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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 పెళిల్లో 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
పర్భుతో మళీల్ పెళిల్ జరుగుతుంది. పర్భుతో బాటూ అతని కుటుంబం కూడా వచిచ్ చేరి, హింస మొదలవుతుంది.
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తనమ్యి కానొవ్కేషను కోసం సెలవు పెటేట్డు పర్భు.
పర్భుతో, పిలల్లోత్ కలిసి సాన్తకోతస్వానికి వెళల్డం ఎంతో సంతోషంగా అనిపించింది తనమ్యికి.
రైలు రిజరేవ్షనుల్ కాగానే ఎందుకు వెళుత్నాన్రో, ఎకక్డికి వెళుత్నాన్రో ఈ సారి ఇంటోల్ తనే చెపిప్ంది తనమ్యి.
అంతే కాదు, తనెకక్డికి వెళిల్నా బాబు తన వెంటే వెంటాడనన్ విషయమూ సప్షట్ం చేసింది.
"అసలు వీళల్ందరికీ జవాబు చెపుప్కోవలిస్న అవసరం తనకేంటి? ఈ ఇంటోల్ పర్భుతో బాటూ తను కూడా
సంపాదనపరురాలే. తన భరత్, పిలల్లతో తను తనకి నచిచ్న చోటికి, నచిచ్న పని మీద వెళేల్ హకుక్ లేదా? అసలు తన
జీవితమీమ్ద, బాబు జీవితమీమ్ద వీళల్ పెతత్నం ఏవిటి?"
ఎంత వదద్నుకునాన్ తలుచుకుంటుంటే గొపప్ విచారం కలుగుతూంది.
ఈ పెళిల్ అనే తపిప్దం వలల్ అపప్టిదాకా సాఫీగా సాగుతునన్వెనోన్ విషయాలు తారుమారయేయ్యి.
ఒక విధంగా ఆలోచిసేత్ మొదటిన్ంచి మౌనంగా ఉండాలనన్ పర్భు అభయ్రథ్నని మనిన్ంచి తన జీవితమీమ్ద, తనకి
సంబంధించిన విషయాల మీద పర్భు తరఫు వాళుల్ కలగజేసుకునే అవకాశం తనే ఇచిచ్ంది. మొదటోల్నే పరిధులు
నిరణ్యించి ఉంటే తన విషయాలలో జోకయ్ం చేసుకునేవారు కాదు.
"అయినా ఇపప్టికీ మించిపోయింది లేదు. బెటర లేట దేన నెవవ్ర.
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తనకి సంబంధించిన విషయాలు వాళల్కు నచుచ్తాయా, నచచ్వా అనన్ది తనకి ముఖయ్ం కాదు. అయినా కుటుంబ
విషయాలకి, తనకే సంబంధించిన విషయాలకి ఉనన్ తేడా వాళుల్ అరథ్ం చేసుకోలేనపుప్డు విడమరిచ్ చెపాప్లిస్న బాధయ్త
తనదే. అందుకే చెపిప్ంది. అయినా వింటారనన్ నమమ్కం లేదు. కానీ ఎకక్డా తన పర్యతన్లోపం ఉండకూడదు."
సిథ్రంగా అనుకుని గటిట్గా ఊపిరి తీసుకుంది తనమ్యి.
కానీ ఒకటి మాతర్ం బాగా అరథ్మైంది. పర్భు తన వాళల్ ముందు జవాబుదారీగా నిలబడుతునన్ంత కాలం తనకీ
పీడన తపప్దు. అతనిలో "వాళల్కు తెలీకుండా పెళిల్ చేసుకోవడమనన్ది ఒక ఘోర అపరాధం" అనే భావన, గిలీట్ కానష్స నెసేస్
వీటనిన్టికీ కారణం. దానిని మాపుకోవడం కోసమే పర్భు వీళేల్దడిగినా చేసూత్ వసుత్నాన్డనేది సప్షట్ం అవుతూంది.
ఏదేమైనా అధైరయ్పడకుండా ఒకొక్కక్టీ చకక్బెటుట్కు రావాలి.
తన దురదృషట్ం ఏవిటంటే ఇటువంటి విషయాలు పంచుకోవడానికి, సలహా తీసుకోవడానికి ఎవరూ లేరు. అనీన్
సవ్ంతంగా చకక్బరచుకోవలసిందే.
వాళుల్ పర్భు బాధయ్తే అయినా పర్భు సంతోషం కోసమే వాళల్ కోసం ఏదైనా చేసూత్ వసోత్ంది. వాళల్కు తన మీద
ఉనన్టుట్ , తనకు వాళల్ పటల్ వయ్తిరేకతేమీ లేదు. నిజానికి వాళుల్ తన పరిసిథ్తిని అరథ్ం చేసుకుని, మంచిగా పర్వరిత్సూత్ ఉండి
ఉంటే తాను నెతిత్న పెటుట్కుని పూజించేది వాళల్ని. తనని బాధించడం దావ్రా చేజేతులా వాళేల్ తనని దూరం
చేసుకుంటునాన్రు. తనకి 'ఇలొల్క నరకం' అని అనిపించే పరిసిథ్తిని సృషిట్సుత్నాన్రు.
'జీవిత కాలంలో వాళుళ్ ఎపుప్డూ నాకు ఏమీ కారు' అనే భావన తనకి, విపరీతమైన ఏహయ్భావన బాబుకి
మనసుస్లోల్ ముదర్పడిపోయేయి ఇపప్టికే. నిజానికి వాళల్ వలల్ తాతాక్లికంగా తనకి కలిగే మనసాత్పం వలల్ తనకి వచేచ్
నషట్ం కనాన్, తన మనసులోనూ, పిలల్ల మనసుస్లోల్నూ వాళళ్ పటల్ పెరిగిపోతునన్ దూరం వలల్ వాళల్కు కలిగే నషట్మే
ఎకుక్వ.
***
సాన్తకోతస్వానికి పర్సిదిధ్గాంచిన సినిమా హీరోని పిలవడంతో కానొవ్కేషను హాలు బయటంతా జనం ఇసకేసేత్
రాలకుండా ఉనాన్రు.
సాన్తకోతస్వంలో పాలొగ్ని పటాట్ అందుకోబోయే వారు సేట్జీకి దగగ్రోల్ కూరోచ్వాలి కాబటిట్ తనమ్యి పర్భుని, పిలల్లని
వదిలి వెళల్క తపప్లేదు. ఇక విపరీతమైన జనం తొకిక్సలాడుకుంటూ ఉండడంతో ఇలా తమతో వచిచ్న కుటుంబ
సభుయ్లకు గాయ్లరీలో కూచోవడానికి కూడా ఆహావ్న పతిర్క ఉంటేనే లోపలికి పంపించసాగేరు.
తను లోపలికి వెళల్కముందే విషయం గర్హించి తనమ్యి అపప్టికపుప్డు తెలుగు డిపారుట్మెంటుకి పరుగెతిత్ంది.
అదృషట్ం కొదీద్ డిపారుట్మెంటు కానొవ్కేషను హాలుకి పకక్నే ఉండడం వలల్ సరిపోయింది.
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అపుప్డే బయటికి రాబోతునన్ చిదంబరం మాసాట్రు అపప్టికపుప్డు తన ఆహావ్న పతిర్కను తనమ్యి చేతిలో పెటిట్,
"అమామ్! ఇదిగో నా ఇనివ్టేషను పటుట్కెళుల్. నేను కానొవ్కేషనుకి అటెండ కాకపోయినా వచేచ్ నషట్ం ఏవీ లేదు. దీనితో మీ
వారిని, పిలల్లని తీసుకెళుల్." అనాన్రు.
తనమ్యికి ఆలోచించే వయ్వధి కూడా లేదు.
అపర్యతన్ంగా ఆయన కాళల్కి నమసక్రించింది.
తన పటల్ అతయ్ంత దయగల చిదంబరం మాసాట్రు తన జీవితంలో తనకి లభించిన ఒక గొపప్ వరం. ఆ ఋణం
తీరుచ్కునే అవకాశం తనకెపప్టికైనా లభిసుత్ందో లేదో.
పరుగులాంటి నడకతో కానొవ్కేషను హాలుకి చేరుకుని ముందు పర్భుని, పిలల్లిన్ లోపలికి పంపించింది. చీర పైన
వేసుకునన్ కానొవ్కేషను పర్తేయ్క గౌనుని సరిచేసుకుంటూ లోపలికి అడుగుపెటిట్ంది. విశాలమైన హాలోల్ కికిక్రిసి ఉనన్
వందలాది మంది జనానిన్ చూడగానే గుండె దడదడా కొటుట్కుంది.
అదే హాలోల్ జే.ఆర.ఎఫ రాసింది తను. అపుప్డెపుప్డూ అసలు గమనించలేదు ఆ హాలు అంత పెదద్దని.
పటాట్ పుచుచ్కోబోతునన్ తన వంటి విదాయ్రుథ్లు కూచునన్ వరసలోల్కి నడిచి ఖాళీగా ఉనన్ చోట కూచుంది. చుటూట్
విపరీతమైన గందరగోళంగా ఉంది.
వెనకిక్ తిరిగి వరసల వైపు, పైన గాలరీ వైపు చూసింది, కానీ అంత మంది జనంలో పర్భుని, పిలల్లిన్
పోలుచ్కోలేకపోయింది.
జీవితంలో ఎనోన్ కషట్ నషాట్లకోరిచ్ చేరుకునన్ అతుత్య్తత్మ సాథ్నమది. అయినా గరవ్ంగా కంటే సంతృపిత్ అధికంగా
కలుగుతూ ఉంది. తను జీవితంలో సాధించాలనుకునన్ది దకిక్ంచుకునన్ గొపప్ సంతృపిత్ అది.
నెరవేరిన చిరకాలపు కల! ఆ క్షణంలో గుండెలోల్ పటట్రాని సంతోషం కళల్లోల్ంచి ఉబుకుతూంది. తన చుటూట్
ఇందరు పీ.హెచ.డీ పటాట్లు పుచుచ్కునే వారి మధయ్ తను కూరోచ్వడమే ఎంతో గరవ్కారణంగా ఉంది.
నిజానికి తలిల్ని కూడా తమతో రమమ్ని పిలిచ్ంది. కానీ జోయ్తికి పర్భుతో మాటాల్డడమే ఇషట్ం ఉండదు. ఇక తమతో
రమమ్నాన్ రానని చెపిప్ంది. తలిల్ని మించిన ఆపాయ్యతని కురిపించే పర్భు తనతోనే ఉనాన్, కానీ
ఆ క్షణం తలిల్ తన పకక్నుంటే బావుణణ్ని ఎంతగానో అనిపించింది తనమ్యికి.
పర్భు, పిలల్లు మరెకక్డో కూరోచ్వడం మనసుకి బాధ అనిపిసుత్నాన్, యూనివరిస్టీ నిబంధనలకి తలవంచక
తపప్లేదు.
సేట్జీ మీద ఒకరి తరావ్త ఒకరు ఇచిచ్న పది పర్సంగాల తరావ్త డిపారుట్మెంటుల వారీగా అసలు సాన్తకోతస్వం
మొదలయియ్ంది.
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మొదటి పది మందికి పటాట్ పర్దానం కాగానే పర్ధాన అతిథిగా వచిచ్న హీరో గారు షూటింగు సమయం
అవుతుందని నిషర్క్మించడంతో హాలు సగానికి ఖాళీ అయియ్ంది.
జనం గందరగోళం తపప్డంతో అనిన్ డిపారుట్మెంటల్ నించి పొర్ఫెసరుల్ కూడా మెలల్గా రావడం గమనించింది
తనమ్యి.
మాసాట్రు కూడా వసేత్ బావుణణ్ని మనసారా కోరుకుంది.
తమకిచిచ్న లిసుట్ లోని పేరు పర్కారం తన వంతుకి పదిహేను నిమిషాల ముందే సేట్జీ వెనకిక్ చేరుకుంది.
గోలుడ్ మెడలిసుట్ కావడం వలల్ తమ డిపారుట్మెంటు లిసుట్ లో తన పేరే ముందు ఉంది.
సేట్జీ మీదికి అడుగుపెడుతూనే ముందు వరసలోల్నే ఉనన్ మాసాట్రిని చూసి సంతోషంగా నమసక్రించింది.
యూనివరిశ్టీ వైస చానస్లర, రిజిసాట్ర్ర మొ.న వారు కొలువునన్ సేట్జీ మీద గవరన్ర చేతుల మీదుగా పటాట్, గోలుడ్
మెడలు అందుకుంది తనమ్యి.
మరపురాని ఆ ఒకక్ క్షణం పర్పంచానిన్ గెలిచిన అదివ్తీయమైన క్షణం! జీవితంతో అనుక్షణం పోరాడి గెలిచిన
క్షణం!!
"మితర్మా! నాతో నిరంతరం ఉండి ననున్ గెలిపించినందుకు మన:పూరవ్క ధనయ్వాదాలు"
అని మనసుస్లోనే అజాఞ్త మితుర్నికి ధనయ్వాదాలు చెపుప్కుంది.
బయటికి రాగానే పొర్ఫెసరల్తో బాటూ, పరిచయసుత్లు అనేకులు కంగార్టుయ్లేషనుస్ చెపప్సాగేరు.
తనని ఒకపుప్డు పటిట్ంచుకోని వాళుల్, నిరుతాస్హపరిచిన వాళుల్ కూడా దగిగ్రికి వచిచ్ కంగార్టుయ్లేషనస్ చెపప్డం
గమనించింది తనమ్యి.
ఒకక్సారిగా గతమంతా గిరుర్న కళళ్ముందు తిరిగింది.
చదువుకుంటే ఎకక్డ తనని అధిగమిసుత్ందో అని అణగదొకక్డానికి అనుక్షణం పర్యతిన్ంచి, చదువు
మానిపించడానికి విఫలయతాన్లు చేసి, అనిన్ విధాలుగా వేధించి, నిందలు మోపి, చివరికి చేతిలో చిలిల్గవవ్ లేకుండా
నడిరోడుడ్మీద వదిలేసి వెళిళ్పోయిన శేఖర దుషట్తవ్ం జాఞ్పకం వచిచ్ంది.
ఎకక్డో చదివింది తను "సకెస్స ఈజ ది ఓనీల్ రివెంజ" అని.
"విజయం సాధించడం అనేది పగ సాధించడంతో సమానమవునో కాదో గానీ విజయం సాధించడం వలల్ వచేచ్
ఆతమ్సథ్యిరయ్ంతో పగ వలల్ మనసుని అనుక్షణం దహించి వేసే మానసిక వేదనని మాతర్ం విజయవంతంగా దూరం
చేసుకోవచుచ్!" అని ఆ క్షణాన అనిపించింది.
అంతలోనే మేరీ ఎదురుగా పూలగుతిత్తో నడిచొసూత్ కనిపిసేత్ అటుగా అడుగులు వేసింది తనమ్యి.
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మేరీ తనమ్యిని అమాంతంగా కౌగిలించుకుని ఆతీమ్యంగా తల నిమురుతూ
" అయామ సో పౌర్డ ఆఫ యూ తనమ్యీ! కంగార్టుయ్లేషనస్. నీ గెలుపు ఎందరో యువతులకు సూఫ్రిత్దాయకం"
అంటూ అభినందించసాగింది.
మరోవైపు నుంచి దివాకర, అనంత, రాజులు చేతిలో సీవ్టు బాకుస్తో తన వైపుగా రావడం చూసి ఆనందంతో
ఉబిబ్తబిబ్బబ్యియ్ంది. చుటూట్ ఎనిన్ కషాట్లునాన్ తనని అనిన్టినించి ఆదుకుని మానసిక ధైరాయ్నిన్చిచ్న ఇటువంటి మితుర్లే
లేకపోతే తనేమైపోయేదో!
అనంత, రాజులిన్ పర్భుకి పరిచయం చేసింది.
అనంత పర్భు వైపు అభినందనపూరవ్కంగా చూసూత్ "చాలా సంతోషంగా ఉంది తనమ్యీ! మిమమ్లిన్, మీ పిలల్లిన్
చూసూత్ంటే" అంటూ
పాప వైపు చెయియ్ చాచగానే మీదికి దుమికిన పాపని ముదాద్డుతూ "అమోమ్ అమోమ్.. ఎంత హుషారుగా ఉందో.
అచుచ్ నీ పోలికలే" అంది.
"అందరీన్ భోజనానికి దసపలాల్కి తీసుకువెళాద్ం" అంది తనమ్యి పర్భు దగిగ్రికి వచిచ్.
"అలాగే. ననన్డగాలా.." అని సవ్యంగా తనే అందరీన్ ఆహావ్నిసుత్నన్ పర్భుని, అతని వైపు మురిపెంగా చూసుత్నన్
తనమ్యిని చూసూత్
"నా దిషేట్ తగిలేలా ఉంది. ఇదద్రూ ఇంటికెళళ్గానే దిషిట్ తీయించుకోండి. ఎంతో సంతోషంగా ఉంది తనమ్యీ.
అందుకే ఏది జరిగినా మన మంచికే అంటారు. పర్భు లాంటి ఉతత్ముడు నీ జీవితంలో అడుగుపెటట్డానికే ఎనోన్ మలుపులు
తిరిగింది నీ జీవితం. అయినా కషట్కాలంలో నిలదొకుక్కునన్ నీ ధైరయ్ం మాతర్ం అదివ్తీయం. ఎందరో నినున్ చూసి
నేరుచ్కోవాలి" అంది అనంత తనమ్యి భుజం తడుతూ .
"నా సంగతి సరే గానీ ముందు మీ ఇదద్రికీ గవరన్ మెంటు ఉదోయ్గాలొచిచ్నందుకు మన:పూరవ్క అభినందనలు"
అంది తనమ్యి అనంత, రాజులని అభినందిసూత్.
అంతసేపూ బుదిధ్గా తలిల్ చెయియ్ పటుట్కుని నిలబడడ్ బాబుని, అటూ ఇటూ పరుగులెడుతునన్ పాపాయిని శర్దధ్గా
చూసుకుంటునన్ పర్భుని చూసూత్ మేరీ "తనమ్యీ! బంగారమంటి భరత్, రతాన్లాల్ంటి పిలల్లు. పర్భువు మిమమ్లెన్పుప్డూ
కాపాడతాడు. మీరంతా చలల్గా పదికాలాల పాటు ఉండాలని రోజూ నేను పార్రథ్న చేసూత్ ఉంటాను" అంది.
తనమ్యి కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా రెండు చేతులతో సేన్హితురాళిళ్దద్రి చేతులూ పటుట్కుంది.
"అ ...అంతా కలిసి కబురల్తోనే కక్ కడుపు నింపేసుకునేలా ఉనాన్రు. నాన్ నాకు ఆకలేసోత్ంది" దివాకర మాటలకి
నవువ్తూ ఆటోలెకేక్రు.
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ఆటోలో బాబుని ఒళోళ్ కూచోబెటుట్కుని సేన్హితురాళిళ్దద్రి మధాయ్ కూరుచ్ంది తనమ్యి.
మగవాళళ్ందరూ మరో ఆటో ఎకేక్రు. పాపాయి పర్భు ఒళోళ్ కూరుచ్ంది.
దారిలో అనంత "కరుణ ఎంత మారిపోయేడో తెలుసా నిజంగా! ఆమధయ్ భారాయ్, పిలల్లతో

బీచ రోడుడ్లో

కనిపించేడు. కానీ మమమ్లిన్ చూసి కూడా గురుత్పటట్నటుట్ తల తిపుప్కునాన్డు. రాజు దగిగ్రికెళిళ్ పలకరించబోతే మొహం
తిపుప్కుని వెళిళ్పోయేడు. మాకు గవరన్మెంటు ఉదోయ్గాలొచేచ్యని ఏడేచ్ వాళల్లో ఇతనూ చేరేడని

తిటుట్కుని

ఊరుకునాన్ం." అంది అనంత.
తనమ్యి వినీ విననటుట్ మౌనంగా ఉండిపోయింది.
"అందుకే కరుణ లాంటి కుసంసాక్రులకు ఎకక్డా ఎదుగూ బొదుగూ ఉండదు. ఏదో పైరవేటు కాలేజీలో ఉదోయ్గం
వెలగబెడుతునాన్డట. అంతెందుకు దివాకర మమమ్లిన్ పిలిచినటేట్ అతనీన్ ఇవేళ రమమ్ని పిలిసేత్ రాను పొమమ్నాన్డట. ఏం
చూసుకునే అంత పొగరు.." అని ఇంకేదో అంటునన్ అనంతతో
"ఇంతకీ మీ పిలల్ల గురించి చెపప్నే లేదు అనంతా" అంది మాటమారుసూత్ తనమ్యి.
***
మరో రెణెణ్లల్లో తనమ్యికి డిగీర్ కాలేజీ పర్మోషన కి ఆరడ్రుల్ వచేచ్యి.
యూజీసీ నెట పాసయియ్న వారికి డిగీర్ కాలేజీ పర్మోషన వసేత్ అపప్టి వరకు ఉనన్ సేట్ట గవరన్మెంటు సేక్లు కాక
యూజీసీ సేక్లు వరిత్సుత్ంది. అంటే అపప్టివరకు వసుత్నన్ జీతంలో రెటిట్ంపు వసుత్ంది.
తనమ్యి ఆనందానికి అవధి లేదు.
కానీ కవరు విపిప్ పోసిట్ంగు ఇచిచ్న ఊరి పేరు చూసేసరికి ఆ ఆనందం అటేట్ సేపు నిలవలేదు.
610 జీవో పర్కారం ఆంధర్ పార్ంతంలో వచిచ్ంది పోసిట్ంగు. అది కూడా ఒరిసాస్ బోరడ్రుస్లో.
"అయోయ్! నేనెలాగూ బెంగుళూరులో కొనాన్ళుల్ పనిచెయాయ్లిస్ వసూత్ ఉంది కాబటిట్ అదేదో కరాన్టక బోరడ్రుస్లో
వచిచ్నా బావుణుణ్." అనాన్డు పర్భు.
అయినా "ఏదో ఒక సొలూయ్షన ఆలోచిదాద్ంలే. ఇపుప్డా విషయం గురించి వరీర్ కాకు. వచిచ్న మంచి అవకాశానిన్
పోగొటుట్కోవదుద్. హారీట్ కంగార్టుయ్లేషనస్ రా" అనాన్డు.
“తనని నిరుతాస్హపరచడం ఇషట్ం లేనటుల్ పర్భు పైకి అలా అంటునాన్ తను దూరమైతే ఎంత బాధపడతాడో
తెలుసు.” ఆలోచనలో పడింది తనమ్యి.
“కానీ ఇదీ ఒకందుకు మంచిదే. అనుకోని చోటికి మళీల్ జీవితం మారడం వలల్ ఎనోన్ విషయాలు మళీల్
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వెనుతిరగని వెనెన్ల

చకక్బెటుట్కోవాలిస్ వచిచ్నా తనకి మళీల్ మన:శాంతిగా బతికే అవకాశం వసుత్ంది.

పిలల్లిన్ తనకి నచిచ్నటుల్

పెంచుకునే అవకాశమూ కలుగుతుంది. ఒకక్ పర్భు నించి దూరంగా ఉండాలిస్ వసుందనన్ బాధ తపప్ మరే బాధా
ఉండదు. అదీగాక ఇపుప్డు పర్మోషన వదులుకునాన్ 610 జీవో పూరిత్గా అమలుకాగానే తను ఎలాగూ ఆంధర్ పార్ంతానికి
వెళిల్పోవాలిస్ందే. కాకపోతే అందుకు మరికొనాన్ళుల్ సమయం పటొట్చుచ్. కానీ ఈ విషయంలో జాపయ్ం చెయయ్డం కుదరదు.
పర్భు కొనాన్ళుల్ హైదరాబాదులో, కొనాన్ళుల్ బెంగుళూరోల్ పనిచేసూత్ వారాంతాలోల్నో, సెలవులోల్నో తన దగిగ్రికి
రావాలిస్ ఉంటుంది.
పిలల్లిన్ చూసుకోవడానికి నాగ ఉంది కాబటిట్ తనకి ఆ విషయంలో పెదద్గా పార్బల్ం లేదు.” ఆలోచనుల్ బురర్ని
దొలిచేసుత్నాన్యి.
కొలీగస్ సలహాతో బెంగుళూరికి దగగ్రి ఆంధర్ బోరడ్ర లో తనకు కావలసిన మరొక పేల్స కు రికెవ్సుట్ కోరుతూ
అపిల్కేషను పెటిట్ంది.
లెకచ్రరస్ యూనియన లో తెలిసిన వారితో మాటాల్డి పర్యతన్ం చెయయ్సాగింది.
ఈ విషయం ఇంటోల్ చెపప్గానే అంతా పాపాయిని వొదిలి ఉండడానికి బాధపడడం మొదలుపెటేట్రు.
తను, బాబు మాతర్మే ఉండి ఉంటే ఈ విషయం విని సంతోషించే వాళేల్మో. కనీసం ఈ విధంగానైనా తననించి
దూరంగా ఉండగలిగినందుకు.
.
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