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సమయం అరథ్రాతిర్ పండెర్ండుగంటలు. పలెల్లో అయితే పండెర్ండుగంటలు మోర్గివుండేవి నిరభయ్ంతరంగా.
గంటలుకొటేట్పాతతరపు సంపర్దాయానిన్ సౌండు పొలూయ్షన అంటూ తపుప్ పటేట్ కొతత్కాలం వచిచ్ంది కదా!
ఇరవయోయ్అంతసుత్లోని కారన్రింటి పడగగ్ది అది!
కొతత్కాలంటెర్ండులేవో వెకిక్రించటంతో గంటలశబాద్లిన్మాతర్ం గొంతులోనే నొకుక్కొని కికుక్రుమంటూ కిల్క కిల్క మని
చినన్గా శబద్ం మూలుగుతోంది . నిశశ్బద్నిబంధనలను నెమరువేసుకొంటోంది.
అలా కదులుతూనన్ కాలానికి గురుతుగా గోడపై వేర్లాడుతూ కాలానిన్ లెకక్పెడుతోంది.
ఎలాగో అలా ములుల్లునన్ ఆ గడియారం భయంభయంగా తనపని తాను చేసుకుంటోంది లెజెండరీయోధునిలా.
**

**

**

"సంకార్ంతి పండకిక్ మా నానన్మమ్ వాళళ్ ఊరికి వెళదామండీ! పాపం ముసలిపార్ణాలు ఆశగా ఎదురుచూసూత్ంటాయి."
"పర్యాణంలో ఇకక్టుల్గురుత్కు తెచుచ్కో ! పిలల్లిన్ ఇబబ్ందిపెటిట్ ఆరోగాయ్లను ఫణంగా పెటిట్ వెళళ్టం అనవసరమా ?"
బెడ లైట వెలుగులో సహనపిర్య బుగగ్లపైనుండి జారుతునన్ కనీన్టి చారికలు మెరుసూత్నేవునాన్య నిసస్హాయతకు
గురుతులుగా..
**

**

**

రాతుర్లు కొనిన్ గడిచిపోయాయ.
సంకార్ంతి వచిచ్పోయింది.
కాలం అలా కర్మకర్మంగా ఓదారచ్డంతో కనీన్ళుళ్ అలా అలా అనునయింపబడి ఆగిపోయాయ.
**
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"ఎందుకే సంకార్ంతికి రాలేదు?"
"సెలవు దొరకలేదు బామామ్"
"అదేం కాదులేవే! ఈ ముసలిదానితో అవసరం తీరిపోయింది. పేర్మచచిచ్పోయింది"
గుండెపగిలింది సహనకి నానన్మమ్ నిషూట్రపు పలుకులతో .
అయితే.. ఆ విషయం ఎవవ్రికీ తెలీదు సహనకు తపప్.
ఎదురుచూచిఏడిచ్, నిషూట్రాలాడిన బామమ్కూ తెలీదు గుండెపగిలిన సంగతి.
ఎందుకంటే....
అది సహనపిర్య మౌనంగా దాచుకునన్ రహసయ్ం కాబటిట్!
**

**

**

హృదయం ఉపొప్ంగింది ఆనందంతో, ఎనోన్ఏళళ్తరావ్త కళెళ్దుట అకక్యయ్ కనబడటంతో.
తనకి కనన్తలిల్తో సమానంగా పేర్మనుపంచింది ఆమెనే మరి!
ఎగిరి ఓ పటుట్పటిట్ంది మెడచుటూట్ చేతులేసూత్.. అకక్యయ్కూతురు కేష్మ గారాబంగా.
దానికి పెటాట్లిస్న పేరుకోసం ఎకక్డెకక్డో తెలుగు భాండాగారాలలో వెతికి వెతికి చివరికి నామకరణంరోజునాటికి పేరుని
సిదధ్ంచేసి పెటిట్ంది సహనపిర్యే మరి!
"పెళైళ్ ఇనేన్ళళ్యియ్ంది .అయినా మా ఇంటికి అసస్లు రాలేదు. ఎలావునాన్వే?"
ఆవేదనగా అడిగింది అకక్యయ్ పేర్మగా సహనపిర్య తలపైచెయేయ్సి ఆపాయ్యంగా నిమురుతూ.
"హాసెప్టల లో ఉదోయ్గం కదా అకక్యాయ్! సెలవులుండవ .ఆదివారం కూడా డూయ్టీయే!"
"ఫరవాలేదు లేవే ఆనందంగా వునాన్వ అదే మాకు కావాలి."
కమమ్నివంటలు వండుకుతింటూ తీయని మాటలను కలుపుకుంటూ అలనాటి ఘటనల జాఞ్పకాలను గురుత్కు
తెచుచ్కుంటూ పదిరోజులు పదినిముషాలలా గడచిపోయాయ.
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ఆన లైన లో ఫైల్ట టికెటుల్ బుక చేసి సెల ఫోన కి పంపించారు, బావగారు అకక్యయ్ గారిని ఇక పంపించెయయ్మంటూ,
పిలల్లకు పరీక్షలుండటంతో .
కనీన్ళుల్ నిండిన కనున్లతో అకక్యయ్నూ ముదుధ్లకూతురు కేష్మనూ సాగనంపేందుకు కారుదాకా వచిచ్ నిలిచింది
సహనపిర్య .
"ఎనాన్ళుళ్నాన్ .... 'ఎవరికివారే యమునాతీరే అనన్టుల్ ' ఎవరిళళ్కు వారెళళ్కతపప్దు కదా! కానీ.... కనిపిసేత్
పలకరించటం , ఇంటికి వసేత్ కమమ్గా వండిపెటట్టం, కానుకలివవ్టం ఇవనీన్..... తపప్వుకాబటిట్. ఇవనీన్ ఏదో రొటీన గా
బాధయ్తలిన్ నెఱవేరచ్టాలాల్ంటివేరా బుజీజ్! ఇవేవీ మధురసమ్ృతులలా జాఞ్పకాలోల్ మిగిలి పోయేఛానస్ లేదు. 'మనసుంటే ...
నీ మనసులో మేముంటే నీవూ మా ఇంటికిరా! కనీసం నేను బర్తికుండగానే!!"
అంటూ గదగ్దసవ్రంతో ,కనున్ లోల్ నిలుసుత్నన్ కనీన్టితడిమెరుపు లతో వెళిళ్పోయింది అకక్యయ్.
కానీ అకక్యయ్ మాటలు మాతర్ం....
మూయ్జియంలో భదర్పరచిన ఈటెలాల్ మిగిలిపోయాయ
సహనపిర్య గుండెగదులోల్ అలా శాశవ్తంగా.
**

**

**

"హలో సహనా! నేనే! నీ మానసనే! నీ చినన్నాటి నీ సేన్హితురాలిని. నీ పార్ణానిన్.. మా అమామ్యి కి
కానుప్నొపుప్లొసుత్నన్టుల్నాన్య చినన్సాయం కోసం ఫోన చేశా ..'
"సారీ! నేను ఉతత్రదేశయాతర్లో వునాన్ను." పడకమీదనుండిలేయకుండానే సహనచెపిప్న జవాబుఅది!
తాను అబదధ్ంచెపాప్నని మానస గర్హిసుత్ందని,అయినా తనని క్షమిసుత్ందని కూడా సహనకి తెలుసు, ఎందుకంటే
ఇదద్రిశరీరాలు వేరైనా మనసులుమాతర్ం ఒకటే కాబటిట్. కనీసమైన సాయం చేయలేకపోయినందుకు తనను తాను
క్షమించుకోలేక కుమిలి పోయింది సహన.
'హమమ్యయ్!' సహనగారి భరత్ గారి నిటూట్రుప్.
"అరథ్రాతిర్ అపరాతిర్ అనకుండా ఫోనుల్ వసుత్ంటాయ మీ మమీమ్కి. మీ మమీమ్ లేసుత్ందనుకునాన్ను"
"నాకు ముందే తెలుసు డాడీ అందుకే .. . మమీమ్ ఫోన లిఫుట్ చేయకముందే.... వెళితే నా మీద ఒటేట్నని చెపేప్శాను.
అందుకే ఆ టివ్సుట్ పైగా నేను కూడా పసిబిడడ్తలిల్నికదా !"

øöeTT~

www.koumudi.net

pHY 2022

అ

4

కటుట్బాటల్తో కఠినశాసనాలతో మనసులిన్కటిట్పడేసే తండిర్కి ఒటల్తో చుటిట్కటేట్సే కూతురూ తోడైంది.
"అరథ్రాతిర్ ఫోన చేసి నినున్ ఇబబ్ంది పెటిట్నందుకు ననున్క్షమించవే" అంటూ .. చితికిపోయిన నమమ్కంతో
సహనపిర్యతో మానస చెపిప్న ఆ మాటే మానసగారు తన జీవితంలో మాటాల్డిన చిటట్చివరిమాట.!!
ఆ మాటను వినటంతోనే...అతయ్ంతగోపయ్ంగా సహనపిర్య మనసుస్ హతయ్చేయబడింది.
**

***

**

అదే అరథ్రాతిర్
అదే సహనపిర్య
అరవయేయ్ళళ్ వయో అవధి!
'ఆనందంగా....యూ యస ఏ లో పిలల్లు'
'పర్కక్న పర్శాంతంగా నిదర్లో మునిగిన జీవిత భాగసావ్మి!'
యథాతథంగా....తలవైపున గోడపై..తదేకంగా తనపనితాను చేసుకుపోతోనన్ గడియారం.!
ఆఖరి పిలుపులు మొదలయాయ్యి. మెడికల డిపారుట్మెంటుకదా ....బాగా అవగాహన వుంది ఆమెకి.
రకత్ం మాంసం తో నిరిమ్తమైన గుండె మొరాయిసూత్నన్టుల్ బాధిసోత్ంది. ఈ బాధకు కారణం అనారోగయ్ంకావచుచ్.
ఒకక్సారి మాతర్మే పార్ణంతీసి చంపే శకిత్ ఈ బాధకు ఉండవచుచ్.
కానీ.. ఇదే గుండె.. పిండేయబడుతనన్టుల్ పగిలిపోతునన్టుల్ గతంలో వందలసారుల్ బాధపడింది. ఆ బాధకుకారణం
అచచ్ంగా ఆతీమ్యమానవీయవైఫలయ్ంమాతర్మే .
కానీ ఆ బాధ మానసికంగా పర్తిసారీచంపింది.
కానీ.....
అదే మానవీయధరమ్ం
'తనబాధయ్తలను తీరుచ్కోవటం కోసం '
తనను బర్తికేలా చేసి అనుక్షణం తనను చితర్వథకు గురిచేసింది.
మరి ఇపుప్డు...
నొపుప్లు,వొణుకులు, చెమటలు,రొపుప్లు
ఈ నాటి చెమటలచెమమ్ ఆమెని కలవరపెటట్లేదు
ఎనోన్ఏళుళ్గా ఉబికిన కనీన్ళళ్చెమమ్లకు ఫుల సాట్ప పెటేట్ సమయం వచిచ్నందుకు ఆమెకెంతో తృపిత్గా వుంది.
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కానుప్నొపుప్లను మునిపంటిబిగువున భరించిన ఆమెకి ఈ గుండె నొపిప్భరించరానిదిగా అనిపించలేదు.
అందుకే పర్కక్నే పడుకొని వునన్పప్టికీ ,భరత్ని పిలువలేదు. పెడబొబబ్లు పెటట్లేదు.
"అమామ్! నీ మనవరాలు నివేదిత పుటిట్నరోజు కి ఆన లైన లో తపప్కుండా ఆశీసుస్లందించాలి " అంటూ అమెరికానుండి
వాటస్ప పెటిట్న కూతురుకి
"నాతో అవసరం మీకు తీరిపోయిందే " అంటూ జవాబు పెటాట్లనుకుంది సహనపిర్య
కానీ..అది కూడా పెటట్లేదు.
శాశవ్త నిదర్లోకి జారుకుంది హాయిగా.
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