ĩó ǝ ѥƆ¡ȷ

1

ĩó

ǝ ѥƆ¡ȷ
ఐశవ్రయ్ కిటికీ లోంచి ఇంటి వెనక కనబడే పూల చెటల్ను తదేకంగా చూసూత్ కూరుచ్ంది. ‘సుదూరంలో

ఆకాశం, భూమి అంచులు కలిసి పోయిన చోట బంతి ఆట అడుకుంటునాన్వా సితారా! నా చేతులారా నినున్ దూరం
చేసుకునాన్ను. సితార అని నినున్ నా మనసార పిలుచుకోక ముందే వెళిల్ పోయి ఆ తారలతో ఆడు కుంటునాన్వా!! అమామ్
అని పిలవక ముందే వెళిల్ పోయావా!!’ చెటల్ ఆకుల మధయ్లోంచి సుదూరంగా కనిపించే అర చేయంత ఆకాశానిన్ చూసుత్నన్
ఐశవ్రయ్ కళళ్లోల్ంచి రెండు కనీన్టి బొటుల్ రాలాయి.
ఉదాసీనంగా ఉనన్ ఐశవ్రయ్ను వదిలి ఇండియా వెళాళ్లంటే పర్మీలకు మనసు ఒపుప్కోవడం లేదు.
“ఏమండీ! ఇంకొనాన్ళుళ్ మనం ఇకక్డే ఉండడానికి పర్యతన్ం చేయండి. ఉలాల్సంగా తిరిగే బిడడ్ అలా
పాలి పోయిన మొహంతో ఎపుప్డూ పరధాయ్నంగా ఉంటోంది. దానిన్ చూసుత్ంటే కడుపు తరుకుక్పోతోందండి.” వేదనగా
భరత్తో అంది పర్మీల.
“వీలవుతే ఉండమామ్! నువువ్ పదిసారుల్ చెపాప్లిస్న పని లేదు. నాకు మాతర్ం ఉండాలని లేదా! ఐశు బాధ
నాకూ అరథ్ం అవుతోంది. ఎకస్ టెనష్న ఇవవ్డం లేదు. మన కారణాలు ఈ అమెరికనల్కు అరథ్మయి చావవు. ‘నో’ అనేసాత్రు.
ఐశు ఇపుప్డు ఇండియా రావడానికి కూడా కుదరదు. గీర్న కారడ్ కు అపైల్ చేసారు ఆ కారుడ్ వచేచ్ వరకు ఈ దేశం నుండి
కదలడానికి వీలేల్దాయే.” శరతచ్ందర్ పైకి చిరాకుగా అనాన్డే కాని అతని మనసులో కలతగా ఉంది.
“ఆ దేవుడి మీద భారం వేసుత్నాన్ను.” కంట నీరు పెటుట్కుంది పర్మీల.
‘మొదటి కానుప్కే నా బిడడ్కు ఇంత కషట్ం వచిచ్ంది.’ తలిల్ మనసు గగోగ్లు పడింది. ఇండియా వెళిల్ పోయే
రోజులు దగగ్ర కొచాచ్యి. కూతురిని నీడలా అంటి పెటుట్కుని హిత భోధ చేసూత్నే ఉంది ఆ తలిల్.
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“నీ వయసెంతని అలా బెంబేలు పడతావు. పుటట్గానే పోయినా పేగు తీపి కదా! బిడడ్ ఆయుషుష్ నిండింది.
బాధ ఉంటుంది. మన చేతిలో ఏముంది చేయడానికి, ముందు నువువ్ కోలుకోవాలి ఐశూ.”
“నేను బానే ఉనాన్ను మమీమ్.”
“నువువ్ ఇలా సరిగాగ్ తినకుండా, నిదర్ లేకుండా ఉంటె ఇకక్డ ఎవరునాన్రు నినున్ చూసుకోవడానికి?
పవన ఎనిన్ రోజులు పని మానేయగలడు చెపుప్! నీకు దగగ్రలో మన వాళళ్ంటూ ఎవరూ లేరు. ఈ దేశంలో అందరూ
వీకేండుకే కనిపిసాత్రు. నీ మనసులో బాధను నువేవ్ తీసేసుకోవాలి.” మాటలు గాలిలో తేలి పోయినా ఏదో
ఒక మాట ఐశవ్రయ్లో మారుప్ తెసుత్ందనే ఆశతో వదలలేక ఇండియా వెళిల్ పోయారు ఆ దంపతులు.
ఐశవ్రయ్ మనసులోని భావాలనిన్ ఒక మంచు ముదద్లా మారి ఆ మంచు ముదడ్పై బంగారు పాప కళుళ్ విపిప్
ఐశవ్రయ్ను చూసోత్ంది. చినాన్రి చేతి వేళుళ్ కదులుతునాన్యి. కారణం లేకుండానే చిరు నవువ్ నవువ్తోంది. మొఖమంతా
వెలుగే. మంచులో కనుమరుగవుతునన్ పాపను ఎతుత్కోవాలని ఐశవ్రయ్ మనసు పరి తపించింది. అజాఞ్నంతో పాపను
దూరం చేసుకునాన్నని కుమిలి పోయింది. పవన పరిసిథ్తి మరీ బాధాకరంగా ఉంది. మనసులో పాప దకక్లేదనే బాధ
ఒకవైపు, ఐశవ్రయ్ మనఃసిథ్తిని చూడలేక కలిగే బాధ మరోవైపు. పవన పేరెంటుస్ వీసా సమసయ్ వలల్ అమెరికా రాలేక
పోయినా తరుచుగా ఫోను చేసి ఐశవ్రయ్కు, పవన కు ఓదారుప్ మాటలు చెపూత్నే ఉనాన్రు.
“పాపకు ఆయుషుష్ లేకపోతే మనమేమి చేయగలము. బతికించడం మన చేతిలో పనికాదుగా! వయసుస్లో
ఉనన్దానివి ముందు ముందు నీకు పిలల్లు పుడతారు. నీ ఆరోగయ్ం బావుండేటుట్ చూసుకో.” అతత్ చెపిప్న మాటలు
వినడమయితే వింది కానీ ఐశవ్రయ్లో ఏ మారుప్ రాలేదు.
ఒక శనివారం రోజు, “ఐశూ! సినిపేల్కోస్ల్ నీ ఫేవరేట దీపిక పెడుకోన మూవీ ఉంది. నీకు హిందీ మూవీ
ఇషట్ం కదా! వెళాద్మా?” ఐశును పర్సనన్ం చేయడానికి పవన సరదాగా అనాన్డు.
పకక్నే కూచునన్ పవనున్ చిరాగాగ్ చూసి ఐశు చటుకుక్న లేచి, “నేను రాను. నువెవ్ళుళ్.” అంటూ లేచి వెళిళ్
పోయింది. ఏం చేయాలో తెలీక పవన నీరస పడి పోయాడు.
ఓపికగా ఐశులోని ఉదాసీనతను, నిరాసకత్తను తొలగించాలని పవన చేసే పర్యతాన్లనీన్ ఐశూలో ఏ
సప్ందన తీసుకు రాలేదు. ఉలుకు, పలుకు లేని మనిషి మనసులో ఏముందో ఇతరులకు ఎలా తెలుసుత్ంది. అడగనిదే
అమైమ్నా పెటట్దని సామెత అందుకే వచిచ్ందా! ఐశుకు ఎవరినీ కలవడం ఇషట్ం లేదు, ఎకక్డికి వెళళ్డం ఇషట్ం లేదు.
ఫెమిలీ డాకట్రు రిఫర చేసిన సైకియాటిర్సుత్ను చూడ నంటుంది. దేవుడిపై భకీత్, నమమ్కం పూరిత్గా చెరిపేసింది. ఆరునెలుల్
గడిచి పోయాయి. పవనులో కూడా ఓపిక నశించి పోతోంది. ఆఫీసు నుండి అలసిపోయి ఇంటికి రాగానే ఐశూని చూసి
మరింత దిగాలు పడుత్నాన్డు.

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2021

ĩó ǝ ѥƆ¡ȷ

3

“పుటిట్న బిడడ్ చనిపోతే భరత్ను ఏడిపిసుత్ందేమిటి! ఒకరినొకరు ఓదారుచ్కోవాలె గాని ఈ విధంగా భరత్ను
దూరం చేసుకుంటుందా! ఇలా భరత్ మొహం చూడకుండా ఆడది ఇలుల్ ఏం చూసుత్ంది, సంసారం ఏమి చేసుత్ంది! బాధ
కొంత కాలం ఉంటుంది కాని జీవితమంతా బాధకే అరిప్సాత్నంటే సంసారానికి పనికి రాదు. ఆమె తలిల్ దండుర్ల దగగ్రకు
పంపించు. ఆ తిపప్ లేదో వాళేళ్ పడతారు. విడాకులు తీసుకో పవన. మరో అమామ్యిని చూసి పెళిళ్ చేసుకుందువు.”
ఇంటా, బయటా అనిన్ పనులు చూసుకుంటూ కషట్ పడే కొడుకు కోసం తలల్డిలిల్ంది పవన తలిల్.
“అమామ్! నేను ఇషట్పడి ఐశూను పెళిళ్ చేసుకునాన్ను. అందరి బాధ ఒకే రకంగా ఉండదు. ఇంత
చినన్విషయానికే విడాకులు అని మాటాల్డొదుద్ అమామ్. ఐశుది సెనిస్టివ మనసు అందుకే బాధ ఎకుక్వగా ఉంది. నా
గురించి మీరేం బాధ పడకండి. నేను ఎలాగో మేనేజ చేసుకుంటాను. అనీన్ తవ్రలోనే సరుద్కుంటాయి.” తలిల్కి నచచ్
చెపాప్డే కానీ లోలోన హోపెల్స గా ఫీలవుతునాన్డు. సితార గురించి మాటాల్డితే బాధ వెలికి వచిచ్ మనసు తేలిక పడుత్ందని
చాల సారుల్ పర్యతిన్ంచి విఫలుడయాయ్డు.
“బిడడ్ పోయి సంవతస్రం కావసోత్ంది కానీ మీ అమామ్యి ఇంకా కోలుకోలేదు. నా కొడుకును గాలికి
వదిలేసింది. ఇంటి పని చేయదు. సంసారం చేయదు, సంతోషంగా ఉండదు. మీ బిడడ్ను తెచుచ్కొని మీ దగగ్రే
ఉంచుకోండి. నా కొడుకు జీవితం ఎడారి చేసోత్ంది.” అంటూ పవన పేరెంటస్ పెటెట్ పోరు పడలేక పర్మీల ఐశూ చెవిని
ఇలుల్ కటుట్కొని చెపూత్నే ఉంది. బిడద్ బర్తుకేమవుతుందా! అని కంట నీరు పెటిట్ంది. ఆశించని తీరుగా ఉనన్టుట్ండి రెండు
నెలల తరావ్త పవన ఐశుని తీసుకుని ఇండియా వచాచ్డు.
పవన, పర్మీల, శరతచ్ందర్ల మధయ్ చాలా సేపు తరజ్న, భరజ్నలు జరిగాయి. ఐశవ్రయ్ మాతర్ం నిమమ్కు నీరెతిత్
నటుట్ తనకెమీ పటట్నటుట్ అంతఃముఖి అయిపొయింది.
“మీ దగగ్ర ఉంటె ఐశు కాసత్ కోలు కుంటుందేమో!” అంటూ పవన ఐశూకు వినబడేటుట్ కాసత్ పెదద్గా అనేసి
వెళిల్ పోయాడు.
ఒక సంవతస్రం కిర్తం దీపావళి పండుగకు రెండు నెలల ముందుగా సితార పుటిట్ంది. సితార పుటిట్ట్న రెండు నెలలకే
చనిపోయింది. కానీ ఆ ఇంటోల్ దీపావళి జరుపు కోలేదు. అలంకరణలు లేవు, ఇలల్ంతా చీకటి – ఇలేల్ కాదు అందరి
మనసులోనూ చీకటి విసత్రించుకుంది. ఆ తరావ్త వాళళ్కు దీపావళి పండుగ రానేలేదు, ఆ ఇంటోల్ ఏ పండగ జరగలేదు.
ఇలల్ంతా చీకటి- నిశశ్బద్ం- మనసులను బదద్లు చేసే నిశశ్బద్ం. జీవితాలను ఐసులా నిశేచ్తనులను చేసే నిశశ్బద్ం. ఆ
నిశశ్బద్ంలో నడిచే రాతి బొమమ్లా బతుకుతోంది ఐశు. ఏం జరిగింది!
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అ రోజు సితారాను రెండు నెలల రొటీన చెకప కోసం డాకట్ర దగగ్రకు తీసికెళిళ్ంది ఐశు. పీడియాటిర్సట్
చెకప చేసి,
“పరెఫ్కట్ గా ఉంది. సితార బరువు పెరిగింది. గుడ! షి ఈజ ఎ హేలిత్ బెబీ.”
డాకట్రు మాటలు విని ఐశవ్రయ్ సంతోషంగా బిడడ్ను ముదుద్ పెటుట్కుంది. ఆడుతూ పాడుతూ గంతులేసే
సితార కళళ్ముందు కదిలింది.
మరునాడు ఉదయం నాలుగగ్ంటలకు అలారం మోగింది. సగం తెరిచిన కళళ్తో యాంతిర్కంగా సితారాకు
పాలు పటేట్ వేళళ్యిందని ఆవలింత తీసూత్ లేచింది ఐశవ్రయ్. పకక్నే ఉనన్ గాల్సులోంచి రెండు గుటకల నీళుళ్ తాగి కళుళ్
పూరిత్గా తెరిచి కిర్బ దగగ్ర కెళిళ్ంది. సితార కిర్బోల్ ఒక మూల పైన కపిప్న షీట అంతా చుటుట్కుని చినన్ మూటలా
కనబడింది.
“చినిన్ సితార! షీట అంతా లాగేసి నీ తల చుటుట్ అలా కపుప్కునాన్వేంటి. దోబూచు లాడుతునాన్వా! చలిగా
ఉందా? ఈ షీట తీసేసి మందంగా ఉనన్ బాల్ంకెట కపుప్తాలే. ఇంత కదలిక ఎలా వచిచ్ంది నీకు!”
ముదుద్గా అంటూ సితార తలపై చుటుట్కు పోయిన షీటున్ తీసి బిడడ్ను చేతిలోకి తీసుకుంది. సితార
శరీరానిన్ తాకగానే ఐశు కెవువ్న కేక వేసింది. సితార శరీరం ఐసు ముదద్లా ఉంది. ఐశవ్రయ్ కేక విని పవన కళుళ్ తెరిచి
ఒకక్ పెదద్ అంగ వేసి బెడ కు కొంచెం దూరంలో గోడవారగా ఉనన్ కిర్బ దగగ్రకు చేరాడు. నిమిషాలలో అంబులెనుస్
వచిచ్ంది. సితరాను ఏమరేజ్నీస్ రూముక్ తీసికెళాళ్రు. కానీ అపప్టికే సితార లోకం వదిలి వెళిల్ పోయింది.
“సారీ! నథింగ కెన బి డన.” వైదుయ్ని మాట. ఏమి జరిగిందో తెలీక

పిచిచ్వాళళ్లా ఉనన్ పవనున్,

ఐశవ్రయ్ను కొనిన్ పశన్లడిగాడు డాకట్రు ఆ తరావ్త,
“ఇది సడెన ఇనెఫ్ంట డెత సిండోర్మ - యస ఐ డి యస.” అనాన్డు.
పాలిపోయిన మొహాలతో నిలబడడ్ ఆ యువ దంపతులను కాసత్ దూరంలో ఉనన్ రూములోకి తీసికెళిళ్
కూరోచ్బెటిట్ వెళిల్ రెండు నీళళ్ సీసాలు వాళళ్కిచిచ్ “తాగండి” అనాన్డు. నా ఒడిలో ఉనన్ బిడడ్ మాయమైందా! అదెలా!! నాకు
తెలియకుండా ఎవరు లాకుక్నాన్రు!! ఐశవ్రయ్ మనసు గగోగ్లు పెటిత్ంది.
“పసి పిలల్లను పొటట్మీద పడుకోబెటట్డం, పైన షీటుతో కపప్డం లాంటి అలవాటు చాలా కాలం కిర్తం
ఉండేది. నేనే కాదు ఏ డాకట్రైనా పసి పిలల్లను వెలల్కిలా పడుకో బెటట్మనే చెపాత్ం. కడుపు నొపిప్, గాయ్స సమసయ్ ఉనన్
పిలల్లను కూడా బోరల్ పడుకో బెటట్మని చెపప్ను. అంతేకాదు బేబికి పైన ఏమీ కపప్గూడదు. చాల పర్మాదం. చినన్
చినన్బొమమ్లు, వసుత్వలు ఏవీ కూడా కిర్బోల్ ఉంచ కూడదు. చలిగా ఉంటె మందంగా ఉనన్ నైట డెర్స వేయాలి కానీ పైన
ఏమి కపప్గూడదు.”
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“చలిగా ఉంటుందని షీట కపాప్ను.” నూతిలోంచి వసుత్నన్టుట్గా ఉంది ఐశవ్రయ్ మాట.
పవనుకు తల దిముమ్గా ఉంది. “నేను కూడా ఎనోన్సారుల్ కదిలి పోయిన షీటు పాపపైన సరి చేసుత్మాత్ను.”
అంటూ తల పటుట్కునాన్డు.
“ఇపుప్డు మీరు బేల్ం గేమ ఆడి ఏమీ చేయలేరు. బేబికి ఆ వయసుస్లో గాలి ఆడక పొతే తల తిపిప్ ఊపిరి
తీసుకోవాలని తెలీదు. కాళుళ్ చేతులు కదిలినపుప్డు కపిప్న షీటు చుటుట్కు పోయే పర్మాదముంది. బోరాల్ పడుకునన్పుడు
కూడా ఉపిరాడదు. అది పర్మాదమే కదా! ఆరోగయ్ం, అనారోగయ్ం సంగతి అటుంచి సఫోఫ్కేషన జరిగే అవకాశం ఉంది.
ఐయాం వెరీ సారి ఫర యువర లాస” డాకట్రు సానుభూతి తెలిపాడు.
డాకట్రు వివరంగా చెపాప్డు కానీ చాల ఆలసయ్ం అయిపొయింది. ఇదద్రూ ఎదో కలలో వింటునన్టుట్
సుషుపాత్ వసథ్లో ఉనాన్రు. సితార లేదు, వెళిల్ పోయింది. వాళళ్కు అరథ్ం కాలేదు.
“నాకీ జాఞ్నం ఎందుకు రాలేదు! నా మూలంగా నా బంగారు బిడద్ పార్ణాలు వదిలింది.” ఐశవ్రయ్ తనను
తాను నిందించు కుంది. ‘నేను అమమ్ను, నీ అమమ్ను’ అని కుమిలి పోయింది. ఐశు గుండె తునాతునకలైంది.
తన చేతులోల్కి ఒరిగి పోయిన ఐశూ గుండె బీటు వింటూ అచేతనంగా అలాగే ఉండి పోయాడు పవన.
ఆనాటినుండి ఉదాసీనతలో అనాసకత్లా జీవించింది ఐశు. పవన ఇండియా తీసికెళిళ్ ఐశును పేరెంటుస్ దగగ్ర వదిలిన
రోజు కూడా ఐశు మనసులోని మంచు కరగ లేదు.
“ఐశూ! వేరే పనుల మీద ధాయ్స పెటుట్ నీ బాధ తగుగ్తుంది. పవను మనసు కూడా అరథ్ం చేసుకో.
పాపకోసమే కాదు నీకోసం కూడా బాధ పడుత్నాన్డతడు. నీకొక పాపో, బాబో పుడితే అనిన్ సరుద్కుంటాయి. జరిగి పోయిన
రోజులు తిరిగి రావు. ఇలా జీవితానిన్ వృధా చేసుకోకు.” తలిల్ ఐశును పేర్మతో ఓదారచ్ని రోజు లేదు.
********
ఐశవ్రయ్ జీవితంలో ఇండియా వచిచ్నా ఏ మారుప్ లేదు . చూసుత్ండగానే ఆరునెలలు గడిచి పోయాయి. ఒక
నాడు పర్మీల మందంగా ఉనన్ ఒక కవరును ఐశవ్రయ్ చేతికందిసూత్ “పవన మళీళ్ పెళిల్ చేసుకుంటునాన్డట, అందులో
విడాకుల పేపరుల్ ఉనాన్యట. సంతకం పెటిట్ పంపించమనాన్రు. పెళిల్ రోజు కూడా నిరణ్యించారట. ”
“ఇపప్టి వరకు మీరిదద్రూ కలుసాత్రనే ఆశ ఉండేది. పెళిల్ చేసుకుంటునాన్డంటే ఆ ఆశ కూడా చచిచ్
పోతుంది.నీ బతుకు నీ చేతులారా పాడు చేసుకుంటునాన్వు.” పర్మీల తల బాదుకుంటూ ఏడుసూత్ ఐశూకు ఎదురుగా ఉనన్
కురీచ్లో కూరుచ్ంది.
చదువుతునన్ పుసత్కంలోంచి ఐశు తలెతిత్ తలిల్వేపు చూసి మళిళ్ పుసత్కంలోకి మొహం దూరిచ్ంది.
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“నువివ్ంత రాయిలా తయారయాయ్వేమిటి! నీకు పవను అంటే నీకెంత ఇషట్మో అది మరిచిపోకు!! బిడడ్
చనిపొతే నీ బతుకు బుగిగ్లం చేసుకుంటావా! పసిపిలల్లాగా తిను అంటే తింటావు లేకపోతే లేదు. మేమునన్ంత కాలం సరే.
మేము పోయాక నీ గతేం కాను! నీ అకక్ను చూడు ఇదద్రూ పిలల్లతో కాపురం చేసుకుంటోంది. అకక్ వసేత్ తన పిలల్లను
ఒకక్ సారైనా దగగ్రకు తీసుకోవు. నీ సేన్హితులు అందరూ కాపురాలు చెయయ్టం లేదా. మంచి చెడడ్ అనిన్ భరిసూత్
జీవితంలో ముందుకు పోవాలి. చినన్, పెదద్ కషాట్లు అందరికి వసాత్యి. అంత మాతార్న జీవితం వదులు కుంటామా!
భరించడం నేరుచ్కోవాలి. కషాట్లు ఎలల్ కాలం ఉండవు.”
“నా తలరాత ఇలాగే ఉంది.” పొడి మాటలు.
కళుళ్ తుడుచుకుంటూ, ముకుక్ చీదుకుంటూ పర్మీల నిసస్హాయంగా గదిలోంచి వెళిల్ పోయింది.
తలిల్ గదిలోంచి వెళాళ్క చదువుతునన్ పేజీ పూరిత్ చేసి ఐశవ్రయ్ లేచి వళుళ్ విరుచుకుంటూ మందంగా ఉనన్
కవరును తీసుకుని విపిప్ చూసింది. గబ గబా పేపరుల్ తిపిప్ంది. అవి నిజంగా డివోరుస్ పేపరేల్. మనసులో ఎదో గుచుచ్
కునన్టుట్గా బాధ, గుండెలోల్ పోటు ఎకుక్వైంది. వెంటనే వెళిల్ డెర్సస్ర డార్యరులో వెతక సాగింది. పవన అమెరికా వెళిల్
పోయే ముందు రోజు ఒక లెటరు ఐశవ్రయ్ చేతికివవ్ బోయాడు. ఐశవ్రయ్ తీసుకోలేదు. ఆ పకక్నే ఉనన్టేబులుపై పెటిట్ వెళాళ్క
అది తీసి డార్యర లో పడేసింది.
“నీ మనసు మారుతుందని ఆశిసుత్నాన్ను. మన ఇదద్రిలో ఉనన్ పేర్మను ఇలా ధారుణంగా చంపేయడం
నాయ్యం కాదు.” ఉతత్రం ఇసూత్ గాదాగ్దికమైన గొంతుతో పవన అనన్ మాటలు ఆ క్షణం మళీళ్ వినిపించాయి.
ఐశవ్రయ్ ఒకొక్కక్ డార్యరు తెరుసూత్ చూడ సాగింది. ఎంత వెతికినా కనబడడం లేదు. ఐశు మనసులో
ఆరాటం ఎకుక్వ యియ్ంది. ‘ఈ డెర్సస్రుకు ఇనిన్ డార్యరుల్ ఎందుకు పెటాట్రో’ విసుకుక్ంది. ఓ గంట వెతికిన తరావ్త ఆ
కవరు బటట్ల మధయ్లో దొరికింది. ‘విడాకులిసుత్నాన్డు ఇక ఈ ఉతత్రం చూడటం ఎందుకు!’ కోపంగా చింప బోయింది.
ఐశవ్రయ్ మనసులో ఆరాటం. ‘చదివి చింపితే’ మనసు చెపేప్ మాట విని చదవడం మొదలు పెటిట్ంది.
“నా పిర్యమైన ఐశూ! ఇలా నీకు రాయాలిస్ వసుత్ందని నేను కలోల్ కూడా అనుకోలేదు. మనం
ఒకరికొకరం మనసిచుచ్కునాన్క

మన మధయ్ ముఖః సథ్ంగా మాటాల్డుకోవడం, టెకస్ట్ కొటట్డం తపప్ ఇలా మనసు

లోతులోల్ంచి వచేచ్ భావాలను కాగితం పై పెటెట్ అవసరమే రాలేదు. నా మనసులోని భావాలూ నీకు చెపాప్లని ఉంది, కాని
వార్యాలిస్న అవసరం వచిచ్ంది. సితారా పుటేట్ వరకు మన కథ వేరు. అది ఆనందాల సవ్రగ్ం. సితార వెళిల్ పోయాక
అంధకారమయింది మన జీవితం. అందాల బొమమ్ సితార మనలిన్ వదిలి పోయింది నిజమే కానీ
సితారను అపురూపంగా మన మనసులో దాచుకోవాలని మన జీవితంలో ఒక భాగంగా నిలుపు కోవాలని
ఉంది.
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సితారను తలుచుకుని కుంచించుకు పోయి దుఃఖంతో జీవితానిన్ నిరీజ్వంగా చేసుకుంటే నీకు, నాకే కాదు
మన కుటుంబ సభుయ్లకు కూడా బాధగా ఉంటుంది. నాకది ఇషట్ం లేదు. మనం నవువ్తూ సితార గురుత్లను పేర్మగా
మననం చేసుకోవాలి. మన పేర్మకు సితార ఆతమ్ కూడా సంతోషిసుత్ంది. మన పేర్మకు గురుత్ అయిన సితారను బాధలో
ముంచితే అరథ్ం ఉండదు.
ఐశూ! నువువ్ ఆలోచించు. మధయ్ ఉనన్ పేర్మ ఇంతేనా! వంద ఏళుళ్ మనిదద్రం కలిసి జీవించాలని కలలు
కనాన్ం. ఇంతేనా మన పేర్మ! కాదు, మన పేర్మ అంత బలహీనం కాదు అని నా నమమ్కం. నీలోని ఈ విచార మబుబ్లను
ఒకసారి తొలగించి చూడు-మన పేర్మ చాలా గటిట్ది.
నీవు లేకుండా నా జీవితం శూనయ్ంగా ఉంది. అరథ్ం లేని బతుకులా ఉంది. నీవు కోలుకోవాలని ఆశించని
రోజు లేదు. నువువ్ నవువ్తూ ననున్ పలకరిసూత్ నా దగగ్రకు వచేచ్ రోజు కోసం ఎదురు చూసూత్ ఉంటాను. మన
జీవితంలోని సీవ్ట మెమోరీస ను నీ మదిలోంచి తీసివేయకు. నీ కోసం, నీ రాక కోసం ఎదురు చూసూత్
పేర్మతో నీ పవన
ఆ ఉతత్రం చదువుతూంటే పవను మాటలు వెచచ్గా తగిలి మంచు గడడ్లా ఉనన్ ఐశు మనసు కరిగి
కళళ్వెంట నీళుళ్ కారు తునాన్యి.
“మామ!” అంటూ గటిట్గా ఏడుపు గొంతుతో తలిల్ దగగ్రకు వేగంగా వెళిళ్ంది.
“మామ! పవన ... పవన పెళిల్ ..” మాటలు రాక కనీన్ళళ్తో తలిల్ చేతులోల్కి వాలి పోయింది. కూతురిని
ఎగాదిగా చూసిన పర్మీల ఆనందానికి అంతులేదు. బాధా తపత్మైన కూతురి మొహం చూడగానే తలిల్కి అరథ్మయియ్ంది.
పవన వేసిన పాల్ను పనిచేసింది. కూతురిని గటిట్గా కావలించుకుని తనకు వచేచ్ దుఃఖానిన్ ఆపుకోవడానికి
పర్యతిన్ంచలేదు. తనూ ఏడిచ్ంది, సంతోషంతో.
********
మూడేళళ్ తరావ్త ఒక రోజు –
“డేకోలైటుస్ కొనుకోక్చాచ్నుగా ఏవీ?” పవన వారం రోజుల నుండి ఏదో ఒకటి వెతుకుతూనే ఉనాన్డు.
ఈశ పుటాట్క ఇదే మొదటి దీపావళి. ఇలల్ంతా దీపాలతో వెలగాలి, ఈశ గది కూడా దీపాలతో అలంకరిసాత్
నంటాడు. కాసేపు మేకులు, కాసేపు హేమమ్రు కోసం వెతుకుతునాన్డు. అవి దొరగాగ్నే అలంకరణలు పూరిత్
చేసాడు.
“టూ మచాగ్ చేసుత్నాన్వు పవన.” ఐశవ్రయ్ ఈశను ఒక చేతిలోంచి మరో చేతిలోకి మారుసూత్ అంది.
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“ఇది మొదటి దీపావళి. పర్పంచం అందమైనదని, ఈశని ఆహావ్నిసోత్ందని తెలిసేటుట్గా అనిన్ సకర్మంగా
అందంగా చేయాలి.” గరవ్ంగా పవన చాతీ విరుచుకునాన్డు.
“ఈశకు ఇంకా నాలుగ్ నెలల్యినా నిండ లేదు ఇవనిన్ ఏం తెలుసాత్యి! ఆకలేయగానే పాలు, వెట అవగానే
డయిపర మారిసేత్ చాలు ఈశకు అనిన్ అందంగానే కనిపిసాత్యి.” ఐశవ్రయ్ మాటలు వినకుండా పవన ఉషారుగా తన పని
చేసుకు పోతూనే ఉనాన్డు.
“సితార కోసం ఇలాగె డెకోరేట చేసాత్ననాన్వు.” బరువైన గొంతుతో అంది.
“సితార కోసం చేయాలనుకునాన్ం నిజమే.” అతని కంఠంలోని ఆరర్ద్త ఐశవ్రయ్ను తాకింది.
“ఆ లైటల్నీన్ చారిటీకి డొనేట చేసాం. సితార ఇపుప్డు లేదు. ఇపుప్డు మనతో ఉనన్ ఈశ కోసం, మన
కోసం చేసుత్నాన్ను ఐశు.” హుషారుగా అనాన్డు.
ఐశవ్రయ్ ఈశకు పాలు పటిట్ కిటికీ దగగ్రకెళిళ్ నుంచుంది. కిటికిలోంచి కనిపించే అరచేయయ్ంత ఆకాశానిన్
ఆరిత్గా చూసింది. ఎకక్డో దూరాలలో ఆకాశం భూమాతను హతుత్కునే చోట-అకక్డే ఈ లోకానిన్ వదిలి వెళిళ్న
వాళళ్ందరితో పాటు సితార కూడా ఆడుకుంటోంది! ఆ ఆలోచన ఐశవ్రయ్ మనసుకు హాయి నిచిచ్ంది. ఇపుప్డు సితార
ఉంటె ఇలల్ంతా పరుగెతుత్తూ ఆడుకునేది. ఐశూలో మరో దీరఘ్ నిటూట్రుప్. మరో రెండు కనీన్టి బొటుల్. గుండె పొరలోల్ంచి
మరో జాఞ్పకం – కాలిచ్న కతిత్ మొనలాల్ దూసుకు వచిచ్ కనీన్రై కారుతునాన్యి. జీవితం లోని
ఒడు దుడుకులను తటుట్ కోవడం వలల్ వచేచ్ అనుభవాలు మనుషులని పరిపూరణ్ మానవుణిణ్ చేసాత్యి. మనో
సంఘరష్ణ తీరగానే ఆతీమ్యత రాగం పలుకుతుంది.
కాసత్ చపుప్డుకే ఐశవ్రయ్ పరుగున కిర్బ దగగ్రకు పరుగెతిత్ంది. ఈశ కిర్బోల్ ఓ మూలకెళిళ్ మూటలా
ముడుచుకు పోయింది. ఒకక్ అంగలో వెళిల్ మూలుగుతునన్ ఈశను ఎతుత్కుంది. ఈశ మొహమంతా ఎరర్బడింది. ధడ
ధడ కొటుట్కుంటునన్ గుండెతో, వణికే రెండు చేతులతో ఐశవ్రయ్ ఈశ మొహానిన్ తాకింది. వెచచ్గా తగిలింది. అపుప్డే నిదద్ర
లేచిన ఈశ వళుళ్ విరుచుకుంటూ పిడికిలితో మొహమంతా రాసుకుంటోంది. ఆ కదలిక చూసి ఐశవ్రయ్ మనసు కుదుట
పడింది. అలా ఎతుత్కోవడం నచచ్లేదు గాబోలు దీపిత్ కేర కేర మంటూ ఏడవడం మొదలు పెటిట్ంది. ‘నీకు తాత శరతచ్ందర్
కోపం వచిచ్ంది. తండిర్ పోలిక గాని తలిల్ పోలిక గాని రాలేదు. వింటే నీ తాత మురిసి పోతాడు.’ ఏడుపు లంఘించుకునన్
ఈశను ఎతుత్కుని బాటిల వారమ్ర చూసింది. టెంపరేచర సెట చేసి ఉంది అయినా తన చేతి మీద ఒక చుకక్వేసి సరియైన
వేడి ఉందని బాటిలున్ ఈశ నోటికి అందిచిచ్ంది. ఆకలిగా ఉందేమో మూతి బిగించి జుప జుప అంటూ వేగానిన్
పుంజుకుంది. ఐశవ్రయ్ పేర్మగా ఒళోల్ ఉనన్ ఈశ తల నిమిరింది. కళుళ్ తిపిప్ తలిల్ని చూసి మళిళ్ పాలు తాగడంలో మునిగి
పోయింది.
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“ఆకలి అరుపులా అవి!” అంటూ పవన వచిచ్ పకక్నే కూరుచ్ని ఈశ చేతిని నిమరసాగాడు. ఈశ నోరంతా
విపిప్ నవివ్ మళిళ్ పాలు తాగడంలో బిజీ అయిపొయింది. మనసులిన్ కటిట్ పడేసే నవువ్.
“గోపాలం తాత పోలికలు కనిపిసుత్నాన్యి కదూ!” అంటూ టప టపా ఆడిసుత్నన్ ఈశ పాదం చేతితో
తాకాడు పవన.
“నా కెపప్టినుండో ముసలి మొహం ఉనన్ అమామ్యిని కనాలనుండింది.”
“గడడ్ం లేదులే. హహ్..హా.హా... నీకాక్ఫీ కావాలా? అమమ్ కాఫీ చేసోత్ంది.”
“ఓ.కే.” తలాడించింది ఐశూ. పాలు తాగుతునన్ ఈశ చేతిని తీసుకొని ముదుద్ పెటుట్కోవడం చూసి ‘మరి
నాకో’ అనాన్డు పవన.
“కాఫీ” చిరు కోపానిన్ నటిసూత్ అంటునన్ ఐశూను దీనంగా చూసూత్ పవన కాఫీ తేవడానికి వెళాళ్డు.
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