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( ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలిల్కి న్ తురాలు, Uలకు స యం చే సంసథ్ “స య”ను నడిపే ఉదయినిని కలవడానికి వ త్ంది సమీర.

నాలుగు నెలల గరభ్వ న సమీర, తనకు డాకులు తీ కో లని ఉందని, అందుకు దోహద న పరి తు
థ్ లిన్ చెపుతుంది. ఉదయిని “తనమ్యి”
కథ చెపుతాను, నాన్క ఆలోచించుకోమని చెపుత్ంది సమీరతో. చుటాట్ల పెళిల్ లో కలు కునన్ తనమ్యి,
పెళిల్జరుగుతుంది. పెళల్యిన మరుకష్ణం నించే

ఖర్ లకు పెదద్ ళల్ అనుమతితో

ఖర్ అసలు స రూపం బయట పడుతుంది. మొదటి సంవత రంలోనే అబాబ్యి పుడతాడు.

తనమ్యి యూనివరి టీ లో ఎమేమ్ చదు తూ ఉంటుంది. తనమ్యి ఆశయాలిన్ భరించలేని ఖర్ గొడవ చే ఇంటోల్ నుంచి ళిల్పోయి డాకుల

నోటీ

పంపుతాడు. తనమ్యి

థ్నిక రె డెని యల్ పాఠ లలో ఉదోయ్గానికి కుదురుకుంటుంది.
PPP

"తనకి జే. ఆర ఎఫ వచిచ్ంది". మెటల్ మీద కూలబడి ఆనందాతిరేకపు దు:ఖంలో కనీన్రు మునీన్రైన తనమ్యి మీద ఆశీసుస్ల జలుల్ల
వాన కురిపించసాగింది ఆకాశం. లిసుట్లో ఉనన్ తన పేరుని చూసి తనమ్యి తన కళల్ని తనే నమమ్లేక పోతూంది. ఓటమి పేరుకుపోయిన దు:ఖం తాలూకు
వయ్థపు పొరలు అనీన్ ఒకొక్కక్టిగా కరిగిపోతునన్టుల్ మనసు బాగా తేలికపడసాగింది.
"ఎమేమ్ మొదటి సంవతస్రంలో చేరినపుప్డు "తెలుగు ఎమేమ్ చేసి ఏం సాధిసాత్రు?" అనన్ లెకచ్రర నిరుతాస్హపూరిత మాటలు జాఞ్పకం
వచేచ్యి.
నిరాద్కిష్ణయ్ంగా తనని వదిలి వెళూత్ శేఖర చూసిన నిరల్క్షయ్పు చూపు గురుత్కొచిచ్ంది.
భయంతో ఏడుసూత్ తన కంఠానిన్ కౌగిలించుకునన్ బాబు గురుత్కొచేచ్డు.
రోజు మొతత్మీమ్ద ఒకే ఒకక్ 'టీ' తాగి, పిచిచ్ పటిట్నటుల్ రాతీర్ పగలూ చదువుతూ, తనలో తను మాటాల్డుకుంటూ, ఒకానొక ధాయ్నంలో
నడిచిన రోజులనీన్ కళల్ ముందు గిరుర్న తిరిగేయి.
వెనక నించి వచిచ్ కళుల్ మూసిన అనంత చపుప్న ముందుకొచిచ్ "ఏవిటీ, ఏడుసుత్నాన్వా? పిచిచ్పిలాల్, రిజలుట్ చూసేవా అసలు, నీకు జే.
ఆర ఎఫ వచిచ్ంది. ఇక మీదట నీకు నెలకు ఏడువేలు సాక్లర షిపుప్ వసుత్ంది. బాబుతో కలిసి దరాజ్గా బతకొచుచ్ తనమ్యీ!" అంది భుజాలు పటుట్కుని
కుదుపుతూ.
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ఇంకా దు:ఖంలో నించి తేరుకోలేక పోతునన్ తనమ్యి కళుల్ తుడుసూత్ , ఇలా చూడు "నువువ్ గెలిచావు... కాదు ..కాదు.. పురుషుడు
శతవిధాలా ఓటమిపాలేచ్యాలని చూసినా, మొకక్వోని దీక్షతో నిలబడడ్ సతరీ గెలిచింది." అంది దృఢంగా.
మెటల్ కింద రాజు, దివాకర, కరుణ కనిపించారు.
"కరుణకి, మాకూ లెకచ్రర షిపుప్ వచిచ్ంది. సాక్లర షిపుప్ రాకపోయినా పీ.ఎచ.డీ లో జేరడానికి, బయటెకక్డైనా లెకచ్రరల్గా
పనిచేయడానికి అరహ్త వచిచ్నటేల్. మా ఆనందానికి పటట్పగాగ్లేల్వు. మొదటి సారి రాసిన వాళెళ్వవ్రికీ లెకచ్రర షిపుప్ రావడం కూడా కషట్మట, తెలుసా! "
అంది పకక్ నించి అనంత.
పర్శంసా పూరవ్క నవువ్తో చేతులూపేరు రాజు, దివాకర. తనకి రాని జే. ఆర ఎఫ తనమ్యికి వచిచ్నందుకు జీరిణ్ంచుకోలేనటుల్ కరుణ
ముఖం కంద గడడ్ లా ఉంది. తనమ్యి వైపు చూడలేనటుల్ చపుప్న కళుల్ దించుకునాన్డు.
లెకచ్రర షిపుప్ కూడా రాని దివాకర మనసూఫ్రిత్గా నవువ్తూ "మీ...గెలుపు మమ్...మనందరిదీ" అనాన్డు.
అందరి కంటే ఎతుత్కి ఎదిగిన అతనికి రెండు చేతులూ ఎతిత్ నమసక్రించింది తనమ్యి.
సంతోషంతో తనమ్యిని అనంత కేంటీన వైపు లాకెక్ళూత్ "అవును దివాకర చెపిప్ంది కరెకుట్. ఇది మనందరి విజయం. ఇవేళ మనందరికీ
పండుగ రోజు." అంది.
"టీ బిలుల్ నేనిసాత్ను" అనాన్డు రాజు.
అనన్టుల్ నీకో మంచి విషయం చెపాప్లి తనమ్యీ. "మీ వివేకానందా పాఠశాలలో నాకూ, రాజుకీ ఇంటరూవ్య్కి పిలుపు వచిచ్ంది. ఇది
గనక వసేత్ మా జీవితాలు సెటిల అయినటేల్. రెసిడెనిష్యల గాబటిట్ ఏ దిగులూ లేదు. ఉనన్ ఊళోళ్ ఉదోయ్గం గాబటిట్ పీ.ఎచ.డీ నిశిచ్ంతగా పూరిత్
చేసుకోవచుచ్." అంది అనంత.
"నాన్ ...నాన్కు కూడా ఏదోటి చుచ్..చూడండి. వ...వచేచ్సాత్ను అనాన్డు" దివాకర.
"బాయస్ హాసట్ల లో వారెడ్న పోసుట్ కి అపిల్కేషనుల్ తీసుకుంటునాన్రు. మీకిషట్మైతే నేను మిమమ్లిన్ రికమండ చేసాత్ను. మీకు తపప్క
ఉదోయ్గం వసుత్ంది అంది" తనమ్యి మనసూఫ్రిత్గా.
సంతోషంగా తలూపేడు దివాకర.
"మరింకేం, అందరం ఒక చోటే ఉందాం." అని కరుణ వైపు పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది అనంత.
అపప్టికి కాసత్ తేరుకునన్టుల్ బలవంతంగా చినన్ నవువ్ నవివ్, "నాకు మరో ఆరెన్లుల్ ఈ చెటుట్ కింద సహవాసమే శరణయ్ం. జే. ఆర ఎఫ
మళీల్ రాసి, సాధిసాత్ను." అనాన్డు పటుట్దలగా కరుణ.
అతని పటుట్దల నిండిన మాటలకి పర్శంసా పూరవ్కంగా చూసూత్, "మీరు తపప్క సాధిసాత్రు" అంది తనమ్యి.
అపప్టి వరకూ జీవితంలో బాధలూ, దు:ఖాలూ తపప్ సంతోషానిన్ చవి చూడని తనమ్యి మనసు దూది పింజలా తేలికగా మారిందా
సమయానికి. ఆ చెటుట్ కింద అపప్టి వరకూ ఎనిన్ సారుల్ కూచునాన్ కలగని గొపప్ శాంతి కలగసాగింది. అపప్టి వరకూ ఉనన్ మబుబ్ తొలగి ఆకాశం
కాంతివంతంగా మారింది. తలెతిత్ చుటూట్ ఉనన్ ఎతైత్న చెటల్ మధయ్ నించి సూటిగా పడుత్ నన్ సూరయ్ కిరణాల వైపు చూసి మనసుస్లోనే "ధనయ్
వాదాలు మితర్మా! ధనయ్ వాదాలు" అంది.
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అనంత తనమ్యి వైపే తదేకంగా చూసూత్ దగిగ్రికి వచిచ్ "అబాబ్ తనమ్యీ! నీ ముఖం ఎంత తేజసుస్తో వెలిగిపోతుందో! చూసే కొదీద్
చూడాలనిపిసోత్ంది. ఇక తిరుగులేదు నీకు జీవితంలో. చూసుత్ండు పర్తీ ఒకక్రూ ఇక నీ చుటూట్ తిరుగుతారు." అంది.
***
యూనివరిశ్టీ నించి బయటకు రాగానే తలిల్దండుర్లకి ఫోను చేసి శుభవారత్ చెపిప్ంది తనమ్యి. హాసట్ల కి వసూత్నే బాబుని ఎతుత్కుని
ముదాద్డింది. గాలోల్ గిరగిరా తిపుప్తూ నవువ్తూనన్ అమమ్ ముఖంలో సంతోషానికి అరథ్ం తెలీకపోయినా కొతత్గా వెలుగుతూనన్ తలిల్ ముఖానిన్ చినాన్రి
చేతులోత్ పేర్మగా తడిమేడు బాబు. మురళికి ఈ విషయం వెంటనే చెపాప్లని పార్ంగణమంతా వెదికింది తనమ్యికి.
“మురళి సార ధాయ్నం కాల్సు నించి అటే వృదాధ్శర్మానికి వెళేళ్రు” అనాన్డు వాచ మేన దారిలో ఎదురుపడి.
రాతిర్ భోజనాలయేయ్క రెండు హాసట్ళల్ మధయ్ ఎపప్టిలానే ముగుగ్రూ సిథ్మితంగా కూరుచ్నాన్క చెపిప్ంది తనమ్యి.
"ఇంత మంచి వారత్ని ఇంత లేటుగా చెపప్డం అనాయ్యం. మీ జీవితంలో అతయ్ంత గొపప్ శిఖరారోహణం ఇది. కానీ ఇది మొదటి
శిఖరం మాతర్మే. ఇంకా ఎనోన్ అధిరోహిసాత్రు మీరు. నాకు వంద శాతం నమమ్కముంది మీ మీద." అని వెంకట మనసూఫ్రిత్గా అభినందించేడు.
మురళి పర్శాంతమైన నవువ్తో కళుల్ మూసుకుని "మీకు ఎలల్వేళలా శుభం కలుగుతుంది" అనాన్డు. క్షణకాలం తరావ్త తెరిచిన కళల్లోల్
పలచని కనీన్టి పొరని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి.
పకక్నే ఉనన్ వెంకట కి తెలియకూడదనన్టుట్ చపుప్న కళుల్ దించుకునాన్డు.
“దు:ఖానికి మూలం కోరికలు, కాబటిట్ కోరికలిన్ జయించాలి. అని నమిమ్ ఉదోబ్ధించేది ఇతనేనా? “
ఆ క్షణం పర్పంచంలో అనిన్ బంధాల కనాన్ గొపప్దైన అనుబంధం పంచగలిగిన ఆతీమ్యత అతని కళల్లోల్ కనిపించింది. అతని
మనసుస్లో తనకే దకిక్న అరుదైన గౌరవం అది. కానీ ఎందరికో ఉపయోగపడడమే అతని జీవిత ఆదరశ్ం. అందుకు సాక్షయ్మనన్టుల్ మరు నిమిషంలో
మురళి వైపు చూసిన తనమ్యికి మళీల్ పర్శాంతమైన చిరునవువ్ సాకాష్తక్రించింది.
ఆ రాతిర్ ఎంతో సిథ్మితంగా కంటి నిండా నిదర్పోయింది తనమ్యి. ఎపప్టిలానే ఉదయం అయిదు గంటలకి అలాల్రం మోగుతునాన్
నిదర్లేవాలనిపించని పర్శాంతమైన నిదర్ అది. ఇపప్టి వరకూ ఎపుప్డూ ఉదయానే దడదడలాడే గుండెతో నిదర్లేచే తనమ్యికి బదధ్కం కొతత్ అనుభవం. ఎరర్
బొటుట్ మీద తెలల్ని విభూది రేఖని అదుద్కుంటూ అదద్ంలో వెలుగుతునన్ తన ముఖానిన్ చూసుకుంది. ముందు రోజు ఉతికి, ఇసతరీ అయి వచిచ్న తెలల్చీరలిన్
అలామ్రాలో సరుద్తూ మడతల మీద పేర్మగా తడిమింది. ఇక మీదట వీటిని కటుట్కునే అవకాశం రాదు. చేయాలిస్న పనుల జాబితాని సరిచూసుకుంది.
యూనివరిస్టీకి వెళిల్ వివరాలు కనుకోక్వాలి. డిపారుట్ మెంటులో ఎలా రిజిసట్రు కావాలో, అసలు పీ ఎచ డీ లో ఎలా జాయిన కావాలో
చూసుకోవాలి. ఇక అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ంగా యూనివరిస్టీలోని రీసెరిచ్ సాక్లరస్ హాసట్ల కి మారాలి. రిజిగేన్షన అపిల్కేషను రాసి వివేకానందా సూక్లు
కరసాప్ండెంట రాఘవరావు గారి దగగ్రికి పటుట్ కెళిల్ంది తనమ్యి.
"కంగార్టస్. మా రూలస్ పర్కారం నెల రోజుల ముందు అపిల్కేషన ఇవావ్లి గానీ, మీరింకా ముందే వెళాళ్లనుకునాన్ వెళళ్ండి. మీరు మా
సూక్లుకి అందించిన అతుయ్తత్మ సేవలకు పారితోషికంగా మీకు రెణెణ్లల్ జీతానిన్ బోనస గా ఇసాత్ం." అనాన్రు.
తనతో బాటూ బయట వాకిలి వరకూ వచిచ్న ఆయన కాళల్కు నమసక్రించింది తనమ్యి.
అతయ్ంత కషట్కాలంలో ఆదుకునన్ ఈ సథ్లం తనకి దేవాలయం తో సమానం. తనెకక్డకి వెళిల్నా ఈ సూక్లుని మరిచిపోవడం అసాధయ్ం.
హాసట్లు వరకూ వచాచ్క ఒకసారి చుటూట్ చూసింది.
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తకుక్వ కాలంలో మనసుకి అతయ్ంత దగగ్రగా వచిచ్న ఈ పరిసరాలని, ఈ మనుషులిన్ వదిలి వెళళ్డానికి మనసు ఒపప్డం లేదు.
మెలల్గా నడిచి వెళిళ్ తనకి ఇషట్మైన కలువపూల కొలను ఒడుడ్న కూచుంది.
కాళిదాసు జాఞ్పకం వచేచ్డు.
"రమాయ్ణి వీక్షయ్ మధురాంశచ్ నిశమయ్ శబాద్న
పరుయ్తుస్కో భవతి యతుస్ఖితోపి జంతుః
తచేచ్తసా సమ్రతి నూన మభోధ పూరవ్ం
భావసిథ్రాణి జననాంతర సౌహృదాని"
-"అందమైనవి చూసి, మధురమైనవి విని సుఖానిన్ చెందినా, పార్ణి కలత చెందుతుంది.
ఆ కలతకు కారణం ఇది అని తెలుసుకోగలిగిన పూరవ్ విషయ జాఞ్నం లేకపోవడం.
సుఖానికి కారణం మనసుస్ తనలో సిథ్రమై ఉనన్ పూరవ్ జనమ్లోని సేన్హ భావానుభవానిన్ సమ్రించడం.".
***
యూనివరిస్టీ లో డిపారుట్మెంటులోకి అడుగు పెడుతూనే గుమమ్ం దగగ్ర అటెండరు తనమ్యి వైపు చూసి సెలూయ్ట కొటిట్నటుల్
నమసక్రించేడు. ఆశయ్రయ్ంగా పర్తి నమసాక్రం చేసింది. లెకచ్రరల్కు, పొర్ఫెసరల్కు మాతర్మే దకేక్ గౌరవం అది. అందుకు కారణం నాలుగడుగులోల్నే
గమనించింది తనమ్యి. డిపారుట్మెంటు ఆఫీసు బయట నోటీసు బోరుడ్ లో తన పేరు పర్తేయ్కించి పెదద్ అక్షరాలతో రాసి ఉంది.
ఎపుప్డూ ఏ పనిబడినా పటిట్ంచుకోని కల్రుక్లు "నమసాక్రం మేడమ" అని పర్తేయ్కించి గౌరవంగా పలకరించేరు.
హెడుడ్ గారి గది బయట అటెండరు "మీరెపుప్డొచిచ్నా వెయిటింగు లేకుండా వెంటనే పంపమనాన్రు మేసాట్రు." అని తలుపు తెరిచేడు.
తనమ్యిని చూసూత్నే, "ఏమామ్, సాధించేవుగా. అదుభ్త విజయమిది. మన డిపారుట్మెంటులో పదమూడేళుల్గా ఎవరూ సాధించని గొపప్
విజయం. ఎంత ఆనందంగా ఉందో తెలుసా!" అని వాతస్లయ్ పూరితంగా అనాన్రు.
"అంతా మీ ఆశీసుస్ల వలల్నే మాసాట్రూ!" అంటూనన్ తనమ్యికి గొంతుకేదో అడుడ్పడినటుల్ దుఃఖం తనున్కు వచిచ్ంది.
"ఇక నీ కషాట్లనీన్ తీరిపోయినటేల్నమామ్. నీకిక ఎదురులేదు. అనీన్ మంచి రోజులే. మన డిపారుట్మెంటులో కొతత్గా చేరిన వారికి నువొవ్క
గొపప్ సూఫ్రిత్వి. రేపు మొదటి సంవతస్రం కాల్సులు మొదలవుతునాన్యి. ఆహావ్న సమావేశంలో నీ ఉపనాయ్సం ఏరాప్టు చేసేను." అనాన్రు నవువ్తూ.
"నేనా? నేనేమి చెపప్గలను మాసాట్రూ!" అంది కొంచెం సంకోచంగా.
అకక్డి నించి బయటికి వచిచ్నా మాసాట్రి మాటలే చెవిన మోగుతునాన్యి తనమ్యికి.
"నువువ్ చేసిందే చెపుప్. ఎనిన్ కషాట్లెదురయినా అధిగమించి గమాయ్నిన్ చేరుకోవడానికి నువేవ్ం చేసేవో చెపుప్. నీదేమీ మామూలు
విజయం కాదు తెలుసా? చినన్ వయసులో తలిల్వయి, కుటుంబం, సమాజ సహకారం లేకుండా చంటి బిడడ్ని పెంచుకొసూత్

చదువుని

కొనసాగించి, ఒంటరిగా మొకక్వోని దీక్షతో అతుయ్తత్మమైన లకాష్య్లిన్ సాధించడం మామూలు విషయం కాదు. ఒక అదుభ్త విషయం. ఇంత
సాధించావంటే నీలో ఏదైనా సాధించే ఒక గొపప్ పటుట్దల ఉంది. ఇకక్డితో ఆగిపోకుండా ఎపప్టికపుప్డు ముందుకు దూసుకెళుళ్. నీలాంటి వాళల్ వలల్
ఎందరికో జీవితంలో గొపప్ సూఫ్రిత్ లభిసుత్ంది."
ఆ మాటలు వినిపిసుత్నన్ కొదీద్ తనమ్యికి వేసుత్నన్ పర్తీ అడుగులోనూ గొపప్ ఉతేత్జం కలగ సాగింది. ఉనన్టుట్ండి వెనక నించి కరుణ
పిలుసుత్నన్టుట్ అనిపించింది.
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నిజంగానే కరుణ పరుగున వచిచ్ "ఏవిటి తనూ! పిలుసుత్నాన్ ఆగకుండా అంత వేగంగా నడుసుత్నాన్రు?" అనాన్డు చినన్గా నవువ్తూ.
చానాన్ళల్కు "తనూ!" అని ఆతీమ్యంగా వినబడడ్ పిలుపు తనమ్యి మనసుస్లో గొపప్ సంతోషానిన్ కలగజేసింది.
ఆగి అతని వైపు చూసూత్ "లేదు రుణా! నాకిపుప్డే వినిపించింది మీ పిలుపు" అంది.
అతని ముఖంలో రిజలస్ట్ వచిచ్నపప్టి బాధ తగుగ్ ముఖం పటిట్నటల్నిపించింది.
తనమ్యి ఏదో మాటాల్డబోయే లోగా తనే చెపప్ సాగేడు. "సారీ, మిమమ్లిన్ సరిగా అభినందించలేకపోయేను మొనన్. రోజుకొక
ఇంటరూవ్య్కి వెళొళ్సుత్నాన్ను. అయినా ఫలితం ఉండడం లేదు. వరస పరాజయాలు ననున్ కుంగదీసుత్నాన్యి. మొతాత్నికి మీ ఆశలైనా నెరవేరినటేట్గా. జే.
ఆర ఎఫ కొటేట్రు. ఇంకేముంది ఎదురులేదిక" అనాన్డు.
పర్తిగా తలుపుతూ "యూనివరిస్టీ లో మొదటి అయిదు రాంకుల వారికి మెరిట సాక్లర షిపుప్ వసుత్ందని తెలిసి అపిల్కేషను పెటేట్ను.
మీరు పెటేట్రా?" అంది.
"నేను పెటట్కుండా ఉంటానా చెపప్ండి, ఇపుప్డు వెళేళ్ది అకక్డికే." అనాన్డు.
యూనివరిస్టీకి వెనకగా మరోమూలకి ఉనన్ ఆ ఆఫీసుకు కాలి నడకన వెళళ్డానికి కనీసం నలభయి నిమిషాలు పడుతుంది. కాసత్
దగగ్ర దారి అవుతుందని డొంక దారిన నడవడం మొదలు పెటేట్రు. దారంతా ఆహాల్దంగా ఉంది. చికక్ని చెటుల్ . అకక్డకక్డా పడుతునన్ చినన్
సూరయ్కిరణాలు. ఆకాశంలో నుంచి సూటిగా నేల మీదికి పర్సరిసుత్నన్ కాంతి పుంజాలు.
ఎవరో దగగ్రోల్ని మరో తోర్వలో నడుసూత్ సనన్గా పాడుతునాన్రు.
"మేరె మెహబూబ తుఝే, మేరీ మొహబబ్త కి కసమ"
పాట వింటూ అనయ్మనసక్ంగా నడుసుత్నన్ తనమ్యి చీర చెంగు చటుకుక్న దారి పకక్ని కొమమ్కి తగులుకుంది. పకక్కి పడబోయిన
తనమ్యి చేతిని చపుప్న అందుకునాన్డు వెనకే వసూత్నన్ కరుణ. అనుకోకుండా మరో రెండడుగులు అలాగే నడిచేరిదద్రూ. తనమ్యికి ఏదో
అరథ్మయియ్నటల్యియ్ వెంటనే చెయియ్ విదిలించుకుంది.
కరుణ చపుప్న దగగ్రకు వచిచ్ "తనూ! ఇపుప్డు చెపప్గలిగిన విషయమవునో కాదో తెలీదు. కానీ చెపాత్ను. నేను.. నేను.. మిమలిన్
పేర్మిసుత్నాన్ను" అనాన్డు.
తనమ్యికి ఒకక్సారిగా గొంతు తడారినటల్యియ్ ఏమీ మాటాల్డ లేకపోయింది. కరుణ ఎపుప్డో ఒకక్పుప్డు ఈ మాట అంటాడని
భయపడుతూనే ఉంది. నిజానికి తనెంత కాదనుకునాన్ కరుణని తను కూడా ఇషట్పడుతూనే ఉంది. కానీ తన జీవిత పరిసిథ్తులు వేరు. అతని పరిసిథ్తులు
వేరు. ఇవి రెండూ ఒక ఒరలో ఇమడవు. పైగా ఇపుప్డు తనునన్ పరిసిథ్తి, తన మన:సిథ్తి ఇటువంటి వాటికి సిదధ్ంగా ఉందా? నెలనెలా కోరుట్
చుటూట్ పర్దకిష్ణలు, జాగర్తత్గా చూసుకోవాలిస్న బాబు భవిషయ్తుత్ కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేసుత్నాన్యి. ఇపుప్డిపుప్డే జే. ఆర ఎఫ విజయంతో ఆరిథ్క
పరంగా నిలదొకుక్కునే అవకాశం రాబోతూ ఉంది. అయిదు నిమిషాలు అంతా నిశశ్బద్ం తాండవించింది ఇదద్రి మధయ్.
అపప్టికి డొంక దారి దాటి చినన్ కేంటీను బాట వచిచ్ంది. ఇక నడవలేక రోడుడ్ పకక్ని బెంచీ మీద కూలబడింది తనమ్యి.
కరుణ పకక్నే కూచునాన్డు.
నిశశ్బాద్నిన్ ఛేదిసూత్ , "మౌనం అరాథ్ంగీకారం అనుకోవచాచ్?" అనాన్డు.
తనమ్యి గొంతు సవరించుకునేలోగా
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"ఇంకో విషయం. మీరు అరథ్ం చేసుకుంటారనే చెపుత్నాన్ను. మా అమమ్కి సంపర్దాయాల పటిట్ంపు ఎకుక్వ. మీరు మరో కులానికి
చెందిన వారని మనిదద్రి పెళిల్ని ఆవిడ ఒపుప్కోదు. నానన్ లేని ననున్ అనీన్ అయి పెంచిన మా అమమ్ అభిమతానికి వయ్తిరేకంగా నడచుకోలేను. అందుకే మా
అమమ్కు నచిచ్నటుల్గా, పర్పంచం కోసం మా కులంలో మరో అమామ్యిని కూడా చేసుకోవాలనుకుంటునాన్ను." అనాన్డు "కూడా" ని ఒతిత్ పలుకుతూ.
తనమ్యికి ఒకక్ క్షణం అతనేమంటునాన్డో అరథ్ంకాలేదు. "అంటే....?" అంది తల విదిలిసూత్.
"మీతో బాటూ ఇంకొక అమామ్యిని కూడా చేసుకోవాలి నేను" అనాన్డు కరుణ.
హఠాతుత్గా ఆకాశం పెళుల్న విరిగి పడుత్నన్ భయమేదో కలిగింది తనమ్యికి.
"అసలు ఇతను కరుణేనా? తన సేన్హితుడై తనని ఓదారిచ్న కరుణేనా? ఇటువంటి దురాలోచనలకి ఇతనెందుకు లోనవుతునాన్డు?
అనంత చెపిప్నటుల్ తన ఆరిథ్క విజయమే కారణమా?!"
విపరీతమైన ఆవేదనతో దుఃఖం తనున్కు రాసాగింది.
"అసలు ఏమనుకుంటునాన్డు ఇతడు తన గురించి?! ఇటువంటి వాడితోనా తనినాన్ళూళ్ సేన్హం చేసింది!"
బాధావేశాలు కుదిపివేసుత్ండగా ఒకక్సారిగా అరికాలి నుంచి రకత్ం తలకి ఎకిక్నటల్యింది తనమ్యికి. గగురాప్టుతో చపుప్న లేచి
నుంచుంది.
అతని ముఖమీమ్ద చరిచినటుల్ చపుప్డు చేసూత్ నమసక్రించి, "చాలు. ఇక ఒకక్ మాట కూడా మాటాల్డొదుద్. అయినా దేశానిన్ ఉదధ్రించే
ముందు నినున్ నువువ్ సంసక్రించుకో? నీకు ఇదద్రు భారయ్లు. అందులోఒకరు నేను. ఛీ.ఛీ.. ఇంతకంటే అసహయ్మైన ఆలోచన ఇంకొకటి ఉందా?" అంది
చిరాగాగ్ తనమ్యి.
"అదేవిటి, ఇందులో తపేప్విటి? నేను మా అమమ్ని బాధ పెటట్లేను, అలాగని నినున్ వొదులుకోలేను" అనాన్డు ఆశచ్రయ్ంగా.
"తపుప్ ఏవిటని అడుగుతునాన్వా? ఆ ఆలోచనే తపుప్. నీలాంటి కుసంసాక్రం వంతుడు నా సేన్హితుడు కావడం నా దురదృషట్ం.
జీవితంలో ఇక నాకు దగగ్రకు రావడానికి పర్యతిన్ంచొదుద్."
అతని వైపు మరోసారి చూడడం కూడా తపప్నన్టుల్ విసవిసా ముందుకు నడిచింది.
ఎంత అసహయ్ంగా ఆలోచిసుత్నాన్డో! “పర్పంచం కోసం ఒక పెళిల్, అతని కోసం ఒక పెళిల్.”
ఆడవాళల్ంటే పర్తీ ఒకక్డికీ అలుసయిపోయింది. అయినా తనేం తపుప్ చేసింది? తనకే ఇలాంటి మనుషులు ఎందుకు
ఎదురవుతునాన్రు? మగవాళుల్ ఎంత అవకాశవాదులు! శేఖర కి, ఇతనికి దురామ్రగ్ంలో తేడా ఏవుంది? అతను తనుండగా ఎవరో అమామ్యితో రహసయ్ంగా
ఎఫైర నడిపి, ఆమె కోసం తనని ఒదిలి వెళిళ్పోయేడు. ఇతను పబిల్గాగ్ ఇదద్రు భారయ్లిన్ కటుట్కోవాలనుకుంటునాన్డు.
“తనెపుప్డూ కరుణ జాఞ్నానిన్ చూసి చాలా అబుబ్రపడేది. అటువంటి సేన్హితుడు తనకి ఉనన్ందుకు ఎంతో గరవ్పడేది. అతని ఆరిథ్క
పరిసిథ్తి చూసి వీలైనంత సహాయం చెయాయ్లని జాలి పడేది. తనతో బాటూ శేఖర వలల్ ఇతను కూడా సమసయ్లోల్ ఇరుకుక్నన్పుడు
అతని ఓరుప్కి కృతజఞ్తాభావంతో పొంగిపోయింది. అలాంటిది ...ఇపుప్డు...”ఇక ఆలోచించలేక తనమ్యి గొంతునిండా దుః ఖం నిండిపోయింది.
అసలే తను పెళల్నే ఉచుచ్లో ఇరుకుక్ని ఇంకా బాధలు పడుతూనే ఉంది. ఒక సేన్హితుడిగా అతను తనకి ఓదారుప్నివావ్లిస్ంది పోయి
ఇంత దారుణంగా ఎందుకు ఆలోచిసుత్నాన్డు? తను ఇంకో పెళిల్ కోసం అరుర్లు చాసుత్నన్టుట్ కనిపిసోత్ందా ఇతనికి? కాదు.. ముమామ్టికీ కాదు. తనునన్
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పరిసిథ్తులిన్ ఇతనికి అనుగుణంగా మలచుకోవడానికి పనున్తునన్ కుతంతర్ం ఇది. ఇతని గురించి ఆలోచించడం కూడా తపేప్. అనరుహ్ల కోసం కనీన్రు
కారచ్డం కూడా వృథానే.
"అజాఞ్త మితర్మా! నా మనసుని రాయిగా మారుచ్. నా కళళ్ నించి చుకక్ కూడా రానివవ్కు. ననున్ ఈ దుషట్ పర్పంచం నించి కాపాడు.
నాకు ఈ లోకంలో సగౌరవంగా బతికే ధైరాయ్నిన్ ఇవువ్..." జీరబోయిన గొంతుతో తనలో తనే గొణుకుక్ంటునన్టుల్ మాటాల్డుకుంటూ ముందుకు నడిచింది.
---------
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