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17వ కథ
డియర రీడరస్
నది పర్వహించేటపుడు మలుపులు తిరగకపోయినా ఒడుడ్ని తాకుతూనే వెళుత్ంది. ఒకోక్సారి కథ కూడా మలుపులు తిరగకపోయినా
గుండెను తాకుతుంది. ఈ నెల కౌముదికి కథనందించింది చాలా పర్తేయ్కమైన వయ్కిత్. వయ్కిత్గతంగా నేను చాలా అభిమానిసాత్ను. మరెంతో గౌరవిసాత్ను.
ఆయనే ఈ కథలో హీరో. కథానాయకుడిని రాజ అని అనుకుందాం.
'నేను' అని కథ చెపుత్నన్ డా. రాజ ఎవరో మీకు కథ చివరోల్ తెలుసుత్ంది.

PPP

దాదాపు ఇరవై సంవతస్రాల కిర్తం….
ఇంగాల్ండ లో ఒక హాసిప్టల లో పని చేసుత్ండే వాడిని. భారయ్, మా చినిన్ పాప నాతోనే ఉండే వారు. మేముండే టౌన మాకు
బాగా నచిచ్న పర్దేశాలోల్ ఒకటి. శుభర్మైన రోడుల్, అందమైన పారుక్లు, టౌన మధయ్గా పారుతుండే నది. అందంగా పర్శాంతంగా ఉండేది.
ఓ వైపు హాసిప్టల లో పని చేసూత్నే, రాయల కాలేజ డిగీర్ ఎఫ.ఆర.సి.ఎస రెండో పారట్ పరీక్ష కు కటాట్ను. మొదటి పారట్ ఇంగాల్ండ
రాకముందే పాసయాయ్ను.
ఆ రోజు వైవా కు వెళాళ్లి. అది సజావుగా అయిపోతే, తరావ్త కిల్నికల ఎగాజ్ం ఉంటుంది.
ఆ రోజు ముఖయ్మైన పరీక్ష అని తనకు ముందే తెలుసు. పాపని నా చేతికిచిచ్ తను నా సూట ఐరన చేసోత్ంది. పాప, తన కుకక్
బొమమ్తో సహా నా వళోళ్ కూరుచ్ని ముదుద్మాటలు చెపోత్ంది.
‘కుకక్ బాగా అలల్రి చేసోత్ందట, చాలా బాడ అట.’
పాప జుటుట్తో ఆడుకుంటూ " కొడదాంలే" అనాన్ను.
"కొటట్కూడదు, దానికి మమీమ్, డాడీ లేరు కదా” వెనకిక్ తిరిగి నాతో అంది పాప.
"నిజమే. నిజమే " ఒపుప్కునాన్ను.
“డారక్ రూం లో కూడా ఎయయ్కూడదు. బయమేసత్ది.” మళీళ్ తనే చెపిప్ంది.
“మరేం చేదాద్ం.”
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“సూక్లోల్ పడెయాయ్లి.”
"అలాగే" నవువ్తూ అనాన్ను.
అపప్టికే ఇండియాలో పీజీ చేసి ఉండడం వలల్నేమో పరీక్ష తాలూకు వతిత్డేమీ లేదు.
ఇపప్టి వాళళ్తో పోలిసేత్, మా తరం వాళళ్కు టెనష్న తకుక్వే.

పరీకాష్ సమయాలోల్ టెనష్న పడాలిస్ందే అని నేరప్ని తలిల్దండుర్లు,

గురువులుండడం మేము చేసుకునన్ గొపప్ అదృషట్ం.
తవ్రగా రెడీ అయిపోయి ఎగాజ్మినేషన కు వెళిళ్పోయాను.
వైవా పరీక్షలో నాలుగు సేట్షనుల్ంటాయి. ఒకోక్ సేట్షన లో ఇదద్రు ఎగాజ్మినరస్ కూరుచ్ని ఉంటారు. కనీసం మూడు పర్శన్లకు సరిగాగ్
జవాబు చెపాప్లి. ఎకుక్వ చెపప్గలిగితే బెటర.
మధయ్లో ఒక సేట్షన లో ఒక ఎగాజ్మినర అడిగిన పర్శన్ కు జవాబు చెపాప్ను. అతనికది సరైన ఆనస్ర అని అనిపించలేదేమో, నేను
చెపిప్న దానికి ఒపుప్కోలేదు. అది కరెకట్ కాదేమోననాన్డు. నేను చెపిప్ంది కరెకేట్నని నాకు తెలుసు గనక నేను చెపిప్నదానికే కటుట్బడి ఉనాన్ను.
నా జవాబు మారుచ్కోవడానికి నాకెనోన్ అవాకాశాలిసుత్నాన్డు. నేను వాటిని పకక్న పెటేట్శాను.
తన చెపిప్ందే కరెకట్ అనిపించడానికి చాలా రకాలుగా పర్యతిన్సుత్నాన్డు. సౌమయ్ంగానే నేను కాదనాన్ను. టైం గడిచి పోతోంది.
మూడు పర్శన్ల సంగతి దేవుడెరుగు. మొదటి పర్శన్ దగగ్రే ఇదద్రం ఆగిపోయాం.
ఇదద్రమూ వెనకిక్ తగగ్డానికి రెడీగా లేము.
పరిసిథ్తి సథ్ంభించిపోయింది. చలిదేశం లో వాతావరణం వేడెకుక్తోంది. పకక్నునన్ రెండో ఎగాజ్మినర కు మా ధోరణి కంగారుగా
ఉంది. పరీక్ష చెడగొటుట్కోవడానికి నేను చేసుత్నన్ పర్యతాన్లు చూసి అసహనంగా కదిలాడు. ఏమిటీ మొండి పటుట్దల అనన్టుట్ నా వంక
విచితర్ంగా చూశాడు. సబెజ్కట్ మీదునన్ పటుట్ తపప్, మొండి పటుట్ కాదని సిథ్రంగా ఉనాన్ను.
ఇంకో పకక్న టైమైపోతోంది. పకక్నునన్ ఎగాజ్మినర కొనిన్ పర్శన్లడిగాడు. సంతృపిత్కరంగానే సమాధానాలు చెపాప్ను.
ఇంతలో బెల మోగింది. లేచి మొదటి ఎగాజ్మినర వైపొక సారి చూశాను. నా వైపు చూడడం కూడా ఇషట్పడనటుల్ వేరే వైపు
చూసుత్నాన్డు. అతని ముఖంలో నా పటల్ అయిషట్త నేను చదవగలిగినంత సప్షట్ంగా ఉంది.
ముందుకెళిళ్పోయాను.
సాయంతార్నికి రిజలట్స్ పెడతారు, కానీ అంతవరకూ ఆగాలనిపించలేదు. ఎటూ పరీక్ష పోవడం ఖాయం. నిరాశగా ఉంటుందేమో
అనుకునాన్ను కానీ, మనసు నిశచ్లంగా , పర్శాంతంగా ఉంది. ఇంటికెళిళ్పోదామని చూసుత్ండగా , వేణు ఎదురొచాచ్డు.
“ఏరా అయిందా, ఇరగదియయ్డం?” వాడికి నామీద బాగా నమమ్కం.
“ఊ, అయింది ఇపుప్డే.”
“మరేంటార్ నీరసం? ఓహో , అనుకునన్ రేంజ లో లేదా? ఎగాజ్మినరస్ ని కూడా కాసత్ బతకనియయ్రా.”
"అదేం కాదురా. నే పోతునాన్" వీడికి జరిగింది చెపిప్నా నమమ్డు.
“వెళళ్రా, నువువ్ మాలాగా రిజలట్స్ కోసం ఆగితే అది మాకే అవమానం. సాయంతర్ం నేను చూసి ఫోన చేసాత్లే”
టెర్యిన లో ఇంటికెళూత్ ఆలోచిసుత్నాన్. అలా ఒకే పర్శన్ దగగ్ర నిలబడి పోకుండా ఉండాలిస్ందని ఎకక్డో అనిపిసుత్నాన్, ఎగాజ్మినర
ఇంపెర్స చేయనందుకు బాధగా లేదు. ననున్ నేను అవమానించుకోనందుకు తృపిత్గా ఉంది.
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ఇంటికెళిళ్ చూసేత్ పాప పడుకుని ఉంది. కుకక్ బొమమ్ను పటుట్కుని నిదర్పోతోంది. పర్పంచం లోని పర్శాంతత మొతత్ం నా కూతురి
ముఖంలోనే ఉంది. పాప నిదర్ చెడకుండా చాలా నెమమ్దిగా పడుకునాన్ను. నిదర్పటిట్ంది.
ఎంత సేపు నిదర్పోయానో తెలియదు.
నిదర్లో ఎకక్డో ఫోన మోగుతోంది. తనొచిచ్ మెలల్గా తటిట్ లేపి
"వేణు లైనోల్ ఉనాన్డు" అంది.
నేను ఫోన దగగ్రకు నడుసుత్ంటే , నాతో పాటే వచిచ్ంది.
తన వంక చూశాను. శుభవారత్ నా మొహంలోనే చదువుదామని అకక్డే నిలుచ్ని నా ముఖం వంకే చూసోత్ంది.
పరీక్ష పోయిందని తనకి తెలిసేత్ బాధపడుతుంది.
సాధయ్మైనంత మామూలుగా
"ఏంటి వేణూ ?"
"మావా , నేను పాసయాయ్." సంతోషంగా ఉనన్పుడే వాడు వరస కలుపుతాడు.
"కంగార్టస్ రా."
“వెనకటికి ఒకడుండేవాడంట . వాడూ నీలాంటోడే”
పాపం నేను తపాప్నని చెపప్లేక ఏదో కథ మొదలెటిట్నటుట్నాన్డు.
“అడివిలో శబద్ం వచిచ్న వైపు కళుళ్ మూసుకుని బాణమేసి, ముందుకెళిళ్పోతాడు. మళాళ్ అటుపకక్ కూడా చూడడు.”
‘అంటే తపాప్నా? ‘
“ బాణమెయయ్డమే ఆడిపని. షూయ్ర షూటర...నీలాగా.”
“అయితే?”
“అయితే గియితే లేదు. నాలాంటోడు పోయి బాణానీన్, బాణానికి గుచుచ్కునన్ కోడినో , పుంజునో తెచుచ్కుంటాడు. బిరియానీ
వండుకోవాలి కదా.”
“ఏంటార్ నీ సోది? ఇంతకూ నా పేరు లిసట్ లో ఉందా లేదా?” విసుగాగ్ అనాన్ను.
“నీ పేరు లేకుండా లిసట్ పెటట్డానికి అసలా తెలోల్ళళ్కెనిన్ గుండెలు.”
“ ఏరా సరిగాగ్ చూశావా? వైవా నేనేం బాగా చెయయ్లేదు.” అనుమానం పోకపోవడం తో మళీళ్ అడిగాను.
నా ఎదురుగా ఉనన్ ముఖంలో దిగులు మేఘం కముమ్కోవడం చూసుత్నాన్.
“భలేవాడివే. నా పేరుకనాన్ ముందు నీపేరే వెతికాను.”
" ఏంటి వేణూ, సరిగాగ్ చెపుప్. " తను ఫోన లాకుక్ంది.
అవతలి కబురు వింటూనే వికసించింది ఆమె ముఖం.
PPP
వైవా పాసయిన కొనాన్ళళ్కు కిల్నికల పరీక్ష.
నాకు వచిచ్న కేసులొకసారి చూసుకునాన్ను. నాకు తెలియకుండానే మొహం మీదకు చిరునవువ్ వచిచ్ చేరింది.

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsYY 2016

డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ

4

అంతా అయాయ్క నా ఎగాజ్మినరస్ ఎవరా అని చూసేత్ చిరునవువ్ ఎగిరిపోయింది. వైవాలో ఎదురైన ఎగాజ్మినర ఉనాన్డు. ననున్ గురుత్
పటిట్నటుట్ అతని చూపు చెపిప్ంది. అతడి ముఖంలో అదే అపర్సనన్త.
పరీక్ష జరుగుతునన్ంత సేపూ ఆ భావాలను సప్షట్ంగా వయ్కత్ం చేసూత్నే ఉనాన్డు.
వైవా లో ఎలా పాసయాయ్నో తెలియదు. కానీ అతని ముఖంలో అయిషట్త, అతని పర్వరత్న చూసుత్ంటే మాతర్ం డిగీర్ చేతికొసుత్ందనన్
నమమ్కమే రాలేదు. ఏమిటితను , ఎందుకిలా పర్వరిత్సుత్నాన్డు.
ఏది ఎలా జరగాలిస్ ఉంటే అలా జరుగుతుందని ఎంత సమాధాన పడాలని చూసినా ఎకక్డో నిరాశగానే ఉంది.
మూడు రోజుల తరావ్త నేను పరీక్ష పాసయినటుట్ లెటర వచిచ్ంది. ఎంత విచితర్ం. తపుప్తానని అనుకునన్ పరీక్ష ఎలా పాసయాయ్ను?
ఆ ఎగాజ్మినర మొహం, మొహం లోని అయిషట్త కళళ్ ముందు నిలిచింది. పాస కావడం అసంభవమనుకునాన్ము.
జరుగుతాయని భయపడేవి సగానికి పైగా జరగనే జరగవు.
PPP

కానొవ్కేషన రోజు.

మన విజయాలకు మన కనాన్, మనలిన్ పేర్మించేవారే ఎకుక్వ సంతోషపడతారు.
ఉదయం నుండీ తన సంతోషం అంతా ఇంతా కాదు. నాకనాన్ తనే ఉతాస్హంగా ఉంది. పాపకు ఎలాంటి డెర్స వెయాయ్లా అని
హడావుడి పడుతోంది. ఇదద్రం పాపను కూడా తీసుకుని వెళాళ్ము. తెలిసిన వాళుళ్ చాలా మంది కనిపించారు. నేను ఎవరితోనో
మాటాల్డుతుంటే దూరంగా ఒక చోట అతను కనిపించాడు.
నా ఎగాజ్మినర.
దగగ్రకెళిళ్ విష చేశాను. పొడుగాగ్, సనన్గా, ఫిటెన్స ఉనన్ శరీరం. అతని దాదాపు యాభై ఏళుళ్ంటాయి. అతనిన్ చూసేత్ , కొంత మంది
యవవ్నంలో కనాన్ ఒక వయసు తరావ్తే బాగుంటారేమోననిపించింది. డారక్ కలర సూట వేసుకునాన్డు. .
చాలా సంతోషంగా నాతో చేయి కలిపాడు. పరీక్ష టైం లో ఉనన్ మనిషికీ , నేను చూసుత్నన్ మనిషికీ పోలికే లేదు. తన
మాటలతో చాలా నవివ్సుత్నాన్డు. నేను ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నాన్ను. అతనితో మాటాల్డుతూ తనూ , పాప ఎకక్డునాన్రోనని కళళ్తో వెతికి
చూశాను. దూరంగా నిలబడి నావంకే చూసుత్నాన్రు. నేను తనవైపు చూడగానే , వాళళ్మమ్ చేతిని వదిలించుకుని పాప నా దగగ్రకు వచేచ్సింది.
"మీ అమామ్యా?" అడిగాడు.
నవువ్తూ తలూపాను. పేరేమిటో అడిగాడు.
పాప చేయందుకోవడానికి బాగా వంగాడు. తన చేయందుకుని “కంగార్టస్” అనాన్డు. కొదిద్గా ఆగి " ఫర హావింగ ఏన ఎకస్లెంట
ఫాదర" అనాన్డు.
కంగార్టస్ అంటే ఏమిటో, ఎందుకో తెలియనంత చినన్ వయసు. నేను ‘థాంకస్’ చెపప్మంటే సిగుగ్పడుతూ 'థాంకూయ్' చెపిప్ంది.
"మీరు , మీ సబెజ్కట్ ఎకస్లెంట" అని మళీళ్ నాతో అనాన్డు.
ఆ పర్శంస ఎకక్డో తాకింది.
నా భారయ్కు తనను తానే పరిచయం చేసుకునాన్డు.
"ఐయాం కోలిన" అంటూ.
నేను అతని వదద్ వీడోక్లు తీసుకుని, పాపనెతుత్కుని వచేచ్సుత్నాన్ను.
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రెండు నిముషాలాగి వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్ అతను మావంకే చూసూత్ ఉనాన్డు. సంతోషంగా, పేర్మపూరవ్కంగా
డా. కోలిన, సాక్టాల్ండ కు చెందిన జనరల సరజ్న.
PPP
కొనేన్ళళ్ పాటు యు కె లో పనిచేశాక నేను ఇండియా తిరిగి వచేచ్శాను. డాకట్ర గా తీరిక లేని జీవితం. జీవితంలో ఎనోన్ మారుప్లు.
కుటుంబం, సేన్హితులు, అందరూ మెచుచ్కునన్ మారుప్లు. నాకూక్డా నచిచ్న మారుప్లు.
ఎఫ .ఆర .సి.ఎస , ఇపుప్డు ఎం.ఆర. సి.ఎస అయింది. ఇంగాల్ండ లోనే కాదు, ఇండియాలో కూడా ఆ పరీక్ష కిపుప్డు సెంటరుల్నాన్యి.
ఇంగాల్ండ నుండి కొంతమంది ఎగాజ్మినరస్ , ఇకక్డ లోకల ఎగాజ్మినరస్ లో కలిసి పరీక్ష నిరివ్హిసుత్నాన్రు. నేను ఆ పరీక్ష కు లోకల
ఎగాజ్మినర గా వయ్వహరిసుత్ంటాను.
2008 లో అనుకుంటా, ఓ సారి కలకతాత్లో జరిగే రాయల కాలేజ పరిక్ష కు ఎగాజ్మినర గా వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది. . పాపకేవో పరిక్షలు.
తను రానంది. ఒకక్డినే వెళాళ్ను.
నేను పరీక్ష జరిగే చోటు దగగ్రకెళేళ్సరికి అపప్టికింకా పరీక్ష మొదలు కాలేదు.
బయట టెనష్న పులుముకునన్ మొహాలతో సూట్డెంటస్ నిలబడి బుకస్ లోకి తొంగి చూసుత్నాన్రు.
ఒకపుప్డు పిలల్లకు పరీక్షలెందుకసలు అనుకునేవాడిని. జాలికలిగేది. ఇపుప్డెందుకో అది చాలా అవసరమనిపిసోత్ంది. బాధయ్త గలిగిన
పాతర్ నిరవ్హించాలంటే ఆ మాతర్ం ఒరిపిడి అవసరమే.
పది పనెన్ండుమంది బిర్టీష నుండి వచిచ్న ఎగాజ్మినరస్ ఉనాన్రు. వాళల్ంతా ఒక చోట చేరి మాటాల్డుకుంటునాన్రు. ఒకతను మాతర్ం
దూరంగా నిలుచ్ని ఉనాన్డు. అతనిన్ ఎకక్డో చూసిన జాఞ్పకం. గురుత్పటట్గానే చాలా ఆశచ్రయ్ం వేసింది.
అతనే. డా. కోలిన!
వయసు వలల్ వచిచ్న చినన్ చినన్ మారుప్లు తపప్ పెదద్ తేడా లేదు. అదే అందమైన విగర్హం.
సాక్టాల్ండ వాడవడం వలల్నేమో, బిర్టీష ఎగాజ్మినరస్ ఎవరూ అతనితో పెదద్గా మాటాల్డడం లేదు.
ఎగాజ్మినరస్ అందరం ఇదద్రిదద్రుగా కూరుచ్నాన్ము. నేను కోలిన తో పాటు కూరుచ్నాన్ను.
కొనేన్ళళ్ కిర్తం నా ఎగాజ్మినర. ఇపుప్డు నా తోటి ఎగాజ్మినర అయాయ్డు.
నాకతను గురుత్ండడం, అతనికి నేను గురుత్లేకపోవడం రెండూ సహజమేననిపించింది.
లంచ టైం లో కూడా బిర్టీష ఎగాజ్మినరస్ ఇతనిన్ కలుపుకోలేదు. నేనే లంచ కు తీసుకెళాళ్ను. నా పరీక్ష నాటి సంఘటన అతనికి
గురుత్ తెచాచ్ను. నేను చెపుత్ంటే అతను చాలా సంభర్మంగా వినాన్డు. తనుకూడా చాలా తవ్రగా గురుత్ తెచుచ్కుని చెపాప్డు. అనిన్ సంవతస్రాల
పాటు అతనికా విషయం గురుత్ండడం నాకు ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది.
వృతిత్ పరంగా,నేను ఏమేం చేసుత్నాన్నో అడిగి తెలుసుకునాన్డు. నేను చెపుత్ంటే చాలా శర్దధ్గా ఉనాన్డు. సంతోషం వయ్కత్ం చేశాడు.
ఎకక్డ దిగానో కనుకుక్నాన్డు. ఇదద్రం ఒకే హోటల లో ఉనాన్ము.
PPP
తరావ్తి రోజు సెలవు. పరీక్ష లేదు. నేను ఉదయం బేర్క ఫాసట్ చేసుత్ంటే,
"హలో" అనన్ పలకరింపు వినిపించింది.
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ఎదురుగా సేన్హపూరితమైన చిరునవువ్తో కోలిన నిలబడి ఉనాన్డు.
"కెన ఐ జాయిన యూ"
“తపప్కుండా.” అపర్యతన్ంగా లేచి నిలబడి చెపాప్ను.
“కూరోచ్” అంటూ నా భుజాలమీద చేతులు వేసి కూరోచ్బెటాట్డు.
ఓ అయిదు నిముషాలకు తన పేల్ట తీసుకొచిచ్ నా ఎదురుగా కూరుచ్నాన్డు.
ఆ రోజు ఇదద్రికీ ఖాళీయే. తనకు ఊరు చూడాలని ఉందనాన్డు.
కలకతాత్ లో చూడదగగ్వేమునాన్యో సిటీ గైడ చూసుకునాన్ము.
“మీకేం చూడాలని ఉంది. చరచ్ కు వెళాద్మా?”
“ఊహూ. ఏదైనా కొతత్ది , కొతత్గా చూడాలి.” అలా అంటునన్పుడు కోలిన కళళ్లో మెరుపు .

కాసేపటి తరావ్త హౌరా బిర్డజ్ మీద ఉనాన్ము. కింద పర్వహిసుత్నన్ హుగీల్ నది వంక చూసూత్ నుంచునాన్ం. నదిలో కొందరు సాన్నం
చేసుత్నాన్రు. దూరంగా ఏవో ఫాకట్రీలు, ఆ ఫాకట్రీల నుండి వెలువడే పొగకు చుటుట్పకక్ల చెటుల్ బూడిదరంగులో కనిపిసుత్నాన్యి. ఒకవైపు
చూసేత్ పూల మారెక్ట. పెదద్ పెదద్ దండలుగా గుచిచ్న పూలు.
వేరే వైపు చూసేత్ హౌరా సేట్షన. సేట్షన రోడ మీద మనుషులు పెదద్ పెదద్ బరువులు మోసూత్ వెళుత్నాన్రు.
“మనం అదృషట్వంతులం రాజ”
“ఏం కోలిన? ఎందుకలా?”
“డాకట్ర కాకపోయుంటే, అలాంటి పనులు చేయగలమా?
“ఎందుకు చేయలేము. జీవితం , అవసరం అనీన్ నేరిప్సుత్ంది.” అనాన్ను కానీ, అలా మాటాల్డగలనని నాకు కూడా తెలియదు.
బిర్డజ్ మీద అముమ్తునన్ ఇండియన కాయినస్ కొనుకుక్నాన్డు కోలిన.
సాయంకాలం కాళీమాత గుడికి తీసుకెళాళ్ను.
దరశ్నం చేసుకునే భకుత్ల కూయ్ చాలా పెదద్దిగా ఉంది. . మమమ్లిన్ చూడగానే దళారీలు చుటుట్ముటాట్రు. తవ్రగా దరశ్నం
చేయిసాత్మనీ, దగగ్రగా చూపిసాత్మనీ చెపూత్ మా వెంట బడాడ్రు. కూయ్ బైపాస చేసే పదధ్తులు అకక్డ విచచ్లవిడిగా అమమ్కానికునాన్యి.
భకిత్ తో బతికే వారికనాన్, భకిత్ మీద బతికేవారే ఎకుక్వ.
“రాజ, మనం అందరిలా లైనోల్ వెళాద్ము.”
“మిసట్ర కోలిన , అది చాలా కషట్ం.”
కోలిన ఒపుప్కోలేదు. కూయ్లోనే వెళాళ్లని పటుట్బటాట్డు.
కొంత సేపటికి లైనోల్ రదీద్ ఎకుక్వైంది. పవితర్మైన పర్దేశానికనుగుణంగా అకక్డి వాతావరణం గానీ, మనుషుల పర్వరత్న గానీ లేవు.
ఎవరిలోనూ పర్శాంతత లేదు. భకిత్ ఎకుక్వైన కొదీద్ తోపులాట మొదలవుతుంది. ఆ తోసుకోవడం చూసుత్ంటే ఎకుక్వ తోసుకునన్ వాళళ్కు
కాళీమాత ఎకుక్వ వరాలనుగర్హిసుత్ందేమో అనన్ అనుమానం వచిచ్ంది.
కోలిన ని తోసేసుత్నాన్రు. ఆయన మొహం ఎరర్ బడిపోతోంది. నేను చేతులు రెండూ అడుడ్ పెటిట్ కాపాడబోయాను. పదధ్తిగా కూయ్లో
వెళేత్ ఆయనిన్ కేష్మంగా బయటి తీసుకురాగలనా అనన్ భయం వేసింది.
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ఆయనిన్ లైన నుండి బయటకు తీసుకుని వచేచ్శాను. నా పదధ్తిలో దరశ్నం చేసుకుని ఒక పావుగంటలో బయటికొచాచ్ం.
“ఆమె ఎందుకంత కోపంగా ఉంది రాజ”
“ఎవరూ?” చుటూట్ చూశాను.
“లోపల దేవత రాజ. నీకు భయం వెయయ్లేదూ?”
“కోపం కాదు మిసట్ర కోలిన. ఆమె, ఆతామ్భిమానానికి పర్తి రూపం. సతరీని అవమానించే మగవారికో హెచచ్రిక, ఆ రూపం."
గుడి బయట రకరకాల షాపులు. పూసల దండలు, బొమమ్లు, గాజులు, ఇంకేవేవో ఇతత్డి సామానుల్ అముమ్తునాన్రు. బతుకు కోసం
ఎంతో మంది అకక్డ కూరుచ్నాన్రు. షాపులోపలికి రమమ్నమని మమమ్లిన్ పిలుసుత్నాన్రు. పర్తివారి మొహం లోనూ మేము వసేత్ బాగుండనన్
ఆశ.
ఏ చినన్ది చూసినా కోలిన ఆగిపోతాడు. ఇది భారయ్కు బాగుంటుందా లేక కూతురికి బాగుంటుందా అని ఆకాశం వంక చూసూత్
ఆలోచిసుత్ంటాడు. నాకెందుకో అతని మీద విసుగు రావడం లేదు. మా పాప ముదుద్గా అటూ ఇటూ తిరుగుతూ ఆడుకుంటుంటే
గమనించినటుల్ అతనిన్ గమనిసుత్నాన్ను.
తన భారయ్కు, కూతురికీ ఇండియన డెర్సుస్లు కొనాలని నా సహాయం అడిగాడు కోలిన.
“నాకూ పెదద్గా తెలియదు మిసట్ర కోలిన! అసలు నా బటట్లూ అవీ నా భారేయ్ తీసుకొసుత్ంది. ”
“అదేంటీ. నీ భారయ్కు బహుమతులివవ్వా? బటట్లు కొనవా?”
జవాబు చెపప్డానికి నేనేమీ తడుముకోలేదు. సిగుగ్పడలేదు.
"అలాంటి చటట్ వయ్తిరేకమైన పనులు మా దేశపు మగవారు చెయయ్రు కోలిన."
మరెలా అని ఆలోచిసుత్ంటే, నేను ఇంటికి ఫోన చేశాను.
“ఓ విషయంలో నీ హెలప్ కావాలోయ. ఈ చీరలు , డెర్సుస్లు ఎలా కొనాలీ?”
“డబుబ్లిచిచ్ కొనాలి.”
“సరేలోవోయ, ఆ మాతర్ం మాకూ తెలుసు. చీర కొనాలి. కొనిన్ టిపస్ చెపుప్.”
"మీరే చీరా కొనకక్రేల్దు. అది కరెట్నల్కూక్డా పనికి రాదని తేలిపోయిందొకసారి."
"నీకాక్దోయ , వేరే ఒకావిడకు."
"ఎలా ఉంటుంది ఆ వేరే ఒకావిడ?"
"తెలల్గా ఉంటుంది. అంతవరకు తెలుసు"
"తెలల్వాళళ్కు లైట కలరస్ బాగుంటాయి. లేత గులాబి రంగు , లేత నీలం."
"ఇంతకూ ఎవరో అడగవా?"
"ఎవరో ఇంగాల్ండ మనిషి భారయ్ అయుంటుంది. ఆయన బాడ లక కొదీద్, షాపింగ కు మిమమ్లిన్ తీసుకెళిళ్ ఉంటాడు. మీరు ఫోన చేసి
ననన్డిగారు. ఇదో పెదద్ విషయమా."
అంతా చూసినటేట్ చెపేప్సుత్ందేంటీ!
దేవుడు లేడీస కు ఇంతింత తెలివితేటలిచిచ్ భూమీమ్దకు పంపిసేత్ మగవాళేళ్మైపోవాలీ?
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భారయ్కూ, కొడుకీక్ , కూతురికీ బటట్లు, బహుమతులు కొనాన్డు. వాటి బిల చెలిల్ంచేందుకు షాపతనికి తన కెర్డిట కారడ్ ఇచాచ్డు. ఆ
షాపులోల్ సైవ్పింగ మెషీన లేదు. డబుబ్ ఇవవ్మనాన్రు. అతని దగగ్ర ఇండియన మనీ లేదు. నాదగగ్రుంటే ఇచాచ్ను.
ఎగాజ్మినేషన కమిటీ అరేంజ చేసిన డినన్ర వెళేళ్ టైం అయింది. ఆకలి కూడా వేసోత్ంది.
వెళాద్మని నేను తవ్రపడుతుంటే, కోలిన కు ఆ డినన్ర కెళాద్మనన్ అసకేత్ లేదు. అకక్డి లోకల ఫుడ తింటానని గొడవ చేశాడు.
"సీట్ర్ట ఫుడ తింటే జబుబ్ చేసుత్ంది మిసట్ర కోలిన"
"ఏం పరేల్దు. మందులేసుకుంటాను."
"వదుద్ . మీకు ఇమూయ్నిటీ ఉండదు. నామాట వినండి"
"పాముకూక్డా మనిషిని చూసేత్ భయమేనట రాజ. ఇంత పెదద్ డాకట్రిన్ చూసేత్ బాకీట్రియాలకు భయమేయదంటావా?”
ఆ సీట్ర్ట ఫుడ , సమోసాలు, పానీ పూరీలు, కలకతాత్ సెప్షల రసగులాల్లు ,అవి అరేంజ చేసిన పదధ్తి అవి చూసుత్ంటే ఎంతటి వారికైనా
ఇలాంటి తెగింపే వసుత్ందేమో?
ఏదైతే అదయియ్ంది , ముందు తినేదాద్ం. తరావ్త సంగతి తరావ్త అనన్ తెగింపు.
అకక్డే ఒక షాపులో చినన్ నేపిక్న కొని మా పాపకు కటిట్నటుల్ అతని మెడలో కటాట్ను. మినరల వాటర బాటిల తీసుకుని అతని
పకక్నే నిలబడాడ్. తినేటపుడు మాతర్ం తనని డిసట్రబ్ చెయయ్దలుచుకోలేదు.
నేనూ తినాన్ను కానీ ఫుడ ఎంజాయ చేయడంలో తనే సీనియర అని నిరూపించుకునాన్డు.
కడుపు నిండిందేమో, ఇక తినలేక
“రేపు కూడా ననిన్కక్డికి తీసుకురావాలి రాజ.” అని మాట తీసుకునాన్డు.
హోటల కు వచేచ్శాము. రిసెపష్న లో ఉనన్ అమామ్యితో తనకు ఇండియన రూపీస కావాలని అడిగాడు.
ఆమె పర్సుత్తం లేవనీ, తరావ్త అరేంజ చేసాత్నని చెపోత్ంది.
“కోలిన , నా దగగ్రునాన్యి. అయినా ఇంత రాతిర్ వేళ మీకు డబెబ్ందుకు?”
“నామీద చాలా ఖరుచ్ పెటాట్వుకదా. అవనీన్ నీకివావ్లి కదా!”
“అదేమంత అమౌంట అనీ.”
“చినన్ అమౌంట అయినా తిరిగివవ్కపోతే నాకసలు బాగోదు.”
“మీరిసేత్ నాకూ బాగోదు మరి.”
“నా పిలల్లు నాకోసం ఖరుచ్ పెటిట్నా తిరిగిచేచ్సాత్ను రాజ .”
“పేరెంటస్ కు ఏదైనా ఇవావ్లిస్ వసేత్ , అది మా అదృషట్ంగా భావిసాత్ము కోలిన."
తన భారయ్కు, పిలల్లకు కొనన్ బహుమతులకైనా ఇచేచ్సాత్నని పటుట్ బటాట్డు. సరే అనాన్ను.
రూం కి వెళాళ్క , ఇంటికి ఫోన చేసి మాటాల్డాను. పాప నా ఫోన కోసమే ఎదురు చూసోత్ంది.
ఫోన మాటాల్డి పెటేట్శాక రూం లో హోటల ఫోన మోగింది.
అవతల వైపు కోలిన.
"రాజ, ఓ సారి నా రూం కి వసాత్వా?"
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'ఇపుప్డింత రాతిర్ పూట డబిబ్వాలా, ఈయనకు మరీ చాదసత్ం' అనుకుంటూ వెళాళ్ను.
బెల నొకిక్న వెంటనే తెరుచుకుంది. నాకోసమే ఎదురు చూసుత్నాన్డనుకుంటా.
రా రా అంటూ లోపలికి తీసుకెళాళ్డు.
నా రూం తో పోలిసేత్ కోలిన రూం విశాలంగా ఉంది. వూయ్ కూడా బాగుంది.

బాలక్నీ లో మసక చీకటి. చేతికందే దూరంలో ఎతైత్న చెటుల్. వెనెన్లోల్ మెరుసుత్నాన్యి. రాతిర్ చలిగా ఉంది. ఇంగాల్ండ చలి అలవాటైన
మా ఇదద్రికీ ఆ చిరు చలి హాయిగా ఉంది. చెటల్ మధయ్లో దూరంగా చందుర్డు కనిపిసుత్నాన్డు.
దూరంగా కలకతాత్ టార్ఫిక చపుప్ళుళ్ హోటల ఆవరణలోని పర్శాంతత ను చెదరగొటట్ లేకపోతునాన్యి.
కోలిన నా గురించీ, నా కుటుంబం గురించీ అడిగాడు. ఇంకేవో కొనిన్ వివరాలు అడిగాడు. చెపుత్ంటే విని కొంత సేపు మౌనంగా
కూరుచ్నాన్డు.
తరావ్త తన కుటుంబం గురించి చెపప్డం పార్రంభించాడు. తన భారయ్ను ఎలా కలిసిందీ, ఎలా ఇషట్పడిందీ చెపుత్నాన్డు. నా
సేన్హితుల పేర్మ కథలు నేను చాలానే వినాన్ను. పకక్వాళళ్ పేర్మలు వినడానికి చాలా ఓపిక కావాలి అనిపించేది.
కానీ కోలిన గొంతులో నిజాయితీ, ఆమె పటల్ అతనికుండే పేర్మాతిశయం ననున్ కటిట్పడేసుత్నాన్యి. ముఖయ్మైన పాఠం వింటునన్ంత
శర్దధ్గా వింటునాన్ను. వాళళ్ పెళిళ్ ఎలా అయిందో చెపాప్డు. ఏవేవో సంఘటనలు, ఒకదాని కొకటి సంబంధం లేనివి వివరిసుత్నాన్డు.
వింటుంటే వారిదద్రికీ ఒకరి పటల్ ఒకరికునన్ గౌరవం, పేర్మ, తెలుసుత్నాన్యి. ఇంకా చెపేత్ బాగుండు అనిపిసోత్ంది. ఎపప్టికీ
ఆపకూడదనిపిసోత్ంది.
చలల్ని వెనెన్ల రాతిర్ నిశశ్బద్ంగా ఆ పేర్మకథను వింటూ మైమరచిపోతోంది. దగగ్రలో ఉనన్ ఎతైత్న వగరు పరిమళపు పూల చెటుట్ ఆకు
కదలచ్కుండా వింటోంది. చందుర్డు వెనెన్లను ధారపోసూత్ నిశచ్లంగా నిలబడాడ్డు. వెనెన్ల అతని పేర్మ లో పరవశించి తడిసిపోయింది.
ఆమె పేరేమిటో అడగాలని అనుకునాన్ను. ఆ పేర్మ పర్వాహానికి అడుడ్ పడే ధైరయ్ం చెయయ్డం లేదు.
చదువు, పని, రోగులు ఇవితపప్ వేరే లోకమెరగని నాకు, అందమైన వింతలోకంలో విహరించినటుల్నన్ది. పేర్మ భావన పటల్ గౌరవం ,
నా భారయ్ పటల్ అభిమానం మరింత పెరిగింది. అపప్టికపుప్డు లేచి ఇంటికి ఫోన చెయాయ్లని అనిపించింది.
భారేయ్ పార్ణమనుకునే భరత్, అతని కోసం పార్ణమివవ్గల భారయ్, ఇదద్రూ పార్ణ సేన్హితులాల్ బతకడం , వింటుంటేనే నా గుండె నిండి
పోయింది. మనసు పరవశించిపోతోంది.
సేన్హితులిదద్రూ ఒకరికొకరు బహుమతినిచుచ్కునాన్రు. కోలిన కు కొడుకు పుటాట్డు.
ఆ తరావ్త ఒక ఆడపిలల్ పుటిట్ంది.
అందమైన పూలతోటకు వసంతమొచిచ్ంది. మరింత ఆనందంగా ఉనాన్రు.
నలుగురు సేన్హితులయాయ్రు.
ఎంత అందమైన జీవితం కోలిన ది. పేర్మించడం ఎలాగో నేరుచ్కోవాలి.
మధయ్లో కథ ఆగింది.
కోలిన మౌనంగా కూరుచ్నాన్డు. మౌనం భరించడమూ, భంగపరచడం రెండూ చేయలేని పరిసిథ్తిలో ఉనాన్ను.
కాసేపటికి మళీళ్ కోలిన చెపాప్డు.
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ఒక సారి సీక్యింగ చేసూత్ కొడుకిక్ యాకిస్డెంట అయిందనీ, పెరాలసిస తో బెడ మీదే కదలేల్ని పరిసిథ్తి వచిచ్ందనీ చెపాప్డు.
“ఇపుప్డెలా ఉనాన్డు.”
“అతను పోయిన సంవతస్రమే పోయాడు”
వళుళ్ చలల్గా అయినటట్నిపించింది.
“మరి ఆమె ఎలా తటుట్కుంటోందీ విషాదం?”
“తటుట్కునే అవసరం రాలేదు.” ఒకక్ క్షణం ఆగి చెపాప్డు. “నా భారయ్ చనిపోయి రెండు సంవతస్రాలవుతోంది రాజ. “
గుండె ఝలుల్మంది. రాతిర్ చలికి వణికాను.
తుఫానుకు తోట అందం శర్దధ్ ఏముంటుంది? . మది లేని విధికి మనుషుల కనీన్టిని లక్షయ్పెటాట్లిస్న అవసరమేముందీ?
మౌనంగా కూరుచ్నాన్డు. అలానే కూరోచ్నిచాచ్ను.
అతని ముఖం చూసే ధైరయ్ం లేదు. చెంపల వెంట నదులే ఉంటాయో, సముదార్లే కనిపిసాత్యో అనన్ భయంతో కదలలేక పోయాను.
కూతురికి పెళైళ్పోయింది. తను ఉంటునన్ ఇలుల్ ఖాళీ చేసి చినన్ ఇంటోల్కి మారాడు. మనసు లో జాఞ్పకాలు దూరమవడానికి మనిషి
భౌతికమైన వాటికి దూరం గా పారిపోతుంటాడేమో?
ఇషట్మైన వారిని
పేర్మించకుండా మనసుకి అడుడ్ చెపప్లేము.
అంతులేని పేర్మకు హదుద్ గీయలేము.
పేర్మ వీడాక బాధనూ ఓడించలేము.
అపప్టికి టైమెంత అయిందో తెలియదు.
అతనిన్ వంటరిగా వదిలేసేత్ మంచిదనిపించి లేచాను.
" కోలిన , నిదర్పోతారా ఇంక , నేను వెళాత్ను"
డోర వరకూ వచాచ్డు. గుడ నైట చెపుప్కునాన్ం. నావెనక తలుపు మూసుకుంది. . కారిడార లో నడుసుత్ంటే ఒక అనుమానమొచిచ్ంది.
మరి భారయ్కు చీరలు కొనాన్డెందుకు?
కోలిన మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకునాన్డా? ఏమో! అలాంటివిషయాలోల్ వాళళ్కంత పటిట్ంపులుండవు. అయినా సరే , నా మనసెందుకో
ఒపుప్కోలేక పోయింది.
కానీకొడుకు కోసం కూడా కొనాన్డు. ఎందుకు కొనన్టూట్?

(ముగింపు వచేచ్నెల)

డా. గువ ల రాజ ఖర రెడిడ్ ,
MS FRCSed, FRCSeng
రాయల్

ప్టల్, క

జయ డ - 520010

øöeTT~

www.koumudi.net

త్రిబాయిపేట,

qe+ãsYY 2016

డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ

11

మా కాల్స మేట రాజశేఖర రెడిడ్ విజయవాడ పరిసరాలోల్ పరిచయం అవసరం లేని పర్ముఖ ఆరోథ్పెడిక సరజ్న.
‘జెంటిల మాన’ అనన్ మాటకు నిరవ్చనం.

సహృదయుడు. పెదద్నన్ లాంటి వయ్కిత్తవ్ం. మేము ఎం. బి. బిఎస లో ఉండగా తనని మా కాల్స రిపర్జెంటేటివ గా ఎనున్కునాన్ం.

ఇపప్టికీ మా 1982 బాచ వాళళ్ందరికీ ఆయన మాటంటే రాయల వారి శాసనం. అంతే కాదు రాయలవారిలా తను కూడా కవి. చకక్టి కవితవ్ం

రాసాత్డు.

వచేచ్ నెల ముగింపు తరావ్త అతని వయ్కిత్తవ్ం మరింత అరథ్మవుతుంది. ఈ కథ వార్యడానికి అవకాశమిచిచ్న రాజశేఖర కు

ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ

-చందు శైలజ

Post your comments
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