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ఏ�ట� ...మ�� మగ�ిల
� ��? తన ��డల� మ�చ!ట"ా మ$�ో&ా'( క*�� మగ�ిల
� �ి, 
క-.స'(�0 బ�వ2ర4మంట6 ,ట67 '(!ం8ి :ాసం;. ఆడ�ిల�  ప2ట�7 ల, తను ?�0@న 
అమA:ార4� ,వBC�ల� పDజల� FేHంచుక�నI :Jౖభవ లMిA మ'(య� ఇతర లOAల� 
తన,ల
 ,ర4C�Pహ పర4&ాR ర, కలలS క*�� ఊUVంచలWదు. తన�Yట6 ఆడ �ిల�ల� లWర4, 
కZసం వFే! ��డల[ౖ-� ఇంట��0 లM\A 8ే�, CెసుR ంద, :J;�0 :J;�0 ఏడ^గ�ర4 ఆడ�ిల�ల�నI 
ఇంట�నుం_ �`�వ'(, Cెచు!క�ం8ి :ాసం;.  

  
 
 

abి గ8ి తల�ప2ల� బ�'ా�  cdి ఉ-�IH. Ufమలత ఆశ!ర�ంCh ఇంట� లSపi�0 :Jj�ం8ి. 
kల�లS ఎవరm లWర4. ఎవరm చూడకopH-� ట�.a లS opB "ాంసు ఏa పట7నటq�  :ాట�8�'(న r
అ� వసూR -. ఉ-�IH. అ,I గదులS�  sా�t  ల�,ల[ౖటq�  :ాట� :ాట� కరR:ా�,I 
,రu'(RసుR -�IH. Ufమలత ':ాసంc' , ':ాసంc' అ, 'Yండ^ &ార4�  �ిi_-� 'Y&ాvనుP లWదు. 
ఏ బ�తwరmమ�లS-x ఉం�ి ఉంటqం8ి అ, అనుక�ం8ి �ాZ అ,I తల�ప2ల* Cె'(Fే 
ఉండడంతంCh ఖం"ార4"ా �zరట� :Jౖప2క� :Jj�ం8ి. అక@డ పడక క�'{!లS పట7పగల� ఆ�ాశం 
:Jౖప2 చూసూR  8ీర}ం"ా ఆలS_సూR  కనప�ిం8ి :ాసం;.  

ఎ�ట~ :ాసం;...పగట� పDట ఏ�ట� పరb��నం ? -.ను ఇంట�� �0 వ_! ప8ి ,��ాలH�ం8ి. 
ఏ 8ొం"ాడ^ ఇంట�� �0 జ�రబ�ి-� అ�ి"� 8ిక�@ లWదు. అల
 తల�ప2లZI cdి ను�uల
 �zరట��  
ఆ�ాశంలS పగట� పDట చుక@iI ల[క@ �zడ^తw-�I:ా? అ, Ufమలత గల గల
 
మ
ట�� డ^తwంట~ అప�డ^ ఈ పBపంచంలS�0 వ_!ం8ి :ాసం;. అసల� ఇంతక� మ�ందు 
C�-.� �ననటq7  ....''ా:. Ufమ
 'ా...ఎ-�I����ం8ి ,నుI చూdి ఇ8ే-� 'ావటం'..అంట6 



పలక'(ం_ం8ి :ాసం;. 'Yండ^ సంవతP'ాల త'ాuత కidిన d�IUVతw'ాళ�� క�ల
&ా కబ�ర4�  
Fెప�క�ంట6 క�'{!లS�  క*ల బ��� ర4. Ufమలత: ఏ�ట~ :ాసం;...ZలS F�ల
 మ
ర4v 
క,�ి&pR ం8ి. 'Yండ^ సంవతP'ాల �0rతం -.ను దుబ�H :J���మ�ందు ,నుI చూ�ాను. 
మ,�ి� _క@డంCh oాటq కళ��0ంద క*�� �ాట�క �zట�7నటq7  ఆ అలం�ారం....ఏ�ట� 
సంగ;...అంC� క�ల
&ా-�?  

:ాసం;: Zద"(�ర 8�Fే8ేమ�ం8ే Ufమ......Z అంత అదృష7ం లWదు -�క�. kH"ా ఇద�'� 
ఆణ�మ�C��ల
� ంట� ఆడ�ిల� ల�...ఇద�'(�� సంబంb�ల� :Jతwక�@ంట6 :ా�0ట�� �0 వd�R  �zj�ళ�� 
Fేd�dి, ప2ర4డ^�  opd�dి kH"ా మనవల� మనవ'ాళ� ��సం 8ే�ాల� ;ర4గ�త� �ాలM�పం 
FేసుR -�Iవ2.  

Ufమ: Zక� మ
తBం ఇప��ే� తక�@వ? �:ార4 'Yండ^ Fేతwల
 సంoా8ిసుR -�Iర4, లంకంత 
��ంప,Fే;�0ంద ప,:ాళ��. ఒక@"ా-�క@ బం"ారం ల
ంట� ��డ^క�. అ��'(�ాలS �zద�  
ఉ8ో�గంలS dి రప��� డ^. '�op మ
op తగ� ��డల¡సుR ం8ి. ఇంక నువ2u క*�� 8ే�ాలZI ;'("( 
'ా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 ,లబడC�ర4 అనుక�ంట~ ఒక@ సంబంధం క*�� క�దరటం లWదు. ?దట��  
జ¥త�ాల�,�ాఖల�,ఇం¦Zర4ంగ� బ�"§ండ^r ,కZసం 5'4" o¨డవ2,_నI క�టqంబం ఇల
 ��,I 
��'(కల�ం�ే�. ఇప�డ^ ఏ8ీ పట�7ంచు��వటం లWదు. అమ
AH షwమ
ర4"ా 
ఉం�ి,"ాడ^�H©టq అయ��ం�ి మం_ క�టqంబం నుం_ వd�R  F�లనుక�ంటq-�Iమ�r . 

అH-� స'Yªన సంబంధం 'ావటం లWదు....మ�దు�  మ�దు� "ా మ��zౖ«�  మ$�ేళ�� 
వFే!&ాH మ
 �kt  �0.  

Ufమ: అసలW�ట� oBా బ� ం? ఈ మధ� F�ల
 మం8ి ద"(�ర మగ�ిల�లక� అమ
AHల� 8ొరకడం 
కష7ం"ా ఉంద, �ంటq-�Iను.  

:ాసం;:ఒకట� 'Yం�� ....మ��zౖ« సంబంb�ల 8��ా చూ&ామ� ఇపvట��0. అందులS oా;క 
మ
:ా�ి వరక� క*�� :Jళ�లWదు. Cెidిన :ాళ�ంద'( ద"(�ర మ
:ా�ి బ¬ �ేట�, spట�ల� 
ఉ-�IH. �zద�  �zద�  మ
�'�¦ బ$�'¢ల,Iట�లS డబ�	ల� కట7డం అH�ం8ి. మ
:ా�ి�0 
క*�� �సుగ� ప2ట�7  :ా�ే అమ
AH, :Jతwక�@ంట�నంట6 
Cెల�గ�మ
ట�B,.�ాం,�ా8ీ.�ాం ల
ంట� dzౖట�లS '(¦స7ర4 క*�� Fేసుక�-�Iడ^. మ
:ా�ి 
�zj� చూప2ల అనుభ:ాల, ఒక ప2సRకం :Bా యచు!-. అ,�ి&pR ం8ి.  



ఈ మధ�న ఇక@�ే U®¯ద'ాబ�దులS ఒక అమ
AH, చూ&ామ�. అమ
AH క�ందనప2 
బ°మAల
 ఉం8ి,M.C.A Fేdిం8ి. -.ను మ
:ార4 :Jj� చూdి అంC� బ�వ2ం8ి 
అనుక�-�Iమ�. ఆ అమ
AH తi�తండB̂ ల� అసల� �zj� అHopHనట~7  అంC� 
మ
ట�� ��ర4. ఇం��మ�ం8ి �ిల
�  �ిల
� డ^ ఒక'( -�కర4 చూdి 'ok' Fేసు��వడ�± తర4:ాH 
అనుక�-�Iమ�. మ
:ాడ^ అ; కష7ం �దం ఒక :ారం '¢£ల� dzలవ2 �zట�7  అ��'(�ా నుం_ 
8ి"ాడ^. �zj� చూప2లS�  ఆ �ిల�  మ
:ా�ిCh �zౖ²:.టq"ా మ
ట�� ��లంట6 లSపi�0 
cసు�Yj�ం8ి. ఈ '¢£లS�  ఇదంC� మ
మ$లW క8�. ఒక అరగంట త'ాuత మ
:ాడ^ బయట�0 
వF�!డ^. స'� ఏ సంగ; ఇంట��0 :Jj� spను Fే&ాR మ, Fెoాvమ�. మ
 :ాడ^ �ా'Y�Y@"ా-. 
అమ
AH నచ!లWద, బ�ంబ� ��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
ట��డన-.స'(�0 అప�డ^ :ాడ^ -JమA8ి"ా �షయం Fెoాvడ^.  

ఆ అమ
AH లSపi�0 :J�´�క తన�� సంబంధం ఇష7ం లWద, తన �ా� d�Aట�I ఇష7పడ^ChందZ, 

�ాZ ఆ అబ�	H dzట�µ  అH©�8��ా :JH¶  Fెయ
�ల,, ఇంట��  Fె��R  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, భయప�ి మ
 ద"(�ర క*�� :Jంట-. 
FెపvలWదు. అసల� ఇం��ళ�HCే ఆ తi� తండB̂ ల ద"(�ర�0 :Jj� చ�� మ�� మ, -�ల�గ$ 
�zట~7:ాళ��. అసల� అంత ఇష7ం లW, �ిల�  'Yం�ో &ా'( �zj� చూప2ల�Yందుక� ఒప�క�ం8ో 
Cెiయదు. మ
:ాడ^ ఎంCh కష7ం �ద dzలవ2 �zట�7  అంత దూరం నుం_ బ�ల[డంత డబ�	 
ఖర4! �zటq7 క�, వF�!డ^. �zౖ"ా ఆ �ిల�  అంటqం8ిట " �zళ�య
�క � ·�తం &ాvHµ  
Fెయ�క�ం�� -.ను �క� ఇప��ే ఈ �షయం Fె�ిvనందుక� �ర4 -�క� ¸��ంక�P Fెoాvi" 

అ,  

Ufమ: ఇ8ే8ో dి,మ
 కధల
 ఉం8ి :ాసం;..ఈ '¢£లS�  అమ
AHల� తమ�0_!న d�uఛ!, 
F�ల
 దు'(u,¬గం Fేసుక�ంటq-�Iర4.  

ఈ మధ�న ఒ�� కంపZలS ప, Fేd� అమ
AHల� అబ�	Hల� �zj�ళ�� Fేసు��వడం 
తరచు"ా �ంటq-�Iను. :ాj�ద'(�� �ామt  oాHంటq ఏ�టంట~ ఒకట~ కం�zZలS 
ప,Fేయడం...-Jల ;'("� స'(�0 Fే;,ం�� డబ�	ల�, �z����య
�క :.'� ఊర4 
మ
రక@'��దు...'Marriage of Convenience'. &ాº27 :.ర4 కం�zZలS�  ప, Fేd� అమ
AHల� 
F�ల
 మం8ి తమ oార7»ర4ను C��± ఎంచుక�ంటq-�Iర4. మ
క� Cెidి-��డ ఆ మధ�న 
కidినప�డ^ :ాళ�మ
AH గ�'(ం_ Fె�ిv ఒకట~ బ�ధప�ిం8ి.... :ాళ�మ
AH, అల�� డ^ 
ఇల
"� �zj� Fేసుక�-�Iర,, :J'� మత��¼-� ఒప�క�-�Iమ, _వu'(�0 ఇప�డ^ ఇద�రm 



సఖ�ం"ా ఉండటం లWదట.  

:ాసం;: అందరm ఇల
 ఉంటq-�Iర, �ాదు�ా, ఈ మధ�న అమ
AHలను చూసుR ంట~ 
ఆశ!ర�ం :.&pR ం8ి. అబ�	H U®¯టq ఇంతకంట~ ఉండక*డద,,ఏ£ "ా�ప2 'Yం�ేళ�క� 
�ంచ'ాద,,�zళ�య
�క జ¥Hంటq sా�½లS ఉండక*డద,,��'YంటqP ఇంట��0 వ_!-� 
-Jలల తరబ�ి ;ష7 :.యక*డద,,ఆడబడ^చుల� ఉండకopCే మం_ద,,...ఉ-�I :ాళ� 
�zj�ళ�� అH�opH ఉం��లట...ఇల
 ఒకట� �ాదులW �zj��0 మ�ం8ే అ-.క కం�ిషt  ల�.  

ఆర4-Jలల �0rతం మ
 �kt  అక@�ే M.S. Fేdిన ఒక అమ
AH, చూ&ాడ^. ఒక -Jల 
'¢£ల� spt  ల�,F�ట�ంగ�ల� న�ిF�క ఇద�రm ఒక ��� &p�  �¶  అయ
�ర4. మ
ట�� �ిన మ$డ^ 
గంటలS�  ఆ అమ
AH మ
 :ాడ^ మ
ట�� డట�,�0 ఒక oావ2గంట ¾�నుP ఇ_!ందట. 

మ
:ాడ^ �ాసR  �ిల�  ట��Yట�¿  అనుక�-�Iడ^. నువ2u ఈ 8ేశంలS-. (అ��'(�ాలS) dzట�µ  
అ:ాuల, కం�ిషt  �zట�7ం8ిట. మన �ిల�ల� :.'� 8ేశసు  లను �zj� Fేసుక�ంట~ నువ2u 
ఆ�YPప27  Fే&ాR :ా, Z sా�½Ch Z �Yటqవంట� క�టÀAంటqP ఉ-�IH...ఇల
 అ-.క పBశIల� 
:.dిం8ిట. ఇల
 మ
ట�� �ిCే బ�B �ైAం�ెÁ  -JసుP,sp'ా  టq ఉంద, అనుక�ంట�ర4 �ాబ�ల�. 
అసల� oా;క మ��zౖ« సంవతP'ాల త'ాuత :ాళ� �ిల�ల� cసుక�-. �ి�Âషt  dి@ నువ2u 
ఎల
 '(య
క�7  అవ2C�వ2 అంట~ ఎవడ^ Fెపvగలడ^? ఆ '¢£ ప'(dిRతwలను బట�7  �ిdzషt  
cసు��వచు!. ఒక :.ళ ఇప�డ^ ఎ8ో ఒక సమ
b�నం Fె�ిv-� oా;క మ��zౖ« 
సంవతP'ాలలS ఒక మ,�ి ఆలSచ-� �b�నం ఎ-xI మ
ర4vలక� గ�రవ2తwం8ి. ఎక@డ 
dzట�µ  అ:ాuలనI �ెdిషt  ఎప�డూ మన FేతwలS�  ఉండక opవచు!. తi� తండB̂ లCh 
�ిల�లక�నI క�టÀAంటqP �zj��0 మ�ం8ే Cెల�సు��:ాలనుక�నI �ిల�  �zళ�య
�క ఎ,I 
షరతwల� �zడ^తwం8ోన, మ
:ాడ^ ఆ సంబంధం వద�నుక�-�Iడ^.  

ఇల
ంట� కబ�ర4�  �ాలM�oా,�0 బ�-. ఉంట�H �ాZ ల[ౖÃ  లS �ెdిషtP  �0 �ిdzౖ�ింÄ  sాక7ÅP  
�ాక*డదంట�డ^ �kt .  

ఇల
"� :ాడ^ ఇం�� ఇద�ర4 అమ
AHలను అక@�ే చూdి వద�నుక�-�Iడ^. ఒకమ
AH 
తను Fేసు��బ�H©:ాడ^ మ�ందు తన ÆzBండ^Pక� నF�!ల, అం8ిట.  

Ufమ: d�uచÇ,&ాuతంతBం,ఇం�ి�zం�ెంటq ¸ిం�0ంగ� ఉండటం ఎంత అవసర :ాట� హదు� ల� 
క*�� Cెల�సు��:ాల, ఈ జY-J'�షt  �ిల�ల� గUVంచు��లWకopతw-�Iర4r . �ేట�ంగ�,�zj��0 
మ�ందు కidి ఉండటం ల
ంట� �ా-JPÈ  టq�  మనక� ఎంత వరక� ఉపక'(&ాR య, 
Cెల�సు��వటం ఎంతH-� అవసరం.  



ఆ మధ�న మ
 చుట�7 లబ�	H�0 ఎం"�£��ంటq అయ
�క �zj� �ా,Pల� అH�ం8ి. 
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 �z����య
�క:J�´�లంటq-�Iర4 �ాబ�ట�7  మనం జoాt  
లS �ాప2రం �zట�7 క య$రÈ  వ��షt  �0 oా� ను Fే8�� ం అ-�Iడట. ఆ అమ
AH �zj� 
�ాకమ�ం8ే తన ఒ�ీ,యt  సు@ �ల�వ ఇవuటం లWదు �zౖ"ా ��'YంటqP dzంట���ంటqP�0 
ఇంతల
 ఒగ�� తw-�Iడ, �zj� �ాt  dిµ  అం8ిట. -� కHCే ఆ సంబంధం త�ిvopవడ�± 
మం_ద,�ిం_ం8ి.  

:ాసం;: బ�"ా Fెoాvవ2 Ufమ. ఈ '¢£లS�  మ'{ oాత _ంత�ాయ పచ!�ిల
 అమ
AHల� 
ఉం��ల, ఎవరm అను��వటం లWదు...�ాZ oా�ా!త� 8ే�ాలS� , కల!ర4ను �ా�ీ ��ట�7 లనI 
C�పతBయంలS C�మ� ఎటq పయ,సుR -�Iమ, మర_opతw-�Iర4. �zj��0 మ�ం8ే అZI 
Cెల�సుక�,,మ
ట�� �ేdి అబ�	H, అత, �ా'Yక7ర4ను �ా_ వడop8�� మను��వటం 
మ$రÊతuం. ఏ మ,�ి-Jౖ-� పD'(R"ా Cెల�సు��:ాలంట~ ��ంత �ాలం పడ^తwం8ి. అ8ి 
:ారం,-Jల,సంవతPరం అ, FెపvలWమ�. ఒ��@&ా'( ఒక మ,�ిCh ఆర4 -Jలల� మ
ట�� �ి-� 
Cెల�సు��లW, �షయ
ల� ఆర4 '¢£ల� కiసు-�Iక Cెల�సు��వచు!. �zj��0 మ�ందు 
అందరm తమక� �ాబ�H© ·�త `�గ&ాu�, ఇం�zBË  Fే8�� మ, పBయ;I&ాR ర4. ఆ 
పBయC�IలలS ఒ��@&ా'( :ాళ� ట6B  dzల�« బయట పడక opవచు!. ఏ మ,�ీ ప'Y«క�7  
�ాదు. ��ంత వరక� సర4� క� opH, �ాంపB��¼£ అవ2త�, స'Yªన అండÅ  &ా7 ం�ింగ� �ెవలÈ  
Fేసుక�ంట~ ఏ �ాప2ర��¼-� &ాÆీ"ా &ా"(opతwందనI ,జ¥,I ఈ �ాలం జY-J'�షను :ాళ�� 
గUVంచు��:ాir .  

Ufమ: ,జ�± :ాసం;. Z �ా@బ�H© ��డల� ఎక@�ో పDజ Fేసుక�ంట6 ఉం�ి ఉం��i. 

�ోం¶  వ'(r...తuరలS-. �kt  �0 చక@ట� �ిల�  8ొర4క�తwం8.ి ఆµ  ద బÌË7 . నువ2u మ
తBం 
ఇల
 8ిగ�ల� పడక�. " Marriages are Made in Heaven but made successful on Earth" 

అ, ఊ'(�� అనలWదులW.  

స'� మ'( ఇక -.ను :J�´�i. ఇంట��  F�ల
 ప, ఉం8ి. ఎ8ో ప, �ద ఇటq :JళÍR  ఓ&ా'( 
,నుI పలక'(8�� మ, వF�!ను. అందు�� వFే!మ�ందు spను క*�� FేయలWదు. మ�� 
c'("ా�  కల�8�� ం.  

  
 
 

':ాసంc' ' :ాసంc' ...అ, �శu-�Ï  తట�7  లWప2తwంట~ ఈ పBపంచంలS�0 వ_!ం8ి :ాసం;. 



 
 

 
 
 

  

మb��నIం Ufమ :J�´�క Cెiయక�ం�� క�నుక� పట�7నటq� ంద, �శu-�Ï  Ch 
Fె�ిvం8ి.�`�వ'(,మ$�ో మనవడ^ అంC� తన కల, Cెల�సుక�ం8ి. తన కల గ�'(ం_ 
?గ��ిCh Fె��R  అతను.."మ$�ో&ా'( మనవడ^ ప2�ిCే మ
తBం ఎందుకంత బ�ధ" అ-�Iడ^. 
" ఆ ���� Cెల�సు -� బ�ధ మన:ా�ి�0 అమ
AH, :Jతక��,�� ఇంత తంట�ల� 
పడ^తw-�Iను ఇక మ�గ�� ర4 మనవళ��0 అమ
AHలను :Jతక��,�0 -.ను -� ��డల� 
ఎ,I అవస ల� ప��లS " అ, :ాసం; అంటqంట~....�శu-�Ï  కడ^ప2బ	 నవ2uత�-. 
ఉ-�Iడ^. 
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