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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 ఎదురయియ్ పెళిల్ చేసుకుంటాడు.
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అపప్టికపుప్డు వనజకి ఉతత్రం రాయాలనిపించింది తనమ్యికి.
"వనా!
ఎలా ఉనాన్వు? మనం ఉతత్రాలు రాసుకుని ఎనాన్ళళ్యింది! కాదు కాదు ఎనేన్ళల్యియ్ంది!!..."
గుమమ్ం ముందు అలికిడి కావడంతో రాసుత్నన్దలాల్ పకక్కి చూసింది.
పర్భు అకక్ కూతురు, పాప ని ఎతుత్కుని నిలబడి సంశయిసూత్ "యాండీ, నేను లోపలికి రావొచాచ్" అంది.
తనమ్యి చిరన్వువ్తో గుమమ్ం దగిగ్రికి వెళిల్ ముదుద్లొలుకుతునన్ పాప వైపు చెయియ్ చాసూత్, పాప తలిల్ వైపు తిరిగి "రామామ్" అంది.
గదిలోకి బిడియంగా వచిచ్ పరీక్షగా చుటూట్ చూడసాగింది ఆ అమామ్యి.
తనమ్యి డబాబ్ లో నుంచి బిసెక్టుట్ తీసి పాపకిసూత్ "ననున్ అతాత్ అని పిలొవొచుచ్ నువువ్. మీ మావయయ్ భారయ్నేగా" అని చిరన్వువ్
నవివ్ంది.
ఆ అమామ్యి "అకాక్" అని పిలవొచాచ్ అంది సమాధానంగా.
"నీకెలా నచిచ్తే అలా పిలువు రాణీ" అంది తనమ్యి.
ఆ అమామ్యి గబగబా "మా యమమ్మమ్ మాటలు పటిట్ంచుకోకు అకాక్! ఆవిడ నోరు చెడడ్దే గానీ మనసు మంచిదే. ఆళల్కి మాటైనా
సెపప్కుండా మావయయ్ పెళిల్ సేసుకునాన్డని కోపం. కొనాన్ళల్కి శాంతిసాత్దిలే. కుసింత ఓపిక పటుట్. అయినా ఆవిడి నినన్నే గాదు మా యమమ్నీ, ననూన్
అలాగే తిడతాది." అంది గుమమ్ం దగిగ్రిన్ంచి మెటల్ మీంచి కిందికి చూసూత్.
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"ఏవిటి, ఇంటోల్ ఎవరూ లేరా?" అంది తనమ్యి, తనూ కిందికి చూసూత్.
"మరే, పండగొసత్ంది కదా ముగుగ్లకి రంగులు కొనడానికి రోడుడ్ దాకా యెళేల్రు. దారోల్నే కూరగాయలు కూడా కొనుకుక్ని
వొతాత్మనాన్రు" అంటూ
“ఏం లేదకాక్, నువువ్ బాగా పెదద్ సదువు సదివేవంట కదా, బాబుతో పాటూ మా బుజిజ్కూక్డా నాలుగు అచచ్రముమ్కక్లు నేరిప్ంచవా?
వొచీచ్ ఏడాది బళోల్ ఎయాయ్లంటే ఏయో ఇంగోల్సు అచచ్రాలు ముందే రావాలంట కదా" అంది.
తనమ్యి చిరునవువ్తో అలాగే, రోజూ సాయంతర్ం నేను రాగానే కాసేపు కూచోబెటుట్కుంటాలే. అంటూ "వసాత్వా" అంది పాపతో.
తలిల్ చాటుకి వెళిల్ దాకుక్ని కొంటెగా తొంగి చూడసాగింది బుజిజ్.
తనమ్యికి ఆడపిలల్లంటే చాలా ఇషట్ం. చకక్గా రెండు జళుల్ వేసి, రకరకాల పరికిణీలు కుటిట్ంచి, అందంగా బొటూల్, కాటుకలూ పెటిట్
బొమమ్లిన్ తయారుచేసినటుల్ తయారు చెయయ్డమంటే మరీ ఇషట్ం. అదే చెపిప్ంది.
"అటైతే నీకు ఈ చూలి అమామ్యే పుడతాదిలే" అంది నవువ్తూ రాణి.
అంతలోనే తనమ్యికి కడుపులో తిపుప్తూండడంతో బాతూర్ములోకి పరుగెతిత్ంది. తిరిగి నిసాత్ర్ణగా వచిచ్ మంచమీమ్ద వాలిపోయిన
తనమ్యికి కిందికి పరుగెతుత్కెళిల్ గాల్సునీళల్లో పంచదార కలుపుకొచిచ్ ఇచిచ్ంది రాణి.
తనమ్యి కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా చూసూత్ "థాంకస్ రాణీ" అంది.
"అయోయ్ మనలో మనకు టాంకెస్ందుకకాక్, నీకేం కావాలనాన్ ననున్ పిలు" అంది.
ఆ అమామ్యి అలా పరిచయంగా వచిచ్ మాటాల్డుతూ సహృదయంతో ఏవో చెపుత్నాన్ తనమ్యికి లోపలోల్పల భయంగానే ఉంది.
రాణి వెళల్గానే వనజకు రాసుత్నన్ ఉతత్రానిన్ కొనసాగించింది.
వనా!
జీవితం ఎంతో చితర్విచితర్మైంది!
ఎనిన్ మలుపులు తిరుగుతుందో, ఎటు తీసుకు వెళుత్ందో ఎవరికీ తెలియదు.
తొందరపాటు నిరణ్యాలు తీసుకోకూడదని అంటారు కదా!
కానీ నిరణ్యాలు తీసుకోవడానికి సంవతస్రాల సమయం తీసుకునాన్ కొనిన్సారుల్ తపుప్ నిరణ్యమే తీసుకుంటాం.
అలాగని ఏ నిరణ్యమూ తీసుకోకుండా ఉండిపోవడం వలల్, జీవితంలో మారుప్ లేకపోవడం వలల్ కదలని మడుగులా నాచుపటిట్పోతాం.
జీవితంలోకి మారుప్ని ఆహావ్నించడమంటే పర్వాహంలా జీవితానిన్ చైతనయ్వంతం చేసుకోవడమే కదూ!
అందుకే ఏ మారుప్నయినా ధీమాగా ఎదురొక్వాలి కదూ! అదే జీవితం కదూ!!
సంధయ్ వేళ కావసోత్ంది. ఆకాశం నారింజ రంగు దాలుసూత్ ఉంది. ఎనోన్ సాయం సంధయ్లిన్ మనం కలిసి చూసూత్ కబురుల్ కలబోసుకునన్
మా ఇంటి డాబా జాఞ్పకం వసూత్ంది వనా.
నువవ్కక్డ పిలల్లతో సతమతమవుతూ ఉనాన్ సంధయ్ వేళ ఆకాశం కేసి చూసాత్వని నాకు తెలుసు. అందుకే నీకు ఉతత్రం రాసుత్ంటే నువువ్
నేను చెపుత్నన్ కబురల్నీన్ పకక్నే కూచుని వింటునన్ భావన! జీవితం తిపిప్న మలుపులోల్ ఎటున్ంచి ఎటో సాగుతునన్ నా జీవితం మాటికేం గానీ నీ గురించి
చెపుప్.
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నీ ఉతత్రం కోసం ఎదురుచూసూత్ ఉంటాను.
నీ
తను
***
మరుసటి వారంలో పర్భు అకక్ మంగ బటట్లారవేయడానికి డాబా మెటుల్ దిగబోతూ పై అంతసుత్లో చివరి మెటుట్ మీద కాలు మెలిక
పడి "ఓరాన్యనో" అని గావుకేక పెటిట్ంది.
సాయంతర్ం కాలేజీ నుంచి వచిచ్, ముఖం కడుకుక్ని, బొటుట్ పెటుట్కుంటునన్ తనమ్యి కేక వినబడగానే చపుప్న బయటికి పరుగెతుత్కు
వచిచ్ంది. పడడమే పాదం పెదద్గా వాచిపోయి లేవలేకపోతునన్ ఆవిడకి చెయియ్ సాయం అందించి కురీచ్లో కూచోబెటిట్ంది. సమయానికి పర్భు అమామ్నానాన్
కూడా లేరు.
మెటల్ మీంచి కిందికి చూసూత్ "రాణీ" అని పిలిచింది తనమ్యి.
తనమ్యి పిలుపు విని రాణి, ఆ అమామ్యి తముమ్డు దాసు పరుగెతుత్కొచేచ్రు "ఏటయియ్ందే అమామ్" అంటూ.
వాళల్ను చూసుత్ండమని చెపిప్ బండి తీసి మెయిన రోడుడ్ వరకూ వెళిల్ ఆటో పిలుచుకొచిచ్ంది తనమ్యి.
అపప్టికే ఆవిడ "అమామ్, అబాబ్" అని మూలగసాగింది.
ఇంటోల్ బాబుని చూసుత్ండమని రాణికి అపప్చెపిప్ దాసుని, మంగని ఆటోలో ఎకక్మని తను వెనకే బండి నడుపుతూ దగగ్రోల్ని సెప్షాలిటీ
హాసిప్టల కు తీసుకు వెళిల్ కావలిస్న ఎకస్ రేలు తీయించి రిపోరుట్స్ వచేచ్ లోగా బయటికొచిచ్ పర్భు కి ఫోను చేసింది.
"అయోయ్, ఇపుప్డే వసుత్నాన్" అంటూ మరో గంటలో ఆఘమేఘాలమీద వచేచ్డు పర్భు.
కాలికి సిమెమ్ంటు కటుట్ వేసేక, దారిలో టాబెల్టుల్ కొని తిరిగొచేచ్రు.
అపప్టికే గాభరాగా గేటు దగిగ్ర నిలబడడ్ బేబమమ్ "అమోమ్ నా తలీల్, ఏటయియ్ందే " అంటూ శోకాలు పెటట్సాగింది.
టయానికి కోడలమమ్ "ఆసప్టలకి తీసుకెళల్బటిట్ బతికేనే అమామ్" అంటూ నిసాత్ర్ణగా సోఫాలో జేరబడింది మంగ.
కొనన్ మందులు ఏవేవి ఏ పూట వేసుకోవాలో డాకట్రు ఇచిచ్న పిర్సిర్క్షను చూసి చెపప్సాగింది తనమ్యి.
ఇంతలో గాల్సు నిండా టీ పటుట్కొచిచ్ "ఇందమామ్, ముందిది తాగు" అంటూ తనమ్యి చేతికి టీ ఇచిచ్ంది బేబమమ్ పర్శంసాపూరవ్కంగా
చూసూత్.
ఆవిడ మొదటి సారి తనమ్యితో మాటాల్డుతూంది. తనమ్యి తడబడుతూ "ముందు వదినకి ఇవవ్ండి అతత్యాయ్" అంది.
"పరేల్దమామ్ నువువ్ ముందు తాగు. పాపం కాలేజీ నుంచి వసాత్నే నేను పరుగులు పెటిట్ంచేను" అంది మంగ.
రాతర్ంతా తనమ్యికి ఎదురు గదిలో నుంచి మంగ మూలుగులు వినిపిసూత్ నే ఉనాన్యి. అరథ్ రాతిర్ ఆవిడ వేసుకోవలసిన టాబెల్టుల్
వేసుకుందో లేదో అడగడానికి వచిచ్ంది తనమ్యి.
పర్తిగా చెయియ్ పటుట్కుని "నా తలేల్, దేవతలా పరిగెటుట్కొచిచ్ ఎంటనే కాపాడావు. అది సాలక నా కోసం నిదోర్కుండా కూసునాన్వా.
ఏసుకొంటాలేమామ్. నువువ్ పడుకో. పాపం పొదుద్న లెగిసింది మొదలు పరుగులెటాట్లి" అంటూ కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా మాటాల్డ సాగింది.
ఆ మరుసటి రోజు ఉదయానే బేబమమ్ సరిద్ పెటిట్న కేరేజీలు తనమ్యికి, పర్భుకి సవ్యంగా చేతికందించింది.
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ఏదో అనబోతునన్ పర్భుతో "దాసుబాబు పనోల్ కుదిరేడు కదా. ఆడికీ కేరేజీ ఎటాట్లి. ఎలాగూ అందరికీ వంట ఒకటే పాలి అయిపోతది.
మీకూ రోజూ కేరేజీ కటిట్ఇచేచ్తాత్నులే" అంది.
వదద్ంటే తలిల్ ఏవంటుందో అని పర్భు తనమ్యి వైపు ఒపుప్కోమనన్టుట్ చూసేడు. తనమ్యి మారు మాటాల్డకుండా అందుకుంది. తనమ్యి
చేతికి కేరేజీ కింది గినెన్లోని వేడనన్ం బాకుస్ చురుర్మని అంటుకుంది.
***
మామూలుగా పర్భు ఆఫీసు నుంచి వసూత్నే ఒక గంట సేపు కిందన వాళల్ వాళల్తో కబురుల్ చెపిప్ అపుప్డు మేడ మీదికి వసాత్డు. ఆ రోజు
పర్భు ఎంతకీ రాకపోవడం చూసి పైన మధయ్ హాలోల్కొచిచ్ కిందికి చూసింది తనమ్యి. కింద జరుగుతునన్ సంభాషణలో బాబు పర్సాత్వన వినిపిసూత్ండడంతో
ఒకక్ నిమిషం ఆగింది.
పర్భు తండిర్ కొడుకిక్ ఉదోబ్ధన చేసుత్నన్టుల్ " నువెవ్ంత బాగా సూసినా ఏ గూటి సిలక ఆ గూటికే సేరతాది. నువువ్ ఎంత సొయానా
అనుకుని పెంచినా ఆ పిలోల్డు రేపొదుద్నన్ ఆడి బాబు కాడికెలిల్పోతాడు. అంతే గాకండా నీ ఆసీత్పాసీత్ మూటగటిట్ అటిట్కెలిల్ పోయి ఆడి బాబుకి దొబెబ్టేట్తాత్డు,
మరానక నీ ఇసట్ం. నినున్ గనన్ తలీల్దండీర్ మాటిని, ఆణిణ్ ఇపుప్డే అంపేతాత్వో, నీ పెలాల్ం మాటిని ఆణిణ్ నెతిత్ మీద కూకుండబెటుట్కుని నీ కసాట్రిజ్తవంతా ఆడి
బాబుకే దారబోతాత్వో ఆలోసించుకో" అనాన్డు.
వింటునన్ తనమ్యి గుండె దడదడా కొటుట్కోసాగింది. కాళుల్ వణకసాగేయి. పాదాలోల్ నుంచి రకత్ం చివువ్న నెతిత్కి పాకి కోపం తనున్కు
వచిచ్ంది. ఎంత దారుణంగా ఆలోచిసూత్ నూరి పోసుత్నాన్రో! ఇపప్టికే బాబు పటల్ విదేవ్షం పెంచుకుంటునన్ పర్భు మీద ఇలాంటి మాటలు ఇంకాసత్
తీవర్ంగా పనిచెయయ్వూ! పసివాడు ఏం పాపం చేసేడని వీళిల్లా కక్షగటిట్ మాటాల్డుతునాన్రు?
ఇంతలో పర్భు తలిల్ అందుకుంది.
"బాబూ మీ నానన్ సెపిప్న మాటిను. పోనీలే పసోడంటే సోలుడ్ బియయ్మే గందా ఎగసాట్ర్ అననుకుంటునాన్వేమో. ఆడి సదువులు, సోకులే
తిరుతాత్వా, లేదా నీకు పుటట్బోయే బిడడ్ల బాగోగులే సూతాత్వా?" అని ముకుక్ చీదసాగింది.
పర్భు మాట మాటాల్డకుండా కూచుని ఉండడం ఇంకాసత్ చికాకు పుటిట్ంచసాగింది తనమ్యికి. అసలకక్డ ఇంకొకక్ క్షణం కూడా
ఉండాలని అనిపించక లోపలికి ఒకక్ ఉదుటున వచేచ్సింది.
నిదర్పోతునన్ బాబు తల నిమురుతూ "నానాన్! నినున్ ఇలాంటి మనుషుల మధయ్కి తీసుకు వచిచ్న ననున్ క్షమించు. నా
పార్ణమునన్ంతవరకు నినున్ నాకు దూరం కానివవ్ను" అంటూ
గటిట్గా ఊపిరి తీసుకుని వదిలింది. వాళల్ చెడు మాటలు విని పర్భు బాబుని తన నించి దూరం చేసే పర్యతన్ం చేసాత్డా? నిజంగా
సంసాక్రవంతుడయితే అసలు ఇలాంటి మాటలు సిథ్మితంగా కూచుని వింటాడా?
అయినా సిదాద్రథ్ చెపిప్నటుల్ "పర్భు చినన్ పిలల్వాడు కాదు. అతను ఏం నిరణ్యించుకునాన్ తనేం చెయాయ్లో తనకి బాగా తెలుసు" దృఢంగా
అనుకుంది.
పర్భు మేడ మీదికి వసూత్నే ఏమైనా మాటాల్డుతాడేమో అని చూసింది. ముభావంగా ఉనాన్డే కానీ ఆ విషయాలేవీ కదలచ్లేదు. అసలు
అకక్డ ఏవీ జరగనటుట్ అతి మామూలుగా ఉనాన్డు. పర్భుతో ఇదే వచిచ్న సమసయ్. తనంతట తనుగా ఏ విషయమూ మాటాల్డడు. తనలో తను ఏం
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ఆలోచించుకుంటాడో తెలీనివవ్డు. ఎదుటి వాళుల్ గొడవకు దిగినపుప్డు మాతర్ం ఆ వేడిలో మనసులో చెలరేగుతునన్వనీన్ బయట పెటేట్సాత్డు. కాసేస్పటిలో
కోపం తగగ్గానే తనని క్షమించమని నిసస్ంకోచంగా అడుగుతాడు.
చాలా సేపటి తరావ్త నిశశ్బాద్నిన్ ఛేదిసూత్ "దసరా సెలవులు వసుత్నాన్యి కదా నీకు మీ ఇంటికి వెళాల్లని ఉంటే కొనాన్ళుల్ వెళిల్రా"
అనాన్డు.
నిజానికి ఈ ఇంటోల్ ఒకక్ క్షణం కూడా తనకి మనఃశాశ్ంతి లేదు. అయినా తనమ్యి తల అడడ్ంగా ఊపింది.
***
మరాన్డు భానుమూరిత్కి ఒంటోల్ బాలేదని, తనని చూడాలని అంటునాన్డని జోయ్తి కాలేజీకి ఫోను చేసింది. ఆ సాయంతర్మే
బయలుదేరింది తనమ్యి.
పర్భు తనమ్యిని, బాబుని రైలెకిక్సూత్ "తవ్రగా వచేచ్యీ" అనాన్డు.
కిటీకీలో నుంచి బయటికి చెయూయ్పుతునన్ బాబుని పటిట్ంచుకోకుండా వెనకిక్ తిరిగి వెళిల్పోతునన్ పర్భుని చూసి మనసు చివుకుక్మంది
తనమ్యికి. అయినా తమాయించుకుంది. మనసులో ఒతిత్ళుల్ కడుపులోని బిడడ్ మీద తీవర్ పర్భావాలు చూపిసాత్యని ఎకక్డో చదివింది. అయిదో నెల మరో
వారంలో నిండనుంది. కొంచెం వేవిళుల్ తగిగ్ కాసత్ మాములు కాసాగింది ఇపుప్డిపుప్డే. నిజానికి ఈ పాప కడుపులో పడడ్ సమయంలోనే పర్భు కుటుంబం
తమ జీవితాలోల్కి పర్వేశించడం, ఇలుల్ మారాలిస్ రావడం, వాళల్ సూటిపోటి మాటలు, బాబు పటల్ పర్భు పర్వరత్న ఒకక్టేవిటి… అనీన్ బాధాకరాలే. అసలు ఏ
రోజూ తను సంతోషంగా లేదు. మొదటిసారి బాబు కడుపులో ఉనన్పుడు ఎనెన్నిన్ కబురుల్ చెపేప్ది!
అలాంటిది ఇపుప్డు జీవితం మొతత్ం నిసాస్రమయిపోయినటల్యియ్ కడుపులోని బిడడ్ మీద కూడా శర్దధ్ పటట్లేకపోతోంది.
పకక్నే కూచునన్ బాబు అంతలోనే నిదర్కు జోగసాగేడు. తన ఒళోల్ వాడి తలని ఆనుచ్కుని కాళుల్ పైకి సరిద్, చీర చెంగు తీసి వాడి మీద
కపిప్ంది.
ఒక చెయియ్ బాబు తలమీద మరో చేతిని కడుపుమీద వేసి "పాపాయీ! ఎలా ఉనాన్వమామ్" అని మనసులోనే పిలిచింది.
భౌతిక పర్పంచానికి వినిపించని ఆతీమ్యమైన సవ్రమేదో తనని తాకినటుట్ ఒకక్ సారి బుడుంగున కదిలింది. ఇదే మొదటిసారి కదలిక
కావడంతో తనమ్యి చటుకుక్న కదిలిన చోటే చేతోత్ రాసూత్ లాలనగా మరినిన్ కబురుల్ చెపప్సాగింది.
"ఎనిన్ పర్తికూల పరిసిథ్తులెదురయినా నా రెండు రెకక్ల చాటునా మిమమ్లిన్దద్రినీ కాచి కాపాడుతాను. అమమ్ ఉంది మీకు ధైరయ్ంగా
ఉండండి" అంది చీకటిని చీలుచ్కెళుతునన్ రైలు కిటికీ లో నుంచి దూరాన మిణుకు మిణుకు మంటునన్ నక్షతార్లిన్ చూసూత్ .
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