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వెనుతిరగని వెనెన్ల

జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలిల్కి సేన్హితురాలు, సతరీలకు సహాయం చేసే సంసథ్ “సహాయ”ను నడిపే ఉదయినిని కలవడానికి వసుత్ంది
సమీర. 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. పెళల్యిన మరుక్షణం నించే శేఖర అసలు సవ్రూపం బయట పడుతుంది. మొదటి సంవతస్రంలోనే అబాబ్యి
పుడతాడు. శేఖర తో ఒక పకక్ కషాట్లు పడుతూనే తనమ్యి యూనివరిశ్టీ లో ఎమేమ్ పాసయియ్, పీ.హెచ.డీ లో జాయినవుతుంది. శేఖర తో ఎనోన్
రోజులు పోరాడి, చివరికి తనమ్యి విడిపోతుంది. హైదరాబాదుకు దగగ్రోల్ తనమ్యికి లెకచ్రర గా ఉదోయ్గం వసుత్ంది. చినన్నాటి సేన్హితుడు పర్భు
అనుకోకుండా మళీల్ ఎదురయియ్, పెళిల్ పర్పోజల తీసుకు వసాత్డు. తనమ్యి ఒక ఏడాది గడువు పెటిట్, మధయ్లో కలుసుకోకూడదని నిబంధన
పెడుతుంది.
PPP
“తెలాల్రి ఆరుగంటలకి ఆపరేషను. ఇవేళిట్ రాతిర్ పెందరాళే భోజనం చేసెయాయ్లి. తరావ్త ఇక ఏమీ తినకూడదు, తాగకూడదు.” అంది
నరుస్.
అసలే కడుపు నొపిప్తో బాధ పడుత్నన్ తనమ్యి ఉదయం టిఫిను తరావ్త ఏమీ తినలేదు. నీరసంగా తలూపింది.
తను ఇలా బెడుడ్ మీద పడుకుని ఉంటే “రాతిర్కి తనకి భోజనం ఎవరు పెడతారు?”
సిదాద్రథ్ పొదుద్టే ఆపరేషను టైముకి వచిచ్ కాలేజీకి వెళాత్ననాన్డు కాబటిట్ సాయంతర్ం తవ్రగా ఇంటికి వెళల్మని పంపించింది. తాయిబా
బాబుని చూడడమే తనకి చాలా గొపప్ సహాయం. ఇంకా తనని ఇబబ్ంది పెటట్డం ఇషట్ం లేదు. తలీల్తండీర్ యాతర్లోల్ ఉనాన్రు. మొదటిసారి తనెంత
ఒంటరిదో అరథ్ం అయియ్ంది తనమ్యికి. జీవితంలో అనిన్టికనాన్ పెదద్దైన, రాకూడని కషట్ం వచిచ్ంది. అపప్టివరకూ

ఉనన్ ధైరయ్ం, ఏదైనా

పరిషక్రించుకోగలిగిన ధీరతవ్ం ఒకక్రోజులో మాయమైపోయాయి. ఎవరిమీదా ఎపుప్డూ ఆధారపడకూడదనే నమమ్కం సడలిపోయి దీనురాలిగా పడి
ఉంది ఇపుప్డు.
హాసిప్టల గదిలో వెలల్కిలా

పడుకుని తిరుగుతునన్ సీలింగ ఫాను వైపు చూసూత్ “మితర్మా! నాకెందుకీ పరీక్ష?” ననున్ ఎవరు

ఆదుకుంటారు?” అంది జీరబోయిన గొంతుతో.
ఫానులాగే లోపలోల్పల అయోమయతవ్ం దుఃఖంగా సుళుళ్ తిరుగుతోంది. "ఈ పర్పంచంలో ఒంటరిగా పర్వేశించిన మనిషి ఒంటరిగానే
నిషర్క్మించాలి. కానీ జీవన పరయ్ంతం ఒంటరితనానిన్ ఎలా అధిగమించాలి? ఇలాంటి కషట్ పరిసిథ్తులోల్ తనకంటూ ఒకరుండి ఉంటే ఎంత బావుండేది?
తనెంత దురదృషట్వంతురాలు!" ఆగకుండా కనీన్ళుల్ ధారాపాతంగా ముంచెతత్సాగేయి.
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"ఈ రాతిర్ తరావ్త తనకి ఏమవుతుందో కూడా తనకి తెలీదు. తను ఆపరేషను తరావ్త అసలు బతికుంటుందో, లేదో కూడా తెలియదు.
ఇక భోజనం సంగతి అపర్సుత్తం." నిసాత్ర్ణగా కళుల్ మూసుకుని పార్రిథ్ంచసాగింది.
“భగవంతుడా! తండీర్!! నా సరవ్సవ్ం నా ఒకక్గానొకక్ కొడుకు మాతర్మే. నేనే ఆధారమైన ఆ పసివాడిని దయచేసి శికిష్ంచకు. వాడిని
పర్యోజకుడిని చేసే వరకూ నాకు బతికుండే అవకాశానిన్ కలిగించు. ననీన్ కషట్ం నుంచి కాపాడు”
“ఏంది మేడం, ఏడుసుత్ండావా, సాలు తియియ్. నే లేనా? ఇగో, నీ కోసం భోజనం తెచిచ్న, లెవువ్” తాయిబా దగిగ్రికి వచిచ్ చపుప్న కళుల్
తుడిచింది. వెనకే బాబు పరుగెతుత్కొచేచ్డు.
ఆ క్షణాన తాయిబా సాకాష్తూత్ భగవంతుడే అని అనిపించి చేతులెతిత్ నమసక్రించింది.
అదేమీ పటిట్ంచుకోని తాయిబా “అమమ్ దావఖానల ఉనన్దనగానే ఉరికినాడు బిడడ్” అంది బాబు వీపు రాసూత్.
ఒకక్ ఉదుటున బాబుని మంచమీమ్దికి తీసుకుని హతుత్కుంది తనమ్యి. వాడి చినిన్ చేతుల మధయ్ నిశిచ్ంతగా అనిపించి కళుల్
మూసుకుంది.
“ఇంటికి వెళిల్పోదాం దామామ్” అనాన్డు చెయియ్ పటుట్కుని లాగుతూ.
“రేపు వెళిళ్పోదాం. నేనివేళ ఇకక్డే ఉండాలి. నువువ్ తాయిబా దగిగ్ర ఉండు నానాన్ ఇవేళ” అంది ముదుద్లు కురిపిసూత్.
“ఉహూ” అని తల అడడ్ంగా ఆడించేడు.
తాయిబా కలిప్ంచుకుని “ఉంటడులే, నువువ్ పరేషాన గాకు, టీవీ పెడతగా. ఉంటడు” అని భోజనం వడిడ్ంచింది.
తనమ్యి తినే ఒకొక్కక్ ముదద్లో అమృతం ఉనన్టుల్ కషాట్నిన్ అవలీలగా గటెట్కక్గల ధైరయ్ం కలగసాగింది.
"తాయిబాకి ఏమిచిచ్ ఈ ఋణం తీరుచ్కోగలదు?"
అదే అంది.
“ఊకో మేడం, నీ అంత పెదద్ మాటలు నాకు రావు. నా సినన్తనంల గరీబోలల్మైనా, మా అమామ్, బాపు కాయకసట్ం సేసెటోళల్యినా
సుటూట్ అందరికీ సాయంసేసుడే. నీకు ఇనిన్నాళళ్కి బుకెక్డు బువవ్ తినబెటేట్ అదురుషట్ం నాకు కలిగింది” అంది చినన్గా నవివ్.
సంతృపిత్గా తినన్ తనమ్యిని ఆనందంగా చూసింది తాయిబా.
విశాఖపటన్ంలో మూతర్పిండాల మారిప్డి లోఅరుదైన రకత్ం అవసరమైన వయ్కిత్కి తను రకత్దానం చేసినపుప్డు అతని కళల్లోల్ కనిపించిన
అతయ్ంత కృతజఞ్తాభావం, ఆ వయ్కిత్ పార్ణం నిలబడడ్పుప్డు తనకి కలిగిన ఆనందం జాఞ్పకం వచిచ్ంది తనమ్యికి. జీవితంలో సహాయం పొందిన క్షణాలు
ఎపుప్డూ మరిచిపోకూడదని తీరామ్నమూ, కషట్ంలో ఉనన్ ఎవరికైనా నిసావ్రథ్సేవ చెయయ్డమే ఇక తన జీవన పరమారథ్మని నిరణ్యమూ చేసుకుంది తనమ్యి.
--------ఆ రాతిర్ ఆసుపతిర్లో క్షణం నిదద్ర లేకుండా గడిచింది తనమ్యికి. చుటూట్ సిప్రిట వాసన, పకక్ గదులోల్ంచి బాధా పూరిత మూలుగులు,
చంటిబిడడ్ల ఏడుపులు, వరండాలో వచిచ్ పోయే జనాల చపుప్ళుల్. నొపిప్కి ఇంజక్షను ఇచిచ్నా కొతత్ పర్దేశం కావడం వలల్ గాభరాగా, అసిథ్మితంగా ఉంది.
తెలాల్రగటల్ నరుస్ వచిచ్ లేపింది.
ఉరిశిక్ష పడడ్ ఖైదీ ఆలోచనలాల్ అలల్కలోల్లంగా తెలల్వారింది ఆ రోజు. మనసుస్ని అతికషట్మీమ్ద ఉగగ్బటుట్కుని ధైరయ్ం చెపుప్కోసాగింది
తనమ్యి.
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నరుస్ టెంపరేచర, బి.పి ల వంటివి చెక చేసి “అటు తిరుగు ఎనీమా చెయాయ్లె” అంది.
అదేవిటో తనమ్యికి అరథ్ం అయేయ్లోపలే కడుపులో సుళుల్ తిరగడం పార్ర్రంభం అయియ్ంది. అసలే కడుపు నొపిప్కి నినన్టి నుంచి చాలా
సారుల్ వెళాల్లిస్ వచిచ్ంది. తనమ్యికి నీరసం వచేచ్సింది. పైగా కాసినిన్ మంచినీళల్డిగినా కుదరదని కఠినంగా చెపిప్ంది నరుస్.
అంతలోనె ఏమనుకుందో “ఆపరేషను అయినంక మరోర్జు వరికి ఒంటికి, రొంటికి పోరాదు. కడుపు కాళీ ఉండాలె. ఇగో అంతగ
అయితె గొంతు తడుపుకో” అని ఒక సూప్ను, గాల్సులో సగానికి నీళుల్ తెచిచ్ పెటిట్ంది.
మరో గంటలో థియేటర లోకి తీసుకెళిల్ పడుకోబెటేట్రు. బలల్మీద వెలల్కిలా పడుకునన్ తన ముఖంమీదికి ఉనన్ లైటు వైపు చూడలేక కళుల్
మూసుకుంది. సిటీ నుంచి వచిచ్న సరజ్ను, ఎనసీథ్షియన లను తోడు తీసుకుని డాకట్ర వచిచ్ంది.
“ఏం మేడం, హౌఆరూయ్” అని పలకరిసూత్నే వెనున్కి ఇవవ్బోయే ఎనసీథ్షియా ఇంజక్షను గురించి వివరించింది.
పకక్కి తిరిగిన వెనున్లో గటిట్గా సూది గుచుచ్కునన్పుడు పళల్ బిగువున బాధని అతికషట్మీమ్ద అదిమిపెడుతూ “అమామ్....” అని అరిచింది
తనమ్యి.
క్షణంలో కళుల్ మూతలు పడడం వరకే గురుత్ంది తనమ్యికి.
--------తనమ్యి కళుల్ తెరిచే సరికి గదిలో తిరుగుతునన్ ఫాయ్ను గటిట్గా శబద్ం చేసూత్ మీద పడుతునన్ భార్ంతి కలిగింది.
మంచం మీంచి కిందికి ఎవరో తోసుత్నన్టుల్ “అయోయ్, అయోయ్...." అని అరవసాగింది.
పర్భు చపుప్న చెయియ్ పటుట్కుని “ఎలా ఉంది” అనాన్డు.
హఠాతుత్గా పర్భు కనిపించేసరికి "తను కలలో ఉందా" అనన్ అనుమానం వచిచ్ంది.
కానీ సప్రశ్ నిజమనిపిసోత్ంది.
పర్భు చేతిని గటిట్గా పటుట్కుని “పర్భూ! వెళొల్దుద్, ననొన్దిలి ఎకక్డికీ వెళొల్దుద్” అనసాగింది.
“ఎకక్డికీ వెళల్ను, సరేనా” అనాన్డు ఇంకాసత్ దృఢంగా చేతిని పటుట్కుని.
అంతలోనే నిదర్ ఆవహించింది తనమ్యికి. తనమ్యి చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని అలాగే కూచునాన్డు పర్భు. తనమ్యికి మెలకువ
వచిచ్నపుడలాల్ ధైరయ్పు సప్రశ్తో మెలల్గా నిమిరసాగేడు. తనమ్యికి నడుము నించి కింది భాగమంతా చలనం కోలోప్యి అంతా చచుచ్బడినటుల్ ఉంది.
సెడేషన వలల్ నాలుకంతా పిడచకటుట్కుపోయి దాహం బాగా వెయయ్సాగింది.
“పర్భు...పర్భు....వచేచ్వా..నాకోసం వచేచ్వా?” మనసులోనే మాటాల్డసాగింది.
“నీతో ఎనోన్ మాటాల్డాలనుంది. నినున్ కౌగిలించుకుని మనసారా దు:ఖించాలని ఉంది. పర్భూ! నా చేతిని ఎపుప్డూ వదలొదుద్.
ఇంకెపుప్డూ ఎకక్డికీ వెళొల్దుద్. ఈ దీనురాలిన్ ఇలా దుసిథ్తిలో వదిలి ఎకక్డికీ వెళొల్దుద్”
మనసులో సుళుళ్ తిరుగుతునన్ ఏవేవోబాధలిన్ అదిమిపటిట్ పైకి మెలల్గా "దాహం" అని మాతర్ం అనగలిగింది.
పర్భు చపుప్న పరుగెతిత్ నరుస్ని పిలుచుకు వచేచ్డు.
"అరే, చేతికి సెలైను ఎకుక్తుండె కదమామ్, నీకు నీళుల్ అవసరం లే, ఊరికె గటల్నె అనిపిసత్ది. నీళుల్ తాగినవంటె వాంతి గటల్ అయితది
మరి సూడు" అంది.
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అయినా దాహం భరించడం చాలా కషట్ం గా ఉంది. పెదాలు తడుపుకుందామంటే కాసత్ తడి కూడా తగలడం లేదు.
మళీల్ "దాహం...దాహం" అంది.
నరుస్ అటు వెళల్గానే, తనమ్యి అవసథ్ చూడలేక పర్భు చినన్ కాటన తీసుకుని వచిచ్ తడిపి పెదాల మీద రెండు చుకక్లతో అదేద్డు.
కాసత్ పార్ణం లేచొచిచ్ంది తనమ్యికి.
తన చేతిని పటుట్కునన్ పర్భుని చూసి కృతజఞ్తతో కళుల్ నిండి అపర్యతన్ంగా కనీన్ళుల్ ధారాపాతంగా రాసాగేయి తనమ్యికి.
"ఉష...." అంటూ దగిగ్రగా జరిగి, తల నిమురుతూ అనునయంగా, "తనూ! నువివ్లాంటపుప్డు ఏడొవొచాచ్? నేనునాన్నుగా. ఏవీ బెంగ
పడకు. ఆపరేషను సకెస్స ఫుల గా అయిందని చెపేప్రు డాకట్రు, నాలుగు రోజులోల్ నువువ్ చకక్గా లేచి నడిచి నీ పనులు నువువ్ చేసుకోగలవని కూడా
చెపేప్రు. ఇక ఏవీ భయం లేదు. ధైరయ్ంగా ఉండాలమామ్, సరేనా?" అనాన్డు ముందుకు వంగి చినన్ పిలల్తో చెపుతునన్టుట్ లాలనగా.
తనమ్యికి తండిర్ జాఞ్పకం వచేచ్డు. దాదాపు ఏడేళల్ వయసులో తనకి తేలు కుటిట్నపుడు తండిర్ తనని భుజాన వేసుకుని మంతర్గాడి
దగిగ్రకి పెటిట్న పరుగు ఇపప్టికీ గురుత్ంది. ఉలిల్పాయ చితకొక్టిట్, పసుపు రాసి..ఏం చేసినా తగగ్ని నొపిప్కి గిలగిలాల్డుతూ తను పెటిట్న ఏడుపు చూళేల్క, తండిర్
తన పకక్నే జాగారం కూచుని కంట తడి పెటట్డం గురొత్చిచ్ంది.
కాసేస్పటోల్ అపుప్డపుప్డే మతుత్ విడూతుండగా వెలల్కిలా పడుకోలేక నడుం లాగేయడం మొదలయియ్ంది. పకక్కు తిరిగి పడుకోవాలని
అనిపించసాగింది.
నరుస్ వచిచ్ మళీల్ మందలించింది. "అరే ఆ మూల కెళిల్ ఈడి దాక కుటుల్ పడడ్యియ్, పకక్కి గెటల్ తిరుగుతవమమ్? నువువ్ పరేషాన అయియ్
మమమ్లిన్ పరేషాని బెటట్కు"
తనమ్యి నిసస్హాయంగా గది సీలింగు వైపు చూసూత్ ఉండి పోయింది.
నరుస్ వెనకే వెళొల్చిచ్ నిటూట్రేచ్డు పర్భు “నేనేమైనా సాయం చెయయ్గలనేమో అనుకునాన్ను. కానీ పేషంట పకక్కు తిరిగి పడుకుంటే
రకత్పర్సరణ పకక్కు అయియ్ కుటల్లోంచి రకత్ం పకక్కు బయటకు వచేచ్ పర్మాదం ఉందట. “కొంచెం ఓరుచ్కో పీల్జ” అనాన్డు బతిమాలాడుతునన్టుల్.
తనమ్యి కళల్లోల్ంచి బాధ తటుట్కోలేక నీళొల్చేచ్యి. ఏవేవో చెపాప్లనుంది పర్భుకి. తన బాధలనీన్ ఏకరువు పెటాట్లనుంది. మతుత్ ఆవరిసూత్
నిదర్పోతూ, అంతలోనే కళుళ్తెరుసూత్ భార్ంతిమయ క్షణాలలో ఏదో అరథ్ంలేని శబాద్లు చెయయ్సాగింది.
----------సాయంతర్ం అయేయ్సరికి నెమమ్దిగా మతుత్ విడి కర్మంగా కుటుల్ నొపిప్ తెలియసాగింది. ఎవరో తన శరీరానిన్ రెండు ముకక్లు చేసి మళీల్
జత చేసినటుల్ చరమ్ం పీకెయయ్సాగింది.
పర్భు మళీల్ పరుగెతేత్డు నరుస్ కోసం.
నొపిప్ తగగ్డానికి ఇచిచ్న ఇంజక్షన కర్మంగా పనిచేసూత్నే నిదర్లోకి జారిపోయింది తనమ్యి. నిదర్లో శేఖర పకక్నే కూచుని సేవలు చేసూత్
ఉనన్టుల్ కలగంది.

కళుల్ తెరుసూత్నే ఈ సారి పూరిత్గా మెలకువ వచిచ్నటల్నిపించింది. చుటూట్ అనీన్ అరథ్ం కాసాగేయి. తన కలకు అరథ్మేమిటా అని

ఆలోచించింది. బహుశా: పర్భులాగా శేఖర తనని చూసుకుని ఉండి ఉంటే బావుణణ్ని తను కోరుకుంటూందనన్ మాట. లేకపోతే శేఖర తన కలలోకి అంత
మంచివాడుగా రావడమేమిటి?
తనమ్యి కళుల్ తెరవగానే “ఎలా ఉందిరా” అనాన్డు పర్భు ఆతర్ంగా దగగ్రకు వచిచ్.

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2019

5

వెనుతిరగని వెనెన్ల

పొదుద్టిన్ంచి పాపం బాగా అలిసిపోయేడు పర్భు. అతని ముఖమంతా అలసటతో వాడిపోయింది.
ఆ పలకరింపులోని ఆతీమ్యత, ఆపాయ్యత తనమ్యికి అతయ్దుభ్త వరాలలా వినిపించాయి.
“చాలు మితర్మా! ఈ జనమ్కిది చాలు” అనుకుంది మనసుస్లో.
“నువువ్ఎపుప్డు వచేచ్వు? నీకెపుప్డు తెలిసింది?” అంది మెలిల్గా.
“ఉష...అవనీన్ తరావ్త మాటాల్డుకుందాం” అనాన్డు ఇంకా తల నిమురుతూ.
“ఇంటికి వెళిల్ కాసేస్పు రెసుట్ తీసుకో, తాళాలు పరుస్లో ఉనాన్యి” అంది మెలిల్గా.
“ఫరావ్లేదు, నువువ్ నా గురించి దిగులు పడకు. ఆఫీస కి రెండు రోజులు సెలవు పెటాట్ను. నువువ్ పూరిత్గా కోలుకునే వరకూ ఇకక్డి
నుండే ఆఫీస కు వెళొల్సాత్ను.” అనాన్డు సిథ్రంగా.
తనమ్యి కృతజఞ్తగా తలూపింది.
“కనీసం కాసత్ టీ అయినా తాగి రా, బాగా అలిసిపోయేవు” అంది నీరసమైన గొంతుతో.
పర్భు అలా వెళల్గానే కాలేజీ నుంచి సాట్ఫ, పిలల్లు వచేచ్రు.
“అయిదు నిమిషాలోల్ అంతా పొవావ్లె, పేషంటుకి గాలి ఆడాలె” నరుస్ గదమాయించడంతో పిలల్లు బయటే ఆగిపోయి గుమమ్ం దగిగ్ర
గుమిగూడారు.
తన మంచికోరే ఇందరు మనుషులు తనచుటూట్ ఉనాన్రనన్ విషయం తనమ్యికి అతయ్ంత ఆనందానిన్ ఇచిచ్ంది. అంతా వెళేల్క, సిదాద్రథ్
పర్భు వచేచ్ వరకూ ఉండి వెళేల్డు.
సిదాద్రథ్ ని చూసూత్నే “చాలా థాంకస్ండీ, సమయానికి మీరు ఫోను చెయయ్కపోతే నాకు తెలిసేది కాదు” అనాన్డు పర్భు.
“అయోయ్, ఇందులో మీరు థాంకస్ చెపాప్లిస్ంది ఏముంది? మీరు దగగ్రుంటే తనమ్యి తవ్రగా కోలుకోగలదు” అనాన్డు చినన్గా
నవువ్తూ సిదాద్రథ్.
“తపప్కుండా” అనాన్డు పర్భు.
సిదాద్రథ్ వైపు చూసి నమసక్రించి “థాంకూయ్ సో మచ” అంది తనమ్యి. పాపం పొదుద్నన్ ఆపరేషను థియేటర లోకి తను వెళేల్ అయిదు
నిమిషాల ముందు పరుగున వచేచ్డు. ముందు రోజు ఎంతో సాయం చేసేడు.
“మీరు తవ్రగా కోలుకోండి, అంతే చాలు. ఈ ఆదివారం మా మిసెస ని తీసుకుని వసాత్ను. మీకు కొంచెం సాయంగా ఉంటుంది”
అనాన్డు.
“అయోయ్ ఫరావ్లేదు, ఆవిడని ఇబబ్ందిపెటట్కండి” అంది తనమ్యి
బాబు సూక్లు నించి రాగానే తాయిబా తీసుకుని వచిచ్ంది. అసలేమమవుతుందో తెలియక ఏడుపు ముఖం పెటుట్కుని దగిగ్రికి వచేచ్డు.
తనమ్యి బాబు తల నిమిరి, “భయం లేదు నానాన్! నాకేమీ కాలేదు” అంది.
“నువేవ్ం పరేషాన గాకు మేడం. అలాల్ మనతో ఉనాన్డు. బాబు గురించి ఫికర చెయయ్కు. మంచిగ ఉంటుండు. నీకు జలీద్ నయం
గావాలని ఇగో ఇది తెచిచ్న” అని రహసయ్ంగా పమిట కింద నుంచి తాయెతుత్ తీసి చేతికి కటిట్ంది.
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“తను ఏ జనమ్లో చేసుకునన్ పుణయ్మో ఇది!” అనిపించింది తనమ్యికి "తన చుటూట్ తనని పేర్మించే ఇందరు మనుషుయ్లు! పర్భు,
సిదాద్రథ్, తాయిబా ...తను వీళళ్కేమిచిచ్ ఋణం తీరుచ్కోగలదు? వీళల్ంతా లేకపోతే ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ తనేం చెయయ్గలదు?"
నిసాత్ర్ణగా మూసుకునన్ కళళ్ ముందు మొతత్ం జీవితం గిరుర్న తిరుగాడింది.
"ఎకక్డి నుంచి ఎకక్డికి వచిచ్ంది తన జీవితం!
ఒక చినన్ పలెల్టూరులో పుటిట్, తలిల్దండుర్లకి ఒకక్తేత్ సంతానంగా అపురూపంగా, తనదైన పర్పంచంలో అతయ్ంత భావుకురాలిగా పెరిగి
భావి జీవితం గురించి ఎనోన్ కలలతో మొదలయియ్ంది తన పర్సాథ్నం!
శేఖర ఛిదర్ం చేసిన జీవితానిన్ చదువు ఆదుకుని, అకుక్న చేరుచ్కుని తనని ఉనన్త సాథ్నంలో నిలబెటిట్ంది. పెళిల్, ఆశయాలు ఒక ఒరలో
ఇమడని అతయ్ంత సంకిల్షట్మైన జీవితానిన్ దాటుకుని వచిచ్ంది. ఇపుప్డు శరీరానికే కషట్ం వచిచ్ంది. అయినా తను మనో ధైరయ్ంతో తటుట్కుని, దాటుకుని
వెళుత్ంది. దేనికీ భయపడకూడదు. ఈ కషట్మూ ఓరుచ్కుని గటెట్కాక్లి. అవును, గటెట్కాక్లి. " మనసుస్లో దృఢంగా అనుకుంది తనమ్యి.
గటిట్గా నిటూట్రచ్ బోయి ఆగిపోయింది. కనీసం దగగ్డానికి కూడా కుదరడం లేదు. కుటల్నీన్ పీకేసినటుల్ నొపిప్. ఇక తుముమ్ వచిచ్ందంటే
పార్ణం పోయినటేల్. అందుకే పేషంటల్ కి ఇతర అనారోగాయ్లు చుటుట్ముటట్కుండా చూసుకుంటూ ఉంటారు హాసిప్టల సిబబ్ంది.
కళుల్ తెరిచి మళీల్ మూసుకుంది. తలుచ్కునన్పుడలాల్ ములుల్లా గుచుచ్కుంటుంది గతం.

తోర్వ పొడవునా తనకి ఎదురైన మంచి

మనుషులు మాతర్మే తనకునన్ ఆసిత్పాసుత్లు. అయినా గతానిన్ పకక్కు నెటిట్, బాబు భవిషయ్తుత్ కోసం తను ధైరయ్ంగా అనిన్టినీ తటుట్కుని నిలబడాలి.
దేనికీ భయపడకూడదు. ఈ కషట్మూ ఓరుచ్కుని గటెట్కాక్లి. అవును, గటెట్కాక్లి! పకక్నే ఉనన్ బాబు చేతిని గటిట్గా పటుట్కుంది. తలిల్
బాధను అరథ్ం చేసుకునన్ వాడిలా చేతిని నిమిరేడు. ఆ క్షణంలో వాడు తన కడుపున పుటిట్న చిటిట్ తండిర్లా కాక, తనను కనన్ తండిర్ లా అనిపించాడు!
“అమామ్, నానాన్ ఎపుప్డొసాత్రో” యథాలాపంగా పైకే అంది.
అపుప్డే లోపలికి వసుత్నన్ పర్భు వెంటనే “ఫోను పర్యతిన్ంచేను. కానీ ఇంకా యాతర్ల నించి వచిచ్నటుల్ లేరు” అనాన్డు.
-------అనారోగయ్మే జీవితంలో అనిన్టికనాన్ పెదద్ కషట్మని మొదటిసారి తెలిసొచిచ్ంది తనమ్యికి. పాపం తాయిబా ఆఫీసు మాని బాబుని
చూసూత్, పైగా తన కోసం పర్తేయ్కంగా పథయ్ం వండి పటుట్కు రాసాగింది. ఇక పర్భు అనీన్ మాని తనతోనే హాసిప్టలోల్ ఉంటానని పటుట్బటిట్నా తనమ్యి
వారించి బలవంతంగా ఆఫీసుకి వెళల్మని పంపించింది. అయినా రోజూ సాయంతర్ం అంత దూరం నుంచి వచిచ్ తను నిదర్పోయేక వెళల్సాగేడు.
రెండో రోజే లేపి కూచోబెటిట్, మూడో రోజు నించే లేచి నడవడానికి పర్యతిన్ంచమని చెపిప్ంది డాకట్రు. మొదటి రెండడుగులు అతికషట్ం
అనిపించినా మెలల్గా బిగబటిట్న చరమ్ంతో అడుగులు వెయయ్డానికి అలవాటు పడింది తనమ్యి. పగలలాల్ మంచంమీద పడుకుని ఉండడానికి బోరుగా
అనిపించసాగింది. పకక్ గదులోల్ని పేషెంటల్ని పలకరించసాగింది.
ఒక పేషెంట కూడా ఉనాన్మె “మీగదిలో ఎవరికి ఆపరేషనయియ్ంది?” అనడిగింది కూడా.
తనే పేషెంట అని తెలిసి ఆమె ఆశచ్రయ్ం చూడాలి!
-------
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అనుకునన్దానికంటే వేగంగా తనమ్యి కోలుకోవడంతో నాలుగో రోజునే డిశాచ్రిజ్ చేసింది డాకట్రు. వేసుకోవాలిస్న మందుల కటట్ చూసి
దిగులు పటుట్కుంది తనమ్యికి. తనకసస్లు మందులు మింగడం ఇషట్ం ఉండదు. పైగా ఒకొక్కక్ మాతార్ పెదద్ పెదద్ చికుక్డు గింజలాల్ ఉనాన్యి. ఒకపటాట్న
మింగుడు పడడం కషట్మే.
ఇంటికి వచిచ్న మధాయ్హాన్నికి తలీల్తండీర్ వచేచ్రు.
“అయోయ్! పాడు యాతర్లకి ఇపుప్డే వెళాళ్లా మేం” అంటూ జోయ్తి కూతురిన్ కౌగిలించుకుని భోరుమంది.
భానుమూరిత్ కూతురి తల నిమిరి “భయపడకు తలీల్! మేం వచేచ్వు గా” అనాన్డు.
బాబు ఆతర్ంగా తాతయయ్ను, అమమ్మమ్ను హతుత్కునాన్డు.
“అయోయ్ పిలాల్డు భయపడిపోయి, డీలాపడిపోయేడు” అని జోయ్తి వాణిణ్ భుజాన వేసుకుని వెనున్ నిమిరింది.
తలిల్దండుర్లిన్ చూడగానే తనమ్యికి నిశిచ్ంతగా అనిపించింది. నాలుగురోజులు ముందు వాళల్కి తెలిసి ఉంటే ఎంతో బావుండేది కదా
అనిపించింది.
“రాతేర్ ఊరినించి వచాచ్ము. ఎవరో పర్భు అటమామ్, నీతో చదువుకునాన్డట. ఫోను చేసి చెపేప్డు” అంది జోయ్తి.
తలిల్ పర్భు గురించి ఇంకేమైనా వివరాలు అడుగుతుందేమోనని సందేహంతో తనమ్యి మాట మారిచ్, “యాతర్లెలా జరిగేయమామ్”
అంది.
“ఇనాన్ళళ్కి అనుకునన్ పర్దేశాలనీన్ చూసి రాగలిగేం. అంతా భగవంతుడి దయ. ఏ కషట్ం లేకుండా నెల రోజులు తిరగగలిగేం. కానీ
మీనానన్గారికే కాళుల్ బాగా వాచిపోయాయి పాపం. ఎకక్డివకక్డ పడేసి నీ గురించి వినగానే ఫసుట్ రైలు పటుట్కుని వచేచ్సేం. మా మాటకేం గానీ అసలేం
జరిగిందమామ్, ఉనన్టుట్ండి ఈ ఆపరేషనేవిటి?” అంది జోయ్తి.
------------
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