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(öGHÀ  GS¸TdOq¸PyFLk ÄÂfH¸Ôo O~$cÓj.. 
¥xÂï GSOqEcÓj, ¥xÂï GSO~$cÓj, 

 ¥xÂï GSOqTdÓj, ®¸¥xÂï ÄOqTdÓj, MLj¿¥xÂï ÄadÍ »¤CcÓj.. 
MnOqfS GS¸TdOq¸Py GS¿$qMLjÓj..!) 

    
 

         

       "అమామ్! ఏం చేసుత్ నాన్వు? నిదర్పోలేదా?" చందర్ం నెమమ్దిగా మాటాల్ డుతునాన్ నిశశ్బద్ంగా ఉనన్ ఆ గదిలో ఆ ధవ్ని పెదద్గా 
వినిపించింది. 

తొలి సమాగమపు మతుత్ లో సుషుపిత్లో ఉనన్ తి ఆ మాటలకి బదధ్కంగా కళుళ్ విపిప్ చూసింది. కిటికీ దగగ్ర నించుని ఫోనులో 
మాటాల్ డుతునాన్డు చందర్ం. 

" తి నిదర్పోతోందమామ్." 
"..." 
"అంటే తను ఈ మూడు రోజులుగా పెళిళ్ హడావిడికి అలసిపోయింది." 
"..." 
"నిజమే. నేనూ అలసిపోయా కానీ తి నాకంటే సుకుమారి కదా." చినన్గా నవావ్డు. 
"..." 
"సరే అమామ్. ఇక ఉంటా." ఫోన్ పెటేట్సి చందర్ం మంచం దగగ్రికి నడిచాడు. 
తన పకక్న పడుకునన్ అతనిన్ ఇషట్ ంగా చూసూత్  అడిగింది తి. 
"ఎవరితో? ఈ టెంౖలో?" 
"అమమ్తో." 
"ఏదెనౖా ఎమరజ్నీస్నా?" ఆదురాద్ గా అడిగింది. 
"లేదు. అమమ్ వంటరిగా ఫీలవుతుందని... అదీ కాక నేనెలా ఉంటానో అని అమమ్కి కంగారు కదా?" నసిగాడు. 

 అమమ్ చెపిప్ంది...
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"ఎలా ఉంటావో? అంటే?" లేచి కూరుచ్ని అడిగింది. 
ఏం చెపాప్లో అరథ్ం కాక మౌనంగా ఉండిపోయాడు చందర్ం.  
"ఇది అడవి కాదు.  సాట్ ర్ హోటల్. రెండు గంటల తమే నా పేరెంట్స్, మీ మమీమ్ మనతో డినన్ర్ చేసి ఇళళ్కి వెళాళ్రు. 

ఇందులో మీ మదర్ కంగారు పడాలిస్న విషయం ఏముంది? నేను మా వాళళ్కి ఫోనేం చేయలేదే? అసలు కంగారు అంటే ఏంటి 
చందర్ం? నేను రాకష్సిని అనుకుంటునాన్రా?" కోపంగా అడిగింది. 

"సారీ! నేను సరిగాగ్  చెపప్లేకపోయాను. నాకు రోజూ పడుకోబోయే ముందు మా అమమ్తో మాటాల్ డటం అలవాటు. ఇవాళ 
చేయకపోతే ఫీలవుతుందేమోనని చేసాను. అమమ్ కూడా నా కాల్ కోసం చూసి రాకపోయేసరికి కంగారు పడిందట." సంజాయిషీ 
ఇచాచ్డు చందర్ం. 

"అదే. ఆ కంగారు దేనికి? ఇది మన ఫస్ట్  నెట్ౖ. అసలు ఈ రోజు నీ కాల్ కోసం చూడటమే తపుప్." గటిట్గా చెపిప్ంది తి. 
"ననేన్మౖెనా అను తీ. మా అమమ్ని ఏమనాన్ అంటే నాకు ఇషట్ ం ఉండదు." అటువెపౖు తిరిగి పడుకునాన్డు చందర్ం. 
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మరాన్డు తి లేచే సమయానికి చందర్ం సాన్నం కూడా చేసి సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. 
"గుడామ్రిన్ంగ్. నువువ్ తయారెతౖే ఇంటికి వెళదాం." చెపాప్డు. 
"అదేం? చెక్ అవుట్ టెంౖ పనెన్ండు కదా? నిదానంగా వెళదాంలే." బదధ్కంగా చెపిప్ంది. 
"లేదు తీ. అమమ్ వీలెనౖంత తవ్రగా వచేచ్యమంది. మళీళ్ మనం ఢిలీల్ వెళిళ్పోతాం కదా. అపప్టిదాకా కొడుకు, కోడలు తన 

దగగ్ర ఉండాలని అమమ్ కోరిక." 
"రేపంతా ఉంటాం కదా?" 
"ఇవాళ, రేపు కూడా ఉండాలని." సిథ్రంగా చెపాప్డు చందర్ం. 
మౌనంగా బాత్ రూంలోకి వెళిళ్పోయింది తి. 
ఇంటికి వెళాళ్క తి అనే జీవి తమతో ఉందనన్ విషయానిన్ ఆ తలీల్ కొడుకులు మరిచ్పోయి మాటాల్ డేసుకుంటునాన్రు. ఒకక్ రా  

దూరంగా ఉనన్టుల్  లేరు వాళుళ్. చినన్పుప్డు తపిప్పోయి ఫేమిలీసాంగ్ దావ్రా పాతికేళళ్కి మళీళ్ కలుసుకునన్ంత ఉదివ్గన్ంగా ఉనాన్రు. 
తి బెడ్ రూంలోకి వెళిళ్ తలిల్కి ఫోన్ చేసింది. 

"హాయ్ డారిల్ంగ్! ఇపుప్డే నానన్కి చెపుత్నాన్. పనెన్ండు కలాల్  మీ హోటల్ కి వచిచ్ మీతో కలిసి లంచ్ తినేసి వదాద్ ం. వంట 
చేయడం లేదు అని. అపుప్డే లేచేసావా? డిసట్ర్బ్ చెయయ్డం ఎందుకని నీకు కాల్ చేయలేదు." తలిల్ చెపిప్ంది. 

"అమామ్. మేము చందర్ం వాళిళ్ంటికి వచేచ్సాం." నెమమ్దిగా చెపిప్ంది తి. 
"అదేం? ఇంత తవ్రగా ఎందుకు?" ఆవిడ తెలల్పోయింది. 
"చందర్ంకి ఏవో అరెజ్ంటు పనులునాన్యిట. నువువ్ వంట సాట్ ర్ట్ చెయ్." నవివ్ ఫోన్ పెటేట్సింది. 
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కొదిద్సేపు అతని కోసం ఎదురుచూసి నిదర్పోయింది తి. 
భోజనాల సమయంలో పనిమనిషి వచిచ్ నిదర్ లేపింది.  
మొహం కడుకుక్ని డెనౖింగ్ హాల్ లోకి వెళేళ్సరికి వాళిళ్దద్రూ ఆమె కోసమే ఎదురు చూసుత్ నాన్రు.  
"వేళ కాని వేళలో నిదర్పోతునాన్వు? రాతర్ంతా నిదర్ లేదా?" తి ముఖంలోకి గుచిచ్ గుచిచ్ చూసూత్  పర్శిన్ంచింది అతత్గారు.  
సిగుగ్ తో తి ముఖం ఎరర్బడింది. 'ఇదేమిటి ఈవిడ ఇలా మాటాల్ డుతునాన్రు?' అనుకుంది. కానీ సమాధానం చెపప్లేదు.  
ఆ రా  పది గంటలకి కానీ చందర్ం ఏకాంతంగా దొరకలేదు. 
"అదేంటి చందర్ం. పెళళ్యి నాలుగు రోజులు కాలేదు. అపుప్డే బోర్ కొటేట్సానా? ఇవావ్ళసలు నాతో మాటాల్ డనే లేదు." గోముగా 

అడిగింది. 
"ఎలుల్ ండి నుంచి మనిదద్రమేగా తీ. ఇవాళ, రేపు అమమ్తో గడిపితే నాకూ, తనకీ కూడా తృపిత్. నువువ్ మాదగగ్ర లేకుండా 

ఎందుకు వచేచ్సావ్? అమమ్ చాలాసారుల్  అంది. ' తి కూడా వచిచ్ కబురుల్  చెపప్చుచ్గా' అని. నేను పిలుసాత్ నంటే 'ఒదుద్ లే. రెస్ట్  తీసుకోనీ' 
అంది." చెపాప్డు. 
       తికి మొదటిసారిగా, కొతత్గా తనకి బంధుతవ్ం కలిసిన ఆ అతత్గారి లౌకయ్ం మీద భయం, అసహయ్ం ఏకకాలంలో కలిగాయి. 

తన కొడుకుని తననించి దొంగిలించిన దొంగలా చూసే ఆవిడ చూపులని తటుట్ కోలేక బెడ్ రూంకే పరిమితమౖెన తి ఆ 
విషయానిన్ చందర్ంతో చెపప్దలుచ్కోలేదు. 
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"అమామ్! ఏం చేసుత్ నాన్వు? ... తి వంట చేసోత్ ంది." తలిల్తో ఫోనోల్  మాటాల్ డుతునన్ చందర్ం రిసీవర్ కి చెయియ్ అడుడ్  పెటిట్  తిని 
అడిగాడు. 

" తీ.. ఏం వండుతునాన్వు?" 
"వంకాయ" వంటింటోల్ ంచి అరిచింది తి. 
"ఎలా వండుతునాన్వు?" మళీళ్ అడిగాడు. 
"ఉపూప్, కారం వేసి." కసిగా జవాబు చెపిప్ంది. 
"అలల్ం, పచిచ్ మిరపకాయలతో చేసేత్ బావుంటుందిట. అమమ్ చెపిప్ంది. అలాగే వండు." 
"ఆ డీ వండేసా." కోపంగా చెపిప్ంది తి.  
"సరే. ఇకనుంచి వండే ముందే చెపప్మంది అమమ్. నాకేం ఇషట్మో, ఎలా చేసేత్ ఇషట్మో నీకు చెపుత్ ందిట."... మళీళ్ తలిల్తో 

సంభాషణలో మునిగిపోయాడు చందర్ం. 
ఆ రా  తి నెమమ్దిగా అడిగింది. 
"నేను ఏ కూర ఎలా వండాలో కూడా మీ అమమ్ డెరౖెకష్న్స్ లో చేయాలా చందర్ం. ఆ మాతర్ం కూడా నాకు తెలీదా?" 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 e÷]Ã   2014 

   4
GS¸TdOq¸Py GS¿$qMLjÓj

చందర్ం ముఖం కోపంతో ఎరర్బడింది.  
"ననేన్మౖెనా అను. మా అమమ్ని అంటే మాతర్ం ఊరుకోను అని ముందే చెపాప్ను. తను ఎంత చేసేత్ నేను ఇంతవాడినయాయ్నో 

నీకు తెలుసా? తెలల్వారు ఝామున ననున్ లేపి, నాతో పాటు కూరుచ్ని చదివించేది. టి.వి, సినిమాలు తాయ్గం చేసింది. అందుకే నాకు 
నెలకి లకష్కి పెగౖా జీతం వచేచ్ ఉదోయ్గం దొరికింది. అందుకు నువువ్ మా అమమ్కి కృతజఞ్తగా ఉండాలి." 

"నీలాంటి వాడే వెనకటికి ఆలికి అనన్ం పెటట్డం ఊరికి ఉపకారం అనాన్డట. మీ అమమ్ అనాథ పిలాల్ డిన్ పెంచి, చదివించి పెదద్ 
చేసేత్ అది గొపప్. పర్తీ తలీల్ తన పిలల్లిన్ బానే పెంచుతుంది. వాళుళ్ బాగా చదువుకోవాలి, ఉతత్మ పౌరులు కావాలి అనుకుంటుంది. మా 
అమమ్ ననున్ అలాగే పెంచింది. కానీ నేను పర్తీ చినన్ విషయంలో ఆమె సలహా తీసుకోను. మనం పెదద్యాయ్ం. సవ్తంతర్ నిరణ్యాలు 
తీసుకోవాలి. అంతేకానీ పర్తీ చినన్దానికీ అమమ్ అంటే అసహయ్ంగా ఉంటుంది." తి ఆవేశంగా చెపిప్ంది.  

చందర్ం హేళనగా నవావ్డు.  
"ఆంధర్పర్దేశ్ లో పబిల్క్ టాయిలెట్స్ కంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఎకుక్వ. అలాంటి ఓ చినన్ కాలేజీలో బిటెక్ చదివావు నువువ్. 

ఇంకో చినన్ కాలేజ్ లో ఎం టెక్. నేను ఆల్ ఇండియా మెడికల్ ఇనిస్ట్టూయ్ట్ ఆఫ్ మెడికల్ సెనౖెస్స్ లో యం.డి చేసిన డాకట్ర్ ని. నీకూ 
నాకూ పోలిక చెపాత్ వేంటి? కాకపోతే మీ అమమ్ పెంపకానికి, మా అమమ్ పెంపకానికి తేడా మాతర్ం సప్షట్ ంగా చెపాప్వు. ఏటా లకష్ మంది 
నీలా ఇంజనీరుల్  అవుతునాన్రు. నాలా ఎంతమంది యం.డి లు అవుతారో తెలుసా?" 

"నీకో విషయం తెలియడం లేదు. సంపాదనతో పోలిసేత్ నాకూ దాదాపు నీ అంతే వసుత్ ంది. చదువులో పోలుచ్కుంటే ఇదద్రిదీ 
మాసట్ర్స్ డి నే. పర్వరత్న విషయానికి వసేత్ నీకంటే చాలా మంచిదానిన్. నీలా ఇంకా అమమ్ మీద ఆధారపడకుండా సవ్తంతర్ంగా 
నిరణ్యాలు తీసుకుంటాను. వంట బాగా చేసాత్ ను. జెక్ట్ పనుల మీద ఒకక్దానేన్ చాలా దేశాలకి వెళిళ్ సమరధ్వంతంగా పని చేసాను. 
నా పెంపకంలో నీకేం లోపం కనిపించింది చందర్ం?" 

"పొగరు! నీకు చాలా పొగరు. నేనంటే లెకక్ లేదు. మా అమమ్ంటే లెకక్ లేదు. నీకు అసలు భయం భకి త్ లేవు. మా అమమ్తో 
కనీసం వారానికి ఒకక్సారెనౖా మాటాల్ డమని ఎనిన్సారుల్  చెపాప్ను? ఈ ఆరెన్లల్లో ఎనిన్సారుల్  మాటాల్ డావు? " ఉగర్ంగా అరిచాడు చందర్ం.  

"నీకు నేను ఎందుకు భయపడాలి చందర్ం? నువేవ్మౖెనా పులివా సింహానివా? నాలాంటి మనిషివే కదా? భరత్ంటే మ, 
అభిమానం ఉండాలి కాని భయం, భకి త్ ఉండకూడదు. మీ అమమ్ నాకు ఏమవుతుందో, మా అమమ్ నీకు అదే వరస. ఈ ఆరెన్లల్లో నువువ్ 
మా అమమ్తో ఎనిన్సారుల్  మాటాల్ డావు?" అదే సాథ్ యిలో అరిచింది తి.  

ఏం మాటాల్ డాలో తెలియక 'ఛీ' అంటూ అకక్డినించి విసురుగా వెళిళ్పోయాడు చందర్ం. 
 

PPP 
చందర్ం మంచివాడే కాని వాళళ్మమ్ అతనికి ఉగుగ్ పాలతో పాటు అతనికోసం తనెంత కషట్ పడిందో ఎనిన్ తాయ్గాలు చేసిందో 

రంగరించి పోసింది. ఆ కృతజఞ్తాభావం నించి అతను బయటికి రాలేకపోతునాన్డు. ఏం చెయాయ్లి? 
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ఎంత ఆలోచించినా తికి పరిషాక్రం దొరకలేదు. తమ మధయ్ ఈ అతత్గారు లేకపోతే జీవితం ఎంత హాయిగా ఉండేది 
అనిపించింది. మళీళ్ వెంటనే చెంపలేసుకుంది. తపుప్! ఇంకొకరి గురించి ఇలా ఆలోచించానేమిటి? నా సంసాక్రం ఏమౖెంది అని కొదిద్గా 
దిగులు పడింది. చెదురు మదురు సంఘటనలు మినహా ఫరావ్లేదు. కనీసం ఇలాగెనౖా ఉంటే చాలు అనిపించింది. 

 
********** 

 
" తీ" భరత్ పిలుపు విని ఏమిటనన్టుల్ గా చూసింది. 
"మనిదద్రం సంపాదిసుత్ నాన్ం కదా? ఒక ఇలుల్  కొనుకుక్ందాం. ఈ ఇంటికి కటేట్  అదెద్ ఇఎమ్ఐ గా కటట్చుచ్. సాధయ్మౖెనంత తవ్రగా 

లోన్ కూడా తీరేచ్యచుచ్." హుషారుగా చెపాప్డు.  
అతని వంక నిశితంగా చూసి అడిగింది. 
"మంచి ఆలోచనే. ఇపుప్డే తటిట్ందా?" 
"లేదు. అమమ్ చెపిప్ంది. నెలకి నలభె ౖవేలు అదెద్ దండగ. అదెద్ ఇంటికి చాకిరీ దండగ. సొంతిలుల్  కొనుకోక్ండి అంది." 
"నాకు సీవ్డన్ లో  ఇయర్స్ జెక్ట్ వచిచ్ంది చందర్ం. అకక్డికి వెళాళ్లి. మరి లోన్ నువొవ్కక్డివే కటట్ గలిగితే కొను. లేదా మీ 

అమమ్ దగగ్ర ఉంటే తీసుకో. డౌన్ పేమెంట్ కి కూడా నేనేమీ ఇవవ్లేను." నిదానంగా చెపిప్ంది. 
"అమామ్ తి..." ఫోనోల్  తలిల్తో మాటాల్ డుతూ బయటకి వెళిళ్పోయాడు చందర్ం. 
అరగంట తరావ్త లోపలకి వచిచ్ చెపాప్డు. 
"పెళిళ్ కాక ముందు జెక్ట్ లు అంటూ తిరిగితే ఓకే. కానీ ఇపుప్డు మూడేళుళ్ వెళాత్ నంటే ఎలా? ఇకక్డ నేను వంటరిగా 

ఉండాలి. వెళళ్నని చెపెప్య్." 
"పోనీ నువూవ్ నాతో రా. నేను మానేయడానికి లేదు." 
"నేను వచిచ్ ఏం చేసాత్ ను అకక్డ?" 
"విదావ్న్ సరవ్  పూజయ్తే అనాన్రు చందర్ం. నువువ్ గొపప్ తెలివెనౖ డాకట్ర్ వి. అకక్డ పని చేయచుచ్. కోపానిన్ అణచుకుంటూ 

చెపిప్ంది తి. 
మళీళ్ గబగబ ఫోన్ తో బాలక్నీలోకి వెళాళ్డు చందర్ం. ఈ సారి పావుగంటలో వచిచ్ చెపాప్డు.  
"మన పెళళ్యి దాదాపు ఏడాది అవుతోంది. నీకు ఆల్ రెడీ ముపెఫ్ౖ ఏళుళ్ వచేచ్సాయి. ఇక కుటుంబ నియంతర్ణ మానేసి 

పిలల్లిన్ పాల్ న్ చేదాద్ ం." 
"డాకట్ర్ గా చెపుత్నాన్వా చందర్ం?" అడిగింది.  
"అమమ్ చెపిప్ంది. డాకట్ర్ గా కూడా చెపుత్నాన్ను. ముపెఫ్ౖ ఏళళ్ లోపు లేడీస్ పిలల్లిన్ కంటే వాళుళ్ ఆరోగయ్ంగా ఉంటారు. ముపెఫ్ౖ 

దాటితే మళీళ్ డౌన్స్ సిం మ్ లాంటి బల్మ్స్ రావచుచ్." హెచచ్రికగా చెపాప్డు. 
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తి ఏమీ మాటాల్ డలేదు. 
"నెల తపప్గానే నువువ్ ఉదోయ్గం మానెయ్. నా కొడుకు భారతీయుడిగా పుటాట్ లి కాని, సాక్ండినేవియన్ గా కాదు. నా 

సంపాదన మనిదద్రికీ చాలు. లేదా ఇంటోల్  ఉండి నువువ్ డేటా ఎం  లాంటి జాబ్ చేయచుచ్." 
"ఇది కూడా మీ అమమ్ చెపిప్ందా?" తీకష్ణంగా అడిగింది తి.  
"అవును. నాకు మా అమమ్ కంటే వెల్ విషర్ ఎవరూ లేరు. మీ అమమ్ ఇలాంటి సలహాలు చెపప్క నినున్ గాడిదలా పెంచిందని 

కూడా మా అమమ్ చెపిప్ంది." 
తి మొహం అవమానంతో ఎరర్బడింది. 

"చందర్ం! మీ అమమ్ మూలంగా, కేవలం మీ అమమ్ కారణంగా నీకు విడాకులు ఇవవ్బోతునాన్ను. నా ఆరిథ్క వయ్వహారాలోల్ , నా 
ఉదోయ్గం విషయంలో, నా పిలల్ల విషయంలో మూడో వయ్కి త్ జోకయ్ం నాకిషట్ ం లేదు. అది మీ అమమ్ కానీ మా అమమ్ కానీ. రేపు మనిదద్రం 
వెళిళ్ మూయ్చువల్ అండర్ సాట్ ండింగ్ తో విడాకులు తీసుకుందాం. నా సహనం చచిచ్పోయింది..." 

"అమామ్ తి..." ఫోన్ పటుట్ కుని చందర్ం హడావిడిగా బాలక్నీలోకి వెళిళ్పోయాడు.  
 
 

                     (MLÔoá GS¸¼¥qPy MLjOy GS¿$qMLj) 
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