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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 సంవతస్రం లోనే అబాబ్యి పుడతాడు.  

 
PPP 

 
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 
ఇపప్టికిపుప్డు మరొక గది దొరకడం కషట్ం. ఎలాగూ ఎలుల్ండి  నించి పిర్పరేషన హాలిడేస ఇసుత్నాన్రు కదా! అంత వరకూ  నీకభయ్ంతరం లేకపోతే 
ఈ రెండు రోజులూ  మీ ఇంటోల్ ఉండొచాచ్? “ అంది. 
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"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.  
దారిలో అనంత, రాజు కలిసేరు.  
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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. 
పరిచయాలయేయ్క "అనన్టుట్ తనమ్యీ, మన బాబు పుటిట్న రోజు గురించి తాతగారికి చెపప్గానే, ఆయన వాళిల్ంటి డాబా మీద 

చేదాద్మనాన్రు." అంటూ 
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"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 
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. 
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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. 
"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". 
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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. 
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.  
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 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.  
బాబుకి తలార సాన్నం చేయించింది. తను కూడా తయారయియ్ తలిల్దండుర్లిన్ తీసుకుని శేఖర తాత గారింటికి భోజనాల సమయానికి 

వెళిల్ంది.  
అంతా తనమ్యిని చూసి అసలకక్డేమీ జరగనటుల్ మామూలుగా పలకరించేరు. 
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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. 
"అకక్డుండగా "నా కొడుకు.. నాకొడుకు " అని తెగ పొంగిపోయే మనిషికి  ఊరెళేత్ కొడుకు అవసరం లేదనన్ మాట" అనుకుంది 

తనమ్యి. 
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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. 

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.  
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ఆ సాయంతర్ం పాఠాలనీన్ ఒకటికి పది సారుల్ మననం చేసుకుంటూ,  చినన్ వరండా బలుబ్ వెలుగులో పదాయ్లిన్ వలెల్ వేసూత్  చుటూట్ 
పుసత్కాల మధయ్ పడి అలాగే నిదద్టోల్కి జారుకుంది. 

 . 
------ 

                        ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    
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