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దాయ్రిథ్
New York

01:00AM, మారిచ్ 11, 2020
ఎందుకో, ఫోనులో నీతో మాటాల్డిన ఐదు నిమిషాలకే మళీల్ మాటాల్డాలనిపించింది. ఫైల్టలోకి అపుప్డే వెళిల్ ఉంటావు.
ఇంకొక 24 గంటలలో నా ఎదురుగా ఇకక్డ ఉంటావని కూడా తెలుసు! అయినా మళీల్ నీతో ఒకక్సారి మాటాల్డాలనిపించింది.
ఈ ఐదు నిమిషాలలో ఎనోన్ గురుత్కు వచాచ్యి. మొదటిసారి నేను నినున్ చూసినపుప్డు నీ తలలోని చామంతి పూలని చూసి,
“ఇదిగో చామంతి పూలమామ్యి” అని పిలిచినపుప్డు నువువ్ ననున్ చూసిన కొరకొర చూపులూ; సమయం అయిపోయిందని మేము మెడికల
కాంపు మూసివేసుత్ంటే నువువ్ గభాలున నా చెయియ్ పటుట్కుని ననున్ తీసుకువెళిల్ బిడడ్ వైదయ్ం కోసం ఉదయం నుండి వేచి చూసుత్నన్ నిరాభ్గుయ్రాలి
ముందు నిలబెటట్టమూ; ఇంకా ఎనోన్ గురుత్కువసుత్నాన్యి. ఆ రోజు మీ వలంటీరల్ందరూ కలసి పెటిట్న మెడికల కాంపు ఎంత మందికి
ఉపశమనం ఇచిచ్ందో తెలవదు కానీ, నువువ్ నా చెయియ్పటుట్కునన్పుప్డు, తెలల్వారు ఝామునుండి పడిన శర్మకు, అలసటకు నాకు
ఉపశమనమిచిచ్ంది. నాకు ఆ చెయియ్ మళీల్ కావాలి. పదమూడు సంవతస్రాల నాటి ఆ రోజు ఈ నాటికి కూడా కళల్కు కటిట్నటుల్ కనబడుతునన్ది.
పర్తి క్షణమూ నీకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్ను. ఇంకెంత? ఇంకొక 24 గంటలు.
నువువ్ వసుత్నాన్వని వచేచ్ రెండు వారాలు శలవు పెటాట్నని ఇపప్టికే వేల సారుల్ చెపిప్ ఉంటాను. అందుకే, ఈ రెండు వారాలు
సరజ్రీలు ఎకుక్వయాయ్యి. అలసటగా వుంది. మరి రేపు ఎయిరపోరుట్లో నువువ్ కనబడగానే నీ చెయియ్ పటుట్కుంటాను, అపప్టికిగానీ నా
అలసటకు ఉపశమనం దొరకదు.
నీ చేయి అందుకోవాలని నేను చేసిన మొదటి పర్యతన్ం నీకు గురుత్ లేకుండా ఉండదు. మీ కాలేజీలో జరిగిన
అఘాయితాయ్నికి నిరసనగా నువువ్ పోరాడుతునన్పుప్డు, నేను కూడా నీ కోసం వచాచ్ను. ఎందుకో, పోలీసు దెబబ్లు నా మీదే పడాడ్యి. నీ
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సేన్హితురాళల్తో కలసి పోలీసులకి అడడ్ంపడి ననున్ తపిప్ంచి, రకత్ం కారుతునన్ ననున్ మా కాలేజీ హాసప్టలకే తీసుకు వసుత్నాన్వు. ఇంతలో
పర్కక్నునన్ ఇరానీ హోటల నుండి కిషోర కుమార పాట.
यूँ तो अकेला भी अ र
िगर के संभल सकता ँ म
तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा
दु िनया बदल सकता ँ म
माँ गा हैतु
दु िनया के िलए
अब खुद ही सनम फैसला कीिजये
ओ मेरे िदल के चै
न

ఔను, ఎపుప్డనాన్ నేను పడిపోతే నా అంతటకు నేను లేవగలను, కానీ నువువ్ చెయియ్ అందించితే పర్పంచానేన్ మారచ్గలను!
అందుకే కదా నీ చెయియ్ కావాలనేది. మరి విధాత ఎలా రాసాత్డో.
ఎందుకో ఆ పాట వినగానే నీ చెయియ్ పటుట్కోవాలనిపించింది. నలుగురిలో, రోడుడ్ మీద నీ చెయియ్ పటుట్కోబోయానని నీకు
ఎంత కోపం వచిచ్ంది?
మరి, రేపు ఎయిరపోరటలో అందరిలో చెయియ్ పటుట్కునాన్ని విదిలించుకోవు కదా! ఇపుప్డు మనకి పెళల్యియ్ంది కదా! మరి
నేను నినున్ చామంతి అని పిలిసేత్ విసుకోక్వు కదా?
ఏమో, ఈ ఉతత్రాలు రాయటం నువువ్ నాకు చేసిన అలవాటే. ఈ కాలంలో ఉతత్రాలు రాసుకునే వాళుల్ ఇంకెవరు
ఉంటారు? నావి పెదద్ పెదద్ ఉతత్రాలు. నువువ్ మాతర్ం రెండంటే రెండు మాటలు వార్సి, నీ తలలోని చామంతి పువువ్ల రేకులు ఉతత్రం
మడతలలో పెటిట్ పంపించుతావు. అదేమిటని నేను అడిగితే, “ఉతత్రంలో పెటిట్నది చామంతి పువువ్ కాదు, నా మనసు, అంతకంటే ఏమి
కావాలి” అని అనాన్వు. అంతేగా, అంతేగా ..., ఎపప్టికీ నీదే ఆఖరి మాట, పై మాట కూడాను. రేపటి నుండి నాకు ఆ ఉతత్రాలు ఉండవు కదా!
ఇపుప్డు వార్సే ఉతత్రం ఎకక్డికీ వెళల్దని తెలుసు. అలవాటు. రేపు నీ చేతికే ఇసాత్నులే!
రేపు నీ ఫైల్ట ఇకక్డికి వచేచ్టపప్టికి గురువారం రాతిర్ అవుతుంది. నేను హాసప్టల నుండి నేరుగా వసాత్ను. నువువ్ నా చెయియ్
పటుట్కుంటావు కదూ? శుకర్వారం కూడా శలవు పెటాట్ను. కానీ, మన కథ ఇకక్డ మా నరిస్ంగ సాట్ఫ అందరికీ తెలుసని ముందే చెపాప్ను కదా!
మా నరస్మమ్లందరూ నినున్ తపప్కుండా శుకర్వారం ఒకసారి తీసుకురమమ్నాన్రు. నినున్ చూడాలంట, నీతో నా మీద బోలెడు చాడీలు
చెపాప్లట.
నేను కిర్ందపడితే ఒకక్డినే లేవగలను, కానీ నువువ్ చెయియ్ అందిసేత్ పర్పంచానేన్ మారచ్గలను.
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ओ मेरे िदल के चै
न

పర్తి క్షణం నీ కోసం పర్తీక్షణ. నీ చేతి సప్రశ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ...

====================
0130 AM, మారిచ్ 12, 2020
నినన్ మూడవ సరజ్రీ పూరత్వవ్గానే మా హాసిప్టల చీఫ నూయ్యారుక్లో కోవిడ కేసులు ఎకుక్వ అవుతునాన్యి, గవరన్ర
హాసప్టలస్ అనీన్ తయారుగా ఉండాలని చెపాప్డని, అందుకని కొతత్ డూయ్టీ పోలసీ మొదలు పెడుతునాన్ని చెపాప్డు. రెండు వారాలు రెండు
టీంలు హాసప్టల లోనే ఉంటారు. ఈ రెండు వారాలు హాసప్టల సాట్ఫ ఎవరూ బయటకి వెళల్టానికి వీలు లేదు. ఆ తరువాత ఇంకొక రెండు
మెడికల టీంస వసాత్రు. మా సరజ్నసకి కూడా ఎమరజ్నీస్ రూం డూయ్టీ ఉంటుందని కూడా చెపాప్రు. నేను ఇపుప్డు హాసప్టల లోనే ఉనాన్ను
కాబటిట్, ననున్ ఇంకొక రెండు వారాలు కొనసాగించమనాన్రు. నాతో పాటు ఇంకొక టీం కూడా ఉనన్ది. ఒకొకక్రిదీ పనెన్ండు గంటల షిఫట్. ఆ
తరువాత రెండు వారాలు ఎవరింటిలో వాళుల్ కావ్రంటైనలో ఉండాలి.
పచ్, నినున్ ఎయిరపోరుట్ నుంచి నేనే తీసుకువదాద్మనుకునాన్ను. ఈ రకంగా కోవిడ మనలని కలవకుండా దూరం చేసోత్ంది.
కానీ, నువేవ్గా నాకు చెపిప్ంది, "కతిత్ పటిట్తే సైనికుడు యుదాద్నికి తయారుగా ఉండాలి, సెత్తసోక్ప పటిట్తే డాకట్ర పేషంటస్ వాయ్ధులు
తగిగ్ంచాటానికి సిదద్ంగా ఉండాలి" అని. నువువ్ పరిసిథ్తి అరథ్ం చేసుకుంటావని తెలుసు. అయినా ఈ వాతావరణంలో, ఇకక్డకు కొర్తత్గా వచేచ్
నినున్ హాసప్టల నుండి ఏవేవో రోగాలు తీసుకువచిచ్, వాటిని నీకు కటిట్పెటట్కుండా జాగర్తత్ తీసుకోవాలి కదా!
కులం అహంకారంతో మీవాళుల్, కటన్ం డబుబ్ పేరాశతో మా వాళుల్ మన పెళిల్ని 12 సంవతస్రాలు ఆపారు. పెదద్వాళల్కు
నచచ్ చెపిప్న తరువాతే మన పెళిల్, అలా అయితేనే అందరికీ పర్శాంతత అని నువేవ్గా చెపిప్ంది. కిర్తం సంవతస్రం నేను నెల రోజులు శలవు
పెటిట్ వసేత్, అందరికీ నచచ్ చెపేప్టపప్టికి సమయం గడిచిపోయింది. ఆఖరు రోజున మన పెళిల్. ఇంకెంత, తవ్రలోనే వచేచ్సాత్నుగా అని చేతిలో
చెయియ్ వేసి, కళల్లోకి చూసూత్ వీడోక్లు ఇచాచ్వు. మరి వీసా కోసం ఇంకొక సంవతస్రం. 13 ఏళుల్ మనం ఆగినపుప్డు, ఇంకొనిన్ రోజులు
ఆగలేమా?
ఇకక్డ కోవిడ పేషంటుల్ పెరుగుతునాన్రు. మా సాట్ఫ అందరూ PPE వాడాలని హాసప్టల వాళుల్ హడావుడిగా రూల పెటాట్రు,
కానీ సరిపడా PPEలు మాతర్ం ఇవవ్లేదు. ఇచిచ్నవేమో రక రకాల సైజులు, ఎవరకి అందినవి వాళుల్ తీసుకునాన్రు. నరిస్ంగ సాట్ఫ అయితే
చాలీ చాలని సైజులతో చాలా ఇబబ్ంది పడుతునాన్రు. PPE పాల్సిట్క ముసుగు వేసుకుంటే, బోలెడు చెమటలు. సరజ్రీ చేసేటపుప్డు ముఖానికి
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చెమటలు కారుతుంటే తుడుచుకోవటానికి కూడా లేదు. బాతూర్ముకి వెళిల్తే PPE జాగర్తత్గా తీసి వేసుకోవటానికి అరగంట
పడుతుంది. అందుకని మంచి నీళుల్ తాగటం కూడా తగిగ్ంచాము.
ఇంకొక అరగంటలో నీ ఫైల్ట New York చేరుతుంది. ఎయిరపోరుట్లో నినున్ రిసీవ చేసుకోవటానికి నా సేన్హితులు
చాలా మందే పోటీ పడుతునాన్రు. నలుగురనాన్ వసాత్రు. చామంతి పూలమామ్యని గురుత్ చెపాప్ను. నువువ్ రాగానే ఫోనలో మెసేజ పెటుట్. షిఫట్
అయిపోయిన తరువాత PPE తీసివేసి ముందు నీ మెసేజ చదువుకుని అపుప్డు ఫోన చేసాత్ను.

ओ मेरे िदल के चै
न

పర్తి క్షణం నీ కోసం పర్తీక్షణ. నీ చేతి సప్రశ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ...
====================
01:20AM, మారిచ్ 13, 2020
ఫైల్టస్ అనీన్ అపేసారని, నీ ఫైల్ట పారిసలో అపేసారని మెసేజ పెటాట్వు. సాయంకాలం నా షిఫట్ అయియ్న తరువాత
చూసుకునాన్ను. ఇకక్డి మా సేన్హితులతో ఫోనోల్ నేను చెపితే, వాళల్ందరూ యూరపలో ఉనన్ తమ తమ సేన్హితులతో మాటాల్డి నీ గురించి
వివరంచి, కనుకుక్ని నీ అవసరాలు చూసుకోమని చెపుతూ గటిట్గానే పర్యతిన్సుత్నాన్రు. అయినా, అందరికీ కొండంత ధైరయ్ం ఇచేచ్ నీకు, నేను
వేరే చెపాప్లిస్ంది ఏముంటుంది?
నాకు హౌస సరజ్నీస్ చివరిలో ఆకిస్డెంటయియ్ చెయియ్ విరిగితే, చెయియ్ తపప్కుండా బాగుపడుతుంది, నువువ్ మంచి సరజ్న
తపప్క అయియ్ తీరుతావు అని నాకు ఎంత ధైరయ్ం చెపాప్వు? నేను అమెరికా వచిచ్ రెసిడెనీస్ కోసం పర్యతిన్సుత్ంటే, తపప్క వసుత్ంది అని ఎంత
ధైరయ్ం చెపుతూ ఉతత్రాలు రాసావు? అపప్టి ఉతత్రాలలో చామంతి రేకులు ఎకుక్వ ఉండేవి!.
మరి, ఇపుప్డు నేను నీకేమని ధైరయ్ం చెపప్ను? ఎలా చెపప్ను? నీకు ఒక SIM card అందించేలా చూసాత్మని నా
సేన్హితులు చెపాప్రు. నీకు ఫోన అందగానే, మాటాల్డతాను.
ఇకక్డ కోవీడ కేసులు పెరుగుతునాన్యి. ఊపిరి తితుత్లకి వచిచ్న రోగంతో, గుండె రోగాలు పెరుగుతాయి కదా, మరి వారికి
వెంటనే సరజ్రీలూ, పొర్సీజరూల్ చెయాయ్లి. నినన్ పనెన్ండు సరజ్రీలు చేసా. ఇంతవరకూ ఎపుప్డూ ఒకక్ షిఫుట్లో అనిన్ సరజ్రీలు చెయయ్లేదు.
పదహారు గంటల తరువాత, ఇపుప్డే కొంచెం తీరిక దొరికింది. ఒక రెండు గంటలు పడుకుని మళీల్ సరజ్రీలు మొదలు పెటాట్లి.
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నీ మాట కోసం, నీ రాక కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్. నువువ్ ధైరయ్ంగానే ఉంటావు. నాకే, నీ చెయియ్ కావాలి.
ओ मेरे िदल के चै
न

పర్తి క్షణం నీ కోసం పర్తీక్షణ. నీ చేతి సప్రశ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ...
===================
03:15AM, మారిచ్ 14, 2020
24గంటలు ఎయిరపోరుట్లో గడిపిన తరువాత హోటలకి చేరుకునాన్వని, ఫోన చారజ్ అయిపోతునన్ది, ఫార్నసలో చారజ్ర పల్గ
వేరే రకంగా వునన్దని నువువ్ పెటిట్న మెసేజ ఇపుప్డే చూసాను. నా సేన్హితులకి చెపితే SIM Cardతో పాటు, చారజ్ర కూడా అందించే
ఏరాప్టు చేసాత్మని చెపాప్రు.
ఎపుప్డు పైల్టస్ మళీల్ లేసాత్యో తెలవదు. కానీ అమెరికన సిటిజనసకి మాతర్ం “Evacuation Flights" నడుపుతారని
అంటునాన్రు. మా హాసప్టల చీఫ “Essential Worker’s family" అని సెనేటర ఆఫీసుకు రాసానని చెపాప్డు. నువువ్ అమెరికన సిటిజన
కాకపోయినా నువువ్ ఇకక్డికి వచేచ్లాగా గటిట్గా పర్యతిన్సుత్నాన్నని చెపాప్డు. నువువ్ వచిచ్న తరువాత ఇకక్డ నా, కాదు కాదు, మన
ఇంటిలోనే కావ్రంటీన ఉందువుగాని. ఇంకొంచెచ్ం ఓపిక పటాట్లి.
అయినా, "మనకొచిచ్నవే కషాట్లు అనుకుంటే ఎలా?" అని నువువ్ చెపిప్ందే గురుత్కువసుత్నన్ది. ఇకక్డ నా టీంలో ఉండే
నరుస్లు ఎవవ్రూ ఇంటికి వెళల్టంలేదు. వాళల్కీ పిలల్లు ఉనాన్రు కదా, హాసప్టలోల్ ఉనన్ కోవిడ పిలల్లకి అంటుతుందేమోననన్ భయం.
పొరపాటున జుటుట్ ముఖం పైకి వసేత్ చేతులతో సవరించుకుంటామేమోనని, నరుస్లలో ఒకరికొకరు జుటుట్ కతిత్రించుకునాన్రు, కొందరేమో
గుండులు చేయించుకునాన్రు. ఒక పసి పిలల్ ఉనన్ నరుస్ ఇంటికి వెళల్లేక ఏడుసూత్నే రోజంతా పని చేసోత్ంది. అందరికీ డాకట్రల్ మీద వునన్
గౌరవం, సానుభూతి నరుస్ల మీద, సానిటరీ సాట్ఫ మీద ఎందుకు ఉండదో? వాళేల్ కదా పేషంటులతో ఎకుక్వ సమయం గడిపేది? ఇవనీన్
చూసుత్నన్పుప్డు నీ మాటలు గురుత్కువసాత్యి. ఔను, మన కషాట్లెంత?
కోవిడ కేసులు పెరిగి, పేజర మోగినది మొగినటేల్ ఉంటోంది. షిఫట్ అయియ్న తరువాత నీ మెసేజ చూదాద్మనుకుంటే, బోలెడు
అనవసరమైన వాటస్ప మెసేజులు. హోమియోపతి చిటాక్ అని ఒకరు, కషాయం చిటాక్ అని ఒకరు, పార్రథ్న చిటాక్ అని ఒకరూ, సిలవ్ర
నైటేర్ట మందు అని ఇంకొకడు, Hydroxy Chloroquine అని ఇంకొక మూరుఖ్డు. అసలు వీళల్ందరికీ చదువు ఉంది కానీ కొంతైనా బుదిద్
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ఉందా అనిపిసుత్ంది. ఎవరికీ అంతుపటట్ని అంటురోగంతో హాసప్టల సాట్ఫ అంతా తమ పార్ణాలని పణంగా పెటుట్కుని పోరాడుతునన్పుప్డు,
ఎందుకూ పనికి రాని మెసేజులు ఫారావ్రుడ్లు చెయయ్టమెందుకు?
ఎందుకో ఈవేళ కొంత అలసటగా ఉంది. నిదర్ లేక పోవటంవలనేమో. కానీ పోరాడాలి, ఆ పోరాటానికి నీ చెయియ్ ఆసరా
కావాలి.
ओ मेरे िदल के चै
न

పర్తి క్షణం నీ కోసం పర్తీక్షణ. నీ చేతి సప్రశ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ …
===================
04:00AM, మారిచ్ 15, 2020
నినున్కూడా ఎవకుయ్ఏషన ఫైల్టోల్ రేపు నూయ్ యారక్ ఫైల్టకి పంపించుతునాన్మని అకక్డ ఎంబసీ వాళుల్ చెపాప్రని, మెసేజ
పెటాట్వు. నేను కూడా రెండు మెసేజల నీకు పెటాట్ను. ఏమిటో, పొడి పొడి మెసేజ సంభాషణ. హాసప్టల హడావుడిలో, నీ మెసేజ అందగానే
కనీసం ఫోన చేసి మాటల్డలేకపోతునాన్ను. PPE అడడ్ం ఒకటి. సరే, నువువ్ ఇకక్డికి చేరుకోగానే నీతో మాటాల్డుతాను కదా!
ఇకక్డ హాసప్టలోల్ ఎకక్డ చూసినా కోవిడ రోగులే. ఏది ఎమరెజ్నీస్ వారోడ్, ఏది జనరల వారోడ్ తెలవకుండా ఉనన్ది. కారిడరల్లో
కూడా పేషంటుల్ ఉనాన్రు.
డాకట్రనన్ తరువాత మరణాలు చూడకుండా ఉండము. కానీ ఈవేళ జరిగిన విషయంతో మా సాట్ఫ అందరికీ మనసు
నిలువటంలేదు. ఒక 65 సంవతస్రాల పెదాద్యన, యూనివరిస్టీ పొర్ఫెసర. మాజీ సైనికుడు కూడానట. ఆ పెదాద్యనను మూడు రోజుల కిర్తం
వాళాల్విడ హాసప్టలకి తీసుకువచిచ్ంది. వాళల్ది సూక్లోల్ ఉనన్ పరిచయమట, 18 సంవతాస్రాల వయసులో యుదాధ్నికి వెళేల్ముందు పెళిల్
చేసుకుని, యుదధ్ం ముగిసేటపప్టికి 20 సంవతాస్రాల వయసుస్ నుండి ఇపప్టిదాకా ఏ రోజూ ఇదద్రూ విడిగా ఉండలేదట. ఆవిడ రోజూ ఏ
క్షణానయినా వచిచ్ పెదాద్యన బెడ పర్కక్న చేయి పటుట్కోవచచ్ని, హాసప్టల దగగ్రే కార పారుక్ చేసుకుని మూడు రోజుల నుండి
గడుపుతునన్దట. ఈవేళ ఆవిడకు కబురు అందించితే, కనీసం ఆఖరు చూపుకు కూడా దగగ్రకు రానివవ్టంలేదని గుండలవిసేలా ఏడిచ్ సప్ృహ
కోలోఫ్యింది. ఆఖరి చూపులు కూడా దకక్నివవ్ని రోగం ఈ కోవిడ.
మనసులో ఎంత అలజడి ఉనాన్ ఆలోచనలని కటిట్పెటిట్, చెయయ్వలసిన పని చెయాయ్లి, ఇంకా ఎంతో మంది పేషెంటుల్
ఉనాన్రు. కానీ అలసట పెరుగుతోంది. హాసప్టల ఫోల్రోసెంట వెలుతురు తపప్, సూరుయ్డిని చూడలేదు. మనం సూరుయ్డిని చూడటం, చలల్ని
గాలిని పీలచ్టం గురించి ఎపుప్డూ ఆలోచించము. అవి లేకపోతే జీవితం ఎంత దురభ్రమో తెలుసుత్ంది. హాసప్టల తిండి అనుకుంటా, ఏ
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ఒకక్టీ రుచి తెలవటంలేదు. అపుప్డు, నీ టిఫిన బాకుస్లో నువువ్ నా కోసం చాటుగా తెచిచ్ ఇచిచ్నవి గురుత్కు వసుత్నాన్యి. నువువ్ ఇకక్డకి
వచిచ్న తరువాత, పాత రోజులలాగానే ఇకక్డి పారుక్లో పర్కక్ పర్కక్నే కూరుచ్ని తినవచుచ్. ఆ తరువాత అకక్డిలాగా కాకుండా, ఇకక్డ నీ
చెయియ్ పటుట్కుని నడవచుచ్. ఆ ఆసరా నాకు కావాలి.
ओ मेरे िदल के चै
न

పర్తి క్షణం నీ కోసం పర్తీక్షణ. నీ చేతి సప్రశ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ...

===================
5AM, మారిచ్ 16, 2020
నువువ్ రావలసిన పైల్ట ఇంకా రాలేదని నా సేన్హితులు చెపాప్రు. పారిసలో ఉనన్ పరిచయసుత్లెవరో నీకు హోటల వాళల్
దావ్రా కొంత అకక్డి కరనీస్ అందించబోతే వదద్నాన్వట. ఇంకొకరికి ఎపుప్డూ ఆసరా అందించే చెయియ్, ఇంకొకరెవరనాన్ అందించే చెయియ్ని
నువువ్ ఎందుకు అందుకోకూడదు? ఈ సమయంలో కూడా నీ పటుట్దలేనా? కానీ, నీకు కోపం వచిచ్నపుప్డు మౌనంగా కను రెపప్లు కొంత
వాలిచ్, తల అటు పకక్కు తిపిప్ ఎలా చూసాత్వో నాకు బాగా తెలుసు కదా, కళల్లో కటిట్నటుల్ కనబడుతునాన్వు. నువువ్ కోపంతో తల అటు
తిపుప్కుంటే, నీ తలలోని చామంతులు నా వంక చూసూత్, నవువ్తూ, ననున్ చకక్గా పలకరించేవి. అపుప్డు నేను నినున్ బర్తిమాలటం, కోపం
ఒకక్సారిగా విరిగిపోయి నువువ్ ననున్ చూసి నవవ్టం, అనీన్ గురుత్కు వసుత్నాన్యి. ఇంకొక రోజు ఆలసయ్మయితే అయియ్ంది, నువువ్ కేష్మంగా
హోటల గదిలో ఉనాన్వని తెలిసి చాలా సంతోషంగా ఉనన్ది.
ఇకక్డ హాసప్టలలో ఎపుప్డూ చూడని పరిసిథ్తి. పేషంటల్ని ఎవరని అనాలి? కళల్ ముందు కనబడుతునన్ హరిశచ్ందర్ ఘటట్ం.
మధయ్లో నేనూ, నరిస్ంగ సాట్ఫ. నాతో పాటు పని చేసే అనసీత్సుట్, వాళుల్ ఇంటుయ్బేట, అంటే రోగి ఊపిరితితుత్లదాకా గాలి పీలచ్టానికి తేలికగా
ఉండే టూయ్బ పెటాట్లి, వాళుల్ తపప్నిసరిగా పేషంటును పటుట్కోవాలి. ఆ తరువాతే మేము. ఎవరికీ సరైన మాసుక్ కూడా లేదు. అవసరానికి
సరిపడా మాసుక్లు కానీ, గోల్వస్ కానీ, PPEలు కానీ లేవు. వాడినవే వాడుతునాన్ము. అలాగే పని చేసుత్నాన్ము. కవచం అంటే ఏదో బాణాలని,
కతుత్లని ఆపేది కాదు, కోవీడ లాంటీ రోగాలని ఆపగలిగేదే కవచమేమో. సరే, నాతో పాటు పని చేసే అనసిత్సుట్, ఇంటికి వెళల్లేక, వీడియో
కాలలో తన పిలల్లతో మాటాల్డుతుంటే, జుటుట్ కతిత్రంచుకునన్ వాళల్ అమమ్ను రెండేళల్ పాప గురుత్ పటట్క, నువువ్ మా అమమ్వి కాదు అనన్దట.
ఆవిడ రోజంతా ఏడుసూత్నే పని చేసింది.
ఎందుకో, ఇవనీన్ చూసూత్ పని చెయయ్టం వలన అనుకుంటా, చాలా నీరసంగా ఉంది. చామంతీ, నువువ్ నా పకక్నుంటే, నీ
చెయియ్ అందుకోవాలని ఉంది.
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ओ मेरे िदल के चै
न

పర్తి క్షణం నీ కోసం పర్తీక్షణ. నీ చేతి సప్రశ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ...
================
Time ??, మారిచ్ 17, 2020
నీ ఫైల్ట ఈవేళ సాయంతర్ం పారిస నుండి బయలుదేరుతుంది అని మెసేజ పెటాట్వు. నా సేన్హితులు నినున్ మన
అపారుట్మెంటుకు చేరిచ్, ఒక సెల ఫోన ఇసాత్రు. వాళేల్ ఇంటోల్కి అవసరమయినవనీన్ ఏరాప్టు చేసి అటిట్పెటాట్రు. అవసరమైనవనీన్ నువువ్
వచిచ్న తరువాత నీ ఇషట్ పర్కారం కొనవచచ్ని ఆగాను. అందుకే ఇంటిలో ఎకుక్వ సామాను ఏమీలేదు. రేపు రాతిర్ 11 గంటలకు తపప్కుండా
ఫోన చేసాత్ను. నీ మాట వింటే నాకునన్ నీరసం పూరిత్గా పోతుంది.
ఏమిటో, ఈ కోవిడ వలన మనుషలకు దూరం పెరుగుతునన్ది. నలుగురు కూరుచ్ని మాటాల్డుకోవడం కానీ, భోజనం
చేయటం కానీ జరగదేమో. “Social Distancing" అంటూ మనిషి మనిషికీ దూరం పెరిగింది. మా సాట్ఫ నరుస్ ఒకావిడ, వయసుతో
వచిచ్న భారీకాయం, రోజూ ఉదయం కనబడగానే లేని కోపం పర్దరిశ్సూత్, “Where is my Sugar, I need a big hug " అంటూ
గటిట్గా కావలించుకుని ముదుద్ పెటుట్కునేది. ననేన్ కాదు, అందరినీ అలాగే పలకరించేది. ఆ నరుస్కి కోవిడ అని తేలింది. ఇపుప్డు కావ్రంటీనలో
ఉనన్ది. ఆవిడకి నేనే ఎమరెజ్నీస్ పొర్సీజర చెయయ్వలసినపుప్డు చేతులు వణకకుండా ఆపుకోగలిగాను కానీ, కనీన్ళుల్ ఆపుకోలేకపోయా. పర్తి
ఉదయం ఆవిడ ననున్ కావలించుకుని ముదుద్ పెటట్టం కొతత్లో ఇబబ్ందిగా ఉండేది. కానీ, ఇపుప్డు అది లేకపోతే జీవితం ఖాళీ అయినటుట్గా
ఉనన్ది. ఎంతో మంచి మనిషి. ననున్ వాళల్ చరిచ్కి తీసుకువెళిల్ గుండె రోగాలూ, డయాబెటీస వంటివి రాకుండా ఉండేందుకు ఆహారపు
జాగర్తత్లూ వేరే జాగర్తత్ల చెపిప్ంచేది. "మా నలల్ వాళల్ చరిచ్లో పార్రథ్నలనీన్ ఉతాస్హంగా పాటల పాడటమే" అనేది. నిజమే, మన తాయ్గరాజు
కీరత్నలలో ఉనన్ "Ecstasy", వాళల్ పాటలలో కూడా ఉనాన్యి.
ఆ నరుస్కి కోవిడ వచిచ్ంది, మా అందరినీ రోజూ కావలించుకునేది కాబటిట్, మా టీంలో అందరికీ కోవిడ పరీక్షలు చేశారు.
రేపు తెలుసుత్ంది. అయినా, రోజూ వందల మంది కోవిడ పేషంటల్ మధయ్లో ఉంటునాన్ము, సరైన మాసుక్లూ, గోల్వస్, PPE మాకు
ఇవవ్నపుప్డు, మాకు కోవిడ అంటకుండా ఉండదు. కానీ, కరత్వయ్ం ...
ఆవిడను ఎలాగైనా కాపాడాలి. మరి ఆ శకిత్ నాకు ఎవరిసాత్రు? రేపు రాతిర్కి నీ మాట వినన్పుప్డు కానీ నాకు శకిత్ రాదేమో. నీ
మాట కోసం ఎదురు చూసూత్ …
ओ मेरे िदल के चै
न
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పర్తి క్షణం నీ కోసం పర్తీక్షణ. నీ చేతి సప్రశ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ...
===================
మారిచ్ 18, 2020
కోవిడ వలన ఎమెరెజ్నీస్ ఫైల్టలో ఆరు సీటల్కి ఒకరినే కూరోచ్పెడుతునాన్రని, అందుకని నువువ్ ఎకక్వలసిన పైల్ట పారిస
నుండి ఆలసయ్ంగా బయలుదేరిందని, రేపు ఉదయానికి నువువ్ వసాత్వని మెసేజ పెటాట్వు. సరే, ఎకక్డో ఆకాశంలో ఉండి వుంటావు. నువువ్
రాగానే మాటాల్డుతాను.
రోజుకి పదహారు గంటలు పనిచేయటం వలననేమో, అలసటో, అలజడో తెలవటం లేదు. నేను కూలబడితే, నరిస్ంగ సాట్ఫ
ననున్ ఒక సోఫాలో పడుకోబెటాట్రు. ఒక నరుస్ నా టేబల వెతికి నువువ్ నా పుటిట్న రోజుకు పంపిన ఉతత్రం ఇచిచ్ంది. ఆ ఉతత్రం మడతలలోని
చేమంతి రేకులు నా మీద రాలాయి. ఆ చేమంతి రేకుల పలకరింపుతో నా మనసు ఉవెవ్తుత్న ఎగిరింది.
కానీ, ఇపుప్డు హాసప్టలోల్ పని చెయాయ్లంటే ఏమీ చెయయ్లేకపోతునాన్మనే నిరుతాస్హం. ఈవేళ ఒకామెకు ఎమెరెజ్నీస్ సరజ్రీ
చెసాము. నిండుగరిభ్ణి. కోవిడ బాధితురాలు. IVF దావ్రా చాలా కాలానికి పిలల్లు కలిగే అవకాశం వచిచ్ందట. మంచి కుటుంబం. ఆవిడ
భరత్ రోజూ వచిచ్, ఆవిడ హాసప్టల రూమ కిటికీకి ఎదురుగా ఉనన్ చెటుట్ దగగ్ర పెదద్ పెదద్ అక్షరాలతో వార్సిన బోరడ్ మీద "నువువ్ గెలుసాత్వు"
అంటూ, ఇంకా ఏవేవో ఉతాస్హపరుసూత్ మాటలు రాసి కొమమ్లకు తగిలించేవాడు. అకక్డే నుంచుని గంటలు తరబడి గిటార మోగిసూత్ ఏవో
పాటలు పాడేవాడు. ఆవిడ కోవిడ పరిసిథ్తి చూసి, ఎమెరెజ్నీస్గా సరజ్రీ చేసి కవల పిలల్లను తీసాము. కానీ తలిల్ని బర్తికించలేకపోయాము. ఎంతో
కాలంగా పిలల్ల కోసం ఎదురుచూసిన ఆమె పిలల్లని కనీసం కళుల్ తెరచి చూసుకోలేకపోయింది. ఆమె భరత్కు ఏమని జవాబు ఇవవ్గలను?
వింతలో వింత, అ పసి పిలల్లకి కోవిడ లక్షణాలు లేవు. ఆ పిలల్లను కాపాడాలి.
నీతో మాటాల్డితే ఏమనాన్ శకిత్ వసుత్ందేమో. జీవితంలో ఒక మంచి మాట పంచుకునే వాళుల్ ఉండాలి కదా! నాకు ఎపుప్డు
అరథ్ం కాని పరిసిథ్తి ఎదురైనా నీతో మాటాల్డితే ఉపాయం, ఉతాస్హం వెంటనే దొరికేవి.
ओ मेरे िदल के चै
न
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02:30AM, మారిచ్ 19, 2020
నువువ్ వచాచ్వని మెసేజ పెటాట్వు. నువువ్ రాగానే కనీసం ఫోనలోననాన్ మాటాల్డదామని అనుకునాన్ను. ఆ అవకాశం కూడా
ఇపుప్డు లేదు. నేను కూడా కోవీడ పేషంటగా చేరాను. కాదు చేరాచ్రు.
తపప్దు. ఇంతమంది పేషంటల్ మధయ్లో ఉనన్పుప్డు తపప్దు. నా సాట్ఫ నరుస్లూ, తోటి డాకట్రూల్ అందరూ
పలకరించుతునాన్రు. దూరం నుండే. కనీన్ళుల్ పెటుట్కునాన్రు. ననున్ రోజూ "Sweetie" అని పలకరించే నరుస్ ఒకావిడ, ఈవేళ దూరం నుండే
“Amazing Grace ..." అంటూ పార్రథ్న పాడింది. తోటి నరుస్లందరూ గొంతు కలిపారు. నా మంచి కోరే ఇందరి మధయ్లో ఉనన్ నేను,
నువువ్ లేక ఒంటరినే. నీ చేతి ఊతం కావాలి. ఆ మొదటి రోజు పరిచయం అయియ్నపుప్డు, మృదువుగానే నా చేతిని పటుట్కుని తీసుకు వెళాల్వు.
బోలెడు శకిత్ ఉతాస్హం వచిచ్ంది. ఈవేళ ఆ చెయియ్ నాకు కావాలి.
నేను డాకట్రుని కాబాటిట్, నాకు వెంటనే వెంటిలేటార ఏరాప్టు చేసారు. ఆ వెంటిలేటర నీతో మాటాల్డే అవకాశానిన్ కూడా
తీసివేసింది. ఇంకొక రోగికి పార్ణం నిలిపే ఈ వెంటిలేటర నేను వాడుకోవటం సావ్రథ్మా?
మెలుకువ వచిచ్ంది, నువువ్ చేసిన అలవాటుతో ఉతత్రం మాతర్ం వార్సుత్నాన్ను.
ఇనిన్ రోజుల పర్యాణం తరువాత నువువ్ ఎలా ఉనాన్వు? నా అపారుట్మెంటులోనే నినున్ కావ్రంటీన ఉంచారని, నా
సేన్హితులు చెపాప్రని నరుస్ చెపిప్ంది. నీకు అనిన్ ఏరాప్టులు చేసామని చెపాప్రట. నా జీవితానికి ఆసరా నీవే అని నేను ఒకసారి అంటే,
ఒకరికొకరం అని అనేదానివి. కానీ, నినున్ ఇకక్డకి తీసుకువచిచ్ నినున్ బందీని చేసాననిపిసోత్ంది. నాకు కొంచెం మెరుగైన తరువాత
వెంటిలేటర తీసి నీతో ఫోనలో మాటాల్డిసాత్మని నరుస్లు చెపాప్రు.
ఇంకా ఎదో రాయాలని ఉంది, కానీ నా గుండెలు ఉడికిపోతునన్ంత బాధ. మాట రావటంలేదు. తల నా శరీరం నుండి ఊడి
తేలిపోతునటుట్ ఉంది. మళీల్ సప్ృహ వచిచ్నపుప్డు రాసాత్ను. నువువ్ ధైరయ్ంగా ఉండటమే నాకు మనశాశ్ంతి.
ओ मेरे िदल के चै
न
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ఎనిన్ రోజులయియ్ందో తెలవదు. ఏ రోజో, ఏ వారమో, ఏ సమయమో కూడా తెలవదు
పర్పంచం ఉనన్దో లేదో కూడా తెలవదు. నువువ్ ఉనాన్వని మాతర్ం తెలుసు. కలో కాదో కూడా తెలవదు. కాళల్కు చలల్గా
తగులుతునన్ అలలు. నువువ్ నాకు చెయియ్ అందిసుత్నాన్వు. అందుకోవటానికి నేను పర్యతిన్సుత్నాన్ను. ఎపప్టికైనా మనం కలుసుకుంటామా
అని నేను అడిగితే, ఈ సముదర్పుటంచున ఆకాశం కలుసుత్నన్ది కదా, అలాగే మనమూ కలుసుకుంటాము అని అనాన్వు. సముదర్ం ఆకాశం
నిజంగానే దూరాన కలుసుత్నాన్యా అని నేను పర్శిన్ంచాను. ఇంతలోనే నాకు వెంటిలేటర సరిచేయటానికి వచిచ్న నాతోటి అనసీత్సూట్ డాకట్ర,
సప్ృహ వచిచ్ంది, మన సంభాషణ ఆగింది. కానీ నాకు నునువెచచ్ని నీ చేతి సప్రశ్ కావాలి.
గుండెలలో వేయి అగిన్ పరవ్తాలు బర్దద్లయినంత బాధ. చేతులకు పొడిచిన సెలైన సూదులు. మేకులు కొటిట్నటుట్ వేళల్ నొపిప్.
అయినా రాసుత్నాన్ను. అలికిన అక్షరాలు. నువువ్ చదువుతావని కాదు. చదవక పోవటమే నాకు కావాలి.
నువువ్ కావ్రంటైన కాబటిట్ ఎవరూ నీకు తోడుగా ఉండటానికి వీలు లేదని చెపాప్రట. నినున్ ఇకక్డకు తీసుకువచిచ్ బందీని
చేశాను కదూ! నువువ్ ఎనోన్ సారుల్ ఫోన చేసి మాటాల్డదామని పర్యతిన్సేత్, నేను సప్ృహలో లేనని చెపాప్మని నరుస్లు అనాన్రు. ఇపుప్డు
మాటాల్డతానని చెపితే వెంటిలేటర తీసేత్ ఊపిరి ఆడదు, మాట రాదు, వెంటిలేటర ఉంటే ఫోనలో మాటాల్డాడం కషట్ం అనాన్రు.
కానీ, నిజంగానే నీ చెయియ్ అందిచవూ? నాకు నీ చేయి కావాలి, నీ చేతి నును వెచచ్ని సప్రశ్ కావాలి. ఆ సప్రశ్తో వచేచ్
పారవశయ్ం కావాలి.
ओ मेरे िदल के चै
न
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=================
ఈ ఉతత్రం ఎపుప్డు రాసుత్నాన్ను? ... ఎవరికి రాసుత్నాన్ను? తెలువదు. నా చామంతికి రాసే ఉతత్రం మాతర్ం కాదు.
చామంతి కోసం ఇంకొకరికి రాసే ఉతత్రం....ఎందుకు రాసుత్నాన్నో మాతర్ం తెలుసు...కనబడని కోవీడ కిర్ములు నా గుండెలలో చితి మంట
రగిలుసుత్నన్పుప్డు, శావ్స నిశావ్స అవుతునన్ క్షణాలలో, ఆలోచనలు కూడగటుట్కుని రాసుత్నాన్ను... నా చామంతికి వరుడు కావాలి. ననున్
మరచిపోయేలాగా చేసే వరుడు కావాలి. మా చామంతి నవువ్నును అందుకునే వరుడు కావాలి...మా చామంతి ఎకుక్వగా నవవ్దు...మా
చామంతికి కోపం వచిచ్నపుప్డు బర్తిమాలి నవివ్ంచగలిగిన వాడే కావాలి...మా చామంతికి ఎందుకు కోపం వసుత్ంది అంటే...సమాజంలో
తనకి నచచ్నిది ఏమి జరిగినా...లేకపోతే తన పర్కక్న కూరుచ్ని అలల్రి మాటలు చెపిప్నా సరే...బోలెడు కోపం వసుత్ంది...కోపం వచిచ్నపుప్డు
తల పర్కక్కు తిపుప్కుంటుంది కానీ ఒకక్ మాట మాటాల్డదు...మరి అపుప్డు బర్తిమాలాలి ...అపుప్డపుప్డు చలల్బరచటానికి ఐసకీర్ం కూడా
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కొనిపెటాట్లి…చలల్బడిన తరువాత తన నవువ్లో కరిగిపోవటానికి ఒక వరుడు కావాలి...మా చామంతి చెపేప్ కబురుల్ వింటూ తనను తాను
మరచిపోయే వరుడు కావాలి... మరి మా చామంతి హాయిగా నవివ్తే చందమామను మరిచ్పోయే వరుడు కావాలి... ఎనోన్ మాటలు
చెపుతుంది...ఇది చెయయ్వదుద్ అది చెయయ్వదుద్ అని చెపుతుంది…నడుసూత్ ఎనోన్ కబురుల్ చెబుతుంది...అపుప్డు తనతో పాటే నడవాలి...ఆ
మాటలతో అందరూ నడవని కొతత్ బాటలలో, కొర్తత్ ఆలోచనలతో నడిపించుతుంది...అలా నడవగలిగిన వరుడు మా చామంతికి
కావాలి...తెలువక వేసిన తపప్టడుగైనా...తెలిసి వేసిన తపప్టడుగైనా...తగిలిన దెబబ్కి ఊరడించి, అనునయించే మాటలు చెబుతుంది...ఆ
మాటలు వింటూ తన కళల్లోకి చూసూత్ తనను తాను మరచిపోయే వరుడు మా చామంతికి కావాలి…వెలిల్ విరిసే ఔదారయ్ం మా చామంతికి
ఉంది...మరి మా చామంతి మొగగ్ వాడిపోకుండా తోడుగా నీడగా నిలబడే వరుడు కావాలి...శావ్స లేక నిశావ్స మాతర్ం మిగిలిన నాకు మా
చామంతి సౌభాగయ్ం కావాలి...మరి ఎవరైనా మంచి వరుడు...నేను లేని ననున్ మరచిపోయేలా చేసే వరుడు మా చామంతికి కావాలి.......
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