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జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలిల్ కి న్ తురాలు, లకు స యం చే  సంసథ్  “స య”ను నడిపే ఉదయినిని కలవడానికి వత్ ంది సమీర. 
ఉదయిని పటల్  చాలా మంచి అభిపార్ యం కలుగుతుంది సమీరకి. నాలుగు నెలల గరభ్వతై న సమీర, తనకు డాకులు తీ కో లని ఉందని, 
అందుకు దోహదమై న పరిథ్ తులిన్ చెపుతుంది. ఉదయిని “తనమ్యి” కథ చెపుతాను, నాన్క ఆలోచించుకోమని చెపుత్ ంది సమీరతో. 
ఇంటరీమ్డియేట్ చదు తునన్ తనమ్యిని  చుటాట్ ల పెళిళ్లో చూ  ఇషట్ పడి ఉతత్ రం రాత్ డు ఖర్. సహజంగా భా కురాలై న తనమ్యికి ఖర్ 
పటల్  ఆసకిత్  మొదల తుంది. ఇదద్ రికీ పరిచయమ తుంది. పెదద్  ళుల్   ఒపుప్కుని  ఇదద్ రికీ పెళిల్  చేత్ రు. తనమ్యి, ఖర్ ఖపటన్ం లో 
కొతత్  కాపురం పార్ రంభిత్ రు.  

 
********* 

అసలే అకక్డ ఒడుడ్ ఏటవాలుగా ఉంది. కెరటం ఉధృతంగా లాగేసరికి ఉకిక్రిబికిక్రవుతూ శేఖర వైపు చూసూత్ గటిట్గా అరి
చింది తనమ్యి. మునిగి పోతునన్ క్షణంలో శేఖర ఒకక్ంగలో తనమ్యి చీరని ఒడిసి పటుట్కునాన్డు. ఒకక్ నిమిషంలో తనమ్యిని 
దృఢమైన  చేతులోత్ గటిట్గా పటుట్కుని ఒడుడ్కి తీసుకొచాచ్డు.   

గుండె దడ హెచిచ్ అరథ్ం కాని అయోమయమైపోయింది కాసేపు తనమ్యికి. ఒడుడ్కి వచిచ్ కూచునాన్ ఒణుకు తగగ్లేదు.  
"శేఖర తన దగగ్రోల్  ఉనాన్డు కాబటిట్ సరిపోయింది.  తను చీర కటుట్కుంది కాబటిట్  సరిపోయింది. లేకపోతే..." ఆలోచించ

డానికూక్డా భయం వేసింది తనమ్యికి. అపప్టిదాకా ఆహాల్దంగా కనిపించిన సముదర్ం ఒకక్సారిగా  వెయియ్ నాలుకల మృతుయ్వుగా తోచింది. 
పకక్నే కూచునన్ శేఖర భుజమీమ్ద తల వాలిచ్ గటిట్గా ఏడేచ్సింది. చుటూట్ బంధువులంతా మూగారు.  

శేఖర తనని కాపాడకపోయి ఉంటే? బాబోయ, ఊహించుకోవడానికే ఒళుళ్ జలదరిసూత్ంది. 
ఒకక్సారిగా తనమ్యి హృదయం అతని పటల్ కృతజఞ్తతో నిండిపోయింది. తనంతట తానుగా అతనిన్ ఎపుప్డూ ఏ 

విషయానికి బాధ పెటట్కూడదు.  
శేఖర  పటల్ ఉనన్ పేర్మ రెండింతలైంది. మరింత దగగ్రగా జరిగి కళుల్ మూసుకుంది.  
తనమ్యి కాసత్ తేరుకుని, చుటూట్ ఉనన్ వాళల్ంతా మళీల్ ఆటలో 

పడగానే  "ఇలా చూడు, ఆడదానికి పార్ణం కంటే మానం చాలా విలువైంది. నువవ్కక్డ అలా వేషాలెయయ్డం, మునిగిపోవడం వలల్ ఇపప్టికే 
లక్ష మంది చూసేరు నీ అవతారానిన్. నువివ్లా తడిసి పోయి అడడ్దిడడ్మైన చీరతో ఇకక్డే కూచుంటే నా పరువంతా పోతూంది. బయలుదేరు. 
పినిన్ వాళల్కేదో సాకు చెపొప్సాత్ను." అనాన్డు శేఖర ఈసడింపుగా. 
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కెరటం తనని ఎందుకు తీసుకెళల్లేదా? అనన్ దు:ఖం మొదలైంది తనమ్యికి.  
"అతను తన పార్ణదాత. తనని బాధ పెటట్కూడదు."  కనీన్ళుల్ తుడుచుకుంది.  
ముఖం లో భావాలు అంత తవ్రగా మారుచ్కోవడం చాతకాదు తనమ్యికి.  
బండి సాట్రుట్ చేసూత్ "ఎకుక్, ఆ ఏడుపు మొహవేంటి? నాకిలా దాపురించావేవిటే?" అనాన్డు గటిట్గా అరుసూత్. 
గుడల్ నీళుల్ కకుక్ంటూ, బండి వెనక పటుట్కుని అతనికి తగలకుండా కూచుంది.  
అపుప్డపుప్డే మసకబారుతునన్ వెలుత్రు వలల్, తీరంలో తేమ వలల్, కంటోల్ నీళల్ వలల్ కలల నగరం అంతా మసకబారిపోయి  

పాడుబడినటుల్  కనిపించసాగింది. 
"మితర్మా! ఇవేళ నువువ్ ననున్ కాపాడేవు కదూ! నాకు తెలుసు. నువేవ్ శేఖర అయియ్ ననున్ కాపాడేవు. మరి నా దు:ఖానిన్ 

తుడిచేలా శేఖర తో సాంతవ్న చేకూరేచ్ నాలుగు మాటలు ఎందుకు మాటాల్డించలేక పోతునాన్వు? అంటే నువువ్ నువేవ్నా? శేఖర వి కావా?" 
తనలో తను లోపలోల్పల మాటాల్డుకుంటూ కూచుంది తనమ్యి.  

ఇంటికి వచిచ్ తలారా సాన్నం చేసినా కాళల్లోంచి ఒణుకు తగగ్నటుల్ అనిపించసాగింది. కాళల్లో బలమంతా పోయినటల్యియ్ం
ది. 

శేఖర బయట ఎవరితోనో బాతాఖానీలో ఉనాన్డు. గదిలో చాప మీద నిసాత్ర్ణగా వాలిపోయింది.  
అంతలో పొతిత్ కడుపులో బాగా మంట మొదలైంది. మరో వైపుకి తిరిగింది. ఉహూ..తగగ్దే! 
అరగంట దాటుతూనాన్ అలా మంట వసూత్నే ఉంది. బాతూర్ముకి వెళొల్చిచ్ంది. యూరిన కి వెళల్గానే భయంకరమైన మంట

. 
లోపలికి వచిచ్ మూలుగుతూ ఇలా జేరబడిందో లేదో కడుపులో మంటతో బాటూ, నిపుప్లోత్ కాలుసుత్నన్టుల్ జవ్రం వచేచ్సిం

ది. 
తనమ్యికి తను గటిట్గా మూలుగుతునన్టుల్ అరథ్మవుతూంది. కానీ ఏమీ అరథ్ంకాని అశకత్త. 
అంతా బీచ నించి తిరిగొచిచ్న పదినిమిషాల తరావ్త హైమ ఎందుకో లోపలికి వచిచ్ంది.  
దగగ్రికి వసూత్నే "అనుకునన్ంతా అయియ్ంది, అయోయ్! ఒళుళ్ బాగా కాలిపోతూంది." అంటూ శేఖర ని గటిట్గా పిలిచ్ంది. 
హాసిప్టల కి ఆటోలో ఎలా ఎకిక్ంచేరో తెలీదు. దారోల్ వాంతు కావడం వరకే జాఞ్పకం ఉంది.  
కళుల్ తెరిచే సరికి చినన్ ఆసుపతిర్ గదిలో పైన తిరుగుతునన్ సీలింగు ఫాయ్ను శబద్ం తపప్ ఏ శబద్మూ లేదు. 

దాహంతో గొంతు పిడచకటుట్కు పోతూంది. పకక్నెవరూ లేరు మంచి నీళుల్ అడుగుదామంటే. 
పకక్కి ఒతిత్గిలదామని చూసింది. కడుపులోఇంకా మంటగానే ఉంది. నిసస్తుత్వగా గుమమ్ం వైపు చూడసాగింది. 
వసుత్నన్ ఆవిణిణ్ ముందెపుప్డూ చూసినటుట్ లేదు. సెట్తసోక్పు మెళోల్ ఉంది కాబటిట్ డాకట్రనుకోవాలి.  సాదా సీదా చీరలో హౌ

స వైఫులాగా ఉందావిడ. 
లోపలికి వసూత్నే "మెలకువ వచిచ్ందా? మా ఇలేల్ హాసిప్టల. శేఖర నాకు చినన్పప్టిన్ంచీ తెలుసు. మా తముమ్డు శేఖర 

సేన్హితుడు. ఇపుప్డెలా ఉంది?" అంది. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               &çôd+ãsY  2015 

   3 వెనుతిరగని వెనెన్ల – డా॥కె.గీత

తను తలూపగానే, తరావ్త పర్శన్ అరథ్మైనటుల్ "శేఖర భోజనానికెళేల్డు, నీకు సముదర్ంలో మునగడం వలల్ బాగా హైఫీవర వ
చిచ్నటుల్ంది. తగిగ్పోతుందిలే." అంది చినన్గా నవువ్తూ. 

ఇంకా ఇబబ్ందిగా ఉనన్ తనమ్యి ముఖంలోకి చూసూత్ "ఏవిటీ?" అంది కడుపు మీదునన్ చేతిని పరీక్షగా చూసూత్. 
పరీక్ష చేసిన తరావ్త "నీకు ఎపప్టిన్ంచి ఉంది ఇలాగ? శేఖర ని కూడా పరీక్ష చేయాలి." అంది. 
డాకట్రు బైటికి వెళల్గానే ఉబికి వసుత్నన్ దు:ఖానిన్ పటుట్కోలేక పోయింది తనమ్యి. 
"తనకు సుఖవాయ్ధా? శేఖర! ననెన్ందుకు ఇలా శికిష్సుత్నాన్వు?" ఒళల్ంతా సలసలా రకత్ం  
మరుగుతునన్ కోపం తో ఒణికి పోయింది. 
"అసలేం చెయాయ్లో అరథ్ం కాని పరిసిథ్తి. ఒక పకక్ తనకి ఒంటోల్ బాలేక హాసిప్టల లో ఉంటే తనని ఒకక్దానీన్ బికుక్బికుక్

మని ఈ హాసిప్టల లో ఒదిలేసి భోజనానికెళల్డానికెలా మనసొపిప్ందసలు?" 
ఒక పకక్కి ఒరిగి దిండు తడిసిపోయేలా ఏడుసూత్ ఎంతసేపుండిపోయిందో తెలీదు.  
శేఖర డాకట్ర తో బాటూ లోపలికి వచేచ్డు. 
"అదేవిటి డాకట్ర! నాకు ఏవీ లేదే. ననెన్ందుకు పరీక్ష చేయించుకోమంటునాన్రు?"  అనాన్డు. 
తనమ్యి ఒకక్సారిగా విసురుగా చూసిందతని వైపు. అంటే ఈ వాయ్ధి తనకి ఎలా సోకినటల్ని అతని అభిపార్యం? 
తన మీద తనకే అసహయ్ం వేసింది. అతనితో మాటాల్డడం కూడా ఇషట్ం లేనటుల్ కళుల్ మూసుకుంది. 
"ఇదద్రూ కోరుస్ వాడాలి. ఒకొక్కక్సారి ఎవరు బలహీనంగా ఉంటే వాళల్కి ముందు బయటపడుతుంది" అంది డాకట్రు. 
ఇంతలో బిలబిలామంటూ శేఖర చుటాట్లు లోపలికి వచాచ్రు. తనమ్యికి సిగుగ్తో చచిచ్పోయినటుల్ంది. 
వసూత్నే "కాసత్ జవ్రానికే ఆసుపతిర్లో జాయినయియ్పోయేరా? పెళాళ్ం ఎలా చెబేత్ అలా వినడం మానెయాయ్లిరా నువువ్" అని 

ఉచిత సలహా ఇచిచ్ంది అతని పినిన్. 
"హాసిప్టల లో చేరినది బానే ఉంది ముఖం తేటగా. నీ కళేల్విటార్ లోతుకుపోయేయి. అసలేమైనా తినాన్వా, లేదా?" అంది 

మరొకామె. 
తనమ్యికి వాళల్ మాటల వలల్ మరింత బాధ పెరిగింది.  
అంతా వెళల్ బోతూంటే శేఖర  "నేనూ వసాత్ను." అని వాళల్ని సాగనంపడానికి వెళేల్డు. 
శేఖర తాతయయ్  మాతర్ం “నేను తరావ్త వసాత్ను” అని చెపప్డం వింది.  
తనమ్యి పకక్కి సూట్లు జరుపుకుని కూచునాన్డు తాతయయ్.  
మంచం మీద పడుకుని కళుళ్ దించుకుని గోళల్వైపు చూసుకుంటునన్ తనమ్యి తో  
"అమామ్య, వీడు అనుకునన్ంత పనీ చేసేడనన్ మాట. డాకట్రు ఇందాక నాతో చెపిప్ంది.  
ఎలా వేగుతావో ఏవిటో, వీడు మంచోడు కాదమామ్, కాసత్ అదుపులో పెటేట్ బాధయ్త నీదే ఇక." అనాన్డు.  
ఆ మాతర్ం మాటాల్డే వాళేల్ కనబడక తనమ్యి కి దు:ఖం తనున్కు వచిచ్ంది.  
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"ఏడవక, ఏం చేసాత్వు మరి! సరుద్కుపోవాలి. గుడిడ్లో మెలల్ ఏవిటంటే ఇది కోరుస్ వాడగానే తగిగ్పోతుందని చెపిప్ంది డాకట్రు. 
జీవితాంతం తగగ్నివి కూడా ఉంటాయి కొనిన్. అలాంటివేవీ కానందుకు సంతోషించాలి." అనాన్డు.  

తనమ్యి ఏడవడం తపప్, మాటాల్డక పోవడం చూసి  
"ఊరుకో, ఊరుకో"  పెదద్ నిటూట్రుప్ విడిచి బయట గుమమ్ం దగిగ్రికి వెళిల్ నిలబడాడ్డాయన. 
“శేఖరిక్ ఇతర సతరీలతో సంబంధాలా? తనమీద తనకే కంపరం పుడుతోంది. ఎంత అపురూపంగా పేర్మించింది తను! 

అందుకు అతనిచిచ్న బహుమానం ఇదా!  అతనిన్ ఇక తను ఎపప్టికైనా ముటుట్కోగలదా?" తెరిపిన పడని దు:ఖానికి, తెగని ఆలోచనలకి బందీ 
అయియ్ విలవిలాల్డుతూంది తనమ్యి మనసు.  

బయటి నుంచి కాసేస్పటిలో తిరిగొచేచ్డు శేఖర.  "తాతయయ్ని దించి వసాత్ను." అని గోడ వైపు తిరిగి ఏవీ మాటాల్డకుండా 
ఉనన్ తనమ్యి చేతికి జేబులో నించి ఒక ఉంగరం తీసి తొడిగాడు.  

ఫెర్ండు దగిగ్ర చీటీ కటిట్న డబుబ్లొచేచ్యి. "బావుందా?" అనాన్డు.  
అపప్టికీ తనమ్యి ఇటు తిరగక పోవడం చూసి, "నా ఖరమ్, ఏం  చేసాత్ను? నాబతుకింతే. అనిన్టికీ ఎదవ 

అలకలు. ఏం  మునిగిపోయిందిపుడు?" విసుకుక్ంటూ వెళిల్పోయేడు.  
"ఏం మునిగిందా? ననేన్ ముంచావు." తనమ్యి కి గటిట్గా అరవాలని ఉంది. గోడలిన్ చీలిచ్ అతని గుండెని బాది  అడిగే 

పదమేదైనా ఉంటే దానితో అరవాలని ఉంది.  
ఒకక్తే మిగిలి ఉనన్ ఆసుపతిర్ గదిలో ఒంటరిగా తిరిగే ఫాయ్ను తనమ్యిలాగే గొణుకుక్ంటునన్టుల్ చినన్గా శబద్ం చేసూత్ంది.  
ఏడుసూత్నే ఎంత సేపు నిదర్పోయిందో తెలీదు. శేఖర వచిచ్ లేపేడు.  
తనమ్యి వైపు చూసూత్ "ఇంటికి మీ నానన్ ఫోను చేసేరు.  మీ అమమ్మమ్కి సీరియస గా ఉందట." అనాన్డు. 
ఒకక్ సారిగా గాభరాగా లేచింది తనమ్యి. 
"అదేవిటీ, ఏవైంది?” అంది దు:ఖంగా. 
అసలతని తో మాటాల్డకూడదనుకుంది. కానీ ఇంకేమీ తనమ్యి మనసుస్లో తటట్డం లేదు.  
తనమ్యి సంతోషమే తనదని అనుకునే నరసమమ్ హాసిప్టల లో ఉనన్టుల్ అనిపించగానే తనమ్యికి జవ్రం ఇంకాసత్ ఎకుక్వైన

టల్నిపించింది. అయినా ఎకక్డ లేని ఓపిక కూడదీసుకుని కూచుంది.  
తనమ్యి ఏదో అనబోతుండగా "డాకట్రుతో మాటాల్డి డిశాచ్రిజ్ చెయయ్మని అడుగుతాను. ఆ మందులేవో నీతో పటుట్కెళుల్. ఫసట్ 

బసుస్కి బయలుదేరు.  నినున్ దించి రావడానికి పెదద్ మావయయ్ వసాత్రు. నాకు ఇకక్డ చాలా పనుంది." అనాన్డు. 
అయిదారుగంటల పర్యాణం ఎలా చేసిందో అరథ్ంకాలేదు తనమ్యికి. 
దారంతా ఏడుసూత్నే ఉంది. వెనకెకక్డో సీటులో కూచునన్ శేఖర మావయయ్ బసుస్ దిగుతునన్పుడు "ఏడకమామ్, ఏం చేసాత్ం?

" అనాన్డు. 
బసాట్ండుకి వెళల్కుండా వీథి చివరే బసుస్ దిగేసేరు.  
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దూరం నించి ఇంటి ముందు అంత మంది జనానిన్ చూడగానే తనమ్యి మనసు కీడు శంకించింది. ఒకక్ పరుగున వచిచ్ 
పడింది.  

వాకిటోల్ నరసమమ్ శవానిన్ చూడగానే భోరున మీద పడింది. అసలే జవ్రంగా ఉందేమో వొణుకుతో కూడిన  దు:ఖం తో 
కుమిలి కుమిలి ఏడిచ్ంది. అపప్టి వరకూ నిశస్బద్ంగాఉనన్ జోయ్తి కూతురిన్ పటుట్కుని తనూ గటిట్గా ఏడవడం మొదలు పెటిట్ంది. 

తనమ్యి కోసం బసాట్ండుకి వెళేల్డు భాను మూరిత్. వీళుల్ వీథి చివరే బసుస్ ఆపుకుని దిగిపోయినటుల్ చెపప్డానికి శేఖర  
మావయయ్ మళీల్ బసాట్ండుకి బయలుదేరేడు. 

 బంధువులు అంతా వచేచ్రని రూఢి కాగానే శవయాతర్ మొదలైంది.  
తనమ్యి తన గుండె ని ఎవరో తీసుకెళిళ్పోతునన్టుల్ విలవిలాల్డింది. 

*** 
పెళైల్న దగగ్రిన్ంచీ ఎదురవుతునన్ అపశకునాలూ, ఉపదర్వాలూ ఒకొక్కక్టిగా గురుత్కు వచిచ్ బాధ పదింతలయియ్ంది. కళళ్లోల్ 

జీవం లేకుండా ఒకక్ రోజులో పది లంఖణాలు చేసినటుల్,అనీన్ కోలోప్యిన దానిలా నిసేత్జంగా తయారైంది తనమ్యి. 
మూడో రోజు కి మొతత్ం బంధు గణం వచేచ్రు. 
దేవి వసూత్నే "ఎలా ఉనాన్రమామ్? శేఖర కి పనుందట తరావ్తెపుప్డైనా వసాత్డు."  అంది దగగ్రికి వచిచ్. 
తనమ్యి మౌనంగా విని ఊరుకుంది. 
తనమ్యికి ఊహ తెలిసాక ఇంటోల్  మొదటి మరణం అది.  
"బతికునన్ంత సేపూ అమమ్మమ్ వెచచ్ని శరీరం  చనిపోగానే ఎంత చలల్గా అయిపోయిందో తలుచ్కుంటే ఒళుళ్ 

జలదరిసూత్ంది. అదే గామోసు జీవం లేకపోవడమంటే. మరణం అంటే బూడిదగా మిగలడమేనా? శరీరమంటే ఒకనాడు నిపుప్లోల్ 
కాలిపోయేదేనా?" ఆలోచనలతో తనమ్యికి తల వేడెకిక్ పోతూంది.  

"నరసమమ్ బతికునన్ చివరి క్షణాలనీన్ మనవరాలినే కలవరించింది పాపం"   
"రాతర్నగా ఫోను చేసేత్ పిలల్ని మధాయ్హాన్నికి పంపించేడు. పిలల్ చివరి చూపు అందుకోలేకపోయింది." జోయ్తి ఈసడింపు గా 

అనడం విని  
"మీ అమామ్యిని అబాబ్యి కూడా పంపడం మానేసి ఇకక్డే ఉంచుకోకపోయేరా మరి?" అని అంటించింది దేవి.  
ముకుక్ చీదుతునన్ జోయ్తిని ఊరడిసూత్ "అయిపోయిందానికి ఏడిచ్ ఏం పర్యోజనం?" అని హితవు చెపేప్రెవరో.  
చుటూట్ ఎవరేం మాటాల్డుతునాన్ తనమ్యి చెవికి ఏవీ ఎకక్డం లేదు. మతిపోయినదానిలా కూచుని హాలోల్ అమమ్మమ్ ఫోటోని 

చూసూత్ంది.  
*** 

పదకొండో రోజుకి అంతా నరసమమ్ ని మరిచిపోయినటుల్, మరణం అతి సహజమైనదనన్టుల్ కనిపించేరు తనమ్యికి. 
ఆ రోజు పెదద్రోజు కావడంతో అటూ ఇటూ తిరుగుతూ వంటల దగగ్ర పురమాయిసూత్ంది జోయ్తి.  
తలిల్ లేకపోతే విపరీతంగా దిగులు పడిపోతుందనుకునన్ జోయ్తి అంత తవ్రగా తేరుకోవడం తనమ్యికి చాలా ఆశచ్రయ్ంగా  
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అనిపించింది. 
పది రోజులుగా ఏవీ సరిగా తినక, తనమ్యి తల సాన్నం చేసొచిచ్ నీరసంగా గోడకి జేరబడింది.  
ఇంటి నిండా సాంబార్ణి, అగరొతుత్ల పొగ నిండి పోయింది.  
తనమ్యి ముఖంలో విచారం, బాధ కొటొట్చిచ్నటుల్ కనిపిసుత్నాన్యి.  నరసమమ్ పటం వైపే చూసూత్ కూచుంది.  
"పూల దండ, పెదద్ కుంకుమ బొటుట్. అమమమ్ ముఖానికి బొటుట్ ఎపుప్డూ చూడలేదు. ఇపుప్డు ఫోటోకి బొటుట్ పెడితే 

అమమ్మమ్ ముఖం ఎంతో బావుంది. జీవితమంతా అలిసిపోయిన ముడుతల చెంపలు, మనుషుల మనసుస్లిన్ చదవగలిగే చురుకైన కళుళ్. తన 
కళుళ్ అచుచ్ అమమ్మమ్వే అని అందరూ అంటూంటారు." 

చినన్ పినిన్ పకక్ గదిలో సామానల్ లో తిరుగుతూ నరసమమ్ పెటెట్ని తీసి చూసి "దీంటోల్ అనీన్ కొతత్ చీరలే ఉనాన్యరార్" అని 
బైటికి పటుట్కొచిచ్ంది. 

నిమిషంలో “ఇది నాకు, అది నీకు”  అంటూ అంతా పంచేసుకునాన్రు. 
ఎపప్టి నుంచి  దాచిందో ఏమో, అనిన్టికనాన్ అడుగున చినన్ డబుబ్ సంచీలో అనీన్ కొతత్ నాణేలు పోగు చేసింది. జోయ్తి వ

చిచ్ నవువ్తూ లోపలికి పటుట్కెళిల్ంది. 
ఆ కింద తనమ్యి, శేఖర ల పెళిళ్ ఫోటో ఉంది. అది చూడగానే తనమ్యి మళీల్ కనీన్రు మునీన్రయియ్ంది. 
భానుమూరిత్ కూతురి దగగ్రకు వచిచ్ "మరీ అంత బాధ పడకమామ్, పెదద్వాళల్నాన్క ఇవనీన్ సహజం" అనాన్డు అనునయంగా

. 
సాయంతర్ం పంపకాల  తంతు మొదలయియ్ంది. బంగారాలూ, ఆసుత్లూ పంచడానికి కుల పెదద్లు వచేచ్రు. 
"ఈ గొలుసు కనాన్ గాజులు బరువునాన్యి, ఈ ఇంటికంటే చినన్ కొటుట్ విలువైంది, అకక్డ భూమి నాకొదుద్" రకరకాల 

మాటలు  తనమ్యి చెవిన పడూత్ ఉనాన్యి. 
పటం ముందు దీపం వెలుతురుగా, అగరొతుత్ల పొగగా మారిపోయిన నరసమమ్ని చూసూత్ దు:ఖపు  కళళ్తో వెకిక్ వెకిక్ ప

డూత్నన్ తనమ్యికొకక్దానికే నరసమమ్  బంధువైనటుల్, తమకేమీ కానటుల్ అంతా గటిట్ గొంతులతో డబుబ్ పంపకాల కీచులాడుకుంటూనాన్రు. 
తనమ్యికి జీవితం అంటే ఇంతేననన్ సప్ృహ మొదటిసారి కలిగింది. 

"జీవించి ఉనన్ కాలంలో ఎనెన్నిన్ అనుభవాలూ! చనిపోగానే  ఏదీ తనది కాని ఈ పర్పంచంలో కాసత్ జీవితానికి ఎందుకీ పోటాల్టలు?" 
పదకొండో రోజుకి కూడా శేఖర తలిల్ వచిచ్ంది కానీ శేఖర  రాలేదు. బంధువులంతా అడగడమే.  
"మంచి రోజు చూసి మా ఇంటికి పంపించండి. మా కోడలు మా ఇంటోల్నూ నాలుగు రోజులు గడపాలిగా. మా అబాబ్యి 

తీరికైనపుప్డు వచిచ్ తీసుకెళాత్డు. అనన్టుల్ మంచం లేక బాగా ఇబబ్ంది పడుత్నాన్రు." అని సాగదీసింది దేవి. 
ఆవిడలా వెళల్గానే  జోయ్తి ముకుక్ చీది ఏడవడం మొదలు పెటిట్ంది. "మహాతలిల్కి చావింటోల్ కూడా సారె గురించే ఆలోచన. 

ఈ మనిషికి అపుప్డనగా చెపేప్ను. ఆ మంచం, కుంచం వాళల్ ముఖాన పడెయయ్మని. ఎవరో సేన్హితుడి దుకాణవంట. కూతురికి డాబుగా 
మంచం చేయించాలట. ఏదో ఒక మంచం చేయించి పడెయయ్రాదూ!" 

"నేనేం  చేసేను మధయ్లో" అని కండువా దులుపుకుని బయటికెళిళ్ పోయేడు భాను మూరిత్.  
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తనమ్యికి ఇవేవీ వినాలనన్ ఉతాస్హమూ, ఆసకీత్ లేవు. 
ఒకక్తే డాబా మీదికి వెళిళ్ సనన్జాజి పందిరి లో కూచుంది. 
"ఎనోన్ కలలతో మొదలు పెటిట్న తన జీవితం చేదు గుళికగా మారింది. పార్ణంగా పేర్మించిన శేఖర తనని మోసం 

చేసేడు. పార్ణమైన అమమ్మమ్ చచిచ్పోయింది. తలిల్దండుర్లు, అతత్మామలు సారెల గోలతో ఇంకిలాగే తిటుట్కుంటూ 
ఉంటారు. ఇంకేం  మిగిలుందీ పర్పంచంలో."  

కళుళ్ మూసుకుని కూచుంది.  
"శేఖర తనతో పేర్మ నడుపుతూనే ఇతర సతరీలతో తిరుగుతునాన్డనన్ మాట ఇంత కాలం. తనెంత మోసపోయింది! 

అమామ్,నానన్లకి కూడా ఇషట్ం లేని పెళిల్ ఇది.”  
మనసుస్లో ముళుళ్ గుచుచ్తునన్టుల్ బాధకలుగుతూంది.  తనమ్యి  పరిసిథ్తి ఎవరికీ చెపుప్కోలేని దయియ్ంది. 
తలిల్తో పొరబాటున ఇవనీన్ చెపిప్నా" నేను ముందే నెతిత్ మొతుత్కునాన్ను. ఆ కురార్ణిణ్ ఇంటికి రానివొవ్దద్ని...అంటూ మొదలు

పెడుత్ంది." 
"పోనీ… తను కూడా చచిచ్పోతే!” 
 ఆలోచన రాగానే నడుములో వణుకు మొదలయియ్ంది. సముదర్ంలో మునిగిపోయినపుప్డు భయం గురుత్కొచిచ్ంది.  
“విగత జీవురాలైన అమమ్మమ్ సాథ్నంలో తనని ఊహించుకోవడానికే కషట్ంగా ఉంది. అయినా సరే. నిరణ్యం మారుచ్కోకూడ

దు. ఈ పనికిమాలిన జీవితం కంటే చావే మేలు.” దృఢంగా అనుకుంది.  
పకక్నే ఉనన్ పుసత్కం తెరిచి "అజాఞ్త మితర్మా!" అని మొదలు పెటిట్ంది.  
ఎంతసేపైనా అసలు అక్షరం కూడా రాయలేక పోయింది.  
చివరికి పెదద్ అక్షరాలతో పేజీ అంతా నిండేలా "సెలవు" అని రాసింది.  
చచిచ్పోదామని నిరణ్యించుకునాన్క మనసు తేలిక పడింది.  
ముందునన్ సమసయ్లనీన్ చినన్విగా కనబడసాగేయి. హమమ్యయ్ తనకి విముకిత్ దొరకబోతూంది. చినన్ సంతోషం కలిగింది.  
డాకట్రు ఇచిచ్న మందుల వలల్ వారంలో తనకి పూరిత్గా నయమయియ్ంది.  
అయినా చచిచ్పోవాలనుకునన్పుడు  శరీరం ఏవైపోతే తనకేం? ఎలాగూ బూడెదయేయ్దేగా.  
తను చచిచ్పోతే ఎవరెవరు బాధ పడేవాళుల్నాన్రా అని ఆలోచించింది. 
శేఖర కి తన మీద ఎలాగూ పేర్మ లేదు. కించిత కూడా బాధ పడకుండా మరో పెళిళ్ చేసుకుంటాడు. అమామ్, నానాన్ కొనాన్

ళుల్ బాధ పడాత్రు. తరావ్త మరిచ్పోతారు.  వనజ బాగా బాధపడుత్ంది. కానీ తన జీవితం తనకూ ఉంది కాబటిట్ తను కూడా మరిచ్పోగలుగు
తుంది.  వీళల్ందరికీ ఎలా ఉనాన్, తను ఈ పర్పంచం నుంచి బయట పడుతుంది.  

తను కలలు గనన్ పీహెచ డీ లక్షయ్మూ..  ఇవనీన్ శేఖర తో ఎలాగూ తీరేవిగా లేవు. 
ఎపుప్డూ లేనిది పూల వాసనకి కడుపులో బాగా తిపుప్తునన్టుల్ అనిపించసాగింది. కిందకు రాగానే పెదద్ వాంతి చేసుకుంది. 
"పది రోజులిన్ంచీ ఏవీ తినడం లేదు మరి- అని ఇలారా"  అని పకక్కు తీసుకెళిల్ంది జోయ్తి.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               &çôd+ãsY  2015 

   8 వెనుతిరగని వెనెన్ల – డా॥కె.గీత

ఏవేవో పర్శన్లడగడం, తనమ్యి చెపప్డం పూరత్యాయ్క  డాకట్రు దగిగ్రికి యూరిన పరీక్షకి తీసుకెళేల్రు తనమ్యిని.  
శుభవారత్ తో ఇంటోల్ అంతా సందడి నిండి పోయింది తనమ్యి హృదయంలో తపప్. 
"చచిచ్పోవాలని నిరణ్యించుకునన్ తన కడుపులో బిడడ్ ఎదుగుతూందా?" నిసాత్ర్ణగా కూచుండిపోయింది.  
పొటట్ మీద తడుముకుంది. ఒకక్ సారిగా మనసు, శరీరం తెలీని పేర్మతో నిండిపోయాయి. 
"తను చచిచ్పోతే నిషాక్రణంగా.... ఛీ.... ఛీ.... .తనంత దురామ్రుగ్రాలు కాదు.  
ఇక తను ఆలోచించవలసింది జీవంపోసుకుంటూనన్ బిడడ్ గురించి ఇక మరే విషయం  గురించీ కాదు."  
లేచి ముఖం కడుకుక్ంది. కళల్కి కాటుక పెటుట్కుని, తిలకం దిదుద్కుంది. జుటుట్ దువువ్కుని వదులుగా జడ వేసుకుంది.  
కూతురిలో మారుప్ చూడగానే బుగగ్లు పుణికింది జోయ్తి "అమమ్మమ్ నీ కడుపున పుటట్బోతూంది." 
దేవికి ఫోను చేసి చెపిప్ంది జోయ్తి.  
వారత్ తెలిసినటుల్ంది. రాతిర్ నిదర్ పోవడానికి ముందు శేఖర ఫోను చేసేడు.  
"నీకు ఆరోగయ్ం మీద శర్దధ్ లేదు. కనీసం ఇకక్ణిణ్ంచైనా బాగా తిను. నాకు కొడుకు పుటట్బోతునాన్డు. నువువ్ జాగర్తత్గా ఉం

డాలి. ఊరికే మేడ మీదికి కిందికి తిరగకు. అడడ్మైన రాతలు మానెయియ్ ..."  
అవతలిన్ంచి ఎంతో సంతోషంగా వినిపిసుత్నన్ శేఖర సవ్రం వింటునాన్ తనమ్యికి  ఉతాస్హం కలగడం లేదు. 
"నువెవ్పుప్డొసుత్నాన్వ?" అంది గొంతు పెగులుచ్కుని. 
"నేను మీ వాళుల్ సారె ఇచేచ్ంత వరకూ రాకూడదని నిరణ్యించుకునాన్ను. రేపో, ఎలుల్ండో మా ఇంటి నించి ఎవరైనా వచిచ్ 

నినున్ తీసుకెళాత్రు. మా అమమ్ ఈ వారత్ వినన్పప్టిన్ంచీ కోడలిన్ తన దగిగ్ర ఉంచుకుని కొనాన్ళుల్ చూసుకోవాలని ముచచ్ట పడూత్ంది." అనాన్డు
. 

ఓపిక లేనటుల్ కూలబడింది తనమ్యి మళీల్.  
*** 
మరాన్డు నిదర్ లేచే సరికి తల తిరగడం మొదలయియ్ంది. ఏం వాసనా పడడం లేదు. ఏం తాగినా బయటకు వచేచ్సూత్ంది. 
తనమ్యికి ఇషట్మని జోయ్తి కమమ్గా వేయించిన బియయ్ంతో నూకల జావ తీసుకు వచిచ్ంది. కాసత్ తాగగానే మళీల్ కడుపులో 

తిపప్డం మొదలైంది. దేవి కోడలిన్ తీసుకెళల్డానికి వసాత్మని ఫోను చేసింది. 
"తనమ్యిని ఈ పరిసిథ్తులోల్  పంపడం ఇషట్ం లేదమామ్మాకు. నాలుగో నెల వచిచ్, వేవిళుళ్ తగేగ్క పంపుతాంలెండి."  అంది 

ఖరాఖండీగా జోయ్తి.   
  

                      ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    

Post your comments 

http://koumudi.net/comments/january_2015/jan15_venutiraganivennela_comments.htm

