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‘అబ్బా!’ అనుక ుంటూ నిద్ర లేచుంది ఉష.  
ట ైము ఆరు!!! ఎుంత తవరగా లేదదా మన్దా మెల క వ రాద్ుకదద. విసుక కుంటూ 

ద్ుప్పటి తీసి మడతపెటిటుంది. భరత యుంకా నిద్రపో తూన్ే వ ుండడుం చూసి ‘య ుంత 
అద్ృషటమో’ మనసులోన్ే అసూయ ప్డ ుంది. అసూయ ప్డ తే ప్నుల  అవవ  కదద! 
ఎనిమిదినారకలలా  రెడీ అయ ఆఫీసుకి వెళా్కపో తే బ్బస్ మొహుం ముడ చ యేదో  చెతత  
కామెుంట్ చేస్ాత డు. అది తనకి యషటుం వ ుండద్ు. మలటప్డక ుండ తన ప్ని 
చేసుకోవాలని తన తదప్తరయుం. వెనక బ్బలకనీలో  మొహుం కడుక కుంటూ ప్కకఫ్ాా ట్ 
బ్బలకనీలోకి చూసిుంది. సునుంద్ హాయగా భరతతో కూచుని కబ్ురుా చెప్ పక ుంటూ కాఫ ీ
తదగుతోుంది. తనలలగ వ రుక లూప్రుగుల దినచరయ కాద్ు ఆమెది. ఇుంటిప్టటట న్ే 
వ ుంటటుంది. స్ావకాశుంగా కాఫీ తదగగలద్ూ, భరతతో కబ్ురలా  చెప్పగలద్ు.  

`‘హూ!’ నిటూట రుసూత  వుంటిుంటలా కి వెళా్ుంది. కాఫీ వెచచబె్టటట క ని స్టట గటటట మీద ే
పెటటట క ుంది. మెలా్లగా సిప్ చేసూత  క కకర్ రెడీ చేసిుంది. కూర తరిగిుంది. ఈరెుండు ప్నులూ 
అయేయసరికి కాఫీ తదగడుం ప్ూరతయయుంది. మనసు అవబ్ో యే ప్నులమీద్ వ ుండడుంవలా 
కాఫీ రుచ సరిగా ఆస్ావదిుంచలేకపో యుంది. రోజూ  తనకి యీహడదవిడీ తప్పద్ు. 
వ దో యగుం చెయయకా తప్పద్ు. ఉష వుంటప్ని అయేయసరికి భరత సతయుం నిద్రలేచదడు. 
అతనికి కాఫీ యచచ తను స్ాాన్దనికి వెళా్ుంది. భరతతో కూచుని కాఫీ తదగాలని వ న్దా 
వీలవద్ు తనకి...  గడ యలరుం చూసూత  ప్రుగుల  పెటటవలసిుందే.   
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సునుంద్ కాద్ు తను. రెడీ అయ టేబిల్ మీద్ అనీా అమరిచుంది. తనలుంచ బ్బక్స 
బ్బగ్ లో పెటటట క ని భరతకి బ్ెై చెపిప గుమ ుం దదటి బ్యట ప్డేసరికి గడ యలరుం ఎనిమిది 
కొటిటుంది. భరతకి తనుంత హడదవిడ  లేద్ు.  ‘హమ యలయ!’ అనుక ని కాసత  వూపిరి 
పీల చక ుంటూ  వీధి చవరికి వచేచసరికి తనకుంపెనీ బ్సుస రాన్ే వచచుంది. బ్సుస 
య కకగాన్ే ప్రకాయప్రవేశుం చేసినటటా  ఆఫీసు ప్రప్ుంచుంలోకి ఉష మనసు వెళా్పో యుంది.  
 మనదేశుంలో యలల య ుంతోముంది ఉషల  వ న్దారు.  

సూరయభగవానుని స్ా్ గా ఉోో ద్యుంతోన్ే నిద్ర లేచ యల ా  చకకదిద్ుా క ని తమ 
విద్ుయకతధర ుం న్ెరవేరుసుత న్దారు. వ దో యగరీతదయ అది ప్రభుతవవ దో యగమెైన్ద, 
పైెవేైటటవ దోయగమెైన్ద కషటప్డదల్ల. ప్రతయక్షుంగాన్ో ప్రోక్షుంగాన్ో దేశాభివృధిి్కి తమవుంతుగా 
వ డతదస్ాయుం చెయలయల్ల....చేసుత న్దారు.  
 మరి సునుంద్? ఆమె సవగతుం విుందదమల....  

వీళ్లా  వ ుంటటనాది ఒకపెదా్ కాుంపెా క్స. అుంద్ులో దదదదప్  వుంద్ ఫ్ాా ట్స 
వ న్దాయ. మధయతరగతి, కాసత  పెైతరగతీ, కిుంద్తరగతి వాళ్లా  కూడద వ న్దారు. 
అనే్కరకాల వ దో యగులూ, వాళ్ళ మనసతతదవలూ మిళ్తమెైన కాలనీ. అసూయలూ, 
ఒకరిన్ొకరు పో ల చక ుంటూ అసుంతృపిత కి లోనవడుం సహజమే. మనసమలజుంలో 
సునుంద్లూ వ న్దారు, మరి శ్రీలత వుంటివారల వ న్దారు.  

సునుంద్ పీటర్ పరరమవివాహుం చేసుక ని దదదదప్  ప్ది సుంవతసరాల గా 
ఆకాలనీలో వ ుంటటన్దారు. వారిది క లలుంతర, మతదుంతర వివాహుం వలా పెదా్ల 
అుండద్ుండల  వారికి కరువయలయయ. పెళా్ముుంద్ర చేసర వ దో యగుం తరవాత కూడద 
కొనస్ాగిుంచుంది. కానుపతరవాత యుంటలా  చుంటపిలాిని చూసుక న్ే వాళ్లా  లేక జాబ కి 
long leave పెటటవలసివచచుంది. రెుండవకానుపకి సునుంద్ ఆరోగయుం కాసత  దెబ్ాతిుంది. 
దదుంతో తప్పనిసరిగా వ దో యగుం ప్ రితగా మలనే్సిుంది.  
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అప్పటి నుుండీ ఆమెకి అసుంతృపిత  పెరిగిపో యుంద.ి ఆరిికావసరాల ద్ృోాట ా ఆమె 
వ దో యగుం చెయయడుం అవసరమే కానీ అుంతకన్దా య క కవగా వ దో యగసుత రాల ైన ఉషతో 
తనని పో ల చక ని మనసుని చదలల చనాప్రుచక ుంటలుంది. బ్బలకనీలో కూరుచని కాఫ ీ
తదగుతూ ఆమె ఉష అద్ృోాట నికి అసూయప్డూత  రోజు మొద్ల పెడుత ుంది. “న్దక  రోజూ 
యుంటిప్నులతో తీరిక చకకద్ు కానీ ఉష చకకగా పొ ద్ుా నా నుుండీ స్ాయుంతరుం వరకూ 
ఆఫీసులో హాయగా గడుప్ తుుందికదద!”  
 ఇది అమలయకతవమల! లేక అసూయల!  

మన ప్రిసిితులకి అసుంతృపిత  చెుంద్ుతూ రోజుల  గడ పరవారు మనలో య ుంద్రో 
కదద. అది య ుంతవరకూ సముంజసము? మన ప్రిసిితి మనకి య ప్ పడూ నచచదేమో! 
అది మలనవ సహజము. కానీ యుంద్ులో య క కవ తక కవల  లేవని తెల సుక ుంటే 
అసుంతృపిత కి తదవ  వ ుండద్ు.  
 మరి శ్రీలత... ఆమెది వ మ డ క టటుంబ్ము.  

భరత తనూ వ దో యగసుత ల . ఇదా్రు పిలాలూ హ ైసూకల  చద్ువ లోా  వ న్దారు. 
అతతగారు పారవతమ  యల ా  చకకదిద్ుా తుుంది. ఆమెతో శీ్రలతకి సమసయ లేద్ు. కానీ 
ఆవిడకి  వ నా విప్రీతమెైన బ్ుంధుపరరమ తటటట కోవడుం చదలల కషటుంగా వ ుంటలుంది. శీ్రలత 
వాళ్లా  వ ుంటటనాది ఒకజిలలా  క ుంద్రుం. అుంద్ువలా అనే్కరకాల ప్నుల మీద్ య ుంతోముంది 
ఆవూరు వసూత వ ుంటబరు. వచచనవాళ్లా  పారవతమ  పరరమలభిమలన్దలని గురుత పెటటట క ని 
వచచ ప్లకరిస్ాత రు. అుంతవరకూ బ్బగాన్ే వ ుంది. వాళా్ ప్లకరిుంప్ లకి పొ ుంగిపో యన 
అతతగారు వాళా్కి విుంద్ు భోజన్దలతో సకలమరాయద్లూ చెయలయలని తెగ వ బ్లలటప్డ  
తను హ ైరాణ ప్డ , కోడల్లా కూడద ప్రుగుల  పెటిటసుత ుంది. ఇది య ుంతవరకూ 
సముంజసమని శీ్రలత అభిపరా యము. బ్ుంధుపీరతి తప్ పకాద్ు.  
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కానీ ఆవచేచ బ్ుంధువ ల  తమ ప్బ్ాుం గడుప్ కోడదనికి అతతగారిని 
వెతుక కుంటూ వస్ాత రనీ, అది అమలయక రాల ైన ఆవిడ తెల సుకోలేకపో తూుంద్ని శీ్రలత 
బ్లమెైన నమ కుం. ఆవిషయుం అతతగారికి తెల్లసరలల య లలచెప్పడమో తనకి అరిుం 
కావడుం లేద్ు.  
 ఇదా్ర  వ ుండే ఉష అద్ృోాట నికి, అసల  చుటబట లే యుంటికి రాని సునుంద్ హాయకీ 
శీ్రలత యీర్ా చెుంద్ుతూుంది.  

ఇది కూడద సరెైన ఆలోచన్ద ద్ృకపధుం కాద్ు కదద! ఈవిధుంగా రకరకాల 
మనసతతదవల  గలవారు ఆకాలనీలో కల్లసి వ ుంటటన్దారు. కోాట నిక-ీసుఖలనికీ 
మేమున్దామని అుంటూ వ ుంటబరు. విన్దయకచవితి ప్ుండుగ వచచుంది. ప్రతి 
సుంవతసరమూ శీ్రలత యుంటలా  ప్ూజ చదలల వేడుకగా చేస్ాత రు. వ ుండదర ళా్తో 
తొమి దిరకాల పిుండ వుంటలూ న్ెైవేద్యుం, పాలవెలా్ల కటిట  ప్ూజా కధద యధదవిధిగా 
జరిపిస్ాత రు. స్ాయుంతరుం ఆకాలనీలో వ నా పిలాలుంద్రల వీళా్ుంటికి వచచ విన్దయక డ ని 
చూసి వెళ్ీత రు. ఎుంతముంది వసరత  పారవతమ కి అుంత సుంబ్రుం.  

సునుంద్ యుంటలా  ప్ూజ చెయయకపో యన్ద పిలాల్లా ప్ూజ కొరక  వీళా్ుంటికి 
ప్ుంప్డదనికి పీటర్ య టటవుంటి అభయుంతరమూ చెప్పడు. పిలాల  సరదదగా వెళా్ ప్రస్ాద్ుం 
తిని వస్ాత రు.  

ఆరోజు ప్ూజ తరవాత పారవతమ కి హఠాతుత గా నీరసుం వచచ మెైకుం కమి ుంది. 
వ ద్యుం నుుండీ అుంతవరకూ యేమీ తినకపో వడుం వలా తటటట కోలేకపో యుంది. సపృహ 
తపిపన ఆవిడని గిరి వెుంటనే్ హాసపటల్ కి తీసికెళ్ీా డు. డదకతరుా  కాయజువాల్లటీలో చేరిపుంచ 
ఆవిడకి సెల ైన్ య కికుంచ వెైద్యుం మొద్ల పెటబట రు. రొటీన్ గా రకతప్రీక్షకూడద చేశారు. 
రిపో ర్ట లో HB తక కవగా వ నాటటా  తెల్లసిుంది. చకెకర కూడద తక కవగాన్ే వ ుంది.  
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HB గురిుంచ, “ఆవిడకి రకతబ్లుం చదలల తక కవగా వ ుంద.ి ఈవయసుసలో యది 
దేనికెైన్ద దదరితియయచుచ. ముుంద్ు అది పెరిగాల్ల.” డదకటరుా  హ చచరికగా అన్దారు. గిర ి
ఖుంగారు ప్డదా డు.  

“మరి యేుంచెయలయల్ల?” ఆద్ురాా గా అన్దాడు.  
“అరజుంటటగా ఆవిడకి రకతుం య కికుంచదల్ల”.  
“సర . న్ేను ఆవిడ కొడుక ని. న్దది తప్పక కల సుత ుంది” చదలల ధీమలగా అన్దాడు 

గిరి. కానీ ఆశచరయుం!! అతని రకతుం పారవతమ కి మలచ అవలేద్ు. వెుంటనే్ రకతదదతని 
తీసుక నిరావాల్ల... ఇప్పటికిప్ పడు య వరు వస్ాత రు? గిరికి దిగుల  ముుంచుకొచచుంది. 
అమ  రకతుం ప్ుంచుక ని ప్ టిటన తన రకతుం ఆవిడకి మలచ అవకపో వడుం చదలల విచతరుంగా 
అనిపిుంచుంది.  

ఇుంటలా  శీ్రలత బ్ెుంగగా కూరుచుంది. ఇుంటలా  య ప్ పడూ గిలకలల తిరుగుతూ 
ప్నుల  చకకబ్ెటటట క న్ే అతతగారికి సడన్ గా సుసీత  చెయయడుం.... ఆమెకి ఒకకస్ారగిా 
నీరసుం ముుంచుకొచచుంది.  

“అమల య్! పారవతమల !” వీధిగుమ ుంలోుంచ పిల ప్  విని వ ల్లకికప్డ ుంది. 
శుంకరుంబ్బబ్బయ.. కిుంద్టివారమే వచచ ఓప్ూటభోజనుం చేసి రోజుంతద అతతగారితో 
కూరుచని కబ్ురుా చెపిపవెళా్న అతను మళ్ీా  వారానిక  రావడుం శీ్రలతకి విసుగువచచుంది. 
అసలే మనసు ఖుంగారుగా వ ుంది యీట ైములో చుటటుం!!  

“రుండ  బ్బబ్బయగారల!” మొహానికి నవ వ ప్ ల ముక ని ఆహావనిుంచుంది.  
“యేమల ! అలలవ న్దావేమిటి? మీఅతతగారు యేదీ? ప్ుండగప్ూటబ య కకడ కి 

వెళా్ుంది?” ప్రశాలవర్ుం క రిపిసూత  లొప్ల్లకివచదచడు శుంకరుం. శీ్రలత వెుంటనే్ 
యేమీమలటబా డలేద్ు. లోప్ల్లకి వెళా్ గాా సుడు ముంచనీళ్లా  తెచచ అతనికి యచచుంది.  
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అటట పారవతమ  తుండ రకి వరసకి తము డు అవ తదడు. “చెప్పమల ! విషయుం 
యేమిట?ి” గాా సు అుంద్ుక ుంటూ అడ గాడు.  

“అతతగారికి సడన్ గా నీరసుం వచచుంది. ఈయన హాసిపటల్ కి తీసికెళ్ీా రు. డదకటరుా  
యేమనాదీ ఇుంకా ఫో న్ చెయయలేద్ు.”  

“అయ్యయ! యుంతప్ని జరిగిుందద? ఖుంగారు ప్డకమల . యేహాసిపటల్?”  
“గీతద సెపోాల్లటీ”. “ఆహాసిపటల్ న్దక  బ్బగా తెల సమల . మలవాళా్కి యేఅవసరుం 

వచచన్ద అకకడ క  వెళ్ీత ము. అకకడ డదకటరుా  న్దక  ప్రిచయమే. ఇదిగో యప్ పడ ే
అకకడ కి వెళ్ీత ను. గిరి ఒకకడూ అకకడ యేుంతుంటబల  ప్డుత న్దాడో !” గబ్గబ్బ చెప్ పల  
వేసుక ని బ్యల దేరాడు.  

“బ్బబ్బయ్ గారల! ఆగుండ  కాసత  కాఫీ తదగి వెళా్ుండ ” శీ్రలత మలట 
వినిపిుంచుకోన్ేలేద్ు. గబ్గబ్బ అుంగల వేసుక ుంటూ వెళా్పో యలడు.  

“గిరీ!” భుజుం మీద్ చెయయప్డగాన్ే గిరి గబ్ుక కని వెనకికతిరిగాడు. 
శుంకరుంబ్బబ్బయ్! ఒకకస్ారిగా పరా ణుంలేచొచచుంది గిరికి.  

“బ్బబ్బయ్! అమ కి” ఆపె ై న్ోరుపెగలేా ద్ు.  
“న్ేను యుంటికెళ్లా  వసుత న్దానురా. అమల య్ చెపిపుంది. చూసుత నా డదకటర్ 

య వరు? నువ వ ఖుంగారు ప్డక . న్ేను వెళా్ మలటబా డ వస్ాత నుగా.” ఓదదరుపగా వీప్  
తటిట  డదకటర్ ద్గిిరికి వెళ్ీా డు. అతను య వరితో యేుంమలటబా డదడో ...ఓఅరగుంటలో యదా్రు 
రకతదదతల  రెడీగా వచదచరు. వాళా్ Blood group ప్రీక్షచేసిన డదకటర్ “హమ యయ” 
అుంటూ పారవతమ కి రకతుం య కికుంచే ప్నిలో ప్డదా డు.  

“నువ వ కాసత  యుంటికి వెళా్ రారా! అకకడ అమల య్ ఒకకతీత  విషయుం తెల్లయక 
ఖుంగారుప్డుతోుంద.ి” ఒకకస్ారి ఆగి  
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 “గిరీ! మరొకక విషయుం, నువ వ డబ్ుా గురిుంచ దిగుల ప్డక  న్దయన్ద! 
మలతము డ కి ఫో న్ చేశాను. ఓగుంటలో వాడు స్ొ ము తో వసుత న్దాడు. ఇకకడ 
హాసిపటల్ వాళా్కి చెపాపనులే” అన్దాడు శుంకరుం.  

“బ్బబ్బయ్!” గిరికి కళా్నీళ్లా  తిరిగాయ.   
 “చనాపిలలా డ లల యేమిటిరా... యుంటికి వెళా్ కాసత  యేమెైన్ద తినిరా న్దయన్ద!”  
 “మనలోమనుం ఆమలతరుం స్ాయుం చేసుకోపో తే య లలగరా...మీఅమ  న్ేను 
యేట ైములో గుమ ుంలో కాల పెటిటన్ద భోజనుం చెయయక ుండద వద్ుల త ుందదమరి?” 
నిుండుగా చరునవ వతో అన్దాడు శుంకరుం.  

గిరి గబ్గబ్బ యుంటికి వెళ్ీా డు. శీ్రలత వీధిగుమ ుంలోన్ే కూరుచని వ ుంది. భరతని 
చూడగాన్ే ఆమెకి కొుండుంత ధెైరయుం వచచుంది. “డదకటర్ యేమన్దాడు? అసల  ఆవిడకి 
నీరసుం య ుంద్ుక  వచచుంది? మీరు యేమిటీ యలలవచేచశారు... అతతగారి ద్గిర 
య వరున్దారు?” భరత చెయయ ప్టటట క ని గబ్గబ్బ అడ గ సిుంది.  

“ననుా కాసత  కూరోచనిస్ాత వా మరి. అమ  ద్గిర శుంకరుం బ్బబ్బయ్ వ న్దాడు.” 
అుంటూ వివరుంగా అనీా చెపాపడు. “న్దక  వేడ గా కాఫీ యచచ నువ వ కూడద రెడీ ఐతే 
యదా్రుం వెళ్ీా ుం” న్ోరుతెరుచక ని భరత చెపరపది విుంటటనా శీ్రలత వ ల్లకికప్డ ుంది. 

“అలలగ ” అుంటూ లేచ వుంటిుంటలా కి వెళా్ుంది.  
 కాఫీ కల ప్ తునాుంత సరప్ూ శుంకరుం బ్బబ్బయ్ గురిుంచే ఆలోచన! ప్బ్ాుం 
గడుప్ కోడదనికి వచేచ బ్ుంధువ ల  అతతగారిా అమలయక రాల్లా చేసుత న్దారని తను 
యన్దాళ్లా  అనుక ుంటలుంది. నిజమేన్ేమో ...  

కానీ ప్ూరిత నిజుం కాద్ు కదద! శుంకరుం బ్బబ్బయ్ ఆప్దదావ డ లల వచచ తమకి 
య ుంత అుండగా నిలబ్డదా డు? ఇద్ుంతద అతతగారు చేసుక నా ప్ ణయమే. మనసూపరితగా 
అుంద్రీా తన-ప్ర తదరతమయుం లేక ుండద ఆద్రిుంచుంది. కడుప్  నిుండద భోజనుం పెటిటుంది.  
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ఆ ఫలమే తమకి చేయూతగా శుంకరుంబ్బబ్బయ్ రలప్ుంలో వచచుందేమో కదద! 
ఒకకస్ారిగా శీ్రలత ఆలోచన్ద ద్ృకపధుం మలరిపో యుంది. తొుంద్రప్డ  
మూక మ డ నిరణయలల  తీసుక ని యతరుల మీద్ అభిపరా యలల  
యేరపరచుకోకూడద్ు !  

శుంకరుంబ్బబ్బయ్ రాకతో గిరి, శీ్రలతకి ప్రిసిితి య ద్ురోకడదనికి కొుండుంత ధెైరయుం 
వచచుంది. మనిషి సుంఘజీవి .. గిరి గీసుక ని వుంటరిగా వ ుండలేడు. ఇరుగుపొ రుగువాళా్ 
ప్రిచయలలూ, సహాయలలూ తప్పవ . ఉష ఆఫీసు నుుండ  రాగాన్ే పారవతమ  సుసీత  
విషయుం తెల్లసి వాళా్ుంటికి వెళా్ శీ్రలతని ప్లకరిుంచ ధైెరయుం చెపిప వచచుంది.  

ఆఫీసు నుుండ  ఇుంటికి రాగాన్ే సతయుం య ుంద్ుకో దిగాల గా కూరుచని వ న్దాడు. 
ఏదెైన్ద ఆఫీసు సమసయ అనుక ని ఉష కాసరప్  అతనిా ప్లకరిుంచలేద్ు. తనూ 
మౌనుంగా వ ుండ పో యుంది. కానీ సతయుంని చూసరత  ఆఫీసు సమసయ అనిపిుంచలేద్ు.  

“అలలవ న్దార ుం?” మెలా్లగా ద్గిరకి వెళా్ తల నిమురుతూ అడ గిుంది. సతయుం భబరయ 
భుజుం మీద్ తల పెటటట క ని  

“ఆఫీసుకి న్దనా ఫో న్ చేశారు.” అన్దాడు.  
“విషయుం యేమిటల?” మెలా్లగా అడ గిుంది.  
“చటిటకి కాలేజీలో సీటట వచచుందిట. ఫీజు, డొన్ేషన్ కటబట ల్లట.” ఉష వెుంటనే్ 

మలటబా డలేద్ు. కిీుంద్టిన్ెల వరకూ salary loan తీరుసూత న్ేవ న్దాడు సతయుం. ఇప్ పడు 
మళ్ీా  Advance అుంట.ే.. కానీ తప్పద్ు కదద! మలమగారు ఒకకరల య నాని 
చూసుకోగలరు? సతయుం తన salary నుుండ  loan తీసుక న్దా తన salary తో యల ా  
manage చేసుకోవచుచ. మనసుకి ధెైరయుం కల్లగిుంది. దీరఘుంగా నిటూట రిచుంది.  

సునుంద్ మలటల  జాాప్కుం వచదచయ. శీ్రలత యుంటినుుండ  వసూత ుంటే సునుంద్ 
య ద్ురెైుంది. మలమూల గా ప్లకరిుంప్ లయలయయ.  
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“ఉోా! న్దక  job చెయయడుం వీలవద్ు కానీ... య లలగెైన్ద న్ద ఆదదయుం పెరగాల్ల. 
ఏదెైన్ద part-time job దొరుక తుుందద?” అని అడ గిుంది. వెుంటనే్ శీ్రలత మలటల  గురుత క ి
వచదచయ. “మలపిలాల ప్రీక్షల  ద్గిరకొసుత న్దాయ. న్దక  వాళా్ చద్ువ  చూసర తీరిక 
దొరకడుం లేద్ు. ఎవరెైన్ద టూయషన్ చెపరపవాళ్లా  దొరికితే బ్బగుుండును” ఉషకి మనసులో 
యదా్రి సమస్ాయ తీర లల ఒక వ పాయుం తటిటుంది.  

సునుంద్ Graduate కదద. శీ్రలత పిలాల్లకి ఆమె Tuition చెప్పగలద్ు. ‘ఇదా్రిక ీ
యీవిషయుం వెుంటనే్ వెళా్ చెపాపల్ల ’ అనుక ుంది. ముుంద్ుగా సతయుంకి ధెైరయుం చెపాపల్ల. 
మెలా్లగా భరత ద్గిిరికి వెళా్ ప్కకన కూరుచుంది. సతయుం యేమిటనాటటా  చూశాడు. 

“మీరు ఆఫీసులో లోన్ తీసుకోుండ . వెుంటన్ే స్ొ ము  మలమగారికి ప్ుంప్ుండ . 
ఆయన య ద్ురుచూసూత  వ ుంటబరు. న్ద salaryతో మనుం manage చేసుక ుందదము” 
అుంది ఉష.  

“నువ వ మనసూపరితగా అుంటటన్దావా? ఈమధయ ఆరున్ెలల ై నీజీతుం తోనే్ యల ా  
నడుప్ తున్దావ  మరి.” చనాగా అడ గాడు.  

“మనుం యుంటలా  అనీా సరుా కోవాల్ల కదద. న్ేను మనసూపరితగాన్ే అుంటటన్దాను.” 
ఉష నమ కుంగా చెపిపుంది. నిజుంగా తను వ దో యగసుత రాల  కాబ్టిట  సమసయ యుంటలా న్ే 
solve అవ తోుంది. లేకపో తే యబ్ాుంది ప్డదల్లసవచేచది.  

ఉషకి ఆత విశావసుం పెరిగిుంది. ఇుంకెప్ పడూ అనవసరుంగా సునుంద్ని చూసి 
అసూయ ప్డకూడద్ు. వెుంటనే్ శీ్రలత యుంటికి వెళా్ుంది. అతతగారు హాసిపటల్ లో 
వ ుండడుం వలా యుంటిప్నులతో ఒకకరీత అవసి ప్డుతోుంది. ఉషని చూడగాన్ే “రుండ  
ఉోా! చూశారుగా య లల అవసి వచచుందో” అుంద.ి  

“ఫరవాలేద్ు శీ్రలతద! మీఅతతగారి బ్ుంధుబ్లగుం వలా సమసయ తేల్లకెైుంది కదద.” 
నవ వతూ అుంది ఉష.  
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“నిజుం, బ్బగా చెపాపరు. ఇన్దాళ్లా  వాళా్ గురిుంచ మరోలల అనుక న్ేదదనిా” 
మీపిలాల Tution గురిుంచ సునుంద్కి చెప్పముంటబరా? ఆమెకి extra income 
కావాలనుక ుంటలుంది”  “అలలగ  అుంతకుంటేన్ద..మన బిలా్లుంగ్ లోనీ tution అుంటే మరీ 
సద్ుపాయుంకదద!” శీ్రలత సుంబ్రుంగా అుంది. “సర  న్ేను వస్ాత ను.” అుంటూ యుంటికి 
వచేచసిుంది ఉష.  

ఉద్యుం లేసూత న్ే సునుంద్ మీద్ యీర్ా ప్డూత  సవగతుంలో వగచుంది ఉష, కానీ 
రోజు ప్ూరతయేయసరికి ఆమె మనసు మలరిుంది. ఒకవిధుంగా వూరటచెుందిుంది. సునుంద్కి 
కూడద ఆదదయుం పెరుగుతుుంద్నా సుంబ్రుం, శీ్రలతకి... బ్ుంధువ లలో తమ ప్బ్ాుం 
గడుప్ క నే్ వాళ్లా కాద్ు - ఉప్కారగుణుం కలవారు కూడద వ న్దారనా భరోస్ాతో ధెైరయుం 
కల్లగిుంది.  
 

పిరయమెైన పాఠక లలరా!  
మనకి లేనిది - యతరులకి వ నాది అని యేమీ లేద్ు.  

మన తృపిత  మనక  మినా.  
తృపితతో ఆత విశావసుం, మన్ోబ్లుం పెరుగుతుుంది.  

అదే మనకి కొుండుంత అుండ.  
ఆ అుండబ్లుంతోనే్ మనము ముుంద్ుకి స్ాగిపో దదము.  

ఇక స్ాధిుంచలేనిది యేమీ లేద్ు.  
 

జెైహ ుంద్! 
మీకృషణవేణి 

 


