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ముందు రోజు చెపిప్నటుట్గానే తెలాల్రి ఉదయం ఆరునన్రకలాల్ వచేచ్సాడు అశోక. నానమమ్ ఇంటికి పర్యాణం కటేట్ ఉతాస్హంలో పూజ 

అంత ఉదయానేన్ పేచీలేల్కుండా నిదర్లేచింది. 
ఏడింటికలాల్ విజిత, పూజలని తీసుకుని శరత ఊరికి బయలుదేరాడు. నీలూ, మేఘ దగగ్రుండి అందరీన్ సాగనంపారు. 
“ఒకక్ రోజైనా సరే పూజ నువువ్ లేకుండా ఉండగలదా, ముఖయ్ంగా రాతిర్పూట?” నవువ్తూ టాటా చెపుత్నన్ పూజని చూసూత్ నీలూని 

అడిగింది మేఘ.  
“ఉండకేం, ఒకక్ రోజు కాదు వారం రోజులైనా బర్హామ్ండంగా ఉంటుంది వాళళ్ నానమమ్ దగగ్ర. అసలు పూజ అని ఎందుకు పేరు 

పెటాట్మనుకునాన్వు? మా అతత్గారి పేరు పుషప్. అది పాత పేరని అదే అక్షరంతో కొంచెం మారిచ్ పూజ అని పెటాట్ం. పేరుకి పూజే కానీ 
జూనియర పుషప్ అనొచుచ్. అంత చేరిక దానికి వాళళ్ నానమమ్ దగగ్ర. ఇకక్డి కంటే అకక్డే సరదా. పెదద్ ఇలూల్ వాకిలి, తాతా నానమమ్ల గారం 
ఇవనీన్ ఉంటే నేనసలు గురుత్ కూడా రాను” నవువ్తూ బదులిచిచ్ంది నీలూ. 

ఇదద్రూ కలిసి టిఫిన చేసుత్ండగా “మన కాలేజీ కాయ్ంపస చూడాలనుంది అనాన్వుగా. పదింటికి బయలుదేరి వెళదామా?” గురుత్ చేసింది 
నీలూ. 

ఓ నిముషం ఆలోచించి “రేపు వెళదాంలే. బదధ్కంగా ఉందివాళ. హాయిగా ఇలుల్ కదలకుండా చేసే పనులుంటే చెపుప్” అంది మేఘ. 
“అలా అంటే ఎలా? రెండు రోజులే టైముంది మనకి.” 
“అలా డెడ లైన గురుత్ చేసి కంగారుపెటట్కుండా ఎంచకాక్ కమమ్టి కబురుల్ చెపుప్. విని పెడతా. కబురల్ంటే గురొత్చిచ్ంది. రేవతికి కాల 

చేదాద్మనాన్వుగా.” 
“భలే గురుత్ చేసావు. ఫోన బుకోల్ రాసి పెటాట్ రేవతి నంబరు. వెతికి తెసాత్నుండు” లేచి లోపలికి వెళిళ్ంది నీలూ. 
“ఈ రోజులోల్ కూడా ఇంకా బుకోల్ ఫోన నంబరస్ రాసుత్నాన్వా. నువువ్ సూపర నీలమామ్” పెదద్గా నవివ్ంది మేఘ. 
“సూపర లేదూ ఏం లేదూ.. ఫోనిన్ నముమ్కుంటే కషట్ం. ఒకసారి నా ఫోన పోయి దాంతో పాటు నంబరుల్ కూడా పోయాయి. అందుకని 

మళీళ్ పుసత్కానిన్ నముమ్కోడం మొదలుపెటాట్” ఫోన బుక తీసుకొసూత్ చెపిప్ంది నీలూ. 
రేవతి నంబరుకి డయల చేసేత్ ఫోన ఆనస్ర చెయయ్లేదు. ఒక పది నిమిషాలు ఆగి మళీళ్ చేసినా ఫోన ఎతత్లేదు. 
“ఎరీల్ మారిన్ంగ ఎయిట థరీట్కే నిదర్లేచే అలవాటు లేదేమో పాపం. కాలేజీలో ఉనన్పుప్డు అంటూ ఉండేదిగా 'ఈ చదువుల బారినుంచి 

బయటపడాడ్క రోజంతా ఉలాల్సంగా ఉతాస్హంగా తిండి, నిదర్, షికారు అదే పనిగా చేసెయాయ్లని. అపప్టి కలలిన్ నిజం చేసుకోవడం కోసం 
ఇపుప్డు నిదర్పోతుందేమో” పరిహాసంగా నవివ్ంది మేఘ. 
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“అంతేనంటావా, అయితే మనం నిదర్ లేపుదాం” అని చెపిప్ మళీళ్ మళీళ్ రీడయల చేసింది నీలూ. 
నాలుగు సారుల్ పర్యతిన్ంచాక అవతల ఫోన ఎతిత్ “హలో.. ఎవరు మాటాల్డేది?” కాసత్ కటువుగా వినిపించింది ఒక ఆడగొంతు. 
“హలో. ఇది రేవతి నంబరేనాండీ?” సందేహంగా అడిగింది నీలూ. 
“అవును. రేవతినే మాటాల్డుతునాన్ను. మీరెవరో చెపప్ండి” రేవతి గొంతులో కొంచెం విసుగు ధవ్నించింది. 
“హే రేవతీ.. నేను నీలూ, సునీలని. నీ ఇంటర మీడియెట హాసట్ల రూమేమ్ట. మేఘ కూడా ఉంది ఇకక్డే. అపుప్డు విజయవాడలో 

కలిసినపుప్డు నువువ్ నంబర ఇచాచ్వుగా.” 
నీలూ మాటలిన్ మధయ్లోనే తుంచేసూత్ “ఓహ నువావ్ నీలూ.. నేను తరావ్త కాల బాయ్క చేసాత్ను” అంది రేవతి. 
“ఓకే. అలాగే” నీలూ అంటూండగానే ఫోన డిసక్నెకట్ అయింది.  
అయోమయంగా ఉనన్ నీలూ మొహం చూసూత్ “ఏంటీ బిజీగా ఉందా?” అడిగింది మేఘ. 
“ఏమో! మనం కాల చేసామని కొంచెం కూడా థిర్ల అవలేదు. ఆ రోజు బజారోల్ కనిపించినపుప్డు చాలా బాగా మాటాల్డిందే” 

సంశయంగా కళెళ్గరేసింది నీలూ. 
“ఇపుప్డు మాటాల్డనని పెటేట్సిందా?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది మేఘ.  
“తరావ్త తనే కాల చేసాత్నంది. ఇదివరకొకసారి కాల చేసేత్ ఫోన అసలు ఆనస్ర చెయయ్లేదని చెపాప్నుగా. మనతో మాటాల్డటం ఇషట్ం 

లేదేమో” సందేహంగా అంది నీలూ.  
“ఏదో పనిలో బిజీగా ఉండుంటుంది. చాలాసేపటికిగానీ ఫోన లిఫట్ చెయయ్లేదుగా. తనే మళీళ్ చేసుత్ందిలే” తేలిగాగ్ అంది మేఘ. 
అంతలోనే ఏదో గురొత్చిచ్నటుల్ “రజని, రేవతిల సేన్హం కొనసాగుతోందా?” నీలూని అడిగింది మేఘ. 
“నువూవ్, నేనూ తపప్ మిగతా ఎవరికీ ఎవరితో కాంటాకట్స్ లేవు. రేవతి కలిసినపుప్డు రజని గురించి ననన్డిగింది. పెళిళ్ చేసుకుని 

సింగపూర వెళిళ్పోయాక కాంటాకట్ లో లేదని చెపాప్ను. మాకు బంధువులవడమేమో కానీ చాలా రోజులు భరించాలిస్ వచిచ్ంది దాని హింస” 
నిటూట్రిచ్ంది నీలూ. 

“రజనితో ఏంటి సమసయ్?” అడిగింది మేఘ. 
“నీకు తెలుసుగా.. అపప్టి గొడవల తరావ్త అనన్యయ్ కాదనాన్డని నా మీద కూడా కక్షగటిట్ మాటాల్డడం మానేసింది. నువువ్ హాయిగా 

ఇంజనీరింగ కోసం అందరికీ దూరంగా వెళిళ్పోయావు కానీ నా ఖరమ్ కొదీద్ నేను చేరిన డిగీర్ కాలేజీలోనే రజని కూడా చేరింది. అపప్టోల్ 
ఉతత్రాలోల్ చెపేప్దానిన్గా నీకు ఒకే హాసట్లోల్ ఉనాన్ తనకీ నాకూ మాటలేల్వని. నేనెంత దూరంగా ఉనాన్ దానితో తిపప్లు తపేప్వి కావు. రజని 
పర్సాత్వన తెసేత్ నీకు నచచ్దని అపప్టోల్ నీతో ఏమీ చెపేప్దానిన్ కాదు.” 

“ఇపుప్డేం కోపం రాదులే చెపుప్” నీలూ చెయియ్ అందుకుని నవివ్ంది మేఘ. 
“నా రూమేమ్టస్ ఇదద్రమామ్యిలు, రజని ఒకే గూర్ప అవడంచేత బాగా సేన్హంగా ఉండేవారు. రజనికి ఒకతనితో పేర్మ వయ్వహారం 

ఉండేది. నా రూమేమ్టస్ మాటలోల్ ఇవనీన్ తెలిసేవి. అతను వేరే ఊరినుంచీ కేవలం రజని కోసమే అపుప్డపుప్డూ వచేచ్వాడు. అతను వచిచ్న 
రోజున అందరితోపాటు కాలేజీకి బయలుదేరి మధయ్లో అతనితో బయటికి వెళిళ్పోయేది. కాలేజీలో, హాసట్లోల్ సమసయ్ రాకుండా, 
బయటపడకుండా రజని ఫెర్ండస్ మేనేజ చేసేవారు. ఇంటి దగగ్రనుంచీ వాళళ్ అమమ్ వచిచ్నపుప్డలాల్ అతను ఇచిచ్న గిఫట్స్, గీర్టింగస్ లాంటివనీన్ 
ఒక పెటెట్లో తీసుకొచిచ్ మా రూంలో దాచమని ఇచేచ్ది. నాకు కాదులే, చెపాప్నుగా నా రూమేమ్టస్ తన ఫెర్ండస్ అని. బియసీస్ సెకండ ఇయరోల్ 
మొదలైన వాళళ్ పేర్మ రజని ఎమెమ్సీస్ చివరిదాకా నడిచిందని తెలిసింది.” 
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“అయితే రజని అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకుని సింగపూర వెళిళ్ందా?” ఆసకిత్గా అడిగింది మేఘ. 
“హమ్.. సరేల్ అలా జరిగుంటే అది రజని ఎందుకవుతుంది. ఆ పేర్మించినోడు డిగీర్ చదివి సొంతంగా ఏదో బిజినెస చేసుకునేవాడు 

అపప్టోల్. అందుకే ధారాళంగా డబుబ్ ఖరుచ్పెటిట్ దీనిన్ సినిమాలకి, షికారల్కి తెగ తిపేప్వాడు. ఎమెమ్సీస్ అయిపోయాక సైలెంటుగా వాళిళ్ంటోల్ 
వాళుళ్ తెచిచ్న సింగపూర సంబంధం చేసుకుని విమానం ఎకిక్ తురుర్మంది.” 

“వేరే అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకుందా? మరి ఆ పేర్మించినతనో?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది మేఘ. 
“ఏముందీ నెతిత్న గుడడ్ వేసుకునాన్డు. ఏదో ఇదద్రూ మాటా మాటా అనుకుని నీ దారి నీది నా దారి నాది అనుకుంటే అదొక తరహాగా 

ఉంటుంది. ఇకక్డలా జరగలేదు. రజని పెళిళ్ విషయం అతనికి తెలియలేదు. అతనికే కాదు, అపప్టి తన ఫెర్ండస్ ఎవరికీ చెపప్లేదు. బియసీస్ 
అయిపోతూనే నాకు పెళళ్యిపోయిందిగా. అందుకని ఫెర్ండస్ ఎవరితోనూ నాకు పెదద్ కాంటాకట్స్ లేవు. రెండేళళ్ తరావ్త అపప్టి నా రూమేమ్ట 
ఒకమామ్యి చాలా కషట్పడి నా నంబరు సంపాదించి నాకు ఫోన చేసింది. రజని గురించి వాకబు చేయడానికే ననున్ వెతుకుక్ంటూ వచిచ్ందని 
తెలిసింది. రజనిని పేర్మించినతను రెండు నెలలుగా రజని నుంచి ఏ సమాచారమూ లేదని ఆందోళన పడుతూ వీళళ్ందరినీ సంపర్దించాడట. 
రజనికీ, నాకూ బంధుతవ్ం ఉందని తెలిసిన నా ఫెర్ండ ననున్ వెతికి పటుట్కుంది. అపప్టికే రజని పెళైళ్పోయి దాదాపు నెల రోజులైపోయింది. నేనా 
విషయమే చెపేత్ ఆ పిలల్ ఫోనోల్ దాదాపు ఏడిచ్నంత పని చేసింది రజని చేసిన పనికి. ఇంక ఆ తరావ్త ఏం జరిగిందో, అతను ఏమయాయ్డో నాకు 
తెలీదు. అదీ రజని చేసిన ఘనకారయ్ం!” నిటూట్రిచ్ంది నీలూ. 

“వినటానికే దారుణంగా ఉంది బాబోయ” తల విదిలించింది మేఘ. 
“అసలు మిగతావాళళ్ందరికే తిపప్లు గానీ రజనిలా ఎపప్టికపుప్డు తమ సావ్రధ్ం మాతర్మే చూసుకునేవాళేళ్ సుఖంగా ఉంటారేమో 

అనిపిసుత్ంటుంది నాకు” ఆలోచిసూత్ అంది నీలూ. 
ఇంతలో శరత నుంచి నీలూకి ఫోన వచిచ్ంది. అరనిముషం మాటాల్డి పెటేట్సింది. 
“అపుప్డే చేరిపోయారటనా?” నీలూని అడిగింది మేఘ. 
“ఊ.. మరీ అంత దూరమేం కాదు. కారులో రెండునన్ర గంటలోల్ వెళిళ్పోవచుచ్.” 
“అశోక వాళళ్ది కూడా అదే ఊరు అనాన్వుగా. మరి అతను ఫాయ్మిలీని తీసుకెళళ్లేదేంటి?” 
“హమ్.. అదొక పెదద్ కథ!” నిటూట్రిచ్ంది నీలూ. 
“ఏంటా కథ?” ఆసకిత్గా అడిగింది మేఘ.  
“అశోక, శరత చినన్పప్టినుంచీ సేన్హంగా ఉండేవారని చెపాప్నుగా. అశోక వాళళ్ నానన్ అతని చినన్పుప్డే పోయారు. వాళళ్కి 

ఆసిత్పాసుత్లేమీ లేవు. తనకి చేతనైన చినాన్చితకా పనులనీన్ చేసూత్ అశోక కి ఏ కషట్మూ తెలియకుండా గారాబంగా పెంచింది వాళళ్మమ్. బాగా 
చదువుకుని వృదిధ్లోకి వసాత్డని ఆశలు పెటుట్కుంది గానీ అశోకిక్ చదువు అబబ్లేదు. పదోతరగతి తపాప్క బడికెళేళ్ పని కూడా లేకపోయేసరికి 
ఇంకా బలాదూర గా తిరగడం మొదలుపెటాట్డు. ఏదో ఒక పని నేరిప్సేత్ బర్తుకు తెరువు ఉంటుందని మెకానిక పనులాల్ంటివి నేరిప్ంచే పర్యతన్ం 
చేసినా అవేవీ ముడిపడలేదు. ఆవిడకి ఏదో జబుబ్ చేసి కొనాన్ళళ్కి చనిపోయింది.” 

“అయోయ్ పాపం అయితే అశోక కి కుటుంబం లేదా? సొంత ఊరోల్ బంధువులైనా ఉండుంటారుగా?” అంది మేఘ. 
“అశోక తండిర్ చనిపోయాక చుటాట్లెవరూ వీళళ్ని ఆదరించలేదు. అందుకని మొదటినుంచీ పెదద్ బంధుతావ్లేమీ లేవు. అశోక భారయ్ 

వసంతది కూడా ఆ ఊరే.” 
“అయితే వసంత ఫాయ్మిలీ అకక్డే ఉంటారుగా. సొంత ఊరు అయినా తను వెళళ్లేదేంటి?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది మేఘ. 
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4  చం ళోళ్ కుందేలు 

“అదే అసలు కథ. వసంత వాళళ్ నానన్గారు ఆ ఊరి ధనవంతులోల్, పెదద్మనుషులోల్ ముందువరసలో ఉంటారు. ఎనోన్ ఎకరాలు 
పొలమునన్ పెదద్ మోతుబరి రైతు. వసంత తాతయయ్, నాయనమమ్, బాబాయిలు, పినున్లు అంతా కలిసి ఉమమ్డి కుటుంబం. వసంతకి ఒక 
అనన్యయ్ ఉనాన్ కూతురంటే అమితమైన పేర్మ తండిర్కి. అమామ్యి ఇంటర అయిపోయాక గొపప్ సంబంధం వచిచ్ందని పెళిళ్ కుదిరాచ్రు. 
వయసు చినన్దే అయినా పెళళ్యాయ్క చదువుకోవచచ్ని ఇంటర పరీక్షలయిన వేసవికాలంలోనే ముహూరాత్లు పెటుట్కునాన్రు. అపుప్డు వసంత 
అశోక ని కలుసుకుని పెళిళ్ చేసుకోమని అడిగిందట.” 

“అంటే అశోకిక్, వసంతకి అపప్టికే లవ సోట్రీ ఉందా?” అడిగింది మేఘ. 
“అదే మొదటిసారట వాళిళ్దద్రూ ఏకాంతంగా మాటాల్డుకోవడం” చెపిప్ నవివ్ంది నీలూ. 
“వాట?? ఏమాతర్ం పరిచయం లేకుండా పెళిళ్ చేసుకోమని అడిగిందా?” వింతగా అడిగింది మేఘ. 
“పరిచయం అంటే పలెల్టూరోల్ ఎవరు ఏంటని తెలీకుండా ఉండదు. వాళిళ్దద్రికీ కూడా అందరిలో మాటాల్డుకునన్ మామూలు 

పరిచయం ఉంది కానీ పర్తేయ్కమైన సేన్హమేమీ లేదు. అంత పెదిద్ంటి అమామ్యి కోరి వచిచ్ పెళిళ్ చేసుకోమంటే కలో నిజమో అరథ్ం కాలేదు 
అశోకిక్. అసలే మన హీరోకి చదువూసంధయ్, ఆసీత్పాసీత్ ఏమీ లేవాయే. అమామ్యి నానన్ తలచుకుంటే అతని సాథ్యికి అశోక ని ఏమైనా 
చెయయ్గలడు. అందుకని దూరం ఆలోచించి భయపడి ఇది కుదిరే పని కాదని అమామ్యికి సరిద్చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచాడు కానీ అమామ్యి 
ససేమిరా అంది. అశోక కాదంటే అసలు పెళేళ్ చేసుకోకుండా చచిచ్పోతానంది. ఇంకేముంది, ఒకానొక శుభముహూరత్ంలో ఇదద్రూ పారిపోయి 
గుడిలో పెళిళ్ చేసుకునాన్రు. పెళిల్ చేసుకునాన్క వచిచ్ ఎవరిన్ కలిసారో తెలుసా?” కళెల్గరేసూత్ అడిగింది నీలూ. 

“ఎవరీన్.. మిమమ్లేన్నా?” అంది మేఘ. 
“ననున్ కాదులే. శరత ని కలిసారు. ఒక వారం రోజులు మా ఇంటోల్ ఉనాన్క వేరే ఇలుల్ తీసుకుని వెళిళ్పోయారు. అపుప్డు శర్దధ్గా 

డైరవింగ నేరుచ్కోవడం మొదలుపెటిట్ డైరవరు ఉదోయ్గం సంపాదించాడు. శరత బిజినెస కి సంబంధించిన పనులు కూడా కొనిన్ చేసుత్ంటాడు. 
శరత, అశోక ఆరిధ్క సాథ్యిలతో సంబంధం లేకుండా అనాన్దముమ్లాల్ సేన్హంగా ఉంటారు.” 

“అశోక సంగతి సరే వసంత అలా ఇంటోల్ంచి చెపాప్పెటట్కుండా వెళిళ్పోయి పెళిళ్ చేసుకుంటే వాళిళ్ంటోల్ ఏమీ అనకుండా 
ఊరుకునాన్రా?” సందేహంగా అడిగింది మేఘ. 

“అశోక, వసంతలు పెళిళ్ చేసుకుని వచిచ్నపుప్డు శరత చాలా భయపడాడ్రు. పెదద్ గొడవలు అవుతాయి అనుకునాన్రు. కానీ విచితర్ంగా 
అలాంటిదేమీ జరగలేదు. కూతురు కనపడలేదని కంగారుగా వెతికే పర్యతన్ం చేసారు. వసంత ఇలా అశోక ని పెళిళ్ చేసుకుందనన్ వారత్ 
తెలిశాక అంతా నిశబద్మైపోయారు. చాలామంది తలిల్దండుర్లాల్గే వాళుళ్ కూడా కుటుంబసభుయ్లోల్ంచి కూతురి పేరు రదుద్ చేసారు. అలా ఆ 
ఊరికీ, వీళళ్కీ బంధం తెగిపోయింది” నిటూట్రిచ్ంది నీలూ. 

“ఇదంతా జరిగి ఎనేన్ళళ్యింది? వాళళ్కి ఒక బాబు అనాన్వుగా. ఒకక్సారి కూడా ఎవరూ సంధి పర్యతాన్లు చెయయ్లేదా?” ఆసకిత్గా 
అడిగింది మేఘ. 

“వాళుళ్ పెళిళ్ చేసుకుని ఏడేళళ్యింది. అపప్టికీ ఇపప్టికీ వసంత కుటుంబం నుంచి ఎటువంటి సప్ందనా లేదు. వాళళ్ కొడుకు శశికి 
రెండునన్రేళుళ్. శశికి ఏడాది వయసునన్పుప్డు అశోక బలవంతం మీద ముగుగ్రూ కలిసి వసంత వాళిళ్ంటికి వెళాళ్రు. గుమమ్ంలో వీళళ్ని 
చూసినా ఎవవ్రూ కనీసం పలకరించకుండా పకక్కి వెళిళ్పోయారట. కాసేపుంటే మాటాల్డకపోతారా అని ఒక గంటసేపు అకక్డే 
ఎదురుచూసారు వీళుళ్. కనీసం చంటిపిలాల్డి అరుపులు వినైనా ఒకక్రూ దగగ్రికి రాలేదట. ఇంకేం చేసాత్రు, వెనకిక్ వచేచ్సారు. మళీళ్ 
ఇంకెపుప్డూ వాళళ్ని కలిసే పర్యతన్ం చెయయ్లేదు” చెపప్డం ముగించింది నీలూ. 
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“హమ్.. చాదసత్ం బాగా ఎకుక్వనన్మాట వాళళ్కి” అంది మేఘ. 
“వాళళ్ బాధలో కూడా నాయ్యం లేదంటావా? ఎనోన్ పేర్మపెళిళ్ళుళ్ గురించి వినాన్ను కానీ నాకీ పెళిళ్ ఎంత విచితర్ంగా అనిపిసుత్ందో! 

వసంత అశోక ని ఎందుకు పెళిళ్ చేసుకోవాలనుకుందో, ఎకుక్వ పరిచయం కూడా లేని మనిషిని అంతిదిగా పేర్మించేసి కుటుంబానిన్ 
వదులుకుని మరీ వచేచ్సేంత గొపప్తనం అశోక లో ఏం చూసిందో, అలాంటి నిరణ్యం ఎందుకు తీసుకుందో అరథ్మే కాదు. మొదటోల్ ఇలా 
పెళిళ్చేసుకుని వచిచ్నపుప్డు చినన్వయసు కాబటిట్ అజాఞ్నం కొదీద్ తొందరపాటుగా ఈ పని చేసింది కానీ అంత గారాబంగా పెరిగిన అమామ్యి 
సాదాసీదా జీవితం ఎలా గడపగలదో, అసలు వీళళ్ భవిషయ్తుత్ ఏమిటోనని భయంగా ఉండేది నాకు. కానీ నెమమ్దిగా వసంత తతత్వ్ం, వయ్కిత్తవ్ం 
అరథ్మయేయ్కొదీద్ భయం పోయి ఆశచ్రయ్ం పెరుగుతూ వచిచ్ంది.” 

“ఆశచ్రయ్ం ఎందుకు? అయినా పేర్మకథలోల్ రీజనస్ కోసం వెతకూక్డదు నీలూ. లవ ఈజ బైల్ండ, దటాస్ల!” తేలిగాగ్ నవివ్ంది మేఘ. 
”ఎంత పేర్మ గుడిడ్దనుకునాన్ ఏమో వసంత మాతర్ం మిసట్రీనే నాకు” అంది నీలూ. 
“ఎందుకో చెపుప్. ఆ మిసట్రీ ఏదో తేలేచ్దాద్ం” డిటెకిట్వ లా ఫోజు పెటిట్ంది మేఘ. 
“అలాగే కనిపెటుట్. రేపు రాతిర్ మనింటికి డినన్ర కి పిలిచానుగా” నవివ్ంది నీలూ. 
“సరే ముందు కేసు వివరాలనీన్ చెపుప్. ఏం కనుకోక్వాలో తెలుసుత్ంది” అంది మేఘ. 
“పదిహేడేళళ్ వసంత అశోక ని పెళిళ్ చేసుకుని వచాచ్క అతనిలో చాలా మారుప్ తీసుకొచిచ్ంది. అపప్టివరకూ ఎకక్డా కుదురు 

లేనివాడలాల్ బాధాయ్తాయుతంగా మెలగడం నేరుచ్కునాన్డు. ఇపుప్డు డైరవింగ ఒకక్టే కాకుండా రకరకాల కొతత్ విషయాలు నేరుచ్కుని ఆరిథ్కంగా 
ఎదగడానికి సాయశకుత్లా పర్యతిన్సుత్ంటాడు. ఒక చినన్ గదిలో కాపురం మొదలుపెటాట్క వసంత డిగీర్ కాలేజీలో చేరి బియసీస్ పూరిత్ చేసి, 
ఎమెమ్సీస్ సీటు తెచుచ్కుని ఓపకక్ అది చదువుతూ ఇంకోపకక్ శశి పుటట్డం, ఒంటిచేతోత్ వాడి పెంపకం అనీన్ సమరిథ్ంచుకుంటూనే మంచి 
మారుక్లతో కంపూయ్టర సైనస్ లో ఎమెమ్సీస్ పటాట్ తెచుచ్కుంది. అపప్టినుంచీ లెకచ్రర ఉదోయ్గం కూడా చేసోత్ంది. అసలా పిలల్ని చూసేత్ ఎంత 
ముచచ్టేసుత్ందో! ఆ అమామ్యి మొహంలో ఒకక్సారి కూడా అపరాధభావం కానీ, కషట్పడుతోందనన్ ఫీలింగ కానీ కనపడదు. అంత గొపిప్ంటోల్ 
పెరిగిన పిలల్ ఒక డైరవరు భారయ్గా ఏమాతర్ం నామోషీ అనుకోదు. ఇంటినీ, భరత్నీ, పిలాల్డినీ ఎంత పేర్మగా చూసుకుంటుందో! అశోకిక్ 
వసంతంటే అపురూపం, గౌరవం కూడా. అనీన్ వదిలేసి తనకోసం వచిచ్న రాకుమారిలా చూసుకుంటాడు. నువువ్ గమనించే ఉంటావు, ఎంత 
ఆలసయ్మైనా ఇంటికెళేళ్ భోజనం చేసాత్డు తపప్ బయట తినడు. నేను ఎపుప్డు భోజనానికి ఉండమనాన్ వసంత ఎదురుచూసుత్ందని మెతత్గానే 
చెపిప్ వెళిళ్పోతాడు. ఆ అమామ్యి తినడం మానుకుని ఎదురుచూడదు కానీ మహారాణిలా బతకాలిస్న పిలల్ నాకోసం కషట్పడి వంట చేసిపెడితే 
తినకుండా ఉండటానికి మనసొపప్నంత పేర్మ అతనికి. మేమింత దగగ్రగా ఉంటామా, అయినాసరే ఎపుప్డో ఎంతో అవసరమైతే మరీ మరీ 
పిలిసేత్ తపప్ మా ఇంటికి కూడా రాదు. అలాగని ముభావంగా ఉండే రకం కూడా కాదు. చాలా సేన్హంగా, కలుపుగోలుగా ఉంటుంది. ఎంత 
మానసిక పరిణతి ఉనన్వాళైళ్నా ఏదో ఒక సందరభ్ంలో మనకనాన్ పైసాథ్యిలో ఉనన్వారిని చూసి మనమూ అలా ఉండాలనో, కనీసం వాళెళ్ంత 
బాగునాన్రని కాసోత్ కూసోత్ గొపప్గా అనుకోవడం సరవ్సాధారణం. వసంతలో అలాంటివి ఎపుప్డూ కనిపించవు. ఆమె ముఖంలో అంతా 
పరిపూరణ్ంగా ఉందనన్ సంతృపిత్ కనిపిసుత్ంది. నేనైతే మరీ అంత గొపప్గా ఆలోచించలేను, ఆచరించలేను. అందుకే నాకు ఆ అమామ్యి ఎపుప్డూ 
ఆశచ్రాయ్రథ్కమే!” వివరంగా చెపిప్ంది నీలూ. 

“వెరీ ఇంటరెసిట్ంగ! ఆవేశంగానో, అజాఞ్నంలోనో పెళిళ్ చేసుకోలేదనన్మాట. లోతైన అవగాహన, ఆలోచనతో పాటు బలమైన వయ్కిత్తవ్ం 
ఉనన్ అమామ్యనన్మాట. తపప్కుండా కలవాలిస్న వయ్కేత్” అంగీకారంగా అంది మేఘ. 

PPP 
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మధాయ్హన్ం భోజనం చేసాక నీలూ, మేఘ తీరిగాగ్ కూరుచ్నన్పుప్డు ఫోన మోగింది. ఎవరా అని చూసేత్ రేవతి పేరు కనపడింది. 
“హలో రేవతీ..” ఉతాస్హంగా పలకరించింది నీలూ. 
“సారీ నీలూ.. ఉదయం నువువ్ కాల చేసినపుప్డు మాటాల్డలేకపోయాను. అపుప్డు హాసిప్టలోల్ ఉనాన్ను. నువెవ్లా ఉనాన్వు? 

మేఘనందన అమెరికా నుంచి వచిచ్ందా?” వరుసగా అనీన్ అడిగేసింది రేవతి. 
“మేము బానే ఉనాన్ము. మేఘ అమెరికా నుంచి రెండు వారాల సెలవుల కోసం వచిచ్ంది. మా ఇంటోల్ నాలుగు రోజులు ఉందామని 

విజయవాడ వచిచ్ంది. ఉండు. ఫోన సీప్కరోల్ పెడితే ముగుగ్రం మాటాల్డుకోవచుచ్.” 
“హాయ రేవతీ ఇబర్హీం.. ఎలా ఉనాన్వే?” మేఘ పలకరించింది. 
ఫోనులో అవతలి నుంచి బిగగ్రగా నవువ్ వినపడింది. 
“సెప్లిల్ంగ మిసేట్క.. రేవతీ సుధాకర అని పిలవాలి ననున్. ఒకక్ పిలుపుతో ఎకక్డికో తీసుకువెళిళ్పోయావు మేఘా” నవువ్తూనే ఉంది 

రేవతి. 
“మీ బాయ్ంక మేనేజర ఫాదర, టీచర మదర, మీ తముమ్ళుళ్, ఇంకా మీ బాయ్ంక మేనేజర హసెబ్ండ అందరూ బాగునాన్రా?” కొంటెగా 

అడిగింది మేఘ.  
“మా సంగతి సరే, మిసట్ర మేఘనందనుడి గురించి చెపేత్ విని సంతోషిసాత్ం” అంది రేవతి. 
“మిసట్ర మేఘనందనుడి ఆచూకీ ఇంకా దొరకలేదు రేవతీ.. ఉదోయ్గాలూ, ఊళేళ్లడాలూ కాసత్ తగిగ్ంచి తొందరగా పెళిళ్ చేసుకోమని 

నువైవ్నా గటిట్గా చెపుప్ మేఘకి” అంది నీలూ. 
“ఓహో అయితే లైఫ ఎంజాయ చేసోత్ందనన్మాట. హాయిగా వీలైననిన్ రోజులు ఇలాగే కంటినూయ్ అయిపో మేఘా” చెపిప్ంది రేవతి. 
“ఇది మరీ బాగుంది. నువివ్ంకా చెడగొటేట్టుట్ ఉనాన్వు. మీ బాయ్ంక మేనేజర గారు నీ ఆటలు సాగనివవ్డం లేదా పాపం!” అంది నీలూ. 
“అవునవును. ఎపుప్డైనా భారయ్లకి జాఞ్నం వచిచ్ందంటే అది భరత్ల పుణయ్మే మరి. అందుకే నాకొచిచ్న జాఞ్నానిన్ మేఘకి పంచుతునాన్” 

గలగలా నవివ్ంది రేవతి. 
“కాలేజీ రోజులోల్ మనిదద్రం ఎపుప్డూ యాంటీ పారీట్లోల్ ఉనాన్ ఇపుప్డు మాతర్ం నీకే నా ఓటు రేవతీ” సంతోషంగా చెపిప్ంది మేఘ. 
“ఇందాకేంటి హాసిప్టల నుంచి వచాచ్ననాన్వు? అంతా బాగేనా?” రేవతిని అడిగింది నీలూ. 
“నేను బర్హామ్ండంగా ఉనాన్ను. కొనిన్ నెలల కిర్తం మా మరిదికి యాకిస్డెంట జరిగింది. అకక్డికకక్డే పోవలసిన మనిషి 

అదృషట్వశాతూత్ బతికి బయటపడాడ్డు. కానీ వెనెన్ముకకి బలమైన గాయాలు అవడంచేత మంచానికే పరిమితమైపోయాడు పాపం. అతని 
పరిసిథ్తి ఏమైనా బాగు చేయగలమేమోనని రకరకాలుగా పర్యతిన్సుత్నాన్ం. అందుకని తరచూ హాసిప్టలస్ చుటూట్ తిరగాలిస్ వసోత్ంది” చెపిప్ంది 
రేవతి. 

“అయోయ్ పాపం. మొతత్ం అంతా మీరే చూసుకోవాలా? ఇంకెవరూ సాయం లేరా?” అడిగింది నీలూ. 
“అతనికి రెండేళళ్ కిర్తమే పెళళ్యింది. వాళళ్కో చినన్ పాప కూడా ఉంది. పాపం ఆ అమామ్యి ఒకక్తీ ఎంతకని 

చూసుకోగలుగుతుంది. మా అతత్మామలు ఎపుప్డో పోయారు కాబటిట్ ఇంక అతనికి ఉనన్ ఒకే ఒక ఆసరా మేమే. పర్సుత్తానికి అందరం కలిసి 
ఒక ఇంటోల్నే ఉంటునాన్ము. మొతత్ంగా బాగవడం కుదరకపోయినా కొనిన్ రకాల టీర్టెమ్ంటస్ చేసూత్ పోతే కర్మంగా కొంత మారుప్ రావచుచ్ 
అంటునాన్రు డాకట్రుల్. సుధాకర కి ఆఫీస బిజీ ఉంటుంది. అందుకని నేనూ, ఆ అమామ్యి కలిసి అతనిన్ హాసిప్టలస్ కి తిపుప్తూ ఉంటాం. 
చూడాలి ఏమవుతుందో!” వివరంగా చెపిప్ంది రేవతి. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 qe+ãsY 2014 

7  చం ళోళ్ కుందేలు 

“అంత కషట్ంలో వాళళ్ని ఎంత బాగా ఆదుకుంటునాన్వో, నిజంగా నీది చాలా పెదద్ మనసు రేవతీ. ఒక రోజు, రెండు రోజులతో 
తీరిపోయేది కాదని తెలిసినా పూరిత్గా వాళళ్ బాధయ్తంతా నెతిత్న వేసుకోవడం నిజంగా చాలా గొపప్విషయం” అంది నీలూ. 

“నీలూ చెపిప్ంది నిజమే. యు ఆర డూయింగ ఎ గేర్ట జాబ రేవతీ!” అభినందించింది మేఘ. 
“చాలేల్ ఆపండి ఇదద్రూ. ఇందులో అంత గొపేప్ముందీ. సుధాకర ఒకక్గానొకక్ తముమ్డికి కషట్ం వసేత్ మేము కాకపోతే ఇంకెవరు 

చేసాత్రు? నేనేమీ సంఘసేవ, సమాజోదధ్రణ చేయడం లేదుగా. ఇదంతా సరే గానీ మీ పాప ఎలా ఉంది నీలూ? పేరు పూజ కదూ?” అంది 
రేవతి. 

“పూజ బర్హామ్ండంగా ఉంది. నానాన్కూతురిల్దద్రూ కలిసి నానమిమ్ంటికి వెళాళ్రు. రేపు వచేచ్సాత్రు. ఈ ఒకక్ రోజుకీ ఇదిగో నేనూ, మేఘ 
కలిసి పాత రోజులు గురుత్ చేసుకుంటూ కూరుచ్నాన్ం” చెపిప్ంది నీలూ. 

“ఈసారి నాకు కాల చేసేత్ నీ పెళిళ్కి పిలవడానికే అయుయ్ండాలి మేఘా. ఏమంటావు?” అంది రేవతి.  
“భలే చెపాప్వు రేవతీ” కేరింతగా అరిచింది నీలూ. 
“మీరు మరీ అంత ఫీలయిపోనకక్రేల్దు. నేనేమీ సనాయ్సం తీసుకోబోవటేల్దు. ఇంకా ఆ టైం రాలేదంతే!” నవివ్ంది మేఘ. 
“సరే సరే.. మేఘనందన పెళిళ్పిలుపు కోసం ఎదురుచూసాత్ం. ఇపప్టికి మాతర్ం ఇండియా టిర్ప బాగా ఎంజాయ చేసి వెళుళ్. నీలూ, 

మనం మళీళ్ మాటాల్డదాం. అపుప్డపుప్డూ రింగ చేసుత్ండు” చెపిప్ంది రేవతి.  
“థాంకస్ రేవతీ. టేక కేర!” అంది మేఘ. 
“అలాగే తపప్కుండా చేసుత్ంటాను. నువువ్ జాగర్తత్! ఉంటాం మరి. బై బై” ఫోన పెటేట్సింది నీలూ. 
రేవతితో మాటాల్డాక ఎకక్డో ఆలోచిసూత్ మౌనంగా ఉనన్ నీలూని చూసి “ఏంటీ అంత తీవర్ంగా ఆలోచిసుత్నాన్వు? మీ హాలోల్ సీలింగ కి 

ఏ కలర పెయింట బాగుంటుందనా?” అంది మేఘ. 
గలగలా నవివ్ంది నీలూ. 
“రేవతి గురించి ఆలోచిసుత్నాన్ ఇంతలోనే ఎంత మారిపోయిందీ అని. దేనీన్ ఎకుక్వ పటిట్ంచుకోకుండా, ఎకుక్వ కషట్పడకుండా 

ఎపుప్డూ సుఖంగా ఎలా కాలం గడపాలా అనన్టుట్ండే రేవతి ఎదుటివాళళ్ కోసం ఇంత కషట్పడటం నమమ్లేకపోతునాన్ను. కాలం మనుషులని 
మరీ ఇంతలా మారేచ్సుత్ందా మేఘా?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది నీలూ. 

“మనుషులోల్ అసలంటూ మంచితనం లేకపోతే కాలమే కాదు ఏదీ వాళళ్ని మారచ్లేదు. టీనేజోల్ అలల్రి చిలల్రిగా ఉనన్టుట్ ఎపప్టికీ 
ఉంటామా?” అంది మేఘ. 

“నిజమేననుకో. కానీ పెళిళ్ మాతర్ం అమామ్యిలోల్ చాలా చాలా మారుప్ తీసుకొసుత్ంది. పెళిళ్కి ముందొక జీవితం, తరావ్త మరో 
జీవితం రెండూ పూరిత్గా వేరువేరేమో అనన్టుట్ పొంతన ఉండదు రెంటికీ.” 

“అంటే మారప్ంతా పెళిళ్లోనే ఉందంటావ?” నవివ్ంది మేఘ. 
“నువువ్ పెళిళ్ చేసుకునాన్క చెపాప్లి అవునో కాదో! ఇంకా ఎనాన్ళుళ్ ఎదురుచూడాలంటావు మేమందరం?” అడిగింది నీలూ. 
“ఏదో చెపాత్రుగా, కళాయ్ణమొచిచ్నా కకొక్చిచ్నా ఆగదని. అలాంటివి ఎపుప్డొసాత్యో ఎలా చెపప్డం? పనిగటుట్కుని ఏదైనా చెతత్ తిని 

పొటట్ పాడు చేసుకుంటే తపప్ అలా షెడూయ్ల చేయడం కుదరదు” నవువ్తూ అంది మేఘ. 
“చాలేల్ పిచిచ్ పోలికలు. నిజంగా పెళిళ్ మీద నీకు మంచి అభిపార్యం ఉందో లేదో చెపుప్” గటిట్గా అడిగింది నీలూ. 
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“పిచిచ్ నీలమామ్, అలాంటి సందేహాలు పెటుట్కుని నువేవ్ం బెంగ పెటుట్కోకు. పెళిళ్ మీద నాకేం చెడడ్ అభిపార్యాలు లేవు. ఒకవేళ 
అలాంటి వాళెళ్వరైనా ఉనాన్ మీ ఇంటికొచిచ్ రెండు రోజులుంటే పెళిళ్ చేసుకుని కుటుంబం ఏరప్రచుకుంటే ఇంత శాంతి ఉంటుందా అని 
క్షణంలో అభిపార్యం మారుచ్కోవలసిందే!” అని చెపూత్ నీలూ బుగగ్లు పుణికింది మేఘ. 

”అబాబ్ మరీ అంత గొపప్ విశేషమేముంది మా ఇంటోల్. అందరిలాగే మేమూనూ” సిగుగ్పడింది నీలూ. 
“అదంతే. ఆ విశేషం చూసేవాళళ్కి మాతర్మే తెలుసుత్ందిలే” నవివ్ంది మేఘ. 
“సరేగానీ మన కాలేజీ కాయ్ంపస చూసొదాద్ం పద. మళీళ్ మనకి టైం కుదరకపోవచుచ్.” 
“కుదరకపోతే పోనీ” తేలిగాగ్ అంది మేఘ. 
“ఇంతవరకూ వెళదాం వెళదాం అని ఇపుప్డేంటీ?” 
“నిజం చెపప్నా. నాకు వెళాళ్లని లేదు.” 
“ఇంతలోనే ఏమైంది?” 
“కొతత్గా ఏమీ అవవ్లేదు. మన కాలేజీ, హాసట్లు, వాటి ముందునన్ సిమెంటు రోడుడ్, గులోమ్హర చెటుల్ అవనీన్ మళీళ్ ఒకసారి చూసి 

అపప్టి రోజులు గురుత్చేసుకుందాం అనుకునాన్ను. ఇపప్టిదాకా చూడాలనిపించింది కానీ ఇపుప్డు వదద్నిపిసోత్ంది.” 
“అదే ఎందుకని?” 
“ఏమో, వదద్నిపిసుత్ందంతే! చూసొచాచ్క నా బాధ మరింత ఎకుక్వవుతుందేమో అనన్ భయం, ఆ పరిసరాలనీన్ మారిపోయి మనకి 

అపరిచితంగా అనిపిసేత్ నా నా జాఞ్పకాలోల్ ఉనన్ సజీవ చితర్ం వాసత్వం తాకిడికి చెదిరిపోతుందేమోననన్ సందేహం.” 
“నిజమే, ఖచిచ్తంగా ఎంతో కొంత మారిపోయి ఉంటుంది. అసలు బిలిడ్ంగులు, రోడుల్ మొతత్ంగా మాయమైపోయినా ఆశచ్రయ్ం లేదు. 

సందేహం ఒపుప్కోతగిందే కానీ భయం ఎందుకు? కిరణ విషయమేనా?” 
మేఘ అవుననన్టుట్ తల ఊపింది. 
“ఇనేన్ళళ్యినా నువివ్ంకా కిరణ గురించి ఇంతలా బాధపడుతునాన్వా?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది నీలూ. 
“అంటే ఇనేన్ళూళ్ అదే పనిగా రోజూ తలుచ్కుని బాధపడలేదు. నిజానికి మొదటోల్ అమామ్నానన్ల ముందు నేను అవమానపడాడ్నికి 

కారణం తనేననన్ కోపం అంతవరకూ తన మీదునన్ అభిమానానిన్ పూరిత్గా చెరిపేసింది. ఆ పంతం కొదీద్ ఇలాంటి ఆలోచనలేమీ పెటుట్కోకుండా 
చదువు మీద మాతర్మే ధాయ్స పెటాట్లని పటుట్దలగా నిరణ్యించుకునాన్ను. ఇంజనీరింగ, ఎంటెక చదివిన ఆరేళళ్లో ఎపుప్డో తపప్ కిరణ 
గురొత్చేచ్వాడే కాదు. తరావ్తత్రవాత అదేంటో విచితర్ంగా కాలం గడుసుత్నన్ కొదీద్ తనని తలచుకోవడం ఎకుక్వవుతూ వచిచ్ంది. అపుప్డు 
జరిగినవనీన్ తపుప్లనన్ నా అభిపార్యం మారిపోయింది. అపుప్డు అవమానం అనిపించినదంతా ఇపుప్డు అపురూపంగా తోసుత్ంది. అపప్టి తన 
పేర్మ, నాకు తనంటే ఉనన్ ఇషట్ం గురొత్చిచ్ బాధపెడుతుంటాయి. కిరణ తపేప్మీ లేకుండా మొతత్ం అంతటికీ అనిన్టికీ తననే బాధుయ్ణిణ్ చేసి 
దూరం చేయడం తపప్నిపిసుత్ంది. ఇదీ విషయం అని చెపిప్ నా పరిసిథ్తుల కారణంగా నా నిరణ్యం ఇది తపప్ ఇందులో తన నేరమేమీ లేదు అని 
చెపాప్లిస్ందేమో అనిపిసుత్ంది. కిరణ పటల్ నిరల్క్షయ్ంగా పర్వరిత్ంచి తపుప్ చేసాననన్ గిలీట్ ఫీలింగ ననున్ వదలడం లేదు” మనసులో ఎనాన్ళళ్ నుంచో 
గూడు కటుట్కునన్ బాధనంతా నీలూ ముందు బయటపెటిట్ంది మేఘ.  

చినన్బోయిన మేఘ మొహం చూసి తనకి దగగ్రిగా జరిగి ఆపాయ్యంగా చేతులు పటుట్కుంది నీలూ. 
“మేఘా.. నీకు తెలియంది కాదు. అందరికీ టీనేజోల్ రకరకాల పరిచయాలు, సేన్హాలు ఏరప్డతాయి. అపప్టి పరిసిథ్తులిన్ బటిట్ కొనిన్ 

సేన్హాలు అలా అరాధ్ంతరంగా ముగుసాత్యి. అంతమాతార్నా అవే తలుచ్కుని ఎవవ్రూ బాధ పడరు. జీవితంలో ముందుకెళేళ్ కొదీద్ ఇలాంటివనీన్ 
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అందరూ మరిచ్పోతారు. ఒకవేళ గురుత్నాన్ అపప్టి మన పర్వరత్న, జరిగిన సంఘటనలు పిలల్చేషట్లాల్ సిలీల్గా అనిపిసాత్యి. నవువ్కుని 
ఊరుకుంటారు తపప్ కోపమో, బాధో తెచుచ్కునేవాళుళ్ ఉండరు. కిరణ అదంతా ఎపుప్డో మరిచ్పోయి ఉంటాడు. నువువ్ ఇంకా గురుత్ పెటుట్కుని 
గిలీట్గా ఫీలవవ్డం అనవసరం” అనునయంగా చెపిప్ంది నీలూ. 

“అపప్టి గొడవ తరావ్త నేను మళీళ్ కిరణ ని కలిసాను” నెమమ్దిగా చెపిప్ంది మేఘ. 
“ఏంటీ?? మళీళ్ కిరణ ని కలిసావా? ఎపుప్డూ, ఎకక్డా, ఎలా? అసలేం జరిగిందో వివరంగా చెపుప్” నమమ్లేనటుట్ అడిగింది నీలూ. 

 
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో...) 
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