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మంగమమ చీర ! 

 

 జీవితం ఒక ప్ర వాహం ఎనెన్నో మలుపులు తిరుగుతూ ఎకకడో 

ఆగిపోతంది. అది ఒక చోట ఆగిపోయేవరకు ఎందరో కలుస్త ంటారు, 

దూరమౌతంటారు, విడిపోతంటారు. కారణాలు ఏమై నప్పటికి కందరు 

మన జీవితం ఆఖరి పేజీ వరకు గురుత ండిపోతారు. అలా 

గురుత ండిపోయేవారే ఆత్మీయులు. 

 

అలాంటి ఆత్మీయులు మీకు తారసప్డుతంటారు. మరచిపోతంటారు. 

ఎప్పుడో ఒకసారి అనుకకుండ ఎదురుప్డిన జా్ఞప్కంగా 

గురుత చేస్త ంటారు.  

 

అలా వాసంతికి మిగిలిన జా్ఞప్కం మంగమీ. మంగమీ గురుత కు 

వచిినప్పుడలాా  ఆమ బాల్యం గురుత కు వచేిది. ఆమకు గల్గల్పారే 

పిల్ా కాలువలాంటి ఆమ ప్ల్లా సీమ గురుత కు వచేిది. 

 

వాసంతి సీతాకోకలా రెకకలు తొడగగానే..... పెళ్లా తో తన ఇంటిపేరుతో 

పాటుగా చిరునామా మారింది. దూరం పెరిగింది. తన ఇష్ట మై నవారికి, 

కనోవారికి దూరమై ంది.  
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వాసంతి అతయంతంగా అభిమానంచేది మంగమీను. ప్ర తిసారు తన 

ఊరువారు ఎవరు వచిినా మంగమీ గురించి అడిగి 

తెలుస్కనేది.ఆనందించేది.  

 

ఆ రోజు మాతర ం .... 

 

వాసంతికి మంగమీ లేదన వారత  తెలిసంది 

 

ఆమ రూప్ం చెరిగిపోయందన,ఆమ మాట కనుమరుగయందన 

తెలిసనప్పుడు. మనసంతా వికారంగా మారింది. ఆమకు అంజలి 

ఘటిస్త నటుా గా ఆమ కంటి నుండి రెండూ కన్నోటి చుకకలు 

ఒలికిపోయాయ. వాప్ంతికి ఇక ఆమ ఒక  మిగిలిన జా్ఞప్కం...  

 

  ఆమ లేకపోతేనేం, ఆమ బహుమతిగా ఇచిిన చీరను త్మపి గురుత గా 

భదర ప్రుచుకవాల్న వాసంతి నరణ యంచుకంది.  

 

ఆ ఉదయం బంధువులు వచిి ప్ల్కరించి ఈ వారత  చెపిప వెళ్లా రు. ప్ర తిసారి 

బంధువులు ఆనందం త్మస్కచేివారు కాన్న, ఈసారి విషాదం మిగిలాిరు 

అనుకంది ఒక క్షణం. 
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అమీ నానో నా మనస్ను కష్ట పెటట డం ఇష్ట ంలేక ఈ వారత ను 

దాటవేసేవారు. మరో నమిష్ంలో వాళ్లా  చెప్పకపోతే మరి ఆ కబురు నాకు 

ఎవరూ చెబుతారు అనుకంది.  

 

నజ్ఞనకి ఆమ పెళ్లా తో ప్ర తి ఒకకరు జా్ఞప్కాల్ జ్ఞతాతాలో చేరిపోయారు. 

కందరు గురుత నాోరు. మరికందరు చెరిగిపోయారు. ఎప్పుడనో తలిా  

ఫలాన అన గురుత  చేసేత  ఆమకు అంతా గజితాజిగా ఉండేది. చివరకు వాళ్ా  

అనవాలు కోసం వారి చిరునామా తదితర విష్యాలు అడిగి 

తెలుస్కన.... గురుత  చేస్కనేది.  

 

అందుకే బంధువులు వస్త నాోరంటే తన ఊరు తన ఇంటికి  వచిినంతగా 

సంబరప్డుతంది వాసంతి.  

 

తన వూరు వాళ్ా ను చూసనప్పుడలాా  నేసాత ల్తో చేసన అల్ా రి జా్ఞప్కాలు 

గిలిగింతలు పెడుతంటాయ.  

 

వాళ్లా  చుటట ం చూపుగా చూసవెళ్ా డానకి వచిినప్పుడు... తన ఆనందాల్కు 

హదుు లు ఉండవు. తను చినోపిల్ా లా కేరింతలు కడుతంది. తన 

వయస్ను కూడా మరచిపోతంది. ఆ ఆనందం కృతిర మమై నది 

కాదు.వెల్కటిట  కనేది అంతకనో కాదు.  
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అలా నాలుగురోజులు ఉండి వాళ్లా  వెళ్లా పోతంటే. ఏదో తెలియన బాధ. 

బడిపిల్ా లు సెల్వుల్యపోయన తర్వాత స్కకలుకు వెళ్ా ల్ంటే తాకక 

మహం పెటిట న పిల్ా వాడిలా వుంటుంది ఆమ ప్రిసితి... తనకు ఆనందం 

కలిగించి ధారవాహిక భాగం కలోపయనంతగా బాధప్డేది.   

 

వాసంతికి డబుుల్తో కలిచే ఆనందం ఉంది. పేర మానుర్వగాలు ప్ంచే భరత  

మరో ప్కకన వాళ్ా  పేర మకు కానుకగా ఇదు రు పిల్ా లు అనుక్షణం తలిా  చుట్టట  

ప్ర దక్షణాలు చేస్కత  అల్ా రి పెడతారు. 'నేను మీ అమీను మాతర మే అంట్ట 

అకుకన చేరుికునే అతత గారు.ఆత్మీయ అనుబంధాల్కు మరుదులు, 

తోడికోడళ్లా  ఆమ కనురెప్పలుగా ఉంటారు. అది అందమై న పూ పొదరిలుా  

మాతర మే కాదు. ఉమీడి కుటుంబంలో కల్స ఉండే పేర మానుర్వగాల్ను 

గురుత చేస్త ంది. అయనా ఏదో తెలియన వెలితి ఆమ మనస్ను 

తొలిచివేస్త ంటుంది. జీవితం యాంతిర కంగా ఉంటుంది. రంగారెడిి 

గుండెల్ మీద గువాపిల్ా లా ఒదిగిపోయనా, జీవితం ప్సడిప్ంజరంలో 

బంధిగా ఉనోటుా గా ఉంటుంది.  

 

తన ఊరు గల్గల్పారే ఏరులా ఉంటుంది. దాన సవాడి ఎవరో అనాముఖ 

సంగీతకారుడు ర్వగాలాప్నలా ఉంటుంది. చినో కుటుంబం చింతలులేన 

కుటుంబం ప్లేా సీమకు అదు ం ప్డుతంది. 
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ప్ర తి ముఖం పాతదే, ప్రిచయం ఉనోదే, బాబాయ, పినో, అతత , మావ అనో 

ఆత్మీయత నండిన ప్ల్కరింపులు, కుటుంబాలు వేరుకావచుికాన్న, ప్ర తి 

ఇంటి గుమీం ముందు ముతాయల్ ముగుు లు పోర ది చేస్కునోటుట . ప్ర తి 

ఒకకరు సాయం సంధయవేళ్ అరుగుల్ మీద కూరుిన ప్ల్కరింపులు, 

బాదం చెటుట  న్నడలో పిల్ా గాలి సవాడులు, అమీ కలిపి పెటిట న 

గోరుముదు లు,నానో మౌనంగా ప్డకకూరిిలో కూరుిన మా పిల్ా ల్ అల్ా రి 

చూస్కత  వరిస విరియన పెదవుల్ మధయ తళ్లకుకన మరిస మాయమయ్యయ 

నవుా ఎనోటికి మరచిపోలేదు. ఊరు అంతా ఒకే కుటుంబంలా ప్ండుగ 

కోలాహాల్ంలా ఉంటుంది. చినాోరి అంట్ట అపాయయంగా ప్ల్కరించే తేన 

ప్లుకులు, ఆ ప్లుకుల్కు పుపోపడి అదుు తూ చాకలి మంగమీ 'బంగారు 

తలిా  ! న్న  కురులు పాయలు పాయలుగా చీలి ఎంత ఒయాయర్వలు 

పోతనాయ. నువుాతల్ంటి చేస్కత  కూన్నర్వగాలు త్మయడం ఎంత 

బాగుంటుంది, అది మంగమీకు సరదాగా వుంటుంది. 

 నేను న్నటిలో చేప్ పిల్ా లా ఈదులాడాల్నుకనాోప్పుడు, తడిలో వదుు  తలిా  

అన తడిచిన తల్ను తడుస్కత  జలుబు చేస్త ంది తొందరగా తడి 

ఆరనయమన, న్నకు పూల్ జడ వేసాత ను మహార్వణిలా ఉంటావు అన 

ఆశపెటట డం అమీలాంటి మంగమీకు చెలిా న జా్ఞప్కం  ననోటి జా్ఞప్కాల్ 

చిటట గా మిగిలిపోయంది. 
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నా చిలిపితనం అల్ా రికి చెలుా  అనోటుా , నా వంటి మీద కతత  అందాలు 

అల్ంకరించుకనాోప్పుడు నేను ఆడపిల్ా ను అనే సంగతి కాల్ం జా్ఞప్కం 

చేయడమే కాదు. బంధువులు ఎన్నో బహుమతలు ఇచాిరు. మంగమీ 

మాతర ం నా మనస్ ఎంత తెల్ా గా ఉంటుందో చూడు తలిా  అంట్ట ఒక 

మలేా పువుాలాంటి తెల్ా  చీర చేతలోా  పెటిట  పిల్ా పాప్ల్తో కాల్కాల్ం 

స్ఖంగా ఉండమన, తన ఆయుషు కూడా పోస్కన వరిిల్ా మన 

దీవించింది. ఆమ కంట్లా  సనోన కన్నటి పోర నా కంటికి మాతర మే 

కనపించింది. 

 

మంగమీకు నా మీద ఎందుకు అంత అపేక్ష అనేది తర్వాత తెలిసంది. 

మంగమీ బోస మడకు ప్స్పుతాడు కటిట నవాడు, ప్స్పు కుంకుమలు 

అందించినవాడు మొగుడు, మగాడు. మంగమీంటే పార ణం. మొగుడనో 

మంగమీకు అదే రకమై న పేర మ. కాన్న, వారి పేర మకు సాక్షయంగా సంతానం 

కలుగలేదు. పిల్ా లు లేరన బంగప్డటంకనో నలుగురి పిల్ా ల్కు సేవచేసేత  ఆ 

పెై వాడి జ్ఞలి ప్డతాడన. పిల్ా ల్ బటట లు ఉతకడం దగు ర నుండి, వాళ్ా  

అల్నపాల్న తానే తలిా గా చూసేది. ఊళ్లా  వాళ్లా  కూడా మంగమీను 

ఎంతో అభిమానంచేవారు. అయమీ అంట్ట ఆత్మీయంగా పిలిచేవారు 

పిల్ా లూ.మంగమీ కడుపు మాడుికన పెై సా పెై సా కూడబటిట  చినో పిల్ా ల్ 

వేడుకల్లో వాళ్ా కు తనకు తోచిన బహుమతల్ను అందించి 

సంతోష్ప్డేది. ఎవరనాో భగవంతడు న్న మీద చినో చూపు చూసాడన 
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జ్ఞలిప్డితే. నేను గొడార లిన ఎంత మాతర ం కాదు. భగవంతడు 

దయామయుడు కాబటేట  నాకు ఇంతమంది పిల్ా ల్ను చూపించాడు అన 

ముసముస నవుాలు నవేాది.  

 

నువుాపెదు మనషివనే సంగతి గురుత  చేస్కత  వేడుక జరిపినప్పుడు.... 

మంగమీ నాకు తెల్ా  చీర బహుమతిగా ఇవాాల్న కల్లు కంది కాబోలు. 

తెల్ా చీర ఆడపిల్ా  జీవితంలో రెండూసారుా  కడుతంది. మొదటిసారి 

పెళ్లా లోనూ, ఆ తర్వాత కటుట కునోవాడు దూరమయనప్పుడు. నజ్ఞనకి ఆ 

చీర అందంలో ఆనందం, విషాదం రెండూ సమపాళ్ా లో ఉనాోయ. ఆ 

చీరలో ననుో చూస మా 'వాసంతమీ వెనెోల్లా మిల్మిల్లాడిపోతంది' 

ఈ అందాల్ బొమీ చేతిన ప్టుట కున అలుా కుపోయేవాడు ఎవడో అన 

అల్ా రిచేస, నా దిష్టట  తగిలేను అన మొటికలు విరిచింది. 

 

వాసంతి తెల్ా న బుగు లు ఎరుపెకకయ.... ఆ ఎరుపు బుగు లు గులాబీ 

పూల్లా ఉనాోయ. ఆ గులాబీకి ముళ్లా  ఉనోటుా గానే, ఆడపిల్ా  జీవితంలో 

ఏదో ఒక సమయంలో ఏదో ఒక ములుా  గాయప్రుస్కత నే ఉంటుంది.  

 

వాసంతికి చిలిపి ఆలోచన కల్గకపోలేదు. నేను వెనెోలాా  ఉంటే... ఈ 

వెనెోలోా  సెై ఆటలు ఆడేవాడు ఎవడు. నా ఆనందానకి అడిుగోడకాడు 
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కదా? అనే ప్ర శో కాసత ంత దిగులు కలిగింది. వాసంతి ఆలోచనల్కు 

ఎలాంటి సంబంధం లేదు.   

 

 బంధువులు మాతర ం విందు విన్నదాల్తో సందడి చేస, అమీ,నానోకు 

ఎన్నో సల్హాలు,స్కచనలు ఇచాిరు. న్న ఆనందానకి తారలోనే పెళ్లా  అనేది 

ఆడపిల్ా  జీవితంలో  చెలియాలికటట  అవుతందన. అమీ నానోకు చుటట ం 

చూపుగా మిగిలిపోతావు అన అల్ా రిగా అనోప్పుడు నాకు ఏడుపు వచిింది. 

మనస్ విల్విల్లాడిపోయంది. 

 

వయస్ పెరగడం, కాల్ం కరిగిపోవడంతో పెరిగె బాధయతలు, మారిపోయే 

చిరునామాలు, ముఖయంగా సంత ఇంటిన వదిలి మరో ప్ంజరంలోకి 

వెళ్ా డం అనేది బంధీ కావడమే అనపించింది వాసంతికి.   ఎనో ఆనందాలు 

ఉనాో  మనస్పోరలోా  ఒక జా్ఞప్కం చెరిగిపోన గాయంలా 

మిగిలిపోతంది. 

 

 పెళ్లా  వేడులు కంత ఆనందానో, మరి కంత సంశయం మధయన  వాసంతి 

దీర్వు లు అతత వారింట అడుగుపెటిట ంది. అకకడ బంధువులు ఎనో 

బహుమతలిచిినా.... ఆ బహుమతలు ఎంత మాతర ం సంతృపిత నవాలేదు. 

ఆ చీరను వెంట త్మస్కన వెళ్లా తనోప్పుడు 'ఆ పాత చీర ఎందుకన' అమీ 

దీలు త్మసంది. కాన్న, వాసంతి ఒక చిరునవుా నవిా వదిలేసంది. తన 
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తోడుగా మంగమీ చీరను తెచుికంది. ఆ చీరను తడిమినప్పుడలాా  

మంగమీ తనను ముదు డినటుా గా ఉండేది. అది కటుట కుంటే ఎకకడ 

చిరుగుప్డుతందో అనే భయం. అందుకే దానన జ్ఞగర తత గా బీరువలో 

భదర ప్రిచింది.  

 

ఆ చీరను చూసనప్పుడలాా .... పెదవుల్ పెై  ఒక చిరునవుా మరిస 

మాయమై పోయేది. నేను ఇంటి ప్ంజరంలో బంధిన్న, నువుా నా బటట ల్ 

బీరువలో బంధీవనటుట గా ఆ నవుాలో అంతర్వరధ ం. 

 

వాసంతికి పెళ్లా య ప్ది సంవతసర్వల్యన తన అల్వాటుా  మారలేదు.  

 

వారంలో ఒకసారెై న ఆ చీరను చూస్కన గత జా్ఞప్కాల్ను 

గురుత చేస్కన సంబరప్డిపోతంది.  

 

ఆ రోజు ఉదయం- 

 

ప్నుల్నో పూరిత  చేస్కన అందరిన సాగనంపి ఆ తర్వాత-  

 

ఒంటరితనం వెంటప్డి వేధించసాగింది.  ఆ ఒంటరితనం నుండి 

బయటప్డటం కోసం బీరువ తెరిచింది మంగమీ చీరకోసం వాసంతి.  
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బీరువాలో ఆ చీర మాతర ం కనబడలేదు. ఇది ఊహించన ప్రిణామం. ఆ 

చీర కనపించకపోవడంతో ఆమ మనస్ విల్విల్లాడిపోయంది. 

 

ఆ చీర చేజ్ఞరిపోవడమంటే... తిరనాళ్ా లో అమీ చేయ వదిలి దారి 

తపిపనటుట గా అనపించింది. 

 

సమయం గడిచిపోతంది. ఇలుా  నలుమూల్లా వెతకుతంది. తనను 

తాను నందించుకంటుంది. 

 

చీర జ్ఞడ మాతర ం కనపించలేదు.  

 

వాసంతి కళ్లా  కన్నోరయాయయ. ఎరర మందార్వల్యాయయ. 

 

కడుపులో ఆకలి దహిస్త ంది కాన్న అనోపు ముదు  మింగుడుప్డేలా లేదు.  

 

ఆ చీరను ఎవరో కావల్న త్మసారనే అనుమానం కలిగింది. ఆ చీర త్మసంది 

ఎవరూ?   

 

@@@@@ 

http://www.chigurukala.com/


 
 

www.chigurukala.com 11 జులై  

 

భరత  సాయంతర ం ఇంటికి వచిి ప్ల్కరించినా ముభావంగానే ఉంది. 

 

రంగారెడిి ప్ల్కరించాల్న ప్ర యతిోంచినా.... మౌనమే తన సమాధానం 

అనోటుట గా కూరుింది. 

 

రంగారెడిికి,  భారయ అల్కకు అరధ ము కాలేదు. పెళ్లా యన ఇనో 

సంవతసర్వల్లో ఇలా భీషిీంచుకున కూరోివడం అనేది ఆశిరయంగాను 

వింతగాను ఉంది. ఏ రోజు తనతో గిలిా కజా్ఞలు పెటుట కునోది 

లేదు.ఎన్నోసారుా  తనకు కోప్ం తెపిపంచాల్న ప్ర యతిోంచినా, అది మీ 

వల్ా కాదు అంట్ట  సరుు కుంటేనే సంసారం చకకబడుతందన చెపేపది.  

 

ర్వతిర  భోజనం చేయకుండానే వాసంతి ప్డుకోవడం రంగారెడిి మనస్ 

కల్తచెందింది. 

 

వాసంతి చీర సంగతి భరత ను అడగల్నుకంది. కాన్న, ఎందుకో మనస్ 

అంగీకరించలేదు. కళ్లా  మూస్కంటే నదర ప్టట డం లేదు. 

 

రంగారెడిి  భారయ గురించి ఆలోచిస్కత  కళ్లా  మూస్కనాోడు. కాన్న 

నదర ప్టట డం లేదు. 
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ర్వమకృష్ణ  ఒక నరణ యానకి వచిినవాడులా- 'వస్క ఎందుకుర్వ కోప్ం? నా 

వల్ా  ఏదై న తప్పు జరిగితే చెప్పు- నువుా అలా బాధప్డుతంటే... నాకు ఎంత 

బాధగా ఉంటుంది. నువుా నదర పోవడం లేదన తెలుస్. నాకు నదర ప్టట డం 

లేదు'అనాోడు. 

 

భరత  మాటల్కు వాసంతి కంటి రెప్పల్ చెలియాల్కటట ను తెంచుకన కన్నోరు 

ఒకకసారి ఎగసప్డింది. భరత ను ల్తలా అలుా కుపోయ తాగు రగా 

ఏడవసాగింది. ఆమ ఏడుపు కుదటప్డేవరకు ఆగి రంగారెడిి . 

 

విష్యం నాకు చెప్పందే ఎలా తెలుస్త ంది రంగారెడిి అనాోడు. వాసంతి 

వెకికళ్ా  మధయన తన తెల్ా చీర కనపించడంలేదు అంది. 

 

రంగారెడిి  ఒకకసారి ఉలికికప్డి లేచి వెళ్లా . బీరువ అర తెరిచి. తెల్ా చీరలో 

చుటిట పెటిట న న్నటా  కటట ల్ను అరలో సరిిపెటిట . వాసంతి  చేతిలో ఆ తెల్ా చీరను 

పెటిట . ననుో క్షేమించాలి. ఉదయం ఎవరో బాకీ డబుు తెచిి ఇచాిరు. 

అందులో చుటిట  లోప్ల్ పెటాట ను అనాోడు.  

 

వాసంతి ముఖంలో మబుులు తొలిగిపోయ వెనెోల్ కురవసాగింది. 'పిచిి 

వస్క! ఈ చీర న్నకు అంత పార ణప్ర ధమై తే- నాకు అంతేర్వ' ఈ విష్యం 
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ననుో అడిగితే సరిపోయేది కదా అనాోడు. ఒకవేళ్ ఆ చీర మీకు 

కనపించకపోతేఅంది వాసంతి. 

 

మరో తెల్ా చీర తెచిి కటట బటేట వాడిన అనాోడు.  

 

ఈ చీర నా పార ణం అంది వాసంతి. 

 

వాసంతిన కౌగిలో బంధీన చేస్కత  నువుా నా పార ణం అనాోడు.  

 

వాసంతి పౌరణ మి వెనెోల్లా నవిాంది. 

 

రంగారెడిి  కళ్లా  మూస్కన ఒక తియయన కల్లో ఊయల్లూగసాగాడు.  

 

   

...........డాక్ట ర్  నృసంహ  

 

http://www.chigurukala.com/

