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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 
  b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc, ÄEoQLMnjÎFc. 
°FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc,  À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï McÿFcÓk, ×.FcAKc, 
MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï ±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, 
²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy .. MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' 
FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj. 

¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk,  TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo  ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc? 
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá GS¸CyadÓj.
GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk ¥qÂfHTdëtj..

¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo MLjVFL$qO~Ój. 
¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢ ½¡MLFL ¼öCcÓj..  ¯ 
MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!  
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మాటమాట  
  

 "మావయయ్గారూ, మీకిచిచ్న మాట.." ఆయన చేతులు పటుట్కుంటూ కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుంది సమత. 
 నిసేత్జంగా ఉనన్ ఆ పెదాద్యన కళళ్లోల్క్షణంలో సగంసేపు మెరిసిన మెరుపు ఆమె చూపును దాటిపోలేదు. 
"చాలు, ఇది చాలు" అనుకుంది ఆరిత్గా. ఆయన చేతిలో బిగుసుత్నన్ పటుట్.  
" నీ చెయియ్ తీసేసుకో సమతా!" ఎవరో నెమమ్దిగా చెపాప్రు. అయిషట్ంగానే వెనకిక్ తీసుకుంది. 
రెపప్మాటునే ఉనాన్యా జననమరణాలు! అనుకుంది "ఆయనకేం మంచివాడు! హాయిగా బర్తికాడు, సుఖంగా వెళిళ్పోయాడు 

మహరాజులా!" 
" పోయినోళళ్ందరూ మంచోళాళ్? పోయినతరావ్త మంచితనం ఆపాదిసాత్రా? రేపు తనకూ అంతేనా? తను నిజంగా మంచిదా? తను 

పటుట్ పటట్కపోయుంటే విషుణ్ ఇకక్డే ఉండేవారా? మావయయ్గారు, అతత్గారు ఇంకా ఆనందంగా ఉండేవారా? 
ఎవరూ జవాబు చెపప్లేని పర్శన్లు కాదా ఇవి? 
 

*** 
 

" సమతా? నీ పేరు చాలా బావుందమామ్!" పెళిళ్ చూపులోల్ మావగారు తనతో అనన్ మొదటి మాట. 
నవివ్ంది తను చినన్గా.  
“నవువ్కాదు, నిజంగానే అంటునాన్ను. లకిష్, పారవ్తులని దాటి పేరుల్ పెటట్రు మనవాళుళ్. వాటిమీద నాకెమీ వయ్తిరేకత లేదు అనుకో” 

అనాన్రాయన.  
ఆ తరావ్త తన తలిల్ తండుర్లతోటీ, తనతోటీ చాలా మాటాల్డారు. వాళళ్ అబాబ్యి ఆఫీస పని మీద అమెరికా వెళాళ్డానీ, అనుకునన్ 

సమయానికి రాకపోతే బావుండదు కనక తామిదద్రం వచాచ్మని, అతను రాగానే ఒకసారి వచిచ్ కలుసాత్డు, ఇదద్రికీ నచిచ్తే ఆపైన మిగతావిషయాలు 
మాటాల్డుకోవచుచ్నని అనీన్ చెపాప్రు. 

" అదేంటి? ఈయన తీరు విచితర్ంగా ఉంది. వాళళ్ అబాబ్యి అరజ్ంట గా అమెరికా వెళితే తరావ్త రావచుచ్కదా? ఇపుప్డు వీళిళ్దద్రూ 
ఎందుకు రావడం?" అంది అమమ్తో సమత. 

" తపుప్ అలా అనకు. ముందు మాట ఇచాచ్ము కదా, మానేసేత్ బావుండదని వచాచ్రుట. దాంటోల్ అంత తపుప్ పటట్డానికేముంది? చాలా 
మంచివాళళ్లా ఉనాన్రు" అంది అమమ్. 

చులకనగా నవేవ్సింది తను. మరో రెండు వారాల తరావ్త విషుణ్  రావడం, కలవడం, ఇదద్రూ ఒకరికొకరు నచచ్డం లాంటివనీన్ 
చకచకా జరిగిపోయాయి.  

" నాకపుప్డే తెలుసు, నువువ్ మా ఇంటి కోడలివవుతావని" అంది అతత్గారు. నవివ్ంది తను. ఆవిడకి చాదసత్ం, మడీ, తడీ ఎకుక్వ. 
ఆయన దానికి పూరిత్గా వయ్తిరేకం. దేవుడు, పూజలు లాంటి వాటి పటల్ విముఖతా లేదు, శర్దాధ్ లేదు.  

" ఈయనదంతా అదో రకం వయ్వహారం, నువేవ్మీ పటిట్ంచుకోకు" అనేదావిడ. 
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"అమామ్, సమతా! ఈ మంగళవారాలు, శుకర్వారాలు అవీ నీకిషట్మైతే చేసుకో, ముసలావిడ చేసుకోమందని బలవంతాన 
చేసుకోనకక్రలేదు. మనసులోలేనిది మంతర్ం చైదివితే రాదు, అవసరం లేదు. అందుకని హాయిగా నీకెలా నచిచ్తే అలా ఉండు. నలుగురూ ఏమంటారు? 
అనుకోనకక్రలేదు. ఆ నలుగురికీ మనగురించి ఆలోచించడం తపప్ మరేమీ పని ఉండదా?" అనేవారు ఆయన. 

పుసత్కాలు చదవమని పోర్తస్హించేవారు. తనకి ఉదోయ్గం చెయయ్డం ఇషట్ం లేదనన్పుప్డు 
 "మంచిదమామ్, నీకెలా ఇషట్మైతే అలాగే, ఏ విషయమైనా ఎవరి నిరణ్యం వారిదిగా ఉండాలి. నీకెపుప్డైనా చెయాయ్లనిపిసేత్ వెంటనే 

చెయియ్." అనాన్రు.  
ముగుగ్రు కొడుకులూ, ఒక కూతురు వారికి. సమత భరత్ విషుణ్ మొదటివాడు. రెండు రాజు దుబాయ లో ఉంటాడు. చదువుకుంటునన్ 

మూడోవాడు చందర్,  అందరికంటే పెదద్ అయిన అమామ్యి సుధ ఊరోల్నే ఉంటారు. 
అనిన్ విషయాలోల్నూ ఎంతో విభినన్ంగా ఉండే ఆయన పిలల్ల దగగ్రకొచేచ్సరికి మాతర్ం చినన్పిలాల్డిలా బెంగ పెటుట్కునేవారు.  
ఊరోల్ ఉనన్ కూతురు రెండు రోజులకొకసారి కనబడకపోయినా, చినన్వాడు కాలేజీనించి అరగంట ఆలసయ్ంగా వచిచ్నా 

ఆరాటపడిపోయేవారు. ఈ విషయంలో ఆవిడ ఆయనిన్ వెకిక్రిసూత్ ఉండేవారు. 
" పర్తీ విషయంలోనూ అభుయ్దయం, దదోద్జనం అంటూ గొపప్ కబురుల్ చెపాత్రు కదా, మరి ఈ విషయానికొచేచ్సరికి ఇలా జావ 

కారిపోతారేం?" అంటూ ఏడిపించేది ఆవిడ. 
" అవనీన్ మెదడుతోటి ఆలోచించేవి, ఇది మనసుతోటి, అదే తేడా" అనేవారు.  
పర్తీవారం దుబాయ నించి వచెచ్యయ్మని రెండో కొడుకిక్ చెపూత్నే ఉండేవారు. ఒకరోజు అతను విసుకుక్నాన్డని చినన్బుచుచ్కుని అనన్ం 

తినలేదు రోజంతా. 
 ఆ తరావ్త " వాడనన్దీ నిజమే, ఎపప్టికీ మనదగగ్రే ఉండడానికి వాళేళ్మైనా చినన్పిలల్లా?" అనుకుని సమధానపడాడ్రు. 
సమతకి ఇదంతా కొంచం వింతగానూ, అపుప్డపుప్డు చిరాగాగ్నూ ఉండేది.  
" మరీ ఇలా బంధిసేత్ ఎలా? ఒక సాథ్యి వచాచ్కా ఎవరి ఆలోచనలు వాళళ్వి, ఎవరి జీవితాలు వాళళ్వి అనుకోవాలి కదా! వయ్కిత్ సేవ్చఛ్కి 

ఎంతో పార్ధానయ్త ఇచేచ్ ఆయన ఇలా మాటాల్డతారేమిటి? " అనుకునేది.  
ఆపైన ఆయన పేర్మ కొదిద్గా ఇబబ్ందిగా కనబడసాగింది. తమ మంచికోసమే చెపిప్న సలహాలు అకక్రలేని విషయాలోల్ ఆయన 

కలిప్ంచుకునన్టుల్గా అనిపించసాగింది. 
" మీరు ఊరుకోండి, ఊరికే అనిన్ంటోల్నూ వేలు పెటట్కండి. వాళళ్ విషయాలు వాళుళ్ చూసుకోగలరు కదా! " అనన్ అతత్గారి మాటలు 

ఆయన పటిట్ంచుకునేవారు కాదు.  
అలాంటి పరిసిథ్తులోల్ విషుణ్కి పార్జెకట్ పని మీద మూడేళుళ్ అమెరికా వెళళ్వలసిన అవకాశం వచిచ్ంది.  
" సమతా! ఇదీ విషయం, నానన్ ఏమంటారో అని, నువివ్ంటికి పెదద్వాడివి, నా తరావ్త నువేవ్, ఎపుప్డూ ననొన్దిలి, మన ఇంటినొదిలి 

వెళళ్కు అంటారు కదా" అనాన్డు విషుణ్ ఆ వారత్ మొదట తనకే చెపూత్. 
అమెరికా అనగానే ఎగిరి గంతేసిన సమత ఆ రెండో మాట వినగానే కొదిద్గా నీరు కారిపోయింది. వెంటనే " ఈ రోజులోల్ కూడా ఇలా 

ఉంటే కషట్ం కదా! రోజులతో పాటు మనం కూడా మారాలి కదా! ఆయనకంత అరధ్ం కాదా? ఆఫీస పని అని గటిట్గా చెపప్ండి. అతి పేర్మ కూడా అనరధ్మే! 
ఒక సాథ్యికొచాచ్క పర్తీవారినీ వదిలిపెటాట్లి. లెట గో అనేది తెలియకపోతే ఎలా?" అంది ఉకోర్షంగా. 

విషుణ్ ముఖం ఎరర్బడింది చిరుకోపంతో. ఆమె మాటల వెనక అంతరారధ్ం అతనికి తెలియక కాదు. 
" సారీ, నేననన్ది కేవలం మావయయ్గారి గురించి కాదు! మామూలుగా చెపాప్ను. “అంది 
"అవుననుకో! " అంటునన్ విషుణ్ని మధయ్లోనే ఆపి. 
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" అనుకో ఏవిటి? మీ తముమ్డు దుబాయ వెళళ్లేదా? చదువు పూరత్యాయ్కా చినన్వాడు వాళళ్దగగ్రే ఉంటాడా? మనం మాతర్ం 
ఎందుకింత ఆలోచించాలి? అవకాశం తనంతగా వచిచ్ంది కదా!" అంది విసుగాగ్. 

" చూదాద్ం" అనాన్డు విషుణ్.  
అతను ఆ విషయం ఇంటోల్ చెపిప్న రోజున చినన్పాటి  యుధధ్మే జరిగింది ఇంటోల్. 
" నీ కెరీర కి కాని అభివృధిధ్కి గానీ అడుడ్పడాలని కాదురా! నాకెందుకో పిలల్లు దూరంగా ఉంటారంటేనే భరించరానిదిగా ఉంటుంది. 

అందుకే చినాన్డిని కూడా వచెచ్యయ్మని పోరుత్తూ ఉంటాను, కానీ మీరు చెపిప్నదీ నిజమే, నాకోసం మిమమ్లిన్ ఇకక్డే ఉండమనడం భావయ్ం కాదు కదా! 
మీరు కనక గటిట్గా అనడం లేదు కానీ చినన్వాడైతే నా మీద ఎగురుతూనే ఉంటాడు ఎపుప్డూ." అనాన్రాయన సమాధానపడుతునన్టుట్గా. 

అలా మొదలయాయ్యి అమెరికా పర్యాణపు ఏరాప్టుల్.. 
" మీరేం మాటాల్డదద్నాన్నా? వాళుళ్ వింటే బాధపడతారు. మీరు పెదద్కొడుకుగా మీ నానన్దగగ్రే చివరివరకూ ఉనాన్రు, బావుంది. 

అందరికీ అలా జరగాలంటే కుదురుతుందా?" అతత్గారు మావగారిని మందలించడం వింది సమత. 
" చివరివరకూ అకక్రలేదులే, కనీసం చివరి క్షణాలోల్" ఆయన గొంతు కొదిద్గా తడవడం సమత దృషిట్ని దాటిపోలేదు.  
అలా వాళుళ్ వచిచ్ ఇరవై ఏళళ్వుతోంది...సమత అమెరికా వచాచ్కా ఉదోయ్గంలో చేరింది. పిలల్లు, చదువులు, ఇండియా టిర్ప లూ. 

వీటిమధయ్ కాలం ఎలా గడిచిపోయిందో తెలీదు. అందులో కొతత్ లేదు. 
 కొతత్లో ఉతాస్హంగా, పిలల్లు పుటట్కా చక చకా కదిలిన రోజులు ఇపుప్డు బోర గా,నెమమ్దిగా గడుసుత్నాన్యి.  
" ఎపుప్డూ ఈ పరుగులేనా?" అనన్ భావానిన్ కలిగిసుత్నాన్యి. దానికి తోడు యమ సిత్కట్ అని చెపుప్కుంటూ సాధించే కొతత్ మేనేజర.  
యూనివరిస్టీకి చదువుకని వెళిళ్న పెదద్ వాడు, హైసూక్లోల్ ఉనన్ చినన్వాడు. ఏం దాచుకునాన్మో, ఏం కోలోప్యామో, ఇంకా ఏం 

సంపాదించుకోవాలో తెలియనటుట్గా వెళిళ్పోతునన్ రోజులు.. 
పరుగు విసుగెతిత్న వేళ పలకరించే జాఞ్పకాలు. ఆపుదామా, ఆపగలమా? అనిపించేవేళ గురొత్చేచ్ ఆపుత్లు.. సమత ఈ విషయంలో 

మినహాయింపేమీ కాదు. 
' మావయయ్గారూ, మీ బాధ నాకరధ్ం అయింది. మేము ఎకక్డునాన్ ఏడాదికొకసారి తపప్క మీ దగగ్రకొసాత్ము. మీరు ఎపుప్డు కావలనన్ 

మాదగగ్రకొచిచ్ ఉండచుచ్. అమెరికా కానీ, మరొకటి కాని మిమమ్లీన్, మీ అబాబ్యినీ విడదియయ్లేదు. ఇది నా మాట" అంది వచేచ్టపుప్డు. అలాగే వెళాళ్రు 
వీలునన్ంతవరకూ, ఆయన సంతోషం మేరకు. 

అది తరచూ గురొత్సోత్ంది ఆమెకి. 
" నానాన్, అమామ్ పెదద్వాళళ్యిపోయారు, వెళిళ్పోదామా వెనకిక్ అనుకుంటే పిలల్ల చదువులు, ఇంటి మీద అపుప్" అనేవాడు విషుణ్. 
" నిజమె! నాకూ అలాగే అనిపిసోత్ంది, వాళళ్కి ఎదైనా అయితే ఎవరు?" అనేది సమత. భయపడడ్టేట్ వచిచ్ంది ఓ శుకర్వారం రాతిర్ 

కబురు.  
ఫోన చేసి శలవు అడిగే వీలు లేదు. ఫోన చేసేత్ మేనేజర పలకలేదు. పిలాల్డికి పరీక్షల మధయ్లో.. వాడిని సేన్హితులకి అపప్చెపిప్ 

బయలుదేరారు తామిదద్రూ ఆదరా బాదరాగా. ఒక మెయిల రాసి పంపింది మేనేజర కి. ఆవిడ చేసే గొడవ తను ఊహించుకోగలదు, అంతకంటే మారగ్ం 
లేదు. మహా అయితే కొతత్ ఉదోయ్గం వెతుకోక్వాలి అంతేగా! అనుకుంది. 

" చివరివరకూ గురించి నాకు బెంగ లేదు భర్మరం! చివరే బెంగ!" మావగారి మాటలు చెవులోల్ వినబడుతూనే ఉనాన్యి. 
“తాము వెళాత్మని చెపప్గానే అంత గొడవ చేసిన ఆయన ఆ తరావ్త బాగానే ఉండేవారు. నాకనీన్ తెలుసమామ్, ఎవరి జీవితం వాళళ్ది. 

నువవ్నన్ మాట పర్కారం నడుచుకుంటే చాలు: అనేవారు. 
గబ గబా ఇలుల్ చేరిన వారికి ఆయన పరిసిథ్తి చూడగానే అరధ్ం అయింది. ఎపుప్డూ ఆరోగయ్ంగా, ఆనందంగా ఉండే మనిషి మంచానికి 

అతుకుక్పొయి ఉండడం చూసేత్ తెలియని బాధ సుళుళ్ తిరిగింది. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                           nø√ºãsY    2017 

5   MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 

" నినన్ రాతిర్ గుండె నొపిప్ వచిచ్ంది, అపప్టివరకూ బానే ఉనాన్రు.ఇపుప్డు మీరు వచాచ్రు కదా, తగిగ్పోతుందిలే! ఐ సీ యూ లో ఉనన్ 
ఆయనిన్ చూపిసూత్ అనన్ మాటలకి కళుళ్ చెమరాచ్యి సమత కి.. పేర్మగా పెంచిన పిలల్లు గూడు వదిలి పోతే కలిగే బాధ తనకీ తెలుసు ఇపుప్డు. 

 
*** 

 
"మావయయ్గారు మీకిచిచ్న మాట మేమొచాచ్ం! మీరు తపప్క కోలుకుంటారు! సమత మాటలు పూరిత్ కాలేదు. 
పెదాద్యన కళళ్లోల్ మెరిసిన మెరుపు.. అదే ముగింపు..!! 
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