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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..!) 

"వదినా" 
అరుపులాంటి పిలుపు విని సమీర ఆగి తల తిపిప్ చూసింది. చందిర్క పరుగున వచిచ్ చెయియ్పటుట్కుంది. 
"వదినా దూరం నించి చూసి నువావ్ కాదా అనుకునాన్. నువేవ్" నవివ్ంది. 
"చందార్. నువేవ్ంటి ఇకక్డ?" సమీర విసమ్యంగా అడిగింది. 
చందిర్క కళుళ్ నీళళ్తో నిండుకునాన్యి. 
"అమమ్కేం బాలేదు వదినా హారట్ పార్బల్ం. మూడు వాలవ్స్ పాడయాయ్యట. సరజ్రీ చేయాలనాన్రు. ఈ హాసిప్టల లో 

సి జి హెచ ఎస ఉందని ఇకక్డ చేరిప్ంచాం" దిగులుగా చెపిప్ంది. 
"అరెరె! అతత్యయ్ చాలా కర్మశిక్షణగా ఉంటారే" 
"వసాత్వా వదినా రూముకి?" చందిర్క సంకోచంగా అడిగింది. 
"పద వెళాద్ం." 
చందిర్క వెనకే లోపలకి వచిచ్న సమీరని చూసి శారద నిరాఘ్ంతపోయింది. చదువుతునన్ సావ్తిని పకక్న పెటిట్ 

మెలిల్గా లేచి కూరుచ్ంది. 
"పరేల్దు. పడుకోండి." 
సమీర పకక్నే ఉనన్ సోఫాలో కూరుచ్ంది. 
"నేను జాగర్తత్గానే ఉనాన్, వంశంలో ఉనన్ జబిబ్ది. నాకూ వచేచ్సింది" శారద బలవంతంగా నవివ్ంది. 

ఇంకోసారి 
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"మంచి మందులు వచాచ్యి. అధైరయ్పడకండి" సమీర చెపిప్ంది. 
"అమామ్ కేంటిన కి వెళూత్ంటే దారిలో వదిన కనిపించింది. నీకు బాలేదంటే చూదాద్మని వచిచ్ంది" చందిర్క 

సంజాయిషీగా చెపిప్ంది. 
"రేపు వసాత్ను మళీళ్" సమీర లేచి నిలబడింది. 
చందిర్కకూడా ఆమెతో లిఫట్ లోకి నడిచింది. 
"నువేవ్ం చేసుత్నాన్వ చందార్?" సమీర అడిగింది. 
"డిగీర్ తరావ్త పైరవేట జాబ చేసాను వదినా. అమమ్కి బాలేదని మానేసి ఇంటోల్నే ఉనాన్. కెరీర మీద దృషిట్ పెటుట్ ' 

అని చెపేప్దానివి కదా! అపుప్డపుప్డూ అనుకుంటూంటాను వదిన చెపిప్నటుల్ కెరీర మీద ఫోకస చేసేత్ బావుండేదని" 
చెపిప్ంది. 

"పరేల్దు అమమ్కి తగాగ్క ఫోకస చేయచుచ్" సమీర అభిమానంగా చెపిప్ంది. 
PPP 

తరుణ తో పెళళ్యి అతత్వారింటికి వెళిళ్న సమీరకి మొదటగా నచిచ్న వయ్కిత్ చందిర్క. తనకంటే నాలుగేళుళ్ చినన్దైన 
చందిర్క చినన్ చెలెల్లాల్ అనిపించేది. ముందురోజు ఎంత అలసిపోయినా, ఆ రోజు ఎంత పనివునాన్ తెలాల్రి ఐదుగంటలే లేచి 
వాకింగ కి వెళొళ్చేచ్ అతత్గారిని చూసేత్ ఆరాధనగా ఉండేది. అనన్ం తకుక్వ కూరలు ఎకుక్వ తినడం, తకుక్వ నూనె, నెయియ్ 
వాడడం, పడుకోడానికి రెండు గంటల ముందు రాతిర్ భోజనాలు ముగించడంలాంటి ఆవిడ పాటించే ఆరోగయ్ సూతార్లని 
తలిల్కి చెపిప్ ఆవిడనీ పాటించమనేది. మామగారు మితభాషి. ఇలుల్, ఆఫీస. మెతత్గా మాటాల్డతారు. తన పుటిట్ంటోల్ అంతా 
పెదద్గా గోలగా మాటాల్డుకునేవాళుళ్. ఇకక్డ ఈ నిశశ్బద్ం ఆమెకి ఆశచ్రయ్ంగా ఒకోక్సారి విసుగాగ్ ఉండేది. ఇంటోల్ని మరో 
వయ్కిత్ విశవ్ం బాబాయ. మామగారి తముమ్డు. పిజి చదివేపుప్డు ఆయనకి ఏదో చేదు అనుభవం కలిగిందని, దాంతో మనిషి 
అలా అయిపోయారని తరుణ చెపాప్డు. తనకి చాలా సందేహాలునాన్ మొహమాటంతో అడగలేదు. వరసకి తనకి 
మామగారే అయినా తరుణ లా తనుకూడా బాబాయ అనే పిలిచేది. మనుషులు ఏ పని చేయకుండా అలా మౌనంగా ఎలా 
ఉంటారో అని సమీరకి తగని ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేది. విశవ్ం పొదుద్నేన్, అంతా నిదర్లేచేలోపలే నిదర్లేచి సాన్నం ముగించి 
బయట వరండాలో కూరుచ్ని పేపర చదువుతూండేవాడు. కాఫీ ఇసేత్ తాగేవాడు. బేర్క ఫాసట్ కి పిలిసేత్ వచిచ్ తినేసి మళీళ్ 
వరండాలో కూరుచ్నేవాడు. మధాయ్హాన్లు శారద వడిడ్ంచి ‘అనన్ం తిందాం విశవ్ం' అని పిలిసేత్ వచిచ్ శారద, సమీరలతో 
కలిసి భోంచేసేవాడు. తరావ్త మౌనంగా వరండాలో కూరుచ్నేవాడు. సాయంతర్ం ఎవరైనా టి.వి పెడితే వచిచ్ కూరుచ్ని 
చూసేవాడు. ఛానెల మారిచ్నా పటిట్ంచుకునేవాడుకాదు. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 |òæãÁe] 2023 

   3 GS¸TdOq¸Py GS¿$qMLjÓj 

ఆయనిన్ చూసేత్ సమీరకి తగని జాలిగా ఉండేది. ఒక మనిషి ఎనరీజ్ అంతా పోయి అలా నిసేత్జంగా ఎందుకునాన్డో, 
ఆయన మనసులోని ఆ బాధ ఏమిటో తెలుసుకోవాలని తపించిపోయింది కాని అతత్గారు ఏమైనా అనుకుంటారేమోనని 
జంకి ఆయన గురించి మాటాల్డేది కాదు. 

తరుణ! పెళళ్యి ఏడాదైనా తరుణ మంచివాడో, చెడడ్వాడో సమీర తేలుచ్కోలేకపోయింది. అవకాశవాది, 
సావ్రధ్పరుడని మాతర్ం గర్హించింది. మగపిలల్వాడుగా, తండిర్ కంటే ఎకుక్వ సంపాదించేవాడుగా ఆ ఇంటోల్ తరుణ కి ఓ 
పర్తేయ్క సాథ్నం ఉంది. 

"తరుణ కారం తినడు. ఎకుక్వేసాత్వేమో జాగర్తత్" 
"తరుణ కి బాత రూం డైరగా వుండాలి. వాడు  సాన్నం చేసాక నువువ్ చెయియ్" 
"తరుణ వచేచ్ టైమైంది. టి.వి సౌండ తగిగ్ంచు" 
ఇలా ఇంటోల్ తరుణ నామసమ్రణ విని సమీరకి ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేది. 'ఢిలీల్కి రాజైనా తలిల్కి కొడుకే ' అనన్ సామెత 

తెలుసు ఆమెకి. అది నిజం అనికూడా నముమ్తూ వచిచ్ంది. కాని ఎకుక్వ సంపాదించే కొడుకుని రాజులా చూడడం ఇకక్డే 
తొలిసారి చూసింది. 

సమీరకి చదువుకోవాలి, ఉదోయ్గం చేయాలనే కోరికలు ఉండేవి. పెళిళ్చూపులోల్ తరుణ కి ఆ విషయం సప్షట్ంగా 
చెపిప్ంది. అతను ఒపుప్కునాన్డు. డిగీర్ రిజలట్స్ రాగానే కరసాప్ండెనస్ కోరస్ లో ఎం.ఏ పబిల్క అడిమ్నేర్స్ట్షన లో చేరింది. ఇంటోల్ 
పనులయాయ్క మధాయ్హాన్లు ఆ మెటీరియల ముందు పెటుట్కుని చదువుతూండేది. విశవ్ం ఆసకిత్గా వాటిని తీసుకుని 
తిరగేసూత్ండేవాడు. 'మీరు ఏ సబెజ్కట్ చదివారు బాబాయ?' అని ఓసారి అడిగితే ఆయన మౌనంగా వెళిళ్పోయాడు. 

చదువు మీద ఆసకిత్లేని చందిర్కని బలవంతంగా చదివించేది. సాయంతర్ం ఓ గంట కలిసి చదువుకుందామని 
ఒపప్ందం చేసుకుంది. 

ఆ ఇంటోల్ సమీరకి రోజులు ఆనందంగానే గడుసుత్నాన్యి. అతత్మామలు సాతివ్కులు, చందిర్క మంచిపిలల్. విశవ్ం 
ఉనాన్ లేనటేల్. కాని సమసయ్ తరుణ తోనే వచిచ్ంది. 

తరుణ తనతో మునుపటిలా లేడని సమీర గర్హించింది. మాటాల్డడం తగిగ్ంచాడు. ఆఫీస లో ఎకుక్వ సమయం 
ఉంటునాన్డు. అపుప్డపుప్డూ చిరాకుపడుతునాన్డు. పని వతిత్డి అని సమరిధ్ంచుకుంది. కానీ ఏదో అసంతృపిత్. చివరికి ఓ 
అరధ్రాతిర్ తరుణ అడిగాడు. 

"నిదర్పోతునాన్వా?" 
"లేదు. చెపప్ండి." 
"ఐ యాం సారీ" 
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"ఎందుకు?" 
కొదిద్సేపు మౌనం తరావ్త చెపాప్డు. 
"నాకు కోకిలంటే ఇషట్ం." 
సమీరకి ఓ క్షణం అరధ్ం కాలేదు. అయాయ్క అడిగింది. 
"మనిషా? పకాష్?" 
"మనిషి. అందమైన అమామ్యి." 
సమీర ఒకక్ ఉదుటన లేఇచి కూరుచ్ంది. 
తరుణ తలకింద రెండు చేతులు ఉంచుకుని పైన తిరిగే ఫేన వంక చూసూత్ చెపాప్డు. 
"ఐ లవ హర." 
"ననూన్ ఇషట్పడేగా చేసుకునాన్రు?" 
"అవును. కానీ నాకిపుప్డు కోకిలంటే ఇంకా చాలా ఇషట్ం." 
సమీరకి కొతత్ బొమమ్ కోసం ఏడేచ్ పసివాడు గురొత్చాచ్డు. 
"ఐతే ఏమంటారు?" నిసస్తుత్వుగా అడిగింది. 
"కోకిల ఆరెన్లల్ కిర్తమే మా ఆఫీస లో చేరింది. 'బావుందే' అనుకునాన్ను. పరిచయం తరావ్త తన మనసుకూడా 

చాలా మంచిదని అరధ్మైంది.." 
"నా మనసు మంచిది కాదా?"  
"మంచిదే కాని కోకిల నీకంటే మంచిది. నీకంటే అందగతెత్." 
సమీర రెండు నిమిషాలు మౌనంగా ఉనాన్క అడిగింది. 
"ఆరెన్లల్ తరావ్త ఇంకో హంస ఇంకా అందంగా ఉంటే?" 
"లేదు లేదు. కోకిలే నా సరవ్సవ్ం. ఆమే నా లోకం." 
"ఇదంతా ఇపుప్డు నాకెందుకు చెపుత్నాన్రు?" అనుమానంగా అడిగింది. 
"నీకు విడాకులిచిచ్ కోకిలని పెళిళ్ చేసుకుందామనుకుంటునాన్" 
సమీర పెదద్గా ఆశచ్రయ్పోలేదు. ఈ సంభాషణ ఎకక్డికి దారి తీసుత్ందో? ఆమె ముందే గర్హించింది. 
"ఇవాళ సాయంతర్ం కోకిల గటిట్గా చెపిప్ంది" పొరపాటుల్ జరుగుతుంటాయి. నువువ్ విడాకులు తీసుకుంటే నినున్ 

పెళిళ్ చేసుకోడానికి నేను రెడీ" అని. 
"నేను పొరపాటునా?" 
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"ఏదో ఒకటి. పెళళ్యిన ఏడాదికే విడాకులంటే మీ పేరెంటస్ ఏమంటారో నువేవ్ వాళళ్కి ఏదో ఒకటి చెపుప్కో. ఈ 
రోజులోల్ ఇషట్ంలేని కాపురాలేంటి? మనం విడాకులు తీసుకుందాం." 

"మీ పేరెంటస్ ఏమీ అనరా?"  
తరుణ నవావ్డు. ఆ నవువ్లో సమీరకి పొగరు, అహంభావం కనిపించాయి. 
"నువువ్ చెడడ్దానివి ఎటెస్టార్ చెపిప్ కోరట్ కెకక్డం నాకిషట్ంలేదు. నీమీద నాకెలాంటి నెగెటివ ఫీలింగస్ లేవు. మనమో 

లాయరిన్ కలిసి మూయ్చుయ్వల గా డివోరస్ తీసుకుందాం" సూచించాడు. 
"థాంకస్.. అలాగే" సమీర తలాడించింది. 

PPP 
మరాన్డు బేర్క ఫాసట్ సమయంలో తరుణ తండిర్తో చెపాఫ్డు. 
"నానాన్. ఒకక్ నిమిషం. మీతో మాటాల్డాలి." 
తిని లేచి వెళిళ్పోబోతునన్ ఆయన మళీళ్ కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు. 
"అమామ్" తరుణ పెదద్గా పిలిచాడు. 
శారద సట్వ ఆపేసి గబగబా వచిచ్ంది. 
"నేను సమీర విడాకులు తీసుకుంటునాన్ం" తరుణ ఇడీల్ ముకక్ని చటీన్లో ముంచుతూ చెపాప్డు. 
వాళుళ్ నిరాఘ్ంతపోతూ సమీర వైపు చూసారు. అతనంత తవ్రగా పెదద్వాళళ్కి చెపాత్డని ఊహించని సమీర 

విభార్ంతిగా చూసింది. రాతిర్ సంభాషణని ఆమె సీరియస గా తీసుకోలేదు. నిదానంగా చరిచ్ంచి నిరణ్యం తీసుకోవాలి 
అనుకుంది. 

"మీరా తపేప్ం లేదు. నేను ఆఫీస లో ఒకమామ్యిని పేర్మించాను. విడాకులు వచాచ్క తననే పెళిళ్చేసుకుంటాను" 
చెపేప్సి తన పనైందనన్టుల్గా తరుణ లేచి వెళిళ్పోయాడు. 

అంతా నిశశ్బద్ంగా ఉండిపోయారు. తరుణ బెడూర్ములో ఏదో సరుధ్కుంటునాన్డు. డైనింగ టేబుల దగగ్రనుంచుని 
ఉనన్ సమీర కురీచ్లో కూలబడి అతత్మామలవైపు చూసింది. ఓ నిమిషం తరావ్త మామగారు లేచి బయటకి 
వెళిళ్పోయారు. శారద వంటగదిలోకి నడిచింది. 

సమీర భుజం మీద చెయియ్ పడింది. తలెతిత్ చూసేత్ విశవ్ం. 
"ఐ యాం సారీ" సానుభూతిగా చెపిప్ వెళిళ్ వరండాలో కూరుచ్నాన్డు. 

PPP 
ఆ మధాయ్హన్మే సమీర తన వసుత్వులు సరుద్కుని పుటిట్ంటికి వెళిళ్పోయింది. తన కూతురు ఏం తపుప్ 

చేయకపోయినా ఇలా చేయడం ఏమిటని సమీర తండిర్ కోపంగా అరిచాడు. 'వాళళ్కీ ఒక ఆడపిలుల్ంది. ఇంత అనాయ్యం 
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చేసాత్రా?' అని తలిల్ బాధపడింది. అతత్గారు తనతో మాటాల్డడానికి పర్యతిన్ంచకపోవటం, చందిర్క కూడా మౌనంగా 
ఉండటం సమీరకి ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించింది. కాని ఇంటోల్ తరుణ కి వాళిళ్చేచ్ విలువ గౌరవం గురొత్చిచ్ అతనికి 
భయపడాడ్రేమో అనుకుంది. 

విడాకులైన నాలుగేళళ్ తరావ్త మొదటిసారి చందిర్క కలిసింది. 
PPP 

 
మరాన్డు మళీళ్ వెళిళ్ంది సమీర. చందిర్క లేదు. మామగారు ఉనాన్రు. ఆయన సమీరని చూసి తడబడి లేచి 

నుంచునాన్డు. సమీర పలకరింపుగా నవివ్, శారద దగగ్రకి వెళిళ్ ఆపాయ్యంగా అడిగింది. 
"ఎలా ఉనాన్రు?" 
"బానే వునాన్ను. రెండు రోజులోల్ సరజ్రీ అంటునాన్రు. ఆవిడ బేలగా చెపిప్ంది. 
"భయంలేదు ఓపెన హారట్ సరజ్రీ అంటే వారంలో ఇంటికి పంపేసాత్రు. ఆరునెలలోల్ మీరు మళీళ్ వంట 

చేసేయగలరు" ఓదారిచ్ంది. 
మూడోరోజు చందిర్క కనిపించింది.  
"వదినా! ఏం చేసుత్నాన్వు?" మొహమాటంగా అడిగింది. 
సమీర నవివ్ంది. 
"సారీ" చందిర్క గొణిగింది. 
"నేనీ హాసిప్టల లోనే పనిచేసుత్నాన్ చందార్" చెపిప్ంది. 
"ఇకక్డేం జాబ?" 
"నేను పబిల్క అడిమ్నిసేట్ర్షన చదివాను కదా, అడిమ్న లో పనిచేసుత్నాన్" 
"నువువ్ చదువు కంటినూయ్ చేసావా వదినా?" చందిర్క ఆశచ్రయ్పోయింది. 
"మరేం చేయాలి? ఇరవై రెండేళళ్ డివోరీస్ని  కనీసం చదువుకూడా లేకపోతే ఎలా?" సమీర సనన్గా నవివ్ంది. 
గదిలో ఇబబ్ందికరమైన వాతావరణం అలుముకుంది. 
"వెళాత్ను. రేపు సరజ్రీకి పాల్న చేసుత్నాన్రు. టైం ఇంకా తెలీదు. రేపు సాయంతర్ం కలుసాత్ను" సమీర వెళిళ్పోయింది. 

PPP 
ఆపరేషనై రూముకి మారాచ్క వచిచ్ంది సమీర. 
"ఎలా ఉనాన్రు? సారీ నాలుగురోజులుగా బిజీగా ఉనాన్ను. రాలేకపోయాను.”శారదతో చెపిప్ంది. 
ఆవిడ బానే వునాన్ను అనన్టుల్గా తలాడిమించింది. 
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విజిటరస్ టైం అవడంతో గదిలో తరుణ, విశవ్ంకూడా ఉనాన్రు. విశవ్ంని చూసి చిరునవువ్ నవివ్ంది. ఆయన 
తలాడించాడు. తరుణ వైపు చూడకుండా వెళిళ్పోయింది. 

PPP 
శారదని డిశాచ్రజ్ చేసే రోజు వెళిళ్ంది మళీళ్. కుటుంబమంతా ఉనాన్రు. 
"సమీరా. ఒకటి అడుగుతా. నా మాట మనిన్సాత్వా?" శారద ఆమె చేతిని పటుట్కుని అడిగింది. 
అదేమిటో సమీర ఊహించలేకపోయింది. 
తరుణ ఇబబ్ందిగా లేచి బయటకి వెళిళ్పోయాడు. 
"చెపప్ండి" సమీర మృదువుగా అడిగింది.  
"నువువ్ మళీళ్ కోడలుగా మా ఇంటికి వసాత్వా?" 
సమీర నిరాఘ్ంతపోయింది. 
"మేము నీకంత అనాయ్యం చేసినా అవేం గురుత్పెటుట్కోకుండా వచాచ్వు. చందర్ వదినా అంటే పలికావు. నినున్ 

నేను ఒకక్మాట కూడా అనలేదు. పేర్మగానే చూసుకునాన్ కదా?" శారద ఆరాటంగా అడిగింది. 
"కోకిల?" సమీర తేరుకుంటూ అడిగింది. 
"విడాకులు తీసుకునన్వాడితో కూతురికి రెండో పెళిళ్ చేయనని వాళళ్ నానన్ ఒపుప్కోలేదు వదినా. కోకిల వాళళ్ 

నానన్ మాట విని వేరే అబాబ్యిని పెళిళ్చేసుకుని అమెరికా వెళిళ్పోయింది" చందిర్క చెపిప్ంది. 
సమీరకి నవొవ్చిచ్ంది. నవేవ్సింది. మామగారు కూడా బయటికి వెళిళ్పోయారు. 
"మీరు చెపిప్ంది నిజం. మీరు ననున్ అభిమానంగానే చూసారు. చందర్ నాకు చెలిల్తో సమానం. కానీ నాకు 

అనాయ్యం జరిగినపుప్డు తరుణ పర్వరత్న కనాన్ మీ మౌనం ననున్ ఎకుక్వ బాధించింది. మీ అబాబ్యి మీకు హీరో కావచుచ్ 
కాని  ఒక ఆడపిలల్కి అనాయ్యం చేసూత్ంటే, 'అదేంటార్' అనలేకపోయారు. 'వదినా' అని వెనకే తిరిగే చందర్ కనీసం ఫోన 
కూడా చేయలేదు. మీ అబాబ్యికి ఇంకో అమామ్యి నచచ్దని గేరంటీ లేదు. అపుప్డూ మీరు మౌనంగానే ఉంటారు. రోజూ 
మిమమ్లిన్ పరామరిశ్సూత్ండటంతో మీరు నేను గతం మరిచ్పోయాననుకునాన్రు. కాని ఇది నా సంసాక్రం అనుకోలేదు." 

సమీర మరోసారి నవివ్ చెపిప్ంది. నాలుగేళుళ్గా నేను సింగిల గా ఉనాన్నని మీరు ఎలా అనుకునాన్రు? "నా 
పెళళ్యిపోయింది. తను ఈ హాసిప్టలోల్నే డాకట్ర. మాకు ఏడాది బాబు కూడా ఉనాన్డు.  

శారద చెయియ్ పటుట్సడలింది. సమీర మౌనంగా బయటకి నడిచింది. తలుపు దగగ్ర నుంచునన్ విశవ్ం చెపాప్డు. 
"అపిర్షియేట యూ" 
సమీర పెదద్గా నవివ్ చెపిప్ంది. 
"ఈ ఫేమిలీలో మీరే నారమ్ల బాబాయ."     (MLÔoá GS¸¼¥qPy MLjOy GS¿$qMLj)    
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