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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.

***

-41"పర్భుతవ్ బాలికల జూనియర కళాశాల" బోరుడ్ చూసూత్ లోపలికి అడుగుపెడూత్నన్ తనమ్యికి బోరుడ్ కనబడనంతగా కనీన్టిపొర
అలుముకుంది.
ఇవేళిట్ నించి ఆ కాలేజీలో లెకచ్రర తను. పర్భుతవ్ ఉదోయ్గం. ఆ ఆలోచనే గొపప్ ఆనందానిన్సూత్ంది. ఎకక్డి నించి ఎకక్డికి వచిచ్పడింది
తన జీవితం! ఎలా మొదలయింది! ఎకక్డికి చేరింది!! అపజయాల మీద నుంచి పడుతూ, లేసూత్ నడిచొచిచ్న విజయాలు. అడుగడుగునా అవరోధాలు. తన
కనీన్ళుల్ తనే తుడుచుకుని, తన గాయాలకు తనే చికితస్ చేసుకుని, ముందుకు నడిచిన సైనికురాలు. తనే తన సైనయ్ం, ధైరయ్ం. ఒకక్ సారి గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్
వదిలింది. తన జీవితంలో కషాట్లు లేకపోతే తనకి ఇంత పటుట్దల కలిగేదా? విజయాలు కలిగేవా? అందరికీ ఇంత దూరంలో ఉదోయ్గం వచిచ్నందుకు
అసలు సంతోషించేదా? ... అరథ్ంపరథ్ం లేని తన ఆలోచనలకి అంతలోనే నవొవ్చిచ్ంది. ఈ కాలేజీ తమ ఊళోల్ తను ఇంటరీమ్డియేట చదువుకునన్ కాలేజీ
కంటే మెరుగాగ్నే ఉంది.
అడుగు పెటట్గానే ఇంకా తను నినోన్, మొనోన్ ఇంటరీమ్డియేట చదివినటుట్ జాఞ్పకాలు చుటూట్ ముసిరాయి. లెకచ్రరల్ందరూ గురొత్చాచ్రు.
సరదా అలల్రల్ మధయ్ ఆడుతూ పాడుతూ పూరిత్ చేసిన చదువది. లెకచ్రర కావాలనన్ ఆకాంక్ష మొదలయిన రోజులవి. ఆ కోరిక ఇపుప్డు అనుకోకుండా
నెరవేరింది. ఒకక్ క్షణం తన లెకచ్రరుల్ తనని ఇలా చూసేత్ బావుణణ్ని అనిపించింది. తను వాళల్ కొలీగ అయి ఉంటే! బహుశా: అదే జిలాల్లో పోసిట్ంగ వచిచ్
ఉంటే తను చదివినపప్టికి యువకులయిన ఒకరిదద్రు లెకచ్రరల్తో కలిసి పనిచేసే అవకాశం వచేచ్దేమో! కానీ ఇంత దూరంలో అసాధయ్ం.
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తనకి ఇంటరూవ్య్కి సలహాలనిచిచ్న సిదాద్రథ్ జాఞ్పకం వచేచ్డు. వచేచ్ ముందు తనకి ఉదోయ్గం వచిచ్న సంగతి చెపప్డానికి వెళిల్నా అపప్టికే
అతనికి టార్నస్ఫ్ర అయిపోయినందు వలల్ కలుసుకోలేక పోయింది. బహుశా: ఇక ఎపప్టికీ కనిపించక పోవచుచ్. ఆ ఆలోచన రాగానే నిటూట్రిచ్ంది.
జీవితంలో ఎనోన్ పరిచయాలు ఇలా అరాథ్ంతరంగా ముగిసిపోతూ ఉంటాయి. ఆవరణలో గేటు దాటి నడుసూత్ండగా తనని దాటి వెళూత్ వెనకిక్ చూసూత్, తన
వైపే పటిట్ పటిట్ చూసూత్ "కొతత్ మేడం" అని పిలల్లు గుసగుసగా మాటాల్డుకోవడం గమనించింది. తమలో తాము తోసుకుంటూ, గటిట్గా నవువ్కుంటూ తన
వైపు కాల్సురూము కిటికీలోల్ంచి చూసుత్నన్ పిలల్ల వైపు చూసూత్ చెయియ్ ఊపింది. ఆవరణ మధయ్ జెండా కరర్, చుటూట్ మూడు వైపులా పెదద్ వరండాలతో
గదులు.
ఆఫీసు రూములో అడుగు పెడూత్నే ఒక పకక్గా టైపు మిషను ముందు కూచునన్ టైపిసుట్ "నమసేత్ మేడం" అనాన్డు. ఆ పకక్నే నిలబడడ్
అటెండరు అమామ్యిలు ఇదద్రూ నవువ్తూ "నమసేత్ మేడం" అనాన్రు వంత పాడుతునన్టుట్.
"పిర్నిస్పాల" అని రాసి ఉనన్ టేబుల ముందునన్ కురీచ్లో సందేహంగా కూచుంది తనమ్యి.
సూట కేసుతో బాటూ వచిచ్న తనని అంతా కొతత్గా, వింతగా చూసూత్ండడం గమనించి, చినన్గా నవివ్, "నేను విశాఖపటన్ం నించి
వసుత్నాన్" అంది.
అంతా, "ఆ.." అని నోళుల్ తెరిచేరు. "అంత దూరానికెలిల్ వచిచ్నార్" అంటూ.
అపుప్డే గదిలోకి అడుగుపెటిట్న పిర్నిస్పాల యాదగిరి గారు తనని చూసూత్నే, "అరే, ఎపుప్డొచిచ్నుర్ మేడం, కాఫీ తీసుకుంటరా?"
అంటూ ఆదరంగా పలకరించేరు.
జాయినింగు రిపోరట్ అంటూ ఫారామ్లిటీసు కాగానే "రండి, తరగతి గదులు చూపిసాత్ను” అంటూ దారి తీసేరాయన.
వెనకగా మరో వరస బిలిడ్ంగు కూడా కటేట్రు. దాదాపు నాలుగైదు వందల మంది పిలల్లు ఉనన్ పెదద్ కాలేజీ అది.
పిర్నిస్పాల రూం పకక్న ఉనన్ కంపూయ్టరు లాబ చూపించేరు ముందుగా. " ఈ మధయ్నే కొతత్గా ఎం పీ ఫండు తో శాంక్షను
అయినదమామ్, కానీ ఇన సట్ర్క టరుల్ దొరుకత లేదు, మాకెవరికీ చాతగాదు" అనాన్రు చినన్గా విచారిసూత్.
తనమ్యికి వివేకానందా పాఠశాలలో తను చేసిన కంపూయ్టరు బేసిక కోరుస్ జాఞ్పకం వచిచ్ంది.
"నేను పర్యతిన్సాత్నండి, నాకొక్ంచెం తెలుసు" అంది వెంటనే. ఎందుకో అపర్యతన్ంగా పర్భు జాఞ్పకం వచేచ్డు. తనకి తెలిసిన ఒకే
ఒకక్ కంపూయ్టరు నిపుణుడు అతనే కావడం వలల్నేమో.
"అతనేన్ ఇన సట్ర్క టర గా చేసాత్డేమో అడిగితేనో?" ఆలోచనొచిచ్ందే తడవుగా "నా సేన్హితుడొకతను ఎం. సీ. ఏ చేసేడు.
కనుకోక్మంటారా?" అంది.
"మంచిది. అడుగమామ్" అనాన్రాయన.
మరో పకక్ గదిలో పిలల్లు శార్వయ్ంగా పాడుతూండడం వినిపించింది.
"ముందు అటుగా వెళొల్దాద్మాండీ?" అంది.
ఒకక్ నిమిషం అరథ్ం కానటుట్ మొహం పెటేట్రాయన.
తన భాషకి, ఇకక్డి భాషకి ఉనన్ వయ్తాయ్సం వలల్ ఆయనకి అరథ్ం కాలేదని అని ఇటేట్ గర్హించి, "పాట చాలా బావుందండి, అందుకే
ఒకసారి చూసొదాద్మని.." అంది.
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"ఆ...అదేమంత విషయం, పొయియ్ వదాద్ం." అని దారి తీసేరు.
అపప్టివరకూ పాడుతునన్ పిలల్లు చపుప్న ఆపేసి, గుసగుసగా నవవ్డం పార్రంభించేరు.
పిర్నిస్పాల గారు "ఈవిడ మీ కొతత్ తెలుగు మేడం" అని పరిచయం చేసేసరికి "అయాయ్! ఇంగీల్షు మేడం లెకక్ కొడుతూంది సార" అని
నవేవ్రు.
"తను వాళల్ ఇంగీల్షు మేడం లాగా ఉనాన్నని అంటునాన్రో, లేక తన సబెజ్కుట్ ఇంగీల్షని అనుకుంటునాన్రో" అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి.
మాండలికాలు తెలిసినా, అచచ్మైన గార్మీణ మాండలికం తనకి ఎపుప్డూ పరిచయం కాలేదు. తను నేరుచ్కోవలసినది చాలా ఉందని
మాతర్ం అరథ్ం అయియ్ంది.
వాళల్ని చూసి తనూ పరిచయంగా నవివ్, "నాకు పాటలంటే చాలా ఇషట్ం, ఎకక్డ నేరుచ్కునాన్రీపాట?" అడిగింది తనమ్యి.
ఒకమామ్యి వెనక నించి,"అనన్లు నేరిప్రి మేడం" అంది. అంతా మళీల్ పకుక్న నవేవ్రు.
పదో తరగతి అపుప్డపుప్డే పాసై ఇంటరీమ్డియేట కు వచిచ్న ఈ చినన్ పిలల్ల గొంతులోల్ గొపప్గా పలుకుతూనన్ సామాజిక చైతనయ్ గీతం
వెనకుక్ తిరిగి వసుత్నాన్ తనని వెంటాడసాగింది.
పంటసేనులారా మీకు పాద పాదా నొందనాలు
సేను సిలకలారా మీకు సెమటసుకక్ల వొందనాలు..
ఎకక్డివీ పువువ్లు గాయలు
ఎకక్డివీ పంటా రాశులు
నింగి నుండి తీసుకొచాచ్రా
నేలనుండి దూసుకొచేచ్రా ||పంట||
పచచ్పచచ్ని ఆకులలల్
సుకక్లోల కాతా రాసీ
వెచచ్ని బటాట్ నిచీచ్
ఆదుకునన్ పతీత్ నీకు ||పంట||
సంకలోన బిడాడ్ నుంచి
ఒంటికాలు మీదా నిలిచ్
సకక్నైన కంకుల గనన్
మొకక్జొనన్ సేనులాకూ ||పంట||
నెతిత్నిండా పూలూ ముడిసీ
నేలపొరలో కాయా గాసి
కనన్తలీల్ పేర్మను చాటిన
వేరుశెనగా సేనులకూ ||పంట||
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ఎండలల్లొ వాడిపోతే
ఎండిపోవును పిలాల్నాని
పొదుద్తోని ఆటలాడె
పొదుద్తిరుగుడు సేనులకు||పంట||
మటిట్లోన కలిసినగానీ
మరణమనన్ది నీకూ లేదు
ఇతత్నాలై ఒరుగుతు ఉనన్
పుటల్ కొదీద్ పంటాలైనా ||పంట||
అంత వరకూ తను వినన్ ఎనోన్ భావగీతాల కనాన్ "జయరాజు" రాసిన ఈ బతుకు గీతం చాలా గొపప్దనిపించింది. కళుల్ చెమరాచ్యి.
వయ్కిత్గత జీవితం, కుటుంబం వంటివి

సమాజం తో పోలిసేత్ ఎంత చినన్వి! రైతు తనకి అనన్ం పెటిట్న పంటకి వందనాలు

సమరిప్ంచడం ఎంత గొపప్ విషయం!!
ఆ రోజు కాలేజీ అంతా తిరిగి చూసేక అకక్డునన్ పిలల్లోల్ చాలా మందికి సరైన బటట్లు, చెపుప్లు కూడా లేకపోవడానిన్ గమనించింది
తనమ్యి. తమ పార్ంతంలో అంతగా కనబడని కటిక పేదరికం ఇకక్డ కనబడసాగింది.
"వీళల్ంతా తన పిలల్లే ఇక మీదట. వీళళ్కి తన వంతుగా ఏదైనా చెయాయ్లి." దృఢంగా తనలో తను అనుకుంది తనమ్యి.
సాట్ఫ రూమ లో అడుగు పెడుతూనే అంతా చకక్గా పలకరించేరు. "వెల కమ మేడం" అంటూ.
తనలాగే కొతత్గా వచిచ్న బోటనీ, కామరుస్ సబెజ్కట్ అమామ్యిలు తపప్ అంతా పెదద్ వయసులో ఉనన్ మగ వాళేళ్.
ఇంగీల్షు పోసుట్ ఖాళీ గా ఉందట చాలా కాలం నించి. పారుట్ టైము లెకచ్రర ఎవరో ఒకావిడ ఉనాన్రని, మెటరిన్టీ లీవులో వెళేళ్రని
చెపేప్రు. పర్సుత్తానికి పిర్నిస్పాల గారే ఇంగీల్షు పాఠాలు చెపుత్నాన్రకక్డ.
పరిచయాలు కాగానే "సార ఏం చేసాత్రు మేడం?" అనడిగేడు అందులో ఒకాయన.
"అయామ ఎ డైవరీస్. నాకు అతని డీటెయిలస్ చెపప్డం ఇషట్ం లేదు" అని నికక్చిచ్గా, సూటిగా సమాధానం చెపిప్ంది తనమ్యి.
అపప్టిదాకా ఆసకిత్గా వింటునన్ అంతా ఒకక్ సారిగా ఖంగు తినన్టల్యియ్ అంతలోనే సరుద్కునాన్రు. సాయంతార్నికి ఒకే కుటుంబంలా
చకక్గా కలిసిపోయి, కబురుల్ చెపుప్కునాన్రంతా. అంతా మంచి వాళేల్ అయినందుకు తనమ్యికి చాలా సంతోషంగా అనిపించింది.
సాయంతర్ం కాలేజీ కాగానే అటెండరు తాయిబా కూడా వాళల్ ఇంటికి బయలుదేరింది తనమ్యి. వీధులనీన్ పరిశుభర్ంగా ఉనాన్యి. రోడల్
మీద ఎకక్డా మురికి కాలువలు లేవు. అదే అడిగింది పకక్నే నడుసుత్నన్ తాయిబాని.
"మురుగు కాలువలు భూమి లోపలి నుంచి పర్వహించడం వలల్, వీధులు పలక రాళల్తో తాపీ చేసి ఉండడం వలల్, చెతత్ చెదారం ఇషట్ం
వచిచ్నటుల్ రోడల్ మీద పడెయయ్కుండా చెతత్ బళళ్లో వెయయ్డం వలల్ పరిశుభర్త సాధయ్మనన్ మాట." అంది తనమ్యి తాయిబా మాటలని తన యాసలోకి
అనువదించుకుంటూ.
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అటూ, ఇటూ మురుగు కాలువలతో దోమలతో, ఈగలతో అపరిశుభర్మైన తమ పార్ంతపు వీధులు జాఞ్పకం వచేచ్యి తనమ్యికి.
"అటేన్ అనుకో మేడం" అని తలూపింది తాయిబా.
"కాలేజీలో సాట్ఫ అంతా చాలా మంచివాళుళ్ కదూ" అంది తనమ్యి మాట మారుసూత్.
"అంతా మీ మనసులోనే ఉనన్ది మేడం. మీ మనసు మంచిదైతే అనీన్ మంచిగనే కనిపిసత్యి" అంది తాయిబా నవువ్తూ.
తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది ఆ అమామ్యి వైపు. ఎంత గొపప్ జీవిత సతయ్ం చెపిప్ంది!
పొదుద్టే అదెద్కి గది ఎకక్డైనా దొరుకుతుందా అనడగగానే "ఏణోణ్ ఎంతుకు మేడం, మా ఇంటి కాడ ఉండండి, మా ఆయన ఎటల్నూ
దుబాయి పొయియ్ండు." అంది తాయిబా.
ఆ అమామ్యి కలివిడితనానికి ముచచ్టేసింది తనమ్యికి. తన వయసే ఉంటుందేమో తాయిబాకి. రెండు ముకుక్లకూ నతుత్లతో, చకక్ని
నవువ్ ముఖంతో కళ గా ఉంది. కాలేజీ నుంచి బయటకు వచేచ్ ముందు బురఖా వేసుకుంది. నాలుగైదు వీధులకావలగా ఉంది ఇలుల్. మహా అయితే
పదిహేను నిమిషాల నడక. దారిలో ఎస. టీ. డీ బూత దగిగ్ర ఆగింది తనమ్యి. తలిల్కి కొతత్ ఊరి విశేషాలు చెపిప్ంది. బాబుతో మాటాల్డింది.
"వారాంతంలో ఇంటికి వెళిల్ బాబుని తీసుకొచుచ్కోవాలి. రెండు రోజులు సెలవులు ఆదివారంతో కలిపి పెటాట్లి" అనుకుంటూ తరావ్త
ఫోను పర్భుకి చేసింది.
"కాలేజీలో పోసుట్ ...." అని వినగానే పెదద్గా నవేవ్డు అటునించి పర్భు.
అతనికి ఎందుకంత నవొవ్చిచ్ందో తనమ్యికి అరథ్ం కాలేదు. అదే అడిగింది.
"మీ కాలేజీ చూడడానికి పిలిసేత్ తపప్కుండా వసాత్ను. అంతే గానీ నేనికక్డ పనిచేసుత్నన్ కారొప్రేట ఆఫీసు ఉదోయ్గానిన్ వదిలి అలాంటి
చినన్ ఊళోల్ చినన్ ఉదోయ్గాలు చెయయ్డం నా వలల్ కాదు." అనాన్డు.
తనమ్యి చపుప్న నాలుకక్రుచుకుంది."ఏమీ అనుకోవదుద్ పర్భూ, ఇంత కిర్తం మనం కలిసినపుప్డు మీరు ఉదోయ్గ పర్యతాన్లోల్ ఉనాన్రని
వినన్టుట్ గురుత్" అంది.
అనన్ మాటలో తపుప్ అరథ్మయినటుల్ "అయోయ్, అయామ సారీ తనమ్యీ, నాకు ఉదోయ్గం వచిచ్న సంగతి మీకు చెపప్లేదు కదూ. మీ
కంపూయ్టరు లాబ ని
చూడడానికి, మీకు నేరిప్ంచడానికి శనివారాలు వసాత్ను. సరేనా?" అనాన్డు.
తనేదో గొపప్ సాయం చేసుత్నన్టుట్ ఫోను చేసేత్ అతనికి అది తగని ఉదోయ్గమయింది.
ఫోను పెటేట్సేక గటిట్గా నిటూట్రిచ్ంది.
"ఎవరు మేడం, సారా?" అంది తాయిబా.
తాయిబాతో కరుకుగా సమాధానం చెపప్డానికి ఇషట్ం లేక, తల అటూ ఇటూ "కాదు, అవున"నన్టుట్ ఊపింది.
మరో మలుపు తిరగగానే వీధి మొదటోల్నే ఇలుల్ కనబడింది. నేల మీద పలక రాళుల్ పరిచి ఉనన్ మూడు గదుల చినన్ ఇలుల్. ఇంటి చుటూట్
పెదద్గా సథ్లం లేనందువలల్ అకక్డా పలకలు పూరిత్గా పరిచి ఉనాన్యి. మొకక్లు లేకపోయినా వాకిలి పరిశుభర్ంగా, ఉనన్ంతలో అందంగా ఉంది. పర్తీ గదీ
అదెద్కిచేచ్టందుకు వీలుగా విడి విడిగా పకక్పకక్న కటిట్న గదులు.
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అందులో ఒక వైపు ఉనన్ గది తాళం తీసింది. గదిలో ఒక పకక్గా చినన్ గోడ కటిట్ ఉంది. ఆ గోడకవతల వంట కోసం చినన్ సట్వువ్ గటుట్.
గది వెనక వైపు విడిగా చినన్ బాతూర్ము. తనమ్యికి గది నచిచ్ంది. విశాఖపటన్ంతో పోలిసేత్ అదెద్ కూడా చాలా తకుక్వ. చిరునవువ్తో ఆ అమామ్యి అడిగిన
దానికంటే మరొక యాభై ఎకుక్వ వేసి, ఒక నెల అదెద్ అడావ్నుస్ గా చేతిలో పెటిట్ంది తనమ్యి.
"చాలా సంతోషం మేడం. మీరు సామానుల్ తెచుచ్కునే వరకి నా కాడనే తినండి" అంది ఆనందంగా.
పడుకునేందుకు ఒక మడత మంచం తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. మంచమీమ్ద తల వాలచ్గానే నిసస్తుత్వగా అనిపించింది తనమ్యికి.
ఆలోచనలు చీకటోల్ మిణుగురులాల్ మెదలసాగేయి. కొతత్ పార్ంతం! కొతత్ జీవితం!!
జీవితంలో ఒకోక్సారి ఎదురు చూసినవి ఎపప్టికీ ఫలవంతమవవు. ఒకోక్సారి అనుకోని కొతత్ మలుపులు ఎదురయియ్
ఆనందాశచ్రాయ్లకు గురి చేసాత్యి. అలాంటిదే ఈ ఉదోయ్గం, ఈ ఊరు. ఒక పకక్ ఉతాస్హపూరితంగా అనిపిసుత్నాన్ తలిల్ దండుర్లు, తను పుటిట్ పెరిగిన
వాతావరణానికి ఎంతో దూరంలో జీవించాలిస్ రావడంతో మెలల్గా దిగులు మొదలయింది.
----------
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