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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..!!  
 

                       

 అమామ్..చూడాలి..!! 
 "ఏం చేసుత్నాన్రు ఇదద్రు మేరీలు?" అంటూ నవువ్తూ ఇంటోల్కి వచాచ్డు జోయీ.  
ఆ మాటకి అతని ముగుగ్రు అకక్లు ఎపప్టిలాగే నవావ్రు. అందరికంటే చినాన్విడ  బెల్సికా ఎపప్టిలాగే చెయెయ్తిత్ కొడతాననన్టుట్ 

అభినయించింది. అతని ముగుగ్రు అకక్లోల్ ఇదద్రు పెళిళ్ చేసుకోలేదు,అందుకే అలా సరదాగా అంటూ ఉంటాడు అతను.   
అతను కూడా నవువ్తూ తను తెచిచ్న పళుళ్, పెరుగు పెదద్ అకక్ చేతికిచిచ్ ముఖం కడుకోక్వడానికి తన గదికి వైపు నడిచాడు. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             qe+ãsY    2019  

2   MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 

అతను బటట్లు మారుచ్కుని వచేచ్సరికి అందరికంటే పెదాద్విడ 71 సంవతస్రాల జాసిమ్న అందరికీ టేబిల మీద భోజనాలు ఏరాప్టు 
చేసింది.. 

" అమమ్ తిందా?" అడిగాడు జోయీ హాల లో మంచం మీద పర్శాంతంగా నిదర్పోతునన్ తొంభై నాలుగేళళ్ తలిల్ వైపు చూసూత్.. 
" తిందిగా, రెండు యాపిలస్, ఒక అరటిపండు మూడు కపుప్ల పెరుగు వేసి సూమ్తీ చేసి నేనే ఇచాచ్ను" అంది  అతని రెండో అకక్ 

రొసీమ్..  
“ష! వాడు అడిగింది తిందా? అని.  ఏమి తింది? ఎంత తిండి అని లెకక్లెందుకు? మన దిషేట్ తగులుతుంది”  అంది జాసిమ్న 

చిరుకోపంతో చెలెల్లిన్ వారిసూత్ 
" గుడ" అనాన్డు జోయీ..  
ఆ తరావ్త అతనూ, నలుగురు అకక్లూ కూరుచ్ని నెమమ్దిగా భోజనం మొదలుపెటాట్రు. అకక్డే పడుకునన్ తలిల్కి మెలకువ రాకుండా 

జాగర్తత్ పడుతూ, నెమమ్దిగా కబురుల్ చెపుప్ంటూ నిదానంగా తింటారు వాళుళ్.  
జోయీ డైరవింగ సూక్లోల్ శిక్షకుడిగా పనిచేసాత్డు వారానికి నాలుగురోజులు, మిగతా రెండు రోజులూ హోటలోల్ పారట్ టైం గా చేసాత్డు. 

వారానికి ఒకరోజు పూరిత్గా శలవు.  అతని పెదద్ అకక్ దగగ్రలోని హోటెల లో పాతికేళుళ్ పని చేసి ఈ మధయ్నే మానేసింది. 
“అమమ్ ఎలా ఉంది ఈ రోజు? నరస్ మాట విందా? ఏమీ గొడవ చెయయ్లేదుగా?”  జోయీ అడిగాడు పెదద్కక్ని. ఆవిడే ఇపుప్డు అమమ్తో 

పాటుగా ఉండేది.. 
“హమ్! “అంటూ నిటూట్రిచ్ంది ఆవిడ. 
" పర్తీ రోజూ ఉండేదే!! వాడొకక్డూ లేడు నా దగగ్ర” అని ఏడుసుత్ంది. 
“ మొనన్టివరకూ పినిన్ ని గురుత్ పటట్లేదుగా, నినన్టినించీ అనీన్ మళీళ్ గురుత్కు వచాచ్యి, చినన్పప్టి కబురల్నీన్ చెపిప్ంది చెలెల్లితో, చాలా 

విచితర్ంగా. మీ ముగుగ్రితో చెపప్డమే మరిచ్పోయాను. నినన్ విడియో కాల చేసి మాటాల్డాము. తముమ్డినీ, వాడి కొడుకునీ అందరినీ పేరు పేరునా 
పలకరించింది. మహాలియాతో మాతర్ం ఎపప్టిలాగే ముభావం, అది మాతర్ం మరిచ్పోదు అమమ్ మెదడు" అంటూ నవివ్ంది జాసిమ్న.. 

" వాడిని అమెరికా రానివవ్కుండా వదినే చేసిందని అమమ్ నమమ్కం, అందుకే ఆవిడంటే కోపం. అదింక ఈ జనమ్కి మారదు" అనాన్డు 
జోయీ భారంగా. 

అకక్లు ముగుగ్రూ తల ఊపారు.  
“ఆ మాట నిజమే కదా! ఎందుకో అమమ్కి కోడళుళ్ అచిచ్రాలేదేమో. మహాలియా కి ఎందుకో అమమ్ంటే మొదటినించీ పడేది కాదు, నీ 

భారయ్తో బానే ఉండేది కానీ మీరిదద్రూ అనుకోకుండా విడిపొయారు “ అంది బెసికా దిగులుగా. 
" ఇపుప్డవనీన్ ఎందుకు?" అంది రోసీమ్ ఆమెని మందలిసుత్నన్టుట్గా 
" నా విషయం సరే, అనన్ విషయానికొసేత్ నిరణ్యం వాడొకక్డే తీసుకోలేడుకదా, వదిన కూడా వాడి జీవితంలో భాగం కదా, మనకునన్టేట్ 

వదినకీ ఉంటుంది కదా! తన అమమ్, నానన్లమీద పేర్మ" అంది రోసీమ్. 
ఫిలిపీప్నస్ రాజధానిమనీలాకి కాసత్ దూరాన ఉనన్ ఒక ఊరు వాళళ్ది.  
ముగుగ్రు ఆడపిలల్లు, ఇదద్రు మగపిలల్లు గల సామానయ్ రైతు కుటుంబం. ఆ ఇంటి పెదద్ ఆలెబ్రోట్ చాలా మంచివాడు, నెమమ్దసుత్డు. 

కషట్పడి వయ్వసాయం చేసుకుని తన భారాయ్, పిలల్లని పోషించుకునేవాడు. కుటుంబ సంబంధాల పటల్ అమితమైన గౌరవం, అతిథి మరాయ్దలకూ, నమమ్కంగా 
పనిచెయయ్డానికీ పేరెనిన్క గనన్ తన సాటి దేశసుథ్లాల్గే అతను కూడా ఉండేవాడు.  

భారయ్ బెనిలాడ్ అతనికి విరుధధ్ం. దుడుకుమనిషి, కాసత్ తొందరపాటు, మాట దురుసు ఎకుక్వే. మనసు మాతర్ం మచిదే, ఎంతమంది 
వచిచ్నా వండి పెటట్డానికి అసస్లు బదధ్కించేది కాదు.. ఎకక్డో ఆమెకు ఆ పలెల్ జీవితం పైన అసంతృపిత్ ఉండేది. భరత్ ఒపుప్కుంటే ఎకక్డైనా పటాన్నికి వెళిళ్ 
మరికొంత దరాజ్గా బర్తకాలని, బర్తగగ్లమని ఆమెకి ఎంతగానో ఉండేది.  
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ఆలెబ్రోట్ మాతర్ం “పిచిచ్దానా! ఎకక్డునాన్ ఇదే వంట, ఇదే తిండి, ఇదే పని, దీనికోసం ఎకక్డో మనది కాని భూమికి వెళళ్డమంత 
అవివేకం లేదు నా దృషిట్లో, మనకు నాలుగు కారుల్ లేకపోవచుచ్, నాలుగు వేళూళ్ నోటోల్కి వెళళ్డానికేమీ సమసయ్ లేదు, నలుగురు పిలల్లతో హాయిగా 
ఉనాన్మికక్డ. ఏం తకుక్వైంది చెపుప్?" అనేవాడు.  

" నలుగురు కాదు, ఐదుగురు, మన పిలల్లు" అనేది కోపంలో కూడా.  
ఆమె చేత అలా అనిపించాలనే అతనా మాట అనేవాడు.. ఏ క్షణాన అనాన్డో అతని మాట తవ్రలోనే నిజమై కూరుచ్ంది. ముటుట్కుంటే 

కందిపోయేంత మలెల్మొగగ్లా ఉండే వారి పెదద్కూతురు జాసిమ్న ను తపప్ మరొకరిని చేసుకోనని పటుట్పటిట్న  సేన్హితుడి కొడుకు కారోల్ కోరిక కాదనలేక 
పోయాడు. 

కారోల్కి పెదద్ చదువు లేకపోయినా ఎలాగో సేన్హితుల సహాయంతో అమెరికా కి వెళళ్గలిగాడు. అకక్డే ఏదో ఉదోయ్గం చేసుకునేవాడు. 
తలిల్ లేని అతను తండిర్ని తనతో తీసుకెళిళ్ పోయాడు. చాలా మంచి వాడు, కాదనడానికేమీ లేకపోవడం వలల్నూ జాసిమ్న కూడా కారోల్ ని ఇషట్పడడ్ం వలల్నూ 
వెంటనే వారి పెళిళ్ జరిగింది. అలా భరత్తో పాటు జాసిమ్న అమెరికా పర్వేశించింది.  

ఆ తరావ్త సంవతస్రమే జోయీ అనన్ బెంజీ తన సేన్హితురాలు మహాలియాని పెళిళ్ చేసుకుంటాననాన్డు. అతని కోరికనెవవ్రూ 
కాదనలేదు. మహాలియాకి, అతత్గారికీ పడేది కాదు మొదటిన్ంచీ. పర్తీ చినన్ విషయానికి ఎవరో ఒకరు గొడవ లేవదీసేత్ రెండో వారు దానిన్ మరింత 
సాగదీసేవారు. కుటుంబానికి ఎంతో పార్ముఖయ్త నిచేచ్ ఆలెబ్రోట్ కొడుకులిదద్రూ తన దగగ్రే ఉండాలని ఆశ పడాడ్డు. మహాలియాకి, ఆమె తలిల్ తండుర్లకి అది 
అంతగా రుచించలేదు. అకక్డే మొదలయింది ఆమె కోపం, దానికి తోడు అతత్తో గొడవలు. ఆ గొడవలు జాసిమ్న తన తలిల్ తండుర్లని అమెరికా తీసుకు 
వెళాళ్లనన్ నిరణ్యానిన్ అమలుపరిచేవరకూ కొనసాగుతూనే ఉనాన్యి.  

జాసిమ్న, కారోల్ తమకి గీర్న కారడ్, పౌరసతవ్ం వచాచ్కా తన తలిల్ తండుర్లని మొదట ఆమె అమెరికా గీర్న కారడ్ మీద తీసుకు వచిచ్ంది. 
ఆపైన ఒకొక్కక్రుగా తన చెలెల్ళళ్నీ, తముమ్ళళ్నీ కూడా తీసుకురావడనికి పర్యతిన్సూత్ ఉండగా ఆమె పెదద్ తముమ్డు సుముఖత చూపించలేదు. 

 అతను అవుననీ, కాదనీ నానుసూత్ ఉంటే వివరం చెపప్మని అడిగినపుప్డు అతని భారయ్ అతని తరపున చెపిప్ంది.. 
“ వదినా, మాకు ఇకక్డ మన ఊరినీ, మన నేలనీ, ముఖయ్ంగా మనవాళళ్నీ వదిలేది అకక్డెకక్డికో రావడం ఇషట్ం లేదు. మీరు మరోలా 

అనుకోకండి,వసాత్ననన్ వారిని హాయిగా తీసుకువెళళ్ండి" అంది.. 
ఆమాటలకి, ఆమె చెపిప్న తీరుకి నొచుచ్కునన్ జాసిమ్న  అదే నా తముమ్డి మాట కూడానా? అయితే ఒకసారి వాడు చెపేత్ బావుంటుంది" 

అంది..  
"ఎవరు చెపిప్నా అదే మాట వదినా? మీరు మీ అమామ్ నానన్లతో కలిసి ఉండాలని అందరినీ తీసుకువెళుత్నాన్రు. జోయీ, అతని భారయ్ 

విడిపోయారు కనక అతనికేమీ ఇబబ్ంది లేదు. కానీ నేను మా అమామ్ నానన్లని వదిలి ఉండాలని అనుకోవడం లేదు. అమెరికా వసేత్ నేను ఎపుప్డు 
కావాలంటే అపుప్డు మా వాళళ్ని చూడలేను. అందుకే బాగా ఆలోచించి ఈ నిరణ్యం  తీసుకునాన్ం" అంది చివరి మాటలు ఒతిత్ పలుకుతూ..  

ఇవనీన్ వింటూ కూడా తన పెదద్ తముమ్డేమీ మాటాల్డకపోయేసరికి అతని అభిపార్యమూ అదేనని ఆవిడకి అరధ్మైంది. అందుకని 
ఎకుక్వగా రెటిట్ంచకుండా మిగిలినవారిని తీసుకు వచేచ్సింది. తాము నలుగురూ ఇకక్డుండి అతనొకక్డూ అకక్డుండి పోయాడని వాళెళ్పుప్డూ అనుకుని 
బాధ పడుతూ ఉండేవారు. కనీసం అతని కొడుకులిదద్రినైనా ఇకక్డికి వసేత్ బావుండునని అనుకునేవారు కానీ వాళళ్తో చెపేప్ సాహసం చెయయ్లేకపోయారు. 
ఫోన లో మాటాల్డడం, వీలునన్పుప్డు వీళుళ్ వెళిళ్ చూసి రావడం చేసేవారు.  

అవనీన్ మళీళ్ గురుత్ చేసుకుంటూ భోజనం ముగించారు..  
" అమమ్కి అనన్యయ్ మీద దిగులు రోజు రోజుకీ ఎకుక్వౌవుతోంది. ఒకక్సారి వాడిని చూడాలని ఉంది ఆవిడకి" పేల్టుల్ కడుగుతూ  అంది 

రోసీమ్.. 
" నిజమే, వాడేమో రాడు, ఈవిడని కదిలించే పరిసిథ్తి లేదు. ఎలా?" అంది జాసీమ్న.  
" అపుప్డపుప్డు వదినని చూసేత్ నాకు కోపం, ఇలాంటపుప్డైనా పటూట్, విడుపూ ఉండదాద్?" అంది బెసికా.. 
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"  ఆవిడననడం ఎందుకు? అనన్కి రావాలని అనిపిసేత్ ఇనేన్ళళ్లోల్నూ ఒకక్సారైనా చెపప్లేడా? మీరు వసుత్ నాన్ రు కదా చాలు, మాకంత 
డబుబ్ లేదు.. ఇలాంటి మాటలెం దుకు?? ఇపుప్డు ఆవిడ పటూట్, విడుపూ సమసయ్ కాదు. అసలు వాడు వసాత్ననాన్ వీసా దొరుకుతుందో లేదో, అరవై 
ఐదునాన్యి వాడికి" అనాన్డు జోయీ..  

అందరూ భారంగా తలలూపారు 'నిజమే' అనన్టుట్. 
మరాన్డు సాయంతర్ం ఐదు గంటలకు జోయీ శిక్షణ పూరిత్ కావసుత్ండగా ఫోన మోగింది. అనన్యయ్ నంబర చూసి ఆగలేక ఫోన 

ఎతాత్డు. నేరుహ్కుంటునన్ అతనితో మరో నిమిషానికి కార పారక్ చేయించి, డబుబ్ తీసుకుని పంపేశాకా మాటాల్డాడు.. 
" అమమ్ ఎలా ఉంది?" అడిగాడు అనన్ బెంజీ.. 
" బాగానే ఉంది అనన్యాయ్! " జోయీ చెపాప్డు.. 
" నాకు తెలుసు నాకోసమే బాధ పడుతోంది, మీరందరూ అకక్డ ఉండి నేనొకక్డినే ఇకక్డ ఉండడం నాకెపుప్డూ ఇషట్ం లేదు. కానీ 

మహాలియా మీద పేర్మతో, తనను వదిలి వెళేత్ పార్ణ తాయ్గం చేసాత్నని ఆమె బెదిరించడంతో ఏమీ మాటాల్డలేకపోయాను. 
 మనందరినీ తనవారిగా భావించి ఇంటికి పెదద్ కొడుకులా నిలిచిన కారోల్ బావ హఠాతుత్గా మరణిసేత్ చూడడానికి కూడా రాలేదు నేను. 
 ఇలుల్ గడవడం కషట్మైన సిత్తిలో జాసీమ్న మొదటిసారి హోటలోల్ చేరి మిమమ్లన్ందరినీ పోషించింది. అకక్కి తోడుగా మీరిదద్రు చేరారు. 

మనకునన్ చదువులకి దొరికే పనులేవో చేసి మీరందరూ అమామ్, నానన్లని  ఎంతో బాగా చూసుకునాన్రు.  
నానన్కి పక్షవాతం వచిచ్ మంచాన పడితే ఆయనున్ కనిపెటుట్కుని ఉండడానికే పెళిళ్ మానుకుంది రోసీమ్.  
అకక్ ఒకక్రీత్ పెదద్దయిపోతోంది, తానూ తోడుగా పని చేసాత్నని బెసికా కూడా ఒకోక్ పులాల్ చేరిచ్ గూడుని నిలిపారు. అసలు 

వదినలిదద్రినీ చూసి భయపడి బెసికా పెళిళ్ మానుకుందేమో అని నా అనుమానం...  
నువువ్ అంది వచిచ్ రెండు ఉదోయ్గాలు చేసూత్ చూసుకునేవరకూ అకక్ కూడా ఉదోయ్గం మానలేదు.  
ఈ మధయ్లో నేనేం చేశాను మనకుటుంబానికి? హాయిగా ఇకక్డ మనకునన్ పొలానిన్ అనుభవిసుత్నాన్ను ఇనేన్ళుళ్గా. 
 అస లిదే మాహాలియా కోరికేమో?  వంతులు లేని సంపద, పొతుత్లు లేని సంసారం. 
 ఏవిటో ఆమెనని ఏం పర్యోజనం? నా బుదిధ్ ఏమయింది? 
ఎందుకు చెపప్లేకపోయాను నాకు కావలసినదేమిటో? 
కొనిన్ విషయాలెంత గొపప్వో, ఏం పోగొటుట్కునాన్మో అపుప్డు తెలీదేమో!  
నేను ఇపుప్డు మీ దగగ్రకి వసాత్ను. మహాలియా వచిచ్నా, రాకపోయినా సరే!  అమమ్ దగగ్రకి వసాత్ను!   ఆమెకి మిగిలిన కాలానిన్ తనతో 

గడపడానికి వసాత్ను. నీకు తెలుసా జోయీ!  అంత పెదద్ వయసులో కూడా అమమ్ నా చినన్పప్టి సంగతులు చెపూత్ ఉంటే నాకెంత దు:ఖం వచిచ్ందో!  
గత రెండు నెలలుగా అనీన్ మరిచ్పోయింది కదా!  నినన్ ఎందుకో హఠాతుత్గా అనీన్ గురొత్చిచ్నటుట్ ఎనిన్ కబురుల్ చెపిప్ంది అనుకునాన్వు? 
 గొంతు జీరతో వణుకుతునాన్, పొడి బారి దగుగ్ వచిచ్నా సరే పది నిమిషాల సేపు మాటాల్డుతూనే ఉంది. 
 బాగా దగొగ్సోత్ందమామ్!  కొదిద్గా ఆగి మాటాల్డు అని చెపప్బోతునన్ రోసీమ్ చేతిని తోసేసి మరీ, నా చినన్పప్టివి, మన చినన్పప్టివి ఎనిన్ 

కబురోల్, ఎనిన్ మురిపాలో! ఇపప్టికీ మనం అదే వయసులో ఉనన్టుట్.. 
ఐ పాడ ఆపేసేత్ నేను మాయమైతాననన్ దిగులు ఆమె కళళ్లోల్ కనిపించాకా ననున్ నేను నిలవరించుకోలేకపోతునాన్ను..  
నాకు వీసా కావాలి మై  బర్దర..  నువేవ్ ఎలాగైనా నాకీ సహాయం చెయాయ్లి. చేసాత్వు కదూ.. పీల్జ.  అమమ్ను నేను చూడాలి, చూసేలా 

నువేవ్ చెయాయ్లి.. ఐ వాంట వీసా, ఐ వాంట టు కమ దేర!” 
అంటూ భోరుమంటునన్ అనన్ని ఏమని సముదాయించాలో తెలీనటుట్ కూరుచ్ండి పోయాడు జోయీ.. 
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