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- 83ఎ
కువైట సబా హాసిప్టలోల్ని బెడ పై నిశచ్లంగా పడి వునాన్డు గిరి. శావ్స పీలుచ్కునేందుకు, ఆహారం
అందించేందుకు ముకుక్లోనూ నోటోల్నూ టూయ్బులు అమరిచ్ఉనాన్యి. వులుకులేదు పలుకులేదు. అతను
అపప్టికి అరవై రోజులనుండి అకక్డే వెంటిలేటర పైనే పడివునాన్డు. యాకిస్డెంట కేస కోరుట్లో నడుసోత్ంది.
భారయ్ సంధయ్ పర్తిరోజూ ఇదద్రు పిలల్లతోపాటూ వచిచ్ అదాద్ల తలుపవతల నిలబడి చూసి వెళిళ్పోతోంది.
ఏమీ చెయయ్లేని నిసస్హాయత. ఏదీ చేతకాని అసహాయతతో ఆమె కరిగి కరిగి కనీన్రవుతోంది.
ఆమె హృదయంలో తుఫానులు చెలరేగుతునాన్యి. గటిట్గా దికుక్లు దదద్రిలేల్లా ఏడవాలని వుంది. కానీ
ముకుక్పచచ్లారని పిలల్ల ముఖాలను చూసి తన దు:ఖానిన్ లోపలే అణచుకుంటోంది. ఇందుకు కారణమైన కువైట
కురార్ళళ్పైన కోపం కటట్లు తెర్ంచుకుని పర్వహిసోత్ంది. ఆ ఆకతాయిలు కంటికి కనిపిసేత్ కతిత్తో కసిదీరా పొడిచి
చంపాలనిపిసోత్ంది. కానీ ఏమీ చేయలేదు. ఈ కువైట దేశంలో తను పరదేశి. ఈ దేశీయులకు వారి చటాట్లు
చుటాట్లై సహకరిసాత్యి. కాదూ కూడదంటే దినారాలు వెదజలిల్ శిక్షను తపిప్ంచుకోమంటాయి. పరదేశసుత్లకు
మాతర్ం కనికరం లేకుండా కఠినమైన శిక్షలను అమలు చేసాత్యి.
PPP
'చటట్మా.. నువువ్ ధనవంతులకు చుటట్మా' నాయ్యానిన్ నువు గెలిపించవా. ఇది విధి ఆడే ఆటా, కాలం తీరుచ్కునే
కకాష్? ఎవరిన్ నిందించాలో అరథ్ం కావడంలేదు.
"అమామ్.. నానన్ ఎందుకు ఆ బెడుడ్పై పడుకునాన్డు? మన ఇంటికి రాడా?" పర్శిన్సోత్ంది ఆరేళళ్పిలల్ పర్ణవి.
అదాద్లలోనుండి కనబడే తండిర్ని కళాళ్రప్కుండా చూసూత్ నానన్ కావాలి, గురర్ం ఆట ఆడుకోవాలి ఏడుపు
మొదలెటాట్డు నాలుగేళళ్ పిలోల్డు పర్ణీత.
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వాళళ్ పర్శన్లకు ఏం జవాబు చెపాప్లో తెలియడం లేదు. డాకట్రుల్ మెదడుకు దెబబ్ తగిలింది. ఇపుప్డే ఏమీ చెపప్లేం.
కోలుకోవడానికి నెల రోజులు పటట్చుచ్ లేదా సంవతస్రం కూడా పటట్చుచ్ అంటునాన్రు. ఒకవేళ అలా జరగకపోతే
ఏం చెయాయ్లి?
గిరి లేని జీవితానిన్ ఊహించుకోలేకుంది సంధయ్. ముందునన్ బతుకును తలచుకుంటేనే భయమేసోత్ంది.
గుండెలోల్ంచి తనున్కొచేచ్ దు:ఖం తనువును తడిపేసోత్ంది. యాకిస్డెంట కేస కాబటిట్ టీర్టెమ్ంట అంతా వాళేళ్
చూసుకుంటునాన్రు. కేసును పటిట్ంచుకోకుంటే లక్షల రూపాయలు ఇసాత్మని ఇపప్టికే బేరసారాలు మొదలు
పెటాట్రు.
తన దృషిట్ గిరి ఆరోగయ్ం మీదే వుంది. అతను కోలుకోవాలి. తిరిగి మామూలు మనిషి కావాలి. అదే తన కోరిక.
అంత ఉతాస్హంగా తిరుగుతూ గలగలా మాటాల్డుతూ అందరికీ సహాయపడుతూ వుండే గిరికి ఇలా జరగడం
అనాయ్యం కదా అనిపిసోత్ంది.
PPP
ఉలికిక్పడి లేచింది సంధయ్. అంత ఎసి రూములోనూ ఆమె ముఖానికి చెమటలు అలముకునాన్యి. గొంతు
తడారిపోయింది. దాదాపూ రెండునెలలు గడిచినా ఇపప్టికీ ఆ దురఘ్టన కళళ్ముందు నుండి చెరిగిపోలేదు.
కంటికి కునుకు రానివవ్డం లేదు.
అంతా ఐదు నిముషాలోల్ జరిగిపోయింది. తలచుకుంటే పీడకలలా అనిపిసోత్ంది. నమమ్బుదిద్ కావడం లేదు.
గిరి లేకుండా ఈ జీవితానిన్ ముందుకెలా నడిపించాలి. పిలల్లిదద్రూ చినన్వాళుళ్. నో.. గిరికి ఏమీ కాదు. కోమా
నుండి బయటపడతాడు. దేవుడు తనకు అనాయ్యం చెయయ్డు. తల విదిలించి లేచి కూరుచ్ని పిలల్ల వైపు చూసింది
సంధయ్. ఆదమరిచి నిదర్పోతునాన్రు వాళుళ్.
నాలుగేళళ్నుండీ కువైట లోని ఒక పైరవేట హాసిప్టల లో నరుస్గా పనిచేసోత్ంది తను. గిరికి ఈ పర్మాదం
జరగడంతో తను బేంబేలెతిత్పోయి ఉదోయ్గానికి ఇక రాలేనని చెపేప్సింది. ఇపుప్డు గిరి రెండు నెలలుగా బెడ పై
అచేతనంగా పడి వునాన్డు. రెండు నెలల ఇంటి బాడుగ తో పాటూ పిలల్ల సూక్లు ఫీజులు ఎలా కటాట్లో?
తిండి ఖరుచ్లు ఎలా సమకూరాచ్లో అరథ్ం కావడం లేదు. కేసు కోరుట్లో అలాగే పడి వుంది. యాకిస్డెంట చేసిన
కువైట వాళుళ్ పరిహారం ఎపుప్డు ఇసాత్రో ఏమి తేలుచ్తారో.
కువైట వాళళ్కి మదధ్తుగా నిలిచి గిరిదే తపప్ని తీరుప్ చెపిప్నా ఆశచ్రయ్పోనవసరం లేదు. రోజులు నెలలయాయ్యి.
గిరి ఎపప్టికి కోలుకుంటాడో అందాకా అనిశిచ్తి. ఈ నిశశ్బాద్నిన్ భరించలేకుంది సంధయ్. ఈ పరాయి దేశంలో
తన గోడు వినే నాథుడెవవ్రు.
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ఎందుకో గటిట్గా ఏడావ్లనిపించింది. దు:ఖం పొంగుకొచిచ్ంది. పిలల్లు లేసాత్రేమోనని భయపడి
తమాయించుకుంది. ఎంతో సరదాగా గడపాలనుకునన్ ఆ సెలవు రోజున జరిగిన యాకిస్డెంట ను
తలచుకుంటేనే వణికి పోతోంది సంధయ్.
PPP
"ఈ రోజు నా ఫెర్ండస్ పెళిళ్కాని పర్భాస, రమణ వసుత్నాన్రు. పిలల్లతో కలిసి సరదాగా కువైట సిటీ బయట వునన్
సముదర్పు ఒడుడ్కు వెళదాం. పిలల్లిన్ రెడీ చేసి బాయ్గులు సరుద్" చెపాప్డు గిరి.
అందరూ బయటికి వెళిళ్ చాలా రోజులయింది. అందుకే ఉషారుగా తయారయిపోయింది సంధయ్. అందరూ
ఉతాస్హంగా కారెకాక్రు. కారు మెయిన రోడ పైకి రాగానే కువైట ఆకతాయిలు కారులో వెనకనుండి వచిచ్ గిరిని
ఓవర టేక చెయాయ్లని పర్యతిన్ంచారు.
"అరె మామా నువువ్ సైడు ఇవవ్కురా సీప్డుగా పోనీ" అనాన్డు పర్భాస. అంతే ఎకస్లేటర బలంగా తొకిక్ ఫాసట్ గా
ముందుకు దూసుకుపోయాడు గిరి. దాంతో వెనక వునన్ కువైటీ కురార్ళుళ్ రెచిచ్పోయారు.
ఎవరైనా టీజ చేసేత్ వాళుళ్ సహించరు అందులో పర దేశసుత్లు. ఇలాంటి సందరాభ్లోల్ కలుల్ తాగిన కోతులే
అవుతారు. అందులో వాళళ్ కారు పేరొందిన బార్ండ కిర్జల్ర రాం. ఎలాంటి రోడుడ్పైనైనా సరుర్న
దూసుకుపోగలదు. ఇలాంటి చిలిపి తగాదాలంటే కురార్ళళ్కు మహా ఉతాస్హం.
ముందుకు దూసుకుపోతునన్ గిరిని చూసి పటుట్దల పెరిగింది. వెనక నుండి రయ మని వచిచ్ కారును ఢీ కొటేట్
విధంగా పకక్కొచిచ్ సడన బేర్క వేసాడు వాడు. పరదేశసుత్లను చినన్చూపు చూసూత్ కాసత్ ఆట పటిట్ంచడం,
బెదిరించడం అలవాటే వాళళ్కు. అందులో డబుబ్ పొగరు, బాధయ్తలేని గారాబం కూడా వారిని చెడు దారిలో
నడిపిసుత్ంటాయి.
గిరి తకుక్వ తినలేదు. డైరవింగ లో అతనిని మించిన వాళుళ్ లేరు. నవువ్కుంటూ ఎకస్లేటర తొకిక్ 140 సీప్డులో
ముందుకు వురికాడు. సంధయ్ పిలల్లు భయంతో బిగుసుకు పోయారు.
గిరి తెగవ చూసి కువైట వాడికి వళుళ్ మండింది. కోపంతో వాడికి కళుళ్ కనిపించలేదు. పళుళ్ పటపటా
కొరుకుతూ మీదకి వచేచ్సాడు. పకక్న ఉనన్ సంధయ్ భయపడుతూ "ఏమండీ వాళళ్తో పెటుట్కోవదుద్. పకక్ వీధిలోకి
వెళిళ్ ఆగండి" అంటోంది.
గిరికి కూడా పరిసిథ్తి అరథ్మయి కాసత్ భయమేసింది. కువైట కురార్ళళ్తో పెటుట్కోవడం కొరివితో తల గోకోక్వడమే
అవుతుంది. అందుకే కారును మెయిన రోడుడ్ మీద నుండి పకక్ రోడుడ్లోకి మళిళ్ంచి ఆపేసాడు.
"మీరు దిగండి" అనాన్డు కంగారుగా.
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సంధయ్ పిలల్లు దిగి రోడుడ్ పకక్న నిలబడాడ్రు. ఈ లోపల యమకింకరులాల్ వదలకుండా వెనుకే వచేచ్సారు కువైట
కురార్ళుళ్. రావడంతోటే ఆగి వునన్ గిరి కారును బలంగా ఢీ కొటాట్రు.
అలా జరుగుతుందని ఎవరూ ఊహించలేదు. పర్భాస, రమణ సీట బెలట్ పెటుట్కొని వునాన్రు. గిరి పిలల్లిన్ కిందకి
దింపే సమయంలో సీట బెలట్ తీసేసాడు. అంతే దెబబ్కు కారు మూడు పలీట్లు తిరిగి ఒక పకక్కు పడిపోయింది.
కారు నుజుజ్ నుజజ్యింది. ఒకక్ నిముషంలో కళళ్ముందే ఏం జరిగిందో అరథ్ం కాలేదు.
పర్భాస, రమణ చినన్ గాయాలతో తపిప్ంచుకునాన్రు. కానీ గిరి పరిసిథ్తి అపాయంలోకి జారింది.
తలకు బలమైన దెబబ్ తగలడంతో గిరి అచేతనంగా మారిపోయాడు. ఇంతలో అంబులెనస్, పోలీసులు వచేచ్సారు.
గిరిని హాసిప్టల కు తీసుకెళాళ్రు.
తలకు దెబబ్ తగిలింది కోమాలోకి వెళాళ్డు అని డాకట్రుల్ చెపప్డంతో కాసత్ ఊపిరి పీలుచ్కుంది సంధయ్. గిరి
మృతుయ్వునైనా ఎదిరించి బతికి బయటికొసాత్డు అనే నమమ్కం సంధయ్ది. డాకట్రుల్ రమణకు పర్భాస గాయాలకు
కటుల్ కటిట్ పంపేసారు. గిరిని ఐసియూలో పెటాట్రు.
ఆ సిథ్తిలో గిరిని చూసుత్ంటే ఏడుపు ఆగలేదు సంధయ్కు. పిలల్ల కళళ్ముందే ఈ యాకిస్డెంట జరగడంతో వాళుళ్
భయపడిపోయారు.
PPP
సరదాగా గడపాలి అనుకునన్ ఆ రోజు దురిద్నమై పోయింది. పర్తి రోజూ దేవునికి దణణ్ం పెటుట్కుంటూ ఈ రోజైనా
గిరి కళుళ్ తెరుసాత్డనే నమమ్కంతో కాలం గడుపుతోంది సంధయ్.
రోజూ సబా హాసిప్టల కి వెళిళ్ అదాద్ల గదిలో వునన్ గిరిని చూసి కనీన్ళుళ్ నింపుకుని బరువెకిక్న హృదయంతో
తిరిగి వసోత్ంది.
ఈరోజో రేపో గిరి సప్ృహ లోనుండి బయటికి వసాత్డు. పైకి లేచి మాటాల్డతాడు అనుకోవడం అతాయ్సే అయింది.
కాలం రెండు నెలలను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. కానీ గిరి ఆరోగయ్ం మెరుగు పడలేదు. సరికదా శరీరానికి
కావలిసిన ఆహార పదారాథ్లను దేనినీ సవ్తహాగా తీసుకోలేకపోతునాన్డు కాబటిట్ అతనికి దర్వ పదారాథ్లను
అందించడానికి గొంతుదగగ్ర ఆపరేషన చేసి ఆహారనాళానిన్ తెరవాలని డాకట్రుల్ నిరణ్యించారు. అందుకు సంధయ్
పరిమ్షన అడిగారు.
విలవిలాల్డిపోయింది సంధయ్. సరేననక తపప్లేదు. మరినిన్ టూయ్బులు అమరచ్డంతో గిరిని చూడటానికే
భయమేసోత్ంది.
రోజురోజుకూ అతని శరీరం ఆ బెడ పై కీష్ణించి పోతోంది. గడడ్ం, జుటుట్ బాగా పెరిగాయి.
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ఒకరోజు డాకట్రుల్ గుండు కొటిట్ంచి గడడ్ం తీసేసారు. గిరిని ఆ సిథ్తిలో చూడాలంటే భయం వేసోత్ంది.
ఇండియాలో గిరి తలిల్ లక్షమ్మమ్ ఒకక్గానొకక్ కొడుకును తలచి రాతిర్ంబగళూళ్ రోదిసోత్ంది. గుండెలు బాదుకుని
ఏడుసోత్ంది. బిడడ్ కేష్మం కోసం దేవుళళ్ందరికీ మొకుక్కుంటోంది.
కువైట లో వునన్ బంధువులు, సేన్హితులు వచిచ్ సంధయ్ను చూసి ఓదారిచ్ పోతునాన్రు. ఒకరోజు అకక్డ వునన్
నరుస్ గిరి కళుళ్ తెరిచాడని సంధాయ్ సంధాయ్ అంటూ కలవరించాడని చెపిప్ంది.
నరుస్ మాటలు విని సంధయ్కు పోయిన పార్ణం లేచి వచిచ్ంది. కోమాలో వుండి కూడా తననే కలవరించిన గిరి
పేర్మకు ఆమె కనీన్ళళ్ పరయ్ంతమయింది. ఇపప్టికైనా అతను కోలుకుంటే తన జీవితంలోకి వెలుగొసుత్ందని
ఆశించింది. ఆశపడింది.
PPP
కువైటీ కురార్ళళ్ మీద కేసు నడుసోత్ంది. ఆ కురార్ళళ్ అమామ్నానన్లు వచిచ్ సంధయ్ను కలిసారు. ఎంత డబుబ్
కావాలనాన్ ఇసాత్ం. కేసు విత డార్ చేసుకోమని పార్ధేయపడాడ్రు.
ఒపుప్కోలేదు సంధయ్.
కువైటీస తలచుకుంటే అసాధయ్మైనది ఏదైనా వుందా? ఏది ఏమైనా వాళళ్ కొడుకులిన్ వాళుళ్ కాపాడుకోవడం
వాళళ్కి ముఖయ్ం. ఇక సంధయ్తో కుదరదనుకుని డాకట్రల్తో కుమమ్కక్యిపోయారు.
గిరి ఆరోగయ్ం కాసత్ కూడా మెరుగు పడటం లేదని ఇపప్టికే రెండు నెలలపైగా వైదాయ్నిన్ అందించామని ఇక
కుదరదని అతనిన్ ఇండియాకు తీసుకెళళ్మని సంధయ్కు చెపిప్ డాకట్రుల్ చేతులు దులుపుకునాన్రు.
కాదని గిరిని ఇకక్డే వుంచితే గనుక, రోజుకు లక్షరూపాయలు ఫీజు చెలిల్ంచాలని కూడా హెచచ్రించారు.
కృంగిపోయింది సంధయ్. దికుక్తోచని సిథ్తి.
చలాకీగా తిరిగే గిరి దీనసిథ్తిలో నిశచ్లంగా పడి వుండటం జీరణ్ం చేసుకోలేని విషయం.
ఈ పరదేశంలో ఇలాంటి కషాట్లు వసాత్యని ఆమె కలనైనా ఊహించలేదు పాపం. గతయ్ంతరం లేదు. ఏది
చేయడానికైనా అది మన దేశం కాదు. ఇక తపప్ని పరిసిథ్తిలో ఇపుప్డు ఆమే ఆ కువైట కురార్ళళ్ తలిల్దండుర్లకు
కబురు పెటిట్ంది. ఇదద్రూ రాజీ పడటానికి సిదధ్మయాయ్రు.
దాదాపూ కోటి రూపాయలు డబుబ్ ఇచిచ్ గిరిని ఫైల్ట లో చెనైన్ హాసిప్టల కు చేరేచ్లా ఒపప్ందం చేసుకునాన్రు.
ఇలుల్ ఖాళీ చేసి రెంట బకాయిలు చెలిల్ంచి అవసరమైన సామానుల్ పాక చేసుకుని మిగతావనిన్ అకక్డే వదిలేసింది
సంధయ్.
పొంగే బడబానలాలను గుండెలో అదుముకుని నిరిల్పత్ంగా పిలల్లను, గిరి శరీరానిన్ తీసుకుని మదార్స ఫైల్ట
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ఎకిక్ంది.
ఆ సమయంలో ఆమె హృదయం సుడిగుండమే అయింది. పెళళ్యాయ్క ఎనోన్ ఆశలతో కువైట కి వచిచ్ ఇదద్రు
పిలల్లను ఇకక్డే కని ఏడేళళ్ జీవితానిన్ ఈ ఎడారి దేశంలో గడిపి ఈ రోజు అచేతనంగా పడి వునన్ భరత్ను
తీసుకుని తిరిగి సవ్దేశానికి వెళుతుంటే గుండె బదద్లయిపోతోంది. పిలల్ల ముఖాలు చూసుత్ంటే పార్ణం
అలాల్డిపోతోంది. ఆమెకు తోడుగా గిరి పార్ణ సేన్హితుడు పెళిళ్కాని పర్భాస కూడా వచాచ్డు.
PPP
అపప్టికే సంధయ్ తలిల్దండుర్లు, గిరి అమమ్ గారు మదార్స ఎయిర పోరట్ కి చేరుకునాన్రు. ఆ సిథ్తిలో గిరిని చూసి
నెతిత్, నోరూ బాదుకుంటూ ఏడాచ్రు.
పిలల్లను వాళళ్ వెంట పంపేసి హాసిప్టలోల్ గిరితో పాటూ వుండిపోయింది సంధయ్. ఆమెతో పాటూ పర్భాస కూడా.
గిరి తిరిగి లేవాలని అనిన్ దేవుళళ్కూ మొకుక్తోంది సంధయ్. దిగులుతో, వేదనతో పిచిచ్దానిలా మారిపోయిందామె.
మదార్స లో కూడా నెల రోజులు దాటాయి.
డాకట్రుల్ ఎనిన్ విధాలా పర్యతిన్ంచినా లాభం లేకుండా వుంది. తలకు బలమైన దెబబ్ తగలడంతో అపసామ్రక
సిథ్తిలోకి వెళాళ్డని ఏదో అదుభ్తం జరిగితే తపప్ తిరిగి యధాసిథ్తికి రావడం జరగదని, నెలలు పటట్చుచ్ లేదా
సంవతస్రాలు కూడా గడవచుచ్నని తేలిచ్ చెపాప్రు.
అపప్టికే 20 లక్షల రూపాయలు ఖరచ్యిపోయాయి. ఫెర్ండ గిరి అంటే పార్ణం పెటేట్ పర్భాస కూడా దిగులుతో
పిచిచ్వాడిలా వునాన్డు.
అదాద్లకవతల గిరి టూయ్బులతో భయం గొలిపేలా కనబడుతుంటే గుండెను చికక్బటుట్కోవడం అసాధయ్మై
పోతోంది.
PPP
భయపడినటుల్గానే నాలుగు నెలలు పోరాడి దేహానికి కలిగే ఒతిత్డిని బాధను తటుట్కోలేని గిరి ఒకరోజు శావ్సను
వదిలేసి అనంత వాయువులోల్ లీనమై పోయాడు. ఆ వారత్ వినగానే సప్ృహతపిప్ పడిపోయింది సంధయ్.
పర్భాసే దగగ్రుండి సంధయ్ను చూసుకోవాలిస్ వచిచ్ంది. గిరి దేహానిన్ తీసుకుని ఊరికి బయలేద్రారు.
పర్పంచం తలకిర్ందులయినటుల్ంది సంధయ్కు. ఇది తన తలరాత అనుకోవాలా, విధి వకిర్ంచిందనుకోవాలా అరథ్ం
కాలేదు.
గిరి లేని జీవితం శూనయ్ంగా కనబడుతోంది. దారిలో గోదావరి రాగానే కారును ఆపమని చెపిప్ నీళళ్లో
దూకబోయింది సంధయ్. వెనకే పర్భాస పరిగెతిత్ సంధయ్ను గటిట్గా పటుట్కునాన్డు. భరించలేని వేదనతో వదలమని
గింజుకుంది సంధయ్.
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“నీకేమైనా పిచిచ్ పటిట్ందా. నువువ్ కూడా చనిపోతే పిలల్లేమవుతారు?” అంటూ ఆమెను దగగ్రికి లాకుక్ని
రెండుచేతులతో కదలకుండా బంధించాడు పర్భాస. ఏడుసూత్ అతని ఎదపై తలవాలిచ్ంది సంధయ్.
జీవితం ఎపుప్డు ఏ మలుపులు తిరుగుతుందో నుదిటి రాతను లిఖించిన ఆ విధాతకే తెలుసు మరి.

(MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy)
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