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జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలిల్కి సేన్హితురాలు, సతరీలకు సహాయం చేసే సంసథ్ “సహాయ”ను నడిపే ఉదయినిని 

కలవడానికి వసుత్ంది సమీర. ఉదయిని పటల్ చాలా మంచి అభిపార్యం కలుగుతుంది సమీరకి. నాలుగు నెలల గరభ్వతైన సమీర, తనకు 
విడాకులు తీసుకోవాలని ఉందని, అందుకు దోహదమైన పరిసిథ్తులిన్ చెపుతుంది. ఉదయిని “తనమ్యి” కథ చెపుతాను, వినాన్క 
ఆలోచించుకోమని చెపుత్ంది సమీరతో. చుటాట్ల పెళిల్ లో కలుసుకునన్ తనమ్యి, శేఖర లకు  పెదద్వాళల్ అనుమతితో పెళిల్జరుగుతుంది.  
విశాఖపటన్ం లో కొతత్ కాపురం పార్రంభిసాత్రు.  పెళల్యిన సంవతస్రంలోనే అబాబ్యి పుడతాడు. తనమ్యి యూనివరిశ్టీ లో ఎమేమ్ చదువుతూ 
ఉంటుంది. 

PPP 
 

 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. 
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 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. 
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.  
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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. 
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. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                            &çôd+ãsYY  2016 

   4 వెనుతిరగని వెనెన్ల – డా॥కె.గీత

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. 
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. 
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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?" 
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. 
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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. 
"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. 
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"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. 
"అందరిలాగే మీకూ అంతే అరథ్మైందనన్ మాట" అనాన్డు ఉకోర్షంగా ముకుక్పుటాలు ఎగరేసూత్ కరుణ. 

---- 
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