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(öJdOq¸AKL¸) 
 

 ఎం. బి. బి. ఎస చివరి సంవతస్రంలో(1987 - 88 ), లాగ బుక పూరిత్చేయాలంటే, కొనిన్ డెలివరీలు సవ్ంతంగా చేయాలి. మరి 
కొనిన్ంటికి అసిసట్ చేయాలి. అందుకోసమని లేబర రూం లో డూయ్టీలు చేసేవాళళ్ం. నేనూ నా వారడ్ మేట వెంకట, ఇదద్రం వంతులు వేసుకుని, 
రోజుమారిచ్ రోజు డూయ్టీలు చేసుత్నాన్ం. ఓ సారి మధాయ్హన్ం పూట కేంటీన లో ఏదో తిని వసుత్ంటే…. 

 “వణణ్ం తినవే, మళాళ్ లోపలికి తీసుకెలేత్ ఉతత్ నీళెళ్కిక్సాత్రు. తినూ..” 
డెలివరీ రూం ఎదురుగా ఉనన్ మరిర్చెటుట్ చుటూట్ ఓ సిమెంట చపాట్ కటాట్రు. అకక్డ ఓ నిండు గరిభ్ణీ, ఆమె భరాత్ కూరుచ్ని  ఇదద్రూ 

అనన్ం తింటునాన్రు. ఎరర్టి పచచ్డనన్ం. 
ఆమె తినలేక అవసథ్ పడుతోంది.  
వాళళ్ను దాటి వచిచ్, మళీళ్ వెనకిక్ వెళాళ్ను. 
“ఏంటి,  ఇకక్డ కూరుచ్నాన్రు?”  
గబుకుక్న చపాట్ దూకి  “సనన్నెపుప్లే వతత్నాన్యని,  కాసేపాగి రమమ్నాన్రు. లోపల ఖాళీ లేదంట!” 
“ అనన్ం పెటొట్దుద్. నొపుప్లొసుత్నన్పుప్డు, కడుపు ఖాళీగా ఉంటే మంచిది.” 
ముందుకెళుత్ంటే అంటునాన్డు.  
“నేజెపప్లా, వణణ్ం తినకూడదంటా. ఇంకానయం , నాలుగు ముదద్లు తినాన్వు గాబటిట్ సరిపోయింది. “ 
మధాయ్హన్ం మూడింటికో, నాలుగింటికో పెదద్ డాకట్రల్ందరూ డూయ్టీ దిగివెళిళ్పోయేవాళుళ్. వెళళ్బోయేముందు వచాచ్డు.  
“మీరేటి శేసాత్రో నాకేం తెలవదు. పోయిన సారీ కూతురేన్ కనన్ది. ఇపుప్డికి ముదనషట్పు దేవరుల్ ముగుగ్రునాన్రు. ఈ పాలి ఎటాట్గైనా 

మీ చేతి సలవ సూపియాయ్ల. నాకు మగపిలల్గాణిణ్యాయ్ల. మా వొంశం నిలబెటాట్ల.” 
 “అవును మహా వంశం”  అంటూ నవివ్, “మా చేతులోల్ ఏముందయాయ్. కడుపులోఎవరుంటే వాళుళ్ బయటికొసాత్రు.” అంది 

ఇలాంటివాళళ్నెందరోన్ చూసి చూసి రిటైరవవ్బోతునన్ మా పొర్ఫెసర.  
“అటట్ంటే కుదరద్మమ్గారూ. నేను ఒంటిసేతోత్ మూడెకరాలు సాగు సేసాత్. ఎకరాకు ముపైప్ బసాత్లవుతది.  రావయయ్గారి ఈరిగాడు,  

ఉటిట్ సోంబేరు సనాన్సి. పజెజ్నిమిది పండిచచ్టాకి సెవటుల్ కకుక్తాడు. అటాట్ంటిది ఆడు ఒడుల్ పండిచచ్డం కాదురా, అంత సేటు మగోడివైతే  
ఒకక్ మగపిలాల్ణిణ్ కనమని పబీల్కులో శాలెంజి శేశాడు. ఆడి దిమమ్తిరిగేటుట్ ఇది మగపిలాల్ణిణ్ కనాల, ఆడికి సీపెటాట్ల.” 
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మూరఖ్తావ్నికి మూలసథ్ంభంలాగా  నిలుచ్నాన్డు. 
“పిచిచ్వెధవా, నువూవ్ నీ చాదసత్మూ, మేమందరం ఆడవాళళ్ం కాదూ, మా అమామ్నానన్లు నాదగగ్రే ఉంటారార్.  ఆడపిలల్లే చకక్గా 

చూసాత్రు నినున్.” 
“అమమ్మమ్, అంతమాటనవాకండి. సచిచ్పోతాను. ఈ పాలి పిలగాడు పుడతాడని ఆశగా ఉనాన్ను.  మొనన్ వెంకనన్ సావి కలోల్ 

కనపడి ఒరే నీ ఇంటికొసాత్నార్ అనాన్డమమ్గారూ.” 
“ఆయనకేం పనిలేదనుకునాన్వా నీ గుడిసె చుటూట్ తిరగడానికి.” 
“ఇంటికాడ ముగుగ్రునాన్రమామ్, కటాన్లు కానుకలు పురుళళ్నీ ఎనున్ంటాయి. ఏడనుండి తెసాత్ను సెపప్ండి.మగోడైతే అంతా 

రాడవేగందా. ” 
“ఒరే , మళీళ్ మగపిలాల్డని అనాన్వో పాతిపెడతా,, ఫో అవతలకు.  నాకు పనుంది.” 
“అమామ్, మగపిలాల్డే పుటాట్లని గటిట్గా సావిని తలుచ్కుని కానుప్ సెయయ్ండమామ్. అనుకునన్ది అనుకునన్టుట్ జరిగితే 

తలీన్లాలిసాత్ననుకునానండీ”  అంటూ పెదద్ నరుస్కు చెపుత్నాన్డు. 
“అవును మరి మహా నీలాలు. నీ పొలంలో నాటేల్ వతుత్గా ఉంటాయేమో.” పెదద్ నరుస్ వెకిక్రించింది. 
“ఏవేయ, . ఈ సారి ఆడపిలల్ పుటిట్ందో,  నినున్ ఈడనే ఒదిలేసెలాత్. ఈ జలమలో నీ మొకం సూడను.  గేపకమెటుట్కో. రేపు పొసుట్ 

బసుస్కొచేచ్తాత్.” 
వాళాళ్విడకు ఓ హెచచ్రిక జారీ చేసి,  పకక్నే నిలుచ్నన్ మమమ్లిన్ చూసి “అమామ్ సినన్మమ్లూ ,  మా యాడది పర్సవయేయ్పుప్డు 

మీరనాన్ ఆ ఎంకనన్ను తలుచుకోండి. అంతా ఆ సావే సూసుకుంటాడు.” డెలివరీ టైం లో తీసుకోవాలిస్న జాగర్తత్ల గురించి మాకూక్డా 
సూచనలు చేసివెళాళ్డు.  

నరసమమ్,  మొగుడి గురించి చెపూత్ ఎంత మంచివాడో, అంత మాయదారి సచిచ్నోడనీ , అనుకునన్ది జరకక్పోతే పిచెచ్కిక్, తికక్రేగి ఆ 
తికక్లో ఏదైనా చేయగల సమరుథ్డనీ,  అలాటి క్షణికావేశంలో చేసిన పనులవలల్ రెండు సారుల్ జైలుకూక్డా పోయాడనీ  వివరించింది. “ఆడపిలల్ 
పుడితే ననున్ సంపేసాత్డమామ్” అంటూ కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కుంది.  

నరసమమ్కు అనిన్ కానుప్లూ ఇంటి దగగ్రేనట. వెంకనన్గారిచిచ్న భరోసాతో  ఈ సారి మగపిలాల్డు పుడతాడని, పుటట్గానే ఆపరేషన 
చేయించాలని హాసిప్టల కు తీసుకొచాచ్డు.  ఫామిలీ పాల్నింగ ఆపరేషన చేయిసేత్ అపుప్డు అయిదొందలిచేచ్వారు. ఓ సీట్లు బిందె కూడా ఫీర్! 

    అందరూ డూయ్టీ దిగి వెళళ్బోతుంటే,  ఓ పెదాద్విడ,  కడుపుతో ఉనన్ ఓ పదిహేనేళళ్ అమామ్యిని తీసుకొచిచ్ంది.  ఆ పిలల్కు పెదద్మమ్ 
అవుతుందట.  

వచిచ్నావిడ మా పొర్ఫెసర టేబిల మీద వంగి ఏదో చెపోత్ంది. పెదద్నరుస్ను పిలిచ్ మేడం ఏదో చెపాప్రు.  
 అరగంట పాటు జరిగిన ఆ రహసయ్ చరచ్ల సారాంశం ఏమిటంటే, ఆ అమామ్యికి పెళిళ్కాలేదు. పుటిట్న బిడడ్ను , పిలల్లేల్ని ఓ జంట 

తీసుకునే ఏరాప్టుల్ చేశారు..   
ఆ అమామ్యికి పదిహేనేళుళ్ంటాయేమో. మూయ్జియం లో వింతవసుత్వు నడుచుకుంటూ డెలివరీ రూం లో బెంచీ మీద కూరుచ్నన్టుల్ , 

మేమందరం ఆమెనే చూసుత్నాన్ం.  
  బాగా ముతక లంగా కటుట్కుంది. సగానికి చింపిన నేత చీర,  ఓణీ లాగా వేసుకుంది. లూజుగా ఉనన్ జాకెటుట్. వెంట తెచుచ్కునన్ 

మాసిన దుపప్టి కపుప్కుని కూరుచ్ంది.   భయమూ , కంగారూ కలిసిన చూపులు.  మొహం లో వతుత్గా అమాయకతవ్ం.  గరిభ్ణీ కావడం వలల్ 
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నునుపు దేరిన నలల్టి బుగగ్లు . రెండు జడలు వేసుకుని పైకి కటిట్ పసుపప్చచ్ రిబబ్నుల్ వేసుకుంది.  నెపుప్లొసుత్నాన్యేమో మొహం మీద చిరు 
చెమటలు.  

“ఎవరే?”  అంటూ కొందరు  ఎంకైవ్రీ చెయయ్బోయారు. 
దానిన్ ఎవరూ ఏమడగొదద్ని గటిట్గా చెపిప్ మా పొర్ఫెసర వాళళ్ను ఆపేసింది.  
అందరూ వెళిళ్పోయారు. సాయంతర్ం అయింది. 

PPP 
 

అరథ్ రాతిర్ రెండయింది. ఓ పిలల్ నరుస్. నేను.  
కానుప్ కషట్మైతే సహాయం చెయయ్డానికి, అవసరమైన నిరణ్యాలు తీసుకోవడానికి పీజీలు, అసిసెట్ంట పొర్ఫెసరుల్ చాలా దగగ్రోల్నే 

డూయ్టీరూములోల్ ఉంటారు కాబటిట్ మేము పెదద్గా భయపడేవాళళ్ం కాదు. సాధయ్మైనంతవరకూ తేలిక కానుప్లనీన్ మామీదే వదిలేసేవాళుళ్.  
ఒక టేబిల మీద నరసమమ్. 
ఆమె పకక్నే లేత గరిభ్ణీ. నొపుప్లు తటుట్కోలేకపోతోంది.  
బాగా నొపిప్వచిచ్నపుప్డలాల్, తన దుపప్టి అదీ సరి చేసుకుని “నేనెలిల్పోతా” అంటూ టేబిల మీద నుండి లేచెళళ్బోతోంది. 
నరసమమ్ తన టేబిల దిగి ఆపిలల్ పకక్నే నిలుచ్ని వెనున్ రాసోత్ంది. ఓరుచ్కోమని ఏదో చెపోత్ంది.  
"బాగా గాలి పీలుస్కో! అయిపోదిద్లే, నీరు పడిపోయిందా, ముకాక్లనిపిసేత్ ముకుక్"  నరసమమ్. అనుభవంతో చెపోత్ంది. 
సాధారణంగా నా అంతట నేను పేషంటల్తో దురుసుగా మాటాల్డడానికి ఇషట్పడను.  
‘ఆవిడ వాయ్పారం ఆవిణిణ్ చూసుకోమని, కాసత్ నిశశ్బద్ంగా ఉండమని’  ఇంగీల్షులో నరుస్తో చెపిప్, తెలుగులో నరసమమ్కు 

చెపప్మనాన్ను.   
"ఏవమోమ్, నోరూమ్సుకో, నువేవ్మైనా డాకట్రనుకుంటనాన్వా" పిలల్నరుస్ సేవ్చాఛ్నువాదం చేసింది  
"పాపం పిలల్ తటుట్కోలేకపోతందనీ" 
"అకాక్, సచిచ్పోయేటుట్నాన్నకాక్" 
"వెంకనన్ను తలుస్కో, కనున్మూసి కనున్ తెరిసేలోగా అయిపోదిద్" 
ఆ జూనియర గరిభ్ణీ కి ముందు డెలివరీ అయిపోయింది. మగపిలల్వాడు. నాలుగైదు జనమ్లకు సరిపడా విరకీత్, నీరసమూ కముమ్కోగా, 

ఎవరు  పుటాట్రో కూడా అడకుక్ండా  ఓ పకక్కు తిరిగి పడుకొంది.  
నాతో ఉనన్ నరుస్కు కొనిన్ అదుభ్త శకుత్లునాన్యి. హఠాతుత్గా మాయమై , మళీళ్ అంతే హఠాతుత్గా పర్తయ్క్షమవుతుండేది. . 

ఎకక్డికెళాళ్వని ఆ యక్షరహసాయ్లు కనుకుక్నే పర్యతన్ం చేయకూడదు. నరసమమ్ డెలివరీ అయిపోగానే అలా మాయమైంది.  
అసలు హీరోయిన డెలివరీ దగగ్రౌతునన్కొదీద్, నా గుండె వేగం పెరుగుతోంది. ఒకోక్నొపిప్కి పది పాయింటల్చొపుప్న గుండె రేటు 

పెరుగుతోంది.  
 ఆడపిలల్పుడితే నరసమమ్ మొగుడుగారు ఏం గోలచేసాత్రో ఏవిటో?  టెనష్న పెరిగిపోతోంది. ‘ మగపిలాల్డే పుడితే బాగుండు దేవుడా! 

అదే గనక జరిగితే …’అంటూ ఆవేశపడబోతుండగా, 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               »qe]  2015 

   4       డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ 

“నీ బొంద,  నీకెందుకు ఎవరికెవరు పుడితే? అసలే ఆయన  సిట్ర్కట్.  మొకుక్ తీరచ్కపోతే ఏదో ఒక పరీక్షలో,  అకక్ణుణ్ంచే మనకు 
గుండు కొటిట్సాత్డు.’  మనసు ముందసుత్ హెచచ్రికలు జారీ చేసింది. 

బిడడ్ తాలూకు తల, భుజాలు చేతులు, పొటట్ ….మెలల్గా జారుతోంది.  
మరుసటి రోజు వుదయానేన్ అభిమాన హీరో కొతత్ సినామ్  రిలీజవుతుంటే, ముందు రాతిర్ కరుడుగటిట్న అభిమాని వలె రెసట్ లెస 

అయిపోతునాన్ను.  
బొడుడ్తాడు కాల్ంప చేసి కట  చేసి చూసేత్...... 
 వెంకనన్ బదులు వెంకమమ్.  నేను భయపడినటూల్, మీరూహించినటూల్ ఆడపిలేల్ పుటిట్ంది. పిలల్ తొందరగానే ఏడిచ్ంది.  
దేవుడా, ఇదేంటి అనుకుంటూ, కంగారు కంగారుగా పకక్కు తీసుకెళిళ్ ఒక ఉయాయ్లోల్ పడుకోబెటాట్ను.  
నరసమమ్ నేను చేసే పర్తి పనీ వెయియ్కళళ్తో చూసోత్ంది.  
“అమామ్ మగబిడాడ్? ఆడబిడాడ్?” 
నరసమమ్కు పర్సవానుభవం, ఉనన్ందువలల్, “ఏందమోమ్, ఆడపిలల్గొంతులా వినొసత్ందీ. అమామ్ డాటట్రమామ్, నీకు పునెన్వుంటది. 

ఆడపిలోల్ మగపిలోల్డో తొందరగా సెపప్మామ్.”  నేను పాల్సెంటా తీసుత్ంటే నరసమమ్ నా పార్ణాలు తీసోత్ంది.  
 డెలివరీ కాగానే, సెలైన లో కలపాలిస్న ఇంజెక్షనుల్ కలిపేసి, చేతికో ఇంజెక్షన చేశాను. నరెస్టో పోయింది.  
 “ఒకక్దానిన్ ఎనన్ని చేసాత్ను. కాసేపు ఊరుకో” ఇంకో దారిలేక కసురుకునాన్ను.  మొహమంతా కోపంగా పెటుట్కుని ఎంతో 

పనునన్టుల్ అటూ ఇటూ పరుగులు తీసుత్నాన్ను. నా కోపం చూసి మాటాల్డడానికి వెనకాడింది. 
సహాయానికి ఎవరినైనా పిలవొవ్చుచ్ కానీ, ఎందుకో పిలవబుదిధ్కాలేదు. బయటికెళిళ్చూసేత్, ఆయమమ్లు బాత రూం గోడకానుకుని 

కూరుచ్నే నిదర్ పోతునాన్రు. 
కాసేపు లావాటి రిజిసట్ర దగగ్ర నిలుచ్నాన్ను. డెలివరీ అయిన వెంటనే వివరాలు అకక్డ ఎంటర చెయాయ్లి.  ఫిమేల బేబీ అని 

రాయబోయి ఆగాను.  
తమకేబిడోడ్, నరసమమ్కూ తెలియదు, పదిహేనేళళ్ అమామ్యికీ తెలియదు.  ఆ అమామ్యికి ఏ బిడైడ్నా ఒకటే. ఎవరికో పెంపకానికి 

వెళిళ్పోతుంది. ఆమెకు పుటిట్న మగబిడడ్ను నరసమమ్కిచేచ్సేత్... .   
గోడకానుకుని ఓ క్షణం ఆలోచించాను.  
ఇదద్రు జంటలీన్ మనసులో తలుచుకునాన్ను. రంగులూ అవీ పెదద్గా తేడాగా ఏం లేరు.  
 నా చేతిలో పని. అందరూ హాయిగా ఉంటారు.  
మారేచ్సేత్ !?  దురామ్రగ్మైన ఆలోచన వచిచ్ంది.  
హాసిప్టల అంతా నిదర్లో ఉంది. దూరంగా లైటల్ వెలుగులో ఊగే వేపచెటుల్, ఎకక్డో ఆకాశంలో చందమామ. మారేచ్సేత్ అందరి 

బతుకులూ హాయిగా ఉంటాయి.  
దొంగ పని చెయాయ్లంటే కావలిస్ంది ఏకాంతం కాదు, గుండె ధైరయ్మని తెలిసి లోపలికి వచేచ్శాను. 
 ఆ పిలల్ కనన్ మగపిలల్వాడు ఓ పకక్న ఉయాయ్లోల్ మొదుద్నిదర్పోతునాన్డు. నరసమమ్ కూతురు మాతర్ం కీ కీ అని ఏడిచ్,  లైటల్వంక 

చూసోత్ంది. 
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నరసమమ్ దగగ్రకెళిళ్, “నరసమామ్, నా మాట విను , ఆడపిలల్ మగపిలల్వాడా అనే విషయం అసలు ఎవరిచేతిలోనూ ఉండదు. 
ఆడపిలల్లు కూడా .. “ పొంతన లేని మాటలు మాటాల్డుతునాన్.  

వెంటనే పిచిచ్ పటిట్నదానిలా, “ఏటీ మళాళ్ ఆడపిలాల్ ? దేవుడా ననున్ తీసుకెళుళ్ దేవుడా. నేను బతకను. ఆడు ననున్ సంపేతాత్డు. 
నాకొదీద్ పిలల్.  ఈ మాయదారిముండ ననున్ సంపటాకే పుటిట్ంది.  దానిన్ తీసుకెళిళ్ గోడవతల ఇసిరేసాత్. పిలల్ పుటట్గానే సచిచ్పోయిందని 
సెపప్ండి.”  

ఈ గొడవెరగని పిలల్,  చుటిట్ఉనన్ గుడడ్ను కాసేపు, అవి అందనపుడు గుపిప్ళుళ్ కాసేపు చీకుతోంది.  
“ఊరుకో నరసమామ్ , గొడవచెయయ్కు పీల్జ.” బతిమలాడుతునాన్ను. 
“ఎటాట్ ఊరుకోను. తెలాల్రితే నా కొంప కూలిపోదిద్. ఆడొచిచ్ ననేన్ సంపేసాత్డో ఇదద్రీన్ సంపేసాత్డో తెలవ్దు. సదాద్వంటే 

ఇంటికాడపిలల్లకి దికెక్వరు. దేవుడా ఇంత అనాయ్యవా. సంపెయియ్ డాటట్రమామ్ దానిన్, లేపోతే నేనే సంపేసాత్.”  అంటూ పూనకం వచిచ్నదానాల్ 
లేసోత్ంది. 

 ఆ గొడవకు పకక్నే మగపిలాల్ణిణ్ కనన్ అమామ్యి నిదర్లేచింది. 
“అకాక్” అంటూ లేచి టేబిల మీద బాసెంపెటుల్ వేసుకుని నరసమమ్ వంక చూసోత్ంది.  
“ఏయ! పడుకో”  అని ఆ పిలల్ను కసిరాను  
“ఇంతనాయ్యం సేసావేంటార్ దేవుడా దేవుడా”  అంటూ ఏడిచ్ ఏడిచ్ ఓపిక లేక వెకిక్ళుళ్ పడుతోంది. 
నరొస్చిచ్ వారడ్ లో పేషంట కు బెడ మీదే డెలివరీ అయిందని చెపేత్, ఆ విషయం చూసేందుకు అటెళాళ్ను. ఆ పనీ, వారడ్ లో 

ఇంజెక్షనల్పనీ అదీ ఇదీ అయేసరికి తెలాల్రిపోయింది.  
   ఆతర్గాడైన మా  వెంకట ఆ రోజు కేసులకోసం వలతో పాటు వచేచ్సూత్ ఉంటాడు. అనుకునన్టేల్ ఏడునన్రకు చదద్నన్ం తినేసి, 

పాండస్ పౌడర సౌజనయ్ంతో తెలల్గా తయారయి  వచేచ్శాడు.  
అమోమ్ ఇతగాడొచాచ్డంటే,  పసట్ బసుస్లో అతగాడూ వసాత్డు. ఎంతగొడవచేసాత్డో.  
“నేను వెళాత్ను వెంకట , రెండు డెలివరీలయాయ్యి. ఇదొకటి. డిటైలస్ రిజిసట్ర లో ఎకిక్సాత్వా పీల్జ?” అనాన్ను.  
“సరేల్ నువెవ్ళుళ్ నే రాసాత్లే” అనాన్డు.  
ఇంటికెళాళ్ను. రాతర్ంతా నిదర్లేకపోయినా నిదర్రాలేదు. నిదర్పోడానికి పర్యతిన్సుత్ంటే,  ఒకటే కలలు.  అరథ్ం పరథ్ం లేని కలలు. 

పకిక్ంటివాళుళ్ నా బెడ పకక్నే బటట్లు ఉతుకుతునాన్రు. ఎవరో డబాబ్లు, గినెన్లు, తపేళాలు నా నెతిత్మీద వేసుత్నాన్రు. దాహం వేసోత్ంది. 
నీళళ్కోసం ఎకక్డెకక్డో తిరుగుతూ ఉంటే మెలకువ వచిచ్ంది. వంటింటోల్ బిందెలో నీళుళ్ ముంచుకుని తాగాను. వేడిగా ఉనాన్యి. 

వెంటనే రాతిర్ కేసులు గురొత్చాచ్యి. నరసమమ్ మొగుడు ఏం గొడవ చేశాడో? 
సునామీ ని ఆపే మంతర్ం తెలిసి కూడా జపించలేదనీ మనసు నిషూట్రాలు వేసోత్ంది. 
 ఆ రోజు ఎలాగో అయిందనిపించాను. ఆ తరావ్త రోజు నాదే. కేసుల కోసం వెళాళ్లిస్న రోజు. 
ఉదయానేన్ వెళాళ్ను. వారడ్ హడావుడిగా ఉంది. నరసమమ్కు ఫామిలీ పాల్నింగ ఆపరేషన అని థియేటర లోపలికి తీసుకెళుత్నాన్రు. 

తలంతా ఒకటే నొపిప్. కాఫీ తాగితే పోతుందేమోనని  బయటికొచిచ్ కేంటీన  కెళిళ్ తిరిగి వసుత్ంటే  బయట నరసమమ్ భరత్ గారు  మరిర్చెటుట్ 
సిమెంటు చపాట్ మీద కూరుచ్ని సుఖంగా బీడీపానం చేసుత్నాన్రు.  

ననున్ చూసి పులిలా మీద బడతాడేమోననన్ భయంతో ఎటో చూసూత్, పోతునాన్ను. 
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“అమామ్, డాటట్రమామ్, నినేన్, నినేన్”  అంటూ వెంటబడుతునాన్డు. 
‘ఓరినాయనో’  సీప్డు పెంచాను.  
పంచె ఓ చేతోత్ పైకి పటుట్కుని పరుగున వచిచ్ నాతో కలిశాడు. 
“ఏంటీ?”  రౌడీలను ఎదురొక్నే విజయశాంతి కంఠంతో అడిగాను.  
“మగబిడడ్ పుటాట్డు.  అంతా నీ సేతి సలవ. మా వొంశం నిలబెటాట్వు.“ అని పార్ంపిట్ంగ అందని నాటకపాతర్ధారిలా ఏదేదో 

వాగుతునాన్డు.  
“ఇదుంచు. ఇంతకనాన్ ఏవిచుచ్కోలేను”  అంటూ 20 రూపాయలనోటు చేతిలో పెటాట్డు.  
‘మగబిడాడ్? ‘  
ఏంటిది. ఏదో తేడా వుందీ అనుకుంటూ, ఆ ఇరవై రూపాయలనోటు అతనికిచేచ్యాలనే ఆలోచనకూడా లేకుండా అది చేతిలో 

ఉంచుకునే  వారడ్ లోపలకు పరిగెతాత్ను.  
నరసమమ్కు చిటికెలో ఆపరేషన అయింది కాబటిట్ వారడ్ లో మూలుగుతూ పడుకుని ఉంది.  
“నరసమామ్, నరసమామ్,  ఓ మాట చెపుప్.”  అంటే కళుళ్ విపిప్ నా వొంక చూసి, పొదుద్నేన్ గుడల్ గూబను చూసిన ఎకెర్స్ప్షన ఇచిచ్ 

కళుళ్మూసుకుని,  మూలగడంలో బిజీ అయిపోయింది.  
“అదికాదు నరసమామ్, నీకు ఎవరుపుటాట్రో తెలుసా?” నేనడుగుతుంటే ఆమెకు నొపిప్ ఎకుక్వవుతోంది. 
నరసమమ్కు ఆడపిలల్కదా!   వెంకట రిజిసట్ర లో తపప్కుండా రాసే ఉంటాడు.  
పరుగున వెళళ్బోతుంటే ఎవరో ఆపారు. మగబిడడ్ను కనన్ ఆ పిలల్ గరిభ్ణీ.  
“సిటట్రూ, మాట “  
ననెన్వరైనా సిసట్ర అని పిలిసేత్ చచేచ్టుల్ చీవాటుల్ పెటేట్దానిన్. వాళళ్కు డాకట్ర అనన్ పదం నేరిప్, ననున్ డాకట్ర అనిపిలిచేదాకా 

వదిలేదానిన్కాదు.  
విచితర్ంగా ఆ నిముషంలో కోపమే రాలేదు.  
“నువెవ్లిల్పోయాక, పిలగాణిణ్ అకక్ని తీసుకోమనాన్.  ఎవురూ సూడలా. నువూవ్ సెపప్మాక .”  అంటూ నా చేతిలో తను ఒటుట్వేసోత్ంది. 
 
 

(వచేచ్నెల మరో కథ) 
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