
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              |òæãÁe]  2020 

   1 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 పెళిల్లో 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 పర్భుతో మళీల్ పెళిల్ జరుగుతుంది. పర్భుతో బాటూ అతని కుటుంబం కూడా వచిచ్ చేరి, హింస మొదలవుతుంది. 
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  భానుమూరిత్ మరణించిన పదకొండో రోజు పెదద్ దినానికి బంధువులందరూ వచేచ్రు. 
పర్భుకి చివరి నిమిషంలో ఆఫీసు పని పడడంతో రాలేకపోతునాన్నని ఫోను చేసేడు. 
"వాళల్ వాళెల్వవ్రూ ఎలాగూ రారు, పర్భు వసేత్ నైనా బావుణుణ్" నిటూట్రిచ్ంది  తనమ్యి.  
బాబాయిలూ, మావయయ్లూ దగగ్రుండి అనీన్ చూసుకుంటూ ఉనాన్ పర్భు లేని లోటు సప్షట్ంగా కనిపించసాగింది. 
ముఖయ్ంగా కడుపులో బిడడ్తో తను అవసత్ పడకూడదని ఏ మూలనునాన్ తనని ఓ కంట కనిపెటిట్ గబుకుక్న ఏ అవసరమైనా 

పరుగెతుత్కొచేచ్ పర్భు దగిగ్ర లేకపోవడం బాధేగా మరి! 
బంధువులు ఒకరూ ఒకరూ రాసాగేరు. పదకొండు గంటల వేళ దేవి వచిచ్ంది.   
వసూత్నే జోయ్తితో "ఏవీ అనుకోకు వదినా, చినన్దినానికి రాలేకపోయేను, వియయ్ంకుడు కాబటిట్ మీ అనన్యయ్గారు ఎలాగూ రాకూడదు" 

అని పకక్నే ఉనన్ తనమ్యి వైపు, పొటట్ వైపు ఎగా దిగా చూసూత్ గదిద్ంచినటుట్ "మళీల్ పెళిల్ చేసుకునాన్వని తెలిస్ంది. మన కులవేనా?" అంది. 
తనమ్యి ఏదో అనేలోగా జోయ్తి కలిప్ంచుకుని "అవనీన్ ఇపుప్డెందుకులేమామ్" అని తనమ్యి వైపు చూసింది అకక్డి నుంచి లోపలికి 

వెళల్మనన్టుట్. 
“తలిల్ ఎందుకు ధైరయ్ంగా తన పెళిల్ గురించి చెపప్దు?తనేం తపుప్ చేసింది? తనకు నచిచ్న వాణిణ్ పెళిల్ చేసుకుంది.” 
దేవి పర్శన్ గురుత్కు వచిచ్ంది. 
"అయినా అతను ఏ కులమైతే వీళల్ందరికీ ఏంటట? తండిర్ పోయి పుటెట్డు దుఃఖంలో ఉనన్ తనని అడగాలిస్న పర్శన్లేనా ఇవి?" 
అటూ ఇటూ పరుగెడుతునన్ బాబుని దేవి దగగ్రికి పిలిచినా వాడు వెళల్కపోవడానిన్ గమనించింది తనమ్యి. 
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దేవి మూతి మూడు వంకరుల్ తిపిప్  తనమ్యి వైపు చురచురా చూసి "ఏ గూటి సిలక ఆ గూటి పలుకే పలుకుతాదట, ఏం జేతాత్ం మా 
కరమ్" అని గొణిగింది.   

తనమ్యి చూసీ చూడనటుట్ అకక్ణిన్ంచి లోపలికి వెళిల్పోయింది. 
"ఇపుప్డు తనివనీన్ మనసుకి పటిట్ంచుకోకూడదు.సమయానికి వనజ ఊరోల్ ఉంది కాబటిట్ సరిపోయింది. లేకపోతే ఒకదాని మీద ఒకటి 

వచిచ్ పడుత్నన్ సమసయ్లోత్ తల పగిలిపోతూంది తనకి.” 
తనమ్యికి అమమ్మమ్ చనిపోయినపుప్డు జరిగిన ఆసిథ్ పంపకాల యుదధ్ం గురుత్కు వచిచ్ంది. తన తలిల్దండుర్లకి తనొకక్తే సంతానం 

కాబటిట్ సరిపోయింది. లేకపోతే అది కూడా తోడయేయ్ది. 
శార్దధ్ కరమ్లు, భోజనాలు, హడావిడి అయియ్  బంధువులు మెలల్గా వెళల్సాగేరు. ఇలా చావు ఇంటి నుంచి వెళేల్టపుడు ఇంటి వాళల్కి చెపిప్ 

వెళల్కూడదనేది ఆచారం కాబటిట్ ఎవరు ఎపుప్డు వెళేల్రనన్ది తెలియదు. దేవి ఎపుప్డు వెళిల్ందో కూడా తెలియదు.  
"మహాతలిల్, మొతాత్నికి వదిలిందమామ్. అనీన్ ఆరాలే మనిషికి. ఆవిడ కొడుకు పెళాళ్ం ఉండగానే దేనోన్  తగులుకుని ఊరేగొచుచ్. 

విడాకులయిపోయినా ఇకక్డ మాతర్ం ఎవరూ పెళిల్ళుళ్ చేసుకోకూడదు."  పినిన్ విసుకోక్సాగింది.  
పొదుద్టిన్ంచీ అటూ ఇటూ తిరుగుతూ దాదాపు నిలబడే ఉనన్ తనమ్యికి సాయంతర్ం వేళకి బాగా నిసస్తుత్వ వచిచ్నటల్యింది. భౌతికంగా 

కడుపులోని బరువుకి తోడు మానసికమైన దిగులు కూడా తోడయియ్ మరింత భారం అనిపించసాగింది. కడుపులో ఒక రకమైన సనన్ని నొపిప్గా 
అనిపించసాగింది. ముందు బాబు పుటిట్నపప్టిలా. 

తనమ్యి లెకక్ బెటుట్కుంది. మరాన్టికి ఏడు నెలలు నిండుతాయి. లోపలి గదిలోకి వెళిల్ నెమమ్దిగా మేను వాలిచ్ంది. ఏ పకక్ ఒతిత్గిలినా 
అలాగే నొపిప్ రాసాగింది. 

తన అవసత్ గమనించినటుల్ పినిన్ లోపలికి వసూత్నే "ఏమామ్! ఏవైనా తినాన్వా లేదా?" అంటూ నుదుటి మీద చెయియ్ వేసి చూసింది. 
తనమ్యి కడుపు మీద ఒక చెయియ్ పటుట్కుని మరో చేతోత్ పినిన్ చేతిని గటిట్గా పటుట్కుంది. 
పినిన్ అరథ్మయినటుట్ గబుకుక్న వరండా లోకి పరుగెతిత్ "అకాక్! పిలల్కి నెపుప్లొసత్నన్టుట్నాన్యి, ఇదిగో ఏవండీ రికాష్ పిలిపించండి" అని 

అరిచింది. 
జోయ్తి గబుకుక్న వచిచ్ కడుపు మీద చెయియ్ వేసి గాభరాగా "ఏమామ్, పర్సవం నెపిప్లా అనిపిసత్ందా?" అంది. 
తనమ్యి తలూపగానే "బాబాయ, ఊరోల్ కొతత్ డాకట్రు గారు పర్సూతి ఆసప్తిర్  పెటేట్రు కదా" అకక్డికని చెపప్ండి రికాష్కి అనరిచింది. 
గుమమ్ం దగిగ్ర నించి గాభరాగా తలిల్నే చూసుత్నన్ బాబుని దగిగ్రికి పిలిచింది. 
గాభరా పడకు నానాన్ "చెలిల్ బయటికి రావడానికి ఇంకా రెణెణ్లుల్ టైం ఉంది. ఇపుప్డేదో కొంచెం నెపిప్గా ఉందంతే. వెళిల్ తొందరగా 

వచేచ్సాత్ను." అంది నెమమ్దిగా పంటి బిగువున బాధని ఆపుకుంటూ తనమ్యి. 
డాకట్రు పరీక్ష చేసూత్నే " నొపిప్ కంటోర్ల అవవ్డానికి ఇపప్టికి మందు ఇసాత్ను.  కానీ ఆపరేషను చేసి బిడడ్ను బయటికి తియాలిస్ 

రావొచుచ్" అనాన్రు. 
తనమ్యికి తల తిరిగింది. 
"అదేవిటీ డాకట్ర, ఇంకా ఏడో నెల ఇపుప్డే పూరత్యియ్ంది కదా" అంది. 
"తపప్దమామ్ కొనిన్ సారుల్ ఇలా పీర్ టరమ్ డెలివరీ చెయాయ్లిస్ ఉంటుంది.  ఇపుప్డు వెంటనే అడిమ్ట కండి. ఉదయానే లేడీ డాకట్రుని 

పిలిపిసాత్ను. ఆవిడ సాక్నింగ, మిగతా పరీక్షలు చేసి సరేనంటే డెలివరీ చేసేదాద్ం. కానీ బేబీ ఇంకా పూరిత్గా ఎదగదు కాబటిట్ ఇంకుయ్బేటర లో ఒక నెల 
వరకూ నయినా ఉంచాలిస్ ఉంటుంది. మీరేం గాభరా పడకండి. ఇకక్డే ఆ సదుపాయం కూడా ఉంది." అనాన్డు. 

జోయ్తి కాళల్లో ఓపిక లేనటుట్ కూలబడింది "ఒక దాని మీదొకటి ఈ బాధలేంటి భగవంతుడా" అంటూ. 
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తనమ్యి సిథ్మితపడుతూ "అమామ్! టెనష్ను పడకు. నాకు సనన్గా నొపిప్గా ఉంది అంతే. అయినా డాకట్రు చెపిప్నటుల్ అడిమ్ట అవవ్డమే 
మంచిదని అనిపిసూత్ంది. రేపు లేడీ డాకట్రు చూసి చెపాత్రని చెపేప్రుగా. పినిన్ని ఇకక్డ నా దగిగ్ర ఉంచి, నువువ్ ఇంటికి వెళిల్ అరజ్ంటుగా రమమ్ని పర్భుకి ఫోను 
చెయియ్" అంది. 

జోయ్తి ఇంకా భగవంతుడికి నమసక్రిసుత్నన్టుట్ గాలోల్ చేతులు చూపిసూత్ "ఏమో తలీల్! నీకునన్ ధైరయ్ం నాకు లేదు. నాకు కాళూల్ చేతులూ 
ఆడడం లేదు. పైగా ఇపప్టికిపుడు ఆపరేషనంటే  చేతిలో అంత డబూబ్ లేదు." అంది. 

తనమ్యి తలిల్ చేతుల మీద చెయియ్ వేసి "అమామ్! ఆ విషయాలనీన్ పర్భు చూసుకుంటాడు. నువువ్ దిగులు పడకు.  నా దగిగ్ర పర్సుత్తం 
ఉనన్వి నేను కడతాను." అంది అనునయంగా. 

"మీ నానన్గారే ఉంటే నాకీ బాధే లేకపోను" అని కళొల్తుత్కోసాగింది జోయ్తి. 
"అదేటకాక్ ఓ పకక్ పిలల్కి బాలేకపోతే నువూవ్ ఇలాగేడుసాత్ కూచుంటే ఎలాగ సెపుప్. మీ మరిద్గారు, నేను ఇయయ్నీన్ సరుద్కునీ వొరకూ 

మీకు సాయంగా ఉంటాంలే. పాప సెపిప్నటుట్ నువువ్ ఇంటికెలిల్ అలుల్డు గారికి పోను చెయియ్" అంది పినిన్. 
తనమ్యి కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా చూసింది. పైకి ధైరయ్ంగా మాటలు చెపూత్ందే కానీ లోపలోల్పల భయంగా అనిపించసాగింది తనమ్యికి. 
కళుల్ మూసుకుని "మితర్మా! ఎనోన్ కషాట్ల నుంచి గటెట్కిక్ంచావు. ననీన్ కషట్ం నించి కూడా గటెట్కిక్ంచు, నాకు ధైరాయ్నిన్ పర్సాదించు" 

అని వేడుకుంది. 
కడుపు మీద చెయియ్ పెటిట్ "పాపాయీ! నువవ్సస్లు భయపడొదుద్. ఈ అమమ్ బతికుండగా నీకేం కాదు. ధైరయ్ంగా ఉండు" అని చెపిప్ంది. 
గంటలో వనజ పరుగున వచిచ్ంది. 
వసూత్నే తనమ్యి బెడ దగిగ్రికి వచిచ్ చెయియ్ పటుట్కుని "ఏం గాభరా పడకు. మేమందరం ఉనాన్ంగా" అంది.  
"ఏటోనమామ్ ఈ కసాట్లు, మా రోజులోల్ కనీవినీ ఎరగం" అంది పినిన్ నిటూట్రుసూత్. 
వనజని చూడగానే బోలుడ్ ధైరయ్ం వచిచ్నటల్యియ్ంది తనమ్యికి. 
"ఒకపుప్డు మనిదద్రం ఎనిన్ సాయంతార్లు కలిసి కబురుల్ చెపుప్కునే వాళళ్ం!  ఆ రోజులోల్  కషట్మంటే  ఏవిటో అసలు తెలుసా మనకి?" 

మెలిల్గా అంది. 
వనజ చెయియ్ నిమురుతూ "కషాట్లోల్కి ఎదగడమే జీవితం అనుకుంటా తనూ! అయినా ఏం భయపడకు. డాకట్రు రేపు ఇంటికి 

పంపేసాత్రులే" అంది. 
అలాగే అనన్టుట్ తలుపుతూ "ఊరికి ఎపుప్డెళుత్నాన్వు?" అంది తనమ్యి. 
"లేదు తనూ! అమామ్ వాళల్ ఇంటోల్నే ఉంటునాన్ం. సుధాకర ఉదోయ్గం మానేసి బిజినెస పార్రంభించేరు రెండేళల్ కిందట. కానీ సరిగా 

కలిసి రాలేదు.  మొనీన్మధేయ్ నానన్గారు ఈయనకి షుగర ఫాకట్రీలో ఉదోయ్గం వేయించేరు.  ఇంకా మా భవిషయ్తుత్ ఏవీ కుదుటపడలేదు. ఒక పకక్ ఒకరికి 
ఇదద్రు పిలల్లయేయ్రు" అంది నిటూట్రుసూత్ వనజ.  

అంతా బావుందనుకునన్ వనజ సంసారంలో ఆరిథ్క ఇబబ్ందులనన్ మాట. 
ఏవిటో ఒకొక్కక్రి జీవితం! 
వనజ చేతినలాగే పటుట్కుని "నాకు ఎపుప్డూ నువేవ్ ధైరయ్ం. అలాంటి నువువ్ ఎపుప్డూ ధైరయ్ం కోలోప్కూడదు వనా! ఏం భయపడకు 

అంతా సరుద్కుంటుంది" అంది తనమ్యి.  
*** 

తెలాల్రగటల్ మొదటి బసుస్కి పర్భు వచేచ్డు. రాతర్ంతా కలత నిదర్ పటిట్ అపుప్డపుప్డే నిదర్లోకి జారుకుంటునన్ తనమ్యి నుదుటి మీద 
పర్భు చేతి సప్రశ్కి ఆనందంగా కళుల్ తెరిచింది. 

"ఎలా ఉందిరా?" ఆదురాద్గా అడిగేడు పర్భు. 
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అతని హృదయంలోని పేర్మంతా కళల్లో పర్తిఫలిసూత్ కంటి మీద నీటి పొర కపిప్ంది. తనమ్యి నిశిచ్ంతగా తలూపింది. పర్భుని 
చూడగానే కొండంత బలం వచిచ్ంది. తనని వదిలి వెళల్ వదద్నన్టుట్ అతని చేతిని గటిట్గా పటుట్కుంది. 

పినిన్ లేచి "ఎపుప్డొచేచ్వు బాబూ?" అని "హమమ్యయ్, మా అలుల్డుగారు వొచీచ్సేరు. మా అముమ్లుకి ఇంక బాధే లేదు" అంది నవువ్తూ. 
మరో గంటలో జోయ్తి బాబుని తీసుకుని వచిచ్ంది. 
తొమిమ్ది గంటలకి లేడీ డాకట్రు వసూత్నే పరీక్షలు చేసి "డెలివరీ చేసెయయ్డమే మంచిది" అంది. 
అపప్టివరకూ ఇంటికి వెళిల్ పొమమ్ంటారని ఆశిసూత్  ఉనాన్రు అంతా. ఇపుప్డా ఆశ కాసాత్ అడియాస అయియ్ంది. 
పర్భు గాభరాగా వెనకే వెళిల్ విషయాలనీన్ అడిగి వచేచ్డు. 
వెనకిక్ వసూత్నే తనమ్యి దగిగ్రికి వచిచ్ చేతిని గటిట్గా పటుట్కుని “ఏం భయపడకక్రలేదని చెపుత్నాన్రు డాకట్రు. 
సాక్నింగులో పాపాయి బానే ఎదిగినటుల్ ఉంది కాబటిట్  ఇంకుయ్బేటరులో ఎకుక్వ రోజులు పెటాట్లిస్న పని ఉండక పోవచుచ్  

అంటునాన్రు. ఇక సిజేరియను ఈ రోజులోల్ చాలా కామన అయిపోయింది కాబటిట్ వరీర్ అవొవ్దద్ని అనాన్రు. నువువ్ ధైరయ్ంగా ఉండు" అనాన్డు. 
"కాలేజీకి ఫోను చేసి సెలవు చెపాప్లి. సిదాద్రథ్కి కూడా ఫోను చెయియ్ అంది" తనమ్యి. 
"సిదాద్రథ్ గారికి రాతేర్ ఫోను చేసేను. అనీన్ ఆయన చూసుకుంటామనాన్రు. సంతకాలు ఏవైనా అవసరమైతే పోసుట్లో కాగితాలు 

పంపుతామనాన్రు. నువువ్ నిశిచ్ంతగా ఉండు" అనాన్డు. 
“పర్భు అంత జాగర్తత్గా ఈ పర్పంచంలో తనని ఎవరూ చూడలేరేమో!”  
ఆపరేషను థియేటర లోకి వెళేల్  వరకూ పర్భు చేతిని వదలకుండా పటుట్కునే ఉంది తనమ్యి. 
“ఆ సప్రశ్ లోనే గొపప్ నిశిచ్ంత ఉంది!” 
మతుత్లోకి జారుకుంటూ ఉనన్పుడు "మితర్మా! నేను మరలా కళుల్ తెరిచినా, తెరవకపోయినా నా బిడడ్ని బర్తికించు. నా బాబుని 

కాపాడు. నా పర్భుని ధైరయ్ంగా ముందుకు నడిపించు." అని వేడుకుంది. 
నిజానికి పూరిత్గా మతుత్లోకి జారుకోకుండానే ఆపరేషను పూరత్యియ్ పోయింది కూడా. సిజేరియన ఆపరేషను ఇంత సులభమని 

తెలియదు తనమ్యికి. మొదటిసారి తను అనవసరంగా మాములు డెలివరీ పేరుతో నరకం అనుభవించింది. 
పాపని బయటికి తీసూత్నే కళల్ ముందు "ఆడపిలల్" అని ఒకక్ క్షణం చూపించి వెంటనే ఇంకుయ్బేటర రూం కి పంపేరు. 
"ఆడపిలల్" అనన్ మాటే అమృత తులయ్ంగా అనిపించింది తనమ్యికి. తనకి పాపే కావాలని ఎపుప్డూ కోరుకుంది. అందుకే బాబుతో 

అసత్మాటూ "చెలిల్" అని చెపేప్ది. 
బయట ఉనన్ పర్భుకి పాపని ఒకక్ సారి చూపించమని  మతుత్లోనే  గొణగ సాగింది తనమ్యి. 
"మీరేం టెనస్ను పడకండి పాపని ఆరి నానన్గారే సొయంగా దగగ్రుండి ఇంకుయ్బేటర రూముకి తీసుకెలేల్రు" అంది ఆయమమ్ నవువ్తూ. 
మరో అరగంటలో కుటుల్ వెయయ్ంగానే రూముకి మారేచ్రు తనమ్యిని. 
"పాప బలహీనంగా ఉనాన్ అనిన్ అవయవాలూ పూరిత్గా ఎదగడం వలల్ పర్మాదమేమీ లేదు" అంది డాకట్రు రూముకి షిపట్ చేసే ముందు. 
తనమ్యికి పాపని ఎపుప్డెపుప్డు చూసాత్నా అని ఉంది. తనమ్యిని చూసేక గానీ సిథ్మితం లేనటుల్ బయటే అటూ ఇటూ తచాచ్డుతునన్  

పర్భు చపుప్న లోపలికి వచేచ్డు. చెమటుల్ పటిట్ ఉనన్ పర్భుని చూసూత్నే నీరసంగా నవివ్ంది తనమ్యి. కానీ అంతలోనే మతుత్ ఆవహించడంతో మళీల్ కళుల్ 
మూసుకుంది. కాసేస్పటోల్ మెలకువ వచేచ్సరికి జోయ్తి తల నిమిరుతూ ఉంది. 

గొంతు తడారిపోతునన్టుల్నాన్ మాటలిన్ కూడదీసుకుంటూ "పాప ఎలా ఉందమామ్?" అంది. 
జోయ్తి దుఃఖం నిండిన గొంతుతో "బానే ఉందంటునాన్రమామ్. కానీ అలా పిలల్ని పెటెట్లో కటిట్పడేసినటుట్ చూసేసరికి నా కడుపు 

నీరయిపోతూంది" అంది. 
తనమ్యికి దుఃఖం తనున్కొచిచ్ంది.  
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పర్భు వెంటనే కలిప్ంచుకుని దగిగ్రికి వచిచ్ " తనూ! ఈ పరిసిథ్తులోల్ నువవ్సలు ఏడవకూడదు. మన పాపకి ఏవీ కాలేదు. అంతా బానే 
ఉంది. మనకే ఇవనీన్ చూడడం కొతత్ కదా. అందుకే అలా అనిపిసుత్ంది. డాకట్రుల్ ఏం చేసినా పాప మంచి కోసమే కదా! ఇంకా రెణెణ్ళుల్ కడుపులో ఎదగాలిస్న 
పాప ఇపుప్డే బయటి పర్పచంలోకి తవ్రపడి వచేచ్సింది. తనకి కడుపులోని వాతావరణం కృతిర్మంగానైనా కలిప్ంచడమే మంచిది కదా!”  అని  

“అతత్మామ్! మీరు అనవసరంగా బాధ పడి తనమ్యిని బాధ పెటట్కండి" అనాన్డు. 
జోయ్తి వెంటనే "ఏవో బాబూ, మీలా మేం చదూకోలేదు. మాకివనీన్ తెలీదు. ఏదో కనన్ కడుపు తీపి" అని నిషూట్రంగా అంది. 
పర్భు ఏమని రియాకట్ అవుతాడో అని తనమ్యి లోపలోల్పలే భయపడింది.  
పర్భు నిశశ్బద్ంగా ఊరుకునాన్డు. 
"హమమ్యయ్" అని నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి. 

*** 
మరాన్డే  తనమ్యిని లేపి కూచోబెటేట్రు.  సాయంతార్నికి మెలిల్గా నడిపించి తనమ్యికి పకక్ గదిలోనే ఉనన్ పాపని చూపించేరు. పాపకి 

పాలు పిండి ఇవవ్డానికి మిషను తెపిప్ంచేరు. నరుస్లే పాపకు టూయ్బులు మారిచ్ పెడుతునాన్రు. కళుల్ మూసుకుని ఇంకా కడుపులోనే ఉనన్టుట్ నిదర్పోతూనే 
ఉంది పాప. తలిల్ అనన్దాని కాదు కానీ తనమ్యికి బలహీనంగా ఉనన్ పాపని అకక్డలా చూడగానే బాగా దుఃఖం తనున్కొచిచ్ంది. మూడో రోజు తనమ్యిని 
ఇంటికి వెళిల్ పోవచచ్ని చెపిప్నా పాపను పంపేవరకూ తనూ ఆసుపతిర్లోనే ఉంటానని పంతం పటిట్ంది తనమ్యి. 

అయిదో రోజు నాటికి తనమ్యికి తనంతట తనుగా లేవగలగడం అలవాటయియ్ంది.  పాప దగిగ్రి నించి వచేచ్సరికి  పర్భు తలీల్, తండీర్ 
వచిచ్ ఉనాన్రు. చెపాప్పెటట్కుండా వచేచ్వని వాళుల్ అంటునాన్ పర్భుకి తెలియకుండా వచేచ్రనన్ది నమమ్బుదిధ్ కాలేదు తనమ్యికి. అయినా మామూలుగానే 
పలకరించింది.  

జోయ్తి ముందు సంశయించినా కాసేస్పటోల్ అంతా పరిచయంగా మాటాల్డుకోవడం చూసి సిథ్మితపడింది తనమ్యి. 
పర్భు అందరికీ టీలు పటుట్కురావడానికి బయటికి వెళేల్డు. ఉనన్టుట్ండి పర్భు తండిర్ నోటోల్ నములుతునన్దేదో బయటి గుమమ్ం దగిగ్రకెళిల్ 

కాండిర్ంచి ఊసి వచిచ్ "ఊ...ఏం నిరణ్యించుకునాన్రు?" అనాన్డు జోయ్తిని ఉదేద్శించి. 
జోయ్తి అరథ్ం కానటుట్ తెలల్బోయి చూసింది. 
"అదే, మాకు మనవరాలు పుటిట్ంది. వచేచ్ ఏడాదో, పై ఏడాదో మొగ పిలోల్డు కూడా పుడతాడు. ఇంక మీ మనవణిణ్ మీ ఇంటి కాడ 

ఉంచుకోవటం అందరికీ ఉతత్మం, ఏటి?" అనాన్డు. 
తనమ్యికి రకత్ం సలసలా మరిగింది ఒకక్సారిగా. 
"ఎవరికి ఉతత్మం? మీ మనవరాలిన్ చూసుకోవడానికి వచేచ్రా?బాబు విషయం మాటాల్డడానికొచేచ్రా?" అంది తీక్షణంగా చూసూత్. 
జోయ్తి వెంటనే కలిప్ంచుకుని బాలెంతవి అంతంత ఆవేశం తెచుచ్కోకమామ్ అంటూ "మీరేవంటనాన్రో నాకు ఒకక్ ముకక్ అరథ్ం 

కావటేల్దు. మా పిలల్ తెలిసో తెలీకో మీ అబాబ్యిని చేసుకుంది. మధయ్లో పసి పిలోల్డు ఏం చేసేడు? దయచేసి ఇపుప్డికక్డ ఇలాంటి మాటలు మాటాల్డకండి. 
మీ అబాబ్యి వచేచ్క మీరూ మీరూ తేలుచ్కోండి." అని లేచి బయటికెళిల్పోయింది. 

తనమ్యి ముఖం పకక్కు తిపుప్కుని కళుల్ మూసుకుంది. వీళిల్కక్డ పంచాయితీ పెటట్డానికి వచేచ్రనన్మాట. ఒక పకక్ డెలివరీ కషట్ం కంటే 
మనసులో ములుల్లా గుచుచ్కుంటూనన్ వీళల్ మాటలే ఎకుక్వ బాధ పడుత్నాన్యి. పసి పిలల్వాడు ఏం చేసేడని ఇంత కక్ష సాధింపు చేసుత్నాన్రో అరథ్ం కావడం 
లేదు. 

పర్భు వసూత్నే ఏదో జరిగిందని పసిగటిట్నటుట్ "పదండి పాపని చూసొదాద్ం" అంటూ వాళల్ని లేవదీసేడు. 
తనమ్యి ఎవరి వైపూ చూడకుండా కళుల్ మూసుకునే ఉంది అకక్డ వాళుల్నన్ంతసేపూ. జోయ్తి వాళల్ని ఇంటికి పిలవడం కూడా మానేసి 

మొహం తిపుప్కుని కూచుండిపోయింది. పర్భు వాళల్ని టౌనులో చుటాట్లింటోల్ దించి వసాత్నని చెపిప్ బయలుదేరి వెళేల్డు. 
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వాళల్లా వెళల్గానే "ఇదా నువువ్ చేసుకునన్ సంబంధం, ఆ మనిషి మాటాల్డే దానికి తలా తోకా ఉందా? ఎందుకొచేచ్డు, ఏం 
మాటాల్డతనాన్డు? అయినా నీ కొడుకు నీతో ఉండకూడని ఆంక్షలు పెడుతునన్ వీళల్ందరినీ ఇంటోల్ ఉంచుకోవడానికి నీకు బుదిధ్లేదా, నీ మొగుడికి 
బుదిధ్లేదా? ఇదెకక్డి అనాయ్యం మనుషులు?" అంది గటిట్గా. 

ఏ మనుషుల గురించి తలిల్కి తెలియకుండా ఇనాన్ళూల్ దాచిపెటిట్ందో ఆ మనుషులే ఎదురుగా వచిచ్ మరీ వాళల్ బుదిధ్ చూపించుకునాన్రు. 
ఇక పర్భు సరేసరి. బహుశాః వాళిల్పప్టికే చిలవలూ పలవలూ కలిప్ంచి చెపేప్ ఉంటారు. ఇక వాళుల్నన్ంత సేపూ ఇకక్డికి రానుకూడా రాడు. తనమ్యికి 
భయంకరమైన తలపోటు రాసాగింది. 

ఎటూ మాటాల్డని పర్భు నిశశ్బాద్నిన్ అవకాశంగా తీసుకుని రెచిచ్పోతునన్ వీళల్తో ఇక రోజూ పోరాటం చేసూత్ రావాలిస్ందే. ఒక పకక్ 
పాప ఎపప్టికి ఒడిలోకి వసుత్ందో అనన్ ఆందోళన, మరో పకక్ ఇలాంటి భయంకరమైన మనుషుల వలల్ మానసిక వయ్థ.  

"మితర్మా! ఎపప్టికైనా నాకు కషాట్లు గటెట్కేక్ మారగ్ం ఉందా?" అంటూ మౌనంగా రోదించసాగింది. 

***** 
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