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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 
 
ఆ వారాంతంలో బాబుని తీసుకురావడానికి ఇంటికి వెళిల్ంది తనమ్యి. 
"ఇంకో రెండు, మూడు నెలల్లో ఎమేమ్ అయిపోతుంది కదమామ్. తరావ్త పీ హెచ డీ ఏదో చేసాత్నంటునాన్వు. ఇపుప్డీ ఉదోయ్గం 

ఎందుకు?" అనాన్డు భానుమూరిత్. 
హాసట్ల వారెడ్న ఉదోయ్గం ఆయనకు నచచ్లేదని సప్షట్ంగా అరథ్మవుతూంది.    
"వెళల్నివవ్ండి. తనంతట తను బతకాలనుకుంటునన్పుడు అడుడ్ చెపాత్రేంటి?" అంది జోయ్తి విసుగాగ్. 
చితర్ంగా తనని ఆపాలని చూసుత్నన్ తండిర్ గొంతులో తమని వదలలేని పేర్మ, వెళల్నివవ్మని చెపుత్నన్ తలిల్ గొంతులో తమ మీద 

ఆధారపడి ఎనాన్ళుల్ ఉంటుందనన్ విసుగు ధవ్నించాయి తనమ్యికి. ఒకక్ సారిగా కళల్ నీళుల్ తిరిగాయి.  తను ఎపుప్డు ఇంటికి వచిచ్నా తలిల్దండుర్లిన్ వదిలి 
వెళల్డానికి  మనసులో తీరని బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది. అయినా కనన్ తలిల్దండుర్లకి బాబు, తనూ భారం కాకూడదనన్ది తన అభిమతం. అందుకే 
కషట్మైనా, నషట్మైనా తన కాళళ్ మీద తను నిలబడే పర్యతన్ం చేసోత్ంది. 

కానీ అదేం విచితర్మో!  
తాము వాళల్కు భారం కాదని, ఏదేమైనా తామే కళల్లో పెటిట్ చూసుకుంటామని   తలిల్దండుర్లు అంటే బావుణణ్ని ఉంది మరో పకక్. 
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సంసార జీవితంలోనూ ఇంతే. ఎపుప్డూ దైవ్దీ భావమే. తన కాళల్ మీద తను నిలబడాలనే గొపప్ పటుట్దల ఒక పకక్. అతని మాట 
కాదనలేని  పేర్మాపాశం మరో పకక్.  ఇలాంటి పరసప్ర వయ్తిరేక భావాలు అందరికీ సహజమేనా? లేదా తనలోనే ఏదైనా లోపం ఉందా? అయినా శేఖర 
లాగా కఠినంగా ఉండడం తనకు ఎపప్టికైనా అలవడుతుందా అసలు! కటుట్కునన్ తనను, కడుపున పుటిట్న వాణిణ్ వదిలి ఎంత తేలికగా వెళిళ్పోయేడు!! 

తనమ్యి కళల్లో నీళుల్ చూసి జోయ్తి దగగ్రికి వచిచ్ తల మీద చెయియ్ వేసి, "ధైరయ్ంగా ఉండమామ్, అలా బెంబేలు పడితే ఎలా? నానన్గారికి 
కొంచెం కుదుటపడాలే గానీ వారానికోసారైనా నినూన్, బాబునీ చూడకుండా  ఉండగలమా చెపుప్?" అంది. 

అపుప్డు కూడా తలిల్ తనని ఉండమని అనడం లేదు. ఒకరి మీద ఆధారపడకూడదనన్ తన అభిమతానిన్ సమరిథ్ంచడానికా? తనని 
ఇంటోల్నే ఉండమంటే వచిచ్పోయే బంధువుల మాటల తాకిడి భరించలేకా?  నిజంగానే తాము భారమని భావిసూత్ందా? తలిల్ గొంతులో ఇవనీన్ కలగలిపిన 
భావాలు ధవ్నించడం తనని బాగా బాధపెడుతునాన్యి. కళల్ నీళుల్ తుడుచుకుని కాసినిన్ మంచి నీళుల్ తాగింది తనమ్యి. డాబా మీదికి వచిచ్ కూచుంది. సంధయ్ 
వేళ కావడంతో పెరటోల్ని చెటల్ మీదికి పకుష్లు వచిచ్ వరసగా వాలుతునాన్యి. తన ముందు నించే ఒక చినన్ గుంపు ఎగురుకుంటూ వచిచ్ంది. అందులో పిలల్ 
పకిష్ అనిన్టికనాన్ తకుక్వ ఎతుత్లో ఎగరడం గమనించి తలిల్ పకిష్ కాబోలు వెను తిరిగి దానితో పాటూ కాసేస్పు ఎగిరింది. అంతలోనే పిలల్ పకిష్ వేగం 
పుంజుకుని గుంపులో కలిసిపోయి వేరే పకుష్లతో ఏదో చెటుట్ మీదికి చేరిపోయింది. తలిల్ పకిష్ తన గూడు దిశగా కాబోలు మరో చెటుట్ మీద వాలింది. 
తనమ్యికి ఏదో సమాధానం లభించినటల్యియ్ంది. 

మెటుల్ దిగబోతూ పరిచయమైన గొంతులు వినబడుతూండడంతో గబగబా వచిచ్ంది కిందికి తనమ్యి. ఎపుప్డు వచేచ్రో ఏమో శేఖర 
తలీల్, తండీర్ వరండాలో కూచుని ఉనాన్రు. భాను మూరిత్ తో శేఖర తండిర్ ఏదో వాయ్పార విషయాలు మాటాల్డుతునాన్డు. 

"మీ నానేన్డిరా నానాన్" అంటూ బాబు ని ముదుద్ చేసూత్ంది దేవి. 
ఆ చివర మాట పుచుచ్కుని "నానాన్నాన్నన్.." అంటునాన్డు బాబు. 
ఈ తతంగమంతా చూసి తనమ్యికి ఒళుళ్ మండుకొచిచ్ంది. అయినా ముభావంగా వచిచ్ ఒక పకక్గా నిలబడింది. శేఖర తలిల్దండుర్లలో 

ఏ ఒకక్రూ తనమ్యి వైపు చూడను కూడా చూడలేదు. అనుకోకుండా తనని మొదటిసారి వాళుల్ చూడడానికి వచిచ్నపుడు జరిగిన సంఘటన జాఞ్పకం 
వచిచ్ంది తనమ్యికి. ఆ రోజు అదే చోట తను సిగుగ్తో తల వంచుకుని నిలబడింది. అపప్టికే శేఖర తనని చూడడానికి తరచూ వసుత్నాన్డు. అయినా మళీల్ 
పెళిల్ చూపుల తతంగమేమిటో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. అతని తలిల్ తన మెళోల్ వేసిన బంగారు నగల వైపు తదేకంగా చూడడం, అతని తండిర్ తనని 
చూసూత్నే నచచ్నటుల్ మొహం పెటట్డం తనకింకా బాగా గురుత్నాన్యి. 

"పిలల్ బాగా అరభ్కంగా ఉంది, మందో మాకో ఇపిప్ంచండి" అని వాళుల్ తన వెనకే అనడమూ వాళల్ కూడా వచిచ్న చుటాట్లు పగలబడి 
నవవ్డమూ జాఞ్పకం వచేచ్యి. 

పెళల్వుతూనే తనకి ఒళుల్ రావాలని వాళల్ వీధిలోని ఆర ఎం పీ హాసిటల నరుస్ని పిలిపించి మకక్ల మీద రోజు విడిచి రోజూ ఇంజక్షనుల్ 
పొడిపించేరు. ఆ ఇంజక్షనల్కి ఒళుళ్ రాలేదు సరికదా తరావ్త చానాన్ళల్ పాటు మకక్లు పటేట్సినటుల్  అయిపోయి సరిగా నడవలేకపోయేది తనమ్యి. ఇపప్టికీ 
ఒక కాలుమీద ఆనుకుని నిలబడినపుప్డలాల్ అదే పరిసిథ్తి. ఎకుక్వసేపు ఇక వాళల్ ఎదురుగా ఉండడం తనకి చికాకు అనిపించి లోపలికి నడిచింది. 

"అసలు వీళుల్ ఎందుకు వచేచ్రు?" వంటింటోల్ టీ పెడుతునన్ తలిల్ని అడిగింది. 
జోయ్తి కూతురి వైపు నిషూట్రంగా చూసి, "నీకు తపిప్నా మాకు తపుప్తాయా ఇవనీన్" అని విసురుగా అంది. 
తలిల్ అనేది ఏ మాతర్ం అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. 
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బాబు అంత పరిచయంగా వాళల్తో ఆడుతునాన్డంటే అసత్మాటూ వాళుల్ వచిచ్ వెళుత్నాన్రనన్మాట. మరాన్టి నించీ తను హాసట్ల కి 
బాబుని తీసుకు వెళిల్పోతుందనన్ విషయం కూడా చెపేప్ ఉంటారనిపించింది తనమ్యికి. వాళల్తో బాటూ తలిల్దండుర్ల మీద కూడా రానురానూ చికాకు 
వసూత్ంది తనమ్యికి. అవతల అతను తనని కోరుట్ చుటూట్ తిపిప్సుత్నాన్డనన్ బాధ కించిత అయినా ఉనన్టుట్ ఉనాన్రా వీళల్ంతా? 

ఎందుకు ఇంకా బంధుతావ్లు కొనసాగిసుత్నాన్రు? 
తలిల్ అంత బాధపడూత్ వాళల్ని ఆదరించాలిస్న అవసరం ఏవిటి? 
తన వైపు కూడా చూడడం ఇషట్ం లేని వాళల్కి బాబు మీద మాతర్ం పేర్మ ఎందుకు? 
ఆలోచించే కొదీద్ తలపోటు రాసాగింది తనమ్యికి. ఇక మీదట ఇక ఎంత తకుక్వగా  ఇకక్డికి వసేత్ అంత మనశాశ్ంతి తనకు 

దకుక్తుందని మాతర్ం అరథ్మయియ్ంది. 
---- 

బాబు మృదుల చిటిట్ చేతులందుకుని నడిపిసూత్ హాసట్ల ఆవరణలోకి తీసుకు వచిచ్ంది తనమ్యి. బసుస్ పర్యాణమంతా నిదర్పోయేడు.  
మొదటి సారి తలిల్తో  కలిసి బయటకు వచేచ్డేమో చుటూట్ ఉనన్ భవంతులని అందమైన పెదద్ కళుల్ విపాప్రుచ్కుని చూడసాగేడు.   
దగగ్రకు వసూత్నే మురళి "అరే, వీడెంత బావునాన్డో!" అంటూ రెండు చేతులూ చాచి దగగ్రకు తీసుకునాన్డు. 
ఎనాన్ళల్ నుంచో పరిచయం ఉనన్టుల్ చపుప్న మీదికి దుమికేడు మృదుల. 
పకక్నే ఉనన్ వెంకట "మీ వాడు మీలాగా నెమమ్దసుత్డు కాదు. మాంచి చలాకీ కురార్డు. అవునూ, మృదుల అనన్ మంచి పేరు వదిలేసి  

"బాబూ" అని పిలుసాత్రేవిటి? బెంగాలీ వాళల్లా "మృదుల బాబు" అని పేరు పెటేట్రా ఏవిటి? అనాన్డు నవువ్తూ. 
తనమ్యి చిరునవువ్తో అదే సారథ్కం చెయయ్ండి. అంది రిజిసట్రు లో "మృదుల బాబు" అని రాసూత్. 
"మీరేమో గరల్స్ హాసట్లు వారెడ్ను, వీడేమో అబాబ్యి. టెకిన్కల గా అబాబ్యిలు గరల్స్ హాసట్లులో ఉండకూడదు." అనాన్డు వెంకట. 
ఏదో అరథ్మైనటుల్ చపుప్న తనమ్యి వైపు పరుగెతుత్కొచిచ్  ఒళోల్కి ఎకిక్ మెడ కావలించుకునాన్డు బాబు. 
తనమ్యి వాడి వీపు మీద రాసూత్ ఆలోచిసూత్ండగా 
వెంకట గటిట్గా నవువ్తూ "భయపడకండి. అయిదేళుల్ నిండని పిలల్లని మా బాయస్ హాసట్ల లో చేరుచ్కోం." అనాన్డు. 
మురళి అదే కాంతివంతమైన చిరునవువ్తో "మేం యోగాలో చేరుచ్కుంటాం" అనాన్డు. 

*** 
వచిచ్న రెండో రోజుకే బాబు అందరికీ ఇషట్మైన వాడయియ్పోయేడు. హాసట్లు మొతత్ం మీద చినన్ వాడు కావడంతో గేటు కీపర దగగ్రిన్ంచి, 

వంటింటి వాళల్ వరకూ అంతా బాబు ని ఎతుత్కుని ముదుద్ చేసే వాళేల్ అయేయ్రు. తోడొకరు లేని జీవితంతో పోరాటం మొదలు పెటిట్న తనమ్యికి వివేకానందా 
పాఠశాల గొపప్ శాంతి నిలయం అయింది. ఆ ఆదివారం పూట తెలల్వారు ఝామున చలి చీకటల్లో వెలుతురు రేఖలు విచుచ్కునే సమయాన యోగా చివరన 
చెపేప్ "ఓం"కారం నాదంలో పర్పంచానిన్ గెలవగల ఒక గొపప్ ఉతేత్జం నిండినటల్యింది తనమ్యికి. పిలల్లంతా యోగా నించి రాగానే వాకిటోల్ పెదద్ గాబుల  
నిండా వేణీణ్ళుల్ కాచి, చినన్ పిలల్లందరికీ నలుగు పెటేట్ కారయ్కర్మం మొదలు పెటేట్రు ఆయాలు. తొలిపొదుద్ వాకిట పసుపు కలిపిన నలుగు పిండి పూసుకుని  
పిలల్లందరూ పారవ్తీ దేవి తయారు చేసిన చిటిట్ వినాయకులాల్ ఉనాన్రు. సాన్నాలు కాగానే కలువ పూలు తెపిప్ంచి హాలు మధయ్ ఉనన్ పెదద్ నీళల్ గినెన్లో 
పిలల్లతో వేయించింది తనమ్యి. 
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కాసత్ ఎడంగా నిలబడి చూసుత్నన్ పెదద పిలల్లని పిలిచి "ముగుగ్లు పెటట్డం నేరిప్ంచనా? " అంది. 
అంతా సంతోషంగా చుటూట్ మూగేరు. గరల్స్ హాసట్లు ఆవరణ పండగ వచిచ్నటుల్  మిలమిలా మెరిసిపోసాగింది. 
అటుగా వెళూత్ వెంకట "ఏవిటండీ ఇది వివేకానందా పాఠశాలలోని గరల్స్ హాసట్లేనా? లేదా పొరబాటున మా ఊరు వచేచ్నా?" అనాన్డు.  
వెనకే మురళి వచేచ్డు. మురళి చాలా మిత భాషి. కళళ్తోనే పలకరించేడు. శబద్ం కనాన్, నిశశ్బద్ం ఎకుక్వ పర్తిభావంతమైనదని 

మొదటిసారి తెలుసుకుంది తనమ్యి. మురళి నుదుటి మీది విభూది రేఖ, వెలిగే కళుళ్, చిరన్వువ్ చెదరని ముఖం, పర్శాంతమైన వదనం పిలల్లందరినీ 
ఆకరిష్ంచి, కర్మశిక్షణలో ఉంచడానిన్ గమనించింది తనమ్యి. 

“మన  ఆవరణని ఆనుకుని ఉనన్ వృదాధ్శర్మానికి వెళుత్నాన్ం. మీరూ వసాత్రా?" అనాన్డు వెంకట. 
"ఒకక్ నిమిషం" అని బాబుని ఆయాకి అపప్గించి వాళల్తో నడిచింది తనమ్యి. 
చీర చెంగు భుజం చుటూట్  కపుప్కుంటూ, మురళి ఒకక్ క్షణం పర్శంసా పూరవ్కంగా తన వైపు చూడడానిన్  గమనించింది తనమ్యి. 

హాసట్లు బిలిడ్ంగులు దాటి వెనకగా ఉనన్ చినన్ చెరువు గటుట్ మీద నడక సాగించేరు. ఆ చుటుట్పకక్ల నీటి సదుపాయం బాగా ఉండడం వలల్ ఎటు చూసినా 
పచచ్ని చెటల్తో ఆహాల్దంగా ఉంది. దూరంగా పరవ్తాల వరుసలు ఆకాశం వైపు ఎదగాలనన్ ఉనన్తాశయాలకి పర్తీకలై ధీరంగా నిలబడి ఉనాన్యి. 

మురళి, వెంకట ఇంజనీరింగు చదివారనన్ విషయం విని ఆశచ్రయ్పోయింది.  
"మరి యోగా నేరిప్సూత్...." అని ఆగింది. 
"అదేనండీ విధి విచితర్ం. ఎమేమ్ చదువుతూ మీరు హాసట్లు వారెడ్ను గా పనిచెయయ్డం లేదూ?" అలాగే మేమూ అనన్మాట అనాన్డు 

నవువ్తూ వెంకట. 
తన జీవిత పరిసిథ్తులు వేరు.  వెంకట ఇంకా ఫరావ్లేదు. బాయస్ హాసట్ల వారెడ్న గానే కాకుండా కంపూయ్టర ఇనస్ టర్కట్ర గా కూడా 

పనిచేసుత్నాన్డు. కానీ మురళి సంగతి ఏవిటి? అదే అడిగింది. సమాధానంగా అదే పర్శాంత నిశశ్బద్పు చిరన్వువ్ మురళి ముఖమీమ్ద. 
వెంకట అందుకుని "ఇంజనీరింగ లో మేమిదద్రం కాల్స మేటస్ మి. నేనికక్డ ఉదోయ్గానికి ఇంటరూవ్య్కి వచిచ్నపుడు నాతో వచిచ్న 

మురళి ఇకక్డి వాతావరణానికి ముగుధ్డయేయ్డు. అపప్టి వరకూ అంతరీల్నంగా ఉనన్ యోగా ఇనస్ టర్కట్ర కావాలనన్ తన ఆకాంక్షకు ఆసాక్రం లభించింది. 
అందునా ఇతరుల సేవ కోసం తన జీవితానిన్ అంకితం చెయాయ్లనన్ తన జీవితాశయానికి అంకురారప్ణ జరిగింది. ఇందు కోసం ఇంజనీరు ఉదోయ్గానిన్ 
కూడా వదిలేసేడు.  

అబుబ్రంగా  మురళి వైపు చూసింది తనమ్యి. మురళి ఈ మాటలిన్ విననటేట్ నడవ సాగేడు. మాటలోల్నే వృదాధ్శర్మానికి చేరుకునాన్రు. 
దాదాపు ఇరవై మంది వృదుధ్లు ఉనాన్రు అకక్డ. వారంతా విధి వంచితులే. అందరూ ఉండి కుటుంబ అనాదరణలకు గురయియ్న వారు కొందరు, ఎవరూ 
లేని ఒంటరి వాళుల్ కొందరు. రకరకాల అనారోగాయ్లతో సతమతమవుతూ బహుకాల రోగపీడితులైన వారు కొందరు. జీవితపు చివరి అంకంలో బాధాగర్సత్ 
భాగానిన్ కనుకొలుకులోల్ దాచుకుని బతుకునీడుసుత్నన  వారు కొందరు. వెళూత్నే మురళి తన చేతి సంచిలోని అరటి పళుల్ తీసి తలా ఒకటి ఇచేచ్డు. 
ఒకరిదద్రికి గబగబా బాయ్ండేజీలు మారిచ్ కటేట్డు. వారందరి కేష్మం కనుకోక్వడమే కాదు. ఆపాయ్యంగా వాళల్తో మాటాల్డసాగేడు. ఆ సాయంతర్ం అకక్డ 
సాయం పొందుతునన్ వారితో పోలిసేత్ తన జీవితంలోని కషాట్లు కషాట్లే కాదని అనిపించేయి తనమ్యికి. మురళి వారికి సేవ చేసుత్నన్పుడు కళళ్లోల్ 
కనిపించిన సంతృపిత్ తనమ్యికి కొతత్ పాఠం నేరిప్ంది. ఇతరుల సేవకై అంకితమైన జీవితం ఎంత ఉతక్ృషట్మైనదో అరథ్మయింది. జీవితంలో ఎపుప్డూ పరుల 
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సేవకు కొంత  భాగం కేటాయించాయలని నిరణ్యించుకుంది. వెంకట, మురళి లతో కలిసి పార్రథ్నలు, భజనలలో పాలొగ్నడం, వృదుధ్లకు మందులు 
వగైరాల సపెల్ౖలు సరిచూడడంలో భాగం పంచుకోసాగింది తనమ్యి. 

పర్తీ ఆదివారం ఉదయానే పిలల్లతో కలిసి దేవ గనేన్రు పూలు కోసి, మాలలు కటిట్ పార్రథ్నా మందిరపు ఆవరణను 
అలంకరించడంలోనూ మురళికి సాయం చెయయ్సాగింది. మొదటి నెల జీతంలో రెండు శాతానిన్ పటుట్కెళిల్  మురళి చేతిలో పెటిట్  

"ఇక మీదట వీటిని కూడా వృదాధ్శర్మంలో పళుల్ కొనడానికి వినియోగించండి." అంది.  
------ 

ఎమేమ్ ఫైనలియర పరీక్షలు నెల రోజులకు వచేచ్సేయి. అవి కాగానే మరో మూడు నెలలోల్ జే ఆర ఎఫ పరీక్ష   రాయాలిస్ వుంది. 
తనమ్యికి ఏ పని చేసుత్నాన్ పరీక్షల ఆలోచనే చుటుట్ముటట్సాగింది. ఆ రోజు ఉదయం డిపారుట్మెంటు బయట చెటుట్ కింద బెంచీ మీద కూరుచ్ని దీక్షగా 
నోటుస్ చదువుతూ ఉంది. కాల్సులనీన్ ముందు రోజే పూరత్యియ్ పోయాయి. అనంత వెనకగా వచిచ్ కళుల్ మూసింది. 

"చదివింది చాలేల్మామ్, అవతల అందరూ డిపారుట్మెంటులోని కలచ్రల హాలులో చేరి పారీట్ చేసూత్ంటే ఇకక్డ కూచునాన్వేంటీ?" అంది. 
బదులుగా చిరన్వువ్ నవువ్తూ అనంత వెనక నడిచింది. 
"ఎలా ఉంది కొతత్  ఉదోయ్గం, కొతత్ జీవితం?" అంది అనంత. 
మళీల్ అదే చిరన్వువ్ చూసి, "నినున్ చూసూత్ంటే నాకూ వచిచ్ అకక్డ జాయినయియ్పోవాలనుంది. మన వాళుల్ ఫైనల పరీక్షల కంటే 

ఎకుక్వగా జే ఆర ఎఫ గురించి ఒకటే టెనష్న పడుత్నాన్రు. ఫైనల పరీక్షలకూ  కంబైండ సట్డీస చేదాద్మనుకుంటునాన్ం. పర్తీ రోజూ లైబర్రీ బయట మకాం. 
ఏవంటావ?" అంది అనంత కనుబొమలు ఎగరేసూత్. 

"నీకు బానే ఉందా మరి..." అని సందేహంగా ఆగింది తనమ్యి అనంత నెల తపిప్న విషయానిన్ గురుత్ చేసూత్. 
"నాకు అబారష్న అయియ్ంది తనమ్యీ" అంది చాలా మామూలుగా అనంత. 
తనమ్యి "అయోయ్" అంది చపుప్న. 
తేలికగా నవువ్తూ, "ఏది జరిగినా మన మంచికేలే, తాదూర కంతలేదు మెడకో డోలని ఇపుప్డు మేమునన్ పరిసిథ్తులోల్ పిలల్లిన్ పోషించే 

పరిసిథ్తి లేదు మాకు. అయినా ఇపుప్డు ఆలోచించవలసింది పరీక్షలు గటెట్కక్డం గురించి" అంది అనంత. 
తనమ్యి అనంత వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. మనసుకీ, శరీరానికీ  ఉనన్ అవినాభావ సంబంధాలిన్ అంత తేలికగా తీసుకోవడం తనకు 

ఎపప్టికైనా సాధయ్మేనా? విషయాలిన్ తేలికగా తీసుకోలేకపోతే జీవితంలో పర్తీ అడుగు లోనూ  మథన, దిగులు, నిరేవ్దం, నిరాశ తపప్వు. చపుప్న తను నెల 
తపిప్న దగగ్రిన్ంచీ కడుపులోని బిడడ్తో కలిగిన అనుబంధం జాఞ్పకం వచిచ్ంది. ఆలోచనలతో సతమతమవుతూ హాలులోకి అడుగు పెడూత్ండగా సేట్జీ మీంచి 
కరుణ కవిత వినిపించసాగింది. 

కవిత శీరిష్క- "ఆమె"  
" ఆమె 
చూపు కలిపిందా 
లేచి వసాత్యి పార్ణాలు 
ఆమె 
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చూపు తిపిప్ందా 
పోతాయి పార్ణాలు....." 
చుటూట్ ఉనన్ వాళల్ చపప్టుల్, గోలల మధయ్  తరువాత శబాద్లేవీ తనమ్యికి తలకెకక్లేదు. వడిగా వెనకిక్ వచిచ్ బెంచీ మీద కూలబడింది. 
మనసుస్లో ఏదో తెలీని అలజడి.అసలే తనకే తెలీని సమసయ్లతో ఎటో కొటుట్కు పోతూంది తన జీవితం. ఆకాశమంత ఎతుత్న ఉనన్ తన 

లకాష్య్లిన్ చేరుకోనివవ్కుండా ఎనోన్ అడుడ్పడుత్నాన్యి.ఉనన్ంతలో తన జీవితం దొరికిన చినన్ ఉదోయ్గం, సత సాంగతయ్ంతో కాసత్ కుదురుగా నడుసూత్ ఉంది.  
ఇదొక కొతత్ సమసాయ్? 
పారీట్ కావడం వలల్నో ఏమో చకక్గా శుభర్ంగా గడడ్ం చేసుకుని, ఉనన్ంతలో మంచి దుసుత్లు వేసుకునన్ందు వలల్ కరుణ ముఖం 

వెలిగిపోతూంది సేట్జీ మీద. పైగా కవితవ్ంతో ఏదో ఎనలేని శకిత్ ఒనగూరుతునన్టుల్ గొపప్ ఉతాస్హపూరితమైన గొంతొకటి. 
ఆ కవితకు వసుత్వు తనేనా? 
ఆ ఆలోచనకే కాళల్లోంచి ఒణుకు పుటుట్కురాసాగింది తనమ్యికి. 
మరాన్టి నించి అందరితో కంబైనడ్ సట్డీస కి రావాలి తను.  
జె ఆర ఎఫ కు  ఇంత వరకూ చేసిన సాధన ఒక ఎతుత్, ఇక మీదట చేయబోయేది ఒక ఎతుత్. చివరి నెలలోల్ చదివేదే ముఖయ్ం. ఇపుప్డు 

ఉనన్ తకుక్వ సమయంలో జె ఆర ఎఫ సాధించాలంటే గూర్ప సట్డీస తపప్నిసరి. 
క్షణకాలం కళుల్ మూసుకుని "అజాఞ్త మితర్మా! పరిపూరణ్ంగా లక్షయ్ం  వైపు దృషిట్ కేందీర్కరించగలిగే ఏకాగర్తని, మనోబలానీన్, సిథ్ర 

చితత్తనీ ఇవువ్ నాకు" అని పార్ర్రిథ్ంచింది.  
------ 

 -- 
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