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పెళిళ్ ఎంతో ఘనంగా జరిగింది. 
అననాయ్, వివేక  దంపతులయాయ్రు. పీటల మీద కూరుచ్నన్ ఆ జంటను ముచచ్టగా చూసూత్ నించుంది పూరణ్. 
"చూసుకునన్ది చాలేల్మామ్! పద. పిలల్ అతాత్రింటికి వెళేళ్టపుప్డు సరాద్లిస్న సంగతి చూడు " అనన్ తలిల్ మాటలతో 

అకక్డి నుంచి కదిలింది . 
యూఎసఎ లో ఎమెమ్స చదివి ఉదోయ్గం సంపాదించుకుంది అననయ్. 
సుధాకర కూతురికి సంబంధాలు చూదాద్మనుకుంటునన్ టైం లోనే చినన్పప్టి కాల్సేమ్ట సుందర ఒక పెళిళ్లో 

కనపడాడ్డు. 
కూతురికి మంచి సంబంధం చూడమనగానే నవేవ్శాడు. 
"నేనూ మా అబాబ్యికి అమామ్యి కోసం వెతుకుతునాన్రా. పెళిళ్ అపుప్డే వదద్ని వాడు గొడవ చేసేత్ వాళళ్మమ్ ఏడిచ్ 

రాగాలు పెడితే ఒపుప్కునాన్డులే " అనాన్డు సుందర. 
"మొనేన్ ఫుల టైం జాబ లో చేరాడు  పెళిళ్ చేసేసేత్ ఓ పనై పోతుంది కదా. మీ అమామ్యి బయో డేటా పంపరా మా 

అబాబ్యిది నేను నీకు ఫారవ్రడ్ చేసాత్"  అనాన్డు . 
ఇదద్రి వయసు సరిపోయిందని కాకపోతే అబాబ్యి నూయ్జెరీస్ లో వుదోయ్గం కాబటిట్  అమామ్యి అకక్డికి మారాలని 

చెపాప్డు. 
మొతాత్నికి అనీన్ చక చకా జరిగిపోయాయి. పెళళ్యాయ్కా అతత్వారింటికి వెళిళ్ మూడు రోజలుండి పుటిట్ంటికి 

భరత్తో సహా వచిచ్ంది అననయ్. 
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ఇదద్రూ గదిలో గంటల తరబడి మాటాల్డుకోవడం చూసి " మన పెళైళ్న కొతత్ గురొత్సోత్ంది కదూ " అనన్ సుధాకర 
మాటలకి అవుననన్టుట్ తలూపింది. 

"మావయాయ్ నేను రెండు రోజులోల్ వెళుత్నాన్ అననయ్ లీవ కూడా ఇంకో పదిరోజులోల్ అయిపోతుంది ఈలోగా నేను 
ఇలుల్ షిఫట్ అవుతాను. తను డైరెకట్ గా అకక్డికే వచేచ్యొచుచ్ "అనాన్డు వివేక. 

PPP 
అననయ్ యూఎస పర్యాణమైంది. 
రోజూ ఒక గంట మాతర్ం తలిల్తండుర్లతో ఫోన మాటాల్డడ్ం ఎమెమ్స కి వెళిళ్నపప్టి నుంచి అలవాటే. 
అలాగే మాటాల్డుతూనే వునాన్ రాను రానూ కూతురి గొంతులో ఉతాస్హం తగగ్డం ఇదద్రూ గమనించారు. 
తరచి అడిగినా "ఏంలేదు " బాగునాన్నని చెపిప్ంది. 
"వివేక ! నీతో మాటాల్డాలి "అంది ఈ రోజు. 
"చెపుప్ "అనాన్డు. 
"మన పెళళ్య నెల రోజులైంది కనీసం ఒకక్ సారి అయినా కలుసుకోలేదు మరి పెళెళ్ందుకు చేసుకునాన్వ? నీ 

పార్బల్ం ఏంటి ? " అననయ్ అడిగింది సూటిగా  
"పెళిళ్ చేసుకోవడం తపప్ని సరైంది, అమామ్ నానాన్ గొడవపడాడ్రు ...చివరికి అమమ్ చసాత్నని బెదిరించింది అందుకే 

చేసుకోకతపప్లేదు.” 
“సరే చేసుకునాన్వ కదా ఇంకేంటి?” అంది 
"సారీ అననాయ్!  నాకు అమామ్యిలంటే ఇంటెర్సట్ లేదు, నాకు బాయ ఫెర్ండ వునాన్డు" అనాన్డు తలొంచుకుని. 
దబుబ్మనన్ శబద్ంతో పకక్కి చూశాడు.  అననయ్ కళుళ్ తిరిగి పడిపోయింది. 
ఒకక్ క్షణం ఆమెకి తన జీవితం పర్శాన్రధ్కంగా మిగిలినటట్నిపించింది. అంత కఠోర వాసత్వానిన్ తటుట్కోలేక ఒకక్ 

సారిగా కుపప్కూలింది. 
"లే ! అననాయ్ ...నీళుళ్ తెచిచ్ మొహం తుడుసుత్నన్ వివేక ని గటిట్గా కౌగలించుకుంది. 
నెమమ్దిగా ఆమెను లేపి మంచం వరకూ నడిపించి పడుకోబెటాట్డు. 
"చూడు వివేక ఇనాన్ళూళ్ ఓపికపటాట్ను. ఇండియాలో నువువ్ ఇదద్రం ఫెర్ండస్ లా కొనాన్ళుళ్ వుందామనాన్వ. అదీ 

ఓకే అనుకునాన్.  ఇపుప్డు అసలు నిజం బయటపెటాట్వ. నీ జీవితం నీకు నచిచ్న విధంగా గడిపే హకుక్ నీకుంది. కానీ నా 
మాటేంటి? నా నిండు జీవితానికి సంబంధించిన సమసయ్ ఇది. ఇపుప్డు నా బతుకేంటి?" 

" ఏముంది ! కొనాన్ళుళ్ పోయాక డైవోరస్ తీసుకో , నీకు నచిచ్న వాళళ్ని చేసుకో "అనాన్డు. 
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"అంటే పెళిళ్ నీ దృషిట్లో ఏమీ కాదా? నేను ఎనోన్ కలలుగనన్ జీవితానిన్ చిదర్ం చేసే హకుక్ నీకు లేదు పీల్జ” 
బతిమాలింది.  

ఏమనాన్ అతని నుంచి  సమాధానం లేదు. ఇంటోల్ వాళళ్కి చెపిప్ వాళళ్ మనశాశ్ంతి పోగొటట్డం ఇషట్ం లేక అననయ్ 
ఏమీ  చెపప్లేదు. ఏడాది గడిచింది. ఎవరికి వాళుళ్ ఉదోయ్గాలకి వెళిళ్ వసుత్నాన్రు. ఏ ముదుద్ మురిపాలు లేవు. ఏదో 
అవసరమైన నాలుగు మాటలు మాటాల్డుకుంటునాన్రు. 

సాయంతర్ం అయేయ్ సరికి రెడీ అయియ్ బయటకి వెళిళ్న వివేక ఏ అరధ్ రాతోర్ వసాత్డు. ఈ మధయ్ ఎకుక్వ తాగి 
వసుత్నాన్డు. ఆ రోజు తాగిన మతుత్లో అననయ్ బెడ పై వాలాడు వివేక . 

ఆరోజే అననయ్కి తొలిరాతిర్ అయియ్ంది. వివేక తో గడిపిన చివరి రాతిర్ కూడా అదేనేమో. ఆమె అదృషట్మో 
దురదృషట్మో నెల తపిప్ంది.  

పురిటి సమయానికి సుధాకర, పూరణ్ వచాచ్రు. ఆడపిలల్ పుటిట్ంది.  అపుప్డే తలిల్ తండిర్కి జరిగింది చెపిప్ంది. 
సుధాకర కోపంగా వివేక ని నిలదీశాడు. 
"అంకుల మీరు ఈ విషయం నానన్తో చెపొప్దుద్. మీ అమామ్యిని డైవోరస్ తీసుకుని ఇంకో పెళిళ్ చేసుకోమనండి 

కానీ నా పిలల్ని నాకు ఇచేచ్యాలి." 
"అదేంటి ? నా బిడడ్ని నేనెలా ఇసాత్ను "అరిచింది అననయ్. 
"నాకు నా కూతురు కావాలి, నేను పెంచుకుంటాను, కోరట్ కి వెళళ్యినా హకుక్ తెచుచ్కుంటాను" అని 

సమాధానంగా అనన్ వివేక మాటలకి మాట రాలేదు ఎవరికీ. 
పుటెట్డు  దుఃఖంతో  సుధాకర, పూరణ్ ఇండియా వెళిళ్పోయారు. 
తరవాత తరవాత వివేక పూరిత్గా తాగుడుకి బానిసయాయ్డు. ఒకక్నాడూ ఆతీమ్య సప్రశ్కు  నోచుకోని అననయ్ 

డిపెర్షనోల్కి వెళిళ్పోయింది. 
 వివేక కి డైవోరస్ ఇసేత్ బిడడ్ని వదులుకోవాలి ...ఈ జీవితం ఇంతే అనన్ నిసప్ృహలో మునిగిపోయింది. డిపెర్షన 

మందులు మింగుతూ ఒకోక్ సారి కడుపు పొగిలిపోయేలా ఏడుసుత్ంది. 
తల గోడకేసి బాదుకుంటుంది. తన జీవితం కోసం చూసుకుంటే బిడడ్ని వదులుకోడానికైనా సిదధ్పడాలి. అందుకు 

అననయ్ సిదధ్ంగా లేదు. 
రాజీపడి జీవచచ్వంలా బతకడానికే అననయ్ నిశచ్యించుకుంది. చెయయ్ని తపుప్కు శిక్ష అనుభవించే జీవితఖైదీలా 

బతుకీడుసోత్ంది.  
                                   (   )                                    
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