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 ఇంటి ముందు రికాష్ ఆగింది. గేటు ముందు తొకుక్డు బిలాల్ ఆడుకుంటునన్ నేనూ, మా చెలీల్, రికాష్ దగగ్రకి  
పరుగెతాత్ం. మా పెదద్కక్, దాని రెండేళల్ కొడుకూ రికాష్ దిగారు. మేం హుషారుగా ‘అకొక్చిచ్ందీ’ అని అరుసూత్, 
చంటివాడిని ఎతుత్కుని ఆటలోల్ పడిపోయాం. మా అరుపులు విని అమమ్ బయటికి వచిచ్ంది సంతోషంగా. తన చినన్ పెటెట్ 
తీసుకుని అకక్ ఇంటోల్కి వెళిల్ంది.  

తరువాత కొంత సేపటికి ఆటలు ఆపి లోపలికి వెళిళ్న మాకు, అమమ్, అకక్ మాటాల్డుకుంటునన్ మాటలు 
వినబడాడ్యి. 

“ పోనీ లే, మంచి పని చేశావు. ధైరయ్ం గా ఉండు. ఇకక్డే ఏదైనా ఉదోయ్గం చూసుకుని ఉందువు గాని. 
ఉదోయ్గం రాక పోయినా ఫరావా లేదు. మాకు నువువ్ బరువు కాదు. “ అంటోంది అమమ్.  

“ఎలాగమామ్, అవమానం సహించలేక వచేచ్శాను కానీ ఇలొల్దిలేసేత్ పరువేం కాను? నా మాట 
వదిలేయియ్. నా వెనకాల ఉనన్ చెలెల్ళల్ మాట ఏమిటీ? వాళళ్ని అందరూ చినన్ చూపు చూడరూ? వాళళ్కి పెళిల్ళుల్ 
ఆవుతాయా?” అకక్ బాధ. 

“ఇవనీన్ అరధ్ం లేని అనుమానాలు. పర్పంచం అంతా చెడడ్ది కాదు. అయినా ఈ పిలల్ల పెళిల్ళుల్ ఇంకో 
పది, పదిహేను ఏళల్ తరవాతి మాట. అపప్టికి బోలెడనిన్ మారుప్లు వసాత్యి. ఇవాళ నీ జీవితానిన్ గురించి ఆలోచించు. 
అరధ్ం లేని అనుమానాలు పెటుట్కోకు” అమమ్ సలహా. 

మాకేమీ అరధ్ం కాలేదు. నాకు పనెన్ండేళుల్ ,చెలిల్కి పదేళుళ్ ఉంటాయి. ఇది డెబైభ్ల నాటి మాట. మా 
పెదద్కక్కి, చినన్కక్కి పెళిల్ళుల్ అయాయ్యి. మేమిదద్రం ఇంకా సూక్లోల్ చదువుకుంటునాన్ం. మాకూ, అకక్లకీ ఎడం ఎకుక్వ. 
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మా నానన్గారు అనారోగయ్ం కారణంగా ముందే రిటైర అయిపోయారు. ఆయనకి వచేచ్ పెనష్న తో, ఇళల్ అదెద్ల తో మాకు 
ఇలుల్ గడిచేది. ఆ రోజులోల్ చదువులకి ఇంతగా ఖరుచ్లు లేవుకదా, అందుకని అకక్లు బాగా చదువుకునాన్రు; నానన్గారు 
మమమ్లిన్ కూడా బాగా చదువుకోమని పోర్తస్హించే వారు.  

ఇంతకీ సమసయ్ ఏమిటంటే మా బావగారు తాగి , అకక్ని దురాభ్షలాడి , బయట పెటిట్ తలుపేసేశారు. 
ఆయనకు తాగుడు ఎకుక్వయిపోయింది. అకక్ పిలాల్డిని తీసుకుని మా ఇంటికి వచేచ్సింది.  అకక్ పెళల్పుప్డు అమమ్, 
నానన్లకు తెలుసో, తెలియదో మరి! ఏమయినా ఇపప్టి సమసయ్ అకక్ ఇలుల్ వదిలేసి రావడం.  

రెండు రోజుల తరువాత మా బావగారు వచాచ్రు. అకక్ని తనతో రమమ్నాన్రు. అకక్ తయారవుతోంది 
ఆయనతో వెళల్డానికి. అమమ్ చాలా నచచ్ చెపిప్ంది. 

“వెళొల్దద్మామ్, ఇది ఏదో ఒకక్సారి జరిగింది అనుకుని వెళల్కు. తాగుడు లాంటి వయ్సనం ఎకుక్వ 
అవుతుంది, కానీ తగగ్దు. నువువ్ నాకు చెపప్టేల్దు కానీ ఇది మొదటిసారి అయియ్ ఉండదు. ఇంత జరిగింది కదా అని 
అతనేమీ ఆగడు. ఇది అతనికి అవమానం అని కూడా అనిపించదు. తపుప్ అనీ అనుకోడు. అదేదో నువువ్ బెటుట్ చేసేత్, నచచ్ 
చెపాప్నని అనుకుంటాడు. నీ జీవితం దురభ్రమయి పోతుంది. పిలాల్డు చెడిపోతాడు. నువువ్ ఇకక్డే ఉండి నీ జీవిత మారగ్ం 
చూసుకో” అని అమమ్ హెచచ్రించింది. 

“లేదమామ్, ఈ ఒకక్ వయ్సనం తపప్ మనిషి సవ్తహాగా మంచివాడు. ఇంత జరిగాక మళీళ్ తపుప్ 
చెయయ్డు. వదిలేసేత్ నాకు ఏమి గౌరవం ఉంటుంది? అయినా, అమామ్, నానన్గారికి అంతా తీవర్మైన అనారోగయ్ం చేసి , 
ఉదోయ్గం వదిలేసి, ఇంటోల్నే ఉంటుంటే, నువువ్ ఆయనను వదిలేశావా? వదిలెయయ్డానికి పెళిల్ చేసుకుంటామా? “ అకక్ 
అమమ్ని ఎదురు పర్శిన్ంచింది.  

 అమమ్ తెలల్బోయింది.  
“అమామ్యి, ఇంత చదుకునన్ దానివి, నీ ఆలోచనా శకిత్ ఇంతేనుటే?  శారీరక  అనారోగయ్ం మనిషి 

తనంతట తాను తెచుచ్కునన్ది కాదు.  ఆయన అనారోగాయ్నికి ఆయన పర్వరత్న కారణం కాదు. అది ఆయన తపుప్ కాదు. 
అందువలన ఆయన భారయ్గా, నేను ఆయనకి ఆలంబన కావాలి.  

నీ విషయం అలా కాదు. తాగుడు ఒక వయ్సనం. అది అతని మానసిక దౌరబ్లాయ్నిన్ సూచిసుత్ంది. అతను 
చేసుత్నన్ది తపుప్. నువువ్ అతనిన్ పటుట్కుని వేలాడితే నీకు ఇంకా అవమానాలు ఎదురవుతాయి. పిలాల్డి భవిషయ్తుత్ 
ఆలోచించు. శారీరకమైన  అనారోగాయ్నికి, మానసిక దౌరబ్లాయ్నికీ మధయ్ చాలా తేడా ఉంది. సరిగాగ్ ఆలోచించు” అమమ్ 
చాలా చెపిప్ంది. అకక్ వినలేదు. బావగారితో వెళిళ్ పోయింది.  
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ఆ తరువాత చాలా కధ జరిగింది. ఇంకో రెండేళల్ తరువాత  అకక్కి ఇంకో కూతురు పుటిట్ంది. బావగారి 
తాగుడు పెరిగింది. అకక్ ఉదోయ్గంలో చేరింది. ఉదోయ్గం చేసుకుంటూ, ఆయనా వయ్సనాల వలన వచిచ్న కషాట్లు 
ఎదురుక్ంటూ పిలల్లిన్ పెంచింది. ఆడ పిలల్ ఇంటి కషాట్లు అరధ్ం చేసుకుంటూ ఎదిగింది. బాగా చదువుకుంది. అమెరికా లో 
రీసెరిచ్కి అవకాశం వచిచ్ంది. వెళిపోయింది. అకక్డే ఉదోయ్గం సంపాదించుకుంది. అకక్ కొడుకు గురించి చెపప్డానికేమీ 
లేదు. వాడో తెలివైన పనికి రాని వాడు. తాగుడు ఎకుక్వయి, అనారోగయ్ం పాలై, ఎలాగో రిటైర అయియ్, ఆ తరువాత ఈ 
లోకానిన్ వదిలేశారు బావగారు.  

ఈ లోగా అమెరికా లో ఉనన్ అకక్ కూతురు, అకక్డే పని చేసుత్నన్ తన కొలీగ తో పేర్మ లో పడింది. పెళిల్ 
చేసుకుంటానని అకక్కి చెపిప్ంది. వాళుళ్ మహారాషాట్ర్ వాళుళ్ . ఆ అబాబ్యి తలిదండుర్లతో మాటాల్డడానికి బొంబాయి 
వెళాల్లని అనుకుంటోంది . అకక్ కూతురి పేర్మ వయ్వహారం అమెరికా లో ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలియదు కానీ 
ఇండియాలో మాకు తెలిసిన వాళళ్ందరికీ తెలుసు. అకక్ ఊళోళ్ అందరికీ తెలుసు. పరువు కోసం అకక్ లబలబ లాడింది. 
అందుచేత వెంటనే పెళిల్ చేసెయాయ్లని తొందర పడింది.  

ఇంతలో మళీళ్ అమామ్యి దగగ్ర నుంచి వారత్ వచిచ్ంది, తను ఆ అబాబ్యిని పెళిల్ చేసుకోననీ , అకక్ని 
వాళిళ్ంటికి వెళళ్దద్నీ. అకక్ సమసయ్ లో పడింది. సైక్పు లో పిలల్తో మాటాల్డింది.  

“ ఎందుకమామ్, పెళిల్ వదద్ంటునాన్వు? నువువ్ పేర్మించిన వాడు కదా! ఊళోళ్ అందరికీ తెలిసి పోయింది. 
ఇపుప్డు నువువ్ పెళిల్ చేసుకోక పోతే మన పరువేం కాను? అందరూ హేళన చేసాత్రు. అయినా కారణం ఏమిటి?” అని 
అడిగింది అకక్.  

“అతనిన్ రెండేళుల్గా చూశానమామ్. మంచి వాడనుకునాన్ను. ననున్ పేర్మించానని అనాన్డు. మంచివాడు 
కదా అని సరే ననాన్ను. ఎనిన్ సారోల్ ఇదద్రం బయటికి వెళాళ్ం, కానీ ఎపుప్డూ తపుప్గా పర్వరిత్ంచలేదు. “ 

“మరి ఇపుప్డు సమసయ్ ఏమిటి?” 
“ వారం రోజుల కిర్తం, నా కొలీగ ఒకమామ్యి పారీట్కి పిలిచింది. ఆ పారీట్ లలో అందరూ తాగుతారు. 

నేను అలాంటి పారీట్లకి వెళళ్ను. నేను రానని చెపాప్ను. నీ బోయ ఫెర్ండ వసాత్డు కదా, నీకేం అభయ్ంతరం, అంది. నిరాఘ్ంత 
పోయాను. నీకు తెలియదా, అతను పారీట్లలో తాగడమే కాదు, రెగుయ్లర డిర్ంకర , అయిన దీనోల్ అంతా అభయ్ంతరం 
ఏమిటి, అంది. డిర్ంకింగ ఇస కామన దీస డేస , అంది. అయినా నేను వెళల్లేదు.  

మరాన్డు, పారీట్ చాలా బాగా జరిగిందని, ఫోటోలు చూపెటిట్ంది. తాగి, ఊగుతూ, డానుస్ చేసూత్, 
ఆమామ్యిల మెడ మీద పడి తిరుగుతునన్ అతని ఫోటోలు చూశాను. అందు చేత అతనిన్ పెళిల్ చేసుకో కూడదని నిశచ్యం 
చేసుకునాన్ను. “ అంది. 
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“అదేమిటి, మీ నానన్ గారూ తాగే వారు కదా, నేను ఆయనిన్ వదిలేశానా?” అడిగింది అకక్.  
“నీ నిరణ్యం తపప్మామ్. ఆయన తాగుతారని తెలిసిన వెంటనే నువువ్ ఆయనని వదిలేయాలిస్ంది. నువువ్ 

చదువుకునన్ దానివి అయినా, ఫాలస్ పేర్సేట్జి కోసం కషట్ పడాడ్వు. అమమ్మమ్ , తాతగారు నినున్ సపోరట్ చేసాత్మనాన్రని నువేవ్ 
చెపాప్వు. అయినా నువువ్ ధైరయ్ం చేయలేదు. ఫలితంగా మన కూతుళళ్ం అంతా కషట్పడాడ్ం. నానన్  తాగి రోడుడ్ మీద 
పడిపోతే, ఆయనిన్ తీసుకు రావడానికి వెళిళ్నపుప్డలాల్ ఎంత అవమాన పడాడ్ం? జనం చూసిన హేళన చూపులు నేను 
మారిచ్ పోలేదమామ్. ఆయన అపుప్లు చేసేసేత్, తీరచ్డానికి ఎంత కషట్ పడాడ్ం? అనన్యయ్ పనికి రాకుండా పోడానికి కారణం 
ఏమిటి?  

వదద్మామ్, వదుద్. ఈ కషాట్లనీన్ మళీళ్ పడే ఓపిక నాకు లేదు. మనం ఎలా ఉనాన్, జనం ఏదో ఒకటి 
అంటూనే ఉంటారు. మన కషాట్లు వాళుళ్ తీరచ్రు. ఇండియా నుంచి వచిచ్న అమామ్యిలు సహన శీలురు, వాళళ్ మీద పది 
తాగుబోతు జీవితం గడిపేదాద్మని అనుకుంటారు కాబోలు ఇకక్డి మగవారు. నేను అలాంటి మోసాలు ఒపుప్కోను. నేను 
మనిషిలో ఉనన్ తపుప్లు క్షమించగలను, కానీ మోసానిన్, మానసిక దౌరబ్లాయ్నిన్ సహించలేను.  

అమామ్, నేను కావాలనుకునన్టుల్ జీవిసాత్ను. అంటే కానీ ఇతరుల మోసానికి చోటివవ్ను. ఈ పెళిల్ గురించి 
మరిచ్పో” తెగేసి చెపిప్ంది అకక్ కూతురు.  

“పెళిల్ కాక ముందు తెలిసింది కాబటిట్ పెళిల్ చేసుకోనంటునాన్వు. ఇదే పెళిల్ అయాయ్క తెలిసేత్ వదిలేసాత్వా? 
అతనికి మాట ఇచాచ్వు, దానికి నిలబడకక్ర లేదా? “ అడిగింది అకక్.  

“వదిలేసాత్ను” ఖచిచ్తంగా వచిచ్ంది సమాధానం. “ నేను మనిషి వయ్కిత్తావ్నికి విలువ ఇసాత్ను. అమామ్, 
అతని పర్వరత్న సరిగాగ్ లేదు. ఋజు పర్వరత్న లేని వాళళ్ని సహించకూడదు. నేను అతనికి మాట ఇచిచ్నపుప్డు అతనిలో 
ఉనన్ ఈ చెడడ్ లక్షణాలు నాకు తెలియవు. మంచి వాడనుకుని మాట ఇచాచ్ను. కొనిన్ నమమ్కాల ఆధారంగా ఇచిచ్న మాట 
అది. ఆ నమమ్కాలు వముమ్ అయినపుప్డు ఆ మాటకి విలువ లేదు. మనిషికి పర్వరత్న ముఖయ్ం అమామ్, మితావి ఏవీ కాదు. 
అందుకని నేను ఈ పెళిల్ చేసుకొను.”  

అకక్ అవాకక్యి పోయింది. ఆ పిలల్ నిరణ్యం మారదని తెలుసు. తరువాత ఎపుప్డో నాతో అంది. “ ననున్ 
తపుప్ పటిట్ందే నా కూతురు. తరాల అంతరం” . 

“తరాల అంతారం కాదకాక్, దాని ఆతమ్ విశావ్సం, ఋజు పర్వరత్న పటల్ ఉనాన్ నిబధధ్త. నాకు దాని 
నిరణ్యం పటల్ చాలా గరవ్ంగా ఉంది. అయినా అమమ్ కూడా నీకు అదే చెపిప్ంది కదా! మరి అమమ్, నీ కంటే ఇంకో తరం 
వెనుక వయ్కిత్ కదా! తరాలు మారినా విలువలు మారవు. ఆలోచనా సరళి సరిగాగ్ ఉండాలి. నేను పిలల్నే సమరిధ్సాత్ను. 
మనిషికి వయ్కిత్తవ్ం ముఖయ్ం. “ అనాన్ను నేను.  
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పి.ఎస ఈ కధలో వయ్కుత్లు, ఆలోచనలు ముఖయ్ం తపప్, కధ లోని పాతర్ల పేరుల్ కాదు. కధ జరిగిన చోటు 
కూడా ముఖయ్ం కాదు. అందుకే పేరుల్ పెటట్ లేదు.                      
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