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"చివరగా ఇండియా నుంచి పై చదువుల కోసం అమెరికాకు వెళిళ్న గుజరాతీ యువతి షీలాతో వివాహబంధం ఏరప్రుచుకోబోయే 

సమయంలో వారు హఠాతుత్గా ఇండియాకు రావలసి వచిచ్ంది. అందుకనే వారి షషిఠ్ పూరిత్ సందరభ్ంగా ఆ వివాహ వేడుక కూడా మీరంతా 
కనులారా తిలకించే అవకాశం కలిగింది. ఇంతటి మహోనన్తమైన వయ్కుత్లు మన దేశంలో చాల అరుదుగా కనిపిసాత్రు.  

సో ఫెర్ండస్ లెటస ఆల గివ ఎ సాట్ండింగ ఎపాల్స టు ది గేర్ట మాన." చపప్టుల్ కొటట్టం మొదలెటిట్ంది పూరిణ్మ. వెనువెంటనే రేణుక 
తరుణి కూడా చేతులు కలిపారు.  

ఈ వృతాత్ంతం వింటునన్ ఆహుతులకు అయోమయంగా వుంది. ఇపుప్డు జరుగుతునన్ది సనామ్నమా? అవమానమా? 
అంతటి ఘన చరితర్ కలిగిన వయ్కిత్ మీద చెపుప్లు విసరాలా చపప్టుల్ కొటాట్లా అని సందేహంగా వుండిపోయారు ఆహుతులు. 

మురహరి దంపతుల వెనుకనే నిలుచుని వునన్ విదేశీయులు కూడా పూరిణ్మకు జతగా చపప్టుల్ కొటట్టం మొదలెటేట్టపప్టికి వాళళ్ందరూ కూడా 
లేచి నిలబడి చపప్టుల్ కొడుతూ ఆ దంపతులను గీర్ట చేయటానికి ఒకొక్కక్రుగా సేట్జి మీదకు రాసాగారు.  

ఈ హడావుడిలో బికక్మొహం వేసుకొని నిలబడడ్వారు సందీప తో సహా మురహరి ఇతర కుటుంబ సభుయ్లు. 
తమ బాధయ్త తీరిపోయిందనుకునన్ సేన్హితురాళుళ్ మెలిల్గా అకక్డి నుండి జారుకునాన్రు. 
వెనక నుండి సీర్క్న మీద మురహరి అమెరికాలో జీవిత విశేషాలు ఫొటోలతో పవర పాయింట పెర్సెంటేషన కనిపిసుత్నన్ది. 

PPP 
"కంగార్టస్ కుసుమా. ఇంక నీకు ఈ జనమ్కు అతని నుండి విముకిత్ లభించింది. ఇంక మురహరి నినున్ వెనాన్డి పటుట్కుంటాడేమోనని 

క్షణం క్షణం భయపడనకక్రలేదు. నిశిచ్ంతగా కాలం గడిపేయవచుచ్." 
కారయ్కర్మం జరిగిన వారం రోజులకు తరుణి పూరిణ్మతో పాటు రేణుక కూడా కుసుమ దగగ్రకు వచిచ్ంది.  
ఆ నాడు కారయ్కర్మంలో జరిగిన సంగతులనిన్ లైవ టెలికాసట్ చూసింది కుసుమ. 
అందరూ కలిసి మళీళ్ వీడియో పెటుట్కొని చూడసాగారు. 
"చూడు చూడు. ఎంత గుండెలు తీసిన బంటో. నిజంగా కుసుమా మొదటోల్ అతను షీలాను చూడగానే డంగ అయిపోయినాడు. కాని 

వెంటనే తేరుకొని కొతత్ పెళిళ్కొడుకులాగా ఆమె భుజాల చుటూట్ చేయి వేసి ఎటాల్ ఫోజులిసుత్నాన్డో చూడు." ఎకైస్టెడ గా అందరూ కామెంట 
చేసూత్ వీడియో ఎంజాయ చేసుత్నాన్ కుసుమ మాతర్ం మౌనంగా వుండిపోయింది. 

"హే కుసుమా! ఏమిటి అంత దిగులుగా వునాన్వు? జరిగిన సంఘటనతో నువువ్ హాపీగా లేవా?" అనుమానంగా అడిగింది రేణుక.  
"రేణూ ఈ ఇంసిడెంట తో సందీప ఎంత ఇబబ్ందికి లోనయాయ్డో ఏమో?"  
"కుసుమా! సందీప విషయంలో నువేవ్మీ దిగులు పడవదుద్. నీ కొడుకు కోడలు పిలల్లతో సహా ఇంకా కొదిద్ సేపటోల్ నీ ముందు 
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వుంటారు. అపుప్డు వాళళ్నే అడుగుదువు."   
"అదెటాల్?" 
"ఫంక్షన అయిపోయిన మరుసటి రోజు నీ కొడుకు కోడలు మా ఇంటికి వచాచ్రు. 
అపుప్డు.................. 
"సారీ సందీప. మీ దంపతులకు ఇది షాకింగ గా వుండి వుండవచుచ్. కాని ఇంత షో చేసేత్ తపప్ మీ అమమ్ అసహియ్ంచుకొని దూరంగా 

వుండి పోయిన మీ నానన్ నిజసవ్రూపం బయటపడేది కాదు. 
సందీప! చూసావా మీ నానన్ఆ రోజులోల్ మీ అమమ్ను ఎటాల్గైతే మాయచేసాడో ఈ నాడు మిమమ్లిన్ కూడా అటాల్గే చేసాడు.   
నీ గుండె మీద చేయివేసుకొని చెపుప్ సందీప. మేము సేకరించిన ఈ వివరాలనిన్ నీకు చెపిప్తే నువువ్ నమేమ్ వాడివా? ఇనిన్ 

సంవతస్రాలూ నినున్ కళళ్లోల్ పెటిట్ చూసుకునన్ మీ అమమ్ మాటే అబదధ్ం అనిపించేలాగా నటించాడు మురహరి. ఇంక మా మాట మాతర్ం 
నువువ్ నమేమ్వాడివా?" 

అవుననన్టుట్ తల వూపాడు సందీప. 
"అందుకనే నీకు వాసత్వం తెలియాలి. మళీళ్ ఒకసారి కుసుమ జీవితం బలి కాకూడదు. అకక్డ అమెరికాలో షీలా జీవితం నాశనం 

కాకూడదు. ఇనిన్ ఆశయాలతో మేము సంసిదుధ్లమయినాము. కాకపోతే మీ ఇదద్రికి మీ బంధువుల ముందు ఫెర్ండస్ ముందు అవమానం జరిగి 
వుండవచుచ్ కదా?" 

"ఆ విషయంలో అంత వరీర్ లేదాంటీ. ఎందుకంటే మా ఫెర్ండస్ కొలీగస్ కు ఎవరికి మా అమమ్ తెలియదు. ఆమె ఎపుప్డూ ఏ పారీట్కి 
గాని పెళిళ్కిగానీ రాలేదు. అందుకే వాళెళ్వరికి చూసే అవకాశం లేదు. అదీకాక పూరిణ్మ ఆంటీ మైక ముందర చెపిప్న పదద్తి చూసిన వాళళ్కు 
ఎవరికి కూడా ఎటువంటి అనుమానమూ రాలేదు. పై నుంచి ఇదంతా నేనే పాల్న చేసాను అనుకొని నేను చేసినది ఒక ఆదరశ్ వివాహమని 
అభినందించి మరీ వెళాళ్రు. కాకపోతే అమమ్ను చూదాద్మని వచిచ్న బంధువులకు నిరాశ కలిగింది." 

"అయినా సందీప! మీరు ఒక విషయం గమనించే వుంటారు. మొదటోల్ షీలాను చూడగానే మురహరి కొదిద్గా షాక  తినన్టుట్ 
కనిపించాడు కాని ఆ తరావ్త పోర్గార్ం అంతా కొతత్ పెళిళ్కొడుకులాగా ఎంజాయ చేసాడని ఆ వీడియో చూసేత్ అరథ్మవుతునన్ది. అంతటి 
నీచుడు అతను." 

పూరిణ్మ ముందుకు వచిచ్, "సందీప ఇందులో నీ తపేప్మీ లేదు. పెళిళ్ రోజులని, పుటిట్నరోజులని సరైప్జుల్ ఇవవ్టం ఈ రోజులోల్ 
పిలల్లకు ఒక థిర్ల. నువువ్ కూడా అదే విధంగా మీ నానన్ను ముందు నిలుచోబెటిట్ ఆశచ్రయ్ పరుదాద్మని అనుకునాన్వు. కాకపోతే ఇంత పెదద్ 
విషయంలో నువువ్ ఎవరినైనా సంపర్దించి వుండవలసింది.   

నువువ్ మీ నానన్ను టేర్స చేసిన పదద్తిలో కూడా తపేప్మీ లేదు. ఫేస బుక దావ్రా ఎందరెందరో పాత మితుర్లు బంధువులు కలవటం 
నిజంగా అభినందించతగగ్ విషయమే. అయితే ఈ మాధయ్మం దావ్రా ఎనోన్ అనరాధ్లు కూడా జరుగుతునాన్యి. 

ఫేస బుక కొందరిని తమ కుటుంబాలతో కలుపుతుంటే కొందరికి సంసారాలే విచిఛ్నన్ం అవుతునాన్యని రోజూ వారత్లోల్ చూసూత్నే 
వునాన్ము. అది కూడా ఒక ఏటం వంటిది. మంచికోసం రూపొందించిన ఈ మాధయ్మానిన్ జనం తమతమ సావ్రాధ్లకు ఎటాల్ దురివ్నియోగం 
చేసుకుంటునాన్రో మీ నానేన్ ఒక వుదాహరణ. కాకపోతే నీకు కలిగినటువంటి అనుభవం ఇంతవరకు ఎవరికి కలిగి వుండకపోయి 
వుండవచుచ్ననుకుంటాను.  

 పర్తి వయ్కిత్ తమతమ పూరీవ్కుల గురించి, వంశవృక్షం  తెలుసుకుందామనుకోవటం గరిహ్ంచదగగ్ విషయమే. మనం ఈ రోజు ఇంత 
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ఎతుత్కు ఎదిగామంటే అది కేవలం మన గొపప్తనమే కాదు. మనలో పర్వహిసుత్నన్ మన పెదద్ల సంసాక్రఫలమే. రూటస్ నవలలో అదే 
పర్తిబింపచేసాడు మహానుభావుడు హేలీ. అదే విధంగా నీకు దూరమైన మీ నాయనమమ్ పెదనానన్ల కుటుంబంతో నువువ్ కలవటం కూడా 
ఆనందించదగగ్ విషయమే. 

కాని నినున్ ఇంతకాలం కంటికి రెపప్లాగా చూసుకునన్ మీ అమమ్ మాట నమమ్కుండా నినన్ కాక మొనన్ ఇంటరెన్ట దావ్రా 
పరిచయమయిన ఆ మోసగాడి మాటల వలయంలో పడి అతనిని ఇండియాకు పిలిపించి ఆమె మాట కూడా ఖాతరు చేయకుండా ఆమెను 
మళీళ్ అతనికి బలి ఇదాద్మనుకునాన్వు చూసావూ! అది నువువ్ చేసిన క్షమించరాని నేరం. 

సందీప!  కుసుమ కావాలని నినున్ మీ నానన్ కుటుంబంతో కలవకుండా చేసిందని నువువ్ అనుకుంటునన్టుట్ మొనన్ నీ మాటలబటిట్  
సప్షట్మయియ్ంది. 

నువువ్ ఇంకొకక్సారి బాగా ఆలోచించు. మీనానన్ మిమమ్లిన్ మీ పాటికి వదిలేసి మూడు దశాబాద్ల పైగా కాలం గడిచిపోయింది. మీ 
నాయనమమ్కు పెదనానన్ మేనతత్లకు మీరు ఎకక్డ వుంటారో బాగా తెలుసు. మరి, వాళళ్ ఇంటి వారసుడివి, వాళళ్ రకత్ం పంచుకుని పుటిట్న 
వాడివి కదా నినున్ కలవటానికి ఏనాడైనా వాళుళ్ పర్యతిన్ంచారా? పైగా మూడు నెలల పసికందుతో మీ అమమ్ను తన పాటికి తనను వదిలేసి 
ఆవిడ చకాక్పోయింది. నువువ్ వాళళ్ను ఈ విషయం నిలదీయలేకపోయావా? అంటే నీలో కలమ్షం లేని కుసుమ రకత్ం పర్భావం ఎకుక్వగా 
వునన్దనన్మాట.  

మీ అమమ్ లాగే నువువ్ కూడా ఆ మాయలో పడిపోయావంటే నువువ్ ఎంత అమాయకుడివో చెపప్కనే చెపుప్తోంది. 
దేవుడు మేలు చేసి కుసుమను మేము కలుసుకోబటిట్ అనరధ్ం జరగకుండా ఆగింది. అదే మేము కలవకుండా నువవ్నుకునన్టేట్ 

జరిగిపోయి వుంటే..................అమోమ్ ఎంత ఘోరం?" ఆ ఆలోచనే అందరికీ భయం కలిగించేలా అనిపించింది. 
వంతులవారిగా సేన్హితురాళుళ్ చెపప్వలసిన నాలుగు మాటలు చెపిప్ అతనిలో గూడుకటుట్కొని వునన్గిలీట్ ఫీలింగున్ కొంత మటుకు 

పారదోర్లకలిగారు. 
అపప్టిదాకా మౌనంగా వాళళ్ మాటలు వింటూ వునన్ మానస తన మనసులో ఇనాన్ళళ్నుండి గూడుకటుట్కొని వునన్ సందేహాల బుటట్ 

బయటికి తీసింది. 
"అతత్యయ్గారు అంత మంచి వుదోయ్గంలో వునాన్రు. సంపాదన కూడా ఏమీ తకుక్వలేదు. పైగా ఆవిడ తండిర్ నుండి తాతగారి నుండి 

సంకర్మించిన ఆసిత్ కూడా కాసాత్కూసాత్ కాదు. అటువంటి మనిషి ఎంత దరాజ్గా బతకాలి? ఆవిడ ఏనాడూ ఒక మంచి నగకాదుకదా, ఒక 
కాసట లీ చీరగాని, తనకంటూ ఒక వసుత్వు కానీ ఏరప్రుచుకోలేదు. మాతో ఎంతో పేర్మగానే వుంటూనే తన పరస్నల లైఫ లో ఎవవ్రినీ ఇనావ్లవ్ 
అవనిచేచ్వారు కాదు.  

ఆదివారం అందరమూ కలిసి వుందామని మేము ఎంతగానో కోరుకునే వాళళ్ము. కాని ఆవిడ మటుకు ఒకక్రే పొదుద్నన్ అంతో ఇంతో 
తినేసి బయటకు వెళిళ్పోయేవారు. ఎకక్డికో మాకు తెలిసేది కాదు. అడగాలంటే సభయ్త కాదు అని ఆయన వూరుకునేవారు. మరి ఇంత 
ఆదరశ్మహిళకు అంత పైరవేట లైఫ ఎందుకు?" 

"మానసా. చాల సంతోషమమామ్. ఇంత పెదద్ అనుమానం మీ అతత్గారిమీద వునాన్ కూడా ఆవిడ పైరవసీని పర్శిన్ంచని సందీప 
సంసాక్రంలోనే తెలుసుత్నన్ది కుసుమ పెంపకంలోని కర్మశిక్షణ. 

నిజంగానే నువవ్నన్టుట్ కుసుమ చాల గొపప్ ఆదరశ్ మహిళ. ఏమీ తెలియని రోజులలోనే తన ఆసిత్ మొతత్ం అనాధ పిలల్ల కోసం 
ధారాదతత్ం చేయటానికి సిదద్పడింది. అందరు ఆడపిలల్ల లాగా ఆనాడే తనకు మంచి బటట్లని నగలని వెంపరాల్డ లేదు. తన వదద్ వునన్ నగలనిన్ 
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నీకే ఇచేచ్సినటుట్ కూడా మాకు తెలుసు.  
ఒకక్సారి కుసుమ బాంక పాస బుక చూసేత్ మీకే తెలుసుత్ంది. 
తన సంపాదనలో అవసరం వునన్ంత వరకే తాను వుంచుకొని మిగతాదంతా సంఘసేవకే వినియోగించిన తాయ్గమూరిత్ మీ అతత్గారు. 

సందీప కు తండిర్ లేని లోటు తెలియకుండా అనిన్ హంగులతో ఒక మంచి జీవితానిన్ ఇచిచ్ంది. అతను కోరుకునన్ నినున్ ఇచిచ్ వివాహం 
చేసింది. ఒక మంచి ఇలుల్ కటిట్ంచింది. తన చివరి రోజులలో ఒకరికి భారం కాకుండా వుండాలని కొంత మొతత్ం తన పేరు మీదనే ఫికెస్డ లో 
పెటుట్కునన్ది. 

సందీప నువువ్ ఇదద్రు కూడా సంపాదనపరులే. ఆరిధ్కంగా ఎవరికి కూడా ఏ లోటూ లేదు. ఇవనిన్ ఆలోచించిన తరువాత కుసుమ ఒక 
అనాధాశర్మంకి, ఒక వృదాధ్శర్మంకి నెలనెలా ధనసహాయం చేసుత్నన్ది. ఇంక ఆదివారాలంటావా?   పర్తి ఆదివారమూ పండుగ రోజులూ 
అకక్డికి వెళిళ్ వాళళ్తో సమయం గడిపి వచేచ్ది. ఎవరికి కషట్మొచిచ్నా తనకే అనన్ంత తలల్డిలిల్పోయేది. 

మీలో మీరు మధనపడకుండా ఒకక్సారి మీ అతత్గారిని అడిగేసి వుంటే మీకే తెలిసేది కదా! అంటే ఈ విషయంలో ఏమైనా 
అనుకుంటుందేమోనని మీరు కూడా పరాయివాళళ్గా భావించి వూరుకునాన్రు చూసావా! అది మీరు చేసిన తపుప్. 

ఇందులో కుసుమ తపుప్ కూడా కొంత వుంది. ఈ విషయాలనిన్ మీతో చరిచ్ంచవలసింది. అయితే మీ నానన్కు నాయనమమ్కూ 
ఇటువంటి సంఘసేవా కారయ్కర్మాలంటే గిటేట్వి కావు. వాళుళ్ కుసుమతో కలిసివునన్ కొంతకాలంలోనే ఈ విషయమై సాధించేవారని చెపిప్ంది. 
చినన్పుప్డే తనకునన్ ఆసిత్లో కొంత భాగం దానధరామ్లకు ఇచేచ్సిందని మీ నాయనమమ్ సూటిపోటి మాటలనేదట. ఆ అసిత్నంతా దానం 
చేయకపోతే ఈ వుదోయ్గం అనే బాదరబందీ అంతా లేకుండా హాయిగా బతికేదానివి అంటూ ఎతిత్పొడుపు మాటలు కూడా అనేదట. ఆ 
అనుభవం దృషిఠ్లో పెటుట్కొని, మీకు కూడా ఇషట్ం వుంటుందో వుండదో అనుకొని చెపిప్వుండకపోవచుచ్." 

"ఆంటీ అమమ్ ఎకక్డ వునన్ది?" నెమమ్దిగా కళళ్లోల్ నీళుళ్ నిండుకుంటుంటే అడిగిన సందీప ను చూసిన సేన్హితురాళళ్కు జాలేసింది. 
"నువువ్ మీ అమమ్ గురించి ఏ మాతర్ం విచారించనకక్ర లేదు. తను చాల ఆనందంగా వుంది. ఈ శని ఆదివారాలు వీకెండ మీ 

అమమ్తో గడిపేలాగా ఏరాప్టు చూసుకోండి. ఆ రోజు మిమమ్లిన్ కుసుమ దగగ్రకు  చేరేచ్లాగా ఏరాప్టు చేసాను. మా డైరవర దగగ్రుండి 
మిమమ్లిన్ మీ అమమ్ దగగ్రకు చేరుసాత్డు. అకక్డ మీ అమమ్ను చూసేత్ ఆమెలో చినన్నాటి కుసుమ ఎటాల్ వుంటుందో పర్తయ్క్షంగా చూడవచుచ్." 

అయోమయంగా సందీప దంపతులు మొహాలు చూసుకునాన్రు. 
PPP 

కుసుమ కూరుచ్నన్ కురీచ్ పకక్న కింద కూరొచ్ని తలిల్ ఒడిలో తలపెటుట్కొని కనీన్రు పెటుట్కుంటునన్ కొడుకు తల నిమురుతూ 
వుండిపోయింది కుసుమ. 

"ఏది జరిగినా మన మేలు కోసమే అని పెదద్లు వూరికే అనలేదు.  సందీప! ఇదిగో మీ అమమ్ను తిరిగి నీకు అపప్గిసుత్నాన్ము. ఇంక నీ 
ఇషట్ం మీ అమమ్ ఇషట్ం."  కుసుమను కొడుకు కోడలితో వదిలి బయటకు వచాచ్రు. 

"అమామ్! నీ మొహం చూడటానికి కూడా నాకు సిగుగ్గా వుంది. క్షమించమని అడగటం కూడా నినున్ అవమానించటమే అవుతోంది." 
"లేదు నానాన్ తరుణి చెపిప్నటుట్ అంతా మన మంచికే. ఈ సంఘటన జరిగి వుండకపోతే నేను నా పార్ణ సేన్హితురాళళ్ను 

కలిసేదానాన్? నీకు జనమ్నిచిచ్న మనిషి అసలు రూపం తెలిసేదా? నినున్నీ రకత్ సంబంధీకుల నుండి దూరం చేసాననన్ అనుమానాలతో 
జీవితాంతం మధన పడేకనాన్ ఈ విధంగా జరగటం కూడా మన అందరి మంచికే." 

"అమామ్ ఇంక ఇకక్డ దాకోక్వటం దేనికి? నువువ్ ఇంక ఇంటికి వచిచ్ యధాపర్కారం నీ వుదోయ్గం చూసుకోవచుచ్కదా!" 
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"పిచిచ్ నానాన్! నేను ఇకక్డ భయంగా దాకోక్ లేదు. నా చినన్తనం మళీళ్ వచిచ్నంత ఆనందంగా వుంది." 
అపుప్డు వచిచ్ంది సందీప మానసకు అనుమానం. "అమామ్ వసూత్ చూసాను. అనిన్ వయసులో వునన్ అమామ్యిలు తిరుగుతునాన్రు. 

బయట పెదద్ గేటు సెకూయ్రిటీతో బందోబసుత్తో వుంది. ఎవరుంటునాన్రు ఇకక్డ.?" 
వివరంగా చెపిప్, "మీరెవవ్రూ నాగురించి దిగులు పడవదుద్. ఇదొక అమామ్యిల హాసట్ల. నేను ఇకక్డ వారి బాగోగులు 

చూసుకోవటానికి ఇకక్డే వుంటాను. రెండురోజులు వుంటారుగా. అపుప్డు మీకే తెలుసుత్ంది. ఇకక్డ ఎంత ఆనందంగా వునాన్నో. ఇంకొక 
సంగతి. నేను నా బాంక వుదోయ్గానికి రాజీనామా చేసాను." 

మాటలోల్నే వచాచ్రు సేన్హితురాళుళ్. "అయిపోయినాయా తలీల్బిడడ్ల సెంటిమెంట ముచచ్టుల్. అయిపోతే అదిగో బయట నీ  తకిక్న 
సంతానం నీ కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు." ఆశచ్రయ్ంగా చూసారు సందీప మానస. 

"రండరార్ మీ అమమ్ మీ కోసం ఫీర్గా వుంది." అంటూ బయటకు చూసింది తరుణి. 
బిలబిలమంటూ నలుగురైదుగురు అమామ్యిలు లోపలికి వచాచ్రు. 
"అమామ్! ఎంతసేపటికి బయటికి రారేంటీ? ఈ రోజు మాతో షటిల బాటిమ్ంటెన పోటీ అని చెపాప్రుగా! అందరమూ గంట నుండి 

వెయిట చేసుత్నాన్ము. పదండి పదండి." కుసుమ చేయిపటుట్కొని లాకెక్ళాళ్రు వచిచ్నవాళుళ్. 
టీనేజి అమామ్యిలతో సమానంగా బాట పటుట్కొని అలల్రి చేసూత్ ఆడుతునన్ కుసుమ వైపు విడూడ్రంగా చూసూత్ వుండి పోయినారు 

కొడుకు కోడలు. "మై గాడ. ఇంతకాలం వుదాసీనంగా వుంటూ అనారోగయ్ంతో బాధపడుతూ వునన్ ఆమెలో ఇంత ఎనరీజ్ లెవలాస్?" 
"ఆంటీ. మీరందరూ వుండబటిట్ పెదద్ అనరధ్ం నివారించగలిగారు. అంత ఆనందంగా అమమ్ను చూసేటపప్టికి నా కళళ్ను నేనే 

నమమ్లేకపోయినాను." 
"సందీప. ఇందులో మా ఘనత ఏమీ లేదు. చినన్తనం నుండే మేము నలుగురమూ పెరిగిన వాతావరణమూ, మా పెదద్ల నుండి 

సంకర్మించిన సంసాక్రమే దీనికి మూలము. ముఖయ్ంగా కుసుమే మాకు ఆదరశ్ం. మీకు మేము ముందరే వివరించాము. 
మాకంటూ కొనిన్ ఆశయాలు వునాన్యి. వాటిలో ముఖయ్మైనది, ఒకక్రి కోసం అందరం, అందరి కోసం ఒకక్రం అనన్దే.  
కాలంలో ఎనోన్ మారుప్లు వచాచ్యి. పకక్ ఇంటోల్ ఏదైనా కషట్ం వచిచ్నా వీధిలో ఏదైనా ఏకిస్డెంట చూసినా, ఆ మనకెందుకు ఈ 

దారే పోయే తదిద్నం అనుకొనే రోజులు ఇవి." 
"అవును సందీప, ఇపుప్డు కూడా కుసుమను మీతో తీసుకెళుళ్దామనుకుంటునాన్రా?బాగా ఆలోచించుకోండి.  
మీరిదద్రూ ఆఫీసులకు వెళిళ్న తరువాత మళీళ్ తాను తన ఒంటరితనంతో మగిగ్తే బాగుంటుందా? ఏ బాదరాబందీ లేకుండా ఇంత 

ఆనందంతో ఆరోగయ్ంతో అమామ్యిలతో సమానంగా ఆడుతూపాడుతూ తుళిళ్పడుతుంటే బాగుంటుందా ఆలోచించుకో. ఎవరు కావాలంటే 
వాళుళ్ ఎపుప్డు కావాలంటే అపుప్డు నిరభయ్ంతరంగా వసూత్ పోతూ వుండవచుచ్. అకక్డైతే నువొవ్కక్డివే ఆమె సంతానం. ఇకక్డ ఇంతమంది 
పిలల్ల బాగోగులు తన భుజాల మీద వుంది. తను ఇకక్డ వంటరిది కాదు. మేమందరమూ ఆమెకు ఎలల్పుప్డూ తోడునీడగా వుంటామని నీకు 
భరోసా ఇవవ్గలము. ఆలోచించండి."  

"అవును ఆంటీ. పర్తయ్క్షంగా చూసేత్ కాని కొనిన్ విషయాలు అరధ్ం కావు. నిజంగానే అమమ్ను ఈ విధంగా చూసూత్ వుంటే కళళ్కు 
పండుగలాగా వుంది." 

"ఆఁ ఇంకొక విషయం సందీప. ఇనాన్ళూళ్ మీ అమమ్ నిదర్మాతర్లతో పాటు ఏవేవో అనారోగాయ్లకు మందులు మింగుతూ కాలకేష్పం 
చేసేది కదా! ఇపుప్డు ఈ ఆటలూ పాటలు కాలకేష్పమే మీ అమమ్ మింగుతునన్ మందులు." 
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రెండురోజులూ గడిపి తిరుగు పర్యాణమైన వారికి నవువ్తూ ఆనందంగా వీడోక్లు చెపుప్తునన్ తలిల్ని నిండుగా చూసుకునాన్రు 
కొడుకూ,కోడలూ.  

(GSMLkGHë¸)   
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