డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ

1

17వ కథ

కథ మొదటి భాగం సంకిష్పత్ంగా

డా. రాజ ఎఫ ఆర సి ఎస పరీక్ష లో ఎగాజ్మినర గా వచిచ్న డా. కోలిన అతనితో కఠినంగా పర్వరిత్సాత్డు. ఇరవై ఏళళ్ తరావ్త డా. రాజ

కూడా అదే ఎగాజ్మినర గా కలకతాత్ వెళితే అకక్డ తోటి ఎగాజ్మినర గా వచిచ్న కోలిన ని కలుసాత్డు. వెంట ఉండి కోలిన కు కలకతాత్ చూపిసాత్డు.
కోలిన తన భారయ్కోసం, పిలల్లకోసం చీరలు, దుసుత్లు కొంటాడు. ఇదద్రి మధాయ్ సేన్హం మొదలవుతుంది.

ఆ రాతిర్, కోలిన తన పేర్మ కథ రాజ కు చెపాత్డు. చివరోల్ కోలిన ఎంతగానో పేర్మించే భారయ్ , కొడుకు చనిపోయారని తెలుసుత్ంది
డా. రాజ కు.

PPP

నా రూం కి తిరిగి వచాచ్ను. టైం ఎంత అయిందో తెలియదు.
రేపు ఎగాజ్ం ఉంది. తవ్రగా పడుకుంటే బెటర అని కళుళ్ మూసుకునాన్ను.
రోజంతా ఎంత బాగా గడిచింది.
అలా అయిందేంటి?
అసౌకరయ్ంగా కదులుతునాన్ను. నిదర్ పటట్దేం?
ఎంత వదద్నుకునాన్ కోలిన కథ గురొత్సూత్నే ఉంది.
చలల్ని సాయంతర్ం సముదర్ం ఒడుడ్న పర్శాంతంగా నడుసుత్ంటే, హఠాతుత్గా అగిన్పరవ్తం బదద్లై, ఆ సెగలోల్ చికుక్కు పోయినటుట్
ఉంది కోలిన జీవితం.
మామూలుగా కనిపించే మనుషుల వెనక ఎంత బరువైన కథలుంటాయి. వాళళ్ నవువ్ల వెనక ఎంత విషాదం ఉంటుంది.
పేర్మించిన వారు తోడుగా లేకపోవడం ఎంత బాధ.
రోజంతా తిరిగి తిరిగి అలిసిపోయి ఉనాన్ను. కళుళ్ బరువుగా ఉనాన్యి కానీ నిదర్పటట్డం లేదు. ఎలాగైనా నిదర్పోదామని చూసుత్నాన్.
రూం వేడిగా అనిపించింది . ఏసీ ఎకక్డుందో లైట వేసి చూశాను. ఏవో బటనస్ ఉనాన్యి. తోచినటుట్ నొకాక్ను. విపరీతమైన చలి.
మళీళ్ ఏదో చేశాను.
లైట ఆపేసి నిదర్పోదామని పర్యతిన్సుత్నాన్ను. లైట ఆపేసినంత తేలికగా ఆలోచనలను ఆపలేం కదా. ఎపప్టికో తెలల్వారు జామున
నిదర్పడుతుందనన్టుట్ అనిపించింది. కళుళ్ మూసుకునన్ ఒక గంటకే వెలుగు కిరణాలు కళళ్మీద పడి, మెలకువ వచిచ్ంది.
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లేవగానే మొదట కోలిన గురొత్చాచ్డు. భారయ్, కొడుకు లేకుండా ఎలా బతుకుతునాన్డో కదా. నినన్ ఇదద్రం కలిసి తిరుగుతునన్పుడు
గమనించాను. కొడుకు గురించి చెపుత్ంటే కోలిన మాటలోల్ ఎంతో ఉతాస్హం వినిపిసుత్ంది.
ఎగాజ్ం హాల కు వెళాద్మని రెడీ అవుతూ, సూట కేస తీశాను. నేను, ఏరోజు ఏం వేసుకోవాలో అనీన్ పదధ్తిగా సరిద్ ఉనాన్యి. తను
నాకోసం అమరేచ్ సౌకరాయ్లను ఏనాడూ ఇంతగా గమనించలేదు.
బేర్క ఫాసట్ దగగ్ర కోలిన కనిపిసాత్డేమోనని చూశాను. కనిపించలేదు.
ఆనాడు పరీక్షల చివరి రోజు. నాతో పాటు కోలిన కాకుండా వేరే బిర్టీష ఎగాజ్మినర కూరుచ్నాన్డు. లంచ టైం లో కూడా కోలిన
కనిపించలేదు.
అంతా అయేసరికి మధాయ్హన్ం నాలుగవుతూ ఉంది.
ఎగాజ్ం హాల బయటకు వచిచ్ చూసేత్, కోలిన మెటల్ దగగ్ర నిలబడి ఉనాన్డు. నాకోసమే కారు ఆపి ఎదురు చూసుత్నాన్డు. హోటల కు
వెళేళ్దారిలో ఆరోజు పరీక్ష విషయాలు మాటాల్డుకునాన్ం.
ఆ రోజు రాతిర్ తొమిమ్దింటికి నా ఫైల్ట. హోటల ఖాళీ చేసి ఎయిర పోరట్ కు వెళళ్డానికి చాలా టైముంది. కోలిన నాకనాన్ ముందే
ఎయిర పోరట్ కు వెళాళ్లి. ఇదద్రం కలిసే వెళిళ్పోదామనుకునాన్ము. ఎయిర పోరట్ కు వెళేళ్దారిలో ఇదద్రం ఫోన నంబరుల్, మెయిల ఐడీలు
మారుచ్కునాన్ం.
ఎయిర పోరట్ లో బుక షాపులో నిలబడి పుసత్కం తీసి అకక్డే నిలబడి చదువుతునాన్డు. అతనిన్ కదిలించకుండా కొంచం దూరం లో
నిలబడి చుటూట్ హడావుడిని చూసూత్ ఉనాన్ను.
కోలిన ఏదో బుక కొనుకుక్ని వచాచ్డు. ఇదద్రం దగగ్రోల్ ఉనన్ కాఫీ షాపులో కూరుచ్నాన్ం. పొదుద్నన్ హడావుడిలో ఇంటికి ఫోన
చెయయ్లేదు. ఇంటికి ఫోన చెయాయ్లని మనసు లాగేసోత్ంది.
ఫోన వంక చూసూత్ ఉంటే, తనే చేసింది. ఇలా చాలా సారుల్ జరుగుతుంది మామధయ్. నేను చెయాయ్లనుకునన్పుడు తనో, తను ఎదురు
చూసుత్నన్పుడు నేనో ఫోన లో అందుబాటులోకొసాత్ము.
ఫోన తీసుకుని పకక్కు వెళేత్ బాగుంటుందా అని సంశయిసూత్ ఉంటే , కోలిన లేచి "కారీ ఆన" అని అంటూ వెళాళ్డు.
"హలో"
"పకక్న ఎవరైనా ఉనాన్రా?"
“ఏం అలా అడిగావు ?”
"మీ ‘హలో’ లో తేడా వుంటేనూ"
చినన్ 'హలో' తోనే హాలోల్ సినిమా చూసేయగలదు.
"అవును, నినన్ ఒకాయన భారయ్కోసం ఫోన లో నువువ్ చెపిప్న చీరలు కొనాన్మే , ఆయన."
"ఇంతకూ కొనన్వి ఆమెకు నచాచ్యా?"
మరచిపోయిన పర్శన్ మళీళ్ మొలకెతిత్ంది. అసలెవరికోసం కొనాన్డు? కోలిన మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకునాన్డా?
ఏం చెపాప్లో తెలియక
"ఆమె లేదు..అంటే, రాలేదు"
"ఓహ, ఈయనకక్డికి వెళేత్గానీ తెలియదనన్మాట నచాచ్యో లేవో? కనుకుక్ని చెపప్మనండి"
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ఏం కనుకోక్వడమో? ఎవరిన్ కనుకోక్వాలి?
"ఊ.. సరే" నిరాసకిత్గా అనాన్ను.
"అవునూ, ఒకవేళ ఆమెకు నచచ్కపోతే?"

"నీ సెలెక్షన కేంటోయ, సూపర కదా? " నేను ఎకక్డో ఉనన్టుట్ మాటాల్డుతుంటే పసికటేట్సుత్ందని, హుషారు తెచుచ్కుంటూ అనాన్ను.
“ఈ సొంత డబాబ్ ఎపప్టున్ండీ?”
అరథ్ం కావడానికి ఓ క్షణం పటిట్ంది.
ఇంటికి ఏ టైం కు చేరుకుంటానో అడిగితే చెపాప్ను.
కోలిన రెండు కాఫీలతో తిరిగి వచాచ్డు.
“నేను మళీళ్ మాటాల్డతానోయ” అని పెటేట్శాను.
నా చేతికో కాఫీ ఇచాచ్డు.
ఆయనతో తెపిప్ంచినందుకు నొచుచ్కుంటూ, " సారీ మిసట్ర కోలిన, వైఫ ఫోన చేసేత్ మాటాల్డుతునాన్ను." అనాన్ను.
పాప గురించి, తన గురించి వివరాలడిగాడు. ఆయన అడిగిన పర్శన్లకు జవాబు చెపిప్ ,
“నినన్ మనం కొనన్వి మీ వైఫ కు నచుచ్తాయో, లేవోనని వరీర్ అవుతోంది.”
“నచాచ్యో, లేదో చెపప్డానికి ఆమె బతికి లేదనన్ విషయం నీ వైఫ కు తెలియదు కదా.” నడుసూత్ అనాన్డు.
ఎయిర పోరట్ లో రదీద్ పెరుగుతోంది. మనుషులందరూ హడావుడిగా వెళుతునాన్రు.
ఒకవైపు ఆమె లేదంటాడు. మరి ఎవరికోసం కొనన్టుట్?
సనిన్హితులిన్ కూడా కొనిన్ సునిన్తమైన పర్శన్లు అడగలేము. తికమకగా చూసుత్నాన్ను.
నాకేమీ అరథ్ం కావడం లేదని అతనికి అరథ్మైనటుల్ంది.
ఇదద్రం చెరో వైపు వెళిళ్పోవలసిన చోట నిలుచ్నాన్ము. . అతను ఇమిమ్గేర్షన వైపు వెళాళ్లి.
చెపప్డానికి మొహమాట పడుతునన్టుట్,
“నా ఇంటి ముందు రెండు విగర్హాలు ఉనాన్యి రాజ. నా భారయ్ది, కొడుకుదీ. వాళళ్కు తరచూ బటట్లు మారుసుత్ంటాను. అందుకోసం
కొనాన్ను"
“విగర్హాలా?” అశచ్రయ్ం వలల్ నాకు తెలియకుండానే ఆ పర్శన్ అడిగేశాను.
“పార్ణముంది కాబటిట్ వాళుళ్ వెళిళ్పోయారు. విగర్హాలు వెళళ్లేవుగా రాజ"
నవవ్డానికి పర్యతిన్ంచాడు. కోలిన నవువ్ గుండెను మెలిపెటేట్సింది.
ఏమిటిది? మనుషులకు, బంధాలకు అటువైపు వారు పెదద్గా విలువ ఇవవ్రేమోనని అనుకునే వాడిని. ఇనేన్ళళ్లోల్ ఇలాంటి మనిషిని
చూడలేదే.
పర్తిమాటతోనూ ఉతేత్జిత పరుసుత్నాన్డు. నాకు తెలియని లోకం వైపు వైపు చూడమని పేర్రేపిసుత్నాన్డు. భావోదేవ్గాల అంచున ననున్
నడిపిసుత్నాన్డు.
అతని కళుళ్ చూసుత్ంటే అవి ఇంకో సతరీ వైపు చూసాత్యా అనన్ అనుమానం, చూడవనన్ నమమ్కం ఒకక్సారే కలిగాయి.
"బెసట్ ఆఫ లక రాజ." వెళళ్బోతూ నా చెయియ్ అభిమానంగా వతాత్డు.
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"థాంకస్ మిసట్ర కోలిన"
"కాల మి జసట్ కోలిన" భుజం తటాట్డు.
నేను తేరుకునేలోపునే, కోలిన ఎసక్లేటర పైనునాన్డు. నావైపే చూసూత్ చెయూయ్పాడు.

PPP
తెలల్వారు జామున ఇంటికొచాచ్ను. నా భారయ్నూ, పాపనూ చూడక సంవతస్రాలైందనిపించింది. ఆ నాలుగు రోజులు కూడబెటిట్న
కబురల్తో ఇదద్రికీ టైం చాలనే లేదు. తెలల్వారిపోయింది.
ఆ తరావ్త తరచూ కోలిన గురొత్సూత్ ఉండేవాడు. అతనితోపాటే అతని కథ కూడా. కొంతమంది తమ కథలకు తామే ముగింపు
రాసుకుంటారు అనిపించేది.
మరాయ్దకోసమే నా మెయిల ఐడి తీసుకుని ఉంటాడని అనుకునాన్ను తపప్ అతని వదద్నుండి కబురు వసుత్ందనుకోలేదు. ఎందుకంటే
అధాయ్పకుడిగా, సరజ్నగా, కోలిన
క్షణం తీరిక లేని వయ్కిత్ . ఇంకా ఏవో టర్సట్ బాధయ్తలు కూడా ఉనాన్యని చెపిప్నటుట్ గురుత్.
నేను మెయిల చూడడం ఎపుప్డో కానీ చూడను. ఎపుప్డైనా ఆదివారం ఖాళీ ఉనన్పుడు చూసుత్ంటాను.
‘లోన ఇసాత్మనీ, లాటరీ వచిచ్ందనీ, సేన్హం కావాలా’ అనీ ఇన బాకస్ నిండా వేల వేల మెయిలస్. ఒకక్దానికీ అరథ్ం పరథ్ం లేదు.
అనిన్టినీ డిలీట చేసుత్నాన్ను.
“డాడీ, నీకు నిజంగా లాటరీ తగిలిందేమో , అలా చూడకుండా తీసేసుత్నాన్వే?” పకక్నే కూరుచ్నన్ పాప అడిగింది.
“కషట్ పడకుండా ఏదీ రాదు. ఉచితంగా దొరికినవాటిలో రుచి ఉండదు.”
డిలీట చేసూత్ ఉండగా ఒక చోట ‘కోలిన’ పేరు కనిపించింది. కళుళ్ మెరిశాయి.
మెయిల చదవకుండానే లోపలెకక్డో చాలా సంతోషంగా అనిపించింది.

డియర రాజ,

ఎలా ఉనాన్వు?
బాగునాన్వా?

ఇకక్డికి వచాచ్క తరచూ గురొత్సుత్నాన్వు.

ఇండియా రాబోయే ముందు ఆ విజిట చాలా పర్తేయ్కమవుతుందనీ, కలకతాత్లో కొనిన్ విలువైన జాఞ్పకాలు మిగులుతాయని

నేనూహించలేదు. థాంకూయ్.

మన మొదటి పరిచయంలో నినున్ హరట్ చేసినందుకు సారీ, రాజ. నీతో ఎందుకలా పర్వరిత్ంచానో, ఎంత ఆలోచించినా అరథ్ం కాలేదు.

అలా చేయకుండా ఉండాలిస్ంది. నా పొరపాటు దిదుద్కోవడానికే నినున్ కలిశానా అనిపించింది. అదే మన సేన్హానికి పునాది అయిందేమో.
టచ లో ఉంటావని ఆశిసాత్ను.

మెయిల చదివాక లోపలి సంతోషం రెటిట్ంపైంది.

కోలిన

తరచూ కోలిన దగగ్రనుండి నాకో మెయిల వచేచ్ది. ఎనోన్ విషయాలు చరచ్కు వచేచ్వి. వృతిత్పరమైన విషయాలకనాన్, జీవితానికి
సంబంధించి ఎనోన్ సంగతులు రాసుత్ండేవాడు.
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కోలిన, నేనూ మాటాల్డుకోని విషయమే ఉండేది కాదు. సేన్హితులెంతోమంది ఉంటారు. అందరితో అనీన్ పంచుకోలేము. కొంత
మందితో ఏదైనా మాటాల్డుకోగలం. మేమిదద్రం అలాంటి సేన్హితులమయాయ్ము. మా సేన్హానికి వయసులో తేడా ఒక సమసయ్ కాలేదు.
ఎపప్టికపుప్డు నా పోర్గెర్స కనుకుక్ంటూ ఉండేవాడు. నాకు సంబంధించిన చినన్ చినన్ విజయాలకు తనెంతో సంతోషపడేవాడు.
ఎకుక్వగా ఉతత్రాలోల్ తను కొడుకు గురించి రాసేవాడు. అతను కూడా ఏకిస్డెంట ముందురోజు పారిస అంతా తిపిప్ చూపించాడట.
కొడుకంటే కోలిన కు పేర్మకనాన్, సేన్హం ఉనన్టట్నిపించేది. ఇపుప్డు పర్తి వారూ, మా పిలల్లతో మేము సేన్హితులాల్ పర్వరిత్సాత్మని
పర్కటించుకుంటునాన్రు, కానీ కోలిన రాసే విషయాలోల్ అరథ్మైంది, కొడుకుతో తండిర్ సేన్హం ఎలా ఉంటుందో, ఎలా ఉండాలో!
పర్తి ఉతత్రం ననున్ ఆశచ్రయ్ంలో ముంచేసేది. మనుషులు ఇలా ఉండగలరా అనీ, ఇంత నిజాయితో కూడిన పేర్మ ఈ రోజులోల్
సాధయ్మా అని అనుమానపడే నాకు జవాబుగా నిలిచాడు కోలిన. ఏమిటీ మనిషి?
పని అయిపోయాక మెయిల చెక చేసుకోవడం, కోలిన నుండి ఉతత్రం అందుకోవడం ఇషట్మైన వాయ్పకంగా మారింది.
PPP
పేషంటుల్, పార్కీట్సు లో పడి మధయ్లో గమనించలేదు కానీ, కొనాన్ళళ్ నుండీ కోలిన నుండి ఉతత్రాలే లేవు.
నేను పంపించిన మెయిలస్ కు రిపైల్ కూడా లేదు.
ఆరోగయ్ం బాగోలేదేమో? ఏమయుయ్ంటుందీ?
రెండు మూడు సారుల్ ఫోన చేసేత్ జవాబు రాలేదు.
ఏ కారణం వలల్నైనా నా మీద కోపం వచిచ్ందా? నేనేమైనా పొరపాటు చేశానేమోనని, తనకు పంపించిన మెయిలస్ ఒక సారి
అనిన్ంటినీ చెక చేశాను.
అభయ్ంతరకరంగా ఏమీ లేదు. మరి ఎందుకు మెయిలస్ రావడం లేదు.
చాలా నెలల తరావ్త ఓ ఆదివారం, హఠాతుత్గా కోలిన పేరు ఇన బాకోస్ల్ కనిపించింది. ఎకక్డలేని ఉతాస్హం తో నా రకత్ం
పరుగులు తీసింది.

రాజ,

ఎలా ఉనాన్వు?

ఇనాన్ళూళ్ నా నుండి మెయిల రానందుకు, నేనేమయాయ్నా అని కంగారు పడుతూ ఉండి ఉంటావు. నీకిక మెయిలస్ రాయలేనేమో.

కారణాలు ఇవీ అని చెపప్లేను. చాలా కషట్పడి టైప చేసుత్నాన్ను. ( ఆ విషయం ఉతత్రం చదువుతుంటే అరథ్మైంది)

ఇక నుండి ‘Hi’ మాతర్మే రాసాత్ను. అంతే రాయగలను కూడా. నా దగగ్రున్ండి Hi’ అని వసేత్ నేను బాగునాన్నని అనుకో.

నినున్ మరచిపోయానని, ఎవాయిడ చేసుత్నాన్నని అనుకోవదుద్. నువువ్ కేష్మంగా సంతోషంగా ఉండాలి. అదే నా కోరిక.
వళళ్ంతా పేర్మగా తడిమేసి, గుండెను తడి చేసిన భావన .

కోలిన

ఆ మెయిల నే నాలుగైదు సారుల్ మళీళ్ మళీళ్ చదువుకునాన్ను. ఇషట్మైన వారినుండి వచేచ్ చినన్ కబురైనా ఎంత ఆనందానిన్సుత్ందో
కదా!
ఉతత్రంలో కోలిన రాయలేని బాధంతా వినిపించింది.
ఎందుకంత బాధగా ఉనాన్డు.
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ఆరోగయ్ం బాగోలేదేమో. ఆ విషయం చెపప్డానికెందుకో ఇషట్ పడడు. అతనికిషట్ం లేనివి గుచిచ్ గుచిచ్ అడగడం నాకూ ఇషట్ం లేదు.
సేన్హం అంటే
సేన్హితుడి జీవితం లోకి చొరబడడం కాదనీ, పరిథి తెలుసుకుని మెలగడమని కోలిన తో సేన్హం వలల్ తెలిసింది.
‘కోలిన , నేను చేయగలిగిన సహాయం ఏమైనా ఉంటే చెపప్ండి.’ అని మెయిల ఇచాచ్ను.
నేను రెగుయ్లర గా మెయిలస్ రాసుత్నాన్ను. కోలిన దగగ్రున్ండి పర్తినెలా ఒక ‘హి’ వసోత్ంది.
దానేన్ మళీళ్ మళీళ్ చదువుకునేవాడిని.
కొనాన్ళళ్కు ‘Hi’ కూడా ఆగిపోయింది.
ఎనిన్ రోజులైనా జవాబు లేదు. యు కెలో ఉనన్ నా ఫెర్ండస్ ని కనుకుక్ందామంటే దాదాపు అందరూ వచిచ్ ఇండియాలో సెటిల
అయిపోయారు. వేణు ఉంటే తపప్నిసరిగా వెళేళ్వాడు. తను కూడా ఇండియా వచేచ్శాడు.
పర్తిరోజూ కోలిన మెయిల వసుత్ందేమోనని చూడడం, నిరాశచెందడం మామూలైపోయింది. పని వతిత్డి, రోజువారీ పరుగుల మధయ్,
ఎంత బిజీగా ఉనాన్ సరే, కోలిన విషయం ఎకక్డో బాధ పెడుతూనే ఉండేది. పని అయాయ్క మెయిల చెక చెయయ్డం మాతర్ం మాన లేదు.
యు కె నుండి ఉదోయ్గం ఇసాత్మనన్ మెయిలస్ తపప్ ఏమీలేవు. ఎవరెవరో ఫోన చేసూత్ ఉంటారు అకక్డ ఉదోయ్గానికి రమమ్నమని. ఈ
మధయ్ ఎకుక్వగా ఒక హాసిప్టల నుండి అలాంటి కాలస్ ఎకుక్వైనాయి. రావడం కుదరదని చెపాప్ను.
నేనిచేచ్ మెయిలస్ కూడా రిపైల్ లేదు. ఒక సారి వెళిళ్ చూడాలని అనుకునాన్ను. కానీ కోలిన అనుమతి తీసుకోకుండా ఎలా?

కోలిన,

మీరెలా ఉనాన్రోనని తెలియడం లేదు. మీకు అభయ్ంతరం లేకపోతే వచిచ్ చూడాలని ఉంది. మీకెపుప్డు వీలవుతుందో చెపప్ండి.
రాజ

ఒక మెయిల ఇచాచ్ను. దానికి కూడా జవాబు లేదు.
సేన్హం వలన హకుక్లొసాత్యని అనుకోవడం పొరపాటు.
సేన్హం నిలబడాలంటే , పరిమితులు తెలుసుకోగలగాలి.
ఆ రోజు శనివారం. ఉదయం పేపర చదువుతునాన్ను. రెండు రోజులనుండీ, పాప నా లాప టాప మీద వాళళ్మమ్తో కలిసి పార్జెకట్
చేసుకుంటోంది. రేపే సబిమ్ట చెయాయ్లట. హడావుడి పడుతునాన్రు. వాళళ్ నవువ్లు, వాదనలు నా చెవిన పడుతూనే ఉనాన్యి. మధయ్ మధయ్లో
పాప, అమమ్కు కంపూయ్టర నేరిప్సోత్ంది. ఒకోక్సారి ఇదద్రూ ఆరుగ్య్మెంట చేసుకుని తీరుప్ కోసం నాదగగ్రకు వసుత్నాన్రు.
హాసిప్టల కు వెళేళ్ టైం అవుతోంది.
“డాడీ, ఎవరో మెలిండా అట, నీతో మాటాల్డాలట. మెసేజ వసోత్ంది.” లాప టాప వంక చూసూత్ అంది
"నినన్ కూడా చూశాను . ఎవరో ఒక సారి చూడండి." తనుకూడా చెపిప్ంది.
" అవనీన్ సాప్మ మెయిలస్. డిలీట చెయయ్ండి." అంటూ పేపర పకక్న పడేసి లేచాను.
కోలిన మెయిల ఇవవ్కపోవడం తో మెయిలస్ చూడడానికి ఆసకిత్ ఉండడం లేదు.
థియేటర లోపలికి వెళళ్ బోయే ముందు నా ఫోన బయట నా అసిసెట్ంట రాంబాబు కు ఇచేచ్సాత్ను. ఎలాంటి ఫోన కాల అయినా సరే
మేనేజ చెయయ్గల సమరుథ్డు. సరజ్రీ జరుగుతునన్పుడు ననున్ డిసట్రబ్ చెయయ్డం చాలా అరుదుగా జరుగుతుంటుంది.
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ఆ రోజు రాంబాబు లోపలికి వచాచ్డు. చేతిలో నా ఫోన ఉంది.
"సార. మీతో ఎవరో లేడీస మాటాల్డాలంటునాన్రు"
"కేస అయినాక ఓపీకెళాత్ను. ఓపీకి రమమ్ను."
"ఇకక్డి ఫోన కాదు సార. యు కె నుండి మాటాల్డుతునాన్రు"

"సరే అయితే , ఫోన నంబర తీసుకో. ఖాళీ అయాక ఫోన చేసాత్ను" అతని తో చెపిప్ పనిలోపడిపోయాను.
ఎపప్టికో సరజ్రీ అయాయ్క, నేను ఎనసీథ్షియా డాకట్ర టీ తాగుతూ మాటాల్డుకుంటునాన్ము. రాంబాబు వచిచ్ ఒక చినన్ చీటీ ఇచాచ్డు.
ఫోన నంబర వేసి ఉంది ఆ చీటీలో . కింద పేరు కూడా రాసి ఉంది.
మెలిండా.
ఈ పేరు ఎకక్డో వినాన్ను అనుకుంటూ వేరే సరజ్రీ రెడీ అయిందంటే లోపలికి వెళిళ్పోయాను.
ఆ రోజంతా హాసిప్టల లోనే గడిచిపోయింది. ఇంటికెళేళ్ సరికి అరథ్రాతిర్ అయింది.
ఆ రోజు ఇంటికెళాళ్క చూసేత్, ఒక యు కె నంబర నుండి మెసేజ ఉంది.
ఒక సారి వీలు చూసుకుని ఫోన చెయయ్ండి.
-మెలిండా
అపప్టికే అరథ్ రాతిర్ అవుతోంది. రేపుదయానేన్ చూదాద్మనుకుని పడుకునాన్ను.
నిదర్ లేచే సరికి తెలల్వారింది. టేబిల మీద పేపర, బేర్క ఫాసట్ , కాఫీ రెడీగా ఉనాన్యి. తను పాపను కాలేజ కు దించడానికి వెళిళ్ందేమో
ఇలుల్ నిశశ్బద్ంగా ఉంది. తనొచాచ్క ఇదద్రం కలిసి తినొచచ్ని పేపర తీశాను.
దురాగ్ శరనన్వరాతుర్లు జరుగుతునాన్యి. పేపర మొదటి పేజీలో కిర్తం రోజు అమమ్వారి అలంకారం ఫోటో ఉంది.
ఆ ఫోటో చూసుత్ంటే కలకతాత్ కాళీ మాత గురొత్చిచ్ంది.
‘ కోలిన, ఏమైపోయావు. ఒకక్ సారి మాటాల్డు కోలిన.’ మనసులోనే అనుకునాన్ను.
ఫోన మోగింది.
"హలో, ఎవరు?''
"నేను మెలిండా."
ఎవరీ మెలిండా?
ఒకరినొకరు మరాయ్దపూరవ్కంగా విష చేసుకోవడం అయినాక
"చెపప్ండి. ఏమిటి విషయం?” అడిగాను.
"మీకు డా. కోలిన తెలిసే ఉంటారు కదా."
ఉలికిక్ పడాడ్ను.
కోలిన,
"అవునూ, మీరు.."
"నేను వాళళ్మామ్యిని"
వళళ్ంతా గగురొప్డించింది. పర్వాహంలో కొటుట్కునిపోతునన్వాడికి ఆధారం దొరికినటుల్ంది.
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"కోలిన ఎలా ఉనాన్రు. అసలు కబురే లేదు. ఆరోగయ్ం బాగుందా? మీదగగ్రే ఉనాన్రా? ఉంటే ఒకక్ సారి ఫోన ఇవవ్ండి పీల్జ" ఫోన
ఎటికేట నాకు తెలియదని ఆవిడ అనుకునాన్ పరావ్లేదనన్టుట్ మాటాల్డుతునాన్ను.
"మిసట్ర రాజ, ఆయన మాటాల్డ గలిగితే నేనెందుకు ఫోన చేసాత్ను. నేను చెపేప్ విషయాలు మీరు కొదిద్గా ఓపికగా వినాలి. వినాలని
మా ఫాదర కోరిక. ఇంతకూ మీరు ఖాళీగా ఉనాన్రా?" నా ఆదురాద్ని చదివేసినటుట్ మాటాట్డింది.
“నేను ఖాళీగానే ఉనాన్ను. మీరు చెపప్ండి.” సోఫాలోంచి ఎపుప్డు లేచానో తెలియదు. అటూ ఇటూ తిరుగుతూ మాటాల్డుతునాన్ను.
"నానన్ తన డైరీ నాకిచిచ్ చదవమనాన్రు. అందులో మీకు సంబంధించిన విషయాలెనోన్ ఉనాన్యి.”
“నాకు సంబంధించిన విషయాలా?”
“అవును. ఆయన జీవితం లో మీరెంతో ముఖయ్మైన వయ్కిత్ . అది తెలుసా మీకు?”
“నేనా? అయాం హిజ ఫెర్ండ . నాకు తెలుసు”
“కాదు. అంతకనాన్ ఎకుక్వ. ఆ విషయం మా ఫాదర డైరీ చదివిన తరావ్తే నాకూ తెలిసింది. మీకు కూడా తెలియజేయడం నా
బాధయ్త”
పర్తి మాటకు ఆశచ్రయ్ పోతునాన్ను.
“ ముందు రిలాకస్ అవండి. నేను చదువుతుంటాను. కూల గా వినండి.”
ఆమె నెమమ్దిగా డైరీ చదువుతోంది.

“రాజ, జీవితం లో కొనిన్ పరిచయాలు పర్తేయ్కం!

వాటికో లక్షయ్ం, సారథ్కత ఉంటుంది. ఆ సేన్హాలు మన పర్మేయం లేకుండా ఎకక్డో, ఎపుప్డో నిరణ్యమై పోయి ఉంటాయి. అలాంటిదే

మనిదద్రి పరిచయం. నీకు ఎగాజ్మినర గా నేను రావడం, మళీళ్ మనిదద్రం కలకతాత్లో కలుసుకోవడం యాదృచిఛ్కం అని అనుకోను.”

కలకతాత్లో మేమిదద్రం తిరిగిన పర్దేశాల వివరాలనిన్ంటినీ అందమైన కథలా రాసుకునాన్డు. ఏ చినన్ విషయానీన్ వదలలేదు. నేను

తన పటల్ చూపిన అభిమానం ఎంత విలువైనదో కోలిన మాటలలో వింటుంటే, అందులో నేను చేసిందేమిటో నాకరథ్ం కాలేదు. మేమిదద్రం
మెయిలస్ లో చెపుప్కునన్ పర్తి మాటా అతనికి అపురూపమైంది.

“నీకు తెలియదు కదా రాజ. మా అబాబ్యి అచచ్ం నీలానే ఉండేవాడు. వాడు కూడా యాకిస్డెంట ముందు రోజు, నా వెంటే ఉండి

పారిస అంతా తిపిప్ చూపించాడు. కలకతాత్లో నువువ్ ననున్ జాగర్తత్గా చూసుకుంటూ అనిన్ చోటల్కూ తిపుప్తుంటే, అచచ్ం వాడిలానే
అనిపించావు. నా బిడడ్లానే చూసుకునాన్వు ననున్.

రాజ, నినున్ రోజూ చూడాలని అనిపిసోత్ంది. రోజూ మాటాల్డాలనిపిసుత్ంది.

రోజూ నినున్ చూసుకోవచచ్నన్ సావ్రథ్ం తో నీకోసం ఇకక్డ ఉదోయ్గం చూశాను. ఆ హాసిప్టల అథారిటీస తో నీకు ఫోన చేయించాను

కూడా. నువువ్ వదద్నాన్వని చెపాప్రు. ఒకందుకు మంచిదేమోలే.

నాకిషట్మైన వాళళ్ందరూ లోకం విడిచి వెళిళ్పోతునాన్రు రాజ. నా భారయ్, నా కొడుకు.

ఈ మధయ్నే బాగా సనిన్హితులైన ఇదద్రు సేన్హితులూ కూడా ననున్ విడిచి వెళిళ్పోయారు.

నినున్ నేను పోగొటుట్కోకూడదు. నా పేర్మ నీ పాలిట దురదృషట్ం కాకూడదని నీకు దూరంగా ఉనాన్ను. నినున్ దూరంగా ఉంచాను.

నువెవ్వరో తెలియదనే అనుకుంటాను.
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మనలోని పేర్మ ఒకరికివవ్గలగడం ఎంత అదృషట్ం రాజ. ఆ వయ్కిత్కి చెందాలిస్న పేర్మను లోపలే దాచుకోవాలిస్ వసేత్ అంతకనాన్ శిక్ష

లేదు. ఆ శిక్ష అనుభవిసుత్నాన్ను. నీ మీద పేర్మకొదీద్ ఆ శిక్షననుభవించనీ. "

నేను నీతో మాటాల్డడం లేదని నువువ్ బాధపడే ఉంటావు. నువువ్ బాధపడినా సరే, నువువ్ కేష్మంగా ఉండాలి. నీ కుటుంబం కోసం,

ఎంతో మంది పేషంటల్ కోసం నువువ్ కేష్మంగా ఉండాలి. నా పేర్మ నాలోనే ఉండనీ .”
చివరిలో

‘ఒక వేళ తను చనిపోతే, మెలిండాతో బాటు , రాజ కు కూడా తెలియపరచమనీ,

ఒక ముఖయ్మైన టర్సట్ బాధయ్తలు, కొడుకుగా నాకు బదిలీ చేసుత్నన్టుట్ రాసుకునాన్డు.

కోలిన పేర్మతో రాసిన పర్తి పదం, పదునుగా గుచుచ్కుపోతోంది.

అవి చదవడానికి మెలిండా ఎంతో కషట్పడుతోంది. వినడానికి నేనంత కనాన్ కషట్పడుతునాన్ను.
నేను మాటాల్డిన పర్తి మాటా అతను ఆణిముతయ్ంలా భదర్పరుచుకుంటాడనుకోలేదు.
ఒకొక్కక్టి చదివి వినిపిసుత్ంటే, నా కళళ్వెంట ముతాయ్లు జలజలా రాలిపోతునాన్యి.
చాలా సేపటి వరకూ మౌనంగా ఉనాన్ను. దుఃఖం తగిగ్నటుట్ అనిపిసుత్నాన్ గానీ, హృదయం కలోల్లిత సముదర్ం లా ఉంది.
ఎపప్టికో చాలా పర్యతన్ం మీద
“కోలిన తో ఒకక్ సారి మాటాల్డొచాచ్?”
“డా. రాజ, అయాం సారీ, ఫాదర పోయి ఒక నెల అవుతోంది. చివరిరోజులోల్ ఈ డైరీ చదవమని వతిత్డి చేశారు కానీ ఎందుకోసమో
నాకరథ్ం కాలేదు. ఆయన పోయాకే చదివాను. చదివిన తరావ్త మీతో మాటాల్డాలని ఎంతో పర్యతన్ం చేశాను. ఇనాన్ళళ్కు వీలయియ్ంది.”
కోలిన , ఒకక్ సారి నినున్ చూసుకుంటే ఎంత బాగుండేది. పేర్మ దాచుకుని నువెవ్ంత బాధ పడి ఉంటావు, నాకెంత శిక్ష వేశావు
కోలిన?
నీకు నువువ్ తండిర్లా పేర్మించావు.
ననున్ మాతర్ం ఋణం తీరుచ్కోలేని కొడుకుగా చేశావు.
‘కోలిన , కోలిన’ అనన్ మనసు పిలుపు గుండె చపుప్డయియ్ంది.
దుఃఖం హృదయం లో ఇమడలేకపోతోంది.
ఆగని ఉదేవ్గమయాయ్డు. వేగంగా కళళ్లోంచి పర్వహించాడు.
మనసులో అందరికీ ఎనోన్ ఉదేవ్గాలుంటాయి. కనీన్ళుళ్ ఎకక్డో నికిష్పత్మై ఉంటాయి. ఎవరో వచిచ్ తలుపులు తెరిచేవరూ అవి
ఉనాన్యని కూడా మనం ఎరగం.
దూరంగా గేటు చపుప్డైంది. కారు లోపలికి వసోత్ంది.
గుడికి వెళొళ్చిచ్ందేమో తను , పటుట్చీరతో ఉంది.
లోపలికి రాగానే నేను తినాన్నో లేదని టేబిల దగగ్రకు వచిచ్ చూసి, నేనేమీ ముటుట్కోలేదని,
“పాపని దించి, దురగ్ గుడికి వెళొళ్చేచ్సరికి లేటైంది. మీరింకా బేర్క ఫాసట్ చెయయ్లేదే?”
మాటాల్డడానికి ఏదో అడుడ్పడుతోంది.
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"పోనీలెండి పర్సాదం తినండి ముందు."
అంటూ నేను కూరుచ్నన్ దగగ్రకొచిచ్ పర్సాదం నా కళళ్కదిద్ , తినమని ఇచిచ్ంది.
నేను మౌనంగా ఉండడం చూసి
"ఏమైంది?
‘ఏం చెపాప్లి. ఎలా చెపాప్లీ. ఎకక్డనుండి మొదలు పెటాట్లి.’ ఆలోచిసుత్నాన్ను.
“యు కె వెళాళ్లి.”
నా వంక ఒక నిముషం చూసింది.
లోపలికివెళిళ్ గాల్స తో చలల్ని మంచి నీళుళ్ తెచిచ్చేచ్ వరకూ దాహంతో ఉనాన్నని నాకూ తెలియదు.
లాప టాప తెచిచ్ పకక్నే కూరుచ్ంది.
ఎకక్డికి వెళాళ్లనాన్ సరే, ఆ పర్యాణానికి సంబంధించిన ఏరాప్టల్నీన్ తనే చూసుకుంటుంది.
“ఎపప్టికి?”
“వీలైనంత తవ్రగా, నువువ్ కూడా రావాలి.”
ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. మళీళ్ మాటాల్డకుండా ఆ పనేదో చూసోత్ంది.
మాటలే కాదు , మౌనానిన్ కూడా అరథ్ం చేసుకోగల అరాథ్ంగి.

PPP
కథ వార్యడానికి అవకాశం ఇచిచ్న రాజశేఖర , సురేఖ దంపతులకు నా ధనయ్వాదాలు . వారికి అంతా శుభం జరగాలనీ, వారింటోల్

సదా సుఖసంతోషాలు నిండాలని కోరుకుంటూ
మరోసారి కృతజఞ్తలు
చందు శైలజ

PPP

డా. గువ ల రాజ ఖర రెడిడ్ ,
రాయల్
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