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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. తనమ్యి ఆశయాలిన్ 
భరించలేని శేఖర గొడవ చేసి ఇంటోల్ నుంచి వెళిల్పోతాడు. 

PPP 
 
 తనమ్యి సామానల్ని సరుద్తూందే గానీ ఆలోచనల్తో తల బదద్లు అయిపోతూంది.  
ఇనిన్ రోజుల పాటు ఎనోన్ కషాట్లిన్ ఎదురొక్ని నిలబడినదంతా ఇపుప్డు వెనకిక్ వెళిల్పోవడం వలల్ ఆవిరైపోతూంది. 
తనని, బాబుని నిరాద్కిష్ణయ్ంగా వదిలి వెళిల్పోయిన శేఖరిన్ వెతుకుక్ంటూ తను వెళల్డం అంటే తన లకాష్య్లనీన్ గంగలో కలిసినటేట్.   
ఇనాన్ళూల్ అతనెలా నడుచుకునాన్, తనని ఎంతగా బాధిసూత్నాన్ ముఖయ్ంగా పిలాల్డికి తండిర్ని దూరం చెయయ్డం ఇషట్ం లేకనే భరిసూత్ 

వచిచ్ంది. కానీ అతనెలా వెళిల్పోగలిగాడు?  
చేసినవనీన్ అతను చేసి, తన మీద నిందలు వేసి, అతను బయటకు వెళల్డంలో ఆంతరయ్ం ఏమై ఉంటుంది? ఎందుకిదంతా చేసుత్నాన్డు?  
తండిర్ చెపిప్నటుట్ తాతాక్లిక మైన కోపంతోనే వెళిల్పోయాడా? 
మరి అందరి ముందూ తనని అవమానపరచడం, కరుణతో కాగితాల మీద సంతకాలు పెటిట్ంచుకోవడం ఎందుకు చేసేడు? 
సమాధానం తెలియని పర్శన్లతో తలమునకలు కాసాగింది. 
ఒకటి మాతర్ం నిజం. జీవితంలో అనిన్ విధాలుగా ఓడిపోయినటల్యియ్ తలిల్దండుర్ల పంచని చేరి, భారంగా బతుకునీడచ్డం తనకి 

సుతరామూ ఇషట్ం లేదు.  
సామానల్నీన్ వాయ్ను లోకి ఎకిక్ంచేక, కాసినిన్ బటట్లు, కాల్సు పుసత్కాలు సరుద్కునన్ సూట కేసు, పరుస్ పటుట్కుని "నేను తరావ్త వసాత్ను 

నానాన్, మీరు బాబును తీసుకుని వెళళ్ండి". అంది దృఢంగా తనమ్యి. 
పొదుద్టినించీ కూతురి ముఖంలో చూసిన బెంబేలుతనానికి బదులు కనబడడ్ దృఢతావ్నికి భానుమూరిత్ ఏమీ అనలేకపోయాడు. పైగా 

వాయ్ను డైరవరు కంగారు పెడుతుండడంతో  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 e÷]Ã  2017 

   2 వెనుతిరగని వెనెన్ల – డా॥కె.గీత

"సరేనమామ్, అమమ్కి ఫోను చెయియ్, లేకపోతే కంగారు పడుతుంది." అనాన్డు. 
వాయ్ను బయలు దేరే ముందు కిటికీ అదద్ంలోంచి బాబు చినాన్రి చెయియ్ బయట పెటిట్ తలిల్ చేతిని అందుకునాన్డు. బాబు చేతిని వదలేల్క 

వదలేల్క వదిలింది తనమ్యి. ఒకక్ రోజు కూడా బాబుని వదిలి ఉండలేని బేలతనం తనది. అదేవిటో గానీ  తన దురదృషట్ం ఎపుప్డూ వాణిణ్ వొదలడం 
తపప్డం లేదు. 

వాయ్ను వీధి మలుపు తిరిగేంత వరకూ చూసూత్ నిలబడింది. 
తండిర్తో తరావ్త వసాత్నని అందే గానీ ఎకక్డికి వెళాల్లో తెలీదు. 
వీధి చివరకు నడిచి వచిచ్ తలిల్కి ఫోను చేసింది. 
తలిల్కి ఒకొక్కక్టీ చెపుతునన్పుడు దు:ఖంతో గొంతు పూడుకు పోయింది. 
"ఆ కాగితాలు.. ఆ కాగితాలు ...అతనెందుకు సంతకాలు పెటిట్ంచుకునాన్డు?....." అని వెకిక్ వెకిక్ పడసాగింది. 
అటిన్ంచి జోయ్తి "ఏడొవ్దద్మామ్, నువువ్ అసస్లు ఏడవొదుద్. కాగితాలు ఏం చేసుకుంటాడు? నాలుగీగ్సుకుంటాడా? లేదా వాల పోసట్రేల్సి వీధి 

వీధీ పంచుకుంటాడా? తన పెళాళ్ం గురించి చెడుగా పర్చారం చేసుకుంటే నషట్ం ఎవడికి? చూసూత్ండు. నువేవ్ కావాలని అతనే దేభయ్ం మొహవేసుకుని  
తిరిగొసాత్డు. నువువ్ బెంగ పడకు. ఎపప్టిలానే శనివారం ఇంటికి వచెచ్యియ్. అపుప్డు తీరిగాగ్ మాటాల్డుకుందాం. జాగర్తత్గా ఉండమామ్." అంది. 

తలిల్  మాటలతో మరింత ధైరయ్ం వచిచ్నటల్యింది తనమ్యికి.  
ముందు రోజు నించి జరిగిన పరిణామాల వలల్ కలుగుతునన్ టెనష్న తో సరిగా తినక పోవడంవలల్ ఒంటోల్ అసస్లు ఓపిక లేకునాన్ 

అడుగు తీసి అడుగు ముందుకు వేసూత్ంటే  తెలియని పటుట్దల కలగ సాగింది తనమ్యికి.. 
తనకే ఇనిన్ కషాట్లు ఎందుకు ఎదురవుతునాన్యి?  అడుగడుగునా పరీక్షలు ఎందుకు ఎదురవుతునాన్యి?  
అసలు ఎకక్డ తన జీవితం గాడి తపిప్ంది?  
ఎకక్డ తపుప్ జరిగింది? అందరిలాగే తను కూడా జీవితమీమ్ద ఎనోన్ ఆశలు పెంచుకుంది. కోరి వచిచ్న వాడిని మనసారా ఇషట్పడి పెళిల్ 

చేసుకుంది. అవనీన్ ఎంత మామూలుగా జరిగాయో అంత మామూలుగానూ తన జీవితంలో ఉనన్తాశయాలిన్ నెరవేరుచ్కోవాలనుకుంది. అది తపాప్? 
పెళిళ్, ఆశయాలు ఒక ఒరలో ఇమడనంత కిల్షట్మైనదా జీవితమంటే? 
తనకి నచచ్నివెనోన్ అతనిలో ఉనాన్యి. అయినా తనకి అతణిణ్ వదులుకోవాలనన్ ఆలోచన ఎనన్డూ రాలేదు. పెళిళ్ పటల్, సంపర్దాయాల 

పటల్ ఉండే గౌరవం ఒక కారణమైతే, అతనిన్ తను మనసూఫ్రిత్గా ఇషట్పడి పెళిల్ చేసుకుంది.  కాబటిట్ కషట్మైనా నషట్మైనా అతనితో నెటుట్కు వచిచ్ంది .  
అతని అలవాటల్ని, హింసని తను భరించగలుగుతునన్పుడు అతనికి నచచ్ని ఒకే ఒకక్ చదువుకోవాలనే ఆశయానిన్ అతనెందుకు 

సహించలేక పోతునాన్డు? పైగా చెతత్ అనుమానం ఒకటి. 
ఇవనీన్ ఒక వైపు సమసయ్లు. అసలు తను ఇపుప్డు ఎలా బతకాలి? చదువుని ఎలా కొనసాగించాలి? బాబుని ఎలా పెంచుకోవాలి? 

అసలు ముందు ఈ రాతిర్కి ఎకక్డ తలదాచుకోవాలి?  
 "మితర్మా! ననున్ రకిష్ంచు. నాకొక దారి చూపించు." మనసుస్లో పార్రిథ్సూత్ , చెయాయ్లిస్న పనల్ని మననం చేసుకోసాగింది. 
ముందు అనంతని కలవాలి. తనకి తెలిసిన వాళెళ్వరైనా లేడీస హాసట్ల లో ఉండి, తనకి సహాయం చెయయ్గలరేమో కనుకోక్వాలి.  
తినన్గా యూనివరిశ్టీకి వెళిళ్ంది. చేతిలో బరువుతో యూనివరిస్టీకి వెళేల్ ఎతుత్ రోడుడ్లో నడిచే సరికి చెమటుల్ ధారాపాతంగా 

కారసాగేయి.  
డిపారుట్మెంటు బయట చెటుట్ కింద నీడలో కూలబడింది. 
మానసికంగా బాగా అలిసిపోయే సరికి ఆ పర్భావం శరీరమీమ్ద పడి ఇక ఒకక్డుగు కూడా వెయయ్లేని నిసస్తుత్వ కముమ్కుంది. 
పరుస్లో ఉనన్ వంద రూపాయలతో వారమంతా బతకడమే కాదు, వారాంతంలో ఇంటికి వెళల్డానికి ఛారీజ్లు కూడా సరిపెటుట్కోవాలి. 
తల దించుకుని ఆలోచలతో నిమగన్మైపోయిన తనమ్యి- రాజు, దివాకర దగగ్రకు వచిచ్న సంగతి చూడలేదు.  
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"ఏవిటి? ఎకక్డికో వెళూత్ పొ ...పొరబాటున ఇలా వచేచ్రా?" అనాన్డు దివాకర. 
దివాకర కు సమాధానం ఇవవ్కుండానే రాజు వైపు తిరిగి "అనంత ఎకక్డుంది? నేను వెంటనే మాటాల్డాలి." అంది తనమ్యి. 
"అనంత నానన్గారికి ఒంటోల్ బాలేదని కబురు వచిచ్ంది. ఆదివారం తను వాళల్ ఊరు వెళిల్ంది. రేపు ఫోను చేసి కనుకుక్ంటాను. అంతా 

బానే ఉంటే ఎలుల్ండి వచెచ్యయ్మని చెపుతాను. ఇకక్డ కాల్సులు పోతునాన్యి తనకి. మీరు కనిపిసేత్ చెపప్మంది. అవునూ, మీరేవిటి సరాసరి ఊరిన్ంచి ఇటే 
వొసుత్నాన్రా?" అనాన్డు రాజు. 

నిశశ్బద్ంగా తల ఊపింది తనమ్యి. 
"అవునూ.. మమ్న  మహానుభావుడు  ఎ..ఎకక్డికి వెళేల్డో. నినన్టిన్ంచి కనబడడ్ం లేదు అనాన్డు కరుణని ఉదేద్శించి." దివాకర. 
కరుణ గురించి తలుచ్కుంటే ఒక విధమైన గిలీట్ ఫీలింగ కలగ సాగింది తనమ్యికి. "పాపం, ఎలా ఉనాన్డో! ఎంతగా డిసట్రబ్ అయి 

ఉంటాడో. తనతో సేన్హం చేసిన పాపానికి అతనిన్ కూడా కషాట్ల పాలేజ్సింది." తనని తను మనసులో తిటుట్కోసాగింది. 
దిగులుగా, నిశశ్బద్ంగా లేచి లేచి  సూట కేసు అందుకుని, బసాట్ండు వైపు నడవ సాగింది. 
అనంత కనబడితే తనకు తెలిస్న వాళెల్వరితోనైనా మాటాల్డి, లేడీస హాసట్లోల్ తాతాక్లికంగా ఉండొచచ్ని అనుకుంది. ఇపుప్డెలా, ఏం 

చేయాలి? ఊరికి తిరిగి వెళిల్పోక తపేప్టుల్ లేదు.  
దివాకర పకక్నే నడుసూత్ "ఇ..ఇటివవ్ండి నె..నేను పటుట్కొసాత్ను మి..మీమ్ ఇంటి దాకా" అనాన్డు.  
తనమ్యి మొహమాటంగా తల ఊపుతూ "ఫరావ్లేదు దివాకర" అంది. కానీ అపర్యతన్ంగా దు:ఖం తనున్కు వచిచ్ 

మాటాల్డలేకపోయింది. 
"అంతా బ..బానే ఉందా త..తనమ్యి గారూ?" అనాన్డు ఖంగారు పడూత్. 
"లేదు దివాకర, మా ఇలుల్ ఖాళీ చేసేం" అని నాలుగడుగులోల్  మరో బెంచీ మీద కూలబడింది.  
"అయోయ్, మి..మీమ్కు ఒంటోల్  ఓపిక కూడా లేనటుల్ంది. మి...మీమ్కు అ..అభయ్ంతరం లె..లేకపోతే మా ఇంటికి రండి. ఇంటోల్ 

అ...అకక్యయ్, నేనే ఉనాన్ం. మా అమామ్, నానాన్ ఉ...ఊరు వెళేల్రు. శు..శుకర్వారం వరకూ రారు. ఇ...ఈ లోగా మి..మీరు ఆలోచించుకోవచుచ్." అనాన్డు 
దివాకర. 

కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా వెయియ్ నమసుస్లు మనసుస్లోనే సమరిప్ంచింది తనమ్యి."చాలా థాంకస్ దివాకర" అని అతని వెనక నడిచింది. 
ఎతుత్న ఉనన్ యూనివరిశ్టీ నించి దిగువన యూనివరిశ్టీ కావ్రట్రస్ లో దాదాపు సముదర్ తీరపు ఘోష వినిపించే వరకూ వెళేత్ చివరి ఇలుల్ 

వాళల్ది. 
దారిలో మరొక తోర్వ వైపు చూపిసూత్ "మా..మాసాట్రి ఇలుల్ ఇ...ఇటే, మ..మన  జె.ఆర.ఎఫ  పి..పిర్పరేషన కి ఎపుప్డైనా సరే, స..సాయం 

చేసాత్మనాన్రు." అనాన్డు. 
జె.ఆర.ఎఫ గురించి తలుచ్కోగానే బాగా బెంగ పటుట్కుంది తనమ్యికి. "నానాటికి సమసాయ్పూరితమైన జీవితంతో తనేవైనా 

సాధించగలదా?" 
నడుసుత్నన్ంత సేపు కాల్సుల గురించి, చదువు గురించి తపప్ తన సవ్ంత విషయాలు ఏ మాతర్ం అడగని దివాకర  మరాయ్దకర 

పర్వరత్నకు కృతజఞ్తలు మనసుస్లో సమరిప్ంచింది తనమ్యి. 
దివాకర తో తనకు అంత వరకూ సరిగా పరిచయం లేదు. ఇంత వరకూ అతనిన్ లోకం పోకడ తెలియని అమాయకుడిగానే 

గురిత్ంచింది. ఇపుప్డు అతను గొపప్ సంసక్రవేతత్ అని కూడా అరథ్ం చేసుకుంది. 
గేటు తీసుకుని లోపలికి వెళేల్ తోర్వలో రకరకాల పూల చెటుల్, పళల్ చెటల్ మధయ్ సనన్ని తోర్వ గుండా  ఇండిపెండెంట కావ్రట్రస్ లోకి 

అడుగుపెటేట్రు.  
బయట వరండాకి ఆనుకుని ఉనన్ అరుగు మీద కూచునన్ అందమైన అమామ్యి తమని చూసూత్నే పలకరింపుగా నవువ్తూ దగగ్రకు వచిచ్ 
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"ఆగండాగండి, మీరెవరో నేను చెపాత్ను. మీరు తనమ్యి కదా. మా దివా ఎపుప్డూ మీ గురించే చెపాత్డు. ఈ కాలంలో కొంగు కపుప్కుని 
నడిచే వారు మీరొకక్రే అని మిమమ్లిన్ చూసూత్నే గురుత్ పటేట్ను." అంది. 

అలిసిపోయి ఉనన తనమ్యిని లోపలికి ఆదరంగా తీసుకెళిల్, "ముందు మొహం కడుకోక్ండి, కాఫీ తెసాత్ను." అంది. 
సూట కేసులోంచి టవలు తీసుకుని మొహం తుడుచుకుని బొటుట్ పెటుట్కుంది తనమ్యి. 
దివాకర అకక్ కాతాయ్యని వయసులో మహా అయితే అతని కంటే రెండేళుళ్ పెదద్దై ఉండొచుచ్. ఎమేమ్ ఫిలాసఫీ చేసింది. పెదద్ కళుల్, 

చకక్ని రూపం. రూపం కంటే ఆకరష్ణీయమైన మృదు భాషణ. 
దివాకర "అలా వెళొల్సాత్" నని ఎకక్డికో వెళేల్డు. 
" 'ఈ-టీ.వీ' అని కొతత్గా వచిచ్ంది. సీరియల చూసాత్రా?" అంది కాతాయ్యని ఉతాస్హంగా.  
టీవీ అనగానే తనమ్యికి తన తలిల్దండుర్లు శేఖర కి పండగ బహుమతిగా ఇచిచ్న కలర టీవీ సనిన్వేశం జాఞ్పకం వచిచ్ంది. శేఖర 

తముమ్డికి పెళిళ్ కుదిరింది. అమామ్యి తరఫు వాళుళ్ కటన్ంతో బాటూ కలర టీవీ కూడా ఇసుత్నాన్రు కాబటిట్ మీ వాళుల్ కూడా ఇవవ్వలసిందేనని పటుట్బటిట్ంది 
దేవి. అపప్టికిపుప్డు కలర టీవీ అంటే అధమం ఇరవై వేల పైమాటే. జోయ్తి కుదరదని చెపప్మనాన్,  భానుమూరిత్ వినిపించుకోకుండా చీటీ పాడి  కొని ఇచిచ్ 
పంపించేడు. సామానల్తో బాటూ టీవీ ని తీసి వాయ్నులోకి ఎకిక్సుత్నన్పుడు తండిర్ దవడ బాధతో బిగుసుకోవడం చూసి వయ్ధాపూరితురాలైంది తనమ్యి.   

కాతాయ్యనికి సమాధానంగా చినన్గా నిటూట్రిచ్  "టీ.వీ అలవాటు లేదు కాతాయ్యని గారూ" అంది తనమ్యి.  
బదులుగా "కాతాయ్, అని పిలవండి చాలు. మీరు చాలా బాగా చదువుతారని మా తముమ్డు చెపుత్ంటాడు. మీరు టీవీ చూడరంటే 

ఆశచ్రయ్ం లేదు లెండి" అంది.  
కాసేస్పు చదువుల గురించి సంభాషణ సాగేక, కురీచ్ దగగ్ర చాప వేసుకుని నేల మీద కూచుంది కాతాయ్యని. తనమ్యి కూడా చాప 

మీదికి మారింది. ఉండండి, దిండుల్ తెసాత్ను. విశార్ంతిగా నిదర్పోండి. బాగా అలిసిపోయినటుల్నాన్రు." అంది. 
"నిదర్ రావడం లేదు కాతాయ్! రేపు అనంత రాగానే హాసట్లు గురించి పర్యతన్ం చెయాయ్లి. ఒకవేళ దొరకకపోతే మీకభయ్ంతరం లేకపోతే 

నేను రేపు కూడా ఇకక్డే ఉంటాను." అంది సందేహంగా తనమ్యి తటపటాయిసూత్. 
"అయోయ్, అలా అడగాలా చెపప్ండి. మీకు నచిచ్ననాన్ళుల్ ఉండొచుచ్. అవునూ, మీ బాబు ఎలా ఉనాన్డు?" అంది కాతాయ్యని. 
బాబుని తలుచ్కోగానే జరిగిన అసత్వయ్సత్ సంఘటనలనీన్  ఒకక్ సారిగా జాఞ్పకం వచిచ్  కళుల్ నిండి పోయేయి. 
"మిమమ్లిన్ అడిగి బాధ పెటట్దలుచ్కోలేదు, మీ గుండె భారం తీరుచ్కోవడానికి మీ కషట్మేదైనా నాతో చెపప్డానికి వెనకాడకండి." అంది 

కాతాయ్యని అనునయంగా దగగ్రకు వచిచ్ కూచుని. 
తనమ్యి కళుల్ తుడుచుకుంటూ, మీతో చెపప్డానికి నాకేమీ అభయ్ంతరం లేదు. అని మొదటిన్ంచీ చెపప్సాగింది. 
దాదాపు గంట సేపు తనమ్యి చెపూత్ండగా  కాతాయ్యని కళల్ నీళల్తో వింది. 
తన బాధని పంచుకుంటూ తన కోసం కనీన్ళుల్ కారుసూత్ నన్ అపరిచితురాలైన ఆ అమామ్యిని మనసుస్ లోనే అభినందించకుండా 

ఉండలేకపోయింది తనమ్యి.  
"తనకి ఆశర్యమిచిచ్, ఊరట కలిగించిన ఈ  అమామ్యిని జీవితంలో ఎపుప్డూ మరిచ్పోకూడదు." అనుకుంది. 
ఎపుప్డు వచిచ్ వినాన్డో ఏమో బయట వరండాలో నిశశ్బద్ంగా కూచుని ఉనన్ దివాకర కళుల్ కూడా వరిష్సూత్నాన్యి. 
ఇటువంటి  మంచి వాళిల్ంకా ఉండడం వలల్నే పర్పంచం ఈ మాతర్మైనా మనగలుగుతూంది. 
తనమ్యి తన బాధా గాథలో అనుకోకుండా ఇరుకుక్నన్ కరుణ విషయం మాతర్ం చెపప్లేదు. ఇపప్టికే తన వలల్ అతనికి కలిగిన నషట్ం 

చాలు. ఇకక్డే కాదు. ఎపుప్డూ ఎకక్డా పర్సాత్వించకూడదు అని నిరణ్యించుకుంది. 
----- 
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మరాన్డు డిపారుట్మెంటులో  అనంత తనమ్యిని చూసూత్నే "హమమ్యయ్ కనిపించావా, మా నానన్కి కామెరుల్ వచిచ్ తగగ్కపోతే కె.జి హెచ 
లో జాయిన చేసేం. అమమ్ కూడా అకక్డే ఉంది. మీ ఇంటోల్ కాసత్ కేరియర వొండి  పటుట్కెళొల్చాచ్?" అంది ఆదురాద్గా. 

తనమ్యి తన కషాట్నిన్ మరిచ్పోయి, "అయోయ్ ఏమైంది? పద నేనూ వసాత్ను" అంది. 
తనమ్యితో వచిచ్న దివాకర "మి మీమ్రు వెళల్ండి. నేను నోటుస్లు సంపాదిసాత్ను. కల్ కాల్సులు అయేయ్క కక్ కలుదాద్ం." అనాన్డు. 
అనంత, రాజులతో బాటూ కె.జి.హెచ బసెస్కిక్ంది తనమ్యి.  
తనమ్యి పర్సుత్త పరిసిథ్తి అంతా విని, "అయోయ్, అసలు ఇంత మంచిదానివైన నీకే కషాట్లు ఎందుకొసుత్నాన్యో. నినున్ ఇనిన్ కషాట్ల 

పాలేజ్సి, బంగారం లాంటి నీ కొడుకుని కూడా దూరం చేసుకునన్ అతనిదే  దురదృషట్ం. నువేవ్ం అధైరయ్ పడకు.  సాయంతర్ం హాసట్లుకి తీసుకెళాత్ను. తెలిసిన 
అమామ్యిలెవరి రూములోనైనా గెసుట్గా ఉండొచుచ్." అంది అనంత. 

"థాంకూయ్, అనంతా" అంది తనమ్యి కళుల్ చెమరుసూత్ ఉండగా.  
"థాంకస్ మాటికేం గానీ , నువివ్క అనిన్టికీ కంట నీరు పెటుట్కోవడం మానెయాయ్లి. నువువ్ నిలబడి, బాబుకి మంచి జీవితానిన్వావ్లి." 

అంది అనంత. 
తనమ్యి కళుళ్ తుడుచుకుని తల ఊపింది. 
"రాజు వాళల్ బాబాయి రైలేవ్ లో పనిచేసి రిటైరయేయ్రు. గాజువాక లో రైలేవ్ కావ్రట్రుస్లో వాళల్కొక రెసాట్రెంటు ఉంది. ఇపుప్డు 

యూనివరిశ్టీకి దగగ్రోల్ జరుగుతునన్ ఎగిజ్బిషను లో ఫుడ సాట్ల తీసుకునాన్రు. మాకు డబుబ్లు బాగా అవసరం కాబటిట్ సాట్లులో హెలుప్కి నేను, రాజు 
ఒపుప్కునాన్ం. ఇంకా మరో ఇదద్రు ముగుగ్రు కూడా అవసరమనాన్రు కూడా.  నువువ్ సరేనంటే, నీ గురించి కూడా మాటాల్డతాను, ఏమంటావ?" అంది 
అనంత. 

బసుస్ కిటికీ లోంచి కనిపిసూత్నన్ ఆకాశం లోకి చూసూత్ "మితర్మా! నువువ్ నిజంగా ఉనాన్వు." అనుకుంది తనమ్యి. 
అనంత చేతిని చేతిలోకి తీసుకుని, "నీకు కృతజఞ్తలు ఎలా చెపాప్లో అరథ్ం కావడం లేదు అనంతా. తపప్కుండా వసాత్ను కాయ్ంటీను 

కౌంటరులో పనిచేయడానికి" అంది గదగ్దంగా. 
పర్తీ రోజూ సాయంతర్ం అయిదు గంటల నించీ రాతిర్ పదకొండు గంటల వరకూ కేంటీను లో ఉదోయ్గం. కావడానికి కౌంటరు 

ఉదోయ్గమైనా సాట్లు తెరిచిన దగగ్రిన్ంచి కురీచ్లు, టేబుళుల్ వెయయ్డం దగగ్రిన్ంచీ, రాతిర్ మూసేసే సమయమయాయ్క సరద్డం వరకూ అనీన్ చెయాయ్లి. 
అనంత, రాజు ఉనాన్రు కాబటిట్ తపప్ని నిలువు జీతపు ఉదోయ్గం ఎంత కషట్మైనా సులువుగానే అనిపించసాగింది తనమ్యికి.  
శుకర్వారం అనంత "శనాది వారాలోల్ రోజంతా పని ఉంటుందట. మేమిదద్రం చేసుత్నాన్ం. ఈ వారం ఊరెళల్డం మానేసి నువూవ్ మాతో 

రా తనమ్యీ." అంది. 
రోజుకి యాభై రూపాయలు, భోజనం పేకెటుట్ . పది రోజుల వరకూ పని చేసేత్ వచేచ్ డబుబ్లతో నెలాఖరు వరకూ గడపొచుచ్.  
వారాంతం లో కూడా పనిచేసేత్ రెండు మూడు వారాలు ఇంటికెళిల్ రావడానికి బసుస్ ఛారీజ్లకొసాత్యి. 
తనూ వొసాత్ననన్టుల్ తలూపింది తనమ్యి. 
"అనీన్ బానే ఉనాన్యి గానీ ఇలాంటి చోట పని చేసేటపుప్డు చెంగు భుజాన కపుప్కోకూడదు తనమ్యీ, ఇలా నడుం చుటూట్ బిగించాలి." 

అని నవివ్ంది అనంత.  
-------- 

యూనివరిశ్టీ లేడీస హాసట్లోల్ తనమ్యి తాతాక్లికంగా అనంతకి తెలిసిన అమామ్యి గదిలో గెసుట్గా చేరింది. 
ఆ రోజు యూనివరీశ్టీ నించి సాయంతర్ం హాసట్లుకి రాగానే చేదు వారత్ ఎదురయియ్ంది తనమ్యికి. 
లేడీస హాసట్లోల్ రూలుస్ పర్కారం ఎకుక్వ రోజులు గెసుట్గా ఉండే అవకాశం ఉండదు. వచేచ్ వారంలో ఆ రూము మరెవరికో 

కేటాయించబోతునాన్రు. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 e÷]Ã  2017 

   6 వెనుతిరగని వెనెన్ల – డా॥కె.గీత

తనమ్యికి మళీల్ సమసయ్ మొదటికి వచిచ్ంది. 
మాటిమాటికీ అనంతని సహాయం అడగడమూ తనకు ఇబబ్ందిగానే ఉంది. ఏం చెయాయ్లి? ఎకక్డ ఉండాలి? 
హాసట్లు నించి రోడుడ్ దిగువకి నడిచి సముదర్ తీరం వెంబడి నడుసూత్ "సముదర్మా! నినున్ ఇనిన్ అలలు ముంచెతుత్తునాన్ ఎలా ధైరయ్ంగా 

ఉండగలుగుతునాన్వు? మితర్మా! నాకూ కాసత్ ధైరాయ్నిన్ పంచమని సాగరంతో చెపప్వా?"  
ఒక పకక్ చదువు, ఒక పకక్ జీవనం కోసం పోరాటం, మరో పకక్ ఇంటికి వెళేత్ చాలు శేఖర అకక్డ కనిపించాడు, ఇకక్డ కనిపించాడని  

తెలుసుత్నన్ కబురుల్, బాబుని వొదిలి ఉండలేనితనం... 
రామకృషణ్  మిషను ఆవరణలోకి వెళిల్ కళుల్ మూసుకుని కూచుంది.  
అకక్డ ఉనన్ంత సేపు ఎంతో పర్శాంతంగా అనిపించసాగింది తనమ్యికి.  
అపప్టి నుంచి మనసు బాధగా ఉనన్పుప్డలాల్ అకక్డికి వెళల్డం అలవాటు చేసుకుంది.  
"Strength is Life, Weakness is Death. 
Expansion is Life, Contraction is Death. 
Love is Life, Hatred is Death.” 
― Swami Vivekananda " 
అకక్డ గోడల మీద తన కోసమే రాసినటుల్నన్ ఆ వాకాయ్లిన్ మళీల్ మళీల్ సుఫ్రింపజేసుకుంటూ    
బయట వరండాలో చెపుప్లు వేసుకుంటూ ఎదురుగా గోడకునన్ ఎడవ్రెట్ౖజుమెంటుని యథాలాపంగా చూసింది తనమ్యి. 
సాథ్నిక వివేకానంద ఆశర్మపాఠశాలలో రెసిడెంటు టీచరల్ కోసం పర్కటన అది. రెసిడెంటు ఉదోయ్గంలో చేరితే తన హాసట్లు బాధలు 

తీరుతాయి. కానీ చదువు, ఉదోయ్గం ఒకటే సమయంలో ఎలా కుదురుతాయో చూడాలి. ఏదైనా సోమవారం వెళిల్ చూదాద్ం అనుకుంది. 
అడర్సు వివరాలు రాసుకుని బయటకు వచిచ్ సముదర్ం వైపు శిరసుస్ వంచి కనీన్ళల్తో నమసక్రించి "మితర్మా! నాకీ ఉదోయ్గం 

ఇపిప్ంచు" అంది. 
------- 

మరాన్డు ఇంటికి వెళేల్ ముందు బాబుకి రోడుడ్ పకక్న చవకగా వసుత్వులు అమేమ్ చోట ఒక జత బటట్లు, ఒక చెపుప్ల జత కొంది తనమ్యి. 
సవ్యంగా సంపాదించిన డబుబ్లతో కొనన్ మొదటి వసుత్వులని ఎంతో సంతృపిత్గా చూసుకుంది. గుండెలకు హతుత్కుంది. ఈ బటట్లోల్ 

బాబు ఎంత ముదొద్సాత్డో. అని ఊహించుకుని మురిసిపోయింది. ముందంతా ఎపుప్డూ లేని అతయ్ంత అనందం ఇది. 
బసెస్కేక్ ముందు ఒకక్ సారి బాబు గొంతు వినాలనిపించింది.  
అవతలి నుంచి బాబు "అమామ్!" అని పిలవగానే తనమ్యి గుండె ఉపొప్ంగింది. ఫోనులోనే వాడికి ముదుద్లు కురిపించింది.  
కానీ జోయ్తి గొంతు ఎపుప్డూ లేనంత దిగులుగా వినిపించింది. 
సాయంతర్ం ఇంటికి వెళేల్క గానీ విషయం అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. 
తండిర్ గుమమ్ంలోనే వాలు కురీచ్లో నిశశ్బద్ంగా కూచుని ఉనాన్డు. 
జోయ్తి చేతిలో నుంచి పోసట్ల కవరు తీసుకుని టైపు చేసి ఉనన్ మొదటి పేజీని చూసి అకక్డే కూలబడింది తనమ్యి. శేఖర నించి 

"విడాకుల నోటీసు" అది. 
రెండు నెలల నించి కేవలం కోపంతో వెళిళ్పోయి తిరిగి వసాత్డని ఎదురు చూసిన తలిల్దండుర్లకి అశనిపాతంలా తగిలింది ఇది. 
తనమ్యికి ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు. బాబుని గుండెలకు హతుత్కుని నిశశ్బద్ంగా రోదించసాగింది. 
జోయ్తి కూతురి భుజమీమ్ద చెయియ్ వేసి రాసూత్ కూచుంది. 
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ఇంతలో బయట వరండా లో కూచునన్ భానుమూరిత్ మూలుగుతునన్టుల్ వినిపించి అటు పరుగెతాత్రు. అపప్టికే గుండె పటుట్కుని ఎగ 
ఊపిరితో సతమతమవుతునన్ తండిర్ని చూడగానే కెవువ్న అరిచింది తనమ్యి.  

 
-- 

 ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    
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