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పారీట్ మ్                                                             మ ధేషణ్  
     

   “హాయ వినూ! ఈ శనివారం గీత వాళిళ్ంటోల్ వెడిడ్ంగ యానివరస్రీ  పారిట్  కదా! వాళళ్కు గిఫట్ తీసుకుని, మనకు గోర్సరీ తీసుకుని  
వచేచ్సరికి లేటవుతుంది.  పిలల్లకి డినన్ర పెటేట్యమని అమమ్కు చెపప్ండి. ఫోన పె టేట్సాత్ను, టార్ఫిక చాల ఉంది ”  

“డోంట వరీ  సీమా, కేర ఫుల గా డైరవ చెయ, బై” వినోద ఫోన పెటేట్సి ఇంటికి ఫోన చేసాడు. 
“అతత్యాయ్! సీమకు రావడానికి  లేట అవుతుందట. నాకూక్డా  కాసత్ లేటవుతుంది. ఆరయ్, సూరయ్ని డినన్ర టైంకి తినేయమనండి. మీరు 

కూడా టైంకి డినన్ర తినేసేయండి. మాకోసం చూసూత్ లేట గా తినడం మీ ఆరోగాయ్నికి మంచిది కాదు.” 
“సరే. మరీ  లేటు చేయకండి.” అంటూ అతత్గారు ఫోన పెటేట్సింది. 
కాసత్ లేటుగానే ఇంటికి చేరిన వినోద వచీచ్ రాగానే పిలల్లిదద్రి వైపు చూసూత్ అడిగాడు. 
“హౌ వాజ యువర డే గైస? డినన్ర తినాన్రా?” 
“ఫైన డాడ. డినన్ర ఎపుప్డో తినేశాం.  రేపు పి.టి.ఏ. మీటింగ ఉంది కదా, మామిమ్ వసోత్ందా లేక నువువ్ వసుత్నాన్వా డాడ?” లెవెంత 

గేర్డ లో ఉనన్ ఆరయ్ అడిగాడు.,  
“మమిమ్తో మాటాల్డాక ఎవరికి వీలవుతుందో చూదాద్ం. హోమ వరక్ చేసుకునాన్రా?  ఆరయ్ నీకేదో పార్జెకట్ డెడ లైన ఉందనాన్వు .” 
“యస డాడ. ఈ రోజు బుక రిపోరట్ రాయాలి రేపు పార్జెకట్ చూసాత్ను.” 
“సూరయ్, నీ సంగతేమిటి!” 
సూరయ్ గారాలు పోతూ “డాడ నా హోం వరక్ చేసేసాను. నేను టి. వి. చూడొచాచ్?” 
“ఒకక్ షో మాతర్మే.” తండిర్ మాట పూరిత్ కాక ముందే టివి ఆన చేసి దాని ముందు కూరుచ్నాన్డు సూరయ్. 
పోయిన శనివారం వినోద, సీమ పారిట్ ఇచాచ్రు. పారిట్ కి రెండు రోజుల  ముందు నుండి వినోద, సీమ మరో లోకంలో ఉంటారు. ఆరయ్ 

హాయిగా రూంలో కంపూయ్టర తో ఉంటాడు. ఆ రెండు రోజులు సూరయ్ వంటరి వాడై పోయినటుల్ ఫీల అవుతాడు. తాతతో కొనిన్ ఆటలు ఆడతాడు కాని 
చాల సేపు ఆడాలనిపించదు.. సూరయ్ వయసుస్ వాళుళ్ పారిట్కి వసేత్ వాళళ్తో చాల ఎంజాయ చేసాత్డు. పిలల్లు పెదద్ వాళుళ్ అని ఈమధయ్ పేరెంటస్ మాతర్మే 
కలుసు కుంటునాన్రు. 

 పోయిన శనివారం ఇంటోల్ పారిట్కి సోహన, శుభం, శివ వచాచ్రు. సూరయ్కు పండగ లాగుండింది. సోహన, శివతో ఎనోన్ గేమస్ 
ఆడుకునాన్డు. కానీ శుభం ఎపుప్డు పెదద్ వాళళ్ మాటలు వింటూ వాళళ్ దగగ్రే కూరుచ్ంటాడు. శుభం లాగ కాకుండా సూరయ్ అనిన్ గేమస్ తీసి అకక్డ 
పెటాట్డు. ఎవరికి ఇషట్ం వచిచ్న గేమస్ వాళుళ్ ఆడుకునాన్రు. సూరయ్కు చాల ఫన గా గడిచింది. 

మరో శనివారం రానె వచిచ్ంది. ఈ సారి పారిట్కి రానని సూరయ్ అనగానే  ఇంతకు ముందులాగ రావాలిస్ందే అనకుండ తలిల్ వెంటనే  
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“ఫరావ్లేదులే, అకక్డ నీకు కంపేని కూడా లేదు. నానమమ్ తాత ఉనాన్రుగా. తాతతో గేమస్ ఆడుకో. నానమమ్ నీకు హేరీ పాటర లాంటి 
కథలు చెపుత్ంది. నువువ్ చాల లేట వరకు టివి చూడకు. ఓకేనా!” అపప్గింతలు మొదలవగానే తలాడించడం మొదలు పెటిట్న సూరయ్ ఆఖరి అపప్గింతతో 
తల ఊపడం ఆపేసాడు, వాళుళ్ ఆలర్డీ గరాజులోకి వెళిల్ పోయారు.  

సూరయ్కు బురర్లో తలిల్ దండుర్లు నిషేదించిన టివి పోర్గార్మస్ చూడాలని, ఇంకా వాళుళ్ వదద్నన్వి  ఏవేవో చేసెయాయ్లని  ఉబలాటంగా 
ఉంది. కాసేపు పోటాల్డటానికి ఆరయ్ కూడా లేడు. ఇంకేం తన ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ చేయొచుచ్. తాత పకక్న కూరుచ్ని టివి చూసుత్నన్ సూరయ్ మనసు లో 
గజిబిజిగా ఆలోచనలు కదులు తునాన్యి.  

“కంపూయ్టర గేమస్ ఏదైనా ఆడదామా?” రఘురాం అడిగాడు. 
“నాట నౌ తాత“ టివి వైపు నుండి తల తిపప్కుండానే అనాన్డు సూరయ్. టివి చూడకుండా చేయాలని తాత పర్యతన్ం అని సూరయ్కు 

తెలుసు. గార్ండ పేరెంటుస్ ఎకుక్వ సేపు మెలకువగా ఉండలేరని కూడా సూరయ్కు తెలుసు. 
రాతిర్ పదయింది ..  
“సూరాయ్, ఇక లే నానన్ పడుకునే టైమైంది. మాకు నిదోర్ద్సోత్ంది.” అంటూ నానమమ్ లేచింది. ఆ వెంటనే తాతయయ్ లేచి  
“గెటప మై హీరో” అంటూ చెయియ్ చాచాడు. 
“నాకు నిదద్ర రావడం లేదు. వన మోర షో చూసి పడుకుంటాను తాతా!”  
“కథ వింటూ పడుకుందువు రా.” గుడైన్ట కిస ఇచిచ్ వాళిళ్దద్రూ లేచారు. 
“నా రూమ లోనే పడుకుంటాను. గుడ నైట” సూరయ్ లేచి పైకి తన రూమ లోకి వెళాళ్డు. 
 ఎకుక్వ సేపు కూరుచ్నాన్ వీళిళ్దద్రూ సగం నిదర్లో మంబులింగే తపప్ మాటలు తకుక్వే అనుకునాన్డు.  
 పర్పంచంలో అనీన్ తెలుసనుకునే దుడుకు వయసులో  అడుగు పెటాట్డు సూరయ్. ఎవరు ఏది చెపిప్నా అందులో కొతేత్ముంది అనే 

వయసుస్ లోకి వసుత్నాన్డు. అనీన్ అనుభవంలో చూడాలనే ఉతుస్కత ఉంది కానీ చాల వాటిలోకి తొంగి చూడలేని అదుపులు, అదుపులు దాటలేని అశకత్త.  
అనిన్ంటి మీద ఆసకిత్ పర్వేశిసుత్నన్ తోలి యౌవవ్నం. తరీట్న లో అడుగు పెటాట్నని  అపుప్డే మనసులోకి ఎకుక్తునన్ పొగరు మొదలయింది.  

     టివి ఆఫ చేసి తన రూమ పకక్నే ఉనన్ ఆరయ్ బెడ రూమ లోకెళాళ్డు. ఆరయ్ డేవిడ తో సెప్ండ చేయడానికి వెళాళ్డు. కంపూయ్టర లాక 
చేసుకుంటాడు. వాడి సీకెర్టస్ అనీన్ అందులో ఉంటాయి. ఆరయ్ ఉంటె కాసేపు ఆడుకుని, పోటల్డుకునే వాళుళ్- బావుండేది. సూరయ్కు  లోన లీగా 
అనిపించింది. గార్ండ పేరెంటస్ దగగ్ర పడుకోవడానికి ఇషట్ం అనిపించలేదు. నిదర్ వచేచ్ సూచనలేవి లేవు. సెల ఫోన వాడలేడు. రాతిర్ రేసిత్కేత్ర్డడ్ మోడ లోకి వెళిల్ 
పోతుంది. పెరెంటుస్ను తపప్ ఎవరిని కాల చేయలేడు. ఏది చదివే మూడ లేదు. ఎదురు చూసిన ఒంటరితనం దొరికాక ఏం చేయాలో తోచలేదు. 

బేస మెంటులో డాట బోరడ్ ఉంది, చపుప్డు కూడా కాదు అనుకుంటూ బేస మెంటుకి వెళాళ్డు.  రోజూ తిరిగే ఇలేల్ అయినా ఆ క్షణంలో 
నిశశ్బద్ంలో బిగుసుకు పోయాడు. ధైరయ్ం కూడ దీసుకుని నెమమ్దిగా బేస మెంటువేపు వెళాళ్డు. పది నిముషాలు అడగానే బోర కొటిట్ంది. పకక్నే బార లైటు 
వేసాడు. డెసక్ వెనక కెళిళ్ ఒక సూట్ల పై కురుచ్ని గోర్నప లాగ ఏకట్ చేయడం మొదలు పెటాట్డు.  

‘డాడ  ఫెర్ండస్ తో కలిసి ఈ బార దగగ్ర ఎనిన్ జోకులు – ఎంత నవువ్తారు! ఫన టైం. చాల మజాగా ఉండి ఉంటుంది 
డాడి వరక్ సెట్ర్స లో ఉనన్పుడు డిర్ంకు తీసుకుంటాడు. కొనిన్సారుల్ మామిమ్ కంపెని ఇసుత్ంది. కొనిన్సారుల్ “తాగింది చాలు, ఇక ఆపండి” 

అంటుంది. తాగే వాళళ్కే తెలుసుత్ంది ఏ బాటిల లో ఎంత పవర ఉందో అంటాడు ఆరయ్.’  
కేబినేట తెరిచాడు. దానిన్ండా రంగు రంగుల, రకరకాల షేపస్ తో బాటిలస్ - 
“నా ఫేవరేట కలర రెడ సో..” అంటూ రెడ లేబిల విసీక్ బాటిల తీసుకుని ఒక గాల్సులో పోసి ఒకక్ గుకక్లో తాగేసాడు. గొంతంతా 

మంట. అ బాటిల తో  పాటు తన బెడ రూమ లో కెళాళ్డు. గొంతులో మంట, 
“గోర్యింగ అప పెయినస్ “ నవావ్లని టైర చేసాడు.  
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 సీమ, వినోద ఇంటికి వచేచ్సరికి రాతిర్ పనెన్ండు దాటింది. వాళళ్ బెడ రూమ కి వెళేళ్ ముందు అలవాటు పర్కారం పిలల్లను 
ఒకసారి చూసి, తనేన్సిన దుపప్టిని సరిగాగ్ కపప్డం సీమకు అలవాటు. సూరయ్ గది తలుపు పుష చేసింది,  గది తలుపు లాక చేసుకునాన్డు. సీమ ఆశచ్రయ్ 
పోయింది. ఇనిన్ ఏళళ్లోల్ ఏ  ఒకక్నాడు డోర  లాక చేసుకోలేదు. ఓరగా తీసి ఉంచుతాడు. గటిట్గా వినోద కోసం అరవ బోయింది కానీ సూరయ్ లేసాత్డేమో 
నని గబగబా వెళిల్  బెడ రూమ లో బటట్లు మారుచ్కుంటునన్ వినోద తో  

“వినూ! ఒకసారి ఇటురా! సూరయ్ బెడ రూమ తలుపు లాక చేసుకునాన్డు..” గాభరాగా అంటూ వినోద చెయియ్ పటుట్కుని గబగబా 
సూరయ్ రూమ వేపు తీసికేలిల్ంది. 

వినోద తలుపు గటిట్గా తోసాడు. లాక చేసిఉంది.  
“సూరాయ్! సూరాయ్! డోర ఓపెన చెయియ్.” వినోద గటిట్గానే అనాన్డు. ఏమి జవాబు లేదు. 
“బాగా నిదద్రలో ఉనన్టుట్నాన్డు. మధయ్ రాతిర్ కదా, పడుకోనియ, పొదుద్నేన్చూడొచుచ్.” ఆవులింత  తీసూత్ అనాన్డు వినోద. వినోద కు ఈ 

రోజు డిర్ంక కాసత్ ఎకుక్వే పడింది . ఈరొజు సీమ డిజిగేన్తేడ డైరవర ఈజిగ తీసుకునాన్డు. 
“డోర ఓపెన చేయండి, ఒకసారి సూరయ్ను చూసి వెళిల్ పడుకుంటాను.” సీమ బాధగా, ఆరాటంగా అంది. 
“కొనిన్ గంటలోల్ వాడు లేసాత్డుగా, ఇపుప్డు వాణిణ్ లేపి హడావుడి చేయడమెందుకు”  
వినోద మాటలు కాసత్ ముదద్ ముదద్గా వసుత్నాన్యి 
“ఎపుప్డూ డోర లాక చేసుకోడు.” సీమకు డోర పైన పెటిట్న లాక గురుత్కు వచిచ్ంది.  
“డోర మోలడ్ పైన కీ ఉంటుంది. తడిమి చూడండి.” 
“అబాబ్ సీమా! ఏమిటి ఈ పిడకల వేట, నాకు బాగా నిదద్రొసోత్ంది. నిలబడే ఓపిక లేదు. ననున్ పడుకోనివువ్.” 
“కీస నాకిచిచ్ మీ రెలిల్ పడుకోండి పీల్జ!” దుఃఖానిన్ అణుచుకుంటూ వేడుకుంది. 
కాదనలేక తూలుతూ డోర మోలడ్ పైన తడిమాడు. మేకులాంటిది కింద పడింది. సీమ వంగి దానిన్ తీసుకుని  
“ఇదే నండి కీ. థాంక గాడ. ఇక మీరు వెళొళ్చుచ్.” గబగబా దోర ఓపెన చేసింది.  
 సీమ నైట లైట మసక వెలుగులో అడడ్దిడడ్ంగా పడుకునన్ సూరయ్ను చూసూత్  
“భయం వేసిందేమో తలుపు వేసుకునాన్డు. బాగా నిదర్లో ఉనాన్డు. షీట గూడ తనేన్సాడు.” అనుకుంటూ  షీట కపిప్ పేర్మగా తల 

నిమురుతునన్సీమ షాక తగిలినటుట్గా చినన్ కేక వేసింది. సూరయ్ నోటోల్ంచి విసీక్ వాసన గుపుప్ మంది. పకక్నే దిండు కింద దాగలేక తోంగి చూసుత్నన్ విసీక్ 
బాటిల ! తలుపు దగగ్ర కెళిళ్  

“వినోద “ ఏడుపు, భయంతో గటిట్గా అరిచింది. పడకెకక్ బోతునన్ వినోద ఆ అరుపు విని మతుత్ దిగి పోయి పరుగెతుత్ కొచాచ్డు. 
మంచంపై ఉనన్ సూరయ్ను, విసీక్ సీసాతో మంచం మీద కూరుచ్నన్ సీమను చూడగానే వినోద,  
“ఓ మై గాడ!” అంటూ గుండె మీద చెయియ్ వేసుకునాన్డు. 
ఇదద్రూ సూరయ్ను లేపాలని చూసారు. ఎంత పిలిచినా ఉలుకూ పలుకు లేదు. శావ్స కూడా నెమమ్దిగా ఉంది. వినోద వెంటనే 911 కు 

కాల చేసాడు. నీళుళ్ తెచిచ్ మొహం పై చిలకరించారు. చలనం లేదు. వినోద ఎతుత్కోబోయాడు కానీ సూరయ్ తల వెళాళ్ డుతోంది. సీమ గటిట్గా ఏడుసోత్ంది, 
వినోద కు కూడా కనీన్రు ఏకధాటిగా కారుతోంది. 

 అంబులెనస్ తవ్రగానే వచిచ్ంది. ఆ హడావుడికి లేచి వచిచ్న తలిల్ దండుర్లకు ధైరయ్ంగా ఉండమని ఫోన దగగ్ర పెటుట్కుని 
పడుకోమని చెపాప్డు వినోద. సూరయ్ను దగగ్రే ఉనన్ హాసిప్టల కు తీ సికేలాల్రు. ER లో వాళుళ్ చెపిప్న చోటలాల్ మర బొమమ్లాల్ సంతకం చేసి సీమ, వినోద 
ఆ పకక్నే ఉనన్ వెయిటింగ రూమ లో కూరుచ్నాన్రు. జోగుతూ, ఉలికిక్ పడుతూ అలా గంటలు గడిచాయి. మారిన్ంగ ఎనిమిది గంటలకు డాకట్రు 
పిలుసుత్నాన్డు అని నరస్ చెపిప్ంది.  
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ఇదద్రు ఒకక్ పరుగున డాకట్ర దగగ్రకు చేరారు. ఇండియన డాకట్ర కావడంతో పార్ణాలు లేచి వచాచ్యి ఇదద్రికి.  అసహనంగా చూసుత్నన్ 
డాకట్రు వేపు చూసూత్ “సూరయ్.. ఎలా ఉనాన్డు” కళుళ్ తుడుచు కుంటూ నసిగాడు వినోద.  

“ఇంతకు ముందు డిర్ంకు తీసుకునాన్డా లేక ఇది మొదటి సారా?” 
“ఎపుప్డు ఇలా జరగా లేదు. అసలు డిర్ంక జోలికే వేలల్డు. మాకు షాకింగుగా ఉంది.” 
“బాయ అండ మీరు కూడా చాల లకిక్, ఎకుక్వగా తాగేసాడు. ఇపుప్డు పార్ణానికేమి పర్మాదం లేదు. అంతా ఫల్ష చేసాము. 24 

గంటలు ఇకక్డే ఉంటాడు.” 
సీమలో ఆపుకోలేని దుఃఖం పైకే పొంగింది. 
“ఇపుప్డు ఏడిసేత్ ఏం లాభం చెపప్ండి. ముందే కాసత్ జాగర్తత్గా ఉంటె బావుండేది.  టివి కంటోర్ల చేసాత్రు, ఐ ఫోన కంటోర్ల చేసాత్రు, 

కంపూయ్టర కంటోర్ల చేసాత్రు కానీ బార మాతర్ం ఓపెన చేసి పెడాత్రు...” పశాచ్తాత్పంతో కుమిలి పోతునన్ వినోద ను ఏడుసుత్నన్ సీమను చూసి చెపప్డం 
ఆపేసి,  

“ఇపుప్డు నిదర్ పోతునాన్డు. నరస్ వచిచ్ మిమమ్లిన్ తీసుకెళుతుంది. మీరు వెళిల్ చూడొచుచ్. బి కేర ఫుల సో నెకస్ట్ టైం ఇట వొంట 
హేపెప్న”. అంటూ అకక్డినుండి వెళిల్ పోయాడు. 

“ఈ రోజూనేలా రానిచాచ్ను! భగవంతుడా !” వినోద కు ఈ కొనిన్ గంటలోల్ జీవిత పాటాలనీన్ అరథ్ం అయినటల్నిపించింది. 
“విలువైన వారిని ఇండియాలో వదిలి సుఖాలు జురుర్ కుందామని ఈ దేశం వచాచ్ము. ఇకక్డ కూడా విలువైనవి పోగొటుట్కునాన్క ఇక 

మనకు మిగిలేది ఏమిటి! జీవితానిన్ సరి చేసుకోవాలి సీమా” గాదాగ్దికమైన గొంతుతో చినన్గా అనాన్డు వినోద. సీమ సమమ్తంగా తలాడించింది. 
నరస్ తో పాటు రూమ లోకి వెళాళ్రు. ముదుద్ల కొడుకు, పసివాడు అలా మంచం మీద పడుకుని ఉంటె ఇదద్రికీ గుండె తరుకుక్ 

పోయింది. 
‘ఎందుకు ఇలా చేసావు సూరాయ్’ అని అడిగే అరహ్తను కోలోప్యిన తలిల్దండుర్లు దిగాలుగా పకక్నే ఉనన్ కురీచ్లో కూచునాన్రు. 
జీవితానిన్ రీ షఫుల చేసి అనిన్ మారేచ్యాలి అని అనుకునాన్డు వినోద. పిలల్లను కంటికి రెపప్లా  చూసుకుంటానని దేవుడికి పర్మాణం 

చేసింది సీమ. 
సూరయ్ మూలుగు వినిపించగానే ఇదద్రూ పరుగెతిత్ “నానాన్ సూరాయ్!” తల నిమురుతునన్ తలిల్ని మగతగా చూసిన సూరయ్  
“ఈజ ఇట పారిట్ టైం మామ” అసప్షట్ంగా అనాన్ వినోద కు సీమకు అరథ్ం అయియ్ంది. 
తమ అజాగర్తకు గురైన కొడుకును చూసి బాధ ఒకవైపు,  పెదద్ పర్మాదం తపిప్ందనే సవ్లప్ ఆనందం మరోవైపు రెండు పొంగుతూంటే 

కళళ్లోల్ నీళుళ్, మొహంపై మందహాసంతో ఈ ఒకక్ జీవిత పాఠం చాలు అనుకునాన్రు. 

*** 
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