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- పదమూడవ కథ పిర్యమైన పాఠకులకు,
బాగునాన్రా?

విరామం తీసుకునన్ందుకు క్షమించండి.
ఈ నెల కథ గురించి.

ఎపుప్డూ రోగాలు, అవసథ్లేనా, ఏదైనా మామూలు కథ, పోనీ పేర్మ కథ రాయరాదూ అని ఒక ఫెర్ండ సూచిసేత్, సావ్తంతర్య్ం తీసుకుని మీ అందరికీ

కొంచం మారుప్గా ఉండాలనన్ ఉదేద్శంతో వార్శాను.

మీ

చందు శైలజ

డా. గౌతమి ఒకపుప్డు చినన్ గౌతమిగా సూక్లుకెళేళ్ రోజులోల్...
రెండోకాల్సులోపలికి వెళాళ్లంటే ఒకటో కాల్సు గదిని దాటుకుని వెళాళ్లి. ఒకటో కాల్సు పంతులుగారు రోజూ ఆ పిలల్ను గమనిసూత్నే
ఉండేవాడు. “ఈ పిలల్ బూరి బుగగ్లు బిగించుకునే వెళుత్ందే, ఆ బుంగమూతి లో ఎపుప్డూ నవువ్ చూడలేదే?” అనుకునే వాడు.
ఓ రోజు బుగగ్ గిలిల్ “నీ పేరేంటి పాపా?” అని అడిగాడు.
మాసాట్రి వంక చూసింది కానీ, సమాధానం చెపప్లేదు.
“దానికి బలే పొగరు మాషాట్రూ, ఎవరితోనూ పలకదు.” అంటూ ఓ పిలాల్డు చెపాప్డు.
“ఆహా..”
'మాటలోల్ మొండి'
'ఆటలోల్ తొండి'
మొతత్మీమ్ద 'ఉటిట్ జగమొండి!' పిలల్లంతా కలిసి ఆ పిలల్మీద ఒక నివేదిక సమరిప్ంచారు మాషాట్రికి.
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తరావ్తిరోజు బూల్ గౌన వేసుకుని, ఒక సంచీ పటుట్కుని మళీళ్ ఒకటో కాల్సు ముందు నడుసూత్ వెళోత్ంది. కాలికి పటీట్లునాన్యికానీ,
మువవ్లు లేని పటీట్లు. మోగడం లేదు. నిశశ్బద్ంగా వెళుత్ంటే మాసాట్రు ఆపాడు. మళీళ్ పలకరించాడు. "పాపా నీ పేరేంటి?" అని బుగగ్
పటుట్కునాన్డు.
“గౌతమి" అని చెపిప్ంది.
బిగించిన పెదవులు. బూరిబుగగ్లు.
"నువువ్ నవవ్వెందుకమామ్?" అడిగాడు.
మాసాట్రి వంక చూడకుండా వెళిళ్పోయింది.
మూడో రోజు ఎరుపు రంగు గౌనువేసుకుంది. రెండు చిటిట్ చిటిట్ పిలకలు వేసుకుంది. మరీ అంత, అంతులేకుండా ముదొద్సుత్ంటే,
మాసాట్రు ఆపేశాడు.
ఈ పిలల్మొహంలో అంత కోపమేంటి? ఈ వయసులోనే అంత గంభీరంగా ఉంటుందెందుకని?
“పాపా, ఇలారా.”
“నే ఎలాత్! ”
“ఎందుకంత కోపంగ ఉంటావు. ఇవాళ తేలాలిస్ందే” అంటూ పాపను పటుట్కుని వళోళ్ కూరోచ్బెటుట్కోబోయాడు. ఆయనున్ండి ఎలా
తపిప్ంచుకోవాలో తెలియక, చేతిలో పలక తో విసిరికొటిట్ంది. పలక అంచున లేచి ఉనన్ రేకు వలల్ ఆయనకు నుదిటిమీద గీసుకుపోయింది.
క్షణాలోల్ సూక్లంతా వారత్ పాకిపోయింది. గౌతమి మాసాట్రిన్ కొటిట్ందని.
PPP
గౌతమి హైసూక్లోల్ చేరిన తరావ్త వేసవి సెలవలోల్ వాళళ్ ఊరువెళేళ్ది. మేనతత్ పిలల్లు, పెదనానన్ పిలల్లు అందరూ కలిసి
ఆడుకునే వాళుళ్. ఎకుక్వమంది మగపిలల్లు.
ఓ రోజు, ఆమె ఒకక్తే అరుగుమీద కూరుచ్ని మిగతా వాళుళ్ ఆడుతునన్ కబాడీ ఆట చూసోత్ంది.
మేనతత్ కొడుకు వచాచ్డు. ఆమెకనాన్ ఒక సంవతస్రం పెదద్. ఆమె కూరుచ్నన్ చోట అరుగుకు ఆనుకుని నుంచునాన్డు. ఆటకు
అడుడ్వసుత్నాన్డని, "ఒరే శీనూ, అడడ్ం లే" అంది.
"ఒరే అంటావే? బావా అను "
"ఏంటార్, నినేన్మని పిలవాలీ?” కోపంతో అడిగింది.
"ఒరే అంటావే? బావా అని పిలవాలి నువువ్, తెలుసా?" అనాన్డు .
వాడనన్ మాటకనాన్, వాడిగొంతులో వినిపించిన అధికారం, పొగరు ఆమె తటుట్కోలేకపోయింది.

అతనిన్ బలంగా ఒకక్ తోపు

తోసింది. కబాడీ ఆడుకుంటునన్ వాళళ్ మధయ్లో బోరాల్ పడాడ్డు. మొహానికి, బటట్లకూ మటిట్ అంటుకుంది.
పిలల్లంతా నవావ్రు. అందరిలోనూ పెదద్వాడైన కజిన వాణిణ్ లేవదీశాడు.
వాడు పొంగి వసుత్నన్ ఏడుపాపుకుని " ఉండు మా అమమ్తో చెపాత్ " అంటూ వెళాల్డు.
శీను వాళళ్ తలిల్ మటిట్తో నిండిన బటట్లు మారచ్కుండా వాణిణ్ తీసుకొచిచ్, గౌతమి తపుప్ నిరూపించడానికి వచిచ్ంది.
"ఆ పిలల్కు అంత పొగరేంటీ, మావాడసలేమనాన్డని? బావని బావా అని పిలవంటేనే తోసేసుత్ందా?"

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2016

డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ

3
"అలా వరసలు కలపడం అంత మంచిది కాదులేమామ్" గౌతమి తండిర్ నచచ్చెపప్బోయాడు.
"ఆడపిలల్ని ఇలా పెంచడం అంత మంచిదికాదు…" అని ఏదో చెపప్బోయింది ఆవిడ.
"ఆ తేడా మాకు తెలియదు, మీరేమనుకోవదుద్." సంభాషణ తుంచేశాడు తండిర్.
PPP

గౌతమి పొగరు బోతు, మొండి ఘటం, గరివ్షిట్, జగమొండి ఇలా కాలేజీలో ఎనోన్ బిరుదులు సంపాదించుకుంది.
మెడికల కాలేజీలో చేరబోయే ముందు ఆమె తలిల్తండుర్లు అందరితోనూ కలిసిపోవాలనీ, మగవాళళ్తో కూడా మామూలుగానే
మాటాల్డాలని చెపాప్రు.

ఆడపిలల్లతో సఖయ్ంగా ఉనన్టేట్ మగవాళళ్తో కూడా మాటాల్డడానికి పర్యతిన్ంచింది. కాకపోతే, ఆమె చదివిన

సూక్లోల్ చాలా మంది పిలల్లకు ఆమెతో పాటే సీటు రావడంతో, అపప్టివరకూ ఆమె సంపాదించుకునన్ బిరుదులు మెడికల కాలేజీకు కూడా
బదిలీ అయాయ్యి. ఆమె గురించిన సంగతులు మరింత రంగు పులుముకుని పర్చారం లోకి వచాచ్యి.
'అదేపనిగా చూసుత్నాన్డని ఓ మాసాట్రిన్ కొటిట్నంత పనిచేసింది.'
'వెంటబడుతునాన్డని చలపతిని చెపుప్తో కొటిట్ంది.'
'ఇంటి చుటూట్ తిరుగుతునాన్డని మహేష ని చెంపపగలగొటిట్ంది.'
'టూయ్షన మాసాట్రు వేషాలెయయ్బోతే ఆయన భారయ్తో చెపిప్ పరువుతీసింది.’
తోటి మగపిలల్లతో ఆమె మాటాల్డబోయినా , ఆమెతో ఎందుకొచిచ్న గొడవ అని వాళేళ్ దూరంగా ఉండేవారు. ఎంత పర్యతిన్ంచినా
సరే, మగపిలల్లతో మాటాల్డడం ఆమెకు సాధయ్ం కాలేదు. తరావ్త ఆ పర్యతాన్లు మానుకుని చదువు మీద శర్దధ్ చూపించింది. ఆమె
ఆతమ్విశావ్సానికి విజయాలు తోడయాయ్యి. విజయం తో సేన్హం తరావ్త, ఆమెకు సేన్హితులు తకుక్వయాయ్రు.
ఎంబిబిఎస అయిపోయాక పోసట్ గార్డుయ్యేషన చెయయ్డానికి పెటిట్న ఎంటర్నస్ పరీక్షలో ఆమెకు పదో రాంక వచిచ్ంది. తను ఏ బార్ంచ
లో

చేరాలనుకుంటోందో ముందే నిరణ్యించుకుంది.

ఆ రోజులోల్, ఆ బార్ంచ ఎకుక్వగా మగపిలల్లే తీసుకునేవారు. అపప్టోల్ అది

ఆడవాళళ్కు నిషేధం అనన్టుల్ ఉండేది పరిసిథ్తి.
ఆమె పేరు, నంబర పిలవగానే లోపలికి వెళిళ్ కౌనెస్లింగ చేసే టేబిల ముందు కూరుచ్ంది.

టేబిల వదద్ ముగుగ్రు మెంబరస్

కూరుచ్నాన్రు. ఇదద్రు మగవాళుళ్, ఒక లేడీ పొర్ఫెసర
తను ఎందులో చేరాలనుకుంటుందో చెపప్గానే ముగుగ్రూ ఆశచ్రయ్పడి రెండు క్షణాలు ఏమీ మాటాల్డలేకపోయారు.
"అది మగవాళళ్ బార్ంచ అమామ్, నీకెందుకు? గైనిక తీసుకోరాదూ?"
"చదువుకు జెండర ఏంటి సార? నాకదే కావాలి."
"నీకో పది నిముషాల టైం ఇసాత్ము. కొదిద్గా ఆలోచించుకుని చెపప్మామ్!"
“అకక్రేల్దండీ.”
"మా కోసం” అంటూ, ఆలోచించి చెపప్మని బలవంతాన ఆమెను పకక్న కూరోచ్బెటాట్రు.
ఆమె కిటికీ లోనుండి కనిపించే కొండలవంక చూసూత్ ఉంది.
ఎవరో వచిచ్ తనపకక్నే కూరుచ్నాన్రనన్ విషయం కూడా గమనించుకోలేదు.
"కంగార్టస్ అమామ్" గొంతు వినబడితే పకక్కు తిరిగి చూసింది.
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సరజ్రీ పొర్ఫెసర రామానుజం ఆమె పకక్నే నిలబడి ఉనాన్డు.
వెంటనే లేచి నిలబడింది.
"థాంకూయ్ సార, చూసుకోలేదు."
"పరేల్దు కూరోచ్మామ్." అంటూ ఆమెను కూరోచ్బెటిట్ ,ఆయనకూడా పకక్నే కురుచ్నాన్డు.
"మా చందూ తెలుసుగా…."
డా. రామచందర్ వాళళ్బాబ్యని కాలేజీలో అందరికీ తెలుసు. ఆమెకు ఒక సంవతస్రం సీనియర.
"తెలుసు సార."

"వాడు నీ రేంక తరావ్త ఉనాన్డు. మావాడు నువువ్ తీసుకోవాలనన్ బార్ంచ కోసం రాతిర్ంబవళుళ్ కషట్పడాడ్డు. చివరి నిముషంలో
నువొవ్సాత్వని, ఆ సీట పోతుందని మేమూహించలేదు. నువువ్కొదిద్గా అడజ్సట్ అయితే బాగుంటుంది." అని ఒక నిముషం తరావ్త "నువువ్
గైనిక తీసుకోమామ్.” అనాన్డు
"నేను కూడా ఆ బార్ంచ కోసమే చదివాను సార.”
" ఆడపిలల్లు ఏ బార్ంచ తీసుకునాన్ చివరకు గైనిక పార్కీట్సే చెయాయ్లిస్ ఉంటుంది. మనవూళోళ్ లేడీ డాకట్రస్ ఎంతోమంది వేరే బార్ంచ
లో చేరి ఇపుప్డు గైనిక పార్కీట్స చేసుత్నాన్రు. నీకు తెలుసుకదా."
ఎంత చెపిప్నా ఆమె ఒపుప్కోలేదు.
"మీ ఫాదర ని కలుసాత్నమామ్" అనాన్డు
"ఆయన నా నిరణ్యానిన్ మారుచ్కోమని ఎపుప్డూ చెపప్రు”
అయినా సరే కలుసాత్నంటే తండిర్ ఎకక్డునాన్డో కళళ్తో వెతికి చూపించింది.
కాసేపటికి తండిర్ వచాచ్డు. ఆయన మొహంలో ఏదో తెలియని మొహమాటం, బెరుకు చూసింది. తండిర్ని అలా ఎపుప్డూ చూడలేదు.
ఆయన మాటాల్డడానికి వెనకాడుతుంటే ఆమే అడిగింది.
"ఏం నానాన్?"
"అమామ్, సీట వచిచ్న తరావ్త పెళిళ్ చేసుకుంటానని మాటిచాచ్వు కదా. నువువ్ చాలా అదృషట్వంతురాలివి."
"అవునూ, అయితే?"
మంచి సంబంధం అంటూ పొర్ఫెసర రామానుజంగారు వాళళ్ అబాబ్యికి పైసా కటన్ం లేకుండా చేసుకోవాలనుకుంటునాన్డనీ, పెళిళ్
అయిన తరావ్త ఇదద్రూ నరిస్ంగ హోం కూడా తనే కటిట్సాత్డనీ, చెపాప్డు.
"ఒకక్ సారి ఆలోచించు. అబాబ్యిని కూడా చూశాను. ఇంత మంచి సంబంధం నేను తీసుకురాగలనా? నువువ్ గైనిక తీసుకుంటే
బాగుంటుందమామ్"
తండిర్తో ఇలా మాటాల్డిసుత్నాన్రంటే వాళళ్మీద అసహయ్ం వేసింది. తండిర్ని చూసేత్ జాలేసింది. 'సీటు కోసం ఇనిన్ వేషాలా ?'
లోపలున్ంచి కోపం తనున్కొచిచ్ంది.
'అపప్టకపుప్డు రెడీమేడ పెళిళ్కి కూడా సిదధ్పడతారా? ఏం మనుషులు? ఛీ!'
ఏమామ్టాల్డకుండా మౌనంగా కూరుచ్ంది.
"ఏమామ్, ఏం చెపప్మంటావు ఆయనకు ?"
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" ఆయనిన్ ఒక మారేజ బూయ్రో పెటుట్కోమను నానాన్. నే వెళుత్నాన్." అంటూ కౌనెస్లింగ టేబుల దగగ్రకెళిళ్ంది.
"మీరు చెపిప్న అరగంట అయిపోయింది సార."
"ఏమామ్, నీ డెసిషన మారుచ్కునాన్వా?"
"మారుచ్కునేవాటిని నిరణ్యాలనరు సార"
సీట తీసుకునన్తరావ్త అందరూ ఆమెను విచితర్ంగా చూసూత్ ఉండగా బయటకు వచిచ్ంది.
డా. రామచందర్ ఒక సత్ంభానికి ఆనుకుని ఉనాన్డు.
పకక్నే ఎవరో సేన్హితులు ఉనాన్రు.
"ఒక మాట!” అతనిన్ పలకరించింది.
అతను పకక్కొచాచ్డు.
"సీటు రావాలంటే చెయాయ్లిస్ంది హారడ్ వరక్ , బేరాలు కాదు. వేరే వాళల్ సీట మీకిమమ్ని అడగడానికి సిగుగ్గా లేదూ?"
ఊహించని దాడికి అతను మొదట ఆశచ్రయ్పోయాడు. అందరిముందూ ఆమె మాటలకు అవమానపడి నుంచునాన్డు. మొహం
పాలిపోయింది. కళుళ్ ఎరుపెకాక్యి కానీ ఆమెనేమీ అనలేదు.
ఆమె వెళిళ్పోయాక సేన్హితులడిగే పర్శన్లకు జవాబు చెపప్లేక అకక్డినుండి వెళిళ్పోయాడు. తండిర్ కౌనెస్లింగ సెంటర కు
రమమ్నమని ఎంత బతిమలాడినా రాలేదు.
PPP
ఆమె పోసట్ గార్డుయ్యేషన అయిపోయాక కొనాన్ళుళ్ పొర్ఫెసర దగగ్రే పనిచేసింది. ఆమె గురించి తెలిసిన వాళెళ్వరూ
పెళిళ్చేసుకోవడానికి ముందుకు రాలేదు. పెళిళ్కావడం లేదని తలిల్ దండుర్లు బాధపడుతుంటే ఆమెకు విసుగాగ్ ఉండేది.
ఒక సారి పొర్ఫెసర ను ఇంటికి భోజనానికి పిలిచ్నపుడు ఆమె పెళిళ్ విషయం చెపిప్ ఇదద్రూ బాధపడాడ్రు.
" పనిలో నీశర్దధ్, అంకితభావం, గౌతమిలో అనీన్ మంచి విషయాలే చూశాను. డాకట్ర గా, వయ్కిత్గా ఆ అమామ్యి నాకెంతో ఇషట్ం. మా
అనన్యయ్కు విదేశాలోల్ హాసిప్టలస్ సవ్ంత పార్కీట్స, హాసిప్టలస్ ఉనాన్యి. మంచి డాకట్ర కోసం చూసుత్నాన్డు. గౌతమిని అకక్డికి
పంపించుదామనుకుంటునాన్ను. ఆమెను పొందే అరహ్త ఉనన్వాడే వసాత్డు. కంగారు పడకండి.”
అని ఆయన సరిద్ చెపాప్డు.
ఓ నాలుగునెలల తరావ్త, ఆమె విదేశాలోల్ ఒక యూనివరిస్టీ హాసిప్టల లో ఉదోయ్గం లో చేరింది.
చీఫ ను కలిసేత్ ఫారామ్లిటీస పూరిత్ చేసిన తరావ్త సీనియర ను కలవమనీ, ఆమె ఉదోయ్గంలో అలవాటుకావడానికి, మొదటి నెల
అతనితో కలిసి పనిచెయాయ్లని చెపిప్ పంపించాడు.
సీనియర రూం కు వెళేత్ సెకెర్టరీ మాతర్ం ఉంది. 'సీనియర రౌండస్ కు వెళాళ్డనీ, ఓ పదినిముషాల తరావ్త వసాత్డనీ' చెపిప్ లోపల
ఆయన ఆఫీసులో కూరోచ్బెటిట్ంది.
ఒక పకక్గా ఉనన్ సోఫాలో కూరుచ్ంది. పకక్నే ఉనన్ అదాద్ల కప బోరడ్ లో అవారుడ్లు, షీలడ్స్ ఉనాన్యి. కానఫ్రెనస్ లలో అతను దిగిన
ఫోటోలు కూడా ఉనాన్యి. అతనిన్ చూసేత్ ఎకక్డో పరిచయమునన్ వయ్కిత్లా అనిపించాడు.
వెంటనే టేబిల మీద ఉనన్ నేం పేల్ట చూసింది. పేరు చదవగానే ఆమెకు, పాత విషయాలు కొనిన్ గురొత్చిచ్ గుండె వేగంగా కొటుట్కుంది.
ఇంతలో తలుపు తెరుచుకుని డా. రామచందర్ లోపలికి వచాచ్డు.
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ఒక క్షణం ఇదద్రూ ఒకరి నొకరు చూసుకునాన్రు. ఆమెకు పాత జాఞ్పకాలు చేదుగా గురొత్చాచ్యి.
'హలో బాగునాన్రా, చానాన్ళళ్కు!’ అంటూ పలకరించుకునాన్రు.

ఎపుప్డో చాలా సంవతస్రాల కిర్తం, లేతగా ఉనన్పుడు చూసిన రామచందర్ గురొత్చాచ్డు. పాలిపోయిన మొహంతో, అదురుతునన్
పెదాలతో పరుగుపరుగున వెళిళ్పోయిన ఒక యువకుడు గురొత్చాచ్డు. ఆ అబాబ్యికీ ఇపుప్డు ఎదురుగా నుంచునన్ డా. రామచందర్కూ
పోలికే లేదు.
అతని కళళ్లో ఆతమ్విశావ్సం, మొహంలో చిరునవువ్ చాలా సేన్హంగా పలకరించాడు.
"మీరొసుత్నాన్రని తెలుసు. అసలు ఎయిర పోరట్ కు వదాద్మనుకునాన్ను. కుదరలేదు." అని చెపిప్ క్షమాపణ అడిగాడు.
ఆమె ఎకక్డ దిగిందో తెలుసుకునాన్డు. సౌకరయ్ంగా ఉందో లేదో వివరాలు కనుకుక్నాన్డు.
తను అతనికి చేసిన అవమానం గురొత్చిచ్, ఆమె ముడుచుకుపోతుంటే, అతనికవేం గురుత్లేనటుట్ అతను సేన్హంగా
మాటాల్డుతునాన్డు.
' ఇతని దగగ్ర పనిచెయాయ్లా' అనుకుంటే, ఎకక్డలేని నీరసం కముమ్కుంది.
ఆమె ఎంత కపిప్పుచుచ్కోవాలనాన్ ఆమె ముఖంలో విసుగు, అసంతృపిత్ కనిపిసూత్నే ఉనాన్యి.
ఎలాగైనా సరే నెలతిరిగే లోపల, వేరే ఉదోయ్గం చూసుకుని వెళిళ్పోవాలి అనుకుంది.

ముగింపు వచేచ్ నెలలో ..
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