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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 సంవతస్రం లోనే అబాబ్యి పుడతాడు. 

 
PPP 

 
 ఎమేమ్ మొదటి సంవతస్రం పరీక్షల మొదటి రోజు తనమ్యికి బాగా బెదురు పటుట్కుంది. పర్శన్ పతర్ం చదివేముందు కళుల్ మూసుకుని 

గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్ంది.  
సరిగాగ్ సగం రాసేక సబెజ్కుట్  పొర్ఫెసరు వచిచ్ అందరినీ ఉదేద్శించి "ఏవైనా సందేహాలునాన్యా?" అనాన్డు.  
హమమ్యయ్ చివరి పర్శన్ సరిగా అరథ్ం కాక బురర్ పగలగొటుట్కుంటూంది ఇపప్టి వరకూ..తనమ్యి లేచి నిలబడింది. 
సమాధానంగా పొర్ఫెసరు భృకుటి ముడివేసి "అసలు నువెవ్పుప్డైనా నా కాల్సుకు వచేచ్వా?" అని సీరియస గా అడిగేడు. 
అనుకోని పర్శన్కు బితత్రపోయి, నీళుల్ నములుతూనన్ తనమ్యి వైపు తీక్షణంగా చూసూత్ "ఎనోన్ సారుల్ కాల్సులో ఈ పర్శన్కు సంబంధించిన 

వివరాలు మాటాల్డుకునాన్ం. ఇపుప్డికక్డ ఈ పర్శన్కు అరథ్ం నీకు  కొతత్గా చెపాప్లా? కాల్సుకు రాని వాళుల్ చదువులకు యూనివరిశ్టీలకు ఎందుకు వసాత్రో" 
అని విసుగాగ్ అనాన్డు. 

అపప్టికే తెలీని భయంతో బికక్చచిచ్పోయిన తనమ్యికి కళల్లోల్కి వెంటనే నీళుల్ వచేచ్సాయి.  
ఆయన వెళిల్న అయిదు నిమిషాల తరవాత కూడా కళుల్ ఒతుత్కుంటూ పరీక్ష రాసుత్నన్ తన వైపు ఇనివ్జిలేటరు జాలిగా చూసూత్ "మంచి 

నీళుల్ తాగుతారా?" అనాన్డు. 
తనమ్యి వొదద్నన్టుల్ తలూపింది. "మంచినీళల్  కోసం బయటకు వెళొల్చేచ్ సమయం కూడా వృథా చెయయ్డం ఇషట్ం లేదు తనకి. తనకీ 

పరీక్షలు అతి ముఖయ్ం." 
తనమ్యి పరీక్ష రాసి బయటకు వచేచ్క అనంత వెనకే వసూత్ "రాజు చెపేప్డు. ఏం బాధపడకు. ఆ పొర్ఫెసరు నిజానికి చాలా మంచివారు. 

ఆయన అలా మాటాల్డక పోతే ఆశచ్రయ్పోవాలి. మన హెడాడ్ఫ ద డిపారుట్మెంటు గా ఆయన మొదటగా అటెండెనుస్ పటిట్ంచుకోవాలి కదా! నువువ్  ఎందుకు 
కాల్సులకు రాలేకపోయావో,  నీ  పరిసిథ్తులేవిటో తెలియక అని ఉంటారు. నాతో రా. ఆయనకు పరిచయం చేసాత్ను." అంది.  
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తనమ్యి "వదుద్ అనంతా! నాకిపుప్డు ఎవరితోనూ మాటాల్డాలని లేదు". అంది నిరాసకత్ంగా.  
డిపారుట్మెంటులోకి ఆహావ్నిసూత్ కౌనిస్లింగు రోజు ఆయన అభినందనగా నవివ్న నవువ్ ఇంకా గురుత్ంది తనకి. అలాంటిది ఇవేళ ఇలా.  
నిజమే, డిపారుట్మెంటు హెడుడ్  కాల్సుకే వెళల్లేకపోయిన దౌరాభ్గయ్ం తనది. అంతేనా! లౌకయ్ం చాతకాని తను మధయ్లో ఒకటెర్ండు సారుల్ 

ఆయన ఎదురుపడినపుప్డు తన మానాన తను ఏదో ఆలోచనలోల్ ఉండి నమసాక్రం పెటట్డం కూడా మరిచ్పోయింది.   
"ఆ..మరింకేం. మీ వైపు నించి కావలిసిననిన్ తపిప్దాలునాన్యి అటెండెనుస్తో బాటు. అయిన అవేమీ పటిట్ంచుకోకండి. మనందరకూ 

ఇపుప్డు కావలసినవి పర్శంసలు కాదు. మారుక్లు."  అనాన్డు కరుణ వాతావరణానిన్ తేలిక చేసూత్. 
కరుణ వైపు పరీక్షగా చూసింది. చపుప్న వనజ గురుత్కు వచిచ్ంది. విశాఖపటన్ం వచిచ్న కొతత్లో వనజ లేని లోటు తనని బాగా 

బాధించేది. అదిపుప్డు అనంత రూపంలోనూ, కరుణ రూపంలోనూ తీరుతూంది.   
అయినా ఎందుకో తనమ్యి తేలికగా తీసుకోలేకపోయింది. మొనన్టికి మొనన్ తెలుగు ఎమేమ్ చదివి ఏం  చేసాత్రనే పర్శన్. ఇపుప్డు ఇంత 

కషట్పడి చదువుతునాన్ కాల్సులకు అటెండ కాలేక పోతుందనన్ బాధ.   
"ఆయన అనాన్రని కాదు, కాల్సులు ఎగొగ్టట్డం వలల్ తనకూ సబెజ్కట్ల్ పటల్  అవగాహన సరిగా ఉండడం లేదు. శేఖర తో ఈ విషయం 

మాటాల్డాలి. ఇక అతని గురించి భయపడూత్ కూరోచ్వడం వలల్ ఉపయోగం లేదు." దృఢంగా అనుకుంది. 
*** 

శేఖర  మరాన్టితో చివరి పరీక్ష అనగా ఆ రాతిర్ వచేచ్డు. 
వసూత్నే "బాబుని వొదిలి వచేచ్సేవా? నువవ్సలు తలిల్వేనా?" అనాన్డు. 
ఇలాంటిది జరుగుతుందని తనమ్యికి బాగా తెలుసు. కాబటిట్ ముందే తయారు చేసుకునన్ సమాధానం చెపిప్ంది. 
అది విని, "ఆహా, మీ వాళల్కు మనవడి మీద అంత పేర్మే ఉంటే, వాడి పుటిట్న రోజు ఎందుకు జరిపించలేదో?" అని, 
"ఇదిగో ఇదే చివరిసారి. ఇక మీదట వాడు మన దగిగ్ర, లేదా మా ఇంటోల్ మా అమామ్, నానన్ల దగిగ్ర పెరుగుతాడు. అంతే గానీ డబుబ్కు 

లంకె పెటుట్కుని బతికే మీ వాళళ్ మధయ్ కాదు. అరథ్మైందా?" అనాన్డు. 
తనమ్యి ఇవనీన్ విని, చెవికెకిక్ంచుకునే ఆలోచనలో లేదు. ఏ పని చేసుత్నాన్ కళల్ ముందు పరీక్షలు, పుసత్కాలు. అంతే.  
అరథ్రాతిర్ దీక్షగా ముందు వరండాలో చాపేసుకుని పుసత్కాల ముందు కూచునన్  తనమ్యిని ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ "నీకు పిచిచ్ బాగా 

ముదిరిందే." అనాన్డు. 
అదేమి మాటనన్టుట్ అతని వైపు చూసింది. తనమ్యి.   
"చదివింది చాలేల్. రేపొర్దుద్నన్ మా తాత గారింటికి వెళాల్లి మనం." అనాన్డు. 
అదిరిపడింది తనమ్యి. "రేపా? చివరి పరీక్ష రేపు. ఎలుల్ండి వెళాద్ం." అంది. 
"ఎదవ పరీక్షలు. మానేసేత్ వచేచ్ నషట్ం ఏవీ లేదు. అయినా నీకు లెకేక్వుందిలే. చదువు తపప్ వేరే పెర్ప్పంచం లేదు గదా తవరికి.  రేపు 

మన పెళిల్ రోజనయినా గురుత్ందా? అదీ నేను చెపాప్లా?" 
పెళిల్రోజు తనెలా మరిచ్పోతుంది?! ఎనోన్ కలలతో చేసుకునన్ పెళిల్ ఇది.  అతనిన్ ఎంతో గొపప్ సహచరుడిగా 

ఊహించుకుంది.  పార్ణంగా పేర్మించింది.  అతనితో కలకాలపు అందమైన జీవితానిన్ ఊహించుకుంది. 
"నోరూమ్సుకుని పొదుద్నేన్ తాత గారి కాళల్కి నమసాక్రం పెటట్డానికి రా. అకక్ణిణ్ంచి మా పినిన్ భోజనానికి పిలిచ్ంది. సాయంతర్ం......" 

అతను చెపుప్కెళిల్పోతునాన్డు. 
శేఖర ఊళోల్ ఉనాన్డంటే ఇంతే. ఎపుప్డూ చుటాట్ల ఇంటికి తిరుగుతూనే ఉంటాడు. వాళూల్ అంతే. ఎపుప్డు పడితే అపుప్డు  భోజనాలకు 

వసాత్రు. ఇనాన్ళల్లో  తనమ్యి ఇవనీన్ ఎపుప్డూ కాదనలేదు. వచిచ్న వాళల్కు శాయశకుత్లా వండి పెడూత్ ఉంది. అతని కూడా ఎకక్డికంటే అకక్డికి వెళూత్నే 
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ఊంది. మారు మాటాల్డకుండా అతని కూడా వెళల్కపోతే జరిగే రాదాధ్ంతం కంటే, చివరి పరీక్ష రాయక పోవడం వలల్ వచేచ్ నషట్ం ఎకుక్వగా కనిపించింది. 
తనమ్యికి. 

పరీక్ష 12 గంటల కలాల్ అయిపోతుంది. మధాయ్హన్మంతా అతనిషట్ం పర్కారం చెయయ్డానికి తనకి అభయ్ంతరం ఏవీ లేదు. ఎపప్టిలాగే, 
అలవాటు పడిపోయిన జీవితం.  

అదే చెపిప్ంది దృఢంగా. తనమ్యి గొంతులోని నిశచ్యానికి అసహయ్ంగా చూసి, వెనకిక్ తిరిగి పడుకునాన్డు శేఖర. అతని ముఖంలోకి 
చూసి బాధ పడే సమయం లేదు తనమ్యికి. ఏదో రకంగా గండం గటెట్కిక్తే చాలనన్టుల్  ఉదయం అతను లేవక ముందే ఇంటోల్ంచి బయట పడాలని 
ఆలోచిసూత్ నిదర్ రాక అటు ఇటూ దొరుల్తూ గడిపింది.  

చివరి పరీక్ష సంసక్ృతం.  
 
కరుణ "కుమార సంభవం" నుంచి చెపిప్న కాళిదాస శోల్కం చపుప్న జాఞ్పకం వచిచ్ంది.  
 
"వికారహేతౌ సతి వికిర్యనేత్  
 యేషాం న చేతాంసి త ఏవ ధీరాః! ||"   
 
"వికారం కలిగించే పరిసిథ్తి ఉనన్పప్డు కూడా  పరిసరముల పర్భావమునకు లోబడని మనోదృఢత కలిగినవారే ధీరులు."  
తనమ్యి మనసులో  దానిని   "విపతిత్ హేతౌ”  అంటే, 
 "పర్తికూల పరిసిథ్తి ఉనన్పప్డు కూడా పరిసరముల పర్భావమునకు లోబడని మనోదృఢత కలిగినవారే ధీరులు.“  అని మారుచ్కుని 

ధైరయ్ం తెచుచ్కుంది. 
 

*** 
 
ఎనిమిది గంటలకి ముందే  డిపారుట్మెంటు బయట చెటుట్ కింద పుసత్కం పుచుచ్కుని కూచునన్ తనమ్యిని చూసూత్నే 
"ఏవిటీ, నినన్టిన్ంచీ ఇకక్డే కూచుని పరీక్ష కోసం తపసుస్ చేసుత్నాన్రా?" అనాన్డు కరుణ నవువ్తూ. 
దగగ్రగా వచిచ్ ఎరర్గా ఉనన్ తనమ్యి కళల్ని చూసూత్ "మయీ! అంతా ఓకేనా?" అనాన్డు ఆదురాద్గా. 
అతని సవ్రంలో ఆపాయ్యతకు కళల్ నిండిన కృతజఞ్తా బాషాప్లతో అతని వైపు చూసి చినన్గా నవివ్ంది. 
"హమమ్యయ్, పీకుక్ పోయిన మీ ముఖం చూసి భయపడాడ్ను. అలా వెళిల్ కొంచెం కాఫీ తాగి వదాద్ం, పదండి". అనాన్డు. 
యూనివరిస్టీ కేంటీన బయట గుంపులుగా నిలబడి అంత పొదుద్టే హడావిడిగా ఎందరో టిఫిన లు, కాఫీలు తాగుతునాన్రు.  
పొగలుకకుక్తునన్ ఇడీల్ తింటునాన్రు ఎవరో. అది చూడగానే తనమ్యికి బాగా ఆకలేసింది. పరీక్షల వలల్ ఈ మధయ్ ఎందుకో సరిగా 

తినడం లేదు.  
"కాఫీ వొదుద్ గానీ ఇడీల్ తిందాం." అంది. 
సంశయిసుత్నన్ అతనిన్ చూసి "బిలుల్ నేనిసాత్లే". అంది.  
గత కొదిద్ నెలలుగా ఇంటోల్ డబుబ్లకు కొదవేం లేదు. శేఖర బీరువాలో ఉంచమని  చెపిప్ అడపా దడపా డబుబ్లు ఇసూత్ నే ఉనాన్డు.  
ఇనిన్ ఎకక్డివి అని అడిగితే, "చెపిప్నా నీకు అరథ్ంకాదులే. ఎనాన్ళుల్ జీతం డబుబ్ల మీద ఆధారపడతాం.  ఫెర్ండుతో కలిసి సముదర్ం 

మీద చినన్ యాపారం మొదలెటేట్ను. మా బాసుకి, ఓనరమమ్కి పొరబాటున కూడా చెపప్కు." అనాన్డు. 
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పెళిల్రోజుకని అతను ముందు రాతిర్ తెచిచ్న పటుట్చీర, బంగారం గొలుసు సరిగా చూడను కూడా చూడలేదు తను.   
"హలో, ఏ లోకంలోకి వెళిల్పోయారు?" అనాన్డు కరుణ ఇడీల్ పేల్టొకటి తెచిచ్ చేతికి ఇసూత్. 
"అబాబ్, ఎంత బావుందో ఇడీల్. ఈ పచచ్డి మరీను" అని ఆదరాబాదరా తింటునన్ తనమ్యి వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ "ఇది మీకు 

నచిచ్ందంటే గేర్టే. ఈ కేంటీనల్ కూడు తినలేక మేం బాధపడూత్ంటాం." అనాన్డు. 
బిలుల్ కటట్డానికి ముందుకెళుత్నన్ తనమ్యిని కళల్తోనే ఆపి, జేబులోంచి చకక్గా మడత పెటిట్న యాభై కాగితం తీసేడు కరుణ. 
"అదేవిటి చాలా జాగర్తత్గా దాచిన కాగితం మారుసుత్నన్టుల్నాన్రు?" అంది. 
"కషట్ సమయాలలో వాడమని మా అమమ్ ఇచిచ్ంది." అని నవేవ్డు. 
"ఇపుప్డిది మారచ్డం అవసరమా?..."అనేదో అనబోతునన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "మొదటిసారి మనిదద్రం కలిసి తినన్ గురుత్గా ఈ 

కాగితానిన్ మారచ్డం కంటే గొపప్ సందరభ్ం ఏవుంటుంది? అయినా మరో అరగంటలో పరీక్ష. అయిదు నిమిషాలలో మనమకక్డ  ఉండాలి. ఈ  విషయం 
మరో సారి తీరిగాగ్ మాటాల్డుకుందాం." అని వేగంగా ముందు నడిచేడు. 

"అతని దగిగ్ర తనకు నచచ్నిదదే. డిపారెట్మ్ంటుకు తనతో కలిసి అడుగులు వెయయ్డానికి ఎందుకో భయపడతాడు." నిటూట్రిచ్ అతని వెనకే 
అడుగులు వేసింది తనమ్యి.  

పరీక్ష రాసి బయటకు వచేచ్క చాలా నిసస్తుత్వ వచేచ్సింది తనమ్యికి. అనిన్ పరీక్షలూ సజావుగా రాసిన ఆనందమో, పరీక్షల వలల్ కలిగిన 
ఒతిత్డో.  

"అందరం సినిమాకి వెళాద్ం." అంది అనంత. 
హడావిడిగా లేసుత్నన్ తనమ్యిని చూసూత్ "ఎకక్డికి తపిప్ంచుకుంటునాన్వ?" అంది నవువ్తూ. 
"నేను వెళాల్లి." అంది తనమ్యి. 
కారణం ఎవరికీ చెపప్డం ఇషట్ం లేదు తనమ్యికి. 
చినన్ కోపంతో సనన్గా అదురుతునన్ ముకుక్ పుటాలతో "ఆవిణిణ్ వెళల్నివవ్ండి. ఎపుప్డు మనతో వచిచ్ంది గనక" అనాన్డు కరుణ. 
"కనీసం మళీల్ ఎపుప్డు కలుసాత్రో అయినా చెబుతారా?" అనాన్డు తనమ్యి వైపు చూసూత్  ఉకోర్షంగా. 
తనమ్యి మనసులో ఒకటే ఆలోచన. "ఎపుప్డెపుప్డు ఇవేళిట్ గండం గడిచి, ఊరెళిళ్ బాబుని చూసాత్నా?" అని. 
అదే చెపిప్ంది.  
"సరే. రిజలుట్స్ వచేచ్క కలుదాద్ం. కాలేజీ తెరవడానికి వారం ముందు డిపారుట్మెంటులో బోరుడ్ పెడతారట. కనీసం సెలవులోల్నైనా చదువు 

గురించి మరిచిపోయి హాయిగా బాబుతో గడుపు" అంది అనంత. 
"కానీ...." అనేదో అనబోతునన్ రాజు వైపు చూసి, "మా పెళిల్కి పెదద్వాళుల్ ఒపుప్కునాన్రు. ఈ సెలవులోల్ సంబంధం సెటిల 

చేసుకోవదానికి ముహూరత్ం పెటట్బోతునాన్రు." అంది అనంత. 
"మీరంతా తపప్క రావాలని రాజు పిలుదాద్మని అనబోతునాన్డు. మీ ఆయనకి సెలవులు ఉండవని నువువ్ చెపేప్వు కదా." అని 

తనమ్యి వైపు 'అతనిన్' తీసుకురావొదద్నన్టుట్  సైగ చేసూత్  అంది అనంత. 
వెంటనే గర్హించి "మీ ఇదద్రికీ కంగార్టస్.  నీకు తెలీనిదేవుంది అనంతా, శేఖర కి సెలవు ఉండదు. నేనూ మా ఊరి నించి ఎపుప్డొసాత్నో 

తెలీదు. ఏవీ అనుకోవదుద్." అంది తనమ్యి. 
అనంత దగగ్రగా వచిచ్ నెమమ్దిగా "తనమ్యీ, నినున్ రావొదద్ని నా భావం కాదు..." అని చెపప్బోయింది.  
బదులుగా "ఆల ది బెసట్ అనంతా!" అని,  అందరికీ చెయియ్ ఊపింది. 
"కనీసం మాతో కలిసి బసాట్ండు వరకైనా రావా?" అంది అనంత. 
కరుణ మరింత చికాగాగ్ మొహం పెటిట్, "ఆవిణిణ్ వెళల్నివవ్ండి, టైం అవుతునన్టుల్ంది" అనాన్డు. 
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అతని బాధ తనమ్యికి అరథ్మయినా, పటిట్ంచుకునే పరిసిథ్తిలో లేదు.  
 

*** 
ఇంటి సాట్పులో  బసుస్ దిగగానే  ముందు ఫోను బూత కి పరుగెతిత్ంది తనమ్యి. 
అటిన్ంచి బాబు "ఉంగా ఉంగా" కబురుల్  వినే సరికి ఎకక్డ లేని హుషారు వచేచ్సింది తనమ్యికి. 
"రేపే వసాత్ను నానాన్. అంత వరకు బొజజ్ నిండా బువవ్ తిని హాయిగా బజోజ్." సంతోషంగా అంది. 
ఏదో అరథ్మవుతునన్టుల్ "ఊ" కొటట్సాగేడు బాబు. 
"కంగరేం లేదులే. బాబు చకక్గా ఉనాన్డు" అంది జోయ్తి. 
ఇంటికి వచేచ్సరికి శేఖర లేడు. 
తలారా సాన్నం చేసి అతను తెచిచ్న పటుట్ చీర కటుట్కుని, గొలుసు వేసుకుంది.  
అదద్ంలో తనను తాను చూసుకుని మురిసిపోయింది. సనన్గా జాజిమలెల్లా ఎంత అందంగా ఉంది ఈ చీరలో!  
"ఎంత బావుంటే ఏం లాభం? శేఖర కి నచచ్కపోయేక." అనుకుంది. 
అంతలోనే చపుప్న అతను వేసిన వేషాలు గురుత్కు వచిచ్ తన మీద తనకే విరకిత్ కలిగింది.  
తనెంతగా అతనిని పేర్మించిందో  అతను కూడా తనని అంతగా పేర్మిసాత్డని తను ఊహించుకోవడం తపాప్? అసలతను తనని 

పేర్మించకపోయినా  తనే  పేర్మిసుత్నాన్డని ఉహించుకుందా? ...ఎనిన్ విధాలుగా ఆలోచించినా అతని పర్వరత్నకు అరథ్ం బోధపడడం లేదు తనమ్యికి.  
"తను అతనిన్ ఆకరిష్ంచలేకపోతునన్ందు వలేల్ అతనిలా పరాయి ఆడవాళల్ వెంట పడుతునాన్డా?" నూయ్నతతో కుంగిపోయింది కాసేస్పు.  
ఆకలి వేసూత్నాన్ శేఖర వచిచ్ భోజనానికి  తీసుకు వెళాత్డని ఎదురు చూసూత్ అలాగే పడి నిదర్పోయింది. 
చీకటి పడూత్నన్ వేళ మెలకువ వచిచ్ంది తనమ్యికి. 
శేఖర జాడ లేడు. ఫిర్జ లోంచి కాసినిన్ పాలు తీసుకుని తాగింది. 
బాబు కోసం మనసు కొటుట్కుంటూంది. ఇంక ఒకక్ క్షణం కూడా ఉండలేదు తను. పొదుద్నేన్ బయలుదేరి బాబు దగిగ్రికి వెళిల్పోవాలి. 
మంచం కింద సూట కేసు బయటికి తీసి సరద్సాగింది. మనసంతా చికాకుగా ఉంది.  
అపప్టిదాకా ఆకలితో వేచి చూసి విసిగి పోవడంతో  శేఖర వచిచ్న చపుప్డైనా వెనకిక్ తిరిగి చూడలేదు. ఎంత సరుద్కుని పోదామని 

పర్యతిన్సుత్నాన్ బాధ తనున్కు వసోత్ంది.  
లోపలికి వసూత్నే "నేనీన్కు ఏం దోర్హం చేసేనే? పెళిల్ రోజు కూడా మొగుణిణ్ లెకక్ చెయయ్కుండా పరీక్షలని బయటికి పోయి 

పరాయివాడితో తిని తిరుగుతావా?" అనాన్డు. 
"తాగొచేచ్వా?" అంది అతని ఎరర్ని కళల్ని చూసూత్. 
"అడిగిన దానికి సమాధానం చెపుప్ ముందు." అని అరిచేడు. 
"ఏం చెపాప్లి?" అంది బటట్లు సరుద్కుంటూ. 
"మా పినిన్ మొగుడు తన కళల్తో చూసేడట. నువువ్ పొదుద్నేన్ యూనివరిశ్టీ కేంటీన లో ఎవడితోనో కలిసి తినడం, తిరగడం. ఇదేనా నీ 

చదువు నాటకం?" అనాన్డు గటిట్గా. 
"పరీక్షకి ముందు ఆకలేసేత్ కేంటీన కు వెళిల్ తినాన్ను. కాలేజీలో  కలిసి చదువుకునే వాళల్తో  కేంటీన కు  వెళల్డం కూడా తపేప్నా? 

అయినా నీకు చెపిప్నా అరథ్ం కాదులే." అంది విసుగాగ్. 
"అవునే. నాకు చెపిప్నా అరథ్ం కాదు. నేనొక చదువు లేని ఎదవని. నా పెళాల్ం నిపప్ని నమిమ్న ఎదవని. అందుకేనా నీ ఏషాలకి అడడ్ం 

రాకుండా ఉంటాడని పిలోల్ణిణ్ కూడా అమమ్గారింటోల్ దిగబెటిట్ వచేచ్వు?"  
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"ఛీ. ఆపుతావా?" అని అరిచింది తనమ్యి. 
"ఏవిటే, నేను ఆపేది? పొదుద్టిన్ంచి నేనొకక్ణేణ్ చుటాట్ల ఇంటికి తిరుగుతూంటే, నీ పెళాల్ం ఎవడితో తిరుగుతూందిరా అని అందరూ 

యెకిక్రించి నవువ్తునన్టుల్ కంపరం పుటుట్కొసాత్ంది. ఎకక్డికి బటట్లు సరుద్తునాన్వు? ఆడితో లేచిపోవడానికా?" అని నిలబడలేక మంచానికి అడడ్ం పడాడ్డు. 
ఒంటి మీద తెలివి లేకుండా ఏదేదో గొణుగుతూ నిదర్లోకి జారుకునాన్డు. 

తనమ్యి వరండా బయటికి వచిచ్ నిలబడింది. చీకటిలో ఆకాశంలో దేదీపయ్మానంగా వెలుగుతునన్ చుకక్లిన్  చూసూత్  గొణిగింది.  
"మితర్మా! ఎకక్డునాన్వు? ఇంత పెదద్ విశావ్ంతరాళంలో భూమీమ్ద ఉనన్ మనిషి జీవిత కాలమెంత? అందులో మనిషి సంతోషంగా 

గడిపే కాలమెంత? ఒకక్ నిమిషమైనా ఫరావ్లేదు. నాకు పర్శాంతంగా, సంతోషంగా జీవించే అవకాశానిన్వువ్. పీల్జ." చేతులు రెండూ జోడించి నేల మీద 
కూలబడింది. 

కనీన్ళుల్ తనకి తెలియకుండానే ఎంత సేపటిన్ంచో చెంపలిన్ కారుతూనే ఉనాన్యి.  
శేఖర చేసేవి చేసూత్ తనని శంకిసుత్నాన్డు పైగా.  
ఏదో ఒక మోసత్రుగా ఉనన్ తన లాంటి అమామ్యిని చూడచకక్ని రూపం ఉనన్ శేఖర కావాలని వచిచ్ పెళిల్ చేసుకోవడమే గొపప్ అనుకుని 

మురిసిపోయింది తను. 
అతని మీద ఉండాలిస్న దానికంటే అధికంగా పేర్మని పెంచుకుంది. 
పర్తిగా తను పొందుతునన్దేంటి?  మనసూ, శరీరమూ గాయాలు. పచిచ్ ఆరని గాయాలు.  
కళుల్ తుడుచుకుని లోపలికి వచిచ్ంది.  నిదర్పోతునన్ శేఖర వైపు చూసింది. నిదర్లో అందమైన బాలుడిలా కనబడుతునాన్డు. మెలకువలో 

ఇతనిలో రాక్షసుడు పరకాయ పర్వేశం చేసాత్డనుకుంటా.   
అటు ఇటూ చూసి కనబడడ్  పెనిస్లుతో బలల్ మీద చీటి రాసి పెటిట్ంది.  
"బాబుని తీసుకురావడానికి ఊరు వెళుత్నాన్ను. నీ లాగా, నువువ్ అనుకుంటునన్ంత చెడడ్గా నేను దిగజారలేదు." 
 

*** 
తెలాల్రి మొదటి బసెస్కిక్ంది తనమ్యి. బసుస్ కిటికీ లో నుంచి ఆహాల్దంగా వీసుత్నన్ ఉదయపు గాలికి ఎపుప్డు నిదర్పటిట్ందో తెలియలేదు.  
"ఏవమామ్, మీ ఊరు వచిచ్ంది. దిగవా?" కండకట్రు అరుపుకి దిగుగ్న లేచింది.  
ఇంటికి చేరుకోగానే బయటే వరండాలో ఆడుకుంటునన్  బాబు తలిల్ వైపు పడుతూ లేసూత్  అడుగులేసాడు. సూట కేసు గుమమ్ం దగిగ్రే 

వొదిలేసి ఒకక్ ఉదుటున వాడి వైపు పరుగెతిత్ంది తనమ్యి. రెండు చేతులోల్ పైకి ఎతుత్కుని, చినన్ ఎముకలు గుచుచ్కునే వాడి పసి గుండెల మీద తలవాలచ్గానే 
పర్పంచం లోని వేదనలనీన్ తొలగిపోయిన నిశిచ్ంత కలిగింది. 

"ఇంకెపుప్డూ నినున్ వొదిలి వెళళ్ను నానాన్" అంది కళుల్ మూసుకుని.  
ఎపప్టిలాగే వచిచ్ పదిరోజులవుతునాన్ శేఖర నించి ఫోను లేదు. 
దేవి మాతర్ం రెండో వారం లో ఫోను చేసి తమ మనవడు తమ ఇంటోల్నే ఉండాలనన్టుల్ ఆరడ్రు జారీ చేసింది. 
ఇదేమీ కొతత్ కాదు కదా తనమ్యికి. మారుమాటాల్డకుండా వెళిల్, సెలవులయేయ్ంత వరకూ అతత్గారింటోల్ చెపిప్న పనలాల్ చెయయ్డానికి సిదధ్ 

పడింది. ఎపప్టిలాగే తలిల్ అడుడ్కోబోయింది.  
"అసలే అతనికి ఇషట్ం లేకుండా వచిచ్ంది తను. కాలేజీ విషయంలో అతనికీ, తనకీ భేదాభిపార్యాలు తపప్డం లేదు. కనీసం 

సెలవులోల్నయినా అతని ఇషట్ పర్కారం కొనాన్ళుళ్ ఉంటే కాసత్ శాంతిసాత్డేమో."  
అదే చెపిప్ంది తలిల్కి. 
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"ఏమోనమామ్, నీ  ఇషట్ం"  నిషూఠ్రంగా అని, "పిలాల్డు చకక్గా అలవాటు అవుతునాన్డు మాకు. మేం  మాతర్ం వాణిణ్ వొదిలి ఎలా 
ఉండగలం?"  అని దుఃఖపడింది.  

అతత్గారింటోల్ బాబుని పొదుద్నేన్ తయారు చెయయ్డం,  మధయ్ మధయ్ అనన్ం తినిపించడం వంటి పనులకు మాతర్మే తనమ్యి దగిగ్ర వదిలే 
వాళుల్. మిగతా సమయమంతా వాళల్ దగిగ్రే గడిపే వాడు బాబు. రోజలాల్ వంటింటి పని, ఇంటి పనీ సరిపోయేది తనమ్యికి. ఏ మాతర్ం సమయం చికిక్నా 
పుసత్కం, పెనున్ పటుట్కుని రాసుకోవడం అలవాటుగా మారింది. ఎమేమ్ మొదటి సంవతస్రంలో చదివిన పుసత్కాల గురించి అభిపార్యాలు రాయడమో, 
నచిచ్న పదాయ్లు గురుత్ తెచుచ్కుని రాసుకోవడమో, సవ్ంతంగా అరథ్ం పరథ్ం లేని రాతలు రాయడమో పర్పర్ంచంగా మారింది. కలర టీవీ లో దూరదరశ్న 
కాకుండా కొతత్గా మొదలైన టీవీ ఛానెల  కి ఇంటి వాళల్ంతా అతుకుక్ని కూచుంటే, తనమ్యి కాగితాల మధయ్ గడపడానిన్ అతత్గారు చాలా విచితర్ంగా 
చూసేది. అసలు ఏం రాసూత్ందో అని కుతూహలం బాగా పెరిగిపోయినటుల్ ఆవిడ ముఖమే చెపూత్ండేది. ఓ రోజు తనమ్యి సాన్నానికి వెళొల్చేచ్ 
సమయానికి  పుసత్కం తెరిచి ఉండడం కనిపించింది. అందులో అజాఞ్త మితుర్డి ఉతత్రం పేజీ దగిగ్ర ఆగిపోయిన చదువరి మన:సిథ్తిని ఊహించుకుని 
నవువ్కుంది.  

 
వారంలో సెలవులవుతాయనంగా బాబుని ఒళోళ్ ఆడిసుత్నన దేవి దగిగ్రికి వెళిల్ంది తనమ్యి. 
"అతత్యాయ్, రేపు, ఎలుల్ండిలోల్ నేను వైజాగు బయలుదేరుతాను." అంది. 
"ఎందుకు?" అంది తనమ్యి వైపు చూడకుండానే. 
అసలా పర్శన్కు అరథ్ం బోధ పడలేదు తనమ్యికి.  
"మా ఇంటికి" అంది సిథ్రంగా. 
"శేఖర నాతో చెపేప్డు నువవ్కక్డ చేసత్నన్ పనులు. నువివ్పుప్డు గొపప్ చదువు చదివి ఎవరినీ ఉదధ్రించకక్రలేదు. మా దగిగ్రే ఉండు. శేఖర 

కి కుదిరినపుప్డు వచిచ్ చూసెళాత్డు." అంది కఠినంగా. 
తనమ్యికి  భయంతోనూ, ఆందోళనతోనూ దు:ఖం గబుకుక్న ఉబికింది.  గొంతు పూడుకుపోయింది. ఏవీ మాటాల్డలేక  కాళుల్ 

వణకసాగేయి. 
------ 
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