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( ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలిల్కి న్ తురాలు, Uలకు స యం చే సంసథ్ “స య”ను నడిపే ఉదయినిని కలవడానికి వ త్ంది సమీర.

నాలుగు నెలల గరభ్వ న సమీర, తనకు డాకులు తీ కో లని ఉందని, అందుకు దోహద న పరి తు
థ్ లిన్ చెపుతుంది. ఉదయిని “తనమ్యి”
కథ చెపుతాను, నాన్క ఆలోచించుకోమని చెపుత్ంది సమీరతో. చుటాట్ల పెళిల్ లో కలు కునన్ తనమ్యి,
పెళిల్జరుగుతుంది. పెళల్యిన మరుకష్ణం నించే

ఖర్ లకు పెదద్ ళల్ అనుమతితో

ఖర్ అసలు స రూపం బయట పడుతుంది. మొదటి సంవత రంలోనే అబాబ్యి పుడతాడు.

తనమ్యి యూనివరి టీ లో ఎమేమ్ చదు తూ ఉంటుంది. తనమ్యి ఆశయాలిన్ భరించలేని ఖర్ గొడవ చే ఇంటోల్ నుంచి ళిల్పోయి డాకుల
నోటీ

పంపుతాడు. తనమ్యి

థ్నిక రె డెని యల్ పాఠ లలో ఉదోయ్గానికి కుదురుకుంటుంది.
PPP

ఎమేమ్ రెండవ సంవతస్రం రిజలుట్స్ వచేచ్యి.
కరుణకి మొదటి రాయ్ంకు, వరసగా తనమ్యికి రెండు, రాజుకి మూడు, అనంతకి నాలుగవ రాయ్ంకు వచేచ్యి. దివాకర సెకండ
కాల్సులో పాసయేయ్డు. కరుణ ముఖంలో మిగతా ముగుగ్రి కంటే ముందు రాయ్ంకులో ఉనాన్ననన్ గెలిచిన ఆనందం బాగా కనిపించింది తనమ్యికి. కిందటి
ఏడాది నాలుగవ రాయ్ంకు వచిచ్ందని అతను కుంగిపోతుంటే మెరిట సాక్లర షిపుప్ రాలేదనన్ బాధ అని సరిపెటుట్కుంది. కానీ ఎందుకో అతని మాటలోల్ తను
గెలవడం కంటే మిగతా వారి కంటే ముందుకు దూసుకు వెళాల్ననన్ భావన కనిపించి ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి.
తనయితే అందరూ గెలవాలని, ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది. తనమ్యి తనకు వచిచ్న సెకండ రాయ్ంకు తనకు
లభించిన అతుయ్నన్త వరంగా భావించింది.
ఉదయానే మాసాట్రింటికి వెళిల్ంది. దంపతులిదద్రికీ ధనయ్వాదాలు చెపిప్ంది. తనకు జే ఆర ఎఫ కూడా తపప్క వసుత్ందని
దీవించేరిదద్రూ. బసుస్ దిగి తనమ్యి బాబు చెయియ్ పటుట్కుని హాసట్లు వైపు ధీమాగా నడవ సాగింది. అపుప్డపుప్డే వరష్ం కురిసి వెలిసి నేలంతా కళాల్పి చలిల్నటుల్
బహు సుందరంగా ఉంది. బాట పకక్న లేతాకు పచచ్ని తీగెలు, ఆకుపచచ్ని చెటల్ని అలిల్బిలిల్గా అలుల్కుని చిరుగాలికి తలలూపుతూ తనమ్యికి తోర్వ
చూపుతునన్టుల్నాన్యి. అపుప్డపుప్డే ఊహ తెలుసుత్నన్ బుడతడు హుషారుగా నడుసూత్ అమమ్ని రకరకాల పర్శన్లు అడగసాగేడు. అనిన్టికీ తనమ్యి ఓపికగా
సమాధానాలు వివరించసాగింది.
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హాసట్లులో తన రిజలుట్ విషయం తెలియగానే పండగ వాతావరణం నెలకొంది. వంటామె గబగబా పంచదార పటుట్కొచిచ్
నోటోల్ పోసింది. దోసె మాసట్ర ఒరియా వాడు. వచీచ్ రాని తెలుగులో "ఇపుప్డు మీద అమమ్కు పెటేట్ది రెండు దోసెలు" అనాన్డు.
వెంకట రెండు దేవగనేన్రు పూల కొమమ్లు తుంచి తెచిచ్ "అభినందన పూలమాలలివే, అందుకోండి" అనాన్డు.
మురళి చేతిలోని కలర పెనిస్ల సెక్చ ని చేతిలో పెటిట్, "ఇక మీకు తిరుగు లేదు జీవితంలో" అనాన్డు.
కాగితానిన్ విపిప్ చూసింది తనమ్యి. అపప్టి వరకూ తమనే హాసట్లు పై నించి చూసుత్నన్టుల్నాన్డు, అందమైన లతల బాట
వెంట తలీల్, కొడుకూ ఒకరి చెయియ్ ఒకరు పటుట్కుని మాటాల్డుకుంటూ వసుత్నన్టుల్నన్ చితర్మది. తనమ్యి కళల్లోల్కి అపర్యతన్ంగా నీళుల్ వచేచ్యి! మురళికి
నమసక్రిసూత్ చపుప్న కళుల్ దించుకుంది. ఇంతలో పిలల్లంతా పరుగున చుటూట్ చేరి కౌగలించుకుని అభినందనలోల్ ముంచెతేత్రు. తనమ్యి తనకు లభించిన
అపురూప వరానికి పులకించిపోయింది.
"నా చుటూట్ ఇంత మంది ఆతీమ్యులిన్ పర్సాదించినందుకు ధనయ్వాదాలు మితర్మా!" తనలో తను అనుకుంది.
ఆధారం కోలోప్యి అలల తాకిడికి ఎటో కొటుట్కుపోతునన్ ఒంటరి నావలా ఈ తీరానికి చేరింది. ఇందరి పేర్మాపాయ్యతలు
పొందగలగడం తన అదృషట్ం.
***
ఆ మధాయ్హన్ం బాయస్ హాసట్లు వాకిటోల్ దాదాపు ఇరవై, ఇరవై రెండు సంవతస్రాల వయసునన్ అందమైన అమామ్యి, ఆమె
తలిల్దండుర్లు కాబోసు బయటకు నడుసూత్ కనిపించేరు దు:ఖపూరితంగా ఉనన్ ఆమె ముఖం చూసేత్నే అరథ్ం అవుతూంది, ఆమె ఏదో కషట్ంలో ఉనన్దని.
తనమ్యి మెటుల్ దిగి వెళల్బోతూ వాళల్ని గేటు వరకూ సాగనంపడానికి వెనకే వసుత్నన్ మురళిని చూసి ఆగిపోయింది. "ఆమె
ఎవరు? మురళికి చెలెల్లా? బంధువా? ఎందుకు దు:ఖ పడూత్ంది?" తనలో తనే పర్శన్లు వేసుకోసాగింది.
తనమ్యి వైపే వసుత్నన్ వెంకట పర్శాన్రథ్కమైన తనమ్యి ముఖం చూసూత్నే, "ఆమె ఎవరని కదా మీ సందేహం!" అనాన్డు.
తనమ్యి తలూపే లోగా,"మురళి భారయ్" అనాన్డు.
తనమ్యి నమమ్లేక ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది.
"మురళికి పెళల్యియ్ందా?" తనలో తను గొణుకుక్ంటునన్టుల్ అంది.
"మరదే, మురళి పెళల్యియ్నటుల్ కనబడడు కదూ! అదో పెదద్ కథ లెండి, బాలయ్ వివాహం " అనాన్డు వెంకట చినన్గా నవువ్తూ.
తనమ్యి తల చినన్గా విదిలిసూత్,"అది కాదు నా పర్శన్. పెళళ్యినా మురళి యోగిలా ఎందుకు జీవిసుత్నాన్డు? ఆ అమామ్యి
ఎందుకు దుఃఖ పడూత్ంది? కాదు, కాదు మురళి ఆమె దు:ఖానికి కారకుడెందుకయాయ్డు?" అంది గబగబా.
"అవనీన్ పరమాతుమ్డికెరుక, సంసార జీవితంలో ఇమడలేని గౌతముడికి పెళల్యియ్, పిలాల్డు పుటేట్క ఇంటి నించి
వెళిళ్పోవాలనిపించలేదూ, అలాగే ఇదనన్ మాట. మురళికి పెళల్యియ్న సంవతస్రానికి సంసార జీవితమీమ్ంచి సనాయ్సం వైపు దృషిట్ మళిల్ంది. కారణాంతరాలు
ఎవరు ఎనిన్ సారుల్ అడిగినా, ఆ అమామ్యికి మళీల్ పెళిల్ చెయయ్మని, తను ఈ జనమ్కి ఇలా సనాయ్సిలాగే మిగిలిపోతానని సమాధానం చెపుతాడు. గంట
కిందట మళీల్ జరిగిందదే" అనాన్డు వెంకట.
తనమ్యి ఏమీ మాటాల్డలేక పోయింది. ఎందుకో ఒంటరిగా ఉండాలనిపించింది. హాసట్లు భవనం వెనక ఉనన్ వృదాధ్శర్మం
వైపుగా నడవ సాగింది.
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"అందరికీ ఆదరశ్మైన మురళి ఇతడేనా?..."
అతని జీవితమీమ్ద అతనికి సంపూరణ్ హకుక్లు ఉనాన్యి. వాటిని ఎవరూ కాదనలేరు. కానీ మరొక అమామ్యి జీవితంతో
అతని జీవితం ముడిపడినపుడు అతని హకుక్లకు సాథ్నం ఉందా?! తనతో జీవితం పంచుకుంటూనన్ సతరీని నిరాద్కిష్ణయ్ంగా వదిలి వేసుత్నన్ మురళి, శేఖర లాగా
సావ్రథ్పరుడేనా?
"ఉహూ ..." అని తల విదిలించింది తనమ్యి.
"మురళికి శేఖర తో పోలిక ఏవిటి? తన పిచిచ్ కాకపోతే! మురళి నిసస్ందేహంగా గొపప్ వయ్కిత్, పరులకే తన దేహ పార్ణాలు
అంకితం చేసే వయ్కిత్. కానీ ఒకరి కనీన్టి లో కాళుల్ ముంచి ముందుకి ఎలా నడవగలుగుతునాన్డు?"
ఆలోచనలతో ముందుకు నడుసుత్నన్ తనమ్యి ఎదురుగా వసుత్నన్ మురళిని చూడలేదు. మురళి ముఖంలో ఎపుప్డూ లేనంత
దిగులు కనిపించింది. తనమ్యి దగగ్రకు వసూత్నే "మీరేం అడగబోతునాన్రో అవేమీ అడగకండి. చెపాప్లనిపిసేత్ నేనే చెపాత్ను." అనాన్డు.
"అసలు తనేదో అడగబోతునాన్నని అతనికెలా తెలుసు?"
కాసేస్పు నిశశ్బద్ంగా నడిచేక, ఆమెకు చెపిప్న మాటలేన్ మీకూ చెపుతునాన్ను. "ఈ లోకంలో దు:ఖానికి మూలం కోరికలు,
దు:ఖానిన్ జయించాలంటే కోరికలిన్ జయించాలి." ఇవి నా మాటలు కావు, గౌతమ బుదుధ్నివి. ఎంతో విలువైనవి." అని దీరఘ్ంగా ఊపిరి పీలిచ్, "చితర్ంగా
ఆమె నా మాటలు విని దు:ఖంతో వెళిల్పోయింది. నిజానికి దు:ఖమే జీవితానిన్ పరిశుభర్ం చేసుత్ంది. కానీ అజాఞ్నంతో కూడిన దుఃఖం బహు పర్మాదకారి."
తనమ్యి మురళి వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. "పాతికేళల్ వయసు ఉంటుందేమో ఇతనికి. దీనిని వైరాగయ్ం అనాలా? లేదా
జాఞ్నం అనాలా? ఇంత చినన్ వయసులో ఇతనికి ఇటువంటి తాతిత్వ్క చింతన ఎందుకు కలుగుతూంది? లౌకిక బంధనాల నుంచి తామరాకు మీద
నీటిబొటుట్లా ఉండడం ఇతనికి ఎలా సాధయ్మవుతూంది?"
తిరిగి వసూత్ ఉంటే మురళి మాటలే చెవిన మోగుతునాన్యి.
"దు:ఖానికి మూలం కోరికలు. కోరికలిన్ జయిసేత్ దు:ఖానిన్ జయించవచుచ్" ఏదో అరథ్మయినటుల్ అనిపించసాగింది.
తెలిసిన విషయమే కానీ తనునన్ కషట్ సందరభ్ంలో వినడం వలల్నో ఏమో, అక్షరమక్షరం మనసుకి హతుత్కునాన్యి.
***
ఆ ఆదివారం అనంత తనమ్యిని కలవడానికి హాసట్లుకి వచిచ్ంది. తెలల్ని బెంగాల కాటన చీరలో, చెదరని చిరునవువ్తో,
తేజోవంతంగా ఉనన తనమ్యిని చూసి "ఎంత గొపప్ మారుప్ నీలో తనమ్యీ!" అంది.
"ఏం నచచ్లేదా?" అంది తనమ్యి అదే చిరునవువ్తో.
"నచచ్కపోవడమా, నాకూ ఇకక్డికి వచిచ్ ఉండిపోవాలని ఉంది. వీలైతే రాజుని ఒపిప్ంచి ఇకక్డే ఉదోయ్గాలకు
కుదురుకోవాలనీ ఉంది. అనన్టుల్ నీ కోసం ఏం తెచాచ్నో చూడు" అంది అనంత.
"ఏవిటివి?" అంది అపిల్కేషనుల్ అటూ ఇటూ తిపుప్తూ తనమ్యి.
"కాలేజ సరీవ్స కమీషన, గవరన్మెంట లెకచ్రర సెలక్షనస్ పరీక్షకు అపిల్కేషను, రెండోది సేట్ట ఎలిబిలిటీ టెసట్. ఇది లెకచ్రర గా
రాషట్ర వాయ్పత్ంగా ఏ కాలేజీలోనైనా పని చేసేందుకు అరహ్తనిచేచ్ పరీక్ష" అంది అనంత.
"ఒకేసారి రెండు పరీక్షలా పైగా ఒక దానికొకటి పది రోజుల వయ్వధిలో" అంది తనమ్యి సాలోచనగా.
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"జే ఆర ఎఫ రాసిన జాఞ్నంతో ఏ పరీక్ష అయినా సులభంగా రాయొచుచ్. అందుకే ఈ రెండు అపిల్కేషనూల్ పటుట్కొచాచ్ నీకు."
అంది అనంత.
తనమ్యి బరువుగా ఊపిరి పీలిచ్ంది. ఇందులో ఎలిజిబిలిటీ టెసట్ జే ఆర ఎఫ కు సరిసమానమైంది. కేవలం బిట పేపరుల్
మాతర్మే ఉండడం వలల్ అంత కిల్షట్ మైనది కాదు. అంతే కాదు సట్యిఫండు కూడా రాదు. కానీ లెకచ్రర గా పనిచేసేందుకు ఎలిజిబిలిటీ మాతర్ం వసుత్ంది. జే
ఆర ఫ రాకపోతే ఇది రెండవ ఆపష్ననన్మాట. కానీ సరీవ్స కమీషను గురించి లేశమాతర్మైనా తెలీదు. అసలు ఎలా పిర్పేర కావాలో, ఎలా రాయాలో. అదే
అడిగింది అనంతని.
తేలిగాగ్ నవువ్తూ, "చూడు తనమ్యీ, ఇవి గవరన్మెంటు పరీక్షలు. ఎపుప్డు పెడతారో ఎవరికీ తెలీదు. దాదాపు ఎనిమిదేళల్
తరావ్త ఇపుప్డు హఠాతుత్గా జరుగుతునాన్యి. ఈ పరీక్షకు పాత పేపరుల్ కాదు కదా, పరీక్ష ఎలా ఉంటుందో రాసిన వాళుల్ కూడా కనబడరు మనకి. ఏదో
ఒక టర్యిల వెయయ్డమే. పైగా రాషట్ర వాయ్పత్మైన పరీక్ష కదా. ఒకక్ తెలుగు సబెజ్కుట్లోనే కొనిన్ లక్షల మంది పరీక్ష రాసాత్రు. నీకో విషయం చెపప్నా, మొతత్ం
తెలుగు లెకచ్రర ఖాళీలు ముపఫ్యయ్ట. అంటే ఎనిన్ లక్షల మంది రాసినా చివరి వరకూ పోరాడి గెలవగలిగేది ముపఫ్యి మంది మాతర్మే. నీకో తమాషా
చెపప్నా, ఇలా తకుక్వ ఉదోయ్గాలు ఉండడం వలల్ పోరాట పటిమ ఉనన్ వాళుల్ మాతర్మే బరిలో దిగుతారు. అంటే మనతో సమ ఉజీజ్లనన్మాట. ఒక వేళ
ఉదోయ్గం వసేత్ అందరిలో గెలవడం గొపప్ కాదూ!" అంది అనంత.
ఇంకా తనమ్యి ఆలోచన చూసి, "ఇంకేం ఆలోచించకు తనమ్యీ, జే ఆర ఎఫ తో మహా అయితే అయిదేళుళ్ మాతర్మే
సట్యిఫండు వసుత్ంది. ఈ ఉదోయ్గం వసేత్ జీవితాంతం నెలనెలా జీతం అందుకోవచుచ్. లైఫ సెటిల అయిపోయినటేల్" అంది అనంత.
"నేను ఆలోచిసుత్నన్ది రాయాలా వదాద్ అని కాదు, ఎలా రాయాలా అని" అంది దృఢంగా తనమ్యి.
"నాకు తెలుసు నువువ్ ఆలోచన వచిచ్న మరు నిమిషం నించే సంసిదుధ్రాలివవుతావని, దటీజ తనమ్యి" అంది అనంత
ధైరయ్ంగా వైపు తడుతూ.
బాబు పరుగున వచిచ్ తనమ్యి ఒళోల్ కూచునాన్డు. చినాన్రి చేతులోత్ అపిల్కేషనుని తడిమి పరుగున మళీల్ పిలల్లతో
ఆడుకోవడానికి వెళేల్డు.
"నలగకుండా అతి సునిన్తంగా అపిల్కేషను వాడు భలే ముచచ్టగా పటుట్కునాన్డులే. వాడి చెయియ్ పడిందిగా నీకు ఉదోయ్గం
వచేచ్సినటేట్." అంది అనంత లేసూత్.
***
ఆ రోజు సాయంతర్ం ధాయ్నంలో కూచుంది తనమ్యి. ఇకక్డికి వచిచ్న దగగ్రనించి పరీక్షలకు కావలసిన మానసిక సంసిదధ్తని
ధాయ్నంతో సమకూరుచ్కోవడం అలవాటయియ్ంది తనమ్యికి. కానీ ఒతిత్ళల్నీన్ పకక్కు పెటిట్ మానసిక పర్శాంతతని చేకూరుచ్కోవడానికి ఎంతో సాధన,
సంయమనం అవసరం. ఒక పకక్ కోరుట్ చుటూట్ తిరగడమే ఒక పెదద్ ఒతిత్డి. మరో పకక్ బాబుని వృదిధ్లోకి తీసుకు రావాలంటే తను తవ్రగా
నిలదొకుక్కోవాలిస్న ఒతిత్డి. ఇవనీన్ బాలెనుస్ చేసుకోగలిగినా అడుగడుగునా సమాజంతో ఎదురవుతునన్ ఘరష్ణ. తపుప్ ఎవరు చేసినా సతరీని నిందించే
సమాజంలో, అడుగడుగునా ఎదురవుతునన్ మనుషుల లేకితనం, వంకర మాటలు. తనమ్యికి ముందు వారం జరిగిన సంఘటన జాఞ్పకం వచిచ్ంది.
గరల్స్ హాసట్ల వారెడ్న కావడంతో ఆడపిలల్లకు సంబంధించిన శారీరక, మానసిక ఒతిత్ళల్లో తలిల్ వంటి పాతర్ ధరించాలిస్
రావడం తనమ్యికి ఎంతో ఆనందదాయకమయియ్ంది. కానీ అయిదో తరగతి లోపు పిలల్లతో ఫరావ్లేదు గానీ, పెదద్ పిలల్లతో చాలా సమసయ్లు ఉంటూండేవి.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2017

5

వెనుతిరగని వెనెన్ల – డా॥కె.గీత

అసంకలిప్తంగా కడుపు నొపిప్ అనో, ఒంటోల్ బాగా లేదనో ఆడపిలల్లు కాల్సులు ఎగొగ్టిట్ హాసట్ల కి వచేచ్సేవారు.
తనమ్యి వచిచ్న కొతత్లో పర్తీ రోజూ ఇదద్రో, ముగుగ్రో ఇదే పదధ్తిలో హాసట్ల లో ఉండిపోతూ ఉండేవారు. పేరెంటస్ ని పిలిచే
వరకూ అదే తంతు. పేరెంటస్ వచిచ్, హాసిప్టల లో చూపిసాత్మని ఇంటికి తీసుకు వెళల్డమే ఇందుకు మందని అరథ్మయేయ్టటుల్ చెయయ్డమే వాళల్ ఉదేద్శయ్మని
అరథ్మయియ్ంది తనమ్యికి. మొదటోల్ పిలల్లకు నిజంగా ఆరోగయ్ం బాగోలేదో, లేదా కావాలని హాసట్ల లో ఉండడం ఇషట్ం లేక వంకలు చెపుత్నాన్రో అరథ్ం
అయేయ్ది కాదు తనమ్యికి. అరథ్మయేయ్క ఈ సమసయ్కి పరిషాక్రం వాళల్తో సేన్హితురాలిలా మాటాల్డడం దావ్రా చకక్దిదద్గలనని తెలుసుకుంది తనమ్యి.
హాసట్ల లో ఉంచి చదివిసుత్నన్ తలిల్దండుర్ల ఆకాంక్షలు, చదువు- ఆవశయ్కత, శారీరక శుభర్త, కర్మశిక్షణ, ఏకాగర్త ... ఇలా ఎనోన్ టాపికస్ పిలల్లతో
మాటాల్డేది తనమ్యి. పిలల్లంతా చుటూట్ చేరి ఆసకిత్గా వింటూండేవాళుల్. పర్తి రోజూ రాతిర్ పూట కాసేస్పు పిలల్లతో కబురుల్ చెపప్డం అలవాటు చేసుకుంది
తనమ్యి. చినన్ పిలల్లు అటు ఇటూ చేరి ఒళోల్నే నిదర్పోయే వాళుల్. ఇదిలా ఉండగా అసత్మాటూ ఈ వంకన వచీచ్, పోయే మగ పేరెంటస్ తో తరచూ
సమసయ్లు ఎదురోక్వలసి వచేచ్ది తనమ్యికి. వచిచ్న వాళల్కి కొందరికి తన జీవితమీమ్ద ఆసకిత్ ఎకుక్వ ఉండేది. బాబు తండిర్ని గురించి, ఒంటరిగా ఇకక్డ
ఎందుకు వుందనే ఆరాలకు సమాధానం చెపప్వలసి వచేచ్ది. అడిగిన వాళల్కు అబదధ్ం చెపప్డం ఇషట్ం లేని తనమ్యి ధైరయ్ంగా విడిపోయామని చెపప్డం
అలవాటు చేసుకుంది. అందులో ఒక అమామ్యి తండిర్ అవసరం ఉనాన్ లేకపోయినా వివరాలు కనుకోక్వడానికనన్టుల్ తరచూ రావడం మొదలు పెటేట్డు.
అకక్డ నిబంధనల పర్కారం తలిల్దండుర్లు వారానికోసారి వచిచ్ చూసి పోవచుచ్.
"ఉనన్టుల్ండి ఒక రోజు ఇంత చినన్ వయసులో మీకెంత కషట్మొచిచ్ంది! అయినా ఎనాన్ళుల్ ఇలా ఉండిపోతారు? రెండో భారయ్
గా సీవ్కరించడానికి నాకు అభయ్ంతరం లేదు" అనాన్డు.
ఒకక్సారిగా రకత్ం సలసలా మరిగింది తనమ్యికి.
పిలల్ల పేరెంట కావడంతో కోపానిన్ అణచుకుని, "దేశానిన్ మీరు తరావ్త ఉదధ్రిదుద్రు గాని, ముందు ఎవరితో ఏం
మాటాల్డాలో నేరుచ్కోండి. మరోసారి ఇటువంటివి మాటాల్డితే మేనేజ మెంటుకి కంపల్యింట చెయాయ్లిస్ ఉంటుంది." అంది.
తరావ్త అతనెపుప్డు వచిచ్నా అసలేమీ ఎపుప్డూ మాటాల్డనటేల్ మసలసాగేడు. ఇటువంటి సంఘటనలు తనమ్యికి బాగా
డిసట్ర్బెనస్ కాసాగేయి. ఎందుకు పర్పంచం సతరీని ఒంటరిగా, ధెరయ్ంగా బర్తకనివవ్దు? మగవాడు తోడు లేకుండా బతికే సతరీ పటల్ సమాజంలో ఒక విధమైన
చులకన భావం పాతుకుపోయి ఉందని తనమ్యికి చాలా తవ్రగా అరథ్ం అయియ్ంది. విడాకులు కేవలం ఇదద్రు వయ్కుత్ల జీవితాలను, రెండు కుటుంబాలను
మాతర్మే కాదు, సమాజానిన్ మొతత్ం పర్భావితం చేసాత్యని ఎకక్డో చదివింది. కానీ సమాజమే అందులో ఉనన్ వాళల్ మానసిక సంఘరష్ణకు కారణమవుతూ
ఉంది. తనమ్యి ఆ పర్భావానిన్ పర్తయ్క్షంగా తెలుసుకోగలుగుతూంది. తను కోలోప్తునన్ విషయాల లిసుట్ రాయసాగింది. అందులో ఒంటరిగా చెయయ్లేని
పనుల జాబితా రోజురోజుకీ పెరిగిపోసాగింది. అందులో పొదుద్ఫోయిన తరావ్త బయటికి ధైరయ్ంగా వెళల్లేకపోవడం ఒకటి. తను ఒకక్తే
పరిషక్రించగలిగినది కాదు కాబటిట్, వెళల్డమే మానుకుంది. బహుశా: తనే పిరికిదనుకుంటా. ఇపప్టి వరకూ ఒకక్తే సినిమాకి వెళేల్ సాహసం ఎందుకు
చెయయ్లేకపోయింది? తన చుటూట్ తను గీసుకునే గీతలు, కటుట్కునే గోడల ఎతుత్ పెరుగుతునన్ కొలదీ తనమ్యికి బయటి పర్పంచంతో సంబంధం
తెగిపోసాగింది.
ఒక విధంగా ఆలోచిసేత్ తనకీ హాసట్లు జీవితం చాలా సరైనది. ఒంటరి సతరీలకు బయట పర్పంచం లో ఎదురయేయ్ సమసయ్లు,
పర్శన్లు ఇకక్డ తరచూ ఎదురుకాకాపోవడమే కాదు, తనలాంటి పిరికివాళల్కు ఇలాంటి భదర్తా వలయాలే సరి అయినవి. కానీ ఇపుప్డిపుప్డే పర్పంచంలోకి
అడుగుపెడుతునన్ బాబుకి ఇంత చినన్ పర్పంచం నించి బయటికి వెళిళ్నపుడలాల్ ఆశచ్రయ్మే.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2017

6

వెనుతిరగని వెనెన్ల – డా॥కె.గీత

ముఖయ్ంగా మగవాళల్కి సంబంధించిన అనేక విషయాలు వాడి చినిన్ బురర్లో పర్శన్లు పుటిట్ంచసాగేయి. తలిల్దండుర్ల ఇదద్రి
సంరక్షణలో పెరిగిన పిలల్గా తనమ్యికి తన సంరక్షణలో ఒంటరిగా పెరుగుతునన్ బాబు గురించి దిగులు ఎకుక్వ కాసాగింది. సూక్లుకి వచేచ్ తలిల్దండుర్లు
పిలల్లిన్ ముదాద్డే ఏ సంఘటనైనా తనమ్యిని కలచి వెయయ్సాగింది.
పైగా అలాంటి సంఘటనలు చూసినపుప్డలాల్ "అమామ్, మా నానేన్డీ?" అనే బాబుకి సమాధానం చెపప్లేకపోతూంది తనమ్యి.
తమనీ సిథ్తికి గురి చేసిన శేఖర పటల్ కోపం, దేవ్షం విపరీతంగా పెరగసాగేయి.
***
సేట్ట ఎలిబిలిటీ టెసట్ ఎగాజ్మస్ అయిన వారంలోనే గవరన్మెంట లెకచ్రర ఉదోయ్గాలకు కూడా రాత పరీక్షలు పూరత్యేయ్యి.
అందులో సరైన మారుక్లు వసేత్ ఇంటరూయ్కి పిలిసాత్రు. పరీక్షలు బానే రాసినటల్నిపించింది తనమ్యికి. కానీ ఉదోయ్గం వసుత్ందనన్ భరోసా లేదు. అందుకు
కారణం కొనిన్ లక్షల మంది పరీక్షలు రాయడమే కాదు, కేవలం ముపఫ్యి ఉదోయ్గాలు మాతర్మే ఉండడం కూడా. ఎంతో పర్తిభ ఉంటే గానీ ఉదోయ్గానికి
ఇంటరూవ్య్కి వెళల్డం కూడా కషట్మే. ఇక ఏకంగా ఉదోయ్గం రావడం అంటే మాటలా?
జే ఆర అఫ రిజలుస్ట్ వచేచ్ సమయం అయియ్ంది. రిజలుట్స్ వచిచ్న రోజు యూనివరీస్టీలోని జే ఆర ఎఫ ఆఫీసు లో
తెలియజేసాత్రు. తరావ్తే డిపారుట్మెంటుకి తెలియజేసాత్రు. ఇక సెలకుట్ అయిన వారికి ఇంటికి పటాట్ పంపిసాత్రు. ఆ రోజు బాబుని సూక్లుకి పంపించి,
తనమ్యి ఉదయానే యూనివరిశ్టీ బసెస్కిక్ంది.
"తనకి సెలక్షన రాకపోతే?" అనే ఆలోచనకే ఒణుకు రాసాగింది.
తన పర్యతన్ం తను చేసింది. అంతే. ఫలితం వచేచ్దీ, రానిదీ అదృషట్ం మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. కానీ అలా అని
సరిపెటుట్కోలేక అసిథ్మితంగా అడుగులేసూత్ బసుస్ దిగి డొంకదారి వెంట నడవసాగింది. రాతిర్ కురిసిన వరాష్నికి దారంతా గడిడ్ మీద నీటి బిందువులు
అందంగా అమిరి ఉనాన్యి. యూనివరిశ్టీలో డొంకదారుల్ విదాయ్రుథ్లు ఎకుక్వగా వాడుతూంటారు. అసలు దారులోల్ నడవాలంటే ఎంతో సమయం
పడుతుంది. తనమ్యికి ఈ బాట అంటే చాలా ఇషట్ం. ఒక విధమైన నిశశ్బద్ంతో ఎకక్డో అడవిలో ఉనన్టుల్ ఉంటుందేమో దారి మలుపులోల్ అలికిడి
వినిపించినపుప్డలాల్ ఉడుతలు అటూ ఇటూ పరుగెతుత్తూ ఉంటాయి. తూనీగలు బాట పకక్ని బఠానీ పూల మీద వాలి చినన్ సంగీతం ఆలపిసూత్ జుమమ్ని
శబాద్లు చేసూత్ చెవుల చుటూట్ గింగిరాలు తిరుగుతుంటాయి.
చినన్ కాలిబాట పకక్న ఒతుత్గా పెరిగిన మొకక్ల మధయ్ నడుసుత్నన్ తనమ్యి కాళల్ మీద ఆకుల మీంచి నీటి బిందువులు కరిగి
రాలి చీర అంచులు తడిసిపోసాగేయి. అడుగులు పడకుండా తడిచీర అంచులు అడుడ్కోసాగేయి. జే ఆర ఎఫ ఆఫీసు ఇంకా తెరిచినటుల్ లేరు. ముందు రోజు
రిజలుట్స్ వచేచ్సినటల్యితే సాయంతర్ం ఆఫీసు మూసివేసే సమయానికి లిసుట్ అతికించి ఉండాలి. మెటల్ కింది నుంచి తలుపు వైపు చూసింది తనమ్యి. యాభై
మెటల్ పైనునన్ ఆఫీసు తలుపులకి ఏదో కొతత్ కాగితం అతికించినటేల్ ఉంది. తనమ్యికి గుండె దడదడా కొటుట్ కోసాగింది. తన నాడి తనకే సప్షట్ంగా
వినిపించసాగింది. ఒకోక్ మెటుట్ ఎకుక్తూండగా ఒంటోల్ని ఓపికంతా ఆవిరి అయిపోతునన్ంత నీరసం రాసాగింది. మొతత్ం ఇరవై పేరల్ లిసుట్ అది. రెండు
విభాగాలుగా ఉనన్ లిసుట్లో లెకచ్రర షిపుప్కి మాతర్మే సెలకట్యిన పేరుల్ కిందన ఉనాన్యి. అందులో కరుణ, రాజు, అనంత ల పేరుల్ ఉనాన్యి. తన పేరు
లేదు. పైన ఉనన్ విభాగంలోజే ఆర ఎఫ సాక్లర షిపుప్ కి సెలకుట్ అయిన లిసుట్లో ఒకే ఒకక్ పేరు ఉంది.
తనమ్యి తన కళల్ని తనే నమమ్లేకపోయింది.
తన పేరులో మొదటి అక్షరం "టి" చూడగానే తనమ్యి తటుట్కోలేక మొదటి మెటుట్ పైనే కూలబడింది.
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తన పేరు చూడగానే ఆపుకోలేని దుఃఖం తో ఆకాశం కేసి చూసూత్ వెకిక్ వెకిక్ ఏడవ సాగింది.
"మితర్మా! ననున్ కరుణించావా! "
"నా చినాన్రి బాబూ, ఇక మనకి భయం లేదురా!"
ఆనందాతిరేకపు దుఃఖపు మాటలు అపర్యతన్ంగా మాటాల్డసాగింది.
చుటూట్ ఎవరూ లేని ఆ పొదుద్టి పూట తనమ్యికి లభించిన అతుయ్తత్మ విజయం తాలూకు సంతోషానికి భూమాయ్కాశాలు
కూడా కరిగి కనీన్రైనటుల్ వాన కురవసాగింది.
-------

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)

COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2017

