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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. 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. తనమ్యి యూనివరిశ్టీ లో ఎమేమ్ చదువుతూ ఉంటుంది. తనమ్యి ఆశయాలిన్ భరించలేని శేఖర గొడవ
చేసి ఇంటోల్ నుంచి వెళిల్పోయి విడాకుల నోటీసు పంపుతాడు.

PPP
లాయరు విశవ్ ఆఫీసు బయట గదిలో బెంచీ మీద కూరుచ్ని జరిగినదంతా గురుత్ తెచుచ్కుని రాయడం మొదలు పెటిట్ంది తనమ్యి.
దు:ఖం కళల్ నిండి, అక్షరాలు అలుకుక్ పోతూ ఉనాన్యి.
మళీల్ మళీ అదే పర్శన్. "అసలు అతను ఇదంతా ఎందుకు చేసేడు?"
అదే అడిగింది లాయరు విశవ్ని.
పేపరుల్ అందుకుని దీక్షగా మొదటి వాకయ్ం "సతయ్మేవ జయతే" వైపు కాసేస్పు చూసి, తరువాత పేజీలనీన్ తిపిప్ గబగబా చదివేడు.
చేతిలోని కాగితాలిన్ టేబుల మీద పెటిట్, ఆ పైన పేపర వెయిట పెడుతూ తనమ్యి వైపు చూసి,
"మానవ సంబంధాలనీన్ ఆరిథ్క సంబంధాలే" అని కారల మారక్స్ ఏనాడో చెపేప్డు. ఇంత చదువుకునాన్రు మీకు నేను
చెపప్నవసరంలేదనుకుంటా. ఈ కేసులో బాగా అరథ్మవుతునన్ విషయం ఏవిటంటే- అతను అసలు మిమమ్లిన్ పెళిల్ చేసుకునన్దే ఆరిథ్క లాభం కోసం. కానీ
అతను అనుకునన్ విధంగా మీ నించి అతను ఆశించినంత లాభపడలేకపోయేడు. పైగా అతనికి కావలిస్నది వంటింటి కుందేలు వంటి భారయ్, మీలా ఉనన్త
ఆశయాలునన్ యువతి కాదు.
మిమమ్లిన్ వదద్నుకోవడం అతని దురదృషట్ం. మీది కాదు. అతనెంత దౌరాభ్గుయ్డంటే, మీ మెడలో కటిట్న తాళిలో ఒకటి అతని
తలిల్దండుర్లు కొనన్ది కాబటిట్, అది తిరిగి ఇచేచ్యవలసిందని నోటీసులో రాయించేడు. అంతే కాదు, విడాకుల వలల్ మీకు, మీ అబాబ్యికి మనోవరిత్
ఇవవ్బడుతుందని, అతని జీతం నెలకు మూడువందల రూపాయలని దొంగ సరిట్ఫికేటు పుటిట్ంచేడు...."
అపప్టి వరకూ తల దించుకుని వింటునన్దలాల్, అతని మాటలకు అడుడ్ వసూత్, తలెతిత్ దృఢంగా అంది తనమ్యి.
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"పేర్మ పేరుతో, పెళిళ్ పేరుతో నా జీవితంతో ఆడుకుని ననున్ ఇనిన్ బాధలు పెటిట్, ననున్ నడి రోడుడ్ మీదికి లాగిన అతనిన్ అంత
సులువుగా వదిలి పెటట్ను లాయర. మీరు చెపిప్న రెండవ ఆపష్ను పర్కారం నిరోద్షిగా నిరూపించుకుని, అతని మీద తిరిగి నేను విడాకుల కేసు పెడతాను. కానీ
ఇలా చెయయ్డం వలల్ అతను కోరుకునన్దే నేను పర్సాదిసుత్నాన్ను. కాబటిట్ విడాకులు ఇవవ్ను, అతని దగిగ్రిగి వెళల్ను. కానివవ్ండి. కేసు ఎనిన్ రోజులు
నడుసుత్ందో నడవనివవ్ండి."
--------ఆ సాయంతర్ం ఊరు వెళళ్గానే బాబుని ఎతుత్కుని తన గదిలోకి వెళిల్, వాణిన్ కౌగలించుకుని వెకిక్ వెకిక్ ఏడవ సాగింది తనమ్యి. ఎంత
కాదనుకునాన్ దుఃఖం ఆగడం లేదు.
"తనేం పాపం చేసింది? ఇంత మనో కోష్భ అనుభవించాలిస్ వసోత్ంది?"
తలిల్ దుఃఖానికి

అరథ్ం తెలియక పోయినా చినన్ అరచేతులోత్ కళుల్ తుడవ సాగేడు బాబు. కాసేస్పటోల్ బేలగా వాడూ ఏడవడం

పార్రంభించేడు.
జోయ్తి వంటింటోల్ నుంచి గాభరాగా పరుగెతుత్కు వచిచ్ంది. "ఏమామ్, ఏవయియ్ంది" అంటూ.
ఏం చెపాప్లి తలిల్కి? ఎలా చెపాప్లి? తలిల్కి సుతరామూ ఇషట్ం లేకపోయినా, ఇటువంటి దరిదుర్డిని, మానవతవ్ం లేని మనిషిని,
దురామ్రుగ్డిని పేర్మించి ఇషట్పడి, పెళిల్ చేసుకునన్దని వివరించగలదా? తలిల్ వదద్నన్పుడు విని ఉంటే ఎంత బావుండేది. ఏవీ మాటాల్డకుండా, తలిల్ ఒళోళ్
తలదాచుకుని భోరుమని విలపించసాగింది.
"నినున్ ఒకక్దానీన్ ఆ విశాఖపటన్ంలో ఉండొదద్ంటే వినవు. ఇలా బెంగపడి పోయి, డీలా అయిపోతే ఎలా చెపుప్? నువివ్లా ఏడుసూత్
ఉంటే ఇక ఒక పకక్ ఒంటోల్ బాలేని నానన్గారిని, చంటాడిని చూసుకునే ధైరయ్ం నాకెలా వసుత్ంది?" అంది జోయ్తి కళళ్దుద్కుంటూ.
ఆ రాతిర్ ఒక నిదర్ మాతర్ మింగి బలవంతాన నిదర్కుపకర్మించింది తనమ్యి. ఫోనులో చుటాట్లెవరితోనో మాటాల్డుతునన్ తలిల్ మాటలు
లీలగా వినిపిసుత్నాన్యి.
"అతనిన్ విపరీతంగా పేర్మించింది. హఠాతుత్గా అతను ఇలా విడాకుల నోటీసు పంపించేసరికి తటుట్కోలేక పోతూ ఉంది....."
---------మరుసటి వారంలో మొదటి విడత కోరుట్కి బయలుదేరింది తనమ్యి. బయట ఎండ తీవర్ంగా కాసూత్ంది. కోరుట్ ఆవరణ అంతా ఎతైత్న
చెటల్ నించి రాలి పడడ్ ఆకులతో, గాలిలో ఎగురుతూనన్ దుముమ్, ధూళితో నిండి తనమ్యి మనసుస్లోని అసహనంలాగే చికాకుగా ఉంది. ఆవరణ గోడని
ఆనుకుని దించిన టరప్ంటైను గుడడ్ల నీడలోల్ టైపు మిషనల్ ముందు గుమసాత్లు, పిలల్ పీల్డరుల్ వచిచ్న వాళల్ని వచిచ్నటుల్ పంచుకుంటునాన్రు. లావాదేవీల
కోసం సంవతస్రాల తరబడి తిరుగుతూనన్టుల్ వాడిపోయిన ముఖాలతో రకరకాల మనుషులు ఆవరణలో అటూ ఇటూ తిరుగుతునాన్రు. ఒక మూలగా చినన్
షెడల్లో ఒక గదిలో ఉంది ఫామిలీ కోరుట్. సినిమాలలో తపప్ ఎపుప్డూ కోరుట్ ఎలా ఉంటుందో చూడలేదు తనమ్యి. ఆ మారుమూల గది కోరట్ంటే నమమ్బుదిధ్
కావడం లేదు. ఆ చుటుట్ పకక్ల ఆడవాళల్ంతా కోరుట్ పిలుపు వచేచ్ంత వరకూ చెటల్ కింది చపాట్ల మీద దీనంగా కూలబడీ, నిలబడీ ఉనాన్రు. ఇక
మగాళళ్యితే ఈ వయ్వసథ్ అంతా తమ వైపే మొగుగ్తుందనన్ ధీమాగా ఉనన్టుల్ కనిపించారు తనమ్యికి. చేతిలో సిగిరెటుల్ చివరకు రాగానే కాలి కింద
నలుపుతూ వయ్ంగయ్ం చూపులు విసురుతూ కొందరు, నములుతూనన్ కిళీల్ని తుపుకుక్న మొహాన ఊసుత్నన్టుట్ పకక్కి ఊసూత్ , వెకిలిగా అటు ఇటూ తిరుగుతూ
కొందరు.
ఆ వాతావరణానికి కాళల్లో బలం పోయినటల్యియ్ తనమ్యి ఒక చెటుట్ కింద కూలబడింది. తండిర్ చాటు బిడడ్గా, అపురూపంగా పెరిగింది
తనమ్యి. తనకెపుప్డూ మగవాళుల్ కూర్ రులనే భావన ఇంతకు ముందెపుప్డూ కలగలేదు. పెదద్గా ఆకులు లేని చెటుట్ కింద ఎండ సూటిగా తగులూత్ండడంతో
భుజాన చెంగు తీసి నెతిత్న కపుప్కుంది. దూరం నించి బండి మీద నలల్ కళల్దాద్లు పెటుట్కుని అటు వైపే బండి మీద వసుత్నన్ శేఖర ని చూడగానే ఒకక్సారిగా
అసహయ్ం, కోపం చపుప్న తలని తాకేయి. నుదుటిన కారుతునన్ ఒకొక్కక్ సేవ్ద బిందువూ ఒంటోల్ సలసలా మరుగుతునన్ రకత్పు బిందువులా
అనిపించసాగింది.
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దగగ్రికి వసుత్నన్పుడు కావాలని తనమ్యి వైపు కాకుండా మరోవైపు చూసుకుంటూ బండిని సాట్ండు వేసి, కళల్దాద్లు చేతిని తిపుప్తూ,
అతని తాలూకు లాయరు వైపుకి నిరల్క్షయ్ంగా నడుచుకుంటూ వెళిల్పోయేడు.
“ధూ, పెద సిట్లొల్కటి ఎదవకి” అని తన కోసమే అనన్టుట్ తనమ్యికి దగగ్రోల్ కూచునన్ మరొకామె మొగుణిణ్ తిటట్ సాగింది.
తనమ్యికి హఠాతుత్గా మొదటిసారి అతను తన వైపు చూసిన పేర్మైక చూపు జాఞ్పకం వచిచ్ంది.
"ఛీ"... అని తల చపుప్న విదిలించుకుంది.
బయట నిపుప్లు చెరుగుతునన్ ఎండ తలలో దూరి చెలరేగసాగింది. విపరీత భావాలు పుటుట్కు రాసాగేయి.
తనెవరో తెలీనటుల్ నిరల్క్షయ్ంగా నడుచుకెళిల్పోతునన్ అతనిన్ అకక్డే నరికెయాయ్లనన్ంత కసి పుటుట్కు రాసాగింది. బలవంతంగా
తమాయించుకుంది. ఎలాగైతేనేం, మరో గంట తరావ్త తమ వంతు వచిచ్ంది. లాయరు విశవ్ తనమ్యిని పిలుచుకెళేళ్డు. పెళల్లు ఊడిన చినన్ గదిలో
కొంచెం ఎతుత్గా ఉనన్ పర్దేశంలో ఒక బెంచీకి అటు వెపు జడిజ్ కూచునాన్డు, అతని పకక్గా టైపు మిషనుతో గుమసాత్. ఇదద్రి తరఫు లాయరుల్ జడిజ్ దగగ్రకు
వెళిల్ కాగితాలు సమరిప్ంచి, అతి నెమమ్దిగా వాళల్ ముగుగ్రికీ తపప్ ఎవరికీ వినబడకుండా ఏదో చెపప్సాగేరు.
శేఖరిన్, తనమ్యిని పకక్ పకక్న నిలబెటేట్రు. అతని ఉనికికి తనమ్యికి గొంగళీపొరుగులు పాకుతునన్ంత జలదరింపు కలగ సాగింది.
అసలే బాధావేశాలతో దహించుకుపోతునన్ తనమ్యికి అకక్డ జరుగుతునన్దేదీ అరథ్ంకాకుండా పోవడమే కాకుండా లాయరుల్ మాటాల్డుకుంటునన్ది అసలు
వినబడడమే లేదు.
పది నిమిషాలోల్ లాయరు విశవ్ "రండి బయటకు" అనే వరకు అలాగే కటెట్ పులల్లా నిలబడింది.
"కేసు వచేచ్ నెలకు వాయిదా వేయించేను. మీరనుకునన్టేల్ అతనిన్ కోరుట్ చుటూట్ వీలైననాన్ళుల్ తిపిప్దాద్ం. వచేచ్ వారం మీరు ఒకసారి
ఆఫీసుకి రండి." అనాన్డు.
తలూపుతూ తనమ్యి దూరంగా దుముమ్ రేపుకుంటూ కనుమరుగవుతునన్ శేఖర బండి వైపు చూసింది.
-----బసెస్కిక్ "రామ కృషాణ్ బీచ" అంది కండకట్రుతో. సముదర్ తీరం వైపు అడుగులు వేసింది. చెపుప్లు తీసి చేతోత్ పటుట్కుంది. వేసవి
మధాయ్హన్పు వేడికి ఇసుకలో కాళుల్ కాలసాగేయి. అయినా ముందుకు నడిచింది. దేహమంతా కాలి బూడిదయియ్ పోయేటటుల్ సలసలా మరుగుతునన్
ఆలోచనలు. మండుతునన్ ఇసుక నీళళ్ని తాకుతునన్ చోట అలలు వెనకిక్ వెళుతూనే చినన్గా పొగలు రేగ సాగేయి. ఒంగి ఇసుకని గుపెప్ట నిండా చేతిలోకి
ఉండలా తీసుకుని అరచేతులోత్ గటిట్గా పిండింది. వేళల్లోల్ రాయిని తీసుకుని ఇసుకలా పిండి చేసెయాయ్లనన్ ఆవేశం పర్వేశించింది. కానీ అసహాయంగా
తనలాగే రాలిపోతునన్ ఇసుకని ఒడిసి పటుట్కుని తన వైపే వసుత్నన్ అలల వైపు చూసూత్ బలంగా విసిరింది.
"పర్పంచమా! నువువ్ సముదర్మై ఉవెవ్తుత్న ననున్ నిలువునా ముంచేసినా సరే, ఎదిరిసాత్ను. నిలబడతాను. దృఢంగా నిలబడతాను."
అంది గటిట్గా ఆకాశం వైపు చూసూత్.
అలల ఒరవడికి కాళుల్ ఇసుకలో కూరుకు పోతునాన్, ఏటవాలుగా దిగువకి కెరటాలు తనని లాకుక్పోతునన్ భార్ంతి కలుగుతూనాన్
ఎంతో సేపు అలాగే నిలబడింది. కళల్ లోంచి కారుతునన్ ఉపుప్ నీళుల్ సముదర్పు నీళల కంటే ఎకుక్వగా ఉపప్గా తగల సాగేయి. అవి అధైరయ్పు కనీన్ళుల్ కాదు.
కసితో రగులుతూనన్ రకత్పుటేరులు. వెనకిక్ తిరిగి వసూత్ రోడుడ్ ఎకక్బోతునన్ తనమ్యికి ఎదురుగా ఇదద్రు మగాళుల్ తనని ఎపప్టి నించో గమనిసుత్నన్టుట్
వెకిలిగా నవవ్డానిన్ గమనించింది. వాళల్ ముఖాన ఉమేమ్సే కుసంసాక్రం తనకు లేదు. ఒంగి కాలి చెపుప్ తీసింది. తనమ్యి కళళ్లో రౌదర్ం చూసి వాళుల్
ఒకక్డుగు వెనకిక్ వేసేరు. తనమ్యికి బసుస్లో మగవాళల్ ఉనికి కూడా అసహయ్ం కలిగించసాగింది.
అనంత ఇంటికి చేరి తను తలుపు తీయగానే నిసస్తుత్వగా నేలమీద కూలబడి మోకాళల్లో తల దాచుకుని దు:ఖపడసాగింది తనమ్యి.
అనంత నిశశ్బద్ంగా పకక్న కూచుని వెనున్ రాయసాగింది తనమ్యికి.
తనంతట తను దు:ఖంలోంచి

తేరుకునే దాకా ఆగి,

"తనమ్యీ! నువువ్ అమాయకురాలివి. నీకు ఎపుప్డూ అంతా మంచే

జరుగుతుంది. ఇదిగో సాక్షయ్ం చూడు. నీకు వివేకానందా పాఠశాల నించి ఇంటరూవ్య్ కోసం ఉతత్రం వచిచ్ంది." అని చేతిలో పెటిట్ంది.
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తనమ్యి నమమ్లేనటుల్ కవరు ఆదరాబాదరా గా విపిప్ చూసింది.
నిజంగానే ఇంటరూవ్య్ లెటర అది. కానీ తామనుకునన్టుల్ టీచరు ఉదోయ్గానికి కాదు. టీచరు ఉదోయ్గాలు అనీన్ నిండిపోయినందువలల్
సాయంకాలపు టూయ్టరుగానూ, గరల్స్ హాసట్లు వారెడ్నుగానూ పనిచేయడానికి ఆసకిత్ ఉంటే ఇంటరూవ్య్కి రమమ్ని సారాంశం.
తనమ్యి కళుల్ మూసుకుని ఉతత్రానిన్ కళల్కదుద్కుంది. తనునన్ పరిసిథ్తులోల్ ఏదో ఒక ఉదోయ్గం తనకి అవసరం. బహుశా: ఇదే తనకు
నపేప్ ఉదోయ్గమేమో! దికుక్లేకుండా ఎటో కొటుట్కుపోతునన్ తన జీవితానికి ఒక చినన్ ఆధారం లభించబోతూంది.
"కృతజఞ్తలు మితర్మా! శతకోటి కృతజఞ్తలు!!" అని మనసులోనే అనేక ధనయ్వాదాలు చెపప్సాగింది.
------మరాన్డు యూనివరిస్టీ నుంచి మధాయ్హన్ం భోజన సమయానికి ముందే తవ్రగా బయటికి వచిచ్ కేంటీను లో టీ తాగి, తినన్గా
వివేకానందా పాఠశాల వైపు బసెస్కిక్ంది.
ఈ మధయ్ మధాయ్హన్ం భోజనం చెయయ్కుండా టీ తాగి ఉండడం అలవాటు చేసుకుంది. కేంటీనులో భోజనం చెయయ్డానికి సరిపడా
డబుబ్లు లేకపోవడం ఒకక్టే కాదు, తినాలనిపించకపోవడమూ కారణమే. ఎందుకో ఈ మధయ్ అనన్ం తినబోతే కడుపులో తిపుప్తూ అసస్లు సహించడం
లేదు. మనసుస్లో తెలీని దుఃఖం. కడుపులో నుంచి మెలికలు తిరిగే బాధ. నిరంతరం రగులుతూనన్ అగిన్జావ్ల లాంటి బాధ. ఒక పకక్ కళల్ ముందు
అతుయ్నన్తమైన లక్షయ్ం. ఎగిసి పడుత్నన్ బాధల ముందు కాలే కడుపు ఒక లెకక్ కాదు.
దాదాపు గంట పర్యాణం తరావ్త బసుస్ మధురవాడ చివరోల్ ఉనన్ రెసిడెనిష్యల పాఠశాల సాట్పుకు చేరుకుంది.
బసుస్ దిగి మటిట్ రోడుడ్ గుండా లోపలికి నడిచింది తనమ్యి. తారు రోడుడ్ నించి చినన్ గుటట్ మీదికి ఉందా రోడుడ్. పది నిముషాల నడక
తరావ్త గుటట్ దిగుతూనే దాదాపు పది ఎకరాల మేర పెదద్ పర్హరీ లోపల వరసగా అందమైన అయిదారు భవనాలు కనిపించాయి. దాదాపు పది సూక్లు
బసుస్లు గేటు బయట బారులు తీరి ఉనాన్యి.
రెసిడెనిష్యల పాఠశాల అంటే ఇంత పెదద్గా ఉంటుందని ఊహించుకోలేదు తనమ్యి. ఆశచ్రయ్ంతో అడుగులు వేసింది. పెదద్ గేటుకి ఒక
పకక్గా కాపలాదారు కూచునన్ చోట రిజిసట్రు లో సంతకం పెటిట్ లోపలికి అడుగుపెటిట్ంది. ఈ మధయ్ బాగా పాదుకుంటునన్ రెసిడెనిష్యల కారొప్రేట
పాఠశాలల గురించి తనమ్యి విందే కానీ, ఎపుప్డూ చూడలేదు. మొదటి బిలిడ్ంగు లోనే ఉనన్ కరసాప్ండెంటు ఆఫీసులోకి అడుగు పెటిట్ంది. వెయిటింగు
హాలులో రిసెపష్న పకక్నే నిలువెతుత్ సావ్మీ వివేకానంద కాంసయ్ విగర్హం, కాళల్ దగిగ్ర చుటూట్ పేరిచ్న దేవ గనేన్రు పూలు.
ఒక అరగంట తరావ్త లోపలికి పిలుపు వచిచ్ంది తనమ్యికి.
కురీచ్లో కూరుచ్నన్ వయ్కిత్ ఇంత పెదద్ కమరిష్యల సూక్లు నడుపుతునన్ ధనవంతుడిలా కాకుండా సాధారణ వయ్కిత్ లా కనిపించారు. తెలల్ని
నూలు దుసుత్లు. సాదాసీదా చెపుప్లు. ముఖమీమ్ద చకక్ని మరాయ్ద పూరవ్క దరహాసం. ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండడం అంటే ఏవిటో మొదటిసారి
పర్తయ్క్షంగా చూసింది తనమ్యి.
గరల్స్ హాసట్ల వారెడ్నుగా అపాయింటుమెంటు లెటరు చేతికిసూత్

“మీకునన్ కావ్లిఫికేషనుకి ఇది సరైన ఉదోయ్గం కాదు. మధయ్లో

ఎపుప్డైనా టీచరు ఉదోయ్గానికి ఖాళీ ఏరప్డితే మారుసాత్ం. వెల కమ టు వివేకానందా! రండి. ఆవరణ అంతా చూపిసాత్ను." అని లేచేరు సూక్లు
కరసాప్ండెంటు రాఘవేందర్రావు గారు.
సవ్యంగా ఆయనే అనీన్ తిపిప్ చూపించడం మరో ఆశచ్రయ్ం. వెనకిక్ చేతులు కటుట్కుని ఆయన ముందు నడుసూత్ ఉంటే ఆయనిన్
అనుసరించింది తనమ్యి. బాబుకి ఎడిమ్షను అడిగింది మాటలోల్.
"పీర్సూక్లు లో జాయిన చేయండి. మీరేమీ డబుబ్లు కటట్నవసరం లేదు. మీతో బాటూ రెసిడెనుస్, ఫుడ అనీన్ పొర్వైడ చేసాత్ం." అనాన్రు.
ఇతరతార్ వివరాలేవీ అడగని ఆయన సంసాక్రానికి మనసుస్లోనే కృతజఞ్తలు అరిప్ంచింది తనమ్యి.
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పర్ధాన గేటు నించి ఇరుపకక్లా కాల్సు రూమస్. మధయ్ బాటకిరుపకక్లా విరబూసిన దేవ గనేన్రు పూలు. చివర నునన్ బిలిడ్ంగుకి ముందు
అతి పెదద్ వివేకానందుడి విగర్హం. ఆ పకక్నే మలుపు తిరగగానే రామకృషణ్ పరమ హంస పార్రథ్నా మందిరం. మందిరానికిరుపకక్లా చినన్ కొలనులోల్
అందంగా విరిసిన కలువ పూలు.
అకక్డి నించి ఆవరణకు మరో పకక్ రెండేసి అంతసుత్లోల్ ఎదురెదురుగా ఉనన్ హాసట్లు భవనాలు. పర్శాంతమైన అకక్డి వాతావరణం
చూడగానే తనమ్యి మనసుస్లోనే జోహారుల్ అరిప్ంచింది.
"మితర్మా! ననున్ ఇంత అందమైన చోటికి చేరిచ్నందుకు నీకేమిచుచ్కోగలను!"
తనతో విధి ఎంతగా ఆడుకుంటునాన్ తనని చేరాలిస్న చోటికే చేరుసూత్ ఉంది కాలం.
"ఈయన వెంకట, ఈయన మురళి." బాయస్ హాసట్ల పర్ధాన వారెడ్నల్ను పరిచయం చేసేరు రాఘవేందర్ రావు గారు.
రెండు జోతులూ జోడించి నమసాక్రం చేసూత్ మురళి వైపు చూసింది తనమ్యి. అపుప్డపుప్డే ధాయ్నం నించి బయటికి వచిచ్నటుల్
పర్శాంతమైన కళుళ్. ఒక గొపప్ పూజయ్ భావం కలిగింది. మగవాళళ్ందరూ తెలల్ని లాలీచ్ పైజమాలు, సతరీలందరూ తెలల్ని చీరలు ధరించడం తపప్ని సరి
అకక్డ. ధవళ వరణ్పు దుసుత్ల వలల్ వచిచ్న కాంతి మాతర్మే కాదది. మరేదో అలౌకికమైన శకిత్వంతమైన కళల్వి. ఆ పైన నుదుట సనన్ని విభూతి రేఖ. ఇంత
వరకూ తనకు మురళిలాంటి యువకుడు ఎకక్డా తారసపడలేదు. కానీ ఎందుకో ఎపప్టి నించో పరిచయమైన దరహాసంగా అనిపించింది. ఒంగి పర్తి
నమసాక్రం చేసూత్ తనమ్యిని సాదరంగా ఆహావ్నించాడు మురళి.
వెంకట ఉతాస్హవంతమైన యువకుడిని మొదటి పలకరింపులోనే అరథ్మైంది. హాసట్లు గోడలోల్ ఇమడగలిగే సవ్భావం కాదు. మరి
ఇకక్డ ఎందుకు ఉనాన్డో!
కొతత్గా పార్రంభించిన గరల్స్ హాసట్లు భవనం వరకూ చూసేక వెనుదిరిగేరు.
చివరగా తమ ఆఫీసుకి రెండవ అంతసుత్లో ఉనన్ కంపూయ్టరు లాబు చూపిసూత్ "అందరికీ విధిగా కంపూయ్టరు టర్యినింగు కూడా
ఇసుత్నాన్ం. మీరూ మెలల్గా సరిట్ఫికేషను చెయయ్ండి." అనాన్రు రాఘవేందర్రావు గారు.
తమతో వచిచ్న వెంకట "లోటస సరిట్ఫికేషన లో మేం ఇపుప్డిపుప్డే ఓనమాలు దిదుద్తునాన్ం." అనాన్డు.
అపుప్డరథ్మయింది వెంకట అకక్డెందుకునాన్డో. కంపూయ్టరుని మొదటి సారి ఆశచ్రయ్ంతో చూసింది తనమ్యి. బాల్క & వైట సీర్క్ను
మీద ఏవేవో ఇంగీల్షు అక్షరాలు తిరుగుతునాన్యి. అసలు కంపూయ్టరు ఉపయోగం ఏవిటో, తామెందుకు సరిట్ఫికేషను చెయాయ్లో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి.
తనమ్యి సందేహానిన్ గమనించినటుల్ ,"ముందు ముందు మీకే అరథ్మవుతుందిలెండి. నేను అమెరికాలో ఉనన్పుడు కనన్ కల ఇది.
ఇపప్టికి నిజమైంది." అనాన్రు రాఘవేందర్ రావు గారు.
మరింత ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది ఆయన వైపు. ఈయన అమెరికా నించి తిరిగి వచిచ్ ఇకక్డ సూక్లు పెటేట్రా?! అయినా ఇంత
నిరాడంబరంగా ఉనాన్రా?!"
------ఆ మరాన్డే బటట్లు, పుసత్కాలు సరుద్కుని వచేచ్సింది తనమ్యి.
గరల్స్ హాసట్లు హాలులో పెదద్ అక్షరాలతో "Knowledge is Strength-Weekness is death" అని తనమ్యికిషట్మైన వాకాయ్లు
రాసి ఉనాన్యి.
రెండవ అంతసుథ్లో పిలల్ల విశాలమైన గదులిన్ ఆనుకుని కొసగా ఉనన్ చినన్ గదిలోకి అడుగు పెటిట్ంది. సూట కేసులో నుంచి చినన్
వివేకానందుడి విగర్హం తీసి గోడకునన్ చినన్ గూడులో పెటిట్ నమసక్రించింది. ఎకక్డి నించి ఎకక్డికి చేరింది తన జీవితం! సముదర్ంలోని అలలా, వీచే
గాలిలా తనకే తెలీని జీవితం!! వసూత్నే నాలుగు తెలల్ చీరలు రిసెపష్న లో ఇచేచ్రు. అందులో నుంచి ఒకటి తీసి కటుట్ కుంది. తిలకం బొటుట్ మీద సనన్ని
విభూది రేఖ పెటుట్కుంది. అదద్ంలో చూసుకుంది. నిండా పాతికేళుల్ రాకుండానే సనాయ్సినిగా మారింది! ఇకక్డ తనకు ఇపుప్డు ఒకక్ బిడడ్ కాదు. అంతా తన
పిలల్లే.
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ఆయాలు ఉనాన్ పిలల్ల ఆలనా, పాలనా దగగ్రుండి పరయ్వేకిష్ంచడం, భోజన సదుపాయాలు సకర్మంగా జరుగుతునాన్యో, లేదో
చూడడం, తలిల్దండుర్లకు సమాధానాలు చెపప్డం వంటివి ఉదోయ్గంలోని భాగాలు.
కావడానికి ఇది రెసిడెనిష్యల సూక్లు అయినా ఉదయం పిలల్లు సూక్లు భవనానికి వెళిల్పోగానే తను యూనివరిశ్టీకి వెళిల్పోవచుచ్.
సాయంతర్ం పిలల్లు వచేచ్ వేళకు ముందే తపప్నిసరిగా ఇకక్డ ఉండాలి.
మధాయ్హన్ం పిలల్ల భోజన సమయంలో దగగ్రుండలేదని ముందే చెపిప్ంది.
రాతిర్ పూట హాసట్ల బిలిడ్ంగులోనే జరిగే టూయ్టరింగ కాల్సులకు అటెండ కావాలి.
ఇక అనిన్టికనాన్ ముఖయ్మైన వెసులుబాటు బాబుని ఇక మీదట తనతోనే ఉంచుకోవచుచ్. తను కాలేజీకి వెళిళ్నంత సేపూ వాడూ
సూక్లుకి వెళిల్పోతాడు. తాను లేనపుప్డు ఇతర పిలల్లతో బాటూ వాడి ఆలనా, పాలనా ఇకక్డి ఆయాలు చూసాత్రు.
రెసిడెనుస్, భోజనం కాకుండా జీతం నెలకు ఎనిమిది వందల రూపాయలు. ఆ డబుబ్లు బొటాబొటీగా యూనివరిస్టీకి వెళిల్రావడానికి,
ఇతరతార్ చినన్ ఖరుచ్లకు సరిపోతాయి. ముఖయ్ంగా తనమ్యికి అకక్డి వాతావరణం బాగా నచిచ్ంది.
తన జీవన పరిసిథ్తులకు సరిగాగ్ సరిపడా ఉదోయ్గం దొరకడం తన అదృషట్ం.
ఉదయం అయిదు గంటలకు అందరూ కలిసి పార్రథ్నా మందిరం దగగ్ర యోగా తరగతులలో విధిగా పాలొగ్నాలి.
విశాలమైన పార్రథ్నా మందిరం బయట వాకిటోల్ పరిచిన చాపల మీద కూరుచ్ని పర్శాంత వాతావరణంలో యోగా తరగతులు
జరుగుతాయి.
సనన్గా వినిపించే ఓంకార నాదంతో పర్కృతిలో తానూ లీనమవుతునన్ అనుభూతి కలగసాగింది తనమ్యికి.
మనసూ, శరీరమూ ఏకమై ఊపిరిలో అంత: తేజసుస్ లీనమై, మనసుస్ లోని కోర్ధావేశాలిన్ దూరం చేసి, మలినపడిన మన:దేహాలిన్
శుభర్ం చేసి, జీవన దుఃఖాలనీన్ తీరేచ్ అదుభ్త మారగ్ం బోధపడినటైల్ యింది.
‘యోగా’ తనమ్యికి అతయ్ంత ఇషట్మైన కారయ్కర్మంగా మారింది.
మురళి ముఖంలోని దివయ్కాంతికి అరథ్ం అపుప్డు బోధపడింది.
అపుప్డపుప్డే యోగా నేరుచ్కుంటునన్ తనకే ఇంత గొపప్ భావన కలుగుతూ ఉంటే, నేరిప్ంచే మురళికి సంవతస్రాల సాధన వలల్
ఒనగూరిన దివయ్కాంతి అది.
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