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1. పుంగాణి కుంగలు
ముప్ఫపయెనిమిదేళ్ళుగా అమభ తలవంచుకుని నేలని చూస్తూ బతుకుతుంది. తన దిహేడో ఏట
అమభ కరోజు వంటచేస్తూననప్పడు నానన బర్మభనండి తెచ్చిన టీ కప్ప చేజారి గిలపోయంది.
అట్నండి ఇలా వంచ్చన తల పైకెతూకుండా నేలని చూస్తూ ఉండిపోయంది అట. అటికి నేన
ప్పటటలేదు. ఆ టీ కప్ప చైనా బంకమటిటతో చేయబడినది. దాని మీద రండు కంగలు బంగారు
రంగులో చ్చత్రించబడి ఉననట్ట నానన అప్పడప్పడూ చెప్పవాడు. బహుశా ప్ళ్ుయన కతూలోో వాళ్ు
ప్రేమని వమకూరిచేరీతిలో నానన ఆ టీ కప్పని కనకొచ్చి ఉండచుి. ఆ సంఘటన జరిగిన రోజు
అమభ కప్ప నిండుగా వేడి టీని పోసినందువలో చేతోూ ట్టకోలేక చేజారి కిందడి
గిలపోయండచుి. నానన గిలన కప్పని చూడగానే అమభని లాగి చెంమీద కటిట, ‘నికిమాలన
గాడిద... బర్మభ కది... కే క్షణంలో గలగొట్టటవు కదే... ళ్ళు దగగరప్ట్టకోకుం
చేస్తూ

ఇలానే

అవుతుంది’

అని

నోటికచ్చినట్ట

తిట్టటడట.

అమభ

దిగ్భబరంతితో

నలు
అలా

నిలబడిపోయందట. ప్ళ్ుయ్యమవరకు నానన బర్మభలో కల వామపారం చేస్తూ ఉండేవాడు. అయతే
ప్ళ్ుయ్యమక ఆయన బర్మభకి తిరిగెళ్ులేదు. మునేశ్వరడు వీధిలో చ్చనన ఫోటో స్తటడియో
నడుప్పకుంటూ ఇకొడే బతుకు తెరువు సాగించాడు. ఆ తర్మవత నానన తీసిన కటి రండు ఫోటోలోో
కూడా అమభ నేలకేసి చూస్తూ తలదించుకునే ఉంది. ఆమభ అలా ఉండటం ప్దద విషయమని
కసారైనా నాననకి అనిపంచ్చనట్టలేదు. నాననకే కాదు ఇంటోో ఉనన చ్చనానననలో నాననమ్మభ ఎవరూ
ఆమె అలా ఉండట్టనిన గురిూంచ్చనట్టటలేరు. ఎవరైనా బయటవాళ్ళు ఇంటికచ్చినప్పడు మాత్రమే ఆమె
అలా తలదించుకునే ఉంట్ందనన విషయం గుర్తూస్తూంది కాబోలు. నానన అదొక వామధి అని
చెప్పస్తవాడు. అమభ నేలకేసి అలా ఏం చూస్తూంో  ఎవరిీ  తెీదదు. అయతే నేలమీద ఏో  క
ముఖ్మమైన ని జరుగుతువుననట్ట దానిన తన దీక్షగా చూస్తూననట్ట ఉండేది ఆమె చూప్ప. ర్మత్రులోో
కూడా అమభ వంటగదిలో టిటనేలపై భూమికేసి చూస్తూననట్ట ముఖ్ంప్ట్టకుని డుకునేది. దీనివలో
అమభ కాప్పరంలో ప్దద మార్ం ర్మలేదు. ఆరుగురు పలోలు ప్పట్టటరు. అందులో క బిడడ ప్పటిటన
కనిన వార్మలకే చనిపోయంది. అమభ పలోలన కూడా తల పైకెతిూ చూడనేలేదు. తలవంచుకునే
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ఉండటంవలేోమ్మ ఆమె తల విరిగి వేళాడే అరటి ఆకులా కిందకి వేళాడుతుననట్ట ఉంట్ంది. అమభ
తన జీవితమంతా వంటగదిలోనే గడిప్పది. ఎప్పడైనా చేజారి గాోసో గరిటో డినప్పడు ఆమె
ఆవేశ్ంగా భూమిని తిటటడానిన చూస్తూ ఎవరో తెలసిన వమకిూతో మాట్టోడుతుననట్ట ఉండేది. ఇంటోో
ఉననంతస్తప్ప గలూ ర్య నానన గొంతు ఏదైనా తాగడానికో తినడానికో య్యచ్చస్తూ ఉంట్ంది.
ఇలాంటి క ఇంటోో ఎవరూ లేని సమయ్యలోో కూడా అమభ ఇంటి గడ దాటి వెళ్ుంది లేదు.
ఆమెకి ప్రంచం తల పైకెతిూ చూడతగనిదిగా మనస్తలో ముద్రడిపోయంది. కనిన సారుో
అమభలాగా నేనూ తలదించుకుని చూస్తవాణ్ణి. ఏో  అర్మధం చేసినభావం కలగేది మనస్తలో. క
పంగాణ్ణ కప్ప గలగొటిటనందుకు ఎందుకని ఇలాంటి శిక్షని ఇచుికుంది అని ఆలోచ్చంచుకుంటూ
ఉండేవాణ్ణి. అమభ సవభావానిన అరథంచేస్తకోలేక పోయ్యవాణ్ణి. కాలం ఇంటి నండి కొకొరీన
వెలవేయడం మొదలుప్టిటంది. ప్ళ్ుళ్ళు ఉో మగమూ మా అకొయమీదన ననూన వేర్ వేర్ ఊళ్ులో
డేసింది. మరణం అతిథిలా ఇంటోోకి చొరబడి తనకి నచ్చినవాళ్ుని వెంటబెట్టకెళ్ుంది. నాననమభ
చచ్చిపొయనప్పడు, చ్చనాననన చనిపోయనప్పడు కూడా అమభలో ఏ మారూ చలనమూ లేదు.
అప్పడు కూడా అమభ తలదించుకునే ఉండేది. వారధకమం వచ్చి అమాభ నానాన మాత్రమే ఆ ఇంటోో
ఉనానరు. అప్పడు కూడా అమభ వంటనలకి విరమణ ర్మలేదు. ఆమె బొదిదంకలతోనూ, చెమెభకిొన
అగిగప్పలోలతోనూ మాట్టోడుతుండటం నానన వినానరు. ఆయనకి కనిన సారుో అమభని చూడట్టనికి
భయమేస్తండచుి. తనీ  వారధకమం వచ్చినట్ట ఆమెకి తెలసిపోయంట్ందా? ఎందుకని ఇంత
వైర్మగమంగా ఉంట్ంది అని ఆలోచ్చస్తూ ఉండేవాడు. ఆమె వాలపోయన వరి ఎననలాగా
తలదించుకుని ఉండేది. అమభ ఎవరీన తప్పబటటడమ్మ తిటటడమ్మ జరగలేదెప్పడూ. క వేసవి
కాలప్ప చ్చవరోో నడిర్మత్రి నానన లైట్ వేస్తకోకుండ బాత్రం లోకెళ్ు జారిడటంతో ఆసత్రిలో
పాలయ్యమరు. ఆ రోజు కూడా అమభ వంట చెయమడం మానలేదు. నానన చనిపోయ శ్వానిన ఇంటికి
తెచ్చినప్పడు కూడా ఆమె వంటగదిలో నిలుిని తలదించుకునే ఏడుస్తూ ఉంది. శ్వానిన తీస్తకుని
వెళ్ళు సమయ్యన ఆమె వడివడిగా గుమభందగగరకచ్చి నానన శ్వం ముందు నిలుిని తొలసారిగా
తలపైకెతిూ చూసి ‚నేన కావాలని పంగాణ్ణ కప్పని గలగొటటలేదండి...: అని చెప మళ్ళు
తలదించుకుంది. నాననదగగరునండి ఇప్పడు ఎలాంటి ఆక్షేణా ర్మలేదు. అమభ నిటూటరుస్తూ తన
ఏడుప్పని చెంగుతో తుడుచుకుంటూ చావు కచ్చిన వాళ్ుకి కాఫీ కలడానికి అననట్ట పొయమ
వెలగించడం మొదలుప్టిటంది. నానన శ్వం ఇలుోదాటి వీధిలో వెళ్ళూ ఉంది. ఆ రోజుకి తనకి
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ప్ళ్ుయమ నలభై ఏళ్ళు గడిచ్చ నాలుగు నెలలు, ఏడు రోజులూ అయ్యమయ అని అమభకి బాగా
గురుూంది.

2. పెద్దల్ని గౌరవుంచు
మధ్యమహనం భోజనమప్పడే ఇవాళ్ ర్మత్రికి తాతని చంప్యమబోతుననట్ట నానన అమభతో చెపాడు.
నేనూ చ్చననకొ వినానము. అమభ ఆక్షేణగానీ మదదతుగానీ ఏదీ చెలేదు. నానన నోటోో అననం
నములుతూ విసిగెతిూన గొంతుతో ‚ఆ మనిషి అంగటికి వచ్చినంత కాలం నేన క కాణీ కూడా
వెనకేస్తకోలేన. గలాోప్ట్టటలో ఉనన చ్చలోరిన కూడా లెకొ చూసిప్టిట వెళాూడు. ఇలా చూస్తూ ఉండటం
నావలో కాదు సందర్మమ. కనోనడు... వాడి హంసని ఎనిన రోజులు ఒరుికుంటూ ఉండాల? ఇవాళ్
ర్మత్రికి వాణ్ణి గొంతు పసికి చంప్పసాూన. బయట ఎవరిీ  తెీదకుండా ర్ట్నండి నేన
అంగటికెళ్ుపోతాన‛ అని చెప్తూ ఉనానడు. నానన తినన కంచం కడిగేందుకు అమభ లోలకి
తీస్తకెళ్ళూండగా అంగట్నండి తాత సైకిల్ మీద వచ్చి దిగి చెట్ట నీడలో నిలబెటిట తాళ్ం వేస్తూ
ఉనానడు. నానన ఆయనిన చూడనట్టగా బయటకు జారుకుంట్ంట్ట ‚ఎందుకుర్మ ఎండలో
బయలేదరుతావు... అంగడి కట్టటసి వచేిశాన‛ అని తాత చెడం టిటంచుకోలేదు. అమభ
రోజూలాగానే సాయంత్రం మలెోప్తలు కనకుొని మాలకటిట తలోో ప్ట్టకుని పొరుగింట్టవిడతో
కబురుో చెప తిరిగొచ్చి నానన కట్ట కటిట వచేి దిననర వరకూ ఎదురుచూస్తూ కూరుింది. నానన,
తాత కే సైకిల్ మీద ఇంటికచాిరు. నానన సాననం చేసొచేిలోప్ప తాత భోంచేయడం ముగించ్చ
మ్మకాళ్ు నొపకి మాత్రలు వేస్తకుని డుకునానరు. అమాభ నానాన నిద్ర టటక చామీద డుకుని
ఉనానరు. బయట ఎవరింటోోనో ర్డియో పాడుతుండటం వినిపస్తూంది. నానన రహసమంగా ‚లేచ్చ
కిటిీ లు వేసి ర్మ..‛ అని అనానడు. అమభ నెమభదిగా వెళ్ు కొకొ కిటిీ  మెలోగా వేసొచ్చింది.
గదిలో వెలుగుతునన గుడిడదీపానిన నానన ఊది ఆపాడు. ఇలోంతా చీకటి కముభకుంది. అమభ దానిన
చూడనట్ట ముడుచుకుని డుకుంది. నానన చేతిలో ఊక తలగడ ఉంది. నానన లేచ్చ వెళ్ునప్పడు
తాతగారి తాంబూలం రోలు కాలకి తగిలనట్టంది. అది ప్దద శ్బదం చేస్తూ గిరగిర తిరిగింది. నానన
తలగడ ట్టకుని చీకటోో నిలుచునానడు. తాత తన కొననన అగిగప్టట తీసి ప్పలో గీసి చూపాడు. ఆ
వెలుగులో కఠినతవమూ, రౌద్రమూ అలముకనన నానన ముఖ్ం కనిపంచ్చంది. తాత గొంతు
సవరించుకుంటూ ‚తాగడానికి నీళ్ళు ట్రార్మ‛ అని చెపాడు. నానన తలగడని కిందడేసి చీకటోో
.

/

patrika.kinige.com

నడిచెళ్ు నీళ్ళు తెచాిడు. ఈ లోప్ప తాత వేస్తనన కిటిీ లు తీసి ఆకాశ్ంలో నక్షత్రాలన చూస్తూ
ఉనానడు. నీళ్ు చెంబు అందుకుని తాగేసి తలుప్ప తీసి ంటికి పోస్తకునొచ్చి డుకునానడు.
మరుసటి రోజు తాత కట్టకెళ్ులేదు. కనిన రోజులకి ర్తకొమంతా అమభకే ఇవవడం
మొదలుప్ట్టటడు. ఇది జరిగిన ఆరునెలల తర్మవత కుట్ంబంతో తిరుతికి వెళ్ు దేవుణ్ణి దరశనం
చేస్తకచాిము. ఆ తర్మవత తాతకి డెబబయ రండేళ్ు వయసొచేివరకు నానన ఆయనని
ఆపామయంగా, బాధమతగా చూస్తకునానడు. తాత కూడా తన కడుకూ కోడలాోంటి ఆపామతగలవాళ్ళు
ఎవరూ లేరు అని చెప మురిసిపోతుండేవాడు. వాళ్ు అనోమనమత ఊరికే ఆదరశంలా ఉండేది. ఆ పైన
ఇంటోో ఎవరిీ  ఏ గొడవలూ మనసరథలూ లేవు.

3. కమమని కాపురుం
అలా చెయమడం నావలో కాదు అని మాధురి ఊటీకి వచ్చిన ఈ రండు రోజులోో నాలుగైదుసారుో
చెప్పసింది. అయనా అతన మొండిగా దే దే అడుగుతూ ఉనానడు. వాళ్ుదదరిీ  ప్ళ్ుయమ
నాలుగురోజులే అయంది. అతన శోభనం ర్మత్రి ‚బటటలేోకుండ నగనంగా నినన చూడాలనంది‛
అని ఆమెన అడిగాడు. ఆమె కాదననట్ట తల ఊప ‚అలా నావలోకాదు సిగుగగా ఉంట్ంది‛ అని
చెపంది. అతనికి కోమొచ్చింది. బలవంతంగా బటటలు విప్ప ప్రయతనం చేశాడు. ఆమె అతణ్ణి
బలం కదీద ఆపంది. నెటటడంతో మంచం మీది నండి అతన కిందడాడడు. ఆమె టిటంచుకోకుండ
నవివంది. అతన దెబఫ తగిలన చేతిని విదిలంచుకుంటూ గటిటగా ‚నేన నీ మొగుణ్ణి... నా
దగగరందుకే దాసాూవు?‛ అనానడు. ఆమె మాట్టోడలేదు. ముడుచుకుని డుకుంది. అతన ఆకలతో
కొననన ఆపల్ తీస్తకుని కసిగా కరుకుొతినానడు. తర్మవత ఆమె ఇష్టటయష్టటలతో నిలేదననట్ట
చేతులు టిట బలవంతంగా లంగదీస్తకుని ఆమె దేహంపై ఊగాడు. ఆమె నండి నిరసన మెలోగా
తగిగపోయంది. మరుసటి రోజు ర్మత్రి రైలోో హనీమూన్ కి బయలేదర్మరు. అతన రైలోో కావాలననట్ట
‚అందరూ నిద్రపోయ్యక నవువ బాత్రం దగగరకి ర్మ‛ అనానడు. ఆమె వెళ్ులేదు. అతన ఆ ర్మత్రి
ది సిగరటోకి పైనే కాలుింట్టడు. చ్చర్మగాగ ఉనానడు. బెరుూ మీద ముడుచుకుని డుకునన ఆమె
నడుం మీద గటిటగా గిలాోడు. ఆమె కిమభనలేదు. వాళ్ళు లోయలో ఉనన సాటర్ హోటల్ లో రూమ్
తీస్తకునానరు. ప్ట్టటలు లోల ప్టిట రూమ్ బాయ్ వెళ్ున మరుక్షణం ఆత్రంగా ‚ర్మత్రంతా ఎంత
తపంచ్చపోయ్యనో తెలుసా?‛ అని మూరఖంగానూ, కామ్మద్రేకంతోనూ ఆమెన డేసి సంగమించ్చ
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అలాగే నిద్రపోయ్యడు. ఆమె లేచ్చనప్పడు డకంతా కంప్పకటిటంది. కంప్పకి గుండ్రంచుతుననట్ట
అనిపంచ్చంది. బాత్రం లోనికి వెళ్ుంది. అదదంలో చూస్తకుంట్ట మ్మచేయ గీస్తకుపోయన గాయం
కనిపంచ్చంది. నొపకి ఏడుపొచ్చింది. కుళాయ తిప నీళ్ళు వదిల కనిన నిముష్టలు ఏడిి వచ్చి
సోఫాలో ముడుచుకుని డుకుంది. అతన లేవగానే ళ్ుయనా తోముకోకుండా లాకుొని
బలవంతంగా ముదుదప్టిట నవావడు. ఆమె నీరసంగా జీవం లేకుండా నవివంది. లహారం తిని
ఆమెన తీస్తకుని బొట్టనికల్ గారడన్ కి వెళాుడు. ఆమెన గడిడనేలలో కూరోిమనీ నిలోిమనీ చాలా
ఫోటోలు తీస్తకునానడు. ఆమె దగగరకచ్చి ‚ఈ లాన్ లో సెక్స్ చేస్తూ ఎలా ఉంట్ంో  తెలుసా?‛ అని
ఆమె చెవిలో మెలోగా చెప గటిటగా నవావడు. ఆమెకు ంటోో వణుకు వచ్చినట్ట అనిపంచ్చంది. గడిడ
నేలని చూడాలనిపంచలేదు. మదామహనం రూముకి వచాిక తన స్తనహతుడికి ఫోన్ చేసి, బీర్ తాగి
సెక్స్ లో పాలగంట్ట బాగుంట్ందా అనేవో సలహాలు అడుగుతునానడు. తినానక గది తలుప్పలు
బిగించ్చ మళ్ళు ఆమెతో కలశాడు. సాయంత్రం వాళ్ళు ఇంగీోష్ సినిమాకి వెళాురు. అకొడకూడా
ఆమెతో ‚నినన నగనంగా చూడాలనానన గురుూందా?‛ అనడిగాడు. ఆమె జవాబు చెలేదు. ఆ
ర్మత్రి వీరుడిలా ఆమెన నగనంగా చేసి దేహానికేసి వెర్రిగా చూస్తూనానడు. ఆమె గుండెనండి పైకి
ఉబికే ఏడుప్పని మింగుతూ ఉంది. కనిన నిముష్టలు ఆమె దేహానిన అలా వెర్రిగా చూసి ఆశాభంగం
చెందినవాడిలా క సిగరట్ కాలి ఆమెని మంచం మీదకి తోశాడు. వాళ్ళు ఈ ఆరు రోజుల
హనీమూన్ లో ఇరవై సారోకు పైగా కటయ్యమరు. హల్ స్తటషన్ నండి కిందకి దిగేటికి ఆమె
బడలకగా నీరసం నిండిన ముఖ్ంతో ఉంది. అతన బస్త్లో ఆమె కొన కూరుిని మరో సీటోో
ఉనన కాలేజీ అమాభయకేసి చూస్తూ ఉనానడు. కనిన రోజులకి అతని సెలవులు అయపోతుండగా
మాధురిని వెంటబెట్టకుని కతూకాప్పరం ప్ట్టటందుకు చెనెఫనకి బయలేదర్మడు. ‚మా అమాభయని బాగ
చూస్తకోండి అలుోడుగారూ‛ అని అతనికి అగించ్చ మాధురి కుట్ంబ సభ్యమలు కళ్ునీళ్ళు
ప్ట్టకునానరు. మాధురి కూడా అందరమాభయలాోగే అమభగారింటి నండి వెళ్ులేక ఏడిింది. ఆ
తర్మవత అందరమాభయలాోగానే ఆమెకూడా తన ళ్ళు ఇక తనది కాదు అని ప్పస్తకుననట్ట అతని
ఇష్టటనసార్మనికి అగించేయడం మొదలుప్టిటంది. అవున... వాళ్ు కమభని కాప్పరం కూడా
ఇలానే మొదలైంది.
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ప్రస్తూత కథకి మూల కథ ‚పళై తిరుతుూబవరిన్
మనైవి‛న ఎస్. ర్మమకృషిన్ ర్మశారు. ఇది నడందు
సెలుోం నీరూట్ు (నడిచ్చ వెళ్ళు నీటి వూట/ చెలమ)
అనే కథా సంప్పటిలో ప్రచురితమైంది. గత పాతికేళ్ళోగా
ఆయన
‚అచిరం‛

తమిళ్ంలో
సాహతమ

విసూృతంగా
త్రికకు

ర్మస్తూనానరు.
ఐదేళ్ో

పాట్

సంపాదకతవం వహంచారు. చ్చనన పలోల కోసం ర్మష్ట్రవామూంగా ఇటికి 30 సోటరీ ట్టలోంగ్ కాంప్స్
నిరవహంచారు. ఆయన వెబసైట్ www.sramakrishnan.com సమకాీదన సాహతీ
ప్రక్రియలన, ప్రంచ సాహతామనిన యవ పాఠకులతో ంచుకునే క విసూృత వేదికగా ని
చేసోూంది. ర్మమకృషిన్ కథలు ఆధునిక శైీద రీతులన అందిప్పచుికుని తమ ప్రతేమకతన
నిలబెట్టకునానయ. చాలా కథలు ఇటికే ఇంగీోషు, మలయ్యళ్ం, హందీ, బెంగాీద, తెలుగు,
కననడ, ఫ్రంచు భాషలోోకి అనవదించబడాడయ.
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