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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 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. 

PPP

65 
సాయంతర్ం కాలేజీ నుంచి వసూత్ దారోల్ బాబుని పికప చేసుకోవడానికి టూయ్షను దగిగ్రికి వెళిల్ంది తనమ్యి. సూక్లు కాగానే ఆటో 

సరాసరి ఇకక్డే దించేసుత్ంది బాబుని. ఇకక్డే హోం వరుక్లు పూరిత్ చేసుకుని, చదువుకుంటూ ఉంటాడు. ఆ టూయ్షను టీచరే పిలాల్డికి  కాసినిన్ పాలు 
కలిపిచేచ్లా మాటాల్డింది తనమ్యి. అందుకుగాను విడిగా డబుబ్లు కటట్సాగింది. పొదుద్ననగా తనమ్యి కాలేజీకెళిల్, సాయంతర్ం వచేచ్ వరకు పాపని నాగ 
సాయంతో ఇంటోల్ వాళల్ంతా బానే చూసుకోసాగేరు. పర్భు అకక్ మనవరాలు బుజిజ్ని కూడా దగగ్రలోని సూక్లోల్ వేసేరు. ఆ పాప తలిల్ రాణిని దగగ్రోల్ని కుటుట్ 
మిషను టైరనింగు సెంటరోల్ జాయిను చేసింది తనమ్యి. ఆ అమామ్యి వచేచ్టపుడు సూక్లు నించి వాళల్ పాపని తీసుకొచుచ్కుంటుంది. పర్భు అకక్ కొడుకు 
దాసుతో ఓపెన యూనివరిశ్టీలో బి. ఏ కి కటిట్ంచి టూయ్షను పెటిట్ంచింది.  ఇక భరత్ లేని పర్భు అకక్  మంగ ఎపుప్డు చూసినా హాలోల్ టీవీకి అతుకుక్పోయి 
ఉండే తలిల్కి, తండిర్కి అనీన్ అందిసూత్ చేదోడు వాదోడుగా ఉండి, ఇంటిలల్పాది పనీ చకక్బెటట్సాగింది. ఇంటి పనల్కీ, బయటి పనల్కీ నాగ అందరికీ సాయం 
చెయయ్సాగింది. 

ఇంతదెద్, వెచాచ్లు, కరెంటు బిలుల్ వంటి ఇంటి ఖరుచ్లు కాక ఇంత మందికీ అనిన్ అవసరాలూ తీరచ్గలిగే రెండు రెకక్లు పర్భు, తను.  
నెల జీతం ఎపుప్డు వసుత్ందా అని ఎదురు చూసినంతసేపు ఉండడం లేదు. బాకీలు తీరచ్డానికే సరిపోసాగేయి. 

"మనకి జీతాలు ఎంత వసుత్నాన్యో, ఎంత ఖరుచ్ అవుతూందో వంటి కషాట్లేవీ ఇంటోల్ ఎవరికి తెలియనివవ్దుద్" అనాన్డు పర్భు 
తనమ్యితో. 

తనమ్యికి పర్భుని చూసేత్ ఒకొక్కక్సారి ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది. అసలు తనకి భవిషయ్తుత్ గురించిన భయం ఉనన్టేట్ కనబడడు. సేవింగస్ 
అంటూ లేకుండా ఏ నెలకానెలే గడుసూత్నాన్ ఖరుచ్కి వెనకాడడు. ఇంటిలల్పాదినీ తీసుకునే సినిమాకైనా, షికారుకైనా వెళాల్లి. తను కషాట్లు అనుభవిసూత్నాన్ 
తన వాళల్కి  ఏ కషట్మూ తెలియనివవ్కూడదనుకునే మంచి కొడుకుని కనన్ందుకు వాళుల్ ఎంతో అదృషట్ం చేసుకునాన్రు.  
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వీళల్ంతా వచిచ్న దగిగ్రనించి "తామిదద్రూ, తమ" అనే పదాలు పర్భు మరిచ్పోయేడు. 
తనమ్యి కూడా మరిచ్పోవడానికి పర్యతన్ం చెయయ్సాగింది. కాలేజీ నుంచి వచేచ్టపుడు బసాట్ండులో అమేమ్ జామకాయలు, 

మొకక్జొనన్లు, మలెల్పూలు... ఏవైనా సరే ఇంటోల్ అందరికీ తేవడం మొదలుపెటిట్ంది. వసూత్నే పాపనెతుత్కుని కిందే కాసేస్పు కూరుచ్ని, వాళిల్చేచ్ టీ 
తాగి,  వాళల్తోబాటూ కాసేస్పు టీవీ చూసి పర్భులాగే గడపసాగింది. పర్భు ఆనందానికి అవధులు లేవు. 

                                                            *** 
అంతా పర్శాంతంగా గడుసుత్నన్ సమయంలో ఆ వారంలో గవరన్మెంటు జీవో 610 అమలులోకి వసుత్ందనన్ వారత్ వచిచ్ంది. దాని 

పర్కారం ఆంధర్ పార్ంతం నుంచి వచిచ్ తెలంగాణా పార్ంతంలో పనిచేసుత్నన్ ఉదోయ్గులు తిరిగి ఆంధర్ పార్ంతానికి వెళిల్పోవాలనేది సారాంశం. కాలేజీలో ఆ 
రోజంతా ఇదే చరచ్నీయాంశమయియ్ంది.  

"అయితే పార్ంతీయ నియామక సాథ్నంలో అరుహ్లైన సాథ్నికులని కాదని సాథ్నికేతరులకు అవకాశం ఇచిచ్ ఉంటేనే జీవో వరిత్సుత్ందని, 
లేకపోయినా సవ్చఛ్ందంగా వెనకిక్ వెళాల్లనుకునే వారికి ఖాళీలను బటిట్ వారి జిలాల్లోల్ కోరుకునన్ చోట నియామకం ఇసాత్మనీ అంటునాన్రు" అనాన్డు 
సిదాద్రథ్. 

"అంటే నేను మా జిలాల్లో ఖాళీ చూసుకుని వెళిల్పోవలసిందేనా" అంది దిగులుగా తనమ్యి.  
"ఎందుకైనా మంచిది మీ నియామకం కాగితాలు ఒకసారి మళీల్ చూడండి. మీ నియామకం వలల్ మరెవరి ఉదోయ్గమూ మీకు 

ఇవవ్బడలేదనన్ సప్షట్త ఉంటే బహుశా: మీరు ఇకక్డే ఉండొచుచ్.  మా మిసెస కు హైదరాబాదు సెకర్టేరియట లో ఉదోయ్గం రావడం వలల్ నేను జోనల 
టార్నస్ ఫర  చేయించుకుని వచాచ్ను. నిజానికి ఈ జీవో పర్కారం వెనకిక్ వెళిల్పోవాలిస్ వసేత్ మొదట నేనే వెళాల్లిస్ ఉండొచుచ్" అనాన్డు. 

"అయోయ్, అదెలా" అంది తనమ్యి. 
"ఎలా ఏం ఉంది చెపప్ండి, మళీల్ మామూలే. మా జిలాల్లోనే ఉదోయ్గం చేసుకోవడమే. ఇందువలల్ ఆమే, నేనూ అటూ ఇటూ తిరగాలిస్ 

రావొచుచ్. గుడిడ్లో మెలల్ ఏవిటంటే ఇంకా మాకు పిలల్లు లేరు" అని చిరన్వువ్ నవేవ్డు వాతావరణానిన్ తేలిక చేసూత్. 
అపప్టికే ఎకనామికుస్ మేడం దు:ఖపడూత్ బయటికి వెళల్డం గమనించింది తనమ్యి. 
తన నియామకం పర్కారం వెళాల్లిస్ వసేత్ ఈ పిలల్లతో తనెకక్డికి వెళాల్లి?  పుటిట్న ఊరుకి దగగ్రోల్ ఉనన్ కాలేజీలో జాయినయియ్, తలిల్ దగిగ్రే 

ఉండి రోజూ వెళిల్ వదాద్మంటే కుదిరేటటుట్ లేదు. అసలే వచేచ్ ముందు బాబుని చూసుకోవడమే భారమనన్టుట్ మాటాల్డింది తలిల్. బాబుని చూడడమే కషట్మైతే, 
చంటిపాపని చూసుకోవడం అసాధయ్ం. అయినా నాగ ఉంది కాబటిట్ ఒపుప్కుంటుందేమో. అపుప్డేదో విసుగులో అలా అని ఉంటుంది. మరోసారి అడిగి 
చూసేత్ పోయేదేం ఉంది? ఒకవేళ తనకి తమ ఊరికి దగగ్రోల్ కాలేజీ దొరకక పోతే తన తరావ్తి ఆపష్న విశాఖపటన్మే. కానీ తలిల్ తన కూడా వసేత్నే తపప్ 
తనొకక్తీ పిలల్లతో సతమతమవవ్డం కోరి కషాట్లు తెచుచ్కోవడమే.   నిజానికి విశాఖపటన్ంలో ఉండడం వలల్ తన పీ.ఎచ.డీ ఒక కొలికిక్ వసుత్ంది కూడా. 
తన చిరకాల కోరిక నెరవేరుతుంది. ఇక పర్భుకి హైటెక సిటీలో ఉదోయ్గం కావడం వలల్ తనైతే ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ  తన కూడా ఎకక్డికీ రాడు. తమ ఇదద్రి 
పరిసిథ్తి మళీల్ మొదటికి వసుత్ంది. పర్భు ఇకక్డా, తనెకక్డో. ఇదద్రూ వారానికో, రెండు వారాలకో కలుసుకోవాలి. ఏ ముహూరాత్న తాము పెళిల్ చేసుకునాన్రో 
గానీ పటుట్మని పదిరోజులు హాయిగా కలిసి ఉండే అవకాశం రావడం లేదు. ఇక రెండు చోటల్లో రెండు సంసారాలు, రాకపోకలంటే ఉనన్ జీతాలతో ఎలా 
నెటుట్కురావాలో కూడా లెకక్ వేసుకోవాలి.  
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తనమ్యి తనలో తనే సుదీరఘ్మైన ఆలోచనలోల్ మునిగిపోయింది. అనిన్టినీ మించి పర్భుని వదిలి ఉండడానికి బాగా బెంగ వేసి దు:ఖం 
రాసాగింది. 

పర్భు ఆలనాపాలనలతోనే ముందు తన జీవితంలో అనుభవించిన కషాట్లనీన్ సులభంగా మరిచిపోగలిగింది. అతని తలిల్దండుర్ల దావ్రా 
మానసిక వేదన కలుగుతూనాన్ తటుట్కోగలిగే శకిత్ని తమ మధయ్ పేర్మే ఇసూత్ంది.  పర్భుతో జీవనం పార్రంభించినపప్టి నుండి ఏ పర్పంచం ఎటు 
తిరగబడినా పర్భు తనతో  ఉంటే చాలుననన్ బేలతనం తనని ఆవరించడానికి ఎంతో సమయం పటట్లేదు తనకి. అతనిమీద ఒకోక్సారి ఎంత కోపం వచిచ్నా 
లాలనగా అతని గొంతులోంచి పిలుపు వినబడేసరికి  ఆ కోపమంతా ఇటేట్ కరిగిపోతుంది. అతనెపుప్డు వచిచ్ తల నిమురుతాడా అని ఆశగా ఎదురు 
చూసుత్ంది. అంతటి పేర్మ పొందగలగడం తన అదృషట్ం అనే అనిపిసుత్ంది. బసుస్ దిగి నడుసూత్ కళుల్ తుడుచుకుంది.  జీవితం ఎంత విచితర్మైందో కదా! 

నినాన్ మొనన్టి వరకు బాబు విషయంలో పర్భు తలీల్తండీర్ గొడవ భరించలేక తనే విడిగా వెళిల్పోవాలనుకుంది. ఇపుప్డు అదే అవకాశం 
తనకి రాబోతూంటే బాధపడూత్ంది. షరా మామూలుగా అజాఞ్త మితుర్డినే వేడుకుంది. తన మొర ఆలకిసుత్నన్టుట్ ఆకాశంలోంచి మొదటి చినుకొచిచ్ సరిగాగ్ 
తనమ్యి తల మీద పడింది. సాట్ండులోని బండి తీసుత్ండగానే కుండ పోతగా వాన మొదలయియ్ంది. వరాష్కాలపు తొలి వానే ఇంత ఉధృతంగా కురవడం 
గొపప్ ఆహాల్దంగా అనిపించడంతో ఎకక్డా ఆగకుండా రాసాగింది. సరిగాగ్ జంక్షనులో నుంచి దాటి చినన్ రోడుడ్ మలుపు తిరిగిందో లేదో వెనకే కీచుమనన్ 
బేర్కుల చపుప్డు, బసుస్ ఢీకొటిట్ ఏదో బండి పలీట్లు కొటిట్న శబద్ం వినిపించింది తనమ్యికి. 

ఒకక్ నిమిషం మెదడు మొదుద్బారిపోయింది తనమ్యికి. తనకి పర్మాదం తృటిలో తపిప్ంది. పాపం తన వెనకే వసుత్నన్ ఎవరికో 
పర్మాదం జరిగింది. బండి పకక్కు తీసి సాట్ండు వేసి గభాలున చుటూట్ ఒకరిదద్రితో బాటూ అటు పరిగెతిత్ంది. బసుస్ ఢీ కొటిట్న వయ్కిత్ మరో పకక్కి పడడంతో 
అదృషట్ం కొదీద్ పెదద్ గాయాలేవీ తగలకుండానే బయటపడాడ్డు, కానీ బండి మాతర్ం చకార్ల కిందికి వెళిల్ పనికిరాకుండా అయిపోయినటుల్ంది. 

ఇంటీకొచిచ్నా వణుకు తగగ్లేదు తనమ్యికి. ఆ సాథ్నంలో తనని ఊహించుకోవడానికే భయం వేసింది. 
"అమోమ్ తనకేమైనా అయితే తన పిలల్లు..." అనే ఆలోచనే భయంకరమై బెదురు పటుట్కుంది. 
పర్భు ఇంటికి వచేచ్ంత వరకూ ఫోను మీద ఫోను చేసూత్నే ఉంది. జాగర్తత్గా మెలల్గా రమమ్ని పదే పదే చెపిప్ంది. పర్భు 

మేడమీదికి రాగానే గబుకుక్న అలుల్కుని చినన్పిలల్లా రోదించసాగింది.   
"నీకెపుప్డూ ఏవీ కాదు. అంతలోకే ఇలా భయపడితే ఎలారా" అని తలా నిమరసాగేడు పర్భు.  
రాతర్ంతా కరెంటుపోయి ఉరుములూ, మెరుపులతో వరష్ం కురుసూత్నే ఉంది.  
తెలాల్రగటల్ మెలకువ వచిచ్ పర్భుని, పాపని మారిచ్ మారిచ్ చూసూత్ "మన బంగారం నానన్ని వదిలి మనం ఎపుప్డూ ఎకక్డికీ వెళొల్దుద్రా 

పాపాయీ" అని పాప చెవిలో గొణిగింది.  
                                                                                                *** 

మరో నెల రోజులు గడిచిపోయినా 610 జీవో కి సంబంధించి నోటీసులేవీ రానందున అంతా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు.  
సవ్చఛ్ందంగా వెళాల్లనుకునే వారు మాతర్ం అపిల్కేషనుల్  పెటుట్కునాన్రు.  
రోజూ పొదుద్నన్ లేసేత్ సాయంతర్ం వరకూ ఎలా గడుసుత్ందో తెలియని ఉరుకుల పరుగుల జీవితమయియ్ంది తనమ్యికి. కాలేజీలో 

ఉనన్ంతసేపూ కాలేజీ పిలల్లే లోక మైనా, ఇంటికి రాగానే తన పిలల్లే జీవితంగా గడపసాగింది. అడపా దడపా పర్భు తలిల్దండుర్ల అసంతృపిత్ ఏదో విధంగా 
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బయట పడూత్ ఉనాన్ పర్భు తన జీతం మొతత్ం వాళల్ చేతులోల్ పెడూత్ ఉండడం వలల్ ఎకక్డికకక్డ సమాధానపడుత్నన్టేట్ కనబడసాగేరు.  
కానీ పాప పటల్ పర్భు తరఫు వాళల్ంతా కురిపిసుత్నన్ పేర్మ మాట అటుంచితే,  బాబు పటల్ అంతా చూపించే వివక్ష సప్షట్ం కాసాగింది రోజురోజూకీ.  

అంత మంది మధాయ్ తన చినిన్ పాణానికి తలేల్ లోకంగా పెరుగుతునన్ బాబు అందరిలో ఒంటరిగా పెరుగుతునన్టేట్ అనిపించసాగింది 
తనమ్యికి. 

వాడు కూడా ఎకక్డా బయట పడకుండా లోపలోల్పల మధనపడుతునాన్డని అనిపించినా ఏమీ చేయలేక చూసీ చూడనటుల్ మౌనం 
వహించసాగింది. పాపాయి మొదటిపుటిట్నరోజు నాడు అదంతా సప్షట్ం అయియ్ంది. ఇంటి బయట అంతా లైటింగ సెటుల్ పెటిట్ంచి, కాలనీలోని వాళల్ందరీన్ 
పిలిచి పెదద్ ఎతుత్న చెయాయ్లనన్ బేబమమ్ పర్తిపాదనకి పర్భు ఆమోదం తోడవవ్డంతో అంతా ఉతాస్హంగా పనులు చెయయ్సాగేరు.  ఇంటి 
పటుట్నే ఉండడంతో కాలనీ వాళళ్ందరికీ బేబమమ్, మంగ, రాణి పరిచయసుత్లయియ్, మంచి సేన్హితులయియ్నటుట్ మొదటిసారి గమనించింది తనమ్యి. 

అంతా కొతత్ బటట్లు వేసుకుని, బూయ్టీ పారల్రల్కి వెళిల్ మరీ తయారయియ్ వచేచ్రు.  
మొదటిరోజు పీచుముడి వేసుకుని , ముతక చీర కటుట్కుని వచిచ్న బేబమమ్కి, ఇపప్టి బేబమమ్కి పోలికే లేదు. 
కొతత్గా వసుత్నన్ చిపుస్ కుటిట్న షిఫాను చీర కటుట్కుని, జుటుట్ భుజాల వరకు కతిత్రించుకుని ఇరవయేయ్ళళ్ చినన్దానిలా తయారయియ్ంది.  
ఆ మాటకొసేత్ ఆవిడ కూతురైన మంగే వయసుకి తగగ్టుట్ గా అంచు జరీ చీరొకటి  కటుట్కుంది. ఇక రాణి, దాసు, బుజిజ్లకి అదో పెదద్ 

పండగే అయియ్ంది.  
వీళల్ంతా ఇంత పాల్నడ్ గా పిర్పేర అయాయ్రనన్ సంగతి  తనమ్యికి ఆ రోజు మధాయ్హన్ం వరకూ తెలియలేదు.  
లకీక్గా చంటిదానితో పాటూ బాబుకీ కొతత్బటట్లు కొంది కాబటిట్ సరిపోయింది. లేకపోతే వాడు వీళల్ందరినీ చూసి తనకి 

కొనలేదని బాధపడేవాడు అనుకుంది తనమ్యి.  
తనమ్యి, పర్భు తమ పెళిల్ బటట్లు వేసుకునాన్రు.  
పర్భు ఈ మధేయ్ కొనన్ కొతత్ కెమెరాతో ఇంటిలల్పాదికీ ఫోటోలు తియయ్డంలో నిమగన్మయేయ్డు.  
నిమిషానికోసారి ఏదో పనునన్టుట్ బేబమమ్ బాబుని పకక్కి పిలిచి వచిచ్న వాళల్కి కూల డిర్ంకులు, పేల్టుల్  అందించే పనుల్ 

అపప్గించసాగింది. రాణి, దాసుతో సహా అంతా వచిచ్న కాలనీ బాటూ వాళల్తో కురీచ్లలో కూరుచ్నాన్రు. నాగతో బాటూ బాబొకక్డే ఆ పనల్నీన్ చేసుత్ండడం 
లేటుగా గమనించింది తనమ్యి.  

పొదుద్టిన్ంచీ బాబు ఎకక్డ ఏది ముటుట్కోబోయినా పర్భు తలీల్తండీర్ "అది  పాడుచెయొయ్దుద్ , ఇది పాడుచెయొయ్దుద్" 
అని  మందలించి ఇపుప్డు పనులనీన్ వీడితో చేయించడం చూసి మనసు చివుకుక్మంది తనమ్యికి.  

పోనీ ఇంటోల్ అంతా తలోటీ అందిసూత్ బాబుకి కూడా చినన్పనేదో చెపేత్ అది వేరే సంగతి.   
కేకు కతిత్రించే సమయానికి బాబుని అవనీన్ పకక్కి పెటిట్ రమమ్ని తీసుకొచిచ్ పాప దగిగ్రే కూచోబెటిట్ంది తనమ్యి.   
వచిచ్న వాళళ్తో మాటాల్డుతూ బిజీగా ఉనాన్ "నానాన్ , ఏమైనా తినాన్వా" అంటూ మధయ్ మధయ్ బాబు గురించి పటిట్ంచుకుంటూ ఉంది.  
అయినా వాడిపోయిన వాడి ముఖానిన్ చూసి ఏమైందమామ్ అంది అంతా వెళిల్పోయేక.  
"అమామ్! ననున్ వెళిళ్పోమంటునాన్రు" అనాన్డు దుఃఖం నిండిన కళల్తో.  
తనమ్యికి చివాలున రకత్ం కళళ్లోకి వచిచ్నంత కోపం వచిచ్ంది.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             y˚T  2020 

   5 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

"ఎవరమామ్?" అంది వాణిణ్ గుండెలకు హతుత్కుంటూ.  
"కింద... " అంటూ చూపించి "పోరా మీ నానన్ దగిగ్రికి పో.. నీ వలల్ నా కొడుకిక్ , మాకు మనశాశ్ంతి లేదు" అనాన్రమామ్ అనాన్డు.  
 చటుకుక్న పిలాల్డి రెకక్ పుచుచ్కుని కిందికి తీసుకొచిచ్ంది తనమ్యి. 
"ఎవరు పిలాల్ణిణ్ వెళిల్పొమమ్ని అంటునన్ది" అని ఒకక్ అరుపు అరిచింది. 
అంతా టీవీ ముందు కూచుని సీరియలోల్ నిమగన్మై పోయి ఉనన్వాళుల్ కాసాత్ ఒకక్ ఉదుటున ఎవరి గదులోల్కి వాళుల్ వెళిళ్పోయేరు. పర్భు, 

అతని తలిల్ తండీర్ మాతర్ం మిగిలేరు. తనమ్యి బాబుని పాప దగిగ్రికి పైకి తీసుకెళల్మని నాగకి అపప్గించి అలాగే ఉరిమి చూసింది. 
"నేనే... ఏంటంట" అనాన్డు పర్భు తండిర్ గారపళుల్ కొరుకుతూ.  
"మీకు ఆఖరుసారి చెపుత్నాన్ను, మరోసారి పిలాల్డితో ఇలాంటి మాటలు మాటాల్డితే ఒపుప్కునేది లేదు" అని విసవిసా పైకి 

వచేచ్సింది తనమ్యి.  
అకక్డే మౌనంగా కూచునన పర్భు మీద ఇదద్రూ అరవడం వినిపిసూత్నే ఉంది. 
"నా మనవరాలితో సమానంగా కూకోనాకి  ఈ పిలోల్డు ఎవడూ అంట"  
"ఏం ఇంటోల్ సినన్ పని సేసేత్ అరిగిపోతాడా ఆడు? నీ పెళాళ్ం ఆణిన్ మదిద్లో లాకెక్లిల్ పోతాదా?"  
 "వొచిచ్నోలల్ందరికీ ఆడు  మా మనవడు కాదని సెపుప్కోలేక సచేచ్ం.” 
“ఈ వొయసులో మాకీ  బాదలేటీ అంట"  
“.......................................................”  
పర్భు యథావిధిగా అకక్డంతా మారు మాటాల్డకుండా ఉండి  మేడ పైకి రాగానే "నీకెనిన్ సారుల్ చెపాప్లి మా వాళళ్ మీద నువువ్ 

అరవకూడదని" అనాన్డు గటిట్గా కింది వాళల్కు వినబడేటటుల్.   
తనమ్యి రెండు చేతులూ జోడించి నమసాక్రం పెటిట్  హాలోల్ ఒకక్డే నిదర్పోతునన్ బాబు దగిగ్రికి వెళిల్ పడుకుంది.  
వెనకే తలుపు మూసుకునాన్డు పర్భు.   
తనమ్యి వెచచ్ని కనీన్టితో బాబు తల తడవసాగింది.  
ఆదమరిచి నిదర్పోతునన్ వాడి తల నిమురుతూ "ననున్ క్షమించు నానాన్! నీకు ఇంతకంటే గొపప్ జీవితానిన్ ఇవవ్లేని ఈ తలిల్ని 

క్షమించు" అంది.  
                                                         *** 
ఆ మరాన్డు తనమ్యి కాలేజీలో ఉండగా జోయ్తి నుంచి ఫోను వచిచ్ంది. 
"పాపాయి పుటిట్నరోజుకి పిలవలేదని బాధపడి ఉంటుందా?" అని ఆలోచిసూత్  సాట్ఫు రూము లోంచి బయటికొచిచ్ంది తనమ్యి.  
అయినా తనకే మరాయ్దలేని ఆ ఇంటికి తలిల్ని పిలవడం అంత తపుప్పని ఇంకొకటి లేదు. అదే చెపుదామని నిరణ్యించుకుంది.   
అటిన్ంచి జోయ్తి "తనమ్యీ!" అని గటిట్గా అంది. 
ఆ గొంతులో గాభరాని ఇటేట్ పసిగటిట్ంది తనమ్యి. 
"ఏవిటమామ్ ఏమయియ్ంది? నీకు ఆరోగయ్ం బానే ఉందా?" అంది కంగారుగా ఇటిన్ంచి. 
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"నా ఆరోగయ్ం బాగా ఎలా ఉంటాదమామ్ ఈ ముదనషట్పు మూక పాలబడాడ్క" అంది ఏడుపు గొంతుతో జోయ్తి.  
పకక్ నుంచి దేవి గటిట్గా "ఏమామ్, నీ కూతురు మళీల్ పెళిల్ చేసుకుని పిలాల్ పాపలోత్ సంతోషంగా కులుకుతా ఉంటే, మేం మా మనవణిణ్ 

ఎకక్డికెళిల్ చూసుకోవాలీ అంట, మా మనవణిణ్ మాకు ఇచెచ్యయ్మను......" అని అరవసాగింది. 
"ఇదిగో తలీల్, ఈవిడికి నువేవ్ సమాధానం చెపుప్. మీరందరూ కలిసి ననున్ ఎపప్టికీ పర్శాంతంగా బతకనివవ్రనన్ మాట" అని 

తనమ్యితో ఈసడింపుగా అంది జోయ్తి. 
తనమ్యికి అరికాలి నుంచి కోపం తలకెకిక్ంది.  
"అమామ్, ఆవిడ అసలెందుకొచిచ్ంది? నువెవ్ందుకు రానిచేచ్వు? అయినా ఆవిడకి దేనికీ సమాధానాలు చెపాప్లిస్న అవసరం నాకు లేదని, 

బాబుని ఇవవ్డం ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ కుదరదని చెపుప్" అంతే విసురుగా అంది తనమ్యి. 
"ఆహా... అలాగైతే  ఎలిల్ ఆళిల్ంటి కాణేణ్ తేలుచ్కుంటాం. పిలోల్ణిణ్  ఎపుప్డంటే అపుప్డెళిల్ చూసుకునే హకుక్ మాకు ఉంటాది"  అని అవతలి 

నించి రంకెలు వెయయ్సాగింది దేవి. 
జోయ్తి గటిట్గా "అమామ్ తలీల్! నీ కొడుకుని తీసుకెళిల్ ఏ హాసట్లోల్నో అంట వెయియ్.  ఈవిడగారి కొడుకిక్ అపుప్డపుప్డూ కొడుకు మీద పేర్మ 

ఒచిచ్ పడతా ఉంటది. నెలకి పంపాలిస్న ముషిట్ మూడొందలు కూడా ఏనాడో మానేసేడు గానీ, సిగుగ్లేని బతుకిక్ పిలోల్డు కావలసి వచేచ్డు" అని 
అంటిచిచ్ంది. 

దేవి పకక్నే శేఖర ఉనాన్డనన్ సంగతి అపుప్డు అరథ్మయియ్ంది తనమ్యికి.  
హఠాతుత్గా తలపోటు వచెచ్యయ్సాగింది.  
మరో  పకక్ దు:ఖమూ, బాధా, ఉకోర్షమూ కలగాపులగంగా ముంచెతత్సాగేయి. 
దేవి అనన్ంత పనీ చేసి వాళుల్ ఇంటోల్ పర్తయ్క్షం అయేయ్రంటే ఇంక ఇంటోల్ జరిగే గొడవ ఊహించుకోవడం కూడా ఇషట్ం లేదు తనమ్యికి.  
పోనీ పర్భుతో చెపాద్మంటే, తను మొదటే చెపేప్డు ఇలాంటివేవీ తనకి చెపొప్దద్ని. పైగా బాబు విషయాలంటే అసలేవీ పటట్వు పర్భుకి. కానీ 

ఇంటోల్ గొడవ జరిగితే మాతర్ం తిరిగి తనమీదే గందరగోళం చేసాత్డు.  
తనమ్యికి ఎందుకో సిదాద్రథ్కి కూడా ఏవీ చెపాప్లని అనిపించడం లేదు. అసత్మాటూ తన కషాట్లని అతనికి చెపిప్ ఆతనినీ బాధ పెటట్డం 

బాగా అనిపించడం లేదు.  
ఎవరికీ చెపుప్కోలేని ఈ సమసయ్ని దాటడం ఎలా? 
ఎనోన్ కషాట్లు అనుభవిసూత్నాన్ తను, తన పిలల్లు కలిసి ఒకక్ చోట ఉనాన్మనన్ ఆనందంతోనే జీవితం ఈ మాతర్మైనా ఆనందంగా 

గడుసూత్ ఉంది. ఇపుప్డు మళీళ్ ఇదొక సమసయ్ లేవనెతుత్తునాన్రు శేఖర, అతని తలిల్ కలిసి. తనని ఇనిన్ కషాట్లు పెటేట్టంత తపుప్ తనేం చేసింది? 
ఫోను పెటేట్సేక కూడా గుండె పటేట్సినటుల్ బాధ కలగసాగింది తనమ్యికి. 
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