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సాట్న ఫరడ్ హాసప్టల లాంజ నిశశ్బద్ంగా వుంది. ఎవరికి వారు వాళళ్ ఫోనుల్ చూసుకుంటూ కాలకేష్పం
చేసుత్నన్టుట్నాన్రు గానీ ముఖాలనీన్ వాడిపోయి వునాన్యి.
అవంతి సోఫాలో తల వెనకిక్ ఆనుచ్కుని వుంది. కళళ్ నుంచి జారి ఎండిపోయిన కనీన్టి చారికలు. ఎవరూ ఎవరీన్
ఓదారుచ్కోవడం లేదు. అసలేం జరుగుతోందో కూడా వాళళ్కి అరధ్ం కావడం లేదు.
రాజీవ ఒక పకక్గా నుంచుని నెమమ్దిగా ఇండియాలో తన కంపెనీ మానేజరల్తో ఫోనస్ అటెండ అవుతునాన్డు.
అవంతి లేచి నిలబడింది ఆమె వయసు 50 ఏళుళ్ కానీ 40 లోల్ వునన్టుట్ంది. ఐశవ్రయ్ం, అందం కుపప్పోసినటుట్ వుంది.
బిడడ్ ఆఖరిక్షణాలు లెకక్బెటుట్కుంటునన్ ఈ క్షణాలోల్ మాతర్ం తనకు అందం ఐశవ్రయ్ం ఏమీ వదుద్ బిడడ్ పార్ణం
ఒకక్టి తనకు వరంగా ఇసేత్ చాలని దేముళళ్ని వేడుకుంటూంది.
కూతురు వరణ్ వునన్ రూం బయట నిలబడింది. ఆమెకు లోపలివరకూ వెళేళ్ందుకు అనుమతి లేదు. అలుల్డు తమను
ఎవరినీ లోపలికి వచిచ్ వరణ్ను చూసే వీలు లేకుండా చేశాడు.
మారిఫ్న ఇంజెక్షన పర్భావంతో మతుత్లో వుంది వరణ్. తన బంగారు తలిల్ వరణ్. మనసారా ఒకక్సారి హతుత్కోవాలని
వుంది. దానిని కనన్పుప్డు తను కనన్ కలలు కళళ్ముందే కూలిపోతుంటే గుండె కూడా చిదర్మైనటుట్ంది.
తనని చినన్పిలల్ని కోపప్డినటుట్ కోపప్డే వరణ్ ఇక వుండదు. తన బిడడ్ శాశవ్త పర్యాణానికి సిదధ్మవుతుంటే కనీసం
కడపటి వీడోక్లు పలికే రాత కూడా లేదు. కోటల్ ఆసిత్ , ఇందర్భవనాలాల్ంటి ఇళూళ్ , ఖరీదైన కారూల్ , డైమండ నగలు ఇవేవీ
పనికి రాలేదు.
కూతురు చాకులాంటి కురార్డిని ఎంచుకుంది అని మురిసిపోయింది గానీ వాడో మెతత్ని కతిత్ అని ఊహించలేదు.
"అవంతీ ! ఎంతసేపని అకక్డ నుంచుంటావ. నా మాట విను హోటల కి వెళిళ్ రెసట్ తీసుకుని మళీళ్ వదాద్ం.
నినన్ంతా పర్యాణంలోనూ నువేవ్మీ తినలేదు" అంటూ అకక్ భుజం మీద చెయియ్వేసి బతిమాలాడు రఘు.
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"ఒరేయ ! మనం అరచేతిలో పువవ్లేల్ పెంచుకునాన్ం కదరా. నా కనాన్ మామా మామా అని నీ దగగ్రే చేరిక. అది
ఇలా చావుబతుకులోల్ కొటుట్ మిటాట్డుతూంటే ఏమీ చెయయ్లేకపోతునాన్ం“ మళీళ్ కనీన్ళుళ్ వరదలయాయ్యి.
ఇంతలో తన వరణ్ బాబును సాట్ర్లర లో వేసుకుని తీసుకొసుత్నన్ వరణ్ అతత్గారిని చూసి మనవడి కోసం ఒకక్ ఉదుటన
వెళిళ్ంది.
“ ఇపుప్డే పడుకునాన్డు వదిలెయయ్ండి …మళీళ్ ఏడుసాత్డు“ అనన్ అలుల్డి గొంతు.
ఎతుత్కోబోయిన అవంతిని నిరసనగా చూసూత్ కదిలి పోయింది ఆమె.
“లలిత గారూ ! పోనీ వాడిన్ ఇకక్డ వుంచండి మా దగగ్ర“ అంటునాన్ పటిట్ంచుకోలేదు.
కూతురికి ఆఖరి క్షణాలు సమీపిసుత్నన్ సమయంలో తగువు పడడం ఇషట్ం లేక నిసస్హాయంగా చూసూత్
వుండిపోయింది.
ఇంత జరుగుతునాన్ రాజీవ ఏమీ మాటాల్డడం లేదు. అవంతి, తను ఏనాడో విడిపోయారు. పిలల్ల కోసం కలిసే
వారు.
వరణ్ పటుట్బటట్డంతో ఇదద్రూ కలిసి ఆమె పెళిళ్ కనీవినీ ఎరగనంత ఘనంగా జరిపించారు. ఇదిగో ఇపుప్డిలా
కలిశారు.
అవంతి కోపంగా హాసప్టల డెసక్ దగగ్రికి వెళిళ్ంది. కూతురి దగగ్రికి తనను వెళళ్నీయమని అడిగింది. భరత్ని తపప్
ఎవరినీ రానియొదద్ని వరణ్ సంతకంతో వునన్ కనెస్ంట లెటర చూపించింది నరస్ .
“ఓ ! ఈ దౌరాభ్గుయ్డు దానిన్ డెత బెడ మీద కూడా సాధించడం మానలేదనన్మాట“ అవంతి తనలో తనే
గొణుకుక్ంది.
వరణ్ ఎమెమ్స చేయడానికి యూఎస వచిచ్నపుప్డు కాల్సేమ్ట అంకిత తో సానిన్హితయ్ం పెరిగింది. ఎంతో
అపురూపంగా చూసూత్ అతను చూపించే పేర్మకు పొంగిపోయింది.
"అంకిత ! నా చినన్పప్టి నుంచి అమామ్ నానన్లు పేర్మగా మాటాల్డుకోవడం చూడలేదు. అమామ్ , నానాన్ నేనూ
కలిస్ ఎనన్డూ ఒక టిర్ప కి గానీ ఒక సినిమాకి గానీ వెళళ్లేదు. అయితే అమమ్తో లేకపోతే నానన్తో అంతే . డైనింగ హాలోల్
కలిసి ఏనాడూ భోజనం చెయయ్లేదంటే నముమ్తావా ?" అంది.
"వరాణ్ ! నీకు పార్మిస చేసుత్నాన్ మనం అలా వుండం సరేనా. నీకు నేను నాకు నువువ్" అనాన్డు సునిన్తంగా ఆమె
బుగగ్ నిమురుతూ.
ఇవనీన్ తలిల్కి చెపిప్ తను అంకిత ను పెళిళ్ చేసుకుంటానని చెపిప్ంది.
రాజీవ కి ఫోన చేసి కూతురి సంగతి చెపిప్ంది.
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రాజీవ అమెరికాలో వునన్ తన ఫెర్ండస్ దావ్రా అంకిత కుటుంబం గురించి తెలుసుకునాన్డు.
"అవంతీ ! నేను మంచి సంబంధం చూశాను. అంకిత ఫేమిలీ గురించి అంత మంచి ఫీడ బాక రాలేదు" అనాన్డు.
"పైగా పెదద్ ఆసిత్పరులు కూడా కాదంట. నా మాట విను మన వరణ్కి తగగ్ అబాబ్యిని నేను సెలెకట్ చేశాను"
అనాన్డు.
అవంతి ఇంతెతుత్న లేచింది. "సెలెకట్ చేయడానికి అది వేసుకునే డెర్స కాదు... పేర్మించే మనిషి నువెవ్పుప్డు
ఎదుటివాళళ్ మాట వింటావు గనుక , వరణ్కి అంకిత చాలా నచాచ్డు. నేను కూడా మొనన్ యూఎస వెళిళ్నపుప్డు
కలిశాను.నేను పోగొటుట్కునన్ ఆనందం నా కూతురికి దకుక్తుందనిపించింది. నీలా కనపడిన ఆడపిలల్ని వదలని
బుదిధ్లేకపోతే అదే చాలు " అంది.
"నువువ్ మాతర్ం భరేత్ దైవం అని పూజించావ మరి.” అటునుంచి వయ్గయ్ంగా అనాన్డు రాజీవ.
ఎపప్టాల్నే వాదోపవాదాలతో సంభాషణ ముగిసింది.
మొతాత్నికి రాజీవ, అవంతిల సాథ్యికి తగగ్టుట్ పెళిళ్ చేసారు.
ఎంగేజెమ్ంట కే రెండుకోటల్ డైమండ జూయ్యలరీ కొనడం చూసిన వరణ్ అతత్ గారు అంకిత తో "మీ అతత్ పెళిళ్కి
ఇంకెనిన్ కొంటుందో ?" అంది గుసగుసగా.
"ఇపప్టికే తనకి చాలా జూయ్యలరీ వుందంట మమీమ్. మళీళ్ లేటెసట్ కొంటునాన్రంట " అనాన్డు.
పెళళ్యాయ్కా జాబ లో జాయినయియ్ంది వరణ్.
ఆమె కలలు కనన్ శాంతితో కూడిన ఇలుల్ , ఎంతో అనోయ్నయ్ంగా వుండే భరత్ , అతత్ మామలు సఖయ్త అంతా కలలా
వుంది.
కల ఎపప్టికైనా కరిగిపోతుందని వాసత్వం వేరుగా వుంటుందని నెమమ్దిగా తెలియడం మొదలయియ్ంది.
అమెరికాలోనే సిథ్రపడిన అతత్మామలు ఎపుప్డైనా వచిచ్ వెళుత్ండేవారు.
ఆ సారి వాళొళ్చిచ్ వెళిళ్నాకా అంకిత " వరాణ్ నీ నగలనీన్ తెచుచ్కోలేదా ? " అని అడిగాడు.
"నినన్ అతత్యయ్ కూడా అడిగారు నీకు తెలుసుగా అంకిత నేను సింపుల గా వుంటాను , అవనీన్ అమమ్ గోల పడలేక
వేసుకుంటా అంతే, పెళళ్యాయ్క ఇకక్డికి వచేచ్ ముందు అనీన్ అమమ్ లాకర లో పెటేట్సింది "అంది
"అదే అమమ్ కూడా అడిగింది. మీ అమమ్ కైనా కామనెస్నస్ లేదా ?నీకు ఇచిచ్నవి ఆమె దాచడం ఏంటి మనం
దాచుకోలేమా?" అని అనాన్డు.
"అయినా మీ అమమ్గారికి నా నగల గురించి ఎందుకు అంకిత ఎపుప్డూ అమమ్ గురించి నా దగగ్ర తకుక్వగా
మాటాల్డకు పీల్జ. "
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అలా చినన్గా నస మొదలైంది. వరణ్ అనుకునన్దొకటే చినన్ చినన్ వాటికి తగవులు పడి కుటుంబ సంబంధాలను
బలహీనపరచుకోకూడదు .
అందుకే "అంకిత ఈ సారి అమమ్ వచిచ్నపుప్డు తెమమ్ంటాను సరేనా?" అంది.
ఈ లోగా పెర్గెన్ంట అయియ్ంది.
కూతురిని చూడడానికి అవంతి వచిచ్ంది. ఆమె వచిచ్న రోజే అంకిత వాళళ్ అమమ్ కూడా వచిచ్ంది. వరణ్కి తలిల్తో
మాటాల్డుకునే వీలు కూడా వుండేది కాదు.
అకక్డునన్ అవంతి ఫెర్ండస్ పర్తి వీకెండ వచిచ్ ఎకక్డికో దగగ్రికి తీసుకెళేళ్ వారు.
"మీ అమమ్ ఆ డెర్సిస్ంగ, ఆ తిరుగుళుళ్ ఇదంతా నాకు నచచ్దు "అనాన్డొకసారి.
"అదేంటి అంకిత అమమ్ ఎపుప్డూ ఇలాగే వుంటుంది. ఇండియా అయినా ఇకక్డైనా అమమ్కి ఒక సరిక్ల వుంటుంది
ఇక డెర్సిస్ంగ అంటావా అది తన ఇషట్ం మనం ఎవరం జడజ్ చేయడానికి "అంది వరణ్ .
"మీ ఫేమిలీ అంతా డిఫరెంట లే " అనాన్డు జోక గా అనన్టుట్.
దానికి అంకిత అమమ్ పగలబడి నవవ్డం చూసి వరణ్కి చిరాకేసి లోపలికి వెళిళ్ పోయింది.
ఆ రోజు ఇంటోల్ హెలప్ చేయడానికి వచేచ్ మెయిడ రాలేదు. పొదుద్నన్ సింక నిండా అంటుల్, వంట చెయాయ్లి.
పొదుద్నేన్ అంకిత ఏదో పని వుందని వెళిళ్ పోయాడు.
వరణ్కి వికారం వాంతులతో నీరసంగా వుంది. అవంతే ఆ సామానుల్ డిష వాషర లో పెటట్గా ఇంకా వునన్వి తోమి
వంట చేసింది.
అతత్గారు కనీసం అవతలి

పులల్ తీసి ఇవతల పెటట్లేదు. పైగా సోఫాలో పడుకుని టీవీ పెదద్ సౌండ పెటుట్కుని

చూసోత్ంది.
మరాన్డూ మెయిడ రాలేదు.
"అంకిత అతత్యయ్ని ఫోన చేయమను ఈరోజూ రాలేదు పూనమ. ఆమె నంబర ఇవువ్ నేను మాటాల్డతా" అని
నంబర తీసుకుంది.
ఫోన లిఫట్ చేసిన పూనమ "ఆంటీ టూ వీకస్ రావొదద్నాన్రు అందుకే వేరే వరక్ కి వెళాళ్" అని చెపిప్ంది.
వరణ్ ఆశచ్రయ్పోయింది.
వరణ్ పెర్గెన్ంట అయాయ్క ఆమె అతత్గారే తనకి తెలిస్న వాళళ్ దావ్రా పూనమ ని వరక్ లో పెటట్డంతో ఆమే
మాటాల్డేది ఇపప్టి వరకూ.
అమమ్తో పని చేయించడానికే పని మానిపించారని అరధ్మైంది.
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అడుగడుగునా పనివాళుళ్... హోదా దరప్ం పర్దరిశ్ంచే అమమ్ తనకోసం అంటుల్ తోమి వంట చేసోత్ంది.
"అమామ్! ఎపుప్డెళుత్నాన్వ?” అంది మరాన్డు.
“అదేంటి పని వుంది వెళిళ్ మళీళ్ వసాత్నంటే ఇంకొనాన్ళుళ్ వుండమనాన్వు కద !”
“టికెట మారుదాద్మనుకుంటునాన్” అంది అవంతి.
“వదద్మామ్ వెళుళ్ ...బేబీ పుటాట్కా వదుద్గాని” అంది వరణ్.
బాబు పుటాట్కా రాజీవ కూడా చూడటానికి వచాచ్డు.
"అంకిత ! ఇలుల్ కొనాలని ఏమైనా పాల్న చేసుత్నాన్రా ?అనడిగాడు.
"చేసుత్నాన్ం అంకుల డౌన పేమెంట చూసుకోవాలిగా " అనాన్డు.
" ఎందుకు ఇండియా నుంచి పంపిసాత్ం, కానీ చాలా టాకస్ పోతుందనుకో ...అయినా ఓకే ఎదో మారగ్ం చూదాద్ం
...ఆ పర్యతాన్లోల్ వుండండి " అనాన్డు.
అపప్టి నుంచి ఇళుళ్ చూడడం మొదలెటాట్రు.
తరచూ భరించలేని తలనొపిప్ వసుత్ండడంతో వరణ్ డాకట్ర అపాయింటెమ్ంట తీసుకుని వెళిళ్ంది.
సాక్నింగ కోసం సాట్న ఫోరడ్ కి పంపారు.
వరణ్ బెర్యిన లో టూయ్మర వుందని రిపోరట్స్ వచాచ్యి.
టీర్టెమ్ంట సాట్రట్ అయియ్ంది కెమో థెరపీలు సాట్రట్ అయాయ్యి.
అవంతికి, రాజీవ కి ఈ సంగతి చెపప్లేదు.
మావయయ్ రఘుకి ఫోన చేసి చెపిప్ంది.
అంకిత, అతత్గారూ కూడా బాబును మాతర్ం చాలా అపురూపంగా చూసుకుంటారు.
"అంకిత ! నాకేమనాన్ అయితే బాబు ?"అని కనీన్రు పెటుట్కుంది.
"బాబు నా పార్ణం అయినా నీకేం కాదు. డాకట్ర చెపాప్రుగా ఆపరేషన చేసి కెమోలు ఇసేత్ రికవర అయేయ్ చానెస్స
వుంటాయని " అనాన్డు ఆమె నుదిటి మీద ముదాద్డుతూ.
నాలుగు బెడ రూం లు ముందు లాన, పెదద్ బాక బాక యారడ్ ఇలుల్ చూశాడు.
రాజీవ అనన్టుట్గానే డౌన పేమెంట అరేంజ చేశాడు.
టీర్టెమ్ంట తో నరకం చూసుత్నన్ వరణ్ తలిల్కి తన జబుబ్ గురించి చెపిప్ పేరెంటస్ ని రమమ్ని గోల చేసింది.
"ఎలాగూ ఇలుల్ కొంటునాన్ం గృహపర్వేశానికి రమమ్ను ఇపుప్డే ఎందుకు? "అనాన్డు అంకిత .
"ఇపుప్డు నాకు అసలు ఓపిక లేదు అంకిత సింపుల గా పాలు పొంగిదాద్ం " అంది.
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"నేను ఒక మధయ్ తరగతి కుటుంబం వాడిని కషాట్లోల్ అరకొరగా బతుకు గడిపాను. అందరినీ పిలిచి సెలబేర్ట
చేసుకోవాలని వుంది " అనాన్డు.
ఏమీ అనలేక సరే అంది.
అవంతి, రాజీవ వేరేవ్రుగా వచాచ్రు.
గృహపర్వేశం అయియ్ంది.
రాజీవ పని వుందని మళీళ్ వసాత్నని ఇండియా వెళిళ్పొయాడు.
" ఆంటీ మీతో మాటాల్డాలి " అనాన్డు.
"చెపుప్ అంకిత !” అంది అవంతి.
"అదే వరణ్ పేరు మీద ఇలుల్ రిజిసట్ర చేసాత్మనాన్రు కదా. ఆ పేపరస్ మీరు వెళాళ్క పంపించండి. సంతకాలు
పెటిట్ంచి పంపిసాత్ను."
"నీ వుదేద్శం ఏంటి అంకిత? దాని ఆసిత్ దానికే వుంటుంది. ఇపుప్డు తను కీమో థెరపీ తీసుకుంటూ హాసప్టల లో
పడి వుంది.ఇపుప్డు ఆసిత్ గొడవేంటి "అంది గటిట్గా.
"మీరు తను వుండగానే ఇవవ్డం లేదు రేపు తనకి ఏమైనా అయితే ఎగొగ్టాట్లనేగా...వరణ్కి బాబు వునాన్డు వాడికి
నాయ్యంగా దకాక్లి అని అంతే. " గటిట్గా అరిచాడు.
"మీరు రేపు మీ కొడుకిక్ ఇవవ్రని గాయ్రంటీ ఏంటి? " అనాన్డు.
"ఆపు అంకిత . వరణ్కి ఏం కాదు నువువ్ ఆ మాట ఎలా అనగలిగావ ? అసలు వరణ్ కనాన్ దాని ఆసిత్ నీకు
ఎకుక్వేమో అనిపిసోత్ంది చూసేత్ పీల్జ ఇక ఆపెయ ఈ మాటలు " అని లేచి వెళిళ్ పోయింది.
హాసప్టల నుంచి కూతురు ఇంటికి వచాచ్కా ఇవనీన్ చెపాప్లని అనిపించలేదు.
కానీ అంకిత ఏం చెపాప్డో తెలియదు ఆ మరాన్డు వరణ్ అవంతితో అంది "అమామ్ నువువ్ ఇక మారవా ? డాడీ తో
గొడవలు పెటుట్కుని విడిపోయావ . ఇక మాకు గొడవలు పెటట్కు " అనడం తో అవంతి అయోమయంగా చూసూత్
వుండిపోయింది.
"అమామ్ !గురుత్ంచుకో నేను లేక పోయినా నా కొడుకిక్ తండిర్ పేర్మ అయినా దొరకాలి. నీదగగ్రో ఇంకెకక్డో
అనాధగా పెరగడు. నాలా పేర్మ కోసం అలమటించాలిస్న పరిసిథ్తి వాడికి రాకూడదు. అందుకే అంకిత తోనే జీవితమైనా
చావైనా " అనేసి వెళిళ్ పోయింది.
" వరాణ్ ! నీకు తెలియదా నువేవ్ నా పార్ణమని " అంటూ ఏడిచ్నా పటిట్ంచుకోలేదు.
ఆసిత్ కోసం దాని మనసు విరగొగ్టాట్డు. కొనాన్ళుళ్ వుండి వెళిళ్పోయింది.
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ఇంకో నెల కూడా గడవలేదు కూతురికి సీరియస గా వుందని వేరే బంధువులు ఫోన చేసేత్ అవంతి రాజీవ లకు
తెలిసింది.
తాము వసుత్నాన్మని ఫోన చేశారు అంకిత కి ...
" వసేత్ రండి మీ ఇషట్ం ...ఇంటోల్ ఖాళీ లేదు , అమామ్నానాన్ చెలిల్ అంతా వునాన్రు " అనాన్డు.
"పరేల్దు ! మేం ఆతిధయ్ం కోసం రావడం లేదు , హోటల లో దిగుతాం " అనాన్రు.
అకక్ని చూడటానికి నేనూ వసాత్ను అనాన్డు వివేక .
వాళుళ్ వచేచ్సరికే వరణ్ సప్ృహలో లేదు. మరణ శయయ్ మీద కనన్ బిడడ్ని చూసే పరిసిథ్తి పగవారికి కూడా రాకూడదు
అంటూ రాజేష అవంతీ విలపిసుత్ంటే వరణ్ ఈ లోకం వదిలి వెళిళ్ పోయింది.
వరణ్కు తుది వీడోక్లు ఇచాచ్కా ఇండియా వెళేళ్ ఫైట ఎకాక్రు.
విమానం గాలోల్కి ఎగిరింది. విండో లో నుంచి కిందకి చూసూత్
నా మనవడు అమెరికా నుంచి పెదద్యాయ్క వాడే అమమ్మమ్ని వెతుకుక్ంటూ వసాత్డు.
వాడు వరణ్ వారసుడు. ఆసిత్కే కాదు నా పేర్మ కి కూడా అనుకుంటూ హేండ బాగ లో వునన్ మనవడి ఫొటో
చూసుకుంటూ కనీన్ళుళ్ అదుముకుంది.

(ūàȂ ɋ )
Post your comments

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2022

