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( ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు) 

జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలిల్కి న్ తురాలు, Uలకు స యం చే  సంసథ్ “స య”ను నడిపే ఉదయినిని కలవడానికి వ త్ంది సమీర. 
నాలుగు నెలల గరభ్వ న సమీర, తనకు డాకులు తీ కో లని ఉందని, అందుకు దోహద న పరి థ్తులిన్ చెపుతుంది. ఉదయిని “తనమ్యి” 
కథ చెపుతాను, నాన్క ఆలోచించుకోమని చెపుత్ంది సమీరతో. చుటాట్ల పెళిల్ లో కలు కునన్ తనమ్యి, ఖర్ లకు  పెదద్ ళల్ అనుమతితో 
పెళిల్జరుగుతుంది. పెళల్యిన మరుకష్ణం నించే ఖర్ అసలు స రూపం బయట పడుతుంది. మొదటి సంవత రంలోనే అబాబ్యి పుడతాడు. 
తనమ్యి యూనివరి టీ లో ఎమేమ్ చదు తూ ఉంటుంది. తనమ్యి ఆశయాలిన్ భరించలేని ఖర్ గొడవ చే  ఇంటోల్ నుంచి ళిల్పోయి డాకుల 
నోటీ  పంపుతాడు. తనమ్యి థ్నిక రె డెని యల్ పాఠ లలో ఉదోయ్గానికి కుదురుకుంటుంది. 

PPP

 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. 
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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. 
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 
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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. 
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. 
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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. 
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. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                p˝…’   2017 

   5 వెనుతిరగని వెనెన్ల – డా॥కె.గీత 

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. 

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.  
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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.  

----- 
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. 
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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. 
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