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1 ఏమోయ నీకు పెళైళ్ందా!?    చందర్మౌళి కళాయ్ణచకర్వరిత్ 

ఏమోయ్ నీకు పెళైళ్ందా!?                      చం మౌళి కళాయ్ణచ వరిత్ 

 “  ఏమోయ నీకు పెళిల్ అయియ్ందా ?? “ అడిగేశాను అవును అడిగేశాను , మనసుస్ ఉగగ్ బటుట్కోలేక 
అడిగేశాను .  

అదిగో అతనినే. అతను ఆరడుగులకు అటో ఇటో ఉంటాడు , అటు కాదులెండి ఇటే. ఆరుకు ఒకటో 
రెండో ఇంచులు తకుక్వే ఉంటాడు . మీడియం సైజు శరీరం అంటే మరీ లావు కాదు అటాల్ అని సనన్ం అనీ చెపప్లేము . 
కొంచం చామనఛాయ. అంటే నలుపు అని మాతర్ం అసస్లు అనలేము. తెలుపు అనీ పూరిత్గా ఒపుప్కోలేము. టిప టాపాగ్ 
తయారయియ్ ఉనాన్డు. నిండు నీలం రంగు పాయ్ంటు , దానికి పోటీగా గంధం రంగు చొకాక్ శాటిన మోడల అనుకుంట 
చకక్గా ఇసతరీ చేసి ఫుల హాయ్ండస్ గుండీలు పెటుట్కొని మరీ ఉనాన్డు . అంటే డారక్ పాయ్ంటు లైట కలర షరుట్ వేసుకోవాలీ 
అని మా కంపనీ డెర్స కోడ కాబటిట్ వేసుకొచిచ్నటుట్ అరధ్ం అయితోంది. నలల్టి బూటుల్ అంబాసిడర  బార్ండ  అనుకుంటా 
చకక్గా పోలిష చేసి నిగ నిగ లాడుతునాన్యి. జుటుట్ దువువ్కునన్టుట్ తెలుసోత్ంది అయితే యవవ్నపు నిరల్క్షయ్పు ముంగురులు 
ఓ రెండు నుదుటి మీద విలాసంగా నిలుచ్నాన్యి.  

నేను పనిచేసేది భారత దేశం లో ఉనన్ అతి పెదద్ కంపెనీలలో ఒక కంపెనీ ( అది ఏ కంపెనీ అయితే మీకు 
ఎందుకు ?, కధలోకి రండి ). నేను అతను వేరే వేరే డిపారుట్మెంటు కాక పోతే అతని బాస కి నాకు దోసిత్ ఎకుక్వ . 
ఒకరికొకరం భుజాల మీద తల పెటుట్కుని ఏడేచ్ంత సేన్హం.రోజూ లాగానే ఈ రోజు లంచ బేర్క లో ఒక కపుప్ అలల్ం టీ 
తాగి ఒక దముమ్ తీసి వదాద్మని బయలుదేరితే ఇదిగో వాళళ్ బాస ని కలవడం కోసం ఇలా కిందకు వచాచ్డు.  

మేము సాధారణంగా మా పధాన్లుగో అంతసుత్ లోంచి లిఫట్ ఎకిక్ గౌర్ండ ఫోల్ర కి వచిచ్ బిలిడ్ంగ చుటూట్ 
పర్దకిష్ణగా తిరిగి బిలిడ్ంగ వెనక వైపు కొతత్గా కడుతునన్ ఇంకొక బిలిడ్ంగ ముందు, అకక్డి  వాచెమ్న వాళుళ్ పెటిట్న చినన్ టీ 
బంక   లాంటి చోట , అలల్ం చాయ కాయించుకుని తాగటం మా అలవాటు. ఆ ఏ సి రూమ లు హడావిడి నుంచీ ఒక 
పది పదిహేను నిముషాలు బయటి పర్పంచం చూడక పోతే మాకు తోచదు, అంటే ఈ పది పదిహేను నిముషాలు ఫోన లు 
పని చేసూత్నే ఉంటాయి అది వేరే విషయం. అయిదు అంకెల జీతం ఇహనో ఇపుప్డో ఆరు అంకెలు చేరబోతునన్ 
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ఉదోయ్గాలు మావి. నేను నా సేన్హితుడు ఇదద్రం గత పదిహేను సంవతస్రాలనుంచి ఇటుకా ఇటుకా పేరిచ్ ఈ కంపనీ నీ 
ఈ ఊరులో ఇంత సాథ్యికి తీసుకోచాచ్మని మనసుస్లో ఉనాన్ మా పై బాసు లు ఇంకిర్మెంట లు పర్మోషన విషయాలలో 
కాసత్ ఆలోచిసాత్రు అనన్ గుడిడ్ నమమ్కంతో,  మీటింగ ల లో మాతర్ం ఇంకా పైకి  తేవాలని. ఇంకా చాలా చెయాయ్లీ అంటూ 
హడావిడి పడిపోతూ ఉంటాము.  సరేల్ండి మా గొడవ ఎపుప్డూ ఉండేదే ,  అసలు ఏం అయింది అంటే   “ ఏమొయ నీకు 
పెళిళ్అయిందా?“ అని అడిగేశాను అని చెపాప్ను కదా . ఆ రోజు రోజూలాగానే నేను నా సేన్హితుడు బయటికి వచాచ్ము 
ఒక కపుప్ టీ తాగి తాగి పర్పంచానిన్ ఒకక్ సారి చూసేసి మళీళ్ మా బాధయ్తల వైపు అడుగెయాయ్లి కదా అని .  మావాడి కి 
ఫోను వచిచ్ంది  

“ ఆ ఇపుప్డే అయియ్ంది ......”  
“................................................................................................................................... “ 
“ సరే చూసాత్లే ..” 
“..................................................................................................”  
“ చె...పాప్ ....వు .....కదా చూసాత్లే ........” 
“..................................................................................,...........................  , 

.................................................” 
“ సరే బయటికి వచాచ్ను .... చూసాత్ లే ...”  
“....................................( ఏవో మాటలు నడుసూత్……………… సూత్…………. ఉనాన్యి  ).  
 ఆ టీ బంకు అమామ్యి టీ ఇచిచ్ంది , నేనొక గాల్స తీసుకొని ఇంకోటి మావాడికి అందించాను, ఫోన ఒక 

చెవిలో పెటుట్కుని వింటూ గాల్స అందుకునాన్డు .అటూ ఇటూ నడుసూత్ వింటునాన్డు నా వైపు ఒక చూపు కూడా చూశాడు 
. నేనేమో ఫెర్ష గా పెటిట్న అలల్ం టీ ని అనుభవించే ఆనందం లో ఉనాన్ను . అదిగో అపుప్డే వచాచ్డు అతను . ‘ హలో ‘ 
అంటూ పరిచయం చేసుకొనాన్డు. మావాడు ఫోన లో వునాన్డు , రొజూ కంటే ఇవాళ కొంచెం ఎకుక్వ సేపే ఫోన 
సం’భాషణ’ నడుసోత్ంది . టీ తీసుకోమనాన్ను అతనిని. 

 ‘ ఇంకో టీ ఇయయ్మామ్ ‘ అంటూ టీ బంకు ఆమెకి చెపాప్ను .  
‘ అటల్నే సార ‘ అంటూ ఆమే ఇంకొక గాల్స లో ఇవవ్బోయింది , 
 ‘ పేపర కప లేదామామ్? ‘ అంటూ అడిగాడు ,  
‘ లేదు సారూ గాల్స బాగా కడిగినా సారూ “ అంటూ వినయం గా చెపిప్ంది  
“ పేపర కపుప్ లేక పోతే టీ వదుద్ లేమామ్ ....” అనాన్డు,  
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“ గాల్స లు కీల్న గా నే కడుగుతారు ....   వేడి నీళళ్లో ఇంకొకక్ సారి కడుగమామ్ ఈ సార కోసం ....” 
పెదద్రికం గా చెపాప్ను . 

“ ఒడుడ్లెండి సర అకక్రేల్ని రిసక్ ...” అంటూ తిరసక్రించాడు. అయోయ్ ఒక బేరం పోయిందే అని టీ బంకు 
ఆమె అనుకుంటుందేమో అని అనుకుని సంఘ సంసక్రత్నైన నేను  

“ టీ బాగుంది ఆ గాల్స నాకియయ్మామ్ “  అని మళీళ్ ఇంకో టీ తీసుకొనాన్ .  
అవతల మా సేన్హితుడి సంభాషణ తేగేతటుల్ కనిపించడం లేదు ఇపప్టికి దాదాపు మాటలు ఒక పావు 

కిలోమీటర నడకను పూరిత్ చేసుకొని ఉంటాయి.  టీ సిప చేసూత్ ఇతని వైపు చూసాను , ఒక విచితర్మైన చూపు 
కనిపించింది . ఆ చూపు నిజంగా కనిపించిందో లేక నాకు అనిపించిందో అరధ్ం కాలేదు. ఏదైతేనేమి నేను నా రెండో టీ 
పూరిత్ చేశాను మావాడు సంభాషణ పూరిత్ చేశాడు. టీ గాల్స టేబుల మీద పెటిట్ సిగరెట అందుకొనాన్డు. ఆవేశం , ఆకోర్శం 
. అందోళనఅనీన్ సిగరెట వెలిగించడం లో సప్షట్ంగా కనిపించాయి. లైటర నలిగి పోతోంది . టీ బంకు ఆమే అందోళన 
నాకు అరధ్ం అవుతోంది. ‘ ఏది గురూ లైటర “ అంటూ మావాడి చేతిలోంచి లైటర అందుకుని టేబుల మీద పెటాట్. “ 
ఇంకో టీ తాగుతావా “ అనునయంగా అడిగా , “ ఒదుద్లే ....” అనయ్మనసక్ంగా అనేశాడు. 

 మళాళ్ ఫోన మోర్గింది నెంబర కూడా చూడలేదు కట చేశాడు. నాకు తెలుసు ఆ ఫోన ఎకక్డినుంచో . 
నేను మెలిల్గా లేచి రెండు అడుగులు వేశాను టీ బంక ఆమెకి డబుబ్లు ఇదాద్ం అని. జేబులోంచి రెడీ గా పెటుట్కునన్ వంద 
రూపాయల నోటు తీసి ఇచాచ్రు చిలల్ర తీసుకొనాన్ను. మా వాడు సిగరెట అంతు చూసుత్నాన్డు. ఇంతలో మన కధా 
నాయకుడు మొదలు పెటాట్డు. 

” రోజూ ఇకక్డికి వసాత్రా సర ...?” మాట కలుపుదాం అనన్ ఉతాస్హం కనిపించింది. బాస లను మంచి 
చేసుకోవటం సరవ్ సాధారణం కదా. పై ఎతుత్ మన కధా నాయకునికి మావాడు రిపోరిట్ంగ బాస .  

“ రోజూ ఏమి కాదు వీలైనపుప్డు ....” మా వాడు అబదద్ం ఆడేశాడు ...” అవును నువువ్ ఇవాళ కల్యింట 
విజిట కి వేళాత్ననాన్వు గా ఇంకా ఇకక్డ ఏమి చేసుత్నాన్వు ...” వదిలించుకొని పంపించేయాయ్లనన్ తపన కనిపించింది. 

“ అదే మీకు చెపిప్ వెళాద్ం అని ......” ఏదో అడగాలి అనన్ కోరిక కనిపించింది ....( మా వాడికీ అనిపించి 
ఉండొచుచ్. కాని బాస కదా బయట పద కూడదు .... ఇది అపర్కటిత వూయ్హం ) 

“ తొందరగా వెళుళ్ ..... మళాళ్ వచిచ్ రేపటికి రిపోరట్ పంపించక పోతే బిగ బాస తల తింటాడు ......” ( 
నాకు అరధ్ం అవుతోంది మా వాడిని తల తింటునన్ బిగ బాస ఎవరో ......)  
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4  ఏమోయ నీకు పెళైళ్ందా!?    చందర్మౌళి కళాయ్ణచకర్వరిత్ 

“ అదే సార అది చెబాద్ం అనే వచాచ్ను . ఇకక్డినుంచి చందానగర వెళిల్ ... మళీల్ ఇకక్డికి రావడం ఎందుకు 
.... అటునించి అటు ఇంటికి వెళతాను సార ....” అంటూ గారాలు పోయాడు ...( పిచిచ్ వెధవ సమయం సందరభ్ం 
ఉండొదుద్ గారాబం పోవటానికి ....)  

“ అటాల్ యెటాల్ మళాళ్ రిపోరట్ యెటాల్ చేసాత్వు? ఎపుప్డు పంపిసాత్వు? .... ఈ ఆఫీసులో ఏ రోజు పని ఆ 
రోజే పంపియాయ్లి మళాళ్ రేపటికి రేపటి పని ఉంటుంది కదా ...” నచచ్ చెపేప్ ఉదేద్శయ్ం మా వాడిది 

“ అది కాదు సార అకక్డికి చేరే సరికి నాలుగు అవుతుంది , మీటింగ పెర్జంటేషన అయిపోయే సరికి ఈజీ 
గా అయిదునన్ర అవుతుంది మళాళ్ ఆఫీస కి రావాలంటే ఏడో ఏడునన్రో అవుతుంది కదా సార ..........” ( లాజిక లు 
మాటాల్డుతునాన్డు లాజికుక్లు ...) ఎంతో వినయం గా నే అడుగుతునాన్డు  

“ చూడు బాబు మనది గవరన్మెంట ఆఫీస ఏమీ కాదు .....పని అయిన తరువాతే ఇంటికి వెళాళ్లి రాతిర్ 
పనెన్ండు అయినా ఒంటి గంట అయినా ....” ( నాకు మావాడి కసి తెలుసూత్నే ఉంది )  

“ సార ఇది కంటినుయ్వస గా నాలుగో రోజు సార , నాకు రోజూ ఇంటికి వెళేళ్ సరికి తొమిమ్ది 
దాటుతోంది....” తన విసుగును పర్దరిశ్ంచాడు  

“ ననేన్మి చేయమంటావు ?? కల్యింట నాలుగు కి రమమ్ంటే నువువ్ రెండు గంటలకి వెళళ్లేవు కదా 
??..తపప్దు ఏమి చేసాత్ం “  నేను తదేకంగా గమనించాను మా వాడి మనసుస్లో ఎటువంటీ కుటార్ కనపడటం లేదు . 

“ ఇటాల్ అయితే నేను జాబ మానేసాత్ను సార .....ఎంజాయ చెయయ్లేని జాబ వేసట్ అనిపిసోత్ంది సార “ 
....అసహనం వయ్కత్ం చేశాడు . 

మా వాడు నా వైపు చూశాడు , నేను మా వాడి వైపు చూశాను .........మా వాడు మళీళ్ అతని తో అనాన్డు  
“ బాబు ఏ కంపెనీ లో నైనా ఇటాల్నే ఉంటుంది , కషట్ పడటం అంటే ఏమిటనుకునాన్వు ??” నిజం గా 

మా వాడు నచచ్ చెపేప్ పర్యతన్మే చేసుత్నాన్డు ( అంటే ఈ కధానాయకుడు కనుక మానేసేత్ మళాళ్ కొతత్ రికూర్టెమ్ంట 
అయేయ్దాకా మా వాడే ఆ పని చేసుకోవాలి అనన్ టెనష్న తో మాతర్ం కాదు ) .....ఇంతలో మావాడి ఫోన మళాళ్ మోర్గింది 
..... 

“ ఆ చెపుప్ ..........”  
“.........................................................................................................................................

..” 
“ చూసాత్ను అని చెపాప్ను కదా ???.........”  
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“.........................................................................................................................................
........ “ 

“ మళాళ్ మళాళ్ అదే చెపాత్వే .... చూసాత్ను అని చెపాప్ కదా ......పెటెట్యి.. ఫోన ....పెటేట్యి ....” విసుగాగ్ 
పెటేట్శాడు ... కధానాయకుడి వైపు తిరిగాడు ..” బయలేద్రు ...మళాళ్ లేట అవుతుంది ........” లేచి ఆఫీస వైపు 
అడుగులేసుత్నాన్ము. 

“ మరీ అటిన్ంచి అటు ఇంటికి వెళిళ్ పోతాను సార ......”, నిశచ్యంగా చెపేప్శాడు  
అందుకే నేను ఆపు కోలేక ఉండబటట్లేక అడిగేశాను “ ఏమోయ నీకు పెళిల్ అయియ్ందా .....??“ ....... 

మావాడు నా కళళ్లోకి చూసాడు దాదాపు పదిహేనేళళ్ సేన్హం కదూ . ఒక విలక్షణ మైన నవువ్ తోణికిస లాడింది మా 
వాడి కళళ్లో. అలల్రిగా నవువ్కునాన్ం ఇదద్రం. అయితే మా వాడు బాస కదా  

“ సరే ఈ రోజు కి వెళుళ్ , మళాళ్ ఇటాల్ ననున్ అడగొదుద్ ......” అంటూ తేలిక పడడ్ మనసుస్ తో. పిలాల్డు 
కూడా సంతోషించాడు “ ఓకే సార ....” అని మాతో పాటు ఆఫీసు వైపు వచాచ్డు . మధయ్లో ఏమి ఆలోచన వచిచ్ందో 
ఏమో ననున్ అడిగాడు .......” నా పెళిల్ గురించి ఎందుకు అడిగారు సార   .....” సందేహాలార్వు .....  

“ ముందు ముందు నీకే తెలుసుత్ంది లేవయాయ్ .... వెళుళ్ “ హడావిడి పెటాట్డు మా వాడు ...... 
...............ఏవండీ మీకు అరధ్మైంది గా నేను ఎందుకు అడిగానో ..... మా కధానాయకుడు మీకు కనిపిసేత్ 

కొంచెం వివరించండి ....పెళైళ్న మొగవాళళ్ మైన మనందరి బాధయ్త ఇది...... ఏమంటారు ???? 
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