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 ఒకో సారి ఈడిచ్ చెంపమీద కొటాట్లనిపిసుత్ంది.  
ఎవరీన్?  
ననేన్. నేను చేసే ఒకోక్ పనికి, నామీద నాకే చిరాకొసుత్ంది.  
ఏమైందంటే.. 
నా అసిసెట్ంట పేరు పర్గతి. ఆమె అందంగా ఉంటుంది.  
కథలో అమామ్యిలకు అందం అవసరమేనా?  
ఏం? అందగతెత్ కాకపోతే కథ చెపప్రా?  
చెపప్నండీ,  చెపప్ను. నా కథ , నా ఇషట్ం.   
సరే మొదలెటట్ండి! అందం వరిణ్ంచడానికి, పూల రెకక్లు, రేకలు , మొగగ్లు, తొడిమెలూ అంటూ ఏమైనా సమాచారం తెమమ్ంటారా?    
సమాచారాలు, సహకారాలు అవసరం లేదు, వెటకారాలు మానండి. పర్గతి అందగతెత్ అయినందువలేల్ ఈ కథ చెపుత్నాన్ను. 
 

****** 
 
ఆ రోజు సుదినం . ఎందుకంటే చాలా మంది పేషంటల్ తాలూకు జోయ్తిషుక్లు మంచి రోజని చెపాప్రు గనక,  అది సుదినం. వాళళ్ నక్షతర్బలానికి 

, నా అదృషట్ం కూడా తోడవడం వలన ఆపరేషన టేబుల మీద పడుకునే  సుసమయాలు మాతర్ం వేరు వేరుగా కుదిరాయి.  
 ఆ రోజు చాలా  ఆపరేషనుల్ ఉనాన్యి. పర్గతి వసేత్, ఏమేం కేసులునాన్యో చెపాప్లి. వాటికి అవసరమైన సూచనలివావ్లి. మనసులోనే 

హడావుడి పడుతునాన్ను.  
 ఉదయం పూట బాలక్నీ లో నిలుచ్ని  కిందకు చూసుత్నాన్.  
బూల్ రంగు కారు కాంపౌండ లోపలికి వసోత్ంది. ఆ కారు పర్గతిది. ఎపుప్డూ చెటుట్ నీడన పారక్ చేసుత్ంది. వాచ మాన వచిచ్ షెడ లో పెటుట్కోమని 

చెపుత్నాన్డు. 
షెడ లో నా కారు లేదు. నాతోటి డాకట్ర సంగీత వాళిళ్ంటోల్ జరిగే పెళిళ్ ఊరేగింపులో పాలొగ్నడానికి వెళిళ్ంది. మగపెళిళ్ వారి మరాయ్దల కోసమని 

నా కారే వినియోగిసాత్రట. అందుకు నా కారే ఎనిన్కైనందుకు సంబరపడి ఇచేచ్శాను. అంతగా అవసరమొసేత్, ఆటోలో వెళొళ్చుచ్. ఇటువంటి అవకాశాలు 
వదులుకోవడం తెలివితకుక్వ కదా.  నాకిటువంటి డాబుసరి వేషాలంటే మొదటి నుండీ భలే మకుక్వ.  
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మిస ఇంటరేన్షనల గా మన తెలుగమామ్యి ఎనిన్కైతే ఎంత సంబరంగా ఉంటుంది. అలాగ!   
పర్గతి హాసిప్టల లోపలికి వసోత్ంది. గులాబి రంగు చీర కటుట్కుంది. లోపలికి వచిచ్న తరావ్త హాసిప్టల డెర్స లోకి మారింది. అది కూడా 

అందమే.  
మనిషి నచిచ్తే అందానికేం లోటు? 
 డాకట్ర ఉదోయ్గానికీ, ఆఫీసుదోయ్గానికి తేడా తెలియని కొంతమందితో పని చేశాక, నాకు పర్గతి పని చేసే పదధ్తి చాలా నచేచ్ది. చివరి 

నిముషం లో వచిచ్న పేషంటల్ని కూడా తొందరలేకుండా చూసుత్ంది. వాళల్కు చెయాయ్లిస్న పనులు హడావుడి లేకుండా చేసుత్ంది. హాసిప్టల లో చేరడానికి 
వచిచ్న వాళుళ్  రూం లో నిశిచ్ంతగా సెటిల అయే వరకూ ఉండి వెళుత్ంది. నవవ్దు కానీ, సౌమయ్ంగా ఉంటుంది. తన డూయ్టీ అయిపోయే వేళకు, చీకటి 
పడుతోంది, ఆలసయ్ం అవుతోందని  నాకు కంగారు వసుత్ందేమో గానీ, వెళిళ్పోదామనన్ తొందర ఆమెలో కనపడదు. 

పేషంటల్ని ఒపప్జెపప్గలిగే ధైరయ్ం. వారితో ఆమె చకక్గా పర్వరిత్సుత్ందనన్ నమమ్కం వచిచ్ంది.  
నెమమ్దిగా నచచ్చెపుత్ంది. నాలో ఓరుప్ నిలవ్లు తకుక్వ. అవి ఎకుక్వగా ఉనన్ వారి పటల్ అభిమానం, ఆశచ్రయ్ం సహజమేగా.  
ఉదయం తను వచిచ్ందంటే ఒక నిశిచ్ంత. ఆమెకో పని చెపేత్, ఇక దానిన్ గురించి మరిచ్పోవచచ్నే నిశిచ్ంత. పేషంటల్తో చకక్గా 

మాటాల్డగలుతుందనన్ నిశిచ్ంత.  
ఇదద్రం కాఫీ తాగేవాళల్ం.  
 కాఫీ తాగుతూ ఆ రోజు పనుల గురించి మాటాల్డుకుంటాం. కిచెన లో నాగమణికి కాఫీ పంపమని చెపిప్ కిందకెళిళ్పోయాను.  
 పని అయాయ్క కూడా ఏవో కబురుల్ చెపేప్ది. అవి మా పొర్ఫెషన కు సంబంధించినవో , లేకపోతే ఏమిటో కబురుల్. వాటిలో పెదద్ నాకు 

ఆసకిత్ కలిగించేవేమీ ఉండవు. కానీ పర్గతి మాట తీరు వినడానికి బాగుంటుంది.  
 ఆ రోజు మొదటి ఆపరేషన జరిగిన అమామ్యి తండిర్కి మా ఊరోల్ పేరు, పలుకుబడి ఉనాన్యి. రెండో ఆపరేషన పిలుపు కోసం, నేను 

ఎదురు చూసుత్ంటే, పిలవకుండానే వచిచ్ నా ఎదురుగా కూరుచ్నాన్డాయన.  
 ఎంతో మంది ఎనోన్ విధాల పిలిచినా, దరశ్నభాగయ్మే కలగజేయని ఆయన, అనుకోకుండా నా ఆఫీసులో అడుగు పెటిట్నందుకు  ఆశచ్రయ్ 

పడాడ్డు. నా అదృషాట్నికి ఆయనే అసూయ పడాడ్డు.  కాఫీ తెపిప్ంచాను.  
వాళళ్మామ్యి సరజ్రీ అయిపోయింది. పుటిట్న బిడడ్ని ముదుద్లాడే నిమితత్ం కుటుంబం అంతా రూం లోనే ఉంది. చాలా తీరికగా ఉంది ఆయనకు. 
తెలల్ని ఇసతరీ పంచె కటుట్కుని, కాలి మీద కాలేసుకుని ఎనోన్ రంగాలలో సిథ్ర పడడ్ గొపప్ గొపప్ బంధువుల గురించి చెపుత్నాన్డు. 
ఎవరి గురించి వినాన్ సరే, వారికి ఏదో ఒక  పదమ్ అవారడ్ ఇపిప్ంచుదామనన్ పటుట్దల వచేచ్సోత్ంది.   
పెరుగుతున సిజేరియన పర్సవాలు, వాటి పూరావ్పరాల గురించి మా ఇదద్రి మధాయ్ చరచ్ మొదలైంది. 
ఒక డాకట్ర గా నేను,  బాధయ్త ఉనన్ పెదద్మనిషి గా ఆయన ,  ఇంకా ఇదద్రు పనిలేని వయ్కుత్లు  తోడు కూరుచ్ంటే సరిపోతుంది. ఎవరైనా టీవీ 

చానల వాళుళ్ ఉదయానేన్, అరుపులు, ఉరుములతో కూడిన  లైవ పోర్గార్ం చేసుకోవచుచ్.  ఎటూ ఎవరి ధోరణిలో వారు వాగుతూ సాగిపోగలం .  
ఆయన దృషిట్కి వచిచ్న మా బిలిడ్ంగ వాసుత్ దోషాలు నాదృషిట్కి కూడా తీసుకువచాచ్డు. అంత సులువుగా అపాయింట మెంట దొరకని ఒకానొక 

వాసుత్ శిలిప్ని పంపిసాత్నని , ఆయన సేవలు వాడుకొమమ్ని సూచించాడు.  
ఆపరేషన లిసట్ లోని మిగిలిన పేరుల్ గురొత్చాచ్యి.  
మనసులోని తొందర, మాటలోల్ తెలియకుండా జాగర్తత్ పడుతూ ,ఆయనేం చెపిప్నా సరే, అదే పనిగా “అవునా, అవునా” అని అంటునాన్ను, 

చాతురయ్ం లేని టీవీ యాంకర లాగా. 
 
పర్గతి ననేన్దో అడగడానికి కేసు ఫైలస్ చేతోత్ పటుట్కుని రూం లోపలికి వచిచ్ంది .  
ఆ అమామ్యి వంక మాటలాపేసి చూశాడు. తను వెళళ్గానే అడిగాడు. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             nø√ºãsY   2017 

   3       డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ 

“ఎవరీ పిలల్. మన వాళేళ్నా?” 
“అదే, అదేనండీ, అదే ” అనాన్ను. 
జవాబు చెపప్లేనపుడు, అబదధ్ం చెపప్వలసినపుడు ఒకే పదానిన్ కొదిద్గా అటూ ఇటూ మారిచ్ ఒకటికి రెండు సారుల్ అంటాను. వినేవారి నమమ్క 

సౌకరాయ్రథ్ం.  
నా వంక విసుగాగ్ చూశాడు.  
డాకట్రమమ్ కాసత్ దదద్మమ్లాగా ఉనన్దే అనన్ అభిపార్యం ఆయన చూపులోల్ అగుపించింది. వెంటనే రెండు చెమాచ్ల మేధావి తరహా నవువ్ , 

మొహం మీద పులుముకుని ఆతమ్విశావ్సానిన్ వెలిబుచాచ్ను. 
‘ఇంతటి సోది మనిషిని జనమ్లో చూడలేదే’ అనన్ అభిపార్యం కలిగేలా, ఎదుటి వారితో సంభాషించగలను. ఆ నైపుణయ్ం నాకుంది.  
నా ధోరణి , ఆయనకు ఆసకిత్ కరంగా అనిపించక, వాళళ్మామ్యి గురించి కొనిన్ వివరాలని అడిగి వెళిళ్పోయాడు.  
రెండు సరజ్రీ లు అయే సరికి ఎనెసీథ్షియా డాకట్ర గారికి వేరే పిలుపొచిచ్ంది.  
‘మీరు అవీ ఇవీ సరుద్కునే సరికి ఎటూ టైం పడుతుంది. కాబటిట్ నేను వేరే కేసు చూసుకుని, ఆ తరావ్త పెళిళ్కి వెళిళ్ వసాత్ను. అపప్టికి మీరు 

తయారయి ఉండండి’ అని చెపిప్ వెళాళ్రాయన .  
అలాగేననాన్ము. ,నా కారు వెళిళ్న పెళిళ్కి, నేను కూడా వెళాళ్లని గురొత్చిచ్ంది.  
 మిటట్ మధాయ్హన్ం పెళిళ్కి , గటిట్ జరీ అంచునన్ బచచ్లి పండు రంగు పటుట్చీర కటాట్ను. చీరకు తగిన ఆభరణాలు కూడా అలంకరించాను.  సాదా 

చీర కటుట్కెళేత్, ‘ఏమి, మేము మరీ అంత తీసిపోయామా? కనీసం సరైన చీరైనా కటుట్కురాలేదీవిడ ’ అని పెళిళ్వారు నొచుచ్కునే అవకాశం ఉంది.  
‘మీ చాదసత్ం గానీ ఇవనీన్ ఎవరు గమనిసాత్రండీ’ అనుకునే అదృషట్వంతులు, అభినందనీయులు.   
నా కారు లేదు. పెళిళ్కి, ననున్ తనతో కలుపుకుపోతానని మాటిచిచ్న వాళళ్కు ఫోన చేశాను.  
తన మతిమరపుకు తనను తాను తిటుట్ కుని , ఆ విషయమే మరచిపోయానని చెపిప్ంది నా సేన్హితురాలు. అపప్టికే భోజనాల దగగ్ర బిరియాని 

కూయ్లో నిలుచ్ని ఉందట. పనసకాయ బిరియాని పేల్ట లో పడేందుకు ఇంకా జసట్ పదిమంది దూరంలో ఉండగా, నేను ఫోన చేశాననీ తెలిపింది.  
 పరమపదసోపాన పటం లో , ఆఖరి పీటెకక్బోతునన్ వారిని లాగి, మొదటి పాము పకక్న  దగగ్ర నిలబడమనడం పాపము కదా.  

సరే,  నా అంతట నేనే వెళదాము అనుకునాన్ను.  
ఆటోలో వెళొళ్చుచ్ గానీ, ఎలాగా? ఈ భారీ అవతారం తో బయటికి వెళేత్, అమమ్వారు ఆటోలో పర్యాణం చేసోత్ందని , శూలం, కిరీటం 

తకుక్వైందని దారిన పోయేవాళుళ్ ఫీలయితే ?  
పూనకాలు అవీ తెచేచ్సుకుంటే? 
 ఎలాగా అని ఆలోచిసుత్ంటే, “మేడం, నా కారు తీసుకెళళ్ండి.” అంది పర్గతి.  
మధాయ్హన్ం పూట మా వూరి టార్ఫిక లో పటుట్చీర కటుట్కుని, కారు నడుపుకెళల్డమంటే,  అదే చీరతో వేడి ఇసకలో సివ్మిమ్ంగ చేయడం లాంటి 

పర్యోగం. అదీగాక పర్గతి కారు నా కలవాటు లేదు. 
“పోనీ, పెళిళ్కి నువూవ్ రావచుచ్ కదా పర్గతీ. ఇదద్రం కలిసి వెళదాం.” బతిమలాడుతూ అడిగాను.  
సౌజనయ్, బలరాం అని ఇంకా ఇదద్రు జూనియర డాకట్రస్ ఉనాన్రు. వాళళ్కు చెపాప్లిస్న జాగర్తత్లు చెపిప్ మేమిదద్రం హాసిప్టల బయటికి వచాచ్ము.  
“మిమమ్లిన్ పెళిళ్దగగ్ర డార్ప చేసి బయట వెయిట చేసాత్ను మేడం.” అంది పర్గతి వెళేళ్ దారిలో.   
“బయటెందుకు? ఏం పరేల్దోయ. నువూవ్ రావొచుచ్.”  
 
“పీల్జ మేడం! పెళిళ్వారెవరో నాకు తెలియదు.” 
“ నీ ఇషట్ం” 
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ఎకక్డికి వెళాళ్లి అని అడిగితే  ఏ కలాయ్ణ మండపమో చెపాప్ను.  
పర్గతి కారునడుపుతుంటే అడిగాను.  
“పర్గతీ, నీ పెళెళ్పుప్డూ?” 
“లేదు మేడం” అని, ఒక క్షణం తరావ్త “ఇపుప్డపుప్డే,  లేదు” అంది. 
గుండెలో,  చెపప్లేని  బాధలేవో కొనున్ంటాయి.  
బయటి వారు అంటుకోగూడని నికేష్పాలవి.    
‘నీ వెధవ పర్శన్ల గునపాలతో, వాటిని తవివ్ తీయాలా?’ అని మనసు కసిరింది.  
తపప్యిందని ఒపుప్కునాన్ .   
మేము వెళేల్ సరికి పెళిళ్ మండపం బయట చాలా హడావుడిగా ఉంది. పెళిళ్ కి వచిచ్న వాళళ్ కారుల్ వరుసగా ఉనాన్యి. మామూలు టార్ఫిక కూడా 

తోడై,  బాగా రదీద్గా ఉంది.  
 ముందే ఏరాప్టు చేసిన డైరవరుల్, కారోల్ వాళల్ని దించి, తాళాలు తీసుకుని పారిక్ంగ వైపు తీసుకెళిళ్పోతునాన్రు.  
పర్గతి కారు దిగకుండా, మండపం బయట ఉనన్ వధూవరుల ఫొటోలు చూసూత్ ఉంది. మా కారు సరైన వేగంతో  కదలడం లేదనన్ అసహనం, 

వెనక ఉనన్ కారుల్ హారనల్ రూపం లో వయ్కత్ం చేసుత్నాన్యి.   
వెనకునన్ది మంతిర్గారి వాహనం కూడా అయే సరికి, సఫారీ సూటుల్ ధరించిన కొందరు వయ్కుత్లు వచిచ్,  తవ్ర తవ్రగా పర్గతిని, ననూన్ దింపేసి, 

చేతిలో నంబరునన్ టోకెన పెటాట్రు.  పర్గతికి లోపలికి రావడం ఇషట్ం లేదనన్ విషయం తెలుసూత్నే ఉంది. 
“సారీ పర్గతీ. పరేల్దులే, రా.” అని అని లోపలికి లాకెక్ళాళ్ను. మంతిర్గారి విలువైన సమయానిన్ వృధా చెయయ్కూడదు కదా మనం.  
సాదా గులాబి రంగు చీరెలో చకక్గా ఉంది పర్గతి. ఆడంబరం లో అందం ఉండదని ఇదద్రం చెరో విధంగా నిరూపిసూత్  లోపలికి 

అడుగుపెటాట్ము.   లేటు గా వచాచ్మనుకుంటా. రిసెపష్న దగగ్ర గులాబీలు లేవు. వోణీలు వేసుకునన్ టీనేజ పిలల్లూ లేరు. 
 చాలా మంది మాటలాపేసి నా వెనకే ఉనన్ పర్గతి ని చూసూత్ ఉనాన్రు. చకక్టి అమామ్యిని చూసేత్ క్షణకాలం పాటు సభయ్త 

పకక్కెళిళ్పోతుంది  కదా. ఎవరెవరో తెలిసినవాళుళ్, సేన్హితులు కనిపిసుత్నాన్రు. పెళిళ్ళల్నేవి జరగకపోతే, సేన్హితులిన్ కలవడం పలకరించడం జరగదేమో 
కదా.  

తెలిసినవాళల్తో ఒక హలో , రెండుమాటలు మాటాల్డి , అకిష్ంతలు వేయడానికి సేట్జ మీద కెళాల్ను. అపప్టికి  పెళిళ్ తాలూకు అనిన్ కారయ్కర్మాలనీన్ 
అయిపోయాయి. పెళిళ్కొడుకు పెళిళ్కూతురికి సీవ్ట తినిపిసుత్నాన్డు. సినిమాల పర్భావంవలల్ కాబోలు, ఎంతో కొంత చిలిపిగా వయ్వహరించకపోతే 
చుటుట్పకక్ల వారేమనుకుంటారోనని, పురోహితుడు చెపప్ని తంతులేవో సవ్ంతగా నిరవ్హిసుత్నాన్డు.  చుటుట్ పకక్లవాళళ్ంతా నవువ్లతో ఆశీరవ్దిసుత్నాన్రు.  

 కిందకొచిచ్ చూసేత్ పర్గతి కనిపించలేదు. ఆమె కోసం అటూ ఇటూ చూసుత్ండగా, అతిథులిన్ డైనింగ హాల వరకూ లాకెళేళ్ టీం సభుయ్లు , ననున్ 
మరాయ్దగా భోజనాల గది వరకు తోసుకెళాళ్రు.  

కురుకేష్తర్ం లోపలికి అడుగుపెటాట్ను. దొమీమ్లు, తనున్లాటలు, మొదటి రోజు సినిమా టికెటల్ కోసం కూయ్లో నిలబడి తోటివారితో భౌతికంగా 
తలపడడం వంటి వయ్వహారాలోల్ ఎంతో కొంత అనుభవం ఉంటే తపప్ అకక్డ పర్వేశం అంత సులువు కాదు. 

 యుదధ్ం బాగా జరుగుతోందని సంతృపిత్గా తల పంకించాను.   అభిమనుయ్డి కనాన్ అనుభజుఞ్రాలిని. వెళళ్డం , రావడం రెండూ తెలుసు. 
భీబతస్మైన కొటాల్ట కెళేళ్ బదులు, ఆకలిచావు నయం కదా! 
ఇంతకూ పర్గతి ఏదీ? ఎకక్డా కనపడదే?  
అనుకుంటుండగా చేతిలో ఫోన మోగింది.  
“మేడం, ఎనసీథ్షియా డాకట్ర వచేచ్శారట. బయట వెయిట చేసుత్నాన్ను.” అంటోంది పర్గతి. 
బరువైన చీరతో పరుగులు తీసూత్ వెళేళ్సరికి కారుతో రెడీగా ఉంది.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             nø√ºãsY   2017 

   5       డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ 

పటుట్ చీర తయ్జించి, థియేటర డెర్స వేసుకుంటే, ఊపిరి తీసుకోవడంలో సుఖం ఏమిటో తెలిసి వచిచ్ంది.  తవ్ర తవ్రగా పని మొదలెటాట్ము.  
ఓ అరగంట తరావ్త, ఆపరేషన దాదాపు పూరిత్ కావొసోత్ంది. ఎనెసీథ్షియా డాకట్ర టైం చూసుకుంటునాన్రు. ఆయన వేరే కేసు కోసం వెళాళ్లిస్ 

ఉందని తెలుసు.  
“ఎంత టైముంది సార?” అని అడిగాను.  
“ఒక అరగంటలో అకక్డుండాలి మేడం.” 
“ఇంకెంత పది నిముషాలే” అంటుండగా సౌజనయ్ పైకొచిచ్ంది.  
“మేడం ఒక ఎమరెజ్నీస్ కేసొచిచ్ంది” అంటూ.  
ఎనసీథ్షియా సార వంక చూశాను. ఆయన మొహం లో భయం కనిపించింది. మళీళ్ మేమెకక్డ ఆపేసాత్మోననన్ భయం.  
“ నేనిది పూరిత్ చేసాత్ను కానీ, నువెవ్ళిళ్ అదేమిటో చూసిరా” అని పర్గతిని కిందకు పంపాను. తను గల్వస్ తీసేసి కిందకు వెళిళ్ంది. 
పదిహేను నిముషాలోల్, పేషంట ఉనన్ టార్లీతో సహా లోపలికి వచిచ్ంది. థియేటర లో ఉనన్ రెండో టేబుల మీద పడుకోబెటట్మని  సాట్ఫ తో చెపిప్ 

నాదగగ్రకొచిచ్ంది.  
“ మేడం ఎకోట్పిక! రపచ్ర అయింది. నేను మొదలెడతాను” అంది. 
పేషంట కడుపులో నొపిప్ తో  ఏడుసోత్ంది. పొటట్ నిండుగా తెలుసోత్ంది. మొహమంతా పాలిపోయి ఉంది. లోపల రకత్ం పోతోంది. 
గరాభ్శయం లో ఎదగవలసిన పిండం , పకక్నే ఉనన్ సనన్ని టూయ్బ పెరుగుతూ , అకక్డ ఇమడలేక పగిలిపోతే ఏరప్డిన పరిసిథ్తి. తవ్రగా 

ఆపరేషన చేసి ఆ టూయ్బ ని తొలగించడం దావ్రా, పోతునన్ రకాత్నిన్ కంటోర్ల చెయాయ్లి.   
పర్గతి పని తీరు తెలుసు. కనెస్ంట తీసుకునాన్వా అనన్ ఒకక్ మాటే అడిగాను.  
“ఎస మేడం!”  
 కానివువ్ అనన్టుట్ తలాడించాను.  
ఆమెకు మతుత్ ఇవవ్డం, ఆపరేషన మొదలు కావడం అంతా క్షణాలోల్ అయినటేట్ అనిపించింది. నేను నా పని పూరిత్ చేసి ఆ టేబిల దగగ్రకు వెళాళ్ను.  
అపప్టికే టూయ్బ లో ఉనన్ గరభ్ం  తొలిగిసూత్ ఉంది.  కొంతమంది పని చేసే తీరుకే అభిమానులం అయిపోతాం. వేగం అనిన్వేళలా పర్మాద కరం 

కాదు. కొనిన్ సారుల్ ఎంతో అవసరం. కొందరిలో వేగం ఉంటుంది. సిథ్రమైన వేగం. ఎంత చకక్గా చేసోత్ందీ సరజ్రీ. ముచచ్ట పడాడ్ను.  
ఎంత తకుక్వ టైం! 
 ఆ టైం లోనే డయాగొన్సిస చెయయ్డం, వాళల్ బంధువులతో మాటాల్డి అనుమతి తీసుకోవడం, సరైన నిరణ్యం తీసుకోవడం , ఇవనీన్  జూనియర 

గా ఉనన్పుడే చేయగలుగుతోంది అంటే ఎంత మంచి భవిషయ్తుత్ ఉందీ అమామ్యికి. 
పరిసిథ్తి కంటోర్ల లోకొచిచ్ంది. పేషంట పలస్ , బీపీ, సిథ్రంగా ఉనాన్యి.  
మేడం ఒక బల్డ రెడీగా ఉందట. రెండోది కావాలా అని అడుగుతునాన్రు బల్డ బాంక వాళుళ్ అంటూ ఆ రకత్ం పాకెట తీసుకుని సౌజనయ్ లోపలికి 

వచిచ్ంది. అనుకునన్ టైం లోనే ఎనెసీథ్షియా డాకట్ర వెళల్గలిగారు.  
దాదాపు చీకటిపడుతోంది. నాగమణి సాయంతర్ం రానని చెపిప్ంది. పైకొచిచ్ అనన్ం , తవ్రగా అయిపోయే కూర వండాను.  
ఇంకా సాయంతర్పు రౌండస్ కాలేదనన్ విషయం గురొత్చిచ్ వెళుత్ంటే, పర్గతి ఎదురయియ్ంది. రౌండస్ పూరిత్చేశానని చెపిప్, కొనిన్ కేసులోల్ 

అనుమానాలుంటే అడిగింది. రిలీఫ అనన్ పదానికి డిక్షనరీ చూడకుండానే అరథ్ం తెలిసింది.  
“ఇంత రాతిర్ ఏం వెళతావు , ఉండిపో” అనాన్ను పర్గతి తో .   
పేల్టస్ , అనన్ం, కూరా, బాలక్నీ లోకి తెచాచ్ను. చందుర్డికి పెటట్కుండా మేమే భోజనం చేసుత్నాన్ము.  మామూలుగా అయితే పర్గతి ఏవో కబురుల్ 

చెపుత్ంది కానీ ఆరోజు అలిసిపోయినటుట్ంది. మౌనంగా ఉంది.  
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******* 
 
తరావ్తి రోజు తవ్రగా మెలకువ వచిచ్ంది. పర్గతి రూం లోకి చూసేత్ తను అపప్టికే లేచినటుల్ంది. బెడ నీట గా సరిద్ ఉంది. బాలక్నీలోకి వచిచ్ 

నిలుచ్నాన్ను. చలల్నిగాలి వీసోత్ంది. ఎదురుగా ఉనన్ కాంపౌండ లోని పొడుగాటి చెటుల్ ఊగుతునాన్యి. సూరుయ్డు రాబోతుండగానే, ఆకాశంలో 
రంగురంగుల ముగుగ్ కనిపించింది.    

ఫోన మోగింది. సంగీత.  
నినన్ పెళిల్ హడావుడిలో సరిగా మాటాల్డనందుకు చేసుత్ండి ఉంటుంది. లేదా కారు తీసుకునన్ందుకు థాంకస్ చెపప్డానికేమో! మరీ ఇంత పొదుద్నేన్ 

చెపాప్లా? 
'హలో, హలో' తరావ్త ననూన్, నాకు నచచ్ని నినన్టి బచచ్లి పండు చీరని అదేపనిగా మెచుచ్కుంది.  
జరిగిన పెళిళ్ విశేషాలను చెపోత్ంది.  
పెళిళ్కి ఎకక్డ షాపింగ చేశారో, ఎవరెవరు వెళాళ్రో, చెపోత్ంది.  
 ఏదో విషయం చెపప్డానికే చేసినటుట్ంది. అది కాకుండా అనీన్ మాటాట్డుతోంది. ఈ మధయ్ నడుసుత్నన్ టెర్ండ ఇదే. ఫోన చేసిన వెంటనే, విషయం 

చెపేప్యడం అనాగరికత. పేజీ కథకు, వెయియ్ పడగల ఉపోదాఘ్తం! 
 చీరల ఖరుచ్తో సమానంగా  బౌల్జుల ఖరుచ్ంటోందని,  అభిపార్యపడాడ్ము.  
ఒకటే కాలేజీ అయినా గానీ , మా వాడి కెమిసీట్ర్ సార, వాళల్బాబ్యి కెమిసీట్ర్ సార వేరే వేరే అని తేలాచ్ము. ఇలాంటివి ఇంకెనిన్ తేలాచ్లో? ఇపప్టోల్ 

పాయింట కొచేచ్టుట్ లేదు. ‘తొందరగా చెపిప్ చావు’ అనగలిగేంత చనువూ లేదు. ఓరుప్ అపుప్ తీసుకుందామంటే చుటుట్పకక్ల ఎవరూ లేరు.  
“అవునూ, ఆ పిలల్ని తీసుకొచాచ్వేంటీ పెళిళ్కి?” 
పిలల్? అదొక తిటుట్లా వినిపించింది.  
“దానికసలు సిగూగ్ శరం ఉందా?" 
ఆ భాషకు , ఆ ఎతుత్గడకూ ఉలికిక్ పడాడ్ను. పర్గతి గురించేనా ఆ మాట?  
“సంగీతా, ఎవరి గురించి మాటాల్డుతునాన్వు? పర్గతి తెలుసా నీకు?”  
“అవును. ఆ టకుక్లాడే! ఏ మొహం పెటుట్కుని పెళిళ్కొచిచ్ంది? ” 
గుండె చాలా వేగంగా కొటుట్కుంది. నీరసంగా  అనిపించి,  కురీచ్లో కూరుచ్నాన్ను.  
“తను నా బలవంతం మీద వచిచ్ంది. ఏమైందో చెపుప్.”  
“అదెంత కారెకట్ర లేని మనిషో తెలుసా?”  
'కేరెకట్ర…శీలము అంటూ' ఎంతో మంది అరుసుత్ంటే వినాన్క, ఆ మాటకు నిజంగా అరథ్ం ఏమిటో కావటేల్దు.  
“ కాలేజిలో మా మేనలుల్డు, ఇదీ, ఒకే కాల్సు. వాణిణ్ వలోల్ వేసుకుని రెండేళుళ్ తిపుప్కుంది. అంతకు ముందెవడో ఉనాన్డని అందరూ అంటారు. మా 

వాడితో రెండుమూడు సారుల్ కనిపించేసరికి మా అనన్యయ్ వాళుళ్ చడా మడా తిటాట్రు దీనిన్. దానంతసెథ్కక్డా? మా అంతసెథ్కక్డా? ఆకాశానికిని నిచెచ్న 
వేసింది అమమ్డు. జారి బొకక్బోరాల్ పడింది.  వీడికో మంచి సంబంధం చూసి పెళిళ్ చేశారు.  చూశావుగా పెళిళ్కూతురుని. ఆ పిలల్ కాలి గోటికి పోలదు ఇది. 
సిగుగ్లేకుండా నినన్ చివరి నిముషంలో పీటలమీద పెళిళ్ ఆపుజెయాయ్లని వచిచ్ందనుకుంటా.” 

టీవీ పర్భావితమైన భాష వినిపిసోత్ంది.  
మాటల పదునుకు మనసు నొచుచ్కుపోతోంది.  మనసంతా విచారం కముమ్కుంది.  
“సంగీతా, ఆ అమామ్యి కావాలని రాలేదు. తనకేమీ తెలియదు.  పొరపాటు నాది.” 
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“ దాని సంగతి తెలియక, వెనకేసుకుని వసుత్నాన్వు. కొంపలు కూలేచ్ రకాలు. గుండెలు తీసిన బంటు. మా అనన్ పకక్కి లాకెక్ళిళ్ చెడామడా తిటిట్, 
దయచేయి తలీల్” అని బయటికి పంపించాడు. చెళుళ్మని దెబబ్ తగిలినటట్నిపించింది. అంత అవమానం జరిగిందా?  

“దాని ఆశ చూడు. చివరి నిముషంలో ఏదో చెయాయ్లనేగా వచిచ్ంది. కావాలంటే ఏం జరిగిందో అడిగి చూడు దానిన్. అసలు దానిన్ అరజ్ంటుగా 
పనిలోంచి తీసెయియ్.  ” 

కొంత మందిని వివరాలడగడం కూడా అవమానించినటేట్. వారి వయ్కిత్తవ్ం మీద నమమ్కం లేనపుప్డే వివరాలడగాలిస్ వసుత్ంది.   
“సంగీతా, పర్గతిని అడగాలిస్నదీ, తెలుసుకోవాలిస్ందీ ఏమీ లేదు. అసలు నాకా హకుక్ కూడా లేదు.  ననున్ డార్ప చెయయ్డానికి వచిచ్ంది.” 
“నువవ్డిగావే అనుకో, అమమ్డికి సిగుగ్ండకక్రేల్దా?”  
టీవీ చానలస్ చలవ వలల్, ‘అమమ్డు’ అనే పదం బూతుపదం అయిపోయింది.  
“నామాట విని, నీతిమాలినదానిన్ పనిలోంచి తీసెయియ్.”  
ఎదుటివారి జీవితంలో,  ఏదైనా తపుప్ జరిగిందో, అపప్టికపుప్డు మనలోని నైతికత ఎవరెసుట్ లాగా పెరిగిపోతుంది.   'భారీ నీతిమంతులం' అనన్ 

సాట్ంపుతో మన మొహమీమ్ద, మనమే బలంగా గుదుద్కుంటాం.    లోపల దిగులుగా అనిపించి మౌనంగా ఉనాన్ను.  
“ఏమీ మాటాల్డవే?”  
“ఆలోచిసుత్నాన్ను సంగీతా. తననెలా క్షమాపణ అడగాలా అని ఆలోచిసుత్నాన్ను. ఉంటాను మరి.” 
ఫోను పెటేట్సి ఆలోచిసుత్నాన్ను.  

తను కోరుకునన్ వయ్కిత్ , తన కళళ్ముందే వేరే అమామ్యిని పెళిళ్ చేసుకోవడం , ఆ పెళిళ్కి తను వెళళ్వలిసి రావడం. అకక్డ అవమానం 
తటుట్కుని మళీళ్ వెనకిక్ వచిచ్  వృతిత్లో తను ఎంత నిబబ్రంగా నిలబడిందీ. తలుచుకుంటే గుండె నిండి పోతోంది. బేర్క అప కాగానే, బేర్క డౌన అయి, 
చసాత్మనీ, చంపుతామనీ బతుకంతా చిందర వందర చేసుకునేవారికి పాఠం లాంటి అమామ్యి. 

ఆమె మనసెంత బాధపెటాట్ను.  
ఎంతటి అవమానానికి కారణం అయాయ్ను. ఎంత తపుప్ చేశాను. ఛీ ఛీ..ననున్ నేను క్షమించుకోలేకపోయాను.   
నాపై నాకు వలల్మాలిన కోపం వచిచ్ంది. వీలైతే ఈడిచ్ చెంప మీద కొటాట్లనిపించేంత కోపం. అది కుదరక ఆ ఆగర్హం కనీన్రులా మారింది. 
ఏదో సుతిమెతత్ని పూలపరిమళం చుటుట్ముటట్డంతో పకక్కు తిరిగాను. పర్గతి వసోత్ంది . ఆ రోజు కేసుల ఫైలస్ తీసుకొచిచ్ంది. 
ఇదద్రం ఉనాన్మని నాగమణి కాఫీలు తెచిచ్ పెటిట్ంది.  
తపుప్ మనదేనని తెలిసినా సరే, క్షమాపణ చెపప్డం అంత సులువు కాదు. కాఫీ తాగుతూ తన చీర వంక చూసుత్నాన్ను, మొహం చూసే ధైరయ్ం 

లేక! 
తెలల్ని చీర మీద లేత రంగు పూలునన్ చీర.  అందంగా ఉంది. 
ఆ అమామ్యి మాతర్ం అందగతెత్ కాదా?  
వయ్కిత్తవ్ం, సిథ్రతవ్ం తో వచిచ్న అందానిన్ వరిణ్ంచడానికి కలువలూ,  గులాబి రేకలు, సంపెంగలూ , అవసరమా చెపప్ండి.  
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