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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

70 
తన చేతుల మీద ఇలుల్ నడవడం పార్రంభించేక డబుబ్ ఎంత వృథా అవుతుందో అరథ్ం కాసాగింది తనమ్యికి. ఇంటోల్ పర్తి ఒకక్రినీ 

సరిదిదాద్లిస్న అవసరం కూడా అరథ్మైంది.   
పర్భు చేసినటుట్ జీతమంతా వాళల్ చేతులోల్ పోసి, నచిచ్నటుట్ చేసుకోమనడం వంటివి తనమ్యి చెయయ్కపోవడం వాళల్కి కినుకగా ఉనాన్, 

డబుబ్ సంపాదించే వయ్కిత్గా తను ఎలా ఇంటిని పొదుపుగా నడపాలనుకుంటుందో అలా నడపడం మొదలు పెటిట్ంది.  
నితాయ్వసర వసుత్వులు, కరెంటు, ఇంటరెన్టుట్ వంటి తపప్నిసరి బిలుల్లు కాకుండా పర్తి ఒకక్రి ఇతర ఖరుచ్ల లిసుట్ రాసి పటుట్కు 

రమమ్ని రాణిని పురమాయించింది.  
ఆ సాయంతర్ం రాణి తెచిచ్న చీటీలో "మందులు" అని ఉనన్ ఒకే ఒకక్ పదం, పకక్న ఉనన్ నంబరు చూసి నవొవ్చిచ్ంది తనమ్యికి.  
మొతత్ం ఇంటి ఖరుచ్ కంటే అధికమైన నంబరు అది. 
 నెలకు "ఇనిన్ వేల మందులు ఎవరికి అవసరమవుతునాన్యి? ఎందుకు అవసరమవుతునాన్యి?  
బూయ్టీ పారల్రుల్, సినిమాలు, చుటాట్లుపకాక్ల ఇళల్కి, ఊళల్కి ఊరికే వెళిల్ రావడానికి ఛారీజ్లు, అవసరం ఉనాన్ లేకపోయినా కనబడడ్ 

వసుత్వులు, బటట్లు కొనుకోక్వడం... ఇలా అనిన్ ఖరుచ్లూ కలిపి మందులు అని వేసేత్ పర్భులా మాటాల్డకుండా వాళల్ చేతులోల్ పెటెట్యాయ్లనన్ 
వాళల ఆలోచనని మొగగ్లోనే తుడిచెయాయ్లి. కానీ ఇలా అడుడ్కటట్ వెయయ్డం వలల్ వాళల్కి తనపై దేవ్షం పెరగడం తపప్ డబుబ్ ఎలా ఖరుచ్ 
చేయాలనన్ది అరథ్ం కాదు." ఆలోచనలో పడింది తనమ్యి.  

"you will never come know the value of money unless you earn it"  
“డబుబ్ సంపాదించినపుప్డే దాని విలువ తెలుసుత్ందని ఎవరో మహానుభావుడనన్టుట్ ముందు ఇంటోల్ అందరినీ తలా ఒక పనిలో 

కుదరిచ్ ఎవరికి వాళుల్ కనీసం వాళల్ పాకెట మనీ అయినా సంపాదించుకునేలా చెయాయ్లి”. అనుకుంటూ  
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"ఎవరికి ఏం మందులు కావాలనాన్ మందుల చీటీలు ఇసేత్ తనే ఇక మీదట అనీన్ నేనే కొనుకొక్సాత్ను"   
అని రాణితో చెపిప్ంది తనమ్యి.  
అదెంత దుమారం లేపుతుందో తెలుసు తనకి. చేతిలో ఉనన్ పరిమితమైన వనరులతో ఇంత పెదద్ సంసారానిన్ నడుపుకు వసాత్నని 

పర్భుకి మాట ఇచిచ్ంది తను. ఇక మిగతా వాళుల్ సహకరించడం, సహకరించకపోవడం అనన్ది వాళల్ విజఞ్తకే వదిలేసింది.  
కుటుట్పని నేరుచ్కునన్ రాణిని కాలనీ చివర ఉనన్ జీనస్ కంపెనీలో జాయిను చేసింది.  
పైరవేటుగా చదువుతునన్ రాణి తముమ్డు దాసుని  మెడికల షాపులో సహాయకుడిగా ఉదోయ్గంలో చేరిచ్ంది.  
పిలల్లిన్, తలిల్తండుర్లిన్ కనిపెటుట్కుంటూ ఇంటోల్నే ఉనన్ రాణి తలిల్ మంగకి వంట, కేరేజీల పని అపప్గించింది.  
పిలల్లిన్ సూక్లుకి తీసుకెళల్డం, తీసుకురావడం, కాయగూరలు, సామానుల్ వంటివి కొని తెచేచ్ పనులనీన్ పర్భు తలిల్తండుర్ల 

వంతయియ్ంది.  
రోజలాల్ కాలేజీకెళొల్చేచ్సరికే అలిసిపోతునాన్, సాయంతర్ం ఇంటోల్ పిలల్లతో బాటూ, చుటుట్పకక్ల ఉనన్ వేరే వాళల్ పిలల్లకీ టూయ్షనుల్  

చెపప్డం పార్రంభించింది తనమ్యి. 
పర్భు రోజలాల్ ఇంటోల్ ఉండి బిజీగా ఉదోయ్గ పర్యతాన్లకి  చదువుకుంటూ ఉండడం వలల్,  సాయంతర్ం  టూయ్షనుల్  కింది హాలోల్ 

చెపప్డం  పార్రంభించడం వలల్ ఇరవై నాలుగగ్ంటలూ మోగే టీవీకి మొదటగా చెక పడింది.  ఇందువలల్ కరెంటు బిలుల్ కొంతలో కొంత ఆదా 
అయియ్ంది. 

ఇక ఎపుప్డూ మంచానికి జేరబడి నిదర్పోవడానికి పర్యతిన్ంచే పర్భు తలిల్కి తపప్ మిగతా వారికి కాసత్ పనికొచేచ్ పనుల మీద దృషిట్ 
మళిల్ంది.    

రెండు నెలలోల్ ఇలుల్ ఒక కొలికిక్ వచిచ్ంది.  
సేవింగుస్ లేకపోయినా కనీసం ఇలుల్ సకర్మంగా గడుసుత్ందనన్ ధైరయ్ం వచిచ్ంది తనమ్యికి.  
*** 
ఆ రోజు ఇంటరూవ్య్కి వెళిళ్న పర్భు సాయంతర్ం వసూత్నే తనమ్యిని బండెకక్మని రోడుడ్ మీద ఐస కీర్ం పారల్ర కి తీసుకెళేల్డు.  
"ఎలా జరిగింది ఇంటరూవ్య్" అంది.  
"అదే నీతో మాటాల్డాలి" అనాన్డు నడుమీమ్ది తనమ్యి చేతిని తన చేతోత్ పేర్మగా పటుట్కుంటూ.  
"ఇంటోల్ చెపప్కూడదా" అంది నవువ్తూ.  
"ఐస కీర్ం పారల్ర కొతత్గా పెటేట్రు. మనిదద్రమే కొంచెం సేపు కబురుల్ చెపుప్కోవడానికి అదే మంచి సథ్లం. అయినా మనిదద్రం కలిసి 

బయటికి వెళిల్ ఎనోన్ రోజులయిపోయింది" అనాన్డు. 
తనమ్యికి ఎంతో సంతోషం వేసింది. తన మనసుస్లో ఎనాన్ళుల్గానో ఉనన్ కోరిక అది.  
తనమ్యికి ఇషట్మైన టూర్టీపూర్టీ ఆరడ్ర చేసేడు.  
"మరి నీకు?" అంది.  
"నాకొదుద్లే" అనాన్డు. 
బిలుల్ గురించి ఆలోచిసుత్నాన్డని అరథ్మై "సరే,ఇదద్రం ఇదే షేర షేసుకుందాం" అంది. 
గాల్స డోరస్ లోపల కూరుచ్నే సరికి బయటి రణగొణ ధవ్ని తగిగ్ంది.   
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మెలల్గా చెపేప్డు పర్భు."ఉదోయ్గం ఇసాత్మనాన్రు"  
తనమ్యి "ఇంత మెలల్గానా చెపప్డం. కంగార్టస్. నాకు తెలుసు, నీకు వసుత్ందని. హమమ్యయ్, ఇపుప్డు సిథ్మితంగా ఉంది. ఇపప్టి 

వరకు చెపప్క పోతే ఏవైందో ఏవిటో అని ఖంగారు పడాడ్ను " అంది నవువ్తూ. 
"కానీ…" అని ఆగి "నేనే ఆలోచిసుత్నాన్ను" అనాన్డు సంశయంగా. 
ఎందుకనన్టుట్ పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది.  
నీతో మాటాల్డేక నిరణ్యం తీసుకుందామని నా నిరణ్యం రేపు చెపుతానని చెపేప్ను వాళల్కి.  
తనమ్యి "అలాగే, నీకు నచిచ్తేనే చేదుద్వు, ఏవిటో చెపుప్" అంది. 
"ఇదొక కనెస్లెట్నీస్ కంపెనీ. యూ. ఎస లోని చినన్ కంపెనీకి పనిచెయాయ్లి. జీతం ఇంతకు ముందులా ఎకుక్వ ఉండదు. కానీ వచేచ్ 

ఏడాది హెచ వన అపైల్ చేసేత్ అమెరికాలోనే ఉదోయ్గం చేసే అవకాశం ఉండొచుచ్." అనాన్డు. 
"జీతం తకుక్వైనా అనీన్ బానే ఉనన్టుట్నాన్యి కదా, మరి ఆలోచనెందుకు?" అంది.  
"ఇందులో కొనిన్ చికుక్లునాన్యి. మొదటిది ఏవిటంటే వాళల్ బెంగుళూరు ఆఫీసు నుంచి పనిచెయాయ్లి. వచేచ్ జీతంలో అకక్డ లివింగ 

ఎకస్ పెనెస్స కి ఎకుక్వ భాగం పోతుంది.ఇక రెండోది జీతం తకుక్వైనా దొరికింది కదా అని జాయినయియ్నా, వచేచ్ ఏడాది పార్సెసింగు 
పార్రంభించినా హెచ వన లాటరీ సిసట్ం కాబటిట్ తగలొచుచ్, తగలక పోవచుచ్. అలా పర్తీ ఏడాదీ పర్యతిన్సూత్ పోవలిస్ందే. పైగా ఆ ఖరుచ్లనీన్ 
మనం పెటుట్కోవాలి.  ఇక మూడోదీ, అతి ముఖయ్మైందీ నినూన్, పాపని వదిలేసి మరో ఊళోల్ ఉదోయ్గం అంటేనే బెంగగా ఉంది." అనాన్డు 
దిగులు నిండిన చూపులతో.  

తనమ్యి కూడా దిగులుతో ఆలోచనలో పడింది. 
నిజానికి ఇపుప్డునన్ పరిసిథ్తులోల్ పర్భు ఏదో ఒక ఉదోయ్గంలో సతవ్రంగా కుదురుకోవడం అవసరం. కానీ పైవనీన్ అననుకూల 

పరిసిథ్తులే. 
పైకి మాతర్ం "నీకేమనిపిసూత్ ఉంది?" అంది.  
"ఇపప్టికే రెండు నెలలవుతూంది జాబ పోయి. ఇంటరూవ్య్లు చేసి చేసి విసుగాగ్ ఉంది" అనాన్డు నిరాశగా.  
"అలా నిరాశ పడకు. పోనీ జాయినవువ్. అయితే జాయినయేయ్ ముందు కొనిన్ కండిషనుల్ పెటిట్ చూడు. ఒపుప్కుంటే కాసోత్ కూసోత్ 

మంచిది. మొదటిది వాళల్ హైదరాబాదు బార్ంచి నించి పని చెయయ్డానికి కుదురుతుందేమో కనుకోక్. ఒకవేళ టీంతో కలిసి తపప్నిసరిగా 
పనిచెయాయ్లిస్ వసేత్, నెలకి ఒక వారం బెంగుళూరు వసాత్నని చెపుప్. ఆ వారానికి, ఉండడానికి వాళల్నే రెసిడెనుస్ ఏరాప్టుల్ చెయయ్మను. ఇక 
రెండోది హెచ వన పార్సెసింగు వెంటనే పార్రంభించమని అడిగి చూడు. ఎలాగూ లాటరీ అంటునాన్వు కాబటిట్ ఈ సంవతస్రంలో వసేత్ 
వసుత్ంది, లేకపోతే లేదు. మళీల్ వచేచ్ ఏడాది పర్యతిన్ంచొచుచ్. ఇక పార్సెసింగు ఫీజులవీ  వాళల్నే భరించమని చెపుప్. ఇక అనిన్టికంటే 
ముఖయ్ంగా జీతం ఇంతకు ముందు నీకు ఎంతొచేచ్దో అంతకనాన్ కాసత్ ఎకుక్వే అడిగి చూడు" అంది. 

"ఒకవేళ వాళుల్ వొపుప్కోకపోతే" అనాన్డు గటిట్గా నిటూట్రుప్ విడుసూత్. 
"లేకపోయినా జాయినవువ్. ఇపుప్డునన్ పరిసిథ్తులోల్ ఇది మంచి ఆపష్న అనిపిసూత్ ఉంది నాకు. కానీ ఆ విషయం వాళల్కి ముందే 

తెలియనివవ్కు" అంది మెలల్ని గొంతుకతో.  
"అంతేనంటావా?" అనాన్డు సాలోచనగా.  
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"భయపడకు. అనీన్ మన మంచికే జరుగుతాయి. ఈ ఉదోయ్గం వలల్ మనకి మంచి జరిగేది ఉంటే తపప్కుండా అనీన్ అనుకునన్టుట్ 
సకర్మంగా నెరవేరుతాయి. మొదట రెండు, మూడు నెలలోల్ నీకు నచచ్కపోతే మరొక ఉదోయ్గం కోసం వెతుకుక్ంటావు. అంతే కదా." అంది 
అనునయంగా.  

"హమమ్యయ్. నీతో మాటాల్డేక ఒక కాల్రిటీ వచిచ్ంది తనూ. సాయంతర్ం నుంచి ఏం చెయాయ్లా అని ఒకటే తల పగిలిపోతూందనుకో" 
అనాన్డు మనసు తేలికపడడ్వాడిలా మందహాసం చేసూత్.  

*** 
మరాన్డు సాయంతర్ం తనమ్యి ఇంటికి రాగానే సుడిగాలిలా చుటుట్కునాన్డు పర్భు. 
"ఏవిటిది?" అంది సంతోషంగా.  
"అబబ్, నీతో సవ్యంగా చెపాప్లని గంట నించీ ఉవివ్ళూల్రుతునాన్. మనం అడిగినవనీన్ ఒపుప్కునాన్రు. అయితే జీతం ఇంతకు 

ముందు ఎంత వసుత్ందో ఇపుప్డూ అంతే. తకుక్వా లేదు, ఎకుక్వా లేదు. అయినా ఫరావ్లేదని ఒపేప్సుకునాన్" అనాన్డు హుషారుగా.  
"వెరీగుడ , ఇక నువువ్ హాయిగా ఏ దిగులూ లేకుండా ఉదోయ్గం చేసుకో" అంది తనమ్యి హాయిగా నవువ్తూ.  
"ఇక మీదట కూడా ఇంటిని నువేవ్ నడుపు తనూ" అనాన్డు ఏదో గురుత్కొచిచ్నవాడిలా.  
"సేవింగుస్ లేక ఇబబ్ందులు పడడం వలల్ జాఞ్నోదయం అయియ్ందో, తన సమరథ్త గమనించి అంటునాన్డో తెలీదు కానీ, ఇపప్టికైనా 

తెలిసి వచిచ్నందుకు సంతోషంగా అనిపించింది తనమ్యికి.  
అయితే ఒక షరతు "నాపై కంపైల్ంటుల్ ఏవునాన్ నాకే చెపప్మని చెపుప్ మీ వాళల్కి"  అంది.  
"చితత్ం మహారాణీ" అనాన్డు భటుడిలా అభినయిసూత్. 
పర్భు ఏం చెపేప్డో తెలీదు కానీ ఎపప్టిలా జీతం తనకే ఇమమ్ని బేబమమ్ గొడవ పెటిట్నటుట్ వినిపించలేదు. ఒకొక్కక్టిగా సమసయ్లు 

చకక్బడుతుండడంతో తనమ్యికి కాసత్ ఊరటగా ఉంది.  
నెలకొకసారి ఇంటిలల్పాదినీ ఐసీర్క్ము షాపుకనీ, సినిమాకనీ అందరినీ తీసుకు వెళిల్నా ఇలుల్ తనమ్యి నడుపుతూ ఉండడంతో మరసటి 

నెల నుంచి సేవింగుస్ కూడా మిగలసాగేయి.  
తనమ్యి పిలల్లందరి పేరునా కిడీడ్ బేంకు ఎకౌంటుల్ ఓపెన చేసింది. 
రాణి కూతురు బుజిజ్తో సహా అందరికీ సమానంగా వెయయ్సాగింది.  
అవసరమైనపుడలాల్ అందరికీ కొతత్ బటట్లు కొనడం దగగ్రిన్ంచి ఎవరికి ఏం కావాలనాన్  ముందే తెలుసుకుని అమరిచ్ పెటట్సాగింది. 
అయినా వాళల్ మొహాలోల్ కళాకాంతీ లేకపోవడం గమనిసూత్నే ఉంది.  
ఇదంతా ఎపుప్డో ఓ సారి తుఫానులా విరుచుకుపడుతుందని ఊహించింది. 
అనుకునన్టుట్గానే ఓ రోజు పర్భుని అరథ్రాతిర్ వరకూ  మేడమీదికి రానివవ్కుండా పెదద్ గొంతులేసుకుని అతని తలిల్తండీర్  అరవడం 

వింది.  
వాళల్కంటూ ఖరుచ్ పెటుట్కోవడానికి నెలకు పదివేలు ఇచెచ్యాయ్లనీ, అవి వాళేల్ం చేసుకునాన్ లెకాక్ పతర్ం అడగకూక్డదనీ సారాంశం.   
"ఇక ఎపప్టికీ వీళుల్ మారరు" అనుకుంది.  
ఎపప్టిలానే అనిన్టినీ మౌనంగా వింటూ కూచునన్ పర్భుని చూసి కోపప్డాలో, జాలి పడాలో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. 
ఇలా గొడవలు పెటీట్, రాదాధ్ంతం చేసేత్ ఏదైనా చేసాత్డనే అలుసు బాగా ఇచాచ్డు పర్భు.  
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మేడ మీదికి రాగానే ఆ విషయం మాటాల్డబోతునన్ పర్భుని మధయ్లోనే ఆపి 
"ఇపుప్డిపుప్డే కషాట్ల నించి గటెట్కుక్తునాన్ం మనం. వాళుల్ అడిగినటుట్ నెలకు పదివేలు ఇవవ్గలిగే సిథ్తిలో మనం ఉండాలని 

కోరుకుంటునాన్ను. కానీ నువేవ్ ఆలోచించు. మనం అంత సిథ్తిలో ఉనాన్మా? పైగా ఇవేళ పదివేలు..రేపు పదిహేనువేలంటూ.. ఇలా లిమిట 
లేకుండా పోతే సంసారం నడపడం ఆ భగవంతుడి తరం కూడా కాదు." అంది.  

"మన పరిసిథ్తి నాకూక్డా తెలుసు. కానీ వాళుల్ సవ్తంతర్ంగా ఉండాలని కోరుకోవడంలో తపుప్ ఏవుంది?" అనాన్డు.   
"వాళుల్ సవ్తంతర్ంగా ఉండాలని కోరుకోవడంలో తపుప్లేకపోవచుచ్. కానీ ఇపుప్డు మనం ఉనన్ పరిసిథ్తులోల్ వాళల్ చేతికి అడిగినంతా 

ఇచిచ్,  మిగతా సొముమ్తో ఇలుల్ నడపడం అసాధయ్ం.  మనం ఇంకా కొంత తేరుకునే వరకూ కొనాన్ళుల్ అందరూ అడజ్సుట్ కాక తపప్దు" అంది 
సిథ్రంగా. 

ఇక పర్భు మళీల్ ఎపుప్డూ ఆ టాపిక తీసుకురాలేదు. 
తరావ్తి నెలలో పర్భు ఇంటికి వసూత్నే "పదివేలు బోనసు ఇచేచ్రు తనూ ఇవేళ" అనాన్డు. 
తనమ్యి వెంటనే "ఆ పదివేలు మీ వాళల్కే ఇచెచ్యియ్" అంది.  
సంతోషంగా తనమ్యిని కౌగిలించుకునాన్డు పర్భు.  
*** 
ఆ మరుసటి వారంలోనే తనమ్యికి పీ.హెచ.డీ గోలుడ్ మెడలుకి సెలకుట్ అయినటుట్గా ఉతత్రం వచిచ్ంది యూనివరిశ్టీ నించి. మరో నెల 

రోజులోల్ పటాట్ అందుకుందుకు కానొవ్కేషను వివరాలు కూడా పొందుపరచబడాడ్యి.  
ఉతత్రం అందుకోగానే తనమ్యికి గొంతుపూడుకుపోయినటుట్ ఉదేవ్గంతో దు:ఖం పర్వాహమయియ్ంది. 
ఎనిన్నాళల్ కల ఇది! 
అతుయ్తత్మమైన ఈ చదువు కోసం అహరిన్శలూ కలలు కని, జీవితంలో ఎనోన్ ఎదురుదెబబ్లు తింది. ఎనోన్ కషాట్లకోరిచ్ంది. 

సంయమనంతో అనిన్టినీ ఓరుచ్కుంటూ వచిచ్ంది. ఎకక్డా ఓడిపోకూడదని పటుట్దలతో అడుగులు వేసింది. 
అపప్టివరకూ పడడ్ కషాట్లనీన్ గిరుర్న కళల్ ముందు తిరిగేయి.  
పీ.హెచ.డీ పటాట్ పుచుచ్కోవాలనన్ తన లకాష్య్నికి ఎనెన్నిన్ అవరోధాలు! కాలం అనుక్షణం తన లక్షయ్ సాధనకు ఏదో విధంగా 

అడుడ్పడుతూనే ఉంది.   
ఒకటా రెండా ఎనోన్ ఊహలతో అలుల్కునన్ జీవితంలో అడుగడుగునా మోచేతులు, మోకాళుళ్ కొటుట్కుపోయి లోయలోల్కి జారిపడడ్ 

ఎనోన్ సందరాభ్లు. అదేవిటో గానీ  పడిన పర్తిసారీ మళీల్ లేవాలనన్ కొతత్ పటుట్దల కలిగేది.  
ఆనందభాషాప్లు చెంపలిన్ తడిపెయయ్సాగేయి.  
"అరికాళల్లో ముళళ్తో శిఖరారోహణ చెయాయ్లిస్ వచిచ్న నీ జీవితం నిరంతరం కనీన్ళల్మయమైనా నీ విజయం నీలాంటి ఎందరో 

దురదృషట్వంతులైన యువతులకు జీవితం పటల్ గొపప్ ఆశను, సూఫ్రిత్ని ఇసుత్ందమామ్" అనన మాసాట్రి మాటలు జాఞ్పకం వచేచ్యి.  
ఎవరికైనా ఎంత సూఫ్రిత్ కలుగుతుందో తెలియదు కానీ తనమ్యికి మాతర్ం ఆకాశానిన్ జయించిన అనుభూతి కలగసాగింది.  
"మితర్మా! నేను గెలిచాను"  అని దికుక్లు పికక్టిలేల్లా అరవాలని అనిపించింది.  
పిలల్లిదద్రీన్ అకుక్న చేరుచ్కుని ముదుద్లు కురిపించింది.  
గదిలోనే గింగిరాలు కొటిట్ంది.  
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సమయానికి పర్భు బెంగుళూరులో ఉండిపోయేడు.  
పర్భుకి, తలిల్కి ఫోను చేసి చెపిప్ంది.  
ఇంకా సంతోషం పటట్లేక రాణికి చెపిప్ంది ఇంటోల్ అందరికీ చెపప్మని. 
ఆ సాయంతర్ం భోజనానికి కిందికి వెళిళ్నపుడు ఎవరైనా ఏవైనా మాటాల్డతారేమో అని చూసింది.  
ఎవరికి ఎంత అరథ్మయియ్ందో తెలియదు కానీ ఎవవ్రూ కనీసం చినన్పాటి ఆనందం కూడా వయ్కత్పరచలేదు.  
ఎపప్టిలా భోజనం పళెల్ం టేబుల మీద పెటిట్ వాళల్  టీ.వీ లో వాళుల్  మునిగిపోయి ఉనాన్రు. 
ఉండబటట్లేక పర్భుకి మళీల్ ఫోను చేసింది.  
"నీకు ఎపుప్డూ చెపేప్దే, అయినా విను. వాళల్ నించి నువువ్ ఎపుప్డూ ఏవీ ఎకస్ పెకుట్ చెయయ్కు" అనాన్డు. 
ఆ రాతిర్ డైరీలో "మనదనే ఇలుల్ మనసులో మాతర్మే ఉంటుంది" అని రాసుకుంది తనమ్యి.  
తనదనే ఇలుల్, తన వాళల్నే  మనుషులు  లేకపోవడం జీవితంలో ఎంత దురదృషట్మో బాగా అరథ్ం అయియ్ంది.  
వీళల్ని తనెలాగూ మారచ్లేదు. కనీసం తనైనా "తన" అనే పర్శాంతమైన ఇంటోల్ జీవించడం ఎలా?  
తీవర్మైన ఆలోచనలోత్ పొదుద్టిన్ంచి ఉనన్ సంతోషం సాథ్నంలో అంతులేని బాధ, దుఃఖం కలగసాగేయి.  

     
.  
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