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వెనుతిరగని వెనెన్ల

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.
హైదరాబాదు కు దగగ్రోల్ తనమ్యికి లెకచ్రర గా ఉదోయ్గం వసుత్ంది. చినన్నాటి సేన్హితుడు పర్భు అనుకోకుండా మళీల్ ఎదురవుతాడు.
PPP

-49"సిదూధ్! నేను మీతో మాటాల్డాలి" అంది తనమ్యి.
"తపప్కుండా, చెపప్ండి" అనాన్డు సిదాద్రథ్.
కాలేజీలో ఆవేళ సాయంతర్ం సట్డీ అవరస్ తామిదద్రి వంతు కావడం వలన మిగతా సాట్ఫ అంతా అపప్టికే వెళిళ్పోయేరు.
తనమ్యి కాలేజీ నుంచి బయటకు దారి తీసూత్, "అలా రోడుడ్ చివరి వరకూ నడుదాద్ం" అంది.
అయిదు నిమిషాల మౌనం తరావ్త సంశయిసుత్నన్టుట్నన్ తనమ్యి వైపు తిరిగి, "ఏదో చెపాప్లని పిలిచేరు" అనాన్డు గురుత్ చేసుత్నన్టుట్.
తనమ్యి "ఎకక్ణిణ్ంచి మొదలు పెటాట్లా అని ఆలోచిసుత్నాన్ను అంది" దూరంగా ముంచుకొసుత్నన్ మేఘాల వైపు చూసూత్.
పది నిమిషాల నడక తరావ్త "ఏమో సిదూధ్, జీవితం అంతా అలల్కలోల్లంగా ఉంది ఈ ఆకాశంలా" అంది.
"ఊ..అరథ్ం చేసుకోగలను. జీవితం అంత భారమైనది ఇంకోటి లేదు" అంటూ
"కాసత్ టీ తాగుదాం" అంటూ రోడుడ్ పకక్న ఉనన్ టీ దుకాణం లోకి దారి తీసేడు.
"ఏం సార, బాగునన్రా?" అనాన్డు దుకాణాదారు.
ఇదద్రూ కూరుచ్నే లోగా "దో అదర్క చాయ" అని అరిచాడు.
సిదాద్రథ్ చినన్గా నవువ్తూ "చినన్ ఊళల్లోల్ పనిచెయయ్డం వలన ఉండే లాభాలోల్ ఇదొకటి. మనం ఆరడ్రు ఇవవ్కక్రలేదు" అనాన్డు.
టీ మెలల్గా సిప చేసూత్ "చాలా వరకూ నిలదొకుక్కునాన్ను సిదూధ్ . కానీ కొతత్ నిరణ్యాలు తీసుకోవడానికి భయం వేసూత్ంది" అంది
తనమ్యి సాలోచనగా.
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"నిరణ్యాలు తీసుకోవడానికి భయం వేసూత్నన్దంటే కారణం ఆ నిరణ్యం సరైనది కాకపోయి అయినా ఉండాలి, లేదా నిరణ్యం పటల్
సరైన అవగాహన లేకపోయి అయినా ఉండాలి" అనాన్డు.
"మొదటిది అవునో, కాదో అనే మీమాంస, రెండోది పెంపొందించుకోవలసిన ఆవశయ్కత. అందుకే మధేయ్ మారగ్ంగా వాయిదా వేసుత్నాన్ను" అంది
తనమ్యి.
"మీ సమసేయ్విటో తెలీదు కానీ, వాయిదా అనిన్ సందరాభ్లోల్నూ పనికిరాదు. ఆలసయ్ం అమృతం విషం. మీకు తెలియనిదేవుంది?
అలాగని తొందరపాటు నిరణ్యాలూ పనికిరావు. కానీ ఒకక్టి మాతర్ం నిజం. మనసూఫ్రిత్గా మీకు నచిచ్నది, ఇషట్మైనది చెయయ్ండి. అపుప్డే
ఒకసారి నిరణ్యం తీసుకునాన్క మంచి ఎదురైనా, చెడు ఎదురైనా తటుట్కోగలిగే శకిత్ వసుత్ంది. ఏదేమైనా నిరణ్యానికి కటుట్బడండి. గుడ లక"
అని లేచేడు సిదాద్రథ్.
తనమ్యికి మనసంతా తేలికగా మారింది. "థాంకూయ్" అంటూ పర్శంసాపూరవ్కంగా చూసూత్ నమసక్రించింది. అతని పటల్ ఉనన్
గౌరవం మరింత పెరిగింది.
"ఎటువంటి సమసయ్నైనా చకక్గా విశేల్షించి, విషయం ఇటేట్ బోధపడేటటుల్ చేసాత్డు. సిదాద్రథ్ లాంటి సేన్హితుడు దొరకడం నిజంగా తన
అదృషట్ం" నడుసూత్ ఆకాశం లోకి చూసింది. చితర్ంగా మేఘాలనీన్ చెలాల్చెదురై ఆకాశం పర్శాంతంగా ఉంది.
ఇంటికి వచేచ్సరికి తనమ్యి కోసం పారిశ్ల ఎదురుచూసూత్ ఉంది. పర్భు నించి వచిచ్ందని అరథ్మవుతూనే ఉంది.
సాలోచనగా పారిస్ల ని కతెత్రతో జాగర్తత్గా కతిత్రించింది.
ఒక చినన్ అబాబ్యి, అమామ్యి చెయీయ్ చెయీయ్ పటుట్కుని నడుసుత్నన్ ఫోటో లామినేషన అది.
ముచచ్టగా ఉనన్ ఆ ఫోటోని గోడకి తగిలిసూత్ "ఎంత మంచి సెలక్షన చేసేడు పర్భు!" అనుకోకుండా ఉండలేకపోయింది.
అతని ఉతత్రాలు, అతని చేతలు అతను మంచివాడని చెపుతునాన్యి. మనసు అతనిన్ కోరుకుంటూంది. ఒంటరిగా ఇనాన్ళూల్ బతికినా, తనకీ
తోడుంటే బావుణణ్నన్ ఒక చినన్ ఆశ ఏదో అతనిన్ ఒపుప్కోమంటూంది.
కాగితం తీసుకుని ఉతత్రం రాయడం పార్రంభించింది.
"పిర్యమైన పర్భూ!
ఎలా ఉనాన్రు?
మీ ఉతత్రం వంద సారుల్ చదవడం పూరిత్కాక ముందే మీరు పంపిన చితర్ం అందింది. ఎంత అందంగా, ముచచ్టగా ఉందో! మాయా
మరమ్ంలేని పసి పేర్మ. మనుషులు ఎపప్టికీ అలా కలమ్షరహితంగా ఉండిపోతే ఎంత బావుంటుంది పర్పంచం! మొనన్టికి మొనన్ ఉదయానే
కురిసిన హేమంత తుషారంలా మీ ఉతత్రంలో నుంచి రాలిపడడ్ గులాబీ రేకులు. ఉతత్రం మడత విపిప్నపుప్డలాల్ ననున్ చుటుట్ముడుతునన్
పరిమళం. ఇపుప్డేమో చిదానందానిన్ పంచే చితర్ం! నేను మీకు ఏమిచిచ్ ఋణం తీరుచ్కోను!! మీ కోసం ఇదిగో నా హృదయానిన్ బహుమతిగా
పంపుతునాన్ను.
మీ
తను"
తను రాసిన ఉతత్రానిన్ తనే నాలుగైదు సారుల్ చదువుకుంది.
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అతనంటే తనకూ ఇషట్మని చెపప్డం తపేప్మీ కాదని అనిపిసూత్ంది. పెళిల్ అనే ఆలోచనను తనెలాగూ సంవతస్రం తరావ్తకు వాయిదా వేసింది.
ఉతత్రం మడిచి తలగడ కింద పెటుట్కుని పడుకుంది. పకక్నే నిదర్పోతునన్ బాబు చెంపలిన్ నిమిరింది.
"నువువ్ చెపుప్ నానాన్! నేనేమి చెయాయ్లో" అంది.
నిదద్టోల్ పర్శాంతంగా ఉనన్ వాడి ముఖమీమ్ద చిరన్వువ్ ఒకక్ క్షణం వెలిగింది.
తనమ్యి వాణిణ్ దగగ్రగా అదుముకుని ముదుద్ పెటుట్కుంది. "చాలు నానాన్" అంటూ.
**
జోయ్తి ఉతత్రం రాసింది. ఇంటరూవ్య్కి వచిచ్నపుడు హైదరాబాదు లో తమకు ఆతిథయ్ం ఇచిచ్న పెదద్మమ్ కొడుకిక్ పెళల్ట. భాను మూరిత్కి ఆరోగయ్ం
కాసత్ కుదుటపడింది కాబటిట్ ఇదద్రూ ముందుగా తన దగిగ్రికి వచిచ్, అంతా కలిసి పెళిళ్కి వెళొళ్దాద్ం, రెండోర్జులు సెలవు పెటట్మని.
అమామ్, నానాన్ ఇదద్రూ వసుత్నాన్రు. తనమ్యికి గొపప్ ఆనందం వేసింది.
ఇంటోల్కి టిఫినుల్ ఇతరతార్ వండుకోవడానికి కావలిస్న కిరాణా సామానుల్ కొని తెచిచ్ంది.
తండిర్ భోజనం తినడానికి కిందన కూరోచ్లేడు కాబటిట్ రేకు భోజనం బలల్, ఒక రెండు ఫోలిద్ంగు కురీచ్లు కొంది.
పెళిల్కి కటుట్కోవడానికి తన దగిగ్ర ఒకక్ పటుట్చీర కూడా లేదు. పైగా తనకి ఎనాన్ళుల్గానో మంచి చీర కొనుకోక్వాలని ఉంది. సిదూధ్ చెపిప్న మాటలు
జాఞ్పకం వచేచ్యి. అవును, మనూస్ఫ్రిత్గా నచిచ్నటుల్ బతకడంలోనే ఆనందం ఉంది. తాయిబా ను తోడు తీసుకెళిల్ సులభ వాయిదాలోల్ కటట్డానికి
ఒపుప్కుని మంచి జరీ పటుట్చీర కొని తెచుచ్కుంది. చీరకు అంచులు, ఫాలుస్, జాకెటుట్ కుటిట్ంచడానికి ఇచిచ్ంది.
శేఖర నించి విడిపోయేక తలీల్, తండీర్ మొదటిసారి వసుత్నాన్రు తన దగిగ్రికి. వాకిటోల్ ముగుగ్లు వేసింది. చెపప్లేని ఆనందంగా ఉంది. తను
చదువుకుని పర్యోజకురాలు అయియ్ంది. ఉదోయ్గం చేసూత్ తన కాళల్ మీద తను నిలబడి, తన మానాన తను హాయిగా బతుకుతూంది. ఇంతకంటే
ఏ తలిల్దండుర్లకైనా ఏం కావాలి? తనని చూసి తపప్కుండా సంతోషపడతారు. అదద్ంలో తనను తాను చూసుకుని గుండెలనిండా ఊపిరి
పీలుచ్కుంది. కళల్ కింద నలల్ చారలు, పీకుక్పోయిన చెంపలు.అయినా జీవితం ఏవీ నిరాశాజనకంగా లేదు. తనకు నచిచ్న కాటన పంజాబీ డెర్సుస్
వేసుకుని, తలిల్ ఇచిచ్న సనన్ని గొలుసు, ఒక జత గాజులు మాతర్ం వేసుకుంది.
బాబుకి పేంటు, షరుట్, బూటుల్, సాకుస్లు వేసి తయారు చేసింది. తాతయయ్, అమమ్మమ్ వసుత్నాన్రని బాబు హుషారుగా చిందులు వేయసాగేడు.
తలీల్, తండీర్ వసాత్రనన్ సమయానికి అరగంట ముందే బండి మీద బసాట్ండుకి బయలుదేరింది.
సమయానికంటే పది నిమిషాల ముందే బసుస్ వచిచ్ంది.
తనమ్యిని, బాబుని చూసూత్నే జోయ్తి ఆతర్ంగా బాబుని ఎతుత్కుని ముదాద్డింది. ఇదద్రూ బాబు మీద బాగా బెంగ పడడ్టుట్ ఒకక్ క్షణం
కింద దించకుండా ఒకళుళ్ మారిచ్ ఒకళుళ్ ఎతుత్కోసాగేరు. తనమ్యికి వాళల్ని చూసి పటట్రాని అనందం కలిగింది. తలిల్ దగిగ్రికెళిల్ కౌగలించుకుంది. తండిర్
చేతిలో బాయ్గు అందుకుంది.
వీథి మలుపు తిరగగానే "అదేవిటమామ్, ఇంత కంటే వేరే చోట ఇలుల్ దొరకలేదా" అంది వీథి మొదటోల్ పీరల్ పండగ నాటి జెండాలను
చూసూత్.
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వాళుల్ వచిచ్న సంతోషం గంట కూడా నిలవలేదు తనమ్యికి.
వసూత్నే చికాకు పడింది. "ఏవిటీ ఇలుల్, కనీసం సెపరేటు బాతూర్ము కూడా లేకుండా? ఆ ఇంటావిడ ఏంటి, అసత్మాటూ అనిన్టికీ
కలిప్ంచుకుంటూ..." అని.
ఇక తండిర్ తనమ్యి ఏదో కోలోప్యి నిరాశలో బతుకుతునన్టుట్ బాధాకరంగా ముఖం పెటుట్కు కూరుచ్నాన్డు.
తనమ్యి ఏదో రకంగా వాళల్ మూడ మారచ్డానికనన్టుల్, "అమామ్, పెదద్మమ్ కొడుకు పెళిల్కి పటుట్చీర కొనుకుక్నాన్ను చూడు" అంది చీర
ఎదురుగా పెడుతూ.
జోయ్తి ముఖంలో మారుప్ లేకపోగా శోకాలు పెటట్డం పార్రంభించింది.
"ఆ దౌరాభ్గుయ్డు నీ మెళోల్ పుసెత్లు కూడా లాకుక్నాన్డు. ఇపుప్డు ఏ ముఖం పెటుట్కుని పెళిల్కి వెళాత్ం?" అంటూ ముకుక్ చీదడం
పార్రంభించింది.
ఇదేమీ వినడం ఇషట్ం లేనటుల్ తండిర్ తల మీద చెయేయ్సుకుని పడుకునాన్డు. తనమ్యికి సంతోషం అంతా నీరుగారిపోయింది.
తను పెళిల్కి వీళల్ కూడా వెళల్డం వీళల్కి పరువు నషట్మనన్మాట. తను భరత్ నుంచి విడిపోయింది కాబటిట్ నలుగురూ నాలుగు
మాటలంటారనన్ బాధనన్మాట వీళల్కి.
అయినా తనమ్యి వెనకిక్ తగగ్కుండా, "అమామ్! మేమిదద్రం విడిపోయేం అనన్ విషయం ఈ సరికే అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. కాబటిట్ నా
మెళోల్ మంగళ సూతార్లు కనబడాలిస్న అవసరం లేదు. అయినా నేనేదో తపుప్ చేసినటుల్ నలుగురిలో కలవకుండా ఎందుకు
ఉండిపోవాలి?అయినా ఎవరైనా ఏమైనా అంటే నేను సమాధానం చెపుప్కుంటాను " అంది సిథ్రంగా.
"మొకమీమ్ద అంటారా ఎవరైనా? వెనక వెనక నవువ్కుంటారు" అంది జోయ్తి ఇంకా ముకుక్ చీదుతూ.
"నా వెనక వాగుకునే వాళల్ గురించి నాకు బాధ లేదు, మీకు బాధగా ఉంటే నేను రావడం మానేసాత్ను" అంది తనమ్యి.
"అహా, అంత దూరం నుంచి వచిచ్ నినున్ తీసుకురాకుండా పెళిల్కి వచాచ్రేవిటని అందరూ మమమ్లిన్ ఆడిపోసుకోవడానికా?" అంది
జోయ్తి రివరుస్లో.
తనమ్యికి తలపోటు రాసాగింది.
"ననేన్ం చెయయ్మంటావో చెపుప్" అంది ఓపిక పటిట్ తలిల్ దగిగ్ర కూలబడుతూ.
"ఏం చేసాత్ం, మన ఖరమ్ ఇలా కాలేక" అని వెనకిక్ తిరిగి కూచుంది జోయ్తి.
***
పెళిల్ సాయంతర్ం అనగా ఆ ఉదయాన వెళేల్రు.
దగిగ్ర చుటాట్లంతా ఆ రోజే రావడంతో అపుప్డే పెళిల్ కొడుకుని చేసేరు.
అందరూ వెళిల్ అకిష్ంతలు వేయసాగేరు. తనమ్యిని పెళిల్ కొడుకు పినిన్ వరసయేయ్ ఆవిడ పకక్కు పిలిచింది.
"ఇలా చూడమామ్, శుభమా అని పెళిల్ జరుగుతూంది ఇకక్డ. మొగుడూ పెళాల్లు కలిసి దీవిసత్నాన్రు. నువువ్, మీ ఆయన
విడిపోయేరంటగా. నువేవ్వనుకోకపోతే అకిష్ంతలు మాతర్ం వెయయ్కు" అని నసిగింది.
తనమ్యికి ఒకక్సారిగా దు:ఖం ముంచుకొచిచ్ంది.
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అకక్డ ఒకక్ క్షణం కూడా ఉండ బుదిధ్ కాలేదు. తలిల్, తండుర్లిన్ అకక్డ వొదిలిపెటిట్ వెళల్లేక, ఒక పకక్గా వెళిల్ కూచుండి పోయింది.
భరత్ పోయిన ఆవిడొకామె వచిచ్ తన పకక్నే కూచుని నిటూట్రచ్డం గమనించింది తనమ్యి.
సంపర్దాయాలంటూ మనుషుల మూఢ పర్వరత్నలకు విసుగు పుటిట్ంది తనమ్యికి. ఏమీ చేయలేని నిసస్హాయత. ఇక మీదట బంధువుల
ఇళల్కు రాకూడదని నిశచ్యించుకుంది. ఇంతకు ముందెపుప్డో ఇలాగే బంధువులోల్ అవమానం జరిగినపుప్డు ఇలాగే
నిశచ్యించుకునన్ది, కానీ తలీల్తండీర్ ఈ పనిమీదే తన దగగ్రకు వచిచ్నపుడు ఎలా రాకుండా ఉంటుంది? ఎనోన్ రోజులు ఎకక్డికీ వెళల్క
ఒకసారి వెళిల్ చూదాద్మని వచిచ్నందుకు తగిన శాసిత్ జరిగింది తనకు.
దు:ఖం ఆపుకోలేక కింద గేటు దగగ్రకు వచిచ్ంది.
వచిచ్పోయే చుటాట్లోల్ కొందరు "ఇకక్డ ఉనాన్వేవమామ్, పైన పెళిల్కొడుకుని చేసుత్ంటేనూ" అనసాగేరు.
ఎదురుగా కిరాణా దుకాణం దగిగ్ర ఎవరో ఒకతను బండి సాట్ండు వేసి కొనడానికి వెళేల్డు. వెనక నుంచి అచుచ్ పర్భులాగే ఉనాన్డు.
తనమ్యికి అంత దుఃఖం లోనూ ఒకక్సారి అతనిన్ చూడాలని కుతూహలం కలిగింది. రోడుడ్ దాటి అటు వెళల్డానికి సాహసం
కలగలేదు. ఒకవేళ నిజంగా పర్భు అయితే! అతను తనని చూసేత్ పలకరించకుండా ఉండడు. ఇదంతా ఎవరయినా చూసి, అమామ్ నానన్లకు తపప్కుండా
చెపుతారు.ఆ తరావ్త జరిగే రభస తలుచ్కోవడానికే భయం వేసి, చపుప్న మెటెల్కిక్ పైకి వచేచ్సింది. చివరి మెటుట్ తిరుగుతూ మనసాపుకోలేక అటుగా
చూసింది.
సరిగాగ్ బండి సాట్రుట్ చేసూత్ పైకి చూసేడతను. పర్భు! అవును పర్భుయే!!
తనమ్యి గుండె ఒకక్ క్షణం ఆగి కొటుట్కోవడం మొదలు పెటిట్ంది. కానీ అంత పై అంతసుత్లో మెటెల్కుక్తునన్ అనేక పటుట్చీరలోల్ తనని
అతను చూసినటుల్ లేడని అరథ్మైంది. తన చుటూట్ ఏం జరుగుతునన్దీ మైమరచిపోయి, అతని బండి కనుచూపుమేర దాటేంత వరకూ చూసూత్ , అలాగే
ఉండిపోయింది. మధాయ్హన్ం భోజనాల దగిగ్ర, సాయంతర్ం పెళిల్ దగిగ్రా ఎకక్డ చూసినా, ఎవరిన్ చూసినా పర్భు కనిపించసాగేడు. అతని ఊహ
వచిచ్నపుడలాల్ పెదాల మీద చెరగని చిరన్వువ్ మొలుసూత్నే ఉంది. కానీ పొదుద్నన్ జరిగింది జాఞ్పకం వచిచ్ పెళిల్ మండపంలో అకిష్ంతలు వెయయ్డానికి
వెళల్కుండా దూరంగా ఉండి పోయింది తనమ్యి. తనని, పర్భుని వాళల్ సాథ్నాలోల్ ఊహించుకుంటే ఎందుకో ఒకరకమైన వేదన మొదలయియ్ంది. తన చుటూట్
ఉనన్ వీళల్ంతా ఇలాగే ఆశీరవ్దిసాత్రా? ముఖయ్ంగా తలీల్తండీర్ ఒపుప్కుంటారా?!
జోయ్తి కూతురి ముఖంలో భావాలిన్ మరోలా అరథ్ం చేసుకుంది.
మరాన్డు ఇంటికెళల్గానే "నినన్ పెళిల్లో అందరూ జాలిపడడమే మమమ్లిన్ చూసి. మా బతుకులే ఇలా తగలడాడ్యి. పర్పంచంలో అందరూ
బాగునాన్రు. అపుప్డే నువువ్ ఆ దగులాబ్జీ వెధవని పెళిల్ చేసుకుంటానని పటుట్బటట్కబోతే ఇవనీన్ జరిగేవి కావు. ఇపుప్డు ఏడిచ్ ఏం లాభం?" అంది
నిషూట్రంగా.
తలిల్ ఇలా మాటాల్డడం కొతత్ కాకపోయినా బాధ మాతర్ం పర్తీసారీ కలుగుతూ ఉంది.
తీరుతాయేమో అని నమమ్కం కలగసాగింది తనమ్యికి.
తేలేకపోయింది తనమ్యి.

తను మళీల్ పెళిల్ చేసుకుంటేనే ఇటువంటి సమసయ్లనీన్

కానీ తలీల్, తండీర్ తన దగగ్ర ఉనన్ వారం రోజులూ పర్భు పర్సాత్వన తేవాలనుకునీ,

చితర్ంగా ఇపప్టివరకూ వాళుల్ కూడా ఎపుప్డూ తనకి మళీల్ పెళిల్ చేయాలనే పర్సాత్వన తీసుకు రాలేదు.

తను ఇంకా అటువంటి పర్సాత్వనలకు సిదధ్ంగా లేదనా? లేక ఇక తను జీవితాంతం ఇలా ఉండవలిస్ందేననా?
కారణాంతరాలు ఏవైనా పెళిల్ విఫలం అయినపుడు మగవాళుల్ జీవితానిన్ చకక్దిదుద్కునన్ంత వేగంగా ఆడవాళుల్ చకక్దిదుద్కోలేరనన్ వాసత్వం కర్మంగా
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బోధపడసాగింది తనమ్యికి.
***
ఆ ఉదయం తాయిబా అమామ్, నానాన్ వచేచ్రు.
వసూత్నే "బేటీ, ఎలా ఉనాన్వు" అంటూ వాకిటోల్నే కూతురుని బెంగగా కౌగలించుకుని కనీన్రు మునీన్రయియ్ంది ఆ తలిల్.
జోయ్తి, భానుమూరిత్ బయలుదేరిన ఉదయం జాఞ్పకం రాసాగింది తనమ్యికి.
బాబుని అకుక్న చేరుచ్కుని బుగగ్లు పుణుకుతూ "బాగా చదువుకో నానాన్" అంది జోయ్తి.
తనమ్యి వైపు తిరిగి "జాగర్తత్గా ఉండమామ్" అంది.
తనమ్యికి అమామ్, నానాన్ తనని వదిలి వెళుత్ంటే కళల్లోల్ నీళుల్ వచేచ్యి.
తలిల్ తననూ అకుక్న చేరుచ్కుంటే బావుణణ్ని అనిపించింది.
గుమమ్ం దగిగ్ర బయటకు వచిచ్ నిలుచునన్ తాయిబాతో "ఏమాటకామాటే చెపుప్కోవాలి, మాకు మా అమామ్యి మీద కంటే మా మనవడి
మీదే పేర్మెకుక్వ, వాణిణ్ ఒదిలి ఉండలేకే వచేచ్ం. కొంచెం చూసుత్ండమామ్" అంది జోయ్తి.
తనమ్యికి మనసు చివుకుక్మంది. రికాష్ ఎకుక్తునన్ తలిల్ని, తండిర్ని చెయియ్ పటుట్కుని ఎకిక్ంచింది.
తనకు మాతర్ం వీళల్ంటే పార్ణం. తిరిగి ఆ పేర్మను వాళల్ నుంచి పొందలేకపోవడం తన దురదృషట్ం. తనలో తనే నిటూట్రిచ్ంది.
లోపలకి వెళల్బోతూ ఉంటే, తాయిబా వెనకే వచిచ్ంది, "మేడం, మనసు బాగలే, కూసో వచాచ్" అంటూ.
"రా తాయిబా" అని కురీచ్ వేసింది
అయిదు నిమిషాలైనా, ఉలకక పలకక ఉనన్ తాయిబా వైపు చూసూత్, "అంతా బానే ఉందా?" అంది.
"ఏం సెపప్ను మేడం, నా తలరాత గిటుల్నన్ది. మీతో సెపుప్కుంటెననన్ కొంచెం పరేషాన తగుగ్తదని అచిచ్న." అంది
"చెపుప్ తాయిబా" అంది అనునయంగా తనమ్యి.
"మా ఆయినకు, నాకు గిది రెండో పెళిల్" అంది తాయిబా.
ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది తనమ్యి.
ఈ అమామ్యి జీవితంలోనూ కషాట్లేననన్మాట. కానీ ఎపుప్డూ చెదరని చిరన్వువ్తో కనిపిసుత్ంది.
"నా సినన్పుడె నాకు యాబై ఏణడ్ల్ వానికిచిచ్ కటట్బెటిట్నుర్. వాడేమో డబుబ్ పోసత్డని గామోసు. మా అమమ్కి సుతరామూ ఇషట్ం లేకుండె.
మా బాపు నచచ్జెపిప్ పెండిల్ సేసిండు. నా అదృషట్మొ, దురదృషట్మొ కాపురానికి పోక ముందె యాకిస్డెంటల్ వాడు పాయె." అని ఆగి నీళల్
కోసం సైగ చేసింది.
మంచి నీళుల్ తీసుకు వచిచ్, "మెలల్గా, ముందు సిథ్మితపడు తాయిబా" అంది తనమ్యి.
"ఇరవై ఏండల్ వయసున గిదో గీ సమమ్ందం మా చినాన్యిన తీసుకుని అచిచ్ండు. అతనికి ముందు పెండాల్ము సచిచ్పాయె. మనిసి
మంచోడే, కానీ లేని దురలవాటు లేదు. పగలూ, రేతీర్ యేపుకు తింటుండె. ఇంక నయం ముందూ, యెనకా ఎవరూ లేరు. రెండేళల్
కిర్తం దుబాయి పొయియ్ండు. మూడు నెలల్ బటిట్ నయాపైస పంపకపోతుండె, మనిసి మంచిగనె ఉనన్డని దుబాయిల ఉనన్ మా సినన్మమ్
కొడుకు సెపిప్ండు. ఒక ఉతత్రం లేదు, కబురు లేదు. ఏం పోయెగాలమొచెచ్నో ఏమొ. నాకు గిటల్ పిలల్లు లేరని, దేనైన్నా పెటుట్కునన్డేమో
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అని డౌటు కొడత్ంది. ఈడు ననున్ ఏడ ఇడిసిపెడత్డోనని మసుత్ పరేషాను అయితంది మేడం. రెండో పెళిల్జేసుకుని సుకాన ఉనన్ నా
పార్ణం దుకాక్న బెటుట్కునన్నే అని ఏడవ్ని రోజు లేదు" అని దు:ఖపడింది.
కాసేస్పు నిశశ్బద్ంగా తాయిబా చెయియ్ నిమురుతూ కూచుండి పోయింది తాయిబా.
"అయోయ్, అమాయకమైన ఈ అమామ్యికి ఎంత కషట్మైన జీవితం మిగిలింది" అని బాధ మొదలయియ్ంది.
"దిగులుపడకు, అనీన్ చకక్దిదుద్కుంటాయి" అంటూ తాయిబాకి ధైరయ్ం చెపిప్ంది.
అనన్దే కానీ అపప్టిన్ంచీ మళీల్ మళీల్ తాయిబా మాటలు గురుత్కురాసాగేయి.
"రెండో పెళిల్జేసుకుని సుకాన ఉనన్ నా పార్ణం దుకాక్న బెటుట్కునన్......"
తను మళీల్ పెళిల్ చేసుకోవాలని ఆశపడడం ఇలాగే దు:ఖదాయకమవుతుందా?
ఇపుప్డు తన మానాన తను, ఉనన్ంతలో హాయిగా ఏ బెడదా లేకుండా జీవిసూత్ంది.
పర్భుతో మళీల్ జీవితం పంచుకోవడం అనే ఆలోచనతో తను కోరి కషాట్లను కొని తెచుచ్కుంటూందా?....ఏమో....
***
ఆ రోజు ఒంటోల్ నలతగా అనిపించి కాలేజీకి వెళల్కుండా ఇంటోల్ ఉండిపోయింది తనమ్యి.
పదకొండు గంటల వేళ తలుపు చపుప్డయితే మెలల్గా లేచింది.
తాయిబా, పకక్నే సిదాద్రథ్.
"ఇగో మేడం, ఇంగీల్షు సారు ఇలుల్ సూపించమంటే నేనూ అచిచ్న. సుసీత్ ఉంటే రాండిర్, దావఖానకు పొయొయ్దాద్ం" అంది తాయిబా.
తనమ్యి ఫరావ్లేదనన్టుట్ తలూపింది.
తాయిబా పకక్ తలుపువైపు వెళల్డం చూసి, "అయితే తనింటోల్నే మీరు అదెద్కుంటునాన్రనన్ మాట" అని కూచుంటూ, "ఏమిటి? ఎలా
ఉనాన్రు?" అనాన్డు సిదాద్రథ్.
తనమ్యి జుటుట్ సరిచేసుకుంటూ "కొంచెం నలతగా ఉంది, అంతే" అంది బలవంతంగా చినన్ నవువ్ నవవ్డానికి పర్యతిన్సూత్.
"ఈ మధయ్ మీరు అనయ్మనసక్ంగా ఉండడం గమనిసూత్నే ఉనాన్ను, ఎపుప్డూ ఏదో బాధలో ఉంటునాన్రు. అంతా ఓకేనా? ఏవీ
అనుకోకపోతే కారణం తెలుసుకోవచాచ్?" అనాన్డు సిదాద్రథ్.
అపప్టి వరకూ దాచుకునన్ దు:ఖం కటట్లు తెంచుకుంది తనమ్యికి.
తనమ్యి తన గాథ చెపుత్నన్ంత సేపూ రెపప్ వాలచ్కుండా వినసాగేడు.
చివరగా పర్భు గురించి చెపిప్ తనమ్యి గటిట్గా ఊపిరి తీసుకుంది.
ఇంతలో తాయిబా టీలు పటుట్కొచిచ్ ఇచిచ్ంది.
"నువువ్ కాలేజీ మానేసి ఈ పనులనీన్ చెయాయ్లా తాయిబా" అంది తనమ్యి.
"అటల్ంట వేంది మేడం, అయినా ఏమీ గాదులే, పిర్నిస్పాల సారుకి సెపొప్చిచ్న, ఇంగీల్సు సారెంబడి పోతునన్ అని" అని
సిదాద్రథ్ వైపు తిరిగి, "నువవ్యినా చెపుప్ సారూ, ఎపప్టికీ ఏమో పరేషానయితది, ఇగ ఆరోగయ్ం గిటల్ గాక ఏమయితది?" ఆపాయ్యంగా
అని, "గిపుప్డే వసత్" అని లేచింది తాయిబా.
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టీ తాగి కపుప్ కింద పెడుతూ
"ఐ రియలీల్ అపిర్షియేట యువర బేర్వెన్స తనమ్యీ. ఐ అడమ్యిర యూ. జీవితంలో కషాట్లిన్ కతిత్ ఝళిపిసూత్ విజయవంతంగా
నెగుగ్కొచేచ్రు మీరు. మీకు ఇంకా దు:ఖమా? లేవండి, కళుల్ తుడుచుకోండి. ధైరయ్ంగా ముందడుగేయమని నేను మీకు చెపప్కక్రలేదు"
అనాన్డు.
ఇంకా అలాగే ఉనన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్, "మీరనుమతిసేత్ పర్భుని నేను కలుసాత్ను. అతను మీకు సరైన వాడవునో, కాదో
తెలుసుకోవడానికి మీకు సహాయం చేసాత్ను, ఏమంటారు?" అనాన్డు.
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