే తన మనవరాలూ, మనవడూ ఒకటైనందుకు పైన 
ఉనన్ అమామ్, నానన్ కూడా ఎంతో సంతోషిసాత్రు "అంది జానకి ఉదేవ్గంగా. 
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"ఆ ఆశ నీకే గానీ, నాకు లేదంటావా అకాక్? ముందు నీ ఆరోగయ్ం కుదుటపడనీయ.  మిగతావనీన్ తరావ్త 
ఆలోచిదాద్ం" అనాన్డు హరిపర్సాద పేర్మగా జానకి చెయియ్ నిమురుతూ. 

"నువవ్లా అంటే నేను ఏమి చెపాత్నులే "అంటూ అలసటగా కళుల్ మూసుకొంది జానకి. 
ఇంతలో సుడిగాలిలా కావయ్ అకక్డికి పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ంది. " చూడు నానమామ్ నా బొమమ్లు ... బాగునాన్యి 

కదూ! "అంది కావయ్ ఆనందంతో ముఖమంతా వెలిగిపోతూండగా. 
సవవ్డికి కళుల్ తెరిచిన జానకి మనవరాలి ముఖంలో ఆనందం చూసి మురిపెంగా నవేవ్సూత్" చాలా 

బాగునాన్యమామ్! "అంది. 
కావయ్తో పాటు లోపలికి వచిచ్న శశికిరణ, హరిపర్సాద ని, ఇందిరనీ చూసి" బాగునాన్రా మావయాయ్? అతత్యాయ్, 

ఎలా ఉనాన్రు? "అంటూ కుశలపర్శన్లు వేశాడు. 
" బాగునాన్ంరా . నువెవ్లా ఉనాన్వు? అమమ్ రాలేదటకదా మీతో? "అనాన్డు హరిపర్సాద. 
" మమీమ్ ఎలుల్ండి వసుత్ంది మావయాయ్. యశవ్ంత ఎలా ఉనాన్డు. చూసి చాలా రోజులయింది" అనాన్డు శశికిరణ 
" నీకు తెలియదా వాడు యు.ఎస. వెళిల్ నాలుగేళుల్ అయింది. ఇంజనీరింగ అయిన వెంటనే యం.యస చేసేందుకు 

అమెరికా వెళిల్పోయాడు "అనాన్డు హరిపర్సాద. 
" అవునా. యు.ఎస వెళిల్పోయాడా అయితే? రవనన్యయ్ పెళిల్కి వచిచ్నపుప్డు చెపాప్డు యు.ఎస వెళల్డం తన కలని   

మొతాత్నికి నెరవేరుచ్కునాన్డనన్మాట" అంటూ ఇందిర వైపు తిరిగి" ఇంకేమిటతాత్ విశేషాలు?" అని అడిగాడు శశికిరణ, 
తలిల్ మంచం అంచు మీద కూరుచ్ంటూ. 

"ఇంకేముంటాయి బాబూ విశేషాలు? వాడు వెళిల్న దగగ్ర నుండీ ఇలుల్ చినన్బోయినటుల్ంది నాకు. తిరిగి 
ఎపుప్డొసాత్డో, ఏమిటో? వాడిని చూడాలనిపించినపుప్డలాల్ వెబ కెమేరా ఆన చేయడం తపప్ మరో మారగ్ం లేదు కదా" 
అంది ఇందిర దిగులుగా, 

"మంచి జీవితం కావాలనుకునన్పుప్డు కొనిన్ ఇబబ్ందులు తపప్వు కదతాత్. ఇకక్డ మా పర్తిభకు సరైన 
అవకాశాలుంటే నాలాంటి వాళల్ంతా అకక్డికి ఎందుకు పరుగులు పెడతారు చెపుప్?" అనాన్డు శశికిరణ యశవ్ంత ని 
సమరిథ్సూత్. 

"మీ పిలల్గాళల్ందరిదీ ఒకేమాట అయినపుప్డు ... నేనేం చెపప్గలను? కాకపోతే కనన్వాళల్ పరిసిథ్తిని 
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కూడా మీలాంటి వాళుల్ కాసత్ ఆలోచించాలంటాను నేను" అంది ఇందిర. 
"మీ అతత్ మాటలకేం గాని శశీ. అవి అలా గంగా పర్వాహంలా సాగుతూనే ఉంటాయి. మేమొచిచ్ చాలా 

సేవయింది వెళోల్సాత్ం!" అంటూ లేచాడు హరిపర్సాద. 
 "మీ మావయయ్ ఎపుప్డూ ఇంతే. నేను మాటాల్డుతూంటే ఇలా మధయ్లోనే కట చేసూత్ంటారు. నువువ్ వచిచ్ ఇనిన్ 

రోజులయింది కదా ఒకక్సారైనా మా ఇంటికి వచాచ్వా?" అంది ఇందిర నిషూట్రంగా, 
"రావడానికి వాడిని నువెవ్పుప్డు పిలిచావట?" అనాన్డు హరిపర్సాద హాసయ్ంగా, 
"అదేమిటి మావయాయ్ అలా అంటావు? మీ ఇంటికి రమమ్ని ననున్ పర్తేయ్కంగా పిలవాలా? వచిచ్న దగగ్ర నుండి 

ఏదో ఒకపని వలన తీరికలేక రాలేకపోయానంతే .... రేవు తపప్క వసాత్లెండి!" అనాన్డు శశికిరణ. 
అతడికి కూడా హారికను చూడాలని ఆశగా ఉంది. ఎంత వదద్నుకునాన్ మనను ఆమె సమక్షం కోసం 

తహతహలాడిపోతోంది. సందరభ్ం కోసం వెతుకుక్ంటూండగా, అనుకోని ఆహావ్నం అతనికి ఎంతో ఆనందానిన్చిచ్ంది. 
మేనలుల్డి మాటలు వినన్ హరిపర్సాద ఇందిరల ముఖాలు సంతోషంతో విపాప్రాయి. 

"తపప్కుండా రావాలి. వచేచ్టపుప్డు మీ నానన్ను కూడా తీసుకురా. చూసి చాలా రోజులయింది" అంటూ అందరికీ 
చెపిప్ వెళిల్పోయారు. 

చినన్ కొడుకు వాళిల్ంటికి వెళాత్నని చెపప్డంతోనే హరిపర్సాద కంటే జానకే ఎకుక్వ సంతోషపడిపోయింది. దేవుడు 
మేలు చేసి ఏదోవిధంగా వాళిల్దద్రూ ఒకటయితే అంతేచాలు అనుకుంది మనసులోనే. 

హరిపర్సాద ఇందిరలు మేఘాలోల్ తేలిపోతునన్టుల్గా ఇంటికి వచాచ్రు. ఎంతో సంబరంగా ఈ వారత్ని కూతురుతో 
చెపాప్రు తలిల్దండుర్ల ముఖాలోల్  వెలిల్విరుసుత్నన్ ఆనందానిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది హారిక. 

PPP 
ఇనాన్ళూల్ అమామ్నానన్ నా ముందు బయటవడలేదు గానీ, అతనికి ననున్ ఇచిచ్ చేయాలనన్ కోరిక చాలా బలంగా 

ఉందనన్మాట అనుకుంది మనసులో. 
కానీ అదేం పైకి వయ్కత్ం చేయకుండా "అబాబ్, ఏమిటమామ్ ఈ హడావిడి  బావ ఎపుప్డూ మనింటికి రానటుల్ ఇదే 

మొదటిసారి అనన్టుల్ చేసుత్నాన్రే!" అంది వినుగాగ్ 
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"అలా అని కాదు గానీ, మా సంతోషం మాది మీ కమలతత్ అకక్డ ఉండి ఉంటే పరిసిథ్తి ఎలా ఉండేదో? ఆవిడ 
లేదు కనుక బావ మాతో చాలా అభిమానంగా మాటాల్డాడు. ఇంటికి రమమ్ని పిలుసేత్ తపప్క వసాత్ననాన్డు రేవు ఆవిడ వసేత్ 
మనింటికి తనని రానిసుత్ందో లేదో తెలియదు కదా " అంది ఇందిర. 

“అవునమామ్ ... ఇనాన్ళూల్ బయటవడలేదు గానీ, వాడికి నేనంటే చాలా అభిమానం. వాడికీ, నీకూ పెళిల్ చేయాలని 
మీ అతత్యయ్తో పాటు మేము కూడా చాలా ఆశపడుతునాన్ము. మీ బాచీ మావయయ్కు కూడా అదే కోరిక. చివరకు 
ఏమవుతుందో ఏమో?" అనాన్డు హరిపర్సాద.  

"కమలతత్ ఉనన్పుప్డు ఒకలా, లేనపుప్డు ఒకలా పర్వరిత్ంచేవాడు ననున్ పెళిల్ చేసుకుంటాడని ఎలా 
అనుకుంటునాన్రు నానాన్ మీరు? అయినా గానీ నా చదువయేయ్ వరకూ పెళిల్ మాట ఎతత్వదద్నాన్ను కదా మళీల్ ఇదేం గోల?" 
అంది హారిక చిరాకుపడుతునన్టుల్గా 

"ఏంటే నీ గోల? ఇపుప్డేదో అతడు పెళిల్ చూవులకు వసుత్నన్టుల్, మేమేదో నినున్ పెళిల్ కోసం తొందర పెడుతునన్టుల్ 
మాటాల్డుతునాన్వేం" అంది ఇందిర కూతురి వంక చూసూత్. 

"అలాగే ఉంది మీ ఇదద్రి ధోరణీను ... అతడేదో సరదాగా మనింటికి వసాత్నంటే ఆమాతర్ం దానికే 
తలకిర్ందులయిపోతునాన్రు. మీరు" అంది హారిక పరిహాసంగా. 

"నీకు తెలియదమామ్, ఆడపిలల్లిన్ కనన్వాళల్ ఆరాటం ఎలా ఉంటుందో?" అనాన్డు హరిపర్సాద. 
"ఏమిటి నానాన్ మీరు కూడా అమమ్లా చాదసత్ంగా మాటాల్డుతునాన్రు. ఈ రోజులోల్ కూడా ఇంకా ఆడా, మగా 

తేడాలు ఎంచుతునాన్రు? వాళల్లాగే మేమూ కషట్పడి చదివి, కెరియర ని ఉనన్తంగా మలచుకుంటునాన్ము. అనిన్ 
రంగాలోల్నూ మగవాళల్కి ఎందులోనూ తీసిపోకుండా ముందంజలోనే ఉంటునాన్ము.  కానీ మీరు మాతర్ం ఇంకా 
పాతకాలంలోలా ఆడపిలల్ను కనడమే ఏదో నేరమయినటుల్గా మాటాల్డుతునాన్రు 

 నాకేం కనొన్ంకరా, కాలొంకరా? ఈ పెళిల్ జరగకపోతే ఏదో మునిగిపోతుంది అనన్టుల్ంది నీ ధోరణి!"అంది 
హారిక చినన్బుచుచ్కునన్టుల్గా. 

                               ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)  
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