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సమయం గడియారంలో రాతిర్ తొమిమ్దిపై నుంచి చినన్ ములుల్ మెలిల్గా కదులుతునన్ది. ఊరోల్ని అనిన్ ఇంటి 

తలుపులు ఒకొక్కక్టిగా మూసుకొని నిశశ్బద్ంగా నిదర్పోతునాన్యి.ఇంతలో అపప్టికే తినమని భోజనం పెటిట్నపప్టికి తన 
కొడుకు ఇంకా తినకపోవడం చూసిన రవి అమమ్, ఇంటోల్ రవి కోసం అటు ఇటు వెతికుతూ చివరకు ఇంటి ముందుకు 
వచిచ్ చూసేత్ రవి అరుగుపై తన ఫోన చూసుకుంటూ ఏదో ఆలోచిసూత్ కూరుచ్నాన్డు . 

"నాయనా రవి! ఇంత వరకు తినకుండా ఏం చేసుత్నాన్వు అకక్డ! వచిచ్ తిని పడుకో" అంటూ పిలవడంతో మొదటి 
పిలుపుకు పలకపోవడంతో ఏదో చదువుకుంటూనన్టుట్ ఉనాన్డని వెళిళ్పోయింది. 

కానీ రవి గత రెండు నెలలుగా తనను వెంటాడుతునన్ బాధను మోసుత్నాన్డు. ఫోనోల్ తను పేర్మించే అమామ్యి 
ఫోటో చూసుకుంటూ ఆమె సమాధానం కోసం తడి కనీన్ళళ్తో కుమిలిపోతూ ఎదురుచూసుత్నాన్డు.  

నిజానికి వారిది కాలేజ రోజులనాటి పేర్మ ఇపుప్డు వారికి ఒక ఇరవై సంవతస్రాల వయసుస్ ఉండొచుచ్.  ఇదద్రి 
మనసూఫ్రిత్గా సాగుతునన్ పేర్మనే కానీ గత రెండు నెలలుగా తనను సావ్తి పటిట్ంచుకోవడం లేదు. దూరం చేసుత్నన్ది 
.అందుకే రవికి ఇది అంతుచికక్ని పర్శన్గా మిగిలి అదే ఆలోచనలో ఉంటునాన్డు. ఏ క్షణమైనా తన సావ్తి నుంచి 
సమాధానం రావచచ్ని ఫోనోల్ ఆమె ఫొటోనే చూసుకుంటూ వారు గడిపిన జాఞ్పకాలను నెమరువేసుకుంటూ కూరుచ్నాన్డు.  

ఇలా నిశశ్బద్ంగా సాగుతునన్ వాతావరణంలో ఒంటరిగా ఆలోచనలో పడడ్ రవికి అనుకోకుండా ఫోన మోగిన శబద్ం 
విని ఒకక్ క్షణంలో పార్ణం లేచి వచిచ్నటట్యింది. సావ్తినే తన ముందుకు వచిచ్నంత ఆనందిసూత్ తనను ఎందుకు ఇంతటి 
కోష్భకు గురి చేసిందని అడగాలనుకునాన్డు రవి. కానీ ఫోన వచిచ్ంది తన మితుర్డు తరుణ నుంచి. రవి నిరాశతో మొదట 
ఎతత్లేదు. కానీ తరుణ పదే పదే చేసుత్నాన్డు. ఈ సాయంతర్మే చౌరసాత్లో  టీ కొటుట్ దగగ్ర  కలిసినపుప్డు తన బాధను 
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చెపుప్కునన్ రవి.  బహుశా తన బాధను ఓదారచ్డానికి చేసుత్నన్డేమోనని అనుకుంటూ తనకు ఇషట్ం లేకపోయినా నీరసంగా 
ఫోన ఎతాత్డు . 

"హలో రవి "అంటూ అటునుంచి తరుణ  
"ఆ చెపుప్ ర ,తరుణ!' అంటూ ఇటు రవి . 
"ఇందాకే తెలిసింది సాయంతర్ం పొలంలో  పశువులకు గడిడ్ కోసుత్ండగ రఘు వాళళ్ బావకు ఏదో పాము 

కరిచిందంట వెంటనే మన కలవ్కురిత్ గవరన్మెంట హాసిప్టల కు తీసుకెళాల్రంట మనం కూడా వెళదాం నువువ్ రెడీగా 
ఉండు.నేను బయలుదేరుతునన్" అంటూ ఫోన పెటేట్సి తన బైక తీసుకొని కదిలాడు.  

రఘు, తరుణ, రవి ముగుగ్రు చినన్నాటి నుంచి మంచి సేన్హితులు. ఒకరిని విడిచి ఒకరు ఉండలేరు. వారి మధయ్ 
ఎలాంటి దాపరికలు ఉండేవి కావు. వాళల్కు రఘు వాళళ్ బావ చందర్యయ్తో కూడా మంచి సతస్ంబంధాలు ఉండేవి. 
కలవ్కురిత్కి వారి ఊరికి మధయ్ తకుక్వ దూరమే ఉండడంతో తవ్రగానే హాసిప్టల కు చేరారు ఇదద్రు. 

వెళళ్గానే రఘును కలిసి ఓదారుచ్తూ అకక్డునన్ డాకట్ర ను కలిసి టీర్టెమ్ంట ఇపిప్ంచి చందర్యయ్ ఆరోగయ్ పరిసిథ్తిని 
అడిగి తెలుసుకునాన్రు. అకక్డే ఓ బెంచీపై కూరుచ్నన్ చందర్యయ్ భారయ్ బాలమణి ఎంతో దుఃఖానిన్ మోసుత్నన్ది. తన ఇదద్రు 
పిలల్లిన్ ఒళోళ్కి తీసుకొని ఏడుసుత్నన్ది.  

ఇది గమనించిన తరుణ బాలమణి దగగ్రకు చేరి "అకక్ నీవేమి బాధపడకు బావకు పెదద్గా పర్మాదమేమి లేదని 
డాకట్ర గారు చెపాప్రు" అంటూ బాలమణిలో కొంత ధైరయ్ం నింపే పర్యతన్ం చేశాడు.  

అపప్టికే ఎంతో దుఃఖానిన్ మోసుత్నన్ బాలమణి తన చెంపలపై ఎండిపోయిన కనీన్టి చారాలిన్ తన చీర కొంగుతో 
తుడుచుకుంటూ తరుణ చెపిప్న మాటలకు కొంత సేద తీరుతూ "మంచి మాట చెపిప్నవు తమిమ్!, లేకపోతే నేను ,నా 
పిలల్లం దికుక్లేని వాళళ్మవుదుము." అంటూ బాధ తాలూకు మాటలిన్ వాళళ్ ముందేసింది . 

కొంత సమయానికి ఒక నరుస్ బయటకొచిచ్ “పెదద్ పర్మాదమేమి లేదు కనుక చందర్యయ్ను ఈ రాతిర్కి ఇకక్డే 
ఉంచి రేపు ఉదయానేన్ తీసుకువెళల్ండి” గూల్కోజ బాటిల ఎకిక్సూత్ చెపిప్ంది. దాంతో రఘుకి తోడుగా ఈ రాతిర్కి అకక్డే 
ఉందామని రవి,తరుణ లిదద్రూ నిరణ్యించుకునాన్రు. 

మరికొంత సమయానికి ముగుగ్రు బయటకు కదులుతుండగా రవిని గమనించాడు తరుణ. తను ఎపుప్డు ఫోన 
పటుట్కొని అదే ఫొటో చూసుత్నాన్డు. మనిషైతే ఉనాన్డు కానీ మనసు మొతత్ం అదే ధాయ్సలో ఉనన్దని భావిసూత్ " అరే ,రవి 
ఎందుకు అంతలా కుమిలిపోతావు. జీవితంలో మనం అనుకునన్వనిన్ జరిగిపోతాయా చెపుప్? కొనిన్సారుల్ పరిసిథ్తులకు 
తగగ్టుల్ మనం సరుద్కుపోవాలి. అరథ్ం చేసుకోరా."అంటూ రవిని సముదాయించేతటుట్ చెపాప్డు తన సిథ్తిని చూడలేక. 
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  అపప్టివరకు ఎంతో మౌనం మోసుత్నన్ రవికి ఒకక్సారిగా మాటాల్డటకు మనుషులు దొరికినటుట్గా 
ఉదేవ్గభరితమైన బాధతో "ఏం చెపప్మంటారురా! ఈ అమామ్యిలు ఎందుకు పేర్మిసాత్రో ఏమో?ఆ తరువాత ఏమి 
చెపప్కుండానే వేరేవారితో ఎగిరిపోతారు "అంటూ బాధతో జవాబిచాచ్డు.  

అమామ్యిల దృషిట్లో పేర్మకు విలువుండదు అనన్టుట్గా కొంత నిరుతాస్హంతో మరి కొంత సమయానికి "ఇంటోల్ 
వాళళ్ కోసం ధైరయ్ం చేయలేక జీవితానిన్ ఎవరితోనైనా సరుద్కుపోతారు."అంటూ చెబుతుండగా వీడు వినేటటుట్ లేడు అని 
రఘు ఆ విషయానిన్ మరిచేలా "సరే ఇక మనం ఏదైనా తినేసి అకక్వాళళ్కు తినడానికి పారిస్ల  తెదాద్ం పదా!"అంటూ 
హాసిప్టలస్ ముందుండే హోటల దగగ్రకు వెళాల్రు.  

కానీ రవి అదే నిరుతాస్హంతో ఎవరు ఏమి చెపిప్న వినటేల్దు.అందుకే భోజనం కూడా సరిగా  చేయలేదు .ముగుగ్రు 
భోజనం పూరత్యాయ్క పారిస్ల తో తిరిగి హాసిప్టల దగగ్రకు చేరుతుండగా "మీరు ఇకక్డే కూరోచ్ండి నేను  లోపలికి వెళిళ్ 
అకక్కు భోజనం ఇచిచ్ వసాత్ను"అని రవి ,తరుణ లకు చెపిప్ పారిస్ల తో లోపలికి వెళాళ్డు రఘు . 

*** 
ఆ రాతిర్  నిశశ్బద్ వాతావరణంలో హాసిప్టల ముందుండే బెంచీపై కూరుచ్నన్ రవి, తరుణ ల మధయ్ కొనిన్ మాటలు 

కదిలాయి .కానీ రవి మనసు నిండా అవే ఆలోచనలు సావ్తి తనను ఎందుకు దూరం చేసుత్ందని,అసలు తన ఫోన లిఫట్ 
చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటని పరిపరి విధాలుగా ఆలోచిసుత్నాన్డు. ఎంత వెతికిన వారి పేర్మలో ఏ చినన్పాటి 
మనసప్రథ్లు కూడా రాలేదని ఆలోచిసుత్ండగా అకసామ్తుత్గా ఒక కారు వచిచ్ వారి పకక్గా ఆగింది.అంతలోనే అందులో 
నుంచి  ఒకతను దిగి అకక్డే కూరుచ్నన్ రవి, తరుణ లతో "బాబూ !డాకట్ర ఉనాన్రా? ఎమరెజ్నీస్ వారుడ్ కి ఎటువైపు 
తీసుకెళాళ్లి?"అంటూ పర్శిన్సుత్ంటే అపప్టినుండి దీరఘ్లోచనలో ఉనన్ రవిపై నీళుళ్ చలిల్నటుట్గా అనిపించి "అటువైపు  
వెళాళ్లి పదండి "అంటూ అనేలోపే కాసాత్ సాయం చేయమనన్టుట్ సైగలు చేసాడు. 

చూసేత్ కారులో అమామ్యి మెడపై గాయాలతో సప్ృహ కోలోప్యి పడుంది. దాదాపు ఆమెకు ఇరవై సంవతస్రాలు 
ఉండొచుచ్. అందంగా ఉనన్ది. రవికి అకక్డ ఏం జరుగుతుందో అరథ్మవవ్డం లేదు. కారులోంచి దిగిన వయ్కిత్ ఆ 
అమామ్యిని తలవైపు పటుట్కోగా రవి ఆ అమామ్యి కాళళ్వైపు పటుట్కొని తొందర తొందరగా ఎమరెజ్నీస్ వారుడ్లోకి కదిలారు. 
వీరితో పాటు తరుణ కూడా లోపలికి వెళిళ్ డాకట్ర ను తీసుకురావడానికి వెళాళ్డు.. 

ఆ అమామ్యిని బెడ పై పడుకోబెటాట్రు. అపప్టికే తన బావకు భోజనం ఇవవ్డానికి వచిచ్న రఘు. తన బావ 
చందర్యయ్ బెడ పర్కక్నే రవి ఆ అమామ్యిని తీసుకొచిచ్ పడుకోబెటట్డం చూసి ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఎవరనన్టుట్ రఘు 
కనులతో సైగ చేసుత్ండగా ఎవరో తెలీదనన్టుట్ తలూపుతూ పకక్కు కదిలాడు రవి.  
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అంతలోనే హాసిప్టల వైదయ్ సిబబ్ంది చక చక టీర్టెమ్ంట మొదలుపెటాట్రు. ఒకక్సారిగా హాసిప్టల వాతావరణం 
నిశశ్బద్ంగా మారిపోయింది. అందరిలో తెలియని ఉతక్ంఠ ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలనే ఆతుర్తతో 
ఎదురుచూసుత్నాన్రు. అకక్డకక్డ కొనిన్ గుస గుసలు వినిపిసుత్నాన్యి. వైదయ్ సిబబ్ంది అటు ఇటు కదులుతునాన్రు. 

ఇలా జరుగుతునన్ సమయానికి వారుడ్ బాయ "బాబూ!బయట ఉండండి పిలుసాత్రు" అని వారికి చెపప్డంతో 
బయటకు కదులుతునాన్ కారులోంచి దిగిన వయ్కిత్కి కండల్లోల్ నీళుళ్ ఆగటంలేదు.  

రవి కూడా ఆ అమామ్యికి ఎలాంటి పర్మాదం జరగొదద్ని తనలో తానే కోరుకుంటునాన్డు. వారు బయటకు అలా 
వెళుత్ంటే తరుణ కారులో వచిచ్న వయ్కిత్తో "ఎలా జరిగింది ?"అంటూ తెలుసుకొనే పర్యతన్ం చేశాడు. 

"పేర్మ కోసం ఆతమ్హతయ్ బాబూ! ఉరివేసుకుంది"అంటూ బాధ తాలూకు మాటలతో అనాన్డు.  
రవికి ఎంతో బాధ వేసింది ఆ అమామ్యి తపప్క బర్తకాలి అనన్టుట్ బలంగా కోరుతునాన్డు.   
అలా ముగుగ్రు హాసిప్టల బయట ఉనన్  బెంచీపై కూరుచ్నేలోపే మరో మూడు కారుల్, ఒక ఆటోలో ఆ అమామ్యి 

సంబంధికులు వచాచ్రు. వసూత్నే ఏడుపుల రాగలతో హాసిప్టల మొతత్ం నిండిపోయింది.   మరి కొంత సమయానికి 
లోపటినుంచి ఆ అమామ్యి శవానిన్ మారుచ్రీ వారుడ్ లోనికి తీసుకువెళుత్నాన్రు. ఇది చూసిన అమామ్యి సంబంధికులు 
,అమామ్యి తలిల్ దుఃఖం ఆపుకోలేకపోయారు. హాసిప్టల నిండా దుఃఖం పర్వహిసుత్నన్ది. రవి కూడా నమమ్లేకపోతునాన్డు 
మనిషి చావు ఇంత తేలికనా అనన్టుట్ తన చేతులోల్ తీసుకుపోయిన అమామ్యి చనిపోవడం ఎంతో ఉదేవ్గానికి 
లోనయాయ్డు. తనకు మాటలు రావడం లేదు. అకక్డ అంత విషాద ఛాయలు అలుముకునాన్యి.  

ఈ రాతిర్ ఒక కలగ మిగిలిపోతే బాగుండు అనన్టుట్గా తను కళళ్ ముందే జరిగిన సంఘటన నుంచి 
తేరుకోలేకపోయాడు. ఆ తలిల్ ఏడుసుత్ండగా రవికి తెలియకుండానే ఏడుసుత్నాన్డు. లోపటినుంచి బయటకొచిచ్న 
రఘు,బయట ఉనన్ తరుణ ఇదద్రు కలిసి రవిని ఓదారుచ్తునాన్రు కానీ అతను ఏడవడం చూడడం వారిదద్రికీ ఇదే మొదటి 
సారి కూడా. 

**** 
చనిపోయిన ఆ అమామ్యి పేర్మలో విఫలమై ఉరివేసుకొని ఆతమ్హతయ్ చేసుకుందని కారులో తీసుకొచిచ్న వయ్కిత్ 

దావ్రా తెలిసిన క్షణం నుంచి రకరకాల వయ్కుత్లకు రకరకాల ఆలోచనలు. ఈ బాధకు తటుట్కోలేక "ఇంత చినన్ వయసులో 
బంగారు భవిషయ్తుత్ను విడిచి కేవలం పేర్మ కోసం జీవితానిన్ వదులుకోవడం నిజంగా నేరం. పేర్మ ఒక మనిషిని దూరం 
చేసోత్ందంటేనే నమమ్లేకపోతునన్"అంటూ తరుణ మనసాత్పంతో  బాధను వయ్కత్పరిచాడు. ఈ సంఘటన నుండి ఇంకా 
తేరుకోలేకపోతునన్ రవికి తన మనసులో ఎనోన్ అనుమానాలు తిరుగుతునాన్యి. 
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ఆ అమామ్యి సాథ్నంలో తన సావ్తినే ఉండుంటే ఇంకెంతల కుమిలిపోయేవానోన్నని  ఆలోచిసుత్నాన్డు. అందుకే 
తన ఫోన లో సావ్తి ఫొటోనే చూసూత్ ఎడతెగని కనీన్ళల్ను జారవిడుసూత్ సావ్తి కూడా తన ఫోన ఎతత్కపోవడానికి ఏవో 
తపప్క కుటుంబ సమసయ్లు ఎదురుకావొచచ్ని అనుకుంటూ "నిజం చెపాప్వురా! తెలిసి తెలియని  వయసులో పేర్మకు 
ఆకరిష్తులమై జీవితాలను కోలోప్తునాన్ం. కుటుంబాలకు జీవితానికి సరిపడా శోకానిన్ మిగిలుచ్తునాన్ం ."అంటూ 
పశాచ్తత్ంతో పలుకుతూ అసలు విషయం తెలుసుకుందామని ఆరాటపడుతునాన్డు రవి.  

అకక్డంతా గుంపు గుంపులుగా విడిపోయారు. వారి బెంచీ పర్కక్ల గుంపు చనిపోయిన అమామ్యి ఊరి 
యువకులతో  మాటాల్డుతునాన్రు.  

"మధాయ్హన్ం వరకు అందరితో కలిసే ఉనన్ది. అందరూ సాయంతర్ం వచిచ్ చూసేత్ ఉరి వేసుకునన్ది. నిజానికి తన 
పేర్మ వయ్వహారం ఇంటోల్ తెలిసి అబాబ్యిది వేరే కులం అవడంతో గత నెలలో బలవంతంగా మరొక అబాబ్యితో పెళిళ్ 
నిశచ్యించారు. అది మనసులో పెటుట్కొని అటు పేర్మించిన వానికి, తలిల్దండుర్లకు నాయ్యం చేయలేక ఇలాంటి 
అఘాయితయ్ం చేసింది. చదువులో మంచి రాయ్ంకర కూడా తను " అంటూ ఎవరో ఆ ఊరి యువకుడు చెబుతుండగా ఇది 
వినిన రవికి తన కథనే వినన్టుట్గా కుమిలిపోయాడు.అటు మారుచ్రీ గది దగగ్ర గేటును పటుట్కొని రోధిసుత్నన్ ఆ తలిల్ని ,ఆ 
తండిర్ని ఆపడం ఎవరి వలల్ కావటేల్దు.  "అయోయ్ !నా బంగారు కొండ ననున్ విడిచిపోయిందే .ఇక నేనుండను" అంటూ 
హాసిప్టల ముందుండే రోడుడ్వైపు వాహనాల పైకి పరుగెడుతునన్ది చనిపోవడానికి తృటిలో పర్మాదం తపిప్ంది.  

అమామ్యి అనన్ను పటుట్కొని వాళళ్ చుటాట్ళళ్ందరు ఏడుసుత్ంటే "చెలెల్ ఎంతపని  చేశావమామ్!"అంటూ తలను 
కొటుట్కుంటూ ఏడుసుత్ంటే ఇనిన్ శోకాలకు కారణం ఎంటని ఆలోచిసూత్ " మనుషులు మూరఖ్తవ్ం ఎపుప్డు మారుతుందో 
కదరా! తెలియని వయసులో పేర్మకు తలిల్దండుర్లు కూడా బాధుయ్లేరా! వాళుళ్ సమసయ్కు పరిషాక్రం చూపకుండా దానిని 
కపిప్పుచుచ్కునేందుకే ఎకుక్వ పర్యతిన్సాత్రు. ఇదిగో ఇలాంటివి ఆతమ్హతయ్లు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉనాన్యి".అంటూ 
రఘు తన ఇదద్రి మితుర్లతో అంటుండగా,అకక్డే వారి పకక్ల ఉండి వింటునన్ హాసిప్టల వారుడ్ బాయ గా పనిచేసే ఒక 
నలభై ఏళల్ వయసునన్  వయ్కిత్ ఇలాంటివి ఎనోన్ చూసిన అనుభవంతో "పర్తి వయ్కిత్కి ఆలోచన చేసే విధానంలో పరిణితి 
ఉండాలి బాబూ అపుప్డే ఇలాంటి పర్మాదాలు జరగవు. మీరు నిదానంగా ఆలోచిసేత్ ఆ అమామ్యికి ,ఆ వయసులోని 
వారికి పేర్మలో పడటం కంటే జీవితంపై దృషిట్ పెటట్డం ముఖయ్ం. తలిల్దండుర్లు కూడా సామరసయ్ంగా చరిచ్ంచి ఉంటే 
ఇపుడు అమామ్యి బర్తుకేది. ఎపుప్డైతే వారు వారి కులానికి గౌరవం ఇచేచ్ పర్యతన్ం చేశారో అపుడే ఆ అమామ్యి 
చనిపోయింది. ఇది బాధయ్తలు మరిచిన సమాజం బాబూ! మనమే అరథ్ం చేసుకొని బర్తకాలి" అంటూ ఆ వయ్కిత్ చెపప్గా రవి 
తన సావ్తి గురుత్కొచిచ్ ఆమె  పరిసిథ్తి ఎలా ఉందో అనన్టుట్గా ఆలోచిసుత్నాన్డు. అమామ్యి కుటుంబ కటుట్బాటుల్ ,ఆమెపై 
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సమాజం చూపే ధోరణి వీటనిన్ంటికి పర్భావమవుతూ ఎంతలా సంఘరష్ణకు గురౌతుందోనని దుఃఖం లోనే 
ఆలోచిసుత్నాన్డు రవి. 

*** 
మారుచ్రీ రూమ గేటు దగగ్ర తలిల్దండుర్లు ఏడుసూత్నే ఉనాన్రు. అమామ్యి జాఞ్పకాలతో ఒకొక్కక్టిగా తన దుఃఖంతో 
విలపిసుత్ంది అమామ్యి తలిల్. దాదాపు అరధ్రాతిర్ కావొసుత్ంది. అకక్డ గుమికూడిన యువకులలో ఒకరికి ఫోన దావ్రా 
అమామ్యిని పేర్మించిన అబాబ్యి కూడా ఈ వారత్ తెలిసి విషం తార్గి చనిపోయాడని తెలిసింది. ఇది తెలిసి రవి గుండె 
మరింత బరువెకిక్ంది. ఆ అమామ్యి పార్ణం విడిచిన దేహానిన్ మారుచ్రీ గది దగగ్ర ఒక అనాధగా పెటట్డంతో అలాల్రు 
ముదుద్గా పెంచుకునన్ గారాల కూతురు ఒంటరిగా మిగిలిందని గేటు వదద్నే కూరుచ్ని రోధిసుత్నన్ ఆ తలీల్ని చూసూత్నే 
రాతర్ంతా మేలొక్నే ఉనాన్డు రవి. మిగితా కారయ్కర్మాలు రేపు జరుగుతాయని డాకట్ర లు కుటుంబ సభుయ్లకు తెలుపుతూ 
పోలీసులకు సమాచారం అందించగా వారు కేసు నమోదు చేసుకొని విచారణ పార్రంభించారు. 

కానీ ఇదంతా కళళ్ముందే చూసుత్నన్ ఆ ముగుగ్రికి ఇదొక సామాజిక పాఠం గా తెలిసిందని అనుకుంటూ 
పేర్మవలన పోయిన ఇదద్రి పార్ణాలు తిరిగి తీసుకురాలేమని పేర్మకు తెలియని వయసులో సంఘరష్ణకు గురికావడం 
కుటుంబాలు ఎలా నాశనం అవుతునాన్యో వాళళ్ జీవితకాల బాధను మోయలేక ఎంత కుమిలి కుమిలి చసుత్నాన్రో మనం 
చూసూత్నే ఉనాన్మని అనుకునాన్రు.  

రవి  తన జీవితానికి సంబంధించిన గొపప్ పాఠం తెలిసిందని అనుకునాన్డు. అలా సమయం ఏడిచ్ ఏడిచ్ 
అలసిన కనీన్ళల్ తడితోనే తెలాల్రింది.ఇక ఆ ముగుగ్రు రఘు వాళళ్ బావను తీసుకొని ఇంటికి బయలుదేరారు.  

తనవలల్,తన పేర్మవలల్ ఎవరు నషట్పోవదద్ని తన జీవిత సమసయ్ను పరిషక్రించుకోవాలని 
నిరణ్యించుకునాన్డు. జీవితంపై దృషిట్ పెటిట్ తను పేర్మించిన సావ్తికి ఫోన చేసి కాకుండా నేరుగా ఇంటికి వెళిళ్ కలిశాడు. 
సావ్తి ఇంటోల్ రవి ఊహించిందే జరిగింది. సావ్తి ఏడిచ్ ఏడిచ్ కనున్ల కింద నలల్ని చారలు కనిపించాయి. ఆమె ఈ రెండు 
నెలలు ఎనిన్ కషాట్లు అనుభవించిందో ఉహించాడు. ఇక తపప్దని సావ్తితో పాటే వారి తలిల్దండుర్లకు "మా పేర్మ వలల్ 
ఎవరి జీవితాలు నషట్పోవదుద్. మేము ఉనన్తమైన జీవితానిన్ పొందాకే ఒకక్టవుతాం.మాపై నమమ్కం ఉంచండి. ఇక మీరు 
ఇతర ఏ విషయాలు  ఆలోచించవదుద్.దయచేసి అరథ్ం చేసుకోండి."అని సావ్తి నానన్గారిని రవి  కోరాడు.  

అలాల్రుముదుద్గా పెంచుకునే కూతురి జీవితం నాశనం అవవ్డం సహించలేనని ఎందుకు ఇనిన్ రోజులు 
మృగంలా పర్వరిత్ంచానోనని తనలో తానే ఆలోచించాడు. అందుకే సామాజిక దృషిట్తో కాకుండా లోతుగా ఆలోచించి చినన్ 
చిరునవువ్తో తన కూతురు సావ్తి వైపు చూసూత్ కనురెపప్లను ఒపుప్కునన్టుట్గా ఆరాప్డు. వెంటనే సావ్తిపై పచచ్ని 
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ఆనందవరష్ం కురిసినటుట్గా తన నానన్పై వాలింది. రవి ఎంతో ఆతమ్విశావ్సంతో తన జీవితానిన్ పార్రంభించాడు.జీవితంపై 
ఉండే నమమ్కమే పేర్మ అనుకుంటూ ఇంటికి కదిలాడు. 
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