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ఏ ట ...మ మగిల ? తన డల మచ!ట"ా మ$ో&ా'( క* మగిల ి,
క-.స'(0 బవ2ర4మంట6 ,ట6
7 '(!ం8ి :ాసం;. ఆడిల ప2ట7ల, తను ?0@న
అమA:ార4,వBCల పDజల FేHంచుకనI :Jౖభవ లMిA మ'(య ఇతర లOAల
తన,ల ,ర4CPహ పర4&ాRర, కలలS క* ఊUVంచలWదు. తనYట6 ఆడ ిలల లWర4,
కZసం వFే! డల[ౖ- ఇంట0 లM\A 8ే , CెసR ుంద, :J;0 :J;0 ఏడ^గర4 ఆడిలలనI
ఇంటనుం_

`వ'(, Cెచు!కం8ి :ాసం;.

abి గ8ి తలప2ల బ'ా cdి ఉ-IH. Ufమలత ఆశ!రంCh ఇంట లSపi0 :Jjం8ి.
kలలS ఎవరm లWర4. ఎవరm చూడకopH- ట.a లS opB"ాంసు
ఏa పట7 నటq
 :ాట8'(న
r
అ

వసూ
R -. ఉ-IH. అ,I గదులS sాt ల,ల[ౖట q :ాట :ాట కరR :ా,I

,రu'(RసR ు-IH. Ufమలత ':ాసంc' , ':ాసంc' అ, 'Yండ^ &ార4 ిi_- 'Y&ాvనుP లWదు.
ఏ బతwరmమలS-x ఉంి ఉంటqం8ి అ, అనుకం8ి ాZ అ,I తలప2ల* Cె'(Fే
ఉండడంతంCh ఖం"ార4"ా zరట :Jౖప2క :Jjం8ి. అక@డ పడక క'{!లS పట7 పగల ఆాశం
:Jౖప2 చూసూ
R 8ీర}ం"ా ఆలS_సూ
R కనపిం8ి :ాసం;.
ఎ ట~ :ాసం;...పగట పDట ఏ ట పరbనం ? -.ను ఇంట0 వ_! ప8ి ,ాలHం8ి.
ఏ 8ొం"ాడ^ ఇంట0 జరబి- అి" 8ిక@ లWదు. అల తలప2లZI cdి ను uల zరట
ఆాశంలS పగట పDట చుక@iI ల[క@ zడ^తw-I:ా? అ, Ufమలత గల గల
మ టడ^తwంట~ అపడ^ ఈ పBపంచంలS0 వ_!ం8ి :ాసం;. అసల ఇంతక మందు
C-.

ననటq7 ....''ా:. Ufమ 'ా...ఎ-Iం8ి ,నుI చూdి ఇ8ే- 'ావటం'..అంట6

పలక'(ం_ం8ి :ాసం;. 'Yండ^ సంవతP'ాల త'ాuత కidిన dIUVతw'ాళ కల &ా కబర4
Fెపకంట6 క'{!లS క*ల బర4. Ufమలత: ఏ ట~ :ాసం;...ZలS Fల మ ర4v
క,ి&R pం8ి. 'Yండ^ సంవతP'ాల 0rతం -.ను దుబH :Jమందు ,నుI చూాను.
మ,ి

_క@డంCh oాటq కళ0ంద క* ాటక zట7 న
 టq7 ఆ అలంారం....ఏ ట

సంగ;...అంC కల &ా-?
:ాసం;: Zద"(ర 8Fే8ేమం8ే Ufమ......Z అంత అదృష7 ం లWదు -క. kH"ా ఇద '
ఆణమCల ంట ఆడిలల...ఇద '( సంబంbల :Jతwక@ంట6 :ా0ట 0 వdR zjళ
Fేddి, ప2ర4డ^ opddి kH"ా మనవల మనవ'ాళ సం 8ేాల ;ర4గత ాలMపం
FేసR ు-Iవ2.
Ufమ: Zక మ తBం ఇపే తక@వ? :ార4 'Yండ^ Fేతwల సంoా8ిసR ు-Iర4, లంకంత
ంప,Fే;0ంద ప,:ాళ. ఒక@"ా-క@ బం"ారం ల ంట డ^క. అ'(ాలS zద
ఉ8ోగంలS dిరపడ^. 'op మ op తగ డల¡సుRం8ి. ఇంక నువ2u క* 8ేాలZI ;'("(
'ావచు! క8....
:ాసం;: అ8ే-..... ఆ 'op మ op '¢£ 'ావ,0 'Yండ^ సంవతP'ాల"ా ఎదుర4
చూసుR-Iను. అZI ఉ-IH మ :ాి తక@వ...'' అంట~ ట మం8ి అమ AHల
క*లS ,లబడCర4 అనుకంట~ ఒక@ సంబంధం క* కదరటం లWదు. ?దట
జ¥తాల,ాఖల,ఇం¦Zర4ంగ బ"§ండ^
,కZసం 5'4" o¨డవ2,_నI కటqంబం ఇల ,I
r
'(కలంే . ఇపడ^ ఏ8ీ పట7ంచువటం లWదు. అమ AH షwమ ర4"ా
ఉంి,"ాడ^H©
టq అయంి మం_ కటqంబం నుం_ వdR Fలనుకంటq-Iమ.
r
అH- స'Yªన సంబంధం 'ావటం లWదు....మదు మదు"ా మzౖ« మ$ేళ
వFే!&ాH మ

kt 0.

Ufమ: అసలWట oాBబ ం? ఈ మధ Fల మం8ి ద"(ర మగిలలక అమ AHల 8ొరకడం
కష7 ం"ా ఉంద,

ంటq-Iను.

:ాసం;:ఒకట 'Yం ....మzౖ« సంబంbల 8ా చూ&ామ ఇపvట0. అందులS oా;క
మ :ాి వరక క* :JళలWదు. Cెidిన :ాళంద'( ద"(ర మ :ాి బ¬ ేట, spటల
ఉ-IH. zద zద మ '¦ బ$'¢ల,IటలS డబ ల కట7 డం అHం8ి. మ :ాి0
క*

సుగ ప2ట7 :ాే అమ AH, :Jతwక@ంటనంట6

Cెలగమ టB,.ాం,ా8ీ.ాం ల ంట dzౖటలS '(¦స7 ర4 క* Fేసుక-Iడ^. మ :ాి
zj చూప2ల అనుభ:ాల, ఒక ప2సR కం :ాBయచు!-. అ,ి&R pం8ి.

ఈ మధన ఇక@ే U®¯ద'ాబదులS ఒక అమ AH, చూ&ామ. అమ AH కందనప2
బ°మAల ఉం8ి,M.C.A Fేdిం8ి. -.ను మ :ార4 :Jj చూdి అంC బవ2ం8ి
అనుక-Iమ. ఆ అమ AH తi తండ^Bల అసల zj అHopHనట~7 అంC
మ టర4. ఇంమం8ి ిల ిల డ^ ఒక'( -కర4 చూdి 'ok' Fేసువడ± తర4:ాH
అనుక-Iమ. మ :ాడ^ అ; కష7 ం దం ఒక :ారం '¢£ల dzలవ2 zట7  అ'(ా నుం_
8ి"ాడ^. zj చూప2లS ఆ ిల మ :ాిCh zౖ²:.టq"ా మ టలంట6 లSపi0
cసుYjం8ి. ఈ '¢£లS ఇదంC మ మ$లW క8. ఒక అరగంట త'ాuత మ :ాడ^ బయట0
వF!డ^. స' ఏ సంగ; ఇంట0 :Jj spను Fే&R ామ, Fెoాvమ. మ :ాడ^ ా'YY@"ా-.
అమ AH నచ!లWద, బంబ ల !డ^. అందం ాదు,చదువ2 ాదు...ఏ ట స'(" ా
Fెపvడ^. -క* :ాి zద "³డవ. _వu'(0 :ాళ -నI"ార4 స'Yªన ారణం Fెపvక o¨Cే
మ టడన-.స'(0 అపడ^ :ాడ^ -JమA8ి"ా

షయం Fెoాvడ^.

ఆ అమ AH లSపi0 :J´క తన సంబంధం ఇష7 ం లWద, తన ాdAటI ఇష7 పడ^ChందZ,
ాZ ఆ అబ H dzటµ అH©8ా :JH¶ Fెయ ల,, ఇంట FెR చం&R ార, అందుక,
మ :ాేI తను నచ!లWద, Fెపvమ, ఆర ర4 :.dిందట. మ :J'(r :Jంగళపv ఎక@డ ఆ
అమ AH :ాళ ఆ అమ AH, కష7 zడC'¢ అ, భయపి మ ద"(ర క* :Jంట-.
FెపvలWదు. అసల ఇంళHCే ఆ తi తండ^Bల ద"(ర0 :Jj చ మ మ, -లగ$
zట7 :
~ ాళ. అసల అంత ఇష7 ం లW, ిల 'Yంో &ా'( zj చూప2లYందుక ఒపకం8ో
Cెiయదు. మ :ాడ^ ఎంCh కష7 ం ద dzలవ2 zట7  అంత దూరం నుం_ బల[డంత డబ
ఖర4! zట7 qక, వF!డ^. zౖ"ా ఆ ిల అంటqం8ిట " zళయ క  · తం &ాvHµ
Fెయకం -.ను క ఇపే ఈ

షయం Fెిvనందుక ర4 -క ¸ంకP Fెoాvi"

అ,
Ufమ: ఇ8ే8ో dి,మ కధల ఉం8ి :ాసం;..ఈ '¢£లS అమ AHల తమ0_!న duఛ!,
Fల దు'(u,¬గం Fేసుకంటq-Iర4.
ఈ మధన ఒ కంపZలS ప, Fేd అమ AHల అబ Hల zjళ Fేసువడం
తరచు"ా

ంటq-Iను. :ాjద'( ామt oాHంటq ఏ టంట~ ఒకట~ కంzZలS

ప,Fేయడం...-Jల ;'(" స'(0 Fే;,ం డబ ల, zయ క :.' ఊర4
మ రక@' దు...'Marriage of Convenience'. &ాº27:.ర4 కంzZలS ప, Fేd అమ AHల
Fల మం8ి తమ oార7»ర4ను C± ఎంచుకంటq-Iర4. మ క Cెidి- డ ఆ మధన
కidినపడ^ :ాళమ AH గ'(ం_ Fెిv ఒకట~ బధపిం8ి.... :ాళమ AH, అలడ^
ఇల " zj Fేసుక-Iర,, :J' మత¼- ఒపక-Iమ, _వu'(0 ఇపడ^ ఇద రm

సఖం"ా ఉండటం లWదట.
:ాసం;: అందరm ఇల ఉంటq-Iర, ాదుా, ఈ మధన అమ AHలను చూసుRంట~
ఆశ!రం :.&R pం8ి. అబ H U®¯టq ఇంతకంట~ ఉండక*డద,,ఏ£ "ాప2 'Yంేళక
ంచ'ాద,,zళయ క జ¥Hంటq sా½లS ఉండక*డద,,'YంటqP ఇంట0 వ_!-
-Jలల తరబి ;ష7 :.యక*డద,,ఆడబడ^చుల ఉండకopCే మం_ద,,...ఉ-I :ాళ
zjళ అHopH ఉంలట...ఇల ఒకట ాదులW zj0 మం8ే అ-.క కంిషt ల.
ఆర4-Jలల 0rతం మ

kt అక@ే M.S. Fేdిన ఒక అమ AH, చూ&ాడ^. ఒక -Jల

'¢£ల spt ల,Fటంగల నిFక ఇద రm ఒక  &p ¶ అయ ర4. మ టిన మ$డ^
గంటలS ఆ అమ AH మ :ాడ^ మ టడట,0 ఒక oావ2గంట ¾నుP ఇ_!ందట.
మ :ాడ^ ాసR ిల టYట¿ అనుక-Iడ^. నువ2u ఈ 8ేశంలS-. (అ'(ాలS) dzటµ
అ:ాuల, కంిషt zట7 ం 8ిట. మన ిలల :.' 8ేశసులను zj Fేసుకంట~ నువ2u
ఆYPప27 Fే&R ా:ా, Z sా½Ch Z Yటqవంట కటÀAంటqP ఉ-IH...ఇల అ-.క పBశIల
:.dిం8ిట. ఇల మ టిCే బBైAంెÁ -JసుP,sp'ాటq ఉంద, అనుకంటర4 ాబల.
అసల oా;క మzౖ« సంవతP'ాల త'ాuత :ాళ ిలల cసుక-. ిÂషt dి@ నువ2u
ఎల '(య క7 అవ2Cవ2 అంట~ ఎవడ^ Fెపvగలడ^? ఆ '¢£ ప'(dతwలను
ిR
బట7 ిdzషt
cసువచు!. ఒక :.ళ ఇపడ^ ఎ8ో ఒక సమ bనం Fెిv- oా;క మzౖ«
సంవతP'ాలలS ఒక మ,ి ఆలSచ-

bనం ఎ-xI మ ర4vలక గరవ2తwం8ి. ఎక@డ

dzటµ అ:ాuలనI ెdిషt ఎపడూ మన FేతwలS ఉండక opవచు!. తi తండ^BలCh
ిలలకనI కటÀAంటqP zj0 మం8ే Cెలసు:ాలనుకనI ిల zళయ క ఎ,I
షరతwల zడ^తwం8ోన, మ :ాడ^ ఆ సంబంధం వద నుక-Iడ^.
ఇల ంట కబర4 ాలMoా,0 బ-. ఉంటH ాZ ల[ౖÃ లS ెdిషtP 0 ిdzౖింÄ sాక7ÅP
ాక*డదంటడ^

kt.

ఇల " :ాడ^ ఇం ఇద ర4 అమ AHలను అక@ే చూdి వద నుక-Iడ^. ఒకమ AH
తను FేసుబH©:ాడ^ మందు తన ÆzBండ^Pక నF!ల, అం8ిట.
Ufమ: duచÇ,&ాuతంతBం,ఇంిzంెంటq ¸ిం0ంగ ఉండటం ఎంత అవసర :ాట హదుల
క* Cెలసు:ాల, ఈ జY-J'షt ిలల గUV
r ంచులWకopతw-Iర4. ేటంగ,zj0
మందు కidి ఉండటం ల ంట ా-JPÈ టq
 మనక ఎంత వరక ఉపక'(&R ాయ,
Cెలసువటం ఎంతH- అవసరం.

ఆ మధన మ చుట7లబ H0 ఎం"£ంటq అయ క zj ా,Pల అHం8ి.
spనులS ఆ అమ AH హZమ$నుక య$రÈ :Jల మనI8ిట. ఆ అబ H జoాt లS
ప,Fే&R ాడ^లW. అతను తనక 'Yండ^ :ా'ాల కంట~ Âలవ2 8ొరకదు ఈ లS"ా 'YంటqP
;ర4ప;,ి'(ి,:ాళ &¨ంత ఊర4 అa zయ క:J´లంటq-Iర4 ాబట7 మనం జoాt
లS ాప2రం zట7 క య$రÈ వషt 0 oాను Fే8 ం అ-Iడట. ఆ అమ AH zj
ాకమం8ే తన ఒీ,యt సు@

లవ ఇవuటం లWదు zౖ"ా 'YంటqP dzంటంటqP0

ఇంతల ఒగతw-Iడ, zj ాt dిµ అం8ిట. - కHCే ఆ సంబంధం తిvopవడ±
మం_ద,ిం_ం8ి.
:ాసం;: బ"ా Fెoాvవ2 Ufమ. ఈ '¢£లS మ'{ oాత _ంతాయ పచ!ిల అమ AHల
ఉంల, ఎవరm అనువటం లWదు...ాZ oాా!త 8ేాలS, కల!ర4ను ాీ ట7లనI
CపతBయంలS Cమ ఎటq పయ,సుR-Iమ, మర_opతw-Iర4. zj0 మం8ే అZI
Cెలసుక,,మ టేdి అబ H, అత, ా'Yక7ర4ను ా_ వడop8మనువటం
మ$రÊతuం. ఏ మ,ి-Jౖ- పD'(R"ా Cెలసు:ాలంట~ ంత ాలం పడ^తwం8ి. అ8ి
:ారం,-Jల,సంవతPరం అ, FెపvలWమ. ఒ@&ా'( ఒక మ,ిCh ఆర4 -Jలల మ టి-
CెలసులW,

షయ ల ఆర4 '¢£ల కiసు-Iక Cెలసువచు!. zj0 మందు

అందరm తమక ాబH© · త `గ&ాu, ఇంzBË Fే8 మ, పBయ;I&ాRర4. ఆ
పBయCIలలS ఒ@&ా'( :ాళ ట6
B dzల« బయట పడక opవచు!. ఏ మ,ీ ప'Y«క7
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