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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

-50కాలేజీకి వేసవి కాలం సెలవులు వచేచ్యి. సిదాద్రథ్ పర్భుతో మాటాల్డతాననాన్డు. సాప్ట వేలూయ్యేషన లో కలిసినా సిదాద్రథ్ తన
హడావిడిలో తనుండడం వలల్ తనమ్యి ఏవీ అడగలేక పోయింది. అతనూ ఏవీ చెపప్లేదు. సిదాద్రథ్ ఏం మాటాల్డేడో, పర్భు సప్ందన ఏవిటో తెలుసుకోవాలనే
కుతూహలం రోజురోజుకీ పెరిగిపోసాగింది.
సెలవులు అయేయ్ంతవరకు రోజులు ముళల్ మీదునన్టుట్ భారంగా అనిపించసాగేయి తనమ్యికి. సిదాద్రథ్ అసలు పర్భుతో మాటాల్డేడో, లేదో
కూడా తెలియదు. బహుశా: సెలవులకి సొంత వూరు వెళళ్డం వంటి పనులోల్ పడి అసలు కలిసే ఉండకపోవచుచ్.
"అయినా తన పిచిచ్గానీ పర్భు తనకు తగినవాడవునో కాదో తనకు తెలుసు కదా! సిదాద్రథ్ కొతత్గా అతనిన్ అంచనా వేసేదేవుంటుంది?"
అని ఒక వైపు
"సిదాద్రథ్ తనకు మంచి మితుర్డు. తన మేలుకోరే వాడు. పర్భు గురించి తనకు కొంత మాతర్మే తెలుసు. తనకి తెలియనివి, అరథ్ం కానివి
సిదాద్రథ్ తెలుసుకుని తనకు సలహా చెపప్డంలో తపేప్ముంది" అని మరోవైపు అనిపించసాగింది.
అదీగాక తనొకక్తే ఇవనీన్ ఆలోచించి చాలా అలిసిపోతూంది. తన ఆలోచనలు మరెవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనిపిసుత్నన్ తరుణంలో
సిదాద్రథ్ తనంతట తనే సహాయం చేసాత్నని ముందుకొచేచ్డు.
ఏదేమైనా తను తపుప్ నిరణ్యం తీసుకోకూడదు. అసలే మొదటిసారి శేఖర విషయంలో తను అతనిన్ పూరిత్గా నమిమ్ మోసపోయింది.
పర్భు విషయంలో తొందరపడకూడదు, ఎంత కాలం పటిట్నా తను తొందరపాటు నిరణ్యాలు తీసుకోకూడదు. ఆలసయ్ం అమృతం
విషమైనా, మరేదైనా.
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ఇపుప్డు తనునన్ పరిసిథ్తులోల్ తనకి పెళిల్ ఒక జీవితాంతపు తోడే కాదు, అవసరం కూడా. కానీ అవసరాల కోసం, సావ్రాథ్ల కోసం
కలుపుకునే బంధాలు పటిషట్మైనవి కావని శేఖర నిరూపించేడు. తనూ ఇపుప్డు అలాగే ఆలోచిసూత్ందా? ఛ.. ఛ.. లేదు. తను శేఖర లా నీచంగా ఎపప్టికీ
ఆలోచించలేదు, పర్వరిత్ంచలేదు. పర్భుని తను మనసారా పేర్మించి, అతను తనకి కావాలని అనుకుంటూంది. అతనితో జీవితం పంచుకుని, హాయిగా
బతకాలని తాపతర్యపడుతూంది. కానీ తనకు కావలసిన ఆలంబన కోసం ఇపుప్డిపుప్డే మొదలవుతునన్ అతని జీవితానిన్ కాలరాసే అధికారం తనకు లేదు.
అతనే సవ్యంగా అందుకు సిదధ్పడుతునన్పప్టికీ, అతనిన్ మనసారా పేర్మించే వయ్కిత్గా తను అతని జీవితం ఎపుప్డూ చకక్గా ఉండాలని కోరుకుంటూంది.
పైగా అతను తనతో జీవించడంలో ఎనోన్ తాయ్గాలు చేయాలిస్ వసుత్ంది. వాటనిన్టికీ తను అరుహ్రాలైనా, కాకపోయినా అతను
భవిషయ్తుత్లో ఎపుప్డైనా బాధ పడకుండా ఉండగలడా? తీసుకునన్ నిరణ్యాలు సరైనవి అవునని ఇపుప్డు నముమ్తునన్టేల్ జీవితాంతం నమిమ్, కటుట్బడి
ఉండగలడా? ఏ పేర్మతోనైతే అతను తనకు దగిగ్ర కావాలనుకుంటునాన్డో ఆ పేర్మ అజరామరంగా తాము జీవించి ఉనన్ంతకాలం ఉండగలదా? అంత
బలమైన పేర్మని పేర్రేపించగల గొపప్ హృదయాలు తామిదద్రికీ ఉనాన్యా?
దృఢమైన నిరణ్యాలు, బలమైన పేర్మ, ఎనిన్ కషాట్లెదురైనా తటుట్కుని, 'మేమిదద్రం ఒకటి' అని ఎదురు నిలబడగలిగిన సథ్యిరయ్ం....
ఇవనీన్ పర్భులో ఉనాన్యో లేదో తెలుసుకోగలగాలి సిదాద్రథ్. అతని మాటలోల్నూ, చేతలోల్నూ తనకి కనబడుతునన్ నిసావ్రథ్ పేర్మ, నిజాయితీ సిదాద్రథ్ కు
కనిపించాలి. అపుప్డే అసలు ఈ పర్యతన్ం సఫలమవునో కాదో అరథ్మయేయ్ది....
***
తల సాన్నం చేసి బటట్లు ఆరవెయయ్డానికి డాబా మీదికి వచిచ్ంది తనమ్యి.
పొడవైన కుదుళల్కు కటుట్కునన తువావ్లుని విపిప్ ఒక పకక్గా నిలబడి ఎండకి జుటాట్రబోసుకోసాగింది.
పకక్నే ఎకక్డి నుంచో టీవీ లోంచి పాట వినిపిసోత్ంది.
"నిదురించే తోట లోకి పాట ఒకటి వచిచ్ంది
కనున్లోల్ నీరు తుడిచి కమమ్ని కల ఇచిచ్ంది"
ఎనిన్సారుల్ వినాన్ మనసు ఆరర్ద్మయేయ్ గొపప్ పాటశేషేందర్ శరమ్ గారి కవితవ్ం జాఞ్పకం వచిచ్ంది
"చెటుట్గా ఉంటే ఏడాదికి ఒక వసంతమైనా దకేక్ది
మనిషినై అనిన్ వసంతాలూ కోలోప్యాను"
"కాలానిన్ నా కాగితం చేసుకుంటూ దాని మీద లోకానికి ఒక సవ్పన్ం రాసిసాత్
దాని కింద ఊపిరితో నా సంతకం చేసాత్"
....చితర్ంగా గురుత్కొచిచ్న కవితలనీన్ పర్భు తన గంభీరమైన గొంతుతో తన చెవులోల్ వినిపిసుత్నన్టుల్ అనిపించసాగేయి తనమ్యికి.
తను పర్భుని దూరం పెటేట్నని అనుకుంటూంది గానీ, అసలు తను తన ఆలోచనలోల్ంచి ఎపుప్డైనా దూరం పెటట్గలుగుతోందా?
తనమ్యి ఆలోచనలోల్ ఉండగానే కింద పోసట్ మేన వచిచ్న కేక వినబడింది. ఆ వెంటనే తాయిబా పిలుపు వినబడింది. తనమ్యి కిందికి
గబగబా వచిచ్ సంతకం పెటిట్ పారిశ్ల తీసుకుంది.
"Let us C" సీ పోర్గార్మింగు పుసత్కం.
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మొదటి పేజీలోంచి తొంగి చూసుత్నన్ ఉతత్రం కనిపించేసరికి సంతోషం ఉరకలు వేసింది తనమ్యికి.
అమాంతం లోపలికి వెళిల్ పుసత్కానిన్ గుండెలకు హతుత్కుని, ఉతత్రానిన్ ముదుద్ పెటుట్కుని విపిప్ంది.
పిర్యాతిపిర్యమైన తనూ!
'పిర్యమైన పర్భూ!' అని ననున్ పలకరించిన నీ లేఖ ఇవేళ నాకు ఆనందాతిరేకానిన్ నింపిన రోజుని బహూకరించింది.
ఎపుప్డెపుప్డు ఆఫీసు అవుతుందా, ఎపుప్డు నీకు ఉతత్రం రాదాద్మా అని మనసు పొదుద్ట నీ ఉతత్రం అందుకునన్ దగిగ్రిన్ంచీ
తహతహలాడుతూంది.
సమయం ఉనన్పుప్డలాల్ నీ ముతాయ్లాల్ంటి అక్షరాలిన్ నా కనురెపప్లోత్ తడుముతూ, పర్తీ పదంలోనూ తొణీకిసలాడుతునన్ పేర్మను
అమాంతం హతుత్కుని గొపప్గా పొంగిపోతూ నీ కోసమే కలవరిసుత్నాన్ను. ఏ జనమ్ అనుబంధమో మనది! కషాట్ల జీవితానిన్ ధైరయ్ంగా ఎదురొక్ని
ధీరవనితవైన నువువ్ నమమ్కపోవచుచ్గానీ, నువువ్ ననున్ చేరుకోవడం కోసమే నీ జీవితంలో అవనీన్ జరిగాయని నేను నముమ్తునాన్ను! మనలిన్క ఎవరూ
ఆపలేరు. నినున్ నా నించి ఎవరూ దూరం చెయయ్లేరు. ననున్ పెళిల్ చేసుకోవడానికి నీ మనసుస్లో ఏవైనా సందేహాలునాన్యేమో గానీ, నాకు లేవు. నీ పటల్ నా
పేర్మ నిజమైనదే అయితే మనం తపప్క పెళిల్ చేసుకుంటాం. ఎపుప్డెపుప్డు మన గడువు తీరుతుందా, ఎపుప్డు నినున్ చూదాద్మా అని మనసు
తహతహలాడుతూంది. ఊహూ... అసలు మనసు నా వశంలోనే ఉండడం లేదు."
.......పేర్మ పర్వాహం లా సాగిపోతునన్ ఉతత్రానిన్ గుండెకి హతుత్కుంది తనమ్యి.
"ఇంత గొపప్ పేర్మ కి తను అరుహ్రాలేనా? చాలు అజాఞ్త మితర్మా! ఈ జనమ్కిది చాలు!!"
ఉతత్రానిన్ ఎనిన్సారుల్ చదువుకుందో లెకక్లేదు. ఉతత్రానికి జాబు రాసి కవరు అతికించింది. నాలుగు రోజులకొక ఉతత్రం వసూత్నే ఉంది.
జవాబులు రాసూత్నే ఉంది. ఆ మధాయ్హన్ం గదిలో చాప మీద పడుకుని చుటూట్ ఉతత్రాలు పేరుచ్కుని, ఒక దాని తరావ్తొకటి మళీల్, మళీల్ చదవసాగింది.
పర్భు ఉతత్రాలోల్ కేవలం పేర్మ పలకరింతలు, పలవరింతలే కాదు. జాఞ్నానిన్చేచ్ ఎనోన్ అంశాలు కూడా ఉంటాయి.
"కంపుయ్టరు సైనుస్ తరగతులు ఎంత వరకూ వచాచ్యి? విండోస ఆపరేటింగ సిసట్మస్ కూలంకషంగా ఉపయోగించడం వచిచ్ందా?
డబుల్య్.డబుల్య్.డబుల్య్ అంటే ఏవిటో గురుత్ందా? సీ పోర్గార్మింగు లో చుకక్లోత్ తిర్భుజం నిరిమ్ంచడం ఎంత వరకు వచిచ్ంది?"
అతనికొచిచ్న విజాఞ్నమంతా తనకీ నేరాప్లనన్ ఉతాస్హం తనమ్యికి ఎంతగానో నచుచ్తుంది. ఎపప్టికైనా అతనితో సమ ఉజీజ్ కాగలదో
లేదో తెలియదు కానీ, కొతత్ సబెజ్కుట్ తెలుసుకోవడం తనకీ ఉతాస్హంగా ఉంది.
ఇవేళిట్ ఉతత్రం చివరన్ "బాబుకి ముదుద్లు. నీకు మాతర్ం ఏవీ లేవు." అనే కొంటె వాకాయ్నిన్ చూసి బోరాల్ తిరిగి రెండు చేతులూ గెడడ్ం
కింద పెటుట్కుని నవువ్కుంది.
వారం పొడవునా పర్భు ఉతత్రాల కోసం ఎదురు చూడడం, ఉతత్రం అందుకోగానేతిరిగి ఉతత్రం వార్యడమే జీవితంగా గడుసూత్ంది.
వేసవి కాలం తన జీవితంలో గతపు చేదునంతా తీసివేసి కొతత్ ఉతాస్హం నిండుకునన్టుట్ అతయ్ంత ఆనందంగా గడవసాగింది తనమ్యికి.
సెలవులోల్ ఇంటికి వెళిల్ రావాలనుకుంది కానీ, మనసు బాధగా అనిపించి వెళల్డం మానేసింది. అలా వెళళ్కపోవడం ఒక విధంగా
మంచిదే అయియ్ంది. తను పర్భు ఉతత్రాలతో రోజులు పర్శాంతంగా, హాయిగా గడపగలుగుతూంది. ఈ మధయ్ తలిల్దండుర్లిదద్రూ ఉతత్ర భారత దేశ
తీరథ్యాతర్లకు

వెళేల్రు. తనూ వసాత్నంటే తనకీ, బాబుకీ టికెక్టుల్ తనే కొనుకోక్వాలని నిరొమ్హమాటంగా చెపిప్ంది తలిల్. తనమ్యికి మొదట

వెళాల్లనిపించినా, ఈ మాటతో వెళేల్ ఉతాస్హం మొతత్ం పోయింది.
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తలిల్ పర్వరత్నకి ఒకొక్కక్సారి తనమ్యికి చాలా ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది. తన డబుబ్లు సరిపడా లేకపోతే తనకి చెపొప్చుచ్ కదా! తనే అందరికీ
టికెక్టుల్ తీసేది కదా! వాళిళ్దద్రికీ వాళుల్ కొనుకుక్ని, తనకీ, బాబుకీ తను కొనుకోక్వడం ఏవిటో తనకి అసస్లు అరథ్ం కాదు! లేదా కూతురి సంపాదించిన
డబుబ్లు తీసుకోవడం ఇషట్ం లేకపోతే, తననీ తీసుకెళాల్లనుకునన్పుడు అందరికీ వాళేల్ కొనగలిగినపుప్డే పర్యాణం పెటుట్కోవచుచ్ కదా! ఇటువంటి
సందరాభ్లో వాళల్కి తను పరాయిదనన్ భావన తనని కలచి వేసుత్ంది. తలిల్దండుర్లు కూడా తనకి పరాయి వారైతే అసలు తనకంటూ ఎవరునాన్రు? బాబూ,
తనూ ఒకరికొకరు తపప్. ఉహూ.. పర్భు ఉనాన్డు. అవును తనని అతనెపుప్డూ పరాయిగా ఆలోచించిన సందరభ్ం ఒకక్టీ లేదు.
అతని పటల్ ఇషట్ం బాగా పెరిగిపోవడానికి ఇదొక కారణం. అవధిలేని పేర్మ ఆ అక్షరాల నిండా. తనమ్యి కళుల్ నీళల్తో నిండుకునాన్యి.
అతని అవాయ్జమైన పేర్మకి ఏమిచుచ్కోగలదు తను?
***
కాలేజీ తెరిచిన మొదటి రోజు అతయ్ంత ఉతాస్హంగా ఆవరణలోకి అడుగు పెటిట్ంది తనమ్యి.
ఎపుప్డెపుప్డు సిదాద్రథ్ వసాత్డా, పర్భుతో మాటాల్డిన వివరాలు చెపాత్డా అని మనసంతా ఆతృతగా సిదాద్రథ్ కోసం ఎదురుచూడసాగింది.
సిదాద్రథ్ వసూత్నే నవువ్ ముఖంతో పలకరించాడు.
"ఏవిటి, ఏదో ఆతృతగా ఎదురు చూసుత్ నన్టుట్నాన్రు?' అనాన్డు.
తనమ్యి "అహ, ఏవీ లేదు" అని కళుల్ కిందికి దించుకుంది.
చేతిలోని బాయ్గుని టేబుల మీద పెడుతూ, "పర్భుని కలిసేను" అనాన్డు.
తనమ్యి సాధయ్మైనంత తకుక్వ ఉతాస్హం చూపించాలనన్టుట్ "ఏమని మాటాల్డేరు? " అంది.
"మంచి వారత్లు అంత సులభంగా చెపేప్సేత్ ఎలా?" అనాన్డు చినన్గా నవువ్తూ.
తనమ్యి నవువ్తూ "ఏం కావాలో చెపప్ండి మరి!" అంది.
సిదాద్రథ్ "అలా నడుదాద్మా ఇంకా గంట టైముంది కదా కాలేజీ మొదలవవ్డానికి" అని బయటికి దారి తీసేడు.
కాలేజీ బయటికి వచిచ్ పకక్నే ఉనన్ డొంక దారి వైపు తిరిగేరు. కాలేజీ ఊరి చివరన ఉండడం వలల్ చుటూట్ రకరకాల తుపప్లు
మొలిచేయి. అకక్డకక్డా సీతాఫలం మొకక్లు తలలూపుతూ ఉనాన్యి. జూన నెల మొదటి వారం కావడంతో వేసవి ఇంకా పర్తాపం చూపిసూత్నే ఉంది.
ఉదయానే ఎండ ముఖానికి చురుర్మని తగులుతూ ఉంది.
ఫరాల్ంగు దూరం నడవగానే సిదాద్రథ్ గొంతు సవరించుకునాన్డు.
"పర్భు మీకు ఎలా పరిచయం అనాన్రు?"
తనమ్యి చెపిప్ంది.
"కానీ అతనికి మీమీద జనమ్జనమ్ల పేర్మ ఉంది.తెలుసా? మేలిమి బంగారం, ఇంకేం ఆలోచించనవసరం లేదు. మీరిదద్రూ చాలా
అదృషట్వంతులు. మీ ఇలాంటి వారు ఒకరికొకరు దొరకడం చాలా అరుదు." అనాన్డు.
ఆ మాట వింటూనే పొంగిపోయింది తనమ్యి.
"మీకెలా కృతజఞ్తలు చెపప్ను?" అంది.
"అతనితో మాటాల్డుతునన్ంతసేపు మీతో మాటాల్డుతునన్టేట్ అనిపించింది. సరిగాగ్ మీలాగే ఆలోచిసాత్డతను. మీలాగే మంచితనం.
నాకెందుకో మీరు అతనిన్ చేసుకుంటే మీ జీవితం సుఖవంతమవుతుందని అనిపిసూత్ంది" అనాన్డు నవువ్తూ.
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"ఇంతకీ ఏం మాటాల్డేరో చెపప్లేదు" అంది తనమ్యి చిరునవువ్తో.
"ఏం లేదు. అతనికి మీ పటల్ ఉనన్ పేర్మని, సీరియస నెస ని అరథ్ం చేసుకోవడానికి పర్యతిన్ంచాను. అంతే" అనాన్డు.
"థాంకూయ్ సిదూధ్!" అంది.
"ఒకక్ విషయం మాతర్ం సప్షట్త లేదు" అని ఆగేడు.
తనమ్యి పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది అతని వైపు.
"మీ విషయం అతను వాళల్ వాళెల్వరికీ చెపిప్నటుట్ లేడు. వాళిల్ంటోల్ అతనికి పెళిల్ సంబంధాలు వెతుకుతునన్టుట్ చెపేప్డు."
"మరి?" అంది తనమ్యి.
"అతనికి మిమమ్లేన్ చేసుకోవాలని ఉంది. కానీ ఎవరూ ఒపుప్కోరనే భయమూ ఉంది. రెంటిలో ఏది బలమైనదో అతను
నిరణ్యించుకోవాలి..." అని ఒకక్ క్షణం ఆగి, "ఇది పెళిల్తో సరుద్బాటు జరిగే సమసయ్ కాదు. ఇనాఫ్కట్ , పెళిల్తో పార్రంభమయేయ్ సమసయ్. కాబటిట్ ఎంత బలంగా
అతను నిలబడగలడు అనన్ది అతనే నిరణ్యించుకోవాలి. మీ వరకూ మీరు చెయయ్గలిగినది అతనిన్ నమమ్డం మాతర్మే. అంతా మంచే జరుగుతుందని
కోరుకుందాం. " అనాన్డు.
తనమ్యి ముభావంగా ఉండడం చూసి "ఏదేమైనా మీరు నిరాశపడవలసినది ఏమీ లేదు. ఏది జరిగినా మీ మంచికే అని ధైరయ్ంగా
ఉండండి. ఇది మీ జీవితంలో గొపప్ మలుపు కావాలనన్దే నా ఆకాంక్ష. మీకు ఎపుప్డు ఏ సహాయం కావాలిస్నా నేను చెయయ్డానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్ను.
సరేనా?" అనాన్డు.
తనమ్యి కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా నమసక్రించింది.
***
సాయంతర్ం ఇంటికి వచేచ్సినా తనమ్యి చెవులోల్ ఒకటే మాట గింగిరుల్ తిరుగుతూంది.
"అతనికి పెళిల్ సంబంధాలు వెతుకుతునన్టుట్ చెపేప్డు"
పర్భు ఇనిన్ ఉతత్రాలలో ఒకక్ సారి కూడా ఈ పర్సాత్వన ఎకక్డా తీసుకురాలేదు. ఎందుకని? తెలిసేత్ తను బాధ పడుత్ందనా? చెపప్డం
ఇషట్ం లేకనా? చెపప్డం ఎందుకనా? లేక కరుణలా ఆలోచిసుత్నాన్డా? మరెవరోన్ చేసుకుని తనని రెండవ భారయ్గా ఉదధ్రించాలనుకునన్ కరుణ మాటలు
గురుత్కొచిచ్ మనసంతా కంపరంతో కూడిన బాధ మొదలయియ్ంది. పర్భు నుంచి అటువంటి సప్ందన వినడం కాదు, కనీసం ఊహించడం కూడా ఇషట్ం లేదు
తనకి.అలాంటిది అదే నిజమైతే ఇక జీవితంలో తనెవరినైనా నమమ్గలదా?
తీవర్మైన దుః ఖ భారంతో కుమిలిపోతూ కళుల్మూసుకుంది.
"అజాఞ్త మితర్మా! ననున్ రకిష్ంచు. ననున్ రకిష్ంచు!!"

-------------
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