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18వ కథ 
మా గురువుగారు డా. కె. రవిబాబుగారు,  గుంటూరులో పర్ముఖ సరజ్న.  నాకు అనిన్ విధాలా మారగ్దరిశ్. ఈ మధయ్ కలిసినపుడు 

ఇంగీల్షులో ఫసిస్ఒన ఫొర వొరక్ గురించి వివరించారు. పని పటల్ శర్దధ్, ఉతాస్హం ఎకుక్వ మోతాదులో ఉంటే ఆ పని ఎంత బాగా 
చెయయ్వచుచ్నో, ఆ గుణం కలిగిన వయ్కిత్ ఎలా ఎదుగుతారో వివరించారు.  ఆయన మాటాల్డిన ఆ మాట నుండి పుటిట్న కథ ఇది. 

తను చేసే పనిలో ఆనందానిన్ వెతుకుక్ని, పనికే అందం తెచిచ్న ఒక వయ్కిత్ కథ.                                          
PPP 

 
 
"ఎవరా అబాబ్యి?" 
"పెదద్ సార గారి కొడుకు." 
"డాకట్రేనా?" 
"అవును. ఈ మధయ్నే చదువైపోయి వచాచ్డు. చూపించుకుంటారా?" 
"లేతగా ఉనాన్డుగా" 
"పెదద్ కాలేజ నుండి చదువుకుని వచాచ్డు. పేరు రాయనా?" నరస్ అడిగింది. 
"అనుభవం ఉండొదూద్. అయయ్గారెపుప్డొసాత్రు" 
"ఆపరేషన లో ఉనాన్రు. టైం పడుతుంది. ఇంతలో చినన్ డాకట్ర గారితో చూపించుకోండి" 
"తొందర లేదులే .  పెదద్  సారొచాచ్క రాయి పేరు"" 
 బయట వెయిటింగ హాలోల్ పేషంటుల్ పెరుగుతునాన్రు. తండిర్ రాబోయేలోగా వీళళ్ందరినీ చూసేదాద్మనుకుని, 
"ఒకరొకరిని పంపించు " అనాన్డు లోపలికొచిచ్న నరస్ తో.  
“పేపర వచిచ్ంది బాబూ. ఇదిగో!” అతని ఎదురుగా పేపర ఉంచింది.   
“పేషంటల్ను పంపు. చూసాత్” 
ఆమె టేబుల మీద ఉనన్ వసుత్వులు సరుద్తూ ఆలసయ్ం చేసోత్ంది. 
“నీకే చెపేప్ది. అందరీన్ రమమ్నూ.”  అంటూ కోటు అటూ ఇటూ సరి చేసుకునాన్డు. 
'అందరూనా, ఒకక్రైనా కదిలేటుట్ లేరు' అనుకుని 
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“పేపర చదువుకో బాబూ. నానన్గారొసాత్రుగా.” 
తండిర్ రాగానే, అందరూ లోపలికొచాచ్రు. చోటులేక మూల నిలోచ్వాలిస్ వచిచ్ంది.  పెదద్ సార కు అసిసెట్ంట లా ఒక వారం 

గడిచింది. తనంతట తాను ఒకక్రినైనా చూడలేకపోయాడు అనడం కనాన్, ఒకక్రు కూడా  ఇతని దగగ్రకు రాలేదు.  
ఆదివారం తండిర్ హాసిప్టల కు రాడని తెలుసు. 
కానీ ఒకరో ఇదద్రో పేషంటుల్ రాకపోరు. వాళళ్నైనా చూడాలని, మెపిప్ంచాలని అనుకునాన్డు ఉతాస్హంతో నిదర్పటట్లేదు.  
ఆదివారం సూరుయ్డితో పాటే నిదర్లేచి , రెడీ అయి హాసిప్టల కు వెళిళ్పోయాడు.  
సాట్ఫెవరూ లేరు.  ‘ఆదివారం అంటే కేలండర లో సెలవు కానీ, కేసులకు కాదు కదా’ అనుకుని లోపలికి వెళిళ్ కూరుచ్ని నవల 

చదువుకుంటూ పేషంటల్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ఉనాన్డు.  గంటా రెండు గంటలు గడిచాయి. పొదెద్కిక్ంది. ఎకక్డా అలికిడి లేదు.  
బయటకు వచిచ్ చూసేత్ ఆయమమ్ కిటికీలు తుడుసోత్ంది. 
"బాబూ, ఏంటీ పెందలాడే వచాచ్రూ?" 
ఏం చెపాప్లో తెలియక "ఆ , రావదూద్ మరీ " అనాన్డు. 
“ఎవరికోసం చూసుత్నాన్రూ. ఆటకోసం ఫెండుస్లు వసాత్రా?” 
“కాదు. పేషంటెల్వరైనా వసాత్రేమోననీ?”  
“అవవ్... పేషంటల్తో పేకాడతారా?" 
"పేకాటేంటీ? " 
"ఆదివారమొసేత్ పేకాటో అని పోతాడు నా పెనిమిటి . ఇక ఆడికి మేమెవవ్రం కనపడం. "  
" అయితే నేను చూడాలి మీ ఆయనిన్. పిలుచుకురా ఫో!” 
"ఏం బాబూ, ఆడితో ఆడతారా పేక"  
"ఎహె, పేకేంటే నీ తలకాయ, మీ ఆయనకు కళుళ్ కనపడంటునాన్వుగా, వాణిణ్ తీసుకురా , పరీక్ష చేసాత్" "  
"అయోయ్, ఆడి చూపు బాగానే ఉంది బాబూ, రాతే బాగోలా" 
“అయితే నువొవ్చిచ్ కూరోచ్.” 
“మీతో పేకాడానని తెలిసేత్ , అయయ్గారు ననున్ పనిలోంచి తీసేసాత్రు."  
“ఈ పేక గోలేంటే,  నీ మొగుడికనాన్ నీకే  ఉనన్టుట్ంది ఆ పిచిచ్.”  
“ఛీ ఊరుకోండి బాబూ, నాకు పిచేచ్ంటీ. పార్ణం పోయినా సరే పేక ముటుట్కుంటానా? ఎపుప్డనాన్ జాతరనాడు కలుల్తాగుతా అంతే!” 
“అరెరె ,  ఎంత పదధ్తి?  ఎంత పదధ్తి?”  
"మరేటనుకునాన్రు, మా అయయ్ అంత ఇదిగా పెంచాడు మమమ్లిన్.” 
“సరే, మిగతా సాట్ఫ ఏరీ, ఎవరూ రాలేదే?”   
"ఆదివారం నానన్ గారు కేంప పెడతారు గా పలెల్లో . అందరూ పెందలాడే వెళిళ్పోతారు." 
"మరి నాకెందుకు చెపప్లేదు"  
బయటికి నడిచాడు. 
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“ఏడికి బాబూ?”  
“నేనూ వెళాత్ అకక్డికి.”  
“అబోబ్ పలెల్ శానా దూరం. ఎళళ్డమే కషట్ం.” 
“పాపం పలెల్కు మాతర్ం ఇకక్డకు రావడం కషట్ం కాదూ. నేనే వెళాత్.”   
అతను వెళేళ్ సరికి అకక్డంతా జాతరలా ఉంది. ఎకక్డ చూసినా జనాలు. ఉచితంగా చూసాత్రు కాబటిట్,  హాసిప్టల లో ఉనన్ రదీద్ తో 

పోలిసేత్ ఇంకా రెండింతలు ఉంది.  
తండిర్కునన్ పేరు, అకక్డునన్ పేషంటల్నీ, కలిపి అతని చకచకా లెకక్ కటిట్ంది మనసు.   
తనెవరో తెలియడానికీ, సవ్ంతంగా ఎదగడానికి ఎనేన్ళుళ్ పడుతుంది? 
తండిర్ ఇవవ్నిదేమీ లేదు. 
చదువు , తెలివి, బుదిధ్, ఎదగాలనన్ కోరిక, అనీన్ ఇచాచ్డు 
చలల్ని నీడగా ఉనాన్డు.  
విశార్ంతిగా కూరుచ్ందామనుకునేవారికే నీడ సుఖానిన్సుత్ంది.  
పరుగుతీసే మనసుకు విశార్ంతిని మించిన శిక్ష ఉండదు.  
వృక్షం నుండి పడిన వితత్నం దాని  నీడన ఎదగలేదు.ఎదగాలంటే నీడని వదలి దూరంగా వెళాళ్లి.   
తన నిరణ్యం తండిర్కి చెపాప్డు. 
"దూరంగా వెళాళ్లనుకుంటావు. మంచిదే , ఒకక్ విషయం చెపాత్ను . అది ఎపప్టికీ గురుత్ పెటుట్కో."   అని ఒక అయిదు నిముషాలు 

కొడుకుతో మాటాల్డారాయన.  
ఆయన మాటలోల్ని ఆశయం , సూఫ్రిత్  వెలుగు చూపించింది. ఉతాస్హం నీడగా మారి అనుసరించింది.  

PPP 
"ఏంటి బాబూ, టిఫిన చెయయ్కుండా పోతునాన్రే?" 
"ఎనిమిదయియ్ంది, నువెవ్పప్టికి చేసాత్వో, నేనెపప్టికి పోవాలో, హాసిప్టల కి " 
"ఎంతలో చేసాత్ను. మీరింత ముందెళిళ్నా ఎవరూ రారు" 
"ఏం, ఎందుకురారు" 
" ఇంత పొదుద్నే ఎవరూ నిదర్ లేవరు. మా వూళోళ్ కోడి కూడా మధాయ్హన్మే లేసత్ది." 
అలానే వెళిళ్పోతునాన్డు. 
“నేను చెపేత్ వినరుకదా.తవరిపుప్డు కోటేసుకుని కూరుచ్నాన్రని, కోడి ముందే కూసుదాద్? దానలవాటు దానిదే.”  
రెండో రోజు కూడా ఉదయమే లేచి వెళుత్ంటే,  
“సారూ ! ఇపుప్డేపోయి ఏం చేసాత్రు. ”  
"నువువ్ నా పదధ్తి మారాచ్లని చూడకు. టీ తీసుకురా "  
టీ తాగి వెళుత్నాన్డు.  
“ఎందుకు సార అంత హడావుడీ, అకక్డ ఎవరునాన్రనీ? మీరు లేటుగా వెళేత్ మాతర్ం ఎవరడుగుతారనీ?” 
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“కొంతమంది అంతేనే, వాళుళ్ టైము కెళిళ్పోవాలిస్ందే. ఎవరో అడుగుతారని కాదు.” 
“ఏదీ , ఆ సూరీడు లాగానా?  ఆయనా అంతే. ఒకక్ అరగంట ఉండండి. గారెలేసాత్ను.” 
“సూరుయ్డు నీ గారెలకోసం ఆగుతాడా, పిచిచ్దానిలా ఉనాన్వే. నే పోతునాన్.”  
“అయయ్గారూ, వదద్నాన్ వెళుత్నాన్రు. నే ముందే చెపుత్నాన్. మా వూరి జనాల పదధ్తి మారుచ్కోరు.” 
“ననున్ వెళల్నీయవే. కనీసం మీ ఊరి కోళళ్కైనా పదధ్తి నేరప్నీ.”   
రోజూ ఉదయమే లేచి, ముందే వెళిళ్ తన ఆఫీసు తలుపు తనే తీసుకుని కూరుచ్ని పుసత్కాలు చదువు వాడు.   
శర్మ పడేవారికి పర్కృతి కూడా తోడవుతుంది.  అతని పటుట్దలకు ఆ వూరి కోడి తవ్రగానే కూసింది. పకక్ ఊరి కోళుళ్ కూడా గొంతు 

కలిపాయి. .  
మొదటి నెల అయే నాటికి అతని పదధ్తి ఊరందరికీ తెలిసింది.   
  చకక్టి పలకరింపు, ముఖం పై చెరగని చిరునవువ్, వాళుళ్ చెపేప్ది శర్దధ్గా వినడం, వాళళ్ బాధేమిటో వాళళ్కరథ్మయేటుట్ విడమరచి 

చెపప్డం. సాధయ్మైనంత మంచి వైదయ్ం ఇచేచ్ందుకు అనిన్ రకాలుగా పర్యతిన్ంచేవాడు.  
ఇంతకనాన్ పేషంటుల్ ఆశించేదేముంటుంది.  
 పని చేసిన కొదీద్ ఉతాస్హం.  ఆకలి, దాహం, నిదర్, అంతా పనే అయింది. పనే ఊపిరైంది. కొనిన్ నెలలలోనే , తీరికలేనంత 

పార్కీట్సొచిచ్ంది. 
  తమ సెప్షాలిటీలో కొతత్ వైదాయ్లు,  అతాయ్ధునిక వైదయ్ పరికరాలు ఏవి వచాచ్యో ఎపప్టికపుప్డు చూసుకుని, అవి ముందు తమ 

హాసిప్టల లోనే అందుబాటులో వచేచ్లా చేశాడు.  వాటి ఉపయోగాలు పర్జలకు తెలిసేలా చేసేవాడు. పరికరాలకు పర్చారం అవసరమైంది 
కానీ, అతని కర్మశిక్షణకు, నిబదధ్తకు పర్చారం లేకుండానే పేరొచిచ్ంది.  

 ఖాళీ లేనంతగా నిండిపోయేది వెయిటింగ హాల. ఎంత పనిలో ఉనాన్, పేషంటుల్, వాళల్ సౌకరాయ్లు. ఎపుప్డూ అదే ధాయ్స. నిరంతరం 
మదిలో మధనం. మధనమెకక్డైనా అందించేది అమృతానేన్.  ఆ అమృతానిన్ పంచడానికి,  ఆలోచనలని అమలు పరచడానికి  ఒకక్ క్షణం 
కూడా ఆలసయ్ం చేయని ఉతాస్హం.   

మెటుల్ ఎకాక్లనుకునే వారికే,  శర్మ గురించి భయం.  
శిఖరానిన్ అందుకోవాలనుకునే వారికి కాదు.   

PPP 
" నినన్ సరజ్రీ చేయించుకునన్ పేషంటుల్ మీతో మాటాల్డతారట సార. " 
" సరే. పంపించు" 
"పెదద్యయ్గారు బాగా పరిచయమట." 
ఇదద్రు పెదద్వాళైల్న భారాయ్భరత్లు వచాచ్రు. 
"మీ నానన్ గారు  బాగా తెలుసు.” 
తండిర్తో పరిచయానిన్ గురుత్ చేసుకునాన్ డాయన. 
" కంటి ఆపరేషన కోసం ఎకక్డికి వెళాళ్లో అని చూసుత్ంటే తెలిసిన వాళుళ్ నీ పేరే చెపాప్రు.  బయట నీకు చాలా మంచి పేరుంది 

తెలుసా?" 
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బదులుగా చిరునవువ్ నవావ్డు.  
“ ఆపరేషన జరిగినటేల్ లేదు. నానన్గారిలానే చూసుకునాన్వు." చేతులందుకుని చెపాప్డాయన. 
"నానన్గారితో పోలికా? భలే వాళేళ్" నవావ్డు. 
“నానన్ కనాన్ గొపప్ వాళళ్ని చూపిసేత్ ఒపుప్కోవులే. నిజం చెపాప్లంటే అంతకనాన్ బాగా చూసుకునాన్వు. నేను  మీ ఇదద్రీన్ చూశా 

కదా." 
కాఫీ తెపిప్ంచాడు. బయట పేషంటుల్ , హడావుడీ గమనించి  
“అసలు తీరిక లేదు నీకు , భోజనమైనా టైం కు చేసాత్వా? పర్తిరోజూ ఆలసయ్ం అవుతుందేమో కదా!” ఆవిడ అడిగింది.  
“పరేల్దండీ.”  
దేనికి పరేల్దో? భోజనానికో , ఆలసాయ్నికో ఆవిడకరథ్ం కాలేదు. 
 “నానన్గారి దగగ్రకు ఈ మధయ్ వెళొళ్చాచ్వా బాబూ?” 
“లేదండి. ఫోన లో గొంతు విని కూడా చాలా రోజులైంది. ఒక రోజు ఖాళీ చేసుకుని వెళాళ్లి.” 
"నానన్ గారి గొంతు వినాలని ఉందా?"  
"ఇపుప్డొదుద్లెండి . నానన్గారు పడుకునే టైం. ఫోన చేసి డిసట్రబ్ చెయయ్డం ఇషట్ం లేదు" 
"ఫోన లో కాదు. విను” అని మాటాల్డాడు. అచుచ్ తండిర్ గొంతుతో మాటాల్డాడాయన .  
“అరే, అచుచ్ అలానే మాటాల్డుతునాన్రు. ఎలా  
తండిర్ గొంతుతో బాటు తన గొంతు కూడా పలికి చూపించడం తో  
“మీరింత బాగా మిమికీర్ చేసాత్రని తెలియదే.” ఆశచ్రయ్ పడాడ్డు   
అవీ ఇవీ మాటాల్డిన తరావ్త, బయట పేషంటల్ రదీద్ పెరుగుతోందని వెళాత్మని లేచారు. ఆయన వెళిళ్ కారోల్ కూరుచ్నాన్డు. ఆవిడతో 

మాటాల్డుతూ వెంట వెళాళ్డు.  
“బాబూ, అంతా నానన్గారికనాన్ గొపప్గా చేసుత్నాన్వు. మరీ నానన్ గారు పేదవారికి ఉచితంగా చేసేవారు. అది కూడా చేసుత్నాన్వా?” 
“కొంతకాలం ఆగి..” 
మధయ్లోనే ఆపేసింది.  
“ఎపుప్డో ఆగి చేదాద్మనుకుంటే ఎపప్టికీ చెయయ్లేము.  శావ్స తీసుకోవడానికి తీరిక చూసాత్మా చెపుప్. సహాయం కూడా అంతే" 
షేక హాండ ఇచిచ్ ఆయన కారోల్ కూరుచ్నాన్డు.  
ఆమె కూడా కారోల్ ఆవిడ కూరుచ్ంది. గంధపు రంగు పటుట్ చీర డోర లో పడకుండా జాగర్తత్గా డోర వేశాడు.  
“ఉంటానండీ.”  
“నేను చెపిప్ంది మరిచ్పోవుగా.” అతని చెంప తటిట్ంది.   
"నేనొచిచ్ ఆపరేషన చేయించుకుని వెళాళ్నని  నానన్గారితో చెపప్వోయ." ఆయన ముందుకు వంగి చెపాప్డు.  
"తపప్కుండా సార ." అనాన్డు కానీ,   
ఈయనెవరో? 
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'పేరడిగితే బాగోదు కదా ! లోపలికి వెళాళ్క ఫైల చూదాద్ంలే' అనుకునాన్డు.  
"నేనెవరని చెపాత్వో . నా పేరు వేణు మాధవ." 
"వేణు మాధవ." మరిచ్పోకుండా ఉండడానికనన్టుట్ పలికాడు. 
"అవును. నేరెళళ్ వేణు మాధవ అని చెపుప్."     

PPP 
రాతిర్ తొమిమ్దవుతూ ఉంది. 
శావ్స లాగా సహాయం!  
శావ్సించే పర్తివారూ, అవసరంలో ఉనన్వారికి సహాయపడాలి.  
మధాయ్హన్ం ఆవిడ చెపిప్న మాటలు మళీళ్ మళీళ్ గురొత్సుత్నాన్యి. వాటితో బాటే 
తమ ఊరు విడిచి వసుత్నన్పుడు తండిర్ చెపిప్న  మాటలు గురొత్చాచ్యి. మధాయ్హన్ం ఆవిడ వచిచ్ంది , తండిర్ మాటలు గురుత్ 

చెయయ్డానికే అనిపించింది.  
తండిర్ చెపిప్న మాటలు , తను ఆయనకిచిచ్న మాట, అపప్టివరకూ  ఎలా మరిచ్పోయానా  అని ఆశచ్రయ్పడాడ్డు.  
 టీవీలో నూయ్స వసూత్ ఉనాన్యి. విసుగాగ్ ఉంది. ఏదో ఒకటి చెయాయ్లి అనుకుని, టీవీ కటేట్సి ఫోనందుకునాన్డు 
“రంగారావ, ఒక సారి అరజ్ంట గా రా.” 
పావుగంటలో ఎదురుగా నిలబడాడ్డు. 
“ఇక నుండీ , పార్కీట్సులో కొనిన్ కేసులు ఫీర్గా చేదాద్మనుకుంటునాన్ను.”  
“కొనిన్ కేసులంటే ఎనిన్ సార. వారానికొకటి చెయయ్ండి.” 
“వెరీ గుడ రంగారావ. వారానికో ఊరు. ఎలా ఉంటుంది?” 
“ఊరికి ఉచితంగానా?”  
“అవును. మన జిలాల్లో కొనిన్ ఊళుళ్ సెలెకట్ చెయియ్. ఆ ఊళోళ్  ఇంటింటికీ తిరిగి కంటి చూపు లేని వాళెళ్ంత మంది ఉనాన్రో సరేవ్ 

చేయించు. వాళళ్ని మనమే మన హాసిప్టల కు తీసుకువచిచ్ ఆపరేషన చేయించి పంపేదాద్ం. ఇంటి నుండి వచిచ్, మళీళ్ వెళేళ్ వరకూ వాళుళ్ 
ఒకక్ పైసా కూడా ఖరుచ్పెటట్ కూడదు.”  

చెపిప్నంత సేపూ రంగారావు అసహనంగా కదులుతూనే ఉనాన్డు. 
“దీనికా సార ఇంత అరజ్ంటుగా పిలిచిందీ. మీరు చెపేప్ది సీరియసాస్?” 
“రాతిర్ పూట ఏం తోచటాల్. జోకులేదాద్మంటే ఎవరూ దొరకలా. అందుకనీ నినున్ పిలిచా.” చేతులు వెనకిక్ పెటిట్ వేళుళ్ విరుచుకుంటూ 

అనాన్డు. 
“పరేల్దు సార. ననేన్మైనా అనండి. నేనేం అనుకోను , మీకు బురర్లో ఆలోచన రానే కూడదు. వచిచ్ందంటే,  నాకు భయమేసుత్ంది.  

దీనంతటికీ ఎంత బడెజ్ట అవుతుందో ఆలోచించారా? ఎంత చేసినా ఈ జనాలకు గురుత్ండదు కూడా.” 
“జనాలకు గురుత్ండదా !  గురుత్ండకపోతే కషట్ం ఆలోచిసుత్నన్టుట్ “ ఓ నిముషం ఆగి 
“రంగారావ,  ఓ పని చేసాత్. పర్తి ఊళోళ్ నీకో గుడి కటిట్సాత్. బడెజ్ట లో బడెజ్ట.! శీర్ శీర్ శీర్ రంగారావు సావ్మి దేవసాథ్నం అని రాయిసాత్. 

వాళెళ్టాల్ మరిచ్పోతారో నేనూ చూసాత్.” 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              »qe]  2017 

   7       డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ 

“బడెజ్ట సంగతి ఆలోచించరేంటి సార మీరు.” 
“బాధయ్తలు, బడెజ్టుల్ నేను చూసుకుంటా గానీ, నువోవ్ ముపైఫ్ పలెల్టూళుళ్ సెలెకట్ చెయియ్. వాటిని అడాపట్  చేసుకుందాం.  మనం అడాపట్ 

చేసుకునన్ ఊళళ్లో ఎవరికీ బైల్ండ నెస ఉండకూడదు.”  
“సరే సార. నాలోర్జులోల్ చూసాత్ను.” 
“ఓరి నీ తొందర కూలా. ఓ నెలరోజులు తీసుకోవయాయ్.” అంటూ తన ఐ మాక వైపు నడిచాడు. 
“ఏంటి సార, ఏం చేసుత్నాన్రు?” ఐ మాక ముందు కూరుచ్నన్ యజమానితో అనాన్డు.  
“నువవ్లా పకక్నే కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుత్ండు.  కంపూయ్టర గేంస ఆడుకుంటా.” 
“ఏంటో సార అంతా నీ అభిమానం.” ముసి ముసిగా నవువ్కుంటూ ఊళోళ్ సంగతులు చెపుత్నాన్డు. 
“ఏమైనా నీకు భలే టేలెంట ఇచాచ్డయాయ్ దేవుడు. ఇంత కాలం నుండీ నాదగగ్ర పనిచేసుత్నాన్వంటే దానివలేల్” 
“ఏం టేలెంట సార?” 
“ ఏ విషయానైన్నా చకక్గా , తవ్రగా అపారథ్ం చేసుకోగలవు. ఎవరిలోనూ చూడలేదు.” 
“పోండి సార.”  
“నేనెకక్డికి పోతానుగానీ, పోయి పకక్ రూం లో పిర్ంటర దగగ్ర పేపరుల్ వచుచ్ంటాయి. తీసుకురా!”  
పేపరుల్  తీసుకు వసూత్ వాటి వంక చూశాడు.  
"కంపూయ్టర ముందు ఆడుకుంటునాన్రనుకునాన్. ఊళుళ్ సెలెకట్ చేసేశారుగా.  కానీ ఇవి మరీ మారు మూల సార ఊళుళ్ సార. టార్నస్ 

పోరట్ కూడా ఉండదు.”  
“ఎపుప్డూ ఇకక్డికక్డేనా. కారు వెళళ్ని ఊరు చూసొదాద్ం రంగారావు. నాకూ కాలు సాగినటుట్ంటుంది.  నీకూ పొటట్ కరుగుతుంది.   
“పొటెట్కక్డ సార. నేనీ మధయ్ డైటింగ కూడా చేసుత్ంటే” 
“ఏం డైటింగో, ఇందాక నువొవ్సుత్ంటే , ఏంటా రంగారావు డర్ముమ్లో నిలబడి నడుసుత్నాన్డూ అనుకునాన్.” 
“ఏంటి సార మీరు మరీనూ,  ఏ ఊళైళ్తే మనకెందుకు? హాయిగా పావుగంటలో వెళొళ్చేచ్ ఊళుళ్ సెలెకట్ చెయయ్ండి.” 
“అంత దూరం కూడా ఎందుకులే! పకిక్ంటి వాళళ్ని పిలుచ్కురా. వాళళ్కు రిపర్జెంటేటివస్ ఇచిచ్న శాంపులస్ ఇచిచ్, ఇదద్రం ఫోటోలు 

తీయించుకుని పేపరోల్ వేసుకుందాం. ఏమంటావు.”  
“ఏంటి సార అంత కోపం.” 
“సరేల్, రేపొప్దుద్నన్ సాట్ఫ అంతా ఏడింటికే నా ఆఫీసులో కనపడాలి.”  
“ఎందుకు సార.” 
“ఎందుకో ఇపుప్డే చెపాప్లా? పొదుద్నన్ వరకూ ఆగలేవా. ఇక పో, నాకు నిదొర్సుత్ంది.” 

PPP 
“మొతత్ం ముపైఫ్ ఊళుళ్ సెలెకట్ చేశాను. పది పది ఊళళ్ చొపుప్న మూడు గూర్పులు చేదాద్ం. పర్తి ఊళోళ్, మన మనిషి వెళిళ్ చూపు 

సరిగా లేని పేషంటల్ను గురిత్ంచి వాళళ్ లిసట్ ఒకటి తయారు చెయయ్ండి. వాళళ్కు ఆపరేషనుల్ మన హాసిప్టల లోనే చేదాద్ం. వాళళ్ ఊరి నుండి 
మన హాసిప్టల కు వచిచ్, మళీళ్ వాళుళ్ ఆరోగయ్ంగా వెళేళ్వరకూ మనదే బాధయ్త! ఇక ఆ ఊరిలో పేషంటల్ లిసట్ రాయడానికి ఎవరికైనా ఉదోయ్గం 
ఇదాద్ం. ఆడవాళైల్తే బెటర.”  
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“ మనకు బాగా తెలిసిన లేడీస ఉనాన్రు సార, వాళళ్ను పంపిదాద్ం.”  రంగా రావు ముందుకొచాచ్డు.  
“నీకు లేడీస తెలుసా ? ఊరుకో రంగారావ.  ఏమామ్టలు?  అదేం వదుద్.  ఆ ఊళోళ్నే ,  కొదిద్గా చదువుకునన్ అమామ్యికెవరికైనా ఆ 

ఉదోయ్గం ఇవవ్ండి.” 
పర్తి శని ఆదివారాలు ఎంచుకునన్ పలెల్టూళళ్ నుండి వచేచ్ పేషంటల్కు ఆపరేషన చెయయ్డమే సరిపోయేది.  
ఎంత లేదనాన్, బడెజ్ట ఎకుక్వవుతోందని , సంపాదనలో ఎకుక్వశాతం అటే పోతోందనీ తెలుసోత్ంది. 
ఎకుక్పెటిట్న బాణానికి లకాష్య్నిన్ చేరడమే తపప్, వేగం పైన లక్షయ్ముండదు.   

PPP 
ఉదయం సరజ్రీలు అయాయ్క బేర్క ఫాసట్ కోసం కూరోచ్బోతుండగా వచాచ్డు రంగారావు. 
“సార, ఒక పని చేదాద్ం సార!” 
“చెపుప్.” అనాన్డు డైనింగ టేబుల వైపు నడుసూత్ . 
“మనం వెళిళ్, ఆ ఊళళ్లో ఒక మీటింగ పెటిట్ ఆపరేషనుల్ చేయించుకునే వాళళ్ందరీన్ పిలిపిదాద్ం సార. అసలు మనమేం చేసుత్నాన్మో , 

ఎంత చేసుత్నాన్మో, మనకు ఎంత ఖరచ్వుతుందో వాళళ్కు తెలియాలిగా సార”  
“నిజమే కదా. తెలియాలి.  వాళల్కు ఖరుచ్ తెలియాలి” అంటూ ఆలోచనలో పడాడ్డు. హఠాతుత్గా  
“అరె అరె  ఎంత పొరపాటైంది రంగారావ. మొనన్ మా కాల్స మేట ఒకామె భోజనానికొచిచ్ందోయ. బాగా మరాయ్ద చేసి పంపాను 

కానీ , కేజీ బియయ్ం ఎంత రేటో ఆవిడతో చెపప్డమే మరిచ్పోయా.  ఛా, నేను, నా మతిమరుపూ..” 
“సార, ఏంటి సార. ఎపుప్డు చూసినా ననున్ ఆట పటిట్సుత్ంటారు.  మనమేం చేసుత్నాన్మో వాళళ్కు తెలియాలి కదా “ 
“మనమేం చెయాయ్లో మనకు తెలిసేత్ చాలు.”  
“ఇంత ఖరుచ్ పెటిట్ చేసుత్నాన్రు, కనీసం మీరెవరో ఏమిటో వాళళ్కు తెలియొదాద్?"  
“నిజమే రంగారావ. తెలియాలి. సరే రా..బేర్క ఫాసట్  చేదుద్వుగాని .” 
“ఇపుప్డే హోటల లో పూరీ తిని వచాచ్ సార.” 
“ఇంతకూ వాడెటాల్ ఉనాన్డు. బాగునాన్డా? “ 
“ఎవరు సార?” 
“పూరీ చేసిన వాడు. వాణిణ్ చూడకుండా తినేసి వచాచ్వా? ఏంటి రంగా రావు . ఇటాల్ తయారయాయ్వు. పూరీ ఎవరు  చేశారో నీకు 

తెలియొదాద్ ?” 
“సార , ఏంటి సార ఎగతాళి.” 
“ఆపరేషన చేసేది కళుళ్ కనపడాలనా, మనం కనపడాలనా?” 
“ఏంటో సార, నా బురర్కసలు మీరు అంతుపటట్రు.”   
“ఎనాన్ళళ్బటీట్ ఇటాల్ అనిపిసుత్ందీ నీకు?”  
“ఏంటి సార ?” 
“లేనిది ఉనన్టుట్ అనిపించడం! బురర్ లాంటిదేదో ఉందని  ఫీలవుతునాన్వుగా. అలా అనిపించడం చాలా డేంజర రంగారావ. మా 

కాల్సులో మంచి సెప్షలిసట్ ఉనాన్డు, సంజయ అనీ.  నాకు బాగా ఫెర్ండే. ఒక సారి చూపెటుట్కుందువులే ” 
PPP 
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ముందు అయిదు వూళళ్లో అంధతావ్నిన్ నిరూమ్లించాడు. ఆ అనుభవంతో వెంటనే మరో అయిదు ఊళుళ్. ఆ తరావ్త, దాదాపు ఇరవై 
గార్మాలలో తను అనుకునన్ లకాష్య్నిన్ చేరుకునాన్డు. అతను చేసుత్నన్ వంటరి యజాఞ్నికి పర్భుతవ్ం సప్ందించింది. ఒకొక్కక్ గార్మానీన్ లక్షయ్ంగా 
చేసుకుని అతడెలా పనిచేసుత్నాన్డో వివరాలు కనుకుక్నాన్రు పర్భుతావ్ధికారులు.   పర్భుతవ్ం తరఫున కూడా గార్మాలోల్ అంధతావ్నిన్ 
నివారించడానికి అతని సలహాలు తీసుకునాన్రు.  

"సార, కలెకట్ర గారు మనం పనిచేసిన ఊళళ్లో అంధతవ్ం నిరూమ్లించినటుల్ సరిట్ఫై చెయయ్డానికొసుత్నాన్రు. ఇక మీరు 
తపిప్ంచుకోవడానికి లేదు. మీటింగ కు రావలిస్ందే." 

తపప్ని సరై వీలు చేసుకుని మీటింగ కు వెళాళ్డు. ఊరి జనమంతా అతనిన్ చూసేందుకు వచాచ్రు.  
 అందరూ వచిచ్ నమసాక్రాలు చేసుత్నాన్రు.  ఒక పెదాద్యన వచిచ్  శాలువా కపాప్డు.  
"అరె, ఇవేంటి, ఇవనీన్ ఏం వదుద్" అతను వారించాడు.  
"వదద్నకండి  బాబూ, చూపొచాచ్క నువెవ్టుట్ంటావో చూదాద్మని నీ ఆసప్తిర్కొచాచ్. నాలుగురోజులైనా అగపడకపోతివి. ఆసప్తిర్లో 

ఒకటే జనాలు, తొకిక్సలాట. వెంకనన్ దరశ్నమే తొందరగా అవుదిద్."  
"అరెరె, నాకు తెలియదే" 
"ఎటాట్గైనా నువువ్ అగపడతావనన్ నమమ్కంతోనే  వెనకొక్చాచ్. అనుకునన్టేట్ మా ఊరికొచాచ్వు."   
“నేను మామూలు మనిషినే.  మరీ గొపోప్ణిణ్ చెయొయ్దుద్ “ 
ఏవేవో మరాయ్దలు చెయయ్డానికి పూనుకుంటుంటే వదద్నాన్డు.  
"లోకానికి వెలుగిచేచ్ సూరీడు పూజనాశించడు కదా అయాయ్ . దూరం నుండే దణణ్వెడతాము. మాకు పైసా ఖరుచ్ లేకుండా మా కళళ్కు 

చూపునిచాచ్వు. మా ఊరికి వెలుగయాయ్వు. మా ఊరికొచిచ్న సూరీడుకి ఏ మరాయ్దా చెయయ్కుండా పంపితే మాకేవనాన్ సుకంగా ఉంటదా.?" 
పూలదండ వేశాడు.  

"ఎందుకింత ఖరుచ్ మీకు , ఇవనీన్ అవసరం లేదు. నిజంగా అకక్రేల్దు" నిజాయితీగా అనాన్డు.  వాళళ్ంతా అతనిన్  పూలదండలోల్నూ, 
అభిమానంతోనూ ముంచెతుత్తునాన్రు.  

అందరూ వచిచ్ శాలువాలు కపుప్తుంటే ,ఇదెకక్డి గొడవనన్టుట్ , రంగారావు వంక నిసస్హాయంగా చూశాడు.   
"సార, కాసేపూరుకోండి మీరు. వాళళ్ సంతోషానికి అడుడ్ చెపప్కండి" అతని ముఖంలో ఆనందానికి అంతులేదు.  

PPP 
తరావ్త పెర్స మీట లో కూరుచ్నాన్డు. 
“బైల్ండ నెస ఫీర్ విలేజెస కోసం ఎంతో ఖరుచ్ పెడుతునాన్రు కదా. మీది ఈ ఊరుకాదు. ఎకక్డినుండో వచాచ్రు. ఇకక్డ మారు మూల 

గార్మాలోల్ పర్జలకు సవ్ంత ఖరుచ్తో కంటి చూపు తెపిప్సుత్నాన్రు. ఏ ఉదేద్శం తో చేసుత్నాన్రు. ఏదో కారణం ఉండి ఉంటుంది. 
ఒక క్షణం మౌనంగా ఉనాన్డు. తండిర్ మాటలు గురుత్ చేసుకునాన్డు.  
“ఇకక్డికి రాబోయే ముందు మా నానన్గారు ఒక మాట చెపాప్రు. పర్తి మనిషికీ ఒక పర్జఞ్ ఉంటుంది. మనం బర్తికునన్ంత వరకే ఆ 

పర్జఞ్కు ఉపయోగించగలం.  మనకు తెలిసిన విదయ్ను సంపాదనకోసమే కాకుండా సాధయ్మైనంత ఎకుక్వ మందికి ఉపయోగపడేలా 
చూడమనాన్రు. ఆయన చెపిప్న మాటలే ఈ పనికి సూఫ్రిత్.”  
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“ఇంత పని చేసుత్ంటారు. మీకు అలసట రాదా. మీరెపుప్డూ చాలా ఉతాస్హంతో పొంగిపోతునన్టుట్ంటారు. ఎలా సాధయ్ం?” 
“ఇషట్మైన పని చేసుత్ంటే ఉతాస్హం సముదర్ం అంత అవుతుంది.  సముదర్ం గాల్స లో పటట్దు కదా. అందుకని 

పొంగిపొరుల్తుంటుంది.” 
“మీరు అలిసిపోయేదెపుడు?” 
“పని లేనపుడు.” 
“జీవితమంటే పనేనా? మీకు వేరే వాయ్పకాలుంటాయా?” 
“భలేవాళేళ్, ఎందుకుండవు? కానఫ్రెనుస్లు, టార్వెలింగ, సేన్హితులు!  సేన్హితులు లేకుండా, వాళళ్ను కలవకుండా ఉండలేను.”  
“సోషల సరీవ్స, హాసిప్టల పని, సేన్హితులు వీటనిన్టికీ మీకు టైమెలా దొరుకుతుంది?” 
“బిజీగా ఉనాన్నని చెపేప్ వాడికి టైముండదు, కానీ బిజీగా ఉండేవాడికి పర్తిదానికీ టైం దొరుకుతుంది.” 
“మీరు సాధించిన విజయాల గురించి మీరేం అనుకుంటుంటారు?” 
“నేనేదో విజయాలు సాధించానని అనుకోవడం లేదు. నాకిషట్మైన పనిచేసుత్నాన్ను. సంతోషంగా ఉంది. అంతే.”  
“మీ కెరీర లో మీరు గరవ్ పడిన క్షణం ఏమిటి?” 
“  నా వృతిత్ , నా జీవితం బాగుంది. నాకిషట్మైన మారగ్ం లో, నాకు నచిచ్నటుల్ నడుసుత్నాన్ను. అందులో గరవ్పడేదేముంటుంది.”  
పెర్స వాళుళ్ వెళిళ్పోతునాన్రు.  
 “సార, పెదద్యయ్గారు ఫోన చేశారు. సరజ్రీ చేయించుకోవాలట." 
"నానన్గారు ఎకక్డ కావాలంటే అకక్డ అరేంజ చేదాద్ం. కనుకోక్"  
"ననున్ ఆ డాకట్ర గారితో మాటాల్డి అపాప్యింట మెంట తీసుకోమనాన్రు."  
“డాకట్ర ఎవరో చెపుప్ .  నేను మాటాల్డతాను.” 
 “ కషట్ం సార.”   
“నేనే ఫోన చేసి కనుకుక్ంటా. నేనడిగితే కాదనరు.”  
“మీరు ఆయనతో మాటాల్డడమా. కుదిరే పనే కాదు.” 
“ఇంతకూ ఎవరో పేరు చెపుప్. నీకెందుకు నేను అపాప్యింట మెంట సాధిసాత్గా!” 
“నానన్గారు చెపిప్న డాకట్ర పేరు. డా. చిలుకూరి శరత బాబు, మీ పేరే “ 
“రంగారావ. వెళుత్నాన్రే , ఆ పెర్స వాళళ్ని పిలువు.  వాళళ్డిగిన చివరి పర్శన్కు జవాబు దొరికింది. రమమ్ను.” 
  

PPP 
 
 
 

Post your comments 
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(వచేచ్నెల మరోకథతో కలుసుకుందాం)   
 

 

డా. చిలుకూరి శరత బాబు. 

వరంగల లో పర్ముఖ నేతర్ వైదుయ్డు.  

జీవన సహచరి డా. అనూ తో కలిసి పార్కీట్స చేసుత్ంటాడు.  

 
 
 
సుయోధనుడికి సేన్హగుణంతో పాటు 

మంచితనం కూడా కలిసేత్ ,  
సహాయం చేసే మనసుంటే , 
సరదాగా మాటాల్డగలిగిన నేరుప్ంటే, 

శీర్కృషుణ్డి అలల్రి తోడైతే, 

 
అదే మా కాల్స మేట శరత బాబు. 
విజయగరావ్నిన్ మొహమాటం లేకుండా పకక్న పెటేట్యగలడు.  
తనకునన్ మంచి గుణాలనిన్ంటినీ నేరుప్గా కపిప్ పెటేట్సి మమమ్లిన్ అపుప్డపుప్డు విసిగిసుత్ంటాడు. పోటాల్డతాం కానీ, అభిమానించకుండా 
ఉండలేము. ఎంత బిజీగా ఉనాన్ సరే, సేన్హానికి విలువిచేచ్ శరత లేని 1982 బాచ ని మేమెవరం ఊహించలేము.  
అతని కథ వార్యడానికి అవసరమైన వివరాలను అందించిన డా. అనూకు పర్తేయ్క కృతజఞ్తలు  

అలుపెరగని ఈ శిఖరం  

మరినిన్ విజయాలను అందుకోవాలని, ముచచ్టైన జంట అనూ, శరత లు కలకాలం సంతోషంగా  ఉండాలని , కోరుకుంటూ 
 

చందు శైలజ

COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2015/jan15_doctorkathalu_comments.htm

