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- 22 మా హాసిప్టల కు దగగ్రలో ఒక కంపెనీ ఉంది. అకక్డ పనిచేసే వారికి, ఉదోయ్గం చేరబోయే ముందు, ఆ తరావ్త పర్తి సంవతస్రం
ఆరోగాయ్నికి సంబంధించిన పరీక్షలు చేయిసాత్రు.
అలా రొటీన పరీక్షల కోసం, ఆ కంపెనీ లో పనిచేసే ఒకమామ్యి వచిచ్ంది.
ఆమె చెపిప్న కథ!
PPP
ఆ ఇంటికొచిచ్ మూడు నెలలవుతోంది.
పెళిల్ అయి నాలుగు నెలలు.
ఇంటికి వచిచ్న కొతత్లో , ఆమె ఇంటిముందు వేసిన బంతినారు పెరిగి పూలు పూసుత్నాన్యి.
భారయ్ని తీసుకుని రమమ్ని అతను కబురేం చెయయ్కపోయినా, అమామ్నానన్లే తీసుకొచిచ్ ఇతని ఇంటోల్ వదిలివెళాళ్రు.
అనుకోకుండా అతిథులు ఇంటికొచిచ్నందుకు అతను కాసత్ విచితర్ంగానే చూశాడు.
"మీకు వంట కిబబ్ంది అవుతుందనీ తీసుకొచాచ్ము అలుల్డుగారూ" ఉనన్ నలుగురిలోనూ, వినిపించేలా మాటాల్డగలిగిన ఆమె పెదద్మమ్
అంది.
పెళళ్యిన తరావ్త, ఎకుక్వ రోజులు పుటిట్ంటోల్ ఉంటే చుటుట్పకక్ల వారికీ, వారి వలన వీరికీ ఇబబ్ందిగా ఉందని తీసుకొచాచ్రు గానీ,
నిజానికి అతనేం కబురు చెయయ్లేదు.
ఇబబ్ంది ఎవరిదైనా, అతని ముందు నిలోచ్వడం ఆమెకు ఇబబ్ందిగానే ఉంది.
ఇలాల్లు ఇంటికొచిచ్నందుకు అతనికేమంత సంతోషంగా ఉనన్టుట్ లేదు. అతత్మావలిన్ పలకరించలేదు.
ఆమె తండేర్ “బాగునాన్రా బాబూ " అని అలుల్డిని పలకరిసేత్ , మౌనంగా తలూపాడు.
‘అబాబ్యి ఎకుక్వగా మాటాల్డడు కానీ బుదిధ్మంతుడు’ అని కూతురు వినేటటుట్ సరుద్కునాన్రు. ఇలూల్ వాకిలీ వదిలి వచేచ్శామనీ,
తవ్రగా వెళాళ్లని కూడా అనుకునాన్రు.
అతను తలిదండుర్లతో అసలు మాటాల్డకపోయే సరికి ఆమె కూడా, వాళల్ని ఉండమని అనలేకపోయింది.
PPP
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ఉదయానేన్ ఆఫీస కు వెళాత్డు. అదేం ఆఫీసో?

సాయంతర్ం వసాత్డు. మళీళ్ రెడీ అయి ఇంకెకక్డికో వెళాత్డు. రాతిర్ అతనొచేచ్ టైముకు ఈమె నిదర్పోతూ ఉంటుంది.
అతను మెలకువతో ఉనన్పుడు తపిప్ంచుకుని తిరుగుతూ ఉంటుంది. అతనికి దగగ్రగా వెళళ్బుదిధ్ కాదు.
ఆడవాళుళ్ తమంతట తాము మగవాళళ్ దగగ్రకు వెళళ్డం దగగ్రకు బాగోదుకదా అనుకునేది.
అతనికోసం అనీన్ చకక్గా అమరాచ్లనుకుని ఉదయానేన్ లేచి ఇలుల్ శుభర్ం చేసేది. తను కూడా చకక్గా రెడీ అయేది. ఆమె వంక
చూసే ఆసకిత్ ఉనన్టేట్ లేదు అతనికి .
అతనేం చదువుకునాన్డు?
ఎకక్డ చదువుకునాన్డు?
చినన్పప్టి విషయాలేమిటి?
ఏం పని చేసాత్డు? - పెళిళ్ కుదిరిచ్న జగనాన్ధం గారికి తెలుసు. మంచి ఉదోయ్గమని చెపాప్రాయన.
పెళిళ్కి ఆఫీసు వాళెళ్వరూ వచిచ్నటుట్ లేరు.
తనని ఆఫీసుకు తీసుకెళాత్డా?
పోనీ ఆఫీసు వాళల్నే ఇంటికి పిలుసాత్డా?
సినిమాలోల్ అలా జరుగుతూ ఉంటుంది కదా.
వాళొల్సేత్, ఏం తయారు చెయాయ్లి?
ఏం మాటాల్డాలీ?
ఏమీ తెలియవు. అడగాలంటే భయం.
అవేమీ అడకూక్డదనన్ విషయమొకక్టే తెలుసు.
ఆ ఇంటోల్ ఆ ఆలోచనలే ఆమెకు తోడు.
పగలంతా మాలతి చందూర వంటల పుసత్కం చదువుకుంటూ రేపటికి ఏం చెయాయ్లి , ఎలా చెయాయ్లీ అనన్ ఆలోచనలతో గడిపేది.
ఆదివారం నాడు ఇంటోల్ ఉంటాడని ఎనోన్ చేసింది. అవేమీ అతను ముటుట్కోలేదు.
మరాన్డు ఉదయానేన్ ఇంటి దగగ్రకొచిచ్న కూరలు బాలేదని మారెక్ట కు వెళిళ్ంది. బెండకాయలు చివళుళ్ తుంచేసుత్ంటే, షాపతను
కోపప్డాడ్డు.
అలా వదద్నాన్డు.
“మరి ముదురుకాయలు కూరకు వాడను కదా.” బెండకాయలు వదద్ంది.
“సరే , తుంచుకో” అనాన్డు.
తను చకక్గా తయారయేది.
వంట చకక్గా చేసేది.
ఇలుల్ చకక్గా ఉంచేది.
ఇలుల్ సరుద్తోనన్పుడు ఓ అనుమానమొచిచ్ంది. ఈ ఇలుల్ తనదేనా అనన్ అనుమానం.
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అతనిది వేరే లోకం. ఆ లోకంలో ఈమెకు పర్వేశం ఉనన్దో లేదో? ఆమెకే అనుమానం.

ఆ నాడు సాయంతర్ం , గులాబి రంగు ఎంబార్యిడరీ పూలు కుటిట్న గోధుమ రంగు కాటన చీర కటుట్కుంది.
పటుట్ అంచునన్ గళళ్ బౌల్జ వేసుకుంది. అదద్ంలో చూసేత్ , అంచుపకక్న ఉనన్ చరమ్ం బంగారం లా మెరుసోత్ంది. గమనిసాత్డా?
వతుత్గా ఉనన్ జుటుట్ అలుల్కుని చకక్టి జడవేసుకుంది. వరండాలో సథ్ంభానికానుకుని నిలబడింది.
ఇవాళ తపప్కుండా తనని చూసాత్డు. కనీసం కళళ్తోనైనా మెచుచ్కుంటాడు.
చలల్గాలి ఆమె బుగగ్లకు తగిలి ఎరుపెకిక్ంచింది. గాలికి జుటుట్ వచిచ్ ముఖానిన్ తాకుతోంది.
సాయంతర్ం అవుతోంది.
గేటు చపుప్డయియ్ంది.
పై పోరష్న అదెద్కిచాచ్డు. అందులో ఒక పెదద్ వయసు జంట ఉండే వారు. వాళళ్ పిలల్లు ఎకక్డో దూరంగా సెటిల అయాయ్రు.
రోడుడ్కవతలిపకక్న ఫానీస్ షాపు నడుపుతుంటాడాయన. ఆయన నిదర్పోతునన్పుడు ఆవిడ, ఆవిడ పనిలో ఉనన్పుడు ఆయన, అలా
భారాయ్ భరత్లిదద్రూ షాపులో కూరుచ్ంటుంటారు. రోజంతా ఇంటికీ , షాపుకీ మధయ్ తిరుగుతుంటారు.
భారయ్ బయటి నుండి వసోత్ంది.
మెటెల్కక్బోతూ ఈమెను చూసి ఆగింది.
“ఎలా ఉనాన్వో తెలుసా?”
"ఏమిటాంటీ?" వరండా దిగి ఆమె దగగ్రకొచిచ్ంది.
ఆశచ్రాయ్నిన్ పదాలోల్ మారచ్డం ఆవిడకు తెలియలేదు.
“ఏమీ లేదు, ఏమీ లేదు”
పైకి వెళూత్, తిరిగి తిరిగి ఈమెనే చూసూత్ మెటెల్కుక్తోంది.
కాసేపటికి, ఆవిడే మళీళ్ వచిచ్ంది.
"ఇందాక చెపప్డానికి కుదరలేదు. గుడిలో బొమమ్లుంటారే అలా ఉనాన్వు." అంది.
సనన్జాజులకు అకక్డకక్డా కనకాంబరాలు వేసి మాల కటిట్ తెచిచ్ంది. అబాబ్యి వచాచ్క పెటుట్కోమంది. ఆమెదగగ్ర పూలు అందుకుని
అలాగేనని సీట్ల గినెన్లో పెటుట్కుని నీళుళ్ చలిల్ంది.
తలలో పూలు పెటట్మని అతనిన్ అడిగితే?
‘అమోమ్ , ఇంకేమైనా ఉందా?’ మనసు హెచచ్రించింది.
పదయియ్ంది. పదకొండయియ్ంది.
ఎపుప్డొసాత్డో. ఇంటి తాళం తన దగగ్రకూడా ఉంది. లోపలివైపునుండి లాక చేసి , సనన్జాజుల మాల వెంకటేశవ్రసావ్మి పాదాల
దగగ్ర పెటిట్ నిదర్పోయింది.
అరథ్ రాతిర్ ఎపుప్డో అతనొచిచ్న అలికిడి వినిపించింది.
గదిలో అపప్టివరకూ ఉనన్ సనన్జాజుల పరిమళం మాయమైంది.
అతను దగగ్రకొసాత్డా.

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2018

డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ

4
‘దేవుడా, రాకుండా ఉంటే బాగుండు. రాకుండా ఉంటే బాగుండు.’
దేవుడు పార్రథ్న వినాన్డు.
గుండె దడ తగిగ్ంది. ఎపుప్డో నిదర్పోయింది.
PPP

అతను ఆఫీసుకు వెళేళ్ టైముకు రంగు రంగుల చీరలు కటుట్కునేది. తనవైపు చూసాత్డనుకుని ఆశగా చూసూత్ ఉండేది.
చూసినటేట్ ఉండేవాడు. నచిచ్ందనీ లేదు నచచ్లేదనీ లేదు.
ఒక రోజున ఇందర్ ధనసు లాంటి చీర కటిట్ంది. ఆ రోజున మాతర్ం ఆమె వైపు చూశాడు.
దగగ్రకు వసుత్నాన్డు.
ఏదో అంటాడు.
మనసులో ఆమె నవువ్కుంది.
ఆమె మనసు , లోపల నవువ్కుంది.
“ఇలాంటి చీరలు ఎవరు కడతారో తెలుసా?” మెతత్గా అడిగి, ఆమెకు తెలియదని జవాబు కూడా చెపాప్డు.
మెతత్ని కతిత్ గుచుచ్కుంది. చుకక్ కూడా చిందనంత అమరికగా గుచుచ్కుంది.
లోపలికి వెళిల్ చీర మారుచ్కుంది. చీరని పెటెట్ అడుగున దాచేసింది.
ముసురు పటిట్న మనసులో ఇందర్ధనుసు మాయమైంది.
PPP
బయటి గేటు నుండీ ఇంటివరకూ ఒక సిమెంట దారి ఉంది. దారి పకక్నే ఉనన్ నలల్ మటిట్లో కనకాంబరాలు పెంచుతోంది.
మధాయ్హన్ం పూల మొకక్ల మధయ్ పనిచేసుత్ంటే , పకక్నే అడుగుల చపుప్డైంది.
ఎవరా అని చూసింది. పై పోరష్న లో ఉండే ఆయన మెటుల్ దిగి , ఆమె పకక్గా నడిచి గేటు తీసుకుని బయటికి వెళిళ్పోయాడు.
షాపువైపు వెళేళ్ందుకు ఆయన రోడుడ్ దాటుతునాన్డు. రోడుడ్ మీద కారూల్ , వాహనాలూ పోతునాన్యి. హడావుడిగా ఉంది. ఆయన
రోడుడ్ దాటి షాపు వరకు వెళేళ్ంత వరకూ చూసి, మళీళ్ మటిట్ తవువ్తోంది.
ఒకక్ క్షణం ఆగాక అనుమానం వచిచ్ తమ ఇంటివైపు చూసింది. వరండాలో నిలబడి తనవంకే చూసుత్నాన్డు. కంగారొచిచ్ంది.
కొంప మునిగే పని జరిగిపోయినటుట్ కళవళ పడింది.
చేసుత్నన్ పని పూరిత్చేసి లోపలికి వెళిళ్ంది.
పకక్గా నడిచి వెళుత్ంటే ఆమె జడపటుట్కుని ఒకక్ సారిగా లాగాడు.
“అబాబ్” నొపిప్కి విలవిలాల్డింది.
“నచాచ్డా వాడు?”
వాడెవడో అరథ్మయింది.
ఊరికే చూడడంలో పెదద్గా వచేచ్దేమీ ఉండదనీ, ఆనందం , ఇంకా ఎకుక్వ ఆనందం పొందాలంటే ఏమేం చెయయ్వచోచ్ నవువ్తూ
సలహా ఇచాచ్డు. ఆమెకు తన సహాయసహకారాలెపుప్డూ ఉంటాయనాన్డు.
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కొంతమంది నవవ్రు.
నవివ్తే మటుకు, పర్ళయమే నయం.
ఆ రోజు ఆమెకు తయారవాలని అనిపించలేదు. చీకటిలో కూరుచ్ంది.
అమామ్య అంటూ పైన అదెద్కుండే ఆవిడ వచిచ్ంది.
“చీకటోల్ కూరుచ్నాన్వే?” అడిగింది.
“ఊరికే!” అనన్ది.

“ఇవాళ మలెల్పూలు కోసుకోవడానికి రాలేదు నువువ్. ఏదో పనిలో ఉండి మరిచ్పోయావని నేనే కోసి మాలకటాట్ను.” అంటూ ఎపప్టిలా
తలలో పెటట్బోయింది.
"వదద్ండీ" వెనకిక్ తగిగ్ంది.
“ఓహో సాన్నం చెయయ్లేదా ఇంకా?” అంటూ పూలు వేంకటేశవ్రసావ్మి పటం ముందు పెటిట్ంది.
‘అమమ్యయ్’ ఊపిరితీసుకుంది.
రెండు మూడు రోజులు తపుప్ చేసినటుట్, అతనిన్ తపిప్ంచుకుని తిరిగింది. కాఫీ ఇవవ్డానికి కూడా ఎదురు పడలేదు.
కాఫీ ఏదని అతను అడగనూ లేదు.
ఆ మూడు రోజులోల్నే అరథ్మైంది అతనసలు ఆమె చేసిన వంట ఏదీ తినడం లేదనన్ విషయం.
మధాయ్హన్ం చాప మీద పడుకుని నిదర్పోతోంది. బెడ రూం లోకి ఎపుప్డో కానీ వెళళ్దు. వెళిల్నా, అది శుభర్ం చెయయ్డానికే. ఆ
గదితోకానీ, అకక్డి వసుత్వులతో గానీ పరిచయం ఉనన్టేట్ ఉండదు. తొందర తొందరగా బయటికి రావాలనిపిసుత్ంది.
టీవీ ముందు చాపవేసుకుని దిండు మీద వేసుకుని ఏదో చూసుత్ంటే నిదర్పటిట్ంది.
అతనెపుప్డు వచాచ్డో, టీవీ గోలలో వినిపించలేదు.
ఎవరో తడుతుంటే కళిళ్పిప్ చూసింది. అతనే భుజం మీద తటిట్ నిదర్లేపుతునాన్డు...కాలితో.
లేచి కూరుచ్ంది.
“కాలితోనా లేపేది?” ఇంకా నిదర్మతుత్లో ఉండడం వలల్నేమో, ధైరయ్ంగానే అంది.
“కాలికీ చేతికీ తేడా ఏమిటి?”
మాటాల్డకుండా కూరుచ్ంది.
"ఏమీ అనుకోకపోతే నీతో ఒక విషయం చెపప్నా?" చాలా సౌమయ్ంగా అనాన్డు.
అంత చకక్గా అతనెపుప్డూ మాటాల్డిందే లేదు. మనసులో కోపమంతా మరిచ్పోయింది.
"చెపప్ండి."
"పగలు నిదర్ దరిదర్ం. మా ఇంటికది పటిట్ంచవదుద్"
PPP
ఓ సారి బాబాయి వరసైన చుటట్ం వచాచ్డు. తమ ఇంటోల్ చెపప్కూడదనన్ షరతుతో అతనితో విషయం చెపిప్ంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2018

డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ

6

కొతత్గా ఉదోయ్గంలో చేరిన మాషాట్రు అలల్రి చేసే సీనియర పిలల్ల కాల్సుకెళిళ్ పాఠం చెపిప్నటుట్, ఏం చెపోత్ందో తనకే అరథ్ం కానంత
హడావుడిగా చెపిప్ంది.
ఎకక్డ మొదలు పెటాట్లో, ఎలా చెపాప్లో ఆమెకు తికమకగా అనిపించింది. అతనసలు మాటాల్డడు. చూడడు. పటిట్ంచుకోడు. నా
ఇలుల్ కాదిది. అతను పటిట్ంచుకోడు. ఏం చెయాయ్లని అడిగింది.
బాబాయి ఏదో పనిమీద పటన్ం వచాచ్డు పనితొందరలో ఉనాన్డు కానీ పంచాయితీ చేసే ఉదేద్శం లేదు. ఆడవాళళ్కు
పర్తివిషయంలోనూ ఏవో ఫిరాయ్దులుంటాయనుకుని “ఎకుక్వమంది మగవాళుళ్ ఇలానే ఉంటారు. సరుద్కుపోవాలనాన్డు.”
“అందరిళళ్లో ఏదో ఒక రామాయణం ఉంటుందే పిచిచ్దానా! మన పెదద్మమ్ వాళళ్ పారవ్తిని వాళాళ్యన ఏం చేశాడో తెలుసా?”
వంటింటోల్ మొదలై, ఐసియులో అంతమయిన కథ చెపాప్డు.
“వాళళ్తో పోలుచ్కుంటే నీదసలు కషట్మేనా?”
ఓరుప్ లేకపోతే రోడుడ్న పడతావనాన్డు.
నిజమే, ఓరుప్ండాలి. మన కనాన్ ఘోరమైన బతుకులిన్ తలుచుకుంటూ, మన అదృషాట్నికి మనమే అసూయపడుతూ బతకాలిగానీ,
ఏడవడమేమిటి?
“ననున్ తన మనిషి అని అనుకోడు బాబాయి” అని చెపప్లేకపోయింది.
ఆ మాట, ఆ భావం బాబాయికరథ్ం అవుతాయని అనిపించలేదు.
కానీ ఒకరితో జతపడాలని ఉంటుంది కదా. అది కొనిన్ సారుల్ తీరని కోరిక అవుతుంది.
తన జీవితం లో ఏదో తేడా ఉంది. అదేమిటో , ఆమెకేం కావాలో సరిగా తెలియనంత తెలియనితనం ఉంది.
PPP
ఓ రోజు మధాయ్హన్మే ఇంటికొచాచ్డు. బయటికిపోలేదు. తాగుతూ కూరుచ్నాన్డు. మాటాల్డడు.
భోజనం చేసాత్డేమోనని కనుకుక్ంది. చేతితో వదద్నాన్డు.
ఆమెకు ఇంటోల్ తిరగడం ఇబబ్ందిగా ఉంది. అతని ముందు ఎలా తిరుగుతుందీ? ఏమీ మాటాల్డడానికీ లేదు. వంటింటిలో కూరుచ్ంది.
కాసేపు వరండాలో కూరుచ్నాన్డు. లోపలికి వచిచ్ సోఫాలో కూరుచ్ని
“ఇలా రా!” అని పిలిచాడు.
దగగ్రకు వెళిళ్ంది.
సోఫాలో అతని పకక్న కూరోచ్వడమే? నిలబడే ఉంది.
“నా ఉదోయ్గం పోయింది.”
‘ఎందుకు?’
ఆఫీసులో అతనంటే చాలామందికి అసూయట. అతనిపై పగబటిట్ ఆఫీసు డబుబ్ తినేశానని కంపైల్ట ఇచాచ్రనీ, అందువలల్ ఉదోయ్గం
నుండి తీసేశారనీ చెపాప్డు.
చెపోత్నన్ విషయం వినడం తపప్ అసలు నిజమేమిటో నిలదీసేంత చనువు లేదు.
“మరిపుప్డెటాల్?”
అతను ఏడవడం మొదలెటాట్డు. ఎపుప్డూ లేనంత కంగారొచిచ్ంది.
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“మీరేడవదుద్.” అంది.
“ఏడవక ఏం చెయయ్మంటావు? అంతా అయిపోయింది. డబుబ్ లేకపోతే ఎలా బతికేది.

రోజూ ఖరీదైన మందులేకపోతే బతకలేననాన్డు. ఇంటికోసం చేసిన బాంక లోన ఇంకా తీరలేదనాన్డు. నాకెవవ్రూ లేరు” అని
ఆపకుండా ఏడుసుత్నాన్డు.
“నేనేం చెయాయ్లో చెపప్ండి.” తను అలా మాటాల్డడం ఆమెకే ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. అతనికి సహాయం చేదాద్మనుకునాన్, డబూబ్
లేదు. ఉదోయ్గం చెయయ్డానికి ఇంటర కు మించి చదువూ లేదు. ఈ సంబంధం కుదిరినందుకు తండిర్ ఎంతో అపుప్చేసి పెళిళ్చేశాడు. మళీళ్
నానన్ దగగ్రకెళిళ్ ఏమైనా తెమమ్ంటాడేమోనని భయపడింది.
“నువువ్ తపప్ నాకింకెవరూ లేరు” ఏడుసుత్నాన్డు.
“ఏడవొదుద్.” అతని భుజం మీద చెయియ్ వేసి ఓదారుచ్దామనుకుని ఆగింది. పరిచయం లేని మనిషినెలా ముటుట్కోవడం? .
కానీ, ఎపుప్డూ లేనిది అతను తనతో మాటాల్డడమే బాగుంది. ఏదో ఒకటి చెయాయ్లి. ఎలాగైనా ఈ సేన్హం నిలబడాలి. అంత కషట్ం
లోనూ తెలియని ఉతాస్హం లో వచిచ్ంది.
PPP
మరాన్డు ఆదివారం. మారెక్ట కెళిళ్ కూరగాయలవైపు కాకుండా, ఆమెకు అలవాటు లేని వైపు వెళిళ్ంది. ఆ పరిసరాలోల్ నిలోచ్వడం
కూడా కషట్మే అయింది. ఆ వాయ్పారం చేసేవాళుళ్ రోజంతా అకక్డే ఎలా ఉంటారో?
మనసు వేసిన పర్శన్కు మనసే సమాధానం చెపిప్ంది.
‘అవసరం, అలవాటు ఉంటే ఏ పనీ కషట్ం కాదు.’
వంటకు కావలసినవనీన్ తీసుకుంది. అమమ్మమ్ చేసినటుట్ చేపల కూర వండాలి. అతనికి తపప్కుండా ఇషట్మవుతుంది.
అమమ్మమ్ ఎలా చేసేదో, మనసులోనే మననం చేసుకుంటూ నడుసూత్ ఉంది. చేతిలో సంచి బరువెకుక్తూ ఉంది. ఆలోచనలోల్ పడి
ఆటో ఎకక్డం మరిచ్పోయింది. ఎండ వచేచ్సింది. చేతులు మారుచ్కుంటూ ఇంటివైపు నడిచింది. దాహంగా ఉంది. లోపలికెళళ్గానే
మంచినీళుళ్ తాగాలనుకుంది.
లోపల చపుప్డు లేదు. నిదర్పోతునాన్డనుకుని , మెలల్గా, చపుప్డు కాకుండా తలుపు తీసింది.
ఎవరో ఒకామె అతని పకక్నే కూరుచ్ని ఉంది. అతను తలవంచి ఆమెకు మాతర్మే వినిపించే విషయాలేవో మాటాల్డుతునాన్డు.
సిరారంగు నీలం సిలక్ చీర కటుట్కుంది. చీరకు ఇసతరీలేదు.
ఆమె ఎవరో? వయసు చూసేత్ అతనికనాన్ పెదద్గా ఉంది.
ఈమెను చూశాక ఇదద్రూ దూరం జరిగారు.
అలా జరగడంలోనే అరథ్మైంది, వారెంత దగగ్రో!
మనసులో కలుకుక్మంది. వంటింటి లోపలికి వెళిళ్పోయింది. మంచి నీళుళ్ తాగాలనన్ విషయం గురుత్ రాలేదు.
అతను వంటింటి గుమమ్ం లోకొచిచ్, “మా దూరపు బంధువు.” అంటూ వరసేదో చెపాప్డు.
మనసు చెవులు మూసుకుంది.
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గంట కిర్తం ఉనన్ ఉతాస్హం, ఎటో వెళిళ్ పోయింది. ఎకక్డలేని నీరసం కముమ్కుంది. గుండె నిండా అరథ్ం కాని అలజడి.
ఈ పెళేళ్మిటో, ఆ మనిషెవరో, ఆ గోలేమిటో అనవసరంగా ఇకక్డ ఉనాన్ననుకుంది. ఆ వాతావరణం లో అనిన్ నెలలుండడమే
ఎకుక్వ అనుకుంది.
తన ఇంటికి వెళిళ్పోవాలి.
తలిల్దండుర్లకు తనేం చెపాప్లి? ఇరుగుపొరుగువారికి వాళేళ్ం చెపాప్లి.
పెళిళ్కి చేసిన అపుప్లింకా తీరనే లేదు.
తనేదో ఇకక్డ సంతోషంగా ఉంటునాన్ననన్ కలలో ఉంటునాన్రకక్డ. ఆ కల చెదరగొడితే తనకొచేచ్దేమిటి?
తన చికుక్లు తనే విపుప్కోవాలి. ఎలాగైనా సరే, ఇకక్డే బతకాలి. ఇంటికి వెళళ్కూడదు. అనుకుంది.
వంట పూరిత్ చేసి వాళిళ్దద్రికీ పెటిట్ంది. ఈమె చేసిన వంటను వచిచ్నావిడ మెచుచ్కుంది. అతనెంతో అదృషట్వంతుడనన్ది. ఈమె
అంతకనాన్ అదృషట్వంతురాలంది.
భోజనాలయాయ్క వచిచ్న కషట్ం తీరే మారగ్ం చెపాత్నని ఆమెను కూరోచ్బెటాట్డు. పకక్నే కూరుచ్నాన్డు.
వచిచ్నావిడ చెపిప్నటుట్ వింటే చాలు, కషాట్లు తీరతాయని చెపాప్డు.
చెయియ్ మీద చెయియ్ వేశాడు. అతని చెయియ్ వేడిగా ఉంది. ఆమెను ఒపిప్ంచడానికనన్టుట్, చేతి మీద రాసుత్నాన్డు. ఆమె
వదిలించుకోవాలని చూసుత్నన్ కొదీద్ బిగిసుత్నాన్డు. ఆ చేతి సప్రశ్కనాన్, రాతుర్లు అతనితో గడిపే ఈ మూడు నిముషాల నిశశ్బద్ం భరించడమే
తేలిక అనిపించిందామెకు .
ఆమె సహాయం చెయయ్కపోతే ఇకతను చావక తపప్దనాన్డు. బెడ రూంలో ఫాన చూపించి దానికి వురేసుకుంటాననాన్డు. బెలట్ తెచిచ్
మెడకు కటుట్కోబోయాడు.”
భుజం మీద చెయియ్ వేసి నొకుక్తూ బతిమాలుతునాన్డు. ఆ సప్రశ్ భరిసుత్నన్ ఆమెకు, తనమీద తనకే అసహయ్ం కలిగింది.
రోడుడ్ మీద వెళుత్ంటే, ఎవరో పోకిరి తాకరాని చోట తాకినంత దుఃఖం కలిగింది. ఘోరమైన అవమానం పొందిన దానిలా కళళ్ంట
నీళుళ్ కారిపోయాయి.
“ఏడవకు. మనకు మంచిరోజులొసాత్యి.”
‘దేవుడా, ఎందుకు పుటిట్ంచావు? ఇంత నమమ్కదోర్హం చేసాత్వా?’ దేవుడితో వాదులాడింది. అతను దూరంగా కూరుచ్ంటే చాలు, ఇంక
ఈ జీవితానికింకేమి వదుద్ దేవుడా అనుకుంది.
వచిచ్నావిడ చెపిప్నటుట్ వింటే చాలనాన్డు.
ఆమె ఏం చెపుత్ంది?
తను ఏం వినాలి ? ఏం చెయాయ్లి?
"అలిసిపోయావు. ముందు సాన్నం చేసి, చకక్టి చీర కటుట్కో"
ఎనిన్ చకక్టి చీరలు కటిట్ంది? ఏదీ నచచ్లేదు. ఇపుప్డెకక్డినుండి తేవాలి చకక్టి చీరను.
ఆవిడ తెచిచ్న జిగి బిగి చీర కటుట్కుంది. అలాంటి జిలుగు చీరలసలు తను కొనన్దే లేదు.
చీర గుచుచ్కుంటోంది.
అతను కూడా చూసి బాగునాన్వనాన్డు. ఎంతో మెచుచ్కునాన్డు. బయటకు వెళేత్ అందరూ తనవంకే చూసాత్రని హామీ ఇచాచ్డు.
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భోజనం చెయయ్మనాన్రు. ఆకలి లేదంది.
ఓపికుండాలికదా అని ఆవిడే ఏదో తాగించింది.
అందులో మందు, మతుత్ రెండూ ఉనాన్యి.

కొనాన్ళుళ్ గడిచాయి. అతని చుటట్మే ఆమెకు తోడుగా ఉండేది. జాగర్తత్గా తీసుకెళేళ్ది. అంతే జాగర్తత్గా ఇంటిదగగ్ర దింపేది.
రాతిర్ గాయాలకు మందు రాసేది. దయగా చూసేది.
అతను చెపిప్నటుట్ కషాట్లు తీరాయి. మంచిరోజులూ ఒచాచ్యి.
అతను చావాలిస్న అవసరమూ పోయింది.
చావడానికెంతో ధైరయ్ం కావాలి.
చావడమెలాగో తెలియక , ఆ ధైరయ్ం లేక, బతికేవారే ఎకుక్వమంది.
డబుబ్ కషాట్లు తీరాక, అతను హాయిగానే జీవిసుత్నాన్డు.
ఆమె కూడా జీవంతోనే ఉంది.
PPP
ఆదివారం రాతిర్ ఒక ఆఫీసర వచాచ్డు. ఈమెను గురుత్ పటాట్డు.
అతను గురుత్ చేశాక ఆమెకూ గురొత్చిచ్ంది.

చినన్తనంలో రెండు కుటుంబాలూ పకక్ పకక్ పోరష్నల్లో ఉండేవి. ఒకే సూక్లోల్

చదువుకునాన్రు. అతను బాగా చదువుకునే వాడు. ఎపుప్డూ తలిల్నంటిపెటుట్కునే ఉండేవాడు. తలిల్తోనే కలిసి సూక్లుకొచేచ్వాడు.
ఎందుకికక్డ ఉనాన్వనాన్డు.
తన గురించి చెపుప్ కోవడం, జాలిపుటిట్ంచడం ఆమెకు ఇషట్ం లేక, “డబుబ్ అవసరమైంది.” అనన్ది.
చినన్పప్టి విషయాలు కొనిన్ గురుత్ తెచుచ్కునాన్రు. ఇంతవరకూ ఎలా వచిచ్ందో అడిగాడు. ఆమెకు చెపప్డం ఇషట్ం లేదని అతను
రెటిట్ంచలేదు.
“ఎంత నెమమ్దిగా ఉండేదానివి. ఎంత అమాయకంగా పెరిగావు. ఈ కషట్ం ఏమిటి? ఉదోయ్గం చేసుకోవచుచ్గా?”
తన ఇంటర చదువుకెవరిసాత్రు ఉదోయ్గం?
తనిపిప్సాత్ననాన్డు.
కళుళ్ ఆశగా మెరిశాయి.
ఆఫీసులో చినన్ ఉదోయ్గం. తను ఫోన చేసి చెపాత్ననాన్డు.
“అటెండర లాంటి ఉదోయ్గం. ఉదోయ్గం చినన్దే , శర్మ ఎకుక్వ. కంపెనీకి చెందిన హాసట్ల లో ఉండొచుచ్. ఖాళీ సమయాలోల్ చదువుకో.
పరీక్షలు పాసయితే , పర్మోషనుల్ కూడా ఉంటాయి.” అనాన్డు.
కురిపించిన వరాల జలుల్కు బదులుగా ముతాయ్లు జలజలా కురిశాయి.
తెలల్వారితే సోమవారం. ఆఫీసు అడర్సు చెపాప్డు.
ఇంటిదగగ్ర విడిచిపెడతాననాన్డు.
తెలల్వారాక వెళాత్ననన్ది.

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2018

డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ

10
తలలో పూలు బరువుగా అనిపించి తీసేసింది. ఎనోన్ రోజుల నిదర్ ఒకేసారి కళళ్మీదికొచిచ్ంది.
ఉదయానేన్ ఆమె వెళళ్బోయే ముందు అతనికి కృతజఞ్తలు చెపిప్ంది.
"ఇలాంటిచోటల్కు రావదూద్" అంది.
నవువ్తూ తలూపాడు.
PPP
ఇంటికొచిచ్ంది.
బటట్లు సరుద్కుంది.
అతనితో చెపాప్లా? వదాద్?

అతను బయటి రూం లో సోఫాలో కూరుచ్ని ఎదురుగా టీ పాయ మీద కాళుళ్ పెటుట్కుని టీవీ చూసుత్నాన్డు. . ఈ మధయ్న రంగు
తేలాడు.
ఆమె పెటెట్ పటుట్కుని రావడం చూసి లేచాడు.
“టూరుల్ కూడా ఒపుప్కుంటునాన్వా ఈ మధయ్న?”
మౌనంగా నిలుచ్ంది.
“ సంసారం కోసం ఎవరూ చెయయ్ని తాయ్గం చేసుత్నాన్వు. దేవత లాంటి దానివి.”
దగగ్రకు వచాచ్డు.
“బాధపడుతునాన్వా? శీలం మనసుకే గానీ మనిషికి కాదు. నువువ్ నిపుప్లాంటి దానివి. నేనునాన్ను నీకు.”
అంటూ భుజం మీద చెయియ్ వేశాడు. భుజం మీద పాము పడడ్టుట్ విదిలించుకుంది.
"ఏమయిందే నీకు?" అని ఒక పిలుపు జత చేశాడు. ఇపుప్డామె ఆ పిలుపుకు అరహ్త సంపాదించుకునన్ నమమ్కంతో .
అతని చెంప మీద బలంగా ఈడిచ్ కొటిట్ంది.
ఊహించని దెబబ్కు పకక్నే ఉనన్ టీవీ మీద పడాడ్డు.
బయటికి వచిచ్ ఆటో ఎకిక్ంది. ఆటోలో ఎకిక్న తరావ్త చెయియ్ ఊదుకుంది. గుండెలో మంట తగిగ్ంది కానీ, చెయియ్ ఇంకా
మండుతూనే ఇంది.
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