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(Monmouth Junction, New Jersey)

హరిమూరిత్కి జీవితం ఒకక్సారిగా ఆగిపోయినటుట్ంది. తన ఇలుల్లాగే, మనసంతా ఖాళీగా బోసిగా ఉంది. ఏదో
చెపప్లేని దిగులు, బాధా వాటివెనకాల తపుప్ చేసాననన్ పశాచ్తాత్పం హరిమూరిత్ని వెంటాడుతునాన్యి. భారయ్ పోయిన
దుఖం కనాన్ ఆమె రాసిన ఉతత్రం హరిమూరిత్ గుండెలోల్ ఎకక్డో కలచివేసోత్ంది. శీర్లకిష్ చనిపోయిన తరావ్త గాని శీర్లకిష్
విలువేమిటో..ఆమె చేసిన పనులేమిటో ...ఆమె ఎంతమందికి ఆతీమ్యురాలో హరిమూరిత్కి తెలిసి రాలేదు. నలభై ఐదేళళ్
దాంపతయ్ జీవితంలో శీర్లకిష్ ఎనన్డూ భరత్కు ఎదురుచెపప్లేదు. ఎపుప్డూ హరిమూరిత్ మాటే చెలేల్ది. అడగవలసిన అవసరం
లేకుండా అతనికి కావాలిస్నవనీన్ అమరుసూత్, అతనిన్ మౌనంగా భరిసూత్ శీర్లకిష్ తనకు ఇషట్మైన పర్పంచానిన్
సృషిట్ంచుకుని, ఆ పర్పంచంలో తనదంటూ ఓ ముదర్వేసి వెళిళ్ంది.
ఏడాది కిందట మైలడ్ గా హారట్ ఎటాక వచిచ్నపుప్డు శీర్లకిష్ విషయంలో కాసత్ శర్దధ్ తీసుకుని బుదిధ్గా ఉనాన్, ఆ
తరావ్త ఆమె కోలుకుని మాములుగా తిరుగుతుంటే హరిమూరిత్ తన బాధయ్త తీరిపోయిందనుకుని మళీళ్ మామూలు
అయిపోయాడు. కానీ ఇంత తవ్రగా తనని వదిలి వెళిల్పోతుందని ఊహించలేదు. రాతిర్ ఎంతో పొదుద్పోతే కాని నిదర్పోని
హరిమూరిత్... అలాగే బారెడు పొదెద్కిక్తే కాని నిదర్ లేవని హరిమూరిత్ ఆరోజు కూడా తన మామూలు టైముకు లేచి
కిందకొచాచ్డు. కిందకు రాగానే
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అగరుబతిత్ పరిమళం హరిమూరిత్కి బాగా అలవాటు. అటువంటిది ఆ రోజు ఏ వాసనలు, ఎటువంటి అలికిడి లేకపోవడం
ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది హరిమూరిత్కి. శీర్లకిష్ కోసం లివింగ రూములో...అకక్డ కనిపించక టీవీ రూములో...అకక్డా
లేకపోవడంతో ఏ మొకక్లమధోయ్ ఉండి ఉంటుందని బాయ్క యారడ్ లోకి వెళిళ్ చూసాడు. శీర్లకిష్ కారు గరాజ లోనే
ఉండటంతో, పైన ఏ గదిలోనో కూరుచ్ని ఫోన లో పుటిట్ంటి వాళళ్తో కబురుల్ పెటుట్కుని ఉంటుందని పైకి వచాచ్డు హరి
మూరిత్. పైన ఉనన్ గదులనీన్ వెతుకుతూ చివరకు భారయ్ తరచు పడుకునే బెడ రూము తలుపు తెరిచాడు. అరధ్రాతిర్ దాకా
టీవీ చూసే భరత్ని ఏమి అనలేక పకక్గదిలోకి వెళిళ్ పడుకోటం శీర్లకిష్ కి మామూలే. తొమిమ్ది గంటలైనా భారయ్ ఇంకా
పకక్మీదే ఉండటం చూసి హరిమూరిత్ ఆశచ్రయ్పోతూ దగగ్రకు వెళాళ్డు. చదువుతునన్ పుసత్కం పకక్నే ఉండటంతో
రాతర్ంతా చదువుతూ ఏ తెలల్వారుజామునో పడుకుని ఉంటుందనుకునాన్డు. “సరే...పడుకోనీలే” అని ఒక క్షణం
అనిపించింది కానీ, లేవగానే కాఫీ తాగందే హరిమూరిత్కి అడుగు ముందుకు పడదు. పోనీ కిచన లోకి వెళిళ్
చేసుకుందామా అంటే చేతకాదు. అందులో నినన్ రాతిర్ కాసత్ మందు ఎకుక్వైందేమో, తలంతా దిముమ్గా ఉంది. పైగా ఈ
రోజు ముఖయ్మైన కల్యింటుని కలవాలి. శీర్లకిష్ ఇచేచ్ కమమ్టి సాట్ర్ంగ కాఫీ పడితేగాని “హేన గోవర” తాలూకు తలనొపిప్
పోదు. అందుకే భారయ్ను లేపటానికే నిశచ్యించుకునాన్డు. ఆమెను తాకి తటిట్ లేపుతునన్పుప్డు చేతికి చలల్గా
మంచుముదద్లా అనిపించి హరిమూరిత్ షాక తినాన్డు. ఒకక్ క్షణం అతని మనసుస్ సత్ంభించి పోయింది.
సదా తన మనసెరిగి పర్వరిత్సూత్ తన అలవాటల్ను..తన బలహీనతలిన్..తన అహంకారానీన్..దురుసుతనానీన్ భరిసూత్
వచిచ్న శీర్లకిష్, తనను వదిలి వెళిళ్పోయి అపుప్డే పనెన్ండు రోజులైంది అంటే హరిమూరిత్ కి నమమ్శకయ్ంగా లేదు. శీర్లకిష్
ఇక లేదు అనన్ సతాయ్నిన్, ఆమె సంపాదించుకునన్ పేరును ఈ రెంటిని హరిమూరిత్ జీరిణ్ంచుకోలేక పోతునాన్డు. ఫూయ్నరల
టైములో శీర్లకిష్ పటల్ అందరూ చూపించిన గౌరవం, పేర్మ, దుఖం చూసి అతను ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఎపుప్డు చూసినా
వంట చేసుకుంటూ..పుసత్కాలు చదువుకుంటూ....మొకక్లమధయ్ తిరుగుతూ....అలుల్కుంటూ...ఫోనులో మాటాల్డుతూ
కనిపించే శీర్లకిష్కి ఇంతమంది తెలుసునని, ఆమెకు ఇంత బలగం ఉందని హరిమూరిత్కి అపుప్డే తెలిసింది. ఇంటోల్
అందరి అవసరాలు చూసాక అకక్డికీ ఇకక్డికీ వెళుత్ందని తెలుసు గాని, ఇనేన్ళుళ్గా సమాజానికి ఆమె ఎనోన్ రకాలుగా
సేవ చేసోత్ందనన్ విషయం శీర్లకిష్ పోయిన తరావ్త గాని హరిమూరిత్కి తెలీలేదు. ఎందుకంటే హరి మూరిత్కి ఎపుప్డూ
బిజినెస..డబుబ్ సంపాదన...డినన్రుల్..కల్బుబ్లు ముఖయ్ం కనుక.
శీర్లకిష్కి “భరత్గా” ఆమె కనివిని ఎరుగని జీవితానిన్, హోదాని ఇచాచ్నని గరవ్పడే హరిమూరిత్ ఆమెను
పోగొటుట్కునన్ రోజున తెలుసుకునాన్డు శీర్లకిష్కి బయట ఎంత గురిత్ంపు, పేరు ఉందో. ఎంతోమంది ఫోనుల్ చేసి, ఈ
మెయిలస్ పంపించి ఆమె హటాత మరణానికి విచారం వయ్కత్ం చేసూత్ తనకు తెలియని శీర్లకిష్ గురించి చెపాప్రు. ఆమె
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గొపప్తనానిన్, మంచితనానిన్ పొగిడారు. ఫూయ్నరల రోజున ఆమెకు శర్దాధ్ంజలి ఘటించటానికి వచిచ్న వాళళ్ను చూసి
ఆశచ్రయ్పోయాడు హరిమూరిత్. లోకల హాసిప్టల నుంచి...సూప కిచన నుంచి...రెడ కార్స నుంచి ఇండియన అసోసియేషన
తరుపునుంచి...దేవాలయం నుంచి వచిచ్న వాళళ్ందరూ శీర్లకిష్ తో తమకు ఉనన్ అనుబంధానిన్ పంచుకునాన్రు.
అపుప్డే పుటిట్న పసికందులకి సెవ్టట్రుల్, టోపీలు అలిల్ ఇసుత్ందని, వారానికి రెండు రోజులు సూప కిచన కు
వెళుత్ందని...వాళళ్ కోసం కూరలు పండించి ఇసూత్ ఉంటుందని...రెగుయ్లర బల్డ డోనర అని...లోకల కానస్ర ఫౌండేషన కు
హెలప్ చేసుత్ందని అందరూ అంటుంటే ఆ విషయాలనీన్ ఆరోజే తెలుసుకునాన్డు హరిమూరిత్. తన పిలల్లు పెదద్ కాలేజీలకు
వెళళ్టానికి, వాళుళ్ వృదిధ్లోకి రావడానికి తను, తన సంపాదన కారణం అనుకునే హరిమురిత్కి, పిలల్లు కూడా కంగు
తినిపించారు. ఆమె నిషక్లమ్షమైన పేర్మ గురించి ..తలిల్ వయ్కిత్తావ్వ్నిన్గురించి...ఆమె సహనం గురించి....చదువు పటల్ తలిల్కి
ఉనన్ ఇషట్ం గురించి పిలల్లు ముగుగ్రు గొపప్గా మాటాల్డారు. తాము తపుప్దోవలు పటట్కుండా ఎలా కాపాడిందో, తమ
అభిరుచులను గురిత్ంచి ఎలా పోర్తస్హించిందో...తమ శకిత్సామరాద్య్లను ఎలా వెలికి తీసిందో, పెదద్ చదువులు
చదువుకోకపోయినా తలిల్ ఎంత విజాఞ్నవంతురాలో అందరితో చెపుప్కునాన్రు. పెదద్వాడు సుహాస తను పీడియాటిర్క
అంకాలజిసుట్ అవడానికి కారణం తలేల్ అని, సెప్షల ఎడుయ్కేషన లో పీ ఎచ డి చెయయ్మని తలేల్ తనను పోర్తస్హించిందని
కూతురు సునీత గురుత్చేసుకునాన్రు. చినన్వాడు సుధీర తలిల్మీద ఇంగీల్షులో కవిత రాసి తన పేర్మను చాటుకునాన్డు.
హరిమూరిత్ నలభై ఏళళ్ కిందట పీ ఎచ డి పేరుతో అమెరికా వచాచ్డు. గవరన్మెంట కాలేజీలో చేసుత్నన్ ఉదోయ్గం
వదులుకుని ఎకక్డో దేశం కాని దేశం వెళల్టం హరిమూరిత్ తలిల్దండుర్లకు ఏ మాతర్ం ఇషట్ం లేదు. ఎపుప్డూ ఎవరి మాట
వినని హరిమూరిత్ అపుప్డు కూడా తలిల్దండుర్ల మాట వినకుండా అమెరికా వచాచ్డు. తలిల్దండుర్ల మాటే వినని వాడు
అతత్మామల మాటేం వింటాడని శీర్లకిష్ అమామ్నానన్ ఏం మాటాల్డలేదు. హరిమూరిత్ బయలుదేరే రోజు, శీర్లకిష్ ఎలాగో
గొంతు పెగలుచ్కుని “ననూన్ మీతో తీసికెళళ్౦డి” అని అడిగింది. తన ఆశయం ఏమిటో, అమెరికా వెళల్టం వలల్
ఉపయోగం ఏమిటో లాంటి విషయాలు వివరించి చెపప్కపోయినా, ఆమెను వంటరిగా వదిలి వెళుత్నాన్ని, పేర్మగా
మాటాల్డి ఆమెకు ధైరయ్ం ఇవావ్లని అతని లెకక్ల బురర్కు తటట్లేదు. “తరావ్త వదుద్వులే” అంటూ ఒకక్ మాటలో
సమాధానం చెపిప్ విమానం ఎకేక్సాడు హరిమూరిత్.
హరిమూరిత్ యూనివరిస్టీ లో ఎం ఎ మొదటి సంవతస్రం లో ఉనన్పుప్డు శీర్లకిష్ తో పెళల్యిపోయింది.
దానధరామ్లతో ఆరిధ్కంగా చితికిపోయిన తన చినన్నాటి సేన్హితుడు, ఆఖరి కూతురు పెళిళ్ కోసం చెపుప్లరిగేలా
తిరుగుతుంటే, లకిష్ కళ ఉటిట్పడుతునన్ ఆ పిలల్ను తమ ఇంటి కోడలిగా చేసుకుంటే అనిన్విధాల బావుంటుందని
హరిమూరిత్ తలిల్దండుర్లు తీసుకునన్ నిరణ్యం అది. పెళిళ్కి వచిచ్న ఫెర్ండస్ అందరూ పెళిళ్ కూతురు చాలా అందంగా
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ఉందని కామెంట చేసినపుప్డు గరవ్ంగా ఫీల అయాయ్డు కానీ, అమెరికా వచాచ్క శీర్లకిష్ ఉటిట్ పలెల్టూరి గబిబ్లాయి అని
తన చదువుకు , సేట్టస కు, తన అభిరుచికి తగిన భారయ్ కాదనన్ అసంతృపిత్ హరిమూరిత్కి బాగా ఉండిపోయింది.
తనని ఓ దైవంలా ఆరాధిసూత్ తన మాటకు ఎదురు చెపప్కుండా, అణకువగా అనీన్ అమరేచ్ శీర్లకిష్ ని చూసి
లోలోపల సంతోషపడే వాడు కానీ, పైకి మాతర్ం ఎపుప్డూ అసలైన మొగుడి లాగే బిహేవ చేసేవాడు. శీర్లకిష్ కి చీరలు
కొనాన్, నగలు చేయించినా, అతత్వారికి సహాయం చేసినా అందులో పేర్మ కనాన్ ఆడంబరం, అహంభావమే ఎకుక్వగా
ఉండేది. శీర్లకిష్ మాతర్ం ఇవేవి పటిట్ంచుకోకుండా ఎపుప్డూ సంతోషంగానే ఉండేది. అతని మనసత్తావ్నిన్ అరధ్ం చేసుకునన్
శీర్లకిష్, హరిమూరిత్ తన మీద ఎంత దాషీట్కం చెలాయించినా, పీకల దాకా తాగి వచిచ్నా, పిలల్లిన్ గడగడ లాడించినా
అనిన్ంటినీ భరిసూత్, సమరిధ్ంచుకుంటూ తనపని తాను చేసుకుంటూ పోయేది. పిలల్లు సూక్ళళ్ కెళళ్టం మొదలు పెటాట్క ఓ
కంపెనీలో కొనాన్ళుళ్ డేటా ఎంటీర్ ఉదోయ్గం చేసింది. శీర్లకిష్ పని చేసిననాన్ళుళ్ హరిమూరిత్ ఆమెను గేలి చేసూత్నే ఉనాన్డు.
“బూబు సంపాదన కుటుట్పూలకు సరి!” అనన్టుట్ మా ఆవిడ సంపాదన కారులో గాస కు, పిలల్ల బేబీ సిటిట్ంగ కు
సరిపోతుంది!” అంటూ అందరి ముందు అనేవాడు! భరత్ ఎపుప్డూ కెల్యినట్స్ ..బిజినెస టిర్పుప్లు...కల్బుబ్లు..డినన్రుల్ అంటూ
ఇంటిపటుట్న ఉండకపోవడం, పిలల్లిన్ పటిట్ంచుకోక పోవడం చూసి శీర్లకేష్మ్ ఉదోయ్గం మానేసింది.
ఇలుల్నిరవ్హణ..పిలల్ల ఆలనాపాలనా... చదువులు..అనారోగాయ్లు..ఆటలు, పాటలు..ఎకస్టార్ యాకిట్విటీస..కాలేజీ
చదువులు వీటనిన్టి కారణంగా శీర్లకిష్ ఎనోన్ నేరుచ్కుంటూ ఎనెన్నోన్విషయాలు తెలుసుకుంది. ఈ పర్కిర్యలో శీర్లకిష్కి
రకరకాల వారితో పరిచయాలు, సేన్హాలు ఏరప్డాడ్యి. ఎనిన్ రకాల సమసయ్లు ఉనాన్ ఎనిన్ ఇబబ్ందులు వచిచ్నా, వాటిని
అధిగమిసూత్ ముందుకు వెళేళ్ వారిని ఎంతో మందిని చూసింది. అపుప్డే శీర్లకిష్కి తను ఏం చెయయ్చోచ్, సమాజానికి తను
ఎలా ఉపయోగపడచోచ్, తన సమయానిన్ ఎలా వినియోగించుకోవచోచ్ తెలిసింది. “మానవ సేవే మాధవ సేవ” అంటూ
అపుప్చేసి మరీ ఎందరికో సహాయం చేసిన తండిర్ ఆమెకు గురుత్కొచాచ్డు. పిలల్లు చదువులు ముగించుకుని వాళళ్
కాళళ్మీద వాళుళ్ నిలబడటం మొదలు పెటాట్క శీర్లకిష్ ఎకుక్వ సమయం వాలంటీర సరీవ్స చేసూత్ నలుగురికీ
సహాయపడుతూ వచిచ్ంది.
అనిన్ కారయ్కర్మాలు పూరత్యిన తరావ్త వెళేళ్ ముందు, పిలల్లు తమ దగగ్రకు వచిచ్ ఉండమని తండిర్ని అడిగారు.
అలుల్డు, కోడలు కూడా అడిగి చూసారు. హరిమూరిత్ ఎకక్డికీ రాననాన్డు. రోజు రోజుకు శీర్లకిష్ లేని లోటు కొటొట్చిచ్నటుట్
కనబడుతోంది. ఇనాన్ళుళ్ ఆమె ఉనికిని అంతగా పటిట్ంచుకోని హరిమూరిత్కి, ఇపుప్డు ఇంటోల్ ఎకక్డి కెళిళ్నా, ఏం చూసినా
శిర్లకేష్మ్ కనిపిసోత్ంది. ఆమె చేతి వంట, ఆ కమమ్టి కాఫీ ఇక తనకు లేవనుకుంటే బాధగా ఉంది. హరిమూరిత్కి ఏం
చెయాయ్లో తోచడం లేదు..పిచెచ్కిక్నటుట్గా ఉంది. ఆరోజు మరింత సాట్ర్ంగ డోస పడితేగాని లాభం లేదని లికక్ర కాబినెట
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తెరిచి సెప్షల అకేషనస్ కోసం తను పర్తేయ్కంగా వెనకగా దాచుకునే విసీక్ బాటిల అందుకోబోయాడు హరిమూరిత్. అపుప్డే
శీర్లకిష్ రాసి పెటిట్న ఉతత్రం చూసాడు. ఆ లికక్ర కాబినెట హారిమూరిత్ తపప్ ఇంకెవవ్రు ముటుట్కోరు, ముటుట్కోడానికి
వీలేల్దు కూడా. శీర్ లకిష్ అయితే ఈ చాయలకే రాదు. అలాంటిది ఈ కవరు ఇకక్డకెలా వచిచ్ంది? అకక్డెలా పెటిట్ంది?
అనుకుంటూ గాల్సులోకి విసీక్ వొంపుకుని సోఫాలో కూరుచ్ని కవర ఓపెన చేసి చూసాడు.
అది శీర్లకిష్ కొదిద్ రోజులకిందట హరి మూరిత్కి రాసిన ఉతత్రం. అందులో కొనిన్ ముఖయ్మైన వసుత్వులు ఇంటోల్
ఎకక్డ పెటిట్ందీ...తనకు తెలియని పిలల్ల సంగతులు కొనిన్...తన ఆరోగయ్ం జాగర్తత్గా చూసుకోమని రాసూత్ చివరిగా
ముతాయ్లాల్ంటి పిలల్లిన్, ఇంతటి సౌభాగాయ్నిన్ పొందిన తను ఎంతో అదృషట్వంతు రాలినని... హరిమూరిత్ కారణంగా
అమెరికా దేశం వచిచ్ బయట పర్పంచానిన్ చూడగలిగానని....తన మనసుకు ఇషట్మైన పనులు చేసే గొపప్ అవకాశం
తనకు దొరికిందని రాసూత్...భగవంతుడు ఇచిచ్న ఈ జీవితానిన్ సారధ్కం చేసుకునాన్ననే తృపిత్-ఆనందం తనకు ఉనాన్యని
“నా గుండెలోల్ నిండుగా ఉనన్ ఈ సంతోషానిన్ మీకు తెలియచెయాయ్లని ఈ ఉతత్రం రాసుత్నాన్ను” అంటూ ముగించింది.
అహంభావంతో ఆమె వయ్కిత్తావ్నిన్ తను నొకేక్యాలని చూసినా, ఆమెకు ఇవవ్వలసిన గౌరవానిన్ తను
ఇవవ్కపోయినా, ఎకక్డా తనను తపుప్పటట్కుండా...నిందించకుండా పైపెచుచ్ మీ వలనే నాకెంతో మేలు జరిగింది అంటూ
తనను అందలం ఎకిక్ంచింది శీర్లకిష్.
తనకెంతో ఇషట్మైన విసీక్ గొంతులోకి నెమమ్దిగా జారుతునన్పుప్డు, మధయ్ మధయ్లో సిగరెట

దముమ్

లాగుతునన్పుప్డు, ఎపుప్డూ ఉండే “కిక” ఆ రోజున హరిమూరిత్కి రాలేదు. తన జీవితంలో అసలైన కిక భారయ్ “శీర్లకిష్”
అని ఆరోజే తెలుసుకునన్ హరిమూరిత్, సీసాలో ఉనన్ విసీక్ని సింకులో వొంపేసి...సిగరెటుల్ గారేబ్జ లో పడేసి లోపలికి
వెళిళ్పోయాడు.
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