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 జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలిల్కి సేన్హితురాలు, సతరీలకు సహాయం చేసే సంసథ్ “సహాయ”ను నడిపే ఉదయినిని కలవడానికి 
వసుత్ంది సమీర. 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. పెళల్యిన మరుక్షణం నించే శేఖర అసలు సవ్రూపం బయట పడుతుంది. మొదటి సంవతస్రంలోనే 
అబాబ్యి పుడతాడు. కషట్మీమ్ద తనమ్యి యూనివరిశ్టీ లో ఎమేమ్ పాసవుతుంది. తనమ్యి ఆశయాలిన్ భరించలేని శేఖర గొడవ చేసి ఇంటోల్ నుంచి 
వెళిల్పోయి విడాకుల నోటీసు పంపుతాడు. తనమ్యి కషట్పడి జే.ఆర.ఎఫ సాధిసుత్ంది. ఎనోన్ రోజులు పోరాడి, చివరికి శేఖర కు తనే విడాకులు 
ఇసుత్ంది.   

*** 
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. 
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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?  
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. 
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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.  
“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. 
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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. 
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.” 
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“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. 
“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. 
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“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. 
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"   
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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. 
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?"  
  
                     ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    

Post your comments 

http://koumudi.net/comments/january_2015/jan15_venutiraganivennela_comments.htm

