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(öJdOq¸AKL¸) 
"యు హావ ఎరైవడ్ యువర డెసిట్నేషన"  
సమీర జీ.పీ యస ని ఆపి,  కారు దిగింది. చుటూట్ పరికించి చూసింది.  
"గేర్ట అమెరికా, ఈ జీ.పీ యసుల్ లేకముందు అడర్స లు అసలెలా కనుకుక్నే వారో!" అని నిటూట్రిచ్ ఎదురుగా కనబడుతునన్ ఇంటి 

నంబరు, “వాటస్ అప” లో ఉదయిని పెటిట్న నంబరు ఒకటో కాదో సరి చూసుకుంది. 
సిలికాన వేలీ లో చకక్ని రెసిడెనిష్యల ఏరియా అది. ఆపిల, గూగుల ఆఫీసులనీన్ చుటూట్ పదిమైళల్ పరిధిలోనే ఉంటాయి.  
వీధిలో ఇళల్నీన్ దాదాపు ఒకక్లాగే ఉనాన్యి. ఇళల్ ముందు గారెడ్నల్ సైజు తో సహా.  
గేటుల్ లేని చదునైన లానుల్, బాట కిరుపర్కక్లా అందంగా విరిసిన గులాబీ మొకక్లు, అంతకు రెటిట్ంపు అందంతో  విరగకాసిన పొటిట్ 

పొటిట్ నిమమ్ చెటుల్, నారింజ చెటుల్.   
"అయాం కమింగ హోమ లేట టు డే..." నడుసూత్ సాయికి టెకస్ట్  చేసింది.  
"వేర ఆర యూ?"  రిపైల్ చూసి చినన్గా నిటూట్రిచ్ంది. 
డోర బెలుల్ కొటేట్ ముందు అమెరికా మరాయ్దని అనుసరించి ఉదయినికి కాల చేసింది. 
అపుప్డు గమనించింది. డోర మేట మీద "సహాయ" అని కుటిట్ ఉంది. ఇంటి ముందు వేళాల్డదీసి ఉనన్ గల గల మోగే చినన్ అదాద్లతో 

గుండర్ంగా తిరుగుతునన్ విండ బెల మధయ్, బాట పకక్గా ఉనన్ చినన్ గులక రాళల్ మీద, తలుపుకిరుపకక్లా చినన్ దీపపు  కుందెల మీద అవే 
అక్షరాలు. 

డోర పకక్గా ఉనన్ అదాద్ల వెనక నించి చినన్ అందమైన తెలుగు అక్షరాలు "సహాయ".  
 “ఇలా సంసథ్  పేరుని “నేమ పేల్ట” గా వేళాళ్డ దీయ కుండా అనిన్ చోటాల్ అందంగా అమరచ్డం భలే బావుందే” అనుకుంది సమీర.  
తలుపు తెరుసూత్నే ఉదయిని "సమీరా.....దా, దా... “అంటూ కౌగలించుకుంది. తల సాన్నం చేసి విరబోసుకునన్ జుటుట్ నించి మంచి 

ఆహాల్దమైన సువాసన వసూత్ంది. 
చకక్ని పలువరసతో నవువ్, కళళ్ చుటూట్ చినన్ గీతల కాటుకతో మంచి మెరిసే కళుల్.  
బొటుట్ చినన్గా ఉనాన్, చామన ఛాయగా ఉనన్ అందమైన ముఖమీమ్ద సరిగాగ్ అమరినటుట్నన్ చినన్చుకక్. మాములు ఆడవాళళ్ కంటే 

కొంచెం ఎతుత్ అనిప్సూత్నన్ హుందాతనం. అనిన్టి కంటే ఆశచ్రయ్కరమైన విషయం చకక్గా పొందికగా ఆమెని అలుల్కునన్ లేత చందనం రంగు 
చీర.  

అమెరికాలో ఇంత మోడర్న యుగంలో ఇలా చకక్గా చీరతో ఎదురయిన ఉదయినిని చూసి సమీరకి  తెలీని గౌరవమేదో కలిగింది. 
అంతకు మించిన ఆశచ్రయ్మూ కలిగింది.  

"మా అమమ్కు సేన్హితురాలంటే వేరేగా ఊహించుకునాన్ను. మీరు నిజంగానే అమమ్ చెపిప్న “ఉదయిని ఆంటీ” అంటే నమమ్బుదిధ్ 
కావడం లేదు. మీ వయసు నలభై లోపే. యామై కరెకట్?" అంది సమీర పెదద్ కళుళ్ చేసి ఆశచ్రయ్ంగా. 

"అవనీన్ సరేలే. అంతా చెపేప్ మాటలే. అయినా నువివ్లా ఇలా గుమమ్ం దగిగ్ర నిలబడి, పరాయి అమామ్యిలా ఫోన చెయయ్కక్రలేదు." 
అంది ఉదయిని సమీర చేతిలో బేగ అందుకుంటూ. 
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తెలల్ని గోడంతా పెదద్ పెదద్ పూలతో అలుల్కు పోతునన్టుల్నన్ వరుస పసుపు, నారింజ పూల పెయింటింగులు. 
అందుకు తగగ్ మేచింగ ఫరిన్చర. మూల గాజు బీరువా లో "సితార". అరల నిండా చకక్గా పేరిచ్ ఉనన్ పుసత్కాల ముందు  వరుసలో 

“అమృతం కురిసిన రాతిర్ “.  
"వావ! యువర హోమ ఈజ సింపుల అండ నైస ... ఆంటీ" అని,  
"నేను మిమమ్లిన్ ఆంటీ అనొచాచ్?"  అంది సమీర.  
"తపప్కుండా అనొచుచ్. మీ మమీమ్, రాజీ  నాకంటే అయిదేళుళ్ సీనియర. కానీ చాలా తమాషాగా మేమిదద్రం మంచి 

సేన్హితులమయాయ్ం. వయసు మా మధయ్ ఎపుప్డూ పర్తిబంధకం కాలేదు. మేమిదద్రం ఒకటే సంవతస్రం లో పుటట్కపోయినా ఒకటే తారీఖున 
పుటాట్ం. అదొక కారణమనుకుంటా మా గాఢ సేన్హానికి." అని  

"అవునూ, ఎలా ఉంది తను? ఎపప్టికపుప్డు ఫోను చెయాయ్లనుకుంటూనే కాలం గడిచిపోతూ ఉంది." అంది ఉదయిని. 
"మీ కంటే అయిదేళేల్ పెదద్దైనా.... అమమ్మమ్లా తయారైంది. ఒక హుషారు ఉండదు, ఏవీ  ఉండదు. అమమ్కు ఎపుప్డూ ఎదో ఒక 

బెంగే." అని నిటూట్రిచ్ంది సమీర. 
"మీరేమో ఇంత కళాతమ్కంగా ఉనాన్రు. అమమ్కు, మీకు అసలు సేన్హం ఎలా కలిసిందా అని ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది." అంది మళీల్. 
"సేన్హమనేది గొపప్ విచితర్మైంది సమీరా ! ఎపుప్డు ఎవరు ఎవరికి పరిచయమవుతారో, ఎందుకు సేన్హమవుతారో! కొనిన్ సేన్హాలు 

చాలా తవ్రగా కుదురుతాయి. కొందరు పరిచయసుథ్లుగానే  మిగిలిపోతారు ఎపప్టికీ. సేన్హాలు ఎనిన్ రోజులలో ఎంత తవ్రగా కుదిరినా, 
మనతో ఎపప్టికీ వచేచ్వి అతి కొనిన్ మాతర్మే. నాకు దొరికిన అతి కొదిద్మంది సేన్హితులోల్ రాజీ తో సేన్హం నేనెపప్టికీ మరిచ్పోను. మా 
ఇదద్రికీ పరిచయం కూడా కాకతాళీయంగా జరిగింది. 

 హైసూక్లోల్ మా డిర్లుల్ మాసాట్రు  ననున్ పిలిచి "అమామ్య, అదుగో ఈ సీనియరల్ బేచ లో కుంటాట ఆడడానికి ఒకమామ్యి 
తకుక్వైంది. నువావ్డతావా? అనడిగేరు. 

ననేన్ ఎందుకడిగేరో నాకపుప్డు తెలీదు.  
రోజూ సీనియరల్ంతా ఆడుతునన్పుడు చకచకా తపిప్ంచుకుని మెరికలా పరుగెతేత్ అమామ్యి వైపు నేను భలే ఆరాధనగా చూసేదానిన్. 
ఆ అమామ్యే ననున్ రికమండ చేసిందని నాకు చానాళళ్ తరావ్త తెలిసింది”. 
“ననున్ చెపప్నివవ్ండి. మిమమ్లిన్ రికమండ చేసింది అమేమ్ కదూ" అంది సమీర. 
'ఊ.. బానే చెపేప్సేవు.  కానీ ననున్ రికమండ చేసింది మీ అమమ్ కాదు, మీ అమమ్కు సేన్హితురాలు.  
అయితే ఆ అమామ్యికి  సరిగాగ్ ఆడాలిస్న సమయంలో కాలు మెలి పడి దెబబ్  తగిలింది.  రోజూ ఆరాధనగా వీళల్ పార్కీట్సు సెషన 

దగగ్ర హాజరయేయ్ ననున్ గమనించి, డిర్ల మాసాట్రికి  రికమండ చేసింది.  
ఆ ఆటలో మా  బేచ గెలవగానే మీ అమమ్ పర్శంసా పూరవ్కంగా ననున్ దాదాపు ఎతుత్కుంది. అలా మొదలైంది మా సేన్హం". అని 

ఒకక్ క్షణం ఆగి  
“అయినా మీ అమమ్కు కళాతమ్కత లేదని ఎందుకు అనుకుంటునాన్వు?” 
"ఈ పుసత్కం చూడు" ఎదురుగా పుసత్కాల బీరువాలో పర్తేయ్కంగా ముందు వరుసలో పెటిట్న “గీతాంజలి” ని చూపించింది. 
సమీర “ఇంత పాత పుసత్కానిన్ ఇంత జాగర్తత్గా దాచారా?” అంది అందుకుంటూ. 
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మొదటి పేజీలో ముతాయ్లాల్ంటి అక్షరాలు. 
"పర్భూ! దయ అను ఈ అమామ్యికి ననున్ సేన్హితురాలిని చేసావు. నీ దయతో ననున్ పునీతం చేసి నా "దయ" గా పర్సాదించావు.  

ఉదయ మధాయ్హన్ సాయంతార్లిన్ “ఉదయిని”గా మారిచ్ నా జీవితానిన్ ఉదయింపజేసావు. ధనయ్ వాదాలు పర్భూ! శతకోటి నమసుస్లు!!" 
-ఎపుప్డూ పేర్మతో 
నీ 
రాజీ 
"అమమ్ రాసిందా! ఇంత అదుభ్తమైన వాకాయ్లు!!" ఆలోచనలో పడింది సమీర.  
పైకి అనాయ్పదేశంగా "అమమ్లో ఇంత  భావుకత ఉందని తెలీదు నాకిపప్టివరకూ.  ఇపుప్డు అరథ్మైంది, మీకు అమమ్ ఎందుకు 

సేన్హితురాలైందో." సాలోచనగా తలాడిసూత్ అంది సమీర. 
“ననున్ మీ అమమ్ "దయ" అని పిలిచేది. అపప్టికి ‘చివరకు మిగిలేది’ మేమిదద్రం కలిసి మూణాణ్లుగు సారుల్ చదివేసి, ఆ పుసత్కంలోని 

పర్తీ పాతర్తో విపరీతమైన పేర్మలో పడిపోయాం. నీకో గమమ్తుత్ విషయం చెపప్నా! 
నేను రాజీని  "రాజేశవ్రి" అని పూరిత్ పేరుతో పిలిచినపుప్డు తన ముఖంలో విరిసే చిరు కోపం చూడాలి! తనకెందుకో అలా పూరిత్ 

పేరుతో పిలవడం ఇషట్ం ఉండేది కాదు. "మైదానం" తో ఏకీభవించకేమో.  
అనన్టుల్ ఆ రెండు పుసత్కాలు నువువ్ చదివేవా?!” అంది ఉదయిని.  
లేదనన్టుల్ తలాడించి “ మీరు చెపుత్ంటే తపప్క చదవాలని అనిప్సూత్ంది” అంటూ  
"ఇదేవిటీ, ఎండిన మలెల్ఫూల మాల! ఈ మధయ్ పేజీలో" అంది జాగర్తత్గా పేజీని తిరగేసూత్ సమీర.  
దాదాపు ముటుట్కుంటే పొడై  రాలి పోయేటుల్ంది.  
"అది రాజీ నాకు పుసత్కంతో బాటూ ఇచిచ్న మలెల్పూల మాల.  వాళల్  పెరటోల్ంచి గుపెప్డు మలెల్లు కోసి తీసుకు వచిచ్,  మాల కటిట్ నా 

తలలో తురిమి ఎంత మురిసిపోయిందో చెపప్లేను. నా ముఖంలోకి చూసి మెటికలు విరిచి, నా బుగగ్ మీద ముదుద్పెటట్డం ఇపప్టికీ జాఞ్పకం 
ఉంది."  

"వావ ఆంటీ, మీ ఇదద్రి సేన్హం చూసేత్ అసూయగా ఉంది నాకు" అంది సమీర. 
“అలాంటి మీ అమమ్తో సంవతస్రానికి ఒకక్సారి మాటాల్డడానికి కూడా ఈ సేన్హితురాలికి తీరిక లేదు చూసేవా? “అని నిటూట్రిచ్  
“నీ పెళిల్కి కూడా రాలేక పోయాను. ఆరు నెలలయియ్ందా మీ పెళల్యియ్?" అంది ఉదయిని. 
సమాధానంగా తలూపింది సమీర. 
“ఊ… వసూత్నే మా సంగతులనీన్ చెపేప్సేను. నీ గురించి ఒకక్ మాట కూడా చెపప్నివవ్లేదు. చెపుప్… చెపుప్.. ఇకక్డ ఏం 

చేసుత్నాన్వు?”  అంది ఉదయిని.  
“ఈ సెమెసట్ర తో ఎమెమ్స పూరిత్ అయిపోతుంది ఆంటీ. ఇక  ఉదోయ్గం  వెతుకోక్వాలి”. అని దీరఘ్ంగా నిటూట్రిచ్ంది.   
“ఊ.. సెప్షలైజేషన ఏవిటీ, అంకుల మరో  కొతత్ కంపెనీ లో చేరే ఆలోచనలో ఉనాన్రు. ఓపెనింగస్ ఉంటే చెపాత్ను”.   
అందుకు సమాధానం చెపిప్,“మీరెపుప్డొచాచ్రు యూఎస కి? తెలుగు ఇంత బాగా, మరిచ్పోకుండా మాటాల్డుతునాన్రు?” అంది 

సమీర అంతలోనే.   
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“మన మాతృ భాషని మనం మరిచ్ పోవడం ఏవిటీ? నిజానికి ఇతర దేశాలోల్ ఎనేన్ళుళ్నాన్ ఎవరూ సవ్ంత భాషని మరిచ్పోరు. కొందరు 
అదేదో నామోషీ  అనుకుని మాటాల్డరనుకుంటా. అనన్టుల్ మేమెపుప్డొచాచ్ం అనడిగావు కదా. దాదాపు పదేళల్వుతూంది.” 

“మీ పాప ఇకక్డే పుటిట్ందయితే” 
ఊ.. అవును, “సహాయ” ఇకక్డే పుటిట్ంది.  
“ఓ, అమామ్యి పేరేననన్మాట మీ సంసథ్కి కూడా.” 
“మీరు “సహాయ” తో ఎంతో మంచి పని చేసుత్నాన్రాంటీ. ఐ రియలీల్ అపిర్షియేట యూ. ఇలా ఎవరైనా సహాయం చెయయ్క పోతే 

ఇంత దూరంలో, అమెరికా లో ఆడవాళల్కి అనుకోని కషాట్లొసేత్ ఎవరు ఆదుకుంటారు?” పర్శంసా పూరవ్కంగా అంది సమీర.  
“నీ గురించి చెపుప్ సమీరా, అమెరికా నీకు నచిచ్ందా?” 
“నచచ్డమంటే, ఇకక్డ అలవాటు పడితే ఇంత కంటే హాయి ఏముంది చెపప్ండి. యా… డెఫెనెటీల్… ఐ లైక దిస  కంటీర్   మరి 

మీకు?” 
“వచిచ్న కొతత్లో ఎపుప్డు  వెళిళ్పోదామా అని ఉండేది. కానీ పర్శాంత తన కెరీర ని ఇకక్డ ఎంచుకునాన్డు. అనిన్టికంటే ‘కుటుంబమే 

ముఖయ్ం’ అనన్ది నా భావన. ఇక నా పర్పంచానిన్ ఇకక్డ నేనే సృషిట్ంచుకునాన్ను.” 
“భలే బావుంది, మీతో ఎంత సేపు మాటాల్డినా మాటాల్డాలని అనిపిసూత్ంది. పర్శాంత అంకుల ఎంతో అదృషట్వంతులు.” అంటూ  
“ఈ బొమమ్ ఎవరు వేసారు? మీ టేసట్ లో లేదు? అంది”  దగగ్రగా వెళిల్ సమీర.    
“మా అబాబ్యి కార్ంతి. ఇపప్టి కాలపు చితర్లేఖనం ఇలానే ఉంటుందంటాడు. ఇంజనీరింగ మొదటి సంవతస్రంలో ఉనాన్డు. 

బొమమ్లు వేయడం వాడి హాబీ. ” 
“మీ అమామ్యి పాటలు పాడుతుందా? “ అంది సమీర.  
“అవును, అంత కరెకుట్గా ఎలా చెపాప్వు?” 
“ఏం  లేదు, మీకునన్ కళలు మీ పిలల్లిదద్రికీ చెరొకటీ వచిచ్ ఉంటాయని ఊహించా”. అని నవివ్ంది సమీర.  
ఉదయిని సెల ఫోను మోగింది. 
"ఒకక్ నిమిషం సమీరా" అంటూ ఫోనందుకుంది ఉదయిని. 
అంత వరకూ మమూలు గృహిణిలా ఉనన్ తను హఠాతుత్గా ఒక పొర్ఫెషనలిసుట్గా మారిపోయింది. 
అవతలి వాళల్తో చకక్గా మంచి ఇంగీల్షులో మాటాల్డుతూ మధయ్ మధయ్ నోట బుక లో చినన్గా ఏదో నోట చేసుకుంటూ 

అపాయింటెమ్ంట వివరాలు చెబుతూంది.  
తలూపుతూ  మధయ్ మధయ్ తన వైపు చూసూత్ చెదరని చిరన్వువ్తో మాటాల్డుతునన్ ఉదయిని వైపే చూసూత్ ఉండాలనిపించింది సమీరకు. 
మరీ బావుండదనిపించి కురీచ్లోంచి లేచింది. 
హాలునానుకుని కనిపిసూత్నన్  ఆవరణలో అందంగా పేరిచ్న గుండర్ని రాళుళ్, మధయ్ పచచ్ని లాన, ఆ మధయ్  చినన్ జలపాతానిన్ పోలిన 

నీటి పర్వాహం. జలపాతమీమ్దికి అలిల్బిలిల్గా వాలిన పూలతీగల పందిరొకటి. 
"జీవితంలో తనకేది కావాలో, ఎలా కావాలో..  అవనీన్ సమకూరడం ఎంత అదృషట్ం" అనుకుంది సమీర. 
లాన కి అని వైపులా గులక రాళల్మీద పేరిచ్న "సహాయ"  అక్షరాలు. 
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 "సహాయ" -ఎంత మంచి పేరు! “ అనుకుంది సమీర. 
అమమ్ తనని పటుట్బటిట్ ఇకక్డికి ఎందుకు పంపించిందో ఉదయినిని, వాళళ్ ఇంటిని చూసేక అరథ్మైంది. 
"సారీ సమీరా, చాలా సేపు పటిట్ంది" అంది ఉదయిని. 
"అహాహా, అయాం ఒకే ఆంటీ, నేనే మీ వరక్ సమయంలో వచిచ్ ఇబబ్ంది కలిగిసుత్నాన్నా?" అంది సమీర. 
"భలేదానివి, నినున్ చూసేత్ మీ అమమ్ను చూసినటేట్  అనిపిసూత్ంది. నువివ్లా రావడం నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది తెలుసా?" అని 
“నీ కిషట్మైన సీవ్టేవిటి చెపుప్ చేసి పెడతాను. కొంపదీసి రాజీ లాగా "సేమాయ్ పాయసం" అని మాతర్ం అనకు. తనెపుప్డూ అదే 

చెపేప్ది" అని గలగల నవివ్ంది. 
నవివ్నపుప్డు కొసలోల్ కొంచెం పెదద్గా ఉనన్ పనున్ నవువ్కి మరింత అందానిన్ తెచిచ్ పెటిట్ంది. 
అదే చెపిప్ంది ఉదయినితో. 
“మీ మమీమ్ ననున్ పర్తీ నిమిషం పొగడమని పంపిందా ఏవిటి?”. మరలా నవివ్ంది. 
గది గోడ పొడవునా ఉనన్ అదాద్ల లోంచి వెలుతురు కిరణాలు ఏటవాలుగా హాలులోకి పడుత్నాన్యి. 
ఒక కొతత్ ఉతాస్హమేదో ఆవరించినటల్యియ్ గలగలా కబురుల్ చెపోత్ంది సమీర. 
"ఈ పెయింటింగులు మీరు వేసినవే కదూ.....?”  
“సితార నాకెంతో ఇషట్ం, మీరు నాకొక సారి వినిపించరూ.....” 
“అబాబ్ హాయిగా ఇలా ఎవరింటికైనా వచిచ్ ఎనాన్ళల్యియ్ందో....."  గల గల మాటాల్డుతునన్ సమీరని మందహాసంతో చూసూత్ 
"మంచి కాఫీ తాగుతూ, అలా యారడ్ లో కూచుందాం" పద అంది ఉదయిని. 
"కాఫీ తాగడం మానేసానాంటీ "  అంది చినన్గా పొటట్ తడుముకుంటూ సమీర అపప్టి దాకా ఉనన్ హుషారు తగిగ్పోయి కొంచెం 

నిరసించిన గొంతుకతో. 
“ఏవిటీ, విశేషమా!” అంది దగగ్రగా వచిచ్ ఉదయిని.  
బదులుగా తలాడించి, "కాఫీ తాగడం ఇషట్ంగా ఉండడం లేదీ మధయ్. అసత్మాటూ వామిటింగ సెనేస్షన. మొదట రెండు నెలలు  బాగా 

ఎకుక్వగా అనిపించింది. కానీ ఇపుప్డు కాసత్ నయమేలెండి. నాలుగు నిండేయి కదా. డాకట్రు చెపిప్ంది ఇక తగుగ్తాయని." 
"ఓకే, బూసట్ నీకు, కాఫీ నాకు." అని ఇంకా దిగులుగా ఉనన్టుల్నన్ సమీర దగిగ్రకి వచిచ్  
"ఇలా చూడు సమీరా! ఈ సమయంలో ఇలా దిగులుగా ఉండ కూడదు. నీకేం కావాలో చెపుప్?" అంది ఉదయిని.  
"నాకు విడాకులు కావాలి ఆంటీ" నెమమ్దిగా తలెతిత్, సుఫ్టంగా అంది సమీర. 
 

 2 
        "ఏమైంది సమీరా?" అనునయంగా అడిగింది ఉదయిని దగగ్రికి వచిచ్. 
        "ఏం చెపప్మంటారు ఆంటీ, ఒక కారణం అంటూ చెపప్లేననిన్ ఉనాన్యి. నేనివేళిట్ ఆడపిలల్ని. నేనేదీ సహించాలిస్న 

అవసరం నాకు లేదు. అనిన్టికీ అతను చెపిప్న మాటే వినాలంటాడు. అతని ఇషాట్ఇషాట్లు నాకు ముందే తెలిసి ఉండడానికి అతను నాకు 
ఇంతకు ముందు పరిచయసుత్డు కాదు. అతని బాగోగులు నేను ఆలోచించడానికి అతను నాకు సేన్హితుడు కాడు, అతనేం చేసినా పేర్మగా 
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ఓరుచ్కోవడానికి అతణిణ్ నేను పేర్మించలేదు. ఇవనీన్ లేకుండా ‘అతను నీకు తాళి కటిట్న భరత్’ అనే చింతకాయ పచచ్డి డైలాగులు  
చెపేప్వాళళ్ంటే నాకు చిరాకు. " అని గబగబా అని  

        "సోరీ ఆంటీ, మీ సమయం అంతా తినేసుత్నాన్నా?" అంది సమీర.  
        "మళీల్ మళీల్ ‘మీ సమయం’ అంటూ వేరు పరచకు సమీరా! నీ జీవితం గురించి తెలియకుండా నేనెటువంటి సలహాలూ 

ఇచిచ్ నినున్ ఇబబ్ంది పెటట్నులే, ముందీ పాలు పూరిత్గా తాగు...” 
        "ఆ.. అనన్టుల్ నీకిషట్మని నేను దొండకాయ వేపుడు చేసి పెటేట్ను." అంది ఉదయిని. 
        "దొండకాయ వేపుడు నాకిషట్మని మీకెలా తెలుస్?" ఆశచ్రయ్ంగా అంది  సమీర. 
        "అదేమరి, కనిపెటాట్" అని చిరన్వువ్ నవివ్ంది. 
        "అబాబ్, మీ చెదరని చిరన్వువ్ నాకు కాసత్ పర్సాదించండి ఆంటీ, సమసయ్లనీన్ గటెట్కేక్సాత్ను." అంది సమీర. 
        "ఊ, అసలేమైంది?" సాలోచనగా అడుగుతునన్ ఉదయిని వైపు చూసి, 
        "ఎకక్ణిణ్ంచి మొదలు పెటాట్లో అరథ్ం కావడం లేదాంటీ" అంది సమీర. 
        "అతను నీకు ముందు పరిచయం లేడనాన్వు కదా" అంది ఉదయిని. 
        "ఊ.. ఈ పెళిల్ సంబంధం మొదలైందగగ్రున్ంచి చెపాత్ను" అని వెనకుక్ జారబడింది సమీర. 
       “నానన్ మాయ్రేజి బూయ్రో దావ్రా వీళల్ పెళిళ్ సంబంధం తెలుస్కుని, ఫోటోలు పరసప్రం నచాచ్క  అతనిన్ నేను మొదట 

సైక్ప లో చూసేను.      మేమిదద్రం యూ ఎస లోనే ఉనాన్ం. అతను ఇలిల్నాయిస లో. నేను టెకాస్స లో.   పది నిమిషాల సైక్ప లో మేం 
మాటాల్డుకునన్ది ఇదద్రి చదువుల గురించే. మీకు తెలుసు కదా, నేను బాగా ఏంబిషియస. అతను ననున్ రెండో ఎమెమ్స ఎందుకు 
చదువుతునాన్వని అడిగేడు.  నేను అతనిన్ ఎమెమ్స ఎందుకు చెయయ్లేదని అడిగేను. అతను ఉదోయ్గం బాధలేవో చెపేప్డు. నేను మరో సెమిసట్ర 
లో ఎమెమ్స పూరిత్ కావాలిస్ ఉంది, ఇపుప్డు పెళిల్ ఆలోచన లేదని చెపేప్ను. అతను ఇంకా సెటిలవవ్డానికి సమయ్ం తీసుకోదలచుకోవటేల్దని 
అనాన్డు.    ఇక మంచి సంబంధం ... అదీ ఇదీ అని మా ఇంటోల్ పెర్జరుస్.....  ఇలా కాదు గానీ మీకు మా పెళిళ్ అయిన తరావ్త ఏం జరిగిందో 
చెపాత్ను వినండి” అంది సమీర. 

*** 
        "మీ నానన్ కి ఎంత గరవ్ం... నినున్ పొగడడం తపప్ వేరే పనిలేనటుల్ంది" అనాన్డు సాయి రిసెపష్నోల్ సేట్జీ మీద  తమని 

ఆశీరవ్దిసూత్ వసుత్నన్ వాళల్ వైపు నవువ్తూ చూసూత్. 
        "మా నానన్ ననున్ పొగడుతునాన్డనా,  నినున్ పొగడటేల్దనా?" చురక అంటించి తనూ ఎటో చూసూత్ నవివ్ంది సమీర. 
        "చూడు బాబూ, సమీర మా ఒకక్గానొకక్ కూతురు. అమామ్యైనా అబాబ్యైనా తనే అనన్టుల్ పెంచాం. తన చదువు 

కోసమే మేం ఈ సిటీ కి వచాచ్ం. నాకునన్ ఈ అపారట్ మెంటుల్, పొలాలు... మా యావదాసుత్లూ తనవే. ఇవనీన్ నా కషాట్రిజ్తాలు. మీరిదద్రూ 
ఇంతకు మూడింతలు సంపాదించి పిలాల్ పాపలోత్ హాయిగా ఉండాలేన్దే నా ఆకాంక్ష." అనాన్డు ధనుంజయ.  

        సమీర ఏదో అనేలోగా  పకక్నే కూచునన్ సాయి, సమీరకు మాతర్మే వినిపించేలా "మీ నానన్కు డబుబ్ పిచిచ్ బాగా 
ఎకుక్వే" అనాన్డు. 

        మొదటి  రాతిర్ అంటూ అంతా చేసే హంగామా అసలు నచచ్లేదు సమీరకి. 
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        "ఏవిటి, మాటాల్డితే ‘మీ నానన్’ అంటూ..... ఒకటే లెకచ్రుల్ దంచుతునన్వు? మైండ యువర టంగ"  
        సీరియస గా అంది దగిగ్రికి వచిచ్న సాయితో. 
        అతను ఇవేమీ వినిపించుకునే సిథ్తిలో లేనటుల్ అడడ్దిడడ్ంగా విజృంభించేసరికి అవాకైక్ంది సమీర. 
        మరాన్డు భోజనాల దగిగ్ర  
"అతత్గారికి సహాయం చెయాయ్లని తెలీదా? వచిచ్ టేబుల దగిగ్ర కూచునాన్వు?" అవహేళన నవువ్తో  అనాన్డు సాయి.  
       "నాకు మీ ఇంటి సంగతి తెలియదు, మా ఇంటోల్ నేనెపుప్డూ ఇలానే చేసాత్ను" అంది ఫోన తీసి మెయిలస్ చెక 

చేసుకుంటూ అందరికీ వినపడేలా. 
        "అమామ్యికి పదధ్తులేవీ నేరిప్ంచలేదు. మనమే అనీన్ నేరిప్ంచుకోవాలి ఖరమ్" అని వెనకే వంటింటోల్ంచి వినబడింది. 
        "అసలు వీళల్ నానన్నినన్ంతా ఏమేం గొపప్లు పోయేడో తెలుసా అమామ్, మా అమామ్యి చదువుల సరసవ్తి, ఆమె 

ఎకక్డ అడుగు పెటిట్నా కనకపు వరష్ం  ... అదీ ఇదీ అని ఒకటే కూతురిన్ పొగడడమే ఎంత సేపూ... “ అంటూ వెనకే తందాన తాన అంటూ 
పెదద్గా చపుప్డూ చేసూత్ చికెన బోన ని పరపరా  నములుతూ అనాన్డు సాయి. 

        అలా శబద్ం చేసూత్ నమలడం చికాకు పుటిట్ంచింది సమీరకి. అతని మాటలు అంతకంటే కంపరం పుటిట్సుత్నాన్యి. 
       మరో గంటలో అకక్ణిణ్ంచి బయటపడి ఒక ఉదుటున ఆటో ఎకిక్ ఇంటికి వచిచ్ పడింది సమీర. 
        " ఏవిటి సమీరా, అబాబ్యేడీ...." వెనకిక్ చూసూత్ రాజీ అంటునన్ మాటలు వినిపించుకుండా తన గదిలోకి విసవిసా 

నడిచింది సమీర. 
        నికక్రు, టీషరుట్ వేసుకుని మంచానికి అడడ్ంగా పడుకునన్ కూతురి దగగ్రకు వెళిల్  
        "కొతత్ పెళిల్ కూతురివి,  ఇంకా చుటాట్లు కూడా వెళల్లేదు. చీర కటుట్కోమామ్..." బతిమలాడుతూ వెనకే వచిచ్ంది రాజీ.  
        కొతత్గా  మాటాల్డుతునన్ అమమ్ని చూసి తల తిపుప్కుంది సమీర. 
మరో గంట తరావ్త కూడా అలానే పడుకునన్ సమీర దగిగ్రికి వచిచ్ తల మీద చెయియ్ వేసింది రాజీ. 
        "అమామ్,  డైనింగ టేబుల దగిగ్ర వండినవనీన్ తెచిచ్ పెటేట్ బాధయ్త పెళైల్న అమామ్యిదా, వాళిళ్ంటోల్ వాళళ్దా?" రాజీని  

వాటేసుకుంటూ అడిగింది సమీర. 
        "ఈ డైనింగు టేబుల గురించెందుకు " అంటూ... ఏదో అరథ్మైనటుల్ తల పంకించి  ".....లేమామ్... ఇలా అనిన్టికీ 

మనింటోల్ లాగా మారాం చెయయ్కూడదు. చూడు బయట హాలోల్  సాయి కూచునాన్డు." అంది రాజీ. 
సాయి ఏం చెపాప్డో ఏమో , అపుప్డే బయటి నుంచి వచిచ్న ధనుంజయ లోపలికి  వచిచ్ “ఏంటమామ్, ఇలా చెపాప్ పెటట్కుండా 

రావొచాచ్, అంతగా అయితే  నాకు ముందు కాల చెయొయ్చుచ్గా.” అనాన్డు. 
        తిరిగి వాళిల్ంటికి వెళుత్నన్పుడు "ఇంకెపుప్డైనా ఇలా చెపప్ పెటట్కుండా మీ ఇంటికి వెళేళ్వంటే ఇక నువువ్ జనమ్లో మీ 

ఇంటి గడప తొకక్వు. మా ఇంటోల్ ఈ విషయానిన్ సరిద్ చెపుప్కునేసరికి నా తల పార్ణం తోకకు వచిచ్ంది." అనాన్డు సాయి. 
        ఆ మరాన్డు తిరుపతి పర్యాణంలో “ఒకక్ వారం ఓపిక పటుట్ తలీల్, అమెరికా వెళిళ్పోతే ఇవనీన్ సరుద్కుంటాయి. 

పెళల్యిన కొతత్లో ఇవనీన్ సహజం. అసలు దేనికి సమాధానం చెపప్కు.” అనునయంగా అంది రాజీ చెమమ్గిలిల్న కళళ్తో.  
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ఇదద్రూ యూ. ఎస కి వసూత్నే "నాకు కాలిఫోరిన్యాలో జాబ వచిచ్ంది. నువువ్ నీ లాసట్ సెమిసట్ర  ని అకక్డే ఏదైనా  
యూనివరిశ్టీకి టార్నస్ఫ్ర చేసుకోవాలి. అయినా నువువ్  చదివి ఇపుప్డెవరిని ఉదధ్రించాలి? నా సినిస్యర ఎడైవ్జ ఏవిటంటే, ఇక నువువ్ చదువు 
మానేసి శుభర్ంగా పదధ్తులు నేరుచ్కో.  వచేచ్ నెల మా అమమ్ వసూత్ంది ఎలాగూ.” అనాన్డు సాయి. 

    "సమీరా, ఇపప్టి వరకు నువువ్ మా అమామ్యివి మాతర్మే, ఇపుప్డు నువువ్ మరో ఇంటి అమామ్యివి కూడా, మొదటోల్ 
అవతలి వాళల్ పదధ్తులు మనకు కొతత్గా అనిపిసాత్యి. కొంచెం ఓపిగాగ్ అరథ్ం చేసుకోవడానికి పర్యతిన్ంచమామ్. ఇంత చదువుకునన్దానివి. నీకు 
అతనిన్, అతని కుటుంబానిన్ చదివి చూడమని వేరేగా చెపాప్లా? నువువ్ అకక్డ  ఉదయినిని తపప్క కలువు......” అమమ్ మాటలు చెవిలో 
మారోమ్గుతునాన్యి సమీరకి. 

*** 
  నిరిల్పత్ంగా బయటి వెలుత్రిన్ చూసూత్  "మీ దగిగ్రకి రావడానికి కూడా నేను చాలా రోజులు తాతాస్రం చేసేను ఆంటీ... 

ఆలోచిసూత్నే ఉనాన్ను. విడాకుల కంటే వేరే మారగ్ం తోచడం లేదు. మీరు మా అమమ్కు సేన్హితులు.. మిమమ్లిన్ చూసేక నాకు మీతో ఇవనీన్ 
చెపాప్లనన్ సేన్హ భావన కలిగింది. అతని దగిగ్ర నాకిలా మనసు విపిప్ మాటాల్డాలనే భావనే కలుగ లేదు." అని నెమమ్దిగా ఊపిరి తీసుకుంటూ 
అంది సమీర. 

 "ఊ..... ఇపుప్డతని తలిల్దండుర్లు ఇకక్డే ఉనాన్రా?” సాలోచనగా అంది ఉదయిని. 
"లేరాంటీ, వాళుళ్ నెల కిందటే వచాచ్రు. కానీ  డెలివరీ సమయమని ముందు ఈసట్ కోసట్ లో ఉనన్ వాళళ్ అమామ్యి దగిగ్రికి 

వెళేల్రు. అయినా అతనొక కీలుబొమమ్. ఫోను లో ఇనర్స్ట్క్షనస్ అనీన్ ఎపప్టికపుప్డు వసాత్యి.” అని నిటూట్రిచ్ 
“అమమ్ చెపిప్నటుల్ అతణిణ్, అతని కుటుంబానిన్ చదివి చూడడానికి నేను ఈ ఆరెన్లుల్ సమయం తీసుకునాన్ను. కానీ ఎంత 

తరచి చూసినా ఇతనితో నా భావి జీవితం ఇంక ఇలాగే ఉండబోతుందనన్ భయం పటుట్కుంది ననున్. ఇంతలో ఈ పాపాయి....” అని పొటట్ 
తడుముకుని  

“తనని కూడా ఇలాంటి వయ్కుత్ల మధయ్ పెంచడం నాకిషట్ం లేదు." దృఢంగా అంది సమీర. 
వెలుగు నీడలు దోబూచులాడుతునన్అదాద్ల వైపు చూసూత్  "జీవితాలు ఎంతో విచితర్మైనవి సమీరా, అంత సులభంగా దేనినీ 

అరథ్ం చేసుకోలేం. కొనిన్సారుల్ మనకు అంతా అరథ్మైనటుల్నాన్ నిరణ్యం తీసుకునే సమయానికి ఏవీ అరథ్ం కాదు.”  అని మౌనంగా కూచునన్ 
సమీర దగగ్రికి వచిచ్ అనునయంగా భుజమీమ్ద చెయియ్ వేసి,  

“నీకు ‘తనమ్యి’ కథ చెపాత్ను. నీ విధిని  నువువ్ నిరవ్చించుకునే కర్మంలో సరైన నిరణ్యం తీసుకోవడానికి 
ఉపయోగపడుత్ందేమో” అంది ఉదయిని.  

 

3 
    

"తెలివెనెన్ల వేకువ లో తానమాడీ  
అడవి దారి మలుపులోల్ అదరి చూసీ 
కొండ తిరిగి.. కోన తిరిగి గుసగుసలాడి.. 
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గల గల మువవ్ల నవువ్ల నాటయ్మాడీ.. 
తిరనాళల్కు తరలొచెచ్ కనెన్పిలల్లా 
మెరుపులతో మెరిసిందీ వానకారూ 
నీలిమొయిలు వాలుజడకు చినుకే చేమంతీ 
కటుట్కునన్ పచచ్దనం పటుట్పరికిణీ..."  
రేడియోలో  శీర్రంగం గోపాల రతన్ంగారి గొంతులో అలలాల్ కదిలివసూత్ంది ఇందర్గంటి శీర్కాంత శరమ్ గారి పాట. 
మొదటి సారి ఓణీ వేసుకుని డాబా మీదికి పరుగెతిత్ంది తనమ్యి.  
ఉదయపు తొలి పొగ మంచు తెరలోల్ని తెలల్దనం ఓణీ రంగులో కలిసిపోయి తనూ ఒక నీహారికై ఆకాశంలో నుంచి అపుప్డే 

ఉదభ్వించినటల్నిపించింది తనకి. పొగ మంచులో ఎవరూ తనని చూడలేరనన్ ధీమాతో రెండు చేతులూ చాచి, ఆకాశం వైపుకి తల ఎతిత్ 
గుండర్ంగా గింగిరాలు తిరిగింది. తనని జీవితమంతా ఆ పరవశం చుటుట్కుని ఉండాలనన్టుల్ మురిసిపోయింది.  

ఆ రోజు వాకిటోల్ వంగి ముగేగ్సుత్నన్ తనమ్యికి ఆ అదుభ్త క్షణాలు మరలా గురుత్కు వచాచ్యి. 
 “తెలి వెనెన్ల వేకువలో...” లోపలోల్పల కూనిరాగం తీసూత్ ఈనెలు వేసూత్ంది తనమ్యంగా. 
"అమామ్యిగోరూ, బలేగా ఏసేసాత్రమామ్ మీరు ముగుగ్లు, నాకూ నేరిచ్ంచడమామ్" అంది అటుగా వెళూత్ చివరింటి పని 

మనిషి. 
బదులుగా చినన్గా నవివ్, తీక్షణంగా సగం వేసిన ముగుగ్ వైపు  చూసూత్ "నీకు నేరిప్ంచడం మాట అటుంచు, నేనికక్డ ఒక 

చుకక్ మరిచ్పోయినటుల్నాన్ను" అంది తనమ్యి. 
అంతలోనే "అయినా ఫరావ్లేదులే,  ఇవేళ ఈ చుకక్లతోనే కొతత్ ముగుగ్ కలుపుతాను చూడు" అని చకచకా కలపడం 

మొదలుపెటిట్ంది. 
ఓణీ వేసుకునన్ కొతత్ రోజులేమో, అయిదు నిమిషాల కొకసారి పమిట సరుద్కుంటూ, ఆ సరుద్కునే సందటోల్ ఒతైత్న జుటుట్ 

వెనక నించి ముందుకు మాటిమాటికీ పడూత్, అలా పడే జుటుట్ని ఎగదోసుకునే కర్మంలో చేతి వేళల్కంటుకునన్ ముగుగ్ ముఖాన 
అంటుకుంటూ.... ముగుగ్ల అవధానం చేసుత్నన్ తనమ్యిని చూసి పకపకా నవివ్ంది వనజ. 

"వనా, అలా నవవ్క పోతే కాసత్ ఈ జుటుట్ గటిట్గా కటొట్చుచ్గా” అంది తనమ్యి చిరు కోపం నటిసూత్. 
"ఏవిటి అమామ్యిలకు ముగుగ్లు తెమిలేయా, ఇంకా లేదా?"  బయటికి వసూత్ నవువ్తూ అడిగింది తనమ్యి తలిల్ జోయ్తి. 
"మన ఇంటి దగిగ్ర అయిపోవచిచ్ందమామ్, వనజ వాళిల్ంటి దగిగ్ర ఇపుప్డెళిళ్ వేయాలి"  అంది తనమ్యి కళుళ్ ఆరుప్తూ, 

వెలిగిసూత్ సంశయంగా పరిమ్షన కోసమనన్టుల్. 
"ఊ...నెలగంట పెటేట్క మీకిదద్రికీ ఇది అలవాటేగా, వెళిళ్ తవ్రగా వచేచ్యి" అంది జోయ్తి. 
"వనా, నువువ్ నాకంటే పెదద్దానివి కదా, ఇంకా ననున్ ముగుగ్ పెటట్మని అడుగుతావేంటీ?" అంది తనమ్యి పకక్న నడుసూత్. 
"ముగుగ్లు బాగా పెటట్డానికి వయసుతో సంబంధంలేదు, అయినా నీలా అందంగా ఈను వెయయ్డం నాకు  రాదోయ,  పైగా 

ఎకక్డైనా ఒక చుకక్ తపిప్ందంటే నీలా తెలివిగా ఆలోచించి ఏదో రకంగా ముగుగ్ని సునాయాసంగా  కలపడం నాకు  రాదు  తలీల్" అంది 
వనజ. 
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పకక్న హుషారుగా నడుసూత్నన్ తనమ్యి వైపు పరికించి చూసి "అనన్టుల్ ఏమంటునాన్డు మీ  బావ?" అంది మళీల్. 
అంతలోనే ఎరుపెకిక్న బుగగ్లలో సిగుగ్ని దాచుకుంటూ "అతనేదో దూరపు చుటట్ం, బావేం కాదులే" అంది తనమ్యి. 
"అదేలే, ఎంత దూరపు చుటట్మైనా వరసకి బావేగా!" అంది మళీల్ కొంటెగా వనజ. 
"చీపో.. వనా, నువెవ్పుప్డూ ఇంతే" అని,  "ఊరికే ఉతత్రం రాసేడు" అంది నెమమ్దిగా తనమ్యి. 
"ఆ..ఏవిటేమిటీ, ఉతత్రాల వరకూ వచిచ్ందనన్మాట." అని గటిట్గా నవివ్ంది వనజ 
"ఉష...ఎవరైనా వింటారు....అరవకు" అంది ఒకక్ ఉదుటున వనజ దగగ్రకంటా వచిచ్ నోరు మూసూత్. 
“ఏం రాసేడు? ఏం రాసేడు?” అని ఉతుస్కతగా అడుగుతునన్ వనజకి “అదేదో కేష్మ సమాచారాల ఉతత్రం. అంతే. అంతకు 

మించి విషయం ఏం లేదు.” అంది తనమ్యి తడబడుతూ. 
తనమ్యి తడబాటు చూసి “సరేల్, నీకు చెపాప్లనిపించినపుప్డే చెపుప్” అంది మళీల్  నవువ్తూ వనజ.  
ఆ రాతిర్ అందరూ నిదర్పోయినా తనమ్యికి నిదర్ పటట్లేదు. 
లేచెళిల్ పుసత్కాల అరలో లెకక్ల టెకస్ట్ పుసత్కంలో దాచిన ఉతత్రానిన్ తీసి తెచిచ్, హాలులో జీరో బలుబ్ గుడిడ్ వెలుత్రులో చదవడం 

మొదలు పెటిట్ంది. 
అక్షరాలనీన్ తపుప్లే. తన పేరులో కూడా "మ" ఒతుత్కు బదులు "య" ఒతుత్ రాసేడు. 
తనమ్యికి అందమైన అతని ముఖం గురుత్కు వచిచ్ంది. పాలుగారే తెలుపు రంగు, అందంగా కొసదేరిన ముకుక్, చకక్ని 

ఉంగరాలు జుటుట్, ఆ పైన గొపప్ అందమైన ఎరర్ని పెదవులు. అతనిన్ చూసి ఎవరైనా ఇషట్పడకుండా ఉంటారా? 
తనమ్యి తనమ్యతవ్ంలో తేలిపోతూ తమ పరిచయానిన్ గురుత్కు తెచుచ్కుంది. 

*** 
"తవ్రగా పడుకో పిలాల్, పొదుద్నేన్ ధవళేశవ్రం వెళల్డానికి రెండు బసుస్లు మారాలి" అంది నరసమమ్. 
చదువుతునన్ "వెనెన్లోల్ ఆడపిలల్" పుసత్కం మూసి దిండు కింద పెటిట్, వెనకిక్ తిరిగి “ మధయ్లో ఏంటి అమమ్మామ్?” అంది 

విసుగాగ్ తనమ్యి. 
“అసలీ ధవళేశవ్రం ఏవిటో, వాళెళ్వరి పెళిళ్కో అమమ్మమ్ కూడా తను వెళల్డవేమిటో” అనుకుంది లోపలోల్పల. 
కొతత్ ఊరు చూసుత్నాన్ననన్ సంతోషం ఒక వైపు ఉనాన్, ఇలా కాలేజీ నుంచి వచిచ్న దగగ్రిన్ంచి పడుకునే వరకు పుసత్కాలు  

చదువుకోవడానికి వీలు పడదని విసుగాగ్ ఉంది తనమ్యికి. 
“తవ్రగా పడుకో అంటునాన్ను” అంది మళీల్ నరసమమ్. 
"అలాగే అమమ్మామ్, పొదుద్నన్ వేణీన్ళుల్ కాచేక లేపు, నీతో బాటూ లేపకు" అంది తనమ్యి కళుల్మూసుకుంటూ. 
పొదుద్నన్ కళళ్ముందు ఇంకా చీకటి కనిపిసూత్ండగా "అపుప్డే లేపేసేవా, వేణీణ్ళుల్ కాచేక...." అనబోతునన్ తనమ్యితో. 
"వెళిళ్ పొయియ్ రాజెయియ్, నేను కిరసనాయిలు తెసాత్ను. అయినా రేపో మాపో పెళిల్ కాబోయే పిలల్వి పనులనీన్ నేరుచ్కోవదూద్. 

ఈ మొదుద్ నిదర్ ఏవిటీ ...రాగం తీసి” వీధి వైపు గది గొళెళ్ం తీసింది నరసమమ్. 
శీతాకాలపు చలల్ని వాకిటోల్ రాతిర్ మంచుకి తడిసి సగం,  అంతకు ముందు రోజు ఆరిప్న కటెట్ పులల్లు కావడం వలల్ ఆరని 

నీళల్ వలల్ సగం ఆ కటెట్ పులల్లు అంటుకోవని రూఢిగా తెలిసిపోయింది తనమ్యికి. 
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“అయినా కొతత్ కటెట్లు తెచిచ్ పొయియ్లో పెడితే ఈ ముసలామె సొమేమ్ం పోయిందో” అని లోపలోల్పల గొణుగుతూ, కళుళ్ 
నులుముకుంటూ... తపేలాతో  నీళుళ్ తెచిచ్ కటెట్ల పొయియ్ మీద పెటిట్,  పొయియ్లో బూడిదంతా బయటికి లాగి శుభర్ం చెయయ్డం మొదలు 
పెటిట్ంది. 

"అయోయ్ రాత, ముందు నీళెల్టుట్కుంటారా పొయియ్ మీద?" అని రాగం తీసింది అపుప్డే వచిచ్న నరసమమ్. 
ముందురోజు కాలిన వైపే కటెట్లిన్ ఒక దానికొసకొకటి నిలబడేటుల్ పెటిట్, కిందొక కాగితం, కాసత్ కొబబ్రి పొటుట్, ఆ లోపల 

కిరసనాయిలోల్ ముంచిన చినన్ గుడడ్ పేలికతో గపుప్న వెలిగించింది పొయియ్ని తనమ్యి.  
“తెలాల్రగటల్ నిదర్లేవడం కషట్ంగా ఉంటుంది కానీ లేచాక ఎంతో బావుంటుంది కదా అమమ్మామ్!” అంది తనమ్యి 

అరచేతులకు వేడి కాగుతూ. 
ఎకక్డో ఒక చోట వినిప్సుత్నన్ కోడి కూత, రాతిర్ విరిసిన చందర్కాంత పూల పరిమళం, చుటూట్ ఇంకా చికక్గా అలుముకునన్ 

చీకటిని తానొకక్తే పారదోర్లగలదనన్టుల్ గరవ్ంగా ఎగిసిపడుతునన్ కటెట్ల పొయియ్ సెగలు. 
తెలీని తమకంతో బుగగ్లని రెండు వెచచ్ని అరచేతుల మధయ్ దాచుకుంది తనమ్యి. 
మనవరాలి వైపు పేర్మగా చూసూత్, పకక్నే వేడి కాగేందుకు పీట లాకుక్ని కూచుని “నా బంగారు తలిల్వి, నీకెలాటి 

మొగుడొసాత్డో!" అంది మెటికలు విరిచి నరసమమ్. 
ఆ సాయంతర్ం ధవళేశవ్రం పెళిల్లో అటూ ఇటూ తిరుగుతునన్ ఎవరో కురార్డు తన వైపే చాలా సారుల్ చూసుత్నన్టల్నిపించింది 

హఠాతుత్గా తనమ్యికి. 
చుటూట్ పరికించి చూసింది. అతను కనిపించలేదు.  అంతా తన భార్ంతి అని నవువ్కుంది. 
శర్దధ్గా పెళిల్ తంతు చూసూత్ "జీలకరర్, బెలల్ం ఎందుకు పెడతారు అమమ్మామ్?" అని అమమ్మమ్ చెవిలో అరిచింది ఒక పకక్ 

గటిట్గా మంగళ వాయిదాయ్లు మోగుతూండగా. 
"నీకూ తెలుసాత్దిలే తవ్రలో” అంది నవువ్తూ నరసమమ్. 
సిగుగ్తో తల వంచుకుని అంతలోనే అపర్యతన్ంగా  పెళిళ్ కొడుకు తరఫు వాళల్ బంధువుల వైపు చూసింది తనమ్యి. 
తన వైపే ఎపప్టి నుంచో చూసుత్నన్ అతను చపుప్న కళళ్ని తిపుప్కోవడం గమనించింది. 
"ఎవరితను ఇంత అందంగా ఉనాన్డు!" అనుకోకుండా ఉండలేకపోయింది. బహుశా: ఇరవై ఏళుల్ంటాయేమో.  
అమమ్మమ్ని అడగడానికి భయం వేసింది. 
అయినా అతను తనని కాకుండా వెనక ఇంకెవరినైనా చూసుత్నాన్డేమో, అనిపించి వెనుతిరిగి చూసింది మళీల్. వెనకంతా పెదద్ 

వాళేళ్ ఉనాన్రు, తన ఈడు వాళెళ్వరూ లేరు. 
అతను తన వైపే చూసుత్నాన్డని రూఢయేయ్సరికి అపర్యతన్ంగా తనమ్యి ముఖంలో నవువ్ విరిసింది. 
భోజనాల దగిగ్ర అమమ్మమ్ దగిగ్రికి వచిచ్ "నానన్మమ్ గారూ, ననున్ గురుత్ పటేట్రా, శేఖర నండి" అనాన్డు కూరలు  వడిడ్సూత్. 
ఆ పలకరింపంతా తనకోసమే అని తనమ్యికి అరథ్మవుతూనే ఉంది. 
"ఓ...దేవి కొడుకువా. గురుత్ పటట్లేదబాబ్య, ఎపుప్డో సినన్పుడు సూసేను" అని నరసమమ్  
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"ఆయ.. ధవళేశవ్రం లోనే సెటిలయేయ్వండీ.... " అంటూ అతను ఏదో మాటాల్డుతునాన్డనన్మాటే గానీ ఒకక్టీ బురర్కెకక్డం 
లేదు తనమ్యికి. 

దించిన కళళ్తో నెమమ్దిగా తింటునన్ తనమ్యిని చూపిసూత్ "మా జోయ్తి కూతురు, ఇంటర సదువుతాంది" అంది గొపప్గా 
చెపిప్ 

"కాళేజీ సదువుతునాన్వా?" అనడిగింది నరసమమ్.  
"లేదండి టెంత తరావ్త మానేసి వాయ్పారం చూసుకోమనాన్రు నానన్గారు" అనాన్డు. 
కొంచెం బాధ వేసింది తనమ్యికి. “అయోయ్, చదువు మానేసాడా! అయినా... తనకెందుకులే” అని అనుకుంది మళీల్. 
ఇంటికి వచిచ్న వారం తరావ్త, పోసట్ మేన ఇంటి గుమమ్ం లోకి విసిరిన ఉతత్రాలలో తన పేరు తో ఉతత్రం ఉండడం తో 

ఆశచ్రయ్ంగా చేతిలోకి తీసుకుంది తనమ్యి. అటూ ఇటూ చూసి ఉతత్రం తీసుకుని డాబా మీదికి పరుగెతిత్ంది. దడదడా కొటుట్కుంటునన్ గుండెతో 
ఇనాల్ండ ఉతత్రానిన్ చింపింది. తవ్రగా చింపడం వలల్ అంచులతో బాటు ఉతత్రం చివర కూడా కాసత్ చిరిగిపోయింది. 

కవరు మీద ఇంగీల్షులో ఉనన్ చకక్ని దసూత్రీకి, లోపలి కొకిక్రి బికిక్రి తెలుగు రాతకు సంబంధం లేదు. అయినా అవనీన్ 
పటిట్ంచుకునే సిథ్తిలో లేదు తనమ్యి. 

“పిర్యమైన తనమ్యికి, 
ఇకక్డ నేను బాగునాన్ను. అకక్డ నువువ్ బాగునాన్వని తలుసాత్ను. 
నీకు ఇలా ఉతత్రం రాయడం తపప్యితే క్షమించు. నువువ్ నాకు నచాచ్వు. 
నీకు నేను నచిచ్తే ఉతత్రం రాయి. ఇది నా ఫెర్ండు షాపు అడర్సు.  ఇకక్డికి ఉతత్రం వేయగలవు. 
ఇటుల్ 
నీ బావ  
శేఖర" 
అతి మామూలు ఉతత్రం లో  "నువువ్ నాకు నచాచ్వు",  చాలా గొపప్ వాకయ్ంలా తోచింది తనమ్యికి. ఇక- “పిర్యమైన”,”నీ 

బావ” పదాల సంగతి చెపప్నే అకక్రలేదు. పదే పదే అవే గురుత్కొసుత్నాన్యి. 
అదద్ంలో చూసుకుంటూ, “నేను అతనికి ఎందుకు నచిచ్ ఉంటాను?” అని సాలోచనగా అనుకుంది. 
“బకక్ పలచని శరీరం, పలచ్ని చెంపలు, ఒక మోసత్రు రంగని కూడా చెపప్లేని ఒంటి రంగు. కాటుక కళుళ్ చలాకీగా 

ఉంటాయి. జుటుట్ బావుంటుంది. కానీ అతని ముందు తనేమీ అందగతెత్ కాదు. అది సప్షట్ం.” అనుకుంది మళీల్ తనమ్యి. 
*** 

 “పేరుల్ కూడా సరిగా రాయడం రాదంటే టెంత పాసవవ్లేదనన్మాట” అంది ఉతత్రం మడిచి వనజ. 
“ఊ..అనుకుంటా” అంది తనమ్యి. 
“అంతే కాదు, గమనించేవా? ఉతత్రం మీద అడర్సు అతను రాసినది కాదు.” 
“ఊ.. సరేల్ వనా, అతని రాత బాలేదని ఫెర్ండుతో రాయించి ఉంటాడు.” అని ఆలోచనలో పడడ్ తనమ్యి మనసుస్ చదివినటుల్  
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“అతనికి నువెవ్ందుకు నచిచ్ ఉంటావో అనన్ ఆలోచన మానెయియ్, అయినా నీకేం తకుక్వ. అంత:సౌందరయ్ం మెండుగా ఉనన్ 
దానివి. తెలివిగలదానివి. అతను నీకెందుకు నచాచ్డో చెపుప్.” అని  

“అనన్టుల్ రిపైల్ ఇసుత్నాన్వా?” అంది వనజ. 

4 
సాయంతర్పు వెలుగు కర్మంగా మాయమవుతూ ఉంది. పకుష్లు గూళళ్కి చేరుతూ కిలకిలారావాలు చేసుత్నాన్యి. 
డాబా పైకి పాకిన సనన్జాజి తీగె,  దానినలుల్కుని ఉనన్ రాధాకృషణ్ తీగె పగలా రాతార్ అనన్టుల్ పోటీ పడి విరబూసి ఉనాన్యి.  
తనమ్యి సనన్జాజి మొగగ్లు బుటట్లోకి కోసి వేసూత్ నిటూట్రిచ్ంది. 
పకక్నే ఉనన్ వనజ “ఊరికే అదే పనిగా ఆలోచించి మనసు పాడు చేసుకోకు తనూ! శేఖర నిజంగానే నినున్ ఇషట్ పడుతునాన్డేమో, 

లవ ఎట ఫసట్ సైట” అని కొంటెగా నవివ్ంది. 
తనమ్యి “ఉహూ! నేనాలోచిసుత్నన్ది అది కాదు, అతను చదువుని ఎందుకు సీరియస గా తీసుకోలేదనన్ది నాకింకా అరథ్ం కావడం 

లేదు. బహుశా ఇంటికి పెదద్ కొడుకు కావడం వలల్ బాధయ్తలు అడుడ్ వచాచ్యంటావా?” అంది. 
“నువివ్ంకా అతని ఉతత్రం లో తపుప్లిన్ నేను ఎతిత్ చూపానని బాధ పడుత్నన్టుట్నాన్వ, నా ఉదేద్శయ్ం అది కాదు” అంది వనజ. 
సనన్జాజులు కోయడం పూరిత్ చేసి దారపు రీలు లోంచి ఒక పెదద్ ముకక్ నోటితో కొరికి వనజ చేతికిచిచ్ంది. మాల కటట్డానికి వీలుగా 

రెండు రెండు పూలని వనజకి అందిసూత్, వీధి చివర దుముమ్ రేపుకుంటూ వసుత్నన్ రెండెడల్ బండిని, ఆ వెనుకే వసుత్నన్ మేకల మందని చూసూత్ 
“మనకంటే పశు పకాష్య్దులు నయం. వాటికి ఏ బాధలూ లేవు కదూ! అంది తనమ్యి. 

పూలు అలిల్,  మొదటి మాలని తనమ్యి తలలో తురుముతూ “మనకీ ఏ బాధలూ లేవు” అని నవివ్ంది వనజ. 
*** 

వారం రోజులనించీ ఆలోచిసూత్నే ఉంది తనమ్యి. శేఖర కి బదులివాలా, వదాద్ అని. "ఇక ఈ సాయంతర్ం కాలేజీ నించి రాగానే 
మొదలుపెటాట్లి"  అనుకుంది. 

మామూలుగానే తలకి బాగా కొబబ్రి నూనె పెటిట్, బిగించి రెండు జళుల్ వేసింది జోయ్తి తనమ్యికి. 
రెడీ మేడ పంజాబీ డెర్సుస్లు అలా వీధిలోకి వసేత్ ఈ మధయ్ రెండు ముదురు రంగులు కొంది జోయ్తి.  ఎపుప్డూ టైలరు దగగ్ర కుటిట్ంచిన 

పరికిణీలు  వేసుకునే తనమ్యికి ఈ డెర్సుస్లు బాగా నచాచ్యి.  అందులో ఎరుపు రంగు డెర్సుస్ తీసి వేసుకుందా రోజు తనమ్యి. 
కాలేజీ  లోపలికి వెళళ్బోతూ గేటు దగిగ్ర  పరిచయమైన ముఖం చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది. భయంతో పుసత్కాలిన్ గుండెలకు ఇంకాసత్ 

దగగ్రకు అదుముకుని అతనిన్ పలకరించకుండానే లోపలికి వెళిల్పోయింది. 
కాల్సు రూముకి వెళిల్ పుసత్కాలలో తల దూరిచ్ంది కానీ, ఏవీ వినిపిసుత్నన్టుల్ లేదు. 
"అతను ఇకక్డికి ఎందుకు వచేచ్డు? ఉతత్రం రాయలేదని ఏకంగా వెతుకుక్ంటూ వచేచ్సేడా? ఇదంతా ఇపుప్డు ఇంటోల్ తెలిసేత్,  

అమోమ్! ఇంకేమైనా ఉందా? ముందెళిల్ అతనిన్ ఇక మీదట ఇలా రావొదద్ని చెపెప్యాయ్లి. అలా చెపేత్ అతను బాధ పడాత్డేమో." అని మనసు 
పరిపరివిధాలా ఆలోచిసూత్ంది. 

"అతనికి నచిచ్నా, నచచ్క పోయినా ఇదొక పెదద్ గొడవ కాక ముందే,  తనకి ఇలాంటివి నచచ్వని ఖరాఖండీగా చెపెప్యాయ్లి " అని 
నిశచ్యించుకుని కాల్సు మధయ్లో పరిమ్షన అడిగి కాలేజీ బయటికి వచిచ్ంది తనమ్యి.  
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తను ఊహించినటుల్గానే ఇంకా అకక్డే ఉనాన్డు అయితే ఈ సారి ఎదురుగా బడీడ్ కొటుట్ బెంచీ మీద కూచుని, గేటు వైపే చూసూత్ 
కనిపించాడు. 

తను బయటికి రావడం చూసి నడిచి ఎదురుగా వచాచ్డు. 
చాలా మామూలుగా నవువ్తూ "బావునాన్వా?" అనాన్డు. 
తనమ్యి గొంతు పెగలుచ్కునే లోగా  "ఈ చుటుట్పకక్ల ఊళల్లో  అమేమ్ కోళల్ దాణా  కొనడానికి తరచు నానన్గారు వసుత్ంటారు.  

ఇపుప్డా డూయ్టీ నేను తీసుకునాన్ను. ఎలాగూ వచేచ్ను కదా, ఒక సారి నినున్ చూసెళాద్మని వచేచ్ను.  అని "వసాత్నూ.." అని సమాధానం కోసం 
ఎదురు చూడకుండా వెళిల్పోయేడు. 

తనమ్యికి మనసుస్ సిథ్మిత పడింది. సమసయ్ తననుకునన్ంత కాంపెల్కుస్ కానందుకు. 
"అతననీన్ డైరకుట్గా చెపుత్నాన్డు. మొనన్ నినున్ ఇషట్ పడాడ్నని ఉతత్రం రాసేడు, ఇవేళ ఏకంగా నినున్ చూడడానికి వచేచ్డు. మరి 

రేపేవిటో..."అంది కనుబొమలు ఎగరేసూత్ వనజ.  
"ఈ బిగించిన కొబబ్రి నూనె జడలు, లూజు పంజాబీ డెర్సుస్ చూసి ఇక మళీల్ రాడులే" అంది తనమ్యి. 
పైకి అలా అందే కానీ, అతను మరలా వసేత్ బావుణన్ని అనుకుంది.  
ఆ సాయంతర్మే ఉతత్రం రాసి పోసుట్ చేసింది.  
"పిర్యమైన శకూక్!  
ఉభయకుశలోపరి. 
తెలి వెనెన్ల వేకువలో నీ ఉతత్రానిన్ వందో సారి చదివేను. "నువువ్ నాకు నచేచ్వు" అనన్ నీ అక్షరాలు నా మనసుస్లో శాశవ్తంగా 

ముదర్పడిపోయేయి. 
నా ఇషాట్లేవిటో చెపప్నా! మంచు ఉదయాన గాలికి తలలూపే గరిక పూలంటేనూ, పర్తి పువువ్లోనూ పర్పంచపు అందమంతా 

అలుల్కునన్ దేవగనేన్రు పూలంటేనూ ఇషట్ం. గులాబీ పూల రేకుల మీద ముతయ్పు చినుకులాల్ నిలిచిన నీహారికలంటే మరీ మరీ ఇషట్ం.  అనిన్టినీ 
మించి శీతాకాలపు నును వెచచ్దనంలో లేత ఊదా రంగులో పొదలనీన్ నిండే డిసెంబరం పూలంటే ఇషట్ం.  

నువెవ్ంత అదృషట్వంతుడివి! ఇంచకాక్ పరవళుల్ తొకేక్ గోదావరి సమకాష్న ఉనన్వు. నాకే గనుక అలాంటి అవకాశం ఉంటే గుండె 
ఘోషలనీన్  రోజూ గోదారమమ్తో కలబోసుకోనూ!  అనన్టుల్ నేను నినున్ "శకూక్" అని పిలవడం నీకు నచచ్కపోతే చెపుప్. నాకిలా ముదుద్ పేరల్తో 
పిలవడం అంటే ఇషట్ం.  

అవునూ! హఠాతుత్గా  అలా పర్తయ్క్షమయేయ్ సరికి భయపడిపోయేను తెలుసా! మళీల్ నినున్ చూసేదెనన్డో అని మనసు ఘోషిసూత్ంది, 
కానీ పర్పంచపు భయం ననున్ వెనకుక్ తగగ్మంటూంది. అందుకే ఏమీ మాటాల్డలేకపోయాను. క్షమిసాత్వు కదూ! 

మరో ఉతత్రంలో మరినిన్- 
నీ 
తను(ఇది నా  ముదుద్ పేరు!) 
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ఉతత్రం పోసుట్ చేసిన దగగ్రిన్ంచీ అటిన్ంచి వచేచ్ ఉతత్రం కోసం ఎదురుతెనున్లు చూడడంతోనే సరిపోతూంది తనమ్యికి. ఎందుకైనా 
మంచిదని ఉతత్రానికి మరో కాపీ రాసి దగగ్ర పెటుట్కుంది. ఉతత్రానికి సమాధానం వచిచ్నపుడు రెండూ దగిగ్ర పెటుట్కుని చదువుకోవడం ఎంత 
బావుంటుంది! 

ఉతత్రం వసేత్ బావుణణ్నన్ సంతోషం ఒక పకక్ నించీ, తీరా ఉతత్రం వచేచ్క  ఎవరి కంటనైనా పడుత్ందేమోననన్ ఆదురాద్ ఒక పకక్ నించీ 
నిలవనీయడం లేదు తనమ్యిని.  

ఒక పకక్ చదువుమీద నించి దృషిట్ పకక్కి వెళిల్పోకూడదని మనసుని తమాయించుకుంటూనాన్ తన వలల్ కావడం లేదసలు. 
మొతాత్నికి మరో పదిహేను రోజులోల్ ఎదురు చూసుత్నన్ ఉతత్రం రానే వచిచ్ంది.  
కాలేజీ నించి ఇంటికి వచిచ్ ముఖం కడుకూక్ంటూండగా నరసమమ్ ఉతత్రం తెచిచ్ రహసయ్ంగా ఇచిచ్ంది తనమ్యికి. 
తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా అమమ్మమ్ వైపు చూసి అంతలోనే అటు వసూత్నన్ తలిల్కి కనబడకుండా దాచింది. 
ఉతత్రం పటుట్కుని లోపలికి పరుగెతుత్తునన్ తనమ్యిని చూసి ముసిముసిగా నవువ్కుంది నరసమమ్. 
తడబడే వేళల్తో ఉతత్రం చింపిన తనమ్యికి రెండే రెండు వాకాయ్లు కనిపించి హుషారంతా పోయింది. 
"నీ ఉతత్రం నాకు సగం అరథ్మైంది, సగం అరథ్ం కాలేదు. ముఖయ్ విషయం నేను వచేచ్వారం మళీళ్ మీ ఊరొసుత్నాన్ను.ఈ సారి ఇంటికే 

వసాత్ను." 
ఇదా ఎంత గానో ఎదురు చూసిన ఉతత్రం. అసలే విషయానికీ బదులు లేదు. 
ఆ సాయంతర్ం  శేఖర రాసిన ఉతత్రం, వనజ తన ఉతత్రం కాపీ మారిచ్ మారిచ్ చూసి ”నువేవ్మనుకోనంటే ఒక మాట చెపాత్. నకక్కూ, 

నాగ లోకానికీ ఉనన్ంత తేడాగా ఉనాన్యి మీ ఇదద్రి ఉతత్రాలు.” అని నవువ్తూ 
“అతనికి నువువ్ రాసిన ఉతత్రం అరథ్ం కాకపోవడంలో నాకైతే ఏవీ ఆశచ్రయ్ం లేదు” అంది మళీల్. 
"అంటే ఏవిటి? అతను నాకు సరిజోడు కాదనా నీ ఉదేద్శయ్ం?” అంది ఉకోర్షంగా తనమ్యి. 
"అలా కోపగించుకోకుండా ఉంటే నేనింకో మాట చెబుతాను. అతనిని నువువ్ ఇషట్ పడడం లో తపుప్ లేదు. కానీ అతనికీ నీ హృదయం 

ఉంటుందని ఊహించుకోవడం లోనే తపుప్ ఉంది" అంది వనజ సాలోచనగా. 
“అవనీన్ సరేలే ఇపుప్డొక కొతత్ సమసయ్ వచిచ్ పడింది. అతను మళీల్ వసాత్నంటునాన్డు, పైగా ఇంటికి. అతని ఉదేద్శయ్ం ఏవిటో నాకు  

అరథ్ం కావడం లేదు.” అని తల పటుట్కుంది తనమ్యి. 
"సరేల్ రానివువ్. అతనికీ అరథ్ం కావాలిగా మీ ఇంటి పదధ్తులు. అయినా చుటాట్లబాబ్యి కదా వసేత్ ఏమనుకోరని ధైరయ్మనుకుంటా"  

అంది వనజ. 
*** 

శేఖర వసాత్ననన్ రోజు తెలాల్రిందగగ్రిన్ంచీ గుండె వేగంగా కొటుట్కోవడం మొదలయియ్ంది తనమ్యికి.  
కాలేజీ లో ఉదయం నించీ ఏవీ తలకెకక్డం లేదు.  
మధాయ్హన్ం నించి తలనొపిప్గా ఉందని పరిమ్షన తీసుకుని ఇంటికి వచేచ్సింది. ఎపుప్డూ చలాకీగా ఉండే తనమ్యి ఎవరితో 

మాటాల్డకుండా ముభావంగా ఉండడమే కాకుండా ముసుగు పెటిట్ పడుకోవడం చూసి జోయ్తి వచిచ్ నుదుటి మీద చెయియ్ వేసి చూసింది. 
మనసుస్లో చెలరేగుతునన్ ఘరష్ణకి తలపోటు నిజంగా రావడం మొదలైంది  తనమ్యికి.   
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వాకిటోల్ ఏ అలికిడి అయినా  అతనొచాచ్డేమో అని చెవులు రికిక్ంచి వింటూ ఉంది.  
సాయంతర్ం బయటి నించి వసూత్నే తనమ్యి తండిర్ భానుమూరిత్ "జోయ్తీ, అబాబ్యి వచాచ్డు చూడు" అనడం విని చపుప్న మంచం 

దూకి బాతూర్ం లోకి పరుగెతిత్ంది తనమ్యి. 
ముందు గదికి ఆనుకుని ఉనన్ హాలులోకి వచేచ్సరికి తండిర్తో మాటాల్డుతూ తన వైపే చూసుత్నన్ శేఖర ని చూడగానే చపుప్న తలుపు 

చాటున దాకుక్ంది. 
నరసమమ్ ఏదో అరథ్మైన దానిలా పకక్కు వచిచ్ “నీకోసమే వచిచ్నటుల్నాన్డు” అంది ముసి ముసిగా నవువ్తూ. 
అతనికి సరిగాగ్ కనిపించేటటుల్ నిలబడి ఓర కంట చూసింది తనమ్యి. అతను ఇంకా ఇటే చూసుత్నాన్డు.  
జోయ్తి టీ పటుట్కొచిచ్ హాలులో తచాచ్డుతునన్ తనమ్యిని చూసి “నువువ్ పటుట్కెళాత్వా” అని అడిగింది. 
లోపలోల్పల పొంగుతునన్ సంతోషంతో తలూపి, టేర్ పటుట్కెళిల్ంది తనమ్యి. 
“ఇది మా అమామ్యి” భానుమూరిత్ శేఖర కి పరిచయం చేసేడు.  
బదులుగా తలూపి “మొనన్ పెళిల్లో చూసేనండి”  అనాన్డు. 
ఒకక్ మాటా మాటాల్డే అవకాశం రాలేదు తనమ్యికి.  
వాయ్పారం పని మీద ఆ ఊరు వచేచ్నని అతను చెపూత్నాన్ ఇంటిలో ఎవరికీ నమామ్లనిపించడం లేదనన్ సంగతి గర్హించింది తనమ్యి. 
మరో గంటలో అతను వెళిల్పోగానే జోయ్తి  సీరియస గా లోపలికి వచిచ్ "అతనెందుకు వచాచ్డు?" అంది తనమ్యితో. 
బితత్రపోయి సమాధానం లేనటుల్ నేల చూపులు చూసింది తనమ్యి. ఆ గొంతులో కూతురి పర్మేయం లేకుండా పరాయి అబాబ్యి 

హఠాతుత్గా ఎందుకు వసాత్డనే గదమాయింపు ధవ్నిసూత్ంది. 
తనమ్యికి ఏం చెపాప్లో, ఎలా చెపాప్లో అరథ్ం కాలేదు. 
ఇంతలో నరసమమ్ వంటింటోల్  నించి వచిచ్ “అదేవిటి, ఆ కురార్డేవైనా పరాయి వాడా? మన దేవి కొడుకేగా. మొనన్ పెళిల్ లో 

కనిపించినపుడు ఇటొసేత్ వసూత్ండమని నేనే చెపేప్ను” అంది. 
“ఊ. మనవరాలిని వెనకేసు రావడం కాదు, పిచిచ్ పిచిచ్ ఆలోచనలు మానేసి ముందు బాగా చదవమని చెపుప్" అని తనమ్యి వైపు 

విసురుగా చూసి వెళిల్పోయింది జోయ్తి. 
తనమ్యికి తను చేసిన తపేప్విటో అరథ్ం కాలేదు. అలాగని అమామ్, నానన్లతో విడమరిచ్ మాటాల్డే ధైరయ్మూ, అవకాశమూ లేదు.   
అమమ్మమ్ నయమే బానే తపిప్ంచబోయింది కానీ తనతో పరాయి అబాబ్యి గురించి చరిచ్ంచే ధైరయ్ం లేదు. 
వనజ దగగ్రకు వెళిల్ గోడు వెళళ్బోసుకుంది తనమ్యి.  
"ఊ...మీ ఇంటోల్ అంత పోజిటివ గా రియాకట్వుతునన్టుల్ లేరు. నువువ్ ఉతత్రాలు రాసుత్నాన్వని తెలిసేత్ ఇంకాసత్ మండి పడతారు. 

ముందు అతనిన్ ఇలా వచిచ్ కనబడొదద్ని ఉతత్రం రాయి" అంది వనజ. 
"మీ ఇంటోల్ నుంచి ధవళేశవ్రం,  వాళళ్ ఫెర్ండు షాపు కి ఫోను చేసేత్నో" అంది సాలోచనగా తనమ్యి. 
"అమోమ్, ఎస.టీ.డీ కాల చేసేవంటే ఇంటోల్ బిలుల్ రాగానే చంపేసాత్రు. పోనీ టెలీగార్ము ఇవువ్." అంది వనజ. 
టెలీగార్ము పుచుచ్కుని ఏమనుకునాన్డో ఏమో మళీల్ అటు నించి ఎటు వంటి రెసాప్నుస్ లేదు రెండు నెలల వరకు. 
తనమ్యి కాసత్ సిథ్మితపడింది. కానీ అతని గురించిన ఆలోచనలు వదలడం లేదు.  
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ఇంటరీమ్డియేట పరీక్షలు అయిన వేసవిలో తనమ్యి వనజ దగగ్రికి వెళిల్, ఇంటికి వచేచ్సరికి ఇంటోల్ హడావిడి కనిపించింది.  
    

5 
వనజ ఇంటి నుంచి తనమ్యి వసూత్నే జోయ్తి “తవ్రగా రా చీర కడతాను. కాసేస్పటోల్  పెళిళ్ చూపులకి వసుత్నాన్రు" అంది. 
ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి.  
"తనకి పెళిల్ చూపులా?"  
కానీ పైకి ఎవరూ, ఏవిటని అని అడిగే ధైరయ్ం కూడా లేదు తనమ్యికి.  
జడగంటలు వేసూత్ "అబాబ్యి కాకినాడ లో ఆర. ఎం. పీ  డాకట్రు.  పార్కీట్సు బావుంటుందంట,  బాగా సంపాదించి ఈ మధేయ్ 

సొంతిలుల్ కటుట్కునాన్డట. బాబాయి వాళుల్ చెపేప్రు”  అని "కాసత్ నవువ్తూ మాటాల్డు ఏవైనా అడిగితే” అంది జోయ్తి కూతురితో.  
తనమ్యికి మతి పోతూంది. “ఇలా చెపాప్ పెటట్కుండా హఠాతుత్గా పెళిల్ చూపులంటునాన్రేవిటి? ఒక పకక్ శేఖర వైపు తన మనసుస్ 

ముడిపడిపోతూంది. ఇపుప్డికక్డ ఈ పెళిల్ చూపులోల్ అవతలి వాళల్కి తను నచిచ్తే? తను ఒకరిని ఇషట్పడుతూ మరొకరికి భారయ్ కాగలదా?” 
భానుమూరిత్ లోపలికి  వచిచ్ వాళొల్సుత్నాన్రని  చెపేప్క గుండె దడ ఎకుక్వైంది తనమ్యికి.  
అనయ్మనసక్ంగా ఇంత సేపూ ఎలా తయారు చేసేత్ అలా ముసాత్బు చేయించుకుంది. అదద్ంలో తనను చూసుకుంది. పీలగా ఉనన్ 

శరీరానికి చీర కడితే కొయయ్ బొమమ్కు కటిట్నటుట్ అనిపించింది.  పెటుట్కునన్ నగలు తన కంటే బాగా మెరుసుత్నాన్యి.  చుటుట్పకక్ల తెలిస్న 
ఇదద్రు ముగుగ్రు ఆడవాళుళ్ వచిచ్ జోయ్తికి వంటింటోల్ సాయం చేసుత్నాన్రు.  

పకిక్ంటి అతత్యయ్ వచిచ్ కనకాంబరం మాల తలలో తురిమి చెంపలు నిమిరి మెటికలు విరిచింది.  
తనమ్యికి శేఖర తన చుటూట్ పరిభర్మిసూత్ మాటాల్డుతునన్టుల్ అనిపించింది. ఏవిటిదంతా? అని తనని నిలదీసి 

అడుగుతునన్టల్నిపించింది. 
"తనొకక్దానికీ ఆలోచించి బురర్ పగిలిపోతూంది. వనజతో ఈ విషయం చెపేప్ వాళుల్ంటే బావుణుణ్." అంటూ పెదవి కొరుకుక్ంటూ 

అలానే కూచుండి పోయింది.  
అతను తలిల్తో కలిసి వచిచ్నటుల్నాన్డు. కానీ అతనే అనిన్ విషయాలూ మాటాల్డుకుంటునాన్డు.   
తనని ఆ గదిలోకి తీసుకెళిల్ నిలబెటిట్ంది జోయ్తి. పకక్ వాళల్తో మాటాల్డుతూ తనవైపో సారి చూసి  చూపు తిపుప్కునాన్డు.  
తలెతిత్ చూసిన తనమ్యికి ఎందుకో నిరేవ్దం వచిచ్ంది.  
ఒక మోసత్రు కళగా కూడా లేని ముఖం.  అతని వయసుస్ 25 పైన ఉండొచుచ్. తనమ్యికి  తెలీని బాధగా అనిపించింది. 
ఎపుప్డు తనని అకక్డి నించి పంపేసాత్రా అనన్టుల్ తలిల్ వైపు చూసింది.  
మిగతా వాళెల్వవ్రూ తనని పటిట్ంచుకోనటుల్ అతని వైపే చూసుత్నాన్రు. పెళిల్ చూపులంటూ పెదద్ తతంగం జరలేదు.  సరిగాగ్ 5 

నిమిషాలు అతనెదురుగా నిలబడి పేరేమిటో చెపిప్, వచేచ్సిందంతే. 
నరసమమ్ మనవరాలిని లోపలికి తీసుకెళిల్ంది. 
మనవరాలి కళల్లో దిగులు అరథ్ం చేసుకునాన్ ఏవీ చేయలేని అసహాయతతో తల నిమిరి వెళిల్పోయింది. 

*** 
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 ఆ సాయంతర్ం దిగులుగా కూచునన్ మనవరాలి దగగ్రకి వచిచ్ " రొండు లచచ్లు కటన్వడిగేరు. మీ అమామ్, నానాన్ వొదద్ని చెపేప్రు" 
అంది. 

తనమ్యి తేలిగాగ్ ఊపిరి పీలుచ్కుంది. అపర్యతన్ంగా అమమ్మమ్ని కౌగలించుకుంది.  
ఒకక్ ఉదుటున డాబా మీదికి పరుగెతిత్ంది. చీకటోల్ మెరుసుత్నన్ నక్షతార్లిన్ చూసూత్ రెండు చేతులూ జోడించి గుండెలకి అదుముకుని 

"థాంకూయ్..థాంకూయ్" అంది. 
ఏదో ఒక గొపప్ రిలీఫ గా, గుండెల మీద బరువు తీరినటుల్ హాయిగా అనిపించి గిరగిరా తిరిగింది. 
కిందికి వచిచ్, మెటల్ పకక్నే  పొద మీద  మెరుసూత్ విరిసిన చిటిట్  చందర్కాంత పూవునొకదానిన్ చేతులోకి తీసుకుని లేత పరిమళానిన్ 

దీరఘ్ంగా పీలిచ్, మెతత్ని రేకులిన్ అపురూపంగా తడిమి, మురిపెంగా తలలో తురుముకుంది. 
తరావ్తి వారంలో శేఖర నించి మరొక ఉతత్రం వచిచ్ంది. 
ఊరోల్ ఏదో పెళిల్కి తలిల్తో బాటూ వసుత్నాన్డట, ఆదివారం ఇంటికి వసాత్మని రాసేడు. 
తనమ్యి అతను వచేచ్ సమయానికి ఇంటోల్ లేకుండా వనజ దగగ్రికి వెళిల్పోవాలని నిరణ్యించుకుంది. 
అదే పెళిళ్కి తనూ వెళాల్లిస్ వసుత్ందని ఊహించలేదు. 
అలా అనుకుందే కానీ పెళిల్లో శేఖర కనిపిసూత్నే తనమ్యికి తెలీని సంతోషం ముంచుకు వచిచ్ంది. అతని తలిల్ దేవి తనని పరికించి 

చూడడం గమనించింది. 
"ఇలా దగగ్రికి వచిచ్ మాటాల్డు దేవి అతత్యయ్తో" నరసమమ్ మనవరాలి చెయియ్ పటుట్కుని ముందుకు లాగింది. 
బిడియంగా "నమసేత్" అని చెపిప్ంది.  
పరిచయంగా దగిగ్రికి తీసుకుని "ఇలా రామామ్, నువేవ్నా తనమ్యివి. మా శేఖర చెపేప్డులే" అంది నవువ్తూ దేవి. 
"ఏం చెపేప్డనన్టుల్" కుతూహలంగా దేవి వైపు తిరిగి,  దూరంగా తన వైపే చూసుత్నన్ శేఖర వైపు కొంటె చూపు విసిరింది తనమ్యి. 
దూరం నించి నవువ్తూ కనున్ గీటేడు శేఖర. 
అతనిన్, తనని ఎవరైనా చూసేరేమో అని భయంగా తల దించుకుంది. 
"ఏవిటిదంతా సిగేగ్" అంది మళీల్ దేవి. 
మధాయ్హన్ం భోజనాలు కాగానే బయలుదేరుతూ "మాతో రండి మా ఇలుల్ చూదుద్రు గాని"  అంది జోయ్తి తలిల్ పోరు పడలేక.  
ఇంటోల్ మధయ్ గదిలో పైన గోడ బలల్ల  మీద బోరిల్ంచి ఉనన్ఇతత్డి సామానల్ వైపు దృషిట్ వాలచ్కుండా  చూసింది దేవి. 
"ఇవనీన్ మా అమమ్ నాకు ఇచిచ్నవే. ఇవనీన్ మా తనమ్యికి ఇచేచ్సాత్ం" అంది నవువ్తూ జోయ్తి. 
దేవి పర్శంసా పూరవ్కంగా చూసూత్ "అయినా ఒకక్తే అమామ్యి కదా, మీకంటే ఎకుక్వగానే ముటట్చెపాప్లి మీ అమామ్యికి మీరు. అవే 

కదా ఒదిన గారూ, పిలల్లకి పుటిట్ంటి ధైరాయ్లు" అని సరిద్ంది.  
పెదద్వాళుళ్ ఈ సామానల్ గోలలో ఉండగా తనమ్యికి శేఖర తో మాటాల్డే అవకాశం వచిచ్ంది. 
పెరటి సందులో ఎదురెదుగా గోడలకి జేరబడి నిలుచ్నాన్రు.  
"ఏవిటీ, ఉతత్రాలు రాయడం లేదు" అనాన్డు. 
 "ఇంటోల్ గొడవవుతుందేమోనని" అని నసిగింది కిందికి చూసూత్ తనమ్యి. 
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"అమమ్కి చెపేప్ను. నాకు నచిచ్నటేల్ తనకీ నువువ్ నచిచ్తే మంచిది కదా" అని పెదవి బిగబటిట్ చూసాడు తనమ్యి వైపు.  
అతనలా పెదవి బిగబటిట్ కొంటెగా చూసేత్ మరింత అందంగా ఉంటాడు.  
"ఊ...ఇంకేవిటి  విశేషాలు?" అనాన్డు. 
"బోలుడ్ ఉనాన్యి. నాకు నీతో కలిసి వెనెన్టోల్ గోదారి మీద విహారానికి వెళాల్లని ఉంది. తీసుకెళాత్వా?" అంది. 
"గోదారి మీద రాతిర్ పూట పడవలు తిరగవనుకుంటా, పగలెళొల్చుచ్కదా, చీకటోల్ పడి గోదారెంట తిరగడమెందుకు?" అనాన్డు.  
"చీకటోల్ కాదు, వెనెన్టోల్...” అని సరి చేసింది ఉకోర్షంగా తనమ్యి. 
"అదేలే..ఏదో ఒకటి. సరిగా తినవా, ఇలా బకక్ చికిక్ ఉంటావు?" అనాన్డు తేరిపార చూసూత్. 
తనమ్యికి ఇంకాసత్ ఉకోర్షం పెరిగింది. 
అయినా తమాయించుకుని "నేనెంత తినాన్ ఇంతే" అనేదో చెపప్బోతూండగా 
అకసామ్తుత్గా పరిచయంగా ముందుకి ఒకడుగు వేసి చపుప్న బుగగ్ని తటిట్"ఇక బయలుదేరుతాం మళీల్ వొసాత్నులే” అనాన్డు. 
బుగగ్ మీది అతని అరచేతిని అలానే పటుట్కుని ఉండిపోవాలనన్ తమకం కలిగింది తనమ్యికి. ఒకక్ సారిగా ఒళళ్ంతా పులకరింతతో 

వొణికింది. 
 శేఖర వైపు దిగులుగా చూసూత్ "అపుప్డేనా" అంది గొంతు పెగలుచ్కుని. 
"చాలా పనుందమామ్య, నానన్ గారితో సాయంతర్ం మరో పని మీద  వెళాల్లి నేను" అనాన్డు చాలా కాజువల గా. 
 బైటి  నుంచి అపుప్డే వసూత్నన్ తండిర్ గొంతు వినిపించేసరికి ఒకక్ ఉదుటున లోపలికి పరుగెతిత్ంది తనమ్యి. 

*** 
తనమ్యికి ఇంటరీమ్డియేట లో చేరినపప్టిన్ంచీ కాలేజీ లెకచ్రరు కావడమంటే ఇషట్ం పటుట్కుంది. అంతకు ముందు వరకూ తను 

పెదద్యియ్ ఏం కావాలో తనకి ఎటువంటి ఆలోచనా ఉండేది కాదు.  
ఇంగీల్షులో ధారాళంగా పాఠాలు చెపూత్ పిలల్లందరినీ ఆకటుట్కునే కృషాణ్రావు  మాసాట్రంటే  విపరీతమైన గౌరవం తనమ్యికి. 
ఆ మాసాట్రు ఇంగీల్షులో పీ.హెచ.డీ  చేసేరని విని తనెపుప్డు పీ.హెచ.డీ చేసుత్ందో అనుకుంది. బిడియంగా మాసాట్రి దగగ్రకెళిల్ ధైరయ్ం 

చేసి అడిగింది ఒక రోజు. 
లెకచ్రరు కావాలనన్ తనమ్యి ఆలోచనకి ఎంకరేజింగ గా చూసూత్ "జూనియర కాలేజీ లెకచ్రరు కావాలంటే పీ.హెచ.డీ 

చెయయ్నవసరం లేదు. తతస్ంబంధిత సబెజ్కుట్లో ఎమేమ్ చేసేత్ చాలు. అయితే ఎంటర్నుస్ పరీక్ష రాయాలిస్ ఉంటుంది. అందుకు ఎమేమ్లో  మినిమం 
సెకండ కాల్సు మారుక్లు వచిచ్నా సరిపోతుంది.  నీకు తెలీనిదేవుంది. ఇది కాంపిటీషను కాలం.  మంచి మారుక్లు ఎపుప్డూ అవసరమే. ఇక 
పీ.హెచ.డీ చేసేత్ డాకట్రు అనిపించుకోవడమే కాదు. డిగీర్ కాలేజీ లెకచ్రరు పరీక్ష రాయడానికీ, యూనివరిశ్టీలలో లెకచ్రరు ఉదోయ్గాల అరహ్త 
పరీక్షలకూ పనికి వసుత్ంది. ఇంటరీమ్డియేట లోనే ఇవనీన్ తెలుసుకోవడం అనవసరమే అనుకో. కానీ ముందు ముందు ఏం 
చెయాయ్లనుకుంటునాన్మో అదే విధంగా జీవితంలో సిథ్ర పడడానికి డిగీర్లో నువువ్ తీసుకునే సబెజ్కుట్ల మీద ఆధారపడి ఉండడం వలల్ 
తెలుసుకోవడం మంచిది. నువువ్ తపప్క లెకచ్రరువవుతావు ఒక రోజు,  ఇలా బిడియంగా మాటాల్డడం మానేసేత్" నవావ్రు మాసాట్రు. 
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అవేళిట్ నుంచి ఇంగీల్షు బాగా చదవడం మొదలు పెటిట్ంది తనమ్యి. దానితో సమానంగా తెలుగు సాహితయ్ం పటాల్ ఇషట్ం మొదలైంది. 
ఎందుకో రెండు భాషల పటాల్ తీరని మకుక్వ మొదలైంది. నిజానికి కాలేజీలో లెకక్ల సబెజ్కుట్లో తనకి ఎపుప్డూ ఎకుక్వ మారుక్లొసాత్యి. కానీ 
సాహితయ్ంలో ఉనన్దేదో లెకక్లోల్ లేనటుల్ అనిపించసాగింది కర్మంగా తనమ్యికి. 

వేసవి సెలవులు కాగానే తన ఇషాట్నికి సరిపడగానే డిగీర్ కాలేజీ లో చేరి ఇంగీల్షు లిటరేచరు తో చదవాలనుకుంది తనమ్యి.  
"అసలే రోజులు బాగా లేవు, అమామ్యి కోసం అసలే ఆ కురార్డు తిరుగుతునాన్డు. హాసట్లులో పెటట్డం నాకిషట్ం లేదు. మీరే ఏదో 

రకంగా సరిద్చెపప్ండి అమామ్యికి." అంది జోయ్తి. 
"ఊరోల్ డిగీర్ కాలేజీ లేదు, నినున్ హాసట్ల లో  పెటిట్ చదివించడం మాకు ఇషట్ం లేదు. పైరవేటుగా బియేయ్ చేసుకోమామ్. కావాలంటే 

టూయ్షను పెటిట్ంచుకో" అనాన్డు భానుమూరిత్ తనమ్యితో.     
"పైరవేటుగా ఇంటోల్ కూచుని ఇంగీల్షు లిటరేచరు  చదవాలంటే కషట్మే, ఇదో నాలా డిగీర్ మధయ్లో డిసక్ంటినూయ్ చేయాలిస్ ఉంటుంది. 

తెలుగు లిటరేచర చదువు పోనీ, నీకెలాగూ తెలుగు సాహితయ్మంటే ఇషట్మేగా" అంది వనజ ఆ సాయంతర్ం. 
"నిజమే వనా, కానీ తెలుగు లిటరేచరుతో పాలిటికుస్, ఎకనామికుస్ గూర్పు తపప్ని సరిగా చదవాలనుకుంటా. నాకేమో హిసట్రీ లాంటి 

సబెజ్కుట్లైతే బావుణణ్ని ఉంది." అంది తనమ్యి. 
"హేయ, ఇది చూసేవా తెలుగు లిటరేచరు, ఇంగీల్షు లిటరేచరు, హిసట్రీ" నీ పంట పండింది పో. నువవ్నుకునన్ సబెజ్కుట్లతో ఆంధార్ 

యూనువరిశ్టీ నీ కోసమే పెర్వేటు డిగీర్ ఆఫర చేసూత్ంది." అంది వనజ కోరుస్ల బోర్చరుని చూపిసూత్. 
తనమ్యి సంతోషంగా కిందికి పరుగెతిత్ంది.  

*** 
తనమ్యి బియేయ్ మొదటి సంవతస్రంలో వుండగా అడపా దడపా సంబంధాలని ఎవరో అనడం, వాళుల్ ఇంటి వరకూ రావకపోవడం 

జరుగుతూనే ఉంది. 
జోయ్తికి, భానుమూరిత్కి అమామ్యి పెళిల్ తొందర లేకపోయినా బంధువుల ఒతిత్డి, తన ఈడు వాళల్ందరికీ పెళిల్ళుల్ మొదలవడంతో 

వీళల్కూ తొందర పటుట్కుంది.  
ఇంతలో ముచచ్టగా మూడోసారి  ఓ సాయంతర్ం శేఖర ఇంటికి వచేచ్డు.  
భానుమూరిత్ ఇంటోల్ లేడు.  
ఏదో మామూలుగా, చుటట్పు చూపుగా వచాచ్నని అతనంటునాన్ ఇంటోల్ వాళల్కి అనుమానం మరింత బలపడేలా అతని చూపులు 

చెపుత్నాన్యి. 
"తనమ్యిని చూడడానికే  వచాచ్నండీ" అనాన్డు ఉనన్టుట్ండి ధైరయ్ంగా జోయ్తితో.   
 జోయ్తి కొంచెం ఇబబ్ందిగా ముఖం పెటిట్, "పెళిల్ కావలిసిన పిలల్,  నువివ్లా అమామ్యి కోసం వసూత్ ఉంటే ఏం బావుంటుంది?" అంది 

ఇక రానవసరం లేదనన్టుల్ కొంచెం గటిట్గా.  
"అదే చెపప్డానికి వచాచ్నతత్మామ్, మీకు ఇషట్మైతే తనమ్యిని నేను పెళిల్ చేసుకుంటాను." అనాన్డు శేఖర. 
లోపలి నుంచి చెవులొగిగ్ వింటునన్ తనమ్యికి ఒకక్ సారిగా గాలిలో గంతులేయాలనిపించింది. 
నరసమమ్ ఈ మాట వింటూనే "ఇది పదధ్తి కాదు బాబూ, పెదద్ వాళుల్ వచిచ్ అడగాలీ..." అంది లోపలోల్పల సంతోషపడుతూ. 
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"అలాగేనండి, మా పెదద్ వాళల్ని తీసుకుని వసాత్ను" అనాన్డు. 
"అబాబ్యీ వాళుల్ మన బంధువులే గానీ, మనకు వీళళ్ విషయాలు సరిగా తెలీదు. ఏం చేదాద్మంటారు? అంది జోయ్తి భానుమూరిత్తో 

రాతిర్కి ఈ విషయం మాటాల్డుతూ. 
"అబాబ్యి మన అమామ్యిని ఇషట్పడుతునన్టుల్నాన్డు. మనమామ్యికీ ఇషట్మైతే పెళిల్ చేయడానికి నాకేమీ అభయ్ంతరం లేదు" అనాన్డు 

భానుమూరిత్. 
*** 

"పెళిల్ మాటలు మాటాల్డడానికి వాళల్ పెదద్లిన్ తీసుకు వసాత్ననాన్డు. ఎంత ధైరయ్ంగా అడిగేసాడో తెలుసా?!" అంది సంతోషంగా 
తనమ్యి వనజతో. 

"ఇవనీన్ కాదు, నీకేమో పీ.హెచ.డీ చేయాలనుందనాన్వు, మరి ఇపుప్డీ పెళిల్ మాటలేవిటో" అంది వనజ నవువ్తూ. 
"అవనీన్ అతనిన్ అడుగుతాను. ‘’పెళాళ్యాయ్క చదువుకోనిసాత్నంటేనే పెళిల్ అని ఖరాఖండీగా చెపేప్సాత్ను." అంది తనమ్యి. అందే గానీ 

అతను కాదంటే చేసేదేమీ లేదని కూడా తెలుసు తనకు. అయినా అతను తన మాట తీసెయయ్డని నమమ్కం. 
"అయినా అతనంత ధైరయ్ంగా అడగడం ఎంత సంతోషంగా ఉందో చెపప్లేను. ఎదురుగా వెళిల్ అతనితో నేనొపుప్కుంటునాన్నని 

గంతులేసూత్ చెపాప్లనిపించింది." అంది మళీల్ ఇంకా మురిసి పోతూ. 
"ఊ..అంతా బానే ఉంది. కానీ అతనేం చేసుత్నన్టుల్? పేర్మించడానికి ఈ వివరాలు అవసరం లేకపోయినా, పెళల్ంటే ఇవనీన్ 

ఆలోచించాలేమో" అంది వనజ. 
అవనీన్ పటిట్ంచుకునే సిథ్తిలో లేదు తనమ్యి. 
కాసత్ చికాకుగా ముఖం పెటిట్ "నువెవ్పుప్డూ ఇంతే వనా, హాయిగా నాలుగు నిమిషాలు ఉండనివవ్కుండా, సీరియస టాపికస్ 

మొదలెడతావు" అంది. 
"పెళల్ంటే గాలిలో తేలడం మాతర్మే కాదమమ్డూ, అసలు విషయం పెళల్యాయ్క గానీ అరథ్ం కాదులే" అంది వనజ. 
"ఇలా లక్ష ఆలోచిసాత్వు కాబటేట్, నీకింకా పెళిళ్ కాలేదు" అని చపుప్న నాలుక కరుచుకుని "సోరీ, సోరీ " అంది నిశశ్బద్మై పోయి, 

కిందికి చూసుత్నన్ వనజ ముఖానిన్ పైకి ఎతుత్తూ. 
"లేదులే, ఏమో ఎందుకు కాలేదో ఎవరికి తెలుసు? నీకు తెలుసనుకునాన్ను." అంది వనజ అంతలోనే తేలికగా నవువ్తూ. 
"నువేవ్మీ అనుకోలేదు కదా, పార్మిస" అంది తనమ్యి మళీల్. 
"అందుకే నువవ్ంటే నాకిషట్ం వనా, నీ సేన్హం లేకపోతే నాకివనీన్ ఎవరు చెపాత్రు చెపుప్?"  అంటూ ఆకాశం లోకి చూసూత్ "అదిగో, 

ఈ సంధయ్ వేళ చందమామతో పాటూ ఉదయిసుత్నన్ గర్హమీమ్ద ఒటుట్, ఇంకోసారి నినున్ బాధ పెటట్ను" అంది. 
"ఇక నీ ఒటల్ దండకం ఆపుతావా? శేఖర వాళల్  నానన్గారితో బాటూ కోళల్ ఫారం చూసుకుంటునాన్డని చెపేప్డనాన్వు కదా, అంటే 

నువువ్ పెళళ్యాయ్క ఉమమ్డి కుటుంబంలో ఉండాలనన్ మాట." అంది వనజ సాలోచనగా. 
తల నిలువుగా, అడడ్ంగా ఆడించి "అవుననుకుంటా...కానీ ఈ మధయ్ వాయ్పారంలో నషట్ం వసూత్ందని అతనిన్ వైజాగులో ఏదైనా 

ఉదోయ్గం వెతుకోక్మని వాళల్ తాతగారింటికి పంపించేరట. బహుశా: అదేమైనా సకెస్స అయితే నేను కనన్ కలలనీన్ ఫలించినటేల్. ఇంచకాక్ 
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ఆకాశానిన్ తాకే సముదర్ తీరంలో ఎగిసి పడే కెరటాల అందాలని ఆసావ్దిసూత్  జీవితానిన్ గడిపెయొయ్చుచ్. ఏవంటావ?" అంది తనమ్యి 
గాలిలోకి ఆశావహంగా చూసూత్. 

"నీ కళల్లోని ఆతమ్విశావ్సం చూసేత్ ఇవనీన్ నిజం అయితే బావుణన్ని అనిపిసూత్ంది. అయినా నువువ్ కాసత్ కలలోల్ బతకడం తగిగ్ంచాలి." 
అంది వనజ నవువ్తూ ముకుక్ పటుట్కుని ఊపి. 

“ఇంకో విషయం. నేను ఇంచకాక్ అడూడ్ అదుపూ లేకుండా డైరకుట్గా యూనివరిశ్టీలో చేరి ఎమేమ్, పీహెచ డీ చెయొయ్చుచ్" అంది 
రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో తనమ్యి. 

ఇంతలో కింది నించి జోయ్తి గటిట్గా అరిచింది "తనమ్యీ, ఒకసారి కిందికి వసాత్వా?" అంటూ. 
6 

హాలులో అంతా పెదద్ విషయం చరిచ్సుత్నన్టుల్ అందరి సీరియస నెస చూడగానే అరథ్మైంది తనమ్యికి. 
భయమూ వేసింది. 
"నీకు శేఖరోత్ పెళిల్ ఇషట్మో, కాదో అడుగుతునాన్రు నానన్గారు" అంది జోయ్తి. 
ఒకక్ సారిగా గొపప్ రిలీఫ అనిపించింది తనమ్యికి. 
తండిర్ ముఖంలోకి చూసూత్ "మీ ఇషట్మే నా ఇషట్ం నానాన్" అంది లోపలోల్పల ఉబికే సంతోషంతో.  
"అబాబ్యి పెదద్గా చదువుకోలేదు, వాయ్పారాలనాన్క లాభ నషాట్లుంటాయి,  నాకైతే ఇలా వాయ్పారసుత్లకి చెయయ్డం ఇషట్ం 

లేదు" అంది జోయ్తి. 
శేఖర జోయ్తికి ఎందుకు నచచ్లేదో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. 
"మొదటిన్ంచీ ఇంతే,  ఏదో ఒకటి అంటూ అనుమానపడుతుంది" అనుకుంది మనసులో. 
పైకి మాతర్ం నిశశ్బద్ంగా తలిల్ వైపు చూసింది. 
"నానన్గారు మాటాల్డేరు మిగతా వివరాలు, అబాబ్యికి వైజాగులో ఏదో ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచే పర్యతన్ంలో ఉనాన్రట.  
అవనీన్ అయాయ్క, పెళిల్ చూపులకి శాసత్ర పర్కారం రమమ్ని కబురు చేదాద్మని అనుకుంటునాన్ం." అంది జోయ్తి మళీల్. 
ఇవనీన్ జరుగుతూండగానే తనమ్యి డిగీర్ రెండో సంవతస్రం లోకి అడుగు పెటిట్ంది.  
ఇక ఇంటోల్నూ పెళిల్ కబురేల్ ఎకుక్వయాయ్యి.  
"నిశిచ్తారాథ్లు మాకు అచిచ్ రావని మా అమమ్ చెపిప్ంది, అయినా "ఈ అమామ్యి మాది" అనిపించుకోవడానికి రాక 

తపప్దుగా. లేకపోతే మీ వాళుల్ మళీల్ సంబంధాలంటూ మరెవరి వెంటో పడతారు" అనాన్డు శేఖర. 
శేఖరిన్ ఇపుప్డు రావొదద్ని అడుడ్కునేవారెవరూ లేరు. జోయ్తి అపప్టి వరకూ తనకి నచచ్నిదేదీ లేదనన్టుల్  శేఖర వచిచ్నపుప్డలాల్ 

అతి మామూలుగా మాటాల్డడం చూసి తనమ్యికి చాలా ఆనందం వేసింది. 
మొదటిన్ంచీ తలిల్కి నచచ్కపోవడం పెదద్ సమసయ్ అవుతుందని భయపడేది తనమ్యి. ఈ సమసయ్ ఇంత మాములుగా 

పరిషాక్రం అవుతుందని ఊహించలేదు. 
కానీ ఆ రోజు భాను మూరిత్ శేఖర తో "చూడు బాబూ! శాసోత్ర్కత్ంగా పెళిల్చూపులు, నిశిచ్తారథ్ం అవీ జరిగితే బావుంటుందని 

అనుకుంటునాన్ం. అంత వరకూ ఇలా రావడం చుటూట్ చూసేవాళల్కి..." అనేదో చెపప్బోయేడు. 
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శేఖర మధయ్లోనే అందుకుని "అలాగే మావయాయ్! కానీ నేను ఉదోయ్గ పర్యతన్ం చేసుత్నాన్నని మీకు తెలుస్గా.  దొరకగానే మీ 
ఇషట్ం, మీకెలా నచిచ్తే అలా చేయండి. అంత వరకూ రావొదద్ని అంటే మానేసాత్ను." అనాన్డు ముఖం చినన్ బుచుచ్కుని. 

జోయ్తి కలిప్ంచుకుని "వచేచ్ ఏడాది తనమ్యికి డిగీర్ పూరత్యియ్పోతుంది  కదా, అదే ఏడాది  పెళిల్ చేదాద్మని మేమూ 
అనుకుంటునాన్ం. నీ పర్యతాన్లనీన్ ఈ లోగా సకర్మంగా జరగాలని మేమూ కోరుకుంటునాన్ం." అంది.   

శేఖర వెళల్డానికి లేచి "తనమ్యికి చెపిప్ వసాత్నతత్మామ్" అని లోపలికి వచాచ్డు. 
ఇదంతా అపప్టి వరకూ లోపలి నించి వినన్ తనమ్యి పెరటోల్కి వచిచ్,  వెను తిరిగి పూల చెటల్ వైపు, పాదుల వైపు చూసూత్ 

నిలుచ్ంది. కళల్లోంచి బయటికి వెళల్గకక్లేని బాధ మనసుస్ నిండా పొంగి పర్వహిసూత్ంది. శేఖర ని చూడకుండా ఉండడం పెదద్ పరీకేష్. కానీ 
తపప్ని పరీక్ష. సృషిట్లో వేటికీ లేని ఎడబాటు బాధ మనిషికే ఎందుకు? హాయిగా పూల చెటుట్లా ఉనన్నాన్ళూల్ అందరికీ ఆనందానిన్ పంచి, 
గతించే సాదా సీదా జీవితం మనిషికి ఉండొచుచ్ కదా? సాయంతర్ం పెరటి చెటుట్ మీదికి చేరిన పకుష్లు ఆనందంగా ఒకదానినొకటి 
పలకరించుకుంటూ వేటి  గూళల్లోఅవి సరదాగా కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్యి. తనకీ, శేఖర కీ పెళల్యియ్ తనదంటూ జీవితం ఎపుప్డు 
పార్రంభమవుతుందో,  ఈ మధయ్లో కనీసం ఒకరినొకరు చూసుకోలేని ఈ అగిన్ పరీక్షలేవిటో? 

వెనక నించి "తనమ్యీ!" అనన్ పిలుపు విని కళల్లోల్ నీళుల్ తిరుగుతుండగా "శకూక్! అంది.  
నిలబడడానికి ఓపిక లేనటుల్ నూతి పళెల్మీమ్ద కూలబడింది.   
శేఖర ఎదురుగా వచిచ్ నిలబడి "మళీల్ వసాత్నులే. ఇంటోల్ బాగా చీకాకు గా ఉండి, ఇలా వసేత్ మీ వాళుల్ ఇలా. ఏం చేసాత్ం? నా 

టైము బాలేదు." అనాన్డు. 
ఎదురుగా వంటింటోల్ంచి  తమనే గమనిసూత్  గమనించనటుల్ పచారుల్ చేసూత్ంది  జోయ్తి. 
శేఖర కు మాతర్మే వినిపించేటటుల్  "శకూక్! ఉతత్రాలు తపప్కుండా రాయవూ" అంది తనమ్యి. 
అసలా మాటే వినిపించుకోనటుల్ "అయినా నేనిలా వొసేత్ మీ వాళల్కొచిచ్న బాధేవిటీ, రేపు  వైజాగు వెళేత్ మళీల్ ఎపుప్డొసాత్నో 

నాకే తెలీదు." అని  
"సరేల్, ఏవనాన్వ, ఉతత్రాలు. రాసాత్నులే. అయినా మీ ఇంటోల్ ఓ ఫోను పెటిట్ంచమని మీ నానన్కు చెపప్రాదూ. 

సంపాయించిందంతా ఏం చేసాత్రు." అనాన్డు వయ్ంగయ్ంగా. 
తనమ్యికి ఏం మాటాల్డాలో అరథ్ం కాలేదు. తన మనసుస్లో మెలితిపేప్ బాధ అసలు ఇతనికి అరథ్ం అవుతుందా? సమాధానం 

చెపాప్లనిపించడం లేదు.  
అయినా గొంతు పెగులుచ్కుని "మీరు టౌను లో ఉంటారు కాబటిట్ మీకు ఫోను అవసరం. మాకీ పలెల్టూరులో 

అవసరమేవుందీ." అంది అనయ్మనసక్ంగా.  
"పలెల్టూరులో ఉనాన్రు కాబటేట్ అవసరం.  చటుకుక్న ఏదైనా పనిబడి ఏం చెపాప్లనాన్ ఇంకా టెలీగార్ములు, ఉతత్రాలు..." 

అని గొణిగాడు.   
అంతలోనే "అయినా ఇంటోల్ మీ అమమ్ పెతత్నం కదా, నిజంగా ఆవిడకి అవసరం వసేత్నే మీ ఇంటికి ఫోను కనెక్షను 

వసుత్ంది." అని మీ ఖరమ్ ఇంతే అనన్టుల్ నెతిత్ కొటుట్కుని, "మా ఇంటి ఫోను నంబరు నీకు తెలుసు కదా. సెంటరోల్ STD బూత నించి నువైవ్నా 
ఫోను చెయొయ్చుచ్గా. నేను లేకపోతే అమమ్కి చెపుప్ ఏ విషయమైనా. మా అమమ్ మీ అమమ్ అంత కఠినురాలు కాదులే." అనాన్డు. 
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బొతిత్గా సరిగా సాగని ఆ సంభాషణ తనమ్యికి అసస్లు నచచ్లేదు. అతనికి ఉనన్ ఉకోర్షమంతా వెళల్గకుక్తునాన్డు.  
తను ఇంతగా  పేర్మిసుత్నన్ ఇతను తన తలిల్దండుర్లిన్ ఇలా ఈసడింపుగా మాటాల్డడం భరించలేదని తెలియదా. తెలిసీ 

చేసుత్నాన్డా?   
"అసలు నీ మాటలకు అరథ్ం లేదు.  ఆలోచనలకూ అరథ్ం లేదు." అంది. 
"సరే, అలాగే అనుకో. మళీల్ ఉదోయ్గం వచాచ్కే కనిపిసాత్." అని విసవిసా వెళిల్పోయేడు. 
తనమ్యికి విపరీతమైన దు:ఖం వచిచ్ంది. కానీ పైకి ఏడవడానికి వీలేల్దు. తమ మధయ్ సంభాషణ ఎవరికి తెలిసినా జరిగే 

పరిణామాలు తీవర్ంగా ఉంటాయి.  
ఒకక్ పరుగున డాబా మీదికి వెళిల్ంది. అపప్టికే వీథి మలుపు తిరుగుతూనన్ శేఖర కనిపించేడు. 
కటట్లు తెంచుకునన్ దు:ఖానిన్ ఆపుకోలేక డాబా మీద గుబురుగా పెరిగిన సనన్జాజి తీగె దాపున కూచుంది.  
"ఇటువంటి సంభాషణలు తమ మధయ్ భవిషయ్తుత్లో చోటు చేసుకోకుండా ఉండాలంటే ఏం చెయాయ్లో" అని చాలా సేపు 

ఆలోచించింది. 
వనజతో ఇవనీన్ చెబాద్మంటే తనని  వాళల్ పెదద్మమ్కి ఒంటోల్ బాలేదని సాయంగా వాళల్ ఊరు పంపించేరు వాళిల్ంటి వాళుల్. 
తనెపుప్డు వసుత్ందో తెలీదు. వనజకి ఉతత్రం రాసి పోసుట్ చేసింది. అడర్సు తపోప్, ఏవిటో ఉతత్రం మరో వారంలో తిరిగి 

వచిచ్ంది. తనమ్యికి దు:ఖం వచిచ్ంది. సగం శేఖర కోసం, సగం వనజ కోసం. రోజురోజుకీ ఎవరితో ఏమీ చెపప్లేని ఒంటరితనం 
వేధించసాగింది. ఆ రోజు యథాలాపంగా ఇంగీల్షు లిటరేచర పుసత్కం తీసి కనబడడ్ మొదటి కవితని తెలుగులోకి అనువాదం చేసింది. 

అది సర థామస వాయ్ట రాసిన "ఐ ఫిండ నో పీస" కవిత. సరిగాగ్ తన మన: సిథ్తికి సరిపోయేటటుల్నన్  ఆ కవిత అనువాదం 
"నాకు శాంతి లేదు" పైకి చదువుకుంది. 

"నా యుదధ్ం ముగిసింది  
అయినపప్టికీ నాకు శాంతి లేదు 
నేను భయపడుతాను, ఆశపడుతాను 
నేను నిలువెలాల్ దహించిపోతాను 
మంచులా గడడ్కటుట్కుపోతాను 
నేను గాలి వాటున అలల్లాల్డగలను 
కానీ కాళూల్నుకుని ఎగురలేను. 
.........నాకు శాంతి లేదు..." 
అనువాదం చేసేక మనసుస్ బాగా తేలిక పడినటుల్ అనిపించింది తనమ్యికి.   
అపప్టి నుంచీ  చదువుతునన్ చదువే తనకు మంచి మితుర్డూ, తోడూ అయియ్ంది. 
గంటల తరబడి ఆంగల్ సాహితాయ్నిన్ అరథ్ం చేసుకోవడం, వాటిని తెలుగులోకి అరథ్ం చేసుకుంటూ అనువాదం చెయయ్డం 

మొదలు పెటిట్ంది. 
వాటితో బాటూ తెలుగు సాహితయ్ం లో నచిచ్న  రచనలిన్ మళీల్ మళీల్ చదవడం హాబీగా మారుచ్కుంది. 
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చూసుత్ండగానే తనమ్యి డిగీర్ మూడో సంవతస్రం లోకి అడుగు పెటిట్ంది. 
*** 

శేఖర నించి ఎటువంటి రిపైల్ లేదు. కోపం వచిచ్ందేమో అని మథన మొదలైంది తనమ్యికి. చివరికి తెగించి ఒకరోజు సెంటర  
నించి శేఖర ఇంటికి ఫోను చేసింది. 

అవతలి నించి శేఖర తలిల్ దేవి నవువ్తూ పలకరించింది. 
 "తనమ్యీ! ఎలా ఉనాన్వు?"అంటూ కుశల పర్శన్లయాయ్క 
"అనన్టుట్ నువువ్ ఫోను చేసేవా అని శేఖర అడిగేడు మొనన్. ఏమైనా చెపాప్లా శేఖర కి?" అంది దేవి. 
 "అతత్యాయ్! ఊరికే చేసేను. శేఖరిన్ ఉతత్రం రాయమని చెపప్ండి." అంది బిడియంగా ఇవతలి నించి. 
"నీకో శుభవారత్. శేఖర నినేన్ ఉదోయ్గంలో చేరేడు."అటిన్ంచి నవువ్తూ దేవి. 
"థాంకూయ్ అతత్యాయ్. మళీల్ చేసాత్నూ." అంది తనమ్యి ఫోను పెటేట్సూత్. 
హుషారుగా ఇంటికి వచిచ్ అమమ్మమ్ని కౌగిలించుకుంది. 
ఆ రోజంతా గొపప్ ఆనందంగా కబురుల్ చెపిప్ంది. 
ఆ మరాన్డు సాయంతర్ం 
"డిగీర్ పూరిత్ చేసేలోగా పెళిల్ చేసెయాయ్లి అమామ్యికి. నేను వాకబు చేసేను. అబాబ్యి ఉదోయ్గంలో కుదురుకునాన్డు. అతని 

తముమ్డు పనిచేసే షిపిప్ంగు కంపెనీలో కుదురుకునాన్డట.”  అనాన్డు భానుమూరిత్ జోయ్తితో. 
“ఊ.. అలాగే చేదాద్ం. ఒక పకక్ మా అమమ్ ఆరోగయ్ం ఏమీ బాగో లేదు, మనవరాలి పెళిల్ చూసే వరకూ ఉంటానో లేదో అని 

ఒకటే బాధ పడుత్ంది." అంది జోయ్తి. 
ఇక ఇంటోల్ అబాబ్యి మీద నమమ్కం కుదిరేక అడడ్ంకులు తొలగి పోయాయి తనమ్యికి. 
ఉదోయ్గం లో చేరేక మొదటి సారి వచేచ్డు శేఖర ఆ రోజు. 
"వైజాగు లో సముదర్ం ఎలా ఉంటుంది?" అపప్టికి నాలుగు సారుల్ అడిగింది తనమ్యి. 
అదే విషయానిన్ గురుత్ చేసూత్ "నీకు సముదర్ం మీద ఉనన్ ఇషట్ం నా మీద ఉందా?" అనాన్డు శేఖర. 
ఇక ఈ సంభాషణ మరెకక్డికో దారి తీయడం ఇషట్ం లేక "ఊ.. నీ ఉదోయ్గం గురించి చెపుప్" అంది. 
"ఏవుంది చెపప్డానికి. గుమసాత్ ఉదోయ్గం. మా ఓనర కి చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ  డబుబ్లు వసూలు చేయడం నా పని. 

అదేవిటో విచితర్ం డబుబ్లు మన చేతిలో పొదుద్టిన్ంచీ సాయంతర్ం దాకా ఆడతాయి. కానీ ఒకక్ పైసా మనది కాదు."  
"మరి మా నానన్ నువువ్ అదేదో షిపిప్ంగు కంపెనీ లో పనొచేసుత్నాన్వని...." అని నీళుల్ నమిలింది తనమ్యి. 
"అదేలే, మా ఓనర కి ఫిషింగ బోటుల్ ఉనాన్యి. కొనిన్ అదెద్కి ఇచేచ్డు. ఆ లావాదేవీలు చూసుకోవడం నా పని. మా తముమ్డు 

వాళల్ సొంత బోటల్కి మనుషులిన్ కుదరచ్డం, వచిచ్న సరుకుని మారెక్ట కి అమిమ్ పెటట్డం చేసుత్నాన్డు. మీ వాళల్లాగే నువూవ్ షిపిప్ంగు కంపెనీ 
లోనే పని చేసుత్నాన్నని చెపుప్ ఎవరికైనా. కొంచెం మరాయ్దగా ఉంటుంది." అనాన్డు శేఖర. 

“అనన్టుల్ నేను వచిచ్న పని మరిచ్పోయాను. మన పెళిల్కి ముహూరత్ం పెటిట్ంచమని మా వాళల్కి చెబాద్మనుకుంటునాన్ను. 
లాంఛనాలు మాటాల్డుకోవడానికి మీ వాళల్కి కబురు చేసాత్మని చెపేప్రు మా నానన్గారు" అనాన్డు. 
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మొదటి సారి  తలిల్దండుర్లిన్ తలుచ్కుని తనమ్యికి  తెలీని దిగులు వచిచ్ంది.  
అపప్టి వరకూ అమామ్, నానాన్, అమమ్మమ్ ల సంరక్షణ లో పెరిగింది. వీళల్నికక్డ వదిలేసి పెళళ్యి కొతత్ వాళల్తో వెళిల్పోవాలి 

అని బాధ పటుట్కుంది. అదే చెపిప్ంది శేఖర తో. 
"చాలా బావుంది, నినాన్ మొనన్టి వరకూ మీ వాళుల్, నువూవ్ ఉదోయ్గముంటేనే పెళల్ని బురర్ తినాన్రు. ఇవేళ నిజంగా పెళిల్ 

పర్సాత్వన చేసుత్ంటే నువివ్పుడు కొతత్ పాట మొదలెటట్కు." అనాన్డు చికాగాగ్. 
తనమ్యికి ఇంకాసత్ బాధ పెరిగింది. 

*** 
వనజ వచిచ్ందని తెలిసి ఎంతో హుషారుగా పరుగెతిత్ంది తనమ్యి ఆ మరాన్డు. ఇనిన్ నెలలు మాయమైపోయినందుకు బాగా 

కోపప్డాలని నిశచ్యించుకుంది. 
"నీకో గమమ్తుత్ విషయం చెపప్నా, వచేచ్ వైశాఖ మాసంలో పెళిల్" " అంది వనజ ఆనందంగా, కొతత్గా సిగుగ్ పడుతూ. 
తనమ్యి వనజ చేతులు పటుట్కుని గాలిలో ఊపి సంతోషంగా అడిగింది. "అమమ్ దొంగా, ఇనాన్ళుల్ పెదద్మమ్ ఇలల్ని ఆ ఊరోల్ 

నువువ్ చేసిందిదనన్ మాట." అంది. 
"చాలా తమాషాగా మా పెదద్మమ్ని చూటాట్నికి వచిచ్న చుటాట్లోల్ ఒకావిడకి నేను నచచ్డం, వాళల్ అబాబ్యికి సంబంధం 

మాటాల్డుకోవడానికి రావడం, మా వాళల్కీ నచిచ్ ముహూరాత్లు పెటేట్యడం, చకచకా జరిగిపోయాయి తెలుసా." వనజ గుకక్ తిపుప్కోకుండా 
అని 

"నీకీ వారత్ చెపాప్లని మనసు ఎంత తహతహ లాడీందో చెపప్లేను. అనన్టుట్ ఒకక్ ఉతత్రం రాయలేవా అమామ్య, అంది చిరు 
కోపం నటిసూత్." 

"ఆహా, నువువ్ రాసేవా? అయినా నేను రాసిన ఉతత్రం తిరిగొచిచ్ందిగా" అంది తనమ్యి కూడా కోపంగా. 
"అసలు తీరికేదీ, అకక్డ నిమిషం పని లేకుండా లేదు తెలుసా. హమమ్యయ్! మళీల్ అమామ్, నానన్ల దగిగ్రికి వచేచ్సేను 

మొతాత్నికి" అంది ఊపిరి పీలుచ్కుంటూ వనజ. 
ఇదద్రూ సాయంతర్పు వెలుగుని చూసూత్ గంటల తరబడి  తనివితీరా కబురుల్ చెపుప్కునాన్రు. 
"నీ పెళిల్ కి ముందే నా డిగీర్ పరీక్షలు అయిపోతే బావుణుణ్. హాయిగా నీ పెళిల్ లో సిథ్మితంగా ఉండొచుచ్." అంది తనమ్యి. 
"ఊ.. నాతో బాటూ నీకూ పెళల్యేయ్ సూచనలు కనిపిసుత్నాన్యి. ఇక అమామ్యి గారి చదువు అటకెకిక్నటేల్" అంది వనజ 

ఏడిపిసూత్. 
"అదేం కాదు. నాకు మిగతా విషయాలేవైనా నా చదువు తరావ్తే." అంది దృఢంగా తనమ్యి. 

*** 
మరో వారంలో పెళిళ్ మాటలకు శేఖర ఇంటి నుంచి పెదద్వాళుల్ వచాచ్రు. శేఖర తండిర్ బాలాజీ రాలేదు. 
పెళిల్ మాటలోల్ లాంఛనాలు, ఇచిచ్పుచుకొనే లావాదేవీలూ ఏవీ అతనికి సంబంధం లేనటేల్ దూరంగా ఉనాన్డతను. తనమ్యికీ 

అదే చెపేప్డు. 
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"అదేవిటీ, నీకు చెలెల్ళుల్ లేరుగా, మీ అమమ్ గారి చెలెల్లి పిలల్లకు ఆడపడుచు లాంఛనాలు ఇవవ్మంటునాన్రు మీ వాళుళ్" 
అంది తనమ్యి. 

"ఇలా చూడు, మా పినిన్ పిలల్లకు అనన్యయ్లు మేమే. మాకు వాళేల్ చెలెల్ళుల్. మీ అమామ్, నానన్కీ నువొవ్కక్తెత్వే. వాళుళ్ మాతర్ం 
ఈ ఆసిత్ అంతా ఏం చేసుకుంటారు. మా పెదద్ వాళేల్వో ముచచ్ట పడుతునాన్రు. నువువ్ మధయ్లో కలిప్ంచుకోకు." అనాన్డు అతి మామూలుగా 
నవువ్తూ శేఖర.  

తన తలిల్దండుర్లు ఏ విషయంలోనూ బాధ పడడం ఇషట్ం లేదు తనమ్యికి. ఇలా కటాన్లూ, లాంఛనాలూ అంటూ 
బేరసారాలు  నచచ్డం లేదు తనమ్యికి.  

కానీ "నేనంటే ఇషట్మనాన్వ, ఇపుప్డీ కటాన్లూ అవీ అవసరమా?" అని అడగలేకపోయింది.  
"ఊ.. వీళూల్ ఘనంగానే అడుగుతునాన్రు" అని రాగం తీసింది వాళుల్ వెళల్గానే జోయ్తి. 
"ఇక కొనిన్ తపప్వు, సరేల్ ఇంతకు ముందు మాటాల్డిన సంబధాల కంటే నయమే. ఒకక్తే అమామ్యి అనే సరికి ఆసిత్ మొతత్ం 

రాసివావ్లని మాటాల్డడం లేదుగా వీళుల్." అనాన్డు భాను మూరిత్. 
నరసమమ్ ఆనందానికి అంతు లేదు. “అనీన్ బాగా జరిగి నీకు ఈ సంవతస్రం పెళల్యియ్పోతే ఆ సూరయ్నారాయణ సావ్మికి 

బూరుల్ నైవేదయ్ం పెడతానని మొకుక్కునాన్ను.” అంది మనవరాలితో. 
పెళిల్ మాటలకు వాళొల్క విడత వచిచ్ మాటాల్డుకునన్ బేరాలు శేఖర తండిర్కి నచచ్లేదట.  
మళీల్ ఇంకోసారి అనీన్ మాటాల్డుకోవాలి, ఈ సారి తనమ్యి తరఫు వాళల్ని రమమ్ని కబురు చేసేరు. 
తనమ్యికి తలపోటు పటుట్కుంది. 
ఆ సాయంతర్ం ఇంటికి వచిచ్ "ఎంత నిషూట్రంగా మాటాల్డిందో మహాతలిల్! మొనన్ మన ముందు అనీన్ ఒపుప్కుంది, ఇవేళ 

భరత్ ఎదురుగా మనమింకా ఏదో తకుక్వ చేసుత్నన్టుల్ మాటాల్డుతూంది. పోనీండి పనికిమాలిన సంబంధం. వీళుల్ కాకపోతే మరొకరు వసాత్రు 
మనమామ్యికి." అంది జోయ్తి కోపంగా. 

విషయం మళీల్ మొదటికి వచిచ్ందని అరథ్మైంది తనమ్యికి. తన తలిల్దండుర్లు ఇంతగా బాధ పడూత్ తనకి పెళిళ్ చేయడం 
అసస్లు ఇషట్ం లేదు. 

“విసురుగా వెళిళ్ నాకు అసలు పెళేళ్ వొదుద్” అంది. 
"వాళల్నంటే నీకెందుకంత పౌరుషం ముంచుకొచిచ్ంది" అని కొరకొరా చూసింది జోయ్తి. 
“తన మనసుస్లో బాధ అవతలి వాళల్ గురించా? తలిల్గా ఇదేనా తనను అరథ్ం చేసుయ్కునన్ది?” 
తనమ్యి కంటోల్ కనీన్ళుల్ సుడులు తిరిగాయి. 
ఇంతలో భానుమూరిత్ దీరఘ్ంగా ఊపిరి పీలిచ్, అకక్డనీన్ ఒపుప్కుని మనం కూడా వాళల్లా మాటలు మారచ్డం నాకిషట్ంలేదు. 
“సరేలే, వాళల్వి ఎంత గొంతెమమ్ కోరికలైనా మనకి ఎంత సాధయ్మో సప్షట్ంగా చెపేప్ం కదా. ఇషట్మైతే వాళేల్ కబురు చేసాత్రు.” 

అని 
తనమ్యి వైపు తిరిగి "అంత వరకూ ఆ అబాబ్యికి ఉతత్రాలవీ వేయకమామ్" అనాన్డు. 
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7 
"అమమ్మమ్కి అతనెందుకో మొదటిన్ంచీ బాగా నచేచ్సేడు, కానీ అమమ్కి అతనంటే ఇషట్ం  ఉండదు." అంది తనమ్యి ఎటో చూసూత్ 

సాలోచనగా వనజతో. 
"అదేం కాదులే, మీ అమమ్ నీ మంచి కోరే వయ్కిత్. పైగా నువువ్ ఒకక్గానొకక్ కూతురివి, నీ బాగోగులు ఆవిడకంటే ఎవరికి ఎకుక్వగా 

తెలుసాత్యి? అయినా ఒక సారి మాటాల్డి చూడు, శేఖర నీకు సరైన జోడీ కాడని ఆవిడ నమమ్కమేమో" అంది వనజ. 
"అమోమ్, ఇంకేవైనా ఉందా... అమమ్తో శేఖర గురించి మాటాల్డే ధైరయ్ం కూడా నాకు లేదు. అయినా నాకెందుకో ఒకసారి నిరణ్యం 

తీసుకునాన్క ఆలోచించుకోవడం ఇషట్ం ఉండదు." 
"అదే పని వాళుల్ చేసుత్నాన్రుగా, కటన్పు బేరసారాలతో" అంది వనజ నవువ్తూ. 
"నాకేమీ నవువ్ రావడం లేదు" అంది తనమ్యి బుంగమూతి పెడుతూ."నినన్ మా వాళల్ని మళీల్ మాటాల్డడానికి కబురు చేసేరుగా, 

వెళొల్చేచ్రు".  
"ఊ...ఏవైంది, ఏవైంది అమమ్ దొంగా ఇందాకటిన్ంచీ చెపప్వేం, అంది"వనజ సంతోషంగా. 
"కటన్ం మరికాసత్ పెంచేరు, ఆడపడుచు లాంఛనాలు ఇవవ్మని మా అమమ్ పటుట్బటిట్ందట. కానీ చివరికి అదీ ఒపుప్కోక తపిప్ంది 

కాదు. ఇక మా వాళుల్ నాకు పెటేట్ బంగారం తగిగ్ంచుకోమందట శేఖర వాళల్ అమమ్. అంతా డబుబ్ రూపేణా ఇచెచ్యయ్మని వాళుల్, కాదు మా 
పిలల్కి భవిషయ్తుత్లో ఉపయోగపడాలని వీళుల్.... అమమ్మమ్ చెపుత్ంటే నాకు కళల్ నీళుల్ ఆగలేదు” అని... కొంచెం ఆగి "మొతాత్నికి పెళిళ్కి 
ముహూరాత్లు పెటుట్కొచేచ్రు." అంది. 

"ఆ... ఇలాగా చెపేప్ది పెళిల్ విషయం, మొనన్టిదాకా పెళోల్య అని గోల చేసి, ఇపుప్డిలా బుంగమూతి ఏవిటి" అని తలమీద మెలల్గా 
మొటిట్కాయ వేసింది వనజ. 

ఊ.. అని దీరఘ్ంగా ఊపిరి పీలిచ్, “పెళిల్ మాటలు మొదలెటిట్న దగగ్రిన్ంచీ జరుగుతునన్ ఆరిథ్క లావాదేవీల మాటలు నాకెందుకో విసుగాగ్ 
అనిపిసుత్నాన్యి. ఇదద్రు మనుషులు కలిసి బతకడానికి ఇవనీన్ తపప్ని సరి అంటావా?" అంది తనమ్యి సంధయ్ వెలుగుని తదేకంగా చూసూత్. 

"ఇలా చూడు, మనకి పూరిత్గా పేర్మ వివాహాలు చేసుకునే ధైరాయ్లు లేవు,  పెదద్వాళుల్ చేయాలిస్ వచిచ్నపుడు ఇవనీన్ మామూలుగా 
జరిగేవే. ఇంత వరకూ ఎనిన్ పెళిల్ళుల్ చూడలేదు మనం. పెళల్ంటే బయటి నించి చూసే వాళల్కి ఆరాభ్టాలు మాతర్మే కనిపిసాత్యి. అందులో ఉనన్ 
వాళల్కి మాతర్మే ఈ కషట్ నషాట్లు అరథ్మయేయ్ది. అదే పనిగా ఇదే విషయం ఆలోచించుకోకు, అనీన్ సకర్మంగా జరుగుతాయిలే, ఇంతకీ 
ముహూరత్ం ఎపుప్డు?" అంది.   

"అదీ నాకు నచచ్నిదే, నీ పెళిళ్కి మరాన్డు ఉదయం." అంది తనమ్యి బెంగగా. 
"ఊ.. నువువ్ నా పెళిల్కి రావు, నేను నీ పెళిల్కి రాననన్ మాట.  పోనీలే. ఏం చేసాత్ం. అంతా అయాయ్క మనందరం కలుసుకుందాం. నేను 

రాయచూర వెళేల్క ననున్ మరిచ్పోవుగా! ఇపుప్డైనా కాసత్ నవవ్వోయ. ఆరిథ్క విషయాలు పెదద్వాళల్కి వదిలెయ. తేలికగా తీసుకో. లేకపోతే నీకు 
సిథ్మితం ఉండదు, నీ చుటుట్పకక్ల వాళల్కి సిథ్మితం ఉండదు.” అంది వనజ. 

*** 
"మేమిదద్రం  రెండు మొకక్లం 
ఒక వృక్షంగా మారాలనుకుంటునాన్ం 
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ఎనోన్ శాఖలతో 
ఎనోన్ ఆశీసుస్లతో"  
ఉదయం నించీ ఆలోచించి రాసుకొచిచ్న లైనల్ని మళీల్ మళీల్ చదువుకుంది తనమ్యి. 
"ఆ టైముకి బానే వచేచ్వు. నానన్ గారు పెళిల్కి ఇనివ్టేషనుస్ వేయించేరు. చూడు" అంది జోయ్తి. 
"ఇనివ్టేషనుస్ అపుప్డే పిర్ంటింగు కూడా అయిపోయాయా, అందుకోసమే తను ఉదయం నించీ పదాలు పేరుసూత్ంది."  
పుసత్కానిన్ వెనకుక్ దాచి ముభావంగా అందుకుంది ఇనివ్టేషన ని. 
 "చి||ల||సౌ|| తనమ్యి".... "చి|| శేఖర" .... 
అతి మామూలు పెళిల్ పతిర్క అది. తన చినన్పప్టి నుంచీ ఎవరి పెళిల్కైనా అవే అక్షరాలు. పేరుల్ మాతర్మే మారతాయి అంతే. 
కారుడ్ కలరు తో సహా ఎకక్డా కొతత్దనం లేదు. 
తనేదో గొంతు విపిప్ అనేలోగా "ఊ...పెళిల్ పతిర్కలకీ రేటు బాగా పెంచేసేరనన్మాట. ఏం చేసాత్ం, మనింటోల్ పెళిల్ వచేచ్ సమయానికే 

అనీన్ ఖరీదులయియ్ కూచునాన్యి. అవతల కటాన్లూ పెంచేసేరు." అని రాగం తీసింది జోయ్తి. 
తలిల్ మాటిమాటికీ విసుకుక్ంటూ పెళిల్ పనులు చేయడం చూసేత్ తనమ్యికి బాధ తనున్కు వసూత్ంది. 
“తన వలేల్ వీళల్కి ఇలా మనసాత్పం కలుగుతూంది. అదేదో వీళల్కి వీళుల్ సంబంధం చూసి పెళిల్  చేసి ఉంటే ఇవనీన్ జరిగేవి కావేమో” 

అని అపరాధ భావన మొదలైంది. 
నోట బుక తో డాబా మీదికి నడిచింది తనమ్యి. 
"ఈ సంవతస్రం సంకార్ంతి పండగ ఇలా వెళల్గానే అలా ఎండలు బాగా మొదలయియ్ పోయేయి. ఇంక మే నెల వచేచ్టపప్టికి ఎలా 

ఉంటుందో"  
ఎదురింటి వాకిటి ముందు ముగుగ్ పెడూత్ ఇంటావిడ దారిన పోయే వాళల్తో మాటాల్డుతూంది. 
తనకి ఇషట్మైన సనన్జాజి పందిరి గూడు వైపు నడిచి చతికిలబడింది తనమ్యి. 
“శేఖర తో ఆ నాలుగు లైనుల్ మాటాల్డితే బావుణుణ్. వాళల్ వైపు నించి పెళిల్ పతిర్కలోనైనా  వేసేత్” అనుకుని మళీల్ తన ఆలోచనకి తనే 

నవువ్కుంది. 
 “వైజాగులో ఉనన్ శేఖర కి ఉతత్రం చేరేదెపుప్డు? పెళిల్ పతిర్క గురించి అతను వాళల్ వాళల్తో మాటాడేదెపుప్డు? ఇవనీన్ జరిగే పనులు 

కావులే.” అని సరిపెటుట్కుంది. 
సాయంతర్పు వెలుగులో చినిన్ నక్షతార్లాల్ంటి పూల పందిరి మధయ్ కూచుని రాసుకోవడమంటే తనమ్యికి పార్ణం.  
చేతిలో ఉనన్ పుసత్కానిన్ తెరిచి "పిర్యమైన అజాఞ్త మితుర్నికి-" అని రాసింది. 
“ఆ ఊహే ఎంతో బావుందసలు! ఎవవ్రితో ఏవీ చెపప్లేని విషయాలు ఇలా అజాఞ్త మితుర్నికి చెపుప్కోవచుచ్ కదూ.” 
“మితర్మా! నువెవ్లా ఉంటావో, ఎకక్డ ఉంటావో తెలీదు. అసలు నువువ్ నా రాతలనీన్ చదవవనీ నాకు తెలుసు. అయినా ఇవనీన్ నీకు 

చెపాప్లనే ఉంది. నేనికక్డ ఒక చినన్ పార్ణిని. సనన్జాజి పొదలో ఉదభ్వించిన జాజి పూవుని.....” రాసూత్ ఉంటే తనమ్యికి తెలీని తనమ్యం 
కలగడం మొదలు పెటిట్ంది. 
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చకచకా నాలుగు పేజీలు రాసింది. పర్తీ అక్షరంలోనూ  అజాఞ్త మితుర్డు తనతో సంభాషిసూత్నన్టేల్ తన వయ్థంతా చెపుప్కుంది. చివరికి 
పెళిల్ పతిర్కలో ఉండాలని ఊహించుకునన్ లైనుల్ రాసి,” సెలవు మితర్మా! ఇవేళిట్కి చాలు" అని రాసింది. 

ఆ మరసటి వారం నించి డిగీర్ ఫైనలియర పరీక్షలు  పార్రంభమయాయ్యి.  
"జాగర్తత్, పెళిల్ ఆలోచనలోల్ పడి పరీక్షలు వెళల్గొటట్కు" అని 
“ నీలో ఒక గొపప్ కావ్లిటీ ఉంది, తెలుసా! ఎనిన్ ఆలోచనలోల్ ఉనాన్ చదువు దగిగ్ర వేరే తలతో ఆలోచిసుత్నన్టుల్ తేలికగా రాసేసి 

మారుక్లు కొటేట్సాత్వ" అంది వనజ నవువ్తూ. 
"నాకు పుసత్కాలు, చదువు ఇచేచ్ ఊరట ఇంకేవీ కలిప్ంచలేకపోవడం కారణమేమో". అంది చిరునవువ్తో తనమ్యి. 
పుసత్కాల ముందు కూచుంటే తనకు నిజంగానే మరో విషయం జాఞ్పకం రాదు. ఒక విధంగా తనకది వరం. 

*** 
పెళిల్ బటట్లకి వెళేళ్ రోజు వచిచ్ంది. పెళిల్ కొడుకు బటట్లకి రెటిట్ంపు డబుబ్లతో పెళిల్కూతురి బటట్లు కొనుకోక్వాలి.  
వాళళ్కి వీళుల్, వీళల్కి వాళుల్ బటట్లైనా కొనివావ్లి, లేదా డబుబ్లైనా ఇవావ్లి. 
అంతా కలిసి షాపింగుకి వెళాల్లని అనుకునాన్రు ముందు. 
కానీ వెళేళ్ ముందురోజు "మా బటట్లు మేం తరావ్త కొనుకుక్ంటాం. మీరు ఇంతే బడెజ్ట లో కొనుకోక్ండి." అని కబురు చేసారు. 
జోయ్తి బటట్లు కొంటునన్ంత సేపూ చికాకు పడుతూనే ఉంది. 
"వీళల్ బడెజ్టుట్ లో మంచి చీరలే రావడం లేదు." అంటూ. 
తనమ్యికి బంగారం రంగు పటుట్ చీరంటే చాలా ఇషట్ం.  
"అంటే, చీరంతా జరీ ఉండాలంటారు"  అనాన్డు సేలస్ మేన. 
"ఊ... చీరంతా జరీతో కొంటే మేమెకక్డ ఇవవ్గలం అందులో సగం అబాబ్యికి" నిషూట్రంగా అంటునన్ తలిల్ వైపు, ముసి ముసి 

నవువ్లు నవువ్తునన్ సేలస్ మేన వైపు నిశశ్బద్ంగా చూసింది తనమ్యి.  
బడెజ్ట చీరలోల్ చీర మొతత్ం జరీ కాదు కదా,  కనీసం అరచేయి అంచునన్ జరీ చీర కూడా రాలేదు.  
ఇక చీర సెలక్షను జోయ్తికే అపప్గించి, పేర్క్షకురాలిగా కూచుంది తనమ్యి.  
జోయ్తికి ముదురు రంగులంటే ఇషట్ం. ఎపప్టిలానే ముదురు ఆకుపచచ్ రంగు చీరొకటి, ముదురు ఎరుపు రంగు చీరొకటి కొంది. 
తనమ్యికి లేత రంగులంటే ఇషట్ం. గంధం రంగు చీర తియయ్మని అడగాలని నోటి చివరి వరకూ వచిచ్నా అపప్టికే బాధపడూత్నన్ తలిల్ 

మనసుస్ ఇంకా బాధ పెటట్డం  ఇషట్ం లేక ఊరుకుంది. 
*** 

పెళిళ్ దగగ్ర పడూత్ంది.   
తనమ్యికి పెళైల్ మరో ఇంటికి వెళాల్లనన్ దిగులు ఒక వైపు, శేఖర తో కొతత్ జీవితం తాలూకు పులకరింత మరో వైపు కలుగుతునాన్యి. 
ఎవరేం మాటాల్డినా తలూపుతుంది. కానీ తలలోకి ఏవీ ఎకిక్నటుల్ ఉండదు. మళీల్ అడిగితే  
"ఆ? ఏవిటి?" అంటుంది. 
భోజనం దగగ్ర కూచుని అనాయ్పదేశంగా నవువ్కుంటుంది. అటూ ఇటూ కలిపి సరిగా తినకుండా వదిలేసుత్ంది. 
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పెళిల్కి పదకొండు రోజుల ముందు పెళిల్ పనుల రాట వేసినపప్టి నుంచీ ఇంకాసత్ మనసు గాలోల్ విహరించసాగింది తనమ్యికి. 
అదే సమయంలో వనజకీ పెళిల్ పనులు పార్రంభించడంతో ఇదద్రూ ఒకరితో ఒకరు మాటాల్డుకునే అవకాశం రావడం లేదు. 
అజాఞ్త మితుర్నికి రాసిన ఉతత్రాల పుసత్కం నిండిపోవసూత్ంది.  
అజాఞ్త మితుర్ణిణ్ తలచుకోగానే తనమ్యికి పెదాల మీద అపర్యతన్ంగా చిరునవువ్ వెలిసింది.  
పుసత్కానిన్ తెరిచింది. నలల్ని ఇంకు పెనున్తో బాపూ గారి అక్షరాలిన్ అనుకరిసూత్ తను నేరుచ్కునన్ రాతను మురిసిపోతూ చూసూత్ 

కూచుంది. ఇంకు పెనున్ కావడంతో పేజీకి ఒకక్ వైపే రాసింది. బాల పాయింటు పెనున్లు అసస్లు నచచ్వు తనమ్యికెందుకో.  
“ఈ రాతలకు అనుగుణంగా కవితలో, బొమమ్లో ఇటు వైపు అతికిసేత్నో.... “ 
ఎదురుగా కనిపించిన ఆంధర్జోయ్తి వీకీల్ చేతిలోకి తీసుకుని పేజీ తిపిప్ంది. రెండో పేజీలో కనబడడ్ ఈ వారం కవిత, కవితతో బాటూ 

ఉనన్ బొమమ్ విపరీతంగా ఆకరిష్ంచాయి.  
బొమమ్తో బాటూ కవితని జాగర్తత్గా కతిత్రించి మొదటి పేజీలో అతికించింది.  
పుసత్కం లో అకక్డకక్డా ఒకోక్ పేరా చదువుతూ, జాఞ్పకాలు తలచుకోవడం ఎంతో హాయిగా, ఊరటగా ఉంది తనమ్యికి. 
"మితర్మా! నీతో మాటాల్డకపోతే క్షణం మనసు ఊరట పడదు. ఆకాశం లో మాయమయేయ్ సంధయ్ వెలుగులో నా చెవిలో నువువ్ చెపేప్ 

మాటలు వింటూ ఇలా రాయడం ఎంత బావుందో తెలుసా!!" 
"నేసత్ం! నా మాటలు నీకు విసుగనిపించడం లేదు కదూ!! ఎంతకీ పొదుద్పోని రోజులెనిన్ గడపాలో....సముదర్మూ, ఆకాశమూ కలిసే 

చోట మళీల్ నీతో మాటాల్డుతానూ!" 
"నా చుటూట్  గాలి సత్ంభించినటుల్ ఉకక్గా ఉంది. అయినా నీతో మాటాల్డుతూంటే గటుట్ దిగువన పారే సెలయేటిలో కాళుల్ 

ముంచినంత హాయిగా ఉంది సుమా!.. నా మనసులో అలల్కలోల్లాలు నీకెందుకులే. మంచి కబురుల్ చెపుప్ వింటాను." 
*** 

పెళిళ్కి మూడు రోజుల ముందు పెళిళ్కూతురిన్ చేసేరు. పసుపు రాసి, తలారా సాన్నం చేయించి, కొతత్ చీర కటిట్ంచేరు వరసకి అతత్లైన 
వాళుల్. 

కళల్కి కాటుక పెటిట్, తిలకం సీసాతో కళాయ్ణ తిలకం చేతికి వచిచ్నటుల్ పెటేట్రు. బుగగ్న కాటుక తో బుగగ్ చుకక్ పెటేట్రు. అదద్ంలో తనను 
తాను చూసుకుంది తనమ్యి. ఆ అలంకారంలో పొందికతనం లేదు. అయినా ఎంత బావుంది తన ముఖం!  

పొడవు జుటుట్కి జడగంటలు వేసి, ఆపైన పూల జడ కుటేట్రు అమమ్లకక్లు.  
నరసమమ్ ఆనందంగా దగగ్రికి వచిచ్ మనవరాలికి మెటికలు విరిచింది.  
జోయ్తి వంట హడావిడిలో ఉండి “అంతా తయారు చేసేక పిలవండి” అని వంట పైపు వెళిల్పోయింది. 
పెదద్తత్యయ్ తను తెచిచ్న చీరతోనే పెళిళ్కూతురిన్ చేయించింది. ముదురు నారింజ రంగు చీరమీద  
చెమీక్ల మెరుపుల పిర్ంటు. “ఈ చీర బంగారు రంగైతే ఎంత బావుణుణ్!!! ఇవేళిట్ ఈ తయారీకి సరిగాగ్ అతికినటుల్ ఉండేది.” అనుకుంది 

మనసుస్లో తనమ్యి.  
తనమ్యికి అపప్టివరకూ చీరలు కటుట్కునే అలవాటు లేక కొంత, ఫానీస్ చీర కావడం వలల్ కొంతా, చీర కటుట్కునన్ దగగ్రిన్ంచీ 

సరుద్కోవడమే సరిపోయింది.  



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   34 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

బంధువులు ఒకటో రెండో తెచిచ్న కొతత్ చీరలనీన్ ముదురు రంగులే.  
తనమ్యి అసంతృపిత్గా చూసింది వాటి వైపు.  
దగగ్ర బంధువులు, చుటుట్పకక్ల వాళుల్ వచిచ్ అకిష్ంతలు వేసెళాల్రు. దూరపు బంధువులు ఒకరూ, ఒకరూ రావడం మొదలెటాట్రు. 
 సాయంతార్నికి ఇలల్ంతా సందడిగా తయారైంది. చీటికీ మాటికీ ఏడుపు లంకించుకునే పసిపిలల్లు, వంటల దగిగ్ర అలిసిపోతూ 

ఆడవాళుల్, పేకాటలోల్ మునిగి తేలుతూ మగవాళుల్. 
ఇందులో ఎందులో చేరని వాళుల్ అయిన దానికీ కాని దానికీ హడావిడిగా తిరుగుతూనూ.  
ఊరోల్ ఉనన్ ఒకక్గానొకక్ ఫోటో గార్ఫరు సిథ్మితంగా పదకొండు గంటలకు వచేచ్డు. అకిష్ంతలు వేసూత్నన్ వాళల్ని పకక్కి నిలబడమని 

రెండు ఫోటోలు తీసేడు. అపప్టికే వచిచ్న వాళుల్ పెటిట్న కుంకం బొటల్ వలల్ తనమ్యికి  పెదద్ బొటుట్ తయారైంది. ఎండ తీవర్తకి అది కారి 
ముకక్ంతా ఎరర్గానూ తయారైంది. 

“ఎలా వచిచ్ందో ఏవిటో ఫోటోలో. వనజ పకక్న ఉంటే ఇవనీన్ తుడిచి చకక్గా సరేద్ది.”  
తన పకక్న "తోడు" కూచోబెటిట్న ఎనిమిదేళళ్  తోడపెళిల్కూతురి వైపు చూసింది.  
తనకంటే బాగా ఆనందంగా అకిష్ంతలు వేయించుకుంటూంది.  
కాసేస్పాగి, “నువొవ్కసారి వనజ ఇంటికి వెళిల్ చూసొసాత్వా?" అంది తనమ్యి.  
బదులుగా "వనజకక్ ని ఇవేళే పెళిల్కూతురిన్ చేసేరు, తెలుసా!" అంది ఆ పిలల్.  
తెలుసనన్టుట్ తలూపింది. "అందుకే నినున్ వెళల్మంటునాన్ను. ననెన్లాగూ వెళల్నివవ్రు." అని నవివ్ంది తనమ్యి. 
 ఆ పకక్నే ఎవరెవరు ఏం బహుమానంగా  ఇసుత్నాన్రో రాసుత్నన్ పినిన్ వరసావిడ లేవబోతునన్ తోడపెళిళ్కూతురిన్ రెకక్ పుచుచ్కుని 

కూచోబెటిట్ంది మళీల్.  
"అకక్డ శేఖర ని కూడా పెళిల్ కొడుకుని చేసి ఉంటారు. ఒకక్సారి చూసేత్ బావుణుణ్" అనుకుంది తనమ్యి.   
సాధారణంగా పెళిల్ కొడుకిక్ తెలల్ బటట్లు తొడిగిసాత్రు. తనకి పుల వైటు ఇషట్ం ఉండదని అనేవాడు శేఖర. మరి ఇపుప్డు ఎలా 

ఒపుప్కునాన్డో చూడాలి. 
శేఖర తెలల్బటట్లోల్ ఎలా ఉండి ఉంటాడో ఊహించుకోవడానికే ఎంతో బావుంది.  
కాగితం తీసుకుని ఒక పకక్గా కూచుని రాసుకుందామంటే లేదు. రోజంతా కురీచ్లో కూచోవడమే పనైంది. పొరబాటున లేసేత్, 

నిమిషానికోసారి "తనమ్యీ" అంటూ ఎవరో ఒకరు పిలవడం, మళీల్ కురీచ్లో కూరోచ్వడం అకిష్ంతలు వేయించుకోవడం పనిగా మారింది. 
ఉదయానే తడి తలతో బిగించి జడ వేసినందుకు, పైగా అసస్లు అలవాటు లేని చీర భారం, పూల జడ భారంతో సాయంతార్నికి తనమ్యికి 
తలపోటు పటుట్కుంది. 

ఇంటి నిండా చుటాట్లే. పడుకోవడానికి చోటుల్ లేక అనిన్ గదులోల్నూ ఒకళళ్ పకక్న ఒకళుళ్ వరసగా పడకలేసేరు. 
తనమ్యి అతత్యయ్లతో బాటూ డాబా మీద పడుకుంది. ఆకాశంలోకి చూసూత్ తన గుండె చపుప్డు తనకే వినిపిసూత్ండగా తెలీని 

తమకం చుటుట్కుంది తనమ్యికి. కళుల్ మూసుకుంటే తనమ్యికి సముదర్ం ఒడుడ్న నింగి, నేలా సాకిష్గా మెతత్ని ఇసుకలో శేఖరోత్ తన పెళిల్ 
మండపం కనిపించింది. కానీ ఎందుకో ఉదయం నించీ  తన గుండె చపుప్డు తనకి గటిట్గా వినిపిసూత్ ఒక రకమైన టెనష్న గా ఉంది.  
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తనకి చినన్పప్టి నించీ  బాజాలూ, పెదద్ శబాద్లూ వినన్పుప్డు అలాగే ఉండేది. ఉదయం నించీ చుటూట్ అంతా హడావిడిగా 
తిరుతుగూనన్ందువలల్నేమో అనుకుంది.     

ఆ మరాన్డూ అదే సిథ్తి కొనసాగింది.  
"ఈ రోజే వనజ పెళిల్. కనీసం పెళిల్ ఊరోల్నే అయితే అమమ్ వాళల్యినా వెళేల్వారు.  యాభై కిలోమీటరల్కవతల గుళోల్ పెళిల్.  పచ్..ఎలా 

జరుగుతూందో, ఏమో" అని నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి. 
శేఖర తరఫున రావలిసిన పెళిళ్ వాళుల్ కొందరు ఆ రోజు సాయంతర్ం వచేచ్రు. దగగ్ర వాళెల్వరూ రాలేదు. మరాన్డు ఉదయం పెళిల్. 
“అబాబ్యి వాళుల్ మరాన్డు ఉదయమే ఏకంగా పెళిల్ సమయానికి వసాత్రని” కబురు తెచేచ్రు.  
జోయ్తి గాభరాగా మాటాల్డుతూంది. "ఇదేవిటీ, అనిన్టికీ ఒపుప్కునాన్ం కదా, విడిదిళుల్, భోజనాలు సిదధ్ం చేసేక, ఇపుప్డు రేపే వసాత్వని 

కబురు చేసేత్ ఎలా?"  
ఏదైతే వినకూడదని తనమ్యి ఇనాన్ళూల్ భయపడిందో అదే జరుగుతూంది. శేఖర ఆ రోజు రాలేదు.  
రాతిర్ భోజనాలయియ్నా ఎకక్డా ఎవరూ పడుకునే ఛాయలు కనిపించడం లేదు. చినన్ పిలల్లు ఎకక్డికకక్డ నిదర్పోతూ ఉనాన్, ఎవరో 

ఒకచంటి పిలల్ లేచి ఏడుసూత్నే ఉంది.  
కింద పెళిల్ కోసం సీవ్టల్ తయారీ వంట నడుసూత్ంది. 
తనమ్యికి కళుల్ గటిట్గా మూసుకునాన్ నిదర్రాని ఒక విచితర్మైన, తెలీని ఉదేవ్గ సిథ్తి మొదలైంది.  
"ఏదీ ఊహించుకోవదుద్, భయపడొదుద్, అనీన్ సకర్మంగా జరుగుతాయి..అనీన్..అనీన్ సకర్మంగా జరుగుతాయి…"అని తనకు తాను 

సరిద్ చెపుప్కోవడం మొదలు పెటిట్ంది. 
8 

మరాన్డు ఉదయమే  పెళిల్. తనమ్యి ఎనాన్ళుల్గానో ఎదురుచూసుత్నన్ పెళిల్.  
శేఖర వాళుల్ ఇపప్టికే వచేచ్యాలి. కానీ దేనికో అలిగి ఉదయం వసాత్మనాన్రు.    
“వాళల్ వైపు నుంచి నచచ్నివెనోన్  ఒపుప్కుని  తనవాళుల్ పెళిళ్ జరిపిసుత్నాన్రు. ఇంకా ఏం కావాలి వాళల్కి?" తనమ్యికి అసస్లు నిదర్ 

పటట్డం లేదు.  
ఎటు ఒతిత్గిలినా ఇవే ఆలోచనలు. ఒక వైపు "పెళిళ్" అనుకోగానే ఏదో తెలీని ఉదేవ్గసిథ్తి గుండెని వేగవంతం చేసూత్ంది. మరో వైపు 

అసలివనీన్ సకర్మంగా  జరుగుతాయో లేదో అని  భయం పటుట్కుంది.     
డాబా మీద అందరితో కలిసి పడుకునాన్ తెలీని భయం. పకక్నే ఉనన్ అతత్యయ్ తన అవసథ్ గమనించినటుల్ "పడుకోమామ్! రేపు పెళిల్లో 

ముఖం పీకుక్పోయినటల్వుతుంది" అంది.  
మృదువైన అతత్యయ్ చేతిని ఆనుకుని దగగ్రగా జరిగి పడుకుంది తనమ్యి. రాతిర్ ఎలా గడిచిందో తెలియలేదు. 
తెలాల్రగటల్ జోయ్తి వచిచ్ కూతురిని లేపింది."తనమ్యీ! పెళిళ్ వారొచాచ్రు". 
వెలిగి పోతునన్ తనమ్యి నవువ్ ముఖం చూసి అతత్యయ్లు ఆట పటిట్ంచడం మొదలుపెటేట్రు. 
ముందు శేఖర తలిల్ దేవి మరికొందరు ఆడవాళుల్ వచేచ్రు. అపప్టికీ శేఖర రాలేదు.  
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పెళిల్ సమయానికి శేఖర తండిర్ తో కలిసి వసాత్డట. చుటాట్లు రహసయ్ంగా చెవులు కొరుకోక్వడం తనమ్యి చెవిన పడింది. "ఇదేం 
విడూడ్రం! ఇపప్టికింకా పెళిల్ కొడుకు రాలేదూ!"  

పర్దానం కారయ్కర్మం మొదలయియ్ంది. ఆడవాళుల్ మాతర్మే పాలొగ్నే కారయ్కర్మం అది.  
పకక్నేవో మంతార్లు వినిపిసూత్ండగా దేవి తనమ్యి మెళోల్ పసుపు తాడు వేసి చెవిలో మూడు సారుల్ "..... వారి కోడలు" అని చెపిప్ంది. 
తనమ్యి తల వంచుకుని  మనసులో ఆనందం పలల్విసూత్ండగా తనిక "వీరి కోడలు" అని  మెలల్గా తనలో తను అనుకుంది. 
మరో గంటలో ముహూరత్ం అనగా “పెళిల్ కొడుకు వాళుల్ ఊరి చివరి వరకూ వచిచ్ ఆగి ఉనాన్రు” అని కబురు వచిచ్ంది. 
ఆఘమేఘాలతో మంగళ వాయిదాయ్ల వారు పరుగులు పెటాట్రు.  
వీధి మలుపు చివర పూలతో అలంకరించిన కారు, ముందు మంగళ వాయిదాయ్లు, తోడు నడుసూత్నన్ పెళిల్ వారిని కిటికీలోంచి 

చూసింది తనమ్యి. 
తనమ్యి గుండె మరింత వేగంగా కొటుట్కోవడం మొదలైంది. 
ముహూరాత్నికి ఎకుక్వ సమయం లేనందున వసూత్నే పెళిల్ కొడుకుని బటట్లు మారిప్ంచేసినటుల్నాన్రు. శేఖర తెలల్ బటట్లోల్ లేడు. తనకూ 

పాత లంగా ఓణీ వేసారు. మంగళ సాన్నాలు పకక్ పకక్న కూచో బెటిట్ మొదలు పెటేట్రు. ముందు కాలి గోళుళ్ తీసి, తరావ్త పసుపులు రాసి తల 
మీంచి నీళుల్ పోసేరు.  

ఒక పకక్ ఎవరి మాట ఎవరికీ వినిపించని వాయిదాయ్ల గోల, చుటూట్ పెదద్ వాళల్ హడావిడి మాటలు, పిలల్ల గందరగోళం. వీటనిన్టిలో 
తనమ్యికి శేఖర ముఖం వైపు పర్శాంతంగా చూసే అవకాశమే కలుగలేదు. పకక్న కూచోబెటట్గానే "ఏవిటింత ఆలసయ్ం" అంది తల వంచుకుని. 

తన మాట వినబడనటుల్ అటిన్ంచి సమాధానం ఇవవ్లేదు శేఖర. 
ఇదద్రినీ లేవదీసి చెరో వైపుకి లోపలికి తీసుకెళాల్రు. సమయం ఎంతో లేనందున పెళిళ్ చీర గబగబా చుటట్ బెటేట్రు. ఒకరు జడ 

వేసూత్ంటే మరొకళుళ్ పారాణి పెటేట్రు. పది నిమిషాలోల్ తనమ్యిని పెళిళ్ పందిటోల్కి తీసుకొచేచ్రు.  
అసలు చీర ఎలా వచిచ్ందో చూసుకోలేదు. పెళిళ్ బొటుట్, బుగగ్ చుకాక్ సరిచూసుకోలేదు.  అసలే తనకు నచచ్ని రంగు పటుట్చీర. 

అందులోనూ పది నిమిషాలు సిథ్మితంగా తయారయేయ్  అవకాశం లేదు.  
పెళిళ్ పీటల మీద శేఖర తెలల్ బటట్లోల్ మిలమిలా మెరిసి పోతునాన్డు. తల ఎతిత్ ఎకక్డా చూడొదద్ని మేనతత్ మరీ మరీ చెపిప్ంది. అందుకే 

కీర్గంట చూసింది తనమ్యి. 
తనకి పటుట్ చీర మీద తెలల్ నూలు చీర ని కార్స గా రెండు భుజాల మీద నుంచి కపేప్రు.  
తడి తలమీద జడ గంటలు, ఆపైన బరువైన చేమంతి పూల జడ. మెడ వెనకిక్ లాగేసూత్ంది తనమ్యికి. వేసవిలో పెళిల్ కాబటిట్ మలెల్పూల 

జడ తెపిప్ంచమని చెపిప్ంది తనమ్యి.  చేమంతిపూల జడైతే ఎకుక్వ సేపు వాడిపోకుండా ఉంటుందని జోయ్తి అభిపార్యం. చివరికి అదే తెచేచ్రు 
పూల జడకి వెళిల్న వాళుళ్.   

పెళిళ్ పీటల మీద ఒక వైపు తనమ్యి, జోయ్తి, భానుమూరిత్; మరో వైపు  శేఖర, అతని తలిల్దండుర్లు కూచునాన్రు. మధయ్ తెర అడుడ్గా 
పటుట్కునాన్రు.  కనాయ్దానం సమయంలో తెర కింద నుంచి ఇతత్డి పళెళ్ంలో శేఖర పారాణి పాదాలు తెలల్గా దృఢంగా కనిపించాయి. తలిల్ నీళళ్ 
చెంబుతో నీళుల్ పోసూత్ండగా తండిర్ కాళుల్ కడుగుతునాన్డు. తనమ్యికి మనసులో ఏదో ఇబబ్ంది కలిగింది. “ఇదేం ఆచారం? చినన్ వాళల్ కాళుల్ 
పెదద్ వాళుల్ కడగడం? ఎపుప్డూ ఎవరి దగగ్రా తల వంచని తండిర్ తన కోసం ఒక కురార్డి కాళుల్ పటుట్కుంటునాన్డు.”  



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   37 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

తెర తీయక ముందే జీల కరార్ బెలల్ం ముదద్లు ఇదద్రి తలల మీదా ఇదద్రి చేతా పెటిట్ంచారు. అపుప్డే తీసిన తెర వెనుక నుంచి పునన్మి 
చందుర్డిలా అదుభ్తంగా కనిపించాడు శేఖర. అతని తలమీద తన చేయి, తన తల మీద అతని చేయి. "ఎపప్టికీ నువువ్ నాతోనే ఉంటావు 
కదూ" అని పర్మాణాలు చేసుకుంటునన్టుల్. ఈ తతంగమంతా కొతత్గా, బెరుకుగా, ఆనందంగా, తమకంగా, అరథ్మయీ, అరథ్ం కాకుండా 
ఉంది తనమ్యికి. కళెల్తిత్ తను చూసిన తొలి క్షణం నవేవ్ కళల్తో కనున్ గీటాడు శేఖర. సిగుగ్గా తల దించుకుంది మళీల్. 

మాంగలయ్ం కటట్డం కోసం అతను లేచి నిలుచ్నన్ క్షణం మనసు వశం తపిప్నటల్యియ్ంది. ఎవరో జడను ఎతిత్ పటుట్కునాన్రు. మెడలో 
అతి చినిన్ మాంగలాయ్లు రెండు వైపుల నించీ రెండు కటిట్ మూడు ముళుళ్ వేసాడు శేఖర. అకక్డా నిరాశే. తనకు పెదద్ కాసులంతటి 
మాంగలాయ్లు ఇషట్ం. ఇవేవిటి కనీ కనబడకుండా. బహుశా: ఇరు పకాష్ల బేరాలోల్ ఇంతకే కుదిరేయనన్ మాట. ఆ తలంపు రాగానే ఉతాస్హం 
పోయింది తనమ్యికి. 

తలంబార్ల సందడి, బిందెలోల్ ఉంగరాల ఆట బాగా నచాచ్యి తనమ్యికి. కానీ అంత మంది మధయ్లో కూచుని పసిపిలల్లాల్ ఈ 
వినోదవేమిటో అని అనిపించింది.  

చుటూట్ ఉనన్ వాళుల్ వరసగా అకిష్ంతలు వేయడానికి రావడం డబోబ్, గిఫోట్ ఇచిచ్ పకక్న నోటు పుసత్కాలు పుచుచ్కుని కూచునన్ వాళల్తో 
చెపిప్ రాయించడం మరీ ఎబెబ్టుట్గా తోచింది తనమ్యికి. అదేదో పదుద్లు వసూలు చేసుత్నన్టుల్. 

ఒక పకక్ పెళిళ్ తంతు పూరత్యీ కాగానే అంతా భోజనాల హడావిడిలో పడాడ్రు. పెళిళ్ పీటల మీద నుంచి లేపి, పెళిళ్ పందిటోల్  రెండు 
కురీచ్లోల్ కూచోబెటాట్రు ఇదద్రినీ. కానీ ఒకళల్తో ఒకళుల్ మాటాల్డుకోవడానికి లేదు. నిమిషానికొకరు వచిచ్ అకిష్ంతలు వేయడంతో సరిపోతూంది. 

మొతాత్నికి ఎలాగో శేఖర ని అడిగింది తనమ్యి -ఎందుకు ఆలసయ్మయిందని?  
"అవనీన్ ఇపుప్డు అవసరమా?" అనాన్డు బదులుగా ఎటో చూసూత్. 
భోజనాలు కాగానే  అపప్టికపుప్డు పెళిల్కూతురిన్ తమతో పంపేయమని వెళిల్పోతామనాన్రు శేఖర వాళుల్. 
సాయంతర్ం వరకూ ఆగమనాన్ వినిపించుకోలేదు. 
జోయ్తి ముఖం పెళిల్ సమయమంతా అపర్సనన్ంగా ఉండడం చూసి "ఏం గొడవ పడాత్రో" అని తనమ్యికి కొతత్ టెనష్న మొదలైంది. 
అదృషట్వశాతూత్ తనమ్యి తరఫు నించి ఎటు వంటి గొడవా చెయయ్లేదు. 
అమామ్యిని అపప్టికపుప్డు పంపించమంటే సారె సరద్డానికి రెండు గంటల వయ్వధి ఇమమ్ని అడిగేరు. 
తవ్రతవ్రగా తనకి రెండు జతల బటట్లు సరిద్ పెటేట్రు. మరాన్డు శేఖర వాళిల్ంటోల్ రిసెపష్న. మూడో రోజుకి మళీల్ తిరిగి రావాలి.  
కారు ఎకిక్న మరుక్షణం దు:ఖం పొంగుకొచిచ్ంది తనమ్యికి. తలిల్ని,  తండిర్ని, అమమ్మమ్ని వదిలి తను ఒకక్తే ఎకక్డికో దూరానికి 

వెళిల్పోతూందనన్ సతయ్ం మొదటి సారి బోధ పడినటల్యియ్ంది. 
శేఖర భారయ్గా జీవితం మొదలయియ్ందనన్ సంతోషం మచుచ్కైనా లేదు. దు:ఖం... దు:ఖం .. అంతులేని దు:ఖం. 
పర్యాణం మొదలయియ్ అరగంట దాటినా తనమ్యి ఏడుసూత్నే ఉంది.  పకక్నే కూచునన్ శేఖర తనమ్యి చెయియ్ పటుట్కుని, కారు 

ముందు సీటోల్ కూచునన్ అతని బాబాయితో కులాసాగా కబురుల్ చెపుత్నాన్డు. 
మధయ్ మధయ్లో ఊరుకోమనన్టుట్ చేతిని గటిట్గా ఒతేత్వాడు. కాసేస్పటికి ఇక ఓపిక పటట్నటుల్ "ఒసేయ, ఎందుకే ఇంత ఏడుసుత్నాన్వు మీ 

అమామ్నానాన్ రేపు రిసెపష్న కి  వసుత్నాన్రుగా" అనాన్డు.  
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తనమ్యి బితత్రపోయి చూసింది  "శేఖర తనని "తనూ" అని  పేర్మగా పిలుసాత్డనుకుంటే "ఒసేయ" అని చెతత్ పిలుపు పిలిచినందుకూ, 
అమామ్నానన్లిన్ ఒదిలి రాలేని తన బాధ అతనికి కాసత్ కూడా అరథ్ం కానందుకూ."   

వనజ జాఞ్పకం వచిచ్ంది. "పెళళ్యాయ్క నలుగురం కలుదాద్ం." అనన్ మాటలు చెవులోల్ వినిపిసుత్నాన్యి. “వనజ ఏం చేసూత్ందో!  
ఇంటికి తిరిగి రాగానే తనని ఎలాగైనా కలవాలి” అనుకుంది. 

“ఏదీ తను అనుకునన్టుల్ జరగని ఈ పెళిళ్ ఏవిటో” అనన్ భార్ంతిలో ఉనన్ తనమ్యి శేఖర మాటలోత్ ఈ లోకంలోకి  
వచిచ్పడడ్టల్యియ్ంది. 

ఇంకాసత్ దు:ఖం పెరిగింది. దు:ఖానన్యితే బలవంతంగా ఆపుకుంది కానీ, బాధ పదింతలయింది. 
మెలిల్గా శేఖర చేతిలోనుంచి తన చేతిని పకక్కి తీసుకుని కళుళ్ మూసుకుని వెనకిక్ జేరబడింది తనమ్యి. 
అది గమనించి తనూ కాసత్ దూరం జరిగేడు శేఖర.  
తన ఒళల్ంతా చేమంతి పూల వాసన చుటుట్ముటిట్ వికారం పెడుతూంది తనమ్యికి. పటుట్చీర మీద వేసిన ఒడి గటుట్ చీరలో కొంగున 

పోసి కటిట్న అయిదు కేజీల బియయ్ం బరువు ఒకటి ఒళోల్. తల మీద భారం, తల లోపల భారం. 
కళుల్ మూసుకునన్ తనమ్యి మనసుస్లోకి ఒకక్సారిగా అజాఞ్త మితుర్డి జాఞ్పకం మెదిలింది. 
"మితర్మా! నాకు శకిత్నివువ్. ముందుకు అడుగువేసే చేయూతనివువ్." అనుకుంది. 
కళుల్ విపిప్ కారు బయట పరుగెడుతునన్ చెటల్ వైపు చూసింది. అదాద్ల తలుపులోల్ంచి రివువ్న వీసుత్నన్ వేడిగాలి ముకుక్ పుటాలోల్ మంట 

పుటిట్సూత్ంది. 
దాహం వేసి మంచి నీళుళ్ అడిగింది శేఖరిన్. డెర్వరుతో చెపిప్ తోర్వ పకక్ కొబబ్రి బొండాల కొటుట్ దగిగ్ర ఆపేడు శేఖర బాబాయి. 
తనమ్యి శేఖర వైపు చూసింది.  
"నువువ్ దిగకు." అంటూ శేఖర కారులోంచి దిగబోయేడు. కానీ ఇదద్రికీ  కలిపి కటిట్న బర్హమ్ ముడి వలల్ కారు పకక్నే నిలబడాలిస్ 

వచిచ్ంది. 
అతనికి వీలయేయ్ంత వరకూ తన కొంగుని జరిపి కళుల్ దించుకుంది తనమ్యి. కొబబ్రి బొండానిన్ నిశశ్బద్ంగా తాగింది. 
"హమమ్యయ్, ఏడుపు ఆపేవు మొతాత్నికి" అనాన్డు మళీల్ కారు బయలుదేరగానే. 
"ఇదిగో మనిదద్రికీ కటిట్న ఈ చెంగు ఇవేలిట్కి మాతర్మే, రోజూ ననిన్లా కొంగున కటేట్సుకుంటాననుకోకు" అనాన్డు మళీల్. కారులో 

ముందు సీటోల్ంచి పకాలున నవువ్ వినబడింది. 
తనమ్యికి నవువ్ రాలేదు. నిసేత్జంగా మళీల్ వెనకిక్ జేరబడి కళుల్ మూసుకుంది. 
"ఏవిటే బాబూ, రాతర్ంతా నిదర్పోనటుల్ ఇంత మొదుద్ నిదద్ర పోతునాన్వు, అదుగో మా ఊరు వచిచ్ంది. ఇకలే" అనాన్డు శేఖర భుజాన 

తడుతూ. 
"మితర్మా! వెళిళ్ వసాత్నూ, నాకోసం బెంగ పడకూ, రాలే పూల పందిరి దాపున వెకిక్ వెకిక్ పడకూ.." మనసులో అజాఞ్త మితుర్నితో 

సంభాషిసూత్నన్ తనమ్యికి 
శేఖర తన తలని ఆపాయ్యంగా హతుత్కుని, "మనిదద్రి కలల పర్పంచంలోకి కలిసి అడుగులేదాద్ం రా నేసత్మా!" అంటే బావుణన్ని 

అనిపించింది. 



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   39 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

మనసున జరుగుతూనన్ సంభాషణకి, బయట జరుగుతూనన్ సంభాషణకి పొంతన కుదరక అయోమయంగా చూసింది. 
"ఆ ఎరర్ని కళేల్విటి? మందు కొటిట్నటుల్" అని పకాలున నవేవ్డు శేఖర. 
శేఖర తనని తలిల్దండుర్ల కంటే గారాబంగా చూసాత్డని ఆశించిన తనమ్యికి అతనితో గడుపుతునన్ మొదటి పూటే ఆశాభంగం 

అయియ్ంది.  
సాయంతర్ం అతత్వారింటోల్ అడుగు పెటేట్టపుప్డు గుమమ్ం దగిగ్ర దిషిట్ తీసూత్ ఎవరైనా పాటలు పాడతారేమోనని చూసింది తనమ్యి. 

అటువంటి ఛాయలు ఏవీ కనిపించలేదు.  
“తమ బంధువులోల్ ఎవరింటికి కొతత్ పెళిల్కూతురొచిచ్నా గుమమ్ంలోపలికి పెటేట్ మొదటి అడుగు ఎంత విశిషట్ంగా, గొపప్ అందంగా 

ఉండేది! ఆహావ్నం పలుకుతూ పాడే పాటలు, పారాణి పాదాలు, కాలికి మటెట్లు...ఓహ! తనెనిన్ కలలు కంది ఈ క్షణం కోసం!” 
చీర కుచెచ్ళుల్ పైకెతిత్ కాలి మటెట్ల వైపు, పిలేల్ళళ్ వైపు చూసుకుంది తనమ్యి. అందమైన పొడవైన వేళల్కి సరిగాగ్ అమిరేయి. 
అదద్ంలో చూసుకుంది. పొదుద్టి నించీ జిడుడ్ పటిట్న ముఖాన మెతిత్న కుంకుమ ముకుక్ మీద కారుతూంది. నెతిత్న జీలకరర్ బెలల్ంతో 

జుటుట్ అటట్లు కటిట్  ఉంది. దారిలో కారు సీటుకి జేరబడేసరికి నలిగిపోయిన  పూలజడ ఒక పకక్గా జారి వేళాల్డుతూంది.  
"తవ్రగా మొహం కడుకోక్ండి, పెదద్ నానన్ గారు, చినాన్నన్ గారల్ ఇళల్కి ఒడి బియయ్ం చలల్డానికి వెళాల్లి" అంది దేవి హాలులో 

కూచోబెటిట్న కొతత్ జంట తనమ్యి, శేఖర లతో. 
ఇంకా ఒకరికొకరికి కలిపి కటిట్న కొంగుముడి ఉండడంతో తన వైపు చెంగు పకక్న కురీచ్ మీదికి వేసి బాతూర్ములోకి వెళిల్ంది 

తనమ్యి. 
ఒకక్ సారిగా ఏడుపు తనున్కు వచిచ్ంది మళీల్. ఆ ఇలుల్, ఆ మనుషులు… అంతా కొతత్ వాళల్ మధయ్ అసస్లు ఉండాలనిపించడం లేదు. 

తనతో బాటూ తోడు వచిచ్న పినిన్, బాబాయిలతో ఇంటికి వెళిళ్పోదామని చెపాప్లనుకుంది. 
ముఖం కడుకుక్ని రాగానే పినిన్ "బంగారు తలిల్, ఎంత బాగునాన్వో ఈ అలంకరణలో. ఏదీ బొటూట్ పెడతా" అని బుగగ్లు పుణికింది. 
తనమ్యి కళల్లో నీళుళ్ చూసి" ఇలా చూడమామ్, ఇక మీదట ఇదే నీ ఇలుల్. మొదటోల్ ఇలాగే బాధ వేసుత్ంది, తరావ్త అంతా 

మామూలయిపోతుంది" అంది పినిన్. 
బంధువుల ఇళల్లో వడి బియయ్ం చలిల్ ఇంటికి వచేచ్సరికి నిసస్తుత్వ వచేచ్సింది తనమ్యికి. 
శేఖర మంచి ఉతాస్హంగా కబురుల్ చెపుత్నాన్డు.  
ఎందుకో శేఖర తండిర్ అపర్సనన్ంగా కనిపించాడు తనమ్యికి. ఆయనకు తనంటే బొతిత్గా ఇషట్ం లేదు కాబోలు అనుకుంది. 
అందరి ఎదుటా తనతో మాటాల్డొదద్ని శేఖర ఆరడ్రు వేశాడు. తనమ్యికి అసలేమీ తోచడం లేదు. ముందు రోజంతా సరిగా 

నిదర్పోలేదేమో, ఎపుప్డు కాసత్ తిని మంచాన పడదామా అని ఆతర్ంగా చూసింది. 
పినిన్ నవువ్తూ వచిచ్ “శోభనానికి ముహూరత్ం పెటేట్రు. ఎలుల్ండి మీ ఇంటోల్” అని చెవిలో గొణిగింది. 
తనమ్యికి సిగుగ్ ముంచుకు వచిచ్ంది. అయినా తనకు అరథ్ం కానటుల్ మొహం పెటిట్ నిశశ్బద్ంగా చూసింది. 
రాతిర్ భోజనాలయియ్ కొంగు ముడి తీసెయయ్గానే తన దోవన తను పినిన్ పకక్కి చేరి మొదుద్ నిదద్ర పోయింది ఆదమరిచి. 
మరాన్డు శేఖర ఇంటోల్ రిసెపష్న. రిసెపష్న చీర కాసత్ నచిచ్ంది తనమ్యికి. మరీ అంత ముదురు రంగూ, లేత రంగూ కాని చిలకాకు 

పచచ్ని పటుట్చీరకి గులాబీ రంగు అంచు. 
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శేఖర ఏదో నపప్ని రంగు పాంటు, చొకాక్ వేసుకునాన్డు. "అయినా సహజంగా అందగాడు కాబటిట్ ఏ రంగైనా నపుప్తుంది 
అనుకుంది" అనుకుంది తనమ్యి. 

వచేచ్ పోయే వాళల్తో ఆ రోజలాల్ హడావిడిగా గడిచిపోయింది. శేఖర తో ముఖాముఖీ మాటాల్డే అవకాశమే కలగడం లేదు. రిసెపష్న 
లో పకక్ పకక్న కూచునన్పుడు మాటాల్డుదామంటే "ఇపుప్డు కాదు, తరావ్త" అనాన్డు శేఖర. 
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ఉదయానే నిదర్ లేపింది  తనమ్యిని పకక్నే పడుకునన్ పినిన్. 
"లేమామ్...తవ్రగా లేచి సాన్నమదీ పూరిత్ చెయియ్. అతత్వారిలుల్ కదా" అంది. 
ముందు రోజు పెళిల్ తాలూకు బడలిక ఇంకా తీరనటేట్ ఉంది తనమ్యికి. నిదర్లో అసలు తను శేఖర వాళిల్ంటోల్ ఉనన్ సంగతే 

మరిచ్పోయింది.  
"కలలో అంతా వనజా, తనూ ఏవేవో కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు. తనకు పెళల్యియ్నటుల్ గానీ, శేఖర గానీ తన కలలోకి 

రాలేదు. ఇదేం విచితర్మో"  అనుకుంది.   
అదే విషయం పినిన్తో అంది. పినిన్ నవువ్తూ “మొనన్టి వరకూ నీకు పెళిల్ కాలేదు గాబటిట్ అతని గురించి ఆలోచిసూత్ ఉండి 

ఉంటావు. ఇక ఇపుప్డు పెళల్యాయ్క అతనిక నీ పకక్నే ఉనాన్డనన్ ధీమా వచిచ్ంది కదా.” అంది చాలా తేలిగాగ్. 
తను పడుకునన్ గదిని ఆనుకుని మరో గది, ఆ పకక్న రేకుల కపుప్తో ఉనన్ బాతూర్ము. పెళిల్ వారిలుల్ కాబటోట్ ఏమో 

బాతూర్మంతా చితత్డిగా ఉంది. బటట్లు మారుచ్కోవడం కషట్మే అకక్డ. ఎలాగోలా మొతాత్నికి కానిచిచ్ తవ్రగా తయారైంది తనమ్యి. 
మెడలో తడిసి ఒంటికి అంటుకుంటునన్ పసుపు తాడు, కాళల్కి ఆరని పారాణి. కొతత్గా అలవాటైన చీర. 
అదద్ంలో తన రూపం తనకే అపురూపంగా కనిపించింది. ఇలాంటి రూపం కోసం ఎనిన్ నాళుళ్గా కలలు కంది!! 
తనంటే ఇషట్మని మరీ పెళిళ్ చేసుకునన్ శేఖర. అతనిన్ తన జీవితాంతం ఎంతో పేర్మగా చూసుకోవాలి తను.  
"అజాఞ్త మితర్మా! నీకిక సెలవు. నా పేర్మానురాగాలతో శేఖరేన్ నినున్గా మారుచ్కుంటాను." అపర్యతన్ంగా నవువ్ వెలిసింది 

తనమ్యి పెదవుల మీద. 
మెలల్గా గదిలోంచి బయటకు వచిచ్ంది. అతత్ వారింటోల్ అంతా కొతత్గా ఉంది. 
శేఖర ఎకక్డ ఉనాన్డో చూసే సాహసం చెయాయ్లనిపించలేదు.  
బిడియంగా వంట గదిలో అడుగు పెటిట్ంది. అపప్టికే లేచి అందరికీ కాఫీలు పురమాయిసుత్నన్ దేవి తనను చూసూత్నే 

పలరింపుగా నవివ్ " ఏమామ్, సరిగా నిదర్ పటిట్ందా? సాన్నం కూడా చేసినటుల్నాన్వు." అంది. 
"అవును అతత్యాయ్, నేనేదైనా సాయం చెయయ్నా?" అంది తనమ్యి గొంతు పెగులుచ్కుని. 
"ఇవేళ అపుప్డే ఏం చేసాత్వులే. నాలుగు రోజులు కానీ. సాయంతర్ం మీ రిసెపష్న కదా. వంట వాళల్తో పని చేయించడమే 

ఇవేళ పని. శేఖర లేచేడేమో చూడమామ్. కాఫీ ఇసాత్ను. పటుట్కెళుద్వుగానీ.." అంది. 
తనమ్యి ముఖంలోకి ఒకక్ సారిగా గొపప్ సంతోషం ముంచుకు వచిచ్ంది.  
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తన పకక్ గదిలో శేఖర ఉనాన్డనన్ సప్ృహ కూడా లేకుండా మొదుద్ నిదద్ర పోయినందుకు తనలో తను తిటుట్కుంటూ మెలల్గా 
తలుపు తోసింది.   

తల దగగ్ర టేబుల ఫాను చపుప్డు చేసూత్ తిరుగుతూనాన్ మెలకువ లేనంత గాఢంగా మొదుద్ నిదద్ర పోతునాన్డు శేఖర. పకక్నే 
పది పనెన్ండేళల్  పిలల్వాడెవరో నిదర్పోతునాన్డు. పెళిల్కి వచిచ్న చుటాట్ల పిలాల్డనుకుంటా.  నిదర్పోతునన్  శేఖర  అందమైన ముఖానిన్ తనివితీరా 
చూసూత్ నిలుచునన్ తనమ్యికి వెనక నించి ఎవరో లేచి బాతూర్ముకి వెళుత్నన్ చపుప్డు  వినిపించి, చపుప్న వెనకిక్ వచేచ్సింది. 

ఇంటోల్ని నాలుగు గదులు దాటుకుని పెరటోల్కి వచిచ్ంది. పెదద్గా పోషణ లేని పెరడు. ఏవేవో చెతత్ సామానల్తో నిండి ఉంది. 
ఒక పకక్గా కనకాంబరాలాల్ంటి కాసినిన్ పూల మొకక్లునాన్ ఒకక్ పూవు లేదు ఏ చెటుట్కీ.  

పినిన్ వెనకే ఎపుప్డు వచిచ్ందో ఏమో. "మీ అతత్యయ్కి పూలంటే ఇషట్మంట. ఎకక్డ లేని పూలనీన్ తురిమి మాలలు కటిట్ 
ఇంటినలంకరిసుత్ంది. చూసేవుగా చెటల్కి ఒకక్ పువువ్ లేదు." అని నవివ్ంది.  

దేవి తలలో ఎపుప్డూ గజం పూలు తురుముకుని ఉండడం గమనించింది తనమ్యి. 
ఇంటోల్ ఎకక్డ పడితే అకక్డ వరండాలలో, బయట వాకిటోల్ మడత మంచాలు వేసుకుని పెళిల్ చుటాట్లు నిదర్పోతునాన్రు. 
అటు పలెల్టూరు, ఇటు  పటట్ణమూ కాని ఊరది. పెరటి గుమమ్ం బయట మురుగు కాలువ రోడుడ్ మీదికి వచిచ్ పారుతూ 

పెరటోల్కి వసేత్ చాలు దురగ్ంధం ముకుక్లు పగలగొడుతూ ఉంది.  
ఇంటోల్ తనకి నచచ్నివెనోన్ కనబడుతూ ఉనాన్యి. ముఖయ్ంగా వాళిల్ంటికి తనకెంతో ఇషట్మైన డాబా లేదు. తనమ్యికి తమ 

ఇలుల్ జాఞ్పకం వచిచ్ంది. ఇంటి మీద బెంగ పటుట్కుంది.  
"అలా బెంగగా కూచోకమామ్, సాయంతర్ం రిసెపష్న కి అమామ్, నానాన్, మన బంధువులూ వసాత్రు" అంది పినిన్ గదిలోకి 

వచిచ్. 
 తనమ్యి మనసు ఆనందతాండవం చేసింది.  
ఎపుప్డు లేచేడో ఏమో శేఖర గది గుమమ్ం దగిగ్రికి వచిచ్ "కొతత్ పెళిళ్కూతురు లేచిందే" అనాన్డు కనుబొమమ్లెగరేసూత్. 
పినిన్ ఏదో పనునన్టుట్ బయటికెళిల్ తమకు కనబడేటుట్ వరండాలో కూచుంది. 
శేఖర గదిలోకి ఒకక్ అడుగు మాతర్ం వేసి "మంచి చీర కటుట్కుని తవ్రగా తయారవువ్. మా పెదద్మమ్ వాళుల్ నినున్ గుడికి 

తీసుకెళాల్లంటునాన్రు." అనాన్డు. 
తను కటుట్కునన్ చీర వైపు చూసుకుంది." ఇది మంచి చీరే కదా" అనుకుంది. 
ఇంతలో దేవి వచిచ్ "పాపం మీ ఆవిడకి కొతత్ చీరలు కొననటుల్ంది. ఈ పాత పటుట్ చీర ఇచిచ్ పంపింది వాళల్మమ్." అంది. 
పినిన్ ఇదంతా రాదాధ్ంతం కావడం ఇషట్ం లేనటుల్ "అదేం లేదు వదినా, మా అకక్ హడావిడిలో తన కొతత్ చీర నా పెటెట్లో 

పెటిట్ంది. అని పెళిల్లో తనకి వాళల్కక్ పెటిట్న చీర చూపించింది."   
తనమ్యికి అకక్డ జరుగుతునన్ది అరథ్మయీ కాకుండా ఉంది. 
అమమ్నడిగి తనకి ఇషట్మైన పటుట్చీరలు రెండు తనమ్యి కావాలని  తెచుచ్కుంది. పాతవే అయినా తనకి ఇషట్మైన అమమ్ 

చీరలవి. 
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లోపలికి రాగానే "మీ అతత్గారు ఇలా మాటాల్డుతుందని  మీ అమమ్కి తెలియదు. లేకపోతే నువువ్ అడిగినా పాత చీరలు 
ఇచేచ్ది కాదు." అని నిషూట్ర పోయింది పినిన్.  

తనమ్యికి ఏడుపు తనున్కు వచిచ్ంది. 
"ఊరుకోమామ్, కొతత్ పెళిళ్కూతురివి, నీ కళల్లో నీళుల్ ఎవరైనా చూసేరంటే బాగోదు, అయినా ఇవనీన్ సహజంలే." అంది 

తేలికగా పినిన్. 
బయలుదేరేటపుప్డు "టిఫినుల్ తినేసి  గుడికేవిటీ, వర్తాలేవిటీ..." అని సణిగింది పినిన్. 
తనమ్యి అవనీన్ పటిట్ంచుకునేలోగానే "ఆటో రెడీ" అనాన్డు శేఖర.  
గుడి పేరుతో ఆటోలో కికిక్రిసి కూచునన్ పిలల్లూ, పెదద్ల మధయ్ ఆరు కిలోమీటరుల్ తీసుకు వెళేళ్రు. 
కళల్ ఎదురుగా చినన్ సైజు గుటట్ మీద కనిపిసుత్నన్ దాదాపు 200 మెటల్ని, అకక్డెకక్డో కనిపిసుత్నన్ ఆలయానిన్ అబుబ్రంగా 

చూసింది తనమ్యి.  
"మీ ఊళోల్ ఇంత అందమైన ఆలయం ఉందని ఎపుప్డూ చెపప్లేదేం?" అంది తన ముందే మెటుల్ ఎకుక్తునన్ శేఖర తో. 
"ఊ.. ఈ మెటల్నీన్ ఎకిక్ దిగేసరికి ఆ అందమేంటో తెలిసి పోతుందిలే" అనాన్డు. 
వెనకే పకపకా నవువ్లు. తనమ్యి మారు మాటాల్డకుండా చకచకా ఎకిక్ంది మెటల్నీన్. 
"పెదద్మామ్, ఇంకా అకక్డే ఉనాన్వా..?" అనాన్డు శేఖర పది మెటల్ కిందికి చూసూత్. 
"మీ ఆవిడ సనన్గా పులల్ముకక్లా ఉంది కాబటిట్ నీతో బాటూ చకచకా ఎకేక్సిందిరా. నా వలల్ కాదు నాయినా మిమమ్లిన్ 

అందుకోవడం.. నేను పెదనానాన్ వసాత్ము గానీ ముందు వెళిల్ గుళోల్ వర్తానికి  టికెక్టుల్ తీసుకోండి." అంది రొపుప్తూ. 
"మీ పినిన్ కంటే మా పెదద్మేమ్ నయం. ఆవిడింకా వెనక ఎకుక్తూంది." అని తనమ్యి చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని మెటల్ 

మీద ముందుకి నడిచేడు.  
తనమ్యికి నిజమైన సపత్పది ఇదే అనిపించి ఒళుళ్ పులకించింది. 
శేఖర చేతిని గటిట్గా పటుట్కుని మనసులో "శకూక్, ననెన్పుప్డూ ఇలాగే నడిపించవూ" అనుకుంది. 
మెటల్ పకక్న విరగబూసిన దేవ గనేన్రు  వృకాష్లిన్, మెటల్ పైన  రాలి పడి సువాసనలిన్ వెదజలుల్తునన్ దేవ గనేన్రు పూలని  

అమితానందంతో చూసూత్ శేఖర తో నడుసుత్నన్దలాల్  ఆగి ఒకక్ పూవుని వంగి అందుకుని తలలో తురుముకుంది.  
కలలోల్ ఎనోన్ సారుల్ తనకి కనిపించిన దేవగనేన్రు చెటల్ గుబురిల్వేననన్ సృహ వచిచ్ ఆశచ్రయ్పోయింది. 
"నేసత్ం! నా కోసం నీ దోసిలి నిండా బంగారు దేవగనేన్రు  పుషాప్లిన్ బహూకరించవూ" తనలో తను కలవరిసూత్ మెటుల్ 

సునాయాసంగా ఎకిక్ంది తనమ్యి. 
ఇంటికి తిరిగి రాగానే హాలులో జోయ్తిని చూసూత్నే గాఢంగా కౌగిలించుకుంది తనమ్యి. 
చెలెల్లికి పెటిట్న చీర కూతురు కటుట్కుని ఉండడం గమనించి "ఇదేవిటీ, తెచుచ్కునన్ పటుట్చీర" అనబోతునన్ జోయ్తిని చెయియ్ 

పటుట్కుని గదిలోకి లాకుక్ వచిచ్ంది తనమ్యి. 
గుడికి వెళిళ్న అలసట కంటే అకక్డ తనకి కలిగిన అనుభూతి వలల్ తనమ్యి మంచి హుషారుగా "అవనీన్ సరేలే అమామ్, మేం 

గుడికెళొల్చాచ్ం. ఎంత బావుందో తెలుసా?" అంది.' 
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కూతురి ముఖంలో ఆనందం చూసి సిథ్మిత పడింది జోయ్తి. 
"రాతిర్కి మనం మన ఊరు వెళిళ్పోతామా?"  అమాయకంగా అడుగుతునన్ తనమ్యి వైపు నవువ్తూ చూసూత్  "మేం ఇవేళ 

రిసెపష్ను కాగానే వెళిల్పోతాం. నువూవ్, అబాబ్యీ, మీరంతా  రేపు ఉదయం వసాత్రు." అంది జోయ్తి.  
సాయంతర్ం  శేఖర, తనమ్యి పెళిల్ రిసెపష్న లో పకక్పకక్న కూచునాన్రనన్మాటే గానీ ఒకరితో ఒకరు మాటాల్డుకోవడానికి 

లేదు.    
"ఇదంతా విసుగాగ్ ఉంది."  అనుకుంది తనమ్యి. 
అపుప్డపుప్డే  శేఖర కుటుంబీకులు పరిచయమవుతునాన్రు. ఇక ఈ రిసెపష్న లో బొతిత్గా తనకు తెలియని మనుషులే అంతా. 

శేఖర నవువ్తూ నమసక్రిసూత్ పకక్న ఉనన్ తనతో పర్మేయం లేనటుల్ అంతా సవయ్ంగా చేసుకెళిల్పోతునాన్డు. కనీసం వాళెల్వరో తనతో చెపేప్ 
పర్యతన్ం కూడా చేయడం లేదు. తన పని నిలబడి నవువ్తూ నమసక్రించడం. అంతే.  

ఆ పకక్గా నిలబడడ్ శేఖర తండిర్ అందరితోనూ కలుపుగోలుగా మాటాల్డుతూనూ, శేఖర తలిల్ నవువ్తూ నిలబడి కనిపించింది. 
“తనంటే ఎవరూ తెలియదు కాబటిట్ అలా నిలుచుంది. ఆవిడకు అంతా తెలిసిన వాళేల్గా “అనుకుని 
"అదేవిటీ మీ అమమ్గారు ఎవరితోనూ మాటాల్డకుండా అలా నవువ్తూ నిలుచునాన్రు నాలాగే" అంది మధయ్లో తనమ్యి. 
బయటికి నవువ్తూ "ఆడవాళుల్ ఎలా నడుచుకోవాలో మా అమమ్ని చూసి నేరుచ్కో" అనాన్డు శేఖర. 
తనమ్యి చపుప్న తలెతిత్ శేఖర వైపు చూసింది. ఇంకా అతను ఎటో చూసూత్ చిరన్వువ్ నవువ్తూనే ఉనాన్డు.  
"చకక్గా నవువ్తూ నిలబడు. రేపొర్దుద్నన్ వీడియోలో బాగా ఉండాలి. గురుత్ంచుకో. అసలే ఈ వీడియోని మా చుటాట్లందరూ 

చూసాత్రు" అనాన్డు. 
రాతిర్ పదకొండింటి వరకూ  ఇంటి ముందు కటిట్న షామియానాలో  రిసెపష్ను జరిగింది. కాసేస్పు నిలబడి, కాసేస్పు కూచునీ  

ఆశీసుస్లు అందుకుంటునాన్రు  శేఖర, తనమ్యి. అపప్టికీ ఒకటి అరా వసూత్నే ఉనాన్రు ఊళోల్ జనం . "చూసేవా, మా బలగం.." అని గొపప్గా 
తనమ్యి వైపు చూసి  నవేవ్డు శేఖర".  

పకక్నే కూచుని పదుద్లు రాసుత్నన్ శేఖర చినాన్నన్ "కాసత్ వీళల్కేవైనా పెటట్ండరార్" అనే వరకూవాళల్కి భోజనాలు తినడానికి 
కుదరలేదు. 

సాయంతర్మంతా రిసెపష్న పేరుతో అలిసిపోయినా ఉదయపు గుడి పర్యాణపు ఆహాల్దం, మరాన్డు ఇంటికి వెళతామనన్ 
సంతోషం తనమ్యి కళల్లోల్  కదలాడాయి. 

*** 
మూడో రోజు ఉదయానికి ఇంటికి చేరుకునాన్రు. వాకిటోల్ నిలబెటిట్ ఎరర్ నీళళ్ తో దిషిట్ తీసేరు అమమ్లకక్లు.  
నరసమమ్ మనవరాలిని  కౌగిలించుకుంది.  
పాదాలకి నమసక్రించిన నూతన దంపతులిన్ ఆశీరవ్దిసూత్ "చలల్గా నూరేళుళ్ ఉండండి" అంది  ఆనందంగా. 
మధాయ్హన్ం వనజ, సుధాకర వచాచ్రు.   
వనజని వాకిటోల్ చూసూత్నే పరుగెతుత్కు వచిచ్ంది తనమ్యి. 
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తనలాగే మెడలో పసుపు తాడు, కుంకుమ బొటుట్, చేతులకు నిండుగా గాజులు, పొందికైన చీరతో నడిచి వసుత్నన్ వనజ 
కొతత్గా కనిపించింది. 

పకక్న సుధాకర వనజకి తగినంత ఎతుత్గా  ఉనాన్డు. వనజ కంటే ఛాయ తకుక్వగా ఉనాన్ కళైన ముఖం. మొతాత్నికి ఇదద్రి 
జంట చూడముచచ్టగా ఉంది. 

అదే చెపిప్ంది వనజతో తనమ్యి. "మీరిదద్రూఎంత బావునాన్రో  తెలుసా?" 
“నీకు సరిగాగ్ అదే చెబుదామనుకుంటునాన్ను.  నీ కలలు పండి శేఖర తో నువువ్ ఎపుప్డూ సంతోషంగా ఉండాలని 

కోరుకుంటునాన్ను." అంది వనజ. 
కొతత్గా తమ జీవితాలోల్కి వచిచ్న శేఖర, సుధాకర లని ఒకరికొకరు పరిచయం చేసారు తనమ్యి, వనజ. 
సేన్హితురాలితో కలిసి ఎకుక్వ సేపు కబురుల్ చెపుప్కునే ఏకాంతం లేకపోయినా, మాటాల్డిన కాసేస్పు తనమ్యికి గొపప్ బలం 

వచిచ్నటల్యియ్ంది. 
"రేపే వెళుతునాన్ము రాయచూర కి. ఆయనకు సెలవు లేదు." అంది లేసూత్ వనజ. 
తనమ్యి సంతోషంగా సేన్హితురాలిని కౌగిలించుకుని "ఐ విష యూ ఆల ది బెసట్" అంది. 
"నీకు కూడా. ఉతత్రాలు రాయి. ఎపుప్డూ నీ ముఖంలో ఈ ఆనందం ఇలాగే ఉండనివువ్. ఎంత కళగా ఉందో తెలుసా నీ 

ముఖం." అంది వనజ. 
"సమయానికి వచాచ్డు ఫోటో గార్ఫర, ఒకక్ నిమిషం ఉండు వనజా, నలుగురం ఫోటో తీసుకుందాం" అంది తనమ్యి. 
శేఖర, సుధాకర బానే మాటాల్డుకోవడం గమనించి సంతోషించింది తనమ్యి వాకిటోల్కి వెళుతూ.  

*** 
ఆ రోజు సాయంతర్ం తలారా సాన్నం చేయించేరు ఇదద్రినీ. 
శేఖర తలిల్ పటుట్కొచిచ్న శోభనపు చీర చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి. 
కోరా రంగు మీద పచచ్ చుకక్లు, పచచ్ అంచు ఉనన్ పోలియెసట్ర మికస్- మామూలు ఇంటోల్ కటుట్కునేచీర అది. 
తనెంత బాగా ఊహించుకుంది ఈ చీరని!! 
బంగారు అంచు తెలల్ని  పటుట్ చీర ఉండాలిస్న చోట ఈ చీర ఏవిటి? 
అందునా తన దగగ్ర మేచింగు పచచ్ రంగు జాకెటుట్ కూడా లేదు.  
అంత వరకూ కటుట్కునన్ గులాబీ రంగు చీర మీద వేసుకునన్ గులాబీ రంగు జాకెటుట్, తలలో రెండు మూరల మలెల్ పూలు, 

నుదుటున అంతా కలిసి ఆశీరావ్దాల పేరుతో అదిద్న పెదద్ కుంకుమ బొటుట్. 
తనమ్యికి అదద్ంలో తనను తను చూసుకుంటే అసస్లు నచచ్లేదు. 
శేఖర తో తను గడపబోతునన్ మధురమైన మొదటి రాతిర్ తను ఇలా అడుగు పెటట్బోతూంది. 
అలాగని నోరు తెరిచి ఏం మాటాల్డడానికి లేదు. "పెళిల్ కూతురు" గా అనిన్టికీ తల వంచుకుని ఉండాలి, తకుక్వగా 

మాటాల్డాలి, అనిన్టికీ నవువ్తూ ఉండాలి.. ఇలాంటివనీన్ తపప్ని సరిగా నేరుచ్కుంది ఈ మూడు రోజులోల్.   
అటు శేఖర చకక్గా పూరిత్ తెలల్ బటట్లోల్ మరింత అందంగా కనిపిసూత్ ఉనాన్డు. 
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తొమిమ్ది గంటల పార్ంతంలో ఇదద్రినీ గది లోపల మంచమీమ్ద కూచోబెటిట్ చుటూట్ పెదద్ వాళుల్ నిలబడి బొమమ్లతో 
ఆడించినటుల్ బంతులాట మొదలు పెటేట్రు.  

దంపతులకు తాంబూలాల పేరుతో  కొబబ్రి బొండాలని మంచం కిందికి దొరిల్ంచడం వగైరా అనీన్ చాలా ఎబెబ్టుట్గా 
అనిపించసాగాయి తనమ్యికి. 

మొతాత్నికి పదినన్ర సమయంలో  తమని ఏకాంతంగా వదిలి అంతా బయటికి వెళేల్రు. 
తనమ్యి తడబడే కాళల్తో తలుపు గడియ వేసి వచిచ్ంది. 
శేఖర తన చేతిని అందుకోగానే ఎకక్డ లేని నిసస్తుత్వ ముంచుకు వచిచ్ అతని చేతులోల్కి అలాగే ఒదిగి పోయింది. 
అపప్టి వరకూ తనను ముటుట్కోవడానికి ఎంతో సంశయిసుత్నన్టుల్ ఎపుప్డూ పర్వరిత్ంచే శేఖర చాలా మొరటుగా తనని తోసి 

మీదికి వచేచ్డు. 
హఠాతుత్గా శేఖర ని అలా చూసి నిరాఘ్ంతపోతూ ఏదో చెపప్బోతునన్ తనమ్యి ముఖానిన్ తన ముఖంతో మూసివేసాడు. 
తనకు ఏం జరుగుతుందో తెలిసే లోపల తన దారిన తను ఏవేవో చేసుకెళిళ్పోతునాన్డు. 
సుకుమారంగా అతని చేతులోల్ ఒదిగి పోయి, ఏవేవో తియయ్ని కబురుల్ చెపుప్కుని, పేర్మగా.... అంటూ.....ఏవేవో అనుకుని 

ఇనాన్ళూల్ కలలు కనన్ మొదటి రాతిర్ బాధ సుళుళ్ తిరగడం మొదలు పెటిట్ంది తనమ్యికి.  
మనసు అతని చేషట్లని వదద్ని మొరాయిసూత్ంది. అసలతనిన్ నగన్ంగా చూడడానికి మనసు ఇషట్పడడం లేదెందుకో. కళుళ్ 

గటిట్గా మూసుకుని నిశశ్బద్ంగా భరించడం మొదలు పెటిట్ంది. 
అపప్టిదాకా శరీరపు కలయికల గురించి ఏవేవో ఊహించుకునన్వనీన్ పటాపంచలు చేసూత్ శేఖర భయానక రూపం 

దాలాచ్డు ఆ రాతిర్. 
తొలిసారి కలయిక తో దారుణమైన బాధ మొదలయియ్ంది.  
పది నిమిషాలు గదిలో ఏదో తినడానికి అటూ ఇటూ తిరగడం, మళీల్ మీద పడడం. తెలల్వారే లోగా శేఖర ఏడు సారుల్ 

తనమ్యికి నరకం చూపించాడు. తనెంత పార్ధేయ పడుత్నాన్ అరథ్ం చేసుకోకుండా బలవంతం చేసూత్నే ఉనాన్డు. 
తనమ్యికి మనసూ, శరీరం దారుణంగా గాయపడాడ్యి. 
మొదటి రాతిర్  ఇంత భయానకంగా ఉంటుందని ఎవరూ చెపప్లేదేవిటి? 
అతని ముఖం చూడడానికి కూడా భయం పటుట్కుంది.  
తెలల్వారు ఝామున అతను నిదర్ పోయేడనాన్క శరీరం చచిచ్న భావనతో ముందు తలారా సాన్నం చేసింది. 
పెరటోల్కి వచిచ్ ఆకాశంలోకి చూసూత్ పిచిచ్ దానిలా దికుక్లు చూసింది. 
ఇంతలో జోయ్తి లేచి వచిచ్ "తనమ్యీ! ఇకక్డేం చేసుత్నాన్వు?"  అనడిగింది. 
తలిల్ని చూడగానే  దు:ఖం ఆపుకోలేక పోయింది.  
"ఉష... చుటాట్లంతా చూసాత్రు" అని గదిలోకి లాకుక్ వెళిల్ంది జోయ్తి. 
"నేనిక ఆ గదిలోకి వెళల్నమామ్" దీనంగా అంది తనమ్యి. 
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బాగా డీలా పడి వేళాళ్డిపోతూనన్ తనమ్యితో "ముందు కాసత్ పాలు తాగి, ఏదైనా తిని శుభర్ంగా నిదర్పో. కొతత్లో ఇలాగే 
ఉంటుంది." అని వెళిల్పోయింది జోయ్తి. 

తన ముఖం చూసి పినిన్లు, అతత్యయ్లు ఆట పటిట్ంచడం మొదలు పెటేట్రు. 
ఇదంతా అతని భారయ్గా తన బాధయ్త అని నమమ్లేక పోతూంది. 
శేఖర పగటి వేళ చాలా మామూలుగా అందరితో హుషారుగా మాటాల్డుతూనాన్డు. 
కొతత్లుల్డి హోదాలో అతత్వారింట అతనికి ఎకక్డలేని మరాయ్ద జరుగుతూంది. 
చుటూట్ చుటాట్లంతా ఉనాన్ తన వరకూ తను మధాయ్హన్ం భోజనాల సమయం వరకూ  పడి నిదర్పోయింది తనమ్యి.  
శేఖర పకక్న కూచుని భోజనం చేసూత్ అతని వైపు చూసింది. అసలేమీ జరగనటుల్ చిరన్వువ్ నవేవ్డు. 
అందరి ఎదురుగా ఇంత మరాయ్ద గా ఉనన్ ఇతను రాతిర్ తనతో అలా ఎందుకు పర్వరిత్ంచాడు? 
తనమ్యికి ఏదీ అరథ్ం కావడం లేదు. 
అతనితో ఈ రాతిర్ గడపకుండా ఉండేదెలా అని కాసేపు ఆలోచించింది.  

కాసేస్పటి తరావ్త “లాభంలేదు ఈ రాతిర్ అతనితో గటిట్గా మాటాల్డాలిస్ందే” అని నిరణ్యించుకుంది 
   

 
10 

తనమ్యికి మొదటి రాతిర్ కాళరాతిర్గా ముదర్పడింది.  శేఖర భయానక పర్వరత్న వలల్ అతనంటే భయం పటుట్కుంది. 
ఇంటి నిండా చుటాట్ల వలల్ తలిల్తో ఎకుక్వ సేపు మాటాల్డడానికి కుదరలేదు. మాటాల్డిన కాసేస్పూ కూతురికి నచచ్చెపుతూనే ఉంది 

జోయ్తి. 
తనమ్యికి అరథ్మైంది ఇక ఎవరితో చెపీప్, ఏవీ లాభం లేదు. అతని నుంచి తపిప్ంచుకోవడానికి తనకునన్వి  రెండే మారాగ్లు. ఒకటి ఆ 

గదిలోకి ఎలాగైనా వెళల్కుండా ఉండడం లేదా అతనితో మాటాల్డడం. 
సాయంతర్ం కాగానే ముసాత్బు సమయం మొదలయియ్ంది. జడగంటలు, మలెల్పూలు. 
అంతా ఏం చెపుత్నాన్ వినకుండా పంజాబీ డెర్సుస్ వేసుకుంది తనమ్యి. పినిన్లు, అతత్యయ్లు గుసగుసగా నవేవ్రు. 
రాతిర్ భోజనాల దగిగ్ర తనమ్యి అటూ ఇటూ కలిపి లేచి వెళిల్పోయింది. శేఖర తో తను ఒకక్ మాట కూడా మాటాల్డలేదని అంతా 

గమనిసుత్నాన్రేమోనని అనిపించింది. అయినా వెరవకుండా జోయ్తి ఇచిచ్న పాలు తాగి పుసత్కం పుచుచ్కుని శుభర్ంగా పకక్ వేసిన గదిలోకి వెళిల్ 
కూచుంది. అంతా గుమమ్ం వరకూ వచిచ్ నవువ్లు మొదలెటేట్రు. పినిన్ మాతర్ం తన బాధ గమనించినటుల్ వచిచ్ పకక్న కూచుని వెనున్ 
నిమిరింది. 

"ఏంటమామ్, అసస్లు అనన్ం తినలేదు. రాతిర్కి ఆకలేసేత్నో!?" అంది. 
ఆ మాతర్పు ఆపాయ్యతకే తనమ్యికి కళల్లోల్ంచి బొటబొటా నీళుల్ వచేచ్యి. 
ఇలారా, అంటూ పకక్కు తీసుకెళిల్ంది పినిన్."అయోయ్, ఇదేంటమామ్, ఏవైంది?" అంది. 
"ఏం కాలేదు పినీన్" అని కళుల్ తుడుచుకుంటూ అంది తనమ్యి. 
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"నాకు అరథ్మయియ్ందిలే...మీ అమమ్నొదిలి వెళల్డానికేనా ఈ బాధంతా? అయినా ఎంత దూరం మీఅతత్గారి ఊరు? దగగ్రేగా, 
ఎపుప్డంటే అపుప్డు రావొచుచ్. కొతత్ పెళిళ్కూతురివి, ఇలా ఏడవకూడదమామ్" అంది పినిన్. 

"ఊ ..." అంటూ తలూపింది తనమ్యి. 
"అనన్టుల్ పొదుద్నన్ నువువ్ నిదర్ పోతునన్పుడు మీ పెర్ండు వనజ చెలెల్లు వచిచ్ ఇది నీకు ఇమమ్ంది అని మడత పెటిట్న కాగితం చేతిలో 

పెటిట్ంది" 
ఒకక్సారిగా తనమ్యికి మనసుస్లో ఉనన్ బాధ మొతత్ం తొలగిపోయినటల్యియ్ంది. 
 
పిర్యమైన తనూ! 
ఎలా ఉనాన్వు? నీతో ఎనోన్ సంగతులు చెపాప్లిస్నవి ఉనాన్యి. కానీ అతి తకుక్వ సమయం ఉంది. ఇవేళ మేం బయలుదేరుతునాన్ం. 

నువువ్ నాతో వచేచ్సేత్ ఎంత బావుణుణ్ అని ఎనిన్ సారుల్ అనిపిసూత్ందో తెలుసా?  ఊ.. ఏం చేసాత్ం? అవనీన్ జరిగేవి కావుగా. అనన్టుల్ సుధా 
ఎంత మంచివాడో తెలుసా! అతనితో గడిపిన మొదటి రాతిర్  అతనెంత ఉదాతుత్డో అరథ్మైంది. అపరిచిత వయ్కిత్తో ఎలా గడుసుత్ందోనని నేను 
ఎంత భయపడాడ్నో తెలుసా! నా భయాలనీన్ పటాపంచలు చేసూత్ అతను నాకు మంచి సేన్హితుడయాయ్డు. శేఖర తో నీ కలల జీవితం  ఇంత 
కంటే గొపప్గా పార్రంభమయియ్ ఉంటుంది.  ఆ విశేషాలనీన్ వినాలని ఉంది.  మనిదద్రం కొతత్ పర్పంచాలలోకి వెళల్బోతూ ఉనాన్ం. కొతత్ 
జీవితాలిన్ పార్రంభించబోతూ ఉనాన్ం. నాకు ఎంత ఉతాస్హంగా ఉందో చెపప్లేను. నీకూ అలాగే ఉంటుందని నాకు 
తెలుసు.  సంతోషం  వెలిగే నీ ముఖంలో మెరిసే కళల్తో  నువువ్ నాతో నీ కొతత్ జీవితపు కబురుల్ చెబూత్ంటే  వినాలని ఎంత కుతూహలంగా 
ఉందో చెపప్లేను.  ఎపుప్డూ ధైరయ్ంగా ఉండు, నాతో ఎపుప్డు మాటాల్డాలనిపించినా ఉతత్రం రాయి. నీ నించి ఉతత్రం అందుకోగానే మళీల్ 
రాసాత్నూ- 

పేర్మతో 
నీ 
వన 
ఉతత్రం మూసేక గొపప్ ధైరయ్ం, ఉతాస్హం వచేచ్యి తనమ్యికి. 
గదిలోకి  ధైరయ్ంగా అడుగుపెటిట్ంది. 
శేఖర  వసూత్నే "ఇవేళ నాకు వొంటోల్ బాలేదు". అని ఖరాఖండీగా చెపేప్సింది. 
"సరే, శుభర్ంగా పడుకో, ఇపుప్డెవరు నా దగిగ్రికి రమమ్నాన్రు?" అని  నవేవ్డు శేఖర. 
"మరి... నినెన్ందుకు అలా వదద్నాన్ వినిపించుకోలేదు?" అంది సీరియస గా. 
"ఊ...అదనన్ మాట సంగతి, ఇవేళంతా నాతో మాటాల్డకపోవడానికి కారణం" అనాన్డు ఇంకా నవువ్తూ. 
"నీకు తమాషాగా ఉంది. నువవ్ంటే భయం పటుట్కుంది తెలుసా నాకు. అసలు....అసలు...." అంటూనన్ తనమ్యిని మధయ్లో ఆపి 
"మొదటి రాతిర్ గురించి మా సేన్హితులంతా గొపప్లు చెపుప్కుంటూ ఉంటారు. వాళల్ందరినీ నేనిపుప్డు అధిగమించాను." అని 

ఆవులిసూత్ "నీకేం, ఇంచకక్గా రోజలాల్ నిదర్పోయావ, నాకు బాగా నిదొర్సూత్ంది." అని వెనకుక్ తిరిగి పడుకునాన్డు శేఖర. 
తనమ్యికి సిగుగ్తో చచిచ్పోయినటల్యియ్ంది. 
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ఇతను సేన్హితుల ముందు గొపప్ చెపుప్కోవడం కోసం తనను అలా హింస పెటేట్డా? 
"నా గురించి అసలు ఆలోచించేవా?" అని వెనుతిరిగి విసురుగా అడిగింది తనమ్యి. 
అపప్టికే శేఖర నిదర్లోకి జారుకునాన్డు. 
అతని ఎదురుగా ముందు రోజు రాని దు:ఖం అపుప్డు వచిచ్ంది తనమ్యికి. 
కళల్ నీళుల్ తుడుచుకునే పర్యతన్ం చేసుత్నాన్ ఆగని దు:ఖంతో సతమతమయియ్ంది. 
తెలల్వారి ఎరర్బారిన తనమ్యి కళుళ్ చూసి ఇంతోల్ అంతా వెనకే గుసగుసగా నవువ్కోవడం చూసి విసుగు వచిచ్ంది తనమ్యికి. 
మూడు రాతుర్ళుల్ కాగానే అతత్వారింటికి పర్యాణం సనాన్హాలు మొదలయాయ్యి. 
సారె కోసమని చలివిడి, సీవ్టుల్, అరటి పళుల్ సరాద్రు. తనమ్యి తన సూట కేసులో వనజ తనకు పుటిట్నరోజు బహుమతిగా ఇచిచ్న 

"అమృతం కురిసిన రాతిర్" మొదటగా పెటుట్కుంది. బటట్లతో బాటూ తన డైరీ, ఇషట్మైన పెనున్లు, చినన్ బుదుధ్డి బొమమ్, నెమలి కనున్ 
సరుద్కుంది. 

పుసత్కాల అరవైపు దిగులుగా చూసుకుంది. పెరటోల్ మొకక్లనిన్టికీ దగిగ్రికి వెళిల్ వీడోక్లు చెపిప్ంది. డాబా మీదికి వెళిల్ జాజి పొద 
దాపున కాసేపు కూచుంది. ఎందుకో బాలాయ్నిన్ ఆ ఇంటోల్ వదిలి ఎకక్డికో వెళిళ్పోతునన్ దు:ఖం చుటుట్ముటిట్ంది. నిసాత్ర్ణగా మోకాళల్ మధయ్ తల 
దాచుకుని వెకిక్ వెకిక్ పడింది. నిసేత్జంగా ఆకాశం మీంచి  భూమి వరకు పరికించింది.  

"కింద చుటాట్లిన్ పెటుట్కుని అతత్వారింటికెళేళ్ ముందు ఇలా తీరిగాగ్ డాబా మీదికొచేచ్విటి?" తలిల్ గదమాయింపు విని కిందికొచిచ్ంది.   
అతత్వారింటికి ఆ సాయంతర్ం చేరుకోగానే "అలా కూచుంటావేంటి మా అమమ్ అకక్డ వంటింటోల్ కషట్ పడూత్ ఉంటే? వెళుల్, సాయం 

చెయియ్" అనాన్డు శేఖర. 
"రేపటున్ంచి చేసుత్ందిలే, ఇవేళేగా వచేచ్రు" అంది దేవి మురిపెంగా కొడుకు వంక చూసూత్. 
"చెయయ్నియియ్. వచేచ్ వారంలో మేం వైజాగు వెళిల్పోతాం కదే అమామ్! నీకు కోడలోత్ పనిచేయించే అవకాశం ఎకక్డ దొరుకుతుంది?" 

అనాన్డు శేఖర. 
తనమ్యి శేఖర వైపు తెలల్బోయి చూసింది. వచేచ్ వారంలో వైజాగ వెళాత్మనన్ విషయం తనకు చెపప్నే లేదు. 
"కొతత్ కాపరానికి మంచాలు, కుంచాలు అవసరం రా.  మీ అతత్గారు లింగు, లింగుమని రెండు బిందెల సారె పెటిట్ పంపించేసింది." 

దేవి నిషూట్రాలు మొదలు పెటిట్ంది. 
తనమ్యికి అకక్డ నిమిషం కూడా ఉండాలనిపించడం లేదు. బయలుదేరే ముందు పినిన్ చెపిప్న మాటలు జాఞ్పకం వచాచ్యి. 

"అకక్డ  మీ అతత్గారు వాళుల్ ఏం పరుషంగా మాటాల్డినా విననటుల్ ఉండు. పడడ్వాళెల్పుప్డూ చెడడ్వాళుల్ కాదు. అనిన్టికీ ఓపిక పటట్మామ్".  
నిశశ్బద్ంగా  దేవి అపప్గించిన చపాతీల పని చేయడం మొదలుపెటిట్ంది తనమ్యి. తన పకక్నే ఉనన్ దేవి చేతలోల్ విసురుతనం తన మీద 

ఉనన్ అయిషట్త అని సప్షట్ంగా తెలుసూత్ంది.   
"సామానల్ గురించి తనతో ఫోను మాటాల్డిసాత్నులే...."  శేఖర తలిల్తో మాటాల్డుతునన్ మాటలు  బాధని కలిగిసుత్నాన్యి తనమ్యికి. 
అకక్డునన్ వారం రోజులూ ఉదయం నించి సాయంతర్ం వరకూ దేవితో బాటూ వంటింటోల్నే  తనమ్యి జీవితం. పగలలాల్ శేఖర 

తండిర్తో బాటూ బయటికి వెళిల్పోయే వాడు. 
మధాయ్హన్ భోజనాలు కాగానే గినెన్లు కడగడం, సాయంతర్ం మళీల్ రాతిర్ వంటకి సనాన్హాలు. 
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మధాయ్హన్ం కాసేస్పు దేవి నిదర్ పోతుంది. ఆ సమయంలో తనకు దొరికే తీరికలో వనజకి ఉతత్రం రాసింది తనమ్యి. 
 "పోసాట్ఫీసు ఎకక్డుంది అతత్యాయ్?" అంది. 
దేవి ఆశచ్రయ్ంగా చూసి “పోసాట్ఫీసుకి మన ఇంటోల్ ఆడవాళుల్ వెళల్రు. శేఖర కి చెపిప్ సాట్ంపులు తెపిప్ంచుకో. ఉతత్రం పోసుట్ చెయయ్మని 

ఉదయం వాడికే ఇచెచ్యయ్క పోయావా?" అంది. 
మరాన్డు పోసుట్ చెయయ్మని శేఖర కి ఉతత్రం ఇచిచ్ంది. "ఇంత అరజ్ంటుగా సేన్హితురాలికి ఉతత్రాలు రాసెయాయ్లా? ఇకక్డునన్నాన్ళూల్ 

మా అమమ్కి సాయం చెయయ్డం తపప్ వేరే పని పెటుట్కోకు. ఈ ఉతత్రాలు రాయడాలివనీన్ మనం వైజాగెళేల్క తీరిగాగ్ చేసుకో" అనాన్డు చిరాగాగ్ 
మొహం పెటిట్.  

అదెందుకంత పెదద్ సమసోయ్ అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. కానీ ఒక విధమైన ఉదాసీనత అలవాటు కావడం వలల్న తిరిగి ఏదీ అడకుక్ండా 
నిశశ్బద్ంగా ఊరుకుంది.  

అతత్వారింటోల్ సాయంతర్మయియ్ ఎంత పొదుద్పోయినా ఎవరూ నిదర్ పోరు. 
తనమ్యికి బాగా పెందరాళే నిదర్ పోవడం అలవాటేమో నిదర్ ఆపుకోవడం కషట్ంగా తయారైంది. 
రాతిర్ భోజనాలయేయ్క ఇంటి ముందు బైకుల మీద కూచునన్ మితుర్లతో గంటల తరబడి మాటాల్డుతూనన్ శేఖర దగిగ్రికి  ధైరయ్ం 

చేసి  వెళిల్ంది. 
గేటు దగిగ్ర తనని చూసూత్నే దగిగ్రికి వచిచ్ "లోపలికి వెళుల్, వసాత్లే" అనాన్డు మెలల్గా గొంతు తగిగ్ంచి.  
మరో గంట తరావ్త వచిచ్ "నువవ్లా పిలిసేత్  వచేచ్సాత్ననుకునాన్వా? నా సేన్హితులు  ననున్ పెళాల్ం కొంగు చాటు మొగుణణ్ని 

అనుకోరూ? ఇంకెపుప్డూ అలా నేను సేన్హితులతో మాటాల్డుతునన్పుడు మధయ్లో రాకు. నీకు నిదొర్సేత్ నువువ్ పడుకో." అనాన్డు. 
"ముందు నేను పడుకోవచాచ్?" సందేహంగా అడిగింది తనమ్యి.  
"ఇంచకక్గా.. మా అమమ్ పరిమ్షనిసేత్ " అని వయ్ంగయ్ంగా నవేవ్డు.   
మరాన్డు వైజాగు వెళాత్రనగా జోయ్తి, భానుమూరిత్ కూతురి కొతత్కాపురానికి సంచులతో సామానుల్ తీసుకుని  వచేచ్రు. 

మధాయ్హన్ం నించి భానుమూరిత్ చెలెల్లు వరసయేయ్ వాళిల్ంటికి వెళొల్సాత్మని బయలుదేరేరు. 
"మీ పెళిల్కి అందరూ చదివించిన  సీట్లు బొచెచ్లేవో తెచిచ్చిచ్ంది  మీ అతత్గారు. ఇంక వాటర ఫిలట్ర, కుకక్ర  లాంటివి  ఇంటోల్ 

వాడేసిన పాతవి గామోసు తెచిచ్ంది. ఒకక్గానొకక్ కూతురి కొతత్ కాపరానికి కొతత్ సామానుల్ కొనడానికూక్డా చేతులు రావడం లేదు వీళల్కి, 
ఇంక మంచాలు, కుంచాలేం పెడతారో..." అని రాగం తీసింది దేవి వాళల్లా వెళల్గానే. 

"ఇదుగో వినబడిందా? మరో వారం రోజులోల్ వైజాగుకి మంచం, డెర్సిస్ంగు టేబుల నవతా లో పంపమని చెపుప్ మీ వాళల్కి" అనాన్డు 
శేఖర. 

సాయంతర్ం ఊరెళేల్ ముందు కూతురితో చెపెప్ళల్డానికి వచేచ్రు తనమ్యి అమామ్, నానాన్. 
తనమ్యికి బాధని ఎవరితో చెపాప్లో అరథ్ం కావడం లేదు. "అదేంటమామ్, మంచం అవీ తేలేదు? శేఖర వాళేల్మో...." అనేదో 

చెపప్బోతుండగా  
జోయ్తి చపుప్న చేతి గాజులు తీసి కూతురి చేతిలో పెటిట్ "ఇదుగో తలీల్! మా దగిగ్ర ఇక ఈ వసుత్వులే మిగిలేయి. ఇవమేమ్సి మీకేం 

కావాలో కొనుకోక్ండి." అంది నిషూట్రంగా. 
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తనమ్యి కళళ్లోల్ నీళుళ్ చూసి, భానుమూరిత్ అనునయంగా "పిలల్ అసలే అతత్వారింటోల్ బెంబేలుగా ఉంటే నీ వరసేవిటీ?"అని జోయ్తిని 
మందలించి "అవి మాటాల్డడానికే వెళొల్చేచ్మమామ్. మరో నాలోర్జులోల్ వైజాగులో మీ ఇంటోల్ ఉంటాయి సామానుల్. పరుపులూ గటార్ మీరు 
కొనుకోక్ండి." అనాన్డు. 

"ఏం? పరుపులు ఏవనాన్ మా తాత ఊరికే ఇసుత్నాన్డా? చవకబారు మనుషులు" అని చీదరింపుగా అనాన్డు శేఖర వాళుల్ వెళేళ్క.  
తనమ్యికి దు:ఖ పడే సథ్లం కూడా లేదు ఆ ఇంటోల్. మనసంతా బాధ పొరలు పొరలుగా పేరుకుపోతూంది. 
తను కావాలని పటుట్బటిట్ చేసుకునన్ పెళిల్ గాబటిట్ శేఖర  తరఫు నించి ఏం బాధ వేసినా అంతా తనదే  తపప్నన్టుల్ ఆలోచిసుత్నన్ 

తలిల్దండుర్ల మధయ్, తనని చేసుకోవడం వలల్నేదో నషట్పోయామని సాధిసుత్నన్ శేఖర వాళల్ మధయ్ అడకతెత్రలో పోక చెకక్లా 
నలిగిపోతూంది  తనమ్యి. 

వనజ గురుత్రాని క్షణం లేదు. తనూ ఇపుప్డే దూరంకావాలా తన దురదృషట్ం కాకపోతే.  
మిగిలిన ఒకే ఒకక్ ధైరయ్మయిన కాగితం తీసుకుని  "అజాఞ్త మితర్మా!  ననున్ ఈ బాధల నించి బయటకు తీసుకురా" అని రాసింది.  

*** 
ఆ రోజు ఉదయపు రైలుకి బయలుదేరి మధాయ్హన్ం మూడు గంటల వేళకి వైజాగు చేరుకునాన్రు. 
"తన కలల నగరపు" సేట్షనులో దిగి నేల మీద అడుగుపెటట్గానే విచితర్ అనుభూతికి లోనయియ్ంది తనమ్యి. 
ఆటోలలో సామానల్తో  శేఖర తాత గారి ఇంటికి వెళేల్రు. ఆ సరికే మొహమంతా జిడుడ్ పటిట్నటల్యియ్ంది తనమ్యికి. 
"ఇదేవిటీ, ఎంత తుడుచుకునాన్..." అంది అపర్యతన్ంగా. 
"వైజాగంటే ఏవిటనుకునాన్వు మరి? ఉపుప్గాలి." అనాన్డు శేఖర. 
శేఖర చినన్ మావయయ్ భారయ్ లోపలి నించి వచిచ్ "రండి, పర్యాణం బాగా జరిగిందా?" అని ఇదద్రినీ పలకరించింది. 
పెదద్ కాంపౌండులో  రెండు పోరష్నల్ ఇలుల్.  
"ఇందులో ఒక పోరష్నులో మా చినన్ మావయయ్, ఒక పోరష్నులో తాత గారు ఉంటారు." అంటూ ఇంటి వెనకగా ఆనుకుని ఉనన్ 

ఒంటిగది ఔట హౌసులో తెచిచ్న సామానల్ని పెటేట్డు శేఖర. 
"ఇదే మన ఇలుల్" అనాన్డు గదిని చూపిసూత్.  
 తనమ్యి చుటూట్  చూసింది. మాసి పోయిన గోడలు, బూజు పటిట్న దూలాలతో ఉనన్ చినన్ పెంకుల గది అది. 
ఒక పకక్గా వంటకి గటుట్ వేసి ఉంది. అటు బయట గుమమ్ం దగిగ్రే కామన బాతూర్ము కావడంతో లోపలికి వచేచ్ దారి  చితత్డిగా 

ఉంది. 
తనమ్యికి సామానల్ వైపు తిరిగి చూసే సమయం కూడా ఇవవ్కుండా "మనమిలా వచీచ్ రాగానే గదిలో కూచుంటే బావోదు, నువెవ్ళిల్ 

మా అతత్యయ్తో మాటాల్డుతూండు. నేను సాన్నం చేసి వసాత్ను. అనన్టుల్ నా బటట్లు, సబుబ్, టవల అనీన్ బయటికి తీసిపెటిట్ వెళుల్." అనాన్డు. 
అలా జిడోడ్డుతూనే వెళిల్ "పినిన్ గారూ, నేనేవైనా చెయయ్నా?" అంది తనమ్యి గొంతు సరిచేసుకుంటూ. 
"హైమా ఆంటీ, అని పిలువు. ఇది వైజాగు. మీ పలెల్టూరు కాదు." అని చినన్గా నవివ్ంది. 
"ఊ...అమామ్య, ఎలా ఉనాన్డు మీ ఆయన? నువువ్ చెపిప్న మాట వింటునాన్డా?" అనాన్డు అపుప్డే వచిచ్న శేఖర చినన్ మావయయ్ 

శివ. 
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పళూళ్డిపోయిన నోటితో గటిట్గా నువువ్తూ "నువూవ్రుకోరా, పిలల్ని మొదటే భయపెటట్కు." అనాన్డు శేఖర తాతయయ్. 
కొతాత్ పాతా లేని వీళల్ సంభాషణకి బితత్ర పడి కిందికి చూసూత్ నిలుచుంది తనమ్యి. 
"టీ తాగుతావా?" అంది హైమ గాల్సొకటి తనకీ ఇసూత్. 
అడడ్ంగా తలూపి "వదద్ండీ" అంది. 
అపుప్డే  సాన్నం చేసి వచిచ్న శేఖర "థాంకాస్ంటీ"  అని ఆ గాల్సందుకుని చకచకా తాగి "రాతిర్కి వసాత్ను." అంటూ బైకు సాట్రుట్ 

చేసుకుని వెళిల్పోయేడు. 
"నేనూ కాసత్ సాన్నం చేసి..." అని గొణిగి అకక్ణిణ్ంచి తమ గదిలోకి వచిచ్పడింది తనమ్యి. 
గది తలుపు మూసుకోగానే ఎకక్డ లేని నిసస్తుత్వ వచిచ్నటల్యియ్ంది. నేల మీద చాప వేసుకుని కూలబడింది.  
సూట కేసులోనుంచి డైరీ తీసి "పిర్య అజాఞ్త మితర్మా! వచేచ్సేను నీ దగిగ్రికి....ఆకాశమై నా వెంట తిరిగే నీ కోసం సముదర్మై 

ఉపొప్ంగడానికి సిదధ్మై వచేచ్సేను...” అంటూ రాసూత్నే ఎలా నిదర్పోయిందో తెలీదు.  
గటిట్ తలుపు చపుప్డుకి గభాలున లేచింది.  

11 
 తనమ్యికి  అంత మొదుద్ నిదర్ ఎలా పటిట్ందో అరథ్ం కాలేదు. 
చెమటతో తలకూడా తడిసిపోయి ఉంది.  
"కొతత్ ఊరికి అలవాటు పడడానికి సమయం పడుత్ందిలే." అనాన్డు శేఖర లోపలికి వసూత్నే తనమ్యి జిడుడ్ ముఖం చూసి. 
తన కలల నగరం విశాఖపటన్ం. ఎపుప్డు చూసాత్నా అని ఎనోన్ రోజుల నించీ చూసిన ఎదురుచూపు ఇపప్టికి నిజమైందనన్ 

ఆనందంతో చిరన్వువ్ నవివ్ంది. 
"ఇదేవిటి? ఎకక్డి సామానిల్ంకా అకక్డే ఉనాన్యి?" అనాన్డు కాసత్ చికాగాగ్ మొహం పెటిట్. 
పకక్నే పుసత్కానిన్, పెనున్ని చూసి  "మొదలెటేట్వా, నీ పిచిచ్ రాతలు?" అనాన్డు వయ్ంగయ్ంగా. 
అతను పుసత్కం తీసి చదివితేగా తనేం రాసేదీ తెలిసేది. 
ఉకోర్షంగా ఏదో అనబోతునన్ తనమ్యిని పటిట్ంచుకోకుండా "లేచి ముఖం కడుకోక్, మావయయ్ని చూసొసాత్ను. " అని వెళిల్పోయేడు. 
అంతలోనే ఎదురు వరండాలోంచి  "ఈ పూటకి మనకి భోజనం ఇకక్డే. వచిచ్ అతత్మమ్కి సాయం చెయియ్." అని అరిచేడు. 
తెచుచ్కునన్ చీరలోల్ంచి చినన్పూల కాటన చీర తీసి కటుట్కుంది. పాపిట నిండా సింధూరం, తిలకం బొటుట్, చేతుల నిండా గాజులు. 

తను ఎనాన్ళుల్గానో కలలు గనన్ అవతారం. పమిట భుజం చుటూట్ కపుప్కుని వచిచ్ వినమర్ంగా నిలబడింది. 
"ఏవిటా ముసలమమ్ వేషాలు?" అని పకపకా నవేవ్డు శేఖర. 
తనమ్యి శేఖర వైపు చురుగాగ్ చూసిన చూపు శేఖర గమనించలేదు గానీ చినన్ మావయయ్ శివ గమనించేడు. 
"నీ పెళాల్నికి కోపం వచేచ్సిందిరా" అని గటిట్గా నవేవ్డు. 
ఇంతలో చినన్మావయయ్ భారయ్ హైమ  వెనక నుంచి వసూత్ చకక్గా అలుల్కునన్ తనమ్యి జడని  చేతితో పైకెతిత్  చూసి "నిజం జుటేట్, 

ఇంత బావుంది!" అంది. 
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ఆవిడకి ఎందుకంత ఆశచ్రయ్ం వేసిందో తనమ్యికి అరథ్ం కాలేదు. భోజనాలయేయ్క అందరి కంచాలూ తనమ్యినే తియయ్మని 
పురమాయించేడు శేఖర. 

"మీ పెళిళ్కి నాకు వొంటోల్ బాగోలేక మేం రాలేకపోయేవమామ్య, ఇదిగో మీకు అదెద్ లేకుండా ఆరునెలలు మా ఇలుల్ ఇసుత్నాన్. అదే మీ 
పెళిల్ గిఫట్నుకోండి." అనాన్డు నోటోల్ంచి పళల్ సెటుట్ తీసి పకక్న బాకుస్లో పెటుట్కుంటూ శేఖర తాతయయ్.  

“తాతయాయ్! సట్వూవ్ అదీ...?"అని నసిగేడు శేఖర. 
"పాత కిరసనాయిలు సట్వువ్ షెడుడ్ లో ఉంది తెచుచ్కోరా" అనాన్డు ఉదారంగా ఆయన. 
"రేపు పగటి పూట నేను అకక్డ కాయ్ంటీనులో తినేసాత్ను. రేపు పొదుద్నన్ ఈ సామానల్నీన్ సరేద్సి నీకు వంట చేసుకో." అనాన్డు శేఖర.  
రాతిర్కి పడుకోవడానికి చాప, బొంత అడిగి తెచేచ్డు శేఖర.  
సూటేక్సులోంచి దుపప్టి తీసి వేసుత్నన్ తనమ్యి వైపు ఈసడింపుగా చూసూత్ "ఏం చేసాత్ం! మీ వాళుల్ ఇదిగో ఇసాత్ం, అదిగో ఇసాత్మని 

ఇపప్టికింకా మంచం, కుంచం పంపనేలేదు. మనమికక్డికి వచేచ్ లోగా సామానుల్ పంపించేసేత్ పోలా? ఎకక్డ పడుకుంటారనే ఇంగిత జాఞ్నం 
అయినా ఉందా  మీ వాళల్కి?"  అంటూ  అటు తిరిగి ఉనన్ తనమ్యిని తనవైపు తిపుప్కునాన్డు.   

"డాబా మీద పడుకుందామా?" అడిగింది ఆశగా బయటికి చూసూత్. 
మంచి వెనెన్టోల్ చినన్గా గాలి వీసూత్ హాయిగా ఉంది బయట. 
"సరేల్. ఈ ఉకక్ పోతలో ఇయయ్నీన్ ఆలోసూత్ంటే నాకు బురర్ వేడెకిక్పోతూంది." అని చాప, దుపప్టల్ని చుటిట్ పైకి నడిచేడు శేఖర.  
"ఎవరార్ అది?" గటిట్గా కేక వినిపించింది కింద నుంచి. 
"మేమే తాతయాయ్, ఫాయ్ను లేదుగా ఉకక్గా ఉంటేనూ" అని అరిచేడు ఇటిన్ంచి. 
డాబా మీద పడుకునే అవకాశం వచిచ్నందుకు తనమ్యి సంతోషపడింది. 
"రెలుల్ పూలా పానుపు పైనా 
జలుల్ జలుల్లుగా ఎవరో చలిల్నారమామ్ 
వెనెన్ల.. చలిల్నారమామ్.... " కృషణ్ శాసిత్ గారి పాటని తనమ్యి హృదయం లోలోపల పాడుతూ ఆనందంతో పులకరిసూత్ంది. 
హాయిగా పైకి పాడాలని ఉంది.  సాయంతర్మంతా నిదర్పోయినందువలల్ తనమ్యికి నిదర్ రావడం లేదు. అపప్టికే నిదర్లోకి జారుకునన్ 

శేఖర వైపు కనాన్రప్కుండా చూసూత్ కూచుంది కాసేపు. 
"సౌరభములేల చిముమ్ పుషప్వర్జంబు? 
చందిర్కలనేల వెదజలుల్ చందమామ? 
ఏల సలిలంబు పారు? గాడేప్ల విసరు? 
ఏల నా హృదయంబు పేర్మించు నినున్?"  

ఎంత అందగాడు! అంత అందమైన మనసూస్ ఉంటే బావుణుణ్! కాదు కాదు ఉంది. అతనికి మంచి మనసుస్ ఉండి ఉంటుందని తనకి 
ఏ మూలో అనిపిసూత్ంది. 

"నేను నినున్ తపప్క మారుచ్కుంటాను శకూక్! నా పిర్య నేసాత్నిన్ చేసుకుంటాను."అని దృఢంగా అనుకుంది. 
నిజానికి తన చుటూట్ ఉనన్ వాళల్ మాటలు చూసూత్ంటే వీళల్ందరి కంటే శేఖరే కాసత్ నయమనిపించింది తనమ్యికి. 
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*** 
ఉదయానే లేచి వాకిటోల్ చకక్గా ముగుగ్ పెటిట్ంది. గుమామ్నికి  పసుపు రాసి బొటుల్ పెటిట్ంది. 
శేఖర వెళేల్ లోగా కాసత్ పరమానన్ం చేసింది.  
"కొతత్గా ఇంటోల్కి వెళేల్ వేళ ఎపుప్డూ పరిశుభర్ంగా ఉండాలి. రోజూ దీపం పెటట్డం మరిచ్పోకు" అమమ్మమ్ తనకి వచేచ్టపుప్డు చెపిప్న 

మాటలు గురొత్చేచ్యి. 
రెండు మందార పూలు కోసి తెచిచ్ కిటికీలో బుదుధ్డి బొమమ్కు అటూ ఇటూ పెటిట్ంది. ఇదంతా ఆశచ్రయ్ంగా చూసేరు ఇంటోల్ 

వాళల్ంతా.  
శేఖర వెళేల్టపుడు "రోజలాల్ పుసత్కాలు వేసుకుని కూచోకుండా అలా వెళిల్ మా అతత్యయ్కి కాసత్ సాయం చెయియ్" అనాన్డు. 
అతను వీథి మలుపు తిరుగుతూ వెనకిక్ తన వైపు చూసేత్ బావుణణ్ని గేటు దగిగ్రే నిలబడింది. వీథి మలుపు తిరిగి శేఖర బండి  తిపుప్కుని 

మళీల్ వెనకిక్ వచేచ్డు. 
తనమ్యి వైపు కాసత్ తీవర్ంగా చూసూత్ "ఇలా గేటు పుచుచ్కుని వేళాల్డడం లాంటి పనులు మా ఇళల్లో ఆడవాళుల్ చెయయ్రు. రేపటిన్ంచి 

కరెట్ను దాటి నువువ్ రావకక్రలేదు." అనాన్డు. 
తనమ్యికి కళల్లో నీళుల్ తిరిగేయి. చపుప్న లోపలికి నడిచింది. వరండా లోంచి అతని తాతయయ్ పెదద్ నవువ్ వినిపించింది.   
"అమామ్య, హైమకి సాయం చెయియ్" అని పిలిచేడాయన.  
వంటింటోల్ అటు తిరిగి పనిచేసుత్నన్ హైమని శివ వెనకి నుంచి వచిచ్ ఒకక్ తనున్ తనేన్డు. ఆ పకక్నే గటుట్ మీద చపాతీలు ఒతుత్తునన్ 

తనమ్యి ఉలికిక్ పడింది. అతనేదో బూతుమాట హైమతో మెలిల్గా అనాన్డు.  
ఆవిడ అదేదో జోకులా నవువ్తూ"అది మా ఆయన పలకరింపు, నువేవ్ం గాభరా పడకు. ఆఫీసుకి పంపించి, హనుమాన చాలీసా 

చదువుకుని వసాత్ను. చపాతీలు వతత్డం అయిపోతే కూరలు తరిగిపెటుట్" అంది. 
ఇంటి వాళల్కి సాయం చెయయ్డం కోసం వాళల్ మాటలనీన్ వినాలిస్ రావడం పెదద్ బాధగా తయారైంది తనమ్యికి.  వాళల్ వరస నచచ్లేదు 

తనమ్యికి. పైగా తనని పలెల్టూరి అమామ్యని లోకువగా చూసుత్నాన్రనిపించింది. పదకొండు గంటల వేళ వంట చేసుకోవాలనే నెపం మీద 
గదిలోకి వచిచ్ పడింది. 

ఎందుకో గుండె బరువుగా అనిపించింది తనమ్యికి. అదద్ంలో తనను తాను చూసుకుంది. "ఇపుప్డేమయియ్ందని తనకిలా కళల్నీళుల్? " 
శేఖర వెళూత్ అనన్ మాటలు మనసులో బాధని రేకెతిత్సుత్నాన్యి. కాసేస్పటోల్ తేరుకుని "అతని పదధ్తి అది. పాటిసేత్ పోలా? అతనిన్ పేర్మించడం 
అంటే ఇవనిన్టినీ పేర్మించడమనేగా" అని సరిద్ చెపుప్కుంది. 

అతనితో జీవితానిన్ కలలు కనన్పుప్డు ఇవనీన్ తనకు తెలియవు. అసలు శేఖర ఇంత దురుసుగా పెళిల్కి ముందరెపుప్డూ పర్వరిత్ంచలేదు. 
అతని పర్వరత్న తెలిసేటంత సేపు తామిదద్రూ గడపలేదు. తను చదివిన గొపప్ పేర్మ కథలోల్ పెళళ్యాయ్క ఇంత మారుప్ ఉనన్ పాతర్ తనకి ఎకక్డా 
కనిపించలేదు. వనజ జాఞ్పకం వచిచ్ంది. 

ఉతత్రం రాయడం కోసం అడర్సు పెటిట్న పుసత్కం తీసింది. గాభరాగా అనిన్ పేజీలూ తిపిప్ంది. "ఎకక్డ పడిపోయి ఉంటుంది అడర్సు 
కాగితం?" ఎంత ఆలోచించినా తనకి అరథ్ం కావడం లేదు. 
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బహుశా: బయలుదేరే రోజు శేఖర వాళిల్ంటోల్ మరిచ్పోయి ఉంటుంది. అసలేదీ జాగర్తత్ చెయయ్ని వాళిల్ంటోల్ ఈ కాగితానిన్ ఎవరైనా 
భదర్పరిచి ఉంటారనన్ నమమ్కమూ లేదు. మనసుస్లో అనిన్ బాధలూ కలిపి మెలితిరగడం మొదలు పెటాట్యి. 

"మితర్మా! అజాఞ్త మితర్మా! ననున్ రకిష్ంచు. అనిన్టి నించీ ననున్ రకిష్ంచు." వాకయ్ం రాసి మౌనంగా చాలా సేపు కూచుంది తనమ్యి. 
రెండు గంటల వేళ ఆకలి కరకరా వేయడం మొదలయియ్ంది. పాయసం కాసత్ పెటుట్కు తిని ముఖం కడుకుక్ని వచిచ్ంది.  
దొడోల్ పనికి రాకుండా పడి ఉనన్ చినన్ చినన్ బలల్ చెకక్లిన్ తెచిచ్ వాటి కింద ఇటుకలు పెటిట్, సంచులిన్ విపిప్ సామానల్ని అందంగా, 

పొందికగా సరిద్ంది. పుసత్కాలిన్ మురిసిపోతూ చూసుకుంది. పనిలో పడాడ్క మనసు శాంతించింది. 
శేఖర బటట్లు ఉతికి ఆరేయడానికి మేడ పైకి వెళిల్ంది. రాతిర్ అందంగా కనబడిన డాబా ఇంతెతుత్ మటిట్ పేరుకు పోయి, అసహయ్ంగా 

ఉంది. కిందనే తీగె కటిట్ బటలు ఆరేసి మళీల్ పైకెళిల్ చుటూట్ చూసింది. అంత డాబాని తుడవడం తనకి సాధయ్ం కాని పని. చీపురు పుచుచ్కుని 
డాబాకి ఒక పావు మేర శుభర్ం చేసి వచిచ్ంది. 

అకసామ్తుత్గా తమ ఇలుల్, సనన్జాజి పందిరి గురుత్కొచేచ్యి. అమామ్, నానాన్, అమమ్మామ్ జాఞ్పకం వచేచ్రు. ఒకక్ సారి మాటాల్డితే 
బావుణణ్నిపించింది. 

"ఇంటి వాళల్ని ఫోను చేసుకోవడానికి అడిగి చూసేత్? అయినా శేఖరిన్ పొదుద్నేన్ అడిగి వుండాలిస్ంది" అనుకుని అంతలోనే ఆ 
పర్యతన్ం విరమించుకుంది. 

"ఏవమామ్య, టీ తాగుతావా?" గుమమ్ం దగగ్రిన్ంచి హైమ పిలిచ్ంది. 
ఆ కాసత్ పిలుపుకే ఆనందపడుతూ వెళిల్ంది తనమ్యి. 
"నీకు శేఖర సంగతి తెలిసే చేసుకునాన్వా?" గుసగుసగా అడిగింది ఆవిడ టీ గాల్సు ఇసూత్. 
తనమ్యికి ఒకక్ సారిగా కాళుల్ వణికేయి. ఏం వినాలిస్ వసుత్ందో అని ఊపిరి బిగబటుట్కుని  "ఏం సంగతండీ?" అంది గొంతు 

పెగులుచ్కుని. 
"అయినా నాకెందుకులే." అంది ఆవిడ దాట వేసూత్. 
సాయంతర్ం అయినదగగ్రిన్ంచీ శేఖర ఎపుప్డొసాత్డా అని క్షణాలు లెకక్బెటట్సాగింది తనమ్యి. అతను వసూత్నే అడగాలి. 

అదేవిటో గటిట్గా అడగాలి. అనుకుంది. రాతిర్ భోజనాల  సమయం అయిపోయి అందరూ నిదర్పోతూండగా వచేచ్డు శేఖర. 
"ఏవిటింకా పడుకోలేదా? నేను తినొచేచ్ను." అనాన్డు. అతని దగిగ్ర గుపుప్న వాసన కొడుతోంది. 
తనమ్యి గొంతు పెగులుచ్కునే లోగా, "ఉషష్.. మా తాతయయ్కి నేను మందు వేసాత్నని తెలీదు. పెళిల్కి రాని ఫెర్ండస్ పారీట్ ఇచేచ్ వరకూ 

ఊరుకోలేదు. ఏవిటా చూపు? కాసత్ పకక్ వెయియ్ మేడ మీద" అనాన్డు. 
మెటుల్ తూలుతూ ఎకుక్తూ, "నువువ్ ఇంటోల్ పడుకుని, నేను మేడ మీద పడుకుని ఉంటే వాళల్కి పొదుద్నన్ అనుమానమొసుత్ంది. వేషాలు 

చెయయ్కుండా మేడ మీదికొచిచ్ పడుకో" అనాన్డు. 
 

*** 
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విశాఖపటన్ం వచిచ్ వారమైనా సముదార్నిన్ చూడలేదు. మగవాళల్ంతా  ఆదివారం నాడు వెళిల్ వంటకి దినుసులు, కూరగాయలు 
తెచేచ్రు. సాయంతర్ం అందరూ కలిసి సముదర్ తీరానికి వెళాద్మని పాల్ను చెపేప్డు శేఖర. 

"మీ జెటిట్ల దగిగ్రకెందుకురా చేపల కంపు, ఆరేక్ బీచికెళాద్ం" అనాన్డు శివ. 
తనమ్యి గుండె దడ దడా కొటుట్కుంది. ఇందులో ఎవరు వదద్ంటారో, ఎకక్డ మానెయాయ్లొస్సుత్ందో అని. ముందు గానే 

చెపుప్కునన్టుల్ మరో నాలుగైదు ఫామిలీలు సమయానికి చేరేరు. శేఖర  తలిల్ తరఫు బంధువులు వాళల్ంతా. ఆవిడ అకక్చెలెల్ళుల్, అనన్దముమ్లు. 
అంతా కలిసి తనమ్యిని ఆటపటిట్ంచడం మొదలెటేట్రు. 

"పెదద్ బొటుట్ అవతారవేవిటార్ మీఆవిడ?" అని ఒకళుల్. 
" ఆ భుజం చుటుట్ కొంగేవిటని" మరొకళుల్. 
తనమ్యి అలవాటైన నిశశ్బద్ంతో కికిక్రిసిన ఆటోలో చివర మౌనంగా కూచుని బయటికి చూడసాగింది. ఎకిక్ దిగే కొండల రోడల్తో 

చూడ చకక్గా ఉంది నగరం. చివరి రోడుడ్ మలుపు తిరిగి, ఎతుత్ నించి ఆటో దిగువకి దిగుతుండగా బర్హామ్ండమైన అలలోత్ తనమ్యి కలల 
సముదర్ం పర్తయ్క్షమైంది. శరీరం నించి మనసుస్ విడిపడి సముదర్ం వైపు పరుగుతీసింది తనమ్యికి. ఒకక్ సారిగా రెకక్లొచిచ్న అనుభూతి. 
అమాంతం ఆ జలధిలోకి దూకెయాయ్లనన్ంత పరవశం.  

ఆటో దిగుతూనే మొకక్ జొనన్ పొతుత్లు కొనుకోక్వడానికి అంతా ఎగబడుతూండగా సముదర్ంకేసి కనాన్రప్కుండా చూసూత్ నిలబడింది 
తనమ్యి. 

"శేఖర చేతిని గటిట్గా పటుట్కుని మెతత్ని ఇసుకలో నడుసూత్, అలలిన్ మైమరిచ్ చూసూత్, ఒడుడ్న పరుగులెడూత్....." తనమ్యి మనసుస్ 
పరిపరి విధాల కోరికలు వెదజలుల్తూంది. 

చుటూట్ వందల మంది జనం. ఇసుకలో ఎకక్డా ఖాళీ లేకుండా ఉనాన్రు. బూరలు, కాగితం బొమమ్లు, రకాల తినుబండారాలు 
అమేమ్వాళల్తో కోలాహలంగా ఉంది అకక్డంతా. 

"రోడుడ్కి అటు పకక్గా కాళికాలయం చూసేవా?" అనాన్డు శేఖర. 
ఈ లోకంలోకి వచిచ్ పడింది ఒకక్ సారిగా. "వెళాద్మా?" అంది అటుగా ఆశగా చూసూత్. 
"మనం ఒచిచ్ంది సముదర్ం ఒడుడ్కి. గుళూల్ గోపురాలు తరావ్తెపుప్డైనా విడిగా వచిచ్ చూసుకుందాం. అలా ఎటో చూసూత్ 

అయోమయంలాగా ఉండకుండా అందరితో కలిసి ఉండు." అనాన్డు. 
మనసుస్లో పరవళుళ్ తొకుక్తునన్ ఆలోచనలు భౌతికంగా అకక్డ ఎదురవుతునన్ అనుభవాలిన్ ఏ మాతర్ం పటిట్ంచుకునే సిథ్తిలో లేవు. 

అతనేమనాన్డో వినకుండా చిరన్వువ్ నవివ్ంది.  
"గత జనమ్ నుండి నినున్ చేరడానికే తపిసుత్నాన్ నేసత్ం! 
ఈ అనంత జల నిధి లో ననున్ పరవళుల్ తీయనీ 
అలల నురుగుని ధరించి అణువణువూ పులకరించనీ... " కవితవ్మో ఏదో.  మనసుస్లో పదాలు సుళుళ్ తిరుగుతూ చుటుట్ముటేట్యి 

తనమ్యిని. 
ఇసుకలో కిందకు కూరుకుపోతునన్ తన పాదాల మీద పటీట్లిన్ పైకి  లాకుక్ంటూ నీళల్ వైపు అడుగులేసింది. 
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"తై" మని వచిచ్న వాళల్లో పదహారు పదిహేడేళల్ పిలల్లతో "బావా, బావా" అని పిలిపించుకుంటూ నీళుల్ వాళల్ మీదికి జలుల్తూ 
ఆనందిసూత్నన్ శేఖర హఠాతుత్గా వచిచ్ తన చీర ఎకక్డ తడిసిపోతుందో అనన్టుల్ చపుప్న  చేతుల మీద తనమ్యిని ఎతుత్కునాన్డు. అంతా 
గోలగా అరిచేరు. ఆశచ్రయ్ంగా, మహదానందంగా తొలకరి వానకి పుడమి పులకరించినటుల్ పులకించిపోయింది. 

"ఏరా, నీ పెళల్ం రవణా రెడిడ్లాగా ఎంత పూచిక పిలల్లా ఉంటే మాతర్ం, ఇలా గాలోల్ తిపప్డం మొదలెటేట్వంటే ఇక బూమీమ్ద 
నిలబడదు జాగర్తత్" అంది శేఖర  పినిన్ గారపళుళ్ పెకి వచేచ్టుల్ గటిట్గా నవువ్తూ.  

చపుప్న దించి "ఇలా సముదర్పు ఒడుడ్కు వచేచ్టపుడు నీళల్లోకి రావాలనుకుంటే పంజాబీ డెర్సుస్ వేసుకో" అనాన్డు.  
 ఇంతలో "వొదినా, రా... " అంటూ ఇదద్రు పిలల్లు వచిచ్ నీళల్ లోకి లాకెక్ళేల్రు. 
నీళల్లో కెరటాలోత్ పసిపిలల్లా ఆడుకుంటూ "నాకు సముదర్ం ఎంత నచిచ్ందో తెలుసా?" అంది పకక్నునన్ అమామ్యితో.  
తలెతిత్ ఆకాశం వైపు చూసూత్ "నేనొచేచ్సేను నా కలల నగరానికి" అని గటిట్గా అరవాలని ఉంది తనమ్యికి.  
ఇంతలో పెదద్ కెరటం వచిచ్  ఒకక్ ఉదుటున అందరీన్ ముంచేసింది. తనమ్యి కాళాల్నుకోలేక కింద పడింది. పడడమే కెరటంతో 

బాటూ లోపలికి జారిపోసాగింది. 
12 

అసలే అకక్డ ఒడుడ్ ఏటవాలుగా ఉంది. కెరటం ఉధృతంగా లాగేసరికి ఉకిక్రిబికిక్రవుతూ శేఖర వైపు చూసూత్ గటిట్గా అరి
చింది తనమ్యి. మునిగి పోతునన్ క్షణంలో శేఖర ఒకక్ంగలో తనమ్యి చీరని ఒడిసి పటుట్కునాన్డు. ఒకక్ నిమిషంలో తనమ్యిని 
దృఢమైన  చేతులోత్ గటిట్గా పటుట్కుని ఒడుడ్కి తీసుకొచాచ్డు.   

గుండె దడ హెచిచ్ అరథ్ం కాని అయోమయమైపోయింది కాసేపు తనమ్యికి. ఒడుడ్కి వచిచ్ కూచునాన్ ఒణుకు తగగ్లేదు.  
"శేఖర తన దగగ్రోల్  ఉనాన్డు కాబటిట్ సరిపోయింది.  తను చీర కటుట్కుంది కాబటిట్  సరిపోయింది. లేకపోతే..." ఆలోచించ

డానికూక్డా భయం వేసింది తనమ్యికి. అపప్టిదాకా ఆహాల్దంగా కనిపించిన సముదర్ం ఒకక్సారిగా  వెయియ్ నాలుకల మృతుయ్వుగా తోచింది. 
పకక్నే కూచునన్ శేఖర భుజమీమ్ద తల వాలిచ్ గటిట్గా ఏడేచ్సింది. చుటూట్ బంధువులంతా మూగారు.  

శేఖర తనని కాపాడకపోయి ఉంటే? బాబోయ, ఊహించుకోవడానికే ఒళుళ్ జలదరిసూత్ంది. 
ఒకక్సారిగా తనమ్యి హృదయం అతని పటల్ కృతజఞ్తతో నిండిపోయింది. తనంతట తానుగా అతనిన్ ఎపుప్డూ ఏ 

విషయానికి బాధ పెటట్కూడదు.  
శేఖర  పటల్ ఉనన్ పేర్మ రెండింతలైంది. మరింత దగగ్రగా జరిగి కళుల్ మూసుకుంది.  
తనమ్యి కాసత్ తేరుకుని, చుటూట్ ఉనన్ వాళల్ంతా మళీల్ ఆటలో 

పడగానే  "ఇలా చూడు, ఆడదానికి పార్ణం కంటే మానం చాలా విలువైంది. నువవ్కక్డ అలా వేషాలెయయ్డం, మునిగిపోవడం వలల్ ఇపప్టికే 
లక్ష మంది చూసేరు నీ అవతారానిన్. నువివ్లా తడిసి పోయి అడడ్దిడడ్మైన చీరతో ఇకక్డే కూచుంటే నా పరువంతా పోతూంది. బయలుదేరు. 
పినిన్ వాళల్కేదో సాకు చెపొప్సాత్ను." అనాన్డు శేఖర ఈసడింపుగా. 

కెరటం తనని ఎందుకు తీసుకెళల్లేదా? అనన్ దు:ఖం మొదలైంది తనమ్యికి.  
"అతను తన పార్ణదాత. తనని బాధ పెటట్కూడదు."  కనీన్ళుల్ తుడుచుకుంది.  
ముఖం లో భావాలు అంత తవ్రగా మారుచ్కోవడం చాతకాదు తనమ్యికి.  
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బండి సాట్రుట్ చేసూత్ "ఎకుక్, ఆ ఏడుపు మొహవేంటి? నాకిలా దాపురించావేవిటే?" అనాన్డు గటిట్గా అరుసూత్. 
గుడల్ నీళుల్ కకుక్ంటూ, బండి వెనక పటుట్కుని అతనికి తగలకుండా కూచుంది.  
అపుప్డపుప్డే మసకబారుతునన్ వెలుత్రు వలల్, తీరంలో తేమ వలల్, కంటోల్ నీళల్ వలల్ కలల నగరం అంతా మసకబారిపోయి  

పాడుబడినటుల్  కనిపించసాగింది. 
"మితర్మా! ఇవేళ నువువ్ ననున్ కాపాడేవు కదూ! నాకు తెలుసు. నువేవ్ శేఖర అయియ్ ననున్ కాపాడేవు. మరి నా దు:ఖానిన్ 

తుడిచేలా శేఖర తో సాంతవ్న చేకూరేచ్ నాలుగు మాటలు ఎందుకు మాటాల్డించలేక పోతునాన్వు? అంటే నువువ్ నువేవ్నా? శేఖర వి కావా?" 
తనలో తను లోపలోల్పల మాటాల్డుకుంటూ కూచుంది తనమ్యి.  

ఇంటికి వచిచ్ తలారా సాన్నం చేసినా కాళల్లోంచి ఒణుకు తగగ్నటుల్ అనిపించసాగింది. కాళల్లో బలమంతా పోయినటల్యియ్ం
ది. 

శేఖర బయట ఎవరితోనో బాతాఖానీలో ఉనాన్డు. గదిలో చాప మీద నిసాత్ర్ణగా వాలిపోయింది.  
అంతలో పొతిత్ కడుపులో బాగా మంట మొదలైంది. మరో వైపుకి తిరిగింది. ఉహూ..తగగ్దే! 
అరగంట దాటుతూనాన్ అలా మంట వసూత్నే ఉంది. బాతూర్ముకి వెళొల్చిచ్ంది. యూరిన కి వెళల్గానే భయంకరమైన మంట

. 
లోపలికి వచిచ్ మూలుగుతూ ఇలా జేరబడిందో లేదో కడుపులో మంటతో బాటూ, నిపుప్లోత్ కాలుసుత్నన్టుల్ జవ్రం వచేచ్సిం

ది. 
తనమ్యికి తను గటిట్గా మూలుగుతునన్టుల్ అరథ్మవుతూంది. కానీ ఏమీ అరథ్ంకాని అశకత్త. 
అంతా బీచ నించి తిరిగొచిచ్న పదినిమిషాల తరావ్త హైమ ఎందుకో లోపలికి వచిచ్ంది.  
దగగ్రికి వసూత్నే "అనుకునన్ంతా అయియ్ంది, అయోయ్! ఒళుళ్ బాగా కాలిపోతూంది." అంటూ శేఖర ని గటిట్గా పిలిచ్ంది. 
హాసిప్టల కి ఆటోలో ఎలా ఎకిక్ంచేరో తెలీదు. దారోల్ వాంతు కావడం వరకే జాఞ్పకం ఉంది.  
కళుల్ తెరిచే సరికి చినన్ ఆసుపతిర్ గదిలో పైన తిరుగుతునన్ సీలింగు ఫాయ్ను శబద్ం తపప్ ఏ శబద్మూ లేదు. 

దాహంతో గొంతు పిడచకటుట్కు పోతూంది. పకక్నెవరూ లేరు మంచి నీళుల్ అడుగుదామంటే. 
పకక్కి ఒతిత్గిలదామని చూసింది. కడుపులోఇంకా మంటగానే ఉంది. నిసస్తుత్వగా గుమమ్ం వైపు చూడసాగింది. 
వసుత్నన్ ఆవిణిణ్ ముందెపుప్డూ చూసినటుట్ లేదు. సెట్తసోక్పు మెళోల్ ఉంది కాబటిట్ డాకట్రనుకోవాలి.  సాదా సీదా చీరలో హౌ

స వైఫులాగా ఉందావిడ. 
లోపలికి వసూత్నే "మెలకువ వచిచ్ందా? మా ఇలేల్ హాసిప్టల. శేఖర నాకు చినన్పప్టిన్ంచీ తెలుసు. మా తముమ్డు శేఖర 

సేన్హితుడు. ఇపుప్డెలా ఉంది?" అంది. 
తను తలూపగానే, తరావ్త పర్శన్ అరథ్మైనటుల్ "శేఖర భోజనానికెళేల్డు, నీకు సముదర్ంలో మునగడం వలల్ బాగా హైఫీవర వ

చిచ్నటుల్ంది. తగిగ్పోతుందిలే." అంది చినన్గా నవువ్తూ. 
ఇంకా ఇబబ్ందిగా ఉనన్ తనమ్యి ముఖంలోకి చూసూత్ "ఏవిటీ?" అంది కడుపు మీదునన్ చేతిని పరీక్షగా చూసూత్. 
పరీక్ష చేసిన తరావ్త "నీకు ఎపప్టిన్ంచి ఉంది ఇలాగ? శేఖర ని కూడా పరీక్ష చేయాలి." అంది. 
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డాకట్రు బైటికి వెళల్గానే ఉబికి వసుత్నన్ దు:ఖానిన్ పటుట్కోలేక పోయింది తనమ్యి. 
"తనకు సుఖవాయ్ధా? శేఖర! ననెన్ందుకు ఇలా శికిష్సుత్నాన్వు?" ఒళల్ంతా సలసలా రకత్ం  
మరుగుతునన్ కోపం తో ఒణికి పోయింది. 
"అసలేం చెయాయ్లో అరథ్ం కాని పరిసిథ్తి. ఒక పకక్ తనకి ఒంటోల్ బాలేక హాసిప్టల లో ఉంటే తనని ఒకక్దానీన్ బికుక్బికుక్

మని ఈ హాసిప్టల లో ఒదిలేసి భోజనానికెళల్డానికెలా మనసొపిప్ందసలు?" 
ఒక పకక్కి ఒరిగి దిండు తడిసిపోయేలా ఏడుసూత్ ఎంతసేపుండిపోయిందో తెలీదు.  
శేఖర డాకట్ర తో బాటూ లోపలికి వచేచ్డు. 
"అదేవిటి డాకట్ర! నాకు ఏవీ లేదే. ననెన్ందుకు పరీక్ష చేయించుకోమంటునాన్రు?"  అనాన్డు. 
తనమ్యి ఒకక్సారిగా విసురుగా చూసిందతని వైపు. అంటే ఈ వాయ్ధి తనకి ఎలా సోకినటల్ని అతని అభిపార్యం? 
తన మీద తనకే అసహయ్ం వేసింది. అతనితో మాటాల్డడం కూడా ఇషట్ం లేనటుల్ కళుల్ మూసుకుంది. 
"ఇదద్రూ కోరుస్ వాడాలి. ఒకొక్కక్సారి ఎవరు బలహీనంగా ఉంటే వాళల్కి ముందు బయటపడుతుంది" అంది డాకట్రు. 
ఇంతలో బిలబిలామంటూ శేఖర చుటాట్లు లోపలికి వచాచ్రు. తనమ్యికి సిగుగ్తో చచిచ్పోయినటుల్ంది. 
వసూత్నే "కాసత్ జవ్రానికే ఆసుపతిర్లో జాయినయియ్పోయేరా? పెళాళ్ం ఎలా చెబేత్ అలా వినడం మానెయాయ్లిరా నువువ్" అని 

ఉచిత సలహా ఇచిచ్ంది అతని పినిన్. 
"హాసిప్టల లో చేరినది బానే ఉంది ముఖం తేటగా. నీ కళేల్విటార్ లోతుకుపోయేయి. అసలేమైనా తినాన్వా, లేదా?" అంది 

మరొకామె. 
తనమ్యికి వాళల్ మాటల వలల్ మరింత బాధ పెరిగింది.  
అంతా వెళల్ బోతూంటే శేఖర  "నేనూ వసాత్ను." అని వాళల్ని సాగనంపడానికి వెళేల్డు. 
శేఖర తాతయయ్  మాతర్ం “నేను తరావ్త వసాత్ను” అని చెపప్డం వింది.  
తనమ్యి పకక్కి సూట్లు జరుపుకుని కూచునాన్డు తాతయయ్.  
మంచం మీద పడుకుని కళుళ్ దించుకుని గోళల్వైపు చూసుకుంటునన్ తనమ్యి తో  
"అమామ్య, వీడు అనుకునన్ంత పనీ చేసేడనన్ మాట. డాకట్రు ఇందాక నాతో చెపిప్ంది.  
ఎలా వేగుతావో ఏవిటో, వీడు మంచోడు కాదమామ్, కాసత్ అదుపులో పెటేట్ బాధయ్త నీదే ఇక." అనాన్డు.  
ఆ మాతర్ం మాటాల్డే వాళేల్ కనబడక తనమ్యి కి దు:ఖం తనున్కు వచిచ్ంది.  
"ఏడవక, ఏం చేసాత్వు మరి! సరుద్కుపోవాలి. గుడిడ్లో మెలల్ ఏవిటంటే ఇది కోరుస్ వాడగానే తగిగ్పోతుందని చెపిప్ంది డాకట్రు. 

జీవితాంతం తగగ్నివి కూడా ఉంటాయి కొనిన్. అలాంటివేవీ కానందుకు సంతోషించాలి." అనాన్డు.  
తనమ్యి ఏడవడం తపప్, మాటాల్డక పోవడం చూసి  
"ఊరుకో, ఊరుకో"  పెదద్ నిటూట్రుప్ విడిచి బయట గుమమ్ం దగిగ్రికి వెళిల్ నిలబడాడ్డాయన. 
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“శేఖరిక్ ఇతర సతరీలతో సంబంధాలా? తనమీద తనకే కంపరం పుడుతోంది. ఎంత అపురూపంగా పేర్మించింది తను! 
అందుకు అతనిచిచ్న బహుమానం ఇదా!  అతనిన్ ఇక తను ఎపప్టికైనా ముటుట్కోగలదా?" తెరిపిన పడని దు:ఖానికి, తెగని ఆలోచనలకి బందీ 
అయియ్ విలవిలాల్డుతూంది తనమ్యి మనసు.  

బయటి నుంచి కాసేస్పటిలో తిరిగొచేచ్డు శేఖర.  "తాతయయ్ని దించి వసాత్ను." అని గోడ వైపు తిరిగి ఏవీ మాటాల్డకుండా 
ఉనన్ తనమ్యి చేతికి జేబులో నించి ఒక ఉంగరం తీసి తొడిగాడు.  

ఫెర్ండు దగిగ్ర చీటీ కటిట్న డబుబ్లొచేచ్యి. "బావుందా?" అనాన్డు.  
అపప్టికీ తనమ్యి ఇటు తిరగక పోవడం చూసి, "నా ఖరమ్, ఏం  చేసాత్ను? నాబతుకింతే. అనిన్టికీ ఎదవ 

అలకలు. ఏం  మునిగిపోయిందిపుడు?" విసుకుక్ంటూ వెళిల్పోయేడు.  
"ఏం మునిగిందా? ననేన్ ముంచావు." తనమ్యి కి గటిట్గా అరవాలని ఉంది. గోడలిన్ చీలిచ్ అతని గుండెని బాది  అడిగే 

పదమేదైనా ఉంటే దానితో అరవాలని ఉంది.  
ఒకక్తే మిగిలి ఉనన్ ఆసుపతిర్ గదిలో ఒంటరిగా తిరిగే ఫాయ్ను తనమ్యిలాగే గొణుకుక్ంటునన్టుల్ చినన్గా శబద్ం చేసూత్ంది.  
ఏడుసూత్నే ఎంత సేపు నిదర్పోయిందో తెలీదు. శేఖర వచిచ్ లేపేడు.  
తనమ్యి వైపు చూసూత్ "ఇంటికి మీ నానన్ ఫోను చేసేరు.  మీ అమమ్మమ్కి సీరియస గా ఉందట." అనాన్డు. 
ఒకక్ సారిగా గాభరాగా లేచింది తనమ్యి. 
"అదేవిటీ, ఏవైంది?” అంది దు:ఖంగా. 
అసలతని తో మాటాల్డకూడదనుకుంది. కానీ ఇంకేమీ తనమ్యి మనసుస్లో తటట్డం లేదు.  
తనమ్యి సంతోషమే తనదని అనుకునే నరసమమ్ హాసిప్టల లో ఉనన్టుల్ అనిపించగానే తనమ్యికి జవ్రం ఇంకాసత్ ఎకుక్వైన

టల్నిపించింది. అయినా ఎకక్డ లేని ఓపిక కూడదీసుకుని కూచుంది.  
తనమ్యి ఏదో అనబోతుండగా "డాకట్రుతో మాటాల్డి డిశాచ్రిజ్ చెయయ్మని అడుగుతాను. ఆ మందులేవో నీతో పటుట్కెళుల్. ఫసట్ 

బసుస్కి బయలుదేరు.  నినున్ దించి రావడానికి పెదద్ మావయయ్ వసాత్రు. నాకు ఇకక్డ చాలా పనుంది." అనాన్డు. 
అయిదారుగంటల పర్యాణం ఎలా చేసిందో అరథ్ంకాలేదు తనమ్యికి. 
దారంతా ఏడుసూత్నే ఉంది. వెనకెకక్డో సీటులో కూచునన్ శేఖర మావయయ్ బసుస్ దిగుతునన్పుడు "ఏడకమామ్, ఏం చేసాత్ం?

" అనాన్డు. 
బసాట్ండుకి వెళల్కుండా వీథి చివరే బసుస్ దిగేసేరు.  
దూరం నించి ఇంటి ముందు అంత మంది జనానిన్ చూడగానే తనమ్యి మనసు కీడు శంకించింది. ఒకక్ పరుగున వచిచ్ 

పడింది.  
వాకిటోల్ నరసమమ్ శవానిన్ చూడగానే భోరున మీద పడింది. అసలే జవ్రంగా ఉందేమో వొణుకుతో కూడిన  దు:ఖం తో 

కుమిలి కుమిలి ఏడిచ్ంది. అపప్టి వరకూ నిశస్బద్ంగాఉనన్ జోయ్తి కూతురిన్ పటుట్కుని తనూ గటిట్గా ఏడవడం మొదలు పెటిట్ంది. 
తనమ్యి కోసం బసాట్ండుకి వెళేల్డు భాను మూరిత్. వీళుల్ వీథి చివరే బసుస్ ఆపుకుని దిగిపోయినటుల్ చెపప్డానికి శేఖర  

మావయయ్ మళీల్ బసాట్ండుకి బయలుదేరేడు. 
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 బంధువులు అంతా వచేచ్రని రూఢి కాగానే శవయాతర్ మొదలైంది.  
తనమ్యి తన గుండె ని ఎవరో తీసుకెళిళ్పోతునన్టుల్ విలవిలాల్డింది. 

*** 
పెళైల్న దగగ్రిన్ంచీ ఎదురవుతునన్ అపశకునాలూ, ఉపదర్వాలూ ఒకొక్కక్టిగా గురుత్కు వచిచ్ బాధ పదింతలయియ్ంది. కళళ్లోల్ 

జీవం లేకుండా ఒకక్ రోజులో పది లంఖణాలు చేసినటుల్,అనీన్ కోలోప్యిన దానిలా నిసేత్జంగా తయారైంది తనమ్యి. 
మూడో రోజు కి మొతత్ం బంధు గణం వచేచ్రు. 
దేవి వసూత్నే "ఎలా ఉనాన్రమామ్? శేఖర కి పనుందట తరావ్తెపుప్డైనా వసాత్డు."  అంది దగగ్రికి వచిచ్. 
తనమ్యి మౌనంగా విని ఊరుకుంది. 
తనమ్యికి ఊహ తెలిసాక ఇంటోల్  మొదటి మరణం అది.  
"బతికునన్ంత సేపూ అమమ్మమ్ వెచచ్ని శరీరం  చనిపోగానే ఎంత చలల్గా అయిపోయిందో తలుచ్కుంటే ఒళుళ్ 

జలదరిసూత్ంది. అదే గామోసు జీవం లేకపోవడమంటే. మరణం అంటే బూడిదగా మిగలడమేనా? శరీరమంటే ఒకనాడు నిపుప్లోల్ 
కాలిపోయేదేనా?" ఆలోచనలతో తనమ్యికి తల వేడెకిక్ పోతూంది.  

"నరసమమ్ బతికునన్ చివరి క్షణాలనీన్ మనవరాలినే కలవరించింది పాపం"   
"రాతర్నగా ఫోను చేసేత్ పిలల్ని మధాయ్హాన్నికి పంపించేడు. పిలల్ చివరి చూపు అందుకోలేకపోయింది." జోయ్తి ఈసడింపు గా 

అనడం విని  
"మీ అమామ్యిని అబాబ్యి కూడా పంపడం మానేసి ఇకక్డే ఉంచుకోకపోయేరా మరి?" అని అంటించింది దేవి.  
ముకుక్ చీదుతునన్ జోయ్తిని ఊరడిసూత్ "అయిపోయిందానికి ఏడిచ్ ఏం పర్యోజనం?" అని హితవు చెపేప్రెవరో.  
చుటూట్ ఎవరేం మాటాల్డుతునాన్ తనమ్యి చెవికి ఏవీ ఎకక్డం లేదు. మతిపోయినదానిలా కూచుని హాలోల్ అమమ్మమ్ ఫోటోని 

చూసూత్ంది.  
*** 

పదకొండో రోజుకి అంతా నరసమమ్ ని మరిచిపోయినటుల్, మరణం అతి సహజమైనదనన్టుల్ కనిపించేరు తనమ్యికి. 
ఆ రోజు పెదద్రోజు కావడంతో అటూ ఇటూ తిరుగుతూ వంటల దగగ్ర పురమాయిసూత్ంది జోయ్తి.  
తలిల్ లేకపోతే విపరీతంగా దిగులు పడిపోతుందనుకునన్ జోయ్తి అంత తవ్రగా తేరుకోవడం తనమ్యికి చాలా ఆశచ్రయ్ంగా  
అనిపించింది. 
పది రోజులుగా ఏవీ సరిగా తినక, తనమ్యి తల సాన్నం చేసొచిచ్ నీరసంగా గోడకి జేరబడింది.  
ఇంటి నిండా సాంబార్ణి, అగరొతుత్ల పొగ నిండి పోయింది.  
తనమ్యి ముఖంలో విచారం, బాధ కొటొట్చిచ్నటుల్ కనిపిసుత్నాన్యి.  నరసమమ్ పటం వైపే చూసూత్ కూచుంది.  
"పూల దండ, పెదద్ కుంకుమ బొటుట్. అమమమ్ ముఖానికి బొటుట్ ఎపుప్డూ చూడలేదు. ఇపుప్డు ఫోటోకి బొటుట్ పెడితే 

అమమ్మమ్ ముఖం ఎంతో బావుంది. జీవితమంతా అలిసిపోయిన ముడుతల చెంపలు, మనుషుల మనసుస్లిన్ చదవగలిగే చురుకైన కళుళ్. తన 
కళుళ్ అచుచ్ అమమ్మమ్వే అని అందరూ అంటూంటారు." 
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చినన్ పినిన్ పకక్ గదిలో సామానల్ లో తిరుగుతూ నరసమమ్ పెటెట్ని తీసి చూసి "దీంటోల్ అనీన్ కొతత్ చీరలే ఉనాన్యరార్" అని 
బైటికి పటుట్కొచిచ్ంది. 

నిమిషంలో “ఇది నాకు, అది నీకు”  అంటూ అంతా పంచేసుకునాన్రు. 
ఎపప్టి నుంచి  దాచిందో ఏమో, అనిన్టికనాన్ అడుగున చినన్ డబుబ్ సంచీలో అనీన్ కొతత్ నాణేలు పోగు చేసింది. జోయ్తి వ

చిచ్ నవువ్తూ లోపలికి పటుట్కెళిల్ంది. 
ఆ కింద తనమ్యి, శేఖర ల పెళిళ్ ఫోటో ఉంది. అది చూడగానే తనమ్యి మళీల్ కనీన్రు మునీన్రయియ్ంది. 
భానుమూరిత్ కూతురి దగగ్రకు వచిచ్ "మరీ అంత బాధ పడకమామ్, పెదద్వాళల్నాన్క ఇవనీన్ సహజం" అనాన్డు అనునయంగా

. 
సాయంతర్ం పంపకాల  తంతు మొదలయియ్ంది. బంగారాలూ, ఆసుత్లూ పంచడానికి కుల పెదద్లు వచేచ్రు. 
"ఈ గొలుసు కనాన్ గాజులు బరువునాన్యి, ఈ ఇంటికంటే చినన్ కొటుట్ విలువైంది, అకక్డ భూమి నాకొదుద్" రకరకాల 

మాటలు  తనమ్యి చెవిన పడూత్ ఉనాన్యి. 
పటం ముందు దీపం వెలుతురుగా, అగరొతుత్ల పొగగా మారిపోయిన నరసమమ్ని చూసూత్ దు:ఖపు  కళళ్తో వెకిక్ వెకిక్ ప

డూత్నన్ తనమ్యికొకక్దానికే నరసమమ్  బంధువైనటుల్, తమకేమీ కానటుల్ అంతా గటిట్ గొంతులతో డబుబ్ పంపకాల కీచులాడుకుంటూనాన్రు. 
తనమ్యికి జీవితం అంటే ఇంతేననన్ సప్ృహ మొదటిసారి కలిగింది. 

"జీవించి ఉనన్ కాలంలో ఎనెన్నిన్ అనుభవాలూ! చనిపోగానే  ఏదీ తనది కాని ఈ పర్పంచంలో కాసత్ జీవితానికి ఎందుకీ పోటాల్టలు?" 
పదకొండో రోజుకి కూడా శేఖర తలిల్ వచిచ్ంది కానీ శేఖర  రాలేదు. బంధువులంతా అడగడమే.  
"మంచి రోజు చూసి మా ఇంటికి పంపించండి. మా కోడలు మా ఇంటోల్నూ నాలుగు రోజులు గడపాలిగా. మా అబాబ్యి 

తీరికైనపుప్డు వచిచ్ తీసుకెళాత్డు. అనన్టుల్ మంచం లేక బాగా ఇబబ్ంది పడుత్నాన్రు." అని సాగదీసింది దేవి. 
ఆవిడలా వెళల్గానే  జోయ్తి ముకుక్ చీది ఏడవడం మొదలు పెటిట్ంది. "మహాతలిల్కి చావింటోల్ కూడా సారె గురించే ఆలోచన. 

ఈ మనిషికి అపుప్డనగా చెపేప్ను. ఆ మంచం, కుంచం వాళల్ ముఖాన పడెయయ్మని. ఎవరో సేన్హితుడి దుకాణవంట. కూతురికి డాబుగా 
మంచం చేయించాలట. ఏదో ఒక మంచం చేయించి పడెయయ్రాదూ!" 

"నేనేం  చేసేను మధయ్లో" అని కండువా దులుపుకుని బయటికెళిళ్ పోయేడు భాను మూరిత్.  
తనమ్యికి ఇవేవీ వినాలనన్ ఉతాస్హమూ, ఆసకీత్ లేవు. 
ఒకక్తే డాబా మీదికి వెళిళ్ సనన్జాజి పందిరి లో కూచుంది. 
"ఎనోన్ కలలతో మొదలు పెటిట్న తన జీవితం చేదు గుళికగా మారింది. పార్ణంగా పేర్మించిన శేఖర తనని మోసం 

చేసేడు. పార్ణమైన అమమ్మమ్ చచిచ్పోయింది. తలిల్దండుర్లు, అతత్మామలు సారెల గోలతో ఇంకిలాగే తిటుట్కుంటూ 
ఉంటారు. ఇంకేం  మిగిలుందీ పర్పంచంలో."  

కళుళ్ మూసుకుని కూచుంది.  
"శేఖర తనతో పేర్మ నడుపుతూనే ఇతర సతరీలతో తిరుగుతునాన్డనన్ మాట ఇంత కాలం. తనెంత మోసపోయింది! 

అమామ్,నానన్లకి కూడా ఇషట్ం లేని పెళిల్ ఇది.”  
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మనసుస్లో ముళుళ్ గుచుచ్తునన్టుల్ బాధకలుగుతూంది.  తనమ్యి  పరిసిథ్తి ఎవరికీ చెపుప్కోలేని దయియ్ంది. 
తలిల్తో పొరబాటున ఇవనీన్ చెపిప్నా" నేను ముందే నెతిత్ మొతుత్కునాన్ను. ఆ కురార్ణిణ్ ఇంటికి రానివొవ్దద్ని...అంటూ మొదలు

పెడుత్ంది." 
"పోనీ… తను కూడా చచిచ్పోతే!” 
 ఆలోచన రాగానే నడుములో వణుకు మొదలయియ్ంది. సముదర్ంలో మునిగిపోయినపుప్డు భయం గురుత్కొచిచ్ంది.  
“విగత జీవురాలైన అమమ్మమ్ సాథ్నంలో తనని ఊహించుకోవడానికే కషట్ంగా ఉంది. అయినా సరే. నిరణ్యం మారుచ్కోకూడ

దు. ఈ పనికిమాలిన జీవితం కంటే చావే మేలు.” దృఢంగా అనుకుంది.  
పకక్నే ఉనన్ పుసత్కం తెరిచి "అజాఞ్త మితర్మా!" అని మొదలు పెటిట్ంది.  
ఎంతసేపైనా అసలు అక్షరం కూడా రాయలేక పోయింది.  
చివరికి పెదద్ అక్షరాలతో పేజీ అంతా నిండేలా "సెలవు" అని రాసింది.  
చచిచ్పోదామని నిరణ్యించుకునాన్క మనసు తేలిక పడింది.  
ముందునన్ సమసయ్లనీన్ చినన్విగా కనబడసాగేయి. హమమ్యయ్ తనకి విముకిత్ దొరకబోతూంది. చినన్ సంతోషం కలిగింది.  
డాకట్రు ఇచిచ్న మందుల వలల్ వారంలో తనకి పూరిత్గా నయమయియ్ంది.  
అయినా చచిచ్పోవాలనుకునన్పుడు  శరీరం ఏవైపోతే తనకేం? ఎలాగూ బూడెదయేయ్దేగా.  
తను చచిచ్పోతే ఎవరెవరు బాధ పడేవాళుల్నాన్రా అని ఆలోచించింది. 
శేఖర కి తన మీద ఎలాగూ పేర్మ లేదు. కించిత కూడా బాధ పడకుండా మరో పెళిళ్ చేసుకుంటాడు. అమామ్, నానాన్ కొనాన్

ళుల్ బాధ పడాత్రు. తరావ్త మరిచ్పోతారు.  వనజ బాగా బాధపడుత్ంది. కానీ తన జీవితం తనకూ ఉంది కాబటిట్ తను కూడా మరిచ్పోగలుగు
తుంది.  వీళల్ందరికీ ఎలా ఉనాన్, తను ఈ పర్పంచం నుంచి బయట పడుతుంది.  

తను కలలు గనన్ పీహెచ డీ లక్షయ్మూ..  ఇవనీన్ శేఖర తో ఎలాగూ తీరేవిగా లేవు. 
ఎపుప్డూ లేనిది పూల వాసనకి కడుపులో బాగా తిపుప్తునన్టుల్ అనిపించసాగింది. కిందకు రాగానే పెదద్ వాంతి చేసుకుంది. 
"పది రోజులిన్ంచీ ఏవీ తినడం లేదు మరి- అని ఇలారా"  అని పకక్కు తీసుకెళిల్ంది జోయ్తి.  
ఏవేవో పర్శన్లడగడం, తనమ్యి చెపప్డం పూరత్యాయ్క  డాకట్రు దగిగ్రికి యూరిన పరీక్షకి తీసుకెళేల్రు తనమ్యిని.  
శుభవారత్ తో ఇంటోల్ అంతా సందడి నిండి పోయింది తనమ్యి హృదయంలో తపప్. 
"చచిచ్పోవాలని నిరణ్యించుకునన్ తన కడుపులో బిడడ్ ఎదుగుతూందా?" నిసాత్ర్ణగా కూచుండిపోయింది.  
పొటట్ మీద తడుముకుంది. ఒకక్ సారిగా మనసు, శరీరం తెలీని పేర్మతో నిండిపోయాయి. 
"తను చచిచ్పోతే నిషాక్రణంగా.... ఛీ.... ఛీ.... .తనంత దురామ్రుగ్రాలు కాదు.  
ఇక తను ఆలోచించవలసింది జీవంపోసుకుంటూనన్ బిడడ్ గురించి ఇక మరే విషయం  గురించీ కాదు."  
లేచి ముఖం కడుకుక్ంది. కళల్కి కాటుక పెటుట్కుని, తిలకం దిదుద్కుంది. జుటుట్ దువువ్కుని వదులుగా జడ వేసుకుంది.  
కూతురిలో మారుప్ చూడగానే బుగగ్లు పుణికింది జోయ్తి "అమమ్మమ్ నీ కడుపున పుటట్బోతూంది." 
దేవికి ఫోను చేసి చెపిప్ంది జోయ్తి.  
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వారత్ తెలిసినటుల్ంది. రాతిర్ నిదర్ పోవడానికి ముందు శేఖర ఫోను చేసేడు.  
"నీకు ఆరోగయ్ం మీద శర్దధ్ లేదు. కనీసం ఇకక్ణిణ్ంచైనా బాగా తిను. నాకు కొడుకు పుటట్బోతునాన్డు. నువువ్ జాగర్తత్గా ఉం

డాలి. ఊరికే మేడ మీదికి కిందికి తిరగకు. అడడ్మైన రాతలు మానెయియ్ ..."  
అవతలిన్ంచి ఎంతో సంతోషంగా వినిపిసుత్నన్ శేఖర సవ్రం వింటునాన్ తనమ్యికి  ఉతాస్హం కలగడం లేదు. 
"నువెవ్పుప్డొసుత్నాన్వ?" అంది గొంతు పెగులుచ్కుని. 
"నేను మీ వాళుల్ సారె ఇచేచ్ంత వరకూ రాకూడదని నిరణ్యించుకునాన్ను. రేపో, ఎలుల్ండో మా ఇంటి నించి ఎవరైనా వచిచ్ 

నినున్ తీసుకెళాత్రు. మా అమమ్ ఈ వారత్ వినన్పప్టిన్ంచీ కోడలిన్ తన దగిగ్ర ఉంచుకుని కొనాన్ళుల్ చూసుకోవాలని ముచచ్ట పడూత్ంది." అనాన్డు
. 

ఓపిక లేనటుల్ కూలబడింది తనమ్యి మళీల్.  
*** 
మరాన్డు నిదర్ లేచే సరికి తల తిరగడం మొదలయియ్ంది. ఏం వాసనా పడడం లేదు. ఏం తాగినా బయటకు వచేచ్సూత్ంది. 
తనమ్యికి ఇషట్మని జోయ్తి కమమ్గా వేయించిన బియయ్ంతో నూకల జావ తీసుకు వచిచ్ంది. కాసత్ తాగగానే మళీల్ కడుపులో 

తిపప్డం మొదలైంది. దేవి కోడలిన్ తీసుకెళల్డానికి వసాత్మని ఫోను చేసింది. 
"తనమ్యిని ఈ పరిసిథ్తులోల్  పంపడం ఇషట్ం లేదమామ్మాకు. నాలుగో నెల వచిచ్, వేవిళుళ్ తగేగ్క పంపుతాంలెండి."  అంది 

ఖరాఖండీగా జోయ్తి.   
13 

నిదర్లేవడం తోనే అలిసిపోయినటుల్గా అయియ్ కాసేస్పటిలోనే మళీల్ నిదర్పోతూంది తనమ్యి. 
మెలకువగా ఉనన్ంత సేపూ కడుపులో తిపప్డం వలల్ ఏమీ తినలేక, ఏ వాసనా నచచ్క, లేచిందగగ్రిన్ంచీ కళుల్ తిరుగుతునన్టేల్ 

అయియ్సరిగా తినడం మానేసింది. 
పీకుక్పోయిన కూతురి ముఖానిన్, చెంపలీన్ రాసూత్ పకక్న వచిచ్ కూచుంది జోయ్తి.  
ఏదో మాటాల్డబోయే సరికి దు:ఖం తనున్కు వచిచ్ంది తనమ్యికి. 
"అమామ్, ఇక వెళల్ను అతని దగిగ్రికి" మనసులో  సుళుల్ తిరుగుతునన్ మాటలు గొంతులోకి రానివవ్కుండా ఏడుసూత్ 

ఉండిపోయింది. 
కూతురి దు:ఖానిన్ మరో విధంగా అరథ్ం చేసుకునన్ జోయ్తి "ఏడవకమామ్, శేఖర ఏదో పనిలో ఉండి రాలేకపోయుంటాడు. 

నానన్గారితో మళీల్ ఒక సారి ఫోను చేయిసాత్లే" అంది అనునయంగా. 
ఎవరికి చెపుప్కోవాలో అరథ్ం కాని దు:ఖంతో గోడ వైపు తిరిగి ముసుగు పెటుట్కుని లోపలోల్పలే వెకిక్ వెకిక్ పడూత్ పొటట్ మీద 

చెయియ్ వేసి తడుముకుంది. మెలల్గా గొణుగుతునన్టుల్ కడుపులోని బిడడ్తో మాటాల్డడం మొదలు పెటిట్ంది. 
తన చేతి వేళల్ సప్రశ్ నుంచి తనలో దాగునన్ చినిన్ పార్ణి తన మాటలిన్, తన మనసుని చదువుతునన్టుల్ భార్ంతి కలిగింది. 
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"బంగారూ! నువువ్ అమామ్యివో, అబాబ్యివో తెలీదు నాకు.  ఎవరైనా నువువ్ నాకు బంగారువే. నీతో ఎనోన్ చెపాప్లి. నీకు 
మాతర్మే చెపప్గలిగిన కషాట్లు ఎనోన్ ఉనాన్యి. ఇపుప్డిపుప్డే  పార్ణం పోసుకుంటునన్ పసికూనవి నీకరథ్మవుతాయా? సరేల్, హాయిగా బజోజ్. 
మనిదద్రం ఇక రేపటిన్ంచీ  కబురుల్ చెపుప్కుందాం. నా బాధలు నీకెందుకు గానీ, నీకు మంచి మంచి కబురెల్నోన్ చెపుతాను. సరేనా?!" అంది. 

నిజంగా తనలో ఎవరో చెవి ఒగిగ్ విని ఊకొటిట్నటల్నిపించి దు:ఖం లోంచి వెంటనే తేరుకుంది. గొపప్ ఊరటగా, సంతోషంగా 
అనిపించింది. 

ఒకక్టి మాతర్ం అరథ్ం అయియ్ంది. ఇక తనీ పర్పంచంలో ఒంటరిది కాదు. తనకి తన కడుపులోని బిడడ్ తోడు. 
“అవును. తన కడుపులో పెరుగుతునన్ పసిపార్ణి తో మనసు విపిప్ మాటాల్డుకోవచుచ్. తనకి నచిచ్నటుల్ హాయిగా పుసత్కాలు 

చదివి వినిపించొచుచ్. తనకి బిడడ్ పుటేట్క పాటలు, ఆటలతో జీవితం ఎంతో హాయిగా గడిచిపోతుంది.” తనమ్యికి కషాట్లనీన్ గటెట్కిక్పోయిన 
ఆనందం కలిగింది. 

“ఇక ఎపుప్డూ ఇలా తనలో తను కుమిలి పోకూడదు. ధైరయ్ంగా ఉండాలి. ఈ బిడడ్ ని సురకిష్తంగా ఈ భూమి మీదకు 
తీసుకురావడం ఒకక్టే ఇక తన లక్షయ్ం.”అని నిరణ్యించుకుంది.  

తన బిడడ్కు తను, తనకు తన బిడడ్ ఒకరికొకరు ఆలంబనలు. తననీ ఇలాగే కడుపులో పెంచి ఈ అనురాగానిన్ పంచుకునన్ 
అమమ్ మీద ఒకక్సారిగా పేర్మ పదింతలైంది. 

వంటింటిలో కూరగాయలు తరుగుతునన్ జోయ్తి పకక్నే చేరి భుజానికానుకుంది. 
"ఏమామ్, ఏవైనా తింటావా?" అంది జోయ్తి. 
ఏమీ మాటాల్డకుండా కళుల్ మూసుకుంది తనమ్యి. మనసస్ంతా తలిల్ మీద కృతజఞ్తా భావం నిండిపోయింది. 
"అమామ్, నాకొక జీవితానిన్చిచ్నందుకు నీకు ఎలా ధనయ్వాదాలు చెపుప్కోను? నాకూ ఒక పాపాయి పుటట్బోతూ ఉంది. ఎంత 

సంతోషంగా ఉందో చెపప్లేను. నీకూ ఇలాగే సంతోషంగా ఉండి ఉంటుంది కదూ" అనుకుంది మనసుస్ లో. 
పైకి మాతర్ం "కాసేస్పు వచిచ్ నా పకక్న పడుకోమామ్" అంది. 
"అలాగే. నీకిషట్వని దొండకాయ వేపుడు చేసుత్నాన్ను. కూర వేగగానే వసాత్ను. నీకు అలసటగా ఉంటే కాసేస్పు పడుకో." 

అంది జోయ్తి. 
*** 

వారంలోనే  శేఖర ఫోను చేసేడు. 
కుశల పర్శన్ల కంటే ముందు  "ఎపుప్డెళుత్నాన్వ మా ఇంటికి?" అనడిగాడు. 
ఆ పర్శన్ వినగానే ఉనన్ నీరసం రెండింతలు పెరిగినటల్యియ్ంది తనమ్యికి. 
తనమ్యి ఏదో చెపప్బోయే లోగా "ఇలా చూడు. నీకిపుప్డు పెళల్యియ్ంది. నీకు నీ భరత్ కుటుంబం అంటూ ఒకటుంది. వాళల్ 

దగిగ్ర ఉండాలిస్న బాధయ్త నీకుంది. ఇవనీన్ ఆలోచించకుండా ఇంకా అమమ్ దగిగ్ర పాలు తాగుతానంటే ఎలాగనుకుంటునాన్వు?" అనాన్డు. 
శేఖర దురుసు మాటలకి తల మరింత వేగంగా తిరగడం మొదలు పెటిట్ంది. 
ఏమనుకుంటే అనుకునాన్డని ఫోను వెంటనే పెటేట్సింది. 
మళీల్ వెంటనే మోగుతునన్ ఫోనుని ఈసారి జోయ్తి తీసింది. 
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అటిన్ంచి దేవి మాటాల్డుతునన్టుల్ అరథ్ం అయియ్ంది తనమ్యికి. 
ఫోను పెటేట్సి, "ఇదేం మనుషులు బాబూ! ఒకపకక్ పిలల్ వేవిళల్తో సతమతమైపోతూంటే, “మా కోడలిన్ మా ఇంటికి 

పంపించక పోతే కుదరదని”  గొడవకొసూత్ంది మహాతలిల్. ఆ కురార్డికైనా బుదుధ్ండొదూద్! అమమ్ ఏవంటే దానికలాల్ తందాన తాన 
అనుకుంటూ...ఛీ.. ఛీ.. వెళిల్ వెళిల్ వీళల్ ఎదాన పడాడ్ం." జోయ్తి గటిట్గా విసుకుక్ంటూ వంటింటోల్ గినెన్లు దభాలున ఎతిత్ కుదేయడం మొదలు 
పెటిట్ంది. 

భానుమూరిత్ నిశశ్బద్ంగా గోడకి జేరబడి చూసూత్ "పోనీలే. వాళల్కీ అమామ్యిని కొనాన్ళుల్ చూసుకోవాలని ఉందేమో. 
నాలోర్జులు పంపించి మళీల్ తెచుచ్కుందాం. అయినా ఎంత దూరం? మళీల్ వారంలోనే పంపించమని అడుగుదాం. గొడవలెందుకు చెపుప్ 
మనకి" అనాన్డు సాలోచనగా. 

తనమ్యి ఇవేవీ ఆలోచించే సిథ్తిలో లేదు. 
ఎవరైనా లేపి కూచోబెటిట్ కాసత్ తినిపిసేత్ తినడం, లేకపోతే పడుకోవడం. తన నాడి కొటుట్కోవడం తనకి సప్షట్ంగా 

వినిపిసూత్ంది. 
జోయ్తి ముడుచుకుని పడుకునన్ తనమ్యి వైపు చూపిసూత్ ఏది ఏవైనా సరే "ఇలా వేళాల్డి పోతునన్ పిలల్ని అసస్లు పంపను. ఇక 

మీద వాళుల్ ఫోను చేసేత్ మీరే సమాధానం చెపుప్కోండి" అంది గటిట్గా. 
 

*** 
 

మూడవ నెల దాటగానే కాసత్ వాంతులు తెరిపిన బడాడ్యి. నిదర్ మాతర్ం మామూలుగానే ఎపుప్డంటే అపుప్డు వసూత్ంది. ఏదో 
కూపసథ్ దశలో ఉనన్టుల్ అనిపించసాగింది తనమ్యికి. అనిన్ వాసనలూ ఇంకా పడడం లేదు కానీ కాసత్ తనంతట తను లేచి తిరగసాగింది.  

శేఖర మధయ్ మధయ్ ఫోను చేసి గొడవ పెడూత్నే ఉనాన్డు.  
తల సాన్నం చేసి తలారబోసుకోవడానికి వీథి వరండాలో కూచుంది తనమ్యి. లేత సూరుయ్ని కిరణాలు వెచచ్గా తగులుతూ 

హాయిగా ఉంది. 
"పోసట్" అనన్ కేకా,  వాకిటోల్ వనజ చేతిరాతతో ఉతత్రం చూడగానే ఆనంద తాండవం చేసింది తనమ్యి మనసు. 
పిర్యాతి పిర్యమైన తనూ! 
ఎలా ఉనాన్వు అని అడగను. ఎందుకంటే నీకు ఎంతో నచిచ్న జీవిత భాగసావ్మితో, నీ కలల నగరంలో హాయిగా 

ఉంటునాన్వు కాబటిట్. నీ జీవితం ఎంత ఆనందదాయకంగా ఉందో ఊహించగలను. ఎందుకంటే సేన్హితురాలినే మరిచిపోగలిగేవు కదా!  
ఊ..చెపుప్...విశాఖపటన్ం, సముదర్ం, కొతత్ కాపురం... అనీన్ చకచకా చెపేప్సెయియ్. 

ఇక నా విశేషాలంటావా? ఉదయం ఆఫీసుకి శీర్ వారు వెళిల్ వచేచ్ దాకా ఎంబార్యిడిరీలు,  పుసత్కాలు చదూకోవడం.  సుధా 
సాంగతయ్ంలో రోజులు తెలీడం లేదంటే నముమ్. ఇకక్డ భాష, సంసక్ృతులు  వేరైనా మనుషులు చాలా మంచి వాళుల్. మా ఇంటిగలావిడకి  
పిలల్లంతా ఎకక్డో దూరాన సిథ్రపడాడ్రు. ఒకక్తే ఉంటుందేమో ననేన్ కూతురిలా చూసుత్ంది. ఇక సుధా అమామ్, నానాన్ మాకు మరో అయిదారు 
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గంటల పర్యాణపు దూరంలో ఉంటారు. వాళుల్ కూడా మంచి వాళేల్. పర్సుత్తానికి అనీన్ మంచి విషయాలే. అమమ్తో అపుప్డపుప్డూ బయటి 
నించి ఫోను మాటాల్డుతాను. మా ఇంటోల్ ఫోను లేదింకా. చినన్ సంసారం కదా!  

అనన్టుల్ నీ ఎమేమ్ విషయం ఎంత వరకూ వచిచ్ంది? యూనివరిశ్టీకి అపైల్ చేసావా? ఎంటెర్నుస్ రాయాలనుకుంటా. పిర్పేర 
అవుతునాన్వా?  

నీ అడర్సు తెలియక ఇకక్డికి రాసుత్నాన్. ఇది తవ్రలో నీకు చేరుతుందని ఆశిసాత్ను. ఇపటికైనా కాసత్ ఈ సేన్హితురాలిని కాసత్ 
పటిట్ంచుకోవమామ్. 

సదా పేర్మతో 
నీ  
వన 
ఇన లాడ లెటర మడిచి నీలి రంగు కాగితానిన్ ఆపాయ్యంగా తడిమింది తనమ్యి.  
"తన జీవితంలో సంతోషం లేకపోయినా వనజైనా హాయిగా ఉంది అదే చాలు." అని నిటూట్రిచ్ంది. 
వనజలో తనకి బాగా నచేచ్ విషయం తన పెదద్రికం. తన లాగా వలవలా ఏడేచ్యడం ఎపుప్డూ వనజలో చూడలేదు తను.  

తన కంటే కొంచెమే పెదద్దైనా తనకంత పెదద్రికం ఎలా వచిచ్ందో ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది. "నువెవ్పుప్డూ నా కరత్వాయ్నిన్ గురుత్ చేసాత్వు. థాంకస్ 
వనా!" అని మనసులోనే  ధనయ్వాదాలు చెపిప్ంది తనమ్యి. 

చదువులో తను సాధించాలనుకునన్ లక్షయ్ం దాదాపు గా మరిచ్పోయింది. “విశాఖకి వెళల్గానే వివరాలు కనుకోక్వాలి." 
అనుకుంది.  

వనజకి ఉతత్రం రాదాద్మని కూచుంది.  ఏమని రాయాలి? ఎంత సేపు కూచునాన్ రాయదగగ్ మంచి విషయం ఒకక్టీ 
కనిపించడం లేదు. తన జీవితంలో ఉనన్ కషాట్లనీన్ ఏకరువు పెటిట్ వనజకునన్ సంతోషానిన్ కూడా చెడగొటట్డం ఇషట్ం లేక ఆ పర్యతాన్నిన్ 
విరమించుకుంది. పాపం తనకక్డ వేచి చూసుత్ందేమో. కానీ ఏమని రాయగలదు తను?  

ఆలోచనలతోనే కాలం గడుసూత్ంది  తనమ్యికి.   “పుసత్కాలు చదువుదామంటే, తనకి నచేచ్ పుసత్కాలు లైబర్రీ నుంచి 
తెచేచ్వాళెల్వరు?” 

 ఇంటోల్ ఉనన్ భగవదీగ్త చదవడం మొదలు పెటిట్ంది. వాయ్ఖాయ్నంతో బాటూ ఉనన్ శోల్కాలు చదువుతూంటే ఎంతో సాంతవ్న 
కలగసాగింది.   

ఆ సాయంతర్ం శేఖర ఫోను చేసాడు. ఏమో గానీ దిగులుగా మాటాల్డేడు. అతని గొంతులోని కాసత్ దిగులుకే కరిగిపోయింది 
తనమ్యి. 

రెండోర్జులోల్ అతత్వారింటికి పర్యాణమయియ్ంది. తన ముఖం లోకి దిగులుగా చూసూత్ "జాగర్తత్మామ్" అంటునన్ తలిల్కి "నేను 
ఇపుప్డు బానే ఉనాన్నమామ్. నువేవ్ం దిగులు పడకు. అంతగా ఒంటోల్ బాలేకపోతే వచేచ్సాత్లే" అంది.  

"అనన్టుల్ అలుల్డికి చెపుప్. నానన్గారు మంచం, డెర్సిస్ంగు టేబులు సాయంతర్ం నవతా టార్నస్ పోరట్ కి ఎకిక్సుత్నాన్రు. 
రెండోర్జులోల్ అతనిన్ వెళిల్ తెచుచ్కోమను." అంది జోయ్తి. 

శేఖర తలిల్ వెళల్గానే అడిగే పర్శన్లోల్ ఇదొకటి. తేలిగాగ్ ఊపిరి తీసుకుంది తనమ్యి. 
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సీవ్టుల్, అరటి పళుల్ ఇంకా ఏవేవో కూతురోత్ బాటూ  తీసుకొచిచ్ అతత్వారింటోల్ దిగబెటిట్ వెళేళ్డు భానుమూరిత్. 
శేఖర ఆ సాయంతర్ం రైలెకిక్ తెలాల్రగటల్కలాల్ వచేచ్సేడు.  మంచి నిదద్టోల్ ఉనన్ తనమ్యిని తటిట్ లేపుతూ "మొగుడు ఇనిన్ నెలల 

తరావ్త వసేత్ వాకిటోల్ కాపలా కాయకుండా నిదర్పోతునాన్వా నిదర్ మొహవా?" అనాన్డు నవువ్తూ. 
నిదద్టోల్ ఉనన్ తనమ్యికి అది వయ్ంగయ్మో, నిజమో అరథ్ం కాలేదు. 
"ఎపుప్డెపుప్డు నువువ్ మా ఇంటికి వసాత్వా, నేను వదాద్మని అనుకుంటూంటే ఇనాన్ళుల్ అమమ్గారింటోల్ మకాం వేసేసేవా?" 

అనాన్డు మళీల్. 
"మంచం అవీ పంపించేవని అమమ్ చెపిప్ంది. ఇక నువువ్ మా ఇంటికి రావొచుచ్." అంది తనమ్యి. 
"ఏవనాన్వు మీ ఇలాల్!? అది మీ అమమ్ గారిలుల్. మీ ఇలల్ంటే ఇది. ఇపుప్డు నువువ్నన్ది. తెలుసుకో తెలివిమాలిందానా! 

అయినా మంచాలూ, కుంచాలూ ఇచేచ్సినంత మాతార్న అయిపోదు. పెళిల్లో మీ వాళుల్ చేసిన అమరాయ్దకి జీవిత కాలం కోపగించినా 
సరిపోదు" అనాన్డు వెంటనే. 

తనమ్యి భగవదీగ్తలోని సిథ్త పర్జఞ్తా శోల్కం గురుత్ తెచుచ్కుని లోపలోల్పలే బాధని అణచుకుంది. 
"నా కొడుకు ఎలా ఉనాన్డు? సరిగా తిండి పెడుత్నాన్వా లేదా? అసలే బకక్మమ్వి. ఇంకా బకక్ చికిక్పోయినటుల్నాన్వు." 

అనాన్డు పొటట్ మీద తడిమి. 
అతని ధోరణిలో అతనేదే చేసుకుని పోతునాన్ చలనం లేనటుల్ ఒళల్పప్గించింది తనమ్యి. 

*** 
 

వారం రోజులోల్ రెండు కొతత్ సినిమాలకి ఇలల్ంతా కలిసి వెళేల్రు.  
తనమ్యికి అనిన్ సినిమాలూ నచచ్వు. బాగా తల నెపిప్ వచెచ్యయ్డం మొదలు పెటిట్ంది. ఇంటికి వసూత్నే కడుపులో 

"బుడుంగు" మని ఏదో కదిలి నటల్యియ్ంది. 
గడడ్లా ఉనన్ కడుపు మీద గబుకుక్న పటుట్కుంది. మళీల్ కదిలింది. 
తనమ్యికి ఆనందం ఆకాశానన్ంటింది. “తన కడుపులో బిడడ్ కదులుతూంది!!” ఒకక్ సారిగా గటిట్గా అరవాలనిపించింది. 

గమమ్తైత్న కొతత్ అనుభవానిన్ ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని మనసు బాగా ఆరాటపడింది. ముందు గదిలో బాతాఖానీ లో ఉనన్ శేఖర ని 
పిలిచింది. 

"ఏవిటే, ఏదో వాయ్పారం విషయాలు మాటాల్డుకుంటూంటే" అనాన్డు విసుగాగ్. 
"కడుపులో కొంచెం గాభరాగా ఉంది." అంది మెలల్గా.  
అతను తన పొటట్ మీద చెయియ్ వేసేత్, ఆ చేతినలాగే పటుట్కుని "మన పాప కదులుతూంది చూడు" అనాలని ఎంతో 

ఆతర్పడింది తనమ్యి.  
"కూల డిర్ంకే వైనా తాగుతావా తెపిప్సాత్నుండు. సీరియస విషయాలు మాటాల్డుకుంటూంటే ఇందుకా పిలిచావు? 

ఇలాంటిదేదైనా మా అమమ్కి చెపొప్చుచ్గా" అంటూ వెళిల్పోయాడు. 
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కడుపులో  మళీల్ మళీల్ కదులుతూనన్ చోటలాల్ పైన చెయియ్ వేసూత్ "ఏంటమామ్! అనిన్ మాటలూ వినేసావా? ఇవనీన్ 
పటిట్ంచుకోకు. నేనునాన్నుగా నీతో. మనిదద్రం కబురుల్ చెపుప్కుందాం" అంది ఆపాయ్యంగా తడుముతూ తనమ్యి. 

అంతలో దేవి వచిచ్ంది "ఏవిటమామ్, ఏదైనా ఇబబ్ందిగా ఉందా?" అంటూ. 
"లేదతత్యాయ్, కడుపులో కదులుతునన్టుల్ ఉంది" అంది. 
"నాలుగో నెల పడాడ్క పిలల్లు తనన్డం మొదలుపెడతారు. గాభరా పడకు. అనన్టుల్ శేఖర రేపే బయలుదేరుతానంటునాన్డు. 

నినూన్ పంపించమని అంటునాన్డు. నాలుగురోజులుండి వెళదామని నువైవ్నా చెపప్మామ్" అంది. 
ఆ రాతిర్ శేఖర "నువివ్నాన్ళూల్ అమమ్గారింటోల్ మకాం వేసి బాగానే ఉనాన్వు. అకక్డ నేను వండుకోలేక చసత్నాన్ను. నాకు 

ఎకుక్వ సెలవు లేదు. అనీన్ సరుద్కో, రేపు సాయంతర్ం బండికి వెళాద్ం" అనాన్డు. 
తనమ్యికి లోపలోల్పల కాసత్ సంతోషం కలిగింది. "వెళల్గానే యూనివరిశ్టీకి వెళిల్ రావాలి" అనుకుంది. 
తలిల్కి ఫోను చేసింది.  
"అదేవిటమామ్, ఇంకా ఓపిక చికక్క ముందే మళీల్ పర్యాణం అంటునాన్వు? అలుల్డు చెపేత్ వినే రకం కాదు కదా. జాగర్తత్గా 

ఉండు మరి." అంది జోయ్తి. 
"సీమంతాలు అవీ మాకు ఆనవాయితీ లేవు. మీ అమమ్కి ముందే చెపప్మమ్" పకక్ నించి అంది దేవి. 
ఆ మాటలు వినబడినటుల్ "ఖరుచ్ తపప్డమే చూసుకుంటునన్టుట్నన్ది మహాతలిల్" అంది జోయ్తి. 
ఫోను పెటేట్సేక కూడా తలపోటు తగగ్లేదు తనమ్యికి వీళల్ గొడవలకి. 
 

*** 
 
మరాన్డు విశాఖపటన్ంలో దిగగానే సంతోషకరమైన విషయం తెలిసింది తనమ్యికి. 
శేఖర తాతగారింటోల్ అవుట హౌస పాతదైపోయిందని కూలగొటేట్సునన్ందు వలల్ శేఖర బయటెకక్డో అదెద్ ఇంటికి అడావ్నస్ 

ఇచిచ్ వచాచ్డు. 
"ఇలుల్ మా తాతయయ్ ఇంటికి దూరమైనా నా పనికి దగగ్రవుతుంది" అనాన్డు శేఖర తనమ్యితో. 
మెయిన రోడుడ్ ని వదిలి చినన్ సందులు రెండు మూడు దాటి,  రోడుడ్ కొంచెం కిందికి దిగే చోట గేదె ఒకటి కటేట్సి ఉంది. 

దాని పకక్ నించి బండి వెళేల్ డౌన లోకి దిగారు. పకక్నునన్ రెండు  పోరష్నల్లో ఒకటి.  ఇంటి ముందు సనన్ని సిమెంటు వాకిలి ఉంది. ముందు 
వరండా గది. లోపల చినన్ మధయ్ గది. వెనక వంటిలుల్, దాని వెనక బాతూర్ము. నీళల్ కుండీ. 

గాలి వచేచ్ందుకు మధయ్ గదికి ఉనన్ ఒకే ఒకక్ కిటికీ వైపు గేదె కటిట్ ఉనన్ందు వలల్ ఎపుప్డూ అది తీయడానికి వీలుండదు.  
ముందు వరండాలో సగానికి ఫెనిస్ంగు ఉండడం వలల్ బయటెవరు తిరిగినా ఇంటోల్ వాళుల్ కనిపిసాత్రు. 
ఇక వంటిలల్యిటే చీకటి గుయాయ్రం. ఆ బయట ఉనన్ బాతూర్ముల దగగ్ర పూరిత్గా రేకులతో మూసి ఉనన్ందు వలల్ 

కుళాయినీళుల్ ఆరక చెమమ్గా ఉంది. బయట చినన్ డాబా పైకి వెళేల్ందుకు మెటుల్ ఉనాన్యి. ఉనన్ంతలో అదొకక్టే కాసత్ ఊరట. 
తనమ్యికి ఇలుల్ నచచ్లేదు. అదే చెపిప్ంది. 
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"నేనేవైనా జమీందారుననుకుంటునాన్వా? నాకొచేచ్ జీతంలో ఈ మహా నగరంలో ఈ మాతర్ం తలదాచుకుందుకు చోటు 
దొరికింది సంతోషించు." అనాన్డు శేఖర. 

మరాన్డు సాయంతర్ం నవతా టార్నోస్ప్రట్ నించి మంచం, డెర్సిస్ంగు టేబుల వచాచ్యి. 
శేఖర వాళల్ తాతగారింటోల్ నించి పాత పరుపేదో తీసుకొచిచ్ వేసూత్ "ఏం చేసాత్ం, ఖరమ్. ఒకక్టే కూతురివి కదా, ఏదో దోచి 

పెటేట్సాత్రనుకునన్ నాకు ఇలాంటి శాసిత్ జరగాలిస్ందే" అనాన్డు. 
పొదుద్ట శేఖర బయటికి వెళిల్పోగానే కాసత్ వండుకు తినడం, ఇలుల్ సరుద్కోవడం పనిగా పెటుట్కుంది తనమ్యి. వంగి చేసే 

పనుల్, బరువు పనుల్  చెయొయ్దద్ని డాకట్రు చెపప్డం వలల్ రోజుకాక్సత్ మెలల్గా చెయయ్డం మొదలెటిట్ంది. 
ముదురు రంగు పాత చీరొకటి చింపి, చేతోత్ కుటుల్ వేసి బయట వరండా లో ఫెనిస్ంగుకి కరెట్నుల్ కటిట్ంది. 
తనెపుప్డో అలిల్న దారపు చిలకల పంజరం ఒకటి సామానల్ లోంచి తీసి, వరండా లో గుమమ్ం దగిగ్ర వేళాల్డ దీసింది.  
మధయ్ గదిలో గోడకునన్ తలుపు లేల్ని అలమారా సొరుగులోల్  పేపరుల్ వేసి, తన పుసత్కాలు, బటట్లు పొందికగా సరుద్కుంది.  
వంటింటోల్ చినన్ చినన్ సీసాలోల్ శేఖర తెచిచ్న సరుకులు సరిద్ పెటిట్ంది. గోనె సంచులోల్ ఉనన్ అటల్ పెనం, మూకుళుల్, గినెన్లు, 

నీళల్ బిందెలు రోజుకొకటి శుభర్ంగా కడగడం మొదలెటిట్ంది. 
వారం రోజులోల్  చాలా వరకు పని తెమలింది. 
పని మధయ్లో హఠాతుత్గా నిదర్ వసేత్ పడుకోవడం అలవాటయినందువలల్ ఒకోక్ సారి బదధ్కంగా అనిపించసాగింది. 

అలాంటపుప్డు మంచమీమ్ద జేరబడి కడుపులో పాపాయితో కబురల్తో గడపసాగింది. 
ఆ రోజు పకిక్ంటి పోరష్నోల్ ఉనన్ మూడేళల్ పాప అసత్మాటూ ఫెనిస్ంగు దగిగ్ర తొంగి చూడడం గమనించి గడియ తీసి లోపలికి 

పిలిచింది. 
ఆ వెనకే వచిచ్న పాప తలిల్ లకిష్ "ఎనోన్ నెల?" అని పలకరించింది. వాళాల్యన యూనివరిశ్టీలో కల్రుక్గా 

పనిచేసుత్నాన్డనగానే ఆసకిత్ పెరిగింది తనమ్యికి. 
"యూనివరిశ్టీలో అడిమ్షన పదధ్తేవిటో  కనుకుక్ంటారా కాసత్?" అని బిడియంగా అడిగింది తనమ్యి మొదటి 

పరిచయంలోనే ఇలా సాయాలు అడిగితే ఆవిడ ఏమనుకుంటుందో అనుకుంటూ. 
"అదేమంత పెదద్ పనమామ్. నువేవ్ అడొగొచుచ్ ఆయనిన్. నాకు చదువుల విషయాలంతగా తెలీవు" అంది లకిష్. 
ఆ మరాన్డు వాకిటోల్ రుబుబ్రోలు ముందు కూచుని కొబబ్రి పచచ్డి రుబుబ్తునన్లకిష్తనమ్యిని పిలిచింది. “కాసత్ ఉపుప్ 

సరిపోయిందేమో చెపాత్వా?”  
అతయ్ంత రుచిగా ఉనన్ ఆ పచచ్డి లో నెయియ్ వేసుకుని కలుపుకుని తింటే బావుణణ్ని ఒకటే మనసంతా లాగడం మొదలెటిట్ంది 

తనమ్యికి. కానీ అడిగితే బావుండదేమో అని మానుకుంది. 
పది నిమిషాలోల్ పెదద్ గినెన్లో కొబబ్రి పచచ్డి తెచిచ్ ఇచిచ్న లకిష్ వైపు ఆనందంగా చూసింది తనమ్యి. 
"కడుపుతో ఉనన్పుడు ఏం చూసినా తినాలనిపిసుత్ంది. మనం వండుకునన్దానికంటే పకక్నెవరైనా వండిన వాసనలు 

నచుచ్తాయి. రోజూ కాసత్ ఏవైనా ఇసాత్ను కడుపునిండా తిను. మొహం చూడు ఎలా పీకుక్పోయిందో. రేపు మీ అబాబ్యో, అమామ్యో పుటిట్, 
పెదద్యాయ్క నా పేరు మరిచ్పోకుండా చెపాప్లి నువువ్" అని నవివ్ంది లకిష్. 
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ముకూక్ మొహం తెలీని తన పటల్ ఆవిడ చూపిసుత్నన్ పేర్మకి కళల్లోల్ నీళుల్ వచాచ్యి తనమ్యికి. 
"తను కూడా ఎపుప్డైనా తనలాంటి వాళుల్ ఎదురైతే ఇలా ఆపాయ్యంగా చూడాలి" అనుకుంది.  

 
*** 

 
"నాకు ఒరిసాస్లో పనిబడింది. పది రోజులోల్ వసాత్ను. నువొవ్కక్రెత్వి ఇకక్డ ఉండలేకపోతే తాతయయ్ గారింటికి దిగబెడతా 

నినున్" అనాన్డు వసూత్నే శేఖర. 
అతని దగిగ్ర గుపుప్మని కొడూత్నన్ వాసనకి కడుపులో తిపిప్నటల్యియ్ంది తనమ్యికి.   
"నువివ్లా తాగి రావడం నాకు పడడం లేదని ఎనిన్ సారుల్ చెపాప్లి నీకు?" అంది పార్ధేయ పూరవ్కంగా. 
"ఏవిటే? ఏదో సేన్హితులతో వారానికోసారి సరాద్ చేసుకోవడానికూక్డా ఏడుపేనా నీకు? నీకు పడకపోతే నాకేంటట. 

ఇంటికొచిచ్ందగిగ్రిన్ంచీ ఏడుపు మానేసి, కాసత్ నవువ్ మొహమేసుకుని అనన్ం పెటుట్" అనాన్డు విసుగాగ్. 
డెర్సిస్ంగు టేబుల మీద యూనివరిశ్టీ అపిల్కేషను చూసి "ఇదేవిటి?" అనాన్డు ఇంకాసత్ విసుగాగ్. 
"ఎమేమ్ చదవడానికి అపిల్కేషను. పకిక్ంటి ఆవిడ తెపిప్ంచి పెటాట్రు." అంది తనమ్యి. 
"ఇలాంటి వాటికి మాతర్ం ఎకక్డ లేని ఓపికా వచేచ్సత్ది నీకు. చదివిన చదువు చాలాలేదా మొగుడితో పోటాల్డడానికి. 

నువివ్ంకా చదివి దేశానిన్ ఉదధ్రించకక్రలేదు." అనాన్డు వయ్ంగయ్ంగా. 
"అదింకా అడిమ్షన టెసుట్ అపిల్కేషన మాతర్మే. సీటు వచిచ్నపప్టి మాట. డెలివరీకి వెళేల్లోగా ఒకక్ సారి ఊరికే పరీక్ష ఎలా 

ఉంటుందో రాసి చూదాద్మనుకుంటునాన్ను." అని వెనకిక్ తిరిగింది తనమ్యి.  
అపప్టికే నిదర్పోతునన్ శేఖర వైపు చూసి నిటూట్రిచ్ కడుపు మీద చెయియ్ వేసుకుని నిమురుకుంటూ  "పాపాయీ, నాతో బాటూ 

చదువుతావా?"  అంది దిగులుగా తనమ్యి. 
14 

"ఇదిగో, ఈ సంచీలో కూరలు లోపల సరుద్. నేను ఊరెళిల్ వచేచ్ వరకూ ఖరుచ్లకు ఈ వంద ఉంచుకో" అనాన్డు శేఖర 
తనమ్యితో. 

తనమ్యి ఏవీ మాటాల్డకపోవడం చూసి "వినాన్వా? డబుబ్లునాన్యి కదా అని మీ అమమ్తో ఫోనుల్ మాటాల్డడం కోసం 
తగలెయయ్క, పొరబాటున ఈ మధయ్లో డాకట్రు దగిగ్రికి వెళాల్లొస్సేత్  అందులోనే సరుద్కో." అనాన్డు. 

తనమ్యి లెకక్బెటుట్కుంది. పగటి పూట ఎస. టీ. డీ మాటాల్డితే నిమిషానికి 10 రూపాయలు అవుతాయి. అదే రాతిర్ 7 
తరావ్త  మాటాల్డితే అదే డబుబ్లకి నాలుగు నిమిషాలు మాటాల్డొచుచ్. ఎస.టీ.డీ వీథి చివరే ఉంది కాబటిట్ ఇపుప్డు 7 దాట గానే ఫోను 
చేయడం పెదద్ సమసయ్ కాదు. ఎంటెర్ర్నుస్ అపిల్కేషను ఇవవ్డానికి యూనివరిశ్టీకి వెళిల్ రావాలి.  వెళిల్ రావడానికి ఆటో ఎకిక్తే 40 రూపాయలు 
అవుతుండొచుచ్.  డాకట్రు దగిగ్రికి వెళాల్లిస్ వసేత్ 50 డాకట్రుకే ఇవావ్లి. మరి ఆటో ఛారీజ్ లో? ఇక రోజూ పాలపాకెటుట్ 5 రూ|| ..అమోమ్... 
సరిపోయేటుట్ లేవు. 

"ఏవిటా తలకాయెకక్డో పెటుట్కుని ఆలోచించుకోవడం? వినాన్వా నేను చెపిప్ంది?" అనాన్డు శేఖర. 
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"ఊ... "అని తల ఊపింది అనయ్మనసక్ంగా. 
"ఏం వినాన్వో చెపుప్" అనాన్డు నడుమీమ్ద చెయియ్ వేసుకుని అసహనంగా.  
"డబుబ్లు..." అంది నెమమ్దిగా. 
"అదే  కాదు...నీకు ఏదైనా అవసరమైతే మా పినిన్కో, మావయయ్కో ఫోను చెయియ్.  వచిచ్ నినున్ వాళిల్ంటికి తీసుకు వెళాత్రు. మీ 

అమామ్ వాళల్కి ఫోను చేసి నానా రాదాధ్ంతం చెయయ్కు." అనాన్డు. 
శేఖర ఊరికి వెళిల్న తరావ్త ఇంటోల్ ఒంటరితనం హాయిగా అనిపించసాగింది.  ఆ రాతిర్ కంటి నిండా నిదర్పటిట్ంది 

తనమ్యికి. అరథ్రాతిర్ నిదార్భంగాలూ, మానసిక ఆందోళనలూ లేవు.  
రెండో రోజు యూనివరిశ్టీకి అపిల్కేషను ఇవవ్డానికి బయలుదేరింది. 
తనకు నచిచ్న లేత రంగు కాటన చీర కటుట్కుని,  మెడ చుటూట్ కొంగు కపుప్కుంది. డబుబ్లు మరోసారి లెకక్బెటుట్కుంది.  
"ఆటోకి ఎటూ సరిపోయేటటుట్  లేవు. కాబటిట్ బసుస్లో వెళిల్ రావడం మంచిది" అనుకుంది.  లకిష్ని అడిగి బసుస్ నంబరల్వీ 

రాసుకునన్ కాగితం సరిచూసుకుంది. ముందు రోజే ఎకక్డ దిగాలో, ఎటు వెళాల్లో అడిగి తెలుసుకుంది. అయినా బెరుకుగా ఉంది.  
 మెయిన రోడుడ్ వరకు నడిచి బసాట్ండులో నిలబడింది. వచిచ్న జనం కిట కిటలాడుతూ వేళాల్డుతూ ఉనాన్రు. రెండు మూడు 

బసుస్లు వదిలెయయ్వలిసి వచిచ్ంది.   
“సిటీ బసుస్లోల్ ఇలా వేళాల్డుతూ వెళల్డం తనకి సాధయ్మేనా?” అని ఆలోచిసూత్ండగా అదృషట్ం కొదీద్ ఒక బసుస్ ఎదురుగా 

డోరు వచేచ్టుట్ ఆగింది.  పొటట్తో చూడగానే బసుస్లో ఎవరో లేచి గబుకుక్న సీటిచాచ్రు.   
మొటట్మొదటిసారి ఒకక్తే ఇంటి నించి బయటకు రావడం వలల్ ఒకక్సారిగా సేవ్చాఛ్ విహంగమైనటుట్ అనిపించింది. సాట్పులు 

దాటుతునన్ంతసేపూ ఇక మీదట తను ఇలా ఎపుప్డూ సేవ్చఛ్గా ఎవరి మీదా ఆధారపడకుండా బయటకు ఎకక్డెకక్డకు వెళిల్ రావాలో 
ఆలోచిసూత్  కూచుంది.  

"యూనివరిశ్టీ" బిగగ్రగా కండకట్రు అరుపు విని ఈ లోకంలోకి వచిచ్ పడింది. 
ఈ రోజు కోసం ఎనిన్ రోజులుగానో కలలుగనన్ందు వలల్ నడుసూత్ంటే అడుగులు తడబడి కాళల్లోంచి సనన్గా 

ఒణుకురాసాగింది. 
రోడుడ్ మీంచి కొంత దూరం లోపలికి నడిచి, మూడంతసుథ్ల ఆఫీసు బిలిడ్ంగులో యాభై అరవై మంది పనిచేసుత్నన్ పెదద్ 

హాలులోకి అడుగు పెటిట్ంది. రెండో అంతసుథ్లో ఉనన్ హాలులోకి మెటెల్కిక్ రావడం వలల్ బాగా అలసటగా అనిపించింది. టేబుళల్  వెనక 
మనుషులు కనబడనంత పెదద్ పెదద్ ఫైళళ్ దొంతరుల్ ఉనాన్యి.  

"అపిల్కేషను ఎవరికివావ్లండీ?" గుమమ్ంలో కనబడడ్  పూయ్న ని అడిగింది. 
 "అపిల్కేషను పోసుట్లో పంపొచుచ్గా" అనాన్డతను ఎగాదిగా చూసి. 
"మేం ఇకక్డికి దగగ్రోల్నే ఉంటామండి" అంది నెమమ్దిగా. 
"సరేల్, ఆ పదో టేబుల దగిగ్రికి వెళల్ండి" అనాన్డు.  
అకక్డి కల్రుక్ కనీసం తనమ్యి వైపైనా చూడకుండా చూడకుండా "టేబుల మీద పెటిట్ వెళల్ండి" అనాన్డు పైల్ళల్లోకి 

చూసుకుంటూ.  
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బయటికి వచిచ్ బళల్నీన్ పారుక్ చేసి ఉనన్ చోటి నించి పచచ్ని చెటల్ మధయ్ ఉనన్ నాలుగు బెంచీల వైపు నడిచింది. 
మధాయ్హన్ం వేళ కాబటిట్ బాగా ఎండ కాసూత్ంది. అటూ ఇటూ పుసత్కాలు, ఫైళుల్ పటుట్కుని తిరుగుతునన్ వాళల్ని పరిశీలిసూత్ 

పది నిమిషాలు విశార్ంతిగా కూచుంది. 
సూట్డెంటుస్ కాబోలు ఇదద్రూ, ముగుగ్రూ కలిసి కబురుల్ చెపుప్కుంటూ అటు ఇటూ నడుసుత్నాన్రు. యూనివరిశ్టీ అంతా 

ఒకసారి తిరిగి చూసేత్నో! 
పకక్ రోడుడ్ మీంచి మలుపు తిరగగానే కాంటీన కనిపించింది. 
"యూనివరిశ్టీ అంతా తిరిగి రావడానికి ఎంత సేపు పడుతుందండీ?" కాంటీన బయట కనబడడ్ మొదటి వయ్కిత్ని అడిగింది. 
"యూనివరిశ్టీ చాలా పెదద్ది. మీరే డిపారుట్ మెంటుకి వెళాల్లి?" అనాన్డు. 
అవును కదూ, ముందసలు తనెకక్డ చదవాలనుకుంటుందో ఆ పర్దేశం చూడాలి.  
తనమ్యి  సమాధానం విని "అలా అయితే  బసోస్, ఆటోనో ఎకిక్  యూనివరిశ్టీ వెనక గేటు వైపు అంటే మొతత్ం వేరే వైపుకి 

వెళాల్లి. ఇలా నడుచుకుంటూ మీరు వెళల్డం కషట్ం" అనాన్డతను పొటట్ వైపు చూసూత్. 
"థాంకస్ండీ" అంది.  
వెనకిక్ బసుస్లో వసూత్ "ఆటో ఎకిక్ యూనివరిశ్టీ అంతా తిరగడానికి సరిపడా డబుబ్లు పోగుచెయాయ్లి ముందు". 

మనసులో దృఢంగా అనుకుంది. 
ఇంటికి వెళేల్సరికి బాగా నిసస్తుత్వ వచేచ్సింది. కాసత్ అనన్ం తిని మంచమీమ్ద వాలిపోయింది. 
ఎంటెర్నుస్కి  మోడల పర్శన్లు  అపిల్కేషనుతో బాటూ ఇచిచ్న బుక లెట లో చూసుకుని ఆ పర్కారం చదవడం 

మొదలుపెటిట్ంది. 
శేఖర వారంలో వచేచ్డు. అపప్టికే  రాతిర్ బాగా పొదుద్పోయింది.   
సాన్నమైనా చెయయ్కుండానే మంచమీమ్ద పకక్న చేరేడు. అతని దగిగ్ర ఏదో ఒక విధమైన దురగ్ంధం వసూత్ంది.  
"కాసత్ సాన్నం చేసి రారాదూ?" అంది. 
"రైలోల్ రిజరేవ్షను దొరకక్ నానా కషాట్లూ పడి ఇంటికొసేత్ నీ గోలేవిటే?" అనాన్డు తనమ్యిని తన వైపు తిపుప్కుంటూ. 
అతనికి సుఖానిన్చేచ్ శారీరక పనులనీన్ చెయయ్డానికి తనమ్యికి వెగటుగా ఉంది. అదే చెపిప్ంది.  
"అసలెపప్టికి నేరుచ్కుంటావే నువువ్? ఛీ.. ఛీ..వారం రోజులు గొడుడ్లా కషట్పడి ఇంటికొసేత్ కాసత్ సుఖం కూడా లేదు." 

విసుగాగ్ అనాన్డు. 
ఎనిన్ కలలు కంది శేఖర తో జీవితం పంచుకోవడానికి!! 
ఎనిన్ రోజులు ఎదురు చూసింది! వాసత్వం ఇంత కఠినంగా, మింగలేక, కకక్లేక బాధామయంగా ఉంటుందని తనసస్లు 

ఊహించలేకపోయింది.  
పెళిల్ కాకముందంతా తామిదద్రి సమాగమం గురించి తనకెపుప్డూ గొపప్ ఊహలే వచేచ్వి. తెలల్ని లాలీచ్, పైజమా వేసుకుని 

శేఖర తనని మృదువుగా చేతులోల్కి తీసుకునన్టుల్, తనని అతనొక అపురూప సతరీగా ఆరాధించినటుల్ కలలు వచేచ్వి.   
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ఈ మధయ్ అసలతనిన్లా చొకాక్ లేకుండా చూడడం కూడా తనకెందుకో నచచ్డం లేదు. ఒంటి నిండా వెంటుర్కలతో అతను 
దగిగ్రకొసేత్ తెలీని వెగటు కలుగుతూంది.  

శుభర్త పాటించకపోతే అసలతనిన్ ముటుట్కోవడానికి కూడా మనసక్రించడం లేదు.  
ఇక అతని శరీరం కంటే అపరిశుభర్మైన మనసుస్ ఇంకా చికాకు కలిగిసూత్ంది.  
"అవునూ, ఆ పుసత్కాలేవిటే? ఇంటికి రాగానే "నువొవ్క పెదద్ వెధవివ్" అని నాకు చెపప్డానికా?" అనాన్డు అంతలోనే మాట 

మారుసూత్.  
తన చదువుకీ, అతను వెధవ కావడానికీ సంబంధం ఏవిటో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి.  
అదే అడిగింది.  
"ఏవిటా? నేను కాలేజీ ముఖం చూడలేదని ననున్ ఎదేద్వా చెయయ్డానికే గదా నువువ్ యూనివరిశ్టీకి బయలుదేరేవు? రేపో 

మాపో ఎమేమ్లు చదివేసి ఏదైనా పెదద్ ఉదోయ్గంలో చేరిపోయి, నువువ్ వంట చెయియ్రా అనడానికా?” అనాన్డు.  
"ఉ..హూ.." అని తల అడడ్ంగా ఆడించింది.  
"ఏదో చినన్ ఉదోయ్గంలో  గుటుట్గా సంసారం చేసుకుని,  ఒకళోల్, ఇదద్రోన్ పిలల్లిన్ కని, ఒక మొగుడికి పెళాల్ంగా పడి 

ఉందామని ఉందా నీకు? అయినా రేపో, మాపో కనీదానికి చదువులెలా వెలగబెడదామనుకుంటునాన్వ? రేపొప్దుద్నన్ చంటి బిడడ్నేసుకుని 
కాలేజీలకి తిరుగుతావా? "  

శేఖర ఒక విషయం మీద కసి మరో విషయమీమ్ద తీరుచ్కొంటునాన్డో, లేక కావాలని అలా మాటాల్డుతునాన్డో  అరథ్ం 
కాలేదు తనమ్యికి.  

గోడ వైపుకి తిరిగి ఏడుసూత్ పడుకుంది.  
"ఛీ... ఆపు. నీ ఎదవ ఏడుపు చూడలేక చసత్నాన్ను." అనాన్డు.  
 "వారం రోజులు అతను దగిగ్ర లేనపుప్డే పర్శాంతంగా ఉంది కదా. మళీల్ పీడన మొదలయియ్ంది." అని బాధ మొదలయియ్ంది 

తనమ్యికి.  
దు:ఖంతో మూలుగుతునన్ శరీరానిన్, మనసుని పటిట్ంచుకోకుండా అతని సుఖం కోసం అతను మృగంలా మీద పడాడ్డు. 

మనసుతో సంబంధం లేని మొరటు సుఖానికి అలవాటుపడడ్ అడవి మృగం తనని చెరుసుత్నన్ బాధని పళళ్ బిగువన అదుముకుంది.  
*** 

మరో నెల రోజులోల్ ఎంటెర్నుస్ పరీక్ష దగిగ్ర పడూత్ండగా శేఖర మళీల్ కాయ్ంపుకెళేల్డు. 
శారీరక గాయాలు మానినంత సులభంగా  అతను కలిగిసుత్నన్ మానసిక గాయాలు అసలే మానడం లేదు. శేఖర 

బయటికెళిళ్నంతసేపూ  తనమ్యి చదువులో తలమునకలయియ్ ఉండసాగింది. చదువొకక్టే తన పాలిటి పెనిన్ధి అయియ్ంది. పుసత్కం మూసేత్ ఒక 
విధమైన బాధ మనసుస్లో చొరబడుతూంది.  

ఫెనిస్ంగు చపుప్డు వినబడితే తొంగిచూసింది తనమ్యి. 
ఎదురుగా  జోయ్తి, భానుమూరిత్ ని చూసి ఆతర్ంగా హతుత్కుంది. 
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"కిందటి వారం ఫోను చేసినపుప్డు చెపప్లేదేం వసుత్నాన్మని?" అనడిగింది. అంతలోనే తలిల్  ముఖం పర్సనన్ంగా 
లేకపోవడం చూసి ఏమయియ్ందో అని జంకుగా "అమామ్, అంతా బానే ఉనాన్రా?" అంది.  

"ఊ....ఇంటి పకక్ని గేదె  రొచుచ్ కంపు ముందు వరండా వరకూ వసూత్ంది. వెనక బాతూర్ముకి అసలు గాలే లేదు. ఇదేం 
కొంప తలీల్?" అంది జోయ్తి ముఖం చిటిల్ంచి. 

తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా విని ఊరుకుంది. 
 "ఇకక్డతనేదో గొపప్ ఉదోయ్గం వెలగబెడుత్నన్టుల్ మీ అతత్ గొపప్లు పోతూందకక్డ. నీకు  సీమంతం చేసేత్ అతత్గారి తరఫున 

ఏం పెటట్బడాత్యోనని ఆనవాయితీ లేదని చెపిప్ంది. మంచం, కుంచం అని ఇచేచ్ వరకూ పీకెల మీద కూచునాన్రు..." అంటూ మొదలెటిట్ తనకి 
మనసులో ఉనన్ కోపమంతా వెళల్గకక్సాగింది. 

భానుమూరిత్ బయటి వరండాలో సిగిరెటుట్ వెలిగించుకుని కూచునాన్డు. 
పొయియ్ మీద అనన్ం ఉడుకుతూండగా బియయ్ం సంచీ వైపు చూసి "ఇదేం ఖరమ్ నీకు? రేషను బియయ్ం తింటనాన్రా!" అని 

నిరాఘ్ంతపోయింది జోయ్తి. 
తనమ్యికి తలిల్ తన మీద జాలి పడూత్ందో, తన సిథ్తికి బాధ పడూత్ందో అరథ్ం కాలేదు. 
"కావాలని పటుట్బటిట్ చేసుకునాన్వు. నీకు మంచి జరిగిందా, మాకు మంచి జరిగిందా? మంచమీమ్ద పరుపు ఇవవ్లేదని మీ 

అతత్గారు మాకు ఫోను చేసి డిమాండు చేసేత్, ఇదిగో -ఏవో తాకటుట్ పెటిట్ ఈ పైకం పుచుచ్కుని వచేచ్ం". అని ముకుక్ చీదుతూ కూచుంది. 
ఇదంతా  తన సవ్యంకృతాపరాధమని, శేఖర, తను కలిసి వాళల్ను వేధిసుత్నాన్మని తనమ్యికి లోపలిన్ంచి ఇన 

ఫీరిరియాటీతో కలిసిన బాధ మొదలయియ్ంది. 
సాయంతర్ం కొతత్ పరుపు తెచేచ్డు భానుమూరిత్. "గాజువాకలో చినాన్నన్ వాళిల్ంటికి వెళిల్, అటిన్ంచటే రేపెళాత్మమామ్ అమామ్, 

నేను. నువూవ్ మాతో వచేచ్యకూడదూ. అలుల్డు వచేచ్క వదుద్వు గాని"  అనాన్డు. 
శేఖర కి చెపప్కుండా వెళేత్ వచేచ్క నానా రాదాధ్ంతం చేసాత్డు. పైగా శేఖర  ఇంటోల్ ఉండగా అసలు చదువు కొనసాగడం లేదు. 

ఎంత చదివినా ఇదే మంచి సమయం.   తను రాయాలిస్న ఎంటెర్నుస్ పరీక్ష  ఎనిన్ అవాంతరాలెదురైనా రాసి తీరాలని పటుట్దలగా ఉంది 
తనమ్యికి.  

తనకి సీటు వసుత్ందా, లేదా? చంటి బిడడ్ పుటాట్క చదవ గలదా, లేదా ఇవనీన్ తనకు అపర్సుత్తాలు. అసలు ఎంటర్నుస్ ఎలా 
ఉంటుందో చూడాలి. అంతే.  

ఇలా వచిచ్ అంతలోనే వెళుత్నన్ తలిల్దండుర్ల మీద లోపలోల్పల  బెంగ పడింది  తనమ్యి.  
పొదుద్టిన్ంచీ ముకుక్ మూసుకుని బలవంతంగా అకక్డుండాలిస్ వసుత్నన్టుల్ ఉంటునన్ తలిల్ని ఇంకా బాధ పెటట్డం ఇషట్ం లేక, 

" లేదులెండి నానాన్, నేనిపుప్డు రాలేను. మీరు వెళల్ండి. వచేచ్ నెలలో ఎలాగూ  వసాత్నుగా " అంది దు:ఖానిన్ లోలోపల అణుచుకుని. 
 

*** 
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"పొదుద్నొన్చిచ్, సాయంతర్ం వెళిల్పోయారా మీ అమామ్, నానాన్? కడుపుతో ఉనాన్వు. నాలోర్జులు ఉండి నినున్ 
చూసుకోవచుచ్గా" అని విసుత్పోయింది లకిష్ మరాన్డు. 

"వాళిల్కక్డ ఉండలేరు. ననేన్ రమమ్నాన్రు. కానీ చదూకోవాలని..." అని చిరన్వువ్ నవివ్ంది బలవంతంగా తనమ్యి 
ఇంటి బయట ఏదో కోలాహలం వినబడి వీధిలోకి వచాచ్రిదద్రూ.  
గోనె సంచి మీద చిలక, కారుడ్లు  పేరుచ్కుని జోతిషుయ్డు కూచుని ఉనాన్డు. 
చుటుట్పకక్ల  ఇదద్రు ముగుగ్రు ఆడవాళుల్ జాతకం చెపిప్ంచుకుంటునాన్రు. 
"దా, జోయ్తిషక్ం చెపిప్ంచుకో. ఇతను సరిగాగ్ చెపాత్డు" అంది లకిష్ తనమ్యితో.   
తనమ్యి నవువ్తూ "నాకిలాంటివి నమమ్కం లేదు" అంది. 
చిలక ఇచిచ్న కారుడ్ని  పార్రిథ్సుత్నన్టుల్ కళల్ మీద  పెటుట్కుని, కళుల్ మూసుకుని ఉనన్ చిలక జోసయ్పు మనిషి తీక్షణంగా తనమ్యి 

వైపు చూసి, "జోతిసాయ్నిన్ సులకన సూడకు తలిల్, నీకు కొడుకు పుటట్బోతునాన్డు. ఆ బిడడ్డే నీకు ఆలంబన, ఆదారం. ఏ కసట్మొచిచ్నా సెదరవు, 
బెదరవు. ఆకాసమే నీకు అదుద్." అనాన్డు. 

విసుత్పోయి చూసి, అంతలోనే చిలక జోసయ్పు మనిషి మాటలిన్ నమమ్డవేవిటని నవువ్కుంది తనమ్యి. 
మరాన్డు డాకట్ర దగిగ్రికి వెళేల్రు తనమ్యి, శేఖర. 
"సాక్నింగు చేయిదాద్ం, ఎందుకైనా మంచిది" అంది డాకట్ర. 
సాక్నింగు చేసేటపుప్డు "డాకట్ర, జెండర తెలుసూత్ందా?" అంది. 
“నిజానికి మేం ముందే చెపప్డం నిషిదధ్ం. అయినా నీ సంతోషం కోసం చెపుత్నాన్ను. ‘మగ పిలల్వాడు’ ” అంది. 
తనమ్యి కి ముందు రోజు జోసయ్ం గురుత్కు వచిచ్ంది. "నీ కొడుకే నీకు ఆలంబన. ఆకాశమే నీకు హదుద్." ఎంత సప్షట్ంగా 

తన మనసుస్ని చదివినటుల్ చెపాప్డు !! 
అవును. ఈ పసిపాపడే కదా ఎపప్టి కపుప్డు  బాధా విముకుత్ణిణ్ చేసుత్నన్ది.  
ఇనాన్ళూల్ అమామ్యని తను కబురుల్ చెపుత్నన్ది అబాబ్యితోననన్మాట. 
శేఖర బండి నడుపుతూ "నాకెపుప్డో తెలుసు. అబాబ్యే పుడతాడని. వితత్నం ఎవరిదికక్డ! మా వంశంలో అందరికీ ముందు 

మగ పిలల్లే పుడతారు." అని గటిట్గా అరుచుకుంటూ చెపుప్కెళిల్పోతునాన్డు. 
తనమ్యి కుదుపులిన్ంచి తపిప్ంచడానికనన్టుల్ పొటట్లో బిడడ్ని ఒక చేతోత్ గటిట్గా పటుట్కుంది. 
"నానాన్! నువువ్ మాతర్ం ఇలాంటి మగవాడివి కాకూడదురా" అని గాఢంగా మనసుస్లో అనుకుంది.  
తలిల్ మాటలు వినబడినటుల్ కుంచించుకు పోయి కడుపంతా చేతిలో ఒదిగిపోయింది.  
దారిలో కొబబ్రి బొండాం తాగడానికి ఆపేడు. 
"వచేచ్ నెలలో నేను నెల మొతత్ం కాయ్ంపుకి వెళాల్లిస్ రావొచుచ్. నినున్ వచేచ్ నెలలోనే డెలివరీకి తీసుకు వెళాత్మని మీ వాళుల్ 

అనాన్రు కదా! నేను వెళేల్ ముందు రోజు రమమ్ని ఫోను చెయియ్." అనాన్డు. 
తనమ్యి ఎంటెర్నుస్ తారీఖు గురుత్ తెచుచ్కుంది. సరిగాగ్ శేఖర ఊరికెళేల్ రోజు అది. 

*** 
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తనమ్యిని తీసుకు వెళల్డానికి భాను మూరిత్ ఒకక్డే వచాచ్డు. 
ఉదయం శేఖర ఊరికి వెళూత్ "నా కొడుకుని కేష్మంగా కనిచేచ్ వరకూ కాసత్ జాగర్తత్గా ఉండు. మీ పలెల్టూళోల్ డెలివరీకి 

మంచి డాకట్రెల్కక్డ ఉనాన్రు? అందుకే  డెలివరీ దగిగ్ర పడాడ్క మన ఇంటికి వెళిల్పో. నీ కోసం మా అమమ్ తెలిసిన డాకట్రుతో మాటాల్డి పెటిట్ంది.  
ఎపప్టికపుప్డు వివరాలు ఫోను చేసి చెపుప్ మా అమమ్కి " అనాన్డు. 

"అబాబ్యి  చెపిప్ంది నిజమే. మనూళోల్ సరైన డాకట్రుల్ లేరు. కానీ మీ అమమ్ ఏమంటుందో చూడాలి" అనాన్డు భానుమూరిత్ 
కూతురితో. 

మధాయ్హన్ం ఎంటెర్నుస్ కి వెళాల్లిస్న ఆలోచనలోల్ తనమ్యి ఇవనీన్ పటిట్ంచుకోలేదు. శేఖర ని వదిలి వెళుల్త్నాన్ననే ఆలోచన 
కూడా లేదు. 

తండిర్ దగగ్రుండి తనమ్యిని పరీక్ష హాలుకి తీసుకు వెళేల్డు. 
దారిలో "ఇపుప్డెందుకమామ్ నీకు చదువులు?" అనాన్డు. 
సమాధానంగా చిరన్వువ్ నవివ్ంది తనమ్యి. 
పరీక్ష హాలు మూడో అంతసుథ్లో. మెటల్నీన్ భారంగా ఎకిక్  అతి కషట్మీమ్ద అయియ్ందనిపించింది. 
పరీక్ష అయియ్ మెటుల్ దిగి వసూత్ంటే  "యూనివరిశ్టీలో సీటు రావాలంటే యాభై లోపు రాయ్ంకు రావాలి". అని పకక్నే తనతో 

బాటూ మెటుల్ దిగుతునన్ వాళుల్ మాటాల్డుకుంటునాన్రు.   
 గబ గబా లెకక్బెటుట్కుంది. తనకి డెలివరీ అయియ్, మూడో  నెల వచిచ్ తను వెనకిక్ వచేచ్ సరికి అడిమ్షనుల్ మొదలవుతాయి. 
"మనకి ఏమి రాసి పెటిట్ ఉందో, చూదాద్ం కనాన్" అంది కడుపు మీద చెయియ్ పెటిట్. 
 "వెళేల్లోగా ఒకసారి సముదార్నిన్ చూడాలని ఉంది నానాన్!" అంది తండిర్తో. 
"ఇటిన్ంచిటే వెళాద్ం మరి" అని ఆటో మాటాల్డేడు భాను మూరిత్. 
ఒక పకక్ ఎండ కాసూత్నాన్, సముదర్మీమ్ంచి పొగ మంచేదో వచిచ్ కళల్కు అతుకుక్నన్టుల్ మసక బారిన కెరటాలిన్ చూసూత్ 

ఒడుడ్న కూచుంది తనమ్యి. ఇంటోల్ ఎపుప్డూ కలగని పర్శాంతత ఇకక్డ కలగసాగింది. మనసంతా నిండిన ఆనందంతో పొటట్ మీద 
తడుముకుంది.  

తలిల్ సంతోషానికి పర్తీకగా కాళుల్ చాచినటుల్ విశాలంగా కదిలింది బిడడ్. 
తనమ్యి తండిర్ వైపు చూసింది. భాను మూరిత్ సిగిరెటుట్ వెలిగించుకుని నీళల్ ఒడుడ్న  అటూ ఇటూ తిరగసాగేడు. 
చుటూట్ చూసింది. తన కలల సముదర్ం ఒక వైపు, అందమైన నగరం ఒక వైపు. దూరాన ఇరువైపులా సముదర్ం లోకి 

పొడుచుకు వచిచ్న పరవ్తాల కొనలు. ఆకాశం, సముదర్ం కలిసిపోయి ఒకక్టిగా అగుపిసుత్నన్ దిగంతం. 
ఇసుకలో చెయియ్ పెటిట్  ఆపాయ్యంగా తడుముతూ "వెళొల్సాత్ను సాగర మితర్మా! మళీల్ కలుదాద్ం. నీ కోసం ఎనోన్ కలలు కని 

ఈ నగర పార్ంగణంలో తలదాచుకుంటునాన్. ఇనాన్ళూల్ నినున్ చూడడానికి రాని ఈ అశకుత్రాలిన్ మనిన్సాత్వు కదూ. నేను తిరిగొచేచ్ వరకూ ఈ 
చలల్ని పవనాలిన్ నా కోసం దాచిపెటట్వూ!" అంది. 

తన మాటలు వినన్టుల్ మబుబ్ తొలగి నీళుల్ కాంతివంతమయాయ్యి. ఎండ తళుకుక్న మెరిసే  నురగల కెరటాల వెనకెకక్డో 
అంచులోల్ కదులుతునన్ కాగితపు పడవలాల్ ఓడలు ఒకటీ, రెండూ కదులుతునాన్యి. 
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తండిర్ తనవైపు రావడం గమనించి  లేచి నిలబడింది తనమ్యి. 
సాయంతర్ం రైలు సమయానికి గంట ముందే బయలుదేరారు.  
లకిష్ వీధి బయట ఆటో కదిలే వరకూ నుంచుంది. "పండంటి బిడడ్ను కని కేష్మంగా తిరిగిరా! " అంది ఆపాయ్యంగా చేతిలో 

చెయియ్ వేసి.  
ఆ ఆపాయ్యతకి తనమ్యి కళల్లోల్ నీళుల్ తిరిగాయి. ఆ చేతినలాగే పటుట్కుని ”తల ఊపింది”. 

15 
ఇంటి ముందు రికాష్ దిగగానే ఓపికంతా అయిపోయినటల్యియ్ంది తనమ్యికి. ఎకక్డివకక్డ వదిలేసి తన గదిలోకి వెళిల్ ముసుగు పెటిట్ంది. 

నిదర్పోయి లేచేక పర్యాణపు బడలిక తీరినటల్యియ్  హాయిగా గాలి పీలుచ్కుంది. గది కిటికీ దగగ్ర ఎతైత్న బంతి చెటుల్ తలలూపుతూ ఉనాన్యి. మనసంతా 
ఎంతో ఆహాల్దం నిండింది.  

"హమమ్యయ్, మళీల్ ఇనాన్ళళ్కి ఇలా తన విశాలమైన గదిలో పచచ్ని చెటల్ మధయ్కి వచిచ్ంది.  మరి కొదిద్ రోజులోల్ తన జీవితంలో అదుభ్తం 
జరగబోతూంది. తనినాన్ళూల్ కబురుల్ చెపుప్కుంటూనన్ చినిన్బిడడ్ తన కళల్ ముందుకి రాబోతూంది."  

పుటట్బోయేది అబాబ్యని తెలిసి అంతా తెగ సంతోషిసుత్నాన్రు. 
"మా అమమ్కి మనవరాలి బిడడ్నెతుత్కునే యోగం లేదు, మగబిడడ్ పుటట్బోతునన్ందుకు ఎంత సంతోషించేదో!" అంటూ జోయ్తి కళుళ్ 

తుడుచుకుంది. 
"అందరికీ మగ పిలల్లంటే ఎందుకు మోజు? నా మటుట్కు నాకు అమామ్యిలంటేనే ఇషట్ం. ఇంటోల్ ఒకక్తే పిలల్గా గారాబంగా పెరగడం 

వలల్నేమో" అనుకుంది తనమ్యి.  
తలిల్ని ఎనోన్ సారుల్ అడిగింది. తనకు అనాన్, చెలీల్ ఎందుకు లేరని? సమాధానంగా నవివ్ ఊరుకునేది గానీ ఎపుప్డూ చెపప్లేదు.  
అదే పర్శన్ ఇపుప్డు మళీల్ అడిగింది. దగిగ్రికి వచిచ్ తల నిమిరి "ఏమోనమామ్, నీ తరావ్త ఇంక నాకు మళీల్ పిలల్లే పుటట్లేదు. అమమ్మమ్కీ 

అందరం ఆడపిలల్లమే. నీకు తొలిచూలు మగబిడడ్ అని తెలిసేత్ ఎంత సంతోషించేదో" అంది మళీల్ జోయ్తి.   
కారణాలేవైనా తనమ్యి మాతర్ం ముందు తనకి అమామ్యి పుడితే బావుణణ్ని ఎంతో కోరుకుంది. శేఖర పర్వరత్న వలల్ విసిగిపోయో, 

ఎందుకో గానీ పుటట్బోయేది అబాబ్యని తెలిసినపుడు కాసత్ నిరుతాస్హపడింది కూడా. కానీ కడుపులో ఉనన్ బిడడ్ ఆడైనా, మగైనా తలిల్పేర్మలో తేడా ఉండదని 
తనమ్యికీ తొమిమ్ది నెలలోల్ అరథ్మయియ్ంది.  

తొమిమ్దో నెల నిండే సమయానికి బాగా భారం కాసాగింది. ఎపుప్డెపుప్డు డెలివరీ అవుతుందా అని ఎదురుచూపులు చూడసాగింది 
తనమ్యి. రోజు ఉదయం నించి రాతిర్ కావడమే అతి కషట్ంగా జరుగుతోంది. 

కంటి నిండా నిదర్పోయి ఎనోన్  రోజులయియ్ంది. ఎటు ఒతిత్గిలినా కడుపులో బిడడ్ కాళూల్ చేతులూ గుచుచ్కుంటునాన్యి. నెలలు పూరత్యేయ్ 
కొలదీ కదలికలు తకుక్వగా వునాన్,  ఇలా నిదర్పడుతుందనగా అలా కడుపులో తడుతునన్ కదలికలకి నిదర్ రావడం లేదు. పైగా పైన ఊపిరి తితుత్ల 
దగగ్రిన్ంచీ నడుం వరకూ సాగి ఉనన్ పొటట్ వలల్ ఊపిరి సలపనటుల్, ఏవిటో గాభరాగా అనిపించసాగింది.  

తనమ్యికి అలా కాసేస్పు డాబా మీదకి వెళిల్ కాసత్ గాలి పీలాచ్లని అనిపించింది. అతి మైలల్గా రైలింగు పటుట్కుని ఎకుక్తునన్ తనను 
చూసుకుని తనే ఆశచ్రయ్పోయింది. ముందంతా డాబా మీదికి వెళల్డమంటే పరుగులు పెటట్డమే. ఒకోక్సారి రెండు మెటుల్ ఒకే సారి ఎకిక్ దిగడమూ జాఞ్పకం 
వచిచ్ంది. ఎంతలో శరీరం అంతా ఎలా మారిపోయింది! కేజీల రాయిని కడుపుకి కటుట్కునన్టుల్ భుజాలు భూమిలోకి గుంజేసుత్నాన్యి మెటుల్ ఎకుక్తుంటే. 
వనజ జాఞ్పకం వచిచ్ంది. ఎనోన్ సాయంతార్లు డాబా మీద కూరుచ్ని చెపుప్కునన్ కబురుల్ జాఞ్పకం వచాచ్యి.  

"క్షమించు వనా! ఉతత్రం రాయలేని ఈ అశకుత్రాలిని క్షమించు." అని పైకే అనేసింది.  
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 సనన్జాజి పందిరి గూడు వైపు చూసింది. తను వెళాల్క ఇంటోల్ అంతగా పటిట్ంచుకోక అనుకుంటాను సనన్జాజి లతలు గూడంతా 
అలుల్కుపోయి మొతత్ం దారి మూసుకుపోయింది. అయినా పూల వాసన తనకి పడడం లేదు దగగ్రికి వెళల్గానే వికారం మొదలయియ్ంది. పూల వికారం ఎంత 
దారుణంగా ఉందంటే దూరం నించి ఎవరైనా జడలో పూల మాల పెటుట్కుని వెళూత్ కనిపించినా ఇకక్డ తనకు కడుపులో తిపుప్తుంది. 

డాబా నాలుగు మూలలా నెమమ్దిగా నడుసూత్ కిందికి చూసింది. పెరటోల్  అరటి చెటుల్ బారుగా పెరిగేయి. గెల బరువుతో  పెదద్ అరటి 
చెటుట్ తనలాగే  వొంగి నిలబడి ఉంది. గులాబీ మొకక్లు ఒకటీ అరా మిగిలేయి. బంతి చెటుల్ బాగా విరగ బూసేయి. కనకాంబరం మొకక్లు జీబురుగా 
విసత్రించేయి.  

తనమ్యికి మొకక్లనాన్, మొకక్ల మధయ్ గడపడం అనాన్ బాగా ఇషట్ం. వంగనారు వేసి కేజీల కొలదీ వంకాయలు పండించేది. చికుక్డు 
పాదులు, బీర పాదులు పందిళుళ్ వేసి చకక్గా సంరంకిష్ంచేది. వైజాగు లో గాలి లేని తమ చినన్ గదుల ఇలుల్ గురుత్కు వచిచ్ ఒక నిటూట్రుప్ విడిచింది.  

ఇకక్డిలాంటి ఇలుల్ అకక్డ ఉంటేనా! ఎనెన్నిన్పూల మొకక్లు పెంచేదో!! అయినా ఇపుప్డు అవనీన్ సాధయ్ం కావులే. ఇపుప్డునన్ 
పరిసిథ్తులోల్ వంగలేదు కూడా.  

ఒక వైపు సాయం సంధయ్ నారింజ రంగుల తళుకులు చిముమ్తూ ఆకాశమంతా మెరిసిపోతూ ఉంది. దూరంగా రోడల్ మీద ధూళి 
రేపుకుంటూ పశువులు ఇళళ్కి చేరుతునాన్యి. పకుష్లు ఉదయపు ఉదోయ్గాలిన్ంచి గూటికి చేరి కిలకిలా శబాద్లు చేసుత్నాన్యి. ఆహాల్దంగా వీసుత్నన్ గాలిని 
ఆసావ్దిసూత్ తన కోసమే వేసిన పడక కురీచ్లో విశార్ంతిగా కూచుంది తనమ్యి. 

నారింజ ఆకాశంలో అకక్డకక్డా  బూడిద రంగు కుంచెతో అదిద్నటుల్నాన్యి మబుబ్లు. తన మనసుస్లో ఆనందం  కనిపెటేట్సినటుల్ 
ఒకక్సారి కాళూల్, చేతులూ సాచింది కడుపులో బిడడ్. 

తనమ్యి ఆపాయ్యంగా పొటట్ తడుముకుంది. "బంగారూ, అలా చూడు నానాన్ ... ఆకాశం ఎంత బావుందో.... అవిగో మబుబ్లోల్.. అవి 
లేళుళ్, ఇవి నెమళుళ్....   తొందరగా వచెచ్యియ్ మరి అనీన్ చూపిసాత్ను" అని కబురుల్ చెపప్సాగింది. 

జోయ్తి సగం మెటెల్కిక్ ఆగి  "తనమ్యీ! పొదుద్ పోతూంది కదమామ్, కాసత్ పెందరాళే ఏదైనా తినకూడదూ" అని పిలిచింది.  
పళెల్ంలో నలల్గా మాడిన తీపి అటుల్ అమృతంలా కనిపించాయి తనమ్యికి. తన పేల్టు చూసి తనకే నవొవ్చిచ్ంది తనమ్యికి. తన 

ఆహారపుటలవాటుల్ ఈ తొమిమ్ది నెలలుగా నెలకొక కొతత్ విచితర్ంగా మారిపోతూ వచాచ్యి. అంతకు ముందు ఉనన్ అలవాటల్నీన్ మారిపోయి కొతత్వి 
వచాచ్యి. ఇదొక విచితర్మైన శారీరకావసథ్. అంతకు ముందు నచచ్నివెనోన్ నచుచ్తునాన్యిపుప్డు. నచేచ్వెనోన్ నచచ్డం లేదు శేఖర తో సహా.  

ఇంతకు ముందు తను వంట మాడితే అసలు ముటుట్కునేది కాదు. అలాంటిది అటుల్ నలల్గా అయితే చూడడానికి అందంగానూ,  
తింటుంటే అమృతంగానూ ఉంటునాన్యి. 

"ఇది సరిగా మాడలేదు" అంది అటుట్ పైకి తీసి చూపిసూత్. 
"చాలేల్ తలీల్, నీ కొడుకు నలల్ చింతగింజలా పుడతాడు నువువ్ తినే తిండికి." అంది జోయ్తి నవువ్తూ. 
ఆ మరాన్డు దేవి ఫోను చేసింది. "శేఖర ఫోను చేసేడమామ్.  నినున్ మనింటి దగగ్రోల్  ఉనన్ డాకట్రుకి చూపించమని చెపేప్డు. రేపో 

ఎలుల్ండో ఓ సారి రారాదూ. డెలివరీ ఆ పలెల్టూళోల్ వదేద్ వదద్ని పటుట్బటాట్డు. ఎంత పేర్మో వాడికి నువవ్ంటే." అంది. 
"ఇదేం చోదయ్ం, మేమందరం కనలేదా" అంటూ జోయ్తి వెనకే రాగం తీసింది. 
తనమ్యి ముఖం చూసి, "వాళళ్కెలా ఇషట్మో అలా చేసుకోనివవ్రాదూ" అనాన్డు భానుమూరిత్.  
"డెలివరీ అకక్డెకక్డో అతత్గారింటికి దగగ్రోల్ పెటుట్కుంటే, పిలల్కి మూడు రోజులు ఆసుపతిర్లో పతయ్ం భోజనం ఇబబ్ంది కాదూ?అయినా 

మీ తండీర్ కూతుళల్కెలా ఇషట్మైతే అలా చెయయ్ండి. నాకేవిటీ మధయ్లో. మీ అతత్గారినే అడిగి కనుకోక్మామ్.  మూడు పూటలా కేరేజీ పటుట్కుని వసాత్దేమో" 
అంది ముకుక్ చీదుతూ జోయ్తి.  
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తనమ్యికి ఎటూ అరథ్ం గాని సందిగధ్ం పటుట్కుంది. అసలు డెలివరీ అంటే తెలీని భయంగా ఉంది మొదటిన్ంచీ. నెలలు నిండుతునన్ 
కొలదీ బిడడ్ ఎలా బయటికి  వసాత్డో అని గాభరాగా ఉంది. అతత్గారింటికి దగగ్రోల్ డెలివరీ చేసుకోవడం అంతగా ఇషట్ం లేకపోయినా,  మంచి డాకట్ర దగిగ్రికి 
వెళేత్ భయం తగుగ్తుందనే ఆలోచన వలల్ వెళల్డానికే నిరణ్యించుకుంది. 

"మీ ఆయన నీకే ఫోను చెయొయ్చుచ్గా అంత పేర్మ ఉనన్వాడైతే. అనీన్ అమమ్కి చెపుప్కుంటాడు చంటి కూచి లాగా" అంది జోయ్తి. 
కొనిన్ విషయాలు ఇలా ఎతిత్ చూపితే గానీ అరథ్ం కావు. శేఖర  గురించిన ఆలోచన రాగానే తనమ్యి మనసస్ంతా దిగులు అలుముకుంది. 
నిశశ్బద్ంగా గోడకి జేరబడి కూచుంది. కూతురి కళల్లో నీళుల్ చూసి, "నేనిపుప్డేమనాన్నని?" అంది ఉకోర్షంగా జోయ్తి. 
తలిల్కి సమాధానం చెపేప్ ఓపిక లేక అలాగే గుడల్ నీళుల్ కుకుక్కుంటూ ఉండిపోయింది. అయినా తలిల్ అనన్దాంటోల్ తపేప్ముంది?  
"వచిచ్ ఇనిన్ రోజులవుతునాన్ ఫోను చెయయ్ని పెదద్ మనిషికి డెలివరీ విషయంలో ఇంత శర్దధ్ దేనికి? పేర్మ తన మీదా? పుటట్బోయే 

కొడుకు మీదా?" ఇవనీన్ ఆలోచిసూత్ంటే మనసుస్కి  ఇంకా కషట్ం తపప్ మరేమీ లేదు. 
అతనికి తను అమమ్గారింటోల్ ఉండడమే ఇషట్ం లేదనన్టుల్  పర్వరిత్సాడు. ఒక ఫోను చెయయ్డు. ఉతత్రం రాయడు. అనిన్టికీ వాళల్మమ్తోనే 

రాయబారాలు.  ఎపుప్డో పెళిళ్లో జరిగిన విషయాలకి ఇనాన్ళుల్ కక్ష సాధింపేవిటో అరథ్ం కాదు తనమ్యికి.  
అదే అడిగితే "మీ అమామ్, బాబూ ఏం దోచి పెటేట్సుత్నాన్రని వాళల్ మీద పేర్మ ఒలక బొయాయ్లి?" అనాన్డొకసారి. 
ఇవనీన్ తలిల్కి చెపిప్ తన మనసు నొపిప్ంచడం ఇషట్ం లేదు తనమ్యికి. "ఇదంతా తన దురదృషట్ం. అంతే. ఏం చెయయ్గలదు తను?"  అని 

లోపలోల్పల బాధ పడసాగింది. 
*** 

"రేపో ఎలుల్ండో  డాకట్రు దగగ్రికి వెళాద్మా?" అంది తనమ్యి మరాన్డు తలిల్తో. 
అపప్టికి కాసత్ కుదుట పడి "వెళేల్ది డాకట్రు దగిగ్రికైనా ముందు మీ అతత్గారింటికి వెళాల్లి కదా, మంచి రోజు చూసుకుని వెళాద్ంలే " 

అంది జోయ్తి. 
వైజాగులో చూపించుకునన్ డాకట్రు చెపిప్న పర్కారం ఇంకా పదిహేను రోజులు ఉంది డెలివరీ డేటు. 
రెండో రోజు ఉదయం నిదర్ లేసూత్నే ఏదో తేడాగా అనిపించింది. నడుములో కొదిద్గా నొపిప్ మొదలయియ్ంది. ఏదో చుకక్చుకక్గా 

నీళల్లాగా పోతునన్టుల్ అనిపించసాగింది. 
క్షణం ఆలసయ్ం చెయయ్కుండా భానుమూరిత్ టాకీస్ కోసం పరుగెతేత్డు. 
దారి పొడవునా తనమ్యికి ఎలా ఉందో అని గాభరా పడూత్ అడగసాగింది జోయ్తి. 
 శేఖర తలీల్, తండీర్  ఇంటి ముందు టాకీస్ ఆపగానే ఎకేక్రు.  
ఆసుపతిర్ ముందు హాలులో అనిన్ దేవుళల్  పటాలు వేళాళ్డుతునాన్యి. లోపల కనస్లిట్ంగు గదిలో ఎటు చూసినా సాయిబాబా పటాలు. 

డాకట్రు పెదద్ ఎరర్ బొటుట్ పెటుట్కుని, ఆ పైన తెలల్ అడడ్బొటుట్ పెటుట్కుని బాగా దైవ భకుత్రాలిలా కనిపించింది.  
"ఆ చెయియ్లా ఇవువ్" అంది తనమ్యిని చూసి.  చాలా కరుకుగా ఉనన్ ఆవిడ మాట తీరు చూసి  "ఇలాంటి వాళుల్ డాకట్రెల్ందుకు 

అవుతారో?!" అనుకుంది తనమ్యి.  
రెండు నిమిషాలోల్ పరీక్ష చేసి, "కంగారేం లేదు. ఇంకా వారం వరకూ పటొట్చుచ్." అని డాకట్రు అనాన్క, అంతా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు. 
తనమ్యికెందుకో నమమ్కం కలగడం లేదు. కడుపులో కాళుల్ పైకి, తల కిందికి సప్షట్ంగా తెలుసుత్నాన్యి. ముందులాగా ఎకుక్వగా 

కదలడం లేదు. అకక్డకక్డే ఇరుకుగా కాళూల్ చేతులూ కొంచెం చాపుతునన్టుల్ తెలుసూత్ంది. 
ఎందుకో అనాన్ళుల్ పటట్దేమో అనిపించ సాగింది. ఎందుకైనా మంచిది. అతత్గారింటోల్నే ఉంటే మంచిదనిపించింది. అదే చెపిప్ంది 

తలిల్తో.  
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దేవి నవువ్తూ "నా మనసులో మాట నువేవ్ చెపేప్వు. ఇకక్డుంటే ఏ రాతిర్ పూట హడావిడి ఐనా డాకట్రు అందుబాటులో ఉంటుంది. 
తనమ్యిని వదిలేసి వెళల్ండి వదినా. ఏదైనా అరజ్ంటు అయితే ఫోను చేసాత్ంలే " అంది జోయ్తితో. 

రాతిర్ వరకూ ఉండి జోయ్తి, భాను మూరిత్ కూతురిన్ అతత్గారింటోల్ వదిలెళాల్రు. 
మరాన్డు శేఖర ఫోను చేసేడు. "ఎపుప్డూ ఇలా చెపిప్న మాట వినొచుచ్ కదా, పోనీలే. ఈ విషయంలోనైనా బుదిధ్గా వినాన్వు. మా అమమ్ 

చెపిప్నటుల్ విని నా కొడుకుని నాకు జాగర్తత్గా కనివువ్. అనన్టుల్ నేనీ వారంలో ఊరెళుత్నాన్ను. నాలుగు డబుబ్లు సంపాదించడానికి ఇది మంచి సమయం. 
డెలివరీ సమయానికి నేను రాలేకపోవచుచ్. మా అమామ్, నానాన్ ఉనాన్రుగా." అనాన్డు. 

తనమ్యికి దు:ఖంతో గొంతు పూడుకు పోయింది. "నాకు చాలా భయంగా ఉంది. నువువ్ నా దగిగ్ర ఉండవా డెలివరీకి?" అంది 
కంగారుగా.  

"అబాబ్, ఊరికే చిరాకు తెపిప్ంచక. పిలల్లిన్ కనడం ఆడదాని బాధయ్త. అయినా పిచిచ్ మొహవా, విను. హాసిప్టల గదిలో ఆడోళుల్ 
కనేటపుప్డు మగోళల్ని రానివవ్రు. పర్సవం అయేయ్క వైరాగయ్ం వసాత్దంటారు.  నీకు పర్సవం కాకుండానే వైరాగయ్ం పటుట్కునన్టుల్ ఆ ఏడుపేంటి? మా అమమ్ 
ఉంది కదా! భయం దేనికి? నేనొచిచ్ ఏం చేసాత్నూ? విషయం తెలుసుకోవడానికి రోజు విడిచి రోజు ఫోను చేసాత్నులే మా అమమ్కి " అనాన్డు. 

నాలుగో రోజు ఉదయం అపప్టి వరకూ చుకక్ చుకక్గా ఉనన్ నీళల్ లాంటి సార్వం హఠాతుత్గా ఆగకుండా మొదలయియ్ంది. 
"వారం వరకూ ఏం ఫరావ్లేదందిగా డాకట్రు, కంగారెందుకూ?" అని రాగం తీసింది దేవి చెమటుల్ పటిట్న తనమ్యి ముఖం వైపు 

చూడకుండానే. 
మరో గంటలో "నా పరిసిథ్తి ఏమీ బాగో లేదు. పైగా కడుపులో అంతగా కదలడం లేదతత్మామ్." దేవితో మళీల్ చెపిప్ంది తనమ్యి.  
"ఎందుకైనా మంచిది ఓ సారి డాకట్రు దగిగ్రికి తీసుకెళల్రాదూ" అనాన్డు శేఖర తండిర్. 
డాకట్రు  పరీక్ష చేసూత్నే జాయిన అవవ్ండి "వెంటనే డెలివరీ చెయాయ్లి, ఉమమ్నీరు బాగా పోయింది. బిడడ్కి పర్మాదం" అనాన్క గానీ దేవికి 

కోడలి పరిసిథ్తి అరథ్ం కాలేదు.  
మరో రెండు గంటలోల్ జోయ్తి, భాను మూరిత్ వచేచ్రు. 
శేఖర  ఎలాగూ రాననాన్డు. బిడడ్ని ముందుగా చూడడానికి కనీసం తలెల్ౖనా పకక్న ఉంటే బావుణణ్ని కోరుకుంది తనమ్యి.  
చాలా చినన్ ఆసుపతిర్ అది. డాకట్రు కనస్లిట్ంగు గది వెనక డెలివరీ గది, దాని పకక్నే మరో మూడు గదులు.   
డెలివరీ గది మధయ్లో ఒక పకక్న అరథ్ చందార్కారంలో  కతిత్రించిన బలల్ మీద రెండు వైపులా తాళుల్ కటిట్న ఊసలునాన్యి. అదొక 

వధయ్పలకలా కనిపించి భయం రెండింతలైంది తనమ్యికి. 
కడుపు మీద చెయియ్ పెటుట్కుని కళుల్ మూసుకుని పార్రిథ్ంచింది. "భగవంతుడా, నేనేమైపోయినా ఫరావ్లేదు. నా బిడడ్ని రకిష్ంచు." 
తనమ్యిని బలల్ మీద పడుకోబెటిట్  నరుస్ వచిచ్ ఏవో ఇంజషనుల్ ఇచిచ్ంది. మెలల్గా కడుపంతా కలయదిపుప్తూ నొపిప్ మొదలయియ్ంది. 

రెండు కాళూల్ మోకాళల్ వరకూ పైకి మడత బెటిట్ గుంజలకి జేరబెటిట్ తాళళ్తో కటేట్రు. చేతులకు  తాళుళ్ ఆధారంగా  చుటిట్, చపుప్న మూలుగుతూ 
నొపుప్లివవ్మని డాకట్రు గటిట్గా చెపప్డం మొదలెటిట్ంది. 

నొపుప్లు పడూత్నే తలిల్ కోసం గదంతా కలయజూసూత్ ఉంది తనమ్యి.  
దేవి గదిలో ఒక పకక్గా ఉనన్ బలల్ మీద కూచుని నవువ్తూ చూసూత్ందిదంతా. మధయ్ మధయ్ "ఊరుకోవే తలీల్, డాకట్రు చెపిప్నటుల్ 

నొపుప్లియియ్. తొందరగా ఆయిపోతుంది" అంటూంది.  
"అమామ్, అమామ్" అని గోల పెటట్ సాగింది తనమ్యి.  
బైట కూచునన్ జోయ్తిని నరుస్ పిలుచుకొచిచ్ంది. తలిల్ చెయియ్ గటిట్గా పటుట్కుని  ఏడవడం మొదలెటిట్ంది తనమ్యి. అపర్యతన్ంగా 

"అమామ్! ఇంకెపుప్డూ నీ మాట వినకుండా తపుప్ పనులు చెయయ్ను. ఇక ననున్ అతని దగిగ్రికి పంపకు." అనసాగింది.  
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"మధయ్లో నాకొడుకేం చేసేడమామ్" అని గటిట్గా అనసాగింది దేవి.  
"నీ బాధ చూడలేనమామ్. నాకంత ధైరయ్ం లేదు. బయట కూచుంటాను. మీ అతత్గారు ఉంటుందిలే ఇకక్డ" అంది జోయ్తి చెయియ్ 

నెమమ్దిగా వదిలించుకుంటూ.  
తనమ్యికి ఎటూ దికుక్ తోచడం లేదు. ఏం జరుగుతూందో కూడా తెలియడం లేదు. కళుళ్ తేలిపోతునాన్యి.  ఒకే విధంగా పెటిట్ 

ఉంచడంవలల్ కాళుళ్ తెగ గుంజేసుత్నాన్యి.  తుంటి ఎముకలు విరిగిపోతునన్ నెపుప్లొక పకక్, కింద రంధార్ల నించి ఏవేవో బయటికి  పోతునన్ తడి తడి 
చికాకు సప్రశ్ ఒక పకక్. ఎంతగా డాకట్రు చెపిప్నటుల్ చేసూత్నాన్  కడుపులోంచి బిడడ్ బయటికి రావడం లేదు. 

నాలుగైదు గంటలు గడిచిపోయినా ఇదే పరిసిథ్తి. 
"ఏవిటమామ్ ఈ పిలల్, అసస్లు నొపుప్లివవ్దు. తెలాల్రూల్ ఇలా నిలబెడత్దా మమమ్లిన్ ఇపప్టికే అరథ్ రాతిర్  అయియ్ంది" అని డాకట్రు 

విసుకోక్వడం మొదలెటిట్ంది. 
"మరేమనుకునాన్రు డాకట్ర, ఈ మొండి పిలల్ చెపిప్న మాట వినడం లేదని నాకొడుకు అసత్మానూ బాధ పడుత్నాన్డు." అని దేవి వంత 

పాడ సాగింది.  
తనమ్యికి  మాటల వలల్ బాధ రెటిట్ంపు అయియ్ంది.  "భగవంతుడా! ననున్ చంపెయియ్. నాకొడుకుని రకిష్ంచు"  అని మూగగా 

పార్రిథ్ంచింది.  
పది నిమిషాల తరావ్త ఉనన్టుట్ండి అంతా తనని వదిలేసి బయటకు వెళిళ్పోవడం గమనించింది తనమ్యి. ఆయమమ్ని అడిగి కాళుల్ 

బారజాపుకుంది తనమ్యి. ఒకక్ సారిగా హాయిగా అనిపించింది. కడుపులో నొపిప్ కూడా మందగించింది. అలిసిపోయినటుల్ కడుపులో ఎటువంటి కదలికా 
లేదు. 

కడుపు మీద మెలల్గా చెయియ్ పెటుట్కుని "నానాన్, నిదర్పోతునాన్వా? నీకేం భయం లేదు. అమమ్ ఉంది. నేను నినున్ సురకిష్తంగా బయటకు 
తీసుకు వసాత్ను." అంది లోపలోల్పల. 

మనసుస్లో ఉనన్ పిరితనానిన్  ఇక తీసి వెయాయ్లి. ధైరయ్ంగా ఈ బిడడ్ను  బయటకు తీసుకురావాలి.....ధైరయ్ంగా... " తనలో తను 
గొణుకుక్ంటునన్టుల్ గటిట్గా అనసాగింది. అరథ్మయీ కాని  తనమ్యి మాటలు విని ఆయమమ్డాకట్రుని పిలుచుకు రావడానికి వెళిల్ంది. గుండె చపుప్డుతో 
బాటూ గడియారం చపుప్డు మహాగటిట్గా వినిపిసూత్ంది.  

"ధైరయ్ంగా ఈ బిడడ్ను  బయటకు తీసుకురావాలి" పది సారుల్ అనుకునన్ తరావ్త  సిథ్రంగా నిరణ్యించుకుంది. "డాకట్రుతో చెపాప్లి. "తన 
బిడడ్ తనకి ముఖయ్ం.  తను కాదు. ఆపరేషను చేసైనా  బయటకు తియయ్మని డాకట్రుతో చెపాప్లి". 

ఇంతలో జోయ్తి ఏడుసూత్ లోపలికి వచిచ్ంది." ఏవిటమామ్, ఇదంతా?" అంటూ చుటూట్ ఉనన్ దేవుడి పటాల  వైపు చూసూత్ మొకక్సాగింది.  
"ఏవైంది?" అంది తనమ్యి. "డాకట్రు ‘నా వలల్ కాదు. మీ అమామ్యిని మరో డాకట్రు దగిగ్రికి  తీసుకెళల్’మని చెపూత్ంది" అంది ఏడుసూత్. 
"ఒకసారి నేను మాటాల్డతాను"  అంది తనమ్యి ఓపిక లేకునాన్, తెగింపుగా. 
దేవి వెనకే డాకట్రు వచిచ్ంది. "ఆపరేషను చేసైనా నా బిడడ్ని బతికించండి" రెండు చేతులూ  ఎతిత్ డాకట్రుకి దణణ్ం పెటిట్ంది తనమ్యి. 
"ఆపరేషను చెయయ్గలిగితే చెయయ్మా? బిడడ్ తల మధయ్లో ఇరుకుక్పోయింది. నువువ్ ఎంత గటిట్గా నొపుప్లిసేత్ అంత తవ్రగా బిడడ్ 

పర్మాదం లేకుండా బయటకు రాగలుగుతాడు. అంతా నీ చేతులోల్నే ఉంది. ఇదొకక్టే మారగ్ం" అంది. 
తనమ్యికి గుండె వేగం హెచిచ్ంది. డాకట్ర  నాకు నొపుప్లు రావడం లేదు అంది గాభరాగా. "ఇదిగో మళీల్ నొపుప్లకి  ఇంజక్షను  

ఇసాత్ను. నువువ్ సహకరించి ముందుకు తొయియ్. ఇది సాయిబాబా విభూది ఏదీ నోరు తెరు" అంటూ కాసత్ నోటోల్ వేసి,  కాసత్ పొటట్కి రాసింది. “ఆ పైన 
భగవంతుడునాన్డు" అంది. 
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తనమ్యికి ఒకక్టే దృశయ్ం కళల్ ముందు. కడుపులో బిడడ్ ఊపిరి సలపకుండా తల తిపుప్తునన్ దృశయ్ం. "భగవంతుడా రకిష్ంచు, 
భగవంతుడా రకిష్ంచు" అనుకుంటూ పళుళ్ గిటట్ కరిచి శకిత్ని కూడదీసుకుని నొపుప్లివవ్సాగింది.  

ఫోర  సెపస్ చపుప్డు,  శబద్ం చేసే వాకూయ్ం మెషినుతో బిడడ్ తలని లాగడం వంటివి తెలుసుత్నాన్యి.  
పకక్నునన్ ఆయమమ్ తనమ్యి చెయియ్ గటిట్గా పటుట్కుని "ఏసయాయ్.. ఏసయాయ్" అంటూ ఉంది.  
తెలల్వారుతుండగా ఒకక్సారిగా వరద కటట్లు తెంచుకునన్టుల్, ఏదో తెగి దభాలున భూమి మీద పడడ్టుల్,  కడుపులోంచి ఒక తూటా 

హఠాతుత్గా బయటకు వచిచ్నటుల్ జరుర్న ఒక సప్రశ్, వెనకే చంటి బిడడ్ ఏడుపు వినిపించాయి తనమ్యికి. ఆనందంతో  నవవ్డానికీ, శరీరపు బాధతో 
దు:ఖించడానికీ ఓపిక లేదు తనమ్యికి.  

కళల్ ముందు బిడడ్ని చూపించింది నరుస్. "హమమ్యయ్ తలీల్, ఇదిగో నీ కొడుకు" అంటూ.  
ఒళుల్ తుడవ గానే దేవి పకక్నే ఉండి ముందుగా బిడడ్ని చేతిలోకి తీసుకుంది."నా మనవడు" అంటూ. 
మరో అరగంటలో తనమ్యిని జబబ్లు పుచుచ్కుని లేపేరు. పదిహేను కుటుల్ వెయయ్డం వలల్ ముళుళ్ గుచుచ్కుంటునన్టుల్ అడుగు  పడడం 

లేదు తనమ్యికి.  
ఆ పకక్నే వెలుత్రు సరిగా లేని గదిలో నేలకి కాసత్ ఎతుత్లో ఉనన్ ఇనప మంచమీమ్ద పడుకోబెటాట్రు తనమ్యిని. జోయ్తి కూతురి మాట 

మరిచ్పోయి  అపురూపంగా మనవడిని చూసుకో సాగింది. "మీ అమమ్ని ఎనిన్ కషాట్లు పెటేట్సేవు నాయనా" అంది నవువ్తూ.  
తలిల్ ఒళోళ్  పొతిత్ళళ్లో ఉనన్ బిడడ్ని చూసి అపప్టి వరకు ఉనన్ బాధంతా ఎగిరిపోయింది తనమ్యికి. బాబుని పకక్న వెయయ్మని 

అడిగింది.  
 అపుప్డే పుటిట్నా రెండు నెలల పిలాల్డిలా పొడవైన శరీరం, పాల నురుగులాంటి మంచి రంగు,  చకక్గా విపాప్రి గుండర్ంగా తిపుప్తూనన్ 

చినిన్ కళుల్, చినన్ ఉంగరాల జుటుట్, అదే పనిగా జుముకుక్ంటూనన్ అరచెయియ్ వెనక చినిన్ అందమైన బులిల్ నోరు.  
తనమ్యి కళళ్లోల్ంచి సంతోషంతో నిండిన నీళుల్ జారి బుగగ్లిన్ తడిపేసేయి.  
పర్పంచంలో అంత వరకూ ఇంత అందమైన పసి బిడడ్ని ఎపుప్డూ చూడలేదు తనమ్యి. కడుపులో నుంచి తెలీని ఆనందం కలగసాగింది.  
దగగ్రకు తీసుకోవాలని అనుకుంది.  ఇనాన్ళూల్ రోజూ కబురాల్డుతూ ఉనాన్,  గబుకుక్న ముటుట్కోవడానికి ఏదో ఒక విచితర్మైన 

అపరిచిత భావన కలిగింది. పకక్న పడుకునన్ పసి వాడి  బుగగ్ మీద  చూపుడు వేలి తో నెమమ్దిగా రాసింది. మరు నిమిషంలో దగగ్రకు తీసుకుని 
హతుత్కుంది, ఒకక్ సారిగా గుండె  ఉపొప్ంగినటల్యియ్ంది.  

"ఎవరీ బుడతడు? నా కడుపు నించి ఉదభ్వించి ననున్ పాల తలిల్ని చేసిన వాడెవడీ బుడతడు?" అపర్యతన్ంగా తనమ్యి పెదాల వెనక 
మాటలు కదిలి, పెదవుల మీద చిరన్వువ్ మొలిచింది. 

"శేఖర! నువువ్ నా కషట్ం చూడకపోయినా ఫరావ్లేదు. ఈ చిరన్వువ్ చూసి ఉంటే  ఎంత  బావుండేది?!" అపర్యతన్ంగా అనుకుంది. 
తనమ్యికి  జీవితంలో మొదటి సారి గెలిచిన భావన కలిగింది. "బహుశా: తను చావుని జయించింది. మరణం అంచు వరకూ వెళిల్ 

రావడం కంటే కషట్ం ఏవుంటుంది?” ఇక మీదట దేనికీ భయపడకూడదని నిరణ్యించుకుంది.  
తనమ్యికి ఒకటి మాతర్ం బాగా  అరథ్ం అయియ్ంది. “మరణం దగిగ్ర ఎవరూ తోడురారు. అమమ్యినా,  భరత్యినా. దీనితో పోలిసేత్ 

మిగతా కషాట్లనీన్ ఏ పాటి?"  
ఇంటికెళొల్చిచ్ అపుప్డే గదిలోకి వచిచ్న దేవి "శేఖర రేపు ఉదయం వసుత్నాన్డు."ఒరేయ నానాన్, మీ నానొన్సుత్నాన్డురా "  అంది  

నవువ్తూ.  
 
 



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   83 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

16 
శేఖర మరాన్డు తెలాల్రగటల్ కి వచేచ్డు. ఏదో పెటోర్లు వాసనలా వసేత్ ఉలికిక్పడి లేచింది తనమ్యి. కళుల్ తెరవగానే ఎపప్టినించో సాన్నం 

చెయయ్నటుల్ మకిలిపటిట్ ఉనన్ శేఖర కనిపించేడు.  పకక్నునన్ హాయిగా నిదర్పోతునన్ పసివాడి మీదికి వాలి, కళల్ నిండా గొపప్ సంతోషంతో చూడసాగేడు.  
అంతలోనే "రారా, నానాన్. ఈ నానన్ దగిగ్రికి వచేచ్యి." అంటూ అమాంతంగా నిదర్పోతునన్ వాణిణ్ చేతులోల్కి తీసుకుని భుజాన 

వేసుకునాన్డు.  
అరగంట దాటినా కొడుకుతోనే కబురుల్ చెపూత్నన్ శేఖర వైపు చూసూత్ "నేనెలా ఉనాన్నో అడిగేవా?" అంది తనమ్యి ఉకోర్షంగా. 
"నీకేవే, తొమిమ్ది నెలుల్ పందిలా తిని ఎలా ఊరేవో చూడు. నా కొడుకిక్ నువువ్ తినన్ దాంటోల్ పదో వంతు వచిచ్నా బావుణుణ్. చూడు, వీడి 

కాళూల్ చేతులూ ఎలా బలహీనంగా ఉనాన్యో. అసలే మగోడు." అని వెకిలిగా నవేవ్డు. 
ఆ మాటలకి అదే గదిలో మరో వైపు పడుకునన్ జోయ్తికి మెలకువ వచిచ్నటుల్ంది. "అసలే నినన్ంతా పురిటి నెపుప్లు పడీ పడీ మొఖం 

పీకుక్పోయి ఉందది. అవేం మాటలు బాబూ!" అంది. 
"మీ అమమ్ని కాసేస్పు నోరుమూసుకుని ఉండమంటావా?" గదిద్సూత్ గటిట్గా అనాన్డు.  
"ఏం, నేనెందుకు నోరు మూసుకోవాలి? నువేవ్వైనా నాడెంగా మాటాల్డతనాన్వా?" అందుకుంది జోయ్తి. 
"నా పెళాళ్ం, నా ఇషట్ం. ఛీ..ఛీ.. పెళాల్ంతో వేళాకోళం ఆడుకోవడానికి కూడా లేదు. మీ వాళిల్ంకెపప్టికీ  మారరు. ఇదిగో ముందే 

చెపుత్నాన్ను. నెల రోజులలో నువువ్ మా ఇంటోల్ ఉండాలి. ఇదే వంక పెటుట్కుని అమమ్గారింటోల్ నెలల తరబడి మకాం వేయడం కాదు." అంటూ బయటికి 
వెళిల్పోయాడు. 

ఏ మాటా వినే ఓపిక లేని తనమ్యి నిసేత్జంగా  కళుల్ మూసుకుంది. ‘అతనెందుకు వచాచ్డో, ఎందుకు వెళిల్పోయాడో’ ఏదీ 
ఆలోచించాలని లేదు.  

పకక్న చినన్ గొంతుతో "కీచు కీచు" మని ఏడుసుత్నన్  పసి వాడిని దగగ్రకు లాకుక్ని తల నిమిరింది. 
 "ఇవేవీ పటిట్ంచుకోకు నానాన్! హాయిగా పాలు తాగి బజోజ్."  అని వాడి చెవిలో గుసగుసలాడింది. 
ఏదో అరథ్మైనటుల్ కళుల్ విపిప్ తనకేసి చూసుత్నన్ బుడతడి వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. 
"వీడు నినేన్ ఈ భూమి మీది కొచిచ్ అంతలోనే ఏదో పర్పంచమంతా అరథ్మయియ్నటుల్ ఎలా చూసుత్నాన్డో!" అంది పైకి అపర్యతన్ంగా. 
జోయ్తి అటు వైపు తిరిగి పడుకుంది. ఏడుసుత్నన్టుల్ సప్షట్ంగా తెలుసూత్ంది. 
"శేఖర మాటలు పటిట్ంచుకోకమామ్" అంది నెమమ్దిగా ఓపిక తెచుచ్కుని తలిల్తో. 
అతని మీద ఉనన్ కోపమంతా ఒకక్సారిగా పెలుల్బుకుతూనన్ గొంతుతో "అవునమామ్, నువూవ్ నాకే చెపుప్. మొగుడికేమీ చెపుప్కోకు. 

అయినా నేను నీలా దదద్మమ్ని కాను. నోరు మూసుకుని ఉండడానికి. పెళల్యిన కొతత్లో నినున్ "కుకాక్!" ఇలా రావే" అని పిలిచినపుప్డే వాడి పళుల్ రాల గొటిట్ 
ఉండాలిస్ంది. అదేదో గొపప్నన్టుల్ , ఆ రోజు వాడది 'జోకనన్పుప్డు' నువూవ్ తలూపేవు. ఇపుప్డు చూడు, పురిటి మంచంలో ఉనన్ నినున్ పటుట్కుని అంతంత 
మాటలంటాడా? నేనెందుకు ఓరుచ్కోవాలి?"  అంది గటిట్గా. 

"ఎందుకు ఓరుచ్కోవాలి?" ఆ పర్శన్కి సమాధానం తనమ్యికి కూడా తెలీదు. 
"అతనిన్ ఇషట్పడినందుకో, ఎవరు కాదనాన్ పెళిల్ చేసుకునన్ందుకో...నిజంగా తను దదద్మమ్ అయినందుకో ...  సమాధానం నాకే తెలీదు" 

అనుకుంది మనసులో. 
కానీ ఇపుప్డిక ఏవనాన్, అతనిన్ తను వెనకేసుకొసుత్నాన్నని తన మీద కోపప్డుతుంది తలిల్.  
అందుకే మౌనంగా కళుల్మూసుకుంది. 
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“నినన్ రోజంతా బలల్ మీద అనుభవించిన నరకం, మరణపు చివరి మెటుట్ మీద కాలు మోపి వచిచ్న క్షణం ముందు ఇవనీన్ ఎంత? 
మాటలదేముంది, ఇవేళుంటాయి. రేపు మరిచ్పోతాం. అయినా తనకు తన బిడడ్ ముఖయ్ం. వీళెల్వరూ కారు. బాబు కోసమైనా తను సంతోషంగా ఉండాలి." 
అని దృఢంగా అనుకుంది మనసులో.   

పిలాల్డికి పాలిదాద్మని దగగ్రకు తీసుకుంది.   
దగగ్రకు తీసుకోవడమే తడవుగా పాల కోసం అలమటించినటుల్ హడావిడిగా ముఖానిన్ గబగబా తిపేప్యసాగేడు బాబు.  
నినన్టి నుంచి పర్యతిన్సుత్నాన్ పాలు పటుట్కోవడం రావడం లేదు, హడావిడి మాతర్ం చాలా ఎకుక్వ. “ఏంటిరా నానాన్! నాకూ కొతేత్రా. 

ఏం చెయాయ్లో అరథ్ం కావడం లేదు." అంది మురిపెంగా. 
పకక్న పడుకుని కాసేస్పూ, కూరుచ్ని కాసేస్పూ పర్యతిన్ంచసాగింది. 
ఒళోల్ వేసుకోగానే బాబు కళుల్ కాసత్ పచచ్గా కనిపించాయి. 
తలిల్ని పిలిచి చూపించింది. "ఏం ఫరావ్లేదులే, పిలల్లకి మొదటి మూడు రోజులు ఇలాగే ఉంటాయి కళుల్. అయినా ఇందాకా డాకట్రమమ్ 

వచిచ్ చూసిందిగా.ఏవీ చెపప్లేదు." అంది జోయ్తి.  
మరాన్డు డాకట్రు రౌండల్కి వచేచ్ వేళకి దటట్మైన పచచ్దనం అలుముకుంది బాబు కళల్కి. 
"రండి డాకట్ర, ముందా కళుల్ చూడండి" అంది తనమ్యి.   
"ఊ.. పిలాల్డు బాగా నలిగి పోయేడు కదా కానుప్లో. కామెరుల్  వచాచ్యి. మా దగగ్ర పిలల్లకు ఇందుకు వైదయ్ం చేసే ఫెసిలిటీ లేదు. 

రెండు వీథుల అవతల హాసిప్టల కు రాసిసాత్ను. మీ అతత్గారికి తెలుసులే. తీసుకెళల్ండి. అయినా నినున్ ఇవేళ డిశాచ్రిజ్ చేసేసాత్ం" అంది తాపీగా.   
తనమ్యి గుండెలోల్ ఒకక్సారిగా మొదలైన భయం శరీరమంతా పాకి కాళుల్ ఒణక సాగేయి. "బాబుకి కామెరాల్?! భగవంతుడా! 

ననెన్ందుకు ఇనిన్ విధాలుగా పరీకిష్సుత్నాన్వు? లేదు. నా బాబుకి ఏవీ కాదు. అంత కషట్మైన కానుప్ నించే బతికి బయట పడాడ్డు. మృతుయ్ంజయుడు వీడు. 
వీడికెపుప్డూ ఏవీ కానివవ్ను." కనీన్ళుళ్ తుడుచుకుంది తనమ్యి.   

డాకట్రు అలా వెళల్గానే పిలాల్డిని గుడడ్లోల్ చుటిట్, డాకట్రిచిచ్న కాగితం పటుట్కుని  ఒకక్ ఉదుటున బయటకు వచిచ్ంది. వెనకే జోయ్తి గటిట్గా 
పిలుసూత్నాన్ వినిపించుకోలేదు. 

తడబడే అడుగులతో, తడి ఆరని కుటల్ బాధని అదిమి పెటిట్, హవాయి చెపుప్లిన్ ఈడుచ్కుంటూ  రెండు వీథులు ఎలా దాటిందో 
తెలియలేదు. 

తనమ్యి మనసుస్లో ఒకటే ఆలోచన. "బాబుకు ఏవీ కాకూడదు. వీలయియ్నంత తవ్రగా వైదయ్ం చేయించాలి."  
జోయ్తి కూతురి బాధ చూసి కళళ్ నీళుల్ పెటుట్కుంటూ కూడా నడిచింది. "సమయానికి మీ నానన్ కూడా ఏదో పనునన్టుట్ పొదుద్నేన్ 

బయటికెళిల్ పోయేరు చూడు. ఇక మీ ఆయన ఎటు పోయేడో ఏమో. తండీర్, ఏడుకొండల వాడా.." అంటూ.   
ఎండలో నడిచొచిచ్నందుకో, విపరీతమైన ఆదురాద్కో తనమ్యి ఒళళ్ంతా చెమటలు ధారాపాతంగా కారసాగేయి.  ఈ ఆసుపతిర్ కొంచెం 

పెదద్ది. ముందు డెసుక్., చుటూట్ బోలుడ్ మంది పేషంటల్ని చూడగానే  నీరసం వచిచ్ంది తనమ్యికి. అయినా అటుగా కనబడడ్ నరుస్కి పిలాల్డిని చూపించింది. 
అదృషట్ం కొలదీ పిలాల్డిని చూడడానికి డాకట్రు దగిగ్రికి వెంటనే లోపలికి పంపించేరు.    

డాకట్రు బాబుని చూసూత్నే "అరజ్ంటుగా అడిమ్ట చెయయ్ండి. బాబుకి అలాట్ర్ వయొలెట లైట టీర్ట మెంట మొదలెడతాం." అనాన్డు. 
"ఖరుచ్ గురించిన దిగులు పడకమామ్. నా దగిగ్ర ఉనన్ దాంతో అడావ్నుస్ కడతాను. నానన్గారు వచేచ్క మిగతాది ఆలోచిదాద్ం." అంది 

జోయ్తి తల నిమురుతూ. 
తలిల్ మాటలకి కనీన్ళుల్ ఆగలేదు తనమ్యికి. కావలించుకుని వెకిక్ వెకిక్ ఏడవ సాగింది. "ఊరుకోమామ్, ఊరుకో. బాలింతవు, ఇలా 

ఏడవకూడదు." అంది జోయ్తి.  
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పిలాల్డి చేతికి సూది గుచిచ్ మందులిసూత్ంటే గుండె  విలవిలాల్డసాగింది తనమ్యికి. అసలే ముందు రోజే టీకా వేసారు. కిళుల్ పెటిట్ 
ఏడుసుత్నన్ పిలాల్డిని చూసూత్ంటే తనమ్యికి  కళల్నీళుల్ ఆగడం లేదు. ఆగకుండా వసుత్నన్ కనీన్ళల్ని ఒతుత్కుంటూ కూచుంది.  

నిశశ్బద్ంగా ఉనన్ గదిలో టూయ్బ లైటుల్ బిగించినటుల్నన్  బలల్ మీద బటట్లేల్కుండా పడుకోబెటిట్న బాబుని  చూసూత్ంటే, ఒక పకక్ నించి 
తగుగ్తుందో లేదో అనన్ భయం, పైకి చెపప్డం రాని వాడికి ఒంటోల్ ఎలా ఉందో తెలీనితనం చుటుట్ముటిట్ అయోమయంగా కూచుంది తనమ్యి ఎదురుగా బలల్ 
మీద. 

జోయ్తి బయటికి వెళిల్ ఫోనుల్ చేసింది అందరికీ. 
మరో గంట తరావ్త పరుగులాంటి నడకతో దేవి వచిచ్ంది."అదేమమామ్, మమమ్లెన్వరినీ పిలవకుండా, అసలు పర్సూతి ఆసుపతిర్ నించి 

డిశాచ్రిజ్ అవవ్కుండా ఇలా ఉనన్ పళాన వచెచ్యయ్డమేనా? డాకట్రు నాకు ఫోను చేసి తల మొయాయ్ చీవాటుల్ పెటిట్ంది. పిలల్కి తెలియక పోతే నీకైనా తెలియొదాద్ 
ఒదినా" అంటూ.  

తనమ్యి ఇవేవీ పటట్నటుల్  కనాన్రప్కుండా బాబు వైపే  చూసూత్ంది.  ఏదో లోకంలో ఉనన్టుల్ హాయిగా నిదర్పోతూ, నిదద్టోల్ పర్శాంతంగా 
నవువ్తునన్ బాబు ముఖానిన్ చూసూత్  "పసిపిలల్లంత హాయిగా అంతా ఉండరెందుకు?" అనుకుంది.  

పిలాల్డి ముఖమీమ్ద, తెలల్ని ఒళళ్ంతా అలుముకునన్ పచచ్దనం దగిగ్రికెళిల్ చూసేక, "పోనీలే. మంచి పని చేసేరు. అనన్టుల్ శేఖర  
రాతర్ంతా ఇకక్డే ఉనాన్డా? పొదద్నగా వచిచ్ నిదర్పోతునాన్డు. ఇంకా వాడికి చెపప్లేదు. నేనింటికి వెళిల్ శేఖరోత్ కేరేజీ పంపిసాత్ను. అనన్టుల్ పిలల్లకి కామెరుల్ 
ఉనన్పుడు తలిల్ కటిక పతయ్ం చేయాలి. నీకు పాలనన్ం పంపుతాను. వాడికి తగేగ్ వరకూ అలానే తినడం మంచిది." అంది. 

తనమ్యి తలాడించింది. 
నిజానికి తనమ్యికి చినన్తనం నించీ పాల వాసన పడదు. ఏదైనా పౌడరు కలుపుకుంటే గానీ తాగలేదు.   
పిలాల్డికి తగుగ్తుందంటే "ఏదైనా చేసాత్ను." దృఢంగా  అనుకుంది. 
శేఖర కేరేజీ పటుట్కొచిచ్ ముభావంగా పిలాల్డి దగిగ్ర కూచునాన్డు.  
ఏవీ కలపని చపప్టి పాలనన్ం మొదటి ముదద్ బయటికి రాబోయింది తనమ్యికి. కానీ పిలాల్డికి పాలివావ్లి అంటే తను తినాలి. కళుళ్ 

మూసుకుని గబగబా గొంతులో పోసుకుంది.  
ఎవరి ముఖ కవళికలూ పటిట్ంచుకునే సిథ్తిలో లేదు తనమ్యి. అసలు ఎవరూ మాటాల్డకుండా ఉంటే బావుణణ్ని ఉంది. పొదుద్టిన్ంచీ 

యోగినిలా కూచుని ఉంది. నరుస్ వచిచ్ పాలు ఇమమ్నన్పుడలాల్ బాబుని ఎతుత్కుని పకక్ గదిలోకి వెళల్డం, మళీల్ వచిచ్ కూచోవడం. అంతే.  ఒకక్టే ధేయ్యం. 
"బాబుని సురకిష్తంగా ఇకక్డి నించి బయటకు తీసుకెళాల్లి. ఏ కషట్మూ రాకుండా ఈ బిడడ్ని కాపాడాలి." 

పాలిసూత్ కనీన్ళల్తో తడుసుత్నన్ చెంపలిన్ ఒతుత్కుంటూనన్  కూతురిన్ చూసి "నీకే ఎనిన్ కషాట్లు వచాచ్యే తలీల్" అని తల నిమరసాగింది 
తలిల్. 

శేఖర ఒకక్ మాట కూడా మాటాల్డకుండానే సాయంతర్ం వరకూ ఉండి బయటకు వెళిల్పోయేడు. 
 

-------- 
 

మూడు రోజులు గడిచాయి. బాబుకి రోజుకొక్ంత నయమవుతూ వసూత్ంది. శేఖర "పనిలోసెలవు లేదని మళీల్ డిశాచ్రిజ్ సమయానికి 
వసాత్నని" వెళేల్డు.  

ఆ రోజు దీపావళి. బయటంతా పెదద్ చపుప్ళుల్. తనమ్యికి దీపావళంటే అసస్లు ఇషట్ం ఉండదు. ముఖయ్ంగా శబద్ కాలుషాయ్నిన్ తను 
అసస్లు భరించలేదు. 
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చినన్పుప్డు దీపావళికి చెవులోల్ దూదులు పెటిట్ంచుకుని వంటింటోల్ బెలల్మో, చింతపండో జాడీల పకక్న కూచునేది. 
శేఖర కి దీపావళంటే చాలా ఇషట్ం. తనతో బాటూ తనమ్యిని బయటకు లాగి బాగా ఏడిపించాడు కిందటి ఏడాది. 
జోయ్తి అలా బయట నిలబడి చూసొసాత్నని వెళిల్ంది. 
తలుపులు మూసుకుని ఉనన్ ఏ. సీ గదిలో లైటు కింద బాబు దగిగ్ర కూచుని కబురుల్ చెపప్ సాగింది తనమ్యి. 
"నానాన్! బయట శబాద్లకి భయపడకూ! అమమ్ని ఇకక్డే ఉనాన్నుగా నీకేమీ కాదు. నువువ్ తొందరగా నయం చేసేసుకో. ఇంటికి 

వెళిళ్పోదాం. బయట పర్పంచం అంతా సంబరాలు చేసుకుంటునాన్రు. మనిదద్రమేమో ఇలా. మనమూ పండగ చేసుకుందాం. నీకు అనీన్ తినడం రాగానే 
నీకు నచిచ్నవనీన్ వండి పెడతాను. సరేనా!"  

బాబుకి ఏం పేరు పెటాట్లో అని సంభాషణలు అందరి నోటి వెంటా వసుత్నాన్యి. 
అటిన్ంచీ, ఇటిన్ంచీ మొదటి మనవడు కావడం వలల్ తాతగారల్ పేరుల్ పెటాట్లని పర్తిపాదనలు ఎకుక్వయాయ్యి. 
"నీకేం పేరు కావాలి నానాన్? అమామ్యిగా పుడతావేమోనని నేను బోలుడ్ పేరుల్ సిదధ్ం చేసుకునాన్ను. కానీ అబాబ్యివి అయిపోయేవు. నీ 

పాల బుగగ్లంత మృదువైన మంచి పేరు పెటాట్లని ఉంది నీకు. అమమ్ని పెటట్మంటావా? వదాద్?" అంది సాలోచనగా. 
అమమ్నే పెటట్మనన్టుల్ చిరన్వువ్ నవావ్డు పసివాడు. 
"ఊ...ఏం పేరు పెటుట్కుందాం? బుచిచ్బాబు, చలం, తిలక.... ఊ..  వదుద్లే కవులూ, రచయితలూ వదుద్. ఎవరికీ ఉండని పేరేల్వైనా..... 

అంటే.... అజాఞ్త లాంటివి... బాలేవు కదూ.... 
నీ పాల బుగగ్లాల్ంటి మృదువైన పేరేదీ.......... ఆ..."మృదుల" ... బావుందా?  మరి ముదుద్ పేరు?  బుజిజ్, కనాన్, చినాన్, చంటీ....పోనీ 

"నానాన్రూ".  
"తనకంతా సమమ్తమే అనన్టుల్ ఇంకాసత్ పర్శాంతంగా నవేవ్డు." 
"అమమ్లు, నానన్లు, కనన్లు, బుజుజ్లు, బంగారాలు ... అనీన్ నువేవ్ కదమామ్..." బాబుతో పాటూ హాయిగా తనూ నవేవ్సింది.  
"మనం తొందరగా ఇకక్ణిణ్ంచి ఇంటికి వెళిల్పోదాం. హాయిగా పాలు తాగి తొందరగా పెదాద్డివయియ్పోయి రోజూ ఆడుకుందాం..." 

ఏవేవో కబురుల్ చెపూత్నన్ కూతురి వైపు అపుప్డే వచిచ్న జోయ్తి మురిపెంగా చూసింది. "నినాన్ మొనన్టి పసిపిలల్కి అపుప్డే కొడుకు" అంటూ మురిసిపోయింది. 
 

-------- 
 
డెలివరీ అయిన పదిహేనో రోజున బాబుకి అంతా నయమయియ్ందని డిశాచ్రిజ్ చేసాత్మని చెపేప్రు. తనమ్యి ముఖంలో ఇనిన్ రోజులుగా 

తపిప్న కళ మళీల్ తిరిగొచిచ్ంది. 
డెలివరీ భయంకరమైన అనుభవంగా మిగిలింది. అందులోంచి తేరుకోకముందే బాబు విషయంలో ఖంగారు వలల్ గాభరా పడడం తపప్ 

ఏవీ సంతోషం లేదినాన్ళూల్. 
తనమ్యికి ఎకక్డ కూచుంటే అకక్డ కళుల్ తిరగడం మొదలయాయ్యి. "బహుశా: మానసికంగా బాగా ఓపిక లేకుండా 

అయిపోయినందువలల్" అంది డాకట్రు. 
కుటుల్ విపిప్నపప్టి కంటే అధికమైన బాధ అనుభవించింది ఇనాన్ళూల్ పిలాల్ణిన్ చూసూత్. శేఖర దగగ్ర ఉండి  కాసత్ ఓదారుప్గా ఉంటే 

ఎంతో బావుండేది. వచిచ్ గొడవపడి వెళిల్పోయాడు. అదొక మానసిక వయ్థ తయారైంది తనమ్యికి. ఇలాంటి తండిర్తో ఈ పిలల్వాడి జీవితం ఎలా 
తయారవుతుందో అని ఆలోచించసాగింది అసత్మాటూ. ఎంత ధైరయ్ం తెచుచ్కుందామనాన్ కొనిన్ సారుల్ ఇలాంటి ఆలోచనలు చుటుట్ముటిట్ దిగులు తపప్డం 
లేదు. 
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"మొదటి కానుప్కి అంతా అమమ్గారే పెటాట్లి." అంది దేవి ముందు రోజు. 
"అసలే అందరం పిలోల్డికిలా అయియ్ందని బాధతో కుంగిపోతనాన్ం. డెలివరీ అంటే మా పిలల్కి డెలివరీ ఆసుపతిర్లో అయిన ఖరుచ్, 

ఇకక్డ చంటి పిలోల్ణిణ్ జాయిన చేసేం. ఈ ఖరచ్ంతా కూడా మమమ్లేన్ పెటుట్ కోమంటే ఎలా?" అంది జోయ్తి. 
"పిలల్లనాన్క ఎనోన్ వసాత్యి. కానుప్కి వచిచ్న పిలల్కి, బిడడ్కి ఏదొచిచ్నా ఖరుచ్ మీది కాకపోతే మాదా?" అంది అంతే గటిట్గా దేవి.  
తనమ్యికి గుండె దడ హెచచ్సాగింది. అసలే శేఖర ఇపప్టికే అలిగి వెళిల్పోయేడు. ఇక ఇపుప్డు ఈవిడ కూడా అలిగితే మొతత్ం 

తెంచుకునన్టుల్ అవుతుంది. 
"అమామ్! నువువ్ కాసత్ ఓపిక పడతావా? నానన్గారొచేచ్క మాటాల్డి చూడొచుచ్ కదా?" అంది తనమ్యి హీనమైన గొంతుతో. 
"అలా చెపప్మామ్ మీ అమమ్కి. నేను మళీల్ రేపు వసాత్ను." అంది దేవి విసవిసా బయటికి నడుసూత్. 
జోయ్తి తోక తొకిక్న తాచులా గయియ్మంది. సమయానికి భానుమూరిత్ రాబటిట్  ఆ సంభాషణ మళీల్ ఒక యుదాధ్నికి దారి తీయకుండా 

ఆగింది. 
"దేవుడి దయ వలల్ మనవడికి అంతా సరుద్కుంది. నేనేదొక రకంగా డబుబ్ ఏరాప్టు చేసాత్లే. ఇపప్టికిపుప్డు  ఇలాంటి ఖరుచ్లొసాత్యని 

వాళుల్ మాతర్ం కలగనాన్రా ఏంటి? అలుల్డి పర్యోజకతవ్ం చూసేవుగా. ఇంకా ఎందుకు వాళల్నడగడం? " అని కరర్ విరగకుండా, పాము చావకుండా 
మాటాల్డేడు. 

తనమ్యి తండిర్ వైపు కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా చూసింది. 
ఆ సాయంతార్నికి శేఖర  వచేచ్డు.  
వసూత్నే ఏ కళనునాన్డో ఏమో తనమ్యి చేతిలో అయిదు వందలు పెటాట్డు. "ఖరుచ్లకు ఉంచుకో ". అంటూ. 
తనమ్యి బాధ తీరిందానిలా ఆ డబుబ్లు తలిల్ చేతిలో పెటట్బోయింది. "వదుద్లేమామ్ ఉంచుకో. ఇంత చేసీ మళీల్ మిమమ్లన్డిగి కటేట్మనన్ 

పేరు మాకెందుకు?" అంది. 
ఉనన్ంత సేపూ కొడుకు దగగ్రే బలల్ దగగ్ర కూచుని ఉనాన్డు శేఖర. 
జోయ్తి బయటకు వెళల్గానే తనమ్యి దగగ్రికి వచేచ్డు. "చూడు, నువువ్ రేపు మీ ఇంటికి వెళిల్  నెల రోజులోల్ తిరిగి వచేచ్యి. నేను మళీల్ వచేచ్ 

నెలలో  వసాత్ను. మా ఇంటి దగిగ్రే బాబుకి నామకరణం చెయాయ్లనాన్రు నానన్గారు. అవనీన్ అయేయ్క వైజాగుకి వెళిల్పోదాం. నాకూ ఇబబ్ందిగా ఉంది అకక్డ 
వొండుకు తినడం. అందుకే ఇలుల్ ఖాళీ చేసి సామానుల్  తాతగారింటోల్ అవుటు హౌసు తీసి కొతత్గా కటిట్న షెడోల్ పెటేట్ను. నువొవ్చేచ్క మళీల్ ఇలుల్ 
తీసుకుందామని." అనాన్డు. 

"అదేవిటి? ఇపప్టి వరకూ ఊరుకుని ఇపుప్డెందుకు ఖాళీ చేయడం?" అంది తనమ్యి. తన కళల్కెదురుగా  గోనె సంచులోల్ చిందర 
వందరగా ఉనన్ సామానుల్, కొతత్గా కొనన్ మంచం కోళుళ్. పరుపు దుముమ్ పటిట్ కనబడసాగేయి. "వచేచ్ నెలలో వెళేత్ మళీల్ ఇలుల్ సరుద్కోవడానికే 
సరిపోతుందనన్ మాట."  అనుకుంది.  

"ముందు నేనూ, మా తముమ్డూ ఉనాన్ం కదా, అని ఇలుల్ ఉంచేను. ఇపుప్డు వాడికి కూడా మా కంపెనీలోనే ఒరిసాస్లో ఉదోయ్గం 
కుదిరింది. నెలలో ఇరవై రోజులు ఒరిసాస్లో ఉండే మాకు  వైజాగులో ఇలెల్ందుకు?" అనాన్డు.  

"మరి మనకు పోసుట్లవీ వసేత్నో?" అంది. 
"నాకెవడూ ఉతత్రం రాయడు. మరి నీకు ఉతత్రాలు రాసేవాళుల్నాన్రేమో నాకు తెలీదు." అనాన్డు వయ్ంగయ్ంగా.  
అతనితో యూనివరిశ్టీ సంగతి చెపాప్లంటే భయంగా ఉంది. అయినా పరిమ్నెంట అడర్సుగా ఇకక్డి అడర్సు ఇచిచ్ంది కాబటిట్ ఇకక్డికే 

పంపుతారేమో  రిజలుట్. అయినా ఎందుకైనా మంచిది వీధి చివర STD అబాబ్యికి ఫోను చేసి, లకిష్ని పిలవమంటే పిలుసాత్డు. ఇంటికి వెళేల్క ఒక సారి 
మాటాల్డాలి అనుకుంది. 
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యూనివరిశ్టీ  గురించిన ఆలోచన రాగానే ఇక శేఖర చెపిప్ననవనీన్ ఏదో ఆలోచిసూత్నే "ఊ" కొటిట్ంది. 
"తలీల్, బిడాడ్ కేష్మంగా ఇంటికి వచేచ్రు. చంటోడికి నీ పేరు పెటుట్కుంటాం వెంకనన్ తండీర్" అంది జోయ్తి  మరాన్డు ఇంటికి రాగానే. 
చుటుట్పకక్ల వాళల్ందరూ సాయంతర్ం వరకూ ఒకొక్కరుగా పలకరించడానికి వసూత్నే ఉనాన్రు. 
పిలాల్డికి దిషిట్ తగులుతుందని కాటుక బొటుల్ కాళల్కీ, ముకుక్కి, గడాడ్నికీ పెటిట్ంది జోయ్తి. 
"ముందే చెపుత్నాన్ను నా కొడుకిక్ ఆంజనేయ సావ్మి పేరు పెడతానని మొకుక్కునాన్ను." అనన్ శేఖర మాటలు చెవిలో గిరుర్న తిరిగాయి 

తనమ్యికి. 
"తననుకునన్ పేరు అసలు వీళెల్వరైనా పెటట్నిసాత్రో లేదో?" అనుకుంది. 
ఇరవై ఒకటో రోజు ఉదయానే  తలీల్ బిడడ్ల సాన్నానికి చుటాట్లలో పెదాద్విడని  పిలిపించేరు. 
అనాన్ళూల్ నలుగంటే తెలియని చంటి పిలాల్డు ఆవిడ గటిట్గా రుదుద్తూంటే కిళుళ్ పెటిట్ ఏడవ్ సాగేడు. 
బాబు ఏడుపుకి తనమ్యి కళల్లోల్ నీళుళ్ తిరగ సాగేయి. చుటూట్ ఉనన్ వాళల్ంతా అది చూసి నవువ్లు మొదలు పెటేట్రు. "ఇదేమి 

సుకుమారమమామ్" అంటూ. "రేపటిన్ంచీ నేనే సాన్నం చేయిసాత్ను." అంది తలిల్తో తనమ్యి. 
ఉదయానే పసుపు కలిపిన నలుగు పెటిట్ంచుకుని, తలారా కుంకుడుకాయలతో సాన్నం చేసేసరికి తనమ్యికి అనిన్ రోజుల అలసట 

తీరినటల్యియ్నా, చాలా నీరసం వచిచ్ంది.  
సాంబార్ణి వాసనతో నిండిన ఇలుల్ మధాయ్హాన్నికలాల్ బంధువులూ, సేన్హితులతో నిండిపోయింది. 
దేవి ఒకక్తే వచిచ్ంది. వసూత్నే మనవణిణ్ ఒళోల్ వేసుకుని "మా మనవడు అచుచ్ నా కొడుకుపోలికే. ఒరేయ నానాన్, మీ నానన్  అచుచ్ నీ 

లాగే ఉండేవాడురా ఈ వయసులో." అని మురిసిపోయింది. 
వచేచ్ నెల ఇదే రోజున బాబుకి నామకరణం మా ఇంటోల్ జరిపిసాత్ం. అంతకు నాలోర్జుల ముందే మంచిరోజు చూసుకుని 

పంపించెయయ్ండి. అకక్ణిణ్ంచి మూడో నెల పడాడ్క వైజాగు వెళాత్రు. మా అబాబ్యికి వండుకోవడం కషట్ంగా ఉంది. అనన్టుల్ శేఖరిక్ ఏదో పనిబడిందని 
రాలేదు." అంది దేవి.  

శేఖర రాడనన్ సంగతి రూఢిగా ముందే తెలుసు కాబటిట్ తనమ్యి శేఖర కోసం ఎదురుచూడలేదు. 
జోయ్తి అపప్టికొదీద్ దేవి చూడకుండా మూతి మూడు వంకరుల్ తిపిప్ంది.  
సాయంతర్ం అంతా వెళిల్పోగానే తలీల్, బిడడ్లకి దిషిట్  తీసి "నినాన్ మొనన్టి వరకూ హాసిప్టల లో ఉండొచిచ్ ఇపుప్డిపుప్డే 

తేరుకుంటునాన్రు తలీల్, బిడాడ్." కనీసం మూడు నెలలైనా ఉండనివవ్కుండా నామకరణం వాళిల్ంటోల్ పెడతనాన్మని తీసుకెళిల్పోవడవేవిటి? అకక్ణిణ్ంచటే పిలల్ని 
దించడవేవిటి? బిడడ్ సారె తయారు చేయించొదూద్!! అనీన్ ఇలా అఘమేఘాల మీద అయిపోవాలంటే ఎలా? నా మనవడితో  నాకూ నాలోర్జులు గడపాలని 
ఉండదా? వాళల్కేనా గొపప్ పేర్మ?! " అని రాగం తీసింది జోయ్తి.  

ఆదమరిచి నిదర్పోతునన్ కొడుకుని దగగ్రకు తీసుకుని తనమ్యి కళుల్ మూసుకుంది. 
"పర్పంచంలో బాధించే మాటలనేవి లేకుండా ఉంటే ఎంత బావుణుణ్! 
ఎపుప్డూ మనుషులు  ఆనందదాయకమైన మాటలే మాటాల్డుకోగలిగితే!!"  
హఠాతుత్గా అజాఞ్త మితుర్డు జాఞ్పకమొచాచ్డు. "తను ఎంతో గొపప్గా ఊహించుకునన్ జీవితంలో పర్తీ చోటా ఎడారి, చీకటి. అదృషట్ం 

కొదీద్ చందమామ లాంటి పసివాడు తోడునాన్డు. చాలు మితర్మా! చాలు  ఈ జీవితానికి!!" అయినా ఈ అజాఞ్త మితుర్డేవిటీ ఇంకా? చినిన్ మితుర్డు తన 
ఒళోళ్ ఉండగా.  

తన ఆలోచనకి తనకే నవొవ్చిచ్ంది.  
తలిల్ ముఖంలో దిగులు చూసి జాలి పడాలో, వీళల్ గొడవలు చూసి చికాకు పడాలో అరథ్ం కావడం లేదు తనమ్యికి. 



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   89 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

అనిన్టికీ అతీతంగా తన మనసుస్ని కేందీర్కరించడం పెళల్యిన దగగ్రిన్ంచీ అలవడిన విదేయ్. 
కరెంటు పోయింది. కిరసనాయిలు దీపం బుడిడ్ వెలిగించింది జోయ్తి. మంచం పకక్న వెలుగుతునన్ ఒతిత్ వైపు తదేకంగా చూడసాగేడు 

పసి వాడు. 
కిటికీ లోంచి చుకక్లు అకక్డకక్డా మిణుకుక్ మిణుకుక్మని మెరుసూత్ కనిపిసుత్నాన్యి.  
ఆకాశం నించి నక్షతర్ం  రాలిపడి తన పకక్న చేరినటుల్,  ముచచ్టగా బాబుని దగగ్రకు తీసుకుని తన చెంపకు వాడి అరచేతిని 

రాసుకుంటూ,  పాల వాసనలు చిముమ్తునన్ వాడి బుగగ్లిన్ పేర్మగా నిమిరింది తనమ్యి. 
పర్పంచంలో ఇంత వరకూ తనకు దొరికిన అపురూపమైన బహుమతి ఈ పసివాడే. వీణిణ్ దగగ్రకు తీసుకునన్పుడలాల్  ఎంత పేర్మ!  

మాటలోల్ వరిణ్ంచలేని ఎంత గొపప్ మాతృభావం!!  
ఇంత వరకూ ఏ పిలల్లిన్ ముటుట్కునాన్ కలగని భావం. ఇదేనేమో తలీల్బిడడ్ల అనుబంధం అంటే. 
"నువూవ్, నేనూ ఎపుప్డూ ఒక శరీరపు భాగాలం కనాన్" గురుత్ పెటుట్కో అని చెవిలో నెమమ్దిగా సుఫ్టంగా చెపిప్ంది.  

17 
బాబుకి రెండు నెలలు నిండి మూడో నెల వచిచ్న మొదటి వారంలో నామకరణోతస్వం శేఖర వాళిల్ంటోల్ జరపడానికి నిరణ్యించారు.  
ఉదయానే ఫోను మోగింది.  
"అమమ్గారింటోల్ ఇనాన్ళూల్ తిషట్ వేసింది చాలు, బయలుదేరు" అనాన్డు శేఖర. 
అతని వయ్ంగాయ్లకు నవేవ్ ఓపిక లేదు తనమ్యి దగగ్ర. 
"ఇనిన్ రోజులు ననున్ నా కొడుకుని చూడనీకుండా అమమ్గారింటోల్ మకాం వేసేవు. వచేచ్ వారంలో బాబుకి పేరు పెటట్గానే నాలోర్జులోల్ 

వైజాగు వెళిల్పోదాం. ఇనాన్ళూల్ చిపప్కూడు తినలేక ఛసత్నాన్ను. అనీన్ సరుద్కుని రా." అనాన్డు.  
"చాలా బావుందమామ్ మీ సంగతి. మా మనవణిణ్ చూసుకోవాలని మాకు మాతర్ం ఉండదా? బాలింతవి. ఇంకా తేరుకోనేలేదు. ఊళోల్ 

అంతా నవివ్పోతారు. అయిదో నెలలో పంపుతాంలే. ఆ పేరేదో పెటుట్కునాన్క మీ ఆయనిన్ ఇకక్డ దించి వెళల్మని చెపుప్." అంది జోయ్తి విసుగాగ్. 
ఆ పర్శన్కు సమాధానం అతత్వారి నించి, శేఖర నించి ఎలా వసుత్ందో తెలిసే తలిల్ ఎందుకిలా అంటుందో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. 
తనమ్యి మౌనం చూసి "సరేల్, నీకు లేని బాధ నాకెందుకు?" అంది మళీల్. 
సాయంతర్ం బాబునెతుత్కుని మేడ మీదికి వచిచ్ంది తనమ్యి. పర్శాంతంగా గాలి వీసూత్,  చిరు చలల్గా ఆహాల్దంగా ఉంది.  
తనకు అపుప్డపుప్డే పరిచయమవుతునన్ కొతత్ పర్పంచానిన్ తనివి తీరా చూడాలనన్టుల్ కళుళ్ పెదద్వి చేసి చూడసాగేడు బాబు.  
అది చూసి మురిపెంగా ముదాద్డుతూ, ఆకాశంలో మారుతునన్ అందమైన నారింజ రంగులిన్ చూపిసూత్  "అదుగో నానాన్, మా అమమ్మమ్ 

చెపేప్ది, పేదరాశి పెదద్మమ్ ఆకాశంలో పసుపు, కుంకం ఆరబోసిందట...." అంటూ కబురుల్ చెపప్సాగింది. 
"రేపటి మీద దిగులు లేకుండా బతకడం మొదట నేరుచ్కోవాలి మనం" అంది మధయ్లో గాఢంగా ఊపిరి పీలిచ్. 
తనమ్యికి తన జీవితం తన చేతులోల్ లేదనన్ విషయం ఎందుకో నచచ్డం లేదు. కానీ తపప్డం లేదు.  
"దేనికీ తక్షణ పరిషాక్రాలు కనుచూపు మేరలో లేవు. అసలు ఉనాన్యో లేవో కూడా తెలియదు. అయినా మన కలలు సాకారమయేయ్ 

ఒక రోజు వసుత్ంది నానాన్! నువువ్ జీవితంలో రెండు వదలకూడదు. ఒకటి ఈ అమమ్ని, రెండు మంచి జీవితమీమ్ద ఆశని. మొదటిది నువువ్ చెయియ్, రెండోది 
నేను సంపాదించి పెడతాను." అంది ఒళోళ్ మోకాళళ్ మీద ఎదురుగా పడుకోబెటుట్కునన్ బాబు కళళ్ లోల్కి చూసూత్.  

తన మాటలు అరథ్మయినటేల్ బాబు ముఖంలో చినన్ చిరన్వువ్ కనిపించింది. ఆ నవువ్ తనమ్యి కళళ్లోల్ంచి గుండెలోల్కి పాకి మురిపెంగా 
మారింది.  

బాబు చేతులని గటిట్గా పటుట్కుని, ముసురుతునన్ ఆలోచనలతో కాసేస్పు ఆకాశం కేసి చూసూత్ మౌనంగా ఉండి పోయింది.  
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చినన్తనం నించీ అమామ్, నానాన్ తనకేం కావాలో సమకూరిచ్ పెటాట్రు. తను ఎపప్టికీ వాళల్కి  చినన్పిలేల్. తనకి ఒక వయ్కిత్తవ్ం ఉందనే 
విషయం వాళల్కి చెపిప్నా అరథ్ం కాదు.  తన వయ్కిత్తావ్నిన్ నిరూపించుకునే పర్యతన్ం కాకపోయినా, శేఖర తో పేర్మైక జీవనానిన్ కోరుకుని మొదటి సారి 
తలిల్దండుర్ల మాట వినకుండా తన మాట నెగిగ్ంచుకుంది.  

పెళల్యాయ్క శేఖర, అతని తలిల్దండుర్ల సంరక్షణలోకి మారింది. ఇకక్డ అసలు తనకు ఒక వయ్కిత్తవ్ం ఉంటుందనే ఆలోచన కూడా 
ఎవరికీ లేదు. తన పరిసిథ్తి మరింత దిగజారింది కానీ ఏం బాగుపడలేదు. 

ఎనాన్ళిల్లా గడపాలో తనకే తెలీదు. ఒక పకక్ చదువు ఎలా కొనసాగుతుందో కూడా తెలీని అగమయ్గోచర పరిసిథ్తి. 
శేఖర ని ఎలా ఒపిప్ంచాలో అరథ్ంకాని పరిసిథ్తి ఒక వైపు, యూనివరిశ్టీ లో సీటు వసేత్ బాబుతో చదువు ఎలానో అని దిగులు మరో వైపు. 
మనసంతా అలల్కలోల్లంగా ఉంది తనమ్యికి.  
పెళిల్ కానంత వరకూ "తన జీవితం ఎంత హాయైన జీవితమో" అని ఇపుప్డు అనిపించసాగింది.  
చందర్ బింబం లాంటి బాబు ముఖం చూసినపుప్డలాల్ జీవితమీమ్ద గొపప్ ధైరయ్ం, ఆసకిత్ కలగసాగేయి. 
"కానీ  గడిచిపోయిన విషయాలలో ఆలోచనల భారం తపప్ ఏం ఉంది? ఇవేళిట్ దిగులు రేపు ఉండదులే. మన జీవితంలో 

సంతోషకరమైన రోజులు వసాత్యి." అని బాబుకి చెపిప్, తనకు తను ధైరయ్ం చెపుప్కుంది. 
*** 

మరాన్డు నామకరణోతస్వమనగా పసివాడినెతుత్కుని అతత్వారింటోల్ అడుగు పెటిట్ంది తనమ్యి. 
అరటి గెల, బిందెలతో సారె తీసుకుని జోయ్తీ, భానుమూరిత్ కూతురిన్ దిగబెటట్డానికి వచాచ్రు.  
దేవి మనవడికి, కోడలికి దిషిట్ తీసి లోపలికి ఆహావ్నించింది. శేఖర రాతిర్ రైలుకి వచేచ్డు. 
భోజనాలయేయ్క శేఖర తండిర్  "ఊ..బావగారూ, పిలల్వాడు కలిగేడు. సంసారం పెరిగింది. ఖరుచ్లూ పెరుగుతాయి కదా! ఏం 

ఆలోచించేరు?" అనాన్డు. 
అనుకోని ఈ సంభాషణకి గతుకుక్మనన్ భానుమూరిత్ గొంతు పెగులుచ్కునేలోగా  "ఆలోచించేది ఏం ఉంది? ఒకక్గానొకక్ కూతురు 

కదా, అంతకంటే ఎకుక్వ ఏం ఉనాన్యి మీకు? ఆ కాలవ కింది భూమేదో మీ అమామ్యి పేరన్ రాసేత్ వాళల్కీ కాసత్ ఆదరువుగా ఉంటుంది. ఏం అంటారు 
అనన్యయ్ గారూ?" అంది దేవి. 

జోయ్తి మొదటిన్ంచీ అనుమానపడూత్నే ఉంది. "సీమంతం చెయయ్డానికి ఆనవాయితీ లేదని చెపిప్న వాళుల్ "నామకరణం అని హడావిడి 
ఎందుకు చేసుత్నాన్రా?" అని. ఇదనన్మాట సంగతి. వాళల్ అబాబ్యి తమ ఇంటికి రాడు కాబటిట్, ఈ వంకతో ఇవనీన్ మాటాల్డడానికి తమని ఇకక్డికి 
పిలిపించారనన్ మాట."  

జోయ్తి అడుడ్రాబోయే లోగా భానుమూరిత్ సరుద్కుని, "చూడమామ్, మీరనన్ది నిజమే, మా ఆసిత్ పాసుత్లనిన్టీకీ వారసురాలు మా అమామ్యే. 
అయితే ఇపప్టికిపుప్డు భూమి రాసిసేత్ మా గతేంకాను?  మాకునన్ ఆధారమే ఆ భూమి. ఈ సంవతస్రం వరదల వలల్ పంట నషట్ంతో నానా కషాట్లూ 
పడతనాన్ం. మా తదనంతరం అమామ్యికే చెందేటటుల్ రాసాత్ం కదా" అనాన్డు. 

"ఆ పలెల్టూళోల్ మీ ఇదద్రి పొటట్లు గడవడం పెదద్ కషట్మా చెపప్ండి?  ఆ మహా నగరంలో పిలల్లు నానా కషాట్లూ పడతనాన్రు. 
అబాబ్యికి ఎంత కషట్పడినా వచేచ్ది ఇంటదెద్కే సరిపోవడం లేదు.  మేమే బియయ్మూ, ఉపుప్లూ, పపుప్లూ సరుద్తునాన్ం." అంది దేవి. 

ఈ సంభాషణ ఎకక్డికి దారితీసుత్ందో అని భయంతో తనమ్యికి కాళుల్ ఒణకసాగేయి. గుండె దడ హెచిచ్, ముఖం నిండా చెమటలు 
పటేట్యి. 

తలిల్దండుర్లు తన తరఫున మాటాల్డుతునన్ ధీమాతో శేఖర నిశశ్బద్ంగా వింటునాన్డిదంతా. తనమ్యినేమీ మాటాల్డొదద్నన్టుట్ సైగ చేసేడు 
పైగా.  



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   91 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

"మాకు చేతనైన సహాయం మేమూ చేసాత్ం. పిలల్లు కషాట్లు పడుత్ంటే చూసూత్ ఊరుకోం కదా" అనాన్డు భానుమూరిత్. 
"పొలం కుదరక పోతే ఇంటిలో భాగం రాసియయ్ండి" అంది దేవి. 
కోపం నషాళానికంటుతునన్టుల్నన్ తలిల్ ముఖం వైపు చూసింది తనమ్యి. 
వాళల్నేమీ అనలేక తనమ్యి వైపు ఈసడింపుగా చూసింది జోయ్తి. 
"మమమ్లిన్ కాసత్ ఆలోచించుకోనివవ్ండి." అని లేచాడు భానుమూరిత్. 
"పినిన్ వాళిళ్ంటికెళిల్ పొదుద్నన్ వసాత్మమామ్" అనాన్డు తనమ్యితో. 
తలిల్దండుర్లిన్ ఇక అకక్డ ఉండమనే సాహసం చెయయ్లేకపోయింది తనమ్యి. ఈ సమయంలో వాళుల్ వెళల్డమే మంచిదనిపించి, 

తలూపింది. 
"ముదనషట్పు సంబంధం చేసుకునాన్ం. ఏం చేసాత్ం. మన ఖరమ్." నెతిత్ కొటుట్కుంది దేవి వాళల్లా వెళల్గానే. 
ఒళోల్ ముదుద్లొలికే చంటి పిలాల్ణిణ్ పెటుట్కుని, ఈ మాటలేవిటో అరథ్ం కావడం లేదు తనమ్యికి. అసలకక్డ పసిపిలాల్డు ఒకడునాన్డు, 

వాడితో ముదుద్గా ఆడదామని ఎవరికీ లేదు.  
శేఖర చేతులోల్ంచి బాబుని తీసుకుని లోపలికి వెళిల్పోయింది తనమ్యి.  
పాలుపడుతూ "చూసేవా నానాన్, మన చుటూట్ పర్పంచం. డబుబ్ చుటూట్ ఎలా తిరుగుతూందో. ఇనాన్ళళ్ తరావ్త నినున్ చూసేరు. నినున్ 

ఎతుత్కుని, హతుత్కుని, నీ పాల బుగగ్లని తడిమే ఆలోచన కూడా లేదెవవ్రికీ.  అమమ్ చదువుకుని, మన కాళల్ మీద మనం నిలబడే వరకూ మనకీ కషాట్లు 
తపప్వు. నాతో బాటూ నీకూ ఇలాంటి సంభాషణలు వినక తపప్డం లేదు. క్షమించు కనాన్!" అంది. 

ఏ పర్పంచమూ ఎరగని చినాన్రి పాలు తాగడం ఆపి,  ఒకక్ క్షణం తలిల్ ముఖంలో ఆతృత కనిపెటిట్నటుల్ కళల్లోకి చూసి చిరన్వువ్ నవేవ్డు. 
అపురూపమైన ఆ అందమైన క్షణానికి పరవశించి పోయింది తనమ్యి.  
ఏ కషట్ం వచిచ్నా "ఆ భగవంతుణిణ్ తలుచ్కోమామ్, అనిన్ కషాట్లూ తీరిపోతాయి." అనన్ అమమ్మమ్ మాటలు జాఞ్పకం వచాచ్యి తనమ్యికి. 
కళుల్ మూసుకుని అజాఞ్త మితుర్ణిణ్ తలుచ్కుంది. "మితర్మా! నువేవ్ నా భగవంతుడివి. ఎనోన్ దు:ఖాశుర్వులిన్ తుడిచేవు. ఈ బాధనూ నా 

మనసుస్లోంచి తుడిచెయయ్వా? నాకో దారి చూపించవా?" అని మనసారా వేడుకుంది. 
తన బుగగ్ల పైని కనీన్టిని బాబు అపర్యతన్ంగా తగిలిచ్న  చినన్ చేతితో తడిమినటల్యియ్ంది తనమ్యికి. 
ఆ చేతినలాగే పటుట్కుని కళల్కదుద్కుంది. వేదనలనీన్ తీరేచ్ గొపప్ సాంతవ్న నిండిన పసి వేళల్వి. అరనిమిషంలో బాబుతో బాటూ నిదర్లోకి 

జారుకుంది. 
గదిలోకి వసూత్నే శేఖర అరచిన అరుపుకి తుళిళ్పడి లేచింది. 
"మేమకక్డ నెతుత్లు బాదుకుని ఏడుసూత్ంటే, నువివ్కక్డ దునన్పోతులా నిదర్పోతనాన్వా? నీకు నిదెర్లా పడతందే? అవునేల్, మొగుడెలా 

పోతే నీకెందుకు? అలుల్డెలా ఛసేత్ వాళల్కెందుకు?  మీ అమామ్, బాబూ ఎలా తపిప్ంచుకునాన్రో, నువూవ్ అంతే. ఆ రకత్ం పంచుకుని పుటిట్నదానివి కదా.  
ఇదుగో. ఇపుప్డే చెపుత్నాన్ను. నువివ్క వాళల్ గుమమ్ం తొకక్డానికి వీలేల్దు." అనాన్డు నిపుప్లు కురుసూత్నన్ గొంతుతో. 

గోడ వైపు తిరిగి దు:ఖంతో కుమిలి పోతూనన్ తనమ్యిని, పకక్న పర్శాంతంగా నిదర్పోతునన్ పసివాడిని పటిట్ంచుకోకుండా, విసురుగా 
పెదద్ శబద్ంతో తలుపేసి బయటికెళిల్పోయేడు. 

మరాన్డు ఉదయానే నామకరణోతస్వానికి వాళల్ చుటాట్లంతా వచేచ్రు. ఉపవాసంతో హోమం ముందు కూచోబెటేట్రు. పిలల్వాడు పుటేట్ 
సమయానికి తండిర్ దగగ్ర లేనందున తండిర్కి కీడు తగులుతుందని పంతులుగారు చెపేప్రట. శాంతి హోమం చేయించిన తరావ్త పేరు పెటట్డానికి 
సిదధ్మయేయ్రు పంతులు గారు.  

శేఖర "ఆంజనేయ సావ్మి" పేరు తపప్నిసరిగా కలవాలని చెపేప్డు. 
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దేవి "వెంకనన్ బాబుకి అమామ్యి తలిల్ మొకుక్కుందండీ. పైగా మా కుల దైవం కూడాను" అంది. 
తనమ్యి ఎవరి ముఖ కవళికలూ పటిట్ంచుకోకుండా "మృదుల" అని చేరచ్మని ధీమాగా చెపిప్ంది. 
వేళల్ మీద ఏవో లెకక్ వేసి, చివరికి పంతులు గారు  "అమామ్! అబాబ్యి పేరు "వెంకట ఆంజనేయ మృదుల".  అబాబ్యి జాతకరీతాయ్ 

పేరులో మొదటి అక్షరం "వ" తో పార్రంభం కావడం చకక్గా కుదిరింది. కానీ సంఖాయ్శాసత్రం పర్కారం మరో రెండక్షరాలు పెంచాలి. ఇంకెవరికైనా ఏవైనా 
మొకుక్లుంటే చెపప్ండి"  అనాన్డు.  

ఆలసయ్ంగా వచిచ్న జోయ్తి, భానుమూరిత్ తమ మొకుక్ కలిసినందుకు సంతోషించేరు.  
ఎవరో "సాయి" అని అందించేరు. 
"వెంకటాంజనేయ సాయి మృదుల" అని ఖరారు చేసేరు. ముందంతా ఏం పేరుల్ ఉనాన్,  తననుకునన్ పేరు చివర కనబడినందుకు 

"హమమ్యయ్" అని ఊపిరి పీలుచ్కుంది తనమ్యి. 
*** 

రెండో వారంలో విశాఖపటాన్నికి చేరేరు.  
"మా బాసు వాళిల్ంటోల్ అవుట హౌసు ఖాళీగా ఉందనాన్రు. అదెద్ తకుక్వ కూడా. సామానల్నీన్ మారేచ్సేను." అనాన్డు శేఖర. 
కొతత్ ఇంటికి  ఆటో సందు మలుపు తిరగంగానే ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి. తన కళల్ని తనే నమమ్లేకపోయింది ఎదురుగా 

యూనివరిశ్టీ గేటు చూసి. 
యూనివరీశ్టి నించి రెండు సందుల మలుపులోల్ ఉనన్ పెదద్ బంగళాలో గేటుకి దగగ్రోల్ ఉనన్ చినన్ రెండు గదుల అవుట హౌసది. 
పెదద్ ఇంటి ముందు కాలిబాట కిరుపకక్లా చకక్ని పూలతోట. పర్తేయ్కించి అవుట హౌసునానుకుని ఉనన్ నైట కీవ్న తీగెలిన్ చూసి 

మనసుస్ గాలిలో తేలిపోయింది తనమ్యికి. 
చినన్ గదులైనా చకక్గా పరిశుభర్ంగా ఉంది ఇలుల్. తను ఎనాన్ళుల్గానో కలలు గనన్ ఇలుల్.  
చీకటోల్ ఆకాశం కేసి చూసి "ధనయ్వాదాలు అజాఞ్త మితర్మా!" అని లోపలోల్పల అనుకుంది. 
తనమ్యి ముఖంలో అదివ్తీయమైన ఆనందం చూసి "యూనివరిశ్టీయో అని నా బురర్ తింటునాన్వుగా. నచిచ్ందా ఇలుల్? నీకు 

యూనివరిశ్టీ నించి ఉతత్రం వచిచ్ంది. మా తాతగారికి చూపించేను. నీకు సీటు రావడం ఖాయమనాన్రు. చదివితే ఉదోయ్గాలొసాత్యంటగా.  మీ వాళెల్లాగూ 
మనకేమీ పెటిట్ పోసేటటుట్ లేరు. నువైవ్నా బుదిధ్గా చదివి, ఏ కల్రుక్గానో ఉజోజ్గం సంపాయించు. పసివాడినెతుత్కుని చదువు, సామని పరుగెతత్కు. కావాలంటే 
పకక్ వీథిలోనే ఉనన్  మా పినిన్ వాళిల్ంటోల్ చంటోడిని దించు. మా పినిన్ మనవడి కోసం పరితపించి పోతూంది."  అనాన్డు శేఖర.  

ఆ మాతార్నికే మహదానంద పడి దగగ్రకు వచిచ్ గటిట్గా హతుత్కుంది శేఖర ని. 
దు:ఖంతో గొంతు పూడుకుపోయింది. అనుకోని వరాలనీన్ ఒకక్ సారే కురిసిన ఆనంద క్షణానికి ఉకిక్రిబికిక్రయిపోయింది.  
"థాంకూయ్- థాంకూయ్" అంది. 
"ఇంత కాలానికి నా విలువ తెలిసొచిచ్ందనన్మాట, ఇదిగో అవకాశం ఇచాచ్ను కదా అని మొగుణిణ్ వెధవని చెయయ్డానికి చూడకు... " 

అంటునన్  శేఖర మాటలు వినిపించుకోకుండా  
గబ గబా యూనివరిశ్టీ ఉతత్రానిన్ విపిప్ చూసింది. 
3 వ రాయ్ంకు చూసి సంతోషంగా గుండెలకి హతుత్కుంది. "యాభైలోపు రాయ్ంకు వసేత్ యూనివరీశ్టీలో సీటు ఖాయం" ఎంటెర్నుస్ పరీక్ష 

రాసి వసుత్ండగా తన పకక్నే మెటుల్ దిగుతూ ఎవరో అనుకునన్ మాటలు చెవిలో గింగిరాలు తిరిగాయి, 
వచేచ్ వారంలో కౌనిస్లింగుకి వెళిల్ అఫీషియల గా అడిమ్షను తీసుకోవాలి. మరో రెండు నెలలోల్ కాల్సులు పార్రంభమవుతాయి.  
"ఫీజులకి డబుబ్లు మీ అమమ్నడుగుతావో, నానన్నడుగుతావో నాకు తెలియదు." అనాన్డు శేఖర. 
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తనమ్యి తన చేతి బంగారు గాజుల జత వైపు చూసుకుంది. "ఎవవ్రూ కటట్నకక్ర లేదు. ఇవి అమేమ్సైనా చదూకుంటాను." అని 
దృఢంగా నిరణ్యించుకుంది. 

*** 
ముందు గదిలో బాబుకి చీర ఉయాయ్ల కటిట్ంది. పొదుద్నేన్ వేడి వేడి నీళుల్ సాన్నం చేయించి, పాలు పటిట్ ఉయాయ్లలో వేసేత్ చకక్గా 

నిదర్పోయాడు బాబు. 
బాబు లేచే లోగా ఎంత చక చకా సామానుల్ సరుద్కునాన్ ఇంకా పని మిగిలిపోతూనే ఉంది తనమ్యికి. 
శేఖర సాయంతర్ం ఇంటి పటుట్నే ఉండడం వలల్ ఇలుల్ సరుద్కోవడానికి మరింత సమయం దొరుకుతూంది. 
పెదిద్ంటికి, అవుటు హౌసుకి వాకిలి తుడిచి ముగుగ్ పెటాట్లిస్న బాధయ్త తనది. పెదద్ వాకిలి రోజూ సాయంతర్ం వొంగి ఊడవడం, కళాల్పి 

జలిల్, ముగేగ్యడం కషట్మైన పనైనా,  
తనకి నచిచ్న పని కావడం వలల్ సంతోషంగా చేసూత్ంది తనమ్యి. పైగా ముగుగ్లెయయ్డం లో సిదధ్ హసుత్రాలు కదా. 
ఇంటి వాళుల్ షిరిడీ వెళేల్రు.  
"వాళుల్ మరో వారానికి గాని రారు. ఎందుకంత కషట్ పడి రోజూ ఊడవడం?  వాళొల్చేచ్క ఎలాగూ తపప్దు." అనాన్డు శేఖర. 
ఎవరో ఉనన్పుడొకలాగ, లేనపుడొకలాగ పని చెయయ్డం తనమ్యి సవ్భావానికి విరుదధ్ం. 
శేఖర కి సమాధానం చెపప్కుండా చిరన్వువ్ నవివ్ంది. 
తను వేసిన చకక్ని ముగుగ్ని తనే తేరిపార చూసుకుంది. "మొకక్లనిన్టికీ పాదులు తీయాలి. ముందు ఇంటి పని తెమిలేక, రోజూ కొంత 

పని చకక్బెటాట్లి." అంది. 
"మనకి  ఇలుల్ చవకగా అదెద్కిచిచ్నందుకు వాకిలి తుడిచి ముగెగ్యయ్మని మాతర్మే చెపిప్ంది ఇంటావిడ. ఓ...రాసుకునీ, పూసుకునీ 

పనల్నీన్ చెయయ్కు. ఎంత చేసినా ఎదవలకి విశావ్సం లేదు. సంవతస్రం బటీట్  తెలిసునన్ మనిషినైనా కనీసం కాఫీ కూడా ఇపిప్ంచడు మా బాసు." అనాన్డు 
శేఖర. 

 
*** 

అడిమ్షను రోజు రానే వచిచ్ంది. శేఖరిన్ తీసుకు వెళళ్మని అడగింది.  
"రేపటిన్ంచి మీ బాబొచిచ్ తీసుకెళాత్డా? నువేవ్ ఆ పాటేల్వో పడు." అని విసురుగా అని బైకు సాట్రుట్ చేసుకుని వెళిల్పోయేడు. చినన్ 

విషయాలకి ఎందుకు ఇంత చికాకు పడతాడో అసస్లు అరథ్ం కాదు తనమ్యికి.  
"ఇపుప్డెళిల్ మళీల్ పెదద్ పండగకి వసాత్రో, లేదో.  బటట్లు కొనుకొక్ండి" అని తలిల్ తన చేతిలో పెటిట్న వెయియ్ రూపాయలిన్ పెటెట్లోంచి తీసి 

పరుస్లో పెటుట్కుంది. 
బాబుని తీసుకుని శేఖర పినిన్ గారింటోల్ ఉయాయ్లలో  పడుకోబెటిట్, పరుగులాంటి నడకతో యూనివరీశ్టి వైపు నడిచింది తనమ్యి. 
గేటు దాటి లోపలికి వెళూత్ంటే మొదటి పాదం మోపుతునన్ చోటే, పర్పంచానిన్ జయించిన గొపప్ భావన. ఒక అదివ్తీయమైన ఆనందం.  
పైకి తలెతిత్ విశవ్ విదాయ్లయం దావ్రతోరణం  వైపు చూసింది. "ఆంధర్ విశవ్ విదాయ్లయం" తనని పూల వానతో ఆహావ్నిసుత్నన్ భార్ంతికి 

లోనయియ్ పులకించి పోయింది.  
"మితర్మా! నేను జీవితానిన్ జయిసాత్ను" అంది పైకి.   
వనజకీ విషయం చెపాప్లి. ఎంత సంతోషిసుత్ందో. అనన్టుల్ లకిష్కి కూడా చెపాప్లి. వీలైతే ఒకసారి వెళిల్ రావాలి. అని తలుచుకుంది. 
 ఒక తెలీని ఆదురాద్కి లోనయియ్ంది. కాళుల్ నొపుప్లు పుటట్సాగేయి.  
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తనకు నచిచ్న బెంగాల కాటన చీర కొంగు భుజం చుటూట్ తిపుప్కుని నడిచి,  వందలాది మంది ఉనన్ అడిమ్షను హాలుకి చేరింది.  
మైకులో తన పేరు వినిపించగానే తడబడే అడుగులోత్ లేచింది.  
చేతికి అడిమ్షను పేపరుల్ ఇసూత్ "యూనివరిశ్టీలో తొలి అయిదు రాయ్ంకులోల్ వచిచ్న వారిని తపప్క  గురుత్ పెటుట్కోవాలి మాసాట్రూ" అని 

పకక్న ఉనన్ మరో పొర్ఫెసరోత్ చెపూత్ "కంగార్టస్ అండ వెల కమ " అంటునన్ వయ్కిత్ వైపు కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా చూసి నమసక్రించింది.  
"అమామ్, ఈయన మీ డిపారుట్మెంటు డీన. ఆయనే నినున్ గురుత్ పెటుట్కునాన్రు. నీ అదృషట్ం పండింది"  అనాన్డు పకక్న ఉనన్ మరో 

డిపారెట్మ్ంటు డీన. 
తన వెనకే నాలుగో  రాయ్ంకు తీసుకునన్ వయ్కిత్  వెనకిక్ వసూత్ "మొదటి సెట్పుప్లోనే డీన మిమమ్లిన్ మెచుచ్కునాన్రు. ఎంత అదృషట్మండీ" 

అనాన్డు. 
పరిచయంగా మాటాల్డుతునన్ అతని వైపు పర్శాన్రథ్కంగా చూసుత్నన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "భలే వారండీ, మరిచ్పోయేరా? యూనివరిశ్టీ 

అపిల్కేషను ఇవవ్డానికి వచిచ్నపుడు మీకు దారి చెపీప్ంది నేనే" అనాన్డు. 
తనకు బొతిత్గా గురుత్లేని అతను, తనని అంతగా గురుత్ పెటుట్కోవడం ఆశచ్రయ్ం వేసింది తనమ్యికి. 
అదే అడిగింది.  
"ఇనిన్ వందల మందిలో మీరొకక్రే అపప్డూ, ఇపుప్డూ భుజం చుటూట్ కొంగు తిపుప్కుని నడుసుత్నన్ది. ఇనాఫ్కట్ ఐ అడమ్యిర ఇట" 

అనాన్డు సేన్హ పూరవ్కంగా. 
"అపుప్డు మీరు భారంతో ఉనన్టుల్ గురుత్. అబాబ్యా? అమామ్యా?" అనాన్డు మళీల్. 
"అబాబ్యి, మృదుల" అంది 
"చాలా మంచి పేరు. అనన్టుల్ నా పేరు కరుణ. కరుణశీర్ అంటే ఉనన్ అభిమానంతో నా కలం పేరు అలా పెటుట్కునాన్ను." అనాన్డు.  
"మీ అబాబ్యి పేరు చాలా బావుంది. నాలా కలం పేరు పెటుట్కోనవసరం లేదు" అనాన్డు నవువ్తూ. 

18 
అడిమ్షను హాలు నించి తమ ఇంటి వైపునన్ యూనివరిశ్టీ గేటు వరకూ దాదాపు పదిహేను నిమిషాల పాటు నడవాలి. అకక్ణిణ్ంచి 

బాబుని తీసుకొచుచ్కోవడానికి మరో పదిహేను నిమిషాలు. 
"బాబు నిదర్లేచేలోగా ఇంటికి వెళల్గలనో, లేదో." తనమ్యి మనసులో ఆలోచనలు సుళుల్ తిరుగుతునాన్యి.  
మాటిమాటికీ గడియారం వైపు చూసుకుంటునన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "ఏదైనా పార్బల్మా?" అనడిగేడు కరుణ. 
"లేదండి నేనరజ్ంటుగా ఇంటికి వెళాల్లి. ఇపప్టికే ఆలసయ్మైంది. థాంకస్ండీ, యూనివరిశ్టీ లో ఎకక్డేమునాన్యో.. ఎనోన్ విషయాలు 

చెపేప్రు." అంది తనమ్యి. 
"ఎకక్డుంటారు మీరు? " అనాన్డు. 
సందేహిసుత్నన్ తనమ్యితో "మీకభయ్ంతరం లేకపోతే చెపప్ండి, ఏం లేదు మీకు దగిగ్ర దారి చెబాద్మని" అనాన్డు. 
తనమ్యి సమాధానం విని, "ఏవిటీ ఆ పెదద్ బంగళానా?" అని ఆశచ్రయ్ంగా నవేవ్డు. 
అతనంతగా ఎందుకు ఆశచ్రయ్పోతునాన్డో అరథ్ం కాలేదు. అదే అడిగింది. 
"చూసేరా? పర్పంచంలో ఎనిన్ వింతలునాన్యో! మీ ఇంటినానుకుని ఉనన్ ఒక పెదద్ గోడనెపుప్డైనా చూసేరా?" అనాన్డు. 
అవుననన్టుల్ తలాడించింది. బంగళా వీధికి చివర ఉంటుంది. దానినానుకుని ఉనన్ పెదద్ గోడ, ఒక మూలగా ఉనన్ చినన్ గేటు, 

అందులో నుంచి ఏపుగా పెరిగిన గడిడ్ మాతర్మే కనిపిసుత్ంటాయి. 
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"అదే మా హాసట్లు" అనాన్డు నవువ్తూ. 
"అది యూనివరిశ్టీ హాసట్లా? మరి ఆ గడీడ్, అదీ ...." సందేహంగా అంటునన్ తనమ్యి మాటలకు అడుడ్వచిచ్ 
"ఏదో పాడుబడడ్ పర్దేశంలా ఉంటుంది కదూ, అది హాసట్లే కానీ  పైరవేటు హాసట్లు. యూనివరీశ్టీ హాసట్ళల్లో సీటు రావాలంటే 

కావాలిస్న  రిజరేవ్షనుల్ ఏవీ లేని దౌరాభ్య్గుయ్ణిణ్." అనాన్డు. 
తనమ్యి ముఖంలో ఆలోచన చూసి "ఏదోలెండి, తలదాచుకుందుకి ఇంత చోటు, అంతే. అందుకే రోజంతా లైబర్రీలలో గడుపుతాను. 

మీకు ఏ పుసత్కం కావాలనాన్ నాకు చెపప్ండి. తెచిచ్ పెడతాను. అనన్టుల్ మీరు తవ్రగా ఇంటికి వెళాల్లంటే దగిగ్ర దారేమీ లేదు. ఆటో ఎకక్డం 
తపప్. బసుస్లో వెళిల్నా మళీల్ సగం దూరం నడవాలిస్ందే కదా!" అని వెళొల్సాత్ననన్టుల్ నమసక్రించేడు. 

తనమ్యి కూడా పర్తి నమసాక్రం చేసి, "సరేనండీ, మళీల్ తరగతులు పార్రంభం అయేయ్క కలుదాద్ం" అంది. 
 

PPP 
 

గబగబా నడవడం వలల్ చెమటుల్ ధారాపాతంగా కారసాగేయి తనమ్యికి.  
విశాఖపటన్ంలో, అందునా యూనివరిశ్టీ చుటుట్పకక్ల ఒక చోటి నించి ఒక చోటికి వెళాల్లంటే దూరాలు తకుక్వైనా విపరీతంగా 

అలసట వసుత్ంది. దాదాపు పర్తీ రోడుడ్ కొండ ఎకక్డమో, దిగడమో అయి ఉంటుంది. 
యూనివరిశ్టీ ఎతుత్న ఉనన్ందువలల్ చుటుట్పకక్ల వీథులనీన్ దిగువకి. కిందికి సముదర్ం వరకూ విసత్రించి ఉంటాయి.  
సముదర్ం తాలూకు తేమగాలిలో ముఖం ఎపుప్డూ జిడోడ్డుతూనే ఉంటుంది.  
చీర చెంగుతో ముఖం తుడుచుకుంటూ, పరుగులాంటి నడకతో బాబు దగిగ్రికి వచిచ్ పడింది తనమ్యి. 
"వచేచ్వా అమామ్, ఇడిగో మీ అబాబ్యి. ఇందాకటిన్ంచి ఏడుసూత్ంటే సముదాయించలేకపోతునాన్నుకో."  అంది శేఖర పినిన్. 
పైకి ముఖాన నవువ్ పులుముకునాన్ సవ్రంలో వెనక వినిపిసుత్నన్ విసుగుని ఇటేట్ పసిగటిట్ంది తనమ్యి. 
బాబుని చంకనేసుకుని, వాడి సంచీ, తన పరుస్ భుజాన తగిలించుకుని మాడే ఎండలో ఇంటికి తిరిగి వచిచ్ంది. 
ఉదయమెపుప్డో కాసత్ వేపుడు జావ తిని బయలుదేరింది. 
విపరీతంగా ఆకలేసూత్ంది. కానీ పిలాల్డు అంత కంటే ఆకలితో ఉనన్టుల్ ఎతుత్కుంటే భుజం చీకుతునాన్డు.  
బాబుని పకక్నేసుకుని పాలిసూత్ నిసాత్ర్ణగా పకక్ మీద కూలిపోయింది. 
కడుపు నిండిన చిరునవువ్తో వాడు అయిదే నిమిషాలోల్ ఆట మొదలు పెటేట్డు. 
బొజజ్ నిండిపోగానే పాలు చీకడం ఆపి, అమమ్ ముఖంలోకి చూసి నవవ్డం, మళీల్ చీకడం మొదలు పెడతాడు. 
"అమమ్ దొంగా, అపుప్డే బొజజ్లు నిండిపోయాయా? ఆటలు మొదలు పెటేట్వు?" అని మురిపెంగా తల నిమిరింది తనమ్యి. 
అమమ్ ఇవేళ యూనివరిశ్టీ లో జాయినయియ్ందిరా కనాన్, నువువ్ నాకు సాయం చెయాయ్లి గానీ, ఇలా పేచీ పెడితే ఎలా చెపుప్?" అంది 

వాడి చినిన్ అందమైన నలల్ని కళల్లోల్కి చూసూత్. 
సమాధానంగా కేరింతలు కొడుతూ "ఊ..." అనాన్డు బాబు. 
లేచి వంట చేసుకునే ఓపిక లేదు తనమ్యికి. పైగా ఇంటోల్ కూరగాయలేవీ లేవు, ఉలిల్పాయలు తపప్.  
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"శేఖర సాయంతర్ం వచేచ్సరికి ఏం వండాలో!" అనుకుంటూ  పొదుద్నన్ మిగిలి జావలో కాసత్ మజిజ్గ పోసుకుని తిని, కడుపు 
నింపుకుంది. 

సాయంతర్ం బయట కాసత్ చలల్బడగానే చలల్టి నీళల్తో ముఖం కడుకుక్ని ,చూపురు తీసుకుని బయటకు వచిచ్ంది.  
వరండా లో చాప పరిచి బొంత వేసి బాబుని పడుకోబెటిట్ంది.  
ముందు రోజే తుడిచినా, దారంతా పరుచుకునన్ ఆకులనూ, రాలిన పూలనూ తుడిచి పోగులు పెటిట్ంది. 
మధయ్ మధయ్ బాబు వైపు చూసూత్ ఉంది.  
ఉనన్టుట్ండి బాబు బోరాల్ పడి మూలుగుతుండడం చూసి ఒకక్ పరుగున వచిచ్ వెనకుక్ తిపిప్ంది. 
"అరే నానాన్, నీకు వెనకుక్ తిరగడం వచేచ్సిందేవిటార్?" అంటూ లేవదీసి ముదుద్లు కురిపించింది. 
"బోరాల్ పడితే బొబబ్టుల్, పాకడం వసేత్ పాకం గారెలు, కూరోచ్వడం వసేత్..." అనీన్ పంచిపెటాట్లిరా కనాన్. 
అమమ్మమ్కి ఈ విషయం చెపాప్లి. ఫోను చేసొదాద్మా?"  అంది నవువ్తూ. 
"ఇది వరకు ఉనన్ ఇంటిలాగా వీథి మొదటోల్ శట్డ్ బూత లేదికక్డ. ఏం చేదాద్ం మరి?" అంది సాలోచనగా కేరింతలు కొడుత్నన్ బాబుతో. 
శేఖర సాయంతర్ం వసూత్నే చాలా చికాగాగ్ కనిపించాడు. తనమ్యి మనసస్ంతా పొదుద్టిన్ంచీ జరిగినవనీన్ శేఖరోత్  పంచుకోవాలని 

ఉవివ్ళూల్రుతూంది. కానీ అతను బయటి నించి ఇలా చికాకుతో వచిచ్నపుడు ఇటువంటివి ఏకరువు పెడితే మరింత విసుకుక్ంటాడు.  
బాబుని ఉయాయ్లలో వేసి, బయట వరండాలో కొచిచ్ చాప మీద చతికిలబడింది. చీకటోల్ ఆకాశం లో మిణుకు మిణుకు మనే అందాల 

నక్షతార్లు, చూడచకక్ని తదియ నాటి చందర్ రేఖ. 
చలల్గా ఆహాల్దంగా వీసుత్నన్ గాలికి లతలుగా అలుల్కునన్ తీగెలు అలలాల్గా కదులుతునాన్యి. 
ఔట హౌస గేటు నించి వెనకిక్ తిరిగి ఉండడం వలల్ బయటి వాళెల్వరూ ఇకక్డికి కనిపించరు. ఇంటి వాళల్కి  కూడా కనిపించదు ఔట 

హౌస ముఖ దావ్రం. "ఈ ఇలుల్ భలే పర్తేయ్కంగా, అందంగా, ఆహాల్దంగా ఉంది నా మనసుస్కి సరిపడినటుల్." అనుకుంది తనమ్యి. 
"అనన్ం పెటేట్దుందా, లేదా?" అనన్ గదిద్ంపుకి ఈ లోకంలోకి వచిచ్పడింది. 
"ఏమైంది?" అంది మెలల్గా అతని ముఖంలో ఇంకా చిరాకు తాండవించడం చూసూత్. 
"ఆడదానివి, నీకేం అరథ్మవుతాయి నా ఉదోయ్గం బాధలు?" అని "అవునూ, ఉదయం యూనివరిశ్టీ నించి ఎపుప్డొచేచ్వు?" అనాన్డు.  
"కొంచెం ఆలసయ్మే అయియ్ంది" అంది. 
"నీకు మొదటే చెపేప్ను. మా పినిన్ ఏదో పుణాయ్నికి చూసి పెడతాదని. నువివ్లా ఆలసాయ్లు చేసేవనుకో. చదువు వదుద్, చటుట్బండలు 

వదుద్. శుభర్ంగా ఇంటోల్ పిలోల్ణిణ్ చూసుకో చాలు. అయినా నీకెందుకే చదువు? ఒక ఇంగీల్షు వాకయ్ం మాటాల్డడం రాదు" అనాన్డు. 
"నాకు ఇంగీల్షు మాటాల్డడం రాదని నీకు చెపేప్నా? అసలెపుప్డైనా వినాన్వా నేను మాటాల్డేటపుప్డు?" అంది చటుకుక్న ఉకోర్షంగా 

తనమ్యి. 
"నువావ్? ఇంగీల్షులోనా? నీ పలెల్టూరి ఇంగీల్షూ ఓ ఇంగీల్షే! మన ఇంటిగల ఓనరమమ్ మాటాల్డుతాది మరి, ఎదుటోళుల్ అరథ్ం 

చేసుకోలేనంత సీప్డుగా, దొరల ఇంగీల్షులాగా మాటాల్డుతాది. పొరబాటున ఎపుప్డేనా నీ ఇంగీల్షు పాడితయ్ం చూపించేవు గనక. నవువ్తారు 
అందరూ" అనాన్డు వయ్ంగయ్ంగా. 

తనమ్యికి బాధ కళల్లోల్కి తనున్కు వచిచ్ంది.  
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"మొదలెటేట్వా శనిగొటుట్ ఏడుపు? నీ దరిదర్పు ముఖం చూడడం కంటే సెకండోష్ సినిమాకి పోవడం నయం. తలుపేసుకో." అని 
విసురుగా వెళిల్పోతునన్ శేఖర వైపు నిసేత్జంగా చూసూత్ ఉండిపోయింది. 

PPP 
యూనివరిశ్టీ లో ఇన కమ సరిట్ఫికేటు పెడితే ఫీజు తగిగ్ంపు ఉంటుందని చెపేప్రు ఆఫీసు వాళుల్. దానికి కేసట్ సరిట్ఫికేటు చేరిసేత్ ఇంకా 

మంచిదట. 
"ఎలాగూ లకిష్ని కూడా కలిసి రావాలి. రెండు పనూల్ చకక్బెటుట్కుంటే సరి. బయటికి వెళాద్ం వసాత్వా కనాన్" అంది బాబుతో తనమ్యి. 
శేఖర కేంపుకెళేల్డు.  
పొదుద్నేన్ కాసత్ వండుకు తిని బాబునెతుత్కుని బయట పడింది. 
వీధి చివరకి రాకుండానే ఆటో ఎదురుపడింది. ఎకిక్ కూచుని అడర్సు చెపిప్ంది. 
"అమమ్ ఇచిచ్న బటట్ల డబుబ్లోల్ ఇంకా రెండు వందలే మిగిలాయి" లోపలోల్పల అనుకుంది పరుస్లో చెయియ్ పెటిట్. 
కరెంటు బిలుల్, పాత కాసట్ సరిట్ఫికేటు లాంటివి పరుస్లో మడతబెటిట్ పెటుట్కుంది. 
తామునన్ ఏరియా రెవెనూయ్ కేందార్నికి వెళిల్ంది. 
వాళిల్చిచ్న ఫారాలు పూరుత్ చేసి, తెచిచ్న కాగితాలు జెరాకుస్ తీయించి కల్రుక్కి ఇచిచ్ంది. ఇదంతా కనీసం మూడు గంటలు పటిట్ంది. 

దావ్రం దగగ్ర డబుబ్లిమమ్ని అటెండరు వెనకే వచేచ్డు.  
ఇపప్టిదాకా చంటి పిలాల్డితో నానా కషాట్లూ పడి లైనులో నిలబడడ్పప్డు కనీసం మంచినీళుల్ తాగడానికి వెళల్లేక ఎంతో ఇబబ్ంది 

పడింది. అపుప్డీ అటెండరు ఏమయేయ్డో! 
వరండా మెటుల్ దిగుతూనే కనబడడ్ బలల్ మీద కూలబడి పది రూపాయలు బయటికి తీసి ఇచిచ్ంది. "ఇదేంటమామ్, బొతిత్గా. మీకు ఇన 

కమ  సరిట్ఫికేటు వసేత్ ఫీజులనీన్ మిగులే కదా" అనాన్డు నీళుల్ నములుతూ. 
"ఇక లేవు మరి నా దగిగ్ర" అంది చెమట తుడుచుకుంటూ. 
ఒళోల్ పిలోల్డి వైపు చూసూత్  "పదికి పాలసీసా అయినా వసత్ందా?" అని గొణుకుక్ంటూ నోటు తీసుకుని వెళిల్పోయేడు. 
"మరో పదిహేను రోజుల తరావ్త కనబడమనాన్రు. అపప్టికి మళీల్ చారీజ్లుండొదూద్? ఏం నానాన్, నువేవ్ చెపుప్." అంది బాబు తల 

నిమురుతూ. 
వాడి చికక్టి తల వెండుర్కలోల్ చెమట పటేట్సింది. "అయోయ్, చెమటుల్ పటేట్సేయిరా నానాన్."  అని భుజానేసుకుని కాసత్ నీడునన్ చోట 

మరో చోట కూలబడి, పాలసీసాలో పోసి తెచిచ్న నీళుల్ పటిట్ంచింది. 
అపప్టికే మధాయ్హన్ం అయియ్ంది. అకక్ణిణ్ంచి పదిహేను నిమిషాలు నడిచి, బసుస్ సాట్ండుకి చేరుకుంది.  
కటుట్కునన్ పాలిషట్రు మికుస్ చీర కొంగు తీసి పిలాల్డి తలమీదుగా కపిప్ంది. 
బసుస్ దిగి కొండ మీద ఉనన్ పాతింటి వైపు అడుగులేసింది. వీధి చివర  అతను పలకరింపుగా నవివ్ "బావునాన్రా?" అనాన్డు. 
ఇంటి బయట సీట్లు గినెన్లు బేరమాడుతునన్ లకిష్ దూరం నించి తనమ్యిని చూసుత్నే పరుగెతుత్కొచిచ్ంది. 
చంకలో పిలాల్ణిణ్ చేతులోల్కి తీసుకుని "అమోమ్, ఎంత ముదుద్గా ఉనాన్డో తలీల్ నీ కొడుకు" అంది ఆనందంగా. 
అపప్టికపుప్డు పోపులు  వేయించి, కొబబ్రి పచచ్డి రుబబ్డానికి సిదధ్పడుత్నన్ లకిష్ని వారిసూత్ "వీడు కడుపులో ఉనన్పుప్డు 

తినాలనిపించిన కోరికలేవీ ఇపుప్డు లేవు. మీకు శర్మ దేనికి?" అంది తనమ్యి. 
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"శర్మేవిటి తనమ్యీ! అపుప్డు నీ కొడుకు కోసం, ఇపుప్డు నీ కోసం" అంది. 
భోజనాలయేయ్క "మేమికక్డే ఉంటే ఎంత బావుండేది! నేనిపుప్డు యూనివరిశ్టీకి వెళాల్లంటే పెదద్ సమసయ్ తయారయియ్ంది. వీణిణ్  చూసి 

పెటేట్ వాళుల్ లేరు." అంది తనమ్యి. 
"ఆ వీలు లేకుండా చేసేడుగా మీ ఆయన" అంది లకిష్. 
పర్శాన్రథ్కంగా చూసుత్నన్ తనమ్యి దగిగ్రికి వొంగి  "మీ ఆయన నీకు చెపప్లేదనన్మాట." అంది లకిష్. 
"ఊహూ--- "అని తలాడించి, ఏవిటి విషయమనన్టుల్ ఆసకిత్గా చూసింది తనమ్యి. 
"ఏం చెబాత్డులే. చేసిన ఎదవ పనుల్. నువెవ్ంత బంగారానివో, అంతటి తార్షుట్డు మీ ఆయన. నువెవ్లా పెళాల్డేవో గాని. నువివ్లా 

కాంపుకి వెళేల్వో లేదో నేనూ ఊరెళేల్ను నెల రోజులు. 
"వచేచ్సరికి చుటుట్పకక్ల వాళుల్ ఒకటే గుసగుసలు చెపుప్కోవడం" అని రహసయ్ంగా గొంతు తగిగ్ంచి, "మీ ఆయన రాతుర్ళుల్ ఆడోళల్ని 

తెచుచ్కునీ వోడంట" అంది. 
తనమ్యి అపర్యతన్ంగా "ఛీ, ఛీ.." అంది. అంతలోనే గొంతు పెగులుచ్కుని "వాళల్కి చుటాట్లు చాలా మంది ఉనాన్రు. ఎవరైనా 

వచేచ్వారేమో" అంది లకిష్ తో సరిద్ చెపప్బోతూ. 
"నువివ్ంత మంచిదానివి కాబటిట్ అతని ఆటలలా సాగుతునాన్యి. నేను కళాల్రా చూసేను. ఒకరోజు తపప్తాగి ఆడదాని ఒంటి మీద 

వాలిపోయి వచేచ్డు. ఇదద్రూ చేసిన యాగీ ఆంతా ఇంతా  కాదు." 
ఆ తెలాల్రి ఇంటిగలాయనకి ఎవరు చెపేప్రో మరి. ఇలుల్ తక్షణం  ఖాళీ చెయయ్మని కూచునాన్డు. 
ఆ మధాయ్హన్మే మీ ఆయన ఆటోలు పటుట్కొచిచ్ సామానుల్  సరుద్కుని వెళిల్పోయేడు" లకిష్ గబగబా చెపుప్కుంటూ వెళిల్పోతూంది. 
తనమ్యికి ఊగిపోతూ కోపం, ఆపుకోలేని దు:ఖమూ వచేచ్యి. 
"లకీష్, ఇంకోసారి వసాత్ను. ఇక నాకేం చెపప్కు. నా మీద నాకే అసహయ్ం వేసూత్ంది." అని చివాలున లేచింది. 
వెనక నించి లకిష్ వచిచ్, "మొగోళుల్ వొటిట్ ఎదవలు. మీ ఆయన ఎదవలోల్కి ఎదవ. అనవసరంగా నీ  మనసు కషట్పెటిట్నటుల్నాన్ను. 

నువువ్ ఇవనీన్ మనసులో పెటుట్కోమాక. బాగా చదువుకో. ఈ పిలోల్డి ముఖం చూసుకుని బతుకు. ఏం చేసాత్వు మరి!" అని ఆటో ఎకేక్ ముందు 
నచచ్చెపిప్ంది. 

వొళళ్ంతా అవమానంతో దహించుకుపోతూంది తనమ్యికి. 
ఇంటికి వసూత్నే గోడకి వేళాల్డుతూనన్ శేఖర ఫోటోని నేలకేసి కొటిట్ంది. "ఛీ.. ఛీ... శరీరం తపప్, మనసులేని పశువు.  పెళిల్కాకముందు 

ఎలా తిరిగాడో  అనవసరం, కనీసం పెళల్యాయ్కనయినా సిథ్రంగా ఉనాన్డనుకుని నమిమ్ందినాన్ళూల్. తనకక్డ కడుపుతో నానా కషాట్లు పడూత్ంటే, 
ఇతనికక్డ వెలగబెటిట్న సంసారం ఇది. పశువుని కటుట్కునన్ందుకు తనకి శాసిత్ జరిగింది."  గోడకి జేరబడి కూచునన్దలాల్ కోపంతో 
అపర్యతన్ంగా తలని గోడకేసి గటిట్గా కొటుట్కుంది. కసిదీరా తలని బాదుకుని తల నెపిప్ వచేచ్సుత్ంటే నేల మీద వాలి పోయి కుళిళ్ కుళిల్ 
ఏడవడం పార్రంభించింది. 

పిలాల్డు లేచి ఏడుసుత్నాన్ వినిపించని అరథ్ంలేని దిగులేదో పటుత్కునన్టుల్ నేల మీద పడుకుని పిచిచ్దానిలా గది లో పడి రాతర్ంతా 
ఏడుసూత్నే ఉంది. 

"నేనేం తపుప్ చేసానని ననిన్లా శికిష్సుత్నాన్వు శేఖర!  ననున్ పెళిల్ చేసుకుని నా జీవితం సరవ్ నాశనం చేసేవు. ఎందుకు? ఎందుకు?"  
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మధయ్ మధయ్ పిలాల్డి ఏడుపుకి మెలకువ వచిచ్నపుడలాల్ దగగ్రకు జరుపుకుని పాలిసూత్  తను మాతర్ం  తిండీ తిపప్లు మానేసి అలానే 
పడి నిదర్పోయింది తనమ్యి. 

రాతర్ంతా కలత నిదద్ర. శేఖర తనని పరవ్తమీమ్ంచి సముదర్ంలోకి తోసేసుత్నన్టుల్ కల నించి దిగుగ్న లేచింది.   
తెలాల్రి పిలాల్డి పనులు తపప్నిసరయియ్ చేసింది. దేని మీదా ఆసకిత్లేదు. ధారాపాతంగా కారుతునన్ కనీన్ళల్ని,  ముకుక్ ని కొంగుతో 

అదుద్కుంటూ రోజలాల్ అలానే కూచుంది గోడకి జేరబడి. 
ఉకోర్షంతో మనసు రగిలిపోతూంది.  
ఆ మరాన్డు తెలార గటల్కి  శేఖర వచేచ్డు. మనసస్ంతా కాగిపోతునన్ కోపోదేర్కంతో చివాలున లేచి కూచుంది. 
"ఏవిటే తాచుపాములా లేచేవు? సరిగా నిదర్పోలేదా?" అనాన్డు నవువ్తూ. 
"నేను డెలివరీకి వెళిల్నపుడు ఏం చేసేవు? ఇలుల్ నువువ్ ఖాళీ చేసేవా? వాళుల్ ఖాళీ చేయించేరా?" అని గటిట్గా అరిచింది. 
"అసలు నువెవ్ందుకెళేల్వు అకక్డికి? నినెన్వడెళల్మనాన్డు అకక్డికి మళీల్?" అని తిరుగు పర్శన్ వేసేడు. 
"వెళల్బటేట్ తెలిసింది నీ అసలు రూపం. నువువ్ చెపప్కపోతే నాకు తెలీదనుకునాన్వా?" అంది రోషంగా. 
"రాతర్ంతా రిజరేవ్షను లేకండా జనరల లో నానా కషాట్లు పడి, నిదర్ లేక కళుల్ వాసిపోయి ఇంటికొచిచ్న మొగుడికి ఇదనన్ మాట 

పెళాళ్ం చేసే మరాయ్ద." అనాన్డు వెటకారంగా. 
"ఆహా. ఇకక్డ నేనేవనాన్ సుఖంగా నిదర్పోయేననుకునాన్వా? పిలాల్డు ఉండిపోయేడు. లేకపోతే ఉరేసుకుందామనుకునాన్ను."అంది 

గొంతు పూడుకుపోయి. 
"వేసుకోక పోయేవా? ఎదవ గోల వొదిలిపోయేది నాకు." అనాన్డు పిలాల్ణిణ్ దగగ్రకు లాకుక్ని ముసుగు తనిన్ పడుకోబోతూ.  
"ఛీ. ఛీ. నీలాంటి మనిషి కోసం ఛసేత్ నాకే అవమానం" అంది. 
"ఏవిటే తెగ రెచిచ్పోతనాన్వు? ఆడదానివి నోరుమూసుకుని పడి ఉండు. మొగోణిణ్ నేను, లక్ష చేసాత్ను. కషట్పడి సంసారం ఈదుతునన్ 

దానికి మెచుచ్కోలు లేదు గానీ, అదేదో పెదద్ తపుప్లాగా నిలదీసి అడుగుతునాన్వేటి?" అని అటు తిరిగి పడుకునాన్డు. 
వసూత్నే అతను తెచిచ్న సీవ్టల్ పేకెటుట్,  చీర, జాకెటుట్ సంచీ తీసి నేలకేసి కొటిట్ంది. 
ఆ గదిలో ఉండలేనటుల్ బాతూర్ములోకి వెళిల్ తలుపేసుకుంది. ఆలోచించడానికూక్డా ఓపిక లేదు. తలంతా వేడిగా అయిపోయి, 

చెమటలు ధారాపాతంగా కారుతునాన్యి. చలల్ని నీళుల్ తలమీంచి పోసుకుంది. 
బయటకు వచేచ్సరికి తెలల్గా వెలుత్రు వసూత్ంది. తడి ఆరని తలని అలాగే వొదిలేసి ఇంటి తలుపు తీసుకుని బయటకు అడుగు 

పెటిట్ంది. 
ఎటు వెళాల్లో తెలియదు. సముదర్ం వైపు నడక మొదలు పెటిట్ంది. 
నిజానికి తమ ఇంటి నించి దిగువకి దాదాపు మైలు నడిసేత్ సముదర్ం కనిపిసుత్ంది కానీ, చివరోల్ కంచె వేసునన్ందు వలల్ అంతా చుటుట్ 

తిరిగి దాదాపు నాలుగైదు మైళుల్ వెళల్వలసిందే.  
నడిచి నడిచి కాళుల్ నొపుప్లు పెడూత్ండగా కనబడడ్ బసాట్ండులో కూలబడింది. చినన్ బడీడ్ కొటుట్ దగిగ్ర టీలు తాగడానికి వచిచ్ పోయే 

వాళుల్ తనని వింతగా చూడడం గమనించింది. చెమటకి తడిసిపోయి, నలిగిపోయిన కాటన చీర,  విరబోసుకునన్ జుటుట్, ఏడుపుతో ఉబిబ్న 
కళుల్.  
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అసలు తనెందుకు బయటికి వచిచ్ందో అరథ్ం కావడం లేదు. ఆ ఇంటిలో మాతర్ం ఉండాలని లేదు అంతే. నిసాత్ర్ణగా బలల్మీద 
కూలబడి తలని వంచుకుని కూచుని కళుళ్ మూసుకుంది.  

ఉనన్టుట్ండి మోచేతి మీద చివువ్న కాలడంతో కెవువ్న కేక వేసి పకక్కు పడింది బలల్ మీద. 
తన బాధలో తను ఉండి, పకక్నే చివరుల్ వెలిగించి ఉంచి వేళాల్డుతునన్ కొబబ్రి తాడుని గమనించుకోలేదు తను.  

కానీ "దానికీ, తనకూ చాలా దూరమే ఉందే ! ఎలా కాలిందబాబ్!" అని మోచేతిని తడుముకుంటూ చుటూట్ చూసింది. బడీడ్ 
వెనక నించి వెకిలిగా నవువ్కుంటూ ముందు కొచేచ్డు పిచోచ్డొకడు. బడీడ్ వాడు ఒక కరర్ తీసుకుని అతణిణ్ తరిమికొటేట్డు . కానీ తనమ్యి 
అపప్టికే భయంతో  కొయయ్బారిపోయింది. 

19 
తనమ్యి ఒకక్ ఉదుటున ఎదురుగా ఆగిన బసుస్ ఎకేక్సింది. కండకట్రు టికెక్టుట్ అడిగే వరకూ తన దగిగ్ర డబుబ్లేల్వనన్ సంగతి 

గురుత్ రాలేదు.  
పకక్ సాట్పులో బసాస్పి "చూసేత్ చదూకునన్ దానిలా ఉనాన్వ, ఇదేం పని? దిగమామ్, దిగు. ఎందుకెకుక్తారో డబుబ్లేకుండా 

బసుస్లు" అంటునన్ డైరవరు మాటలు అసలు బురర్కెకక్డం లేదు తనమ్యికి. 
తల మొదుద్బారిపోయినటల్యియ్ంది. మనసంతా దు:ఖంతో కూడిన నిరాశ.  
బసుస్ దిగి నడక పార్రంభించింది. హఠాతుత్గా ఎకక్డి నించో చంటి పాప ఏడుపు వినిపించింది.  
ఒకక్సారిగా ఉలికిక్పడి చుటూట్  చూసుకుంది తనమ్యి. 
"అమోమ్, బాబు! బాబుని వదిలేసి తనికక్డ ..ఇలా రోడుడ్ మీద...." ఇక ఒకక్ క్షణం ఆలసయ్ం చెయయ్కుండా ఇంటి వైపు 

పరుగెతిత్ంది. 
లోపలికి రాగానే శేఖర పకక్న ఆదమరిచి హాయిగా నిదర్ పోతునన్ బాబుని అమాంతంగా ఎతుత్కుని భోరున ఏడిచ్ంది. 
"పసివాడి తల మీద చెయియ్ పెటిట్, ఇంకెపుప్డూ నినొన్దిలి ఎకక్డికీ వెళల్ను నానాన్! నా పార్ణం పోయినా సరే. నినున్ మాతర్ం 

వదలను." అంది. 
తనమ్యి ఏడుపు వినిపించినటుల్ విసుగాగ్ ముఖం చిటిల్ంచి, వెనకిక్ గోడ వైపు తిరిగి పడుకునాన్డు శేఖర. 
పిలాల్డిని అకుక్న చేరుచ్కుని  నేల మీద పడి  అలిసిపోయి ఎపుప్డు నిదర్పోయిందో తెలీదు. 
ఎండ బాగా ముదిరిన పనెన్ండు గంటల వేళ మెలకువ వచేచ్ సరికి బాబు పకక్న లేడు. గదిలో మరో మూలకి దొరిల్ వేళుల్ 

నోటోల్ పెటుట్కుని జుముకుక్ంటూ ఆడుకుంటునాన్డు నిశశ్బద్ంగా. 
బోరాల్ పడడమే కాదు. వాడికి ముందుకు కదలడమూ వచిచ్ందని అరథ్మైంది.  
వాడి అందమైన ముచచ్టల్నీన్ గమనించేటంత మానసిక సిథ్మితం ఉంటే బావుణణ్ని అనిపించి మరింత దు:ఖం వచిచ్ంది 

తనమ్యికి.  
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"ననున్ క్షమించు నానాన్! నీకు ఎనోన్ చేయాలనుకుని చేయలేకపోతునాన్ను. నా మనసేస్ం బాగోలేదు."   అంది వెకుక్తూ.  
బాబు దగిగ్రికి జరిగి వాడి చినిన్ అరచేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంది. ఏదో అరథ్మయినటుల్ అమమ్ చేతి వేలిని అందుకునాన్డు. 

ఆ చినిన్ చేతినలాగే పటుట్కుని మౌనంగా రోదించ సాగింది తనమ్యి. 
శేఖర లేవడమూ, వీథి తలుపు ధబాలున వేసి బయటకు వెళిల్పోవడమూ వింది.  
"అతనికి మనసుతో సంబంధం లేదు. శరీరం, అదీ ఏ శరీరమైనా ఒకటే" అనే ఆలోచనే రోత కలిగించసాగింది. 
ఇనాన్ళూల్ కాసోత్ కూసోత్ అతని మీద ఉనన్ పేర్మ భావం కూడా మాయమై అతనిన్ చూసేత్ కంపరం పుటుట్కు వసూత్ంది. 
 "ఇక మీదట అతను తనని ముటుట్కోవడానికూక్డా వీలులేదు." అని గటిట్గా నిరణ్యించుకునన్ తరావ్త మనసుకి ఉపశమనం 

అనిపించింది.  
 లేచి తలారా చలల్టి నీళల్తో సాన్నం చేసింది.  ఏడిచ్ ఉబిబ్న కళల్కి  చలల్టి నీళల్ సాన్నం ఉపశమనం కలిగించింది.  
కళల్కి కాటుక పెటుట్కుని, ఎరర్ తిలకం సీసా కాడతో గుండర్ని బొటుట్ దిదుద్కుంది.   సింధూరం పాపిట పెటుట్కోబోయి విరకిత్ 

కముమ్కొచిచ్ ఆగిపోయింది.  
సింధూరం పెటుట్కునన్పుడలాల్ పెళిల్ తతంగం గురుత్కు వసుత్ంది. 
శేఖర ఆ సాయంతర్ం వసూత్నే బాయ్గు సరుద్కుని "నాకు అరజ్ంటుగా రమమ్ని ఒరిసాస్ నించి పిలుపు వచిచ్ంది. ఏం చేసాత్ం, 

ఎదవ బతుకు. మిలటీర్ సంసారం అయిపోయింది." అనాన్డు. 
ముభావంగా ఉనన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "నా బతుకిక్ ఉదోయ్గంలోనూ సంతోషంలేదు, కొంపలోనూ సంతోషం లేదు. నా 

తలరాత. ఏం చేసాత్ను?!" అని నెతిత్ కొటుట్కుని, 
"నీ ఎదవ ఏడుపు మాని, నా కొడుకునైనా జాగర్తత్గా చూసుకో" అని విసురుగా వెళిల్పోయాడు. 
శేఖర వెళేల్క చీకటి వేళ చంటాడినెతుత్కుని వాకిటోల్కి వచిచ్ కూచుంది తనమ్యి. 
పర్శాంతంగా గాలి వీసూత్ంది బయట.  
తనమ్యికి దు:ఖం ఎకక్డా నిలవనీయడం లేదు. 
ఒళోల్ బాబు తో మెలల్గా మాటాల్డ సాగింది.  
"ఎందుకు నానాన్ నేనిలా మోసపోయాను?! నేనేం తకుక్వ చేసానని అతనిలా పరాయి సతరీలని తెచుచ్కునాన్డు? అపుప్డు నేను 

నినున్ కనడానికే కదా వెళిల్ంది! తలుచ్కోవడానికే జుగుపస్ కలుగుతోంది."  
శేఖర గురించి కాకుండా మరేదైనా ఆలోచించాలని మనసుని తపిప్ంచుకునే మారగ్ం కోసం లోపలి నించి కరుణ ఇచిచ్న 

పుసత్కం తెచుచ్కుంది.  
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"బయట వరండాలోకి మంచి వెలుతురు వచేచ్ బలుబ్ కొని తేవాలి రా నానాన్, నువువ్ ఆడుకుందుకూ, నేను 
చదువుకుందుకూ" అంది. 

చాప మీద మెతత్టి దుపప్టి పరిచి బాబుని పడుకో బెటిట్ పకక్నే కూచుని పుసత్కం తెరిచింది. 
పదయ్ కావయ్మది. పదాయ్లలో కొనిన్ పదాలకు అరాథ్లు తెలియడం లేదు. అయినా పదయ్ం చదువుతూంటే శబద్ సౌందరాయ్నికి 

మనసుకి ఎంతో ఊరట కలగ సాగింది.  
"పదాల వుయ్తప్తిత్ ఎలా తెలుసు కోవాలి? కరుణ కనబడడ్పుప్డు అడగాలి" అనుకుంది. 
చదువుతూ చదువుతూ ఉండగానే మనసులో దు:ఖమంతా కర్మంగా మాయమై గుండె తేలికపడింది కాసేస్పటిలోనే. 
"అజాఞ్త మితర్మా! నువువ్ ఇపుడు ఈ పుసత్క రూపం దాలాచ్వనన్ మాట." అనుకోకుండా తనమ్యి ముఖమీమ్ద చినన్ 

పర్శాంతత వెలిసింది. 
పుసత్కం లోకి, తన వైపే చూసుత్నన్ బాబు కళళ్లోల్కి మారిచ్ మారిచ్  చూసూత్  "మితర్మా! అనుక్షణం ఓడిపోతునన్ జీవితంలో 

నువేవ్ లేకపోతే నేనేమైపోయేదానిన్!" అంది.  
 

*** 
ఉదయానే పాల పేకెటుట్ కోసం బయటికి వచిచ్ంది తనమ్యి. గేటుకి వేళాల్డ దీసిన రెండు సంచీలోల్ చినన్ సంచీలో చేయి పెటిట్ 

తమ పేకెటుట్ తీసుకుని లోపలికి వచిచ్ంది. 
ఈ ఇంటికి వచిచ్న దగగ్రిన్ంచి అరలీటరు పాల పేకెటుట్ ఇంటివాళల్కి వేసే సపల్యిరు దగిగ్ర తీసుకుంటునాన్రు.  
ఇంటి వాళుల్ తనమ్యితో పరిచయంగా ఉండరు. ఇంటాయన పెదిద్ంటి వాకిటోల్ శేఖరోత్ అపుప్డపుప్డూ మాటాల్డతాడు.  
ఇంటావిడ తనమ్యిని చూసి పలకరింపుగా నవువ్తుందే కానీ ఏమీ మాటాల్డదు. ఇంటికి వచిచ్ పోయే వాళల్ సేన్హితులతో 

గేటు దగిగ్ర వరకూ వచిచ్ బానే మాటాల్డుతుంది.   
"ఆవిడ ఆసిథ్పరురాలు కాబటిట్ తనతో ఇలా అంతరం పాటిసుత్ందనుకుంటా"  అనుకుంది తనమ్యి లోపలికి వెళూత్.  
ఎపుప్డూ ఔట హౌస వైపు ఎవరూ రారు. తనమ్యికీ అలా ఉండడమే ఇషట్ం.  
పర్శాంతంగా ఉనన్ ఇంటోల్ శేఖర ఊళోల్ లేనపుడు తనమ్యికి రోజంతా ఎటువంటి దిగులూ లేకుండా గడుసుత్ంది.  
ఆ రోజు మధాయ్హన్ం తలుపు తటిట్న శబద్మయియ్ంది. 
తనమ్యి  ఆశచ్రయ్ంగా  తలుపు తీసింది. 
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ఇంటిగలాయన పలకరింపుగా నవువ్తూ "ఇంటోల్ మీటర చెక చేయడానికి" అనాన్డు. అతనిన్ ఇంత దగిగ్రగా చూడడం ఇదే 
మొదటి సారి. యాభై ఏళుళ్ంటాయనడానికి  సాకిష్గా పెదద్ బొజజ్, బటట్ తల, తెలల్ బనీను, గళళ్ లుంగీ, హవాయి చెపుప్లు. ఎందుకో అతనిన్ 
చూడగానే తనమ్యికి మంచి అభిపార్యం కలగలేదు. 

అతనికి దారిచిచ్, బాబునెతుత్కుని తనమ్యి బయటికి గేటు వైపుకి వచిచ్ నిలబడింది. 
అయిదు నిమిషాలోల్ వెళూత్ "శేఖర చాలా మంచి పనిమంతుడు. అతనికి కంపెనీలో  చాలా మంచి పేరుంది.  నాకూ మంచి 

సేన్హితుడు. అందుకే అదెద్ గురించి చూసుకోకుండా మీకు ఇలిల్చేచ్ం. నీకేం అవసరం పడినా అడగడానికి మొహమాట పడకు. మా మేడం కి 
ఇంటోల్ సాయం అవసరం. నీకేవైనా వీలవుతుందా" అనాన్డు. 

తనమ్యి కొంచెం తటపటాయించి "నేను యూనివరిశ్టీలో ఎమేమ్ లో జాయినయాయ్నండి. ఖాళీ ఉనన్పుడు తపప్క సాయం 
చేసాత్ను." అంది. 

అతను కనుబొమమ్లు ముడిచి "నువువ్ చదువుకునన్ అమామ్యివని శేఖర ఎపుప్డూ చెపప్నే లేదు. సారీ" అని  
అపుప్డే వీథి గేటు తీసుకుని వసూత్నన్ వాళాల్విడ వైపు నడిచేడు. 
ఆవిడ అతనీన్, తననీ మారిచ్ మారిచ్ చూడడం తనమ్యికి ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించింది. ఆవిడ ముఖమీమ్ద ఎపుప్డూ తనని 

చూడగానే  కనబడే చినన్ చిరన్వువ్ సాథ్నంలో ఒక విధమైన చికాకు చోటు చేసుకోవడం గమనించింది తనమ్యి. 
ఆ వెనకే వచిచ్ ఇంటాయనని అడర్సు అడుగుతూనన్ కరుణని చూసి ఇంకాసత్ ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి.  
" ఇకక్డే  ఉనాన్రా, ఇదిగో మీకీ పుసత్కం ఇచిచ్ వెళదామని వచేచ్ను. ఎంత గొపప్గా ఉనాన్యో ఈ పదాయ్లు" అంటునన్ 

అతనిన్ చూసూత్ పకక్ నించి వెళూత్నన్ ఇంటావిడ ముఖంలో చికాకు మరింత పెరగడానిన్ గమనించింది తనమ్యి. 
"థాంకస్ండీ, మీరిది వరకు ఇచిచ్న పుసత్కం నినేన్ చదివేను. తెసాత్నుండండి" అని లోపలికి వచిచ్ంది తనమ్యి. కరుణ వరండా 

వరకూ వచిచ్ బయట నిలబడాడ్డు. 
"మీ అబాబ్యి భలే ముదొద్సుత్నాన్డండీ, వీణిణ్ చూసేత్  భాగవతంలో చినిన్ కృషుణ్ణిణ్ ఉదేద్శించిన పదాయ్లు జాఞ్పకం వసుత్నాన్యి." 

అనాన్డు. 
తనమ్యి పుసత్కంతో బాటూ తెచిచ్న గాల్సు నీళుల్ అందుకుని తాగి, "హమమ్యయ్, బతికించేరండీ నీళిల్చిచ్" అని 
"మీకు ఇంత చంటి పిలాల్ణిణ్ పెటుట్కుని ఇలా చదవాలనన్ ఉతాస్హం ఎకక్ణిణ్ంచి వసోత్ందా అనుకునాన్ను. మీ ఇంటినలుల్కునన్ 

ఈ తీగెలు, పొదలు, లతల నించనన్మాట....అనన్టుల్ పదాలకు వుయ్తప్తిత్ గురించి అడిగేరు కదా, అమర కోశం కంఠతా పటట్డమే. అలా 
కంగారు పడకండి నేనునాన్నుగా." అనాన్డు. 

చలాకీగా మాటాల్డుతూనన్ అతనిన్ చూసూత్  "గొపప్ జాఞ్నంతో తొణికిసలాడే ముఖ వరచ్సుస్ ఇతనిది" అనుకుంది తనమ్యి. 
"వచేచ్ సోమవారం నించి కాల్సులు. మరిచ్పోకండి." అనాన్డు వెళూత్.  
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*** 
 
ఎనాన్ళుల్గానో ఎదురు చూసుత్నన్ కాలేజీ మొదటి రోజు రానే వచిచ్ంది. 
బాబుని ఎతుత్కుని యూనివరిశ్టీ పార్ంగణం లోకి అడుగు పెటిట్ంది తనమ్యి. 
బాబుని కాల్సు రూములోకి రానిసాత్రో లేదో తెలియదు. అయినా మరో దారి లేదు తనకు. మొదటి కాల్సు లోకి అడుగు 

పెటిట్ంది.  
అపప్టికే కాల్సు లో ఉనన్ లేడీ పొర్ఫెసరు "ఏమామ్, ఎమేమ్ నీకా, మీ అబాబ్యికా?" అంది. 
"అందరూ పకాలున నవేవ్రు."  
"ఇవేళిట్కే మేడం. రేపటిన్ంచి...." అంది తనమ్యి. 
అందే గానీ రేపటిన్ంచి ఏంచెయాయ్లో తెలియదు తనకి. 
బాబు సరిగాగ్ అయిదు నిమిషాలోల్ ఏడుపు మొదలు పెటేట్డు. తనమ్యి బాయ్గు తీసుకుని డిపారుట్మెంటు బయట చెటుట్ కింద 

బెంచీ మీద కూలబడింది. 
అపప్టి దాకా ఏడిచ్న వాడు బయటికి రాగానే నిశశ్బద్ంగా నవేవ్డు అమమ్ని చూసి. 
ఒళోల్ పడుకో బెటుట్కుని పాల సీసా బయటికి తీసూత్ "నువివ్లా పేచీ పెడితే అమమ్ ఎలా చదువుకుంటుందిరా?" అంది. 
"ఊంగా" అంటూ కేరింతలు కొటేట్డు. 
"నిజమే నీతో ఆడడమే ముఖయ్ం. కానీ అమమ్ చదువుకోవాలి నానాన్, అమమ్ తన కాళల్మీద తను నిలబడాలి. చినన్పటిన్ంచీ 

కలలు గనన్ పీ.ఎహ.డీ చెయాయ్లి." అంది వాడి కళల్లోల్కి చూసూత్. 
చుటూట్ ఉనన్  యూకలిపట్స  చెటల్ నించి ఆకులు రాలి చుటూట్ అంతా తుకుక్తుకుక్గా ఉంది. చెటల్ కింద బలల్ల  మీద కాసత్ 

ఎండా, కాసత్ నీడా దోబూచులాడుతునాన్యి. 
బాబు తల మీద కొంగు కపిప్ సంచీ లోంచి కరీచ్ఫ తీసి వాడికి విసురుతూ కూచుంది. 
"ఇదేవిటి, ఇకక్డ కూచునాన్రు?" కరుణ మాటలకి పలకరింపుగా నవివ్ంది.  
ఆ నవువ్లో నీరసం కనిపెటిట్నటుల్  "అయినా కాల్సులోల్ ఏవీ చెపేప్ది లేదు ఇవేళ. మొదటి రోజు కదా, ఊరికే పరిచయాలు 

మాతర్మే." అంటూ అటుగా వసుత్నన్ ఒక అమామ్యి, ఇదద్రు అబాబ్యిలిన్ పిలిచి పరిచయం చేసేడు. 
"ఈ అమామ్యి అనంత, ఇతను రాజు, ఇతను దివాకర" అంటూ. 
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అనంత పరిచయంగా దగిగ్రికి వచిచ్ "అబాబ్, ఎంత ముదుద్గా ఉనాన్డో చంటోడు" అని చేతులోల్కి తీసుకుంది. బాబు 
కేరింతలోత్ పరిచయంగా మీదికి దుమికే సరికి "అమోమ్, ఎంత బంగారు కనన్యోయ్" అంటూ "నాకు పిలల్లంటే భలే ఇషట్మండీ" అంది ఓరగా 
రాజు వైపు చూసూత్. 

అతను ముసి ముసిగా నవవ్డం చూసి, "వీళిల్దద్రూ చిరకాల పేర్మికులు. ఎమేమ్లు, పీహెచ డీ లు   చేసాత్రు గానీ పెళిల్ మాతర్ం 
చేసుకోరు" అనాన్డు కరుణ. 

"ఓయ" అని అతని భుజమీమ్ద ఒకటిచిచ్ంది అనంత. 
వాళల్ని చూసి తనమ్యికి భలే సంతోషంగా అనిపించింది. ఇలా అందరితో కలిసి హాయిగా చదువుకునే అవకాశం తనకి 

ఉంటే ఎంత బావుణుణ్ అనుకుంది. 
"తవ్రపడి చదువు పూరత్వకుండా పెళిల్ మాతర్ం చేసుకోకండి." అంది తనమ్యి. 
అపప్టి వరకూ నిశశ్బద్ంగా ఉనన్ దివాకర "నేను వి..వీళల్ను చూసే ఆ..ఆజనామ్ంత బర్హమ్చారిగా ఉండిపోవాలని 

చి...చినన్పుప్డే శశ్..పథం చేసుకునాన్" అనాన్డు నతిత్తో పలకలేక పాటుల్ పడూత్. 
అంతా పకుక్న నవేవ్రు. 
కరుణ లేసూత్ "రండి, అనిన్ కాల్సు రూములూ చూసొదాద్ం" అనాన్డు. 
"బాబుతో...." అని సంశయిసుత్నన్ తనమ్యి తో "అయోయ్ ఇంత బంగారమంటి పిలోల్ణిణ్ రావొదద్నే వాళెల్వవ్రు? చూదాద్ం 

పడండి" అంది అనంత వాణిణ్ తనమ్యి భుజమీమ్ంచి ముదాద్డుతూ. నలుగురితో కలిసి డిపారుట్ మెంటు అంతా కలయదిరగడం తనమ్యికి ఎంతో 
హుషారు నిచిచ్ంది. 

తన చేతిలో బాబుని పొర్ఫెసరల్ంతా సహృదయంతో పలకరించడం ఇంకాసత్ హుషారునిచిచ్ంది. 
చెటల్ మధయ్ నించి కాసత్ దూరం నడిచి కేంటీను వరకూ వచేచ్రు. టీ తాగుతూ, ఎదురుగా ఉనన్ పెదద్ బిలిడ్ంగుని చూపించి 

"ఇదే మన యూనివరీశ్టీ లైబర్రీ" అనాన్డు కరుణ. 
తనమ్యి తన కళల్ని తనే నమమ్లేక పోయింది. "ఇంత పెదద్ భవనం లైబర్రీయా? అని నోరు తెరిచింది. 
తనమ్యి ముఖంలో కనిపిసూత్నన్ ఆశచ్రయ్ం, ఆనందం చూసి, "బయటి నించి ఏం చూసేరు? లోపల ఎంత గొపప్గా ఉందో 

తెలుసా?" అనాన్డు కరుణ. 
"వెళాద్మా?" అంది హుషారుగా తనమ్యి. 
"అబాబ్, మీరూ పుసత్కాల పురుగేననన్ మాట" అంది అనంత నవువ్తూ. 
లోపల రెండసుథ్లలో ఉనన్ అతయ్ంత విశాలమైన లైబర్రీని, ఆ పుసత్కాలిన్ చూసి "ఆహా! నా జీవితం ధనయ్ మైపోయింది" అంది 

అపర్యతన్ంగా తనమ్యి. 
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కరుణ పర్శంసా పూరవ్కంగా చూసి "సరిగాగ్ నేనూ ఇలాగే అనుకునాన్ను తెలుసా ఈ లైబర్రీని మొదటగా చూసినపుప్డు" 
అనాన్డు. 

 రేక ల మధయ్లో తిరుగుతూంటే అవధి లేని ఆనందం కలగసాగింది తనమ్యికి. 
లైబర్రీ కారుడ్కి అపిల్కేషను పెడూత్ంటే ఎంతో గరవ్ంగా అనిపించసాగింది.  
"యూనివరీశ్టీలో తనిపుప్డు నిజంగానే చదువుకుంటూంది! నిజంగానే!!"  
"అమమ్ యూనివరిశ్టీ లో నిజంగా చదువుకుంటూంది. నచిచ్ందా నానాన్ నీకు? నువెవ్పుప్డు యూనివరీశ్టీకి వెళాత్వు మరి?" 

అంది తిరిగి వసూత్  బసుస్లో బాబుతో. 
*** 

శేఖర ఊరిన్ంచి వసూత్నే "ఇంకా కోపం పోలేదా?" అనాన్డు నీరసంగా, ముభావంగా ఉనన్ తనమ్యితో. 
నిశశ్బద్ంగా అనన్ం వడిడ్ంచింది. 
"సాయంతర్ం సినిమా కు వెళాద్ం" అనాన్డు మాట మారుసూత్. 
శేఖరుక్  వచిచ్న పర్తీ సినిమా చూసే అలవాటు ఉంది. 
తనమ్యికి ఫైటుస్, అరథ్ం పరథ్ం లేని గందరగోళం సినిమాలు నచచ్వు. మంచి సాహితయ్ం, సంగీతం లేని పాటలు కూడా 

నచచ్వు. 
ఇంటోల్ అసహనంగా ఉంది. కనీసం సినిమాకు వెళేత్నైనా తగుగ్తుందనిపించింది. అతని వెంట మౌనంగా బయలుదేరింది. 
సినిమా నించి వచేచ్టపుడు అరథ్మైంది ఇంటోల్ ఉండడమే మంచిదని. అంత చెతత్ సినిమా అది. 
శేఖర  రెండరాథ్ల డైలాగులకి పగలబడి నవువ్కుంటూ సినిమా చూసేడు. 
ఒళోల్ కూచునన్ బాబు తనని చూసి నవువ్తునాన్డనుకుని కిలకిలా నవవ్సాగేడు. 
తనమ్యికి బాగా తలపోటు వచేచ్యడం పార్రంభించింది. 
పడుకునే వేళకి తనమ్యి విడిగా పకక్ వేసుకోవడం గమనించి "ఏం? మంచం పైన పడుకోవా?" అనాన్డు.  
మారు మాటాల్డకుండా గోడ వైపు తిరిగి పడుకుంది. 
"ఏంటి చినన్ విషయానికి ఇంత గోల చేసుత్నాన్వు? నువేవ్మైనా భూలోక రంభవా నువవ్ంటే వెంపరాల్డడానికి?" అనాన్డు 

విసుగాగ్. 
"నేను భూలోక రంభని కాదనన్ విషయం పెళిల్కి ముందు తెలీదా?" అంది చివుకుక్న తిరిగి. 
"ఒంటి మీద కేజీ కండ లేకపోయినా, అందగతెత్వి కాకపోయినా మొగుడేం చేసినా పడుంటావని చేసుకునాన్ను. అయినా 

పెళిల్కి ముందు నువువ్ ఒళుల్ చూపించేవా, నువువ్ రంభవో, కాదో తెలియడానికి?" అనాన్డు పచిచ్గా. 
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అతని మాటలకి తనమ్యికి తన మీద తనకే అసహయ్ం వేసింది. 
"ఛీ.. మనిషివేనా?" అని గటిట్గా అరిచింది.   "అతను చేసే తపుప్లనిన్టికీ తనని బాధుయ్రాలిని చెయయ్డానికి చూసుత్నాన్డు. 

కాసత్ కూడా పశాచ్తాత్పం లేదు మనిషికి. ఛీ. ఛీ " 
బాబు బాగా గాఢంగా నిదర్పోతునాన్డు. 
తనమ్యి కి ఇక ఆపుకోలేని దు:ఖం ముంచుకొచిచ్ంది. వెనకిక్ తిరిగి ఏడుసుత్నన్ తనమ్యిని అమాంతం ఎతిత్ మంచమీమ్ద 

పడేసేడు. 
గింజుకునాన్ వీలు లేని బలిషట్మైన కౌగిలిలో అసహాయంగా కళుల్ మూసుకుంది. 
"వెరిర్ మొరిర్ వేషాలు వేసేవనుకో..." అని పెదవులిన్ గటిట్గా కొరికేడు. 
కళల్లోల్ంచి ధారాపాతంగా కారుతునన్ కనీన్ళల్ శరీరమీమ్ద పడి కోరిక తీరుచ్కునాన్డు. 
ఓడిపోయిన బాధతో కుమిలి పోతునన్ తనమ్యికి "భూమి పగిలి అంతా అకక్డే సమాధి అయిపోతే బావుణుణ్" అనిపించింది. 

20 
ఉదయానే తలుపు చపుప్డయియ్ మెలకువ వచిచ్ంది తనమ్యికి. బాబు మీద చెయియ్ వేసి, గురక పెటిట్ నిదర్పోతునాన్డు శేఖర. 
"పిలాల్డి మీద ఉనన్ పేర్మ తన మీద లేదెందుకో" అని నిటూట్రుసూత్ లేచి తలుపు తీసింది.  
ఎదురుగా అమామ్, నానాన్ కనబడే సరికి ఆశచ్రయ్ం, ఆనందం ఒకక్సారి ముంచెతాత్యి. 
గభాలున తలిల్ని కౌగలించుకుంది. కూతురిన్ అలాగే ఒడిసి పటుట్కుని వీపు నిమిరింది జోయ్తి. తండిర్ లోపలికి వెళిల్ బాబుని శేఖర పకక్ 

నించి లేవదీసి భుజమీమ్ద వేసుకుని వచేచ్డు. జీవితంలోని బాధలనీన్ ఆ భుజమీమ్ద తల వాలచ్గానే నిశిచ్ంత పడినటల్యియ్ కళల్లోల్ంచి ధారాపాతంగా దు:ఖం 
ముంచుకొచిచ్ంది తనమ్యికి.  

"ఏమైందమామ్, మాకూ బెంగగానే అనిపించే వచేచ్సాం." అంది జోయ్తి తనూ కళుళ్ తుడుచుకుంటూ. 
అంతలోనే "ఏడీ, ఏడీ మా చినిన్ కనన్యయ్.. "అంటూ నిదర్పోతునన్ చంటాడిని ఎతుత్కుని తల నిమురుతూ ముదాద్డింది. 
పది నిమిషాల పాటు "అబోబ్ ఎంత జుటుట్ పెరిగిపోయిందో నానాన్రికి. ముకుక్ చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో ఇపుప్డు." అంటూ 

ఒకటే మురిసిపోతునన్ అమామ్, నానన్లిన్ మురిపెంగా చూసూత్ 
"రాతిర్ ఎపుప్డు బయలుదేరేరు? మొహాలు కడుకోక్ండి. కాఫీ పెడతాను." అంది తనమ్యి. 
శేఖర నిదర్ లేచి వచిచ్ "ఎపుప్డొచేచ్రు మావయాయ్?" అంటూ పలకరించేడు. 
"అలా చికిక్ పోయేవేంటి బాబూ, బాగా పని ఎకుక్వ ఉంటూందా ఉదోయ్గంలో?" అనాన్డు భానుమూరిత్ అలుల్డిని పలకరిసూత్. 
"పని ఒతిత్డి కాదు మావయాయ్, మీ అమామ్యి వంట మహిమ" అనాన్డు నవువ్తూ శేఖర. 
జోయ్తి వంటింటోల్కి వచిచ్ "పోనేల్మామ్, ఇనాన్ళల్కి మంచి సౌకరయ్వంతమైన ఇంటోల్కి మారేరు. ఇలుల్ ఎంత బావుందో. అలుల్డు కూడా కాసత్ 

మారినటుల్నాన్డు" అంది సంతోషంగా. 
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తన మనసులోని వేదనలేవీ తలిల్కి కనబడకుండా వెనకిక్ తిరిగి సట్వువ్ మీద కాఫీ దించుతూ "అవునమామ్, మేం బానే ఉనాన్ం" అంది 
తనమ్యి. 

తలిల్దండుర్లు రావడం వలల్ గొపప్ సంతోషం ఇంకోటుంది తనమ్యికి. చకక్గా తను యూనివరిశ్టీకి వెళిల్ రావొచుచ్.అసలే మొదటి రోజు 
తరావ్త మళీళ్ కాల్సులకి వెళల్డం లేదు తనమ్యి. కనీస అటెండెనుస్ లేనిదే సంవతస్రం చివర పరీక్ష రాయడానికి కుదరదని నిబంధనలోల్ చదివింది తనమ్యి. 

శేఖర ఆఫీసుకి వెళల్ గానే "అమామ్, నేను యూనివరిశ్టీకి వెళొల్సాత్ను. నే వచేచ్సరికి లేటైతే మీరు భోజనాలు చేసెయయ్ండి" అంది తనమ్యి 
నోటు పుసత్కం పరుస్లో పెటుట్కుంటూ. 

తండిర్ బాబునెతుత్కుని గేటు వరకూ వచిచ్ "అమమ్కి టాటా చెపుప్ నానాన్" అనాన్డు. 
తనమ్యి సంతోషంగా ముందుకు కదిలింది. 
"ఇనిన్ రోజుల నించీ మిసస్యిన నోటుస్లనీన్ రాసుకోవాలి. లైబర్రీకి వెళిల్ పుసత్కాలు తెచుచ్కోవాలి. అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ంగా ఇన కమ  

సరిట్ఫికేటు తీసుకొచిచ్ యూనివరిశ్టీ లో సబిమ్ట చేయాలి." వడివడిగా నడుసూత్ లోపలోల్పల అనుకోసాగింది. 
కాళల్కి అడడ్ం పడూత్నన్ బెంగాల కాటన చీరని వెనకిక్ తిరిగి సరుద్కుంటూ పలకరింపుకి చటుకుక్న తుళిళ్పడి పకక్కి చూసింది.  
దివాకర "నన్..నమసేత్" అనాన్డు రెండు చేతులూ జోడించి. 
"నమసేత్, ఎలా ఉనాన్రు?" అంది. 
"మామ్... ఇలుల్ అదే.." అనాన్డు దూరంగా చూపిసూత్. 
"యూనివరిశ్టీ కావ్రట్రుస్లా ఉంది " అంది తనమ్యి. 
"అ.. అవునండీ, నానన్గారు డి..డిసేట్నుస్ ఎడుయ్కేషను డిపారుట్మెంటులో  క  కల్రుక్ గా పనిచేసాత్రు." అనాన్డు. 
వెనకే ఎవరో పిలుసుత్నన్టల్నిపించి ఆగేరు. కరుణ వచిచ్ కలిసేడు. 
"పునరద్రశ్నం ఇనాన్ళల్కనన్మాట" అనాన్డు తనమ్యితో. 
"చ..చాలోల్వోయ ..నినేన్గా కలిసేను" అనాన్డు దివాకర తనననుకుని. 
తనమ్యి పకుక్న నవివ్ంది. 
"మీరిలా నవువ్తూ ఉంటే చాలా చకక్గా ఉంటారండీ." అనాన్డు పర్శంసా పూరవ్కంగా మెరిసే తనమ్యి కళల్లోల్కి చూసూత్ కరుణ. 
అంతలోనే మాట మారుసూత్ "చూడండి, ఎంతలో వచేచ్సేమో డిపారుట్మెంటుకి ఇక అరకోర్సు దూరమే" అనాన్డు మళీల్. 
"క..కరుణకి అనీన్ జోకులే...మీ.మీరేవీ పటిట్ంచుకోకండి అనాన్డు దివాకర." 
లైబర్రీ దగిగ్రికి రాగానే, "మీరు వెళల్ండి, నేను పుసత్కాలు లైబర్రీలో ఇచిచ్ వసాత్ను. రా.. దివాకర " అనాన్డు కరుణ. 
నిజానికి తనూ వెళాల్లి లైబర్రీకి. కానీ డిపారుట్మెంటు లోపలికి తనతో కలిసి రావడం బావుండదనుకుని అతను కావాలని అలా పకక్కి 

వెళుత్నన్టుట్ అనిపించింది తనమ్యికి. నిటూట్రుసూత్ ముందుకు కదిలింది.  
చెటల్ నీడల మధయ్ నడుసూత్నాన్, సూదిగా గూచుచ్తునన్ ఎండని తపిప్ంచుకోవడానికనన్టుల్ కొంగు భుజం చుటుట్ కపుప్కుని ముందుకు 

నడిచింది. చెంగుతో బాటూ ముందుకొచిచ్న పొడవైన జడని వెనకిక్ వేసుకునే పర్యతన్ంలో డిపారుట్మెంటు మెటుల్ దిగుతునన్ వయ్కిత్ని గమనించలేదు తనమ్యి. 
వెనకే వసుత్నన్ విదాయ్రుథ్లు వంగి నమసాక్రాలు చెపుత్ంటే గానీ తనకి అరథ్ంకాలేదు ఆయన డిపారుట్మెంటు హెడడ్ని. 
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"అయోయ్, తను నమసక్రించలేదు. ఏమనుకునాన్రో ఆయన" అని మథనపడింది తనమ్యి. 
కాల్సులోకి అడుగు పెడూత్నే అనంత దగగ్రకు వచిచ్ చేతులు పటుట్కుని తనతో బాటూ తీసుకు వెళూత్ "చంటోడేడీ" అంది. 
తనమ్యి జవాబు విని "పోనీలే, నీకు కాలేజీకి రావడానికి కాసత్ సమయం చికిక్ంది. నా దగిగ్ర పెదద్గా నోటుస్లేవీ లేవు. ఆ రాసే పనంతా 

అకక్డ" అంటూ నవువ్తూ "కాల్సులో ముందు బెంచీలో కూచుని బుదిధ్గా ఏదో రాసుత్నన్ రాజుని చూపించింది. 
అతనన్డిగి "ఒక నోటుస్ పటుట్కొచిచ్, ఇంటికి పటుట్ కెళిల్, రాసుకునాన్క తీసుకురా, పరేల్దులే" అంది. 
అపప్టికపుప్డు నోటుస్ తెరిచి హడావిడిగా రాయడం మొదలెటిట్న తనమ్యిని చూసి, "నువూవ్ ఈ బాపతేననన్మాట. ఎంత అందమైన 

దసూత్రీ.." అని ముచచ్టపడింది అనంత. 
వరసగా రెండు మూడు కాల్సులయేయ్క నోటుస్ తీసుకెళిల్ రాజుకి ఇచిచ్, "థాంకస్ండీ. రనిన్ంగు నోటుస్లు చాలా బాగా రాసేరు. అనంత 

ఎటెళిల్ందో కనబడలేదు." అంది తనమ్యి. 
అతను కళుల్ కిందికి దించుకుని కాసత్ సిగుగ్గా "పరేల్దండీ. మీకు ఎపుప్డు కావాలనాన్ నోటుస్లు తీసుకోండి. ఇలా హడావిడిగా 

ఇవవ్కక్రలేదు." అనాన్డు. 
ఇంత నెమమ్దసుత్డైన ఈ అబాబ్యికి, ఆ గడుగాగ్యి అమామ్యికి  జత ఎలా కుదిరిందో అనుకుంది తనమ్యి. 

---- 
ఇన కం సరిట్ఫికేటు  వలల్  ఫీజు వందలోపే తెమిలిపోయింది.  "ఇనాన్ళల్కి శేఖర వలల్ ఒక ఉపయోగం కలిగింది తనకి" అనిపించింది 

తనమ్యికి. 
ఇక పుసత్కాలంటూ ఏవీ కొనుకోక్నవసరం లేని పెదద్ లైబర్రీ ఉంది. కాల్సులకి వెళల్లేక పోయినా ఎపప్టికపుప్డు నోటుస్లు వచేచ్ మారగ్ం 

ఉంది. తనమ్యికి జీవితం ఆశావహంగా కనిపించసాగింది.  
జోయ్తిని వొదిలి తను మళీల్ ఒసాత్నని వెళేళ్డు భానుమూరిత్. 
శేఖర ఈ సారి కేంపుకి నెల రోజులకు వెళిల్పోయేడు కాబటిట్ ఎటువంటి ఇబబ్ందీ లేదు తనమ్యికి. 
జోయ్తి పూరిత్గా ఇంటి పనులు, పిలాల్డిని చూసుకుంటూ కూతురికి చదువుకునే వీలు కలిప్ంచింది. 
తవ్రలోనే డిపారుట్మెంటుతో గొపప్ అనుబంధం ఏరప్డింది తనమ్యికి.  ఎండా నీడలు దోబూచులాడే  యూకలిపట్స చెటల్ మధయ్ 

విశవ్విదాయ్లయపు తెలుగు శాఖా భవనం, కవితవ్ం భాసిలేల్ తరగతి గదులు, ఏదో దివయ్లోకాలకు తీసుకెళేల్ పదాయ్లు......   
"అటజని ......అభంగ తరంగ మృదంగ" నాదాలేవో  ఆ చెటల్ మధయ్  వినన్టల్నిపించింది తనమ్యికి.  
ఏదో కావయ్ంలో చదివిన జాఞ్పకం- తెలల్వారిన ఆకాశంలో చందుర్డు నాయిక  పాపిట గంధపు చుకక్లా ఉనాన్డట. ఆకుల పైని నిగనిగా 

మెరుసుత్నన్ సూరయ్ కిరణాలిన్ కనురెపప్ల మీద ఒడిసి పటుట్కుంటూ ఆకాశంలోకి చూసింది తనమ్యి. 
"ఏవిటండీ...ఉనన్టుట్ండి ఆకాశంలో ఏం కనిపించింది?" అనాన్డు పకక్న నడుసుత్నన్ కరుణ. 
"ఉహూ.. అని తలాడించింది" తనమ్యి. 
"కనిపెటేట్ను లెండి. మనసుస్లో ఏవో కవితాతమ్క భావనలు కదలాడుతునన్టుల్నాన్యి" అని ఈ పుసత్కం చదివేరా? అని "మను చరితర్" 

చేతిలో పెటేట్డు. 
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అతని వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. మొనన్ కాల్సులో పాఠం వినన్పప్టిన్ంచి ఈ పుసత్కం లైబర్రీకి వెళిళ్ వెదకాలని ఆరాటపడింది.  "తన 
మనసుస్ని ఎంత ఖచిచ్తంగా చదవగలుగుతునాన్డితను!" 

"థాంకస్ండీ.. అంది తడి మెరిసే కళల్తో పుసత్కానిన్ గుండెలకానించుకుని. 
పుసత్కం పటల్ తనకునన్ అవాయ్జమైన పేర్మని కనిపెటిట్నటుల్  "మీకే పుసత్కం కావాలనాన్ నాతో చెపప్ండి. ఈ భూ నభోంతరాళాలలో 

ఎకుక్డునాన్ తెచిచ్సాత్ను." అనాన్డు. 
నవువ్తునన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "వేల చందురులు ఇచోచ్ట విరబూసినటుల్ ..." అంటూ "అబేబ్, ఇంత కవితవ్ం వెలుల్వై పొంగుతునాన్ 

పర్శంస లేకపోతే వయ్రథ్ం" అనాన్డు పెదవి విరిచి లైబర్రీ బయట చెటల్ కింద కూలబడడ్ దివాకర, అనంత, రాజుల వైపు నడుసూత్ .  
కరుణ ఒకోక్ పదాయ్నీన్ రాగ యుకత్ంగా చదివి అరథ్ం చెపూత్ంటే తనమ్యంగా అతని వైపు చూడ సాగింది తనమ్యి. 
"ఇతనికీ జాఞ్నం ఎలా అబిబ్ంది?!" అనుకుంటూ. 
అదే అడిగీంది. "హమమ్యయ్ ఇపప్టికి పర్శంస వినాన్ను. ఏవుందండీ, బియేయ్ ఓఎల చేసేం గా.. పైగా చినన్పప్టిన్ంచీ వేదాలు వలెల్ వేసిన 

అనుభవమాయె" అనాన్డు తేలికగా కరుణ. 
"మేమూ చేసేం. కానీ మాకు అబిబ్ందా? కరుణ టాలెంటే వేరు." అంది మెచుచ్కోలుగా అనంత. 
అంతలోనే రాజు ఉడుకోక్కూడదని కామోసు "మా రాజుది మరొక టాలెంటు. ఒకక్ సారి నోటుస్ రాసేడంటే ఇక ఎపప్టికీ మరిచిపోడు" 

అంది. 
"నేనూ అంతే. ఎంత చదివినా గురుత్ ఉండదు. కానీ ఒకక్సారి రాసేనంటే ఇక పర్తేయ్కంగా పరీక్షలకు చదవకక్రలేదు." అంది తనమ్యి. 
"ఇవేళిట్కి మనుచరితార్ పఠనమేనా? ఇంకేవైనా ఉందా?" అంది రాజు వైపు ఓరచూపు చూసూత్. 
"బీచ కి వెళాద్ం." అని లేచేడు రాజు. 
"సరే మరి, రేపు కలుసాత్ను" అని తనూ లేచింది తనమ్యి. 
"ఆ..ఆ.. ఎకక్డికి? బీచ కి మనందరం వెళుత్నాన్ం" అంది అనంత. 
తనమ్యి మనసుస్లో ఆలోచనేదో కనిపెటిట్నటుల్, "మీ అమమ్గారునాన్రుగా బాబుని చూసుకుందుకు. గంటా, రెండు గంటలోల్ వెళిల్పోదాం" 

అంది అనంత. 
కరుణ, సుధాకర రెడీ అయియ్ తనమ్యి వైపు చూసేరు. నిజానికి తనమ్యికి కూడా వాళల్తో వెళాల్లనే ఉంది. సముదర్ం చూసి 

ఎనాన్ళల్యియ్ందో కూడా. 
 "కానీ అమమ్ ఎదురు చూసుత్ందేమో... పైగా బాబుకి పాలివావ్లి" అంది అనంతని పకక్కి తీసుకెళిల్. 
"మీరంతా తినన్గా బీచ కి వెళిల్పోండి. నేను తనమ్యితో వాళల్ ఇంటికి వెళిల్  మరో గంటలో ఇదద్రం కలిసి అటే వచేచ్సాత్ం." అంటూ తన 

కైనటిక హోండా సాట్రుట్ చేసింది. 
"నువొవ్క బండి కొనుకోక్రాదూ. ఎపుప్డంటే అపుప్డు చంటోడిని మధయ్లో వెళిల్ చూసుకుని రావొచుచ్ కదా." అంది అనంత. 
శేఖర మొనీన్ మధయ్ ఎవరిదో సెకండ హాండ బండి తీసుకొచిచ్ ఇంటి ముందు పారుక్ చేసి పెటేట్డు. 
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"మా ఆఫీసు కల్రుక్ మా బాసుకి డబుబ్లు బాకీ పడాడ్డు. తీసుకునన్ డబుబ్లు సకాలంలో తీరచ్లేక  ఈ బండి చేతిలో పెటాట్డు. ఓనరమమ్ కి 
తెలిసేత్ తనకి చివాటుల్ తపప్వని బాసు ఇకక్డ పారుక్ చేసుకోమనాన్డు. ఆవిడ అడిగితే నీదేనని చెపుప్ అనాన్డు." 

"శేఖర ఊరిన్ంచి రాగానే ఈ బండి సంగతి అడగాలి" అనుకుంది. 
ఇంటికి వెళల్గానే పాకుతూ వచిచ్ కాళల్ని చుటుట్కునాన్డు బాబు. గబుకుక్న ఎతుత్కుని గుండెలకు హతుత్కుంది తనమ్యి. 
అనంత వాణిణ్ భుజమీమ్ంచే ముదాద్డుతూ  "అబోబ్ నవివ్తే వీడి బుగగ్ల మీద సొటట్లు పడుత్నాన్యి.అదృషట్వంతుడు" అంది. 
"అమామ్, బీచ కి అందరం వెళాద్ం తయారవువ్" అంది తనమ్యి. 
"నువెవ్ళిళ్ రామామ్, నాకు బయట తిరిగే ఓపిక లేదు. నేను బాబుని చూసాత్నులే."  అంది జోయ్తి. 
బీచ లో ఆటో దిగే వేళకి మొకక్ జొనన్ కండెలతో రోడుడ్ మీదే ఎదురు పడాడ్డు కరుణ. 
"మీ గురించే ఎదురు చూసుత్నాన్ను. హమమ్యయ్. ఎంతకీ రాకపోయేసరికి నేనికక్డే జీవిత కాలం నిరీకిష్ంచాలిస్ ఉంటుందని 

అనుకునాన్ను" అనాన్డు చిరన్వువ్ నవువ్తూ. 
 రోడుడ్ కి ఒక పకక్గా కాళీ ఆలయం లో ఎవరో గంట మోగించారు. "అదిగో, సతయ్ం" అనాన్డు. 
అందాల కెరటాలోత్ ఎగిసిపడూత్నన్ సముదర్ం వైపు చెపుప్లు తీసి చేతోత్  పటుట్కుని నడవసాగింది తనమ్యి. కొదిద్గా ఎతిత్ పటుట్ కునన్ చీర 

కుచెచ్ళళ్ కింద మెరుసుత్నన్ పాదాలకునన్ చుటుల్, పటీట్లు చూసూత్ "అబాబ్, ఎంత బావునాన్యి నీ కాళుల్" అంది అనంత. కరుణ కూడా చపుప్న చూడడంతో 
గబుకుక్న కుచిచ్ళుల్ కిందికి విడిచింది తనమ్యి. 

"మేమేమీ కావాయ్లు రాయబోవటేల్దు లెండి మీ పాదాల గురించి" అనాన్డు చిరన్వువ్తో మెరిసే కళల్దాద్ల కంటే చురుగాగ్ మెరుసుత్ నన్ 
కళల్తో. 

"ఇతని దగిగ్ర ఏదో ఒక గొపప్ ఆకరష్ణా శకిత్ ఉంది." అనుకుంది తనమ్యి. 
రాజు కనబడగానే అనంత ముందుకు పరుగెతీత్ంది. "కాసేస్పటోల్ మళీల్ కలుదాద్ం తనమ్యీ" అంటూ.  
ఎండకాసత్ తగుగ్ ముఖం పడూత్నన్  సాయం కాలపు వేళ సముదర్మూ, ఆకాశమూ నీలి రంగులో పోటీలు పడుత్నన్టుల్ ఉనాన్యి. 

అమాంతం ఒంటికి పూసుకోవాలని అనిపించే తెలల్ని కెరటాల నురుగు. దిగంతం వరకూ పరుచుకునన్ నీటి తళతత్ళలు. ఎంత హాయిగా ఉంది ఈ రోజు! 
ఎనోన్ రోజులయియ్ పోయింది ఇంత ఆహాల్దంగా ఒకక్ రోజు గడిపి.  చకక్ని కవితవ్ం, నచిచ్న సేన్హితులు, హాయైన సాయంతర్పు సముదర్ం. ఇసుకలో 
సునాన్లు చుడుతూ దూరంగా  ఉనన్ ఓడలిన్ చూడసాగింది తనమ్యి. 

"ఇలా ఇసుకలో కూలబడడానికి కాదు వచిచ్ంది. రండి నీటోల్కి" అంటూ చెయియ్ అందించాడు కరుణ. 
అతని చెయియ్ అందుకోకుండా తనంతట తను లేసూత్ "ఉహూ, నాకు సముదర్ంలోకి దిగడం కంటే నీటి పొరలు పాదాలు తడిపే మెతత్టి 

ఒడుడ్ మీద నడవడం ఇషట్ం" అంది. 
అతని ముఖంలో చినన్ అసంతృపిత్ గమనించినా  గమనించనటుల్ చూపు కిందికి మరలిచ్ంది. 
"పోనీ అదే చేదాద్ం." అని వెంట నడిచాడు కరుణ. 
దివాకర నీటోల్ ఆనందంగా ఆడుతునాన్డు. 
"ఈ పేర్మ పకుష్లు ఎకక్డికి వెళేల్రో " అని చుటూట్ చూసేడు కరుణ.  
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"సరెల్ండి. మనం అలా ముందుకెళిల్ వదాద్ం' అనాన్డు తనమ్యితో.  
దూరంగా ఒక వైపు ఆకాశంలో సగానికి ముసుగేసి సముదర్ంలో దాచేసినటుల్నన్ డాలిఫ్నస్ నోస, సుదూరాన మరో పకక్ అందంగా 

మలుపు తిరిగి ఆకాశానన్ందుకోవడానికి సముదర్ం పైన మొలిచినటుల్నన్  ఋషికొండ... 
"మనం ఇలా అందరీన్ వదిలి విడిగా నడవడం బావోదేమో!" సంశయంగా అంది తనమ్యి. 
సమాధానంగా నవివ్ దూరంగా చూపిసూత్  "మిమమ్లిన్ ఋషికొండ వరకూ తీసుకెళల్ను లెండి. పదడుగులోల్ అలా వెళిల్, తిరిగి వసూత్ 

ఇకక్డికక్డే నడుదాద్ం. సరేనా? అదీ మీకు నీళల్లో తడవడం ఇషట్ం లేదు కాబటిట్" అనాన్డు. 
అంతలోనే ఏదో గురుత్కొచిచ్నటుల్ల్ "ఎనాన్ళల్ నించో ఒకటి అడగాలనుకుంటునాన్ను..." అనాన్డు. 
తనమ్యి అతని పర్శన్ విననటుల్ ముఖం పెటిట్ "చూసేరా పకుష్లు ఆకాశంలో కాగితపప్డవలాల్ ఎలా తేలుతునాన్యో!" అంది. 
"తనూ!" అనాన్డు హఠాతుత్గా. 
గబుకుక్న కళల్లోల్కి నీళుల్ వచేచ్యి తనమ్యికి. చీర చెంగు కళల్మీద పెటుట్ కుంది. ఎనాన్ళుళ్గానో అలాంటి పిలుపు కోసం బెంగటిలిల్న 

గుండె ఒకక్సారి లయ తపిప్నటల్యియ్ంది. 
"అయయ్యోయ్ తపుప్గా పిలిచానా?" 
"ఉహూ" అని తలాడించింది. 
"మరి?" 
"ఏం లేదు. ననన్లా పిలిచే వాళేల్ లేరు అందుకే" అంది తడి కళల్తో. 
"భలే భయపెటేట్రు ననున్." అని తేలిగాగ్ ఊపిరి తీసుకునాన్డు. 
"మా అమమ్ ననున్ చినన్పుప్డు ఏవేవో ముదుద్ పేరల్తో పిలిచేది. ఇపుప్డు అలా పిలిచేవాళేల్ లేరు.  రెండక్షరాల పిలుపులు ఎంత 

బావుంటాయి నిజానికి చినాన్, బుజీజ్, చిటీట్, పొటీట్, కనాన్..." అంటూంటే పకపకా నవివ్ంది తనమ్యి. 
"హమమ్యయ్ నవేవ్రుగా" మీకభయ్ంతరం లేకపోతే నేను మిమమ్లిన్ "తనూ" అని పిలుసాత్ను అనాన్డు. 
"ఊహూ" అని తలడడ్ంగా తిపిప్ంది. 
"ఎందుకు?" అనాన్డు భృకుటి ముడివేసి. 
"ననున్ అలా పిలవాలిస్న వాళుల్ మాతర్మే పిలవాలి" అంది. 
"అరథ్మైంది లెండి" అని చిరు కోపంగా ముకుక్ పుటాలు ఎగరేసి "'మయీ' అని పిలవనా?" అనాన్డు. 
"అదేం పేరు?" అంది నవువ్తూ. 
"మీ పేరులోనే రెండో భాగం. మీరు ననున్ 'రుణా అనండి. ఎలా ఉనాన్యి మన కొతత్ పేరుల్" అనాన్డు తను కూడా నవువ్తూ. 
"ఈ షారట్క్ట పేరుల్ అవసరమా?" అంది. 
"అవసరమైనపుప్డు ఆలోచించుకోవడం కంటే ముందే ఆలోచించుకుని పెటుట్కోవడమనన్ మాట. అనన్టుల్ మీ చినన్పప్టి విశేషాలు 

చెపప్ండి. ఎనాన్ళుల్గానో అడగాలనుకుంటునాన్ను" అనాన్డు. 
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అంతా విని "మొతాత్నికి పరమ భావుకులనన్మాట మీరు. నాకు మీ అంత గొపప్ బాలయ్మేదీ లేదు. ఊహ తెలీక ముందే నానన్ పోయారు.  
అకక్యయ్ నా పదోయేట జబుబ్తో చనిపోయింది. ఇక మిగిలిన అమామ్, నేనూ, మా పూరిలుల్. నేనేదైనా సంపాదిసేత్నే గడిచే బతుకు బండి. కాలేజీ లో ఉనన్ 
సమయం కాకుండా ఎకక్డే పని దొరికినా చేసూత్ంటాను. జీవితానెన్లాగైనా గెలవాలనన్ కసి నాకు. అందుకే పటుట్ దలగా ఎమేమ్ చదువుతునన్ది. 
బియీయ్డీలూ, టీచర పరీక్షలూ పర్తీ సంవతస్రం రాసూత్నే ఉనాన్ను. ఇంకా నా మీద ఆ భగవంతుడికి దయ రాలేదు...." అతి మామూలుగా 
చెపుప్కెళిల్పోతునన్ కరుణ గాథ తనమ్యిని కదిలించి వేసింది. 

"ఏం భయపడకండి. మీ ఫీజులూ అవీ నేను కూడా సాయం చేసాత్ను" అంది.  నిజంగా అతను సరేనంటే ఏం చెయాయ్లో తెలిసినటుల్ 
చేతి గాజుల వైపు చూసుకుంది. 

"అబెబ్బేబ్, సాయం తీసుకునేటంత సిథ్తికి ఇంకా రాలేదులెండి. పర్సుత్తానికి నేను సంపాయించేవి నా ఫీజులకి, మా పొటట్లు నిండడానికీ 
సరిపోతునాన్యి. కాకపోతే నాకొకక్ సాయం కావాలి మీ నుంచి. నాకు ఇంగీల్షు అంత బాగా రాదు. నాకు నేరిప్ంచగలరా?" అనాన్డు. 

"నీ మొహం. పలెల్టూరి మొహానివి నీకేం ఇంగీల్షు వచుచ్? ఓనరమమ్ చాలా గొపప్గా ఇంగీల్షు మాటాల్డుతుంది." అనన్ శేఖర మాటలు 
చపుప్న గురుత్కు వచాచ్యి. 

తనమ్యి తడబాటు చూసి "ఇంగీల్షు పోయెమ కి తెలుగు లో మీరు చేసిన అనువాదం మీ నోటుస్ చివరి పేజీలోచూసేను లెండి. అంత 
గొపప్ అనువాదం చేసిన మీకు ఎంత చకక్ని భాషా జాఞ్నం ఉందో అరథ్ం చేసుకోగలను." అనాన్డు. 

"ఏవిటో ఇంగీల్షు అంటునాన్రు?" అని వచిచ్ చేరాడు సుధాకర. 
విషయం విని, "తత్...తనమ్యి గారూ! నాకూ ఇంగీల్షు టూయ్షను చెపాప్లి మీరు" అనాన్డు. 
సంతోషంగా తలూపింది తనమ్యి. పర్పంచానిన్ జయిసుత్నన్ తొలి మెటుట్ని ఎకిక్నటుల్ సంబర పడింది. 
అనంత, రాజు వచిచ్ కలిసేరు. సిగుగ్ల మొగగ్లా ఉనన్ అనంత ముఖానిన్ చూసూత్ "ఏంటి కథ?" అని కనుబొమలు ఎగరేశాడు కరుణ. 
అతనిన్ తరుముతూ వెంట పరుగెతిత్ంది అనంత. 

---------- 
ఇంటికి వచేచ్క కూడా కరుణ మాటలు మరిచిపోలేకపోతూంది తనమ్యి. 
బియయ్ం ఏరుతూ "మయి" అని రాసింది అపర్యతన్ంగా.   
తనలో తను నవువ్కుంటూనన్ కూతురి వైపు ఆనందంగా చూసింది జోయ్తి. కాలేజీ లో చేరిన తరావ్త సంతోషంగా ఉనన్ తనమ్యిని చూసి 

ఆనందపడూత్నాన్, అలుల్డు ఎకక్డ ఇవనీన్ భరించలేక గొడవ చేసాత్డోనని భయపడసాగింది. అయితే మరో కారణంతో శేఖర ఊరి నుంచి వసూత్నే ముఖం 
చికాకుగా పెటేట్డు. శేఖర కాయ్ంపు నించి వచిచ్న మొదటి రోజెపుప్డూ ఇలా చికాగాగ్నే ఉంటాడు. అది చూసి తలిల్ ఎకక్డ బాధ పడుత్ందోనని మథన 
పడసాగింది తనమ్యి. 

 శేఖర చికాకు గమనించో, మరేమో జోయ్తి బటట్లు సరుద్కుంది. "అకక్డ ఊళోల్ పనులనీన్ ఆగి పోయాయి బాబూ, సాయంతర్ం బసుస్కి 
వెళాత్ను" అంది. 

"వచేచ్ నెలలో బాబు పుటిట్నరోజు ఉంది కదా. మళీల్ వసాత్ంలే." అంది తనమ్యితో. 
"మొదటి మనవడి పుటిట్న రోజు ఎంత గార్ండ గా చేసాత్రో మీ ఇషట్ం." అనాన్డు శేఖర.   
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జోయ్తి ఏదో మాటాల్డే లోగా "మా అమమ్ మీకు ఫోను చేసి లిసుట్  చెపుతుంది. పిలాల్డి పుటిట్నరోజుకి ఎవరెవరికి బటట్లు పెటాట్లో, ఏమేమి 
మరాయ్దలు చెయాయ్లో మీరూ మీరూ మాటాల్డుకోండి" అనాన్డు. 

సాయంతర్ం  వెళేల్ వరకూ జోయ్తి ముకుక్ చీదుకుంటూ కూచుండిపోయింది. 
"నీ కొడుకు పుటిట్నరోజు ఎలా చెయాయ్లో తలీల్" అని గాభరాగా గొణగసాగింది. 
శేఖర బయటికి వెళగానే తనమ్యి "అమామ్, మీ వలల్ కాదని చెపేప్సెయియ్. అతనడిగినవనీన్ చేసూత్ంటే మరీ లోకువ అయిపోతూంది." 

అనేదో సరిద్ చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచింది.  
"చాలు తలీల్, చాలు. కావాలని నువువ్ పటుట్బటిట్ చేసుకునన్ందుకు మాకు జరుగుతునన్ కోష్భ చాలు. ఏం నువువ్ చెపప్లేవా అతనికి? అంటే 

అనిన్టికీ నేనే చెడడ్ దానిన్ కావాలా?" అని ఎదురు పర్శన్ వేసింది. 
ఎనోన్ విషయాలలో తనని ఎంతగానో అరథ్ం చేసుకునన్టుల్ కనబడే తలిల్ శేఖర విషయంలో అతనీన్, తననీ ఒక గాటని కటిట్ ఎందుకు 

మాటాల్డుతుందో అరథ్ంకాదు తనమ్యికి. అతను చేసే పర్తీ పని వెనకా తన కుటర్ కూడా ఉందనన్టుల్  మాటాల్డుతునన్ తలిల్ మాటలకి విపరీతంగా దు:ఖం 
వచిచ్ంది తనమ్యి.  

తలిల్ని బసెస్కిక్ంచగానే శేఖర తో "బాబు పుటిట్న రోజు మా అమమ్ వాళుల్ ఎందుకు చెయాయ్లి? సాధయ్మైతే చేదాద్ం. లేకపోతే మానేదాద్ం." 
అంది. 

తనమ్యి వైపు ఈసడింపుగా చూసి "నేనేవైనా నా పుటిట్నరోజు చెయయ్మనాన్నా? వాళళ్ మనవడి పుటిట్నరోజేగా. బొతిత్గా తెలివి లేదు నీకు. 
నువివ్లాంటి వెరిర్ మొహానివి కాబటేట్ మీ వాళల్ ఆటలు అలా సాగుతునాన్యి. నీకు ఇవనీన్ అరథ్ం కావు గానీ మా అమమ్ చెపిప్నటుల్ విను." అనాన్డు.  

పిలాల్డి పుటిట్న రోజు పేరుతో జరగబోతునన్ రణరంగానిన్ తలుచ్కుని తనమ్యి గుండెలోల్ రైళుళ్ పరుగెతత్ సాగాయి. 
21 

తెలుగు డిపారుట్మెంటోల్ మొదటి సంవతస్రం పరీక్షలకు టైం టేబుల అతికించి ఉనన్ గోడ దగిగ్ర సాలోచనగా నిలబడిపోయింది తనమ్యి.  
"తను ఈ పరీక్షలు ఎలాగయినా గటెట్కాక్లి. కాదు, కాదు. బాగా చదివి మంచి మారుక్లు తెచుచ్కోవాలి. అనిన్టినీ మించి పరీక్షల 

సమయంలో బాబు సంగతి ఆలోచించాలి." 
తల దించుకుని నోటుస్లో టైం టేబుల రాసుకుంటునన్ తనమ్యి కళుల్ మూసూత్  "ఇలా రోజుల తరబడి మాయమైపోతే ఎలాగమామ్?" 

అంది అనంత. 
బదులుగా నిటూట్రుప్  చూసి "ఏమైంది తనమ్యీ?" అంది పకక్కు తీసుకెళూత్. 
"ఏం లేదు, పరీక్షలు దగిగ్ర పడూత్ంటే గాభరాగా ఉంది." అంది తనమ్యి. 
"ఓస, అంతేనా! నీ ముఖం చూసేత్ భలే భయమేసింది. అయినా నోటుస్లు రాసుకుంటునాన్వుగా భయమెందుకు? అసలు నేనే మీ 

ఇంటికి సాయంతర్ం వదాద్మనుకుంటునాన్ను." అంది. 
తలెతిత్ అనంత వైపు చూసింది తనమ్యి. 
"నాకో సహాయం కావాలి తనమ్యీ. హాసట్లోల్ నాకు ఈ సంవతస్రం సీటు రాలేదనన్ సంగతి నీకు తెలుసుగా. హాసట్లోల్ తెలిసిన ఫెర్ండ 

రూములో గెసుట్గా కాలకేష్పం చేసుత్నాన్. ఇపుప్డా రూముకి మరొక అమామ్యిని అలాట చేసేరు. ఇక నాకు ఉదావ్సన తపిప్ంది కాదు. ఎంత పర్యతిన్ంచినా 
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ఇపప్టికిపుప్డు మరొక గది దొరకడం కషట్ం. ఎలాగూ ఎలుల్ండి  నించి పిర్పరేషన హాలిడేస ఇసుత్నాన్రు కదా! అంత వరకూ  నీకభయ్ంతరం లేకపోతే 
ఈ రెండు రోజులూ  మీ ఇంటోల్ ఉండొచాచ్? “ అంది. 

"ఈ మాతార్నికి ననున్ అడగాలా? రెండోర్జులు ఏదో రకంగా ఎడజ్సుట్ అవుదాంలే" అంది సంతోషంగా తనమ్యి.  
"హమమ్యయ్. గొపప్ భారం తీరిందనుకో. ఉండు, రాజుకి చెపొప్సాత్ను." అంది అనంత. 
డిపారుట్మెంటు లో కరుణ కోసం చూసూత్ ఒకోక్ గది దగిగ్రా ఆగి మెలల్గా చూసూత్ ముందుకు నడవ సాగింది తనమ్యి. 
ఆధునిక సాహితాయ్నిన్ చెపేప్ పొర్ఫెసరు గది దగిగ్రికి రాగానే కరుణ  బయటకు వసూత్  కనిపించేడు. 
"ఆ..మంచి సమయానికి వచేచ్రు. రండి, అంటూ ..." తనమ్యిని లోపలికి తీసుకు వెళిల్, "మాసాట్రూ... ఆ ఇంగీల్షు పోయెం 

ని  తెలుగులోకి టార్నిస్లేట చేసింది ఈవిడే" అని పరిచయం చేసేడు. 
"ఊ... కూరోచ్ండి.." అనాన్డాయన ఏదో రిఫరెనుస్ పుసత్కంలోకి చూసూత్.  
తనమ్యి బిడియంగా కురీచ్ ముందుకు జరిగి కూచుంది. 
కరుణ రిలాకస్ కమమ్నన్టుల్  సైగ చేసేడు. 
"చూసేను మీ అనువాదం. చాలా బావుంది. ఇంకేవైనా చేసేరా?" పుసత్కానిన్ మూసి తనమ్యి వైపు చూసి అనాన్డాయన . 
"లేదండీ, ఇదైనా ఏదో అనుకోకుండా.." అని నసిగింది తనమ్యి. నిజానికి బియేయ్ లో కనబడడ్ పర్తీ కవితనీ అనువాదం చేసూత్నే ఉంది. 
"ఇంగీల్షు ఇంత బాగా వచిచ్నపుడు తెలుగు ఎమేమ్ ఎందుకు చేసుత్నాన్రు?" అనాన్డాయన. 
జవాబుగా చిరన్వువ్ నవివ్ంది. కారణం తనకీ తెలియదు. 
"ఏం లేదు. అసలు మీరంతా తెలుగు ఎమేమ్లు చేసి ఏం సాధిసాత్రు?" అనాన్డు భృకుటి ముడి వేసి. 
సమాధానంగా "ఏం ఉంది మాసాట్రూ, మీ లాగ తెలుగు బోధకులమవుతాం." అనాన్డు చినన్గా నవువ్తూ కరుణ. 
"నా ఉదేద్శయ్ంలో ఈ  తెలుగు ఎమేమ్లు వటిట్ దండగ. అందరికీ యూనివరిశ్టీలలో అవకాశాలు వసాత్యనుకుంటునాన్రా? 

బయట  పైరవేటు కాలేజీలోల్ ఎకక్డ చూసినా సంసక్ృతం సెకండ లాంగేవ్జీగా ఉంది. ఇక గవరన్మెంటు కాలేజీలలో ఉదోయ్గం రావడానికి అసలు నోటిఫికేషనేల్ 
రావడం లేదు. బియీయ్డీలైనా చేసేరా కనీసం టీచర పోసుట్లకి అరహ్త కోసం? " అనాన్డు. 

తనమ్యి బెంబేలుగా తల అడడ్ంగా ఊపింది. కరుణ ఏవో సమాధానాలు చెపేప్డు.  
అకక్ణిణ్ంచి బయటకు వచాచ్క కూడా ఆయన వేసిన పర్శన్ చెవులోల్ మారు మోర్గుతూంది "ఏం సాధిదాద్మని ఈ తెలుగు ఎమేమ్?"   
ఒకక్ సారిగా ఎకక్డ లేని దిగులు, నిసస్తుత్వ పుటుట్కొచాచ్యి తనమ్యికి. ఎనోన్ కలలోత్ యూనివరిస్టీ లోకి అడుగు పెటిట్ంది తను. 

ఎమేమ్  చదివితే ఎనోన్ ఉదోయ్గావకాశాలు ఉంటాయనన్ ధీమాగా ఉండేది.   
తల పైకెతిత్ చెటల్ గుబురు కొమమ్ల మధయ్  ఎండా, నీడల తో చిలుల్లు పడడ్టుల్నన్ ఆకాశం కేసి చూసి దీరఘ్ంగా ఊపిరి పీలిచ్ంది.  
"ఉహూ. అవనీన్ నిజాలు కావు. తనకు తపప్కుండా ఒక దారి దొరుకుతుంది. ధైరయ్ంగా ఉండాలి" అనుకుంది.  
అయినా అంతలోనే పకక్న నడుసుత్నన్  కరుణ బెంగ ముఖం చూసూత్ "అవునా, అసలేమీ అవకాశాలు లేవా?" అంది.  
ఏదో ఆలోచిసుత్నన్ కరుణ "ఏమనాన్రు?" అని, అనయ్మనసక్ంగా తల అడడ్ంగా ఊపాడు.  
అతనికి కూడా ఈ చదువు ఎంత ముఖయ్మో అరథ్ం చేసుకోగలదు తనమ్యి.  
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దారిలో అనంత, రాజు కలిసేరు.  
వీళల్  దిగులు ముఖాలిన్ చూసి నవువ్తూ  "హయోయ్, అసలా పొర్ఫెసరు దగిగ్రికి ఎవరు వెళల్మనాన్రు మిమమ్లిన్? ఆయనొక పెసిమిసుట్. 

అవేమీ పటిట్ంచుకోకండి. అసలే ఫసిట్యర పరీక్షలు దగిగ్ర పడుత్నాన్యి. ముందు వాటి సంగతి చూదాద్ం" అంది అనంత. 
పుసత్కం తీసి పదయ్ం పాడబోయి, తల అడడ్ంగా ఊపి "ఇవేళిట్కి ననొన్దిలేయండి" అని కళుళ్ మూసుకుని బెంచీ మీద 

పడుకునాన్డు కరుణ.  
"మీరు ఆధునిక భాషా శాసత్రం చదివేరా?" అని నోటుస్ అందించేడు రాజు.  
దీక్షగా పుసత్కంలోకి తలొంచి కూచునన్ తనమ్యిని చూసి "ఇంటికెళిల్ చదువుకుందువులే" అని లేచింది అనంత. 
అనంత వెనక బండి మీద కూచుని పుసత్కం తీయబోయింది తనమ్యి.  
అనంత ఎపుప్డూ బండి చాలా వేగంగా నడుపుతుంది. ఆ సీప్డుకి ముందు జాగర్తత్గా సరుద్కుని కూచోవడమే కషట్మనిపించి "సీప్డు 

తగిగ్ంచు అనంతా" అంది.  
ఇంతలో పకక్ నించి మరొక బైకు మీద వెళుత్నన్ ఇదద్రు కురార్ళుల్ దాదాపు రాసుకుంటునన్టుల్ సడెన గా పకక్కు వచిచ్ నోటితో అసహయ్ంగా 

శబద్ం చేసేరు.  
అసంకలిప్త పర్తీకార చరయ్లా అనంత ఒకక్ ఉరుము ఉరుముతూ  "ఛీ వెధవలాల్రా" అంటూ అరిచింది. దెబబ్కి హడిలిపోయి బైకు వేగం 

పెంచుకుని వెళిళ్పోయేరు.  
తనమ్యికి కాసేస్పు గాభరా వచేచ్సింది. "బండి ఆపవా ఒకక్ నిమిషం?" అంది. 
అంతకే హడిలిపోతునన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "నువువ్ కొంచెం ధైరయ్ం నేరుచ్ కోవాలమామ్య" అంది నవువ్తూ  అనంత.  
ఇంటి ముందు  శేఖర బండి చూసి "అమోమ్, అపుప్డే వచేచ్సేడు." అంది పైకి గాభరాగా తనమ్యి. 
శేఖర బాబుని తీసుకుని వాళల్ తాత గారింటికి వెళిల్ సాయంతర్ం వసాత్నని చెపిప్ వెళేల్డు పొదుద్నన్. 
అనంతని శేఖర కి పరిచయం చేసింది తనమ్యి. "ఎలుల్ండి వరకూ ఉండెళాత్నంటే రమమ్నాన్ను." అంది. 
సమాధానంగా "అయోయ్, తపప్కుండా, ఏ ఊరు మీది?" అని పరిచయంగా, చకక్గా మాటాల్డుతునన్ శేఖరిన్ చూసి సిథ్మిత పడింది 

తనమ్యి. 
నిదర్పోతునన్ బాబుని ముదాద్డి అందరికీ టీ పటుట్కొచిచ్ంది. 
"మీ వారు చాలా కలివిడి మనిషి. మా రాజు ఇలా ఉంటే  బావుణుణ్" అంది అనంత గలగలా నవువ్తూ. 
రాజెవరనన్టుట్ పర్శాన్రథ్కంగా చూసి, "ఓ, కాబోయేవారా?" అనాన్డు శేఖర. 
ఇంతలో గేటు తీసుకుని లోపలికి వసూత్నన్ రాజుని, కరుణని చూసి అటు నడుసూత్ "అదుగో, మాటలోల్నే వచేచ్రు." అంది అనంత. 
"చాలా థాంకస్ండీ." అనాన్డు రాజు వసూత్నే తనమ్యి వైపు చూసూత్. 
కరుణని పరిశీలనగా చూసూత్నన్ శేఖర దగిగ్రికి వచిచ్ షేక హాండ ఇసూత్ "నా పేరు కరుణ, శేఖర గారూ. అదుగో ఆ కనబడే గేటే 

నా నివాసం." అనాన్డు. 
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పరిచయాలయేయ్క "అనన్టుట్ తనమ్యీ, మన బాబు పుటిట్న రోజు గురించి తాతగారికి చెపప్గానే, ఆయన వాళిల్ంటి డాబా మీద 
చేదాద్మనాన్రు." అంటూ 

"మీరంతా మా అబాబ్యి మొదటి పుటిట్నరోజుకి తపప్క రావాలి" అనాన్డు. 
తన సేన్హితుల పటల్ శేఖర చూపిసుత్నన్ ఆదరాభిమానాలకి సంతోషం నిండిన కళల్తో తనమ్యి అందరినీ ఆ సాయంతర్ం భోజనానికి 

ఉండిపొమమ్ంది. 
రాజు, కరుణ "ససేమిరా వదద్ంటూ" లేచారు. 
ఆ రాతిర్ ముందు వరండాలో సేన్హితురాలి పకక్న తనూ చాప, బొంత వేసుకుని పడుకుంది తనమ్యి. 
చాలా సేపటి వరకూ కాలేజీ విషయాలు చెపుప్కుంటూ ఎపుప్డో నిదర్పోయేరు. 
తనమ్యి చానాన్ళల్ తరావ్త ఆనందంగా నిదర్పోయిందా రాతిర్. 

-------- 
మూడో రోజు పొదుద్నన్ నిదర్లేసూత్నే ఎరర్గా ఉనన్ అనంత కళల్ని చూసూత్, "అదేం అనంతా, నిదర్ సరిగా పటట్లేదా?" అంది తనమ్యి. 
సమాధానంగా ముభావంగా ఉనన్ అనంత తో "అంతా ఓకేనా?" అంది తనమ్యి. 
అసలెపుప్డూ ముభావంగా తనని చూడక "ఏమైంది?" అని మళీల్ అంది.  
శేఖర బయటికి వెళేల్క, "ఛీ, ఛీ, అదేం పాడు బుదిధ్ మీ ఆయనకి? రాతిర్ నేను బాతూర్ముకి వెళిల్ వసూత్  ఉండగా వెనక నుంచి వచిచ్ ననున్ 

గటిట్గా వాటేసుకునాన్డు. నేను వెంటనే చెంప ఛెళుల్మనిపించాను. నినున్ పిలవబోతే దణణ్ం పెటిట్ వెళిల్పోయేడు." అంది.  
తనమ్యికి కాళల్ కింద భూమి కుంచించుకు పోయినటల్యియ్ంది. బాధ, ఉకోర్షం తో కూడిన కనీన్ళుల్ వచాచ్యి.  
"అయోయ్, నువివ్లా బాధ పడాత్వనే చెపాప్లా, వొదాద్ అని ఆలోచించానిపప్టి వరకూ, ఇక ఆగలేక చెపేప్సాను. అయినా తపుప్ నాదేలే. 

అపుప్డే నినున్ లేపాలిస్ంది. పాపం నువవ్సలే అలిసిపోయి నిదర్పోయావు" అంది. 
తనమ్యి సేన్హితురాలికి జరిగిన అవమానానికి బాధయ్త వహిసూత్ "జరిగిందానికి క్షమించు అనంతా. ఇంకెపుప్డూ అతనునన్పుడు మా 

ఇంటికి రాకు." అంది దు:ఖపడూత్. 
"ఛా, ఛా, నీ తపేప్ం ఉంది ఇందులో. రాజుకి తెలిసేత్ పెదద్ గొడవ చేసేసాత్డు. పరీక్షల సమయంలో మీ ఇంటోల్ ఉందామనుకునాన్ను. 

ఇపుప్డా అవకాశం లేదు. ఎపుప్డూ నీ ముఖం చూసి ఏదో బాధ ఉంది నీకు అని అనుకుంటూ ఉంటాను. ఇపుప్డరథ్మైంది. అయినా నీలాంటి మంచి 
అమామ్యికి వీడెకక్డ దాపురించాడు?"  అంది. 

తనమ్యి కథంతా విని, "నినున్ ఒకపుప్డు పేర్మించేనని నీ వెంట తిరిగి ఇపుప్డు ఇలా విసిగిసుత్నాన్డంటే, నువివ్సుత్నన్ అలుసేనేమో 
ఆలోచించు. మంచి భరత్ కాలేని వాడు, ఇంత అందమైన పసివాడికి మంచి తండిర్ మాతర్ం ఎలా అవుతాడు?. నేను ఊరిన్ంచి వచాచ్క డిపారుట్మెంటులో 
కలుదాద్ం. ఇవనీన్ మనసులో పెటుట్కుని నీ ఆరోగయ్ం పాడుచేసుకోకు." అంది అనంత. 

ఆ సాయంతర్ం శేఖర ఇంటికి వసూత్నే "ఇదుగో, బయట బండి ఇక నీదే" అనాన్డు తాళం చెవులు ముఖం మీద ఊపుతూ. "మా బాసు 
చవగాగ్ ఇచేచ్సాత్ను తీసుకోమంటే కొనేసాను. అంతే కాదు రేపు ఫిర్జ రాబోతూంది మనింటికి. మా ఫెర్ండు షాపులో ఆరడ్రు చేసేను.ఇవనీన్ మా అతత్గారు 
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నాకు ఇచేచ్రని చెపుప్కోవాలి అందరికీ. నువూవ్ అలాగే చెపుప్. ఎంత కాదనుకునాన్ ఎవడనాన్ బాగుపడేత్ ఏడిచ్ పోతారు జనం. దేవుడి దయ వలల్ ఇనాన్ళల్కి 
కాసినిన్ డబుబ్లు కళల్ చూడగలిగేను." 

ముభావంగా ఉనన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "ఏదైనా మంచి మాట చెపిప్నా ఎదవ ఏడుపు ముఖవేనా?" అనాన్డు. 
తనమ్యి ఆవేశంగా అతని చేతులోల్ంచి బండి తాళాలు తీసుకుని నేలకేసి కొటిట్ంది.  
"నీకు సిగూగ్శరం ఉందా? నువవ్సలు మనిషివేనా?" గటిట్గా అరిచింది. 
 ఏవైందనన్టుల్ అమాయకతవ్ం నటిసుత్నన్ అతని ముఖానిన్ చూసూత్  "ఛీ " అని పెదద్గా ఏడుసూత్  "నా సేన్హితురాలితో నువువ్ 

నడుచుకునే పదధ్తి అదేనా?" అంది ఇంకా గటిట్గా. 
"ఏవిటే రెచిచ్పోయి అరుసుత్నాన్వు? చీకటోల్ నువవ్నుకునాన్ను" అనాన్డు బుకాయింపుగా. 
"అబదధ్ం. పచిచ్ అబదధ్ం. ఆ మాతర్ం ఇంగిత జాఞ్నం లేదా నీకు?" అంది ఎరర్ని కళల్తో. 
"చినన్ విషయానికి ఇంత రాదధ్ంతం ఏవిటే. అయినా నినెన్వడు తీసుకు రమమ్నాన్డు దానిన్ ఈ ఇంటికి? మాటిమాటికీ ననున్ అనడం 

కాదు. నువువ్ యూనివరిశ్టీ పేరు చెపిప్ మగవాళల్తో రాసుకు పూసుకు తిరగడం లేదని ననున్ నమమ్మంటావా? చూసేనుగా దాని కాబోయే వాడినీ, నీ 
కాబోయే వాడినీ" అనాన్డు వెకిలిగా. 

తనమ్యి నేల మీద కూలబడింది దు:ఖంతో. అతని నాలుకకు నరం లేదు. మనిషి కాదితను మృగం.  
"ఛీ. దరిదర్పు బతుకు. శుభమా అని రెండు వసుత్వులు అమరుచ్కుంటే, ఎవడో చచిచ్నటుల్ నటిట్ంటోల్ కూచుని ఏడుసూత్ంది." అని 

దభాలున తలుపు వేసేసి బయటికి వెళిల్పోయేడు. 
దరిదర్పు బతుకు ఎవరిదో అరథ్ం కాని తనమ్యి రాతర్ంతా వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసూత్నే ఉంది. 
 

------- 
 
పిలాల్డి పుటిట్న రోజు  ఏరాప్టుల్  ఘనంగా చేసేడు శేఖర.  
పెదద్ డాబా మీద రాతిర్ పూట వంద మందికి భోజనాలు పెటేట్డు. పెదద్ కేకు తెచిచ్, వీడియోలు, ఫోటోల తో "ధాం ధూం" అని చేసేడు. 

చుటూట్ ఊళల్ళోల్ ఉనన్ చుటాట్లనీ, అతని సేన్హితుల కుటుంబాలనీ పిలిచేడు. 
"అతనితో  మాటాల్డక పోవడం వలల్ అసలు ఇదంతా నాతో చెపప్లేదనన్ మాట" అనుకుంది తనమ్యి. 
తనమ్యి తలిల్దండుర్లు పిలవకపోయినా తమ బాధయ్త అనన్టుల్  పిలాల్డికి బంగారం చెయిను, మురుగులు పటుట్కుని సాయంతర్ం బసుస్కి 

వచేచ్రు.  
"పుటిట్నరోజు ఖరుచ్ భరించాలిస్ వసుత్ందని మీ అతత్గారోళుల్ మొతాత్నికే రాకుండా ఎగేసాత్రనుకునాన్ను" అని వయ్ంగయ్ంగా  కొడుకుతో దేవి 

అనడం వింది తనమ్యి.  
శేఖర తలిల్దండుర్లు  పెతత్నం అంతా చెలాయించేరు. డాబా మీద మధయ్లో వేసిన టేబులు పకక్న కురీచ్లో బాబునెతుత్కుని కూచోవడం 

ఒకక్టే తనమ్యి పని. 
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"ఎంత గొపప్గా చేసేత్ ఏవి లాభంరా, నీ పెళాల్ం ముఖంలో కళా కాంతీ లేకపోయేకా" అని సాగదీసింది దేవి ఫంక్షను అవుతూనే. 
"దానిన్ పటిట్ంచుకోకమామ్, అదెపుప్డూ ఏడుపు మొహవేసుకుని ఏడుసాత్ది."  లైటింగు సెటుల్ విపుప్తూ అనాన్డు శేఖర. 
జోయ్తి కూతురి వెనున్ నిమిరింది "ఏవీ మాటాల్డొదద్నన్టుల్". 
తనమ్యికి అతని మాటలు కొతత్వీ కావు, వింతగానూ లేవు. 
అసలివేళ అకక్డ జరుగుతునన్ బాబు పుటిట్న రోజు ఆనందం మనసుస్లో మచుచ్కైనా లేదు. 
ఫంక్షను కాగానే చుటాట్లంతా అకక్డే డాబా మీద దుపప్టుల్ పరుచుకునాన్రు. 
తలిల్ పకక్న చేరి కళుల్ మూసుకుంది తనమ్యి. 
బాబుని తీసుకుని కిందికి వెళేల్డు శేఖర. అసలే అలిసిపోయిన చంటాడిని ఇపుప్డెందుకు తీసుకెళుత్నాన్డో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. 
అర గంట సేపైనా చంటాడిని తీసుకు రాకపోయే సరికి కిందికి వెళిల్ంది తనమ్యి. 
అకక్డ కనబడడ్ దృశయ్ం చూసి "శేఖర" అని గదిద్ంపుగా ఒకక్ కేక పెటిట్ంది. వాళల్ మేనమావలతో తాగుడు, పేకాట పారీట్ లో కూచునాన్డు 

శేఖర. 
అందులో ఒక మావయయ్ పిలాల్డి పెదవుల దగిగ్ర గాల్సు పెటిట్ తాగించబోతునాన్డు. 
సిగిరెటుట్ పొగల మధయ్ చుటూట్ ఉనన్ పది మంది మగవాళుల్ పగలబడి నవువ్తునాన్రు. 
తనమ్యి అరుపు విని అదిరిపడి బాబుని తీసుకొచిచ్ తనమ్యి చేతికి ఇచేచ్డు శేఖర మేనమామ. 
ఇక అదే చికాకులో సందులోంచి బయటికి బాబునెతుత్కుని చీకటోల్ బయటికి నడిచింది తనమ్యి. 
లోపల శేఖర ఇదేం పటిట్ంచుకోకుండా  గటిట్గా దేనికో నవవ్డం వినిపిసూత్ంది. 
హడావిడిలో చెపుప్లు వేసుకోలేదు. ఎకక్డికి నడవాలో తెలీదు. రాళుల్ గుచుచ్కుంటునాన్యి. 
పైన డాబా మీంచి చూసిన తనమ్యి తండిర్ వెనకే పరుగెతుత్కొచేచ్డు. "ఎకక్డికమామ్ చీకటోల్ బాబునెతుత్కుని." అనాన్డు రెకక్ పుచుచ్కుని 

వీధి మలుపులో. 
పెదద్ వీధి మలుపు తిరిగితే రోడల్ మీద ఆటోలు కనబడతాయి. 
తండిర్ చెయియ్ విదిలించుకుని "నేను ఇంటికి వెళిల్పోతునాన్ను నానాన్, మీరూ అమామ్ వెనకే వచెచ్యయ్ండి" అంది ఆటో పిలుసూత్.  
తనమ్యి ముఖం చూసూత్ "సరే, వచేచ్సాత్ం. నువువ్ కూడా మాతో వదుద్వుగాని. ఆగు" అనాన్డు. 
తనమ్యి వినకుండా ఆటో ఎకిక్ కూచోవడం చూసి తనమ్యిని జరగమని, తనూ కూచునాన్డు భాను మూరిత్. 
తనమ్యిని ఇంటి దగిగ్ర దించి, "అమమ్ని తీసుకుని మళీల్ వసాత్ను" అని అదే ఆటోలో వెనకిక్ వెళేల్డు. 
ఇంటికి వచేచ్సరికి నిసస్తుత్వతో కాళుల్ కదలక తలుపు తీసూత్నే దు:ఖంతో కూలబడిపోయింది తనమ్యి. బాబుని హతుత్కుని ఏడుసూత్ 

ఉందేమో, వాడి తలంతా కనీన్ళల్తో తడిసిపోతూంది. 
అలిసిపోయి నిదర్ పోతునన్ పసివాడిని గుండెలకు హతుత్కుని "నానాన్, నీకిదేం ఖరమ్రా.. " అంటూ వెకిక్ వెకిక్ పడసాగింది. 

------------ 
మరాన్డు ఉదయం  శేఖర ఇంటికి రాలేదు. 
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దేవి వచిచ్ంది. ఇంటోల్కి వసూత్నే "ఏమామ్ మీ కూతురికి మంచీ, చెడూ నేరిప్ంచుకోరా? ఇదేనా మీ గొపప్ పెంపకం? అవతల కొడుకు 
పుటిట్నరోజని నా కొడుకు పొంగుకుంటూ అందరినీ పిలుచ్కుంటే,  ఈవిడిలాగ పిలాల్ణిణ్ తీసుకుని రాతిర్కి రాతిర్ వచేచ్సాత్దా? మగోళళ్ మధయ్కి అసలెందుకు 
వెళిల్ందీ అంట." అని అరవసాగింది.  

 నేల మీద వెనకిక్ తిరిగి పడుకునన్ తనమ్యి అసలు లేవలేదు, వెనకిక్ తిరిగి చూడలేదు. 
"చూసేవా కండకావరం, అతత్గారు వచిచ్ందని మరాయ్దైనా ఉందా మీ కూతురికి? ఇలా మొండితనంతో నా కొడుకుని ఎంత వేధించుకు 

తింటూందో చూసూత్నే అరథ్ం అవుతూంది" అని విరుచుకు పడింది. 
జోయ్తి ఏదో చెపేప్లోగా భానుమూరిత్ ఎదురుగా వెళిల్ , "అకక్యయ్గారూ క్షమించండి. ఏదో చినన్పిలల్, దానికింకా పెదద్రికం రాలేదు" 

అనాన్డు. 
"పెదద్రికం రాకపోతే నేరిప్ంచవయాయ్. గారాబాలు చేసి నెతిత్కెకిక్ంచుకోవడం కాదు. దానిన్ ఆ చెంపా, ఈ చెంపా వాయించి పంపించు." 

ఇంకాసత్ గటిట్గా అంది. 
జోయ్తి వెంటనే రోషంతో "ఏవమామ్, మా పిలల్ని మేం ఎపుప్డూ 'అనాన్' అని అదిలించింది లేదు. ఇవేళ నువువ్ చెపితే చెంపలు 

వాయించడానికి. అయినా మీ కొడుకు చేసింది బావుందా? పసివాడితోనా ..హవవ్?" అని నోరు నొకుక్కుంది. 
"అదీ సంగతి. మీరిలా వెనకేసుకు రాబటేట్ ఈ కొరివి మమమ్లిన్ ఇలా కాలేచ్సూత్ంది" అంది దేవి ఎదేద్వాగా. 
"ఇదుగో చూడండి అకక్యయ్ గారూ, ఏదో అయియ్ందేదో అయిపోయింది కాసేస్పటోల్ అమామ్యిని, మనవణిన్ తీసుకుని వసాత్ను." 

అనాన్డు నమసాక్రం పెడూత్. తపుప్ ఒపుప్కుంటునన్టుల్  భాను మూరిత్. 
ఇనిన్ జరుగుతూనాన్ వెనకిక్ తిరిగి చూడని తనమ్యిని ఈసడింపుగా చూసూత్  "ఇదుగో మధాయ్హన్ం భోజనాల వరకు టైం ఇసుత్నాన్. నా 

మనవడు నాకు కనిపించాలి." అంటూ అపుప్డే వచిచ్న శేఖర బైకు మీద ఎకిక్ కూచుంది దేవి. 
తలిల్ని దించింది ఇతనేననన్ మాట అనుకుంది బైకు శబద్ం విని తనమ్యి. 
"ఏవిటమామ్ ఇదంతా?" అనాన్డు భానుమూరిత్ తల పటుట్ కుంటూ. 
"మన ఖరమ్" అని  నెతిత్ కొటుట్కుని ఏడుసూత్నన్ తలిల్ని చూసూత్, "అమామ్, ఇక ఏడాది వచిచ్ంది కదా. బాబుకి పాలు మానిపించొచాచ్" 

అంది తనమ్యి అసందరభ్ంగా. 
జోయ్తి కూతురి వైపు చూసి కళుల్ తుడుచుకుని "బాబుని తీసుకుని మాతో సాయంతర్ం మన ఊరు వచెచ్యియ్. కొనాన్ళాల్గి వదుద్వులే." 

అంది. 
అకక్డ తన చుటూట్ ఏం జరుగుతూ ఉందో అనన్ దాని కంటే, పదిహేను రోజులోల్  ఎమేమ్ ఫసిట్యర పరీక్షలు పార్రంభమవుతునాన్యనన్దే 

తనమ్యి మనసుస్లో గటిట్గా మెదులుతునన్ సమసయ్.  
ఈ సమయంలో వెళల్డమే మంచిదేమో. అకక్డుంటే బాగా చదువుకోవచుచ్. "పరీక్షలు ఎలాగో గటెట్కేక్ వరకూ బాబుని అమమ్ దగిగ్ర 

అలవాటు చెయాయ్లిక" అనుకుంది తనమ్యి. 
కానీ శేఖరిన్ కాదని వెళేత్ జరిగే రాదాధ్ంతం ఇషట్ం లేదు.  వాళల్ంతా కలిసి తన తలిల్దండుర్లిన్ ఆడిపోసుకుంటారు.  
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బాబుకి తలార సాన్నం చేయించింది. తను కూడా తయారయియ్ తలిల్దండుర్లిన్ తీసుకుని శేఖర తాత గారింటికి భోజనాల సమయానికి 
వెళిల్ంది.  

అంతా తనమ్యిని చూసి అసలకక్డేమీ జరగనటుల్ మామూలుగా పలకరించేరు. 
ఆ సాయంతర్ం చుటాట్లంతా వెళేల్ంత వరకూ ఉండి తనమ్యి తలిల్దండుర్లతో పర్యాణమయియ్ంది. వెనకిక్ వచిచ్న తనమ్యిని చూసి 

ఏమనుకునాన్డో ఏమో తనమ్యి ఊరు వెళాత్ననగానే తలూపేడు శేఖర. 
-------- 

రెండోర్జులోల్ "అమామ్, ఇక ఏడాది వచిచ్ంది కదా. బాబుకి పాలు మానిపించొచాచ్?" అని మళీల్ అడిగింది తనమ్యి. 
నిజానికి సమాధానం తలిల్కంటే తనకే బాగా తెలుసు.  
బాబు తన దగిగ్ర పాలు  తాగడం అంటే తనమ్యికి తెలిసిందొకక్టే. తన గుండెలోల్ ఉనన్ అతయ్ంత పేర్మని అందజేసే మారగ్ం. అంతే.  
ఇపుప్డు పాలు మానిపించడమంటే బాబు కంటే తనకే ఎకుక్వ బాధగా ఉంది. బాబుని తన నుంచి వేరు చేసి బైటి పర్పంచం వైపు 

విసిరేసుత్నన్టుల్నన్ మెలిక తిపుప్తునన్ బాధ.  
కానీ తనిపుప్డు ఉనన్ పరిసిథ్తులోల్ ఇంత కంటే మారగ్ం లేదు.  
రాతర్ంతా గుకక్ పెటిట్ ఏడుసుత్నన్ పసి వాడికి పాలివవ్కుండా భుజాన వేసుకుని తిపుప్తూ, విసిరి కొడుత్నన్ పాల సీసా ని మళీల్ మళీల్ దగిగ్రికి 

తెసూత్  పర్యతిన్సూత్నే ఉంది.  
తెలాల్రగటల్ ఏడిచ్ ఏడిచ్  అలిసిపోయి నిదర్పోతునన్ పసివాడి బుగగ్లిన్ రాసూత్  "ననున్ క్షమించు నానాన్" అంది కళుల్ తుడుచుకుంటూ.  
కూతురితో పాటూ రాతర్ంతా మెలకువగా ఉనన్ జోయ్తి కూతురి దగిగ్రికి వచిచ్ తల నిమిరింది. "మరీ ఇంత సునిన్తంగా ఉంటే 

ఎలాగమామ్?" అంటూ. 
ఆ తెలాల్రగటల్  పసివాడిని అకుక్న చేరుచ్కుని తలిల్ ఒడిలో తల దాచుకుని పడుకునన్పుప్డు ఇక పర్పంచంలో ఏ బాధలూ లేవనన్ంత 

పర్శాంతంగా అనిపించింది తనమ్యికి. 
చాలా విచితర్ంగా రెండో రోజు నించి తలిల్పాలు మానేసేడు బాబు.  
"చూసేవా నీ  కొడుకు ఎంత సులువుగా పాలసీసా పటుట్కునాన్డో! ఈ  మాతార్నికి  ఆ రాతర్ంతా ఏడుసూత్ కూచునాన్వు" అని నవివ్ంది 

జోయ్తి. 
------- 

 
పరీక్షలు రెండోర్జులోల్ ఉనాన్యనగా  బాబుని అమమ్ దగిగ్ర వొదిలి సిథ్మితంగా బసెస్కిక్ంది తనమ్యి. 
బసుస్ కదిలే వరకూ బాబు తలిల్  వైపు దుముకుతూనే ఉనాన్డు. బసుస్ కదలగానే ఒకక్ సారిగా విపరీతమైన దు:ఖం వచేచ్సింది 

తనమ్యికి. 
మొదటి సారి బాబుని వొదిలి పెటిట్ందేమో బసుస్ విశాఖపటన్ం చేరే వరకూ దు:ఖ పడూత్నే ఉంది. 
శేఖర ఇనాన్ళుల్గా తనెపుప్డొసుత్ందో ఫోను చెయయ్డం గానీ, బాబు గురించి అడగడం గానీ చెయయ్లేదు. 
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"అకక్డుండగా "నా కొడుకు.. నాకొడుకు " అని తెగ పొంగిపోయే మనిషికి  ఊరెళేత్ కొడుకు అవసరం లేదనన్ మాట" అనుకుంది 
తనమ్యి. 

తనెళిల్ందగగ్రిన్ంచీ శేఖర కూడా ఇంటోల్ లేనటుల్నాన్డు. ఇంటి తాళం తీసి చెతత్గా ఉనన్ ఇలల్ంతా ఊడిచ్, సాన్నం చేసి, ఫోను కోసం 
బయటికి పరుగెతిత్ంది. 

"నీకేం బెంగ లేదు. బాబు ఇంచకక్గా ఆడుకుంటునాన్డు. నువువ్ పరీక్షలు బాగా రాసిరా" అంది జోయ్తి అవతలి నుంచి. 
ఫోనులో బాబు గొంతు "ఊ...ఊ..." అని వినగానే గుండె వేగంగా కొటుట్కుంది తనమ్యికి. 
వెనకిక్ వసూత్ "ఏమనుకోకు నానాన్. ఇంతకంటే వేరే మారగ్ం లేదు నాకు" అనుకుంది లోపలోల్పల. 
శేఖర  బాబుని వొదిలి వచిచ్నందుకు  గొడవ చేసాత్డోమో  అని ఆలోచిసూత్   సట్వువ్ మీద కాసత్ బియయ్ం పెటిట్, పుసత్కాలు ముందేసుకుని 

కూచుంది.  
చదవడం మొదలు పెటట్గానే దీక్షగా లీనమై పోయింది. అదొకక్టే తనమ్యికునన్ వరం. ఎనిన్ సమసయ్లోల్ ఉనాన్  పుసత్కాలు తీసేత్ ఇక ఏదీ 

జాఞ్పకం రాదు తనకి.  
ఇంటాయన మీటర రీడింగంటూ తలుపు కొటేట్డు మధాయ్హన్ం. 
తనమ్యి మాములుగా గేటు దగగ్రకు వెళిల్ నుంచుంది. 
 గేటు దాటి అపుప్డే అటుగా వెళుత్నన్ కరుణ కనిపించేడు. పరీక్షలకు శర్దధ్తో చదువుతునన్టుల్ పుసత్కం చేతబటుట్కునన్ తనమ్యిని చూసూత్నే 

గబుకుక్న దగిగ్రికి వచేచ్డు. 
 "ఏవిటండీ, మీరు? ఎలుల్ండి నించి పరీక్షలు పెటుట్ కుని ఎకక్డికి వెళిల్పోయేరు?" అనాన్డు. 
అంతలోనే "మీరు ననున్ క్షమించాలి. మీ అబాబ్యి పుటిట్న రోజుకి రాలేకపోయాను. " అనాన్డు. 
"ఫరావ్లేదులెండి" అంది తనమ్యి.  
"అంతా చదివేసేరా?" అని, "ఏవిటి ననున్ లోపలికి రానివవ్రా ఇకక్డే నిలబడి మాటాల్డతారా?" అనాన్డు చనువుగా. 
తనమ్యి "సోరీ. రండి. ఏదో ఆలోచిసూత్ మిమమ్లిన్ లోపలికి పిలవడం మరిచ్పోయేను" అంది. 
వాకిటోల్ బండి చూసూత్ "మీ బండి రంగు బావుందండీ" అనాన్డు.  
ఇంటోల్ంచి బయటకు వెళుత్నన్ ఇంటాయనని చూసూత్ "అందుకా మీరు బయట నిలబడింది, ఎపుప్డూ బయట కనబడరు కదా" 

అనాన్డు. 
టీ కపుప్ అందుకుంటూ "చూడండి, పరీక్షలలో బాగా మారుక్లు రావాలంటే నా దగిగ్ర కొనిన్ చిటాక్లునాన్యి." అనాన్డు తమాషాగా 

కళెల్గరేసూత్. 
తనమ్యి ఏదో అడిగేలోగా "అవనీన్ చెపాప్లంటే కొంచెం ఖరచ్వుతుంది. అంటే మీ ముతాయ్ల వంటి చేతి రాతతో రాసుకునన్ నోటుస్ 

కాసేస్పు నాకివావ్లి. చదివి పొదుద్నేన్ తెచిచ్సాత్ను. కావాలంటే మరో సబెజ్కుట్  నోటుస్ మీకిసాత్ను. అనన్టుల్ మన వాళల్ంతా లైబర్రీ దగిగ్ర కంబైండ సట్డీస అంటూ 
చేరుతునాన్రు రోజూ ఉదయం. రేపు మీరూ వసాత్రుగా"  అని నవివ్ బయలుదేరేడు. 
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ఆ కాసేస్పు ఎంతో ఆహాల్దంగా అనిపించింది తనమ్యికి. "ఈ  పర్పంచంలో చదువు మాతర్మే ఉండి  ఉంటే ఎంత బావుణుణ్ ! ఎపుప్డూ 
నితయ్ విదాయ్రిథ్గా ఉండడం వలల్  విజాఞ్నానికి విజాఞ్నం, ఆరోగాయ్నికి ఆరోగయ్ం" అని నవువ్కుంది.  

అతనిచిచ్న నోటుస్ తెరిచి గబగబా చదవసాగింది.  
ఆ సాయంతర్ం పాఠాలనీన్ ఒకటికి పది సారుల్ మననం చేసుకుంటూ,  చినన్ వరండా బలుబ్ వెలుగులో పదాయ్లిన్ వలెల్ వేసూత్  చుటూట్ 

పుసత్కాల మధయ్ పడి అలాగే నిదద్టోల్కి జారుకుంది. 
22 

ఎమేమ్ మొదటి సంవతస్రం పరీక్షల మొదటి రోజు తనమ్యికి బాగా బెదురు పటుట్కుంది. పర్శన్ పతర్ం చదివేముందు కళుల్ మూసుకుని 
గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్ంది.  

సరిగాగ్ సగం రాసేక సబెజ్కుట్  పొర్ఫెసరు వచిచ్ అందరినీ ఉదేద్శించి "ఏవైనా సందేహాలునాన్యా?" అనాన్డు.  
హమమ్యయ్ చివరి పర్శన్ సరిగా అరథ్ం కాక బురర్ పగలగొటుట్కుంటూంది ఇపప్టి వరకూ..తనమ్యి లేచి నిలబడింది. 
సమాధానంగా పొర్ఫెసరు భృకుటి ముడివేసి "అసలు నువెవ్పుప్డైనా నా కాల్సుకు వచేచ్వా?" అని సీరియస గా అడిగేడు. 
అనుకోని పర్శన్కు బితత్రపోయి, నీళుల్ నములుతూనన్ తనమ్యి వైపు తీక్షణంగా చూసూత్ "ఎనోన్ సారుల్ కాల్సులో ఈ పర్శన్కు సంబంధించిన 

వివరాలు మాటాల్డుకునాన్ం. ఇపుప్డికక్డ ఈ పర్శన్కు అరథ్ం నీకు  కొతత్గా చెపాప్లా? కాల్సుకు రాని వాళుల్ చదువులకు యూనివరిశ్టీలకు ఎందుకు వసాత్రో" 
అని విసుగాగ్ అనాన్డు. 

అపప్టికే తెలీని భయంతో బికక్చచిచ్పోయిన తనమ్యికి కళల్లోల్కి వెంటనే నీళుల్ వచేచ్సాయి.  
ఆయన వెళిల్న అయిదు నిమిషాల తరవాత కూడా కళుల్ ఒతుత్కుంటూ పరీక్ష రాసుత్నన్ తన వైపు ఇనివ్జిలేటరు జాలిగా చూసూత్ "మంచి 

నీళుల్ తాగుతారా?" అనాన్డు. 
తనమ్యి వొదద్నన్టుల్ తలూపింది. "మంచినీళల్  కోసం బయటకు వెళొల్చేచ్ సమయం కూడా వృథా చెయయ్డం ఇషట్ం లేదు తనకి. తనకీ 

పరీక్షలు అతి ముఖయ్ం." 
తనమ్యి పరీక్ష రాసి బయటకు వచేచ్క అనంత వెనకే వసూత్ "రాజు చెపేప్డు. ఏం బాధపడకు. ఆ పొర్ఫెసరు నిజానికి చాలా మంచివారు. 

ఆయన అలా మాటాల్డక పోతే ఆశచ్రయ్పోవాలి. మన హెడాడ్ఫ ద డిపారుట్మెంటు గా ఆయన మొదటగా అటెండెనుస్ పటిట్ంచుకోవాలి కదా! నువువ్  ఎందుకు 
కాల్సులకు రాలేకపోయావో,  నీ  పరిసిథ్తులేవిటో తెలియక అని ఉంటారు. నాతో రా. ఆయనకు పరిచయం చేసాత్ను." అంది.  

తనమ్యి "వదుద్ అనంతా! నాకిపుప్డు ఎవరితోనూ మాటాల్డాలని లేదు". అంది నిరాసకత్ంగా.  
డిపారుట్మెంటులోకి ఆహావ్నిసూత్ కౌనిస్లింగు రోజు ఆయన అభినందనగా నవివ్న నవువ్ ఇంకా గురుత్ంది తనకి. అలాంటిది ఇవేళ ఇలా.  
నిజమే, డిపారుట్మెంటు హెడుడ్  కాల్సుకే వెళల్లేకపోయిన దౌరాభ్గయ్ం తనది. అంతేనా! లౌకయ్ం చాతకాని తను మధయ్లో ఒకటెర్ండు సారుల్ 

ఆయన ఎదురుపడినపుప్డు తన మానాన తను ఏదో ఆలోచనలోల్ ఉండి నమసాక్రం పెటట్డం కూడా మరిచ్పోయింది.   
"ఆ..మరింకేం. మీ వైపు నించి కావలిసిననిన్ తపిప్దాలునాన్యి అటెండెనుస్తో బాటు. అయిన అవేమీ పటిట్ంచుకోకండి. మనందరకూ 

ఇపుప్డు కావలసినవి పర్శంసలు కాదు. మారుక్లు."  అనాన్డు కరుణ వాతావరణానిన్ తేలిక చేసూత్. 
కరుణ వైపు పరీక్షగా చూసింది. చపుప్న వనజ గురుత్కు వచిచ్ంది. విశాఖపటన్ం వచిచ్న కొతత్లో వనజ లేని లోటు తనని బాగా 

బాధించేది. అదిపుప్డు అనంత రూపంలోనూ, కరుణ రూపంలోనూ తీరుతూంది.   
అయినా ఎందుకో తనమ్యి తేలికగా తీసుకోలేకపోయింది. మొనన్టికి మొనన్ తెలుగు ఎమేమ్ చదివి ఏం  చేసాత్రనే పర్శన్. ఇపుప్డు ఇంత 

కషట్పడి చదువుతునాన్ కాల్సులకు అటెండ కాలేక పోతుందనన్ బాధ.   
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"ఆయన అనాన్రని కాదు, కాల్సులు ఎగొగ్టట్డం వలల్ తనకూ సబెజ్కట్ల్ పటల్  అవగాహన సరిగా ఉండడం లేదు. శేఖర తో ఈ విషయం 
మాటాల్డాలి. ఇక అతని గురించి భయపడూత్ కూరోచ్వడం వలల్ ఉపయోగం లేదు." దృఢంగా అనుకుంది. 

*** 
శేఖర  మరాన్టితో చివరి పరీక్ష అనగా ఆ రాతిర్ వచేచ్డు. 
వసూత్నే "బాబుని వొదిలి వచేచ్సేవా? నువవ్సలు తలిల్వేనా?" అనాన్డు. 
ఇలాంటిది జరుగుతుందని తనమ్యికి బాగా తెలుసు. కాబటిట్ ముందే తయారు చేసుకునన్ సమాధానం చెపిప్ంది. 
అది విని, "ఆహా, మీ వాళల్కు మనవడి మీద అంత పేర్మే ఉంటే, వాడి పుటిట్న రోజు ఎందుకు జరిపించలేదో?" అని, 
"ఇదిగో ఇదే చివరిసారి. ఇక మీదట వాడు మన దగిగ్ర, లేదా మా ఇంటోల్ మా అమామ్, నానన్ల దగిగ్ర పెరుగుతాడు. అంతే గానీ డబుబ్కు 

లంకె పెటుట్కుని బతికే మీ వాళళ్ మధయ్ కాదు. అరథ్మైందా?" అనాన్డు. 
తనమ్యి ఇవనీన్ విని, చెవికెకిక్ంచుకునే ఆలోచనలో లేదు. ఏ పని చేసుత్నాన్ కళల్ ముందు పరీక్షలు, పుసత్కాలు. అంతే.  
అరథ్రాతిర్ దీక్షగా ముందు వరండాలో చాపేసుకుని పుసత్కాల ముందు కూచునన్  తనమ్యిని ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ "నీకు పిచిచ్ బాగా 

ముదిరిందే." అనాన్డు. 
అదేమి మాటనన్టుట్ అతని వైపు చూసింది. తనమ్యి.   
"చదివింది చాలేల్. రేపొర్దుద్నన్ మా తాత గారింటికి వెళాల్లి మనం." అనాన్డు. 
అదిరిపడింది తనమ్యి. "రేపా? చివరి పరీక్ష రేపు. ఎలుల్ండి వెళాద్ం." అంది. 
"ఎదవ పరీక్షలు. మానేసేత్ వచేచ్ నషట్ం ఏవీ లేదు. అయినా నీకు లెకేక్వుందిలే. చదువు తపప్ వేరే పెర్ప్పంచం లేదు గదా తవరికి.  రేపు 

మన పెళిల్ రోజనయినా గురుత్ందా? అదీ నేను చెపాప్లా?" 
పెళిల్రోజు తనెలా మరిచ్పోతుంది?! ఎనోన్ కలలతో చేసుకునన్ పెళిల్ ఇది.  అతనిన్ ఎంతో గొపప్ సహచరుడిగా 

ఊహించుకుంది.  పార్ణంగా పేర్మించింది.  అతనితో కలకాలపు అందమైన జీవితానిన్ ఊహించుకుంది. 
"నోరూమ్సుకుని పొదుద్నేన్ తాత గారి కాళల్కి నమసాక్రం పెటట్డానికి రా. అకక్ణిణ్ంచి మా పినిన్ భోజనానికి పిలిచ్ంది. సాయంతర్ం......" 

అతను చెపుప్కెళిల్పోతునాన్డు. 
శేఖర ఊళోల్ ఉనాన్డంటే ఇంతే. ఎపుప్డూ చుటాట్ల ఇంటికి తిరుగుతూనే ఉంటాడు. వాళూల్ అంతే. ఎపుప్డు పడితే అపుప్డు  భోజనాలకు 

వసాత్రు. ఇనాన్ళల్లో  తనమ్యి ఇవనీన్ ఎపుప్డూ కాదనలేదు. వచిచ్న వాళల్కు శాయశకుత్లా వండి పెడూత్ ఉంది. అతని కూడా ఎకక్డికంటే అకక్డికి వెళూత్నే 
ఊంది. మారు మాటాల్డకుండా అతని కూడా వెళల్కపోతే జరిగే రాదాధ్ంతం కంటే, చివరి పరీక్ష రాయక పోవడం వలల్ వచేచ్ నషట్ం ఎకుక్వగా కనిపించింది. 
తనమ్యికి. 

పరీక్ష 12 గంటల కలాల్ అయిపోతుంది. మధాయ్హన్మంతా అతనిషట్ం పర్కారం చెయయ్డానికి తనకి అభయ్ంతరం ఏవీ లేదు. ఎపప్టిలాగే, 
అలవాటు పడిపోయిన జీవితం.  

అదే చెపిప్ంది దృఢంగా. తనమ్యి గొంతులోని నిశచ్యానికి అసహయ్ంగా చూసి, వెనకిక్ తిరిగి పడుకునాన్డు శేఖర. అతని ముఖంలోకి 
చూసి బాధ పడే సమయం లేదు తనమ్యికి. ఏదో రకంగా గండం గటెట్కిక్తే చాలనన్టుల్  ఉదయం అతను లేవక ముందే ఇంటోల్ంచి బయట పడాలని 
ఆలోచిసూత్ నిదర్ రాక అటు ఇటూ దొరుల్తూ గడిపింది.  

చివరి పరీక్ష సంసక్ృతం.  
 
కరుణ "కుమార సంభవం" నుంచి చెపిప్న కాళిదాస శోల్కం చపుప్న జాఞ్పకం వచిచ్ంది.  
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"వికారహేతౌ సతి వికిర్యనేత్  
 యేషాం న చేతాంసి త ఏవ ధీరాః! ||"   
 
"వికారం కలిగించే పరిసిథ్తి ఉనన్పప్డు కూడా  పరిసరముల పర్భావమునకు లోబడని మనోదృఢత కలిగినవారే ధీరులు."  
తనమ్యి మనసులో  దానిని   "విపతిత్ హేతౌ”  అంటే, 
 "పర్తికూల పరిసిథ్తి ఉనన్పప్డు కూడా పరిసరముల పర్భావమునకు లోబడని మనోదృఢత కలిగినవారే ధీరులు.“  అని మారుచ్కుని 

ధైరయ్ం తెచుచ్కుంది. 
 

*** 
 
ఎనిమిది గంటలకి ముందే  డిపారుట్మెంటు బయట చెటుట్ కింద పుసత్కం పుచుచ్కుని కూచునన్ తనమ్యిని చూసూత్నే 
"ఏవిటీ, నినన్టిన్ంచీ ఇకక్డే కూచుని పరీక్ష కోసం తపసుస్ చేసుత్నాన్రా?" అనాన్డు కరుణ నవువ్తూ. 
దగగ్రగా వచిచ్ ఎరర్గా ఉనన్ తనమ్యి కళల్ని చూసూత్ "మయీ! అంతా ఓకేనా?" అనాన్డు ఆదురాద్గా. 
అతని సవ్రంలో ఆపాయ్యతకు కళల్ నిండిన కృతజఞ్తా బాషాప్లతో అతని వైపు చూసి చినన్గా నవివ్ంది. 
"హమమ్యయ్, పీకుక్ పోయిన మీ ముఖం చూసి భయపడాడ్ను. అలా వెళిల్ కొంచెం కాఫీ తాగి వదాద్ం, పదండి". అనాన్డు. 
యూనివరిస్టీ కేంటీన బయట గుంపులుగా నిలబడి అంత పొదుద్టే హడావిడిగా ఎందరో టిఫిన లు, కాఫీలు తాగుతునాన్రు.  
పొగలుకకుక్తునన్ ఇడీల్ తింటునాన్రు ఎవరో. అది చూడగానే తనమ్యికి బాగా ఆకలేసింది. పరీక్షల వలల్ ఈ మధయ్ ఎందుకో సరిగా 

తినడం లేదు.  
"కాఫీ వొదుద్ గానీ ఇడీల్ తిందాం." అంది. 
సంశయిసుత్నన్ అతనిన్ చూసి "బిలుల్ నేనిసాత్లే". అంది.  
గత కొదిద్ నెలలుగా ఇంటోల్ డబుబ్లకు కొదవేం లేదు. శేఖర బీరువాలో ఉంచమని  చెపిప్ అడపా దడపా డబుబ్లు ఇసూత్ నే ఉనాన్డు.  
ఇనిన్ ఎకక్డివి అని అడిగితే, "చెపిప్నా నీకు అరథ్ంకాదులే. ఎనాన్ళుల్ జీతం డబుబ్ల మీద ఆధారపడతాం.  ఫెర్ండుతో కలిసి సముదర్ం 

మీద చినన్ యాపారం మొదలెటేట్ను. మా బాసుకి, ఓనరమమ్కి పొరబాటున కూడా చెపప్కు." అనాన్డు. 
పెళిల్రోజుకని అతను ముందు రాతిర్ తెచిచ్న పటుట్చీర, బంగారం గొలుసు సరిగా చూడను కూడా చూడలేదు తను.   
"హలో, ఏ లోకంలోకి వెళిల్పోయారు?" అనాన్డు కరుణ ఇడీల్ పేల్టొకటి తెచిచ్ చేతికి ఇసూత్. 
"అబాబ్, ఎంత బావుందో ఇడీల్. ఈ పచచ్డి మరీను" అని ఆదరాబాదరా తింటునన్ తనమ్యి వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ "ఇది మీకు 

నచిచ్ందంటే గేర్టే. ఈ కేంటీనల్ కూడు తినలేక మేం బాధపడూత్ంటాం." అనాన్డు. 
బిలుల్ కటట్డానికి ముందుకెళుత్నన్ తనమ్యిని కళల్తోనే ఆపి, జేబులోంచి చకక్గా మడత పెటిట్న యాభై కాగితం తీసేడు కరుణ. 
"అదేవిటి చాలా జాగర్తత్గా దాచిన కాగితం మారుసుత్నన్టుల్నాన్రు?" అంది. 
"కషట్ సమయాలలో వాడమని మా అమమ్ ఇచిచ్ంది." అని నవేవ్డు. 
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"ఇపుప్డిది మారచ్డం అవసరమా?..."అనేదో అనబోతునన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "మొదటిసారి మనిదద్రం కలిసి తినన్ గురుత్గా ఈ 
కాగితానిన్ మారచ్డం కంటే గొపప్ సందరభ్ం ఏవుంటుంది? అయినా మరో అరగంటలో పరీక్ష. అయిదు నిమిషాలలో మనమకక్డ  ఉండాలి. ఈ  విషయం 
మరో సారి తీరిగాగ్ మాటాల్డుకుందాం." అని వేగంగా ముందు నడిచేడు. 

"అతని దగిగ్ర తనకు నచచ్నిదదే. డిపారెట్మ్ంటుకు తనతో కలిసి అడుగులు వెయయ్డానికి ఎందుకో భయపడతాడు." నిటూట్రిచ్ అతని వెనకే 
అడుగులు వేసింది తనమ్యి.  

పరీక్ష రాసి బయటకు వచేచ్క చాలా నిసస్తుత్వ వచేచ్సింది తనమ్యికి. అనిన్ పరీక్షలూ సజావుగా రాసిన ఆనందమో, పరీక్షల వలల్ కలిగిన 
ఒతిత్డో.  

"అందరం సినిమాకి వెళాద్ం." అంది అనంత. 
హడావిడిగా లేసుత్నన్ తనమ్యిని చూసూత్ "ఎకక్డికి తపిప్ంచుకుంటునాన్వ?" అంది నవువ్తూ. 
"నేను వెళాల్లి." అంది తనమ్యి. 
కారణం ఎవరికీ చెపప్డం ఇషట్ం లేదు తనమ్యికి. 
చినన్ కోపంతో సనన్గా అదురుతునన్ ముకుక్ పుటాలతో "ఆవిణిణ్ వెళల్నివవ్ండి. ఎపుప్డు మనతో వచిచ్ంది గనక" అనాన్డు కరుణ. 
"కనీసం మళీల్ ఎపుప్డు కలుసాత్రో అయినా చెబుతారా?" అనాన్డు తనమ్యి వైపు చూసూత్  ఉకోర్షంగా. 
తనమ్యి మనసులో ఒకటే ఆలోచన. "ఎపుప్డెపుప్డు ఇవేళిట్ గండం గడిచి, ఊరెళిళ్ బాబుని చూసాత్నా?" అని. 
అదే చెపిప్ంది.  
"సరే. రిజలుట్స్ వచేచ్క కలుదాద్ం. కాలేజీ తెరవడానికి వారం ముందు డిపారుట్మెంటులో బోరుడ్ పెడతారట. కనీసం సెలవులోల్నైనా చదువు 

గురించి మరిచిపోయి హాయిగా బాబుతో గడుపు" అంది అనంత. 
"కానీ...." అనేదో అనబోతునన్ రాజు వైపు చూసి, "మా పెళిల్కి పెదద్వాళుల్ ఒపుప్కునాన్రు. ఈ సెలవులోల్ సంబంధం సెటిల 

చేసుకోవదానికి ముహూరత్ం పెటట్బోతునాన్రు." అంది అనంత. 
"మీరంతా తపప్క రావాలని రాజు పిలుదాద్మని అనబోతునాన్డు. మీ ఆయనకి సెలవులు ఉండవని నువువ్ చెపేప్వు కదా." అని 

తనమ్యి వైపు 'అతనిన్' తీసుకురావొదద్నన్టుట్  సైగ చేసూత్  అంది అనంత. 
వెంటనే గర్హించి "మీ ఇదద్రికీ కంగార్టస్.  నీకు తెలీనిదేవుంది అనంతా, శేఖర కి సెలవు ఉండదు. నేనూ మా ఊరి నించి ఎపుప్డొసాత్నో 

తెలీదు. ఏవీ అనుకోవదుద్." అంది తనమ్యి. 
అనంత దగగ్రగా వచిచ్ నెమమ్దిగా "తనమ్యీ, నినున్ రావొదద్ని నా భావం కాదు..." అని చెపప్బోయింది.  
బదులుగా "ఆల ది బెసట్ అనంతా!" అని,  అందరికీ చెయియ్ ఊపింది. 
"కనీసం మాతో కలిసి బసాట్ండు వరకైనా రావా?" అంది అనంత. 
కరుణ మరింత చికాగాగ్ మొహం పెటిట్, "ఆవిణిణ్ వెళల్నివవ్ండి, టైం అవుతునన్టుల్ంది" అనాన్డు. 
అతని బాధ తనమ్యికి అరథ్మయినా, పటిట్ంచుకునే పరిసిథ్తిలో లేదు.  
 

*** 
ఇంటి సాట్పులో  బసుస్ దిగగానే  ముందు ఫోను బూత కి పరుగెతిత్ంది తనమ్యి. 
అటిన్ంచి బాబు "ఉంగా ఉంగా" కబురుల్  వినే సరికి ఎకక్డ లేని హుషారు వచేచ్సింది తనమ్యికి. 
"రేపే వసాత్ను నానాన్. అంత వరకు బొజజ్ నిండా బువవ్ తిని హాయిగా బజోజ్." సంతోషంగా అంది. 
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ఏదో అరథ్మవుతునన్టుల్ "ఊ" కొటట్సాగేడు బాబు. 
"కంగరేం లేదులే. బాబు చకక్గా ఉనాన్డు" అంది జోయ్తి. 
ఇంటికి వచేచ్సరికి శేఖర లేడు. 
తలారా సాన్నం చేసి అతను తెచిచ్న పటుట్ చీర కటుట్కుని, గొలుసు వేసుకుంది.  
అదద్ంలో తనను తాను చూసుకుని మురిసిపోయింది. సనన్గా జాజిమలెల్లా ఎంత అందంగా ఉంది ఈ చీరలో!  
"ఎంత బావుంటే ఏం లాభం? శేఖర కి నచచ్కపోయేక." అనుకుంది. 
అంతలోనే చపుప్న అతను వేసిన వేషాలు గురుత్కు వచిచ్ తన మీద తనకే విరకిత్ కలిగింది.  
తనెంతగా అతనిని పేర్మించిందో  అతను కూడా తనని అంతగా పేర్మిసాత్డని తను ఊహించుకోవడం తపాప్? అసలతను తనని 

పేర్మించకపోయినా  తనే  పేర్మిసుత్నాన్డని ఉహించుకుందా? ...ఎనిన్ విధాలుగా ఆలోచించినా అతని పర్వరత్నకు అరథ్ం బోధపడడం లేదు తనమ్యికి.  
"తను అతనిన్ ఆకరిష్ంచలేకపోతునన్ందు వలేల్ అతనిలా పరాయి ఆడవాళల్ వెంట పడుతునాన్డా?" నూయ్నతతో కుంగిపోయింది కాసేస్పు.  
ఆకలి వేసూత్నాన్ శేఖర వచిచ్ భోజనానికి  తీసుకు వెళాత్డని ఎదురు చూసూత్ అలాగే పడి నిదర్పోయింది. 
చీకటి పడూత్నన్ వేళ మెలకువ వచిచ్ంది తనమ్యికి. 
శేఖర జాడ లేడు. ఫిర్జ లోంచి కాసినిన్ పాలు తీసుకుని తాగింది. 
బాబు కోసం మనసు కొటుట్కుంటూంది. ఇంక ఒకక్ క్షణం కూడా ఉండలేదు తను. పొదుద్నేన్ బయలుదేరి బాబు దగిగ్రికి వెళిల్పోవాలి. 
మంచం కింద సూట కేసు బయటికి తీసి సరద్సాగింది. మనసంతా చికాకుగా ఉంది.  
అపప్టిదాకా ఆకలితో వేచి చూసి విసిగి పోవడంతో  శేఖర వచిచ్న చపుప్డైనా వెనకిక్ తిరిగి చూడలేదు. ఎంత సరుద్కుని పోదామని 

పర్యతిన్సుత్నాన్ బాధ తనున్కు వసోత్ంది.  
లోపలికి వసూత్నే "నేనీన్కు ఏం దోర్హం చేసేనే? పెళిల్ రోజు కూడా మొగుణిణ్ లెకక్ చెయయ్కుండా పరీక్షలని బయటికి పోయి 

పరాయివాడితో తిని తిరుగుతావా?" అనాన్డు. 
"తాగొచేచ్వా?" అంది అతని ఎరర్ని కళల్ని చూసూత్. 
"అడిగిన దానికి సమాధానం చెపుప్ ముందు." అని అరిచేడు. 
"ఏం చెపాప్లి?" అంది బటట్లు సరుద్కుంటూ. 
"మా పినిన్ మొగుడు తన కళల్తో చూసేడట. నువువ్ పొదుద్నేన్ యూనివరిశ్టీ కేంటీన లో ఎవడితోనో కలిసి తినడం, తిరగడం. ఇదేనా నీ 

చదువు నాటకం?" అనాన్డు గటిట్గా. 
"పరీక్షకి ముందు ఆకలేసేత్ కేంటీన కు వెళిల్ తినాన్ను. కాలేజీలో  కలిసి చదువుకునే వాళల్తో  కేంటీన కు  వెళల్డం కూడా తపేప్నా? 

అయినా నీకు చెపిప్నా అరథ్ం కాదులే." అంది విసుగాగ్. 
"అవునే. నాకు చెపిప్నా అరథ్ం కాదు. నేనొక చదువు లేని ఎదవని. నా పెళాల్ం నిపప్ని నమిమ్న ఎదవని. అందుకేనా నీ ఏషాలకి అడడ్ం 

రాకుండా ఉంటాడని పిలోల్ణిణ్ కూడా అమమ్గారింటోల్ దిగబెటిట్ వచేచ్వు?"  
"ఛీ. ఆపుతావా?" అని అరిచింది తనమ్యి. 
"ఏవిటే, నేను ఆపేది? పొదుద్టిన్ంచి నేనొకక్ణేణ్ చుటాట్ల ఇంటికి తిరుగుతూంటే, నీ పెళాల్ం ఎవడితో తిరుగుతూందిరా అని అందరూ 

యెకిక్రించి నవువ్తునన్టుల్ కంపరం పుటుట్కొసాత్ంది. ఎకక్డికి బటట్లు సరుద్తునాన్వు? ఆడితో లేచిపోవడానికా?" అని నిలబడలేక మంచానికి అడడ్ం పడాడ్డు. 
ఒంటి మీద తెలివి లేకుండా ఏదేదో గొణుగుతూ నిదర్లోకి జారుకునాన్డు. 

తనమ్యి వరండా బయటికి వచిచ్ నిలబడింది. చీకటిలో ఆకాశంలో దేదీపయ్మానంగా వెలుగుతునన్ చుకక్లిన్  చూసూత్  గొణిగింది.  
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"మితర్మా! ఎకక్డునాన్వు? ఇంత పెదద్ విశావ్ంతరాళంలో భూమీమ్ద ఉనన్ మనిషి జీవిత కాలమెంత? అందులో మనిషి సంతోషంగా 
గడిపే కాలమెంత? ఒకక్ నిమిషమైనా ఫరావ్లేదు. నాకు పర్శాంతంగా, సంతోషంగా జీవించే అవకాశానిన్వువ్. పీల్జ." చేతులు రెండూ జోడించి నేల మీద 
కూలబడింది. 

కనీన్ళుల్ తనకి తెలియకుండానే ఎంత సేపటిన్ంచో చెంపలిన్ కారుతూనే ఉనాన్యి.  
శేఖర చేసేవి చేసూత్ తనని శంకిసుత్నాన్డు పైగా.  
ఏదో ఒక మోసత్రుగా ఉనన్ తన లాంటి అమామ్యిని చూడచకక్ని రూపం ఉనన్ శేఖర కావాలని వచిచ్ పెళిల్ చేసుకోవడమే గొపప్ అనుకుని 

మురిసిపోయింది తను. 
అతని మీద ఉండాలిస్న దానికంటే అధికంగా పేర్మని పెంచుకుంది. 
పర్తిగా తను పొందుతునన్దేంటి?  మనసూ, శరీరమూ గాయాలు. పచిచ్ ఆరని గాయాలు.  
కళుల్ తుడుచుకుని లోపలికి వచిచ్ంది.  నిదర్పోతునన్ శేఖర వైపు చూసింది. నిదర్లో అందమైన బాలుడిలా కనబడుతునాన్డు. మెలకువలో 

ఇతనిలో రాక్షసుడు పరకాయ పర్వేశం చేసాత్డనుకుంటా.   
అటు ఇటూ చూసి కనబడడ్  పెనిస్లుతో బలల్ మీద చీటి రాసి పెటిట్ంది.  
"బాబుని తీసుకురావడానికి ఊరు వెళుత్నాన్ను. నీ లాగా, నువువ్ అనుకుంటునన్ంత చెడడ్గా నేను దిగజారలేదు." 
 

*** 
తెలాల్రి మొదటి బసెస్కిక్ంది తనమ్యి. బసుస్ కిటికీ లో నుంచి ఆహాల్దంగా వీసుత్నన్ ఉదయపు గాలికి ఎపుప్డు నిదర్పటిట్ందో తెలియలేదు.  
"ఏవమామ్, మీ ఊరు వచిచ్ంది. దిగవా?" కండకట్రు అరుపుకి దిగుగ్న లేచింది.  
ఇంటికి చేరుకోగానే బయటే వరండాలో ఆడుకుంటునన్  బాబు తలిల్ వైపు పడుతూ లేసూత్  అడుగులేసాడు. సూట కేసు గుమమ్ం దగిగ్రే 

వొదిలేసి ఒకక్ ఉదుటున వాడి వైపు పరుగెతిత్ంది తనమ్యి. రెండు చేతులోల్ పైకి ఎతుత్కుని, చినన్ ఎముకలు గుచుచ్కునే వాడి పసి గుండెల మీద తలవాలచ్గానే 
పర్పంచం లోని వేదనలనీన్ తొలగిపోయిన నిశిచ్ంత కలిగింది. 

"ఇంకెపుప్డూ నినున్ వొదిలి వెళళ్ను నానాన్" అంది కళుల్ మూసుకుని.  
ఎపప్టిలాగే వచిచ్ పదిరోజులవుతునాన్ శేఖర నించి ఫోను లేదు. 
దేవి మాతర్ం రెండో వారం లో ఫోను చేసి తమ మనవడు తమ ఇంటోల్నే ఉండాలనన్టుల్ ఆరడ్రు జారీ చేసింది. 
ఇదేమీ కొతత్ కాదు కదా తనమ్యికి. మారుమాటాల్డకుండా వెళిల్, సెలవులయేయ్ంత వరకూ అతత్గారింటోల్ చెపిప్న పనలాల్ చెయయ్డానికి సిదధ్ 

పడింది. ఎపప్టిలాగే తలిల్ అడుడ్కోబోయింది.  
"అసలే అతనికి ఇషట్ం లేకుండా వచిచ్ంది తను. కాలేజీ విషయంలో అతనికీ, తనకీ భేదాభిపార్యాలు తపప్డం లేదు. కనీసం 

సెలవులోల్నయినా అతని ఇషట్ పర్కారం కొనాన్ళుళ్ ఉంటే కాసత్ శాంతిసాత్డేమో."  
అదే చెపిప్ంది తలిల్కి. 
"ఏమోనమామ్, నీ  ఇషట్ం"  నిషూఠ్రంగా అని, "పిలాల్డు చకక్గా అలవాటు అవుతునాన్డు మాకు. మేం  మాతర్ం వాణిణ్ వొదిలి ఎలా 

ఉండగలం?"  అని దుఃఖపడింది.  
అతత్గారింటోల్ బాబుని పొదుద్నేన్ తయారు చెయయ్డం,  మధయ్ మధయ్ అనన్ం తినిపించడం వంటి పనులకు మాతర్మే తనమ్యి దగిగ్ర వదిలే 

వాళుల్. మిగతా సమయమంతా వాళల్ దగిగ్రే గడిపే వాడు బాబు. రోజలాల్ వంటింటి పని, ఇంటి పనీ సరిపోయేది తనమ్యికి. ఏ మాతర్ం సమయం చికిక్నా 
పుసత్కం, పెనున్ పటుట్కుని రాసుకోవడం అలవాటుగా మారింది. ఎమేమ్ మొదటి సంవతస్రంలో చదివిన పుసత్కాల గురించి అభిపార్యాలు రాయడమో, 
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నచిచ్న పదాయ్లు గురుత్ తెచుచ్కుని రాసుకోవడమో, సవ్ంతంగా అరథ్ం పరథ్ం లేని రాతలు రాయడమో పర్పర్ంచంగా మారింది. కలర టీవీ లో దూరదరశ్న 
కాకుండా కొతత్గా మొదలైన టీవీ ఛానెల  కి ఇంటి వాళల్ంతా అతుకుక్ని కూచుంటే, తనమ్యి కాగితాల మధయ్ గడపడానిన్ అతత్గారు చాలా విచితర్ంగా 
చూసేది. అసలు ఏం రాసూత్ందో అని కుతూహలం బాగా పెరిగిపోయినటుల్ ఆవిడ ముఖమే చెపూత్ండేది. ఓ రోజు తనమ్యి సాన్నానికి వెళొల్చేచ్ 
సమయానికి  పుసత్కం తెరిచి ఉండడం కనిపించింది. అందులో అజాఞ్త మితుర్డి ఉతత్రం పేజీ దగిగ్ర ఆగిపోయిన చదువరి మన:సిథ్తిని ఊహించుకుని 
నవువ్కుంది.  

 
వారంలో సెలవులవుతాయనంగా బాబుని ఒళోళ్ ఆడిసుత్నన్ దేవి దగిగ్రికి వెళిల్ంది తనమ్యి. 
"అతత్యాయ్, రేపు, ఎలుల్ండిలోల్ నేను వైజాగు బయలుదేరుతాను." అంది. 
"ఎందుకు?" అంది తనమ్యి వైపు చూడకుండానే. 
అసలా పర్శన్కు అరథ్ం బోధ పడలేదు తనమ్యికి.  
"మా ఇంటికి" అంది సిథ్రంగా. 
"శేఖర నాతో చెపేప్డు నువవ్కక్డ చేసత్నన్ పనులు. నువివ్పుప్డు గొపప్ చదువు చదివి ఎవరినీ ఉదధ్రించకక్రలేదు. మా దగిగ్రే ఉండు. శేఖర 

కి కుదిరినపుప్డు వచిచ్ చూసెళాత్డు." అంది కఠినంగా. 
తనమ్యికి  భయంతోనూ, ఆందోళనతోనూ దు:ఖం గబుకుక్న ఉబికింది.  గొంతు పూడుకుపోయింది. ఏవీ మాటాల్డలేక  కాళుల్ 

వణకసాగేయి. 
23 

దేవి విశాఖపటన్ం వెళొళ్దద్నే సరికి ఆ రోజంతా తనమ్యికి తన జీవితమేమిటో తనకే అరథ్ం కాని అయోమయ పరిసిథ్తి పటుట్కుంది.  
ఎపప్టికపుప్డు తనెంత విధేయంగా పర్వరిత్సూత్ందో అంతకు అంతా శేఖర, అతని తలిల్దండుర్లూ సమసయ్లు తెచిచ్ పెడుత్నాన్రు.  
"అసలు విశాఖపటన్మే వెళొల్దద్నేంత తపుప్ పని తనేం చేసింది? తనే ఒక సమసాయ్ వీళల్కి?”  
ఒక పకక్  ఈ కుటుంబం  మనన్నలు పొందలేకపోతునన్ బాధ. మరో పకక్ శేఖర పర్వరత్నతో పుటుట్కొసుత్నన్  విసుగు. అనిన్టినించీ 

ఊరట నిసుత్నన్ ఒకే ఒకక్ ఆధారం "బాబు". 
ఒకక్ క్షణం తన పకక్న  ఆద మరిచి నిదర్పోతునన్ పసివాణిణ్ గటిట్గా హతుత్కుంది. విశాఖపటన్ం తిరిగి వెళళ్లేకపోతే ఎమేమ్ ఇక 

ఆగిపోయినటేల్. తన జీవితానికి ఏదో ఒక తోర్వ దొరుకుందనే ఆశతో ఎనోన్ కషాట్లకు ఓరిచ్ ఈ ఎమేమ్ చదువుతూంది. నిదద్టోల్ బుగగ్లు సొటట్లు పడేటుల్ 
నవువ్తునన్ పసివాణిణ్ చూసూత్, "నానాన్! నాకు ధైరాయ్నిన్ ఇవవ్రా. అమమ్ చదువు తపప్కుండా పూరత్వుతుందని చెపుప్." అంది. కళుల్ మూసుకుని ఏవేవో 
పెదవులు కదుపుతూ తనలో తను మాటాల్డుకుంటూ నిరాసకత్ంగా నిదద్టోల్కి జారుకుంది. 

తెలల్ర గటల్ పకక్నే పరిచయమైన  శేఖర వొంటి వాసనకి ఉలికిక్ పడి లేచింది. తనమ్యి మీదుగా ఒంగి బాబుని ముదాద్డుతునాన్డు. 
తనమ్యితో ఒకక్ మాట కూడా మాటాల్డకుండా ఒంటి మీద చెయియ్ వేసేడు. మారు మాటాల్డకుండా ఒళల్పప్గించింది. మనసులో సుళుల్ 

తిరుగుతునన్ బాధ ముందు శరీరం బాధ చాలా చినన్ది. 
అతను నిదర్కుపకర్మిసూత్ండగా  "మనం వైజాగు ఎపుప్డు వెళాత్ం?" అంది. 
"ఏం? చదువు ములిగిపోతందా నీకు?" వెటకారంగా అని, " వైజాగు కాదు. నెలూల్రులో బిజినెసుస్ పనిబడింది నాకు. సాయంతర్ం 

బండికి వెళాద్ం. బటట్లు సరుద్కో." అనాన్డు. 
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వారంలో కాలేజీ తెరుసాత్రు. ఇపుప్డు  మరెకక్డికో పర్యాణం అంటే  కాలేజీ పోయినటేల్. అయినా తమాయించుకుని, “మరి అకక్డ 
ఉదోయ్గం?" అంది. 

"అణా, కాణీ పోగేసే ఉదోయ్గం ఉంటే ఏంటి? ఊడితే ఏంటి? దేవుడి దయ వలల్ యాపారం కుదురుకుంటే ఇలాటి ఉదోయ్గాలు నేనే 
నలుగురికి ఇవవ్గలను." అనాన్డు. 

పొదుద్నేన్ దేవి "తనమ్యినీ, పిలాల్ణిణ్ ఒదిలెళళ్రా..." అనేదో అనబోయింది. 
"నా కొడుకుని చూసి చానాన్ళల్యియ్పోయింది కదే  అమామ్. పైగా అకక్డ హోటలు తిండికి  నాకు ఆరోగయ్ం పాడయియ్ పోతంది. 

రానియియ్లే." అనాన్డు. 
ఎనాన్ళుల్ అనే పర్శన్ కూడా అడిగే ఉతాస్హం కూడా లేదు తనమ్యికి. 
విశాఖపటన్ం లో ఇలుల్ ఉంచేడో, ఖాళీ చేసేసేడో  మాతర్ం అడిగింది. 
"ఇపుప్డు ఇలుల్ ఖాళీ చేసేసేత్ మా బాసుకు అనుమానం రాదూ? ఎదవ తెలివి ఏడిసినటేట్ ఉంది. అయినా నెలూల్రులో ఒపప్ందం కుదరనీ 

మొదట." అనాన్డు. 
సాయంతర్ం బండి ఎకిక్, తెలాల్రగటల్ నెలూల్రులో దిగి, బసుస్ ఎకేక్రు. అకక్ణిణ్ంచి జీపులో కొంత దూరం. దాదాపు యాభై  ఇళుల్ ఉండే 

సముదర్ తీరపు బెసత్ పలెల్కి  పదకొండు గంటల వేళకి చేరుకునాన్రు. 
ఏదో ఇంటి ముందు జీపు దిగే సరికి మధయ్ వయసు ఆవిడ వచిచ్ పలకరించింది. ఆ తెలుగు యాస మొదట అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. 
శేఖర కి బయటే వాకిటోల్ చినన్ నులక మంచం వాలిచ్, అలిసిపోయి ముఖం పీకుక్ పోయిన తనమ్యిని,  భుజాన నిదర్పోతునన్ పిలాల్డిని 

లోపలి గదిలోకి రమమ్ని తీసుకెళిల్ంది. అది ఒకే ఒకక్ గది, వసారా ఉనన్ గవరన్మెంటు కటిట్చిచ్న పేదల పథకానికి చెందిన ఇలుల్లా ఉంది. కింద గచుచ్లేదు. 
బయట వాకిటోల్ కూడా ఇసుకే ఉంది. సముదార్నికి దగగ్రగా ఉనన్టుల్ హోరు వినిపిసూత్ ఉంది. 
బాబుని పడుకోబెటట్మని లోపల చినన్ నవారు మంచమీమ్ద బొంత వేసింది. 
ఇంటి వెనక చినన్ దడి చూపించి బాతూర్ముకి వెళల్మని చెపిప్ంది. మూడు వైపులా  తాటాకుల దడి మధయ్  ఒక చినన్ రాతి పలక ఉంది. 

చుటూట్ కాళల్ కింద ఇసుక. 
ఒక మూలగా మరో చినన్ పలక మీద చినన్ ఎరర్ సబుబ్ ముకక్ ఉంది. 
చుటూట్ సొటట్లుండి సనన్ని రంధర్ం నించి నీళుల్ కారిపోతునన్  చెంబు, దాదాపు విరిగిపోతునన్ డబాబ్ రేకు బకెటుట్. 
తనమ్యి ముఖం కడుకుక్ని వచేచ్ సరికి ఇంటి ముందు వాకిటోల్  ఒక పకక్గా ఉనన్ పొయియ్ ముందు కూచుని, పొగ ఊదుతూ 

కనబడింది ఇంటావిడ. 
"నీ మొగుడు ఎపుప్డొసాత్డు చెనన్మామ్?" అనాన్డు శేఖర. 
సముదర్ం వైపు చూపిసూత్ "రేతిత్రికి" అంది. 
ఆవిడ దగగ్రోల్ ఉనన్ పీట మీద కూరుచ్ంటూ "నేను సాయం చెయయ్నా?" అంది తనమ్యి. 
మొహమాటంగా  "వదద్"నన్టుల్ తల అడడ్ంగా ఆడిసూత్ తనమ్యి వైపు నవువ్తూ చూసింది. 
గార పటిట్న పళుల్. ఎపప్టి నుంచో తైల సంసాక్రం లేనటుల్ పీచు జుటుట్ ముడి. మాసిపోయిన చీర. 
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చెనన్మమ్ ఎవరో, చెనన్మమ్ భరత్ ఎవరో శేఖర ని అడిగే ఆసకిత్  లేదు తనమ్యికి. అసలేదీ అడిగే ఆసకిత్  లేదు. తన జీవితం తన చేతులోల్ 
లేదు. తను అనుకునన్టుల్ ఏదీ జరగదు.  

అసలు కాలేజీ తెరిచే సమయంలో తను ఇకక్డ ఏం చేసోత్ంది? అసలికక్డ నుంచి తిరిగి ఎపుప్డు విశాఖకు వెళల్గలదు? ఏ పర్శన్కూ 
సమాధానం లేదు. అసలు తన జీవితం ఎటు పోతుందో తనకే తెలీదు.  

మనసులో మెదులుతునన్ ఆలోచనలతో చెనన్మమ్ చేసూత్నన్ది నిశశ్బద్ంగా చూడసాగింది తనమ్యి. 
చుటుట్ పకక్ల పిలల్లు ఇదద్రు ముగుగ్రు వచిచ్ వీళల్ని తొంగి చూసి పారిపోయారు. 
అంతా పేదరికంలో మగుగ్తునన్టుల్ వాళల్ ఒంటి మీదఅరకొరగా వునన్ బటట్లు, మాసిన ముఖాలు చూసేత్ అరథ్ం అవుతునాన్యి. 
శేఖర ఆమెతో పరిచయం ఉనన్టుల్ మాటాల్డుతునాన్డంటే, ఇంతకు ముందు ఇకక్డికి వచిచ్ ఉండాలి. 
ఎపుడూ ఎకక్డికీ తీసుకెళళ్ని తనని ఇకక్డికి ఈ ఊరికి అసలు ఎందుకు తీసుకు వచాచ్డో అరథ్ం కాలేదు. 
నెలూల్రు అని చెపిప్ తలుపూ దావ్ర బంధంలేని ఈ బెసత్ పలెల్కి తీసుకు వచేచ్డు శేఖర.  
 అయోమయంగా ఎటో కొటుట్కొచిచ్న జీవితం. దూరంగా వినిపిసుత్నన్ సముదర్ తీరానికి చేరి ఇసుకలో చతికల్ బడి ఆకాశానిన్ తాకే 

సముదర్ కెరటాల మీద వేళాల్డే దిగంతం పగిలేలా అరిచి గటిట్గా ఏడవాలనుంది తనమ్యికి.  
లోపలికి వచిచ్, బాబు పకక్న నడుం వాలిచ్ కళుల్ మూసుకుంది. 
మరో గంటలో బాబు నిదర్ లేచేడు. తడి గుడడ్తో ఒళుల్ తుడిచి, సంచీ లోంచి శుభర్మైన బటట్లు తీసి తొడిగింది. కింద వదిలే సరికి ఇంటి 

వాకిటోల్ ఇసుకలో కూరుచ్ని, నెతిత్ నిండా ఇసుక పోసుకునాన్డు. 
సముదర్ం హోరు వింటునన్ కొలదీ సముదార్నిన్ చూడాలనన్ ఉతుస్కత బాగా ఎకుక్వ కాసాగింది తనమ్యికి. 
కడుపులో ఆకలి నకనక లాడుతూంది. 
ఇంకో గంట వరకూ అకక్డ వంట తెమిలేటటుట్ లేదు. 
శేఖర ఎటో వెళళ్డానికనన్టుల్ పైకి లేచేడు. 
తనమ్యి కూడా లేచి నిలబడింది బాబునెతుత్కుని. 
"నువువ్ండు, నేనలా వెళొల్సాత్ను. సాయంతర్ం టౌనుకి వెళిల్పోదాం" అనాన్డు. 
ఒక పకక్ నించి వీసుత్నన్ విసురు గాలికి పొయియ్లో మంట ఆరిపోయి ఇంటావిడ అవసథ్ పడూత్ంది. 
అనన్ం అతి కషట్మీమ్ద వండింది. 
మూడు గుడుల్ భదర్ంగా పటుట్కొచిచ్ నీళల్లో వేసింది. 
తనమ్యి ఆవిడ చేతులోల్ నుంచి కతిత్పీట అందుకుని ఉలిల్పాయలు గబగబా కోసింది. 
పరిచయంగా పొయియ్ దగిగ్ర కూచుని కటెట్లు ఎగదోసి పొయియ్ ఊదింది. 
ఆ మాతార్నికే చాలా పర్శంసా పూరవ్కంగా చూసింది చెనన్మమ్. 
"మీ కెందుకమామ్" అంది. 
"పరేల్దులే" అని చినన్గా నవివ్ంది తనమ్యి. 
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చెనన్మమ్ ఏవేవో చెపూత్ ఉంది.  
"శేకర బాబు అపుప్డపుప్డూ వొసాత్డు మా ఆయిన కాడికి. సెముదర్ం మీదికి ఇదుద్రూ కలిసి కూడా పొయినర్ంట." 
"ఎపుప్డూ మా బెసత్ గూడెం లో మేం సేపలే తిందుము.  పటెన్ం పిలల్వి నీకు గుడల్యినా పెటట్మని  సెపిప్ పొయినాడు మా ఆయిన." 
" సెముదర్ం మీద ఏట ఒకోక్ పారి బాగా వచుచ్దిద్. ఒకో పారి పొయుయ్దిద్ ."   
"మీ వైపు రైళుల్ తిరుగునా? నేనొకక్ పారి ఎకిక్నా" 
"మాకు పిలల్లు గాలే, పదేండల్యెయ్ పెండల్యియ్" 
ఏవిటేవిటో చెపుప్కెళిల్పోతూంది చెనన్మమ్. 
అటూ ఇటూ ఇసుకలో దొరల్డానికి విదిలించుకుంటూనన్ బాబుని ఒళోల్ కూచో బెటుట్కునే పర్యతన్ం చేసూత్ కషట్పడుత్నన్ తనమ్యి ఇక 

లాభం లేక వొదిలింది వాడిని. 
పది నిమిషాలలో ఆ చుటుట్పకక్ల పిలాల్డిలా తయారయేయ్డు. 
శేఖర వచేచ్ సమయానికి తనమ్యి పొయియ్ ఊదుతూ ఉంది. 
చెనన్మమ్ లోపలికి ఏదో పటుట్కు రావడానికి వెళిల్ంది. 
వసూత్నే చికాగాగ్ "ఎకక్డికొసేత్ అకక్డి వాళల్తో కలిసిపోవడవేనా?, లే" అనాన్డు చికాగాగ్.  
బాబుని తీసి ఇసుక దులుపుతూ "అలగా దానిలా నువువ్ పొయియ్ దగిగ్ర తయారవవ్డం కాకుండా వీణిణ్ కూడా నీలాగే 

టైరనింగిసత్నాన్వేంటే?" అని అరిచేడు. 
తనమ్యి ఆశచ్రయ్పోయింది. డబుబ్లేల్ని ఈ బెసత్ పలెల్లో ఇంటామె  డబుబ్లునన్ అతని యజమాని భారయ్ కంటే గొపప్ ఆదరం 

చూపిసూత్ంది. డబుబ్లేల్నంత మాతార్న "అలగా జనం" ఎలా అవుతారు వీళుళ్? తన దృషిట్లో డబుబ్ మనిషికి తిండి పెటేట్ కాగితం మాతర్మే. మనుషులకు 
మధయ్ అంతరాలు సృషిట్ంచే అడుడ్గోడ కాదు.   

శేఖర తో అదే అనబోయి, అంతలోనే లోపలునన్ చెనన్మమ్ ఏమనుకుంటుందో అని, ఒంగి చూసూత్, చపుప్న లేచొచిచ్ బాబుని ఎతుత్కుని 
చీర చెంగుతో తుడిచి, నులక మంచమీమ్ద ఒక వైపుగా మాటాల్డకుండా కూచుంది. 

చెనన్మమ్ ఆ మాటలు వినన్దనుకుంటా. భోజనాలు లోపల వొడిడ్ంచి గుమమ్ం అవతల నిలబడింది. 
కషట్ పడి వొండిన చెనన్మమ్ అలా అంటనటుల్ దూరంగా నిలబడడ్ం అనాయ్యంగా అనిపించింది తనమ్యికి. 
చకచకా తిని బయటికెళిల్ చెయియ్ కడుకుక్ని, "నువూవ్ తిను చెనన్మామ్" అంది. 
మరో గంటలో ఇంటి ముందు జీపు వచిచ్ ఆగింది. 
శేఖర వెళిల్  ఏదో మాటాల్డి వచిచ్, "ఇవేళ పడవ రాదంట. మనం అనవసరంగా ఇవేళ ఒచేచ్ం. నడు" అనాన్డు. 
ఎకక్డికి వచేచ్మో, ఎందుకు వెళుత్నాన్మో అపర్సుత్తమయిన తనమ్యికి ఇదొక కొతత్ అనుభవం. 
చెనన్మమ్ జీవిత గాథ ఒక కొతత్ కనువిపుప్. 
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చెనన్మమ్కి పెళల్యియ్ పది సంవతస్రాలు దాటింది. పిలల్లు లేరు. పుటిట్ందీ, పెరిగిందీ బెసత్ పలెల్లోనే. తనకి తెలిసందలాల్ సముదర్ం, చేపల 
వేట. భరత్ పచిచ్ తాగుబోతు, తిరుగుబోతు. అతను సముదర్మీమ్దికి వేటకు వెళిల్న సమయంలోనే కాసత్ మనసుకి ఊరట. అతనెంత సంపాదించినా అంతా 
ఖరుచ్ పెటేట్సాత్డు. అదే మాసిన చీర బతుకు. ఎనేన్ళుల్ గడిచినా అదే జీవితం. తనమ్యికి ఎనోన్ జవాబులేల్ని పర్శన్లు ఒకక్ సారిగా మనసుస్లో మెదిలేయి.  

"చెనన్మమ్ ఎలా నవువ్తూ బతకగలుగుతూంది?" 
 తనమ్యికి ఒకక్టి మాతర్ం అరథ్మయియ్ంది. తన చుటూట్ ఉనన్వి తనకి  సమసయ్లు అనన్ అవగాహన, అంతకంటే మంచి జీవితం 

కావాలనన్ ఆకాంక్ష లేవు  చెనన్మమ్కి.  అంతే.  
అవనీన్ ఉంటే తనలా అంతరమ్థనం తపప్దు. అంటే తనలాంటి వాళల్కి ఆనందంగా బతికే హకుక్ లేదా?  
టౌనుకి చేరే వరకూ  ఆలోచిసూత్నే ఉంది. బసుస్ దిగి రికాష్ ఎకేక్రు.  
" శేఖర తో తన చదువు విషయం మాటాల్డినా ఉపయోగం ఉంటుందని నమమ్కం లేదు. ఇకక్డ అతని పని కాగానే అతను వైజాగు 

వెళిల్నా, తనని వాళిల్ంటోల్ ధవళేశవ్రంలో వదిలేసాత్డు. విశాఖపటాన్నికి చేరేదెలా?"  
రికాష్ ఏవేవో చినన్ వీథి మలుపులనీన్ తిరిగి వెళూత్ ఒక చోట ఆగింది. 
తుపుప్పటిట్న ఇనుప గేటు తీసుకుని వెళేల్రు. చినన్ డాబా. పకక్న ఇరుకు సందులో నుంచి పైకెకిక్తే మేడ మీద ఉనన్ ఒకే ఒకక్ గది లోకి 

అడుగు పెటేట్రు. ఇంటి చుటూట్  ఉనన్ చినన్ ఆవరణలో దటట్ంగా చెటుల్ ఉనాన్యి.  
మెటెల్కుక్తూ ఉండగా కిందన ఇంటి వాళల్ అమామ్యి అనుకుంటా పదెధ్నిమిది, పంతొమిమ్దేళుల్ంటాయేమో. తెలల్గా, బొదుద్గా, 

చూడచకక్గా ఉంది. శేఖర ని చూసి సిగుగ్గా నవివ్ లోపలికి వెళిల్పోవడం, శేఖర హుషారుగా మెటెల్కక్డం గమనించింది. 
పైన గదిని అనుకుని వెనక వైపు ఒక బాతూర్ము ఉంది. 
సామానల్వీ ఏవీ లేనందువలల్ గది విశాలంగా కనిపిసూత్ంది అంతే. 
తమ పార్ంతానికీ, ఇకక్డికీ పెదద్గా తేడా ఏవీ లేదు. ఇళల్ బయట అవే మురికి కాలువలు. అవే మటిట్ వాకిళుల్.  
శేఖర ఒక గంటలో బయటి కెళిళ్ వసూత్ ఇక చినన్ సట్వువ్, ఒక రెండు గినెన్లు, కంచాలు, గాల్సులు ఉనన్ ఒక గోనె సంచీ పటుట్ కొచేచ్డు. 

ఎవరో బాగా వాడేసినవి అవనీన్. 
"అమమ్ మొదట నేనొచిచ్నపుడు కటిట్ ఇచిచ్ంది. ఇపుప్టికి ఉపయోగానికి వచేచ్యి. కిందన ఆంటీ గారింటోల్ పెటేట్ను. కాసత్ సాన్నం చేసి, 

బాబుని తయారు చెయియ్. టౌనుహాలులో  కొతత్ సినిమా ఆడతంది. ఈ పూట హోటలుకి పోయి భోజనం చేదాద్ం. మధాయ్హన్ం ఆ చేపలమిమ్ వండిన కూడు 
తినలేక చచేచ్ను. ఇక మీదట నేనా ఊరు వెళేల్ ముందు ఉదయానే నాకు బాకుస్ కటిట్వువ్." అనాన్డు. 

తనమ్యి వినీ విననటుట్ తలూపడం చూసి  "అసలు తలకెకిక్ందా నేను చెపిప్ంది?"  అని గదిద్ంచేడు. 
"కిందనింటోల్ ఆంటీ గారింటోల్ టీ.వీ ఉంది. నీకు కావలసినంత కాలకేష్పం. ఆవిడికి అయిదేళళ్ కిందటే మొగుడు పోయేడు. ఉనన్ ఒకక్ 

గానొకక్ పిలల్దే ఈ ఆసిత్ అంతా....." దారి పొడవునా ఏవేవో చెపుప్కెళిల్ పోతునాన్డు.  
తనమ్యికి విపరీతంగా అలసటగా ఉంది. వరసగా పర్యాణం వలల్ బాబు భుజాన నిదర్పోతూనే ఉనాన్డు. కాసేస్పు శేఖర కి ఇచిచ్నా 

ఏడుపు మొదలు పెడుత్నాన్డు. ఇపుప్డు సినిమా చూసే ఓపిక లేదు. కానీ గొడవ పడే ఓపిక అంత కంటే లేదు. అందుకే మాటాల్డకుండా అతని వెనక 
బయలుదేరింది.  



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   134 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

సినిమా సగంలో నిదర్పోతునన్ తనమ్యిని భుజం పటుట్కుని కుదిపేడు. బయటికి రాగానే "తెరమీద బొమమ్ ఆడతా ఉంటే నీకు నిదెర్లా 
పడతందే?" విసుగాగ్ అనాన్డు.  

రికాష్ ఏదో చినన్ కాకా హోటలు ముందు ఆగింది. "ఇదుగో నిదర్ మొహం దానా, డబుబ్లు ఇసత్నాన్ం మనం. ఇకక్డా పడి నిదర్ 
పోకుండా మొతత్ం తిను." అనాన్డు. 

 శేఖర మాటలు చెవికెకిక్ంచుకునేలా లేదు తనమ్యి మన:సిథ్తి.  
 అయినా ఎనాన్ళల్ నుంచో ఆకలితో ఉనన్టుల్ తినసాగింది. భోజనం ఎంతో బావుంది. తెలల్ని శుభర్మైన అనన్ం. గోంగూర పచచ్డి, 

రుచికరమైన పపూప్, కూర, పెరుగు. తనమ్యి నెలూల్రు భోజనం అని అంతా గొపప్ చెపప్డం వింది కానీ, ఇదే మొదటి సారి రుచి చూడడం. 
"భోజనం చాలా బావుంది కదూ" అంది అపర్యతన్ంగా. 
"డబుబ్లు పారేసేత్ ఎందుకు బాగోదు? మంచి భోజనం తినాన్క మొగోళుల్ భోజనానిన్ మెచుచ్కోవాలి, ఆడోళుల్ అలా వండడం 

నేరుచ్కోవాలి" అని అదేదో జోకనన్టుట్ గటిట్గా నవేవ్డు. 
రాతిర్ చాప మీద నడుం వాలచ్గానే శేఖర  పది నిమిషాలోల్ గురుర్ పెటట్డం వింది.  
తనమ్యికి నిదర్ సరిగా పటట్డం లేదు. ఉదయం నించీ ఉనన్ అలసటంతా ఇపుప్డు తెలుసోత్ంది.  అరథ్ రాతిర్ గదిలో నుంచి బయటికి 

వచిచ్ంది.  
డాబా మీద పిండారబోసినటుల్నన్ చినన్ వరండాలో చతికిలబడింది. ఆహాల్దంగా గాలి వీసూత్ంది. చుటూట్ చెటుల్ గాలికి 

తలలూపుతునాన్యి. 
తనమ్యికి మనసుస్లో చదువు గురించిన బెంగ రెండింతలయియ్ంది.  
కళళ్లో నీళల్ వలల్ వెనెన్ల ఆకాశమంతా మసకబారినటెల్ౖయింది. రెండు చేతులూ జోడించి, పైకి చూసూత్, మనసులోనే "మితర్మా, ననున్ 

రకిష్ంచు" అని పదే పదే అనసాగింది.  
*** 

తనమ్యి బయలుదేరే ముందు తలిల్కి ఫోను చేసి చెపిప్ంది.  
"బెంగపడకు. అంతగా నీకు నచచ్కపోతే నానన్గారిని పంపిసాత్ను. వచెచ్యియ్" అని తలిల్ చెపిప్న మాటలు ఊరట నిచిచ్నా,  శేఖరోత్ 

గొడవ పడడం తలుచ్కుంటే చిరాకు వసూత్ంది. 
తన జీవితమేమిటో తనకు తెలీని గందరగోళం పరిసిథ్తిలోనే పదిహేను రోజులు గడిచేయి. 
శేఖర పొదుద్టే వెళిల్ రాతిర్ పొదుద్పోయే వరకూ ఇంటికి రాడు. 
ఇంటావిడ చాలా మంచిది. వచిచ్న మరాన్డే మేడ పైకి వచిచ్ంది. బాబుని పరిచయంగా దగిగ్రికి పిలిచింది. ఏం  అవసరమైనా 

మొహమాటం లేకుండా అడగమని తనమ్యికి చెపిప్ంది.  
వారంలో పిలాల్డు ఆమెకు మాలిమి అయిపోయాడు. ఈ పదిహేను రోజులోల్ వాడికి సాన్నం కూడా తనే చేయించేటంత చనువు 

వచేచ్సింది ఆవిడకు. 
ఆ రోజు శేఖర వెళేల్క, మెటుల్ దిగి కిందికి వెళిల్ంది తనమ్యి. 
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"ఏవిటి తనమ్యీ ఎపుప్డూ దిగులుగా ఉంటావు?" అంది ఇంటి యజమానురాలు భాగయ్మమ్. 
"ఏం లేదాంటీ" అని తల విదిలిచ్ంది తనమ్యి. 
"మా ఇంటోల్ టీవీ మోగుతూనే ఉండుదిద్ ఎపుప్డూ. నీకు తోచక పోతే కిందికొచిచ్ టీ.వీ చూడొచుచ్ కదా" అంది. ఏదో తమిళ సీరియలు 

చూసూత్ంది ఆవిడ. 
"మీకు తమిళం వచాచ్?" అంది తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా. 
"తమిళం కొంచెం అరథ్ం అయియ్దిద్. మాటాల్డడం అంత బాగా రాదులే. ఇదే సీరియలు తెలుగులో కూడా వచుచ్దిద్. తమిళంలో వచేచ్ 

వారంలో రాబోయే సీరియల ఎపిసోడ  కూడా ఇపుప్డే చూసేసాత్ను ససెప్నుస్ తటుట్ కోలేక" అని నవివ్ంది భాగయ్మమ్. 
సీరియలు చూసూత్  ఉనన్టుట్ండి,  "ఆయన ఉండి ఉంటే..." అని కళుల్ ఒతుత్కుంటూ,  అంతలోనే "నినున్ చూసేత్ మా పెదద్మామ్యి బతికి 

ఉంటే నీలాగే ఉండుదద్నిపిసత్ంది." అంది.  
రెపప్ ఆరప్కుండా చూసుత్నన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "మాకు పెళల్యియ్న వెంటనే పాప పుటిట్ పురిటోల్నే భగవంతుడి దగిగ్రికి వెళిల్పోయింది. 

ఆ తరావ్త అయిదేళల్కి ఇదిగో ఈ అమామ్యి పుటిట్ంది. ఈమె పెళిల్ చూసే వరకైనా భగవంతుడు నా భరత్ని బతికించలేకపోయాడు. పండగకి మెడార్సు పోయి 
వసూత్ంటే ఏకిస్డెంటు ఎతుత్కుపోయిందాయనిన్." అని నిటూట్రిచ్ంది. 

తనమ్యి అనునయంగా "బాధపడకండి ఆంటీ" అంది. 
"అలా బెంగగా ఉండకు తనమ్యీ, మీ అమామ్ వాళల్తో మాటాల్డాలనుకుంటే మనింటోల్ంచి ఫోను చేసుకో" అంది కళుల్ వతుత్కుంటూ. 
తనమ్యికి ఎంతో సంతోషం వేసింది. దయామయులైన వయ్కుత్లు తనకి ఎపుప్డూ అడుగడుగునా ఎదురుపడూత్నే ఉండడం తన 

అదృషట్ం.  
ఫోను లో అవతలి నుంచి తలిల్ గొంతు వింటూనే గొపప్ ఆనందం, గరగరలాడుతూ దు:ఖమూ  తనున్కు వచేచ్సాయి తనమ్యికి.  
భాగయ్మమ్ బాబుని ఎతుత్కుని బయటి వరండాలోకి వెళిల్ంది. 
"ఎవరో కరుణ అట, నీ పేరుతో కారుడ్ వచిచ్ంది తనమ్యీ." అంది జోయ్తి. 
కరుణ పేరు వినగానే మనసు సంతోషంతో ఉరకలు వేసింది తనమ్యికి. అంతలోనే యూనివరిశ్టీ జాఞ్పకం వచిచ్ బాధతో గొంతు 

వణికింది. 
"ఏం రాసేడో చెపప్మామ్" అంది. 
"నీకు సెకండ రాయ్ంక వచిచ్ందటమామ్. కాల్సులు పార్రంభమైనా నువువ్ రాలేదేవిటని" రాసేడు. అంది జోయ్తి. 
"అడర్సేవైనా ఉందా కింద?" అంది తనమ్యి.  
"లేదమామ్, పేరొకక్టే ఉంది. అనన్టుల్  వచేచ్ వారం మేం తిరుపతి వెళుత్నాన్ం. శేఖర, నువూవ్ కూడా మాతో వసేత్ బావుంటుంది." అంది 

జోయ్తి.  
"శేఖర ని అడిగి చూసాత్ను. ఒకవేళ మేం రాలేకపోతే,  మీరు వెనకిక్ వచేచ్టపుడు నెలూల్రులోదిగండి. నేను కూడా మీతో మనూరు 

వచేచ్సాత్ను" అంది ఉతాస్హంగా తనమ్యి. 
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24 
తెలాల్రగటల్ రైలుకి నెలూల్రు వచేచ్రు జోయ్తి, భాను మూరిత్. 
"మీ ఆయనకి ఇంతకంటే మంచి ఇలుల్ దొరకలేదా?" వసూత్నే సణిగింది జోయ్తి. 
తనమ్యికి అకక్డి ఇలుల్ అపర్సుత్తమనన్ విషయం భానుమూరిత్ గమనించినటుల్ "అమామ్యిని, అలుల్డిని  తిరపతి తీసుకు వెళల్డానికి వచేచ్ం 

కానీ, ఇకక్డ ఉండిపోవడానికి కాదుగా" అనాన్డు. 
మధాయ్హన్ం భోజనాలయేయ్క జోయ్తి మనవణిణ్ జోకొడుతూ నిదర్లోకి జారుకుంది. 
తనమ్యి కూచునన్ మెటల్ దగిగ్రికి వచిచ్ "ఏంటి తలీల్! అలా దిగులుగా ఉనాన్వు?" అనాన్డు భానుమూరిత్. 
"ఏం లేదు నానాన్" అంది గదగ్దంగా తనమ్యి ఎటో చూసూత్. 
"అలా బాధ పడూత్ ఉండకు. అనీన్ అవే సరుద్కుంటాయి. మీ అమమ్తో నేను పడడంలే ఇనిన్ సంవతస్రాల నించీ?! బాబుని చూడమామ్, 

బంగారం లాంటి పిలోల్డు. నువువ్ హుషారుగా ఉంటేనే కదా, వీడు కూడా ఆరోగయ్ంగా ఉంటాడు. అంతగా నీకు ఇకక్డ ఉండాలనిపించకపోతే మాతో 
వచేచ్యి. కొనిన్ రోజులుండి మళీల్ వదుద్వు గాని." అనాన్డు మరింత అనునయంగా. 

"అలాగే నానాన్!" అంది తనమ్యి. 
అనన్దే కానీ, ఎటూ తేలుచ్కోలేనితనం తనమ్యిని  పిరికిపందని చేసూత్ంది. 
శేఖర ని కాదని వెళేత్, జరిగే రాదాధ్ంతం అంతా ఇంతా కాదు. అలాగని ఒపిప్ంచడమూ గగనమే. 
 ఏదో ఆకాశవాణి  తనమ్యి మొర ఆలకించినటుల్, శేఖర బయటి నించి వసూత్నే "సమయానికి బానే వచేచ్రు మావయాయ్! తిరపతికి నేను 

రావడం పడదు కానీ, మీ అమామ్యిని తీసుకు వెళల్ండి. మా ఇంటికి పిఠాపురం నించి సాములోరు వసత్నాన్రంట. అమమ్ బాబుని చూపించాలంటూ ఫోను 
చేసింది." అనాన్డు. 

ముందు అకక్ణిణ్ంచి వెళల్గలిగితే చాలనన్టుల్ తనమ్యి వెంటనే బటట్లు సరుద్కుంది. 
ఇంటావిడ బెంగగా "తవ్రగా వచేచ్యి తనమ్యీ! చంటాడు అలవాటు అయిపోయాడు కదా, వీణిన్ తలుచ్కుంటే నాకు బెంగొచుచ్దిద్." 

అంది వాడి బుగగ్లు పుణుకుతూ. 
ధవళేశవ్రం మళీల్ వెళల్డం గురించి ఏం ఆలోచించడం లేదు తనమ్యి. 
తలిల్దండుర్ల తో తిరుపతి లో అడుగుపెటిట్ంది.  ఎతైత్న శిఖరాలిన్ చేరడానికి వంపుల రహదారిలో బసుస్ పర్యాణం బాబుని 

బెంబేలెతిత్ంచినటుల్ంది. ఒకటే పేచీ మొదలు పెటేట్డు. తీరా పైకి చేరగానే ఎకక్డా నిలవకుండా ఎటుపడితే అటు తురుర్మని పరుగులెటట్డం మొదలు పెటేట్డు. 
తనమ్యి తలారా సాన్నం చేసి కాటేజీ బాలక్నీ లోకి వచిచ్ంది. 
తిరుమలలో తెలాల్రి అతి మధురంగా చెటల్కీ, పుటల్కీ వాయ్పిసూత్  అనన్మయయ్ కీరత్నలు వినవసుత్నాన్యి. 
నునువెచచ్ని ఎండ సుతారంగా మేను సోకి హాయైన అనుభూతి కలిగింది. 
"అబబ్, ఎంత బావుంది తిరుమల" అంది అపర్యతన్ంగా పైకి. 
చినన్పుప్డెపుప్డో వచిచ్న జాఞ్పకం. ఆలయం మాడ వీధులకవతలగా సెవ్టట్రుల్ అమేమ్ నేపాలీ వాళుల్, పెదద్ పెడడ్ నేతి లడూడ్లు జాఞ్పకం 

తనమ్యికి. 
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ఆ వయసులో ఇలా గొపప్ సంగీతం వినన్ జాఞ్పకం లేదెందుకో. 
ఎందుకో అంతగా జనం లేరు. దరశ్నం పూరత్యాయ్క, ఆలయానికెదురుగా ఉనన్ వెయియ్ కాళల్ మంటపం ముందు కూచునాన్రు. 
బాబు కిందికి దిగి అటూ ఇటూ అడుగులేసూత్ంటే, భానుమూరిత్ మనవడిని కనిపెటుట్కుని చూసుత్నాన్డు. 
తనమ్యి తలిల్ ఒళోల్ తల వాలిచ్ంది. 
తలిల్ జుటుట్ నిమరగానే తనమ్యికి అతయ్ంత హాయిగా జీవితం ఇలాగే గడిసేత్ బావుణణ్నిపించింది. 
"ఏం మొకుక్కునాన్వమామ్?" అంది తలిల్ వైపు చూసూత్. 
"నీ కానుపు కషట్మైనపుప్డు  అనుకునన్ మొకుక్ ఇపప్టికి తీరింది." అంది పర్శాంతంగా నిటూట్రుసూత్ జోయ్తి. 
పరుగులెడుత్నన్ చంటాడి వైపు చూసూత్, "నీ చినన్పుడు నువూవ్ అలాగే పరుగు తీసేదానివి. ఒకసారి తపిప్పోయావు కూడా. అపుప్డు 

అమమ్మమ్, నేను, నానన్ గారు తలా వైపు పరుగు తీసేం. అపప్టికీ మాతర్ం రదీద్ కూడా లేదు కాబటిట్, రెండు వీధులకవతల అదృషట్ం కొదీద్ దొరికేవు" అంది. 
నవువ్తూ తలిల్వైపు చూసుత్నన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్, "ఎపుప్డూ ఇలా నవువ్తూ ఉండమామ్, ఏవిటో ఈ దికుక్మాలిన పెళిల్ ఏ 

ముహూరత్ంలో చేసుకునాన్వో గానీ నీ ముఖాన దిగులు తపప్ ఏవీ చూడడం లేదు." అంది. 
రాతిర్ భోజనాలు చేసి మళీల్ వచిచ్ అకక్డే కూచునాన్రు. 
సావ్మి వారి ఉయాయ్ల సేవ జరుగుతూ ఉంది. అందంగా అలంకరించిన సేట్జీ మీద దీప తోరణాల మధయ్ పూల ఉయాయ్లని నెమమ్దిగా 

ఊపుతూ ఉయాయ్ల సేవ, ఆ పకక్నే మరో చినన్ సేట్జీ మీద అతయ్ంత శార్వయ్ంగా "జో అచుయ్తానంద..." అంటూ ఆసాథ్న గాయకుల గానం.  
అదుభ్తమైన గానామృతం వలల్నో ఏమో అతయ్ంత పర్శాంతంగా ఉనన్ ఆ దృశాయ్నిన్ చూసూత్  ఉంటే అపర్యతంగా కళళ్లోల్కి నీళుల్ 

వచాచ్యి తనమ్యికి. 
కళుళ్ మూసుకుని, "అజాఞ్త మితర్మా! ఈ  సృషిట్లో గొపప్ సంగీతం వలల్ జీవన సమసయ్లు తీరగలిగితే ఎంత బావుణుణ్! ఈ క్షణం లో 

అనీన్ మటుమాయమైపోయేవి కదా!!" లోపలోల్పల అనుకుంది. 
"అమామ్, నాకు ఎమేమ్ పూరిత్ చెయాయ్లని ఉంది. రెండో సంవతస్రం కాలేజీ తెరిచేసేరు కూడా. ధవళేశవ్రం నాతో పాటూ వచిచ్, ఏదైనా 

చెపిప్ ననూన్, బాబునీ ఇంటికి తీసుకెళుల్." అంది తలిల్తో ఏడుపు తనున్కు వసుత్నన్ గొంతుతో తనమ్యి. 
"ఇంత దానికి అలా కళల్ నీళెల్ందుకమామ్? వాళుల్ చెపిప్ందలాల్ చేసూత్నే ఉనాన్ంగా. ఇంకా భయమెందుకు? నానన్గారితో  చెపిప్ 

మాటాల్డమని చెబుదాం." అంది జోయ్తి అనునయంగా. 
మరాన్డు సాయంతర్ం ధవళేశవ్రంలో దిగినా, ఆ మరాన్టికే "అమామ్యిని, బాబుని మాతో తీసుకెళిల్, తరావ్త పంపిసాత్ం వదినా" అంది 

జోయ్తి. 
ఏదో అనబోతునన్ దేవికి అడడ్ం వచిచ్, "మాకూ పిలల్ని, మనవణిన్ చూసుకోవాలని ఉంటుంది కదా! నేనొచిచ్ తరావ్త దిగబెడతాలే 

చెలెల్మామ్!" అనాన్డు భానుమూరిత్. 
తనమ్యి తలదించుకుని నేలలోకి చూసూత్ నిలబడింది. 
"సరే, మీ ఇషట్ం" పెడసరంగా అని దేవి లోపలికి వెళిల్పోయింది. 
అనడమే తరువాయి గబగబా సరుద్కుంది తనమ్యి. 
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దారిలోనే తలిల్తో హుషారుగా చెపిప్ంది."అమామ్, రేపే నేను విశాఖపటన్ం బయలుదేరతాను. అకక్డ కాలేజీలో అనిన్ కాల్సులూ 
మొదలయియ్పోయి ఉంటాయి." అంది తనమ్యి. 

"వెళూత్నే కాసినిన్ నోటు పుసత్కాలు, ఒక కొతత్ పెనున్ కొనుకోక్వాలి." హుషారుగా గలగలా మాటాల్డుతునన్ తనమ్యి వైపు సంతోషంగా 
చూసింది జోయ్తి. 

*** 
మరాన్డు బసెస్కిక్ సాయంతార్నికలాల్ విశాఖపటాన్నికి చేరింది తనమ్యి. 
తాళం తీసూత్నే దుముమ్ పటిట్న గదీ, వసారా తనని చూసి బెంగటిలిల్నటల్నిపించింది. 
బాబుని వదిలి వచాచ్ననన్ బెంగ తపప్, తిరిగి విశాఖపటాన్నికి  వచిచ్నందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది తనమ్యికి. 
తలారా సాన్నం చేసి, వాకిటోల్ ముగేగ్సి, తీగెలకీ, మొకక్లకీ నీళుల్ పెటిట్ంది.  
తన చుటూట్ ఉనన్ పర్పంచమంతా తనకోసమే ఎదురు చూసుత్నన్టుల్ అనిపించి పర్తీ పువువ్నీ పలకరించింది. 
"ఆకులోఆకునై...పువువ్లో పువువ్నై... కొమమ్లో కొమమ్నై..." దేవుల పలిల్ వారి గీతానిన్ లోపలోల్పల కూనిరాగం తీసూత్  
"మితుర్లారా! నేను తిరిగొచేచ్సేను" అంది ఆకులిన్ తడుముతూ సంతోషంగా. 
*** 
మరాన్డు కాంపస లోకి అడుగుపెటట్గానే ఎమేమ్లో  చేరిన మొదటి రోజు కంటే అతయ్ధికమైన ఆనందం కలిగింది. 
మొదటి కాల్సు కాగానే అనంత వెనకే వచిచ్ కళుల్ మూసింది. 
మెడలో కొతత్ పసుపుతాడుతో, ముఖంలో వెలుగుతునన్ సంతోషంతో ఉనన్ అనంతని చూడగానే  ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి. 
"సెలవులకు ముందు పెళిల్ కుదురుచ్కుంటునన్టుల్ కదా చెపిప్ంది?" పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది అనంత వైపు. 
"అలా చూడకు తనమ్యీ! ఎంగేజ మెంట కాసాత్ పది రోజులోల్ పెళిళ్గా మారింది. మన వాళెల్వరికీ చెపేప్ సమయం కూడా లేదు. రాజు 

వాళల్ నాయనమమ్ చావుబతుకులోల్ ఉండి, మనవడి పెళిళ్ చూడాలని పటుట్బటట్డంతో మా ఇంటోల్ వాళుల్ ఒపుప్కోక తపిప్ంది కాదు." అంది. 
"మరి చదువులు పూరత్వకుండా, ఉదోయ్గాలేల్కుండా ....." అంది తనమ్యి. 
"పర్సుత్తానికి నేను రాజు హాసట్లోల్నే ఉంటునాన్ను. నారు పోసిన వాడు నీరు పోయకుండా ఉంటాడా?' అంది పైకి చూసూత్ , చినన్గా 

నవువ్తూ అనంత. 
"బోయస్ హాసట్లోల్ నినెన్లా..?" 
"అవనీన్ అడకుక్. గళస్ హాసట్లోల్ ఉనన్టుల్ ఉండదు బాయస్ హాసట్లు. ఎపుప్డైనా ఎవరైనా వొచిచ్ పోవచుచ్. నేను ఏకంగా ఉండిపోతునాన్. 

అదే తేడా. వాళల్ రూమేమ్టల్కి లేని ఇబబ్ంది నాకెందుకు?..మా సంగతి సరే, నువేవ్విటి? కాలేజీ తెరిచి నెలాల్ళల్యినా ఎకక్డికి మాయమైపోయేవు? అమమ్గారిలుల్ 
వొదిలి రావాలనిపించలేదా?" అంది అనంత. 

తనమ్యి ఏదో అనేలోగా రాజు ఎపప్టిలానే సిగుగ్గా వచిచ్ అనంత పకక్న నిలబడి, తనమ్యి వైపు చూసి చినన్ పలకరింపు నవువ్ నవేవ్డు. 
"కంగార్టస్" అంది తనమ్యి ఇదద్రీన్ ఆతీమ్యంగా చూసూత్. 
దివాకర ఆ వెనకే వచిచ్, ఏ....ఏవిటి ఇకక్డ దుకాణం పెటేట్రు, అకక్డ కాల్సు అవుతూంటే?" అనాన్డు. 
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తనమ్యి వైపు తిరిగి "ఓహో...మొదటి ము..మూడు రా...రాయ్ంకుల వాళల్ మీటింగా ఇది?" అంటూ అకక్డి నించి వెళళ్బోతునన్టుల్ 
నటించేడు. 

"మా ముగుగ్రికీ మొదటి మూడు రాయ్ంకులు వసేత్, మరి కరుణకో?" ఆలోచనలో పడింది తనమ్యి.   
అయినా మొదటి రాయ్ంకు కరుణకి, తరావ్తి రాయ్ంకులు రాజు, అనంతలకు వసాత్యని అనుకుంది కానీ అసలు రెండవ రాయ్ంకు తనకు 

ఊహించనే లేదు తనమ్యి. 
తనమ్యి కళుల్ వెనక ఎవరి కోసమో వెతుకునన్టుల్ండడం గమనించి, "క..కరుణ కోసమేనా చూసుత్నాన్రు?" అనాన్డు దివాకర. 
తనమ్యి సమాధానంగా ఇంకా అటే చూసుత్ండగా "నా ...నాలుగవ రాయ్ంకు వచిచ్ందని బాధకో, మరేమో గానీ కాలేజీ 

తెరించిందగగ్రిన్ంచీ  మా ఎ ...ఎవవ్రితో స...సరిగా మాటాల్డడమే లేదు క..కరుణ. ప...పైగా ఇపుప్డు స..సెకండ ఇయర లో మ ..మనం ఆ..ఆపష్నల 
కాల్సులు తీసుకుంటునాన్ం కదా. ఎ...ఎవరి కాల్సు వాళల్దే అయిపోయింది. కరుణ పూరిత్గా క...కఠినమైన కాల్సులు తీసుకునాన్డు. ఇంతకీ మి...మీరేం 
కాల్సులు ఎ...ఎంచుకునాన్రు?" అనాన్డు. 

"ఏం కాల్సులు తీసుకోవాలో మీరే చెపాప్లి నాకు. నేనా విషయం ఇపప్టివరకు ఆలోచించనేలేదు." అంది సాలోచనగా తనమ్యి. 
"మేమిదద్రం  తీసుకునన్వే తీసుకో తనమ్యీ, నువువ్ కాల్సులకు రాలేకపోతే మేం సాయం చేసాత్ం, నీ అందమైన చేతి రాతతో మాకు 

నోటుస్లు చదువుకునే అదృషట్మూ కలుగుతుంది " అంది అనంత రాజు వైపు చూసూత్. 
"అదుగో వొ..వొసుత్నాన్డు మమ్...మహానుభావుడు" అనాన్డు దివాకర తమవైపే వసుత్నన్ కరుణ వైపు చూసూత్. 
వాడిపోయిన ముఖంతో, మాసిన గెడడ్ంతో  గురుత్పటట్లేకుండా ఉనన్ కరుణని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి. 
అతను తనమ్యి వైపు సూటిగా చూడలేనటుల్ కళుల్ దించుకుని "ఎపుప్డు వచేచ్రు?" అనాన్డు చినన్ గొంతుతో. 
"మీరు ఏ కాల్సులు తీసుకునాన్రు?" అంది తనమ్యి. 
ఆ పర్శన్కు సమాధానం చెపప్కుండా "మనందరినీ డిపారెట్మ్ంటు హెడుడ్ పిలుసుత్నాన్రు." అనాన్డు. 
మొదటి సంవతస్రం పరీక్షల సమయంలో ఆయన అనన్ మాటలు గురొత్చిచ్ తనమ్యికి "మళీల్ ఏం ములిగిందో"నని భయం వేసింది. 
అనంత తనమ్యి భుజమీమ్ద చెయియ్ వేసి, "భయం లేదులే, నీకు చెపేప్నుగా, ఆయన సవ్తహాగా మంచి వారే. బహుశా: నువువ్ సెకండ 

ఇయరోల్ కనిపించడంలేదని పిలుసుత్నన్టుల్నాన్రు. నేనూ వసాత్ను పద" అంది. 
కరుణ అనంత వైపు చూసూత్, "మనందరీన్ రమమ్నాన్రు ఎందుకో" అనాన్డు తనమ్యి వైపు సాధయ్మైనంత వరకూ చూడకుండా 

ఉండడానికి పర్యతిన్సూత్. 
తనమ్యికి అతనెందుకు అలా పర్వరిత్సూత్నాన్డో అరథ్ం కాలేదు. 
డిపారుట్ మెంటు హెడుడ్ గారి గది పార్ంగణంలోకి అడుగుపెడూత్నే లోపలి నించి పిలుపొచిచ్ంది అందరికీ. 
కురీచ్లో గంభీరంగా కూచుని ఉనన్ హెడుడ్ చిదంబరంగారిని చూడగానే తనమ్యికి భయం పుటుట్కు వచిచ్ంది. 
అందరీన్ ఎంతో మరాయ్దగా "రండి, కూరోచ్ండి" అని కురీచ్లు చూపించారాయన. 
తనమ్యి ఆశచ్రయ్పో యింది. "సూట్ డెంటస్ కి ఇంత మరాయ్ద ఇసాత్రా ఈయన?" 
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ఇంకా అంతా నిలబడే ఉండడం చూసి నవువ్తూ, "ననున్ చూసి మీరంతా భయపడడం సహజం. మిమమ్లిన్ భయపడొదద్ని చెపప్డానికే 
పిలిచాను. అంతేకాదు, మన డిపారుట్మెంటులోనూ, అనిన్ అనుబంధ పీజీ కాలేజీలలోనూ మీరు నలుగురూ మొదటి నాలుగు రాయ్ంకులోల్నూ నిలాచ్రు. 
ముందుగా మీ అందరికీ కంగార్టస్" అనాన్రు. 

అపప్టి వరకూ తనమ్యికి రాయ్ంకింగు అంటే కేవలం యూనివరిశ్టీ కాయ్ంపస కు మాతర్మే అని తెలుసు. అనిన్ కాయ్ంపస లకు అని 
తెలిసేక కించిత గరవ్ంగా అనిపించింది.  

"మొదటి సంవతస్రంలో తకుక్వ రాయ్ంకు వచిచ్న వారు అధైరయ్ పడకండి. రెండో సంవతస్రం చివరన్  కనాస్లిడేటెడ రాయ్ంకు తీసాత్ం 
కాబటిట్ ఇపుప్డు తకుక్వ రాయ్ంకు వచిచ్న వారు, రెండో సంవతస్రంలో ఎకుక్వ మారుక్లు తెచుచ్కుంటే ముందుకు వెళళ్గలువుతారు." అనాన్రు పర్తేయ్కించి 
కరుణ వైపు చూసూత్.  

"కరుణ టాలెంట కి విదాయ్రుథ్లే కాదు, హెడుడ్ కూడా ముగుధ్లయాయ్రనన్ మాట" తనలో తాను అనుకుంటూ కరుణ వైపు చూసింది 
తనమ్యి.  

అతనింకా కళుళ్ దించుకునే ఉనాన్డు. 
"చాలా థాంకస్ మాసాట్రూ" అనాన్రు అంతా. 
 "నాకు మీలా శర్దధ్గా చదివే వాళల్ని ఎంకరేజ చెయయ్డం ఇషట్ం. రెండో సంవతస్రం పరీక్షలు కాగానే జరిగే జే.ఆర.ఎఫ కు ఎవరైనా 

చదవదలుచ్కుంటే ననున్ సంపర్దించండి. అనాన్రు హెడుడ్. 
కరుణ అందుకుని నెమమ్దిగా, "మాసాట్రూ, గత పదమూడేళుల్గా మన డిపారుట్మెంటు నించి ఎవరూ ఫెలోషిప కు సెలకుట్ కావడం లేదు. 

మేం సాధించగలమంటారా?" అనాన్డు. 
"ఎందుకు సాధించలేరయాయ్? మీరు యువకులు. తలుచ్కుంటే ఏదైనా సాధించే శకిత్ మీకుందని నమిమ్తే చాలు." అని తనమ్యి వైపు 

చూసూత్ "రెండో రాయ్ంకు తెచుచ్కునన్ అమామ్యివి కాల్సులకు ఎందుకు రాలేకపోయావమామ్?" అనాన్రు. 
తనమ్యి తపుప్ చేసినటుల్ తల దించుకుంది. 
అనంత వెంటనే కలిప్ంచుకుని,"మీతో ఆ విషయం మాటాల్డాలి మాసాట్రూ" అంటూ మిగతా వాళల్ వైపు చూసింది. 
అందరూ లేచేరు.  
మిగతా అంతా వెళేళ్క "చెపప్ండి" అనాన్రు హెడుడ్.  
అనంత చెపిప్న తనమ్యి కథ విని, ఒకక్ క్షణం మౌనం తరవాత, "అయోయ్ ఈ విషయం ఎపుప్డూ చెపప్లేదేవిటమామ్, ముందుగా నువువ్ 

ననున్ క్షమించాలి. నీ పరిసిథ్తి అరథ్ం చేసుకోకుండా నినున్ పరీక్షలోల్ మనసు బాధించే మాటలనన్ందుకు." అనాన్రు. 
"అయోయ్, ఫరావ్లేదు మాసాట్రూ" అంది తనమ్యి మెలల్గా. 
"తనమ్యి ఎనిన్ అడడ్ంకులెదురవుతునాన్ ఎలా చదవగలుతూందో నాకు అరథ్ం కాదు మాసాట్రూ. తన సాథ్నంలో నేనుంటే నాకు అసలు 

తనలా రాయ్ంకు తెచుచ్కోవడం అసాధయ్ం" అంది అనంత. 
"ఎలాగైనా బాగా చదువుకోవాలనే నీ పటుట్దల, దీక్ష నినున్ తపప్కుండా ఉనన్త సిథ్తికి తీసుకు వసాత్యి.అధైరయ్ పడకు తనమ్యీ." 

అనాన్రు హెడుడ్ అనునయంగా. 
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"మాసాట్రూ, అసలు తెలుగుకి ఉదోయ్గ అవకాశాలు ఉనాన్యంటారా?" అంది తనమ్యి సందేహంగా. 
"తెలుగు చదువుకుంటే ఉదోయ్గ అవకాశాలు ఉంటాయా, ఉండవా అనే సందేహం మొదట మనసులోకి రానివవ్కండి. చినన్ చినన్ టీచర 

ఉదోయ్గాల నించి, నేను చెపిప్నటుల్ జే ఆర ఎఫ, గూర్ప-1, సివిల సరీవ్సెస మొదలైన ఎనోన్ గొపప్ అవకాశాలలో తెలుగు ఆపష్నల గా తీసుకునన్వాళుల్ మంచి 
మారుక్లు సాధించే అవకాశం ఉంది. మీకు కావలిస్ందలాల్ మనసులో సాధించగలమనన్ నమమ్కం, కషట్పడే తతత్వ్ం." అనాన్రు సిథ్రంగా. 

ఆ మాటలకు తనమ్యికి గొపప్ ధైరయ్ం వచిచ్ంది. కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా చూసింది ఆయన వైపు. 
భుజం చుటూట్ చెంగు కపుప్కునన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "మీ లాంటి మంచి అమామ్యిలు ఎకక్డ దొరుకుతారమామ్ ఈ కాలపు 

అబాబ్యిలకి?" అని నిటూట్రిచ్, "ఇలా చూడమామ్, ఇక మీదట ననున్ మీ నానన్గారి తో సమానంగా అనుకో. నీకు మన యూనివరిశ్టీలో ఏ విషయానికి 
సాయం కావాలనాన్ ననున్ అడగొచుచ్. ఇక మీదట నీ దృషిట్ అంతా జే ఆర ఎఫ సాధించడం మీదే ఉండాలి. ఎమేమ్ కాగానే అది సాధించగలిగితే అయిదు 
సంవతస్రాల పాటు నీకు సెంటర్ల గవరన్మెంటు సాక్లర షిపుప్తో పీ ఎచ డీ చేసే అవకాశం వసుత్ంది. నీలాంటి వారు ఉనన్త సిథ్తికి వసేత్ నీలా 
కషట్పడుతునన్ ఎందరికో నువువ్ ఆదరశ్ పార్యం అవుతావు" అనాన్రు. 

అయన మాటలకే సగం లక్షయ్ం సాధించిన బలం కలిగింది తనమ్యికి. రెండు చేతులూ జోడించి మనసూఫ్రిత్గా నమసక్రించింది సెలవు 
తీసుకునేటపుప్డు.  

బయటికి రాగానే "జె ఆర ఎఫ...ఈ "జూనియర రిసెరిచ్ ఫెలోషిప " అంటే ఏవిటో ఇపప్టి వరకూ విననే లేదు నేను అంది సాలోచనగా 
తనమ్యి అనంత తో. 

"అది ఆయన చెపిప్నంత సులభం కాదు తనమ్యీ, ఏటా అనిన్ డిపారుట్మెంటల్ నించీ ఎందరో మొదట దాని కోసమే పర్యతన్ం 
చేసుత్ంటారు. పైగా ఆ పరీక్షలో మన తెలుగు డిపారుట్మెంటు వాళుల్ విజయం సాధించలేకపోవడానికి పర్ధాన కారణం  పబిల్క సరీవ్స కమీషన పరీక్షలోల్ లాగా 
ఈ పరీక్ష లోనూ ఇంగీల్షు, మాథస్ పేపరుల్ కూడా ఉంటాయి. అంతే కాదు. అవి రెండూ పాసయియ్తేనే మూడవ పేపరైన తెలుగుని దిదుద్తారు. ఇక నాలుగవ 
పేపరు వాయ్స రూప పరీక్ష. అతయ్ంత కఠినంగా ఉండే ఈ పేపరోల్ అతయ్ధిక మారుక్లు సాధించిన వారికి మాతర్మే  ఫెలోషిప వచేచ్ అవకాశం ఉంటుంది. దేశ 
వాయ్పత్ంగా ఉనన్ అనిన్ విశవ్విదాయ్లయాలలోనూ అతయ్ధిక మారుక్లు వచిచ్న వారు కూడా ఈ పరీక్షలో విజయం సాధించలేక పోతునాన్రు. రాజు ఈ 
వివరాలనీన్ ఇపప్టికే సేకరించేడు. కానీ నాకే నమమ్కం లేదు" అంది నిరాశగా అనంత. 

బసుస్ దిగి ఇంటి వైపు అడుగులేసుత్నాన్ ఇంకా మాసాట్రి మాటలు, అనంత మాటలు వదలడం లేదు తనమ్యికి.  
"ఇంగీల్షు, మాథుస్ అసలు పార్బల్మే కాదు తనకి. ఎపుప్డూ ఫుల మారుక్లే ఆ సబెజ్కుట్లోల్. ఇక తెలుగులో ఇంకా తను ఎనోన్ చదవాలిస్ 

ఉంది. పటుట్ సాధించాలిస్న కోణాలెనోన్ ఉనాన్యి. అయినా.. పటుట్దలగా జె ఆర ఎఫ కోసం పర్యతన్ం మొదలు పెటాట్లి..." తనలో తను 
ఆలోచించుకుంటూ, తల దించుకుని నడుసుత్నన్ తనమ్యిని ఎవరో  పిలిచినటల్యియ్ వెనకిక్ చూసింది. 

దూరంగా కరుణ తనమ్యి వైపే వసూత్  కనిపించాడు. 
దగగ్రకు రాగానే అతని చెమరిచ్న కళల్ని చూసూత్ "ఏమైంది కరుణా? ఏవిటీ అవతారం?" అంది తనమ్యి అతని గెడాడ్నీన్, లోతుకు 

పోయిన కళల్నీ చూసూత్. 
అతనేదో చెపేప్లోగా "ముందు ననున్ థాంకస్ చెపప్నివవ్ండి కారుడ్ రాసినందుకు. మీకు నాలుగవ రాయ్ంకు వచిచ్ందని ఇంతలా కుమిలి 

పోతే ఎలా?" అంది తనమ్యి. 
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"అందరిలాగే మీకూ అంతే అరథ్మైందనన్ మాట" అనాన్డు ఉకోర్షంగా ముకుక్పుటాలు ఎగరేసూత్ కరుణ. 
 25 

"ఇలా గెడడ్ం పెంచుకుని తిరుగుతూంటే ఏమనుకోవాలి?" అంది తనమ్యి పకక్నే నడుసుత్నన్ కరుణతో చినన్గా నవువ్తూ. 
 "మయీ!  మీతో ఎనోన్ మాటాల్డాలి. ఎంతో చెపాప్లి. అసలు..అసలు ఎకక్డికి వెళిల్పోయారు మీరు ఇనిన్నాళుల్?!" అనాన్డు 

ముకుక్పుటాలు ఎగరేసూత్ నిషూట్రంగా. 
తనమ్యికి చపుప్న నోటి చివరి వరకూ "శేఖర ...." అని వచిచ్ంది కానీ తమాయించుకుంది. తన బతుకేవిటో తనకే తెలీని పరిసిథ్తి. ఇంక 

అతనికి ఏవని చెపుత్ంది? 
"మీరేం ఆలోచిసుత్నాన్రో తెలుసు నాకు. నేనెకక్డికెళేత్ ఇతనికేవిటనేగా. అసలే మా అమమ్కి ఒంటోల్ బావుండడం లేదు.  అది 

చాలక సెలవులోల్ నా పారట్ టైం ఉదోయ్గమూ ఊడింది. ఇక రిజలుట్ సరేసరి నాలుగవ రాయ్ంకు. అసలు నాలుగవ రాయ్ంకు వచిచ్నందుకు కాదు, నా బాధ. 
మొదటి మూడు రాయ్ంకులోల్ వసేత్నే మెరిట సాక్లర షిపుప్ వసుత్ంది. ఆ ఆశ కూడా పోయింది. మీరు కూడా సెలవులకి వెళిళ్పోయి ఎంతకీ తిరిగి రాలేదు. ఇక 
నేను ఇలా కాకుండా ఎలా ఉంటాను చెపప్ండి?" అనాన్డు కరుణ కళల్లో నీటి పొర మెదులుతూండగా. 

"అయోయ్! మీ మనసు నొపిప్ంచాలని కాదు రుణా! నా సమసయ్లు నాకు ఉనాన్యి. అని గేటు తీసూత్, "రండి, కొంచెం టీ తాగి 
వెళుద్రుగాని." అంది తనమ్యి. 

నిశశ్బద్ంగా అనుసరించాడు కరుణ ఓపిక లేనటుల్. 
"కాసత్ ముఖం కడుకుక్ంటారా?" అంది అతని వాడిపోయిన ముఖానిన్ చూసూత్. 
మొదటి సారి ఇంటి లోపలికి అడుగు పెటేట్డు కరుణ. 
పుసత్కాల గూడులో అందంగా సరిద్ ఉనన్ పుసత్కాలదగిగ్ర ఒకక్ క్షణం ఆగి "అమృతం కురిసిన రాతిర్" పుసత్కానిన్ చేతులోకి తీసుకుని, 

పేజీలు తిపప్కుండానే అంత నీరసంలోనూ ధారాళంగా 
"గాజు కెరటాల వెనెన్ల సముదార్లూ  
జాజిపువువ్ల అతత్రు దీపాలూ  
మంతర్ లోకపు మణి సత్ంభాలూ  
నా కవితా చందనశాలా సుందర చితర్ విచితార్లు 
అగాధ బాధా పాథః పతంగాలూ  
ధరమ్వీరుల కృత రకత్నాళాలూ  
తాయ్గశకిత్ పేర్మరకిత్ శాంతిసూకిత్  
నా కళా కరవాల ధగదధ్గ రవాలు 
నా అక్షరాలు కనీన్టి జడులలో తడిసే దయాపారావతాలు  
నా అక్షరాలు పర్జాశకుత్ల వహించే విజయఐరావతాలు" 
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.....కలల పటుట్కుచుచ్లూగుతునన్ కిరీటం ధరించిన తిలక మీకూ ఇషఠ్మనన్ మాట" అనాన్డు. 
తనమ్యి విసమ్యంగా చూసింది అతని వైపు. "ఇతనికి రానిదేదయినా ఉందా!!" 
ఆ పకక్నే ఉనన్ మిగతా పుసత్కాలిన్ చూసూత్,  "మా కరుణశీర్ గారేరీ?" అంటూ  ఆయన పదాయ్లు రెండు గొంతెతిత్ పాడుతూ ముఖం 

తుడుచుకుంటునన్ అతనిన్ ఆసకిత్గా చూసూత్ టీ పెటిట్ తీసుకు వచిచ్ంది తనమ్యి. 
వరండాలో చాప మీద పరిచి ఉనన్ కాల్సు పుసత్కాల పేజీలు తిపుప్తూ "మయీ! ఒకక్టడుగుతాను చెపాత్రా?!" అనాన్డు.  
"చదవాలని మీకు ఇంత పటుట్దల ఎందుకు? చంటి పిలాల్డితో ఇంత కషట్పడి......" అంటూనన్ అతని మాటలిన్ దాట వేసూత్  
 "మీ అమమ్గారికి ఏమైంది? మీరిపుప్డు తినన్గా ఇంటికే వెళుత్నాన్రుగా, నేనూ వొసాత్ను పదండి మీ అమమ్గారిని చూడడానికి" అంది 

లేసూత్. 
తాళం వేసి బయటకు వసుత్ండగా ఇంటిగలాయన లోపలికి వసూత్ "శేఖర ని నాతో ఒకసారి మాటాల్డమని చెపాత్రా?" అనాన్డు పకక్నే 

ఉనన్ కరుణ వైపు పరీక్షగా చూసూత్. 
తనమ్యి తల ఊపి, గేటు దాటి వసూత్నే భుజం చుటూట్ కొంగు కపుప్కుంది. 
"మా ఇలుల్ మీలాంటి వారు చూడదగగ్ ఇందర్భవనమేమీ కాదు." అనాన్డు కరుణ సంశయిసూత్. 
"మీ ఇంటిని కాదు, మీ అమమ్గారిని చూడడానికి వసుత్నాన్ను." అంది వొతిత్ పలుకుతూ. 
ఇంటి నుంచి రెండు మూడు మలుపులు తిరిగి రోడుడ్  చివరి వరకూ నడిచి బసాట్ండుకి చేరుకునే లోగా తమని దాటుకుంటూ 

వెళుత్నన్  సూక్టరు మీద శేఖర పినిన్, బాబాయిలిన్ గమనించింది తనమ్యి. తనని చూసి కూడా ఆవిడ ఎందుకు ఆగి పలకరించలేదో అరథ్ం కాలేదు 
తనమ్యికి.  బహుశా: చూడలేదేమో, అని సరిద్పుచుచ్కుంది. 

రెండు బసుస్లు మారి దాదాపు గంటనన్ర తరావ్త దిగి నడక మొదలు పెటేట్రు. 
"ఇంత దూరమా మీ ఇలుల్?!"  అంది ఆశచ్రయ్ంగా తనమ్యి.  
"అపుప్డే వచేచ్సేమనుకుంటునాన్రా?" అనాన్డు ఎదురుగా కొండ వైపు నడుసూత్. 
పైకి వెడలుప్ మెటుల్, అటు ఇటూ చినిన్ చినిన్ ఇళుల్ ఉనన్ చినన్ కొండ అది. ఆయాసం వసుత్నాన్ ఆగకుండా ఎకక్సాగింది తనమ్యి. కరుణ 

అలవాటుగా చకచకా మెటుల్  ఎకక్సాగేడు. 
వెనకే ఒక మెటుట్ కింద ఎకుక్తునన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "మీ చీర కాళల్లో పడూత్ంది జాగర్తత్" అనాన్డు. 
దాదాపు పై వరకూ ఎకేక్క, మెటల్ పకక్నే ఉనన్ చినన్ రహదారి బాట పటేట్రు. కొండకి దాదాపు మరో పకక్కి ఉంది ఆ ఇలుల్. అది ఇలుల్ 

కాదు, చినన్  గుడిసె.  
"మాలాంటి పేదలకి గవరన్మెంటు ఇచిచ్న సథ్లం ఇది.  మా అమమ్, నేను ఇకక్డే మా తాతగారితో బాటూ ఉంటాం."  అనాన్డు కరుణ 

పరిశీలనగా చూసుత్నన్ తనమ్యితో. 
చినన్ తడికె తలుపు, లోపలికి అడుగు పెటట్గానే ఒకే ఒకక్ గది ఉనన్ చుటుట్ గుడిసె అది.  ఇంత వరకూ తన జీవితంలో ఇంత పేదరికపు 

ఇంటిని  చూడలేదు తనమ్యి. ఏవో రేకు పెటెట్లు, కాసినిన్ వంట సామగిర్. చూరుకు వేళాళ్డుతునన్ పాత కిరసనాయిలు దీపం. తనమ్యికి ఆశచ్రయ్ం వేసింది. 
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ఇటువంటి ఇంటోల్ నుంచి ఇంతటి పాండితయ్ం ఉదభ్వించిందా? కరుణ వైపు పర్శంసా పూరవ్కంగా చూసింది. ఒక వారగా నులక మంచంమీద పడుకుని 
ఉంది కరుణ తలిల్.  

తమని చూసి మెలల్గా లేవబోయింది, కరుణ చపుప్న దగగ్రకు వెళిల్ "పరేల్దు పడుకోమామ్.. తనమ్యి" అనాన్డు.  
సరైన పోషణ లేక బాగా చికిక్పోయిన శరీరం, ఒక కాలు మాతర్ం కదలేల్ని సిథ్తిలో ఉంది. బాగా లావుగా వాచి, బోదకాలు అని సప్షట్ంగా 

తెలుసూత్ంది.  
"నువేవ్నామామ్ తనమ్యివి, మా వాడు అసత్మాటు చెపూత్ ఉంటాడు" అంది తనమ్యిని పరీక్షగా చూసూత్. 
తనమ్యి ఆవిడకు ఎదురుగా నేల మీద పరిచిన చింకి చాప మీద కింద కూచుంది. నిలువుగా నామం పెటుట్కుని, మెడలో ఎపప్టివో 

రంగుపోయినటుల్నన్ కాషాయ పూసల మాలతో సనాయ్సినిలా ఉంది ఆవిడ. 
కరుణ వైపు చూసూత్, "ఏం నానాన్ అనన్ం తింటారా?" అంది హీనమైన సవ్రంతో. 
"మేం పెటుట్కుంటాంలే" అనాన్డు. 
"పొదుద్టిన్ంచీ ఏం తినాన్వో ఏమో" అంటూ 
 "నిదర్లేచి, టీ తాగి వెళాత్డమామ్. రాతిర్ పూట ఒకక్టే భోజనం. మా నానన్నీ, ననూన్ కనిపెటుట్కుని చూసాత్డు, కానీ వాడి గురించి 

పటిట్ంచుకోడు" అంది తనమ్యితో ఆవిడ మరింత హీన సవ్రంతో. 
"తాతయయ్ ఏడి?" అనాన్డు. 
"పర్సాదం కోసం కిందికి మారెక్టుట్ లో గుడి వరకూ వెళొల్సాత్నని వెళేల్డు" అని, "ఏవీ అనుకోకమామ్, బాగా నీరసంగా ఉంది" అంది 

అటు తిరిగి పడుకుంటూ. 
"కాసత్ ఏవైనా తింటారా?" అనాన్డు కరుణ. మొహమాటంగా తల అడడ్ంగా ఊపింది తనమ్యి. 
చినన్ ఉండలాంటి అనన్ం, కాసినిన్ పొటల్కాయ వేపుడు ముకక్లు, ఒక పచిచ్ ఒడియం  తెచుచ్కుని కలుపుకుని తినసాగేడు కరుణ. 
అతనేమైనా అనుకుంటాడని, ఒక ఒడియం అడిగి చేతులోకి తీసుకుంది. అతనింకా తింటూ ఉండగానే  

"వెనకిక్ వెళొళ్సాత్ను " అని తడిక తీసుకుని ఇంటి పెరటోల్కి వచిచ్ంది.  
"వెళళ్ండి గానీ, మా అమమ్ మడి చీరకి తగలకండి, ననున్ కూడా ముటుట్కోనివవ్దు" అని నవేవ్డు కరుణ. 
చినన్ దడి. దాని మీద ఆరవేసిన చిరుగుల చీర ముకక్. "ఇదేనా ఎవరూ ముటట్కూడని మడి చీర!" మనసులో అనిపించినా, వాళళ్ 

నమమ్కాల మీద గౌరవంతో దూరంగా జరిగి దడికి మరోవైపు రెండడుగులు వేసింది. దడికి చుటుట్కుని దాదాపు ఎండిపోయిన సిథ్తిలో పొటల్ పాదు, పాదుకి 
వేళాల్డుతూ చినన్ పిందెలు ఒకటో రెండో ఉనాన్యి. ఆ పైన సనన్ని గడిడ్ కొండ. కొండకి అటు వైపు ఏవుందో తెలీదు. గటిట్గా వాన కురిసేత్ కూడా ఉండడం 
కషట్మనన్టుల్ ఉంది ఆ ఇలుల్. తనమ్యి లోపలికి వచేచ్సరికి కరుణ చేతులు కడుకుక్నేందుకు పెరటోల్కి వెళేల్డు. 

వెనకిక్ తిరిగే మరింత హీనమైన సవ్రంతో "ఏవీ అనుకోకమామ్, నాకు వొంటోల్ బావుండదు. అడగడం మరిచ్పోయేను, మీ ఇంటి 
పేరేంటి?" అంది. ఆ సవ్రంలో తన పుటుట్పూరోవ్తత్రాలు, తమ కులంతో సంబంధం తెలుసుకోవాలనన్ ఆతర్ం వినిపించింది తనమ్యికి. 

అయినా చెపిప్ "మేం మీ వాళల్ం కాదండి" అంది తనమ్యి. 
"ఊరికే అడిగేనులే, మా వాడు చెపేప్డు. చంటి పిలాల్ణిణ్ పెటుట్కుని కషట్పడి చదువుకుంటునాన్వని." అంది మాట మారుసూత్. 
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"అవునండి, బాబుతో కొంచెం కషట్మే అయినా, ఎమేమ్ పీఎచ డీ చెయాయ్లనన్ది నా ఆశయమండి" అంది దృఢంగా తనమ్యి. బాబుని 
తలుచ్కోగానే వెంటనే చూడాలని అనిపించి బెంగ మొదలయింది. 

"మంచిదమామ్, ఆ చేతోత్ మా వాడిని కూడా కాసత్ కనిపెటుట్. రాతిర్ంబగళుల్ కషట్పడతాడు. కానీ ఏవిటో నా దురదృషట్ం వాడిని 
కూడా పటుట్కుని పీడిసూత్ంది" అంది మూలుగుతూ. 

అపుప్డే లోపలికి వచిచ్న కరుణ, "మొదలుపెటేట్వా నీ బాధాయణం! కాసేస్పు నిదర్పోవచుచ్ కదా." అనాన్డు. 
వెనకిక్ తిరిగి వసూత్ బసాట్ండు వరకూ వచిచ్న కరుణతో. "మనం ఎలాగైనా జే ఆర ఎఫ సాధించాలి కరుణా!" అంది పటుట్దలగా. 
ఇంటికి తిరిగి వసుత్నన్ంత సేపు అంత కఠిన పేదరికపు పరిసిథ్తులోల్  నిలదొకుక్కుని అతను చదువుని కొనసాగించడం తలుచ్కుని తనూ 

ధైరయ్ం తెచుచ్కుంది. కరుణ తలిల్ అతని మీద ఎనోన్ ఆశలు పెటుట్కుని ఉంది పాపం. అయినా ఏ తలిల్కి ఉండదు పిలల్లు వృదిధ్లోకి రావాలని!  
వసూత్నే వీధి చివర ఆగి ఇంటికి ఫోను చేసింది. బాబు సవ్రం వినేసరికి వెంటనే వెళిల్పోవాలనిపించింది. 
రెండోర్జులోల్ రెండవ శనివారం, ఆదివారం వసుత్నాన్యి. శుకర్వారం సాయంతర్ం వెళిల్పోతే మళీళ్ ఆదివారం మధాయ్హన్ం బయలుదేరి 

రావొచుచ్. అనుకుంది. 
--------- 

మరాన్డు కేంటీన బయట చెటుట్ కింద కలిసేరందరూ. 
తనమ్యి గొంతు సవరించుకుని, రేపటిన్ంచి జే ఆర ఎఫ కి పిర్పరేషన మొదలుపెడదామనుకుంటునాన్ను. మనందరికీ తెలిసిందే. అదెంత 

కషట్మో. కానీ అసాధయ్ం కాదని నా ఉదేద్శయ్ం" అంది. 
రాజు వెంటనే అందుకుని “నేనూ, అనంతా మీతో కలుసుత్నాన్ం.” అనాన్డు. 
దివాకర కరుణ వైపు చూసూత్, "నేను పా... పాత కవ్...శచ్న పే..పరుల్  మా నానన్ గారి సహాయంతో స..సంపాదించగలను." అనాన్డు.  
కరుణ తనలో తాను అనుకుంటునన్టుట్ “మీ అందరికీ జే. ఆర ఎఫ ఒక లక్షయ్ం మాతర్మే. నాకు  జీవనమ్రణ సమసయ్. చావో, రేవో 

తేలుచ్కోవాలిస్ందే" అనాన్డు ఆవేశంగా. 
"మరింకేం!", అంటూ తెలల్ కాగితం తీసింది తనమ్యి. పాల్ను అందులో గీసూత్,  "మనకి ఫైనల పరీక్షల తరావ్త సరిగాగ్ ఆరునెలలోల్ జే 

ఆర ఎఫ ఉంటుంది. ముందుగా  అసలు పరీక్షలో ఏ విభాలునాన్యో పటిట్క తయారు చేదాద్ం. తరావ్త పర్తీ విభాగానికీ చదవాలిస్న పుసత్కాల, 
సేకరించాలిస్న వివరాల పటిట్క, అనీన్ పోగుచేసేక నోటుస్ తయారు చేయడం... ఇవనీన్ చాలా పెదద్ పనులు కాబటిట్, విభాగాలుగా పంచుకుంటే తవ్రగా 
చెయయ్గలుగుతాం." అంది తనమ్యి.  

కరుణ అడుడ్ వసూత్ , "కానీ ఇకక్డొక విషయం మనం గురుత్ పెటుట్కోవాలి. మనం అందరం అనీన్ చదవాలిస్ందే. మనకు పరీక్ష లో బిటుట్ 
పేపరుతో బాటూ వాయ్సరూప పరీక్ష కూడా ఉందనన్ విషయం మనం మరిచ్పోకూడదు. అందులో పటుట్ సాధించాలంటే తపప్నిసరిగా సబెజ్కుట్ మీద మంచి 
అవగాహన ఉండి తీరాలి. మీ అందరకూ సంసక్ృతం, పార్చీన తెలుగు సాహితయ్ చరితర్, వాయ్కరణం నేను చెపాత్ను."  అనాన్డు కరుణ. 

అనంత, రాజు "మేం ఆధునిక సాహితయ్ం, ఆపష్నల సబెజ్కట్ ల  నోటుస్లు తయారు చేసాత్ం" అనాన్రు. 
"ఇంగీల్షు, లెకక్లు, భాషాశాసత్రం నాకు వదిలెయయ్ండి." అని దివాకర వైపు చూసింది తనమ్యి. 
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"మీ..మీరందరిలా  నోటుస్లు త..తయారు చెయయ్డం నా వలల్ కాదు, బైటి నించి పుసత్కాలు, మె..మెటీరియలూస్ సేకరణ మా..తర్మే 
నాన్...పని" అనాన్డు నవువ్తూ దివాకర. 

అనుకునన్ పర్తీ పనికీ పకక్నే కాల నిరణ్య పటిట్కను, ఎవరు ఏం చేసాత్రో పేరల్నూ రాసింది తనమ్యి. 
ఒకొక్కక్టిగా పైకి చదువుతూ......పర్తి నెలా తయారు చేసిన నోటుస్లు అందరి దగిగ్రా తలా ఒక కాపీ ఉండడానికి గాను జెరాకుస్లు 

తీసుకుందాం. కుదరకపోతే నోటుస్లిన్ ఎకేస్ంజీ చేసుకుందాం.  ఇందులో చివరి మూడు నెలలూ పునశచ్రణ కి కేటాయిదాద్ం. చివరి నాలుగు  వారాలోల్ 
పరీక్షకు ఎంత సమయంలో ఏ పర్శన్ దగిగ్ర ఆగాలో వార్త సాధన చేదాద్ం" అంది ఉతాస్హంగా తనమ్యి. 

"పర్తీ పనీ సమయానికి పూరిత్ చేసుత్నాన్మో, లేదో  అనన్ విషయం పర్తీ వారం ఇకక్డ ఒక గంట కలుసుకుని చరిచ్సేత్ బావుంటుంది." 
అనాన్డు కరుణ. 

చెటల్ కొమమ్ల చాటు నించి చురుర్న తగులుతునన్ ఎండ వైపు చూసూత్ "ఇకక్డా?" అనాన్డు దివాకర. 
"ఇకక్డ కాకపోతే సముదర్ తీరాన" అంది అనంత నవువ్తూ. 
 "మనకి చోటు అంత ముఖయ్ం కాదు. కలవడం ముఖయ్ం. వీలైతే పర్తీ రోజూ కలుదాద్ం." అనాన్డు సీరియస గా రాజు. 
"రోజూ ఒక చోట అనుకుందాం. కాల్సుల తరావ్త తినన్గా అకక్డ కలుదాద్ం. ఒకటి లైబర్రీ, రెండు డిపారుట్మెంట  బయటి బెంచీ, 

కాయ్ంటీను బయటి చెటుట్....అని అనంత లెకక్బెడుత్ండగా" "మా ఇంటి వరండా కూడా చేరుచ్" అంది తనమ్యి. 
"ఫరావ్లేదా?"అనన్టుల్ చూసుత్నన్ అనంత వైపు అభయమిసుత్నన్టుల్ చూసింది తనమ్యి. 
అంతా లేచి హుషారుగా ముందుకు కదిలేరు. 
నోటుస్ల మీద పేరల్ పకక్నే "JRF" అని రాసుకోవాలి అంది తనమ్యి నవువ్తూ . 
"ఎ..ఎందుకు? అది కూడా పరీక్ష లో భాగమా ఏంటి?" అనాన్డు దివాకర అమాయకంగా. 
అంతా గటిట్గా నవేవ్రు. 
తనమ్యి బసెస్కక్డానికి ఉదుయ్కత్మవుతూండగా అనంత వెనకే వచిచ్, తనూ అదే బసెస్కిక్ంది. 
పర్శాన్రథ్కంగా చూసుత్నన్ తనమ్యి తో "మీ ఇంటికి రెండు సాట్పుల అవతల రాజు చినన్ బాబాయి గారింటోల్ పనుంది" అంది అనంత. 
"శేఖర లేడు, టీ తాగి వెళుద్వు రా" అంది తనమ్యి. 
ఇంటి ముంగిటోల్ విరబూసిన సనన్జాజి పూల తీగె వైపు నడిచి, ఆతర్ంగా మొగగ్లిన్ కరీచ్ఫ లోకి కోసూత్, "అబబ్, ఇంటి చుటూట్ 

పూలమొకక్లుంటే ఆ అందమే వేరు కదూ" అంది అనంత. 
పూలంటే పిచిచ్ అనంతకి. చెటల్కి పూలు కనిపిసేత్ చాలు, జడలో తురుముకునే వరకూ చేతులాగవు. రోజూ నందివరథ్నమో, గనేన్రు 

పువోవ్.. ఏవి  కనబడాడ్ తలలో తురుముకుని కనిపిసుత్ంది. మాల కటట్డానికి దారం తెచిచ్ ఇచిచ్, టీ పటుట్కు వచిచ్ంది తనమ్యి. 
అనంత తటపటాయిసూత్, "ఎపుప్డు వసాత్డు మీ ఆయన?" అంది. 
నెలూల్రు సంగతి విని ఎగిరి గంతేసింది. 
"మంచి వారత్ చెపేప్వు తనమ్యీ! మీ ఆయన ఇకక్డకు రాకపోతే, నాకు నీతో బాటూ ఇకక్డే ఉండిపోవాలని ఉంది. అసలు రోజూ మీ 

ఇంటోల్నే కలుదాద్ం కాలేజీ అయిపోయేక" అంది అనంత. 
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"నాకు అభయ్ంతరం ఏవీ లేదు" అంది నవువ్తూ తనమ్యి. 
ఇలుల్ తాళం పెటిట్ , "అలా బసాట్ండు వరకూ వసాత్ పద." అంది తనమ్యి. 
"పెళిల్ కాక ముందు బండి మీద హాయిగా తిరిగాను. ఇపుప్డు బసుస్లోల్ తిరగాలిస్ వసూత్ ఉంది"  అని నిటూట్రిచ్ "పెళళ్యాయ్క నానన్ గారి 

మీద ఆధారపడడం ఇషట్ం లేదు తనమ్యీ, అలాగని బండికి రోజూ ఆయిలు పోయించే సోథ్మత లేదు, అందుకని బండిని చెలెల్లికి ఇచేచ్సేను. ఎమేమ్ కాగానే 
మా ఇదద్రోల్ ఎవరికైనా ఉదోయ్గం తపప్నిసరి అవసరం. నెరవేరుతుందో లేదో" అంది బాధగా. 

"తపప్కుండా నెరవేరుతుంది అధైరయ్పడకు" అంది తనమ్యి అనంత చెయియ్ అందుకుంటూ. 
"నీ దగిగ్ర నాకు నచేచ్దదే. నీకు ఎనోన్ సమసయ్లునాన్ బెంబేలు పడకుండా నిలబడి, ఎదుటి వాళళ్కి కూడా ధైరయ్ం చకక్గా 

చెపప్గలుగుతావు." అంది అనంత. 
అనంతని బసెస్కిక్ంచి ఇంటికి వచేచ్సరికి ఇంటిగలాయన గుమమ్ం దగిగ్ర "మీటర రీడింగ " అంటూ ఎదురయేయ్డు. 
ఎపప్టిలానే వాకిటోల్ నిలుచ్నన్ తనమ్యిని "నాతో వచిచ్ కాసత్  ఈ  బాటరీ లైటు చూపిసాత్రా?" అనాన్డు. 
కురీచ్ ఎకిక్ అతను రీడింగు తీసుకుని దిగి వచిచ్, బాటరీ లైటు తిరిగి తీసుకుంటూ పనిగటుట్కుని చేతిని గటిట్గా నొకేక్డు. 
పురుగు పాకినటల్యియ్ తనమ్యి చపుప్న దూరం జరిగి "ఛీ " అంది.  
"ఏం, నీ 'సేన్హితుల' సాటి రానా?" అనాన్డు వెకిలిగా సేన్హితులనన్ పదానిన్ వొతిత్ పలుకుతూ.  
ఒకక్ ఉదుటున బయట వరండా లోకి  వచిచ్ "మరాయ్దగా బయటికి నడవండి. లేకపోతే మీ ఆవిణిణ్ పిలుసాత్ను." అంది. 
అతను అసలదేమీ తపుప్కానటుల్  మారు మాటాల్డకుండా నడుచుకుని వెళిల్పోయేడు. తనమ్యికి ఒకక్సారిగా విపరీతమైన భయంతో 

కాళల్లో  నుంచి ఒణుకు పటుట్కుంది చాలా సేపు. తలలో నుంచి ధారాపాతంగా చమటుల్ కారసాగేయి. ఇంటిగలావిడ ఊరెళిళ్ందనన్ సంగతి అపుప్డు 
జాఞ్పకం వచిచ్ంది. ఆవిడ రాగానే వాళాళ్యన నిరావ్కం చెపాప్లి. శేఖర కి కూడా ఫోను చేసి అసలు తను ఇకక్డ ఉనన్ విషయం మొదట చెపాప్లి. ఇక ఈ 
ఇంటోల్ ఉండడం అసంభవం.  కానీ శేఖర గురించి ఆలోచించేసరికి తలనొపిప్ కూడా మొదలయింది. ఒకదానిమీదొకటిగా సమసయ్లు వచిచ్ పడుత్నాన్యి.  

మరాన్డు శుకర్వారం.  ఈ ఒకక్ రాతిర్ గడిసేత్ రేపు సాయంతర్ం ఊరు వెళిల్పోవచుచ్.  
తిరిగి సోమవారం వచేచ్క అనంతని తనతో వచిచ్ ఉండమని సాయం అడగాలి.  
కళుళ్ గటిట్గా మూసుకుని "అజాఞ్త మితర్మా! ఈ  రాతిర్కి ననున్ రకిష్ంచు." అని పదే పదే తనలో తను అనుకోసాగింది.  
ఆ రాతిర్ పడుకునే ముందు  తలుపు గడియకి అడుడ్గా అటల్కాడ పెటిట్, కురీచ్ని తలుపుకి అడడ్ంగా పెటిట్ంది. 

26 
మరాన్డు కాలేజీ నించి మధయ్లోనే బయటికొచిచ్ ఊరికెళళ్డానికి బసెస్కిక్ంది తనమ్యి.  
రాతర్ంతా భయంతో నిదర్ సరిగా పటట్లేదేమో బసెస్కక్గానే  కళుల్ మూతలు  పడిపోయాయి.   
ఇంటికి చేరుకునేసరికి రాతిర్ భోజనాల వేళ అయియ్ంది. అసలేవీ ఆలోచించే ఓపిక లేదు తనమ్యికి. బేగు భుజానేసుకుని నీరసంగా 

బసాట్ండు నించి ఇంటికి నడవసాగింది తనమ్యి. వీధి మొదలుకి  చేరేసరికి బాబు ఏడుపు గటిట్గా వినబడసాగింది. అది మృదుల గొంతులా వినబడేసరికి 
నడక వేగం హెచిచ్ంచింది తనమ్యి. గేటు తీసుకుని లోపలికి అడుగుపెటట్గానే గటిట్గా ఏడుసుత్నన్ బాబుని భుజానేసుకుని సముదాయిసూత్, అటూ ఇటూ 
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తిరుగుతూనన్ తండిర్ కనిపించేడు. బాబు తనమ్యిని చూడగానే ఒకక్ ఉదుటున చేతులోల్కి దుమికి ఇంకా గటిట్గా ఏడవసాగేడు. తనమ్యి అకక్డే అరుగు మీద 
బాబునెతుత్కుని చతికిలబడి గుండెలకు హతుత్కుంది. తలిల్ వెచచ్ని సప్రశ్కు నెమమ్దిగా నిదర్లోకి జారుకునాన్డు కాసేస్పటికి. 

"హమమ్యయ్, ఇందుకనన్ మాట పేచీ". అనాన్డు భానుమూరిత్. 
"అమమ్ ఏదీ?" అంది తనమ్యి లోపలకి నడుసూత్. 
"లోపల పడుకుంది. నాలుగు రోజులిన్ంచి మీ అమమ్కు ఒకటే జవ్రం. బాబుని నేనొకక్డినే సముదాయించుకొసుత్నాన్ను. మీ అమమ్చేతి 

గోరు ముదద్లు అలవాటయియ్, నేను అనన్ం తినిపిసుత్ంటే సరిగా తినడంలేదు. అందుకేమో బాగా పేచీ పెడుతునాన్డు. ఇక నువొవ్చేచ్సేవుగా. మీ అమమ్కు తగేగ్ 
వరకూ ఉండి వెళళ్మామ్."  అనాన్డు భాను మూరిత్ తేలిగాగ్ ఊపిరి తీసుకుంటూ. 

"లేదు నానాన్, నేను మళీల్ సోమవారం ఊరికి వెళిల్పోవాలి. చాలా చదువుకోవలసినవి ఉనాన్యి.  బాబుని నాతో తీసుకెళాత్ను. అమమ్కు 
తగేగ్క తీసుకొసాత్ను మళీల్." అంది తనమ్యి. 

"తీసుకెళిల్ ఎలా చూదాద్మని? ఒంటోల్ బావునాన్ బాలేకపోయినా మాకు తపప్దుగా"  విసుగాగ్ అరిచింది జోయ్తి అంత జవ్రంలోనూ. 
"అమమ్ అందని కాదు గానీ, నువువ్ కూడా శేఖర తో చెపప్కుండా ఎనాన్ళల్ని మనగలవు?" ఆలోచించమామ్ అనాన్డు భాను మూరిత్. 
తనకే తెలీని విషయాలిన్ తలిల్దండుర్లకి ఎలా చెపిప్ ఒపిప్ంచాలో తెలియలేదు తనమ్యికి. 
"ఎనిన్ కషాట్లు ఎదురైనా చదువు కొనసాగించాలి. పీ .ఎచ. డీ చెయాయ్లనన్ తన లకాష్య్నిన్ సాధించాలి." అంతే తనకు తెలిసింది. 
బాబుని దగగ్రకు హతుత్కుని  కళుళ్ తుడుచుకుంది.  

---- 
సోమవారం ఉదయానే తిరుగు బసెస్కిక్ంది తనమ్యి. కూతురి మనసులో దృఢమైన సంకలాప్నిన్ కాదనలేక దగగ్రుండి బసెస్కిక్ంచాడు 

భాను మూరిత్. తలిల్ ఒళోల్ కూచుని ఆనందంగా కేరింతలు కొటట్సాగేడు  బాబు. వేగంగా వెళుత్నన్ బసుస్ కిటికీ లోంచి వీసుత్నన్ చలల్ని గాలి మనసుస్లో 
రేగుతునన్ ఆలోచనలని మళిల్ంచలేకపోతూంది. 

"వెళూత్నే శేఖర కి ఫోను చెయాయ్లి. బాబు తన దగగ్ర ఉనన్ంత వరకూ కాలేజీ కి వెళల్డం కుదరదు కాబటిట్ కాలేజీ అయేయ్క అందరినీ 
కలిసి నోటుస్లు తీసుకుని చదువుకోవాలి..." 

గేటు ముందు ఆటో దిగగానే ఎవరిదో సూక్టర ఉంది. అచచ్ం శేఖర వాళల్ పినిన్ భరత్ సూక్టర లా ఉందది.  
“శేఖర పినిన్, బాబాయి వచాచ్రా ? శేఖర వచాచ్డా ?” ఇంటి తాళం వేసినది వేసినటేల్ ఉంది. "బహుశా: ఎవరిదో అయి ఉంటుంది 

లెమమ్"ని  సరిపెటుట్కుంది తనమ్యి. 
ఇంటికి వసూత్నే సట్వువ్ మీద కాసత్ అనన్ం పడేసి, బాబుకి సాన్నం చేయించి తయారు చేసింది. ఇంతలో ఇంటి వాళల్ పనమామ్యి వచిచ్ 

ఇంటిగలావిడ పిలుసూత్ందని చెపిప్ంది. ఎపుప్డూ పిలవని ఆవిడకు తనతో పనేవిటో అనుకుంటూ మేడ మెటెల్కిక్ పనమామ్యి వెనుకే పైకెళిల్ంది తనమ్యి. మేడ 
పైన పెంట హౌస హాల లోకి అడుగు పెటిట్న తనమ్యి శేఖర ని, వాళల్ పినిన్ని అకక్డ చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది. అందుకనన్ మాట సూక్టర బయట ఉంది. 
కానీ ఇంటోల్ కాకుండా ఇకక్డెందుకునాన్రు? శేఖర ని చూడగానే బాబు చటుకుక్న చేతులోల్ంచి దుమికి అటు పరుగెతాత్డు. "నానన్నాన్నాన్" అంటూ. ఈ 
మధేయ్ వాడికి చినన్ చినన్ మాటలు వచేచ్యి. శేఖర వాణిణ్ ఒళోళ్ కూచో బెటుట్కునాన్డు. వాళల్ పకక్నే మరో రెండు కురీచ్లోల్ ఇంటిగలావిడ, వాళాల్యన కూరుచ్ని 
ఉనాన్రు. 

ఇంటిగలాయన వైపు చూడడానికి కూడా అసహయ్ం వేసింది తనమ్యికి. 
"అసలు శేఖర ఎపుప్డొచేచ్డు? వీళల్ంతా ఇకక్డెందుకు సమావేశమయేయ్రు?" ఏవీ అరథ్ం కాని తనమ్యి బితత్ర చూపులు చూసింది. 
కూరోచ్మనన్టుట్ కురీచ్ చూపించింది ఇంటావిడ. 
తనమ్యి కూరోచ్బోతూ శేఖర వైపు "ఏవిట"నన్టుట్ చూసింది. 
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"ఎంతకు బరితెగించేవే, మొగుణిణ్ నాతో చెపప్కుండా ఇకక్డికి వచేచ్యడమే కాకుండా, మరొకడితో కాపురం పెటేట్సేవా?" హఠాతుత్గా 
గటిట్గా అరుసూత్  అనాన్డు శేఖర. 

అసలు తను ఏం మాటాల్డుతునాన్డో ఇంకా అరథ్ం కాని తనమ్యి ముఖం చిటిల్ంచి పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది. 
అతని పినిన్ అందుకుని "నేను కళాల్రా చూసేను, కిందటి వారం ఒకడెవడో ఈవిడతో బాటూ ఇంటోల్ ఉనాన్డు, వీళిల్దద్రూ కలిసి 

పొదుద్పోయే వేళ షికారుకి కూడా వెళేల్రు." అంది. 
తనమ్యి, "ఛీ" అని గటిట్గా అరిచి, కళల్ నీళల్ పరయ్ంతమవుతూ "అనాయ్యంగా మాటాల్డకండి" అంది. 
"మా అకక్ ఈవిణిణ్ కోడలుగా చేసుకునన్ందుకు ఎంతో కోష్భననుభవిసోత్ంది. ఇంతకు రెటిట్ంపు ఆసిత్పరులు మా వాడికి పిలల్నిసాత్మని 

ముందు కొచేచ్రు, కానీ ఈ మహమామ్రిని చేసుకుంటానని ఇదుగో వీడే పటుట్బటేట్డు" అని చేతులు ఊపుతూ కొనసాగించింది అతని పినిన్. 
ఇంతలో ఇంటిగలాయన "ఈవిడ కోసం కురార్ళుల్ వచిచ్ పోవడం నేనూ చాలా సారుల్ చూసేను. నా మీదా కనేన్సింది" అనాన్డు కసిగా. 
"అబదధ్ం, ఇతనే నా చెయియ్ పటుట్కునాన్డు" అతని వైపు అసహయ్ంగా చూసూత్  గటిట్గా అరిచింది తనమ్యి.  
"అమోమ్, అమోమ్ మా ఆయన మీదే అభాండాలు వేసూత్ంది, మొగుడు వేరే ఊళోల్ ఉండగా, అతనికి చెపప్కుండా ఈవిడికక్డుండవేవిటీ, 

ఇకక్డుండి ఈవిడ ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ తిరగడమే  కాకుండా మా ఆయన మీద అభాండాలు వెయయ్డవేంటి? ఉనన్ పళంగా ఇలుల్ ఖాళీ చెయయ్ండి" అంది 
ఇంటిగలావిడ. 

తనమ్యికి కోపం నెతిత్కెకిక్ంది. "మీలాంటి సంసాక్రం లేని మనుషుల మధయ్ ఉండాలిస్న అవసరం నాకు లేదు." అని   
శేఖర వైపు తిరిగి, "అసలేంటి నీ ఉదేద్శయ్ం? నీకేవైనా సందేహాలుంటే నాతో మాటాల్డు, ఈ చెతత్ పంచాయితీ ఏవిటి?" అంది విసురుగా. 
ఈ గందరగోళం లో బితత్రపోయి  బాబు ఏడుపు లంకించుకుని శేఖర ఒళోళ్ నుంచి తలిల్ వైపు  దుమికి రాబోయి  టేబుల మీదునన్ నీళల్ 

గాల్సుని ఒంపేసేడు. 
బదులుగా "చూసేరా? వీణిణ్ కూడా ఇలా పదధ్తి లేని ఎదవలా పెంచుతూంది." అని తనమ్యి వైపు ఈసడింపుగా చూసూత్, "నీతో మాటాల్డే 

టైము అయిపోయిందే. ఇక మాటాల్డదలుచ్కోలేదు. నీ అంతు  తేలుసాత్" అనాన్డు శేఖర. 
ఒకక్ ఉదుటున బాబుని చంకనెతుత్కుని తనమ్యి, అందరి వైపూ వేలు చూపిసూత్, "అయితే వినండి, మీకెవరికీ  సమాధానాలు చెపాప్లిస్న 

అవసరం నాకు లేదు. మీరంతా కలిసి గంగలో దూకండి." 
అని అకక్ణిణ్ంచి  గబగబా బయటికి వచిచ్ంది. 
నడుసుత్నన్ తనమ్యికి కాళల్ కింద భూమి కదులుతునన్టుల్ అనిపించి గుండె దడ దడా కొటుట్కోసాగింది. పాదాలలో ఓపిక లేనటల్యియ్ంది.   
అసలకక్డ ఏం జరుగుతూందో అరథ్ం కావడం లేదు మొదట. తన మీద గొడవ పెటాట్లనుకుంటే ఇంటోల్ కాకుండా ఇకక్డెందుకు 

వీళల్ందరి ముందూ పంచాయితీ పెటేట్డో తెలియడం లేదు. వీళల్ందరికీ తన మీద ఇంత కక్ష ఏవిటో? ఒకరి మాటలు అరథ్మయే లోగా మరొకళుల్ తన మీద 
నిందలేసుత్నాన్రు. ఇంటోల్కొచిచ్ తలుపు గడియ పెటుట్కుంది. మంచమీమ్ద బోరాల్ పడుకుని కుమిలి కుమిలి ఏడవ సాగింది. ఎంత అవమానం! ఎంత 
అవమానం!! వాళల్ందరి ముందూ తనని ఒక కేరెకట్ర లేని మనిషిగా నిలబెటేట్డు శేఖర. ఇంతకంటే చావడం మేలు. దు:ఖంతో ఏవేవో మాటాల్డుతూ పొగిలి 
పొగిలి ఏడవ సాగింది తనమ్యి. తనేం పాపం చేసింది! ఇంత అవమానం తరావ్త తను సమాజంలో తలెతుత్కుని బతక గలదా? ఒక పకక్నుంచి బాబు 
కూడా బాగా ఏడుసుత్నాన్డు ఏం జరుగుతూందో తెలీక. చావాలని అనిపించేక, ఎలా చావాలా అని మనసు ఆలోచించడం మొదలుపెటిట్ంది. అంతలో  
పకక్నే బేలగా చూసుత్నన్ బాబు కనిపించేడు.  

కాసేస్పటోల్ దు:ఖం నించి తేరుకుని కళుల్ తుడుచుకుని సిథ్మితంగా ఆలోచించసాగింది తనమ్యి. చావాలంటే ఎలాగైనా చావొచుచ్. 
బతకాలంటేనే ఏం చెయాయ్లో ఆలోచించాలి. ఒకక్సారిగా తల విదిలించుకుంది. బాబు  బాధయ్త తనని చావకుండా వెనకిక్ లాగుతూంది  
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ఒక కాగితం తీసి రెండు భాగాలుగా గీసింది. బతికితే, చచిచ్పోతే - లాభనషాట్లు  రాయడం  మొదలు పెటిట్ంది. బతకడం వలల్ ఒక 
గొపప్ పర్యోజనం, ఒక పార్ణిని పెంచి పెదద్ చేసి, గొపప్ వాణిణ్ చెయయ్గలగడం, కనీసం కుసంసాక్రుడైన తండిర్లా కాకుండా మంచి వాడిగా పెంచడం. 
చచిచ్పోతే ఈ పిలాల్డు తలిల్ సంరక్షణకు దూరమై నానా ఇబబ్ందులూ పడడమే కాకుండా తిరిగి తండిర్లాంటి కుసంసాక్రుడే అవుతాడు. అలాగని తనతో 
బాటూ పిలల్వాణిణ్ చంపే కౄరతవ్ం తనలో లేదు. మొదటి పాయింటు దగగ్రే తనమ్యి బతకాలని నిరణ్యించుకుంది. తాను బతకడమే కాదు, బాబుని 
పర్యోజకుణిణ్ చెయాయ్లి. బాబుని  ఒళోల్కి తీసుకుని తల నిమిరింది. 

"ఏమీ కాలేదు నానాన్, భయ పడకు, అమమ్ ఉందిగా. ఎలాంటి పరిసిథ్తులన్యినా తటుట్కుని నిలబడతాను, తపుప్లు చెయయ్నపుప్డు దేనికీ 
భయపడాలిస్న అవసరం లేదు." అంది వాడి తల మీద చెయియ్ పెటిట్.  

ముఖం కడుకుక్ని వచిచ్ అనన్ం తినిపించి, నిదర్ పుచిచ్ంది. బాబు పకక్నే పడుకుని కళుల్ మూసుకుంది. ఎంత కాదనుకునాన్, అలా 
అందరి ముందూ  శేఖర తనని అవమానించడం తటుట్కోలేక మళీల్ దు:ఖం తనున్కురాసాగింది. కాసేస్పటోల్ శేఖర వచిచ్న అలికిడి అయినా వెనకుక్ తిరిగి 
చూడకుండా ఇంకాసత్ గటిట్ గా కళుల్ మూసుకుంది. బీరువా తలుపులు దబదబా తీయడం, మూయడం, వంటింటోల్కెళిల్ సామానుల్ విసిరి కొటట్డం వంటివి 
వినిపిసుత్నాన్ సాథ్ణువులా అలాగే గోడ వైపు తిరిగి పడుకుంది. దాదాపు గంట తరావ్త వీధి తలుపు విసురుగా వేసి శేఖర బయటకు వెళిల్పోవడం వింది. 

అతను వెళేళ్క మరో గంట చలనం లేకుండా పడుకుంది. అసలు ఆలోచించే ఓపిక కూడా లేదు. ఏం జరుగుతూందో, అసలీ రాదాధ్ంతం 
అంతా ఎందుకు చేసుత్నాన్డో అరథ్ం కాని పరిసిథ్తి. కావాలని పెళిల్ చేసుకుని, ఏనాడూ సంతోషమనేది మిగనివవ్కుండా చేసుత్నన్ది అతను. తన మానాన తను 
ఇషట్ం వచిచ్నటుల్  పర్వరిత్ సూత్ బాధయ్తా రాహితయ్ంగా నడుచుకుంటునన్ది అతను. తిరిగి తన మీద నింద వెయయ్డమూ, పైగా ఎందుకూ కొరగాని 
ఇంటిగలవాళల్ ముందు పంచాయితీ పెటట్డమూ. ఎందుకిదంతా జరుగుతూంది?తను ఏం తపుప్ చేసింది?  చదువుకోవాలనన్ ఆశయానిన్ 
నెరవేరుచ్కోవాలనుకోవడం తపాప్?  ఈ మాతర్ం చదువు మీద నైనా దృషిట్ మరలుచ్కుని ఉండకపోతే నరకపార్యమైన తన బతుకిక్ చావు తపప్ మరో 
శరణయ్ం ఉందా?  

కళుల్ మూసుకుని "అజాఞ్త మితర్మా! ననున్ రకిష్ంచు. నా చినాన్రి బాబుని సంరకిష్ంచుకునే ధైరాయ్నిన్ నాకివువ్." అని పదే పదే 
అనుకోసాగింది. 

పొదుద్టిన్ంచీ ఏవీ తినకో ఏమో గానీ కడుపులో బాగా తిపుప్తూంది. నెమమ్దిగా వెనకిక్  తిరిగి ఎదురుగా కనబడడ్ దృశయ్ం చూసి 
ఆశచ్రయ్పోయింది. 

బీరువాలో శేఖర వసుత్వులునన్ సొరుగులనీన్ ఖాళీగా ఉనాన్యి. లాకర లో ఉనన్ బంగారం వసుత్వులు, డబుబ్లు, బాయ్ంకు పాసుపుసత్కాలు 
అనీన్ మాయమైపోయాయి.ఇంటోల్ అతని బటట్లు, బూటుల్ ఇతరతార్ అతని సామగిర్ ఏవీ లేవు. తనవనే వసుత్వులు చేతికందినంత వరకూ అనీన్ తీసుకుని 
వెళిల్పోయాడు శేఖర. ఒకక్సారిగా మరింత నీరసంతో గోడకి జేరబడి కూరుచ్ండి పోయింది. మోకాళల్లో తలదాచుకుని వెకిక్ వెకిక్ ఏడవసాగింది. 
జరుగుతునన్ పరిణామాలకి ఏడుపు ఆపుకుందామనుకునాన్ తెలీకుండా  తనున్కు వసూత్నే ఉంది. తలిల్ ఏడుపు వినబడి బాబు మంచమీమ్ంచి దిగి వచిచ్ బేలగా 
ఒళోల్ తలదాచుకునాన్డు. వాడి తలంతా తనమ్యి కనీన్ళల్తో తడిసిపోతూంది. 

"చూడురా, నానాన్, మీ నానన్ ఏం చేసాడో" అంది వెకుక్తూ. వాడికి అరథ్ం కాక పోయినా చినిన్ చేతులోత్ కళుల్ తుడిచాడు. 
"నానాన్నాన్నాన్" అంటూ రెండు చేతులూ చాచి బయటకు నడవసాగేడు. 
తనమ్యి ఒకక్ ఉదుటున బయటకు పరుగెతిత్ వాడిని గుమమ్ం దగిగ్ర పటుట్కుంది. ఇక లాభం లేదు. ఇంటికి ఫోను చేసి చెపప్వలసిందే. 

ఇంటోల్ అకక్డకక్డా దాచుకునన్  డబుబ్లు లెకక్ చూసుకుంది. వంద రూపాయల వరకూ ఉనాన్యి. అంతే. అపప్టికే పొదుద్ పోతూంది. ఇలుల్ తాళం వేసి 
బాబుని చంకనేసుకుని ఫోను బూత  దగిగ్రికి వచిచ్ంది. పొదుద్టిన్ంచీ ఒకక్తే మోసుత్నన్ బాధా భారమంతా  తండిర్కి ఫోను చెయయ్గానే పెలుల్బికింది. 

"నానన్ గారూ!" గొంతు పూడుకు పోతూండగా భాను మూరిత్కి జరిగినదంతా వివరించింది. 
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"గాభరా పడకమామ్, అలుల్డు ఎకక్డికీ వెళుల్ండడు, వాళల్ తాతగారి ఇంటోల్ ఉండి ఉంటాడు. నేను ఇపుప్డే బయలుదేరి వసుత్నాన్ను. 
అధైరయ్ పడకు." అనాన్డు భాను మూరిత్. 

జోయ్తి వెంటనే ఫోను లాకుక్ని, "అందుకే నేను నెతీత్ నోరూ కొటుట్కుని చెపేప్ను. ఒకక్దానివీ అకక్డుండొదద్ని. వినాన్వా? అయినా అసలు 
అలా వీధికెకిక్ రచచ్ చేసుత్నన్పుడే మాకు ఫోను చెయయ్కపోయావా?" ఏం ఊరుకూంటామనుకుంటునాన్డా? నానన్ గారు ఇపుప్డే వసుత్నాన్రు. నాకు వొంటోల్ 
బావుంటే నేనూ వచేచ్దానిన్. ఏడవకమామ్, నువవ్సస్లు ఏడవొదుద్" అని, అటిన్ంచి తనమ్యి ఏడుపు విని గటిట్గా గదిద్ంచింది. 

ఇంటికి తిరిగొసూత్ండగా గేటు దగిగ్ర నిలబడి ఒళల్ంతా దెబబ్లతో కరుణ ఎదురయాయ్డు. అతని నుదుటి మీద ఎవరో బలంగా కొటిట్నటుల్ 
చరమ్ం చీరుకు పోయి రకత్ం కారుతూంది. ఒళల్ంతా బురద కొటుట్కుపోయి, చొకాక్ చినిగి వేళాల్డుతూంది. 

"అదేవిటి, మీకేమైంది కరుణా!" అంది గాభరాగా తనమ్యి. 
"మీ ఆయన నిరావ్కం" అనాన్డు ఈసడింపుగా తుపుకుక్న రోడుడ్ మీద  ఉమేమ్సూత్. 
"ఇందాకా నేను లైబర్రీ లోంచి  బయటికొచిచ్ యూనివరీశ్టీ నుంచి బసాట్ండు దగగ్రకు నడుసూత్ండగా, నలుగురు మనుషులిన్ 

వెనకేసుకొచిచ్ చితకొక్టేట్డు మీ ఆయన. అసలు నేనేం చేసేనని అడిగితే, నోరూమ్సుకుని ఖాళీ కాగితాల మీద సంతకాలు, వేలిముదర్లు వెయయ్మని 
పటుట్కెళేల్డు." అనాన్డు దు:ఖం నిండిన కళల్తో. 

తనమ్యి రెండు చేతులూ జోడించి అతనికి నమసాక్రం పెటిట్, "క్షమించండి, ఇక ఈ దరిదాపులకు కూడా రాకండి." అని ఏడుసూత్ 
లోపలికి పరుగెతిత్ంది.  

గుండె వేగంగా కొటుట్కోసాగింది. 
వేటికేదీ అరథ్ం కాకుండా అయిపోయాయి. ఛీ, తన వలల్ కరుణ కూడా బాధలు పడాలిస్ వసూత్ంది. ఇక అతనిన్ తలెతిత్ చూడగలదా? 

అసలు వైదాయ్నికి కూడా డబుబ్లు ఉండి ఉండవు. పాపం. 
"అయోయ్, ఖరమ్" అని నెతిత్ కొటుట్కుంది. 
ఇవనీన్ చూసి బాబు కింక పెటిట్ ఏడవ్సాగేడు. 
కసిదీరా వాణిణ్ వీపు మీద బాదసాగింది. దెబబ్ల బాధకు తాళలేక తలిల్ దగగ్రకు వసూత్ంటే భయపడి వంటింటోల్ సట్వువ్ గటుట్ కిందకు వెళిల్ 

కూచుని వెకక్ సాగేడు బాబు. తనమ్యి పిచిచ్దానిలా గోడ కేసి నెతిత్ గటిట్గా బాదుకోసాగింది. 
బాగా నొపిప్ తెలుసూత్నాన్, “తనకీ శిక్ష  పడవలిస్ందే, అతనిన్ పెళిల్ చేసుకునన్ందుకు తను ఇలా అనుభవించాలిస్ందే”. అని తనకు తెలీ 

కుండానే గటిట్గా అరుసూత్  రకత్ం వచేచ్ంత వరకూ తల కొటుట్కుంది. 
కాసేస్పటోల్ హఠాతుత్గా కళుల్ బైరుల్ కముమ్తూండగా పకక్కు చలనం లేకుండా పడిపోయింది.  
చివరి క్షణం లో కళుల్ మూతలు పడిపోతూండగా, "బాబూ... మృదుల" అని మాతర్ం అరవడం గురుత్  ఉంది. 

*** 
కళల్ మీద నీళుల్ పడిన చలల్దనానికి మెలకువ వచిచ్ చూసే సరికి పకక్న కరుణ కూచుని ఉనాన్డు. ఒకక్ ఉదుటున లేచి కూచుంది. 
"అదేవిటి, మిమమ్లిన్ రావొదద్ని చెపేప్నుగా" అంది నీరసంగా. 
"ఇందాకా, మీరు బాగా ఏడుసూత్ండడం చూసి, ఏం అఘాయితయ్ం చేసుకుంటారోనని మళీల్ వెనకిక్ వచేచ్ను. మీరు కళుల్ తిరిగి పడిపోయి 

ఉనాన్రు. బాబు మీ పకక్ని నేల మీద పడుకుని ఉనాన్డు. భలే భయం వేసిందండీ." అనాన్డు గాభరాగా. 
" ననున్ క్షమించండి. నా వలల్ అనవసరంగా..." అని గొణిగింది తనమ్యి. 
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"ఛా, అలా అనకండి. నాకు మీమీద కోపం లేదు. అసలు ఏం జరుగుతూంది? అతను నా మీద దాడి చేసేంత తపుప్ ఏం జరిగింది? 
అసలు పోలీసు రిపోరుట్ ఇదాద్మనుకునాన్ను. కానీ అనవసరంగా మీ పేరు పైకి రావడం ఇషట్ం లేదు నాకు. అదీగాక నా ఆరిథ్క పరిసిథ్తి మీకు తెలిసిందేగా. 
రిపోరుట్లంటూ తిరిగే ధనం, ఓపికా రెండూ లేవు." అనాన్డు. 

తనమ్యి మెలల్గా గొంతు సవరించుకుంది. మొదటినించి జరిగిన కథను రెపప్ వాలచ్కుండా వినాన్డు కరుణ. 
చివరికి నిటూట్రిచ్,"నాకేం చెపాప్లో పాలు పోవడం లేదు. నా గురించి వదిలేయండి. నేను కేవలం మితుర్ణిణ్ మాతర్మే మీ జీవితంలో. 

సగటు భరత్గా అతను మీ ఉనన్తాశయాలిన్ భరించలేక పోతునాన్డు. ఇక మీరే సమాధానపడక తపప్దు. నా చేత సంతకాలు పెటిట్ంచుకునన్ కాగితాల వలల్ 
మీకే నషట్మూ కలగ కూడదని భగవంతుణిణ్ పార్రిథ్సుత్నాన్ను. సామరసయ్ంగా సమసయ్లు పరిషాక్రం చేసుకోండి.  మీ ఆరోగయ్ం జాగర్తత్. పిచిచ్ పనులు చేసి 
పిలాల్ణిణ్ అనాధని చెయయ్కండి." అని లేచాడు. 

కరుణ బయటికి వెళూత్ ఉండగానే ఇంటిగలావిడ వచిచ్ గుమమ్ం దగిగ్ర నిలబడింది.  
తనమ్యి విసుగాగ్ "ఏవిటి?" అంది. పొదుద్టి ఈవిడ ధోరణికి పరమ అసహయ్ంగా ఉంది అసలే. 
వెళుత్నన్ కరుణ వైపు వయ్ంగయ్మైన చూపొకటి విసిరి, "మీ ఆయన ఇలుల్ ఖాళీ చేసేసుత్నాన్మని చెపేప్డు. ఎలుల్ండి ఒకటో తారీఖు. ఈ నెల 

అదెద్ నినున్ అడిగి తీసుకోమనాన్డు. ఎపుప్డు ఖాళీ చేసాత్వో చెపేత్, మేం ఎవరికయినా ఇచుచ్కుంటాం" అని వెళిల్పోయింది. 
తనమ్యికి ఏం చెయాయ్లో పాలుపోవడం లేదు. ఒకదానిమీదొకటి సమసయ్లు. ఇపప్టికిపుప్డు ఇంటికి అదెద్ కటట్డమంటే డబుబ్లు ఎకక్డి 

నుంచి తేవాలి? భానుమూరిత్  ఉదయానికి వసాత్డు. డబుబ్లు తండిర్ని అడగడానికి మొహం చెలల్డం లేదు తనమ్యికి. కానీ ఇపుప్డునన్ పరిసిథ్తులోల్ తపేప్టుల్ 
లేదు. నేల మీద చతికిలబడింది మరింత నీరసంగా. తండిర్ వచేచ్ంతవరకూ అలాగే కూచూంది. తెలాల్రుతుండగా భానుమూరిత్ వసూత్నే, లోతుకు పోయిన 
కళళ్తో ఉనన్ కూతురిన్ చూసి కళల్నీళల్ పరయ్ంతమయేయ్డు. 

"బాధపడకమామ్, శేఖర వాళల్ తాత గారింటోల్ ఉండి ఉంటాడు. పిలుచుకొసాత్ను. నేను మాటాల్డతాను." అని ధైరయ్ం చెపిప్ వెళేళ్డు. 
సాయంతర్ం తిరిగొచిచ్, ఊరోల్ చుటాట్లిళల్ లో అనిన్ చోటాల్ వాకబు చేసేను. ఎకక్డా లేడమామ్, మీ అతత్యయ్కు ఫోను చేసేను. అకక్డికి 

కూడా రాలేదట. నెలూల్రు వెళిల్ ఉంటాడు. 
"కోపంలో వెళిల్పోయి ఉంటాడు గానీ, నినూన్, బాబునీ వొదిలి అతను మాతర్ం ఎలా ఉంటాడు?" అనాన్డు. 
తనమ్యి, ఏవీ ఆలోచించలేక, ఎండిపోయిన కళల్తో, నీరసించిపోయిన తలని ఊపింది. 
"ఒకటో తారీఖు రేపే. సరేల్, ముందు మనం ఈ సామానల్వీ తీసుకుని  మనింటికి వెళిల్పోదాం. తరావ్త సిథ్మితంగా ఆలోచిదాద్ం" అనాన్డు. 
తండిర్ ఇంటి వాళల్కి తన జేబులో ఉనన్ డబుబ్లేవో ఇచిచ్ పార్ధేయపడడం గుమమ్ం దగగ్రిన్ంచి చూసి, సిగుగ్తో చితికిపోయింది తనమ్యి. 
చివరికి మళీల్ తలిల్దండుర్లకి భారమై తిరిగి వెళూత్ంది. సామానుల్ సరుద్ తూండగా ఎకక్డ లేని వైరాగయ్ం కలిగింది. ఈ ఇలుల్ నాది, ఈ గటుట్ 

నాది అనుకుంటూ తుడిచిన చోటనే తుడుచుకుని అదద్ంలా ఉంచుకునన్ గదులిన్, పుసత్కాల సొరుగులీన్, కిటికీ కరెట్నల్నీ  చూసుకుని,  
"వైవాహిక జీవితం గురించి ఎనిన్  కలలు కనాన్ను! " అని బాధపడింది. 
సామానల్ని గోనె సంచులోల్కి ఎకిక్సూత్   మొదటి జీవిత సతయ్ం అరథ్ం చేసుకుంది. "ఈ సామానుల్, ఈ వంట గదీ,  ఈ పుసత్కాల సొరుగూ, 

ఈ కిటికీ కరెట్నుల్  ఏవీ  శాశవ్తం కావు. తాతాక్లిక అవసరాలకు ఉపయోగపడే వసుత్వులు మాతర్మే. వసుత్వుల మీద ఎపుప్డూ పేర్మ పెంచుకోకూడదు."  
 27 

 
తనమ్యి సామానల్ని సరుద్తూందే గానీ ఆలోచనల్తో తల బదద్లు అయిపోతూంది.  
ఇనిన్ రోజుల పాటు ఎనోన్ కషాట్లిన్ ఎదురొక్ని నిలబడినదంతా ఇపుప్డు వెనకిక్ వెళిల్పోవడం వలల్ ఆవిరైపోతూంది. 
తనని, బాబుని నిరాద్కిష్ణయ్ంగా వదిలి వెళిల్పోయిన శేఖరిన్ వెతుకుక్ంటూ తను వెళల్డం అంటే తన లకాష్య్లనీన్ గంగలో కలిసినటేట్.   
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ఇనాన్ళూల్ అతనెలా నడుచుకునాన్, తనని ఎంతగా బాధిసూత్నాన్ ముఖయ్ంగా పిలాల్డికి తండిర్ని దూరం చెయయ్డం ఇషట్ం లేకనే భరిసూత్ 
వచిచ్ంది. కానీ అతనెలా వెళిల్పోగలిగాడు?  

చేసినవనీన్ అతను చేసి, తన మీద నిందలు వేసి, అతను బయటకు వెళల్డంలో ఆంతరయ్ం ఏమై ఉంటుంది? ఎందుకిదంతా చేసుత్నాన్డు?  
తండిర్ చెపిప్నటుట్ తాతాక్లిక మైన కోపంతోనే వెళిల్పోయాడా? 
మరి అందరి ముందూ తనని అవమానపరచడం, కరుణతో కాగితాల మీద సంతకాలు పెటిట్ంచుకోవడం ఎందుకు చేసేడు? 
సమాధానం తెలియని పర్శన్లతో తలమునకలు కాసాగింది. 
ఒకటి మాతర్ం నిజం. జీవితంలో అనిన్ విధాలుగా ఓడిపోయినటల్యియ్ తలిల్దండుర్ల పంచని చేరి, భారంగా బతుకునీడచ్డం తనకి 

సుతరామూ ఇషట్ం లేదు.  
సామానల్నీన్ వాయ్ను లోకి ఎకిక్ంచేక, కాసినిన్ బటట్లు, కాల్సు పుసత్కాలు సరుద్కునన్ సూట కేసు, పరుస్ పటుట్కుని "నేను తరావ్త వసాత్ను 

నానాన్, మీరు బాబును తీసుకుని వెళళ్ండి". అంది దృఢంగా తనమ్యి. 
పొదుద్టినించీ కూతురి ముఖంలో చూసిన బెంబేలుతనానికి బదులు కనబడడ్ దృఢతావ్నికి భానుమూరిత్ ఏమీ అనలేకపోయాడు. పైగా 

వాయ్ను డైరవరు కంగారు పెడుతుండడంతో  
"సరేనమామ్, అమమ్కి ఫోను చెయియ్, లేకపోతే కంగారు పడుతుంది." అనాన్డు. 
వాయ్ను బయలు దేరే ముందు కిటికీ అదద్ంలోంచి బాబు చినాన్రి చెయియ్ బయట పెటిట్ తలిల్ చేతిని అందుకునాన్డు. బాబు చేతిని వదలేల్క 

వదలేల్క వదిలింది తనమ్యి. ఒకక్ రోజు కూడా బాబుని వదిలి ఉండలేని బేలతనం తనది. అదేవిటో గానీ  తన దురదృషట్ం ఎపుప్డూ వాణిణ్ వొదలడం 
తపప్డం లేదు. 

వాయ్ను వీధి మలుపు తిరిగేంత వరకూ చూసూత్ నిలబడింది. 
తండిర్తో తరావ్త వసాత్నని అందే గానీ ఎకక్డికి వెళాల్లో తెలీదు. 
వీధి చివరకు నడిచి వచిచ్ తలిల్కి ఫోను చేసింది. 
తలిల్కి ఒకొక్కక్టీ చెపుతునన్పుడు దు:ఖంతో గొంతు పూడుకు పోయింది. 
"ఆ కాగితాలు.. ఆ కాగితాలు ...అతనెందుకు సంతకాలు పెటిట్ంచుకునాన్డు?....." అని వెకిక్ వెకిక్ పడసాగింది. 
అటిన్ంచి జోయ్తి "ఏడొవ్దద్మామ్, నువువ్ అసస్లు ఏడవొదుద్. కాగితాలు ఏం చేసుకుంటాడు? నాలుగీగ్సుకుంటాడా? లేదా వాల పోసట్రేల్సి వీధి 

వీధీ పంచుకుంటాడా? తన పెళాళ్ం గురించి చెడుగా పర్చారం చేసుకుంటే నషట్ం ఎవడికి? చూసూత్ండు. నువేవ్ కావాలని అతనే దేభయ్ం మొహవేసుకుని  
తిరిగొసాత్డు. నువువ్ బెంగ పడకు. ఎపప్టిలానే శనివారం ఇంటికి వచెచ్యియ్. అపుప్డు తీరిగాగ్ మాటాల్డుకుందాం. జాగర్తత్గా ఉండమామ్." అంది. 

తలిల్  మాటలతో మరింత ధైరయ్ం వచిచ్నటల్యింది తనమ్యికి.  
ముందు రోజు నించి జరిగిన పరిణామాల వలల్ కలుగుతునన్ టెనష్న తో సరిగా తినక పోవడంవలల్ ఒంటోల్ అసస్లు ఓపిక లేకునాన్ 

అడుగు తీసి అడుగు ముందుకు వేసూత్ంటే  తెలియని పటుట్దల కలగ సాగింది తనమ్యికి.. 
తనకే ఇనిన్ కషాట్లు ఎందుకు ఎదురవుతునాన్యి?  అడుగడుగునా పరీక్షలు ఎందుకు ఎదురవుతునాన్యి?  
అసలు ఎకక్డ తన జీవితం గాడి తపిప్ంది?  
ఎకక్డ తపుప్ జరిగింది? అందరిలాగే తను కూడా జీవితమీమ్ద ఎనోన్ ఆశలు పెంచుకుంది. కోరి వచిచ్న వాడిని మనసారా ఇషట్పడి పెళిల్ 

చేసుకుంది. అవనీన్ ఎంత మామూలుగా జరిగాయో అంత మామూలుగానూ తన జీవితంలో ఉనన్తాశయాలిన్ నెరవేరుచ్కోవాలనుకుంది. అది తపాప్? 
పెళిళ్, ఆశయాలు ఒక ఒరలో ఇమడనంత కిల్షట్మైనదా జీవితమంటే? 
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తనకి నచచ్నివెనోన్ అతనిలో ఉనాన్యి. అయినా తనకి అతణిణ్ వదులుకోవాలనన్ ఆలోచన ఎనన్డూ రాలేదు. పెళిళ్ పటల్, సంపర్దాయాల 
పటల్ ఉండే గౌరవం ఒక కారణమైతే, అతనిన్ తను మనసూఫ్రిత్గా ఇషట్పడి పెళిల్ చేసుకుంది.  కాబటిట్ కషట్మైనా నషట్మైనా అతనితో నెటుట్కు వచిచ్ంది .  

అతని అలవాటల్ని, హింసని తను భరించగలుగుతునన్పుడు అతనికి నచచ్ని ఒకే ఒకక్ చదువుకోవాలనే ఆశయానిన్ అతనెందుకు 
సహించలేక పోతునాన్డు? పైగా చెతత్ అనుమానం ఒకటి. 

ఇవనీన్ ఒక వైపు సమసయ్లు. అసలు తను ఇపుప్డు ఎలా బతకాలి? చదువుని ఎలా కొనసాగించాలి? బాబుని ఎలా పెంచుకోవాలి? 
అసలు ముందు ఈ రాతిర్కి ఎకక్డ తలదాచుకోవాలి?  

 "మితర్మా! ననున్ రకిష్ంచు. నాకొక దారి చూపించు." మనసుస్లో పార్రిథ్సూత్ , చెయాయ్లిస్న పనల్ని మననం చేసుకోసాగింది. 
ముందు అనంతని కలవాలి. తనకి తెలిసిన వాళెళ్వరైనా లేడీస హాసట్ల లో ఉండి, తనకి సహాయం చెయయ్గలరేమో కనుకోక్వాలి.  
తినన్గా యూనివరిశ్టీకి వెళిళ్ంది. చేతిలో బరువుతో యూనివరిస్టీకి వెళేల్ ఎతుత్ రోడుడ్లో నడిచే సరికి చెమటుల్ ధారాపాతంగా 

కారసాగేయి.  
డిపారుట్మెంటు బయట చెటుట్ కింద నీడలో కూలబడింది. 
మానసికంగా బాగా అలిసిపోయే సరికి ఆ పర్భావం శరీరమీమ్ద పడి ఇక ఒకక్డుగు కూడా వెయయ్లేని నిసస్తుత్వ కముమ్కుంది. 
పరుస్లో ఉనన్ వంద రూపాయలతో వారమంతా బతకడమే కాదు, వారాంతంలో ఇంటికి వెళల్డానికి ఛారీజ్లు కూడా సరిపెటుట్కోవాలి. 
తల దించుకుని ఆలోచలతో నిమగన్మైపోయిన తనమ్యి- రాజు, దివాకర దగగ్రకు వచిచ్న సంగతి చూడలేదు.  
"ఏవిటి? ఎకక్డికో వెళూత్ పొ ...పొరబాటున ఇలా వచేచ్రా?" అనాన్డు దివాకర. 
దివాకర కు సమాధానం ఇవవ్కుండానే రాజు వైపు తిరిగి "అనంత ఎకక్డుంది? నేను వెంటనే మాటాల్డాలి." అంది తనమ్యి. 
"అనంత నానన్గారికి ఒంటోల్ బాలేదని కబురు వచిచ్ంది. ఆదివారం తను వాళల్ ఊరు వెళిల్ంది. రేపు ఫోను చేసి కనుకుక్ంటాను. అంతా 

బానే ఉంటే ఎలుల్ండి వచెచ్యయ్మని చెపుతాను. ఇకక్డ కాల్సులు పోతునాన్యి తనకి. మీరు కనిపిసేత్ చెపప్మంది. అవునూ, మీరేవిటి సరాసరి ఊరిన్ంచి ఇటే 
వొసుత్నాన్రా?" అనాన్డు రాజు. 

నిశశ్బద్ంగా తల ఊపింది తనమ్యి. 
"అవునూ.. మమ్న  మహానుభావుడు  ఎ..ఎకక్డికి వెళేల్డో. నినన్టిన్ంచి కనబడడ్ం లేదు అనాన్డు కరుణని ఉదేద్శించి." దివాకర. 
కరుణ గురించి తలుచ్కుంటే ఒక విధమైన గిలీట్ ఫీలింగ కలగ సాగింది తనమ్యికి. "పాపం, ఎలా ఉనాన్డో! ఎంతగా డిసట్రబ్ అయి 

ఉంటాడో. తనతో సేన్హం చేసిన పాపానికి అతనిన్ కూడా కషాట్ల పాలేజ్సింది." తనని తను మనసులో తిటుట్కోసాగింది. 
దిగులుగా, నిశశ్బద్ంగా లేచి లేచి  సూట కేసు అందుకుని, బసాట్ండు వైపు నడవ సాగింది. 
అనంత కనబడితే తనకు తెలిస్న వాళెల్వరితోనైనా మాటాల్డి, లేడీస హాసట్లోల్ తాతాక్లికంగా ఉండొచచ్ని అనుకుంది. ఇపుప్డెలా, ఏం 

చేయాలి? ఊరికి తిరిగి వెళిల్పోక తపేప్టుల్ లేదు.  
దివాకర పకక్నే నడుసూత్ "ఇ..ఇటివవ్ండి నె..నేను పటుట్కొసాత్ను మి..మీమ్ ఇంటి దాకా" అనాన్డు.  
తనమ్యి మొహమాటంగా తల ఊపుతూ "ఫరావ్లేదు దివాకర" అంది. కానీ అపర్యతన్ంగా దు:ఖం తనున్కు వచిచ్ 

మాటాల్డలేకపోయింది. 
"అంతా బ..బానే ఉందా త..తనమ్యి గారూ?" అనాన్డు ఖంగారు పడూత్. 
"లేదు దివాకర, మా ఇలుల్ ఖాళీ చేసేం" అని నాలుగడుగులోల్  మరో బెంచీ మీద కూలబడింది.  



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   155 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

"అయోయ్, మి..మీమ్కు ఒంటోల్  ఓపిక కూడా లేనటుల్ంది. మి...మీమ్కు అ..అభయ్ంతరం లె..లేకపోతే మా ఇంటికి రండి. ఇంటోల్ 
అ...అకక్యయ్, నేనే ఉనాన్ం. మా అమామ్, నానాన్ ఉ...ఊరు వెళేల్రు. శు..శుకర్వారం వరకూ రారు. ఇ...ఈ లోగా మి..మీరు ఆలోచించుకోవచుచ్." అనాన్డు 
దివాకర. 

కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా వెయియ్ నమసుస్లు మనసుస్లోనే సమరిప్ంచింది తనమ్యి."చాలా థాంకస్ దివాకర" అని అతని వెనక నడిచింది. 
ఎతుత్న ఉనన్ యూనివరిశ్టీ నించి దిగువన యూనివరిశ్టీ కావ్రట్రస్ లో దాదాపు సముదర్ తీరపు ఘోష వినిపించే వరకూ వెళేత్ చివరి ఇలుల్ 

వాళల్ది. 
దారిలో మరొక తోర్వ వైపు చూపిసూత్ "మా..మాసాట్రి ఇలుల్ ఇ...ఇటే, మ..మన  జె.ఆర.ఎఫ  పి..పిర్పరేషన కి ఎపుప్డైనా సరే, స..సాయం 

చేసాత్మనాన్రు." అనాన్డు. 
జె.ఆర.ఎఫ గురించి తలుచ్కోగానే బాగా బెంగ పటుట్కుంది తనమ్యికి. "నానాటికి సమసాయ్పూరితమైన జీవితంతో తనేవైనా 

సాధించగలదా?" 
నడుసుత్నన్ంత సేపు కాల్సుల గురించి, చదువు గురించి తపప్ తన సవ్ంత విషయాలు ఏ మాతర్ం అడగని దివాకర  మరాయ్దకర 

పర్వరత్నకు కృతజఞ్తలు మనసుస్లో సమరిప్ంచింది తనమ్యి. 
దివాకర తో తనకు అంత వరకూ సరిగా పరిచయం లేదు. ఇంత వరకూ అతనిన్ లోకం పోకడ తెలియని అమాయకుడిగానే 

గురిత్ంచింది. ఇపుప్డు అతను గొపప్ సంసక్రవేతత్ అని కూడా అరథ్ం చేసుకుంది. 
గేటు తీసుకుని లోపలికి వెళేల్ తోర్వలో రకరకాల పూల చెటుల్, పళల్ చెటల్ మధయ్ సనన్ని తోర్వ గుండా  ఇండిపెండెంట కావ్రట్రస్ లోకి 

అడుగుపెటేట్రు.  
బయట వరండాకి ఆనుకుని ఉనన్ అరుగు మీద కూచునన్ అందమైన అమామ్యి తమని చూసూత్నే పలకరింపుగా నవువ్తూ దగగ్రకు వచిచ్ 
"ఆగండాగండి, మీరెవరో నేను చెపాత్ను. మీరు తనమ్యి కదా. మా దివా ఎపుప్డూ మీ గురించే చెపాత్డు. ఈ కాలంలో కొంగు కపుప్కుని 

నడిచే వారు మీరొకక్రే అని మిమమ్లిన్ చూసూత్నే గురుత్ పటేట్ను." అంది. 
అలిసిపోయి ఉనన్ తనమ్యిని లోపలికి ఆదరంగా తీసుకెళిల్, "ముందు మొహం కడుకోక్ండి, కాఫీ తెసాత్ను." అంది. 
సూట కేసులోంచి టవలు తీసుకుని మొహం తుడుచుకుని బొటుట్ పెటుట్కుంది తనమ్యి. 
దివాకర అకక్ కాతాయ్యని వయసులో మహా అయితే అతని కంటే రెండేళుళ్ పెదద్దై ఉండొచుచ్. ఎమేమ్ ఫిలాసఫీ చేసింది. పెదద్ కళుల్, 

చకక్ని రూపం. రూపం కంటే ఆకరష్ణీయమైన మృదు భాషణ. 
దివాకర "అలా వెళొల్సాత్" నని ఎకక్డికో వెళేల్డు. 
" 'ఈ-టీ.వీ' అని కొతత్గా వచిచ్ంది. సీరియల చూసాత్రా?" అంది కాతాయ్యని ఉతాస్హంగా.  
టీవీ అనగానే తనమ్యికి తన తలిల్దండుర్లు శేఖర కి పండగ బహుమతిగా ఇచిచ్న కలర టీవీ సనిన్వేశం జాఞ్పకం వచిచ్ంది. శేఖర 

తముమ్డికి పెళిళ్ కుదిరింది. అమామ్యి తరఫు వాళుళ్ కటన్ంతో బాటూ కలర టీవీ కూడా ఇసుత్నాన్రు కాబటిట్ మీ వాళుల్ కూడా ఇవవ్వలసిందేనని పటుట్బటిట్ంది 
దేవి. అపప్టికిపుప్డు కలర టీవీ అంటే అధమం ఇరవై వేల పైమాటే. జోయ్తి కుదరదని చెపప్మనాన్,  భానుమూరిత్ వినిపించుకోకుండా చీటీ పాడి  కొని ఇచిచ్ 
పంపించేడు. సామానల్తో బాటూ టీవీ ని తీసి వాయ్నులోకి ఎకిక్సుత్నన్పుడు తండిర్ దవడ బాధతో బిగుసుకోవడం చూసి వయ్ధాపూరితురాలైంది తనమ్యి.   

కాతాయ్యనికి సమాధానంగా చినన్గా నిటూట్రిచ్  "టీ.వీ అలవాటు లేదు కాతాయ్యని గారూ" అంది తనమ్యి.  
బదులుగా "కాతాయ్, అని పిలవండి చాలు. మీరు చాలా బాగా చదువుతారని మా తముమ్డు చెపుత్ంటాడు. మీరు టీవీ చూడరంటే 

ఆశచ్రయ్ం లేదు లెండి" అంది.  
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కాసేస్పు చదువుల గురించి సంభాషణ సాగేక, కురీచ్ దగగ్ర చాప వేసుకుని నేల మీద కూచుంది కాతాయ్యని. తనమ్యి కూడా చాప 
మీదికి మారింది. ఉండండి, దిండుల్ తెసాత్ను. విశార్ంతిగా నిదర్పోండి. బాగా అలిసిపోయినటుల్నాన్రు." అంది. 

"నిదర్ రావడం లేదు కాతాయ్! రేపు అనంత రాగానే హాసట్లు గురించి పర్యతన్ం చెయాయ్లి. ఒకవేళ దొరకకపోతే మీకభయ్ంతరం లేకపోతే 
నేను రేపు కూడా ఇకక్డే ఉంటాను." అంది సందేహంగా తనమ్యి తటపటాయిసూత్. 

"అయోయ్, అలా అడగాలా చెపప్ండి. మీకు నచిచ్ననాన్ళుల్ ఉండొచుచ్. అవునూ, మీ బాబు ఎలా ఉనాన్డు?" అంది కాతాయ్యని. 
బాబుని తలుచ్కోగానే జరిగిన అసత్వయ్సత్ సంఘటనలనీన్  ఒకక్ సారిగా జాఞ్పకం వచిచ్  కళుల్ నిండి పోయేయి. 
"మిమమ్లిన్ అడిగి బాధ పెటట్దలుచ్కోలేదు, మీ గుండె భారం తీరుచ్కోవడానికి మీ కషట్మేదైనా నాతో చెపప్డానికి వెనకాడకండి." అంది 

కాతాయ్యని అనునయంగా దగగ్రకు వచిచ్ కూచుని. 
తనమ్యి కళుల్ తుడుచుకుంటూ, మీతో చెపప్డానికి నాకేమీ అభయ్ంతరం లేదు. అని మొదటిన్ంచీ చెపప్సాగింది. 
దాదాపు గంట సేపు తనమ్యి చెపూత్ండగా  కాతాయ్యని కళల్ నీళల్తో వింది. 
తన బాధని పంచుకుంటూ తన కోసం కనీన్ళుల్ కారుసూత్ నన్ అపరిచితురాలైన ఆ అమామ్యిని మనసుస్ లోనే అభినందించకుండా 

ఉండలేకపోయింది తనమ్యి.  
"తనకి ఆశర్యమిచిచ్, ఊరట కలిగించిన ఈ  అమామ్యిని జీవితంలో ఎపుప్డూ మరిచ్పోకూడదు." అనుకుంది. 
ఎపుప్డు వచిచ్ వినాన్డో ఏమో బయట వరండాలో నిశశ్బద్ంగా కూచుని ఉనన్ దివాకర కళుల్ కూడా వరిష్సూత్నాన్యి. 
ఇటువంటి  మంచి వాళిల్ంకా ఉండడం వలల్నే పర్పంచం ఈ మాతర్మైనా మనగలుగుతూంది. 
తనమ్యి తన బాధా గాథలో అనుకోకుండా ఇరుకుక్నన్ కరుణ విషయం మాతర్ం చెపప్లేదు. ఇపప్టికే తన వలల్ అతనికి కలిగిన నషట్ం 

చాలు. ఇకక్డే కాదు. ఎపుప్డూ ఎకక్డా పర్సాత్వించకూడదు అని నిరణ్యించుకుంది. 
----- 

మరాన్డు డిపారుట్మెంటులో  అనంత తనమ్యిని చూసూత్నే "హమమ్యయ్ కనిపించావా, మా నానన్కి కామెరుల్ వచిచ్ తగగ్కపోతే కె.జి హెచ 
లో జాయిన చేసేం. అమమ్ కూడా అకక్డే ఉంది. మీ ఇంటోల్ కాసత్ కేరియర వొండి  పటుట్కెళొల్చాచ్?" అంది ఆదురాద్గా. 

తనమ్యి తన కషాట్నిన్ మరిచ్పోయి, "అయోయ్ ఏమైంది? పద నేనూ వసాత్ను" అంది. 
తనమ్యితో వచిచ్న దివాకర "మి మీమ్రు వెళల్ండి. నేను నోటుస్లు సంపాదిసాత్ను. కల్ కాల్సులు అయేయ్క కక్ కలుదాద్ం." అనాన్డు. 
అనంత, రాజులతో బాటూ కె.జి.హెచ బసెస్కిక్ంది తనమ్యి.  
తనమ్యి పర్సుత్త పరిసిథ్తి అంతా విని, "అయోయ్, అసలు ఇంత మంచిదానివైన నీకే కషాట్లు ఎందుకొసుత్నాన్యో. నినున్ ఇనిన్ కషాట్ల 

పాలేజ్సి, బంగారం లాంటి నీ కొడుకుని కూడా దూరం చేసుకునన్ అతనిదే  దురదృషట్ం. నువేవ్ం అధైరయ్ పడకు.  సాయంతర్ం హాసట్లుకి తీసుకెళాత్ను. తెలిసిన 
అమామ్యిలెవరి రూములోనైనా గెసుట్గా ఉండొచుచ్." అంది అనంత. 

"థాంకూయ్, అనంతా" అంది తనమ్యి కళుల్ చెమరుసూత్ ఉండగా.  
"థాంకస్ మాటికేం గానీ , నువివ్క అనిన్టికీ కంట నీరు పెటుట్కోవడం మానెయాయ్లి. నువువ్ నిలబడి, బాబుకి మంచి జీవితానిన్వావ్లి." 

అంది అనంత. 
తనమ్యి కళుళ్ తుడుచుకుని తల ఊపింది. 
"రాజు వాళల్ బాబాయి రైలేవ్ లో పనిచేసి రిటైరయేయ్రు. గాజువాక లో రైలేవ్ కావ్రట్రుస్లో వాళల్కొక రెసాట్రెంటు ఉంది. ఇపుప్డు 

యూనివరిశ్టీకి దగగ్రోల్ జరుగుతునన్ ఎగిజ్బిషను లో ఫుడ సాట్ల తీసుకునాన్రు. మాకు డబుబ్లు బాగా అవసరం కాబటిట్ సాట్లులో హెలుప్కి నేను, రాజు 
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ఒపుప్కునాన్ం. ఇంకా మరో ఇదద్రు ముగుగ్రు కూడా అవసరమనాన్రు కూడా.  నువువ్ సరేనంటే, నీ గురించి కూడా మాటాల్డతాను, ఏమంటావ?" అంది 
అనంత. 

బసుస్ కిటికీ లోంచి కనిపిసూత్నన్ ఆకాశం లోకి చూసూత్ "మితర్మా! నువువ్ నిజంగా ఉనాన్వు." అనుకుంది తనమ్యి. 
అనంత చేతిని చేతిలోకి తీసుకుని, "నీకు కృతజఞ్తలు ఎలా చెపాప్లో అరథ్ం కావడం లేదు అనంతా. తపప్కుండా వసాత్ను కాయ్ంటీను 

కౌంటరులో పనిచేయడానికి" అంది గదగ్దంగా. 
పర్తీ రోజూ సాయంతర్ం అయిదు గంటల నించీ రాతిర్ పదకొండు గంటల వరకూ కేంటీను లో ఉదోయ్గం. కావడానికి కౌంటరు 

ఉదోయ్గమైనా సాట్లు తెరిచిన దగగ్రిన్ంచి కురీచ్లు, టేబుళుల్ వెయయ్డం దగగ్రిన్ంచీ, రాతిర్ మూసేసే సమయమయాయ్క సరద్డం వరకూ అనీన్ చెయాయ్లి. 
అనంత, రాజు ఉనాన్రు కాబటిట్ తపప్ని నిలువు జీతపు ఉదోయ్గం ఎంత కషట్మైనా సులువుగానే అనిపించసాగింది తనమ్యికి.  
శుకర్వారం అనంత "శనాది వారాలోల్ రోజంతా పని ఉంటుందట. మేమిదద్రం చేసుత్నాన్ం. ఈ వారం ఊరెళల్డం మానేసి నువూవ్ మాతో 

రా తనమ్యీ." అంది. 
రోజుకి యాభై రూపాయలు, భోజనం పేకెటుట్ . పది రోజుల వరకూ పని చేసేత్ వచేచ్ డబుబ్లతో నెలాఖరు వరకూ గడపొచుచ్.  
వారాంతం లో కూడా పనిచేసేత్ రెండు మూడు వారాలు ఇంటికెళిల్ రావడానికి బసుస్ ఛారీజ్లకొసాత్యి. 
తనూ వొసాత్ననన్టుల్ తలూపింది తనమ్యి. 
"అనీన్ బానే ఉనాన్యి గానీ ఇలాంటి చోట పని చేసేటపుప్డు చెంగు భుజాన కపుప్కోకూడదు తనమ్యీ, ఇలా నడుం చుటూట్ బిగించాలి." 

అని నవివ్ంది అనంత.  
-------- 

యూనివరిశ్టీ లేడీస హాసట్లోల్ తనమ్యి తాతాక్లికంగా అనంతకి తెలిసిన అమామ్యి గదిలో గెసుట్గా చేరింది. 
ఆ రోజు యూనివరీశ్టీ నించి సాయంతర్ం హాసట్లుకి రాగానే చేదు వారత్ ఎదురయియ్ంది తనమ్యికి. 
లేడీస హాసట్లోల్ రూలుస్ పర్కారం ఎకుక్వ రోజులు గెసుట్గా ఉండే అవకాశం ఉండదు. వచేచ్ వారంలో ఆ రూము మరెవరికో 

కేటాయించబోతునాన్రు. 
తనమ్యికి మళీల్ సమసయ్ మొదటికి వచిచ్ంది. 
మాటిమాటికీ అనంతని సహాయం అడగడమూ తనకు ఇబబ్ందిగానే ఉంది. ఏం చెయాయ్లి? ఎకక్డ ఉండాలి? 
హాసట్లు నించి రోడుడ్ దిగువకి నడిచి సముదర్ తీరం వెంబడి నడుసూత్ "సముదర్మా! నినున్ ఇనిన్ అలలు ముంచెతుత్తునాన్ ఎలా ధైరయ్ంగా 

ఉండగలుగుతునాన్వు? మితర్మా! నాకూ కాసత్ ధైరాయ్నిన్ పంచమని సాగరంతో చెపప్వా?"  
ఒక పకక్ చదువు, ఒక పకక్ జీవనం కోసం పోరాటం, మరో పకక్ ఇంటికి వెళేత్ చాలు శేఖర అకక్డ కనిపించాడు, ఇకక్డ కనిపించాడని  

తెలుసుత్నన్ కబురుల్, బాబుని వొదిలి ఉండలేనితనం... 
రామకృషణ్  మిషను ఆవరణలోకి వెళిల్ కళుల్ మూసుకుని కూచుంది.  
అకక్డ ఉనన్ంత సేపు ఎంతో పర్శాంతంగా అనిపించసాగింది తనమ్యికి.  
అపప్టి నుంచి మనసు బాధగా ఉనన్పుప్డలాల్ అకక్డికి వెళల్డం అలవాటు చేసుకుంది.  
"Strength is Life, Weakness is Death. 
Expansion is Life, Contraction is Death. 
Love is Life, Hatred is Death.” 
― Swami Vivekananda " 
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అకక్డ గోడల మీద తన కోసమే రాసినటుల్నన్ ఆ వాకాయ్లిన్ మళీల్ మళీల్ సుఫ్రింపజేసుకుంటూ    
బయట వరండాలో చెపుప్లు వేసుకుంటూ ఎదురుగా గోడకునన్ ఎడవ్రెట్ౖజుమెంటుని యథాలాపంగా చూసింది తనమ్యి. 
సాథ్నిక వివేకానంద ఆశర్మపాఠశాలలో రెసిడెంటు టీచరల్ కోసం పర్కటన అది. రెసిడెంటు ఉదోయ్గంలో చేరితే తన హాసట్లు బాధలు 

తీరుతాయి. కానీ చదువు, ఉదోయ్గం ఒకటే సమయంలో ఎలా కుదురుతాయో చూడాలి. ఏదైనా సోమవారం వెళిల్ చూదాద్ం అనుకుంది. 
అడర్సు వివరాలు రాసుకుని బయటకు వచిచ్ సముదర్ం వైపు శిరసుస్ వంచి కనీన్ళల్తో నమసక్రించి "మితర్మా! నాకీ ఉదోయ్గం 

ఇపిప్ంచు" అంది. 
------- 

మరాన్డు ఇంటికి వెళేల్ ముందు బాబుకి రోడుడ్ పకక్న చవకగా వసుత్వులు అమేమ్ చోట ఒక జత బటట్లు, ఒక చెపుప్ల జత కొంది తనమ్యి. 
సవ్యంగా సంపాదించిన డబుబ్లతో కొనన్ మొదటి వసుత్వులని ఎంతో సంతృపిత్గా చూసుకుంది. గుండెలకు హతుత్కుంది. ఈ బటట్లోల్ 

బాబు ఎంత ముదొద్సాత్డో. అని ఊహించుకుని మురిసిపోయింది. ముందంతా ఎపుప్డూ లేని అతయ్ంత అనందం ఇది. 
బసెస్కేక్ ముందు ఒకక్ సారి బాబు గొంతు వినాలనిపించింది.  
అవతలి నుంచి బాబు "అమామ్!" అని పిలవగానే తనమ్యి గుండె ఉపొప్ంగింది. ఫోనులోనే వాడికి ముదుద్లు కురిపించింది.  
కానీ జోయ్తి గొంతు ఎపుప్డూ లేనంత దిగులుగా వినిపించింది. 
సాయంతర్ం ఇంటికి వెళేల్క గానీ విషయం అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. 
తండిర్ గుమమ్ంలోనే వాలు కురీచ్లో నిశశ్బద్ంగా కూచుని ఉనాన్డు. 
జోయ్తి చేతిలో నుంచి పోసట్ల కవరు తీసుకుని టైపు చేసి ఉనన్ మొదటి పేజీని చూసి అకక్డే కూలబడింది తనమ్యి. శేఖర నించి 

"విడాకుల నోటీసు" అది. 
రెండు నెలల నించి కేవలం కోపంతో వెళిళ్పోయి తిరిగి వసాత్డని ఎదురు చూసిన తలిల్దండుర్లకి అశనిపాతంలా తగిలింది ఇది. 
తనమ్యికి ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు. బాబుని గుండెలకు హతుత్కుని నిశశ్బద్ంగా రోదించసాగింది. 
జోయ్తి కూతురి భుజమీమ్ద చెయియ్ వేసి రాసూత్ కూచుంది. 
ఇంతలో బయట వరండా లో కూచునన్ భానుమూరిత్ మూలుగుతునన్టుల్ వినిపించి అటు పరుగెతాత్రు. అపప్టికే గుండె పటుట్కుని ఎగ 

ఊపిరితో సతమతమవుతునన్ తండిర్ని చూడగానే కెవువ్న అరిచింది తనమ్యి.  
28 

భానుమూరిత్కి గుండె పోటు వచిచ్ంది. అదృషట్ం కొదీద్ ఆసుపతిర్కి వెంటనే తీసుకెళల్డం వలల్ పర్మాదం తపిప్ంది.  
ఇక మీదట ఉదేవ్గం, బాధా తెపిప్ంచే విషయాలేవీ పర్సాత్వనకు తీసుకు రావొదద్ని హెచచ్రించారు  డాకట్ర. 
ఎపుప్డూ ధీమాగా ఉండే తలిల్ మొదటిసారి బాగా బెంబేలు పడడం చూసింది తనమ్యి. 
తండిర్ కొదిద్గా తేరుకోగానే ఇంటికి వచేచ్రు. 
వసూత్నే జోయ్తి వంటింటోల్ టీ పెటట్డానికి వెళిల్ంది. రోజలాల్ ఆడి అలిసిపోయి నిదర్పోతునాన్డు బాబు. ఆ పకక్నే మరో మంచమీమ్ద బాగా 

నీరసించిపోయిన తండిర్ పడుకునాన్డు.  
తనమ్యికి తండిర్ ముఖంలో, మూసి ఉనన్ కను రెపప్ల కింద కదులుతునన్ అవిశార్ంత కనుపాపలలో అపర్శాంతత కొటొట్చిచ్నటుల్ 

కనిపించసాగింది. మనసుస్లోని  బాధ వొంటిమీద బాగా పర్భావం చూపించింది.   
 సాయం సంధయ్ కావసూత్ంది.  
తనమ్యి విడాకుల నోటీసు పెటెట్ లోంచి తీసి చూసింది. తవ్రలో  కోరుట్కి వెళిళ్ హాజరు కావాలిస్ ఉంది. 
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తమకింత వరకూ కోరుట్ , నాయ్య వయ్వసథ్ ఏవీ తెలీదు. ఎపుప్డూ వాటి వెనక తిరగాలిస్న అవసరం తమ కుటుంబానికి రాలేదు.  
తండిర్ అంతగా కుంగిపోవడానికి కారణం అదేనని తనకు తెలుసు. పరువూ, మరాయ్ద కలిగిన సగటు పలెల్టూరి కుటుంబం తమది. 

ఇపుప్డు మొదటిసారిగా తన వలల్ ఇటువంటి అగతయ్ం కలిగింది. 
తనమ్యి ఆలోచిసూత్నన్ కొలదీ కలుగుతూనన్ గిలీట్ కానష్స తో కుంగిపోసాగింది. 
 
చీకటి పడూత్నన్ వేళ  డాబా మీదికి  మెలల్గా వచిచ్ తనకిషట్మైన పూల పొదరింటి దాపున కూచుంది. 
ఒకపుప్డు ఎంత హాయిగా ఉండేది తన జీవితం! 
తలిల్దండుర్ల గారాల పటిట్ తను. అమమ్మమ్, అమమ్, నానన్, సేన్హితురాళుల్ ..చుటూట్ అంతా పేర్మించే వాళేల్ ఉండేవాళుల్. 
శేఖర తన జీవితంలోకి పర్వేశించిన తరావ్త మొదలైన అలల్కలోల్లం తన జీవితానిన్ తారుమారు చేసేసింది. 
జీవితపు పోరులో మనశాశ్ంతితో బాటూ అనీన్ కోలోప్యింది. తన పార్ణ సేన్హితురాలైన వనజని కూడా పలకరించే అవకాశం లేని 

దౌరాభ్గయ్పు బతుకు అయియ్ంది. 
వీధి మొదటోల్ దుముమ్ రేపుకుంటూ వసుత్నన్ ఆవులు, మేకల గుంపులు , వాటి వెనకే భుజాన కరర్లకి తగిలించుకునన్ సతుత్ కేరియరుల్, 

అదిలింపుల వింత శబాద్లు. 
అనంతాకాశం నారింజ రంగులోకి మారి సమసత్ పర్పంచానికి విశార్ంతిని కలగజేసోత్ంది తన ఆలోచనలకి తపప్. 
 
తనమ్యికి అనంత మాటలు జాఞ్పకం వచేచ్యి. "శేఖర నినున్ పేర్మించేడు కాబటిట్ ,అతనిన్ పేర్మిసుత్నాన్ననన్ భర్మలో బతికేవు నువువ్. ఆ 

భర్మలో  అదిలింపుల చేతి కరర్ని అతనికి నువేవ్ సవ్యంగా అందించేవు." 
అనంత అనన్ది నిజమేనేమో,  తనని కాచేవాడు ఎటు తోలుకెళాత్డో పటట్ని ఈ మూగ జీవాలకీ, తనకీ ఏవైనా తేడా ఉందా?! 
కనీసం తనకంటూ బాయ్ంకు అకౌంటు ఒకటుండాలని కూడా ఆలోచించని తను మూగమొదుద్గాక ఏమవుతుంది?  
అకక్ణిన్ంచి తెచిచ్న తన సామానల్నీన్ కొనిన్ ఇంకా సంచులలోనే ఉనాన్యి. గోనె సంచులకి చేరిన తన సంసారం చూసుత్ంటే విరకిత్ 

తనున్కు వసోత్ంది. 
పుసత్కాల వరకూ బయటికి తీసి తన గదిలో సరుద్కుంది తనమ్యి. 
మంచమీమ్ద పడుకునన్పుప్డలాల్ ఆ మంచం కొనడం కోసం తలిల్, శేఖర ల మధయ్ జరిగిన వాగివ్వాదాలనీన్ జాఞ్పకం వసుత్నాన్యి. 
దిగులు చీకటిలా ముసురుకోసాగింది. 
తన ఈడు వాళుల్ సూక్టరల్ మీద భరత్ చుటూట్ చేతులు వేసి కూచుని ఆనందంగా ఎకక్డికో వెళూత్ంటే విపరీతమైన బాధ కలగ సాగింది. 
ఇక తండిర్ని చూటాట్నికి వచిచ్న బంధువుల సానుభూతి వచనాలు అసలే వినలేకపోతూంది. 
"బంగారం లాంటి చంటి పిలోల్డు అనాయ్యం అయిపోయేడు. మేం అపుప్డే చెపేప్ం ఆ సంబంధం చేసుకోవదద్ని" . 
"మీ వంశం వాళల్కి అది ఆనవాయితీ ఏమో. భాను చెలెల్లు కూడా ఇలాగే చినన్తనం లోనే మొగుడొదిలేసేత్ ఇంటోల్నే ఉండిపోయిందిగా" 
"అతనికేవిటీ, మొగోడు ఎనిన్ తిరుగుళల్యినా తిరుగుతాడు, ఆడోళళ్ం మనవే సరుద్కుపోవాలి, తెగేదాకా లాకోక్కూడదు" 
"ఇపుప్డేడిచ్ ఏం లాభం? చదువులంటూ దేశమీమ్దికి బయలుదేరిన ఆడోళళ్ గతి ఇంత కంటే ఏం బాగుపడతది?" 
ఎవరైనా ఏదైనా అంటే చెంప దెబబ్కొటిట్నటుట్ సమాధానం చెపేప్ తలిల్ కూడా బంధువుల మాటలకి సమాధానం చెపప్కుండా మౌనంగా 

ఉండడం మరింత నూయ్నతా భావానిన్ కలగజేసోత్ంది తనమ్యికి. 
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జరిగిన, జరుగుతునన్ సంగతుల కంటే మాటలు భరించలేకపోతూంది తనమ్యి. ఎవరు ఇంటికొచిచ్నా గదిలోంచి బయటికి రావడం 
మానేసింది. తన కనీన్ళల్కి అరథ్ం లేదు. తన వయ్థలు ఎవరికీ అకక్రలేదు. ఓడిపోయిన ఒంటరి బతుకు!! 

సామానల్ లో నుంచి బాబు ఫోటో ఫేర్ము తీసి సట్డీ టేబుల మీద పెటుట్కుంది. తనకునన్ ఒకే ఒకక్ ఆధారం ఈ చంటిపిలాల్డు. 
"మితర్మా! నాకు ఈ పర్పంచంలో బతికే సథ్యిరాయ్నిన్ పర్సాదించు. ఎకక్డ ఓడిపోయినా తలిల్గా ననున్ గెలిపించు." అని కనీన్ళల్తో 

పార్రిథ్ంచసాగింది. 
---- 
 
ఆ సాయంతర్ం వనజ గేటు తీసుకుని వసూత్ కనిపించింది.  
కిటికీలోంచి దిగులుగా ఆకాశానిన్ చూసుత్నన్ తనమ్యి తన కళల్ని తనే నమమ్లేకపోయింది. ఒకక్ ఉదుటున పరుగెతుత్కెళిళ్ వాకిటోల్నే 

సేన్హితురాలి చేతినందుకుంది. 
"నీ  గురించి అమమ్ ఫోనులో చెపిప్ంది. ఒకక్ క్షణం కూడా ఉండలేక, వెంటనే బయలుదేరి వచేచ్సేను." అంది వనజ. 
మామూలు పలకరింపులు కాగానే ఇదద్రి మధాయ్ నిశశ్బద్ం అలుముకుంది. తనకు గురుత్ండి ఇంత నిశశ్బద్ం ఇదే మొదటి సారి వనజకూ 

తనకూ మధయ్. వనజ పెదద్గా నిటూట్రుసూత్ అంది. 
"అధైరయ్పడాలిస్న పనిలేదు, నువువ్ నిలబడాలి, నిలబడతావు, నాకు నీ మీద నమమ్కం ఉంది తనమ్యీ!" అంది. 
తన చేతిలో ఉనన్ సేన్హితురాలి చెయియ్ తడిసేలా రోదించసాగింది తనమ్యి. 
తనమ్యి దు:ఖం నించి తేరుకేనేదాకా ఆగింది వనజ. "నువువ్ ఏడవగలిగినంతా, హృదయంలో దు:ఖం తీరే వరకూ బాధపడు తనమ్యీ! 

కానీ ఒకక్టి గురుత్ పెటుట్కో. దు:ఖం నినున్ దురబ్లం చేసి ఎటూ తేలుచ్కోనివవ్ని అశనిపాతమై ఒకక్ అడుగు కూడా ముందుకు కదలనివవ్దు."  
ఇంకా తనమ్యి మెలల్గా రోదిసూత్నే  ఉంది. 
ఒక విధంగా ఆలోచిసేత్, "అతనిన్ నువువ్ వదద్నుకునన్ రోజే ఈ నోటీసు అతనికి నువువ్ పంపించి ఉంటే బావుండేదేమో, అతనికి నువువ్ 

వదద్నుకునేంతవరకూ ఆగినందువలల్ నోటీసు నువువ్ అందుకోవాలిస్ వచిచ్ంది." అంది వనజ. 
తనమ్యి కనీన్ళుల్ తుడుచుకుంటూ వనజ వైపు చూసింది. ఇనిన్ సంవతస్రాలు వనజకి ఉతత్రం కూడా రాయలేదు తను. అయినా తనని 

క్షమించి తన కోసమే పనిగటుట్కుని ఊరొచిచ్ంది. తనని ఊరడించే పెదద్ మనసు, ఇంత విశేల్షణాతమ్కంగా అలోచన చెయయ్గలిగే పరిణతీ వనజకి వయసుతో 
వచిచ్ందా? తన కంటే కాసేత్ పెదద్ది వనజ. అయినా వనజకునన్ ఆలోచన తనకెందుకు లేదు? సంపర్దాయాలిన్ పటుట్కుని వేళాల్డే 
మూరఖ్తవ్మా?  పిరికితనమా?  "పేర్మించడం" అనే పదం వెనుక బందీ అయిపోయిన పసితనమా? 

అదే అంది వనజతో. 
"సతరీ పురుషులిదద్రూ సమానంగా సంపర్దాయాలకి, విలువలకీ, సమాజానికి  కటుట్బడి ఉండాలి కదా! ఒకరికి అవసరం లేని నాయ్యం 

మరొకరికి ఎందుకు? ఇక పేర్మ అంటావా, ఏం చేసినా భరించడం పేర్మెలా అవుతుంది తనమ్యీ?! అతను నినున్ ఇషట్పడాడ్డని నువవ్తనిన్ ఇషట్పడినటుల్ 
భావనలో పడాడ్వు. ఆ భావనతోనే అతని హింసని మౌనంగా భరించేవు."   

అని చేతి సంచీ లోంచి "జానకి విముకిత్" నవల చేతిలో పెటిట్ంది. ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది తనమ్యి.  
“నీ కోసం ఈ పుసత్కం తెచాచ్ను. నువువ్ తపప్కుండా చదవవలిసిన పుసత్కమిది. చదివి పర్శాంతంగా ఆలోచించుకో. ఇందులో మూరిత్ 

సతయ్ంతో అనన్ మాటలు నీతో చెపుతాను. సవ్తంతర్ ఆలోచన, ఎదిరించే చైతనయ్ం ఎదుటి వాళళ్లో కలిగించకుండా, మన భావాలను వాళళ్ మీద రుదిద్తే అది 
సరైన ఫలితానిన్ ఇవవ్దు, పరిసిథ్తులిన్ ఎదిరించే చైతనాయ్నిన్ కలిగిసూత్, వాళల్కు అండగా నిలబడాలి" అని చినన్గా నవివ్ంది వనజ. 
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"ఒక పీడ వదిలిపోయింది అనుకో తనమ్యీ. అతనే కావాలని దూరంగా వదిలి వెళిల్, ఒక విధంగా అతను నీకు మంచి చేసుత్నాన్డు, 
భారయ్ని వదిలి పెటట్కుండా జీవితాంతం హింసించే వాళల్ పాలబడి నలిగిపోతునన్ వారెందరో. ఇది నీకు లభించిన సదవకాశంగా భావించు.  తపుప్లు 
అందరం చేసాత్ం. వాటిని సరిదిదుద్కోవడంలోనే మన విజఞ్త దాగి ఉంటుంది.  సగరవ్ంగా జీవితానిన్ కొనసాగించు. నీ లక్షయ్ం  ముందు ఏదీ తకుక్వ కాదనే 
పటుట్దల నీకుందని నాకు తెలుసు. ఇక సమాజం, బంధువులంటావా, ఈ రోజు నేను చెపుత్నాన్ను చూడు. నువువ్ నిలబడడ్ రోజు వీళల్ంతా నువువ్ 
గొపప్దానివని నినున్ పొగుడుతారు. నినున్ అరథ్ం చేసుకోకుండా నోటికొచిచ్నటుల్ మాటాల్డే వాళల్ పొగడత్లనూ లెకక్ చేయవలసిన పని లేదనుకో." అని తనమ్యి 
ముఖం కాసత్ కుదుట పడడం చూసి,  

"మా చినాన్నన్ గారు విశాఖపటన్ంలో మంచి లాయరు. నీకు ఉతత్రం రాసి ఇసాత్ను. పటుట్కెళుల్, ఆయన నీకు తపప్కుండా సాయం 
చేసాత్రు. నేను కూడా వీలైతే ఫోను చేసాత్ను నీ గురించి. ఆయన సవ్యంగా నీ కేసు తీసుకోలేకపోతే తెలిసిన వారెవరికైనా అపప్జెపుతారు. ఫీజులో 
మినహాయింపూ ఇపిప్సాత్రు. నేను రేపే వెళిల్పోతునాన్ను.  ధైరయ్ంగా ఉండు తనమ్యీ!" అంది వనజ. 

జానకి విముకిత్ ఒకటికి  రెండు సారుల్  చదివింది తనమ్యి.  
జానకి తన అనన్ సతయ్ం మాటలోత్ పర్భావితమై తన చైతనయ్ సాథ్యిని పెంచుకుంటూ, నికృషుట్డైన భరత్ కబంధహసాత్లోల్ంచి బయట పడి, 

సవ్తంతర్ంగా ఉదోయ్గం చేసుకుంటూ, తన కాళళ్ మీద తను నిలబడి, పిలల్వాణిణ్ తనే పెంచుకుంటూ, తన భావాలను అభివృదిధ్ చేసుకునన్ విధానం ఎంతో 
బలానిన్చిచ్ంది తనమ్యికి.  

మనసులో వనజకు ఎనిన్ సారుల్ ధనయ్వాదాలు చెపుప్కుందో లెకక్లేదు. కుటుంబ దాషీట్కాలకు బలైపోతునన్ తనలాంటి పర్తీ యువతీ 
చదవాలిస్న పుసత్కమిది. తనమ్యికి కరత్వయ్ం బోధపడింది.  

------ 
 
తండిర్కి కాసత్ తవ్రగానే కుదుటపడడం వలల్ తనమ్యి మరుసటి వారమే విశాఖపటాన్నికి చేరింది. తన జీవితంలో రోజుకొక రకంగా 

మారిన పరిసిథ్తుల వలల్ ఈ సంవతస్రం కాలేజీలో సగ భాగం కాల్సులు పోయాయి. అనంత, రాజుల నోటుస్లు తీసుకుని రాతీర్, పగలూ రాసుకోవాలిస్న 
పరిసిథ్తి ఏరప్డింది. వసూత్నే తలదాచుకోవడానికి హాసట్లులో వెళిల్ అడిగినా పర్యోజనం లేకపోయింది. దిగులు ముఖంతో కూచుని ఉనన్ తనమ్యికి అచుచ్ 
తనలాగే దిగాలు పడి నడుసూత్  వసూత్  కరుణ కనిపించాడు. బాగా పెరిగిన గడడ్ం, వాడిపోయిన ముఖం. బెంచీకి ఆ చివర కాళల్ వైపు చూసుకుంటూ 
కూచునాన్డు. తనమ్యికి అతనితో ఎలా మాటాల్డాలో కూడా తెలియని సందిగధ్త ఏరప్డింది. 

"ననున్ క్షమించండి" అంది నెమమ్దిగా. 
 బదులుగా "ఎలా ఉనాన్రు?" అనాన్డు ముభావంగా. 
బేగులోంచి నోటీసు తీసి అతని చేతిలో పెటిట్ంది.  
"ఇదంతా నా వలల్నేనా? మీరే ననున్ క్షమించాలి మయీ" అనాన్డు గదగ్దంగా. 
అతని తపుప్ ఏం లేదని సప్షట్ంగా తెలుసు తనమ్యికి. అతని బదులు ఎవరు ఉనాన్, జరిగేదదే. అదే చెపిప్ంది. 
"మీరెంత చెపిప్నా మీ జీవితం తలకిర్ందులు కావడానికి నేను ఒక కారణమయేయ్ననన్ది నాకు బాగా బాధని కలిగిసోత్ంది. అసలే అనేక 

సమసయ్లతో సతమతమవుతునన్ నాకు ఇదొక కొతత్ సమసయ్ తయారైంది." అనాన్డు. 
తనమ్యి అతనిన్ అరథ్ం చేసుకోగలదు. కానీ ఎవరి సమసయ్లు ఎవరూ ఆరచ్లేని, తీరచ్లేని పరిసిథ్తి తామిదద్రిదీ.  
కొదిద్సేపు మౌనం తరావ్త,  
"మానసిక వేదన బొతిత్గా భరించలేకపోతునాన్ను. వీటనిన్టి నుంచి బయటపడాలంటే పుసత్కం తపప్ వేరే సాధనం కనబడడ్ం లేదు 

కరుణా! నాకు ఒక సాయం చేసాత్రా?" అంది దీనంగా. 
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"చెపప్ండి" గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్ అనాన్డు కరుణ. 
"జే. ఆర. ఎఫ కు సంబంధించి నాకు వీలయిననిన్ పుసత్కాలు తెచిచ్సాత్రా? ఇపుప్డునన్ పరిసిథ్తులోల్అదొకక్టే నాకు శరణయ్ం" అంది. 
"నాకు అదే చాలా అబుబ్రంగా ఉంటుంది! ఇనిన్ బాధలోల్ ఎలా చదవగలుగుతారో మీరు! మీతో మాటాల్డుతుంటే నాకూ ఎకక్డలేని 

ఆశా కలుగుతుంది తనమ్యీ. అయినదేదో అయిపోయింది ఇక మనం చదవడం కొనసాగించాలి. ఉండండి, దివా, రాజు వాళల్నీ పిలుచుకొసాత్ను" అని 
లేచేడు. 

దివాకర వసూత్నే తనమ్యితో "కా..కాతయ్కక్ మిమ్..మిమమ్లిన్ తీసుకు రమమ్ని ఏ..ఎపుప్డూ చెపూత్ ఉంటుంది. మమ్...మనందరి చదువూ 
మామ్..మా ఇంటి అరుగు మీద పె..పెడదామా?" అనాన్డు. 

అనంత "ఇక మీదట నువువ్ ఎకక్డ తలదాచుకోవాలా అని బాధ పడకక్రలేదు తనమ్యీ. రాజు ఎంసెట కోచింగు సెంటరోల్  సాయంతర్ం 
పూట  సంసక్ృ తం కాల్సులు  చెపప్డానికి ఒపుప్కునాన్డు. ఇకక్ణిణ్ంచి గంట దూరంలో ఒక చినన్ ఇలుల్ అదెద్కు తీసుకునాన్ం. మాతో వచేచ్యి." అంది అనంత. 

తనమ్యికి సంతోషం వెలుల్వలా పెలుల్బికింది.  
"మంచి సంతోషకరమైన వారత్ చెపేప్వు అనంతా" అంటూ ఆనందంగా కౌగిలించుకుంది. 
"ఆ మధయ్ నేనొక రెసిడెనిష్యల సూక్లులో ఉదోయ్గాలకు పర్కటన చూసేను. ఇపుప్డుంటాయో లేదో" అంది తనమ్యి సాలోచనగా.  
"విదాయ్ సంవతస్రం  పార్రంభమయిపోయింది కాబటిట్ కషట్మే మరి, అయినా వెళిల్ చూదాద్ంలే" అంది అనంత. 
"వాళల్కు సాయంతర్ం పూట కాల్సులు ఉంటే నువూవ్, నేనూ టూయ్టరుల్ గా చేరొచుచ్" అంది తనమ్యి. 
"నాకు ఇపుప్డపుప్డే ఉదోయ్గం చేసే ఉదేద్శయ్ం లేదులే అని, చెవిలో మెలిల్గా"....." చెపిప్, నవివ్ంది అనంత.  
అనంత నెల తపిప్ంది. ఇంకా జీవితాలోల్ సిథ్రపడకుండా అనంత పెళిళ్ ఎందుకు చేసుకుందో, ఇపుప్డే పిలల్లని కనడమేవిటో అరథ్ం 

కాలేదు తనమ్యికి. కానీ ఏదైనా జరగక ముందు ఆలోచించుకోవాలి ఎవరైనా. జరిగేక తపప్నిసరిగా ధైరయ్ంగా నెటుట్కు రావాలి. తనమ్యికి తెలిసిందంతే. 
అందుకే అనంత చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని, "కంగార్టస్, నీకేంకావాలో చెపుప్ ఒండి పెడతాను" అంది తనమ్యి. 
బసుస్లో అనంతతో బాటూ వెళూత్ తమ బసాట్పు దాటగానే తనమ్యికి దిగులు మళీళ్ ఆవరించింది. ఒకపుప్డు అనంత తమ ఇంటోల్ 

ఉంటానని అడిగింది. ఇపుప్డు తను అనంత ఇంటికి వెళూత్ ఉంది. ఎంత సంకిల్షట్మైంది జీవితం! ఎపుప్డు తలకిందులై పోతుందో ఎవరికీ తెలియదు కదా!!  
---- 
 
వనజ ఇచిచ్న ఉతత్రం తీసుకుని లాయరు గారి ఇలుల్ వెతుకుక్ంటూ వెళిల్ంది తనమ్యి. గేటు తీసుకుని లోపలికి వెళిల్, కాలింగు బెలుల్ కొటేట్ 

ముందు గుమమ్ం దగగ్ర బోరుడ్ మీది పేరుతో కవరు మీది పేరుని సరిచూసుకుంది. 
తలుపు తీసూత్నే వనజ పినిన్ "రామామ్, వనజ ఫోను చేసింది మాకు" అంటూ ఆదరంగా లోపలికి తీసుకెళిల్ంది. 
తినడానికి, తాగడానికి ఇచిచ్, కాసేస్పు సేద తీరిన తరావ్త వనజ చినాన్నన్ గారిని పిలిచింది. ముందు గదిలో ఆయన ఆఫీసులో కురీచ్ 

వెనక గోడ మీద "సతయ్మేవజయతే" అని రాసి ఉంది. ఆయన వనజ ఇచిచ్న ఉతత్రం తీసి చదువుకుని, అసలేం జరిగిందో వివరంగా చెపప్మనాన్రు. 
గుండె నిండుగా ఊపిరి పీలుచ్కుని మొదలు పెడుతూ తనమ్యి గోడ వైపు చూసింది.  
అంతా విని తల పంకించి "ఒకక్ నిమిషం"అంటూ  ఫోను తీసి రింగ  చేసి, "పది పదిహేను నిమిషాలలో రాగలరా?" అనాన్రు 

ఎవరితోనో. 
తనమ్యి వైపు చూసి, "చూడమామ్! మంచి వాడు, నిజాయితీ పరుడు అయిన లాయరు విశవ్ని నీకపప్గిసుత్నాన్ను. నాకు జూనియర, 

వృతిత్కి కొతత్ వాడే కానీ మంచి పటుట్నన్ వాడు. నీ కేసు ఆయనకు అపప్గిసుత్నాన్ను. ఇవేళ నినున్ పరిచయం చేసాత్ను" అని కురీచ్ లో నుంచి లేచి అటూ ఇటూ 
తిరుగుతూ   
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"అతను నీ మీద అకర్మ ఆరోపణతో విడాకుల కేసు పెటేట్డు. అవనీన్ నిజాలు కావని నిరూపణ చేసూత్, కేసు నించి బయట పడాలి. 
నిజానికి నువువ్ కావాలనుకుంటే విడాకులు వెంటనే వసాత్యి. అతను నినున్ పెటిట్న హింస తకుక్వేమీ కాదు. కుటుంబంలో అంతరగ్తంగా ఉనన్ శారీరక 
హింసని నువువ్ నిరూపణ చెయయ్లేకపోవచుచ్. మానసిక హింసని కూడా హింసగానే పరిగణిసాత్యి కోరుట్లు. అనిన్టినీ తటుట్కుని ధైరయ్ంగా 
నిలబడగలిగినందుకు నినున్ అభినందిసుత్నాన్ను." అని ఒకక్ నిమిషం ఆగి, 

"మా వనజ అంటే నాకు, వాళల్ పినిన్కి చాలా అభిమానం. తన సేన్హితురాలిగా నీకు అనిన్ విధాలా సాయం చేసాత్ను. ఫీజుల గురించి 
ఆలోచించకు. అవనీన్ నేను చూసాత్ను. నీ చేతిలో డబుబ్ ఉనన్పుడు తెచిచ్ ఇదుద్వుగాని." అనాన్డు. 

తనమ్యి కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా నమసక్రించింది.  
లాయరు విశవ్ చురుకైన యువకుడు, మాటాల్డుతునన్పుప్డు ఎటో చూసూత్ ఉనాన్, నిశితమైన అతని వాగాధ్టి అతని పటల్ విశావ్సానిన్ 

కలుగజేసోత్ంది. 
పరిచయాలలో "మీ డిపారుట్మెటు హెడుడ్ గారు నాకు సవ్యానా మేనమామ" అనాన్డు విశవ్ . 
తన పటల్ కాలానికి ఇంకా దయ ఉనన్ందుకు తనమ్యికి ఆశచ్రయ్ం, ఆనందం రెండూ కలిగాయి. వనజ చినాన్నన్ గారే అనుకుంటే ఆయన 

కంటే మంచి వయ్కిత్, పైగా మాసాట్రికి మేనలుల్డు తన లాయరుగా లభించడం తన అదృషట్ం. 
----- 
మరాన్డు లాయరు విశవ్ ను ఆఫీసులో కలవడానికి అపాయింటెమ్ంట తీసుకుంది తనమ్యి. తన ముందు ఉనన్ మరో రెండు కేసుల 

వాళుళ్ వెళేళ్ంత వరకూ బయట బెంచీ మీద కూరుచ్ంది తనమ్యి. తను ఎపుప్డూ ఇలా లాయరల్ చుటూట్ తిరగాలిస్ వసుత్ందని కనీసం ఊహించుకోను కూడా 
లేదు. తనకీ పరిసిథ్తి కలిప్ంచిన శేఖర మీద దేవ్షం పుటుట్కు రాసాగింది.  

లాయరు విశవ్ తనమ్యి వైపు చూసి తల పంకించి, "కాగితాలనీన్ సిదధ్ం చేసుత్నాన్ను.మీరు వివరాలనీన్ రాత పూరవ్కంగా ఇవవ్ండి. టీ 
తాగుతారా? " అనాన్డు.  

తనమ్యి తల అడడ్ంగా ఊపి, చేతికిచిచ్న పాడ అందుకుంది. 
"మీరు నచిచ్నంత సమయం తీసుకుని నిదానంగా జరిగినదంతా గురుత్ చేసుకుని రాయండి. మీకు తెలియకపోవచుచ్ గానీ, ఒక 

లాయరుగా నాకు బాగా అరథ్మవుతునన్దేవిటంటే, అతను ఇదంతా ఒక పథకం పర్కారం చేసేడు. ఇదంతా చేసే ముందు అతను లాయరుతో సంపర్దించి 
సలహాలు తీసుకునాన్డని అరథ్ం అవుతూ ఉంది." అనాన్డు విశవ్. 

తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. 
"ముందుగా అతను మీరు వైజాగులో ఉనాన్రనన్ విషయం తెలిస్నా, ఇంటికి రాకుండా జాగర్తత్ పడాడ్డు. మీ సేన్హితులు చదువుకుందుకు 

మీ ఇంటి దగగ్రికి ఎపుప్డూ వసాత్రని అతనికి తెలుసు, కానీ అదే విషయానిన్ అతని బంధువులకు చెడడ్గా వివరించి, వెళిల్ చూడమని పంపించాడు. ఇక 
ఇంటిగల వాళల్ ముందు రచచ్ పెటట్డానికి కారణమూ అదే, మీ ఇదద్రి మధాయ్ ఏ గొడవ జరిగినా నలుగురికీ తెలిసేత్నే సాక్షయ్ం ఉంటుంది. ఇక మీ సేన్హితుణిణ్ 
కొటిట్ అతనితో సంతకం పెటిట్ంచుకునన్ ఖాళీ కాగితాల మీద, కోరుట్ కోసం ఉతత్రాలేవో సృషిట్ంచుతాడనన్మాట. మిమమ్లిన్, బాబునీ ఒంటరిగా వదిలేసినదీ, 
ఇంటిగలవాళల్తో చెపిప్ ఇలుల్ ఖాళీ చేయించినదీ అనీన్ పథకాలే. అవనీన్ మీ అంతట మీరు గానే మీ తలిల్దండుర్ల దగిగ్రికి వెళిల్పోయేరని నిరూపణ 
చెయయ్డానికే. మీ వైపు నించి మీ కథ ఎవరికి వినిపించినా నమమ్డానికి లేకుండా అనిన్ సనిన్వేశాలనీ అతని ముందుగానే కలిప్ంచాడు. ఆడవాళల్కి విడాకులు 
కావాలంటే భరత్ హింసించాడని చెపిప్నా చాలు. కానీ మగవాడికి విడాకులు కావాలంటే బలమైన కారణం లేకుండా అసాధయ్ం. అందుకే అతనివనీన్ చేసేడు." 
అనాన్డు. 

వింటునన్ తనమ్యికి రకత్ం మరిగిపోసాగింది. ఎంత మోసం! ఎంత కుటర్!! తనసస్లు ఉహించలేకపోయింది, ఇవనీన్ కాకతాళీయంగా 
జరిగేయని గుడిడ్గా నమిమ్ంది. అతనికి విడాకులే కావాలనుకుంటే ఇనిన్ చెయాయ్లా? తనని అడిగితే తనే ఇచేచ్సేది కదా! అతని పటల్ తనకునన్ కటుట్బాటు 
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అలాంటిది. తనని అందరి ముందూ అవమానాల పాలు చేసి, ఇలూల్, వాకిలీ లేకుండా చేసి, చేతిలో రూపాయి లేకుండా రోడుడ్ మీద నిలబెటిట్, సొంత ఊరికి 
తరిమి కొటిట్ అతను బావుకుంటునన్ది ఏంటి? తన పటల్ కించిత కూడా ఇషట్ం లేదనన్ది అతను ఎవరినో ఇంటికి తెచుచ్కునన్పుడే అరథ్మైంది. 

కానీ బాబు పటల్ కూడా ఇషట్ం లేదా? ఇనాన్ళూల్ తను అతనిన్ ఎందుకు భరించింది? పిలాల్డికి తలిల్దండుర్లిదద్రి పేర్మ, ఆలనా పాలనా 
అవసరమనే కదా! ఆ మాతర్ం ఇంగిత జాఞ్నం లేకపోయిందా అతనికి? బంగారం లాంటి పిలాల్డు ఏం పాపం చేసాడు? విడాకుల వలల్ వాడి పరిసిథ్తి ఏంటి?  

అదే అడిగింది లాయరుని. 
"తనమ్యి గారూ, మీకునన్ ఆపష్నుల్ చెపాత్ను- 
ఒకటి -అతను ఆరోపించిన అకర్మతవ్ం నిజం కాదని నిరూపించుకుని విడాకులు ఇవవ్నని చెపప్డం. మీరు విడాకులు ఇవవ్క పోవడం 

వలల్ అతనితో తిరిగి కలిసి జీవించే అవకాశం ఉంటుంది.  
రెండు -ఆరోపణలు అబదధ్ం అని నిరూపించి, మానసిక హింస కేసు పెటిట్ అతని మీద విడాకుల కేసు మీరు పెటట్డం. 
మూడు- వాడి ఖరమ్కి వాణిణ్ ఒకక్ సంతకంతో వొదిలెయయ్డం." 
ఇక బాబు సంరక్షణ తలిల్గా మీకే వసుత్ంది. అందుకు చింతపడాలిస్న పని లేదు...అతనింకా ఏదో చెపూత్ ఉనాన్ తనమ్యికి ఏవీ 

వినిపించడం లేదు. 
తనమ్యికి మనసంతా విపరీతమైన నిరేవ్దం, వైరాగయ్ం కలిగింది.  
తనేం పాపం చేసింది! అతనికేం తకుక్వ చేసింది? తనని ఎందుకు ఇంతగా హింసిసుత్నాన్డు?  
ఇపుప్డు తన రకత్ం మరిగేటంత దేవ్షానిన్ కలిగిసుత్నన్ ఇతనాన్ తన సంరక్షకుడని, తన జీవితాంతపు సహచరుడని 

నమిమ్ంది! బయటికొచిచ్ బెంచీ మీద కూలబడింది. కళుల్ తెరిచినా, మూసుకునాన్ కనుపాపలోల్ కదులుతునన్ దుఃఖపు చారికలు కళల్లో నిపుప్రవవ్లిన్ 
వేసుకునన్టుల్ మంట పుటిట్సుత్నాన్యి. ఆ మంటల వెలుగులో నుంచి ఉదభ్వించినటుల్ నితయ్ నూతనమై, ఒకే ఒకక్ పర్మాణంగా భువనానిన్ తేజోమయం 
చెయయ్గలిగిన గొపప్ వాకయ్ం సుఫ్రించింది - 

"సతయ్మేవ జయతే" 
అదే రాసింది మొదటి పేజీ మీద- 

29 
లాయరు విశవ్ ఆఫీసు బయట గదిలో బెంచీ మీద కూరుచ్ని  జరిగినదంతా గురుత్ తెచుచ్కుని రాయడం మొదలు పెటిట్ంది తనమ్యి. 

దు:ఖం కళల్ నిండి, అక్షరాలు అలుకుక్ పోతూ ఉనాన్యి. 
మళీల్ మళీ అదే పర్శన్. "అసలు అతను ఇదంతా ఎందుకు చేసేడు?" 
అదే అడిగింది లాయరు విశవ్ని. 
పేపరుల్ అందుకుని దీక్షగా మొదటి వాకయ్ం "సతయ్మేవ జయతే" వైపు కాసేస్పు చూసి, తరువాత పేజీలనీన్ తిపిప్ గబగబా చదివేడు. 
చేతిలోని కాగితాలిన్ టేబుల మీద పెటిట్, ఆ పైన పేపర వెయిట పెడుతూ  తనమ్యి వైపు చూసి, 
"మానవ సంబంధాలనీన్ ఆరిథ్క సంబంధాలే" అని కారల మారక్స్ ఏనాడో చెపేప్డు. ఇంత చదువుకునాన్రు మీకు నేను 

చెపప్నవసరంలేదనుకుంటా. ఈ కేసులో బాగా అరథ్మవుతునన్ విషయం ఏవిటంటే- అతను అసలు మిమమ్లిన్ పెళిల్ చేసుకునన్దే ఆరిథ్క లాభం కోసం. కానీ 
అతను అనుకునన్ విధంగా మీ నించి అతను ఆశించినంత లాభపడలేకపోయేడు. పైగా అతనికి కావలిస్నది వంటింటి కుందేలు వంటి భారయ్, మీలా ఉనన్త 
ఆశయాలునన్ యువతి కాదు. 
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మిమమ్లిన్ వదద్నుకోవడం అతని దురదృషట్ం. మీది కాదు. అతనెంత దౌరాభ్గుయ్డంటే, మీ మెడలో కటిట్న తాళిలో ఒకటి అతని 
తలిల్దండుర్లు కొనన్ది కాబటిట్, అది తిరిగి ఇచేచ్యవలసిందని నోటీసులో రాయించేడు. అంతే కాదు, విడాకుల వలల్ మీకు, మీ అబాబ్యికి మనోవరిత్ 
ఇవవ్బడుతుందని, అతని జీతం నెలకు మూడువందల రూపాయలని దొంగ సరిట్ఫికేటు పుటిట్ంచేడు...." 

అపప్టి వరకూ తల దించుకుని వింటునన్దలాల్, అతని మాటలకు అడుడ్ వసూత్, తలెతిత్ దృఢంగా అంది తనమ్యి. 
"పేర్మ పేరుతో, పెళిళ్ పేరుతో నా జీవితంతో ఆడుకుని ననున్ ఇనిన్ బాధలు పెటిట్, ననున్ నడి రోడుడ్ మీదికి లాగిన అతనిన్ అంత 

సులువుగా వదిలి పెటట్ను లాయర. మీరు చెపిప్న రెండవ ఆపష్ను పర్కారం నిరోద్షిగా నిరూపించుకుని, అతని మీద తిరిగి నేను విడాకుల కేసు పెడతాను. కానీ 
ఇలా చెయయ్డం వలల్ అతను కోరుకునన్దే నేను పర్సాదిసుత్నాన్ను. కాబటిట్ విడాకులు ఇవవ్ను, అతని దగిగ్రిగి వెళల్ను. కానివవ్ండి. కేసు ఎనిన్ రోజులు 
నడుసుత్ందో నడవనివవ్ండి." 

--------- 
ఆ సాయంతర్ం ఊరు వెళళ్గానే బాబుని ఎతుత్కుని తన గదిలోకి వెళిల్, వాణిన్ కౌగలించుకుని వెకిక్ వెకిక్ ఏడవ సాగింది తనమ్యి. ఎంత 

కాదనుకునాన్ దుఃఖం ఆగడం లేదు. 
"తనేం పాపం చేసింది? ఇంత మనో  కోష్భ అనుభవించాలిస్ వసోత్ంది?" 
తలిల్ దుఃఖానికి  అరథ్ం తెలియక పోయినా చినన్ అరచేతులోత్ కళుల్ తుడవ సాగేడు బాబు. కాసేస్పటోల్ బేలగా వాడూ ఏడవడం 

పార్రంభించేడు. 
జోయ్తి వంటింటోల్ నుంచి గాభరాగా పరుగెతుత్కు వచిచ్ంది. "ఏమామ్, ఏవయియ్ంది" అంటూ. 
 ఏం చెపాప్లి తలిల్కి? ఎలా చెపాప్లి? తలిల్కి సుతరామూ ఇషట్ం లేకపోయినా, ఇటువంటి దరిదుర్డిని, మానవతవ్ం లేని మనిషిని, 

దురామ్రుగ్డిని పేర్మించి ఇషట్పడి, పెళిల్ చేసుకునన్దని వివరించగలదా? తలిల్ వదద్నన్పుడు విని ఉంటే ఎంత బావుండేది. ఏవీ మాటాల్డకుండా, తలిల్ ఒళోళ్ 
తలదాచుకుని భోరుమని విలపించసాగింది. 

"నినున్ ఒకక్దానీన్ ఆ విశాఖపటన్ంలో ఉండొదద్ంటే వినవు. ఇలా బెంగపడి పోయి, డీలా అయిపోతే ఎలా చెపుప్? నువివ్లా ఏడుసూత్ 
ఉంటే ఇక ఒక పకక్ ఒంటోల్ బాలేని నానన్గారిని, చంటాడిని చూసుకునే ధైరయ్ం నాకెలా వసుత్ంది?" అంది జోయ్తి కళళ్దుద్కుంటూ. 

ఆ రాతిర్ ఒక నిదర్ మాతర్ మింగి బలవంతాన నిదర్కుపకర్మించింది తనమ్యి. ఫోనులో చుటాట్లెవరితోనో మాటాల్డుతునన్ తలిల్ మాటలు 
లీలగా వినిపిసుత్నాన్యి. 

"అతనిన్ విపరీతంగా పేర్మించింది. హఠాతుత్గా అతను ఇలా విడాకుల నోటీసు పంపించేసరికి తటుట్కోలేక పోతూ ఉంది....." 
---------- 

మరుసటి వారంలో మొదటి విడత కోరుట్కి బయలుదేరింది తనమ్యి. బయట ఎండ తీవర్ంగా కాసూత్ంది. కోరుట్ ఆవరణ అంతా ఎతైత్న 
చెటల్ నించి రాలి పడడ్ ఆకులతో, గాలిలో ఎగురుతూనన్ దుముమ్, ధూళితో నిండి తనమ్యి మనసుస్లోని అసహనంలాగే చికాకుగా ఉంది. ఆవరణ గోడని 
ఆనుకుని దించిన టరప్ంటైను గుడడ్ల నీడలోల్ టైపు మిషనల్ ముందు గుమసాత్లు, పిలల్ పీల్డరుల్ వచిచ్న వాళల్ని  వచిచ్నటుల్ పంచుకుంటునాన్రు. లావాదేవీల 
కోసం సంవతస్రాల తరబడి తిరుగుతూనన్టుల్ వాడిపోయిన ముఖాలతో రకరకాల మనుషులు ఆవరణలో అటూ ఇటూ తిరుగుతునాన్రు. ఒక మూలగా చినన్ 
షెడల్లో ఒక గదిలో ఉంది ఫామిలీ కోరుట్. సినిమాలలో తపప్ ఎపుప్డూ కోరుట్ ఎలా ఉంటుందో చూడలేదు తనమ్యి. ఆ మారుమూల గది కోరట్ంటే నమమ్బుదిధ్ 
కావడం లేదు. ఆ చుటుట్ పకక్ల  ఆడవాళల్ంతా కోరుట్ పిలుపు వచేచ్ంత వరకూ చెటల్ కింది చపాట్ల మీద దీనంగా కూలబడీ, నిలబడీ ఉనాన్రు. ఇక 
మగాళళ్యితే ఈ వయ్వసథ్ అంతా తమ వైపే మొగుగ్తుందనన్ ధీమాగా ఉనన్టుల్ కనిపించారు తనమ్యికి.  చేతిలో సిగిరెటుల్ చివరకు రాగానే కాలి కింద 
నలుపుతూ వయ్ంగయ్ం చూపులు విసురుతూ కొందరు, నములుతూనన్ కిళీల్ని తుపుకుక్న మొహాన ఊసుత్నన్టుట్ పకక్కి ఊసూత్ , వెకిలిగా అటు ఇటూ తిరుగుతూ 
కొందరు. 
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ఆ వాతావరణానికి కాళల్లో బలం పోయినటల్యియ్ తనమ్యి ఒక చెటుట్ కింద కూలబడింది. తండిర్ చాటు బిడడ్గా, అపురూపంగా పెరిగింది 
తనమ్యి. తనకెపుప్డూ మగవాళుల్ కూర్ రులనే భావన ఇంతకు ముందెపుప్డూ కలగలేదు. పెదద్గా ఆకులు లేని చెటుట్ కింద ఎండ సూటిగా తగులూత్ండడంతో 
భుజాన చెంగు తీసి నెతిత్న కపుప్కుంది. దూరం నించి బండి మీద నలల్ కళల్దాద్లు పెటుట్కుని అటు వైపే బండి మీద వసుత్నన్ శేఖర ని చూడగానే ఒకక్సారిగా 
అసహయ్ం, కోపం చపుప్న తలని తాకేయి. నుదుటిన కారుతునన్ ఒకొక్కక్ సేవ్ద బిందువూ ఒంటోల్ సలసలా మరుగుతునన్ రకత్పు బిందువులా 
అనిపించసాగింది. 

దగగ్రికి వసుత్నన్పుడు కావాలని తనమ్యి వైపు కాకుండా మరోవైపు చూసుకుంటూ బండిని సాట్ండు వేసి, కళల్దాద్లు చేతిని తిపుప్తూ, 
అతని తాలూకు లాయరు వైపుకి నిరల్క్షయ్ంగా నడుచుకుంటూ వెళిల్పోయేడు. 

“ధూ, పెద సిట్లొల్కటి ఎదవకి” అని తన కోసమే అనన్టుట్  తనమ్యికి దగగ్రోల్ కూచునన్ మరొకామె మొగుణిణ్ తిటట్ సాగింది. 
తనమ్యికి హఠాతుత్గా మొదటిసారి అతను తన వైపు చూసిన పేర్మైక చూపు జాఞ్పకం వచిచ్ంది.  
"ఛీ"... అని తల చపుప్న విదిలించుకుంది. 
బయట నిపుప్లు చెరుగుతునన్ ఎండ తలలో దూరి చెలరేగసాగింది. విపరీత భావాలు పుటుట్కు రాసాగేయి. 
తనెవరో తెలీనటుల్ నిరల్క్షయ్ంగా నడుచుకెళిల్పోతునన్ అతనిన్ అకక్డే నరికెయాయ్లనన్ంత కసి పుటుట్కు రాసాగింది. బలవంతంగా 

తమాయించుకుంది. ఎలాగైతేనేం, మరో గంట తరావ్త తమ వంతు వచిచ్ంది. లాయరు విశవ్ తనమ్యిని పిలుచుకెళేళ్డు. పెళల్లు ఊడిన చినన్ గదిలో 
కొంచెం ఎతుత్గా ఉనన్ పర్దేశంలో ఒక బెంచీకి అటు వెపు జడిజ్ కూచునాన్డు, అతని పకక్గా టైపు మిషనుతో గుమసాత్. ఇదద్రి తరఫు లాయరుల్ జడిజ్ దగగ్రకు 
వెళిల్ కాగితాలు సమరిప్ంచి, అతి నెమమ్దిగా వాళల్ ముగుగ్రికీ తపప్ ఎవరికీ వినబడకుండా ఏదో చెపప్సాగేరు. 

శేఖరిన్, తనమ్యిని పకక్ పకక్న నిలబెటేట్రు. అతని ఉనికికి తనమ్యికి గొంగళీపొరుగులు పాకుతునన్ంత జలదరింపు కలగ సాగింది. 
అసలే బాధావేశాలతో దహించుకుపోతునన్ తనమ్యికి అకక్డ జరుగుతునన్దేదీ అరథ్ంకాకుండా పోవడమే కాకుండా లాయరుల్ మాటాల్డుకుంటునన్ది అసలు 
వినబడడమే లేదు. 

పది నిమిషాలోల్ లాయరు విశవ్ "రండి బయటకు" అనే వరకు అలాగే కటెట్ పులల్లా నిలబడింది. 
"కేసు వచేచ్ నెలకు వాయిదా వేయించేను. మీరనుకునన్టేల్ అతనిన్ కోరుట్ చుటూట్ వీలైననాన్ళుల్ తిపిప్దాద్ం. వచేచ్ వారం మీరు ఒకసారి 

ఆఫీసుకి రండి." అనాన్డు. 
తలూపుతూ తనమ్యి దూరంగా దుముమ్ రేపుకుంటూ కనుమరుగవుతునన్ శేఖర బండి వైపు  చూసింది. 

------ 
బసెస్కిక్ "రామ కృషాణ్ బీచ" అంది కండకట్రుతో. సముదర్ తీరం వైపు అడుగులు వేసింది. చెపుప్లు తీసి చేతోత్ పటుట్కుంది. వేసవి 

మధాయ్హన్పు వేడికి ఇసుకలో కాళుల్ కాలసాగేయి. అయినా ముందుకు నడిచింది. దేహమంతా కాలి బూడిదయియ్ పోయేటటుల్ సలసలా మరుగుతునన్ 
ఆలోచనలు. మండుతునన్ ఇసుక నీళళ్ని తాకుతునన్ చోట అలలు వెనకిక్ వెళుతూనే చినన్గా పొగలు రేగ సాగేయి. ఒంగి ఇసుకని గుపెప్ట నిండా చేతిలోకి 
ఉండలా తీసుకుని అరచేతులోత్ గటిట్గా పిండింది. వేళల్లోల్ రాయిని తీసుకుని ఇసుకలా పిండి చేసెయాయ్లనన్ ఆవేశం పర్వేశించింది. కానీ అసహాయంగా 
తనలాగే రాలిపోతునన్ ఇసుకని ఒడిసి పటుట్కుని తన వైపే వసుత్నన్ అలల వైపు చూసూత్ బలంగా విసిరింది. 

"పర్పంచమా! నువువ్ సముదర్మై ఉవెవ్తుత్న ననున్ నిలువునా ముంచేసినా సరే, ఎదిరిసాత్ను. నిలబడతాను. దృఢంగా నిలబడతాను." 
అంది గటిట్గా ఆకాశం వైపు చూసూత్. 

అలల ఒరవడికి కాళుల్ ఇసుకలో కూరుకు పోతునాన్, ఏటవాలుగా దిగువకి కెరటాలు తనని లాకుక్పోతునన్ భార్ంతి కలుగుతూనాన్ 
ఎంతో సేపు అలాగే నిలబడింది. కళల్ లోంచి కారుతునన్ ఉపుప్ నీళుల్ సముదర్పు నీళల్ కంటే ఎకుక్వగా ఉపప్గా తగల సాగేయి. అవి అధైరయ్పు కనీన్ళుల్ కాదు. 
కసితో రగులుతూనన్  రకత్పుటేరులు. వెనకిక్ తిరిగి వసూత్  రోడుడ్ ఎకక్బోతునన్ తనమ్యికి ఎదురుగా ఇదద్రు మగాళుల్ తనని ఎపప్టి నించో గమనిసుత్నన్టుట్  
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వెకిలిగా నవవ్డానిన్ గమనించింది. వాళల్ ముఖాన ఉమేమ్సే కుసంసాక్రం తనకు లేదు. ఒంగి కాలి చెపుప్ తీసింది. తనమ్యి కళళ్లో రౌదర్ం చూసి వాళుల్ 
ఒకక్డుగు వెనకిక్ వేసేరు. తనమ్యికి బసుస్లో మగవాళల్ ఉనికి కూడా అసహయ్ం కలిగించసాగింది. 

అనంత ఇంటికి చేరి తను తలుపు తీయగానే నిసస్తుత్వగా నేలమీద కూలబడి మోకాళల్లో తల దాచుకుని దు:ఖపడసాగింది తనమ్యి. 
అనంత నిశశ్బద్ంగా పకక్న కూచుని వెనున్ రాయసాగింది తనమ్యికి. 

తనంతట తను దు:ఖంలోంచి  తేరుకునే దాకా ఆగి,  "తనమ్యీ! నువువ్ అమాయకురాలివి. నీకు ఎపుప్డూ అంతా మంచే 
జరుగుతుంది. ఇదిగో సాక్షయ్ం చూడు. నీకు వివేకానందా పాఠశాల నించి ఇంటరూవ్య్ కోసం ఉతత్రం వచిచ్ంది." అని చేతిలో పెటిట్ంది. 

తనమ్యి నమమ్లేనటుల్ కవరు ఆదరాబాదరా గా విపిప్ చూసింది. 
నిజంగానే ఇంటరూవ్య్ లెటర అది. కానీ తామనుకునన్టుల్ టీచరు ఉదోయ్గానికి కాదు. టీచరు ఉదోయ్గాలు అనీన్ నిండిపోయినందువలల్  

సాయంకాలపు టూయ్టరుగానూ, గరల్స్ హాసట్లు వారెడ్నుగానూ పనిచేయడానికి  ఆసకిత్ ఉంటే ఇంటరూవ్య్కి రమమ్ని సారాంశం.  
తనమ్యి కళుల్ మూసుకుని ఉతత్రానిన్ కళల్కదుద్కుంది. తనునన్ పరిసిథ్తులోల్ ఏదో ఒక ఉదోయ్గం తనకి అవసరం. బహుశా: ఇదే తనకు 

నపేప్ ఉదోయ్గమేమో! దికుక్లేకుండా ఎటో కొటుట్కుపోతునన్ తన జీవితానికి ఒక చినన్ ఆధారం లభించబోతూంది. 
"కృతజఞ్తలు మితర్మా! శతకోటి కృతజఞ్తలు!!" అని మనసులోనే అనేక ధనయ్వాదాలు చెపప్సాగింది.  

------- 
  
మరాన్డు యూనివరిస్టీ నుంచి మధాయ్హన్ం భోజన సమయానికి ముందే తవ్రగా బయటికి వచిచ్ కేంటీను లో టీ తాగి, తినన్గా 

వివేకానందా పాఠశాల వైపు బసెస్కిక్ంది.  
ఈ మధయ్ మధాయ్హన్ం భోజనం చెయయ్కుండా టీ తాగి ఉండడం అలవాటు చేసుకుంది.  కేంటీనులో భోజనం చెయయ్డానికి సరిపడా 

డబుబ్లు లేకపోవడం ఒకక్టే కాదు, తినాలనిపించకపోవడమూ కారణమే. ఎందుకో ఈ మధయ్ అనన్ం తినబోతే కడుపులో తిపుప్తూ అసస్లు సహించడం 
లేదు. మనసుస్లో తెలీని దుఃఖం. కడుపులో నుంచి మెలికలు తిరిగే బాధ. నిరంతరం రగులుతూనన్ అగిన్జావ్ల లాంటి  బాధ. ఒక పకక్ కళల్ ముందు 
అతుయ్నన్తమైన లక్షయ్ం. ఎగిసి పడుత్నన్ బాధల ముందు కాలే కడుపు ఒక లెకక్ కాదు.  

దాదాపు గంట పర్యాణం తరావ్త బసుస్ మధురవాడ చివరోల్ ఉనన్ రెసిడెనిష్యల పాఠశాల సాట్పుకు చేరుకుంది.  
బసుస్ దిగి మటిట్ రోడుడ్ గుండా లోపలికి నడిచింది తనమ్యి. తారు రోడుడ్ నించి చినన్ గుటట్ మీదికి ఉందా రోడుడ్. పది నిముషాల నడక 

తరావ్త గుటట్ దిగుతూనే  దాదాపు  పది ఎకరాల మేర  పెదద్ పర్హరీ లోపల వరసగా అందమైన అయిదారు భవనాలు కనిపించాయి. దాదాపు పది సూక్లు 
బసుస్లు గేటు బయట బారులు తీరి ఉనాన్యి.   

రెసిడెనిష్యల పాఠశాల అంటే ఇంత పెదద్గా ఉంటుందని ఊహించుకోలేదు తనమ్యి. ఆశచ్రయ్ంతో అడుగులు వేసింది. పెదద్ గేటుకి ఒక 
పకక్గా కాపలాదారు కూచునన్ చోట రిజిసట్రు లో సంతకం పెటిట్ లోపలికి అడుగుపెటిట్ంది. ఈ మధయ్ బాగా పాదుకుంటునన్ రెసిడెనిష్యల  కారొప్రేట 
పాఠశాలల గురించి తనమ్యి విందే కానీ, ఎపుప్డూ చూడలేదు. మొదటి బిలిడ్ంగు లోనే ఉనన్ కరసాప్ండెంటు ఆఫీసులోకి అడుగు పెటిట్ంది. వెయిటింగు 
హాలులో రిసెపష్న పకక్నే నిలువెతుత్ సావ్మీ వివేకానంద కాంసయ్ విగర్హం, కాళల్  దగిగ్ర చుటూట్ పేరిచ్న దేవ గనేన్రు పూలు. 

ఒక అరగంట తరావ్త లోపలికి పిలుపు వచిచ్ంది తనమ్యికి. 
కురీచ్లో కూరుచ్నన్ వయ్కిత్ ఇంత పెదద్ కమరిష్యల సూక్లు నడుపుతునన్ ధనవంతుడిలా కాకుండా సాధారణ వయ్కిత్ లా కనిపించారు. తెలల్ని 

నూలు దుసుత్లు. సాదాసీదా చెపుప్లు. ముఖమీమ్ద చకక్ని మరాయ్ద పూరవ్క దరహాసం. ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండడం అంటే ఏవిటో మొదటిసారి 
పర్తయ్క్షంగా చూసింది తనమ్యి. 
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గరల్స్ హాసట్ల వారెడ్నుగా అపాయింటుమెంటు లెటరు చేతికిసూత్  “మీకునన్ కావ్లిఫికేషనుకి ఇది సరైన ఉదోయ్గం కాదు. మధయ్లో 
ఎపుప్డైనా టీచరు ఉదోయ్గానికి  ఖాళీ ఏరప్డితే మారుసాత్ం. వెల కమ టు వివేకానందా! రండి. ఆవరణ అంతా చూపిసాత్ను."  అని లేచేరు సూక్లు 
కరసాప్ండెంటు రాఘవేందర్రావు గారు. 

సవ్యంగా ఆయనే అనీన్ తిపిప్ చూపించడం మరో ఆశచ్రయ్ం. వెనకిక్ చేతులు కటుట్కుని ఆయన ముందు నడుసూత్ ఉంటే ఆయనిన్ 
అనుసరించింది తనమ్యి. బాబుకి ఎడిమ్షను అడిగింది మాటలోల్.  

"పీర్సూక్లు లో జాయిన చేయండి. మీరేమీ డబుబ్లు కటట్నవసరం లేదు. మీతో బాటూ రెసిడెనుస్, ఫుడ అనీన్ పొర్వైడ చేసాత్ం." అనాన్రు. 
ఇతరతార్ వివరాలేవీ అడగని ఆయన సంసాక్రానికి మనసుస్లోనే కృతజఞ్తలు అరిప్ంచింది తనమ్యి.  
పర్ధాన గేటు నించి ఇరుపకక్లా కాల్సు రూమస్. మధయ్ బాటకిరుపకక్లా విరబూసిన దేవ గనేన్రు పూలు. చివర నునన్ బిలిడ్ంగుకి ముందు 

అతి పెదద్ వివేకానందుడి విగర్హం. ఆ పకక్నే మలుపు తిరగగానే రామకృషణ్ పరమ  హంస పార్రథ్నా మందిరం. మందిరానికిరుపకక్లా చినన్ కొలనులోల్  
అందంగా విరిసిన కలువ పూలు. 

అకక్డి నించి ఆవరణకు మరో పకక్ రెండేసి అంతసుత్లోల్ ఎదురెదురుగా ఉనన్ హాసట్లు భవనాలు. పర్శాంతమైన అకక్డి వాతావరణం 
చూడగానే తనమ్యి మనసుస్లోనే జోహారుల్ అరిప్ంచింది. 

"మితర్మా! ననున్ ఇంత అందమైన చోటికి చేరిచ్నందుకు నీకేమిచుచ్కోగలను!" 
తనతో విధి ఎంతగా ఆడుకుంటునాన్ తనని చేరాలిస్న చోటికే చేరుసూత్  ఉంది కాలం. 
"ఈయన వెంకట, ఈయన మురళి." బాయస్ హాసట్ల పర్ధాన వారెడ్నల్ను పరిచయం చేసేరు రాఘవేందర్ రావు గారు. 
రెండు జోతులూ జోడించి నమసాక్రం చేసూత్ మురళి వైపు చూసింది తనమ్యి.  అపుప్డపుప్డే ధాయ్నం నించి బయటికి వచిచ్నటుల్ 

పర్శాంతమైన కళుళ్. ఒక గొపప్ పూజయ్ భావం కలిగింది. మగవాళళ్ందరూ తెలల్ని లాలీచ్ పైజమాలు, సతరీలందరూ తెలల్ని  చీరలు ధరించడం తపప్ని సరి 
అకక్డ. ధవళ వరణ్పు దుసుత్ల వలల్ వచిచ్న కాంతి మాతర్మే కాదది. మరేదో అలౌకికమైన శకిత్వంతమైన కళల్వి. ఆ పైన నుదుట సనన్ని విభూతి రేఖ. ఇంత 
వరకూ తనకు  మురళిలాంటి యువకుడు ఎకక్డా తారసపడలేదు. కానీ ఎందుకో ఎపప్టి నించో పరిచయమైన దరహాసంగా అనిపించింది. ఒంగి పర్తి 
నమసాక్రం చేసూత్ తనమ్యిని సాదరంగా ఆహావ్నించాడు మురళి.  

వెంకట ఉతాస్హవంతమైన యువకుడిని మొదటి పలకరింపులోనే అరథ్మైంది. హాసట్లు గోడలోల్ ఇమడగలిగే సవ్భావం కాదు. మరి 
ఇకక్డ ఎందుకు ఉనాన్డో!  

కొతత్గా పార్రంభించిన గరల్స్ హాసట్లు భవనం వరకూ చూసేక వెనుదిరిగేరు. 
చివరగా తమ ఆఫీసుకి రెండవ అంతసుత్లో ఉనన్ కంపూయ్టరు లాబు చూపిసూత్ "అందరికీ విధిగా కంపూయ్టరు టర్యినింగు కూడా 

ఇసుత్నాన్ం. మీరూ మెలల్గా సరిట్ఫికేషను చెయయ్ండి." అనాన్రు రాఘవేందర్రావు గారు. 
తమతో వచిచ్న వెంకట "లోటస సరిట్ఫికేషన లో మేం ఇపుప్డిపుప్డే ఓనమాలు దిదుద్తునాన్ం." అనాన్డు. 
అపుప్డరథ్మయింది వెంకట అకక్డెందుకునాన్డో.  కంపూయ్టరుని మొదటి సారి ఆశచ్రయ్ంతో చూసింది తనమ్యి. బాల్క & వైట సీర్క్ను 

మీద ఏవేవో ఇంగీల్షు అక్షరాలు తిరుగుతునాన్యి. అసలు కంపూయ్టరు ఉపయోగం ఏవిటో, తామెందుకు సరిట్ఫికేషను చెయాయ్లో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. 
తనమ్యి సందేహానిన్ గమనించినటుల్ ,"ముందు ముందు మీకే అరథ్మవుతుందిలెండి. నేను అమెరికాలో ఉనన్పుడు కనన్ కల ఇది. 

ఇపప్టికి నిజమైంది." అనాన్రు రాఘవేందర్ రావు గారు. 
మరింత ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది ఆయన వైపు. ఈయన అమెరికా నించి తిరిగి వచిచ్ ఇకక్డ సూక్లు పెటేట్రా?! అయినా ఇంత 

నిరాడంబరంగా ఉనాన్రా?!"  
------- 
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ఆ మరాన్డే బటట్లు, పుసత్కాలు సరుద్కుని వచేచ్సింది తనమ్యి. 
గరల్స్ హాసట్లు హాలులో పెదద్ అక్షరాలతో "Knowledge is Strength-Weekness is death"  అని తనమ్యికిషట్మైన వాకాయ్లు 

రాసి ఉనాన్యి. 
రెండవ అంతసుథ్లో పిలల్ల విశాలమైన గదులిన్ ఆనుకుని కొసగా ఉనన్ చినన్ గదిలోకి అడుగు పెటిట్ంది. సూట కేసులో నుంచి చినన్ 

వివేకానందుడి విగర్హం తీసి గోడకునన్  చినన్ గూడులో పెటిట్ నమసక్రించింది. ఎకక్డి నించి ఎకక్డికి చేరింది తన జీవితం! సముదర్ంలోని అలలా, వీచే 
గాలిలా తనకే తెలీని జీవితం!! వసూత్నే నాలుగు తెలల్ చీరలు రిసెపష్న లో ఇచేచ్రు. అందులో నుంచి ఒకటి తీసి కటుట్ కుంది. తిలకం బొటుట్ మీద సనన్ని 
విభూది రేఖ పెటుట్కుంది. అదద్ంలో చూసుకుంది. నిండా పాతికేళుల్ రాకుండానే సనాయ్సినిగా మారింది! ఇకక్డ తనకు ఇపుప్డు ఒకక్ బిడడ్ కాదు. అంతా తన 
పిలల్లే.  

ఆయాలు ఉనాన్ పిలల్ల ఆలనా, పాలనా దగగ్రుండి పరయ్వేకిష్ంచడం, భోజన సదుపాయాలు సకర్మంగా జరుగుతునాన్యో, లేదో 
చూడడం, తలిల్దండుర్లకు సమాధానాలు చెపప్డం వంటివి ఉదోయ్గంలోని భాగాలు. 

కావడానికి ఇది రెసిడెనిష్యల సూక్లు అయినా ఉదయం పిలల్లు సూక్లు భవనానికి వెళిల్పోగానే తను యూనివరిశ్టీకి వెళిల్పోవచుచ్. 
సాయంతర్ం పిలల్లు వచేచ్ వేళకు ముందే తపప్నిసరిగా ఇకక్డ ఉండాలి.  

మధాయ్హన్ం పిలల్ల భోజన సమయంలో దగగ్రుండలేదని ముందే చెపిప్ంది. 
రాతిర్ పూట హాసట్ల బిలిడ్ంగులోనే జరిగే టూయ్టరింగ కాల్సులకు అటెండ కావాలి. 
ఇక అనిన్టికనాన్ ముఖయ్మైన వెసులుబాటు బాబుని ఇక మీదట తనతోనే ఉంచుకోవచుచ్. తను కాలేజీకి వెళిళ్నంత సేపూ వాడూ 

సూక్లుకి వెళిల్పోతాడు. తాను లేనపుప్డు ఇతర పిలల్లతో బాటూ వాడి ఆలనా, పాలనా ఇకక్డి ఆయాలు చూసాత్రు. 
రెసిడెనుస్, భోజనం కాకుండా జీతం నెలకు ఎనిమిది వందల రూపాయలు. ఆ డబుబ్లు బొటాబొటీగా యూనివరిస్టీకి వెళిల్రావడానికి, 

ఇతరతార్ చినన్ ఖరుచ్లకు సరిపోతాయి. ముఖయ్ంగా తనమ్యికి అకక్డి వాతావరణం బాగా నచిచ్ంది.   
తన జీవన పరిసిథ్తులకు సరిగాగ్ సరిపడా ఉదోయ్గం దొరకడం తన అదృషట్ం. 
ఉదయం అయిదు గంటలకు అందరూ కలిసి పార్రథ్నా మందిరం దగగ్ర యోగా తరగతులలో విధిగా పాలొగ్నాలి. 
విశాలమైన పార్రథ్నా మందిరం బయట వాకిటోల్ పరిచిన చాపల మీద కూరుచ్ని పర్శాంత వాతావరణంలో యోగా తరగతులు 

జరుగుతాయి. 
సనన్గా వినిపించే ఓంకార నాదంతో పర్కృతిలో తానూ లీనమవుతునన్ అనుభూతి కలగసాగింది తనమ్యికి. 
మనసూ, శరీరమూ ఏకమై ఊపిరిలో అంత: తేజసుస్ లీనమై, మనసుస్ లోని కోర్ధావేశాలిన్ దూరం చేసి, మలినపడిన మన:దేహాలిన్ 

శుభర్ం చేసి, జీవన దుఃఖాలనీన్ తీరేచ్ అదుభ్త మారగ్ం బోధపడినటెల్ౖ యింది. 
‘యోగా’ తనమ్యికి అతయ్ంత ఇషట్మైన కారయ్కర్మంగా మారింది. 
మురళి ముఖంలోని దివయ్కాంతికి అరథ్ం అపుప్డు బోధపడింది. 
అపుప్డపుప్డే యోగా నేరుచ్కుంటునన్ తనకే ఇంత గొపప్ భావన కలుగుతూ ఉంటే, నేరిప్ంచే మురళికి సంవతస్రాల సాధన వలల్ 

ఒనగూరిన దివయ్కాంతి అది.  
30 

లాయరు విశవ్ ఆఫీసు బయట గదిలో బెంచీ మీద కూరుచ్ని  జరిగినదంతా గురుత్ తెచుచ్కుని రాయడం మొదలు పెటిట్ంది తనమ్యి. 
దు:ఖం కళల్ నిండి, అక్షరాలు అలుకుక్ పోతూ ఉనాన్యి. 

మళీల్ మళీ అదే పర్శన్. "అసలు అతను ఇదంతా ఎందుకు చేసేడు?" 
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అదే అడిగింది లాయరు విశవ్ని. 
పేపరుల్ అందుకుని దీక్షగా మొదటి వాకయ్ం "సతయ్మేవ జయతే" వైపు కాసేస్పు చూసి, తరువాత పేజీలనీన్ తిపిప్ గబగబా చదివేడు. 
చేతిలోని కాగితాలిన్ టేబుల మీద పెటిట్, ఆ పైన పేపర వెయిట పెడుతూ  తనమ్యి వైపు చూసి, 
"మానవ సంబంధాలనీన్ ఆరిథ్క సంబంధాలే" అని కారల మారక్స్ ఏనాడో చెపేప్డు. ఇంత చదువుకునాన్రు మీకు నేను 

చెపప్నవసరంలేదనుకుంటా. ఈ కేసులో బాగా అరథ్మవుతునన్ విషయం ఏవిటంటే- అతను అసలు మిమమ్లిన్ పెళిల్ చేసుకునన్దే ఆరిథ్క లాభం కోసం. కానీ 
అతను అనుకునన్ విధంగా మీ నించి అతను ఆశించినంత లాభపడలేకపోయేడు. పైగా అతనికి కావలిస్నది వంటింటి కుందేలు వంటి భారయ్, మీలా ఉనన్త 
ఆశయాలునన్ యువతి కాదు. 

మిమమ్లిన్ వదద్నుకోవడం అతని దురదృషట్ం. మీది కాదు. అతనెంత దౌరాభ్గుయ్డంటే, మీ మెడలో కటిట్న తాళిలో ఒకటి అతని 
తలిల్దండుర్లు కొనన్ది కాబటిట్, అది తిరిగి ఇచేచ్యవలసిందని నోటీసులో రాయించేడు. అంతే కాదు, విడాకుల వలల్ మీకు, మీ అబాబ్యికి మనోవరిత్ 
ఇవవ్బడుతుందని, అతని జీతం నెలకు మూడువందల రూపాయలని దొంగ సరిట్ఫికేటు పుటిట్ంచేడు...." 

అపప్టి వరకూ తల దించుకుని వింటునన్దలాల్, అతని మాటలకు అడుడ్ వసూత్, తలెతిత్ దృఢంగా అంది తనమ్యి. 
"పేర్మ పేరుతో, పెళిళ్ పేరుతో నా జీవితంతో ఆడుకుని ననున్ ఇనిన్ బాధలు పెటిట్, ననున్ నడి రోడుడ్ మీదికి లాగిన అతనిన్ అంత 

సులువుగా వదిలి పెటట్ను లాయర. మీరు చెపిప్న రెండవ ఆపష్ను పర్కారం నిరోద్షిగా నిరూపించుకుని, అతని మీద తిరిగి నేను విడాకుల కేసు పెడతాను. కానీ 
ఇలా చెయయ్డం వలల్ అతను కోరుకునన్దే నేను పర్సాదిసుత్నాన్ను. కాబటిట్ విడాకులు ఇవవ్ను, అతని దగిగ్రిగి వెళల్ను. కానివవ్ండి. కేసు ఎనిన్ రోజులు 
నడుసుత్ందో నడవనివవ్ండి." 

--------- 
ఆ సాయంతర్ం ఊరు వెళళ్గానే బాబుని ఎతుత్కుని తన గదిలోకి వెళిల్, వాణిన్ కౌగలించుకుని వెకిక్ వెకిక్ ఏడవ సాగింది తనమ్యి. ఎంత 

కాదనుకునాన్ దుఃఖం ఆగడం లేదు. 
"తనేం పాపం చేసింది? ఇంత మనో  కోష్భ అనుభవించాలిస్ వసోత్ంది?" 
తలిల్ దుఃఖానికి  అరథ్ం తెలియక పోయినా చినన్ అరచేతులోత్ కళుల్ తుడవ సాగేడు బాబు. కాసేస్పటోల్ బేలగా వాడూ ఏడవడం 

పార్రంభించేడు. 
జోయ్తి వంటింటోల్ నుంచి గాభరాగా పరుగెతుత్కు వచిచ్ంది. "ఏమామ్, ఏవయియ్ంది" అంటూ. 
 ఏం చెపాప్లి తలిల్కి? ఎలా చెపాప్లి? తలిల్కి సుతరామూ ఇషట్ం లేకపోయినా, ఇటువంటి దరిదుర్డిని, మానవతవ్ం లేని మనిషిని, 

దురామ్రుగ్డిని పేర్మించి ఇషట్పడి, పెళిల్ చేసుకునన్దని వివరించగలదా? తలిల్ వదద్నన్పుడు విని ఉంటే ఎంత బావుండేది. ఏవీ మాటాల్డకుండా, తలిల్ ఒళోళ్ 
తలదాచుకుని భోరుమని విలపించసాగింది. 

"నినున్ ఒకక్దానీన్ ఆ విశాఖపటన్ంలో ఉండొదద్ంటే వినవు. ఇలా బెంగపడి పోయి, డీలా అయిపోతే ఎలా చెపుప్? నువివ్లా ఏడుసూత్ 
ఉంటే ఇక ఒక పకక్ ఒంటోల్ బాలేని నానన్గారిని, చంటాడిని చూసుకునే ధైరయ్ం నాకెలా వసుత్ంది?" అంది జోయ్తి కళళ్దుద్కుంటూ. 

ఆ రాతిర్ ఒక నిదర్ మాతర్ మింగి బలవంతాన నిదర్కుపకర్మించింది తనమ్యి. ఫోనులో చుటాట్లెవరితోనో మాటాల్డుతునన్ తలిల్ మాటలు 
లీలగా వినిపిసుత్నాన్యి. 

"అతనిన్ విపరీతంగా పేర్మించింది. హఠాతుత్గా అతను ఇలా విడాకుల నోటీసు పంపించేసరికి తటుట్కోలేక పోతూ ఉంది....." 
---------- 

మరుసటి వారంలో మొదటి విడత కోరుట్కి బయలుదేరింది తనమ్యి. బయట ఎండ తీవర్ంగా కాసూత్ంది. కోరుట్ ఆవరణ అంతా ఎతైత్న 
చెటల్ నించి రాలి పడడ్ ఆకులతో, గాలిలో ఎగురుతూనన్ దుముమ్, ధూళితో నిండి తనమ్యి మనసుస్లోని అసహనంలాగే చికాకుగా ఉంది. ఆవరణ గోడని 
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ఆనుకుని దించిన టరప్ంటైను గుడడ్ల నీడలోల్ టైపు మిషనల్ ముందు గుమసాత్లు, పిలల్ పీల్డరుల్ వచిచ్న వాళల్ని  వచిచ్నటుల్ పంచుకుంటునాన్రు. లావాదేవీల 
కోసం సంవతస్రాల తరబడి తిరుగుతూనన్టుల్ వాడిపోయిన ముఖాలతో రకరకాల మనుషులు ఆవరణలో అటూ ఇటూ తిరుగుతునాన్రు. ఒక మూలగా చినన్ 
షెడల్లో ఒక గదిలో ఉంది ఫామిలీ కోరుట్. సినిమాలలో తపప్ ఎపుప్డూ కోరుట్ ఎలా ఉంటుందో చూడలేదు తనమ్యి. ఆ మారుమూల గది కోరట్ంటే నమమ్బుదిధ్ 
కావడం లేదు. ఆ చుటుట్ పకక్ల  ఆడవాళల్ంతా కోరుట్ పిలుపు వచేచ్ంత వరకూ చెటల్ కింది చపాట్ల మీద దీనంగా కూలబడీ, నిలబడీ ఉనాన్రు. ఇక 
మగాళళ్యితే ఈ వయ్వసథ్ అంతా తమ వైపే మొగుగ్తుందనన్ ధీమాగా ఉనన్టుల్ కనిపించారు తనమ్యికి.  చేతిలో సిగిరెటుల్ చివరకు రాగానే కాలి కింద 
నలుపుతూ వయ్ంగయ్ం చూపులు విసురుతూ కొందరు, నములుతూనన్ కిళీల్ని తుపుకుక్న మొహాన ఊసుత్నన్టుట్ పకక్కి ఊసూత్ , వెకిలిగా అటు ఇటూ తిరుగుతూ 
కొందరు. 

ఆ వాతావరణానికి కాళల్లో బలం పోయినటల్యియ్ తనమ్యి ఒక చెటుట్ కింద కూలబడింది. తండిర్ చాటు బిడడ్గా, అపురూపంగా పెరిగింది 
తనమ్యి. తనకెపుప్డూ మగవాళుల్ కూర్ రులనే భావన ఇంతకు ముందెపుప్డూ కలగలేదు. పెదద్గా ఆకులు లేని చెటుట్ కింద ఎండ సూటిగా తగులూత్ండడంతో 
భుజాన చెంగు తీసి నెతిత్న కపుప్కుంది. దూరం నించి బండి మీద నలల్ కళల్దాద్లు పెటుట్కుని అటు వైపే బండి మీద వసుత్నన్ శేఖర ని చూడగానే ఒకక్సారిగా 
అసహయ్ం, కోపం చపుప్న తలని తాకేయి. నుదుటిన కారుతునన్ ఒకొక్కక్ సేవ్ద బిందువూ ఒంటోల్ సలసలా మరుగుతునన్ రకత్పు బిందువులా 
అనిపించసాగింది. 

దగగ్రికి వసుత్నన్పుడు కావాలని తనమ్యి వైపు కాకుండా మరోవైపు చూసుకుంటూ బండిని సాట్ండు వేసి, కళల్దాద్లు చేతిని తిపుప్తూ, 
అతని తాలూకు లాయరు వైపుకి నిరల్క్షయ్ంగా నడుచుకుంటూ వెళిల్పోయేడు. 

“ధూ, పెద సిట్లొల్కటి ఎదవకి” అని తన కోసమే అనన్టుట్  తనమ్యికి దగగ్రోల్ కూచునన్ మరొకామె మొగుణిణ్ తిటట్ సాగింది. 
తనమ్యికి హఠాతుత్గా మొదటిసారి అతను తన వైపు చూసిన పేర్మైక చూపు జాఞ్పకం వచిచ్ంది.  
"ఛీ"... అని తల చపుప్న విదిలించుకుంది. 
బయట నిపుప్లు చెరుగుతునన్ ఎండ తలలో దూరి చెలరేగసాగింది. విపరీత భావాలు పుటుట్కు రాసాగేయి. 
తనెవరో తెలీనటుల్ నిరల్క్షయ్ంగా నడుచుకెళిల్పోతునన్ అతనిన్ అకక్డే నరికెయాయ్లనన్ంత కసి పుటుట్కు రాసాగింది. బలవంతంగా 

తమాయించుకుంది. ఎలాగైతేనేం, మరో గంట తరావ్త తమ వంతు వచిచ్ంది. లాయరు విశవ్ తనమ్యిని పిలుచుకెళేళ్డు. పెళల్లు ఊడిన చినన్ గదిలో 
కొంచెం ఎతుత్గా ఉనన్ పర్దేశంలో ఒక బెంచీకి అటు వెపు జడిజ్ కూచునాన్డు, అతని పకక్గా టైపు మిషనుతో గుమసాత్. ఇదద్రి తరఫు లాయరుల్ జడిజ్ దగగ్రకు 
వెళిల్ కాగితాలు సమరిప్ంచి, అతి నెమమ్దిగా వాళల్ ముగుగ్రికీ తపప్ ఎవరికీ వినబడకుండా ఏదో చెపప్సాగేరు. 

శేఖరిన్, తనమ్యిని పకక్ పకక్న నిలబెటేట్రు. అతని ఉనికికి తనమ్యికి గొంగళీపొరుగులు పాకుతునన్ంత జలదరింపు కలగ సాగింది. 
అసలే బాధావేశాలతో దహించుకుపోతునన్ తనమ్యికి అకక్డ జరుగుతునన్దేదీ అరథ్ంకాకుండా పోవడమే కాకుండా లాయరుల్ మాటాల్డుకుంటునన్ది అసలు 
వినబడడమే లేదు. 

పది నిమిషాలోల్ లాయరు విశవ్ "రండి బయటకు" అనే వరకు అలాగే కటెట్ పులల్లా నిలబడింది. 
"కేసు వచేచ్ నెలకు వాయిదా వేయించేను. మీరనుకునన్టేల్ అతనిన్ కోరుట్ చుటూట్ వీలైననాన్ళుల్ తిపిప్దాద్ం. వచేచ్ వారం మీరు ఒకసారి 

ఆఫీసుకి రండి." అనాన్డు. 
తలూపుతూ తనమ్యి దూరంగా దుముమ్ రేపుకుంటూ కనుమరుగవుతునన్ శేఖర బండి వైపు  చూసింది. 

------ 
బసెస్కిక్ "రామ కృషాణ్ బీచ" అంది కండకట్రుతో. సముదర్ తీరం వైపు అడుగులు వేసింది. చెపుప్లు తీసి చేతోత్ పటుట్కుంది. వేసవి 

మధాయ్హన్పు వేడికి ఇసుకలో కాళుల్ కాలసాగేయి. అయినా ముందుకు నడిచింది. దేహమంతా కాలి బూడిదయియ్ పోయేటటుల్ సలసలా మరుగుతునన్ 
ఆలోచనలు. మండుతునన్ ఇసుక నీళళ్ని తాకుతునన్ చోట అలలు వెనకిక్ వెళుతూనే చినన్గా పొగలు రేగ సాగేయి. ఒంగి ఇసుకని గుపెప్ట నిండా చేతిలోకి 
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ఉండలా తీసుకుని అరచేతులోత్ గటిట్గా పిండింది. వేళల్లోల్ రాయిని తీసుకుని ఇసుకలా పిండి చేసెయాయ్లనన్ ఆవేశం పర్వేశించింది. కానీ అసహాయంగా 
తనలాగే రాలిపోతునన్ ఇసుకని ఒడిసి పటుట్కుని తన వైపే వసుత్నన్ అలల వైపు చూసూత్ బలంగా విసిరింది. 

"పర్పంచమా! నువువ్ సముదర్మై ఉవెవ్తుత్న ననున్ నిలువునా ముంచేసినా సరే, ఎదిరిసాత్ను. నిలబడతాను. దృఢంగా నిలబడతాను." 
అంది గటిట్గా ఆకాశం వైపు చూసూత్. 

అలల ఒరవడికి కాళుల్ ఇసుకలో కూరుకు పోతునాన్, ఏటవాలుగా దిగువకి కెరటాలు తనని లాకుక్పోతునన్ భార్ంతి కలుగుతూనాన్ 
ఎంతో సేపు అలాగే నిలబడింది. కళల్ లోంచి కారుతునన్ ఉపుప్ నీళుల్ సముదర్పు నీళల్ కంటే ఎకుక్వగా ఉపప్గా తగల సాగేయి. అవి అధైరయ్పు కనీన్ళుల్ కాదు. 
కసితో రగులుతూనన్  రకత్పుటేరులు. వెనకిక్ తిరిగి వసూత్  రోడుడ్ ఎకక్బోతునన్ తనమ్యికి ఎదురుగా ఇదద్రు మగాళుల్ తనని ఎపప్టి నించో గమనిసుత్నన్టుట్  
వెకిలిగా నవవ్డానిన్ గమనించింది. వాళల్ ముఖాన ఉమేమ్సే కుసంసాక్రం తనకు లేదు. ఒంగి కాలి చెపుప్ తీసింది. తనమ్యి కళళ్లో రౌదర్ం చూసి వాళుల్ 
ఒకక్డుగు వెనకిక్ వేసేరు. తనమ్యికి బసుస్లో మగవాళల్ ఉనికి కూడా అసహయ్ం కలిగించసాగింది. 

అనంత ఇంటికి చేరి తను తలుపు తీయగానే నిసస్తుత్వగా నేలమీద కూలబడి మోకాళల్లో తల దాచుకుని దు:ఖపడసాగింది తనమ్యి. 
అనంత నిశశ్బద్ంగా పకక్న కూచుని వెనున్ రాయసాగింది తనమ్యికి. 

తనంతట తను దు:ఖంలోంచి  తేరుకునే దాకా ఆగి,  "తనమ్యీ! నువువ్ అమాయకురాలివి. నీకు ఎపుప్డూ అంతా మంచే 
జరుగుతుంది. ఇదిగో సాక్షయ్ం చూడు. నీకు వివేకానందా పాఠశాల నించి ఇంటరూవ్య్ కోసం ఉతత్రం వచిచ్ంది." అని చేతిలో పెటిట్ంది. 

తనమ్యి నమమ్లేనటుల్ కవరు ఆదరాబాదరా గా విపిప్ చూసింది. 
నిజంగానే ఇంటరూవ్య్ లెటర అది. కానీ తామనుకునన్టుల్ టీచరు ఉదోయ్గానికి కాదు. టీచరు ఉదోయ్గాలు అనీన్ నిండిపోయినందువలల్  

సాయంకాలపు టూయ్టరుగానూ, గరల్స్ హాసట్లు వారెడ్నుగానూ పనిచేయడానికి  ఆసకిత్ ఉంటే ఇంటరూవ్య్కి రమమ్ని సారాంశం.  
తనమ్యి కళుల్ మూసుకుని ఉతత్రానిన్ కళల్కదుద్కుంది. తనునన్ పరిసిథ్తులోల్ ఏదో ఒక ఉదోయ్గం తనకి అవసరం. బహుశా: ఇదే తనకు 

నపేప్ ఉదోయ్గమేమో! దికుక్లేకుండా ఎటో కొటుట్కుపోతునన్ తన జీవితానికి ఒక చినన్ ఆధారం లభించబోతూంది. 
"కృతజఞ్తలు మితర్మా! శతకోటి కృతజఞ్తలు!!" అని మనసులోనే అనేక ధనయ్వాదాలు చెపప్సాగింది.  

------- 
  
మరాన్డు యూనివరిస్టీ నుంచి మధాయ్హన్ం భోజన సమయానికి ముందే తవ్రగా బయటికి వచిచ్ కేంటీను లో టీ తాగి, తినన్గా 

వివేకానందా పాఠశాల వైపు బసెస్కిక్ంది.  
ఈ మధయ్ మధాయ్హన్ం భోజనం చెయయ్కుండా టీ తాగి ఉండడం అలవాటు చేసుకుంది.  కేంటీనులో భోజనం చెయయ్డానికి సరిపడా 

డబుబ్లు లేకపోవడం ఒకక్టే కాదు, తినాలనిపించకపోవడమూ కారణమే. ఎందుకో ఈ మధయ్ అనన్ం తినబోతే కడుపులో తిపుప్తూ అసస్లు సహించడం 
లేదు. మనసుస్లో తెలీని దుఃఖం. కడుపులో నుంచి మెలికలు తిరిగే బాధ. నిరంతరం రగులుతూనన్ అగిన్జావ్ల లాంటి  బాధ. ఒక పకక్ కళల్ ముందు 
అతుయ్నన్తమైన లక్షయ్ం. ఎగిసి పడుత్నన్ బాధల ముందు కాలే కడుపు ఒక లెకక్ కాదు.  

దాదాపు గంట పర్యాణం తరావ్త బసుస్ మధురవాడ చివరోల్ ఉనన్ రెసిడెనిష్యల పాఠశాల సాట్పుకు చేరుకుంది.  
బసుస్ దిగి మటిట్ రోడుడ్ గుండా లోపలికి నడిచింది తనమ్యి. తారు రోడుడ్ నించి చినన్ గుటట్ మీదికి ఉందా రోడుడ్. పది నిముషాల నడక 

తరావ్త గుటట్ దిగుతూనే  దాదాపు  పది ఎకరాల మేర  పెదద్ పర్హరీ లోపల వరసగా అందమైన అయిదారు భవనాలు కనిపించాయి. దాదాపు పది సూక్లు 
బసుస్లు గేటు బయట బారులు తీరి ఉనాన్యి.   

రెసిడెనిష్యల పాఠశాల అంటే ఇంత పెదద్గా ఉంటుందని ఊహించుకోలేదు తనమ్యి. ఆశచ్రయ్ంతో అడుగులు వేసింది. పెదద్ గేటుకి ఒక 
పకక్గా కాపలాదారు కూచునన్ చోట రిజిసట్రు లో సంతకం పెటిట్ లోపలికి అడుగుపెటిట్ంది. ఈ మధయ్ బాగా పాదుకుంటునన్ రెసిడెనిష్యల  కారొప్రేట 
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పాఠశాలల గురించి తనమ్యి విందే కానీ, ఎపుప్డూ చూడలేదు. మొదటి బిలిడ్ంగు లోనే ఉనన్ కరసాప్ండెంటు ఆఫీసులోకి అడుగు పెటిట్ంది. వెయిటింగు 
హాలులో రిసెపష్న పకక్నే నిలువెతుత్ సావ్మీ వివేకానంద కాంసయ్ విగర్హం, కాళల్  దగిగ్ర చుటూట్ పేరిచ్న దేవ గనేన్రు పూలు. 

ఒక అరగంట తరావ్త లోపలికి పిలుపు వచిచ్ంది తనమ్యికి. 
కురీచ్లో కూరుచ్నన్ వయ్కిత్ ఇంత పెదద్ కమరిష్యల సూక్లు నడుపుతునన్ ధనవంతుడిలా కాకుండా సాధారణ వయ్కిత్ లా కనిపించారు. తెలల్ని 

నూలు దుసుత్లు. సాదాసీదా చెపుప్లు. ముఖమీమ్ద చకక్ని మరాయ్ద పూరవ్క దరహాసం. ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండడం అంటే ఏవిటో మొదటిసారి 
పర్తయ్క్షంగా చూసింది తనమ్యి. 

గరల్స్ హాసట్ల వారెడ్నుగా అపాయింటుమెంటు లెటరు చేతికిసూత్  “మీకునన్ కావ్లిఫికేషనుకి ఇది సరైన ఉదోయ్గం కాదు. మధయ్లో 
ఎపుప్డైనా టీచరు ఉదోయ్గానికి  ఖాళీ ఏరప్డితే మారుసాత్ం. వెల కమ టు వివేకానందా! రండి. ఆవరణ అంతా చూపిసాత్ను."  అని లేచేరు సూక్లు 
కరసాప్ండెంటు రాఘవేందర్రావు గారు. 

సవ్యంగా ఆయనే అనీన్ తిపిప్ చూపించడం మరో ఆశచ్రయ్ం. వెనకిక్ చేతులు కటుట్కుని ఆయన ముందు నడుసూత్ ఉంటే ఆయనిన్ 
అనుసరించింది తనమ్యి. బాబుకి ఎడిమ్షను అడిగింది మాటలోల్.  

"పీర్సూక్లు లో జాయిన చేయండి. మీరేమీ డబుబ్లు కటట్నవసరం లేదు. మీతో బాటూ రెసిడెనుస్, ఫుడ అనీన్ పొర్వైడ చేసాత్ం." అనాన్రు. 
ఇతరతార్ వివరాలేవీ అడగని ఆయన సంసాక్రానికి మనసుస్లోనే కృతజఞ్తలు అరిప్ంచింది తనమ్యి.  
పర్ధాన గేటు నించి ఇరుపకక్లా కాల్సు రూమస్. మధయ్ బాటకిరుపకక్లా విరబూసిన దేవ గనేన్రు పూలు. చివర నునన్ బిలిడ్ంగుకి ముందు 

అతి పెదద్ వివేకానందుడి విగర్హం. ఆ పకక్నే మలుపు తిరగగానే రామకృషణ్ పరమ  హంస పార్రథ్నా మందిరం. మందిరానికిరుపకక్లా చినన్ కొలనులోల్  
అందంగా విరిసిన కలువ పూలు. 

అకక్డి నించి ఆవరణకు మరో పకక్ రెండేసి అంతసుత్లోల్ ఎదురెదురుగా ఉనన్ హాసట్లు భవనాలు. పర్శాంతమైన అకక్డి వాతావరణం 
చూడగానే తనమ్యి మనసుస్లోనే జోహారుల్ అరిప్ంచింది. 

"మితర్మా! ననున్ ఇంత అందమైన చోటికి చేరిచ్నందుకు నీకేమిచుచ్కోగలను!" 
తనతో విధి ఎంతగా ఆడుకుంటునాన్ తనని చేరాలిస్న చోటికే చేరుసూత్  ఉంది కాలం. 
"ఈయన వెంకట, ఈయన మురళి." బాయస్ హాసట్ల పర్ధాన వారెడ్నల్ను పరిచయం చేసేరు రాఘవేందర్ రావు గారు. 
రెండు జోతులూ జోడించి నమసాక్రం చేసూత్ మురళి వైపు చూసింది తనమ్యి.  అపుప్డపుప్డే ధాయ్నం నించి బయటికి వచిచ్నటుల్ 

పర్శాంతమైన కళుళ్. ఒక గొపప్ పూజయ్ భావం కలిగింది. మగవాళళ్ందరూ తెలల్ని లాలీచ్ పైజమాలు, సతరీలందరూ తెలల్ని  చీరలు ధరించడం తపప్ని సరి 
అకక్డ. ధవళ వరణ్పు దుసుత్ల వలల్ వచిచ్న కాంతి మాతర్మే కాదది. మరేదో అలౌకికమైన శకిత్వంతమైన కళల్వి. ఆ పైన నుదుట సనన్ని విభూతి రేఖ. ఇంత 
వరకూ తనకు  మురళిలాంటి యువకుడు ఎకక్డా తారసపడలేదు. కానీ ఎందుకో ఎపప్టి నించో పరిచయమైన దరహాసంగా అనిపించింది. ఒంగి పర్తి 
నమసాక్రం చేసూత్ తనమ్యిని సాదరంగా ఆహావ్నించాడు మురళి.  

వెంకట ఉతాస్హవంతమైన యువకుడిని మొదటి పలకరింపులోనే అరథ్మైంది. హాసట్లు గోడలోల్ ఇమడగలిగే సవ్భావం కాదు. మరి 
ఇకక్డ ఎందుకు ఉనాన్డో!  

కొతత్గా పార్రంభించిన గరల్స్ హాసట్లు భవనం వరకూ చూసేక వెనుదిరిగేరు. 
చివరగా తమ ఆఫీసుకి రెండవ అంతసుత్లో ఉనన్ కంపూయ్టరు లాబు చూపిసూత్ "అందరికీ విధిగా కంపూయ్టరు టర్యినింగు కూడా 

ఇసుత్నాన్ం. మీరూ మెలల్గా సరిట్ఫికేషను చెయయ్ండి." అనాన్రు రాఘవేందర్రావు గారు. 
తమతో వచిచ్న వెంకట "లోటస సరిట్ఫికేషన లో మేం ఇపుప్డిపుప్డే ఓనమాలు దిదుద్తునాన్ం." అనాన్డు. 
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అపుప్డరథ్మయింది వెంకట అకక్డెందుకునాన్డో.  కంపూయ్టరుని మొదటి సారి ఆశచ్రయ్ంతో చూసింది తనమ్యి. బాల్క & వైట సీర్క్ను 
మీద ఏవేవో ఇంగీల్షు అక్షరాలు తిరుగుతునాన్యి. అసలు కంపూయ్టరు ఉపయోగం ఏవిటో, తామెందుకు సరిట్ఫికేషను చెయాయ్లో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. 

తనమ్యి సందేహానిన్ గమనించినటుల్ ,"ముందు ముందు మీకే అరథ్మవుతుందిలెండి. నేను అమెరికాలో ఉనన్పుడు కనన్ కల ఇది. 
ఇపప్టికి నిజమైంది." అనాన్రు రాఘవేందర్ రావు గారు. 

మరింత ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది ఆయన వైపు. ఈయన అమెరికా నించి తిరిగి వచిచ్ ఇకక్డ సూక్లు పెటేట్రా?! అయినా ఇంత 
నిరాడంబరంగా ఉనాన్రా?!"  

------- 
ఆ మరాన్డే బటట్లు, పుసత్కాలు సరుద్కుని వచేచ్సింది తనమ్యి. 
గరల్స్ హాసట్లు హాలులో పెదద్ అక్షరాలతో "Knowledge is Strength-Weekness is death"  అని తనమ్యికిషట్మైన వాకాయ్లు 

రాసి ఉనాన్యి. 
రెండవ అంతసుథ్లో పిలల్ల విశాలమైన గదులిన్ ఆనుకుని కొసగా ఉనన్ చినన్ గదిలోకి అడుగు పెటిట్ంది. సూట కేసులో నుంచి చినన్ 

వివేకానందుడి విగర్హం తీసి గోడకునన్  చినన్ గూడులో పెటిట్ నమసక్రించింది. ఎకక్డి నించి ఎకక్డికి చేరింది తన జీవితం! సముదర్ంలోని అలలా, వీచే 
గాలిలా తనకే తెలీని జీవితం!! వసూత్నే నాలుగు తెలల్ చీరలు రిసెపష్న లో ఇచేచ్రు. అందులో నుంచి ఒకటి తీసి కటుట్ కుంది. తిలకం బొటుట్ మీద సనన్ని 
విభూది రేఖ పెటుట్కుంది. అదద్ంలో చూసుకుంది. నిండా పాతికేళుల్ రాకుండానే సనాయ్సినిగా మారింది! ఇకక్డ తనకు ఇపుప్డు ఒకక్ బిడడ్ కాదు. అంతా తన 
పిలల్లే.  

ఆయాలు ఉనాన్ పిలల్ల ఆలనా, పాలనా దగగ్రుండి పరయ్వేకిష్ంచడం, భోజన సదుపాయాలు సకర్మంగా జరుగుతునాన్యో, లేదో 
చూడడం, తలిల్దండుర్లకు సమాధానాలు చెపప్డం వంటివి ఉదోయ్గంలోని భాగాలు. 

కావడానికి ఇది రెసిడెనిష్యల సూక్లు అయినా ఉదయం పిలల్లు సూక్లు భవనానికి వెళిల్పోగానే తను యూనివరిశ్టీకి వెళిల్పోవచుచ్. 
సాయంతర్ం పిలల్లు వచేచ్ వేళకు ముందే తపప్నిసరిగా ఇకక్డ ఉండాలి.  

మధాయ్హన్ం పిలల్ల భోజన సమయంలో దగగ్రుండలేదని ముందే చెపిప్ంది. 
రాతిర్ పూట హాసట్ల బిలిడ్ంగులోనే జరిగే టూయ్టరింగ కాల్సులకు అటెండ కావాలి. 
ఇక అనిన్టికనాన్ ముఖయ్మైన వెసులుబాటు బాబుని ఇక మీదట తనతోనే ఉంచుకోవచుచ్. తను కాలేజీకి వెళిళ్నంత సేపూ వాడూ 

సూక్లుకి వెళిల్పోతాడు. తాను లేనపుప్డు ఇతర పిలల్లతో బాటూ వాడి ఆలనా, పాలనా ఇకక్డి ఆయాలు చూసాత్రు. 
రెసిడెనుస్, భోజనం కాకుండా జీతం నెలకు ఎనిమిది వందల రూపాయలు. ఆ డబుబ్లు బొటాబొటీగా యూనివరిస్టీకి వెళిల్రావడానికి, 

ఇతరతార్ చినన్ ఖరుచ్లకు సరిపోతాయి. ముఖయ్ంగా తనమ్యికి అకక్డి వాతావరణం బాగా నచిచ్ంది.   
తన జీవన పరిసిథ్తులకు సరిగాగ్ సరిపడా ఉదోయ్గం దొరకడం తన అదృషట్ం. 
ఉదయం అయిదు గంటలకు అందరూ కలిసి పార్రథ్నా మందిరం దగగ్ర యోగా తరగతులలో విధిగా పాలొగ్నాలి. 
విశాలమైన పార్రథ్నా మందిరం బయట వాకిటోల్ పరిచిన చాపల మీద కూరుచ్ని పర్శాంత వాతావరణంలో యోగా తరగతులు 

జరుగుతాయి. 
సనన్గా వినిపించే ఓంకార నాదంతో పర్కృతిలో తానూ లీనమవుతునన్ అనుభూతి కలగసాగింది తనమ్యికి. 
మనసూ, శరీరమూ ఏకమై ఊపిరిలో అంత: తేజసుస్ లీనమై, మనసుస్ లోని కోర్ధావేశాలిన్ దూరం చేసి, మలినపడిన మన:దేహాలిన్ 

శుభర్ం చేసి, జీవన దుఃఖాలనీన్ తీరేచ్ అదుభ్త మారగ్ం బోధపడినటెల్ౖ యింది. 
‘యోగా’ తనమ్యికి అతయ్ంత ఇషట్మైన కారయ్కర్మంగా మారింది. 
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మురళి ముఖంలోని దివయ్కాంతికి అరథ్ం అపుప్డు బోధపడింది. 
అపుప్డపుప్డే యోగా నేరుచ్కుంటునన్ తనకే ఇంత గొపప్ భావన కలుగుతూ ఉంటే, నేరిప్ంచే మురళికి సంవతస్రాల సాధన వలల్ 

ఒనగూరిన దివయ్కాంతి అది.  
31 

యూనివరిశ్టీ కేంటీను బయట చెటుట్ కింద చినన్ చినన్ రాళళ్ మీద కూచుని ఉనాన్రు అనంత, రాజు, దివాకర, కరుణ, తనమ్యి. 
చేతిలోని జే ఆర ఎఫ కివ్జ పుసత్కం తెరిచి తనమ్యి పర్శన్లు అడగసాగింది. ఇనాన్ళూల్ ఏ పుసత్కం చదివినా వాయ్సరూప పర్శన్లతో బాటూ బిట 

పేపర కి పనికొచేచ్ పర్శన్లని అనిపించినవనీన్ ఈ పుసత్కంలో రాయసాగింది తనమ్యి. జే ఆర ఎఫ లో మొదటి భాగమైన బిట పేపర పిర్పరేషన కి ఈ నోటుస్ 
బాగా ఉపయోగకారి అయింది. దాదాపు అయిదు వందల పర్శన్లవి. ఈ పర్శన్లని వారంలో కనీసం మూడు సారుల్  ఒకొక్కక్రూ అందరినీ అడగాలనన్ 
ఒపప్ందం చేసుకునాన్రు. ఇవేళ తనమ్యి వంతు. వారం వారం మళీల్ మళీళ్ అడుగుతూ ఉండడం వలల్ అందరికీ ఇపప్టికే కంఠోపాఠం అయేయ్యి. పర్శన్లో 
మొదటి పదం వినగానే సమాధానం చెపెప్యయ్ సాగేరు.  

"ఇ....ఇవివ్ కాకుండా ఇంకేవైనా ఆ అడిగే దముమ్ ఎ...ఎవడికైనా ఉ.. ఉంటుందా అసలు?" అని నవేవ్డు దివాకర. 
అవే పర్శన్లోల్ నాలుగు  నించి పది వాకాయ్లోల్ రాయగలిగిన సమాధానాలని కరుణ వివరిసూత్ ఉంటే రాజు గబగబా పాయింటుస్ నోటుస్గా  

రాయసాగేడు. అందరికీ తలో కాపీ ఇవవ్డం కోసం తనమ్యి, అనంత వాటిని తమ దసూత్రీతో తిరగ రాయసాగేరు. కేంటీనులోంచి కాఫీ తెచుచ్కుని తమ 
వైపు నడిచి వసూత్నన్ డిపారుట్ మెంటు హెడుడ్  చిదంబరం గారిని చూసూత్నే చపుప్న నిలబడాడ్డు దివాకర. 

అంతా లేచి నిలబడడం చూసి, "ఏవిటోయ నినన్ కూడా చూసేను, చెటుట్ కింద దుకాణం పెటేట్రేవిటి?" అనాన్రు చినన్గా నవువ్తూ. 
"జె..జే.ఆర.. ఎఫ చ...చదువు మేసాట్రూ..! " అనాన్డు దివాకర. 
తనమ్యి చేతులోల్ని బిట పేపర కాగితాల వైపు చూసి, నేనొకసారి చూడొచాచ్? అనాన్రు మేసాట్రు. 
ఒకోక్ పేజీ తిపుప్తూ, “ఇవనీన్ ఎకక్డి నించి సేకరించేరు? అనాన్రు ఆశచ్రయ్ంగా. 
“గత సంవతస్రంగా చదివిన పుసత్కాల నించి మాసాట్రూ" అంది తనమ్యి వినయంగా. 
"అంటే ఇవనీన్ మీకు ఇపప్టికే కంఠో పాఠాలా? అనాన్రు మరింత ఆశచ్రయ్ంగా. 
"అవును మేసాట్రూ, తనమ్యి ఒక పదధ్తి పర్కారం మమమ్లన్ందరినీ జే ఆర ఎఫ ఉతీత్రుణ్లని చెయాయ్లని సహాయం చేసూత్ంది. ఇక కరుణకి రాని 

విదేయ్ లేదు. మేమంతా తలో భాగమూ పంచుకుని ఇపప్టికి అనిన్టిలోనూ దాదాపు నిషాణ్తులయిపోయేం” అంది చకచకా అనంత. 
"ఊ... అనీన్ బానే ఉనాన్యి గానీ ఎండలో ఈ చెటుట్ కింద మకాం ఏవిటీ?” అనాన్రు మేసాట్రు. 
“డిపారెమ్ంటుకి  ఇపుప్డు సెలవలు కదా మేసాట్రూ, మేమందరం కలవగలిగే చోటు మాకు ఇంతకంటే ఎకక్డా దొరకలేదు" అనాన్డు కరుణ. 
"నాతో రండి" అని లేచారు మేసాట్రు.  
డిపారుట్ మెంటులో అటెండరుని పిలిచి ఒక కాల్సు రూము తాళం తీయించి, "సెలవులైనా నేను పగటి పూట డిపారుట్ మెంటులోనే ఉంటాను. 

మధాయ్హన్ం భోజనం సమయం వరకూ మీరికక్డ చదువుకోవచుచ్. ఒక వేళ డిపారుట్ మెంటులో నేను కనిపించకపోతే తినన్గా మా ఇంటికి వచెచ్యయ్ండి. 
అకక్డ మీకు సమాధానాలు తెలియని వాటికి అవసరమైన సాయం నేను కూడా చేసాత్ను. మా ఇంటి  లైబర్రీలోని  పుసత్కాలు చదువుకుని నోటుస్లు 
రాసుకోవచుచ్. ఒకటే నిబంధన పుసత్కాలిన్  ఇంటికి పటుట్కెళళ్కూడదు. మీకు తెలిసిందేగా పుసత్కం.....వితత్ం పర హసత్ం గతం గత:" అనాన్రు నవువ్తూ. 

"తపప్కుండా మేసాట్రూ, చాలా థాంకస్, నమసాక్రం" అని  బయటికొచేచ్రు అందరూ. 
దివాకర వాళిళ్లుల్ మేసాట్రింటికి దగగ్రే. కానీ అతనికి ఇంటి దగగ్ర చదువుకోవడం ఎందుకో ఇషట్ం ఉండదు. రాజు, అనంతల ఇలుల్ ఊరికి చాలా 

దూరం. గబుకుక్న రిఫరెనుస్కి పుసత్కాలు కావాలంటే చాలా కషట్ం. 
బయటకు రాగానే తనమ్యి "మేసాట్రు చెపిప్నదీ నిజమే, మనకేవైనా డౌటుస్ ఉంటే వెంటనే అడిగి సమాధానాలు తెలుసుకోవచుచ్" అంది. 
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కరుణ ఎందుకో ముభావంగా ఉంటునాన్డు. తనమ్యితో పర్తేయ్కించి మాటాల్డడం, తన వైపు చూడడం చెయయ్డం లేదు. తనమ్యికి అదొక ఊరట 
గా అనిపించింది. కారణమేదైనా తన వరకూ తనకి కరుణ గురించిన ఆలోచనలు అసిథ్మితానిన్ కలగజేసుత్ నాన్యి.  

మరాన్డు తను కోరుట్ వాయిదాకి వెళాల్లిస్ ఉంది. 
"ఎలుల్ండి డిపారుట్మెంటులో కలుదాద్ం, నాకు హాసట్లులో రేపు పనుంది." అంది తనమ్యి లేసూత్. 
అబదధ్ం చెపాప్లంటే పరమ అసహయ్ం తనమ్యికి. అయినా తపప్ని సరయియ్ ఇలాంటివి చెపాఫ్లిస్ వచిచ్నపుడు తనమ్యి గొంతు వణికి పోతుంది. 
అనంత గమనించి పకక్కు తీసుకెళిళ్ంది. "అంతా బానే ఉందా తనమ్యీ?" అంటూ. 
చపుప్న కళళ్ నీళుల్ తిరిగేయి తనమ్యికి. 
"నాకు ఈ కోరుట్ ల చుటూట్ తిరగడం అసస్లు నచచ్డం లేదు అనంతా" అంది. 
"అతనిన్ కోరుట్ చుటూట్ తిపిప్సుత్నాన్ననుకుని నువువ్ అనవసరంగా తిరుగుతునన్టుట్ నాకనిపిసూత్ంది. అందువలల్ నీకు కలుగుతునన్ మనసాత్పం 

అతనికి కలుగుతూందనుకోను. అతను నీలాగా భావుకుడు కాదు, సునిన్త మనసుక్డూ కాదు. కాబటిట్ అతనికి ఇవనీన్ చాలా మామూలు విషయాలు. కాబటిట్ 
ఎనిన్ సంవతస్రాలైనా కోరుట్ చుటూట్ తిరగగలడు. ఇక మగవాడు కాబటిట్, అతనేం చేసినా సమాజం అతనికి వంత పాడుతుందనన్ ధీమా ఉంది. కానీ ఒక 
సతరీగా మన పాటేల్విటో నీకు చెపాప్లిస్న అవసరం లేదు. ఇక బాబు విషయం అంటావా? ఇపప్టికే నీకు వాడికి తండిర్ అనేవాడు లేకపోతేనే బావుణణ్నన్ భావం 
సిథ్రపడి ఉండాలి. అసలు అతనికి బాబు పటల్ పేర్మ ఉంటే ఇదంతా చేసేవాడే కాదు. ఎటు చూసినా అతను నినున్ పేర్మగా చూసుకోని వాడూ, డబుబ్ మనిషి, 
ఒక అధావ్నన్పు తండిర్, ఒక సరైన వయ్కిత్తవ్ం లేని పరమ చవట. నీకు ఏ విధంగానూ తగని వాడు. అతని కోసం నువువ్ ఇంతగా బాధపడూత్  కోరుట్ చుటూట్  
దేనికోసం తిరుగుతునాన్వో ఆలోచించుకో " సాలోచనగా అంది అనంత. 

బసుస్లో హాసట్లుకి వసుత్నన్ంత సేపూ తనమ్యికి అనంత చెపిప్న మాటలే గురుత్కు వసుత్నాన్యి. అతనికీ, తనకూ మధయ్ మిగిలిన బంధం ఒకక్ 
బాబు మాతర్మే. మిగతావనీన్ ఎపుప్డో కాలంలో కలిసిపోయేయి. తనని ఇనిన్ హింసల పాలు చేసిన అతను కోరుకునన్వనీన్ తనెందుకు చెయాయ్లి? అందుకే 
తను విడాకులు ఇవవ్దు, తనకెంత కషట్మైనా సరే. మరాన్డు కోరుట్ కి పుసత్కాలు పటుట్కుని వెళిళ్ంది. పుసత్కం పటుట్ కుంటే తనమ్యికి చుటూట్  పర్పంచంలో ఏం 
జరుగుతుందో తలకెకక్దు. పరీక్షల సమయంలో బసాట్ండులో బసుస్ కోసం వేచే సమయంలో కూడా చుటూట్  గందరగోళంలో తనకి దీక్షగా 
చదువుకోగలిగిన ఏకాగర్త ఉంది. అది ఇపుప్డు ఒక వరం అయియ్ంది. తనమ్యి చేతిలోని జే ఆర ఎఫ నోటుస్లో దృషిట్ కేందీర్కరించింది. లాయరు లోపలికి 
పిలిచినపుప్డు యాంతిర్కంగా వెళిళ్ అయిదునిమిషాలోల్ బయటకు నడిచింది. శేఖర వైపు కనెన్తిత్ కూడా చూడలేదు. అతనిపుప్డు తనకు పర్తయ్రిథ్ మాతర్మే. 

ఎకక్డో చదివింది, "నీ  శతుర్వు గురించి నువువ్ ఆలోచిసుత్నాన్వంటేనే, అతను నీ మీద గెలుపు సాధిసుత్నాన్డని అరథ్ం".  
“ఇక మీదట అతని ఆలోచనలిన్ కూడా రానివవ్కూడదు.”దృఢంగా నిశచ్యించుకుంది. 

*** 
ఆ వారంలో సూక్లుకి సెలవులు వచేచ్యి. ఆయాలు ఊళుళ్ వెళేళ్రు. హాసట్లు భవనాలనీన్ దాదాపు ఖాళీ అయేయ్యి. వారెడ్నుల్ కావాలంటే వెళొల్చుచ్, 

లేకపోతే ఉండిపోవచుచ్. వెంకట రెండు రోజులు వెళొళ్చేచ్డు. మురళి ఒక రోజు పొదుద్టే వెళిళ్ సాయంతార్నికి వచేచ్సేడు. ఆయాలు కూడా సెలవు 
తీసుకునాన్రు. 

సాయంతర్పు భోజనాలయేయ్క ముగుగ్రూ రెండు హాసట్ళల్కి మధయ్ కురీచ్లు వేసుకుని కూచునాన్రు. 
తనమ్యి మనసు నిండా  పరీక్షల తాలూకు పుటలు తిరుగుతునాన్, కాసేస్పు వాళల్తో కబురుల్ చెపప్డంతో మనసుకి ఊరట లభిసుత్ందనిపించింది. 
"మీరు కంపూయ్టరు ఇనర్స్ట్కట్రు అయి ఉండి, ఓనమాలు దిదుద్తునాన్నని చెపాప్రేవిటి?" అంది తనమ్యి వెంకట తో. 
బదులుగా, "మరదే, అనీన్ చెపేప్సాత్రు" అనాన్డు ఎపప్టి హాయైన నవువ్తో వెంకట. 
తనమ్యికి ఆ నవువ్ చూసేత్ భలే ఆనందం వేసుత్ంది. పసి పిలాల్డిలా ఎపుప్డూ సంతోషంగా ఉండడం ఎలా సాధయ్మవుతుంది అతనికి? 
 అదే అడిగింది. 
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అందుకు సమాధానంగా మురళి "జీవితమీమ్ద సీరియస నెస ఉండదు వెంకట కి" అనాన్డు. 
వెంకట సీరియస గా ఉనన్టుట్ ఫోజు పెటిట్, "అబాబ్! సీరియస గా ఉండి మీరిదద్రూ సాధిసుత్నన్దేవిటో! బై ది వే,  కొతత్ సినిమాలు ఏం చూసేరు?"  

అనాన్డు తనమ్యి వైపు చూసి చిరన్వువ్తో. 
"సినిమాలా?" అని ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి. 
తన జీవితంలో సినిమాలకి ఎపుప్డూ ఒంటరిగా వెళల్లేదు. ఇక ఇపుప్డునన్ పరిసిథ్తులోల్ సినిమాకి వెళేళ్ జీవితం ఉందా తనకు?" ఆలోచనలో పడిన 

తనమ్యి వైపు చూసూత్. 
"ఏవిటండీ అంత దీరఘ్ంగా ఆలోచిసుత్నాన్రు? నేనడిగిన పర్శన్ సినిమాల గురించి, మా ఇంటి పై కపుప్ గురించి కాదు" అనాన్డు వెంకట. 
"ఈ నవువ్లాటలకేకానీ, మీకభయ్ంతరం లేకపోతే మీ గాథ వినాలని ఉంది" అనాన్డు మురళి.  
తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. పైకి ఎంతో గంభీరంగా, నిశశ్బద్ంగా కనిపించే ఇతనికి తన గాథ వినే కుతూహలం ఉందనన్ మాట. 
తన మౌనానిన్  మరోలా అరథ్ం చేసుకుంటూ, "అంటే మీకు అభయ్ంతరం లేకపోతేనే" అనాన్డు మురళి. 
వెంకట కూడా తన వైపు చూసూత్, మీ గాథ మన ముగుగ్రీన్ దాటి ఎపుప్డూ ఎకక్డికీ వెళల్దని మాట ఇసుత్నాన్" అనాన్డు సీరియస గా. 
"మీకు అంత సీరియస నెస అతకదు లెండి. అయినా మంచి మితుర్లు, మీకు కాక ఇంకెవరికి చెపుప్కోగలను నా గాథ. కాకపోతే  వినే ఓపిక 

మీకుండాలి అంతే." అంది తనమ్యి. 
దాదాపు రెండు గంటల సేపు తనమ్యి చెపుత్నన్ సనిన్వేశాలిన్ అతి నిశశ్బద్ంగా వినాన్రు మురళి, వెంకట. 
మురళి వెంటనే తేరుకోలేనటుల్ కనిపించాడు. ఎటో చూసూత్ తనమ్యి బాధల పటల్ దుఃఖిత హృదయం తోనూ, తనమ్యిని  దుఃఖానికి గురి చేసిన 

అతని పటల్ కోపావేశాల తోనూ సతమతమవుతునన్టుల్ అనిపించాడు.  
వెంకట మాతర్ం, "మీరు యూనివరిశ్టీకి వెళిల్ వసుత్నాన్రంటే ఏదో మామూలు విషయం అనుకునాన్ను. మీకునన్ పటుట్దలకీ, ధైరాయ్నికీ  జోహార" 

అనాన్డు. 
ఎపుప్డూ యోగమూరిత్లా శాంత వదనంతో ఉండే మురళి ముఖంలో కనిపిసుత్నన్ బాధని చూసి తనమ్యికి వేదన కలగసాగింది. "తను మురళి 

పర్శాంతతని  కొలల్గొడుతూ ఉందా !"  
అపుప్డపుప్డే పశిచ్మాన ఉదయిసుత్నన్ చందుర్డి వైపు చూసూత్  "తనమ్యిగారూ! మీ కథ వినాన్క మీ పటల్ గౌరవం రెటిట్ంపు అయింది. ఎపప్టికీ మీ 

జీవితం వెనుతిరగని వెనెన్ల కావాలని ఆశిసుత్నాణ్ను. మీ ఆశయ సాధనలో నా సహాయం ఎపుప్డు అవసరమైనా చెపప్ండి, తపప్క చేసాత్ను. మీ జీవితం 
పదిమందికి సూఫ్రిత్దాయకం. జీవితం అనేది ఒకే ఒక సారి మాతర్మే లభిసుత్ందని నముమ్తాను. జీవితం ఎంత చినన్దో అంత అపురూపమైనది. దానిని 
సారథ్కం చేసుకుంటూనన్ మీకు శిరసు వంచి నమసక్రిసూత్  అభినందనలు తెలియజేసుత్ నాన్ను." అనాన్డు ఉదివ్గన్ంగా. 

"నాకు అంత భాష రాదు గానీ, 'మీ' జీవితానిన్ జీవించడం అంత సులభతరం ఏవీ  కాదు. "ఐ హేవ సీన ద గేర్టెసట్ ఉమన ఇన మై ఎంటైర లైఫ" 
అనాన్డు వెంకట. 

"ననున్ అంతగా పొగిడెయయ్కండి. నా బాధలిన్ చెపుప్కోవడానికి మీరిదద్రూ ఇకక్డ ఉండడం నా అదృషట్ం అంది తనమ్యి తేలికైన మనసుస్తో. 
ఒకక్ నిమిషం అని తనమ్యి చేతిలో బాయ్గుతో వచిచ్, "మురళి గారూ అతను పటుట్కెళిళ్పోగా మిగిలిన బటట్లు ఇవి. మన వృదాధ్శర్మంలో ఎవరికైనా 

ఉపయోగపడాత్యేమోనని పటుట్కొచేచ్ను" అంది మురళికి ఇసూత్. 
ఇంతలో వొంటింటోల్ నుంచి వంటతను, వంటావిడ మరో ఇదద్రు పని వాళుళ్ గాభరాగా పరుగెతుత్కొచేచ్రు. 
ఏవైయిందని అడిగేలోగా  మరింత గాభరాగా, "సిలెండరు పైన మంటలొచేచ్ సేయి....మంటలు" అంటూ పరుగు లంకించుకునాన్రు. 
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పకక్నే ఆడుకుంటునన్ బాబుని లేవదీసి ఒకక్ ఉదుటున తనమ్యి కూడా దూరానికి పరుగు తీసి చుటూట్ ఉనన్వాళళ్తో బాటూ వెళిళ్ నిలబడింది. 
అంతా హాసట్లు భవంతికి దూరంగా నిలబడాడ్రు. ఎవరికీ ఏమీ తోచడం లేదు. గూరాఖ్లు, తోట పని వాళుళ్ కూడా పరుగెతుత్కొచిచ్ అకక్డే నిలబడిపోయేరు. 
వంటింటోల్ పెదద్ మంట తాలూకు వెలుతురు వసోత్ంది. ఎపుప్డు పేలుతుందో, పేలితే ఏమవుతుందో అనన్ ఆందోళన అందరి ముఖాలలోనూ. 

"మురళి గారేరీ?" అంటూ చుటూట్  చూసింది తనమ్యి. 
వెంకట చుటూట్ చూసూత్ , వంటింటి వైపు చూపించేడు.  
వంటింటోల్ నుంచి మంటలు రేగుతునన్ సిలెండరిన్ పెదద్ గునపం తో బయటకు తోసుకుంటూ వసుత్నన్ మురళి వైపు చూసి "మురళీ, జాగర్తత్" అని 

అరిచింది తనమ్యి భయంతో చెంగు తీసి నోటికి అడడ్ం పెటుట్ కుంటూ. 
ఆ సిలిండరిన్ పకక్నే జరుగుతునన్ కనర్స్ట్ క్షన ఇసుక లో పడేసి, పరుగెతుత్కెళిల్ కనబడడ్ బకెక్టుట్ లో నీళుళ్ తెచిచ్ కుమమ్రించి ఆరేప్సేడు మురళి. 

అందరూ పర్శాంతంగా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు. బొబబ్లెకిక్న అతని చేతులిన్ దాచుకుంటూ తమ వైపు వసుత్నన్ మురళిని చూసి తనమ్యి అసలతను అలా ఎలా 
చేయగలిగేడో అరథ్ం కాక అయోమయంగా తలూపింది. ఇంత అసంకలిప్తంగా పరోపకారం చెయయ్గలిగిన  ఇటువంటి గొపప్ వయ్కుత్లు కూడా  ఉంటారా?! 
పర్మాదం జరిగినపుప్డు ఎవరైనా ముందుగా తమని తాము రకిష్ంచుకునే పర్యతన్మే చేసాత్రు. తన వరకూ తనకి ముందుగా బాబు గురొత్చేచ్డు. అదేం 
పర్మాదమో తెలియకపోయినా అసంకలిప్తంగా అందరితో బాటూ తనూ పరుగు తీసింది.  

కానీ మురళి అందరినీ రకిష్ంచడానికి తన పార్ణాలు పణంగా పెటట్డానికైనా సిదధ్మయేయ్డు. అదెలా సాధయ్ం?!  
మురళి దగగ్రకు రాగానే కళల్ నిండా నీళళ్ తో మనసంతా నిండిన అతుయ్నన్త భావంతో రెండు చేతులూ జోడించి నమసక్రించింది.  మురళి వంటి 

ఉనన్త వయ్కిత్తవ్ం ఉనన్ వయ్కిత్ని ఇంత వరకూ తన జీవితంలో చూడలేదు, బహుశా: ఎపప్టికీ చూడదేమో. అతని మీద ఆరాధన, గౌరవం వంద రెటుల్ 
పెరిగేయి తనమ్యికి. బాబుతో కాళళ్కు దణణ్ం పెటిట్ంచింది. 

"అరెరే, ఏవిటిదంతా” అనాన్డు దూరంగా జరుగుతూ మురళి. 
సూక్లు కరసాప్ండెంట రాఘవేందర్రావు గారు ఇంటి నుంచి వారత్ విని హుటాహుటిన వచేచ్రు. 
మురళీని అంతంత రిసుక్లు చెయొయ్దద్ని సునిన్తంగా మందలిసూత్ నే  గొపప్ పర్మాదానిన్  తపిప్ంచినందుకు అభినందనలు కురిపించేరు. 
శేఖర లాంటి దుషుట్లే కాదు, మగవాళళ్లో మురళి లాంటి ఉనన్తులు కూడా ఉంటారని తనమ్యి అరథ్ం చేసుకుంది. 
ఆ సంఘటన తనమ్యి జీవితమీమ్ద చెరగని ముదర్ వేసింది. 

------- 
బాబుకి సెలవు కావడంతో కంబైండ సట్డీస కి తనతో తీసుకెళల్క తపప్డం లేదు తనమ్యికి. 
మొదటి నించీ ఒక కాలి మీద వాడిని కూచోబెటుట్కుని మరో కాలిమీద పుసత్కం పెటుట్కుని చదవడం తనమ్యికి అలవాటైన విదేయ్. ఆ రోజు 

అందరూ మేసాట్రి ఇంటి దగగ్ర చేరేరు. మాసాట్రి భారయ్ అంత మందికి విసుగూ విరామం లేకుండా ఉడక బెటిట్న వేరు శనగలు, కాఫీ అంటూ అసత్మాటూ 
ఏవేవో తెచిచ్ ఇచేచ్వారు. మాసాట్రితో  సరి సమానమైన  గొపప్ వయ్కిత్తవ్ం ఆమెది.బాబు నిమిష నిమిషానికి తనమ్యిని చదవనీయకుండా  విసిగిసుత్ండడం 
చూసి మాసాట్రు బాబుని "ఇలా రావోయ, అమమ్ని చదువుకోనివువ్, నీకు జాంకాయలు కోసిసాత్ను" అని పెరటోల్కి తీసుకెళేల్రు. 

అది మొదలు ఎపుప్డు మాసాట్రింటికి వెళిల్నా, జాంకాయలు అంటూ బాబు ఆయన వెంట పడడం, ఆయన నవువ్తూ వాణిణ్ ఎతుత్కుని తీసుకెళల్డం 
పరిపాటి అయియ్ంది. 

"ఎనోన్ కషాట్లలో ఉనాన్, ఆ అమామ్యికి ఆ చదవాలనే దీక్ష చూడు" అని మాసాట్రు భారయ్తో అనడం వింది తనమ్యి. 
ఆ రోజు అంతా వెళేల్క, “మరి పదినిమిషాలోల్ వెళుద్వులే” అనాన్రు మాసాట్రి భారయ్ వేదవతి. 
"ఇలా చూడమామ్, నీ కషట్ం ఏవిటో నాకు తెలీదు. మాసాట్రికి నీమీద అమిత వాతస్లయ్ం. ఆయనకు బాగా కషట్పడి చదివే వాళళ్ంటే ఎంతో 

అభిమానం. నువువ్ పరీక్షల సమయంలో బాబుతో బాటూ ఇకక్డే ఉండి చదువుకో. నువువ్ పరీక్షలకి వెళిల్నపుడు బాబుని నేను చూసాత్ను"  అనాన్రావిడ. 
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తనమ్యికి చపుప్న దుఃఖంవచిచ్ంది. కళళ్ నిండా నీళల్తో నమసక్రించింది. తన పటల్ కొందరికి ఎందుకు  ఇంత దయ? ఆ దంపతులిదద్రినీ 
జీవితంలో మరిచిపోకూడదు అనుకుంది తనమ్యి. ఆవిడ చేతోత్ వండిన కలగూర పపుప్, పెరటి చికుక్డు కాయల కూర ఎంతో రుచికరంగా అనిపించాయి 
తనమ్యికి. కొసరి కొసరి వడిడ్ంచారావిడ. 

---- 
జే ఆర ఫ పరీక్షలు రాసే రోజు రానే వచిచ్ంది. మాసాట్రి భారయ్ దగగ్ర బాబుని వదిలింది. ఈ పరీక్ష కోసం ఎనోన్ రోజుల నించీ ఎదురుచూపు. 

ఇదొక అంతిమ ఘటట్ం. చావో, రేవో తేలుచ్కోవలసినంత తెగింపు.  
ముందు రోజు నించే పర్శన్ తరావ్త పర్శన్ తలలో పర్తయ్క్షమవుతూ ఉనాన్యి. తనలో తాను మననం చేసుకుంటూ యోగముదర్లో ఉనన్టుట్ంది 

మసిత్షక్ం. పరీక్ష హాలు చూసే సరికి ఆశచ్రయ్ం వేసింది. అనిన్ డిపారుట్మెంటులకి కలిపి ఒకే పెదద్ హాలులో జరుగుతూ ఉంది పరీక్ష. మొతత్ం యూనివరిశ్టీ 
లో కొనిన్ వేల మంది అకక్డ పరీక్ష రాసుత్నాన్రు.పరీక్షలో మొదటి విభాగం ఇంగీల్షు, లెకక్లు ఏ  సబెజ్కట్ వారికైనా  సమానమని గురుత్కు వచిచ్ంది తనమ్యికి. 
రెండవ విభాగం, మూడవ విభాగాలు పూరిత్గా సబెజ్కట్ కు సంబంధించిన పేపరుల్. తమ డిపారట్ మెంటు నించి సీనియరుల్ కూడా చాలా మంది పరీక్ష 
రాసుత్నాన్రు. ఉదయం నించి సాయంతర్ం వరకూ  పరీక్ష అది. మధయ్లో గంట సేపు విరామం. విరామంలో మితుర్లంతా కలుసుకుని పొదుద్ట పరీక్ష 
తాలూకు విషయాలనీన్ చరిచ్ంచుకునాన్రు. అందరూ ఇంగీల్షు, లెకక్లు కఠినంగా ఉనాన్యని వాపోయారు. కానీ తనమ్యికి అంత కషట్ంగా అనిపించలేదు. 
మొతత్ం మూడు పరీక్షలు శర్దధ్గా రాసింది తనమ్యి. అనీన్ తెలిసిన పర్శన్లే అనిపించాయి. పరీక్ష రాసి బయటకు రాగానే పెదద్ భారం తీరినటెల్ౖయింది. 

పరీక్ష కాగానే అంతా సినిమాకి వెళాద్మని పోర్గార్ము పెటుట్కునాన్రు. తనమ్యి మృదువుగా తిరసక్రించి బాబుతో బాటూ హాసట్లు బసెస్కిక్ంది. 
-------- 

ఆ మరసటి వారంలో హాసట్లు గేటు దగగ్రిన్ంచి కబురు వచిచ్ంది తనమ్యి కోసం విజిటరుస్ వచాచ్రంటూ. తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా ఆఫీసు 
రూములోకి అడుగు పెటిట్ంది. 

శేఖర తలిల్, ఆవిడ తముమ్ణిణ్ తీసుకుని వచిచ్ంది. 
"బాబుని చూడడానికి వచేచ్ం." ముకత్సరిగా అంది శేఖర తలిల్ దేవి.  
తనమ్యి చెయియ్ విదిలించుకుని బాబు ఆవిడ పిలవగానే అటు పరుగెతేత్డు. ఆవిడ చేతిలోని ఫైవ సాత్ర చాకెల్టుట్ చూసి. 
తెలల్ చీర కటుట్కుని సనాయ్సినిలా ఉనన్ తనమ్యి వైపు చూసి పెదద్గా నిటూట్రిచ్ంది ఆవిడ. 
ఆవిడ తముమ్డు "ఇలా చూడమామ్యి, నీ మంచి కోసం నీకు ఒక మంచి సలహా చెపాత్ను విను. మా శేఖర నీకు విడాకుల కాగితం పంపించాడంటే 

ఇక మీదట నినున్ ఏలుకునే ఉదేద్శయ్ం లేకనే. అలాంటి వాడిని పటుట్కుని ఎనాన్ళుళ్ వేళాళ్డతావు చెపుప్, ఆ సంతకమేదో పెటేట్సేత్ ఇరువురికీ మంచి 
జరిగినటట్వుతుంది. మధయ్లో పిలాల్డు కూడా నలిగిపోతునాన్డు" అనాన్డు ఎకక్డ లేని సానుభూతి వయ్కత్ం చేసుత్నన్టుల్. 

తనమ్యి మాటాల్డకుండా బాబు దగిగ్రికి వెళిళ్ చెయియ్ పటుట్కుని "పద నానాన్, లోపలికి వెళాద్ం." అని చెపిప్ వాళళ్ వైపు కూడా చూడకుండా హాసట్లుకి 
తిరిగి వచేచ్సింది. 

మాల్నమైన ముఖంతో  తనని దాటి వెళూత్నన్ తనమ్యిని చూసూత్  "ఏవైంది తనమ్యి గారూ?" అనాన్డు మురళి. 
"మురళీ గారూ! నాకు సాయం చేసాత్ననాన్రుగా, దయచేసి నాకోసం ఏ విజిటరు వచిచ్నా నేను అందుబాటులో లేనని చెపిప్ంచండి" అంది 

నమసక్రిసూత్  తనమ్యి. 
మురళి విసవిసా గేటు దగగ్రికి నడిచేడు. తన గదిలోకి రాగానే దు:ఖం ఆగలేదు తనమ్యికి. తన మానాన తనని బతకనివవ్కుండా అతని 

బంధువులు వచిచ్పోవడం ఎందుకు? తనకీ  బాధలెందుకు? తనేం చెయాయ్లో ఇపప్టికీ  వాళేళ్ శాసిసాత్రు.  
బాబు తమ దృషిట్ నించి దూరం కాకుండా ఉండడానికి శాయశకుత్లా పర్యతిన్సుత్నాన్రు.  

----- 
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ఆ మరుసటి నెలలో జోయ్తి, భానుమూరిత్ వచేచ్రు. సవ్యంగా భానుమూరిత్ బాబాయి మనవడి పెళిల్ జరుగుతూంది. తనమ్యిని పటుట్బటిట్ 
తీసుకువెళిల్ంది జోయ్తి. పొదుద్ట వెళిల్ సాయంతార్నికి వచేచ్సేదే  కాబటిట్ ఒపుప్కుంది తనమ్యి హాసట్లులో చేరి, తెలల్ చీరలు కటుట్కోవడం మొదలు 
పెటిట్నపప్టిన్ంచీ నిరాడంబరంగా బతకడం అలవాటు అయిపోయింది తనమ్యికి. తలిల్ తెచిచ్న పటుట్చీర కటుట్కుంటే ఏదో ఎబెబ్టుట్గా అనిపించసాగింది. 

పెళిళ్ ఆరాభ్టంగా జరిగింది. ఒక పకక్ తిండి లేక అనన్మో రామచందార్ అంటూ దేశంలో ఎందరో అలమటిసూత్  ఉండగా పెళిల్  పేరుతో పెడుత్నన్ 
ఖరుచ్ని, విందులని చూసి మొదటిసారి చికాకు అనిపించింది తనమ్యికి. 

పెళిల్లో తనకి శేఖర మేనతత్ వరసయేయ్ ఒకావిడ తనమ్యి కూచునన్ పకక్ కురీచ్లో కూచుంది.  
"బావునాన్వా అమామ్, ఎపుప్డో నీ పెళిల్లో చూసేను. అనన్టుట్ మీ ఆయన మరెవరో పిలల్ని పెళిళ్ చేసుకుని, దానితోనే ఉంటునాన్డంట తెలుసా? 

వాళుల్ కాపురం ఉనన్ వీధిలోనే నెలూల్రులో మా చెలెల్లు ఉంటూంది." అంది. 
తనమ్యికి ఒకక్ సారిగా ఒంటోల్ నించి కంపరం పుటుట్కు వచిచ్ంది. అకక్ణిన్ంచి లేచి మరో చోటికి వచేచ్సినా ఆవిడ చెపిప్న మాటే చెవులోల్ గింగిరుల్ 

తిరుగుతూంది. "వాడు ఆ పిలల్ని వాడుకునాన్డు, వాళుళ్ కాలూ, చేతులూ కటిట్ పెళిల్ చేసేసేరు." అని. 
తనమ్యికి  ఇపుప్డు అనిన్ విషయాలూ అరథ్ం కాసాగేయి.  
తనతో అంత హఠాతుత్గా గొడవ పెటిట్ ఎందుకు విడాకులు వెంటనే పంపించేడో, విడాకుల కోసం వాళళ్ వాళుల్ ఎందుకు ఆరాట పడుత్నాన్రో. తను 

విడాకులు ఇచేచ్ వరకు “చటట్ బదధ్ంగా” అతనికి పెళిళ్ చేసే వీలు లేదు. నెలూల్రులో అమామ్యి అంటే బహుశా: ఇంటి వాళల్ అమామ్యి ఉంటుంది. ఒకక్తే 
కూతురు కావడం వలల్ వాళల్ ఆసిత్ మీద కనేన్సినటుట్నాన్డు దురామ్రుగ్డు. 

అకక్డ ఎకుక్వ సేపు ఉండలేక, తవ్రగా భోజనం కానిచిచ్, అమామ్, నానన్ల దగగ్ర సెలవు తీసుకుని  బయలుదేరింది తనమ్యి. 
వెనక నించి ఎవరో, "ఈ అమామ్యి శేఖర మొదటి పెళాళ్ం కదూ! వీళల్ వంశంలో అందరికీ మొగుళల్నొదిలేయడం ఆనవాయితీ" అనడం వింది. 
కుతాకుతా ఉడుకుతునన్ మనసు మీద మాటల గాయాలు మళీల్ మళీల్ తగులుతూ ఉనాన్యి. “ఇంకెపుప్డూ బంధువుల ఇళళ్కి ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ 

రాకూడదు.” గటిట్గా నిరణ్యించుకుంది. 
బసుస్లో బాబు వెంటనే నిదర్పోయేడు.  
బసుస్లోని చీకటి మనసంతా నిండినటల్యియ్ తనమ్యి బుగగ్ల మీద నించి వెచచ్ని కనీన్ళుళ్ ధారాపాతంగా కారసాగేయి. 

32 
  ఎమేమ్ రెండవ సంవతస్రం రిజలుట్స్ వచేచ్యి. 
కరుణకి మొదటి రాయ్ంకు, వరసగా తనమ్యికి రెండు, రాజుకి మూడు, అనంతకి నాలుగవ రాయ్ంకు వచేచ్యి. దివాకర సెకండ కాల్సులో 

పాసయేయ్డు. కరుణ ముఖంలో మిగతా ముగుగ్రి కంటే ముందు రాయ్ంకులో ఉనాన్ననన్ గెలిచిన ఆనందం బాగా కనిపించింది తనమ్యికి. కిందటి ఏడాది 
నాలుగవ రాయ్ంకు వచిచ్ందని అతను కుంగిపోతుంటే మెరిట సాక్లర షిపుప్ రాలేదనన్ బాధ అని సరిపెటుట్కుంది. కానీ ఎందుకో అతని మాటలోల్ తను 
గెలవడం కంటే మిగతా వారి కంటే ముందుకు దూసుకు వెళాల్ననన్ భావన కనిపించి ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి. 

తనయితే అందరూ గెలవాలని, ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది. తనమ్యి తనకు వచిచ్న సెకండ రాయ్ంకు తనకు లభించిన అతుయ్నన్త 
వరంగా భావించింది.  

ఉదయానే మాసాట్రింటికి వెళిల్ంది. దంపతులిదద్రికీ ధనయ్వాదాలు చెపిప్ంది. తనకు జే ఆర ఎఫ కూడా తపప్క వసుత్ందని దీవించేరిదద్రూ. బసుస్ దిగి 
తనమ్యి బాబు చెయియ్ పటుట్కుని హాసట్లు వైపు ధీమాగా నడవ సాగింది. అపుప్డపుప్డే వరష్ం కురిసి వెలిసి నేలంతా కళాల్పి చలిల్నటుల్ బహు సుందరంగా 
ఉంది. బాట పకక్న లేతాకు పచచ్ని తీగెలు, ఆకుపచచ్ని చెటల్ని అలిల్బిలిల్గా అలుల్కుని చిరుగాలికి తలలూపుతూ తనమ్యికి తోర్వ చూపుతునన్టుల్నాన్యి. 
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అపుప్డపుప్డే ఊహ తెలుసుత్నన్ బుడతడు హుషారుగా నడుసూత్ అమమ్ని రకరకాల పర్శన్లు అడగసాగేడు. అనిన్టికీ తనమ్యి ఓపికగా సమాధానాలు  
వివరించసాగింది. 

హాసట్లులో తన రిజలుట్ విషయం  తెలియగానే పండగ వాతావరణం నెలకొంది. వంటామె గబగబా పంచదార పటుట్కొచిచ్ నోటోల్ పోసింది. దోసె 
మాసట్ర ఒరియా వాడు. వచీచ్ రాని తెలుగులో "ఇపుప్డు మీద అమమ్కు పెటేట్ది రెండు దోసెలు" అనాన్డు.  

వెంకట రెండు దేవగనేన్రు పూల కొమమ్లు తుంచి తెచిచ్ "అభినందన పూలమాలలివే, అందుకోండి" అనాన్డు. 
మురళి  చేతిలోని కలర పెనిస్ల సెక్చ ని చేతిలో పెటిట్, "ఇక మీకు తిరుగు లేదు జీవితంలో" అనాన్డు. 
కాగితానిన్ విపిప్ చూసింది తనమ్యి. అపప్టి వరకూ తమనే హాసట్లు పై నించి చూసుత్నన్టుల్నాన్డు, అందమైన లతల బాట వెంట తలీల్, కొడుకూ 

ఒకరి చెయియ్ ఒకరు పటుట్కుని మాటాల్డుకుంటూ వసుత్నన్టుల్నన్ చితర్మది. తనమ్యి కళల్లోల్కి అపర్యతన్ంగా నీళుల్ వచేచ్యి! మురళికి నమసక్రిసూత్ చపుప్న 
కళుల్ దించుకుంది. ఇంతలో పిలల్లంతా పరుగున చుటూట్ చేరి కౌగలించుకుని అభినందనలోల్ ముంచెతేత్రు. తనమ్యి తనకు లభించిన అపురూప వరానికి 
పులకించిపోయింది.  

"నా చుటూట్ ఇంత మంది ఆతీమ్యులిన్ పర్సాదించినందుకు ధనయ్వాదాలు మితర్మా!"  తనలో తను అనుకుంది. 
ఆధారం కోలోప్యి అలల తాకిడికి ఎటో కొటుట్కుపోతునన్ ఒంటరి నావలా ఈ తీరానికి చేరింది. ఇందరి పేర్మాపాయ్యతలు పొందగలగడం తన 

అదృషట్ం. 
*** 

ఆ మధాయ్హన్ం  బాయస్ హాసట్లు వాకిటోల్ దాదాపు ఇరవై, ఇరవై రెండు సంవతస్రాల వయసునన్ అందమైన అమామ్యి, ఆమె తలిల్దండుర్లు 
కాబోసు బయటకు నడుసూత్  కనిపించేరు దు:ఖపూరితంగా ఉనన్ ఆమె ముఖం చూసేత్నే అరథ్ం అవుతూంది, ఆమె ఏదో కషట్ంలో ఉనన్దని. 

తనమ్యి మెటుల్ దిగి వెళల్బోతూ వాళల్ని గేటు వరకూ సాగనంపడానికి వెనకే వసుత్నన్ మురళిని చూసి ఆగిపోయింది. "ఆమె ఎవరు? మురళికి 
చెలెల్లా? బంధువా? ఎందుకు దు:ఖ పడూత్ంది?" తనలో తనే పర్శన్లు వేసుకోసాగింది. 

తనమ్యి వైపే వసుత్నన్ వెంకట పర్శాన్రథ్కమైన తనమ్యి ముఖం చూసూత్నే, "ఆమె ఎవరని కదా మీ సందేహం!" అనాన్డు. 
తనమ్యి తలూపే లోగా,"మురళి భారయ్" అనాన్డు. 
తనమ్యి నమమ్లేక ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. 
"మురళికి పెళల్యియ్ందా?" తనలో తను గొణుకుక్ంటునన్టుల్ అంది. 
"మరదే, మురళి పెళల్యియ్నటుల్ కనబడడు కదూ! అదో పెదద్ కథ లెండి, బాలయ్ వివాహం " అనాన్డు వెంకట చినన్గా నవువ్తూ. 
తనమ్యి తల చినన్గా విదిలిసూత్,"అది కాదు నా పర్శన్. పెళళ్యినా మురళి యోగిలా ఎందుకు జీవిసుత్నాన్డు? ఆ అమామ్యి ఎందుకు దుఃఖ 

పడూత్ంది? కాదు, కాదు మురళి ఆమె దు:ఖానికి కారకుడెందుకయాయ్డు?" అంది గబగబా. 
"అవనీన్ పరమాతుమ్డికెరుక, సంసార జీవితంలో ఇమడలేని గౌతముడికి పెళల్యియ్, పిలాల్డు పుటేట్క ఇంటి నించి వెళిళ్పోవాలనిపించలేదూ, అలాగే 

ఇదనన్ మాట. మురళికి పెళల్యియ్న సంవతస్రానికి సంసార జీవితమీమ్ంచి సనాయ్సం వైపు దృషిట్ మళిల్ంది. కారణాంతరాలు ఎవరు ఎనిన్ సారుల్ అడిగినా, ఆ 
అమామ్యికి మళీల్ పెళిల్ చెయయ్మని, తను ఈ జనమ్కి ఇలా సనాయ్సిలాగే మిగిలిపోతానని  సమాధానం చెపుతాడు. గంట కిందట మళీల్ జరిగిందదే" అనాన్డు 
వెంకట. 
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తనమ్యి ఏమీ మాటాల్డలేక పోయింది. ఎందుకో ఒంటరిగా ఉండాలనిపించింది. హాసట్లు భవనం వెనక ఉనన్ వృదాధ్శర్మం వైపుగా నడవ 
సాగింది. 

"అందరికీ ఆదరశ్మైన మురళి ఇతడేనా?..."  
అతని జీవితమీమ్ద అతనికి సంపూరణ్ హకుక్లు ఉనాన్యి. వాటిని ఎవరూ కాదనలేరు. కానీ మరొక అమామ్యి జీవితంతో అతని జీవితం 

ముడిపడినపుడు అతని హకుక్లకు సాథ్నం ఉందా?! తనతో జీవితం పంచుకుంటూనన్ సతరీని నిరాద్కిష్ణయ్ంగా వదిలి వేసుత్నన్ మురళి, శేఖర లాగా 
సావ్రథ్పరుడేనా?  

"ఉహూ ..." అని తల విదిలించింది తనమ్యి.  
"మురళికి శేఖర తో పోలిక ఏవిటి? తన పిచిచ్ కాకపోతే! మురళి నిసస్ందేహంగా గొపప్ వయ్కిత్, పరులకే తన దేహ పార్ణాలు అంకితం చేసే వయ్కిత్. 

కానీ ఒకరి కనీన్టి లో కాళుల్ ముంచి ముందుకి ఎలా నడవగలుగుతునాన్డు?" 
ఆలోచనలతో ముందుకు నడుసుత్నన్ తనమ్యి ఎదురుగా వసుత్నన్ మురళిని చూడలేదు. మురళి ముఖంలో ఎపుప్డూ లేనంత దిగులు కనిపించింది. 

తనమ్యి దగగ్రకు వసూత్నే "మీరేం అడగబోతునాన్రో అవేమీ అడగకండి.  చెపాప్లనిపిసేత్ నేనే చెపాత్ను." అనాన్డు. 
"అసలు తనేదో అడగబోతునాన్నని అతనికెలా తెలుసు?" 
కాసేస్పు నిశశ్బద్ంగా నడిచేక, ఆమెకు చెపిప్న మాటలేన్ మీకూ చెపుతునాన్ను. "ఈ లోకంలో దు:ఖానికి మూలం కోరికలు, దు:ఖానిన్ 

జయించాలంటే కోరికలిన్ జయించాలి."  ఇవి నా మాటలు కావు, గౌతమ బుదుధ్నివి. ఎంతో విలువైనవి." అని దీరఘ్ంగా ఊపిరి పీలిచ్,  "చితర్ంగా ఆమె నా 
మాటలు విని దు:ఖంతో వెళిల్పోయింది.  నిజానికి దు:ఖమే జీవితానిన్ పరిశుభర్ం చేసుత్ంది. కానీ అజాఞ్నంతో కూడిన దుఃఖం బహు పర్మాదకారి."  

తనమ్యి మురళి వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. "పాతికేళల్ వయసు ఉంటుందేమో ఇతనికి. దీనిని వైరాగయ్ం అనాలా? లేదా జాఞ్నం అనాలా? ఇంత 
చినన్ వయసులో ఇతనికి ఇటువంటి తాతిత్వ్క చింతన ఎందుకు కలుగుతూంది?  లౌకిక బంధనాల నుంచి తామరాకు మీద నీటిబొటుట్లా ఉండడం ఇతనికి 
ఎలా సాధయ్మవుతూంది?" 

తిరిగి వసూత్ ఉంటే మురళి మాటలే చెవిన మోగుతునాన్యి. 
"దు:ఖానికి మూలం కోరికలు. కోరికలిన్ జయిసేత్ దు:ఖానిన్ జయించవచుచ్" ఏదో అరథ్మయినటుల్ అనిపించసాగింది.  
తెలిసిన విషయమే కానీ తనునన్ కషట్ సందరభ్ంలో వినడం వలల్నో ఏమో, అక్షరమక్షరం మనసుకి హతుత్కునాన్యి. 

*** 
ఆ ఆదివారం అనంత తనమ్యిని కలవడానికి హాసట్లుకి వచిచ్ంది. తెలల్ని బెంగాల కాటన చీరలో, చెదరని చిరునవువ్తో, తేజోవంతంగా ఉనన్ 

తనమ్యిని చూసి "ఎంత గొపప్ మారుప్ నీలో తనమ్యీ!" అంది. 
"ఏం నచచ్లేదా?" అంది తనమ్యి అదే చిరునవువ్తో. 
"నచచ్కపోవడమా, నాకూ ఇకక్డికి వచిచ్ ఉండిపోవాలని ఉంది. వీలైతే రాజుని ఒపిప్ంచి ఇకక్డే ఉదోయ్గాలకు కుదురుకోవాలనీ ఉంది. అనన్టుల్ నీ 

కోసం ఏం తెచాచ్నో చూడు" అంది అనంత. 
"ఏవిటివి?" అంది అపిల్కేషనుల్ అటూ ఇటూ తిపుప్తూ తనమ్యి. 
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"కాలేజ సరీవ్స కమీషన, గవరన్మెంట లెకచ్రర సెలక్షనస్ పరీక్షకు అపిల్కేషను, రెండోది సేట్ట ఎలిబిలిటీ టెసట్. ఇది లెకచ్రర గా రాషట్ర వాయ్పత్ంగా ఏ 
కాలేజీలోనైనా పని చేసేందుకు అరహ్తనిచేచ్ పరీక్ష" అంది అనంత. 

"ఒకేసారి రెండు పరీక్షలా పైగా ఒక దానికొకటి పది రోజుల వయ్వధిలో" అంది తనమ్యి సాలోచనగా. 
"జే ఆర ఎఫ రాసిన జాఞ్నంతో  ఏ పరీక్ష అయినా సులభంగా రాయొచుచ్. అందుకే ఈ రెండు అపిల్కేషనూల్ పటుట్కొచాచ్ నీకు." అంది అనంత. 
తనమ్యి బరువుగా ఊపిరి పీలిచ్ంది. ఇందులో ఎలిజిబిలిటీ టెసట్ జే ఆర ఎఫ కు సరిసమానమైంది. కేవలం బిట పేపరుల్  మాతర్మే ఉండడం వలల్ 

అంత కిల్షట్ మైనది కాదు. అంతే కాదు సట్యిఫండు కూడా రాదు. కానీ లెకచ్రర గా పనిచేసేందుకు ఎలిజిబిలిటీ మాతర్ం వసుత్ంది. జే ఆర ఫ రాకపోతే ఇది 
రెండవ ఆపష్ననన్మాట. కానీ సరీవ్స కమీషను గురించి లేశమాతర్మైనా తెలీదు. అసలు ఎలా పిర్పేర కావాలో, ఎలా రాయాలో. అదే అడిగింది అనంతని. 

తేలిగాగ్ నవువ్తూ, "చూడు తనమ్యీ, ఇవి గవరన్మెంటు పరీక్షలు. ఎపుప్డు పెడతారో ఎవరికీ తెలీదు. దాదాపు ఎనిమిదేళల్ తరావ్త ఇపుప్డు 
హఠాతుత్గా జరుగుతునాన్యి. ఈ పరీక్షకు పాత పేపరుల్ కాదు కదా, పరీక్ష ఎలా ఉంటుందో రాసిన వాళుల్ కూడా కనబడరు మనకి. ఏదో ఒక టర్యిల 
వెయయ్డమే. పైగా రాషట్ర వాయ్పత్మైన పరీక్ష కదా. ఒకక్ తెలుగు సబెజ్కుట్లోనే కొనిన్ లక్షల మంది పరీక్ష రాసాత్రు. నీకో విషయం చెపప్నా, మొతత్ం తెలుగు 
లెకచ్రర ఖాళీలు ముపఫ్యయ్ట.  అంటే ఎనిన్ లక్షల మంది రాసినా  చివరి వరకూ పోరాడి గెలవగలిగేది ముపఫ్యి మంది మాతర్మే. నీకో తమాషా చెపప్నా, 
ఇలా తకుక్వ ఉదోయ్గాలు ఉండడం వలల్ పోరాట పటిమ ఉనన్ వాళుల్ మాతర్మే బరిలో దిగుతారు. అంటే మనతో సమ ఉజీజ్లనన్మాట. ఒక వేళ ఉదోయ్గం 
వసేత్ అందరిలో గెలవడం గొపప్ కాదూ!" అంది అనంత. 

ఇంకా తనమ్యి ఆలోచన చూసి, "ఇంకేం ఆలోచించకు తనమ్యీ, జే ఆర ఎఫ తో మహా అయితే అయిదేళుళ్ మాతర్మే సట్యిఫండు వసుత్ంది.  ఈ 
ఉదోయ్గం వసేత్ జీవితాంతం నెలనెలా జీతం అందుకోవచుచ్. లైఫ సెటిల అయిపోయినటేల్" అంది అనంత. 

"నేను ఆలోచిసుత్నన్ది రాయాలా వదాద్ అని కాదు, ఎలా రాయాలా అని"  అంది దృఢంగా తనమ్యి. 
"నాకు తెలుసు నువువ్ ఆలోచన వచిచ్న మరు నిమిషం నించే సంసిదుధ్రాలివవుతావని, దటీజ తనమ్యి" అంది అనంత ధైరయ్ంగా వైపు తడుతూ. 
బాబు పరుగున వచిచ్ తనమ్యి ఒళోల్ కూచునాన్డు. చినాన్రి చేతులోత్ అపిల్కేషనుని తడిమి పరుగున మళీల్ పిలల్లతో ఆడుకోవడానికి వెళేల్డు. 
"నలగకుండా అతి సునిన్తంగా అపిల్కేషను వాడు భలే ముచచ్టగా పటుట్కునాన్డులే. వాడి చెయియ్ పడిందిగా నీకు ఉదోయ్గం వచేచ్సినటేట్." అంది 

అనంత లేసూత్. 
*** 

ఆ రోజు సాయంతర్ం ధాయ్నంలో కూచుంది తనమ్యి. ఇకక్డికి వచిచ్న దగగ్రనించి పరీక్షలకు కావలసిన మానసిక సంసిదధ్తని ధాయ్నంతో 
సమకూరుచ్కోవడం అలవాటయియ్ంది తనమ్యికి. కానీ ఒతిత్ళల్నీన్ పకక్కు పెటిట్ మానసిక పర్శాంతతని చేకూరుచ్కోవడానికి ఎంతో సాధన, సంయమనం 
అవసరం. ఒక పకక్ కోరుట్ చుటూట్ తిరగడమే ఒక పెదద్ ఒతిత్డి. మరో పకక్ బాబుని వృదిధ్లోకి తీసుకు రావాలంటే తను తవ్రగా నిలదొకుక్కోవాలిస్న ఒతిత్డి. 
ఇవనీన్ బాలెనుస్ చేసుకోగలిగినా అడుగడుగునా సమాజంతో ఎదురవుతునన్ ఘరష్ణ. తపుప్ ఎవరు చేసినా సతరీని నిందించే సమాజంలో, అడుగడుగునా 
ఎదురవుతునన్ మనుషుల లేకితనం, వంకర మాటలు. తనమ్యికి ముందు వారం జరిగిన సంఘటన జాఞ్పకం వచిచ్ంది. 

గరల్స్ హాసట్ల వారెడ్న కావడంతో ఆడపిలల్లకు సంబంధించిన శారీరక, మానసిక ఒతిత్ళల్లో తలిల్ వంటి పాతర్ ధరించాలిస్ రావడం తనమ్యికి ఎంతో 
ఆనందదాయకమయియ్ంది. కానీ అయిదో తరగతి లోపు పిలల్లతో ఫరావ్లేదు గానీ, పెదద్ పిలల్లతో చాలా సమసయ్లు ఉంటూండేవి. 

అసంకలిప్తంగా కడుపు నొపిప్ అనో, ఒంటోల్ బాగా లేదనో ఆడపిలల్లు కాల్సులు ఎగొగ్టిట్ హాసట్ల కి వచేచ్సేవారు. 



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   184 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

తనమ్యి వచిచ్న కొతత్లో పర్తీ రోజూ ఇదద్రో, ముగుగ్రో ఇదే పదధ్తిలో హాసట్ల లో ఉండిపోతూ ఉండేవారు. పేరెంటస్ ని పిలిచే వరకూ అదే తంతు. 
పేరెంటస్ వచిచ్, హాసిప్టల లో చూపిసాత్మని ఇంటికి తీసుకు వెళల్డమే ఇందుకు మందని అరథ్మయేయ్టటుల్ చెయయ్డమే వాళల్ ఉదేద్శయ్మని అరథ్మయియ్ంది 
తనమ్యికి. మొదటోల్ పిలల్లకు నిజంగా ఆరోగయ్ం బాగోలేదో, లేదా కావాలని హాసట్ల లో ఉండడం ఇషట్ం లేక వంకలు చెపుత్నాన్రో అరథ్ం అయేయ్ది కాదు 
తనమ్యికి. అరథ్మయేయ్క ఈ సమసయ్కి పరిషాక్రం వాళల్తో సేన్హితురాలిలా మాటాల్డడం దావ్రా చకక్దిదద్గలనని తెలుసుకుంది తనమ్యి. హాసట్ల లో ఉంచి 
చదివిసుత్నన్ తలిల్దండుర్ల ఆకాంక్షలు, చదువు- ఆవశయ్కత, శారీరక శుభర్త, కర్మశిక్షణ, ఏకాగర్త ... ఇలా ఎనోన్ టాపికస్ పిలల్లతో మాటాల్డేది తనమ్యి. 
పిలల్లంతా చుటూట్ చేరి ఆసకిత్గా వింటూండేవాళుల్. పర్తి రోజూ రాతిర్ పూట కాసేస్పు పిలల్లతో కబురుల్ చెపప్డం అలవాటు చేసుకుంది తనమ్యి. చినన్ పిలల్లు 
అటు ఇటూ చేరి ఒళోల్నే నిదర్పోయే వాళుల్. ఇదిలా ఉండగా అసత్మాటూ ఈ వంకన వచీచ్, పోయే మగ పేరెంటస్ తో తరచూ సమసయ్లు ఎదురోక్వలసి 
వచేచ్ది తనమ్యికి. వచిచ్న వాళల్కి కొందరికి తన జీవితమీమ్ద ఆసకిత్ ఎకుక్వ ఉండేది. బాబు తండిర్ని గురించి, ఒంటరిగా ఇకక్డ ఎందుకు వుందనే ఆరాలకు 
సమాధానం చెపప్వలసి వచేచ్ది. అడిగిన వాళల్కు అబదధ్ం చెపప్డం ఇషట్ం లేని తనమ్యి ధైరయ్ంగా విడిపోయామని చెపప్డం అలవాటు చేసుకుంది. అందులో 
ఒక అమామ్యి తండిర్ అవసరం ఉనాన్ లేకపోయినా వివరాలు కనుకోక్వడానికనన్టుల్  తరచూ రావడం మొదలు పెటేట్డు. 

అకక్డ నిబంధనల పర్కారం తలిల్దండుర్లు వారానికోసారి వచిచ్ చూసి పోవచుచ్. 
"ఉనన్టుల్ండి ఒక రోజు ఇంత చినన్ వయసులో మీకెంత కషట్మొచిచ్ంది! అయినా ఎనాన్ళుల్ ఇలా ఉండిపోతారు? రెండో భారయ్ గా సీవ్కరించడానికి 

నాకు అభయ్ంతరం లేదు" అనాన్డు. 
ఒకక్సారిగా రకత్ం సలసలా మరిగింది తనమ్యికి. 
పిలల్ల పేరెంట కావడంతో కోపానిన్ అణచుకుని, "దేశానిన్ మీరు తరావ్త ఉదధ్రిదుద్రు గాని, ముందు ఎవరితో ఏం మాటాల్డాలో నేరుచ్కోండి. 

మరోసారి ఇటువంటివి మాటాల్డితే మేనేజ మెంటుకి కంపల్యింట చెయాయ్లిస్ ఉంటుంది." అంది. 
తరావ్త అతనెపుప్డు వచిచ్నా అసలేమీ ఎపుప్డూ మాటాల్డనటేల్ మసలసాగేడు. ఇటువంటి సంఘటనలు తనమ్యికి బాగా డిసట్ర్బెనస్ కాసాగేయి. 

ఎందుకు పర్పంచం సతరీని ఒంటరిగా, ధెరయ్ంగా బర్తకనివవ్దు? మగవాడు తోడు లేకుండా బతికే సతరీ పటల్ సమాజంలో ఒక విధమైన చులకన భావం 
పాతుకుపోయి ఉందని తనమ్యికి చాలా తవ్రగా అరథ్ం అయియ్ంది. విడాకులు కేవలం ఇదద్రు వయ్కుత్ల జీవితాలను, రెండు కుటుంబాలను మాతర్మే కాదు, 
సమాజానిన్ మొతత్ం పర్భావితం చేసాత్యని ఎకక్డో చదివింది. కానీ సమాజమే అందులో ఉనన్ వాళల్ మానసిక సంఘరష్ణకు కారణమవుతూ ఉంది. తనమ్యి 
ఆ పర్భావానిన్ పర్తయ్క్షంగా తెలుసుకోగలుగుతూంది. తను కోలోప్తునన్ విషయాల లిసుట్ రాయసాగింది. అందులో ఒంటరిగా చెయయ్లేని పనుల జాబితా 
రోజురోజుకీ పెరిగిపోసాగింది. అందులో పొదుద్ఫోయిన తరావ్త బయటికి ధైరయ్ంగా వెళల్లేకపోవడం ఒకటి. తను ఒకక్తే పరిషక్రించగలిగినది కాదు 
కాబటిట్, వెళల్డమే మానుకుంది.  బహుశా: తనే పిరికిదనుకుంటా. ఇపప్టి వరకూ ఒకక్తే సినిమాకి వెళేల్ సాహసం ఎందుకు చెయయ్లేకపోయింది? తన 
చుటూట్ తను గీసుకునే గీతలు, కటుట్కునే గోడల ఎతుత్ పెరుగుతునన్ కొలదీ తనమ్యికి బయటి పర్పంచంతో సంబంధం తెగిపోసాగింది. 

ఒక విధంగా ఆలోచిసేత్ తనకీ హాసట్లు జీవితం చాలా సరైనది. ఒంటరి సతరీలకు బయట పర్పంచం లో ఎదురయేయ్ సమసయ్లు, పర్శన్లు ఇకక్డ 
తరచూ ఎదురుకాకాపోవడమే కాదు, తనలాంటి  పిరికివాళల్కు ఇలాంటి భదర్తా వలయాలే సరి అయినవి. కానీ ఇపుప్డిపుప్డే పర్పంచంలోకి 
అడుగుపెడుతునన్ బాబుకి ఇంత చినన్ పర్పంచం నించి బయటికి వెళిళ్నపుడలాల్ ఆశచ్రయ్మే.   
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ముఖయ్ంగా మగవాళల్కి సంబంధించిన అనేక విషయాలు వాడి చినిన్ బురర్లో పర్శన్లు పుటిట్ంచసాగేయి. తలిల్దండుర్ల ఇదద్రి సంరక్షణలో పెరిగిన  
పిలల్గా తనమ్యికి తన సంరక్షణలో ఒంటరిగా పెరుగుతునన్ బాబు గురించి దిగులు ఎకుక్వ కాసాగింది. సూక్లుకి వచేచ్ తలిల్దండుర్లు  పిలల్లిన్ ముదాద్డే ఏ 
సంఘటనైనా తనమ్యిని కలచి వెయయ్సాగింది. 

పైగా అలాంటి సంఘటనలు చూసినపుప్డలాల్ "అమామ్, మా నానేన్డీ?" అనే బాబుకి సమాధానం చెపప్లేకపోతూంది తనమ్యి. 
తమనీ సిథ్తికి గురి చేసిన శేఖర పటల్ కోపం, దేవ్షం విపరీతంగా పెరగసాగేయి. 

*** 
సేట్ట ఎలిబిలిటీ టెసట్ ఎగాజ్మస్ అయిన వారంలోనే గవరన్మెంట లెకచ్రర ఉదోయ్గాలకు కూడా రాత పరీక్షలు పూరత్యేయ్యి. అందులో సరైన 

మారుక్లు వసేత్ ఇంటరూయ్కి పిలిసాత్రు. పరీక్షలు బానే రాసినటల్నిపించింది తనమ్యికి. కానీ ఉదోయ్గం వసుత్ందనన్ భరోసా లేదు. అందుకు కారణం కొనిన్ 
లక్షల మంది పరీక్షలు రాయడమే కాదు, కేవలం ముపఫ్యి ఉదోయ్గాలు మాతర్మే ఉండడం కూడా. ఎంతో పర్తిభ ఉంటే గానీ ఉదోయ్గానికి ఇంటరూవ్య్కి 
వెళల్డం కూడా కషట్మే. ఇక ఏకంగా ఉదోయ్గం రావడం అంటే మాటలా? 

జే ఆర అఫ రిజలుస్ట్ వచేచ్ సమయం అయియ్ంది. రిజలుట్స్ వచిచ్న రోజు యూనివరీస్టీలోని జే ఆర ఎఫ ఆఫీసు లో తెలియజేసాత్రు. తరావ్తే 
డిపారుట్మెంటుకి తెలియజేసాత్రు. ఇక సెలకుట్ అయిన వారికి ఇంటికి పటాట్ పంపిసాత్రు. ఆ రోజు బాబుని సూక్లుకి పంపించి, తనమ్యి ఉదయానే 
యూనివరిశ్టీ బసెస్కిక్ంది. 

"తనకి సెలక్షన రాకపోతే?" అనే ఆలోచనకే ఒణుకు రాసాగింది. 
తన పర్యతన్ం తను చేసింది. అంతే. ఫలితం వచేచ్దీ, రానిదీ అదృషట్ం మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. కానీ అలా అని సరిపెటుట్కోలేక 

అసిథ్మితంగా అడుగులేసూత్ బసుస్ దిగి డొంకదారి వెంట నడవసాగింది. రాతిర్ కురిసిన వరాష్నికి దారంతా గడిడ్ మీద నీటి బిందువులు అందంగా అమిరి 
ఉనాన్యి. యూనివరిశ్టీలో డొంకదారుల్ విదాయ్రుథ్లు ఎకుక్వగా వాడుతూంటారు. అసలు దారులోల్ నడవాలంటే ఎంతో సమయం పడుతుంది. తనమ్యికి ఈ 
బాట అంటే చాలా ఇషట్ం. ఒక విధమైన నిశశ్బద్ంతో ఎకక్డో అడవిలో ఉనన్టుల్  ఉంటుందేమో దారి మలుపులోల్ అలికిడి వినిపించినపుప్డలాల్ ఉడుతలు అటూ 
ఇటూ పరుగెతుత్తూ ఉంటాయి. తూనీగలు బాట పకక్ని బఠానీ పూల మీద వాలి చినన్ సంగీతం ఆలపిసూత్ జుమమ్ని శబాద్లు చేసూత్  చెవుల చుటూట్ 
గింగిరాలు తిరుగుతుంటాయి. 

చినన్ కాలిబాట పకక్న ఒతుత్గా పెరిగిన మొకక్ల మధయ్ నడుసుత్నన్ తనమ్యి కాళల్ మీద ఆకుల మీంచి నీటి బిందువులు కరిగి రాలి చీర అంచులు 
తడిసిపోసాగేయి. అడుగులు పడకుండా తడిచీర అంచులు అడుడ్కోసాగేయి. జే ఆర ఎఫ ఆఫీసు ఇంకా తెరిచినటుల్ లేరు. ముందు రోజు రిజలుట్స్ 
వచేచ్సినటల్యితే సాయంతర్ం ఆఫీసు మూసివేసే సమయానికి లిసుట్ అతికించి ఉండాలి. మెటల్ కింది నుంచి తలుపు  వైపు చూసింది తనమ్యి. యాభై మెటల్ 
పైనునన్ ఆఫీసు తలుపులకి ఏదో కొతత్ కాగితం అతికించినటేల్ ఉంది. తనమ్యికి గుండె దడదడా కొటుట్ కోసాగింది. తన నాడి తనకే సప్షట్ంగా 
వినిపించసాగింది. ఒకోక్ మెటుట్  ఎకుక్తూండగా ఒంటోల్ని ఓపికంతా ఆవిరి అయిపోతునన్ంత నీరసం రాసాగింది. మొతత్ం ఇరవై పేరల్ లిసుట్ అది. రెండు 
విభాగాలుగా ఉనన్ లిసుట్లో లెకచ్రర షిపుప్కి మాతర్మే సెలకట్యిన పేరుల్ కిందన ఉనాన్యి. అందులో కరుణ, రాజు, అనంత ల పేరుల్  ఉనాన్యి. తన పేరు 
లేదు. పైన ఉనన్  విభాగంలోజే ఆర ఎఫ సాక్లర షిపుప్ కి సెలకుట్ అయిన లిసుట్లో ఒకే ఒకక్  పేరు ఉంది. 

తనమ్యి తన కళల్ని తనే నమమ్లేకపోయింది. 
తన పేరులో మొదటి అక్షరం "టి" చూడగానే తనమ్యి తటుట్కోలేక మొదటి మెటుట్ పైనే కూలబడింది. 
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తన పేరు చూడగానే ఆపుకోలేని దుఃఖం తో ఆకాశం కేసి చూసూత్  వెకిక్ వెకిక్ ఏడవ సాగింది.  
"మితర్మా! ననున్ కరుణించావా! " 
"నా చినాన్రి బాబూ, ఇక మనకి భయం లేదురా!" 
ఆనందాతిరేకపు దుఃఖపు మాటలు అపర్యతన్ంగా మాటాల్డసాగింది.  
చుటూట్ ఎవరూ లేని ఆ పొదుద్టి పూట తనమ్యికి లభించిన అతుయ్తత్మ విజయం తాలూకు సంతోషానికి  భూమాయ్కాశాలు కూడా కరిగి కనీన్రైనటుల్ 

వాన కురవసాగింది.  
33 

"తనకి జే. ఆర ఎఫ వచిచ్ంది". మెటల్ మీద కూలబడి ఆనందాతిరేకపు దు:ఖంలో కనీన్రు మునీన్రైన తనమ్యి మీద ఆశీసుస్ల జలుల్ల వాన 
కురిపించసాగింది ఆకాశం. లిసుట్లో ఉనన్ తన పేరుని చూసి తనమ్యి తన కళల్ని తనే నమమ్లేక పోతూంది. ఓటమి పేరుకుపోయిన దు:ఖం తాలూకు వయ్థపు 
పొరలు అనీన్ ఒకొక్కక్టిగా కరిగిపోతునన్టుల్  మనసు బాగా తేలికపడసాగింది.  

"ఎమేమ్ మొదటి సంవతస్రంలో చేరినపుప్డు "తెలుగు ఎమేమ్ చేసి ఏం సాధిసాత్రు?" అనన్ లెకచ్రర  నిరుతాస్హపూరిత మాటలు జాఞ్పకం వచేచ్యి.  
నిరాద్కిష్ణయ్ంగా తనని వదిలి వెళూత్ శేఖర చూసిన నిరల్క్షయ్పు చూపు గురుత్కొచిచ్ంది.  
భయంతో ఏడుసూత్ తన కంఠానిన్ కౌగిలించుకునన్ బాబు గురుత్కొచేచ్డు.  
రోజు మొతత్మీమ్ద ఒకే ఒకక్ 'టీ' తాగి,  పిచిచ్ పటిట్నటుల్ రాతీర్ పగలూ చదువుతూ, తనలో తను మాటాల్డుకుంటూ, ఒకానొక ధాయ్నంలో నడిచిన 

రోజులనీన్ కళల్ ముందు గిరుర్న తిరిగేయి. 
వెనక నించి వచిచ్ కళుల్ మూసిన అనంత చపుప్న ముందుకొచిచ్ "ఏవిటీ, ఏడుసుత్నాన్వా? పిచిచ్పిలాల్, రిజలుట్ చూసేవా అసలు, నీకు జే. ఆర ఎఫ 

వచిచ్ంది. ఇక మీదట నీకు నెలకు ఏడువేలు సాక్లర షిపుప్ వసుత్ంది. బాబుతో కలిసి దరాజ్గా బతకొచుచ్ తనమ్యీ!" అంది భుజాలు పటుట్కుని కుదుపుతూ.  
ఇంకా దు:ఖంలో నించి తేరుకోలేక పోతునన్ తనమ్యి కళుల్ తుడుసూత్ , ఇలా చూడు "నువువ్ గెలిచావు... కాదు ..కాదు.. పురుషుడు శతవిధాలా 

ఓటమిపాలేచ్యాలని చూసినా, మొకక్వోని దీక్షతో నిలబడడ్ సతరీ గెలిచింది." అంది దృఢంగా.  
మెటల్ కింద రాజు, దివాకర, కరుణ కనిపించారు.  
"కరుణకి, మాకూ లెకచ్రర షిపుప్ వచిచ్ంది. సాక్లర షిపుప్ రాకపోయినా పీ.ఎచ.డీ  లో జేరడానికి, బయటెకక్డైనా లెకచ్రరల్గా 

పనిచేయడానికి అరహ్త వచిచ్నటేల్. మా ఆనందానికి పటట్పగాగ్లేల్వు. మొదటి సారి రాసిన వాళెళ్వవ్రికీ లెకచ్రర షిపుప్ రావడం కూడా కషట్మట, తెలుసా! " 
అంది పకక్ నించి అనంత.  

పర్శంసా పూరవ్క  నవువ్తో చేతులూపేరు రాజు, దివాకర.  తనకి రాని జే. ఆర ఎఫ తనమ్యికి వచిచ్నందుకు జీరిణ్ంచుకోలేనటుల్ కరుణ ముఖం 
కంద గడడ్ లా ఉంది. తనమ్యి వైపు చూడలేనటుల్ చపుప్న కళుల్ దించుకునాన్డు. 

లెకచ్రర షిపుప్ కూడా రాని దివాకర మనసూఫ్రిత్గా నవువ్తూ "మీ...గెలుపు మమ్...మనందరిదీ" అనాన్డు. 
అందరి కంటే ఎతుత్కి ఎదిగిన అతనికి రెండు చేతులూ ఎతిత్ నమసక్రించింది తనమ్యి. 
సంతోషంతో తనమ్యిని అనంత కేంటీన వైపు లాకెక్ళూత్ "అవును దివాకర చెపిప్ంది కరెకుట్. ఇది మనందరి విజయం. ఇవేళ మనందరికీ పండుగ 

రోజు." అంది. 
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"టీ బిలుల్ నేనిసాత్ను" అనాన్డు రాజు.  
అనన్టుల్ నీకో మంచి విషయం చెపాప్లి తనమ్యీ. "మీ వివేకానందా పాఠశాలలో నాకూ, రాజుకీ ఇంటరూవ్య్కి పిలుపు వచిచ్ంది. ఇది గనక వసేత్ 

మా జీవితాలు సెటిల అయినటేల్. రెసిడెనిష్యల గాబటిట్ ఏ దిగులూ లేదు. ఉనన్ ఊళోళ్ ఉదోయ్గం గాబటిట్  పీ.ఎచ.డీ నిశిచ్ంతగా పూరిత్ చేసుకోవచుచ్." అంది 
అనంత. 

"నాన్ ...నాన్కు కూడా ఏదోటి చుచ్..చూడండి. వ...వచేచ్సాత్ను అనాన్డు" దివాకర. 
"బాయస్ హాసట్ల లో వారెడ్న పోసుట్ కి అపిల్కేషనుల్ తీసుకుంటునాన్రు. మీకిషట్మైతే నేను మిమమ్లిన్ రికమండ చేసాత్ను. మీకు తపప్క ఉదోయ్గం 

వసుత్ంది అంది" తనమ్యి మనసూఫ్రిత్గా.  
సంతోషంగా తలూపేడు దివాకర. 
"మరింకేం, అందరం ఒక చోటే ఉందాం." అని కరుణ వైపు పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది అనంత.  
అపప్టికి కాసత్ తేరుకునన్టుల్  బలవంతంగా చినన్ నవువ్ నవివ్, "నాకు మరో ఆరెన్లుల్ ఈ చెటుట్ కింద సహవాసమే శరణయ్ం. జే. ఆర ఎఫ మళీల్ రాసి, 

సాధిసాత్ను." అనాన్డు పటుట్దలగా కరుణ. 
అతని పటుట్దల నిండిన మాటలకి పర్శంసా పూరవ్కంగా చూసూత్, "మీరు తపప్క సాధిసాత్రు" అంది తనమ్యి. 
అపప్టి వరకూ జీవితంలో బాధలూ, దు:ఖాలూ తపప్ సంతోషానిన్  చవి చూడని తనమ్యి మనసు దూది పింజలా తేలికగా మారిందా 

సమయానికి. ఆ చెటుట్ కింద అపప్టి వరకూ ఎనిన్ సారుల్ కూచునాన్ కలగని గొపప్ శాంతి కలగసాగింది. అపప్టి వరకూ ఉనన్ మబుబ్ తొలగి ఆకాశం 
కాంతివంతంగా మారింది. తలెతిత్ చుటూట్ ఉనన్ ఎతైత్న చెటల్ మధయ్ నించి సూటిగా పడుత్ నన్ సూరయ్ కిరణాల వైపు చూసి మనసుస్లోనే "ధనయ్ 
వాదాలు మితర్మా!  ధనయ్ వాదాలు" అంది. 

అనంత తనమ్యి వైపే తదేకంగా చూసూత్  దగిగ్రికి వచిచ్ "అబాబ్ తనమ్యీ! నీ ముఖం ఎంత తేజసుస్తో వెలిగిపోతుందో! చూసే కొదీద్ 
చూడాలనిపిసోత్ంది. ఇక తిరుగులేదు నీకు జీవితంలో. చూసుత్ండు పర్తీ ఒకక్రూ ఇక నీ  చుటూట్ తిరుగుతారు." అంది.  

*** 
యూనివరిశ్టీ నించి బయటకు రాగానే తలిల్దండుర్లకి ఫోను చేసి శుభవారత్ చెపిప్ంది తనమ్యి. హాసట్ల కి వసూత్నే బాబుని ఎతుత్కుని ముదాద్డింది. 

గాలోల్ గిరగిరా తిపుప్తూ నవువ్తూనన్ అమమ్ ముఖంలో సంతోషానికి అరథ్ం తెలీకపోయినా కొతత్గా వెలుగుతూనన్ తలిల్ ముఖానిన్ చినాన్రి చేతులోత్ పేర్మగా 
తడిమేడు బాబు. మురళికి ఈ విషయం వెంటనే చెపాప్లని పార్ంగణమంతా వెదికింది తనమ్యికి. 

“మురళి సార ధాయ్నం కాల్సు నించి అటే వృదాధ్శర్మానికి వెళేళ్రు” అనాన్డు వాచ మేన దారిలో ఎదురుపడి. 
రాతిర్ భోజనాలయేయ్క రెండు హాసట్ళల్ మధయ్ ఎపప్టిలానే ముగుగ్రూ సిథ్మితంగా కూరుచ్నాన్క చెపిప్ంది తనమ్యి. 
"ఇంత మంచి వారత్ని ఇంత లేటుగా చెపప్డం అనాయ్యం. మీ జీవితంలో అతయ్ంత  గొపప్ శిఖరారోహణం ఇది. కానీ ఇది మొదటి శిఖరం 

మాతర్మే. ఇంకా ఎనోన్ అధిరోహిసాత్రు మీరు. నాకు వంద శాతం నమమ్కముంది మీ మీద." అని వెంకట మనసూఫ్రిత్గా అభినందించేడు.  
మురళి పర్శాంతమైన నవువ్తో కళుల్ మూసుకుని "మీకు ఎలల్వేళలా శుభం కలుగుతుంది" అనాన్డు. క్షణకాలం తరావ్త తెరిచిన కళల్లోల్ పలచని 

కనీన్టి పొరని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి.   
పకక్నే ఉనన్ వెంకట కి తెలియకూడదనన్టుట్  చపుప్న కళుల్ దించుకునాన్డు.  
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“దు:ఖానికి మూలం కోరికలు, కాబటిట్ కోరికలిన్ జయించాలి. అని నమిమ్ ఉదోబ్ధించేది ఇతనేనా? “   
ఆ క్షణం పర్పంచంలో అనిన్ బంధాల కనాన్ గొపప్దైన అనుబంధం పంచగలిగిన ఆతీమ్యత అతని కళల్లోల్ కనిపించింది. అతని మనసుస్లో తనకే 

దకిక్న అరుదైన గౌరవం అది. కానీ ఎందరికో ఉపయోగపడడమే అతని జీవిత ఆదరశ్ం. అందుకు సాక్షయ్మనన్టుల్  మరు నిమిషంలో మురళి వైపు చూసిన 
తనమ్యికి మళీల్ పర్శాంతమైన చిరునవువ్ సాకాష్తక్రించింది.  

ఆ రాతిర్ ఎంతో సిథ్మితంగా కంటి నిండా నిదర్పోయింది తనమ్యి. ఎపప్టిలానే ఉదయం అయిదు గంటలకి అలాల్రం మోగుతునాన్ 
నిదర్లేవాలనిపించని పర్శాంతమైన నిదర్ అది. ఇపప్టి వరకూ ఎపుప్డూ ఉదయానే దడదడలాడే గుండెతో నిదర్లేచే తనమ్యికి బదధ్కం కొతత్ అనుభవం. ఎరర్ 
బొటుట్ మీద తెలల్ని విభూది రేఖని అదుద్కుంటూ అదద్ంలో వెలుగుతునన్ తన ముఖానిన్ చూసుకుంది. ముందు రోజు ఉతికి, ఇసతరీ అయి వచిచ్న తెలల్చీరలిన్ 
అలామ్రాలో సరుద్తూ మడతల మీద పేర్మగా తడిమింది.  ఇక మీదట వీటిని కటుట్కునే అవకాశం రాదు. చేయాలిస్న పనుల జాబితాని సరిచూసుకుంది. 

యూనివరిస్టీకి వెళిల్ వివరాలు కనుకోక్వాలి. డిపారుట్ మెంటులో ఎలా రిజిసట్రు కావాలో, అసలు పీ ఎచ డీ లో ఎలా జాయిన కావాలో 
చూసుకోవాలి. ఇక అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ంగా యూనివరిస్టీలోని రీసెరిచ్ సాక్లరస్ హాసట్ల కి మారాలి. రిజిగేన్షన అపిల్కేషను రాసి వివేకానందా సూక్లు 
కరసాప్ండెంట రాఘవరావు గారి దగగ్రికి పటుట్ కెళిల్ంది తనమ్యి. 

"కంగార్టస్. మా రూలస్ పర్కారం నెల రోజుల ముందు అపిల్కేషన ఇవావ్లి గానీ, మీరింకా ముందే వెళాళ్లనుకునాన్ వెళళ్ండి. మీరు మా సూక్లుకి 
అందించిన అతుయ్తత్మ సేవలకు పారితోషికంగా మీకు రెణెణ్లల్ జీతానిన్ బోనస గా ఇసాత్ం." అనాన్రు.  

తనతో బాటూ బయట వాకిలి వరకూ వచిచ్న ఆయన కాళల్కు నమసక్రించింది తనమ్యి. 
అతయ్ంత కషట్కాలంలో ఆదుకునన్ ఈ సథ్లం తనకి దేవాలయం తో సమానం. తనెకక్డకి వెళిల్నా ఈ సూక్లుని మరిచిపోవడం అసాధయ్ం. 
హాసట్లు వరకూ వచాచ్క ఒకసారి చుటూట్ చూసింది. 
తకుక్వ కాలంలో మనసుకి అతయ్ంత దగగ్రగా వచిచ్న ఈ పరిసరాలని, ఈ మనుషులిన్ వదిలి వెళళ్డానికి మనసు ఒపప్డం లేదు. 
మెలల్గా నడిచి వెళిళ్ తనకి ఇషట్మైన కలువపూల కొలను ఒడుడ్న కూచుంది. 
కాళిదాసు జాఞ్పకం వచేచ్డు. 
"రమాయ్ణి వీక్షయ్ మధురాంశచ్ నిశమయ్ శబాద్న  
పరుయ్తుస్కో భవతి యతుస్ఖితోపి జంతుః 
తచేచ్తసా సమ్రతి నూన మభోధ పూరవ్ం 
భావసిథ్రాణి జననాంతర సౌహృదాని" 
-"అందమైనవి చూసి, మధురమైనవి విని సుఖానిన్ చెందినా, పార్ణి కలత చెందుతుంది.   
ఆ కలతకు కారణం ఇది అని తెలుసుకోగలిగిన పూరవ్ విషయ జాఞ్నం లేకపోవడం.  
సుఖానికి కారణం మనసుస్ తనలో సిథ్రమై ఉనన్ పూరవ్ జనమ్లోని సేన్హ భావానుభవానిన్ సమ్రించడం.". 

*** 
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యూనివరిస్టీ లో డిపారుట్మెంటులోకి అడుగు పెడుతూనే గుమమ్ం దగగ్ర అటెండరు తనమ్యి వైపు చూసి సెలూయ్ట కొటిట్నటుల్ నమసక్రించేడు. 
ఆశయ్రయ్ంగా పర్తి నమసాక్రం చేసింది. లెకచ్రరల్కు, పొర్ఫెసరల్కు మాతర్మే దకేక్ గౌరవం అది. అందుకు కారణం నాలుగడుగులోల్నే గమనించింది 
తనమ్యి. డిపారుట్మెంటు ఆఫీసు బయట నోటీసు బోరుడ్ లో తన పేరు పర్తేయ్కించి  పెదద్ అక్షరాలతో రాసి ఉంది.  

ఎపుప్డూ ఏ పనిబడినా పటిట్ంచుకోని కల్రుక్లు "నమసాక్రం మేడమ" అని పర్తేయ్కించి గౌరవంగా పలకరించేరు. 
హెడుడ్ గారి గది బయట అటెండరు "మీరెపుప్డొచిచ్నా వెయిటింగు లేకుండా వెంటనే పంపమనాన్రు మేసాట్రు." అని  తలుపు తెరిచేడు. 
తనమ్యిని  చూసూత్నే, "ఏమామ్, సాధించేవుగా. అదుభ్త విజయమిది. మన డిపారుట్మెంటులో పదమూడేళుల్గా ఎవరూ సాధించని గొపప్ విజయం. 

ఎంత ఆనందంగా ఉందో తెలుసా!" అని వాతస్లయ్ పూరితంగా అనాన్రు.  
"అంతా మీ ఆశీసుస్ల వలల్నే మాసాట్రూ!" అంటూనన్ తనమ్యికి గొంతుకేదో అడుడ్పడినటుల్ దుఃఖం తనున్కు వచిచ్ంది.  
"ఇక నీ  కషాట్లనీన్ తీరిపోయినటేల్నమామ్. నీకిక ఎదురులేదు. అనీన్ మంచి రోజులే. మన డిపారుట్మెంటులో కొతత్గా చేరిన వారికి నువొవ్క గొపప్ 

సూఫ్రిత్వి. రేపు మొదటి సంవతస్రం కాల్సులు మొదలవుతునాన్యి. ఆహావ్న సమావేశంలో నీ ఉపనాయ్సం ఏరాప్టు చేసేను." అనాన్రు నవువ్తూ. 
"నేనా? నేనేమి చెపప్గలను మాసాట్రూ!" అంది కొంచెం సంకోచంగా. 
అకక్డి నించి బయటికి వచిచ్నా మాసాట్రి మాటలే చెవిన మోగుతునాన్యి తనమ్యికి. 
"నువువ్ చేసిందే చెపుప్. ఎనిన్ కషాట్లెదురయినా అధిగమించి గమాయ్నిన్ చేరుకోవడానికి నువేవ్ం చేసేవో చెపుప్. నీదేమీ మామూలు విజయం కాదు 

తెలుసా? చినన్ వయసులో తలిల్వయి, కుటుంబం, సమాజ సహకారం లేకుండా  చంటి బిడడ్ని పెంచుకొసూత్  చదువుని కొనసాగించి,  ఒంటరిగా మొకక్వోని 
దీక్షతో  అతుయ్తత్మమైన లకాష్య్లిన్ సాధించడం మామూలు విషయం కాదు. ఒక అదుభ్త విషయం. ఇంత సాధించావంటే నీలో ఏదైనా సాధించే ఒక గొపప్ 
పటుట్దల ఉంది. ఇకక్డితో ఆగిపోకుండా ఎపప్టికపుప్డు ముందుకు దూసుకెళుళ్. నీలాంటి వాళల్ వలల్ ఎందరికో జీవితంలో గొపప్ సూఫ్రిత్ లభిసుత్ంది."  

ఆ మాటలు వినిపిసుత్నన్ కొదీద్ తనమ్యికి వేసుత్నన్ పర్తీ అడుగులోనూ గొపప్ ఉతేత్జం కలగ సాగింది. ఉనన్టుట్ండి వెనక నించి కరుణ పిలుసుత్నన్టుట్ 
అనిపించింది.  

నిజంగానే కరుణ పరుగున వచిచ్ "ఏవిటి తనూ! పిలుసుత్నాన్ ఆగకుండా అంత వేగంగా నడుసుత్నాన్రు?" అనాన్డు చినన్గా నవువ్తూ. 
చానాన్ళల్కు "తనూ!" అని ఆతీమ్యంగా వినబడడ్ పిలుపు తనమ్యి మనసుస్లో గొపప్ సంతోషానిన్ కలగజేసింది. 
ఆగి అతని వైపు  చూసూత్  "లేదు రుణా! నాకిపుప్డే వినిపించింది మీ పిలుపు" అంది.  
అతని ముఖంలో రిజలస్ట్ వచిచ్నపప్టి బాధ తగుగ్ ముఖం పటిట్నటల్నిపించింది. 
తనమ్యి ఏదో మాటాల్డబోయే లోగా తనే చెపప్ సాగేడు. "సారీ, మిమమ్లిన్ సరిగా అభినందించలేకపోయేను మొనన్. రోజుకొక ఇంటరూవ్య్కి 

వెళొళ్సుత్నాన్ను. అయినా ఫలితం ఉండడం లేదు. వరస పరాజయాలు ననున్ కుంగదీసుత్నాన్యి. మొతాత్నికి మీ ఆశలైనా నెరవేరినటేట్గా. జే. ఆర ఎఫ 
కొటేట్రు. ఇంకేముంది ఎదురులేదిక" అనాన్డు. 

పర్తిగా తలుపుతూ  "యూనివరిస్టీ లో మొదటి అయిదు రాంకుల వారికి మెరిట సాక్లర షిపుప్ వసుత్ందని తెలిసి అపిల్కేషను పెటేట్ను. మీరు 
పెటేట్రా?" అంది. 

"నేను పెటట్కుండా ఉంటానా చెపప్ండి, ఇపుప్డు వెళేళ్ది అకక్డికే." అనాన్డు. 
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యూనివరిస్టీకి వెనకగా మరోమూలకి  ఉనన్ ఆ ఆఫీసుకు కాలి నడకన వెళళ్డానికి కనీసం నలభయి నిమిషాలు పడుతుంది. కాసత్ దగగ్ర దారి 
అవుతుందని డొంక దారిన నడవడం మొదలు పెటేట్రు. దారంతా ఆహాల్దంగా ఉంది. చికక్ని చెటుల్ . అకక్డకక్డా పడుతునన్ చినన్ సూరయ్కిరణాలు. 
ఆకాశంలో నుంచి సూటిగా నేల మీదికి పర్సరిసుత్నన్ కాంతి పుంజాలు.  

ఎవరో దగగ్రోల్ని మరో తోర్వలో నడుసూత్  సనన్గా  పాడుతునాన్రు. 
"మేరె మెహబూబ తుఝే, మేరీ మొహబబ్త కి కసమ"  
పాట వింటూ అనయ్మనసక్ంగా నడుసుత్నన్ తనమ్యి చీర చెంగు చటుకుక్న దారి పకక్ని కొమమ్కి తగులుకుంది. పకక్కి పడబోయిన తనమ్యి చేతిని 

చపుప్న అందుకునాన్డు వెనకే వసూత్నన్ కరుణ. అనుకోకుండా మరో రెండడుగులు అలాగే నడిచేరిదద్రూ. తనమ్యికి ఏదో అరథ్మయియ్నటల్యియ్ వెంటనే చెయియ్ 
విదిలించుకుంది.  

కరుణ చపుప్న దగగ్రకు వచిచ్ "తనూ! ఇపుప్డు చెపప్గలిగిన విషయమవునో కాదో తెలీదు. కానీ చెపాత్ను. నేను.. నేను.. మిమలిన్ పేర్మిసుత్నాన్ను" 
అనాన్డు. 

తనమ్యికి ఒకక్సారిగా గొంతు తడారినటల్యియ్ ఏమీ మాటాల్డ లేకపోయింది. కరుణ ఎపుప్డో ఒకక్పుప్డు ఈ మాట అంటాడని భయపడుతూనే 
ఉంది. నిజానికి తనెంత కాదనుకునాన్ కరుణని తను కూడా ఇషట్పడుతూనే ఉంది. కానీ తన జీవిత పరిసిథ్తులు వేరు. అతని పరిసిథ్తులు వేరు. ఇవి రెండూ 
ఒక ఒరలో ఇమడవు. పైగా ఇపుప్డు తనునన్ పరిసిథ్తి, తన మన:సిథ్తి ఇటువంటి వాటికి సిదధ్ంగా ఉందా? నెలనెలా కోరుట్ చుటూట్  పర్దకిష్ణలు, జాగర్తత్గా 
చూసుకోవాలిస్న బాబు భవిషయ్తుత్ కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేసుత్నాన్యి. ఇపుప్డిపుప్డే జే. ఆర ఎఫ విజయంతో ఆరిథ్క పరంగా నిలదొకుక్కునే 
అవకాశం రాబోతూ ఉంది. అయిదు నిమిషాలు అంతా నిశశ్బద్ం తాండవించింది ఇదద్రి మధయ్. 

అపప్టికి డొంక దారి దాటి చినన్ కేంటీను బాట వచిచ్ంది. ఇక నడవలేక రోడుడ్ పకక్ని బెంచీ మీద కూలబడింది తనమ్యి. 
కరుణ పకక్నే కూచునాన్డు.  
నిశశ్బాద్నిన్ ఛేదిసూత్ , "మౌనం అరాథ్ంగీకారం అనుకోవచాచ్?" అనాన్డు. 
తనమ్యి గొంతు సవరించుకునేలోగా 
"ఇంకో విషయం. మీరు అరథ్ం చేసుకుంటారనే చెపుత్నాన్ను. మా అమమ్కి సంపర్దాయాల పటిట్ంపు ఎకుక్వ. మీరు మరో కులానికి చెందిన 

వారని మనిదద్రి పెళిల్ని ఆవిడ ఒపుప్కోదు. నానన్ లేని ననున్ అనీన్ అయి పెంచిన మా అమమ్ అభిమతానికి వయ్తిరేకంగా నడచుకోలేను. అందుకే మా అమమ్కు 
నచిచ్నటుల్గా, పర్పంచం కోసం మా కులంలో మరో  అమామ్యిని కూడా చేసుకోవాలనుకుంటునాన్ను." అనాన్డు "కూడా" ని ఒతిత్ పలుకుతూ. 

తనమ్యికి ఒకక్ క్షణం అతనేమంటునాన్డో అరథ్ంకాలేదు. "అంటే....?" అంది తల విదిలిసూత్. 
"మీతో బాటూ ఇంకొక అమామ్యిని కూడా చేసుకోవాలి నేను" అనాన్డు కరుణ. 
హఠాతుత్గా ఆకాశం పెళుల్న విరిగి పడుత్నన్ భయమేదో కలిగింది తనమ్యికి.  
"అసలు ఇతను కరుణేనా? తన సేన్హితుడై తనని ఓదారిచ్న కరుణేనా? ఇటువంటి దురాలోచనలకి ఇతనెందుకు లోనవుతునాన్డు? అనంత 

చెపిప్నటుల్ తన ఆరిథ్క విజయమే కారణమా?!" 
విపరీతమైన ఆవేదనతో దుఃఖం తనున్కు రాసాగింది. 
"అసలు ఏమనుకుంటునాన్డు ఇతడు తన గురించి?! ఇటువంటి వాడితోనా తనినాన్ళూళ్ సేన్హం చేసింది!" 



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   191 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

బాధావేశాలు కుదిపివేసుత్ండగా ఒకక్సారిగా అరికాలి నుంచి రకత్ం తలకి ఎకిక్నటల్యింది తనమ్యికి. గగురాప్టుతో చపుప్న లేచి నుంచుంది. 
అతని ముఖమీమ్ద చరిచినటుల్  చపుప్డు చేసూత్ నమసక్రించి, "చాలు. ఇక ఒకక్ మాట కూడా మాటాల్డొదుద్. అయినా దేశానిన్ ఉదధ్రించే ముందు 

నినున్ నువువ్ సంసక్రించుకో? నీకు ఇదద్రు భారయ్లు. అందులోఒకరు నేను. ఛీ.ఛీ.. ఇంతకంటే అసహయ్మైన ఆలోచన ఇంకొకటి ఉందా?" అంది 
చిరాగాగ్ తనమ్యి.   

"అదేవిటి, ఇందులో తపేప్విటి? నేను మా అమమ్ని బాధ పెటట్లేను, అలాగని నినున్ వొదులుకోలేను" అనాన్డు ఆశచ్రయ్ంగా.  
"తపుప్ ఏవిటని అడుగుతునాన్వా? ఆ ఆలోచనే తపుప్. నీలాంటి కుసంసాక్రం వంతుడు నా సేన్హితుడు కావడం నా దురదృషట్ం. జీవితంలో ఇక 

నాకు దగగ్రకు రావడానికి పర్యతిన్ంచొదుద్." 
అతని వైపు మరోసారి చూడడం కూడా తపప్నన్టుల్ విసవిసా ముందుకు నడిచింది. 
ఎంత అసహయ్ంగా ఆలోచిసుత్నాన్డో! “పర్పంచం కోసం ఒక పెళిల్, అతని కోసం ఒక పెళిల్.” 
ఆడవాళల్ంటే పర్తీ ఒకక్డికీ అలుసయిపోయింది. అయినా తనేం తపుప్ చేసింది? తనకే ఇలాంటి మనుషులు ఎందుకు ఎదురవుతునాన్రు? 

మగవాళుల్ ఎంత అవకాశవాదులు! శేఖర కి, ఇతనికి దురామ్రగ్ంలో తేడా ఏవుంది? అతను తనుండగా ఎవరో అమామ్యితో రహసయ్ంగా ఎఫైర నడిపి, ఆమె 
కోసం తనని ఒదిలి వెళిళ్పోయేడు. ఇతను పబిల్గాగ్ ఇదద్రు భారయ్లిన్ కటుట్కోవాలనుకుంటునాన్డు. 

 “తనెపుప్డూ కరుణ జాఞ్నానిన్ చూసి చాలా అబుబ్రపడేది. అటువంటి సేన్హితుడు తనకి ఉనన్ందుకు ఎంతో గరవ్పడేది. అతని ఆరిథ్క పరిసిథ్తి 
చూసి వీలైనంత సహాయం చెయాయ్లని జాలి పడేది. తనతో బాటూ శేఖర వలల్ ఇతను కూడా సమసయ్లోల్ ఇరుకుక్నన్పుడు అతని ఓరుప్కి కృతజఞ్తాభావంతో 
పొంగిపోయింది. అలాంటిది ...ఇపుప్డు...”ఇక ఆలోచించలేక  తనమ్యి గొంతునిండా దుః ఖం నిండిపోయింది.  

అసలే తను పెళల్నే ఉచుచ్లో ఇరుకుక్ని ఇంకా బాధలు పడుతూనే ఉంది. ఒక సేన్హితుడిగా అతను తనకి ఓదారుప్నివావ్లిస్ంది పోయి ఇంత 
దారుణంగా ఎందుకు ఆలోచిసుత్నాన్డు? తను ఇంకో పెళిల్ కోసం అరుర్లు చాసుత్నన్టుట్ కనిపిసోత్ందా ఇతనికి?  కాదు.. ముమామ్టికీ కాదు. తనునన్ 
పరిసిథ్తులిన్ ఇతనికి అనుగుణంగా మలచుకోవడానికి పనున్తునన్ కుతంతర్ం ఇది. ఇతని గురించి ఆలోచించడం కూడా తపేప్. అనరుహ్ల కోసం కనీన్రు 
కారచ్డం కూడా వృథానే.  

"అజాఞ్త మితర్మా! నా మనసుని రాయిగా మారుచ్. నా కళళ్ నించి చుకక్ కూడా రానివవ్కు. ననున్ ఈ దుషట్ పర్పంచం నించి కాపాడు. నాకు ఈ 
లోకంలో సగౌరవంగా బతికే ధైరాయ్నిన్ ఇవువ్..." జీరబోయిన గొంతుతో తనలో తనే  గొణుకుక్ంటునన్టుల్ మాటాల్డుకుంటూ ముందుకు నడిచింది. 

34 
తనమ్యి లేడీస పీ.హెచ.డీ హాసట్లు చూసొదాద్మని బయలుదేరింది. 
ఈ హాసట్లు సముదర్ం ఒడుడ్న ఉనన్ పీజీ హాసట్లు దగగ్రోల్ కాకుండా యూనివరిస్టీ కాంపస కి దగగ్రోల్ ఉంది. తెలుగు డిపారుట్ మెంటు నించి రెండు 

బసాట్పుల దూరం. కాసత్ సమయం ఉంటే నడిచి కూడా వెళొల్చుచ్. విశాఖ పటన్ంలో ఉనన్ సౌందరయ్మంతా కొండ ఎకిక్, దిగినటుల్ండే రోడల్లో ఉనన్పప్టికీ 
దాదాపు సగం కొండ దిగువన ఉనన్ బసాట్పు లో దిగి ఎతుత్కి ఎకిక్  హాసట్లు పార్ంగణంలోకి అడుగు పెటేట్సరికి చెమటుల్ ధారాపాతంగా కారసాగేయి 
తనమ్యికి. బుడి బుడి అడుగులేసుకుని ఎకక్డా ఎతుత్కోమనకుండా తనతో నడుసూత్నన్ బాబుని మెచుచ్కోకుండా ఉండలేకపోయింది.  

పీజీ హాసట్లుకి ఉనన్టుల్ కాపలాలేవీ లేవు ఇకక్డ. అసలు గేటే సగం విరిగి పకక్కి పడి ఉంది. 
ఏదో ఒక పాత భవంతి అది. పార్ంగణం లో పిచిచ్ పిచిచ్గా పెరిగిన గడిడ్ మధయ్ ఉనన్ కాలిబాట గుండా నడిసేత్ పైకి అయిదారు మెటల్ మీద ఉనన్ 

పెదద్ గది లోకి అడుగు పెటేట్రు. గుమమ్ం దగగ్ర వాచ మేన కోసం 'నామ కే వాసేత్' అనన్టుల్ ఒక కురీచ్ వేసి ఉంది. ముందు గదిలో ఒక మూలగా టీవీ చుటూట్ 
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పది పదిహేను మకిలి పటిట్న పాల్సిట్క కురీచ్లు ఉనాన్యి. నైటీలోల్ ఉనన్ నలుగురయిదుగురు అమామ్యిలు తమ వైపోసారి చూసి తల తిపుప్కునాన్రు. అంతా 
తైల సంసాక్రం లేని జుటుల్  ముడేసుకుని ఉండడం గమనించింది తనమ్యి. 

సందేహంగా అకక్డే పది నిమిషాలు కూచుంది తనమ్యి. బాబు ఒళోల్ నుంచి దిగి టీవీకి దగగ్రోల్ ఉనన్ కురీచ్ మీద కూచుని తదేకంగా ఆసకిత్గా 
చూడసాగేడు. 

వివేకానందా పాఠశాలలో టీ.వీ లేకపోవడం వలల్ వాడికి టీవీ చానాన్ళళ్కి కనబడింది పాపం. టీవీని, వాడి ఆసకిత్ని చూడగానే తనమ్యికి తను 
మొదటి సారి టీవీ చూసిన జాఞ్పకం మెదిలింది.  

తనమ్యి ఎనిమిదో తరగతి లో ఉండగా ఊళోల్ బాగా డబుబ్లునన్ వాళల్ ఇళల్లో బాల్క & వైట టీవీ లొచేచ్యి. తనతో  బళోళ్ చదువుతునన్ పకక్ 
బెంచీ అమామ్యి వాళల్ పెదనానన్ గారిలుల్ అందులో ఒకటి. ఇంకేం మరి, సేన్హితురాళల్ తో బాటూ కలిసి ఆ వింతేదో చూడడానికి వెళిల్ంది తనమ్యి. పెదద్ 
మండువా లోగిలిలో హాలంతా పరిచి ఉనన్ చాపలలో చివరి సీటు దకిక్ంది. టీవీ సీర్క్న ని ఆన  చెయయ్గానే  పెదద్ పెదద్ చుకక్లు చాలా సేపు వచేచ్యి. ఇంటికి 
పైనెకక్డో ఉనన్ పెదద్ ఆంటీనా ని కదుపుతూ ఇంటి వాళుల్ పాపం చాలా కషాట్లు  పడుత్నాన్రు. పై నించి "వచిచ్ందా" అంటూ కొందరు. కింద నునన్ హాలోల్ 
"రాలేదు" అని కొందరు. మొతాత్నికి టీవీ మీద అలుకుక్పోయినటుల్ మొదటి బొమమ్ కనీ కనబడగానే అంతా ఆనందాశచ్రాయ్లతో గటిట్గా చపప్టుల్ కొటేట్రు. 

ఆ పాటుల్ గురుత్ రాగానే తనమ్యి పెదవుల మీద అపర్యతన్ంగా చిరునవువ్ వెలిసింది.  
కాసేస్పు అలాగే కూచుని, ఇక లాభం లేదని తనమ్యి లేచి ఆ గది దాటి, వెనక వైపునన్ మరో పార్ంగణం వైపు కదిలింది. బాబు వెంటనే తనమ్యి 

వైపు పరుగెతుత్కొచేచ్డు. అంతసేపూ అకక్డునన్ వారిలో ఒకక్రు కూడా బాబుని కూడా పలకరించకపోవడం ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించింది తనమ్యికి.  
ఆ లోపల ఉనన్ పెదద్ భవంతి చూసి ఆశచ్రయ్చకితురాలైంది తనమ్యి. అదేదో పురాతన రాజ భవంతిలా ఉంది. చుటూట్ రెండసుత్లోల్ గదులునాన్యి. 

మధయ్ అంతా సిమెంటు చేసి ఉనన్ పెదద్ ఖాళీ పార్ంగణం. పైన కపుప్ లేకుండా ఆకాశం కనిపిసూత్ ఉంది. ఆ చివరగా అటూ, ఇటూ  పైకి మెటుల్. గొపప్ రాతి 
కటట్డమది. చాలా పురాతనమైన భవంతి అనడానికి సాక్షయ్ంగా అకక్డకక్డా రాతి పగుళళ్ మధయ్ నించి మొకక్లు మొలకెతిత్ ఉనాన్యి. 

తనమ్యి సందేహంగా చుటూట్ చూసింది. వరండా అంతా నిరామ్నుషయ్ంగా ఉంది. 
ఎకక్డో ఒక గదిలో నించి రేడియో శబద్ం వినిపిసూత్ంది. 
వెనకిక్ చూసేత్ ముందు గది అడడ్ంగా ఉండడం వలల్ బయటి నించి వచిచ్న గేటు కానరాలేదు. లోపలికి ఉండడం వలల్ ఇంత పెదద్ భవంతి ఇకక్డ 

ఉనన్టేల్ బయటి పర్పంచానికి తెలియనటుల్ ఉంది. ఎడమ వైపు మొదటి గది తాళం వేసి ఉంది. కుడివైపు మొదటగా ఒక చినన్ గది ఉంది. "ఎటు వెళాద్మా?" 
అని చూసుత్నన్ంతలో బాబు చెయియ్ వదిలేసి ఎడమ వైపునన్ రెండో గది వైపు పరుగెతేత్డు. 

తనమ్యి చపుప్న గుమమ్ం వరకు పరుగెతిత్ంది వాడి వెనక. పలుచని చీర కరెట్న లోపల చాల పెదద్ విశాలమైన గది కనిపించింది. పీజీ హాసట్లులో 
దాదాపు నాలుగైదు గదులు కలిపినంత పెదద్ గది అది. తలుపు దగగ్ర చపుప్డయేయ్సరికి గదికి ఒక మూలగా ఉనన్ మంచానికి ఒక వైపు నేల మీద మోకాళల్ 
మీద కూచుని, మంచమీమ్ద మోచేతులుంచి, తల నిండా కొంగు కపుప్కుని కైరసత్వ పార్రథ్న చేసుత్నన్ నడి వయసు అమామ్యి కళుళ్ విపిప్ంది. 

తనమ్యి తన తపుప్ తెలుసుకుని, "క్షమించండి, బాబు పరుగెతుత్కొచేచ్సేడు" అంది. 
"ఫరావ్లేదు, లోపలికి రండి." అతయ్ంత పర్సనన్వదనంతో అందా అమామ్యి. 
సాదరమైన ఆ పిలుపుకి తనమ్యికి పార్ణం లేచి వచిచ్నటుల్ అనిపించి ఆనందం వేసింది.  
"నమసేత్, నా పేరు తనమ్యి. కొతత్గా రీసెరిచ్ సాక్లర ని కాబోతునాన్ను. హాసట్లు చూదాద్మని వచేచ్నండీ." అంది. 
"అండీ అనకక్రలేదు మేరీ అని పిలవండి చాలు, కొదిద్గా కాఫీ తీసుకుంటారా?" అంది లేచి మళీల్  అదే చిరన్వువ్తో. 
అపప్టి వరకు ఉనన్ బెరుకు కొంచెం కాసత్ తగిగ్, "ఆహా వదద్ండి. అడిగేరు అంతే చాలు. ఇకక్డ వారెడ్ను ఎకక్డుంటారు?" అంది తనమ్యి. 
బదులుగా "చూపిసాత్ను. వీడు మీ అబాబ్యా?” భలే ముదుద్గా ఉనాన్డు అని, 
 “ఏమోయ, గరల్స్ హాసట్లులో ఉంటావా మరి?" అంది దగగ్రకు చెయియ్ చాసూత్. 
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పాతా కొతాత్ లేకుండా, దగగ్రకు వెళిల్ తలూపుతూ "ఉంతా" అనాన్డు ముదుద్గా. 
ఆ అమామ్యి కిలకిలా నవివ్ంది. పొటిట్గా, లావుగా, చూడడానికి సీరియస గా, పెదద్దానిలా  కనబడుతూనాన్ నవివ్తే చాలా చినన్పిలల్లా 

కనిపించింది.  
తనమ్యి చుటూట్ పరికించింది. అతయ్ంత పరిశుభర్ంగా ఉనన్ ఆ గదికి ఒక మూలగా చినన్ వతుత్ల సట్వువ్, కొదిద్గా సామానుల్, ఒక రైటింగు టేబులు, 

టేబుల లాంపు, కరెట్నుల్ వేసునన్ గోడ అలామ్రాలో పొందికగా సరిద్ ఉనన్ బటట్లు, పుసత్కాలు. గోడకి తలిగించి ఉనన్ మేరీమాత పటం. 
అకక్డకక్డా పెళల్లు ఊడిపోయిన గచుచ్కి సవ్యంగా మటిట్ మెతిత్నటుల్ సప్షట్ంగా తెలుసూత్ంది. గదికి రెండో వైపు మరో మంచం, మరో టేబులు , 

కురీచ్ ఖాళీగా ఉనాన్యి. 
"ఇంత పెదద్ గదికి ఇదద్రేనా?" అంది తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా. 
"హాసట్లులో మొతత్ం 25 గదులునాన్యి తనమ్యీ. మొతత్ం సాక్లరుస్ ఉనన్ది పదిహేను మందిమే.  
విడిగా ఒకోక్ గదిలో ఉండలేక కొందరు ఒకే గదిలో ముగుగ్రు కూడా ఉంటారు. అంతా ఎవరిషట్ం వారిది. నా గదిలో మొదటిన్ంచీ నేనొకక్దానేన్ 

ఉంటునాన్ను. మీకభయ్ంతరం లేకపోతే మీరు నా గదిలో ఉండొచుచ్." అంది మేరీ బాబుకి డబాబ్ లో నుంచి బిసెక్టుట్ తీసి ఇసూత్. 
"చాలా థాంకస్ండీ. ఇంత కంటే అదృషట్ం ఇంకోటి ఉండదు" అంది తనమ్యి. 
అసలు ఇంత పరిశుభర్ంగా, అందంగా గదిని ఉంచుకోవచచ్ని అపుప్డే తెలుసుకుంది తనమ్యి. 
చుటూట్ కిటికీలకు అందమైన లేత గులాబీరంగు చీర కరెట్నుల్, ఆ అమామ్యి మంచమీమ్ద తెలల్ని అందమైన దుపప్టీ. 
గదిలో చెపుప్లతో సహా ఎకక్డ ఉండాలో అకక్డే ఒదిద్కగా ఉనాన్యి. 
చూడగానే మేరీ తనమ్యికి బాగా నచేచ్సింది. 
"మీ వాడు ఎంత తెలల్గా ముదొద్సుత్నాన్డో! నేను వీడి దగిగ్ర మరీ నలల్గా ఉనాన్ను " అంది నవువ్తూ అపప్టికే గదిలో అటూ ఇటూ పిలిల్మొగగ్లు 

వేసుత్నన్ బాబుని మురిపెంగా చూసూత్. 
"నలుపు, తెలుపులలో అందం ఉండదండీ, మంచి వయ్కిత్తవ్ంలో తపప్." అంది తనమ్యి.  
మేరీ తనమ్యి వైపు ఆశచ్రయ్ చకితురాలై చూసి "చాలా చకక్గా చెపేప్రు" అంటూ   
"పదండి మీకు హాసట్లు చూపిసాత్ను" అని గది తాళం వేసి ముందుకు నడిచింది మేరీ. 
హాసట్లు వరండాలోని కుడి వైపు గది తలుపు మీద చినన్గా కొటిట్, " వారెడ్ను ఆంటీ! కొతత్ అమామ్యి వచిచ్ంది" అంది.  
పెదద్ బొటుట్ పెటుట్కుని చూడడానికి కొంచెం కఠినంగా కనబడుతునన్ ఒక పెదాద్మె వచిచ్ంది జుటుట్ ముడేసుకుంటూ. 
"ఏ డిపారుట్మెంటు?" అంది సీరియస గా. 
"తెలుగండీ" అంది నెమమ్దిగా తనమ్యి. 
"పేరు, ఇంటి పేరు..." అంటూ వివరాలు రిజిసట్రు లో రాసుకునాన్క, వరండా మధయ్ ఉనన్ ఖాళీలో అటూ ఇటూ తిరుగుతునన్ బాబుని చూసూత్, 

"ఈ పిలోల్డెవరూ?" అంది నొసలు చిటిల్ంచి.  
"మా అబాబ్యి" అంది.  
"మరి నువువ్ హాసట్లు లో ఉంటే ఈ పిలోల్ణిణ్ మీ ఆయన చూసాత్డా?" అంది. 
"అహాహా, బాబు నాదగగ్రే ఉంటాడు" అంది తనమ్యి. 
"అలా ఉండడానికి హాసట్లు రూలుస్ ఒపుప్కోవు, ఇది తలీల్పిలల్ల హాసట్లు కాదు. కేవలం లేడీస హాసట్లు" అంది ఒతిత్ పలుకుతూ. 
ఆ మాట వినగానే ఏదో అరథ్మైనటుల్ బాబు పరుగెతుత్కొచిచ్ తనమ్యి కాళల్ని చుటుట్కునాన్డు కాసత్ భయంగా. 
వాణణ్లాగే పొదివి పటుట్కుని, "అయోయ్" అంది తనమ్యి. 
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తనమ్యి ఏదో అనబోతూండగా మేరీ మధయ్లో అందుకుని, "అలాగేలెండి, మీరు సిట్ర్కట్ని తెలుసు కదా" అంది తనమ్యి చెయియ్ పటుట్కుని రమమ్నన్టుల్ 
బయటికి లాగుతూ. 

"ఏవిటీ, నీ రూములోనే ఉంటుందా ఈ పిలల్" అంది గటిట్గా వెనక నించి వారెడ్ను. 
"అవును, రాసుకోండి" అంది మేరీ. 
గది తాళం తీసి, "మిగతా హాసట్లు తరావ్త చూదాద్ం లే. ముందు లోపలికి రా. నా కంటే చినన్దానివే అయి ఉంటావు నువువ్. అందుకే నువువ్ 

అంటునాన్.  ఏవీ అనుకోకు. ఈ మంచి నీళుళ్ తాగు ముందు. " అంది తన మంచమీమ్ద కూచోబెడుతూ. 
కొదిద్గా సిథ్మిత పడుతూనన్టుల్నన్ తనమ్యి ముఖం వైపు చూసూత్, "ఏవిటి పార్బల్ం!" అంది మేరీ. 
మొదటి పరిచయంలోనే మీకు చెపాప్లిస్ వసూత్ంది. అని తన కథని టూకీగా చెపిప్ంది తనమ్యి. 
కళల్ నిండా నీళళ్తో చపుప్న దగగ్రికి వచిచ్, "అయోయ్, ఇంత చినన్ వయసులో నీకెంత కషట్ం వచిచ్ంది!" అంది చెయియ్ పటుట్కుంటూ మేరీ. 
ఆ చెయియ్నలాగే వదలకుండా "ఈ అమామ్యి ఎపప్టికీ తనకి సేన్హితురాలైతే బావుణుణ్" అనుకుంది తనమ్యి. హఠాతుత్గా వనజ జాఞ్పకం వచిచ్ంది. 
అనంత దావ్రా ఆ లోటు కాసత్ తీరినపప్టికీ, వనజకి దూరమైనపప్టి నించి అంతరాంతరాలోల్ పేరుకుపోయిన దు:ఖమేదో ఆ క్షణాన ఉబికి 

వచిచ్ంది తనమ్యికి.  
తను ఈ అమామ్యికి ఏమవుతుంది? ఇపుప్డిపుప్డే కలిసిన తన మీద ఇంత దయ ఆమెకు ఎందుకు కలిగింది? 
"అజాఞ్త మితర్మా! నువువ్ ఎనిన్ రూపాలలో నాకు ఎదురయియ్ సహాయపడుత్నాన్వో కదా!" అని మనసుస్లోనే ధనయ్వాదాలు సమరిప్ంచింది. 

*** 
బసుస్లో ఇంటికి వెళుత్నన్ంత సేపూ ఆలోచిసూత్నే ఉంది తనమ్యి. బాబుని తనతో ఉండనివవ్కపోతే తను హాసట్లోల్ ఉండడం ఎలా? బయటెకక్డైనా 

ఉండాలంటే ధైరయ్ం చాలడం లేదు. అలాగని బాబుని మళీళ్ అమమ్ దగగ్ర వదిలి పెటిట్ ఉండడమూ ఇషట్ం లేదు. 
"ఏం చెయాయ్లి? ఏం చెయాయ్లి?" 
మేరీ చెపిప్న మాటలు జాఞ్పకం వచాచ్యి. 
“వివేకానందా పాఠశాలలో రిజైన చేసేసావు గనుక, పోనీ ఒక నెల రోజుల పాటు బాబుని అమమ్ దగిగ్ర వదిలి రా. అందాక తలదాచుకోవడానికి 

ఈ హాసట్ల పనికి వసుత్ంది. పీ.హెచ.డీ లో జాయినయియ్, హాసట్లోల్ చేరేక నిదానంగా ఆలోచించుకోవచుచ్. బహుశా: అదే మంచిదేమో. 
తనకి ఒకక్తే ఉండడం అంటే ఏదో తెలీని భయం. ఒకక్తే సినిమాకు కూడా వెళల్లేని తను ఏకంగా ఒక ఇలుల్ తీసుకుని చినన్ పిలాల్డితో ఈ 

పర్పంచంలో మనగలదా? తనలాంటి వాళుళ్ అసలు ఎలా ఉండగలుగుతునాన్రో ఏమో.” పిరికితనంతో  తనలో తనే కుమిలిపోసాగింది తనమ్యి. ఆ వెంటనే 
శేఖర మీద కోపం ముంచుకొచిచ్ంది. 

"తనేం పాపం చేసింది? ఇలా అనుక్షణం కోష్భననుభవించాలిస్ వసూత్ంది?" 
ఒళోళ్ నిదర్పోతునన్ బాబు లేత చెంపలిన్ నిమిరింది. 
“ననున్ క్షమించురా నానాన్. మళీల్  కొనాన్ళుళ్ నీకూ, నాకూ ఎడబాటు తపప్దు.”  
ఇంటికి చేరుతూనే తలిల్ కాసత్ ముభావంగా ఉండడం గమనించింది తనమ్యి. ఇనిన్ రోజుల తరావ్త తను ఇంటికి వసేత్ కాసత్ నవువ్తూ 

పలకరించకపోయేసరికి తనమ్యికి బాధ రెటిట్ంపయియ్ంది. తలిల్ అలా ముఖం ముడుచుకునన్పుప్డలాల్ అందుకు తన పెళిళ్, అది కాసాత్ ఇలా పెటాకులయియ్ 
పరిణమించడం కారణంగా భావించి తనమ్యి నూయ్నతకు గురికాసాగింది. తండిర్  బాగా నీరసించిపోయిత్నటుల్  కనిపించేడు. అంతకంతకూ ఆయన ఆరోగయ్ం 
కీష్ణించడం వెనుక తన జీవితమే కారణం. 

"ఛీ, కనన్తలిల్దండుర్లిన్ సంతోషంగా ఉంచలేని బతుకు తనది."  
రాతర్ంతా కలత నిదర్తో గడిపింది తనమ్యి. 
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---- 
తెలాల్రి తనమ్యి లేచే సరికి బయట వరండాలో పరిచితమైన సవ్రాలు వినిపించేసరికి దిగుగ్న నిదర్ లేచింది తనమ్యి.  
బాబు చాలా అసిథ్మితంగా అటూ ఇటూ పరుగులు తీసుత్నాన్డు.  
“తన పకక్ నించి ఎపుప్డు లేచాడో ఏమో. తెలల్వారు ఝాము వరకూ సరిగా నిదర్ పటట్లేదు. ఇక తెలల్వారగానే మెలకువ రాలేదు.”  
పరుగెడుతునన్ బాబుని ఆపి మూతి తుడిచింది. జోయ్తి వాడికి పాలు పటిట్ంచినటుల్ంది. 
మూతికటూ ఇటూ పాలచారికలతో బాటూ చేతిలో పెదద్ ఫైవ సాట్ర చాకెల్టుట్ విపుప్కుని తింటునాన్డేమో మనున్ తింటునన్ కృషుణ్డిలా కనిపించేడు. 
వాణిణ్ ఎతుత్కుని ముదాడ్డి "ఎకక్డికిరా ఈ పరుగులు? పొదుద్నేన్ చాకెల్టుట్ ఏవిటి?"  అంది తనమ్యి. 
బదులుగా "అమామ్! "తిరుగుబోతు" అంటే ఏంతి?" అనాన్డు.  
హఠాతుత్గా వాడి నోటి వెంట వచిచ్న ఆ మాటకి  ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి. "ఎవరనాన్రార్? అసలిలాంటి మాటలు ఎలా నేరుచ్కుంటునాన్వు?" 

అంది. 
"మరి బయట నానన్ ఉనాన్డుగా. 'ఎకక్డికెళేళ్వు?' అని అడిగేను. "మీ అమమ్ తిరుగుబోతురా"  అందుకే వెళిల్పోయేను." అని చెపేప్డు. 
తనమ్యికి విపరీతంగా కోపం పెలుల్బికి వచిచ్ంది. "పసి పిలాల్ణిణ్ కూడా చెడగొడుతునాన్డు" అని పళుళ్ నూరుకుంది.  
మధయ్ గదిలోకి వసూత్నే వరసగా శేఖర తలిల్, పినిన్, తాతయయ్, మావయయ్ గొంతులు వినవచాచ్యి. వరండాలో మడత కురీచ్లో కూచునన్ 

భానుమూరిత్ నీరసమైన సవ్రమూ విన వచిచ్ంది. వంటింటోల్ కాఫీలు పెడుతునన్ జోయ్తి నినన్ రాతిర్ లాంటి ముడుచుకునన్ ముఖంతోనే “లేచావా? కాసత్ కాఫీలు 
పటుట్కెళుళ్" అంది. ఆ సవ్రంలో నిషూట్రం విని తనమ్యికి చికాకు వచిచ్ంది. తనకి తెలియకుండా వాళెల్ందుకు వచాచ్రు? 

పైగా అదేదో తన తపప్నన్టుల్ తలిల్ ఇలా నిషూట్రంగా మాటాల్డడమేంటి? అదే అడిగింది అసహనంగా. 
“అవునమామ్, అంతా నా మీదే చికాకు పడండి. చేసుకునాన్వుగా, అందుకే అనుభవిసుత్నాన్ం. పిలాల్డి కోసం వసుత్నాన్ం అంటే ఒకరో ఇదద్రో 

అనుకునాన్. ఇలా అంతా కలిసి తగలడతారని ఎవరికి తెలుసు?” అంది. 
అసలెవరి వైపూ చూడకుండా లోపలికి నిశశ్బద్ంగా కాఫీలు పటుట్కెళిళ్ గుమమ్ంలో టీపాయి మీద పెటిట్ంది తనమ్యి.  
"ఏమామ్, అంతా కులాసాయేనా? కాసత్ ఇలా తెచిచ్వువ్" అనాన్డు శేఖర తాతయయ్.  
ఆయనకో కపుప్ తీసి చేతి కిచిచ్ “పెళిల్ చూపులకి వచిచ్నటుల్ ఇంకా వీళళ్కు కాఫీలు చేతికందించడమొకటి” తనలో తనే తిటుట్కుని లోపలికి వచిచ్ంది 

తనమ్యి. 
శేఖర తన వైపు చూసేడో, లేదో అని పటిట్ంచుకునే సిథ్తి ఎపుప్డో దాటి పోయింది తనకు. 
మరో అరగంటలో భానుమూరిత్ "అమామ్, తనమ్యీ!" అంటూ పిలిచేడు.  
జుటుట్ ముడేసుకుని అలాగే నైటీతో వెళిల్, తండిర్ వైపు ఏవిటనన్టుట్ చూసింది. 
“కూచోమామ్, అనాన్డు శేఖర  తాతయయ్. 
“ఫరావ్లేదు చెపప్ండి"  అంది విసుగు ధవ్నించే గొంతుతో. 
“లేదు, కాసేస్పు మాటాల్డాలి నీతో" అనాన్డు. 
అది అంది పుచుచ్కుని శేఖర మావయయ్ "మరేం లేదమామ్, ఎంతైనా మనం మనం కావాలిస్న వాళళ్ం. ఈ విడాకులు, అవీ ఎందుకు గొడవ? 

సామరసయ్ంగా సాధించుకుంటే పోలా?” అనాన్డు. 
తనమ్యి చివువ్న తలెతిత్ంది.“విడాకులు నేనడిగానా? అతనా?” అంది. 
“అదేలే, ఎవరడిగితే ఏం?" సామరసయ్ంగా…” అనాన్డు మళీల్ శేఖర మావయయ్ .  
శేఖర గుమమ్ం లోంచి బయటకు చూసూత్ కూచునాన్డు మాట మాటాల్డకుండా. 
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తనమ్యికి వదద్నుకునాన్, తనని అనవసరంగా దోషిని చేసి ఇంటిగలవాళల్ ముందు అతను ఆడిన నాటకం, కోరుట్  బయట అతను తన వైపు చూసిన 
నిరల్క్షయ్పు చూపు గురుత్కు వసుత్నాన్యి. 

అసలు అతనికీ తనకూ మధయ్ ఎపుప్డూ ఏవీ లేనటుల్ ఎంత కఠినంగా పర్వరిత్ంచేడో తలుచ్కుంటే అతని మీద కంపరం పుటుట్కొసూత్ంది. 
పైగా బాబుతో అతను కాసేపటి కిర్ందట తన గురించి చెపిప్న చెడడ్ మాటలొకటి.  
తనమ్యి ఏదో అనబోయేలోగా, తండిర్ సంతోషం నిండిన సవ్రంతో  “అంత కంటేనా బాబూ, మీరెలా అంటే అలాగే” అనాన్డు. 
అరథ్ం పరథ్ం లేని తండిర్ మాట విని నివెవ్రపోయింది తనమ్యి. 
ఇంత జరిగినా ఇంకా ఇలా ఎలా ఆలోచిసుత్నాన్డు తన తండిర్? 
 “నానన్గారూ!” అంది అసహనంగా. 
బాబుని పొదివి పటుట్కునాన్డు శేఖర. వాడు తండిర్ని మరిచిపోనటుల్ అతని ఒళోళ్కి చేరి గటిట్గా కావలించుకునాన్డు. 
బాబు వైపు ఆశచ్రయ్పోయి చూసింది తనమ్యి.  
"చంటి పిలాల్డు కదా, తెలీనితనం" అని సరిపెటుట్కోలేకపోతూ ఉంది తనమ్యి. ఏవీ చెయయ్లేని నిసస్హాయత చుటూట్ ఆవరించినటల్యియ్ కళుళ్ 

మూసుకుంది.  
ఒక పకక్ తండిర్ ఆమోదం చెపప్డం. తనకి ఈ విషయం బొతిత్గా సంబంధం లేనిదనన్టుల్ తలిల్ అసలు బయటికే రాలేదు.  
శేఖర కి  భానుమూరిత్ మాటలోత్ గొపప్ బలం వచిచ్నటుల్  కాళూళ్పుతూ, గొంతు గటిట్గా  సవరించుకుని “అయితే నాదొక కండిషను." అనాన్డు 

ఏదో పెదద్ దయామూరిత్ లాగా.  
“చెపప్రా చెపుప్. నీకునన్ కండిషనల్నీన్ సప్షట్ంగా చెపెప్యియ్.” అంది శేఖర తలిల్ ఈసడింపుగా.  
ఇదంతా వినోదం చూసూత్ అటూ ఇటూ కళుల్ తిపప్సాగింది అతని పినిన్. 
వీళల్ందరి ముఖాలు చూడడానికే అసహయ్ం వేసూత్ ఉంది తనమ్యికి. 
“చెపుప్ బాబూ” అనాన్డు భానుమూరిత్. 
“ఈవిడ ఉదోయ్గం చేసుత్ందో, ఊళేల్లుతుందో తనిషట్ం. జీతం పటుట్కొచిచ్ నా చేతులోల్ పెటాట్లి. ఇక నేను మరో అమామ్యితో కలిసి ఉంటునాన్ను, 

మీకు తెలుసనుకుంటాను. ఆమెని పకక్ పోరష్నులో ఉంచుతాను. మేం మా తాత గారింటి పకక్నే అదెద్కి ఉంటాం ఇక మీదట. నేను ఊళోల్లేనపుడు 
ఈవిడెకక్డికి వెళిల్నా మా వాళెళ్వరికైనా చెపిప్ వెళాళ్లి.” అనాన్డు ఒకొక్కక్  కండిషనుని  వతిత్  పలుకుతూ.  

ఇంటోల్ కాబటిట్ సమయానికి చెపుప్లు వేసుకోలేదు తనమ్యి, లేకపొతే చెపుప్ తీసుకుని అతడిని అకక్డే అందరి ముందూ ఎడా పెడా 
వాయించాలనన్ంత కోపం వచిచ్ంది తనమ్యికి. 

“గెటవుట” అని వీధి వైపు వేలు చూపిసూత్ అరిచింది లేచి నిలబడి. 
తండిర్ తనమ్యిని వారించబోతూంటే రెండు చేతులూ జోడించి, “దయచేసి మీరు మాటాల్డకండి నానాన్ మధయ్లో” అంది. 
"అసలు మిమమ్లిన్ ఇకక్డికి ఎవరు రమమ్నాన్రు? అంతా బయటికి నడవండి ముందు.” అంది మహా కాళిలా. 
ఎరర్గా కందిపోయిన ముఖంతో శేఖర మాతర్ం చాలా కూల గా “చూసేరా, ఎలా అరుసుత్ందో, ఇది రాజీకి రాదని వచేచ్టపుడే చెపేప్ను మీ 

అందరికీ ” అనాన్డు వాళళ్ వాళళ్ ముందు అమాయకతవ్ం నటిసూత్.  
శేఖర తలిల్, పినిన్ ఒకక్సారిగా విరుచుకు పడాడ్రు. 
“ఏవిటే పోనేల్ కదా అని సంధికి వసేత్ రెచిచ్పోతునాన్వేంటి? మా వాడు మంచి వాడు కాబటిట్ బాబు గురించి ఆలోచించి సంధికి వచేచ్డు. అదే 

ఇంకెవడనాన్ అయితే..." అని మొదలుపెటేట్రు. 
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“బాబు గురించి ఆలోచించే వాడే అయితే ఇలొల్దిలి రోడుడ్న ననూన్, బాబునీ వొదిలి ఎందుకు వెళిల్పోయేడు? బాబు గురించి ఆలోచించే వాడే 
అయితే ఎవతెత్ తోనో  ఎందుకు కలిసి ఉంటునాన్డు? ఇదిగో అతను ఇచిచ్న విడాకులు నోటీసు” విసురుగా  పకక్నే ఉనన్ టేబులు సొరుగు లాగి టేబుల మీద 
కాగితానిన్ గిరాటు వేసింది. 

“ఇపుప్డు చెపుత్నాన్ను వినండి. మీ వాడు నాకు విడాకులు ఇవవ్డం కాదు, నేనే ఇతనికి విడాకులిసుత్నాన్ను.  
అంతా కలిసి ఏ గంగలో దూకుతారో దూకండి. అంతే కాదు కటన్ంగా మా వాళిళ్చిచ్న సొముమ్ మరాయ్దగా వెనకిక్ తిరిగివవ్ండి. బాబుని 

చూడడానికూక్డా వీలేల్దు.” అంది గటిట్గా బాబు చెయియ్ పటుట్కుని గుంజి లోపలికి తీసుకు వెళూత్. 
తలిల్ రౌదార్నిన్ చూసి బెంబేలెతోత్, భుజం నొపిప్ పుటోట్, గటిట్గా ఏడుపు లంకించుకునాన్డు వాడు. వాళళ్ చెంప వాయగొటట్లేక, గటిట్గా వాణిణ్ వీపు 

మీద బాది లోపలికి ఈడుచ్కు వెళిల్ంది. ఒకక్ ఉదుటున లోపలి గదిలోకి వెళిళ్ తలుపు మూసుకుంది. బెంబేలుగా చూసూత్ ఏడుసుత్నన్ బాబుని దగగ్రకు 
తీసుకుని గటిట్గా పటుట్కుని గుండెలవిసేలా దు:ఖించసాగింది. భయంతో ముడుచుకుని కుమిలి కుమిలి ఏడుసుత్నన్ తలిల్ వైపు వెకుక్తూ చూడసాగేడు బాబు.   

35 
తిరిగి విశాఖపటాన్నికి వసుత్నన్ తనమ్యికి శేఖర తలిల్ దేవి మాటలు చెవులోల్ మారుమోర్గ సాగేయి. 
"ఆడు మగాడే. ఎంత మందితోనైనా తిరుగుతాడు. ఎంత మందితోనైనా కలిసుంటాడు. ఆడదానివి నువువ్ మొగుడేం చెపేత్ అది విని పడి 

ఉండాలిస్ందే. కాదూ కూడదని నువువ్ ఊరేగుతానంటే నా కొడుకు గాజులు తొడుకుక్ని ఊరికే కూచోలేదు.  ఈ పిలోల్డికి తండిర్ వాడు. వాడి మీద 
హకుక్లనీన్ మాకే ఉనాన్యి. మా మనవడు వాడు.  వాణిణ్ నీకు ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ దకక్నివవ్ను. గురుత్ంచుకో."  

తనమ్యి గుండెలోల్ కొతత్ బెదురు, భయం మొదలయియ్ంది. కలిసి ఉనన్ంతసేపూ దురభ్ర జీవితానిన్ చవి చూసింది. అతనికి దూరంగా, ఏదో తన 
మానాన తాను బతుకుని చకక్ దిదుద్కుంటుంటే మళీల్ ఈ  ఉపదర్వాలేంటి? ఈ  బెదిరింపులేవిటి? 

 "ఆవిడ అనన్వనీన్ నిజం కాకూడదు. ఎపప్టికీ నిజం కాకూడదు. లేదు, అలా జరగడానికి వీలు లేదు." మనసు పార్రిథ్సూత్  ఉంది.  
తెలాల్రగటల్ బసుస్ కిటీకీ లోంచి అతి చలల్ని గాలి ముఖానికి తగులూత్నాన్ తనమ్యికి ధారాపాతంగా చెమటుల్ పటట్సాగేయి. 
ముందు వెంటనే లాయర ని కనుకోక్వాలి.  
"బాబు నించి ఎపప్టికీ దూరం కావడం" అనే ఆలోచనకే కడుపులో నుంచి మెలితిపిప్నటుల్ బాధ కలగసాగింది. 
“భారాయ్ భరత్లు విడాకులు  తీసుకునన్పుడు పిలల్లు ఏమవుతారో అనేది ఊహకు కూడా అందకుండా, ఏ విషయాలూ తెలుసుకోకుండా పెరిగిన 

సామానుయ్రాలు తను. అసలు ఇవనీన్ తెలుసుకోవాలిస్వసుత్ందని ఎపుప్డూ అనుకోలేదు.” 
ఆలోచనలకు అంతూ పొంతూ కనబడడం లేదు.  
బసుస్ వేగానిన్ అందుకోలేక కిటికీ బయట వెనకబడుతునన్ దృశాయ్లను కలుపుతూ, విడదీసూత్ కొనసాగుతునన్ గతపు చితార్లు ఏవేవో తనమ్యి 

తలలో గింగిరాలు కొడుతునాన్యి.   
"అసలే తపప్నిసరి పరిసిథ్తులోల్ బాబుని తిరిగి తలిల్దండుర్ల దగగ్రే వదిలేసి వచిచ్ంది.  
వాడు నిదర్ లేసేత్ ఏడుసాత్డని తెలాల్రగటేల్ బసెస్కిక్ంది. పాపం లేవగానే ఎంత బెంగ పడాత్డో ఏమో!" 
గొంతులోకి గరగరమంటూ దు:ఖం తనున్కు వచిచ్ంది తనమ్యికి. తనమ్యి బలమూ, బలహీనతా ఈ పసివాడే.  
వాడిని చూడగానే, హతుత్కోగానే జీవితానిన్ వాడి కోసమే గెలిచి తీరాలనన్ గొపప్ పటుట్దల కలుగుతుంది. అడుగడుగునా సవాళేళ్ ఎదురవుతునన్ 

జీవనంలో ఎకక్డా వాణిణ్ ఒకక్ క్షణం వదిలి ఉండలేని బాధ, దుఃఖం. 
ఎనోన్ కలలతో, ఆశలతో, నిరంతరం శర్మతో, పటుట్దలతో గెలుచ్కునన్ జే ఆర.ఎఫ వలల్ మంచి సాక్లర షిపుప్తో పీ.ఎచ.డీ చేసే అవకాశం 

వచిచ్ంది. హాసట్లోల్ పిలాల్డితో కలిసుండకూడదనే నిబంధన వలల్ మళీల్ బాబుని దూరం పెటాట్లిస్ వసూత్ంది. బయటెకక్డైనా ఇలుల్ చూసుకోవాలంటే ధైరయ్ం 
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చికక్బటుట్కోవడమే కాదు. కాసత్ నిలదొకుక్కోవాలి కూడా. ఇంటికి అడావ్నుస్ ఇవావ్లనాన్, ఎకక్డయినా సూక్లులో బాబుని చేరిప్ంచాలనాన్ తగిననిన్ డబుబ్లు 
లేవు. అసలు సాక్లర షిపుప్  చేతికి వసూత్ రెణెణ్లుల్ గడిసేత్ గానీ ఏవీ చెయయ్లేని పరిసిథ్తి. కొనాన్ళుల్ ఓపిక పటాట్లి తపప్దు. 

కిటికీ లో నుంచి బయటికి చూసూత్ కళుళ్ తుడుచుకుంది తనమ్యి. 
వివేకానందా పాఠశాలలో కిండర గారెట్న కి వెళూత్నే అనిన్ అక్షరాలూ నేరేచ్సుకునన్ చురుకైన వాడు బాబు. ఇపప్టి వరకు చకక్గా చదువుతునన్ 

పిలాల్ణిణ్ ఇలా అరాథ్ంతరంగా మళీల్ మానిపించాలిస్ వచిచ్ంది. 
"అందాకా వీథి చివర ఎవరో అమామ్యి పైరవేటు చెపూత్ంది, ఊరికే కాసేస్పు పంపుదాంలే" అంది తలిల్ వచేచ్టపుడు. గటిట్గా నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి.  

*** 
హాసట్లుకి వసూత్నే తనతో తెచుచ్కునన్ కాసినిన్ బటట్లు, పుసత్కాలు గదిలో ఒక మూలగా ఉనన్ చినన్ అలమారా లో సరుద్కుంది. టేబుల మీద బాబు 

ఫోటో పెటిట్ంది. చినన్ అదద్ం తీసి కిటికీ ఊచల మీద తగిలించింది. మంచమీమ్ద దుపప్టి పరిచి నడుం వాలచ్గానే ఒళుళ్ తెలియకుండా నిదర్ పటేట్సింది. మేరీ 
తటిట్ లేపేంత వరకూ బయట చీకటి పడిందని కూడా తెలియలేదు తనమ్యికి. 

"బాగా అలిసిపోయేవా?" అంది మేరీ. 
తనను మేరీ అలా ఏక వచనంలో సంబోధించడం తనమ్యికి ఎంతో నచిచ్ంది. పైగా తన గొంతులో ఉటిట్ పడుత్నన్ ఆపాయ్యతకి కలిగిన 

సంతోషంతో చినన్ చిరునవువ్తో తలూపింది తనమ్యి. 
భోజనాల వేళ అయియ్ంది. "రా, డైనింగు హాలుకి వెళాద్ం" అంది మేరీ. 
బయటికి రాగానే రాతిర్ పూట ఆ భవంతి లో అకక్డకక్డా వెలుగుతునన్ చినన్లైటల్ వలల్నో ఏమో భవంతి చుటూట్ ఉనన్ కీచురాళల్ రొద జీబురుమని 

వినిపించసాగింది. అనిన్ గదులకి చివరన ఎతుత్న ఉనన్ డైనింగు హాలులో అడుగు పెటట్గానే అదేదో పిలుల్ల దీరఘ్ నివాసంలా దురగ్ంధం వచిచ్ంది. చపుప్న చీర 
చెంగుతో ముకుక్ మూసుకుంది తనమ్యి. పెదద్ గది మధయ్ పొడవైన పెదద్ చెకక్ భోజనాల బలల్, అటూ ఇటూ కూచునేందుకు పొటిట్  బలల్లు. భోజనాల బలల్ 
నలల్గా చివికిపోయి, మురికి పటిట్, మాసికలు పడి ఉంది. తమని చూసూత్నే బలల్ మీద ఒక వారగా  ముడుచుకుని పడుకునన్ పిలుల్లు రెండు చటుకుక్న మెటల్ 
మీంచి దూకి చీకటోల్కి మాయమయేయ్యి. 

ఒక మూల కూచునన్ వయసు మీద పడడ్టుల్నన్ ఆడామె తమని చూసి లేచి వచిచ్ంది. 
"కొతత్ అమామ్యా?" అంది మేరీతో. 
"అవును" అని ఆవిడతో అని, తనమ్యీ, "కొండమమ్" అని పరిచయం చేసింది మేరీ. 
పలకరింపుగా నవివ్ంది తనమ్యి. హాలులో ఒక పకక్గా సతుత్లు పడిన పొడవాటి అలూయ్మినియం గినెన్ల కారియరుల్ పెదద్వి రెండు ఉనాన్యి. 
ఆ పకక్నే  నీళల్ కుండ, కాసినిన్ సీట్లు గాల్సులు, పళేల్లు. తమతో తెచుచ్కునన్ గాల్సులిన్ టేబుల మీద పెటేట్రు మేరీ, తనమ్యి. 
"రండమామ్" అంది  కొండమమ్ ముందుకు దారి తీసి. 
అపప్టికే టేబులు మీద సరిద్ ఉనన్ నాలుగైదు పళేళ్లలో రెండిటి మూతలు తీసి, నిశశ్బద్ంగా మంచినీళుల్ గాల్సులోల్ పోసింది.  ఆ హాలులో వాసనకి 

కడుపులో తిపప్ సాగింది తనమ్యికి. ఉదయం నించీ ఏవీ సరిగా తినక పోయినా ఆకలి వెయయ్నటుల్ అనిపించసాగింది. తెలారగటల్ పర్యాణం చెయయ్డం 
వలల్నే కాక,  దారి పొడవునా తల పగిలిపోయే ఆలోచనల వలల్ మనస్సంతా బాధ అలుముకుంది.  తపప్ని సరిగా తినక తపప్దనన్టుల్ పళెల్ంలో చెయియ్ 
పెటిట్ంది. చలల్ని అనన్ం, రుచీ పచీ లేని కూర, ఉపుప్ లేని పచచ్డి, నీళల్ లాంటి పపుప్, పులల్ని మజిజ్గ. తనమ్యికి అసలు ఒకక్ ముదద్ కూడా లోపలికి పోవడం 
లేదు. మేరీ మాతర్ం అలవాటు పడిపోయినటుల్ అతి మామూలుగా తినసాగింది.   

తన భోజనం పూరిత్ కావసూత్నాన్ తనమ్యి పళెల్ం లో అనన్ం కొంచెం కూడా కదలక పోవడం చూసి 
 "ఏమైంది తనమ్యీ, రేపటిన్ంచి రూముకే తెపిప్ంచుకుందామా?" అంది మేరీ. 
తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. ఈ హాసట్లోల్ ఈ సౌకరయ్ం కూడా ఉందా? 
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*** 
మరాన్డు మధాయ్హన్ం తలుపు దగిగ్ర చపుప్డైతే "రండి" అంది తనమ్యి చదువుతునన్ పుసత్కం పకక్న పెటిట్. 
"అమామ్, మేరమమ్గారు మీ భోజనం గదికి తెచిచ్ ఇమమ్నాన్రమామ్" అంది కొండమమ్.  
"మరి మేరీ భోజనం?" అంది పళెల్ం అందుకుంటూ తనమ్యి. 
"అమమ్ గారు రేతిర్ ఒకటే పూట ఆసట్లోల్ తింటారమామ్. మీకు ఒపుప్డేం కావాలనాన్ పిలవండి. అదుగో ఆ మూలన సినన్ గది నాదేనమామ్." అంది 

కొండమమ్.  
సనన్గా పూచిక పులల్లా ఉండి, వయసు మీద పడిన మీదట భుజాలు వొంచి నడుసూత్ంది కొండమమ్. 
“పాపం తను గది గదికీ తిరిగి భోజనం అందివవ్డం ఏవిటి?” అనిపించి  "ఫరవాలేదులే. నేనే వచిచ్ తెచుచ్కుంటాను." అంది తనమ్యి వెళుత్నన్ 

కొండమమ్కి వినిపించేలా.  
"పరేల్దమామ్. ఇది నాకు  అలవాటే. సివాచలం ఉనాన్డుగా సాయం సేతాత్నికి. రెండోర్లు ఆళల్ ఊరెళేళ్డు ఎలుల్ండి వచేచ్తాత్డు." అంది.   
కొండమమ్ ని చూసుత్ంటే తనమ్యికి అమమ్మమ్ నరసమమ్ జాఞ్పకం వచిచ్ంది.  
"అదే యాసలో మాటాల్డేది అమమ్మమ్. ఇపుప్డు తను లేకపోవడమే మంచిదయియ్ంది. లేకపోతే తన కషాట్లు చూడలేక తండిర్లా తను కూడా 

మంచాన పడేది." పెదద్గా నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి. 
మరో అరగంటలో మేరీ వచిచ్ంది. వసూత్నే గదిలోని కుండలో నీళుల్ తీసుకుని గడగడా తాగుతూ "అబోబ్, ఇవేళ ఎండ చాలా ఎకుక్వగా ఉంది" 

అంది. 
తనమ్యి పుసత్కం పకక్న పెటిట్ "భోజనం చేసేవా మేరీ?" అంది.  
బదులుగా మూత పెటిట్ ఉనన్  పళెల్ం వైపు చూసూత్ "అదేవిటి, నువువ్ భోజనం చెయయ్లేదా?" అంది మేరీ. 
"ఉహూ. తినాలని అనిపించడం లేదు. నువివ్ంకా చేసి ఉండకపోతే, చెరి సగం తిందాం. ఇంత అనన్ం నేనొకక్దానీన్ తినలేను." అంది తనమ్యి. 
"ఫరావ్లేదులే నువువ్ తిను. నేను మధాయ్హన్ం భోజనం చెయయ్ను." అంది మేరీ. 
"ఏవిటి డైటింగా?" అంది నవువ్తూ తనమ్యి. 
"లేదు తనమ్యీ. నాకు వచేచ్ 'లో ఇన కమ  సాక్లర షిపుప్' రెండు పూటలా తినడానికి చాలదు. మరీ బాగా ఆకలేసేత్ కాసత్ అనన్ం సట్వువ్ మీద 

వండుకుంటాను. లేదా ఏ బిసక్టోల్ తింటాను." అంది. 
తనమ్యికి ఒకక్సారిగా మనసంతా బాధ కలిగింది.  
చపుప్న దగగ్రికి వెళిల్, "నేను తీసుకునే భోజనం మనిదద్రికీ సరిపోతుంది మేరీ. ఇక మీదట రాతిర్ పూట కూడా నువువ్ కొనుకోక్నవసరం లేదు. దా, 

ఇదద్రం తిందాం." అంది తనమ్యి. 
ఇంకా మేరీ కదలక పోయే సరికి  "నువువ్ తినకపోతే నేనూ తినను మరి" అంది  బుంగమూతి  పెడుతూ.  
నవువ్తూ వచిచ్ పళెల్ం దగగ్ర కూచుని "ఆ పర్భువు  నా కోసమే నినున్ ఇకక్డికి పంపేడు. ఇది నా అదృషట్ం." అంది మేరీ.  
 

*** 
మరాన్డు ఉదయం డిపారుట్మెంటుకి వెళల్డానికి సిదధ్ం కాసాగింది తనమ్యి. పెటెట్ లో నుంచి తనకి ఇషట్మైన తెలల్ని బెంగాల కాటన చీర తీసింది. 

చినన్ ముదురు ఊదా రంగు అంచుతో హుందాగా ఉంటుందా చీర. తెలల్చీర పైకి తీయగానే వివేకానందా పాఠాశాల, వెనువెంటనే మురళి, వెంకట జాఞ్పకం 
వచాచ్రు. 

"ఎలా ఉనాన్రో ఏవిటో, ఒక ఉతత్రమైనా రాయాలి" అనుకుంది.  
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పకక్నే రెండో కిటికీ ఊచలమీది చినన్ అదద్ంలో చూసుకుంటూ తయారవుతునన్ మేరీ "ఎవరికి ఉతత్రం రాయాలి?" అంది. 
తనమ్యి “తనలో తను అనుకునాన్ను” అని అనుకుంది కానీ, పైకి అనన్దనన్ సతాయ్నిన్ అపుప్డు గర్హించింది. 
"ఊహూ" అని తల అడడ్ంగా ఆడించి, అదో పెదద్ కథ సాయంతర్ం చెపాత్ను. అంది తనమ్యి. 
"సాయంతర్ం వరకూ ఎందుకు, నడిచి వెళాద్ం యూనివరిశ్టీకి. ఎంచకాక్ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ వెళొల్చుచ్. మా సోషియాలజీ డిపారుట్మెంటు మీ 

పకక్నేగా." అంటూ 
నుదుటిన బొటుట్ దిదుద్కుంటూనన్ తనమ్యి వైపే చూసూత్ "నా దిషేట్ తగిలేలా ఉనాన్వు." అంది చిరునవువ్ నవువ్తూ మేరీ.  
బయట చిరు వెచచ్గా ఉంది ఉదయం.  హాసట్లుకి ఎదురుగా బాట పకక్న నడిచే దారి మీదికి కటిట్న చినన్ వినాయకుడి గుడి దగగ్ర అటూ, ఇటూ 

నడిచే వాళుల్ ఆగి బొటుల్, దణాణ్లు పెటుట్కుంటూ, గుంజీలు తీసూత్, ఆతమ్ పర్దకిష్ణలు చేసూత్ హడావిడి చేసుత్నాన్రు. ఆ పకక్నే పూల దండలు,  కొబబ్రి కాయలు 
రోడుడ్ మీదే  గోనెలు పరిచి అముమ్తునాన్రు. హోరున పకక్ నించి వాహనాలు దూసుకు వెళుత్నాన్యి. అంత రణగొణ ధవ్నులోల్నూ మేరీతో కలిసి 
మాటాల్డుకుంటూ నడుసూత్ ఉంటే  హాయిగా అనిపించసాగింది తనమ్యికి. వనజ, అనంత గురుత్కు వచేచ్రు .  

"వాళిల్దద్రూ కలిసి ఒకక్రే అయిన నెచెచ్లి మేరీ. అనంత అపుప్డపుప్డూ తనతోనే ఉనాన్, వనజ, తను ఎపుప్డూ ఒక ఇంటోల్ కలిసి లేరు. వనజ తమ 
ఇంటోల్నే ఉంటే ఎంతో బావుణణ్ని తనమ్యి చినన్పుప్డెపుప్డూ అనుకునేది.  అది తీరని కోరికగానే మిగిలిపోయింది. కానీ మేరీ దావ్రా ఇపుప్డా లోటు తీరింది."   

తనమ్యి చెపిప్న వివేకానందా పాఠశాల గాథ విని, "అబాబ్, నువువ్ చెపూత్ంటే నాకు ఒక సారి వెళిల్ చూసి రావాలని అనిపిసూత్ంది. ఓ 
సారెళొల్దాద్మా" అంది మేరీ.  

"అవునూ, నా కథలు వినడమేనా? నీ గురించేమైనా చెపేప్దుందా?" అంది తనమ్యి.  
అడగగానే మేరీ ముఖంలో దిగులు కముమ్కోవడం చూసి, "నీకిషట్మైతేనే" అంది సందేహంగా తనమ్యి. 
"ఇందులో ఇషట్ం లేకపోవడం ఏవీలేదు తనమ్యీ, గురుత్ తెచుచ్కుని బాధ పడడం మానేసి చాలా రోజులయింది. అంతే." అంది.  
"అయోయ్ సారీ" అంది తనమ్యి.  
"ఫరావ్లేదు తనమ్యీ. నువువ్ సారీ చెపప్నవసరం లేదు. నీతో పంచుకోవడం వలల్నయినా నా బాధ ఉపశమిసుత్ందేమో.  కారణాంతరాలు 

ఏవైతేనేం నేనూ నీలాగే మోసపోయాను. అతనితో విడాకుల పరవ్ంలో పాపని కోరుట్ అతనికే ఇచిచ్ంది. అదొకక్టే నాలో నిరంతరం సలిపే బాధ." అంది.  
చివరి మాట చెపేప్టపుప్డు మేరీ గొంతు బొంగురుపోవడం సప్షట్ంగా గమనించింది తనమ్యి.  
నిశశ్బద్ంగా మేరీ చెయియ్ పటుట్కుని నిమిరింది. నిరంతరం మేరీ పార్రథ్నలో మునిగి తేలడం వెనుక కారణభూతమైన విషాదం ఇదనన్ మాట .  

ఒకక్సారిగా కాళల్లో సతుత్వ పోయినటెల్ౖయింది తనమ్యికి.  
"పిలల్ల మీద తలిల్కి హకుక్లు లేవా?" మళీల్ బాధ మొదలయింది.  
మేరీని వివరాలు అడిగి మరింత బాధ పెటట్డం ఇషట్ం లేదు తనమ్యికి. 
"మధాయ్హన్ం లాయరు విశవ్తో  అపాప్యింటుమెంటు ఉంది. కాసత్ ఓపిక పడితే అనిన్ వివరాలూ తెలుసాత్యి. అయినా తనని, బాబుని ఎవరూ 

విడదీయలేరు" అని తనకి తను ధైరయ్ం చెపుప్కుంది.  
-------- 

డిపారుట్మెంటులో సాక్లరుస్ రిజిసట్రులో మొదటి సంతకం చేసింది తనమ్యి. సంతకం చేసుత్ంటే కనీన్టి పొర కమిమ్, రూళళ్ పుసత్కంలో గీతలనీన్ 
అలుకుక్పోయినటుల్ కనిపించసాగేయి.   

తన పేరు పకక్న "డాకట్ర" అని కనిపించబోయే చిర కాలపు ఆశయానికి తొలి సంతకం అది. 
చపుప్న మేరీ మాటలు గురుత్కొచాచ్యి.   
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"గత అయిదారేళుల్గా రీసెరిచ్ సాక్లర గా ఇదే హాసట్లోల్ ఉంటునాన్ను. నా పరిశోధన ఎపప్టికి పూరత్వుతుందో తెలియదు. మంచి గైడు లేకపోతే ఇదే 
ఇబబ్ంది." 

"పరిశోధనాంశం ఏవిటో, గైడుగా అభయ్రథ్న ఎవరికి పంపాలో ఏవీ ఇంకా తెలియదు తనకి." అని ఆలోచనలో పడింది తనమ్యి. 
నిజానికి తనమ్యి జె. ఆర. ఎఫ కి సెలకుట్ అయింది కాబటిట్ తెలివైన విదాయ్రిథ్ని అని డిపారుట్ మెంటులో అందరికీ అరథ్ం అయింది. తనమ్యి ఆరోజు 

ఏ పొర్ఫెసరిన్ కలిసినా, ఎవరికి వారు తమ దగగ్రే చేరమని పర్తిపాదనలు చేసేరు. ఎమేమ్ తెలుగు చదివి ఏం సాధిసాత్రనన్ పొర్ఫెసరు కూడా తనకి పర్తిపాదన 
చేయడం చాలా హాసాయ్సప్దంగా అనిపించింది తనమ్యికి. ఎవరి దగగ్ర చేరినా మరొకరికి కోపం వసుత్ందనన్ విషయమూ గర్హించింది. డిపారుట్మెంటులో 
పర్తేయ్క గౌరవాదరాభిమానాల వలల్ చికుక్లు కూడా ఉంటాయని అపుప్డు అరథ్ం అయింది తనమ్యికి. తన కాలేజీ జీవితంలో వెనున్ తటిట్ పోర్తస్హించిన హెడుడ్ 
చిదంబరం గారి దగగ్రే చేరాలని తనమ్యి ఆకాంక్ష. అదే చెపిప్ంది ఆయనతో. 

"శుభం భూయాత, నినున్ చూసి గరవ్ పడే వాళల్లో మొదటి వాణిణ్ నేను. సంతోషంగా చేరమామ్." అనాన్రు చిదంబరం గారు. 
అనీన్ అనుకునన్టుట్ సజావుగా జరిగేయి ఆ రోజు. బయటకు రాగానే మనసుకి హాయిగా అనిపించింది. డిపారుట్మెంటు బయట బెంచీ దగగ్రకు 

వచిచ్ కూచుంది తనమ్యి. ఎమేమ్ రెండు సంతస్రాలూ చదువుకి అడడ్ం తగిలిన అనేకానేక గడుడ్ రోజులు, తనకి అడుగడుగునా అండగా నిలబడడ్ మితుర్లు 
కరుణ, అనంత, రాజు, దివాకర లతో కలిసి గడిపిన క్షణాలు కళల్ ముందు అపుప్డే జరుగుతునన్టుల్ కదలాడేయి. దీరఘ్ంగా నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి. 

"ఇవేళ తను ఇలా జె .ఆర. ఫ కి సెలకుట్ అయియ్, ఇంత సంతోషంగా ఉంటుందని అపుప్డే తనకి తెలిసి ఉంటే ఎంత బావుణుణ్. బాధలు, దుఃఖాలు, 
ఆందోళనలు ఉండేవి కావు కదా!"  తన ఆలోచనలకి తనకే నవువ్ వచిచ్ంది.  

"ఏవిటి మీలో మీరే నవువ్కుంటునాన్రు!" ఎకక్డో పరిచయమైనటుల్నన్  గొంతుకి చపుప్న తలతిపిప్ చూసింది తనమ్యి.  
చూడగానే గురుత్ పటిట్ంది అతనిన్. తనతో ఎం.పీ.సీ గూర్పుతో ఇంటరీమ్డియెట చదివిన తన కాల్స మేట.  ముఖంలో మీసాలు తపప్ ఏవీ తేడా లేదు.  
"మీరు పర్భు కదూ!" అంది. 
"బానే గురుత్ పటాట్రు. మిమమ్లిన్ నేను గురుత్పటిట్నటేల్" అని,   
 "భలే కనిపించారు ఇనాన్ళల్కి. మీరేవిటి ఇకక్డ?" అనాన్డు. 
"ఆ పర్శన్ నేనడగాలి, మీరేవిటి మా యూనివరిస్టీ లో, మా డిపారుట్మెంటు దగగ్ర" అంది తనమ్యి చినన్గా నవువ్తూ. 
"నేనూ మీ యూనివరిస్టీ లోనే  మొనేన్ ఎమ. సి. ఏ పూరిత్ చేసానండీ. హైదరాబాదులో ఉదోయ్గ పర్యతాన్లోల్ ఉనాన్ను. మీ డిపారుట్మెంటుకి 

మితుర్నితో చుటట్పు చూపుగా వచేచ్ను." అనాన్డు బదులుగా నవువ్తూ. 
కుశల పర్శన్లయేయ్క, "అలా నడుసూత్ , కేంటీన లో కాసత్ కాఫీ తాగుతూ మాటాల్డుకుందాం రండి." అంది తనమ్యి. 
"మొతాత్నికి మీరు చినన్పప్టి నించి అనుకునన్ది సాధించేరనన్ మాట. మీ పరిశోధన విజయవంతం కావాలని ఆశిసుత్నాన్ను" అనాన్డు పర్భు.  
కాఫీ కపుప్లు తెచుచ్కుని బయట బెంచీ దగగ్రికి రాగానే  మితుర్లతో కలిసి  జె. ఆర. ఎఫ కి చదువుకునన్ చెటుట్ కింద కరుణ కనిపించేడు. 
అతని కళల్లో సప్షట్ంగా  అసూయా, దేవ్షాలు రగులుతూ కనబడాడ్యి. 
తనమ్యి చపుప్న మొహం తిపుప్కుంది.  
"ఏమైంది!" అనాన్డు పర్భు మాల్నమైన తనమ్యి ముఖం వైపు చూసూత్. 
బదులుగా "ఏవీ లేదనన్టుల్"  తల అడడ్ంగా ఆడించింది.  
తిరిగి డిపారుట్మెంటుకి వసూత్నే "అడుగో  మా వాడు వసుత్నాన్డు. అనన్టుల్  మిమమ్లిన్ మళీల్ కలవాలంటే..." సాలోచనగా అనాన్డు. 
"నా కేరాఫ ఇదే. మరో ఐదేళుల్ ఇదే డిపారుట్మెంటు లో ఉంటాను" అంది సెలవు తీసుకుంటూ తనమ్యి.  

--------- 
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లాయరు విశవ్ ఆఫీసు నించి బయటకు వచేచ్ సరికి భోజనాల వేళ దాటిపోయినా ఆకలి వెయయ్డం లేదు తనమ్యికి. మనసులో బాగా  అసిథ్మితం 
అలుముకుంది. లాయరు మాటలు చెవిలో గింగురుల్ కొడుతునాన్యి.  

"చటట్ం పర్కారం పిలల్లకి తండిర్ సహజ సంరక్షకుడు. అయిదేళల్లోపు పిలల్లు మాతర్ం తలిల్ సంరక్షణలో ఉండచుచ్. అయిదేళుల్ నిండిన పిలల్లు 
తండిర్కే చెందుతారు. అయితే తొమిమ్దేళుల్ నిండిన తరావ్త పిలల్లకి తమ సంరక్షకులిన్  సవ్యంగా ఎంచుకునే హకుక్ ఉంటుంది." 

“అసలు ఇదెకక్డి నాయ్యం?!  తండిర్ సహజ సంరక్షకుడా? మరి కడుపున మోసిన తలిల్?  
అయిదేళల్ వయసయినా, పదేళల్ వయసయినా  పిలల్లకి తలిల్ ఎంతో అవసరం. తండిర్ ఒకక్డూ పెంచగలడా? తపప్కుండా అతని రెండో భారయ్ 

చేతులోల్ పెరగాలిస్ వసుత్ంది. అయినా అయిదేళుల్ నిండిన పిలల్లు తండిర్ దగిగ్ర నాలుగేళుల్ పెరిగేక, తలిల్ని కావాలనుకుని వసాత్రా?”  
సమాధానాలు లేని పర్శన్లతో తలపోటు పార్రంభమైయింది తనమ్యికి. బాబు దూరం అవుతాడేమో అనన్ ఆందోళనకి కడుపులో దేవడం మొదలు 

పెటిట్ంది. 
36 

మరాన్డు సాయంతర్ం తనమ్యి హాసట్లుకి వచేచ్సరికి, మేరీ గది శుభర్ం చేసూత్ కనిపించింది. గది పరిశుభర్ంగా మెరుసుత్నాన్ మరింత అందంగా 
ఉంచుతుంది మేరీ. తన టేబుల మీద ఖాళీ హారిల్కుస్ సీసాలో రంగు కలిపిన నీళుల్, అందులో ఆవరణలోని పసుపు పూల చెటుట్  కొమమ్లని చూసూత్నే మేరీ 
దగగ్రికి వెళిల్ ఆతీమ్యంగా కౌగలించుకుంది తనమ్యి. 

"పొదుద్నన్ ఎపుప్డు తినాన్వో ఏమో, కాసత్ టీ తాగుతావా?" అంది మేరీ ఆపాయ్యంగా. 
పాలపొడి లో వేడి నీళుల్ వేసి క్షణాలలో చికక్ని పాలు తయారు చేసి, అందులో టీ డికాషను కలిపి మేరీ చేసే టీ అంటే తనమ్యికి చాలా ఇషట్ం. 

ఇదద్రూ టీ కపుప్లతో కిటికీ దగిగ్రికి కురీచ్లు జరుపుకుని కూరుచ్నాన్రు. గది కిటికీ లో నుంచి వెనక ఎతుత్గా ఉనన్ చినన్ గుటట్ మీదికి ఏపుగా పెరిగిన గడిడ్ 
మీద సాయంతర్పు కిరణాలు పర్తిఫలిసుత్నాన్యి. లేత గాలికి గడిడ్ చివరుల్ మందర్ంగా సంధాయ్ సంగీతమేదో వినిపిసుత్నన్టుల్ మెలల్గా ఊగుతునాన్యి. రోజూ 
వాళిళ్దద్రికీ ఎనిన్ కబురుల్ చెపుప్కునాన్ ఎపప్టికీ తనివితీరనటేల్ ఉంటుంది.  తనమ్యి హుషారుగా పొదుద్టి విశేషాలు చెపూత్ండగా ఫోను వచిచ్ందని అటెండరు 
సింహాచలం గుమమ్ం దగగ్రికి వచిచ్ చెపేప్డు. అంతకు ముందు రోజే జోయ్తి ఫోను చేసింది.  

“బాబుతో తను తనివితీరా కబురుల్ చెపిప్ంది. అమమ్ మళీల్ ఎందుకు ఫోను చేసుంటుంది?" ఆలోచిసూత్ ముందు హాలులోకి నడిచింది తనమ్యి. 
అటిన్ంచి లాయరు విశవ్.  
“"ఏమయియ్ందండి?"కంగారు పడింది తనమ్యి.  
 "కంగారుపడకండి. మంచి వారేత్, మనం కేసు గెలవబోతునాన్ం. అతను విడాకుల కేసుని ఉపసంహరించుకుంటునాన్డని అతని లాయరు 

చెపేప్డు. అంతే కాదు మీ మీద అతను మోపిన అభియోగాలనీన్ అబదాధ్లని ఒపుప్కుంటునాన్డు" అనాన్డు. 
తనమ్యి "అతను కేసు ఉపసంహరించుకుంటునాన్డంటే అరథ్ం, నేను అతనితో సంధికి ఒపుప్కుంటునాన్ననా?" అంది చిరు చికాగాగ్. 
"అతనితో మీరు సంధికి ఒపుప్కోవడం, ఒపుప్కోవకపోవడం పూరిత్గా మీ వయ్కిత్గత  నిరణ్యం. మీకు అతనితో విడాకులు పొందే మారగ్ం ఇంకా 

సులువవుతుంది ఇపుప్డు" అనాన్డు. 
తనమ్యి, "నాకు అరథ్ం కాలేదు విశవ్ గారూ" అంది.  
"అతను కేసుని ఉపసంహరించుకునాన్, అతని మీద మీరు తిరిగి విడాకుల కేసు పెటొట్చుచ్. మిమమ్లిన్ అతను పెటిట్న హింస అంతా, ఇంతా కాదని 

ఇపప్టికే ఫైలులో ఉంది కాబటిట్ కోరుట్ మీకు వెంటనే విడాకులు మంజూరు చేసుత్ంది." అనాన్డు. 
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"మరి బాబు...!" అంది సందేహంగా తనమ్యి. 
"బాబుకి ఇంకా అయిదేళుల్ నిండలేదు కాబటిట్ సంరక్షణ మీకే వసుత్ంది. తరావ్తెపుప్డైనా ఒకవేళ అతను సంరక్షణ తీసుకోదలుచ్కుంటే అతను మళీల్ 

కోరుట్లో అపీప్లు చేసుకోవాలిస్ వసుత్ంది. అయినా మీరు ధైరయ్ంగా ఉండండి. కటిట్న తాళితో సహా తిరిగి ఇవవ్మని అడిగిన ఇటువంటి దౌరాభ్గుయ్డిని నేను నా 
పార్కీట్సులో ఇంత వరకు చూడలేదు. అంత వరకూ వసేత్ బాబుని దకిక్ంచుకోవడానికి మీకు తపప్కుండా సహాయం చేసి పెడతాను. అంతే కాదు మీ వాళుల్ 
కటన్ంగా ఇచిచ్న సొముమ్ తో సహా అనీన్ ముకుక్ పిండి వసూలు చేదాద్ం" అనాన్డు. 

"చాలా థాంకస్ండి, నేను తిరిగి కేసు ఫైలు చేసాత్ను. రేపే వసాత్ను మీ ఆఫీసుకి" అంది దృఢంగా తనమ్యి. 
గదికి తిరిగి రాగానే దీరాఘ్లోచనలనీన్ చెదిరి, తుఫాను వచిచ్ తగిగ్న తరావ్త పర్శాంత వాతావరణంలా తేలికగా అనిపించింది తనమ్యికి. 
"ఇపప్టికైనా నిరణ్యం తీసుకుని చాలా మంచి పని చేసుత్నాన్వు తనమ్యీ. నీకేం తకుక్వ? చకక్గా మంచి సాక్లర షిపుప్తో పీ.హెచ డీ కి సెలకుట్ 

అయాయ్వు. నీ కాళల్మీద నువువ్ నిలదొకుక్కోగలిగావు. ఇక ఏవీ ఆలోచించకుండా హాయిగా పర్శాంతంగా నిదర్పోవచుచ్ నువువ్. బాబు గురించి కూడా దిగులు 
పడకు. వచేచ్ ఏడాది ఏమవుతుందో అనన్ ఆందోళనతో ఇపప్టి జీవితానిన్ అపర్శాంతంగా మారుచ్కోకు. అనీన్ అవే చకక్బడతాయి." అంది మేరీ తనమ్యి 
భుజం తడుతూ. 

మేరీ దగగ్ర అదే తనకు నచుచ్తుంది. గత అయిదేళుల్గా ఒంటరిగా జీవిసూత్నాన్, అధైరయ్ం మచుచ్కి కూడా కనిపించదు. పైగా గొపప్ 
ఆతమ్సథ్య్యిరయ్ంతో  తన వెనున్ తడుతుంది. అసలు మేరీని చూసేత్నే ఒకానొక ధైరయ్ం, ఓదారుప్  కలుగుతాయి తనమ్యికి. నిరంతర పార్రథ్న వలల్ కలిగిన గొపప్ 
పర్శాంత తేజసుస్ మేరీ ముఖంలో తాండవిసూత్ ఉంటుంది.   

తనమ్యికి ఆ క్షణాన సముదర్ తీరాన ఉనన్ "ధాయ్న మందిరం" జాఞ్పకం వచిచ్ంది. 
ఎమేమ్ చదువుతునన్పుడు మితుర్లంతా కలిసి ఋషికొండ తీరానికి విహార యాతర్కు వెళిల్నపుడు దారిలో బసుస్ చెడిపోయి అంతా నడక మొదలు 

పెటేట్రు. కాసేస్పటిలోనే తోర్వ పకక్నే పెదద్ మందిరం విశేషంగా కనిపించింది. అదే మొదటిసారి తనమ్యి ఆ ధాయ్న మందిరానిన్ చూసింది. 
అరథ్ గోళాకారంలో ఉనన్ పెదద్ హాలు అది. విశాలంగా ఖాళీగా ఉనన్ ఆ హాలులో ఈనె చాపలు పరిచి ఉనాన్యి. "నిశశ్బద్ం" అనన్ పదం రాసి ఉంది 

సత్ంభాల మీద. అకక్డంతా నిశశ్బద్ం. ఒటిట్ నిశశ్బద్ం. కేవలం సాగర కెరటాల హోరు తపప్ ఏవీ వినిపించని నిశశ్బద్ం. అకక్డ కూచుని తనలోకి తను తరచి 
చూసుకునన్  కాసేపూ తనమ్యికి జీవితం దాపున, నిరంతరం లోలోపల సలుపుతునన్ గాయాల మీద గొపప్ లేపనమేదో పూసినటల్యియ్ంది. కానీ ఎందుకో 
మళీల్ ఎపుప్డూ అకక్డికి వెళల్గలిగే అవకాశం ఇపప్టి వరకూ కలగలేదు. "ఒకసారి వెళిళ్రావాలి" అనుకుంది.  

పర్తీ రోజూ రాతిర్ భోజనం కాగానే మేరీ తన పార్రథ్న లోకి వెళిల్పోతుంది. చినన్గా వెలుగుతునన్ టేబుల లాంపు ముందు కూచుని లైబర్రీ నుంచి 
తెచుచ్కునన్ పుసత్కాలు చదువుకుంటూనన్పుడు తనమ్యికి అదే పర్శాంతత కలుగుతూంది. ఇపుప్డు పరీక్షలేవీ లేవు. అయినా పుసత్కాలే తనమ్యికి 
పర్పర్ంచమయాయ్యి.  

‘’తన సుఖం మాతర్మే కోరే మనిషి చెడడ్వాడు, ఇతరుల అభిపార్యమే తనది అని చెపేప్వాడు బలహీనుడు, ఇతరుల సుఖానిన్ కోరే వాడు 
ఉతత్ముడు, అనిన్టా భగవంతుడే అని భావించేవాడు మహా గొపప్ వాడు "  అని టాల సాట్య 

"పని ఆనందమైతే జీవితం సంతోషమవుతుంది! పని, బాధయ్తైతే, జీవితం బానిసతవ్మవుతుంది."   అని గోరీక్ 
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"నీవు ఎంత వెరిర్ వాడవు. నీ బరువు నీవే మోయాలని యతిన్సుత్నాన్వు. భిక్షకుడా! నీ గడప దగగ్ర నీవే భికాష్టన చేసుత్నాన్వు. అనిన్ భారాలూ 
ఆయనపై వదిలి పెటుట్.ఆయనే అనిన్ంటినీ భరిసాత్డు. నీవు నిశిచ్ంతగా వుండు. నీ వాంఛాపరత, మలిన శావ్సలో నీలోని దీపిత్ని ఆరిప్వేసుత్ంది. ఈ 
అపవితర్మైన హసాత్లతో కానుకలను సీవ్కరించకు. పవితర్ పేర్మతో అందించిన కానుకలనే సీవ్కరించు."   అని ఠాగూర 

"సహృదయం అనే వసుత్వు ఒకటి వుంది. మీరు దానిన్ ఇంకెకక్డా చూడలేదా"   అని శరత........తడి ఆరని హృదయపు దుఃఖానిన్ సమూలంగా 
తుడిచి తనకి గొపప్ నిశిచ్ంతనివవ్డం కోసమే రాసేరేమో!" అనిపించసాగింది తనమ్యికి. 

మెలల్గా ఒకొక్కక్రి రచనలూ చదువుతునన్ కొలదీ జీవితం లో కొతత్ కోణాలు అరథ్ం కావడం మొదలుపెటేట్యి తనమ్యికి. ఆ అక్షరాల పర్వాహంలో  
కోలోప్యినవెనోన్ లభించసాగేయి. 

నిరంతర పఠనం ఒంటరి జీవనంలో అదుభ్త సహచరుడయియ్ంది తనమ్యికి.  
------- 
ఆ ఉదయం హఠాతుత్గా అనంత వచిచ్ంది హాసట్లుకి. చాలా సంతోషంగా ఉనన్ తన ముఖానిన్ చూసూత్నే గురుత్ పటిట్ంది తనమ్యి ఏదో శుభ వారత్ 

అయియ్ ఉంటుందని. గవరన్మెంట బి.ఈ.డీ టీచర పోసుట్లకు అనంత, రాజు సెలకుట్ అయేయ్రు.  
"చాలా మంచి వారత్ చెపేప్వు అనంతా. కంగార్టస్. అనుకునన్టుల్గానే సెలకుట్ అయాయ్రనన్ మాట" అంది తనమ్యి. 
పరిచయాలయేయ్క "నేను ఇంత వరకు ఎనోన్ సారుల్  పర్యతిన్ంచేను. కనీసం సెకండరీ గేర్డు టీచరు పోసుట్లకు కూడా సెలకుట్ కాలేదు. మీరిదద్రూ 

సెలకుట్ కావడం చాలా గొపప్ విషయం " అంది మేరీ అభినందిసూత్. 
"అయితే తపప్కుండా నువువ్  పొర్ఫెసర వి అవుతావు మేరీ. అందుకే నీకు చినన్ ఉదోయ్గాలేవీ రావు." అంది తనమ్యి. 
"నీ నోటి వాకాయ్న అదే జరిగితే, ఈ  పర్పంచం లో నా కంటే అదృషట్వంతురాలు ఉండదు. అవునూ, నువూవ్ రాయకపోయావా తనమ్యీ?" అంది 

మేరీ.  
"బి.ఈ.డీ చెయయ్లేదు నేను" దిగులుగా అంది తనమ్యి. 
అనంత వెంటనే అందుకుని, "తనమ్యి ఆశయాలు, లకాష్య్లు ఉనన్తమైనవి. చూడండి, జే ఆర అఫ కి సెలకుట్ అయియ్ గొపప్ విజయం సాధించింది. 

తవ్రలో గవరన్మెంటు లెకచ్రర అయినా  ఆశచ్రయ్పోవలసిన పనిలేదు." అని తనమ్యి వైపు తిరిగి " అవునూ గవరన్మెంటు లెకచ్రర పరీక్ష రిటెన టెసుట్ 
రిజలుట్స్ తవ్రలో వసాత్యని పర్కటించేరు. నీ నంబరు ఇవువ్ తనమ్యీ." అని వెళల్బోతూ,  

 
“అనన్టుల్ కరుణ కి కూడా టీచరు ఉదోయ్గం వచిచ్ంది." అంది అనంత. 

కరుణ పర్సకిత్ రాగానే తనమ్యి ముఖంలో కనబడడ్ ఒక అపర్శాంతత ని కనిపెటిట్నటుల్ మేరీ అనంత వెళల్గానే "కరుణ ఎవరు?" అంది. 
తనమ్యి మాటలోల్ కరుణ చివరి పర్తిపాదనని వినన్ తరావ్త, "అతనికి చెపుప్తో కొటిట్నటుల్ సమాధానం చెపిప్ మంచి పని చేసేవు తనమ్యీ. అతను 

నీ మితుర్డు గానే కొనసాగి ఉంటే అతని మనసుస్లోని దురాగ్రగ్పు ఆలోచనలు ఎపప్టికీ బయటపడేవి కావు. ఈ పర్పంచంలో చాలా దురదృషట్కరమైన  
విషయం ఏవిటంటే మగవాళల్తో సేన్హం ఏదో ఒక సందరభ్ంలో శరీరం వైపు దారితీసుత్ంది. సేన్హం సేన్హంగానే  కొనసాగడం చాలా అరుదు. బహుశా: 
అసాధయ్మేమో. ఆడవాళుల్గా మనకునన్ కనీసపు వివేచన, నియమాలూ మగవాళల్కి సహజంగానే ఉండవనుకుంటా" అంది మేరీ.   

"అందరూ అలా ఉండరు మేరీ. వెంకట, మురళి ల వంటివి ఉతత్ములూ ఉనాన్రు" అంది సాలోచనగా తనమ్యి. 
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"ఇదే నీలో మెచుచ్కోదగిన విషయం. ఇంత జరిగినా పురుషుల పటల్ దేవ్షం లేదు నీకు. నాకైతే మగవాళళ్ని చూసేత్నే అసహయ్ం వేసూత్ంది." అంది 
మేరీ నవువ్తూ. 

"నా కడుపున పుటిట్న వాడూ మగవాడేగా మేరీ! వాణిణ్  సతరీలని గౌరవించే మంచి వయ్కిత్గా, ఉతత్ముడిగా తీరిచ్ దిదాద్లి." దృఢంగా అంది తనమ్యి. 
------- 
కోరుట్కి మరుసటి వారమే చివరి వాయిదా అని చెపేప్డు లాయరు విశవ్. ఆ రోజు ఉదయానే తలారా సాన్నం చేసి బయలుదేరింది తనమ్యి. ఎంత 

పర్శాంతంగా ఉండాలనుకునాన్ ఒక విధమైన అలజడేదో  పుటుట్కు రాసాగింది.  కొంగుని చుటూట్  మరింత గటిట్గా బిగించుకుని  కోరుట్ బయట తన వంతు 
కోసం ఎదురు చూసూత్ చెటుట్ కింద ఎపప్టిలానే కూచుంది తనమ్యి. పకక్నే కూచునన్ మరొకావిడ పలకరించింది. చూడగానే పెదద్గా చదువుకోలేదని అరథ్ం 
అవుతూ ఉంది. విడాకులు వచిచ్ సంవతస్రం దాటినా భరత్ నెలనెలా ఇవావ్లిస్న భరణం చెలిల్ంచకపోవడంతో మళీల్ కోరుట్ని ఆశర్యించిందావిడ. 

"ఇదద్రు పిలల్లతో నానా కసాట్లూ పడతనాన్ను. నాతో బాటూ పిలల్లిన్ కూడా ఒదద్నన్ ఎదవ అసలు ఎందుకు కనాన్డో మరి.  కనీసం పిలల్ల పోసన 
కైనా బరణం ఇవవ్ని శనిగొటుట్ ఎదవ, తాగుబోతు సచిచ్నోడు, ముండల ముటాకోరు...." ఆమె మాటాల్డుతూ ఉండగా తనమ్యికి పిలుపు వచిచ్ంది.  

"కలిసునన్నాన్ళుళ్ ఎముకలు సునన్ంలాగా ఇరగదీసేసేడు. సూడమామ్..." అని కపుప్కునన్ కొంగు తీసి వీపు మీద లోతైన గాయాల గురుత్లు 
చూపించింది ఆమె.  

మనసుస్లో గాయాలిన్ అలా పైకి చూపించలేని నిసస్హాయత తనది. ఆమె దీనగాథ విని మనసంతా వికలం అయియ్ంది తనమ్యికి. వెళల్బోతూ ఆమె 
చేతిలో వందరూపాయల నోటు పెటిట్ "వదద్నొదుద్. పిలలకేవైనా కొనిపెటుట్" అంటూ లాయరు వైపు నడిచింది. 

అనుకోకుండా అపప్టివరకూ ఉనన్ ధైరయ్ం దాపున దైనయ్ం అలుముకుంది.  కలగాపులగంగా సలుపుతునన్ పచిచ్పుండల్ లాంటి జాఞ్పకాలు బాధ 
రేపసాగేయి. తమాయించుకుని లోపలికి అడుగు పెటిట్ంది. 

జడిజ్ తనమ్యిని అడిగేడు "మీకు విడాకులు మంజూరు చేసుత్నాన్ం. సమమ్తమేనా?"  
తనమ్యి "సమమ్తమే" తలూపుతూ  సమాధానమిచిచ్ంది గొంతులోని అలజడి పైకి రానివవ్కుండా నొకిక్పెడుతూ.  
"మీకు భరణం కావాలా?" తరావ్తి పర్శన్. 
శేఖర పకక్న అకక్డ నిలబడడానికి కూడా అసహయ్ం వేసూత్ంది. అతి చినన్ గది కావడం వలల్ తపప్ని సరయియ్ంది. అతని దయాధరమ్ం మీద 

బతకాలిస్న ఖరమ్ తనకు లేదు. 
అందుకే  దృఢంగా "వదుద్, అవసరంలేదు" అంది. 
లాయరు ఆశచ్రయ్ంగా చూసేడు. 
"మీకు భరణం అవసరం లేకపోయినా, పిలల్వాడికి మాతర్ం భరణం ఇపిప్సుత్నాన్ం. అతని జీతంలో ఇరవై అయిదవ శాతం, అంటే నెలకు మూడు 

వందల రూపాయలు. ఇవేళిట్ నించి మీ ఇదద్రికీ ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు. వయ్కిత్గత ఆసిత్పాసుత్ల మీద కానీ, వయ్కిత్గత విషయాల మీద గానీ  ఎటువంటి 
హకుక్లూ లేవు..…."జడిజ్  చెపుత్నన్వేవీ తనమ్యి చెవికి ఎకక్డం లేదు. 

చేతికి ఇచిచ్న కాగితాల మీద యాంతిర్కంగా సంతకం చేసి, బయటకు అడుగుపెటిట్ంది. శేఖర వడివడిగా ముందుగానే బయటకు వెళిల్పోవడానిన్ 
కూడా గమనించలేదు తనమ్యి. 
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"మీకు, అబాబ్యికి భరణం ఇవవ్బడుతుందని అతను అతయ్ంత తకుక్వ జీతం పొందుతునన్టుల్  కోరుట్కి కాగితం సమరిప్ంచేడు. నెలకు మూడు 
వందలకు మీ అబాబ్యికి కనీసం ఒక జత బటట్లు కూడా రావు. పోషణ భారం మీకే మొతత్ం పడాలని అతని ఎతుత్."  కూడా బయటకు వచిచ్న లాయరు 
విశవ్ చెపుత్నన్వేవీ వినకుండా నమసక్రించి బయటకు నడిచింది తనమ్యి.  

"విడాకులంటే ఇలా చెరో  కాగితం చేతికి తీసుకుని, జీవితాలిన్ మధయ్కి చింపి వెళిల్పోవడం. అంతేనా! " 
పార్ంగణం లో నుంచి బయటకి అడుగులు వేసూత్ ఉంటే పెళిల్కి జరిగిన తంతంతా వరసగా జాఞ్పకం వచిచ్ంది.  
పెళిల్ కోసం ఆతృతగా ఎదురు చూసిన రోజులు  జాఞ్పకం వచేచ్యి.  
తన పెళిల్ కోసం తలిల్దండుర్లు పడడ్ శర్మ  జాఞ్పకం వచిచ్ంది.  
పెళిల్ మాటల దగగ్ర నుంచి పెళల్యేయ్ వరకూ జరిగిన అనేకానేక సంఘరష్ణలూ, ఉదివ్గన్ క్షణాలూ గురుత్కు వచేచ్యి.  
అనిన్టి మీద నించి అతను నిరాద్కిష్ణయ్ంగా నడిచి వెళిళ్పోయేడు. చేసిన పర్మాణాలనీన్ తృణ పార్ర్యంగా తొకిక్ పడేసేడు.  
“అతనికి బుదిధ్ చెపుత్నాన్ను” అనుకుని, విడాకులు వదద్ని మూరఖ్ంగా ఇనాన్ళూల్ కోరుట్ చుటూట్ వృథాగా తిరిగింది. 
అతను మాతర్ం సుఖవంతంగానే ఉనాన్డు. తనే కషాట్లు అనుభవించింది.  
“ఇంకా ఎనాన్ళుల్  కోరుట్ చుటూట్ తిరగాలో” అని దిగులు పడని రోజు లేదు. 
కానీ ఏదైతే జరిగితే బావుణణ్నుకుందో అది జరిగిన తరావ్త కలుగుతునన్ ఈ అలజడికి, దుఃఖానికి కారణం ఏవిటి?  బయటికి వసూత్నే  కనబడడ్ 

మొదటి బసుస్ ఎకిక్, నిసాత్ర్ణగా  వెనకిక్ జారబడింది.  
టికెక్టుట్ తీసుకుంటూ యథాలాపంగా "ధాయ్నమందిరం" అని చెపిప్ంది.  
“ఇది డైరకుట్ బసుస్ కాదు. ఆల రౌండు బసుస్”  
అదేవీ వినిపించుకునే సిథ్తిలో లేదు తనమ్యి. నిశశ్బద్ంగా టికెక్టుట్ తీసుకుని కళుల్ మూసుకుంది. దాదాపు గంట తరావ్త మెలల్గా మనసు తేలిక 

పడసాగింది. అసలు అరథ్ం లేకుండా తనెందుకు వయ్థ పడుతూంది? నిజానికి కషాట్లనీన్ తీరిన గొపప్ సుదినం అది.   
 "ఇక మీదట అతనికి తన మీద ఎటువంటి హకూక్ లేదు." వినడానికే ఎంత బావుంది!!  
అపప్టివరకూ ఉనన్ దిగులంతా మాయమయియ్, అమాంతంగా రెకక్లు పొడుచుకొచిచ్ సీతాకోక చిలుకలా గాలి వాటున పైకెగిసిన భావన కలగ 

సాగింది తనమ్యికి. బసుస్ జోడు గుళల్ పాలెం కొండ వంపులు తిరుగుతుండగా దిగువన సముదర్మీమ్ద దూరాన దిగంతానిన్ కలిసే చోటు మీదుగా 
సాయంతర్పు సూరయ్ కిరణాలు ఏటవాలుగా పడూత్ నారింజ రంగు కాంతి కనుచూపుమేరా పర్సరిసూత్  ఉంది. అలల మీదుగా ఎగురుతూనన్ పకుష్లను 
చూడగానే తనమ్యికి తన జీవితం అతయ్ంత ఆశావహంగా, సేవ్చాఛ్యుతంగా కనిపించింది. అందులో అనిన్టికనాన్ ఎతుత్న ఎగురుతూ అవలీలగా గిరికీలు 
కొడుత్నన్ పకిష్లా సంకెళుల్ తెగిన హాయి మనసంతా వాయ్పించింది. ఎకక్డైనా ఆగి దికుక్లు పగిలేలా గటిట్గా అరవాలని ఉంది.  

ఆలోచన రాగానే తరావ్తి సాట్పులో బసుస్ దిగి పోయి తీరంలో తడి ఇసుకలో నుంచి నడక పార్ర్రంభించింది.  
కాసేస్పు ముందుకు నడవగానే  దూరంగా సరుగుడు చెటల్ తోట కనబడసాగింది. అకక్ణిణ్ంచి తీరం లోపలికి సాగి, రోడుడ్ కనుమరుగవుతుంది.  

ఇక వెనకిక్ తిరిగి దగగ్రోల్ని రోడుడ్ చేరుకోవడానికి ఉదుయ్కుత్రాలవుతూ కాళుల్ మునిగే కెరటాలలో నిలబడి దోసిలితో  ఇసుకను, నీటిని సముదర్ంలోకి విడుసూత్  
"శేఖర, ఇక నీకు నా మీద ఎటువంటి హకూక్ లేదు" అని అరిచింది.  
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37 
ఆ వారాంతం ఇంటికి వెళిల్ంది తనమ్యి. 
తండిర్ ముఖంలోచిటపటలు, తలిల్ ముఖంలో పర్శాంతత కనిపించేయి తనమ్యికి. 
మనసంతా ఎపుప్డూ లేనంత హాయిగా, తేలికగా ఉంది తనమ్యికి. 
“తను ఇపుప్డు సరవ్ సవ్తంతుర్రాలు. ఎవవ్రి మీదా ఆధారపడి లేదు, ఎవవ్రికీ తన మీద హకుక్లు లేవు, తన మీద ఎవవ్రి 

అజమాయిషీ లేదు. ఆ భావనే ఎంతో హాయిగా ఉంది.” 
అందుకే తండిర్కి ధైరయ్ంగా చెపిప్ంది. 
“ఏం చేదాద్మని విడాకులు తీసుకునాన్వు?” గటిట్గా అరిచేడు భానుమూరిత్. 
“నానన్గారూ, మీరు అరథ్ం లేకుండా మాటాల్డుతునాన్రు. ఇంత జరిగేక అతనితో ఎలా కలిసి ఉంటానని అనుకునాన్రు? ఛీ, వాడి 

విషయం తలుచుకుంటేనే కంపరం పుటుట్ కొసూత్ంది.” అంది తనమ్యి. 
“తండిర్ని నేననేవాణొణ్కడిని ఉనాన్ను. ననున్ అడగాలని ఇంగిత జాఞ్నం నీకు లేకపోయింది. నీ అంతట నువువ్ నిరణ్యం 

తీసేసుకోవడమే. రేపొర్దుద్నన్ ఈ పిలోల్డు తండిర్ కావాలంటే ఏం సమాధానం చెపాత్వ? ఇంత తొందరపాటు నిరణ్యం ఏంటి?.....” ఆవేశంగా 
మాటాల్డుతునన్ తండిర్ వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది తనమ్యి. 

“మొదటి నించి జరిగిన పర్తీ సంఘటనా తెలిసీ ఎందుకు ఇలా మాటాల్డుతునాన్డు? అయినా మొదట విడాకుల కోసం నోటీసు 
పంపినది అతనా, తనా? ఆతనికై అతను అటువంటి తీవర్ నిరణ్యం తీసుకునే వరకూ తను పిచిచ్ దానిలా అతనేం చేసినా భరించింది. అతను 
నోటీసు పంపాక, విడాకులు ఇవవ్ననే కోరుట్ చుటూట్ అరథ్ం లేకుండా ఇనాన్ళూల్ తిరిగింది. ఏ విధంగానూ తను తొందర పడలేదు. అయినా 
తండిర్ అంటునన్దేవిటి? తనది తొందరపాటా?”  అదే అడిగింది. 

కురీచ్ లోంచి లేవబోయి తూలి పడాడ్డు భానుమూరిత్. 
“నానన్ గారూ!” అంటూ చటుకుక్న దగగ్రికి వెళిల్ పటుట్కుంది తనమ్యి. 
గుండె రాసుకుంటూ, పకక్నే మంచమీమ్ద చతికిలబడుతూ బైటికి వేలు చూపించేడు భానుమూరిత్. 
“వెళుళ్, ఇంకెపుప్డూ ఇకక్డికి రాకు” 
బుగగ్లమీంచి ధారాపాతంగా కారుతునన్ వెచచ్ని కనీన్ళుల్ తనని గంగా పర్వాహమై ఉవెవ్తుత్న ముంచి అకక్డికకక్డే తనని 

కలిపేసుకుంటే బావుణణ్ని అనిపించింది తనమ్యి. 
చపుప్న మేరీ అనన్ మాటలు గురొత్చేచ్యి. 
“మగవాళెల్పుప్డూ మగవాళేల్. తమ పరిధిలో తలల్యినా, భారయ్ అయినా, కూతురైనా చెపిప్న మాట వింటూ తు.చ తపప్కుండా 

నడుకునన్నాన్ళూల్ గొపప్ వాళుల్గానే పర్వరిత్సాత్రు. వాళల్ ఆధిపతయ్ంలో ఉనన్ ఆడవాళుళ్ వాళల్కి నచచ్నివి చేసినన్పుప్డే వాళల్ అసలు సవ్రూపం 
బయటపడుతుంది.”  

“నిజమేనా?” కనీన్ళుల్ తుడుచుకుంటూ పకక్ గదిలోకెళిల్ పోయింది తనమ్యి.  
"శేఖర ఎంత బాధించినా అతను మరొక కుటుంబం నించి వచిచ్న వయ్కిత్ కాబటిట్ అతని పదధ్తులు వేరు అని సరి పెటుట్కోవచుచ్. కానీ 

తండిర్?  
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ఒకక్తే కూతురు కావడం వలల్ చినన్పప్టి నించీ తలిల్ తనని అమామ్యిగానూ, తండిర్ అబాబ్యిగానూ పెంచేరు.  
తను ఆరో తరగతిలో సైకిలు తొకక్డం నేరుచ్కుంటానని అనగానే, తన పెదద్ సైకిలు మీద మొదటి రోజు ఫెడలు తొకక్డానికి ఒక 

రోజంతా తనకి శిక్షణ ఇచేచ్డు ఆయన.  
ఆయన టీవీఎస -50 మోటారు సైకిలు కొని తీసుకొచిచ్న మొదటి రోజే బండి నడపడం నేరేచ్సుకునన్ తన వైపు పర్శంసా పూరవ్కంగా 

చూసిన చూపు ఇంకా మరిచ్పోలేదు తనమ్యి.  
వసూత్ వసూత్  సాయంకాలం వేళ వీథి చివర కొటాట్లకు వెళుత్నన్ పశువులు అడడ్ం పడి, బండి మీద నించి పడడ్ తనని లేవనెతత్డానికి 

ఆదరా బాదరా ఇంటి నించి ఆయాసంతో పరుగెతుత్ కొచిచ్న ఆదురాద్ని మరిచ్పోలేదు తనమ్యి.  
"నువేవ్ అబాబ్యి వైతే బావుణుణ్రా" అని ఎనోన్ సారుల్ తనతో అనన్ తండిర్ని మనసారా ఎంతో పేర్మించింది.  
"నువువ్ మీ నానన్లాగే ఉంటావు" అని ఎవరైనా అంటే ఎంతో పొంగిపోతూ వచిచ్ంది. 
అలాంటి నానేన్నా ఇలా మాటాల్డుతునన్ది? 
ఒక మగవాడి సంరక్షణలో తపప్ సవ్తంతర్ంగా తను బతకలేనని ఆయన ఎందుకు బాధపడుత్నాన్డు? అవనీన్ సరే. తనని ఏకంగా 

ఇంటికే రావొదద్ని అంత కరక్శంగా ఎలా అంటునాన్డు?” 
ఇంటోల్ ఇంత గొడవ జరుగుతూనాన్ తలిల్ ముభావంగా ఉండిపోయింది. 
తనమ్యికి మనసంతా దిగులు కముమ్కుంది. 
జీవితం ఎపుప్డూ పోరాటమేనా? 
ఇనాన్ళూల్ తను చేసిన పోరాటం వేరు, ఇక మీదట చెయయ్బోయేది వేరు. 
మొదటిసారిగా తనెంత ఒంటరో అరథ్ం కాసాగింది. 
అయినా తపప్దు, ఇక మీదట తలిల్దండుర్ల అండ కూడా లేదు తనకి. 
తన పాటేల్వో తనే పడాలి. అంతే. 
ఇక బాబుని తనతో తీసుకెళిల్ పోయి సవ్తంతర్ంగా బతకాలని నిశచ్యించుకుంది తనమ్యి. 
“ఏదో ఆవేశంలో అనాన్రులే. రెండోర్జులోల్ నినూన్, వాడినీ చూడకుండా ఉండలేనని అనరూ” అని తలిల్ తనని ఓదారిసేత్ బావుణణ్ని 

అనిపించింది. 
“తన బాధయ్త తలిల్కీ దురభ్రంగా అనిపిసూత్ందా? బాబు సంరక్షణ భారంగా తయారైందా? 
ఏమో! ఏవీ ఊహించుకోవడం ఇషట్ం లేదు, అలాగని తలిల్ మనసుస్ లోని అభిపార్యమూ తనకు తెలియడం లేదు. 
ఒక పకక్ తనకి శేఖర పీడ విరగడైనందుకు ఆమె ముఖంలో సంతోషం కనిపిసూత్  ఉనాన్, ఏదో తెలీని అసహనం ఎందుకు 

కనిపిసూత్ందో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. 
కారణాంతరాలు ఏవైనా ఇపుప్డిక అసలు జీవితం పార్రంభించబోతూంది తను.” 
కళుళ్ తుడుచుకుంది.  
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“దేనికీ కుంగిపోకూడదు. తన నిరణ్యాలకు బాధుయ్రాలు తనే. కషట్నషాట్లు అనుభవించేది తనే. తలిల్దండుర్లు కాదు. తనకు తెలిసినంత 
వరకూ తను కానీ పనేదీ చెయయ్లేదు. మంచి నిరణ్యాలనిపించినవే  తీసుకుంది. ఇక వాళల్  కోపతాపాలతో తనకి సంబంధం లేదు. వాళల్కి 
తనని చూడాలనిపిసేత్ వాళేల్ వసాత్రు." 

బాబు బాయ్గు సరిద్ంది నిశశ్బద్ంగా తనమ్యి. 
ఉదయం మొదటి బసుస్కి విశాఖపటాన్నికి బయలుదేరింది. 
విశాఖపటన్ం పొలిమేరలోల్కి రాగానే మరింత దిగులు కముమ్కుంది.  
ఈ నగరం వైవాహిక జీవితంలో తను కనన్ అపురూప కలలనీన్ కూలిచ్ వేసింది. ఎనోన్ దుః ఖ పూరిత రాతుర్ళల్ని మిగిలిచ్ంది. ఎనోన్ 

పాఠాలు నేరిప్ంది. అయినా కొందరు మంచి మనుషులిన్ పరిచయం చేసింది. అధ:పాతాళానీన్, అతుయ్నన్త విజయానీన్ పరిచయం చేసింది. 
కొనిన్ మెటల్ని  అధిగమింపజేసింది. కొతత్ జీవితానిన్చిచ్ంది.  

ఎంతో విచితర్మైనది జీవితం! తనెపుప్డూ ఇలా ఒంటరి పర్యాణం చెయాయ్లిస్ వసుత్ందని ఊహించుకోలేదు. తెలిసి ఉంటే తను 
మరింత దృఢంగా నిలబడేదేమో!  

ఒళోల్ నిదర్ పోతునన్ బాబు తల నిమిరింది. 
పార్పంచిక బాధలెరుగని పసివాడు! వాడి నుదుటి మీద ముదుద్ పెటిట్, చుటూట్ కపిప్న శాలువాని వాడికి వెచచ్గా చుడుతూ గుండెల 

దగగ్రకు తీసుకుని  
"నానాన్! నువూవ్, నేనూ మాతర్ం ఎపప్టికీ దూరం కావదుద్" అంది.  
తలిల్ ఒంటి వెచచ్దనానికి ఆదమరిచి నిదర్పోతునాన్డు బాబు. 
ఒకక్ సారి ఊపిరి గటిట్గా పీలిచ్ంది.  
బయట తొలి మంచు వెలుతురు మెలల్గా విచుచ్కుంది. తడి ఆరని తనమ్యి కళల్లోల్ జీవితం పటల్ ఆశలాగా.   

*** 
నిదర్పోతునన్ బాబుని ఒక చేతోత్ గటిట్గా పటుట్కుని వాడు చేతులోల్ంచి జారిపోకుండా, కొంగు తీసి నడుం చుటూట్ బిగించుకుంది. మరో 

చేతికి పరుస్ తగిలించుకుని, అదే చేతోత్ బాయ్గు మోసుకుంటూ ఆటో దిగి హాసట్లు ఆవరణలోకి నడవసాగింది. 
వారెడ్న అడిగితే ఏం సమాధానం చెపాప్లో ముందే నిరణ్యించుకుంది. 
“ఒక వారంలో ఎకక్ డైనా ఇలుల్ చూసుకుని వెళిళ్పోతాం. దయచేసి అంత వరకూ ఉండనివవ్ండి.”  
హాసట్లుకి చేరగానే నిసతుత్వ వచేచ్సింది తనమ్యికి. 
కానీ విశార్ంతి తీసుకోవడానికి లేదు.  
“చేతిలో ఉనన్ కాసినన్ డబుబ్లతో ఇంటికి అడావ్నుస్ ఇచేచ్సేత్ ఇతరతార్ ఖరుచ్లెలా వసాత్యి?” 
 మొదటి నించీ తనమ్యికి తన దగగ్ర డబుబ్లు లేకపోతే తినడం మానేసి పసుత్లయినా ఉంటుంది కానీ, ఎవరినీ చెయియ్ జాచి అపుప్గా 

నయినా అడిగే అలవాటు లేదు. 
"తనకే ఎందుకిలా జరుగుతూంది?" బాబు పకక్నే పడుకునన్ తనమ్యి బుగగ్లిన్ వెచచ్ని కనీన్ళుల్ తడిపేయ సాగేయి. 
ఎపుప్డు నిదర్పోయిందో తెలీదు. మేరీ వచిచ్ తటిట్ లేపేంత వరకు మెలకువ లేకుండా పడి ఉంది. 
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అపప్టికే నిదర్ లేచి పకక్నే ఆడుకుంటూనన్ బాబు “అమామ్” అంటూ వచిచ్ ఒళోళ్ చేరేడు. 
"“అమామ్” అనన్ వాడి పిలుపు కోసమే తను ఇంకా బతికి ఉంది. వాడి కోసం ఎనిన్ కషాట్లనయినా భరించగలిగే గొపప్ సూఫ్రిత్ వాడు.” 
 "చినిన్ నానాన్, బంగారు  తండీర్!" అంటూ గుండెలకు హతుత్కుంది. 
తనమ్యి కళల్లోల్ నీటి పొరలు చూడగానే ఏదో జరిగిందని అరథ్మయియ్ంది మేరీకి. 
పకక్నే కూచుని చేతి మీద రాయ సాగింది. 
"నీకు వచేచ్ సాక్లర షిపుప్తో నువూవ్, బాబూ దరాజ్గా బతకొచుచ్. ఎందుకు దిగులు పడతావు?" అంది.  
ఇంకా మౌనంగా కూచునన్  తనమ్యితో 
“ఇపుప్డిపుప్డే పీ.ఎచ.డీ మొదలు పెటేట్వు కాబటీట్, నీకు పీర్ పీ.ఎచ.డీ ఎగాజ్మస్  అయేయ్ంత వరకూ పెదద్గా పనుండదు. మీ గైడు గారితో 

మాటాల్డుకుని బాబు సూక్లుకి వెళేల్ సమయంలో  మాతర్మే రీసెరిచ్ పని చేసుకోవచుచ్. నువెవ్కక్డ ఉనాన్, నేను కూడా  నా పనులు తవ్రగా 
చూసుకుని, బాబు వచేచ్ వేళకి తెములుచ్కుని వచేచ్సాత్ను. టెనష్ను పడకు తనమ్యీ. అనిన్టికీ ఆ పర్భువు ఉనాన్డు." అని ఓదారుసూత్నన్ తనమ్యి 
మేరీ అర చేతిని పటుట్కుని నిశశ్బద్ంగా రోదించసాగింది. “ఈ అమామ్యికి తను ఏమవుతుంది? ఎందుకింత దయ తన మీద?" 

“నీకు థాంకస్  చెపప్డం కూడా చినన్మాటే మేరీ. నీ సేన్హానిన్ నేను నా జీవితంలో ఎపుప్డూ మరిచ్పోను.” అంది మెలల్గా. 
మరాన్టి నించి యూనివరీశ్టీకి  దగగ్రోల్ గది దొరుకుతుందేమో అని వెతకడం మొదలు పెటేట్రు తనమ్యి, మేరీ.  
సిటీలో బాగా ఖరీదైన పార్ంతం కావడంతో దాదాపుగా అనీన్ బాగా చినన్వి, అదెద్ బాగా ఎకుక్వ.   
ఇక అనిన్టి కంటే  బాగా ఇబబ్ంది పెడుత్నన్ విషయం ఏవిటంటే, తనమ్యికి మెళోల్ సూతార్లు, కాళల్కు మటెట్లు లేకపోవడానిన్ పటిట్ పటిట్ 

చూడడం, బాబు వైపు, తన వైపు మారిచ్ మారిచ్ చూసి, ముఖమీమ్దే "అదెద్కు ఇవవ్ం" అని చెపప్సాగేరు కొందరు.  
"సరేల్, అటువంటి ఇళుల్ నీకు అసస్లు అవసరంలేదు" అని మేరీ ఎంత ఓదారుసుత్నాన్, అవమానంతో తనమ్యికి దుః ఖం తనున్కు 

రాసాగింది.   
మూడో రోజుకలాల్ అరథ్మైన విషయం ఏవిటంటే ఊరి నించి దూరంగా వెళేత్నే తకుక్వ అదెద్లో కాసత్ సౌకరయ్వంతమైన ఇలుల్ 

దొరుకుతుంది. అకక్డ సంసాక్రవంతులైన వాళుళ్ ఉంటే.  
దిగులుగా కూచునన్ తనమ్యితో, “నాకూ నీతో రావాలనే ఉంది తనమ్యీ, కానీ నాకొచేచ్ అరకొర సాక్లర షిపుప్తో నాకు హాసట్లులోల్ 

తపప్ ఇంకెకక్డా ఉండే సోత్మత లేదు. నీకు తెలుస్గా అంది మేరీ.” 
“ఫరావ్లేదు మేరీ. ఒంటరిగా ఉండడానికి ఏదో తెలీని భయం ఆవహిసూత్ంది.” అంది నిసాత్ర్ణగా. 
గది బయటి చీకటి మనసుస్లోకి పాకుతునన్టల్నిపించసాగింది తనమ్యికి. 

*** 
ఆ మరాన్డు యూనివరీశ్టీలో డిపారట్ మెంటు బయట బెంచీ మీద బాబుతో బాటూ కూచుని కబురుల్ చెపూత్నన్ తనమ్యి “ఏ…ఏవిటి 

బా...బాగునాన్రా?” అనే పిలుపు వినబడి తలెతిత్ చూసింది. 
దివాకర నవువ్తూ నిలబడాడ్డు. 
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“అయోయ్, మి...మీమ్రు ఇళళ్ కోసం ఎకక్డో వెతకడం ఏవిటీ? మా ఇంటి వరండాని ఆనుకుని ఉనన్ పెదద్ గదిని మీకు తత్.. తకుక్వకి 
అదెద్కు ఇపిప్సాత్ను. ఇంతకు ముందు బబ్... బర్హమ్చారి మేసాట్రు  ఒకరు ఉండేవారు. ఆయనకు మొనన్నే పెళల్యియ్ వెళిళ్పోయేరు. మి.. మీమ్కు 
ఇంటి సమసాయ్ తీరుతుంది, బాబు సమసాయ్ తీరుతుంది.  బడి నించి రాగానే మీ బాబుని మా అమమ్గారు చ…చకక్గా చూసాత్రు” అనాన్డు. 

తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. 
తనకొక కషట్ం వచిచ్ కళల్నీళల్ పరయ్ంతం కాగానే ఒక అజాఞ్త సహాయం  అందజేసుత్నన్ అజాఞ్త మితుర్నికి మనసుస్ లోనే కృతజఞ్తలు 

చెపుప్కుంది. 
“రెండు చేతులూ ఎతిత్ నమసక్రించింది."  
“అయోయ్, భ..భలే వారు” అంటూ దారి తీసేడు దివాకర. 
“ఇ..ఇంకా ఏ ఉదోయ్గంలోనూ కుదురుకోలేదు. మి...మీమ్రు  చెపిప్న రెసిడెనిష్యలు బబ్..బాగా దూరం. ఆఅ..అందుకే వెళల్లేదు…”అని 

చినన్ పిలాల్డిలా మాటాల్డుతునన్ దివాకర వైపు కృతజఞ్తగా చూసింది తనమ్యి. 
ఇతని తతత్వ్ం  చినన్ పిలల్వాడిదయినా, హృదయం ఎందరో పెదద్వాళల్  కనాన్ ఎంతో విశాలమైనది. 
దివాకర తలిల్ ఎంతో  ఆదరంగా, “రామామ్”అని పలకరించింది. 
అడావ్నుస్ ఇవవ్బోతే, “మా అమామ్యిలాంటి దానివి. మాకు అడావ్నుస్లు అకక్రలేదు, నువువ్ తవ్రగా వచెచ్యియ్ చాలు” అని 

చిరునవువ్తో  తిరసక్రించింది. 
తలిల్ దగగ్రనించి మంచి తనానిన్ పుణికి పుచుచ్కునాన్డనన్ మాట దివాకర. 
హాసట్లుకి సంతోషంగా తిరిగి వచిచ్ంది. “ ఆదివారం ఇంటోల్ చేరుతాను మేరీ” అంది మేరీ రాగానే సంతోషంగా తనమ్యి. 
“మంచి వారత్ తనమ్యీ, కానీ  ముందీ  ఇంటరూవ్య్ అయేయ్క చేరుదువు గాని” అని కళల్ ముందు కవరు ఆడించింది మేరీ. 
ఆతర్ంగా కాగితం బయటికి తీసి చూసుత్నన్ తనమ్యి వైపు నవువ్తూ చూసూత్ , 
 "కాలేజ సరీవ్స కమీషను నించి ఇంటరూవ్య్ కదా! అనుకునాన్ కవరు చూసి. ఇంకేం గవరన్మెంట లెకచ్రర పోసుట్కి  ఇంటరూవ్య్ కి 

పిలుపు వచిచ్ంది. ఇక ఉదోయ్గమే తరువాయి." అంది మేరీ. 
తనమ్యి తన హడావిడిలో పడి రిటెన టెసుట్ రిజలుట్స్ వచేచ్యని కూడా పటిట్ంచుకోలేదు. ఇక ఇపుప్డు మూడు వారాలోల్ హైదరాబాదులో 

ఇంటరూవ్య్. 
STD బూత కి పరుగున వెళిల్  తలిల్కి ఫోను చేసింది. అసలు జరిగినవనీన్ మరిచ్పోయింది. 
“పోనేల్మామ్, దేవుడి దయ వలల్ ఈ ఉదోయ్గం నీకు వచేచ్సేత్ బావుణుణ్.” అంది అటిన్ంచి జోయ్తి. 
“ఉదోయ్గం వసుత్ందా, రాదా అనన్ది పర్ధానం కాదు తనమ్యీ. నీకు ఇంటరూవ్లు ఎలా ఉంటాయనన్ది తెలుసుకోవడానికి కూడా 

ఇదొక మంచి అవకాశం. అయినా నీ పర్తిభకు తగగ్ ఉదోయ్గం ఇది. ధైరయ్ంగా  అటెండ అవువ్. నువువ్ వచేచ్ వరకూ బాబుని నేను చూసాత్ను" 
అంది మేరీ. 

ఆ మాట వింటూనే  ”విడిచి వెళొళ్దద్"నన్టుట్  పరుగున వచిచ్ తలిల్ని కౌగలించుకునాన్డు బాబు. 
ఆలోచనలో పడింది తనమ్యి. హైదరాబాదులో తలిల్కి పెదనానన్ గారి అమామ్యి, తనకి పెదద్మమ్ వరస అయేయ్ ఆవిడ ఉంది. 

ఇంటరూయ్కి వెళిళ్ రావడం అంటే ఒకక్ రోజు పని కాదు. పర్యాణంతో కలిపి అయిదు రోజులు పడుతుంది. 
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తలిల్ని తనతో రమమ్ని, తీసుకు వెళల్డమే ఉతత్మం. పెటెట్లో అడుగున దాచిన డబుబ్లిన్ లెకక్చూసుకుని, గటిట్గా ఊపిరి పీలుచ్కుని వదిలి, 
“నినొన్దిలి వెళల్ను నానాన్, అమమ్మమ్ని కూడా మనతో తీసుకెళాద్ం, సరేనా?” అంది తనమ్యి సంతోషంగా. 

జే. ఆర. ఎఫ కి తయారు చేసుకునన్ నోటుస్లనీన్ తీసి రాతీర్ పగలూ చదవ సాగింది తనమ్యి. 
మరో వారంలో ఇంటరూవ్య్ అనగా దగగ్రలోని గవరన్మెంట జూనియర కాలేజీకి  వెళిల్ంది.  
విరిగిపోయిన గేటు, మాసిపోయిన గోడలు, పెళల్లు ఊడి వచిచ్న గచుచ్. 
అరకొర వసతులతో గటిట్గా పది గదులు కూడా లేని కాలేజీ అది. 
ఉనన్ంతలో కాసత్ చకక్గా ఉనన్ది పిర్నిస్పాలు గది. 
"పినిస్పాలు గారు లేరు. రేపు రండి" అనాన్డు అటెండరు. 
అయినా ముందుకు నడిచింది. 
ఆ పకక్నే ఉంది సాట్ఫ రూము. ఒక బలల్కి అటూ, ఇటూ రెండు కూరుచ్నే బలల్లునన్ చినన్ పాటి గది అది.    
అకక్డ పుసత్కం చదువుకుంటునన్ యువకుడు తనమ్యి వైపు  సందేహంగా చూసేడు. పొదుద్నేన్ కావడంతో ఇంకా ఎవరూ వచిచ్నటుల్ 

లేరు. చాలా సాదా దుసుత్లయినా చకక్గా ఇన షరుట్ చేసుకుని, మంచి హుందాగా ఉనాన్డు. 
తనమ్యి సాక్లర అని తెలియగానే "రండి మేడమ, కూరోచ్ండి" అని,  
“నా పేరు సిదాద్రథ్. ఇంగీల్షు లెకచ్రర ని”  వినమర్ంగా అనాన్డు. 
అతని చేతిలోని 19 వ శతాబిద్ అమెరికన కవయితిర్ ఎమిలీ డికిన సన కవితవ్ం పుసత్కానిన్ చూసూత్  
“నా అభిమాన కవయితిర్.  
“Success is counted sweetest 
By those who ne'er succeed 
To comprehend a nectar 
Requires sorest need” …అనే పాదాలు నాకు చాలా ఇషట్ం.” అంది తనమ్యి. 
“అయితే మీరు ఆంగల్ సాహితాయ్నిన్ కూడా ఔపోసన పటేట్రనన్ మాట” ఆశచ్రయ్ంగా అనాన్డు. 
“ఏదో లెండి. చదివింది తకుక్వైనా, అభిమానించింది ఎకుక్వ. ఒకపుప్డు ఆంగల్ కవితావ్నిన్ తెలుగులోకి అనువాదం చేయడం నాకు 

ఇషట్మైన పనిగా  ఉండేది.“ అని చినన్గా నవివ్ంది. 
"మరి ఇపుప్డు!" అనాన్డు ఆసకిత్గా. 
"ఇపుప్డంతా జీవన పోరాటం ఆసకుత్లిన్ పకక్కి నెటిట్ంది"   
అతను వెంటనే చినన్గా దగిగ్, "అంతేలెండి, సాక్లర అయేయ్క బోలుడ్ పనులు ఉంటాయిగా, మీకేదో సలహాలు చెపుత్నాన్నని 

అనుకోకపోతే ఒకక్ మాట. అందరికీ ఉండేవి ఇరవై నాలుగు గంటలే అయినా, మీ ఆసకుత్లకు కూడా కొదోద్ గొపోప్ సమయానిన్ 
కేటాయించండి. లేకపోతే జీవన పోరాటంలో కొనిన్ సంవతస్రాలు గడిచిపోయేక వెనకిక్ చూసుకుంటే మనకంటూ ఏవీ మిగలదు " 

తనమ్యి అతని వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. "తన అజాఞ్త మితుర్డు తనతో సరిగా ఇలాగే మాటాల్డుతూ ఉంటాడు."  
ఆ ఆలోచన రాగానే తనమ్యి పెదాల మీద చినన్గా నవువ్ వెలిసింది. 
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అంతలోనే వచిచ్న పని గురుత్కు వచిచ్  "గవరన్మెంట ఉదోయ్గానికి ఇంటరూవ్య్ అంటే ఎలా పిర్పేర కావాలో అరథ్ం కావడం లేదండి" 
అంది తనమ్యి. 

గటిట్గా నవేవ్డతను. "బి బోలడ్ మేడమ. ఏమడిగినా భయపడకుండా చకక్గా చెపేప్సెయయ్ండి. సబెజ్కట్ ఏదయినా ఇంటరూవ్య్ లు ఒకటే. 
మీకు ఏమడిగినా చెపప్గల నాలెడిజ్ ఉనన్పుడు అసలు ఇంటరూవ్య్ కషట్మే కాదు. ఒకక్టి గురుత్ పెటుట్కోండి. మీరు వెళుత్నన్ది పంతులమమ్ 
ఉదోయ్గానికి. కాబటిట్ కాల్సులో మీరు పాఠం ఎంత కానిఫ్డెంట గా చెపప్గలుగుతునాన్రనేది మాతర్ం తపప్ని సరిగా చూసాత్రు. కాబటిట్ ముందుగా  
కాసత్ టర్యిల వేసుకుని వెళల్ండి. కనబడడ్ నలుగురు పిలల్లిన్ కూచోబెటిట్ పాఠం చెపెప్యయ్ండి. ఎవరూ లేకపోతే ఇదుగో మీ అబాబ్యికి 
చెపెప్యయ్ండి." గలగలా మాటాల్డుతునన్ అతని "వాగాధ్టికి మెచేచ్ ఉదోయ్గం ఇచిచ్ ఉంటారు" అనిపించింది తనమ్యికి. 

వచేచ్టపుడు బాబు చేతిలో రంగు రంగుల చాక పీసులు పెడుతూ "మేడమ, ఉదోయ్గం వచేచ్క మొదటి సీవ్టు నాదే. గురుత్పెటుట్కోండి.” 
అనాన్డు సిదాద్రథ్ నవువ్తూ.  

అపుప్డపుప్డే అతను పరిచయం అయినా అతనిన్  మరిచిపోవడం అసాధయ్ం అనుకుంది. 
తిరిగి హాసట్లుకి రాగానే హాసట్లు వారెడ్న ఎదురుపడింది. ఏ కళ నుందో బాబుని చూసి కూడా ఏమీ అనకుండా ఊరుకుంది. నిజానికి 

ఒక వారం అనన్ది రెండు వారాలయింది.  
ఆ రోజు డిపారుట్మెంటులో దివాకర కి కబురు చెపిప్ంది తనమ్యి  “ఇంటరూవ్ చూసుకుని, వచేచ్ నెలలో చేరుతాను. మీ అమమ్ గారికి 

చెపప్ండి.” అని. 
డిపారుట్మెంటులో సెలవుకి అపిల్కేషను ఇచిచ్ బయటికి రాగానే ఒకసారి సందేహంగా వెనకిక్ తిరిగి చూసింది. "ఇకక్డే తను రిసెరిచ్ 

చేసూత్ మరో అయిదేళుల్ ఉంటుందా?"  
38 

బాబుతో బాటూ తనమ్యి, జోయ్తి తెలాల్రుతూనే హైదరాబాదుకి  చేరుకునాన్రు. తనమ్యి హైదరాబాదుని చూడడం అదే మొదటిసారి. విశాఖ 
పటన్మూ నగరమే అయినా,  రెండు నగరాలకూ తేడా చాలా సప్షట్ంగా కనిపించసాగింది.  

విశాఖపటన్ంలో రోడుల్  ఎకేక్ కొండ, దిగే కొండగా ఉండడం వలల్నో, పర్ధానమైన రోడుల్ తపప్ మిగతా రోడల్నీన్ విశాలంగా లేకో, నగర శివారుల్ 
అంతగా అభివృదిధ్ చెందకో నగరం చినన్దనిపిసుత్ంది. కానీ అందమైన నగరం. సముదర్ం, కొండలు, పచచ్దనం...బహుశా: విశాఖ పటాన్నిన్ చూసి పేర్మలో 
పడని వారుండరేమో.  

హైదరాబాదు లో దిగగానే ఏదో కొతత్ లోకానికి వచిచ్నటుల్  అనిపించసాగింది. విశాలమైన రోడుల్, తేమ లేని పొడి వాతావరణం, కొతత్ భాష, జన 
సముదర్ం.  సేట్షనోల్ తోసుకొసుత్నన్ జనాలని తపిప్ంచుకుని బయటికొచిచ్ ఆటో ఎకేక్రు. అడర్సు కాగితం ఆటో అబాబ్యికి చూపించింది జోయ్తి.  

"మాలూం నహీ" అనాన్డు హైదరాబాదీ భాషలో.  
అతనికెలా చెపాప్లో తెలియక తికమక పడాడ్రు తలీల్ కూతుళుల్. 
వెళాల్లిస్న అడర్సు పైకి చదివి, "ముందు ఆ ఏరియాలోకి పోనియియ్ చూదాద్ం" అంది తనమ్యి. 
 అతి వేగంగా ఎకక్డ బోలాత్ పడుత్ందో అనన్టుల్ దూసుకు వెళుల్త్నన్ ఆటో లో అటూ ఇటూ ఊచలిన్ గటిట్గా పటుట్కుని కూచునాన్రు. బాబు 

ఉతాస్హంగా లేచి చుటూట్ చూడసాగేడు. 
అరగంట పర్యాణం చేసేక "ఇదే మీ బసీత్" అనాన్డు. 
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రెండు, మూడు సందులు తిరిగి మొతాత్నికి పర్మీల పెదద్మమ్ ఇలుల్ పటుట్కునాన్రు. ఆటో వాలా మరో పది రూపాయలు ఎకుక్వ ఇమమ్ని 
కూచునాన్డు. జోయ్తి బేరానికి పైసా ఇచేచ్ది లేదని వాదనకి దిగింది. 

"అసలే డబుబ్లు కనాకషట్ంగా ఉనాన్యంటే ఇలాంటి కషాట్లు మరీ వచిచ్ పడుత్నాన్యి." అని మనసుస్లోనే బాధ పడూత్, తనమ్యి తలిల్ని వారించి, 
అయిదు రూపాయలు ఎకుక్వ ఇచిచ్ంది.  

రెండసుథ్ల పెదద్ మేడ ముందు దిగేరు. కింద పోరష్ను ఎవరికో అదెద్కి ఇచిచ్నటుట్నాన్రు. వాకిటోల్ ఊడుసుత్నన్ అమామ్యి పైకి దారి చూపించింది. 
గుమమ్ం దగిగ్ర నిలబడి తెరిచి ఉనన్ తలుపుల మీద కొటేట్రు. పెదద్మమ్ వచిచ్సాదరంగా లోపలికి తీసుకు వెళుత్ందనుకునన్ ఆశలు అడియాసలే అయాయ్యి. 

"అమమ్ తానానికి పొయియ్ంది. కూచోండి" అంది పనమామ్యి. 
బెదురుగా ఒకరి వైపు ఒకరు చూసుకుంటూ కూచునాన్రు. 
"సినిమా ఫీలుడ్లో చేరి బాగా డబుబ్ సంపాదించేరని తెలుసు కానీ ఇంత బాగా అని తెలీదు." చుటూట్ తేరిపార చూసూత్, రహసయ్ంగా అంది జోయ్తి. 
లోపల మరో పెదద్ హాలు ఉంది. పేపరు తిరగేసూత్, కాఫీ తాగుతునన్ వయ్కిత్ తమ వైపు కనెన్తిత్ కూడా చూడలేదు. 
"ఆయనే మీ పెదనానన్ గారు. గురుత్ పటిట్నటుల్ లేడు. ఎపుప్డో పెళిళ్లో చూడడమే ననున్. వాళల్ పెళిళ్ నాటికి నా వయసు పదిహేనో, పదహారో 

ఉంటాయి." అంది గుసగుసగా జోయ్తి. 
గదికి ఆ మూల నించి ఈ మూల వరకు అదాద్ల బీరువా లోల్  ఏవేవో షీలుడ్లు, ఖరీదైన వసుత్వులు అలంకారంగా ఉనాన్యి. బాబు ఒళోళ్ నుంచి 

దిగి అటు ఇటూ అకక్డకక్డే నడవ సాగేడు. వాణిణ్ ఏవీ ముటుట్కోవదద్ని సైగ చేసింది తనమ్యి. అదద్ం టీపాయి మీద వార పతిర్కలలో నుంచి ఒకటి చేతిలోకి 
తీసుకుంది. కానీ కళుల్ మండసాగేయి. జోయ్తి వెనకిక్ జేరబడి కళుల్ మూసుకుంది. రాతర్ంతా జనరల పెటెట్లో పర్యాణం. కికిక్రిసిన రైలు లో కంటి మీద 
కునుకు లేదు ఇదద్రికీ.  

అపుప్డే హాలోల్కి  అడుగు పెడూత్, "ఎలా జరిగింది పర్యాణం?" అంది పెదద్మమ్ పర్మీల కటుట్కునన్ పెదద్ అంచు జరీ చీర సరిచేసుకుంటూ.  
అకక్డే తిరుగుతునన్ బాబు ఎకక్డ ఏం పడేసాత్డో అనన్ చినన్ చికాకు ఆవిడ ముఖంలో క్షణం పాటు తాండవించడానిన్ ఇటేట్ గమనించింది తనమ్యి. 
బాబు ని దగగ్రికి పిలిచ్, "నమసేత్ చెపప్మామ్" అంది. 
వెంటనే ఆవిడ " "అమమ్మామ్" అని పిలిపించకమామ్,” ఆంటీ” అనమను. మా అబాబ్యికి ఇంకా పెళిల్ కానే లేదు." అంది భుజాల వరకూ 

కతిత్రించుకునన్ జుతుత్ వెనకుక్ తోసుకుంటూ. 
జోయ్తి వెంటనే కలిప్ంచుకుని, "అవునకాక్, బాబు పెళెళ్పుప్డు?" అంది. 
"సంబందాలు చూసత్నాన్ం. ఈ ఏడాది కుదురుదేద్మో చూడాలి" అని, "వీడికి నీ పోలికే లేదు. తండిర్ పోలికనుకుంటా. అవునూ, అతను రాలేదేం?" 

అంది పర్మీల ఆరా తీసుత్నన్టుట్. 
కాసత్ చికాగాగ్ ముఖం పెటిట్ తనమ్యి సమాధానం ఇచేచ్ లోగా 
జోయ్తి "ఏం లేదకాక్, అతనికి ఉదోయ్గంలో సెలవు లేదు..." అని నసిగింది. 
తనమ్యి మెళోల్ బయటికి వేళాల్డుతునన్ ఖాళీ గొలుసు వైపు ఓ చూపు విసిరి, "నాతో రండి" అని హాలుకి ఒక పకక్గా బయటి నించి  ఉనన్ 

సందులో నుంచి నడిచి ఇంటి వెనక వైపు ఉనన్ గది తలుపు తీసి, "ఇదే మీ గది"  అంది. 
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ముందు ఉనన్ ఇంటికి సంబంధం లేనటుల్ కటిట్ ఉనన్ రెండు గదులోల్ వంటింటి కి పకక్గా ఉంది ఆ గది. గదిలో సనన్ని దూది పరుపు వేసునన్ పాత 
డబల కాట మంచం ఉంది.  

"అదుగో అది బాతూర్ము. సాన్నలవీ కానివవ్ండి. మీకు టిఫిను పనమామ్యి తెచిచ్ ఇసుత్ంది. కాసేస్పటోల్ సిటీలో పెదద్ కాంటార్కట్రు గారింటోల్ పెళిళ్కి 
వెళాల్లి మేం. వచేచ్సరికి సాయంతర్ం అయిపోతుంది. మీకు మధాయ్హన్ం భోజనాలవీ కూడా ఏరాప్టు చెయయ్మని పనమామ్యికి చెపాత్ను." అంది పర్మీల. 

"ఫరావ్లేదకాక్. మేం పెటుట్కు తింటాంలే" అంది జోయ్తి. 
ఆవిడటు వెళల్గానే తనమ్యి వైపు తిరిగి "కాసత్ ఆ గొలుసు లోపలికి వేసుకోరాదూ, అందరి చూపులు తటుట్ కోలేక చసత్నాన్ం" అంది జోయ్తి. 
"పెదద్మమ్కి తెలీదా?" విసుగాగ్ అంది తనమ్యి. 
"తెలుసో, లేదో. మనంతట మనం డపుప్ వేసుకోవటం ఎందుకు? ఇదేవైనా అంతా మెచుచ్కునే విషయమా?" అంది జోయ్తి. 
తనమ్యికి చపుప్న కళల్నీళుల్ తిరిగేయి. "తనేం తపుప్ చేసింది?"  
జోయ్తి చూసీ తల తిపుప్కుని ఏవీ పటట్నటుల్ మాట మారుసూత్  "పర్మీల పెదద్మమ్కి పిలల్లు లేరు. ఒకబాబ్యిని పెంచేరు. అతను ఇపుప్డు అమెరికాలో 

ఉనాన్డట." అంది. 
బాబు కి సాన్నం చేయించి, తనూ తయారయియ్ గదిలో ఉనన్ పరుపు మీద తల వాలిచ్ంది తనమ్యి.  శరీరం కంటే మనసుస్కే ఎకుక్వ అలసటగా 

ఉంది. ఎకక్డికెళిల్నా ఎదురవుతునన్ చేదు అనుభవాలు. తన లాంటి సతరీల జీవితాలు అడుగడునా ముళళ్ మీద నడకే.  తపుప్ మగవాళుల్ చేసినా సతరీలని బాధుయ్లిన్ 
చేసి హింసిసుత్ంది సమాజం. శేఖర తో విడాకులతో అతనికి, తనకు సంబంధం తెగిపోయిందని తను అనుకుంటునాన్, ఈ సమాజం అతనిన్  మరిచి 
పోనివవ్డం లేదు. 

"అజాఞ్త మితుడా! ననీన్ బాధల నుంచి కాపాడు." అని కళుల్ మూసుకుంది.  
ఆలోచనలతో అలిసి పోయిన శరీరానికి వెంటనే నిదర్ పటేట్సింది. 
మధాయ్హన్ం భోజనానికి తటిట్ లేపింది జోయ్తి. "లేమామ్, బాగా లేటయియ్ పోయింది ఇపప్టికే" అంటూ. 
ఏదో కాసత్ బలవంతంగా తిని, పుసత్కాలు ముందేసుకుని కూచుంది తనమ్యి. ఎంత తవ్రగా ఇకక్డి నించి తిరిగి వెళిళ్పోతామా అనిపించసాగింది. 

జీవితంలో తపప్ని పరిసిథ్తులు ఎదురయియ్నపుప్డే సంయమనం పాటించాలని ఎకక్డో చదివింది. కళుళ్ మూసుకుని, గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్ వదిలి, పుసత్కం 
తెరిచింది. పుసత్కం తెరవగానే ఒకక్ సారిగా మనసుస్ లో ఉనన్ ఇతర ఆలోచనలనీన్ మబుబ్లు తొలిగినటుల్ మాయమైపోయేయి. ఏకాగర్తగా చదవసాగింది. 

సాయంతర్ం టీలు పటుట్కుని వచిచ్న పనమామ్యితో, "ఏవిటీ మీ అమమ్గారు ఎపుప్డొసాత్రు?" అని ఆరాలు తీసూత్నన్ తలిల్ వైపు చూసూత్, "అమామ్! 
ఎలుల్ండి ఇంటరూవ్య్. రేపు డాకుయ్మెంటుల్ చెకింగుకి రమమ్నాన్రు. గురుత్ందా? " అంది తనమ్యి. 

" ఊ, ఈ సిటీలో ఆటోలకు బాగానే వదిలేటటుల్ ఉనాన్యి" అంది జోయ్తి.  
పర్మీల కారులో దిగడం పై నుంచి చూసి పరుగెతుత్కొచిచ్ "అమామ్ అమామ్! రేపు మనం కారు ఎకుక్తామా?" అడిగేడు బాబు అమాయకంగా. 
"లేదు నానాన్, ఆటోలో వెళాత్ం" అంది మృదువుగా వాడి తల నిమురుతూ తనమ్యి. 
"ఊహూ, నేను ఆటోలో రాను" అనాన్డు బుంగమూతి పెటిట్. 
తనమ్యి ఏదో చెపిప్ సముదాయించే లోగా "పోనీ బండిమీదెళాద్ం" అనాన్డు. 
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వాడికి ఈ మధయ్ అదొక సరాద్ పటుట్ కుంది. హీరో హోండా, సుజుకి, కవాసాకి, యమహా  బండుల్  లోనల్ మీద మధయ్ తరగతి వాళల్కి అందుబాటు 
లోకి వచాచ్యేమో ఎకక్డ చూసినా చినన్ పిలల్లిన్ ముందు, కాసత్ పెదద్ పిలలల్ని మధయ్ కూచో బెటుట్కుని వెళేల్ జంటలు ఎకుక్వయేయ్రు. బాబు అటువంటి వాళల్ 
వైపు ఎనోన్ సారుల్ ఆశగా చూడడం గమనించింది తనమ్యి. బాబుకి ఏ లోటూ లేకుండా పెంచాలనన్ది తన ధేయ్యం. కానీ తండిర్ లేని లోటల్లో ఇదొకటి అని 
అరథ్మయియ్ంది. బాబుకి ఇవనీన్ అరథ్మయేయ్లా ఎలా చెపాప్లి? వీణిణ్ తండిర్ ఆలోచన లేకుండా ఎలా పెంచాలి? 

ఆలోచనలతో సతమతమవుతూ తనమ్యి వాటర టాంకు మాతర్మే ఉనన్ మూడో అంతసుథ్ మీదికి వెళిల్ంది. మేడ మీద నుంచి చూసేత్ వరసగా ఆ 
వీధిలో అనీన్ దాదాపు రెండు, మూడంతసుథ్ల భవనాలే. దూరంగా ఖాళీ సథ్లంలో వరసగా టారాప్లినుల్ కపిప్ ఉనన్ గుడిసెలోల్ ఉంటునన్ జనం సాయంతర్ం 
కావడంతో గూళళ్కు  చేరినటుల్నాన్రు. ఇళల్ బయట పిలల్లు మటిట్లో పొరుల్తూ ఆడసాగేరు. బాబు బండి గురించి అడిగిన విషయం ఆలోచిసూత్ తను బాధ 
పడూత్ంది గానీ, మటిట్లో పెరిగే ఆ పిలల్లు పాపం ఎనిన్ కోరెక్లు మనసులో అణచుకుంటారో! ఐసుపూర్టు, చాక లెటుట్ ...ఇలా పర్తీదీ వాళళ్కి అందనిదే. 
ఏదైనా కావాలని వాళుల్ తలిల్దండుర్ల దగగ్ర మారాం చేసేత్ వాళూల్ తన లాగే తీరచ్లేక, బాధ పడాత్రా? 

"తనమ్యీ!" కింద నుంచి జోయ్తి పిలుపుకి ఈ లోకంలోకి వచిచ్ంది తనమ్యి. 
"పెదద్మమ్ పిలుసూత్ంది."  
అపప్టి వరకు టీవీ ముందు కూచునన్ పెదనానన్ అనబడే వయ్కిత్ వీళల్ వైపు ఒకసారి చూసి నవివ్, అరజ్ంటుగా ఏదో పనునన్టుట్ లోపలికి వెళిల్పోయేడు. 
"ఋతురాగాలు" సీరియలిన్ లీనమైపోయి చూడసాగేరు పర్మీల, జోయ్తి.  
మధయ్లో ఎడవ్ర టైజ మెంటుల్ రాసాగేయి. 
"వాషింగ పౌడర నిరామ్....పాల వంటి తెలుపు....రంగుల బటట్లు తళ తళలాడే..." 
"ఒనిడా టీవీ- ఓనరస్ పైరడ, నైబరస్ ఎనీవ్…"  
తనమ్యికి విసుగు వసూత్ంది. 
తిరిగి సీరియల పార్రంభమైంది. 
"సాగే.... జీవన రాగం......"  
"అవును ఎకక్డా ముగియకుండా సా......గే.......దే జీవనం" 
 ధైరయ్ం చేసి, "ఎలుల్ండి ఇంటరూవ్య్ ఉంది కదా పెదద్మామ్, నేను చదువుకోవాలి" అని లేచింది తనమ్యి. 
"ఆ... వెళల్మామ్ చదువుకో. ఇంతకీ ఏం ఉదోయ్గానికీ?" అని రాగం తీసింది పర్మీల.  
తనమ్యి సమాధానం విని, "లెకచ్రర అంటే జీతం బానే వసుత్ందనుకుంటా. ఒకక్గానొకక్ కూతురువి. ఉదోయ్గం రాగానే మీ అమమ్నీ, నానన్నీ నీ 

దగగ్రికి తీసుకెళిల్పో. ఆ పలెల్టూళోల్ ఎనాన్ళల్ని పాటుల్ పడతారు?" అంది. 
ఆవిడ అసందరభ్పు మాటలకి నవావ్లో, ఏడవాలో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. 
జోయ్తి అందుకు సమాధానంగా "ఆడపిలల్ దగిగ్ర ఉండాలిస్న ఖరమ్ మాకేంటకాక్, కలో గంజో తాగి మా బతుకులు మేం బతుకుతాం గానీ.." అని 

సాగదీసింది. 
తనమ్యికి అకక్డ ఒకక్ క్షణం కూడా ఉండాలనిపించక చపుప్న నడిచి వెనక గదిలోకి వచేచ్సింది. 
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కాసేస్పటోల్ జోయ్తి వచిచ్, "నువువ్ కాసత్ నీ కోపం తగిగ్ంచుకోవడం నేరుచ్కో. 'పరాయింటికి వచిచ్నపుడు ఎలా నడచుకోవాలో కూడా నేరప్లేదా నీ 
కూతురికి' అని గడిడ్ పెటిట్ంది మా అకక్" అని విసుకుక్ంది. 

తనమ్యి ఒళోల్ ఆదమరిచి నిదర్ పోతునన్ బాబు తల నిమురుతూ, ఎదురుగా ఉనన్ పుసత్కం తీసింది.  అలుకుక్పోతునన్ అక్షరాలిన్ 
కూడబలుకుక్ంటూ చదవసాగింది. 

*** 
మరాన్డు కాలేజీ సరీవ్స కమీషన ఆఫీసుకి వెళల్డానికి తయారయియ్ కిందికి వచేచ్రు. 
గేటు దగిగ్రే ఎదురయియ్ంది పర్మీల. 
"వెళొల్సాత్ం పెదద్మామ్" అంది తనమ్యి. 
అపుప్డే బయటికి వెళూత్ కారెకక్బోతునన్ ఆవిడ భరత్ వీళల్ వైపొక చూపు విసిరి, "మెయిన రోడుడ్ వరకు నడిసేత్ ఆటోలు సులభంగా దొరుకుతాయి 

మీకు" అని ఉచిత సలహా ఇచిచ్, డోరు వేసుకునాన్డు. 
"మధాయ్హన్ం భోజనానికి వసాత్రా?" అంది పర్మీల తనమ్యి చేతిలోని ఫైలు వైపు చూసూత్. 
"అకక్డ ఎంత సమయం పడుతుందో తెలీదకాక్. ఇంత పెదద్ నగరంలో అసలు ఆ అడర్సు కే ఎపుప్డెళాత్మో ఏమో" అంది జోయ్తి. 
వెళిల్పోయిన కారు వైపు నిరాశగా చూసి, తలిల్ వైపు చూసేడు బాబు. తనమ్యి అరథ్మయియ్నటుల్  వాడి వైపు చూసి, తన చేతిలోని పరుస్, ఫైలు 

తలిల్కిచిచ్, వాణిణ్ ఎతుత్కుంది. పది నిమిషాల పాటు నడిచేక ఆటో సాట్ండు వచిచ్ంది. సిటీ బసుస్లో వెళాద్మంటే దారులు తెలీవాయె. పైపెచుచ్ ఉదయం పది 
గంటలకలాల్ రమమ్నాన్రు. సమయం దాటి పోతుందేమో అనన్ ఆదురాద్ ఒకటి. 

నడుసుత్నన్ంత సేపు, "నడ మంతర్పు సిరి అంటారు దీనేన్. డబుబ్ వచేచ్సరికి మనుషులకి మనుషులు కనబడరు. కనీసం మీ పెదనానన్ ఆటో 
సాట్ండు వరకూనైనా దించేడు కాదు. ఈ ఎండలో పడి పిలాల్ణెణ్తుత్కుని నడుచుకుని వెళుత్నాన్మనన్ కనికరం కూడా లేదు...." అని గొణుగుతూనే ఉంది జోయ్తి. 

తనమ్యి నిరిల్పత్ంగా నడవసాగింది. జీవితంలో ఎంత డబుబ్ సంపాదించినా మనుషులకు విలువనివవ్డం మరిచిపోకూడదనన్ పాఠమిది. 
"నానాన్, నువువ్ పెదాద్డివయేయ్క, మనం కూడా కారు కొనుకుక్ంటాం.  అపుప్డు మనలా నడిచే వాళల్నందరినీ ఎకిక్ంచుకుందాం, సరేనా?" అంది 

వాడి బుగగ్ నిమురుతూ. 
సంతోషంగా తలూపేడు బాబు. రయియ్న దూసుకెళుత్నన్ ఆటోలో విశాలమైన రోడల్ని, ఎవరి హడావిడిలో వాళుల్ పరుగులు పెడుత్నన్ మనుషులిన్ 

చూసూత్ంటే తమ ఊరు గురుత్కు వచిచ్ంది తనమ్యికి. తన చినన్తనంలో ఏదైనా ఆపదొసేత్ తపప్ ఎపుప్డూ మనుషులు హడావిడిగా పరుగులు పెటట్డం 
చూడలేదు. బడికి వేళకి తయారయియ్, నిదానంగా నడుచుకుని వెళేల్ దోవలో పకిక్ంటి అతత్యయ్ గారు,మావయయ్ గారు, ఎదురిటి పినిన్ గారు, బాబాయి గారు, 
పకక్ వీథి మేసాట్రు, కిళీల్ కొటుట్ రాములు.....అంతా సిథ్మితంగా జీవితాలిన్ గడిపేవారు. కుంపటి మీద రోజలాల్ వంట అవుతూనన్టుల్ కనిపించినా సమయానికి 
వంట సిదధ్ం అయేయ్ది. రోజలాల్ పదో పరకో సంపాదించినా తృపిత్గా జీవితం గడిచేది. 

ఇపుప్డు అందరూ నగరాలకు వలస వెళిల్పోతునన్వారే. ఏదో తెలీని పరుగులు పెడుత్నన్ వారే. ఏవుంది ఈ నగరాలోల్!? అంతులేని యాతన తపప్!! 
జోయ్తి ఆటో అబాబ్యిని తనకునన్ కొదిద్ పాటి హిందీ భాషా పరిజాఞ్నంతో పర్శన్లు అడగసాగింది. మృదుల ఇదద్రి మధాయ్ కూరుచ్ని నిశశ్బద్ంగా చుటూట్ 
పరికిసుత్నాన్డు. దారిలో ఎతుత్న కొండ మీద బిరాల్ మందిర కనిపించింది. 

"పూరా మారుబ్ల, చూణీణ్కి రెండు కళుల్ సాలవు" ఆటోవాలా గటిట్గా చెపప్సాగేడు. 
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"పునన్మి వెనెన్లోల్ బిరాల్ మందిర ని చూసేత్ ఎంత బావుంటుంది! " అనుకుంటూ అపర్యతన్ంగా కళుల్ మూసుకుంది తనమ్యి. 
ఎనోన్సారుల్ శేఖర ని హైదరాబాదు వెళాద్మని, బిరాల్ మందిర చూదాద్మని అడిగేది. 
"అసలు ఉనన్ ఊరు తపప్ ఏం వూరు వెళిళ్నా ఏం వుంటుంది? డబుబ్లు దండగ అని కొటిట్ పడేసే వాడు." 
శేఖర ఆలోచన రాగానే వికలమైన మనసుస్తో వెంటనే కళుల్ తెరిచింది. 

*** 
దాదాపు గంట పర్యాణం తరావ్త ఆఫీసుకి చేరేరు. సరిట్ఫికేటల్ వెరిఫికేషన కి రెండు వందల మంది వరకు వచేచ్రు. 
మూడో అంతసుథ్లో, “ఉసుస్రంటూ” అపప్టికే ఉనన్ పెదద్ లైనులో చివర నిలబడాడ్రు. 
లోపలికి వెళిల్ బయటకు వచేచ్ వారిని లైనులో నిలబడడ్ కొందరు ఆతర్ంగా పర్శన్లు అడగడం, వాళేళ్వో చెపుతుంటే, "అయోయ్, నా దగిగ్ర జిరాకుస్ 

లేదు" అని బయటకు పరుగెతత్డం చేసుత్నాన్రు. తనమ్యి అనీన్ మరిచ్పోకుండా తెచుచ్కుంది. అయినా మళీల్ ఒకసారి సరిచూసుకుంది.  పకక్న ఎవరో 
మాటాల్డుకుంటునాన్రు.  

"మూడు లక్షల మంది రాత పరీక్ష రాసేత్ రెండొందల మందిని ఇంటరూవ్య్కి పిలిచేరు. ఉనన్వి యాభై ఉదోయ్గాలు." 
తనమ్యి గబగబా లెకక్ వేసుకుంది. అంటే ఒకోక్ ఉదోయ్గానికి నలుగురు పోటీ పడాత్రనన్ మాట.  
"అసలు మా జోన లో ఉనన్వి రెండే ఉదోయ్గాలు. నాకు వసుత్ందనన్ ఆశలేదు"  
"ఈ  ఇంటరూవ్య్ పదధ్తంతా బూటకమే. అనీన్ ఎపుప్డో అముమ్డయిపోయి ఉంటాయి" 
అంతకంతకూ నిరాశా జనకమైన మాటలు వినవసూత్ , లైనులోనిలబడీ నిలబడీ  వసుత్నన్ కాళుల్ నొపుప్లతో బాటూ తలపోటు కూడా 

తెపిప్ంచసాగేయి.  
మేరీ మాటలు జాఞ్పకం వచేచ్యి. "నీ పర్యతన్లోపం లేకుండా నువువ్ శర్మించు. విజయం వసుత్ందా, లేదా అనేది ముందే ఆలోచించకు." 
దాదాపు మధాయ్హన్ం కావసుత్ండగా తనమ్యి వంతు వచిచ్ంది. పొదుద్టినించి బాబుని పటుట్కుని జోయ్తి సెక్షను బయట బెంచీ మీద కూచుంది. 

మరాన్డు వీళిళ్దద్రిని వదిలి ఒకక్తే రావడం మంచిదనిపించింది తనమ్యికి. పెదద్ పెదద్ ఫైళుల్ పేరిచ్ ఉనన్ విడి విడి డసుక్ల వెనక కూచునన్ ఐదారుగురు కల్రుక్ 
లు వచిచ్న వారిని ఒకరి తరావ్త ఒకరిని పిలవసాగేరు. వరసగా పదో తరగతి, ఇంటరీమ్డియేట, డిగీర్, పీజీ, సరిట్ఫికేటుల్, మారుక్ల లిసుట్లు, ఒరిజనల , 
జిరాకుస్ ... అంటూ టికుక్లు పెటుట్కుంటూ దాదాపు అరగంట నిలబెటేట్డు కల్రుక్. 

“సరిట్ఫికెటల్నీన్ సరిగా తెచిచ్న తన పరిసిథ్తే ఇలా ఉంటే, ఇక తేని వారి సంగతేంటో!” 
ఇంటరూవ్య్ కి ఉదయమో, సాయంతర్మో సమయం ఏవీ చెపప్లేదు. పొదుద్నేన్ వచిచ్ వేచి చూడవలసిందే.  ఆ వారమంతా ఇంటరూవ్య్లు 

అవుతునన్ందున ఇచిచ్న తేదీ పర్కారం రావాలి.  
తనమ్యికి మరాన్డే ఇంటరూవ్య్.  
"పోనీలే, ఇదొకందుకు మంచిదే. వచిచ్న పనయియ్పోతే తొందరగా ఊరెళిళ్ పోవచుచ్" అంది జోయ్తి. 
తవ్రగా ఇంటరూవ్య్ అయిపోతే వెళిల్పోవచచ్నన్ విషయం తనమ్యికి కాసత్ తెరిపినిచిచ్ంది.  ఆదరం చూపించని ఎవరింటోల్నో ఉండడం చాలా 

కషట్ంగా ఉంది మొదట. సరిట్ఫికెటల్ పని కాగానే కాంటీనులో సమోసాలు తిని, ఇరానీ చాయ తాగేరు. బాబు పేచీ పెడుతుంటే గేటు బయట ఉనన్ "పానీ 
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పూరీ" వైపు దారి తీసింది తనమ్యి. మొదటి సారి తినడమేమో అసలు ఎలా తినాలో అరథ్ం కాలేదు ముగుగ్రికీ. బండి వాడు తమ పాటుల్ చూసి నవువ్కోవడం 
గమనించింది తనమ్యి. ఆ పూట మొదటి సారిగా తినన్ హైదరాబాదీ ఆహార పదారాథ్లు, టీ అమితంగా నచేచ్యి తనమ్యికి. 

"ఉదోయ్గం ఇకక్డికి దగగ్రోల్ వసేత్ బావుణుణ్!" తన ఆలోచనకి తనకే నవువ్ వచిచ్ తల విదిలించింది. 
"తథాసుత్" అనన్టుల్  మసీసు లో నుంచి పార్రథ్న వినబడింది. 
భాష అరథ్ం కాకపోయినా మనసుస్లోనే తన పర్యతన్ం సఫలం కావాలని పార్రిథ్ంచింది. 

 
39 

ఇంటరూయ్ నాడు ఉదయం ఆరు గంటలకే తయారయియ్ంది తనమ్యి. తనకి అతయ్ంత ఇషట్మైన తెలల్ని బెంగాల కాటన చీర కటుట్కుంది. చీర 
అంచుకి నపేప్ ముదురు ఊదా రంగు బౌల్జు వేసుకుంది. అదద్ంలో చూసుకుంటూ తిలకం బొటుట్ దిదుద్కుంది. రాతిర్ చదవగలిగినంతా చదివి పెందరాళే 
పడుకుందేమో అలసట తీరి పర్శాంతంగా ఉనాన్యి కళుల్. అతయ్ంత నిరాడంబరంగా  ఉనన్ తనను తాను లెకచ్రర ఉదోయ్గానికి వెళుత్నన్టుట్ ఒకసారి 
ఊహించుకుంది. జీవితంలో మొదటి సారి లెకచ్రర ఉదోయ్గానికి ఇంటరూవ్య్కి వెళూత్ంది. 

సిదాద్రథ్ మాటలు గురుత్ తెచుచ్కుంది. "ఎదుటి వాళుల్ పర్శన్లు అడుగుతునన్పుడు అవతలి వారికి ఏమీ తెలియదనన్టుట్, చినన్ పిలల్లకు సమాధానం 
చెపుత్నన్టుట్ మీ మనసుస్లో అనుకోవాలి. అపుప్డే ధీమాగా పాఠాలు చెపప్గలుగుతారు." అతని హాసయ్ చతురత గురుత్కు వచిచ్ చినన్గా నవువ్కుంది.  

ఇపుప్డీ ఉదోయ్గం తనకు వసుత్ందా? రాదా? అనేది అపర్సుత్తం. కేవలం ఒక ఇంటరూయ్కి వెళుత్నన్ అనుభవం కోసం వెళూత్ందంతే. తను అరుహ్రాలు 
కాకపోయినా తనకి ఉదోయ్గం వచిచ్ందంటే తన పాఠాలు వినబోయే పిలల్లకు అనాయ్యం చేసినటేట్.  తను నిజంగా అరుహ్రాలే అయితే ఈ ఉదోయ్గం రాకుండా 
ఎవరూ ఆపలేరు. అంతే. కలగా పులగంగా కలుగుతునన్ ఆలోచనలనించి తపిప్ంచుకుని కాసత్ ఊపిరి పీలుచ్కునేందుకు వాటర టాయ్ంకు ఉనన్ చినన్ డాబా 
మీదికి వెళిల్ంది. 

తూరుప్న సూరుయ్డు పర్పంచంలోని రాతుర్ళల్ కషాట్లిన్ గటెట్కిక్ంచడానికి కవాతు చేసుకుంటూ వసుత్నన్ వీర జవానల్ లాంటి కిరణాలతో  వేగంగా 
ముందుకు కదలసాగేడు. తమ ఊళోల్ కనిపించే పకుష్ల కిలకిలా రావాలు లేవు. రేడియో నించి వినవచేచ్ సుపర్భాతాలు లేవు. ఆరు బయట నిదిర్సుత్నన్ వారు 
లేరు. దూరాన ఇళల్లోకి పేపరుల్ విసురుతూ వసుత్నన్ సైకిలు కురార్డు మధయ్లో ఒకోక్ ఇంటి దగిగ్ర ఆగి పాలపేకెటుల్ బయట గేటుకి కటిట్ ఉనన్ సంచులోల్ 
వేసుత్నాన్డు. ఇళల్లో అంతా అపప్టికే లేచి సూక్ళల్కి పిలల్లిన్ తయారు చేసూత్నో, ఆఫీసులకు తయారవుతూనో ఉనన్టుట్ కుకక్రు విజిలుస్ వినవసుత్నాన్యి. కాఫీ 
కపుప్లతో పేపరు తిరగేసూత్  ఒకరో ఇదద్రో అకక్డకక్డా డాబాల మీద తిరుగుతునాన్రు. మహా నగరాల లక్షణమనన్టుల్  పెదద్ మేడలు, ఆ పకక్నే మధయ్ 
తరగతి ఇరుకు గదులు, చినన్పాటి ఖాళీ సథ్లాలోల్ డేరా ల బతుకులు... అనీన్ అకక్డకక్డే కానవసూత్ ఉనాన్యి.  

పనమామ్యి కింది నించి కాఫీ కోసం పిలిచింది. 
జోయ్తి ముఖం కడుకుక్ంటూ "ఏమామ్, అపుప్డే తయారయిపోయేవా?" అంది ఆశచ్రయ్ంగా. 
"కాసత్ ముందే వెళాత్నమామ్. ఇవేళ బసుస్లోల్ వెళాత్ను. ఎలాగూ ఒకక్దానేన్గా డబుబ్లు కలిసొసాత్యి." అంది తనమ్యి. 
వదులుగా, పొడవుగా ఉనన్ తనమ్యి జడని అబుబ్రంగా చూసూత్ పనమామ్యి "ఏం పెడతావు యెంటుర్కలకి?" అంది. 
జోయ్తి నవువ్తూ, "ఇపుప్డేంటి, ఇంకా చినన్పుడయితే మోకాళల్ వరకూ ఉండేది మా అమామ్యి జుటుట్" అంది. 
బయటికి వెళూత్ గేటు తీసుత్నన్ తనమ్యికి వెనక నించి ఎవరో చూసుత్నన్టుల్ అనిపించింది. యథాలాపంగా వెనకిక్ తిరిగింది.   
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అదెద్కునన్ పోరష్ను నించి దాదాపు తన తండిర్ వయసునన్ వయ్కిత్ తనని అదే పనిగా చూసుత్నాన్డు. తనమ్యి వెనకిక్ తిరగడం చూసి చపుప్న చేతిలో 
ఉనన్ పేపరోల్ తల దూరేచ్డు. తనమ్యి పమిట చెంగుని చపుప్న చుటూట్ కపుప్కుని, వడివడిగా నడిచింది. అవకాశం కోసం చూసే మగకళల్ని పసిగటట్లేని 
పసిపిలేల్ం కాదు తను. 

"ఛీ..ఛీ.." అని అసహియ్ంచుకుంది. 
"నీ ఇంటరూయ్ రేపు అయిపోతే ఎలుల్ండి సాయంతర్ం బండికి బయలుదేరాలి మనం" అంది ముందు రోజు రాతిర్ తలిల్.  
" రేపు సాయంతర్ం కాదు, ఉదయానే పాసింజరు  రైలు లోనైనా సరే వెంటనే బయలుదేరాలి ఇకక్ణిణ్ంచి" దృఢంగా అనుకుంది తనమ్యి. 
రెండు బసుస్లు మారి కాలేజ సరీవ్స కమీషను ఆఫీసుకి చేరేసరికి ఇంకా గంట టైము మిగిలింది  తనమ్యికి. గేటు బయట ఒక టీ కొనుకుక్ని 

తాగింది. తనలాగే ఇంటరూయ్కి వచిచ్న వాళుళ్ ఒకరిదద్రు తమలో తాము మాటాల్డుకుంటూ ఇంటరూయ్లలో జరిగే అనాయ్యాలు చెపుప్కుంటునాన్రు. 
"ఎంత బాగా సమాధానాలు చెపిప్నా, ఇంటరూవ్య్ ఎంత బాగా చేసేమనిపించినా, నువువ్ మంతిర్గారికి చుటట్మైతేనో, లంచం సమరిప్సేత్నో  

మాతర్మే ఇలాంటి ఉదోయ్గాలు వసాత్యి" 
"మొనీన్ మధయ్  మా ఊరి వాడు గేర్డు-4 ఉదోయ్గం కోసం పొలం అమేమ్సేడు. లంచం ఇచిచ్నా పని జరగ లేదు. ఉదోయ్గం రాలేదు సరికదా, పొటట్కి 

ఆధారమైన పొలం కూడా పోయింది." 
నడుసూత్ ఆలోచించసాగింది. "అంటే తనలాగా సవ్శకిత్ మీద ఆధార పడిన వాళల్కి గవరన్ మెంటు ఉదోయ్గాలు రావా?" 
కొతత్గా ఎనిన్కైన పర్భుతవ్ం "లంచాలిన్ నిరూమ్లిసాత్ం" అని పర్కటన చేసింది. 
ముఖయ్మంతిర్కి అంతా భయపడి సిట్ర్కుట్గా నడచుకుంటునాన్రని  వారత్లు వింది.  
"అదే నిజమైతేనో! లేదా తను వినన్ కథలు అబదధ్ం అయితేనో!" మనసుకి సరిద్ చెపుప్కుంటూ చుటూట్ చూసింది. 
పొడవైన వరండాలో లైనులో కూచునన్ వాళల్లో టెనష్నుతో  కాళూల్పుతునన్ వాళుల్ కొందరు. కళుల్ మూసుకునన్ వాళుల్ కొందరు. అనవసర 

పరిచయాలు చేసుకుంటూ, ఆరాలు తీసుత్నన్వారు కొందరు. మొతాత్నికి అకక్డ కూచునన్ వాళల్ందరూ ఆందోళనతో చెమటోడుతునన్ వాళేల్.    
తనమ్యి కళుల్ మూసుకుంది "అజాఞ్త మితర్మా! ఇంత కాలం నాకు నువేవ్ మారగ్దరిశ్ వై  నడిపించావు. నువువ్ చెపుప్. నా జీవిత గమనం ఎటు 

మారనుందో. నీ ఆజఞ్ను శిరసావహిసాత్ను".   
"తనమ్యీ" పరిచయమైన గొంతుకి కళుల్ విపిప్ చూసింది. ఎదురుగా పర్భు. 
"అరే, మీరేంటి ఇకక్డ?" అంది ఆశచ్రయ్ంగా.    
ఆంధార్ యూనివరిశ్టీలో కిందటి సారి పర్భుని చూసినపప్పుడు తను ఎం.సి.ఏ చేసి హైదరబాదులో ఉదోయ్గ పర్యతాన్లోల్ ఉనాన్నని చెపప్డం 

సప్షట్ంగా  గురుత్ంది.  
పర్భు ఏదో చెపేప్లోగా, తనే మళీల్  "మీరూ ఇంటరూవ్య్కి వచేచ్రా?" అంది. 
తల అడడ్ంగా ఊపుతూ "అహహ, మనకంత సీను లేదు లెండి" అనాన్డు. 
అతని భాష విని తనమ్యికి చపుప్న నవొవ్చిచ్ంది. అయినా అంతా ఈ మధయ్ అలాగే మాటాల్డుతునాన్రు. 
"అంత లేదు", "అంత సీను లేదు" అంటూ సినిమాల భాషలో.  
మాస మీడియాని బొతిత్గా ఇషట్పడని తనకి ఇదంతా కొతత్గానూ, వింతగానూ ఉంటుంది.  
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ఇంతలో "అడుగో" అంటూ తన మితుర్డెవరో కూచునన్వైపు దూరంగా చూపించేడు అతనికోసం వచేచ్ననన్టుట్. 
పకక్నే కూచుంటూ, "అయినా నాకు గవరన్ మెంటు ఉదోయ్గాలు పడవు తనమ్యీ. పర్యివేటు కాలేజీలో కంపూయ్టరు ఇనర్స్ట్కట్ర గా చేరేను." అని 

నవేవ్డు. 
తనమ్యి అనయ్మనసక్ంగా  తలూపింది.  
 "మీ ఇంటరూయ్ కానివవ్ండి, కింద కాంటీనులో కలుదాద్ం" అని లేచేడు.  
ఇంటరూయ్ ఉదయం బాయ్చ లోనే కావడం తనకు ఒక విధంగా మంచిదే. మిగతా రోజంతా సిథ్మిత పడొచుచ్. అనుకుంటూ  
"అలాగే. నా పేరు మరో ఇదద్రి తరావ్త ఉంది. కాగానే వసాత్ను" అంది. 
ఒకొక్కక్ళల్కి అరగంట సమయం పడుతూంది. అనిన్ సబెజ్కుట్లకీ ఇంటరూవ్య్లు జరుగుతునాన్యి. పర్తేయ్కించి తెలుగుకి రెండు గదులోల్ 

జరుగుతునాన్యి. ఎటైనా తనని మరో అరగంటలో పిలవొచుచ్. 
తన పేరు వినబడే సరికి అపప్టి వరకూ ఉనన్ ఏదో సనన్ని ఆందోళన మాయమయియ్ చితర్ంగా 'ఏదేమైనా సరే' అనే తెగింపు కలిగింది.  
గదిలోకి అడుగు పెడూత్నే వినమర్ంగా నమసక్రించింది. తనని చూసూత్నే మంచి అభిపార్యం కలిగినటుల్ తలలు ఊపేరు మధయ్లో కూరుచ్నన్ 

ఇదద్రూ. పొడవాటి గది, ఒక పకక్గా పెదద్ టేబుల, ఆ వెనకగా కూరుచ్ని నలుగురు, వారికి కాసత్ ఎడంగా మరొక టేబుల దగిగ్ర  మరొకాయన. అంతా 
రిటైరెమ్ంటు దగగ్ర పడడ్టుట్ తలలు నెరిసిన వారే. గదికి మరొక వైపు గోడకి బాల్క బోరుడ్, రంగు చాక పీసులు ఉనాన్యి. 

ముందుగా ఒకాయన "నీ పేరేంటమామ్?" అని  అడిగేడు. 
సమాధానం విని  "ఊ.. మంచి పేరు" అనాన్డు. 
ఇంకొకరు ఊరు, మరొకరు విశవ్విదాయ్లయం వివరాలు.. చకచకా పర్శన్లు అడగ సాగేరు ఆలసయ్ం కాకూడదనన్టుట్. తనమ్యి ఒకరి వైపు తిరిగి 

సమాధానం చెపూత్ండగనే రెండో పర్శన్ వినిపించసాగింది. వాళుల్ పర్శన్లడుగుతూంటే  ఎవరో కొతత్వారిని  పరిచయం చేసుకుంటునన్టుల్ అనిపించి 
హుషారుగా మాటాల్డసాగింది తనమ్యి. 

ఎమేమ్ లో చదివిన పర్తేయ్క సబెజ్కుట్ల గురించి పర్శన్కు సమాధానం చెపూత్ండగా దానిననుసరించి మరొకరు అడుగుతునన్ విధానానిన్ బటిట్ అనీన్ 
ముందుగా తయారు చేసుకునన్ పర్శన్లు  కాదని ఇటేట్ గర్హించింది తనమ్యి.  

"అటు వైపు వారు మీకు విదాయ్రుథ్లనీ, వారికేమీ తెలియదని అనుకుని నిరభ్యంగా సమాధానాలు చెపెప్యయ్ండి" అనన్ సిదాద్రథ్ మాటలు చపుప్న 
సుప్రణకు వచేచ్యి. 

అయినా సరయిన సమాధానాలే చెపప్సాగింది. ఆలోచించుకోకుండా అడిగిన వెంటనే తడుముకోకుండా సమాధానాలు చెపుత్నన్ తనమ్యిని 
అభినందిసూత్ , "భేష" అనాన్డు అందరికీ ఎడంగా కూరుచ్నన్ పెదాద్యన. అంతా ఆయన వైపు చూసేరు. 

లేచి పకక్నే ఉనన్ ఫాల్సుక్ లోంచి కాఫీ ఒంపుకుంటూ "ఇక నేను విశేల్షణాతమ్కమైన  పర్శన్ అడుగుతాను." అనాన్డు.  
తనమ్యి అతయ్ంత శర్దధ్గా పర్శన్ విని, సమాధానం చకచకా చెపప్డం మొదలు పెటిట్ంది. అరచేతులిన్ కదుపుతూ తనమ్యి సమధానం చెపుత్నన్ 

విధానానిన్ ఆసకిత్గా వినన్ అంతా సంతృపిత్గా తలలాడించేరు. వరసగా వాయ్కరణం, సంసక్ృతం, పార్చీన సాహితయ్ం, ఆధునిక సాహితయ్ం, భాషా శాసత్రం, 
పర్కిర్యలు, ధోరణులు  ఒకోక్ సమాధానం చెపుత్నన్ కొలదీ తనమ్యికి తెలియని ఆనందం కలగసాగింది. పదయ్ం దగగ్రికి వచేచ్రు చివరికి.  

"పదాయ్నిన్ రాగ యుకత్ంగా కాకుండా, భావ యుకత్ంగా చెపుతాను" అని జంకూ గొంకూ లేకుండా చెపిప్ంది. 
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అనుమతి ఇవవ్ంగానే లేచి నిలబడి, పదాయ్నిన్ వాకయ్ం చదువుతునన్టుట్ చకక్గా విరిచి చెపుత్నన్ తనమ్యి వైపు అబుబ్రంగా చూసేరు. 
తనమ్యి చేతోత్ తెచిచ్న ఫైలుని తిరిగి తన చేతికిసూత్ "మంచిదమామ్, వెళిళ్రా" అనాన్రు. 
అందరి ముఖాలోల్ అభినందనాతమ్క చిరునవువ్ సప్షట్ంగా కనిపించింది. ఇంటరూయ్ బాగా చేసిన చకక్ని సంతృపిత్ కలిగింది తనమ్యికి. అదే తనకి 

గెలుపుతో సమానం. బయటకు రాగానే తనమ్యికి మనసుస్ హాయిగా తేలిగాగ్ అనిపించింది. అనుకునన్దానికంటే వందరెటుల్ ఎకుక్వ బాగా 
జరిగినటల్నిపించింది ఇంటరూయ్. 

"ఇక ఉదోయ్గం వసుత్ందా, రాదా అని ఆలోచించడం మానెయొయ్చుచ్, ఈ అనుభవమే చాలు." 
అదే చెపిప్ంది పర్భుతో కేంటీనోల్. 
"మీరు భలే అలప్ సంతోషులు, కానీ అనుకునన్ది సాధించే పటుట్దల కలవారు. ఇలాంటి రెండు విభినన్మైన లక్షణాలు ఒకే వయ్కిత్లో ఉండడం 

బహుశా: చాలా అరుదు" అనాన్డు మెచుచ్కోలుగా. 
"నా సంగతి అలా ఉంచండి. మీ విషయాలు చెపప్ండి"  అంది తనమ్యి. 
"నాదేముంది. చదువుకునన్నాన్ళూల్ సీటుల్ వసాత్యో, లేదో అనన్ బాధ,  చదువయాయ్క ఉదోయ్గం గురించిన బాధ.  ఇక ఇపుప్డు..." అని తల 

అడడ్ంగా ఊపి "వదుద్లెండి. నా బాధలు చెపిప్ మీకు బాధ తెపిప్ంచడం నాకు ఇషట్ం లేదు." అనాన్డు నవువ్తూ. 
హాయిగా నవువ్తూ, కులాసాగా మాటాల్డుతునన్ అతని వైపు చూసూత్, "మీరు ఏకరువు పెటిట్నవేవీ గొపప్ బాధలేం కాదు" అంది. 
తనమ్యి ముఖంలో ఒకక్ క్షణం కదలాడిన విషాదం గమనించి భృకుటి ముడేసూత్, "మీరు... మీరు ఏదయినా సమసయ్లోల్ ఉనాన్రా?" అనాన్డు 

ఆదురాద్గా. 
తనమ్యి అవునూ, కాదనన్టుట్ తలాడించింది. 
"నేను మిమమ్లిన్ యూనివరిస్టీ లో చూసినపుప్డే అనుకునాన్ను. మీరేదో బాధలోల్ ఉనాన్రని. కానీ అకక్డే అడిగే ధైరయ్ం చాలలేదు. ఇపుప్డు 

చెపప్ండి. నేను మీ సమసయ్లిన్ ఆరచ్లేకపోయినా. తీరచ్లేక పోయినా అరథ్ం చేసుకోగలను. కానీ మీకు చెపాప్లనిపిసేత్నే చెపప్ండి. లేకపోతే వదుద్" అనాన్డు.  
"మీకు చెపప్కూడనిదేమీ కాదు. ఇపుప్డు అతనితో విడిపోయాక నా సమసయ్లు తగేగ్యి." అని,  చుటూట్ గందరగోళంగా ఉనన్ ఆ చోట ఇక ఏమీ 

చెపాప్లనిపించక, "తరావ్తెపుప్డైనా వివరంగా చెపుతాను పర్భూ!" అంది చెయియ్ కడుకోక్వడానికి లేసూత్. 
"అయామ సారీ తనమ్యీ" అనాన్డు. 
"సారీ అవసరంలేదు. ఇపుప్డు హాయిగా ఉనాన్ను" అంది.  
బయటికి వచేచ్క వాతావరణానిన్ తేలిక చేసూత్ , "బిరాల్ మందిర చూసాత్రా?" అనడిగేడు. 
ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది తనమ్యి. "బిరాల్ మందిర  తనెపప్టి నుంచో చూడాలని అనుకుంటునన్దని ఇతనికెలా తెలుసు?" 
అదేమీ పటట్నటుల్ పర్భు చినన్గా నవివ్, "మీరు ఇంతకు ముందు చూసి ఉండక పోతే దగగ్రోల్ చూడాలిస్న మంచి పర్దేశం. మీకు సమయం 

ఉంటేనే.." అనాన్డు. 
సిటీ బసాట్ండు వైపు అడుగులేసూత్ హైదరాబాదు గురించి చెపప్డం మొదలు పెటేట్డు. 
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"ఈ నగరానికి మొదటగా వచిచ్నపుడు ఎకక్డికెళాళ్లనాన్, ఏ బసుస్లు పటుట్కోవాలో తెలియక గందరగోళంగా ఉండేది. ఇపుప్డంతా కొటిట్నపిండి 
లెండి. పటుట్బటిట్ ఊరు చూడడమే పనిగా పెటుట్కుని ఆదివారాలు తిరుగుతూ అరథ్ం చేసుకోవడం మొదలు పెటేట్ను. కాగితమీమ్ద పర్ణాళిక రాసుకుంటే 
ఏదయినా చాలా సులభం." అనాన్డు. 

"చితర్ంగా నాకూక్డా ఇలా కాగితాల మీద పర్ణాళికలు రాసుకునే అలవాటుంది పర్భూ" అంది.  
తనమ్యి వైపు పర్శంసా పూరవ్కంగా చూసి,"ఈ ఊళోళ్ చారితార్తమ్కమైన పర్దేశాలు, చూసి తీరవలసినవి చాలా ఉనాన్యి. మీరు ఎంత వరకూ 

ఉంటునాన్రు?" అనాన్డు. 
తనమ్యి సమాధానం విని, "అయోయ్, రేపేనా? రెండోర్జులుండొచుచ్గా" అనాన్డు. 
అతని మాటలకి నవొవ్చిచ్ంది తనమ్యికి. 
"పొదుద్నన్ అతను కాకతాళీయంగా సరీవ్స కమీషను ఆఫీసులో కలిసే వరకు తనికక్డ ఉనన్టుల్ కూడా అతనికి తెలీదు. ఇపుప్డేమో ఇలా." 
మాటలోల్నే బసాట్ండుకి చేరుకునాన్రు.  
కికిక్రిసిన హైదరాబాదు బసుస్లోల్ ఎకక్డం, దిగడం కూడా కషట్మే. 
చపుప్న కదిలిపోతునన్ సిటీ బసుస్లో  ముందు వైపు ఎకక్లేక పోయింది తనమ్యి. అపప్టికే వెనక ఎకిక్న పర్భు చెయియ్ అందించేడు. అదంతా చాలా 

మాములుగా జరిగినా, పటుట్కునన్ చేతిని వదలడం ఇషట్ం లేనటుల్  అతను మరొకక్ క్షణం ఎకుక్వ తీసుకునన్పుడు ఆ కళళ్లో ఆరాధనా భావం సప్షట్ంగా 
కనబడింది. తనమ్యి చపుప్న కళుల్ దించుకుని ముందుకు కదిలి ఆడవాళల్ సీటల్ వైపు నడిచింది.  

బసుస్ బిరాల్ మందిర కు చేరే వరకు వెనకిక్ తిరిగి చూడలేదు. అయినా పర్భు తనవైపు చూసుత్నన్టుల్ అనిపించసాగింది. 
ఇంటరీమ్డియేట చదివే రోజులోల్ ఎపుప్డూ పర్భుతో సరిగా మాటాల్డిన జాఞ్పకం కూడా లేదు. కానీ అతని ముఖంలో తనని చూసినపుప్డలాల్ 

ఎందుకో అమితమైన ఆనందం గోచరిసూత్ ఉంది.  
అసలు చినన్పుప్డు తనతో చదివిన వాళెల్వరితోనూ తానెనన్డూ సేన్హం చేసి ఎరగదు. తన బాలయ్ం అంతా ఎందుకో ఒంటరిగా గడిచిపోయింది. 

వనజ తపప్ తనకు ఎవరూ సేన్హితులు ఉండేవారు కాదు. ఇక యవవ్నం ఎపుప్డూ జీవితం పటల్ ఊహలోల్నూ, కలలోల్నూ.. శేఖర తపప్ మరొకరి గురించి 
ఆలోచన లేకుండా గడిచి పోయింది. పర్భు చాలా సంవతస్రాల తరావ్త యూనివరిస్టీ లో కనబడినపుప్డు అతని ఆనందానిన్ తను చాలా మామూలుగా 
తీసుకుంది. కానీ  ఇపుప్డు అరథ్మవుతూ ఉంది అతను తనని  చదువుకునన్పప్టి నించీ ఆరాధిసుత్నాన్డని. అతను ఆ విషయానిన్ అపుప్డూ చెపప్లేదు, 
ఇపుప్డూ చెపప్లేదు. కానీ సప్షట్ంగా అరథ్ం అవుతూ ఉంది.  

చపుప్న కరుణ జాఞ్పకం వచేచ్డు. మనసంతా బాధ మెదిలింది. 
"జరిగిన చేదు అనుభవాలు చాలు. ఈ విషయానిన్ ఇంతటితో ఆపాలి. ఇలాంటివి తనకి ఇషట్ం లేదని ఇతనితో గటిట్గా చెపాప్లి." అనుకుంది 

తనమ్యి. 
40 

  తెలాల్రగటల్ రైలులో విశాఖ పటాన్నికి తిరిగొచిచ్ంది తనమ్యి. భానుమూరిత్ని కనిపెటుట్కుని ఉనన్ నరసమమ్ చెలెల్లికి ఒంటోల్ బాగోకపోవడంతో 
జోయ్తి రాజమండిర్ సేట్షనులో దిగి ఇంటికి వెళిల్పోయింది. రైలు సేట్షనులో ఆగగానే తమ తమ వారి కోసం  వచిచ్న వాళల్ పలకరింతలతో చుటూట్ హడావిడి 
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చుటుట్ముటిట్ంది. తన కోసం ఎవరు రారని, ఎవరు లేరని తెలిసినా తనమ్యి మనసు బాధనలుముకుంది. ఈ నగరం తన కలలిన్ నిలబెటిట్నా, తన జీవితానిన్ 
ఛిదర్ం చేసింది. 

ఆటోలో బాబుని పొదువుకుని కూచుంది తనమ్యి.  తెల తెలవారుతునన్ చలిగాలి ఆలోచనలిన్ చలల్బరుసూత్ అతయ్ంత ఆహాల్దంగా 
వీచసాగింది.చలల్గాలి మేను తాకగానే సముదర్ తీరం చుటిట్ రావాలని అనిపించింది తనమ్యికి. అనుకునన్దే తడవుగా సాక్లరస్ హాసట్లు దగగ్ర దిగడం 
మానేసి, ఆటో వాలా ని రామకృషాణ్ బీచ కు పోనివవ్మని చెపిప్ంది. 

కాసత్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నన్ అతనితో, "మళీల్ ఇకక్డికే రావాలి చినవాలేత్రు మీదుగా" అంది.   
పొదుద్టే మబుబ్ ముసురుకుని కెరటాలు ఉవెవ్తుత్న ఎగిసి పడుత్నాన్యి.   రాతిర్ చేపల వేటకి వెళిళ్న పడవలు తిరిగి తిరిగి అలిసిపోయి ఒడుడ్న 

ఇసుకలో ఒగురుసూత్ చతికిలబడినటుల్ నీళోల్డుతునాన్యి. వలలిన్ విడదీసూత్, దులుపుతూ జాలరుల్ బతుకుని భుజాలకెతుత్కుంటునాన్రు. సముదర్ తీరాన 
పొడవుకీ కటిట్ ఉనన్ చపాట్ మీద  నడుసుత్నన్  ఒకటీ అరా మనుషులిన్ దాటుకుంటూ ఆటో రయియ్న దూసుకుపోసాగింది.  

"కాసత్ నెమమ్దిగా వెళాద్ం" అంది తనమ్యి నిదర్పోతునన్ బాబుని సరుద్కుంటూ. 
సేవ్చాఛ్ విహంగంలా తనకి ఎపుప్డు ఏం చెయాయ్లనిపిసేత్ అది చెయయ్గలిగే జీవితం! ఆ ఆలోచన రాగానే తనమ్యికి మనసస్ంతా హాయి నిండింది. 

ఒకపుప్డు అనిన్టికీ ఆంక్షలు, అదుపాజఞ్లు. తలిల్ దండుర్లు సంరక్షణ పేరుతో  ఆడపిలల్గా పుటట్డమే ఒక శిక్ష అనన్టుట్  పెంచేవారు.   ఇక భరత్ సరేసరి. తనని 
అనిన్ విధాలా అణచి వేసేడు. అంతకు ముందు అంతో ఇంతో ఆహాల్దమైన జీవితం పెళిల్ అనే కూపంలో ఇరుకుక్ని ఊపిరి సలపనటట్యియ్ంది.  దారిలో విరిగి 
పడి ఉనన్ అపూప్ఘర శకలాలోల్  ఒకపప్టి తనలాగే తుపుప్పటిట్న మేరీ గో రౌండ ని చూసి తల తిపుప్కుంది తనమ్యి.     

ఇపుప్డు తనొక సేవ్చాఛ్ విహంగం. తనమ్యికి మనసంతా కటుల్ తెంచుకునన్ పావురాయిలా  తేలికై, గాలి వాటున సీతాకాకోక చిలుకలా పైకి లేచి,  
గూడ బాతులా వాలి సముదర్పు నురుగు పూసుకుని అలల కెరటాల మీద గిరికీలు కొటిట్ంది.  

----- 
హాసట్లుకి రాగానే మేరీ ఆపాయ్యంగా కాఫీ తీసుకు వచిచ్ంది. "పర్యాణం బాగా జరిగిందా?" అంటూ.  
"ఈ పర్యాణం లో చుటాట్లంటూ ఎవరింటికో వెళిల్ ఉండడం తపప్ అనీన్ బాగానే జరిగినటేట్"  
అదే చెపిప్ంది మేరీతో. 
"నిజమే, తనమ్యీ. జీవితంలో అనీన్ బాగానే జరుగుతునన్పుడు మన చుటూట్ ఉనన్ మనుషుయ్లతో ఏ సమసయ్లూ ఎదురవవ్వు.  మనకే తెలీకుండా 

మన జీవితాలు అలల్కలోల్లమైనా ఈ సమాజం సానుభూతి చూపించదు. సమూహంలో మనలాగా ఒంటరి సతరీల కి జరిగే అవమానాలు ఇంతా అంతా కాదు. 
అందుకే నేను ఎపుప్డూ చుటాట్లు, బంధువులంటూ ఎవరింటికీ వెళల్కూడదని ఎపుప్డో నిరణ్యించుకునాన్ను. అపప్టి నించీ మనశాశ్ంతిగా ఉనాన్ను. అవనీన్ 
సరే గానీ తవ్రగా రెడీ అవువ్. నువువ్ ఇంటరూవ్య్ బాగా చేసినందుకు గాను, ఇవేళ బయటెకక్డైనా టిఫిన చేయడానికి వెళాద్ం" అంది.  

బదులుగా "గవరన్మెంట లెకచ్రర పోసుట్కి రిజలుస్ట్ ఎపుప్డు వసాత్యో ఎవరికీ తెలియదు. ముందు అరజ్ంటు గా హాసట్లు ఖాళీ చేసి అదెద్ గదికి 
మారాలి మేరీ" అంది తనమ్యి. 

"అలాగే. నువువ్ ఏదైనా సమసయ్ని పరిషాక్రించే వరకూ విశర్మించవు కదా. అటిన్ంచి అటే దివాకర వాళిల్ంటికి వెళిల్, రేపే ఇంటోల్ చేరుతావని 
చెపాద్ం." అంది మేరీ నవువ్తూ. 

దివాకర తలిల్ సాదరంగా ఆహావ్నించింది తనమ్యిని.  
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"యూనివరిశ్టీ లో పీ. ఎచ. డీ లో జాయినయియ్న కొదిద్ రోజులోల్నే లెకచ్రర పోసుట్కి కూడా ఇంటరూవ్య్ చేసొచాచ్వంటే నీకు తపప్కుండా 
గవరన్మెంటు ఉదోయ్గం వచేచ్సుత్ందమామ్"  

అంది మన:సూఫ్రిత్గా ఆశీరవ్దిసూత్  అందావిడ. 
"మీ ఆశీసుస్ల వలల్ అదే జరిగితే మా తనమ్యి అంత అదృషట్వంతురాలు ఇంకొకరు ఉండరు." అంది మేరీ. 
బాబు పరిచయంగా ఆడడం మొదలు పెటేట్డు. 
ఆవిడ దివాకర తండిర్ ని పిలిసూత్, "ఏవండోయ, మీకు మనవడొచాచ్డు" అంది. 
సాయంతర్ం సామానల్తో వసాత్నని చెపిప్ సెలవు తీసుకుంది తనమ్యి. 
ఆటోలో తిరిగి వసుత్నన్పుడు, "నీ మంచితనమే నినున్ కాపాడుతూంది తనమ్యీ. నీ పరిసిథ్తిని అరథ్ం చేసుకోవడమే కాకుండా, వాళిల్ంటోల్ అంతా 

నినున్ వాళల్ అమామ్యిలా ఆదరిసుత్నాన్రు. ఎకక్డికకక్డ రాబందులాల్ పీకుక్ తినే ఈ పాడు పర్పంచంలో అరుదుగా ఉండే వీళల్ లాంటి మంచి వాళుల్ కొందరు 
నీకు దనున్గా నిలబడడం నీ అదృషట్ం" అంది మేరీ సంతోషంగా.  

బదులుగా మేరీ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని, "నాకు నువువ్ దొరికినటుట్" అంది తనమ్యి. 
------- 
అంతా అంటునన్టుట్గానే గవరన్మెంటు ఉదోయ్గాల ఎంపికల విషయంలో అవక తవకలు జరుగుతునాన్యని కొందరు కోరుట్ని ఆశర్యించారని, ఆ 

కేసులు తేలేంత వరకూ సెలక్షను లిసుట్ తెమలదని పేపరులో ఆ మరాన్డు వారత్ వచిచ్ంది. 
ఇక ఆ ఉదోయ్గం విషయం మరిచి పోవలిస్ందేనని తోచింది తనమ్యికి. బాబుని దగగ్రోల్ని సూక్లులో చేరిప్ంచింది. పొదుద్టే బాబుని దించడానికీ, 

సాయంతర్ం తీసుకొచుచ్కోవడానికీ మధయ్ ఉనన్ సమయం రీసెరిచ్కి  చకక్గా సరిపోతుంది. ఆదివారాలు రోజలాల్ బాబుతో ఆడుకోవడానికే 
కేటాయించసాగింది. ఒడుదుడుకులనీన్ చకక్బడి కాసత్ జీవితం కుదుటన పడింది తనమ్యికి.  

ఆ రోజు బాబుని సూక్లు నించి తీసుకుని ఇంటికి వసూత్నే గేటు తెరిచే సరికి అరుగు మీద కురీచ్లో తమ కోసం ఎదురుచూసూత్ శేఖర  తలిల్ 
కనబడింది. తనమ్యికి ఆశచ్రయ్ం వేసింది. ఇంత తొందరగా వీళల్కు తన అడర్సు తెలిస్పోయిందంటే ఎవరో తనను ఎపుప్డూ గమనిసుత్నాన్రనన్మాట. వీళుల్ 
ఇలా తనని వెంబడిసూత్  తన మానాన బతక నివవ్కుండా  చేసుత్నాన్రు. ఒకక్సారిగా నిసస్తుత్వ ముంచుకు వచిచ్ంది తనమ్యికి. 

అపప్టికే దివాకర తలిల్ కాఫీ ఇచిచ్నటుట్ంది ఆవిడకి. 
తమని చూసూత్నే "వచేచ్రామామ్" అని ముఖం నిండా నవువ్ పులుముకుంటూ ముందుకు వచిచ్ంది దేవి. 
తనమ్యి ముభావంగా చూసింది ఆవిడ వైపు. బాబుని చెయియ్ చాచి పిలుసూత్ ఒళోల్ కూచో బెటుట్కుంది. 
తనమ్యి తాళం తీయగానే లోపలికి వచిచ్, "ఏవిటీ, ఒకక్ దానివే ఉంటనాన్వా?" అంది. 
తనమ్యి చురుగాగ్ చూసేసరికి, "అదే మీ అమామ్, నానాన్ నీతో ఉనాన్రనుకునాన్ం" అంది. 
తన అమామ్, నానాన్ ఊళోల్ ఉంటారనన్ సంగతి తెలిసే ఆవిడ కావాలని అడిగిందనన్ సంగతి తనకు తెలీదా?  
"ఏవిటో రాత, మా పెదద్ మనవడు వీడు. అందరం వీడి మీద పేర్ణాలు పెటుట్కునాన్ం. చివరికి ఇలా అయియ్ంది" అని నిటూట్రిచ్ంది. 
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ఆవిడ ఏం మాటాల్డినా, తనమ్యి విననటేట్ ఊరుకుంది. అసలు ఆవిడ ఉనికే తనకి దురభ్రంగా ఉంది. కోరుట్ తండిర్కి ఎపుప్డయినా చూడగలిగే 
అవకాశం ఇచిచ్ంది. అదే అదనుగా తీసుకుని అతని వాళల్ంతా ఇలా వచేచ్టటుట్ ఉనాన్రు. ఏం చెయాయ్లో పాలుపోవడం లేదు తనమ్యికి. రెండు గదులలో 
వెనక గదిలోకి వెళిళ్పోయి తలుపు వేసుకుంది.  

ముందు గదిలో ఆవిడ బాబుతో ఓ గంట సేపు ఏవేవో మాటాల్డి "వెళొల్సాత్నమామ్" అని కేకేసింది.  
పకక్ గదిలో తనమ్యికి వినబడుతూనే ఉనాన్యి. 
"మీ నానన్ నీకోసం బెంగటిట్పోతనాన్డురా బాబూ" 
"మీ అమమ్ సిథ్రమైనదైతే మనకీ పాటొల్చేచ్వి కావు" 
"ఎవరైనా వొసత్నాన్రా మీ ఇంటికి?" 
తనమ్యికి రకత్ం ఉడికిపోతూ ఉంది ఆ మాటలకి.  
"చినన్ పిలాల్డితో మాటాల్డుతునాన్ననన్ ఇంగిత జాఞ్నం ఉందా ఆవిడకి?" 
ఆవిడ తముమ్డు సూక్టర మీద వచిచ్ గేటు బయట హారను మోగించేడు. తనమ్యికి మహా చికాకు వేసింది. 
దివాకర తలిల్తో, ఏదో పెదద్ పేర్మ ఒలికిపోతునన్టుట్ "కాసత్ చూసూత్ండండీ" అని రాగం తీసి బయలుదేరిందావిడ.  
వీళుల్ కనబడుతునన్ పర్తీసారీ శేఖర తనకి చేసిన అనాయ్యాలనీన్ వరసగా గురుత్కు వసుత్నాన్యి. ఈ పరిసిథ్తులిన్ంచి తపిప్ంచుకోవడానికి ఏం 

చెయాయ్లో అరథ్ం కావడం లేదు. దు:ఖం తనున్కొచిచ్ంది తనమ్యికి. మంచానికి అడడ్ం పడి కుమిలి కుమిలి ఏడవసాగింది. బాబు ఏదో అరథ్మైన వాడిలా 
వచిచ్ తలిల్ తల నిమిరేడు. 

------- 
ఎపప్టికి పరిషాక్రమవుతుందో అనుకుంటునన్ సరీవ్సు కమీషను కేసు రెండు నెలలోల్నే తేలిపోయింది. 
ఆ సాయంతర్ం జోయ్తి ఫోను చేసింది. 
దివాకర పరుగున వచిచ్ చెపేప్డు. 
ఎపుప్డూ తనమ్యే ఎస టీ డీ బూత నించి చేసుత్ంది. తనంతట తానుగా తలిల్ హఠాతుత్గా ఎందుకు ఫోను చేసిందో అరథ్ం కాక, భయంగా 

పరుగెతిత్ంది తనమ్యి. అటిన్ంచి జోయ్తి సంతోషంతో ఒగురుసూత్ "నీకు ఉదోయ్గం వచిచ్ందని ఉతత్రం వచిచ్ందమామ్" అంది. 
తనమ్యికి వింటునన్ది నిజమో, కాదో అరథ్ం కాలేదు. 
"నిజమా అమామ్, నిజమా అమామ్" అని అంటూండగానే బుగగ్ల మీదికి వెచచ్ని కనీన్రు ఉబికింది తనమ్యికి. 
"రేపు ఆదివారం ఇంటికి వసాత్నుండు" అని మాతర్ం అనగలిగింది. 
తనకి జే.ఆర ఎఫ వచిచ్నా తలిల్కి అంత ఆనందం కలగలేదు ఎందుకో మరి! చాలా నిరిల్పత్ంగా "ఓహో" అంది అపుప్డు. ఆ విజయం అరథ్ం కాకో, 

పరిశోధన తరావ్త ఏం చేసుత్ందనే పర్శన్కి సమాధానం లేకపోవడం వలల్నో. ఇపుప్డు మాతర్ం తలిల్ గొంతులో అతయ్ంత సంతోషం తాండవించడానిన్ 
గమనించింది. గవరన్మెంటు ఉదోయ్గం అంటే సహజమైన గొపప్ విలువ వలన కావచుచ్. 

ముందుగా మాసాట్రి ఇంటికి పరుగెతుత్కెళిల్ంది తనమ్యి. కాళల్కి సంతోషంతో నమసక్రించింది. 
"నా పర్మేయం ఏవుందమామ్, అంతా నీ పర్తిభ, నీ కొడుకు చేసుకునన్ అదృషట్ం, శుభంభూయాత" అని ఆశీరవ్దించారు మాసాట్రు. 
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ఆయన శీర్మతి గుపెప్డు పంచదార తెచిచ్ నోటోల్ పోసింది. సంతోషంతో బాటూ, పరిశోధన ఏమవుతుందోననే బెంగ కలిగింది తనమ్యికి. అదే 
అడిగింది మాసాట్రిని. 

"నీ పరిశోధన ఏవీ ఆపనవసరం లేదు. కాకపోతే కషట్పడి సాధించుకునన్ జే ఆర ఎఫ సాక్లర షిపుప్ పొందే అవకాశం ఉండదు నీకు. 
గవరన్మెంటు ఉదోయ్గం సేట్ట గవరన్మెం  టు, జే ఆర ఎఫ సాక్లర షిపుప్ సెంటర్ల గవరన్మెంటు దావ్రా అయినపప్టికీ నీకు ఏదో ఒకటే పొందే అవకాశం 
ఉంది. ఇక పీ ఎచ.డీ ని పారట్ టైముగా మారచ్డానికి అపిల్కేషను పెటిట్, గవరన్మెంటు ఉదోయ్గంలో ముందు జాయినయియ్పో. వాళుళ్ ఎకుక్వ సమయం 
ఇవవ్రు. ఒకసారి అకక్డ కుదురుకునాన్క ఇకక్డి విషయాలు తీరికగా ఆలోచిదుద్వుగాని." అనాన్రు. 

మాసాట్రి  భారయ్ చీర, జాకెటుట్ బొటుట్ పెటిట్  ఇచిచ్ ఆపాయ్యంగా "ఎపుప్డొచిచ్నా తినన్గా ఇకక్డికే వచేచ్సెయియ్"  అనాన్రు. 
వారి దగగ్ర సెలవు తీసుకుని మేరీకి శుభవారత్ చెపప్డానికి బయలుదేరుతూండగా గేటు తీసుకుని వసూత్ కరుణ కనిపించాడు. తనని చూసి, వెంటనే 

చిరు కోపంగా చూపు తిపుప్కునాన్డు. 
"ఆ..రావోయ, తనమ్యికి గవరన్మెంటు లెకచ్రర ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. తెలుసా? "అనాన్రు మాసాట్రు వాకిటోల్నే. 
తనమ్యిని దాటి వెళుత్నన్ అతను కనీసం మరాయ్దకయినా ఆగి  కంగార్టస్ చెపప్కుండా ముభావంగా ముందుకు వెళిళ్పోయేడు. తన విజయాలిన్ 

సహించలేని అసహనం అతని ముఖంలో తాండవించడం మళీల్ సప్షట్ంగా చూసింది. అతను తన జీవితం లోకి పర్వేశించకుండా జాగర్తత్ తీసుకునన్ందుకు 
తనను తను అభినందించుకుంది. లేకపోతే తను జీవితంలో మళీల్ ఘోరమైన తపప్టడుగు వేసేది. కాకపోతే కొనాన్ళల్పాటయినా అతనిన్ సేన్హితుడని 
నమిమ్నందుకు మనసుస్ కాసత్ చివుకుక్ మని వెంటనే సరుద్కుంది. 

"ముళల్ తీగెల మధయ్ లాఘవంగా దాటుకుంటూ వెళల్డమే జీవితం!" అని తనకి తను చెపుప్కుంది.  
--------- 

ఆ వారాంతం ఎపుప్డవుతుందా అనిపించింది తనమ్యికి. ఇంటికి వెళల్గానే టైపు చేసి ఉనన్ అపాయింటు మెంటు లెటరిన్ పది సారల్యినా 
చూసుకుంది. చాలా విచితర్ంగా తనమ్యి కోరుకునన్టుట్గానే హైదరాబాదు శివారల్లో ఉనన్ ఊళోల్ ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. అలా పూరిత్గా జోను మారిచ్ మరో 
జోనులో ఇచేచ్ ఇదోయ్గానికి నేషనల ఇంటిగేర్షను అపాయింటుమెంటు అంటారని అపుప్డే మొదటిసారి తెలుసుకుంది. అంతే కాక, ఒక జోనులో 
పర్తిభావంతులకి అవకాశాలు లేనపుప్డు ఇలా మరో జోనులో ఖాళీలలో వేసాత్రట. 

ఎలాగైతేనేం, తనకి నచిచ్న చోట ఉదోయ్గం రావడం తనమ్యికి చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. 
బాబుని యథావిధిగా తలిల్ దగిగ్ర వొదిలిపెటిట్ ఉదోయ్గం లో జాయినయేయ్ందుకు హైదరాబాదుకి ఒంటరిగా పర్యాణమయియ్ంది తనమ్యి. 

41 
"పర్భుతవ్ బాలికల జూనియర కళాశాల"  బోరుడ్ చూసూత్ లోపలికి అడుగుపెడూత్నన్ తనమ్యికి బోరుడ్ కనబడనంతగా కనీన్టిపొర అలుముకుంది. 
ఇవేళిట్ నించి ఆ కాలేజీలో లెకచ్రర తను. పర్భుతవ్ ఉదోయ్గం. ఆ ఆలోచనే గొపప్ ఆనందానిన్సూత్ంది. ఎకక్డి నించి ఎకక్డికి వచిచ్పడింది తన 

జీవితం! ఎలా మొదలయింది! ఎకక్డికి చేరింది!! అపజయాల మీద నుంచి పడుతూ, లేసూత్  నడిచొచిచ్న విజయాలు. అడుగడుగునా అవరోధాలు. తన 
కనీన్ళుల్ తనే తుడుచుకుని, తన గాయాలకు తనే చికితస్ చేసుకుని, ముందుకు నడిచిన సైనికురాలు. తనే తన సైనయ్ం, ధైరయ్ం. ఒకక్ సారి గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్ 
వదిలింది. తన జీవితంలో కషాట్లు లేకపోతే తనకి ఇంత  పటుట్దల కలిగేదా? విజయాలు కలిగేవా? అందరికీ ఇంత దూరంలో ఉదోయ్గం వచిచ్నందుకు 
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అసలు సంతోషించేదా? ... అరథ్ంపరథ్ం లేని తన ఆలోచనలకి అంతలోనే నవొవ్చిచ్ంది. ఈ కాలేజీ తమ ఊళోల్ తను ఇంటరీమ్డియేట చదువుకునన్ కాలేజీ 
కంటే మెరుగాగ్నే ఉంది.  

అడుగు పెటట్గానే ఇంకా తను నినోన్, మొనోన్ ఇంటరీమ్డియేట చదివినటుట్ జాఞ్పకాలు చుటూట్ ముసిరాయి. లెకచ్రరల్ందరూ గురొత్చాచ్రు. సరదా 
అలల్రల్ మధయ్  ఆడుతూ పాడుతూ పూరిత్ చేసిన చదువది. లెకచ్రర కావాలనన్ ఆకాంక్ష మొదలయిన రోజులవి. ఆ కోరిక ఇపుప్డు అనుకోకుండా నెరవేరింది. 
ఒకక్ క్షణం తన లెకచ్రరుల్ తనని ఇలా చూసేత్ బావుణణ్ని అనిపించింది. తను వాళల్ కొలీగ అయి ఉంటే! బహుశా: అదే జిలాల్లో పోసిట్ంగ వచిచ్ ఉంటే తను 
చదివినపప్టికి యువకులయిన ఒకరిదద్రు లెకచ్రరల్తో కలిసి పనిచేసే అవకాశం వచేచ్దేమో! కానీ ఇంత దూరంలో అసాధయ్ం.  

తనకి ఇంటరూవ్య్కి సలహాలనిచిచ్న సిదాద్రథ్ జాఞ్పకం వచేచ్డు. వచేచ్ ముందు తనకి ఉదోయ్గం వచిచ్న సంగతి చెపప్డానికి వెళిల్నా అపప్టికే అతనికి 
టార్నస్ఫ్ర అయిపోయినందు వలల్ కలుసుకోలేక పోయింది. బహుశా: ఇక ఎపప్టికీ కనిపించక పోవచుచ్. ఆ ఆలోచన రాగానే నిటూట్రిచ్ంది. జీవితంలో ఎనోన్ 
పరిచయాలు ఇలా అరాథ్ంతరంగా ముగిసిపోతూ ఉంటాయి. ఆవరణలో గేటు దాటి నడుసూత్ండగా తనని దాటి వెళూత్ వెనకిక్ చూసూత్, తన వైపే పటిట్ పటిట్ 
చూసూత్ "కొతత్ మేడం" అని పిలల్లు గుసగుసగా మాటాల్డుకోవడం గమనించింది. తమలో తాము తోసుకుంటూ, గటిట్గా నవువ్కుంటూ తన వైపు 
కాల్సురూము కిటికీలోల్ంచి చూసుత్నన్ పిలల్ల వైపు చూసూత్ చెయియ్ ఊపింది. ఆవరణ మధయ్ జెండా కరర్, చుటూట్ మూడు వైపులా పెదద్ వరండాలతో గదులు. 

ఆఫీసు రూములో అడుగు పెడూత్నే ఒక పకక్గా టైపు మిషను ముందు కూచునన్ టైపిసుట్ "నమసేత్ మేడం" అనాన్డు. ఆ పకక్నే నిలబడడ్ అటెండరు 
అమామ్యిలు ఇదద్రూ నవువ్తూ "నమసేత్ మేడం" అనాన్రు వంత పాడుతునన్టుట్. 

"పిర్నిస్పాల" అని రాసి ఉనన్ టేబుల ముందునన్ కురీచ్లో సందేహంగా కూచుంది తనమ్యి. 
సూట కేసుతో బాటూ వచిచ్న తనని అంతా కొతత్గా, వింతగా చూసూత్ండడం గమనించి, చినన్గా నవివ్, "నేను విశాఖపటన్ం నించి వసుత్నాన్" 

అంది. 
అంతా, "ఆ.." అని నోళుల్ తెరిచేరు. "అంత దూరానికెలిల్ వచిచ్నార్" అంటూ. 
అపుప్డే గదిలోకి అడుగుపెటిట్న పిర్నిస్పాల యాదగిరి గారు తనని చూసూత్నే, "అరే, ఎపుప్డొచిచ్నుర్  మేడం, కాఫీ తీసుకుంటరా?" అంటూ 

ఆదరంగా పలకరించేరు. 
జాయినింగు రిపోరట్ అంటూ ఫారామ్లిటీసు కాగానే "రండి, తరగతి గదులు చూపిసాత్ను” అంటూ దారి తీసేరాయన.  
వెనకగా మరో వరస బిలిడ్ంగు కూడా కటేట్రు. దాదాపు నాలుగైదు వందల మంది పిలల్లు ఉనన్ పెదద్ కాలేజీ అది. 
పిర్నిస్పాల రూం పకక్న ఉనన్ కంపూయ్టరు లాబ చూపించేరు ముందుగా. " ఈ మధయ్నే కొతత్గా ఎం పీ ఫండు తో శాంక్షను అయినదమామ్, కానీ 

ఇన సట్ర్క టరుల్ దొరుకత లేదు, మాకెవరికీ చాతగాదు" అనాన్రు చినన్గా విచారిసూత్. 
తనమ్యికి వివేకానందా పాఠశాలలో తను చేసిన కంపూయ్టరు బేసిక కోరుస్ జాఞ్పకం వచిచ్ంది. 
"నేను పర్యతిన్సాత్నండి, నాకొక్ంచెం తెలుసు" అంది వెంటనే. ఎందుకో అపర్యతన్ంగా  పర్భు జాఞ్పకం వచేచ్డు. తనకి తెలిసిన ఒకే ఒకక్ 

కంపూయ్టరు నిపుణుడు అతనే కావడం వలల్నేమో.  
"అతనేన్ ఇన సట్ర్క టర గా చేసాత్డేమో అడిగితేనో?" ఆలోచనొచిచ్ందే తడవుగా "నా సేన్హితుడొకతను ఎం. సీ. ఏ చేసేడు. కనుకోక్మంటారా?" 

అంది.  
"మంచిది. అడుగమామ్" అనాన్రాయన. 
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మరో పకక్ గదిలో పిలల్లు శార్వయ్ంగా పాడుతూండడం వినిపించింది. 
"ముందు అటుగా వెళొల్దాద్మాండీ?" అంది.  
ఒకక్ నిమిషం అరథ్ం కానటుట్ మొహం పెటేట్రాయన.  
తన భాషకి, ఇకక్డి భాషకి ఉనన్ వయ్తాయ్సం వలల్ ఆయనకి అరథ్ం కాలేదని అని ఇటేట్ గర్హించి, "పాట చాలా బావుందండి, అందుకే ఒకసారి 

చూసొదాద్మని.." అంది. 
"ఆ...అదేమంత విషయం, పొయియ్ వదాద్ం." అని దారి తీసేరు. 
అపప్టివరకూ పాడుతునన్ పిలల్లు చపుప్న ఆపేసి, గుసగుసగా నవవ్డం పార్రంభించేరు. 
పిర్నిస్పాల గారు "ఈవిడ మీ కొతత్ తెలుగు మేడం" అని పరిచయం చేసేసరికి "అయాయ్! ఇంగీల్షు మేడం లెకక్ కొడుతూంది సార" అని నవేవ్రు. 
"తను వాళల్ ఇంగీల్షు మేడం లాగా ఉనాన్నని అంటునాన్రో, లేక తన సబెజ్కుట్ ఇంగీల్షని అనుకుంటునాన్రో" అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. 
మాండలికాలు తెలిసినా, అచచ్మైన గార్మీణ మాండలికం తనకి ఎపుప్డూ పరిచయం కాలేదు. తను నేరుచ్కోవలసినది చాలా ఉందని మాతర్ం 

అరథ్ం అయియ్ంది. 
వాళల్ని చూసి తనూ పరిచయంగా నవివ్, "నాకు పాటలంటే చాలా ఇషట్ం, ఎకక్డ నేరుచ్కునాన్రీపాట?" అడిగింది తనమ్యి. 
ఒకమామ్యి వెనక నించి,"అనన్లు నేరిప్రి మేడం"  అంది. అంతా మళీల్ పకుక్న నవేవ్రు.  
పదో తరగతి అపుప్డపుప్డే పాసై ఇంటరీమ్డియేట కు వచిచ్న ఈ చినన్ పిలల్ల గొంతులోల్ గొపప్గా పలుకుతూనన్ సామాజిక చైతనయ్ గీతం వెనకుక్ 

తిరిగి వసుత్నాన్  తనని వెంటాడసాగింది.  
పంటసేనులారా మీకు పాద పాదా నొందనాలు 
సేను సిలకలారా మీకు సెమటసుకక్ల వొందనాలు.. 
ఎకక్డివీ పువువ్లు గాయలు 
ఎకక్డివీ పంటా రాశులు 
నింగి నుండి తీసుకొచాచ్రా 
నేలనుండి దూసుకొచేచ్రా ||పంట|| 
పచచ్పచచ్ని ఆకులలల్ 
సుకక్లోల కాతా రాసీ 
వెచచ్ని బటాట్ నిచీచ్ 
ఆదుకునన్ పతీత్ నీకు ||పంట|| 
సంకలోన బిడాడ్ నుంచి 
ఒంటికాలు మీదా నిలిచ్ 
సకక్నైన కంకుల గనన్ 
మొకక్జొనన్ సేనులాకూ ||పంట|| 
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నెతిత్నిండా పూలూ ముడిసీ 
నేలపొరలో కాయా గాసి 
కనన్తలీల్ పేర్మను చాటిన 
వేరుశెనగా సేనులకూ ||పంట|| 
 
ఎండలల్లొ వాడిపోతే 
ఎండిపోవును పిలాల్నాని 
పొదుద్తోని ఆటలాడె 
పొదుద్తిరుగుడు సేనులకు||పంట||  
మటిట్లోన కలిసినగానీ  
మరణమనన్ది నీకూ లేదు 
ఇతత్నాలై ఒరుగుతు ఉనన్ 
పుటల్ కొదీద్ పంటాలైనా ||పంట|| 
 
అంత వరకూ తను వినన్  ఎనోన్ భావగీతాల కనాన్ "జయరాజు" రాసిన ఈ బతుకు గీతం చాలా గొపప్దనిపించింది. కళుల్ చెమరాచ్యి.  
వయ్కిత్గత జీవితం, కుటుంబం వంటివి  సమాజం తో పోలిసేత్ ఎంత చినన్వి! రైతు తనకి అనన్ం పెటిట్న పంటకి వందనాలు సమరిప్ంచడం ఎంత 

గొపప్ విషయం!!  
ఆ రోజు కాలేజీ అంతా తిరిగి చూసేక అకక్డునన్ పిలల్లోల్ చాలా మందికి సరైన బటట్లు, చెపుప్లు కూడా లేకపోవడానిన్ గమనించింది తనమ్యి. 

తమ పార్ంతంలో అంతగా కనబడని కటిక పేదరికం ఇకక్డ కనబడసాగింది.  
"వీళల్ంతా తన పిలల్లే ఇక మీదట. వీళళ్కి తన వంతుగా ఏదైనా చెయాయ్లి." దృఢంగా తనలో తను అనుకుంది తనమ్యి. 
సాట్ఫ రూమ లో అడుగు పెడుతూనే అంతా చకక్గా పలకరించేరు. "వెల కమ మేడం" అంటూ. 
తనలాగే కొతత్గా వచిచ్న బోటనీ, కామరుస్ సబెజ్కట్ అమామ్యిలు తపప్ అంతా పెదద్ వయసులో ఉనన్ మగ వాళేళ్. 
ఇంగీల్షు పోసుట్ ఖాళీ గా ఉందట చాలా కాలం నించి. పారుట్  టైము లెకచ్రర ఎవరో ఒకావిడ ఉనాన్రని, మెటరిన్టీ లీవులో వెళేళ్రని చెపేప్రు. 

పర్సుత్తానికి పిర్నిస్పాల గారే ఇంగీల్షు పాఠాలు చెపుత్నాన్రకక్డ. 
పరిచయాలు కాగానే "సార ఏం చేసాత్రు మేడం?" అనడిగేడు అందులో ఒకాయన.  
"అయామ ఎ డైవరీస్. నాకు అతని డీటెయిలస్ చెపప్డం ఇషట్ం లేదు" అని నికక్చిచ్గా, సూటిగా సమాధానం చెపిప్ంది తనమ్యి.  
అపప్టిదాకా ఆసకిత్గా వింటునన్ అంతా ఒకక్ సారిగా ఖంగు తినన్టల్యియ్ అంతలోనే సరుద్కునాన్రు. సాయంతార్నికి ఒకే కుటుంబంలా చకక్గా 

కలిసిపోయి, కబురుల్ చెపుప్కునాన్రంతా. అంతా మంచి వాళేల్ అయినందుకు తనమ్యికి చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. 
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సాయంతర్ం కాలేజీ కాగానే అటెండరు తాయిబా కూడా వాళల్ ఇంటికి బయలుదేరింది తనమ్యి. వీధులనీన్ పరిశుభర్ంగా ఉనాన్యి. రోడల్ మీద 
ఎకక్డా మురికి కాలువలు లేవు.  అదే అడిగింది పకక్నే నడుసుత్నన్ తాయిబాని.  

"మురుగు కాలువలు భూమి లోపలి నుంచి పర్వహించడం వలల్, వీధులు పలక రాళల్తో తాపీ చేసి ఉండడం వలల్, చెతత్ చెదారం ఇషట్ం  వచిచ్నటుల్ 
రోడల్ మీద పడెయయ్కుండా చెతత్ బళళ్లో వెయయ్డం వలల్ పరిశుభర్త సాధయ్మనన్ మాట." అంది తనమ్యి తాయిబా మాటలని తన యాసలోకి 
అనువదించుకుంటూ.  

అటూ, ఇటూ మురుగు కాలువలతో  దోమలతో, ఈగలతో అపరిశుభర్మైన తమ పార్ంతపు వీధులు జాఞ్పకం వచేచ్యి తనమ్యికి.  
"అటేన్ అనుకో మేడం" అని తలూపింది తాయిబా.  
"కాలేజీలో సాట్ఫ అంతా చాలా మంచివాళుళ్ కదూ" అంది తనమ్యి మాట మారుసూత్.   
"అంతా మీ మనసులోనే ఉనన్ది మేడం. మీ మనసు మంచిదైతే అనీన్ మంచిగనే కనిపిసత్యి" అంది తాయిబా నవువ్తూ.  
తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది ఆ అమామ్యి వైపు. ఎంత గొపప్ జీవిత సతయ్ం చెపిప్ంది!  
పొదుద్టే అదెద్కి గది ఎకక్డైనా దొరుకుతుందా అనడగగానే "ఏణోణ్ ఎంతుకు మేడం, మా ఇంటి కాడ ఉండండి, మా ఆయన ఎటల్నూ దుబాయి 

పొయియ్ండు." అంది తాయిబా.  
ఆ అమామ్యి కలివిడితనానికి ముచచ్టేసింది తనమ్యికి. తన వయసే ఉంటుందేమో తాయిబాకి. రెండు ముకుక్లకూ నతుత్లతో, చకక్ని నవువ్ 

ముఖంతో కళ గా ఉంది.  కాలేజీ నుంచి బయటకు వచేచ్ ముందు బురఖా వేసుకుంది. నాలుగైదు వీధులకావలగా ఉంది ఇలుల్. మహా అయితే పదిహేను 
నిమిషాల నడక. దారిలో ఎస. టీ. డీ  బూత దగిగ్ర ఆగింది తనమ్యి. తలిల్కి కొతత్ ఊరి విశేషాలు చెపిప్ంది. బాబుతో మాటాల్డింది. 

"వారాంతంలో ఇంటికి వెళిల్ బాబుని తీసుకొచుచ్కోవాలి. రెండు రోజులు సెలవులు ఆదివారంతో కలిపి పెటాట్లి" అనుకుంటూ  తరావ్త ఫోను 
పర్భుకి చేసింది. 

"కాలేజీలో పోసుట్ ...." అని వినగానే పెదద్గా నవేవ్డు అటునించి పర్భు. 
అతనికి ఎందుకంత నవొవ్చిచ్ందో తనమ్యికి అరథ్ం కాలేదు. అదే అడిగింది. 
"మీ కాలేజీ చూడడానికి పిలిసేత్ తపప్కుండా వసాత్ను. అంతే గానీ  నేనికక్డ పనిచేసుత్నన్ కారొప్రేట ఆఫీసు ఉదోయ్గానిన్ వదిలి అలాంటి చినన్ ఊళోల్ 

చినన్ ఉదోయ్గాలు చెయయ్డం నా వలల్ కాదు." అనాన్డు. 
తనమ్యి చపుప్న నాలుకక్రుచుకుంది."ఏమీ అనుకోవదుద్ పర్భూ, ఇంత కిర్తం మనం కలిసినపుప్డు మీరు ఉదోయ్గ పర్యతాన్లోల్ ఉనాన్రని వినన్టుట్ 

గురుత్" అంది. 
అనన్ మాటలో తపుప్ అరథ్మయినటుల్ "అయోయ్, అయామ సారీ తనమ్యీ, నాకు ఉదోయ్గం వచిచ్న సంగతి మీకు చెపప్లేదు కదూ. మీ కంపూయ్టరు 

లాబ ని  
చూడడానికి, మీకు నేరిప్ంచడానికి శనివారాలు వసాత్ను. సరేనా?" అనాన్డు. 
తనేదో గొపప్ సాయం చేసుత్నన్టుట్ ఫోను చేసేత్ అతనికి అది తగని ఉదోయ్గమయింది.  
ఫోను పెటేట్సేక గటిట్గా నిటూట్రిచ్ంది.  
"ఎవరు మేడం, సారా?" అంది తాయిబా. 
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తాయిబాతో కరుకుగా సమాధానం చెపప్డానికి ఇషట్ం లేక, తల అటూ ఇటూ "కాదు, అవున"నన్టుట్ ఊపింది.  
మరో మలుపు తిరగగానే వీధి మొదటోల్నే ఇలుల్ కనబడింది. నేల మీద పలక రాళుల్ పరిచి ఉనన్ మూడు గదుల చినన్ ఇలుల్. ఇంటి చుటూట్ పెదద్గా 

సథ్లం లేనందువలల్ అకక్డా పలకలు పూరిత్గా పరిచి ఉనాన్యి. మొకక్లు లేకపోయినా వాకిలి పరిశుభర్ంగా, ఉనన్ంతలో అందంగా ఉంది. పర్తీ గదీ 
అదెద్కిచేచ్టందుకు వీలుగా విడి విడిగా పకక్పకక్న కటిట్న గదులు.  

అందులో ఒక వైపు ఉనన్ గది తాళం తీసింది. గదిలో ఒక పకక్గా చినన్ గోడ కటిట్ ఉంది. ఆ గోడకవతల వంట కోసం చినన్ సట్వువ్ గటుట్. గది 
వెనక వైపు విడిగా చినన్ బాతూర్ము. తనమ్యికి గది నచిచ్ంది. విశాఖపటన్ంతో పోలిసేత్ అదెద్ కూడా చాలా తకుక్వ. చిరునవువ్తో ఆ అమామ్యి అడిగిన 
దానికంటే మరొక యాభై ఎకుక్వ వేసి, ఒక నెల అదెద్ అడావ్నుస్ గా చేతిలో పెటిట్ంది తనమ్యి. 

"చాలా సంతోషం మేడం. మీరు సామానుల్ తెచుచ్కునే వరకి నా కాడనే తినండి" అంది ఆనందంగా.  
పడుకునేందుకు ఒక మడత మంచం తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. మంచమీమ్ద తల వాలచ్గానే నిసస్తుత్వగా అనిపించింది తనమ్యికి. 
ఆలోచనలు చీకటోల్ మిణుగురులాల్ మెదలసాగేయి.  కొతత్ పార్ంతం! కొతత్ జీవితం!! 
జీవితంలో ఒకోక్సారి ఎదురు చూసినవి ఎపప్టికీ ఫలవంతమవవు. ఒకోక్సారి అనుకోని కొతత్ మలుపులు ఎదురయియ్ ఆనందాశచ్రాయ్లకు గురి 

చేసాత్యి. అలాంటిదే ఈ ఉదోయ్గం, ఈ ఊరు. ఒక పకక్ ఉతాస్హపూరితంగా అనిపిసుత్నాన్ తలిల్ దండుర్లు, తను పుటిట్ పెరిగిన వాతావరణానికి ఎంతో 
దూరంలో జీవించాలిస్ రావడంతో మెలల్గా దిగులు మొదలయింది. 

42 
మరుసటి వారంలో ఇంటికి వెళిల్ బాబుని తీసుకుని వచిచ్ంది తనమ్యి. వంట సామానుల్ సరుద్కుంటూంటే  అనుకోకుండా దు:ఖం ముంచుకొచిచ్ంది. 

ఈ సామానుల్ నావి, ఈ వంట గది నాది, ఈ ఇలుల్ నాది... అని అందరిలానే అమాయకంగా కలలుగనన్ సగటు యువతి తను. అందులో పర్తీ ఒకక్టీ 
ఎకక్డెకక్డ కొనన్దీ ఇంకా గురేత్ తనకి. నిజానికి సంసారానికి కావలసిన వంట సామానల్ వంటివనీన్ తలేల్ ఇచిచ్ పంపించింది. కానీ కొతత్వి కాకుండా అపప్టికే 
ఏళల్ తరబడి వాడుతునన్వి ఇచిచ్ పంపించిందని శేఖర తలిల్ చీవాటుల్  వేసింది. తలిల్ తను ఇంటోల్ వాడుతునన్ సామానుల్, తను కటుట్కునన్ చీరలు ఇచిచ్ందంటే,  
వాటిలో తలిల్ "పేర్మ"  ఉందని తనమ్యి భావించినా అతను, అతని తలిల్ మాతర్ం  పాతవి వొదిలించుకోవడానికి చేసిన కుటర్గా చూసేరు. తలిల్ ఇచిచ్న 
సామానుల్ చూసినపుప్డలాల్ అతను  విసుకోక్వడం చూసి, అవనీన్ పకక్కి పెటిట్ కాసినిన్ కొతత్ సామానుల్ కొంది తనమ్యి. అలా పూరాణ్ మారెక్టుట్ లో కొనన్ చినన్ 
మజిజ్గ కవవ్మూ,  జలెల్డా కనిపించేయి.  

ఆ రోజు ఇంకా తనకి జాఞ్పకమే. కొతత్గా సంసారం పెటిట్న రోజులు. అతని ఊరోల్ ఉండేవాడు కాదు కాబటిట్ సంసారానికి ఏది కావాలిస్నా తనే వెళిల్ 
కొని తెచుచ్కునేది తనమ్యి. పకిక్ంటి అమామ్యి సలహాతో ఇంటోల్ జలెల్డ, కవవ్మూ కొనడానికే కాకుండా వారానికి సరిపడా కూరలు కూడా కొని 
తెచుచ్కోవడానికి పూరాణ్ మారెక్టుట్ బసెస్కిక్ంది తనమ్యి. రదీద్గా ఉనన్ జగదాంబా జంక్షను పరికిసూత్ చుటూట్ ఉనన్ సినిమా హాళల్ గురించి కబురాల్డుకునే 
జనాలకతీతంగా ఆకాశం కేసి చూడసాగింది తనమ్యి. చిరు జలుల్కురావడానికి సిదధ్మైనటుల్ మబుబ్ మబుబ్గా ఉంది. పూరాణ్ మారెక్టుట్ రోడుడ్ కివతల ఆగి, 
అటు వైపు దాటుకుని దావ్రం దాటి లోపలి అడుగుపెటట్గానే వాన కురవకుండానే జలుల్ కురిసినటుల్ చితత్డిగా ఉంది. బురదలోనే తోర్వకటు ఇటూ 
కూరగాయల నించి వంట సామానల్ వరకూ దుకాణాలు. కొనిన్ నెల మీద గోనె సంచుల మీదా, కొనిన్ బండల్ మీదా, కొనిన్ చినన్ దుకాణాలుగాను. 

వచిచ్పోయే వారిని తోసుకుంటూ, ఉముమ్కుంటూ, తిటుట్కుంటూ హడావిడి పడుత్నన్ జనం.  చేతి సంచీని భుజాన తగిలించుకుని, చినన్ చేతి పరుస్ని 
జాకెటుట్లో దాచి, చీర కుచిచ్ళుళ్ పైకి దోపుకుని అతికషట్మీమ్ద కావలసిన సామానుల్ కొనుకుక్ని బయట పడింది తనమ్యి. మజిజ్గ కవవ్మూ,  జలెల్డల వైపు 
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తదేకంగా చూసింది. ఇలాంటివి తన కంటపడకుండా ఉంటేనే తను మనశాశ్ంతిగా ఉండగలదు. తన దగగ్ర ఉనన్వి తలిల్ని తీసుకొమమ్ని, ఇంటోల్ ఉనన్ 
పాతవి తనకి ఇమమ్ని అడిగింది.  

"ఏమామ్, మీ ఆయన మొదటోల్ చేసిన నిషూట్రం చాలదా? పాతవెందుకులే. నువెవ్లాగూ నేనిచిచ్నవి పకక్నెటిట్ కొతత్వి కొనుకుక్నాన్వుగా, ఇనాన్ళుల్గా 
అవి ఇకక్డే పడునాన్ నేనెపుప్డూ వాటిని  వాడలేదు" అంది జోయ్తి  నిషూట్రంగా . 

తనమ్యికి కాళల్లోకి నిసస్తుత్వ వచిచ్ంది. అతనెపుప్డో తలిల్ని బాధించిన మాట వాసత్వమే. అందుకు ఇపప్టికీ తను బాధ పడుతుంది. కానీ తను 
ఇపుప్డు వాళల్ కూతురు మాతర్మే. ఇంకా పాతవనీన్ గురుత్ తెచుచ్కుని ఇంకా తలిల్ తనని ఇలా నిషూట్రమాడడం ఎందుకు? 

అంతటితో ఆగకుండా తనమ్యి తలిల్ని తనతో రమమ్ని అడగగనే తనతో రావడం ఇషట్ం లేనటుల్ ధవ్నిసుత్నన్ గొంతుతో, "అసత్మాటూ నీ వెనకాల 
తిరుగుతూ ఉంటే ఇకక్డ నానన్గారిని ఎవరు చూసాత్రమామ్, ఇదేవనాన్ మీ అతత్గారిలాల్ మందీ మారబ్లం ఉండడానికి, వాళల్ంటే జమీందారులు, డబుబ్కి లెకక్ 
లేదు వాళల్కి. అయినా వాళల్కీ, వీళల్కీ ఆయనున్ ఇకక్డ అపప్గించి, రావడం సుతరామూ ఇషట్ం లేదు." అంది.  

అంతే కాదు కనీసం మాట వరసకైనా  కాసినిన్ ఉపూప్ పపుప్లు పటుట్కెళల్మని కూడా ఇవవ్లేదు. ఆడించిన పంట బియయ్ం అదే రోజు ఇంటికి 
వచేచ్యి. అకక్డికీ తనమ్యి నోరు తెరిచి అడిగింది. 

"ఇకక్డి నుంచి అంత దూరానికి బియయ్ం పటుట్కెళల్డం ఎందుకు? అకక్డే కొనుకోక్." అంది జోయ్తి. 
మనసులోనే నిటూట్రుచ్కుంది తనమ్యి. తనకి అతనితో కలిసి ఉనన్పప్డూ బాధలే. విడిపోయేకా బాధలే. తనలాంటి దౌరాభ్గయ్పు బతుకు పగ వాళల్కి 

కూడా కలగకూడదు. ఇపుప్డు తనమ్యి ఒంటరిగా ఉంటూందనన్ సతయ్ం తెలిసీ తలిల్ ఇలా సూటీపోటి మాటలతో వేధిసూత్, అంటీ ముటట్నటుల్ ఎందుకు 
ఉంటుందో  అరథ్ంకాదు. 

రైలెకిక్ందే గానే నిదర్ రాలేదు. తెలాల్రగటెల్పుప్డో కణకణా మండుతునన్ కళల్ని బలవంతంగా మూసుకుంది "అంతా నా దురదృషట్ం!" అనుకుంటూ. 
PPP 

ఉదయానే రైలు దిగి, చాలా సేపు బసుస్ కోసం ఒక చోట నిలబడాడ్రు. తరావ్త అరథ్మైన విషయం ఏవిటంటే అకక్డ సిటీ బసుస్లు మాతర్మే 
ఆగుతాయని, ఎరర్ బసుస్లకు దగగ్రోల్ని బసాట్ండుకి వెళాల్లని. సామానుల్ మోసుకుని, ఆటో కోసం నడిచింది. బాబు చెంగు పటుట్కుని తవ్రగా నడుసుత్నన్ తలిల్ని 
అనుసరించేడు. అతయ్ంత రదీద్గా ఉంది బసాట్ండు. చేతిలో సామానుల్ ఉండడం వలల్ బసుస్లో సీటు కోసం పరుగులెతేత్ మనుషులతో ఓడిపోసాగింది. 

పకక్నే ఉనన్ యువకుడొకతను "ఇలా ఇవవ్ండి నేను సాయం చేసాత్" అని చపుప్న సిటీలోని సామానల్ సంచీ అందుకునాన్డు. 
అంతే కాకుండా అతిలాఘవంగా సీటు కూడా సంపాదించేడు. 
"చాలా థాంకస్ండీ" అంది తనమ్యి కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా. 
బసెస్కక్గానే నిదర్ ముంచుకొచిచ్ంది తనమ్యికి. బాబు అపప్టికే ఒళోళ్ వాలిపోయేడు. బాబుకి అటువైపు కూచునన్ ఆ యువకుడు "ఏ ఊరు 

వెళుత్నాన్రు?" అనాన్డు. 
చెపిప్ంది తనమ్యి. 
"అది నా పార్ణ సేన్హితుడి ఊరు. నేనసత్మాటూ వసుత్ంటాను." అనాన్డు. 
తనమ్యి నిదర్ కళళ్తో ఊకొటిట్ంది. 
అతనదేమీ పటిట్ంచుకోకుండా "సారు.. రాలేదా మీతో?" అనాన్డు. 
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"రాలేరు" అని కళుల్ మూసుకుంది. 
బసుస్ ఎకక్డో సాట్పులో ఆగింది.  
"మకక్ బుటట్ల..మకక్ బుటట్ల " అంటూ కిటికీ దగగ్ర మొకక్జొనన్ పొతుత్లమేమ్ పిలల్ల అరుపులకి మెలకువ వచిచ్ంది తనమ్యికి. 
కిటికీ దగిగ్ర కూచునన్ యువకుడు చపుప్న మూడు కొని, తనమ్యి వైపు తిరిగేడు. తనమ్యి వదద్నేలోగానే  రెండు చేతిలో పెటేట్డు. ఉదయం నించీ 

ఏమీ తినకపోవడం వలల్నేమో బాబు చటుకుక్న మొకక్ జొనన్ పొతుత్ ఒకటి అందుకుని తినసాగేడు. పొదుద్ట బిసెక్టుల్  ఇవవ్బోతే తిననని మొరాయించేడు. 
వాడెపుప్డూ పొతుత్ తిననటుల్ ఆదరాబాదరాగా తినడం చూసి తనమ్యికి నవొవ్చిచ్ంది. 

అతనేమనుకునాన్డో ఏమో అని "థాంకస్ండీ" అంది తనమ్యి. 
బదులుగా అతను "వచేచ్దే మా ఊరు. ఎపుప్డైనా తపప్కుండా రండి" అని జేబులో చినన్ కాగితాల బొతిత్లో నుంచి ఒక కాగితం చింపి అతని 

పేరు, ఫోను నంబరు రాసిచేచ్డు. 
"మురళి..." అతని పేరు చూడగానే తనమ్యికి చపుప్న వివేకానందా పాఠశాల, వెంకట, మురళి జాఞ్పకం వచేచ్రు. 
జీవితం ఎంత విచితర్మైంది! 
అకక్డునన్ంత సేపు మురళి తనకే కషట్మొచిచ్నా ఆదుకునేవాడు. ఇపప్టికీ ఆదుకుంటునాన్డనన్మాట. 
అతని వైపు తిరిగి నమసక్రించింది. 

PPP 
బసాట్ండులో దిగి రికాష్ ఎకిక్ంది తనమ్యి. ఇకక్డి రికాష్లు తమ వైపులా కాకుండా విభినన్ంగా ఉనాన్యి. కూచునే సీటుకి, కాళుల్ పెటుట్కునే చోటుకి 

మధయ్ నేలపీట కంటే తకుక్వ ఎతుత్ ఉండడానిన్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసేడు బాబు. తమ వైపు కూచునే సీటు కురీచ్లో కూచునన్ంత ఎతుత్ ఉండి, కాళుల్ కిందికి 
పెటుట్కుందుకు వీలుగా ఉంటుంది. తన చినన్ తనంలో సినిమాకి వెళేల్టపుడు నడిచి వెళిల్, వచేచ్టపుడు రికాష్ కటిట్ంచుకునే వారు. అమామ్, నానన్ల మధయ్ కాళల్ 
దగిగ్ర కూచునేది తను. కానీ ఇంటికి వచేచ్సరికి బాగా నిదర్పోయేది. ఇక ఇంటి గుమమ్ం దగిగ్ర దిగి లోపలికి నడవాలంటే అసస్లు ఇషట్ం ఉండేది కాదు తనకి. 
రాతర్ంతా తనని రికాష్లో తిపుప్తూ అలాగా పడుకోనిసేత్ బావుణణ్ని అనిపించేది. 

"పెదద్యాయ్క తపప్కుండా తనలాగే చెయాయ్లి" అనుకునేది.  
ఆ ఆలోచన రాగానే నవొవ్చిచ్ంది తనమ్యికి. పకక్నే కూచుని కబురుల్ చెపుత్నన్ బాబు తల నిమురుతూ వాడి మెరుపు కళల్లోకి చూడసాగింది 

తనమ్యి. కబురల్లోనే నిదర్లోకి జారుకునాన్డు. నిశిచ్ంతగా పడుకుని నిదర్పోతునన్ చినాన్రి తలని ముదాద్డింది. వాడికి తన తలిల్దండుర్ల  దగిగ్ర ఎంత 
దగిగ్రతనం ఉనాన్ తనతో ఉనన్పుడు ఉనన్ హుషారు వాడికి అకక్డునన్పుడు ఉండదు ఎందుకో. తనకి కూడా ఒదిలొచేచ్టపుప్డెపుప్డూ వాడి బెంగ చూపులు 
తనని వెంటాడుతూనే ఉండేవి. కడుపున మొయయ్డం, కడుపున పుటట్డం... 'పేగు బంధం' అంటే ఇదేనేమో!  

"ఇక మనం హాయిగా ఉందాం నానాన్! " అంది ఆపాయ్యంగా వాణిణ్ దగగ్రకు హతుత్కుని. 
PPP 

బాబుని ఊరోల్ మంచి సూక్లోల్ జాయిను చేసింది. సూక్లు యూనిఫారం, పుసత్కాలు, పుసత్కాల సంచీ, టిఫిను బాకుస్, వాటర బాటిల వంటివనీన్  
కొంది. వచేచ్ ముందు అయిసుకీర్ము, ఫైవ సాట్ర చాకెల్టల్ వైపు చూపించేడు బాబు. 

"కొంటాను గానీ, ఏదో ఒకక్టే " అంది. 
కాసేస్పు అటూ ఇటూ ఊగిసలాడి చివరికి  అయిసు కీర్ము కావాలనాన్డు. 
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ఇంటికి నడుసూత్ండగా, "అమామ్! మనం రేపు ఫైవ చాకెల్టుట్ కొనుకుక్ందామేం?" అని ముదుద్గా అడిగేడు బాబు. 
పసివాడితో "అలాగే" అని  అబదాధ్లాడడం ఇషట్ం లేదు తనమ్యికి. 
"లేదు నానాన్, ఇలాంటివి మనం నెలలో ఒకక్ రోజు మాతర్మే కొనుకుక్ంటాం." అంది సాలోచనగా.  
అరథ్మయీ కానటుట్నన్ వాడి ముఖం చూసి, "అమమ్కి వచేచ్ జీతంలో మన ఖరుచ్లు పోను, కొంత దాచుకోవాలమామ్. అనుకోకుండా మనకి కషట్ం 

వచిచ్ందనుకో మనకి డబుబ్లు ఎవరిసాత్రు చెపుప్?" అంది. 
ఏదో అరథ్మైనటుట్ తలూపేడు వాడు. ఇంటికి రాగానే పుసత్కాలనిన్ంటికీ అటట్లు వేసి, పేరుల్  రాసింది. ఒక అర ఖాళీ చేసి వాడి సూక్లు వసుత్వులు 

సరిద్ పెటిట్ంది. రెండో రోజే సూక్లు బసెస్కక్నని పేచీ పెటేట్డు బాబు. 
"ఏవిటమామ్" గోముగా అడిగింది తనమ్యి. 
సూక్టరల్ మీద, బళల్ మీదా తలిల్దండుర్లతో ముందూ, వెనకా కూచుని వెళుత్నన్ పిలల్ల వైపు చూపించేడు. తనమ్యి మనసుస్ చివుకుక్మంది. 
"తండిర్ గురుత్రాకుండా పెంచాలని ఎంత తపన పడుత్నాన్ కుదరడం లేదు. ఎలా?"  
ఆలోచించే కొలదీ తలనొపిప్ రాసాగింది తనమ్యికి.  
అనుకోకుండా  మరాన్డు కాలేజీలో టైపిసుట్ "చిట" లోచేరుతరా మేడమ అనడగగానే ఒపుప్కుంది. 
అపప్టి వరకు అసలు చిట అంటే ఏవిటో, ఎందుకు అంతా ఇలాంటివి కడతారో తెలియదు తనకి. 
"ఒకక్సారి డబుబ్ అవసరమయేయ్ మనలాంటి మధయ్ తరగతి వారికి వడీడ్ తకుక్వ మారగ్ం ఇదొకక్టే" అనాన్డు టైపిసుట్ మొదటి నెల డబుబ్ 

కటిట్ంచుకుంటూ. 
ఆ మరసటి రోజు నించీ సెకండ హాండులో లేడీస బండి ఎవరైనా అముమ్తారేమోనని పేపర లో లోకల పర్కటనలు వెతక సాగింది తనమ్యి. 
ఆ సాయంతర్ం కిరసనాయిలు ఒతుత్ల సట్వువ్ వలల్ బాగా మసి పటేట్సిన గినెన్లిన్ తోముతునన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "గేసు కనెక్షను కి అపెల్ౖ 

చెయయ్రాదు మేడమ ?" అంది తాయిబా. 
"అపల్య చేసిన సంవతస్రం దాకా రాదట కదా!" అంది తనమ్యి. 
"ముందు సట్వువ్ కొనుకోక్ మేడం. కనెక్షను వచేచ్ వారికి నా కాడ డబుల సిలిండర నువొవ్కటి వాడుకో" అంది.  
గేసు సట్వువ్, సిలిండర.. అని తన దగిగ్ర ఉనన్ కాసత్ డబుబ్లూ ఇలాంటి వాటికి ఖరుచ్ పెటట్డం కషట్ం.  
అదే చెపిప్ంది తాయిబాతో. 
"హయోయ్ మా లాంటి వారందరూ డబుబ్లు మసుత్ ఉండే అనీన్ కొనుకుంటరంటరా మేడమ!" అంది నవువ్తూ. 
సాయంతర్ం వాయిదా పదధ్తిలో సట్వువ్, మికీస్ల వంటివి అమేమ్ దుకాణానికి తీసుకెళిల్, "భయాయ్! మా మేడమ కి మంచి సట్వువ్ చూపియ" అంది. 
"ఆ..ఆ..ముందు డబుబ్లు ఎలా కటాట్లో కనుకోక్ కుండానే.."అంది తనమ్యి అడుడ్ తగులుతూ. 
"అరే మా కాలేజీలో మేడమ మీరు. ఏది నచిచ్నదో ఫసుట్ చూసుకొండి. మీకు నచిచ్న వాయిదాలో  పైసల కటట్ండి." అంటూ దుకాణాదారు రెండు 

మూడు సట్వువ్లు చూపించేడు. 
అందులో నాణయ్మైన కంపెనీ సట్వువ్ చూపించి ఇందులో కాసత్ రేటు తకుక్వది చూపించండి" అంది. 
అతను లోపలనించి మరొక రెండు పటుట్కొసూత్ , వాయిదాల వివరాలు రాసునన్ ఒక అటట్ ముకక్ తెచేచ్డు. 
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అనిన్టికనాన్ తకుక్వ ఖరీదు సట్వువ్కి నెలకు వంద చొపుప్న  పనెన్ండు నెలలు కటాట్లి. దాని అసలు ఖరీదు తొమిమ్ది వందలే. కానీ వాయిదాలో 
పనెన్ండు వందలు కటాట్లి. 

తనమ్యి తటపటాయించడం చూసి, "మీకు పదకొండువందలకే ఇసాత్, మొదటి నెల మాతర్ం రెండు వందల కటిట్ తీసుకెళళ్ండి" అనాన్డు అతను. 
తాయిబా నవువ్తూ, "ఏం భయాయ్ మాకెనన్డూ ఇవవ్క పోతివి" అంది. 
"మేడమ ఏడికెలోల్ ఈడికొచిచ్ంది. మనంమంచిగుండాలె గదా!" అనాన్డు అతను. 
తనమ్యి పరుస్లో నుంచి రెండు వందలు తీసి అతని చేతిలో పెటిట్ంది. 
"సట్వువ్ మంచిగుంది. గిటల్నే నెలకో వసుత్వ జమకూరుస్కో మేడమ, సంవతస్రం ఏ పాటికి! సామానుల్ ఒకక్ తడవ కొంటే ఎపప్టికీ పడుంటయియ్" 

అంది తాయిబా సట్వువ్ తనమ్యి చేతిలో నుంచి అందుకుని నడుసూత్. 
"సామానుల్ ఒకక్ తడవ కొంటే ఎపప్టికీ పడుంటయియ్"... తన విషయంలో ఇదెపుప్డూ నిజం కాలేదు.  
"వసుత్వులు అశాశవ్తమైనవి తాయిబా" అంది దీరఘ్ంగా నిటూట్రిచ్ తనమ్యి. 
"అంత గొపప్ మాటలు నాకరత్ం కావులే. ఈడ గెనిస్ గడడ్లు కొందాం మేడమ" అని ఆగింది తాయిబా. 
ఏదో ఆలోచనలో ఉనన్ తనమ్యి వైపు చూసి నవివ్, "బాగుంటయి. తిని సూడు" అంది కాలిచ్న దుంపను విరుసూత్. 
"మకక్బుటట్లు నాకు భీ ఇసట్మే" అంది తనమ్యి పకక్నునన్ మొకక్జొనన్ పొతుత్ వైపు చూసుత్ండడం గమనించి.  
తాయిబా  హుషారుగా కబురుల్ చెపూత్ తన పకక్న నడుసుత్ంటే దూరం అనిపించడమే లేదు తనమ్యికి.  "ఎపుప్డూ ఈ అమామ్యిలా ఉంటే ఎంత 

బావుణుణ్" అనుకోకుండా ఉండలేకపోయింది తనమ్యి.  
బాబు కూడా అలసట అనకుండా వాళల్ కబురుల్ వింటూ నడవసాగేడు. 

43 
కొతత్ ఊరిలో కొతత్ ఉదోయ్గంలో చేరి రెండు నెలలయియ్ంది. కర్మంగా అకక్డి జీవితానికి అలవాటు పడసాగేరు తనమ్యి, బాబు. 

ఆదివారం ఉదయానే సూక్లుకి తయారు చేసినటేట్ బాబుని లేపి తయారు చేసింది. చుటూట్ ఉనన్ పిలల్లందరూ బాగా సేన్హితులయేయ్రు బాబుకి. 
పాలు తాగి, టిఫిను తినగానే  ఆరుబయట పిలల్లతో ఆడుకోవడానికి పరుగెతేత్డు. ఎపప్టి నుంచో మిగిలిపోయిన పనుల లిసుట్  బయటికి 
తీసింది తనమ్యి. అందులో మొదటిది పాత చీరొకటి చింపి కరెట్నుల్ కుటట్డం. గది  బయట  వాకిట గుమమ్ంలో చాప పరిచి సూది, దారం, కతెత్ర 
వగైరా సరంజామా అనీన్ సరుద్కుని దీక్షగా పని చెయయ్సాగింది.  

“అమామ్, నా దోసుత్  వాలిల్ంటికి తోలుకుపోతానంటుండు. పొయియ్ రానా?” అనాన్డు బాబు. 
చాలా తవ్రగా బాబు అకక్డి పార్ంతపు యాస నేరేచ్సుకునాన్డు. పిలల్లు ఎంత తవ్రగా కలిసి పోతారో కదా! ఎటొచిచ్ పెదద్వాళల్కే 

భేషజాలనీన్. కానీ తను అదృషట్ వంతురాలు. ఇకక్డ తన చుటూట్ ఉనన్ వాళుల్ అంతా తనను ఆదరంగా చూసుత్నన్ వాళేల్. బాబు యాస విని 
తాయిబా బాబు దగిగ్రికి వచిచ్ బుగగ్లు పుణికి  “అబోబ్, ఎంత మంచిగ అడిగిండు!” అని ముదాద్డింది. 

తనమ్యి బాబుని ఫెర్ండుతో పంపడానికి తటపటాయిసూత్ండగా, "నేను తోలుకుపోయి ఒపప్జెపిప్ వొసాత్లె మేడం, నువువ్ ఫికర గాకు"  
అని ముందుకు నడిచింది తాయిబా. వాళల్లా  వెళల్గానే గేటు చపుప్డు అయింది. ఎదురుగా నిలబడడ్ పర్భుని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది.  
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“అరే, ఇలా పర్తయ్క్షమయేయ్డు! అసలితనికి ఇలెల్లా తెలిసింది?” తనలో తను అనుకుంది.  
తనమ్యి మనసులోని ఆలోచనలని కనిపెటిట్నటుల్, “నాకు ఇలెల్లా తెలిసిందనుకుంటునాన్రా? ఇదేమనాన్ మహా నగరమా? మీ కాలేజీ 

దగగ్రోల్ కిళీల్ కొటుట్ వాడినడిగినా ఇటేట్ తెలిసిపోతుంది.” అనాన్డు చుటూట్ పరికిసూత్. 
అంతలోనే వీపు  మీద వేసుకునన్ బాగ ని కింద పెటిట్, వాకిటోల్నే ఉనన్ చినన్ ముకాక్లి పీటను దగగ్రకు జరుపుకుని కూచునాన్డు. 
“ఎందుకొచిచ్నటుల్?” ఇంకా ఆలోచిసూత్నే ఉంది తనమ్యి. 
“ఫైగా ఒక ఉతత్రమైనా రాయకుండా ఇలా వచేచ్సేడేవిటి?” 
అదే అడిగింది. 
“అదేవిటి? మీరేగా, మీ కాలేజీలో కంపూయ్టరు అసిసెట్ంట కావాలని అడిగేరు. ఉదోయ్గం ఖాళీ లేదా మరి?” అనాన్డు కొంటెగా 

నవువ్తూ. 
తనమ్యికి కాసత్ చిరెర్తుత్కొచిచ్ంది. తను ఉదోయ్గంలో చేరిన రోజెపుప్డో అడిగినపుప్డు, "ఆ పలెల్టూరోల్, అంత చినన్ కాలేజీలో తనకి 

ఉదోయ్గమేవిటని పెదద్ ఫోజు కొటేట్డు. ఇపుప్డేమో ఇలా"  
తనమ్యి మొహంలోని సీరియస నెస చూసి, “అరెరే, మీకు కోపం వచిచ్నటుల్ంది. ఊరికే, ఏదో సరదా కి అనాన్నులెండి. నిజానికి మీకు 

కంపూయ్టరు నేరిప్ంచాలని వచేచ్ను.” అనాన్డు. 
తను కంపూయ్టరు గురించి కొదోద్ గొపోప్ వివేకానందా పాఠశాల లో నేరుచ్కుంది. ఇపుప్డు ఇతను వచిచ్ తనకు నేరిప్ంచేదేముంటుంది?  
కొంచెం నిరల్క్షయ్ం గా మొహం పెటిట్ “నాకు కంపూయ్టరు గురించి బానే వచుచ్" అంది. 
"బానే అంటే?" అనాన్డు. 
"డాస కమాండస్ , లోటస నోటస్ వచుచ్. ఇంకా ఏవైనా నేరుచ్కోవాలా?” అంది గొపప్గా. 
సమాధానంగా “ఊ..ఇంటెర్సిట్ంగ. ఇంకేం, ఇపుప్డు హాట టాపిక అయిన డాట కామ బూమ గురించి కూడా తెలిసుండాలి”అనాన్డు. 
తనమ్యి తెలల్ మొహం వైపు చూసూత్  "మీ కాలేజీలో ఇంటరెన్ట ఉందా?" అనాన్డు.  
“ఇంటరెన్టాట్...అంటే?” సాలోచనగా అంది. 
చినన్ చిరునవువ్ నవివ్, “నాకు కొంచెం మంచి నీళల్యినా ఇసాత్రా?” అనడిగేడు. 
తనమ్యికి అపప్టి వరకూ తను వాకిటోల్ నుంచే  మాటాల్డుతునాన్నని గురుత్కొచిచ్, చపుప్న గడప లోపలి వెళిల్, “లోపలికి రండి” అంది. 

లోపలికి అడుగు పెడుతూనే గోడకునన్ వివేకానందుడి పటం మీద రాసునన్ వాకాయ్లు బిగగ్రగా చదివేడు "Knowledge is stregth -
Weekness is death"   

మరొక మనిషి వసేత్ కూరోచ్వడానికి కురీచ్  కూడా లేదు తన దగగ్ర. సమయానికి తాయిబా కూడా లేదు, అడిగి తెదాద్మంటే. 
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తనమ్యిని దాటుకుని, గది మూల నునన్ చాప పరుచుకుని గోడకి జేరబడి కూచుంటూ, “అబాబ్, ఆశర్మంలాగా ఎంత 
నిరాడంబరంగా ఉందో మీ ఇలుల్!” అనాన్డు. 

అరలోల్ని పుసత్కాల వైపు దృషిట్ సారించి "అబోబ్ ! అమృతం కురిసిన రాతిర్… ఆహా! మహా పర్సాథ్నం…” అనసాగేడు. 
తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది.  
"ఏం .సీ. ఏ చదివిన వాడికి ఇంత తెలుగు వచాచ్?" 
అదేం పటిట్ంచుకోకుండా, మహా పర్సాథ్నం తీసుకుని “మావూ  కూసింత తెలుగు నేరుస్కునాన్వండీ.. అంటూ  

 
"నైలు నదీ నాగరికతలో – సామానుయ్ని జీవితమెటిట్ది? 
తాజ మహల నిరామ్ణానికి – రాళెళ్తిత్న కూలీలెవవ్రు? 
సామార్జయ్పు దండయాతర్లో – సామానుయ్ని సాహసమెటిట్ది? 
పర్భువెకిక్న పలల్కి కాదోయ – అది మోసిన బోయీలెవవ్రు?" 

  
అని బిగగ్రగా, గంభీరంగా చదివేడు. 

తనమ్యి ఆశచ్రయ్ చకితురాలై అలా నిలబడి పోయింది. "ఎంత బాగా చదివేడు!" 
అతను పుసత్కం పకక్న పెటట్బోతూ  ఉంటే "మరొకటి .." అంది "అమృతం కురిసిన రాతిర్ " అతనికి ఇసూత్  బతిమాలాడుతునన్టుట్. 
కాసేస్పటోల్నే ఆ గది నిండా కవితా సౌరభాలు విరిసేయి. 

*** 
ఆదివారం కావడంతో కాలేజీ మూసేసి ఉంది. కానీ పిర్నిస్పాల కాలేజీ లోనే ఒక గదిలో మకాం ఉంటూ ఉంటారు కాబటిట్ గేటు తెరిచే 

ఉంది. పిర్నిస్పాల  యాదగిరి గారికి పర్భుని పరిచయం చేసింది తనమ్యి.  
ఆయన సాదరంగా ఆహావ్నించి, “మీ అసుంటి యువకులు మా కాలేజీ ఇన సట్ర్కట్రు అయితే మంచిగుంటది” అనాన్రు. 
కంపూయ్టరు లాబ లో ఉనన్ పది కంపూయ్టరల్ని చూసూత్ “ఊ…అనీన్ విండోస”అనాన్డు పర్భు. 
తనమ్యి, పిర్నిస్పాల అరథ్ం కాక, ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకునాన్రు. 
“గదిలో ఉనన్ విండోస అనీన్ ఏ.సీ కోసమని మూసేసి ఉంచారు.” చపుప్న అదే చెపిప్ంది తనమ్యి. 
“సారీ, నేను ఆపరేటింగ సిసట్ం గురించి మాటాల్డుతునాన్ను” అనాన్డు చినన్గా నవువ్తూ. 
ఇలా కంపూయ్టరుకి సంబంధించి తన అజాఞ్నం బయట పడినపుప్డలాల్ అతని పెదవుల మీద కనిపిసుత్నన్ చినన్ నవువ్ తనమ్యికి 

కోపానిన్ తెపిప్ంచసాగింది.  
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అంతకు అంతా పటుట్దలా పెరగ సాగింది "లాభం లేదు, ఎలాగైనా ఇవనీన్ నేరుచ్కోవాలి" తనలో తను అనుకోబోయి  పైకే అనేసింది. 
పర్భు ఈ సారి పర్శంసా పూరవ్కంగా నవేవ్డు. అంతలోనే దీక్షగా పనిలో పడాడ్డు. 
కంపుయ్టరు ముందునన్ వైరు కురీచ్లో కూరుచ్ని, చకచకా మీటలేవో నొకుక్తూ “ఇంకా  కాన ఫిగర చేసినటుల్  లేరు” అనాన్డు. 
పిర్నిస్పాల అతని పకక్కి కురీచ్ లాకుక్ంటూ మరొక కురీచ్ తనమ్యికి చూపిసూత్ , “అవవ్నీన్ మాకు తెలవ్ది, ఇగో, మా తెలుగు మేడం కి 

తెలుసత్యి” అనాన్రు. పర్భు కంపుయ్టరు వైపే పరీక్షగా చూసూత్, “ఈ కంపూయ్టరల్తో బాటూ ఇంకేవైనా వైరల్ వంటి సామానుల్ ఇచేచ్రా?” 
అనాన్డు. 

తనమ్యి ఆ గదిలోనే ఒక పకక్గా ఉనన్ గోదేర్జ బీరువా తెరిచింది. కాలేజీలో ఇతర కాల్సురూములకూ, ఈ  గదికీ  నకక్కీ 
నాకలోకానికీ ఉనన్ంత తేడా ఉంటుంది. ఎంటర్నుస్ లో గాజు తలుపు, గదంతా ఎరర్ కారెప్టుట్, కొతత్ బలల్ల మీద కొతత్ కంపూయ్టరుల్,  కీ బోరుడ్లు, 
మౌసులు, బలల్ల కింద ఒక సీపీయూలు, వైరుల్, అనిన్టినీ మించి కొతత్ వైరు కురీచ్లు, ఇదుగో ఈ బీరువాలో లాబ కి కావలసిన సమసత్మైన 
సామానల్తో  ఈ గదెకక్డ! పెచుచ్లూడిన గచుచ్, ఇంకుల సంతకాలతో రంగులు మారిపోయిన పాత  బెంచీలు, అవసాన  దశలో ఉనన్ 
డెసుక్లు, సంవతస్రాల తరబడి అరిగిపోయి వైట బోరుడ్ లయిపోయిన  బాల్క బోరుడ్ లతో  మిగతా కాల్సురూములెకక్డ!  

"దీనిని కీ-బోరడ్ంటారు. ఇది దాదాపు టైపు మిషను వంటిదే...." పర్భు పిర్నిస్పాల గారికి ఒకొక్కక్టీ వివరిసూత్ ఉంటే తనమ్యి 
విసమ్యంగా వినసాగింది. 

"ఇంత బాగా పాఠాలు బోధిసుత్నన్ టీచర ని ఇపప్టివరకూ తను చూడలేదు" 
మరో గంటలో అనిన్ కంపూయ్టరల్నూ ఒకసారి ఆన చేసి, ఆఫ చేసి, “ఆ బీరువాలో ఫాల్పీ డిసుక్లు ఇలా అందుకోండి “ అనాన్డు పర్భు. 
తనమ్యి మొహంలో పర్శాన్రథ్కానిన్ చూసి, చినన్గా నవువ్తూ లేచెళిల్, బీరువాలో ఒక మూల నునన్ డిసుక్ల పేకెటుట్ని తెచేచ్డు. 
"ఇందులో మీ ఆఫీసులోఇదిగో, ఈ ఫైలోల్ ఉనన్ సమాచారానన్ంతా భదర్పరచ్గలిగే "సేప్స" ఉంటుంది"  అనాన్డు. 
తనమ్యి, పిర్నిస్పాల అరథ్ం కాక, మొహమొహాలు  మళీల్ చూసుకునాన్రు. 
పర్భు పిర్నిస్పాల గారి వైపు తిరిగి "నేను వచేచ్ వారం మళీల్ వసాత్నండి. కానిఫ్గర చెయయ్డానికి ఇకక్డ నాకాక్లవసిన సామగిర్ లేదు. 

నేను వచేచ్టపుడు నాతో తెసాత్ను.” అని 
తనమ్యి వైపు తిరిగి, "నేను చెపేప్వనీన్ అరథ్ం కాకపోతే చెపప్ండి. మళీల్ చెపుతాను. నాకేం  ఫరావ్లేదు. నిజానికి ఇదంతా కొతత్ 

పర్పంచం. రేపటి పర్పంచం. అందులో నేనూ విదాయ్రిథ్నే" అనాన్డు.  
పిర్నిస్పాల నవువ్తూ “మంచిది, మీకెనన్డు వీలైయినా రండి, గటల్నే మా పిలల్లకూ జర కంపూయ్టరు చెపుప్ండిర్. ఆదివారమైనా మనం 

ఒక గెంట కాల్సులు పెడదాం, ఏమంటారు?” అనాన్రు . 
పర్భు చినన్గా నవువ్తూ "అనిన్ వారాలూ నాకు ఖాళీ ఉండక పోవచచ్ండి. నా వరకూ ఎందుకు? మీ తెలుగు మేడం కి అనీన్ 

నేరిప్సాత్ను. ఇక ఆవిడే చూసుకుంటారు" అనాన్డు సెలవు తీసుకుంటూ. 
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అతను మాములుగా అనాన్, ఎకక్డో కొంచెం కొంటెతనం కనిపించి, తనమ్యి చిరుకోపంగా తల తిపుప్కుంది. 
బయటకు రాగానే చెంగు చుటూట్ తిపుప్కునాన్ కింద జీరాడుతునన్ తనమ్యి పొడవైన జడని చూసూత్  “ఏవిటీ మీ కోసం ఇంత దూరం 

వసేత్ భోజనం పెటట్రా?” అనాన్డు. 
వెనకిక్ తిరిగి అతని ముఖం వైపు చూసింది. "అపుప్డే వెళిల్పోవాలా "అనన్టుల్ దీనంగా పెటిట్న ముఖం చూసి చిరన్వువ్ నవివ్ "నాకు 

వంట అంత గొపప్గా రాదు మరి" అంది. 
“నాకు చాతనవును. బంగాళా దుంపల వేపుడు బాగా చేసాత్ను” అనాన్డు హుషారుగా. 
అతనితో నడుసూత్నే ఆలోచించసాగింది తనమ్యి. 
"ఎవరితను? తన జీవితంలోకి వేగంగా దూసుకు వసుత్నాన్డు! 
ఇతనికెలా చెపాప్లి? అసలే తను ఒంటరిగా ఉంటూంది. ఇలా అతను వారం వారం వసేత్ చూసే వాళల్కి బావుంటుందా? చినన్పప్టి 

నించీ తలీల్తండీర్ కటుట్దిటాట్లతో పెంచేరు. గటిట్గా నవవ్డమే పెదద్ తపప్నన్టుల్ భావించే ఊరోల్ పెరిగింది తను. ఇక మగ వాళల్తో మాటాల్డడం 
కూడానా? నరనరాల అంతరాంతరాలోల్  జీరిణ్ంచుకుపోయిన సమాజం పటల్ బెరుకు, భయం వెంటాడుతునాన్యి. ఇతను నగరంలో 
ఉండడానికి అలవాటు పడడ్ యువకుడు. అతనికీ తనకీ ఎంతో భేదముంది. పైగా అతను మగవాడు. సమాజంలో అతనికునన్ంత వెసులుబాటు 
సతరీగా తనకు ఉందా? ఎంతైనా తన జాగర్తత్లో తను ఉండడం మంచిది.  

“ఏవిటీ? భోజనం పెటట్మనన్ందుకే ఇంత దీరాఘ్లోచనలో పడాడ్రా?” పర్భు మాట విని ఈ లోకంలోకి వచిచ్ పడింది.  
దారిలో కూరగాయల మారెక్టుట్ లోపలికి నడిచింది. 
అపప్టికే తనకి పరిచయమైన ఒకటెర్ండు దుకాణాల వాళుల్, “ఏం మేడమ, సారా?” అనసాగేరు. 
తనమ్యి తల అడడ్ంగా ఊపుతూ ఆ పర్శన్లకు సమాధానాలివవ్డానికి కషట్పడడం చూసి, పర్భు “సారీ, మిమమ్లిన్ ఇబబ్ంది 
పెడుత్నాన్నా?” అనాన్డు. 
వాకిటోల్ తాయిబా ఎదురైంది, “పొదుద్ పొదుద్నేన్ ఏడికి పొయియ్రు మేడం” అంటూ నవువ్తూ పర్భు వైపు చూసి చపుప్న పకక్కి 

తపుప్కుంది. 
ఇంటోల్కి అడుగుపెడుతూనే, “అయోయ్, కరివేపాకు మరిచిపోయాను, వెళొల్సాత్ను” అంది తనమ్యి. 
"మరేం ఫరావ్లేదు, నేను వెళాత్ను" అనాన్డు పర్భు. 
“వదుద్, నాకివనీన్ అలవాటే, ఈ లోగా మీరు కాసత్ మొహం కడుకుక్ని అలా చేరబడండి" అంది మడత మంచం వైపు చూపిసూత్ 

చెపుప్లు వేసుకుని. 
తనమ్యికి ఒంటరిగా ఉంటూ, అనిన్ పనులూ తనంతట తను చకక్బెటుట్కోవడం అలవాటైన  మూలానో ఏమో గానీ, ఎవరి సాయం 

తీసుకోవడం, ఎవరి మీదా ఆధారపడడం  ఇషట్ం ఉండడం లేదు. పర్భు చినన్తనం నించీ తెలిసిన వాడు, మంచి వాడు. ఆయినా అతను ఇంటికి 
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వసేత్ తనకెందుకు తెలీని ఆందోళన ఎందుకు కలుగుతూంది? అతను మంచి సంసాక్రవంతుడు కూడా. గవరన్మెంటు ఉదోయ్గానికి ఇంటరూయ్కి 
వెళిల్నపుడు  పర్భుతో కలిసి బిరాల్ మందిర కి వెళిల్న రోజు జాఞ్పకం వచిచ్ంది తనమ్యికి.  బసుస్లోకి ఎకేక్  ముందు అతను తన చేతిని కాసేస్పు 
గటిట్గా పటుట్కునన్పుడు అతని చేతులోల్ తనని వదలలేని భావమేదో  సుఫ్రించింది. ఎందుకైనా మంచిది అతనికి దూరంగా ఉండాలని 
అనుకుంది. 

అనుకోవడమే కాదు,  బిరాల్ మందిర మెటెల్కుక్తూ అదే చెపిప్ంది. 
అందుకు సమాధానంగా “ చినన్పుప్డంతా మీతో  మాటాల్డాలని తపించే వాణిణ్. కానీ, ఏదీ అమామ్యి గారు ఎపుప్డైనా కరుణిసేత్నా? 

అఫోక్రస్, మనం చదివింది పలెల్టూరు కావడం వలల్ ఎపుప్డూ ధైరయ్ం చెయయ్లేకపోయాను. కానీ ఇపప్టికీ నేను దాచుకోవలిస్న అవసరం నాకు 
కనబడం లేదు. మీకు వెనెన్లోల్ బిరాల్ మందిర చూడడం ఇషట్ం.  ఒక సేన్హితుడిగా కనీసం ఆ కోరెక్ని వెనెన్టోల్ కాకపోయినా సాయంతర్పు 
వెలుగులో చూపించలేనా? నా వలల్ ఏదైనా తపుప్  జరిగితే ననున్ క్షమించండి” అనాన్డు. అతని మాటలోల్ సినిస్యారిటీ కనిపించింది తనమ్యికి. 

“మీకో విషయం చెపుతాను, ఏమనుకోరుగా” అనాన్డు కాసేస్పటోల్.  
ఏవిటనన్టుల్ చూసింది తనమ్యి. 
“సండే ఈజ గేర్టర దేన మండే” అనాన్డు తనకు మాతర్మే వినబడేటటుల్. 
అది తను ఇంటరీమ్డియేట చదువుకునేటపప్టి మాట. అమామ్యిల లోదుసుత్లు పొరబాటున పైకి కనిపిసేత్ అబాబ్యిలు సరుద్కోమని 

చెపప్డానికి తమ కాలేజీలో వాడే మాట అది. ఇతనికి ఇవనీన్ ఇంకా గురుత్నాన్యా? చపుప్న సరుద్కుంటూ అపర్యతన్ంగా  నవివ్ంది తనమ్యి. 
“హమమ్యయ్, అలా నవువ్తూ ఉండొచుచ్గా ఎపుప్డూ. నవువ్తుంటే ఎంత బావునాన్రో మీరు" అనాన్డు మొహంలోకి ఆరాధనా 

పూరవ్కంగా చూసూత్. 
సంధయ్ వేళ బిరాల్ మందిర పై నుంచి నగరానిన్ చూడడం ఎంతో ఆహాల్దంగా ఉంది. చుటూట్ ఉనన్ విశేషాలు చేతోత్ చూపిసూత్ వివరిసుత్నన్ 

పర్భు వంక చూసూత్ంటే మనసులో అజాఞ్త మితుర్డు మెదిలేడు. 
“మితర్మా! నీకెనిన్ రూపాలో కదా!” అనుకుంది తనమ్యి. 
 అంత సేపు మాటాల్డినా తన వయ్కిత్గత జీవితం గురించి ఒకక్ పర్శన్ కూడా అడగని అతని సంసాక్రానికి మనసులోనే అభినందనలు 

తెలుపుకుంది. 
*** 

కరివేపాకు కొని వెనకుక్ వసూత్, "తను  అనవసరంగా భయపడుతునన్టుల్ంది. పర్భు తన చినన్ నాటి పరిచయసుత్డు. ఇపుప్డు 
మితుర్డు, తన మంచికోరే వాడు. కాలేజీలో పని కోసం ఒకటెర్ండు సారుల్  అతను వచెచ్ళితే తనకు కలిగే నషట్మేముంది?" 

ఆలా అనుకోగానే మనసుస్  కాసత్ తేలిక పడి వడివడిగా నడవ సాగింది. 
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44 
"మీ అబాబ్యి భలే ముచచ్టైన వాడు! ఆడుకోవడానికి బయటికెళిళ్నటుల్నాన్డు. బయటి నించి రాగానే నాకు "నమసేత్" అని 

చెపేప్డు. బుదిధ్గా కాళూల్ చేతులు కడుకుక్ని, బటట్లు మారుచ్కుని పుసత్కాలు ముందేసుకుని చదువుతునాన్డు." అనాన్డు పర్భు తనమ్యితో. 
కరివేపాకు మరిచ్పోయిన పాపానికి రెండో సారి మారెక్ట వరకూ నడిచెళొల్చిచ్న తనమ్యి ముఖానికి పటిట్న చెమటని 

తుడుచుకుంటూ చిరునవువ్తో బాబు వెనున్ మీద నిమిరి  
"ఏం నానాన్! బాగా ఆడుకునాన్వా?" అంది. 
సీరియస గా చదువుకుంటునన్టుల్ ముఖం పెటిట్ తలూపేడు వాడు. 
"ఒకటో తరగతిలోనే ఇంత సీరియస చదువా? మేమెపుప్డూ ఇంత భయభకుత్లతో చదవలేదు!"  నవువ్తూ అంటూ వంట 

గటుట్ దగిగ్రకి వచిచ్ నిలబడాడ్డు పర్భు. 
తనమ్యి ఉలిల్పాయలు కోసూత్ ఉంటే, "నేనూ సాయం చెయయ్నా?" అనాన్డు. 
తనమ్యికి ఇదంతా కొతత్గా, ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. ఇంత వరకూ తనెరిగిన మగవాళెల్వరూ వంట ఇంటిలోకి తొంగి చూసిన 

వాళుల్ కాదు మరి! తలిల్ మంచి నీళుల్ కూడా తెచిచ్ ఇసేత్నే తాగుతాడు తండిర్. ఇక అతత్వారింటోల్ సరేసరి. మగవాళళ్తో కలిసి భోజనం చెయయ్డం 
కూడా తపేప్ననన్టుల్ ముందు ఇంటోల్ని మగవాళళ్ంతా తిని లేచేకే, చివరలో ఆడవాళల్కి వడిడ్ంచేది శేఖర తలిల్.  

శేఖర ఎపుప్డూ వంటింటోల్కి వచిచ్ తాను వంట చేసుత్ండగా కబురుల్ చెపప్డం కూడా చెయయ్లేదు. తను వంట చేసుత్నన్ంత 
సేపూ అతను నిదర్పోవడమో, బయటికి ఫెర్ండస్ తో తిరగడం కోసం వెళిల్పోవడమో చేసుత్ండేవాడు. వంట చెయయ్డమూ, వడిడ్ంచడమూ కేవలం 
ఆడవాళల్ బాధయ్త మాతర్మే అని తనకి అరథ్మవుతూ వచిచ్ంది. 

అదే చెపిప్ంది పర్భుతో. 
"మీ ఆడవాళుల్ మమమ్లిన్ వంటింటోల్కి  రానిసేత్ కదా!" అని చిరునవువ్తో "తపుప్కోండి, ఇవేళ చీఫ కుక ని నేను. మీరు 

సహాయం చేయండి చాలు" అనాన్డు. 
సట్వువ్ పకక్నే చినన్ సాట్ండులో అందంగా సరిద్ ఉనన్ సరుకులు, మసాలా దినుసుల సీసాలిన్ , వాటి మీద పేరల్ని చూసూత్ , 

"అమోమ్! వంటింటిని కూడా ఇంత ఆరగ్నైజడ్ గా నడపడం మీ వలేల్ అవుతుంది" అనాన్డు. 
అతనడిగే వరకూ తన దగిగ్ర గైరండర కాదుకదా మికీస్ కూడా లేదనన్ విషయం సుఫ్రించలేదు తనమ్యికి. ఎపుప్డైనా 

అవసరమైతే వాకిటోల్ ఉనన్ ఇంటి వాళల్ సనిన్కలుల్ మీద నూరడం, కొంచెం  ఎకుక్వ రుబాబ్లిస్ వసేత్  రుబుబ్రోటోల్ రుబబ్డం  అలవాటు 
చేసుకుంది తనమ్యి. 

"ఏవిటేవిటీ ! మికీస్లు వచిచ్ ఇనాన్ళల్వుతునాన్ మీరు వీటితో అడజ్సట్ అవుతునాన్రా!" అని , "పొరబాటున నాతో  పపుప్  
రుబిబ్ంచరు గదా" అనాన్డు భయానిన్ నటిసూత్. 
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తనమ్యికి అతని ముఖం చూసి నవొవ్చిచ్ంది. 
చపుప్న "నెలకొక వసుత్వు సమకూరుస్కో మేడం" అనన్ తాయిబా మాటలు జాఞ్పకం వచేచ్యి. 
అదే అంది పరధాయ్నంగా.  
"నెలకొక వసుత్వు ఎందుకు?"  అని, వెంటనే అరధ్మైనటుల్ ఆగేడు. 
అటు తిరిగి సనిన్కలుల్ మీద నూరుతునన్ తనమ్యికి వెనక నుండి "తనమ్యీ !" అని గదగ్దంగా వినిపించింది. 
అతని కళళ్లోల్ సనన్టి నీటి పొర, ఏమీ  చెయయ్లేని  అశకత్త ఆ గొంతులో అడడ్ంపడడ్టుల్ సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది తనమ్యికి. 
"నా మీద జాలిపడొదుద్ పర్భూ" అంది. 
"ఛా. జాలికాదు తనమ్యీ, ఏదో చెపప్లేని బాధ. నాకే తెలీకుండా ననున్ చుటుట్ముటిట్ మెలితిపుప్తునన్ బాధ" పకక్నే కూచుని 

కళల్నీళుల్ పెటుట్కుంటునన్ అతనిన్ చూసూత్  
"అయోయ్, ఇంత జాలి గుండె కలవాడా ఇతను" అని అనుకోకుండా ఉండలేకపోయింది. 

----------- 
భోజనాల తరావ్త మరో గంటసేపు ఉండి, "వెళొళ్సాత్నూ" అనాన్డు పర్భు. 
తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా తలూపింది. అతను భారమైన హృదయంతో వెళుత్నన్టుట్ తెలుసోత్ంది. 
కానీ తన గురించి అతను అంత బాధపడుత్నన్ందుకు సంతోషించాలో, బాధ పడాలో అరథ్ంకాక అయోమయంగా గుమమ్ం 

దగగ్రే మోకాళల్ లో తల పెటిట్ ఎంతో సేపు కూచుండి పోయింది. తన గురించి శర్దాధ్సకుత్లు చూపిసుత్నన్ ఇతను తనకి ఏమవుతాడు? ఎందుకు 
హఠాతుత్గా తన జీవితంలోకి అనుకోకుండా పర్వేశించాడు? తన జీవితం ఒకపుప్డు దయనీయ సిథ్తిలో ఉండేది. కానీ ఇపుప్డు మెరుగయింది. 
ఇపుప్డు తనకి కావాలిస్ందలాల్ నిబబ్రం.  ఒంటరిగా, ధైరయ్ంగా బతకగలగడం. బాబుని ఏ లోటూ లేకుండా పెంచుకురావడం. ఇందులో 
ఎవరైనా జాలి పడాలిస్ంది ఏమైనా ఉందా? 

"రతనాల మేడలోన నినొన్క రాణిగ చూడాలని, నీ  అడుగులు కందకుండా నా అర చేతులుంచాలని, ఎంతగా 
అనుకునాన్ను, ఏవిటి చూసుత్నాన్ను...." ఎదురింటి  టీవీ లో నుంచి  పాట వినిపించసాగింది. 

పర్భు తనని చినన్తనం లో ఆరాధించాడనన్ విషయం తనకి బొతిత్గా ఎపుప్డూ తెలియనేలేదు. సరిగాగ్ అదే వయసు నుంచి 
శేఖర తన చుటూట్ తిరగడం వలల్నో ఏమో తనెపుప్డూ తన చుటూట్ ఉనన్ మరే మగ పిలల్వాడి వైపూ పర్తేయ్కించి చూసిన జాఞ్పకం కూడా లేదు. 
తనంటే ఇషట్పడి వచాచ్ననన్ శేఖర తన జీవితానిన్ సమూలంగా నాశనం చేసేడు. సేన్హంగా ఉంటూ, తన పటల్ ఇషట్ం చూపించిన కరుణ 
చివరికి సావ్రధ్పూరితంగా ఆలోచించేడు. ఇక ఇపుప్డు తన పటల్ చినన్పప్టి ఆరాధనతో, జాలితో  దగగ్రవుదామని పర్యతిన్సుత్నన్ పర్భుని తన 
జీవితంలోకి సేన్హితుడిగానైనా అసలు రానివొవ్చాచ్? 
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ఇపుప్డిపుప్డే కుదుటపడుతునన్ తన జీవితంలో లేనిపోని సమసయ్ లు కావాలని కొని తెచుచ్కుంటునాన్నా? అని 
మథనపడసాగింది తనమ్యి.  

నిసాత్ర్ణగా పడుకునన్ తలిల్ని "అమామ్!" అంటూ ఆందోళనగా కుదిపేడు మృదుల. 
"ఏం లేదు నానాన్, కాసత్ తలపోటుగా ఉంది, అంతే" అంటూ లేచి బాబుని ఒళోళ్కి తీసుకుని, "కాసేస్పు బజోజ్" అంది 

జోకొడుతూ. 
------------ 

మరాన్డు ఉదయం లేసూత్నే బాబు ఒళుల్  జవ్రంతో కాగిపోసాగింది. తాయిబాతో కాలేజీకి సెలవు చీటీ పంపించింది. బసాట్ండ 
దగగ్రలో పిలల్ల  డాకట్రు ఉనాన్డని  తాయిబా చెపిప్ంది. సరిగాగ్ డాకట్రు దగిగ్రికి వెళదామని బయలుదేరబోయేసరికి చినుకులు పడసాగేయి. 
రోడుడ్ పకక్న ఎంతసేపు నిలబడాడ్ ఒకక్ రికాష్ కూడా రావడం లేదు. ఇక బాబుని ఎతుత్కుని నడవడం మొదలుపెటిట్ంది. నాలుగడుగులు వేసేసరికి 
ఆయాసం రాసాగింది. దించి, నడిపిదాద్మా అంటే, వాడు నడిచే పరిసిథ్తిలో లేడు. ఇంతలో కుండపోతగా వాన పార్రంభమయింది. చేతి 
సంచిలో  ఉనన్ తువావ్లు భుజమీమ్దునన్ బాబు మీద కపిప్ ఊపిరి బిగబటిట్ వేగంగా అడుగులెయయ్డానికి పర్యతిన్ంచసాగింది. ఎంత వేగంగా 
నడవాలనుకుంటే అంత నెమమ్దిగా పడసాగేయి అడుగులు. ఎతుత్కునన్ భుజం, పటుట్కునన్ చేతులూ పటుట్ ఇవవ్కపోగా, కాళుల్ పీకెయయ్ సాగేయి. 

తనమ్యికి దుఃఖం ముంచుకొచిచ్ంది. దగగ్రలో కనబడడ్ దుకాణం ముందుకు వడిగా నడిచి చూరు కింద నిలబడింది. 
దుకాణం మూసి ఉండడం తో నిలబడేందుకు అంతగా జాగా లేదు. కాసత్ కూచునే చోటేమైనా ఉంటుందేమోనని చుటూట్ చూసింది. అంతా 
మటిట్ తపప్ ఏవీ లేదు.  

భుజమీమ్ద జవ్రంతో మూలుగుతునన్ పిలాల్ణిణ్ ఒడిసి అలాగే పటుట్కుని "భయంలేదు నానాన్! అమమ్ ఉంది" అని తనలో తను 
గొణుకుక్ంటునన్టుట్ అనసాగింది. అసలే జవ్రం లో ఉండి తడవడం వలల్ ఇంకేదైనా అయితే? సమయానికి వైదయ్ం అందకపోతే? - ఆ 
ఆలోచనకే భయంతో కాళుల్ ఒణక సాగేయి తనమ్యికి. కాసేస్పటోల్ వాన తగుగ్ ముఖం పటిట్నా రికాష్లు అటుగా రావడం లేదు. అసహాయంగా 
రోడుడ్ కేసి చూసూత్ భారంగా అడుగులేయసాగింది. 

హాసిప్టల కు చేరుకునే సరికి  బాగా నీరసం వచేచ్సింది.  పేషంటల్తో కిటకిటలాడుతునన్ వరండాలో బలల్మీద కాసత్ జాగాలో 
కూలబడింది. 

మరో అరగంట తరావ్త డాకట్రు ఇంజక్షను చేసి, "ఏం ఫరావ్లేదు" అని చెపేప్వరకూ మనసు కుదుటపడలేదు తనమ్యికి. 
తన బాధని పంచుకోవడానికి, కనీస సహాయం చెయయ్డానికి తోడు ఒకరుంటే బావుణణ్ని మొదటిసారి అనిపించింది. 

----------------- 
రెండోర్జులోల్ బాబుకి తగుగ్ముఖం పటిట్ంది. బండి గురించి వెతకడం ముమమ్రం చేసింది తనమ్యి. 
కాలేజీకి వెళేల్ దారిలో ఉనన్ మెకానిక షాపు అబాబ్యి వెనక నుంచి "మేడమ" అంటూ కేక వేసేడు. 
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తనమ్యి వెనకిక్ రెండడుగులు వేయగానే, "మీరు సెకండ హాండ బండి గురించి అడిగినుర్  కదా! పనెన్ండు వేలకి ఓ 
బండొచిచ్ంది కొంటరా?" అనడిగేడు. 

తనమ్యి తటపటాయింపు చూసి, "పాత బండి అని పరేషాన గాకు మేడం, సంవతస్రం వరికి ఏ రిపేరొచిచ్నా నాది 
జిమెమ్దారీ" అనాన్డు. 

తనమ్యి ఆలోచిసుత్నన్ది అది కాదు, "ఇపప్టికిపుడు పనెన్ండు వేలంటే ఎకక్డినుంచి వసాత్యి?"  
అదే చెపిప్ంది అతనితో. 
"చివరి మాట పదకొండునన్ర వేలకి ఇపిప్సాత్, ఆ తరావ్త నీ  ఇషట్ం" అనాన్డు.  
కాలేజీ కి వెళిల్ సంతకం పెడుత్ండగా, "రిజిసట్ర పారిస్ల వచిచ్ంది మేడమ" అని కల్రుక్ ఇచేచ్డు. 
"అంత పెదద్ పారిస్ల ఎకక్డి నుంచయుయ్ంటుందబాబ్!" సాలోచనగా పారిస్ల వెనకిక్ తిపిప్ ఫర్మ అడర్సు చూసింది. 
కొకిక్రిబికిక్రి దసూత్రితో "పర్భు" అనన్ పేరు, అడర్సు కనబడేసరికి ఇంకాసత్ ఆశచ్రయ్పోయింది. 
ఏం పంపించి ఉంటాడు? తన డెసక్  దగిగ్ర కూచుని ఆదరాబాదరా చింపింది. 
 "కంపూయ్టర బేసికస్" అనే టైటిల తో సిక్వ్రర్ల బైండు తో ఉనన్ దాదాపు వంద పేజీల టైపు చేసిన కాగితాలు అవి. 
చినన్ చాపట్ర లతో , పర్తీ చాపట్ర కు బొమమ్లతో, సింపుల ఇంగీల్షులో ఇలా చదవ గానే ఇటేట్ అరథ్మయేయ్లా ఉనన్ ఆ నోటుస్ 

చూసి తనలో తను పర్భుని అభినందించకుండా ఉండలేకపోయింది. పుసత్కం మధయ్లో అనిన్టికంటే విభినన్ంగా పైకి కనిపిసుత్నన్ కాగితానిన్ 
బయటికి లాగింది. ఉతత్రం. కషట్పడి రాసినటుల్నన్ దసూత్రీ.  

తనూ! 
ఉభయకుశలోపరి. 
మిమమ్లిన్ ఇలా పిలవాలని ఎనాన్ళల్ కాంకోష్ ఇపప్టికి నెరవేరింది. ఎలాగైతేనేం రాతీర్పగలూ కూచుని మీ కోసం గబగబా ఈ 

మెటీరియల తయారు చేసేను. కంపూయ్టరస్ కు సంబంధించిన విషయాలు మీకు తవ్రితంగా అరథ్ం కావడానికీ , మీ కాలేజీలో విదాయ్రుథ్లకు 
మీరు బోధించడానికీ ఇది మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటునాన్ను. ఎకక్డే సందేహం వచిచ్నా నిరొమ్హమాటంగా అడగండి. 
(అలాగైనా మీ నించి ఉతత్రం అందుకోవచచ్ని చినన్ ఆశ సుమా!) అవునూ, ననున్ అసలెపుప్డైనా గురుత్ తెచుచ్కుంటారా? 

మీ అబాబ్యితో ఆడుకుంటూ ననెన్పుప్డో మరిచ్పోయానని మాతర్ం చెపప్కండి. అనన్టుల్ ఎలా ఉనాన్డు వాడు? మీలాగే చాలా 
హుందాతనం ఉనన్ కురార్డు. మొనన్ మీ ఇంటికి వచిచ్నపుడు మాట వరసకి "మీ నానన్ ఎకక్డుంటారు?" అనడిగేను. 

"ఏమో, నాకు తెలియదు" అని చాలా సీరియస గా అని, తల దించుకుని తన హోమ వరుక్ చేసుకోసాగేడు. 
వయసు కంటే ఎంతో ఎతుత్కి ఎదిగినటుల్నన్ ఆ పసివాణిణ్ చూసేత్ ముచచ్ట వేసింది. మీ పెంపకానికి జోహారుల్. 
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ఇపప్టికే రాతిర్ పనెన్ండు కావచిచ్ంది. నా చుటూట్ పర్పంచమంతా నిదర్పోతూ ఉంది. నేను మీకు ఇలా రాసూత్ ఉంటే మీరు 
ఎదురుగా ఉండి, మీతో మాటాల్డుతునన్టేట్ ఉంది. 

“తెలాల్రి కాసత్ ఒండుకుని, ఉదోయ్గానికి టైము కెళళ్డం కోసం బసుస్ల వెంట పరుగులు పెటాట్లి.” అని ఒక పకక్ 
గడిచిపోతునన్ సమయం హెచచ్రిసూత్ ఉనాన్ ఇలాగే రాతర్ంతా మెలకువగా ఉండి మీతో కబురాల్డాలని ఉంది. 

మీరికక్డే ఉనాన్రు కదూ! 
కళుల్ మూతలు పడకపోయినా కాలం హెచచ్రిక వినకతపప్దు. 
ఇపప్టికి ఉండనా మరి!  
మీ  
పర్భు  
ఉతత్రం మడతపెటిట్ గుండెలకు హతుత్కుంది. 
"తనూ!" - ఏ సంబోధన కోసం తను ఎపుప్డూ అరుర్లు చాసుత్ందో అలా తనని పిలవాలని ఇతనికి ఎందుకు 

అనిపించింది!? 
దసూత్రీ బాగా లేకపోయినా మళీల్ మళీల్ చదవాలనిపించేలా ఎంత బాగా రాసేడు! శేఖర కి తను ఇలాగే అందమైన ఉతత్రాలు 

రాసేది. అటునించి అతనూ అలా రాసేత్ బావుణణ్ని ఎంతో ఎదురుచూసేది. ఆ కోరిక ఎపుప్డూ తీరలేదు. అసలు అతనికి తన భావాలు 
అసలెపుప్డైనా అరథ్ం అయి ఉండి ఉంటాయా?. ఒకసారి తనని అడిగేడు. 

నువువ్ ఉతత్రాలోల్ "కదూ!" అని రాసాత్వు ఎపుప్డూ. అంటే అరథ్ం ఏవిటి? “ కదా “ అనా? "కాదు" అనా?" అని.  
ఇపుప్డు తలుచ్కుంటే అతని అజాఞ్నానికి నవువ్ వసోత్ంది గానీ, అపుప్డు అయోమయంగా అనిపించింది. ఇతనికి 

అరథ్మవుతునాన్యనుకుని తనేదేదో రాసింది ఇనాన్ళూల్. ఇతనికి "కదూ!" అనే పదానికే అరథ్ం తెలీదనన్మాట! 
పర్భు రాసిన వాకాయ్లు మళీల్ మళీల్  జాఞ్పకం వసుత్నాన్యి. "మీరికక్డే ఉనాన్రు కదూ!"  
ఆ రోజంతా కాలేజీలో కాల్సుల మధయ్లో ఎపుప్డు ఖాళీ దొరికినా మెటీరియల తీసి చదవసాగింది. పర్తిసారీ ఉతత్రం 

ముందుగా  చదవవాలని అనిపిసోత్ంది ఎందుకో! 
కాలేజీ విడిచిపెటేట్ ముందు “ఇవేళ మొదటి విడత చీటీ పాట ఉంది. మీకు అవసరం ఉందని తాయిబా చెపిప్ంది. మీరు 

పాడుకుంటారా?” అనాన్డు టైపిసుట్. 
అనయ్మనసక్ంగా తలూపింది. అసలు  చీటీ పాట అంటే ఏవిటో తెలియదు తనమ్యికి. 
అదే చెపిప్ంది అతనితో. 
"మీరేం ఫికర చెయయ్కురి. గటల్ వచిచ్ నిలబడిన సాలు. నేను నడిపిసత్ గద" అనాన్డతను. 
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"దేవుని  పాట అయిదువందలు" అని మొదలయింది పాట. 
"వెయియ్" 
"పదిహేను వందలు" 
మూడు వేలు" 
గబగబా వినవసుత్నన్ ఆ సంఖయ్లు తనమ్యికి గాభరాని పుటిట్సుత్నాన్యెందుకో. పాట చివరికి ఆరువేల అయిదువందల దగిగ్ర 

ఆగింది.  
టైపిసుట్ తనమ్యికి చెవిలో చెపేప్డు. "మరొక అయిదు వందలు కలుపురి. మీదే అయితది"  
తనమ్యి "ఏడు వేలు" అనడంతో  అంతా నిజంగానే నిశశ్బద్ంగా అయిపోయేరు. 
ఒకటోసారి, రెండో సారి, మూడో సారి....అనాన్డు  టైపిసుట్.  
తనమ్యి ఏదో గెలిచ్నటుల్ "కంగార్టస్ మేడమ" అనసాగేరు అంతా.  
ఇరవై వేల చీటీలో ఏడువేలు పోగా పదమూడు వేలు తీసి తనమ్యి చేతిలో పెటేట్డు టైపిసుట్.  
అంతా చపప్టుల్ కొటేట్రు. కానీ ఇంకా తనమ్యికెందుకో లోపల గాభరాగా అనిపించసాగింది.  
దీని వలన తన జీతంలో నుంచి ఇరవై నెలల పాటు నెలకి వెయియ్ రూపాయల చొపుప్న దీనికి పోతుంది. అసలే "ఏదైనా 

తెలీని కషట్మొసేత్" అని దాసుత్నన్ మారగ్దరిశ్ చీటీకి ఇది తోడయియ్ంది. 
బండి కొనడం వలల్ పెరిగే పెటోర్లు, రిపేరుల్ వంటి ఇతరతార్ ఖరుచ్లు తోడైతే, తన నెల జీతం బాబుకి, తనకి  బొటాబొటీగా 

సరిపోతుంది. గబగబా లెకేక్సింది. ఇక తలిల్దండుర్లిన్ చూడడానికి సంవతస్రానికి ఒకక్సారి మాతర్మే వెళల్గలదు.  
"బండి తవ్రగా కొనాలనే తపనతో అనవసరంగా ఇటువంటి పనులు చేసోత్ందా తను!" ఇంటికి నడుసూత్ దీరఘ్మైన  

ఆలోచనలో పడింది.  
45 

దసరా సెలవులు వచేచ్యి.  డబుబ్లు పర్ధాన సమసయ్ కావడం వలల్  ఉదోయ్గంలో చేరి, బాబుని తీసుకుని వచేచ్క ఇంటికి మళీల్ వెళేల్ డబుబ్ 
వెసులుబాటు కలగలేదు తనమ్యికి. కానీ పీ.హెచ.డీ లోజాయినయియ్న మొదటి సంవతస్రం గడిచే లోగా  పీర్ పీ .హెచ డీ పరీక్ష రాయాలిస్ ఉంది.  
 అనుకోకుండా దసరా సెలవులు కాగానే వచేచ్ మొదటి సోమవారమే పరీక్షకి తారీఖు ఖరారు కావడంతో ఎలాగూ విశాఖపటన్ం వెళాల్లిస్ ఉంది 
కూడా కాబటిట్ తనమ్యి బండి కొనే ఆలోచన తాతాక్లికంగా పకక్నబెటిట్ ఇంటికి బయలుదేరింది. కాలేజీ కి మధాయ్హన్ం సెలవు పెటిట్ బసెస్కిక్ హైదరాబాదుకి 
చేరుకుంది. రైలేవ్ షేట్షనుకి చేరుకునే సరికి ఏడు కావచిచ్ంది. రాతిర్ తొమిమ్ది గంటల వేళ రైలుకి టికెక్టుట్ కావడంతో  పాల్ట ఫారమీమ్ద ఉనన్ హిగిగ్న బాదమస్ 
పుసత్కాల షాపు దగగ్రోల్ ఉనన్ గటుట్ మీద కూచుంది. షాపుకి కటిట్ ఉనన్ తాడు మీద అనిన్టికనాన్ చివరన ఉనన్ వారపతిర్క తీసి, "చూడొచాచ్?" అంది.  

రెండో పేజీలో ఉనన్ ఫుల పేజీ బొమమ్ కి సరిపోయేటటుల్ ఉనన్ కవిత చూడగానే చదవాలనిపించేటటుల్ ఉంది. 
 "      
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"ఎంత బాగా రాసేరు!!" అనుకోకుండా ఉండలేకపోయింది.   
కవిత రాసిన వారి పేరు కోసం మళీల్ ఒకసారి పేజీ తిపిప్ చూసింది.  
"కిరణ పర్భ"   
వెనక నుంచి బాబు కొంగు పుచుచ్కుని లాగేడు. 
చిరుకోపంగా "ఏవిటమామ్?" అంది. 
ఆ పకక్నే నిలబడి తన వైపే చూసుత్నన్ పర్భుని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది. 
"మీరేవిటి, ఇలా?" అంది. 
"ఊరు వెళుత్నాన్రనన్ సంగతి మీరు చెపప్క పోతే తెలీదనుకునాన్రా?" అంటూ  టిఫిను బాకుస్ చేతిలో పెటేట్డు. 
"జీడిపపుప్ ఉపామ్. నేనే సవ్యంగా చేసేను. రైలెకక్గానే తినండి. అపప్టికి బాగా ఆకలేసుత్ంది." అంటూ 
జేబులో నుంచి ఫైవ సాట్ర చాకల్టుట్ తీసి బాబు చేతికి ఇవవ్బోయేడు. 
బాబు తనమ్యి వైపు తిరిగేడు, "తీసుకోనా, వదాద్" అనన్టుల్. 
"అయయ్బాబోయ, ఏం కటుట్దిటట్ంగా పెంచుతునాన్రో వీణిణ్.  మీరు పరిమ్షను ఇవవ్ందే చాకెల్టుట్  కూడా తీసుకునేటటుల్ లేడు వీడు." అని నవివ్ 

"ఫరావ్లేదు లేవోయ" తీసుకో అనాన్డు. 
అపప్టికీ బాబు తటపటాయిసూత్, తనమ్యి తల ఊపగానే చటుకుక్న అంది పుచుచ్కుని, "థాంకూయ్" అనాన్డు. 
"నిజంగానే, ఎలా తెలిసింది మీకు?" అంది సాలోచనగా. 
"ఇంటికి ఫోను చేసేను. తాయిబా మీరు ఏ బండికి వెళుత్నాన్రో పేరు చెపిప్ంది. ఇందులో అంత దాపరికం ఏవుంది!" అనాన్డు ఆశచ్రయ్ంగా. 
"ఊహూ..ఏం లేదు. మీరెందుకు ఇలా...ఇబబ్ంది" అంటూ బాకుస్ వైపు చూసూత్ ఇక మాటాల్డలేనటుల్ తల కిందికి వంచుకుంది! 
ఇతనికి తనంటే ఎందుకింత అభిమానం!  
అదే అడిగింది. 
బదులుగా నవివ్, "అదిగో రైలు వసోత్ందని ఎనౌనుస్మెంటు మొదలైంది. దయచేసి వినండి"  అనాన్డు అనౌనస్రుని మాటలిన్ అనుకరిసూత్. 
తనమ్యి వదద్నాన్ వినకుండా లగేజీ పటుట్కుని "బెరుత్ నంబరు చెపప్ండి" అనాన్డు. 
తనమ్యి సరుద్కోగానే రైలు దిగుతూ "జాగర్తత్గా వెళిల్ రండి. ఎదురు చూసుత్ంటాను" అనాన్డు.    
రైలు కదిలేంత వరకూ కిటికీ ఊచలిన్ పటుట్కుని నిలబడే ఉనాన్డు. 
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"ఉతత్రం వెయయ్డం మరిచ్పోకండి" అనాన్డు చివరికి. అతని గొంతులో చెపప్లేని బాధ ధవ్నించింది.  
అతని మాటలు, బాధ అరథ్మవుతునాన్ తన హృదయం ఏదో సందేహిసూత్ంది. ఒక పటాట్న మానని చేదు గాయలు అంతరాంతరాలోల్ 

సలుపుతునాన్యి. అతనికి ఆహావ్నం పలకలేని సిథ్తి.  అలాగని దూరంగా ఉండమని కఠినంగా అతనిని హెచచ్రించలేని  సిథ్తి. తనేవిటో, తన జీవితం ఏవిటో 
అతనికి ఏం తెలుసని ఇలా వెంటపడుతునాన్డు? 

బండెకక్గానే బాబు “ఆకలి” అనడం మొదలుపెటేట్డు. 
బాకుస్ మూత తీయగానే జీడిపపుప్, కరివేపాకు, అలల్ం సువాసన గుపుప్న కొటిట్ంది. ఆతర్ంగా ముందుకు వంగిన బాబుకి తినిపించి, తనూ తింది. 

అతని మనసులోని పేర్మంతా కలిపినటుల్ ఎంతో రుచిగా ఉందా ఉపామ్. అసలు అతనికి ‘రైలెకక్గానే ఆకలేసుత్ందని’ ఆలోచన  వచిచ్నందుకే అతని పటల్ 
మనసంతా  కృతజఞ్తతో నిండి పోయింది. తినగానే  నిదర్లోకి జారుకునాన్డు బాబు. పర్భు గురించి ఆలోచనలు చుటుట్ముటాట్యి. అతను తమ గురించి 
ఆలోచిసూత్  అతని జీవితానిన్ వృథా చేసుకుంటునాన్డు. ఇపుప్డిపుప్డే మొదలు పెటిట్న అతని జీవితంలో అనీన్ సాఫీగా జరగాలిస్ ఉంది. ఇంకా ఎంతో 
వృదిధ్లోకి రావాలిస్న వాడు. లేదు లేదు. ఇదికక్డితో ఆపాలి. ఇంకా మొదలవుతునన్ అతని జీవితంలో నుంచి ఇపుప్డు నిషర్క్మించడమే మంచిది. అదేదో 
ఇపుప్డే చెపేత్నో? 

ఆలోచన రాగానే పరుస్లో నుంచి ఇన లాండ లెటరు ఒకటి తీసి, రాయడం మొదలు పెటిట్ంది. 
"పర్భూ! 
నా కోసం మీరు శర్మ పడి తెచిచ్న  ఉపామ్  ఇపుప్డే పూరిత్ చేసాం.  నా జీవితంలో ఇంత రుచికరంగా ఎవరూ వండగా ఇపప్టివరకూ నేను 

తినలేదు. మా గురించి ఇంతగా ఆలోచిసుత్నన్ మీ ఋణం తీరుచ్కోవడానికి "ధనయ్వాదా"లనన్ది చాలా చినన్ మాట. కారణాంతరాలేవైనా మీరు బాలయ్ంలో 
ననెన్రిగినంత బాగా నేను మిమమ్లిన్ గురించి ఎపుప్డూ తెలుసుకోలేదు. నా వరకూ  నాకు మీరు ఇపుప్డిపుప్డే పరిచయమైన సేన్హితులే. రైలు 
కదిలేంతవరకూ మీరలా నా కోసం నిలబడడం నాకెందుకో ఇబబ్ందికరంగా అనిపించింది. ఇలా ఎవరినీ ఇబబ్ంది పెటట్డం నాకు బొతిత్గా నచచ్దు.  నా పటల్ 
మీకు చినన్పప్టినించి ఉనన్ ఆరాధనని అరథ్ం చేసుకోగలను. కానీ నా చుటూట్ తిరుగుతూ మీ సమయానిన్, జీవితానిన్ వృథా చేసుకోవడానిన్ చూసూత్ 
ఉరుకోలేను. అరథ్ం చేసుకుంటారు కదూ!  

సదా 
మీ మంచి కోరే మీ సేన్హితురాలు, 
తనమ్యి. 
లెటరు మడిచి పరుస్లో పెటుట్కునాన్క గానీ మనసు సిథ్మిత పడలేదు. 
“పొదుద్నేన్ ఇంటికి వెళల్గానే పోసుట్ చేసెయాయ్లి.” అనుకుంది.   
లయబదధ్ంగా వినిపిసుత్నన్ పటాట్ల చపుప్డు, పటాట్ల మీద ఉయాయ్లలూగుతూనన్టుల్ సాగే రైలు పర్యాణం తనకి చినన్తనం నించీ చాలా ఇషట్ం. 

ఎపుప్డూ ఇలా రైలెకక్గానే అలా తరుముకొచిచ్నటుల్ వసుత్ంది నిదర్. ఇవేళెందుకో నిదర్ పటట్డం లేదు. 
కిటికీ వార బెరుత్ కావడం వలల్ చీకటోల్ చెటల్ నీడలు వేగంగా కదులుతూ ఆకాశంలో అపుప్డే పొడిచిన అందమైన నెల వంకతో పాటూ పరుగు 

పందెం వేసుకునన్టుల్ పోటీ పడసాగేయి. 
అంతలో మెలల్గా రైలు ఏదో సేట్షనులో ఆగింది. దానితో బాటూ ఆలోచనల వేగమూ తగిగ్నటెల్ౖయింది. 
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తనలో తను సంభాషించుకో సాగింది.  
"ననున్ మనిన్ంచు అజాఞ్త మితర్మా! నీతో ఎనోన్ రోజులయింది సంభాషించి. నీ రూపంలో  పర్భు కనిపిసుత్నాన్డు నాకు. కానీ అది నా భర్మో, 

నిజమో తెలియడం లేదు. తెలిసి తెలిసి అతని జీవితానిన్ కషాట్లమయం చెయయ్డం ఇషట్ం లేదు. అలాగని చినన్తనం నించీ ఆరాధిసుత్నన్ అతనిన్ దూరం 
చేసుకోవడమూ ఇషట్ం లేదు. నువేవ్ చెపుప్ ఏం చెయాయ్లో."   

రైలు మళీల్ బయలుదేరబోతునన్టుల్ంది.  
"నువేవ్ చెపుప్ మితర్మా ఏం చెయాయ్లో" అని కళుల్ మూసుకుంది. 
సేట్షనులో గణగణా గంట మోగింది. 
 "సతయ్ం" అనాన్రు ఎవరో. 

------- 
వనజ ఊరోల్ ఉందని తెలియడంతో వెళల్గానే వాళల్ ఇంటికి బయలుదేరింది.  
"చాలా బావుందమామ్  నీ హడావిడి. రాకరాక వచేచ్వు. ఇలా రాగానే అలా సేన్హితురాలంటూ పరుగెతాత్లా?  వెళేల్ ముందు వెళొళ్చుచ్.  ఇంతలో 

తనెకక్డికీ పోదు." అంది జోయ్తి. 
"వెళల్నీ, సేన్హితురాళుళ్ ఇదద్రూ  కలిసి చానాన్ళల్యియ్ంది కదా" అనాన్డు భానుమూరిత్. 
ఒకపుప్డు చకచకా పనులనీన్ చకక్ బెటేట్ తండిర్ ఇపుప్డు లేవదీసేత్ గానీ, మడత కురీచ్ లోంచి కదలలేని పరిసిథ్తిలో ఉనాన్డు. తనమ్యికి తపిప్దం 

తనదే అనన్ బాధ చుటుట్ముటిట్ంది.   తలిల్కి సమాధానం చెపప్కుండా వనజ ఇంటి వైపు నడిచింది.  వనజ రెండో కానుప్కి అమమ్గారింటికి వచిచ్ంది. పాప 
చకార్ల లాంటి కళల్తో అందంగా ఉంది. నడుముకి తువావ్లు బిగించి కటుట్కుని మెలల్గా అటూ ఇటూ తిరుగుతూ ఉనన్ వనజ తనమ్యిని చూడగానే 
ఆతీమ్యంగా చేతులు గటిట్గా పటుట్కుంది.  

"మళీల్ లకీష్ దేవేనమామ్. మూడో సారైనా కొడుకు పుడతాడో లేదో చూడాలి." అంది  నిషూట్రంగా వనజ తలిల్ మళీల్ ఆడపిలల్ పుటట్డం వలల్ 
అనాయ్యమేదో జరిగిపోయినటుట్.  

"చాలేల్మామ్ నీ పిచిచ్ మాటలు. నువేవ్ అతత్గారిలా తయారయేయ్వు. ఇపప్టికే రెండు సారుల్ చచిచ్ బతికేను. ఇంకా మూడోసారి కూడానా?" అంది 
కాసత్ గొంతు పెంచి వనజ. 

ఆవిడ నవువ్కుంటూ లోపలికి వెళిళ్పోయింది. తనమ్యికి ఆశచ్రయ్ం వేసింది. తనెపుప్డూ తలిల్తో అలా చనువుగా, గదిద్ంపుగా మాటాల్డి ఎరుగదు. 
అదే తన తలిల్ అయితే రెండో వాకయ్ం పూరిత్ చెయయ్క ముందే ముకుక్ చీది ఏడవడం మొదలెటేట్ది. ఇంకాసత్ ముందుకెళిల్ వారం పాటు మాటాల్డడం కూడా 
మానేసేది.  

వనజతో అదే అంది.  
"మా అమమ్ అమాయకురాలు. పితృసావ్మయ్ వయ్వసథ్లో బతుకుతునన్ సగటు ఆడ మనిషి. అది సరే గానీ, అసలు నేను నీకు గురుత్నాన్నా? ఎనిన్ 

ఉతత్రాలు వేసినా జవాబివవ్వు." అంది చిరు కోపం నటిసూత్ వనజ. 
ఏం చెపప్గలదు వనజకి తన వయ్రథ్ చరితర్!  
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తనమ్యి నిటూట్రుప్ విని, "ఏదో సరదాకి అనాన్ను. నినున్ ఆ మాతర్ం అరథ్ం చేసుకోకపోతే సేన్హితురాలిని ఎలా అవుతాను? అదంతా సరే గానీ నీ 
సంగతులు చెపుప్.  ఎలా ఉనాన్వు? కొతత్ ఉదోయ్గం, కొతత్ ఊరు,  కొతత్ జీవితం ఎలా ఉంది?" అంది ఆసకిత్గా.  

"ఏ బాదర బందీలు  లేకుండా  జీవితం పర్శాంతంగా  గడుసూత్ ఉంది వనజా!" 
"అంటే మన చినన్పప్టిలాగా అనన్మాట" అంది వనజ. 
"ఉహూ. ఎంత బాదర బందీలు లేకపోయినా చినన్పప్టి సేవ్చఛ్ వేరు. ఇపప్టి జీవితం వేరు. బహుశా: చినన్పప్టి రోజులు మళీల్ రావేమో" 

సాలోచనగా అంది చినన్గా నవువ్తూ తనమ్యి. 
"ఏది ఏమైతేనేం. ఎకక్డా వెనకడుగు వేయకుండా నువువ్ జీవితంలో అనుకునన్వి సాధించావు. నువువ్  నా సేన్హితురాలివని గరవ్ంగా 

చెపుప్కుంటునాన్ను  తెలుసా!" అంది వనజ. 
వనజతో మాటాల్డితే వెయేయ్నుగుల బలం వసుత్ంది ఎపుప్డూ. మాటాల్డుతూ గదిలోని  అదాద్ల షోకేసులో గీతాంజలి పుసత్కానిన్ చేతిలోకి తీసుకుంది 

తనమ్యి. 
అది తను వనజకి ఇచిచ్ందే. "అబబ్. ఎంత జాగర్తత్గా దాచావు వనా!" అంది తనమ్యి. 
నిజానికి తనూ అలాగే దాచింది. తమ పెళిల్ళుల్ కుదిరి అతత్వారిళల్కు వెళిల్పోయే ముందు ఇదద్రూ గీతాంజలిని ఒకరికొకరు ఇచిచ్ పుచుచ్కునాన్రు. 

పుసత్కం పేజీలు  తిపుప్తుండగా  కనబడడ్ మొదటి కవితని అనాయ్పదేశంగా పైకి చదివింది తనమ్యి. 
"పర్భూ! 
అనుదినం నీ  సనిన్ధిలో ముఖాముఖిగా ముకుళిత హసాత్లతో నీ  సనిన్ధిలో నిలుసాత్ను 
శాంత గంభీర నిరమ్ల నీలాకాశం కిర్ంద వినీలిత హృదయంతో నీ సనిన్ధిలో నిలుచ్ంటాను ...." 
ఇక చదవలేక తనమ్యి గొంతు గదగ్దమవడానిన్ గమనించి చపుప్న దగిగ్రికి వచిచ్ంది వనజ. "నిజంగా అంతా బానే ఉందా?" అంటూ. 
"హఠాతుత్గా పర్భు ఎందుకు గురొత్సుత్నాన్డు? అతని పటల్ తను ఆకరిష్తురాలవుతూందా?! అతనిన్ తలుచుకుంటే దూరమవుతునన్  బాధ  తనకి 

ఎందుకు కలుగుతోంది?" 
ఏవీ మాటాల్డలేక నిశశ్బద్ంగా తల అడడ్ంగా ఊపింది తనమ్యి. 
"ఏమో వనా! ఒంటరి జీవితంలో ఎంత వెసులుబాటు ఉందో, అంత బెంగ కూడా ఉంది. లోకమంతా  నిశశ్బద్ంగా నిదిర్ంచే వేళ, వెచచ్ని సప్రశ్ 

లేని బాధ. శరీరంతో బాటూ మనసుని వేధించే పేర్మ రాహితయ్పు బాధ. ఒంటోల్ బాలేనపుప్డు దికుక్ తోచని బాధ...." కళల్ వెంట బొట బొటా  కారుతునన్ 
నీళల్ని కొంగుతో అదుద్కుంటూ, "బాలెంతవి. నాతో బాటూ నినున్ బాధ పెటట్డం నాకు సబబు కాదు. మళీల్ వసాత్ వనా" అంటూ లేచింది తనమ్యి. 

వనజ తనమ్యి చెయియ్ పటుట్కుని ఆపి, "ఉండు. ముందు కాసినిన్ మంచి నీళుల్ తాగు. సిథ్మితపడు" అంది. 
పాపని తీసుకెళిల్ లోపల పడుకోబెటిట్, పెరటోల్ బాదంచెటుట్ కింద ఉనన్ గటుట్ మీద కూచుంటూ "ఇలారా, ఎవరతను?" అంది చిరునవువ్ నవువ్తూ 

వనజ. 
తనమ్యి కళల్లో నీటిపొరతోనే చపుప్న నవివ్ చెపప్సాగింది. 
అంతా విని వనజ ఉతాస్హంగా ముందుకు వంగి, "అతను నినున్ నిజంగానే ఇషట్పడుతునాన్డని అనిపిసూత్ంది.  అతనిన్ నువువ్ ఎందుకు దూరం 

పెటాట్లి?" అంది. 
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తనమ్యి ఏం మాటాల్డక పోవడం చూసి "కలిసి జీవించడంలోను, ఒంటరిగా ఉండడంలోను వేటి సమసయ్లు వాటికే ఉనాన్యి. కాదనను. నువువ్ 
ఎలా జీవించాలనుకుంటునన్దాని గురించి సప్షట్త తెచుచ్కో. నినున్ ఏరి కోరి రావడానికి, నీ మీద జాలి చూపించడానికి తేడా ఉంది. పర్భు నిజాయితీగా 
నినున్ ఇషట్పడుతునాన్డని అనిపిసూత్ంది. నీకు నచిచ్నంత సమయం తీసుకుని నిదానంగా ఆలోచించుకో." అంది వనజ. 

తిరిగి వసుత్నన్ంత సేపూ వనజ మాటలే వినిపించసాగేయి తనమ్యికి. ఇంటోల్ రాతుర్ళుల్ ఒకక్తే పడుకోవడానికి కూడా తనెంత భయపడుతుందో 
తనకు తెలుసు. 

తలుపు కి ఉనన్ మాములు గొళెల్ం మధయ్లో అటల్కాడ అడడ్ం పెటిట్, కురీచ్ని తలుపుకి ఎదురుగా జరిపి, కురీచ్ మీద బరువైన బియయ్ం డబాబ్ 
పెటిట్......ఎంతగా భయపడుతుందో పర్తీ రాతీర్. ఒంటరిగా జీవించలేని తనకి తపప్నిసరైన ఒంటరి జీవితంలో ఉలికి పాటల్తో ఎనిన్ నిదర్ పటట్ని రాతుర్ళుల్  
కుమిలి కుమిలి ఏడుసూత్ ఉంటుందో తనకే తెలుసు. అలాగని కొరివితో తల గోకోక్వడమూ ఇషట్ం లేదు. ఇంటికి వచేచ్ దారిలో పర్భుకి రాసిన ఉతత్రం పోసుట్ 
డబాబ్లో వేసేసేక మనసు కాసత్ సిథ్మితపడింది. 

------------ 
దసరా సెలవులు ఇంకా రెండు రోజులోల్ అవుతాయనగా విశాఖపటాన్నికి బయలుదేరింది తనమ్యి. మేరీ ఎపప్టి నుంచో తన దగిగ్ర ఉండమని 

పోరుతూ ఉంది. ఇనాన్ళళ్కి తనకి కుదిరింది. పైగా పీర్ పీ .హెచ డీ పరీక్ష కోసం కాసత్ సిథ్మితంగా చదవాలి. సెలవులు లేనందున ఇకక్డి నుంచే సరాసరి 
హైదరాబాదుకి వెళాల్లిస్ ఉండడంతో బాబుని తీసుకుని వచిచ్ంది తనమ్యి. రైలేవ్ సేట్షనులో దిగగానే తన కోసం  సేట్షనుకి ఎవరూ రాని ఒంటరితనం 
చుటుట్ముటిట్ంది. తన కలల  నగరమే తనని కలోల్లం చేసింది అదేం విచితర్మో! 

సామానల్తో నాలుగడుగులు వెయయ్గానే మేరీ ఎదురొచిచ్ంది. "బసుస్ లేటయి పోయింది. ఎలా ఉనాన్వు తనమ్యీ!" అంటూ. 
"అయోయ్. నా కోసం సేట్షనుకి రావాలా? నేనే వసాత్నుగా" అంది తనమ్యి సంతోషంగా. 
"రైలు దిగగానే మన కోసం ఎవరూ రాకపోతే ఎంత దిగులుగా ఉంటుందో నాకు తెలుసు. పైగా నినున్ చూసి ఎనిన్ రోజులో అయిపోయింది. 

రాకుండా ఎలా ఉంటాను చెపుప్?" అంది మేరీ బాబుని ఎతుత్కోవడానికి చెయియ్ చాసూత్. 
బాబు అడడ్ంగా తలూపేడు. 
"అమోమ్, వీడు పెదాద్డయిపోయేడు" అంది మేరీ వాడి బుగగ్లు పుణుకుతూ. 
సముదర్తీరం వెంబడి  ఆటో వెళుత్ంటే అతయ్ంత ఆహాల్దంగా అనిపించసాగింది తనమ్యికి. మేరీ ఏవేవో కబురుల్ చెపూత్నే ఉంది. తనమ్యి మనసుస్ 

శరీరం నించి వేరు పడి సాగరతీరం నుంచి కెరటాలిన్ చుటుట్కుని, గాలి వాటున రెకక్లలాల్రుచ్కుని, అలల నురుగు మీద గిరికీలు కొటిట్ సేవ్చఛ్గా విహరిసుత్నన్ 
విహంగమయియ్ంది. రోడుడ్ పకక్న అపుప్ ఘర చూపించడానికి బాబు కుదిపేసరికి ఈ లోకంలోకి వచిచ్ పడింది. ఆటో పకక్నే  పరిచితమైన వయ్కిత్ బండి మీద 
చినన్ పాపని, భారయ్ని ఎకిక్ంచుకుని ముందుకు వెళూత్ కనిపించేడు. 

"కరుణ కదూ" అంది మేరీ. 
తనమ్యి నిరిల్పత్ంగా, నిరాసకత్ంగా  "అయి ఉండొచుచ్" అంది. 
"పోనేల్, సెటిలయాయ్డనన్ మాట పాపం ఒకక్ భారయ్తో" అంది వెకిక్రిసూత్ మేరీ. 
తనమ్యి పొడిగించకుండా "మేరీ, రేపు కైలాసగిరికి వెళాద్మా?" అంది. 
ఎం. వి. పీ కాలనీ మలుపు తిరిగింది ఆటో. 
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“అవునూ, సేట్షను నుంచి ఎం. వి. పీ కాలనీ రావడానికి మనం బీచి రోడుడ్ లో నుంచి ఎందుకొచేచ్ం?” అంది తనమ్యి. 
దిగి ఆటోకి డబుబ్లిసుత్నన్ మేరీని వారించి, డబుబ్లు పైకి తీసి , " రైలు దిగంగానే నాకు  సముదార్నిన్ చూపించాలని అటు నుంచి తీసుకువెళళ్మని 

చెపాప్వు కదూ" అంది సంతోషంగా తనమ్యి. 
మేరీ లాంటి సేన్హితురాలు దొరకడం తన అదృషట్ం. తన మనసులోని భావాలిన్ చదివినటుల్ పనులు చేసి తనని సంతోషపెడుతుంది.  
అదే చెపిప్ంది మేరీతో. 
"ఊ.. ఈ  పొగడత్ల మాటకేం గానీ, బాబుని నేను చూసుకుంటా, హాయిగా చదువుకో" అంది మేరీ కాఫీ పెడుతూ. 
“మేరీ లాగా తనని పేర్మించే వయ్కిత్ పర్భు. అయినా అతనిన్ంచి తను ఎందుకు దూరం కావాలనుకుంటూంది?” 
అతని ఆలోచనలు మళీల్ చుటుట్ముటట్సాగేయి. 

46 
   పీర్ పీ హెచ డీ పరీక్షలు కాగానే యూనివరిశ్టీ నించి అటున్ంచటే మాసాట్రింటికి బయలుదేరి వెళిల్ంది  తనమ్యి. 
"ఏమామ్, బాబు బావునాన్డా?" అంటూ ఆదరంగా పలకరించేరు మాసాట్రి భారయ్. 
మరి కాసేస్పటోల్నే మేరీ బాబుని తీసుకుని వచిచ్ంది. 
"అమోమ్, పొడుగయేయ్డు" అనాన్రు మురిపెంగా వాడిని చూసూత్ మాసాట్రు. 
వాళల్ ఆదరం చూసుత్ంటే కళుల్ చెమరేచ్యి తనమ్యికి. "ఈ భారాయ్భరత్లకి తనేమవుతుంది? ఏ జనమ్లోనో తను పుణయ్ం చేసుకునన్ందు 

వలల్ మాతర్మే లభయ్మయేయ్ అరుదైన ఆతీమ్యతలివి" అనుకుంది. 
నిజానికి తనమ్యికి పాపపుణాయ్ల మీద నమమ్కం లేదు. 
అయినా ఎందుకో అలా అనిపించింది. 
అనీన్ మానవ పర్యతాన్ల వలేల్ జరుగుతాయనన్ది నిజమో, అపోహో తెలీదు కానీ ఇది మాతర్ం ఖచిచ్తంగా తనకు లభించిన వరమే. 
మరో గంట తరావ్త లేవబోతూ టీ. వీ లో వసుత్నన్ సోర్క్లింగు ని అపర్యతన్ంగా చూసింది తనమ్యి. అది అకక్డి లోకల ఛానెల అట. 

ఇటీవలే లోకల ఛానెళుల్ పార్రంభమయేయ్యని ఆవిడ మాటలోల్ అనాన్రు. 
రెండు మూతర్పిండాలు పాడయిన వయ్కిత్ ఆపరేషనుకి నెగటివ బల్డ గూర్పు బల్డ కావాలని ఆ పర్కటన సారాంశం. తనమ్యి కి తెలుసు 

అదెంత అరుదైన బల్డ గూర్పో. చపుప్న లేచి అడర్సు, ఫోను నంబరు రాసుకుంది. మేరీకి బాబునపప్గించి అందులోని అడర్సుకి ఆటో ఎకిక్ంది. ఆసుపతిర్లో 
తను వచిచ్న పనేమిటో చెపప్గానే అపప్టివరకూ అకక్డే తిరుగుతునన్  ఒకామె ఆతర్ంగా దగగ్రకు వచిచ్ంది. 

కటుట్ బొటుట్ తీరును బటిట్ బెంగాలీ అని తెలుసూత్ ఉంది. తనని చూసూత్నే రెండు చేతులూ జోడించి కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా నమసాక్రం 
చేసింది. 

నరుస్ బల్డ తీసుకోవడం అయిపోగానే ఇచిచ్న జూయ్సు ని అందుకుంటూ “నేను ఎవరికీ బల్డ ఇసుత్నాన్నో ఆ పేషంట ని చూడొచాచ్?” 
అనడిగింది తనమ్యి. 

తను బయటికి రాగానే అపప్టివరకూ బయటే  కూచునన్ ఆమె తమని అనుసరించింది. ICU లో ఉనన్ పేషంట కి బహుశా: 
నలభైయేయ్ళుళ్ ఉంటాయి. రెండు మూతర్పిండాలు పాడయియ్న అతనికి ఆ రోజు రాతిర్ టార్నస్ పాల్న టేషన  జరగబోతోంది. మరి కొనిన్ గంటలోల్ జరగబోతునన్ 
ఆపరేషన కి చివరి నిమిషం వరకూ బల్డ సమకూరలేదట వాళల్కి. తనమ్యి  దేవతలా వచిచ్ కాపాడిందని అతి కషట్మీమ్ద శావ్స  తీసుకుంటూ  అతను 
ఇంగీల్షులో మెలిల్గా ఒకొక్కక్ పదమే చెపూత్ నమసక్రించాడు. 
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అతని భారయ్కి బెంగాలీ తపప్ ఇతర భాషలు తెలియనందున ఆమె కళల్తోనే సంభాషిసూత్ నమసక్రించింది. ICU లో ఉనన్ వయ్కిత్ని 
మొదటి సారి చూడడమేమో తెలీని బాధ చుటుట్ముటిట్ంది తనమ్యికి. పాపం ఆ భారయ్ అతని కోసం ఎంతో బాధ పడుత్ంది. తనమ్యి వసుత్నన్పుడు తన అడర్సు 
అడిగి తీసుకునాన్రు వాళుల్. అకక్డి నుంచి  వసుత్నన్పుడు తనమ్యికి వాళల్ బాధతో పోలిసేత్ తన బాధ అతి చినన్దనిపించింది. 

జీవితంలో అనిన్టికంటే అతయ్ంత పెదద్ సమసయ్ ఆ జీవితమే కోలోప్వడం. మరణం తో పోరాడుతూ బతకాలనన్ తపన పడుత్నన్ ఆ భరత్, 
భరత్కేమవుతుందో అనే ఆదురాద్తో అనుక్షణం నరకానిన్ అనుభవిసుత్నన్ ఆ భారయ్ ఎనోన్ రోజులు కళల్ ముందే కదలాడసాగేరు. 

జీవితంలో ఓరుప్తో, సంయమనంతో  ఏ సమసయ్నైనా చకక్దిదుద్కోవచుచ్ అని మేరీ ఎపుప్డూ చెపుతుంది. కానీ జీవితమే ఒక సమసయ్ 
అయితే! మరణం అంచున పోరాడడమే జీవితమైతే!! 

*** 
రైలేవ్సేట్షనుకి చేరుకునేసరికే హైదరాబాదు వెళేల్ రైలు పాల్ట ఫారమీమ్ద సిదధ్ంగా ఉందని పర్కటన వినబడుతూ ఉంది. తనమ్యి వదద్నాన్ 

వినకుండా మేరీ బాబుతో, సామానల్తో ఎలా వెళాత్వంటూ దిగబెటట్డానికి వచిచ్ంది. 
ఇలుల్ ఊడుచ్కోవడానికి మంచి కొండ చీపురుల్ రెండు కొంది తనమ్యి. విశాఖపటన్ంలో తపప్ ఇటువంటి గుబురు కటట్లు తనునన్ చోట 

ఎకక్డా దొరకడం లేదు. తమ చినన్పుడు కేవలం పూతికల చీపురుల్ మాతర్మే చవకగా దొరికేవి. పూతికల చీపురుతో  ఇలుల్ ఊడిచ్న మొదటి రోజు ఇంటి 
నిండా పూతికలు ఎగురుతూ బటట్లకు అకక్డకక్డా అతుకుక్పోయి గుచుచ్కుని చంపేవి. కొండ చీపురుల్ ఇపప్టికీ ఖరీదు ఎకుక్వే.  

"అందుకే గామోసు హైదరాబాదు వైపు ఒకొక్కక్ కటట్ని మూడేసి కటట్లు చేసి మధయ్ ఖాళీ పులల్లు పెటిట్ అముమ్తారు. అవి రెండోర్జులోల్ 
ఊడి వసాత్యి." అంది తనమ్యి మేరీతో అవి కొనేటపుప్డు. 

దానితో బాటూ మేరీ రెండు దిండుల్ కొనిచిచ్ంది. వాటికి తనే కవరుల్ కుటిట్, అందంగా ఎంబార్యిడరీ కూడా చేసింది. 
“ఎందుకివనీన్ ఇపుప్డు” అంటే, "అదేవిటి  తనమ్యీ అలా అంటావు? నాకునన్ ఏకైన పిర్య మితుర్రాలివి నువువ్. నాకు 

యూనివరిస్టీలో ఉదోయ్గం వచిచ్న సందరభ్ంగా నీ  కోసం నేను ఆ మాతర్ం చెయయ్కూడదా?" అంది. 
ఒకపుప్డు తామిదద్రూ హాసట్లులో కలిసి ఉనన్ సమయంలో తను ఏ ఉదోయ్గానికి అపెల్ౖ చేసినా రాలేదని మేరీ ఎంతో బాధ పడుతూ 

ఉండేది. తనకి బాగా గురుత్, చివరికి తనకి ఎలిమెంటరీ సాథ్యి ఉదోయ్గం కూడా రాలేదని ఒక రాతర్ంతా దుఃఖ పడింది కూడా. ఓరుప్గా ఎదురు 
చూసినందుకు అనిన్టికంటే అతుయ్తత్మమైన  ఉదోయ్గం వచిచ్ంది తనకి. అదే చెపిప్ మేరీని కౌగలించుకుంది తనమ్యి. 

"కాలం అనిన్ సమయాలోల్నూ ఒకేలా ఉండదనడానికి నీ జీవితమే ఉదాహరణ. సమసయ్లు వచిచ్నపుడు 'ఆ రోజుతో జీవితం 
ఆఖరయిపోతుందని, ఇక భవిషయ్తుత్  లేదేమో' అని జీవితానిన్ అంతం చేసుకోవాలనుకునే వాళుల్ తెలుసుకోవలసిన గాథ.  కాలం గాయాలిన్ మానప్డమే 
కాదు, సమసయ్లిన్ కూడా పరిషక్రిసుత్ందని నిరూపించావు.  కషాట్లిన్ ఎదిరించి, చకక్గా నీ కాళల్ మీద నువువ్ నిలబడాడ్వు, నువువ్ ఎందరికో సూఫ్రిత్దాయకం, నీ 
సేన్హం వలల్  నాకూ నీ ఓరుప్ అలవడింది" అంది నవువ్తూ మేరీ.  

మేరీతో ఎపుప్డు మాటాల్డినా వెయేయ్నుగుల బలం వసుత్ంది. రైలు పెటెట్లోకి ఎకిక్ కూచుని సామానుల్ సరుద్కుని  కిటికీ దగగ్రే నిలబడడ్ 
మేరీని "ఫరావ్లేదులే మేరీ ఇక ఉండు" అంటూ 

 "ఆంటీకి "టాటా" చెపప్మామ్ బాబూ" అంది వెనకిక్  చూసూత్. 
పకక్న బాబు లేడు. 
అదిరిపడి ఒకక్సారి లేచింది "బాబూ" అంటూ. తమ పకక్న గానీ, ఎదురు బెరుత్లో గానీ ఎవరూ లేకపోవడంతో  
ఎవరన్డగాలో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. 
"అయోయ్ అదేవిటి ఇపప్టి వరకూ ఉనాన్డుగా" అంటూ పకక్నే తలుపు ఉండడంతో మేరీ చటుకుక్న రైలెకిక్ంది. 
తనమ్యి కంగారుగా రైలులో వరుసగా ఉనన్ బెరుత్ల మధయ్ పరుగెతిత్ంది "బాబూ" అని పిలుసూత్. 
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వరసలో నాలుగో బెరుత్లో శేఖర ఒళోల్ కూచుని ఆడుకుంటునన్ బాబు తలిల్ని చూసూత్నే పరుగెతుత్కు వచేచ్డు. హఠాతుత్గా శేఖర ని అకక్డ 
చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది. వెంటనే కోపమూ తనున్కు వచిచ్ంది. 

"పిలాల్ణిణ్ తీసుకెళేల్ ముందు చెపాప్లని తెలీదూ!"  
అతనిన్ ఏమీ అనలేక బాబు వీపు మీద ఛెళుళ్న ఒకటేసి, ఒకక్ అరుపు అరిచింది "నాతో చెపప్కుండా ఎకక్డికి పోయావ రా వెధవా" 

అంటూ. 
శేఖర  కోపంగా తల పకక్కు తిపుప్కుంటూ, "వాడు నా కొడుకు, నా దగగ్రకు రావడానికి  నినన్డగాలిస్న పని లేదు" అనాన్డు. 
పకక్ సీటల్లో వాళుల్ చోదయ్ం చూసుత్ండడంతో తనమ్యి మాటాల్డకుండా బాబుని లాకుక్ని సీటోల్కొచిచ్ కూలబడింది. వెనకే వచిచ్న మేరీ 

పకక్నే కూచుని "బాధ పడకు. అతనిన్ సేట్షను బయట చూసేను. మన వెనకే ఆటో దిగేడు.  అతనెవరో ఇపుప్డు తెలిసింది. మనం మాటాల్డుకుంటుండగా 
పకక్ బెరుత్ దగగ్ర నుంచి బాబుని పిలిచ్ ఉంటాడు. వీడు బానే గురుత్పటేట్డు అదే ఆశచ్రయ్ం! " అంది. 

ఏడుసుత్నన్ బాబుని ఒళోల్ పొదువుకునన్ తనమ్యి కళల్లోల్ంచి అపర్యతన్ంగా కనీన్ళుల్ ఉబికి వచేచ్యి. 
"అయోయ్! భదర్ంగా పెంచుకుంటునన్ పిలాల్ణిణ్ కొటేట్నే" అని మనసంతా బాధ అలుముకుంది. 
"అతనూ ఇదే రైలుకి వెళూత్ కాకతాళీయంగా మనలిన్ చూసేడా లేక కావాలని వచేచ్డా" అంది సందేహం వెలిబుసూత్ మేరీ. 
తెలీదనన్టుల్ పెదద్వి విరిచింది తనమ్యి. కారణం ఏదయినా అతనూ  ఇదే రైలులో పర్యాణం చేసుత్నాన్డనేది ఎందుకో 

భరించలేకపోతూంది. "ఎందుకు?" 
దుఃఖం, కోపం, కసి, చేతకానితనం  కలగాపులగంగా ఒకదానిమీదొకటి తనమ్యి మనసు మీద దాడి చేసూత్ కలవరానిన్ 

పెంచుతునాన్యి. తనమ్యికి దికుక్లు పికక్టిలేల్లా గటిట్గా అరవాలనుంది. అతని రెండు చెంపలూ వాయించాలనుంది. తనని అతని జీవితంలోంచి 
సునాయాసంగా బయటికి తోసేసి, నిరాద్కిష్ణయ్ంగా రోడుడ్ పాలు చేసిన అతనిన్ రైలు లోంచి వెళల్గొటాట్లనుంది. ఏమీ చేయలేని నిసస్హాయత వలల్  దుః ఖం 
చుటుట్ముటిట్ంది. 

రైలు బయలుదేరబోతునన్టుల్ విజిల వింటూనే "ఏమీ కాదులే. బాధ పడకు, ఊరుకో. అనుకోకుండా ఇదే రైలు లో పర్యాణిసూత్ 
మిమమ్లిన్ చూసి ఉంటాడు. ముందు నువువ్ ధైరయ్ంగా ఉండు. బాబు జాగర్తత్" అంటూ మేరీ రైలు దిగింది. 

రైలు బయలుదేరిన పది నిమిషాలోల్ శేఖర వచిచ్ పెటెట్కి ఆ మూల కిటికీ దగిగ్ర కూచుని బాబుని మళీల్ పిలిచేడు. 
దెబబ్కి భయపడిన బాబు తలిల్ వైపు చూసేడు. తనమ్యి కిటికీ లోంచి బయటికి చూసూత్ కళుల్ మూసుకుంది. 
"పరేల్దు రారా నానాన్. అది నినూన్, ననూన్ ఎలా వేరు చేసత్దో చూసాత్ను." అనాన్డు కఠినంగా. 
"ఇనాన్ళూల్ పేర్మంతా ఎటు పోయిందో. కొడుకు మీద అసలంత పేర్మ ఉనన్వాడు ఎందుకు వదిలెళిల్పోయాడో." 
తనమ్యి కోపానిన్ అదుపులో పెటుట్కోవడానికి పర్యతిన్సూత్ గుపెప్ట గటిట్గా బిగించింది. 
కోరుట్ తనకే బాబు సంరక్షణని ఇచిచ్నా, ఎపుప్డైనా వచిచ్ చూసే హకుక్ అతనికి ఇచిచ్ంది. ఇపుప్డిక దానిన్ అడుడ్పెటుట్కుని తనని 

సాధిసాత్డనన్మాట. తన ఎదురుగా కూచునన్ అతనిన్ చూసూత్ భరించడం కనాన్ పిలాల్ణిణ్ అతని దగగ్రకే పంపడం మంచిదని అనిపించి ఇంకా తన వైపే 
దిగులుగా చూసుత్నన్ బాబుని వెళళ్మనన్టుల్  చూసింది. 

“కొతత్ వింత” అనన్టుల్ బాబు హుషారుగా అతని వేలు పుచుచ్కుని వెళేల్డు. 
నిసాత్ర్ణగా బెరుత్ మీద వాలి పోయింది తనమ్యి. "మితర్మా! ననున్ రకిష్ంచు" అని మనసులో అనుకుంటూ. 
“ఒకపుప్డు అతనితో జీవితానిన్ పంచుకోవడం కోసం ఎంతగానో ఎదురు చూసింది. తలిల్కి ఇషట్ం లేకపోయినా అతని వేలందుకుని 

నడవడం కోసం ఎంతో తపించింది. 
ఆ రోజులోల్ అతనిన్ తలుచ్కోగానే తన ముఖమీమ్ద  పేర్మైక చిరునవువ్ మెరిసేది. అతనిన్ చూడగానే తెలీని సిగుగ్ ముంచెతేత్ది.  
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రెండు చేతులోత్ ముఖానిన్ కపుప్కునన్పుప్డలాల్ "ఎందుకంత సిగుగ్" అని అతను అడిగేవాడు. 
అతనిన్ ఎంతో గొపప్ వయ్కిత్తవ్ం ఉనన్వాడిగానూ,  గొపప్ మనసునన్ వాడి గానూ, తమ పేర్మ ఎంతో అపురూపమైంది గానూ 

ఊహించుకుంది. అవనీన్ కాలరాసి, అతని ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ బాధయ్తా రాహితయ్ంగా నడచుకుని, పైగా తనేదో అనాయ్యం చేసినటుల్ చివరకు చితీర్కరించి, 
తనని ముపుప్తిపప్లు పెటిట్, నానా కషాట్ల, అవమానాల పాలు చేసి మరీ వెళిల్పోయేడు. విడాకుల కాగితాలు తీసుకుని అతను నిరల్క్షయ్ంగా  ముఖం తిపుప్కుని 
బండి సాట్రుట్ చేసుకెళిళ్న దృశయ్ం ఇపప్టికీ మరిచ్పోలేకపోతూంది. 

అతనికి తనేం అనాయ్యం చేసిందని తన జీవితంతో ఆడుకునాన్డు? తన వెంటపడి పేర్మ అని, పెళిళ్ అని ఎందుకు తిరిగాడు? తీరా 
పెళల్యాయ్క అనుక్షణం నరకం చూపించి ఎందుకు కక్ష సాధించాడు?” 

మరో గంటలో బాబు వచిచ్ పకక్న నిలబడగానే కనీన్ళల్తోనే పకక్కు తిరిగింది. తలిల్ దుఃఖం అరధ్మైనటుల్ చినాన్రి చేతోత్ కళుల్ 
తుడవసాగేడు. 

వాణిణ్ కౌగిలించుకుని 'ననున్ వదిలెళళ్కురా, ఎపుప్డూ వెళల్కురా నానాన్ " అని లోపలోల్పలే కుమిలి ఏడవసాగింది. 
*** 
పొదుద్నన్ హైదరాబాదులో రైలు దిగే సరికి శేఖర లేడు. బహుశా: అతను వాళల్ ఊరోల్ దిగిపోయి ఉంటాడు. 
"హమమ్యయ్" అని సిథ్మితపడింది తనమ్యి. 
తమని దాటెళిల్ పోతూ "కూలీ" అని అరుసూత్ వెళుత్నన్  ఎరర్ చొకాక్ అతనిన్ పిలిచింది. 
బాబునొక చేతోత్ పటుట్కుని, మరో చేతోత్ పరుస్ పటుట్కుని అతని వెనక ఆటో సాట్ండు వైపు నడిచింది. 
దగగ్రోల్ని బసాట్ండు వరకు ఆటో కటిట్ంచుకునాన్, అకక్ణిణ్ంచి ఇవనీన్ బసుస్లో ఎకిక్ంచడం కాసత్ కషట్మే. ఆలోచనలతో నడుసూత్ గుమమ్ం 

దగిగ్ర టీ.సీ కి టికెక్టుట్ ఇచిచ్ ఒకక్డుగు వేసేసరికి  
"అయోయ్, రైలు తొందరగా వచిచ్నటుల్ంది. పర్యాణం ఎలా జరిగింది" అంటూ ఎదురొచాచ్డు పర్భు. 
రాతర్ంతా కలత నిదద్రతో, దుః ఖం తో  కళుల్ వాచిపోయిన తనమ్యి అతనిన్ంచి తపిప్ంచుకోవడానికనన్టుల్ చపుప్న కళుల్ దించుకుని 

వడిగా కూలి వెనక నడిచింది. వడిగా నడుసుత్నన్ తలిల్ నొదిలి బాబు పర్భు చెయియ్ పటుట్కునాన్డు. 
ఆటో లో ఏమీ మాటాల్డని తనమ్యి వైపు చూసూత్ "అంతా బానే ఉందా?"  అనాన్డు. 
ముభావంగా తలూపింది. తన మనసులో రేగిన అగిన్జావ్లని అతనికి ఎలా చెపప్గలదు? లోపల చెలరేగుతునన్ వయ్థావేదనలతో పర్భుతో 

మాటాల్డాలని అనిపించడం లేదు. అతని సమక్షం విసుగాగ్, చికాకుగా అనిపించసాగింది. తనని వెంటాడుతూ ఏవిటితను? కానీ ఎవరితోనూ ఏవీ మాటాల్డే 
ఓపిక, ఆసకిత్  కూడా లేక అతనేన్ం మాటాల్డొదద్నన్టుల్ ఒక చూపు చూసింది.  అయినా సామానల్నీన్ బసుస్లో సరిద్పెటిట్, కదులుతునన్ బసుస్ కిటికీ పకక్నే 
నిలబడి  

"ఆదివారం వసుత్నాన్" అనాన్డు గటిట్గా. 
"వదుద్" అంది ఓపిక లేని సవ్రంతో. 
కానీ ఆ మాట బసుస్ బయలుదేరుతునన్టుల్ మోగించిన హారను ధవ్నిలో కలిసిపోయింది. బసుస్ కదిలి వెళుత్నాన్ కనుచూపు మేర వరకూ 

అతనకక్డే నిలబడాడ్డు. 
తనకోసం అంత పొదుద్నేన్ లేచి రైలు సేట్షనుకి వచేచ్డు పాపం. కానీ ఇవనీన్ పటిట్ంచుకునేలా లేదు తన మనసు.  కనీసం తను అతను 

సహాయం చేసుత్నన్ందుకైనా సరిగా మాటాల్డలేదు. శేఖర మీద కోపంతో పర్భుని దూరం పెటట్డం నాయ్యమో కాదో తెలీదు.  
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హృదయం అరథ్ం లేని దుఃఖం తో మూలుగుతోంది. ఎవరితోనూ పంచుకోలేని వయ్థ! అతని జీవితం పాడు చేసుకోవదద్ని ఉతత్రం వేసినా 
మళీల్ ఎందుకు సేట్షనుకి వచేచ్డు? ఇపుప్డిపుప్డే కుదుట పడుత్నన్ తన జీవితం లోకి అతను వదద్నాన్ ఎందుకు వసుత్నాన్డు? అతనిన్ ఎలా దూరం పెటాట్లో 
పాలుపోవడం లేదు. 

శేఖర మళీల్ కనబడేసరికి గతమంతా రీలులా..కాదు  కాదు, మనసుని చీరేసూత్  తిరుగుతునన్ ముళల్ చకర్ంలా  కదలాడింది. 
'అమామ్! నానన్ నెల రోజులోల్ సూక్లుకి వసాత్నని చెపేప్డు" అనాన్డు బాబు అంతలో. 
తనమ్యి నిసాత్ర్ణగా సీటుకి జేరబడింది. ఇదొక కొతత్ సమసయ్ ఇక మీదట. ఇపప్టిదాకా మొతాత్నికి వదిలేసిన వాడు మళీల్ ఎందుకు బాబు 

జీవితంలోకి అడుగుపెడుత్నాన్డు? తనకీ కొతత్ పరీక్ష ఏవిటి? ఒక సమసయ్ పరిషక్రించుకుంటే మరొకటి వెంటాడుతూ ఉంది. ఇంతేనా జీవితం!  
నిరాసకత్ంగా కిటికీ లోంచి ఆకాశం వైపు చూడసాగింది. నీలాకాశంలో సవ్చఛ్మైన తెలల్ని మేఘాలు  పరుగులు పెడుత్నాన్యి. ఈ అనంత 

కోటి తారల విశవ్ంలో చినన్ ఇసుక రేణువంత భూమీమ్ద మనిషి ఉనికి ఎంత? జీవితమెంత? ఇనిన్ కోటల్ మనుషులలో తన బాధ ఎంత?  ఎందుకు ఇంతగా 
బాధ పడుత్ంది తను? 

మేరీ మాటలు మళీల్ జాఞ్పకం వచాచ్యి. "ఓరుప్తో, సంయమనంతో  ఏ సమసయ్నైనా చకక్దిదుద్కోవచుచ్". 
కళుల్ తుడుచుకుంది.  
బాబుని దగగ్రకు తీసుకుని "ఆకాశంలో మబుబ్లాట ఆడదామా?" అంది మెలిల్గా. 
తలిల్ ముఖంలో పర్శాంతత చూసి హుషారుగా తలూపేడు. 
"దూరంగా.. అదిగో ఆ మబుబ్ ఏ ఆకారంలో ఉంది?" అంది. 
"నినన్ నానన్ వేసుకునన్ బూటులా ఉంది" అనాన్డు బాబు నవువ్తూ. 
వెంటనే ఒకక్ క్షణం మనసు చివుకుక్మంది.  
“ఒకక్సారి అతనిన్ చూడగానే వీడు అతని గురించే ఆలోచిసుత్నాన్డు! అయినా చినన్ పిలాల్డు వీడికేం తెలుసనీ! చాకెల్టుట్ ఎవరిసేత్ వాళల్ని 

గురుత్పెటుట్కుంటాడు" అని సమాధానపడి  
"మరి ఆ పకక్నునన్ మబుబ్ ఎలా ఉంది?" అంది తనమ్యి. 

47 
విశాఖపటన్ం నించి తిరిగొచిచ్న  మరాన్డంతా "ఆదివారం వసుత్నాన్ను" అనన్ పర్భు మాటలే చెవిన తిరుగుతూ ఉనాన్యి. అతనికి తన గురించి ఏం తెలుసని?  
చినన్పుప్డెపుప్డో తనతో కలిసి చదువుకునాన్డు. ఇనేన్ళల్ తరావ్త తను ఒంటరిగా జీవితానీన్దడానిన్ పర్తయ్క్షంగా చూసుత్నాన్డు. ఈ మధయ్ అసలేం జరిగిందో, 

ఎందుకు తను ఒంటరిగా ఉండాలిస్ వసూత్ందో  అతనెపుప్డూ అడిగి తెలుసుకునే పర్యతన్ం చెయయ్లేదు. మరి అది అతని సంసాక్రమో, ఆసకిత్ రాహితయ్మో. కొంతైనా 
ఊహించి ఉంటాడనేది వాసత్వం, కానీ  ఏం ఊహించుకుంటునాన్డనేది ఆలోచించడం ఇషట్ం లేదు. పర్భు రాగానే ఖరాఖండీగా అదే అడిగేసింది తనమ్యి. 

"ఏం తెలియాలి?" అని తిరుగు పర్శన్ వేసాడు. 
"నా గతం గురించి..." అంటూ చెపప్బోతునన్ తనమ్యిని మధయ్లోనే ఆపుతూ "నాకు తెలుసుకోవాలిస్న అవసరం లేదు" అనాన్డు.   
"అంటే తెలుసుకోవాలనన్ ఆసకిత్ లేదా, ఇషట్ం లేదా?"  అంది రెటిట్సూత్. 
 "అవసరం లేదు" అంటునాన్ను అనాన్డు సిథ్రంగా ఒతిత్ పలుకుతూ. 
అయినా నాకు చెపాప్లిస్న అవసరం ఉంది. 
"నేను ఎనిన్ బాధలు పడాడ్నో తెలిసేత్ నువువ్ నా వెంట ఇలా పడవు. ఇపుప్డిపుప్డే నా హృదయం కాసత్ కాసత్ గా కోలుకుంటూంది. నేను దేనికీ సిదధ్ంగా లేను." 

అంది తనమ్యి. 
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మాటలోల్ అతనిన్ ఏకవచన పర్యోగం చేసిందనన్ విషయం చపుప్న గురుత్ వచిచ్ "మీరు..." అంది సరుద్కుంటూ.  
"వదుద్. నువువ్ అనే అను తనూ" అనాన్డు గదగ్దికంగా. 
చపుప్న అతని వైపు ఆరాధనగా చూసి వెంటనే  కళుల్ దించుకుంది.  
తనకి ఆ పిలుపు ఎంతిషట్మో అతనికి అరథ్మయినటుల్ "తనూ, నీకు చెపాప్లనిపిసేత్ చెపుప్. అలాగైనా నీ బాధ తగుగ్తుందేమో" అనాన్డు ఎదురుగా గోడకి జేరబడి 

కూచుంటూ. 
తనమ్యి జీవితంలోని ఒకొక్కక్ అధయ్యమూ మెలిల్గా చెపూత్ ఉండగా తన కళల్లోకే చూసూత్ వినసాగేడు. 
"….అలా చివరికి నా జీవితం ఈ ఊరికి చేరింది"  అని తనమ్యి ముగించగానే  
"శభాష తనూ! నీ గాథ వింటునన్ంతసేపూ నాకు నచిచ్నదేవిటంటే ఒకక్ కనీన్టి బొటుట్ కూడా రాలకుండా నువువ్ ధైరయ్ంగా చెపిప్న విధానం. అంతటి దారుణ 

జీవితానిన్ అవలీలగా దాటి రాగలిగిన నీ సథ్యిరాయ్నికి జోహారుల్. ఐ అడమ్యిర యూ. అని ఒకక్ క్షణం ఆగి ఊపిరి తీసుకుని, "మనం పెళిల్ చేసుకుందాం" అనాన్డు సిథ్రంగా.  
తనమ్యి అదిరిపడింది. 
"పెళిల్" అనే మాటే తనకు చేదు జాఞ్పకం. ఒకక్సారిగా దు:ఖం చుటుట్ముటిట్ంది. 
"అయోయ్, నేనూ నీకు దు:ఖం తెపిప్సుత్నాన్నా?" అనాన్డు ఆదురాద్గా దగగ్రకు జరిగి. 
"వదుద్ పర్భూ, నా నించి దూరంగా వెళిల్పో" అంది కళల్నీళల్తో అతనిన్ంచి దూరంగా జరుగుతూ. 
"ఎందుకు వెళాల్లి?" అనాన్డు మొండిగా. 
తన దగిగ్ర సరైన సమాధానం లేదని తనమ్యికీ తెలుసు. 
"ఎందుకంటే నా మనసు ఇంకా కోలుకోలేదు. ఎపప్టికి కోలుకుంటుందో తెలీదు. పైగా నాతో జీవనం వలల్ నీ జీవితమూ ములగడం నాకిషట్ం లేదు. నువువ్ నా 

గాథ వినన్ ఆవేశంలో నా మీద జాలితో పెళిల్ చేసుకోవాలని అనుకుంటునాన్వు. పైగా మనిదద్రి కుటుంబాలూ హరిష్ంచవు, ఒపుప్కోవు. ఇవనీన్ నాకు సుతరామూ ఇషట్ం లేవు.   
నిరంతరం పోరాడి అలిసిపోయాను. ఇక నా వలల్ కాదు. దయచేసి ననున్ వొదిలి ఇపుప్డే వెళిల్పో" అంది రెండు చేతులూ ఎతిత్ నమసక్రిసూత్. 

"నేనేదో ఆవేశంలో నినున్ పెళిల్ చేసుకుంటాననాన్నని  అనుకుంటునాన్వు కదూ! ఇదంతా ఆవేశం కాదు, నిజమని ననెన్లా నిరూపించమంటావు?" అనాన్డు 
మరింత సిథ్రంగా. 

"అయినా నా గురించి మాతర్మే నువువ్ ఆలోచిసుత్నాన్వు, బాబు మాటేవిటి?" అంది తీక్షణంగా. 
"వాడు నీ శరీరంలో భాగం, వాడూ నీతో సమానం నాకు" అనాన్డు అంతే  తీక్షణంగా.    
"ఊహూ. నువువ్ నా మీద జాలితోనూ, సానుభూతితోనూ తాతాక్లిక ఆవేశం లో నిరణ్యం తీసుకుంటునాన్వు" అంది మళీల్. 
"అలాగా, బహుశా: నేను ఇపుప్డు చెపప్డం వలల్ నీకు ఆ అభిపార్యం కలుగుతునన్టుల్ంది. చెపుప్ ననేన్ం చెయయ్మంటావో" అనాన్డు.  
ఒకక్ నిమిషం ఆగి "తాతక్లికంగా అతనిన్ అకక్ణిణ్ంచి పంపివేయాలనన్దే లక్షయ్ంగా  
"ఒక ఏడాది తరావ్త కూడా నీకు ఇదే అభిపార్యం కలిగితే అపుప్డు చూదాద్ం" అంది నెమమ్దిగా. 
చాలా సేపు నిశశ్బద్ం ఆవరించింది వారిదద్రి మధయ్. 
"సరే వెళొల్సాత్ను. నీకోసమే ఇపుప్డు వెళుత్నాన్ను. నినున్ దకిక్ంచుకోవడం కోసమే" అనాన్డు లేసూత్. 
వెళల్బోతూ గుమమ్ం దగిగ్ర ఆగిన పర్భు మీంచి దృషిట్ పై కపుప్ వైపు మరలిచ్, "మరొకక్ మాట, ఈ ఏడాదీ ననున్ చూడడానికి రావొదుద్" అంది. 
అతను వెళల్గానే మూసిన తలుపుల దాపున కూలబడి "పర్భూ!" అంటూ వెకిక్ వెకిక్ రోదించసాగింది. 
నిజానికి అతని పటల్ తనకూ అనుకోని పేర్మ మొదలయియ్ందనన్ సంగతి అపుప్డే తనమ్యికి పూరిత్గా అరథ్ం కాసాగింది. 
నిసాత్ర్ణగా నేల మీద ఒరిగి తనలో తను దు:ఖించ సాగింది.  
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మరో గంట తరావ్త బయట సేన్హితులతో ఆడుకుంటునన్ బాబు లోపలికి పరుగెతుత్కొచిచ్ "అమామ్"  అని కుదిపే వరకూ అలాగే ఉండిపోయింది. 
*** 

సాయంతర్ం మనసు మరీ దు:ఖ భారంతో మూలుగుతూ తల నొపిప్ పార్రంభం కావడంతో  మాతర్ ఒకటి వేసుకుని తవ్రగా నిదర్కుపకర్మించింది. నిదర్ రాని 
మనసు పొదుద్టి సంభాషణని మళీల్ గురుత్ తేసాగింది తనమ్యి మనసులో అనేక భయాలు కలగాపులగంగా ముంచెతుత్తూ. గడచిన జీవితం నించి ఏమి నేరుచ్కుంది తను? 
ఇపప్టికీ ఎవరిన్ నమమ్చోచ్, ఎవరిన్ నమమ్కూడదో తెలీని పరిసిథ్తి.  

అడుగు ముందుకు వెయాయ్లంటే భయాందోళనలు. మోసం తపప్ పరిపూరణ్మైన గొపప్ పేర్మ ఉందా ఈ పర్పంచంలో! పర్భు మోసగాడు కాదని మనసుకి 
అనిపిసుత్నాన్, "తన అంచనా తపప్యితేనో?" అనన్ పర్శన్ ముందుకు కదలనివవ్డం లేదు. అతనికి తను చెపిప్న కారణాలనీన్ నిజమైనవే. తన మనసు ఇంకా కోలుకోలేదు. 
శేఖర నించి విడిపోయి దాదాపు రెండేళుల్ కావసుత్నాన్  తన మనసింకా కోలుకోలేదు.  ఏ ఒకక్ విషయమూ మరిచిపోలేకపోతూంది. ఎవరిన్ చూసినా ఏదో ఒక సందరభ్ంలో 
గత జీవితం కళల్ ముందు కదలాడడం, బాధ తనున్కు రావడం. శేఖర తో విసిగిపోయిన తనకి సేన్హితుడనుకునన్ కరుణ దురామ్రగ్ంగా  తనని రెండో భారయ్ గా 
చేసుకోవాలనుందని మగవాళల్మీదే అసహయ్ం పుటిట్ంచేడు.  

అపుప్డపుప్డే మానుతునన్ గాయానిన్  మళీల్ రేపినటుల్ నినన్ గాక మొనన్ శేఖర రైలులో పర్తయ్క్షమయేయ్డు. కఠినమైన అతని మాటలు, చూపులు తన బాధని 
తిరగతోడేయి. తనెందుకంత బదధ్ శతుర్వయియ్ందతనికి? ఉదేద్శయ్ పూరవ్కంగా అతను చేసినవి కపిప్పెటుట్కోవడానికి తనని శతుర్వుగా అందరి దృషిట్లోనూ  చితీర్కరించేడు. 
పసివాడెదురుగా  రైలులో అతను పర్వరిత్ంచిన తీరు చూసేత్ కంపరం పుటుట్కొచిచ్ంది. ఇక పర్భు తనతో జీవితం పంచుకోవడం వలల్ అతనికి ఎటు వైపు నించి ఏం కషాట్లు 
వసాత్యో తెలీదు. అతనికిదే మొదటి పెళిల్. తనకి రెండో సారి. ఈ విషయం అతనిన్ భవిషయ్తుత్లో ఎపుప్డైనా బాధించొచుచ్.  

అతను తన గాథ వినన్ ఆవేశంలో, జాలితో మాటాల్డుతునాన్డు. తన పటల్ సానుభూతితో  అతను తనిన్ పెళిల్ చేసుకోవడం తనకి సుతరామూ ఇషట్ం లేదు. ఆవేశం 
లో తీసుకునన్ నిరణ్యాలు ఎంత కాలం నిలబడతాయో తెలీదు. తీరా చేసుకునన్ కొదిద్ నాళల్లో అతనికి తను వొదద్నిపిసేత్? ఇక ఇరువైపులా తలిల్దండుర్లు, బంధువులు ఎవరూ 
ఈ నిరణ్యానిన్ ఒపుప్కోరు. అతనికీ, తనకీ ఇరువైపులా కుటుంబాలు, ఆరిథ్క పరిసిథ్తులు, కులాలు, మతాలు ఎందులోనూ సారూపయ్త లేదు. వీటనిన్టినీ మించి తను డైవొరీస్, 
పిలాల్డి తలిల్.  ఇనిన్టిని ఎదురొక్ని తామిదద్రూ ఎవరన్యినా ఒపిప్ంచడం అనన్వి జరిగే పని కాదు. 

తామిదద్రూ అనుకుంటే సరిపోదు. ఇరువైపులా ఉనన్ వాళల్ంతా ఒపుప్కోవాలి. అది జరిగే పని కానపుప్డు ఇటువంటి ఆశలు పెంచుకోకపోవడమే మంచిది. 
ఇక తనకి ఇలా ఒంటరి జీవితం రాసిపెటిట్ ఉంది. ఎవరూ తన జీవితానిన్ సరిదిదద్లేరు. ఇంతే. రాతర్ంతా కలత నిదర్లో, ఆలోచనలతో అటూ ఇటూ దొరుల్తూ 

అశాంతిగా గడిపింది తనమ్యి. 
*** 

తెలాల్రి కాలేజీకి వెళల్డానికి రెడీ అవుతుండగా "ఏం మేడం, అంతా మంచిగనే ఉనన్వా?" అని పలకరించింది  తాయిబా గుమమ్ం దగిగ్రికి వచిచ్. 
అవునన్టుల్ తలూపింది తనమ్యి. 
"నినన్ రాతిర్ ఏమో ఏడుసుత్నన్టుల్ శబద్ం ఇనొచిచ్ంది. ఎవరో, ఏమో అని మసుత్ పరేషనయియ్న. నువవ్యితే కాదు కదా!" అంది. 
కాదనన్టుల్ తలూపింది తనమ్యి. 
"ఎవరో, ఏమో  పాపం" అని నిటూట్రిచ్ "సెలవలల్ బండి కోసరం  మెకానికుక్ అచిచ్ పొయియ్ండు మేడం,  మీరు తీసుకుంటరా వేరోలల్కి అముమ్కోవాలాన్? 

అనడిగిండు. నాకు తెలవ్దని చెపిప్న" అంది. 
"ఊ.. "అని నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి. 
దారంట ఎవరు పిలల్లిన్ బళల్ మీద ఎకిక్ంచుకుని వెళుత్నాన్ ఆశగా చూసుత్నన్ బాబు ముఖం ఎపుప్డూ గమనిసూత్నే ఉంది. 
"నాకు నానన్ లేకపోవడం వలల్ నేనెపుప్డూ బండి మీద వెళల్లేకపోయేను" అని వాడు బాధ పడుత్నాన్డేమో అని కూడా అనిపిసూత్ంది. 
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వాడికి ఏ లోటూ రాకుండా పెంచడమే తన లక్షయ్ం.  పైగా చీటీ పాడిన డబుబ్లు రెడీగా ఉనాన్యి. ఇక ఆలోచన అనవసరం అని తోచింది తనమ్యికి. కాలేజీకి 
వెళేళ్ తోర్వలో బాయ్ంకుకి వెళిల్ డబుబ్లు డార్ చేసింది. మెకానికుక్ మధాయ్హన్ం బండి పటుట్కొచిచ్ ఇచేచ్డు.  ఆ సాయంతర్ం ఇంటికి బండి వేసుకొచిచ్ంది.  తన జీవితంలో తను 
కొనుకుక్నన్ మొదటి పెదద్ వసుత్వు! ముటుట్కుంటే అనిరవ్చనీయమైన ఆనందం కలగసాగింది. సాట్ండు వేసి, బండికి దారంట అంటిన దుముమ్ తుడవసాగింది. 

సూక్లు బసుస్ ఆగగానే ఇంటికి పరుగెతుత్కొచిచ్న బాబు వాకిటోల్ బండి చూసి ఆగిపోయేడు. 
బండి "మనదేనా అమామ్!? మనదేనా?" అని వెలిగిపోతునన్ వాడి ముఖం చూసేత్ తనమ్యికి బాగా ముదొద్చిచ్ంది. 
గబగబా ముఖం కడిగి బటట్లు మారిచ్, "దా, అయిసుకీర్ము కొనిబెడతా" అంది  బండి సాట్ండు తీసూత్. హాండిల ముందు నిలబడి కుదుపులతో బాటూ 

ఎగురుతునన్ బాబు సంతోషానిన్ చూసి మురిసిపోయింది తనమ్యి. 
*** 
మరాన్డు కాలేజీలో మధయ్ విరామంలో మేథస్ లెకచ్రరు "డిగీర్ కాలేజీలో పరీక్షలకి ఇనివ్జిలేషన కి పోతరా మేడం?" అనడిగేడు. 
తనమ్యి అదేవిటనన్టుట్ చూసింది. "ఓపన యూనివరిశ్టీ పరీక్షలు జరుగుతనన్యి. ఆదివారం ఇనివ్జిలేషను కు ఎవరూ దొరకత లేదని ఆ కాలేజీ పిర్నిస్పలు మన 

కాలేజీకి ఫోను చేసిండనన్టుల్. మీరు ఊరల్నే ఉంటరు కదా. కాలీగా ఉంటే పోవురి. పైసలు కూడా వసత్యి." అనాన్డు 
తనమ్యి "అలాగే సర. నా పేరు రాసుకోండి, కానీ బాబు…." అంది సందేహంగా. 
"మీ సారు గిటల్ పటుట్కోరా మేడం ఒకక్ పూటకి" అనాన్డు.  
ఇంతలో అకక్డే గుమమ్ం దగిగ్ర నిలబడడ్ తాయిబా, "బాబుని నేను సూసుకుంటలే మేడం తియియ్" అంది. 
తన పర్శన్కి సమాధానం తనమ్యి నించి రానందుకు ఒకింత నిరాశపడడ్టుల్ ముఖం పెటేట్డాయన. తన గురించి తెలిసి అడుగుతునాన్డో, తెలియక 

అడుగుతునాన్డో తెలియలేదు తనమ్యికి. అతను మామూలుగానే అడిగినా తన గురించి  అతను ఆరా తీసుత్నన్టుల్ భావన కలిగింది తనమ్యికి. 
"నేను ఒంటరిగానే ఉంటాను సర. నేను డైవొరీస్ని" అంది సీరియస గా. 
"అయోయ్, సారీ మేడం తెలవ్క అడిగినా.  ఏమైంది?" అనాన్డు తెలుసుకోవడానికి కుతూహలంగా. 
తనమ్యికి చికాకు వేసుకొచిచ్ంది. చెపేప్ందుకు అది చినన్ గాథ కాదు, గొపప్ గాథ కాదు. పైగా ఇలా అసత్మాటు తన గడచిన జీవితానిన్ తలుచుకుంటూ బతకడం 

దురభ్రంగా ఉంది. 
"ఏదో లెండి, తరావ్తెపుప్డైనా చెపాత్ను" అని అకక్ణిణ్ంచి లేచింది. 
ఈ పర్పంచం ఎకక్డికెళిల్నా తనని ఒంటరిగా, పర్శాంతంగా బతకనివవ్దు.  కాలేజీ బయట వరండా లోకి వచిచ్ంది. ఊరి చివర ఉండడం వలల్ కాలేజీని ఆనుకుని 

పొదుద్ తిరుగుడు తోటలు విరగబూసి ఉనాన్యి. ఆ పకక్నే మొకక్ జొనన్ చేలు. మరొక వైపు అకక్డకక్డా తుపప్లల్ంటి సీతాఫలాల చెటుల్. బయటికి రాగానే మనసులోని 
అలజడి కాసత్ ఉపశమించింది. పిర్నిస్పాలు గారితో చెపిప్ కాలేజీ బయటికి వచిచ్ంది. కాలేజీ మలుపు దాటే వరకూ చూసుకోలేదు. తన వెనకే నలుగురు కాలేజీ పిలల్లు కూడా 
వసుత్నన్ సంగతి. 

"ఏమిరా, కాల్సు లేదా?" అంది ఆగి వెనకిక్ తిరిగి గంభీరంగా. 
"లేదు మేడం, ఇయేయ్ల మా ఎకనామికుస్ సారు రాలే" అనాన్రు వాళుల్ ముకత్ కంఠంతో. 
"ఇటెకక్డికి మరి?" అంది. 
"మీ కోసమే మేడం" అనాన్రు మళీల్.  
ఆశచ్రయ్పోయింది   తనమ్యి. 
"నాకు తోడుగానా? ఎందుకు?" అంది. 
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"ఏం లే మేడం, పొలాల పురుగూ పుటార్ ఉంటయి,  అలల్రి పోరగాలుల్ ఉంటరు. మేడం ఒకక్తె పోతూందని ఇగో ఈడంటే తోడు వొదద్మని అచిచ్నం" అని 
అందులో ఒకబాబ్యిని చూపించేరు. 

తనమ్యికి సంతోషంతో కళల్ నీళుల్ నిండేయి. తనొకక్తే వెళుత్ందని ఎసాక్రుట్ వచేచ్రనన్మాట. ఎంత పేర్మ ఈ పిలల్లకి! వీళల్తో తనెపుప్డూ దండించినటుల్ 
మాటాల్డడమే గానీ పేర్మగా మాటాల్డలేదు ఇపప్టి వరకూ. 

"ఊ అయితే, అలా వెనక నడవకక్రలేదు. నాతో నడవండి" అంది నవువ్తూ. 
ఇక హుషారుగా కబురుల్ చెపప్డం మొదలు పెటేట్రు వాళుల్. అందులో ఎవరికీ సరైన కాలి జోళుల్ కానీ, మంచి బటట్లు గానీ లేకపోవడం గమనించి మనసు బాధ 

వేసింది తనమ్యికి. 
వీళల్ని చూసూత్ ఉంటే తను ఇంటరీమ్డియేట చదువుకునన్ రోజులు జాఞ్పకం వచేచ్యి. పదిహేను, పదహారు సంవతస్రాల లేత వయసుస్లో పర్పంచం ఎంత 

అందంగానో కనిపించేది. 
కానీ అపప్టోల్ తాము ఇలా లెకచ్రరల్తో మాటాల్డడానికే భయపడే వాళుల్. ఇంతలో తోర్వ పకక్న ఒక కరర్ ముకక్ విరిచి తెచిచ్ ఇచేచ్డు అందులో ఒక కురార్డు. 
"గెపుప్డు తోటకి పొయియ్నా కరర్ పటుట్కో మేడం. పురుగూ పుటార్ గురించే కాదు, మంచిగా నడవొసత్ది" అనాన్డు. 
అంతా నవేవ్రు. తనమ్యికి వాళల్ని చూసి భలే ముచచ్టేసింది. 
తనకి తోడుగా రావాలనన్ ఆలోచన కలిగినందుకే మనసుస్లోనే అందరికీ కృతజఞ్తలు చెపుప్కుంది. 
“ఊ..చెపప్ండి. పొదుద్ట పూట కాలేజీకి ఎందుకు లేటుగా వసాత్రు మీరు?” అంది ఊరికే వాళల్ని మాటాల్డాలించాలని. 
"పొదుద్గాల నలల్లొసత్యి మేడం. ఇంటి కాడ  తాగనీకి, తానాలకి నీలుల్ మోసినాకే బయలెలిల్ రావాలె" అనాన్డు ఒకబాబ్యి. 
"మా ఊరికాణిణ్ంచి ఆరు మైళుల్ నడిసి రావాలె. దినామూ బసుస్ కి పైసలేడికెలిల్ ఒసాత్యి మేడం?" అనాన్డింతలో మరొకబాబ్యి.  
"మేడం సదువు మీరు ఎంత సెపిప్నా ఇంటి కాడ "పనికిబోరా పైసలొసత్య" అంటరు. సాక్లర షిపుప్ వసత్దని మా నాయినిన్ ఒపిప్ంచిన, ఇగో ఈడది విని 

నవవ్బటెట్" ….. 
"పొదుద్గాల బువేవ్డొసత్ది మేడం, ఏదో టీ తాగి వచుచ్డు, పొదుద్మీకి ఒకక్పూటే ఇంత తినేది"…. 
పిలల్లు అవనీన్ అతి మామూలుగా చెపుప్కెళిల్పోతుంటే వింటునన్ తనమ్యికి.చెపప్లేని బాధ తనున్కు రాసాగింది. 
ఇంత కటిక పేదరికంలో ఉనన్ ఈ పిలల్లు చినిగిన బటట్లు, తెగిన చెపుప్లు కాక ఏం వేసుకుని వసాత్రు? 
తిరిగి వెనకిక్ వచేచ్క తినన్గా పిర్నిస్పాల యాదగిరి గారి దగగ్రకు వెళిల్ంది. 
"మీరు మధాయ్హన్ భోజన పథకం గురించి ఆలోచిదాద్మనాన్రు కదా! మొదలు పెడదాం సర" అంది. 
"గటల్నే  మేడం. కానీ గీ పోరలు కాలేజీ ఇడిసిపెటిట్ందాక ఉండి సదువుత మంటే  గదా! అయినా సాట్ఫ మీటింగు పెటిట్ సూదాద్ం " అనాన్రాయన సాలోచనగా. 
 "భోజన పథకానికి ఊరోల్ మోతుబరల్ను, డబుబ్లునన్ దుకాణాదారులని సహాయం అడుగుదాం. పిలల్లిన్ సాయంతర్ం వరకూ కాలేజీలో ఉంచి చదివించాలంటే 

రెగుయ్లర కాల్సులు అయిపోయేక సట్డీ అవరస్ పెడదాం. ఇవనీన్ సాట్ఫ అంతా సరేనంటే అమలు చేదాద్ం. ఇక నా జీతంలో నుంచి 2% నెల నెలా బాగా చదివే పిలల్లకు మెరిట 
సాల్లర షిపుప్గా ఇదాద్మనుకుంటునాన్నండి" అంది గబగబా. 

ఆవేశంగా చెపుత్నాన్ ఆ మాటలోల్ని సిథ్రతావ్నికి అబుబ్ర పడాడ్రాయన. 
"చివరగా మరొకక్మాట. ఆగషుట్ పదిహేనుకి సీవ్టు బదులు చెపుప్లేల్ని పిలల్లందరికీ తలా ఒక జతా చెపుప్లు కొనిపెడదాం సర" అంది. 
"ఇనిన్నాళల్ బటిట్ నా సరీవ్సుల నీ అసుంటి మణిసిని సూడలె మేడం. మంచిది, గటల్నె చేదాద్ం" అనాన్రాయన నవువ్తూ. 
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48 
ఆ రోజు ఉదయం కాలేజీకి ఎపప్టి నుంచో ఖాళీగా ఉనన్ ఇంగీల్షు పోసుట్కి కొతత్ లెకచ్రర వసుత్నాన్రని చెపేప్రు పిర్నిస్పాల యాదగిరి గారు. 

పొర్దుద్ట మొదటి కాల్సు పూరిత్ చేసుకుని సాట్ఫ రూములోకి వచిచ్న తనమ్యి తన కళల్ని తనే నమమ్లేకపోయింది. ఎదురుగా సిదాద్రథ్! తనకీ ఉదోయ్గం రాక 
ముందు ఇంటరూవ్య్కి టిపస్ చెపిప్న ఇంగీల్షు లెకచ్రర సిదాద్రథ్. 

తన వైపే నవువ్తూ చూసుత్నన్ అతని ఎదురుగా బలల్కటువైపు కూచుంటూ, “మీరేవిటి ఇకక్డ?” అని, “ఆగండి నేను చెపాత్ను. కాలేజీకి కొతత్గా 
వచిచ్న ఇంగీల్షు లెకచ్రరు మీరే కదూ! ” అంది సంతోషంగా. 

అవుననన్టుట్ తలూపి, “ఊ… మీకు ఉదోయ్గం వసుత్ందనన్ సంగతి నాకపుప్డే తెలుసు. వెల, నైస టూ మీట యూ అగైన” అనాన్డు. 
“విశాఖ పటన్ం నించి ఇకక్డికి ఎలా?” అంది మళీల్. 
“జోనల టార్నస్ఫ్ర. మా మిసెస కి  సెకర్టేరియటోల్  ఉదోయ్గం వచిచ్ంది” అనాన్డు. 
“వెలక్ం”అంది తనమ్యి అతని చేతిలోని పుసత్కం వైపు చూసూత్. 
“అరుంధతీ రాయ "ద గాడ ఆఫ సామ్ల థింగస్". చదువుతారా?” అనాన్డు.  
తనమ్యికి ఇపప్టికీ అతనిన్ చూసిన మొదటి రోజు గురేత్. అపుప్డూ ఇలాగే చేతిలో ఉనన్ పుసత్కంలో మునిగిపోయి ఉనాన్డు. ఇపప్టికీ అదే 

సాదాసీదాతనం. చేతిలో పుసత్కం, భుజాన వేళాడే సంచీ, కళల్లోల్ భావుకతవ్ం. 
సాట్ఫ రూములో చుటూట్ అందరి పరిచయాలు అయేయ్క, “రండి సిదాద్రాథ్! కాలేజీ చూపిసాత్ను” అంటూ దారి తీసింది తనమ్యి. 
“సిదూధ్. సిదూధ్ అంటే చాలు” అనాన్డు ఆమెని అనుసరిసూత్. 
కంపూయ్టరు లాబ లోకి  అడుగుపెటట్గానే “మేడం అచిచ్ందే” అంటూ  పిలల్లు చుటూట్ మూగేరు. 
"ఈయన కొతత్ ఇంగీల్షు సారు, ఇక మీదట ఈ సారు కూడా మీకు కంపూయ్టరు పాఠాలు చెపాత్రు” అంది. 
"తెలుగు చదువుకునన్ మీకు కంపూయ్టరుస్ ఎలా పరిచయం?" అనాన్డు సిదాద్రథ్ బయటకు వసూత్నే. 
“పర్భు” అని నోటి చివరి వరకూ వచిచ్నా తమాయించుకుని, “ఈ మధేయ్ సేన్హితుల దావ్రా కొదిద్గా నేరుచ్కునాన్ను” అంది. 
తనమ్యి మాటలో తడబాటు చూసి, “నేనూ పెదద్గా పార్వీణుయ్ణిణ్ కాదులెండి. ఇంతకు ముందు నేను పనిచేసిన కాలేజీ కోసం కంపూయ్టరుస్ లో ఏదో 

చినన్ డిపొల్మా చేసేను" అనాన్డు పరధాయ్నంగా బయటకు చూసూత్. 
సిదాద్రథ్ అలా పరధాయ్నంగా మాటాల్డుతూంటే అతని ముఖ కవళికలోల్ వివేకానందా పాఠశాల లోని మురళి కనిపించాడు తనమ్యికి. 
యాదృచిచ్కమే అయినా తనమ్యి సంతోషంతో తనలో తను ఉపొప్ంగుతూ. "అజాఞ్త మితర్మా! మురళిని ఈ రూపంలో నా దగగ్రకు పంపేవా?" 

అని అనుకుంది.  
ఆమె ముఖంలోని చినన్ దరహాసానిన్ గమనించనటేట్ వరండా లోకి నడిచేడు సిదాద్రథ్. 
కాలేజీ ఆవరణలో నుంచి కనిపిసుత్నన్ పొదుద్ తిరుగుడు తోట వైపు చూసూత్,  
"Ah! sunflower, weary of time, 
Who countest the steps of the sun, 
Seeking after that sweet golden clime 
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Where the traveller’s journey is done" అనాన్డు. 
"విలియం బేల్క కదూ!" అంటూ  తనమ్యి ఒక పకక్గా ఎండిన పూల వైపు చూసూత్  
"What came for them? Not death. Just the end of living" అంది. 
అవుననన్టుల్ తలూపి, "గాడ ఆఫ సామ్ల థింగస్" కూడా చదివేసేరనన్ మాట అనాన్డు నవువ్తూ. 
అతనితో మాటాల్డుతునన్ంతసేపు ఏదో జనమ్లో తను కోలోప్యిన సేన్హితుడు తిరిగి తనకి లభించినటల్యియ్ తనమ్యికి జీవితంలోని కషాట్లనీన్ 

తీరిపోయినటుల్ హాయిగా అనిపించసాగింది. 
"ధనయ్వాదాలు అజాఞ్తమితర్మా!" పైకే అంది వెనకుక్ వసూత్ . 
కాలేజీ వాచ మేన తో మాటాల్డుతూనన్ సిదాద్రథ్ గొంతు వెనక నించి వినిపిసూత్ంది.  గంభీరమైన గొంతు కాకపోయినా, వినాలనిపించే గొంతు. 

ఇందాకా అతను విలియం బేల్క  కవిత  చెపుత్నన్ంతసేపూ ఆతని ముఖం వైపే చూసూత్ ఉండి పోయింది. ఏమనుకునాన్డో ఏమో!  
ఆ రోజంతా ఎనోన్ ఏళల్ తరావ్త తన జీవితంలోకి వసంతం వచిచ్నటుల్  అతయ్ంత ఆనందంగా అనిపించసాగింది తనమ్యికి. 
జీవితం ఎంత విచితర్మైనదో కదా! ఇక ఎపుప్డూ కలవలరనుకునన్ వాళుల్ మళీల్ అనుకోకుండా ఇలా కలవడం గొపప్ విషయంగా తోచింది 

తనమ్యికి. సాట్ఫ లో అంతా చుటుట్ పకక్ల ఊళల్ వాళేల్. వాళిల్దద్రూ ఒకే  పార్ంతం  నించి వచిచ్న వాళుల్ కావడం వలల్నూ, ముందే పరిచయం ఉండడం వలల్నూ 
అతి తవ్రగా మితుర్లయేయ్రు తనమ్యి, సిదాద్రథ్ లు. 

*** 
మరుసటి వారంలో డిగీర్ కాలేజీలో ఓపెన యూనివరిస్టీ పరీక్షలకు ఇనివ్జిలేషను పార్రంభం అయియ్ంది. ఇపప్టికి తమ కాలేజీలో రెండు మూడు 

పరీక్షలకు  ఇనివ్జిలేషను చేసింది తనమ్యి.  తన తోటి ఇనివిజిలేటరుల్  ఎపుప్డూ కాపీ రాయుళల్ని చూసీ చూడకుండా వదిలెయయ్డం గమనించింది తనమ్యి. 
కానీ తన వరకూ తనకి అలా చూసీ చూడనటుల్ ఊరుకోవడం ఒక విధంగా వాళల్ని ఎంకరేజ చెయయ్డమే అని అనిపిసుత్ంది. ఒకటెర్ండు సారుల్ ఈ విషయమై 
తనకూ, తోటి లెకచ్రరల్కూ వాగివ్వాదం కూడా జరిగింది. 

ఇక ఈ రోజు పరీక్ష పార్రంభమైన అరగంటలో చీటీలతో దొరికిన ఇదద్రు, ముగుగ్రిన్ వెంటనే పేపరు లాకుక్ని బయటకు పంపించేసింది తనమ్యి. 
ఇదద్రు పేపరు నిశశ్బద్ంగా ఇచిచ్ తల వంచుకుని వెళిళ్పోయేరు. ఒకడు మాతర్ం బయటికి వెళూత్ వెనకిక్ తిరిగి తన వైపు కొరకొరా చూడడం గమనించింది 
తనమ్యి. పకక్ గదిలో ఇనివ్జిలేషను చేసుత్నన్ సిదాద్రథ్ మధయ్లో గుమమ్ం దగిగ్రకి వచిచ్, తొంగి చూసి పర్శంసాపూరవ్కంగా నవేవ్డు.  

“అలా ఒకరిదద్రిన్ పంపిసేత్, మిగతా వాళల్కి కాసత్ బుదొధ్సుత్ంది” అంది తనమ్యి మెలిల్గా. 
“పోరగండుల్ పేసవుడే కసట్ం, పోనీలే మేడం తియ” అనాన్డు తనమ్యితో బాటూ ఇనివ్జిలేషను చేసుత్నన్ మరొక లెకచ్రర దగిగ్రికి వచిచ్.  
తనమ్యి అతనికేమీ సమాధానమివవ్కుండా ముందుకు కదిలి, “సవ్ంతంగా మీకు ఎంత వసేత్ అంతా రాయండి, నాకు చీటీలు కనిపిసేత్ మాతర్ం 

పరీక్ష రాయనివవ్ను” అని అందరికీ వినబడేటటుట్  గటిట్గా చెపిప్ంది. 
పిలల్లోల్ అసహనం కనబడినా, తనమ్యి తీక్షణంమైన చూపులకు తలలు వొంచుకుని రాయసాగేరు. 
పరీక్ష కాగానే బండి సాట్ండు వైపు నడిచింది తనమ్యి. 
అపప్టికే సిదాద్రథ్ తన బండిని సాట్రుట్ చేయబోతునాన్డు. అతనిన్ దాటుకుని మరో మూడు బళల్కవతల ఉనన్ తన బండిని చూసూత్నే  

అవాకక్యిపోయింది తనమ్యి. 
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బండి సీటుల్ బేల్డుతో కోసేసి ఉనాన్యి. హెడ లైటుల్ పగల గొటేట్సి, బలుబ్లు బయటికి వేలాడదీసి ఉనాన్యి. 
సిదాద్రథ్ హెలెమ్టుట్ పెటుట్కోబోతూ “తనమ్యీ, ఏమైంది?” అనాన్డు కొయయ్లా నిలబడిపోయిన తనమ్యి దగగ్రకు వసూత్. 
తనమ్యికి గొంతు పిడచకటుట్కుపోయింది. అతికషట్మీమ్ద చీటీ పాడి కొనుకుక్నన్ బండి. ఎంతో ఇషట్ంగా, పేర్మగా చూసుకుంటునన్ బండి. సెకండ 

హాండ బండైనా  కొతత్ బండిలా అపురూపంగా, జాగర్తత్గా చూసుకుంటూ వసూత్ంది. అదలా ఉంచితే,  రిపేరు చేయించేందుకు ఎంత అవుతుందో కూడా 
తెలీదు. చేతిలో సరిపడా డబుబ్లేల్వు. అలా చినాన్భినన్ంగా ఉనన్ బండిని చూడగానే కాళల్లో సతుత్వ అంతా పోయినటల్యియ్ంది. నిలబడలేక పకక్నే ఉనన్ చెటుట్ 
మొదలుకి ఆనుకుంది. బాధతోనూ, ఉకోర్షంతోనూ, అదిమి పటిట్న పెదవి మీంచి కళల్లోకి కనీన్రు ఉబికి రాసాగింది. 

సిదాద్రథ్ చకచకా చుటూట్ నాలుగడుగులు వేసి పరిశీలనగా చూసేడు. 
"మనం లోపల ఉనన్పుప్డు వరష్ం పడింది కదూ. అందుకే ఇకక్డ అడుగుజాడలునాన్యి. వీటిని బటిట్ ఎవరో ఇదద్రు బండి మీద వచిచ్ మరీ 

పగలగొటేట్రు. బహుశా: ఏ కిర్కెట బాటోట్ తెచిచ్నటుట్నాన్రు. సీటుల్  కతిత్రించడానికి షారప్ గా ఉనన్ బేల్డ ని ఉపయోగించేరు. లోపల ఉనన్ సాప్ంజి తో సహా 
బయటికి వచేచ్సిందంటే ఎనిన్ సారుల్ కసిగా కోసేరో అరథ్ం అవుతూంది. భయపడకండి తనమ్యీ. ఎవరు చేసేరో కనిపెడదాం. ఎందుకైనా మంచిది, ముందు 
లోపలికి వెళిల్ కాలేజీలో చెపిప్ వదాద్ం” అని ముందుకి చకచకా కదిలేడు. 

తనమ్యి సాఠ్ణువులా అలాగే ఉంది. 
ఒకటే ఆలోచిసూత్ంది, "ఎవరు చేసి ఉంటారు? తనకి ఈ ఊళోల్ ఎవరు శతుర్వులునాన్రు?  పొదుద్నన్ తను చీటీ లాకుక్ని బయటికి పంపిన 

కురార్ళాల్? సిదాద్రథ్ చెపిప్నదానిన్ బటిట్ బండి మీద వచిచ్ పగలగొటేట్ ధైరయ్ం ఆ కురార్ళల్కే ఉండి ఉండాలి"  
ఆలోచన రావడమే తడవు. కళుల్ తుడుచుకుని వేగంగా కదిలింది ముందుకు. 
“సిదూధ్! పోలీస సేత్షనుకి వెళాద్ం” అంది సిథ్రంగా. 
అపప్టికే అకక్డికి వచిచ్న మరో ఇదద్రు లెకచ్రరల్లో ఒకాయన “ఎందుకులే మేడం పోనియియ్. ఆళల్ పాపాన ఆళేల్ పోతరు." అనాన్డు. 
మరొకాయన  "నే చెపిప్న గదా మేడం, 'పిలగాళల్ని సూసీ సూడక ఊకో' అని. ఇనాన్వు గావు, సూడు గిపుప్డేవైనదో” అని నిటూట్రేచ్డు. 
తనమ్యికి వాళల్ వరస మరింత చికాకు కలిగించసాగింది. 
“అయితే ఇపుప్డేమంటారు? నేను సిట్ర్కుట్గా ఉనన్ందువలేల్ ఇదంతా జరిగింది కాబటిట్ దీనికి నేనే కారణమనా?” అంది తనమ్యి.  
ఆమె గొంతులోని దుఃఖం తో కూడిన వేదనని గమనించి వాళేల్  “అరే ఊకో మేడం, మీకేమనన్ అయితే మేమంతా ఉనన్ది ఏమిటికి? మీరనన్ది 

నిజమే. నడుండిర్ పోలీసు సేట్షనులో కంపెల్ౖంటు ఇదాద్ం. గిటల్నే ఊరుకుంటే రేపు అందరి బళుల్ ఇరగ గొడత్రు” అని ముందుకి దారి తీసేరు. 
డిగీర్ కాలేజీ నుంచి తాయిబా కు ఫోను చేసి బాబుని చూడమని చెపిప్ంది తనమ్యి. 
తను ఇవేళ ఇంటికి వెళేల్ సరికి ఎంత సమయం అవుతుందో ఏమో! తాయిబా లేకుంటే ఇలాంటి సమయాలోల్ తన పరిసిథ్తి ఏవిటి? ఊరు కాని 

ఊరులో తనని ఆదుకునన్ ఆమె పటల్ కృతజఞ్తతో నిండి పోయింది తనమ్యి మనసుస్. 
సేట్షను వరకూ సిదాద్రథ్ బండి మీద తీసుకుని వెళాల్డు.  
"సిదూధ్! మీ వెనకాల ఇటువంటి పరిసిథ్తులోల్ కూచోవలసి వసుత్ందని ఎపుప్డూ అనుకోలేదు" బాధగా అంది.  
"అలా ఎపుప్డూ అనుకోవదుద్. జీవితంలో అనుకోకుండా కొనిన్ కషాట్లు ఎదురవుతాయి. అంత మాతార్న కృంగిపోకూడదు" అనాన్డు సిదాద్రథ్ 

అనునయంగా.  
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*** 
నలుగురు లెకచ్రరుల్ కలిసి వెళల్డంతోనో, లేదా అంతా ఊరోల్ తెలిసిన వాళుల్ కావడం వలల్నో ఎసైస్ టీలు, బిసెక్టుల్  తెపిప్ంచి మరాయ్ద చేసేడు. 
ఓపిగాగ్ తనమ్యి చెపిప్నదంతా విని, “ఏం పరేల్ మేడం, మీకు జరిగినది శానా దారునం. మీకు అనుమానం ఉనన్ పేరుల్ చెపప్ండి, ఒకొక్కక్ణీణ్ 

గుంజుకొచిచ్, విషయం అరగంటలో తేలుసాత్. ఈడికి అచిచ్ మంచి పని చేసినుర్. గిసుంటివి ఊకుంటే, తరావ్త గీ పోరగాళేల్ రౌడీషీటరల్యితరు. గిపుప్డే బుదిద్ 
చెపాప్ల” అనాన్డు. 

ఇంతలో కూడా ఉనన్ లెకచ్రరుల్  అందుకుని తనమ్యి ఉదయం బయటకు పంపిన పిలల్ల పేరుల్ నాలుగూ ఇచేచ్రు. ఎసైస్ అనన్టేల్ అరగంటలో 
నలుగురీన్ తీసుకొచిచ్ సేట్షనులో నిలబెటేట్రు. 

అందులో ఒకడు పోలీస సేట్షనుకి రాగానే భయపడి “సా, ననేన్ం జెయయ్కురి. ఆంతా జెపత్. మా నాయినికి జెపప్కురి” అని కాళాల్వేళాల్ పడసాగేడు. 
ఇదద్రు కళుళ్ దించుకుని నిలబడాడ్రు. ఒకడు నిరల్క్షయ్ంగా   చూడసాగేడు. తనమ్యి వెంటనే గురుత్ పటిట్ంది. పొదుద్నన్ అదే చూపు.  

ఎసైస్ కనుసైగతో నలుగురీన్ ఎదురుగా ఉనన్ సెలోల్వేసి,  పెదద్ దుడుడ్ కరర్తో దబదబా నలుగురికీ నాలుగు తగిలించేడు కానిసేట్బుల.  
అపప్టిదాకా నిరల్క్షయ్ం పర్దరిశ్ంచిన వాడితో సహా నలుగురూ "బాబోయ" అని అరుసూత్  ఏడవసాగేరు. 
ఆ దృశయ్ం చూడలేక తనమ్యి కళుల్ గటిట్గా మూసుకుంది. మరో గంటలో ఆ పిలల్ల తరఫున  ఒక పెదద్మనిషి, అతని కూడా మరో నలుగురు 

అనుయాయులు వచేచ్రు. చూడాడ్నికి గార్మపెదద్ లా ఉనాన్డతను.  
తమ దగిగ్రికి వచిచ్ చాలా మరాయ్దగా నమసక్రించి, "మేడం, ఈ  పోరలంతా మా ఊరోలుల్.  తెలిసో తేలికో తపుప్ చేసినుర్. మీ బండి కొతత్ బండి 

లెకక్ గిపుప్డే బాగు చేపిసత్. ఇంకో సారి గిటల్ కాకుండ హామీ ఇసత్. ఇంతడితొ వొదిలెయియ్ మేడం, కేసు గీసు పెటట్మాకు." అనాన్డు. 
అంతా తనమ్యి వైపు చూసేరు. అపప్టికే ఆ పిలల్లకు తగిలిన దెబబ్లకు తనమ్యి మనసులో బాగా బాధ కలగసాగింది. తన బండిని వాళుల్ 

ఆవేశంలో పగలగొటిట్ తపుప్ చేసినా, అంత దుడుడ్కరర్తో కాళుల్ విరగొగ్టిట్నటుల్  వాళల్ని చితకొక్టట్డం చూడలేకపోయింది.  
ఆ పెదద్ మనిషికి పర్తి నమసక్రించి "చూడండి. మీ పిలల్ల మీద నాకేమీ  కక్ష లేదు. పరీక్షలోల్ కాపీ కొటట్డం నీతి, నిజాయితీ అయిన పనికాదు. అది 

అరథ్మయేయ్టటుల్ చెపప్ండి." అని  
ఇనెస్ప్కట్ర వైపు తిరిగి "వాళల్ను వదిలెయయ్ండి సర "  అంది.  
"మంచిది మేడం,  బండి సాయంతర్ం లోగా బాగు చేయించి ఇంటికి పంపిసాత్" అనాన్డు ఇనెస్ప్కట్ర తేలిగాగ్ ఊపిరి తీసుకుంటూ. 
బయటకు వచేచ్సరికి చీకటి పడే వేళవుతుంది. 
మిగతా లెకచ్రరుల్ , "మేడం, జర జాగర్తత్గ ఉండుండిర్. పోరగాలుల్ మలల్ ఏమైన సేసిన సేసత్రు" అనాన్రు. 
సిదాద్రథ్ సెలవు తీసుకుంటూ, "ఐ రియలీల్ ఏపిర్షియేట యువర కరేజ అండ గుడ హారట్ " అనాన్డు. 
తనమ్యి ఇంటికి వచిచ్పడిందే గానీ లెకచ్రరుల్  చెపిప్ చివరి మాటలే చెవులోల్ తిరుగుతునాన్యి. "జర జాగర్తత్. మలల్ ఏమైన...." 
బాబు అపప్టికే నిదర్ పోతునాన్డు. అపుప్డు వచేచ్యి నిశశ్బద్ంగా కనీన్ళుల్. ఒంటరి జీవితపు భయంతోనూ, బాధతోనూ.  
ఇలాంటివి ఇంకా ఎనిన్ ఎదురోక్వాలో, ఎలా ఎదురోక్వాలో.  తలుపుకి ఎనిన్ అడడ్ం పెటిట్నా రాతర్ంతా కలత నిదర్తో భయపడుతూ ఉంది. తను 

ఇలా జీవితాంతం ఒంటరిగా బతగగ్లదా? తనకి తోడెవరైనా ఉంటే బావుణణ్ని తీవర్ంగా అనిపించసాగింది. ఇది రెండోసారి తనకి ఇటువంటి భావన 
కలగడం. మొదటిసారి బాబుకి వొంటోల్ బాలేక నిసస్హాయ సిథ్తి లో ఉనన్పుప్డనిపించింది.  
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చితర్ంగా పర్భు మళీల్ జాఞ్పకం వచేచ్డు. అతనిన్ దూరం పెటిట్నపప్టున్ంచి ఎందుకో  అతని మీద పేర్మ కలగసాగింది.  
శేఖర తనని ఇషట్పడాడ్నని చెపిప్నపుప్డు తను ఏమీ ఆలోచించలేదు. అంతటి అందగాడు తనని కోరుకుని రావడమే చాలనన్టుల్ సంతోషపడి అతనిన్ 

ఇషట్పడడం మొదలు పెటిట్ంది. కాదుకాదు, అతనిన్   ఇషట్పడాడ్నని అనుకుంది. అతనిన్ ఉనన్తంగా  ఊహించుకుంది. తను చినన్పప్టినించి చూసిన చుటూట్  
ఉనన్ అందరి సతరీలలాగే భరత్ ఏం చేసినా ఓపిక పటిట్ంది. బాబుకి తండిర్ కావాలనే బలహీనతతో  అనీన్ సహించింది. కానీ అతను తన జీవితానిన్ సరవ్ నాశనం 
చేసేడు. చేతిలో పిలాల్ణిణ్ మిగిలిచ్ నిరద్యగా వెళిల్పోయేడు.  

ఇపుప్డు పర్భు తనని ఇషట్పడుతునాన్నని వచేచ్డు.  తను నిరద్యగా పంపివేసింది.  
అతనిన్ దూరం పెటిట్నపప్టున్ంచి తనకి ఇషట్ం పెరగడానికి కారణం ఏవిటి? అసలు అతనిన్ ఇషట్పడడానికి కారణం ఏవిటి? 
అతను అంత అందమైన వాడేమీ కాదు, ఇక అతని ఉదోయ్గం తనతో సమానమైనదే. అతని కుటుంబ పరిసిథ్తులు తన కంటే గొపప్వేమీ కాదు. 
మరి? 
"అతని మంచి మనసు". అవును, తనని అపురూపంగా చూసే విధానం, అతని కళల్లోల్ కనిపించే నిజాయితీ అయిన పేర్మ. ఫైగా ఎటువంటి 

దురలవాటుల్ లేవు. తన పర్మేయం లేకుండా తనని కోరుకుని వచిచ్న వాడు. పెళిల్ చేసుకుని తనతో జీవించాలని ఇషట్ం చూపిసుత్నన్వాడు. సరిగా ఆలోచిసేత్, 
అతనికి తనని పెళిల్ చేసుకోవలసిన అవసరం లేదు. అయినా తనని వలచి రావడానికి తన దగగ్ర ఏవుందని? అందమా అంతంత మాతర్ం. ఒక సారి 
పెళల్యియ్, చేదు జీవితం బారిన పడి, కనన్ బిడడ్ కోసమే కాలం వెళుల్బుచుచ్తునన్ సనాయ్సిని తను. ఒకక్ గవరన్మెంట ఉదోయ్గం తపప్ తన దగగ్ర 
ఆకరిష్ంపదగినది ఏవుంది? 

ఎపుప్డు నిదర్పటిట్ందో తెలియలేదు తనమ్యికి. 
మరాన్డు లేవగానే కలగాపులగంగా ముందురోజు జరిగిన సంఘటనలనీన్ జాఞ్పకం వచేచ్యి. 
"జర జాగర్తత్గ ఉండుండిర్" అనన్ లెకచ్రరల్ మాటలు చెవిలో గింగురుల్ తిరిగేయి. 
కాలేజీకి వెళేల్ తోర్వలో మారెక్టుట్ లోకి వెళిల్ ఎందుకైనా మంచిదని ఒక చినన్ చాకు కొని పరుస్లో వేసుకుంది.  

*** 
ఆ రోజు కాలేజీలో కాల్సులో నుంచి వచేచ్ సరికి ఉతత్రం తన టేబుల మీద పెటిట్ ఉంది. అడర్సు మీద చేతివార్త  చూడగానే గురుత్ పటిట్ంది పర్భు 

అని. ఆతృతతగా కవరు చింపింది తనమ్యి. జలజలా రాలిపడాడ్యి గులాబీ రేకులు. 
కాగితం మడత పైన కృషాశాసిత్ గారి కవిత – 
 

"నా విరులతోట పెంచుకునాన్డనొకక్ 
పవవ్డపు గులాబి మొకక్  

నా పర్ణయజీవనముమ్ 
వరష్ముమ్గా ననయముమ్ కురిసి"  
 
మడత విపప్గానే గులాబీ సువాసన గుపుప్మంది.  

"తనూ! 
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బావునాన్వు కదూ! 
నీ షరతు పర్కారం నేను ఏడాది వరకూ నినున్ చూడడానికి రాను. 
కానీ ఉతత్రం రాయడానికి షరతులేవీ లేవు కదూ! పూలు పంపడానికి షరతులు లేవు కదూ! 

ఇవేళ ఆఫీసుకి వెళూత్ంతే రోడుడ్ పకక్న పూల దుకాణంలో నీ నవువ్లా ఆహాల్దంగా ఉనన్ గులాబీ పూలు 
కనిపించాయి. 

అనీన్ పంపలేను కాబటిట్ ఇదిగో నా హృదయం లాంటి ఈ చినన్ గులాబీని పంపుతునాన్ను, సీవ్కరిసాత్వు కదూ! 
దారంట చినన్పిలల్లిన్ ఎవరిని చూసినా నువువ్ అకక్డ పసిపిలాల్డితో గడుపుతునన్ ఒంటరి  జీవనమే 

గురుత్కు వసూత్ంది. 
అనుక్షణం నీ గురించిన ఆలోచనలు ననున్ నిలవనీయకుండా చేసుత్నాన్యి. 
ఒకక్ ఉతత్రం వార్యవూ? 
నీ కోసం సంవతస్రం ఏవిటి, ఒక జీవిత కాలమైనా ఇకక్డే వేచి ఉంటాను! 
సదా  
నీ  
పర్భు" 

రోజలాల్ మళీల్ మళీల్ ఉతత్రం చదువుకుంటూ అనయ్మనసక్ంగా ఉనన్ తనమ్యిని పటిట్ంచుకునాన్, ఏమీ ఎరగనటుల్ తన మానాన తను పుసత్కంలో తల 
దూరిచ్ కూచునన్ సిదాద్రథ్ దగిగ్రికి వచిచ్, "సిదూధ్! మీతో మాటాల్డాలి" అంది. 

49 
"సిదూధ్! నేను మీతో మాటాల్డాలి" అంది తనమ్యి.  

"తపప్కుండా, చెపప్ండి" అనాన్డు సిదాద్రథ్. 
కాలేజీలో ఆవేళ సాయంతర్ం సట్డీ అవరస్ తామిదద్రి వంతు కావడం వలన మిగతా సాట్ఫ అంతా అపప్టికే వెళిళ్పోయేరు.  
తనమ్యి కాలేజీ నుంచి బయటకు దారి తీసూత్, "అలా రోడుడ్ చివరి వరకూ నడుదాద్ం" అంది. 
అయిదు నిమిషాల మౌనం తరావ్త సంశయిసుత్నన్టుట్నన్ తనమ్యి వైపు తిరిగి, "ఏదో చెపాప్లని పిలిచేరు" అనాన్డు గురుత్ చేసుత్నన్టుట్. 
తనమ్యి  "ఎకక్ణిణ్ంచి మొదలు పెటాట్లా అని ఆలోచిసుత్నాన్ను అంది" దూరంగా ముంచుకొసుత్నన్ మేఘాల వైపు చూసూత్. 
పది నిమిషాల నడక తరావ్త "ఏమో సిదూధ్, జీవితం అంతా అలల్కలోల్లంగా ఉంది ఈ ఆకాశంలా" అంది. 
"ఊ..అరథ్ం చేసుకోగలను. జీవితం అంత భారమైనది ఇంకోటి లేదు" అంటూ  
"కాసత్ టీ తాగుదాం"  అంటూ రోడుడ్ పకక్న ఉనన్ టీ దుకాణం లోకి దారి తీసేడు. 
"ఏం సార, బాగునన్రా?" అనాన్డు దుకాణాదారు.  
ఇదద్రూ కూరుచ్నే లోగా "దో అదర్క చాయ" అని అరిచాడు.  
సిదాద్రథ్ చినన్గా నవువ్తూ  "చినన్ ఊళల్లోల్ పనిచెయయ్డం వలన ఉండే లాభాలోల్ ఇదొకటి. మనం ఆరడ్రు ఇవవ్కక్రలేదు" అనాన్డు.  
టీ మెలల్గా సిప చేసూత్ "చాలా వరకూ నిలదొకుక్కునాన్ను సిదూధ్ . కానీ కొతత్  నిరణ్యాలు తీసుకోవడానికి భయం వేసూత్ంది" అంది 

తనమ్యి సాలోచనగా.  
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"నిరణ్యాలు తీసుకోవడానికి భయం వేసూత్నన్దంటే కారణం ఆ నిరణ్యం సరైనది కాకపోయి అయినా ఉండాలి, లేదా నిరణ్యం పటల్ 
సరైన అవగాహన లేకపోయి అయినా ఉండాలి" అనాన్డు. 
"మొదటిది అవునో, కాదో అనే మీమాంస, రెండోది పెంపొందించుకోవలసిన ఆవశయ్కత. అందుకే మధేయ్ మారగ్ంగా వాయిదా వేసుత్నాన్ను" అంది 
తనమ్యి. 
"మీ సమసేయ్విటో తెలీదు కానీ, వాయిదా అనిన్ సందరాభ్లోల్నూ పనికిరాదు. ఆలసయ్ం అమృతం విషం. మీకు తెలియనిదేవుంది? 
అలాగని తొందరపాటు నిరణ్యాలూ పనికిరావు. కానీ ఒకక్టి మాతర్ం నిజం.  మనసూఫ్రిత్గా  మీకు నచిచ్నది, ఇషట్మైనది  చెయయ్ండి. అపుప్డే 
ఒకసారి నిరణ్యం తీసుకునాన్క మంచి ఎదురైనా, చెడు ఎదురైనా  తటుట్కోగలిగే శకిత్ వసుత్ంది.  ఏదేమైనా నిరణ్యానికి కటుట్బడండి. గుడ లక" 
అని లేచేడు సిదాద్రథ్. 

తనమ్యికి మనసంతా తేలికగా మారింది. "థాంకూయ్" అంటూ పర్శంసాపూరవ్కంగా చూసూత్ నమసక్రించింది. అతని పటల్ ఉనన్ 
గౌరవం మరింత పెరిగింది. 

"ఎటువంటి సమసయ్నైనా చకక్గా విశేల్షించి, విషయం ఇటేట్ బోధపడేటటుల్ చేసాత్డు. సిదాద్రథ్ లాంటి సేన్హితుడు దొరకడం నిజంగా తన 
అదృషట్ం" నడుసూత్  ఆకాశం లోకి చూసింది. చితర్ంగా మేఘాలనీన్ చెలాల్చెదురై ఆకాశం పర్శాంతంగా ఉంది.  

ఇంటికి వచేచ్సరికి తనమ్యి  కోసం పారిశ్ల ఎదురుచూసూత్ ఉంది. పర్భు నించి వచిచ్ందని అరథ్మవుతూనే ఉంది.  
సాలోచనగా పారిస్ల ని కతెత్రతో జాగర్తత్గా కతిత్రించింది.  

ఒక చినన్ అబాబ్యి, అమామ్యి చెయీయ్ చెయీయ్ పటుట్కుని నడుసుత్నన్ ఫోటో లామినేషన అది.   
ముచచ్టగా ఉనన్ ఆ ఫోటోని గోడకి తగిలిసూత్ "ఎంత మంచి సెలక్షన చేసేడు పర్భు!" అనుకోకుండా ఉండలేకపోయింది.  
అతని ఉతత్రాలు, అతని చేతలు అతను మంచివాడని చెపుతునాన్యి. మనసు అతనిన్ కోరుకుంటూంది. ఒంటరిగా ఇనాన్ళూల్ బతికినా, తనకీ 
తోడుంటే బావుణణ్నన్ ఒక చినన్ ఆశ ఏదో అతనిన్ ఒపుప్కోమంటూంది.  
కాగితం తీసుకుని ఉతత్రం రాయడం పార్రంభించింది. 
"పిర్యమైన పర్భూ! 
ఎలా ఉనాన్రు?  

మీ ఉతత్రం  వంద సారుల్ చదవడం పూరిత్కాక ముందే మీరు పంపిన చితర్ం అందింది. ఎంత అందంగా, ముచచ్టగా ఉందో!  మాయా 
మరమ్ంలేని పసి పేర్మ. మనుషులు ఎపప్టికీ అలా కలమ్షరహితంగా ఉండిపోతే ఎంత బావుంటుంది పర్పంచం! మొనన్టికి మొనన్ ఉదయానే 
కురిసిన హేమంత  తుషారంలా మీ ఉతత్రంలో నుంచి రాలిపడడ్ గులాబీ రేకులు. ఉతత్రం మడత విపిప్నపుప్డలాల్ ననున్ చుటుట్ముడుతునన్ 
పరిమళం. ఇపుప్డేమో చిదానందానిన్ పంచే చితర్ం! నేను మీకు ఏమిచిచ్ ఋణం తీరుచ్కోను!!  మీ కోసం ఇదిగో నా హృదయానిన్ బహుమతిగా 
పంపుతునాన్ను.  
                                                                                                          మీ 
                                                                                                         తను" 
తను రాసిన ఉతత్రానిన్ తనే నాలుగైదు సారుల్ చదువుకుంది. 
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అతనంటే తనకూ ఇషట్మని చెపప్డం తపేప్మీ కాదని అనిపిసూత్ంది. పెళిల్ అనే ఆలోచనను తనెలాగూ సంవతస్రం తరావ్తకు వాయిదా వేసింది. 
ఉతత్రం మడిచి తలగడ కింద పెటుట్కుని పడుకుంది. పకక్నే నిదర్పోతునన్ బాబు చెంపలిన్ నిమిరింది. 
"నువువ్ చెపుప్ నానాన్! నేనేమి చెయాయ్లో" అంది. 
నిదద్టోల్ పర్శాంతంగా ఉనన్ వాడి ముఖమీమ్ద చిరన్వువ్ ఒకక్ క్షణం వెలిగింది. 
తనమ్యి వాణిణ్ దగగ్రగా అదుముకుని ముదుద్ పెటుట్కుంది. "చాలు నానాన్" అంటూ. 

 
** 

 
జోయ్తి ఉతత్రం రాసింది.  ఇంటరూవ్య్కి వచిచ్నపుడు  హైదరాబాదు లో తమకు ఆతిథయ్ం ఇచిచ్న పెదద్మమ్ కొడుకిక్ పెళల్ట.  భాను మూరిత్కి ఆరోగయ్ం 
కాసత్ కుదుటపడింది కాబటిట్ ఇదద్రూ ముందుగా తన దగిగ్రికి వచిచ్, అంతా కలిసి పెళిళ్కి వెళొళ్దాద్ం, రెండోర్జులు సెలవు పెటట్మని.  
అమామ్, నానాన్ ఇదద్రూ వసుత్నాన్రు. తనమ్యికి గొపప్ ఆనందం వేసింది.  
ఇంటోల్కి టిఫినుల్ ఇతరతార్ వండుకోవడానికి కావలిస్న కిరాణా సామానుల్ కొని తెచిచ్ంది.  

తండిర్ భోజనం తినడానికి కిందన కూరోచ్లేడు కాబటిట్  రేకు భోజనం బలల్, ఒక రెండు ఫోలిద్ంగు కురీచ్లు కొంది. 
పెళిల్కి కటుట్కోవడానికి తన దగిగ్ర ఒకక్ పటుట్చీర కూడా లేదు. పైగా తనకి ఎనాన్ళుల్గానో మంచి చీర కొనుకోక్వాలని ఉంది. సిదూధ్ చెపిప్న మాటలు 
జాఞ్పకం వచేచ్యి. అవును, మనూస్ఫ్రిత్గా నచిచ్నటుల్ బతకడంలోనే ఆనందం ఉంది. తాయిబా ను తోడు తీసుకెళిల్ సులభ వాయిదాలోల్ కటట్డానికి 
ఒపుప్కుని మంచి జరీ పటుట్చీర కొని తెచుచ్కుంది. చీరకు అంచులు, ఫాలుస్, జాకెటుట్ కుటిట్ంచడానికి ఇచిచ్ంది. 
శేఖర నించి విడిపోయేక తలీల్, తండీర్ మొదటిసారి వసుత్నాన్రు తన దగిగ్రికి. వాకిటోల్ ముగుగ్లు వేసింది. చెపప్లేని ఆనందంగా ఉంది. తను 
చదువుకుని పర్యోజకురాలు అయియ్ంది. ఉదోయ్గం చేసూత్ తన కాళల్ మీద తను నిలబడి, తన మానాన తను హాయిగా బతుకుతూంది. ఇంతకంటే 
ఏ తలిల్దండుర్లకైనా ఏం కావాలి?  తనని చూసి తపప్కుండా సంతోషపడతారు. అదద్ంలో తనను తాను చూసుకుని గుండెలనిండా ఊపిరి 
పీలుచ్కుంది. కళల్ కింద నలల్ చారలు, పీకుక్పోయిన చెంపలు.అయినా జీవితం ఏవీ నిరాశాజనకంగా లేదు. తనకు నచిచ్న కాటన పంజాబీ డెర్సుస్ 
వేసుకుని, తలిల్ ఇచిచ్న సనన్ని గొలుసు, ఒక జత గాజులు మాతర్ం వేసుకుంది.  
బాబుకి పేంటు, షరుట్, బూటుల్, సాకుస్లు వేసి తయారు చేసింది. తాతయయ్, అమమ్మమ్ వసుత్నాన్రని బాబు హుషారుగా చిందులు వేయసాగేడు. 
తలీల్, తండీర్ వసాత్రనన్ సమయానికి అరగంట ముందే బండి మీద బసాట్ండుకి బయలుదేరింది. 

సమయానికంటే పది నిమిషాల ముందే బసుస్ వచిచ్ంది. 
తనమ్యిని, బాబుని  చూసూత్నే జోయ్తి  ఆతర్ంగా బాబుని ఎతుత్కుని ముదాద్డింది. ఇదద్రూ బాబు మీద బాగా బెంగ పడడ్టుట్  ఒకక్ క్షణం 

కింద దించకుండా ఒకళుళ్ మారిచ్ ఒకళుళ్ ఎతుత్కోసాగేరు. తనమ్యికి వాళల్ని చూసి పటట్రాని అనందం కలిగింది. తలిల్ దగిగ్రికెళిల్ కౌగలించుకుంది. తండిర్ 
చేతిలో బాయ్గు అందుకుంది.  

వీథి మలుపు  తిరగగానే "అదేవిటమామ్, ఇంత కంటే వేరే చోట ఇలుల్ దొరకలేదా" అంది వీథి మొదటోల్ పీరల్ పండగ నాటి జెండాలను 
చూసూత్.  
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వాళుల్ వచిచ్న సంతోషం గంట కూడా నిలవలేదు తనమ్యికి. 
వసూత్నే చికాకు పడింది. "ఏవిటీ ఇలుల్, కనీసం సెపరేటు బాతూర్ము కూడా లేకుండా? ఆ ఇంటావిడ ఏంటి, అసత్మాటూ అనిన్టికీ 
కలిప్ంచుకుంటూ..." అని. 
ఇక తండిర్ తనమ్యి ఏదో కోలోప్యి నిరాశలో బతుకుతునన్టుట్  బాధాకరంగా ముఖం పెటుట్కు కూరుచ్నాన్డు. 
తనమ్యి ఏదో రకంగా వాళల్ మూడ మారచ్డానికనన్టుల్, "అమామ్, పెదద్మమ్ కొడుకు పెళిల్కి పటుట్చీర కొనుకుక్నాన్ను చూడు" అంది చీర 
ఎదురుగా పెడుతూ. 
జోయ్తి ముఖంలో మారుప్ లేకపోగా శోకాలు పెటట్డం పార్రంభించింది. 
"ఆ దౌరాభ్గుయ్డు నీ మెళోల్ పుసెత్లు కూడా లాకుక్నాన్డు. ఇపుప్డు ఏ ముఖం పెటుట్కుని పెళిల్కి  వెళాత్ం?" అంటూ ముకుక్ చీదడం 
పార్రంభించింది. 
ఇదేమీ వినడం ఇషట్ం లేనటుల్ తండిర్ తల మీద చెయేయ్సుకుని పడుకునాన్డు. తనమ్యికి సంతోషం అంతా నీరుగారిపోయింది. 
తను పెళిల్కి వీళల్ కూడా వెళల్డం వీళల్కి పరువు నషట్మనన్మాట. తను భరత్ నుంచి విడిపోయింది కాబటిట్ నలుగురూ నాలుగు 
మాటలంటారనన్ బాధనన్మాట వీళల్కి.  
అయినా తనమ్యి వెనకిక్ తగగ్కుండా, "అమామ్! మేమిదద్రం విడిపోయేం అనన్ విషయం ఈ సరికే అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. కాబటిట్ నా 
మెళోల్ మంగళ సూతార్లు కనబడాలిస్న అవసరం లేదు. అయినా నేనేదో తపుప్ చేసినటుల్ నలుగురిలో కలవకుండా ఎందుకు 
ఉండిపోవాలి?అయినా ఎవరైనా ఏమైనా అంటే నేను సమాధానం చెపుప్కుంటాను " అంది సిథ్రంగా. 
"మొకమీమ్ద అంటారా ఎవరైనా? వెనక వెనక నవువ్కుంటారు" అంది జోయ్తి ఇంకా ముకుక్ చీదుతూ. 
"నా వెనక వాగుకునే వాళల్ గురించి నాకు బాధ లేదు, మీకు బాధగా ఉంటే నేను రావడం మానేసాత్ను" అంది తనమ్యి. 
"అహా, అంత దూరం నుంచి వచిచ్ నినున్ తీసుకురాకుండా పెళిల్కి వచాచ్రేవిటని అందరూ మమమ్లిన్ ఆడిపోసుకోవడానికా?" అంది 
జోయ్తి రివరుస్లో. 
తనమ్యికి తలపోటు రాసాగింది. 
"ననేన్ం చెయయ్మంటావో చెపుప్" అంది ఓపిక పటిట్  తలిల్ దగిగ్ర కూలబడుతూ. 
"ఏం చేసాత్ం, మన ఖరమ్ ఇలా కాలేక" అని వెనకిక్ తిరిగి కూచుంది జోయ్తి. 
                                                  *** 
పెళిల్ సాయంతర్ం అనగా ఆ ఉదయాన వెళేల్రు. 
దగిగ్ర చుటాట్లంతా  ఆ రోజే రావడంతో అపుప్డే పెళిల్ కొడుకుని చేసేరు. 
అందరూ వెళిల్ అకిష్ంతలు వేయసాగేరు. తనమ్యిని పెళిల్ కొడుకు పినిన్ వరసయేయ్ ఆవిడ పకక్కు పిలిచింది. 
"ఇలా చూడమామ్, శుభమా అని పెళిల్ జరుగుతూంది ఇకక్డ. మొగుడూ పెళాల్లు కలిసి దీవిసత్నాన్రు. నువువ్, మీ ఆయన 
విడిపోయేరంటగా. నువేవ్వనుకోకపోతే అకిష్ంతలు మాతర్ం వెయయ్కు" అని నసిగింది. 
తనమ్యికి ఒకక్సారిగా దు:ఖం ముంచుకొచిచ్ంది. 



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   271 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

అకక్డ ఒకక్ క్షణం కూడా ఉండ బుదిధ్ కాలేదు. తలిల్, తండుర్లిన్ అకక్డ వొదిలిపెటిట్ వెళల్లేక, ఒక పకక్గా వెళిల్ కూచుండి పోయింది. 
భరత్ పోయిన ఆవిడొకామె వచిచ్ తన పకక్నే కూచుని నిటూట్రచ్డం గమనించింది తనమ్యి. 
సంపర్దాయాలంటూ మనుషుల మూఢ పర్వరత్నలకు విసుగు పుటిట్ంది తనమ్యికి. ఏమీ చేయలేని నిసస్హాయత. ఇక మీదట బంధువుల 
ఇళల్కు రాకూడదని నిశచ్యించుకుంది. ఇంతకు ముందెపుప్డో ఇలాగే బంధువులోల్ అవమానం జరిగినపుప్డు ఇలాగే 
నిశచ్యించుకునన్ది, కానీ తలీల్తండీర్ ఈ పనిమీదే  తన దగగ్రకు వచిచ్నపుడు ఎలా రాకుండా ఉంటుంది? ఎనోన్ రోజులు ఎకక్డికీ వెళల్క 
ఒకసారి వెళిల్ చూదాద్మని వచిచ్నందుకు తగిన శాసిత్ జరిగింది తనకు. 
దు:ఖం ఆపుకోలేక కింద గేటు దగగ్రకు వచిచ్ంది.  
వచిచ్పోయే చుటాట్లోల్ కొందరు "ఇకక్డ ఉనాన్వేవమామ్, పైన పెళిల్కొడుకుని చేసుత్ంటేనూ" అనసాగేరు. 
ఎదురుగా కిరాణా  దుకాణం దగిగ్ర ఎవరో ఒకతను బండి సాట్ండు వేసి కొనడానికి వెళేల్డు. వెనక నుంచి అచుచ్ పర్భులాగే ఉనాన్డు.  
తనమ్యికి అంత దుఃఖం లోనూ ఒకక్సారి అతనిన్ చూడాలని కుతూహలం కలిగింది.  రోడుడ్ దాటి అటు వెళల్డానికి సాహసం 

కలగలేదు. ఒకవేళ నిజంగా పర్భు అయితే! అతను తనని చూసేత్ పలకరించకుండా ఉండడు. ఇదంతా ఎవరయినా చూసి, అమామ్ నానన్లకు తపప్కుండా 
చెపుతారు.ఆ తరావ్త జరిగే రభస తలుచ్కోవడానికే భయం వేసి, చపుప్న మెటెల్కిక్ పైకి వచేచ్సింది. చివరి మెటుట్ తిరుగుతూ మనసాపుకోలేక  అటుగా 
చూసింది. 

సరిగాగ్ బండి సాట్రుట్ చేసూత్ పైకి చూసేడతను. పర్భు! అవును పర్భుయే!! 
తనమ్యి గుండె ఒకక్ క్షణం ఆగి కొటుట్కోవడం మొదలు పెటిట్ంది. కానీ అంత పై అంతసుత్లో మెటెల్కుక్తునన్ అనేక పటుట్చీరలోల్ తనని 

అతను చూసినటుల్ లేడని అరథ్మైంది. తన చుటూట్ ఏం  జరుగుతునన్దీ మైమరచిపోయి, అతని బండి కనుచూపుమేర దాటేంత వరకూ చూసూత్ , అలాగే 
ఉండిపోయింది. మధాయ్హన్ం భోజనాల దగిగ్ర, సాయంతర్ం పెళిల్ దగిగ్రా ఎకక్డ చూసినా, ఎవరిన్ చూసినా పర్భు కనిపించసాగేడు. అతని ఊహ 
వచిచ్నపుడలాల్ పెదాల మీద చెరగని చిరన్వువ్ మొలుసూత్నే ఉంది. కానీ పొదుద్నన్ జరిగింది జాఞ్పకం వచిచ్  పెళిల్ మండపంలో అకిష్ంతలు వెయయ్డానికి 
వెళల్కుండా దూరంగా ఉండి పోయింది తనమ్యి. తనని, పర్భుని వాళల్ సాథ్నాలోల్ ఊహించుకుంటే ఎందుకో ఒకరకమైన వేదన మొదలయియ్ంది. తన చుటూట్ 
ఉనన్ వీళల్ంతా ఇలాగే ఆశీరవ్దిసాత్రా? ముఖయ్ంగా తలీల్తండీర్ ఒపుప్కుంటారా?! 
  జోయ్తి కూతురి ముఖంలో భావాలిన్  మరోలా అరథ్ం చేసుకుంది.  
  మరాన్డు ఇంటికెళల్గానే "నినన్ పెళిల్లో అందరూ జాలిపడడమే మమమ్లిన్ చూసి. మా బతుకులే ఇలా తగలడాడ్యి. పర్పంచంలో అందరూ 
బాగునాన్రు. అపుప్డే నువువ్ ఆ దగులాబ్జీ వెధవని పెళిల్ చేసుకుంటానని పటుట్బటట్కబోతే ఇవనీన్ జరిగేవి కావు. ఇపుప్డు ఏడిచ్ ఏం లాభం?" అంది 
నిషూట్రంగా.  
 తలిల్ ఇలా మాటాల్డడం కొతత్ కాకపోయినా బాధ మాతర్ం పర్తీసారీ కలుగుతూ ఉంది.  తను మళీల్ పెళిల్ చేసుకుంటేనే ఇటువంటి సమసయ్లనీన్ 
తీరుతాయేమో అని నమమ్కం కలగసాగింది తనమ్యికి.  కానీ తలీల్, తండీర్ తన దగగ్ర ఉనన్ వారం రోజులూ పర్భు పర్సాత్వన తేవాలనుకునీ, 
తేలేకపోయింది తనమ్యి.  చితర్ంగా ఇపప్టివరకూ వాళుల్ కూడా ఎపుప్డూ తనకి మళీల్ పెళిల్ చేయాలనే పర్సాత్వన తీసుకు రాలేదు. 

తను ఇంకా అటువంటి పర్సాత్వనలకు సిదధ్ంగా లేదనా? లేక ఇక తను జీవితాంతం ఇలా ఉండవలిస్ందేననా?  
కారణాంతరాలు ఏవైనా పెళిల్ విఫలం అయినపుడు మగవాళుల్ జీవితానిన్ చకక్దిదుద్కునన్ంత వేగంగా ఆడవాళుల్ చకక్దిదుద్కోలేరనన్ వాసత్వం కర్మంగా 
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బోధపడసాగింది తనమ్యికి. 
                                                 *** 

ఆ ఉదయం తాయిబా అమామ్, నానాన్ వచేచ్రు. 
 వసూత్నే "బేటీ, ఎలా ఉనాన్వు" అంటూ వాకిటోల్నే కూతురుని బెంగగా కౌగలించుకుని కనీన్రు మునీన్రయియ్ంది ఆ తలిల్. 
జోయ్తి, భానుమూరిత్  బయలుదేరిన ఉదయం జాఞ్పకం రాసాగింది తనమ్యికి. 
బాబుని అకుక్న చేరుచ్కుని బుగగ్లు పుణుకుతూ "బాగా చదువుకో నానాన్" అంది జోయ్తి. 
తనమ్యి వైపు తిరిగి "జాగర్తత్గా ఉండమామ్" అంది.  
తనమ్యికి అమామ్, నానాన్ తనని వదిలి వెళుత్ంటే కళల్లోల్ నీళుల్ వచేచ్యి.  
తలిల్ తననూ అకుక్న చేరుచ్కుంటే బావుణణ్ని అనిపించింది. 
గుమమ్ం దగిగ్ర బయటకు వచిచ్ నిలుచునన్ తాయిబాతో "ఏమాటకామాటే చెపుప్కోవాలి, మాకు మా అమామ్యి మీద కంటే మా మనవడి 
మీదే పేర్మెకుక్వ, వాణిణ్ ఒదిలి ఉండలేకే వచేచ్ం. కొంచెం చూసుత్ండమామ్" అంది జోయ్తి. 
తనమ్యికి మనసు చివుకుక్మంది. రికాష్ ఎకుక్తునన్ తలిల్ని, తండిర్ని చెయియ్ పటుట్కుని ఎకిక్ంచింది. 
తనకు మాతర్ం వీళల్ంటే పార్ణం. తిరిగి ఆ పేర్మను వాళల్ నుంచి పొందలేకపోవడం తన దురదృషట్ం. తనలో తనే నిటూట్రిచ్ంది.  
లోపలకి  వెళల్బోతూ ఉంటే, తాయిబా వెనకే వచిచ్ంది, "మేడం, మనసు బాగలే, కూసో వచాచ్" అంటూ. 
"రా తాయిబా" అని కురీచ్ వేసింది 
అయిదు నిమిషాలైనా, ఉలకక పలకక ఉనన్ తాయిబా వైపు చూసూత్, "అంతా బానే ఉందా?" అంది. 
"ఏం సెపప్ను మేడం, నా తలరాత గిటుల్నన్ది. మీతో సెపుప్కుంటెననన్ కొంచెం పరేషాన తగుగ్తదని అచిచ్న." అంది 
"చెపుప్ తాయిబా" అంది అనునయంగా తనమ్యి. 
"మా ఆయినకు, నాకు గిది రెండో పెళిల్" అంది తాయిబా.  
ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది తనమ్యి.  
ఈ అమామ్యి జీవితంలోనూ కషాట్లేననన్మాట. కానీ ఎపుప్డూ చెదరని చిరన్వువ్తో కనిపిసుత్ంది. 
"నా సినన్పుడె నాకు యాబై ఏణడ్ల్ వానికిచిచ్ కటట్బెటిట్నుర్. వాడేమో డబుబ్ పోసత్డని గామోసు. మా అమమ్కి సుతరామూ ఇషట్ం లేకుండె. 
మా బాపు నచచ్జెపిప్ పెండిల్ సేసిండు. నా అదృషట్మొ, దురదృషట్మొ కాపురానికి పోక ముందె యాకిస్డెంటల్ వాడు పాయె." అని ఆగి నీళల్ 
కోసం సైగ చేసింది. 
మంచి నీళుల్ తీసుకు వచిచ్, "మెలల్గా, ముందు సిథ్మితపడు తాయిబా" అంది తనమ్యి. 
"ఇరవై ఏండల్ వయసున గిదో గీ సమమ్ందం మా చినాన్యిన తీసుకుని అచిచ్ండు. అతనికి ముందు పెండాల్ము సచిచ్పాయె. మనిసి 
మంచోడే, కానీ లేని దురలవాటు లేదు. పగలూ, రేతీర్ యేపుకు తింటుండె. ఇంక నయం ముందూ, యెనకా ఎవరూ లేరు. రెండేళల్ 
కిర్తం దుబాయి పొయియ్ండు. మూడు నెలల్ బటిట్ నయాపైస పంపకపోతుండె, మనిసి మంచిగనె ఉనన్డని దుబాయిల ఉనన్ మా సినన్మమ్ 
కొడుకు సెపిప్ండు. ఒక ఉతత్రం లేదు, కబురు లేదు. ఏం పోయెగాలమొచెచ్నో ఏమొ. నాకు గిటల్ పిలల్లు లేరని, దేనైన్నా  పెటుట్కునన్డేమో 
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అని డౌటు కొడత్ంది. ఈడు ననున్ ఏడ ఇడిసిపెడత్డోనని మసుత్ పరేషాను అయితంది మేడం. రెండో పెళిల్జేసుకుని సుకాన ఉనన్ నా 
పార్ణం దుకాక్న బెటుట్కునన్నే అని ఏడవ్ని రోజు లేదు"  అని దు:ఖపడింది. 
కాసేస్పు నిశశ్బద్ంగా తాయిబా చెయియ్ నిమురుతూ కూచుండి పోయింది తాయిబా. 
"అయోయ్, అమాయకమైన ఈ అమామ్యికి ఎంత కషట్మైన జీవితం మిగిలింది" అని బాధ మొదలయియ్ంది. 
"దిగులుపడకు, అనీన్ చకక్దిదుద్కుంటాయి" అంటూ తాయిబాకి ధైరయ్ం చెపిప్ంది. 
అనన్దే కానీ అపప్టిన్ంచీ మళీల్ మళీల్ తాయిబా మాటలు గురుత్కురాసాగేయి. 
"రెండో పెళిల్జేసుకుని సుకాన ఉనన్ నా పార్ణం దుకాక్న బెటుట్కునన్......"  
తను మళీల్ పెళిల్ చేసుకోవాలని ఆశపడడం ఇలాగే దు:ఖదాయకమవుతుందా? 
ఇపుప్డు తన మానాన తను, ఉనన్ంతలో హాయిగా ఏ బెడదా లేకుండా జీవిసూత్ంది. 
పర్భుతో మళీల్ జీవితం పంచుకోవడం అనే ఆలోచనతో తను కోరి కషాట్లను కొని తెచుచ్కుంటూందా?....ఏమో.... 
*** 
ఆ రోజు ఒంటోల్ నలతగా అనిపించి కాలేజీకి వెళల్కుండా ఇంటోల్ ఉండిపోయింది తనమ్యి.  
పదకొండు గంటల వేళ తలుపు చపుప్డయితే మెలల్గా లేచింది. 
తాయిబా, పకక్నే సిదాద్రథ్. 
"ఇగో మేడం, ఇంగీల్షు సారు ఇలుల్ సూపించమంటే నేనూ అచిచ్న. సుసీత్ ఉంటే రాండిర్, దావఖానకు పొయొయ్దాద్ం" అంది తాయిబా.  
తనమ్యి ఫరావ్లేదనన్టుట్ తలూపింది. 
తాయిబా పకక్ తలుపువైపు వెళల్డం చూసి, "అయితే తనింటోల్నే మీరు అదెద్కుంటునాన్రనన్ మాట"  అని కూచుంటూ, "ఏమిటి? ఎలా 

ఉనాన్రు?" అనాన్డు సిదాద్రథ్. 
తనమ్యి జుటుట్ సరిచేసుకుంటూ "కొంచెం నలతగా ఉంది, అంతే" అంది బలవంతంగా చినన్ నవువ్ నవవ్డానికి పర్యతిన్సూత్.  
"ఈ మధయ్ మీరు అనయ్మనసక్ంగా ఉండడం గమనిసూత్నే ఉనాన్ను, ఎపుప్డూ ఏదో బాధలో ఉంటునాన్రు. అంతా ఓకేనా? ఏవీ 

అనుకోకపోతే కారణం తెలుసుకోవచాచ్?" అనాన్డు సిదాద్రథ్. 
అపప్టి వరకూ దాచుకునన్ దు:ఖం కటట్లు తెంచుకుంది తనమ్యికి.  
తనమ్యి తన గాథ చెపుత్నన్ంత సేపూ రెపప్ వాలచ్కుండా వినసాగేడు. 
చివరగా పర్భు గురించి చెపిప్ తనమ్యి గటిట్గా ఊపిరి తీసుకుంది. 
ఇంతలో తాయిబా టీలు పటుట్కొచిచ్ ఇచిచ్ంది.  
"నువువ్ కాలేజీ మానేసి ఈ పనులనీన్ చెయాయ్లా తాయిబా" అంది తనమ్యి. 
"అటల్ంట వేంది మేడం, అయినా ఏమీ గాదులే, పిర్నిస్పాల సారుకి సెపొప్చిచ్న, ఇంగీల్సు సారెంబడి పోతునన్ అని" అని  
సిదాద్రథ్ వైపు తిరిగి, "నువవ్యినా చెపుప్ సారూ, ఎపప్టికీ ఏమో పరేషానయితది, ఇగ ఆరోగయ్ం గిటల్ గాక ఏమయితది?" ఆపాయ్యంగా 

అని, "గిపుప్డే వసత్" అని లేచింది తాయిబా. 
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టీ తాగి కపుప్ కింద పెడుతూ 
"ఐ రియలీల్ అపిర్షియేట యువర బేర్వెన్స తనమ్యీ. ఐ అడమ్యిర యూ. జీవితంలో కషాట్లిన్ కతిత్ ఝళిపిసూత్ విజయవంతంగా 
నెగుగ్కొచేచ్రు మీరు. మీకు ఇంకా దు:ఖమా? లేవండి, కళుల్ తుడుచుకోండి. ధైరయ్ంగా ముందడుగేయమని నేను మీకు చెపప్కక్రలేదు" 
అనాన్డు. 
ఇంకా అలాగే ఉనన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్, "మీరనుమతిసేత్ పర్భుని నేను కలుసాత్ను. అతను మీకు సరైన వాడవునో, కాదో 
తెలుసుకోవడానికి మీకు సహాయం చేసాత్ను, ఏమంటారు?" అనాన్డు.  

 
50 

కాలేజీకి వేసవి కాలం సెలవులు వచేచ్యి. సిదాద్రథ్ పర్భుతో  మాటాల్డతాననాన్డు.  సాప్ట వేలూయ్యేషన లో కలిసినా సిదాద్రథ్ తన హడావిడిలో 
తనుండడం వలల్ తనమ్యి ఏవీ అడగలేక పోయింది. అతనూ ఏవీ చెపప్లేదు. సిదాద్రథ్ ఏం మాటాల్డేడో, పర్భు సప్ందన ఏవిటో తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం 
రోజురోజుకీ పెరిగిపోసాగింది.  

సెలవులు  అయేయ్ంతవరకు రోజులు ముళల్ మీదునన్టుట్ భారంగా అనిపించసాగేయి తనమ్యికి. సిదాద్రథ్ అసలు పర్భుతో మాటాల్డేడో, లేదో కూడా 
తెలియదు. బహుశా: సెలవులకి సొంత వూరు వెళళ్డం వంటి పనులోల్ పడి అసలు కలిసే ఉండకపోవచుచ్. 

"అయినా తన పిచిచ్గానీ పర్భు తనకు తగినవాడవునో కాదో తనకు తెలుసు కదా! సిదాద్రథ్ కొతత్గా అతనిన్ అంచనా వేసేదేవుంటుంది?" అని ఒక 
వైపు 

"సిదాద్రథ్  తనకు మంచి మితుర్డు. తన మేలుకోరే వాడు. పర్భు గురించి తనకు కొంత మాతర్మే తెలుసు. తనకి తెలియనివి, అరథ్ం కానివి  సిదాద్రథ్  
తెలుసుకుని తనకు సలహా చెపప్డంలో తపేప్ముంది" అని మరోవైపు అనిపించసాగింది. 

అదీగాక తనొకక్తే ఇవనీన్ ఆలోచించి చాలా అలిసిపోతూంది. తన ఆలోచనలు మరెవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనిపిసుత్నన్ తరుణంలో సిదాద్రథ్ 
తనంతట తనే సహాయం చేసాత్నని ముందుకొచేచ్డు.  

ఏదేమైనా తను తపుప్ నిరణ్యం తీసుకోకూడదు. అసలే మొదటిసారి శేఖర విషయంలో తను అతనిన్ పూరిత్గా నమిమ్ మోసపోయింది.  
పర్భు విషయంలో తొందరపడకూడదు, ఎంత కాలం పటిట్నా తను తొందరపాటు నిరణ్యాలు తీసుకోకూడదు. ఆలసయ్ం అమృతం విషమైనా, 

మరేదైనా. 
ఇపుప్డు తనునన్ పరిసిథ్తులోల్ తనకి పెళిల్ ఒక జీవితాంతపు తోడే కాదు, అవసరం కూడా. కానీ అవసరాల కోసం, సావ్రాథ్ల కోసం కలుపుకునే 

బంధాలు పటిషట్మైనవి కావని శేఖర నిరూపించేడు.  తనూ ఇపుప్డు అలాగే ఆలోచిసూత్ందా? ఛ.. ఛ..  లేదు. తను శేఖర లా నీచంగా ఎపప్టికీ 
ఆలోచించలేదు, పర్వరిత్ంచలేదు. పర్భుని తను మనసారా పేర్మించి, అతను తనకి కావాలని అనుకుంటూంది. అతనితో జీవితం పంచుకుని, హాయిగా 
బతకాలని తాపతర్యపడుతూంది. కానీ తనకు కావలసిన ఆలంబన కోసం ఇపుప్డిపుప్డే మొదలవుతునన్ అతని జీవితానిన్ కాలరాసే అధికారం తనకు లేదు. 
అతనే సవ్యంగా అందుకు సిదధ్పడుతునన్పప్టికీ, అతనిన్ మనసారా పేర్మించే వయ్కిత్గా తను అతని జీవితం ఎపుప్డూ చకక్గా ఉండాలని కోరుకుంటూంది. 

పైగా అతను తనతో జీవించడంలో ఎనోన్ తాయ్గాలు చేయాలిస్ వసుత్ంది. వాటనిన్టికీ తను అరుహ్రాలైనా, కాకపోయినా అతను భవిషయ్తుత్లో 
ఎపుప్డైనా బాధ పడకుండా ఉండగలడా? తీసుకునన్ నిరణ్యాలు సరైనవి అవునని ఇపుప్డు నముమ్తునన్టేల్ జీవితాంతం నమిమ్, కటుట్బడి ఉండగలడా? ఏ 
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పేర్మతోనైతే అతను తనకు దగిగ్ర కావాలనుకుంటునాన్డో ఆ పేర్మ అజరామరంగా తాము జీవించి ఉనన్ంతకాలం ఉండగలదా? అంత బలమైన పేర్మని 
పేర్రేపించగల గొపప్ హృదయాలు తామిదద్రికీ ఉనాన్యా? 

దృఢమైన నిరణ్యాలు, బలమైన పేర్మ, ఎనిన్ కషాట్లెదురైనా తటుట్కుని, 'మేమిదద్రం ఒకటి' అని ఎదురు నిలబడగలిగిన సథ్యిరయ్ం.... ఇవనీన్ 
పర్భులో ఉనాన్యో లేదో తెలుసుకోగలగాలి సిదాద్రథ్. అతని మాటలోల్నూ, చేతలోల్నూ తనకి కనబడుతునన్ నిసావ్రథ్ పేర్మ, నిజాయితీ  సిదాద్రథ్ కు కనిపించాలి. 
అపుప్డే అసలు ఈ పర్యతన్ం సఫలమవునో కాదో అరథ్మయేయ్ది.... 

*** 
తల సాన్నం చేసి బటట్లు ఆరవెయయ్డానికి డాబా మీదికి వచిచ్ంది తనమ్యి.  
పొడవైన కుదుళల్కు కటుట్కునన్  తువావ్లుని విపిప్ ఒక పకక్గా నిలబడి ఎండకి జుటాట్రబోసుకోసాగింది. 
పకక్నే ఎకక్డి నుంచో టీవీ లోంచి పాట వినిపిసోత్ంది. 
"నిదురించే తోట లోకి పాట ఒకటి వచిచ్ంది 
కనున్లోల్ నీరు తుడిచి కమమ్ని కల ఇచిచ్ంది" 
ఎనిన్సారుల్ వినాన్ మనసు ఆరర్ద్మయేయ్ గొపప్ పాట- 
శేషేందర్ శరమ్ గారి కవితవ్ం జాఞ్పకం వచిచ్ంది  
"చెటుట్గా ఉంటే ఏడాదికి ఒక వసంతమైనా దకేక్ది 
 మనిషినై అనిన్ వసంతాలూ కోలోప్యాను" 
"కాలానిన్ నా కాగితం చేసుకుంటూ దాని మీద లోకానికి ఒక సవ్పన్ం రాసిసాత్  
దాని కింద ఊపిరితో నా సంతకం చేసాత్" 
....చితర్ంగా గురుత్కొచిచ్న కవితలనీన్ పర్భు తన గంభీరమైన గొంతుతో  తన చెవులోల్ వినిపిసుత్నన్టుల్ అనిపించసాగేయి తనమ్యికి. 
తను పర్భుని దూరం పెటేట్నని అనుకుంటూంది గానీ, అసలు తను తన ఆలోచనలోల్ంచి ఎపుప్డైనా దూరం పెటట్గలుగుతోందా?  
తనమ్యి ఆలోచనలోల్ ఉండగానే కింద పోసట్ మేన వచిచ్న కేక వినబడింది. ఆ వెంటనే తాయిబా పిలుపు వినబడింది. తనమ్యి కిందికి గబగబా 

వచిచ్ సంతకం పెటిట్ పారిశ్ల తీసుకుంది. 
"Let us C"  సీ పోర్గార్మింగు పుసత్కం.  
మొదటి పేజీలోంచి తొంగి చూసుత్నన్ ఉతత్రం కనిపించేసరికి సంతోషం ఉరకలు వేసింది తనమ్యికి. 
అమాంతం లోపలికి వెళిల్ పుసత్కానిన్ గుండెలకు హతుత్కుని, ఉతత్రానిన్ ముదుద్ పెటుట్కుని విపిప్ంది. 
పిర్యాతిపిర్యమైన తనూ! 
'పిర్యమైన పర్భూ!' అని ననున్ పలకరించిన నీ లేఖ ఇవేళ నాకు ఆనందాతిరేకానిన్ నింపిన రోజుని బహూకరించింది. 
ఎపుప్డెపుప్డు ఆఫీసు అవుతుందా, ఎపుప్డు నీకు ఉతత్రం రాదాద్మా అని మనసు పొదుద్ట నీ ఉతత్రం అందుకునన్ దగిగ్రిన్ంచీ తహతహలాడుతూంది. 
సమయం ఉనన్పుప్డలాల్ నీ ముతాయ్లాల్ంటి అక్షరాలిన్ నా కనురెపప్లోత్ తడుముతూ, పర్తీ పదంలోనూ తొణీకిసలాడుతునన్ పేర్మను అమాంతం 

హతుత్కుని గొపప్గా పొంగిపోతూ నీ కోసమే కలవరిసుత్నాన్ను. ఏ జనమ్ అనుబంధమో మనది! కషాట్ల జీవితానిన్ ధైరయ్ంగా ఎదురొక్ని ధీరవనితవైన  నువువ్  
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నమమ్కపోవచుచ్గానీ, నువువ్ ననున్ చేరుకోవడం కోసమే  నీ జీవితంలో అవనీన్ జరిగాయని నేను నముమ్తునాన్ను!  మనలిన్క ఎవరూ ఆపలేరు. నినున్ నా 
నించి ఎవరూ దూరం చెయయ్లేరు. ననున్ పెళిల్ చేసుకోవడానికి నీ మనసుస్లో ఏవైనా సందేహాలునాన్యేమో గానీ, నాకు లేవు. నీ పటల్ నా పేర్మ నిజమైనదే 
అయితే మనం తపప్క పెళిల్ చేసుకుంటాం. ఎపుప్డెపుప్డు మన గడువు తీరుతుందా, ఎపుప్డు నినున్ చూదాద్మా అని మనసు తహతహలాడుతూంది. 
ఊహూ... అసలు మనసు నా వశంలోనే ఉండడం లేదు." 

.......పేర్మ పర్వాహం లా సాగిపోతునన్ ఉతత్రానిన్ గుండెకి హతుత్కుంది తనమ్యి. 
"ఇంత గొపప్ పేర్మ కి తను అరుహ్రాలేనా? చాలు అజాఞ్త మితర్మా! ఈ జనమ్కిది చాలు!!"  
ఉతత్రానిన్ ఎనిన్సారుల్ చదువుకుందో లెకక్లేదు. ఉతత్రానికి జాబు రాసి కవరు అతికించింది. నాలుగు రోజులకొక ఉతత్రం వసూత్నే ఉంది. 

జవాబులు రాసూత్నే ఉంది. ఆ మధాయ్హన్ం గదిలో చాప మీద  పడుకుని చుటూట్ ఉతత్రాలు పేరుచ్కుని, ఒక దాని తరావ్తొకటి మళీల్, మళీల్ చదవసాగింది. 
పర్భు ఉతత్రాలోల్ కేవలం పేర్మ పలకరింతలు, పలవరింతలే కాదు. జాఞ్నానిన్చేచ్ ఎనోన్ అంశాలు కూడా ఉంటాయి.  

"కంపుయ్టరు సైనుస్ తరగతులు ఎంత వరకూ వచాచ్యి? విండోస ఆపరేటింగ సిసట్మస్ కూలంకషంగా ఉపయోగించడం వచిచ్ందా? 
డబుల్య్.డబుల్య్.డబుల్య్  అంటే ఏవిటో గురుత్ందా? సీ పోర్గార్మింగు లో చుకక్లోత్ తిర్భుజం నిరిమ్ంచడం ఎంత వరకు వచిచ్ంది?"   

అతనికొచిచ్న విజాఞ్నమంతా తనకీ నేరాప్లనన్ ఉతాస్హం తనమ్యికి ఎంతగానో నచుచ్తుంది. ఎపప్టికైనా అతనితో సమ ఉజీజ్ కాగలదో లేదో 
తెలియదు కానీ,  కొతత్ సబెజ్కుట్ తెలుసుకోవడం తనకీ ఉతాస్హంగా ఉంది.  

ఇవేళిట్  ఉతత్రం చివరన్ "బాబుకి ముదుద్లు. నీకు మాతర్ం ఏవీ లేవు." అనే  కొంటె వాకాయ్నిన్ చూసి బోరాల్ తిరిగి రెండు చేతులూ గెడడ్ం కింద 
పెటుట్కుని నవువ్కుంది. 

వారం పొడవునా పర్భు ఉతత్రాల కోసం ఎదురు చూడడం, ఉతత్రం అందుకోగానేతిరిగి ఉతత్రం వార్యడమే జీవితంగా గడుసూత్ంది.  
వేసవి కాలం తన జీవితంలో గతపు చేదునంతా తీసివేసి కొతత్ ఉతాస్హం నిండుకునన్టుట్ అతయ్ంత ఆనందంగా గడవసాగింది తనమ్యికి. 
సెలవులోల్ ఇంటికి వెళిల్ రావాలనుకుంది కానీ, మనసు బాధగా అనిపించి వెళల్డం మానేసింది. అలా వెళళ్కపోవడం ఒక విధంగా మంచిదే 

అయియ్ంది. తను పర్భు ఉతత్రాలతో రోజులు పర్శాంతంగా, హాయిగా గడపగలుగుతూంది. ఈ మధయ్  తలిల్దండుర్లిదద్రూ ఉతత్ర భారత దేశ తీరథ్యాతర్లకు  
వెళేల్రు. తనూ వసాత్నంటే తనకీ, బాబుకీ టికెక్టుల్ తనే కొనుకోక్వాలని నిరొమ్హమాటంగా చెపిప్ంది తలిల్. తనమ్యికి మొదట వెళాల్లనిపించినా, ఈ మాటతో 
వెళేల్ ఉతాస్హం మొతత్ం పోయింది.  

తలిల్ పర్వరత్నకి ఒకొక్కక్సారి తనమ్యికి చాలా ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది. తన డబుబ్లు సరిపడా లేకపోతే తనకి చెపొప్చుచ్ కదా!  తనే అందరికీ టికెక్టుల్ 
తీసేది కదా! వాళిళ్దద్రికీ వాళుల్ కొనుకుక్ని, తనకీ, బాబుకీ తను కొనుకోక్వడం ఏవిటో తనకి అసస్లు అరథ్ం కాదు! లేదా కూతురి సంపాదించిన డబుబ్లు 
తీసుకోవడం ఇషట్ం లేకపోతే, తననీ తీసుకెళాల్లనుకునన్పుడు అందరికీ వాళేల్ కొనగలిగినపుప్డే పర్యాణం పెటుట్కోవచుచ్ కదా! ఇటువంటి సందరాభ్లో వాళల్కి 
తను పరాయిదనన్ భావన తనని కలచి వేసుత్ంది. తలిల్దండుర్లు కూడా తనకి పరాయి వారైతే అసలు తనకంటూ ఎవరునాన్రు? బాబూ, తనూ ఒకరికొకరు 
తపప్. ఉహూ.. పర్భు ఉనాన్డు. అవును తనని అతనెపుప్డూ పరాయిగా ఆలోచించిన సందరభ్ం ఒకక్టీ లేదు. 

అతని పటల్ ఇషట్ం బాగా పెరిగిపోవడానికి ఇదొక కారణం. అవధిలేని పేర్మ ఆ అక్షరాల నిండా. తనమ్యి కళుల్ నీళల్తో నిండుకునాన్యి.  
అతని అవాయ్జమైన పేర్మకి ఏమిచుచ్కోగలదు తను? 
*** 
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కాలేజీ తెరిచిన మొదటి రోజు అతయ్ంత ఉతాస్హంగా ఆవరణలోకి అడుగు పెటిట్ంది తనమ్యి. 
ఎపుప్డెపుప్డు సిదాద్రథ్ వసాత్డా, పర్భుతో మాటాల్డిన వివరాలు చెపాత్డా అని మనసంతా ఆతృతగా  సిదాద్రథ్ కోసం ఎదురుచూడసాగింది.  
సిదాద్రథ్ వసూత్నే నవువ్ ముఖంతో పలకరించాడు. 
"ఏవిటి, ఏదో ఆతృతగా ఎదురు చూసుత్ నన్టుట్నాన్రు?' అనాన్డు. 
తనమ్యి "అహ, ఏవీ లేదు" అని కళుల్ కిందికి దించుకుంది. 
చేతిలోని బాయ్గుని టేబుల మీద పెడుతూ, "పర్భుని కలిసేను" అనాన్డు. 
తనమ్యి సాధయ్మైనంత తకుక్వ ఉతాస్హం చూపించాలనన్టుట్ "ఏమని మాటాల్డేరు? " అంది. 
"మంచి వారత్లు అంత సులభంగా చెపేప్సేత్ ఎలా?" అనాన్డు చినన్గా నవువ్తూ. 
తనమ్యి నవువ్తూ "ఏం కావాలో చెపప్ండి మరి!" అంది. 
సిదాద్రథ్ "అలా నడుదాద్మా ఇంకా గంట టైముంది కదా కాలేజీ మొదలవవ్డానికి" అని బయటికి దారి తీసేడు. 
 కాలేజీ బయటికి వచిచ్ పకక్నే ఉనన్ డొంక దారి వైపు తిరిగేరు. కాలేజీ ఊరి చివరన ఉండడం వలల్ చుటూట్ రకరకాల తుపప్లు మొలిచేయి. 

అకక్డకక్డా సీతాఫలం మొకక్లు తలలూపుతూ ఉనాన్యి.  జూన నెల మొదటి వారం కావడంతో వేసవి ఇంకా పర్తాపం చూపిసూత్నే ఉంది. ఉదయానే 
ఎండ ముఖానికి చురుర్మని తగులుతూ ఉంది. 

ఫరాల్ంగు దూరం నడవగానే సిదాద్రథ్ గొంతు సవరించుకునాన్డు.  
"పర్భు మీకు ఎలా పరిచయం అనాన్రు?" 
తనమ్యి చెపిప్ంది. 
"కానీ అతనికి మీమీద జనమ్జనమ్ల పేర్మ ఉంది.తెలుసా? మేలిమి బంగారం, ఇంకేం ఆలోచించనవసరం లేదు. మీరిదద్రూ చాలా 

అదృషట్వంతులు. మీ ఇలాంటి వారు ఒకరికొకరు దొరకడం చాలా అరుదు." అనాన్డు. 
ఆ మాట వింటూనే పొంగిపోయింది తనమ్యి. 
"మీకెలా కృతజఞ్తలు చెపప్ను?" అంది. 
"అతనితో మాటాల్డుతునన్ంతసేపు మీతో మాటాల్డుతునన్టేట్ అనిపించింది. సరిగాగ్ మీలాగే ఆలోచిసాత్డతను. మీలాగే మంచితనం. నాకెందుకో 

మీరు అతనిన్ చేసుకుంటే మీ జీవితం సుఖవంతమవుతుందని అనిపిసూత్ంది" అనాన్డు నవువ్తూ. 
"ఇంతకీ ఏం మాటాల్డేరో చెపప్లేదు" అంది తనమ్యి చిరునవువ్తో. 
"ఏం లేదు. అతనికి మీ పటల్ ఉనన్ పేర్మని, సీరియస నెస ని అరథ్ం చేసుకోవడానికి పర్యతిన్ంచాను. అంతే" అనాన్డు. 
"థాంకూయ్  సిదూధ్!" అంది.  
"ఒకక్ విషయం మాతర్ం సప్షట్త లేదు" అని ఆగేడు. 
తనమ్యి పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది అతని వైపు.  
"మీ విషయం అతను వాళల్ వాళెల్వరికీ చెపిప్నటుట్ లేడు. వాళిల్ంటోల్ అతనికి పెళిల్ సంబంధాలు వెతుకుతునన్టుట్ చెపేప్డు." 
"మరి?" అంది తనమ్యి. 
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"అతనికి మిమమ్లేన్ చేసుకోవాలని ఉంది. కానీ ఎవరూ ఒపుప్కోరనే భయమూ ఉంది. రెంటిలో ఏది బలమైనదో అతను నిరణ్యించుకోవాలి..." అని 
ఒకక్ క్షణం ఆగి, "ఇది పెళిల్తో సరుద్బాటు జరిగే సమసయ్ కాదు. ఇనాఫ్కట్ , పెళిల్తో పార్రంభమయేయ్ సమసయ్. కాబటిట్ ఎంత బలంగా అతను నిలబడగలడు 
అనన్ది అతనే నిరణ్యించుకోవాలి. మీ వరకూ మీరు చెయయ్గలిగినది అతనిన్ నమమ్డం మాతర్మే. అంతా మంచే జరుగుతుందని కోరుకుందాం. " అనాన్డు. 

తనమ్యి ముభావంగా ఉండడం చూసి "ఏదేమైనా మీరు నిరాశపడవలసినది ఏమీ లేదు. ఏది జరిగినా మీ మంచికే అని ధైరయ్ంగా ఉండండి. ఇది 
మీ జీవితంలో గొపప్ మలుపు కావాలనన్దే నా ఆకాంక్ష. మీకు ఎపుప్డు ఏ సహాయం కావాలిస్నా నేను చెయయ్డానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్ను. సరేనా?" అనాన్డు. 

తనమ్యి కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా నమసక్రించింది. 
*** 
సాయంతర్ం ఇంటికి వచేచ్సినా తనమ్యి చెవులోల్ ఒకటే మాట గింగిరుల్ తిరుగుతూంది.  
"అతనికి పెళిల్ సంబంధాలు వెతుకుతునన్టుట్ చెపేప్డు" 
పర్భు ఇనిన్ ఉతత్రాలలో ఒకక్ సారి కూడా ఈ పర్సాత్వన ఎకక్డా తీసుకురాలేదు. ఎందుకని? తెలిసేత్ తను బాధ పడుత్ందనా? చెపప్డం ఇషట్ం 

లేకనా? చెపప్డం ఎందుకనా? లేక కరుణలా ఆలోచిసుత్నాన్డా? మరెవరోన్ చేసుకుని తనని రెండవ భారయ్గా ఉదధ్రించాలనుకునన్ కరుణ మాటలు గురుత్కొచిచ్ 
మనసంతా కంపరంతో కూడిన బాధ మొదలయియ్ంది. పర్భు నుంచి  అటువంటి సప్ందన వినడం కాదు, కనీసం ఊహించడం కూడా ఇషట్ం లేదు 
తనకి.అలాంటిది అదే నిజమైతే ఇక జీవితంలో తనెవరినైనా నమమ్గలదా? 

తీవర్మైన దుః ఖ భారంతో కుమిలిపోతూ కళుల్మూసుకుంది. 
"అజాఞ్త మితర్మా! ననున్ రకిష్ంచు. ననున్ రకిష్ంచు!!" 

51 
ఆదివారం ఉదయానే తాయిబా "ఏం చేసుత్రు మేడమ?" అంటూ వచిచ్ంది. 
"రా తాయిబా" కూచో అంది తనమ్యి. 
"బాబు ఈడ మంచిగ అలవాటు పడిండు. బాష మసుత్ మాటాడుతుండు, మీ మాట గినుక గిసుంత మారనెలేదు" అంది నవువ్తూ. 
తాయిబా ఎందుకో వచిచ్, ఏదో మాటాల్డుతూందని అరథ్మైంది.  
"చెపుప్ తాయిబా" అంది సట్వువ్ మీద టీ పెడుతూ తనమ్యి. 
వంటింటి గుమామ్నికి ఆనుకుని నిలబడి, ఏంలే మేడమ, ఓ మాట చెపత్ నీకు. నీ చెలెల్ లెకక్ అనుకో ననున్" అంది నానుసూత్. 
"సరే, చెపుప్ మరి " అంది నవువ్తూ తనమ్యి. 
"ఏంలే,  నువువ్ మళీల్ పెళిల్ చేసుకో మేడం" అంది నెమమ్దిగా. 
తుళిల్పడింది తనమ్యి. 'పర్భు ఒకటెర్ండు సారుల్ మొదటోల్ రావడం చూసి ఇలా అంటుందా?' 
అదేవి పటిట్ంచుకోకుండా "ఒంటరిగ  ఆడమనిసి ఉనన్దంటే ఎవరికైన లోకువే మేడమ, మా యమమ్ మీద ఆన. ఆ బాదేవిటో నాకు 

గుడక తెలుసని చెపుతుంటిని. కాలేజీలో ఏమో గుసగుసలు పోతరు మీ గురించి, మీరు పెళిల్ చేసుకుంటె అందరి నోళుల్ మూతపడతయియ్ " అని తనమ్యి 
ముఖంలోకి చూసింది. 
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"కాలేజీలో తన గురించి గుసగుసలా?"  తనమ్యికి మనసంతా బాధ అలుముకుంది. కానీ ఎవరా మాటలు అనాన్రు? ఎందుకు 
అనాన్రు? వంటి ఆరాలు తీసే కుసంసాక్రం లేకపోవడం వలల్ "అనుకోనీ, నేనేవిటో నాకు తెలుస్. అయినా ఎవరి బాధలు వాళల్కి తపప్ మరొకరికి అరథ్ం 
కావు, అయినా నాకు ఇటువంటివి తెలుసుకునే ఆసకిత్ లేదు తాయిబా" సిథ్రంగా అంది తనమ్యి. 

"అది పోని తియియ్ మేడం, పెళిల్ సంగతి సూడు" అంది తాయిబా.  
"ఏమో తాయిబా, అందరికీ అనీన్ కలిసివసాత్యంటావా?" అని నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి. 
"కుదురుస్ కోవాలె పర్యతన్ం సేయాలె" అంటూ "మా ఊరల్ ఒకాయన ఉండిండు. నేను అనన్ అని పిలుసత్.  నెలనాడు  ఈడికి  వొచిచ్ 

పొయియ్ండు. మొనన్ దాక మిలటరీ లో పనిచేసి అచిచ్ండు. నినున్ చూసింది మొదలు పెళిళ్కి అడుగుమని నా దిమాఖ తింటుండు. మీ  కులమే, డబుబ్ మసుత్ 
ఉనన్ది ఆడికాడ. నువువ్ పెళిళ్కి ఒపుప్కుంటే ఈ ఊరల్ బిజినెస పెటుట్కుని, ఈడనే సెటిల అయితనంటుండు"   అంది గబగబా తాయిబా.   

తనమ్యికి అనుకోకుండా బాగా నవొవ్చిచ్ంది. "తాయిబా తనకు సంబంధాలు చూసుత్ందనన్మాట. అతనెవరో తను కనీసం అబజ్రవ్ 
కూడా చెయయ్లేదు. ఎవరో తనని చూసి ఇషట్పడడం ఏవిటీ, ఇలా రాయబారం పంపడం ఏవిటి" 

తనమ్యి నవవ్డం చూసి  "ఏం మేడం నడుసత్దా" అంది తాయిబా ఆసకిత్గా ముందుకు వంగి.   
తనమ్యి తల అడడ్ంగా ఊపుతూ "ఉహూ, హఠాతుత్గా నువువ్ ఎవరి గురించో చెపేప్సరికి నవొవ్చిచ్ంది"  అని ఏదో అనే లోపల  
"నువువ్ గుడక నచుచ్కుంటే ఇపుప్డే ఫోను చేసత్, రేపీ పాటికి మాటాల్డుకోనికి వసత్రు" అంది తాయిబా. 
తనమ్యి దీరఘ్ంగా నిటూట్రిచ్, "లేదు తాయిబా. పెళిల్ అనేది అంత సులభం కాదు. నాతో సహజీవనం చేసే వయ్కిత్ ముందు నా మనసుస్తో 

సహజీవనం చెయాయ్లి.  బొతిత్గా పరిచయం లేని వయ్కిత్ని నా పకక్న ఉహించుకోలేను. నా మనసత్తవ్ం అందుకు సరిపడదు" అంది.  
"అదేమంత పని, ఓ సారి మాటాడరాదు మేడం, పెళిల్ జరంత సోచాయించుకునాన్క పెటుట్కుంటాననీ, ముందు దోసాత్నా చేసత్ననీ చెపుప్, 

" అంది తేలిగాగ్.  
"ఉహూ, నా వలల్ కాదు తాయిబా. ఇలా తొందరపాటు పెళిల్ చేసుకుని, మళీల్ ఒక పోరాటం చేసే ఓపిక లేదు నాకు" అంది సిథ్రంగా. 
అపుప్డే వచిచ్న బాబుని ముదాద్డుతూ "గీ పిలోల్నిన్ సూడు మేడం, గెంత ముదుద్కొడుతుండో, వీనికోసమైనా నువువ్ జరంత 

సోచాయించాలె" అంది లేసూత్. 
బాబు వైపు చూసింది తనమ్యి. లోకమెరుగని అయిదేళల్ పసివాడు. దగిగ్రికి తీసుకుని తల నిమిరింది. తను మళీల్ పెళిళ్ చేసుకుంటే వీణిణ్ ఆ 

వచేచ్వాడు సరిగా చూడక పోతే! నిజానికి పర్భు అయినా తన భరత్లా వీడి బాగోగులు చూడగలడేమో కానీ, తండిర్ కాగలడా? బాబు పర్సాత్వన వచిచ్నపుడు 
చాలా తేలిగాగ్, "నాకు సంబంధించినంత వరకు వీడు నీ శరీరంలో భాగం" అనాన్డు. అంటే వేరుగా చూడడనే అరథ్ం అని అనుకోవాలని సిదాద్రథ్ అనాన్డు.   

తనమ్యి ఆలోచనలో పడింది. ఇదేవీ పటట్ని బాబు గలగలా కబురుల్ చెపప్సాగేడు.  
*** 

తాయిబా వెళల్గానే పర్భుకి ఉతత్రం రాయడం మొదలు పెటిట్ంది. అసలు పర్భుకి వాళల్ వాళుల్ సంబంధాలు చూసుత్నాన్రనన్ విషయం సిదూధ్ 
చెపిప్న దగగ్రున్ంచీ అనయ్మనసక్ంగా ఉంది తనమ్యి. ఇపుప్డు తాయిబాపెళిల్ సంబంధం మాటలు వినాన్క పర్భుకి వాళల్ వాళుల్ పెళిల్ సంబంధాలు 
చూసూత్ండడం లో తను బాధ పడాలిస్ంది ఏదీ లేదనిపించసాగింది. వయసొచేచ్క అనేక మంది పెళిల్ సంబంధాలు తీసుకు వసాత్రు. ఇందులో పర్భు తపేప్ం 
ఉంది? పర్భు అటువంటి వాటికి విలువ ఇవవ్నపుడు తనతో అసలు ఈ పర్సకిత్ తీసుకు రావలిస్న అవసరం ఏవుంది?  తన పిచిచ్ గానీ పర్భు పేర్మను 
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శంకించి దు:ఖ పడడం ఏవిటి? కలమ్షం లేని వయ్కిత్ మీద  నమమ్కం రెటిట్ంపు అవావ్లిస్ంది పోయి, అనవసరమైన అపోహలు పెంచుకుంటూంది తను. 
కాకపోతే అతను తనకి తెలియకుండా కొనిన్ విషయాలు దాసుత్నాన్డనన్దే ఎందుకో భరించలేకపోతూంది.  

అదే అంది సిదాద్రథ్తో మరాన్డు.  
"పేర్మ బంధం పెంచుకునే కొలదీ  సావ్రథ్ం ఇలాగే  ముంచుకొసుత్ంది. పేర్మించిన వయ్కిత్ పూరిత్గా తనకే సవ్ంత కావాలనన్  ఆకాంక్ష 

పెరిగిపోతుంది. ఇలాంటి సావ్రథ్పు ఆలోచనే  విభేదాలకు అంకురారప్ణ అవుతుంది" అనాన్డు సిదాద్రథ్. 
తనమ్యి పర్శన్ పూరవ్కంగా చూసింది అతని వైపు.  
"పేర్మించడం అంటే ఏవిటి? ఒకక్సారి ఆలోచించండి తనమ్యీ" అనాన్డు సాలోచనగా. 
"ఒకరితో ఒకరు కలిసి కాలమంతా హాయిగా గడపాలనుకోవడం" అంది నెమమ్దిగా తనమ్యి. 
"పేర్మగా జీవిసేత్ ఎటువంటి జీవితం కోరుకుంటునాన్రని నేను అడగడం లేదు, ఒకక్ సారి ఆలోచించండి, పేర్మించిన వయ్కిత్ సుఖానిన్ 

కోరుకోవడానిన్ మించిన గొపప్ పేర్మ ఉందా" అనాన్డు మళీల్. 
సిదాద్రథ్ కళల్లోల్ వివేకానందా పాఠశాలలో యోగ సాధన వలల్, జాఞ్నసముపారజ్న వలల్ కలిగిన తేజసుస్తో మురళి సాకాష్తాక్రమయేయ్డు. 

తనమ్యి ఒకక్ క్షణం కళుల్ నులుముకుంది. 
సిదాద్రథ్ కొంచెం  గొంతు సవరించుకుని "ఇంకా కొంచెం వివరంగా చెపాప్లంటే మనం పేర్మించే వయ్కిత్ని హాయిగా,  తనకి నచిచ్నటుల్ 

సేవ్చఛ్గా ఉండనివవ్డం" అనన్మాట అనాన్డు. 
అక్షరాలా నిజం.  కానీ అంత గొపప్ మనసు అందరికీ ఉంటుందా? అదే అడిగింది సిదాద్రథ్ని. 
"మంచి పర్శన్. గొపప్ మనసు అయితేనే నిజమైన పేర్మ అవుతుంది" అనాన్డు చినన్గా నవువ్తూ. 
ఒకోక్సారి సిదాద్రథ్ మాటాల్డుతునన్పుడు జాఞ్నోదయం అయినటుల్ అనిపిసూత్ ఉంటూంది. 
ఇవనీన్ తనకి తెలిసినవే అయినా ఆ సమయానికి సరిగాగ్ ఆలోచించలేక పోతుంది ఒకోక్సారి. 
"థాంకుయ్ సిదూధ్!" అంది పర్శంసా పూరవ్కంగా. 
బదులుగా "ఆల ది బెసట్" అని తరావ్తి కాల్సుకి బయలుదేరేడు సిదాద్రథ్. 

*** 
ఆ రోజు ఉదయం లేచిన దగగ్రిన్ంచీ కడుపులో విపరీతమైన నొపిప్ పార్రంభమైంది తనమ్యికి. నొపిప్ మాతర్ ఒకటి వేసుకుని కాలేజీకి 

బయలుదేరింది. సగం దూరం కూడా వెళల్క ముందే మళీల్ నొపిప్ ముంచుకు వచిచ్ంది. తనమ్యికి పర్కృతి సహజ వైదాయ్లంటే ఇషట్ం. తపప్నిసరయితే తపప్ 
మాతర్లు వేసుకునే అలవాటు లేదు. 

“ఎందుకింకా నొపొప్సూత్ంది? మాతర్ పనిచెయయ్డం లేదా?” ఆలోచనలో ఉండగానే  హాసిప్టల సందు వచిచ్ంది. 
దాటబోతూ ఉండగా కళుల్ తిరుగుతునన్టుల్ అనిపించసాగింది. తనకేదో కాబోతూందని వెంటనే అరథ్మై హాసిప్టల వైపు బండిని తిపిప్ంది. 
కౌంటరులో తనమ్యిని చూసూత్నే "అంతా మంచిగనె ఉనన్దా మేడం" అంది రిసెపష్నిసుట్. 
తనమ్యి ఏదో చెపప్బోతూ ఉండగానే నొపిప్ తీవర్ం కావడంతో కడుపు పటుట్కుని పకక్నే కురీచ్లో కూలబడింది. ఒకక్ ఉదుటున లోపలి 

రూములోకి తీసుకె ళేల్రు. లేడీ డాకట్రు పొతిత్ కడుపు మీద అకక్డకక్డా నొకిక్ పరీక్ష చేసింది.  
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"వెంటనే సాక్నింగు చెయాయ్లి" అంది మరు నిమిషంలో డాకట్రు నొపిప్ తీవర్త ఎడమవైపని అరథ్ం కాగానే. 
"సాక్నింగు కి ఎకక్డికి వెళల్మంటారు? " అంది బాధ పడూత్నే తనమ్యి. 
"మీరెకక్డికీ వెళల్నవసరం లేదు ఇకక్డే నేనే చేసాత్ను. డోంట వరీర్"  అంది డాకట్ర.  
తనమ్యి నొపిప్ని అదిమి పెడుతూనే వాచీ చూసుకుంటూ" నేనెంతసేపటోల్  వెళొల్చుచ్ డాకట్ర? కాలేజీకి టైం అవుతూంది" అంది. 
డాకట్ర సాక్నింగు పూరిత్ చేసి గోల్వస్ విపుప్తూ "ఎడమ పకక్ ఓవరీ ఇన ఫెకట్ అయియ్ంది. మీరు వెంటనే ఎడిమ్ట కండి. సరజ్రీ చెయాయ్లి" 

అంది డాకట్ర. 
"సరజ్రీనా?" ఒకక్సారిగా ఉలికిక్ పడింది తనమ్యి.  
“అదీ వెంటనేనా?  తలిల్దండుర్లిదద్రూ యాతర్ల కెళేల్రు. తను ఆసుపతిర్లో ఉంటే బాబునెవరు చూసాత్రు? సరజ్రీ తరావ్త తనకెవరు 

సాయం చేసాత్రు?  ఇవనీన్ సరే, సరజ్రీ సకెస్స కాక తనకేవైనా అయితే బాబు సంగతి ఏవిటి?” ఒకక్సారిగా అనిన్ ఆలోచనలూ చుటుట్ముటిట్ వెనున్లో నుంచి 
వొణుకు పుటుట్కొచిచ్ంది.  

అదే అడిగింది డాకట్రుని.  
బదులుగా చిరునవువ్ నవివ్, "మీరేం కంగారుపడకండి, ఆపరేషను కి సిటీ నుంచి మంచి పేరునన్ సరజ్ను వసాత్రు. ఆపరేషను అయేయ్క 

నాలుగైదు  రోజులోల్ ఇంటికి కూడా వెళిల్పోవచుచ్, తేలికపాటి పనులు చకక్గా చేసుకోవచుచ్" అంది. 
అయినా "డాకట్ర, రేపు వచిచ్ అడిమ్ట అవుతాను, ఇవేళిట్కి నొపిప్ తగగ్డానికి టేబెల్టుల్ రాసివవ్ండి" అంది తనమ్యి లేని ధైరాయ్నిన్ 

కూడగటుట్కుంటూ. 
"సిసట్ బాగా ఎన లారిజ్ అయియ్ంది, చినన్ కుదుపుకి కూడా అది పగిలిపోవచుచ్. అదే జరిగితే మీ పార్ణానికే పర్మాదం వసుత్ంది. జాగర్తత్ 

మరి. ఇపప్టికైతే ఇంజక్షను, టేబెల్టస్ ఇసుత్నాన్ను." అంది డాకట్ర. 
డాకట్రు ఎదురుగా తలూపినా, బయటకు వెంటనే వెళేల్ ఓపిక లేక రిసెపష్ను లో ఓ మూల కురీచ్లో కూలబడింది.  
తనకి పార్ణాంతకమైన పరిసిథ్తా? డాకట్రు ఏమీ కాదని చెపిప్నా తనమ్యికి వొణుకు అధికం కాసాగింది. ముదుద్లొలికే బాబు ముఖం 

ఎదురుగా కదలాడసాగింది. తను లేకపోతే వాణెణ్వరు చూసాత్రు? బాబు పుటిట్నపుడు  తనకి డెలివరీ అతయ్ంత కషట్మై, డాకట్రు ఏదో ఒకక్ పార్ణానేన్ 
కాపాడగలనని చెపిప్నపుడు భగవంతుణిణ్ తన పార్ణం తీసుకుని, బానుని బర్తికించమని వేడుకుంది. కానీ ఇపుప్డు వాడు బతకాలంటే తనూ ఉండాలిస్న 
తపప్నిసరి పరిసిథ్తి. కళుల్ మూసుకుని “భగవంతుడా! వాడి కాళల్ మీద వాడు నిలబడే వరకూ ననున్ బతికించి ఉంచు” అని దీనంగా వేడుకోసాగింది.  

"తనమ్యీ!" గాభరాగా సిదాద్రథ్ గొంతు వినబడడంతో పకక్కి చూసింది. 
తనమ్యికి దు:ఖం తనున్కొచిచ్ంది. 
"సిదూధ్!" అంది గానీ, గొంతు పెగిలి రాలేదు. 
అతికషట్మీమ్ద "మీరు.. ఇకక్డ..." అంది. 
కాలేజీలో పిలల్లెవరో మిమమ్లిన్ హాసిప్టల కు వెళూత్ండగా చూసేమని చెపేప్రు. ఉదయం ఇంటి నుంచి మామూలుగానే బయలుదేరి 

వచాచ్రని తాయిబా చెపిప్ంది. 
"లంచ టైము అయిపోతునాన్ మీరు రాకపోయేసరికి కంగారుపడి వచాచ్ను. ఆరూయ్ ఆల రైట? ఏమైంది?" అనాన్డు. 
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అతికషట్మీమ్ద గొంతు పెగులుచ్కుని, తనమ్యి చెపిప్ంది విని, 
"ఏమీ భయపడకండి, ముందు ధైరయ్ంగా ఉండండి మీకేం కాదు" అనాన్డు. 
తనమ్యి మాటాల్డకుండా బేలగా తలూపింది. 
"ఎలా? తనకేమైనా అయితే ఎలా?" ఎంత వొదద్నుకునాన్ అదే ఆలోచన. 
ఇపుప్డే వొసాత్నుండండి అంటూ లేచెళిల్ డాకట్రుతో మాటాల్డేడు సిదాద్రథ్.  
పది నిమిషాలోల్ వచిచ్, "నా మాట విని ఇపుప్డే జాయినవవ్ండి. నే వెళిల్ తాయిబాను తీసుకొసాత్ను. 
బాబు గురించి ఏమీ దిగులు పడొదుద్. మీరు కోలుకునే వరకూ నేను, తాయిబా సాయం చేసాత్ం." అనాన్డు సిదాద్రథ్.  
“ఆపరేషనుకి డబుబ్లు జాయినింగుకి కొంత, అయేయ్క కొంత, డిశాచ్రిజ్ అయేయ్టపుడు మిగతాది  కటట్మనాన్రు. మీరేమీ అనుకోకపోతే  

జాయిన కావడం కోసం డబుబ్లు నా అకౌంట లో నుంచి డార్ తేసి తేగలరా?” నీరసంగా అంది తనమ్యి. 
“అవనీన్ నేను పే చేసాత్ను. మీరు బాగయాయ్క ఇదుద్రు గాని” అనాన్డు. 
దేవుడిలా తనని కాపాడుతునన్ సిదాద్రథ్ కు చేతులెతిత్ నమసక్రిచింది. 
“పర్తిగా అదేవిటి తనమ్యీ, నేను మీ పరిసిథ్తిలో ఉంటే మీరూ ఇదే చేసాత్రు ఖచిచ్తంగా. నా గొపప్తనమేమీ లేదు. ముందు ఇదిగో కాసత్ 

ఈ కొబబ్రి నీళుల్ తాగండి. వెళిల్ మీరు అడిమ్ట కావడానికి ఏరాప్టుల్ చేసి వసాత్ను” అని లేచేడు. 
తనమ్యికి తలిల్దండుర్లతో మాటాల్డాలని అనిపించింది. వాళుల్ యాతర్ల నుంచి ఇంకా పదిహేను రోజులకు గాని తిరిగి రారు. వాళుల్ 

రాగానే ఇంటికొచేచ్కనైనా చదువు కుంటారని ఉతత్రం రాయడం మొదలు పెటిట్ంది. 
"పిర్యమైన అమమ్కు, నానన్ గారికి...." 
మొదటి వాకయ్ం రాయగానే దు:ఖం తనున్కు వచిచ్ంది. 
ఏమని రాయగలదు? తనకు వాళల్ని వెంటనే చూడాలని ఉనన్దనా? ఆపరేషనుకి వెళేల్ ముందు తలిల్ని కౌగిలించుకుని చివరి వీడోక్లు 

చెపాప్లని ఉనన్దనా? తను తిరిగి రాకపోతే బాబుని వాళేల్ చూసోక్వాలని జాగర్తత్లు చెపాప్లనా? 
చినన్తనం నించీ తలిల్దండుర్లతో తను ఆనందంగా గడిపిన కాలమంతా కళల్ ముందు కదలాడింది. 
బాగా చినన్ వయసులో ఏదో తీరాథ్నికి వెళేల్రు. ఉనన్టుట్ండి అమామ్, నానాన్ కనిపించలేదు. ఏడుసూత్ తిరుగుతునన్ తనను రోడుడ్ పకక్న 

అరటి పళల్ దుకాణం ఆమె చూసి, తన దగిగ్ర కూచోబెటుట్కుంది. ఏడవొదద్ని, ఎనిన్ అరటి పళుల్ కావాలనాన్ తినమనీ చెపిప్ంది. మరో గంటలో గాభరాగా 
వెతుకుక్ంటూ వచిచ్న తలిల్దండుర్లు తనని హతుత్కుని ముదుద్ల వరష్ం కురిపించడం, అంతలోనే తన ముందు గుటట్గా పడునన్ అరటి పళల్ తొకక్లు చూసి 
నవువ్కోవడం జాఞ్పకం వచిచ్ంది. 

అపప్టిన్ంచీ ఎకక్డికి వెళిల్నా తనని తండిర్ మెడ మీద కూచోబెటుట్కుని నడిచేవాడు. ఎకక్డికెళిళ్నా ఇంటికి రాగానే అమమ్మమ్ నరసమమ్ 
దిషిట్ తీసి లోపలికి తీసుకెళేల్ది. ఒకసారి తనని బళోల్ మేసాట్రు కొటిట్నపుడు సూక్లు మీదికి గొడవకేళేల్డు తండిర్. ఒకక్తే సంతానం కావడం వలల్ తనని కంటికి 
రెపప్లా పెంచి పెదద్ చేసేరు. తను, శేఖర విడిపోయినందుకు మానసికంగా, శారీరకంగా కృంగి పోయేరు. ఏవో చినన్ చినన్ విషయాలు మనసుని బాధించినా 
అమామ్, నానన్లంటే తనకి పంచపార్ణాలు. వాళల్తో యాతర్లకి వెళల్క పోవడం గురించి ఎంతో  బాధ పడింది కూడా. అయినా ఒక విధంగా తను 
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వెళల్కపోవడమే మంచిదయియ్ంది. ఇదే నొపిప్  మారగ్మధయ్ంలో అయి ఉంటే అందరికీ కషట్ం అయేయ్ది.  తనకి ఇలా ఎమరజ్నీస్ వసుత్ందని తనెపుప్డూ కలలో 
కూడా ఊహించలేదు. ఇపుప్డిపుప్డే జీవితమోల్ సిథ్రపడుతునన్ తనకి సేవింగూస్ పెదద్గా లేవు.  

ఉదోయ్గం వచిచ్న రెండో నెల నుంచీ "మారగ్దరిశ్ తోడుంటే ఆనందం నా వెంటే" అనుకుంటూ చీటీ కటట్డం పార్రంభించింది. 
కాలేజీలో వేసుత్నన్ చీటీ పాడేసి, బండి కొనుకుక్ంది. ఇపుప్డు ఈ ఆపరేషను ఖరుచ్కి మారగ్దరిశ్ చీటీ కూడా పాడెయాయ్లిక. 
అంత నిరేవ్దంలోనూ అపర్యతన్ంగా నవొవ్చిచ్ంది తనమ్యికి. ఒక పకక్ ఆపరేషనుతో బతికి బటట్కడుతుందో లేదో భయం, అంత లోనే 

జీవన సమసయ్లు. 
పర్భుని వెంటనే చూడాలని ఉంది. తను పెటిట్న సంవతస్రం గడువుకి ఇంకా రెండు నెలలు ఉనాన్యి. కానీ తన సావ్రథ్ం కోసం 

ఇపుప్డతనిన్ గడువు గురించి అంతా మరిచ్పోయి రమమ్నడం సబబేనా?   
ఏం చెయాయ్లోల్ అరథ్ం కాని  ఆలోచనలు బురర్ దొలుసూత్ ఉనాన్యి. 
చివరికి ఏదయితే అయియ్ందని పర్భుకి ఉతత్రం రాసింది.  కాలేజీ పిర్నిస్పాలు గారికి మెడికల లీవు అభయ్రథ్నతో సెలవు చీటీ రాసింది.  
వనజ, మురళి, వెంకట, మేరీ, యూనివరిశ్టీ మాసాట్రు జాఞ్పకం వచేచ్రు. తనకేమైనా అయితే వాళల్కి ఎలా తెలుసుత్ంది? కాగితం 

తీసుకుని వాళల్ పేరుల్, అడర్సులు  రాయసాగింది.  
తాయిబా ఒకక్ పరుగున వచిచ్నటుల్ ఒగురుసూత్ "అరే మేడం, సారు చెపప్గనె మసుత్ పరేషానయియ్ంది. జలిద్ ఉరికొచిచ్న, నువీవ్డ సకక్గ 

కూసొని రాసుత్నన్వ? ఇగో అనీన్ బంద జేసి మంచిగ పండుకొ, బాబు గురించి పరేషాని గాకు, నే జూసత్" అని పకక్న కూరుచ్ని చెయియ్ నిమిరింది.  
52 

“తెలాల్రి ఆరుగంటలకి ఆపరేషను. ఇవేళిట్ రాతిర్ పెందరాళే భోజనం చేసెయాయ్లి. తరావ్త ఇక ఏమీ తినకూడదు, తాగకూడదు.” అంది 
నరుస్. 

అసలే కడుపు నొపిప్తో బాధ పడుత్నన్ తనమ్యి ఉదయం టిఫిను తరావ్త ఏమీ తినలేదు. నీరసంగా తలూపింది.  
తను ఇలా బెడుడ్ మీద పడుకుని ఉంటే “రాతిర్కి తనకి భోజనం ఎవరు పెడతారు?” 
సిదాద్రథ్ పొదుద్టే ఆపరేషను టైముకి వచిచ్ కాలేజీకి వెళాత్ననాన్డు కాబటిట్ సాయంతర్ం తవ్రగా ఇంటికి  వెళల్మని పంపించింది.  తాయిబా 

బాబుని చూడడమే తనకి చాలా గొపప్ సహాయం. ఇంకా తనని ఇబబ్ంది పెటట్డం ఇషట్ం లేదు. తలీల్తండీర్ యాతర్లోల్ ఉనాన్రు. మొదటిసారి తనెంత 
ఒంటరిదో అరథ్ం అయియ్ంది తనమ్యికి. జీవితంలో అనిన్టికనాన్ పెదద్దైన, రాకూడని కషట్ం వచిచ్ంది. అపప్టివరకూ  ఉనన్ ధైరయ్ం, ఏదైనా 
పరిషక్రించుకోగలిగిన ధీరతవ్ం  ఒకక్రోజులో మాయమైపోయాయి. ఎవరిమీదా ఎపుప్డూ ఆధారపడకూడదనే నమమ్కం సడలిపోయి దీనురాలిగా పడి 
ఉంది ఇపుప్డు. 

హాసిప్టల గదిలో వెలల్కిలా  పడుకుని తిరుగుతునన్ సీలింగ ఫాను వైపు చూసూత్  “మితర్మా! నాకెందుకీ పరీక్ష?” ననున్ ఎవరు 
ఆదుకుంటారు?” అంది జీరబోయిన గొంతుతో. 

ఫానులాగే లోపలోల్పల అయోమయతవ్ం దుఃఖంగా సుళుళ్ తిరుగుతోంది. "ఈ పర్పంచంలో ఒంటరిగా పర్వేశించిన మనిషి ఒంటరిగానే 
నిషర్క్మించాలి. కానీ జీవన పరయ్ంతం ఒంటరితనానిన్ ఎలా అధిగమించాలి? ఇలాంటి కషట్ పరిసిథ్తులోల్ తనకంటూ ఒకరుండి ఉంటే ఎంత బావుండేది? 
తనెంత దురదృషట్వంతురాలు!"  ఆగకుండా కనీన్ళుల్ ధారాపాతంగా ముంచెతత్సాగేయి. 
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"ఈ రాతిర్ తరావ్త తనకి ఏమవుతుందో కూడా తనకి తెలీదు. తను ఆపరేషను తరావ్త అసలు బతికుంటుందో, లేదో కూడా తెలియదు. 
ఇక భోజనం సంగతి అపర్సుత్తం." నిసాత్ర్ణగా కళుల్ మూసుకుని పార్రిథ్ంచసాగింది. 

“భగవంతుడా! తండీర్!! నా సరవ్సవ్ం నా ఒకక్గానొకక్ కొడుకు మాతర్మే. నేనే ఆధారమైన ఆ పసివాడిని దయచేసి శికిష్ంచకు. వాడిని 
పర్యోజకుడిని చేసే వరకూ నాకు బతికుండే అవకాశానిన్ కలిగించు. ననీన్ కషట్ం నుంచి కాపాడు”  

“ఏంది మేడం, ఏడుసుత్ండావా, సాలు తియియ్. నే లేనా? ఇగో, నీ కోసం భోజనం తెచిచ్న, లెవువ్” తాయిబా దగిగ్రికి వచిచ్ చపుప్న కళుల్ 
తుడిచింది. వెనకే బాబు పరుగెతుత్కొచేచ్డు. 

ఆ క్షణాన తాయిబా సాకాష్తూత్ భగవంతుడే అని అనిపించి చేతులెతిత్ నమసక్రించింది.  
అదేమీ పటిట్ంచుకోని తాయిబా “అమమ్ దావఖానల ఉనన్దనగానే ఉరికినాడు బిడడ్” అంది బాబు వీపు రాసూత్. 
ఒకక్ ఉదుటున బాబుని మంచమీమ్దికి తీసుకుని హతుత్కుంది తనమ్యి. వాడి చినిన్ చేతుల మధయ్ నిశిచ్ంతగా అనిపించి కళుల్ 

మూసుకుంది. 
“ఇంటికి వెళిల్పోదాం దామామ్”  అనాన్డు చెయియ్ పటుట్కుని లాగుతూ. 
“రేపు వెళిళ్పోదాం. నేనివేళ ఇకక్డే ఉండాలి. నువువ్ తాయిబా దగిగ్ర ఉండు నానాన్ ఇవేళ” అంది ముదుద్లు కురిపిసూత్. 
“ఉహూ” అని తల అడడ్ంగా ఆడించేడు. 
తాయిబా కలిప్ంచుకుని “ఉంటడులే, నువువ్ పరేషాన గాకు, టీవీ పెడతగా. ఉంటడు”  అని భోజనం వడిడ్ంచింది. 
తనమ్యి తినే ఒకొక్కక్ ముదద్లో అమృతం ఉనన్టుల్ కషాట్నిన్ అవలీలగా గటెట్కక్గల ధైరయ్ం కలగసాగింది. 
"తాయిబాకి ఏమిచిచ్  ఈ ఋణం తీరుచ్కోగలదు?"   
అదే అంది. 
“ఊకో మేడం, నీ అంత పెదద్ మాటలు నాకు రావు. నా సినన్తనంల గరీబోలల్మైనా, మా అమామ్, బాపు కాయకసట్ం సేసెటోళల్యినా 

సుటూట్ అందరికీ సాయంసేసుడే. నీకు ఇనిన్నాళళ్కి  బుకెక్డు బువవ్ తినబెటేట్ అదురుషట్ం నాకు కలిగింది” అంది చినన్గా నవివ్. 
సంతృపిత్గా తినన్ తనమ్యిని ఆనందంగా చూసింది తాయిబా. 
విశాఖపటన్ంలో మూతర్పిండాల మారిప్డి లోఅరుదైన రకత్ం అవసరమైన వయ్కిత్కి తను రకత్దానం చేసినపుప్డు అతని కళల్లోల్ కనిపించిన 

అతయ్ంత కృతజఞ్తాభావం, ఆ వయ్కిత్ పార్ణం నిలబడడ్పుప్డు తనకి కలిగిన ఆనందం జాఞ్పకం వచిచ్ంది తనమ్యికి. జీవితంలో సహాయం పొందిన క్షణాలు 
ఎపుప్డూ మరిచిపోకూడదని తీరామ్నమూ, కషట్ంలో ఉనన్ ఎవరికైనా నిసావ్రథ్సేవ చెయయ్డమే ఇక తన జీవన పరమారథ్మని నిరణ్యమూ చేసుకుంది తనమ్యి. 

--------- 
ఆ రాతిర్ ఆసుపతిర్లో క్షణం నిదద్ర లేకుండా గడిచింది తనమ్యికి. చుటూట్ సిప్రిట వాసన,  పకక్ గదులోల్ంచి బాధా పూరిత మూలుగులు, 

చంటిబిడడ్ల ఏడుపులు, వరండాలో వచిచ్ పోయే జనాల చపుప్ళుల్. నొపిప్కి ఇంజక్షను ఇచిచ్నా కొతత్ పర్దేశం కావడం వలల్ గాభరాగా,  అసిథ్మితంగా ఉంది. 
తెలాల్రగటల్ నరుస్ వచిచ్ లేపింది. 
ఉరిశిక్ష పడడ్ ఖైదీ ఆలోచనలాల్ అలల్కలోల్లంగా  తెలల్వారింది ఆ రోజు.  మనసుస్ని  అతికషట్మీమ్ద ఉగగ్బటుట్కుని ధైరయ్ం చెపుప్కోసాగింది 

తనమ్యి.    
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నరుస్ టెంపరేచర, బి.పి ల వంటివి చెక చేసి “అటు తిరుగు ఎనీమా చెయాయ్లె” అంది. 
అదేవిటో తనమ్యికి అరథ్ం అయేయ్లోపలే కడుపులో సుళుల్ తిరగడం పార్ర్రంభం అయియ్ంది. అసలే కడుపు నొపిప్కి నినన్టి నుంచి చాలా 

సారుల్ వెళాల్లిస్ వచిచ్ంది. తనమ్యికి నీరసం వచేచ్సింది. పైగా కాసినిన్ మంచినీళల్డిగినా కుదరదని కఠినంగా చెపిప్ంది నరుస్. 
అంతలోనె ఏమనుకుందో “ఆపరేషను అయినంక మరోర్జు వరికి ఒంటికి, రొంటికి పోరాదు. కడుపు కాళీ ఉండాలె. ఇగో అంతగ 

అయితె గొంతు తడుపుకో” అని ఒక సూప్ను, గాల్సులో సగానికి నీళుల్ తెచిచ్ పెటిట్ంది.  
మరో గంటలో థియేటర లోకి తీసుకెళిల్ పడుకోబెటేట్రు. బలల్మీద వెలల్కిలా పడుకునన్ తన ముఖంమీదికి  ఉనన్ లైటు వైపు చూడలేక కళుల్ 

మూసుకుంది. సిటీ నుంచి వచిచ్న సరజ్ను, ఎనసీథ్షియన లను తోడు తీసుకుని డాకట్ర వచిచ్ంది. 
“ఏం మేడం, హౌఆరూయ్” అని పలకరిసూత్నే వెనున్కి ఇవవ్బోయే ఎనసీథ్షియా ఇంజక్షను గురించి వివరించింది. 
పకక్కి తిరిగిన వెనున్లో గటిట్గా సూది గుచుచ్కునన్పుడు పళల్ బిగువున బాధని అతికషట్మీమ్ద అదిమిపెడుతూ “అమామ్....” అని అరిచింది 

తనమ్యి. 
క్షణంలో కళుల్ మూతలు పడడం వరకే గురుత్ంది తనమ్యికి. 

--------- 
 తనమ్యి కళుల్ తెరిచే సరికి గదిలో తిరుగుతునన్  ఫాయ్ను గటిట్గా శబద్ం చేసూత్ మీద పడుతునన్ భార్ంతి కలిగింది. 
మంచం మీంచి కిందికి ఎవరో తోసుత్నన్టుల్ “అయోయ్, అయోయ్...." అని అరవసాగింది.  
పర్భు చపుప్న చెయియ్ పటుట్కుని “ఎలా ఉంది” అనాన్డు. 
హఠాతుత్గా పర్భు కనిపించేసరికి "తను కలలో ఉందా" అనన్ అనుమానం వచిచ్ంది. 
కానీ సప్రశ్ నిజమనిపిసోత్ంది. 
పర్భు చేతిని గటిట్గా పటుట్కుని “పర్భూ! వెళొల్దుద్, ననొన్దిలి ఎకక్డికీ వెళొల్దుద్”  అనసాగింది.  
“ఎకక్డికీ వెళల్ను, సరేనా” అనాన్డు ఇంకాసత్ దృఢంగా చేతిని పటుట్కుని. 
అంతలోనే నిదర్ ఆవహించింది తనమ్యికి.  తనమ్యి చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని అలాగే కూచునాన్డు పర్భు. తనమ్యికి మెలకువ 

వచిచ్నపుడలాల్ ధైరయ్పు సప్రశ్తో మెలల్గా నిమిరసాగేడు.  తనమ్యికి నడుము నించి కింది భాగమంతా చలనం కోలోప్యి అంతా చచుచ్బడినటుల్ ఉంది. 
సెడేషన వలల్ నాలుకంతా పిడచకటుట్కుపోయి దాహం బాగా వెయయ్సాగింది.  

“పర్భు...పర్భు....వచేచ్వా..నాకోసం వచేచ్వా?”  మనసులోనే మాటాల్డసాగింది. 
“నీతో ఎనోన్ మాటాల్డాలనుంది. నినున్ కౌగిలించుకుని మనసారా దు:ఖించాలని ఉంది. పర్భూ! నా చేతిని ఎపుప్డూ వదలొదుద్. 

ఇంకెపుప్డూ ఎకక్డికీ వెళొల్దుద్. ఈ దీనురాలిన్ ఇలా దుసిథ్తిలో వదిలి ఎకక్డికీ వెళొల్దుద్” 
మనసులో సుళుళ్ తిరుగుతునన్ ఏవేవోబాధలిన్ అదిమిపటిట్ పైకి మెలల్గా "దాహం" అని మాతర్ం అనగలిగింది.  
పర్భు చపుప్న పరుగెతిత్ నరుస్ని పిలుచుకు వచేచ్డు. 
"అరే, చేతికి సెలైను ఎకుక్తుండె కదమామ్, నీకు నీళుల్ అవసరం లే, ఊరికె గటల్నె అనిపిసత్ది. నీళుల్ తాగినవంటె వాంతి గటల్ అయితది 

మరి సూడు" అంది.  
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అయినా దాహం భరించడం చాలా కషట్ం గా ఉంది. పెదాలు తడుపుకుందామంటే కాసత్ తడి కూడా తగలడం లేదు. 
మళీల్ "దాహం...దాహం"  అంది.  
నరుస్ అటు వెళల్గానే, తనమ్యి అవసథ్ చూడలేక పర్భు చినన్ కాటన తీసుకుని వచిచ్ తడిపి పెదాల మీద రెండు చుకక్లతో అదేద్డు.  
కాసత్ పార్ణం లేచొచిచ్ంది తనమ్యికి.  
తన చేతిని పటుట్కునన్ పర్భుని చూసి కృతజఞ్తతో కళుల్ నిండి అపర్యతన్ంగా కనీన్ళుల్ ధారాపాతంగా రాసాగేయి తనమ్యికి. 
"ఉష...." అంటూ దగిగ్రగా జరిగి, తల నిమురుతూ అనునయంగా, "తనూ! నువివ్లాంటపుప్డు ఏడొవొచాచ్? నేనునాన్నుగా. ఏవీ బెంగ 

పడకు. ఆపరేషను సకెస్స ఫుల గా అయిందని చెపేప్రు డాకట్రు, నాలుగు రోజులోల్ నువువ్ చకక్గా లేచి నడిచి నీ పనులు నువువ్ చేసుకోగలవని కూడా 
చెపేప్రు. ఇక ఏవీ భయం లేదు. ధైరయ్ంగా ఉండాలమామ్, సరేనా?" అనాన్డు ముందుకు వంగి చినన్ పిలల్తో చెపుతునన్టుట్ లాలనగా. 

తనమ్యికి తండిర్ జాఞ్పకం వచేచ్డు. దాదాపు ఏడేళల్ వయసులో తనకి తేలు కుటిట్నపుడు తండిర్ తనని భుజాన వేసుకుని మంతర్గాడి 
దగిగ్రకి పెటిట్న పరుగు ఇపప్టికీ గురుత్ంది.  ఉలిల్పాయ చితకొక్టిట్, పసుపు రాసి..ఏం చేసినా తగగ్ని నొపిప్కి గిలగిలాల్డుతూ తను పెటిట్న ఏడుపు చూళేల్క, తండిర్ 
తన పకక్నే జాగారం కూచుని కంట తడి పెటట్డం గురొత్చిచ్ంది. 

కాసేస్పటోల్ అపుప్డపుప్డే మతుత్ విడూతుండగా వెలల్కిలా పడుకోలేక నడుం లాగేయడం మొదలయియ్ంది.  పకక్కు తిరిగి పడుకోవాలని 
అనిపించసాగింది. 

నరుస్ వచిచ్ మళీల్ మందలించింది. "అరే ఆ మూల కెళిల్ ఈడి దాక కుటుల్ పడడ్యియ్, పకక్కి గెటల్ తిరుగుతవమమ్? నువువ్ పరేషాన అయియ్ 
మమమ్లిన్ పరేషాని బెటట్కు"  

తనమ్యి నిసస్హాయంగా గది సీలింగు వైపు చూసూత్ ఉండి పోయింది. 
నరుస్ వెనకే వెళొల్చిచ్ నిటూట్రేచ్డు పర్భు “నేనేమైనా సాయం చెయయ్గలనేమో అనుకునాన్ను. కానీ పేషంట పకక్కు తిరిగి పడుకుంటే 

రకత్పర్సరణ పకక్కు అయియ్ కుటల్లోంచి రకత్ం పకక్కు బయటకు వచేచ్ పర్మాదం ఉందట. “కొంచెం ఓరుచ్కో పీల్జ” అనాన్డు బతిమాలాడుతునన్టుల్. 
తనమ్యి కళల్లోల్ంచి బాధ తటుట్కోలేక నీళొల్చేచ్యి. ఏవేవో చెపాప్లనుంది పర్భుకి. తన బాధలనీన్ ఏకరువు పెటాట్లనుంది. మతుత్ ఆవరిసూత్ 

నిదర్పోతూ, అంతలోనే కళుళ్తెరుసూత్  భార్ంతిమయ క్షణాలలో ఏదో అరథ్ంలేని శబాద్లు చెయయ్సాగింది. 
----------- 

సాయంతర్ం అయేయ్సరికి నెమమ్దిగా మతుత్ విడి కర్మంగా కుటుల్ నొపిప్ తెలియసాగింది. ఎవరో తన శరీరానిన్ రెండు ముకక్లు చేసి మళీల్ 
జత  చేసినటుల్  చరమ్ం పీకెయయ్సాగింది.  

పర్భు మళీల్ పరుగెతేత్డు నరుస్ కోసం.  
నొపిప్ తగగ్డానికి ఇచిచ్న ఇంజక్షన కర్మంగా పనిచేసూత్నే నిదర్లోకి జారిపోయింది తనమ్యి. నిదర్లో శేఖర పకక్నే కూచుని సేవలు చేసూత్  

ఉనన్టుల్ కలగంది.   కళుల్ తెరుసూత్నే ఈ సారి పూరిత్గా మెలకువ వచిచ్నటల్నిపించింది. చుటూట్ అనీన్ అరథ్ం కాసాగేయి. తన కలకు అరథ్మేమిటా అని 
ఆలోచించింది. బహుశా: పర్భులాగా శేఖర  తనని చూసుకుని ఉండి ఉంటే బావుణణ్ని తను కోరుకుంటూందనన్ మాట. లేకపోతే శేఖర తన కలలోకి అంత 
మంచివాడుగా రావడమేమిటి? 

తనమ్యి కళుల్ తెరవగానే “ఎలా ఉందిరా” అనాన్డు పర్భు ఆతర్ంగా దగగ్రకు వచిచ్. 
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పొదుద్టిన్ంచి పాపం బాగా అలిసిపోయేడు పర్భు. అతని ముఖమంతా అలసటతో వాడిపోయింది. 
ఆ పలకరింపులోని ఆతీమ్యత, ఆపాయ్యత తనమ్యికి అతయ్దుభ్త వరాలలా వినిపించాయి. 
“చాలు మితర్మా! ఈ జనమ్కిది చాలు” అనుకుంది మనసుస్లో. 
“నువువ్ఎపుప్డు వచేచ్వు? నీకెపుప్డు తెలిసింది?” అంది మెలిల్గా. 
“ఉష...అవనీన్ తరావ్త మాటాల్డుకుందాం” అనాన్డు ఇంకా తల నిమురుతూ. 
“ఇంటికి వెళిల్ కాసేస్పు రెసుట్ తీసుకో, తాళాలు పరుస్లో ఉనాన్యి” అంది మెలిల్గా. 
“ఫరావ్లేదు, నువువ్ నా గురించి దిగులు పడకు. ఆఫీస కి రెండు రోజులు సెలవు పెటాట్ను. నువువ్ పూరిత్గా కోలుకునే వరకూ ఇకక్డి 

నుండే ఆఫీస కు వెళొల్సాత్ను.”  అనాన్డు సిథ్రంగా. 
తనమ్యి కృతజఞ్తగా తలూపింది. 
“కనీసం కాసత్ టీ అయినా తాగి రా, బాగా అలిసిపోయేవు” అంది నీరసమైన గొంతుతో. 
పర్భు అలా వెళల్గానే కాలేజీ నుంచి సాట్ఫ, పిలల్లు వచేచ్రు.  
“అయిదు నిమిషాలోల్ అంతా పొవావ్లె, పేషంటుకి గాలి ఆడాలె”  నరుస్ గదమాయించడంతో పిలల్లు బయటే ఆగిపోయి గుమమ్ం దగిగ్ర 

గుమిగూడారు. 
తన మంచికోరే ఇందరు మనుషులు తనచుటూట్ ఉనాన్రనన్ విషయం తనమ్యికి అతయ్ంత ఆనందానిన్ ఇచిచ్ంది. అంతా వెళేల్క,  సిదాద్రథ్ 

పర్భు వచేచ్ వరకూ ఉండి వెళేల్డు.  
సిదాద్రథ్ ని చూసూత్నే “చాలా థాంకస్ండీ, సమయానికి మీరు ఫోను చెయయ్కపోతే నాకు తెలిసేది కాదు” అనాన్డు పర్భు. 
“అయోయ్, ఇందులో మీరు థాంకస్ చెపాప్లిస్ంది ఏముంది?  మీరు దగగ్రుంటే తనమ్యి తవ్రగా కోలుకోగలదు” అనాన్డు చినన్గా 

నవువ్తూ సిదాద్రథ్. 
“తపప్కుండా” అనాన్డు పర్భు. 
సిదాద్రథ్ వైపు చూసి నమసక్రించి “థాంకూయ్ సో మచ” అంది తనమ్యి. పాపం పొదుద్నన్ ఆపరేషను థియేటర లోకి తను వెళేల్ అయిదు 

నిమిషాల ముందు పరుగున వచేచ్డు. ముందు రోజు ఎంతో సాయం చేసేడు.  
“మీరు తవ్రగా కోలుకోండి, అంతే చాలు. ఈ ఆదివారం మా మిసెస ని తీసుకుని వసాత్ను. మీకు కొంచెం సాయంగా ఉంటుంది” 

అనాన్డు. 
“అయోయ్ ఫరావ్లేదు, ఆవిడని ఇబబ్ందిపెటట్కండి” అంది తనమ్యి 
బాబు సూక్లు నించి రాగానే తాయిబా తీసుకుని వచిచ్ంది. అసలేమమవుతుందో తెలియక ఏడుపు ముఖం పెటుట్కుని దగిగ్రికి వచేచ్డు. 
తనమ్యి బాబు తల నిమిరి, “భయం లేదు నానాన్! నాకేమీ కాలేదు” అంది. 
“నువేవ్ం పరేషాన గాకు మేడం. అలాల్ మనతో ఉనాన్డు. బాబు గురించి ఫికర చెయయ్కు. మంచిగ ఉంటుండు. నీకు జలీద్ నయం 

గావాలని ఇగో ఇది తెచిచ్న” అని రహసయ్ంగా పమిట కింద నుంచి తాయెతుత్ తీసి చేతికి కటిట్ంది. 
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“తను ఏ జనమ్లో చేసుకునన్ పుణయ్మో ఇది!” అనిపించింది తనమ్యికి "తన చుటూట్ తనని పేర్మించే ఇందరు మనుషుయ్లు! పర్భు, 
సిదాద్రథ్, తాయిబా ...తను వీళళ్కేమిచిచ్ ఋణం తీరుచ్కోగలదు? వీళల్ంతా లేకపోతే ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ తనేం చెయయ్గలదు?"   

నిసాత్ర్ణగా మూసుకునన్ కళళ్ ముందు మొతత్ం జీవితం గిరుర్న తిరుగాడింది.  
"ఎకక్డి నుంచి ఎకక్డికి వచిచ్ంది తన జీవితం!  
ఒక చినన్ పలెల్టూరులో పుటిట్, తలిల్దండుర్లకి ఒకక్తేత్ సంతానంగా అపురూపంగా, తనదైన పర్పంచంలో అతయ్ంత భావుకురాలిగా పెరిగి 

భావి జీవితం గురించి ఎనోన్ కలలతో మొదలయియ్ంది తన పర్సాథ్నం! 
శేఖర ఛిదర్ం చేసిన జీవితానిన్ చదువు ఆదుకుని, అకుక్న చేరుచ్కుని తనని ఉనన్త సాథ్నంలో నిలబెటిట్ంది. పెళిల్, ఆశయాలు ఒక ఒరలో 

ఇమడని అతయ్ంత సంకిల్షట్మైన జీవితానిన్ దాటుకుని వచిచ్ంది. ఇపుప్డు శరీరానికే కషట్ం వచిచ్ంది.  అయినా తను మనో ధైరయ్ంతో తటుట్కుని, దాటుకుని 
వెళుత్ంది.  దేనికీ భయపడకూడదు. ఈ కషట్మూ ఓరుచ్కుని గటెట్కాక్లి. అవును, గటెట్కాక్లి. " మనసుస్లో దృఢంగా అనుకుంది తనమ్యి.  

గటిట్గా నిటూట్రచ్ బోయి ఆగిపోయింది. కనీసం దగగ్డానికి కూడా కుదరడం లేదు. కుటల్నీన్ పీకేసినటుల్ నొపిప్.  ఇక తుముమ్ వచిచ్ందంటే 
పార్ణం పోయినటేల్. అందుకే పేషంటల్ కి ఇతర అనారోగాయ్లు చుటుట్ముటట్కుండా చూసుకుంటూ ఉంటారు హాసిప్టల సిబబ్ంది.  

కళుల్ తెరిచి మళీల్ మూసుకుంది. తలుచ్కునన్పుడలాల్ ములుల్లా గుచుచ్కుంటుంది గతం.  తోర్వ పొడవునా తనకి ఎదురైన మంచి 
మనుషులు మాతర్మే తనకునన్ ఆసిత్పాసుత్లు. అయినా గతానిన్ పకక్కు నెటిట్, బాబు భవిషయ్తుత్  కోసం తను ధైరయ్ంగా అనిన్టినీ తటుట్కుని నిలబడాలి.  

దేనికీ భయపడకూడదు. ఈ కషట్మూ ఓరుచ్కుని గటెట్కాక్లి. అవును, గటెట్కాక్లి! పకక్నే ఉనన్ బాబు చేతిని గటిట్గా పటుట్కుంది. తలిల్ 
బాధను  అరథ్ం చేసుకునన్ వాడిలా చేతిని నిమిరేడు. ఆ క్షణంలో వాడు తన కడుపున పుటిట్న చిటిట్ తండిర్లా కాక, తనను కనన్ తండిర్ లా అనిపించాడు!  

“అమామ్, నానాన్ ఎపుప్డొసాత్రో” యథాలాపంగా పైకే అంది.  
అపుప్డే లోపలికి వసుత్నన్ పర్భు వెంటనే “ఫోను పర్యతిన్ంచేను. కానీ ఇంకా యాతర్ల నించి వచిచ్నటుల్ లేరు” అనాన్డు.  

-------- 
అనారోగయ్మే జీవితంలో అనిన్టికనాన్ పెదద్ కషట్మని మొదటిసారి తెలిసొచిచ్ంది తనమ్యికి. పాపం తాయిబా ఆఫీసు మాని బాబుని 

చూసూత్,  పైగా తన కోసం పర్తేయ్కంగా పథయ్ం వండి పటుట్కు రాసాగింది. ఇక పర్భు అనీన్ మాని తనతోనే హాసిప్టలోల్ ఉంటానని పటుట్బటిట్నా తనమ్యి 
వారించి బలవంతంగా ఆఫీసుకి వెళల్మని పంపించింది. అయినా రోజూ సాయంతర్ం అంత దూరం నుంచి వచిచ్ తను నిదర్పోయేక వెళల్సాగేడు. 

రెండో రోజే లేపి కూచోబెటిట్, మూడో  రోజు నించే లేచి నడవడానికి పర్యతిన్ంచమని చెపిప్ంది డాకట్రు. మొదటి రెండడుగులు అతికషట్ం 
అనిపించినా మెలల్గా బిగబటిట్న చరమ్ంతో అడుగులు వెయయ్డానికి అలవాటు పడింది తనమ్యి. పగలలాల్ మంచంమీద పడుకుని ఉండడానికి బోరుగా 
అనిపించసాగింది. పకక్ గదులోల్ని పేషెంటల్ని పలకరించసాగింది.  

ఒక పేషెంట కూడా ఉనాన్మె “మీగదిలో ఎవరికి ఆపరేషనయియ్ంది?” అనడిగింది కూడా. 
తనే  పేషెంట అని తెలిసి ఆమె ఆశచ్రయ్ం చూడాలి!  

------- 
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అనుకునన్దానికంటే వేగంగా తనమ్యి కోలుకోవడంతో నాలుగో రోజునే డిశాచ్రిజ్  చేసింది డాకట్రు. వేసుకోవాలిస్న మందుల కటట్ చూసి 
దిగులు పటుట్కుంది తనమ్యికి. తనకసస్లు మందులు మింగడం ఇషట్ం ఉండదు. పైగా ఒకొక్కక్ మాతార్ పెదద్ పెదద్ చికుక్డు గింజలాల్ ఉనాన్యి. ఒకపటాట్న 
మింగుడు పడడం కషట్మే. 

ఇంటికి వచిచ్న మధాయ్హాన్నికి తలీల్తండీర్ వచేచ్రు. 
“అయోయ్! పాడు యాతర్లకి ఇపుప్డే వెళాళ్లా మేం” అంటూ జోయ్తి కూతురిన్ కౌగిలించుకుని భోరుమంది. 
భానుమూరిత్ కూతురి తల నిమిరి “భయపడకు తలీల్! మేం వచేచ్వు గా” అనాన్డు. 
బాబు ఆతర్ంగా తాతయయ్ను, అమమ్మమ్ను హతుత్కునాన్డు. 
“అయోయ్ పిలాల్డు భయపడిపోయి, డీలాపడిపోయేడు” అని జోయ్తి వాణిణ్ భుజాన వేసుకుని వెనున్ నిమిరింది.   
తలిల్దండుర్లిన్ చూడగానే తనమ్యికి నిశిచ్ంతగా అనిపించింది. నాలుగురోజులు ముందు వాళల్కి తెలిసి ఉంటే ఎంతో బావుండేది కదా 

అనిపించింది. 
“రాతేర్ ఊరినించి వచాచ్ము. ఎవరో పర్భు అటమామ్, నీతో చదువుకునాన్డట. ఫోను చేసి చెపేప్డు” అంది జోయ్తి. 
తలిల్ పర్భు గురించి ఇంకేమైనా వివరాలు అడుగుతుందేమోనని సందేహంతో తనమ్యి మాట మారిచ్, “యాతర్లెలా జరిగేయమామ్”  

అంది. 
“ఇనాన్ళళ్కి అనుకునన్ పర్దేశాలనీన్ చూసి రాగలిగేం. అంతా భగవంతుడి దయ. ఏ కషట్ం లేకుండా నెల రోజులు తిరగగలిగేం. కానీ 

మీనానన్గారికే కాళుల్ బాగా వాచిపోయాయి పాపం. ఎకక్డివకక్డ పడేసి  నీ గురించి వినగానే ఫసుట్ రైలు పటుట్కుని వచేచ్సేం. మా మాటకేం గానీ అసలేం 
జరిగిందమామ్, ఉనన్టుట్ండి ఈ ఆపరేషనేవిటి?” అంది జోయ్తి.  

53 
తలిల్దండుర్లిన్ చూడగానే తనమ్యికి పూరిత్గా ధైరయ్ం వచిచ్ంది. బాబు కూడా సంతోషంగా గంతులు వేసేడు. ఆపరేషను అయియ్ వారం రోజులే 

అయినా తనంతట తనుగా లేచి చినన్ చినన్ పనులు చేసుకోసాగింది తనమ్యి. 
"జాగర్తత్మామ్, కింద కూరోచ్వడం, బరువులు ఎతత్డం లాంటివి అసస్లు చెయయ్దుద్" అని వారించింది జోయ్తి. 
"వీళుల్ వచిచ్న సంగతి పర్భుకు ఎలా తెలియజెయాయ్లి?  బయటికెళిల్ పర్భు ఆఫీసుకి ఫోను చేసొదాద్మంటే ఇంకా అపుప్డే బయట నడవగలిగే ఓపిక 

ఇంకా రాలేదని అనిపిసూత్ంది" ఆలోచిసూత్  
పొదుద్నేన్  కాలేజీకి బయలుదేరుతునన్ తాయిబాని రహసయ్ంగా పిలిచి ,  " సిదాద్రథ్ సారుకు లెటర ఇవువ్" అని కాగితం మడిచి చేతిలో పెటిట్ంది. 
వెనకిక్ తిరగగానే తలిల్ ఎదురు పడే సరికి, "ఏం లేదు, కాలీజీకి లీవు లెటరు" అంది కొంచెం తడబాటుగా. 
"నేనేమీ అడగలేదే" అంది జోయ్తి. 
తలిల్దండుర్లు వచిచ్న సంగతి పర్భుకు ఫోనుచేసి చెపప్మని సిదాద్రథ్కు రికెవ్సుట్ లెటరది. తనమ్యికి ఒక పకక్ పర్భు వసేత్ తలిల్దండుర్లకు ఏం 

సమాధానం చెపాప్లోననన్ ఆతృత, మరో పకక్ అతను రాకపోతే ఎలా అనన్ దిగులు ఒకేసారి కలిగి కలవరంగా అనిపించసాగింది. ముఖం నిండా చెమటుల్  
పడుతూ అసిథ్మితంగా ఉనన్ కూతురిన్ చూసి, "ఏమైందమామ్!" అనాన్డు భానుమూరిత్. తండిర్ పేర్మగా అడిగేసరికి భోరున ఏడిచ్ంది తనమ్యి. 

"అయోయ్, అయోయ్ ఆపరేషను అయియ్ పదిరోజులు కూడా కాని పిలల్వి ఇలా ఏడవొచాచ్?" అంది తలిల్ గాభరాగా. 
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"ఏమని  చెపాప్లి? చెపిప్నా పర్భుకు, తనకు మధయ్ పెరిగిన ఆతీమ్యతానురాగాలు హరిష్సాత్రా? అసలు ఒపుప్కుంటారా?" చెపప్డానికి ధైరయ్ం చాలక 
కళొల్తుత్కుంటూ, కిందికి చూసూత్ ఉండిపోయింది తనమ్యి. 

"పర్శాంతంగా కాసత్ తిని నిదర్పోమామ్,  అనవసరమైన ఆలోచనలు పెటుట్కోకు. అమామ్, నేను నీకు తగేగ్ వరకూ ఉంటాంగా" అనాన్డు భానుమూరిత్. 
అలాగేననన్టుట్ "నిశశ్బద్ంగా తలూపింది" 
మనసంతా ఎంతో భారంగా ఉంది. మొనన్టి వరకూ పర్భుకి తనే ఆంక్షలు పెటిట్ంది. ఇపుప్డిక అసలు అతనిన్ చూడకుండా ఉండడం దురల్భం 

అనిపిసూత్ంది. పుసత్కాల అరలో నుంచి తిలక  "అమృతం కురిసిన రాతిర్" తీసి తల కింద పెటుట్కుంది.  
"ఇనిన్ నే బతికిన దినాల పనిన్న వూయ్హాన 
నినెన్కక్డ  కలిసికొనినానొ సమ్ృతికి రాదుగాని 
నీవు లేవనునటిట్ కాలమే నాకు లేదు  
నా దారి నుండి నినున్ వీడదీయు వేరు మారగ్మే లేదు 
నా నిదురించు శయాయ్గృహముమ్  
నీవు లేక నాకు పచిచ్ శూనయ్ముమ్" 
తిలక కవితవ్ం కంటి నుంచి ధారాపాతంగా కురుసూత్ ఉండగా నిసాత్ర్ణగా కళుల్ మూసుకుంది తనమ్యి. ఎంత సేపు పడుకుందో తెలియలేదు. 
"ఏమామ్, ఎలా ఉనాన్రు?" గుమమ్ం బయట దేవి గొంతులా వినబడడంతో ఉలికిక్ పడి లేచింది తనమ్యి. 
దేవి, ఆవిడ పెదద్ తముమ్డు నిజంగానే అకక్డ పర్తయ్క్షమయేయ్రు. తాయిబానడిగి  తండిర్ వాకిటోల్ కురీచ్లు వెయయ్డం, దేవి, ఆవిడ తముమ్డు కుశల 

పర్శన్లు వేసూత్ బాబుని ముదాద్డడం చూసి ఒకక్ సారిగా తలపోటు పార్రంభమైంది తనమ్యికి. మూసుకునన్ కళుల్ తెరవడం ఇషట్ం లేక, వెనకిక్ తిరిగి 
పడుకునన్ తనమ్యి హృదయం బాధతో మూలగ సాగింది. 

"అసలే తనకు శరీరమూ, మనసూ ఏవీ బాలేవు. మధయ్ మళీల్ వీళల్ గోల ఏవిటీ? అసలెందుకొచేచ్రు?" 
"ఇకక్డికీ దాపురించేరు" జోయ్తి విసుకుక్ంటూ సట్వువ్ మీద టీ పెడుతునన్ శబద్ం విని మెలిల్గా లేచి కూరుచ్ంది తనమ్యి. 
భానుమూరిత్ సంతోషంగా మాటాల్డుతునాన్డు. 
"ఆపరేషను అయియ్ందని తెలిసిందనన్యాయ్. హైదరాబాదులో పెదద్ తముమ్డింటికి మొనేన్ వచేచ్ను. కానీ వాడి ఉదోయ్గం హడావిడిలో ఇపప్టికి 

రాగలిగేను." దేవి మాటలు లోపలి నుంచి వింటూ 
"ఏవిటో ఈవిడికి ఇంత పేర్మ పుటుట్కొచిచ్ంది నీ మీద" ఈసడింపుగా అంది తనమ్యి. 
తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా బాతూర్ములో కెళిల్ ముఖం కడుకుక్ని వచిచ్ంది. 
"ఎంత కాదనుకునాన్ మనం మనం బంధువులం. ఎనాన్ళల్ని ఇలా ముఖముఖాలు చూసుకోకుండా ఉంటాం?" అంటునాన్డు దేవి తముమ్డు.  
భానుమూరిత్ మాటాల్డకుండా టీ చపప్రించ సాగేడు. 
తనమ్యి బయటికి రావడం చూసి ఆవిడ తముమ్డు లేచి గటుట్ మీద కూచుంటూ "ఇలా రామామ్, కురీచ్ లో కూచో" అనాన్డు. 
దేవి ముఖాన నవువ్ పులుకుంటూ "ఏమామ్, ఎలా ఉంది ఒంటోల్" అంది. కృతిర్మమైన పలకరింపుకి చికాకు వచిచ్ తనమ్యి ముభావంగా 

తలాడించింది. 
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"ఏవిటో వొదినా, ఎవరి కళుళ్ పడాడ్యో గానీ పండంటి కుటుంబం చెదిరిపోయింది.  మా మనవణిణ్ తరచూ చూసుకోవడానికి మాకు యోగం 
లేకుండా పోయింది" అంటూ ముకుక్ చీదింది దేవి. 

జోయ్తి "వీళెల్ందుకు వచేచ్రనన్టుల్" తనమ్యి వైపు పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది. 
తనమ్యి కూడా అలాగే చూసింది తలిల్ వైపు. 
"ఎవరి కళోల్ పడి పండంటి కుటుంబం చెదిరిపోయిందా? జరిగిన ఏ పరిణామమూ ఈవిడికి తెలీదూ? ఈవిడ కొడుకే కావాలని కుటుంబానిన్ కాల 

రాసుకునాన్డని తెలీదూ?  
అయినా జరిగిన అనిన్టి వలల్ తనకూ, తన కొడుకీక్ కలిగిన నషట్ం ముందు, అతనికీ, వీళల్కు కలిగిన బాధ ఏపాటిది? ఈవిడకి మనవణిణ్ 

చూసుకోలేక పోవడం ఒకక్టే బాధ. మరి తనకి? బాబుకి?" మనసులో సుళుల్ తిరుగుతునన్వేవీ బైటికి అనే ఓపిక లేక తనమ్యి అకక్ణిణ్ంచి లేవబోయింది. 
ఇంతలో ఆవిడ తముమ్డు భానుమూరిత్ నుదేద్శించి "మా అకక్ బాధ చూళేల్క తీసుకు వచేచ్ను. బావగారూ! మీ అమామ్యి విలువ ఇపుప్డు తెలిసి 

వచిచ్ంది అందరికీ. మీ అమామ్యిని కాదని శేఖర చేసుకునన్ది కొరకంచె. ఎవవ్రినీ గుమమ్ం ఎకక్నివవ్దు. అయినా ఆడుకూడా యాపారంలో నషట్వొచిచ్ 
బాగా చితికి పోయేడు. పైగా ఇదద్రు ఆడపిలల్లు. మీరే ఏదోలాగా మీ అమామ్యికి నచచ్ చెపిప్ ఆ కుటుంబానిన్ నిలబెటాట్లి" అనాన్డు నీళుల్ నములుతూ. 

భానుమూరిత్ ఏదో అనేలోగా దేవి మళీల్ ముకుక్ చీదుతూ, "అనన్యాయ్! నీకు తోడబుటట్క పోయినా, ఎంత కాదనుకునాన్ నేను మీ చెలెల్లిని.  మా 
మనవడు మాకు దూరం అయియ్ పోయేడని అందరం దిగుళుల్ పెటుట్కునాన్ం. ఇవనీన్ కాదు గానీ, నువేవ్ చెపుప్. నా కొడుకు మళీల్ మీ అమామ్యిని 
ఏలుకోవడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. ఏవంటారు?" అంది.  

తనమ్యికి కుటల్నీన్ ఒకక్సారి పీకేసినంత ఆవేశం కలిగింది. ఆ చెంపా ఈ చెంపా వాయించి, మెడబటిట్ వాళల్ని బయటకు తోయాలనన్ంత కోపం 
వచిచ్ంది.  భానుమూరిత్ దిగులుగా వింటునాన్డు. తండిర్ ముఖంలో బాధని చూడలేక దిగుగ్న అకక్ణిణ్ంచి లేచింది తనమ్యి. కానీ అడుగు ముందుకు పడని 
హఠాతుత్ నొపిప్తో అకక్డే కూచుండిపోయింది. 

జోయ్తి కూతురి అవసథ్ని వెంటనే పసిగటిట్, "మీకు దణణ్ం పెడతాను. ఆపరేషను అయియ్ పచిచ్ పుండులా ఉనన్ పిలల్ని ఇంకా వేధించకండి, నువువ్ 
రామామ్" అని చెయియ్ సాయం అందించింది.  

గదిలో అడుగుపెటట్గానే తలిల్ భుజమీమ్ద దు:ఖ భారమంతా తీరుచ్కుంది తనమ్యి. 
"ఏడవకమామ్! ధైరయ్ంగా ఉండు. ఇవేళ నువువ్ చకక్గా జాబులో సెటిలయేయ్వు కాబటిట్ ఇపుప్డు నువువ్ కావాలిస్ వచేచ్వు. సిగుగ్లేని బతుకులు. ఆ 

ఎదవకి ఇపుప్డు సంపాయించి పెటేట్ పెళాల్ం కావలిస్ వచిచ్ంది కాబటిట్ వీళుల్ నినున్ వెతుకుక్ంటూ వచేచ్రు" అంది గటిట్గా వాళల్కి వినబడేటటుట్. 
ఇంతలో మసీదులో నుంచి పార్రథ్న వినవచిచ్ంది. 
"వాళల్కి నా మాటలు వినిపించాయో, లేదో తెలీదు. నేను చూసొసాత్ను. నువువ్ పడుకో. ఇక బయటికి రాకు. నానన్గారు, నేను మాటాల్డుతాం" అని 

బయటికి నడిచింది జోయ్తి. 
తలిల్దండుర్లు ఏం మాటాల్డుతునాన్రో వినే ఆసకిత్ కూడా లేదు తనమ్యికి. బాధతో కళుళ్ మూసుకుంది. బయటెకక్డో ఆడుకుంటునన్ బాబు తలిల్ 

దగిగ్రికి పరుగెతుత్కొచిచ్ పకక్న చేరేడు. తనమ్యి వాణిణ్ దగిగ్రికి తీసుకుని దు:ఖ భారంతో ముదుద్లు కురిపించింది. 
ఏదో అరథ్మైన వాడిలా తలిల్ కనీన్రు తుడుసూత్ "అమామ్! నానన్మమ్ నాకు చాకెల్టుట్ తెచిచ్ంది. వదద్ని చెపేప్ను" అనాన్డు. 
వాణిణ్ గుండెలకు హతుత్కుంది తనమ్యి. 
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*** 
ఆ రాతిర్ తనమ్యికి నిదర్పటట్లేదు. మనసంతా సుళుల్ తిరుగుతునన్ బాధ, తీరని కోపం వలల్నో ఏమో శరీరం తన మీద పర్తాపం చూపిసుత్నన్టుల్ 

కుటుల్ నొపిప్. శేఖర చేసిన తపిప్దాలనీన్ మరిచి పోయి, కాదు కాదు క్షమించి, అతనితో ఏం జరగనటుట్ జీవితం మొదలు పెటట్డం అసలు జరిగే పనేనా? 
అతను తపిప్దాల మీద తపిప్దాలు చేసూత్ వచేచ్డు. వయ్సనాలోల్ కూరుకుపోయి అగిన్ సాకిష్గా చేసిన అనిన్ పర్మాణాలూ చెరిపివేసేడు. తనతో ఉండగానే మరో 
అమామ్యిని చెపాప్ పెటట్కుండా పెళిల్ చేసుకుని తనని వదిలించుకోవడానికి పెదద్ డార్మా చేసేడు. పుసెత్లు కూడా వదలకుండా తనని దోపిడీ చేసేడు. ఇపుప్డు 
తనను "మళీల్ ఏలుకునే" నెపంతో "మళీల్ దోపిడీ" మొదలుపెడతాడనన్మాట.  

పిలాల్డి నెపం ఒకటి మధయ్లో. తల పగిలిపోసాగింది తనమ్యికి.  పొదుద్నన్ వాళుల్ మాటాల్డేది తండిర్ అంత శాంతంగా ఎందుకు వినాన్డో అరథ్ం 
కాలేదు. అసలు తనకూ ఒక మనసుంటుందని ఎవరికీ అరథ్ం కాదా? అరథ్మయినా దానికి విలువ లేదా?  ఎవరికి విలువ లేకపోయినా తనకి ఉంది. తనంటే 
తనకి తెలుసు. తనకే బాగా తెలుసు. తనిపుప్డు ఎవవ్రి మీదా ఆధారపడిన వయ్కిత్ కాదు. తన జీవితానికి ఏం కావాలో తను నిరణ్యించుకోగలిగిన సాధికార 
మహిళ. ఇటువంటి ఎనోన్ డిసట్ర్బెనెస్స జీవితంలో ఎనోన్ కలుగుతాయాయి. వీటి నుంచి ఎంత తవ్రగా తను బయటికి రాగలిగితే అంత మంచిది తనకి. 

కనీన్ళుల్ తుడుచుకుని, మొహం కడుకుక్ని బయటికి వచిచ్ వెనెన్టోల్ అరుగు మీద జేరబడి కూచుంది. తన మానాన తను హాయిగా ఉనన్ జీవితానిన్ 
ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ మళీల్ మురికి కూపంలోకి నెటుట్కోకూడదు. అసలా ఆలోచనే వదుద్. ఇపుప్డు ఆలోచించవలిసినది తనీ శారీరక కషట్ం నుంచి తవ్రగా 
కోలుకోగలదా అనన్ది మాతర్మే. తలిల్దండుర్లు తన దగిగ్ర ఉనాన్రు కాబటిట్ బాబు గురించి, ఇంటి పని గురించి ఇపప్టోల్ బెంగ లేదు. కానీ ఇలా ఇంటోల్నే 
కూచోవడం వలల్ మనశాశ్ంతి ఉండడం లేదు. తలిల్ని ఒపిప్ంచి మరో వారంలో మెలల్గా కాలేజీకి వెళిల్పోవాలి. కాకపోతే కొనాన్ళల్ పాటు కాల్సులు నిలబడి 
చెపప్డం కషట్ం అవుతుందేమో. బహుశా: కూచుని పాఠాలు చెపాప్లి. ధైరయ్ంగా ఉండాలి. అనిన్టినీ ధైరయ్ంగా ఎదురోక్వాలి. 

ఆకాశం కేసి చూసూత్ తనకి మాతర్మే వినబడేటటుట్  "అజాఞ్త మితర్మా! ఈ కషాట్లిన్ ఎదురోక్వడానికి తగిన ధైరాయ్నిన్ ఇవవ్వూ" అంది.   
*** 

మరాన్డు ఆదివారం ఉదయానే గేటు తీసుకుని వసుత్నన్ పర్భుని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి. 
"అదేవిటి?  రావొదద్ని సిదాద్రథ్తో ఫోను చేయించింది కదా?"  
వసూత్నే చేతిలో దార్క్షపళుల్, అరటి పళుల్ జోయ్తికి ఇసూత్ నమసక్రించేడు. 
పర్భుని గురుత్ పటిట్నటుట్ "ఆ... మీ అమమ్గారూ, నానన్ గారూ బావునాన్రామామ్? ఎపుప్డో మీరు చదువుకునే రోజులోల్ చూసేను. మీరు మా 

వీథికవతల పేటలో అదెద్కునేవారు కదా" అంది. 
భానుమూరిత్ పర్తి నమసాక్రం కూడా చెయయ్కుండా తలూపేడు. వాకిటోల్ కూచునన్ పర్భుని చూసూత్ ఒక పకక్ మనసు అంతులేని సంతోషంతో 

గంతులు వేసుత్నాన్ మరొక పకక్ తలీల్ తండీర్ ఏమంటారో అనన్ భయం కలగసాగింది తనమ్యికి. బాబు పరిచయంగా వచిచ్ పర్భు ఒళోల్ కూచోవడం వాళుల్ 
గమనించడానిన్ తనమ్యి పసిగటిట్ంది. 

మెలిల్గా బయటకు వచిచ్న తనమ్యిని చూసూత్నే "ఎలా ఉంది ఆరోగయ్ం?" అనాన్డు పేర్మ ధవ్నిసుత్నన్ గొంతుతో. 
తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా తలూపింది. నిజానికి అతనిన్ అలుల్కుని దు:ఖపడాలని ఉంది.  రాతర్ంతా తనకి తను ధైరయ్ం చెపుప్కునాన్ పర్భుని చూడగానే 

ఒకరకమైన బేలతనం ఆవరించింది. 
"నేసత్ం! ననీన్ పర్పంచం లోని అనిన్ కషాట్ల నుంచి తవ్రగా గటెట్కిక్ంచు" అని హతుత్కోవాలని ఉంది. 
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తనమ్యి మనసు పసిగటిట్నటుల్ దిగులుగా చూసేడు పర్భు. అకక్డ ఇక ఉండ లేక లోపలికి వచేచ్సింది తనమ్యి. తలిల్ వంటింటోల్ టీ పటట్సాగింది. 
అకక్డే గోడకి ఆనుకుని నిలబడడ్ తనమ్యి వెనకే తండిర్ విసవిసా వచేచ్డు. 

 ఒకక్సారిగా తనమ్యి గొంతు పటుట్కుని  రౌదర్మైన ముఖంతో "ఎవరితను? తరచుగా ఎందుకొసుత్నాన్డు?" అనాన్డు. 
హఠాతుత్గా జరిగిన పరిణామానికి తనమ్యి ఆశచ్రయ్పోయింది. 
జోయ్తి వెంటనే ఒకక్ అరుపు అరిచింది, "ఉండండి, పిలల్ని చంపుతారా ఏంటి? అతణేణ్ అడుగుదాం"  
భానుమూరిత్ వెంటనే తేరుకునన్టుట్ పటుట్ వదిలేసినా అపప్టికే గోళుల్ గుచుచ్కునాన్యి గొంతు మీద. తనమ్యి కళల్లోల్ జల జలా నీళుల్ తిరిగేయి. 

చినన్తనం నుంచి అలాల్రు ముదుద్గా పెంచిన తండేర్నా ఇతను? మొదటిసారిగా తండిర్ మీద అసహయ్ం వేసింది.  ఎరర్బడడ్ కళల్ తో తండిర్ వైపు తీక్షణంగా 
చూసింది. 

"ఏమామ్, మమమ్లిన్ ఇలా కూడా బతకనియయ్వా" అంటూ తలిల్ కూడా  ఉనన్టుట్ండి తండిర్కి వంత పాడడం మొదలుపెటిట్ంది.  
మాటలు బయటకు వినబడకూడదనన్టుల్ తలుపు మూసి వాకిటోల్ కూచునన్ పర్భు దగిగ్రికి వచిచ్ంది.   
పర్భు అపప్టికే అంతా వినన్టుట్  లేచి నిలబడాడ్డు. దగిగ్రికి వచిచ్ తల పంకిసూత్, "మా వాళుల్ అరజ్ంటుగా రమమ్ంటే ఊరు వెళుత్నాన్ను. నీకు చెపిప్ 

వెళదామని వచేచ్ను. నినున్ అనవసరంగా బాధ పెడితే క్షమించు. మళీల్ వసాత్ను" అని గేటు తీసుకుని వెళిల్పోయేడు. 
అతను వెళిల్న వైపే నిరివ్కారంగా చూసూత్ అరుగు మీద కూలబడింది. తండిర్ తన గొంతు పటుట్కోవడం వెనక కారణం ఏదైనా, ఇక ఆయన 

ఎపప్టికీ తన జీవితంలో ఇంతకు ముందు తండిర్ కాలేడు. ఎపప్టికీ కాలేడు. 
*** 

తలిల్ పర్భు గురించి ఆ తరావ్త ఏం మాటాల్డినా తనమ్యి మౌనం వహించింది. పర్భు తమతో మాటాల్డకుండా వెళిల్పోవడానిన్  ఇదద్రూ 
సహించలేకపోయేరు.  

"చూసేవుగా, నానన్గారు అతనిన్ విషయం ఏవిటని అడిగే లోపలే పలాయనం చితత్గించేడు" 
"అయినా అతనన్ని ఏం పాపంలే. నీ అలుసు లేకుండా అతనెందుకొసాత్డు?" 
"అయినా, ఇదేం ఖరమ్మో. బతికునన్ంత కాలం నీ గురించి ఏడవాలిస్ వసూత్ంది"  
"హవవ్, పేటలో కురార్డు ఇలా మన పిలల్ చుటూట్ తిరుగుతునాన్డని ఎవరికైనా తెలిసేత్ ఇంకేవైనా ఉందా?" 
 తలిల్ మాటాల్డీ మాటాల్డీ  ఊరుకుంది. తండిర్తో తనమ్యి వాళుల్ వెళేల్ రోజు వరకూ మాటాల్డలేదు. వాళుల్నన్ంత సేపూ తనమ్యికి తన సవ్ంత 

ఇంటిలో తనే జైలులో ఉనన్టుల్ అనిపించసాగింది. వాళుల్ తన తలిల్దండుర్లైనా ఇంకా తనని దండించే వయసునన్ చినన్ పిలల్గా చూడడం తనమ్యి 
సహించలేకపోతూంది. అయినా ఎదురు చెపప్కుండా మౌనం వహించింది. తనని వదిలిపెటేట్సి శేఖర హాయిగా బతుకుతునాన్డు.తను జీవితానిన్ చకక్ 
దిదుద్కోవడంలో తపేప్వుంది? పర్భు తన కోసం రావడానిన్ వీళుల్ ఎందుకు తపుప్ పడుతునాన్రు? 

తనకి పెళిల్ కాకముందు ఆ పలెల్టూళోల్ తనని అదుపాజఞ్లలో భయభకుత్లతో  పెంచేరు. ఇపప్టికీ వీళల్ అదుపులోనే ఉండాలనుకుంటునాన్రా? లేదా 
అసలు తను మళీల్ తన జీవితం చకక్ దిదుద్కోవడం ఇషట్ం లేదా? లేదా తను మళీల్ తపప్టడుగు వేసుత్ందేమోనని భయపడుతునాన్రా? తను జీవితాంతం ఇలా 
ఒంటరిగా ఉండిపోవాలనా వీళల్ ఉదేద్శయ్ం? లేదా శేఖర తో మళీల్ తను కలవాలని అనుకుంటునాన్రా? లేదా వాళేల్ సరైనవాడిని చూసి 
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చెయాయ్లనుకుంటునాన్రా? అదే నిజమైతే, ఇపప్టి  వరకూ ఒకక్ సంబంధం కూడా ఎందుకు చూడలేకపోయేరు? పర్భు కుటుంబం, అతని సామాజిక వరగ్ం, 
ఇతర పరిసిథ్తులు అంగీకరించడం ఇషట్ం లేదా? 

అంతు చికక్ని పర్శన్లు తనలో తనే వేసుకుంటూ జవాబులు తెలుసుకోలేక అవసథ్ పడసాగింది తనమ్యి. 
*** 

కాలేజీలోకి మొదటిరోజు అడుగుపెటట్గానే పిర్నిస్పాల గారితో సహా అందరూ ఆపాయ్యంగా పలకరించేరు.  
కాసేపటోల్నే  తాయిబా ఉతత్రం పటుట్కు వచిచ్ ఇచిచ్ంది. పర్భు ఉతత్రం చూడగానే సంతోషం పెలుల్బుకింది తనమ్యికి . 
ఆతర్ంగా విపిప్ంది. 
"పిర్యమైన తనూ! 
నీకు ఆరోగయ్ం ఇంకా కుదురుపడకుండా నేను నీ  నుంచి దూరంగా వెళాల్లిస్ వచిచ్నందుకు ఎంత బాధగా ఉందో చెపప్లేను. ఈ వారం మళీల్ మా 

ఇంటికి అరజ్ంటుగా రావాలిస్ ఉండి వచాచ్ను. మీ వాళుల్ నీ దగిగ్రే ఉనన్ందుకు ఒక పకక్ కొంత నిశిచ్ంతగా ఉనాన్, నువెవ్లా ఉనాన్వో అనే చింత 
వెంటాడుతూనే ఉంది.  

ఇక మా ఇంటికి వచిచ్న విషయం ఏవిటో ఇపుప్డు నువువ్నన్ పరిసిథ్తులోల్ నీకు చెపిప్ నినున్ బాధించడం నా ఉదేద్శయ్ం కాదు. కానీ, నీతో తపప్ నేను 
ఏ విషయమైనా ఎవరితో పంచుకుంటాను? 

 మా వాళుల్ నా కోసం చెపాప్పెటట్కుండా సంబంధం మాటాల్డి, రేపు నిశిచ్తారథ్ం అని ఫోను చేసేరు. ఇక మన సంగతి సవ్యంగా వచిచ్ చెపప్డం 
కంటే వేరే మారగ్ం  కనబడలేదు. తీరా వచేచ్నే కానీ ధైరయ్ం చాలడం లేదు. ఒక పకక్ మీ వాళల్కూ ఇషట్ం లేదని అరధ్మయియ్ పోయింది. ఇక వీళల్కు చెపిప్నా 
ససేమిరా ఒపుప్కోరు. అందుకే ఇక ఒక నిరణ్యానికి వచేచ్ను........" ఇక చదవలేక ఆగిపోయింది తనమ్యి.   

వేగంగా కొటుట్కుంటునన్ గుండె చపుప్ళల్ మధయ్, ముఖమంతా చెమటలతో, వణుకుతునన్ చేతులతో టేబుల మీదే వాలిపోయింది. గుండెని 
పిండేసుత్నన్ దు:ఖం.  కళుల్ తిరుగుతునన్టుట్ సప్షట్ంగా తెలియసాగింది తనమ్యికి. 

గుమమ్ం దగిగ్రే ఉనన్ తాయిబా "అయోయ్ మేడం... మేడం" అంటూ చపుప్న లోపలికి పరుగెతుత్కు వచిచ్ంది 
54 

తనమ్యికి మెలకువ వచేచ్సరికి సాట్ఫ రూములో ఒక పకక్గా ఉనన్  బలల్ మీద పడుకుని ఉంది. తాయిబా పకక్నే విసురుతూ 
కనిపించింది. చుటూట్ లెకచ్రరుల్ గుమిగూడేరు. తనమ్యి కళుల్ తెరవడం చూసి అంతా ఒకక్సారిగా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు.  

పిర్నిస్పాల గారు "ఏమిది మేడం, మరి నాలుగ్దినాలు ఇంటికాడ ఉండుండిర్" అనాన్రు తేలికపడుతూ. 
సిదాద్రథ్ నరుస్ని వెంటబెటుట్కుని వచేచ్డు. 
"మీరు గిటల్ పడంగనె పాపం సారు దావఖానకు ఉరికిండు" అంది తాయిబా. 
తనమ్యి కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా చూసింది సిదాద్రథ్ వైపు. కాసేస్పటోల్నే పూరిత్గా తేరుకుని ఇంటికి బయలుదేరింది తనమ్యి. తాయిబా 

తోడు వచిచ్ంది. సిదాద్రథ్ గేటు వరకూ వచిచ్ ఆటో ఎకిక్సూత్ 
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"నరుస్ ఏం ఫరావ్లేదని చెపేప్ వరకూ గాభరా పుటుట్కొచిచ్ంది. అయినా ఏంటి తనమ్యీ! ఇపుప్డు కాలేజీకి తొందరేమొచిచ్ందని 
వచేచ్రు.  నా మాట విని మరొక వారం రెసుట్  తీసుకోండి" అనాన్డు. 

దారిలో తాయిబా ఉతత్రం తీసి చేతిలో పెటిట్ంది. "ఏంది మేడం, గటల్ సదవతానే పడిపోయినుర్. అంత మంచిగనె ఉనన్దా?" అంది. 
తనమ్యి నిటూట్రుప్ విడుసూత్ తల ఊపింది. పర్భు ఉతత్రం లో తను చదివిన చివరి వాకయ్ం వెంటాడుతూ ఉంది. 
"మా వాళల్కు చెపిప్నా ససేమిరా ఒపుప్కోరు. అందుకే ఇక ఒక నిరణ్యానికి వచేచ్ను...." 
ఇంటికి రాగానే నిసాత్ర్ణగా మంచమీమ్ద వాలిపోయింది. ఊరి నుంచి పొలం కౌలు వయ్వహారాలేవో అరజ్ంటుగా చెయాయ్లిస్ ఉనాన్యని 

తలీల్తండీర్ అంతకు ముందు రోజే  బయలుదేరేరు. 
వెళేల్ ముందు జరిగిన సంఘటన జాఞ్పకం వచిచ్ంది తనమ్యికి. 
భానుమూరిత్ కూతురి దగిగ్రికి వచిచ్ "ఒకసారి ఆలోచించమామ్. బాబు కోసమైనా నువువ్ శేఖర తో  కలిసి ఉంటే మంచిదేమో" అనాన్డు. 
జోయ్తికి ససేమిరా ఇషట్ం లేకపోయినా, కూతురు ఎవరినో మళీల్ పెళిల్ చేసుకోవడం కంటే మంచిదనన్టుట్ మాటాల్డకుండా ఉండి 

పోయింది. 
"వీళుల్ ఇలా ఎలా ఆలోచించగలుగుతునాన్రు? అసలు శేఖరోత్ తనెలా మళీల్ కలవగలదు?  అతనిపుప్డు ఎవరికో భరత్. ఎవరో ఆమె 

పిలల్లకు తండిర్. 
ఛీ,ఛీ. తలుచ్కోవడానికే అసహయ్ం వేసూత్ంది.  అతని ముఖం చూడడానికి కూడా కంపరం పుటుట్కొసూత్ంది. పైగా పర్భు వచిచ్న రోజు 

జరిగిన సంఘటన నుంచి తనమ్యి అపప్టికీ కోలుకోలేదు. తనపై ఎపుప్డూ చెయియ్ చేసుకోని తండిర్ తన పీకె పటుట్కునాన్డు. అంత తపుప్ తనేం 
చేసింది? నిజానికి ఆ రోజు నుంచీ తండిర్తో ముభావంగానే ఉంటూ వచిచ్ంది. ఇక ఉండబటట్లేక అదే అడిగింది. 

"నువువ్ నీ సంతోషమే చూసుకుంటునాన్వు కానీ పిలాల్డి గురించి ఆలోచించేవా?" అనాన్డు తండిర్ గదిద్ంపుగా.  
"ఇపుప్డు వాడికేమయియ్ంది?" అంది రోషంగా. "ఏమయియ్ందా? ఆ వచేచ్వాడు నీకు భరత్ కాగలడేమో. కానీ పిలాల్డికి తండిర్ 

కాగలడా?" అని రెటిట్ంచేడు భానుమూరిత్. 
"పర్భు బాబుకి తండిర్ కాగలడో, లేడో తనకూ తెలీదు. కానీ వాడు శేఖర లాంటి దుషుట్డి నీడలో పెరగడం కంటే మంచిదే. మంచి భరత్ 

కాలేని శేఖర మంచి తండార్?" అదే చెపిప్ంది. 
"నీ వితండ వాదాలకు నా దగిగ్ర సమాధానం లేదు. మేం నీ మంచి కోరి చెపుతునాన్ం. వినేదీ, లేనిదీ నీ ఇషట్ం" అనాన్డు భానుమూరిత్. 
"నీ ఇషట్ం"  అనన్ చివరి మాట "నీ ఖరమ్" అనన్ంత విసురుగా వినబడింది తనమ్యికి. 
ఇపుప్డీ ఉతత్రం. నిజానికి ఉతత్రం పూరిత్గా చదవలేదు. 
"ఇరువైపులా తలిల్దండుర్లు ఒపుప్కోవడం లేదు కాబటిట్ ఒక నిరణ్యానికి వచేచ్ననాన్డు"  
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అదేవిటో ఊహించుకోవడానికే భయం వేసి కళుల్ తిరిగిపోయేయి తనకు. పర్భు తనను ఇలా నిసస్హాయంగా వదిలేసేటంత 
బలహీనమైనదా అతని పేర్మ?  ఎందుకో మనసస్ంగీకరించడం లేదు. అతని పేర్మ గటిట్దని తనకు అనిపిసూత్ ఉండేది, కాదు కాదు అదే నిజం 
కూడా! మరెందుకిలా జరుగుతోంది? తనకే ఎందుకు జరుగుతోంది? 

తపుప్ తనదేనా? ముందంతా అతను వెంటపడినపుప్డు తనే ఏడాది గడువు పెటిట్ంది. ఇపుప్డు అతను తన జీవితం తను 
చూసుకుంటునన్ందుకు తటుట్కోలేకపోతూంది. కళుల్ తుడుచుకుని ఉతత్రం మరొకసారి చదవడం మొదలు పెటిట్ంది. ఎపుప్డూ పర్తీ ఉతత్రానీన్, 
అందులోని పేర్మ పూరిత అక్షరాలీన్ హతుత్కుని ముదుద్లు కురిపిసూత్ చదివేది. ఇపుప్డు ఆపుకుందామనాన్ దు:ఖం ఆగడం లేదు. మొదటి 
పేజీలోని చివరి పేరాకి వచేచ్సరికి మళీల్ నీరసం ముంచుకొచిచ్ంది. 

"మా వాళుల్ నా కోసం చెపాప్పెటట్కుండా సంబంధం మాటాల్డి, రేపు నిశిచ్తారథ్ం అని ఫోను చేసేరు. ఇక మన సంగతి సవ్యంగా 
ఇకక్డికి వచిచ్ చెపప్డం కంటే వేరే మారగ్ం  కనబడలేదు. తీరా వచేచ్నే కానీ ధైరయ్ం చాలడం లేదు. ఒక పకక్ మీ వాళల్కూ ఇషట్ం లేదని 
అరధ్మయియ్ పోయింది. ఇక వీళల్కు చెపిప్నా ససేమిరా ఒపుప్కోరు. అందుకే ఇక ఒక నిరణ్యానికి వచేచ్ను........" 

తను అతనిన్ మనసూఫ్రిత్గా  పేర్మించింది. అసలు పేర్మకు అరథ్ం ఏవిటి? పేర్మించిన వయ్కిత్ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకోవడం కదా! 
అలాంటపుప్డు తనకు బాధ ఎందుకు కలుగుతూంది? 

“పర్భూ! నినున్ పేర్మించే వయ్కిత్గా ఎపుప్డూ నేను నీ మంచిని, నీ సంతోషానిన్ కోరుకుంటాను, కానీ నా నించి దూరంగా వెళల్డం  నీకు 
సంతోషమెలా అవుతూందో అరథ్ం కావడం లేదు. పర్శాంతంగా ఉనన్ నా జీవితంలోకి చొరబడి, ననున్ నీ పేర్మతో వివశురాలిన్ చేసి ఇలా 
తపుప్కోవడం నీకు నాయ్యమేనా?" ధారాపాతమైన కనీన్టిని తుడుచుకుంటూ రెండవ పేజీ తిపిప్ంది. 

"తనూ! నేను ఇపుప్డు తీసుకొనబోయే నిరణ్యం వలల్ ఏమవుతుందనే ఆలోచన ఇక మానెయయ్దలుచు కునాన్ను. ఏమైనా కానియియ్. 
నేను ఉనన్ పళంగా ఇకక్డి నుంచి  వచెచ్యాయ్లనుకుంటునాన్ను. నినున్ చూడడానికి రెకక్లు కటుట్కుని వాలాలని ఉంది. మీ అమామ్నానన్ గారుల్ 
వెళల్ంగానే చెపుప్. నిజానికి నాకు నినున్ వెంటనే చూడాలనుంది. ఎవరికోసమూ నేను నినున్ వదులుకోలేను, దూరం చేసుకోలేను, ముఖయ్ంగా 
నినున్ అకక్డ వంటరిగా వదిలి నేను ఎకక్డా సంతోషంగా బతకలేను. చినన్తనం నించి నినున్ పేర్మించినా సరైన సమయానికి నినున్ 
దకిక్ంచుకోలేకపోయాను. ఇక ఇపుప్డూ నీతో జీవితం పంచుకునే అవకాశానిన్ ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ వదులుకోలేను.  మన కుటుంబాలూ, 
చుటూట్ ఉనన్ పర్పంచం ఒపుప్కునాన్, ఒపుప్కోక పోయినా  నేను నినున్ వొదులుకోలేను. అయినా నీకు తెలీదూ? నా మనసుస్ నీకు ఎపుప్డో 
సమరిప్ంచానని? నువేవ్ నేను, నేనే నువవ్ని. హమమ్యయ్, నీకు ఇది రాసేక గానీ నా మనసు కుదుటపడడం లేదు. ఇవనీన్ సరేగానీ, నువువ్ 
తవ్రగా కోలుకోవాలి. సమయానికి భోజనం చెయయ్డం మరిచ్పోకు"  

తనమ్యి ఆనందబాషాప్లతో గబగబా ఉతత్రానికి ముదుద్లు కురిపించింది. తనకి తెలుసు, తన పర్భు తనకి అనాయ్యం చెయయ్డని. 
అయినా తెలివితకుక్వతనం కాకపోతే  ఉతత్రం సగంలోనే గాభరా పడిపోవడమెందుకు? పర్భు పేర్మని శంకిసేత్ తనని తను శంకించుకునన్టేట్. 
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తన కోసం కొటుట్కునే గుండె చపుప్ళల్లోల్ అతని నిజాయితీ ఎపప్టికపుప్డు తేటతెలల్మవుతూనే ఉందిగా. తనెందుకు అంత పిచిచ్గా 
ఆలోచిసుత్ంది? 

లేచి చలల్ని నీళల్తో ముఖం కడుకుక్ంది. అదద్ంలోచూసూత్ చినన్ సిట్కక్ర  బొటుట్ ముఖానికి అతికించుకుంది.  
జీవితం పొడవునా మింగుడు పడని చేదు అనుభవాలతో మెరుపు కోలోప్యి, చికిక్ పోయిన పలచని చెంపలు, అనుక్షణం దుఃఖం తో 

అలిసిపోయిన కళుల్.  
ఒకపుప్డు తిలకం సీసాతో పెదద్ బొటుట్  పెటుట్కుంటూ కాంతివంతమైన తన ముఖానిన్ తానే చూసుకుని మురిసిపోయేది. వాకిటోల్ రాళల్ 

వారన విరగబూసిన ముదద్ బంతి పూల దగిగ్రికి వచిచ్ంది. 
"అజాఞ్త మితర్మా! పూల మొకక్లా ఎంత చినన్దైనా అందమైన జీవితానిన్ పర్సాదించు నాకు" అని కళుల్ మూసుకుని వేడుకుంది. 
ఒంటోల్ నీరసంగా ఉనాన్ కాళల్లోల్కి ఎకక్డ లేని హుషారు వచిచ్నటట్యియ్ంది. రోడుడ్ మీది ఎసీట్డీ బూత కి వచిచ్ పర్భు ఆఫీసుకి ఫోను 

చేసింది  
"అరే మేడం, ఏడికి బోతునన్వు? అగో, నే తోలుకుపోత ఉండు" అంటూ తాయిబా వెంట వచిచ్ంది. 
"సుసీత్ తగేగ్వరికి జర జాగర్తత్గ ఉండు మేడం, ఏడికి బోవాలనాన్ నే తోలుకుపోత గద...."గలగలా మాటాల్డుతునన్ తాయిబా వైపు 

చూసూత్  
ఈ అజాఞ్త పర్దేశంలో ఈ అమామ్యే లేకపోతే తన జీవితం ఏమయేయ్దో అనిపించి కృతజఞ్తగా తాయిబా చెయియ్ పటుట్కుని "థాంకూయ్" 

అంది. 
"ఊకో మేడం" అని సిగుగ్ పడింది తాయిబా. 
ఫోన లో అవతలి నుంచి పర్భు గొంతు వినిపిసూత్నే మళీల్ దు:ఖం ముంచుకొచిచ్ంది తనమ్యికి. 
"ఒకక్సారి రాగలవా" అని మాతర్ం అనగలిగింది. 

*** 
గేటు తీసుకుని వసుత్నన్ పర్భుని చూడగానే మొతత్ం సతుత్వ వచిచ్నటల్యియ్ంది తనమ్యికి. దగిగ్రికి వసూత్నే అతనిన్ అలుల్కుని కళుల్ 

మూసుకుంది. 
గుండెలకు హతుత్కునన్ తల మీద ముదుద్ పెటిట్, గెడడ్ం పెకెతిత్ దు:ఖంతో తడిగా, భారంగా ఉనన్ కనెర్పప్లిన్ తుడుసూత్, "పద తనూ!  పెళిల్ 

చేసుకుందాం, ఇక అభయ్ంతర పెటట్కు" అనాన్డు పర్భు. 
తల మీద వెనెన్ల పూల వాన అకసామ్తుత్గా కురుసుత్నన్టుల్ అనిపించింది తనమ్యికి.  
వివశతవ్ంతో ఇంకాసత్ గటిట్గా హతుత్కుని "అలాగే. కానీ, నేను ఒక గంట పాటు నిలబడగలవగానే" అంది సంతోషంగా. 
"అయోయ్! ముందు కూరోచ్" అనాన్డు ఆతృతగా. 



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   298 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

అతనికి జేరబడి కూచుంటూ నిసాత్ర్ణగా కళుల్ మూసుకుంది. 
"మరి ఇలా చెపప్కుండా పెళిల్ చేసుకుంటే మీ వాళుల్ బాధ పడరూ?" అంది సాలోచనగా. 
"అలాగని, నినున్ బాధ పెటట్డం మంచిదంటావా? నేను వాళుల్ చెపిప్నటుల్ నడుచుకుంటే వాళుల్ ఆనందపడినా, నువువ్, నేను 

జీవితాంతం బాధ పడాలి. మన పెళిల్ వలల్ వాళుల్ కొనాన్ళుల్ బాధ పడతారు నిజమే. కానీ ఆ బాధని మరిపింపజేసేలా నువూవ్, నేనూ నడచుకుంటే 
అది తవ్రగా ఉపశమిసుత్ందని నా నామమ్కం. తనూ! నేను మా వాళల్ని ఎపుప్డూ జాగర్తత్గా చూసుకోవాలని అనుకుంటూ ఉంటాను. నువువ్ 
కాదనవు కదూ!" అంటూ చెయియ్ చాచేడు. 

అతని చేతిలో తన అరచెయియ్ ఉంచుతూ "తపప్కుండా" అంది. 
నిశశ్బద్ంగా తల నిమురుతూ, "నువువ్ బాగా కోలుకో ముందు. దేనికీ బాధ పడకు. ఇక నేనూ ఇకక్డే ఉంటాను. నినున్ భదర్ంగా 

చూసుకుంటాను" అనాన్డు. 
తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా తలూపింది. ఇక ఏ విషయానికీ జీవితంలో ఒంటరి పోరాటం చేసే ఓపిక కూడా లేదు. 
అదే చెపిప్ంది చినన్ గొంతుతో. 
"ఊ...ఇక దేనికీ నువువ్ ఒంటరిగా పోరాడకక్రలేదు, నేనునాన్నుగా" అనాన్డు గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్ వదులుతూ. 
"మరి మీ వాళుల్..." అనేదో అనబోతునన్ తనమ్యికి ఆనుకోవడానికి తలగడ ఇసూత్  "ష... కాసేస్పు పర్శాంతంగా నిదర్పో. ఏమీ  

ఆలోచించకు" అనాన్డు. 
*** 

పర్భు సానిన్ధయ్ంలో నెల రోజులోల్  తనమ్యి పూరిత్గా కోలుకుని, ఆరోగయ్వంతురాలయియ్ంది. తను మందులు వేసుకోవడం దగగ్రున్ంచి, 
తినడం వరకూ పర్తీ విషయంలోనూ అతను తన పటల్ చూపించే శర్దధ్కి అబుబ్రపడింది తనమ్యి. ఆ నెల రోజులూ తనే వంట చేసి తినిపించి 
తనకు తలిల్ అయేయ్డు, కంటికి రెపప్లా చూసుకుని తండిర్ని మరిపింపజేసేడు. 

ఆ సాయంతర్ం ఆఫీసు నుంచి వసూత్నే "రిజిసట్ర ఆఫీసు వివరాలనీన్ కనుకుక్ని వచేచ్ను. ఇదద్రి సాకిష్ సంతకాలుంటే చాలు" అనాన్డు. 
"సిదాద్రథ్ని, ఆయన మిసెస ని అడగొచుచ్. నీ సేన్హితులు ఎవరైనా వసుత్నాన్రా?" అంది. 
పర్భు తల అడడ్ంగా ఊపేడు. అతను తన వాళల్తో ఏమీ చెపప్లేకపోవడం అతనికి విచారానిన్ కలగజేసోత్ందని అరథ్ం అయియ్ంది 

తనమ్యికి. తన జీవితానిన్ బాగు చెయయ్డం కోసం, పేర్మను గెలిపించుకోవడం కోసమో అతను పెళిల్కి సిదధ్పడుతునాన్, అతని మనసులో 
చెలరేగుతునన్ బాధ చూసుత్నన్ కొలదీ తాము తపుప్ చేసుత్నాన్మేమో అని అనిపించసాగింది తనమ్యికి.  

అదే అంది మరాన్డు సిదాద్రథ్తో. 
"ఊ.. అతని మానసిక పరిసిథ్తిని  నేను అరథ్ం చేసుకోగలను. అతను తన సేన్హితులని కూడా పిలవదలచకపోవడం లో బహుశా: 

ఎవరైనా అతని ఇంటికి వారత్ అందజేసేత్ అనవసరమైన రభస అవుతుందేమోనని భయం ఉందనుకుంటా. లేదా వారత్ ఎవరి దావ్రానో కాక, తనే 
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సవ్యంగా  తెలియ జేయాలనే ఉదేద్శయ్మూ అయిఉండొచుచ్. పెళిల్ లోగా అతనిన్ ఎంతైనా ఆలోచించుకోనివవ్ండి, మధన పడనివవ్ండి. పెళిల్ 
తరువాత ఆలోచించుకోవడం కంటే ఇది మంచిదే నా ఉదేద్శయ్ంలో. ఏదేమైనా కానీ మీరు ఈ విషయానిన్ మనసుకి పటిట్ంచుకోనవసరం 
లేదనుకుంటా" అనాన్డు సిదాద్రథ్. 

అయినా తనమ్యికి ఆ ఆలోచనే వొణుకు పుటిట్ంచసాగింది. ఇదంతా ఎకక్డికి దారి తీసుత్ందో అరథ్ం కావడం లేదు. ముఖయ్ంగా బాబు 
భవిషయ్తుత్ ఎలా ఉంటుందోనని భయం కలగసాగింది. ఇపుప్డు తను తపుప్ నిరణ్యం తీసుకుంటే తను జీవితానిన్ చకక్దిదుద్కోవాలనుకోవడంలో 
అరథ్ం లేదు. 

సిదాద్రథ్ అనన్టుట్  "జీవితం ఆనందమయం కావాలని ఆశ పడడంలో తపుప్ లేదు" 
కానీ పొరబాటున అది వికటిసేత్ తన చేజేతులారా తనే బాబు భవిషయ్తుత్ని కాలరాసినటల్వుతుంది.  
ఆ సాయంతర్ం పర్భు రాగానే  "అలా డాబా మీదికి వెళొల్దాద్మా" అంది. 
అపుప్డపుప్డే సాయం సమయం కావడంతో ఆకాశం ఎరుపు రంగు దాలిచ్ంది. కేవలం బటట్లు ఆరవేసుకోవడానికి మాతర్మే పనికొచేచ్ 

అతి చినన్ డాబా అది.  
ఒక మూలగా నిలబడి ఆకాశంకేసి చూసూత్  "మరోసారి ఆలోచిసేత్ మంచిదేమో పర్భూ" అంది దిగులుగా. 
"నేను ఏదైనా నిరణ్యం తీసుకునే వరకే ఆలోచిసాత్ను, ఆ తరువాత ఎపుప్డూ వెనుతిరగి చూడను. కషట్మైనా, నషట్మైనా ఆ నిరణ్యానికి 

జీవితాంతం కటుట్బడి ఉంటాను" అనాన్డు సిథ్రంగా. 
ఆ సంధయ్ వేళ అతని దృఢ సంకలప్ం చూసి తాము తపుప్ చెయయ్డం లేదని, అతనితో జీవితం సుఖవంతమవుతుందని మనసూఫ్రిత్గా 

అనిపించింది తనమ్యికి. 
55 

పెళిల్ చేసుకుందామని పర్భు దృఢంగా  చెపిప్నపప్టి నుంచి "ఇదంతా మంచిదౌనా, కాదా" అనన్ మీమాంస రోజురోజుకీ పెరగసాగింది తనమ్యికి. 
పకక్నే ఆదమరిచి నిదర్పోతునన్ బాబు ముఖం కేసి చూసింది. ఈ పెళిల్ వలల్ తనొకక్తే కాదు, వీడి భవిషయ్తుత్ కూడా సుఖవంతం కావాలి. అది సాధయ్మేనా? 

ఆలోచనలతో బురర్ పగిలిపోతూంది. సిదాద్రథ్ అనన్టుల్ "కొనిన్ విషయాలలో సవ్ంతంగా నిరణ్యం తీసుకోలేనపుప్డు మరెవరిననాన్ విశవ్సించాలి. 
పర్భు పటల్ నమమ్కంతో ముందుకు అడుగెయయ్డమే మంచిది." ఇక మరినిన్ ఆలోచనలు వృథా.  

"పెళిల్ ఏ రోజు చేసుకోవాలో ముహూరత్ం ఎవరు పెడతారు మనకి? " అనాన్డు సాలోచనగా పర్భు ఆ రోజు ఆఫీసు నించి వసూత్నే. 
"మనమే" అంది చినన్గా నవివ్ తనమ్యి. 
"మనకి ఏ రోజు రిజిసట్రు ఆఫీసులో అపాప్యింటుమెంటు దొరుకుతుందో అదే మంచి ముహూరత్ం" అంది మళీల్. 
"వీలైనంత సింపుల గా చేసుకుందాం. ఆరాభ్టాలు చెయయ్డం నాకు ఇషట్ం లేదు" అనాన్డు. 
"అలాగే" అంటూ నీరసంగా తలూపింది. 
"ఏమయియ్ందిరా, పోనీ నీకు నచిచ్న వాళల్నందరినీ పిలువు" అనాన్డు గోముగా కళల్లోకి చూసూత్.    
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వదద్నన్టుట్ మినన్కుండిపోయింది.  
మనసులో ఒక రకమైన భయాందోళనేదో సుళుల్ తిరుగుతూంది. ఇదంతా సకర్మంగా జరుగుతుందో, లేదో ఎవరైనా అడుడ్పడతారేమోననన్ భయం 

ఒక వైపు, ఎవరికీ తెలియకుండా చేసుకుంటూనన్ ఈ పెళిల్ సకెస్స అవుతుందో, లేదో అనన్ టెనష్న మరోవైపు. 
"ఏమయియ్ందిరా" అనాన్డు మళీల్.  
అతయ్ంత పేర్మపూరితమైన ఆ పిలుపుకి మనసుస్లోని బాధావేదనలనీన్ తొలిగిపోయినటుల్ అతని భుజాల మీద తల వాలిచ్ నిశిచ్ంతగా కళుల్ 

మూసుకుంది. 
"ఈ నిశిచ్ంత చాలు తన జీవితానికి" అనిపించింది "పర్భూ! ననెన్పుప్డూ వదిలి వెళల్వుగా" అంది. 
"ఎపుప్డూ వెళల్ను" అనాన్డు గదగ్దంగా తల నిమురుతూ. 
"రేపు సెలవు పెటిట్ పెళిల్కి కావలిస్నవనీన్ కొనుకుక్ందామా" అంది.  
"సరే, ముందు కాసత్ చలల్ని నీళల్తో ముఖం కడుకోక్ కాఫీ కలుపుతాను" అనాన్డు. 
తనమ్యి సంతోషంగా లేచింది. 

*** 
మనసంతా నిండిన హుషారుతో తెలాల్రగటేల్ మెలకువ వచిచ్ంది తనమ్యికి. తనకెంతో ఇషట్మైన చలికాలపు రోజులవి. దుపప్టీ కపుప్కునే వాకిటోల్కి 

వచిచ్ంది. ముందురోజు వేసిన ముగుగ్ ఇంకా అందంగా అలానే ఉంది. విరబూసిన బంతి పూలు, గనేన్రు పూలు ఉదయపు ఆహాల్దానికి తలలూపుతునాన్యి. 
ఆకాశం కేసి చూసూత్ "అజాఞ్త మితర్మా! నా జీవితం అందమైన మలుపు తిరగబోతూంది. నువువ్ నాతో తోడుండి  అనీన్ సకర్మంగా జరిగేటటుల్ 

చెయయ్వూ?" అని దీరఘ్ంగా ఊపిరి పీలిచ్ంది. 
తనకు, పర్భుకు పెళిల్. తమ అపురూపమైన పెళిల్కి మేఘాలే పందిళుల్, పకుష్ల కిలకిలారావాలే మంగళ వాయిదాయ్లు, ఆశీసుస్లందజేసుత్నన్టుల్ 

తలలూపుతునన్ వృకాష్లే బంధువులు.  ఈ పెళిల్కి అయినదానికీ కాని దానికీ అలిగే మగపెళిల్ వారు లేరు,  అసంతృపిత్తో విసుకుక్నే ఆడపెళిల్ వారు లేరు. 
అటూ ఇటూ ఏ గందరగోళమూ లేదు. అందమైన నిశశ్బద్పు, అచచ్మైన రహసయ్పు పెళిల్. చినన్పుప్డు కథలోల్ వినన్ "గాంధరవ్ వివాహం" అంటే ఇలాగే 
ఉండేదా?  ఏమో. ఇలా ఏ తంతూ లేకుండా మనసుకి పర్శాంతంగా, హాయిగా అనిపిసూత్ంది. ఒకరొన్కరు ఇషట్పడే ఇదద్రు వయ్కుత్లు కలిసి జీవించేందుకు 
అసలింత కంటే ఏం కావాలి?   

"పొదుద్నేన్ మెలకువ వచేచ్సిందా?" చినన్గా నవేవ్డు అపుప్డే లేచిన పర్భు లోపలికి వసుత్నన్ తనమ్యిని చూసూత్. 
తనమ్యి పర్శాంతంగా చిరునవువ్ నవివ్ "థాంకూయ్" అంది. 
"దేనికి?" అనాన్డు. 
"అనిన్టికీ" అంటూ  బాబుని నిదర్లేపి సూక్లుకి తయారుచేయసాగింది.  
షాపింగుకు బయలుదేరుతూ ఎందుకైనా మంచిదని సాయంతర్ం లేటైతే బాబుని చూడమని తాయిబాకు చెపిప్ వచిచ్ంది. తనమ్యి తనకు ఇషట్మైన 

గంధం రంగు పటుట్ చీర కొనుకుక్ంది. పర్భు తనకు నచిచ్న బటట్లు, బూటుల్ సెలకుట్ చేసుకునాన్డు. 
"ఆఫీసుకి వేసుకునే బటట్లు కదా ఇవి" అంది తనమ్యి. 
"అవును పొదుద్నన్ పది గంటలకి కదా మన పెళిల్, అటిన్ంచటే నేను మళీల్ ఆఫీసుకి వెళిల్ పోవాలి" అనాన్డు.   
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తనమ్యి అతని వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. "ఎంత రిజిసట్రు పెళల్యినా ఇంత పార్కిట్కల గా ఉండాలిస్ందేనా?" అదే అంది.  
"నీకు తెలీనిదేవుంది, నాకు ఆరాభ్టాలు నచచ్వని. అది సరే, ఆఫీసులో బోలుడ్ పని పెండింగులో ఉంది. ఇకక్డ ఎంత తొందరగా తెమిలితే అంత 

మంచిది" అనాన్డు చినన్గా నవువ్తూ.  
"మరి ఈ రోజంతా సెలవు..." అని తనమ్యి అనబోతూండగా "నువేవ్దో బాధ పడుత్నాన్వని సరేననాన్ను నినన్" అనాన్డు.   
మరో గంటలో "పూల దండలు ఆరడ్రు ఇవవ్డం కూడా అయిపోయింది కదా, ఇక నినున్ బసెస్కిక్ంచి నేను ఆఫీసుకి వెళాత్ను మరి" అనాన్డు.  
తనమ్యి "మంగళ సూతార్లు, మెటెట్లు కొనాలి కదా" అంది. 
పర్తిగా చినన్ నవువ్ నవివ్ "నీకు నచిచ్తే నువువ్ కొనుకోక్" అని పరుస్లోంచి "ఇదుగో కెర్డిట కారుడ్ అని కొతత్గా వచిచ్ంది. ఇది పెదద్ షాపులోల్నే 

ఏకెస్పుట్ చేసుత్నాన్రు. నినన్కక్డ దించి నేను వెళాత్ను పద" అనాన్డు. 
షాపులోకెళిల్ తనకు నచిచ్న పెదద్ మంగళ సూతార్లు, చుటుల్, పిలేల్ళుల్  వెరైటీలు చూసూత్ందే కానీ పర్భు కూడా  తనతో ఉంటే బావుణణ్ని 

అనిపించసాగింది.   
"పెళిల్" జీవితంలో అతి ముఖయ్మైన సంఘటన. అది ఇతనికి ఎందుకు ఇంత మామూలుగా అనిపిసూత్ంది?    
తపుప్ తన ఆలోచనలోల్ ఉందా? లేదా అతని పదధ్తిలో ఉందా? ఏదేమైనా పెళిల్ పేరుతో తన జీవితంలో ఇంత వరకూ జరిగిన అనేక బాధాకరమైన 

సంఘటనల కంటే ఇది నయమే. 
ఇకక్డ తనకి నచిచ్నదేదైనా చేసే జీవితం ఉంది ఇపుప్డు. “తనకు నచచ్నిదేదీ చెయయ్కక్రలేదు.” ఆ ఆలోచనే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. 
రెడీమేడ లో చూసిన మెటెట్లు నచచ్క పకక్నే సందులో ఉనన్ చినన్ దుకాణాల దగిగ్ర నడవసాగింది.  
జీవితాంతం తన కూడా నడవవలిస్న వాడు తనతో ఈ కాసేస్పు ఉండలేనటుల్ వెళిల్పోయేడు "పచ్"  అని నిటూట్రిచ్ంది. 
అంతలోనే "జీవితాంతం" అనన్ది తలుచ్కుని తనలో తనే నవువ్కుంది. 
అసలు ఆ పదానికి అరథ్ం ఉందా?  
యౌవనం లోకి అడుగుపెడూత్నే ఎనిన్ కలలు కంది తను! శేఖర తనతో జీవితాంతం ఉంటాడని, అతనితో తనునన్ ఇలుల్, జీవితం శాశవ్తం అనీ 

అనుకుంది. కానీ అవనీన్ కలలుగా మాతర్మే మిగిలిపోయాయి.  
"ఇంతకంటే బరువైన మెటెట్లు కావాలంటే చేసి ఇసాత్ం. కానీ వారం పడుతుంది" అంటునాన్డు షాపతను.   
ఈ లోకంలోకి వచిచ్ంది. "ఊహూ, అంత సమయం లేదు" అని ముందుకు నడిచింది. 
తమ అమమ్మమ్ కాళల్కి పెదద్ మెటెట్లు, కడియాలు ఉండేవి. తనకెందుకో అలాంటి మెటెట్లంటే భలే ఇషట్ం.   శేఖరోత్ పెళిల్లో చీరలు, నగల మాట 

దేవుడెరుగు కనీసం పూల జడతో సహా ఏదీ తనకి నచిచ్నదేదీ జరగలేదు.   అనీన్ నినోన్ మొనోన్ జరిగినటుట్ గుండె గాయాలై బాధతో సలుపుతూ ఉనాన్యి. 
పెళిల్ మాటలోల్ కటాన్ల బేరాలు, పెళిల్లో ఆడపడుచు లాంఛనాల అలకలు, భోజనాల గొడవలు, పెళిల్ కాగానే సారె గోల, అడుగడుగునా శేఖర, అతని 
తలిల్దండుర్ల అసంతృపిత్ వేధింపులు, తన తలిల్దండుర్ల దు:ఖం, ఈసడింపు మాటలు... అది పెళిల్ కాదు. ఇరు కుటుంబాల మధయ్ యుదధ్మది. ఎవరి గోలా, 
గొడవా లేకుండా ఇలా చెపాప్పెటట్కుండా పెళిల్ చేసుకోవడం ఎంత ఉతత్మమో అనిపించసాగింది. తనకు నచిచ్నవనీన్ కొనుకుక్ని బసెస్కిక్ంది తనమ్యి. 
బంగారు రంగు అంచు ఉనన్ తెలల్ని సిలక్ చీర అందులో ఒకటి. 
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ఇంటికి వెళల్గానే కవరు లోంచి పైకి తీసి  మురిపెంగా చూసుకుంది. భుజమీమ్ద వలెల్వాటుగా వేసుకుని అదద్ంలో చూసుకుంది. శరీరం 
ఒకపప్టికనాన్ బాగా చికిక్పోయినా, అనిన్ విధాలా నచిచ్న పెళిల్కి ఆయతత్మైన ముఖం ముగధ్ మనోహరంగా కొతత్ అందానిన్ సంతరించుకుంది.  

బటట్లు దగగ్రోల్ని టైలరిక్ ఇచిచ్,  పొదుద్నన్ మరిచ్పోయిన బంగారు రంగు మటిట్ గాజులు రెండు డజనుల్ కొనుకుక్ని మళీల్ ఇంటికి వచేచ్సరికి కూడా 
పర్భు రాకపోయేసరికి రోడుడ్ చివరి వరకూ వెళిల్ ఆతర్ంగా ఆఫీసుకి ఫోను చేసింది. 

అవతలి నుంచి పర్భు గొంతు వినాన్క కానీ సిథ్మితం కలగలేదు.  
"ఇంటోల్ ఫోను పెటిట్ంచుకోవాలిక, లాభం లేదు మరాన్డే వెళిల్ టెలీఫోను ఎకేస్ంజీలో అపిల్కేషను పెటాట్లి. అసలే ఆరునెలలయినా పడుతుంది ఫోను 

రావడానికి" తనలో తను అనుకుని నిటూట్రిచ్ంది.  
రాతిర్కి ఇంటికి వసూత్నే అనయ్మనసక్ంగా కనిపించేడు పర్భు.  
భోజనం చేసి పడుకోవడానికి తన చాపా, దుపప్టీ సరుద్కుంటునన్ పర్భుతో "అలా కాసేస్పు డాబా మీదికి వెళొల్దాద్మా" అంది. 
వెనెన్ల రోజులు కావడంతో దేదీపయ్మానంగా వెనెన్ల కాసూత్ంది.  
సంతోషంగా  "మన పెళిల్ పౌరణ్మి నాడు వసూత్ంది తెలుసా?" అంది పర్భు చేతిని పటుట్కుని.  
"అవునా?" అని "మా అమామ్నానన్లు ననున్ కనన్వాళుల్ కాదు, పెంచారు" అనాన్డు బొతిత్గా సంబంధం లేకుండా హఠాతుత్గా. 
తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. “ఇనాన్ళూల్ ఎందుకు చెపప్లేదు? ఇపుప్డెందుకు చెపుత్నన్టుట్?” 
“మా అసలు అమమ్, ననున్ పెంచిన అమమ్కి చెలెల్లు వరస అవుతుంది. ఆ విషయం నాకు చినన్పప్టి నుంచీ తెలుసు.  వాళల్ ఆరిథ్క పరిసిథ్తి బాలేకే 

ననున్ పెంచుకోవడానికి ఇచేచ్రు. ఒక విధంగా ఇపుప్డు వాళల్కి నేనే ఆధారం. మన పెళిల్ వలల్ ననున్ పెంచిన అమామ్, నానాన్ ఎలాగూ దూరం అవుతారు. 
అందుకు నాకు పెదద్గా బాధ లేదు, వాళల్కి నా మీద ఆధారపడాలిస్న అవసరం లేదు. కానీ నేనే ఆధారం అయిన ననున్ కనన్ వాళల్ సంగతి ఏవిటి?  నేను 
డబుబ్లు పంపిసేత్ గానీ గడవని పరిసిథ్తి వాళల్ది" అనాన్డు దీరఘ్ంగా నిటూట్రిచ్.  

"ఊ…ఎపప్టిలానే డబుబ్లు పంపిసేత్ తీసుకోరంటావా?" సాలోచనగా అంది తనమ్యి.   
"ఏమో తనూ, డబుబ్ల కంటే వాళల్ మాట వినలేదనే పంతం ఎకుక్వ కావచుచ్. ననున్ కుటుంబం నుంచి వెలివెయొయ్చుచ్. ననున్ కనన్ ఋణం 

తీరుచ్కునే అవకాశం నాకు లేకుండా పోతుందనే బాధగా ఉంది. పైగా నా మీద కోపంతో వాళుల్ కషాట్ల పాలవుతారని దిగులుగా ఉంది" అనాన్డు.  
"నువువ్ చాలా మంచి వాడివి పర్భూ! నినున్ వాళుల్ ఎపప్టికీ దూరం చేసుకోరు" బాధపడకు అనునయంగా అంది తనమ్యి. 
"ఏమో తనూ! మన పెళల్యేయ్క వాళల్కి ఎలా చెపాప్లో ఆలోచించాలి" అనాన్డు ఇంకా ఆలోచిసూత్.  
తనమ్యి అతని చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని "ననున్ దేనికీ దిగులు పడొదద్ని నువువ్ ఇలా బెంబేలు పడితే ఎలా?" అని "అనన్టుట్ నీకు చెలెల్లు 

ఉంది కదా తనకేమైనా కొందామా" అంది. 
"ఒక అకాక్, అనన్యాయ్ కూడా ఉనాన్రు. అవునూ, ఏవిటీ వాళల్కు ఏమైనా కొనడమంటే ఆడపడుచు లాంఛనాలా?" అని చినన్గా నవివ్ "ఈ 

కటాన్లు, లాంఛనాలు, ఖరుచ్లతో కూడిన వివాహ వయ్వసథ్ంటేనే నాకు చాలా చికాకు" అంటూ లేచేడు. 
"మరి అనన్యాయ్, అకాక్ ఉండి కూడా మీ వాళుల్ ఎందుకు నీ మీద ఆధారపడి ఉనాన్రు?" అంది. 
"వాళుల్ పెదద్గా చదువుకోలేదు, వాళల్ జీవితాలు గడవడమే అతి కషట్ం, ఇక అమామ్, నానన్లనేం చూసాత్రు?" అనాన్డు.  
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తనమ్యికి పర్భు ఎంతో ఉనన్తంగా కనిపించేడు. మంచి కొడుకు కాలేని వాడు, మంచి భరత్ కూడా కాలేడనన్ది తను బాగా నముమ్తుంది. అతను 
తన వాళల్ని చూసుకోవాలనుకోవడం అతనికెంత బాధయ్తో తనకూ అంతే. 

అదే చెపిప్ంది. 
"నాకు తెలుసు తనూ!" గదగ్దంగా అంటూ హతుత్కుని నుదుటి మీద ముదుద్ పెటేట్డు.   
తనెంతో అదృషట్వంతురాలు. అసలు ఇంత మంచి వయ్కిత్ తనని కోరి, వలచి రావడం ఇంకా తనకి కలగా అనిపిసూత్ంది. 
కిందికి వసూత్నే పర్శాంతంగా నిదర్పోతునన్ బాబు నుదుటి మీద ముదుద్ పెటిట్ "మన కషాట్లనీన్ తీరిపోతునాన్యి నానాన్, ఇక మనకే భయం లేదు" 

అంది.  
*** 

పెళిల్ రోజు రానే వచిచ్ంది. తలారా సాన్నం చేసి వదులుగా జడ వేసుకుంది. కళల్కు సనన్ని కాటుక, నుదుటిని తిలకం బొటుట్ దిదుద్కుంది. తలలో 
తనకి ఇషట్మైన జాజిపూల తురుముకుంది.  

గంధం రంగు పటుట్చీర, చేతికి బంగారు రంగు గాజులతో మెరిసిపోసాగింది తనమ్యి.    
"బాబుని నేను సూసాత్లే తియియ్. ఎపుప్డూ సలల్గ ఉండుండిర్" సంతోషంతో మెటికలు విరుసూత్ పెదద్దానిలా దీవించింది తాయిబా.   
బండి మీద తనమ్యి కూరోచ్గానే బాబు గేటు దగిగ్రికి పరుగెతుత్కొచిచ్ "టా టా" అనాన్డు.  
వాడికి ఏం అరథ్మయియ్ందో తెలీదు. సంతోషంగా చేతులూపేడు. వీథి మలుపు తిరగగానే పర్భు డైరవ చేసూత్నే తన భుజమీమ్ద ఉనన్ తనమ్యి చేతిని 

తీసి నడుము చుటూట్ మారుచ్కునాన్డు.  బండి అదద్ంలో నుంచి కనబడుతునన్ అతని కళల్లోల్ని చిలిపిదనానిన్ చూసి నవివ్ంది. అనుకునన్ సమయానికి  
రిజిసాట్ర్ర ఆఫీసుకి సిదాద్రథ్ భారయ్తో బాటూ వచాచ్డు. సంతకాలు, దండలు మారుచ్కోవడం, తాళి కటట్డం అనీన్ చకచకా జరిగిపోయాయి. 

తనమ్యికి ఇదంతా నిజమో, కలో అనన్టుల్ భార్ంతి కలగసాగింది. 
వయసొచిచ్న వివాహానికి వేద మంతార్లు అవసరం లేదని, మనసులు కలిసేత్నే అతయ్ంత ఆనందదాయకమైన, ఉనన్తమైన వివాహమనీ అరథ్ం 

అయియ్ంది.  పర్భు చిటికెన వేలు పటుట్కుని దిగిన రిజిసాట్ర్ఫీసు మెటల్ దారే అపురూప సపత్పదయియ్ంది. చలల్గా వీసుత్నన్ గాలి వలల్ చుటూట్ ఆవరణలో ఉనన్ చెటల్ 
చినన్ చినన్ పసుపురంగుటాకులు ఎగిరి వసూత్ ఆకాశం తమ పెళిల్కి సనన్గా పూల వరష్ం కురిపిసుత్నన్టుల్ అనుభూతి కలిగింది తనమ్యికి. 

బయటికి వసూత్నే దగగ్రోల్ ఉనన్ రెసాట్రెంటు పేరు చెపిప్ "భోజనాలు చేసెళాద్ం" అంది తనమ్యి. 
పర్భు కాదనకుండా ముందుకు దారి తీసేడు. తనమ్యికి ఆ మాతార్నికే ఎంతో సంతోషం వేసింది. భోజనాలైన మరో గంటలో సిదాద్రథ్, అతని భారయ్ 

మరోసారి మన:పూరవ్కంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసూత్ సెలవు తీసుకునాన్రు.     తనమ్యిని బసెస్కిక్ంచి ఆఫీసుకి వెళిల్పోయేడు పర్భు. దండలిన్ తెచుచ్కునన్  
చేతి సంచీలో పెటిట్,  తను కూరుచ్నన్ సీటు పకక్నే ఖాళీ సీటోల్ పెటుట్కుంది. మెడలో మెరుసూత్నన్ తాళి బొటుట్తో, కాళల్కి మటెట్లతో కొతత్ పెళిల్కూతురనన్ సంగతి 
చుటూట్ అందరికీ ఎకక్డ తెలుసుత్ందోనని కొంగు భుజం చుటూట్ కపుప్కుంది. తెలాల్రగటల్ నిదర్ లేవడం వలల్ బసెస్కుక్తూనే నిదర్ ముంచుకొచిచ్నా ఊదయం 
నుంచీ జరిగినవనీన్ మళీల్ మళీల్ తలుచ్కుంటూ కిటికీ లోంచి బయటికి చూడసాగింది తనమ్యి.    

వీథి మొదటోల్ ఉనన్ దేవ గనేన్రు చెటుట్ కింద రాలిన పూలు నాలుగు చేతిలోకి తీసుకుంటూ  
"మితర్మా! అనీన్ అనుకునన్టుల్ జరగడానికి సహాయపడడమే కాకుండా నాకోసం నీ బహుమతిగా నాకిషట్మైన ఈ పుషాప్లిన్ కూడా 

ఇకక్డుంచావనన్మాట. నీకెలా కృతజఞ్తలు చెపుప్కోను" తనలో తనే అనుకుంటూ పూలని అపురూపంగా ఇంటికి తెచిచ్ చినన్ గినెన్లో నీటోల్ వేసింది.  .   
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పరుగెతుత్కు వచిచ్న బాబుని ముదుద్లతో ముంచెతిత్ంది. తలిల్ ఆనందానికి కారణం తెలియకపోయినా సంతోషంతో గంతులు వేసేడు. తాయిబా 
ఎదురొచిచ్ దిషిట్ తీసింది.  

"ఎంత ముదుద్గ ఉనాన్వు మేడం, ఇంద ఈ ఖీర తాగు" అంటూ సేమాయ్ పాయసం కపుప్ చేతికిచిచ్ంది. 
సంతోషంతో తాయిబాని కౌగిలించుకుంది తనమ్యి. 
లోపలి నుంచి తాయిబా కోసం కొనన్ చీర పటుట్కొచిచ్ ఇసూత్ "వదద్నకు తాయిబా, నువేవ్ నాకు అమమ్యినా, నానన్యినా, తోబుటుట్వయినా" అంది 

తనమ్యి.  
పెళిల్ కబురుల్ ఇదద్రూ కులాసాగా చెపుప్కుంటూండగానే చీకటి పడసాగింది. 
"బాబుని నాలాన్ళుల్ మా ఇంటి కాడ పండబెటుట్కుంటాను" ముసిముసిగా నవువ్తూ తీసుకెళిల్ంది తాయిబా.     
పర్భు వచేచ్ సమయానికి తలారా సాన్నం చేసి ఇషట్ంగా కొనుకుక్నన్ బంగారు అంచు తెలల్ సిలుక్ చీర కటుట్కుంది. తలలో దేవ గనేన్రు పువొవ్కటి 

పెటుట్కుంది.  అదద్ంలో తనకు తనే దేవకనయ్లా కనబడింది తనమ్యికి.   
"జీవితంలో కషట్సుఖాలనీన్ అవగతమయేయ్క చేసుకునే పెళేల్ నిజమైన పెళేల్మో. శరీరమూ, మనసూస్ ఇపప్టికి పరిపకవ్మయాయ్యి. పర్భుతో తను 

పంచుకోబోయే మొదటిరాతిర్ అతయ్ంత మరపురానిదిగా, అందంగా ఉంటుంది. తనకు నమమ్కముంది."   
శాండిల ఉడ అగరొతుత్ల పరిమళం హాయిగా, పర్శాంతంగా ఉంది. టేప రికారడ్ర లో నుంచి సనన్గా వినిపిసుత్నన్ హరి పర్సాద చౌరాసియా వేణు 

నాదం వింటూ తనమ్యంగా మంచమీమ్ద జేరబడి కళుల్ మూసుకుంది తనమ్యి.      కాసేస్పటోల్ పర్భు వసూత్నే కళెల్గరేసి చినన్గా నవేవ్డు. సిగుగ్గా కళుల్ 
దించుకుంది. సాన్నం చేసి తనమ్యి ఇచిచ్న తెలల్ని లాలీచ్, పైజమా వేసుకునన్ పర్భు ని చూడగానే గుండెల మీద వాలిపోవాలనన్ంత తమకం కలిగింది 
తనమ్యికి.  

కానీ పర్భు ఏదో దిగులుగా ఉనన్టుల్ సప్షట్ంగా తెలుసూత్ంది.  
"అలసటగా ఉందా?" అంది.     
నిశశ్బద్ంగా భోజనం చేసుత్నన్ పర్భు తల మీద చెయియ్ వేసి చూసింది ఒంటోల్ బాలేదేమోనని. భోజనం కాగానే కంపూయ్టరు ముందు కెళిల్ కూరుచ్ని 

ఆఫీసు పని చేసుకోసాగేడు.  ఈ మధేయ్ కేబుల దావ్రా ఇంటరెన్టుట్ వచిచ్ంది. కేబుల టీవీ ఉనాన్ తనమ్యికి అదేపనిగా టీవీ ముందు కూరోచ్వడం ఇషట్ం 
ఉండదు. కానీ ఈ ఇంటరెన్టుట్ వలల్ ఆఫీసు పని ఇంటికీ వచిచ్ందిక.   

పదకొండుగంటల వేళైనా కదిలిరాని అతని వైపు చూసి నిటూట్రుసూత్ "నాకు నిదొర్సూత్ంది బాబూ" అంది.      
"పడుకో మరి" చినన్గా అనాన్డు. 
తను వినన్ది నిజమేనా అనన్టుల్ వింతగా చూసింది అతని వైపు. 
తనమ్యి భావన అరథ్మయియ్నవాడిలా "క్షమించు, నాకు మనసేం బాలేదు" అనాన్డు. 
దగిగ్రికెళిల్ అనునయంగా "ఇవేళ మన పెళల్యిన మొదటి రోజు" అంది తన వైపు తిపుప్కుంటూ.   
దు:ఖం నిండిన అతని కళల్ని చూసి చపుప్న పకక్న కూచుంటూ "ఏమైంది" అంది ఆదురాద్గా. 
"సాయంతర్ం ఇంటి నుంచి ఫోను చేసేరు.  ఎంత పర్యతిన్ంచినా ఉదయం మనం పెళిల్ చేసుకునాన్మనన్ సంగతి చెపప్డానికి ధైరయ్ం చాలలేదు. 

ఏదో అపరాధభావన ననున్ చుటుట్ముటేట్సూత్ంది" అని తనమ్యి ఒళోల్ తల వాలిచ్ దు:ఖ పడసాగేడు. 
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56 
పెళల్యిన మొదటి రాతిర్ పర్భు దు:ఖంతో భారమై, దిగులుగా గడిచింది తనమ్యికి. 
ఉదయం లేసూత్నే తనమ్యి కళల్లోకి చూడలేనటుల్ కళుల్ దించుకుని "నినున్ నిరాశ పరిసేత్ ననున్ క్షమించు" అనాన్డు.   
పెళల్యితే చేసుకునాన్డు గానీ అతని మనసుస్లో అపరాధభావన వెంటాడుతోందని అరథ్మైంది తనమ్యికి. 
తనమ్యి నెమమ్దిగా అతని తల నిమిరి "ఫరావ్లేదు, ముందు మన సమసయ్లనీన్ చకక్బడనీ"  అని బాబుని తీసుకురావడం కోసం తాయిబా దగిగ్రికి 

వెళిల్ంది. 
తాయిబా ఏదో నవువ్లాటగా అనబోయి, సీరియస గా ఉనన్ తనమ్యి ముఖానిన్ చూసి ఆగిపోయింది. 
"థాంకస్ తాయిబా, రాతిర్ వీణిణ్ చూసుకునన్ందుకు" అంది తనమ్యి.   
"ఇగో మేడమ, నాలాన్ళుల్ ఈడనే పంటడులే" అంటునన్ తాయిబా వైవు చూసి  "ఫరావ్లేదు" అని చినన్ నవువ్ నవివ్ంది.  
ఆ నవువ్లో నిరిల్పత్త తాయిబా గమనించిందో లేదో తెలీదు గానీ తనమ్యి కళుల్ దించుకుని అకక్డి నుండి వచేచ్సింది. 
"ఇంటోల్ ఉంటే ఇలాంటి ఆలోచనలు తవ్రగా వదలవు" అనిపించి బాబుని సూక్లుకి పంపించి తను కూడా  తవ్రగా కాలేజీకి తయారయియ్ంది. 
తాళం వెయయ్బోతూ లోపలికి చూసింది. పర్భుకి పెటిట్న లంచ బాకుస్ వంటింటి గటుట్ మీదే ఉంది.  
పెళిల్ చేసుకోకముందే ఇవనీన్ ఊహించే, ఇతనిన్ సంవతస్రం పాటు ఆలోచించుకోమని చెపిప్ంది. ఇనాన్ళుల్ ఆగిన తరావ్త కూడా తనే కావాలనుకుని 

వచిచ్ ఇంకా ఎందుకు బాధపడుత్నన్టుట్? ఇతనికి అపరాధభావన ఎందుకు వెంటాడుతునన్టుట్? ఎవరితో చెపప్లేకుండా, ఎవరినీ ఒపిప్ంచలేకుండా పెళిల్కి 
ఎందుకు సిదధ్పడినటుట్?  

ఏదేమైనా సిదాద్రథ్ అనన్టుట్ "తను అతనికి సరిపడా సమయం ఇచిచ్ంది. అయినా అతను బాధ పడడం తనకు సంబంధం లేని విషయం. ఇదంతా 
తన సమసయ్ కాదు, అతని సమసయ్". 

 కానీ అలా కొటిట్పారేయడానికి సాధయ్ం కావడం లేదు తనమ్యికి. పర్భు సమసయ్లనీన్ తన జీవితంతో ముడిపడి ఉనన్వే మరి!  
కాలేజీకి బండి మీద వెళుత్నన్ంత సేపూ "అతను ఈ పరిసిథ్తుల నుంచి తవ్రగా తేరుకోవాలంటే ఏం చెయాయ్లా అని" ఆలోచించసాగింది.  
బసాట్ండు దాటుతూండగా పరిచయమైన ముఖమేదో తననే చూసుత్నన్టట్నిపించి వెనకిక్ చూసింది. హైదరాబాదులో ఉండే పెదద్మమ్ భరత్. 

ఇకక్డెందుకునాన్డు? వెనకిక్ వెళాద్మా అని ఒకక్సారి ఆలోచించి,  విరమించుకుంది. ఎపుప్డెళిల్నా ఒకక్ మాట కూడా మాటాల్డడం ఇషట్ం లేనటుల్ మొహం 
పెటుట్కుని ఉంటాడు. ఇపుప్డు వెనకిక్ వెళేత్ మాతర్ం పలకరిసాత్డా! బండి అనుకోకుండా ఆగిపోవడం తో పకక్కు తీసి కికుక్ కొడుతూ అదద్ంలో చూసుకుంది. 
బయలుదేరే హడావిడిలో చూసుకోలేదు. పసుపుతాడు, మంగళ సూతార్లు బయటికి వేళాల్డుతునాన్యి. ఆయన చూసి ఉంటాడా? అందుకేనా అలా 
చూసుత్నాన్డు తన వైపు? ఇపుప్డు ఇంటికెళిల్ పెదద్మమ్కు చెపితే ఆవిడ అమమ్కు ఫోను చేసి చెపప్క మానదు. తనంతట తనుగా చెపప్కుండా ఇలా ఎవరి 
దావ్రానో తెలిసేత్ తలిల్దండుర్లకి  కోపం రాకమానదు. అసలే ఒక పకక్ పర్భు వాళల్ వాళల్కు తెలిసేత్ ఏం గొడవ అవుతుందోనని భయపడుతునాన్డు. ఈ 
సమయంలో తన వాళల్కు తెలిసి వీళుల్ పర్భు మీదికి గొడవకు వసేత్? 

కాలేజీకి వెళిల్న తరావ్త కూడా తెగని ఆలోచనలతో చెమటలు పటట్సాగేయి. సమయానికి సిదాద్రథ్ కూడా రాలేదు ఆవేళ కాలేజీకి. ఎవరో చెపేప్లోగా 
తలిల్దండుర్లకి తనే ఫోను చేసి చెపాప్లని నిరణ్యించుకుంది.   

*** 
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ఫోను ఎతిత్ అటిన్ంచి నిశశ్బద్ంగా వింటూంది జోయ్తి.  తలిల్దండుర్లకి వారత్ తన ఫోను కంటే ముందే తెలిసిందని గర్హించింది తనమ్యి.  
ఆశచ్రయ్కరంగా తనమ్యి చెపిప్ంది శాంతంగా విని " సరేల్, మీ ఇదద్రికీ పెళిల్ జరగాలని రాసి పెటిట్ ఉంది.  ఇక అంతా మంచే జరగాలని 

కోరుకుందాం, కానీ ఏమోనమామ్ ఇదంతా ఎకక్డికి దారితీసుత్ందో, జాగర్తత్మామ్" అంది జోయ్తి.   
తండిర్ మాటాల్డనే లేదు.   
ఇంటికి రాగానే "హమమ్యయ్ ఒక భారం తీరింది" అనిపించింది తనమ్యికి.  
ఇంత సులభంగా తలిల్దండుర్లకి తను చెపప్గలుగుతుందని, వాళుల్ ఒపుప్కుంటారని అనుకోలేదు.  
“తనని చూడడానికి వచిచ్నపుడు పర్భుని చూసి మరి అంత రాదాధ్ంతం ఎందుకు చేసేరో?!   ఈ పెదద్వాళుల్ ఎపుప్డూ ఓ పటాట్న అరథ్ం కారు.”  
తన వాళుల్ ఒపుప్కునన్ సంగతి పర్భుకి తెలిసేత్ ఎంతో సంతోషిసాత్డు. ఇక పర్భు వైపు వాళుల్ కూడా ఒపుప్కుంటే చాలు. కాదు కాదు, పర్భు తన 

వాళల్ని ఒపిప్ంచగలిగితే చాలు. మొహం కడుకుక్ని కాటుక, బొటుట్ పెటుట్కుని ఏదో కొతత్ సౌందరయ్ంతో తళుకుక్న మెరిసిపోతునన్ తలిల్ని అదే పనిగా చూసుత్నన్ 
బాబుని అడిగింది. 

"ఏంటమామ్ అలా చూసుత్నాన్వు?" 
"ఉహూ" అని తలాడించి మంగళ సూతార్లిన్ చేతోత్ ముటుట్కుని గలగలా మోగించి కిలకిలా నవేవ్డు. 
దగిగ్రికి తీసుకుని ఒళోల్ కూచో బెటుట్కుని "ఇక మీదట పర్భు అంకుల ని నువువ్ "డాడీ" అని పిలవాలి" అంది. 
తలాడించేడు కానీ అరథ్ం కానటుట్ చూసేడు. 
"ఎందుకంటే ఇపుప్డు అమామ్, అంకుల పెళిల్ చేసుకునాన్రు. ఇక మీదట మనం ముగుగ్రం ఎపుప్డూ కలిసే ఉంటాం. సరేనా?" అంది. 
"ఊ.." అని "మరి నానన్?" అనాన్డు. 
"మీ నానన్ మన దగిగ్ర నుంచి ఎపుప్డో వెళిల్పోయాడు కదా. పైగా వేరే ఎవరోన్ పెళిల్ కూడా చేసుకునాన్డు. ఎపుప్డూ మన దగిగ్రికి రాడు, రాకూడదు. 

ఇపుప్డు మనం ముగుగ్రం ఒకటి. ఇక పర్భుయే నీకు డాడీ" అంది. 
వాడి చినిన్ మనసుకి ఏం అరథ్మయియ్ందో, ఎంత అరథ్మయియ్ందో తెలీలేదు కానీ ఆ సాయంతర్ం పర్భు రాగానే "డాడీ" అని దగిగ్రికి వెళేల్డు. 
పర్భు నవువ్తూ "ఏవిటి వీడు పిలుపు మారేచ్సేడు?" అని వాడి వైపు  తిరిగి "అయినా ఇదే బావుందిలే. అలానే పిలువు" అనాన్డు.   
తనమ్యి తలిల్దండుర్లు ఒపుప్కోవడానిన్ అతి మామూలుగా తీసుకుంటునన్టుట్ " మీ వాళుల్ ఒపుప్కోవడంలో ఆశచ్రయ్ం లేదులే" అంటూ   
వాకిటోల్ బాబు సైకిలు వైపు చూసూత్, "ఏవిటీ నవతా టార్నస్ పోరట్ లో సామానుల్ వచేచ్సేయా?"  అనాన్డు.  
"ఊ" అంది టీ కపుప్ చేతికిసూత్ పర్భు మాటకి అరథ్ం ఏవిటో ఆలోచించడం కూడా ఇషట్ం లేదు తనమ్యికి. ఏదేమైతేనేం తనని అరథ్ం చేసుకుంది 

తలిల్. అదే తనకి పదివేలు.  
తలిల్దండుర్ల దగిగ్రే వదిలేసిన డబల కాట, డర్సిస్ంగ టేబుల, టీ.వీ, వంట సామగిర్ వంటి సామానుల్ ఇపప్టికి తెపిప్ంచుకోవలసిన అవసరం 

పడింది.  ఇక పరుపు, బాబుకి వేరే వైరు మంచం, చినన్ కూలర కూడా జీతాలు రాగానే ఆ వారంలోనే అమరాయి. బాబుతో పరుగులు తీసి ఆడుతునన్ 
పర్భుని, కిలకిలా నవువ్తూ పరుగెడుతునన్ బాబుని చూసూత్ సంతోషంగా అరుగుమీద జేరబడింది తనమ్యి. ఇటువంటి ఆనందదాయకమైన రోజొకటి 
వసుత్ందని తను కలోల్ కూడా అనుకోలేదు. తనకు ఆపరేషను అయినపుప్డు చూడడానికి వచిచ్నపుప్డు తండిర్ చేసిన రాదాధ్ంతం గురుత్కొచిచ్ంది.  

"ఇతను నీకు భరత్ కాగలడేమో గానీ, పిలాల్డికి తండిర్ కాగలడా?"   
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ఎకక్డో తన మనసుస్లో ఆ మాట భయం భయంగా ఇపప్టి వరకూ తనని దొలుసూత్నే ఉంది. ఇక ఇపుప్డు తనకా బెంగ తీరింది. పర్భు ఇంటికి 
వచిచ్న దగగ్రున్ంచీ నిమిషం వదలకుండా వెంట వెంటే తిరుగుతూ కబురుల్ చెపూత్నన్ బాబుని ఓపిగాగ్ చూసుకుంటునన్ పర్భు మీద మనసంతా కృతజఞ్త 
నిండిపోసాగింది.  

"ఇది చాలు మితర్మా!" అనుకుంది మనసుస్లో.    
*** 
రెండు వారాలు గడుసుత్నాన్ పర్భు దిగులు తగగ్కపోయేసరికి "పోనీ, మీ అకక్యయ్కు ఉతత్రం రాయరాదూ? తనైతే అరథ్ం చేసుకుంటుందేమో" అంది 

తనమ్యి 
"ఊ…" అనాన్డు.  
నాలోర్జులోల్ ఇంటికి వసూత్నే సాయంతర్ం సంతోషంతో వెలిగిపోతూ ఉనన్ పర్భు ముఖానిన్ చూసూత్నే ఆనందపడింది తనమ్యి. 
"అకక్ ఫోను చేసింది. ననేన్ం బాధ పడొదద్ని, అమమ్, నానన్లకి మంచి సమయం చూసి చెపిప్ ఒపిప్ంచే బాధయ్త తనదనీ చెపిప్ంది తెలుసా” అనాన్డు 

తనమ్యిని ఎతుత్కుని గాలోల్ గిరగిరా తిపుప్తూనన్ంత పనిచేసి.  
ఆ రాతిర్ తన చినన్నాటి కబురుల్ ఉతాస్హంగా చెపప్సాగేడు పర్భు. అకక్, అనన్లతో తను గడిపిన చిలిపి బాలయ్ం గురుత్ తెచుచ్కుంటూ నవువ్తునన్ 

పర్భు వైపు చూసూత్ "హమమ్యయ్" అని నిశిచ్ంతగా వెనకిక్ జేరబడింది. 
గది కిటికీ లోంచి వెనెన్ల సరిగాగ్ మంచమీమ్ద పడుతోంది. 
తనమ్యి ఒళోల్ తల వాలిచ్, పర్శాంతంగా కళుల్ మూసుకుంటూ "తనూ! ఒక పాట పాడవూ!" అనాన్డు లాలనగా. 
"రెలుల్ పూలా పానుపు పైన జలుల్జలుల్లుగా ఎవరో చలిల్నారమామ్ వెనెన్ల చలిల్నారమామ్...."  
అని నెమమ్దిగా కృషణ్ శాసిత్ గారి గీతం పాడసాగింది. గదిలో గోడగడియారం, పుసత్కాలు... అనీన్ తనమ్యంగా వింటునన్టుట్నన్ లేత వెనెన్ల 

వెలుగులో తనమ్యి పెదవులిన్ చటుకుక్న ముదుద్ పెటుట్కునాన్డు.  
పాట ఆగిపోయినా మాధురయ్ం గదంతా పరుచుకుంది. సుతిమెతత్గా సప్ృశిసుత్నన్ అతని సాంగతయ్ంలో తనమ్యి వివశురాలై ఒదిగిపోయింది. 

పర్భుతో గడిపిన ఆ తొలిరాతిర్ జీవితంలో మొటట్ మొదటిసారి అతయ్ంత ఆనందానిన్ పొందింది తనమ్యి. అదే చెపిప్ంది పర్భుతో. 
తనమ్యిని తన కౌగిటోల్ మరింత గాఢంగా దాచుకుంటూ "తనూ! మనిదద్రం ఎపుప్డూ ఒకక్టి. ఏ పరిసిథ్తులోల్నూ మనం విడిపోకూడదు. నాకు 

పర్మాణం చెయియ్" అనాన్డు.  
"ఊ...." అంది మరింత తనమ్యతవ్ంతో కళుల్ మూసుకుంటూ. 
అవేళిట్ నుంచి అనీన్ అందమైన రాతుర్ళేల్ అయేయ్యి.  
*** 
ఆ వారాంతం నిదర్ లేవంగానే  పర్భు "యాదగిరి గుటట్ చాలా బావుంటుందట. వెళొల్దాద్మా? మా ఆఫీసులో కొలీగస్ చెపప్డం చాలా సారుల్ 

వినాన్ను. పైగా మనం ఇపప్టివరకూ ఎపుప్డూ ఎకక్డికీ వెళల్లేదు కదా" అనాన్డు. 
తలారా సాన్నం చేసి కొతత్గా కొనుకుక్నన్ తెలల్ పంజాబీ డెర్సుస్ వేసుకుంది.  
అదద్ంలో చూసుకుంటూ "నీకు ఆరేళల్ పిలల్డు ఉనన్డంటే ఎవరైన నముమ్తరా మేడం" అనన్ తాయిబా మాటలు గురుత్కొచిచ్ చినన్గా నవువ్కుంది. 
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బాబుని ముందు కూచోబెటుట్కుని బండి నడుపుతునన్ పర్భు నడుం చుటూట్ చేతులు వేసి కూచుని అతని భుజమీమ్ద నిశిచ్ంతగా తల వాలిచ్ంది. 
"ఎనిన్ నాళల్ కల ఇది!" జీవితంలో తననుకునన్ ఒకొక్కక్టీ నెరవేరడానికి ఇపప్టికి సమయం ఆసనన్మయినటుల్ంది. 
దారి పొడవునా తాడి చెటల్తో నిజంగానే గోదావరి పార్ంతంలా ఉనన్ ఆ పార్ంతానిన్ చూడగానే  తనమ్యికి ఆనందం రెండింతలయింది. తాటి 

ముంజులు, తేగలు, సీతాఫలాల బాలయ్ం గురుత్కొచిచ్ంది. గోధూళి వేళ వనజ, తను డాబా మీద కూరుచ్ని గంటలు, రోజుల తరబడి చెపుప్కునన్ అంతులేని 
కబురుల్ జాఞ్పకం వచాచ్యి. అపుప్డంతా భావి జీవితంలో అందమైన రోజుల కోసం తను కనన్ కలలనీన్ ఇపుప్డు పర్తయ్క్షమవుతునన్ విషయం వనజకు 
చెపాప్లి. 

అదే చెపిప్ంది పర్భుతో. 
"ఉతత్రమేం ఖరమ్, నీకు మీ సేన్హితురాలిన్ చూడాలని ఉంటే రాయచూరే వెళొల్దాద్ం. కానీ మీ వనజ వాళిల్ంటోల్ ఉండాలని మాతర్ం చెపప్కు. నాకలా 

పరిచయం లేని ఎవరింటోల్నూ ఉండడం ఇషట్ం ఉండదు. హోటల లో ఉందాం. మరో రెండు రోజులు సెలవు పెటుట్కుని ఆ చుటుట్పకక్ల ఇంకేమైనా 
చూడడానికి ఉంటే అవి కూడా చూసుకుని వదాద్ం" అనాన్డు.  

తనమ్యి ఆనందానికీ అవధులు లేవు. తన మనసెరిగి మసలుకునే సహచరుడు పర్భు. దారోల్ తోర్వ పకక్ దేవగనేన్రు పూల చెటుట్ దగిగ్ర ఆపి, దోసిలి 
నిండా పూలు తీసుకొచేచ్డు. పర్భుకెలా తెలుసు తనకిలా దోసిలి నిండా దేవగనేన్రు పూలంటే ఇషట్మని?! ఆ దోసిలిని అందుకుంటూంటే ఆ పూలనీన్ పై 
నుంచి కురుసుత్నన్టుల్ తనమ్యతవ్ం కలగసాగింది. సంభర్మాశచ్రాయ్లతో ఆకాశం కేసి చూసింది.  

కొతత్గా కొనన్ కెమేరాతో తోర్వ పొడవునా ఫోటోలు తీసుకుంటూ, కబురుల్  చెపుప్కుంటూ ముగుగ్రూ ఆలయానికి చేరుకునేసరికి పదకొండు గంటల 
వేళయియ్ంది. ఇంత మంచి మనసునన్ పర్భు ఎపుప్డూ బావుండాలని మనసారా వేడుకుంది భగవంతుణిణ్. 

"ఎందుకీ గుళోల్ జనం బాగా పలచగా ఉనాన్రో" అంది తనమ్యి చుటూట్ చూసూత్.  
ఆలయంలో కొటిట్న కొబబ్రి చిపప్ని పార్ంగంణం లో కూచుని చినన్ ముకక్లు కొటిట్  ఇదద్రికీ చెరోటి ఇచిచ్ తనూ కాసత్ నోటోల్ వేసుకుని సత్ంభానికి 

జేరబడి కూచునన్ తనమ్యి పకక్నే చునీన్ మీద తల వాలేచ్డు పర్భు. బాబు అకక్డకక్డే చుటూట్ తిరుగుతూ ఆడసాగేడు. తనమ్యి పర్భు వైపే ఆరాధనగా 
చూసింది.  ఎంత మంచి మనిషి ఇతడు! తను ఏ జనమ్లో చేసుకునన్ పుణయ్ం వలల్నో ఇపప్టికి ఇతనిన్ కలుసుకోగలిగింది.  

రామదాసు కీరత్న జాఞ్పకం వచిచ్ంది.  
"రామచందుర్డితడు… రఘువీరుడు....కామిత ఫలములీయగలిగేనందరికీ"  
హాయిగా కళుల్ మూసుకుంది. రెండు నిమిషాలోల్ కళుల్ తెరిచే సరికి బాబు కనిపించలేదు. గాభరాగా ఒకక్ ఉదుటున లేచి నిలబడింది. 
ఆ అదురుపాటుకు కళుల్ తెరిచిన పర్భు దిగుగ్న లేచి చెమటలు కారుతునన్ తనమ్యిని చూసూత్నే "ఉండు, భయపడకు నేనటు వెళాత్ను, నువివ్టు 

చూడు" అంటు చపుప్న కుడివైపుకు పరుగెతేత్డు. ఆలయం తలుపు దాటంగానే చినన్ చినన్ దుకాణాలు వరసగా ఉనాన్యి. జనం కొదీద్ మందే ఉనాన్ చినన్ 
చినన్ దుకాణాల సందులోల్ ఏ మూలకి వెళేళ్డో వెతికి పటుట్కోవడం చాలా కషట్ం. తనమ్యి ఆలయ పార్ంగణంలో మైకులో ఎనౌనుస్మెంటుల్ చేసుత్నన్ చోటికి 
చపుప్న పరుగెతిత్ంది. అసలా గాభరాలో మైకు దగిగ్ర కూచునన్ అతను అడుగుతునాన్ బాబు ఏ రంగు బటట్లు వేసుకునాన్డో చపుప్న చెపప్లేకపోయింది. 
బుగగ్ల మీద జారుతునన్ కనీన్ళల్ని తుడుచుకుంటూ తన చేతిలో ఉనన్ కెమేరాలో ఫోటోలిన్ వెనకిక్ గబగబా తిపిప్ చూసూత్ "నీలం రంగు నికక్రు, ఎరర్ గళల్ 
చొకాక్, ఆరేళల్ పసివాడండీ, పీల్జ తవ్రగా అనౌనుస్  చెయయ్ండీ" అంది గాభరాగా. 
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అటిన్ంచి పర్భు బాబు దొరికేడా అంటూ పరుగెతుత్కు వచిచ్ మళీల్ మరో వైపుకి పరుగెతేత్డు. ఎవరైనా కావాలనుకుని ఎతుత్కుపోయేరా? కాళల్లోల్ 
సతుత్వంతా పోయినటుల్ కాళుల్ వణక సాగేయి, కడుపులో నుంచి హఠాతుత్గా నొపిప్ పార్రంభమై పోయి ఆయాసం వచెచ్యయ్సాగింది తనమ్యికి. వేసూత్నన్ 
ఒకోక్ అడుగూ భారమైపోయి, నాలుక పిడచకటుట్కుపోసాగింది.  

బయట బజారులో అటూ ఇటూ పిచిచ్దానిలా దికుక్లు చూసూత్, కనబడడ్ వాళల్ందరినీ "ఏవండీ చినన్ బాబుని చూసేరా" అంటూ అడుగుతూ 
పరుగెతత్సాగింది. 

మిటట్ మధాయ్హన్మేమో ఎండ చురుర్మని కాలుతూంది. 
మధయ్ మధయ్లో వెనకుక్ తిరిగి ఆలయం వైపు చూసూత్ "భగవంతుడా! నా బాబుని నాకు చూపించు" అని రెండు చేతులూ ఎతిత్ 

నమసక్రించసాగింది. 
తనమ్యి మొర పర్భువు ఆలకించినటుల్ ఎవరో గంట మోగించేరు. 
సరిగాగ్ అరగంట లో మైకులో ఎనౌనుస్మెంటు వినిపించింది. "అబాబ్యి దొరికేడు తలిల్దండుర్లు ఎకక్డునాన్ రావాలి"  
బాబుని చూసుత్నే పోయిన పార్ణం తిరిగొచిచ్నటల్నిపించింది తనమ్యికి. 
ఏడుసుత్నన్ పిలాల్ణిణ్ ఎతుత్కుని ముదుద్లు కురిపించింది. "ఎటెళిల్పోయేవు నానాన్, ఎటెళిల్పోయేవు, ఎపుప్డూ వెళల్కేం" అంటూ. 
తనమ్యి భుజం చుటూట్ చెయియ్ వేసి భయపడొదద్ని గటిట్గా పటుట్కునన్ పర్భు "హమమ్యయ్" అని నిటూట్రేచ్డు.  
అంతకు ముందు కూచునన్ చోటకే వచిచ్ కూచుంటూ, "ఇంద మంచినీళుల్  తాగి కాసత్ సిథ్మిత పడు" అని  తనమ్యి జుటుట్ సవరిసూత్  
"ఎటెళిల్పోయేవురా?" అనాన్డు బాబుతో.  
దూరంగా చూపిసూత్ "నానన్" అనన్ మాట వినీ వినడంతోనే పసివాడనన్ విషయం కూడా మరిచి పోయి నెతిత్ మీద గటిట్గా ఒకక్ దెబబ్ వేసేడు.  
ఆ కోపంలో చేతిలో కొబబ్రి చిపప్  ఉందనన్ విషయం కూడా మరిచ్పోయేడు. తనమ్యి ఒకక్ ఉదుటున బాబుని ఒళోళ్కి తీసుకునేసరికే ఆలసయ్ం 

అయిపోయింది. తల మీద ఉనన్ మెతత్టి మాడు పార్ంతంలో తగిలిందేమో బొటబొటా రకత్ం కారసాగింది. 
"అయోయ్" అంటూ అపప్టికే ఏడిచ్ ఏడిచ్ జీరబోయిన గొంతుతో రోదిసూత్ " బుదిధ్లేదూ, చంటి పిలాల్డికి ఇలా నెతిత్ పగలగొడతావా?" అని కీచుగా 

అరిచింది. 
తపుప్ తెలుసుకునన్వాడిలా సాథ్ణువులా కూచుండిపోయేడు పర్భు. చునీన్ తీసి బాబు తలకి గటిట్గా కటిట్ బాబునెతుత్కుని గబగబా బయటికి 

పరుగెతిత్ంది తనమ్యి. వెనకే వచిచ్న పర్భు ని "బండి తియియ్, తవ్రగా ఏదైనా హాసిప్టలుకి పోనియియ్" అంది ఏడుసూత్. అపప్టికే తమ చుటూట్ జనం 
పోగవుతారేమోనని భయపడుతూ పర్భు వేగంగా పోనిచేచ్డు. 

డాకట్రు పరీక్షగా చూసూత్ "బాగా లోతుకే తలిగింది. కుటెల్యాయ్ల, గటుట్ మీద నించి పడితె రాయి గిటల్ గుచుచ్కునుండొచుచ్" అనాన్డు.  
ఏడుసుత్నన్ తనమ్యి భుజం చుటూట్ అదిమి పటుట్కునన్ పర్భు చెయియ్ తనమ్యికి తేళుల్ పాకినంత చికాగాగ్ జలదరింపుగా అనిపించింది. 
"నాలుగుదినాలు జర జాగర్తత్గా ఉండుండిర్, గీ మందులు వాడుండిర్" అని కాగితం చేతికిచేచ్డు డాకట్రు. 
బండి మీద ఎకుక్తూ "ఇపుప్డే చెపుత్నాన్ను. ఇక మీదట పిలాల్డి మీద ఎపుప్డైనా చెయియ్ వేసావంటే మరాయ్దగా ఉండదు జాగర్తత్" అంది గటిట్గా.  
బండి మీద మధయ్లో కూరుచ్నన్ బాబు దారంతా తలిల్ని కావలించుకుని ఏడుసూత్నే ఉనాన్డు. బాబు రకత్ంతో తనమ్యి తెలల్ డెర్సుస్ ఎరర్గా మారింది. 

ఇంటికెలా వచిచ్ పడాడ్రో తెలీలేదు తనమ్యికి. నిదర్పోతునన్ బాబు పకక్న పడుకుని కుమిలి కుమిలి ఏడవ సాగింది. ఎంతో మంచి వాడనుకునన్ ఇతనికి 
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పసివాడితో ఎలా ఉండాలో ఆ మాతర్ం ఇంగితజాఞ్నం లేదా?  ఆ రాతిర్ పర్భు తలుపు జేరవేసి తన చాప తీసుకుని బయటికి వెళిల్పోయేడు. కనీసం 
క్షమించమని అడగలేదు కూడా. ఒకక్ సారిగా తనమ్యికి అతని మీద అసహయ్ంతో బాటూ, భయం కూడా కలగసాగింది. 

నిదద్టోల్ అమామ్.. అమామ్.. అని మూలుగుతునన్ బాబు తలమీద నిమిరి "లేదు నానాన్ తగిగ్ పోతుంది, ఇంకెపుప్డూ ఇలా జరగనివవ్ను" దృఢంగా 
అంది తనమ్యి. 

*** 
మరాన్డు బాబు ముందులా పర్భు దగగ్రకు వెళల్కపోవడానిన్ గమనించింది తనమ్యి. 
"ఏమామ్, ఇంకా భయపడుతునాన్వా?" అంది లాలనగా.  
బేలగా తలూపి "అమామ్, నానన్ కావాలి, డాడీ వొదుద్" అని ఏడుపు లంకించుకునాన్డు బాబు. 
ఖినున్రాలై గోడకి జేరబడి కూచుండి పోయింది తనమ్యి. 
"తపుప్ నానాన్, అలా అనకూడదు. ఇంకెపుప్డూ నానన్ కనబడితే వెళల్కు. అతను కావాలని అనకు. డాడీ నువువ్ కనిపించలేదని గాభరాలో కొటేట్డు. 

అయినా ఇంకెపుప్డూ నినున్ కొటట్నివవ్ను కదా నేను" అని ఏడుసూత్ గుండెలకు హతుత్కుంది. 
ఇక పర్భు సంగతి సరేసరి. ఆ రోజు నించి బాబుని చేరదియయ్డం మానేసేడు. అయినా పసివాడికేం తెలుసు? తపుప్ తను చేసి, పసివాణిణ్ శికిష్సుత్నన్ 

అతని పర్వరత్న అరథ్ం కాక సాయంతర్ం పర్భు వసూత్నే నిలదీసింది. 
బదులుగా "వాడు చేసిన పనేమైనా బావుందా? అయినా నువేవ్ కదా నాకు వీడితో ఇక ఏ సంబంధం వదద్నన్టుట్ మాటాల్డేవు. చాలు. ఇక మీదట 

వాడికీ, నాకూ ఏమీ సంబంధం లేదు" అనాన్డు విసుగాగ్. 
"అదా నేను  మాటాల్డింది, సరిగా గురుత్ తెచుచ్కో, నువేవ్ం చేసేవో, నేనేం అనాన్నో" అంది తను కూడా చికాగాగ్. 
"వదుద్ తలీల్ వదుద్, నువేవ్ నీ కొడుకుని పెంచుకో, నాకీ బంధమూ వదుద్, బాధయ్తా వదుద్" అని నమసక్రించేడు. 
తనమ్యి వెరిర్దానిలా గాలోల్కి చూసూత్ ఉండి పోయింది. తండిర్ చెంపమీద కొటిట్ మరీ నిలదీసి అడుగుతునన్టుల్ అనిపించసాగింది. 
"ఇతను నీకు భరత్ కాగలడేమో, కానీ  వీడికి తండిర్ కాగలడా?" 

57 
  ఆ సాయంతర్ం కాలేజీ నించి వసూత్నే గటుట్ మీద కూచునన్ కొతత్ ముఖాలిన్ చూసి "ఎవరా" అని ఆలోచించసాగింది. 
నలిగిపోయిన పాత కాటన చీర, సరిగా దువువ్కోని తల, అడడ్దిడడ్ంగా అంటించుకునన్టుట్నన్ కుంకం బొటుట్, వెలిసిపోయిన చేతి సంచీ. ఆవిడ 

పకక్నే కూచునన్తను తనమ్యిని చూసూత్నే లేచి నిలబడాడ్డు. కావి రంగుకి చేరిన పాత తెలల్ పంచె, ముతక చొకాక్, భుజమీమ్ద మాసిన తువాలు చేతిన పాత 
బడిన చీరల కొటోల్ ఇచేచ్ కరర్ల చేతి సంచీ.    

రోజూ అపప్టికే సూక్లు నించి వాకిటోల్ వచిచ్ ఆడుకునే బాబు వీళల్ని చూసి భయపడడ్టుల్నాన్డు. ఎదురింటి పిలల్లతో బాటూ వీధి చివర ఆడసాగేడు. 
తలిల్ రావడం చూసి బండి వెనకాలే పరుగెతుత్కు వచిచ్ చెంగు చాటున దాకుక్నాన్డు. 

ఆవిడ మొహం ఏడిచ్ ఏడిచ్ ఉబిబ్నటుట్ ఉంది.  
అతను సందేహంగా తనమ్యి వైపు ఒకడుగు వేసి "మా యబాబ్యి పర్బు...." అని నసిగేడు. 
అపప్టికి అరథ్మయియ్ంది తనమ్యికి వీళుల్ పర్భుని కనన్ తలిల్దండుర్లనన్ సంగతి.  
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"తనకు చినన్తనంలో తెలిసిన వారు పర్భుని  పెంచిన తలిల్దండుర్లనన్మాట.  పర్భు నెలనెలా డబుబ్లు పంపుతునాన్, ఇంకా కటిక పేదరికంలో 
మగుగ్తునన్టేట్ ఉనాన్యి వీళల్ ఆహారాయ్లు. కారణం ఏవిటో మరి! అది సరే ఇదేవిటి హఠాతుత్గా ఇకక్డ పర్తయ్క్షమయేయ్రు!!" వాళల్ని హఠాతుత్గా అకక్డ చూసి 
తనమ్యికి ఏం చెయాయ్లో తోచలేదు.  

చపుప్న గొంతు సరిచేసుకుంటూ "రండి, లోపలికి రండి" అని పిలిచింది. 
అతను  "ఫరావ్లేదమామ్" అని ఇచిచ్న మంచినీళుల్ తీసుకుంటూ హాలోల్ వేసిన కురీచ్లో కూచునాన్డు. ఆవిడ మాతర్ం లోపలికి రాకుండా, 

ఉలకుక్ండా పలకుక్ండా అకక్డే భీషిమ్ంచినటుల్ కూచుంది. 
 
"ఇదిగో బేబీ, ఈవిడే మన కోడలమమ్. మంచీలు తాగుతావా?" అనాన్డతను గారపళుల్ పెటిట్ నవువ్తూ. 
తనమ్యి వైపు చూడడం కూడా ఇషట్ం లేనటుల్ ముఖం తిపుప్కుంది ఆవిడ. తనమ్యి లోపలి గదిలో టెలీఫోను దగిగ్రికి గబగబా నడిచింది. 
మరీ సరిపోవడం లేదని తమ రెండు గదులనానుకుని ఉనన్ మరోగది  కూడా ఈ మధేయ్ అదెద్కు తీసుకునాన్రు. పర్భుకి ఈ మధేయ్ ఆఫీసు వాళుల్ 

పేజర ఇచాచ్రు. మెసేజీ చూసుకుని వెంటనే ఫోను చేసేడు. 
"వాళల్ని జాగర్తత్గా చూడు, ఇపుప్డే బయలుదేరుతునాన్ను" గాభరాగా అనాన్డు అవతలిన్ంచి. 
వాళుల్ వొసుత్నాన్రనన్ మాట పర్భుకి కూడా  తెలీదనన్మాట. 
"మీ అబాబ్యి టార్ఫికుక్లో పడి ఇంటికి రావడానికి చాలా టైము పడుతుంది. బాతూర్ములో నీళుల్ పెటేట్ను. ముఖాలు కడుకుక్ని కాసత్ టీ తాగుదురు 

రండి." అని  కొతత్ టవల ఒకటి తెచిచ్ ఇచిచ్ంది వాళల్కి తనమ్యి. 
"ఆవిడ ముఖం కడుకోక్దు కానీ, టీ ముందు ఇచెచ్యయ్మామ్" అని ఆయన బాతూర్ములోకి  వెళేల్డు. 
సట్వువ్ మీద టీ కలుపుతూ ఉందే కానీ అసలేమీ అరథ్ం కావడం లేదు తనమ్యికి  "వీళుల్ సరాసరి ఇంటికెందుకొచేచ్రు? పర్భుని, తనని నిలదీసి 

అడుగుదామనా? తమతో గొడవ పడదామనా?" 
ఎవరికైతే తెలీకూడదనుకుంటూ పర్భు తమ పెళిల్ని ఇనాన్ళూల్ రహసయ్ంగా దాసూత్ వచాచ్డో వాళేల్ సరాసరి వచేచ్సేరు. పర్భు వాళల్ అకక్కి ఉతత్రం 

రాసేడు కాబటిట్, ఆవిడ దావ్రా వీళల్కి విషయం ఇపప్టికి తెలిసి ఉండాలి.  బహుశా: ఇపుప్డు హఠాతుత్గా రావడానికి కారణం అదే అయి ఉంటుంది. 
"ఇపుప్డు వీళుల్ ఒపుప్కుంటారో? లేదో? ఒపుప్కోకపోతే ఏం జరుగుతుంది? పర్భు వీళల్తో వెళిళ్పోతాడా? తనతో గొడవ పెటిట్ పర్భుని తన నుంచి 

తీసుకువెళిల్పోవడానికి వచాచ్రా?" రకరకాల ఆలోచనలతో తల నెపిప్ రాసాగింది తనమ్యి. 
అయినా పర్భు ఏవైనా చినన్పిలల్వాడా వెళిల్పోవడానికి? పైగా తన ఇషట్పర్కారమే చేసుకునాన్డు.   
ఎంత పిలిచినా లోపలికి రాకుండా ఆవిడ వాకిటోల్ వీధి అరుగు మీదే చేతిన సంచీ పటుట్కుని పకక్కు తిరిగి కూచుంది.   
ఇక లాభం లేదని ఆయనా తన టీ గాల్సు పుచుచ్కుని అరుగు మీద మరో వైపు చతికిలబడాడ్డు తనమ్యి వాకిటోల్ వేసిన కురీచ్ మీదకి కాళుల్ 

బారజాపి. 
ఇంకా నయం తమ ఇంటికి గేటు ఉంది కాబటిట్ సరిపోయింది. లోపలి అరుగు బయట వీధిలో నడిచే వాళెల్వవ్రికీ కనబడదు. లేకపోతే 

కాందిశీకులాల్ ఉనన్ వీళల్ని చూసి చుటూట్ అందరూ వివరాలు అడిగేవాళుల్. 
తనమ్యి బాబుకి సాన్నం చేయించి, హోం వరుక్లు రాయించి, గబగబా వంట పని మొదలు పెటిట్ంది. వీధిలో ఏ బండి చపుప్డైనా పర్భు 

వచేచ్డేమోనని ఆతర్ంగా కిటికీలోంచి చూడసాగింది. వాళల్ని చూసేత్ ఒక వైపు భయం, మరో వైపు జాలి పుటుట్కురాసాగింది తనమ్యికి. ఎపుప్డు ఏం తినాన్రో 
ఏమో! బిసెక్టల్ పాకెటుట్ పటుట్కెళిల్ ఇమమ్ని బాబుకిచిచ్ పంపించింది. వాడు మరునిమిషంలో పాకెటుట్ పుచుచ్కుని వెనకుక్ పారిపోయి వచేచ్డు. 

సమయానికి తాయిబా కూడా లేదు, తనైతే చుటుట్పకక్ల పిలల్లెవరితోనైనా ఏ కూల డిర్ంకో ఇటేట్ తెపిప్సుత్ంది. తను వెళొల్దాద్మనుకుని మళీల్ 
విరమించుకుంది. తనతో మాటాల్డడమే వీళల్కు ఇషట్ం లేనటుల్ంది. "పచ్" అని నిటూట్రిచ్ బాబుని నిదర్పుచచ్డానికి లోపలి గదిలోకి తీసుకెళిళ్ంది.  
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మరో గంటలో పర్భు రావడం తోనే, తలిల్ని లేపి పొదివి పటుట్కుని లోపలికి తీసుకు వచిచ్ తనమ్యి వైపు చికాగాగ్ చూసూత్ "మా వాళల్ని లోపలికి 
రమమ్నడం కంటే నీ  కొడుకుని నిదర్పుచచ్డం ఎకుక్వైపోయిందా?” అని, అపుప్డే నిదర్లోకి జారుకుంటునన్ పిలాల్ణిణ్ రెకక్పుచుచ్కుని లేపి, అతని తలిల్ని 
మంచమీమ్ద కూచోబెటిట్ కాళల్ దగిగ్ర కూచునాన్డు. అతని తండిర్ ఆ పకక్నే కురీచ్ మీద  కూచునాన్డు. 

తనమ్యి ఎగిసిరాబోతునన్ దుః ఖానిన్ అదిమిపటిట్ బాబునెతుత్కుని మధయ్ గదిలో వైరు మంచమీమ్ద పడుకోబెటిట్  అకక్డే కూచుండి పోయింది.  
అసలేవిటి పర్భు ఉదేద్శయ్ం? వాళల్ని రమమ్ని పిలిచినా వాళేల్ కదా రానని మొరాయించారు. పర్భు మాటలు విని కూడా ఆ విషయం చెపప్కుండా ఊరుకునాన్రు 
వాళుల్. పైగా అతని తండిర్ ముఖంలో పైశాచికమైన నవొవ్కటి.  

 
బాబు పకక్న పడుకుందే కానీ పర్భు పర్వరత్నకు, చికాకుకు బాధ కలగసాగింది. అసలే కిందటి వారంలో పిలాల్ణిణ్ కొటిట్నపుప్డు జరిగిన సంఘటన 

నించే ఇంకా తేరుకోలేదు తను. ఇంతలో ఇదొకటి. ఎకక్డ లోపం జరిగింది? ఎందుకు ఇలా జరుగుతూంది? ఆలోచనలోత్ తల బదద్లు కాసాగింది.  
లోపల నించి ఆవిడ ముకుక్ చీదీ చీదీ శోకాలు పెటట్డం, మధయ్ మధయ్ అతని తండిర్ రంకెలు, పర్భు కళల్నీళల్తో సంజాయిషీ ఇవవ్డం... అనీన్ 

వినిపిసూత్నే ఉనాన్యి. 
మొతాత్నికి ఏడుపు ఆపి గొంతు విపిప్ంది ఆవిడ. "సరే నాయినా, నీకు నచిచ్ంది నువువ్ సేసుకునాన్వు. మరి మేవూ సుటూట్ అందరికీ సెపుప్కోవాల 

గదా మా యబాబ్యికి పెళల్యియ్ందని. పిలోల్ణిణ్ నాలోర్జులు ఆవిడ అమమ్గారింటి కాడ ఏడయినా దించి ఆవిణిణ్ తీసుకుని రా. మన ఇంటి కాడ సినన్ 
పంకస్నేమైనా సేసుకుందాం" అంది. 

అంతదానికే బహు సంతోషపడిపోతూ తనమ్యిని గొంతెతిత్ పిలుసూత్ గుమమ్ం వరకు వచిచ్ వెనకిక్ తిరిగి "అదేం వొదుద్లే అమామ్, మీరు 
వొపుప్కునాన్రు అంతే చాలు నాకు, చుటూట్ అందరి సంగతీ వదిలెయయ్ండి" అంటూ చపుప్న వాళల్ కాళల్కి నమసక్రించేడు. అపర్యతన్ంగా తనమ్యి కూడా 
వంగి నమసక్రించింది.  

ఆవిడ ఇషట్ం లేనటుట్ చికాగాగ్ మొహం పెటిట్ చపుప్న కాళుల్ వెనకిక్ లాకుక్ంటూ "అటైతే ఇక మేవూ యెనకిక్ పోం. అకక్ ఎలాగూ మన కాడే 
ఉంటంది గదా, పిలల్లిన్ తీసుకుని ఇలుల్ కాళీ సేసి ఈడికే వచిచ్యయ్మని కబురెటుట్" అంది.  

"ఊ...అలాగే చేదాద్ం" అనాన్డు పర్భు ఆనందబాషాప్లిన్ తుడుచుకుంటూ. 
తండిర్ వాకిటోల్ కెళిల్ కాండిర్ంచి ఉమేమ్సి, "ఈడిలాటి ముదనషట్పప్నిజేసినా, ఉనన్ పళాన ఇది కొడుకాక్డికి పోదావంటేనే అనుకునాన్ను, ఇలాటి 

పిటిట్ంగేదో పెడతాదని" అనాన్డు. 
పర్భు బయటికెళిల్ " ఇపుప్డేవైంది నానాన్, అమమ్ చెపిప్నటుల్ అందరం కలిసి ఇకక్డే ఉందాం. మీకు పుటిట్ పెరిగిన ఊరని మమకారం ఉంటే 

అపుప్డపుప్డూ వెళిల్ రావడం ఎంత పనని?" అనాన్డు. 
"ఏదోటి కానియయ్ండి" అనాన్డు మళీల్ ఉమేమ్సి. 
కాసేస్పటోల్  తనమ్యి భోజనాలు వడిడ్ంచింది.  
తన పర్మేయమే లేనటుల్ ఒకదాని తరావ్త ఒకటి ఏమేం చెయాయ్లో వాళల్లో వాళుల్ అనీన్ మాటాల్డేసుకునాన్రు. పర్భు కనీసం తనతో ఒకక్మాట 

కూడా సంపర్దించడం లేదు. అసలు అకక్డ తనమ్యి ఉనన్టుట్ కూడా ఎవరూ పటిట్ంచుకోకుండా భోజనాలు కానిచేచ్రు. 
వాళల్కి లోపలి గదిలో పకక్లు వేసేక చాప తీసుకుని డాబా మీదికి వెళిల్ంది తనమ్యి. దాదాపు పనెన్ండు గంటల వేళ వచేచ్డు పర్భు. 
"హమమ్యయ్, వీళల్నెలా ఒపిప్ంచాలో అనన్ బెంగ కూడా తీరిపోయింది నాకు. మా అమామ్, నానాన్ ఎంత మంచివాళుల్ నిజంగా! రోజూ వాళల్ కాళుల్ 

కడిగి నెతిత్న జలుల్కునాన్ సరిపోదు. ననున్ ఎకక్డ దూరం చేసేసాత్రో అని ఎంత బాధ వేసేదో నాకే తెలుసు. ఇక ఏ బెంగా లేదు నాకు. ఇక మనం కనీసం 
నాలుగగ్దులుండే పెదద్ ఇలుల్ చూసుకుని మారాలి. అసలే అకాక్, పిలల్లూ కూడా మనతోనే ఉండడానికి వసుత్నాన్రు" అనాన్డు గబగబా. 

తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా విని "ఇదంతా మన పెళిల్కి ముందు నువువ్ నాకు ఎందుకు చెపప్లేదు?" అంది. 
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"ఏమని?" అనాన్డు ఆశచ్రయ్ంగా.  
"వీళల్ందరితోనూ మనం కలిసి ఉండాలని" అంది.  
"ఎందుకు చెపప్లేదు? మా వాళల్ని చూసుకోవాలని చెపేప్ను కదా!" అనాన్డు. 
ఈ సారి ఆశచ్రయ్పోవడం తనమ్యి వంతయియ్ంది "మీ వాళల్ని చూసుకోవడమంటే ఇదా! డబుబ్లు పంపడం అని అనుకునాన్ను" అంది. 
"నువెవ్లా అనుకునాన్వో నాకు తెలియదు. పర్సుత్తానికి వాళల్ంతట వాళేల్ మన దగగ్ర ఎపప్టికీ ఉండిపోవడానికి వచేచ్రు, ఇంతకంటే అదృషట్ం 

ఇంకేముంది?" అనాన్డు సంతోషంగా.  
 
"అది సరే, వాళల్ని నేను లోపలికి రమమ్ని ఎనిన్ సారుల్ పిలిచినా రాననాన్రు. నువువ్ ననున్ తపుప్బటట్డం ఏవయినా బావుందా?" అంది.  
 ఒకక్ సారి తల విదిలించి "వదిలెయియ్, ఏదో గబుకుక్న అనేసాను" అని "అనన్టుట్ వాళల్కి ఏ కొరతా రాకుండా చూసుకోవాలి మనం" అనాన్డు.    
"అయినా ఇంత పెదద్ సిటీలో ఇంత మంది.. మన ఇదద్రి జీతాలతో...." అనేదో అనబోతునన్ తనమ్యితో  
"ఇలా చూడు, వాళల్కిషట్ం లేని పెళిల్ చేసుకునన్ందుకు వాళుల్ ననున్ వెలివేయకుండా మనతో కలిసి ఉండాలనుకోవడమే ఎంతో సంతోషించవలసిన 

విషయం. ఇందుకు నేను జీవితాంతం వాళల్ను నెతిత్న పెటుట్కునాన్ సరిపోని పెదద్ మనసులు వారివి. నీకు ఇషట్ం లేకపోతే నువువ్ నీకేది సంతోషం అనిపిసేత్ అది 
చెయొయ్చుచ్, కానీ వాళుల్ మాతర్ం నాతోనే ఉంటారు" సీరియస గా అనాన్డు. 

తనమ్యి నిశశ్బద్ం వహించింది. ఎంత అనాయ్యంగా మాటాల్డుతునాన్డు!  నినన్ మొనన్టి వరకూ ఒంటరిగా ఎనోన్ కషాట్లు పడి, చివరికి 
తనకోసమే అలమటించిన పర్భుని ఇషట్పడి పెళిల్ చేసుకుంది. అతను కాకుండా మరో జీవితానిన్ తనకి ఊహించుకోవడం కూడా ఇషట్ం లేదు.  

అసలు "నీకేది సంతోషం అనిపిసేత్ అది చెయయ్" మనన్ మాట అనడానికి ఇతనికి నోరెలా వసూత్ంది? 
అదే అడిగింది. 
"చూడు, నీతో వాదించే ఓపిక నాకు లేదు. అసలే ఆఫీసులోనే నాకు బోలుడ్ తలకాయ నొపుప్లునాన్యి. ఇంటోల్ కూడా తలనెపిప్ తెపిప్ంచకు" అని 

విసవిసా కిందికి వెళిళ్పోయేడు.  
తనమ్యి శునయ్మైన మనసుస్తో రోదన పూడుకుపోయిన గొంతులో బాధని దిగమిర్ంగి కళుల్మూసుకుని పార్రిథ్ంచింది. 
మితర్మా! నా కోసం పర్భు గొపప్ సాహసం చేసేడు నిజమే. వీళుల్ అతనిన్ కనన్ తలిల్దండుర్లు కాబటిట్ గౌరవించాలి. ఇక డబుబ్లంటే నా కెపుప్డూ 

పెదద్ పేర్మ లేదు. పొదుపుగా, ఉనన్దాంతో బతకడం అలవాటే. ఎలా జరగాలని ఉందో నాకంటే నీకే బాగా తెలుసు. నాకు తగిన శకిత్ని, నిలబడే ధైరాయ్నిన్ 
ఇవువ్"  

తనమ్యి బాధని వినన్టుట్ ఉనన్టుట్ండి ఒకక్సారిగా ఆకాశం మేఘావృతమై చినుకులు పడసాగేయి. అపప్టికి దుఃఖం కటట్లు తెంచుకుంది. వానలో 
అలానే తడుసూత్ , రోదిసూత్ ఉండిపోయింది.  

 
*** 

 
మరాన్డు సెలవు పెటిట్ ఊరోల్ చుటుట్పకక్ల కాసత్ పెదద్ ఇళుల్ వెతికి రావడానికి బయలుదేరేరు. రాతిర్ నిదర్లేమికి, వానలో తడిసినందువలాల్ తనమ్యికి 

తలపోటు రాసాగింది. నడవడానికి కూడా ఓపిక లేదు. తను రానంటే పర్భు మరోలా అరథ్ం చేసుకుంటాడే తపప్ పర్యోజనం ఉండదు. మౌనంగా బండి 
మీద అతని వెనక కూచుంది.  
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ఆవిడ పొదుద్నేన్ వంటింటోల్కి వసూత్నే  పెదద్ గొంతు పెటుట్కుని భరత్తో "ఇలా సూడు బావా,  మనోడి సంసారం. ఒకళుల్ తినాన్ కంచం కడుకుక్ని 
మరొకళుల్ తినాల. సరింగా నాలుగు బొచెచ్లు కూడా లేవు కరమ్, ఈ మాతలిల్ పునెన్వా అని ఎనోన్ జమిమ్ందారీ సమమ్ందాలు కాదని ఎలల్గొటీట్సేడు. హవవ్, 
కనెన్పిలల్లందరీన్ కాదనీసి ఈ పిలల్ల తలిల్ని కటీట్సుకునాన్డు" అంది నోరు నొకుక్కుంటూ.  

పర్భు వెంటనే అందుకుని "ఇంత కాలం మేమే కదా అని ఏవీ కొనుకోక్లేదు. సాయంతర్ం అలా వెళిల్ నీకేం కావాలో అనీన్ కొని తెచుచ్కుందాం" 
అనాన్డు నవువ్తూ తలిల్ మాటలిన్ అతి తేలిగాగ్ తీసుకుంటూ. 

ఆవిడేం మాతాల్డుతూందో  తనమ్యికి ఏవీ అరథ్ం కావడంలేదు. అయినా నిశశ్బద్ంగా ఆవిడకి సాన్నానికి నీళుల్ పెటిట్ంది.ఆవిడ తన సంచీలోంచి 
పాత చీరొకటి తీసుకుని కటుట్కోబోతూంటే  తనమ్యి మొనేన్ కొనుకుక్నన్ కాటన చీరొకటి తీసి ఇవవ్బోయింది. 

"ఏం మా రాణీ! మేం నీ సాత్యికి తగమనా నీ సీర కటుట్కోమంటనాన్వు.  నా కొడుకు తలుచుకుంటే ఇంతకి బాబులాటి సీరలు కొనిపెడతాడు 
నాకు" అంది కటువుగా విసిరికొడుతూ. 

 
ఏవీ వినబడనటుట్  పర్భు మాటాల్డకుండా బయటికెళిల్ బండి తీసేడు. 
 
తనమ్యి ఏదో అనేలోగా గేటు దగిగ్ర పర్భు హారను మోగించడంతో మాటాల్డకుండా బయటికి నడిచింది తనమ్యి. 
బండెకుక్తూనే "మా అమమ్కి నచిచ్న చీరలు ఆవిడని కటుట్కోనివువ్" అనాన్డు. 
తనమ్యికి మనసుస్ చివుకుక్మంది. 
తనతో పరిచయం లేని ఇతని తలిల్ తనని అరథ్ం చేసుకోకపోవడంలో అరథ్ం ఉంది. కానీ పర్భు ఇలా మాటాల్డడంలో అరథ్ం ఉందా? 
అదే అడిగింది. 
"మళీల్ మొదలెటేట్వా? ఇలా చూడు. వాళల్ని వీలైనంత సంతోషంగా ఉంచడమే నా ధేయ్యం. లక్ష మాటలైనా అనే హకుక్ వాళళ్కుంది. నేను చేసినది 

ముమామ్టికీ తపేప్. ఇలా శిక్షని అనుభవించాలిస్ందే" అనాన్డు. 
తనమ్యికి ఏం మాటాల్డాలో అరథ్ం కాలేదు. "పర్భు శిక్షని అనుభవిసుత్నాన్డా? తను అనుభవిసూత్ందా?" 
నిటూట్రిచ్ మాటాల్డకుండా ఉండిపోయింది. దగగ్రోల్ ఉనన్ ఇళేల్వీ పర్భుకి ఒక పటాట్న నచచ్డం లేదు. టులెట బోరుడ్లు చూసుకుంటూ దాదాపు 

పదిపదిహేను కిలోమీటరుల్ దూరంలో ఉనన్ మరో ఏరియాలోకి వచేచ్సేరు. 
తనమ్యికి తల తిరగసాగింది. "ఏదయినా తాగుదామా?" అంది. 
"ఊ.." అంటూ బండిని పకక్నే ఉనన్ చినన్ బేకరీ ముందు ఆపేడు. 
ఎదురుగా ఉనన్ టులెట బోరుడ్ చూపిసూత్  "ఇకక్డైతే నా ఆఫీసుకి కూడా దగగ్రవుతుంది కాసత్. ఏవంటావ?" అనాన్డు డూపెల్కుస్ హౌస ఒకటి 

చూసూత్నే. 
తనమ్యి టులెట బోరుడ్కునన్ అయిదంకెల అదెద్ గురించే ఆలోచిసూత్ంది. ఇపుప్డు వాళిల్చేచ్ అదెద్కు మరో రెండు వంతులెకుక్వ. పైగా రెండు నెలల 

అడావ్నుస్ కటాట్లి. ఇంత వరకు పర్భు తన జీతంలో తన పెటోర్లు ఖరుచ్లకు మాతర్ం ఉంచుకుని, మిగతాదంతా వాళల్ వాళల్కి పంపించేసూత్ వచేచ్డు. ఇలల్ంతా 
తనమ్యి తనొకక్ జీతంతోనే నడిపేది. 

"ఇపుప్డు తన జీతం మొతత్ం కేవలం అదెద్కే పోతుంది" అరథ్ం కానటుట్ మొహం పెటిట్ంది తనమ్యి. 
ఇంతలోనే "సరేనండీ, మేం రేపూ, ఎలుల్ండులోల్ వచేచ్సాత్ం" అని ఒక వెయియ్ తీసి అడావ్నుస్" ఇచేచ్సేడు ఇంటాయనకి. 
బయటికి వచిచ్ బండెకుక్తూనే నేనంతా ఆలోచించే అడావ్నుస్ ఇచేచ్ను. "మా వాళుల్ ఇక మనతోనే ఉనాన్రు కాబటిట్, వాళల్కి డబుబ్లు నెలనెలా 

పంపకక్రలేదు కదా, ఇక అడావ్నుస్ అంటావా, మొనేన్ బోనసు వసేత్ మా అమమ్కు పంపేను. అవింకా ఉండే ఉంటాయి" అనాన్డు. 
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*** 

 
ఆ మరాన్డు తలిల్దండుర్లిన్ కూడా తీసుకెళిల్ ఇలుల్ చూపించుకొచేచ్డు పర్భు. 
రాగానే "ఇలుల్ శానా బాగుంది. ఎవరి గదులాళల్కి పతేయ్కంగా ఉనాన్యి. ముందే సెపుత్నాన్ను, మేవు కిందనే ఉంటావు. పైన పెదద్ గది అకక్కి, 

పిలల్లకీ సరిపోతది. మీరు ఆ పకక్నే ఉనన్ చినన్ గదిలో ఉండండి. పిలోల్డు పైన మధయ్ హాలోల్ పడుకుంటాడు. ఇంక వంట గది కిందనే ఉనాన్ది కాబటిట్ అది 
నాది. ఈవిడ అందులో అడుగెటట్నాకి ఈలేల్దు" అంది. 

తనమ్యికి తన జీవితం మీద పెతత్నం మొదలవవ్బోతూ ఉందో, బాధయ్తలు తపుప్తునాన్యో అరథ్ం కాలేదు. 
ఒక పకక్ పర్భు "వాళేల్మనాన్ వాళల్తో ఏవీ వాదించకు. కొనాన్ళల్కి కోపం తీరి వాళేల్ శాంతిసాత్రు" అంటునాన్డు.  
"ఏదేమైనా పర్భుతో కొతత్ జీవితం ఇలా పార్రంభమయియ్ంది " తనలో తనే నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి.  
ఇంతలో పర్భు తలిల్ దగిగ్రికెళిల్ మెలిల్గా నసుగుతూ "అమామ్, మనం ఇంటికి అడావ్నుస్ కటాట్లి. నీకు మొనన్ పంపిన బోనసు డబుబ్లు...." అనాన్డు. 
 
వెంటనే ఏడుపు గొంతు పెటిట్ "ఇయోయ్ అయెయ్కక్డునాన్యమామ్, ఇడుగో మీ నానన్ తాకటెట్టేట్సిన నా తాలిబొటుట్, అకక్ గొలుసు, ఉంగరవూ 

ఇడిపించడానికి సరిపోయేయి" అంది మెళోళ్ంచి పసుపు తాడు చివర సొటట్లు పడి మకిలి పటిట్న సనన్ని రేకులాల్ంటి సూతార్లు చూపిసూత్.   
అవనీన్ తాకటుల్ పెటిట్ విడిపించినా పర్భు పంపించిన డబుబ్లోల్ సగం కూడా ఖరచ్వవ్వనన్ సంగతి అరథ్ం అయింది.  పర్భుకి ఈ విషయాలు సరిగా 

తెలియవు, తెలిసినా ఇక వాళల్ని అడగడు. తనమ్యి అకక్ణిణ్ంచి లేచి వాకిటోల్కి వచిచ్ంది. 
వెనకే వచిచ్న పర్భు "మనకి రెండే మారాగ్లునాన్యి. ఒకటి -డబుబ్లు సమకూరేవరకూ ఇకక్డే అడజ్సుట్ కావడం, రెండు- నీ గాజులు తాకటుట్ 

పెటట్డం" అనాన్డు బాధగా మొహం పెటిట్. 
తనమ్యి మరు నిమిషంలో అతని చేతిలో తన గాజులు తీసి పెటిట్ంది "బాధపడకు" అంటూ  "కానీ నెల నెలా అదెద్ చాలా ఎకుక్వ. ఇక మనకంటూ 

ఏవీ సేవింగుస్ ఉండవు మరి, ఏ కషట్ం వచిచ్నా.." అంది సాలోచనగా. 
"థాంకూయ్ థాంకూయ్ తనూ. ముందు ఏదో రకంగా నడవనీ. కాసత్ సెటిల అయేయ్క ఆలోచిదాద్ం" ఆనందంగా అని లోపలికెళేల్డు. 
భవిషయ్తుత్ పటల్ లోపలెకక్డో భయం భయంగా ఉనాన్ అతని ముఖంలోని ఆనందం కోసం ఏదైనా చెయొయ్చచ్నిపించింది తనమ్యికి. 
ఇంతలో లోపల గటిట్గా జరుగుతునన్ సంభాషణ వినిపించసాగింది. 
"నువువ్ నెల నెలా మాకిచేచ్ డబుబ్ లోత్ నీ సంసారానిన్ కూడా నడపడం మా వొలల్ కాదు.  ఆవిడీ, ఆవిడి సోకులూ, ఆ పిలోల్డి సదువులూ" 

అంటూనన్ తలిల్తో  
"అవనీన్ మీరు పెటట్కక్రలేదు, కేవలం ఇంటదెద్ కటట్ండి చాలు. మిగతా అంతా తను తన జీతం నుంచి చూసుకుంటుంది" అని బతిమిలాడసాగేడు 

పర్భు. 
"కరెంటు బిలుల్, నీళల్ బిలుల్ కూడా ఆవిణేణ్ కటట్మను" అనాన్డు అతని తండిర్. 
బయట మొకక్లోల్కి చూసూత్ గాఢంగా నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి.   
తన జీవితం ఏం కానుంది?! 

58 
    మరాన్డు తనమ్యి కాలేజీ నుంచి వచేచ్సరికి లోపల అదే పనిగా టీవీ మోగుతూంది. ఈటీవీ, జెమినీ టీవీ ఒకదాని తరావ్తొకటి 

మోగుతునాన్యి.  
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బాబు కూడా సూక్లు నుంచి రాగానే  ఇంటోల్ వీళల్తో బాటూ టీవీ ముందు కూచునన్టుట్నాన్డు. వాడి సూక్లు సంచీ, విపిప్న బూటుల్, సాకుస్లు ఒక 
పకక్కి విసిరేసి ఉనాన్యి. ఎపుప్డూ బుదిధ్గా ఇంటికి రాగానే బూటుల్, సాకుస్లు విపిప్ తలుపు చాటున పొందిగాగ్ పెటిట్, ముఖం కాళూల్ కడుకుక్ని, బటట్లు 
మారుచ్కుని, తలదువువ్కుని,  పుసత్కాలు ముందేసుకుని గబగబా ముందు హోంవరుక్ పూరిత్ చేసుకునే బాబు ఇవేళ ఇంకా సూక్లు నుంచి వచిచ్న మురికి 
బటట్లోల్నే ఉనాన్డు. పర్భు అమామ్, నానాన్ కూచునన్ కురీచ్ల ముందు నేల మీద  కూచుని దృషిట్ తిపప్కుండా టీవీ చూసుత్నన్ బాబుని చూడగానే తనమ్యికి 
తెలీని కోపం ముంచుకొచిచ్ంది. 

ఇదద్రు పెదద్వాళుల్ ఇంటోల్ ఉండి పిలాల్ణిణ్ పటిట్ంచుకోకపోవడమే కాకుండా, వాణిణ్ వాళల్ పకక్న కురీచ్ మీద కూచోనివవ్కుండా, నేల మీద 
కూచోబెటేట్రు. 

వాళల్నేమీ అనలేని తనమ్యి అరచెయియ్ వాడి వీపుకంటుకునేలా ఒకక్టంటించి "లే" అని పకక్ గదిలోకి లాకెక్ళిల్ంది. 
అయినా వాళుల్ అకక్డ జరుగుతునన్ది తమకు సంబంధం లేనటుట్ టీవీ చూడసాగేరు.  
అనుకోని సంఘటనకి బితత్రపోయి, అంతలోనే వీపు మీది దెబబ్కు తాళలేక "అమామ్" అని మంచమీమ్ద పడి దొరిల్ దొరిల్ గుకక్పెటిట్ ఏడవసాగేడు 

బాబు. 
అపప్టిగాగ్నీ తనమ్యికి తనేం చేసిందో అరథ్ం కాలేదు. 
"అయోయ్, అయోయ్" అంటూ వాణిణ్ కౌగిలించుకుని తనూ దుఃఖించసాగింది. 
మరునిమిషంలో తన ఏడుపు ఆపి వెకుక్తూనే తలిల్ కళల్నీళుల్ తుడవసాగేడు బాబు. తన పరిసిథ్తికి తనే తమాయించుకోలేక తనమ్యి వాడి వీపు 

నిమురుతూ అలాగే మంచమీమ్ద వాలిపోయింది.  ఎంతసేపు ఉండిపోయిందో తెలీలేదు. చీకటి పడుతుండగా  చేతిమీద నిదర్పోతునన్ బాబుని పకక్కి జరిపి 
వంటింటోల్కి వెళిళ్ంది. హాలోల్ టీవీ ముందు కదలకుండా వాళల్లాగే కళల్పప్గించి చూసుత్నాన్రు తనమ్యి వాళల్ ముందు నుంచి నడిచినా అసలకక్డ ఉనన్టేట్ 
పటిట్ంచుకోకుండా. 

కురీచ్ల పకక్నే తాగిన టీ గాల్సులోల్ మిగిలిన టీ పకక్కి ఒలికి గాల్సులు నేల మీద దొరుల్తూ ఈగలు ముసరసాగేయి. తనమ్యి  గాల్సులిన్ తీసి, 
గబగబా తడిగుడడ్ తెచిచ్ నేల మీది టీని వతిత్, వంటింటోల్కి వెళిల్ సట్వువ్ మీద కుకక్ర పెటిట్ంది. 

మామూలుగా తనమ్యి వారాంతంలో తపప్ టీవీ చూడదు. చూసినా కేవలం నూయ్స వచేచ్ కాసేపే. రోజూ ఈ సరికి బాబుకి హోం వరుక్లు పూరిత్ 
చేయించి, సాన్నం చేయించి, అనన్ం తినిపించి పడుకోబెటేట్సేది. మరో గంటలో వంట పూరిత్ చేసి వాళల్ని అనన్ం తినడానికి రమమ్ని పిలిచింది. 

వాళుల్ కనీసం తల పకక్కి కూడా తిపిప్ చూడకపోవడంతో చేసేదేం లేక బాబుని లేపి కాసత్ తినిపించబోయింది. నిదర్కళల్తో సగం మెలకువలో 
"అమామ్! వదద్మామ్.. కొటొట్దుద్ " అని ఏడవసాగేడు. ఎతుత్కుని భుజాన వేసుకుని పడుకోబెటట్డానికి డాబా మీదికి తీసుకెళిల్ తనూ వాడి పకక్న నడుం 
వాలిచ్ంది.   

ఎనిన్ బాధలునాన్ బాబు పకక్న పడుకోగానే మనశాశ్ంతిగా అనిపిసుత్ంది తనమ్యికి.  
వాడి వీపు మీద తడిమి "ఏమామ్, ఇంకా నొపిప్గా ఉందా?" అంది.  
తలూపుతునన్ బాబుని హతుత్కుంటూ "ననున్ క్షమించు నానాన్! ఇంకెపుప్డూ నినున్ కొటట్ను" అని తనలో తనే పర్తిజఞ్ చేసుకుంది.   
నిశశ్బద్ంగా తల నిమురుతూనన్ తలిల్ వైపు తిరిగి పొటట్ మీద చెయియ్ వేసి అపప్టికి మెలకువ వచిచ్నటుల్ "అమామ్, వీళుల్ ఎవరు?" అనడిగేడు.   
"డాడీ కి అమామ్, నానాన్" అంది నిరిల్పత్ంగా. 
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"మరి వాళల్ను ఏమని పిలవాలి?" 
"మన అమమ్మామ్, తాతయయ్లని పిలిచినటేల్ నానమమ్, తాతయయ్ అని పిలువు" అంది. 
ఇంతలో పర్భు వచిచ్నటుల్ బండి శబద్ం రాగానే కిందికి వెళిల్ వాళల్కి భోజనాలకు అనీన్ సరిద్ పెటిట్ మళీల్ పైకి వచేచ్సింది తనమ్యి. తనమ్యి తిందో, 

లేదో పర్భు అడగలేదు. తనమ్యి చెపప్లేదు.  
బాబు మీద అనాయ్యంగా తనలా చెయియ్ చేసుకునన్ందుకు  భోజనం చెయయ్కుండానే నడుం వాలిచ్ంది తనమ్యి. కింద అరథ్ రాతిర్ వరకూ టీవీ 

మోగుతూనే ఉంది. పర్భు తలిల్దండుర్లతో కులాసాగా కబురుల్ చెపప్డం తనమ్యికి వినిపిసూత్నే ఉంది. 
*** 

ఉదయం తనమ్యి లేచి వచేచ్సరికి హాలోల్ ఎవవ్రూ లేకపోయినా టీవీ ఆన చేసే ఉంది.   
తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా టీవీ ఆఫ చేసి బాతూర్ములోకి వెళిల్ంది. 
లోపలి గదిలో నుంచి గురకలు వినిపిసుత్నాన్యి.  
హాలోల్ పడుకునన్ పర్భు కళుల్ చిటిల్ంచి చూసి "టైం ఎంతయియ్ంది?" అనాన్డు. 
తనమ్యి సమాధానం విని ఒకక్ ఉదుటున లేచి "తవ్రగా తయారవువ్. అకాక్, పిలల్లూ సేట్షనుకి వసుత్నాన్రు మనం వెళాల్లి" అనాన్డు. 
ఆదివారం కావడంతో పొదుద్నేన్ టిఫినుకంటూ గారెలకి పపుప్ నానబోసింది ముందురోజు రాతిర్. అదే చెపిప్ంది. 
 "సరేల్, నేనొకక్ణేణ్ వెళొల్సాత్ను, వీళల్కు కావలసినవనీన్ కాసత్ జాగర్తత్గా చూసుకో" అని వెళేల్డు పర్భు. 
బాబు గబుకుక్న పరుగెతుత్కెళిల్ గేటు పటుట్కుని నిలబడి పర్భు వెళిల్న వైపే చూసూత్ "డాడీ! టాటా!" అనరిచేడు బాబు.   
ఇంతలో ఎపుప్డు లేచిందో ఆవిడ గబుకుక్న గుమమ్ం దగిగ్రికి వచిచ్ ఒకక్ అరుపు అరిచింది.   
"ఇదుగో ఒరే, ఇపుప్డే చెపుత్నాన్ను నా కొడుకుని "డాడీ" అని పిలిచేవంటే మరాయ్ద దకక్దు. ఎవడికి పుటేట్వురా? నా కొడుకిక్ పుటేట్వా? ఇదుగో, 

నువువ్ మమమ్లిన్ తాతయయ్, నానన్మమ్ అని పిలాడ్నికి ఈలేల్దు. నువూవ్ మాకు ఏవీ కావు గురెత్టుట్కో" 
బాబు మీద గదమాయింపులు వినిపించి గబుకుక్న వంటింటోల్ నుంచి హాలోల్కి వచిచ్ంది తనమ్యి. అపప్టికే బికక్ చచిచ్పోయిన మొహంతో తలిల్ని 

చూడగానే గబుకుక్న వెనకిక్ చేరి గటిట్గా ఏడుపు లంకించుకునాన్డు బాబు. తనమ్యికి కోపం కటట్లు తెంచుకుంది. 
"మాటలు మరాయ్దగా రానీండి. పసిపిలాల్డితో మాటాల్డే మాటలేనా అవి?" అని అరిచింది. 
"అమోమ్, అమోమ్ నా కొడుకు ఇంటోల్ ఉనన్ంతసేపు మింగిలాగా ఉండి, ఆడలాగెళల్గానే ఎలా నోరేసుకుని పడిపోతందో రాకాసి ముండ. నువూవ్, నీ 

కొడుకూ నాశనమైపోనూ. నా కొడుకే దొరికేడే నీకు తగులుకోవడానికి లంజా..." అంటూ బూతు తిటల్ దండకం లంకించుకుంది బేబమమ్. 
తనమ్యికి తల తిరగ సాగింది. చెవులు గటిట్గా మూసుకుని వంటింటోల్కి బాబుతో సహా వెళిల్ తలుపేసుకుంది. 
ఛీ, ఛీ, ఛీ. జీవితంలో ఎవవ్రూ ఎపుప్డూ తనని ఇలాగ భయంకరమైన తిటుల్ తిటట్లేదు. 
తన జీవితం పెనం మీంచి పొయియ్లోకి పడిందని అరథ్ం అయియ్ంది. చుటుట్ముడుతునన్ నైరాశయ్ంతో కళుల్మూసుకుని ఏడుసుత్నన్ బాబుని హతుత్కుని 

నేల మీద కూచుండిపోయింది. 
*** 

మరో రెండు గంటలోల్  పర్భు వచేచ్డు. 
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వెనకే పర్భు అకక్, ఆవిడ కూతురు, కొడుకు, మూడేళల్ మనవరాలు ఆటో దిగేరు.  ఆవిడకి దాదాపు నలభైయేళుల్ంటాయేమో. 
"మా యమామ్యికి ఎనిమిదో తరగతిలోనే పెళిల్ చేసేసేం, వెంటనే కూతురు" అంది జుటుట్ సరిచేసుకుంటూ పర్భు అకక్ తనమ్యి నుదేద్శించి.  
తనమ్యికి అపప్టికే పర్భు తలిల్ తిటల్కి చికాగాగ్ ఉంది.  ఎపుప్డు ఈ విషయం పర్సాత్వించాలా ఆలోచిసూత్నే పర్భు అకక్  మాటాల్డుతుండగా లేచెళిల్  

మంచినీళల్ గాల్సులు తెచిచ్ మౌనంగా అందించింది.  చినన్పాప తలిల్ కొంగు పటుట్కుని అదేపనిగా  లాగుతూండడంతో కూతురిన్ ఒళోల్ వేసుకుని అరుగు మీదే 
కూచుని పాలివవ్సాగింది ఆ అమామ్యి. మూడేళల్మామ్యి తలిల్ దగిగ్ర ఇంకా పాలు తాగడం చూసి బాబు తనమ్యి వెనక దాకుక్నాన్డు. 

ఆవిడ కొడుకిక్ ఇరవయేయ్ళుల్ంటాయేమో.  చేతిలోని రెండు గోనె సంచుల సామానల్ని  అరుగు మీద మరోవైపు పెటిట్, తనమ్యిని చూసీ చూడనటుట్ 
తల దించుకుని లోపలికెళిల్ టీవీ ముందు కూచునాన్డు.  

పర్భు అకక్ పర్భు కంటే పెదద్దని తెలుసు కానీ ఇంత పెదద్దని తెలీదు. ఆవిడింకా తనమ్యి వైపే చూసూత్ మాటాల్డుతూనే ఉంది.  
"అయిదేళల్ కిందట భరత్ పోయిన దగగ్రున్ంచి ఆవిడ అమమ్గారింటోల్నే ఉందట. ఇక ఆవిడ కూతురి భరత్ మిలటరీలో ఉంటునాన్డు కాబటిట్ ఆ 

అమామ్యీ ఆవిడతోనే ఉనన్ది పెళల్యిన దగగ్రనుంచి.  
అబాబ్యి ఏడో తరగతి ఫెయిలయియ్ ఇక అటు చదువూ చదవలేదు, ఇటు ఏ పనీ నేరుచ్కోలేదు." 
ఇంత సంసారానిన్ నడపడానికి తమ జీతాలు ఎలా సరిపోతాయో తెలీడం లేదు తనమ్యికి. వాళల్ందరికీ టిఫినుల్, కాఫీలు అయీయ్ కాక ముందే 

మధాయ్హన్ం వంటకి పెదద్ చేపలు రెండు తీసుకు వచేచ్డు పర్భు. వాటిని శుభర్ం చేసి, వండి, భోజనాలు పెటిట్  వంటిలుల్ శుభర్ం చేసుకునే సరికి వికారంగా, 
కళుళ్ తిరుగుతునన్టుట్ అనిపించసాగింది తనమ్యికి. హాలోల్ అంతా కికిక్రిసినటుట్ టీ.వీ ముందు కూచునాన్రు. పర్భు కూడా వాళల్తో బాటూ కూచునాన్డు. 
బాబు బయటికి ఆడుకోవడానికి వెళేల్డు. లోపల గదిలోకి వెళిల్ పడుకుందామంటే అపప్టికే బేబమమ్ మంచమీమ్ద మధాయ్హన్పు నిదర్ తీయసాగింది. ఇక 
చేసేదేం ఇక తనమ్యి వంట గదిలో ఒక వారగా చాప పరుచుకుంది. 

అరగంటలో టీలు కావాలని పర్భు వచేచ్డు. 
తనమ్యిని చూసూత్నే "ఇలా ఇకక్డ ఎవరితోనూ కలవకుండా ఒకక్దానివీ ఉండకపోతే అలా వచిచ్ టీవీ ముందు అందరితో కూచోవచుచ్ కదా" 

అనాన్డు. 
పగటి పూట ఎపుప్డూ పడుకోని తను అసలు ఎందుకు పడుకుందో అడుగుతాడనుకునన్ తనమ్యికి తనకు ఒంటోల్ బాలేదనన్ విషయం కూడా 

చెపాప్లనిపించలేదు. 
మాటాల్డకుండా  నెమమ్దిగా లేచి టీ పెటట్డానికి  సట్వువ్ వెలిగించింది.   
అసలే పొదుద్నన్ ఆవిడ చేసిన రాదాధ్ంతానికి మనసేమీ బాగోలేదు.  
ఈ విషయం పర్భుతో రాతిర్కి మాటాల్డాలి. వీళల్ నోటికి హదూద్ పదూద్ లేకుండా మాటాల్డితే కుదరదని గటిట్గా చెపాప్లి.  
టీ తాగడానికి తలిల్ని లేపేడు పర్భు. బయటికి రాగానే బేబమమ్ పర్భుతో గటిట్గా మాటాల్డడం మొదలుపెటిట్ంది. 
"ఇదిగో చినబాబూ, నీ పెళాల్ం వరసేవీ బాగోలేదు. నినన్ ఆ పిలోల్డు మా కాళల్ కాడ కూకునాన్డని లాకెక్లిల్పోయింది. మేం టీలు తాగినకాడ 

ఎనకాలే తడిగుడడ్ ఎటిట్ తుడుసుకుంటంది. అంటే మావు అంటరానోళల్ వనా?...అదలాగుంచు. ఆ పిలోల్డు నినున్ "డాడీ" అని పిలాన్కి ఈలేల్దు. నినాన్ మొనన్ 
పెళల్యియ్, అపుప్డే ఆరేళల్ పిలోల్డికి తండెర్లా అయిపోయేవురా మా కరమ్ గాపోతే! నీ పెళాల్ం నీ ముందు మింగిలాగా ఉంటంది కానీ మమమ్లేన్వనాన్దో తెలాస్, 
'మాటలు జాగరత్గా రానియయ్'నాన్దిరా " అని శోకాలు పెటట్సాగింది. 
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పర్భు నిశశ్బద్ంగా వినాన్డే గానీ ఏవీ మాటాల్డలేదు. చుటూట్ ఉనన్వాళళ్ంతా ఇది తమకు మామూలే అనన్టుల్ ఓ పకక్న పెదద్గా మోగుతునన్ టీవీ 
చూడసాగేరు.  ఆ రాతిర్ పర్భు తనమ్యితో మాటాల్డడం ఇషట్ం లేనటుల్ తపిప్ంచుకు తిరిగేడు.  డాబా మీద ఒక పకక్కు నిదర్కుపకర్మించబోతునన్ పర్భుని తటిట్ 
సీరియస గా అంది తనమ్యి. 

"వాళల్ మటుకు వాళుల్ నోటికొచిచ్నటుల్ మాటాల్డుతుంటే ఏవిటి నీ ఉదేద్శయ్ం ఒకక్మాట కూడా మాటాల్డవు?" అంది. 
"నువువ్ మటుకు ఏవైనా గొపప్దానివా? వాళుల్ ఏం మాటాల్డినా ఎదురు చెపొప్దుద్ అని చెపేప్ను. నువేవ్ం చేసేవు?" అనాన్డు. 
"అంటే వాళుల్ "ఎవడికి పుటేట్వురా?" అని నోరులేని పిలాల్డిని పటుట్కుని ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ మాటాల్డుతునాన్, ననున్ దారుణంగా బూతులు తిడుతునాన్ 

ఊరుకోవాలా?" అంది దుఃఖం నిండిన కళల్తో. 
"అవును. వాళేల్మనాన్ ఊరుకోవాలి. వాళల్కి చెపాప్పెటట్కుండా పెళిల్ చేసుకునాన్ ననున్ క్షమించేరు. అందుకు కృతజఞ్త చూపాలిస్ంది పోయి నువూవ్, 

నీ  కొడుకూ కలిస్ ఈ గొడవలేంటి? ఇలా చూడు రెండు చేతులూ కలిసేత్నే చపప్టల్వుతాయి. రేపసలే ఇలుల్ మారాలి మనం. ఇక ఇంతకంటే నీతో వాదించే 
ఓపిక లేదు నాకు" అని ముసుగు మొహం మీదికి లాకుక్నాన్డు.  

తనమ్యికి బాధ, కోపం చుటుట్ముటేట్యి.  
“నువెవ్ంత అనాయ్యంగా మాటాల్డుతునాన్వో నీకు అరథ్మవుతుందా? నీ వాళుల్ నీకు ఎంత ముఖయ్మైనా ఏ కలమ్షం ఎరగని నా పసివాడు నాకు 

అంత కంటే ముఖయ్ం. వాడిమీద ఈగవాలినా సహించను. గురుత్పెటుట్కో" అంది.  
*** 

ఆ మరుసటి రోజే ఇలుల్ మారాలిస్ ఉంది.  తనమ్యి ఉదయం లేచిన దగగ్ర నించి ఆలోచించ సాగింది.  
"పర్భు తనని వొదిలి వాళల్తో వెళిళ్పోయినా ఫరావ్లేదనుకుని తను వీళల్తోబాటూ వెళల్డం మానేసి ఇకక్డే ఉండిపోతే!"  
"ఎపప్టిలానే తను, బాబు, తన జీవితం మళీల్ మొదలుపెడితే"  
మళీల్ అంతలోనే  “తనలా విడిగా వెళిళ్పోవడమే వాళల్కి కూడా కావలసింది. ఏవుంది! పర్భుకి మళీల్ పెళిల్ చేసాత్రు. అసలు నిజానికి వీళుల్ ఇకక్డికి 

గొపప్ క్షమా హృదయంతో రాలేదు. కావాలని తనని ఏడిపించి పంపెయయ్డానికే వచేచ్రు. పర్భుని కావాలనుకుని పెళిల్ చేసుకుని ఇంతలోనే ఓడిపోయినటుల్ 
తనెందుకు విడిపోవాలి?” అని పటుట్దల కలగసాగింది.  

చలల్టి నీళల్తో ముఖం కడుకుక్ని వచిచ్ సిథ్మితంగా ఆలోచించసాగింది. ఈ సమసయ్లిన్ వీళల్తోనే ఉండి పరిషక్రించుకోవాలి. అదెంత కషట్సాధయ్మైనా 
సరే.  

తనకి పర్భు ముఖయ్ం. పర్భు తాతాక్లికంగా కఠినంగా మాటాల్డుతునాన్డు కానీ తనంటే ఎంత పేర్మ లేకపోతే ఇంతగా తను  పేర్మించే వీళళ్ందరీన్ 
కాదని తనని పెళిల్ చేసుకుంటాడు!  

ఒకటి మాతర్ం నిజం. శేఖర లాగా పర్భు మూరుఖ్డు కాడు. తనకి ఎపప్టికీ అనాయ్యం చెయయ్డు. తను మాతర్ం ఎందుకు అతనిన్ వదిలి 
వెళిల్పోవాలి? 

లోపలోల్పల పరిపరి విధాలా ఆలోచిసూత్  మారు మాటాల్డకుండా సంచులు తీసుకుని సామానుల్ సరద్సాగింది.  
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వాళల్ సామానుల్ ఉనన్ కాసినీన్ తెచుచ్కునన్ సంచులోల్ అలాగే ఉనాన్యి కాబటిట్ వాళల్కి పనేమీలేదు. తనమ్యి ఒకక్తే తన సామానుల్ సరుద్కోవాలిస్ 
రావడంతోనో ఏమో ముందురోజు వికారం తీవర్తరమైంది. కానీ వంట సామానుల్ సరద్డానికి, పుసత్కాలు, బటట్లు సరద్డానికి గానీ  ఇంటోల్ ముగుగ్రు 
ఆడవాళుల్నాన్ తనమ్యిని సాయం కావాలా అని కూడా అడగలేదు.  అదే అంది పర్భుతో. 

"ఇలా చూడు, వాళల్ నుంచి నువువ్ ఏవీ ఎపుప్డూ ఎకస్పెకట్ చెయొయ్దుద్. నేను చేసాత్నుగా నీకు సాయం" అనాన్డు అసలు ముందురోజు ఏవీ 
జరగనటుట్ ముఖం పెటిట్ పర్భు.  

తనమ్యి ఊపిరి గటిట్గా పీలిచ్ నిటూట్రిచ్ంది. “ఏవిటితని వరస?”  
మంచం, టీవీ, బీరువా వంటి పెదద్ సామానుల్ పర్భు, అతని మేనలుల్డు కలిసి వాయ్నులోకి ఎకిక్ంచేందుకు వీలుగా దుపప్టుల్, సంచులు వేసి కటేట్రు. 

వెళేల్ ముందు చెపిప్రావడానికి తనమ్యి తాయిబా దగిగ్రికి వెళిల్ంది. 
"ఏమో ఇది మేడం, సారు జిమెమ్దారీ అంతా నీ మింద పడింది. మలల్ గలీజు గలీజు మాటలంటుండుర్. నినన్టి సంది అంతా ఇనాన్ నేను. నువేవ్ 

జర సోచాయించుకోవాలె. ఇయేయ్ల ఇలుల్ కాళీ చేసుత్రంటే మసుత్ బాద గొడాత్ఉంది నాకు. ఎటల్ బతుకతవో ఏమో ఈళల్ మదెద్న" అంది టీ కలిపి ఇసూత్. 
తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా తలుపుతూ "ఏం చెయాయ్లో అరథ్ం కావడం లేదు తాయిబా. పర్భు సవ్తహాగా చాలా మంచివాడు. వీళుల్ రానంతవరకూ ననున్ 

ఎంతబాగా చూసేడో నువూవ్ చూసేవుగా. పైగా ఇపుప్డు నెల తపిప్నటుల్ంది. నేను ఏ కఠిన నిరణ్యం తీసుకునాన్ ఈ బిడడ్ కూడా తండిర్ లేని జీవితం గడపాలి.  
పైగా ఇదద్రు  పిలల్లిన్ ఒకక్దానినీ పెంచుకురాగలనా? అంతా అయోమయంగా ఉంది" అంది ఎనిన్ రోజులు ఆలసయ్మయియ్ందో   లెకక్పెటుట్కుంటూ.  

"అమమ్ ఎంత మంచి వారత్ చెపిప్నవు మేడం, ఇంకేం పరేషాని గాకు. అలాల్ నినున్ సలల్గ సూసత్డు. సారు గిటల్ నినున్ మంచిగ సూసుకుంటడు. 
మనమ్డో, మనమ్రాలో అయితే మీ అతత్మామలు గిటల్ మారుతరులే తియియ్"  సంతోషంగా అంటూ తాయిబా  "నడు, నేనొసత్ సరద్నీకి. నువువ్ బరువులు గిటల్ 
మొయయ్నే గూడదు" అంది.  

59 
ఇలుల్ ఖాళీ చేసి తాళం చెవి తాయిబాకు ఇసుత్ంటే ఎంతో బాధ కలిగింది తనమ్యికి. 

ఉదోయ్గ నిమితత్మై ఒంటరిగా ఊరుకాని ఊరొచిచ్న తనకి ఎంతో సాయపడడ్ది. తనకు అకక్చెలెల్ళుల్ లేని లోటు తీరిచ్ంది తాయిబా. ఎనోన్ సారుల్ కషట్కాలంలో 
బాబుని చూసుకుని ఎంతో సహాయం చేసింది. 
గేటు దగిగ్ర "నే చెపిప్ంది జర యాదుంచుకో మేడం, మీ అతత్మామల లెకేక్మునన్ది తియియ్ గాని, సారు, నువువ్ గిటల్ మంచిగుంటె అంత మంచిగైతది" 
అంటూ కౌగిలించుకునన్ తాయిబాకు వీడోక్లు పలుకుతూ  

"మితర్మా! ఇంత మంచి అమామ్యికి నా తరఫున ఎపుప్డూ సహాయం చెయియ్" అని మనసులోనే వేడుకుంది.  
తాయిబాకు తనంటే ఎంత పేర్మ! జీవితం తనకిచిచ్న అరుదైన వరాలివనీన్. ఏమిచిచ్ ఋణం తీరుచ్కోగలదు తను? వాకిటోల్ మొకక్లకు,  చినన్ డాబా మీద 
గింజలు ముకుక్న కరుచుకుని రెకక్లు అలాల్డిసూత్ తురుర్న ఎగురుతునన్  పిచికలకు వీడోక్లు  పలికి మౌనంగా పర్భు బండి వెనక ఎకిక్ంది.  
బాబు సరదా పడితే సామానల్తో బాటూ పర్భు మేనలుల్డి వెంట వాయ్నులో పంపించింది.  
ఊరు దాటుతూ ఉండగా రోడుడ్ మలుపు నించి దారి పొడవునా అటూ ఇటూ వీడోక్లు పలుకుతునన్ మోదుగ పూల చెటల్ పరిమళం తాకగానే గుండెమాటున 
దాగునన్ జాఞ్పకాలు ఒకక్పాటున విరబూసేయి.  
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తనా ఊరికి వచిచ్న మొదటిరోజు  అపప్టి వరకు ఎపుప్డూ పరిచయం లేని కొతత్ పరిమళం, తేమలేని చలల్ని పీఠభూమి గాలి సేదతీరచ్లేని 
ఎడతెగని  దుఃఖం.  పార్ణపర్దమైన విశాఖ సముదార్నొన్దిలి తెలియని పార్ంతంలో అడుగుపెడుతూ మనసస్ంతా తీగలుగా అలుల్కునన్ దిగులుతో ఒంటరిగా 
బాబుతో ఒకే ఒకక్ సూట కేసుతో అడుగుపెటిట్ంది అకక్డికి.   

ఇపుప్డు? ఒక వాయ్ను నిండా సామానుల్ అయేయ్యి.   
బాబు తో ఒంటరిగా మొదలైన జీవితం పర్భు రాకతో వసంతానిన్ సంతరించుకుంది. 
ఉనన్టుట్ండి  పర్భు కుటుంబమూ తమతో చేరి ఇపుప్డు ఒకక్సారిగా సంసారం సాగరం అయియ్ంది. 

కానీ తనంటే బొతిత్గా ఇషట్ం లేని వాళల్ మధయ్ బతకడమే ఇపుప్డు పెదద్ సమసయ్.  
పర్భు తలిల్ భయంకరమైన మాటలు గురుత్కు వచిచ్ మళీల్ ఈటెలాల్ గుచుచ్కోసాగేయి.  

పర్భు భుజాన చెయియ్ వేసి కళుల్ మూసుకుంది.  
ఆ చేతిని తన చేతోత్ నిమురుతూ ఏదో అరధ్మైనటుల్ "కాసత్ ఓపిక పటుట్రా పీల్జ, అనీన్ సరుద్కుంటాయి" అనాన్డు అనునయంగా. 
తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా తన చేతిని వెనకుక్ తీసుకుని గటిట్గా ఊపిరి తీసుకుంది.  

అపుప్డపుప్డే చీకటి పడుతూ సంధయ్ వెలుగు ఆకాశమంతా పరుచుకుంటూ ఉంది. 
తనమ్యికి తమ ఊరు, ఎనోన్ సాయంతార్లు ఒంటరిగా జాజి పందిరి పొదరింటోల్ కూచుని చదువుకునన్ పుసత్కాలు, వనజతో కబురుల్ చెపుప్కుంటూ 

గడిపిన గోధూళి వేళలు, అజాఞ్తమితుర్నికి రాసిన పొందికైన లేఖలతో అనంతాదుభ్తమైన అనుభూతిగా, హాయిగా సాగిన తన యవవ్న కాలమంతా జాఞ్పకం 
వచిచ్ంది.  

తరువాత గడిచిన జీవితమంతా ఎపప్టికపుప్డు కొతత్కొతత్ సమసయ్లే. 
తనకు మాతర్మే జీవితం ఇలాంటి అంతుచికక్ని పర్హేళిక లాంటి కాలానిన్ భవిషయ్తుత్గా బహూకరిసూత్ందెందుకో! 
నిసాత్ర్ణగా కళుళ్ మూసుకుంటూ "మితర్మా! ఎపప్టిలానే నా జీవితానిన్నీ చేతులోల్ పెడుతునాన్ను. ననున్ నువేవ్ నడిపించు" అనుకుని కళుల్ 

తెరిచింది.  
తనమ్యి మాటలు విని ఆకాశం అభయహసాత్నిన్చిచ్నటుల్  దూరంగా ఉలక్ ఒకటి రాలిపడింది.  

*** 
కాలేజీ నుంచి దాదాపు గంట దూరంలో ఉందీ కొతిత్లుల్. 
ఇంటి దగగ్రోల్ మరో కాలనీలో ఉనన్ సూక్లొకటి చూసి బాబుని జాయిన చేసింది. 
పొదుద్ట వాణిణ్ సూక్లు ఆటో ఎకిక్ంచి, వెంటనే బయలుదేరి రోడుడ్ మీదికొచిచ్ బసుస్ పటుట్కుంటే తొమిమ్ది గంటల వేళకి  అటూ ఇటూగా కాలేజీకి వచిచ్ 
పడుతూంది. ఈ మధయ్లో ఎకక్డ లేటయినా మరింత లేటు కావడం ఖాయం!  

అసలే కాలేజీలో పిర్నిస్పాల టార్నస్ ఫర అయియ్ కొతత్గా లేడీ పిర్నిస్పాల జాయిన అయేయ్రు. సొంతంగా కారునన్ ఆవిడ కాలేజీ సమయానికి 
అరగంట ముందే వచిచ్ కూచుని, లేటొచిచ్న వాళుల్ లెకచ్రరల్యినా ఆపెస్ంటు వేసేసుత్ందని అందరూ చెపుప్కుంటూ ఉనాన్రు.   

ఈ సమయంలో ఇలుల్ మారడం ఒక విధంగా తనకి దురదృషట్మే అనుకుంది తనమ్యి.  
ఇక ఇంటోల్ ఎవరి గదులోల్ వాళుల్ సరుద్కునాన్రు.  
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తనమ్యి ఇంటోల్ ఉనన్ంతసేపు సాధయ్మైనంత వరకు తన గదిలోనే ఉండసాగింది.  
ఎకుక్వగా తనమ్యి ముఖం కనబడకో ఏమో పర్భు తలిల్ కాసత్ నెమమ్దించినటుట్ కనబడింది.  
పొదుద్నన్ తనమ్యి కిందికి వచేచ్సరికే  పర్భుకి, తనమ్యికి, బాబుకి కేరేజీలు కటేట్సి రెడీగా ఉండసాగేయి.   
తనని వంటింటోల్కి అడుగుపెటొట్దద్ని పర్భు తలిల్ శాసనం వేసినందుకు బాధ కలిగినా, సమయానికి వండి పెడుత్నన్ందుకు సంతోషించింది తనమ్యి.  
కానీ ఆ సంతోషం ఎకుక్వసేపు నిలవలేదు. మొదటి రోజే  మధాయ్హన్ భోజనం చేసేందుకు కారేజీ మొదటి బాకుస్ మూత తెరవగానే 

నీరయిపోయిన రాతర్నన్ం జిగురుగా చేతికి తగిలింది. 
ఒకక్సారిగా దుఃఖం ముంచుకొచిచ్ంది తనమ్యికి. తనకిదేం ఖరమ్! 
తన ఇంటోల్ తను వండుకుని తినడానికూక్డా వీలులేదు. వాళేల్ం పెడితే అది తినాలి. వాళుల్ పెడుతునన్ది ఇదీ.  
ఎదురుగా అపుప్డే బాకుస్ మూత తియయ్బోతునన్ ఇదద్రు ముగుగ్రు లెకచ్రరుల్ తనమ్యి ముఖంలోకి చూసీ చూడనటుల్ తలదించుకునాన్రు. 
విసవిసా బయటకు నడిచి రోడుడ్  మీదికి వచిచ్ పర్భుకి ఫోను చేసింది తనమ్యి. 
మారు మాటాల్డకుండా అంతా వినన్ పర్భు అటిన్ంచి చాలా కూల గా "ఆ కేరేజీ పడేసి ఏదైనా తెపిప్ంచుకుని తిను" అనాన్డు. 

తనమ్యి చికాకొచిచ్ ఫోను పెటేట్సింది. అసలే ఒక పకక్ ఆకలి మండుతుంది. మరో పకక్ గుండెలోల్ ఈ మంట.  
కేరేజీ పడేసి ఏదైనా తెపిప్ంచుకోవాలని తనకీ తెలుసు. అసలు తనెందుకు ఫోను చేసింది? తన బాధ చెపుప్కోవడానికి అతను తపప్ ఎవరునాన్రు 
తనకి? వాళల్ వాళుల్ ఎలా తనని ఏడిపిసుత్నాన్రో అతనికీ తెలియాలి కదా! 

కనీసం "అయోయ్, అలాగా సాయంతర్ం వాళల్తో మాటాల్డుతాననైనా" అనలేదు పర్భు.  ఇక అతనితో చెపుప్కుని ఏం పర్యోజనం?  
వెనకిక్ దిగులుగా నడిచి వసుత్నన్ తనమ్యికి బసుస్ దిగి అపుప్డే కాలేజీకి వసుత్నన్  సిదాద్రథ్ ఎదురయేయ్డు.  

"ఉదయం లేటయియ్ందండీ. ఎలాగూ ఆబెస్ంటు పడుతుందని సెలవు పెటిట్  మధాయ్హన్ం సెషన కి వసుత్నాన్" అనాన్డు.  
సమాధానం లేని తనమ్యి ముఖం చూసూత్నే మనఃసిథ్తి పసిగటిట్నటుట్  "ఎలాగూ లంచ అవరే కదా, కొంచెం టీ  తాగి వెళాద్ం రండి" అంటూ 

తోర్వ పకక్నే ఉనన్ చినన్ హోటలోల్కి దారి తీసేడు. 
బాధతో, ఆకలితో, అవమానంతో, దుఃఖంతో, దిగులుతో కళుల్ దించుకుని  కూచునన్ తనమ్యి భోజనం చెయయ్లేదనన్ సంగతి ఇటేట్ పసిగటిట్ టిఫిను ఆరడ్రు 
చేసేడు.   
తినాన్క సిథ్మితపడడ్ తనమ్యి "థాంకూయ్ సిదూధ్!" అంది కళల్ మీది సనన్టి నీటి పొరని ఒతుత్కుంటూ. 
జరిగిందంతా వినన్ సిదాద్రథ్ గటిట్గా నిటూట్రేచ్డు. 
"బాధ పడకండి. మంచి మనసునన్ మీకెపుప్డూ అపజయం కలగదు. మీరు చదువుకునన్ వారు. సంసాక్రం కలిగినవారు. అతని వైపు వాళెల్వరికీ సంసాక్రం 
లేనటుల్ంది. వాళల్కునన్ పరిజాఞ్నం, వాళల్ జీవితాల పరిధీ మీతో పోలిసేత్ దాదాపు సునాన్. మీరు చూసిన జీవితం వాళెల్వవ్రూ చూసి ఉండరు. ఆ కుటుంబంలో 
వయసులిన్ పకక్న బెడితే జీవితానుభవంలో మిమమ్లిన్ మించిన వారూ  ఉండరు. ఏ విధంగా చూసినా మీ కంటే అలుప్లే వాళల్ంతా. ఒక విషయం గురుత్ 
పెటుట్కోండి. అటువంటి వాళల్ వలల్ మీ కంటోల్ కనీన్రు ఉబకకూడదు." అనాన్డు. 
తనమ్యి విభర్మంగా చూసిందతని వైపు. 
ఎంత బాగా చెపేప్డు! 



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   323 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

"ఇక పర్భు పరిసిథ్తి ఎటూ మాటాల్డలేనిది. వాళుల్ ఎటువంటి వాళోల్ అతనికి బాగా తెలుసు. కానీ తన వాళల్ని కాదని  మిమమ్లిన్ వెనకేసుకురాలేడు. 
అందువలల్ తను ఎకక్డ వాళల్కు దూరమవుతాడేమోనన్ భయం అయియ్ ఉండొచుచ్. ఏదేమైనా, ఏ పరిసిథ్తులోల్నూ వాళల్ను వదులుకోలేని మంచి కొడుకు 
అతను అనాన్డు "మంచి" అనన్ పదానిన్ ఒతిత్పలుకుతూ. కానీ ఈ విషయానిన్ పెళిళ్కి ముందు మీతో సప్షట్ంగా చెపిప్ ఉంటే బావుండేది. బహుశా: ఇదే 
జీవితమంటే. నిరంతర పోరాటం. ఇంత కంటే గొపప్ కషాట్లెదురొక్ని నిలదొకుక్కునన్ మీకు నేను చెపప్నవసరం లేదనుకుంటా" అని  

తనమ్యి మౌనంగా ఆలోచిసుత్ండడం చూసి  
"పర్భు విషయం నాకంటే మీకే బాగా తెలుసు. మంచి కొడుకు మంచి భరత్ కాగలడని సామెత ఉంది కదా! అది నిజమౌతుందేమో ఆలోచించండి" 

అనాన్డు.  
తనమ్యి అరథ్ం అయినటుల్ తలూపింది. 
"సరే మరి, మంచి అదర్క చాయ తాగి బయలుదేరుదామా" అనాన్డు చినన్గా నవువ్తూ.  
తనమ్యి తేలికపడడ్ మనసుతో ఊపిరి తీసుకుంటూ పర్తిగా చిరన్వువ్ నవివ్ంది.  

*** 
తిరిగి వసుత్నన్పుడు బసుస్లో ఒళుల్ తెలీకుండా నిదర్పటేట్సింది తనమ్యికి.   

అంతలోనే కల కూడా రాసాగింది.  
తనమ్యి బసుస్ దిగి ఇంటికెళేల్ దారిలో చినన్ సిలిండరుతో బాటూ ఉండే సట్వొవ్కటి కొంది.  

 "నేను వంటింటోల్కి అడుగు పెటట్కూడదు కాబటిట్ పైన మన గదిలో నేను వండుకుంటాను" అంది.   
"ఇంత చినన్గదిలో వంట పెడితే ఎలా?" అని ముఖం చిటిల్ంచిన పర్భుని పటిట్ంచుకోనటుల్ , అది తన సమసయ్ కానటుల్ తెచిచ్న పాల పేకెటుట్ని గినెన్లోకి వంపి 
సట్వువ్ మీద పెటిట్ంది.  
"ఏదో పొదుద్నేన్ పాలు కాచుకుందుకో, అసత్మాటూ కిందికి దిగి వెళల్లేని చినన్ చితకా అవసరాలకో ఈ చినన్ సట్వువ్ వాడుకో కావాలంటే. మధాయ్హన్ం కేరేజీ 
కావాలంటే  బయటి నుంచి తెపిప్ంచుకో. అంతేగాని మొతత్ం వంట వేరే పెడితే ఏం బావుంటుంది?" అనాన్డు. 
"అంతే గాని వాళల్కు రాతిర్ అనాన్లు కేరేజీలోల్ పెటొట్దద్ని చెపప్వనన్మాట. అయినా నేను వంటింటోల్కి రాకూడదని శాసనం వేసేరుగా. ఇంకేం 
చెయయ్మంటావు?" అంది గటిట్గా తనమ్యి. 
పర్భు మాటాల్డకుండా తల తిపుప్కోవడం చూసి "ఇక మీదట ఇంటి ఖరుచ్లేవీ నేను కటట్డం లేదు. నా ఖరుచ్లు, బాబు ఖరుచ్లు పోగా మిగిలివేవైనా ఉంటే 
సేవింగుస్ బాయ్ంకులో వేసాత్ను. ఇలుల్ నువూవ్, మీ వాళూల్ కలిసి నడుపుకోండి. ఇక మీదట సాయంతర్ం భోజనం కూడా నేనే వండుకుంటాను. గదిలో 
కాకపోతే మధయ్ హాలోల్" అని పుసత్కం తీసుకుని డాబా మీదికి వెళల్ సాగింది. 

ఇంతలోనే పకక్నునన్ ఎవరో కుదపడంతో మెలకువ వచిచ్ంది తనమ్యికి. 
అబాబ్! చినన్ కునుకు పటిట్న కాసేస్పు కూడా ఇంటి గొడవల కలే.  
కలలో అపర్సనన్ంగా ఉనన్ పర్భు ముఖం గురుకొచిచ్ తనలో తను చికాకు పడుతూ బసుస్ దిగి, బండి తీసుకుని ఇంటి ముందు ఆగంగానే 

ఎకక్డలేని అలసట వచిచ్ంది తనమ్యికి.  
తలిల్ కోసమే చూసుత్నన్టుల్ గేటు పుచుచ్కుని అటూ ఇటూ ఊగుతునన్ బాబు తనమ్యిని చూసూత్నే పరిగెతుత్కుని వీథి చివరికి ఎదురొచిచ్ బండెకేక్డు.  



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   324 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

పాత ఇంటి అలవాటుగా అలా పరిగెతుత్కు వసుత్నన్ బాబుని వారిసూత్ "నానాన్! రోడుడ్ మీద బళుల్ వసుత్నాన్యి కదా! అలా పరిగెతొత్చాచ్" అంది 
మందలింపుగా.  

"అమామ్! ఆకలేసూత్ ఉంది" అనాన్డు.  
"అదేమామ్, సూక్లు నించి వచిచ్ పాలు తాగలేదా?" అంది. 
బాబు తల అడడ్ంగా ఊపుతూ "మనిదద్రికీ పాలు మనమే కొనుకోక్వాలట" అనాన్డు. 
"సరేల్, ఆ విషయం నేను చూసాత్ను, ఇవేళిట్కి సెంటరోల్ ఏమైనా తిందువు" అంది తనమ్యి బండి వెనకిక్ తిపుప్తూ.  
పైకి అలా అందే కానీ మనసుస్లో ఈ చికాకులకి బాధ కలగసాగింది.  
పర్భుతో చెపప్డం వలల్ ఉపయోగం ఉండదని మధాయ్హన్మే బాగా అరథ్మయియ్ంది.  
ఇక అనీన్ తనే చకక్దిదుద్కోవాలి.  
తిరిగి ఇంటికొసూత్నే ఒంపకుండా తిరిగి తీసుకొచిచ్న కేరేజీ ని అకక్డే  టేబుల మీద పెటిట్ మెటెల్కక్సాగింది.  
వెనకే వంటింటి సింకులో విసురుగా పడడ్ కేరేజీ శబాద్నిన్ వినిపించినా వెనకిక్ తిరిగి చూడకుండా వెళిళ్పోయింది.  
గదిలోకి అడుగుపెటట్గానే ఒకక్సారిగా తల తిరుగుతునన్టుల్ అనిపించసాగింది. అతికషట్మీమ్ద పైకెళిల్ మంచమీమ్ద వాలిపోయింది. అంతలోనే 

కడుపు మెలితిపుప్తూ వాంతి రాసాగింది.  
తనమ్యికి సప్షట్ంగా అరథ్ం అయింది వేవిళల్ని.  
బాబు పుటిట్నపుప్డు అయిదు నెలుల్ నిండే వరకు వేవిళల్తో తన పరిసిథ్తి ఎంత దారుణంగా ఉందో గురుకొచిచ్ భయం పటుట్కుంది.  
చలల్టి నీళల్తో ముఖం కడుకుక్ని తలగడకు జేరబడి కూచుండి పోయింది.   
"ఒక పకక్ తనని ఎలా వేధించాలా అని చూసుత్నన్ ఇంటోల్ వాళుల్, నానాటికీ కిల్షట్మవుతునన్ ఉదోయ్గం, మరోపకక్ పారట్ టైముగా 

చెయాయ్లిస్న పీ.హెచ.డీ వరుక్ , అపుప్డపుప్డే బాగా ఊహ తెలుసుత్నన్ బాబు,  వీటనిన్టితో ఇపుప్డు కడుపున పాపాయి" నిసస్తుత్వగా కళుల్ మూసుకునన్ 
తనమ్యి పర్భు సప్రశ్తో కళుల్ తెరిచింది. 

నుదుటి మీద చెయేయ్సూత్ "ఏరా, ఒంటోల్ బాలేదా" అనాన్డు లాలనగా. 
మధాయ్హన్ం అతను మాటాల్డినది కూడా మరిచ్పోయి అతనిన్ అలుల్కుపోయింది. 
నిశశ్బద్ంగా తల నిమురుతూ "వాళల్ తరఫున నేను సారీరా. ఇక రేపటున్ంచి ఇదద్రం ఇంటోల్ నుంచి కేరేజీ మానేదాద్ం. సెంటరోల్ మెస లో 

మాటాల్డేను. పొదుద్నేన్ మనిదద్రికీ వేడివేడిగా టిఫిను కటిట్చేచ్సాత్డు" అనాన్డు మళీల్ అందుకే తనమ్యి బాధపడుత్నన్దనుకుని. 
తనమ్యికి పర్భు తన గురించి ఆలోచిసుత్నన్ందుకే బోలుడ్ సంతోషం వేసింది.  
నిశశ్బద్ంగా తలుపుతూ నిశిచ్ంతగా కళుల్ మూసుకుని అతని చెవిలో నీరసంగా గొణిగింది. 
తనమ్యి ముఖానిన్ ముదుద్లతో ముంచెతుత్తూ సంతోషిసాత్డనుకునన్ పర్భు తనమ్యి ఒళోల్ తలానిచ్ ఒకక్సారిగా దుఃఖపడసాగేడు. 
బితత్రపోయి పర్భుని హతుత్కుని "ఏమైంది?" అంది. 
దాదాపు పది నిమిషాల తరావ్త కాసత్ సిథ్మితపడి "ఏమోరా. తండిర్ కావడమంటే ఇలా ఉంటుందా? నాకే తెలీడం లేదు" అనాన్డు పర్భు.   
అపప్టికి తేరుకునన్ తనమ్యి తేలిగాగ్ ఊపిరి పీలుచ్కుంది.  
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అంతలోనే పర్భు వసూత్నే ఏమనాన్డో జాఞ్పకం వచిచ్ ఆలోచనలో పడింది. తను చెపుత్నన్ పరిషాక్రం సరైనది కాదని పర్భుకి కూడా తెలుసు. ఎనాన్ళుల్ 
బయట తింటారు? పైగా రోజూ బయట తినడం ఆరోగయ్కరమేనా? 

ఇంతలో పర్భు "నేనూ నీకో మంచి వారత్ చెపితే నాకేమిసాత్వు?" అనాన్డు.  
తనమ్యి ఏదో అనేలోగా "నాకు పర్మోషనిచేచ్రు. జీతం మరో పదివేలు పెంచేరు. ఇక మీదట ఇంటి ఖరుచ్లేవీ నువువ్ కటొట్దుద్. నీ ఖరుచ్లు, బాబు 

ఖరుచ్లు పోగా మిగిలివేవైనా ఉంటే సేవింగుస్ బాయ్ంకులో వేసుకో" అనాన్డు.  
*** 
వారాంతంలో తనమ్యిని డాకట్రు పరీక్షకి తీసుకువెళేల్డు పర్భు.   
"డాకట్రు చెపిప్ంది అరథ్మైందిగా. నువువ్ దేనికీ కషట్పడొదుద్. ఉదోయ్గం ఒకక్టీ కాగానే హాయిగా రెసుట్ తీసుకో." అనాన్డు తిరిగి వసుత్నన్పుడు పర్భు 

బండి నడుపుతూనే తనమ్యి చేతిని ఒక చేతోత్ పటుట్కుంటూ.   
అతని వీపుకానుకుని కూచుని నిశశ్బద్ంగా తలూపింది తనమ్యి.  
ఇంటోల్నూ ఈ వారత్ తెలిసి సంతోషించినటేట్ కనబడాడ్రందరూ.  
కానీ అతని తలిల్ ముకుక్ చీదడం మాతర్ం ఆపలేదు. 
వాళల్ కొడుకిక్ వచేచ్ పది లక్షల కటన్ం పోగొటిట్ందని ఒకసారి, ఆడపడుచు లాంఛనాలు పోయాయని ఒకసారి, చినన్ కొడుకు పెళిల్ ఎంత ఘనంగా 

ఉహించుకుందోనని మరోసారి రోజుల తరబడి వాళుల్ పంచాయితీలు పెటట్డం పర్భు వాళల్తో ఓపిగాగ్ మాటాల్డడ్ం వింటూనే ఉంది తనమ్యి. 
తన ముఖమీమ్దే ఏవేవో మాటలు విసురుగా వినిపిసుత్నాన్ విననటుల్ , తామరాకు మీద నీటి బొటుట్లా నిమితత్మాతర్ంగా ఉండడం అలవాటు 

చేసుకుంది. 
తనకి పర్భు ముఖయ్ం అనుకుంటూ ఆ సాయంతర్ం బాలక్నీలో విరబూసిన పూలలోంచి ఒక గులాబీని కొయయ్బోయింది. తొడిమకునన్ ముళుల్ 

చపుప్న గుచుచ్కునాన్యి.  
చపుప్న ఏదో అరథ్మైనటల్యియ్ంది. అందమైన గులాబీకి ముళుళ్నన్టేట్ ఇతని చుటూట్ వీళల్ంతా. గులాబీని అందుకోవాలంటే ముళుల్ గుచుచ్కోక 

తపప్దు. ముళుల్ గుచుచ్కునన్ వేలిని విదిలిసూత్ ఆకాశంలోకి చూసింది. 
అదుభ్తమైన నెలవంక పసిపాప నవువ్లా విరిసింది.   
"తెలల్గా నెలవంక తేలిపోతోంది - 
        చలల్గా నా ఊహ 

        మెలల్గా భావాల 
        నలిల్బిలిల్గ పాట 
        లలుల్తో వుంది 
ఆకాశమే ననున్ ఆలకించింది - 
        నా చింతలో ఆస 
        నటియించడము జూచి 
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        నాకోస మొక జాలి 
        నవువ్ పూచింది" 

 
మలల్వరపు విశేవ్శవ్రరావు గారి కవిత జాఞ్పకం వచిచ్ంది.  
 
"మీరునన్ చోట ఇంకెవరునాన్ వాళల్తో కలిసి తిటుట్కుంటూ అందులోనే పడి కొటుట్కుంటూ ఉంటారు. మీరు మాతర్మే మీలా 

సంయమనంతో ఉండగలరు" అనన్ సిదాద్రథ్ పర్శంసా పూరవ్క మాటలు జాఞ్పకం వచేచ్యి.  
 
జీవితం ఎంత సౌందరయ్వంతమైందో అంతకంతా కిల్షట్మైంది!  
ఎంత కిల్షట్మైందో అంతకంతా సౌందరయ్వంతమైనదీను!! 
 
పడమటి వేపునన్ తమ గది తలుపు మూసుకుంటే అంతా తన పర్పంచమే తనమ్యికి. 
బాలక్నీలోంచి వినిపించే సాంధయ్రాగాల నడుమ బుదుధ్ని దాపున వెలిగించిన అగరొతుత్ పరిమళం మనసుకి పర్శాంతతని చేకూరుసూత్ 

ఉండగా  రవీందుర్ని గీతాంజలి చేతిలోకి తీసుకుని పేజీ తిపప్గానే ముతాయ్లాల్ంటి వనజ చేతి వార్తలో "నా తనమ్యికి -ఎపప్టికీ నీ వన " అనన్ అక్షరాలు 
కనిపించాయి.  

60 
అపప్టికపుప్డు వనజకి ఉతత్రం రాయాలనిపించింది తనమ్యికి. 
"వనా! 
ఎలా ఉనాన్వు? మనం ఉతత్రాలు రాసుకుని ఎనాన్ళళ్యింది! కాదు కాదు ఎనేన్ళల్యియ్ంది!!..." 
గుమమ్ం ముందు అలికిడి కావడంతో రాసుత్నన్దలాల్ పకక్కి చూసింది.   
పర్భు అకక్ కూతురు, పాప ని ఎతుత్కుని నిలబడి సంశయిసూత్ "యాండీ, నేను లోపలికి రావొచాచ్" అంది. 
తనమ్యి చిరన్వువ్తో గుమమ్ం దగిగ్రికి వెళిల్ ముదుద్లొలుకుతునన్ పాప వైపు చెయియ్ చాసూత్, పాప తలిల్ వైపు తిరిగి "రామామ్" అంది. 
గదిలోకి బిడియంగా వచిచ్ పరీక్షగా చుటూట్ చూడసాగింది ఆ అమామ్యి. 
తనమ్యి డబాబ్ లో నుంచి బిసెక్టుట్ తీసి పాపకిసూత్ "ననున్ అతాత్ అని పిలొవొచుచ్ నువువ్. మీ మావయయ్ భారయ్నేగా" అని చిరన్వువ్ 

నవివ్ంది. 
ఆ అమామ్యి "అకాక్" అని పిలవొచాచ్ అంది సమాధానంగా. 
"నీకెలా నచిచ్తే అలా పిలువు రాణీ" అంది తనమ్యి. 
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ఆ అమామ్యి గబగబా "మా యమమ్మమ్ మాటలు పటిట్ంచుకోకు అకాక్! ఆవిడ నోరు చెడడ్దే గానీ మనసు మంచిదే. ఆళల్కి మాటైనా 
సెపప్కుండా మావయయ్ పెళిల్ సేసుకునాన్డని కోపం. కొనాన్ళల్కి శాంతిసాత్దిలే. కుసింత ఓపిక పటుట్. అయినా ఆవిడి నినన్నే గాదు మా యమమ్నీ, ననూన్ 
అలాగే తిడతాది." అంది గుమమ్ం దగిగ్రిన్ంచి మెటల్ మీంచి కిందికి చూసూత్. 

"ఏవిటి, ఇంటోల్ ఎవరూ లేరా?" అంది తనమ్యి, తనూ కిందికి చూసూత్. 
"మరే, పండగొసత్ంది కదా ముగుగ్లకి రంగులు కొనడానికి రోడుడ్ దాకా యెళేల్రు. దారోల్నే కూరగాయలు కూడా కొనుకుక్ని 

వొతాత్మనాన్రు" అంటూ 
“ఏం లేదకాక్, నువువ్ బాగా పెదద్ సదువు సదివేవంట కదా, బాబుతో పాటూ మా బుజిజ్కూక్డా నాలుగు అచచ్రముమ్కక్లు నేరిప్ంచవా? 

వొచీచ్ ఏడాది బళోల్ ఎయాయ్లంటే ఏయో ఇంగోల్సు అచచ్రాలు ముందే రావాలంట కదా" అంది. 
తనమ్యి చిరునవువ్తో అలాగే, రోజూ సాయంతర్ం నేను రాగానే కాసేపు కూచోబెటుట్కుంటాలే. అంటూ "వసాత్వా" అంది పాపతో. 
తలిల్ చాటుకి వెళిల్ దాకుక్ని కొంటెగా తొంగి చూడసాగింది బుజిజ్.   
తనమ్యికి ఆడపిలల్లంటే చాలా ఇషట్ం. చకక్గా రెండు జళుల్ వేసి, రకరకాల పరికిణీలు కుటిట్ంచి, అందంగా బొటూల్, కాటుకలూ పెటిట్ 

బొమమ్లిన్ తయారుచేసినటుల్ తయారు చెయయ్డమంటే మరీ ఇషట్ం. అదే చెపిప్ంది. 
"అటైతే నీకు ఈ చూలి అమామ్యే పుడతాదిలే" అంది నవువ్తూ రాణి. 
అంతలోనే తనమ్యికి కడుపులో తిపుప్తూండడంతో బాతూర్ములోకి పరుగెతిత్ంది. తిరిగి నిసాత్ర్ణగా వచిచ్ మంచమీమ్ద వాలిపోయిన 

తనమ్యికి కిందికి పరుగెతుత్కెళిల్ గాల్సునీళల్లో పంచదార కలుపుకొచిచ్ ఇచిచ్ంది రాణి. 
తనమ్యి కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా చూసూత్ "థాంకస్ రాణీ" అంది. 
"అయోయ్ మనలో మనకు టాంకెస్ందుకకాక్, నీకేం కావాలనాన్ ననున్ పిలు" అంది. 
ఆ అమామ్యి అలా పరిచయంగా వచిచ్ మాటాల్డుతూ సహృదయంతో ఏవో చెపుత్నాన్ తనమ్యికి లోపలోల్పల భయంగానే ఉంది. 
రాణి వెళల్గానే వనజకు రాసుత్నన్ ఉతత్రానిన్ కొనసాగించింది. 
వనా!   
జీవితం ఎంతో చితర్విచితర్మైంది!  
ఎనిన్ మలుపులు తిరుగుతుందో, ఎటు తీసుకు వెళుత్ందో ఎవరికీ తెలియదు.  
తొందరపాటు నిరణ్యాలు తీసుకోకూడదని అంటారు కదా!  
కానీ నిరణ్యాలు తీసుకోవడానికి సంవతస్రాల సమయం తీసుకునాన్ కొనిన్సారుల్ తపుప్ నిరణ్యమే తీసుకుంటాం.  
అలాగని ఏ నిరణ్యమూ తీసుకోకుండా ఉండిపోవడం వలల్, జీవితంలో మారుప్ లేకపోవడం వలల్ కదలని మడుగులా నాచుపటిట్పోతాం. 
జీవితంలోకి మారుప్ని ఆహావ్నించడమంటే పర్వాహంలా జీవితానిన్ చైతనయ్వంతం చేసుకోవడమే కదూ! 
అందుకే ఏ మారుప్నయినా ధీమాగా ఎదురొక్వాలి కదూ! అదే జీవితం కదూ!! 
సంధయ్ వేళ కావసోత్ంది. ఆకాశం నారింజ రంగు దాలుసూత్ ఉంది. ఎనోన్ సాయం సంధయ్లిన్ మనం కలిసి చూసూత్ కబురుల్ కలబోసుకునన్ 

మా ఇంటి డాబా జాఞ్పకం వసూత్ంది వనా. 
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నువవ్కక్డ పిలల్లతో సతమతమవుతూ ఉనాన్ సంధయ్ వేళ ఆకాశం కేసి చూసాత్వని నాకు తెలుసు. అందుకే నీకు ఉతత్రం రాసుత్ంటే నువువ్ 
నేను చెపుత్నన్ కబురల్నీన్ పకక్నే కూచుని వింటునన్ భావన! జీవితం తిపిప్న మలుపులోల్ ఎటున్ంచి ఎటో  సాగుతునన్ నా జీవితం మాటికేం గానీ నీ గురించి 
చెపుప్. 

నీ ఉతత్రం కోసం ఎదురుచూసూత్ ఉంటాను. 
నీ 
తను  
*** 
మరుసటి వారంలో పర్భు అకక్ మంగ బటట్లారవేయడానికి  డాబా మెటుల్ దిగబోతూ పై అంతసుత్లో చివరి మెటుట్ మీద  కాలు మెలిక 

పడి "ఓరాన్యనో" అని గావుకేక పెటిట్ంది. 
సాయంతర్ం కాలేజీ నుంచి వచిచ్, ముఖం కడుకుక్ని, బొటుట్ పెటుట్కుంటునన్ తనమ్యి కేక వినబడగానే చపుప్న బయటికి పరుగెతుత్కు 

వచిచ్ంది. పడడమే పాదం పెదద్గా వాచిపోయి లేవలేకపోతునన్ ఆవిడకి చెయియ్ సాయం అందించి కురీచ్లో కూచోబెటిట్ంది. సమయానికి పర్భు అమామ్నానాన్ 
కూడా లేరు. 

మెటల్ మీంచి కిందికి చూసూత్ "రాణీ" అని పిలిచింది తనమ్యి. 
తనమ్యి పిలుపు విని రాణి, ఆ అమామ్యి తముమ్డు దాసు పరుగెతుత్కొచేచ్రు "ఏటయియ్ందే అమామ్" అంటూ.    
వాళల్ను చూసుత్ండమని చెపిప్ బండి తీసి మెయిన రోడుడ్ వరకూ వెళిల్ ఆటో పిలుచుకొచిచ్ంది తనమ్యి. 
అపప్టికే ఆవిడ "అమామ్, అబాబ్" అని మూలగసాగింది. 
ఇంటోల్ బాబుని చూసుత్ండమని రాణికి అపప్చెపిప్ దాసుని, మంగని ఆటోలో ఎకక్మని తను వెనకే బండి నడుపుతూ దగగ్రోల్ని సెప్షాలిటీ 

హాసిప్టల కు తీసుకు వెళిల్ కావలిస్న ఎకస్ రేలు తీయించి రిపోరుట్స్ వచేచ్ లోగా బయటికొచిచ్ పర్భు కి ఫోను చేసింది. 
"అయోయ్, ఇపుప్డే వసుత్నాన్" అంటూ మరో గంటలో ఆఘమేఘాలమీద వచేచ్డు పర్భు. 
కాలికి సిమెమ్ంటు కటుట్ వేసేక, దారిలో టాబెల్టుల్ కొని తిరిగొచేచ్రు. 
అపప్టికే గాభరాగా గేటు దగిగ్ర నిలబడడ్ బేబమమ్ "అమోమ్ నా తలీల్, ఏటయియ్ందే " అంటూ శోకాలు పెటట్సాగింది. 
టయానికి కోడలమమ్ "ఆసప్టలకి తీసుకెళల్బటిట్ బతికేనే అమామ్" అంటూ నిసాత్ర్ణగా సోఫాలో  జేరబడింది మంగ. 
కొనన్ మందులు ఏవేవి ఏ పూట వేసుకోవాలో డాకట్రు ఇచిచ్న పిర్సిర్క్షను చూసి చెపప్సాగింది తనమ్యి. 
ఇంతలో గాల్సు నిండా టీ పటుట్కొచిచ్ "ఇందమామ్, ముందిది తాగు" అంటూ తనమ్యి చేతికి టీ ఇచిచ్ంది బేబమమ్ పర్శంసాపూరవ్కంగా 

చూసూత్. 
ఆవిడ మొదటి సారి తనమ్యితో మాటాల్డుతూంది. తనమ్యి తడబడుతూ "ముందు వదినకి ఇవవ్ండి అతత్యాయ్" అంది. 
"పరేల్దమామ్ నువువ్ ముందు తాగు. పాపం కాలేజీ నుంచి వసాత్నే నేను పరుగులు పెటిట్ంచేను" అంది మంగ. 
రాతర్ంతా తనమ్యికి ఎదురు గదిలో నుంచి మంగ మూలుగులు వినిపిసూత్ నే ఉనాన్యి.  అరథ్ రాతిర్ ఆవిడ వేసుకోవలసిన టాబెల్టుల్ 

వేసుకుందో లేదో అడగడానికి వచిచ్ంది తనమ్యి. 
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పర్తిగా చెయియ్ పటుట్కుని "నా తలేల్, దేవతలా పరిగెటుట్కొచిచ్ ఎంటనే కాపాడావు. అది సాలక నా కోసం నిదోర్కుండా కూసునాన్వా. 
ఏసుకొంటాలేమామ్. నువువ్ పడుకో. పాపం పొదుద్న లెగిసింది మొదలు పరుగులెటాట్లి" అంటూ కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా మాటాల్డ సాగింది.  

ఆ మరుసటి రోజు ఉదయానే బేబమమ్ సరిద్ పెటిట్న కేరేజీలు  తనమ్యికి, పర్భుకి సవ్యంగా చేతికందించింది. 
ఏదో అనబోతునన్ పర్భుతో "దాసుబాబు పనోల్ కుదిరేడు కదా. ఆడికీ కేరేజీ ఎటాట్లి. ఎలాగూ అందరికీ వంట ఒకటే పాలి అయిపోతది. 

మీకూ రోజూ కేరేజీ కటిట్ఇచేచ్తాత్నులే" అంది. 
వదద్ంటే తలిల్ ఏవంటుందో అని పర్భు తనమ్యి వైపు ఒపుప్కోమనన్టుట్ చూసేడు. తనమ్యి మారు మాటాల్డకుండా అందుకుంది. తనమ్యి 

చేతికి కేరేజీ కింది గినెన్లోని వేడనన్ం బాకుస్ చురుర్మని అంటుకుంది. 
*** 

మామూలుగా పర్భు ఆఫీసు నుంచి వసూత్నే ఒక గంట సేపు కిందన వాళల్ వాళల్తో కబురుల్ చెపిప్ అపుప్డు మేడ మీదికి వసాత్డు. ఆ రోజు 
పర్భు ఎంతకీ రాకపోవడం చూసి పైన మధయ్ హాలోల్కొచిచ్ కిందికి చూసింది తనమ్యి. కింద జరుగుతునన్ సంభాషణలో బాబు పర్సాత్వన వినిపిసూత్ండడంతో 
ఒకక్ నిమిషం ఆగింది. 

పర్భు తండిర్ కొడుకిక్ ఉదోబ్ధన చేసుత్నన్టుల్ " నువెవ్ంత బాగా సూసినా ఏ గూటి సిలక ఆ గూటికే సేరతాది. నువువ్ ఎంత సొయానా 
అనుకుని పెంచినా ఆ పిలోల్డు రేపొదుద్నన్ ఆడి బాబు కాడికెలిల్పోతాడు. అంతే  గాకండా నీ ఆసీత్పాసీత్ మూటగటిట్ అటిట్కెలిల్ పోయి ఆడి బాబుకి దొబెబ్టేట్తాత్డు, 
మరానక నీ ఇసట్ం. నినున్ గనన్ తలీల్దండీర్ మాటిని, ఆణిణ్ ఇపుప్డే అంపేతాత్వో, నీ పెలాల్ం మాటిని ఆణిణ్ నెతిత్ మీద కూకుండబెటుట్కుని నీ కసాట్రిజ్తవంతా ఆడి 
బాబుకే దారబోతాత్వో ఆలోసించుకో" అనాన్డు. 

వింటునన్ తనమ్యి గుండె దడదడా కొటుట్కోసాగింది. కాళుల్ వణకసాగేయి. పాదాలోల్ నుంచి రకత్ం చివువ్న నెతిత్కి పాకి కోపం తనున్కు 
వచిచ్ంది. ఎంత దారుణంగా ఆలోచిసూత్ నూరి పోసుత్నాన్రో! ఇపప్టికే బాబు పటల్ విదేవ్షం పెంచుకుంటునన్ పర్భు మీద  ఇలాంటి మాటలు ఇంకాసత్ 
తీవర్ంగా పనిచెయయ్వూ!  పసివాడు ఏం పాపం చేసేడని వీళిల్లా కక్షగటిట్ మాటాల్డుతునాన్రు? 

ఇంతలో పర్భు తలిల్ అందుకుంది.  
"బాబూ మీ నానన్ సెపిప్న మాటిను. పోనీలే  పసోడంటే సోలుడ్ బియయ్మే గందా ఎగసాట్ర్ అననుకుంటునాన్వేమో. ఆడి సదువులు, సోకులే 

తిరుతాత్వా, లేదా నీకు పుటట్బోయే బిడడ్ల బాగోగులే సూతాత్వా?" అని ముకుక్ చీదసాగింది. 
పర్భు మాట మాటాల్డకుండా కూచుని ఉండడం ఇంకాసత్ చికాకు పుటిట్ంచసాగింది తనమ్యికి. అసలకక్డ ఇంకొకక్ క్షణం కూడా 

ఉండాలని అనిపించక లోపలికి ఒకక్ ఉదుటున వచేచ్సింది.  
నిదర్పోతునన్ బాబు తల నిమురుతూ "నానాన్! నినున్ ఇలాంటి మనుషుల మధయ్కి తీసుకు వచిచ్న ననున్ క్షమించు. నా 

పార్ణమునన్ంతవరకు నినున్ నాకు దూరం కానివవ్ను" అంటూ  
గటిట్గా ఊపిరి తీసుకుని వదిలింది. వాళల్ చెడు మాటలు విని పర్భు బాబుని తన నించి దూరం చేసే పర్యతన్ం చేసాత్డా? నిజంగా 

సంసాక్రవంతుడయితే అసలు ఇలాంటి మాటలు సిథ్మితంగా కూచుని వింటాడా? 
అయినా సిదాద్రథ్ చెపిప్నటుల్ "పర్భు చినన్ పిలల్వాడు కాదు. అతను ఏం నిరణ్యించుకునాన్ తనేం చెయాయ్లో తనకి బాగా తెలుసు" దృఢంగా 

అనుకుంది. 
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పర్భు మేడ మీదికి వసూత్నే ఏమైనా మాటాల్డుతాడేమో అని చూసింది. ముభావంగా ఉనాన్డే కానీ ఆ విషయాలేవీ కదలచ్లేదు. అసలు 
అకక్డ ఏవీ జరగనటుట్ అతి మామూలుగా ఉనాన్డు. పర్భుతో ఇదే వచిచ్న సమసయ్. తనంతట తనుగా ఏ విషయమూ మాటాల్డడు. తనలో తను ఏం 
ఆలోచించుకుంటాడో తెలీనివవ్డు. ఎదుటి వాళుల్ గొడవకు దిగినపుప్డు మాతర్ం ఆ వేడిలో మనసులో చెలరేగుతునన్వనీన్ బయట పెటేట్సాత్డు. కాసేస్పటిలో 
కోపం తగగ్గానే తనని క్షమించమని నిసస్ంకోచంగా అడుగుతాడు.  

చాలా సేపటి తరావ్త నిశశ్బాద్నిన్ ఛేదిసూత్ "దసరా సెలవులు వసుత్నాన్యి కదా నీకు మీ ఇంటికి వెళాల్లని ఉంటే కొనాన్ళుల్ వెళిల్రా" 
అనాన్డు.  

నిజానికి ఈ ఇంటోల్ ఒకక్ క్షణం కూడా తనకి మనఃశాశ్ంతి లేదు. అయినా తనమ్యి తల అడడ్ంగా ఊపింది.   
*** 

మరాన్డు భానుమూరిత్కి ఒంటోల్ బాలేదని, తనని చూడాలని అంటునాన్డని జోయ్తి కాలేజీకి ఫోను చేసింది. ఆ సాయంతర్మే  
బయలుదేరింది తనమ్యి. 

పర్భు తనమ్యిని, బాబుని రైలెకిక్సూత్ "తవ్రగా వచేచ్యీ" అనాన్డు. 
కిటీకీలో నుంచి బయటికి చెయూయ్పుతునన్ బాబుని పటిట్ంచుకోకుండా  వెనకిక్ తిరిగి వెళిల్పోతునన్ పర్భుని చూసి మనసు చివుకుక్మంది 

తనమ్యికి. అయినా తమాయించుకుంది. మనసులో ఒతిత్ళుల్ కడుపులోని బిడడ్ మీద తీవర్ పర్భావాలు చూపిసాత్యని ఎకక్డో చదివింది. అయిదో నెల మరో 
వారంలో నిండనుంది. కొంచెం వేవిళుల్ తగిగ్ కాసత్ మాములు కాసాగింది ఇపుప్డిపుప్డే. నిజానికి ఈ పాప కడుపులో పడడ్ సమయంలోనే  పర్భు కుటుంబం 
తమ జీవితాలోల్కి పర్వేశించడం, ఇలుల్ మారాలిస్ రావడం, వాళల్ సూటిపోటి మాటలు, బాబు పటల్ పర్భు పర్వరత్న ఒకక్టేవిటి… అనీన్ బాధాకరాలే. అసలు  ఏ 
రోజూ తను సంతోషంగా లేదు.  మొదటిసారి బాబు కడుపులో ఉనన్పుడు ఎనెన్నిన్ కబురుల్ చెపేప్ది! 

అలాంటిది ఇపుప్డు జీవితం మొతత్ం నిసాస్రమయిపోయినటల్యియ్ కడుపులోని బిడడ్ మీద కూడా శర్దధ్ పటట్లేకపోతోంది. 
పకక్నే కూచునన్ బాబు అంతలోనే నిదర్కు జోగసాగేడు. తన ఒళోల్ వాడి తలని ఆనుచ్కుని కాళుల్ పైకి సరిద్, చీర చెంగు తీసి వాడి మీద 

కపిప్ంది.  
ఒక చెయియ్ బాబు తలమీద మరో చేతిని కడుపుమీద వేసి "పాపాయీ! ఎలా ఉనాన్వమామ్" అని మనసులోనే పిలిచింది. 
భౌతిక పర్పంచానికి వినిపించని ఆతీమ్యమైన సవ్రమేదో తనని తాకినటుట్ ఒకక్ సారి బుడుంగున కదిలింది. ఇదే మొదటిసారి కదలిక 

కావడంతో తనమ్యి చటుకుక్న కదిలిన చోటే చేతోత్ రాసూత్ లాలనగా మరినిన్ కబురుల్ చెపప్సాగింది. 
"ఎనిన్ పర్తికూల పరిసిథ్తులెదురయినా నా రెండు రెకక్ల చాటునా మిమమ్లిన్దద్రినీ కాచి కాపాడుతాను. అమమ్ ఉంది మీకు ధైరయ్ంగా 

ఉండండి" అంది చీకటిని చీలుచ్కెళుతునన్ రైలు కిటికీ లో నుంచి దూరాన మిణుకు మిణుకు మంటునన్ నక్షతార్లిన్ చూసూత్ .    
61 

తనమ్యికి  తెలుసు. తనకి రెండే మారాగ్లునాన్యి. ఒకటి పర్భుకు నచిచ్నటుల్ అతని కుటుంబంతో కలిసి జీవించడం, లేదా పర్భుతో విడిపోయి తన 
జీవితం తను ఎపప్టిలానే బతకడం. 

ఈ విషయంలో సిదాద్రథ్తో సహా ఎవరినీ సలహా అడగదలుచుకోలేదు. నిజానికి అడగడానికి తనకి ఇంకెవవ్రూ లేరు కూడా.  



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   331 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

పర్భుని మనసారా నమిమ్ంది. తలిల్దండుర్లకి చెపాప్పెటట్కుండా పెళిల్ చేసుకుంది. కానీ ఎపుప్డూ ఇలా అవుతుందనుకోలేదు. బహుశాః ఇదే జీవితం. 
కషాట్ల మీద కషాట్లు వసూత్ ఉంటే ధైరయ్ంగా ఎదురోక్వలసిందే.   

మొనెన్పుప్డో కాగితం మీద రెండు ఆపష్నూల్ రాసుకుని మంచి చెడడ్లు సరిచూసుకుంది.  రెండిటిలోనూ లాభాలూ, నషాట్లూ సరి సమానంగా 
ఉనాన్యి. పర్భు లేని ఒంటరి జీవితం తనకు ఎలాగూ అలవాటే.  అందులో బదరబందీలు ఉండవు.  తనకి నచచ్ని వారెవరూ తన ఇంటోల్ ఉండరు. తనని 
పలెల్తుత్ మాట అనేవారు కానీ, దేని గురించీ తనని నిలదీసి అడిగే వారు కానీ ఉండరు. కానీ పండగలూ పబాబ్లూ ఏ సంతోషమైనా, దుఃఖమైనా  తనకి 
తనుగా మిగిలిపోవలిసిందే తండుర్లు లేని పిలల్లతో అనిన్టికీ తనే జవాబుదారీగా నిలబడుతూ. ఇక సమాజంలో తన ఒంటరిపోరాటంలో ఎదురైన చేదు 
అనుభవాల సంగతి చెపప్నే అకక్రలేదు. అవి ఎపుప్డూ కొనసాగుతూనే ఉంటాయి.  

జీవితంలో అనుకోని కషాట్లు ఎదురైనా ధైరయ్ంగా నిలబడడ్ ఒంటరి సతరీని సమాజం హరిష్ంచదు సరికదా ఎపప్టికపుప్డు పీడించాలని చూసుత్ంది. 
పర్భుని పెళిల్ చేసుకోవడానికి ఉనన్ బలమైన కారణాలోల్ ఇదొకటి. కానీ ఇంటోల్ తనకి పీడన మొదలయియ్ందే. ఇంటి నుంచి సమాజంలోకి పారిపోవాలా? దుషట్ 
సమాజానిన్ తపిప్ంచుకోవడం కోసం ఇలల్నే ముసుగులో దాకోక్వాలా?     

కడుపులోని బిడడ్ మళీల్ కదలగానే చెయియ్ పొటట్ మీద వేసుకుని తనలో తను అంది.  
"నువువ్ చెపుప్ పాపాయీ!"   
అనిన్టినీ పకక్పెడితే అసలు రేపో మాపో పుటట్బోతునన్ ఈ పసికూనకి తండిర్ని, అతని కుటుంబానిన్ దూరం చేసే హకుక్ తనకి ఉందా? 
ఆలోచనలో పడింది తనమ్యి.  
ఇవనీన్ పటిట్ంచుకోని రైలు చీకటోల్కి దూసుకుపోతూనే ఉంది.  
తెలాల్రగటల్ రైలు సేట్షనుకి చేరుకుంది. తనమ్యి రైలు దిగి బాబుని  ఒక చేతోత్ నడిపించుకుంటూ, మరో చేతోత్ బాయ్గు పుచుచ్కుని భారంగా 

అడుగులు వేయసాగింది. 
*** 

ఇంటి దగిగ్ర రికాష్ దిగుతూనే జోయ్తి ఎదురొచిచ్ బాబుని ఎతుత్కుంది. వాకిటోల్ ఊడుసుత్నన్ పనిమనిషి పరుగెతుత్కొచిచ్ గబుకుక్న తనమ్యి చేతిలోని 
బాయ్గు అందుకుంది.జోయ్తి తన భుజమీమ్ది టరీక్ టవలు కూతురి చుటూట్ కపిప్ కడుపు పైకి కనిపించనివవ్వదద్నన్టుట్ లోపలికి తీసుకెళిల్ంది. అనుకోని ఈ 
చరయ్కు ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి. అంటే చుటుట్పకక్ల వాళెల్వవ్రికీ తను మళీల్ పెళిల్ చేసుకునన్ విషయం ఇంకా తెలియదనన్మాట. అయినా లోకులు అంత 
సామానయ్మైన వాళాల్? ఇదంతా పసిగటిట్ గుసగుసలు పోరూ! తను పెళిల్ చేసుకునన్దని అందరితో చెపేత్ వచేచ్ నషట్ం ఏవుందో అరథ్ం కాలేదు.  

అదే అంది తలిల్తో. 
వరండా పకక్ గదిలో భానుమూరిత్ నిదర్పోతుండడంతో ఈ విషయాలు ఏవీ మాటాల్డొదద్నన్టుట్ రెండు చేతులూ పైకెతిత్ నమసక్రించి విసవిసా 

వంటింటోల్కి వెళిల్పోయింది జోయ్తి. 
బాబు వెనకే పరుగెతేత్డు. 
తనమ్యి నిటూట్రిచ్ంది "పెళిల్చేసుకునాన్క మొదటిసారి వసేత్ తనకు ఎదురవుతునన్ ఆహావ్నం ఇది!" 
తండిర్ పడుకునన్ గదిలోకి తొంగి చూసిన తనమ్యికి ఎముకల గూడులా మంచానికి అంటిపెటుట్కుని పోయిన భానుమూరిత్ని చూసి  దుఃఖం 

తనున్కు వచిచ్ంది.  
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వంటింటోల్కి వెళిల్ "అదేవిటమామ్, నానన్గారికి ఏవయియ్ంది?" ఏడుసూత్ అంది.  
"ఏవోనమామ్, నెల రోజుల నించి బొతిత్గా తిండి పోవడం లేదు. ఆ ఏడుకొండలవాడే రకిష్ంచాలి" అంది జోయ్తి. 
అయోయ్, ఇపప్టి వరకు తండిర్ తన మీద కోపంతో తనతో మాటాల్డడం లేదని అనుకుందే కానీ, ఇలా ఒంటోల్ బాలేదని అసస్లు అనుకోలేదు. 
"అదేవిటమామ్, చెపొప్దూద్ " ఇంకా ఏడుసూత్ నే అంది తలిల్తో తనమ్యి. 
జోయ్తి మాటాల్డలేదు. మెలిల్గా తండిర్ పడుకునన్ మంచం పకక్న కురీచ్ జరుపుకుని కూచుంది. ఎపుప్డూ ధీర గంభీరంగా ఉండే తండిర్ సుఫ్రదూర్పం 

గురుత్కు వచిచ్ంది. అసలు పోలికే లేని రూపంతో కొన ఊపిరితో ఉనన్టుట్నన్ పాలిపోయిన బకక్ చికిక్న శరీరానిన్ చూడలేక పోతూంది. 
బాబు పరుగెతుత్కొచిచ్ తటిట్ లేపేడు భానుమూరిత్ని. 
కళుల్ విపుప్తూనే పకక్నే ఉనన్ కూతురిన్, మనవడిని చూసిన భానుమూరిత్  కళల్లోల్ంచి నిశశ్బద్ంగా కనీన్ళుల్ కారసాగేయి. 
తనమ్యి కళుల్ తుడుచుకుంటూ "నేనొచేచ్సేనుగా నానాన్, బాధపడకండి" అంది. 
అలాగే అనన్టుట్ నిశిచ్ంతగా తలూపి అంతలోనే నిసాత్ర్ణగా కళుల్ మూసుకునాన్డు. 
తనమ్యి తలిల్ దగిగ్రికి వచిచ్ "డాకట్రు ఏవనాన్రు?" అంది. 
"ఏ రోగవూ లేదంటునాన్రు. అనిన్ పరీక్షలూ చేసేరు. నీ గురించే ఎపుప్డూ ఈ మనిషికి బెంగ. ఆ బెంగ బెంగే ఇలా తినేసింది." అంది చికాగాగ్. 
తనమ్యి నిసాత్ర్ణగా పీట మీద జేరబడింది. బాధ మనసుని మెలిపెడుతూంది. ఒక పకక్ ఆకలితో కడుపులోని బిడడ్ బుడుగు బుడుగుమని అదే 

పనిగా కదులుతూ ఉంది. 
తన బాధ గమనించినటుట్ జోయ్తి గబగబా పేల్టులో ఇడీల్లు పెటిట్ ఇసూత్ "ముందు తినమామ్, అసలేఒటిట్ మనిషివి కాదు" అంది. 
ఆదరాబాదరా తింటునన్ కూతురి తల మీద చెయియ్ వేసి "ఏమామ్, అలుల్డు మంచివాడేనా? ఎలా ఉనాన్రు?" అని అడిగింది. 
నిశశ్బద్ంగా తలూపి మంచి నీళుల్ ఇవవ్మనన్టుట్ సైగ చేసింది తనమ్యి. భానుమూరిత్ని చూసి నిశశ్బద్మైపోయిన బాబు తలిల్కి జేరబడి కూచునాన్డు. 

జోయ్తి వాణిణ్ ఒళోల్కి లాకుక్ని తినిపించసాగింది. తినగానే ఇక మనసులోని బాధని తటుట్కోలేని తనమ్యి పకక్ గదిలోని మడత మంచమీమ్ద నడుం వాలిచ్ 
రోదించసాగింది.  అలల్కలోల్లమైన తన జీవితం ఇపుప్డు తన తండిర్నీ పొటట్న బెటుట్కోసాగింది. ఎటిట్పరిసిథ్తులోల్నూ ఇక తన జీవితంలోని కషట్ నషాట్లేవీ 
తలిల్దండుర్లకి తెలియనివవ్కూడదు. కషట్మో నషట్మో తనే ఓరుచ్కోవాలి. దృఢంగా నిశచ్యించుకుంది.  

పర్భుకు ఫోను చేసి తన మనసులోని బాధలనీన్ చెపుప్కోవాలని అనిపించింది. 
కానీ అంతలోనే ఆలోచనలో పడింది.  
తనను "దసరా సెలవులు వసుత్నాన్యని, ఊరు వెళిల్ రమమ్ని" ఎందుకు అడిగాడు? 
తనకొకక్ దానికే సెలవులు ఉండి, పర్భుకు సెలవులు లేవు కాబటిట్, తను ఇరవై నాలుగగ్ంటలూ ఇంటోల్ ఉంటే గొడవలు అవుతాయనా? లేదా 

మరేదైనా కారణముందా? 
ఇంకేదైనా కారణమునాన్ తనకు తను ఇలా పర్భుకు వయ్తిరేకంగా ఆలోచించుకోవడం మానేయాలి. అతను ఎంతో ఉదాతుత్డు. తనని మనసారా 

ఇషట్పడి, అతని జీవితంలోకి ఆహావ్నించిన వాడు. అతని బలహీనతలాల్ అతని కుటుంబమే.ఇక బాబు విషయంలో అతని పదధ్తి బహుశా: కర్మంగా 
సరుద్కుంటుంది. తన జీవితంలో తనకి కొనిన్ నిరిద్షట్ లకాష్య్లునాన్యి. ఇక వాటి మీద దృషిట్ పెటాట్లి.   

ఆ సాయంతర్ం పర్భు ఆఫీసు నించి వచేచ్ సమయానికి ఇంటికి ఫోను చేసింది. 
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లాండు ఫోను కావడంతో ఎపుప్డూ ముందు కిందనే ఫోను ఎతుత్తారు. ఒకవేళ ఫోను పర్భుకి గానీ, తనమ్యికి గానీ అయితే పైన ఫోను ఎతత్గానే 
కిందన ఫోను పెటేట్సాత్రు. 

యథావిధిగా ఫోను పర్భు తండిర్ ఎతేత్డు "అలో..." అంటూ. 
అతని చెడడ్ అలవాటు ఏంటంటే అవతల మాట వినిపించే లోగా "అలో, అలో" అంటూ వీథి చివరికి వినబడేటటుట్ అరుసూత్నే ఉంటాడు. 
తనమ్యికి ఇవనీన్ అలవాటే గాబటిట్ పర్భు లైనులోకి వచేచ్ వరకు ఓపిగాగ్ భరించింది.  
"హలో తనూ! జాగర్తత్గా చేరేవు కదూ! ఇదిగో నేనే ఇపుప్డు చెయాయ్లనుకుంటునాన్ను, ఇంతలోనే నువేవ్ చేసేవు" పర్భు పేర్మైక సవ్రం వింటూనే 

పులకించి పోయింది.  
"పర్భూ!.. " అంటూనే గొంతు పూడుకుపోయి ఆగిపోయింది. 
అటిన్ంచి గాభరాగా "అంతా ఓకేనా?" అనాన్డు. 
"నానన్గారికి ఒంటోల్ అసస్లు బాగోలేదు" అంది కొదిద్గా గొంతు సవరించుకుని. 
"నీకు నచిచ్ననాన్ళుల్ ఉండిరా" అనాన్డు సాలోచనగా.  
"అదికాదు, నువూవ్ వసేత్ బావుంటుంది" అంది. 
అటున్ంచి సందేహంగా గొంతు సవరించుకుంటునన్ పర్భుతో "చూడు మరి, ఆలోచించు" అంది. 
పర్భు ఏదో అనేలోగా ఫోనులో మూడో గొంతు ఉనన్టుట్ చినన్గా దగుగ్ వినబడింది. తనమ్యికి చికాకు వచిచ్ంది. అంటే ఇంతవరకు తమ సంభాషణ 

కిందన కూడా వింటునాన్రనన్మాట. అది సభయ్త కాదని తెలియదా? ఇలాంటి పనులు కావాలని తెలిసీ చేసుత్నాన్రా? అయినా పర్భు చెపుప్కోవాలి వాళల్కి.  
"సరేమరి, తరావ్త ఫోను చేసాత్ను" ఫోను వెంటనే పెటేట్సి కురీచ్లో జేరబడింది.  
తామిదద్రికీ అడుగడుగునా అడుడ్గోడలు. అతనితో తను ఇలాంటి భవిషయ్తుత్ని ఎనన్డూ ఉహించుకోను కూడా లేదు. ఇంతవరకు పర్భు తన 

తలిదండుర్లిన్ కలవలేదు. కనీసం ఇలా అయినా ఇకక్డికి వసేత్ బావుణణ్ని ఆశపడింది. కానీ ఇక ఆ ఆశ అడియాస అయినటేట్. కిందన ఇపప్టికే ఒక 
పంచాయితీ పార్రంభమయియ్ ఉంటుంది. వాళల్ కొడుకు ఎపుప్డు ఎకక్డికి వెళాల్లో, వెళల్కూడదో కూడా నిరణ్యించేది వాళేల్ కదా!  

మనసంతా గందరగోళంగా తయారయియ్ంది. 
నిశశ్బద్ంగా కళుల్ ఒతుత్కుంటునన్ తనమ్యి దగిగ్రికి వచిచ్ "ఇదేంటమామ్, కడుపుతో ఉనన్పుడు అసత్మాటూ ఇలా  ఏడవొచాచ్?" కసిరినటుట్ అంది 

జోయ్తి. 
తలిల్ కాసత్ తల నిమిరి "ఏడవకమామ్" అని ఉంటే బావుణణ్ని అనిపించింది తనమ్యికి. 
పకక్ గదిలో నుంచి తండిర్ మూలుగు, ఒక పకక్ మనసులో పర్భు గురించి చెలరేగుతునన్ బాధ, కళెల్దురుగా బాబు, కడుపులో సుళుల్ తిరుగుతునన్ 

బిడడ్.... అంతా, అనీన్ సమసయ్ల మయమే. ఇక తలిల్ దగిగ్ర ఒకక్ ఓదారుప్ మాట లేదు.  
లేచి కాసేస్పు డాబా మీదికి వెళల్డానికి ఉదుయ్కుత్రాలయింది. 
మొదటి మెటుట్ ఎకక్కముందే తలిల్ వెనకే వచిచ్ "ఎందుకు? చుటూట్ అందరూ చూసి తలో మాటా అనుకోవడానికా?" విసురుగా అంది. 
తలిల్కి సమాధానం చెపేప్ ఓపిక లేదు. అయినా ఎదురు చెపేత్ జరిగే పరిణామం తనకు కొతేత్మీ కాదు.  
ఏడుసూత్ పడుకుని, తనతో రోజంతా మాటాల్డడ్ం మానేసుత్ంది. 



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   334 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

అయినా సిథ్రంగా ఓపిక తెచుచ్కుని "అమామ్! నాకు ఒంటోల్ ఏవీ బాగాలేదు. కాసత్ అలా గాలి పీలుచ్కుని వసాత్ను" అని మెటుల్ ఎకక్సాగింది. 
తనకెంతో ఇషట్మైన సాయం సంధయ్ వేళ డాబా మీదికి వెళల్గానే జీవితంలోని కషాట్లనీన్ తీరిపోయిన సాంతవ్న కలిగింది తనమ్యికి. 
"మితర్మా! నా భవిషయ్తుత్ ఇలా అంధకారబంధురం కావాలిస్ందేనా?"  
 సమాధానంగా "కాదనన్టుట్" వెనకే బాబు పరుగెతుత్కు వచేచ్డు.  
తలిల్ పొటట్ని ఆపాయ్యంగా నిమిరేడు. తనమ్యి అంతా అరథ్మయినటుట్ తల పంకించింది. తన పిలల్లే తన భవిషయ్తుత్. తన చుటూట్ ఎనిన్ పర్తికూల 

పరిసిథ్తులునాన్ గెలవాలి. పటుట్దలగా తను గెలుసూత్, ఈ పిలల్లిన్ గెలిపించాలి.  
"చెలిల్" అని అంది బాబుకి పొటట్ మీద చూపిసూత్. 
వాడు సంతోషంగా గెంతులు వెయయ్సాగేడు. 
తనమ్యి ముఖమీమ్ద చిరన్వువ్ వెలిసింది. తనకి ఇంతకంటే ఏం కావాలి? 
కిందికి వసూత్నే "అమామ్! నానన్గారిని హైదరాబాదు తీసుకు వెళిల్ వైదయ్ం చేయిదాద్ం" అంది తలిల్తో. 
ఏ కళనుందో మారుమాటాల్డకుండా ఒపుప్కుంది తలిల్. 
"అలాగేనమామ్! మన ఊళోల్ డాకట్రు వారానికోసారి చూడాడ్నికి వసుత్నాన్రు. రేపు ఆయన రాగానే ఒక మాట ఆయనకి చెపిప్.." అంది.  
పర్భుకి ఫోను చేసింది.  
కిందన వింటునాన్రని తెలిసి మరీ దృఢంగా చెపిప్ంది "నేను మా వాళల్ని తీసుకుని వసుత్నాన్ను"  
పర్భు నించి వెంటనే "అలాగే" అనన్ సమాధానం విని తనమ్యి మనసు ఆనందంతో పొంగిపోయింది. 
పర్భు మంచి మనసు తనకు తెలుసు. 

*** 
మరాన్డు ఉదయం లేవగానే తండిర్ పిలుసుత్నన్టుల్ వినబడి దగిగ్రికి వెళిళ్ంది తనమ్యి. ఆశీరవ్దిసుత్నన్టుల్ తల మీద చెయియ్ పెటిట్ ఏదో గొణిగాడు. 

ఆయన గొంతు తడారిపోయినటుల్ నాలుక లోపలకి తోడుకుపోయి ఉంది. తనమ్యి మంచినీళల్ కోసం పరుగెతిత్ంది. 
పెరటోల్ ఉనన్ జోయ్తిని గటిట్గా పిలుసూత్ తనమ్యి తిరిగి వచేచ్సరికి బాబు చేతిని పటుట్కుని ఉనన్ భానుమూరిత్ పార్ణాలు అపప్టికే గాలోల్ 

కలిసిపోయేయి. 
తనమ్యి పెదద్పెటుట్న ఏడుసూత్ కూలబడింది. 
జోయ్తి "అయోయ్!" అని గటిట్గా అరుసూత్ వీథిలోకి పరుగెతిత్ంది.  
బాబు బెంబేలుగా గుకక్పెటిట్ ఏడవసాగేడు. వీధిలో చుటుట్పకక్ల అందరూ గబగబా చేరేరు. ఊరోల్ని బంధువులు పరుగున వచేచ్రు.   
తలిల్ని ఇదద్రు ఆడవాళుల్ అకుక్న చేరుచ్కుని చెరో పకాక్ పటుట్కునాన్రు. హఠాతుత్గా తనమ్యికి కళల్ ముందు చీకటిమయంగా అనిపించింది. 
కళుల్ తెరిచేసరికి వనజ ఎపుప్డు వచిచ్ందో తెలీదు. తన చెయియ్ పటుట్కుని ఉంది. 
భోరుమని వనజని కౌగిలించుకుంది తనమ్యి. 
"ఏడవకు తనూ! జరగాలిస్న కారయ్కర్మాలు అమమ్ ఒకక్తిత్ చేసుకోలేదు. నువేవ్ గుండె రాయి చేసుకుని ధైరయ్ం చేసుకోవాలి" అంది. 
అపప్టికే వాకిటోల్ పడుకోబెటిట్న భానుమూరిత్ పారిథ్వ దేహం దగిగ్ర నూనె దీపం వెలుగుతూ ఉంది.  
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ముఖం కళుల్ మూసుకుని పర్శాంతంగా నిదర్పోతునన్టుట్నాన్, బిగుసుకుపోయిన శరీరం, పాలిపోయి అసిథ్పంజరానికి వేళాల్డుతునన్టుట్ పులల్లాల్ంటి 
చేతులు. 

తనమ్యి దగిగ్రికెళిల్ చేతులిన్ తడిమింది. నుదుటి మీద జుటుట్ని సరిచేసింది. ఒతత్యిన తండిర్ జుటుట్ని పటుట్కుని ఎనోన్సారుల్ ఆడుకునేది 
చినన్తనంలో. ఆ వీపు మీద ఉపుప్మూట ఎకిక్ంచుకుని తిపిప్న రోజులు, ఒంటోల్ బాలేనపుప్డు ఎతుత్కుని డాకట్రు దగిగ్రికి పరుగెతిత్న భుజాలు సప్ృశించింది. 
తాడుతో కటిట్న బొటన వేళల్ పాదాలకి నమసక్రించింది.  

అమమ్మమ్ చనిపోయినపుప్డు తను మొదటిసారి మృత కళేబరానిన్ చూసింది. అపుప్డెందుకో చలల్ని ఒంటిని ముటుట్కోవడానికే భయం వేసింది. 
కానీ ఇపుప్డు తండిర్ మృతదేహం దగిగ్ర భయం లేదు. ఇక ఎపప్టికీ చూడలేననన్ వాసత్వం కలిగిసుత్నన్ బాధ తపప్. ఒక పకక్ కనీన్రుమునీన్రుగా 

రోదిసూత్నే తండిర్ని కళాల్రా చూడసాగింది. జోయ్తి మాతర్ం ఇక తన బాధయ్త అయిపోయిందనన్టుట్ ఒక పకక్గా గోడకి జేరబడి కిందికి చూసుకుంటూ 
కూచుంది. తలిల్ కళల్లోల్ నుంచి ఒకక్ నీటి చుకక్ కూడా రాకపోవడం విచితర్ంగా అనిపించింది తనమ్యికి. అది దుఃఖం రాని సిథ్తో, దుఃఖం అయిపోయిన 
సిథ్తో అనిపించడం లేదు.  బహుశా: సహజీవనం ఒకక్టీ మనుషులని దగిగ్రచెయయ్దేమో! మనసుస్లో ఏ మూలనో  కాసత్ పేర్మ కూడా ఉండాలి. 

సహజంగా తలిల్ బేల మనసుక్రాలు కాదు. అయినా ఇదీ ఒకందుకు మంచిదే. తండిర్కి ఒంటోల్ బాలేనపుప్డలాల్ తలిల్ ఒంటరిగా ఎలా ఉంటుందో 
అనన్ బాధ తనని చుటుట్ముటేట్ది. ఇపుప్డా బెంగ అవసరం లేదనిపించింది తనమ్యికి. దుఃఖపడాలిస్న అవసరం లేకపోయినా, ఏదో చుటుట్పకక్ల వాళల్ కోసం 
మధయ్ మధయ్ ముకుక్ చీదుతూ కూచుని ఉనన్ జోయ్తి తనమ్యి తన వైపు చూడడం గమనించి దగిగ్రికి పిలిచింది. 

"వీళల్ంతా సంపర్దాయాల పేరుతో బొటుట్, గాజులు తీసే తతంగాలు అవీ నాకు ఇషట్ం లేదు. నువేవ్ చెపుప్ కాసత్" చెవిలో మెలిల్గా అంది. 
తనమ్యి దుఃఖ పడుతూనే తలూపింది. 
అంతిమ యాతర్ లో సతరీలు వాకిటి వరకే వెళల్గలిగిన సంపర్దాయాలిన్ కాదనలేకపోయినా, తనమ్యి తలిల్ వైపు నిలబడి తలిల్కి చెయయ్బోయిన 

తతంగాలనీన్ ఆపించింది. భానుమూరిత్ తరఫు బంధువులు వెనక వెనకే గుసగుసలు పోయినా తరావ్త సరుద్కునాన్రు. బాబుతో తండిర్కి తల కొరివి 
పెటిట్ంచేరు. సాయంతార్నికి పర్భు వచేచ్డు. తనమ్యి దుఃఖం కటట్లు తెంచుకుంది.  

"హమమ్యయ్, వచాచ్వా నేసత్ం! నా దుఃఖపూరిత హృదయానిన్ ఓదారచ్డానికి కాసింత సమయం చేసుకుని......" తనమ్యికి లోపలోల్పల పర్భు రాక 
సాంతవ్న కలగజేయసాగింది.   

పర్భు వచిచ్న దగగ్రనించి అనీన్ తనే అయియ్ నిలబడి చెయయ్సాగేడు. 
బంధువులందరికీ అపుప్డే పరిచయమయినా ఎనాన్ళుల్గానో అందరికీ తెలిసినటుల్ మసలుతూనన్ పర్భు వైపు పర్శంసాపూరవ్కంగా చూసింది 

తనమ్యి. 
అంత వరకూ తనని అనుమానసప్దంగా చూసుత్నన్ బంధువులందరికీ ఒక సమాధానం దొరికినటుట్ చినన్తత్యయ్ దగిగ్రికి వచిచ్ "ఎనోన్ నెల?" అంది. 
పర్భు పనులోల్  కలిప్ంచుకోవడం జోయ్తికి  ఒక పకక్ అపర్సనన్ంగా ఉనాన్, మరోదారి లేకపోవడంతో నిశశ్బద్ంగా ఉండిపోయింది. 
పెదద్ పినిన్ తనమ్యి దగిగ్రికి వచిచ్ బుగగ్లు పుణికి "మంచి పని చేశావమామ్. అబాబ్యి ఎంతో మంచివాడు. మీ అమమ్కు ఇక దిగులేల్దు"  అంది. 
పర్భు మూడో రోజు చినన్ దినం అయేయ్వరకు ఉండి, పదకొండో రోజు పెదద్దినానికి మళీల్ వసాత్నని వెళేల్డు.  తనమ్యికి ఏ రోజూ దుఃఖం కటట్డి 

కావడం లేదు. అయినా లేచి పనులు చకక్బెటట్క తపప్డం లేదు. జోయ్తిని పలకరించడానికి రోజూ ఊళోల్ ఎవరో ఒకరు వసుత్ండడంతో మిగతా అనిన్ పనులు 
తనమ్యి చకక్బెటట్సాగింది. వచిచ్న వాళుల్ తెసుత్నన్ సీవ్టల్ పేకటల్తో వంటింటి అలమారా నిండిపోసాగింది. ఒక పకక్ మనసులో బాధ సుళుళ్తిరుగుతూ ఉంటే 
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ఇదేమి ఆచారమో అనిపించసాగింది తనమ్యికి. బయటి వరండాలో పెటిట్న భానుమూరిత్ పటం దగిగ్ర అగరొతుత్లు, దీపం ఆరకుండా వెలిగించసాగింది 
తనమ్యి. 

నాలుగో రోజు వరండాకొచిచ్న జోయ్తి "అదెందుకలాగ అనీన్ తగలేసుత్నాన్వు?" అని తనమ్యి మీద గయియ్మనబోయి అంతలోనే ఎవరో బంధువులు 
గేటు తీసుకుని వసుత్ండడంతో లోపలికి వెళిళ్పోయింది. 

తలిల్ పర్వరత్న చినన్తనం నించీ అలవాటయిన తనమ్యి దేనికీ ఎదురు చెపప్కుండా ఉండిపోసాగింది. ఇపుప్డు ఇటేట్ వెలిగి ఆరిపోయే అగరొతుత్లు, 
ఆవిరయేయ్ దీపంలోని నూనె ముఖయ్ం కాదు. అసలు ఐహిక పర్పర్ంచంలో ఏదీ ముఖయ్ం కాదు. జీవన గమనంలో పైకి కనబడే ఆరాభ్టాలనీన్ జీవించి 
ఉనన్ంతవరకే.  అగరుపొగై అంతరాథ్నమయిపోయిన శరీరం తరావ్త మిగిలేవి జాఞ్పకాలు మాతర్మే.  చినన్తనం నించి తండిర్తో ఉనన్ అనుబంధం ఒక వైపు, 
ఆయన బతికి ఉనన్ కాలంలో ఆయనకి సంతోషం కలిగించేవెనోన్ చెయయ్లేకపోయిన బాధ మరోవైపు చుటుట్ముటట్సాగేయి.  అనిన్టికనాన్ ఎకుక్వగా తన వలేల్ 
మొదటిన్ంచీ తండిర్ అనారోగయ్ం పాలయాయ్డనన్ బాధ మెలిపెటట్సాగింది. 

తండిర్ మరణం మొదటిరోజు కంటే ఎకుక్వగా తనమ్యిని కృంగదీయసాగింది.  
62 

  భానుమూరిత్ మరణించిన పదకొండో రోజు పెదద్ దినానికి బంధువులందరూ వచేచ్రు. 
పర్భుకి చివరి నిమిషంలో ఆఫీసు పని పడడంతో రాలేకపోతునాన్నని ఫోను చేసేడు. 
"వాళల్ వాళెల్వవ్రూ ఎలాగూ రారు, పర్భు వసేత్ నైనా బావుణుణ్" నిటూట్రిచ్ంది  తనమ్యి.  
బాబాయిలూ, మావయయ్లూ దగగ్రుండి అనీన్ చూసుకుంటూ ఉనాన్ పర్భు లేని లోటు సప్షట్ంగా కనిపించసాగింది. 
ముఖయ్ంగా కడుపులో బిడడ్తో తను అవసత్ పడకూడదని ఏ మూలనునాన్ తనని ఓ కంట కనిపెటిట్ గబుకుక్న ఏ అవసరమైనా పరుగెతుత్కొచేచ్ పర్భు 

దగిగ్ర లేకపోవడం బాధేగా మరి! 
బంధువులు ఒకరూ ఒకరూ రాసాగేరు. పదకొండు గంటల వేళ దేవి వచిచ్ంది.   
వసూత్నే జోయ్తితో "ఏవీ అనుకోకు వదినా, చినన్దినానికి రాలేకపోయేను, వియయ్ంకుడు కాబటిట్ మీ అనన్యయ్గారు ఎలాగూ రాకూడదు" అని 

పకక్నే ఉనన్ తనమ్యి వైపు, పొటట్ వైపు ఎగా దిగా చూసూత్ గదిద్ంచినటుట్ "మళీల్ పెళిల్ చేసుకునాన్వని తెలిస్ంది. మన కులవేనా?" అంది. 
తనమ్యి ఏదో అనేలోగా జోయ్తి కలిప్ంచుకుని "అవనీన్ ఇపుప్డెందుకులేమామ్" అని తనమ్యి వైపు చూసింది అకక్డి నుంచి లోపలికి వెళల్మనన్టుట్. 
“తలిల్ ఎందుకు ధైరయ్ంగా తన పెళిల్ గురించి చెపప్దు?తనేం తపుప్ చేసింది? తనకు నచిచ్న వాణిణ్ పెళిల్ చేసుకుంది.” 
దేవి పర్శన్ గురుత్కు వచిచ్ంది. 
"అయినా అతను ఏ కులమైతే వీళల్ందరికీ ఏంటట? తండిర్ పోయి పుటెట్డు దుఃఖంలో ఉనన్ తనని అడగాలిస్న పర్శన్లేనా ఇవి?" 
అటూ ఇటూ పరుగెడుతునన్ బాబుని దేవి దగగ్రికి పిలిచినా వాడు వెళల్కపోవడానిన్ గమనించింది తనమ్యి. 
దేవి మూతి మూడు వంకరుల్ తిపిప్  తనమ్యి వైపు చురచురా చూసి "ఏ గూటి సిలక ఆ గూటి పలుకే పలుకుతాదట, ఏం జేతాత్ం మా కరమ్" అని 

గొణిగింది.   
తనమ్యి చూసీ చూడనటుట్ అకక్ణిన్ంచి లోపలికి వెళిల్పోయింది. 
"ఇపుప్డు తనివనీన్ మనసుకి పటిట్ంచుకోకూడదు.సమయానికి వనజ ఊరోల్ ఉంది కాబటిట్ సరిపోయింది. లేకపోతే ఒకదాని మీద ఒకటి వచిచ్ 

పడుత్నన్ సమసయ్లోత్ తల పగిలిపోతూంది తనకి.” 



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   337 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

తనమ్యికి అమమ్మమ్ చనిపోయినపుప్డు జరిగిన ఆసిథ్ పంపకాల యుదధ్ం గురుత్కు వచిచ్ంది. తన తలిల్దండుర్లకి తనొకక్తే సంతానం కాబటిట్ 
సరిపోయింది. లేకపోతే అది కూడా తోడయేయ్ది. 

శార్దధ్ కరమ్లు, భోజనాలు, హడావిడి అయియ్  బంధువులు మెలల్గా వెళల్సాగేరు. ఇలా చావు ఇంటి నుంచి వెళేల్టపుడు ఇంటి వాళల్కి చెపిప్ 
వెళల్కూడదనేది ఆచారం కాబటిట్ ఎవరు ఎపుప్డు వెళేల్రనన్ది తెలియదు. దేవి ఎపుప్డు వెళిల్ందో కూడా తెలియదు.  

"మహాతలిల్, మొతాత్నికి వదిలిందమామ్. అనీన్ ఆరాలే మనిషికి. ఆవిడ కొడుకు పెళాళ్ం ఉండగానే దేనోన్  తగులుకుని ఊరేగొచుచ్. 
విడాకులయిపోయినా ఇకక్డ మాతర్ం ఎవరూ పెళిల్ళుళ్ చేసుకోకూడదు."  పినిన్ విసుకోక్సాగింది.  

పొదుద్టిన్ంచీ అటూ ఇటూ తిరుగుతూ దాదాపు నిలబడే ఉనన్ తనమ్యికి సాయంతర్ం వేళకి బాగా నిసస్తుత్వ వచిచ్నటల్యింది. భౌతికంగా 
కడుపులోని బరువుకి తోడు మానసికమైన దిగులు కూడా తోడయియ్ మరింత భారం అనిపించసాగింది. కడుపులో ఒక రకమైన సనన్ని నొపిప్గా 
అనిపించసాగింది. ముందు బాబు పుటిట్నపప్టిలా. 

తనమ్యి లెకక్ బెటుట్కుంది. మరాన్టికి ఏడు నెలలు నిండుతాయి. లోపలి గదిలోకి వెళిల్ నెమమ్దిగా మేను వాలిచ్ంది. ఏ పకక్ ఒతిత్గిలినా అలాగే 
నొపిప్ రాసాగింది. 

తన అవసత్ గమనించినటుల్ పినిన్ లోపలికి వసూత్నే "ఏమామ్! ఏవైనా తినాన్వా లేదా?" అంటూ నుదుటి మీద చెయియ్ వేసి చూసింది. 
తనమ్యి కడుపు మీద ఒక చెయియ్ పటుట్కుని మరో చేతోత్ పినిన్ చేతిని గటిట్గా పటుట్కుంది. 
పినిన్ అరథ్మయినటుట్ గబుకుక్న వరండా లోకి పరుగెతిత్ "అకాక్! పిలల్కి నెపుప్లొసత్నన్టుట్నాన్యి, ఇదిగో ఏవండీ రికాష్ పిలిపించండి" అని అరిచింది. 
జోయ్తి గబుకుక్న వచిచ్ కడుపు మీద చెయియ్ వేసి గాభరాగా "ఏమామ్, పర్సవం నెపిప్లా అనిపిసత్ందా?" అంది. 
తనమ్యి తలూపగానే "బాబాయ, ఊరోల్ కొతత్ డాకట్రు గారు పర్సూతి ఆసప్తిర్  పెటేట్రు కదా" అకక్డికని చెపప్ండి రికాష్కి అనరిచింది. 
గుమమ్ం దగిగ్ర నించి గాభరాగా తలిల్నే చూసుత్నన్ బాబుని దగిగ్రికి పిలిచింది. 
గాభరా పడకు నానాన్ "చెలిల్ బయటికి రావడానికి ఇంకా రెణెణ్లుల్ టైం ఉంది. ఇపుప్డేదో కొంచెం నెపిప్గా ఉందంతే. వెళిల్ తొందరగా వచేచ్సాత్ను." 

అంది నెమమ్దిగా పంటి బిగువున బాధని ఆపుకుంటూ తనమ్యి. 
డాకట్రు పరీక్ష చేసూత్నే " నొపిప్ కంటోర్ల అవవ్డానికి ఇపప్టికి మందు ఇసాత్ను.  కానీ ఆపరేషను చేసి బిడడ్ను బయటికి తియాలిస్ రావొచుచ్" 

అనాన్రు. 
తనమ్యికి తల తిరిగింది. 
"అదేవిటీ డాకట్ర, ఇంకా ఏడో నెల ఇపుప్డే పూరత్యియ్ంది కదా" అంది. 
"తపప్దమామ్ కొనిన్ సారుల్ ఇలా పీర్ టరమ్ డెలివరీ చెయాయ్లిస్ ఉంటుంది.  ఇపుప్డు వెంటనే అడిమ్ట కండి. ఉదయానే లేడీ డాకట్రుని పిలిపిసాత్ను. 

ఆవిడ సాక్నింగ, మిగతా పరీక్షలు చేసి సరేనంటే డెలివరీ చేసేదాద్ం. కానీ బేబీ ఇంకా పూరిత్గా ఎదగదు కాబటిట్ ఇంకుయ్బేటర లో ఒక నెల వరకూ నయినా 
ఉంచాలిస్ ఉంటుంది. మీరేం గాభరా పడకండి. ఇకక్డే ఆ సదుపాయం కూడా ఉంది." అనాన్డు. 

జోయ్తి కాళల్లో ఓపిక లేనటుట్ కూలబడింది "ఒక దాని మీదొకటి ఈ బాధలేంటి భగవంతుడా" అంటూ. 
తనమ్యి సిథ్మితపడుతూ "అమామ్! టెనష్ను పడకు. నాకు సనన్గా నొపిప్గా ఉంది అంతే. అయినా డాకట్రు చెపిప్నటుల్ అడిమ్ట అవవ్డమే మంచిదని 

అనిపిసూత్ంది. రేపు లేడీ డాకట్రు చూసి చెపాత్రని చెపేప్రుగా. పినిన్ని ఇకక్డ నా దగిగ్ర ఉంచి, నువువ్ ఇంటికి వెళిల్ అరజ్ంటుగా రమమ్ని పర్భుకి ఫోను చెయియ్" 
అంది. 

జోయ్తి ఇంకా భగవంతుడికి నమసక్రిసుత్నన్టుట్ గాలోల్ చేతులు చూపిసూత్ "ఏమో తలీల్! నీకునన్ ధైరయ్ం నాకు లేదు. నాకు కాళూల్ చేతులూ ఆడడం 
లేదు. పైగా ఇపప్టికిపుడు ఆపరేషనంటే  చేతిలో అంత డబూబ్ లేదు." అంది. 
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తనమ్యి తలిల్ చేతుల మీద చెయియ్ వేసి "అమామ్! ఆ విషయాలనీన్ పర్భు చూసుకుంటాడు. నువువ్ దిగులు పడకు.  నా దగిగ్ర పర్సుత్తం ఉనన్వి నేను 
కడతాను." అంది అనునయంగా. 

"మీ నానన్గారే ఉంటే నాకీ బాధే లేకపోను" అని కళొల్తుత్కోసాగింది జోయ్తి. 
"అదేటకాక్ ఓ పకక్ పిలల్కి బాలేకపోతే నువూవ్ ఇలాగేడుసాత్ కూచుంటే ఎలాగ సెపుప్. మీ మరిద్గారు, నేను ఇయయ్నీన్ సరుద్కునీ వొరకూ మీకు 

సాయంగా ఉంటాంలే. పాప సెపిప్నటుట్ నువువ్ ఇంటికెలిల్ అలుల్డు గారికి పోను చెయియ్" అంది పినిన్. 
తనమ్యి కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా చూసింది. పైకి ధైరయ్ంగా మాటలు చెపూత్ందే కానీ లోపలోల్పల భయంగా అనిపించసాగింది తనమ్యికి. 
కళుల్ మూసుకుని "మితర్మా! ఎనోన్ కషాట్ల నుంచి గటెట్కిక్ంచావు. ననీన్ కషట్ం నించి కూడా గటెట్కిక్ంచు, నాకు ధైరాయ్నిన్ పర్సాదించు" అని 

వేడుకుంది. 
కడుపు మీద చెయియ్ పెటిట్ "పాపాయీ! నువవ్సస్లు భయపడొదుద్. ఈ అమమ్ బతికుండగా నీకేం కాదు. ధైరయ్ంగా ఉండు" అని చెపిప్ంది. 
గంటలో వనజ పరుగున వచిచ్ంది. 
వసూత్నే తనమ్యి బెడ దగిగ్రికి వచిచ్ చెయియ్ పటుట్కుని "ఏం గాభరా పడకు. మేమందరం ఉనాన్ంగా" అంది.  
"ఏటోనమామ్ ఈ కసాట్లు, మా రోజులోల్ కనీవినీ ఎరగం" అంది పినిన్ నిటూట్రుసూత్. 
వనజని చూడగానే బోలుడ్ ధైరయ్ం వచిచ్నటల్యియ్ంది తనమ్యికి. 
"ఒకపుప్డు మనిదద్రం ఎనిన్ సాయంతార్లు కలిసి కబురుల్ చెపుప్కునే వాళళ్ం!  ఆ రోజులోల్  కషట్మంటే  ఏవిటో అసలు తెలుసా మనకి?" మెలిల్గా 

అంది. 
వనజ చెయియ్ నిమురుతూ "కషాట్లోల్కి ఎదగడమే జీవితం అనుకుంటా తనూ! అయినా ఏం భయపడకు. డాకట్రు రేపు ఇంటికి పంపేసాత్రులే" 

అంది. 
అలాగే అనన్టుట్ తలుపుతూ "ఊరికి ఎపుప్డెళుత్నాన్వు?" అంది తనమ్యి. 
"లేదు తనూ! అమామ్ వాళల్ ఇంటోల్నే ఉంటునాన్ం. సుధాకర ఉదోయ్గం మానేసి బిజినెస పార్రంభించేరు రెండేళల్ కిందట. కానీ సరిగా కలిసి రాలేదు.  

మొనీన్మధేయ్ నానన్గారు ఈయనకి షుగర ఫాకట్రీలో ఉదోయ్గం వేయించేరు.  ఇంకా మా భవిషయ్తుత్ ఏవీ కుదుటపడలేదు. ఒక పకక్ ఒకరికి ఇదద్రు 
పిలల్లయేయ్రు" అంది నిటూట్రుసూత్ వనజ.  

అంతా బావుందనుకునన్ వనజ సంసారంలో ఆరిథ్క ఇబబ్ందులనన్ మాట. 
ఏవిటో ఒకొక్కక్రి జీవితం! 
వనజ చేతినలాగే పటుట్కుని "నాకు ఎపుప్డూ నువేవ్ ధైరయ్ం. అలాంటి నువువ్ ఎపుప్డూ ధైరయ్ం కోలోప్కూడదు వనా! ఏం భయపడకు అంతా 

సరుద్కుంటుంది" అంది తనమ్యి.  
*** 

తెలాల్రగటల్ మొదటి బసుస్కి పర్భు వచేచ్డు. రాతర్ంతా కలత నిదర్ పటిట్ అపుప్డపుప్డే నిదర్లోకి జారుకుంటునన్ తనమ్యి నుదుటి మీద పర్భు చేతి 
సప్రశ్కి ఆనందంగా కళుల్ తెరిచింది. 

"ఎలా ఉందిరా?" ఆదురాద్గా అడిగేడు పర్భు. 
అతని హృదయంలోని పేర్మంతా కళల్లో పర్తిఫలిసూత్ కంటి మీద నీటి పొర కపిప్ంది. తనమ్యి నిశిచ్ంతగా తలూపింది. పర్భుని చూడగానే 

కొండంత బలం వచిచ్ంది. తనని వదిలి వెళల్ వదద్నన్టుట్ అతని చేతిని గటిట్గా పటుట్కుంది. 
పినిన్ లేచి "ఎపుప్డొచేచ్వు బాబూ?" అని "హమమ్యయ్, మా అలుల్డుగారు వొచీచ్సేరు. మా అముమ్లుకి ఇంక బాధే లేదు" అంది నవువ్తూ. 
మరో గంటలో జోయ్తి బాబుని తీసుకుని వచిచ్ంది. 



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   339 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

తొమిమ్ది గంటలకి లేడీ డాకట్రు వసూత్నే పరీక్షలు చేసి "డెలివరీ చేసెయయ్డమే మంచిది" అంది. 
అపప్టివరకూ ఇంటికి వెళిల్ పొమమ్ంటారని ఆశిసూత్  ఉనాన్రు అంతా. ఇపుప్డా ఆశ కాసాత్ అడియాస అయియ్ంది. 
పర్భు గాభరాగా వెనకే వెళిల్ విషయాలనీన్ అడిగి వచేచ్డు. 
వెనకిక్ వసూత్నే తనమ్యి దగిగ్రికి వచిచ్ చేతిని గటిట్గా పటుట్కుని “ఏం భయపడకక్రలేదని చెపుత్నాన్రు డాకట్రు. 
సాక్నింగులో పాపాయి బానే ఎదిగినటుల్ ఉంది కాబటిట్  ఇంకుయ్బేటరులో ఎకుక్వ రోజులు పెటాట్లిస్న పని ఉండక పోవచుచ్  అంటునాన్రు. ఇక 

సిజేరియను ఈ రోజులోల్ చాలా కామన అయిపోయింది కాబటిట్ వరీర్ అవొవ్దద్ని అనాన్రు. నువువ్ ధైరయ్ంగా ఉండు" అనాన్డు. 
"కాలేజీకి ఫోను చేసి సెలవు చెపాప్లి. సిదాద్రథ్కి కూడా ఫోను చెయియ్ అంది" తనమ్యి. 
"సిదాద్రథ్ గారికి రాతేర్ ఫోను చేసేను. అనీన్ ఆయన చూసుకుంటామనాన్రు. సంతకాలు ఏవైనా అవసరమైతే పోసుట్లో కాగితాలు పంపుతామనాన్రు. 

నువువ్ నిశిచ్ంతగా ఉండు" అనాన్డు. 
“పర్భు అంత జాగర్తత్గా ఈ పర్పంచంలో తనని ఎవరూ చూడలేరేమో!”  
ఆపరేషను థియేటర లోకి వెళేల్  వరకూ పర్భు చేతిని వదలకుండా పటుట్కునే ఉంది తనమ్యి. 
“ఆ సప్రశ్ లోనే గొపప్ నిశిచ్ంత ఉంది!” 
మతుత్లోకి జారుకుంటూ ఉనన్పుడు "మితర్మా! నేను మరలా కళుల్ తెరిచినా, తెరవకపోయినా నా బిడడ్ని బర్తికించు. నా బాబుని కాపాడు. నా 

పర్భుని ధైరయ్ంగా ముందుకు నడిపించు." అని వేడుకుంది. 
నిజానికి పూరిత్గా మతుత్లోకి జారుకోకుండానే ఆపరేషను పూరత్యియ్ పోయింది కూడా. సిజేరియన ఆపరేషను ఇంత సులభమని తెలియదు 

తనమ్యికి. మొదటిసారి తను అనవసరంగా మాములు డెలివరీ పేరుతో నరకం అనుభవించింది. 
పాపని బయటికి తీసూత్నే కళల్ ముందు "ఆడపిలల్" అని ఒకక్ క్షణం చూపించి వెంటనే ఇంకుయ్బేటర రూం కి పంపేరు. 
"ఆడపిలల్" అనన్ మాటే అమృత తులయ్ంగా అనిపించింది తనమ్యికి. తనకి పాపే కావాలని ఎపుప్డూ కోరుకుంది. అందుకే బాబుతో అసత్మాటూ 

"చెలిల్" అని చెపేప్ది. 
బయట ఉనన్ పర్భుకి పాపని ఒకక్ సారి చూపించమని  మతుత్లోనే  గొణగ సాగింది తనమ్యి. 
"మీరేం టెనస్ను పడకండి పాపని ఆరి నానన్గారే సొయంగా దగగ్రుండి ఇంకుయ్బేటర రూముకి తీసుకెలేల్రు" అంది ఆయమమ్ నవువ్తూ. 
మరో అరగంటలో కుటుల్ వెయయ్ంగానే రూముకి మారేచ్రు తనమ్యిని. 
"పాప బలహీనంగా ఉనాన్ అనిన్ అవయవాలూ పూరిత్గా ఎదగడం వలల్ పర్మాదమేమీ లేదు" అంది డాకట్రు రూముకి షిపట్ చేసే ముందు. 
తనమ్యికి పాపని ఎపుప్డెపుప్డు చూసాత్నా అని ఉంది. తనమ్యిని చూసేక గానీ సిథ్మితం లేనటుల్ బయటే అటూ ఇటూ తచాచ్డుతునన్  పర్భు 

చపుప్న లోపలికి వచేచ్డు. చెమటుల్ పటిట్ ఉనన్ పర్భుని చూసూత్నే నీరసంగా నవివ్ంది తనమ్యి. కానీ అంతలోనే మతుత్ ఆవహించడంతో మళీల్ కళుల్ 
మూసుకుంది. కాసేస్పటోల్ మెలకువ వచేచ్సరికి జోయ్తి తల నిమిరుతూ ఉంది. 

గొంతు తడారిపోతునన్టుల్నాన్ మాటలిన్ కూడదీసుకుంటూ "పాప ఎలా ఉందమామ్?" అంది. 
జోయ్తి దుఃఖం నిండిన గొంతుతో "బానే ఉందంటునాన్రమామ్. కానీ అలా పిలల్ని పెటెట్లో కటిట్పడేసినటుట్ చూసేసరికి నా కడుపు నీరయిపోతూంది" 

అంది. 
తనమ్యికి దుఃఖం తనున్కొచిచ్ంది.  
పర్భు వెంటనే కలిప్ంచుకుని దగిగ్రికి వచిచ్ " తనూ! ఈ పరిసిథ్తులోల్ నువవ్సలు ఏడవకూడదు. మన పాపకి ఏవీ కాలేదు. అంతా బానే ఉంది. 

మనకే ఇవనీన్ చూడడం కొతత్ కదా. అందుకే అలా అనిపిసుత్ంది. డాకట్రుల్ ఏం చేసినా పాప మంచి కోసమే కదా! ఇంకా రెణెణ్ళుల్ కడుపులో ఎదగాలిస్న పాప 
ఇపుప్డే బయటి పర్పచంలోకి తవ్రపడి వచేచ్సింది. తనకి కడుపులోని వాతావరణం కృతిర్మంగానైనా కలిప్ంచడమే మంచిది కదా!”  అని  
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“అతత్మామ్! మీరు అనవసరంగా బాధ పడి తనమ్యిని బాధ పెటట్కండి" అనాన్డు. 
జోయ్తి వెంటనే "ఏవో బాబూ, మీలా మేం చదూకోలేదు. మాకివనీన్ తెలీదు. ఏదో కనన్ కడుపు తీపి" అని నిషూట్రంగా అంది. 
పర్భు ఏమని రియాకట్ అవుతాడో అని తనమ్యి లోపలోల్పలే భయపడింది.  
పర్భు నిశశ్బద్ంగా ఊరుకునాన్డు. 
"హమమ్యయ్" అని నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి. 

*** 
మరాన్డే  తనమ్యిని లేపి కూచోబెటేట్రు.  సాయంతార్నికి మెలిల్గా నడిపించి తనమ్యికి పకక్ గదిలోనే ఉనన్ పాపని చూపించేరు. పాపకి పాలు పిండి 

ఇవవ్డానికి మిషను తెపిప్ంచేరు. నరుస్లే పాపకు టూయ్బులు మారిచ్ పెడుతునాన్రు. కళుల్ మూసుకుని ఇంకా కడుపులోనే ఉనన్టుట్ నిదర్పోతూనే ఉంది పాప. 
తలిల్ అనన్దాని కాదు కానీ తనమ్యికి బలహీనంగా ఉనన్ పాపని అకక్డలా చూడగానే బాగా దుఃఖం తనున్కొచిచ్ంది. మూడో రోజు తనమ్యిని ఇంటికి వెళిల్ 
పోవచచ్ని చెపిప్నా పాపను పంపేవరకూ తనూ ఆసుపతిర్లోనే ఉంటానని పంతం పటిట్ంది తనమ్యి. 

అయిదో రోజు నాటికి తనమ్యికి తనంతట తనుగా లేవగలగడం అలవాటయియ్ంది.  పాప దగిగ్రి నించి వచేచ్సరికి  పర్భు తలీల్, తండీర్ వచిచ్ 
ఉనాన్రు. చెపాప్పెటట్కుండా వచేచ్వని వాళుల్ అంటునాన్ పర్భుకి తెలియకుండా వచేచ్రనన్ది నమమ్బుదిధ్ కాలేదు తనమ్యికి. అయినా మామూలుగానే 
పలకరించింది.  

జోయ్తి ముందు సంశయించినా కాసేస్పటోల్ అంతా పరిచయంగా మాటాల్డుకోవడం చూసి సిథ్మితపడింది తనమ్యి. 
పర్భు అందరికీ టీలు పటుట్కురావడానికి బయటికి వెళేల్డు. ఉనన్టుట్ండి పర్భు తండిర్ నోటోల్ నములుతునన్దేదో బయటి గుమమ్ం దగిగ్రకెళిల్ కాండిర్ంచి 

ఊసి వచిచ్ "ఊ...ఏం నిరణ్యించుకునాన్రు?" అనాన్డు జోయ్తిని ఉదేద్శించి. 
జోయ్తి అరథ్ం కానటుట్ తెలల్బోయి చూసింది. 
"అదే, మాకు మనవరాలు పుటిట్ంది. వచేచ్ ఏడాదో, పై ఏడాదో మొగ పిలోల్డు కూడా పుడతాడు. ఇంక మీ మనవణిణ్ మీ ఇంటి కాడ ఉంచుకోవటం 

అందరికీ ఉతత్మం, ఏటి?" అనాన్డు. 
తనమ్యికి రకత్ం సలసలా మరిగింది ఒకక్సారిగా. 
"ఎవరికి ఉతత్మం? మీ మనవరాలిన్ చూసుకోవడానికి వచేచ్రా?బాబు విషయం మాటాల్డడానికొచేచ్రా?" అంది తీక్షణంగా చూసూత్. 
జోయ్తి వెంటనే కలిప్ంచుకుని బాలెంతవి అంతంత ఆవేశం తెచుచ్కోకమామ్ అంటూ "మీరేవంటనాన్రో నాకు ఒకక్ ముకక్ అరథ్ం కావటేల్దు. మా పిలల్ 

తెలిసో తెలీకో మీ అబాబ్యిని చేసుకుంది. మధయ్లో పసి పిలోల్డు ఏం చేసేడు? దయచేసి ఇపుప్డికక్డ ఇలాంటి మాటలు మాటాల్డకండి. మీ అబాబ్యి వచేచ్క 
మీరూ మీరూ తేలుచ్కోండి." అని లేచి బయటికెళిల్పోయింది. 

తనమ్యి ముఖం పకక్కు తిపుప్కుని కళుల్ మూసుకుంది. వీళిల్కక్డ పంచాయితీ పెటట్డానికి వచేచ్రనన్మాట. ఒక పకక్ డెలివరీ కషట్ం కంటే మనసులో 
ములుల్లా గుచుచ్కుంటూనన్ వీళల్ మాటలే ఎకుక్వ బాధ పడుత్నాన్యి. పసి పిలల్వాడు ఏం చేసేడని ఇంత కక్ష సాధింపు చేసుత్నాన్రో అరథ్ం కావడం లేదు. 

పర్భు వసూత్నే ఏదో జరిగిందని పసిగటిట్నటుట్ "పదండి పాపని చూసొదాద్ం" అంటూ వాళల్ని లేవదీసేడు. 
తనమ్యి ఎవరి వైపూ చూడకుండా కళుల్ మూసుకునే ఉంది అకక్డ వాళుల్నన్ంతసేపూ. జోయ్తి వాళల్ని ఇంటికి పిలవడం కూడా మానేసి మొహం 

తిపుప్కుని కూచుండిపోయింది. పర్భు వాళల్ని టౌనులో చుటాట్లింటోల్ దించి వసాత్నని చెపిప్ బయలుదేరి వెళేల్డు. 
వాళల్లా వెళల్గానే "ఇదా నువువ్ చేసుకునన్ సంబంధం, ఆ మనిషి మాటాల్డే దానికి తలా తోకా ఉందా? ఎందుకొచేచ్డు, ఏం మాటాల్డతనాన్డు? 

అయినా నీ కొడుకు నీతో ఉండకూడని ఆంక్షలు పెడుతునన్ వీళల్ందరినీ ఇంటోల్ ఉంచుకోవడానికి నీకు బుదిధ్లేదా, నీ మొగుడికి బుదిధ్లేదా? ఇదెకక్డి 
అనాయ్యం మనుషులు?" అంది గటిట్గా. 
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ఏ మనుషుల గురించి తలిల్కి తెలియకుండా ఇనాన్ళూల్ దాచిపెటిట్ందో ఆ మనుషులే ఎదురుగా వచిచ్ మరీ వాళల్ బుదిధ్ చూపించుకునాన్రు. ఇక పర్భు 
సరేసరి. బహుశాః వాళిల్పప్టికే చిలవలూ పలవలూ కలిప్ంచి చెపేప్ ఉంటారు. ఇక వాళుల్నన్ంత సేపూ ఇకక్డికి రానుకూడా రాడు. తనమ్యికి భయంకరమైన 
తలపోటు రాసాగింది. 

ఎటూ మాటాల్డని పర్భు నిశశ్బాద్నిన్ అవకాశంగా తీసుకుని రెచిచ్పోతునన్ వీళల్తో ఇక రోజూ పోరాటం చేసూత్ రావాలిస్ందే. ఒక పకక్ పాప ఎపప్టికి 
ఒడిలోకి వసుత్ందో అనన్ ఆందోళన, మరో పకక్ ఇలాంటి భయంకరమైన మనుషుల వలల్ మానసిక వయ్థ.  

"మితర్మా! ఎపప్టికైనా నాకు కషాట్లు గటెట్కేక్ మారగ్ం ఉందా?" అంటూ మౌనంగా రోదించసాగింది. 
63 

పర్భు సాయంతార్నికి తిరిగి వచేచ్డు. 
వాళల్ తలిల్దండుర్ల గురించి గానీ, వాళుల్ మాటాల్డిన మాటల గురించి గానీ ఒకక్ మాట కూడా ఎతత్కుండా దిగులుగా ఉనన్ తనమ్యి 

పకక్నే కురీచ్ జరుపుకుని కూచుని తల మీద లాలనగా చెయియ్ వేసి "ఏరా, కొబబ్రి బొండాం ఏమైనా తాగుతావా?" అనాన్డు.  
తనమ్యి ఆచేతినలాగే పటుట్కుని నిశిచ్ంతగా కళుల్మూసుకుంది. 
పర్భు వాళల్ అమామ్, నానాన్ అనన్ మాటలు ఏవీ తనతో చరిచ్ంచలేదు. అంటే వాళుల్ పర్భుతో చెపప్కపోయైనా ఉండాలి, లేదా పర్భుకి 

తెలిసీ తనకి అవనీన్ పర్సాత్వించడం ఇషట్ం లేకపోయైనా ఉండాలి. ఏదేవైనా తన మనసు బాధ పెటేట్ పని పర్భు చెయయ్నందుకు సంతోషంగా 
అనిపించింది. 

"పాపని చూసిరాక పోయావా?"  అంది నెమమ్దిగా. 
"అకక్డినుండే  వసుత్నాన్నురా. బంగారు తలిల్ అలా నిదార్వసథ్లోనే ఉంది" అనాన్డు మెలల్గా బాధ పలుకుతునన్ గొంతుతో. 
తనమ్యికి తెలుసు తన ఎదురుగా బాధ పడితే తన ఆరోగాయ్నికి మంచిది కాదని పర్భు దు:ఖానిన్ బలవంతంగా ఆపుకుంటూ ఉనాన్డని.  
తనమ్యికి కళల్ నిండా నీళుల్ కముమ్కునాన్యి.  
పాప కేష్మంగా ఉండాలని, సంపూరిత్గా ఎదిగి, కళుల్ తెరిచి బయటి పర్పంచం లోకి రావాలని అనుక్షణం తమలో తాము పార్రథ్న 

చేసూత్నే  ఉనాన్రిదద్రూ. అయినా అనుకోనిదేదైనా జరుగుతుందేమోనని భయం వెయయ్సాగింది. ఈ బాధ వలల్ సరిగా తినక, నిదర్పోక 
కలుగుతునన్ నీరసం మరొక వైపు కుర్ంగ దీసోత్ంది.  

ఇపుప్డిపుప్డే కుటల్ నొపిప్ కూడా బాగా బాధ పెడూత్ందితనమ్యికి. కడుపు మీద, లోపల కండరాలు బిగబడుతునన్ నొపిప్తో బాటూ పాప 
గురించిన బాధ కడుపులో నుంచి తనున్కు రాసాగింది.  

బహుశా: కడుపు తీపి అంటే ఇదేనేమో! ఈ పర్పంచంలో కనన్ పిలల్ల మీద ఉనన్ మమకారం ఎవరిమీదా ఉండదు అనుకుంటా! 
గడియారం వైపు చూసింది. ఆరయియ్ంది.  పర్తీ రోజూ సాయంతర్ం జోయ్తి, బాబు ఇదద్రూ వచిచ్ కాసేస్పుండి  వెళుత్నాన్రు. ఇవేళ ఇపప్టికింకా 
రాలేదెందుకో! 

"అనన్టుట్ మరిచ్పోయా అంటూ" పర్భు జేబులో నుంచి ఒక చినన్ నంబరుల్ నొకేక్ ఫోను రిసీవరు లాంటిది తీసి చూపించేడు. 
పర్శాన్రథ్కంగా చూసుత్నన్ తనమ్యితో  "మొబైల ఫోను, కొతత్గా వచిచ్ంది. ఆఫీసు వాళుల్ ఇచేచ్రు." అనాన్డు. 
ఇంకా అలాగే చూసుత్నన్ తనమ్యితో "నువివ్కక్డి నుంచే ఇంటికి ఫోను చెయొయ్చుచ్"  అని చేతికి ఇచేచ్డు. 
అరచెయయ్ంత పొడవున ఉనన్ ఫోను మీద "మోటరోలా" అనే అక్షరాలునాన్యి.  
సరిగాగ్ లాండు ఫోను రిసీవరు సైజులో సగం ఉందా సెల ఫోను. కానీ  బరువుగా ఉంది.  
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తనమ్యి చినన్గా నవివ్  "భలే ఉంది" అంది. 
ఇంటికి ఫోను చెయయ్బోతూండగా బాబు పరుగెతుత్కొచేచ్డు "అమామ్" అంటూ. 
మంచమీమ్ద ఎకక్బోతునన్ వాణిణ్ సునిన్తంగా మందలించింది జోయ్తి.  
"ఆ...ఆ...జాగర్తత్ అమమ్ కడుపు మీద పడకు" అంటూ. 
తన పకక్నే కూచోబెటుట్కుంటూ మురిపెంగా వాడి తల సవరిసూత్ "ఏ నానాన్! పొదుద్టిన్ంచీ బాగా ఆడుకునాన్వా?" అంది పేర్మగా 

తనమ్యి.  
అంతలోనే తలిల్ చేతిలోని ఫోను తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ గబగబా నంబరేల్వో ఒతత్సాగేడు. 
పర్భు అపప్టిదాకా చిరన్వువ్తో చూసుత్నన్ వాడలాల్ చటుకుక్న వాడి చేతిలో నుంచి ఫోను లాకుక్ని బయటకు వెళిల్పోయేడు. 
చినన్బోయిన ముఖంతో ఏడుపు నిండిన కళల్ని నిశశ్బద్ంగా తుడుచుకోసాగేడు బాబు. 
ఇంత చినన్ వయసులో చేతిలో వసుత్వు లాకుక్ంటే కాళుల్ నేలకు తాటిసూత్ అరుసాత్రు వేరే ఏ పిలల్లైనా. 
వయసుకి మించిన పరిణతి నిండిన వాడి గంభీరతావ్నికి తనమ్యికి ఒక పకక్ ఆశచ్రయ్మూ, వాడి పటల్ జాలీ, పర్భు పర్వరత్నకు బాధా 

ఒకక్సారిగా కలిగేయి తనమ్యికి. 
వాణిణ్ హతుత్కుని ముదుద్పెటుట్కుని "అది కొతత్గా వచిచ్న సెల ఫోనట నానాన్. అలా నంబరుల్ అనీన్ నొకెక్యయ్కూడదు మరి!" అంది 

అనునయంగా. 
జోయ్తి పాపని చూసి రావడానికి వెళిల్ంది కాబటిట్ సరిపోయింది. లేకపోతే అకక్డొక రణరంగం అయేయ్ది.  
నిశశ్బద్ంగా తలూపి తలిల్ని పటుట్కుని అలానే పకక్న పడుకుని "అమామ్! నువువ్, చెలిల్ ఇంటికి ఎపుప్డొసాత్రు?" అనాన్డు బాబు. 
బదులుగా తనమ్యి వాడి వెనున్ నిమురుతూ "డాకట్రు గారు తవ్రగా పంపేసాత్రమామ్ బెంగ పడకు, అమమ్మమ్ ఉందిగా" అంది. 
నిసస్తుత్వగా బాబు వెనున్ అలానే నిమురుతూ కళుల్ మూసుకుంది తనమ్యి.  
జీవితం అడుగడుగునా గాయాలే. ఒక గాయం పూరిత్గా మానక ముందు మరొకటి.  శరీరం, మనసు అనిన్ చోటాల్ గాయాలే.   
అనుక్షణం సమసయ్లే. అనిన్ వైపుల నుంచీ చుటుట్ముడుతునన్ సమసయ్లు.  
తీవర్ ఒరవడితో బాధా నదిలో కొటుట్కుపోతునన్ తనకు దొరికిన చెటుట్ కొమమ్ ఆసరా పర్భు.  
కానీ కొమమ్ చుటూట్ అడుగడుగునా చేతులు గీరుకుపోతునన్ ముళుల్.  
అయినా జీవితానిన్ గటెట్కిక్ంచాలంటే రకత్సికత్ హసాత్లిన్ నవువ్ ముసుగు వెనుక దాచుకోవాలిస్వసూత్ంది. 
"మనకు సమసయ్లనీన్ తీరిపోతాయి నానాన్! భయపడకు" అంది తనలో తను గొణుకుక్ంటునన్టుల్.  
రోజూ అదాద్ల పెటెట్లోని పాపాయికీ అదే చెపూత్ంది.  
"భయపడకు తలీల్ భయపడకు! అమమ్ ఉంది నీకు తోడుగా. ఏ కషాట్నైన్నా కలిసి పంచుకునే అమమ్ ఉంది. తవ్రగా కోలుకుని బయటి 

పర్పంచం లోకి నువెవ్పుప్డు కళుల్ విపుప్తావా అని ఆతర్ంగా చూసే అమమ్ ఉంది." 
PPP 

ఆసుపతిర్లో రోజులు భారంగా దొరల్సాగేయి. వనజ దాదాపు రోజు విడిచి రోజు వచిచ్ ధైరయ్ం చెపప్సాగింది.  
తనమ్యికి తన మనసుస్లో చెల రేగుతునన్ అలజడిని వనజతో పంచుకోవాలని ఎంతో అనిపించినా చెపప్లేకపోతోంది.  
ఏమని చెపాప్లి? మళీల్ పెళల్నే పేరుతో తనకే తెలియనంత లోతున సమసయ్లోల్ కూరుకుపోయింది తను.  
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ఇక వనజకునన్ సమసయ్లతో బాటూ తన బాధలూ చెపిప్ తనని మరింత బాధ పెటట్కూడం ఎందుకు? 
ఒకపుప్డు తన విషయాలు పర్తి ఒకక్టీ వనజతో పంచుకునేది. అసలు ఇది చెపప్చుచ్, ఇది చెపప్కూడదు అనన్ ఆలోచన గానీ, వివేచన 

గానీ లేని  వయసది. 
బహుశా: వనజకి తన కషాట్లు చెపుప్కుంటే కలిగే సాంతవ్న వలల్ ఏదాపరికమూ  ఉండేది కాదనుకుంటా. 
ఎంత సనిన్హితులైనా వయసు వచేచ్ కొలదీ ముసుగులు, మొహమాటాలు వచేచ్సాత్యి మనుషుల మధయ్. కారణాంతరాలు ఏవైనా సరే.  
"తనూ! ఒకపుప్డు ఏ బాదరబందీలేల్కుండా ఎంత హాయిగా ఉండే వాళళ్మో కదా!" అంది హఠాతుత్గా వనజ. 
అదే ఆలోచిసుత్నన్  తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా చూసి నిటూట్రిచ్ంది. 
మళీల్ వనజే అందుకుని  "ఒకపుప్డు ఉండే ధైరయ్ం సనన్గిలిల్పోతూ ఉంది తనూ. ఒక పకక్ పెరుగుతునన్  బాధయ్తలు,  

కుటుంబభారాలు. మరొక పకక్ మానసిక ఆందోళనలు. సతరీల జీవితాలే ఇంతేనేమో. మనకు తెలిసిన ఏ సతరీ అయినా సుఖపడడ్టుట్ చూసేమా?" 
అంది. 

తనమ్యి వనజ చేతిని నిమురుతూ "వనా! నా వరకు నాకు నువేవ్ ధైరయ్ం. నువేవ్ ఇలా అధైరయ్పడితే ఎలా" అంది. 
"ఒకసారి ఆలోచిసేత్ సతరీల జీవితాలోల్ ఉనన్నిన్ సమసయ్లు పురుషులకు ఉండవేమో అనిపిసుత్ంది. సమాజం, కుటుంబం సతరీలని ఒక 

విధంగా చూసేత్ , పురుషులని మరొక రకంగా చూసాత్యి. ఒకే రకమైన సందరభ్ంలో పురుషులు ఉనన్పుడు,  సతరీలు ఉనన్పుడు కలిగే 
పరిణామాలే వేరు.  సతరీలకి కలిగే నిందలు, అవమానాలు,  

దుఃఖాలు  పురుషులకి  ఉనాన్యా? " సాలోచనగా మళీల్ అంది వనజ.  
తను ఏ సందరభ్ంలో అలా మాటాల్డుతూందో గానీ, అవనీన్ తనకు సరిగాగ్ వరిత్సాత్యి. 
తనమ్యి బాధగా తలూపింది.  
ఒకక్టి మాతర్ం నిజం. ఈ విషయాలనీన్ వనజ పరిశీలనతో తెలుసుకుంటే, తను అనుభవపూరవ్కంగా తెలుసుకుంది.  
"అవును వనా! నా జీవితమే అందుకు పెదద్ ఉదాహరణ"  అంది తనమ్యి కళుల్ మూసుకుంటూ.  
"పోనీలే ఇపుప్డు నువువ్నన్ పరిసిథ్తులోల్ గతించిన విషయాలు జాఞ్పకం తెచుచ్కోవడం, బాధ పడడం మంచిది కాదు.  నీ మనసెరిగిన 

సహచరుడు నీకు లభించేడు. ఎటువంటి ఆరిథ్క సమసయ్లూ లేకుండా నిలదొకుక్కునాన్వు. అంతేచాలు. పాప తవ్రగా పుంజుకుంటే ఉనన్ ఇదొకక్ 
కషట్మూ గటెట్కిక్నటేట్." అంది వనజ. 

"ఒక పెదద్ కషట్ం గటెట్కిక్నటేల్" పైకి అంది గానీ, "కనీసం ఒక పెదద్ కషట్ం గటెట్కిక్నటేల్" అని అనుకుంది మనసులో తనమ్యి. 
PPP 

 తనమ్యిని డిశాచ్రిజ్ చేసినా ఆసుపతిర్లో పాపాయి దగిగ్రే ఉండ సాగింది.  
ఆపరేషను వలల్ బాగా నడుము లాగినపుప్డలాల్ బయట ఉనన్ బలల్ మీదే  నడుం వాలచ్ సాగింది.   
పెరిగిన గెడడ్ం తో బాటూ దిగులుగా ఉనన్ పర్భు కళుల్ చూసేత్నే పాప విషయంలో బాగా బెంగపెటుట్కునన్టుట్ అరథ్ం అవుతూ ఉంది.  
కానీ తన దిగులు చూసి తనమ్యి ఎకక్డ బాధ పడుత్ందో అని పర్భు లోపలోల్పల కలవలపడడమూ గమనిసూత్ ఉంది.  
ఎపుప్డూ హుషారుగా ఉండే పర్భు అలా దిగులుగా ఉండడం చూసేత్ మరింత దు:ఖంగా ఉంది తనమ్యికి. 
తామిదద్రికీ పాపే వరత్మానమూ, భవిషయ్తూత్. 
ఇక దేని మీదా ఆసకీత్, ధాయ్సా పోవడం లేదు. 
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అయినా ఉదోయ్గం తపప్ని సరయియ్  పర్భు వారానికోసారి  వెళల్సాగేడు.  
కనన్బిడడ్ విషయంలో కడుపుతీపి, పేర్మ తొలిసారి అనుభవవేదయ్మవుతునన్ పర్భుకి తన కొడుకు మీద తనకి ఎంత మమకారం 

ఉంటుందో అరథ్ం చేసుకోగలగాలి. కానీ అతను అంతకంతకూ బాబు నించి దూరం కావడంలోనే మనశాశ్ంతి ఉనన్టుట్ పర్వరిత్ంచడం మాతర్ం 
ఎలా అరథ్ం చేసుకోవాలో తెలియడం లేదు తనమ్యికి. 

తను ఈ పెళిల్ చేసుకుని తపుప్పని చేసిందా?  
తన పటల్ కనబరిచే పేర్మలో కొదిద్ వంతైనా బాబు పటల్ చూపించలేని కఠినాతుమ్డిగా ఎందుకు తయారవుతునాన్డు పర్భు?  
ఇటువంటి వయ్తిరేకతలో బాబు మనసు గాయపడకుండా ఎలా పెంచుకురావాలి? 
ఇవనీన్ ఆలోచిసుత్నన్ కొలదీ ఒక విధమైన వైరాగయ్ం కలగసాగింది తనమ్యికి. 
"అలా దిగులుగా కూచోకమామ్ అనీన్ అయేయ్ అరుద్కుంటాయి. ఇంటికెలిల్ కాసత్ ఏవైనా తిందువురా. అలుల్డుగారికక్డ ఉనాన్రు కదా" 

అంటూ పినిన్ బలవంతంగా లేవదీసింది తనమ్యిని. 
ఇంటి దగిగ్ర తనమ్యికి జడ దువివ్ వేసూత్ "అకాక్! పాపకి ఉజోజ్గం, ఇదద్రు పిలల్లని చూసుకోవడం కసట్ం కదా. బాబుని నీ కాడ 

ఉంచుకుని సదివించరాదూ, ఇకక్డ నువువ్ ఒకక్దానివీ అయిపోయేవు కదా" అంది.  
బాబుని ఇక మీదట వదిలిపెటట్మని పర్భు తలిల్దండుర్ల మాటలు తెలిసి మాటాల్డుతూందో, తెలియకుండానే మాములుగా 

మాటాల్డుతూందో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. 
తనమ్యి ఏదో అనేలోగా "ఇపుప్డిపుప్డే కాసత్ మనశాశ్ంతిగా ఉంటనాన్ను. మళీల్ పిలల్ల బాధయ్తలు నెతిత్కెతుత్కోవడం నా వలల్ కాదమామ్. 

అయినా ఒకపుప్డంటే మీ బావగారు తోడునాన్రు కాబటిట్ చంటిపిలాల్ణిణ్ పెంచగలిగేం. ఇపుప్డు గభాలున ఏ ఒంటోల్ బాలేకపోయినా పరుగులెతేత్ 
ఓపిక లేదు నాకు" అంది జోయ్తి. 

"అదేటకాక్.." అనేదో అనబోతునన్ చెలెల్లితో  
"నీకు పిలల్లు లేరు కదా, మీరు పెంచుకోండి" అంది జోయ్తి. 
తనమ్యి వెంటనే "నా కొడుకుని నేను పెంచుకోగలను పినీన్" అని అకక్ణిణ్ంచి పెరటోల్కి వచేచ్సింది. 
తలిల్ని తపుప్పటట్లేదు తను. పిలల్ల బాధయ్త చినన్ బాధయ్త కాదు.  
కానీ తనకి సహాయం అవసరమైన ఇటువంటి కిల్షట్ సమయంలో ఇలాంటి సమాధానం తలిల్ నుంచి ఎదురయియ్నందుకు బాధ 

వెయయ్సాగింది. 
తనెపుప్డూ తన జీవితం ఇలా అవుతుందనుకోలేదు. 
ఒక జీవితానికి ఇనిన్ సమసయ్లొసాత్యని తనెకక్డా వినన్టుట్ కూడా లేదు. 
అయినా తనకే ఇవనీన్ ఎందుకు ఎదురవుతునాన్యి? 
తన జీవితం అలల్కలోల్లం అయియ్ందనన్ బాధ వలేల్ ఆరోగయ్ం కీష్ణించి తండిర్ మరణించేడు. 
ఉనన్ సమసయ్లు చాలవనన్టుట్ అనుకోని పరిసిథ్తులోల్ డెలివరీ రెండు నెలల్ ముందుగానే అయింది.  
పూరిత్గా ఎదగలేదని పాపని ఇంకుయ్బేటర లో పెటాట్లిస్ వచిచ్ంది.  
ఒక పకక్ బాబుని సూక్లు మానిపించాలిస్ వచిచ్ంది.  
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మరో పకక్ పర్భు తలిల్దండుర్లు వచిచ్ బాబుని తీసుకురావొదద్ని గొడవ పెటిట్ వెళేల్రు.  
 తనమ్యి గటిట్గా ఊపిరి తీసుకుంది.  
సమసయ్ల సుడిగుండాల మయమైన తన జీవితానిన్ తనే సంయమనంతో చకక్దిదుద్కోవాలి.  ఎవరి సహాయం కోసమూ తనెపుప్డూ 

ఎదురు చూడకూడదు.  
దృఢంగా నిరణ్యించుకునాన్క కాసత్ మనసు తేలికపడడ్టల్యియ్ంది తనమ్యికి.  
పాప ఎంత తవ్రగా కోలుకుంటే అంత తవ్రగా మిగతా విషయాలనీన్ చకక్బెటుట్కోవాలి.  
"తనమ్యీ! బాలెంతవి చలిగాలోల్ బయట తిరగొచాచ్, లోపలికిరా" అనరిచింది జోయ్తి లోపలిన్ంచి.  
మారుమాటాల్డకుండా లోపలికి వచిచ్ంది తనమ్యి.   
డాకట్రు రౌండల్కి వచేచ్రని ఆసుపతిర్ నుంచి ఫోను చేసేడు పర్భు.  
పినిన్ ఇచిచ్న కరీచ్ఫు చెవులకి కటుట్కుంది తనమ్యి.   
"మేం రేపు బయలుదేరుతావమామ్.  ఇంటి కాడ పనుల్ ఎకక్డియయ్కక్డ ఉండిపోయేయి" అంది పినిన్. 
జోయ్తి మాటలకి నొచుచ్కుందని సప్షట్ంగా తెలుసూత్నే ఉంది. 
కృతజఞ్తగా పినిన్ చేతులు పటుట్కుని "పనుల్ చకక్బెటుట్కుని వారంలో వచెచ్యియ్ పినీన్" అంది.  
"అమమ్ ఉంది కదమామ్, ఇకక్డ నేనుండి పెదద్గా ఉపయోగమూ లేదు. పాపని ఇంటికి తీసుకొచేచ్క వొసాత్నులే" అంది. 
రికాష్ లో ఆసుపతిర్కి బయలుదేరింది తనమ్యి. 
కూడా గేటు దాకా వచిచ్న పినిన్ రికాష్ వీథి మలుపు తిరుగుతూండగా వాకిటోల్ అలాగే నిలబడి తను వెళిళ్న వైపే చూసుత్ండడం 

గమనించగానే ఆపాయ్యత పొంగుకొచిచ్ంది తనమ్యికి.  
కళల్ని కముమ్కునన్ నీటిపొరల మధయ్ అసప్షట్ంగా కానవసూత్ కళొల్తుత్కుంటునన్టుట్నన్ పినిన్ రూపానిన్ చూసూత్ తల రికాష్లో నుంచి బైట 

పెటిట్, చెయియ్ ఊపింది. 
PPP 

నాలుగు వారాలు గడిచేయి.  
డాకట్రు గారు వచిచ్ చూసి "ఇవేళ రూముకి షిఫుట్ చేసేదాద్ం పాపని. అంతా బావుంటే మరో వారం రోజులోల్ డిశాచ్రిజ్ చేసేసాత్ను." 

అనాన్రు. 
అపుప్డే వచిచ్న పర్భు ఆ నాలుగు వారాలోల్ మొదటిసారి చిరునవువ్ నవేవ్డు. 
"థాంకూయ్ సో మచ డాకట్ర గారూ" అని నమసక్రించేడు. 
పుటిట్న నెలాల్ళల్  తరావ్త ఒడి చేరిన పాపాయిని మురిపెంగా గుండెలకు హతుత్కుని కూచుండి పోయింది తనమ్యి. 
సంతోషంతో కళుల్ ధారాపాతం కాసాగేయి. 
పర్భు పాపని చేతులోల్కి తీసుకుని తనమ్యంగా చూడసాగేడు. నిదర్పోతునన్  పాప చినిన్ వేళళ్ని తన వేళళ్తో తడుముతూ ఆనందంతో 

వెలిగిపోతునన్ పర్భు ముఖానిన్ చూసి సంతోషపడింది తనమ్యి. 
"హమమ్యయ్, గండం గడిచింది ఏడుకొండలవాడా" అని దణాణ్లు పెటిట్ంది జోయ్తి. 
బాబు హుషారుతో గెంత సాగేడు. 
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పర్భు గబగబా విషయానిన్ తలిల్దండుర్లకి సెల ఫోనోల్  ఆనందంగా చెపప్సాగేడు.  
మతుత్గా నిదర్పోతునన్ పాపకి మొదటిసారి తన దగిగ్ర పాలు పెటేట్  పర్యతన్ం చేసింది తనమ్యి. 
ఎవరో నేరిప్ంచినటుట్ గబగబా అందుకుని తాగుతునన్ పాప జుటుట్ని మురిపెంగా సరిచేసింది. 
ముఖంమీద పడుత్నన్ పలచని జుటుట్ , పేలవంగా ఉనన్ కాళుల్, చేతులు తడుముతూ "ఏం భయపడకు తలీల్, మెలల్గా 

పుంజుకుందువుగాని" అని మెలిల్గా పాప చెవిలో  గొణిగింది. 
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 
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. 
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"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.  
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.  
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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. 

                                                           *** 
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.   
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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.  
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.  
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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. 

65 
సాయంతర్ం కాలేజీ నుంచి వసూత్ దారోల్ బాబుని పికప చేసుకోవడానికి టూయ్షను దగిగ్రికి వెళిల్ంది తనమ్యి. సూక్లు కాగానే ఆటో సరాసరి ఇకక్డే 

దించేసుత్ంది బాబుని. ఇకక్డే హోం వరుక్లు పూరిత్ చేసుకుని, చదువుకుంటూ ఉంటాడు. ఆ టూయ్షను టీచరే పిలాల్డికి  కాసినిన్ పాలు కలిపిచేచ్లా 
మాటాల్డింది తనమ్యి. అందుకుగాను విడిగా డబుబ్లు కటట్సాగింది. పొదుద్ననగా తనమ్యి కాలేజీకెళిల్, సాయంతర్ం వచేచ్ వరకు పాపని నాగ సాయంతో 
ఇంటోల్ వాళల్ంతా బానే చూసుకోసాగేరు. పర్భు అకక్ మనవరాలు బుజిజ్ని కూడా దగగ్రలోని సూక్లోల్ వేసేరు. ఆ పాప తలిల్ రాణిని దగగ్రోల్ని కుటుట్ మిషను 
టైరనింగు సెంటరోల్ జాయిను చేసింది తనమ్యి. ఆ అమామ్యి వచేచ్టపుడు సూక్లు నించి వాళల్ పాపని తీసుకొచుచ్కుంటుంది. పర్భు అకక్ కొడుకు దాసుతో 
ఓపెన యూనివరిశ్టీలో బి. ఏ కి కటిట్ంచి టూయ్షను పెటిట్ంచింది.  ఇక భరత్ లేని పర్భు అకక్  మంగ ఎపుప్డు చూసినా హాలోల్ టీవీకి అతుకుక్పోయి ఉండే 
తలిల్కి, తండిర్కి అనీన్ అందిసూత్ చేదోడు వాదోడుగా ఉండి, ఇంటిలల్పాది పనీ చకక్బెటట్సాగింది. ఇంటి పనల్కీ, బయటి పనల్కీ నాగ అందరికీ సాయం 
చెయయ్సాగింది. 

ఇంతదెద్, వెచాచ్లు, కరెంటు బిలుల్ వంటి ఇంటి ఖరుచ్లు కాక ఇంత మందికీ అనిన్ అవసరాలూ తీరచ్గలిగే రెండు రెకక్లు పర్భు, తను.  
నెల జీతం ఎపుప్డు వసుత్ందా అని ఎదురు చూసినంతసేపు ఉండడం లేదు. బాకీలు తీరచ్డానికే సరిపోసాగేయి. 

"మనకి జీతాలు ఎంత వసుత్నాన్యో, ఎంత ఖరుచ్ అవుతూందో వంటి కషాట్లేవీ ఇంటోల్ ఎవరికి తెలియనివవ్దుద్" అనాన్డు పర్భు తనమ్యితో. 
తనమ్యికి పర్భుని చూసేత్ ఒకొక్కక్సారి ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది. అసలు తనకి భవిషయ్తుత్ గురించిన భయం ఉనన్టేట్ కనబడడు. సేవింగస్ అంటూ 

లేకుండా ఏ నెలకానెలే గడుసూత్నాన్ ఖరుచ్కి వెనకాడడు. ఇంటిలల్పాదినీ తీసుకునే సినిమాకైనా, షికారుకైనా వెళాల్లి. తను కషాట్లు అనుభవిసూత్నాన్ తన 
వాళల్కి  ఏ కషట్మూ తెలియనివవ్కూడదనుకునే మంచి కొడుకుని కనన్ందుకు వాళుల్ ఎంతో అదృషట్ం చేసుకునాన్రు.  

వీళల్ంతా వచిచ్న దగిగ్రనించి "తామిదద్రూ, తమ" అనే పదాలు పర్భు మరిచ్పోయేడు. 
తనమ్యి కూడా మరిచ్పోవడానికి పర్యతన్ం చెయయ్సాగింది. కాలేజీ నుంచి వచేచ్టపుడు బసాట్ండులో అమేమ్ జామకాయలు, మొకక్జొనన్లు, 

మలెల్పూలు... ఏవైనా సరే ఇంటోల్ అందరికీ తేవడం మొదలుపెటిట్ంది. వసూత్నే పాపనెతుత్కుని కిందే కాసేస్పు కూరుచ్ని, వాళిల్చేచ్ టీ తాగి,  వాళల్తోబాటూ 
కాసేస్పు టీవీ చూసి పర్భులాగే గడపసాగింది. పర్భు ఆనందానికి అవధులు లేవు. 

                                                            *** 
అంతా పర్శాంతంగా గడుసుత్నన్ సమయంలో ఆ వారంలో గవరన్మెంటు జీవో 610 అమలులోకి వసుత్ందనన్ వారత్ వచిచ్ంది. దాని పర్కారం ఆంధర్ 

పార్ంతం నుంచి వచిచ్ తెలంగాణా పార్ంతంలో పనిచేసుత్నన్ ఉదోయ్గులు తిరిగి ఆంధర్ పార్ంతానికి వెళిల్పోవాలనేది సారాంశం. కాలేజీలో ఆ రోజంతా ఇదే 
చరచ్నీయాంశమయియ్ంది.  

"అయితే పార్ంతీయ నియామక సాథ్నంలో అరుహ్లైన సాథ్నికులని కాదని సాథ్నికేతరులకు అవకాశం ఇచిచ్ ఉంటేనే జీవో వరిత్సుత్ందని, లేకపోయినా 
సవ్చఛ్ందంగా వెనకిక్ వెళాల్లనుకునే వారికి ఖాళీలను బటిట్ వారి జిలాల్లోల్ కోరుకునన్ చోట నియామకం ఇసాత్మనీ అంటునాన్రు" అనాన్డు సిదాద్రథ్. 

"అంటే నేను మా జిలాల్లో ఖాళీ చూసుకుని వెళిల్పోవలసిందేనా" అంది దిగులుగా తనమ్యి.  
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"ఎందుకైనా మంచిది మీ నియామకం కాగితాలు ఒకసారి మళీల్ చూడండి. మీ నియామకం వలల్ మరెవరి ఉదోయ్గమూ మీకు ఇవవ్బడలేదనన్ 
సప్షట్త ఉంటే బహుశా: మీరు ఇకక్డే ఉండొచుచ్.  మా మిసెస కు హైదరాబాదు సెకర్టేరియట లో ఉదోయ్గం రావడం వలల్ నేను జోనల టార్నస్ 
ఫర  చేయించుకుని వచాచ్ను. నిజానికి ఈ జీవో పర్కారం వెనకిక్ వెళిల్పోవాలిస్ వసేత్ మొదట నేనే వెళాల్లిస్ ఉండొచుచ్" అనాన్డు. 

"అయోయ్, అదెలా" అంది తనమ్యి. 
"ఎలా ఏం ఉంది చెపప్ండి, మళీల్ మామూలే. మా జిలాల్లోనే ఉదోయ్గం చేసుకోవడమే. ఇందువలల్ ఆమే, నేనూ అటూ ఇటూ తిరగాలిస్ రావొచుచ్. 

గుడిడ్లో మెలల్ ఏవిటంటే ఇంకా మాకు పిలల్లు లేరు" అని చిరన్వువ్ నవేవ్డు వాతావరణానిన్ తేలిక చేసూత్. 
అపప్టికే ఎకనామికుస్ మేడం దు:ఖపడూత్ బయటికి వెళల్డం గమనించింది తనమ్యి. 
తన నియామకం పర్కారం వెళాల్లిస్ వసేత్ ఈ పిలల్లతో తనెకక్డికి వెళాల్లి?  పుటిట్న ఊరుకి దగగ్రోల్ ఉనన్ కాలేజీలో జాయినయియ్, తలిల్ దగిగ్రే ఉండి 

రోజూ వెళిల్ వదాద్మంటే కుదిరేటటుట్ లేదు. అసలే వచేచ్ ముందు బాబుని చూసుకోవడమే భారమనన్టుట్ మాటాల్డింది తలిల్. బాబుని చూడడమే కషట్మైతే, 
చంటిపాపని చూసుకోవడం అసాధయ్ం. అయినా నాగ ఉంది కాబటిట్ ఒపుప్కుంటుందేమో. అపుప్డేదో విసుగులో అలా అని ఉంటుంది. మరోసారి అడిగి 
చూసేత్ పోయేదేం ఉంది? ఒకవేళ తనకి తమ ఊరికి దగగ్రోల్ కాలేజీ దొరకక పోతే తన తరావ్తి ఆపష్న విశాఖపటన్మే. కానీ తలిల్ తన కూడా వసేత్నే తపప్ 
తనొకక్తీ పిలల్లతో సతమతమవవ్డం కోరి కషాట్లు తెచుచ్కోవడమే.   నిజానికి విశాఖపటన్ంలో ఉండడం వలల్ తన పీ.ఎచ.డీ ఒక కొలికిక్ వసుత్ంది కూడా. 
తన చిరకాల కోరిక నెరవేరుతుంది. ఇక పర్భుకి హైటెక సిటీలో ఉదోయ్గం కావడం వలల్ తనైతే ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ  తన కూడా ఎకక్డికీ రాడు. తమ ఇదద్రి 
పరిసిథ్తి మళీల్ మొదటికి వసుత్ంది. పర్భు ఇకక్డా, తనెకక్డో. ఇదద్రూ వారానికో, రెండు వారాలకో కలుసుకోవాలి. ఏ ముహూరాత్న తాము పెళిల్ చేసుకునాన్రో 
గానీ పటుట్మని పదిరోజులు హాయిగా కలిసి ఉండే అవకాశం రావడం లేదు. ఇక రెండు చోటల్లో రెండు సంసారాలు, రాకపోకలంటే ఉనన్ జీతాలతో ఎలా 
నెటుట్కురావాలో కూడా లెకక్ వేసుకోవాలి.  

తనమ్యి తనలో తనే సుదీరఘ్మైన ఆలోచనలోల్ మునిగిపోయింది. అనిన్టినీ మించి పర్భుని వదిలి ఉండడానికి బాగా బెంగ వేసి దు:ఖం రాసాగింది. 
పర్భు ఆలనాపాలనలతోనే ముందు తన జీవితంలో అనుభవించిన కషాట్లనీన్ సులభంగా మరిచిపోగలిగింది. అతని తలిల్దండుర్ల దావ్రా మానసిక 

వేదన కలుగుతూనాన్ తటుట్కోగలిగే శకిత్ని తమ మధయ్ పేర్మే ఇసూత్ంది.  పర్భుతో జీవనం పార్రంభించినపప్టి నుండి ఏ పర్పంచం ఎటు 
తిరగబడినా పర్భు తనతో  ఉంటే చాలుననన్ బేలతనం తనని ఆవరించడానికి ఎంతో సమయం పటట్లేదు తనకి. అతనిమీద ఒకోక్సారి ఎంత కోపం వచిచ్నా 
లాలనగా అతని గొంతులోంచి పిలుపు వినబడేసరికి  ఆ కోపమంతా ఇటేట్ కరిగిపోతుంది. అతనెపుప్డు వచిచ్ తల నిమురుతాడా అని ఆశగా ఎదురు 
చూసుత్ంది. అంతటి పేర్మ పొందగలగడం తన అదృషట్ం అనే అనిపిసుత్ంది. బసుస్ దిగి నడుసూత్ కళుల్ తుడుచుకుంది.  జీవితం ఎంత విచితర్మైందో కదా! 

నినాన్ మొనన్టి వరకు బాబు విషయంలో పర్భు తలీల్తండీర్ గొడవ భరించలేక తనే విడిగా వెళిల్పోవాలనుకుంది. ఇపుప్డు అదే అవకాశం తనకి 
రాబోతూంటే బాధపడూత్ంది. షరా మామూలుగా అజాఞ్త మితుర్డినే వేడుకుంది. తన మొర ఆలకిసుత్నన్టుట్ ఆకాశంలోంచి మొదటి చినుకొచిచ్ సరిగాగ్ 
తనమ్యి తల మీద పడింది. సాట్ండులోని బండి తీసుత్ండగానే కుండ పోతగా వాన మొదలయియ్ంది. వరాష్కాలపు తొలి వానే ఇంత ఉధృతంగా కురవడం 
గొపప్ ఆహాల్దంగా అనిపించడంతో ఎకక్డా ఆగకుండా రాసాగింది. సరిగాగ్ జంక్షనులో నుంచి దాటి చినన్ రోడుడ్ మలుపు తిరిగిందో లేదో వెనకే కీచుమనన్ 
బేర్కుల చపుప్డు, బసుస్ ఢీకొటిట్ ఏదో బండి పలీట్లు కొటిట్న శబద్ం వినిపించింది తనమ్యికి. 
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ఒకక్ నిమిషం మెదడు మొదుద్బారిపోయింది తనమ్యికి. తనకి పర్మాదం తృటిలో తపిప్ంది. పాపం తన వెనకే వసుత్నన్ ఎవరికో పర్మాదం 
జరిగింది. బండి పకక్కు తీసి సాట్ండు వేసి గభాలున చుటూట్ ఒకరిదద్రితో బాటూ అటు పరిగెతిత్ంది. బసుస్ ఢీ కొటిట్న వయ్కిత్ మరో పకక్కి పడడంతో అదృషట్ం 
కొదీద్ పెదద్ గాయాలేవీ తగలకుండానే బయటపడాడ్డు, కానీ బండి మాతర్ం చకార్ల కిందికి వెళిల్ పనికిరాకుండా అయిపోయినటుల్ంది. 

ఇంటీకొచిచ్నా వణుకు తగగ్లేదు తనమ్యికి. ఆ సాథ్నంలో తనని ఊహించుకోవడానికే భయం వేసింది. 
"అమోమ్ తనకేమైనా అయితే తన పిలల్లు..." అనే ఆలోచనే భయంకరమై బెదురు పటుట్కుంది. 
పర్భు ఇంటికి వచేచ్ంత వరకూ ఫోను మీద ఫోను చేసూత్నే ఉంది. జాగర్తత్గా మెలల్గా రమమ్ని పదే పదే చెపిప్ంది. పర్భు 

మేడమీదికి రాగానే గబుకుక్న అలుల్కుని చినన్పిలల్లా రోదించసాగింది.   
"నీకెపుప్డూ ఏవీ కాదు. అంతలోకే ఇలా భయపడితే ఎలారా" అని తలా నిమరసాగేడు పర్భు.  
రాతర్ంతా కరెంటుపోయి ఉరుములూ, మెరుపులతో వరష్ం కురుసూత్నే ఉంది.  
తెలాల్రగటల్ మెలకువ వచిచ్ పర్భుని, పాపని మారిచ్ మారిచ్ చూసూత్ "మన బంగారం నానన్ని వదిలి మనం ఎపుప్డూ ఎకక్డికీ వెళొల్దుద్రా 

పాపాయీ" అని పాప చెవిలో గొణిగింది.  
                                                                                                *** 

మరో నెల రోజులు గడిచిపోయినా 610 జీవో కి సంబంధించి నోటీసులేవీ రానందున అంతా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు.  
సవ్చఛ్ందంగా వెళాల్లనుకునే వారు మాతర్ం అపిల్కేషనుల్  పెటుట్కునాన్రు.  
రోజూ పొదుద్నన్ లేసేత్ సాయంతర్ం వరకూ ఎలా గడుసుత్ందో తెలియని ఉరుకుల పరుగుల జీవితమయియ్ంది తనమ్యికి. కాలేజీలో ఉనన్ంతసేపూ 

కాలేజీ పిలల్లే లోక మైనా, ఇంటికి రాగానే తన పిలల్లే జీవితంగా గడపసాగింది. అడపా దడపా పర్భు తలిల్దండుర్ల అసంతృపిత్ ఏదో విధంగా బయట పడూత్ 
ఉనాన్ పర్భు తన జీతం మొతత్ం వాళల్ చేతులోల్ పెడూత్ ఉండడం వలల్ ఎకక్డికకక్డ సమాధానపడుత్నన్టేట్ కనబడసాగేరు.  
కానీ పాప పటల్ పర్భు తరఫు వాళల్ంతా కురిపిసుత్నన్ పేర్మ మాట అటుంచితే,  బాబు పటల్ అంతా చూపించే వివక్ష సప్షట్ం కాసాగింది రోజురోజూకీ.  

అంత మంది మధాయ్ తన చినిన్ పాణానికి తలేల్ లోకంగా పెరుగుతునన్ బాబు అందరిలో ఒంటరిగా పెరుగుతునన్టేట్ అనిపించసాగింది తనమ్యికి. 
వాడు కూడా ఎకక్డా బయట పడకుండా లోపలోల్పల మధనపడుతునాన్డని అనిపించినా ఏమీ చేయలేక చూసీ చూడనటుల్ మౌనం 

వహించసాగింది. పాపాయి మొదటిపుటిట్నరోజు నాడు అదంతా సప్షట్ం అయియ్ంది. ఇంటి బయట అంతా లైటింగ సెటుల్ పెటిట్ంచి, కాలనీలోని వాళల్ందరీన్ 
పిలిచి పెదద్ ఎతుత్న చెయాయ్లనన్ బేబమమ్ పర్తిపాదనకి పర్భు ఆమోదం తోడవవ్డంతో అంతా ఉతాస్హంగా పనులు చెయయ్సాగేరు.  ఇంటి 
పటుట్నే ఉండడంతో కాలనీ వాళళ్ందరికీ బేబమమ్, మంగ, రాణి పరిచయసుత్లయియ్, మంచి సేన్హితులయియ్నటుట్ మొదటిసారి గమనించింది తనమ్యి. 

అంతా కొతత్ బటట్లు వేసుకుని, బూయ్టీ పారల్రల్కి వెళిల్ మరీ తయారయియ్ వచేచ్రు.  
మొదటిరోజు పీచుముడి వేసుకుని , ముతక చీర కటుట్కుని వచిచ్న బేబమమ్కి, ఇపప్టి బేబమమ్కి పోలికే లేదు. 
కొతత్గా వసుత్నన్ చిపుస్ కుటిట్న షిఫాను చీర కటుట్కుని, జుటుట్ భుజాల వరకు కతిత్రించుకుని ఇరవయేయ్ళళ్ చినన్దానిలా తయారయియ్ంది.  
ఆ మాటకొసేత్ ఆవిడ కూతురైన మంగే వయసుకి తగగ్టుట్ గా అంచు జరీ చీరొకటి  కటుట్కుంది. ఇక రాణి, దాసు, బుజిజ్లకి అదో పెదద్ 

పండగే అయియ్ంది.  
వీళల్ంతా ఇంత పాల్నడ్ గా పిర్పేర అయాయ్రనన్ సంగతి  తనమ్యికి ఆ రోజు మధాయ్హన్ం వరకూ తెలియలేదు.  
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లకీక్గా చంటిదానితో పాటూ బాబుకీ కొతత్బటట్లు కొంది కాబటిట్ సరిపోయింది. లేకపోతే వాడు వీళల్ందరినీ చూసి తనకి 
కొనలేదని బాధపడేవాడు అనుకుంది తనమ్యి.  

తనమ్యి, పర్భు తమ పెళిల్ బటట్లు వేసుకునాన్రు.  
పర్భు ఈ మధేయ్ కొనన్ కొతత్ కెమెరాతో ఇంటిలల్పాదికీ ఫోటోలు తియయ్డంలో నిమగన్మయేయ్డు.  
నిమిషానికోసారి ఏదో పనునన్టుట్ బేబమమ్ బాబుని పకక్కి పిలిచి వచిచ్న వాళల్కి కూల డిర్ంకులు, పేల్టుల్  అందించే పనుల్ అపప్గించసాగింది. రాణి, 

దాసుతో సహా అంతా వచిచ్న కాలనీ బాటూ వాళల్తో కురీచ్లలో కూరుచ్నాన్రు. నాగతో బాటూ బాబొకక్డే ఆ పనల్నీన్ చేసుత్ండడం 
లేటుగా గమనించింది తనమ్యి.  

పొదుద్టిన్ంచీ బాబు ఎకక్డ ఏది ముటుట్కోబోయినా పర్భు తలీల్తండీర్ "అది  పాడుచెయొయ్దుద్ , ఇది పాడుచెయొయ్దుద్" అని  మందలించి ఇపుప్డు 
పనులనీన్ వీడితో చేయించడం చూసి మనసు చివుకుక్మంది తనమ్యికి.  

పోనీ ఇంటోల్ అంతా తలోటీ అందిసూత్ బాబుకి కూడా చినన్పనేదో చెపేత్ అది వేరే సంగతి.   
కేకు కతిత్రించే సమయానికి బాబుని అవనీన్ పకక్కి పెటిట్ రమమ్ని తీసుకొచిచ్ పాప దగిగ్రే కూచోబెటిట్ంది తనమ్యి.   
వచిచ్న వాళళ్తో మాటాల్డుతూ బిజీగా ఉనాన్ "నానాన్ , ఏమైనా తినాన్వా" అంటూ మధయ్ మధయ్ బాబు గురించి పటిట్ంచుకుంటూ ఉంది.  
అయినా వాడిపోయిన వాడి ముఖానిన్ చూసి ఏమైందమామ్ అంది అంతా వెళిల్పోయేక.  
"అమామ్! ననున్ వెళిళ్పోమంటునాన్రు" అనాన్డు దుఃఖం నిండిన కళల్తో.  
తనమ్యికి చివాలున రకత్ం కళళ్లోకి వచిచ్నంత కోపం వచిచ్ంది.  
"ఎవరమామ్?" అంది వాణిణ్ గుండెలకు హతుత్కుంటూ.  
"కింద... " అంటూ చూపించి "పోరా మీ నానన్ దగిగ్రికి పో.. నీ వలల్ నా కొడుకిక్ , మాకు మనశాశ్ంతి లేదు" అనాన్రమామ్ అనాన్డు.  
 చటుకుక్న పిలాల్డి రెకక్ పుచుచ్కుని కిందికి తీసుకొచిచ్ంది తనమ్యి. 
"ఎవరు పిలాల్ణిణ్ వెళిల్పొమమ్ని అంటునన్ది" అని ఒకక్ అరుపు అరిచింది. 
అంతా టీవీ ముందు కూచుని సీరియలోల్ నిమగన్మై పోయి ఉనన్వాళుల్ కాసాత్ ఒకక్ ఉదుటున ఎవరి గదులోల్కి వాళుల్ వెళిళ్పోయేరు. పర్భు, అతని 

తలిల్ తండీర్ మాతర్ం మిగిలేరు. తనమ్యి బాబుని పాప దగిగ్రికి పైకి తీసుకెళల్మని నాగకి అపప్గించి అలాగే ఉరిమి చూసింది. 
"నేనే... ఏంటంట" అనాన్డు పర్భు తండిర్ గారపళుల్ కొరుకుతూ.  
"మీకు ఆఖరుసారి చెపుత్నాన్ను, మరోసారి పిలాల్డితో ఇలాంటి మాటలు మాటాల్డితే ఒపుప్కునేది లేదు" అని విసవిసా పైకి వచేచ్సింది తనమ్యి.  
అకక్డే మౌనంగా కూచునన్ పర్భు మీద ఇదద్రూ అరవడం వినిపిసూత్నే ఉంది. 
"నా మనవరాలితో సమానంగా కూకోనాకి  ఈ పిలోల్డు ఎవడూ అంట"  
"ఏం ఇంటోల్ సినన్ పని సేసేత్ అరిగిపోతాడా ఆడు? నీ పెళాళ్ం ఆణిన్ మదిద్లో లాకెక్లిల్ పోతాదా?"  
 "వొచిచ్నోలల్ందరికీ ఆడు  మా మనవడు కాదని సెపుప్కోలేక సచేచ్ం.” 
“ఈ వొయసులో మాకీ  బాదలేటీ అంట"  
“.......................................................”  
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పర్భు యథావిధిగా అకక్డంతా మారు మాటాల్డకుండా ఉండి  మేడ పైకి రాగానే "నీకెనిన్ సారుల్ చెపాప్లి మా వాళళ్ మీద నువువ్ అరవకూడదని" 
అనాన్డు గటిట్గా కింది వాళల్కు వినబడేటటుల్.   

తనమ్యి రెండు చేతులూ జోడించి నమసాక్రం పెటిట్  హాలోల్ ఒకక్డే నిదర్పోతునన్ బాబు దగిగ్రికి వెళిల్ పడుకుంది.  
వెనకే తలుపు మూసుకునాన్డు పర్భు.   
తనమ్యి వెచచ్ని కనీన్టితో బాబు తల తడవసాగింది.  
ఆదమరిచి నిదర్పోతునన్ వాడి తల నిమురుతూ "ననున్ క్షమించు నానాన్! నీకు ఇంతకంటే గొపప్ జీవితానిన్ ఇవవ్లేని ఈ తలిల్ని క్షమించు" అంది.  
                                                         *** 
ఆ మరాన్డు తనమ్యి కాలేజీలో ఉండగా జోయ్తి నుంచి ఫోను వచిచ్ంది. 
"పాపాయి పుటిట్నరోజుకి పిలవలేదని బాధపడి ఉంటుందా?" అని ఆలోచిసూత్  సాట్ఫు రూము లోంచి బయటికొచిచ్ంది తనమ్యి.  
అయినా తనకే మరాయ్దలేని ఆ ఇంటికి తలిల్ని పిలవడం అంత తపుప్పని ఇంకొకటి లేదు. అదే చెపుదామని నిరణ్యించుకుంది.   
అటిన్ంచి జోయ్తి "తనమ్యీ!" అని గటిట్గా అంది. 
ఆ గొంతులో గాభరాని ఇటేట్ పసిగటిట్ంది తనమ్యి. 
"ఏవిటమామ్ ఏమయియ్ంది? నీకు ఆరోగయ్ం బానే ఉందా?" అంది కంగారుగా ఇటిన్ంచి. 
"నా ఆరోగయ్ం బాగా ఎలా ఉంటాదమామ్ ఈ ముదనషట్పు మూక పాలబడాడ్క" అంది ఏడుపు గొంతుతో జోయ్తి.  
పకక్ నుంచి దేవి గటిట్గా "ఏమామ్, నీ కూతురు మళీల్ పెళిల్ చేసుకుని పిలాల్ పాపలోత్ సంతోషంగా కులుకుతా ఉంటే, మేం మా మనవణిణ్ ఎకక్డికెళిల్ 

చూసుకోవాలీ అంట, మా మనవణిణ్ మాకు ఇచెచ్యయ్మను......" అని అరవసాగింది. 
"ఇదిగో తలీల్, ఈవిడికి నువేవ్ సమాధానం చెపుప్. మీరందరూ కలిసి ననున్ ఎపప్టికీ పర్శాంతంగా బతకనివవ్రనన్ మాట" అని తనమ్యితో 

ఈసడింపుగా అంది జోయ్తి. 
తనమ్యికి అరికాలి నుంచి కోపం తలకెకిక్ంది.  
"అమామ్, ఆవిడ అసలెందుకొచిచ్ంది? నువెవ్ందుకు రానిచేచ్వు? అయినా ఆవిడకి దేనికీ సమాధానాలు చెపాప్లిస్న అవసరం నాకు లేదని, బాబుని 

ఇవవ్డం ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ కుదరదని చెపుప్" అంతే విసురుగా అంది తనమ్యి. 
"ఆహా... అలాగైతే  ఎలిల్ ఆళిల్ంటి కాణేణ్ తేలుచ్కుంటాం. పిలోల్ణిణ్  ఎపుప్డంటే అపుప్డెళిల్ చూసుకునే హకుక్ మాకు ఉంటాది"  అని అవతలి నించి 

రంకెలు వెయయ్సాగింది దేవి. 
జోయ్తి గటిట్గా "అమామ్ తలీల్! నీ కొడుకుని తీసుకెళిల్ ఏ హాసట్లోల్నో అంట వెయియ్.  ఈవిడగారి కొడుకిక్ అపుప్డపుప్డూ కొడుకు మీద పేర్మ ఒచిచ్ 

పడతా ఉంటది. నెలకి పంపాలిస్న ముషిట్ మూడొందలు కూడా ఏనాడో మానేసేడు గానీ, సిగుగ్లేని బతుకిక్ పిలోల్డు కావలసి వచేచ్డు" అని అంటిచిచ్ంది. 
దేవి పకక్నే శేఖర ఉనాన్డనన్ సంగతి అపుప్డు అరథ్మయియ్ంది తనమ్యికి.  
హఠాతుత్గా తలపోటు వచెచ్యయ్సాగింది.  
మరో  పకక్ దు:ఖమూ, బాధా, ఉకోర్షమూ కలగాపులగంగా ముంచెతత్సాగేయి. 
దేవి అనన్ంత పనీ చేసి వాళుల్ ఇంటోల్ పర్తయ్క్షం అయేయ్రంటే ఇంక ఇంటోల్ జరిగే గొడవ ఊహించుకోవడం కూడా ఇషట్ం లేదు తనమ్యికి.  
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పోనీ పర్భుతో చెపాద్మంటే, తను మొదటే చెపేప్డు ఇలాంటివేవీ తనకి చెపొప్దద్ని. పైగా బాబు విషయాలంటే అసలేవీ పటట్వు పర్భుకి. కానీ ఇంటోల్ 
గొడవ జరిగితే మాతర్ం తిరిగి తనమీదే గందరగోళం చేసాత్డు.  

తనమ్యికి ఎందుకో సిదాద్రథ్కి కూడా ఏవీ చెపాప్లని అనిపించడం లేదు. అసత్మాటూ తన కషాట్లని అతనికి చెపిప్ ఆతనినీ బాధ పెటట్డం బాగా 
అనిపించడం లేదు.  

ఎవరికీ చెపుప్కోలేని ఈ సమసయ్ని దాటడం ఎలా? 
ఎనోన్ కషాట్లు అనుభవిసూత్నాన్ తను, తన పిలల్లు కలిసి ఒకక్ చోట ఉనాన్మనన్ ఆనందంతోనే జీవితం ఈ మాతర్మైనా ఆనందంగా గడుసూత్ 

ఉంది. ఇపుప్డు మళీళ్ ఇదొక సమసయ్ లేవనెతుత్తునాన్రు శేఖర, అతని తలిల్ కలిసి. తనని ఇనిన్ కషాట్లు పెటేట్టంత తపుప్ తనేం చేసింది? 
ఫోను పెటేట్సేక కూడా గుండె పటేట్సినటుల్ బాధ కలగసాగింది తనమ్యికి. 

66 
మధాయ్హాన్నికి సెలవు చీటీ ఇచిచ్ కాలేజీలోంచి బయటికొచిచ్ంది. ఎటు చూసినా సమసయ్ల సుడిగుండమైన ఇంటికి వెళాల్లనిపించడం లేదు. 

బసాట్ండు దాటిపోయి రోడుడ్ పకక్నే నడుసూత్నే ఉంది. ఎండ బాగా మొహమీమ్ద పడుతూండడంతో కొంగు తీసి తల మీద కపుప్కుంది. యూనివరిశ్టీలో 
చంటిపిలాల్ణిణ్ ఎతుత్కుని నడిచిన జాఞ్పకాలు తరుముకొచేచ్యి.  

అమామ్, నానాన్ తనే అయియ్ ఎనోన్ కషాట్లకోరిచ్ పెంచుకు వసూత్ ఉంది. అడుగడుగునా తనకీ కషాట్లేవిటో! ఇదంతా సవ్యంకృతాపరాధమేనా? 
ఏదేమైనా తన జీవితమంత దురభ్రమైన జీవితం ఎకక్డా ఉండదు. కంటికి నీరలుముకుని రోడుడ్ కనబడడం లేదు. పకక్ నించి వెళుత్నన్ షేర ఆటోల దుముమ్ 
రేగి ఒళల్ంతా పడసాగింది. కాళుల్ లాగసాగేయి. అయినా నడవసాగింది. ఎంత దూరం నడవగలదో తెలియదు. తన మీద తనకే విరకిత్, కసి 
పేరుకుపోసాగేయి. తన దుసిథ్తికి తనే కారణమనే ఆతమ్ నూయ్నతా భావం తినివేయసాగింది. ఇంతలో పకక్నే ఆగిన ఆటో లోంచి బిలబిలా నలుగురు కాలేజీ 
పిలల్లు దుమికి వచేచ్రు. 

"మేడం ఇటేడికి నడిసి పోతునుర్?" అనాన్డు అందులో ఒక కురార్డు. 
ఒకక్సారిగా ఈ లోకంలోకి వచిచ్ పడిన తనమ్యి "ఏం లేదు, ఊరికే చుటూట్ చూసొదాద్మని" అంది తడబాటుగా. 
"అయితే మా ఊరు రాండిర్ మేడం, తోలుకపోతాం" అనాన్రు ముకత్ కంఠంతో. 
మారు మాటాల్డకుండా వాళల్తో బాటూ ఆటో ఎకిక్ంది తనమ్యి. దాదాపు ఇరవై నిముషాల తరావ్త పర్ధాన రహదారి మీంచి డొంక రోడుడ్ లోకి  

పర్వేశించి పడి, లేచి వెళల్సాగింది ఆటో. కికిక్రిసిన జనంతో బాటూ ఇలా మారుమూల పలెల్టూరుకి వెళల్డం మరోసారెపుప్డైనా అయితే చాలా 
ఆసకిత్దాయకంగా ఉండేది తనమ్యికి. కానీ ఇపుప్డునన్ మానసిక సిథ్తిలో అసలెకక్డికి వెళూత్ందో అరథ్ం కాకపోయినా ఇంటి నుంచి కాసేస్పైనా ఎకక్డికైనా 
దూరంగా వెళిల్పోవాలనన్ భావనొకటే మనసులో మెదులుతూ ఉంది. 

అంతలోనే నవొవ్చిచ్ంది తనమ్యికి. కానీ తన పిచిచ్ గానీ ఎకక్డికి వెళుత్ంది? తన మీదే ఆధారపడి ఉనన్ ఇదద్రు పసికూనలిన్ వొదిలి? 
సాయంతర్మైతే తన కోసమే గేటు పుచుచ్కుని వేళాల్డే బాబు, తలిల్ ఎపుప్డొచిచ్ ఒళోల్కి తీసుకుంటుందా అని ఆతర్ంగా దుమికే పసిపాప. ఇపుప్డు ఇంటికి 
వెళిల్నా చంటిది ఉయాయ్లలో నిదర్పోతూ ఉంటుంది. బాబు సూక్లోల్ ఉంటాడు. పర్భు ఏ రాతిర్కోగానీ ఇంటికి రాడు. అందుకే కనీసం సాయంతర్ం వరకైనా 
ఇంటికి వెళాల్లని లేదు. కాలేజీలో ఉండాలని అసస్లు అనిపించలేదు.  ఇక పెందరాళే ఇంటికెళిల్  తననీ, తన కొడుకునీ దేవ్షించే ఆ మనుషుల మొహాలు 
చూడడం అంతకంటే ఇషట్ం లేదు.  ఎవరి సాహచరయ్ం భరించలేకపోతూందో వారితోనే కలిసి జీవించాలిస్ రావడం ఎంత దురభ్రమైన విషయమో!  
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తను వాళల్కి ఏం అనాయ్యం చేసింది? వాళళ్ కొడుకు తనని పెళిల్ చేసుకుంటే తనని, తన కొడుకుని ఏడిపించడం ధరమ్మేనా? వాళల్ని దూరం 
పెటట్మంటే పర్భు ఒపుప్కోడు. తనే దూరం వెళిల్పోదామంటే పర్భు పటల్ పేర్మ వెనకిక్ లాగుతూ ఉంది. పైగా చంటి పిలల్కి తండిర్ని దూరం చేసే హకుక్ తనకి 
లేదనే మీమాంస. పర్భు తలిల్దండుర్లకి  పర్భుయే చెపాప్లి. అదెపప్టికి సాధయ్మవుతుందో, అసలు పర్భు ఎపప్టికైనా చెపప్గలడో, లేడో! వాళుల్ తనని బాధ 
పెటట్డమే కాకుండా, బాబుని బాధిసుత్నాన్రనన్ది తపప్నే ఆలోచన పర్భుకి ఎందుకు లేదో కూడా అరథ్ం కావడం లేదు.  ఇవనీన్ సరిపోవనన్టుట్ కొతత్గా ఇపుప్డు 
శేఖర తలిల్ బెదిరింపు మనసుని రగిలేచ్సూత్ ఉంది. 

ఆటో పెదద్ గోతిలో పడి లేచింది. అందరూ ఒకక్సారి "ఓ" అని అరిచేరు. ఆలోచనలోల్ంచి బయటికొచిచ్ తల విదిలించింది తనమ్యి.  
లాయరు విశవ్ గారితో మాటాల్డాలి. అవును, అదే సరైనది. వెనకిక్ వెళల్గానే ఫోను చేసి విశవ్ సలహా తీసుకోవాలి. ఇక ఈ సమసయ్ల గురించి 

భయపడకూడదు. పరిషాక్రం వెతకాలి. ఒకక్సారిగా కాసత్ మనసు తేలికపడినటల్యియ్ంది తనమ్యికి. 
తనని పిచిచ్ ఆలోచనలోల్ంచి మారగ్ం మళిళ్ంచి ఆటో ఎకిక్ంచిన పిలల్ల వైపు కృతజఞ్తగా చూసూత్ "అవునూ, మీరేంటి కాలేజీ పూరత్వకుండా ఇంటికి 

వెళిల్పోతునాన్రు?" అంది. 
"ఏం చేసత్ం మేడం, సాక్లర షిపుప్ పైసల కాడికని శానాన్ళల్కి కాలేజీకి పొయినం. అటిండెనుస్ లేనిదె పైసలు ఇచేచ్డిది లేదని పిర్నిస్పలు మేడం 

ఎలల్గొటిట్ంది. ఆటో పైసలు గెటల్నో జమకూరిచ్ తెచుచ్కునన్ం. మీరైనా జర చెపుప్రి" అనాన్రు పార్ధేయపడూత్. 
"ఊ... మరి కాలేజీలో సాక్లర షిపుప్కి కావలసిన కనీస అటెండెనుస్ కూడా లేకుండా మీరేం చేసుత్నాన్రు?" అంది సాలోచనగా. 
"ఫాకట్రీలో పనికి పోతం మేడం" అనాన్రు ముకత్ కంఠంతో. 
"మిమమ్లిన్ కాలేజీకొచిచ్ చదువుకోమనే కదా గవరన్మంటు సాక్లర షిపుప్ ఇచేచ్ది. మీరు చదువులు ఎగొగ్టిట్, కేవలం సాక్లర షిపుప్ కోసమే కాలేజీకి 

వొసేత్ ఎలా?" అంది తనమ్యి. 
"మేం కాలేజీకి ఎపుప్డో ఓ తరి పోతునన్ది కరకేట్ మేడమూ, కానీ సదువు సదవకుంటే కదా. ఇగో మన యెంకటేసు ఉనాన్డు సూడండి. వీనికి అనీన్ 

ఫసుట్ మారుక్లే వొసత్యి మేడం. ఈయనే మా కందరికీ రాతిర్ బడి కూడా సెపాత్డు. కావాలంటే మొనన్ హాఫియరీల్ పరీక్షలోల్ మా మారుక్లు చూడుండిర్."  అని 
కాయితాలు చూపెటేట్రు. 

నిజమే, వీళల్ంతా బాగా చదువుతునన్ పిలల్లే. తనమ్యికి ఒకక్సారిగా యూనివరీశ్టీలో ఉనన్పుడు అదే రకమైన తన పరిసిథ్తి జాఞ్పకం వొచిచ్ంది. 
కాల్సులకి వెళల్లేక, చెటుట్ కింద బాబుని ఎతుత్కుని కూచుని, నోటుస్లు రాసుకుంటూ, అనేక కషాట్లకోరిచ్ చదివి పటుట్దలగా మంచి మారుక్లు తెచుచ్కునన్ 
రోజులు జాఞ్పకం వచిచ్ కళుల్ చెమరాచ్యి.  పిలల్లు గమనిసాత్రేమోనని కొంగు కళల్కి అడడ్ం పెటుట్కుంటూ "అబాబ్, బాగా దుముమ్ పడుతూ ఉంది" అంది. 
ఆటోలో ఎదురుగా బలల్ మీద అపప్టిదాకా ఒక మూలకి ఒదిగి సిగుగ్ పడూత్ కూచునన్ వెంకటేశు తనని ఆశచ్రయ్ంతో గమనించడం చూసింది తనమ్యి. 

వెంటనే తేరుకుని "ఊ... అయితే మీరంతా మంచి మారుక్లే తెచుచ్కునాన్రు" అంది తలాడిసూత్. 
మటిట్లో మాణికాయ్లంటే ఈ పిలల్లే. 
ముఖయ్ంగా అపుప్డపుప్డూ కాల్సులకి వొసుత్నాన్ తను సవ్ంతంగా చదువుకుని మంచి మారుక్లు తెచుచ్కోవడమే కాకుండా, చుటూట్ ఉనన్ పిలల్లకి 

కూడా సాయం చేసుత్నన్ వెంకటేశుపై అంతులేని వాతస్లయ్ం కలిగింది తనమ్యికి.  
ఆటో దిగేక "మేడం, మా ఇంటికి రండి అంటే మా ఇంటికి రండి" అంటూ పిలల్లంతా పిలిచేరు.  
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ముందుగా వెంకటేశు ఇంటి వైపు దారి తీసింది తనమ్యి. దాదాపు కూలిపోబోతునన్ మటిట్ గోడల చినన్ ఒంటిగది పెంకుటిలుల్. వరండాలో పెళల్లు 
ఊడిపోయిన గచుచ్మీద తల నెరిసిన ముసలామె చేటలో ఆకులు పేరుచ్కుని బీడీలు చుటట్సాగింది.  

"జేజెమామ్, మా మేడము" అంటూ తనమ్యి కూరుచ్ందుకు ముకాక్లి పీట ఒకటి తెచిచ్ వేసి ఒక పకక్గా ఒదిగి నిలుచ్నాన్డు వెంకటేశు.  
"గటల్నా, మంచిది బిడాడ్. కాలుల్ కడుకోక్ తిందువు" అంది మెలల్గా లేవబోతూ.  
"అహహ, గిపుప్డొదుద్లె తియియ్, మేడముకు చాయ పటుట్కొసత్" అంటూ బయటకు పరుగెతేత్డు వెంకటేశు. 
"ఇగో బిడాడ్, గీ పైసల తీసికెలుల్.. అంటూ చెంగు చివరన కటిట్న చిలల్ర పైసలు తీసి ఇవవ్బోతూ అపప్టికే బయటికి పరుగెతిత్న వెంకటేశు వెళిల్న వైపే 

చూసి నిటూట్రుసూత్ "ఏందో పరేషాన పిలగాడు. పొదుద్గాల చాయ తాగి పనికి పోయినదే. రోజలల్ తినకుంట ఇగో పొదుద్మీకి గిపుప్డు ఒక బుకక్ తిని 
సదువుకి పోయి ఏ రాతోర్ వచిచ్ పంటడు. వీని కోసమే రెకక్లు ముకక్లు అయితనాన్ గీ వయసుల గీ పని సేసత్ండ. ఇంకెనాన్లుల్ ఉంటది గీ సదువు మేడం? 
ఏమైన ఉదోద్గమొసత్దంటవ?" అంది ముసలామె.  

తనమ్యి ఏదో అనేలోగా "తలిల్దండిర్ లేని పిలగాడు మేడం. వీనిన్ కని నా కూతురు గపుప్డే ఎలిల్పోయింది. వీడి నాయిన మలీల్ పెలిల్ సేసుకుని ఇగ 
వీని మొకమే సూడలె. నేనెనాన్లుల్ంటనో నాకే తెలవ్ది. నా సావు లోగా వీనికి ఒక తొవవ్ దొరికితె సాలని శివునికి రోజు మొకుక్తాండ. ఏమైతదో ఏమో" అని 
నిటూట్రిచ్ంది.  

తనమ్యి మనసంతా బాధ కముమ్కుంది. కషాట్లంటే ఇవేనేమో. తినడానికి మంచి తిండి, ఉండడానికి మంచి ఇలుల్ కూడా లేని జీవితం, తలీల్తండీర్ 
లేకుండా పెరుగుతునన్ ఒంటరితనం.  

వీటితో పోలిసేత్ తన కషాట్లు ఏ పాటి? తనకి ఆరిథ్క సమసయ్ లేదు, భవిషయ్తుత్ బాధ లేదు. మనుషులకూ కొదవలేదు. నిజానికి మనుషుల వలేల్ బాధ.  
అంతలోనే ముసలవవ్ మళీల్ అందుకుని  "మేడం! నువువ్ సినన్ పిలల్లెకక్నే కొడుతునాన్వు. అయినా పెదద్ సదువు సదివినవు. నా బిడడ్ని నీ సేతులోల్ 

పెడతండా. నాకేమైన గాని నువేవ్ వీనిని కడుపునబెటుట్కోవాలె. గిపుప్డిపుప్డే పరిసయమయియ్ ఇదేమి ముసలిద్ ఇటల్ అడుగుతనన్దని పరేషాన గాకు. నీ గురించి 
వాడు ఎపుప్డూ "మా మేడం, మా మేడం" అంటూ సెపత్డు. కాలేజీలో పిలగాండల్ సదువుకి నువువ్ సాయం సేసత్వంట గదా! వీనిని గూడ దయసూడు నీ 
కాలొమ్కత్" అంది దీనంగా.   

తనమ్యి పకక్నే ఉనన్ పుసత్కాల మీద వెంకటేశు మారుక్ల లిసుట్ తీసి చూసింది. అనీన్ ఫసుట్ మారుక్లే. ఇంతలో వెంకటేశు చాయి గాల్సుతో 
తిరిగొచేచ్డు. మొహమాటంగానే అందుకుని పూరిత్చేసి లేసూత్ వెంకటేశు దగిగ్రికి వెళిల్ చేతిలో అయిదు వందల కాగితం పెటిట్ంది. 

తడబాటుగా అడడ్ంగా తలాడిసూత్ "ఎందుకు మేడం" అనాన్డు. 
"నీకు టెసుట్లోల్ ఫసుట్ మారుక్లొచిచ్నందుకు. ఇంతే కాదు. ఇక మీదట నీ చదువువ్ పూరత్యేయ్వరకూ అనిన్ ఫీజులూ నేనే కడతాను. నువువ్ 

సియీసీతో చదువుతునాన్వు కాబటిట్, ఇంటరీమ్డియేట కాగానే సిటీలో మేనేజెమ్ంటులో బాచిలరస్ చెయియ్. అందుకు అయేయ్ ఖరుచ్ కూడా నేను పెడతాను. నువువ్ 
చెయాయ్లిస్ందలాల్ ఇలాగే అనిన్ పరీక్షలోల్నూ మంచి మారుక్లు తెచుచ్కోవడం, మంచి ఉదోయ్గంలో  సిథ్రపడడం. సరేనా?" అంది లేసూత్. 

చపుప్న వంగి కాళల్కు నమసక్రించాడు వెంకటేశు. ముసలవవ్ రెండు చేతులూ ఎతిత్ నమసక్రించబోతే వదద్ని వారించింది తనమ్యి.  
తిరిగి వసూత్ంటే ఎంతో సంతృపిత్గా అనిపించింది తనమ్యికి. తన సంపాదనకు సరైన అరథ్ం ఇపప్టికి ఏరప్డినటుల్గా అనిపిసూత్ంది. 
అయితే తనకు ఒక కొతత్ బాధయ్త ఏరప్డింది. ఇకమీదట తన జీతంలో నుంచి నెలనెలా కొంత తీసి ఈ అబాబ్యి చదువు కోసం పకక్న పెటాట్లి. 
"ఎలాగైనా ఈ పిలల్వాడికి మంచి జీవితానిన్వావ్లి" దృఢంగా అనుకుంది.   
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తిరిగి ఆటో ఎకిక్ంచడానికి  పిలల్లంతా వచేచ్రు. తనమ్యికి మనసంతా తేలికగా, పర్శాంతంగా ఉంది ఇపుప్డు.  
"తన జీవితంలో అడుగడుగునా తనకి ఎలాగూ కషాట్లే. కనీసం ఇతరుల జీవితాలోల్నైనా సంతోషానిన్ నింపగలిగితే!" అనన్ ఆలోచనే అంతకు 

ముందునన్ దు:ఖానిన్, నిరాశని మటుమాయం చేసింది. 
*** 
తిరిగి కాలేజీ దరిదాపుకి వచేచ్ సరికి సెల ఫోనులో సిగన్లు రావడంతో లాయరు విశవ్కు డయల చేసింది.  
ఆఫీసు మూసేసే వేళ దగగ్ర పడడంతో గబగబా అడగసాగింది తనమ్యి. 
సమాధానంగా "కంగారు పడకండి. నాకు గురుత్నన్ంత వరకు బాబును మొతత్ంగా మీ దగగ్రే ఉంచుకోవడానికి మీకు రాత పూరవ్కంగా హకుక్లు 

ఇచేచ్డతను.  ఇక తండిర్గా అతను ఎపుప్డైనా వచిచ్ బాబుని చూసుకునే హకుక్ని మాతర్ం మీరు కాదనలేరు. చటట్ పర్కారం తలిల్దండుర్లిదద్రికీ మైనరు పిలల్ల 
మీద సమానమైన హకుక్లు ఉంటాయి. అయితే మీ పైరవేటు జీవితానికి భంగం వాటిలల్జేసే హకుక్ అతనికి లేదు. అలాంటిదేదైనా జరిగితే మీరు కంపెల్ౖంటు 
ఫైలు  చెయయ్వచుచ్. మిమమ్లిన్  ఈ విషయకంగా ఇబబ్ంది పెటట్డం చటట్రీతాయ్ నేరం. అది అతనికి తెలిసేలా ఒక నోటీసు పంపించుదాం." అనాన్డు.  

తనమ్యికి ఒకక్సారిగా గొపప్ రిలీఫ గా అనిపించింది. "థాంకూయ్ విశవ్గారూ!" అంది.  
"ఇక బాబుని చూడడానికి మీకు భంగం వాటిలల్కుండా అతను బయటెకక్డైనా కలవొచుచ్, ఏ పర్దేశంలో, ఏ సమయంలో కలవాలి వంటి 

విషయాలమీద మీరిదద్రూ ఒక ఒపప్ందానికి రావడమే మంచిది. సాధారణంగా ఇవనీన్  విడాకులు అయిన వెంటనే వచేచ్ సమసయ్లు. అతను ఇనాన్ళుల్ 
పటిట్ంచుకోకుండా ఇపుప్డు బాబుని చూడాలనుకోవడం హాసాయ్సప్దం. అయినా ఎందుకైనా మంచిది. అతనితో లీగల గానే పొర్సీడవుదాం. ఇక ఈ మధయ్ 
అందరూ విదేశాలకు వెళుత్నాన్రు. ఇటువంటి కేసులోల్ పిలల్లకు పాస పోరుట్  వంటివి తీసుకోవాలనాన్ అభయ్ంతరాలు ఎదురయేయ్ అవకాశం ఉనాన్యి. కాబటిట్ 
అటువంటి అభయ్ంతరాలు లేకుండా అఫిడవిటల్  మీద సంతకాలు తీసుకోవడం కూడా భవిషయ్తుత్లో ఉపయోగ కరం. ఏమంటారు?" అనాన్డు విశవ్.  

తనమ్యి ఆశచ్రయ్ పోయింది. తన మనసు చదివినటేట్ మాటాల్డుతునాన్డు విశవ్. తనకి చినన్తనం నించీ యూరప దేశాలు చూడాలనన్ది ఎంతో 
ఇషట్ం. రాబోయే రెండు, మూడేళల్లో డబుబ్లు కూడబెటిట్ వెళిల్ రావాలని పర్భుతో ఆ మధయ్ అనన్ది కూడా. పాసుపోరుట్లకి అపెల్ౖ చెయాయ్లని అనుకుంటూ 
ఉంది.  బాబుకి పాసుపోరుట్ తీసుకోవాలనాన్, తమతో తీసుకెళాల్లనాన్ ఇలాంటి సమసయ్లు ఉంటాయని అసస్లు అనుకోలేదు.   

వెంటనే గొంతు సవరించుకుని "అలాగే విశవ్గారూ! వెంటనే నోటీసు, అఫిడవిటుల్ సిదధ్ం చేయించండి" అని  కృతజఞ్తాపూరవ్కంగా అంటూ 
"ఒకవేళ అతను నిరాకరిసేత్.." అంది సంశయిసూత్. 

"అపుప్డు కోరుట్కి వెళిల్ అనుమతి సంపాదించుకోవచుచ్ లెండి. లాయరు ఖరుచ్ మిగలాలంటే బుదిధ్గా సంతకం పెటట్డమే మంచిదని అతనికి 
తెలియకుండా ఉంటుందని అనుకోను." అనాన్డు. 

ఫోను పెటేట్సేక తనమ్యికి ఊరటగా అనిపించింది. అవతలి నుంచి సమసయ్లిన్ చటట్పరంగా పరిషక్రించుకునే అవకాశం ఉంది కనీసం. 
కానీ పర్భు తరఫు నించి సమసయ్లకి కూడా పరిషాక్రం ఉందో, లేదో కూడా అరథ్ం కావడం లేదు. తిరిగి ఇంటికి వసూత్ బసుస్లో ఇదే విషయం 

తీవర్ంగా ఆలోచించసాగింది. మనసుని తీవర్ంగా కలిచి వేసుత్నన్ ఆలోచనల వలల్ ధారాపాతంగా చెమటలు కారసాగేయి. పైగా సీటు దొరకక బసుస్ ఊసలు 
పటుట్కుని వేళాల్డుతూ నిలబడడ్ం ఒకటి. గంటసేపు పర్యాణం రోజూ ఇంతే అయినా శరీరంలో ఓపిక అంతా అయిపోయినటుట్ కాళుల్ పీకసాగేయి.  
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అంతలో బసుస్ చివరి సీటు లోంచి ఎవరో చెయియ్ ఊపి “సీటు ఉంది రమమ్ని” సైగ చెయయ్డం గమనించింది. పిలిచినాయనకి కృతజఞ్తగా 
నమసక్రించి, కిటికీ పకక్గా ఒదిగి కూచుంది.  అపప్టికే గొంతు పిడచకటుట్కుపోయినటుల్ కావడంతో చేతికి తగిలించుకునన్ వాటర బాటిల మూత తీసి నీళుల్ 
తాగి సిథ్మితపడింది. పకక్నునన్ ఆయనిన్ ఎకక్డో చూసినటుట్ పరిచయమైన ముఖంలా అనిపించింది. 

"మిమమ్లిన్ ఎకక్డో చూశానండీ. కానీ క్షమించండి గురుత్ రావడం లేదు" అంది.  
67 

"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 
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.    
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                    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.  
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 
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"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.  
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  
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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.  
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. 
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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. 
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.      
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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.  
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.  
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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.  

68 
కేంటీన లో టిఫిన, కాఫీ అయేయ్క అమెరికా నుంచి తెచిచ్న కొతత్ కేమేరాతో ఫోటో తీసూత్  
"కాబోయే డాకట్రు తనమ్యి గారి "చరితార్తమ్కమైన కేంటీన" అంటూ కాపష్ను వెయాయ్లి ఈ ఫోటో కింద" అని,   
"అయినా ఏ మాట కామాటే చెపుప్కోవాలి నువువ్ చెపిప్నంత గొపప్గా అయితే ఏవీ లేదికక్డ ఇడీల్" అనాన్డు నవువ్తూ పర్భు.  

మరలాంటపుప్డు "ఏ మాట కామాటే చెపుప్కోవాలి" అని పాజిటివ గా వాకాయ్నిన్ పార్రంభించడం ఎందుకో" అంది ఉడుకుమోతత్నంగా.  
"మీ అంత తెలుగు మాకు రాదు లెండి తనమ్యి గారూ" అంటూ “నేను పాపని, మృదుల ని తీసుకుని రూం కి వెళిల్పోతాను. నువువ్ మాసాట్రు 
రాగానే అనీన్ చకక్బెటుట్కుని నేరుగా వచేచ్సెయియ్. అకక్ణిణ్ంచే అందరం కలిసి బయటికి  వెళాద్ం. ఏమంటావ" అనాన్డు.  
అపప్టికే అలసటగా భుజమీమ్ద నిదర్పోసాగింది పాప.  
"సరే కానీ, అదుగో మాసాట్రు వసుత్ నన్టుట్నాన్రు. ఒకక్సారి పలకరించిన తరావ్త వెళల్ండి". అంది దూరంగా డిపారుట్మెంటు మలుపు 
తిరుగుతునన్ మాసాట్రి మారుతీ కారుని చూసూత్.  
*** 
మాసాట్రు వసూత్నే "ఏమామ్ ఎలా ఉనాన్వురా" అని పలకరించేరు.  
తనమ్యి ఎదురెళిల్ కాళల్కి నమసక్రించింది. 
"పిలాల్పాపలతో కలకాలం చలల్గా ఉండు" అంటూ  
"కూరోచ్ండి పర్భూ! మీ లాంటి గొపప్ యువకులే దేశానికి గరవ్కారణం. తనమ్యి మా అమామ్యిలాంటిదే. తనకి మంచి జీవితానిన్చిచ్న 
మీరంటే గొపప్ గౌరవం నాకు. తనెనిన్ ఇబబ్ందులు పడిందో నాకు తెలుసు. ఇపుప్డు మా అమామ్యిని ఇలా సంతోషంగా చూడడం ఎంతో 
ఆనందంగా ఉంది" అంటూ తనమ్యి పకక్నే నిలుచ్నన్ బాబుని దగగ్రకు పిలిచి ఒళోల్ కూరోచ్బెటుట్కుని "ఎంత పొడుగయేయ్డో!" అనాన్రు. 
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"ఏమోయ, మా పెరటోల్ జామకాయలు జాఞ్పకం ఉనాన్యా? ఇదో ఇలా మీ చెలిల్లాగే నినున్ కూడా ఒళోల్ కూచోబెటుట్కుని అమమ్ ఆ 
చెటుట్ కింద కూచుని చదువుకునేది. మా ఇంటికి ఎపుప్డొచిచ్నా మనిదద్రం పెరటోల్ ఆడుకునే వాళల్ం గురుత్ందా" అనాన్రు బాబునుదేద్శించి.  

బాబు నవువ్తూ తలూపేడు.  
ఆయన ఆపాయ్యతకి కళల్లోల్ నీళుల్ వచేచ్యి తనమ్యికి. 
ఒక గొపప్ ఉపాధాయ్యుడి లక్షణాలేవిటో ఆయనని చూసినపుప్డలాల్ అరథ్ం అవుతూ ఉంటాయి తనమ్యికి.  
అయిదు నిమిషాల తరావ్త పర్భు లేవబోతూంటే "కూరోచ్ండి, టీ చెపుతాను. మధాయ్హన్ం భోజనానికి మా ఇంటికే వెళాద్ం" అనాన్రు.  
"అయోయ్ వదద్ండి. నా మితుర్డొకాయనకి వసాత్మని చెపేప్ను. టీ కూడా వదద్ండి.  ఇపుప్డే కాఫీలు తాగేం. నేను పిలల్లిన్ తీసుకుని వెళాత్ను. 
తనమ్యి మీతో మాటాల్డేక తరువాత వసుత్ంది" అంటూ లేచేడు పర్భు.  
బాబు తనమ్యి దగిగ్రికొచిచ్ "బై" అని చెపిప్, బుదిధ్గా పాపాయి చినన్ బాయ్గు పటుట్కుని పర్భుని అనుసరించేడు.  
"తనమ్యీ! ఎంత అదృషట్వంతురాలివమామ్! నీ కషట్ం చూసి ఆ భగవంతుడే నీ కోసం ఇంత మంచి వయ్కిత్ని పంపించేడు. అనన్టుట్ ఏదీ రీసెరిచ్ 
నోటుస్ తెచేచ్వా" అనాన్రు.  

ముఖయ్మైన విషయాలు చరిచ్ంచి మరో అరగంటలో "ఒక గంట కాల్సు ఉంది ఇపుప్డు. కాగానే వచిచ్ వివరంగా చూసాత్ను. నువువ్ 
కావాలంటే అలా వెళిల్రా" అనాన్రు లేసూత్.  

తనమ్యి డిపారుట్మెంటు లోంచి బయటికొచిచ్ మేరీ డిపారట్ మెంటు వైపు అడుగులేసింది.  
తోర్వ పొడవునా  ఎపప్టిలాగే నిలుచ్నన్ ఎతైత్న చెటల్ మధయ్ ఎండా నీడలు దోబూచులాడే సనన్ని బాటకిరుపర్కక్లా కొతత్గా మొలిచిన 

పచిచ్క అకక్డకక్డా తడి మెరుసూత్నన్ గడిడ్పూలతో ఆహావ్నించింది. చిరు చలల్ని గాలి వీసూత్ ఆహాల్దంగా ఉనాన్ విశాఖ పటన్పు జిడుడ్ 
వాతావరణం అలవాటు పోవడం వలల్ చెమటలు ధారాపాతంగా కారసాగేయి తనమ్యికి. కరీచ్ఫుతో తుడుచుకుంటూ పకక్నే ఉనన్ లైబర్రీ వైపు 
చూసింది. జే ఆర ఎఫ కి దీక్షగా చదువుతూ ఉనన్పప్టి సంఘటనలనీన్ కళల్ ముందు కదలాడసాగేయి.  

కరుణ, అనంత, రాజు, దివాకర జాఞ్పకం వచేచ్రు.  
“కరుణ ఎకక్డ ఉనాన్డో తనెపుప్డూ ఇక కనుకుక్నే పర్యతన్ం చెయయ్లేదు. ఒకసారి మనుషులు  జీవితంలోంచి తుడిచి 

పెటుట్కుపోయేక మళీల్ గురుత్కు తెచుచ్కోవడం అనన్ది అరథ్ం లేనిది. 
అనంత, రాజు పర్భుతవ్ సూక్ళల్లోల్ టీచరుల్గా ఉదోయ్గాలొచిచ్ వాళల్ జిలాల్లోనే సిథ్రపడాడ్రని ఆ మధయ్ ఉతత్రం  రాసింది అనంత. తను 

రిపైల్ రాసినా ఇక ఎందుకో జవాబు రాలేదు అటున్ంచి.  
ఇక దివాకర ఎకక్డ ఉనాన్డో. వాళుల్ మాసాట్రింటికి దగగ్రోల్నే ఉంటారు కాబటిట్  మాసాట్రిని అడిగి తెలుసుకోవాలి.”  
సాలోచనగా భుజం చుటూట్ కొంగు కపుప్కుని నడుసుత్నన్ తనమ్యిని  డిపారుట్మెంటు బయటే వేచి చూసుత్నన్ మేరీ గబగబా ఎదురొచిచ్ 
సంతోషంగా కౌగిలించుకుంది. 
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"ఎంత బాగునాన్వో తనూ నువువ్. భలే అందం వచిచ్ంది నీకు" అంది నవువ్తూ.    
సంతోషంగా డిపారుట్మెంటులో పర్తేయ్కంగా ఉనన్ తన రూముకి తీసుకెళిల్ంది.  
గుమమ్ం బయట "డా|| మేరీ, అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర" అనన్ బోరుడ్ చూసి సంతోషంగా మేరీ చేతులు పటుట్కు ఊపింది తనమ్యి.  

"అబబ్, నీ కషాట్లనీన్ తీరి నినున్ ఇలా ఉనన్త సిథ్తిలో చూసుత్ంటే ఎంత సంతోషంగా ఉందో తెలుసా మేరీ" అంది ఆనందంగా 
నవువ్తూ.  

"అందుకే  ఏది జరిగినా మన మంచికే అంటారు పెదద్లు. నీకు అతిచినన్ ఎలిమెంటరీ టీచరు ఉదోయ్గం రాలేదని నువొకపుప్డు ఎంతో 
బాధపడాడ్వు. అది రాక ఎంత మేలు జరిగిందో చూసావా?" అంది.  

"అవును. నువవ్పుప్డు ధైరయ్ం చెపప్బటిట్ సరిపోయింది. అదిసరే గానీ పర్భు, పిలల్లు ఏరీ" అంది మేరీ.  
"పాప అలిసిపోయి నిదర్పోయింది. లేసేత్ పేచీ పెడుతుందని రూముకి తీసుకుని వెళిల్పోయేడు. బాబుని కూడా తీసుకెళేల్డు" అంది 

తనమ్యి.  
"నయమే బాబుని కూడా బాగా చూసుకుంటునాన్డు పర్భు" అంది మేరీ.  
తనమ్యి చినన్ నవువ్ నవివ్ంది. అందులో ఉనన్ విషాదానిన్ వెంటనే పసిగటిట్నటుట్ "అంతా ఓకేనా?" అంది మేరీ.  
"ఫరావ్లేదు" అంది మళీల్ నవవ్బోతూ.  
"దా.. అలా కేంటీన వరకూ వెళిల్ కాఫీ తాగుతూ మాటాల్డుకుందాం. ఇపుప్డు నాకు కాల్సులేవీ లేవులే" అంది మేరీ.  
మేరీ ఎపుప్డూ తన మనసెరిగి నడుచుకోవడం తనమ్యిని ఆశచ్రయ్చకితురాలిన్ చేసుత్ంది.  
తనకునన్ సమసయ్లిన్ తలుచ్కోగానే ఊపిరి సలపనటట్యియ్ తనకీ అలా బయటికి నడిసేత్ బావుణణ్నే అనిపించింది తనమ్యికి.  
"ఊ చెపుప్ తనూ! నీ కషాట్లిన్ నేనెపుప్డూ ఆరచ్లేను, తీరచ్లేను గానీ కనీసం పంచుకోగలను" అంది మేరీ తనమ్యి చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని 
నడుసూత్.  
తనమ్యి చెపిప్ంది విని కాఫీ కపుప్ పకక్కి పెడుతూ "ఊ.. మగవాళుల్ అందరూ ఒకక్టే తనూ! ఏదో ఒక లోపం తోనే ఉంటారు. అవి సతరీలు 
భరించగలిగిన శాతంలో ఉనన్పుప్డే సంసారాలు నిలబడతాయానుకుంటా. కొనిన్ సారుల్  అసలు భరించగలిగే అవకాశమే ఉండనంత వంద 
శాతం లోపాలునన్వాళూల్ ఉంటారనుకో నా భరత్లాగా." అని నిటూట్రిచ్ంది.   
అంతలోనే "చినన్ వయసులో పెదద్ జీవితానిన్ చవి చూసిన నీకు చెపప్నే అవసరం లేదనుకో. కానీ ఎంతో అరథ్ం చేసుకుని పెళిల్ చేసుకునన్ పర్భు 
అతని తలిల్దండుర్లు నినున్, బాబుని ఏడిపిసుత్ంటే ఎందుకు ఉపేకిష్సుత్నాన్డో నాకు అరథ్ం కావడం లేదు. కలకాలం నినున్ భదర్తగా 
చూసుకోవలసిన బాధయ్త అతనిదే కదా!  వేధింపు మానసికమైనా క్షమారహ్ం మాతర్ం కాదు. అతనికి అతని తలిల్దండుర్ల మీద ఎంత పేర్మ ఉనాన్ 
వాళుల్ నీ పటల్ సవయ్ంగా నడచుకోనపుప్డు వాళల్ పర్వరత్న మారుచ్కోమని చెపాప్లిస్న బాధయ్త కూడా అతనిదే. అలా కానపుప్డు నినున్ పరిపూరణ్ంగా 
పేర్మిసుత్నాన్డని అతను అనుకుంటునాన్డంటే అది సతయ్ం కాదు." అంది.  
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కాసేస్పు నిశశ్బద్ంగా ఉండి  "ఎపుప్డూ నాకు మాతర్మే సమసయ్లు ఎందుకు ఎదురవుతాయో అరథ్ం కావడం లేదు మేరీ. పర్భుని పెళిల్ 
చేసుకోవడానికి సంవతస్రం పాటు ఆలోచించినది ఇందుకే. అయినా తపుప్ ఎకక్డ జరిగిందో అరథ్ం కావడం లేదు.  తలిల్దండుర్లు ఎదురుగా 
లేకపోతే అతయ్ంత పేర్మ మూరిత్గా ఉండే ఇతను వాళల్ ఎదురుగా ఒక విభినన్మైన మనిషిగా పర్వరిత్సాత్డు. అంతెందుకు ఇపుప్డు బాబుని చకక్గా 
కూడా తీసుకెళేల్డా? వాళల్ ఎదురుగా అసలు వీడి వైపు చూడడానికూక్డా ఇషట్ం లేనటుల్ పర్వరిత్సాత్డు.  
వాళల్ మీద తనకునన్ పేర్మని చాటుకోవడానికో, వాళల్తో చెపాప్పటట్కుండా పెళిల్ చేసుకునాన్డనన్ గిలీట్ ఫీలింగుని తపిప్ంచుకోవడానికో మరి. 
ఏదేమైనా వాళుల్ బాబుని, ననున్ నానా మాటలంటుంటే అతను ఉపేకీష్ంచడమే కాకుండా, ననున్ కూడా భరించాలిస్ందే అని చెపప్డం పరమ 
అనాయ్యంగాను, చికాగాగ్ను ఉంది నాకు.  అసలు ఆ పసివాడి మనసుస్ ఎంత గాయపడుతూందోననన్ ఇంగిత జాఞ్నం లేదు. ఆలోచిసూత్ంటే మా 
జీవితాలు ఇలా గందరగోళంగా తయారు కావడానికి కారణం నేనే అనన్ గిలీట్ ఫీలింగు ననున్ దహించేసూత్ంది. ఒక పకక్ ఒకరికి ఇదద్రైన 
పసిపిలల్లు. ఎటువంటి అడుగు వెయాయ్లనాన్ ఎంతో ఆలోచించాలిస్ వసూత్ంది." అంది తనమ్యి ఉదివ్గన్ంగా.  

"బాధ పడకు తనూ! పర్భుతో నువువ్ మనసు విపిప్ గటిట్గా మాటాల్డడమొకక్టే పరిషాక్రంగా తోసూత్ంది నాకు. అయినా వినలేదనుకో 
పిలల్లిదద్రినీ తీసుకుని ఇకక్డికి టార్నస్ఫ్ర పెటుట్కుని వచెచ్యియ్. ఎలాగూ ఇపుప్డు 610 జీవో అమలుకాబోతూంది కదా! కషట్మో, నషట్మో మనమే 
పెంచుకోవచుచ్. పిలల్లిన్ ఆరోగయ్కరమైన వాతావరణం లో పెంచడం అవసరం. నీకు ఇటువంటి మానసిక ఆందోళనలు అవసరం లేదు. 
అవునూ పిలల్లిన్ చూసుకోవడానికి మీ ఊరి అమామ్యిని తోడు తీసుకెళాల్వుగా. ఏమయియ్ంది?" అంది.  

"అమామ్యి ఉంది మేరీ. తనుండబటేట్  నేను ధైరయ్ంగా పాపని, బాబుని పెంచుకొసూత్ , ఉదోయ్గం చెయయ్గలుగుతునాన్ను. 
మేమిలా ఊరొసుత్నాన్మని ఇంటికి వెళొల్సాత్నంటే పంపించేం."  

అని గటిట్గా ఊపిరి తీసుకుని  
"నువువ్ చెపిప్నటుట్ మాటాల్డడమూ అయియ్ంది మేరీ. ‘నాకు సంతోషానిన్వవ్డానికే పెళిల్ చేసుకునాన్నని, ఎపుప్డైనా సరే అతనితో నేను 

సంతోషంగా లేకపోతే నేను వెళిల్పోవచచ్నీ’ అనాన్డు. ఆక్షణంలో విడిపోయి వెళిల్పోవాలనిపించినా కానీ కోపంలో అనాన్డని అనిపించి 
ఆగిపోయేను. అతని పటల్ పెంచుకునన్ అవాయ్జమైన పేర్మ కాళల్కు సంకెళల్లా అడుడ్తగులుతూంది. నిజానికి అతని మీద నేను ఆధారపడవలిస్న 
పని లేదు. ఇక అతని నుంచి విడిపోవడం అనన్ది నాకు పెదద్ సమసయ్ కాదు. కలిసుండడమే సమసయ్." అంది.  

నిశశ్బద్ంగా తలూపింది మేరీ.  
"అయినా ఒకక్సారి ఆలోచిసేత్ అతనిన్ంచి విడిపోవడం వలల్ నేను ఎనోన్ కలలతో  పునరిన్రిమ్ంచుకునన్   
కుటుంబ జీవితానికి, వైవాహిక జీవితానికి దూరం అవుతాను. నా కూతురు తండిర్ని కోలోప్తుంది. మా ఇదద్రికీ తీరని నషట్ం 

కలుగుతుంది. మరోపకక్ పర్భుకీ మానసిక కోష్భ తపప్దు. పైగా ఇందువలల్ లాభపడేది మొతత్ం అతని తరఫు వాళేల్. వాళుల్ ఆశిసుత్నన్దీ అదే. నేను 
అతనిని వదిలెళిల్పోతే అతనికి వాళల్కి నచిచ్న  



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                       

   369 వెనుతిరగని వెనెన్ల 

అమామ్యినిచిచ్ పెళిల్ చెయాయ్లనన్దే వాళల్ అభిమతం. వాళుల్ ఏం ఆశించి ఇదంతా చేసుత్నాన్రో అది నేనెందుకు నిజం చెయాయ్లి?" 
అంది సాలోచనగా తనమ్యి.  

"మరి బాబు సంగతి ఏవిటి? వాణిణ్ బాగా చూసుకోకపోతే అనాయ్యం కదూ" అంది మేరీ.  
"అదే నా బాధ కూడా మేరీ. మొదటున్ంచి అనిన్ వైపుల నించి పసివాడు మధయ్లో నలిగిపోతునాన్డు. నా కడుపున పుటిట్న 

పాపానికి వాడు ఇంత దుఃఖానిన్ అనుభవించాలిస్ వసోత్ంది." 
తనమ్యి కళుల్ నిండుకునాన్యి 
."పద, అలా బెంచీ మీద కూచుందాం" అంది నడక ఆపి మేరీ.  
 కళుల్ తుడుచుకుంటూ "నిజానికి పర్భు తనంతట తనుగా చెడడ్వాడు కాదు. కానీ అతనిలో ఉనన్ లోపమలాల్ అతని వాళల్ పటల్ 

అమితమైన పేర్మ, బాబు పటల్ విముఖత. మొదటిది తపుప్కాదు నా ఉదేద్శయ్ంలో. "A good son makes a good husband". 
రెండోదే అతనితో నాకునన్ పెదద్ సమసయ్ .  నేను మళీల్ పెళిల్ చేసుకోవడానికి ఎందుకైతే భయపడాడ్నో అదే జరుగుతూంది. 
మరోలా ఆలోచిసేత్ బాబు విషయంలో అతనికి పేర్మ ఉండాలనిన్ది, ఉంటుందనన్దీ అరథ్ం లేని ఆలోచనేమో అనిపిసుత్ంది. కనన్ తండిర్కే లేదు, 
ఇతనికి ఎలా ఉంటుంది? కానీ పిలాల్డి మనసు గాయపరిచే పనులు చెయయ్డం క్షమించరాని నేరాలు. వాటిని నేను ఎపుప్డూ సహీంచబోనని 
గటిట్గా చెపూత్నే ఉనాన్ను." అంది తనమ్యి.  

"పేర్మించకక్రలేదు. కనీసం మనిషిలా చూసేత్ చాలు కదా! అయినా లోకమెరుగని పసివాడి పటల్ విముఖత ఏవిటి? పెళిళ్కి ముందు 
"వాడు నీలో భాగం" అనాన్డు. ఇపుప్డేమయియ్ంది?" అంది మేరీ.  

"ఆ సంభాషణా అయియ్ంది. ‘వాడు నీలో భాగం, అనన్ది వాడిని నీ నుంచి దూరం చెయయ్నని చెపప్డానికి. అంత మాతార్న నేను నినున్ 
పేర్మించినటేట్ వాణిణ్ పేర్మించలేను. పేర్మ లేకుండా ఉనన్టుట్ నటించలేను’ అనాన్డు. 

"ఊ. అయితే మొదటినుంచి అతను సిథ్రమైన అభిపార్యాలతోనే ఉనాన్డనన్మాట. నువువ్  అరథ్ం చేసుకోవడంలోనే  లోపం 
ఉంది. మరి అతను పెళిల్కి ముందు వాళల్ "తలిల్దండుర్లిన్ చూడడం" అనన్ చినన్ మాటలో  "తెచిచ్ ఇంటోల్ పెటుట్కుని వాళేల్మనాన్ భరిసూత్ నోరు 
మూసుకుని పడుండడం" అనన్ంత పెదద్ అరథ్ం ఉందా? అతను నిశచ్యంగా పరిసిథ్తులిన్ ‘తనకి’ అనుగుణంగా మారుచ్కుంటునన్ సావ్రథ్పరుడు. 
అంది మేరీ 'తనకి' అనన్మాటని ఒతిత్పలుకుతూ.  

"బహుశా: ఒకొక్కక్రి జీవితమే ఇంత అనుకుంటా మేరీ. పర్వేశించడమే కానీ వెనకిక్ రాలేని అభిమనుయ్డి పదమ్వూయ్హంలాంటి బతుకు 
నాది. చివరికంటా పోరాడాలిస్ందే తపప్దు" అంటూ లేచింది తనమ్యి. 

*** 
మధాయ్హన్ం భోజనానికి "దసపలాల్" కి వెళేల్రు. 

చేతులు కడుకుక్ంటూ బాబుని అడిగింది.  
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"ఏం నానాన్, ఏం చేసేవు పొదుద్టిన్ంచి?" అంది తనమ్యి.  
"చెలిల్తో ఆడుకునాన్ను. తను మాకు దారోల్ ఐస కీర్ములు కొనిబెటేట్రు. రూమ లో కొంచెం సేపు టీవీ చూసేం" బాబు 

ఉతాస్హంగా మాటాల్డుకెళిల్పోతునాన్డు.  
తేలిగాగ్ ఊపిరి పీలుచ్కుంది.  
పర్భు ఒళోల్ నుంచి పాపని తీసుకుని "నువూవ్ వెళిల్రా చేతులు కడుకుక్ందుకు" అంది.  
భోజనాలయేయ్క అటున్ంచి అటే రామకృషాణ్ బీచ కి వెళిల్ సాయంతర్ం వరకూ గడిపేరు.  
ఉవెవ్తుత్న ఎగిసి పడుత్నన్ కెరటాలోల్ ఆనందంగా  ఆడసాగేరు ముగుగ్రూ.  
ఒడుడ్న కూచుంది తనమ్యి. ఆ క్షణం తనమ్యికి జీవితమీమ్ద  గొపప్ ఆశాభావం కలిగింది. పర్భు ఈ మాతర్ం చేరదీసేత్ చాలు బాబుని.  
వాడిపటల్ ఉనన్ విముఖత ఉనాన్ అది వాడి  మొహమీమ్ద చూపించకుండా ఉంటే చాలు.  
దూరాన సముదర్ం చివర వేళాళ్డుతునన్ దిగంతానిన్ చూసూత్ "మితర్మా! ననున్, నా పిలల్లిన్ రకిష్ంచు" అని వేడుకుంది.  
రోడుడ్కవతల ఉనన్ ఆలయంలో సాయంతర్పు ఆరాధన గంట మోగింది.  
"సతయ్ం" అనుకుంటూ పకక్కి చూసింది.  
అకక్డే ఇసుకలో పిలల్లోత్ ఆడుతూనన్ దివాకర ఆశచ్రయ్ంతో నోరు పెదద్ది చేసూత్ "తత్...తనమ్యీ ..." అనాన్డు.  
తనమ్యి సంతోషంగా లేచి దగిగ్రికెళిల్ంది.  
అకక్డే దివాకర తో బాటూ ఉనన్ దివాకర అకక్ గబుకుక్న తనమ్యి చెయియ్ పటుట్కుని ఆనందంగా "అమోమ్ మీరే! ఎనిన్ 

సంవతస్రాలయిపోయింది!" అంది.  
పిలల్లిన్ ఆడుకోమని దివాకర వచిచ్ "బబ్ బలే కనబడాడ్రు. చాచానాన్ళళ్కి " అనాన్డు.  
పిలల్లిన్, పర్భుని చూపించి తనమ్యి చెపిప్ంది విని "చాచాలా సంతోషం. అమమ్ మి...మిమమ్లిన్ చూసేత్ ఎ...ఎంతో సంతోషపడుతుంది" 

అనాన్డు.  
మొదటిసారి తనని చూసినపుప్డు తన గాథ విని కళల్నీళుల్ పెటుట్కునన్ దివాకర అకక్ంటే తనమ్యికి ఎంతో ఇషట్ం.  
ఆ విషయానేన్ చెపిప్ంది. "భలేవారు. మీరు మమమ్లిన్ జాఞ్పకం పెటుట్కునాన్రు అంతే చాలు. మా తముమ్డికి కూడా ఒక దారి 

చూపించారు. వాడిపుప్డు వివేకానందా పాఠశాలలో హాసట్లు సూపరింటెండెంటు గా చేసుత్నాన్డు." అంది.  
తనమ్యి సంతోషంగా "అనంత, రాజు గవరన్మెంటు ఉదోయ్గాలొచిచ్ అకక్ణిణ్ంచి వెళేల్క మీరు కూడా మానేసేరనుకునాన్ను. అయితే 

కంటినూయ్ చేసుత్నాన్రనన్మాట. వెరీగుడ." అంది.  
"మి...మీమ్రే అడర్సు లేకుండా వె...వెళిళ్పోయేరు. మి...మీ అమమ్గారి అడర్సుకి ఒ..కటెర్ండు ఉ..ఉతత్రాలు రాసేను. మీ నించి 

ఎ...ఎపుప్డూ జవాబు లేదు" అనాన్డు నిషూట్రంగా  దివాకర 
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"అయోయ్ అవేవీ అందలేదు. అందితే అమమ్ తపప్కుండా చెపిప్వుండేది. వెంకట, మురళి ఎలా ఉనాన్రు?" తనమ్యి.  
"వె ...వెంకట, మురళి ఇ...ఇదద్రూ ఈ మధేయ్ హ...హైదరాబాదు బార్ంచికి వెళిల్పోయేరు. వెంకట గారి స....సాథ్నంలోనే  ననున్ 

పర్...పర్మోట చేసేరు. దే...దేవుడి దయ వలల్ జీతం కూడా బా.. బాగా పెంచేరు.  పర్..పర్యివేటు ఉదోయ్గం, ప...పనెకుక్వైనా  పర్శాంతంగా 
ఉంది." అనాన్డు.  

కబురల్లోనే పర్భు పిలల్లిన్ తీసుకుని రాగానే అందరీన్ పరిచయం చేసింది తనమ్యి.  
దివాకర అకక్ సంతోషంగా చూసూత్ "వెళేళ్లోగా మా ఇంటికి తపప్కుండా రండి.  నానన్గారు రిటైరయేయ్క జగదాంబా 

సెంటరుకి దగగ్రోల్ని మా తాత గారింటోల్కి మారిపోయేం. పైగా మా తముమ్డికి పెళల్యినా ఇబబ్ంది లేకుండా ఉంటుందని" అంది సిగుగ్ పడుతూ 
ఎటో చూసూత్నన్ దివాకర వైపు చూసూత్ .  

వాళల్ దగిగ్ర సెలవు తీసుకుంటూ "రేపు కైలాసగిరి, ఋషికొండ బీచ లకు పాల్న పెటుట్కునాన్ం. అయినా తపప్కుండా రావడానికి 
పర్యతన్ం చేసాత్ను. మీ అమమ్గారిని అడిగేనని చెపప్ండి" అంది తనమ్యి.  

దారి పొడవునా పర్భుకి వాళల్ గురించి చెబుతూనే ఉంది. "వాళళ్మమ్ గారికి, అకక్కి చీరలు కొని పటుట్కెళదాం" అంది.  
"తపప్కుండా. నినున్ కషాట్లలో ఆదుకునన్ వాళల్ంటే నాకెంతో గౌరవం" అనాన్డు పర్భు.  
తనమ్యికి పర్భు ఇలాంటి విషయాలలో ఎంతో నచుచ్తాడు. అసలెటువంటి అభయ్ంతరమూ లేకుండా ఏదడిగినా వెంటనే "సరే" 

అంటాడు.  
చదువు, ఉదోయ్గ విషయాలకు ఎంతో ఎంకరేజ చేసాత్డు.  
ఎటువంటి విషయంలోనూ తనని వెనకిక్ లాగే కుటిలతవ్ం, ఆధికయ్త చూపించడం వంటివి అసస్లు లేవు.  
ఏది చేసినా ఇదద్రం కలిసే చెయాయ్లని తననీ తనతో బాటుగా సివ్మిమ్ంగు కల్బుబ్లోను, డైరవింగ కాల్సులలోను జాయిన చేసేడు.  
ఇంత చేసేవాడు బాబు విషయంలో తనని ఎందుకు అరథ్ం చేసుకోలేకపోతునాన్డో తెలియడం లేదు! 
ఆటో చీకటోల్కి దూసుకు పోతూంది. తన మనసుస్లో జవాబులేని పర్శన్లా.  

69 
మరాన్డు పొదుద్నన్ ముందుగా దివాకర ఇంటికి బయలుదేరేరు.  

తనమ్యి తమ సాక్లరస్ హాసట్ల దగిగ్ర ఆగి వెళాద్మని పటుట్బటిట్ంది.  
పిచిచ్ మొకక్లు మొలిచిన ఆవరణలో గేటు నుంచి బిలిడ్ంగు ఎంటెర్నుస్ వరకు ఉనన్ కాలి బాట కిరుపకక్ల దటట్ంగా మొలిచిన గడిడ్లోకి 

పరుగు తియయ్బోయిన బాబు చేతిని గటిట్గా పటుట్కుంది తనమ్యి.  
"వదుద్ నానాన్, పురుగూ పుటార్ ఉంటాయి" అంటూ.  
మెటెల్కిక్ రిసెపష్ను హాలు లోకి అడుగుపెటట్గానే ఎపప్టిలాగే నైటీలు వేసుకుని సాక్లరస్ టీవీలో నిమగన్మై ఉనాన్రు.  
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తనమ్యికి నవువ్ వచిచ్ంది. సంవతస్రాలు మారినా హాసట్లు పరిసిథ్తి మారనందుకు.  
పర్శాన్రథ్కంగా తన వైపు చూసిన అమామ్యి తో "వారెడ్ను మేడంని కలవడానికొచేచ్ం" అంది.  
ఆ అమామ్యి చినన్ నవువ్ కూడా లేని నిరాశ ముఖంతో "ఆవిడ లేదు, రేపు రండి" అని ముఖం తిపుప్కుంది.  
పర్భు అపప్టికే బయటికి తిరిగెళిల్పోయేడు.  
తనమ్యి బాబు చెయియ్ పటుట్కుని "ఒకక్సారి మేం లోపలికెళిల్ చూసి రావొచాచ్? నేనికక్డ ఒకపుప్డు రెసిడెంట సాక్లరిన్" అంది.  
"ఏం చూసాత్రూ?" అంది సాగదీసూత్ ఆ అమామ్యి.  
"మా రూము, ఇకక్డే పకక్నే ఉంటుంది. ఊరికే బయటి నించి చూసి వచేచ్సాత్ను" అని ఆ అమామ్యి సమాధానం కోసం ఎదురుచూడకుండా 
లోపలికి అడుగుపెటిట్ంది.  
లోపల చుటూట్ గదులతో ఉనన్ పెదద్ విశాలమైన రెండసుత్ల భవనం చూసి నోరు తెరిచేడు బాబు "అమామ్ ఇంత పెదద్దా" అంటూ.  
కానీ ఎకక్డికకక్డ మాసిపోయిన గోడలు, పెళల్లు ఊడిన గచుచ్లు.  
తమ గది దాటి, పొడవాటి వరండా దాటి మెటెల్కిక్ డైనింగు హాలోల్కి అడుగుపెటేట్రు.   
పిలుల్ల వాసనకి ముకుక్ మూసుకునాన్డు బాబు. ఇదీ మారలేదు.  
కాయ్ంటీను నించి వేళకి భోజనానిన్ గదికి తెచిచ్ ఇచేచ్ కొండమమ్ మనసులో మెదిలింది. అపప్టికే వయసైపోయి వంగిన నడుముతో 
అతికషట్ంగా పనిచేసేది. ఇపుప్డు ఎలా ఉందో?  
అపప్టికే పది దాటుతుండడంతో టిఫినల్ వేళ అయిపోయినందున ఎవవ్రూ లేరు.  
హాలు కిటికీ లోంచి ఒక వైపు విశాలమైన హాసట్లు పార్ంగణం, మరోవైపు పిచిచ్ మొకక్ల రాళల్ గుటట్తో అంగుళం కూడా మారలేదు ఆ సథ్లం.  
మేరీ, తను ఉనన్ గది దాటి వసూత్ండగా జాఞ్పకాలు కిటికీలకు వేలాడుతునన్ పరదాలాల్ కదిలేయి.  
మొదటిరోజే పేర్మగా తనని తన గదిలోకి ఆహావ్నించిన మేరీ చిరునవువ్ ముఖం గురుత్కు వచిచ్ంది.  
గది తలుపు తడదామని అంతలోనే ఆగిపోయింది. తమ సాథ్నంలో వేరే ఎవరో ఉండి ఉంటారు. ఆ గదిలో తామిదద్రూ అలంకరించుకునన్ 
పర్తేయ్క జాఞ్పకాలు చెదిరిపోకుండా ఉండాలంటే చూడకపోవడమే మంచిది.  
వరండాలో నుంచి నడుసుత్ంటే ఆ గదిలో మేరీ పర్తి రాతీర్ నిశశ్బద్ పార్రథ్న చేసుత్నన్టేట్ ఉంది.  
పది నిమిషాలోల్ బయటికి వచేచ్రు.  
పాపని మెటల్ మీద కూరోచ్బెటిట్ ఆడిసుత్నన్ పర్భు నవువ్తూ లేచి "జాఞ్పకాలిన్ వెంట తెచుచ్కోవడం అయియ్ందా పరుస్ బరువుగా ఉంది" అనాన్డు 
నవువ్తూ.  
తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా బయటికి నడిచింది.  
తన జీవితంలో అపురూపంగా దాచుకునన్ క్షణాలు ఇకక్డివి. 
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ఇకక్డి నుంచి వెళేల్క జీవితం ఎకక్డి నుంచి ఎకక్డికో ఊహించని మలుపులు తిరిగింది. 
పదహారేళళ్ వయసులో తన చుటూట్ ఉనన్ వాళళ్లాగే తన భావి జీవితం ఎపుప్డూ ఒకక్లాగే ఉంటుందని విశవ్సించేది తను.  

నిజానికి తన చేతులారా తను ఎపుప్డూ ఉనన్ జీవితానిన్ పాడు చేసుకునే  పర్యతన్ం చెయయ్లేదు. మారుచ్కునే పర్యతన్మూ 
చెయయ్లేదు.  
అయినా తనకి తెలియకుండానే జీవితం అసత్వయ్సత్ం అయియ్ంది. అయినా ఓటమిని, విజయానిన్ ఒకక్లాగే సీవ్కరించింది.  

శేఖర తనని మోసం చేసి మొతత్ం జీవితానన్ంతా అలల్కలోల్లం చేసాడు. 
అలిసిపోయిన జీవితానికి దొరికిన అరుదైన సాంతవ్న పర్భు అని మనసూఫ్రిత్గా నమిమ్ంది.  

అయినా సమసయ్లు అతని వాళల్ వైపు నుంచి ముంచుకొచాచ్యి. మొతాత్నికి బాధైతే తపప్డం లేదు.  
తను మళీల్ పెళిల్ చేసుకునన్ పాపానికి చెయయ్ని తపుప్కి పసివాడు శిక్ష అనుభవించాలిస్ వసూత్ంది.  
హాసట్లు బయటికొచిచ్ రోడుడ్ దాటి చినన్ వినాయకుడి ఆలయం దగగ్ర ఆటో కోసం నిలబడాడ్రు. 
సైడ వాక మీద గుడేవిటో అని ఒకపుప్డు నవువ్కునేది.  
ఎనిన్ పూజలు చేసినా మనిషికి కషాట్లేవీ తీరకపోయినా, బహుశా: ఏ దేవుడో తీరుసాత్డనే నమమ్కం వలల్ కషాట్లు గటెట్కక్గలిగే ధైరయ్ం 
వసుత్ందనుకుంటా.  
రెండు చేతులూ జోడించి నమసక్రించింది.  
"భగవంతుడా! నా కడుపున పుటిట్న పాపం అంటకుండా ఈ పసివాణిణ్ దయతో కాపాడు."  
వినాయకుడికి వినబడిందో లేదో తెలియదు కానీ కనీసం పర్భుకి వినబడితే బావుణుణ్. కనీసం తన బాధ అరథ్మైతే బావుణుణ్. 
నిటూట్రుప్ విడిచి ఆటోలో ఎకిక్ంది తనమ్యి. 

జగదాంబా సెంటరు వైపు దూసుకుపోతునన్ ఆటో లో నుంచి బయట కదిలిపోతునన్ రోడల్ వెంట, వీథుల వెంట జాఞ్పకాలు చిందర 
వందరగా, రణగొణ ధవ్నులు చేసుకూంటూ పడీ, లేచీ దొరల్సాగేయి. 
తను ఎనోన్ కలలతో అడుగుపెటిట్న నగరం, తనని అనుభూతుల వెలుల్వతో తడిపేసిన నగరం, తనకి విదయ్తోబాటూ విజయాలిన్ ఇచిచ్న 
నగరం.  తనని నిలువునా దోచుకుని, దూరంగా విసిరేసిన నగరం. తనని దుఃఖపూరితురాలిన్ చేసిన నగరం.   
విజయాలీన్, అపజయాలనీ సరిసమానంగా ఒకదానిమీదొకటి పేరుచ్కుంటూ పోతునన్ జీవితం తనకి వరమో, శాపమో.  
ఆటో దివాకర వాళిల్లుల్ చేరే వరకు నిశశ్బద్ంగా ఆలోచించుకుంటూనే ఉండిపోయింది.  
పాప పర్భు ఒళోల్ నిదర్పోతూ ఉంది. బాబు మధయ్లో కూచుని తనమ్యి భుజానాన్నుకుని బయటికి చూడసాగేడు.  
దివాకర వాళిల్ంటోల్ అతని తలిల్దండుర్లు తనమ్యిని చూసి ఎంతో సంతోషించేరు. 
తమని చూసుత్నే బయటికి పరుగెతుత్కెళిళ్ కూల డిర్ంకులు తెచేచ్డు దివాకర.  
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టిఫినుల్ చేసొచేచ్మనాన్ వినకుండా వేడివేడిగా ఉపుప్డు పిండి పళేల్లోల్ వేసి పటుట్కొచేచ్రు దివాకర అమమ్గారు.  
దివాకర అకక్ బాబుని పేర్మగా పిలుచ్కెళిల్ పెరటోల్ జామకాయలు తెంపి ఇచిచ్ంది. పాపని ఎతుత్కుని ముదాద్డింది. 
వాళల్ ఆపాయ్యతకు ముగుధ్రాలయియ్ంది తనమ్యి.  

ఇలా కొదిద్మందైనా పేర్మపూరిత వయ్కుత్లు లభించడం తనకి జీవితంలో ఇచిచ్న అరుదైన వరం. వాళల్ సహృదయ ఆశీసుస్ల వలేల్ తనకి 
పర్భు వంటి పేర్మమూరిత్ లభించేడు.  
తిరిగి వసూత్ దివాకర తలిల్దండుర్ల కాళల్కు నమసక్రించేరు తనమ్యి, పర్భు. మనసారా దీవించి వీథి చివరంటా వచిచ్ మరీ సాగనంపేరు వాళుల్.  

 *** 
అటిన్ంచటే ఋషికొండ బీచ కి బయలుదేరేరు. 
అపప్టికే కొదిద్గా నలతగా ఉనన్ తనమ్యికి బీచ కి చేరే సమయానికి పొంగుకుంటూ జవ్రం వచేచ్సింది.  
పర్భు వెనకిక్ వెళిల్పోదామని అనాన్ పిలల్లు సరదా పడుత్ండడంతో వాళుల్ ముగుగ్రీన్ వెళిల్ రమమ్ని ఒడుడ్కి కాసత్ దూరంలో సరుగుడు చెటల్ నీడన 
దుపప్టీ పరుచుకుని ఇసుకలో పడుకుండిపోయింది తనమ్యి. 
అరగంటలో పిలల్లతోబాటూ వెనకిక్ వచేచ్సి కొబబ్రి బొండాం తీసుకొచిచ్ పటిట్ంచేడు తనమ్యికి పర్భు. 
దారోల్ ఆటో మెడికల షాపు దగిగ్ర ఆపి మాతర్లు, గూల్కోజు కొనాన్డు. 

రూముకి రాగానే తనమ్యిని నిదర్పోమని పిలల్లకి సాన్నాలు, భోజనాలు అనీన్ తనే చూసుకునాన్డు. 
పర్భు తన తల మీద తడి గుడడ్ వేసి తల పటట్డం, కాళుల్ పటట్డం వంటి సపరయ్లు చేసుత్నన్ంతసేపూ "నువువ్ ననున్ వొదిలి ఎపుప్డూ 

వెళల్దుద్, నేనెపుప్డూ నినొన్దిలి వెళల్ను" అంటూ జవ్రంలో ఏవేవో మాటాల్డసాగింది.   
"ఉష... అలాగేలే. కళుల్ మూసుకుని నిదర్పో" అంటూ ఉనాన్డు పర్భు. 
రాతర్ంతా జవ్రం మతుత్లో ఏవేవో కలవరిసుత్నే ఉంది తనమ్యి. 
తెలాల్రి లేసూత్నే తల మీద అరచేయి వేసి చూసుత్నన్ పర్భు చెయియ్ పటుట్కుని మౌనంగా రోదించసాగింది. 
"ఏవిటార్, కాసత్ జొరానికే ఏడుసాత్వా చినన్ పిలల్లాగా" అని "ఇవేళ సాయంతర్ం రైలు టైము వరకూ ఎకక్డికీ వెళొల్దుద్ మనం. రెసుట్ తీసుకో" 
అంటునన్ పర్భు చేతిని పటుట్కుని "ఈ చేతిని మాతర్ం ఎపుప్డూ వదలను" సిథ్రంగా మనసులో అనుకుంది. 
*** 

హైదరాబాదు చేరగానే "ఏం బాబూ! ఆపీసు టిర్పుప్ బాగా జరిగిందా?' అంటూ ఎదురొచిచ్ంది పర్భు తలిల్ బేబమమ్.  
ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి. అంటే తామెకక్డికి వెళాల్మో, ఎందుకు వెళాల్మో ఏమీ నిజం చెపప్లేదనన్మాట వాళల్కి.   
అంటే తను పీ.హెచ. డీ వంటి పై చదువులు చదివితే వాళల్కు నచచ్దనా? లేదా తనకి సాయంగా అతను రావడం 

వాళళ్కి ఇషట్ం ఉండదనా? 
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అసలు ఎందుకు వాళల్కు ఇంత భయపడతాడు? ఇంత భయపడేవాడు వాళల్కు తెలీకుండా తనని పెళిల్ ఎలా చేసుకోగలిగాడు? 
బొతిత్గా అరథ్ం కాని పర్భు పర్వరత్నకి విసుగు వచిచ్నా తమాయించుకుని నిశశ్బద్ంగా ఉండిపోయింది తనమ్యి.  
అయినా  అతని తలిల్దండుర్ల దగిగ్ర అతనెలా నటిసేత్ తనకెందుకు? తనకు కావలసిందలాల్ మనశాశ్ంతి.  
బహుశా: అతనికే అదే అవసరమేమో. వాళల్కు నిజాలు చెపిప్ వాళల్ ఏడుపులు, గోలలు, గొడవలు పడేకనాన్ అబదాధ్లతో 

మనశాశ్ంతి పొందుతునాన్డేమో.  
కిందనే ఆగిపోయిన పర్భుతో అతని తలిల్ అంటునన్ మాటలు మెటెల్కుక్తునన్ తనమ్యికి వెనకే చెవినపడుతూనే ఉనాన్యి.  
"ఏం బాబూ, ఆ పిలోల్ణిణ్ అటు నించటే ఆళల్ అమమ్మమ్ కాడ దించీసి వతాత్రనుకునాన్ం. మళీల్ తీసుకొచేచ్రేటి? ఆ మాతర్ం దానికి ఆణిణ్ 

ఎంటెటుట్కుని ఎందుకు తీసుకెళేళ్రు? ఆఫీసు మీటింగులుకూక్డా ఆడు ఎంట రావాలేటీ?"    
వింటునన్ తనమ్యికి రకత్ం మరగసాగింది. పర్భు మౌనంగా వింటూ కూచోవడం మరింత చికాకు కలిగించసాగింది.  
లాభం లేదు. ఇక వాళల్కి, తనకి మధయ్ ఉనన్ సమసయ్లిన్ తనే పరిషక్రించుకోవాలి. పర్భుతో  ఇటువంటి విషయాలు మాటాల్డడం కూడా 

అనవసరం.  
పర్యాణపు బడలిక వలల్ ఆ రోజు కూడా సెలవు పెటిట్ంది తనమ్యి.  
పర్భు మాతర్ం కాసేస్పటోల్నే హడావిడిగా ఆఫీసుకి బయలుదేరి వెళిళ్పోయేడు. నిజంగా ఆఫీసు పని ఉనాన్ లేకపోయినా ఇంటోల్ గోల 

నుంచి బయట పడడానికి అతను ఎంచుకునన్ మారగ్మది.  
బాలక్నీ లోంచి వీథి చివరి వరకూ పర్భు వెళిల్న వైపే చూసి నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి.  
పిలల్లకి సాన్నాలు చేయించి, తను కూడా తలారా సాన్నం చేసింది.  
పొడవైన జుటుట్కి సాంబార్ణి పొగ వేసుకుంది.  
వేడివేడిగా కాసినిన్ పాలు కాచుకుని తాగేసరికి నిదర్ ముంచుకు వచిచ్ంది.  
అసలే ముందు రోజంతా జవ్రం పడి లేచిందేమో  మధాయ్హన్ం భోజనం సమయానికి రాణి వచిచ్ లేపేవరకు నిదర్పోతూనే ఉంది.  
కిందికి వెళేల్సరికి అంతా అపప్టికే భోజనాలు కానిచిచ్నటుట్నాన్రు.  టీవీ ముందు కూచునాన్రు.  
తన కోసం ఒక పేల్టులో అనీన్ సరిద్పెటిట్ మూతపెటిట్న భోజనానిన్ నిశశ్బద్ంగా తినసాగింది తనమ్యి.  
సాక్లరస్ హాసట్లు గురుత్కొచిచ్ంది. అకక్డ కూడా  ఇలాగే  ఎవరి భోజనం వాళల్కి పళేల్లు మూతలు పెటిట్ ఉంచేవారు.  
అకక్డికి ఇకక్డికి ఈ విషయంలో మాతర్ం ఏవీ తేడా లేదు.  
తనకీ, వాళల్కి ఉనన్ ఒకే ఒకక్ సంబంధం పర్భు. అంతే. తను ఎంత మామూలుగా ఉండాలనుకునాన్  వాళల్కీ, తనకి ఏవీ సంబంధం 

లేనటేట్ పర్వరిత్సాత్రు అందరూ.  
పాపని మాతర్మే ముదుద్ చేసూత్, ఆ పిలల్తో మాతర్మే మాటాల్డుతూ ఉంటారు.  
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బాబు అపప్టికే అనన్ం తిని బయటికి ఆడుకోవడానికి వెళిళ్పోయేడు.  
భోజనం చెయయ్గానే వెళిల్ వాళళ్ దగగ్రగా కురీచ్ జరుపుకుని కూరుచ్ంది తనమ్యి.  
అంతా బితత్రపోయి చూసుత్ండగానే "ఆ టీ.వీ కటట్ండి మీతో మాటాల్డాలి నేను" అంది సాధయ్మైనంత మామూలుగా.  
ఏవిటనన్టుట్ అంతా సరుద్కూక్రుచ్నాన్రు.  
తనమ్యి పర్భు తలిల్దండుర్ల వైపు సూటిగా చూసూత్ "ఇలా చూడండి. మీకు నాతో ఏ సమసయ్ ఉనాన్ ఇకమీదట నాతోనే  మాటాల్డండి. 

మీకు, నాకు మధయ్ మీ అబాబ్యి రాయబారం అవసరం లేదు." అని "ఊ, చెపప్ండి, బాబు విషయంలో మీకునన్ పార్బెల్మ ఏవిటి?" అంది.  
పర్భు తండిర్ వెంటనే తేరుకునన్టుట్ "పిలోల్డితో పోబల్మ అంటనాన్వా? అసలు పిలోల్డే పోబల్మ అని మేం అనుకుంటంటే" అనాన్డు 

గారపళుల్ బయటపెటిట్.  
"వాడెందుకు పార్బెల్మ?" అంది సీరియస గా.  
"ఎంతుకా? మా వోడు ఎండనకా, వాననకా ఎరర్ని రతత్ం మరిగిపోయి కరిగిపోయిలాగా కటట్పతనన్ది నీ 

కొడుకుని పెంచటానికే సరిపోతంది గదా" అని అరిచింది పర్భు తలిల్.  
తనమ్యి గొంతు పెంచి "నేను మీతో మాములుగా మాటాల్డుతునాన్ను. మీరెందుకు అరుసుత్నాన్రు? మీ అబాబ్యే కాదు, నేను 

కూడా  ఎరర్ని రకత్ం మరిగిపోయి కరిగిపోయిలాగా కషట్పడుతునాన్ను.  నా కషట్ం, అతని కషట్ం అంతా మిమమ్లన్ందరినీ 
పోషించటానికే సరిపోతూవుందని నేనూ అనగలను. కానీ పర్భు మాటకి విలువిచిచ్, అతని బాధయ్తలనీన్ నా బాధయ్తగా భావిసూత్ ఏనాడూ 
ఎటువంటి అడుడ్ చెపప్లేదు. నేను, నాకొడుకు మీ కుటుంబంలో భాగమని మీరు అంగీకరించకపోయినా నేను మిమమ్లన్ందరినీ నా 
కుటుంబంగా భావించాను...." 

ఇంకా తనమ్యి మాట పూరత్వకుండానే అందుకుంది బేబమమ్. "నా కొడుకు సొముమ్ మాకే సెందుతాది. అది మా అకుక్. 
నువెవ్వరు అడుడ్సెపప్నీకి? సెపప్కపోనీకి? అందులో నీకనాన్ వాటా ఉందేమో గానీ నీ  కొడుకిక్ లేదు. గురెత్టుట్కో"  

తనమ్యి అడొడ్చిచ్ "నా సహనానిన్ చాతగానితనంగా తీసుకోవదుద్. మీకు ఒక విషయం సీరియస గా చెపుతునాన్ను. నా 
కొడుకుని  కేవలం నా డబుబ్లతో  మాతర్మే పెంచుకొసుత్నాన్ను. మీ అబాబ్యి సొముమ్తో కాదు. అయినా ఈ ఇంటోల్ మీ అందరికంటే ఎకుక్వ 
హకుక్ ఉనన్ది నాకు, నా కొడుకేక్.  వాడిని ఈ ఇంటోల్ నుంచి దూరంగా పంపడం అనే ఆలోచన మానెయయ్ండి. వాడు ఎపుప్డూ నాతోనే 
ఉంటాడు. మీరు అనవసరంగా వాడిని, ననున్ మాటలని, ఇలా అయిన దానికి, కాని దానికీ గొడవలు చెయయ్డం, మమమ్లిన్ హెరాస చెయయ్డం 
చేసేత్ పర్భు తలిల్దండుర్లని కూడా చూడను. పోలీస రిపోరుట్ ఇచిచ్ ఊసలు లెకక్ పెటిట్సాత్ను. మీతో బాటూ మీ అబాబ్యికి, మీ పిలల్లందరికీ 
కూడా  అదే గతి పడుతుంది. పైగా మీ అబాబ్యి ఉదోయ్గం కూడా ఊడుతుంది.  నేనినాన్ళుళ్ పర్భు మొహం చూసి ఊరుకునాన్ను. మీ 
ఇషట్ం ననున్ నా  మానాన ననున్ ఉండనిసాత్రో, లేదా నాతో గొడవ పడి జైలుకి వెళాత్రో తేలుచ్కోండి." గబగబా అని అవాకక్యిన వాళళ్ వైపు 
తీవర్ంగా చూసూత్   
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"ఇదంతా మీ అబాబ్యి వచేచ్క చెపిప్ నాకు అతనితో  చెపిప్ంచాలని పర్యతన్ం గానీ, మళీల్  ఈ విషయంలో రాదాధ్ంతం గానీ, లేదా 
నాకు మీ నించి ఏవిధంగానైనా హాని జరిగిందంటే ఇదిగో ఇది  నేను కమిషనర ఆఫ పోలీసుకి రాసిన  ఉతత్రం  డూపిల్కేట కాగితం. నేను 
కాలేజీకి రేపు మాములుగా వెళళ్కపోతే  పోసుట్ చెయయ్మని నా సేన్హితురాలికి ఆలెర్డీ పంపించాను." అని వాళల్  సమాధానం కోసం 
ఎదురుచూడకుండా మెటెల్కిక్ గబగబా వెళిల్ తలుపేసుకుని చేతిలోని ఖాళీ కాగితానిన్ టేబులు మీద గిరాటేసి మంచమీమ్ద వాలిపోయింది.  

ఒక పకక్ ఇలా వారిన్ంగ ఇవవ్డం వలల్ వాళిల్ంకా రెచిచ్ పోయే అవకాశం ఉనాన్, ఒక వారిన్ంగ ఇచిచ్ చూడడం వలల్ నషట్మైతే ఏవీ 
లేదనిపించింది.  

వాళుల్ తనని పోలీస రిపోరుట్ వరకు తీసుకు రానిచేచ్ మూరుఖ్లే అయితే అసలు ఇంటోల్ చేరేవారే కాదు.  
మహా అయితే ఏం చేసాత్రు? వాళళ్బాబ్యి రాగానే విషయం చెపిప్ మళీల్ రాదాధ్ంతం చేసాత్రు.  
పర్భు ఈ విషయంలో ఏం గొడవ చేసినా ఎదిరించడానికి సిదధ్ంగానే ఉంది తను.  
కానీ తను మాతర్ం పర్భుతోనే ఉంటుంది ఏదేమైనా.  
"తనది" అనే ఇంటిని నిలబెటుట్కుంటుంది. 'చూదాద్ం ఎవరేం చేసాత్రో' అని గటిట్గా ఊపిరి పీలుచ్కుంది.  
ఒక పకక్ ఎకక్డో కాసత్ భయం వేసుత్నాన్, పోరాడడానికి సిదధ్పడినపుడు పిరికితనం పనికిరాదని తనకి తాను ధైరయ్ం చెపుప్కుంది.  
ఆ సాయంతర్ం పర్భు వచేచ్ వరకూ గదిలోంచి బయటికి రాకుండా ఉండిపోయింది. బాబుని, పాపని  కూడా కిందికి పంపడం 

మానేసింది.  
పర్భు వసూత్నే  పాపని ఎతుత్కుని కిందికి తీసుకెళిల్ వాళల్కిచిచ్  వచేచ్డు. అపుప్డే అరథ్ం అయియ్ంది. వాళుల్ ఆలెర్డీ పర్భుతో ఫోను చేసి 

మాటాల్డేరని.  
వాళుల్ ఏం చెపాప్రో, తను ఏం మాటాల్డవలసి వసుత్ందో అని ఆలోచిసుత్నన్ తనమ్యితో పర్భు యథావిధిగా ఆ పర్సకిత్ తీసుకురాలేదు.  
వాళుల్ అసలు మొతత్ం చెపేప్రో, లేదో కూడా తెలియదు.    
ఒకవేళ వాళుల్ చెపిప్ ఉంటే తనతో అనవసరమైన చరచ్లు పెటట్ని అతని మీద తనమ్యికి గౌరవం కలిగింది. బహుశా: తన బాధ 

అతనికి అరథ్మై, వాళళ్కి ఆ మాతర్ం తెలిసిరావాలని అరథ్ం చేసుకుని  ఉండాలి.  
వాళుల్ పర్భుతో ఏమీ చెపిప్ ఉండకపోతే కొంతైనా వాళల్లో భయం, ఆలోచన కలిగిందని అనుకోవచుచ్. లేదా వాళుల్ తనని మరేదైనా 

విధంగా ఎదురోక్వాలని పర్ణాళికలు వేసూత్ అయినా ఉండొచుచ్.  
ఏదేమైనా తనమ్యికి మొదటిసారి ఎంతో సంతోషం కలిగింది.  
ఈ పని ఎపుప్డో చేసి ఉండవలసింది. వాళేళ్మనాన్ ఎదురు చెపప్వదద్నన్ పర్భు మాట విని ఇనాన్ళుల్ అనవసరంగా ఉపేకిష్ంచింది.  
వాళల్ని ఎదిరించి దైరయ్ంగా సమాధానం చెపిప్నందుకు ఆ రాతిర్ తనమ్యికి పర్శాంతంగా నిదర్పటిట్ంది.  
*** 
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ఇంటోల్ ఆ తరావ్త ఎవరూ బాబుని, తనని ఏవీ అనకపోవడం సిథ్మితానిన్చిచ్ంది తనమ్యికి.  
తవ్రతవ్రగా పీ హెచ డీ పని పూరిత్  చేసి మరో మూణెణ్లల్లో సబిమ్ట చేసింది.  
థీసిస  సబిమ్ట  చెయయ్డం కోసం విశాఖపటాన్నికి వెళిల్ తిరిగి వచిచ్న వారానికి  పర్భుకి అనుకోకుండా ఉదోయ్గం సంబంధిత 

కషట్మొచిచ్పడింది.  
తను పనిచేసుత్నన్ ఆఫీసు మూతపడి కొతత్ ఉదోయ్గం వెతుకోక్వాలిస్న పరిసిథ్తి వచిచ్పడింది.  
ఆఫీసు మూతపడే ముందు ఇచిచ్న గడువు పూరత్యిపోయినా మరో ఉదోయ్గం రాలేదు పర్భుకి.  
ఎపప్టికపుప్డు పర్భు జీతమంతా ఖరుచ్ పెటేట్సూత్ ఉండడం, సేవింగుస్ ఏవీ లేకపోవడం వలల్ ఇలుల్ మొతత్ం తనమ్యి జీతమీమ్ద 

ఆధారపడింది.    
మొదటోల్ ఇదద్రి జీతాలు మొతత్ం ఇంటికే పూరిత్గా ఖరుచ్ పెటేట్సేవారు. ఎపుప్డైతే పర్భు తరఫు వాళల్ ఖరుచ్లు బాగా అధికమై బొతిత్గా 

సేవింగస్ కూడా లేకుండా అయిపోతునాన్యో, పైగా పర్భుకి ఇంటి ఖరుచ్లకి సరిపడా జీతం పెరగగానే ఇక తనమ్యి జీతం ఇంటోల్ ఖరుచ్ 
పెటట్వదద్ని తనకి నచిచ్నటుట్ చేసుకోమని చెపేప్డు. పర్భు ఒకసారి మాట అనాన్డంటే దానికి కటుట్బడి ఉంటాడు.  

అపప్టి నుంచి మళీల్ ఇదే మొదటిసారి తనమ్యి ఇంటి కోసం ఖరుచ్ పెటాట్లిస్ రావడం.  
పర్భు అడకుక్ండానే తనే "ఉదోయ్గం వెంటనే దొరకక్పోయినా టెనష్న పడొదుద్. ఇంటి ఖరుచ్లు నేను చూసుకుంటానని" ధైరయ్ం చెపిప్ంది 

తనమ్యి.  
హైదరాబాద  వచిచ్న దగగ్రనించి ఇషట్ం  వచిచ్నటుట్  ఖరుచ్ పెటుట్ కుంటూ విలాసవంతంగా బతకడానికి అలవాటు పడడ్ అందరికీ 

ఇపుప్డు ఖరుచ్ని నియంతిర్ంచుకుని బతకడం గొంతులో పచిచ్ వెలకాక్య పడడ్టుట్ అయియ్ంది.  
" మాకు ఊరికే తిండి ఒకటీ పెడితే సరిపోయిందా? ఏం ఆవిడ మా ఖరుచ్లనీన్ ఎందుకు భరించదూ అంట?" అని అరుసుత్నన్ తలిల్ 

మీద ఆ సాయంతర్ం మొదటిసారి పర్భు గటిట్గా అరవడం వింది.  
"తను మనందరినీ ఆదుకుందని సంతోషించడం పోయి ఇంకా డబుబ్ గురించి పీడించడం కూడానా? ఇనాన్ళూల్ మీరేం చేసుత్నాన్ నా 

కనన్వాళల్ని భరిసూత్ వసుత్నాన్ను. అసలే ఉదోయ్గం దొరకక్ నా వయ్థలో నేను ఉనాన్ను. ననున్ ఇంతకంటే బాధకి గురిచెయయ్కండి అమామ్...." 
పర్భు గొంతు జీరబోయింది.  

తనమ్యికి బాధ కలిగింది. కొడుకు మీద ఇంత భారం మోపి చోదయ్ం చూసుత్నన్ ఆ తలిల్తండుర్ల పటల్ కూడా అతనికి 
ఎంత పేర్మ!  చినన్ వయసులో పెదద్ కుటుంబభారం మోసుత్నన్ అతని పటల్ అటున్ంచి వాళల్కి  మాతర్ం కించిత  కూడా దయ లేదు.  

ఆ రాతిర్  తనమ్యి పర్భుని హతుత్కుని  "బాధపడకు. అనీన్ సరుద్కుంటాయి. ఇంటోల్ ఎవరికి ఏం కావాలనాన్ నేను చూసాత్ను" అంది 
మనసూఫ్రిత్గా.  

తనమ్యిని అలాగే కౌగలించుకుని మౌనంగా రోదించసాగేడు పర్భు.  
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తన మీద ఆధారపడడ్ పసివాడిలా రోదిసుత్నన్ పర్భు మీద అమితమైన పేర్మానురాగాలు కలిగేయి తనమ్యికి.  
"మనం ఎవవ్రికీ అనాయ్యం చెయయ్లేదు. మనకెపప్టికీ అనాయ్యం జరగదు. చూసూత్ ఉండు నీకు ఇంత కంటే ఉనన్తమైన ఉదోయ్గం 

తపప్కుండా లభిసుత్ంది. అసలు అందుకే ఇదంతా జరిగింది" అని అతనికి ధైరయ్ం చెపప్సాగింది.  
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 
వాళల్ 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  
"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.  
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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.   
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. 
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"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.  
"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. 
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"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.  
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.   
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"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" అనన్ 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.  
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.  
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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.  

71 

తనమ్యి కానొవ్కేషను కోసం సెలవు పెటేట్డు పర్భు. 
పర్భుతో, పిలల్లోత్ కలిసి సాన్తకోతస్వానికి వెళల్డం ఎంతో సంతోషంగా అనిపించింది తనమ్యికి.  
రైలు రిజరేవ్షనుల్ కాగానే ఎందుకు వెళుత్నాన్రో, ఎకక్డికి వెళుత్నాన్రో ఈ సారి ఇంటోల్ తనే చెపిప్ంది తనమ్యి.  
అంతే కాదు, తనెకక్డికి వెళిల్నా బాబు తన వెంటే వెంటాడనన్ విషయమూ సప్షట్ం చేసింది.  
"అసలు వీళల్ందరికీ జవాబు చెపుప్కోవలిస్న అవసరం తనకేంటి? ఈ ఇంటోల్ పర్భుతో బాటూ తను కూడా 

సంపాదనపరురాలే. తన భరత్, పిలల్లతో తను తనకి నచిచ్న చోటికి, నచిచ్న పని మీద వెళేల్ హకుక్ లేదా? అసలు తన 
జీవితమీమ్ద, బాబు జీవితమీమ్ద వీళల్ పెతత్నం ఏవిటి?"  

ఎంత వదద్నుకునాన్ తలుచుకుంటుంటే గొపప్ విచారం కలుగుతూంది.  
ఈ పెళిల్ అనే తపిప్దం వలల్ అపప్టిదాకా సాఫీగా సాగుతునన్వెనోన్ విషయాలు తారుమారయేయ్యి.  
ఒక విధంగా ఆలోచిసేత్ మొదటిన్ంచి మౌనంగా ఉండాలనన్ పర్భు అభయ్రథ్నని మనిన్ంచి తన జీవితమీమ్ద, తనకి 

సంబంధించిన విషయాల మీద పర్భు తరఫు వాళుల్ కలగజేసుకునే అవకాశం తనే ఇచిచ్ంది. మొదటోల్నే పరిధులు 
నిరణ్యించి ఉంటే తన విషయాలలో జోకయ్ం చేసుకునేవారు కాదు.  

"అయినా ఇపప్టికీ మించిపోయింది లేదు. బెటర లేట దేన నెవవ్ర. 
తనకి సంబంధించిన విషయాలు వాళల్కు నచుచ్తాయా, నచచ్వా అనన్ది తనకి ముఖయ్ం కాదు. అయినా కుటుంబ 

విషయాలకి, తనకే సంబంధించిన విషయాలకి ఉనన్ తేడా వాళుల్ అరథ్ం చేసుకోలేనపుప్డు విడమరిచ్ చెపాప్లిస్న  బాధయ్త 
తనదే.  అందుకే చెపిప్ంది.  అయినా వింటారనన్ నమమ్కం లేదు. కానీ ఎకక్డా తన పర్యతన్లోపం ఉండకూడదు." 
సిథ్రంగా అనుకుని గటిట్గా ఊపిరి తీసుకుంది తనమ్యి.  
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కానీ ఒకటి మాతర్ం బాగా అరథ్మైంది. పర్భు తన వాళల్ ముందు జవాబుదారీగా నిలబడుతునన్ంత కాలం తనకీ 
పీడన తపప్దు. అతనిలో "వాళల్కు తెలీకుండా పెళిల్ చేసుకోవడమనన్ది ఒక ఘోర అపరాధం" అనే భావన, గిలీట్ కానష్స నెసేస్ 
వీటనిన్టికీ కారణం. దానిని మాపుకోవడం కోసమే పర్భు వీళేల్దడిగినా చేసూత్ వసుత్నాన్డనేది సప్షట్ం అవుతూంది.  

ఏదేమైనా అధైరయ్పడకుండా ఒకొక్కక్టీ చకక్బెటుట్కు రావాలి.  
తన దురదృషట్ం ఏవిటంటే ఇటువంటి విషయాలు పంచుకోవడానికి, సలహా తీసుకోవడానికి ఎవరూ లేరు. అనీన్ 

సవ్ంతంగా చకక్బరచుకోవలసిందే.  
వాళుల్ పర్భు బాధయ్తే అయినా పర్భు సంతోషం కోసమే వాళల్ కోసం ఏదైనా చేసూత్ వసోత్ంది.  వాళల్కు తన మీద 

ఉనన్టుట్ , తనకు వాళల్ పటల్ వయ్తిరేకతేమీ లేదు. నిజానికి వాళుల్  తన పరిసిథ్తిని అరథ్ం చేసుకుని, మంచిగా పర్వరిత్సూత్ ఉండి 
ఉంటే తాను నెతిత్న పెటుట్కుని పూజించేది వాళల్ని. తనని బాధించడం దావ్రా చేజేతులా వాళేల్ తనని దూరం 
చేసుకుంటునాన్రు. తనకి 'ఇలొల్క నరకం' అని అనిపించే పరిసిథ్తిని సృషిట్సుత్నాన్రు.  

 'జీవిత కాలంలో వాళుళ్ ఎపుప్డూ నాకు ఏమీ కారు' అనే భావన తనకి, విపరీతమైన ఏహయ్భావన బాబుకి 
మనసుస్లోల్ ముదర్పడిపోయేయి ఇపప్టికే. నిజానికి వాళల్ వలల్ తాతాక్లికంగా తనకి కలిగే మనసాత్పం వలల్ తనకి వచేచ్ 
నషట్ం కనాన్,  తన మనసులోనూ, పిలల్ల మనసుస్లోల్నూ వాళళ్ పటల్ పెరిగిపోతునన్ దూరం వలల్ వాళల్కు కలిగే నషట్మే 
ఎకుక్వ.  

*** 
సాన్తకోతస్వానికి పర్సిదిధ్గాంచిన సినిమా హీరోని పిలవడంతో కానొవ్కేషను హాలు బయటంతా జనం ఇసకేసేత్ 

రాలకుండా ఉనాన్రు.  
సాన్తకోతస్వంలో పాలొగ్ని పటాట్ అందుకోబోయే వారు సేట్జీకి దగగ్రోల్ కూరోచ్వాలి కాబటిట్ తనమ్యి పర్భుని, పిలల్లని 

వదిలి వెళల్క తపప్లేదు. ఇక విపరీతమైన జనం తొకిక్సలాడుకుంటూ ఉండడంతో ఇలా తమతో వచిచ్న కుటుంబ 
సభుయ్లకు గాయ్లరీలో కూచోవడానికి కూడా ఆహావ్న పతిర్క ఉంటేనే లోపలికి పంపించసాగేరు.  

తను లోపలికి వెళల్కముందే విషయం గర్హించి తనమ్యి అపప్టికపుప్డు తెలుగు డిపారుట్మెంటుకి పరుగెతిత్ంది. 
అదృషట్ం కొదీద్ డిపారుట్మెంటు కానొవ్కేషను హాలుకి పకక్నే ఉండడం వలల్ సరిపోయింది.  

అపుప్డే బయటికి రాబోతునన్ చిదంబరం మాసాట్రు అపప్టికపుప్డు తన ఆహావ్న పతిర్కను తనమ్యి చేతిలో పెటిట్, 
"అమామ్! ఇదిగో నా ఇనివ్టేషను పటుట్కెళుల్. నేను కానొవ్కేషనుకి అటెండ కాకపోయినా వచేచ్ నషట్ం ఏవీ లేదు. దీనితో మీ 
వారిని, పిలల్లని తీసుకెళుల్." అనాన్రు.  

తనమ్యికి ఆలోచించే వయ్వధి కూడా లేదు.  
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అపర్యతన్ంగా ఆయన కాళల్కి నమసక్రించింది.  
తన పటల్ అతయ్ంత దయగల చిదంబరం మాసాట్రు తన జీవితంలో తనకి లభించిన ఒక గొపప్ వరం. ఆ ఋణం 

తీరుచ్కునే అవకాశం తనకెపప్టికైనా లభిసుత్ందో లేదో. 
పరుగులాంటి నడకతో కానొవ్కేషను హాలుకి చేరుకుని ముందు పర్భుని, పిలల్లిన్ లోపలికి పంపించింది. చీర పైన 

వేసుకునన్ కానొవ్కేషను పర్తేయ్క గౌనుని సరిచేసుకుంటూ లోపలికి అడుగుపెటిట్ంది. విశాలమైన హాలోల్ కికిక్రిసి ఉనన్ 
వందలాది మంది  జనానిన్ చూడగానే గుండె దడదడా కొటుట్కుంది.  

అదే హాలోల్ జే.ఆర.ఎఫ రాసింది తను. అపుప్డెపుప్డూ అసలు గమనించలేదు ఆ హాలు అంత పెదద్దని.  
పటాట్ పుచుచ్కోబోతునన్ తన వంటి విదాయ్రుథ్లు కూచునన్ వరసలోల్కి నడిచి ఖాళీగా ఉనన్ చోట కూచుంది. చుటూట్ 

విపరీతమైన గందరగోళంగా ఉంది.  
వెనకిక్ తిరిగి వరసల వైపు, పైన గాలరీ వైపు చూసింది, కానీ అంత మంది జనంలో పర్భుని, పిలల్లిన్ 

పోలుచ్కోలేకపోయింది.  
జీవితంలో ఎనోన్ కషట్ నషాట్లకోరిచ్ చేరుకునన్ అతుత్య్తత్మ సాథ్నమది. అయినా గరవ్ంగా కంటే సంతృపిత్ అధికంగా 

కలుగుతూ ఉంది. తను జీవితంలో సాధించాలనుకునన్ది దకిక్ంచుకునన్ గొపప్ సంతృపిత్ అది.   
నెరవేరిన చిరకాలపు కల! ఆ క్షణంలో గుండెలోల్ పటట్రాని సంతోషం కళల్లోల్ంచి ఉబుకుతూంది. తన చుటూట్ 

ఇందరు  పీ.హెచ.డీ పటాట్లు పుచుచ్కునే వారి మధయ్ తను కూరోచ్వడమే ఎంతో గరవ్కారణంగా ఉంది.  
నిజానికి తలిల్ని కూడా తమతో రమమ్ని పిలిచ్ంది. కానీ జోయ్తికి పర్భుతో మాటాల్డడమే ఇషట్ం  ఉండదు. ఇక తమతో 

రమమ్నాన్ రానని చెపిప్ంది. తలిల్ని మించిన ఆపాయ్యతని కురిపించే పర్భు తనతోనే  ఉనాన్, కానీ  
ఆ క్షణం తలిల్ తన పకక్నుంటే బావుణణ్ని ఎంతగానో అనిపించింది తనమ్యికి.  
పర్భు, పిలల్లు మరెకక్డో కూరోచ్వడం మనసుకి బాధ అనిపిసుత్నాన్, యూనివరిస్టీ నిబంధనలకి తలవంచక 

తపప్లేదు.  
సేట్జీ మీద ఒకరి తరావ్త ఒకరు ఇచిచ్న పది పర్సంగాల తరావ్త డిపారుట్మెంటుల వారీగా అసలు సాన్తకోతస్వం 

మొదలయియ్ంది.  
మొదటి పది మందికి పటాట్ పర్దానం కాగానే పర్ధాన అతిథిగా వచిచ్న హీరో గారు షూటింగు సమయం 

అవుతుందని నిషర్క్మించడంతో  హాలు సగానికి ఖాళీ అయియ్ంది.  
జనం గందరగోళం తపప్డంతో అనిన్ డిపారుట్మెంటల్ నించి పొర్ఫెసరుల్ కూడా మెలల్గా రావడం గమనించింది 

తనమ్యి. 
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మాసాట్రు కూడా వసేత్ బావుణణ్ని మనసారా కోరుకుంది.  
తమకిచిచ్న లిసుట్ లోని పేరు పర్కారం తన వంతుకి పదిహేను నిమిషాల ముందే సేట్జీ వెనకిక్ చేరుకుంది.  
గోలుడ్ మెడలిసుట్ కావడం వలల్ తమ డిపారుట్మెంటు లిసుట్ లో తన పేరే ముందు ఉంది.  
సేట్జీ మీదికి అడుగుపెడుతూనే ముందు వరసలోల్నే ఉనన్ మాసాట్రిని చూసి సంతోషంగా నమసక్రించింది.  
యూనివరిశ్టీ వైస చానస్లర, రిజిసాట్ర్ర మొ.న వారు కొలువునన్ సేట్జీ మీద గవరన్ర చేతుల మీదుగా పటాట్, గోలుడ్ 

మెడలు అందుకుంది తనమ్యి.  
మరపురాని ఆ ఒకక్ క్షణం పర్పంచానిన్ గెలిచిన అదివ్తీయమైన క్షణం! జీవితంతో అనుక్షణం పోరాడి గెలిచిన 

క్షణం!! 
"మితర్మా! నాతో నిరంతరం ఉండి ననున్ గెలిపించినందుకు మన:పూరవ్క  ధనయ్వాదాలు"  
అని మనసుస్లోనే అజాఞ్త మితుర్నికి ధనయ్వాదాలు చెపుప్కుంది.  
బయటికి రాగానే పొర్ఫెసరల్తో బాటూ, పరిచయసుత్లు అనేకులు కంగార్టుయ్లేషనుస్ చెపప్సాగేరు.   
తనని ఒకపుప్డు పటిట్ంచుకోని వాళుల్, నిరుతాస్హపరిచిన వాళుల్ కూడా దగిగ్రికి వచిచ్ కంగార్టుయ్లేషనస్ చెపప్డం 

గమనించింది తనమ్యి.  
ఒకక్సారిగా గతమంతా గిరుర్న కళళ్ముందు తిరిగింది.  
చదువుకుంటే ఎకక్డ తనని అధిగమిసుత్ందో అని అణగదొకక్డానికి అనుక్షణం పర్యతిన్ంచి, చదువు 

మానిపించడానికి విఫలయతాన్లు చేసి, అనిన్ విధాలుగా వేధించి, నిందలు మోపి, చివరికి చేతిలో చిలిల్గవవ్ లేకుండా 
నడిరోడుడ్మీద వదిలేసి వెళిళ్పోయిన శేఖర దుషట్తవ్ం జాఞ్పకం వచిచ్ంది.  

ఎకక్డో చదివింది తను "సకెస్స ఈజ ది ఓనీల్ రివెంజ" అని.  
"విజయం సాధించడం అనేది పగ సాధించడంతో సమానమవునో కాదో గానీ విజయం సాధించడం వలల్ వచేచ్ 

ఆతమ్సథ్యిరయ్ంతో పగ వలల్ మనసుని అనుక్షణం దహించి వేసే మానసిక వేదనని మాతర్ం విజయవంతంగా దూరం 
చేసుకోవచుచ్!"  అని ఆ క్షణాన అనిపించింది.   

అంతలోనే మేరీ ఎదురుగా పూలగుతిత్తో  నడిచొసూత్ కనిపిసేత్ అటుగా అడుగులు వేసింది తనమ్యి.  
మేరీ తనమ్యిని అమాంతంగా కౌగిలించుకుని ఆతీమ్యంగా తల నిమురుతూ  
" అయామ సో పౌర్డ ఆఫ యూ తనమ్యీ!  కంగార్టుయ్లేషనస్. నీ  గెలుపు ఎందరో యువతులకు సూఫ్రిత్దాయకం" 

అంటూ అభినందించసాగింది.  
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మరోవైపు నుంచి దివాకర, అనంత, రాజులు చేతిలో సీవ్టు బాకుస్తో తన వైపుగా రావడం చూసి ఆనందంతో 
ఉబిబ్తబిబ్బబ్యియ్ంది. చుటూట్ ఎనిన్ కషాట్లునాన్ తనని అనిన్టినించి ఆదుకుని మానసిక ధైరాయ్నిన్చిచ్న ఇటువంటి మితుర్లే 
లేకపోతే తనేమైపోయేదో!   

అనంత, రాజులిన్ పర్భుకి పరిచయం చేసింది.  
అనంత పర్భు వైపు అభినందనపూరవ్కంగా చూసూత్ "చాలా సంతోషంగా ఉంది తనమ్యీ! మిమమ్లిన్, మీ పిలల్లిన్ 

చూసూత్ంటే" అంటూ  
పాప వైపు చెయియ్ చాచగానే మీదికి దుమికిన పాపని ముదాద్డుతూ "అమోమ్ అమోమ్.. ఎంత హుషారుగా ఉందో. 

అచుచ్ నీ పోలికలే" అంది.  
"అందరీన్ భోజనానికి  దసపలాల్కి తీసుకువెళాద్ం" అంది తనమ్యి పర్భు దగిగ్రికి వచిచ్.  
"అలాగే. ననన్డగాలా.." అని  సవ్యంగా తనే అందరీన్ ఆహావ్నిసుత్నన్ పర్భుని, అతని వైపు మురిపెంగా చూసుత్నన్ 

తనమ్యిని  చూసూత్  
"నా దిషేట్ తగిలేలా ఉంది. ఇదద్రూ ఇంటికెళళ్గానే దిషిట్ తీయించుకోండి. ఎంతో సంతోషంగా ఉంది తనమ్యీ. 

అందుకే ఏది జరిగినా మన మంచికే అంటారు. పర్భు లాంటి ఉతత్ముడు నీ జీవితంలో అడుగుపెటట్డానికే ఎనోన్ మలుపులు 
తిరిగింది నీ జీవితం. అయినా కషట్కాలంలో నిలదొకుక్కునన్ నీ ధైరయ్ం మాతర్ం అదివ్తీయం. ఎందరో  నినున్ చూసి 
నేరుచ్కోవాలి" అంది అనంత తనమ్యి భుజం తడుతూ .  

"నా సంగతి సరే గానీ ముందు మీ ఇదద్రికీ  గవరన్ మెంటు ఉదోయ్గాలొచిచ్నందుకు మన:పూరవ్క అభినందనలు"  
అంది తనమ్యి అనంత, రాజులని అభినందిసూత్.  

అంతసేపూ బుదిధ్గా తలిల్ చెయియ్ పటుట్కుని నిలబడడ్ బాబుని, అటూ ఇటూ పరుగులెడుతునన్ పాపాయిని శర్దధ్గా 
చూసుకుంటునన్ పర్భుని చూసూత్ మేరీ "తనమ్యీ! బంగారమంటి భరత్, రతాన్లాల్ంటి పిలల్లు. పర్భువు మిమమ్లెన్పుప్డూ 
కాపాడతాడు. మీరంతా చలల్గా పదికాలాల పాటు ఉండాలని రోజూ నేను పార్రథ్న చేసూత్ ఉంటాను" అంది. 

తనమ్యి కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా రెండు చేతులతో సేన్హితురాళిళ్దద్రి చేతులూ పటుట్కుంది.    
 "అ ...అంతా కలిసి కబురల్తోనే కక్ కడుపు నింపేసుకునేలా ఉనాన్రు. నాన్ నాకు ఆకలేసోత్ంది" దివాకర మాటలకి 

నవువ్తూ ఆటోలెకేక్రు.  
ఆటోలో బాబుని ఒళోళ్ కూచోబెటుట్కుని సేన్హితురాళిళ్దద్రి మధాయ్ కూరుచ్ంది తనమ్యి.  
మగవాళళ్ందరూ మరో ఆటో ఎకేక్రు. పాపాయి పర్భు ఒళోళ్ కూరుచ్ంది.  
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దారిలో అనంత "కరుణ ఎంత మారిపోయేడో తెలుసా నిజంగా! ఆమధయ్ భారాయ్, పిలల్లతో  బీచ రోడుడ్లో 
కనిపించేడు. కానీ మమమ్లిన్ చూసి కూడా గురుత్పటట్నటుట్  తల తిపుప్కునాన్డు. రాజు దగిగ్రికెళిళ్ పలకరించబోతే మొహం 
తిపుప్కుని వెళిళ్పోయేడు. మాకు గవరన్మెంటు ఉదోయ్గాలొచేచ్యని ఏడేచ్ వాళల్లో ఇతనూ చేరేడని  తిటుట్కుని  
ఊరుకునాన్ం." అంది  అనంత.  

తనమ్యి వినీ విననటుట్  మౌనంగా ఉండిపోయింది.  
"అందుకే కరుణ లాంటి కుసంసాక్రులకు ఎకక్డా ఎదుగూ బొదుగూ ఉండదు. ఏదో పైరవేటు కాలేజీలో  ఉదోయ్గం 

వెలగబెడుతునాన్డట. అంతెందుకు దివాకర మమమ్లిన్ పిలిచినటేట్ అతనీన్ ఇవేళ రమమ్ని పిలిసేత్ రాను పొమమ్నాన్డట. ఏం 
చూసుకునే అంత పొగరు.." అని ఇంకేదో  అంటునన్ అనంతతో  

 "ఇంతకీ మీ పిలల్ల గురించి చెపప్నే లేదు అనంతా" అంది మాటమారుసూత్   తనమ్యి.  
*** 
మరో రెణెణ్లల్లో తనమ్యికి డిగీర్ కాలేజీ పర్మోషన కి  ఆరడ్రుల్ వచేచ్యి. 
యూజీసీ నెట పాసయియ్న వారికి డిగీర్ కాలేజీ పర్మోషన వసేత్ అపప్టి వరకు ఉనన్ సేట్ట గవరన్మెంటు సేక్లు కాక 

యూజీసీ సేక్లు వరిత్సుత్ంది. అంటే అపప్టివరకు వసుత్నన్ జీతంలో రెటిట్ంపు వసుత్ంది.  
తనమ్యి ఆనందానికి అవధి లేదు.  
కానీ కవరు విపిప్ పోసిట్ంగు ఇచిచ్న ఊరి పేరు చూసేసరికి ఆ ఆనందం అటేట్ సేపు నిలవలేదు.  
610 జీవో పర్కారం ఆంధర్ పార్ంతంలో వచిచ్ంది పోసిట్ంగు. అది కూడా ఒరిసాస్ బోరడ్రుస్లో.  
"అయోయ్! నేనెలాగూ బెంగుళూరులో కొనాన్ళుల్ పనిచెయాయ్లిస్ వసూత్ ఉంది కాబటిట్ అదేదో కరాన్టక బోరడ్రుస్లో 

వచిచ్నా బావుణుణ్." అనాన్డు పర్భు.  
అయినా  "ఏదో ఒక సొలూయ్షన ఆలోచిదాద్ంలే. ఇపుప్డా విషయం గురించి వరీర్ కాకు. వచిచ్న మంచి అవకాశానిన్ 

పోగొటుట్కోవదుద్. హారీట్ కంగార్టుయ్లేషనస్ రా"   అనాన్డు.  
“తనని నిరుతాస్హపరచడం ఇషట్ం లేనటుల్ పర్భు పైకి అలా అంటునాన్ తను దూరమైతే ఎంత బాధపడతాడో 

తెలుసు.” ఆలోచనలో పడింది తనమ్యి.  
“కానీ ఇదీ ఒకందుకు మంచిదే. అనుకోని చోటికి మళీల్ జీవితం మారడం వలల్ ఎనోన్ విషయాలు మళీల్   
చకక్బెటుట్కోవాలిస్ వచిచ్నా తనకి మళీల్ మన:శాంతిగా బతికే అవకాశం వసుత్ంది.  పిలల్లిన్ తనకి నచిచ్నటుల్ 

పెంచుకునే అవకాశమూ కలుగుతుంది. ఒకక్ పర్భు నించి దూరంగా ఉండాలిస్ వసుందనన్ బాధ తపప్ మరే బాధా 
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ఉండదు. అదీగాక ఇపుప్డు పర్మోషన వదులుకునాన్ 610 జీవో పూరిత్గా అమలుకాగానే తను ఎలాగూ ఆంధర్ పార్ంతానికి 
వెళిల్పోవాలిస్ందే. కాకపోతే అందుకు మరికొనాన్ళుల్ సమయం పటొట్చుచ్. కానీ ఈ విషయంలో జాపయ్ం చెయయ్డం కుదరదు.  

పర్భు కొనాన్ళుల్ హైదరాబాదులో, కొనాన్ళుల్ బెంగుళూరోల్ పనిచేసూత్ వారాంతాలోల్నో, సెలవులోల్నో తన దగిగ్రికి 
రావాలిస్ ఉంటుంది. 

పిలల్లిన్ చూసుకోవడానికి నాగ ఉంది కాబటిట్ తనకి ఆ విషయంలో పెదద్గా పార్బల్ం లేదు.” ఆలోచనుల్ బురర్ని 
దొలిచేసుత్నాన్యి.  

కొలీగస్ సలహాతో బెంగుళూరికి దగగ్రి ఆంధర్ బోరడ్ర లో తనకు కావలసిన మరొక పేల్స కు రికెవ్సుట్ కోరుతూ 
అపిల్కేషను పెటిట్ంది.  

లెకచ్రరస్ యూనియన లో తెలిసిన వారితో మాటాల్డి పర్యతన్ం చెయయ్సాగింది. 
ఈ విషయం ఇంటోల్ చెపప్గానే అంతా పాపాయిని వొదిలి ఉండడానికి బాధపడడం మొదలుపెటేట్రు.  
తను, బాబు మాతర్మే ఉండి ఉంటే ఈ విషయం విని సంతోషించే వాళేల్మో. కనీసం ఈ విధంగానైనా  తననించి 

దూరంగా ఉండగలిగినందుకు. 
72 

ఒక పకక్న తనమ్యి తనకు వచిచ్న పర్మోషన ని బెంగుళూరు దగగ్రోల్కి మారుచ్కునే పర్యతాన్లోల్ ఉండగానే ఆ సాయంతర్ం పర్భు "గుడ 
నూయ్స" అంటూ పైకి పరుగెతుత్కొచేచ్డు. 
విషయం వినగానే తనమ్యికి చెపప్రాని గొపప్ ఆనందం కలిగింది. పర్భు సంగతైతే చెపప్నే అవసరం లేదు. పాపని భుజమీమ్ద ఎకిక్ంచుకుని 
గాలోల్ తిపప్సాగేడు "అమెరికా వీసా ఎపూర్వ అయియ్ందిరా కనాన్" అంటూ. తండిర్ మాటాల్డేది అరథ్ం కాకపోయినా గాలోల్ తిపప్డంతో కిలకిలా 
నవవ్సాగింది పాపాయి.  

కనీసం రెండు మూడేళుల్ పడుతుందనుకునన్ది అదే సంవతస్రంలో వసుత్ందని అసస్లు అనుకోలేదు.  
పర్భుకి హెచ1 అపూర్వ అయియ్ంది. అంటే పర్భు ఇపప్టికే పనిచేసుత్నన్ కంపెనీ అమెరికాలోని తమ ఆఫీసులో 
పనిచేసేటందుకు పర్భుని ఆహావ్నించింది. అందుకు కావలిసిన వీసా సమసయ్ కూడా ఇపుప్డు పరిషాక్రం అయియ్ంది. అంతేకాదు, తనతో 
బాటూ భారాయ్ పిలల్లిన్  కూడా తీసుకేళేల్ అవకాశం కలిగింది. ఫామిలీకి కూడా వీసాలు అపైల్ చేసుకోవడమే తరువాయి.  
"కానీ ఎలారా? సరిగాగ్ నీకు మంచి పర్మోషను వచిచ్న సమయానికి వీసా వచిచ్ంది. ఇదంతా వదులుకుని మనం యూఎస  వెళిల్పోవడం నీకు 
ఇషట్మేనా మరి" అనాన్డు పర్భు అంతలోనే తనమ్యి వైపు సందేహంగా చూసూత్.  
తనమ్యికి తన కషాట్లు తీరే మారగ్ం ఒకటి ఇనాన్ళల్కు కనబడినందుకు మనసులో కలుగుతునన్ ఆనందం ముందు అసలివేవీ గురుత్కు రావడం 
లేదు. 
"ఉహూ, నాకు నీతో ఉండడమే ముఖయ్ం. అయినా అకక్డ ఉదోయ్గాలు దొరకవా ఏంటి? ఇది కాకపోతే మరొక ఉదోయ్గం" అని నవువ్తూ 
"ఊ...నెకస్ట్ సెట్పస్ ఏవిటీ? అంది ఉతాస్హంగా.  
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"వీసా అపూర్వల లెటర రాగాన,  ముందు మా ఆఫీసు వాళుల్ వీసా సాట్ంపింగు కోసం నా పేపర వరుక్ పూరిత్ చేసాత్రనుకుంటా. నాతో 
బాటూ నీకు, పిలల్ల కూక్డా  వీసా ఆఫీసు వాళల్తోనే  అపైల్ చెయయ్మని చెబుదాం. కాకపోతే ఫామిలీ వీసా ఫీజులు  మనమే భరించాలిస్ 
ఉంటుంది. అది పూరత్యాయ్కా మనం సాట్ంపింగు కి మదార్సు కానొస్లేట కి వెళిల్ రావాలిస్ ఉంటుంది. వీసా సాట్ంపింగు ఏ అవాంతరం లేకుండా 
జరిగితే ఆ తరావ్త నేను ముందు బయలుదేరి వెళిల్ కాసత్ కుదురుకుని, అకక్డ ఇలుల్ వగైరా తీసుకునాన్క నువూవ్, పిలల్లూ వసాత్రనన్మాట" 
అనాన్డు.  
గాలోల్ తేలిపోతునన్టుల్నన్ మనసులోని సంతోషానిన్ అదిమిపటుట్కుని "ఇవనీన్ జరగడానికి ఎనాన్ళుల్ పటొట్చుచ్?" అంది.  
"బహుశా: మరో అయిదారు నెలలు" అనాన్డు సాలోచనగా.   
తనమ్యి గబగబా లెకేక్సుకుంది. 
ఇపుప్డు ఇకక్డ వచిచ్న పర్మోషను తీసుకుంటే తను ఎలా లేదనాన్ మరో నెలరోజులోల్ ఎకక్డో ఒకచోట జాయిను కావలసిందే. ఆ తరావ్త 
అకక్డ పూరిత్గా సెటిల కావడానికి మరొక మూడు నెలలు పటొట్చుచ్. ఇంతలో పర్భు యూ. ఎస వెళిల్ ఉదోయ్గంలో కుదురుకుంటే ఇక తను, 
పిలల్లు వెళల్డానికి మారగ్ం సుగమం అయినటేట్.  
కానీ ఈ లోగా తను పర్మోషను తీసుకుని వెళాల్లా, వదాద్ అనేది నిరణ్యించుకోవాలి. ఇపుప్డు పర్మోషను తీసుకుంటే తను, పిలల్లు వెళిల్ ఆ ఊళోల్ 
మకాం పెటిట్ ఉండవసిందే. ఎంత కాదనుకునాన్ మళీల్ మొతత్ం ఒక కొతత్ సంసారమే. అంతలోనే మరో రెండు, మూడు నెలలోల్ యూ.ఎస 
పర్యాణం కావాలి. మళీల్ అకక్డా కొతత్ ఇలుల్, ఉదోయ్గంతో సహా మళీల్ జీవితానిన్ పున: పార్రంభించాలి.  
అలాగని పర్మోషను వదులుకుంటే, ఒకవేళ అమెరికా నుంచి వెనకిక్ ఒక ఏడాదిలో వచెచ్యయ్ వలసి వసేత్నో......ఆలోచనలో పడింది తనమ్యి.  
"శుభమా అంటూ ఇనాన్ళల్కి జీవితానికి ఒక కొతత్ వెలుగు రాబోతూంటే తనకీ మీమాంస ఎందుకు? కానియియ్, ఏది ఎలా జరగాలనుంటే అలా 
జరుగుతుంది. ఏది జరిగినా తన మంచికే అని ఎపుప్డూ  విశవ్సిసూత్ వచిచ్ంది. ఇది కూడా తన మంచికే జరగబోతూంది." గుండెల నిండా 
ఊపిరి తీసుకుంది తనమ్యి.  

గవరన్మెంటు ఉదోయ్గం వదులుకుంటే మళీల్ దొరకక పోవచుచ్.  
కానీ జీవితంలో అనిన్టికంటే ముఖయ్మైనది మనశాశ్ంతిగా జీవించడం. అది కరువయియ్ ఇకక్డ జీవించడమా, లేదా పర్భుతో కలిసి 

అమెరికా వెళల్డమా అంటే తనెపుప్డూ రెండోదే ఎంచుకుంటుంది. పర్భు లేకుండా పిలల్లు, తను ఇకక్డ పర్భు తలిల్దండుర్లతో కలిసి జీవించడం 
అయేయ్పని కాదని ఇపప్టికే గటిట్గా అరథ్ం అయియ్ంది. ఇక తను పర్మోషను తీసుకుని ఇండిపెండెంట గా మరెకక్డో ఉండడం వలల్ వాళల్ బాధ 
తపిప్నా పర్భు లేకుండా జీవించడమే అవుతుంది. పైగా మళీల్ ఒంటరిగా కషాట్లు పడడమే. అమెరికా వెళితే ఉదోయ్గం ఒకక్టే ఉండదు. మిగతా 
అనీన్ తన మనసుకి నచేచ్  ఉంటాయి. అతి ముఖయ్ంగా "తనది" అనే  ఇలుల్ మళీల్ సాకారం అవుతుంది. 
అదృషట్ం బావుంటే ఉదోయ్గమూ దొరకచుచ్.  

నిరణ్యం తీసుకునాన్క తలిల్కి ఫోను చేసింది.  
అటున్ంచి జోయ్తి చాలా సంతోషంగా "పోనీలెమామ్, ఇపప్టికైనా నీ  కషాట్లు తీరే మారగ్ం ఒకటి దొరికింది. నిశిచ్ంతగా, హాయిగా వెళుల్. 

ఎపుప్డు చూడాలనిపించినా ఈ రోజులోల్ రావడం పెదద్ కషట్ం ఏవీ కాదట. మన ఊళోల్ ఒకరిదద్రు అమెరికా వెళిల్న వాళుల్ ఏడాదికోసారైనా ఇకక్డ 
కనిపిసుత్ంటారు కదా, అవునూ.. బాబుని తీసుకెళల్డానికి ఆ తార్షుట్డు ఒపుప్కుంటాడంటావా?" అంది.  
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"ఆ దిగులేమీ లేదు లేమామ్. బాబుకి పాసుపోరుట్కి అపైల్ చేసినపుప్డే బాబుని ఏ దేశానికైనా, ఎనాన్ళల్యినా  తీసుకెళల్గలిగే లీగల 
అఫిడవిట సంతకం కూడా అతనిన్ంచి తీసుకునాన్రు లాయరు." అంది తనమ్యి. 

"చెయయ్కేంజేసాత్డు, ఉదోయ్గం మాని చేసిన బిజినెసుస్లనీన్ లాసులొచిచ్ తిండానికే గతిలేకండా ఉనాన్డట. ఇంక పిలోల్డి విషయాలు 
వొదిలెయయ్కేంజేసాత్డు" అంది జోయ్తి.  

అతని విషయాలు వినడం  కూడా ఇషట్ం లేని తనమ్యి "అవనీన్ సరేగానీ పర్భు వెళేళ్కా సెలవులు రాగానే నేను 
పిలల్లిన్ తీసుకుని వచిచ్ నీ దగిగ్ర వారం రోజులైనా ఉండివెళాత్ను"  అంది.   

"హమమ్యయ్, మొదటా పని చెయయ్మామ్. నాకూ నినూన్ పిలల్లిన్ కాసత్ చూసుకునన్టట్వుతుంది." అంది జోయ్తి.  
*** 
తన జీవితం ఎటు నించి ఎటుకి కొటుట్కొచిచ్ందో, ఎటు వెళల్బోతుందో తలచుకుంటేనే ఎంతో ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది! 
పర్భు తన జీవితానికి లభించిన గొపప్ వరం. తలుచ్కోవడానికైనా తనకి దూరంగా బతకాలిస్ రావడం అనేది అలవికాని బాధ కలిగించే 

విషయం. అలాంటి  పర్భు అమెరికా వెళుత్ంటే కూడా వెళల్కుండా ఉదోయ్గం పేరుతో తనికక్డ ఉండిపోతే అనుక్షణం బాధాతపత్హృదయంతో 
బతకాలిస్ందే.  అసలు పర్భు పేర్మైక జీవన సాంగతయ్ం లేకుండా  తనకి ధీమాగా బతకడం సాధయ్మేనా? తన పిచిచ్గాని. ఇంతవరకు  ఎపుప్డూ 
పర్భు కెరీర లో ఎదుగుదలని తను సంతోషంగా పోర్తస్హించిందే కానీ, ఎపుప్డూ నిరుతాస్హపరిచింది లేదు. పర్భు బెంగుళూరులో నెలకి ఒక 
వారం ఉండాలిస్ రావడం తనకి బాధగా అనిపిసుత్నాన్  ఏదోలా మనసుకి సరిద్ చెపుప్కుంటూంది అందుకే.  

విషయం చెపప్డానికి కిందికి వెళిల్న పర్భుతో పెదద్ రణరంగం పార్రంభమయియ్ంది అపప్టికే.  
"అంటే నీ పెళాళ్నిన్, పిలల్లిన్ తీసుకుని  అమిరికా ఎలిల్పోడానికే నిచచ్యించీసుకునాన్వనన్ మాట, ఇకక్డ మేవందరం ఎలా పోయినా 

నీకవసరం లేదు" అనాన్డు పర్భు తండిర్ గుమమ్ం లోంచి బయటికి తుపుకుక్న ఊసూత్.  
"మనోణిణ్ అనుకోటం ఎంతుకు? ఆ మామామ్రి మనోణిణ్ మనిన్ంచి ఇడగొటట్నాకి ఏసిన పనాన్గం ఇది. ఈడు దాని వలోల్ ఎపుప్డైతే పడాడ్డో 

అపుప్డే మనకి ఎపుప్డో ఒకపుప్డు ఈ గతి పడతాదని తెలుసు నాకు" అని బేబమమ్ గటిట్గా శోకాలు మొదలు పెటిట్ంది.  
"ఇపుప్డేవైందని? మీకు ఇకక్డ ఏ లోటూ రాకుండా చూసాత్ను కదామామ్. మేం వెళిల్ అకక్డ పరిసిథ్తులు కాసత్ కుదురుకునాన్క మిమమ్లిన్ 

కూడా అకక్డికి రపిప్ంచే పర్యతన్ం చేసాత్ను కదా." అనునయంగా అంటునన్ పర్భు మాటలకి కాసత్ మెతత్బడి  
"మరిపుప్డే తీసుకెళుల్ అమిరికా. ఏం నీ పెళాళ్ం సాటి సెయయ్మా? ఆవిడి కొడుకు సాటి సెయయ్మా?" అంది బేబమమ్. 
"భారాయ్పిలల్లకి తపప్ మరెవరికీ వీసా వెంటనే రాదమామ్..."  
కొడుకు మాటలిన్ మధయ్లోనే ఆపి "ఎవడికో పుటిట్న ఆవిడి కొడుకిక్ ఈసా ఎంటనే వచేచ్తాత్ది గాని, మాకు రాదా?" అంది.  
"మీకు వీసా వెంటనే వసేత్ ఈ సరికే చేసాత్ను కదా. అయినా నేను వెళేల్లోగా మీ అందరికీ పాసుపోరుట్లు అపైల్ చేసాత్ను. వచేచ్ 

ఏడాదికైనా వీసాలు వచేచ్లా ఏరాప్టు చేసాత్ను. నేనెకక్డునాన్ మీ గురించే ఆలోచిసాత్నమామ్." అనాన్డు పర్భు గదగ్దంగా.  
"అలాగైతే ఈ నెల నించి మామీద ఆవిడి పెతత్నం ఉనాన్కి ఈలేల్దు. మాకు నెలకి పాతిక యేలు ఇచీచ్యాల. ఆవిడి అమిరికా ఎలీల్దాకా 

ఇంత ముదద్ పడెయయ్మంటే పడేసాత్ం. నేపోతే పైనే పొయెయ్టుట్కుని సొయంగా వొండుకోమను........"  
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అపుప్డే పిలల్లకి అనాన్లు పెటట్డానికి కిందికి వచిచ్న తనమ్యి మౌనంగా వింటునన్ పర్భుని, అదను చూసుకుని డిమాండ చేసూత్ , 
నోటికొచిచ్నటట్లాల్ మాటాల్డుతునన్ అతని తలిల్దండుర్లిన్ కనీసం ముఖం ఎతిత్ చూడాలని కూడా అనిపించక మాటాల్డకుండా మెటెల్కిక్ 
వెళిళ్పోయింది.   

ఛీ... ఛీ...నోటికి హదూద్ పదూద్ లేని నీచమైన మనుషులు. ఇటువంటి వాళల్ కడుపున రతన్ం లాంటి పర్భు ఎలా పుటేట్డో అసస్లు అరథ్ం 
కాదు. జనమ్త: రాని సంసాక్రం అతనికి చదువు వలల్ కలగడం ఎంతో మెచుచ్కోదగిన విషయం. కానీ అదీ వాళళ్ ముందు బలాదూరే. ఇలాంటి 
మాటలు వినీ, వినీ అతనికునన్ విచక్షణత,  సంసాక్రం కూడా కర్మంగా తగిగ్పోతాయేమో. అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ంగా పిలల్ల ముందర ఇలాంటి 
అనారోగయ్కరమైన సంభాషణలు వాళళ్ మీద పర్భావం చూపించకుండా ఉంటాయా?   

ఇక ఆ క్షణం తనమ్యికి మనసులో అమెరికా పర్యాణం పటల్ ఉనన్ కాసత్ సందేహం కూడా తొలగిపోయింది.  
పిలల్లిన్ నిదర్పుచుచ్తూ "తన వైపు నించి ఎటువంటి ఆలసయ్ం కాకుండా వీలైనంత తవ్రగా అమెరికా వెళిల్పోవాలి. ఇకమీదటైనా పీడన 

లేని జీవితానిన్ గడపాలి. భూమీమ్ద  ఏదో ఓ చోట కాసత్ కలోగంజో తాగైనా బతకడానికి తను సిదధ్మే. వీళల్ మధయ్ మాతర్ం కాదు. అసలు 
ఎపుప్డూ తనకి కావాలిస్ందలాల్ మనశాశ్ంతిగా బతకడం. అంతే. అదే దూరం అవుంతుంటే జీవితానికి అరథ్ం ఏవుంది? 

"మితర్మా! ఇకక్డి నుండి వెళేళ్లోగా నాకు బతకగలిగే ధైరాయ్నిన్వువ్. అనుకునన్వనీన్ సకర్మంగా జరిగేలా నీ సేన్హ హసాత్నిన్ 
అందించు" అని కళుళ్ మూసుకుని పదే పదే అనుకోసాగింది.  

*** 
వీసా సాట్ంపింగు సజావుగా జరిగే సరికి ఊపిరి పీలుచ్కుంది తనమ్యి.  

"మరో నెల రోజులోల్ పర్భుకి టికెక్టుట్ బుక చేసేరు వాళల్ ఆఫీసు వాళుళ్. మొదటి రెండు వారాలు నాకు అకామడేషను వాళేళ్ ఇసుత్నాన్రు. 
ఆ తరావ్త ఇలుల్ వెతుకోక్వాలిస్ ఉంటుంది. ఇలుల్ తీసుకోగానే మీరు వదుద్రు గాని…” అని అంటూనే  పర్భు సేవింగుస్ లెకక్వెయయ్సాగేడు.  

"టికెక్టుల్ పోను సరిగాగ్ మూడు నెలల వరకు ఇకక్డ మెయింటెనెనుస్కి సరిపోతాయి. ఇక అకక్డ వచేచ్ జీతంలో సగం ఇంటదెద్కే 
పోతుందటునాన్రు మా మితుర్లు. వెళళ్గానే నీకూ ఉదోయ్గం ఉండదు. అకక్డ కారు లేకపోతే కుదరదట. వెళళ్గానే కారు 
కొనుకోక్వాలనాన్ కనీసం ఆరు నెలలు పటేట్టటుట్ ఉంది...." ఏవేవో అంటూ మథనపడుతునన్ పర్భుకి తనమ్యి ధైరయ్ం చెపిప్ంది.  

"అనీన్ ఇపుప్డే ఆలోచించి బాధ పడకు. నువువ్ ముందు వెళిల్ అకక్డ అనీన్ పరిసిథ్తులు అరథ్ం చేసుకో. అనీన్ కుదిరిన తరావ్తే నేను, 
పిలల్లు వసాత్ం."  అంది.   

లోపలోల్పల బాధగా అనిపిసుత్నాన్ బాధయ్తలు ఒకక్ భుజమీమ్ద మోయడంలో ఉనన్ కషట్ం తను అరథ్ం చేసుకోగలదు.  
పర్మోషను గురించి, ఇకక్డ ఉదోయ్గం వదిలి వెళల్డం గురించి మళీల్ ఆలోచనలో పడింది తనమ్యి.  
సిదాద్రథ్కి ఫోను చేసింది.  
"అంతా విని. కంగార్టుయ్లేషనస్.  ఇపుప్డు మీరునన్ పరిసిథ్తులోల్ పర్భు వెంట వీలైనంత తవ్రగా మీరు వెళల్డమే ఉతత్మైన పని. ఇక ఇకక్డ 

ఉదోయ్గం మాట ఎకుక్వ ఆలోచించకండి. కాకపోతే రిజైను చెయయ్కుండా దీరఘ్కాలపు సెలవులో వెళళ్ండి. ఒకవేళ అకక్డి నుంచి మీరు వెనకిక్ 
రావాలిస్ వసేత్ ఇకక్డ ఉదోయ్గ భదర్త ఉంటుంది. ఒకవేళ సెలవు అయిపోయినా మీరు రాలేకపోతే అకక్డ మీరు మంచి సిథ్తిలో ఉనాన్రనేగా 
అరథ్ం. మీరు ఎంతో చురుకైన వారు, కషట్పడి ఏదైనా సాధించగలిగే పటుట్దల ఉనన్వారు. ఎకక్డికి వెళిల్నా ఉనన్త సిథ్తికి వెళల్గలుగుతారు. మీ 
మీద మీరు నమమ్కముంచుకుని ముందడుగు వెయయ్ండి. అంతా మంచి జరుగుతుంది" అనాన్డు.  
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సిదాద్రథ్ మాటలకి వెయియ్ ఏనుగుల బలం వచిచ్ంది.  
ఉనన్త విదయ్ కోసమో, ఉదోయ్గం కోసం మరేదైనా దేశానికి వెళళ్డానికి గవరన్మెంటు ఉదోయ్గ భదర్తతో సెలవు ఇసుత్ందనన్ విషయం 

జాఞ్పకం వచిచ్ంది.  
అయితే ఏదైనా యూనివరిస్టీలో ముందు అడిమ్షన సంపాదించే పనిలో పడాలి అరెజ్ంటుగా. కానీ కాలేజీ అడిమ్షనల్ంటే డబుబ్తో 

కూడుకునన్ వయ్వహారం.  
అయినా వివరాలు కనుకోక్వడంలో తపుప్లేదేమో.  
అమెరికాలో సిథ్రపడి, అంతకు ముందు ఒకసారి బసుస్లో కనిపించి మాటాల్డిన లెకచ్రరు గారు జాఞ్పకం వచేచ్రు.  
ఆయన ఫోను నంబరు, ఈ- మెయిలు కూడా ఇచిచ్నటుట్ జాఞ్పకం.  
అదే చెపిప్ంది సిదాద్రథ్తో.  
"మరింకేం. ఆయనిన్ అడిగి వివరాలు కనుకోక్ండి. మీ కాలేజీ అడిమ్షన కి  కావలసిన బాయ్ంకు షూరిటీ నేనిసాత్ను" అనాన్డు.  
తనమ్యి ఒకక్ క్షణం అసలేమీ మాటాల్డలేకపోయింది.  
"సిదూధ్..." అని మాతర్ం అని గొంతు పూడుకుపోవడంతో ఆగిపోయింది. అడకుక్ండానే సాయం చేసే ఇటువంటి గొపప్ 

మితుర్లు ఎవరికైనా ఉంటారా? 
"కమాన తనమ్యీ. ఒకక్మాట. మీరెంత ఎతుత్కి ఎదిగినా కుచేలుడి లాంటి ఈ మితుర్ణిణ్ మాతర్ం మరిచ్పోకండేం!" అని నవేవ్డు.  
ఆ మరుసటి వారానికలాల్ వివరాలనీన్ కనుకుక్నన్ తరావ్త తనమ్యికి ఒక విషయం బాగా అరథ్మయియ్ంది.  
అమెరికా వెళల్డమంటే జీవితానిన్ మళీల్ మొదటి నించీ పునఃపార్రంభించడమే. 
అయినా వెనుతిరగకుండా ముందుకు అడుగు వెయయ్డానికే సిదధ్పడింది తనమ్యి.  
************ 
ఉపసంహారం 
అపప్టిదాకా తనమ్యి కథను చెపుత్నన్ ఉదయిని కళళ్లోల్ని నీటి చెమమ్లో తనమ్యి కనిపించింది సమీరకి.   
దగగ్రికి వచిచ్ ఉదయిని చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని ఆపాయ్యంగా నిమిరింది.  
అంతలోనే తేరుకుని చిరన్వువ్ నవువ్తూ ఉదయిని ఏదో అనబోయేలోగా  
"ఆగండి ఆంటీ! తనమ్యి తరావ్తి జీవితం నేను కళాల్రా చూసినటుట్ చెపప్గలను. తనమ్యి అమెరికాలో ఎమెమ్స చేసూత్నే, ఉదోయ్గంలో 

చేరి తన కాళల్ మీద తను నిలబడింది. భరాత్ పిలల్లతో "తనది" అనే ఇంటోల్ హాయిగా జీవించడమే కాకుండా ఎందరికో సహాయం కూడా 
చేసూత్ంది." అంది కొంటెగా నవువ్తూ. 

"ఊ. ఇంచుమించు అంతే. కానీ ఏ ఒకక్ మెటూట్ అంత సులభం కాలేదు. పర్భు వసూత్నే  తనమ్యి రావడానికి వీలుపడలేదు. 
అనుకునన్టేట్ అతని జీతంలో సగానికి పైగా ఇంటదెద్కు పోతుందని అతను షేరడ్ అకామడేషన లో గడిపాడు. వచిచ్న పర్తి డాలరు అతి జాగర్తత్గా 
ఖరుచ్ చేసూత్ వచిచ్నా మొదటి ఏడాది కారు వంటివి సమకూరుచ్కోవడానికి, కొదోద్గొపోప్ నిలదొకుక్కోవడానికి, అతని తలిదండుర్ల గొంతెమమ్ 
కోరికలు తీరచ్డానికి సరిపోయింది.  ఆరిథ్క కారణాలు  వాళిళ్దద్రినీ సంవతస్రం పాటు దూరం ఉంచాయి.  ఇక తనమ్యి ఆ సంవతస్ర 
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కాలంలో ఒక పకక్ వచిచ్న పర్మోషను వదులుకుని, అదే ఉదోయ్గంలో కొనసాగుతూ, ఒక పకక్ పర్తయ్క్ష పీడనని అనుభవిసూత్  క్షణమొక 
యుగంలా దురభ్రంగా గడిపింది." అని ఒకక్ క్షణం ఆగి ఊపిరి తీసుకుని  

“తనమ్యి అతి చినన్ వయసులో పది జీవితాల పోరాటాలిన్ చెయాయ్లిస్ వచిచ్ంది.  
ఇకక్డికి రాగానే ఇదద్రు పిలల్లతో  కాలేజీ అంత సులభం కాలేదు. పారట్ టైం చదువు, పారట్ టైం ఉదోయ్గం, పిలల్ల బాధయ్త, సెలవు 

దినాలు లేకుండా వారంలో ఏడురోజులూ కషట్పడడమే. అయినా బొటాబొటిగా కాలేజీ ఫీజుల వరకే సంపాదించగలిగేది. ఎటు 
చూసినా ఖరుచ్లే తపప్ ఆదా లేని జీవితం. అయితే  నువవ్నన్టుల్ "తనది" అనే ఇలుల్ భూమికి ఇవతల మూలకి చేరాకే దకిక్ంది. పర్భు పేర్మైక 
సాంగతయ్మూ తోడై ఉనన్ంతలో మనశాశ్ంతిగా బతకగలిగింది తనమ్యి.”   

"అవునూ... అతని తలిల్దండుర్లు కూడా ఏడాదిలోనే ఇకక్డికి రాగలిగేరా?" అంది సమీర.  
లేదనన్టుల్ తల అడడ్ంగా ఊపింది ఉదయిని.   
"వాళుల్ రావడం మాట అటుంచు. వచిచ్న అయిదేళల్ వరకు తనమ్యి, పర్భులకు వెనకిక్ వెళళ్డానికి కూడా సేవింగుస్ లేని కషాట్లోల్ 

గడపవలసి వచిచ్ంది. అలా ఆరిథ్క కషాట్లు రావడం కూడా అందుకు మంచిదే అయియ్ంది.  ఏదో రకంగా వాళల్ టికెక్టల్కు డబుబ్లు సరిద్పెటిట్ 
రపిప్ంచేవాడే పర్భు. కానీ ఉనన్ చినన్ సింగిల బెడ రూమ అపారట్ మెంటోల్ మరొక ఇదద్రు ఆరెన్లల్ పాటు ఉండడానికి సౌకరయ్ంగా ఉండదని పర్భు 
ఆ  ఆలోచనని వాయిదా వేసేడు."  

"మరి వాళుల్ గొడవ పెటట్లేదూ?" అంది సమీర.  
"ఎందుకు పెటట్రు? అయితే పగలు, రాతిర్ తేడాల వలల్ కర్మంగా పర్భు ఆఫీసులో బిజీ అయిపోయి ఫోను తియయ్డం కుదిరేది కాదు. 

కర్మంగా వాళల్కు కొడుకు దూరం అవుతునాన్డనే భయం పటుట్కుంది. అందుకే మెలల్మెలల్గా, తెలివిగా తనమ్యితో తేనెలొలుకుతునన్టుల్ 
మాటాల్డడ్ం మొదలు పెటేట్రు. పైగా పర్భుకి ఆరిథ్క విషయాలు పటిట్ంచుకోవడం కూడా కుదరకపోవడంతో  ఎపప్టికపుప్డు వాళల్ 
ఖరుచ్లకి  తనమ్యే పంపుతూ వాళళ్ బాగోగులనీన్ తనే పటిట్ంచుకునేది. కాబటిట్ వాళళ్ కషట్నషాట్లనీన్ తనమ్యికే చెపుప్కోవడం పార్రంభించేరు. 
తనమ్యి ఇపుప్డు వాళళ్కొక బంగారుబాతే కాకుండా ఆరాధయ్దేవత అయియ్ంది. అదంతా పైపై నాటకమే అని తనమ్యికీ తెలిసినా తనని 
పీడించిన వాళల్ని కూడా గెలవడానికి పేర్మని సాధనంగా ఎంచుకుంది తనమ్యి. తనకి ఆనందదాయక జీవితానిన్చిచ్న పర్భు 
సంతోషం కోసం తను, తన పిలల్లు అనే సావ్రథ్ం కూడా లేకుండా బాధయ్తలిన్ సకర్మంగా నెరవేరచ్సాగింది." అని ముగించింది ఉదయిని.  

 
"ఎనిన్ అడడ్ంకులెదురైనా ఎకక్డా ఆగిపోకుండా లకాష్య్నిన్ చేరుకునన్ తనమ్యి గాథ గొపప్ సూఫ్రిత్ని కలిగించింది ఆంటీ! తనమ్యి 

సమసయ్ల ముందు నా సమసయ్ చినన్దైనా, సమసయ్లిన్ సంయమనంతో ఎదురోక్వడం ముఖయ్మనుకుంటా. అనిన్టికనాన్ ముందు ధైరయ్ంగా నా 
కాళల్మీద నేను నిలబడడం ఎంత ముఖయ్మో అరథ్ం అవుతూంది నాకు." అని ఆగి  

 
"ఉహూ... సరైనదవునో, కాదో. ఒక విధంగా ఇపుప్డే జీవితం పటల్ సీరియస ఆలోచన మొదలయియ్ంది నాకు. తనమ్యి కథ దావ్రా 

విడాకుల తరావ్త కలిగే మానసిక కోష్భాలనీన్ అరథ్ం అయాయ్యి. అసలు విడాకులు తీసుకుని నా బిడడ్కి తండిర్ పేర్మ లేకుండా ఎందుకు 
పెంచాలి? అనిపిసూత్ంది అంది.  
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మళీల్ తనే “నిజానికి నా అంతట నేనుగా నా బిడడ్ని తండిర్కి దూరంగా బాగా పెంచగలిగినా, తండిర్లాంటి వయ్కిత్ని మాతర్ం 
తీసుకురాలేను. అలాగే నేను మళీల్ జీవితానిన్ చకక్దిదుద్కునే పర్యతన్ంలో ఈ బిడడ్ని కషాట్ల పాలు చెయయ్కుండా ఉండగలనని గేరంటీ కూడా 
ఇవవ్లేను. అలాగని జీవితమంతా ఒంటరిగా గడిపే ఉదేద్శయ్ం నాకు లేదు." అని  

 
అదాద్ల తలుపులోల్ంచి "సహాయ" అనే అక్షరాలతో అందంగా అమరిచ్ ఉనన్ బయటి లాన వైపు చూసూత్ 
"నిజానికి  సాయి తనమ్యి జీవితంలో ఎదురైన శేఖర వంటి దురామ్రుగ్డు కాదు. పర్భులా తలిల్దండుర్ల మాట జవదాటని వాడు. అయితే 

వాళుళ్ పర్భు తలిల్దండుర్ల వంటి దారుణమైన మనుషులు కారు. ఏదేమైనా పర్తి జీవితమూ ఒక పోరాటమే. సాయితో కలిసి ఉంటూనే 
పోరాటం చేసాత్ను....." దృఢంగా అంటునన్ సమీర వైపు పర్శంసాపూరవ్కంగా చూసింది ఉదయిని. 

 
కాసేస్పటోల్ సమీరని పికప చేసుకోవడానికి వచిచ్న సాయి లోపలికి వచేచ్లోగా  
సమీర వెనకిక్ వచిచ్ ఉదయినిని కౌగలించుకుంటూ  
"ఎనోన్ ఓటముల మధయ్ ధైరయ్ంగా నిలబడి గెలిచిన తనమ్యి గాథ ఇపుప్డిపుప్డే జీవితం పార్రంభిసుత్నన్ నాలాంటి ఎందరో యువతులకు 

సూఫ్రిత్దాయకం ఆంటీ! ఈ ఇతివృతత్ంతో కథ రాయకూడదూ మీరు? అనన్టుట్ మీ సహాయానికి ఏమివవ్గలను? మీ పార్ణ సేన్హితురాలైన 
మా అమమ్ మీకు ఇమమ్ని ఇచిచ్న ఇది తపప్-” అని  

పరుస్లోనించి   
"..… పిర్యమైన రాజీకి సదా పేర్మతో- నీ- దయ"  అని అందంగా, ముతాయ్లాల్ంటి అక్షరాలోత్, మొదటిపేజీలో ఎనోన్ ఏళల్ నించి 

భదర్ంగా దాచిన సనన్జాజి పూలమాలతో బాటు రాసి ఉనన్ "గీతాంజలి" ని అందించింది.  
ఉదయినికి రాజీ ఉరఫ వనజ గురుత్కు వచిచ్ంది.  
"తెలివెనెన్ల వేకువ లో తానమాడీ 
అడవి దారి మలుపులోల్ అదరి చూసీ 
కొండ తిరిగి.. కోన తిరిగి గుసగుసలాడి.. 
గల గల మువవ్ల నవువ్ల నాటయ్మాడీ.. 
తిరనాళల్కు తరలొచెచ్ కనెన్పిలల్లా 
మెరుపులతో మెరిసిందీ వానకారూ 
నీలిమొయిలు వాలుజడకు చినుకే చేమంతీ 
కటుట్కునన్ పచచ్దనం పటుట్పరికిణీ..." 
ఆన లైన మూయ్జిక ఛానెల లోంచి శీర్రంగం గోపాల రతన్ం గారి గొంతు లోంచి మందర్ంగా, అలలాల్ కదిలివసూత్ంది ఇందర్గంటి 

శీర్కాంత శరమ్ గారి పాట. 
కథకు తొలి వాకయ్ం సుఫ్రించింది.   

PPP 


