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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. శేఖర తో ఒక పకక్ కషాట్లు పడుతూనే తనమ్యి యూనివరిశ్టీ లో ఎమేమ్ పాసయియ్, పీ.హెచ.డీ లో జాయినవుతుంది. శేఖర తో ఎనోన్ 
రోజులు పోరాడి, చివరికి తనమ్యి విడిపోతుంది.  హైదరాబాదుకు దగగ్రోల్ తనమ్యికి లెకచ్రర గా ఉదోయ్గం వసుత్ంది. చినన్నాటి సేన్హితుడు పర్భు 
అనుకోకుండా మళీల్ ఎదురయియ్,  పెళిల్ పర్పోజల తీసుకు వసాత్డు. తనమ్యి ఒక ఏడాది గడువు పెటిట్, మధయ్లో కలుసుకోకూడదని  నిబంధన 
పెడుతుంది. 
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తనమ్యికి మెలకువ వచేచ్సరికి సాట్ఫ రూములో ఒక పకక్గా ఉనన్  బలల్ మీద పడుకుని ఉంది. తాయిబా పకక్నే విసురుతూ 
కనిపించింది. చుటూట్ లెకచ్రరుల్ గుమిగూడేరు. తనమ్యి కళుల్ తెరవడం చూసి అంతా ఒకక్సారిగా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు.  

పిర్నిస్పాల గారు "ఏమిది మేడం, మరి నాలుగ్దినాలు ఇంటికాడ ఉండుండిర్" అనాన్రు తేలికపడుతూ. 
సిదాద్రథ్ నరుస్ని వెంటబెటుట్కుని వచేచ్డు. 
"మీరు గిటల్ పడంగనె పాపం సారు దావఖానకు ఉరికిండు" అంది తాయిబా. 
తనమ్యి కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా చూసింది సిదాద్రథ్ వైపు. కాసేస్పటోల్నే పూరిత్గా తేరుకుని ఇంటికి బయలుదేరింది తనమ్యి. 

తాయిబా తోడు వచిచ్ంది. సిదాద్రథ్ గేటు వరకూ వచిచ్ ఆటో ఎకిక్సూత్ 
"నరుస్ ఏం ఫరావ్లేదని చెపేప్ వరకూ గాభరా పుటుట్కొచిచ్ంది. అయినా ఏంటి తనమ్యీ! ఇపుప్డు కాలేజీకి 

తొందరేమొచిచ్ందని వచేచ్రు.  నా మాట విని మరొక వారం రెసుట్  తీసుకోండి" అనాన్డు. 
దారిలో తాయిబా ఉతత్రం తీసి చేతిలో పెటిట్ంది. "ఏంది మేడం, గటల్ సదవతానే పడిపోయినుర్. అంత మంచిగనె ఉనన్దా?" 

అంది. 
తనమ్యి నిటూట్రుప్ విడుసూత్ తల ఊపింది. పర్భు ఉతత్రం లో తను చదివిన చివరి వాకయ్ం వెంటాడుతూ ఉంది. 
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"మా వాళల్కు చెపిప్నా ససేమిరా ఒపుప్కోరు. అందుకే ఇక ఒక నిరణ్యానికి వచేచ్ను...." 
ఇంటికి రాగానే నిసాత్ర్ణగా మంచమీమ్ద వాలిపోయింది. ఊరి నుంచి పొలం కౌలు వయ్వహారాలేవో అరజ్ంటుగా చెయాయ్లిస్ 

ఉనాన్యని తలీల్తండీర్ అంతకు ముందు రోజే  బయలుదేరేరు. 
వెళేల్ ముందు జరిగిన సంఘటన జాఞ్పకం వచిచ్ంది తనమ్యికి. 
భానుమూరిత్ కూతురి దగిగ్రికి వచిచ్ "ఒకసారి ఆలోచించమామ్. బాబు కోసమైనా నువువ్ శేఖర తో  కలిసి ఉంటే మంచిదేమో" 

అనాన్డు. 
జోయ్తికి ససేమిరా ఇషట్ం లేకపోయినా, కూతురు ఎవరినో మళీల్ పెళిల్ చేసుకోవడం కంటే మంచిదనన్టుట్ మాటాల్డకుండా ఉండి 

పోయింది. 
"వీళుల్ ఇలా ఎలా ఆలోచించగలుగుతునాన్రు? అసలు శేఖరోత్ తనెలా మళీల్ కలవగలదు?  అతనిపుప్డు ఎవరికో భరత్. ఎవరో 

ఆమె పిలల్లకు తండిర్. 
ఛీ,ఛీ. తలుచ్కోవడానికే అసహయ్ం వేసూత్ంది.  అతని ముఖం చూడడానికి కూడా కంపరం పుటుట్కొసూత్ంది. పైగా పర్భు 

వచిచ్న రోజు జరిగిన సంఘటన నుంచి తనమ్యి అపప్టికీ కోలుకోలేదు. తనపై ఎపుప్డూ చెయియ్ చేసుకోని తండిర్ తన పీకె పటుట్కునాన్డు. అంత 
తపుప్ తనేం చేసింది? నిజానికి ఆ రోజు నుంచీ తండిర్తో ముభావంగానే ఉంటూ వచిచ్ంది. ఇక ఉండబటట్లేక అదే అడిగింది. 

"నువువ్ నీ సంతోషమే చూసుకుంటునాన్వు కానీ పిలాల్డి గురించి ఆలోచించేవా?" అనాన్డు తండిర్ గదిద్ంపుగా.  
"ఇపుప్డు వాడికేమయియ్ంది?" అంది రోషంగా. "ఏమయియ్ందా? ఆ వచేచ్వాడు నీకు భరత్ కాగలడేమో. కానీ పిలాల్డికి తండిర్ 

కాగలడా?" అని రెటిట్ంచేడు భానుమూరిత్. 
"పర్భు బాబుకి తండిర్ కాగలడో, లేడో తనకూ తెలీదు. కానీ వాడు శేఖర లాంటి దుషుట్డి నీడలో పెరగడం కంటే మంచిదే. 

మంచి భరత్ కాలేని శేఖర మంచి తండార్?" అదే చెపిప్ంది. 
"నీ వితండ వాదాలకు నా దగిగ్ర సమాధానం లేదు. మేం నీ మంచి కోరి చెపుతునాన్ం. వినేదీ, లేనిదీ నీ ఇషట్ం" అనాన్డు 

భానుమూరిత్. 
"నీ ఇషట్ం"  అనన్ చివరి మాట "నీ ఖరమ్" అనన్ంత విసురుగా వినబడింది తనమ్యికి. 
ఇపుప్డీ ఉతత్రం. నిజానికి ఉతత్రం పూరిత్గా చదవలేదు. 
"ఇరువైపులా తలిల్దండుర్లు ఒపుప్కోవడం లేదు కాబటిట్ ఒక నిరణ్యానికి వచేచ్ననాన్డు"  
అదేవిటో ఊహించుకోవడానికే భయం వేసి కళుల్ తిరిగిపోయేయి తనకు. పర్భు తనను ఇలా నిసస్హాయంగా వదిలేసేటంత 

బలహీనమైనదా అతని పేర్మ?  ఎందుకో మనసస్ంగీకరించడం లేదు. అతని పేర్మ గటిట్దని తనకు అనిపిసూత్ ఉండేది, కాదు కాదు అదే నిజం 
కూడా! మరెందుకిలా జరుగుతోంది? తనకే ఎందుకు జరుగుతోంది? 
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తపుప్ తనదేనా? ముందంతా అతను వెంటపడినపుప్డు తనే ఏడాది గడువు పెటిట్ంది. ఇపుప్డు అతను తన జీవితం తను 
చూసుకుంటునన్ందుకు తటుట్కోలేకపోతూంది. కళుల్ తుడుచుకుని ఉతత్రం మరొకసారి చదవడం మొదలు పెటిట్ంది. ఎపుప్డూ పర్తీ ఉతత్రానీన్, 
అందులోని పేర్మ పూరిత అక్షరాలీన్ హతుత్కుని ముదుద్లు కురిపిసూత్ చదివేది. ఇపుప్డు ఆపుకుందామనాన్ దు:ఖం ఆగడం లేదు. మొదటి 
పేజీలోని చివరి పేరాకి వచేచ్సరికి మళీల్ నీరసం ముంచుకొచిచ్ంది. 

"మా వాళుల్ నా కోసం చెపాప్పెటట్కుండా సంబంధం మాటాల్డి, రేపు నిశిచ్తారథ్ం అని ఫోను చేసేరు. ఇక మన సంగతి 
సవ్యంగా ఇకక్డికి వచిచ్ చెపప్డం కంటే వేరే మారగ్ం  కనబడలేదు. తీరా వచేచ్నే కానీ ధైరయ్ం చాలడం లేదు. ఒక పకక్ మీ వాళల్కూ ఇషట్ం 
లేదని అరధ్మయియ్ పోయింది. ఇక వీళల్కు చెపిప్నా ససేమిరా ఒపుప్కోరు. అందుకే ఇక ఒక నిరణ్యానికి వచేచ్ను........" 

తను అతనిన్ మనసూఫ్రిత్గా  పేర్మించింది. అసలు పేర్మకు అరథ్ం ఏవిటి? పేర్మించిన వయ్కిత్ సంతోషంగా ఉండాలని 
కోరుకోవడం కదా! అలాంటపుప్డు తనకు బాధ ఎందుకు కలుగుతూంది? 

“పర్భూ! నినున్ పేర్మించే వయ్కిత్గా ఎపుప్డూ నేను నీ మంచిని, నీ సంతోషానిన్ కోరుకుంటాను, కానీ నా నించి దూరంగా 
వెళల్డం  నీకు సంతోషమెలా అవుతూందో అరథ్ం కావడం లేదు. పర్శాంతంగా ఉనన్ నా జీవితంలోకి చొరబడి, ననున్ నీ పేర్మతో వివశురాలిన్ 
చేసి ఇలా తపుప్కోవడం నీకు నాయ్యమేనా?" ధారాపాతమైన కనీన్టిని తుడుచుకుంటూ రెండవ పేజీ తిపిప్ంది. 

"తనూ! నేను ఇపుప్డు తీసుకొనబోయే నిరణ్యం వలల్ ఏమవుతుందనే ఆలోచన ఇక మానెయయ్దలుచు కునాన్ను. ఏమైనా 
కానియియ్. నేను ఉనన్ పళంగా ఇకక్డి నుంచి  వచెచ్యాయ్లనుకుంటునాన్ను. నినున్ చూడడానికి రెకక్లు కటుట్కుని వాలాలని ఉంది. మీ 
అమామ్నానన్ గారుల్ వెళల్ంగానే చెపుప్. నిజానికి నాకు నినున్ వెంటనే చూడాలనుంది. ఎవరికోసమూ నేను నినున్ వదులుకోలేను, దూరం 
చేసుకోలేను, ముఖయ్ంగా నినున్ అకక్డ వంటరిగా వదిలి నేను ఎకక్డా సంతోషంగా బతకలేను. చినన్తనం నించి నినున్ పేర్మించినా సరైన 
సమయానికి నినున్ దకిక్ంచుకోలేకపోయాను. ఇక ఇపుప్డూ నీతో జీవితం పంచుకునే అవకాశానిన్ ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ వదులుకోలేను.  మన 
కుటుంబాలూ, చుటూట్ ఉనన్ పర్పంచం ఒపుప్కునాన్, ఒపుప్కోక పోయినా  నేను నినున్ వొదులుకోలేను. అయినా నీకు తెలీదూ? నా మనసుస్ నీకు 
ఎపుప్డో సమరిప్ంచానని? నువేవ్ నేను, నేనే నువవ్ని. హమమ్యయ్, నీకు ఇది రాసేక గానీ నా మనసు కుదుటపడడం లేదు. ఇవనీన్ సరేగానీ, 
నువువ్ తవ్రగా కోలుకోవాలి. సమయానికి భోజనం చెయయ్డం మరిచ్పోకు"  

తనమ్యి ఆనందబాషాప్లతో గబగబా ఉతత్రానికి ముదుద్లు కురిపించింది. తనకి తెలుసు, తన పర్భు తనకి అనాయ్యం 
చెయయ్డని. అయినా తెలివితకుక్వతనం కాకపోతే  ఉతత్రం సగంలోనే గాభరా పడిపోవడమెందుకు? పర్భు పేర్మని శంకిసేత్ తనని తను 
శంకించుకునన్టేట్. తన కోసం కొటుట్కునే గుండె చపుప్ళల్లోల్ అతని నిజాయితీ ఎపప్టికపుప్డు తేటతెలల్మవుతూనే ఉందిగా. తనెందుకు అంత 
పిచిచ్గా ఆలోచిసుత్ంది? 

లేచి చలల్ని నీళల్తో ముఖం కడుకుక్ంది. అదద్ంలోచూసూత్ చినన్ సిట్కక్ర  బొటుట్ ముఖానికి అతికించుకుంది.  
జీవితం పొడవునా మింగుడు పడని చేదు అనుభవాలతో మెరుపు కోలోప్యి, చికిక్ పోయిన పలచని చెంపలు, అనుక్షణం 

దుఃఖం తో అలిసిపోయిన కళుల్.  
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ఒకపుప్డు తిలకం సీసాతో పెదద్ బొటుట్  పెటుట్కుంటూ కాంతివంతమైన తన ముఖానిన్ తానే చూసుకుని మురిసిపోయేది. 
వాకిటోల్ రాళల్ వారన విరగబూసిన ముదద్ బంతి పూల దగిగ్రికి వచిచ్ంది. 

"అజాఞ్త మితర్మా! పూల మొకక్లా ఎంత చినన్దైనా అందమైన జీవితానిన్ పర్సాదించు నాకు" అని కళుల్ మూసుకుని 
వేడుకుంది. 

ఒంటోల్ నీరసంగా ఉనాన్ కాళల్లోల్కి ఎకక్డ లేని హుషారు వచిచ్నటట్యియ్ంది. రోడుడ్ మీది ఎసీట్డీ బూత కి వచిచ్ పర్భు ఆఫీసుకి 
ఫోను చేసింది  

"అరే మేడం, ఏడికి బోతునన్వు? అగో, నే తోలుకుపోత ఉండు" అంటూ తాయిబా వెంట వచిచ్ంది. 
"సుసీత్ తగేగ్వరికి జర జాగర్తత్గ ఉండు మేడం, ఏడికి బోవాలనాన్ నే తోలుకుపోత గద...."గలగలా మాటాల్డుతునన్ తాయిబా 

వైపు చూసూత్  
ఈ అజాఞ్త పర్దేశంలో ఈ అమామ్యే లేకపోతే తన జీవితం ఏమయేయ్దో అనిపించి కృతజఞ్తగా తాయిబా చెయియ్ పటుట్కుని 

"థాంకూయ్" అంది. 
"ఊకో మేడం" అని సిగుగ్ పడింది తాయిబా. 
ఫోన లో అవతలి నుంచి పర్భు గొంతు వినిపిసూత్నే మళీల్ దు:ఖం ముంచుకొచిచ్ంది తనమ్యికి. 
"ఒకక్సారి రాగలవా" అని మాతర్ం అనగలిగింది. 

*** 
గేటు తీసుకుని వసుత్నన్ పర్భుని చూడగానే మొతత్ం సతుత్వ వచిచ్నటల్యియ్ంది తనమ్యికి. దగిగ్రికి వసూత్నే అతనిన్ అలుల్కుని 

కళుల్ మూసుకుంది. 
గుండెలకు హతుత్కునన్ తల మీద ముదుద్ పెటిట్, గెడడ్ం పెకెతిత్ దు:ఖంతో తడిగా, భారంగా ఉనన్ కనెర్పప్లిన్ తుడుసూత్, "పద 

తనూ!  పెళిల్ చేసుకుందాం, ఇక అభయ్ంతర పెటట్కు" అనాన్డు పర్భు. 
తల మీద వెనెన్ల పూల వాన అకసామ్తుత్గా కురుసుత్నన్టుల్ అనిపించింది తనమ్యికి.  
వివశతవ్ంతో ఇంకాసత్ గటిట్గా హతుత్కుని "అలాగే. కానీ, నేను ఒక గంట పాటు నిలబడగలవగానే" అంది సంతోషంగా. 
"అయోయ్! ముందు కూరోచ్" అనాన్డు ఆతృతగా. 
అతనికి జేరబడి కూచుంటూ నిసాత్ర్ణగా కళుల్ మూసుకుంది. 
"మరి ఇలా చెపప్కుండా పెళిల్ చేసుకుంటే మీ వాళుల్ బాధ పడరూ?" అంది సాలోచనగా. 
"అలాగని, నినున్ బాధ పెటట్డం మంచిదంటావా? నేను వాళుల్ చెపిప్నటుల్ నడుచుకుంటే వాళుల్ ఆనందపడినా, నువువ్, నేను 

జీవితాంతం బాధ పడాలి. మన పెళిల్ వలల్ వాళుల్ కొనాన్ళుల్ బాధ పడతారు నిజమే. కానీ ఆ బాధని మరిపింపజేసేలా నువూవ్, నేనూ నడచుకుంటే 
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అది తవ్రగా ఉపశమిసుత్ందని నా నామమ్కం. తనూ! నేను మా వాళల్ని ఎపుప్డూ జాగర్తత్గా చూసుకోవాలని అనుకుంటూ ఉంటాను. నువువ్ 
కాదనవు కదూ!" అంటూ చెయియ్ చాచేడు. 

అతని చేతిలో తన అరచెయియ్ ఉంచుతూ "తపప్కుండా" అంది. 
నిశశ్బద్ంగా తల నిమురుతూ, "నువువ్ బాగా కోలుకో ముందు. దేనికీ బాధ పడకు. ఇక నేనూ ఇకక్డే ఉంటాను. నినున్ 

భదర్ంగా చూసుకుంటాను" అనాన్డు. 
తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా తలూపింది. ఇక ఏ విషయానికీ జీవితంలో ఒంటరి పోరాటం చేసే ఓపిక కూడా లేదు. 
అదే చెపిప్ంది చినన్ గొంతుతో. 
"ఊ...ఇక దేనికీ నువువ్ ఒంటరిగా పోరాడకక్రలేదు, నేనునాన్నుగా" అనాన్డు గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్ వదులుతూ. 
"మరి మీ వాళుల్..." అనేదో అనబోతునన్ తనమ్యికి ఆనుకోవడానికి తలగడ ఇసూత్  "ష... కాసేస్పు పర్శాంతంగా నిదర్పో. 

ఏమీ  ఆలోచించకు" అనాన్డు. 
*** 

పర్భు సానిన్ధయ్ంలో నెల రోజులోల్  తనమ్యి పూరిత్గా కోలుకుని, ఆరోగయ్వంతురాలయియ్ంది. తను మందులు వేసుకోవడం 
దగగ్రున్ంచి, తినడం వరకూ పర్తీ విషయంలోనూ అతను తన పటల్ చూపించే శర్దధ్కి అబుబ్రపడింది తనమ్యి. ఆ నెల రోజులూ తనే వంట చేసి 
తినిపించి తనకు తలిల్ అయేయ్డు, కంటికి రెపప్లా చూసుకుని తండిర్ని మరిపింపజేసేడు. 

ఆ సాయంతర్ం ఆఫీసు నుంచి వసూత్నే "రిజిసట్ర ఆఫీసు వివరాలనీన్ కనుకుక్ని వచేచ్ను. ఇదద్రి సాకిష్ సంతకాలుంటే చాలు" 
అనాన్డు. 

"సిదాద్రథ్ని, ఆయన మిసెస ని అడగొచుచ్. నీ సేన్హితులు ఎవరైనా వసుత్నాన్రా?" అంది. 
పర్భు తల అడడ్ంగా ఊపేడు. అతను తన వాళల్తో ఏమీ చెపప్లేకపోవడం అతనికి విచారానిన్ కలగజేసోత్ందని అరథ్ం 

అయియ్ంది తనమ్యికి. తన జీవితానిన్ బాగు చెయయ్డం కోసం, పేర్మను గెలిపించుకోవడం కోసమో అతను పెళిల్కి సిదధ్పడుతునాన్, అతని 
మనసులో చెలరేగుతునన్ బాధ చూసుత్నన్ కొలదీ తాము తపుప్ చేసుత్నాన్మేమో అని అనిపించసాగింది తనమ్యికి.  

అదే అంది మరాన్డు సిదాద్రథ్తో. 
"ఊ.. అతని మానసిక పరిసిథ్తిని  నేను అరథ్ం చేసుకోగలను. అతను తన సేన్హితులని కూడా పిలవదలచకపోవడం లో 

బహుశా: ఎవరైనా అతని ఇంటికి వారత్ అందజేసేత్ అనవసరమైన రభస అవుతుందేమోనని భయం ఉందనుకుంటా. లేదా వారత్ ఎవరి దావ్రానో 
కాక, తనే సవ్యంగా  తెలియ జేయాలనే ఉదేద్శయ్మూ అయిఉండొచుచ్. పెళిల్ లోగా అతనిన్ ఎంతైనా ఆలోచించుకోనివవ్ండి, మధన పడనివవ్ండి. 
పెళిల్ తరువాత ఆలోచించుకోవడం కంటే ఇది మంచిదే నా ఉదేద్శయ్ంలో. ఏదేమైనా కానీ మీరు ఈ విషయానిన్ మనసుకి పటిట్ంచుకోనవసరం 
లేదనుకుంటా" అనాన్డు సిదాద్రథ్. 
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అయినా తనమ్యికి ఆ ఆలోచనే వొణుకు పుటిట్ంచసాగింది. ఇదంతా ఎకక్డికి దారి తీసుత్ందో అరథ్ం కావడం లేదు. 
ముఖయ్ంగా బాబు భవిషయ్తుత్ ఎలా ఉంటుందోనని భయం కలగసాగింది. ఇపుప్డు తను తపుప్ నిరణ్యం తీసుకుంటే తను జీవితానిన్ 
చకక్దిదుద్కోవాలనుకోవడంలో అరథ్ం లేదు. 

సిదాద్రథ్ అనన్టుట్  "జీవితం ఆనందమయం కావాలని ఆశ పడడంలో తపుప్ లేదు" 
కానీ పొరబాటున అది వికటిసేత్ తన చేజేతులారా తనే బాబు భవిషయ్తుత్ని కాలరాసినటల్వుతుంది.  
ఆ సాయంతర్ం పర్భు రాగానే  "అలా డాబా మీదికి వెళొల్దాద్మా" అంది. 
అపుప్డపుప్డే సాయం సమయం కావడంతో ఆకాశం ఎరుపు రంగు దాలిచ్ంది. కేవలం బటట్లు ఆరవేసుకోవడానికి మాతర్మే 

పనికొచేచ్ అతి చినన్ డాబా అది.  
ఒక మూలగా నిలబడి ఆకాశంకేసి చూసూత్  "మరోసారి ఆలోచిసేత్ మంచిదేమో పర్భూ" అంది దిగులుగా. 
"నేను ఏదైనా నిరణ్యం తీసుకునే వరకే ఆలోచిసాత్ను, ఆ తరువాత ఎపుప్డూ వెనుతిరగి చూడను. కషట్మైనా, నషట్మైనా ఆ 

నిరణ్యానికి జీవితాంతం కటుట్బడి ఉంటాను" అనాన్డు సిథ్రంగా. 
ఆ సంధయ్ వేళ అతని దృఢ సంకలప్ం చూసి తాము తపుప్ చెయయ్డం లేదని, అతనితో జీవితం సుఖవంతమవుతుందని 

మనసూఫ్రిత్గా అనిపించింది తనమ్యికి. 
  . 

 ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)   

Post your comments 

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

