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1  చం ళోళ్ కుందేలు 

 
 (పార్ రంభం) 

       తెలతెలల్టి మబుబ్ తునకలు పలచ్గా పరుచుకునన్ ఆకాశం విరబూసిన మలెల్పొదలా, అపుప్డే పుటిట్న పాపాయి నవువ్లా సవ్చఛ్ంగా, 
అందంగా ఉంది. ఎవరో మబుబ్ల చాటున దాగుండి దోసిలి పటిట్  సుతారంగా ముతాయ్లు వెదజలుల్ తునన్టుట్  అలవోకగా నింగి నుంచి 
జారుతునన్ సనసనన్టి వాన చినుకులు.. ఆగి ఆగి వీసుత్ నన్ గాలి అలలపె ౖ తేలుతూ మెలమెలల్గా చెటుట్  సిగలో నుంచి జారి నేలని 
తాకుతునన్ ఎరర్టి గులోమ్హర్ పూలరేకులు.. 

గులోమ్హర్ చెటుట్  కింద నించునన్ ఓ అమామ్యి చేతులోల్  అపప్టిదాకా పెనవేసి ఉనన్ మరో జత చేతులు మెలల్గా వీడిపోతూ ఆమె 
నుంచి దూరంగా వెళుతునాన్యి. అలా ముందుకి సాగిపోతూనే వెనకిక్ తిరిగి చూసూత్  “నువువ్ జాగర్తత్.. వెళొళ్సాత్ నూ..” అంటూ చెపుత్ నన్ 
వీడుకోలు వాకాయ్లు గాలి తెరలనీ, వాన చినుకులీన్ దాటుకుని ఆమె దాకా వచేచ్సరికి అసప్షట్ ంగా వినిపిసుత్ నాన్యి. కళుళ్ విపాప్రుచ్కుని 
అటు వెపౖే చూసూత్  చెయెయ్తిత్ గాలిలో ఊపుతూ ఉండిపోయిందా అమామ్యి. 

“ఇంకా ఎంతసేపు ఈ రోడుడ్ కేసి చూసూత్  నించుంటావు.. పద వెళాద్ ం.. మేఘా.. నినేన్.. పలకవేంటి.. మేఘా..... మేఘా....” 

తనని గటిట్గా కుదిపేసూత్  బిగగ్రగా వినిపించిన ఆ పిలుపుకి ఉలికిక్పడి నిదర్ లేచింది మేఘ. కళుళ్ నులుముకుని చుటూట్  చూసేత్ 
ఎరర్ పూవులు రాలేచ్ గులోమ్హర్ చెటుల్  లేవు. గది గోడలకి వేసిన ఊదా రంగు పలచ్టి బెడ్ లెటౖు వెలుతురులో గులాబీ రంగులోకి 
మారిపోయి మెరుసోత్ ంది. 

“హ్మ్.. మళీళ్ కలేనా!” నిటూట్ రిచ్ంది మేఘ. 

మంచం దిగి గదిలోంచి బయటికి వెళిళ్ కొంచెం మంచినీళుళ్ తాగేసి మళీళ్ వచిచ్ గడియారం వంక చూసింది. అపుప్డు 
సమయం అరధ్రా  రెండవుతోంది. 
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కిటికీ పరదాలు పకక్కి జరిపి బయటికి చూసేత్ నలల్టి ఆకాశంలోంచి ధారాపాతంగా కురుసోత్ నన్ వరష్ం చీకటి నలుపులో 
కలిసిపోయి కంటికి కనిపించకపోయినా వాన హోరు మాతర్ం చెవులకు లీలగా వినిపిసోత్ ంది. ఉండుండీ తళుకుక్న మెరిసే మెరుపుల 
వెలుగులో వరష్పు ధారలు వెండి తీగలాల్  మెరిసి మాయమౖెపోతునాన్యి. బలంగా వీసుత్ నన్ గాలివాటుకి వాన చినుకులు దురుసుగా వచిచ్ 
కిటికీ అదాద్ నిన్ ఢీకొని నిశశ్బద్ంగా కిందకి జారిపోతునాన్యి. ఆ ఒరిగిపోతునన్ వాన చినుకులిన్ పరామరిశ్సుత్ నన్టుట్  వాటి వెంబడే చేతి వేళళ్తో 
అదద్ం మీద రాసూత్  అకక్డే నించుండిపోయింది మేఘ. 

దూరంగా వీధి దీపాల వెలుగులో వెనున్ విరుచుకు నిలబడిన నలల్టి మోడువారిన చెటుల్  ఏ భావమూ లేనటుట్  వరష్ంలో 
తడుసుత్ నాన్యి. ఆ చెటల్ని చూడగానే ఎపుప్డూ నవువ్తునన్టుట్ ండే పచచ్ని గులోమ్హర్ చెటుల్  జాఞ్ పకానికొచాచ్యి మేఘకి.  

నెమమ్దిగా కిటికీ మీదకి తల వాలిచ్ చెకిక్లితో చలల్టి కిటికీ అదాద్ నిన్ తాకింది. అదాద్ నికి అవతల వెపౖున జారుతునన్ చినుకులనీన్ 
తన చెకిక్లిపె ౖతారాడుతునన్ అనుభూతి కలిగింది ఆమెకి. మనసు మూలలోల్  నుంచి నిదర్ లేచిన జాఞ్ పకాల అలలేవో ఎగిసిపడుతునాన్యి. 

“మేఘా.. మేఘా..” అనన్ పిలుపు ఓ మారధ్వమౖెన గొంతులో తేలి వచిచ్ చెవులోల్  గింగురుమంటోంది. ఆ పిలుపుకి ఊ కొడుతూ 
మెలల్గా గతంలోకి జారిపోబోతుంటే ఢమఢమా ఉరుముల శబాద్ లు తన మీద కేకలేసూత్  గతంలోకి వెళేళ్ వీలేల్దంటూ పర్సుత్ తంలోనే 
కటిట్పడేసుత్ నాన్యి. 

మళీళ్ ఆమె చూపు ఆకాశం మీదకు మళిళ్ంది. ఆలోచనలు ఎటో వెళిళ్పోతునాన్యి. ఎవరి మీదనో బెంగ పెటుట్ కునన్ ఆకాశం ఈ 
నిశి రాతిరి వేళ ఎవవ్రికీ తెలీకుండా ఇలా రహసయ్ంగా ఏడుసోత్ ందా.. పగలంతా పర్శాంతంగా కనిపించిన ఆకాశం ఎందుకిలా చీకటి 
రా లో ఉరుములూ మెరుపులతో వె  కేకలు వేసోత్ ంది.. తన బాధ ఎవరికీ పటట్నటుట్  ఈ లోకమంతా వెచచ్గా నిదురిసోత్ ంది కదూ! 
హుమ్మ్.. ఏ మేఘం చాటున ఏ మెరుపు దాగుందో, ఏ వాన చినుకు వెనక ఏం కథలునాన్యో, వెతలునాన్యో ఎవరికెరుక! 

అసలూ.. ఈ మేఘాలనీన్ వరిష్ంచడం మానేసి వాననంతా లోపలే దాచేసుకునే పర్యతన్ం చెయయ్వెందుకో.. బహుశా మనుషులాల్  
అనీన్ మనసులోనే దాచేసుకుని మథనపడే అలవాటు వాటికి లేదేమో! 

ప్చ్.. ఏంటీ పిచిచ్ ఆలోచనలు.. అయినా నేరం తనది కాదులే.. వానదే! కాదా మరి.. మేఘాలూ, జడివాన ఎపుప్డు ఎదురెనౖా 
తనని నిలువెలాల్  ముంచెతిత్ ఎకక్డో ఎద లోతులోల్  అతి రహసయ్ంగా దాచిన జాఞ్ పకాల నిధులిన్ వెలికి తీసాత్ యి. వాన పేరు పెటుట్ కునన్దనన్ 
మ కొదీద్ తననిలా వేధిసుత్ ంటాయి కాబోలు! తన ఆశలకీ, నిరాశలకీ, కనీన్ళళ్కీ, జాఞ్ పకాలకీ.. అనీన్టికీ మౌనసాకిష్గా నిలుసోత్ ంది ఈ 

వరష్మేనేమో! 

తన ఆలోచనలకి తనే నవువ్కుంటూ కిటికీని వదిలి గదిలోకొచిచ్ంది మేఘ. టెమౖు చూసేత్ తెలల్వారుజాము నాలుగు దాటింది. 
ఇంక ఇపుప్డెలాగూ మళీళ్ నిద్ర పటట్దులెమమ్ని మంచం ఎదురుగా ఉనన్ అలమరలో ఎకక్డో పె ౖఅరలో మూలనునన్ ఒక చెకక్ పెటెట్ని 
బయటికి తీసింది. 
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లెటౖు వెలుతురులో ఆ పెటెట్  మీద చెకక్బడిన అందమౖెన నగిషీల మధయ్న పొదిగిన రంగురాళుళ్ మిలమిలా మెరుసుత్ నాన్యి. 
ఒకసారి అపురూపంగా పెటెట్ని రెండు చేతులతో నిమిరి మెలల్గా తెరిచింది. లోపల ఏవేవో కవరూల్ , ఉతత్రాలూ, చినన్ చినన్ డబాబ్లూ, 
రాళూళ్, గవవ్లూ.. చాలా రకాల వసుత్ వులు కుపప్గా పోసి ఉనాన్యి. చూడబోతే అదో పెదద్ జాఞ్ పకాల నిధిలా కనిపిసోత్ ంది. 

అందులో చాలాసేపు వెతికీ వెతికీ చివరికి కెంజాయ రంగుతో హృదయాకారంలో ఉనన్ ఒక బులిల్ డబాబ్ని చేతులోల్ కి తీసుకుంది. 
తెరిచి చూసేత్ మూతకి లోపల వెపౖున తన చేతి తలోనే దాదాపు పదేళళ్ నాటి తేదీ, సమయమూ రాసునాన్యి. అందులో ఉనన్ ఒక 
బులిల్ సఫ్టికపు నతత్ బొమమ్ని, ఎండిపోయిన ఎరర్టి గుల్ మోహర్ పూలరేకులని అరచేతిలోకి తీసుకుని మగా తాకుతూ వాటికేసి 
తదేకంగా చూసూత్  ఉండిపోయింది. 

తెలవారుతునాన్ సూరుయ్డి జాడే లేకుండా వాన కురుసూత్ నే ఉంది. మేఘని కముమ్కునన్ జాఞ్ పకాల ముసురు కూడా ఇంకా 
వదలేల్దు. అరధ్రా  మెలకువొచిచ్నపప్టి నుంచీ తెలాల్ రేదాకా నిదర్ సంగతి మరిచ్పోయి ఆ చెకక్ పెటెట్లోని రకరకాల వసుత్ వులిన్ 
పేరుపేరునా పలకరిసూత్  నిదురించిన ఒకోక్ జాఞ్ పకానీన్ తటిట్  లేపుతూ ఉండిపోయింది. 

చాలాసేపటికి వాన జోరు కాసత్ తగిగ్ మెలమెలల్గా వెలుతురు పరుచుకుంటునన్ ఛాయలు కనిపిసుత్ నాన్యి. ఆకాశంలో కముమ్కునన్ 
మేఘాలు ఒకొక్కక్టే తేలిపోయి ఆకాశంలో అంతదాకా ఆవరించిన నలుపంతా కరిగిపోయి తెలల్బడుతోంది. మేఘ మనసు కూడా 
తేలికెనౖటుట్ ంది. జాఞ్ పకాల పెటెట్ని వదిలి వరత్మానంలోకి వచిచ్ ఫోన్ అందుకుని దాదాపు రెండు గంటల సేపు ఫోన్ కాల్స్ మాటాల్ డింది. 

తరావ్త వంటింటోల్ కి వెళిళ్ కాఫీ కపుప్ తెచుచ్కుని మంచం ఎకిక్ కూరుచ్ని మళీళ్ ఫోన్ అందుకుని నీలూకి కాల్ చేసింది. 

“హలో నీలూ.. ఏం చేసుత్ నాన్వే?” 

“ఈ టెంౖలో ఇంకా చేసేదేముంటుందే.. హాయిగా ముసుగు తనిన్ పడుకుని వచేచ్ వారం నువొవ్చాచ్క మనం ఏమేం చీరల 
షాపింగులు చేసాత్ మా, ఏ గాజుల కొటల్ చుటూట్  తిరుగుతామా అని హాయిగా కలలు కందాం అనుకుంటునాన్ను.” 

“అబోబ్.. చాలా పెదద్ పాల్ నోల్ నే ఉనాన్వే! సరే గానీ మన షెడూయ్లోల్  ఒక మారుప్..” 

“ఇంక చెపప్కు నాకు. అరెజ్ంటుగా నోరు మూసెయ్.. ఏం పాడు ఉదోయ్గాలే బాబూ.. అంతంత దూరదేశాలు వెళిళ్ందే కాక 
ఎపుప్డో రెండు మూడేళళ్కొకసారనాన్ పటుట్ మని పది రోజులు పుటిట్న దేశానికి వెళేళ్ వీలు దొరకదు. మీరూ మీ పిచిచ్ ఉదోయ్గాలూనూ.. 
నేనెనిన్ కలలు కంటునాన్నో తెలుసా నువొవ్సాత్ వని. ఇపుప్డు ఉనన్టుట్ ండి కుదరదు అని చెపేత్ నినేన్ం చేసేత్ పాపం ఉంటుందసలు.. చెపప్వే.. 
మాటాల్ డకుండా నవువ్తావేం!?” 

“అబాబ్.. కాసత్ శాంతించి ముందు ననున్ మాటాల్ డనివవ్మామ్ నీలమమ్ తలీల్.. నేను ప్ కేనిస్ల్ చేసానని అనలేదుగా.. చినన్ మారుప్ 
అంతే! అదేంటంటే నేను వచేచ్ వారంలో కాకుండా రేపే బయలుదేరి వదాద్ ం అనుకుంటునాన్ను. నా పర్యాణానిన్ ఒక నాలుగు రోజులు 
ముందుకు జరుపుదామనీ..” 
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“అబాబ్ మేఘా.. నిజంగా నిజమేనా? ఇంకా ముందే వచేచ్సాత్ వా నువువ్? అయితే నేను అరెజ్ంటుగా హౖెదరాబాదుకి రిజర్వ్ 
చేయించిన నా టైర్న్ టికెట్స్ కానిస్ల్ చేసి తతాక్ల్ లో ఎలుల్ ండికి బుక్ చెయయ్మని శరతిక్ చెపాత్ ను. నువొవ్చేచ్సరికలాల్  నేను అకక్డుండాలిగా 
మరి.” 

“ప్చ్.. నీ సంబరం మీ బెజవాడ సంతకెళాళ్.. ననన్సలు ముందు పూరిత్గా చెపప్నివవ్వే బాబూ.. ఇపుప్డు నువేవ్ం అంత 
అరెజ్ంటుగా హౖెదరాబాదుకి రానకక్రలేదు. నేనే నీ దగగ్రికి విజయవాడ వసాత్ ను. అకక్డే నాలుగు రోజులు ఉండి తరావ్త మనిదద్రం కలిసి 
ముందు అనుకునన్ పాల్ న్ పర్కారం హౖెదరాబాద్ వెళదాం. ఏమంటావ్?” 

“నువువ్ విజయవాడ వసాత్ వా? మా ఇంటోల్  నాలుగు రోజులుంటావా? కొంపదీసి ఈ ఫోన్ కాల్ నేను కలలో మాటాల్ డడం లేదు 
కదా! నాకంతా అయోమయంగా ఉంది. విజయవాడలో నీకేం పనుందని అంత అరెజ్ంటుగా వసుత్ నాన్వ్?” 

“పర్శన్లతో నా బురర్ తినకుండా నేను చెపేప్ది బుదిధ్గా విను నీలూ.. నేను హౖెదరాబాదోల్  ఉండే పదిరోజుల షెడూయ్ల్ చాలా బిజీ 
బిజీగా ఉంది కదా.. నాకు నీతో ఇంకొనిన్ రోజులు ఉండాలనుంది. అందుకే చాలా కషట్ పడి పర్యాణం పోన్ చేసాను. నేరుగా నేనే 
విజయవాడకి వచేచ్సాత్ ను. నువువ్ మీ గనన్వరం ఎయిరోప్ర్ట్ కి వచిచ్ ననున్ రిసీవ్ చేసోక్ చాలు. ఫౖెల్ట్ డీటెల్ౖస్ అనీన్ నీకు తరావ్త మెయిలోల్  
పంపిసాత్ ను. నీ సందేహాలనీన్ నేనొచేచ్దాకా జుజ్ లో భదర్ంగా దాచిపెటుట్ . అరథ్మౖెందా?” 

“ఊ ఊ.. పూరిత్గా అరథ్ం కాలేదనుకో. కానీ నువొవ్చిచ్ నాతో మా ఇంటోల్  నాలుగు రోజులు ఉంటానంటునాన్వు. అంత తియయ్టి 
మాట చెపాప్క నాకింకే వేరే సందేహాలతో ఏం పనీ! ఎంచకాక్ మనం ఆ నాలుగు రోజులోల్  ఓ పది పదిహేనేళుళ్ వెనకెక్ళిళ్ మన చినన్పప్టి 
రోజులోల్  విహరించి రావచుచ్. అబబ్.. ఊహించుకోడానికే ఎంత సంబరంగా ఉందో! ఇదిగో మేఘా.. ఇపుప్డే చెపుత్నాన్.. నువువ్ మళీళ్ పాల్ న్ 
ఏమనాన్ మారాచ్వంటే నేను మా ఆయన ఆసిత్ సగం అమేమ్సయినా సరే అరెజ్ంటుగా అమెరికా టికెటుట్  కొనుకుక్నొచిచ్ నినున్ చంపుతా..” 

“హహహ్ హాహ్ .. నీకొచేచ్ లియంట్ ఐడియాలు ఇంకెవరికీ రావే నీలూ.. ఒక్క ఫౖెల్ట్ టికెటుట్  కోసం సగం ఆసిత్ అమమ్డం ఎందుకే 
తలీల్.. పాపం శరత్! ఇపప్టున్ంచీ ఆసుత్ ల తాలూకు పేపరేల్వీ నీలూకి దొరికేటుట్  ఇంటోల్  పెటట్కండి అని చెపాప్లి.” 

“నీకలాగే ఉంటుందే.. ఎపుప్డూ జెకుట్ లూ, మీటింగులూ అనుకుంటూ టెంౖ ఎలా గడుసుత్ ందో తెలీదు నీకు. నాకేమనాన్ 
ఉదోయ్గమా సదోయ్గమా.. రోజూ ఇంటి పని, వంట పని చేసుకుంటూ మూడేళళ్ తరావ్త మళీళ్ నినున్ చూసాత్ ను కదా అని నీతో కలిసి 
గడపబోయే ఆ రెండు రోజుల గురించి ఎనెన్నిన్ ఊహించుకుంటునాన్నో నీకేం తెలుసమామ్?” 

“నువువ్ బంగారుతలిల్వి నీలూ.. చినపప్టి నుంచీ చూసుత్ నాన్నా నినున్.. నా మీద నీకెపుప్డూ అంతే మ.. ఆకాశమంత మ!” 

“ఊ.. చాలేల్ సంబరం.. మళీళ్ మొదలెటట్కు. ఎంత దూరం వెళిళ్నా, ఎంత గొపప్ ఉదోయ్గాలు చేసుత్ నాన్ నువివ్ంకా ఆకాశం, 
మబుబ్లూ, మటీట్  అంటూ మాటాల్ డటం మాతర్ం అసస్లు మారదేం?” 

“భలేదానివి నీలూ.. కొనిన్ కొనిన్ మనలో ణమునన్ చివరి కష్ణం దాకా మారవే! ఆకాశం, మబుబ్లు, ఇంకా మా నీలూ.. ఇవనీన్ 
ఎపప్టికీ ఉంటాయి నాతో!” 
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“ఆ ఆ.. ఒకోసారి రెండు మూడు నెలల పాటు కనీసం హలో చెపేప్ తీరిక కూడా లేనంత బిజీలో పడి ననున్ మరిచ్పోతావ్ గానీ 
ఇలాంటి మాయ మాటలు చెపిప్ మురిపించడంలో మాతర్ం ముందుంటావ్..” 

“ఏం చేసాత్ ం చెపుప్ మరి.. ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో రెండు నిమిషాలు సిథ్మితంగా నించుని ఆకాశానిన్ చూసే అదృషట్ ం 
కూడా దొరకదు ఒకోసారి. పరిగెతత్డానికి అలవాటు పడిన జీవితాలోల్  ఏదో తెలియని మతుత్  ఉంటుందనుకుంటా. కాసేపు పరుగు ఆపి 
నింపాదిగా బతుకుదాం అనన్ ఆలోచనని అసస్లు మొలకెతత్నివవ్దా పరుగు మతుత్ .” 

“మళీళ్ ఫిలాసఫీ కాల్ స్ మొదలెటాట్ వా?” 

“హ్మ్.. సరేలే.. నే చెపేప్ సోదికి అంతెకక్డలే కానీ నీకు చాలా రాతైర్పోయింది కదా.. రేపు నేనొచాచ్క మనం కలిసుండే నాలుగు 
రోజులు ఎలా గడుపుదామా అని హాయిగా కలలు కంటూ పడుకో. నా ఫౖెల్ట్ రేపు సాయంతర్ం కాబటిట్  మధాయ్హన్ం కలాల్  ఎయిరోప్ర్ట్ కి 
వెళిళ్పోవాలి. అంటే ఇవాళ సరుద్ కోడం పూరిత్ చెయాయ్లి. బయలుదేరేలోపు పూరిత్ చెయాయ్లిస్న కొనిన్ ముఖయ్మౖెన ఆఫీసు పనుల సంగతి 
కూడా చూడాలి. రేపు బయలుదేరే ముందు మళీళ్ మాటాల్ డతాను నీతో. నువువ్ ఎయిరోప్ర్ట్ కి రావాలిస్న టెమౖు మెయిల్ 
పంపిసాత్ ననాన్నుగా.. అందులో చూసుకో. ఇంక ఇపుప్డు హాయిగా బజోజ్ మామ్ నీలమామ్.. సరేనా..” 

“ఊ.. ఏంటో ఇంకా కలలా ఉంది. సరేలే.. నువువ్ అనీన్ పనులు చూసుకుని జాగర్తత్గా వచెచ్య్. మిగతా విషయాలనీన్ 
నువొవ్చాచ్క మాటాల్ డుకుందాం. జాగర్తత్ మేఘా!” 

“అలాగేలే.. నువేవ్ం కంగారు పడకు. గుడ్ నెట్ౖ నీలూ.. ఉంటాను మరి.” 

“ఊ అలాగే..” 

PPP 

నీలూతో ఎపుప్డు మాటాల్ డినా తరావ్త కాసేపు తీరిగాగ్  కూరుచ్ని తమ చినన్పప్టి జాఞ్ పకాలని నెమరు వేసుకునే అలవాటు 
మేఘకి. 

మేఘ ఏడో తరగతిలో ఉండగా వాళళ్ నానన్గారికి కొతత్ ఊరికి బదిలీ అయింది. మేఘ అకక్డ సూక్లోల్  చేరేసరికి నెల రోజుల పెనౖే 
పాఠాలు పోయాయి. మొదటి రోజున తెలుగు పాఠం జరుగుతునన్ తరగతి గదిలో మేఘని వదిలి వెళిళ్పోయారు వాళళ్ నానన్గారు.  

కాల్ సులో పదయ్ం పాడి వినిపిసుత్ నన్ శారద టీచరుగారు సాదరంగా ఆహావ్నించి పేరేమిటని అడిగారు. 

“మేఘనందన” అని చెపప్గానే “ఆ పేరుకి అరథ్ం ఏవిటో తెలుసా” అని అడిగారు.  

“మేఘంలో పుటేట్ది, అంటే వరష్ం” అని సమాధానం చెపేప్సరికి మెచుచ్కుని ఒకమామ్యిని పిలిచి మేఘని తన పకక్న 
కూరోచ్బెటుట్ కోమనాన్రు.  
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ఆ అమామ్యి సంతోషంగా మేఘకి తన పకక్న చోటిచిచ్ంది. గవవ్లబొమమ్లా గలగలా మాటాల్ డుతూ సాయం నికలాల్  కాల్ సులోని 
పిలల్లందరి పేరూల్ , వివరాలతో సహా బోలుడ్  కబురుల్  చెపిప్ంది. అపుప్డు మేఘకి పరిచయమౖెన అమామ్యే నీలూ.  

వారం రోజులు తిరిగేసరికలాల్  నీలూ సావాసంలో మేఘకి కొతత్దనం పూరిత్గా పోయి అదే సూక్లోల్  చాలా ఏళళ్ నుండి 
చదువుకుంటునన్ మిగతా పిలల్లందరితో బాగా కలిసిపోయింది.  

నీలూ వాళళ్ ఇంటికి పె ౖవీధిలోనే మేఘ వాళళ్ ఇలుల్ ండేది. రోజూ ఇదద్రూ కలిసే సూక్లుకి వెళిళ్ వచేచ్వారు. ఏడవ తరగతి పబిల్క్ 
పరీకష్లని కాల్ సులో అందరూ శర్దధ్గా పోటాపోటీగా చదివేవాళుళ్. సూక్లు అయిపోయాక సాయంకాలం మళీళ్ పైర్వేటుకి వెళిళ్ రా  
ఎనిమిది గంటల దాకా సూక్లోల్ నే చదువుకోవడం వలల్ రోజంతా మేఘ, నీలూ ఇదద్రూ ఎకుక్వ సమయం కలిసే గడిపేవారు. 

మేఘకి తోబుటుట్ వులు కూడా లేకపోవడంతో ఎపుప్డూ నీలూని అంటిపెటుట్ కుని ఉండేది. సెలవు రోజులోల్  కూడా గుడికో, 
గోపురానికో వెళాళ్లంటూ ఇదద్రూ కలిసే తిరిగేవారు. చాలా తకుక్వ కాలంలోనే వాళిళ్దద్రూ మంచి సేన్హితురాళుళ్ అయిపోయారు. 

నీలూ వాళిళ్ంటోల్  వాళళ్ అమమ్, నానన్గారు, పదో తరగతి చదివే వాళళ్ అనన్యయ్ కాంత్, వాళళ్ బామమ్ గారు ఉండేవారు. ఇంటోల్  
అందరూ “నీలూ..” అనే పిలిచినా వాళళ్ బామమ్ మాతర్ం ఎపుప్డూ “నీలమామ్.. నీలమమ్ తలీల్..” అని పిలిచేది. కానీ అలా పిలిసేత్ 
మోటుగా ఉంటుందనీ, మరీ ముఖయ్ంగా తన సేన్హితుల ముందు అలా పిలవడానికి వీలేల్దని నీలూ ఆవిడతో పోటాల్ డేది. ఆవిడ మాతర్ం 
నవేవ్సి మళీళ్ మళీళ్ అలానే పిలిచేది. బామమ్ గారి పేరెనౖ నీలమమ్ని సునీలగా మారిచ్పెటట్డమే దానికి కారణం.  

అపుప్డపుప్డూ నీలూని ఏడిపించడానికి మేఘ కూడా బామమ్లాగా “నీలమామ్ నీలమామ్..” అని పిలిచి ఆట పటిట్ంచేది. 

పదో తరగతిలో ఉండగా బామమ్గారికి టెఫౖాయిడ్ జవ్రం వచిచ్ రెండు నెలల పాటు మంచం పటిట్  తిరిగి కోలుకోలేక ఆ జవ్రంలోనే 
చనిపోయారు. వాళళ్ ఇంటిలిల్పాదీ ఆ దుఃఖంలో నుంచి తేరుకోడానికి చానాన్ళేళ్ పటిట్ంది. అపుప్డంతా మేఘ నీలూని కనిపెటుట్ కుని 
జాగర్తత్గా చూసుకోవడం నీలూ ఆ దిగులోల్ ంచి కాసత్ తవ్రగా బయటపడేలా సాయపడింది.  

బామమ్ గారు పోయిన దగగ్రున్ంచీ నీలూకి నీలమామ్ అనే పిలుపు మీద అయిషట్ ం పోయి ఎవరెనౖా అలా పిలిసేత్ బామమ్ పిలుపే 
వింటునన్టుట్  సంతోషంగా అనిపించేది. అపప్టికీ ఇపప్టికీ ఎపుప్డెనౖా గారం చేసేపుప్డు, బతిమాలేపుప్డు, సరిద్ చెపేప్టపుప్డు మేఘ 
నీలమామ్ అనే పిలుసుత్ ంటుంది. 

సూక్లు చదువులు అయిపోయేసరికి ఆ నాలుగేళళ్లో మేఘ, నీలూ ఇదద్రూ ఒకే ణంలా కలిసిపోయారు. పదో తరగతి 
పరీకష్ల ముందు మేఘ వాళళ్ నానన్గారికి మళీళ్ బదిలీ అయియ్ వేరే ఊరికి వెళిళ్పోతారని తెలిసింది. అందరు పదో తరగతి పిలల్లాల్ గే 
సూక్లు ముగిసాక ఇనేన్ళూళ్ కలిసి చదువుకునన్ నేసాత్ లీన్, సూక్లునీ విడిచిపెటిట్  వెళాళ్లనే బెంగతో పాటు మేఘ ఈ ఊరి నుంచి 
వెళిళ్పోతే ఇదద్రూ పూరిత్గా దూరమౖెపోతారని మరో దిగులు పటుట్ కుంది నీలూ, మేఘలకి.  

ఈ సారి మేఘ వాళళ్ నానన్గారు బదిలీ అయింది చినన్ పలెల్టూరికి కావడం మూలాన అకక్డ ఇంటర్ చదువుకోడానికి కాలేజీ 
వసతి లేదని మేఘని హాసట్లోల్  చేరుదాద్ మని నిరణ్యించారు. నీలూని కూడా ఉనన్ ఊరోల్  కనాన్ వేరేచోట ఇంకాసత్ మంచి కాలేజీలో 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 »qe]  2014 

7  చం ళోళ్ కుందేలు 

చేరాచ్లని వాళళ్ నానన్గారు అనుకునాన్రు. మొదటిసారి హాసట్ల్ చదువులు కాబటిట్  ఇదద్రూ ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటారని మేఘనీ, 
నీలూనీ ఒకే హాసట్లోల్  చేరిప్ంచాలని తలిల్దం లు నిశచ్యించడంతో మరొక రెండేళళ్ పాటు ఇదద్రూ కలిసి చదువుకునే అవకాశం 
దొరికింది.  

ఆ రెండేళళ్ తరావ్త పె ౖచదువుల కోసం ఇదద్రూ చెరొక దారిలో నడవాలిస్ రావడంతో ఒకే చోట ఉండటానికి వీలు పడలేదు. 
అయితేనేం, ఎంత దూరంలో ఉనాన్ వారి మధయ్న నితయ్ం నడిచే ఉతత్రాల దొంతరలు, తరచూ ఫోనులోల్  కబురుల్ , అపుప్డపుప్డూ సెలవులోల్  
కలుసుకోవడాలు.. వీటనీన్టి సాయంతో వారి చెలిమి పర్యాణం అపర్తిహతంగా కొనసాగింది.  

ఈ పదిహేనేళళ్లో వాళిళ్దద్రి జీవితాలోల్  అనీన్ రకాలుగా ఎనోన్ మారుప్లు వచాచ్యి. ఎవరి జీవితపు పరుగుపందెంలో వారు 
తలమునకలెపౖోయి చినన్పప్టిలా పకక్పకక్నే ఉంటూ పర్తీ చినన్ విషయానీన్ ఒకరితో ఒకరు పంచుకునే అవకాశం లేనంత దూరంలో 
ఉంటునాన్రు. అయినా సరే కాలపరీకష్కి వెలిసిపోకుండా ఇనేన్ళళ్కీ ఇంకా అవే చికక్టి రంగులోల్  మెరిసిపోతోంది వారిసేన్హం! 

PPP 

గతం తాలూకు ఆలోచనలోల్ ంచి బయటపడి మరుసటి రోజు పర్యాణానికి హడావుడిగా సిదధ్మవడంలో ఆ రోజొక కష్ణంలా 
గడిచిపోయింది మేఘకి. తన విమానాల వివరాలు నీలూకి మెయిలోల్  పంపించేసి మళీళ్ అనీన్ ఒకటికి రెండుసారుల్  చెక్ చేసి చూసుకుని 
పర్యాణానికి సరవ్ం సిదధ్ం అనుకుని ఆ పూటకి పర్శాంతంగా నిదర్పోయింది.  

తెలాల్ రి అనుకునన్ పర్కారం టెమౖుకి ఎయిరోప్రుట్ కి చేరుకొని మరొకసారి నీలూకి ఫోన్ చేసి చెపిప్ ఇండియా వెళేళ్ విమానం 
ఎకిక్ంది మేఘ. 

చివరి నిమిషంలో ఆదరాబాదరాగా పర్యాణం ముందుకి జరిపి నేరుగా నీలూ దగగ్రికి వెళుతునన్ందుకు ఓ పకక్ ఉతాస్హంగానే 
ఉనాన్ మరో పకక్ చినన్పాటి కలవరమేదో ఆమెని సిథ్మితంగా ఉండనివవ్డం లేదు.  

సవ్తహాగా ఏదెనౖా మనసులోనే దాచుకుని అసస్లు తొణకుక్ండా నింపాదిగా మసలే సవ్భావం కలిగిన మేఘ ఎపుప్డెనౖా చాలా 
అరుదుగా తన మనసులోని భావాలని మరొకరితో పంచుకోవాలనుకుంటే మాతర్ం ఆమెకి గురొత్చేచ్ మొదటి వయ్కి త్ నీలూనే!ఇపుప్డు కూడా 
తన యసఖి సాంగతయ్ంలో అలసిన మనసుకి సేద తీరాచ్లని ఆరాటపడుతోంది.  

ఇరవె ౖగంటలకి పెగౖా సాగాలిస్న పర్యాణం కష్ణకష్ణం భారంగా గడుసుత్ ంటే అటు నిదుర దరిచేరక, ఇటు ఎడతెగని ఆలోచనల 
అలజడి సదుద్ మణగక సతమతమౖెపోతోంది. 

ఆలోచనలు.. 
ఏవో లోకాలోల్  విహరింపచేసాత్ యి.. 
ఆకాశం అంచులదాకా ఎగరేసాత్ యి.. 
ఊహల సందడిలో ఉ తలూగిసాత్ యి.. 
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ఆశల పలల్కీలో ఊరేగిసాత్ యి.. 
కోరికల దీపాలు వెలిగిసాత్ యి.. 
గమమ్తెన మతుత్ లో పడేసాత్ యి.. 
 
నిరాశల నీడలిన్ గురుత్ కి తెసాత్ యి.. 
పదునెనౖ వాసత్వంలోకి తీసుకొసాత్ యి.. 
తలపుల తీరంలో నిలబెడతాయి.. 
ఇషాట్ లూ అభిమానాలూ పెంచుతాయి.. 
బంధాలూ మలూ తుంచుతాయి.. 
నవువ్లు రువువ్తాయి.. 
కనీన్ళుల్  జారుసాత్ యి.. 
 
పునన్మి వెలుగులు విరజిముమ్తాయి.. 
అదాటున అమావాసయ్ చీకటోల్ కి తోసేసాత్ యి.. 
సపత్వరణ్ కాంతులతో మెరిపిసాత్ యి.. 
రేయిలోని నలుపంతా తెచిచ్ పులిమేసాత్ యి.. 
 
మనసుని లాకెక్ళిళ్ గతానికి కటేట్సాత్ యి. 
జాఞ్ పకాల సందర్ంలో ముంచేసాత్ యి.. 
మానిపోయిన గాయాలిన్ రేపుతాయి.. 
మనసుకి ముసుగేసాత్ యి.. 
ఓదారుప్ని పంచుతాయి.. 
అలసిన మనసుకి సాంతవ్న కలిగిసాత్ యి.. 
 
ఎనోన్ రూపాలోల్  కనిపిసాత్ యి.. 
ఏ రూపమూ లేదనిపిసాత్ యి.. 
అంతా ఆనందమే అనిపిసాత్ యి.. 
అదంతా ంతేనని తేలేచ్సాత్ యి.. 
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మురిపిసాత్ యి.. మౖెమరపిసాత్ యి.. 
కవివ్సాత్ యి.. కెపౖెకిక్సాత్ యి.. 
కదిలిసాత్ యి.. కరిగిసాత్ యి.. 
చెరిపేసాత్ యి.. మరిపిసాత్ యి.. 
మాటలకి అందవు.. మౌనంలో దాగవు.. 
పరుగు ఆపవు.. చేతులోల్  చికక్వు.. 
పగలూ లేదూ.. రా  లేదూ.. 
అలుపూ లేదు.. అదుపూ లేదు.. 
నినన్.. ఇవావ్ళ.. రేపు.. అనుకష్ణం.. 

                                                 మననొదిలి మాతర్ం ఎకక్డికీ పోవు!                  

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)                                            
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