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నవనీతం                 పోడూరి ంకటరమణ
 ఏబీసీ ఇంటరేన్షనల లో వైస పెర్సిడెంట  'పార్జెకట్స్'   గా ఇవాళ తో నాకు అయిదు  సంవతస్రాలు పూరిత్ అవుతుంది. సౌత  ఆఫిర్కా లో 

మా పార్జెకట్స్ అనీన్ ఇంచుమించు పూరిత్ అయాయ్యి.  కేప టౌన లో టేబుల మౌంటెన దగగ్రగా ఉనన్ ఇరవయి నాలుగు అంతసుత్ల భవనం లో ఇరవయి 
ఒకటవ అంతసుత్లో ఉనన్ నా చాంబరస్ లోంచి సముందర్ం చాలా బాగా కనపడుతుంది. రోజూ పనిలో మునిగిపోయే ముందు ఒక పది నిమిషాలు 
సముదర్ం కేసి చూసూత్ గడపడం నాకు అలవాటు. అందుకే నేను వచిచ్న పదిహేను నిమిషాల దాకా సెకర్టరీ 'మసేబొలా'  ఏ కాలస్ ఇవవ్దు.  ఇవాళ  నా 
మనసు ఎకుక్వసేపు పర్శాంతంగా సముదార్నిన్ ఎంజాయ చేయలేకపోయింది. దానికి కారణం లేకపోలేదు. జిఇ మలీట్ నేషనల లో చాలా పెదద్ జీతం తో 
వచిచ్న ఒక జాబ ని అంగీకరించడానికి పర్సుత్త కంపెనీ సీఈఓ అడుడ్పడాడ్డు. దానికి కారణం ఇండియాలో ఒక ఓపెదద్  సివిల పార్జెకట్ టెండర ని ఏబీసీ 
గెలుచుకోవడమే. నేను వెళిళ్పోతే ఆ పార్జెకట్ ని నిరీణ్త సమయంలో  పూరిత్ చేయడం కషట్మని సీఈఓ జాన భయం. జాన ని కాదని వెళిల్ పోవడం నాకూ 
కషట్మే. ఇదద్రం కలిసి ఏబీసీ లో చాలా సాధించాము. 'జిఇ' ఆఫర వదులుకుని ఈ పోర్జకట్ ని  ఛాలెంజింగ గా తీసుకు ని చేయమని కోరాడు. జీతం నషట్ం 
భరీత్ చేసి పార్ఫిట షేరింగ కూడా ఆఫర ఇచాచ్రు , ఇవనీన్ ముఖయ్ం కాక పోయినా ఇండియాలో పోర్జెకట్ అవడం వలల్ కాదన లేక పోయాను.   

 జీవితంలో వెనకిక్ తిరిగి చూసుకుంటే నా ఉదోయ్గ పర్యాణం లో మలుపులు ననున్  ఇపప్టికీ చాలా ఆశచ్రయ్ పరుసాత్యి. 'ఎం 
ఏ'  సోషల వరక్ పూరిత్ చేసిన వెంటనే  ఎల ఎన  టి   అనుబంధ కంపెనీ లో  పెరొస్నెల ఆఫీసర గా చే రాను. పార్జెకట్ మేనేజెమ్ంట మీద కంపెనీ లో 
ఆఫీసరల్కి ఒక వరక్ షాప నేను ఆరగ్నైజ చేయవలసి వచిచ్ంది. యూనియన పోర్బెల్ంస ఏమీ లేక పోవడంతో వరక్ షాప లో ఎకుక్వ భాగం ఫాలో 
అయినపుప్డు 'కిర్టికల పాత' లాంటి కొనిన్ టెకీన్కస్ ఆకళింపు చేసుకుంటే పార్జెకట్స్ విజయవంతంగా పూరిత్ చేయవచుచ్ అనిపించింది. అపుప్డు నడుసుత్నన్ 
కొనిన్ పోర్ జెకట్స్ ఎనాలిసిస లో నేను కూడా సరదాగా పాలొగ్డం జరిగింది. వరక్ షాప అయిపోయిన తరువాత ఒక రోజు ఇంజనీరింగ హెడ 
వేణుగోపాల  గారు ననున్  తన చాంబరస్ కి రమమ్నాన్డు. అవీ ఇవీ మాటాల్డిన తరువాత ఆయన ఒక సలహా ఇచాచ్డు. ననున్ వెంఠనే  కాయ్ట రాసి ఐఐఎం 
టైర చేయ మనాన్డు. అంతవరకూ అటువంటి ఊహ నాకు ఎపుప్డూ రాలేదు. ఆయన ఇంకొంచం వివరించాడు. మేనేజెమ్ంట అనేది కొంత సవ్తహాగా వయ్కిత్ 
లో ఉండే సిక్ల అనీ అది ఉనన్వాళుల్ తగిన ఖావ్లిఫికేషన ఉంటె చాలా ఎదగొచచ్ని చెపిప్ అటువంటిసిక్ల  నాలో పుషక్లం గా ఉందని అందు చేత ఐఐఎం 
లాంటి చోట నుండి కావ్లిఫై అయితే తిరుగులేని కెరీర ఉంటుందని చెపాప్డు. అపప్టికి ఇంకా పెళిల్ కాలేదు కాబటిట్ మా అనన్యయ్ తో చరిచ్సేత్, తాను సపోరట్ 
చేసాత్నని వెంఠనే కాయ్ట రా యమని వాడు కూడా పోర్తస్హించాడు. ఆ తరువాత అంతా  కలలోలా జరిగిపోయింది. కాయ్ట లో సెలెకట్ అవడం, ఐఐఎం 
కాయ్ంపస సెలెక్షన లో టెలోక్ లో చేరి మూడు నాలుగు పెదద్ కంపెనీలు మారి  అంచెలంచెలు గా  నిచెచ్న ఎకక్డం జరిగిపోయింది. మధయ్లో వేణు గోపాల 
గారి అమామ్యితో వివాహం, ఇదద్రు పిలల్లు మొదలయినవి కుటుంబ పరంగా ఇతర పరిణామాలు..! 

పదిహేను నిమిషాలు అయిపోగానే  మసేబొలా  ఫోన చేసి ఇండియా లోని కొతత్  పార్జెకట్ కి ఫీలడ్ ఇంజనీరస్ ని షారట్ లిసిట్ంగ చేయడం 
కోసం  ఇవాళిట్ మొదటి మీటింగ అని. గురుత్ చేసింది. ఇంకో పది నిమిషాలకి  హెచ ఆర సీనియర మేనేజర  తన అసిసెట్ంట తో లిసట్ తీసుకుని వచాచ్డు. 
అతని దగగ్ర లిసట్ తీసుకుని పేరుల్ ఒకొక్కక్టే చూసూత్ వెళాల్ను. కనపడడ్ రెండు తెలుగు  పేరల్లో ఒక పేరు దగగ్ర పెనున్ ఆగి పోయింది. 'హలాయుధరావు'. ఆ 
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పేరు సాధారణంగా తకుక్వమందికి ఉంటుంది . ఆ పేరుతో నా జీవితంలో ముఖయ్ విషయాలు కొనిన్ ముడిపడి ఉనాన్యి. అతనేనా అని అనుమానం వచిచ్ 
అతని సీవీ ఫైల అడిగాను. అది చూడగానే సందేహం తీరిపో యింది. అతనే. పర్సుత్తం హైదరాబాద లో పని చేసుత్నన్టుట్నాన్డు.  ఎపప్టి మాట? పాతికేళుళ్ 
గడిచిపోయాయి. అతని పేరు చూడ గానే మాధురి మనసు లోకి రావడం ఒక తీయని బాధతో కూడిన భావం  హృ దయానిన్సప్ృశించి వెళల్డం 
అపర్యతన్ంగా జరిగిపోయింది.కలన్ల  గారు ఇంకా బతికి ఉనాన్డా? ఆయన గురుత్కు రాగానే ఎపుప్డో మరుగున పడిన గాయం మళీళ్ రేగిన  భావం 
కలిగింది . ఆయన బతికి ఉంటె,  కాలిన పుండుకు నవనీతం రాయవచేచ్మో అనన్ ఆలోచన మనసులో మెదిలింది. వెంఠనే అలా ఆలోచించడం తపుప్, అది 
నా తతావ్నికి విరుదధ్మని కూడా అనిపించింది  

  మిగతా లిసట్ లోంచి ఒక ఆరు   పేరల్తో పాటు హలాయుధరావు ని కూడా సెలెకట్ చేసి, డేట ఫికస్ చేసి ఆరుగురినీ పిర్లిమినరీ 
ఇంటరూవ్య్ కి  కలకతాత్ కి రమమ్ని మెయిలస్ పెటట్మనాన్ను. 

 వాళుళ్ వెళళ్గానే  'మెసబోలా'  కి రింగ చేసి, నా సెప్షల కాఫీ ఒకటి పంపమని, ఓ అరగంట  సేపు కాలస్ ఏవీ ఇవవ్దద్ని చెపిప్ ఫోన 
పెటట్గానే, మనసు మాధురి మీదకి పోయింది. 

అనిన్ పేర్మలూ పెళిళ్ళళ్కి దారి తీయక పోయినా చదువుకునే రోజులలో చాలా మంది  మగవాళుళ్ ఎవరో ఒక అమామ్యి వైపు 
ఆకరిష్ంచబడడం సహజమేమో. అది ఎందుకు ఎలా జరుగుతుందో ఒక పధధ్తి, కారణాలూ  అంటూ ఉండవే మో. అటువంటి ఆకరష్ణలకి 
లోనవడం,  తరువాత జీవితంలో జరిగిన మారుప్లతో అవి జాఞ్పకాల  మరుగున పడిపోవడం సహజమే. చదువుకునే రోజులలో అటువంటి ఆకరష్ణ 
కి  నేనూ లోనయాయ్ను.  

నరసాపురంలో గార్డుయ్యేషన పూరిత్ చేసి ఎంఏ చేయడానికి వాలేత్రు చేరాను. హాసట్ల రూమ అదీ అలాట చేసేదాకా మా ఊరినుంచే వెళిల్ 
అకక్డ ఇంజనీరింగ చేసుత్నన్ రాజారావు రూమ లో దిగాను. అడిమ్షన పూరిత్ అయినా తరువాత హాసట్ల రూమ కి అపిల్కేషన ఇచిచ్ రాజారావు తో 
యూనివరిస్టీ కాంటీన లో కాఫీ తాగుతుంటే అకక్డకి  అతని కాల్స మేటస్ కూడా వసేత్ పరిచయం చేశాడు. వాళళ్లోల్ ఒకతను పేరు హలాయుధరావు. పేరు 
చెపప్గానే నేను కొంచెం ఆశచ్రయ్ం కనపరిసేత్ అతనే అనాన్డు. 'మా నానన్గారు విషుణ్ భకుత్డు లెండి ' అనాన్డు నవువ్తూ.  మాటల సందరభ్ంలో హాసట్ల 
రూంకి అపిల్కేషన ఇచాచ్నని చెపాప్ను.  

హలాయుధరావు వెంఠనే  "మీకు ఇపుప్డు షెడస్ లో ఫోర సీటర కానీ ఇవవ్రు. నేను ఇంకో ఇదద్రం కలిసి అప లాయ్ండస్ లో 
మూడుగదుల ఇలుల్ తీసుకుని ఉంటునాన్ము. మాలో ఒకడు వేరే రూమ  కి ళిళ్పోయాడు. మీరు కావలిసేత్ వెంఠనే చెపప్ండి" అనాన్డు.  

రాజారావు కూడా అదే బాగుందని చెపప్డంతో ఆ సాయంతర్మే చేరతానని చెపాప్ను.  
చిన వాలేత్ర లో లైట హౌస కి దగగ్రగా ఒక రిటైరడ్ కలన్ల  గారి ఇంటోల్ అవుట హౌస లో మేడ మీద హలాయుధరావు వాళూళ్ ఉంటునన్ 

ఇంటోల్ ఆ సాయంతర్మే చేరాను. 
మొతత్ం నాలుగు రూములలో ఒకటి నాకు ఇచాచ్రు. ఒక రూమ కిచెన గా వాడుతునాన్రు. మిగతా రెండు రూములోల్ ఒకదాంటోల్ 

హా.రావు ఇంకోదాంటోల్ అతని మితుర్డు మురారి ఉంటునాన్రు. అవుట హౌస లో కింద భాగం ఇంటివాళుల్ సోట్ర గా వాడుతునాన్రని తెలిసింది  
యూనివరిస్టీ అవుట గేట కి దగగ్రగా ఉనన్ విదాయ్రామ అనే హోటల నుంచి కాయ్రియర తెపిప్ంచుకునేఏరాప్టు వాళల్కి ఉంది. నేను 

కూడా అందులో చేరాను.  
 నాకు ఇచిచ్న రూమ లోంచి కలన్ల గారి  బాయ్క యారడ్ బాగా కనపడుతుంది. నేను చేరిన మరునాడు పొర్దుద్నేన్ సాన్నం చేసి కిటికీ 

లోంచి సముదర్ం కేసి చూసూత్ నుంచునాన్ను. సూరోయ్దయం, సముదర్ం మీదుగా అదుభ్తంగా ఉంటె అలాగే చూసూత్ నుంచునాన్ను. అనుకోకుండా దృషిట్ 
మరలిచ్ కలన్ల గారి బాక యారడ్ లోకి చూశాను.  బాక యారడ్ లో ఒక వయపు గోడ వారగా కొనిన్ గులాబీ మొకక్లు, వాటి పకక్న కొంచెం పెదద్విగా 
ముదద్  మందారం మొకక్లూ పూలతో నిండి ఉనాన్యి. ఎకక్డినుంచో ఒకక్ మాటుగా సనన్జాజి పూల వాసన గుపుప్న కొటట్డం, వాళళ్ ఇంటి వసారా తలుపు 
తెరుచుకుని ఒక అమామ్యి బయటికి రావడం ఒకే మాటు జరిగింది. పదెద్నిమిది సంవతస్రాలు ఉండవచుచ్. ఎరర్టి పరికిణీ మీద చిలక ఆకుపచచ్ వోణీ 
వేసుకుంది. బయటికి వచిచ్న వెంటనే మందారం మొకక్ దగగ్రికి వెళిల్, ఓచినన్  ముదద్ మందారానిన్ తుంచి తలలో తురుముకుంది. చెటుట్వైపు తిరిగినపుప్డు 
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అపుప్డే సాన్నం చేసినటుట్ తెలుసుత్నన్ పొడవ పాటి జడ వయాయ్రంగా కదిలింది. అనీన్ కలిపి బాపూ గారు తన బొమమ్కి పార్ణం పోసి వదిలారనిపించింది. 
మళీళ్ ఇంటోల్కి వెళళ్డానికి వెనకిక్తిరిగినపుప్డు ముఖం వివరంగా చూడడం జరిగింది. చకక్టి కను ముకుక్ తీరు తో పెదద్ పెదద్ కాటుక కళళ్తో, నుదిటి మీద 
ఉనన్ కుంకం కొంచెం నాసిక మీద పడి చాలా అందంగా కనిపించింది. మా నరసాపురం లో కొందరు అందమయిన అమామ్యిలిని చూసినా ఇంత 
అందమయిన అమామ్యిని చూడడం అదే మొదటి సారి. ఆమె వెంఠనే లోపలి వెళిళ్పోయినా ఆమె  రూపం నాలో చెరగని ముదర్ వేసింది.  ఆమె  గురించి 
నాకేమీ అపప్టికి తేలియదు  కాబటిట్ అపప్టి  నా వయసులో ఉనన్ పర్తి యువకుడికీ కలిగే ఆకరష్ణ లాంటిదే  నాకూ కలిగిందేమో. కానీ అదివరకు ఎపుప్డూ 
లేని విశేషమేమిటంటే, ఆ తరువాత రోజంతా ఆమె ఎపుప్డు గురుత్కు వచిచ్నా గుండెలు దడ దడా  కొటుట్కోవడం నాకే  ఆశచ్రయ్ మేసింది. అది ఒక చెపప్లేని 
భావన. అంద  మయిన అమామ్యిలిన్ చూసినపుప్డు పర్తి యువకుడికి అలాల్ంటి భావనే కలుగుతుందా అనన్ది నాకు అపుప్డు  తెలియని విషయం.  

మురారి ఎంబీబీఎస ఫైనల ఇయర చదువుతునాన్డు. హా.రావు ఇంజనీరింగ ఫైనల ఇయర చదువుతునాన్డు. ముగుగ్రి లోకీ చినన్వాడిని 
నేనే. ఇదద్రికీ వాళళ్  కాలేజీల దావ్రా మంచి హాసట్లస్ ఉంటె ఇకక్డ ఎందుకు ఉంటునాన్రో ఆవేళ తెలియలేదు కానీ కొదీద్ రోజు ల లోనే తెలిసింది.  

 ఒక వారం రోజులలో నాకు తెలిసిన మిగతా వివరాలు ఏమిటంటే కలన్ల గారు సవ్చఛ్ంద విరమణ తీసుకుని విజయ నగరం వదద్ 
తాతలనాటి కొదిద్పాటి భూమిని సాగు చేసుకుంటునాన్రు. ఆయన ఎకుక్వ కాలం అకక్డే ఉంటాడు. పిలల్ల చదువుకోసం వాలేత్రు లోనే ఉనన్ సవ్ంత ఇంటోల్ 
ఏరప్రచిన మకాంలో భారయ్, పిలల్లు, ఆయన చెలెల్లు ఉంటారు. ఆయనకి  నలుగురు ఆడపిలల్లు. కొడుకులు లేరు. పెదద్పిలల్కి ఒక మిలిటరీ ఇంజనీర తో పెళిల్ 
అయింది. వాళుళ్ పూనా లో ఉంటారు. రెండవ అమామ్యి వనజ  మెడిసిన మూడో సంవతస్రం మూడో అమామ్యి నీరజ ఎమెమ్సీస్ ఫైనల చేసుత్నాన్రు. 
నాలోగో అమామ్యి మాధురి యూనివరిస్టీ లో సెప్షల బిఎ చేసోత్ంది. ఆ వారం లో నాకు తెలిసింది వాళుళ్ చాలా సోషల గా ఉంటారు.  

నేను వచిచ్న మూడో రోజే కిచెన లో  కాయ్రియర భో జనానికి మేము ముగుగ్రం  కూరోచ్ బోతుంటే, మురారి  " నారాయణ గారూ 
,  కలన్ల గారి భారయ్ నిరమ్లమమ్ గారు ఏవో కూరలు ఇసాత్నంది. కొంచెం వెళిల్ తెసాత్రా?" అనాన్డు. అలాగే అని నేను కలన్ల గారి ఇంటోల్కి వెళాల్ను. అదే 
మొదటి సారి వాళిల్ంటికి వెళల్డం. సిటవుట దాటి లోపలి హాలు లోకి వెళాల్ను. 

పెదద్ హాలులో ముందు సోఫాలూ , కురీచ్లూ దూరంగా డైనింగ టేబుల ఉనాన్యి.  
ఎవరూ అకక్డ లేకపోవడంతో నేను అకక్డే నుంచుని కొంచెం దగాగ్ను.   
వనజ కాబోలు  బయటికి వచిచ్ “ఓహో నారాయణ గారా కొతత్గా వచాచ్రు కదా?" అని మళీళ్ లోపలి వెళిళ్ంది. నా రూమ మేటస్ నా 

పేరూ అదీ చెపిప్నటుట్నాన్రు అనుకునాన్ను  
 వనజ మాటలు విని లోపలినుంచి ఒక పెదాద్విడ, మాధురి బయటికి వచిచ్ ఓ పకక్గా నుంచునాన్రు. మాధురిని దగగ్రగా చూడడం అదే 

మొదటి సారి. మొదటి రోజు పూల మొకక్ దగగ్రా, ఆ తరువాత ఒక మాటు ఇంటిముందు కొంచెం దూరం నుంచీ చూడడం జరిగింది. ఎపప్టాల్గే చూడగానే 
గుండె దడ 

ఒక మాటు నాకేసి చూసి ఏమీ మాటాల్డకుండా పలకరింపుగా నవివ్ంది. నరసా పురం అనుభవాలతో పోలుచ్కుంటే పరిచయం లేక 
పోయినా ఆమె అలా పలకరింపుగా నవవ్డం కొంచెం ఆశచ్రయ్ పరచినా చాలా సహజం గా అనిపించింది. 

" నువువ్ ఏ సంవతస్రం లో పుటాట్వు బాబూ?" అంది  సడన గా మాధురితో బయటికి వచిచ్న  పెదాద్విడ.  
నేను ఆ పర్శన్కి కొంచెం తడబడే గానీ " మా అతత్యయ్ శారదాంబ"  అంది పరిచయం చేసూత్ మాధురి.   
నేను పుటిట్న సంవతస్రం చెపాప్ను.  
ఆ విడ ముఖంలో ఒకక్ మాటు ఒక విషాద ఛాయ చూసి కొంచెం ఆశచ్రయ్ పోయాను. 
ఈ లోపులో వనజ ఓ బాకస్ లో పెటిట్ కూరలు తెచిచ్ ఇవవ్డం తో అందరికీ ఒకే మాటు " వసాత్నండి" అని చెపిప్ వచేచ్శాను. 
జరిగింది చెపిప్నపుప్డు మురారి చెపాప్డు. శారదాంబ గారికి ఒకే ఒకక్ సంతానం రెండేళల్ వయసు వాడు   పదెద్నిమిదేళల్ కిర్తం 

చనిపోవడం తో, నా లాంటి వాళుళ్ కనపడితే పుటిట్ న సంవతస్రం అడిగి అది వాళళ్బాబ్యి పుటిట్న సంవతస్ర మయితే, వాడు బతికుంటే ఇంత  వాడు 
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అయేయ్వాడు కదా అని అనుకుని బాధ పడడం  వీళుళ్ చాలా మాటుల్  చూశారట.  అది వినన్ తరువాత నాకెందుకో ఆవిడని తలుచు కుంటే చాలా 
బాధేసింది.  

సెలవు రోజులలో మురారి, హా. రావు ఇదద్రూ ఎకుక్వ కాలం కలన్ల ఇంటోల్నే గడిపే వారు. ననున్ కూడా తీసుకు వెళేల్వారు. నేను 
వాళల్తో రూం లో చేరే సమయానికి కలన్ల గారు పెదద్ కూతురు దగగ్రికి పూనా వెళళ్డంతో మూడు వారాలు ఆయనిన్ చూడడం పడలేదు.  

మురారి పెదద్మామ్యి వనజతో చెస ఆడడం లేదా ఇదద్రూ  చదువు విషయాలతోనో గడిపే వారు. హా. రావు, నిరమ్లమమ్ గారూ, నీరజా 
ఒక చోట చేరి సినిమాల చూడడమో, వాటి గురించి చరచ్ లో జరుపుతూ ఉండేవారు.   మాధురి మటుకు ఇంటి పనులు అనీన్ చూసుకుంటూ ఓ పకాక్గా 
కూరుచ్ని ఎపుప్డూ ఎదో చదువుకుంటూ ఇందేది. అందరికీ కాఫీ ఫలహారాలు ఆమే పరయ్వేకిష్ంచేది. వాళళ్ ఇంటోల్  ఓ సోషల కల్బుబ్లా వారాంతాలు బాగా 
గడిచేవి.  

నాకు తెలియకుండానే నేను శారదాంబ గారికి దగగ్ర అయాయ్ను. మొదటి సారి కూరలకి వెళిల్ నపుప్డు కాకుండా రెండో మాటు 
వెళిళ్నపుప్డు ఆవిడ ననున్ పిలిచి దగగ్ర కూరోచ్ పెటుట్కుంది. నా కుటుంబ విషయాలు ఆవిడ వివరాలు అడుగు తునన్పుప్డు మా నానన్గారు తరుచు 
రమణాశర్మం వెడుతూ ఉంటారని చెపప్డంతో ఆవిడ ఆధాయ్తిమ్క విషయాలు నాతొ ఎకుక్వ మాటాల్డేది.   మా నానన్గారి పర్భావం వలల్ నాకు  కొనిన్ 
విషయాల మీద ఏరప్డిన అభి పార్యాలు  ఆమె తో సంభాషణలు చేసినపుప్డు దొరేల్వి.   

మొదటి రెండు వారాలూ గడిచేటపప్టికి నాకు అరథ్మయిందేమిటంటే, మురారీ, వనజ మధయ్, నీరజ, హా.రావు ల  మధయ్ మామూలు 
సేన్హం కంటే ఒంచెం ఎకుక్వ అనుబంధం ఉనన్టేట్ ఉంది. అది ఇంటోల్ అందరికీ కూడా తెలిసినటేట్  అనిపించింది.  చదువులు పూరత్వ గానే వాళళ్ పెళిల్ళుల్ 
జరుగుతాయని తరవాత తెలిసింది.   

నేను అకక్డ చేరిన మూడో వారం ఎపప్టిలాగే వాళింటోల్ చేరాము. మామూలు గానే శారదాంబ గారు ఏవో ఆధాయ్తిమ్క విషయాలు 
మాటాల్డుతూ " అనీన్ భగవంతుడు నిరణ్యిసాత్డా లేక మన చేతులోల్ ఏమనాన్ ఉందా ?అని అడిగారు ననున్.  

నేను ఎదో కొంత వివరణ ఇచిచ్  "ఉచాశ్వ్స నిశావ్సాలు మనం నిరణ్ణ్యించి చేసుత్నాన్మా? లేదా అవి వాటంతట 
అవే  జరుగుతునాన్యా?"  అని అడిగాను. 

నేను ఆ మాటలు అనగానే మాధురి సడన గా వచిచ్ మా వదద్ కూరుచ్ంది. మా మధయ్ సంభాషణలు ఓ చెవి వేసి ఆమె కూడా 
వింటోనన్దనన్ విషయం అంతవరకూ నేను గమనించలేదు. గుండె దడ తో బాటు ఏడూ ఉతాస్హం వచిచ్ంది నాకు. 

" మనం ఏ పని చేసినా దానికి ఆధారం మన ఆలోచనే కదా ? "ఆలోచనలు మనకి వసాత్యా? లేక మనం వాటిని తెచుచ్కుంటామా?" 
అనాన్ను మాధురి కేసి తిరిగి  

" మనకి వసాత్యి" అంది  ఆమె 
" ఆలోచనలకి, మన ఉచాశ్వ్స నిశావ్సాలకి మూలం ఒకటే" అందు చేత మన పాతర్ ఏమీ లేదు అనాన్ను. 
"ఒపుప్కోవడం కషట్మే" అంది  మాధురి. 
" కానీ అదే నిజం కొంచెం ఆలోచించండి మీకే తెలుసుత్ంది" అనాన్ను నవువ్తూ.  
నేను శారదాంబ గారితో మాటాల్డుతూనన్పుప్డలాల్ మాధురి కూడా వచిచ్ చేరి మాటలు కలిపేది. 
ఓ రోజు అలా మాటాల్డుతుండగానే   కలన్ల గారు ఊరినుంచి వచిచ్ హాలులోకి వచాచ్రు. 
అందరూ ఆయన చుటూట్  చేరారు. మురారి ననున్ పరిచయం చేశాడు.  ఆయన ననున్ ఒక మాటు పరిశీలనగా చూసి " ఓహో" అని " 

"మళీళ్ కలుదాద్ం" అని లోపలికి వెళిల్పోయారు. మేము కూడా వచేచ్శాము. ఆ మరాన్డే  కలన్ల గారు విజయనగరం వెళిల్పోయారు.  
ఆ తరువాత మా ధురి అనుకోకుండా యూనివరిస్టీ లైబర్రీ దగగ్ర కలిసింది. ఆమె ఫిలాసఫీ  సెప్షల బిఎ చేసోత్ంది. 
శారదాంబగారితో మాటాల్డిన విషయం లో ఆమె ఎందుకు ఆసకిత్ చోపిందో అపుప్డు అరథ్ మయియ్ంది.  
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ఆమె రోజూ మధాయ్హన్ం కాలేజీ అయినతరువాత  లైబర్రీ కి వసోత్ందని తెలిసి నేను కూడా అకక్డికి వెళల్డం ఆమెతో మాటాల్డడం 
జరిగేది.  పరిచయం పెరిగిన కొదీద్ ఆమె మీద నాకు సదభిపార్యం  పెరుగుతూ వచిచ్ంది.  

ఇంటి దగగ్ర వాళళ్ అకక్ల ముందు నాతొ ఎకుక్వగా మాటాల్డడానికి ఆమె ఇషట్ పడటం లేదని గర్హించాను. అందుకే రోజూ లైబర్రీ లో 
కలిసే వాణిన్.  

ఆమె కి నామీద ఎటువంటి అభిపార్యం ఉందొ నేను గర్హించడానికి ఆమె అవకాశం ఇవవ్లేదు.  
నానన్గారికి వంటోల్ బాగోలేదని తెలిసి నరసాపురం రెండు రోజులు వెళళ్వలసి వచిచ్ంది. వచిచ్న రోజునే  లైబర్రీ లో ఆమెని 

కలిసినపుప్డు ఆమె చూపిన  ఆనందం నాకు మంచి ధైరయ్ం ఇచిచ్ంది.  అపుప్డు పెళిల్గురించి ఆలోచించే ఆరిధ్క సావ్తంతర్య్ం నాకు లేక పోయినా, మధురికీ 
వాళళ్  వాళళ్కీ అభయ్ంతరం లేకపోతే మావాళల్తో దెబబ్లాడయినా ముందుకు వెళళ్డానికి మనసులో నిశచ్యం ఏరప్డింది. ఆవేళ మాటల సందరభ్ంలో 
అనుకోకుండా మాధురితో అనాన్ను  పేర్మ వివాహాల గురించి  అభిపార్యం ఏమిటని ?. 

నా పర్శన్ విని కొంచెం ఆశచ్రయ్ పోయింది. " సినిమాల పర్భావం బాగా ఉనన్టుట్ందే మీ మీద " అంది నవువ్తూ. 
" సినిమాల  పర్భావం కాదు. కొందరిని మనకి తెలియకుండానే, ఇదీ అని కారణం లేకుండానే ఇషట్ పడడం నిజ జీవితం లో కూడా 

జరగవచుచ్ కదా? “ 
" ఒక వేళ అలాటి ఇషాట్లు ఏరప్డినా  కొనిన్ అనుకూల విషయాల పర్భావం ఉండకుండా పేర్మలు ముందుకు వెళల్ వేమో!"  
" ఉదాహరణకి ? " అడిగాను నేను  ఆమె మాటల భావం పూరిత్గా అరథ్ం కాక . 
“సినిమా తారల పెళిల్ళుల్ చూడ లేదా మీరు? తారలు సూట్డియో ఓనరల్ కురార్ళళ్ని కానీ, డబుబ్, ఆసుత్లూ ఉనన్ డైరెకట్రల్నే పేర్మించి పెళిల్ 

చేసుకోవడం.” 
 "అవును నిజమే. కానీ అనిన్ సందరాభ్లోల్నూ అలాగే జరగాలని లేదు కదా?"  ఏమనాలో తెలియక.  
 " మిగతా విషయాల పర్భావం కంటే, తలిల్ తండుర్ల ఆశీరావ్దం లేకుండా నిజ జీవితంలో పేర్మలు ఫలించడం  కషట్మేమో " 

అంది  వెళళ్డానికి లేసూత్ . 
** *** 

 
కానీ ఆ తరావ్త జరిగిన సంఘటనలు సీన పూరిత్గా మారేచ్సి నాకు చాలా కాలం మారని గాయానిన్ మనసులో ఏరప్రిచాయి. 
  వాటికి మొదటి సూచన ఓ రోజు రాతిర్ భోజనాల సమయం లో  మా కిచన లో  అందింది. రోజూ లాగే ఆవేళ భోజనాలు 

చేసుత్ండగా   మురారి,  హా.రావు తో  "మన నారాయణ మాధురి మీద కొంచెం ఆసకిత్ చూ పుతునన్టుట్దే!” అనాన్డు నాకేసి రావు కేసి మారిచ్ 
మారిచ్  చూసూత్.  

  
"బాగానే ఉంది కానీ మనవాడు ఇంజనీర కానీ, డాకట్ర  కానీ కాదె !" అనాన్డు నవువ్తూ.  అలా ఎందుకనాన్డో నాకు అపుప్డు అరథ్ం 

లాలేదు.  
మరో రెండురోజులకి కలన్ల గారు విజయనగరం నుంచి పనులు ముగించుకుని  వచాచ్రు. ఆ తరువాత ఆదివారం ఎపప్టి లాగే 

మురారి, రావు లతో వాళళ్ ఇంటికి వెళాల్ను. శారదాంబ గారు, మాధురి  ఎందుకో బయటికి రాలేదు. మిగతా వాళళ్ం కలన్ల గారి చుటూట్ చేరాము.  
కొంత సేపు కలన్ల గారు పూనా విశేషాలు, విజయనగరం విశేషాలు చెపాప్రు. ఇంతలో మాధురి అందరికీ టీ తీసుకు వచిచ్ంది. 
ఆమె రాగానే కలన్ల గారు ననున్ చూసి  "మీరు ఎనోన్ సంవతస్రం? ఇంజినీరింగా, మెడిసినా ?"  అనాన్రు. వాళిళ్దద్రికీ రూమ మెట ని 

కాబటిట్ వాళుళ్ చదువుతునన్ కోరేస్ చదువుతునాన్నని అనుకోవడం సహజమే.  
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లేదండి "ఎం ఏ సోషల వరక్ చేసుత్నాన్నండి అనాన్ను" జవాబుగా. 
అది వినగానే ఆయన   ముఖంలో  కొంచెం నిరుతాస్హం లాంటి విసమ్యం చూశాను.  
“ఎం ఏ సోషల వరక్ లోనా ? ఆ డిగీర్ తో కెరీర ఏమి ఉంటుంది?”  
ఆయన అడిగిన  పదద్తి చూసి నేను ఇంక ఏమీ వివరించడానికి పర్యతిన్ంచలేదు. ఆ తరువాత ఆయన పర్వరత్నలో చెపుప్కోదగగ్ మారుప్ 

వచిచ్ంది.   
మరి కొనిన్మాటుల్ మురారి తోటీ, రావు తోటీ వాళిల్ంటికి వెడితే ననున్ పూరిత్గా విసమ్రించడం, మాధురి  తో నేను మాటాల్డడం అదీ 

ఆయనకి అంత  ఇషట్ం లేదనిపించి నేను వెళల్డం బాగా తగిగ్ంచి, ఆతరువాత పూరిత్గా మానేశా.   
ఆయన ఊరు వెళిళ్నపుప్డు మాతర్ం అపుప్డపుప్డు శారదాంబ గారి తో మాటాల్డి వచేచ్శాను.  
గతం లో కిచన లో మురారి, రావు చేసిన కామెంటల్ అరథ్ం నాకు అపుప్డు బాగా అరథ్మయియ్ంది. నేను ఇంజనీరింగ కానీ, మెడిసిన కానీ 

చదువుతూ ఉండి ఉంటె ఆయన మురారీ, రావు ల కిచేచ్ గౌరవమే నాకూ ఇచేచ్వారేమో.  
మొదటి సంవతస్రం సెలవులు ఇవవ్గానే, నేను నరసాపురం వెళిళ్పోయి, కాలేజీలు తెరిచిన తరువాత హాసట్ల లో చేరిపోయాను. నేను 

ఫైనల ఇయర లో ఉనన్పుడు మాధురి ఎంఏ ఫిలాసఫీ పీర్వియస చేసేది. ఒకటి రెండు మాటలు ఎదుట పడినా ఎకుక్వ మాటలు జరిగేవి కావు. నేను 
శారదాంబ గారి కేష్మం అడిగి ముగించేవాడిని.  

ఆఖరి సారిగా ఫైనల  పరీక్షలు అయిపోయింతరువాత లైబర్రీ పుసత్కాలు తిరిగి ఇసోత్ంటే కలిసింది. మరునాడే వెళిళ్పోతునాన్ని చెపాప్ను. 
రండి, వెళు దురుగాని అని ఆమె  లైబర్రీ కి ఆరుట్స్న్ కాలేజీ కీ మధయ్ ఉనన్ పారక్ లోకి నడిసేత్ నాకు వెళళ్క తపప్లేదు. మిగతా విషయాలు మాటాల్డుతూ, 
మురారి తోటీ, రావు తోటీ వనజ, నీరజల పర్ధానాలు 

జరుగుతాయని చెపిప్ంది. మనసూఫ్రిత్గా ఆల ది బెసట్ చెపిప్, మాట వరసకి పెళిళ్ళళ్కి వసాత్నని చెపాప్ను. నేను హరట్ అయాయ్నని ఆమెకితె 
లుసునని ,  ఆమె అందుకు బాధపడుతునన్దనన్ విషయం మాటలలో చెపప్లేదు కానీ కళళ్తోటే చెపిప్ంది. 

ఆ తరువాత నేను పెరొస్నెల ఆఫీసర గా కెరీర పార్ర్రంభించి చాలా బిజీ అయి పోవడం తో కలన్ల గారి ఫామిలీ వాళల్ని  ని కానీ 
మురారీ, రావు లని కానీ కలవడం జరగ లేదు. ఇరవయి ఐదేళుల్ కాల గరభ్ం లో కలిసిపోయిన తరువాత, రావు అపిల్కేషన చూడడంతో అనీన్  గురుత్కు 
వచాచ్యి. ఇపుప్డు ననున్ చూసేత్ రావు గురుత్ పడతాదాని నమమ్కం లేదు. ననున్ చూసి ఎలా రియాకట్ అవుతాడో అనిపించింది. చూదాద్ం అనుకుంటూ 
'మెసఁబోలా' కి రింగ ఇచాచ్ను, నెకస్ట్ మీటింగ బీర్ఫ కి రమమ్ని.  

 
******** 

 కలకతాత్ లో ఒబెరాయ గార్ండ లో ఇంటరూవ్య్లు ఫికస్ చేశారు మావాళుల్. పిర్లిమినరీ సీర్క్నింగ లో ఆరుగురినుంచి నలుగురిని సెలెకట్ 
చేసి అందులోంచి ఫైనల గా ఇదద్రినీ తీసుకుందామని నిరణ్యించాము. హెచ ఆర హెడ పారక్ర, ఇంజనీరింగ హెడ వలీ అహమ్ద, నేను,  ఇంటరూవ్య్ రూమ 
లో కూరుచ్ని సీర్క్నింగ పాల్న వేసుకునాన్ము. రావు ని ఆఖరన్ పిలిచాము. రావు వచిచ్ కూరోచ్గానే పరిశీలనగా చూశాను ఏమనాన్ గురుత్ పడతాడేమోనని. 
అటువంటి సూచనలు ఏవీ కనపడలేదు. అతను కూడా చాలా మారిపోయాడు. నా పేరు కూడా, కె. మురుగన నారాయణ అలాల్ కే.ఎన. మురుగన  గా 
మారుప్  చేయడం వలల్ పేరు  దావ్రా గురుత్ పెటెట్ అవకాశం లేకపోయింది.  వాళల్ందరికీ నారాయణ గానే తెలుసును కానీ మురుగన సంగతి తెలియదు.  

మిగతా వాళిళ్దద్రినీ మాటాల్డ నిచిచ్ నేను చాలా కొదీద్ పర్శన్లు వేశాను. ఇంటరూవ్య్ అయినతరువాత అందరితో బాటు వెయిట చేయ 
మనాన్ము. మేము మాలో చరిచ్ంచుకునన్ తరువాత రావు ని, అభిజిత భటాట్చారయ్ అనే అతనిన్ షారట్ లిసట్ చేసి వాళిళ్దద్రినీ ఫైనల ఇంటరూవ్య్ కి ఢిలీల్ రమమ్ని 
డా నికి  నిరణ్యించాము.  నేను ఏమీ సపోరట్ చేయ నవసరం లేకుండానే అతని పోర్జకట్ అనుభవాల దృ శాయ్ మా వాళిల్దద్రూ రావు ని సెలెకట్ చేశారు. సెలెకట్ 
చేసిన ఇదద్రితోటీ నేను కొంచం వివరంగా డిసక్స చేసాత్నని చెపిప్ మిగతా ఇదద్రినీ పంపించేశాను. భటాట్చారయ్ కి  పోర్జకట్  అవసరాలు బీర్ఫ  చేసిన తరువాత 
ఫైనల ఇంటరూవ్య్ గురించి చెపిప్  రావు ని రమమ్ని కబురు చేశాను.  



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                  e÷]Ã  2017 

7  నవనీతం   పోడూరి వెంకటరమణ శరమ్

మేమిదద్రమే ఉనాన్ము.  
" రావు గారు మీరు పనిచేసిన పోర్జ కట్స్ లో మీరు సాధించిన ఫలితాలు మాకు నచాచ్యి. కానీ వాటి అనిన్ంటికంటే మాది   చాలా 

ఛాలెంజింగ గా ఉంటుంది. ఆఫోక్రస్,  మీ పాయ్కేజ కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది." అనాన్ను నవువ్తూ తెలుగులో. 
" సార నేను కూడా మీ కంపెనీ గురించి సట్డీ చేశాను. మీ  కంపెనీ లో చేరితే కెరీర పరంగా నాకూ మంచిదే"  అనాన్డు  బాడీ లాంగేవ్జ 

లో వినయం చూపుతూ. 
. "తెలుగు బాగానే మాటాల్డుతునాన్రే! పేరు చూసి తమిళియన అనుకునాన్ ను" అనాన్డు అతనే మళీళ్.  
నేను సడన గా  " కలన్ల గారు బాగునాన్రా ?" అనాన్ను . 
"ఎవరు మా మామయయ్ గారా ? బాగానే ఉనాన్రు  ఆయన మీకు తెలుసా? "  అనాన్డు ఆశచ్రయ్ పోతూ. 
"అయితే మీరు ననున్ గురుత్ పటట్లేదు" అనాన్ను నవువ్తూ. 
కాసేపు ముఖం లోకి తేరిపార చూశాడు. అయినా గురుత్ పటట్లేదు. 
" నారాయణ -చినవాలేట్ర లో కలన్ల గారి ఇంటోల్  అవుట హౌస  లో ఉనాన్ము కదా ?” 
“ఓ! నారాయణ! గురుత్పటట్లేదయాయ్ బాబూ!  సారీ గురుత్ పటట్లేదు సార!  అసలు పోలికలు లేవు. బాగా మారి పోయారు” 
" ననున్ సార ని చేయకండి. మీరూ  బాగా మారిపోయారు. 'సివి' చూడక పోతే నేనూ  గురుత్ పటేట్వాణిణ్ కాదేమో!"   అనాన్ను  ఇంకా 

తేరుకో ని అతని ఆశచ్రయ్ం కనపరుసుత్నన్ ముఖం లోకి చూసూత్ . 
 "అవును. ఇకక్డ ఎలా తేలారు? ఎకక్డ  'ఎం ఏ' సోషల వరక్?  ఎకక్డ  ఈ ఇంటరేన్షనల కంపెనీ?"  అనాన్డు కొంచెం తేరుకుని. 
యూనివరిస్టీ వదలి  నపప్టి నుంచీ జరిగిన  వివరాలు చెపాప్ను.  మురారి , వనజ, లండనోల్ సిథ్రపడాడ్రని, కలన్ల గారి భారయ్ కాలం 

చేశారని, శారదాంబ గారూ, కలన్ల గారూ హైదార్బాద లో ఉనాన్రని, వాళళ్ కి దగగ్రగానే  మాధురి కూడా ఉంటోందని వివరాలు చెపాప్డు.  
కంపెనీ లో  అతని  జాబ వివరాలూ, దాదాపుగా పాయ్కేజ వివరాలూ అవీ చెపిప్న తరువాత, పాత విషయాలు అవీ చాలాసేపు 

మాటాల్డుకునాన్ము. ఢిలీల్ లో ఫైనల ఇంటరూవ్య్ లో కలుదాద్మని, అది ఫారామ్లిటీ యే  కాబటిట్ తవ్రగా చేరడానికి తయారయి పోమనాన్ను. 
 నాకు హైదరాబాద లో ముఖయ్ మంతిర్ తో అపాయింటెమ్ంట  ఉందని, అందుచేత ఢిలీల్ నుంచి కలిసి హైదరాబాద వెడదామని, అపుప్డు 

కలన్ల గారిని కలుసాత్నని చెపాప్ను. గురుత్ పడతారో లేదో చూదాద్ం. అంతవరకూ చెపప్కండి అని రికెవ్సట్ చేసాను.  
  

********* 
ఆంధార్  'సీఎం' తో  మీటింగ   లేక వూయ్ గెసట్ హౌస లో ఉండడంతో  తాజ కృషాణ్ నుంచి నేను  అకక్డ కి వెళిల్  దిగి,  రావు ని తీసుకు 

రమమ్ని కారు పంపించాను అడర్సు చెపిప్.  
 పోలవరం గురించి ఆంధార్  'సీఎం' చాలా పటుట్దల తో ఉనాన్రు. పోర్జకట్ కంపీల్షన లో అనుభవం ఉనన్ తెలుగు వాళళ్ సమాచారం 

ఆయన సేకరించి తగిన సలహాలు ఇమమ్ని కోరడానికి ననున్ కూడా పిలిచారు.  
'సీఎం' తో  మీటింగ ముగించుకుని బయటికి వచేచ్టపప్టికి రావు రెడీ గా ఉనాన్డు. నీరజ పిలల్లతో పూనా వెళిల్ందని చెపప్డంతో అతని 

ఇంటికి వెళల్కుండా నేరుగా కలన్ల  గారు ఉంటునన్ ఇంటికి బయలుదేరాము. 
మాధురి పకక్ ఇంటోల్నే ఉంటోందని చెపాప్డు. మాధురి భరత్ కూడా మిలిటరీ ఇంజనీరింగ సరీవ్స లో ఇకక్డే ఉనాన్డని, పర్సుత్తం ఎదో 

కాయ్ంపు లో ఉనాన్డని చెపాప్డు.  
కలన్ల గారు వాళళ్ ఇంటి హాల లో టీవీ కి ఎదురుగా ఉనన్ సోఫాలో ఎదో పోర్గార్ము చూసుత్నాన్రు. ఇంకో వయపు ఉనన్ సోఫాలో 

శారదాంబ గారు కూరుచ్నాన్రు. నేను నేరుగా వెళిల్ ఆవిడ పకక్న కూరుచ్నాన్ను.  
ఆవిడ కేసి చూసి " గురుత్ పటాట్రా?" అనాన్ను.  మళీళ్ ఇంకోమాటు ఆవిడని బాధపెటట్వలసి వసుత్ందేమో అనుకునాన్ను.  
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కలన్ల గారు రావు కేసి చూసి ఎవరు అనన్టుట్ సైగ చేశారు?  
మీరూ గురుత్ పటట్లేదనన్మాట. " మన నారాయణ వాలేత్ర లో మాతో ఉండేవాడు కదా?" అనాన్డు నవువ్తూ.  
"శారదాంబ గారు నా ముఖం తడివి ఎంత మారిపోయావు బాబూ" అంది  నవువ్తూ. కళళ్లోల్ కదలాడిన బాధ నా దృషిట్నుంచి 

తపిప్ంచుకో లేకపోయింది. 
“ఓ! నారాయణా ! ఇనాన్ళూల్ ఎకక్డునాన్రు ఏం చేసుత్నాన్రు ?”  
 రావు ఒకక్ మాటు అనిన్ విషయాలూ గుకక్ తిపుప్కోకుండా ఏకరువు  పెటాట్డు. ఆఖరికి నా పే  పాకెట ఒకటినన్ర కోటుల్ అని కూడా 

చెపేప్శాడు. 
రావు గారి ముఖం లో ఒక శార్వణ మేఘం లాంటి ఒక మబుబ్ తేర వచిచ్ వెళిళ్పోయినటుట్ అనిపించింది. మూడు వందల రూపాయలకి 

ఇసాత్ననన్ MRF  షేర వదిలేసి, ఇపుప్డది ఏభైవేలని తెలిసేత్ వచేచ్ భావం. అనుకునాన్. అది నా ఊహ మాతర్మేమో నాకు తెలియదు.   
ఆయన వెంఠనే చాలా ఆనందం వెలిబుచాచ్డు . "మా మిలిటరీలో సిపాయి ఎపుప్డూ జెనరల అవడు  అనే భావం ఉంది కిందనుంచి 

పర్మోషనల్ మీద వచేచ్ వాళళ్మీద. . నువువ్ ఆ అభిపార్యం తపుప్ అని నిరూపించావు. చాలా ఆనందంగా ఉంది.”  
నా కూక్డా ఆయన చాలా సహజంగానే ఆనందం వెలిబుచాచ్రని అనిపించింది.   
ఇంతలో మాధురి వచిచ్ంది. ఆమె తవ్రగానే గురుత్ పటిట్ంది. ఆమెని చూడగానే, గతం లో లా గుండె దాదా ఏమీ రాలేదు. వాసత్వానికి 

నాకు కలాయ్ణి తో వివాహం అయింతరువాత ఆ అనుబంధం లోని మాధురయ్ం ముందు మాధురి గురించిన ఆలోచనలు ఎపుప్డో వెనకిక్ వెళిల్పోయాయి. 
ఎపుప్డయినా గురుత్ కు వచిచ్నపుప్డు 'కలన్ల' గారి పర్వరత్నే ములుల్  లా గుచుచ్కునేది.  

కానీ ఇవాళ ఆయన వెలిబుచిచ్న నిషక్పటమయిన ఆనందం  ఎపుప్డో ఏరప్డిన గాయానికి నవనీతం లా పనిచేసింది. ఒక మాటు 
ఆలోచిసేత్ ఆయన తపేప్ముంది అనిపించింది. ఎవరయినా తమ సంతానానికి పెదద్ సాథ్యి లోనే పెళిల్ళుల్ చేయాలనుకోవడంలో తపప్ని ఎవరన గలరు?  

కాసేపు వాళళ్తో గడిపి వచేచ్టపుప్డు కలన్ల గారికి, శారదాంబ గారికి పాదాలకి నమసక్రించి వచేచ్సాను.  
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