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“పర్శాంత, ఈ రోజు ‘టాయ్కస్ ఫీర్ బాయ్క టు సూక్ల’ సేలస్ లాసట్ డే.

గీత, కిరణ

వాళుళ్ కూడా

వసుత్నాన్రు. నీవొసాత్వా?” అంది పర్శాన్రథ్కంగా అపుప్డే డైరయయ్ర లోంచి తీసిన బటట్లు మడతేసూత్ అనురాధ.
“ఆ .. నాకు మధాయ్హన్ం ఒక అసైనెమ్ంట ఉంది. మీరు వెళిల్ రండి. ఈ మధయ్ చాలా రోజులయియ్ంది కిరణ ని
కలవక. షాపింగ తరావ్త ఇంటికి రమమ్ను. అపప్టికి నా పని కూడా అయిపోతుంది” అనాన్డు ఆఫీసు కంపూయ్టర లో
ఈమెయిల డార్ఫట్ చేసూత్ పర్శాంత .
“సౌండస్ లైక ఎ పాల్న “ అనుకుంటూ బటట్ల బాసెక్ట బెడూర్మ కి తీసుకెలిల్ంది. గీత కి ఫోన చేసి “ఆఫీస
డిపోలో కలుదాద్ం” అని చెపిప్ రెడీ అయి పిలల్లిన్ తీసుకుని షాపింగ కి వెళిల్ంది.
అనురాధ,

పర్శాంత ఇదద్రూ

సాఫేట్వ్ర

ఉదోయ్గులే.

పదేళల్కు పైగా

అమెరికాలో నివాసం.

ఇదద్రు

పిలల్లు. అమామ్యి వైషణ్వికి ఎనిమిదేళుల్, బాబు మోకిష్త కి ఆరేళుళ్. ఇదద్రు పిలల్లతో, పార్జెకట్ డెడైల్నల్ తో జీవితం బిజీ గా
మారడంతో, బాబు పుటిట్న తరావ్త ఉదోయ్గానికి రాజీనామా చేసింది అనురాధ. ఆనైల్న సాఫేట్వ్ర టైరనింగ పార్రంభించి
పిలల్ల ఆలనా పాలనా చూసుకుంటుంది.
కొంత ఆదాయం తగిగ్ంది కానీ, ఇపుప్డు పార్జెకుట్ డెడ లైనుల్, బాసుతో టెనష్నుల్ లేవు. కిడస్ కేర లో డార్ప అండ పికప,
టైం అయిపోతుంది అనే కంగారు అసలే లేదు. వారం రోజుల వంట అంతా ఒకే రోజు వీకెండ లో చేసి పెటేట్ పదధ్తికి
సవ్సిత్ చెపిప్, పర్తి రోజూ పిలల్లు అడిగిన వంటలు చేసూత్ వాళల్కు భారతీయ రుచులు చూపిసుత్ంది. డానస్ పార్కీట్స, సోప్రట్స్
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కోసం, పైరవేట కాల్సెస కు తీసుకు వెళూత్ ఆదరా బాదరాగా దారిలో ఏ పిజాజ్నో, బరగ్రో కొనిచిచ్ డినన్ర అయియ్ంది
అనిపించే హడావిడి జీవితానిన్ మరచి పోయి చాలా రోజులయియ్ంది. తీరిక వేళలోల్ తన హాబీలయిన పెయింటింగ,
డిజైనర జువెలల్రీ, చేసూత్ తనకిషట్మయిన పుసత్క పఠనం కూడా చేసుత్ంది.
పిలల్లని

ఆడిసూత్,

లో సహాయపడుతుంటే వారితో

పాడిసూత్,

హోమ

వరుక్లో,

ఇతర

ఆకిట్విటీస

గడుపుతునన్ పర్తి నిమిషం తన చినన్ తనంలో తలిల్తండుర్లతో, అమమ్మమ్,

నానమమ్లతో చినన్పుప్డు గడిపిన రోజులని గురుత్కుచేసుకుంటుంది అనురాధ. పర్శాంత కొంత ఫీర్ సమయం దొరికినా
కిచెనోల్ గాని, లాండీర్ కి గానీ హెలప్ చేసాత్డు. సోట్రీ టైం అని అందరూ కూరుచ్ని కథలు చెపుప్కుంటారు.
పర్శాంత, అనురాధ వాళళ్ పకక్ నైబర హుడ లోనే నివాసముంటునన్ గీత, కిరణ లకి ముగుగ్రు పిలల్లు.
ఎనిమిదేళల్ అమామ్యి మానసి, ఐదు సంవతస్రాల పర్ణతి, రెండేళల్ అక్షయ. బాబు కోసమే మూడవ బిడడ్ని కనాన్రని
చెపిప్ంది గీత. ఈ రోజులోల్ కూడా పాప, బాబు అనే పటుట్దల ఏంటో అనుకునాన్రు విషయం తెలిసి అనురాధ,
పర్శాంత.
వైషణ్వి, మానసి ఒకే సూక్ల కి వెళతారు. సూక్ల బస దగగ్ర, సూక్ల లో ’బాయ్క టు సూక్ల ‘ కారయ్కర్మాలోల్
అనురాధ, గీత తరుచుగా కలవడం వలల్ రెండు ఫాయ్మిలీల మధయ్ సేన్హం పెరగడానికి ఎకుక్వ సమయం
పటట్లేదు. గీత బి. ఏ వరకు చదువుకుంది. పెళిల్ కాక ముందు సూక్లోల్ టీచర గా పనిచేసిన అనుభవం, అమెరికాకు
వచిచ్న తరావ్త పిలల్లను చూసుకుంటూ, ఇంటి పనులకే పరిమితం అయియ్ంది. కిరణ సాఫేట్వ్ర లో టార్వెల జాబ
చేసాత్డు. సోమవారం నుండి గురువారం వరకు బయటే, వారంలో మూడు రోజులు మాతర్మే ఇంటోల్ ఉంటాడు. చాలా
సారుల్ వీకెండస్ లో రెండు కుంటుంబాలు ఎవరో ఒకరి ఇంటోల్ కలుసూత్నే ఉంటారు. షాపింగ కి, వీకెండ పారీట్లనీ, ఫారమ్
హౌస లకి ఎకక్డికయినా అందరూ కలేస్ వెళుత్ంటారు.
***
ముందుగా అనుకునన్టుట్గా ఆఫీసు డిపో లో కలుసుకునాన్రు అందరూ. పిలల్లు వారి సూక్ల కి సంబంధించిన
సేట్షనరీ కొనుకుక్ని రెండు గంటల తరావ్త అందరూ కలిస్ అనురాధ ఇంటికి వచాచ్రు. ఈ మధయ్నే కొనన్ కొతత్ ఫెరారీ
కారులో పిలల్లు రైడ కావాలంటే, అందరీన్ ఒక రౌండ తిపుప్కొని వచాచ్డు కిరణ.
మాయ్రినేట చేసి రెడీగా ఉనన్ చికెన ని ఓవెన లో పెటిట్ సిదధ్ం చేసాడు పర్శాంత. కొదిద్సేపు ఆఫీసు పని వివరాలు
మాటాల్డుకునాన్రు.
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అనురాధ, గీత కిచెన లోకి వెళిల్ తినడానికి ఏదో సిదధ్ం చేసుత్నాన్రు. పిలల్లందరూ వారి వారి గేమస్ లో బిజీ
అయిపోయారు.
“కిరణ! వైనా.. సాక్చా?“ రెండు చేతులోల్ రెండు బాటిలస్ పటుట్కొని అడిగాడు పర్శాంత.
కొదిద్ రోజుల కిర్తమే కొనన్ ఐ-ఫోన12 లో దూరిచ్న తలను పైకి తీసి, చదువు తునన్ వాటాస్ప మెసేజ ను పకక్కు
పెటిట్ కొదిద్ సేపు ఆలోచించి “ఆ ..సాక్చ ఇస ఫైన” అనాన్డు .
“ఓకే “ అని సాక్చ బాటిల ఓపెన చేసి రెండు గాల్సులోల్ సరవ్ చేసాడు పర్శాంత. ఇదద్రూ చీరస్ చెపుప్కుని చెరొకక్
సిపుప్ తీసుకునాన్రు.
పర్శాంత

కి

తీరిక

దొరికినపుప్డలాల్

పుసత్కాలు

చదవడం,

పిలల్లతో

గడపడం,

సినిమాలు

చూడడం ఇషట్ం. ఎపుప్డూ సరదాగా ఏదో మాటాల్డుతూనే ఉంటాడు. కిరణ కి మారెక్ట లో వసుత్నన్ కొతత్ టెకాన్లజీ,
కంపూయ్టర రంగంలో వాటి ఉపయోగం, షేర మారెక్ట లో డబుబ్లు పెటట్డం లాంటి హాబీలు.
కిరణ చేతిలో ఎపుప్డూ మొబైల ఫోన ఉండాలిస్ందే, అదీ మారెక్ట లో ఉనన్ లేటెసట్ ఫోన. వాటాస్ప మెసేజెస
చూసూత్నే ఉంటాడు ఎపుప్డూ. కిరణ తను చేసే ఉదోయ్గానికి తోడుగా ఇంకొక పారట్ టైం ఉదోయ్గం కూడా
చేసుత్నాన్డు.

ఎపుప్డూ ఏదో ఒక

ఆఫీసుకి

సంబంధించిన

ఫోన మెసేజ కానీ, ఫోన

కాల కానీ వసూత్నే

ఉంటాయి. చాలా తకుక్వగా మాటాల్డతాడు, ఎపుప్డూ ఆఫీసు పని గురించే ఆలోచిసూత్ మాటలు తకుక్వ చేసాడేమో
అనిపిసుత్ంది కిరణ ని చూసేత్. తనకు ఇషట్మయిన టాపిక ఏదనాన్ దొరికితే మాతర్ం ఏ మాతర్ం ఆలోచించకుండా
మాటాల్డుతూనే ఉంటాడు.
కొదిద్సేపు ఇండియా పాలిటికస్, సినిమాల గురించి మాటాల్డాడు పర్శాంత. కానీ కిరణ దృషిట్ అంతా ఫోన పైనే.
ఆఫీసులో ఏదో డిపొల్యిమెంట నడుసుత్ంది అనాన్డు.

ఈ మధయ్ ఆఫీసు పని వతిత్డి ఎకుక్వ అవుతుందని మాటలోల్

చెపాప్డు, కానీ రెండో జాబు చేసుత్నన్ విషయం ఎపుప్డూ చెపప్లేదు పర్శాంత తో. లేడీస మాటలోల్ బయటపడిన ఆ రెండో
ఉదోయ్గం విషయం అనురాధ దావ్రా తెలిసింది పర్శాంత కి.
మెలిల్గా ఇంకొక సిపుప్ తీసుకుంటూ, చుటూట్ ఇంటిని పరిశీలిసూత్ “పర్శాంత .. ఇంకా ఎనిన్ రోజులు ఈ టౌన
హోమ లోనే ఉంటావు? నువువ్ కూడా మా కమూయ్నిటీలో ఇలుల్ బుక చేయరాదు, మొనన్నే ఫైవ నూయ్ హోమస్
కి అపూర్వల వచిచ్ంది” అనాన్డు కిరణ.
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“ఇళాల్..? మాకా ..? “ ‘నేనా ..కాలేజా ?’ అనన్సంతూర యాడ లా కొంత ఆశచ్రాయ్నికి గురయాయ్డు అనుకోని
పర్పోజల కిరణ నుండి వచేచ్ సరికి.
“ఆ.. మీకే.. లేకుంటే లైఫ అంతా ఇకక్డే ఉంటావా?” అనాన్డు కొంత టీజ చేసుత్నన్టుట్.
“ఆ .. చూదాద్ం! ఇపుప్డేం తొందర. ఇపప్టికయితే పెదద్గా ఇబబ్ంది లేదు. అందరికి తలా ఒక బెడ రూమ
అయితే ఉంది, సూక్లస్ అనీన్ హై సాట్ండరడ్స్, షాపస్ కూడా అనీన్ దగగ్రే కదా!” అనాన్డు పర్శాంత . కొదిద్సేపు తల పైకి
పెటిట్ ఆలోచించినటుట్ చేసి “ఎంతుంది బేస పైరస “ అనాన్డు మళీళ్.
“1.2 మిలియనస్ అంటునాన్రు, నెగోషియేట చెయొయ్చుచ్, కొంత తగుగ్తారు” అనాన్డు పోర్తస్హించినటుట్ కిరణ.
మనసులో కొనిన్ లెకక్లు చేసుకొని, కొంత సేపు ఆలోచించుకొని, కొనాలనే ఉతాస్హానిన్ బయటకి కనపడకుండా
మనసులోనే దాచుకొని “ఇపుప్డు అంత మోరట్ గేజ కటట్టం కషట్ం, మరీ సింగల ఇనక్మ కదా, ‘అనురాధ’
తో ఆలోచిసాత్! కానీ కషట్మే “ అనాన్డు అనురాధ పేరుని కొంచెం గటిట్గా వటిట్ పలుకుతూ.
పకక్నే

కిచెనోల్

గీత

కూడా

అదే

విషయం

చెపుతుంది

తన

అనురాధకి.

పేరు

పర్శాంత

నోట వినపడటంతో “ఏంటీ అంది” కిచెన లో నుండే అనురాధ
“కిరణ వాళళ్ కమూమ్నిటీ లో ఇలుల్ కొనమంటునాన్డు” అనాన్డు కొంచెం గటిట్గా అందరికీ వినపడేటుట్.
“ఆ .. ఉనన్ సాలరీ అంతా ఇంటికే పెడితే ఏం తిందాం? మిగతా పేమెంటస్ అనీన్ ఎలా కడతాం? అసలే ఇపుప్డు
మనది సింగల ఇనక్మ” అంది ‘‘సింగల ఇనక్మ’ అనేది ఏదో ఒక పెదద్ తపుప్, ఒక దారుణమైన విషయం అనన్టుట్,
ఐటీ జాబ ని మాతర్మే జాబ గా పరిగణిసూత్, గటిట్గా వతిత్ పలికింది అనురాధ కొంత నిషూట్రంగా.
“సాఫేట్వ్ర టైరనింగ నడుసుత్ంది కదా” అంది గీత పేల్టస్ లో చికెన ని సరవ్ చేసూత్.
సమాధానం చెపప్కుండా కొంచెం పెదవి విరిచింది అనురాధ . కొంచెం సేపు నిశశ్బద్ం రాజయ్మేలింది
అకక్డ. చెరొకక్ సిపుప్ డిర్ంకు చేశారు పర్శాంత, కిరణ.
ఆ విషయం అకక్డే ఆగి పోయింది, కానీ అనురాధ, పర్శాంత ఇదద్రి మనసులోల్ ఇలుల్ విషయంలో కొతత్
ఆలోచనలు

మొదలయాయ్యి.

కిరణ

వాళళ్

ఇలుల్

మంచి

లేఔట

తో,

కొతత్

అపిల్యానస్

తో, ఎంతో విశాలంగా, ఎంత అందంగా ఉందో పర్శాంత, అనురాధ ల మనసులో మెదిలింది.
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ఇంతలో ఒక ఫోన కాల వచిచ్ంది కిరణ కి. దాదాపు పది నిమిషాలకి పైగానే బయటికి వెళిల్ మాటాల్డి వచాచ్డు.
మనిషిని చూసేత్, చాలా పని వతిత్డికి గురి అవుతునాన్డు అని తెలుసుత్ంది, కానీ బయటకి కనపడకుండా దాచుకోవడానికి
పర్యతిన్సుత్నాన్డని అరథ్ం అయింది పర్శాంత కి.
మళీల్ డిర్ంక ఒక సిప చేసి, వాటాస్ప లో మెసేజెస చూసి తనలో తానే గునిగినటుట్ నిటూట్రాచ్డు కిరణ. “విషయం
ఏంటి?” అనాన్డు పర్శాంత.
“ఈ మధయ్ ఎవరో ఒకరు పోవడం, దానికి వెంటనే ఏవో ఫండ-రేజర లాంటివి కిర్యేట చేసి డబుబ్లు
అడుకోక్వడం రోజు రోజుకీ ఎకుక్వ అవుతునాన్యి. అడుకోక్వడానికి అయినా ఒక హదుద్ ఉండాలి కదా?” అనాన్డు
నిషూట్రంగా కిరణ. ఆయన మాటలోల్ సాటి మనుషులు చనిపోవడం పై బాధ కనాన్ వాళుళ్ ఫండ రైజింగ చేసుత్నాన్రనే
కోపం ఎకుక్వ కనపడుతుంది.
“యా .. ఈ మధయ్ దురదృషట్ం మనలేన్ వెంటాడుతుంది, ముఖయ్ంగా మన ఇండియనస్ ని అందులో మన తెలుగు
వారినే టారెగ్ట చేసినటుట్ అనిపిసుత్ంది. కనీసం వారం రోజులకొకసారి ఎవరో ఒకరు ఇలా సడెన గా పోవడం కూడా
కొంత ఆలోచించాలిస్న విషయమే!
ఉండేవాడు.

ఎలాంటి సిమట్మస్

మొనన్టికి మొనన్ ఆ తెలుగు సంఘం కారయ్కరత్ , ఎపుప్డూ సరదాగా
కూడా లేకుండా, ఏదో

చెసట్ పెయిన అని హాసిప్టల కి వెళేల్ లోపు

చనిపోయాడాడట! రెండు వారాల కిర్తం బి.ఎం.ఐ ఆఫీసులో పనిచేసే పార్జెకుట్ మేనేజర హారట్ అటాట్క తో పోయాడట,
ఇంకా ఆయన మారథాన లో పాలొగ్ంటూ చాలా హెలత్ కానిష్యస గా ఉంటాడట! మరీ నలభైలోల్నే అందరినీ అనాధలుగా
చేసి పోవడం అంటే చాలా దారుణం. కనీసం ఎలాంటి సేవింగస్ కానీ, బెనిఫిటస్ కానీ లేకపోవడం వలల్ ఫండ రేజింగ
మీద ఆధారపడుతునాన్రు” అనాన్డు కొంత బాధగా పర్శాంత.
“ఫండ రైజింగ చేయడంలో తపుప్లేదు, ఇదిగో ఈ ఫామిలీ చూడు, గోఫండ మీ లో 250కె లిమిట
పెటాట్రు. ఏదో, కిర్మేషన ఖరుచ్ల కోసం 20కె ,30కే అంటే ఒకే కానీ, మరీ వాళళ్ ఫామిలీ లైఫ సెటిల మెంట అంతా
పబిల్క మనీ మీదే ఆధారపడితే ఎలా? మనకు ఇటాల్ంటివి నెలలో రెండు మూడు అయినా వసుత్నాన్యి, ఎంత మందికని
సహాయం చేసాత్ం?“ అనాన్డు ఆ మెసేజ పర్శాంత కి చూపిసూత్ కోపంగా.
ఇదద్రు చినన్ పిలల్లు, పెదద్గా చదువుకోని భారయ్, భరత్ హఠానమ్రణం. దేశం కాని దేశం, తన వాళుళ్
అంటూ ఎవరూ లేని ఒంటరి తనం. నానన్కేమయిందో తెలియని బికుక్ బికుక్మంటునన్ పసివాళుళ్. ఆ ఫోటో చూసుత్ంటే
గుండె తరుకుక్పోయింది పర్శాంత కి. ఆ వాటాస్ప లింక తనకు పంపుమనాన్డు పర్శాంత.
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ఒక కుటుంబం, దికుక్ లేకుండా అనాధ అయిపోవడం, కొడుకు శవానిన్ కనన్ తలిల్తండుర్ల చివరి చూపుకు
నోచుకోకపోవడం, రేపటి వారి జీవితం ఆలోచిసుత్ంటే ఎవరికయినా బాధ కలిగేదే!. కొంత నైనా సానుభూతి పర్కటించేది
పోయి, డబుబ్ల లిమిట ఎకుక్వ పెటాట్రని కిరణ కోపానికి రావడం పర్శాంత కి నచచ్లేదు. ఎవరి పరిసిథ్తి ఎలా వసుత్ందో?
జాలి పడాలిస్న చోట అసహియ్ంచు కోవడం కొంత ఆశచ్రాయ్నికి గురి చేసింది పర్శాంత ని. ఎవరో చేసిన ఆ పర్కటనకి,
చనిపోయిన మనిషి మీద, ఆ కుటుంబం మీద కొంత కూడా జాలి,కరుణ కూడా లేకుండా నిందించడం విసమ్యానికి గురి
చేసింది. ఇలా కూడా ఆలోచిసాత్రా మనుషులు అనుకునాన్డు పర్శాంత.
‘డినన్ర రెడీ!’ అని లేడీస పిలవడంతో ఆ టాపిక అకక్డే వదిలేసి డినన్ర కి లేచారు అందరూ. అపప్టికే ఆఫీసుకి
సంబంధించిన ఫోన కాలస్, మెసేజెస రావడం తో డినన్ర చేయగానే వెళిల్పోయారు కిరణ ఫాయ్మిలీ.
కిరణ వాళుళ్ వెళిల్ పోగానే కొదిద్సేపు కిచెన లో అనిన్ సరద్డంలో అనురాధ కు హెలప్ చేసూత్ కిరణ తో జరిగిన
సంభాషణని ఆమెతో పంచుకునాన్డు పర్శాంత. అనురాధ కూడా కొంత ఆశచ్రయ్ పోయింది కిరణ పర్వరత్న చూసి. ఆ
తరావ్త ఇదద్రూ కలిస్ కిచెన అంతా కీల్న చేసి బెడూర్మ లోకి వెళిల్పోయారు. ముందుగా వాటాస్ప లో ఇచిచ్న గో
ఫండ

బాయ్ంక అకౌంట కి కొనిన్ డబుబ్లు పంపి తన చేతనైన సహాయం చేసాడు పర్శాంత ఆ బాధిత

కుటుంబానికి. అనురాధ కూడా ఇలాంటి విషయాలోల్ పర్శాంత కి సపోప్రట్ చేసుత్ంది ఎపుప్డూ. ఈ మధయ్ వరుసగా
జరుగుతునన్ కొనిన్ అవాంఛనీయ సంఘటనలు, ఎనోన్ ఆశలతో అమెరికా వసేత్, అనిన్ ఆశలు కుపప్కూలి పోయి, భారాయ్
పిలల్లను అనాధలుగా చేసి, చినాన్భినన్ం అయిన వారి జీవితాల గురించి మాటాల్డుతూ బాధపడాడ్రు ఇదద్రూ.
కిచెన లో లైటుల్ ఆరీప్ బెడ రూమ వైపు వెళుత్ంటే, ఎపుప్డెపుప్డు కిరణ తెచిచ్న కొతత్ ఇలుల్ గురించి మాటాల్డాలా
అని ఉంది ఇదద్రికీ, కానీ ఎవరు ముందు ఆ విషయం తీసాత్రా అని ఎదురు చూసుత్నాన్రు మెలిల్గా నడుచుకుంటూ.
కొదిద్సేపు నిశశ్బద్ం తరావ్త

“మాకొలీల్గ

లకీష్ వాళుళ్ కూడా

టౌన హోమ నుండి పెదిద్ంటికి

మారుతునాన్రట. ఏదో కొతత్ కమూమ్నిటీ అంట, పేరేదో చెపిప్ంది” బేడీషీట సరుద్తూ

అంది

అనురాధ నిశశ్బాద్నిన్

బదద్లు చేసూత్.
“ఓ.. అలాగా..“ అనాన్డు పర్శాంత. మెలిల్గా కొంత సేపటి తరావ్త ఏదో ఆలోచిసూత్. “మనకిపుప్డు కొతత్ ఇలుల్
అవసరమంటావా?” అనాన్డు పర్శాంత కొంత సందేహంగా.
“అవసరం అంటే అవసరం, లేదంటే లేదు .. మీ ఇషట్ం” కావాలి అని సప్షట్ంగా చెపప్లేక ఊహాతమ్క సమాధానం
చెపిప్ంది అనురాధ. కొతత్ ఇలుల్, అందులో పెదద్ది అంటే ఎవరికీ మాతర్ం ఇషట్ం ఉండదు?
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“ఇపుప్డు మన ఇలుల్ అమమ్గా వచేచ్ డబుబ్లు పోను, ఎంత లేదనాన్ ఇంకో ఎనిమిది వందల-కె నుండి తొమిమ్ది
వందల-కె వరకు కొతత్ లోన తీసుకోవాలి. అంత కటిట్తే మనకు మిగతా ఖరుచ్లకి కషట్ం” అనాన్డు పర్శాంత.
“కిరణ ఇంకో జాబ కూడా చేసుత్ండు కదా, పారుట్ టైం జాబ నేనయినా చేసాత్ను, లేదా కిరణ వాళళ్ కంపెనీ లో
పారట్ టైం జాబస్ ఉనాన్యట, మీరయినా చేయండి” అంది అనురాధ కొతిత్ంటి కోసం ఎంత తాయ్గానికి అయినా సిదధ్ం
అవుతూ.
అసలు ఇలుల్ కొనాలని ఎపుప్డూ ఊహించని అనురాధ-పర్శాంత లకి కిరణ వేసిన ఆ బీజం మొలకెతిత్ కర్మంగా
పాకుతూ ఇదద్రి మనుషులోల్ కొతత్ కోరికలు రేపింది.

ఒకసారి మొదలయిన ఈ ఆలోచనలు ఇదద్రినీ మౌనంగా

కూరోచ్నివవ్డం లేదు. కిరణ వాళళ్ ఇలుల్, ఇంటీరియర అనిన్ గురుత్కువసుత్నాన్యి పదే పదే.

కొతత్ ఇంటి ఊహలోల్

తేలిపోతునాన్రు ఇదద్రూ. మొతాత్నికి ఇంకొక ఉదోయ్గం ఉంటే తపప్ ఇలుల్ కొనలేము అని నిరణ్యానికి వచాచ్రు.
“చా, అనవసరంగా నేను ఉదోయ్గం మానేసాను, ఇపుప్డు మళీళ్ అంత మంచి ఉదోయ్గం రావాలనాన్ రాదు,
అంత

కూడా

సాలరీ

రాదు”

చాలా

పెదద్

తపుప్

చేసాననన్టుట్

బాధపడింది

అనురాధ. ఇనిన్ రోజులు ఎంతో హాయిగా పర్శాంతంగా ఉందనుకునన్ జీవితం, కొతత్ ఇంటి ఆలోచన రాగానే చేదు
అయిపొయింది ఇదద్రికీ.
“నేను ఇంకో పారట్-టైం జాబ చేసేత్ ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచిసుత్నాన్ను” అనాన్డు సుదీరఘ్ంగా ఆలోచిసూత్
పర్శాంత.
“సరేల్, రేపు ఆలోచిదాద్ం! ఇపుప్డు పడుకుందాం బాగా లేట అయియ్ంది“ అనుకుంటూ లైట ఆఫ చేసింది
అనురాధ.
“డిష వాషర పని చేయడంలేదు, గినెన్లనీన్ చేతులోత్ కడగాలొస్చిచ్ంది. ఫిర్డజ్, వాషెర,డర్యయ్ర కూడా కొనిన్ సారుల్
మొరాయిసుత్నాన్యి” అంది కాంపేల్న చేసుత్నన్టుట్.
“బాగా పాతవి కదా , సరీవ్స అయిపోతుంది. అయినా మనకు అపిల్యానస్ ఇనూస్రెనస్ ఉంది కదా, రేపు ఫోన చేసి
మాటాల్డుదాం ”

అనాన్డు పర్శాంత.

కొతత్ ఇలుల్ ఆలోచనలు రాగానే ఇపుప్డు వాడుతునన్ ఐటమస్ అనీన్

పాతవి, పనికిరావు అనన్టుల్ అనిపిసుత్ంది ఇదద్రికీ.
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పడుకునాన్ కూడా మనసులో కొతత్ ఇంటి ఆలోచనలు మాతర్ం తిరుగుతూనే ఉనాన్యి, ఎపప్టికో కానీ నిదర్పటట్లేదు
ఇదద్రికీ.
తమ ఇలుల్ అమిమ్తే ఎంత వసుత్ంది, ఇంటరెసట్ రేటల్ వివరాలు, కొతత్ ఉదోయ్గం, లేదా పారట్ టైం ఉదోయ్గ అనేవ్షణ
లాంటి కారయ్కర్మాలతో బాగా బిజీ అయాయ్రు ఇదద్రూ ఆ వారం అంతా.
***
ఒక వారం రోజుల తరావ్త:
ఆ రోజు సోమవారం, పొదుద్నేన్ పర్శాంత తన ఆఫీసు పనిలో మునిగి పోయాడు.

అనురాధ పిలల్లకోసం బేర్క

ఫాసట్ సిదధ్ం చేసుత్ంది. అంతలోనే గీత నుండి ఫోన వచిచ్ంది అనురాధకి .
“పర్శాంత, పర్శాంత .. ఎకక్డునాన్వ? “ అపుప్డే వచిచ్న ఫోన కాలోల్ విషయం విని షాక కి గురై, కాళుళ్ చేతులు
వణుకుతుంటే,

వెంటనే

సట్వ

ఆరిప్

విషయం

పర్శాంత

కి

చెపాప్లి

అని

వెతుకుతుంది

అనురాధ.
తన ఆఫీసు రూంలో పని చేసుకుంటునన్ పర్శాంత, అనురాధ అరుపులకి ఉలికిక్ పడి కిచెన లో ఏదో పర్మాదం
జరిగి ఉంటుందని ఉనన్పళంగా పరుగు పరుగున కిచెన వైపుకి వెళాళ్డు అనురాధని వెతుకుక్ంటూ. చాలా ఆందోళన గా
వణకుతునన్ అనురాధ చేతులు పటుట్కొనాన్డు గటిట్గా పర్శాంత. విషయం ఏంటి అనన్టుట్ చూసాడు.
“పర్శాంత... అది.. కిరణ .. కిరణ“ అని ఏదో చెపప్బోతుంది, కానీ మాటలు రావడం లేదు. విషయం
తెలియక మరింత కంగారుకు గురయాయ్డు పర్శాంత.
అనురాధని దగగ్రకి తీసుకుకొని, కొంత సముదాయించి పకక్నే ఉనన్ సోఫాలో కూరచ్ండబెటిట్ తాగడానికి
నీళుల్ ఇచిచ్ ఇపుప్డు చెపప్మనాన్డు విషయం ఏంటో!
”కిరణ ఇస నో మోర, హారట్ ఎటాక అంట” కుండ బర్దద్లు కొటిట్నటుట్ అసలు విషయం చెపిప్ంది గదగ్ద సవ్రంతో
తడబడుతూ. అది వినన్ పర్శాంత కూడా తీవర్ దిగార్భ్ంతికి గురై సోఫాలో అచేతనంగా కూలబడాడ్డు. కొదిద్సేపు ఎవవ్రూ
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మాటాల్డలేక పోయారు ఊహించని ఆ దురావ్రత్ విని. ఎనోన్ సారుల్ కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కునన్ కిరణ ఇక లేడు అంటే
నమమ్బుదిద్ కావడం లేదు పర్శాంత కి. కిరణ తో తన జాఞ్పకాలు ఒకొక్కక్టీ గురుత్కు వసుత్నాన్యి.
కిరణ ని తమ ఇంటోల్ కలసిన సరిగాగ్ వారం రోజుల తరావ్త, ఇపుప్డు ఇంత చేదు నిజం వినాలొస్సుత్ందని
ఊహించలేదు పర్శాంత.

కమూమ్నిటీ లో భారతీయుల హఠాతమ్రణాల గురించి, గో-ఫండ-మి ల దావ్రా డబుబ్

సేకరించరించడం గురించి ఎంతో మాటాల్డుకునన్ కిరణ ఈ రోజు ఈ లోకంలో లేడు. నిండుగా నలభయ ఏళుళ్ కూడా
నిండని కిరణ ఈ రోజు అభం శుభం తెలియని ముగుగ్రు పిలల్లిన్, భారయ్ని అనాధలుగా వదిలేసి వెళిల్పోవడం తటుట్కోలేక
పోతునాన్రు పర్శాంత,అనురాధ.
పర్శాంత వెంటనే తన బాస కి ఒక మెసెజ పంపి, అనురాధతో కలిస్ కిరణ వాళళ్ ఇంటికి వెళాల్రు. అనురాధ
ఇంకా షాక లోనే ఉంది. ఎలా జరిగిందో ఇంకా కారణం తెలియదు. డైరవ చేసుత్నన్ పర్శాంత మనసంతా ఆందోళనగా
ఉంది. అమెరికాలో ఎకుక్వ హారట్ ఎటాట్క లు సోమవారమే వసాత్యట అని ఎకక్డో చదివిన విషయం గురుత్కి వచిచ్ంది.
“కిరణ కి హారట్ ఎటాట్క వచిచ్ ఉంటుందా? ఈ రోజు సోమవారం కదా? ఆఫీసులో అంత పెర్షర ఉనన్పుప్డు రెండు
జాబులు ఎందుకు చేయాలి? ” ఎనోన్ పర్శన్లు మనసులో సుడులు తిరుగుతునాన్యి పర్శాంత కి. అనురాధ ఏమీ మాటాల్డే
పరిసిథ్తిలో లేదు.
***
కిరణ ఇలుల్ చేరుకునాన్రు అనురాధ, పర్శాంత.
గీత.

అనురాధని చూడగానే పటుట్కొని బోరున విలపించింది

రోదిసుత్ంటే ఆపడం అనురాధ, పర్శాంత ల వలల్

కాలేదు. ఇది ఏజనమ్ బంధమో తెలియదు కానీ

ఈరోజు అనురాధ, గీతకి ఒక రకత్ సంబంధం కనాన్ ఎకుక్వ అయిపొయింది. గుండె తరుకుక్పోయింది అనురాధకి గీత
ఏడుసుత్ంటే.
పకక్నే పిలల్లు బికుక్ బికుక్ మని చూసుత్నాన్రు, చినన్వాడికి అసలు ఏమి జరిగిందో కూడా తెలియదు, వాడి తండిర్
ఇక ఎపప్టికీ రాడనే విషయం కూడా తెలియదు. ఇదద్రు పిలల్లని దగగ్రికి తీసుకొని ఓదారచ్దానికి పర్యతిన్ంచాడు
పర్శాంత.
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“పొదుద్నేన్ ఎయిరోప్రట్ కి వెళాల్లని కాయ్బ బుక చేసాడు. కాయ్బ డైరవర ఇంటి ముందుకి వచిచ్, ఫోన లేపడం లేదు
అని హారన కొటాట్డు. ఎపుప్డో వెళిల్ పోయి ఉంటారు కదా అని నేను లేచి చూసేత్ కింద హాలోల్ సోఫాలో అలాగే కూరుచ్ని
ఉనాన్డు ఉలుకూ పలుకూ లేకుండా. 911 కి డయల చేసేత్ అయిదు నిమిషాలోల్వచాచ్రు, కానీ నో మోర అని
చెపాప్రు” బావురు మంది గీత కొదిద్సేపటి తరావ్త.
“అటాపిస్ లాంటి ఫారామ్లిటీస కోసం బాడీని అదే ఆంబులెనుస్ లో తీసుకుపోయారు,తరావ్త ఫుయ్నెరల హోమ కి
పంపిసాత్రట” చెపిప్ంది గీత ఆగని వెకిక్ళల్ మధయ్.
కిరణ ఎపుప్డూ టార్వెలింగ జాబ కనుక సాథ్నికంగా పెదద్గా ఫెర్ండస్ గానీ, కొలీల్గస్ కానీ లేరు. ఇపుప్డు వాళళ్
ఫాయ్మిలీకి ఏకైక దికుక్ పర్శాంత-అనురాధ మాతర్మే. అనుకోకుండా చాలా పెదద్ బాధయ్త పర్శాంత, అనురాధల భుజాలపై
పడింది. పర్శాంత కి కూడా ఏమి చేయాలో తెలియడం లేదు. ఎపుప్డూ ఇలాంటి పరిసిథ్తి రాలేదు. వెంటనే తెలిసిన
తెలుగు సంఘం పర్తినిధికి ఫోన చేసి విషయం చెపాప్డు. కొదిద్సేపటోల్నే ఆ సభుయ్డు ఇంకొంత మంది అనుచరులతో
వచిచ్ పర్శాంత ని కలిసాడు.
జరగబోయే తంతు గురించి, లైఫ ఇనూస్రెనుస్, వీలునామా, బాయ్ంకు డిఫాజిటస్, సేవింగస్ గురించి మాటాల్డితే
అనిన్టికి గీత నుండి ఏడుపు, కొనిన్ సారుల్ మౌనమే సమాధానం గా వచిచ్ంది ఆ తెలుగు సంఘం పర్తినిధికి. ఇంకా
చేసేదేమి లేక గో-ఫండ-మీ లో ఫూయ్ నెరల ఖరుచ్లకోసం అకౌంట కిర్యేట చేయమని పర్శాంత కి చెపాప్డు ఆ
పర్తినిధి.
ఇలాంటి ఫండ రేజింగ లని తీవర్ంగా వయ్తిరేకించిన కిరణ అంతయ్కిర్యల కోసం, ఇపుప్డు తనే ఆ అకౌంట ని
కిర్యేట చేయడం చాలా ఇబబ్ంది అనిపించింది పర్శాంత కి.
“ఏదో, కిర్మేషన ఖరుచ్ల కోసం 20కె -30కే అంటే ఒకే కానీ, మరీ వాళళ్ ఫామిలీ లైఫ సెటిల మెంట అంతా
పబిల్క మనీ మీదే ఆధార పడితే ఎలా? మనకు ఇటాల్ంటివి నెలలో రెండు మూడు అయినా వసుత్నాన్యి, ఎంత మందికని
సహాయం చేసాత్ం?” - ఎంత గురుత్చేసుకోవదద్నుకునాన్ గత వారం కిరణ అనన్ మాటలు పదే పదే గురుత్కొసుత్నాన్యి
పర్శాంత కి. నెలలో రెండు మూడు జరుగుతునాన్యి అనాన్డు నిజమే కానీ అది తన ఫుయ్నెరల కోసమే అని
ఎవవ్రూహించని చేదు నిజం.
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“జీవితం ఎంత విచితర్మయినది? తనదాకా వసేత్ కానీ తెలియదు అంటారు, ఇపుప్డు తన దాకా వచిచ్నపుప్డు,
తాను ఈ లోకం లోనే ఉండకపోవడం. విధి ఆడే వింత నాటకం అంటే ఇదేనేమో!“ మనసులో అనుకునాన్డు
పర్శాంత.
“ఇపుప్డు పర్శాంత కోరిక పర్కారం, ఏదో ఇరవై-ముపైప్ వేలు మాతర్మే అడిగితే రేపు పిలల్ల పరిసిథ్తి
ఏమిటి? ఇపుప్డు ఇలుల్,కారు బాయ్ంక వాళుళ్ తీసుకుంటారు.

రేపు పిలల్ల ఆలనా పాలనా కి అయేయ్ ఖరుచ్ ఎలా?”

మనసులో ఎనోన్ పర్శన్లు పర్శాంత కి.
మొతాత్నికి తెలుగు సంఘం పర్తినిధితో మాటాల్డి 100కే కి ఫండ రేజింగ మొదలు పెటిట్, తెలిసిన మితుర్లందరికీ
పంపాడు పర్శాంత. అలాగే అనిన్ ఎనాన్రై సంఘాలు కూడా తమకు చేతనైన ఆరిధ్క సహాయం చేయడంలో తమ వంతు
బాధయ్తను నిరవ్రిత్ంచారు. పిలల్లిన్ చూసేత్ గుండె తరుకుక్ పోతుంది చూసే వారందరికీ.
“నినన్టి వరకూ తమ పిలల్లతో ఆడుతూ, పాడుతూ గడిపిన పిలల్ల అభం, శుభం తెలియని ఆ బాలయ్ం, ఆ
సంతోషం, ఆ కేరింతలు శాశవ్తంగా దూరం కావాలిస్ందేనా? ఎంతో చదువుకొని, అమెరికా వచిచ్ తన తలిల్ తండుర్లకి,
తన భారాయ్ పిలల్లకి ఒక మంచి జీవితానిన్ ఇవావ్లిస్న కొడుకు, అందరినీ వదలిపెటిట్, ఈ రోజు అనిన్ బాధయ్తలని వాళళ్కే
వదిలేసి తెలియని లోకాలకి వెళిల్పోవడం ఎంత దారుణం” పర్శాంత మనసు బాధ తో తలల్డిలిల్ంది.
“ఏవనాన్ లైఫ ఇనూస్రెనస్ పాలసీలు తీసుకునాన్డా కిరణ?” ఒక తెలుగు సంఘం సభుయ్డు అడిగిన పర్శన్కి
మౌనమే జవాబుగా వచిచ్ంది గీత నుండి.
“ఇండియాలో అందరూ ఎల.ఐ.సి అనీ ఇంకా ఏవో ఏవో పర్యివేట పాలసీలు చేసే మనం, ఇకక్డ అమెరికాలో
కారు కు మాతర్ం తపప్ని సరిగా ఇనూస్రెనుస్ తీసుకునే మనం, మన ఫాయ్మిలీ గురించి ఎందుకు ఆలోచించటేల్దో? ఇంటోల్
ఫిర్డజ్ కి, వాషింగ మిషన కి ఇనూస్రెనుస్ తీసుకుంటునన్ మనం, ఒక ఫిర్డజ్ కు ఇసుత్నన్ విలువ మన కుటుంబానికి ఇవవ్క
పోవడం చాలా విచితర్ం” ఆ తెలుగు సంఘం సభుయ్డు తన ఆకోర్శానన్ంతా వెళళ్గకాక్డు.
ఆమాటలు పర్శాంత ని బాగా ఆలోచింప చేశాయి. అవును కదా, ఇకక్డ జీవిత భీమా కోసం వందల
ఇనూస్రెనుస్ కంపెనీలు ఉనాన్ చాలా మంది భారతీయులు ఆవిషయం గురించి ఎకక్డా మాటాల్డకపోవడం ఆలోచిసుత్ంటే
నిజమే అనిపిసుత్ంది. అదే కారుని మాతర్ం ఇనూస్రెనుస్ లేకుండా రోడుడ్ పైకి తీసుకురారు.

అసలు

రెండు డాలరల్

సేవింగ కూపన ల కోసం, పది షాపుల గురించి మాటాల్డే మనం, మనపై ఆధారపడిన వారి భవిషయ్తుత్ కోసం, ఇలాంటి
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ఉపదర్వాలని ఎదురుక్నేందుకు తీసుకోవాలిస్న కొనిన్ నిరణ్యాల గురించి ఎపుప్డూ మాటాల్డక పోవడం విచితర్ం
అనిపించింది పర్శాంత కి ఆలోచిసుత్ంటే. దానికి తానూ మినహాయింపు కాదు అనుకునాన్డు.
“ఎపుప్డూ మన సుఖాలకోసం, సంతోషాల కోసం మాటాల్డుతాం కానీ, ఇలాంటి విపతక్ర పరిసిథ్తి ఒకటి వసేత్
ఎలా నెగుగ్కు రావాలి, అని మాతర్ం ఎపుప్డూ మాటాల్డము” పర్శాంత మనసు చాలా తీవర్ంగా ఆలోచిసుత్ంది. మొతాత్నికి
తెలిసిన మితుర్లు, తెలుగు సంఘాల పర్తినిధుల సహకారంతో ఫుయ్నెరల జరిపించి వచాచ్రు ఇంటికి.
ఇంటికి వచిచ్న అనూరాధ, పర్శాంత లకి మనసు మనసులో లేదు. చాలా బాధగా ఉంది. సాన్నం చేసి
పడుకునాన్డు పర్శాంత. తినాలని పించలేదు. నిదర్ పటట్డం లేదు. కళుళ్ మూసుకునాన్డు కానీ మనసులో ఎనోన్
ఆలోచనలు. కిరణ కి సంబంధించిన ఎనోన్ జాఞ్పకాలు మనసుని తొలిచేసుత్నాన్యి.
“సంపాదించే మనిషి పోతే

ఆ ఫాయ్మిలీ పరిసిథ్తి ఏంటి?” మనసులో ఎనోన్ ఆలోచనలు అనురాదని

వదలటేల్దు. కిరణ ఉనన్పుప్డు చాలా గొపప్గా, కుటుంబం మొతాత్నిన్ లేని ఆడంబరాలకు అలవాటు చేసి ఇపుప్డు
అందరినీ వదిలేసి తన దారిలో తాను పొతే,ఇపుప్డు వారి పరిసిథ్తి ఏమిటి? ఎనోన్ సమాధానం లేని పర్శన్లు మదిలో
తిరుగుతుంటే ఇంటోల్ మనిషి పోయినంత బాధతో అనురాధ చాలా షాక కు గురయియ్ంది.

***
కిరణ పోయి అపప్టికే ఒక వారం రోజులు అయియ్ంది. అనురాధ, పర్శాంత దాదాపు పర్తిరోజు గీతని
కలసి, జరగాలిస్న పనులోల్ సహాయం చేసుత్నాన్రు. అనురాధ ఇంకొంత మంది మితుర్లు పర్తి రోజు వంట చేసి భోజనం
తీసుకెళుత్నాన్రు. చివరికి తెలిసిందేమిటంటే బాయ్ంకు అకౌంట లో ఎలాంటి సేవింగస్ లేవు. కిరణ ఇమెయిల, బాయ్ంకు
అకౌంట పాసవ్రడ్స్ ఏవీ గీత దగగ్ర లేవు. వచిచ్న సాలరీ అంతా
మోరేట్గ్జ

రెండు మిలియనల్ ఇంటికి నెలసరి

కటట్డానికే సరిపోతుంది. అపప్టికే ఇండియాలో ఉనన్ కొనిన్ పార్పరీట్స అముమ్కుని డౌన పేమెంట కూడా

కటాట్డట. ఇంకా మోరట్ గేజ కటట్డానికి సరిపోకపోవడం వలేల్ ఈమధేయ్ రెండవ జాబు కూడా చేసుత్నాన్డని చెపిప్ంది గీత.
“అంత పెదద్ ఇలుల్ వదద్ని చెపిప్తే ‘ఇపుప్డు కాకపొతే ఇంకెపుప్డు సుఖపడతాం? ఆమాతర్ం సేట్టస మెయింటెన
చేయాలి కదా?’ అంటూ వినకుండా సైన చేశాడు . ఇంటికి దగగ్టుట్ కారు ఉండాలని ఫెరారీ కారు కొనాన్డు, దాని
పేమెంట కూడా చాలా ఉంది” కళళ్నీళళ్ పరయ్ంతం అయియ్ంది గీత.
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రాతిర్ ఇంటికి వచిచ్న పర్శాంత కి మనసు మనసులో లేదు. ఏవేవో ఆలోచనలు తనను మౌనంగా ఉండనీయడం
లేవు. “ఇంకా ఎనిన్ రోజులు ఆ టౌన హోమ లోనే ఉంటావు?” కిరణ అడిగిన పర్శన్ పర్శాంత మనసులో తిరుగుతూనే
ఉంది.
ఇమెయిల చెక చేయడానికి ఆఫీసు కంపూయ్టర ఓపెన చేసాడు పర్శాంత. చినన్పుప్డు తన కుటుంబం మొతత్ం
ఆరుగురు కలిస్ ఒకే చినన్ ఇంటోల్ కేవలం రెండు గదులలో ఉండటం, సైకిల కూడా లేకుండా మొదలైన తన జీవితం, తన
పిలల్లకు

మాతర్ం

ఒకొక్కక్రి

ఒక

బెడ

రూమ,

లగజ్రీ

కారు

నుండి

మొదలైన

వారి

జీవితం

ఎలాంటి బాధలు తెలియకుండా పెరగడం“ అనీన్ కళళ్ ముందు మెదిలాయి.
“విశాలమయిన నాలుగు బెడ రూంలు, ఇంటి వెనుక తోట, పిలల్లు ఆడుకోవడానికి కొంత సథ్లం, పెదద్ కిచన,
కమూయ్నిటీ టెనిన్స కోరుట్, సివ్మిమ్ంగ పూల, అంతకంటే ఇంకేం కావాలి? ఇనిన్ వసతులను వదలుకొని కిరణ చెపప్గానే
ఇంకా పెదిద్లుల్ కావాలని లెకక్లు వేసుకోవడం, ఈ పర్శాంత జీవితానిన్ వదులుకొని అనురాధ కూడా మళీళ్ పని
చేయడానికి సిదధ్పడటం ఎంత విచితర్ంగా ఉంది“ అనుకుంటూ సాన్నం చేయడానికి వెళాళ్డు పర్శాంత.
“సుఖ పడాలి అంటే పెదద్ ఇలుల్ ఉండాలా? సోత్మత లేక పోయినా, మిలియన డాలరల్ ఇళుల్, హై ఎండ
కారుల్ ఎందుకు కొనాలి?“ సాన్నం చేసుత్నాన్ ఆలోచనలు మాతర్ం వదలటేల్దు పర్శాంత ని. ఇరుకు ఇండల్లో ఉనన్ పేర్మ,
ఆపాయ్యత లు పెదద్ భవంతులోల్ ఉండవు అనన్ మాటలు గురుత్కు వచాచ్యి.
“అంత పెదద్ ఇలుల్ ఎందుకుకొనాలి? మోరట్ గేజ కటట్డం కోసం ఎందుకు కషట్పడి పార్ణం మీదికి తెచుచ్కోవాలి?
“ఫుయ్నెరల హోమ లో కిరణ ని ఉదేద్శించి ఎవరో అనన్ మాటలు గురుత్కు వచాచ్యి పర్శాంత కి.

ఇంకా

ఏవేవో ఆలోచనలు మనసులో సుడులు తిరుగుతుంటే బెడ పై నడుంవాలాచ్డు పర్శాంత.
“ఇదే పరిసిథ్తి తనకు వసేత్?” ఆలోచిసూత్ కళుళ్ మూసుకోగానే, బాగా అలసిపోవడం వలల్ వెంటనే నిదర్లోకి
జారుకునాన్డు పర్శాంత.

తన పారిథ్వ శరీరం పకక్న పిలల్లు, అనురాధ తనకోసం ఏడుసూత్... ఒక పీడకల నుండి

హఠాతుత్న మెలకువ వచిచ్ంది. వంటి నిండా చమటలు పటేట్సాయి. వెంటనే లేచి మంచి నీళుల్ తాగి అలాగే కూరుచ్నాన్డు
బెడుడ్ పై.
మొనన్ ఆఫీసు కి పోయి వసుత్ంటే ఇదద్రు బాగా బతికినటువంటి ఫాయ్మిలీ నుండి వచిచ్నటుట్ కనపడుతునన్ మిడిల
సూక్ల పిలల్లు, డబుబ్ల కోసం సిగన్ల దగగ్ర పల్ కారుడ్లు పటుట్కొని నిలుచుంటే, వారికి అయిదు డాలరుల్ ఇచిచ్న విషయం
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కళల్లో

మెదిలింది

పర్శాంత

కి.

రేపు

తనకేమయినా

అయితే

నా

పిలల్ల

పరిసిథ్తి

ƒђ ɏʥp

కూడా

అలాగే

అవుతుందా? ఊహించుకోవడానికే వణకి పోయాడు. ఏవేవో ఆలోచనలు బాగా కలవర పెడుతునాన్యి.
అనురాధ కూడా పడుకునన్టుట్ కళుళ్ మూసుకుంది కానీ నిదర్పటట్నటుట్ ఉంది. పర్శాంత లేచి కూరోచ్గానే
అనురాధ కూడా కళుళ్ తెరచింది.
“కనీసం లైఫ ఇనూస్రెనుస్ కూడా తీసుకోలేదట, ముగుగ్రిని కనే ముందు కొంచెం వాళళ్ భవిషయ్తుత్ కోసం కూడా
ఆలోచించాలి కదా? “ ఫుయ్నెరల హోమ దగగ్ర ఇంకెవరో అనన్ మాటలు తననే తిటిట్నటుట్ అనిపించాయి పర్శాంత కి.
“ఒక ఫిర్డజ్ కు ఇసుత్నన్ విలువ మన కుటుంబానికి ఇవవ్క పోవడం చాలా విచితర్ం” తెలుగు సంఘం సభుయ్డి
ఆకోర్శం మనసులో మెదిలింది.

రెండు నెలల కిర్తం అనురాధ ఫెర్ండ ఒకమామ్యి ఇనూస్రెనస్ ఏజెనీస్ తీసుకుందట,

ఇంటికి వచిచ్ ఒక పాలసీ తీసుకొమమ్ని, ఫాయ్మిలీ భదర్త గురించి గంట సేపు చెపిప్న మాటలని నవువ్తూ, “పోయినపుప్డు
చూసుకుందాములే” అని పంపించిన విషయం గురుత్కు వచిచ్ంది పర్శాంత కి.
ఆ అమామ్యి చెపిప్న విషయం, ఆ మాటలోల్ని నిజమేంటో, ఇనూస్రెనుస్ విలువేంటో ఇపుప్డు బాగా తెలిసి
వచిచ్ంది పర్శాంత కి. వారం రోజుల కిర్తం డిష వాషర పని చేయనపుప్డు అపిల్యానస్ ఇనూస్రెనుస్ కి ఫోన చేసేత్, కొతత్
మెషీన పెటేట్సి వెళల్డం గురుత్కు వచిచ్ంది. ఇరవై డాలరల్ అపిల్యానస్ ఇనూస్రెనుస్ ఆరు వందల విలువ చేసే మెషీన ని రీపేల్స
చేసింది. ఇనూస్రెనుస్ విలువేంటో సప్షట్ంగా అ రథ్ం అయియ్ంది పర్శాంత కి.
తండిర్ని కోలోప్యి బికుక్ బికుక్ మని చూసుత్నన్ కిరణ పిలల్ల ముఖాలు గురుత్కు వచాచ్యి. సిగన్ల లైట దగగ్ర
పల్కారుడ్లు పటుట్కుని అడుకుక్ంటునన్ పిలల్లు గురుత్కు వచాచ్రు. ఇపుప్డు వాళళ్ పరిసిథ్తి ఏమిటి? ఇపుప్డు నాకూ అదే
జరిగితే నా పిలల్ల పరిసిథ్తి ఏమిటి? ఎంత వదుద్ అనుకునాన్ ఈ పాడు ఆలోచనలను ఆపలేక పోయాడు పర్శాంత. ఆ
రోజు ఆ అమామ్యి ఇనూస్రెనుస్

పాల్నస్ గురించి చెపుతుంటే ఏదో ఆనైల్న మారెక్టింగ వాళళ్ని బలవంతంగా

పంపేసినటుట్, ఆ అమామ్యిని కూడా పంపేసిన పర్శాంత కి ఇపుప్డు ఆలోచిసుత్ంటే చాలా సిగుగ్గా అనిపించింది.
“ఇపుప్డు కిరణ లేని లోటు ఎవవ్రూ పూడచ్లేరు, కానీ ఒకక్ పాలసీ చేసుంటే, ఈ రోజు మొతత్ం ఫాయ్మిలీ
ఎవవ్రిపై ఆధారపడకుండా బర్తికే వారు కదా! బర్తికునన్పుడు కిరణ ఎవరినో అనన్టుట్ ఈరోజు కిరణ ఫండేర్జింగ
ని ఎంత మంది తిటుట్కుంటునాన్రో!” ఇపుప్డు ఆలోచనలు సరైన మారగ్ంలోనే వెళుత్నాన్యి అనిపించింది పర్శాంత
కి. అవి పాడు ఆలోచనలు కాదు , జీవితాలను సరైన దిశలో నడిపించే ఆశాకిరణాలు అని అరథ్ం అయియ్ంది.
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కొనిన్ నిజాలు మాటాల్డుకోవడానికి చాలా ఇబబ్ంది గా ఉంటాయి! కానీ వాటి పర్భావం ఎంత చేదుగా
ఉంటుందో మన వరకు వసేత్ కానీ తెలియదు!! “ అనుకునాన్డు మనసులో.
ఆలోచనలనుండి బయటకి రావడానికి ఎంత పర్యతిన్సుత్నాన్ ఆ ఆలోచనలు వదలటేల్దు. ఏదో పాటల
వాటాస్ప గూర్ప ఓపెన చేసాడు.
నిజం.. నేడే నిజం..”

“గాలిబుడగ జీవితం ఓటి పడవ యవవ్నం, నినన్ మరల రాదు రాదు రాదు.. నేడే

పేల్ చేయగానే మొదలయియ్ంది పాట.

“ఎంతో

అరథ్ం ఉనన్ పాట,

సందరభ్ం వేరే

అయినపప్టికీ కొనిన్ మాటలు నిజం. అవును, జీవితం ఒక గాలి బుడగ, ఎపుప్డు టపీ మని పేలుతుందో ఎవరికీ
తెలియదు, నినన్ మరల రాదు, అవును పోయిన కిరణ రాడు, అనిన్టికీ సిదద్పడాలి! ఈ రోజు మనం ఉండొచుచ్, లేక
పోవచుచ్, కానీ మన కుటుంబానిన్ అనాధలుగా చేయకూడదు, మనపై ఆధారపడడ్ వారి బర్తుకులిన్ బజారు కీడచ్కూడదు”
ఎంత వదద్నుకునాన్ మళీళ్ ఆలోచనలు అటే వైపు, అయినా ఇపుప్డు ఈ ఆలోచనలు ఒక పరిషాక్రం వైపు.
“రెండు నెలల కిర్తం వచిచ్న ఇనూస్రెనుస్ అమామ్యి పేరేంటి? నంబర ఉందా? “ అనాన్డు మెలిల్గా అనురాధ
పడుకోలేదు అని తెలిసి.
“ఉండే ఉంటుంది” అంది కళుళ్ మూసుకొని.
దాదాపు రాతిర్ పనెన్ండు అయిపొయింది, అయినా అంత తొందరగా నిదర్పటట్డం లేదు ఇపుప్డు ఇదద్రికీ. రోజూ
గీత తో మాటాల్డి రావడం, రోజుకొక కొతత్ అపుప్ విషయం తెలుసుకుంటూ గీత ఇబబ్ంది పడుతుంటే తటుట్కోలేక
పోతునాన్రు పర్శాంత, అనురాధ .
“రేపు మొటట్ మొదటి టాసక్ , ఆ అమామ్యికి ఫోన చేసి రమమ్ను, ఇనూస్రెనుస్ పాలసీ చేయడానికి సిదధ్ంగా
ఉనాన్ము అని చెపుప్ “ అనాన్డు కొంచెం నిదర్ నటిసూత్.
“సరే “ అంది ఇంకో పకక్కి తిరుగుతూ.
మళీళ్ ఒక నిమిషం తరావ్త .. “ఇపుప్డు మనకు కొతత్ ఇలుల్ అవసరం అంటావా?” అంది మెలిల్గా.
“ముందు మనకు ఈ ఇంటోల్ ఏమి తకుక్వయిందని మనం ఇలుల్ మారుచ్దాం అనుకునాన్ం?

కేవలం

కిరణ,గీత తీసుకునాన్రనే కదా? మనం ఎపుప్డయినా ఇలుల్ ఇరుకుగా ఉందనుకునాన్మా? మీ కొలీల్గ ఎవరో
తీసుకునాన్రనే కదా? “ అనాన్డు మెలిల్గా .
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“అవును, మనం ఈ ఇంటితో ఎపుప్డూ ఇబబ్ంది పడింది లేదు” అంది మెలిల్గా అనురాధ కొంచెం అవమానకరంగా సిగుగ్
పడుతునన్టుట్.
“అంటే మన అవసరం కనాన్, ఎవరో ఏమో అనుకుంటారని, వాళల్కు ఉందని మనకు పెదద్ ఇలుల్ లేదని, ఇనిన్
రోజుల మన పర్శాంత జీవితానిన్ కాదని ఎకుక్వ డబుబ్ల కోసం తాయ్గం చేయడానికి సిదధ్పడాడ్ము.

పిలల్ల కోసమని

వదలిన నీ ఉదోయ్గానిన్ ఇంటి కోసం, మళీళ్ హడావిడి జీవితానికి సిదద్ పడాడ్వ. కేవలం సమాజంలో మనకు ఒక పెదద్ ఇలుల్
ఉందని చెపుప్కోవడానికి ఎనోన్ తాయ్గాలకు, ఎంతో మానసిక కోష్భకి సిదధ్మైనాము. దానివలల్ నిజంగా మనకెలాంటి
ఉపయోగం లేదు”
“అవునండీ, మనకు ఈ ఇలుల్ చాలు. పిలల్లు హై సూక్ల కి వెళేల్ వరకు నేను ఎలాంటి ఉదోయ్గం అని
అనను. ఇకనుండి కొతత్ ఇలుల్ గురించి ఎలాంటి ఆలోచనలను నామనసుస్లోకి కూడా రానివవ్ను” అంది అనురాధ
“నేనే చెపుదామనుకునన్ది, నీవేచెపేప్సావ. ఇదద్రమూ రెండు పాలసీలు తీసుకుందాము. ఫాయ్మిలీ భదర్త తరావ్తే
ఇంకేదయినా“ అనాన్డు అనురాధ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ.
“మనం కారు తీసుకోగానే, ఆల సేట్ట ఇనూస్రెనుస్ తీసుకో అని ఒకరు, సేట్ట ఫారమ్ ఇనూస్రెనుస్ తీసుకో అని
ఒకరు చెపాప్రు కదా అపుప్డు మీ ఫెర్ండస్? మరి లైఫ ఇనూస్రెనుస్ తీసుకోమని ఇంత వరకూ ఎవవ్రూ చెపప్లేదు” ఒక
మంచి పాయింట లేవదీసింది అనురాధ
“అవునుకదా! అంతెందుకు మనం ఇలుల్ తీసుకునన్పుప్డు కూడా హోమ ఇనూస్రెనుస్, అపిల్యానస్ ఇనూస్రెనుస్
తీసుకోమని ఎంత మంది చెపాప్రు?

అంటే మనం వసుత్వులకి, కారల్కు, ఇంటికి ఇసుత్నన్ విలువ మనుషుల జీవితానికి

ఇవవ్డం లేదు. ఏదో ఆఫీసులో కొంత కవరేజ ఉంటుంది కదా అని అనుకుంటాము, అది కొంత ఉపశమనం మాతర్మే
కానీ పూరిత్భదర్త కోసం ఆలోచించడం లేదు” అనాన్డు అనూరాధని సమరిథ్సూత్.
“కొతత్గా ఉదోయ్గంలో చేరినపుప్డో లేదా పెళిల్ చేసుకునన్పుప్డో ఈ ఇనూస్రెనస్ ని తపప్నిసరి చేసేత్, ఈ రోజు ఎనోన్
కుటుంబాలు గాలికి పడేవి కాదు” మరొకక్ మంచి ఐడియా ఇచిచ్ంది అనురాధ.
“అవును కదా కరెకట్. నాకు ఈ ఆలోచనే రాలేదు. ఎవరు చెపిప్నా చెపప్క పోయినా ఈ రోజు నుండి మనం ఈ
కుటుంబ భదర్త ని ఆరెండు సందరాభ్లోల్ మన సేన్హితులందరికీ గురుత్ చేదాద్ం!” ఒక పార్జెకుట్ పాల్న సిదధ్ం చేసినటుట్
అనాన్డు పర్శాంత.
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చేతులు కాలిన తరావ్త ఆకులు పటుట్కునన్టుట్, దురఘ్టన జరిగిన తరావ్త ఫండ రేజింగ ల దావ్రా ఇతరుల దయా
దాకిష్ణాయ్లపై ఆధారపడటం కనాన్ ముందే మొతత్ం కుటుంబానికి భదర్త కలిప్ంచడం చాలా అవసరం అని ఒక చేదు
సంఘటన దావ్రా అరథ్ం అయియ్ంది అనురాధ, పర్శాంత లకి . మొతాత్నికి పది మందికి ఉపయోగపడే ఒక పరిషాక్రం
దొరికినందుకు, దానిన్ తమ ఫాయ్మిలీ తోనే మొదలు పెటట్బోతునన్ందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అనురాధకి. మనసు
బాగా కుదుటపడింది.
అనురాధ కూడా తన ఆలోచనలకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం, ఇదద్రి నిరణ్యాలు ఒకటే కావడం
ఆలోచించుకుంటే చాలా గరవ్ంగా ఉంది పర్శాంత కి.
గుండెలనిండా హాయిగా ఊపిరి తీసుకుని, చాలా సంతృపిత్ గా, పర్శాంతంగా ఒక మంచి జీవన గుణపాఠానిన్
మననం

చేసుకుంటూ

,

పొదుద్నేన్

ఒక

పాలసీ

తో

తమ

కుటుంబానికి

భదర్తని

ఊహిసూత్ హాయిగా నిదర్కుపకర్మించారు పర్శాంత - అనురాధ
“రెండు నెలల కిర్తం వచిచ్న ఇనూస్రెనుస్
మెలిల్గా అనురాధ పడుకోలేదు అని తెలిసి.

అమామ్యి పేరేంటి? నంబర ఉందా? “ అనాన్డు

దాదాపు రాతిర్ పనెన్ండు అయిపొయింది, అయినా అంత తొందరగా

నిదర్పటట్డం లేదు ఇపుప్డు ఇదద్రికీ.
“అవంతిక , నంబర కూడా ఉండే ఉంటుంది” అంది కళుళ్ మూసుకొని.
“రేపు మొటట్ మొదటి టాసక్ , ఆ అమామ్యికి ఫోన చేసి రమమ్ను, ఇనూస్రెనుస్ పాలసీ చేయడానికి సిదధ్ంగా
ఉనాన్ము అని చెపుప్ “ అనాన్డు కొంచెం నిదర్ నటిసూత్.
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