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ఇలా ఉంటే బా ంటావమామ్యీ                        జోయ్తిరమ్యి మళళ్ 

 రాహుల కి ఉదోయ్గమొచిచ్ మూడేళల్యింది. పెళిల్ చెయాయ్లని అమామ్నానాన్ తెగ ఆరాటపడుతునాన్ కాసత్ 
ఆగండని నెటుట్కొసూత్ వచాచ్డు ఈ మూడేళూళ్. తనిచేచ్ గీర్న సిగన్ల కోసమే వాళళ్ వెయిటింగ.   మూడు నెలలకోసారి 
ఇంటికెళతాడు రాహుల. వెళిళ్న పర్తిసారీ వాళళ్ అమామ్ నానన్లది ఒకే పర్శన్ "అమామ్యిని చూసెయయ్మంటావా?" అని. 
అపుప్డే వదద్ంటాడు రాహుల. కిర్ందటి సారి వెళిళ్నపుడు రహసయ్ంగా అడిగింది వాళళ్మమ్ భారతి "ఎవరైన్నా ఇషట్పడితే 
చెపుప్..మీ నానన్గారిన్ వపిప్ంచే పూచీ నాది" అంటూ. అది గురొత్చిచ్ నవువ్కునాన్డు రాహుల. కాఫీ చివరి సిప చెసూత్ 
లేచాడు మంచం మీంచి. కపుప్ టేబుల మీద పెటిట్ అదద్ం ముందు నిలుచుని తనని తాను చూసుకునాన్డు కార్ఫ 
సవరించుకుంటూ. ‘ఇక చెపెప్యాయ్లి’ అనన్ నిరణ్యం తీసుకోగానే అతని పెదవులపైన  చిరునవూవ్ లోలోపల కాసంత 
సిగూగ్ పుటాట్యి ఆ క్షణమే.  

రోజూ కనాన్ కాసత్ శర్దధ్గా తయారయాయ్డు ఆ రోజు. ఆఫీసు హాలోల్కి ఎంటరవుతూనే వెతికాయి అతని కళుళ్  
మెరీస్ కోసం. కూయ్బికల లో కనపడలేదు. అయితే కాఫటేరియా దగగ్రే ఉండాలి అనుకుంటూ అటేపు వెళిళ్న రాహుల కి 
కాఫీ తాగుతూ కనపడాడ్రు సవ్పన్, హరి, లిఖిత, శీర్ను ఇంకా గేంగంతా ఉనాన్రు మెరీస్ మాతర్ం లేదు. రాహుల ముఖం 
చినన్బోయింది. లిఖితనడిగితే చెపిప్ంది ముందే వచిచ్ంది గానీ ఫోన ఏదో వసేత్ వెంటనే వెళిళ్పోయిందని. వెంటనే రింగ 
చేసి ఆతుర్తగా ఎదురుచూసుత్నాన్డు. ఫోన లిఫట్ చెయయ్లేదు మెరీస్. నిరాశగా తన సీట కి  వచిచ్ పని చేసుకోసాగాడు. కీబోరడ్ 
మీటుతూ  వేళూళ్ సీర్క్న మీద చూసూత్ కళూళ్ సీప్డుగా కదులుత్నాన్యి గానీ అతని మనసులో ఆలోచనలు మరింత సీప్డుగా 
తిరుగుతునాన్యి. ఏమయి ఉంటుంది? తన ఫోను లిఫట్ చేయలేనంత ఇంపారెట్ంటు పని ఏమయి ఉంటుంది మెరీస్కి? 
నాలుగు నెలలుగా తనే లోకమై గడుపుతునన్ మెరీస్కి ఏదైనా కషట్మైతే తను తటుట్కోగలడా? పనిచేయబుధిధ్ కాలేదు. ఫోను 
తీసి మళీళ్ రింగ చేసాడు. ఎతత్డం లేదు మెరీస్. బాధగా నిటూట్రుసూత్ పనిచేసుకోసాగాడు. రాతిర్ పదయింది పనిలో పడి టైం 
తెలీలేదు. బాగ తగిలించుకుని బండి తాళం తీసుకుని బయటికొసుత్ండగా కనపడింది మెరీస్,  కారోల్ నుండి దిగి ఎవరికో 
టాటా బైబై చెబుతూ. లోపలిన్ంచి చెయియ్ ఊపాడు ఒక యువకుడు. రాహుల ఇంతకు ముందెపుడూ చూడలేదతనిని. 
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ఎదురైన మెరీస్ని చూసూత్ పలకరించాడు రాహుల "హాయ డియర, ఏంటి మధాయ్హన్ం నుంచీ ఏమయిపోయావు ఎంత 
కంగారు పడాడ్నో తెలుసా? "   

రాహుల వేపు చూడకుండానే గబగబా లోనికి అడుగులేసూత్ అంది "ఎందుకూ?" చాలా సాధారణంగా 
వినపడిన ఆమె సవ్రం రాహుల ని ఆశచ్రాయ్నికి గురిచేసింది.   

మెరీస్ వెనకాలే అడుగులేసుత్నన్ రాహుల ఆగిపోయాడు ఆమె వాష రూం లోకి వెళిళ్పోవడంతో. బయట 
సోఫాలో కూచుని ఎదురుచూసుత్నాన్డు రాహుల.  

కాసేపటికి టీం లీడర పదమ్ వచిచ్ అడిగింది “ఎవరికోసమేనా వెయిట చేసుత్నాన్వా?“ అంటూ. ఆమె చెపిప్న 
మాటతో షాక తినాన్డు రాహుల  

"మెరీస్ ని డారిమ్టరీ లో నిదర్పోతూ చూసానే!"   
తను బయట వెయిట చేసుత్నాన్నని కూడా చూడకుండా తను అటిన్ంచటే వెళిళ్పోయిందనన్ మాట. 

ఎందుకిలా? ఏమీ అరథ్ం కావటేల్దు రాహుల కి. ఫోన చేసాడు ఈసారి కూడా ఎతత్లేదు. అరథ్మయింది రాహుల కి మెరీస్ 
తనని ఎవాయిడ చేసోత్ంది. వెంటనే వెనుతిరిగాడు గుండెలోంచి బాధేదో జివువ్న చిమిమ్ంది అతని కళళ్లోల్కి. రూముకొచిచ్ 
పడుకుని ఆలోచిసుత్నాన్డు ఎందుకు, ఎందుకిలా? మరాన్డు కూడా అంతే, తను బయటికొసుత్నన్పుడు వసోత్ంది అదే 
కారోల్..అదే యువకుడితో. నేరుగా వాష రూంలోకీ ఆనక డారిమ్టరీ  లోకీ వెళిళ్పోతోంది. వారం తరావ్త ఒకరోజు 
మదాయ్హన్ం వచిచ్ంది. అడిగితే  

"అయినా నామీద ఎందుకంత ఇంటెర్సట్?" అంది.  
“అదేంటి, నేను సెప్షల కాదా నీకు?” అనాన్డు.  
“సెప్షలే, కాదనెవరనాన్రు? శీర్నూ, హరీ, లిఖీ మీరందరూ నాకు సెప్షలే కదా అలా 

ఎందుకడుగుతునాన్వ?” అంది చాలా మామూలుగా.  
“అందరిలాగే నేనూనా?” అనాన్డు ఆమె కళళ్లోల్కి చూసూత్ ఎకక్డో చినన్ ఆశ ఇంకా వెంటాడుతోంది 

అతనిన్.  
"అవునూ" అంటూ అకక్డిన్ంచి వెళిళ్పోయింది. ఆమె చూపులో అంతకనాన్ ఏం లేదనన్ అరథ్ం సప్షట్ంగా 

కనపడింది రాహుల కి. దిగార్భ్ంతిలో ఉనాన్డతను. కాసేపు కళుళ్మూసుకుని ఉండిపోయాడు. నాలుగు నెలలుగా తనతో 
ఎంతో చనువుగా తిరిగిన మెరీస్ ఇపుప్డు ఏమీ లేనటుట్ పర్వరిత్సోత్ంది. తనని నిరల్క్షయ్ం చేసోత్ంది. 

పని చేసుత్నన్పుడూ కాఫీ తాగుతునన్పుడూ ఎపుప్డుపడితే అపుప్డు తన కళళ్లోల్కి కొంటెగా చూడడం, తను 
రావడం ఆలసయ్మయితే దిగులు పడడం, రాగానే మెరిసే కళళ్తో నవవ్డం, రెసాట్రెంట కీ సినిమాకీ తనతో ఒంటరిగా 
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రావడం, తనని వాటేసుకుని బైక వెనకాల కూచోవడం, దగగ్రగా ఉనన్పుడు కళళ్లోల్కి గుచిచ్ గుచిచ్ చూడడం, ఎవరికీ 
తెలీకుండా చినన్గా కనున్ కొటట్డం, వీటనిన్టికీ అరథ్ం  మామూలు ఫెర్ండిష్పేప్నా? అరథ్ం కావటేల్దు రాహుల కి. మౌనంగా 
లేచి ఇంటికొచేచ్సాడు. పడుకునాన్డు గానీ నిదర్ పటట్డం లేదు.  తన పుటిట్నరోజుకి గిఫట్ అడిగితే టాంక బండుకెళాద్మంది. 
ఏమిసుత్ందో అని ఎంత ఆతర్ంగా ఎదురుచూసాడారోజు? నిజంగానే తాను ఎదురుచూడని బహుమతి. కళుళ్మూసుకుంటే 
ఇసాత్నని చెపిప్ నుదిటిమీదా, చెంపలమీదా చివరికి పెదాలమీద కూడా ముదుద్ పెటిట్ంది. ఇదంతా ఉతిత్ ఫెర్ండ షిపేప్నా? 
కాదు..కాదు..అంతా మోసం! ఒకక్ ఉదుటున లేచాడు పకక్మీదనుంచి. అవమానంగా ఉంది. బాధగా ఉంది. అమామ్యిల 
మీద ఏవగింపుగా ఉంది.  

లాభం లేదు రేపు నేరుగా అడగాలిస్ందే! ఏమిటీ  మోసమని నిలదియాయ్లిస్ందే! ఈ నిరణ్యం తీసుకునాన్క 
కూడా ఆలోచిసూత్నే ఉనాన్డు ఎపుప్డో తెలల్వారాక గానీ నిదర్పటట్లేదు  రాహుల కి.  లేటుగా లేచాడేమో మదాయ్హన్ం 
వెళళ్లేకపోయాడు సాయంతర్మయింది ఆఫీసుకెళేళ్సరికి. అంతా ఫుడ కోరట్ దగగ్రే కనపడాడ్రు. తను మెరీస్ కోసం 
వెతుకుతుంటే సవ్పన్ పసిగటిట్ంది.  

“ఇలా రారా” అంటూ దూరంగా తీసుకెళిళ్ంది.  
“దానిన్ వదిలెయ రా..నువవ్ంటే ఇంటెర్సట్ లేదని చెపోత్ంది కదా" అంది.  తమ మధయ్ ఉనన్ది మామూలు 

ఫెర్ండ షిప కాదని పేర్మ అని చెపాప్లని చూసుత్నన్  రాహుల ని ఆపుతూ తనే అంది    
"నాకంతా తెలుసు. అపుప్డు ఇషట్పడింది ఇపుప్డు కాదంటుంది వదిలెయ, నువువ్ ఊ అనాలే గానీ నేను 

లేనా  నీకోసం" అంది కనున్ గీటుతూ. ఒకక్ క్షణమాగితే సవ్పన్ చెంప చెళుళ్మనేదే నిగర్హించుకునాన్డు రాహుల. ఒకక్ 
క్షణం కూడా అకక్డ ఉండలేకపోయాడు. ఇంటికొచిచ్ మంచం మీద వాలాడు. మనసంతా అయోమయంగా గజిబిజిగా 
ఉంది. ఆకలి లేదు తినాలని లేదు. మేస బోయ గోవిందం అపప్టికే రెండు సారుల్ వచిచ్ అడిగాడు ‘భోజనం చేసాత్రా’ అని. 
వదద్ని పంపించేసాడు అతనిని. కళుళ్మూసుకుని పడుకునాన్డు. మనసు తెరమీద ఒక సినిమాలా కదులుతోంది  తను 
ఇకక్డ జాయిన అయిన మొదటిరోజు నుండీ ఇంతవరకూ  జరిగినదంతా.  

  హాయ హాయ వెలక్ం అంటూ చెయియ్ ఊపారు కొందరు. దగగ్రకొచిచ్ షేక హాండిచిచ్ విష చేసుత్నాన్రు 
మరికొందరు. ఒకరిదద్రు అమామ్యిలయితే బాగా దగగ్రగా వచిచ్ అతనిని ఆనుకుంటూ నిలబడి చెయియ్ కలిపి కాసేపు 
వదలకుండా పటుట్కునాన్రు కళళ్లోల్కి చూసూత్. కొంచెం ఇబబ్ంది పడాడ్డు రాహుల. చుటూట్ చూసాడు. అందరూ 
మామూలుగానే ఉనాన్రు. తరవాత సీటోల్ కూచుని పనిచేసుకుంటూ ఒకసారి అందరీన్ చూసాడు. అమామ్యిలంతా బిగుతైన 
జీనూస్ టీ షరుట్లూ పొటిట్ పొటిట్ మిడీడ్లూ వేసుకునాన్రు. కాసత్ సాంపర్దాయ దుసుత్లోల్ ఒకరేనా ఉనాన్రా అని వెతికి చూసి 
నిరాశపడాడ్డు. మాటిమాటికీ రెసట్ రూమ కి వెళిల్ మేకపుప్లవడం, ఎపుప్డుబడితే అపుప్డు ఉనన్చోటే పరుస్ తీసి పెదాలమీద 
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లిప సిట్క  దిదుద్కోవడం కొంచెం వెగటు పుటిట్ంచిందతనికి. సరే, ఎవరిషట్ం వారిది     రోజంతా కలిసి పనిచెయాయ్లిస్ంది 
వీళళ్తోనే కదా అనుకుని అలవాటు చేసుకునాన్డు. యేడాది కిర్తం మెరీస్ రాకతో రాహుల కళళ్కి ఒక అందమైన అమామ్యి 
దరశ్నం అయింది. చుడీదార వేసుకుని లక్షణంగా అనిపించింది. చునీన్తో గుండెలిన్  కపుప్కుని కనపడిన ఒకే ఒక 
అమామ్యి అకక్డ మెరీస్నే  రాహుల కి. అందుకేనేమో తొలిచూపులోనే ఆకరిష్తుడయాయ్డు.  

సవ్పన్ మాటిమాటికీ తన సీటు దగగ్రికి రావడం, ఏదో డౌట అడిగే సాకుతో తనకు దగగ్రవాలని   పర్యతన్ం 
చేయడం చిరాకు పుటిట్సోత్ంది.  తనకు ఆసకిత్ లేదని తెలిసి ఎలాగయినా ఆకరిష్ంచాలని చేసే వెకిలి చేషట్లకు రాహుల కి 
ఆమెపై రానురానూ అసహయ్ం మొదలయింది. ఒకరోజు హరితో బాగా దగగ్రగా ఉండగా చూసాక ఆమెపై మరింత 
అసహయ్ం పెంచుకునాన్డు. ఆగలేక అడిగాడు కూడా ఏంటిది? అని. జసట్ ఫెర్ండ షిప అంది. మరి నాకెందుకు 
దగగ్రవాలనుకుంటునాన్వ? అంటే అది కూడా అందుకే అంది. ఛీ,  ఇంత దిగజారుతునాన్రా అమామ్యిలు?  మనసంతా 
చికాకుగా అనిపించింది ఆరోజంతా. 

శీర్నూ లిఖితా రోజూ ఒకే కారోల్ వచేచ్వారు ఆఫీస కి. ఫెర్ండస్ అనుకునాన్డు కొనాన్ళళ్కి తెలిసింది వాళుళ్ 
లివింగ రిలేషన షిప లో ఉనాన్రని.  కానీ అది కొనిన్ నెలలే. తరావ్త విడివిడిగా వసుత్నాన్రు. విడిపోయారని తెలిసి 
బాధపడాడ్డు. ఒకరోజు శీర్ను ఒంటరిగా ఉనన్పుడు అడిగాడు ఎలా తటుట్కుంటునాన్వని.  

“అమామ్యి తనే లైట తీసుకుంటోంది, నాకేంటి బోర్?” అనాన్డు.  
ఎలా? ఇంత ఈజీనా, కలవడం, విడిపోవడం?   తాము కలిసునన్పప్టి అనుభవాలు గురొత్చిచ్ భవిషయ్త లో 

బాధించవా? గడిచిన కాలపు జాఞ్పకాలు పర్సుత్త జీవితంపై పర్భావం చూపించవా? ఇంత లైట అని ఎలా 
అనుకుంటునాన్రు? పెళిల్ అనే తంతుతో కలవకపోయినా సతరీ పురుషులిదద్రు కలిసి జీవించాలనే   నిరణ్యం తీసుకునాన్రంటే 
ఆ ఇదద్రి మనసులు   విడిపోలేనంతగా ముడిపడాడ్యనే కదా! మరి అంత తవ్రగా నిరణ్యాలు మారుచ్కుని విడిపోవడం 
ఎలా సాధయ్ం? రాహుల బురర్ వేడెకిక్ంది ఆరోజు.  

రెండు నెలలలోనే   లిఖితా, శీర్నూ మళీళ్ సహజీవన జంటలయాయ్రు ఇదద్రూ కలిసి కాదు..వేరేవ్రు 
వయ్కుత్లతో. ఇది మరీ పెదద్ షాక రాహుల కి. అయితే ఈమధయ్నే లిఖితకి ఇంటోల్ వాళుళ్ సంబంధం చూసేత్ మానసికంగా 
కొంచం నలిగింది గానీ బాయ ఫెర్ండుకి గుడ బై చెపేప్సి ఇంటోల్వాళుళ్ చూసిన అబాబ్యితో తాళి కటిట్ంచుకుని 
ఇలాల్లయిపోయింది.   పెళిళ్కి పిలిసేత్ అందరూ వెళాళ్రు శీర్నూతో సహా అందరూ హేపీగా గడిపారు. పెళిల్కొడుకుతో 
కరచాలనం చేసూత్ నవువ్తూ మాటాల్డుతునన్ శీర్ను ను చూసూత్ ఆశచ్రయ్పోయాడు రాహుల. ఎలా ఉండగలుగుతునాన్రు 
వీళళ్ంతా. ఇదంతా సంసాక్రమేనా? సంసాక్రమంటే ఇదేనా? ఆకరష్ణకి పేర్మ అనే ముసుగు వేసి అవసరాలు 
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తీరుచ్కోవడం ఎంతవరకూ సమంజసం?   మన సంసక్ృతీ సంపర్దాయాలను తపుప్దోవ పటిట్సూత్ సభయ్ సమాజానిన్  
కలుషితం చేసే దికుక్గా తీసుకు పోతునాన్యా మన ఈ పోకడలు?    

ఇవనీన్ ఇలా ఉంటే   ‘నీతో సమానంగా సంపాదిసుత్నాన్ను కదా నువువ్ నాకనాన్ ఏం గొపప్’ అంటూ   ఈగో 
ల గోలతో   పెళళ్యిన ఏడాదికే  విడాకులు తీసుకుంటునన్ జంటలు.   అమోమ్, నానోన్ తపప్ ఇదద్రి పేర్మా దొరకని  
దౌరాభ్గాయ్నికి గురయేయ్ పిలల్లు. ఆలోచిసుత్నన్రాహుల కి తల పగిలిపోతోంది. కలవడాలూ విడిపోవడాలూ ఎనిన్ 
జరుగుతునాన్ అంతా పబుబ్లూ, డిర్ంకులూ   వీకెండ    పారీట్లోల్ కలుసూత్నే ఉంటారు.   అంతా మామూలుగా నవువ్తూ 
తుళుళ్తూ గడిపేసుత్ంటారు. ఇవనీన్ చూసుత్నన్ రాహులిక్ ఒకోసారి పిచెచ్కిక్నంత పనవుతుంది. 

ఒకరోజు కొలీగ సుదేష తో మాటలోల్ అనాన్డు వీళళ్ంతా ఇంత ఈజీగా ఎలా ఉండగలుగుతునాన్రు? అని   
 “లైట బోర్..అమామ్యిలు మనతో చనువుగా ఉనన్పుడు ఎంజాయ చేయాలిస్ందే, సమయమొచిచ్నపుడు 

అమామ్నానన్ చూసిన లక్షణమైన అమామ్యిని పెళిల్ చేసుకోవాలిస్ందే, ఎకుక్వ ఆలోచించి బురర్ పాడుచేసుకోకూడదు” 
అనాన్డు.  

సవ్పన్ కూడా అలాగే మాటాల్డింది. “నీ అంత   వేసుట్ ఫెలో ని నా లైఫ లో చూళేళ్దు. లైఫ ఎంజాయ 
చెయయ్డం తెలీని ముదద్పపుప్వి “ అంది. అవునా? బరితెగించే పనులు చేయని తాను తెలివితకుక్వవాడా? తరతరాలుగా 
పర్పంచ దేశాలనిన్టిలో కొనియాడబడుతునన్ భారతీయ సంసక్ృతిని    చినాన్భినన్ం చేసుత్న వీళళ్ంతా  తెలివైనవారా? 
మధనపడుతూనే కాలం నెటుట్కొసుత్నాన్డు. మెరీస్ పరిచయం అయాక ఆమె చూపించింది పేర్మ అనే అనుకునాన్డు. ఆమె 
కళళ్లోల్ని అమాయకతవ్ం, ఆమాటలోల్ని లాలితయ్ం నిజమే అనుకునాన్డు. అందరిలో  తానొకక్తీ పర్తేయ్కం అనుకునాన్డు. 
మెరీస్ లాంటి వాళుళ్ కూడా అకక్డకక్డ ఉనన్ందుకు సంతోషించాడు. ఇపుప్డు మెరీస్ పర్వరత్న  కూడా   విచచ్లవిడి 
వయ్వహారంగానే అనిపించి పేర్మ అనే   పదానికి యువతలో పూరిత్గా అరథ్మే మారిపోయిందని   అరథ్ం చేసుకునాన్డు.  

రాహుల ఆ వీకెండ ఇంటికి బయలేద్రాడు. భారతీ, శీర్నివాస  సంతోషంగా ఉనాన్రు కొడుకు రాకతో.   
అమమ్తో కబురుల్ చెబుతూ  వంటింటోల్ చినన్ చినన్ సాయాలు చేసాడు  రాహుల. కొడుకిక్ ఏం కావాలో అడిగి అడిగి వండి 
పేర్మగా వడిడ్ంచి తినిపించింది భారతి. పకక్నే కూచుని జోకస్ చెబుతూ ఉతాస్హపరుసూత్ నానన్. అలల్రి చేసూత్ ఉడికిసూత్ 
సందడి చేసూత్ చెలిల్. ఎంత అందమైన కుటుంబం మనదీ అనుకుంటాడు ఇంటికొచిచ్నపుప్డలాల్ రాహుల..    

రాతిర్ భోజనాలయాక అందరూ పెరటోల్ చాప వేసుకుని వెనెన్ల నీడలో జలకాలాడుతుండగా భారతి  అంది  
“నానాన్ ఏ వయసులో జరగాలిస్న ముచచ్ట ఆ వయసులో జరగాలి. ఇంకా లేటు చేయడం మంచిది కాదు. 

నువువ్ ఔననాన్ కాదనాన్ మేం అమామ్యిని చూడాలని అనుకుంటునాన్ం” కొడుకు ఏమంటాడా అని అతని కళళ్లోల్కి 
చూసింది. 
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“సరేనమామ్ ,చూడండి” రాహుల సమాధానంతో సంతోషం ఉపొప్ంగింది ఇదద్రిలోనూ. 
“ఇంకేం, గీర్న సిగన్ల ఇచాచ్డు మనవాడు. ఇక తియియ్ నీ చిటాట్” ఉతాస్హంగా అనాన్డు శీర్నివాస.  
వెంటనే గబగబా అడుగులేసుకుంటూ ఇంటోల్కెళిళ్ చినన్ చేతి పుసత్కం పటుట్కొచిచ్ కూచుంది భారతి 

సంబరంగా. ఆశచ్రంగా చూసాడు రాహుల.  
“అమమ్కి ఆరెన్లల్ నుండీ ఇదే పనిరా అనన్యాయ్..చూడు దానిన్ండా అమామ్యిలే ఉనాన్రు. ఇపుప్డు నువువ్ 

చూసి ఎంచుకోడమే” అంది చెలిల్ రమయ్   అమమ్ పకక్కి చేరి పుసత్కంలోకి ఆసకిత్గా చూసూత్. 
పుసత్కం రాహుల చేతిలో ఉంది ఇపుప్డు.  ఒకొక్కక్ పేజీ తిపిప్ చూసుత్నాన్డు. రాహుల ఫోటోలు చూసుత్ంటే 

భారతీ రమాయ్  అతని ముఖంలోకి చూసుత్నాన్రు ఆతుర్తగా. ఫోటోలూ వివరాలూ అనీన్ చూసాడు. చివరి పేజీ అయాయ్క 
పుసత్కం అమమ్ చేతిలో పెటాట్డు.   

“ఏరా ఒకక్రు కూడా నచచ్లేదా?” అంది కాసత్ నిసస్తుత్వగా. ఆరెన్లల్ తన కషట్ం   కొడుకుకి కొంచం కూడా 
పనికిరాదేమో అనన్ నిరాశ కనపడిందామె ముఖంలో.  

“అందరూ బాగునాన్రమామ్” అందరూ ఆశచ్రయ్పోయారు ఆ మాటతో. 
“మరింకేం నానాన్ ఎవరో ఒకరిన్ సెలెకట్ చేసుకో మాటాల్డదాం” అనాన్డు నానన్  
నానన్వేపు నవువ్తూ చూసి అమమ్ ఒడిలో తలను వాలాచ్డు   రాహుల. వెలిల్కిలా పడుకుని రెండు చేతులూ 

గుండెలమీద పెటుట్కుని తలపైకెతిత్ అమమ్ ముఖానీన్ నింగిలోని చందమామనీ మారిచ్ మారిచ్ చూసుత్నాన్డు. భారతి చేతి 
వేళుళ్ అతని తలను నిమురుతునాన్యి పేర్మగా. ఇంత అందమైన దృశాయ్నిన్ ఎపుప్డూ కనపడేలా దాచుకోవాలిస్ందే 
అనుకుని వెంటనే కెమెరా కిల్కుక్మనిపించింది రమయ్. కొడుకు ఏదో దీరాఘ్లోచనలో ఉనాన్డనిపించి అతను చెపేప్దాకా 
ఆగడం అవసరమని ఎదురు చూసోత్ంది భారతి. పకక్నే కూచునన్ మిగతా ఇదద్రిదీ కూడా అదే పరిసిథ్తి.అయిదు 
నిముషాలయాక నోరు విపాప్డు రాహుల. 

“అమామ్, నీలాంటి అమామ్యిలు ఇపుప్డు లేరా అమామ్?” అమమ్ చేతివేళుల్ ఆగాయి కాసేపు. 
“ఎందుకుండరు,   అయినా నాలాంటి పాత చింతకాయ పచచ్డి నీకెందుకురా, నేను చూసిన 

అమామ్యిలంతా చదువుకుని పెదద్ పెదద్ ఉదోయ్గాలు చేసుత్నాన్రు. అలాంటివాళేళ్ నీకు సరియైన జోడీ నానాన్” అంది 
సముదాయిసుత్నన్టుట్గా. 

“అమామ్, మీరంతా ఇలా ఉండబటేట్ మేమంతా చదువుతో పాటు సంసాక్రం నేరుచ్కునాన్ం. పెదద్ చదువులూ 
గొపప్ ఉదోయ్గాలూ చేసుత్నన్ంత మాతార్న గొపప్వారు కాదు. మన పదధ్తులు మరిచ్పోయి వెసట్రన్ కలచ్ర గొపప్ అనుకునే 
వారు నాకే కాదు, ఈతరం అబాబ్యిలెవరికీ నచచ్రు” అనాన్డు రాహుల. 
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అమామ్నానన్లిదద్రూ ఆశచ్రయ్ంతో అవాకక్యారు.. ఈకాలం కురార్ళుళ్ మాడరన్ గా ఉండే అమామ్యిలిన్ 
ఇషట్పడతారని అనుకునన్ వారి అంచనా తపప్యింది     

“అమామ్, అమామ్యి అంటే, నీలా  నిండుగా బటట్లేసుకోవాలి. మెతత్గా మాటాల్డాలి. ఎదుటివారి మాటకు 
విలువిచేచ్ సంసాక్రం ఉండాలి.   చూడగానే మరాయ్ద ఇవావ్లనిపించేలా  ఉండాలి.  చుటూట్ ఉనన్  పురుషులు ఆమెకి  
గౌరవం ఇవవ్గలిగేలా ఆమె నడత ఉండాలి. సతరీ జాతికి గౌరవం తెచేచ్లా   పర్తి పురుషుడూ చేతులెతిత్ నమసక్రించేలా ఆమె 
జీవితం ఉండాలి” చెపుప్కుంటూ వెళుత్నాన్డు రాహుల. నోరెళళ్బెటిట్ వింటునాన్రు ముగుగ్రూ.  

“భారయ్  పేర్మ చూపేదయితే  భరత్ సంతోషంగా ఉంటాడు. అలాంటి భారయ్ని పార్ణానికి పార్ణంగా 
పేర్మిసాత్డు అతను కూడా.   ఒక సతరీ వలన సంతోషకరమైన ఇలుల్ తయారవుతుంది. అలాంటి ఇళళ్నీన్ కలిసేత్నే 
ఆరోగయ్కరమైన సమాజం ఏరప్డుతుంది. సతరీ చేతిలోనే సమాజం ఉంది. మాడరిన్టీ పేరుతో తమ వయ్కిత్తావ్నికి తామే మసి 
పూసుకుంటునాన్మనీ,  సమాన హకుక్ల పేరుతో తమ ఉనికికి తామే భదర్త లేకుండా చేసుకుంటునాన్మనీ  తెలీని 
అమామ్యిలు ఒక విషయం అరథ్ం చేసుకోవాలి. పాతచింతకాయ పచచ్ళళ్ని చినన్చూపు చూడకుండా పాత తరం వారినే  
ఆదరశ్ంగా తీసుకుని  తమ జీవితాలను ..కాదు..కాదు వారిమీద ఆధారపడడ్ అందరి జీవితాలకూ వెలుగు నివవ్డానికి 
సిదధ్మవావ్లి”.  

    కొడుకు మాటలకి   మురిసిపోయారు భారతీ శీర్నివాస లు. దీరాఘ్లోచనలో పడిపోయి ఉండిపోయింది 
రమయ్.  లేచి వెళిల్ అంతా నిదర్పోయారు ఆరాతిర్ పర్శాంతంగా నిదర్పోయాడు రాహుల.  

పొదునన్ లేసూత్నే ఇంటోల్ దృశయ్ం చూసి సంతోషంతో పరవశించిపోయాడు రాహుల. పరికిణీ వోణీ 
వేసుకుని అమమ్ వెనకాలే తిరుగుతూ అమమ్కి సాయం చేసూత్ రమయ్ అనన్ని చూసి హాయిగా నవివ్ంది.  

“డెర్సిస్ంగ మారితే చాలదు..ఆలోచన, ఆచరణ కూడా మారాలి” అనాన్డు చినన్గా తలమీద తడుతూ. 
“నీ చెలిల్నే అనన్యాయ్” అంది రమయ్  
మారుప్ తన ఇంటినుండే మొదలయినందుకు గుండెనిండా హాయి నిండింది రాహుల కి.    
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