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ఉదయం ఏడుగంటలవొవ్సుత్ంది. టేబుల మీదునన్ సెల మోర్గింది. మెలకువ వచిచ్నా బదధ్కంగా పడుకునన్ 
రాజయ్లకిష్ ఉలికిక్పడింది. పకక్కి తిరిగి చూసింది. భరత్ మనోహర గాఢ నిదర్లో ఉనాన్డు. అతనికి మెలకువ రాకుండా 
ఉండటానికి గబుకుక్న మంచం దిగి, ఫోను తీసుకుని బయటికి వచిచ్, బెడ రూం తలుపు వేసి - 

“హలోల్” అంది. 

“అమామ్! నేను” అంది కూతురు కావయ్.  

నూయ్యారక్ లో ఉంటునన్ కావయ్ సాధారణంగా సాయంతర్ం ఫోను చేసుత్ంది. ఇపుప్డెందుకు చేసిందో రాజయ్లకిష్కి 
అరథ్ం కాలేదు.  

“ఏంటి కావాయ్ ఇపుప్డు చేశావు? ఎవిర్థింగ ఓకే?” 

“అమామ్! నానన్ నిదద్రపోతునాన్రు కదా? ముఖయ్ంగా నీతో మాటాల్డాలనే ఇపుప్డు చేశాను. నేను నా జీవితానికి 
సంబంధించిన ఒక నిరణ్యం తీసుకునాన్ను. అది నీతో చెపాప్లనే చేశాను ” కావయ్ గొంతు సీరియస గా ఉంది. 

“చెపప్మామ్ కావాయ్” అంది ఆదురాద్గా రాజయ్లకిష్. 

“అమామ్! నేను రిషితో విడిపోయి వేరుగా ఉండాలనుకుంటునాన్ను. వేరే ఫాల్టు కూడా చూసుకునాన్ను. రేపు 
శనివారం కదా! నా సామానుల్ తీసుకుని వెళిళ్పోతునాన్ను” అంది గబగబా. 
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“ఏమయిందమామ్? ఇంత హఠాతుత్గా ఇలాంటి నిరణ్యం తీసుకోడానికి కారణం?” అంది రాజయ్లకిష్ 
అయోమయంగా. 

కావయ్ నూయ్యారక్ లో ఒక ఇంటర నేషనల బాయ్ంక లో పని చేసోత్ంది. ఢిలీల్లో అదే బాయ్ంక లో పని చేసేది. వాళేళ్ 
నాలుగేళళ్ కిర్తం నూయ్యారక్ టార్నస్ఫర చేశారు. అకక్డే పంజాబ కి చెందిన యువకుడు రిషి గులాటీతో పరిచయం 
కలిగింది. అతను ఒక సాట్రట్ అప కంపెనీలో పనిచేసుత్నాన్డు. వారి పరిచయం కర్మేణా పేర్మగా మారింది. రెండేళళ్ నుంచి 
ఇదద్రూ సహజీవనం చేసుత్నాన్రు. కావయ్కి ముపఫ్యేళుళ్ వచాచ్యి. వయసుస్ పెరుగుతుంది పెళిళ్ చేసుకుని సిథ్రపడమని తలిల్ 
పదే పదే కోరటంతో సంవతస్రం లోపే పెళిళ్ చేసుకుంటామని మాట కూడా ఇచిచ్ంది.  

“అమామ్! నీతో చెపప్లేదు కాని రిషిది అదోరకమైన సవ్భావం. ఆడవాళళ్ పటల్ అతనికి విపరీతమైన ఆసకిత్! అతని 
ధోరణి ఒకోక్సారి భరించరానిదిగా ఉంటుంది. ఆడవాళళ్తో బాహాటంగా ఫల్రట్ చేసాత్డు. నా సేన్హితురాళళ్తో అతను 
పర్వరిత్ంచే తీరు అతిగా అనిపిసుత్ంది. అలా అని నా పటల్ పేర్మగా ఉండడా అంటే అదేం లేదు. ననెన్ంతో పేర్మిసాత్డు. కానీ 
అతని ఈ బలహీనత వలన మా మధయ్ విభేదాలొచాచ్యి. చాలాసారుల్ అతనికి చెపిప్ మారచ్డానికి పర్యతిన్ంచాను. 
మొదటోల్ సరిగాగ్ ఉనాన్ చివరికి మళాళ్ మామూలే! ఇక నాకు ఓరుప్ నశించింది. అందుకే ఈ నిరణ్యం తీసుకునాన్ను. 
నువువ్ ననన్రథ్ం చేసుకుంటా వనుకుంటాను” అంది గొంతు జీరబోగా.  

ఆ తరావ్త కావయ్ ఫోనులో ఏడుసుత్నన్టుల్ శబద్ం వచిచ్ంది. రాజయ్లకిష్ తటుట్కోలేకపోయింది. 

“ఏడవకమామ్ కావాయ్! నీ సమసయ్ను నేనరథ్ం చేసుకోగలను. జీవితాంతం బాధపడేకంటే, ఈ సమసయ్కి  ఇపుప్డు 
పరిషాక్రం వెదకడం ఒక విధంగా మంచిదని నువవ్నుకునాన్వు. ధైరయ్ంగా నిరణ్యం తీసుకునాన్వు. నీకేది మంచిదో నీకంటే 
బాగా ఎవరికి తెలుసుత్ంది చెపుప్. బాధపడకు. నెమమ్దిగా పరిసిథ్తులు సరుద్కుంటాయి. నువువ్ వేరుగా వెళిళ్న తరావ్త రిషిలో 
మారుప్ వసుత్ందేమో గమనించు. వీలయినంత తవ్రలో ఒకసారి ఇండియా రావడానికి పర్యతిన్ంచు. నీకు మారుప్ 
అవసరం. ఈ విషయం నానన్కిపుడు చెపప్డం నాకిషట్ంలేదు. ఆయన ఆరోగయ్ం అలాగే ఉంది. మనిదద్రి మధేయ్ 
ఉంచుకుందాం! ” అంది.  

“అలాగేనమామ్! నీకు చెపిప్ంతరావ్త నా మనసెస్ంతో తేలికయింది. నీ మాటలు నా ఆతమ్విశావ్సానిన్ పెంచాయి. 
తొందరలోనే ఇండియా రావడానికి పర్యతిన్సాత్ను. మళీళ్ సాయంతర్ం ఫోను చేసాత్ను. బై!” అని ఫోను పెటేట్సింది.  

కావయ్ ఫోను చేసిందగగ్ర నుంచి రాజయ్లకిష్ ఆలోచనలతో సతమతమయింది. కావయ్ మాటలు పదే పదే గురుత్కు 
వచిచ్ ఆమె మనసుస్ వికలమయింది. 
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“ఓరి భగవంతుడా! నా జీవితంలో నేనెదురొక్నన్ సమసయ్ చివరికి నా కూతురు కూడా ఎదురొక్ందా? దానికి 
పరిషాక్రంగా కావయ్ తీసుకునన్ నిరణ్యం సరైనదేనా? తనెందుకు ఆ ధైరయ్ం చెయయ్లేకపోయింది?” అని పరిపరి విధాలుగా 
ఆలోచించింది. ఆమెకి ఒకక్సారి గతమంతా గిరుర్న తిరిగింది.  

*  *  * 

రాజయ్లకిష్ మెరిసే చామనఛాయతో, చకక్టి పరస్నాలిటీతో, ఠీవీగా, అందంగా ఉంటుంది. ఆమె హైదరాబాదు 
యూనివరిస్టీలో ఎమ.ఏ. సోషియాలజీ చేసి, తరావ్త ఎమ.ఫిల. కూడా చేసి పిహెచ.డి.లో జాయిన అయియ్ంది. అదే 
యూనివరిస్టీలో ఎకనామికస్ లో పిహెచ.డి. చేసుత్నన్ మనోహర తో పరిచయం అయింది. అతను మంచి రంగుతో 
చూడటానికి బాగానే ఉంటాడు. మనిషి సరదాగా జోకస్ వేసూత్ ఉంటాడు. అందరూ అతనిపటల్ ఆకరిష్తులవుతూ ఉంటారు. 
లైబర్రీలో తరచు కలుసుకోవడం వలన వారి పరిచయం సేన్హంగా మారింది.  ఆ సేన్హమే తరావ్త పేర్మలోకి దారి 
తీసింది. ఇదద్రూ పిహెచ.డి. పూరిత్ చేసి తలిల్దండుర్లకు చెపిప్ వాళళ్ అంగీకారంతో పెళిళ్ చేసుకుందామనన్ 
నిరణ్యానికొచాచ్రు. యూనివరిస్టీ హాసట్లస్ లో ఉంటునన్ ఇదద్రూ తరచుగా కలుసుకుంటునాన్రు.  

ఆ సమయంలోనే అతి దగగ్రగా చూసుత్నన్ మనోహర సవ్భావం ఆమెను అయోమయంలో పడవేసింది. అతని 
పర్వరత్నకి సంబంధించిన రెండు సంఘటనలు ఆమెకెంతో మనసాత్పానిన్ కలిగించాయి. మొదటి సంఘటనలో సంధయ్ అనే 
అమామ్యి వాళళ్ జీవితాలోల్కి పర్వేశించడం జరిగింది. ఆమె ఎకనామికస్ లో ఎమ.ఫిల. చేసోత్ంది. చూడటానికి అందంగా 
ఉంటుంది. ఆమె కూడా రాజయ్లకిష్ ఉండే హాసట్లోల్నే ఉంటుంది. ఇదద్రికీ కొదోద్ గొపోప్ పరిచయం ఉంది.  

ఒకరోజు రాజయ్లకిష్, మనోహర లు యూనివరిస్టీ కాంటీన లో కూరుచ్ని కాఫీ తాగుతునాన్రు. ఆ సమయంలో 
సంధయ్ తన సేన్హితురాలితో వచిచ్, దోవలో రాజయ్లకిష్ని పలకరించి ఇంకో టేబుల దగిగ్రకి వెళిళ్ కూరుచ్ంది. మనోహర 
ఇది గమనించి, “రాజీ! నేను ఎకనామికస్ లో ఒక పార్జెకుట్ చేసుత్నాన్ను. దానికి నాకు కొంత డబుబ్ కూడా గార్ంటయింది. 
నా పిహెచ.డి. వలన నేనా పార్జెకుట్ సరిగాగ్ చెయయ్లేకపోతునాన్ను. నాకెవరయినా సహాయం చేసే వాళుళ్ంటే 
బాగుండుననుకుంటునాన్ను. నేను నెలకింతని పేమెంట కూడా చెయయ్గలను. నువువ్ సంధయ్నడుగు. ఆమె ఎకనామికస్ లో 
ఎమ.ఫిల. చేసుత్ంది కాబటిట్, ఈ పార్జెకుట్ మీద పని చెయయ్డం అంత కషట్ం కాదు” అనాన్డు ఎంతో సీరియస గా. 

రాజయ్లకిష్కి సంధయ్ ఆరిథ్క పరిసిథ్తి బాగాలేదనన్ విషయం తెలుసు. ఈ విధంగానైనా ఆమెకి సహాయం 
చేసినటల్వుతుందని, వెంటనే సంధయ్ని పిలిచి మనోహర కి పరిచయం చేసింది.  ఆమెకి విషయం చెపిప్ంది. తరావ్త 
మనోహర కూడా పార్జెకుట్ వివరాలు చెపాప్డు. సంధయ్ సంతోషంగా ఒపుప్కుంది. మరుసటి రోజు డిపారట్ మెంట లో 
కలవమని సంధయ్కి చెపాప్డు మనోహర. సంధయ్ సరేనంది. ఆ తరావ్త సంధయ్ పార్జెకుట్లో చేరినటుల్ తెలిసింది.  
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నెలరోజులు గడిచిపోయాయి. ఈ మధయ్ మనోహర సంధయ్ని గురించి ఎకుక్వగా మాటాల్డడం మొదలెటాట్డు. ఆమె 
కుటుంబంలో సమసయ్లునన్టుల్, తలిల్దండుర్ల మధయ్ సఖయ్త లేనటుల్ కూడా చెపాప్డు. రాజయ్లకిష్కి ఆశచ్రయ్ం వేసింది. ఇంత 
తకుక్వ వయ్వధిలో సంధయ్ తన కుటుంబ విషయాలనీన్ మనోహర కి చెపప్డం, మనోహర ఆమెకి సలహాలివవ్డం, పార్జెకుట్ 
డబుబ్తో ఆమె తన ఊరు వెళిళ్ తలిల్ని చూసి రావడం జరిగాయి. అంతే కాకుండా మనోహర డినన్ర తరావ్త లేడీస హాసట్ల 
కొచిచ్ సంధయ్ను పిలవడం, వాళిళ్దద్రూ బయట బెంచీమీద కూరుచ్ని గంటల తరబడి మాటాల్డుకోవడం కూడా 
గమనించింది. ఆదివారాలోల్ ఎకనామికస్ కి సంబంధించిన లెకచ్రస్ కి ఇదద్రూ కలిసి వెళళ్డం లాంటివి కూడా 
జరుగుతునాన్యని తెలుసుకుంది. రాజయ్లకిష్ డైలమాలో పడింది. మనోహర ని అడుగుదామా వదాద్ అని చాలా రోజులు 
ఊగిసలాడింది. చివరికి ఒకరోజు ఇదంతా ఏమిటని అడిగితే మనోహర – 

“అదేంటి రాజీ! అలా అనుమాన పడుతునాన్వు? పార్జెకుట్ మూలంగా కలసి మాటాల్డుకోవడం, కలసి పని 
చెయయ్డం తపప్దు కదా? అంతేకాక సంధయ్ ఎకనామికస్ లో కొనిన్ రిసెరిచ్ పేపరుల్ రాసుత్నన్ది. వాటి విషయంలో కూడా 
నేనామెకు సహాయం చేసుత్నాన్ను. వాటి గురించి చరిచ్ంచుకోవడం చేసుత్నాన్ం. అంతకు మించి మా మధయ్ ఎటువంటి 
సంబంధం లేదు. నా భారయ్గా నినున్తపప్ నేనెవవ్రినీ ఊహించలేను. నా మనసుస్లో నీకొకక్దానికే సాథ్నం” అని ఎంతో 
నమమ్కంగా చెపాప్డు.  రాజయ్లకిష్కింకేమనాలో తెలియలేదు. 

కొనిన్ వారాల తరావ్త ఒకరోజు ఎకనామికస్ లో పిహెచ.డి. చేసుత్నన్ సునయన రాజయ్లకిష్ని కలవడానికి హాసట్ల కి 
వచిచ్ంది. ఆమె రాజయ్లకిష్కి మంచి సేన్హితురాలు. కొంచెంసేపు పిచాచ్పాటి మాటాల్డుకునన్ తరావ్త సునయన - “నినొన్క 
విషయం అడగాలని వచాచ్ను. ఇలా అడుగుతునాన్నని ఏమీ అనుకోవుగా?” అంది. 

“అరే! అదేంటి అలా అంటునాన్వు? నా దగగ్ర నీకామాతర్ం చనువు లేదా?” అంది రాజయ్లకిష్. 

“రాజీ! నువువ్, మనోహర థీసిస లు సబిమ్ట చేసిం తరావ్త పెళిళ్ చేసుకుందామని అనుకుంటునాన్రు కదా? మరి 
ఇదేమిటి డిపారట్ మెంట లో ఇలా జరుగుతునన్ది? మనోహర, సంధయ్ చాలా దగగ్రైనటుల్ పర్వరిత్సుత్నాన్రేమిటి? అందరూ 
వాళళ్ని గురించి మాటాల్డుకోవడమే? డిపారట్ మెంట అంతా ఒకటే గుసగుసలు. అసలు వీళళ్దద్రి మధయ్ జరుగుతునన్దేంటో 
నీకు తెలుసా?” అంది. 

రాజయ్లకిష్ విసుత్బోయింది.  ఆమెకేం మాటాల్డాలో తెలియలేదు. కొంచెం సేపు మౌనంగా ఉంది. తరావ్త ముఖం 
కిర్ందకు దించుకుని కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కుంది. సునయన పేర్మగా ఆమె చేతిని పటుట్కుని – 

“మనోహర కి బుదిధ్లేకపోతే ఆ సంధయ్కైనా ఉండొచుచ్ కదా? నేనీ విషయం సంధయ్తో మాటాల్డుతాను నువువ్ 
బాధపడకు. అసలు సంగతి కనుకుక్ంటాను” అంది. 
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రాజయ్లకిష్ బేలగా తలూపింది. 

ఆ తరావ్త సునయన సంధయ్తో మాటాల్డింది. రాజయ్లకిష్, మనోహర ల గురించి ఆమెకు చెపిప్ంది. సంధయ్ ఎంతో 
బాధగా – “మనోహర ఆ విషయం నాకు చెపప్లేదు. అలా అని తెలిసేత్ పరిసిథ్తులను ఇంతవరకూ రానిచేచ్దానిన్ కాదు. 
ఇపుప్డైనా మించిపోయింది లేదు. నేను వాళిళ్దద్రి మధయ్ నుంచి తపుప్కుంటాను” అందిట! 

ఆ తరావ్త రెండు నెలల తరావ్త సంధయ్ పార్జెకుట్ వరక్ చెయయ్డం విరమించుకుంది. మనోహర ని కలవడం 
మానుకుంది. కానీ ఈ సంఘటన రాజయ్లకిష్ మీద చెరగని ముదర్ వేసింది. అతనిపటల్ నమమ్కం సనన్గిలిల్ంది. 

రెండేళళ్కి ఆరెన్లల్ తేడాతో ఇదద్రూ థీసిస లు సబిమ్ట చేశారు. తలిల్దండుర్లతో పెళిళ్ చేసుకుంటామని చెపాప్రు. 
కులాంతర వివాహం వలన  ఇరువైపులా తలిల్దండుర్లు అంత తొందరగా అంగీకరించలేదు. వాళళ్ని ఒపిప్ంచి, 
అంగీకరించేలా చెయయ్డంలో ఇంకో సంవతస్రం గడిచిపోయింది. చివరికి రిజిసట్ర మారేజ చేసుకుని, చినన్పారీట్ ఇచాచ్రు. 
మనోహర కి యూనివరిస్టీలోనే ఎకనామికస్ డిపారట్ మెంట లో లెకచ్రర గా ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. రాజయ్లకిష్కి కూడా 
సిటీలో వునన్ మహిళా కాలేజ లో సోషియాలజీ లెకచ్రర గా జాబ వచిచ్ంది. యూనివరిస్టీకి దగగ్రలోనే చినన్ ఫాల్టు అదెద్కు 
తీసుకుని సిథ్రపడాడ్రు. ఇరువురు తమ తమ దైనందిన జీవితాలోల్ బిజీగా ఉండసాగారు.  

అపుప్డే రాజయ్లకిష్ని కలతపెటేట్ మరొక సంఘటన జరిగింది. ఆమె కొలీగ వసంతకి బాయ్ంకులో పనిచేసే శీర్కాంత 
తో వివాహం అయింది. లేడీస హాసట్లోల్ ఉంటునన్ ఆమె రాజయ్లకిష్ని వాళళ్కొక ఫాల్టు అదెద్కి చూడమని కోరింది. రాజయ్లకిష్ 
ఎంతో శర్మపడి తమ ఫాల్టుకి దగగ్రలోనే ఇలుల్ చూపించింది. వసంత, ఆమె భరత్ వచిచ్ చేరారు. రెండు కుటుంబాలు 
దగగ్రయి కలుపుగోలుగా ఉంటునాన్రు.  

ఆ సమయంలోనే రాజయ్లకిష్కి అమెరికాలోని ఒక యూనివరిస్టీలో ఆరు నెలల టీచింగ అసైనెమ్ంట వచిచ్ంది. 
మనోహర ఎంతో పోర్తస్హించి ఆమె పర్యాణానికి అనిన్ ఏరాప్టుల్ చేశాడు. ఆరునెలలు అమెరికాలో ఆనందంగా గడిపి 
రాజయ్లకిష్ ఇండియా వచిచ్ంది.  

వచిచ్ందగగ్రి నుంచి ఆమెకి వసంత, మనోహర లు వయ్వహరించే తీరు నచచ్లేదు. శీర్కాంత పనిచేసే బాయ్ంకు సిటీకి 
చాలా దూరం. పైపెచుచ్ అతను బాయ్ంకు మానేజర అవడం వలన బాధయ్తలెకుక్వ. ఇంటికి రోజూ ఆలసయ్ంగా వచేచ్వాడు. 
వసంత చాలా వరకు వంటరిగా ఉండేది. మనోహర ఆమెకి సహాయం చేసే వంకతో తరచుకలవడం, ఆమెపటల్ ఎంతో 
ఆసకిత్ చూపడం, ఆమె వంటని అతిగా మెచుచ్కోవడం చేసేవాడు. రాజయ్లకిష్ కూడా లేకపోవడం అతనికి అడుడ్, అదుపు 
లేకుండా పోయింది. వసంత మనోహర చూపించే ఆపాయ్యతకి, అటెనష్న కి లొంగిపోయి అతనికి బాగా దగగ్రయింది.  
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రాజయ్లకిష్కి ఇదంతా భరించరానిదిగా అనిపించేది. ఇక ఆపుకోలేక ఒకరోజు “వసంతతో అంత చనువుగా 
ఉండడం అవసరమా?” అని మనోహర ని అడిగింది. 

“అబేబ్! నీ ఫెర్ండ, కొలీగ కదా అందుకే సేన్హంగా ఉంటునాన్ను. అంతకుమించి మా మధయ్ ఏమీలేదు” అని 
జవాబిచాచ్డు. 

వారిదద్రూ మారతారేమోనని కొనిన్ రోజులు ఓపికపటిట్ంది. చివరికి లాభంలేక వసంతని నిలదీసింది. అది 
ఊహించని వసంత కంగారుపడి –  “మా మధయ్ అలాంటిదేం లేదు రాజీ! మనోహర నాకనన్యయ్లాంటివాడు” అంది 
గబగబా. 

రాజయ్లకిష్ ఇంకేం చెపప్లేక మౌనం వహించింది.  

ఇది జరిగిన నెలరోజులకి రాఖీ పండుగ వచిచ్ంది. ఆరోజు ఆదివారం సాయంతర్ం వసంత, శీర్కాంత సీవ్టస్ 
తీసుకుని వచాచ్రు. వసంత మనోహర కి రాఖీ కటిట్ంది. మనోహర ముఖం అయిషట్ంగా పెటాట్డు. అతనూహించని 
పరిణామం ఇది. ఆ తరావ్త రాజయ్లకిష్ వసంతతో సేన్హనిన్ తగిగ్ంచుకుంది. మనోహర, వసంతలకి కర్మేణా 
ఒకరిమీదొకరికునన్ ఆసకిత్ తగిగ్పోయింది.  

ఈ రెండు సంఘటనలతో రాజయ్లకిష్ మనసుస్ ఛినాన్భినన్మైంది. ఇవే కాకుండా ఇంకా కొనిన్ చినన్ చినన్ 
సంఘటనలు రాజయ్లకిష్కి వాసత్వానిన్ తెలియజేశాయి. మనోహర కి ఆడవాళళ్పటల్ ఉనన్ బలహీనత సప్షట్ం అయింది. ఇక 
అపప్టి నుంచి చాలా జాగర్తత్గా ఉండసాగింది. తన సేన్హితురాండర్ని, కొలీగస్ ని ఇంటికి ఆహావ్నించడం మానేసింది. 
వీలయినంతవరకూ వంటరి జీవితానిన్ గడపసాగింది. జీవితంలో వచిచ్న ఈ మారుప్కి ఆమె ఎంతో కృంగిపోయింది. కానీ 
తనపటల్ పేర్మగా ఉండే మనోహర ని వదిలేసి వేరుగా వెళళ్లేకపోయింది. ఎందుకంటే ఆమె మనోహర ని ఎంతో గాఢంగా 
పేర్మించింది. 

ఆ తరావ్త కావయ్ పుటిట్ంది. కావయ్ని పెంచి పెదద్ చెయయ్డంలో మనోహర ఎంతో సహాయపడేవాడు రాజయ్లకిష్కి. 
కావయ్ని కంటికి రెపప్లా చూసుకునేవాడు.  

“అతనిలో ఆ ఒకక్ బలహీనత లేకపోతే తన జీవితం నందనవనం అయేయ్ది కదా!” అనుకునేది రాజయ్లకిష్.  

*  *  * 

కాలచకర్ం గిరుర్న తిరిగింది. కావయ్ పెదద్దయి ఉదోయ్గరీతాయ్ అమెరికా వెళిళ్ంది. మనోహర, రాజయ్లకిష్ ఐదునెలల్ 
తేడాతో రిటైరయాయ్రు. ఒక సంవతస్రం కిర్తం మనోహర లో బెల్డ కానస్ర డిటెకట్యింది. అపప్టి నుంచి అతనికి టీర్ట 
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మెంట జరుగుతునన్ది. అతనికి సేవ చేసూత్ జాగర్తత్గా చూసుకుంటునన్ది రాజయ్లకిష్. మనోహర అనిన్ంటికీ ఆమె మీద 
ఆధారపడి ఉంటునాన్డు. కావయ్ తండిర్ని చూడటానికి తరుచూ ఇండియా వసుత్నన్ది.  

ఆ రాతిర్ మనోహర పడుకునన్ తరావ్త రాజయ్లకిష్ సోఫాలో కూరుచ్ని ఆలోచనలోల్ పడింది. తన జీవితం, కావయ్ 
జీవితం పోలుచ్కుని చూసుకుంది. మనోహర బలహీనతని భరిసూత్, అతనిన్ దూరం చేసుకోలేక, జీవితాంతం బాధపడుతూ 
బర్తకాలనుకునన్ తన నిరణ్యం సరైనదా? బాయ ఫెర్ండ బలహీనతని ఏమాతర్ం సహించక, దానితో రాజీపడక, 
జీవితాంతం బాధపడేకంటే మొదటోల్నే విడిపోవడం మేలనుకునన్ కావయ్ నిరణ్యం సరైనదా? అని తనకు తానే పర్శన్ 
వేసుకుంది. ఎటూ తేలుచ్కోలేకపోయింది.   
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