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- పనెన్ండవ కథ కొనాన్ళుళ్ నేను విజయవాడలో పనిచేశాను. అపుప్డు నా ఫెర్ండ, ఫిజిషియన, డా. సవ్పన్ శీర్ M.D చెపిప్న కథ ఇది
సవ్పన్ నాకు కొలీగ . ఆమె ఇంటెనిస్వ కేర యూనిట లో సీనియర డాకట్ర గా పనిచేసుత్ంది. వయసులో చినన్దికానీ, విసుగులేకుండా
పేషంటల్తోనూ, వాళళ్ బంధువులతోనూ మెలిగే తీరు చూసేత్ ఎవరైనా ఆమె పటల్ అభిమానం పెంచుకుంటారు. పేషంటల్ కోసం డైరెకట్ర
దగగ్రకెళిళ్ తగువేసుకునేంత తెగువరి. మాటలలో ఎపుప్డూ చెపప్లేదు కానీ నేను కూడా ఆమె అభిమానినైపోయాను .
పర్తి రోజూ లంచ ఇదద్రం కలిసే చేసేవాళల్ం. లంచ రూం లో మొదలైన సేన్హలతలు, సినిమాహాళళ్వరకూ , కాఫీ షాపుల వరకూ
పాకి పెరిగి దటట్మైన పొదలాల్ తయారయాయి.
రుచులేకాదు, మా అభిరుచులు కూడా ఒకటే..ఎపప్టికైనా సరే ఒకతోట కొనాలనీ, అందులో చకక్టి ఇళుళ్ రెండు కటుట్కుని దగగ్రోల్
ఉండాలనీ అనుకునేవాళళ్ం. అపుప్డపుప్డు తను ఏదైనా ఊరి చివర తోట లు అమమ్కానికొసేత్ చూడడానికి వెళూత్ వెళూత్ ననూన్ పిలిచేది.
నేనూ దారిలో బోలెడనిన్ ఐడియాలు ఉచితంగా ఆమెకు ధారపోసుత్ండేదానిన్.
ఓ సెలవు రోజు వాళిళ్ంటికి వెళాల్ను. తనకూ నాకూ సినిమాల విషయంలో ఒకే అభిరుచి. ఆ రోజు సాయంతర్ం తనకిషట్మైన సినిమా
వసోత్ందని, అది ఇదద్రం కలిపే చూడాలిస్న సినిమా అని చెపిప్ ననున్ ఆపేసింది.
ఒకే హాసిప్టల లో పనిచేసే ఇదద్రు డాకట్రుల్ కలిసేత్ ఏం మాటాల్డుకుంటారో అవే మాటాల్డుకుంటునాన్ం. ఊహలోల్నే బాస ను
చీలిచ్చెండాడుతునాన్ం. మేమైతే హాసిప్టల ను ఎంత చకక్గా, ఎంత పదధ్తిగా నడిపిసాత్మో మాటలోల్ కోటలు దాటేసుత్నాన్ం.
ఇంతలో బెల మోగితే సవ్పన్ వాళల్ పనమామ్యి తలుపు తీసింది. ఒకతను చేతిలో బరువైన గోనె సంచి తెచిచ్ రూం లో ఓ మూల
పెటాట్డు. చామన చాయ, పాతికేళుళ్ దాటిన వయసు. ఆరడుగుల పొడవునాన్డు.
అతనిన్ చూసేత్ ఇదివరకెపుప్డో చూసినటల్నపించింది.
"ఏంటి కొండా, ఏంటవీ ?" సవ్పన్ అడిగింది.
కొదిద్గా వంగి నిలబడి " మనతోటలో కాసిన రసాలమామ్. రెండురోజులు మగగ్బెడితే చాలు” అనాన్డు వినయంగా.
" అనేన్ం చేసుకుంటాం కొండా?" అపాయ్యంగా అంది.
కొండా...పేరు వినగానే అతనూ గురొత్చాచ్డు. అతనితో బాటే అతని కథ కూడా!
PPP
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పర్తిరోజూ, లంచ కోసం వెళళ్డానికి నేను సవ్పన్ పనిచేసే ఇంటెనిస్వ కేర దగగ్రకు వెళేళ్దానిన్. ఆ యూనిట చాలా హడావుడిగా
ఉండేది. ఎపప్డు చూసినా సవ్పన్ పేషంటల్తోనూ, వాళళ్బంధువులతోనూ మాటాల్డుతూనో, పేషంట పరిసిథ్తి గురించి వివరిసూత్నో కనిపించేది.
ఓ రోజున తను రూం లో ఖాళీగా కూరుచ్ని కనిపించింది.
"అమమ్యయ్, ఎనాన్ళళ్కు ఖాళీగా ఉనాన్వు. రా వెళాద్ం" అనాన్ను
" పేషంట వాళళ్ భరత్కు కబురుపెటాట్ను. అతనితో మాటాల్డగానే వెళాద్ం.” అంది.
అతనొచాచ్డు. పాతికేళుళ్ంటాయేమో వచిచ్ నించునాన్డు. కషట్ం చేసే మనిషిలా ఉనాన్డు . రాటుదేలిన శరీరం. చేతికి కాశీదారం.
అతనిన్ కూరోచ్మని చెపిప్ంది. అలాగే నిలబడాడ్డు.
సవ్పన్ అతనికి అంతా వివరంగా చెపోత్ంది. సవ్పన్ మాటల దావ్రా తెలిసిన దేమిటంటే, అతని భారయ్కు ఆకిస్డెంట లో తలకు బాగా
బలమైన గాయాలయాయ్యి. సృహలో లేదు. ఎపుప్డొసుత్ందో తెలియదు. అసలు బతుకుతుందో లేదో కూడా తెలియదు.
కనొన్కటి పూరిత్గా దెబబ్తినన్ది.
" ఎలాగైనా మీరే కాపాడండి.” అనాన్డు.
సవ్పన్ అతనిన్ కూరోచ్బెటిట్ చెపిప్ంది. తమ చేతిలో లేని విషయాలు వివరించింది.
ఎంత ఖరీదు మందులైనా సరే వాడమనాన్డు.
వాడినా సరే ఒకోక్సారి పనిచెయయ్కపోతే చెయయ్గలిగేది ఏమీ ఉండదని చెపిప్ంది. అయినా సరే వైదయ్ం చెయయ్మనాన్డు.
లోపలికి వెళిళ్ చూశాను. ఆమె సప్ృహలో లేదు. వెంటిలేటర మీద ఉంది. మోనిటర వంక చూసి కేస షీట చదివాను.
అతనేదో మధయ్తరగతి వయ్కిత్లా ఉనాన్డు. ఇలాంటి హాసిప్టల లో ఐ సి యు లో , అదీ వెంటిలేటర మీద టీర్ట మెంట అంటే ఎలా
భరిసాత్డో అనిపించింది.
సవ్పన్ చెపేప్దానిన్ బటిట్ చూసేత్ ఏదో మిరకిల జరిగితే తపప్ ఆమె కోలుకుంటుందనన్ నమమ్కం లేదు.
నేను పేషంట ని చూసి సవ్పన్ రూంలోకి అడుగుపెటేట్సరికి, అతను సవ్పన్ ముందు కూరుచ్ని వెకిక్వెకిక్ ఏడుసుత్నాన్డు.
మేమిదద్రం ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకునాన్ం.
ఏడిచే మగవాణిణ్ నమమ్లేమనే సామెతను నమమ్లేనంతగా ఉంది అతని దుఃఖం .
సవ్పన్ " మీరలా బాధపడితే ఎలా చెపప్ండి. ధైరయ్ంగా ఉండాలి " అంది. అంతకనాన్ సవ్పన్ దగగ్ర ఓదారచ్డానికి మాటలేల్వు.
కాసేపటికి ఇదద్రం లంచ కోసం కూరుచ్నాన్ం కానీ ఒకక్టీ రుచిగా లేదు.
ఓ పావుగంటలో ఏదో తినాన్మనిపించి , లంచ అయిపోయాక ఎవరి దారిన వాళళ్ం వెళిళ్పోయాము.
PPP
ఓ వారం రోజులు గడిచాయేమో. ఏ టైం లో వెళిళ్నా అతను కనిపిసూత్నే ఉండేవాడు. అంత ఓపికేమిటో అరథ్మయేయ్ది కాదు.
అదికూడా ఒకక్సారికూడా బెంచీ మీద కూరుచ్నో , బలల్మీద పడుకునో కనిపించలేదు. ఎపుప్డూ నిలబడే ఉండేవాడు. ఏరోజూ
సవ్పన్ను పర్శన్లతో సతాయించేవాడుకాదు. ఇబబ్ంది పెటేట్వాడుకాదు. కాకపోతే పేషంట పరిసిథ్తి గురించి అతనితో ఏదైనా డిసక్స
చెయాయ్లంటే మాతర్ం చాలా విసిగిసుత్నాన్డనేది సవ్పన్. ఊరికూరికే కళల్నీళుళ్ పెటుట్కుంటాడట!

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2016

డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ

3

"ఓ రోజు నేను వెళేళ్సరికి అతనితో చెపోత్ంది. ఇవావ్ళ చాలా ఇంపూర్వ మెంట కనిపిసోత్ందండీ. రేపు వెంటిలేటర నుండి తీసెయాయ్లని
అనుకుంటునాన్ం" అంది.
ఏమామ్టాల్డ కుండా చేతులు జోడించాడు.
ఆరోజు లంచ టైం లో సవ్పన్ సాంబారులో అపప్డాలు లేవేంటని కిచెన వాళళ్ను అడిగి,వాళుళ్ వేయించి తీసుకొచేచ్వరకూ ఆగి మరీ
భోజనం చేసింది.
తరావ్తిరోజు హాసిప్టల కు వెళూత్ వెళూత్ సవ్పన్ వాళిళ్ంటి ముందు కారాపి హారన్ కొటాట్ను. వాళళ్పనమామ్యి బయటికొచిచ్ంది.
" అమమ్గారు రేతిర్ రొండింటికి ఆసప్తిర్కెళాళ్రండి. ఇంకా రాలేదు"
‘ఎందుకువెళిళ్ందో' అని ఒకక్ క్షణం అనిపించినా అలా వెళళ్డం , హాసిప్టల లోనే ఉండిపోవడం మా ఇదద్రికీ అలవాటే కాబటిట్ పెదద్గా
ఆ విషయం గురించి ఆలోచించలేదు. వెళూత్నే పనిలో పడిపోయాను. లంచ టైం కు గానీ సవ్పన్ గురుత్రాలేదు. ఐ సి యు వైపు వెళేత్ సవ్పన్ ఓ
కురీచ్లో కూరుచ్ని ఉంది. ఎపుప్డూ లేనిది, అతను కనిపించలేదు.
సవ్పన్ వేసుకునన్ డెర్స అదీ నలిగిపోయి ఉంది. డెర్సేస్ కాదు, మనిషి కూడా బాగా నలిగిపోయి ఉంది. కేస షీట చూసూత్, నరుస్లతో
ఏదో చెపోత్ంది. మొహం బాగా గంభీరంగా ఉంది. తనని పలకరించడానికి నేను కూడా వెనకాడేంత సీరియస గా ఉంది.
లోపలికెళిళ్ నుంచునాన్ను.
“ఏమైంది?"
"రాతిర్ మళీళ్ చాలా సీరియస అయింది. బాగా ఫిటస్ వచాచ్యి." సిటి సాక్న రిపోరట్ చూపెటిట్ంది. ఇంకా ఏదో చెపప్బోతుండగా ,
ఆమె భరత్ వచాచ్డు
అతనితో మాటాల్డింది.
ఏకిస్డెంట వలల్ బెర్యిన లో రకత్సార్వం అయి, అది గడడ్ కటిట్ంది దానిన్ ఆపరేషన దావ్రా తొలిగించాలని చెపిప్ంది
"ఆపరేషన తరావ్త అంతా సరైపోతుందా మేడం?" అనాన్డు.
తరావ్త ఆమె పరిసిథ్తి ఏమిటనేది చెపప్లేమనన్ది సవ్పన్.
"ఏదైనా జరగొచచ్ండీ. ఏ టీర్ట మెంట అయినా సరే పేషంట రికవర కావాలనే చేసాత్ము. ఒకోసారి మనం అనుకునన్ది కాకపోవచుచ్.
పార్ణాలకు పర్మాదం ఏరప్డొచుచ్" అంది.
ఆ మాటకు అతని కళెళ్రర్బడిపోయాయి. వెంటనే మా ఇదద్రిముందూ ఏడవడం ఇషట్ం లేనటుట్ బయటికెళిళ్పోయాడు.
ఆమె గురించి చెపేప్ సమయంలో, పార్ణానికి రిసక్ గురించి చెపాప్లంటే సవ్పన్కు పార్ణం మీదకొసోత్ంది. అతను వినయంగానే
ఉంటాడుకానీ ఆమెకేదైనా అవుతుంది అని చెపేత్ మాతర్ం తటుట్కోలేడు.
సవ్పన్కు నీరసమొచిచ్, అది కోపంగా మారింది.
“ అదికాదూ, ఆ అబాబ్యెందుకంత మొండిగా ఉంటాడూ. ఎందుకరథ్ం చేసుకోడూ...ఎంత పెదద్ ఏకిస్డెంట అయింది. రికవర
అవుతుందనన్ నమమ్కమే లేదు."
" అతనిమీద కోపమెందుకు, భారయ్ మీద పేర్మ కొదీద్ అతను బాధపడతాడు. అది అతని హకుక్. మనమెవరం వదద్నడానికి? పిలిచి
నువువ్ చెపాప్లిస్ంది చెపుప్.”

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2016

డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ

4

కాసేపటికి సవ్పన్ మామూలుగా అయిన తరావ్త అతనిన్ పిలిచి కూరోచ్బెటిట్ బతిమలాడుతునన్టుట్ చెపిప్ంది. “ రేపు ఉదయం సరజ్రీ
చెయయ్డానికి పాల్న చేశాం. మీరెలా తటుట్కుంటారోనని భయమేసోత్ంది."
"టీర్ట మెంట కు ఏది అవసరమో అది చెయయ్ండి మేడం"
"కానీ సరజ్రీ చెయయ్బోయే ముందు మీరు కొనిన్ విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ఏ ఆపరేషన చేసినా దాని ఉదేద్శం పేషంట
బయటపడాలనే. కానీ కొనిన్సారుల్ అనీన్ మనం అనుకునన్టుల్ జరగవు. మీ బాధ అదీ చూసుత్ంటే , నాకు చాలా భయమేసోత్ంది.ఏదైనా
జరగరానిది జరిగితే…"
"అలా ఏం జరగదండీ. తను ననున్ వదిలివెళళ్డానికి వీలేల్దు .ఇదద్రం కలిసే బతకాలనుకునాన్ం. నేను బతికే ఉనన్పుప్డు తనుకూడా
బతికే ఉంటుంది.” అతను నిలబడాడ్డు.
ఇదద్రం అతనివంక చూశాము.
ఎరర్బడి , పేర్మతో నిండిపోయిన కళుళ్ , గొంతులో చినన్పాటి వణుకు,
సవ్పన్ నిటూట్రిచ్ంది.
"మీకెలా చెపాప్లో తెలియడం లేదండీ..మీరిటాల్ ఎమోషనల అయితే టీర్ట మెంట చెయయ్డానికి నాకు భయమేసోత్ంది."
"అదేం లేదు మేడం, మీరు చెయాయ్లిస్ందంతా చెయయ్ండి" అంటూ కళుళ్ తుడుచుకునాన్డు.
"ఇంకో ముఖయ్మైన విషయం. ఇకక్డ నేను పనిచేసే డాకట్రేన్ కానీ, హాసిప్టల నా సవ్ంతం కాదు. ఆపరేషన తరావ్త కూడా ఐ సి
యులోనే ఉంచాలిస్వసుత్ంది. అది ఎనాన్ళళ్ని ఇపుప్డే చెపప్లేను. సరజ్రీకు, మందులకు, ఐ సి యు లో ఉనన్ందుకు చాలానే ఖరచ్వుతుంది."
ఆలోచనలో పడాడ్డు.
"షుమారు ఎంతవుతుందమామ్?"
సవ్పన్ ఎవరికో ఫోన చేసి కొనిన్ వివరాలు కనుకుక్ని అతనికా వివరాలు చెపిప్ంది.
అతనెళిళ్పోయాడు.
ఆ రోజు సాయంతర్ం, మా డైరెకట్ర వాళల్ అమామ్యి పెళిళ్ రిసెపష్న. హాసిప్టల కు దగగ్రోల్ ఉనన్ ఒక ఫాం హౌస లో ఫంక్షన ఏరాప్టు
చేశారు. పలకరింపులు, భోజనాలు అయిపోయిన తరావ్త హాసిప్టల సాట్ఫంతా కబురల్లో మునిగి ఉండగా సవ్పన్ నా దగగ్రకొచిచ్
"ఒకసారి హాసిప్టల కు వెళాద్మా?" అంది.
"కేసేమైనా వచిచ్ందా? ఇవావ్ళ నీ డూయ్టీ కాదుగా ?" అనాను.
"కాదనుకో, ఒకసారి వెళాళ్లనిపిసోత్ంది"
తన మొహం చూసి మరేం మాటాల్డకుండా లేచాను. అపప్టికి రాతిర్ పదకొండు అవుతోంది. రోడుడ్ మీద ఎవరూ లేరు. పైన చందుర్డు
కూడా మాతో పాటే నడుసుత్నాన్డు. చలల్టిగాలి. ఎపుప్డూ ఏదో ఒకటి మాటాల్డుకునే మేము రాతిర్ నిశశ్బాద్నిన్ చెదరగొటట్డం ఇషట్ం లేనటుట్
మౌనంగా నడుసుత్నాన్ము.
ఆ పేషంట ఎలా ఉందోననన్ అలజడి సవ్పన్లో తెలుసోత్ంది.
సవ్పన్ మామూలు చీరకటుట్కుంది కానీ నా చీర హాసిప్టల వాతావరణానికి తగినటుట్గా లేదని, హాసిప్టల ఆవరణలో పెదద్ లైటస్
వెలుగుతునాన్యి. ఓ లైట సథ్ంభం కింద సిమెంట బెంచీ మీద కూరుచ్నాన్ను. సవ్పన్ లోపలికి వెళిళ్ంది.
పగలంతా హడావుడికి అలిసిపోయి , హాసిప్టల నిదర్పోతునటుల్ంది. ఒక ముసలావిడ వచిచ్ నా పకక్నే కూరుచ్ంది.
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"మా జుబేదా కెటాట్ ఉందమామ్?"
ఆ ముసలావిణిణ్ అపుప్డపుప్డూ ఐ సి యు లో చూసూత్నే ఉనాన్ ఈ మధయ్ .
జుబేదా అంటే సవ్పన్ పేషంట. ఆవిడెవరా అని చూసుత్ంటే, మళీళ్ ఆవిడే అంది.

"జుబేదా నాకోడలే. భారయ్కు సీరియస గా ఉందని, మా కొండ నిదర్పోడం లేదు , తిండి తినడం లేదమామ్."
కొడుకుని ముదుద్గా ‘కొండ' అని పిలుసుత్ందేమోననుకుని
"మీ అబాబ్యి పేరేంటీ?” అడిగాను
“ఏడుకొండలు"
'ఏడుకొండలకు జుబేదా భారాయ్?' లోపలోల్పల ఆశచ్రయ్పడుతూ,
" పెళల్యి ఎనేన్ళళ్వుతోంది?” అడిగాను.
"నాలుగేళల్వుతాంది. ఆళళ్ది కూడా మా పేటే. నేనూ, ఆళల్మామ్ బాగా సేన్హంగా ఉండేవాళల్ం. మా కొండా, జుబేదా ఇదద్రూ కలిసే
పెరిగారు. కలిసే బళోళ్కెళేళ్వాళుళ్. కొండయయ్కు మా అనన్కూతురిన్చిచ్ పెళిళ్చేదాద్మని అనుకునాన్ం. పెళిళ్మాటలు మాటాట్డుకుని కూడా
ఎళాళ్డు మాయనన్. ఇషయం తెలిసి జుబేదా మా ఇంటికొచిచ్ంది. నామీద ఎటాట్ గొడవేసుకుందనుకునాన్వూ.

కొండని వేరే పిలల్కిచిచ్

పెళిళ్చేసాత్వా అని నా ఇంటోల్నే కూలబడి ఏడిచ్ంది. మతం వేరే భాష వేరే అటెట్టాట్ కుదురుదీద్ అని మేమెంత చెపిప్నా వినలా. కొండా వచిచ్
సముదాయించబోతే ఆణిణ్ కొటిట్ మరీ ఏడిచ్ంది. ఆళళ్మామ్, అయాయ్ వచిచ్ ఎంత బతిమాలినా వినలేదు. ఇదే నా ఇలుల్, నేను రానుపొమమ్ంది.
ఇదద్రికీ పెళిళ్చేశాం. పెళిళ్చేసినందుకు నేనంటే ఎంత ఇషట్మనుకునాన్రు. కాలు కిందపెటట్నివవ్దు. మావాళళ్పిలల్ని చేసుకునాన్ ఇంత బాగా
చూసత్దా అనుకుంటా. మొనన్ ఆళళ్ బాబాయి కొడుకు నిఖా ఐతే ఆళళ్ చుటాట్లందరూ బసేస్సుకుని ఎళత్నాన్రు. కొండయయ్ని పెళిళ్నాటికి
రమమ్ని చెపిప్ ఆళళ్తో ఎళిళ్ంది. ఇదుగో ఇటాట్ ఘోరం జరిగిపోయింది. ఆ యేళనుండి నా బిడడ్ , ఒకక్రోజైనా సరిగాగ్ తిండి తినన్దిలేదు,
కనున్మూసిందిలేదు. అలల్లాల్డిపోతనాన్డు" అంటూ చీరకొంగుతో కళుళ్ తుడుచుకుంది.
తరావ్తిరోజు ఉదయం ఆపరేషన బాగానే జరిగింది. ఆపరేషన బాగానే జరిగిందని చెపిప్ందతనికి. అతను వెళిళ్పోయాడు. తరావ్త
లంచ రూం బయట కలుసుకునాన్డు.
ఏంటని అడిగితే, "ఆపరేషన బాగానే తటుట్కుంది కదండీ. అంతే ఇంక పరేల్దా?” అడిగాడు
"ఒకటి రెండురోజులు చూసేత్నేగానీ ఏదీ చెపప్లేము. పర్సుత్తానికి మాతర్ం బాగానే ఉంది.”
సవ్పన్ బదులు చెపిప్ంది.
కాసేపాగిన తరావ్త కార పారక్ లో కారెకుక్తుంటే, సవ్పన్ వాళళ్ అనన్యయ్ వచాచ్డు. ఓ తోట అమమ్కానికుందనీ, చూసేందుకు
రమమ్నాన్డు. మూడ లేదని సవ్పన్ గుణుసూత్ ఉంటే, ఒకక్ అరగంట చాలని బతిమలాడి తీసుకెళాల్డు.
అకక్డకెళిళ్ చూసేత్ మేమిదద్రం ఆశచ్రయ్పోయాము, జుబేదా భరత్ కనిపించాడు. అమమ్కానికొచిచ్న తోట అతనిదేనట. భారయ్ వైదయ్ం
కోసం అమేమ్సుత్నాన్డట.
ఆ విషయం వినన్ సవ్పన్ ఈ తోట నాకొదద్నేసింది.
అతనొచాచ్డు.
" మేడం , నేనెవరో తెలియకపోతే మీరు తీసుకునేవాళేళ్కదా. అలాగే అనుకుని తీసుకోండి" అనాన్డు
"కానీ తెలుసుకదా “ నావలల్కాదంది.
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"మేడం , మీరు తీసుకోకపోతే , ఇంకెవరికైనా ఇవాలిస్ందే....అదేదో మీరే తీసుకోండి."
"ఇది అమమ్కుండా కుదరదా?"
"కుదరదమామ్, ఈ టైములో నాకు డబుబ్ చాలా అవసరం ."

PPP
ఆ తరావ్త జుబేదా ఒక రోజు బాగుంటే , ఇంకోరోజు కంగారు పెటేట్ది. అతను మాతర్ం సవ్పన్ ఏం చెపిప్నా చేసేవాడు. ఏ ఇంజెక్షన
కావాలనాన్ ఎదురు మాటాల్డకుండా తెచేచ్వాడు. ఎపుప్డో ఒకసారి సప్ృహ వచిచ్నటేట్ ఉండేది, వెంటనే సీరియస అయిపోయేది. సవ్పన్ కూడా
రాతీర్ పగలూ అనుకోకుండా జుబేదా పరిసిథ్తిని అంచనా వేసూత్, ఆమెతో చాలా టైం గడిపేది. కొనాన్ళుళ్ గడిచాక పరిసిథ్తి కంటోర్ల లోకి
వచిచ్ంది.
జుబేదాకు సప్ృహ వచిచ్, ఆరోగయ్ం నిలకడగా ఉనన్ తరావ్త కూడా, అతనికి హామీ ఇవవ్డానికి సవ్పన్ చాలా వెనకాడేది. రేపెటాల్
ఉంటుందో, అతనికి ఆశలు కలిప్ంచడం ఎందుకని. ఆ నెలరోజులోల్ అతను చాలా బరువు తగాగ్డు. కాకపోతే సవ్పన్ను ఇబబ్ంది పెటట్డడం
మానుకునాన్డు. కానీ ఒకక్రోజుకూడా అతనిలో విసుగనేది కనిపించేదికాదు. ఏ టైం లో హాసిప్టల కు వెళిళ్నా అకక్డే ఉండేవాడు.
కోలుకునన్ తరావ్త ఆమెకు ఆహారం ఇవవ్డం, నడిపించడం ఫిజియోథెరపీ అనీన్ దగగ్రుండి చూసుకునాన్డు.
ఓనెల రోజుల తరావ్త డిశాచ్రజ్ అయి వెళిళ్పోయారు. వెళిళ్పోయే రోజున సవ్పన్ రూం లోకి భారయ్ను వీల చెయిర లో తీసుకొచాచ్డు.
సవ్పన్కు పటుట్ చీర, పూలు , సీవ్టుల్ తెచాచ్డు. భారయ్తో ఇపిప్ంచాడు.
కృషైణ్నా ఎండుతోంది కానీ అతని కనీన్ళుళ్ ఎండవే?
ఒక పార్ణం కోసం ఇదద్రూ పోరాడారు. అతను భారయ్ను తీసుకుని వెళిళ్పోయిన తరావ్త సవ్పన్ ను ఓదారచ్డం ఎంతో కషట్మయియ్ంది.
PPP
కథంతా మనసులో మెదిలింది.
ఎదురుగా చూసేత్ ఏడుకొండలునాన్డు.
"ఒకక్డివే వచాచ్వా?” సవ్పన్ అడుగుతోంది.
"లేదమామ్ ఇదద్రం వచాచ్ం” అంటూ బయటికెళిళ్ "అమమ్గారు పిలుసుత్నాన్రు లోపలికి రా” అంటూ భారయ్ను లోపలికి తీసుకొచాచ్డు.
ఆమె లోపలికి నడుసూత్ వసుత్ంటే, కుడికాలు ఓ పకక్కు పడుతోంది. ఎడమ కనున్ లేదు. ఆ పర్దేశంలో చినన్ గుంటలా ఉండి రెపప్లు
మూసుకుపోయి ఉనాన్యి.
జుబేదా!
ఆ అమామ్యి సవ్పన్కు నమసాక్రం పెటిట్ంది.
సవ్పన్ లేచి "కూరోచ్ండి..కూరోచ్ండి” అంటూ మాకెదురుగా ఉనన్ సోఫాలో కూరోచ్బెటిట్ంది. పనమామ్యితో చెపిప్ మాకూ, వాళళ్కు
తాగడానికి తెపిప్ంచింది. అందరం ఆ చలల్ని జూయ్స తాగుతునాన్ం. సవ్పన్ చాలా సరదాగా మాటాల్డుతోంది వాళిళ్దద్రితో. అతనిమీద జోకస్
వేసి ఏడిపిసోత్ంది. సవ్పన్ మాటలకు చాలా సిగుగ్పడుతునాన్డు. ఆ అమామ్యికూడా ముసిముసిగా నవువ్కుంటోంది.
ఆకుపచచ్ చూడీదార వేసుకుని, తలని చునీన్తో కవర చేసుకుని అచచ్మైన ముసిల్ం వనిత లా జుబేదా!. కాశీదారాలు, నుదిటిన
బొటుట్, మెడలో వెంకటేశవ్రసావ్మి లాకెట తో ఏడుకొండలు, ఇదద్రూ పకక్పకక్నే కూరుచ్నాన్రు.
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వాళళ్ని బయటకి పంపించడానికి ఇదద్రం ఇంటి బయటి వరకూ వెళాళ్ము. ఆమెకు ఒక కనున్ లేకపోవడంతో, పకక్కు తిరిగి
చూసేందుకు తలమొతత్ం తిపాప్లిస్వసోత్ంది. ఆమె చెపొప్కటి చెపుప్ల సాట్ండ కిందకు పోయినటుట్ంది. అతను వంగి ఆ చెపుప్ని తీసుకొచిచ్
ఆమె కాలికి తొడిగాడు.
వెళేళ్టపుడు మా ఇదద్రికీ నమసాక్రం పెటిట్ సెలవు తీసుకునాన్రు.
PPP
"అవునూ తోట నువువ్ తీసుకునాన్వుగా, మరి ఎకక్ణుణ్ంచి తెచాచ్డీ మామిడిపళూళ్?" అడిగాను.
" తీసుకునాన్ను కాని, కొనుకోక్లేదు. అదనన్మాట." నవివ్ంది.
"ఏంటీ కనూఫ్య్జన?"
"కనూఫ్య్జన లేదుకానీ టీవీ పెటుట్ తొందరగా. జోధా అకబ్ర సినిమా వసూత్ ఉంటుంది” అని హడావుడి పడింది.
“జుబేదా- కొండలిన్ చూపెటాట్వుగా, నాకిదే బాగుంది.”
PPP
పిర్యమైన పాఠకులకు,

నమసేత్!

ఇంటికి ఎవరినైనా భోజనానికి పిలిచినపుడు అనీన్ రుచిగా కుదరాలనీ, వంట బాగుండాలని అనుకుంటాం కానీ ఏదో ఒకటి వండి

పెటేట్దాద్మనిపించదు. ఈ కథలు కూడా, నాకు బాగా సమయం దొరికితే, చాలా బాగా రాయాలని అనుకునాన్ను. కానీ పర్తినెలా యాంతిర్కంగా
నెలాఖరుకి ఒకటి రెండు రోజులోల్ రాసేశాను. మీపటల్ నాకు గౌరవం లేకమాతర్ం కాదు. పని వతిత్డివలల్. ఇలా హడావుడిగా వార్యడం, ఎడిటింగ

కూడా చెయయ్కుండా పంపెయయ్డం, వలల్ నాలో తపుప్ చేసుత్నన్ భావం పెరిగిపోతోంది.

మీ ఆదరణ నాకెంతో సంతోషానిన్చిచ్ందనడంలో సందేహం లేదు. సేన్హ పాతుర్లైన కాంతిగారు, కిరణ పర్భ గారు నేనేం వార్సినా చివరి

నిముషం వరకూ కథ పంపకుండా విసిగించినా చాలా ఓపికగా కథలు పర్చురించారు. వారిదద్రికీ ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటునాన్ను.

PPP

కొనిన్ కారణాలవలల్ రెండు మూడునెలలపాటు కథలు అందించలేనందుకు క్షమించాలని కోరుకుంటునాన్ను..బహుశా మళీళ్ ఏపిర్ల నెలలో

కథ వార్సాత్ను.

అందరికీ నూతన సంవతస్ర శుభాకాంక్షలు.

మీ

శైలజ చందు

Post your comments
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