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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 పెళిల్ లో కలుసుకునన్ తనమ్యి, శేఖర లకు  
పెదద్వాళల్ అనుమతితో పెళిల్జరుగుతుంది. పెళల్యిన మరుక్షణం నించే శేఖర అసలు సవ్రూపం బయట పడుతుంది. మొదటి సంవతస్రంలోనే 
అబాబ్యి పుడతాడు. కషట్మీమ్ద తనమ్యి యూనివరిశ్టీ లో ఎమేమ్ పాసవుతుంది. తనమ్యి ఆశయాలిన్ భరించలేని శేఖర గొడవ చేసి ఇంటోల్ నుంచి 
వెళిల్పోయి విడాకుల నోటీసు పంపుతాడు. తనమ్యి కషట్పడి జే.ఆర.ఎఫ సాధిసుత్ంది. ఎనోన్ రోజులు పోరాడి, చివరికి శేఖర కు తనే విడాకులు 
ఇసుత్ంది.   

*** 

-40-  
  
  తెలాల్రగటల్ రైలులో విశాఖ పటాన్నికి తిరిగొచిచ్ంది తనమ్యి. భానుమూరిత్ని కనిపెటుట్కుని ఉనన్ నరసమమ్ చెలెల్లికి ఒంటోల్ 

బాగోకపోవడంతో జోయ్తి రాజమండిర్ సేట్షనులో దిగి ఇంటికి వెళిల్పోయింది. రైలు సేట్షనులో ఆగగానే తమ తమ వారి కోసం  వచిచ్న వాళల్ పలకరింతలతో 
చుటూట్ హడావిడి చుటుట్ముటిట్ంది. తన కోసం ఎవరు రారని, ఎవరు లేరని తెలిసినా తనమ్యి మనసు బాధనలుముకుంది. ఈ నగరం తన కలలిన్ 
నిలబెటిట్నా, తన జీవితానిన్ ఛిదర్ం చేసింది. 

ఆటోలో బాబుని పొదువుకుని కూచుంది తనమ్యి.  తెల తెలవారుతునన్ చలిగాలి ఆలోచనలిన్ చలల్బరుసూత్ అతయ్ంత ఆహాల్దంగా 
వీచసాగింది.చలల్గాలి మేను తాకగానే సముదర్ తీరం చుటిట్ రావాలని అనిపించింది తనమ్యికి. అనుకునన్దే తడవుగా సాక్లరస్ హాసట్లు దగగ్ర దిగడం 
మానేసి, ఆటో వాలా ని రామకృషాణ్ బీచ కు పోనివవ్మని చెపిప్ంది. 

కాసత్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నన్ అతనితో, "మళీల్ ఇకక్డికే రావాలి చినవాలేత్రు మీదుగా" అంది.   
పొదుద్టే మబుబ్ ముసురుకుని కెరటాలు ఉవెవ్తుత్న ఎగిసి పడుత్నాన్యి.   రాతిర్ చేపల వేటకి వెళిళ్న పడవలు తిరిగి తిరిగి అలిసిపోయి 

ఒడుడ్న ఇసుకలో ఒగురుసూత్ చతికిలబడినటుల్ నీళోల్డుతునాన్యి. వలలిన్ విడదీసూత్, దులుపుతూ జాలరుల్ బతుకుని భుజాలకెతుత్కుంటునాన్రు. సముదర్ తీరాన 
పొడవుకీ కటిట్ ఉనన్ చపాట్ మీద  నడుసుత్నన్  ఒకటీ అరా మనుషులిన్ దాటుకుంటూ ఆటో రయియ్న దూసుకుపోసాగింది.  

"కాసత్ నెమమ్దిగా వెళాద్ం" అంది తనమ్యి నిదర్పోతునన్ బాబుని సరుద్కుంటూ. 
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సేవ్చాఛ్ విహంగంలా తనకి ఎపుప్డు ఏం చెయాయ్లనిపిసేత్ అది చెయయ్గలిగే జీవితం! ఆ ఆలోచన రాగానే తనమ్యికి మనసస్ంతా హాయి 
నిండింది. ఒకపుప్డు అనిన్టికీ ఆంక్షలు, అదుపాజఞ్లు. తలిల్ దండుర్లు సంరక్షణ పేరుతో  ఆడపిలల్గా పుటట్డమే ఒక శిక్ష అనన్టుట్  పెంచేవారు.   ఇక భరత్ 
సరేసరి. తనని అనిన్ విధాలా అణచి వేసేడు. అంతకు ముందు అంతో ఇంతో ఆహాల్దమైన జీవితం పెళిల్ అనే కూపంలో ఇరుకుక్ని ఊపిరి సలపనటట్యియ్ంది.  
దారిలో విరిగి పడి ఉనన్ అపూప్ఘర శకలాలోల్  ఒకపప్టి తనలాగే తుపుప్పటిట్న మేరీ గో రౌండ ని చూసి తల తిపుప్కుంది తనమ్యి.     

ఇపుప్డు తనొక సేవ్చాఛ్ విహంగం. తనమ్యికి మనసంతా కటుల్ తెంచుకునన్ పావురాయిలా  తేలికై, గాలి వాటున సీతాకాకోక చిలుకలా 
పైకి లేచి,  గూడ బాతులా వాలి సముదర్పు నురుగు పూసుకుని అలల కెరటాల మీద గిరికీలు కొటిట్ంది.  

----- 
హాసట్లుకి రాగానే మేరీ ఆపాయ్యంగా కాఫీ తీసుకు వచిచ్ంది. "పర్యాణం బాగా జరిగిందా?" అంటూ.  
"ఈ పర్యాణం లో చుటాట్లంటూ ఎవరింటికో వెళిల్ ఉండడం తపప్ అనీన్ బాగానే జరిగినటేట్"  
అదే చెపిప్ంది మేరీతో. 
"నిజమే, తనమ్యీ. జీవితంలో అనీన్ బాగానే జరుగుతునన్పుడు మన చుటూట్ ఉనన్ మనుషుయ్లతో ఏ సమసయ్లూ ఎదురవవ్వు.  మనకే 

తెలీకుండా మన జీవితాలు అలల్కలోల్లమైనా ఈ సమాజం సానుభూతి చూపించదు. సమూహంలో మనలాగా ఒంటరి సతరీల కి జరిగే అవమానాలు ఇంతా 
అంతా కాదు. అందుకే నేను ఎపుప్డూ చుటాట్లు, బంధువులంటూ ఎవరింటికీ వెళల్కూడదని ఎపుప్డో నిరణ్యించుకునాన్ను. అపప్టి నించీ మనశాశ్ంతిగా 
ఉనాన్ను. అవనీన్ సరే గానీ తవ్రగా రెడీ అవువ్. నువువ్ ఇంటరూవ్య్ బాగా చేసినందుకు గాను, ఇవేళ బయటెకక్డైనా టిఫిన చేయడానికి వెళాద్ం" అంది.  

బదులుగా "గవరన్మెంట లెకచ్రర పోసుట్కి రిజలుస్ట్ ఎపుప్డు వసాత్యో ఎవరికీ తెలియదు. ముందు అరజ్ంటు గా హాసట్లు ఖాళీ చేసి అదెద్ 
గదికి మారాలి మేరీ" అంది తనమ్యి. 

"అలాగే. నువువ్ ఏదైనా సమసయ్ని పరిషాక్రించే వరకూ విశర్మించవు కదా. అటిన్ంచి అటే దివాకర వాళిల్ంటికి వెళిల్, రేపే ఇంటోల్ 
చేరుతావని చెపాద్ం." అంది మేరీ నవువ్తూ. 

దివాకర తలిల్ సాదరంగా ఆహావ్నించింది తనమ్యిని.  
"యూనివరిశ్టీ లో పీ. ఎచ. డీ లో జాయినయియ్న కొదిద్ రోజులోల్నే లెకచ్రర పోసుట్కి కూడా ఇంటరూవ్య్ చేసొచాచ్వంటే నీకు తపప్కుండా 

గవరన్మెంటు ఉదోయ్గం వచేచ్సుత్ందమామ్"  
అంది మన:సూఫ్రిత్గా ఆశీరవ్దిసూత్  అందావిడ. 
"మీ ఆశీసుస్ల వలల్ అదే జరిగితే మా తనమ్యి అంత అదృషట్వంతురాలు ఇంకొకరు ఉండరు." అంది మేరీ. 
బాబు పరిచయంగా ఆడడం మొదలు పెటేట్డు. 
ఆవిడ దివాకర తండిర్ ని పిలిసూత్, "ఏవండోయ, మీకు మనవడొచాచ్డు" అంది. 
సాయంతర్ం సామానల్తో వసాత్నని చెపిప్ సెలవు తీసుకుంది తనమ్యి. 
ఆటోలో తిరిగి వసుత్నన్పుడు, "నీ మంచితనమే నినున్ కాపాడుతూంది తనమ్యీ. నీ పరిసిథ్తిని అరథ్ం చేసుకోవడమే కాకుండా, వాళిల్ంటోల్ 

అంతా నినున్ వాళల్ అమామ్యిలా ఆదరిసుత్నాన్రు. ఎకక్డికకక్డ రాబందులాల్ పీకుక్ తినే ఈ పాడు పర్పంచంలో అరుదుగా ఉండే వీళల్ లాంటి మంచి వాళుల్ 
కొందరు నీకు దనున్గా నిలబడడం నీ అదృషట్ం" అంది మేరీ సంతోషంగా.  
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బదులుగా మేరీ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని, "నాకు నువువ్ దొరికినటుట్" అంది తనమ్యి. 
------- 
అంతా అంటునన్టుట్గానే గవరన్మెంటు ఉదోయ్గాల ఎంపికల విషయంలో అవక తవకలు జరుగుతునాన్యని కొందరు కోరుట్ని 

ఆశర్యించారని, ఆ కేసులు తేలేంత వరకూ సెలక్షను లిసుట్ తెమలదని పేపరులో ఆ మరాన్డు వారత్ వచిచ్ంది. 
ఇక ఆ ఉదోయ్గం విషయం మరిచి పోవలిస్ందేనని తోచింది తనమ్యికి. బాబుని దగగ్రోల్ని సూక్లులో చేరిప్ంచింది. పొదుద్టే బాబుని 

దించడానికీ, సాయంతర్ం తీసుకొచుచ్కోవడానికీ మధయ్ ఉనన్ సమయం రీసెరిచ్కి  చకక్గా సరిపోతుంది. ఆదివారాలు రోజలాల్ బాబుతో ఆడుకోవడానికే 
కేటాయించసాగింది. ఒడుదుడుకులనీన్ చకక్బడి కాసత్ జీవితం కుదుటన పడింది తనమ్యికి.  

ఆ రోజు బాబుని సూక్లు నించి తీసుకుని ఇంటికి వసూత్నే గేటు తెరిచే సరికి అరుగు మీద కురీచ్లో తమ కోసం ఎదురుచూసూత్ శేఖర  
తలిల్ కనబడింది. తనమ్యికి ఆశచ్రయ్ం వేసింది. ఇంత తొందరగా వీళల్కు తన అడర్సు తెలిస్పోయిందంటే ఎవరో తనను ఎపుప్డూ గమనిసుత్నాన్రనన్మాట. 
వీళుల్ ఇలా తనని వెంబడిసూత్  తన మానాన బతక నివవ్కుండా  చేసుత్నాన్రు. ఒకక్సారిగా నిసస్తుత్వ ముంచుకు వచిచ్ంది తనమ్యికి. 

అపప్టికే దివాకర తలిల్ కాఫీ ఇచిచ్నటుట్ంది ఆవిడకి. 
తమని చూసూత్నే "వచేచ్రామామ్" అని ముఖం నిండా నవువ్ పులుముకుంటూ ముందుకు వచిచ్ంది దేవి. 
తనమ్యి ముభావంగా చూసింది ఆవిడ వైపు. బాబుని చెయియ్ చాచి పిలుసూత్ ఒళోల్ కూచో బెటుట్కుంది. 
తనమ్యి తాళం తీయగానే లోపలికి వచిచ్, "ఏవిటీ, ఒకక్ దానివే ఉంటనాన్వా?" అంది. 
తనమ్యి చురుగాగ్ చూసేసరికి, "అదే మీ అమామ్, నానాన్ నీతో ఉనాన్రనుకునాన్ం" అంది. 
తన అమామ్, నానాన్ ఊళోల్ ఉంటారనన్ సంగతి తెలిసే ఆవిడ కావాలని అడిగిందనన్ సంగతి తనకు తెలీదా?  
"ఏవిటో రాత, మా పెదద్ మనవడు వీడు. అందరం వీడి మీద పేర్ణాలు పెటుట్కునాన్ం. చివరికి ఇలా అయియ్ంది" అని నిటూట్రిచ్ంది. 
ఆవిడ ఏం మాటాల్డినా, తనమ్యి విననటేట్ ఊరుకుంది. అసలు ఆవిడ ఉనికే తనకి దురభ్రంగా ఉంది. కోరుట్ తండిర్కి ఎపుప్డయినా 

చూడగలిగే అవకాశం ఇచిచ్ంది. అదే అదనుగా తీసుకుని అతని వాళల్ంతా ఇలా వచేచ్టటుట్ ఉనాన్రు. ఏం చెయాయ్లో పాలుపోవడం లేదు తనమ్యికి. రెండు 
గదులలో వెనక గదిలోకి వెళిళ్పోయి తలుపు వేసుకుంది.  

ముందు గదిలో ఆవిడ బాబుతో ఓ గంట సేపు ఏవేవో మాటాల్డి "వెళొల్సాత్నమామ్" అని కేకేసింది.  
పకక్ గదిలో తనమ్యికి వినబడుతూనే ఉనాన్యి. 
"మీ నానన్ నీకోసం బెంగటిట్పోతనాన్డురా బాబూ" 
"మీ అమమ్ సిథ్రమైనదైతే మనకీ పాటొల్చేచ్వి కావు" 
"ఎవరైనా వొసత్నాన్రా మీ ఇంటికి?" 
తనమ్యికి రకత్ం ఉడికిపోతూ ఉంది ఆ మాటలకి.  
"చినన్ పిలాల్డితో మాటాల్డుతునాన్ననన్ ఇంగిత జాఞ్నం ఉందా ఆవిడకి?" 
ఆవిడ తముమ్డు సూక్టర మీద వచిచ్ గేటు బయట హారను మోగించేడు. తనమ్యికి మహా చికాకు వేసింది. 
దివాకర తలిల్తో, ఏదో పెదద్ పేర్మ ఒలికిపోతునన్టుట్ "కాసత్ చూసూత్ండండీ" అని రాగం తీసి బయలుదేరిందావిడ.  
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వీళుల్ కనబడుతునన్ పర్తీసారీ శేఖర తనకి చేసిన అనాయ్యాలనీన్ వరసగా గురుత్కు వసుత్నాన్యి. ఈ పరిసిథ్తులిన్ంచి తపిప్ంచుకోవడానికి 
ఏం చెయాయ్లో అరథ్ం కావడం లేదు. దు:ఖం తనున్కొచిచ్ంది తనమ్యికి. మంచానికి అడడ్ం పడి కుమిలి కుమిలి ఏడవసాగింది. బాబు ఏదో అరథ్మైన వాడిలా 
వచిచ్ తలిల్ తల నిమిరేడు. 

------- 
ఎపప్టికి పరిషాక్రమవుతుందో అనుకుంటునన్ సరీవ్సు కమీషను కేసు రెండు నెలలోల్నే తేలిపోయింది. 
ఆ సాయంతర్ం జోయ్తి ఫోను చేసింది. 
దివాకర పరుగున వచిచ్ చెపేప్డు. 
ఎపుప్డూ తనమ్యే ఎస టీ డీ బూత నించి చేసుత్ంది. తనంతట తానుగా తలిల్ హఠాతుత్గా ఎందుకు ఫోను చేసిందో అరథ్ం కాక, భయంగా 

పరుగెతిత్ంది తనమ్యి. అటిన్ంచి జోయ్తి సంతోషంతో ఒగురుసూత్ "నీకు ఉదోయ్గం వచిచ్ందని ఉతత్రం వచిచ్ందమామ్" అంది. 
తనమ్యికి వింటునన్ది నిజమో, కాదో అరథ్ం కాలేదు. 
"నిజమా అమామ్, నిజమా అమామ్" అని అంటూండగానే బుగగ్ల మీదికి వెచచ్ని కనీన్రు ఉబికింది తనమ్యికి. 
"రేపు ఆదివారం ఇంటికి వసాత్నుండు" అని మాతర్ం అనగలిగింది. 
తనకి జే.ఆర ఎఫ వచిచ్నా తలిల్కి అంత ఆనందం కలగలేదు ఎందుకో మరి! చాలా నిరిల్పత్ంగా "ఓహో" అంది అపుప్డు. ఆ విజయం 

అరథ్ం కాకో, పరిశోధన తరావ్త ఏం చేసుత్ందనే పర్శన్కి సమాధానం లేకపోవడం వలల్నో. ఇపుప్డు మాతర్ం తలిల్ గొంతులో అతయ్ంత సంతోషం 
తాండవించడానిన్ గమనించింది. గవరన్మెంటు ఉదోయ్గం అంటే సహజమైన గొపప్ విలువ వలన కావచుచ్. 

ముందుగా మాసాట్రి ఇంటికి పరుగెతుత్కెళిల్ంది తనమ్యి. కాళల్కి సంతోషంతో నమసక్రించింది. 
"నా పర్మేయం ఏవుందమామ్, అంతా నీ పర్తిభ, నీ కొడుకు చేసుకునన్ అదృషట్ం, శుభంభూయాత" అని ఆశీరవ్దించారు మాసాట్రు. 
ఆయన శీర్మతి గుపెప్డు పంచదార తెచిచ్ నోటోల్ పోసింది. సంతోషంతో బాటూ, పరిశోధన ఏమవుతుందోననే బెంగ కలిగింది 

తనమ్యికి. అదే అడిగింది మాసాట్రిని. 
"నీ పరిశోధన ఏవీ ఆపనవసరం లేదు. కాకపోతే కషట్పడి సాధించుకునన్ జే ఆర ఎఫ సాక్లర షిపుప్ పొందే అవకాశం ఉండదు నీకు. 

గవరన్మెంటు ఉదోయ్గం సేట్ట గవరన్మెం  టు, జే ఆర ఎఫ సాక్లర షిపుప్ సెంటర్ల గవరన్మెంటు దావ్రా అయినపప్టికీ నీకు ఏదో ఒకటే పొందే అవకాశం 
ఉంది. ఇక పీ ఎచ.డీ ని పారట్ టైముగా మారచ్డానికి అపిల్కేషను పెటిట్, గవరన్మెంటు ఉదోయ్గంలో ముందు జాయినయియ్పో. వాళుళ్ ఎకుక్వ సమయం 
ఇవవ్రు. ఒకసారి అకక్డ కుదురుకునాన్క ఇకక్డి విషయాలు తీరికగా ఆలోచిదుద్వుగాని." అనాన్రు. 

మాసాట్రి  భారయ్ చీర, జాకెటుట్ బొటుట్ పెటిట్  ఇచిచ్ ఆపాయ్యంగా "ఎపుప్డొచిచ్నా తినన్గా ఇకక్డికే వచేచ్సెయియ్"  అనాన్రు. 
వారి దగగ్ర సెలవు తీసుకుని మేరీకి శుభవారత్ చెపప్డానికి బయలుదేరుతూండగా గేటు తీసుకుని వసూత్ కరుణ కనిపించాడు. తనని 

చూసి, వెంటనే చిరు కోపంగా చూపు తిపుప్కునాన్డు. 
"ఆ..రావోయ, తనమ్యికి గవరన్మెంటు లెకచ్రర ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. తెలుసా? "అనాన్రు మాసాట్రు వాకిటోల్నే. 
తనమ్యిని దాటి వెళుత్నన్ అతను కనీసం మరాయ్దకయినా ఆగి  కంగార్టస్ చెపప్కుండా ముభావంగా ముందుకు వెళిళ్పోయేడు. తన 

విజయాలిన్ సహించలేని అసహనం అతని ముఖంలో తాండవించడం మళీల్ సప్షట్ంగా చూసింది. అతను తన జీవితం లోకి పర్వేశించకుండా జాగర్తత్ 
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తీసుకునన్ందుకు తనను తను అభినందించుకుంది. లేకపోతే తను జీవితంలో మళీల్ ఘోరమైన తపప్టడుగు వేసేది. కాకపోతే కొనాన్ళల్పాటయినా అతనిన్ 
సేన్హితుడని నమిమ్నందుకు మనసుస్ కాసత్ చివుకుక్ మని వెంటనే సరుద్కుంది. 

"ముళల్ తీగెల మధయ్ లాఘవంగా దాటుకుంటూ వెళల్డమే జీవితం!" అని తనకి తను చెపుప్కుంది.  
--------- 

ఆ వారాంతం ఎపుప్డవుతుందా అనిపించింది తనమ్యికి. ఇంటికి వెళల్గానే టైపు చేసి ఉనన్ అపాయింటు మెంటు లెటరిన్ పది సారల్యినా 
చూసుకుంది. చాలా విచితర్ంగా తనమ్యి కోరుకునన్టుట్గానే హైదరాబాదు శివారల్లో ఉనన్ ఊళోల్ ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. అలా పూరిత్గా జోను మారిచ్ మరో 
జోనులో ఇచేచ్ ఇదోయ్గానికి నేషనల ఇంటిగేర్షను అపాయింటుమెంటు అంటారని అపుప్డే మొదటిసారి తెలుసుకుంది. అంతే కాక, ఒక జోనులో 
పర్తిభావంతులకి అవకాశాలు లేనపుప్డు ఇలా మరో జోనులో ఖాళీలలో వేసాత్రట. 

ఎలాగైతేనేం, తనకి నచిచ్న చోట ఉదోయ్గం రావడం తనమ్యికి చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. 
బాబుని యథావిధిగా తలిల్ దగిగ్ర వొదిలిపెటిట్ ఉదోయ్గం లో జాయినయేయ్ందుకు హైదరాబాదుకి ఒంటరిగా పర్యాణమయియ్ంది తనమ్యి. 

---------- 
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