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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 
  b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc, ÄEoQLMnjÎFc. 

°FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc,  À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï McÿFcÓk, ×.FcAKc, 

MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï ±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, 

²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy .. MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' 

FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj. 

  ¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk,  TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók, 

−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo  ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc? 

¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá GS¸CyadÓj. 

GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk ¥qÂfHTdëtj.. 

¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo MLjVFL$qO~Ój. 

¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢ ½¡MLFL ¼öCcÓj..  ¯ 

MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!  
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 పీపీడకలడకల  
 “వీడి బాధ చూడడం నావలల్ కావడం లేదు లకీష్! ఆ పిలల్ అడిగినదేదో పారేసేత్ ఈ పీడ వదిలిపోతుంది కదా అనిపిసోత్ంది.”  అనాన్డు 

సుందరార్వు భారయ్తో.. 
“ నిజమేనండీ, మీరనన్టుట్ పీడలాగే దాపురించింది మన పార్ణానికి. పీడకల అని మరిచిపోయే వీలు కూడా లేదు. ఎనిన్ 

రోజులవుతోంది? ఏమిటో మరి ? ఆ పిలల్ తీరే అరధ్ం కావడం లేదు నాకు!”  అంది బాధగా. 
“ఇందులో అరధ్ం కాకపోవడానికేముంది? తన కోరెక్లు తీరుచ్కోవడానికో అమాయకుడు కావలసి వచాచ్డు వాళళ్కి. మన 

దురదృషట్వశాతూత్ మనం దొరికాం, అంతే! పువువ్లాల్ సుకుమారంగా ఉండే ఆడపిలల్లు ఇంత భయంకరంగా ఆలోచించగలరనీ, ఇంత నీచంగా 
పర్వరిత్ంచగలరనీ మనం ఊహించలేదు. అదే మన తపుప్! “ 

“అయినా ఆడపిలల్కామాతర్ం పటూట్ విడుపూ ఉండదూద్?” 
" ఇకక్డ మగా, ఆడా అనన్ది కాదు లకీష్, ముఖయ్మైన విషయం ఏమిటంటే మనిషనాన్కా కాసత్ విచక్షణ ఉండాలి.. అది లేని నాడు 

మనిషికీ, జంతువుకీ తేడా లేదు నా దృషిట్లో.  ఆపిలల్ మాటాల్డే మాటలకి అరధ్ం లేదు, ఆ కోరికలకి అంతం లేదు. 
నాకు మొదటినించీ ఇషట్ం లేదు, కానీ ఎదిగిన పిలల్లని వాళళ్ ఇషాట్లనీ కాదనలేం గా? అందుకే సరే అనక తపప్లేదు. అదే ఇపుప్డు ఇలా 

మన కొంప ముంచుతోంది" అనాడు చిరాగాగ్. 
" ఏమైనా సరే,ఆ పిలల్ అడిగిన వాటికి ఒపుప్కోవడం మాతర్ం నాకిషట్ం లేదు" అని సిథ్రంగా అంటునన్ భారయ్వైపు చితర్ంగా చూశాడు 

సుందరార్వు. 
" అవునండీ, ఇదేం బొమమ్లాటా? ఓ సారి అవుననీ, ఓ సారి కాదనీ అనడానికి.. ఇషట్ం వచిచ్నటుల్   అడగడానికి. మీరు, వాడు కషట్పడి 

సంపాదించిన సొముమ్. ఊరికే ఆ పిలల్ ముఖాన ఎందుకు పొయాయ్లి?  అసలది ఆడుతునన్ నాటకాలనీన్ దీనికోసమే కదూ!" అంది కోపంగా. 
" అది మనందరికీ తెలుసు, కానీ చటాట్నిన్, కోరుట్నీ ఎలా నమిమ్ంచగలం? ఇదద్రూ పరసప్ర అంగీకారంతో వెళితే తపప్  ఇవి అంత 

తవ్రగా తేలే సమసయ్లు కావుగా. తను అనన్వనీన్ చేసేత్ తపప్ పరసప్ర అంగీకారానికి ఒపుప్కోను అంటోందాయె. అది కూడా తేలిచ్ చెపప్దు.. కలిసిన పర్తీసారీ 
ఓ కొతత్ రకం." అనాన్డు ఆయన బాధగా. 

" దీనికేమీ మారగ్ం లేదా? అసలేం చూసుకుని వాళళ్ ధైరయ్ం?" అంది లకిష్ కోపంగా. 
" ఏం చూసుకునా? ఆడపిలల్ల రక్షణ కోసం ఏరాప్టు చేసిన చటాట్లని ఎలా తమకనుకూలంగా మారుచ్కోవాలో, తదావ్రా 

అమాయకులతో ఎలా ఆడుకోవాలో తెలియడం వలల్వచిచ్న ధైరాయ్నిన్ చూసుకుని. అయినా వాడి సుఖం కంటే మనకేదీ ఎకుక్వ కాదుగా! కావాలంటే ఆసిథ్ 
మళీళ్ సంపాదించుకోవచుచ్. ఎంతో ఇషట్పడాడ్డు ఆ పిలల్ని, ఇలా అవుతుందనుకునాన్మా?” అనాన్డాయన. 

“సనన్జాజిపువువ్లా ఉంది మొదటిసారి మనకి పరిచయం చేసినపుప్డు. మాట కాసత్ పెళుసుగా అనిపించినా  అమామ్యి బావుంది, 
చదువుకుంది. పైగా వాడి కంపెనీలోనే పనిచేసోత్ంది. మనవాళుళ్ కాకపోతేనేం? ఈ రోజులోల్ ఎందరు చేసుకోవడం లేదు? అనుకునాన్ను. మీరు వాడికి 
నచచ్చెపప్బోతే కూడా నేనే వాడికి సపోరట్ చేశాను కూడా. వాడిషట్ం కాదనడమెందుకు? అని. ఇపుప్డు మాతర్ం ఆ పిలల్ అనన్దానికి ఒపుప్కోలేకపోతునాన్ను.. 
మనమనన్దేదీ వాళళ్కు వదుద్ అంటే ఎలా? పైగా జైలూ, కోరూట్ అంటూ బెదిరిసాత్రా? ఏం తమాషా అనుకుంటునాన్రా?” ఆవేశంగా అంటోంది లకిష్. 

" హుష! మెలల్గా మాటాల్డు. వాడు వింటే బాధపడతాడు" అనాన్డు సుందరార్వు. 
వినబడీ వినబడునటుట్గా సాగుతునన్ తలిల్ తండుర్ల సంభాషణ మీద మనసే లేనటుట్గా పకక్ గదిలో మంచం మీద పడుకుని ఉనాన్డు 

సిదాధ్రధ్. 
అతని కళళ్ ముందు చెదురుమదురుగా వసూత్ పోతునన్ దృశాయ్లు. 
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 పచచ్ని తంగేడు పూల మధయ్న తెలల్టి సలావ్ర కమీజ వేసుకుని అచుచ్ పేర్మదేశం సినిమాలో హీరోయిన టబు లా కనిపించింది 
మొదటిసారి మీనా తనకి.  

‘లవ ఎట ఫసట్ సైట’  కాకపోయినా చూడగానే ఎంత బావుందీ ! అనుకోకుండా ఉండలేక పోయాడు.  
తను కాంపస ఇంటరూవ్య్లు చెయయ్డానికి వాళళ్ కాలేజీకి వెళిళ్నపుప్డు జరిగిందీ సంఘటన. పకక్న ఎవరో అబాబ్యితో ఎదో వాదనలో 

ఉనన్టుట్గా ఉంది ఆమె ముఖం చూసేత్.  ఆమె మాటలకి తగగ్టుట్గా ఒకొక్సారి  నెమమ్దిగా, మరోసారి కాసత్ విసురుగా, ఆవేశంగా ఊగుతునన్ చెవి జూకాలు, 
ఎండలో ఎరర్బడి మెరుసుత్నన్ ముఖమూ.. ఒకక్సారి చూసేత్ చాలు, చాలా సారుల్ గురొత్చేచ్ రూపం ఆమెది. 

 ఆ తరావ్త ఆ అమామ్యిని ఉదోయ్గానికి తన కొలీగ శివ సెలెకట్ చెయయ్డమూ, తమ కంపెనీలోనే చేరడమూ జరిగింది.  
కొతత్గా చేరిన వారికి కంపెనీ గురించిన విషయాలు, వివరాలు చెపప్డానికి వెళిళ్నపుప్డు రెండో సారి చూశాడు. లేత నీలం రంగు జీనస్, 

పైన తెలల్టి షరట్ వేసుకుంది.. అలలాల్ ఎగురుతునన్ జుటుట్, వాటిమధయ్లో చేపపిలల్లాల్  కదులుతునన్ నలల్టి కళూళ్.. అందుకే మీనాకిష్ అని పేరు పెటాట్రేమో! 
అనుకునాన్డు.. చురుకుగా అనిన్ంటిలోనూ పాలొగ్ంది. 

ఐదడుగుల ఆరంగుళాల ఎతుత్, నలల్టి అందమైన జుటూట్, చూడగానే కటిట్పడేసే కళూళ్.. ఒకక్సారి చూసినవారెవరైనా మరిచ్పోవడం 
కొంచం కషట్మే. ఆ అందమైన రూపానికి తగగ్టుట్ అందమైన మనసుండాలని అనుకోవడమే అమాయకతవ్ం. అది ఆలసయ్ంగా అరధ్మైంది అతనికి. 

మూడు నెలల టెర్యినింగ తరావ్త తన టీములోకే ఆ అమామ్యి రావడం సిధూధ్కి చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. 
 మీనా చాలా తెలివైనది. కేవలం పని తవ్రగా నేరుచ్కోవడం లోనే కాదు, ఏ పని చేసేత్ గురిత్ంపు తవ్రగా వసుత్ందో అలాంటివి ఎంపిక 

చేసుకుని అందరికంటే ముందుగా చెయయ్డం, అవసరమనుకుంటే ఎదుటివారి పనికి కూడా మెపుప్ తనే అందుకునేలా చేసుకోవడమూ,  చూసుకోవడం 
ఇలాంటివాటిలోల్ కూడా. 

అది సావ్రధ్మనుకోవాలో, నేటి భాషలో street smartness అనుకోవాలో తెలీలేదు సిధూధ్కి. మొదటోల్ ఈ మాతర్ం పోటీ తతవ్ం 
మాములే, ఒక సాథ్యి కి వచాచ్కా కొంత పరిణతి వసేత్ అందరూ మారతారు అనుకునాన్డు సిధాధ్రధ్.  

కానీ అదే మీనాకిష్ సవ్భావమని అతనికి తెలీలేదు. తనకి కావలసినది సాధించుకోవడానికి ఏం చెయయ్డానికైనా ఆమె సిధధ్ం అని, తనకి 
నచిచ్నదేది తను తపప్నుకోదని.. ఇవనీన్ ఏమీ తెలీదు అతనికి అపుప్డు. మంకు పటుట్ కూడా చాలా ఎకుక్వ ఆ అమామ్యికి. 

ఒక టీం లీడర గా ఇవనీన్ గమనించాడు అయినా పెదద్ విషయాలుగా భావించలేకపోయాడు.. కారణమేమిటో అపుప్డు తెలీకపోయినా,  
ఇపుప్డు తెలుసు. తనకి తెలీకుండానే ఆమెతో పీకలోతు పేర్మలో పడడమే.  

మీనా కూడా సిధూధ్ అంటే పర్తేయ్క శర్ధధ్ ఉనన్టుట్గానే పర్వరిత్ంచేది. ఏ పనికావలసి వచిచ్న మధయ్లో ఉనన్వారిని ఖాతరు చెయయ్కుండా 
అతనేన్ నేరుగా అడిగేది. అలా మెలల్గా మొదలయిన పరిచయం, పేర్మగా మారడానికి ఎకుక్వ కాలం పటట్లేదు. 

సిధాధ్రధ్ లకీష్ సుందరార్వులకి ఒకక్డే కొడుకు. కూతురు సిరి పెళిళ్ అయియ్ ఢిలీల్లో ఉంటుంది.. సుందరార్వు బాంక లో పనిచేసి ఈ మధయ్నే 
రిటైర అయాయ్డు. సిటీ సెంటర కి కాసత్ దగగ్రలోనే కటుట్కునన్ సవ్ంత ఇలూల్, దానివెనక ఇదద్రూ కలిసి చేసుకునే తోట పని, సంగీతమూ.. కొడుకుతో గడిపే 
సమయం..ఇలా హాయిగా కాలం గడుపుతారు వాళిళ్దద్రూ.. 

కొడుకిక్ కూడా పెళిళ్ చేసి కోడలిని ఇంటికి తెచుచ్కుంటే చాలనన్ భావన లో ఉనాన్రు వాళిళ్దద్రూ అదే పర్సాత్వన తెచిచ్నపుప్డు సిధూధ్ 
మొదటిసారి మీనా గురించి చెపాప్డు. 

సిధాధ్రధ్ సంగతి తెలిసిన సుందరార్వు అది ఊహించలేదు అందుకే కొదిద్గా ముందూ వెనకలాడాడు. లకిష్  మాతర్ం ' వాడికి నచచ్డం కనాన్ 
ముఖయ్మా? ఈ రోజులోల్ ఇవనీన్ మామూలే!" అంటూ కొడుకు నిరణ్యానిన్ సమరిధ్ంచింది..  

చితర్ంగా మీనాకిష్ మాతర్ం సిధాధ్రధ్ పర్పోజ చెయయ్గానే ఒపుప్కోలేదు సరి కదా, 
 " యా, ఐ.యాం ఓకే ఇన పిర్నిస్పుల. బట నాకు కొనిన్ కండీషనస్ ఉనాన్యి “ అంది సీరియస గా.. 
" కండీషనాస్?" అనాన్డు సిధూధ్.. 
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" యా, నేనొకక్దానేన్ అమామ్నానన్లకి..వాళుళ్ నా దగగ్రే ఉంటారు.. మీ ఇంటోల్ వాళళ్కేమీ లోటు జరకూక్డదు.. నేను కూడా నా ఇషట్ం 
వచిచ్నటుట్ ఉంటాను, నాకెవరూ అడుడ్ చెపప్కూడదు. మన సంపాదనలు ఎలా ఖరుచ్ పెటుట్కోవాలి అనేది నా ఇషట్మే, నీవి, నావి ఆసుథ్లు వేరేగా ఉండాలి" 
లాంటి రక రకాల విషయాలు చెపిప్ంది. 

 వాటిలోల్ తామిదద్రూ కలిసి గడపబోయే జీవితం గురించి కానీ, చెయయ్వలసిన పనులను గురించి కానీ ఒకక్టీ కూడాలేకపోవడం సిధూధ్ 
దృషిట్ని దాటిపోలేదు కానీ అపుప్డతను పటిట్ంచుకోలేదు. 

" నువవ్ంటే నాకేమీ పెదద్ సెప్షలఇంటరెసట్ లేదు. వెనకబడాడ్వని ఒపుప్కునాన్ ను. అది మనమెపుప్డూ మరిచ్పోకూడదు, “ పెళిళ్ అయిన 
రెండో రోజున చెపిప్న మీనా మాటలకి  ఆశచ్రయ్పోయాడు సిదాధ్రధ్. పైగా పర్తీ దానికి నాకు ఏదైనా డైరెకట్ గా మాటాల్డడమే అలవాటు అంటుంది...  

" మా అమామ్ నానాన్ సౌత ఇండియా తిరగడానికి వెళాళ్ రు, వచాచ్కా ఇకక్డ వాళుళ్ంటునన్ ఇలుల్ ఖాళీ చేసి మరో నెల, రెండు నెలలలో 
ఇకక్డికొచేచ్సాత్రు  . ముందే చెపాప్నుగా వాళుళ్ మనతోనే ఉంటారని. ఆ పైన కారన్ర రూం కావాలంది మా అమమ్. ఈలోపున ఖాళీ చేసేత్ పెయింటింగ అవీ 
వేయించి రెడీ చెయయ్చుచ్”  అంది మీనాకిష్ సిథ్రంగా ఆ తరావ్త నాలుగైదు రోజులకే.. 

" వాళుళ్ ఇకక్డే ఉంటానంటే ఎవరికీ ఏ అభయ్ంతరం లేదు. నువావ్ మాట చెపప్గానే అమమ్ కూడా ఇంటోల్ సందడిగా ఉంటుంది అనే 
అంది. కానీ ఆ రూము మా అమామ్, నానన్ల బెడ రూం మీనా. ఇంకా నాలుగు బెడ రూములునాన్యి ఇంటోల్ మన రూముతో సహా. వాటిలోల్ ఏదైనా ఇదాద్ం 
మీవాళళ్కి" అతనంటూ ఉండగానే.. 

" నాకవనీన్ తెలీదు. అమమ్కి ఆసాథ్మ్ ఉంది. బాగా వెలుగు, ఎండా వచేచ్ రూమే ఉండాలి, డాకట్ర మరీ మరీ చెపాప్డు. లేదంటే ఇటస్ ఓకే. 
మనం వేరే ఇలుల్ తీసుకోవచుచ్" అంది కటువుగా..  

అలా మాటాల్డుతునన్ ఆ పిలల్ని చితర్ం గా చూసింది లకిష్ ..  
సుందరార్వు " పోనీలేరా, రూముదేముంది, నేను ఇపుప్డే మారిప్సాత్లేమామ్" అనాన్డు కోడలితో. 
“ థాంకస్! ” అని పొడిగా చెపిప్ వెళిళ్పోయింది ఆమె. పరవాలేదని ఒకక్ మాట కూడా అనలేదు. 
 ఆ అమామ్యి మనసులో ఏముందో తెలీదు కానీ పర్తీ దానికీ గొడవపెటుట్కోవడానికే పర్యతిన్ంచేది. 
" ఆ అమామ్యి దేనికో అపెస్ట అయిందేమో, బహుశా తలిల్ తండుర్లని విడిచి వచిచ్ందిగా మొదటిసారి.. పోనీ మీరిదద్రూ నాలుగు 

రోజులు ఎటైనా తిరిగి రండి" అండి లకిష్  సిధూధ్తో.. 
దానికీ ఇషట్పడలేదు మీనా.. " నాకు చాలా పని ఉంది. ఇపుప్డు కుదరదు" అంది.. తనకి తెలీని ఆఫీసు పని ఆమెకేముందో అరధ్ం 

కాలేదు సిధూధ్కి. హనీమూన కి తీసుకువెళతానంటే వదధ్నే ఆడపిలల్లుంటారా?  అనుకునాన్డు. తనతో అంటీ ముటట్నటుట్గానే ఉండే ఆమె పర్వరత్న అతనికరధ్ం 
అయేయ్ది కాదు.  

కొనాన్ళుళ్ చినన్తనంగానూ, మరికొనాన్ళుళ్ అదామె సవ్భావంగానూ సరిపెటుట్కుంటూ ఆరునెలలు గడిపారు సిధాధ్రధ్, అతని తలిల్ 
తండుర్లు.  

పర్తీ రెండు రోజులకీ తనదేదో కోరిక చెపప్డం, దానికని గొడవపెటట్డం ఏదైనా అంటే “నువేవ్ పర్పోజ చేశావు,  నేనేమీ నీ వెనక 
పడలేదు” అంటూ సాగదీసి గొడవ చెయయ్డం  ఇలాంటివి మాములుగా జరగసాగాయి.. దానికి కారణమేమిటో అంతుబటట్ని సిధాధ్రధ్కి అసలు విషయం 
చాలా ఆలసయ్ంగా తెలిసింది. 

ఆమె పరిచయం అయిన కొతత్లో చిలిపితనంగానూ, చినన్తనపు చేషట్లుగానూ అనిపించినవి రాను రాను మూరఖ్తవ్ంగా మారాయి. 
“ అసలా అమామ్యి మనసులో ఏముందో కనుకోక్రా ఒకసారి?” అంది లకిష్ .  అడగకక్రలేకుండా నే తెలిసింది కారణం సిధాధ్రధ్కి.  
మనువైన చోట లేని ఆమె మనసు అని.. ఆమె మనసులో ఉనన్ది ముకుంద, అతని సాథ్యి తమకి సరిపడక ససేమీరా అనాన్రు మీనాకిష్ 

తలిల్ తండుర్లు. కాలేజీరోజులనించీ పరిచయం,  సినిమా  హీరోలాంటి రూపం తపప్ మరేమీ లేని ముకుంద అంటే మీనాకిష్కి ఆరో పార్ణం.  
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 ఇండియాలో ఉదోయ్గం దొరకడం, దొరికినా పది, పదిహేనువేలకి పనిచెయయ్డం తన వలల్ కాదనగల పొగరు మాతర్ం ఉంది ఆ 
కురార్డికి. కళుళ్, కలలు ఆకాశంలో, కావలసిన అరహ్తలు పాతాళంలో.. ఇంజనీరింగ పూరిత్ చెయయ్డమే గగనంగా,  ఎలాగో అయిందనిపించాడు చదువు. 

‘ఇమిమ్గేర్షన లో ఆసేట్ర్లియా వెళిళ్పోదాం, అకక్డ నా సేన్హితులు చాలా మంది ఉనాన్రు కనక ఉదోయ్గం సులువుగా దొరుకుతుంది, 
అకక్డకెళిళ్పోయి హాయిగా ఉందాం’  అని చెపిప్న మాటలుమీనాకి నచాచ్యి కానీ వెళళ్డానికి కావలసిన డబుబ్ ఎకక్డనించి తేవాలో తెలీలేదు.. 

దానికా పిలల్ ఎంచుకునన్ మారగ్ం సిధాధ్రధ్.  
ఈ విషయం అరధ్ం అవగానే మార్నప్డిపోయాడు. సిధాధ్రధ్.  
తమ రక్షణ కోసం ఏరాప్టు చేసిన ఎనోన్ చటాట్లను ఆడపిలల్లు తమ ఇషాట్లకీ, సరదాలకి వాడుకుంటునాన్రని అతనికీ తెలుసు కానీ 

చూడడానికి అమాయకంగా, ఇంకా మాటాల్డితే చినన్ పిలల్లా కనిపించే మీనాకిష్ కూడా ఇలా పర్వరిత్ంచగలదని అతను ఊహించలేకపోయాడు. 
" నీకు నాతో పెళిళ్ ఇషట్ం లేనపుప్డు నేను అడిగిన పుప్డెందుకు ఒపుప్కునాన్వు?" బాధగా అడిగాడు.. 
 మాటాల్డలేదు మీనాకిష్. " ఇదీ ఒక పర్శేన్నా?”  అనన్టుట్ చూసింది అతనివైపు. 
"ఇదద్రం కలిసి ఉండలేనపుప్డు విడిపోవడం మంచిది. విడాకులకి పర్యతన్ం చేదాద్ం. ఇదద్రికీ ఇషట్మైతే సులువుగా వసాత్యి“ 

అనాన్డు.లకిష్ , సుందరార్వు బాధ పడాడ్రు.  
“చినన్పిలల్, ఏదో తొందరపడిందే అనుకో, నువువ్ కూడా ఏవిటార్?”  అంది లకిష్  కొడుకుతో. 
మాటాల్డలేదు మీనా. దానికి ఆమె తండేర్ సమాధానం చెపాప్డు. 
“ పెళీళ్, విడాకులూ అనీన్ నీ ఇషట్మేనా? అది నినొన్దిలేసి వాడితో వెళిళ్పోతే మా సంగతేమిటి? మాకొక్నిన్ కండీషనుల్నాన్యి” అనాన్డు. 
అపప్టికే వాళళ్ సంగతులనీన్ బాగా తెలిసిన సిధాధ్రధ్, అతని తలిల్ తండుర్లు ఏమీ మాటాల్డలేదు. అవేమిటని అడగలేదు,  అతనే చెపాప్డు.. 
అతను చెపిప్నవి వింటూఉంటే మతి పోయింది లకీష్, సుందరార్వులకి..  
మొదటగా తామిదద్రి ఖరుచ్లకీ సిధాధ్రధ్ నెలకి ఇరవై వేలు చొపుప్న బేంకులో ఒకటోతారీఖు కలాల్ వెయాయ్లని, పెళిళ్కి మీనాకిష్కి  ఇచిచ్న 

నగలూ, పటుట్ చీరలూ ఇవేమీ తిరిగి ఇమమ్నకూడదనీ ఇలాంటివెనోన్ చెపాప్డు.  
అనిన్ంటికనాన్ చివరిది, ముఖయ్మైనది అంటూ కోటినన్ర ఖరీదు చేసే ఈ ఇలుల్ మీనాకిష్ పేరు మీద రాయాలనీ, అపుప్డే సంతకం 

పెటాట్లా, లేదా అనన్ది ఆలోచిసాత్మని ఖచిచ్తంగా చెపాప్డు.  
“ దాని దారి అది చూసుకుంటే మా సంగతేమిటి? రేపది ఆసేట్ర్లియావో, అంటారిక్టాకో వెళిళ్పోతే మమమ్లెన్వడు చూసాత్డు? నెతిత్మీద 

గూడు లేకుండా ఎలా?" అనాన్డు  
అతని మాటలు వినన్ లకిష్ కి పటట్రాని కోపం వచిచ్ంది. “ఇపప్టికేదో మీకు సవ్ంత ఇలుల్నన్టుట్? అంత గూడుండాలని ఆలోచన 

ఉనన్వాళుళ్ ఓ ఇలుల్ కొనుకోక్లేకపొయారా జీవితమంతా దుబారా ఖరుచ్లు పెటట్కపోతే. అయినా మా ఇలిల్వవ్మని ఎలా అడుగు తారు?” అంటూ గటిట్గా 
ఎదురు మాటాల్డింది.. 

" నో పార్బెల్ం, మా నానన్ అడిగినవి మీకిషట్ం లేకపోతే ఓకే, నేను చూసుకోవలసిన రూట చూసుకుంటాను.. లీగల గానే వెళళ్చుచ్, 
నాకేమీ అభయ్ంతరం లేదు" అంది మీనాకిష్ పెళుసుగా. అపుప్డే అరధ్ం అయింది, తండీర్ కూతుళిళ్దద్రూ కలిసే ఇదంతా చేసుత్నాన్రని.. 

అపప్టినించీ సాగుతూనే ఉంది ఈ జంఝాటం గత ఏడాదిగా. మొదట ఆరునెలలూ తమింటోల్నే ఉనన్ వాళుళ్  ఇకక్డ తమకి భదర్త 
లేదని పోలీసులకి చెపాత్మని బెదిరించి వేరే అదెద్ ఇలుల్ తీసుకునాన్రు, దానికి అదెద్ సిధాధ్రేధ్ కటేట్లా చేసింది మీనాకిష్. తన జీతం మాతర్ం తన జలాస్లకీ, 
సరదాలకీ ఖరుచ్ పెటుట్కుంటుంది..  

ముకుంద ఆసేట్ర్లియా వెళేళ్ పర్యతాన్లు మొదలు పెటాట్డు.  
తనకి తెలిసిన సీనియర లాయరిల్దద్రు ముగుగ్రిని కలిశాడు సిధాధ్రధ్. ఇలాంటి విషయాలోల్ ఆడపిలల్లకుండే పర్తేయ్క అధికారాలని వాళుళ్ 

బాగా తెలుసుకునే ఇలా పర్వరిత్సుత్నాన్రనీ, వీలునన్ంత తవ్రలో సామరసయ్ం గా సెటిల చేసేసుకుంటేనే మంచిదనీ చెపాప్రు. ఆమె అంగీకారం లేకుండా 
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విడాకుల పర్సకేత్ ఉండదని,  వాళుళ్ ఇంకాసత్ ముందుకెళిళ్ అకక్రలేని కేసులు అవీ పెడితే మొదటికే పర్మాదమవుతుందని IPC498a సెక్షన గురించి చెపూత్ 
హెచచ్రించారు. 

పర్తీ నెలకో, పది హేను రోజులకో మీనాకిష్ డబుబ్ కావాలనడం, లేదా మాటాల్డి సెటిల చేసేసుకుందాం అనడం..ఆపైన ఏదో ఒక మెలిక 
పెటట్డం రివాజయిపోయింది. 

 తామూ  మధయ్తరగతి వాళళ్మని, ఎంతో కషట్పడి ఇలుల్, ఆసిథ్ సమకూరుచ్కునాన్మని ఎనోన్ రకాల చెపాప్డు సుందరార్వు. చివరికి యాభై 
లక్షలదాకా ఇవవ్గలనని కూడా చెపాప్డు సిదాధ్రధ్ వదద్ని వారిసుత్నాన్ సరే! 

అయినా దిగి రాలేదు మీనాకిష్ తండిర్. తమ కూతురు వాళళ్ కొడుకు భారయ్, ఇంటి కోడలు  కనక చెరో సగమైనా ఇవవ్మని, ఢెబైభ్ లక్షలిసేత్ 
చూదాద్మని ఖరాఖండీగా చెపేప్శాడు. 

ఇంటి కోడలుగానూ ఏనాడూ పర్వరిత్ంచని పిలల్కి ఇలా అడిగే అధికారముందా?  అనుకోవడం తపప్ మరేమీ చెయయ్లేకపోయారు. 
గతమంతా మనసుని కలచివేసూత్ ఉంటే లేచి హాలోల్కొచాచ్డు సిధాధ్రధ్. అతనిన్ చూసి సుందరార్వ అనాన్డు.  
“ ఇంక మనం పటుట్దలకు పోవదుద్రా, లెటస్ గెట ఓవర విత ఇట నానాన్, ఎంత కావాలనాన్డు? సంతకం పెటాట్కా ఇసాత్మంటే 

ఒపుప్కోడా? సరే మూడు సారుల్గా ఇసాత్మని చెపాద్ం, సంతకం పెటాట్కా ఒకసారి, మధయ్లో మరోసారి,  విడాకులు మంజూర అయాయ్కా మూడోసారి 
ఇసాత్మని చెపాద్ం. ఒపుప్కోకపోతే అపుప్డే చూదాద్ం! " అనాన్డు.. 

“కానీ అంత డబుబ్ ఎకక్డనించి తెసాత్ం? ఫాల్ట బుక చేదాద్మని దాసుత్నన్ నా  సేవింగస్  తో ఒకసారి కటట్చుచ్,  ఆ తరావ్త?” అనాన్డు 
సిధాధ్రధ్.   

“ఇలల్మేమ్దాద్ం! ఓ ఫాల్ట కొనుకుక్ందాం, మనముగుగ్రికీ ఫాల్ట చాలుగా!" అనాన్డు సుందరార్వు. 
“వదుద్ నానాన్! ఇది మన డీర్ం హౌస. ఆ పీడకలకోసం అమమ్డమా? నో వే! చూడాలి. మరో మారగ్ం చూడాలి. ఐ కాంట టేక దిస ఎనీ 

మోర..  నాకోసం కాదు, నా వలల్ మీరందరూ ఇబబ్ంది పడుతుంటే నేను తటుట్కోలేకపోతునాన్ను. ఐ హేట  దిస బల్డీ లా. ఎంత ఏకపక్షంగా ఉంది. అదే 
కదూ?  వీటనిన్ంటికీ కారణం! " అనాన్డు బాధగా.. 

“ఇలుల్ అమమ్డం నీకిషట్ం లేకపోతే ఇంటిమీద అపుప్ తెదాద్ం లే, ఏదో ఒకటి చేదాద్ం. నువేవ్ అనాన్వుగా, పీడకల అని ! మధయ్ రాతిర్ వచిచ్న 
పీడకలలా వచిచ్న ఆ పిలల్ని వదులుచ్కోవడమే మనకి ముఖయ్ం.. బికాజ ఐ నీడ మై సన బాక..”  అనాన్డు సుందరార్వు ఆవేదనగా. 

"పచచ్నైన పర్తి కధకూ తలిల్ వేరు పడతులూ, భగుగ్మనే కాపురాన అగిగ్రవవ్ భామలు." టీవీలో పాట వసోత్ంది. 
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