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( ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు) 
  

జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలిల్కి సేన్హితురాలు, సతరీలకు సహాయం చేసే సంసథ్ “సహాయ”ను నడిపే ఉదయినిని 
కలవడానికి వసుత్ంది సమీర. ఉదయిని పటల్ చాలా మంచి అభిపార్యం కలుగుతుంది సమీరకి. నాలుగు నెలల గరభ్వతైన సమీర, తనకు 
విడాకులు తీసుకోవాలని ఉందని, అందుకు దోహదమైన పరిసిథ్తులిన్ చెపుతుంది. ఉదయిని “తనమ్యి” కథ చెపుతాను, వినాన్క 
ఆలోచించుకోమని చెపుత్ంది సమీరతో. చుటాట్ల పెళిల్ లో కలుసుకునన్ తనమ్యి, శేఖర లకు  పెదద్వాళల్ అనుమతితో పెళిల్జరుగుతుంది.  
విశాఖపటన్ం లో కొతత్ కాపురం పార్రంభిసాత్రు.  పెళల్యిన సంవతస్రంలోనే అబాబ్యి పుడతాడు. తనమ్యి యూనివరిశ్టీ లో ఎమేమ్ చదువుతూ 
ఉంటుంది. 

PPP 
 
 మరాన్డు కాలేజీ నించి మధయ్లోనే బయటికొచిచ్ ఊరికెళళ్డానికి బసెస్కిక్ంది తనమ్యి.  
రాతర్ంతా భయంతో నిదర్ సరిగా పటట్లేదేమో బసెస్కక్గానే  కళుల్ మూతలు  పడిపోయాయి.   
ఇంటికి చేరుకునేసరికి రాతిర్ భోజనాల వేళ అయియ్ంది. అసలేవీ ఆలోచించే ఓపిక లేదు తనమ్యికి. బేగు భుజానేసుకుని నీరసంగా 

బసాట్ండు నించి ఇంటికి నడవసాగింది తనమ్యి. వీధి మొదలుకి  చేరేసరికి బాబు ఏడుపు గటిట్గా వినబడసాగింది. అది మృదుల గొంతులా వినబడేసరికి 
నడక వేగం హెచిచ్ంచింది తనమ్యి. గేటు తీసుకుని లోపలికి అడుగుపెటట్గానే గటిట్గా ఏడుసుత్నన్ బాబుని భుజానేసుకుని సముదాయిసూత్, అటూ ఇటూ 
తిరుగుతూనన్ తండిర్ కనిపించేడు. బాబు తనమ్యిని చూడగానే ఒకక్ ఉదుటున చేతులోల్కి దుమికి ఇంకా గటిట్గా ఏడవసాగేడు. తనమ్యి అకక్డే అరుగు మీద 
బాబునెతుత్కుని చతికిలబడి గుండెలకు హతుత్కుంది. తలిల్ వెచచ్ని సప్రశ్కు నెమమ్దిగా నిదర్లోకి జారుకునాన్డు కాసేస్పటికి. 

"హమమ్యయ్, ఇందుకనన్ మాట పేచీ". అనాన్డు భానుమూరిత్. 
"అమమ్ ఏదీ?" అంది తనమ్యి లోపలకి నడుసూత్. 
"లోపల పడుకుంది. నాలుగు రోజులిన్ంచి మీ అమమ్కు ఒకటే జవ్రం. బాబుని నేనొకక్డినే సముదాయించుకొసుత్నాన్ను. మీ అమమ్చేతి 

గోరు ముదద్లు అలవాటయియ్, నేను అనన్ం తినిపిసుత్ంటే సరిగా తినడంలేదు. అందుకేమో బాగా పేచీ పెడుతునాన్డు. ఇక నువొవ్చేచ్సేవుగా. మీ అమమ్కు తగేగ్ 
వరకూ ఉండి వెళళ్మామ్."  అనాన్డు భాను మూరిత్ తేలిగాగ్ ఊపిరి తీసుకుంటూ. 

"లేదు నానాన్, నేను మళీల్ సోమవారం ఊరికి వెళిల్పోవాలి. చాలా చదువుకోవలసినవి ఉనాన్యి.  బాబుని నాతో తీసుకెళాత్ను. అమమ్కు 
తగేగ్క తీసుకొసాత్ను మళీల్." అంది తనమ్యి. 

"తీసుకెళిల్ ఎలా చూదాద్మని? ఒంటోల్ బావునాన్ బాలేకపోయినా మాకు తపప్దుగా"  విసుగాగ్ అరిచింది జోయ్తి అంత జవ్రంలోనూ. 
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"అమమ్ అందని కాదు గానీ, నువువ్ కూడా శేఖర తో చెపప్కుండా ఎనాన్ళల్ని మనగలవు?" ఆలోచించమామ్ అనాన్డు భాను మూరిత్. 
తనకే తెలీని విషయాలిన్ తలిల్దండుర్లకి ఎలా చెపిప్ ఒపిప్ంచాలో తెలియలేదు తనమ్యికి. 
"ఎనిన్ కషాట్లు ఎదురైనా చదువు కొనసాగించాలి. పీ .ఎచ. డీ చెయాయ్లనన్ తన లకాష్య్నిన్ సాధించాలి." అంతే తనకు తెలిసింది. 
బాబుని దగగ్రకు హతుత్కుని  కళుళ్ తుడుచుకుంది.  

---- 
సోమవారం ఉదయానే తిరుగు బసెస్కిక్ంది తనమ్యి. కూతురి మనసులో దృఢమైన సంకలాప్నిన్ కాదనలేక దగగ్రుండి బసెస్కిక్ంచాడు 

భాను మూరిత్. తలిల్ ఒళోల్ కూచుని ఆనందంగా కేరింతలు కొటట్సాగేడు  బాబు. వేగంగా వెళుత్నన్ బసుస్ కిటికీ లోంచి వీసుత్నన్ చలల్ని గాలి మనసుస్లో 
రేగుతునన్ ఆలోచనలని మళిల్ంచలేకపోతూంది. 

"వెళూత్నే శేఖర కి ఫోను చెయాయ్లి. బాబు తన దగగ్ర ఉనన్ంత వరకూ కాలేజీ కి వెళల్డం కుదరదు కాబటిట్ కాలేజీ అయేయ్క అందరినీ 
కలిసి నోటుస్లు తీసుకుని చదువుకోవాలి..." 

గేటు ముందు ఆటో దిగగానే ఎవరిదో సూక్టర ఉంది. అచచ్ం శేఖర వాళల్ పినిన్ భరత్ సూక్టర లా ఉందది.  
“శేఖర పినిన్, బాబాయి వచాచ్రా ? శేఖర వచాచ్డా ?” ఇంటి తాళం వేసినది వేసినటేల్ ఉంది. "బహుశా: ఎవరిదో అయి ఉంటుంది 

లెమమ్"ని  సరిపెటుట్కుంది తనమ్యి. 
ఇంటికి వసూత్నే సట్వువ్ మీద కాసత్ అనన్ం పడేసి, బాబుకి సాన్నం చేయించి తయారు చేసింది. ఇంతలో ఇంటి వాళల్ పనమామ్యి వచిచ్ 

ఇంటిగలావిడ పిలుసూత్ందని చెపిప్ంది. ఎపుప్డూ పిలవని ఆవిడకు తనతో పనేవిటో అనుకుంటూ మేడ మెటెల్కిక్ పనమామ్యి వెనుకే పైకెళిల్ంది తనమ్యి. మేడ 
పైన పెంట హౌస హాల లోకి అడుగు పెటిట్న తనమ్యి శేఖర ని, వాళల్ పినిన్ని అకక్డ చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది. అందుకనన్ మాట సూక్టర బయట ఉంది. 
కానీ ఇంటోల్ కాకుండా ఇకక్డెందుకునాన్రు? శేఖర ని చూడగానే బాబు చటుకుక్న చేతులోల్ంచి దుమికి అటు పరుగెతాత్డు. "నానన్నాన్నాన్" అంటూ. ఈ 
మధేయ్ వాడికి చినన్ చినన్ మాటలు వచేచ్యి. శేఖర వాణిణ్ ఒళోళ్ కూచో బెటుట్కునాన్డు. వాళల్ పకక్నే మరో రెండు కురీచ్లోల్ ఇంటిగలావిడ, వాళాల్యన కూరుచ్ని 
ఉనాన్రు. 

ఇంటిగలాయన వైపు చూడడానికి కూడా అసహయ్ం వేసింది తనమ్యికి. 
"అసలు శేఖర ఎపుప్డొచేచ్డు? వీళల్ంతా ఇకక్డెందుకు సమావేశమయేయ్రు?" ఏవీ అరథ్ం కాని తనమ్యి బితత్ర చూపులు చూసింది. 
కూరోచ్మనన్టుట్ కురీచ్ చూపించింది ఇంటావిడ. 
తనమ్యి కూరోచ్బోతూ శేఖర వైపు "ఏవిట"నన్టుట్ చూసింది. 
"ఎంతకు బరితెగించేవే, మొగుణిణ్ నాతో చెపప్కుండా ఇకక్డికి వచేచ్యడమే కాకుండా, మరొకడితో కాపురం పెటేట్సేవా?" హఠాతుత్గా 

గటిట్గా అరుసూత్  అనాన్డు శేఖర. 
అసలు తను ఏం మాటాల్డుతునాన్డో ఇంకా అరథ్ం కాని తనమ్యి ముఖం చిటిల్ంచి పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది. 
అతని పినిన్ అందుకుని "నేను కళాల్రా చూసేను, కిందటి వారం ఒకడెవడో ఈవిడతో బాటూ ఇంటోల్ ఉనాన్డు, వీళిల్దద్రూ కలిసి 

పొదుద్పోయే వేళ షికారుకి కూడా వెళేల్రు." అంది. 
తనమ్యి, "ఛీ" అని గటిట్గా అరిచి, కళల్ నీళల్ పరయ్ంతమవుతూ "అనాయ్యంగా మాటాల్డకండి" అంది. 
"మా అకక్ ఈవిణిణ్ కోడలుగా చేసుకునన్ందుకు ఎంతో కోష్భననుభవిసోత్ంది. ఇంతకు రెటిట్ంపు ఆసిత్పరులు మా వాడికి పిలల్నిసాత్మని 

ముందు కొచేచ్రు, కానీ ఈ మహమామ్రిని చేసుకుంటానని ఇదుగో వీడే పటుట్బటేట్డు" అని చేతులు ఊపుతూ కొనసాగించింది అతని పినిన్. 
ఇంతలో ఇంటిగలాయన "ఈవిడ కోసం కురార్ళుల్ వచిచ్ పోవడం నేనూ చాలా సారుల్ చూసేను. నా మీదా కనేన్సింది" అనాన్డు కసిగా. 
"అబదధ్ం, ఇతనే నా చెయియ్ పటుట్కునాన్డు" అతని వైపు అసహయ్ంగా చూసూత్  గటిట్గా అరిచింది తనమ్యి.  
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"అమోమ్, అమోమ్ మా ఆయన మీదే అభాండాలు వేసూత్ంది, మొగుడు వేరే ఊళోల్ ఉండగా, అతనికి చెపప్కుండా ఈవిడికక్డుండవేవిటీ, 
ఇకక్డుండి ఈవిడ ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ తిరగడమే  కాకుండా మా ఆయన మీద అభాండాలు వెయయ్డవేంటి? ఉనన్ పళంగా ఇలుల్ ఖాళీ చెయయ్ండి" అంది 
ఇంటిగలావిడ. 

తనమ్యికి కోపం నెతిత్కెకిక్ంది. "మీలాంటి సంసాక్రం లేని మనుషుల మధయ్ ఉండాలిస్న అవసరం నాకు లేదు." అని   
శేఖర వైపు తిరిగి, "అసలేంటి నీ ఉదేద్శయ్ం? నీకేవైనా సందేహాలుంటే నాతో మాటాల్డు, ఈ చెతత్ పంచాయితీ ఏవిటి?" అంది విసురుగా. 
ఈ గందరగోళం లో బితత్రపోయి  బాబు ఏడుపు లంకించుకుని శేఖర ఒళోళ్ నుంచి తలిల్ వైపు  దుమికి రాబోయి  టేబుల మీదునన్ నీళల్ 

గాల్సుని ఒంపేసేడు. 
బదులుగా "చూసేరా? వీణిణ్ కూడా ఇలా పదధ్తి లేని ఎదవలా పెంచుతూంది." అని తనమ్యి వైపు ఈసడింపుగా చూసూత్, "నీతో మాటాల్డే 

టైము అయిపోయిందే. ఇక మాటాల్డదలుచ్కోలేదు. నీ అంతు  తేలుసాత్" అనాన్డు శేఖర. 
ఒకక్ ఉదుటున బాబుని చంకనెతుత్కుని తనమ్యి, అందరి వైపూ వేలు చూపిసూత్, "అయితే వినండి, మీకెవరికీ  సమాధానాలు చెపాప్లిస్న 

అవసరం నాకు లేదు. మీరంతా కలిసి గంగలో దూకండి." 
అని అకక్ణిణ్ంచి  గబగబా బయటికి వచిచ్ంది. 
నడుసుత్నన్ తనమ్యికి కాళల్ కింద భూమి కదులుతునన్టుల్ అనిపించి గుండె దడ దడా కొటుట్కోసాగింది. పాదాలలో ఓపిక లేనటల్యియ్ంది.   
అసలకక్డ ఏం జరుగుతూందో అరథ్ం కావడం లేదు మొదట. తన మీద గొడవ పెటాట్లనుకుంటే ఇంటోల్ కాకుండా ఇకక్డెందుకు 

వీళల్ందరి ముందూ పంచాయితీ పెటేట్డో తెలియడం లేదు. వీళల్ందరికీ తన మీద ఇంత కక్ష ఏవిటో? ఒకరి మాటలు అరథ్మయే లోగా మరొకళుల్ తన మీద 
నిందలేసుత్నాన్రు. ఇంటోల్కొచిచ్ తలుపు గడియ పెటుట్కుంది. మంచమీమ్ద బోరాల్ పడుకుని కుమిలి కుమిలి ఏడవ సాగింది. ఎంత అవమానం! ఎంత 
అవమానం!! వాళల్ందరి ముందూ తనని ఒక కేరెకట్ర లేని మనిషిగా నిలబెటేట్డు శేఖర. ఇంతకంటే చావడం మేలు. దు:ఖంతో ఏవేవో మాటాల్డుతూ పొగిలి 
పొగిలి ఏడవ సాగింది తనమ్యి. తనేం పాపం చేసింది! ఇంత అవమానం తరావ్త తను సమాజంలో తలెతుత్కుని బతక గలదా? ఒక పకక్నుంచి బాబు 
కూడా బాగా ఏడుసుత్నాన్డు ఏం జరుగుతూందో తెలీక. చావాలని అనిపించేక, ఎలా చావాలా అని మనసు ఆలోచించడం మొదలుపెటిట్ంది. అంతలో  
పకక్నే బేలగా చూసుత్నన్ బాబు కనిపించేడు.  

కాసేస్పటోల్ దు:ఖం నించి తేరుకుని కళుల్ తుడుచుకుని సిథ్మితంగా ఆలోచించసాగింది తనమ్యి. చావాలంటే ఎలాగైనా చావొచుచ్. 
బతకాలంటేనే ఏం చెయాయ్లో ఆలోచించాలి. ఒకక్సారిగా తల విదిలించుకుంది. బాబు  బాధయ్త తనని చావకుండా వెనకిక్ లాగుతూంది  

ఒక కాగితం తీసి రెండు భాగాలుగా గీసింది. బతికితే, చచిచ్పోతే - లాభనషాట్లు  రాయడం  మొదలు పెటిట్ంది. బతకడం వలల్ ఒక 
గొపప్ పర్యోజనం, ఒక పార్ణిని పెంచి పెదద్ చేసి, గొపప్ వాణిణ్ చెయయ్గలగడం, కనీసం కుసంసాక్రుడైన తండిర్లా కాకుండా మంచి వాడిగా పెంచడం. 
చచిచ్పోతే ఈ పిలాల్డు తలిల్ సంరక్షణకు దూరమై నానా ఇబబ్ందులూ పడడమే కాకుండా తిరిగి తండిర్లాంటి కుసంసాక్రుడే అవుతాడు. అలాగని తనతో 
బాటూ పిలల్వాణిణ్ చంపే కౄరతవ్ం తనలో లేదు. మొదటి పాయింటు దగగ్రే తనమ్యి బతకాలని నిరణ్యించుకుంది. తాను బతకడమే కాదు, బాబుని 
పర్యోజకుణిణ్ చెయాయ్లి. బాబుని  ఒళోల్కి తీసుకుని తల నిమిరింది. 

"ఏమీ కాలేదు నానాన్, భయ పడకు, అమమ్ ఉందిగా. ఎలాంటి పరిసిథ్తులన్యినా తటుట్కుని నిలబడతాను, తపుప్లు చెయయ్నపుప్డు దేనికీ 
భయపడాలిస్న అవసరం లేదు." అంది వాడి తల మీద చెయియ్ పెటిట్.  

ముఖం కడుకుక్ని వచిచ్ అనన్ం తినిపించి, నిదర్ పుచిచ్ంది. బాబు పకక్నే పడుకుని కళుల్ మూసుకుంది. ఎంత కాదనుకునాన్, అలా 
అందరి ముందూ  శేఖర తనని అవమానించడం తటుట్కోలేక మళీల్ దు:ఖం తనున్కురాసాగింది. కాసేస్పటోల్ శేఖర వచిచ్న అలికిడి అయినా వెనకుక్ తిరిగి 
చూడకుండా ఇంకాసత్ గటిట్ గా కళుల్ మూసుకుంది. బీరువా తలుపులు దబదబా తీయడం, మూయడం, వంటింటోల్కెళిల్ సామానుల్ విసిరి కొటట్డం వంటివి 
వినిపిసుత్నాన్ సాథ్ణువులా అలాగే గోడ వైపు తిరిగి పడుకుంది. దాదాపు గంట తరావ్త వీధి తలుపు విసురుగా వేసి శేఖర బయటకు వెళిల్పోవడం వింది. 
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అతను వెళేళ్క మరో గంట చలనం లేకుండా పడుకుంది. అసలు ఆలోచించే ఓపిక కూడా లేదు. ఏం జరుగుతూందో, అసలీ రాదాధ్ంతం 
అంతా ఎందుకు చేసుత్నాన్డో అరథ్ం కాని పరిసిథ్తి. కావాలని పెళిల్ చేసుకుని, ఏనాడూ సంతోషమనేది మిగనివవ్కుండా చేసుత్నన్ది అతను. తన మానాన తను 
ఇషట్ం వచిచ్నటుల్  పర్వరిత్ సూత్ బాధయ్తా రాహితయ్ంగా నడుచుకుంటునన్ది అతను. తిరిగి తన మీద నింద వెయయ్డమూ, పైగా ఎందుకూ కొరగాని 
ఇంటిగలవాళల్ ముందు పంచాయితీ పెటట్డమూ. ఎందుకిదంతా జరుగుతూంది?తను ఏం తపుప్ చేసింది?  చదువుకోవాలనన్ ఆశయానిన్ 
నెరవేరుచ్కోవాలనుకోవడం తపాప్?  ఈ మాతర్ం చదువు మీద నైనా దృషిట్ మరలుచ్కుని ఉండకపోతే నరకపార్యమైన తన బతుకిక్ చావు తపప్ మరో 
శరణయ్ం ఉందా?  

కళుల్ మూసుకుని "అజాఞ్త మితర్మా! ననున్ రకిష్ంచు. నా చినాన్రి బాబుని సంరకిష్ంచుకునే ధైరాయ్నిన్ నాకివువ్." అని పదే పదే 
అనుకోసాగింది. 

పొదుద్టిన్ంచీ ఏవీ తినకో ఏమో గానీ కడుపులో బాగా తిపుప్తూంది. నెమమ్దిగా వెనకిక్  తిరిగి ఎదురుగా కనబడడ్ దృశయ్ం చూసి 
ఆశచ్రయ్పోయింది. 

బీరువాలో శేఖర వసుత్వులునన్ సొరుగులనీన్ ఖాళీగా ఉనాన్యి. లాకర లో ఉనన్ బంగారం వసుత్వులు, డబుబ్లు, బాయ్ంకు పాసుపుసత్కాలు 
అనీన్ మాయమైపోయాయి.ఇంటోల్ అతని బటట్లు, బూటుల్ ఇతరతార్ అతని సామగిర్ ఏవీ లేవు. తనవనే వసుత్వులు చేతికందినంత వరకూ అనీన్ తీసుకుని 
వెళిల్పోయాడు శేఖర. ఒకక్సారిగా మరింత నీరసంతో గోడకి జేరబడి కూరుచ్ండి పోయింది. మోకాళల్లో తలదాచుకుని వెకిక్ వెకిక్ ఏడవసాగింది. 
జరుగుతునన్ పరిణామాలకి ఏడుపు ఆపుకుందామనుకునాన్ తెలీకుండా  తనున్కు వసూత్నే ఉంది. తలిల్ ఏడుపు వినబడి బాబు మంచమీమ్ంచి దిగి వచిచ్ బేలగా 
ఒళోల్ తలదాచుకునాన్డు. వాడి తలంతా తనమ్యి కనీన్ళల్తో తడిసిపోతూంది. 

"చూడురా, నానాన్, మీ నానన్ ఏం చేసాడో" అంది వెకుక్తూ. వాడికి అరథ్ం కాక పోయినా చినిన్ చేతులోత్ కళుల్ తుడిచాడు. 
"నానాన్నాన్నాన్" అంటూ రెండు చేతులూ చాచి బయటకు నడవసాగేడు. 
తనమ్యి ఒకక్ ఉదుటున బయటకు పరుగెతిత్ వాడిని గుమమ్ం దగిగ్ర పటుట్కుంది. ఇక లాభం లేదు. ఇంటికి ఫోను చేసి చెపప్వలసిందే. 

ఇంటోల్ అకక్డకక్డా దాచుకునన్  డబుబ్లు లెకక్ చూసుకుంది. వంద రూపాయల వరకూ ఉనాన్యి. అంతే. అపప్టికే పొదుద్ పోతూంది. ఇలుల్ తాళం వేసి 
బాబుని చంకనేసుకుని ఫోను బూత  దగిగ్రికి వచిచ్ంది. పొదుద్టిన్ంచీ ఒకక్తే మోసుత్నన్ బాధా భారమంతా  తండిర్కి ఫోను చెయయ్గానే పెలుల్బికింది. 

"నానన్ గారూ!" గొంతు పూడుకు పోతూండగా భాను మూరిత్కి జరిగినదంతా వివరించింది. 
"గాభరా పడకమామ్, అలుల్డు ఎకక్డికీ వెళుల్ండడు, వాళల్ తాతగారి ఇంటోల్ ఉండి ఉంటాడు. నేను ఇపుప్డే బయలుదేరి వసుత్నాన్ను. 

అధైరయ్ పడకు." అనాన్డు భాను మూరిత్. 
జోయ్తి వెంటనే ఫోను లాకుక్ని, "అందుకే నేను నెతీత్ నోరూ కొటుట్కుని చెపేప్ను. ఒకక్దానివీ అకక్డుండొదద్ని. వినాన్వా? అయినా అసలు 

అలా వీధికెకిక్ రచచ్ చేసుత్నన్పుడే మాకు ఫోను చెయయ్కపోయావా?" ఏం ఊరుకూంటామనుకుంటునాన్డా? నానన్ గారు ఇపుప్డే వసుత్నాన్రు. నాకు వొంటోల్ 
బావుంటే నేనూ వచేచ్దానిన్. ఏడవకమామ్, నువవ్సస్లు ఏడవొదుద్" అని, అటిన్ంచి తనమ్యి ఏడుపు విని గటిట్గా గదిద్ంచింది. 

ఇంటికి తిరిగొసూత్ండగా గేటు దగిగ్ర నిలబడి ఒళల్ంతా దెబబ్లతో కరుణ ఎదురయాయ్డు. అతని నుదుటి మీద ఎవరో బలంగా కొటిట్నటుల్ 
చరమ్ం చీరుకు పోయి రకత్ం కారుతూంది. ఒళల్ంతా బురద కొటుట్కుపోయి, చొకాక్ చినిగి వేళాల్డుతూంది. 

"అదేవిటి, మీకేమైంది కరుణా!" అంది గాభరాగా తనమ్యి. 
"మీ ఆయన నిరావ్కం" అనాన్డు ఈసడింపుగా తుపుకుక్న రోడుడ్ మీద  ఉమేమ్సూత్. 
"ఇందాకా నేను లైబర్రీ లోంచి  బయటికొచిచ్ యూనివరీశ్టీ నుంచి బసాట్ండు దగగ్రకు నడుసూత్ండగా, నలుగురు మనుషులిన్ 

వెనకేసుకొచిచ్ చితకొక్టేట్డు మీ ఆయన. అసలు నేనేం చేసేనని అడిగితే, నోరూమ్సుకుని ఖాళీ కాగితాల మీద సంతకాలు, వేలిముదర్లు వెయయ్మని 
పటుట్కెళేల్డు." అనాన్డు దు:ఖం నిండిన కళల్తో. 
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తనమ్యి రెండు చేతులూ జోడించి అతనికి నమసాక్రం పెటిట్, "క్షమించండి, ఇక ఈ దరిదాపులకు కూడా రాకండి." అని ఏడుసూత్ 
లోపలికి పరుగెతిత్ంది.  

గుండె వేగంగా కొటుట్కోసాగింది. 
వేటికేదీ అరథ్ం కాకుండా అయిపోయాయి. ఛీ, తన వలల్ కరుణ కూడా బాధలు పడాలిస్ వసూత్ంది. ఇక అతనిన్ తలెతిత్ చూడగలదా? 

అసలు వైదాయ్నికి కూడా డబుబ్లు ఉండి ఉండవు. పాపం. 
"అయోయ్, ఖరమ్" అని నెతిత్ కొటుట్కుంది. 
ఇవనీన్ చూసి బాబు కింక పెటిట్ ఏడవ్సాగేడు. 
కసిదీరా వాణిణ్ వీపు మీద బాదసాగింది. దెబబ్ల బాధకు తాళలేక తలిల్ దగగ్రకు వసూత్ంటే భయపడి వంటింటోల్ సట్వువ్ గటుట్ కిందకు వెళిల్ 

కూచుని వెకక్ సాగేడు బాబు. తనమ్యి పిచిచ్దానిలా గోడ కేసి నెతిత్ గటిట్గా బాదుకోసాగింది. 
బాగా నొపిప్ తెలుసూత్నాన్, “తనకీ శిక్ష  పడవలిస్ందే, అతనిన్ పెళిల్ చేసుకునన్ందుకు తను ఇలా అనుభవించాలిస్ందే”. అని తనకు తెలీ 

కుండానే గటిట్గా అరుసూత్  రకత్ం వచేచ్ంత వరకూ తల కొటుట్కుంది. 
కాసేస్పటోల్ హఠాతుత్గా కళుల్ బైరుల్ కముమ్తూండగా పకక్కు చలనం లేకుండా పడిపోయింది.  
చివరి క్షణం లో కళుల్ మూతలు పడిపోతూండగా, "బాబూ... మృదుల" అని మాతర్ం అరవడం గురుత్  ఉంది. 

*** 
కళల్ మీద నీళుల్ పడిన చలల్దనానికి మెలకువ వచిచ్ చూసే సరికి పకక్న కరుణ కూచుని ఉనాన్డు. ఒకక్ ఉదుటున లేచి కూచుంది. 
"అదేవిటి, మిమమ్లిన్ రావొదద్ని చెపేప్నుగా" అంది నీరసంగా. 
"ఇందాకా, మీరు బాగా ఏడుసూత్ండడం చూసి, ఏం అఘాయితయ్ం చేసుకుంటారోనని మళీల్ వెనకిక్ వచేచ్ను. మీరు కళుల్ తిరిగి పడిపోయి 

ఉనాన్రు. బాబు మీ పకక్ని నేల మీద పడుకుని ఉనాన్డు. భలే భయం వేసిందండీ." అనాన్డు గాభరాగా. 
" ననున్ క్షమించండి. నా వలల్ అనవసరంగా..." అని గొణిగింది తనమ్యి. 
"ఛా, అలా అనకండి. నాకు మీమీద కోపం లేదు. అసలు ఏం జరుగుతూంది? అతను నా మీద దాడి చేసేంత తపుప్ ఏం జరిగింది? 

అసలు పోలీసు రిపోరుట్ ఇదాద్మనుకునాన్ను. కానీ అనవసరంగా మీ పేరు పైకి రావడం ఇషట్ం లేదు నాకు. అదీగాక నా ఆరిథ్క పరిసిథ్తి మీకు తెలిసిందేగా. 
రిపోరుట్లంటూ తిరిగే ధనం, ఓపికా రెండూ లేవు." అనాన్డు. 

తనమ్యి మెలల్గా గొంతు సవరించుకుంది. మొదటినించి జరిగిన కథను రెపప్ వాలచ్కుండా వినాన్డు కరుణ. 
చివరికి నిటూట్రిచ్,"నాకేం చెపాప్లో పాలు పోవడం లేదు. నా గురించి వదిలేయండి. నేను కేవలం మితుర్ణిణ్ మాతర్మే మీ జీవితంలో. 

సగటు భరత్గా అతను మీ ఉనన్తాశయాలిన్ భరించలేక పోతునాన్డు. ఇక మీరే సమాధానపడక తపప్దు. నా చేత సంతకాలు పెటిట్ంచుకునన్ కాగితాల వలల్ 
మీకే నషట్మూ కలగ కూడదని భగవంతుణిణ్ పార్రిథ్సుత్నాన్ను. సామరసయ్ంగా సమసయ్లు పరిషాక్రం చేసుకోండి.  మీ ఆరోగయ్ం జాగర్తత్. పిచిచ్ పనులు చేసి 
పిలాల్ణిణ్ అనాధని చెయయ్కండి." అని లేచాడు. 

కరుణ బయటికి వెళూత్ ఉండగానే ఇంటిగలావిడ వచిచ్ గుమమ్ం దగిగ్ర నిలబడింది.  
తనమ్యి విసుగాగ్ "ఏవిటి?" అంది. పొదుద్టి ఈవిడ ధోరణికి పరమ అసహయ్ంగా ఉంది అసలే. 
వెళుత్నన్ కరుణ వైపు వయ్ంగయ్మైన చూపొకటి విసిరి, "మీ ఆయన ఇలుల్ ఖాళీ చేసేసుత్నాన్మని చెపేప్డు. ఎలుల్ండి ఒకటో తారీఖు. ఈ నెల 

అదెద్ నినున్ అడిగి తీసుకోమనాన్డు. ఎపుప్డు ఖాళీ చేసాత్వో చెపేత్, మేం ఎవరికయినా ఇచుచ్కుంటాం" అని వెళిల్పోయింది. 
తనమ్యికి ఏం చెయాయ్లో పాలుపోవడం లేదు. ఒకదానిమీదొకటి సమసయ్లు. ఇపప్టికిపుప్డు ఇంటికి అదెద్ కటట్డమంటే డబుబ్లు ఎకక్డి 

నుంచి తేవాలి? భానుమూరిత్  ఉదయానికి వసాత్డు. డబుబ్లు తండిర్ని అడగడానికి మొహం చెలల్డం లేదు తనమ్యికి. కానీ ఇపుప్డునన్ పరిసిథ్తులోల్ తపేప్టుల్ 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              |òæãÁe] 2017 

   6 వెనుతిరగని వెనెన్ల – డా॥కె.గీత

లేదు. నేల మీద చతికిలబడింది మరింత నీరసంగా. తండిర్ వచేచ్ంతవరకూ అలాగే కూచూంది. తెలాల్రుతుండగా భానుమూరిత్ వసూత్నే, లోతుకు పోయిన 
కళళ్తో ఉనన్ కూతురిన్ చూసి కళల్నీళల్ పరయ్ంతమయేయ్డు. 

"బాధపడకమామ్, శేఖర వాళల్ తాత గారింటోల్ ఉండి ఉంటాడు. పిలుచుకొసాత్ను. నేను మాటాల్డతాను." అని ధైరయ్ం చెపిప్ వెళేళ్డు. 
సాయంతర్ం తిరిగొచిచ్, ఊరోల్ చుటాట్లిళల్ లో అనిన్ చోటాల్ వాకబు చేసేను. ఎకక్డా లేడమామ్, మీ అతత్యయ్కు ఫోను చేసేను. అకక్డికి 

కూడా రాలేదట. నెలూల్రు వెళిల్ ఉంటాడు. 
"కోపంలో వెళిల్పోయి ఉంటాడు గానీ, నినూన్, బాబునీ వొదిలి అతను మాతర్ం ఎలా ఉంటాడు?" అనాన్డు. 
తనమ్యి, ఏవీ ఆలోచించలేక, ఎండిపోయిన కళల్తో, నీరసించిపోయిన తలని ఊపింది. 
"ఒకటో తారీఖు రేపే. సరేల్, ముందు మనం ఈ సామానల్వీ తీసుకుని  మనింటికి వెళిల్పోదాం. తరావ్త సిథ్మితంగా ఆలోచిదాద్ం" అనాన్డు. 
తండిర్ ఇంటి వాళల్కి తన జేబులో ఉనన్ డబుబ్లేవో ఇచిచ్ పార్ధేయపడడం గుమమ్ం దగగ్రిన్ంచి చూసి, సిగుగ్తో చితికిపోయింది తనమ్యి. 
చివరికి మళీల్ తలిల్దండుర్లకి భారమై తిరిగి వెళూత్ంది. సామానుల్ సరుద్ తూండగా ఎకక్డ లేని వైరాగయ్ం కలిగింది. ఈ ఇలుల్ నాది, ఈ గటుట్ 

నాది అనుకుంటూ తుడిచిన చోటనే తుడుచుకుని అదద్ంలా ఉంచుకునన్ గదులిన్, పుసత్కాల సొరుగులీన్, కిటికీ కరెట్నల్నీ  చూసుకుని,  
"వైవాహిక జీవితం గురించి ఎనిన్  కలలు కనాన్ను! " అని బాధపడింది. 
సామానల్ని గోనె సంచులోల్కి ఎకిక్సూత్   మొదటి జీవిత సతయ్ం అరథ్ం చేసుకుంది. "ఈ సామానుల్, ఈ వంట గదీ,  ఈ పుసత్కాల సొరుగూ, 

ఈ కిటికీ కరెట్నుల్  ఏవీ  శాశవ్తం కావు. తాతాక్లిక అవసరాలకు ఉపయోగపడే వసుత్వులు మాతర్మే. వసుత్వుల మీద ఎపుప్డూ పేర్మ పెంచుకోకూడదు."  
-- 

 ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    
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