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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 పెళిల్లో కలుసుకునన్ తనమ్యి, శేఖర లకు  పెదద్వాళల్ 
అనుమతితో పెళిల్జరుగుతుంది. పెళల్యిన మరుక్షణం నించే శేఖర అసలు సవ్రూపం బయట పడుతుంది. మొదటి సంవతస్రంలోనే అబాబ్యి 
పుడతాడు. శేఖర తో ఒక పకక్ కషాట్లు పడుతూనే తనమ్యి యూనివరిశ్టీ లో ఎమేమ్ పాసయియ్, పీ.హెచ.డీ లో జాయినవుతుంది. శేఖర తో ఎనోన్ 
రోజులు పోరాడి, చివరికి తనమ్యి విడిపోతుంది.  హైదరాబాదుకు దగగ్రోల్ తనమ్యికి లెకచ్రర గా ఉదోయ్గం వసుత్ంది. చినన్నాటి సేన్హితుడు 
పర్భుతో మళీల్ పెళిల్ జరుగుతుంది. పర్భుతో బాటూ అతని కుటుంబం కూడా వచిచ్ చేరి, హింస మొదలవుతుంది. 

PPP 
64 

 అనుకునన్టేట్ వారం రోజులోల్ పాపని డిశాచ్రిజ్ చేసేరు.వాకిటోల్ పినిన్ దిషిట్ తీసి లోపలికి ఆహావ్నించింది. జోయ్తి మాటలు మనసులో 
పెటుట్కోకుండా మళీల్ వచిచ్నందుకు పినిన్ పటల్ కృతజఞ్తతో మనసు నిండిపోయింది తనమ్యికి. అంతే కాదు. వసూత్ వసూత్ దాదాపు పదిహేనేళుల్నన్ 
అమామ్యిని వెంట తీసుకుని వచిచ్ంది పినిన్.  

"అమమ్లూ, నీకు అయిడార్బాదులో పిలల్లోత్ ఏ కసట్వూ లేకండా ఉంటానికి ఇదుగో మా బావగారి మేనలుల్డి తముమ్డు కూతురిన్ సమచచ్ర 
జీతానికి మాటాల్డి తీసుకు వచేచ్ను. ఈ పిలల్ నీకు నచిచ్న పనల్నీన్ సేసిపడతాది"  అంది.  
                 జోయ్తి వెంటనే ముఖం చిటిల్ంచి "అదేంటి, తీసుకొచేచ్ ముందు అడగకక్రాల్? సంవతస్ర జీతమంటే మాటలా? ఇంతకీ ఎంతకి మాటాల్డేవో" 
అంది. 
                 పినిన్ సమాధానం కోసం ఎదురుచూడకుండా తనమ్యి "ఏమీ ఫరావ్లేదు. ఇలా ఎవరైనా దొరకడమే పదివేలు. మా ఇంటోల్ నాకు, పిలల్లకు 
చేదోడు వాదోడుగా ఉండి  కుదురుకుంటే చదువు కూడా నేరిప్సాత్ను." అంది తనమ్యి ఆనందంగా.   
                 తనకి ఎపుప్డూ కషాట్లతో బాటూ వాటిని తీరేచ్ మారాగ్లు కూడా సమకూరిచ్పెటేట్ అజాఞ్త మితుర్డు తన వెంటే ఉంటాడు. ఇపుప్డు పినిన్లో 
ఉనాన్డు. అంతే. అంతలోనే పర్భు తలిల్దండుర్లు ఈ అమామ్యిని చూసి ఏమంటారో అనన్ ఆలోచనలో పడింది. అయినా ఇందాక పర్భు అనీన్ వినాన్డుగా.  

తనకి తెలిసి పర్భుకి ఎటువంటి అభయ్ంతరమూ ఉండదు. ఇక వాళళ్ వాళళ్ సంగతి తనకి అపర్సుత్తం.   ఏదేమైనా కానీ, ఎవరి 
కోసమూ తన జీవితం తన చెయియ్ దాటిపోకూడదు. బాబుని తీసుకురావొదద్ని పర్భు తలిల్దండుర్లు అనాన్రు గానీ, పర్భు ఇంతవరకూ అనలేదు. అయినా 
వాళుల్ తమతో వచిచ్ ఉనాన్రు కానీ, తామెళిల్ వాళల్తో ఉండడం లేదు. తమ ఇంటోల్ని పరిసిథ్తులు వాళల్కు నచేచ్టటుల్ ఉండాలని శాసించే హకుక్ వాళుల్ లేదు. 
బాబు ఆ ఇంటోల్ ఉండకూడదనే హకుక్ అసస్లు లేదు. వాళల్కి నచచ్కపోతే వాళేల్ వెళాల్లి కానీ, తనెందుకు బాబుని దూరం చేసుకోవాలి? అయితే ఈ విషయం 
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వాళల్ంత తేలికగా వదిలెయయ్రు.  
                       సిదాద్రథ్ అనన్టుట్  "చదువు లేకపోయినా ఇటువంటి తెలివితేటలు చాలా మెండుగా ఉనన్ కుసంసాక్రులు వాళుల్".  
                      గొడవలైనా, గందరగోళమైనా  వాళల్ని ధైరయ్ంగా ఎదురోక్వాలి తను.   
                      ఒకక్ విషయం మాతర్ం సప్షట్ం. "వాళల్కి అరథ్మయేయ్టటుట్ చెపాప్లిస్ంది తను కాదు- పర్భు." 
                      ఆలోచనలు ఒక కొలికిక్ రాగానే తనమ్యి తేలికగా ఊపిరి పీలుచ్కుంది. 
                      గుమమ్ం దగిగ్ర నిలబడి లోపలికి రానా, వదాద్ అనన్టుట్ చూసుత్నన్ ఆ పలెల్టూరి అమామ్యి వైపు చూసి చినన్ నవువ్ నవివ్ "ఇలా రా, నీ 
పేరేంటి?" అంది తనమ్యి. 

"నాగలచిమ్ వొదినీ" అంది. 
"ఊ.. నినున్ "నాగా" అని పిలుసాత్ను సరేనా?" అని "అవునూ, నువివ్లా పనోల్కి వచిచ్ సంవతస్రం పాటు  ఉండిపోతే మీ అమామ్, నానాన్ 

మీద నీకు బెంగ రాదూ" అంది. 
"నాకు అమమ్ లేదొదినీ, నే పుటట్గానే ఎటో ఎలిల్పోయిందంట. మా నాన మలీల్ పెలిల్ సేసుకునాన్డు. ననున్ మా నానమమ్ పెంచింది. ఆవిడి 

ఈ మదేద్ కాలం సేసింది." అని పినిన్ వైపు చూసూత్ "అతత్యియ్గోరు వొచిచ్ అడిగీతలికి అందికే ఎంటనే వొచీచ్సేను. మా నాన అపుప్డపుప్డూ వొచిచ్ 
సూసాత్ననాన్డులే." తెలల్గా, పీలగా ఉనన్ ముఖమీమ్ద పెదద్ కళల్లోల్ ఏ మాతర్ం బాధ లేకుండా చెపుప్కుపోతునన్ ఆ పిలల్ మీద ఎనలేని పేర్మ  పుటుట్కొచిచ్ంది 
తనమ్యికి.  

"జనమ్నిచిచ్న తలిల్ చంటిపిలల్ని వొదిలేసి వెళిల్పోయిందా? పాపం అంతటి కషట్ం ఏం వచీచ్ందో ఆ తలిల్కి! వెళేల్ది పిలల్ని ఎందుకు తీసుకు 
వెళల్లేదో. పాపం ఈ పిలల్ ఎటూ గాకుండా కషాట్లు పడూత్ంది."  

తనమ్యికి కళుల్ చెమరాచ్యి. బటట్లు మడత పెడూత్ వెనకిక్ తిరిగి కళొల్తుత్కుంది. ఆ అమామ్యి పరిచయంగా "నే మడతెడతాలే వొదినీ, 
పాప లేసింది కదా పాలెటుట్" అంది ఆరిందాలా. పిలల్లకు పరిసిథ్తులే అనీన్ నేరిప్సాత్యనుకుంటా. 
                                                                                      *** 

మామూలుగా ఇరవై ఒకటో రోజున బిడడ్తో బాటూ బాలెంతసాన్నం చెయాయ్లి.  
కానీ పాప ఆసుపతిర్ నుంచి డిశాచ్రిజ్ కాకపోవడంతో ఆ కారయ్కర్మం అయిదోవారంలో ఇపప్టికి కుదిరింది. పకిక్ంటి పెదద్ మామమ్ చంటి 

బిడడ్కి నలుగు పెడదామని ఎంతో సంబరపడింది.  
కానీ "ఈ పిలల్కి ముటుట్కుంటే కండే లేదు. ఇంక నలుగు సాన్నాలెందుకులే. అలా పై పైనే సునున్పిండి రాసి కడిగేసేత్ సరి" అంది జోయ్తి. 

అసలు కాళల్ మీద వేసుకుని ఎవరైనా సాన్నం చేయిసాత్రంటే తనమ్యికి చూడడానికే భయం పటుట్కుంది. 
"నలుగు సాన్నాలొదుద్లే అమామ్! ఇంకొనాన్ళుల్ ఆగుదాం" అని తనమ్యి సీట్లు బేసిను లో గోరు వెచచ్ని నీళుల్ పోసి మృదువుగా ఒళుల్ 

కడిగింది పాపకి. తల జాగర్తత్గా పటుట్కుని  కొతత్గా వచిచ్న బేబీ షాంపూతో రుదిద్ంది. సాన్నం కాగానే సాంబార్ణి పొగ వేసింది పినిన్.  అపప్టికే అలిసిపోయి 
నిదర్లోకి జారుకుంది పాపాయి. అరభ్కంగా ఉనన్ పిలల్కి వనజ తీసుకొచిచ్న చినన్ పరికిణీ, జాకెటుట్ వేసేసరికి అందం వచేచ్సింది. మొదటిసారి కూడా ఆడపిలల్ 
కావాలని ఎంతగా కలలు కందో!  ఆ కోరిక ఇపుప్టికి తీరింది. 

దిషిట్ చుకక్ పెడుతూ "నా బంగారు తలీల్! నూరేళుల్ వరిథ్లుల్" అంటూ తనమ్యి లోలోపల ఆశీరవ్దించింది.  
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ఈ తతంగమంతా ఉతాస్హంగా చూడసాగేడు బాబు.  
నాగ పాపాయి పనులోల్ సాయం చెయయ్డంతో బాటూ, బాబుని తయారు చెయయ్డం, ఇంటి పనిలో జోయ్తికి సాయం చెయయ్డం వంటివి 

కూడా చకచకా చేసెయయ్డం చూసి సంతోష పడింది పినిన్. తనమ్యి ఒళల్ంతా పసుపు రాసుకుని, నలుగు పెటుట్కుని, కుంకుడు కాయలతో, గోరు వెచచ్ని 
నీళల్తో తలారా సాన్నం చేసింది.  

"ఎకుక్వ సేపు సాన్నం చెయయ్కమామ్ చంటి బిడడ్కి జలుబు సేసాత్ది" అంది పినిన్. 
సాన్నం అయియ్ కొతత్ కాటన చీర కటుట్కుని తలకి సాంబార్ణి పొగ వేసుకుని అదద్ంలో చూసుకుంటూ పెదద్ తిలకం బొటుట్ దిదుద్కుంది. 
"మా అమేమ్ కుందనం బొమమ్లా ఉనాన్వు, నా దిషేట్ తగిలేలా ఉంది" అంటూ మెటికలు విరిచింది పినిన్. 
పాపిటోల్ సింధూరం పెటుట్కోబోతూండగా జోయ్తి వచిచ్ ముఖం చిటిల్ంచి "పూజగదిలో అమమ్మమ్కి, నానన్గారికి దణణ్ం పెటుట్కో" అంది. 
తలిల్కి ఇలా పాపిట సింధూరాలు వంటివి నచచ్వని గురుత్కొచిచ్ంది తనమ్యికి.  
తనమ్యి అగరుపొగ వెనుక పటాలుగా మారిపోయిన అమమ్మమ్కి, తండిర్కి మనసారా నమసక్రించింది. నినాన్ మొనన్టి వరకు అకక్డే 

తిరిగిన తండిర్ అంతలోనే ఈ పర్పంచం నుంచి మాయమై పోయిన వైనం గురుత్కొచిచ్ దు:ఖం ముంచుకొచిచ్ంది తనమ్యికి.  
"నానాన్! మరి కొదిద్ రోజులు మీరుండి ఉంటే పాపని చూసేవారు. ఏం చేసాత్ం మాకే పార్పత్ం లేదు."  
అంటూ నిశశ్బద్ంగా తండిర్తో మాటాల్డుతునన్టుట్ అకక్డే చాలా సేపు కూచుండిపోయింది. ఆపరేషను వలల్ కింద కూచోకూడదని 

ముకాక్లి పీట మీద కూచుంది తనమ్యి. అయినా నడుము లాగసాగింది. పదిగంటల వేళ పర్భు వచేచ్డు. వసూత్నే కాళూల్, చేతులు శుభర్ంగా కడుకుక్ని వచిచ్ 
నిదర్పోతునన్ పాపని గుండెలకు హతుత్కునాన్డు.  పకక్నే పడుకునన్ తనమ్యి  నుదుటి మీద ముంగురులిన్ లాలనగా సవరించేడు. ఆ క్షణాన తనకి ఏ 
బాధలూ లేనటుల్ అనిపించి తనమ్యి నిశిచ్ంతగా కళుల్ మూసుకుంది.  

"రేపూ, ఎలుల్ండులోల్ ఇంటికి వెళిల్పోదామురా. పాపని అకక్డే చూపిదాద్ం. ఏమంటావ?" అనాన్డు. 
తనమ్యికి కూడా తవ్రగా వెళిల్పోవాలనే ఉంది. ఒక పకక్ బాబుకి సూక్లు కూడా పోతూంది. మూడో నెల వరకూ ఉండమని తలిల్ గొడవ 

చేసుత్ందేమో అనుకుంది. కానీ జోయ్తి మారుమాటాల్డకుండా ఒపుప్కుంది.  
పినిన్ మాతర్ం ఉండబటట్లేనటుల్ "అదేటమామ్ ఆపరేసను అయియ్ంది కదా అయిదో నెల దాకా ఉండి..." అని సీరియస గా ఉనన్ జోయ్తి 

ముఖం వైపు చూసి ఆగిపోయింది. 
తనమ్యికి ఆశచ్రయ్ం వేసింది. తండిర్ పోయిన దు:ఖంతో తలిల్ తలల్డిలిల్ పోతుందనీ, తను తలిల్ దగగ్రే ఉంటే సాంతవ్నగా ఉంటుందనీ 

అనుకుంది. కానీ తలిల్ తను ఎపుప్డు వెళుత్ందా అని చూసుత్నన్టుట్ అనిపించి బాధ కూడా వేసింది.  
మరాన్డు బయలుదేరే వేళ తనమ్యికి ఎందుకో ఆ ఇంటితో బంధం తీరిపోయినటుల్ అనిపించసాగింది. 
అయినా తమాయించుకుని "అమామ్, నీకు ఎపుప్డు పిలల్లని చూడాలని అనిపించినా ఒకక్ ఫోను చెయియ్" అంది. అంతలోనే గొంతులోకి 

దు:ఖం ముంచుకొచిచ్ గొంతు గరగరలాడింది.  
మొదటిసారి తను తన తలిల్దండుర్లిన్ వొదిలి అతత్వారింటికి వెళిళ్నపుడు దారంతా దు:ఖపడడం జాఞ్పకం వచిచ్ంది.  ఎపుప్డూ తలిల్ని, 

పుటిట్న ఇంటిని వదిలి వచేచ్టపుడు అదే దు:ఖం కలుగుతుంది తనకి. కానీ తలిల్కి తనని వొదిలి కూతురు వెళూత్ందనన్ బాధ కలిగినటేట్ ఉండదు ఎపుప్డూ. 
తనకంటే తలిల్ ధైరయ్వంతురాలు కావడం వలల్నో, లేదా తనకునన్ంత పేర్మ లేకపోవడం వలల్నో. 
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                                                           *** 
రాతర్ంతా పర్యాణంలో పాత జాఞ్పకాలనీన్ తరుముకొసూత్నే ఉనాన్యి. రైలు దిగంతాలిన్ చీలుచ్కుపోతునన్టుల్ శరవేగంగా 

దూసుకుపోసాగింది. అంతటా నిశీధి ఆవరించినా దిగంతాలోల్ ఎకక్డో సనన్ని వెలుగు చీకటి వెనక దాగునన్ వెలుగు రేఖని సప్షట్ం చేయసాగింది. 
తోర్వ పకక్ ఎకక్డి నుంచో అడవి పూల ఘాటైన పరిమళం ముకుక్ పుటాలిన్ తాకుతూ ఏవో జాఞ్పకాలిన్ రెకెతిత్ంచసాగింది.  తనమ్యికి వివేకానందా పాఠశాల, 
మురళి, వెంకటుల్ హఠాతుత్గా జాఞ్పకం వచేచ్రు. సంధయ్ వేళ ధాయ్న సమయం తరావ్త ఇలాగే దిగంతాన కనిపించే సనన్ని వెలుతురిన్ చూసూత్  తన జీవితానిన్ 
చకక్దిదద్మని ఎనిన్ సారుల్ పార్రథ్న చేసేదో! తన పార్రథ్నలనీన్ ఫలించినటుల్ పర్భు తన జీవితంలోకి వచేచ్డు. 

పర్భు వైపు చూసింది. కళుల్ మూసుకుని బెరుత్ కి జేరబడి చంటిదానిన్ గుండెలకు హతుత్కుని కూచుని ఉనాన్డు.  బాబు ఎదుటి బెరత్ మీద 
నిదర్పోతూ ఉనాన్డు. మరో బెరత్ మీద నాగ నిదర్పోతూ ఉంది. కాసేస్పటోల్నే నడుం నొపిప్గా అనిపించడంతో తనమ్యి మెలిల్గా నడుం వాలిచ్ంది. తనమ్యి 
గుండెలోల్ ఒక పకక్ పర్భు తలిల్దండుర్ల గొడవలు మళీల్ ఎలా ఎదురోక్వాలో అనన్ బాధ, దిగులు కలగసాగేయి. అంతలోనే తమాయించుకుంది.   

అసలు వాళల్ మాటలకి తను విలువని ఎందుకివావ్లి? అలా విలువనివవ్డం వలేల్ తనకి ఇలా బాధ కలుగుతూంది. కానీ నిరంతరం 
నచచ్ని వాతావరణంలో, ఇలా ఏడిపించే మనుషుల మధయ్ తను ఎనాన్ళుల్ ఉండగలదు? బాబుని ఎనాన్ళుల్ కాపాడుకు రాగలదు? పోనీ, ఇవనీన్ వదిలేసి తన 
మానాన తను ఉదోయ్గం ఉనన్ ఊరోల్నే ఇలుల్ చూసుకుని వెళిల్పోతేనో. ఇపుప్డు పిలల్లిన్  చూసిపెటట్డానికి చేదోడు, వాదోడుగా నాగ ఉండనే ఉంది. పర్భు తమని 
చూడడానికి  వారానికోసారి వచిచ్నా ఫరావ్లేదు. అతని కుటుంబం కూడా తను ఎంత దూరంగా ఉంటే  అంత సంతోషంగా ఉంటారు ఎలాగూ. 

ఆలోచన రాగానే మనసు తేలికపడడ్టట్యియ్ంది. ఇంటికి వెళల్గానే పర్భు తలిల్దండుర్లు గొడవ చేసేత్ తను ఇదే చేసుత్ంది. తనూ, తన పిలల్లు, 
తన ఉదోయ్గం అంటూ మనశాశ్ంతిగా ఉండగలిగితే తవ్రలో పీ ఎచ డీ కూడా పూరిత్చెయయ్గలుగుతుంది.  పీ ఎచ డీ  గురించి తలుచ్కుంటే మరో బెంగ 
మొదలయియ్ంది. ఒకదానిమీదొక సమసయ్తో సుడిగుండంలా తయారైన తన జీవితంలో గొపప్ చదువు చదవాలనన్ లకాష్య్లు పకక్కు పోకుండా పాడుకోవడమే 
అతి కషట్ం అయిపోతూంది. మొనన్నే మాసాట్రి నుంచి తను రాసిన ఉతత్రానికి జవాబు వచిచ్ంది. పీ ఎచ డీ  గురించి ఇపుప్డు ఆలోచనే వదద్నీ, ముందు తన 
ఆరోగయ్ం, పాప ఆరోగయ్ం కుదుటపడనివవ్మనీ, అనీన్ సరుద్కునాన్క ఒక సంవతస్రం ఆలసయ్ం అయినా పీ ఎచ డీ సబిమ్ట చెయయ్వచచ్నీ రాసేరు. ఎంత 
మంచివారు మాసాట్రు! పీ ఎచ డీ కి ఆయనే గైడు కావడం జీవితంలో తనకు లభయ్మైన అరుదైన వరాలోల్ ఒకటి. నిజానికి జే ఆర ఎఫ రావడం, గవరన్ 
మెంటు ఉదోయ్గం రావడం, పర్భు లాంటి భరత్ దొరకడం, బాబు, పాప .... అనీన్ అరుదైన వరాలే. అజాఞ్త మితర్మా! చాలు నాకీ జనమ్కి ఈ వరాలు అని 
వేనోళల్ పొగుడుతూ నిదర్లోకి జారుకుంది.  
                                                                                    *** 

ఏకళనుందో గానీ బేబమమ్ వాకిటోల్నే దిషిట్ తీసి సాదరంగా ఆహావ్నించింది. అరభ్కంగా ఉనన్ చంటిదానిన్ పొతిత్ళల్లో చుటిట్ అందరికీ 
చూపించేడు పర్భు. ఎతుత్కోవడానికి వీలుపడకపోయేసరికి నిరుతాస్హపడిపోయేరు పిలల్లు. ఇంటోల్ అందరి సతర్ప్వరత్న చూసి తనమ్యి కాసత్ సిథ్మితపడింది. 

ఆ సాయంతర్మే దగగ్రోల్ని పిలల్ల డాకట్రుకి చూపించేరు పాపని. ఇలా ముందుగా పుటిట్న పిలల్లకు బరువు తకుక్వగా డడం మామూలేనని, 
పాప ఆరోగయ్ంగానే ఉందని అనాన్రు డాకట్ర.  ఆ నెలలో వేయాలిస్న టీకా ఏదో వేసి పంపించేరు.  

టీకా వేసినపప్టి నుండి ఆపకుండా కిళుల్ పెటిట్ ఏడవసాగింది పాప. రాతర్ంతా ఒకక్ లెకక్న ఏడుసూత్నే ఉనన్ పాపని పర్భు, తనమ్యి ఒకరి 
తరవాత ఒకరు భుజాలు మారుచ్కోసాగేరు. తండిర్గా పాపని అతయ్ంత జాగర్తత్గా చూసుకోవడం, పాపే లోకంగా బతకడం చేసుత్నన్ పర్భుని 
చూసి ఏదేమైనా పర్భుని వదిలి ఎపుప్డూ వెళల్కూడదని పర్మాణం చేసుకుంది తనమ్యి.  

బాబుని ఆ మరాన్డే మళీల్ సూక్లులో జాయిను చేసింది.  
పర్భు ఇంటోల్ వాళల్తో ఏం మాటాల్డాడో గానీ తనమ్యి భయపడడ్టుల్ బాబు విషయంలో ఎటువంటి గొడవా చెయయ్ లేదు.  
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పగలంతా పాప తనమ్యి దగగ్రే ఉనాన్  పర్భు రోజూ ఆఫీసు నించి రాగానే సరాసరి పాపని ఎతుత్కుని కిందికి వెళిల్పోవడం, పాలు 
పటాట్లిస్ వచిచ్నపుడే తనమ్యికి ఇవవ్డం చేసుత్నాన్డు. 

ఆ సమయంలో తనమ్యి పీ ఎచ డీ పని పార్రంభించింది.  
కర్మంగా ఉదయం సాన్నం చేయించి, పాలు పటట్గానే కిందనే హాలోల్ని ఉయాయ్లలో వెయయ్సాగింది.
పాపని మధయ్ మధయ్లో పాలకి మాతర్ం తనమ్యి దగిగ్రికి ఎవరో ఒకరు తీసుకుని వసూత్ మిగతా సమయమంతా మురిపెంగా ఆడసాగేరు. 
నాగ పాపాయి పనులతో బాటూ, ఇంటోల్ పనులనీన్ చకచకా చకక్బెడుతూ చేదోడు వాదోడుగా ఉండడంతో ఇంటోల్ 

అంతా సంతోషించినటేల్ కనిపించేరు తనమ్యికి. 
నాలుగో నెల రాగానే పగటి పూట పటుట్పాలు పటట్డం, సిరిలాక  తినిపించడం వంటివి మొదలుపెటేట్రు. పాపాయి తవ్రగా పుంజుకుని 

బొదుద్గా, ఆరోగయ్ంగా తయారైంది.  
తనమ్యి తిరిగి ఉదోయ్గంలో జాయినైంది.  
రోజంతా తనమ్యి బయటికి వెళిళ్నపుడు పాపని ఇంటోల్ అందరూ బాధయ్తగా చూసుకోసాగేరు.  
అంతా సజావుగా జరుగుతునన్ తనమ్యి జీవితంలో ఆ మరుసటి వారంలో మళీల్ ఒక సమసయ్ వచిచ్పడింది. 
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