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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. 
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"మీరు నాకు బాగనె గురుత్కునన్రు మేడం. రెండేలల్ కిందట సాప్ట వాలుయ్యేషన ల మీ పకక్ పొంటి బెంచిల ఉంటి. కాకుంటె 

ఇంగీల్షు డిపారుట్మెంటు" అనాన్డు ఆయన. 
"ఆ.. గురొత్చిచ్ంది సార. మీరు ఇపుప్డు ఎకక్డ పనిచేసుత్నాన్రు?" అంది తనమ్యి.  
"ఇపుప్డు ఏడ చేసత్లేదు మేడం. అయిదేండల్ పరిమ్షను మీద పీ.ఎచ.డీ చెయయ్నీకి అమెరికకు పొయుయ్ంటి. రెండు వారాల 

సెలవు పెటిట్ హైదర్బాదు ఒచిచ్ ఉంటి." అనాన్డు. 
తనమ్యికి ఆశచ్రయ్ంగా "ఇతర దేశాలోల్ చదువుకుందుకు మనకు గవరమ్ంటు అయిదేళుల్ పరిమ్షన ఇసుత్ందాండీ" అంది.  

                    "ఇసత్ది మేడం. ఉదోయ్గానికి పోతె కూడా ఇసత్ది. ఐదేండల్ లాంగ లీవుకి అపైల్ చేసుకోవాలె. కానీ జరంత ఆలసయ్మైతది. 
ముందుగాల కాలేజీల అడిమ్షను గానీ, జాబు గానీ కరారు చేసుకోవాలె. వెంబడె లీవు అపిల్కేషను గవరన్మెంటుకు పంపాలె. అమెరికల 
జాయిను అయెటందుకు ఎటల్యిన మీకు ఆరు నెలల్ పైమీకి సమయముంచుకోవాలె. అందుటల్ మీరు పరిమ్షన తెచుచ్కుంటిరంటె అయిపాయె" 
అనాన్డు. 
                    తనమ్యి శర్దధ్గా వింటూండడం చూసి "మీరు ఇంగీల్షుల మంచిగ మాటాల్డుడు నే జూసిన. మీరు గిటల్ కాలేజీల అడిమ్షను టైర 
చేయురి." అనాన్డు మళీల్. 
                    తనమ్యి చిరునవువ్ నవివ్ "లేదు సార, మాకంత సోథ్మత లేదు" అంది. 
                   "ఆడికి పొయెయ్టందుకు, ఒక సంవతస్రం ఉండేటందుకు పైసల జమ చేసుకురి. కాంపస లల జాబు పారట్ టైము గిటల్ 
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వచిచ్ందంటె కతం పైసల ఫికర ఉండనె ఉండదు" అనాన్డు.  
                      "అయినా కషట్మే సార, ఇవనీన్ అయేయ్వి కావు నాకు. ఇకక్డ పీ.ఎచ.డీ చేసుత్నాన్" అంది. 
                    "అయితె కెనడా, నూయ్జిలాండ గిటల్ ఫామిలీ ఇమిమ్గేర్షను టైర చేయురి. బాగ చదుకునన్వోళల్కోసం ఆ దేశాలు చూసత్ ఉంటయి. 
ఎటల్ను మీరికక్డనె పీ హెచ డీ చేసుత్ంటిరి కదా, అది కాగనె అపిల్కేషను పెడితిరంటె ఈజీ అయితది పార్సెస. కాకుంటె మసుత్ పైసల 
ఖరచ్యితయయ్ని ఇనాన్. హిమాయత నగరల్ ఏజనీస్ ఉనన్ది ఒకపారి పొయియ్ కలువురి. మీకు ఎంతో భవిషయ్తుత్ ఉనన్ది మేడం. అసుంటి చోటల్ 
మీరు, మీ ఫామిలి మంచిగ సెటిల గావచుచ్" అనాన్డాయన కిటికీ లోంచి బయటికి చూసూత్. దాదాపు నలభయేయ్ళుల్ంటాయేమో ఆయనకు.  
గొపప్ ఆశావహంగా మాటాల్డుతునన్ ఆయనతో బసుస్ దిగే వరకూ మాటాల్డుతూనే ఉంది. దిగే ముందు ఆయన రాసిచిచ్న ఫోను నంబరు, 
అడర్సు కాగితానిన్ జాగర్తత్గా పరుస్లో పెటుట్కుంది.    
                    ఏ నెలకానెలే ఖరుచ్లతో సతమతమవుతూ పదివేలు కూడా సేవింగుస్ లేని తమకు అవనీన్ సాధయ్మయేయ్ పనులు కావని 
తెలిసినా ఎనోన్ కొతత్ విషయాలు తెలుసుకునన్ందుకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. ఎపప్టికైనా డబుబ్లు కూడబెటిట్ ఒకక్ దేశమైనా చూసి 
రావాలనన్దే గొపప్ ఆకాంక్ష. అసలు మరో దేశం చూడడమే గొపప్ విషయం ఇక అకక్డే ఉండే అవకాశం వసేత్ బహుశా: తన 
జీవితంలో పర్సుత్తం ఉనన్ సమసయ్లనీన్ తీరిపోతాయనుకుంటా.  

సమసయ్లేల్ని జీవితానిన్ ఊహించుకునన్ందుకే మనసస్ంతా తెలియని హాయిగా అనిపించింది తనమ్యికి.   
ఉదయపు బాధలనీన్ తీరిపోయినటుల్ అనిపించింది ఇంటికి రాగానే. తలారా సాన్నం చేసి గదిలో ఉనన్ "Knowledge is 

strength - Weakness is death" పోసట్ర దగిగ్ర రెండు అగరొతుత్లు వెలిగించి కళుల్ మూసుకుని నిలబడింది కాసేస్పు.  పొదుద్టి నించీ 
ఉనన్ అలసటంతా తీరి కొతత్ ఉతాస్హం వచిచ్నటల్యియ్ంది. పెందరాళే పిలల్లిన్ నిదర్పుచిచ్ంది.  

పర్భు రావడం ఆలసయ్ం అవుతుండడంతో కంపూయ్టరు ముందు కూచుంది. బయట సనన్గా చినుకులు పడుత్నన్ శబద్ం 
వినబడసాగింది.  

ఈ మధయ్నే సెకండ హాయ్ండ డెసుక్ టాపు కంపూయ్టరు ఒకటి పర్భు తన సేన్హితుడి దగిగ్ర నించి కొని తెచేచ్డు.  
బీ ఎస ఎన ఎల ఫోను దావ్రా ఇంటరెన్టుట్ కావలిస్ వచిచ్నపుడు మాతర్మే కనెకుట్ చేసుకోవాలని, లేకపోతే బిలుల్ బాగా ఎకుక్వ 

అవుతుందని పర్భు ముందే హెచచ్రించేడు.  
సాధారణంగా పర్భు ఇంటికి వసూత్నే కంపూయ్టరు ముందు కూరుచ్ని అరథ్రాతిర్ వరకూ ఏదో పని చేసూత్నే ఉంటాడు.  
తనమ్యి కోసం ఒక గెసుట్ లాగిన పెటిట్ ఇచేచ్డు. తనంతట తను కంపూయ్టరుని మొదటిసారి ఆన చేసింది తనమ్యి.  
ఏది నొకిక్తే ఏమవుతుందో అని బెరుకుగా  అంతకు ముందు కొదిద్ కొదిద్గా నేరుచ్కునన్ పరిజాఞ్నంతో ఇంటర నెటుట్ ఎక్ష్ 

పోల్రర లో, యాహూ సెరిచ్లో బసుస్లో లెకచ్రర చెపిప్న కాలేజీ సైటు ఓపెన తీసింది ముందుగా.  
ఎంత వెతికినా తెలుగు భాషలో ఉనన్త విదాయ్ కోరుస్లు ఎకక్డా కనబడలేదు. ఇక కెనడా, నూయ్జిలాండ దేశాల చితార్లు 

చూసింది. అకక్డి సంసక్ృతుల గురించి వివరాలు చదివింది.  
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సరిగాగ్ ఒకేఒకక్ గంటలో వెళితే బావుణణ్నన్ ఉతాస్హమంతా పోయి, మనసుస్లో ఏదో తెలియని దిగులు మొదలయియ్ంది.  
ఇపప్టి వరకూ ఉనన్ జీవితానిన్ అమాంతం ఒదిలి కొతత్ పార్ంతంలోకి వెళిల్ సిథ్రపడడమా? 

కషట్పడి నిరిమ్ంచుకునన్ జీవితానిన్ వదిలి మళీల్  ఎకక్డో పునః పార్రంభించడమా? 
ఆలోచిసూత్ంటేనే నీరసం రాసాగింది.   

                    అంతలోనే "ఆలూ లేదూ చూలూ లేదనన్" సామెత గురుత్కు వచిచ్ తన అరథ్ం పరథ్ం లేని ఆలోచనలకి తననే తిటుట్ కుంటూ 
అలసటతో పాపాయి పకక్న జేరబడింది. అనుకోకుండానే నిదర్లోకి జారుకుంది. పర్భు ఎపుప్డు వచేచ్డో తెలియదు. కరెంటు ఎపుప్డు 
పోయిందో కూడా తెలియదు 

"తనూ! భోజనం చేదాద్ం దా" అంటూ తటిట్ లేపుతునన్ పర్భుని చూడగానే మెడని కౌగిలించుకుంది. 
"ఏంటార్, అంతా ఓకేనా" అనాన్డు నవువ్తూ పకక్న కూచుంటూ.  

మాటాల్డకుండా అలాగే అతని భుజమీమ్ద తలానిచ్ ఎంతో సేపు ఉండిపోయింది.  
తనమ్యి మౌనానిన్ మరోలా అరథ్ం చేసుకుంటూ-  

                      "మీటుంగులో ఆలసయ్మైపోయిందిరా. ఇలా బాధపడితే ఎలా చెపుప్. అయినా నీకొక సంతోషకరమైన వారత్ చెపాప్లని 
తవ్రతవ్రగా  డైరవ చేసుకొచేచ్ను" అనాన్డు మెలిల్గా లేచి తల తుడుచుకుంటూ. 
                      "ఏవిటనన్టుట్" చూసింది. 
                    "ననున్ మా ఆఫీసు వాళుల్ నెల రోజుల కోసం బిజినెస టిర్పుప్ మీద అమెరికా పంపిసుత్నాన్రు. సోమవారం వీసా కోసం మదార్సు 
వెళిల్ రావాలి నేను........" అంటూ చెపుప్కెళిల్పోతునన్ పర్భు మాటలు నమమ్లేనటుల్ సంభర్మంగా చూసింది.  

అంతలోనే దిగులు కముమ్కొచిచ్ కళుల్ తుడుచుకుంది. నిజానికి సాయంతర్మంతా తనేదైతే  ఆలోచించిందో అదే పర్భు 
చెపుత్నాన్ దుఃఖం ఆగడం లేదు.  

బటట్లు మారుచ్కుంటూ వెనకిక్ తిరిగి చెపుప్కెళిల్పోతునాన్డు పర్భు 
                      "........ఆఫీసు వాళుల్ ననున్ పంపుతానంటే వెంటనే ఒపుప్కునాన్ను. ఎందుకంటే ఒక నెల జీతమంత డబుబ్లు ఎకస్ 
టార్ వసాత్యి వెళేత్. వింటునాన్వా?" అంటునన్ పర్భుతో  
                  "ఒకవేళ పిలల్లు, నేనూ వచేచ్ వీలుంటే? ఒకవేళ నీకు అకక్డే ఉదోయ్గం వసేత్” తనలో తను గొణుకుక్ంటునన్టుట్ మెలల్గా అంది 
పర్భుతో. 
                   "ఆగాగు, నేను వెళుత్నన్ది చినన్ బిజినెస టిర్పుప్ మీద.  వెళిల్ అకక్డే సిథ్రపడాలనన్ పెదద్ ఆశలు పెటేట్సుకోకు.  ఇక నా ఒకక్డి కంటే 
కంపెనీయే అనిన్ ఖరుచ్లూ భరిసుత్ంది. కానీ అందరం వెళల్డానికి ఇపుప్డు మన దగిగ్ర డబుబ్లెకక్డునాన్యి చెపుప్? ఇక నిజంగా అకక్డ నాకు 
జాబ ఆఫర వసేత్ అపుప్డు ఆలోచిదాద్ం.  కనీసం మన ఆరిథ్క కషాట్లు తీరే వరకైనా ఉండి వెనకిక్ వచేచ్యొయ్చేచ్మో" అనాన్డు నవువ్తూ.  
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పర్భు మాటలు సగం అరథ్మయీ కాకపోయినా ఒకటి మాతర్ం అరథ్మయియ్ంది. “విదేశాలకు వెళేల్ అవకాశం వసేత్ వదులుకోకూడదని.” 
భోజనాలు కాగానే ఎపప్టిలానే పర్భు కిందే ఆగిపోయేడు.  

అరథ్రాతర్వుతునాన్  రాని పర్భుతో అతని తలిల్తండుర్ల సంభాషణ ఎలా ఉంటుందో ఊహించగలదు తను.  
"నెల రోజులకే..." అని పర్భు పదే పదే  చెపప్డం వినిపిసూత్నే ఉంది.  
ముందు వైపు తలుపు దగిగ్రికి వేసేసి  గదిలో వెనక వైపు వెనెన్ల పడుత్నన్ బాలక్నీ లో కురీచ్లో నిటూట్రుసూత్ జేరబడింది.  
 
"నా గది సవ్పాన్లతో నిండిపోయింది  
నా మది సవ్గతాలతో కుంగిపోతోంది 
ఇంక రావెందుకు పర్భూ  
శంకాకులమై ఈ  రాతిర్ సడలిపోతోంది"  -తిలక గురొత్చాచ్డు.  
 
పర్భు ఒకక్డే వెళళ్బోతూ ఉనాన్ ఏదో ఒక కొతత్ తొలిమెటుట్ ఎకక్బోతునన్ ఆనందం ఉకిక్రిబికిక్రి చేసుత్ండగా, మరో పకక్ పర్భు 

లేకుండా ఈ ఇంటోల్ ఎలా గడపాలో అనన్ బెంగ చుటుట్ముటట్సాగింది. 
*** 

పర్భు వెళిల్ వచేచ్ంత వరకూ తలిల్తండుర్ల బాయ్ంకు అకౌంటల్లో తగిన ఏరాప్టుల్ చేసే వెళేల్డు.  
అయినా తనమ్యి కాలేజీ నుంచి వచేచ్టపుడు రోజూ కాయగూరలు, మొకక్జొనన్లు, దార్క్షపళుల్, కమలాఫలాల వంటివేవైనా 

కొనుకొక్చిచ్ అందరికీ ఇవవ్సాగింది.  
బాబుతో పాటూ, రాణి కూతురు బుజిజ్కీ యథావిధిగా చదువు చెపప్సాగింది. 
తన చిరకాల లక్షయ్మైన పీ హెచ డీ మీదే పూరిత్గా దృషట్ంతా కేందీర్కరించి థీసిస రఫ కాపీ తయారు చెయయ్ సాగింది.  
పర్భు రాగానే యూనివరిస్టీకి వెళిల్ రావాలి.  
పర్భు గురించిన బెంగ చుటుట్ముటట్కుండా అహరిన్శలూ థీసిస పనిలో మునిగి తేలసాగింది తనమ్యి.  
కానీ ఎంతకాదనుకునాన్ నిదర్పోయే ముందు మహా దిగులు కముమ్కొచేచ్ది.  
పర్భు ఈ-మెయిల చెయయ్డం ఎలాగో నేరిప్ంచినా తెలుగుని ఇంగీల్షులో టైపు చెయయ్డం నచచ్దు తనమ్యికి.  
ఇక ఇంగీల్షులో రాయడం అంతకంటే కృతకంగా ఉండడంతో ఆ పర్యతాన్నిన్ విరమించుకుంది.  
రోజూ నిదొర్చేచ్ వరకూ పర్భుకి ఒక ఉతత్రం రాసి కంపూయ్టరు బలల్ సొరుగులో భదర్ంగా దాచిపెటట్సాగింది.  
కాసత్ ఖాళీ దొరికితే చాలు పెళిళ్కి ముందు సంవతస్ర కాలం పాటు తామిదద్రూ రాసుకునన్ ఉతత్రాలు తీసి చదువుకోవడం, 

అతని లాలన గురుత్కు తెచుచ్కోవడంతో పర్భు మీద బెంగ మరింత పెరగసాగింది.  
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అకక్డి నించి ఫోను కాల బాగా ఖరీదవుతుందని వెళళ్గానే మాతర్మే చేసేడు.  
కాలేజీకి వెళిల్ రావడం, పిలల్లిన్ చూసుకోవడం, పీ హెచ డీ పనులతో నెలరోజులు క్షణం తీరిక లేకుండా గడిచిపోయేయి.  

తను లేనపుప్డంతా ఇంటోల్ తనమ్యికీ, తలిల్దండుర్లకూ ఎటువంటి గొడవలూ లేకపోవడం బాగా సంతోషానిన్చిచ్నటుల్ంది పర్భుకి.  
అకక్డి నించి బయలుదేరే ముందు లాయ్ండ ఫోను చేసి సంతోషంగా మాటాల్డేడు. 

*** 
కిందన పర్భు వచిచ్న అలికిడి వినబడగానే తనమ్యి కిందికి పరుగెతుత్కు వచిచ్ంది. 
పర్భుని చూడగానే అమాంతం కౌగిలించుకోవాలనన్ ఆకాంక్షని బలవంతంగా ఆపుకుంది.  
తనమ్యి వైపు చూసూత్ పలకరింపుగా చినన్ నవువ్ నవివ్ చూపు తిపుప్కునాన్డు పర్భు.  
కానీ అతని కళళ్లోల్ గొపప్ పేర్మ తొణికిసలాడింది తనమ్యికి. 

                        రాగానే కనీసం రిఫెర్ష అవకుండా సూట కేసులు తెరిచి తెచిచ్న బొమమ్లు, చాకెల్టుల్, గిఫట్ లు తలా ఒకటీ ఇవవ్సాగేడు పర్భు.  
                       ఒక పకక్గా నిలుచ్ని చూసుత్నన్ బాబుని దగిగ్రికి పిలిచి టోపీ ఒకటి నెతిత్మీద పెడుతూ, చేతిలో చాకెల్టుట్ పెడుతూ "ఇవి నీకు" 
అనాన్డు. అంత దానికే బాబు మురిసిపోతూ గెంతులు వేయసాగేడు. అందరికీ అనీన్ ఇచిచ్నా వాళల్ ముఖాలోల్ ఆ ఒకక్ విషయానికి చికాకు 
సప్షట్ంగా కనిపించింది.  

చివరిగా పెదద్ టెడీడ్ బేర బొమమ్తోబాటూ, బటట్లు, బూటుల్ వంటివెనోన్ వునన్ చినన్ చినన్ వసుత్వుల మధయ్ పాపని తెరిచిన 
సూటేక్సులోనే  కూరోచ్బెటిట్ "ఇవనీన్ నీకేరా బంగారం" అని ముదుద్ చెయయ్సాగేడు పర్భు. 
                      బాబుని కూడా పటిట్ంచుకునన్ందుకు తనమ్యికి ఎంతో సంతోషం వేసింది. 
                     ఎకక్డో చదివింది "మనిషి తను ఉనన్ పార్ంతం నుంచి మరో పర్దేశానికి వెళిల్ వసేత్ దృకప్థం విశాలమవు తుందని".  
                     పకక్నే ఇంకా తెరవని మరో సూటేక్సుని పైకి తీసుకెళిల్ంది తనమ్యి. 

తెరవగానే "పిర్యమైన తనూ....." అంటూ చేతిరాతతో  పర్భు తన కోసం రాసిన ఉతత్రాల కటట్ని చూసి పొంగిపోయింది. 
సరిగాగ్ తనలాగే పర్భు కూడా రోజూ తనకి ఉతత్రాలు రాసేవాడనన్మాట.  
                   ఒకోక్ పేజీ తిపిప్ చూసూత్ంటే అంతటి అవాయ్జమైన పేర్మకు పాతర్మైనందుకు ఆనందబాషాప్లతో చెంపలు తడవసాగేయి 
తనమ్యికి. 
                                            **** 
 

మరో నెలాల్ళల్లోల్ థీసిస రఫ కాపీని మాసాట్రికి సబిమ్ట చెయయ్డం కోసం పాపని, బాబుని  తీసుకుని  పర్భుతో  
బాటూ విశాఖపటాన్నికి పర్యాణమయియ్ంది తనమ్యి.  
మేరీ సాయంతో యూనివరిస్టీకి దగగ్రోల్ని YMCA లో రెండు రోజులకు బస ఏరాప్టు చేసుకునాన్రు. 
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పొదుద్ట లేసూత్నే గది బాలక్నీ లో నుంచి ఎదురుగా కనిపిసుత్నన్ సుందర సాగర దృశాయ్నిన్  కళల్నింపుకుంటూ 
తనమ్యతవ్ంలో మునిగితేలింది తనమ్యి.  

"పర్భూ! సాయంతర్ం బీచికి వెళొళ్దాద్ం" అంది.   
"అలాగే. నువవ్డిగింది ఏనాడైనా కాదనాన్నా" అనాన్డు పర్భు నవువ్తూ.   
పిలల్లిన్ లేపి గబగబా తయారుచేసి తొమిమ్ది గంట కలాల్ డిపారుట్మెంటుకి చేరుకునాన్రు.      
డిపారుట్మెంటు ఆఫీసులో కల్రక్ తనమ్యిని చూసూత్నే "నమసేత్ మేడం, రండి కూరోచ్ండి" అనాన్డు మరాయ్ద పూరవ్కంగా. 

తనకి జే ఆర ఎఫ వచిచ్నపప్టి నుంచి ఆఫీసు సాట్ఫ అంతా ఇలా నమసాక్రాలు  చెపప్డం   
మొదటోల్ కొతత్గా ఉనాన్ తరావ్తత్రావ్త అలవాటు అయిపోయింది తనమ్యికి.  
తనమ్యి పర్తిగా నమసక్రిసూత్  "మాసాట్రిని కలవాలండి" అంది.  
పకక్నే ఉనన్ పర్భుని, పిలల్లిన్ చూసూత్  "నమసేత్ సార, పిలల్లా మేడం?” అని,  
“మేసాట్రిని కలవడానికి ఇక అపాప్యింటుమెంటు అవసరం లేదండి. ఇపుప్డు హెడుడ్ కాదు కదా!" అనాన్డు.  
అపప్టికే అకక్డ తచాచ్డుతునన్ అటెండరు "నాతో రండి. మేసాట్రి ఆఫీసు రూము తెరుసాత్ను"  అని 

వెంటబెటుట్కుని తీసుకెళల్బోయేడు.  
వెళల్బోతునన్ తనమ్యితో కల్రుక్ లోగొంతుకతో "మేడం, మనలో మన మాట. డిపారుట్మెంటులో సీనియర పొర్ఫెసరుల్ ముగుగ్రు 

రాబోయే సంవతస్రం రిటైర అవబోతునాన్రు. ఈలోగా మీరు తొందరగా  పీ ఎచ డీ పూరిత్చేసేరంటే, నోటిఫికేషన పడగానే మీకు 
తెలియజేసాత్ను" అనాన్డు.  

తనమ్యి చినన్గా నవువ్తూ "అలాగేనండీ. ఈ లోగా పూరిత్ చెయయ్డానికి పర్యతిన్సాత్ను, చాలా థాంకస్" అని 
లేచి  అటెండరును అనుసరించింది.  

తనమ్యికి ఎమేమ్ సీటు వచిచ్న మొదటి రోజు నుంచి అనుక్షణం జరిగిన పర్తీ ఒకక్టీ జాఞ్పకం వచేచ్యి.  
గంటల తరబడి డిపారుట్మెంటు బయట బెంచీ మీద చంటిపిలాల్ణిణ్ ఎతుత్కుని కూచుని నోటుస్లు   
రాసుకునన్ రోజులు, తినీ తినకా  చెటుట్ కింద కూచుని జే ఆర ఎఫ కోసం చదివిన పుసత్కాలు జాఞ్పకం వచేచ్యి.  
తనకి జే ఆర ఎఫ రాకపోతే తనని ఇలాగే గౌరవించేవారా?  
తన జీవితంలో జే ఆర ఎఫ ఫెలోషిప రావడం ఎంత పెదద్ మారుప్ తెచిచ్ందో తలచుకుంటేనే ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది.  
మొటట్మొదట అపప్టివరకూ ఉనన్ ఆరిథ్క కషాట్లు తొలగి, తనకు గొపప్ ఆతమ్సైయిరయ్ం వచిచ్ంది.  
పీ ఎచ డీ హాసట్ల లో సీటు వచిచ్ నిలువనీడ, కేంటీన నుంచి మూడు పూటలా భోజనం కొనుకోక్గలిగిన  
ఆరిథ్క సోథ్మతా వచేచ్యి.  
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డిపారుట్మెంటులో తను ఎమేమ్ చదివేటపుప్డు ఆఫీసు రూములోకి అడుగుపెడేత్ కసురుకునే  కల్రుక్లు, అటెండరుల్ లేచి 
నిలబడి మరీ నమసాక్రాలు చెపప్సాగేరు.  

జీవితంలో నిలదొకుక్కోవడం, ఉనన్త సిథ్తికి చేరడం ఎంత విలువైనవో అరథ్ం కాసాగేయి.   
పాపాయి పర్భు ఒళోళ్ నుంచి కిందికి దూకుతూ నడవడానికి పర్యతిన్సూత్ండడంతో ఈ లోకంలోకి వచిచ్పడింది తనమ్యి.  
"మాసాట్రు వచేచ్ లోగా అలా కేంటీన వరకు వెళొల్సాత్ం" అంది లేసూత్  బయట ఉనన్ అటెండరుతో.  
వరండా చివర ఎదురుగా వసుత్నన్ మరో అటెండరు నమసక్రించేడు.  
బాబు ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ "అమామ్! నువువ్ ఇకక్డ సూట్డెంటా? టీచరా?" అనాన్డు.  
తనమ్యి నవువ్తూ పర్భు వైపు చూసూత్ "అమమ్ కూడా ఒకపప్టికి ఇకక్డ టీచరయి పోతుందని వీళల్ నమమ్కమేమో" అంది.     
పర్భు పర్శంసా పూరవ్కంగా చూసూత్ " నువువ్ తలుచ్కోవాలే గానీ తపప్కుండా అవుతావు" అనాన్డు.  
తనమ్యికి వెయియ్ ఏనుగుల బలం వచిచ్నటల్యియ్ంది పర్భు మాటలకి. పర్భు దగిగ్ర తనకి బాగా నచేచ్దదే. తను నమిమ్న 

పర్తిదీ సాధించగలదనన్ గొపప్ ధైరాయ్నిన్సాత్డు.  
"ఇదిగో ఇది మా భాషాశాసత్రం కాల్సురూము. ఇది ఆధునిక సాహితయ్ం" అంటూ కాల్సురూములనీన్ తిపిప్ చూపించింది.  
డిపారుట్మెంటు బయట పర్భు తనమ్యిని మొదటిసారి చూసినపప్టి బెంచీ మీద కూచుని ఫోటోలు తీసుకుంది.  
"మా కేంటీన లో పొగలు కకేక్ ఇడీల్ తినాలి" అంటూ కేంటీన వైపు హుషారుగా అడుగులు వేసింది.  
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