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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. చుటాట్ ల 
పెళిల్  లో కలు కునన్ తనమ్యి, ఖర్ లకు  పెదద్ ళల్  అనుమతితో పెళిల్  జరుగుతుంది. ఖపటన్ం లో కొతత్  కాపురం పార్ రంభిత్ రు. పెళల్ యిన ఆరు 
నెలలోల్ నే  తనమ్యి  గరభ్వతి అ తుంది. డెలివరీకి అమమ్గారింటికి వత్ ంది. 

*** 
ఇంటి ముందు రికాష్ దిగగానే ఓపికంతా అయిపోయినటల్యియ్ంది తనమ్యికి. ఎకక్డివకక్డ వదిలేసి తన గదిలోకి వెళిల్ ముసుగు పెటిట్ంది. 

నిదర్పోయి లేచేక పర్యాణపు బడలిక తీరినటల్యియ్  హాయిగా గాలి పీలుచ్కుంది. గది కిటికీ దగగ్ర ఎతైత్న బంతి చెటుల్ తలలూపుతూ ఉనాన్యి. మనసంతా 
ఎంతో ఆహాల్దం నిండింది.  

"హమమ్యయ్, మళీల్ ఇనాన్ళళ్కి ఇలా తన విశాలమైన గదిలో పచచ్ని చెటల్ మధయ్కి వచిచ్ంది.  మరి కొదిద్ రోజులోల్ తన జీవితంలో అదుభ్తం 
జరగబోతూంది. తనినాన్ళూల్ కబురుల్ చెపుప్కుంటూనన్ చినిన్బిడడ్ తన కళల్ ముందుకి రాబోతూంది."  

పుటట్బోయేది అబాబ్యని తెలిసి అంతా తెగ సంతోషిసుత్నాన్రు. 
"మా అమమ్కి మనవరాలి బిడడ్నెతుత్కునే యోగం లేదు, మగబిడడ్ పుటట్బోతునన్ందుకు ఎంత సంతోషించేదో!" అంటూ జోయ్తి కళుళ్ 

తుడుచుకుంది. 
"అందరికీ మగ పిలల్లంటే ఎందుకు మోజు? నా మటుట్కు నాకు అమామ్యిలంటేనే ఇషట్ం. ఇంటోల్ ఒకక్తే పిలల్గా గారాబంగా పెరగడం 

వలల్నేమో" అనుకుంది తనమ్యి.  
తలిల్ని ఎనోన్ సారుల్ అడిగింది. తనకు అనాన్, చెలీల్ ఎందుకు లేరని? సమాధానంగా నవివ్ ఊరుకునేది గానీ ఎపుప్డూ చెపప్లేదు.  
అదే పర్శన్ ఇపుప్డు మళీల్ అడిగింది. దగిగ్రికి వచిచ్ తల నిమిరి "ఏమోనమామ్, నీ తరావ్త ఇంక నాకు మళీల్ పిలల్లే పుటట్లేదు. అమమ్మమ్కీ 

అందరం ఆడపిలల్లమే. నీకు తొలిచూలు మగబిడడ్ అని తెలిసేత్ ఎంత సంతోషించేదో" అంది మళీల్ జోయ్తి.   
కారణాలేవైనా తనమ్యి మాతర్ం ముందు తనకి అమామ్యి పుడితే బావుణణ్ని ఎంతో కోరుకుంది. శేఖర పర్వరత్న వలల్ విసిగిపోయో, 

ఎందుకో గానీ పుటట్బోయేది అబాబ్యని తెలిసినపుడు కాసత్ నిరుతాస్హపడింది కూడా. కానీ కడుపులో ఉనన్ బిడడ్ ఆడైనా, మగైనా తలిల్పేర్మలో తేడా ఉండదని 
తనమ్యికీ తొమిమ్ది నెలలోల్ అరథ్మయియ్ంది.  

తొమిమ్దో నెల నిండే సమయానికి బాగా భారం కాసాగింది. ఎపుప్డెపుప్డు డెలివరీ అవుతుందా అని ఎదురుచూపులు చూడసాగింది 
తనమ్యి. రోజు ఉదయం నించి రాతిర్ కావడమే అతి కషట్ంగా జరుగుతోంది. 
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కంటి నిండా నిదర్పోయి ఎనోన్  రోజులయియ్ంది. ఎటు ఒతిత్గిలినా కడుపులో బిడడ్ కాళూల్ చేతులూ గుచుచ్కుంటునాన్యి. నెలలు పూరత్యేయ్ 
కొలదీ కదలికలు తకుక్వగా వునాన్,  ఇలా నిదర్పడుతుందనగా అలా కడుపులో తడుతునన్ కదలికలకి నిదర్ రావడం లేదు. పైగా పైన ఊపిరి తితుత్ల 
దగగ్రిన్ంచీ నడుం వరకూ సాగి ఉనన్ పొటట్ వలల్ ఊపిరి సలపనటుల్, ఏవిటో గాభరాగా అనిపించసాగింది.  

తనమ్యికి అలా కాసేస్పు డాబా మీదకి వెళిల్ కాసత్ గాలి పీలాచ్లని అనిపించింది. అతి మైలల్గా రైలింగు పటుట్కుని ఎకుక్తునన్ తనను 
చూసుకుని తనే ఆశచ్రయ్పోయింది. ముందంతా డాబా మీదికి వెళల్డమంటే పరుగులు పెటట్డమే. ఒకోక్సారి రెండు మెటుల్ ఒకే సారి ఎకిక్ దిగడమూ జాఞ్పకం 
వచిచ్ంది. ఎంతలో శరీరం అంతా ఎలా మారిపోయింది! కేజీల రాయిని కడుపుకి కటుట్కునన్టుల్ భుజాలు భూమిలోకి గుంజేసుత్నాన్యి మెటుల్ ఎకుక్తుంటే. 
వనజ జాఞ్పకం వచిచ్ంది. ఎనోన్ సాయంతార్లు డాబా మీద కూరుచ్ని చెపుప్కునన్ కబురుల్ జాఞ్పకం వచాచ్యి.  

"క్షమించు వనా! ఉతత్రం రాయలేని ఈ అశకుత్రాలిని క్షమించు." అని పైకే అనేసింది.  
 సనన్జాజి పందిరి గూడు వైపు చూసింది. తను వెళాల్క ఇంటోల్ అంతగా పటిట్ంచుకోక అనుకుంటాను సనన్జాజి లతలు గూడంతా 

అలుల్కుపోయి మొతత్ం దారి మూసుకుపోయింది. అయినా పూల వాసన తనకి పడడం లేదు దగగ్రికి వెళల్గానే వికారం మొదలయియ్ంది. పూల వికారం ఎంత 
దారుణంగా ఉందంటే దూరం నించి ఎవరైనా జడలో పూల మాల పెటుట్కుని వెళూత్ కనిపించినా ఇకక్డ తనకు కడుపులో తిపుప్తుంది. 

డాబా నాలుగు మూలలా నెమమ్దిగా నడుసూత్ కిందికి చూసింది. పెరటోల్  అరటి చెటుల్ బారుగా పెరిగేయి. గెల బరువుతో  పెదద్ అరటి 
చెటుట్ తనలాగే  వొంగి నిలబడి ఉంది. గులాబీ మొకక్లు ఒకటీ అరా మిగిలేయి. బంతి చెటుల్ బాగా విరగ బూసేయి. కనకాంబరం మొకక్లు జీబురుగా 
విసత్రించేయి.  

తనమ్యికి మొకక్లనాన్, మొకక్ల మధయ్ గడపడం అనాన్ బాగా ఇషట్ం. వంగనారు వేసి కేజీల కొలదీ వంకాయలు పండించేది. చికుక్డు 
పాదులు, బీర పాదులు పందిళుళ్ వేసి చకక్గా సంరంకిష్ంచేది. వైజాగు లో గాలి లేని తమ చినన్ గదుల ఇలుల్ గురుత్కు వచిచ్ ఒక నిటూట్రుప్ విడిచింది.  

ఇకక్డిలాంటి ఇలుల్ అకక్డ ఉంటేనా! ఎనెన్నిన్పూల మొకక్లు పెంచేదో!! అయినా ఇపుప్డు అవనీన్ సాధయ్ం కావులే. ఇపుప్డునన్ 
పరిసిథ్తులోల్ వంగలేదు కూడా.  

ఒక వైపు సాయం సంధయ్ నారింజ రంగుల తళుకులు చిముమ్తూ ఆకాశమంతా మెరిసిపోతూ ఉంది. దూరంగా రోడల్ మీద ధూళి 
రేపుకుంటూ పశువులు ఇళళ్కి చేరుతునాన్యి. పకుష్లు ఉదయపు ఉదోయ్గాలిన్ంచి గూటికి చేరి కిలకిలా శబాద్లు చేసుత్నాన్యి. ఆహాల్దంగా వీసుత్నన్ గాలిని 
ఆసావ్దిసూత్ తన కోసమే వేసిన పడక కురీచ్లో విశార్ంతిగా కూచుంది తనమ్యి. 

నారింజ ఆకాశంలో అకక్డకక్డా  బూడిద రంగు కుంచెతో అదిద్నటుల్నాన్యి మబుబ్లు. తన మనసుస్లో ఆనందం  కనిపెటేట్సినటుల్ 
ఒకక్సారి కాళూల్, చేతులూ సాచింది కడుపులో బిడడ్. 

తనమ్యి ఆపాయ్యంగా పొటట్ తడుముకుంది. "బంగారూ, అలా చూడు నానాన్ ... ఆకాశం ఎంత బావుందో.... అవిగో మబుబ్లోల్.. అవి 
లేళుళ్, ఇవి నెమళుళ్....   తొందరగా వచెచ్యియ్ మరి అనీన్ చూపిసాత్ను" అని కబురుల్ చెపప్సాగింది. 

జోయ్తి సగం మెటెల్కిక్ ఆగి  "తనమ్యీ! పొదుద్ పోతూంది కదమామ్, కాసత్ పెందరాళే ఏదైనా తినకూడదూ" అని పిలిచింది.  
పళెల్ంలో నలల్గా మాడిన తీపి అటుల్ అమృతంలా కనిపించాయి తనమ్యికి. తన పేల్టు చూసి తనకే నవొవ్చిచ్ంది తనమ్యికి. తన 

ఆహారపుటలవాటుల్ ఈ తొమిమ్ది నెలలుగా నెలకొక కొతత్ విచితర్ంగా మారిపోతూ వచాచ్యి. అంతకు ముందు ఉనన్ అలవాటల్నీన్ మారిపోయి కొతత్వి 
వచాచ్యి. ఇదొక విచితర్మైన శారీరకావసథ్. అంతకు ముందు నచచ్నివెనోన్ నచుచ్తునాన్యిపుప్డు. నచేచ్వెనోన్ నచచ్డం లేదు శేఖర తో సహా.  

ఇంతకు ముందు తను వంట మాడితే అసలు ముటుట్కునేది కాదు. అలాంటిది అటుల్ నలల్గా అయితే చూడడానికి అందంగానూ,  
తింటుంటే అమృతంగానూ ఉంటునాన్యి. 

"ఇది సరిగా మాడలేదు" అంది అటుట్ పైకి తీసి చూపిసూత్. 
"చాలేల్ తలీల్, నీ కొడుకు నలల్ చింతగింజలా పుడతాడు నువువ్ తినే తిండికి." అంది జోయ్తి నవువ్తూ. 
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ఆ మరాన్డు దేవి ఫోను చేసింది. "శేఖర ఫోను చేసేడమామ్.  నినున్ మనింటి దగగ్రోల్  ఉనన్ డాకట్రుకి చూపించమని చెపేప్డు. రేపో 
ఎలుల్ండో ఓ సారి రారాదూ. డెలివరీ ఆ పలెల్టూళోల్ వదేద్ వదద్ని పటుట్బటాట్డు. ఎంత పేర్మో వాడికి నువవ్ంటే." అంది. 

"ఇదేం చోదయ్ం, మేమందరం కనలేదా" అంటూ జోయ్తి వెనకే రాగం తీసింది. 
తనమ్యి ముఖం చూసి, "వాళళ్కెలా ఇషట్మో అలా చేసుకోనివవ్రాదూ" అనాన్డు భానుమూరిత్.  
"డెలివరీ అకక్డెకక్డో అతత్గారింటికి దగగ్రోల్ పెటుట్కుంటే, పిలల్కి మూడు రోజులు ఆసుపతిర్లో పతయ్ం భోజనం ఇబబ్ంది కాదూ?అయినా 

మీ తండీర్ కూతుళల్కెలా ఇషట్మైతే అలా చెయయ్ండి. నాకేవిటీ మధయ్లో. మీ అతత్గారినే అడిగి కనుకోక్మామ్.  మూడు పూటలా కేరేజీ పటుట్కుని వసాత్దేమో" 
అంది ముకుక్ చీదుతూ జోయ్తి.  

తనమ్యికి ఎటూ అరథ్ం గాని సందిగధ్ం పటుట్కుంది. అసలు డెలివరీ అంటే తెలీని భయంగా ఉంది మొదటిన్ంచీ. నెలలు నిండుతునన్ 
కొలదీ బిడడ్ ఎలా బయటికి  వసాత్డో అని గాభరాగా ఉంది. అతత్గారింటికి దగగ్రోల్ డెలివరీ చేసుకోవడం అంతగా ఇషట్ం లేకపోయినా,  మంచి డాకట్ర దగిగ్రికి 
వెళేత్ భయం తగుగ్తుందనే ఆలోచన వలల్ వెళల్డానికే నిరణ్యించుకుంది. 

"మీ ఆయన నీకే ఫోను చెయొయ్చుచ్గా అంత పేర్మ ఉనన్వాడైతే. అనీన్ అమమ్కి చెపుప్కుంటాడు చంటి కూచి లాగా" అంది జోయ్తి. 
కొనిన్ విషయాలు ఇలా ఎతిత్ చూపితే గానీ అరథ్ం కావు. శేఖర  గురించిన ఆలోచన రాగానే తనమ్యి మనసస్ంతా దిగులు అలుముకుంది. 
నిశశ్బద్ంగా గోడకి జేరబడి కూచుంది. కూతురి కళల్లో నీళుల్ చూసి, "నేనిపుప్డేమనాన్నని?" అంది ఉకోర్షంగా జోయ్తి. 
తలిల్కి సమాధానం చెపేప్ ఓపిక లేక అలాగే గుడల్ నీళుల్ కుకుక్కుంటూ ఉండిపోయింది. అయినా తలిల్ అనన్దాంటోల్ తపేప్ముంది?  
"వచిచ్ ఇనిన్ రోజులవుతునాన్ ఫోను చెయయ్ని పెదద్ మనిషికి డెలివరీ విషయంలో ఇంత శర్దధ్ దేనికి? పేర్మ తన మీదా? పుటట్బోయే 

కొడుకు మీదా?" ఇవనీన్ ఆలోచిసూత్ంటే మనసుస్కి  ఇంకా కషట్ం తపప్ మరేమీ లేదు. 
అతనికి తను అమమ్గారింటోల్ ఉండడమే ఇషట్ం లేదనన్టుల్  పర్వరిత్సాడు. ఒక ఫోను చెయయ్డు. ఉతత్రం రాయడు. అనిన్టికీ వాళల్మమ్తోనే 

రాయబారాలు.  ఎపుప్డో పెళిళ్లో జరిగిన విషయాలకి ఇనాన్ళుల్ కక్ష సాధింపేవిటో అరథ్ం కాదు తనమ్యికి.  
అదే అడిగితే "మీ అమామ్, బాబూ ఏం దోచి పెటేట్సుత్నాన్రని వాళల్ మీద పేర్మ ఒలక బొయాయ్లి?" అనాన్డొకసారి. 
ఇవనీన్ తలిల్కి చెపిప్ తన మనసు నొపిప్ంచడం ఇషట్ం లేదు తనమ్యికి. "ఇదంతా తన దురదృషట్ం. అంతే. ఏం చెయయ్గలదు తను?"  అని 

లోపలోల్పల బాధ పడసాగింది. 
*** 

"రేపో ఎలుల్ండో  డాకట్రు దగగ్రికి వెళాద్మా?" అంది తనమ్యి మరాన్డు తలిల్తో. 
అపప్టికి కాసత్ కుదుట పడి "వెళేల్ది డాకట్రు దగిగ్రికైనా ముందు మీ అతత్గారింటికి వెళాల్లి కదా, మంచి రోజు చూసుకుని వెళాద్ంలే " 

అంది జోయ్తి. 
వైజాగులో చూపించుకునన్ డాకట్రు చెపిప్న పర్కారం ఇంకా పదిహేను రోజులు ఉంది డెలివరీ డేటు. 
రెండో రోజు ఉదయం నిదర్ లేసూత్నే ఏదో తేడాగా అనిపించింది. నడుములో కొదిద్గా నొపిప్ మొదలయియ్ంది. ఏదో చుకక్చుకక్గా 

నీళల్లాగా పోతునన్టుల్ అనిపించసాగింది. 
క్షణం ఆలసయ్ం చెయయ్కుండా భానుమూరిత్ టాకీస్ కోసం పరుగెతేత్డు. 
దారి పొడవునా తనమ్యికి ఎలా ఉందో అని గాభరా పడూత్ అడగసాగింది జోయ్తి. 
 శేఖర తలీల్, తండీర్  ఇంటి ముందు టాకీస్ ఆపగానే ఎకేక్రు.  
ఆసుపతిర్ ముందు హాలులో అనిన్ దేవుళల్  పటాలు వేళాళ్డుతునాన్యి. లోపల కనస్లిట్ంగు గదిలో ఎటు చూసినా సాయిబాబా పటాలు. 

డాకట్రు పెదద్ ఎరర్ బొటుట్ పెటుట్కుని, ఆ పైన తెలల్ అడడ్బొటుట్ పెటుట్కుని బాగా దైవ భకుత్రాలిలా కనిపించింది.  
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"ఆ చెయియ్లా ఇవువ్" అంది తనమ్యిని చూసి.  చాలా కరుకుగా ఉనన్ ఆవిడ మాట తీరు చూసి  "ఇలాంటి వాళుల్ డాకట్రెల్ందుకు 
అవుతారో?!" అనుకుంది తనమ్యి.  

రెండు నిమిషాలోల్ పరీక్ష చేసి, "కంగారేం లేదు. ఇంకా వారం వరకూ పటొట్చుచ్." అని డాకట్రు అనాన్క, అంతా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు. 
తనమ్యికెందుకో నమమ్కం కలగడం లేదు. కడుపులో కాళుల్ పైకి, తల కిందికి సప్షట్ంగా తెలుసుత్నాన్యి. ముందులాగా ఎకుక్వగా 

కదలడం లేదు. అకక్డకక్డే ఇరుకుగా కాళూల్ చేతులూ కొంచెం చాపుతునన్టుల్ తెలుసూత్ంది. 
ఎందుకో అనాన్ళుల్ పటట్దేమో అనిపించ సాగింది. ఎందుకైనా మంచిది. అతత్గారింటోల్నే ఉంటే మంచిదనిపించింది. అదే చెపిప్ంది 

తలిల్తో.  
దేవి నవువ్తూ "నా మనసులో మాట నువేవ్ చెపేప్వు. ఇకక్డుంటే ఏ రాతిర్ పూట హడావిడి ఐనా డాకట్రు అందుబాటులో ఉంటుంది. 

తనమ్యిని వదిలేసి వెళల్ండి వదినా. ఏదైనా అరజ్ంటు అయితే ఫోను చేసాత్ంలే " అంది జోయ్తితో. 
రాతిర్ వరకూ ఉండి జోయ్తి, భాను మూరిత్ కూతురిన్ అతత్గారింటోల్ వదిలెళాల్రు. 
మరాన్డు శేఖర ఫోను చేసేడు. "ఎపుప్డూ ఇలా చెపిప్న మాట వినొచుచ్ కదా, పోనీలే. ఈ విషయంలోనైనా బుదిధ్గా వినాన్వు. మా అమమ్ 

చెపిప్నటుల్ విని నా కొడుకుని నాకు జాగర్తత్గా కనివువ్. అనన్టుల్ నేనీ వారంలో ఊరెళుత్నాన్ను. నాలుగు డబుబ్లు సంపాదించడానికి ఇది మంచి సమయం. 
డెలివరీ సమయానికి నేను రాలేకపోవచుచ్. మా అమామ్, నానాన్ ఉనాన్రుగా." అనాన్డు. 

తనమ్యికి దు:ఖంతో గొంతు పూడుకు పోయింది. "నాకు చాలా భయంగా ఉంది. నువువ్ నా దగిగ్ర ఉండవా డెలివరీకి?" అంది 
కంగారుగా.  

"అబాబ్, ఊరికే చిరాకు తెపిప్ంచక. పిలల్లిన్ కనడం ఆడదాని బాధయ్త. అయినా పిచిచ్ మొహవా, విను. హాసిప్టల గదిలో ఆడోళుల్ 
కనేటపుప్డు మగోళల్ని రానివవ్రు. పర్సవం అయేయ్క వైరాగయ్ం వసాత్దంటారు.  నీకు పర్సవం కాకుండానే వైరాగయ్ం పటుట్కునన్టుల్ ఆ ఏడుపేంటి? మా అమమ్ 
ఉంది కదా! భయం దేనికి? నేనొచిచ్ ఏం చేసాత్నూ? విషయం తెలుసుకోవడానికి రోజు విడిచి రోజు ఫోను చేసాత్నులే మా అమమ్కి " అనాన్డు. 

నాలుగో రోజు ఉదయం అపప్టి వరకూ చుకక్ చుకక్గా ఉనన్ నీళల్ లాంటి సార్వం హఠాతుత్గా ఆగకుండా మొదలయియ్ంది. 
"వారం వరకూ ఏం ఫరావ్లేదందిగా డాకట్రు, కంగారెందుకూ?" అని రాగం తీసింది దేవి చెమటుల్ పటిట్న తనమ్యి ముఖం వైపు 

చూడకుండానే. 
మరో గంటలో "నా పరిసిథ్తి ఏమీ బాగో లేదు. పైగా కడుపులో అంతగా కదలడం లేదతత్మామ్." దేవితో మళీల్ చెపిప్ంది తనమ్యి.  
"ఎందుకైనా మంచిది ఓ సారి డాకట్రు దగిగ్రికి తీసుకెళల్రాదూ" అనాన్డు శేఖర తండిర్. 
డాకట్రు  పరీక్ష చేసూత్నే జాయిన అవవ్ండి "వెంటనే డెలివరీ చెయాయ్లి, ఉమమ్నీరు బాగా పోయింది. బిడడ్కి పర్మాదం" అనాన్క గానీ దేవికి 

కోడలి పరిసిథ్తి అరథ్ం కాలేదు.  
మరో రెండు గంటలోల్ జోయ్తి, భాను మూరిత్ వచేచ్రు. 
శేఖర  ఎలాగూ రాననాన్డు. బిడడ్ని ముందుగా చూడడానికి కనీసం తలెల్ౖనా పకక్న ఉంటే బావుణణ్ని కోరుకుంది తనమ్యి.  
చాలా చినన్ ఆసుపతిర్ అది. డాకట్రు కనస్లిట్ంగు గది వెనక డెలివరీ గది, దాని పకక్నే మరో మూడు గదులు.   
డెలివరీ గది మధయ్లో ఒక పకక్న అరథ్ చందార్కారంలో  కతిత్రించిన బలల్ మీద రెండు వైపులా తాళుల్ కటిట్న ఊసలునాన్యి. అదొక 

వధయ్పలకలా కనిపించి భయం రెండింతలైంది తనమ్యికి. 
కడుపు మీద చెయియ్ పెటుట్కుని కళుల్ మూసుకుని పార్రిథ్ంచింది. "భగవంతుడా, నేనేమైపోయినా ఫరావ్లేదు. నా బిడడ్ని రకిష్ంచు." 
తనమ్యిని బలల్ మీద పడుకోబెటిట్  నరుస్ వచిచ్ ఏవో ఇంజషనుల్ ఇచిచ్ంది. మెలల్గా కడుపంతా కలయదిపుప్తూ నొపిప్ మొదలయియ్ంది. 

రెండు కాళూల్ మోకాళల్ వరకూ పైకి మడత బెటిట్ గుంజలకి జేరబెటిట్ తాళళ్తో కటేట్రు. చేతులకు  తాళుళ్ ఆధారంగా  చుటిట్, చపుప్న మూలుగుతూ 
నొపుప్లివవ్మని డాకట్రు గటిట్గా చెపప్డం మొదలెటిట్ంది. 
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నొపుప్లు పడూత్నే తలిల్ కోసం గదంతా కలయజూసూత్ ఉంది తనమ్యి.  
దేవి గదిలో ఒక పకక్గా ఉనన్ బలల్ మీద కూచుని నవువ్తూ చూసూత్ందిదంతా. మధయ్ మధయ్ "ఊరుకోవే తలీల్, డాకట్రు చెపిప్నటుల్ 

నొపుప్లియియ్. తొందరగా ఆయిపోతుంది" అంటూంది.  
"అమామ్, అమామ్" అని గోల పెటట్ సాగింది తనమ్యి.  
బైట కూచునన్ జోయ్తిని నరుస్ పిలుచుకొచిచ్ంది. తలిల్ చెయియ్ గటిట్గా పటుట్కుని  ఏడవడం మొదలెటిట్ంది తనమ్యి. అపర్యతన్ంగా 

"అమామ్! ఇంకెపుప్డూ నీ మాట వినకుండా తపుప్ పనులు చెయయ్ను. ఇక ననున్ అతని దగిగ్రికి పంపకు." అనసాగింది.  
"మధయ్లో నాకొడుకేం చేసేడమామ్" అని గటిట్గా అనసాగింది దేవి.  
"నీ బాధ చూడలేనమామ్. నాకంత ధైరయ్ం లేదు. బయట కూచుంటాను. మీ అతత్గారు ఉంటుందిలే ఇకక్డ" అంది జోయ్తి చెయియ్ 

నెమమ్దిగా వదిలించుకుంటూ.  
తనమ్యికి ఎటూ దికుక్ తోచడం లేదు. ఏం జరుగుతూందో కూడా తెలియడం లేదు. కళుళ్ తేలిపోతునాన్యి.  ఒకే విధంగా పెటిట్ 

ఉంచడంవలల్ కాళుళ్ తెగ గుంజేసుత్నాన్యి.  తుంటి ఎముకలు విరిగిపోతునన్ నెపుప్లొక పకక్, కింద రంధార్ల నించి ఏవేవో బయటికి  పోతునన్ తడి తడి 
చికాకు సప్రశ్ ఒక పకక్. ఎంతగా డాకట్రు చెపిప్నటుల్ చేసూత్నాన్  కడుపులోంచి బిడడ్ బయటికి రావడం లేదు. 

నాలుగైదు గంటలు గడిచిపోయినా ఇదే పరిసిథ్తి. 
"ఏవిటమామ్ ఈ పిలల్, అసస్లు నొపుప్లివవ్దు. తెలాల్రూల్ ఇలా నిలబెడత్దా మమమ్లిన్ ఇపప్టికే అరథ్ రాతిర్  అయియ్ంది" అని డాకట్రు 

విసుకోక్వడం మొదలెటిట్ంది. 
"మరేమనుకునాన్రు డాకట్ర, ఈ మొండి పిలల్ చెపిప్న మాట వినడం లేదని నాకొడుకు అసత్మానూ బాధ పడుత్నాన్డు." అని దేవి వంత 

పాడ సాగింది.  
తనమ్యికి  మాటల వలల్ బాధ రెటిట్ంపు అయియ్ంది.  "భగవంతుడా! ననున్ చంపెయియ్. నాకొడుకుని రకిష్ంచు"  అని మూగగా 

పార్రిథ్ంచింది.  
పది నిమిషాల తరావ్త ఉనన్టుట్ండి అంతా తనని వదిలేసి బయటకు వెళిళ్పోవడం గమనించింది తనమ్యి. ఆయమమ్ని అడిగి కాళుల్ 

బారజాపుకుంది తనమ్యి. ఒకక్ సారిగా హాయిగా అనిపించింది. కడుపులో నొపిప్ కూడా మందగించింది. అలిసిపోయినటుల్ కడుపులో ఎటువంటి కదలికా 
లేదు. 

కడుపు మీద మెలల్గా చెయియ్ పెటుట్కుని "నానాన్, నిదర్పోతునాన్వా? నీకేం భయం లేదు. అమమ్ ఉంది. నేను నినున్ సురకిష్తంగా బయటకు 
తీసుకు వసాత్ను." అంది లోపలోల్పల. 

మనసుస్లో ఉనన్ పిరితనానిన్  ఇక తీసి వెయాయ్లి. ధైరయ్ంగా ఈ బిడడ్ను  బయటకు తీసుకురావాలి.....ధైరయ్ంగా... " తనలో తను 
గొణుకుక్ంటునన్టుల్ గటిట్గా అనసాగింది. అరథ్మయీ కాని  తనమ్యి మాటలు విని ఆయమమ్డాకట్రుని పిలుచుకు రావడానికి వెళిల్ంది. గుండె చపుప్డుతో 
బాటూ గడియారం చపుప్డు మహాగటిట్గా వినిపిసూత్ంది.  

"ధైరయ్ంగా ఈ బిడడ్ను  బయటకు తీసుకురావాలి" పది సారుల్ అనుకునన్ తరావ్త  సిథ్రంగా నిరణ్యించుకుంది. "డాకట్రుతో చెపాప్లి. "తన 
బిడడ్ తనకి ముఖయ్ం.  తను కాదు. ఆపరేషను చేసైనా  బయటకు తియయ్మని డాకట్రుతో చెపాప్లి". 

ఇంతలో జోయ్తి ఏడుసూత్ లోపలికి వచిచ్ంది." ఏవిటమామ్, ఇదంతా?" అంటూ చుటూట్ ఉనన్ దేవుడి పటాల  వైపు చూసూత్ మొకక్సాగింది.  
"ఏవైంది?" అంది తనమ్యి. "డాకట్రు ‘నా వలల్ కాదు. మీ అమామ్యిని మరో డాకట్రు దగిగ్రికి  తీసుకెళల్’మని చెపూత్ంది" అంది ఏడుసూత్. 
"ఒకసారి నేను మాటాల్డతాను"  అంది తనమ్యి ఓపిక లేకునాన్, తెగింపుగా. 
దేవి వెనకే డాకట్రు వచిచ్ంది. "ఆపరేషను చేసైనా నా బిడడ్ని బతికించండి" రెండు చేతులూ  ఎతిత్ డాకట్రుకి దణణ్ం పెటిట్ంది తనమ్యి. 
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"ఆపరేషను చెయయ్గలిగితే చెయయ్మా? బిడడ్ తల మధయ్లో ఇరుకుక్పోయింది. నువువ్ ఎంత గటిట్గా నొపుప్లిసేత్ అంత తవ్రగా బిడడ్ 
పర్మాదం లేకుండా బయటకు రాగలుగుతాడు. అంతా నీ చేతులోల్నే ఉంది. ఇదొకక్టే మారగ్ం" అంది. 

తనమ్యికి గుండె వేగం హెచిచ్ంది. డాకట్ర  నాకు నొపుప్లు రావడం లేదు అంది గాభరాగా. "ఇదిగో మళీల్ నొపుప్లకి  ఇంజక్షను  
ఇసాత్ను. నువువ్ సహకరించి ముందుకు తొయియ్. ఇది సాయిబాబా విభూది ఏదీ నోరు తెరు" అంటూ కాసత్ నోటోల్ వేసి,  కాసత్ పొటట్కి రాసింది. “ఆ పైన 
భగవంతుడునాన్డు" అంది. 

తనమ్యికి ఒకక్టే దృశయ్ం కళల్ ముందు. కడుపులో బిడడ్ ఊపిరి సలపకుండా తల తిపుప్తునన్ దృశయ్ం. "భగవంతుడా రకిష్ంచు, 
భగవంతుడా రకిష్ంచు" అనుకుంటూ పళుళ్ గిటట్ కరిచి శకిత్ని కూడదీసుకుని నొపుప్లివవ్సాగింది.  

ఫోర  సెపస్ చపుప్డు,  శబద్ం చేసే వాకూయ్ం మెషినుతో బిడడ్ తలని లాగడం వంటివి తెలుసుత్నాన్యి.  
పకక్నునన్ ఆయమమ్ తనమ్యి చెయియ్ గటిట్గా పటుట్కుని "ఏసయాయ్.. ఏసయాయ్" అంటూ ఉంది.  
తెలల్వారుతుండగా ఒకక్సారిగా వరద కటట్లు తెంచుకునన్టుల్, ఏదో తెగి దభాలున భూమి మీద పడడ్టుల్,  కడుపులోంచి ఒక తూటా 

హఠాతుత్గా బయటకు వచిచ్నటుల్ జరుర్న ఒక సప్రశ్, వెనకే చంటి బిడడ్ ఏడుపు వినిపించాయి తనమ్యికి. ఆనందంతో  నవవ్డానికీ, శరీరపు బాధతో 
దు:ఖించడానికీ ఓపిక లేదు తనమ్యికి.  

కళల్ ముందు బిడడ్ని చూపించింది నరుస్. "హమమ్యయ్ తలీల్, ఇదిగో నీ కొడుకు" అంటూ.  
ఒళుల్ తుడవ గానే దేవి పకక్నే ఉండి ముందుగా బిడడ్ని చేతిలోకి తీసుకుంది."నా మనవడు" అంటూ. 
మరో అరగంటలో తనమ్యిని జబబ్లు పుచుచ్కుని లేపేరు. పదిహేను కుటుల్ వెయయ్డం వలల్ ముళుళ్ గుచుచ్కుంటునన్టుల్ అడుగు  పడడం 

లేదు తనమ్యికి.  
ఆ పకక్నే వెలుత్రు సరిగా లేని గదిలో నేలకి కాసత్ ఎతుత్లో ఉనన్ ఇనప మంచమీమ్ద పడుకోబెటాట్రు తనమ్యిని. జోయ్తి కూతురి మాట 

మరిచ్పోయి  అపురూపంగా మనవడిని చూసుకో సాగింది. "మీ అమమ్ని ఎనిన్ కషాట్లు పెటేట్సేవు నాయనా" అంది నవువ్తూ.  
తలిల్ ఒళోళ్  పొతిత్ళళ్లో ఉనన్ బిడడ్ని చూసి అపప్టి వరకు ఉనన్ బాధంతా ఎగిరిపోయింది తనమ్యికి. బాబుని పకక్న వెయయ్మని 

అడిగింది.  
 అపుప్డే పుటిట్నా రెండు నెలల పిలాల్డిలా పొడవైన శరీరం, పాల నురుగులాంటి మంచి రంగు,  చకక్గా విపాప్రి గుండర్ంగా తిపుప్తూనన్ 

చినిన్ కళుల్, చినన్ ఉంగరాల జుటుట్, అదే పనిగా జుముకుక్ంటూనన్ అరచెయియ్ వెనక చినిన్ అందమైన బులిల్ నోరు.  
తనమ్యి కళళ్లోల్ంచి సంతోషంతో నిండిన నీళుల్ జారి బుగగ్లిన్ తడిపేసేయి.  
పర్పంచంలో అంత వరకూ ఇంత అందమైన పసి బిడడ్ని ఎపుప్డూ చూడలేదు తనమ్యి. కడుపులో నుంచి తెలీని ఆనందం కలగసాగింది.  
దగగ్రకు తీసుకోవాలని అనుకుంది.  ఇనాన్ళూల్ రోజూ కబురాల్డుతూ ఉనాన్,  గబుకుక్న ముటుట్కోవడానికి ఏదో ఒక విచితర్మైన 

అపరిచిత భావన కలిగింది. పకక్న పడుకునన్ పసి వాడి  బుగగ్ మీద  చూపుడు వేలి తో నెమమ్దిగా రాసింది. మరు నిమిషంలో దగగ్రకు తీసుకుని 
హతుత్కుంది, ఒకక్ సారిగా గుండె  ఉపొప్ంగినటల్యియ్ంది.  

"ఎవరీ బుడతడు? నా కడుపు నించి ఉదభ్వించి ననున్ పాల తలిల్ని చేసిన వాడెవడీ బుడతడు?" అపర్యతన్ంగా తనమ్యి పెదాల వెనక 
మాటలు కదిలి, పెదవుల మీద చిరన్వువ్ మొలిచింది. 

"శేఖర! నువువ్ నా కషట్ం చూడకపోయినా ఫరావ్లేదు. ఈ చిరన్వువ్ చూసి ఉంటే  ఎంత  బావుండేది?!" అపర్యతన్ంగా అనుకుంది. 
తనమ్యికి  జీవితంలో మొదటి సారి గెలిచిన భావన కలిగింది. "బహుశా: తను చావుని జయించింది. మరణం అంచు వరకూ వెళిల్ 

రావడం కంటే కషట్ం ఏవుంటుంది?” ఇక మీదట దేనికీ భయపడకూడదని నిరణ్యించుకుంది.  
తనమ్యికి ఒకటి మాతర్ం బాగా  అరథ్ం అయియ్ంది. “మరణం దగిగ్ర ఎవరూ తోడురారు. అమమ్యినా,  భరత్యినా. దీనితో పోలిసేత్ 

మిగతా కషాట్లనీన్ ఏ పాటి?"  
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ఇంటికెళొల్చిచ్ అపుప్డే గదిలోకి వచిచ్న దేవి "శేఖర రేపు ఉదయం వసుత్నాన్డు."ఒరేయ నానాన్, మీ నానొన్సుత్నాన్డురా "  అంది  
నవువ్తూ.  

*** 
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