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పోయిన నెల కథ సంకిష్ంపత్ంగా: 

మధుర ఒక మధయ్ తరగతి అమామ్యి. తండిర్ అనారోగయ్ంతో ఉనన్పుడు సహాయం అడగడానికి , బాగా డబుబ్నన్ బంధువైన శరావ్ణి 
దగగ్రకు వెళుత్ంది. శరావ్ణి, ఆమెకు సహాయపడుతూనే, మధుర జీవితంలో ఒక సంవతస్రం తనకోసం కావాలంటుంది.  

తరువాయి భాగం చదవండి.   
PPP

రాతిర్ ఆలసయ్ంగా నిదర్పోయినా, కొనిన్సారుల్ ఉదయమే మెలకువ వచేచ్సుత్ంది.  
నిదర్లేవగానే , మధురకు, తండిర్కి జరగబోయే ఆపరేషన విషయం గురొత్చిచ్ంది. ‘ఏమవుతుందో. ఎలా జరుగుతుందో’ అనుకుంటూ 

లేచి తయారవుతూ ఉంటే,  శరావ్ణితో జరిగిన సంభాషణ గురొత్చిచ్ంది.  
‘తన జీవితంలో ఒక సంవతస్రం ఇవవ్డమేమిటి?’  
అదేమిటో ఆపరేషన అయాయ్క ఆలోచిదాద్ంలే అని, ఆ విషయం పకక్న పెటేట్సింది.  
ఇంటికి తాళం పెటిట్ బయటికి వచిచ్ంది.  
బయట తనకోసం ఒక కార సిదధ్ంగా ఉంది.  
ఆటోలో వెళాత్నని చెపప్డానికూక్డా అవకాశమివవ్నంత గంభీరంగా ఉంది డైరవర మొహం.  
తండిర్ దగగ్రకు వెళేళ్ సరికి ఇదద్రు డాకట్రుల్, ఇంకా నరుస్లు ఆయనకు ధైరయ్ం చెపుత్నాన్రు. కౌనెస్లింగ చేసుత్నాన్రు. కూతురిమొహంలో 

దిగులు చూసి ఆయన చిరునవువ్ నవవ్బోయాడు. ఆమెను దగగ్ర కూరోచ్బెటుట్కుని ఏదో చెపాద్మనుకునాన్డు . వీలు చికక్లేదు. రూం నుండి 
తీసుకెళళ్బోయే సమయం లో ఆమె చేతిని గటిట్గా పటుట్కుని 

"ఏం భయం లేదమామ్" అనగలిగాడు.  
ఇదద్రి కళూళ్ నిండాయి.  
తండిర్ని లోపలికి తీసుకుని వెళాళ్క, ఒకక్తే ఆపరేషన థియేటర ఎదురుగా కూరుచ్ంది.  
 దగగ్రోల్ శరావ్ణి నియమించిన మనుషులు ఉనాన్రు. ఆమె కదలగానే దగగ్రకొచిచ్ ఏమైనా కావాలేమో కనుకుక్ంటునాన్రు.  
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నాలుగు గంటల తరావ్త సరజ్రీ చేసిన డాకట్ర బయటికి వచిచ్ , మధురతో ఆపరేషన బాగా జరిగిందని చెపిప్, ఎలా జరిగిందో 
వివరంచారు. సాధారణంగా ఎలాంటి సమసయ్లు రావొచోచ్, ఒకవేళ ఎలాంటి ఇబబ్ందులూ లేకపోతే ఇంటికెపుడు పంపిసాత్రో చెపాప్రు.  

నాలుగైదురోజులోల్ ఆయన పూరిత్గా కోలుకునాన్డు. డాకట్రుల్, మిగిలిన సిబబ్ంది ఎంతో శర్దధ్గా చూసుత్నాన్రు.  
తండిర్ బలహీనంగా ఉనాన్డు , కానీ ఆరోగయ్ంగా తిరుగుతునాన్డు.  
తను బాగానే ఉనాన్నని మధురకు అనిపించడానికి సంతోషంగా కనిపించే పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్డు.    
రెండు రోజులోల్ డిశాచ్రజ్ చేసాత్రనగా శరావ్ణి చూడడానికి వచిచ్ంది. మధుర తండిర్ ఆమెను పెదద్కూతురి హోదాలో చూసుత్నాన్డు. ఆమె 

కూడా అందుకు తగగ్టేట్ పర్వరిత్సోత్ంది. 
ఆ డాకట్రల్ంతా అంత జాగర్తత్గా చూసుకోవడం, అలాంటి హాసిప్టల లో వైదయ్ం, తనింకో జనెమ్తిత్నా నానన్కు చేయించలేదు. శరావ్ణి 

పటల్  మనసంతా కృతజఞ్తతో నిండిపోయింది. ఆమె చేసిన సహాయానికి జనమ్ంతా సేవ చేసినా సరిపోదు. 
అలా అనుకుంటునన్పుడే శరావ్ణి లోపలికి వచిచ్ంది. ఆమె ఎపుప్డు వచిచ్నా సరే, మామూలుగా ఉనన్ పరిసరాలు అపప్టికపుప్డు 

మారిపోతాయి. వింతలోకం లో ఉనన్ అనుభూతి కలుగుతుంది. ఆమె నుండి  ఎవరూ చూపు తిపుప్కోలేరు. సంభర్మంగా చూడడం తపప్! 
ఆమెతో వచిచ్న డాకట్రుల్ , ఆయన ఆరోగయ్సిథ్తి గురించి వివరంగా చెపిప్, ఇక ఇంటికి తీసుకువెళొళ్చచ్ని చెపాప్రు. 
వాళుళ్ వెళిళ్పోయాక పినతండిర్ తో అపాయ్యంగా మాటాల్డింది. ఇక నుండి ఏ అవసరమొచిచ్నా తనకే కబురు చెయాయ్లని 

ఒటేట్యించుకుంది. మధు బాధయ్త అంతా తనదే అనన్ది.  
ఆయనకెంతో సంతోషంగా ఉంది. 
వెళళ్బోయే ముందు, “బాబాయ, మధుని ఇవాళ మా ఇంటికి తీసుకెళాత్ను” అనుమతి అడుగుతునన్టేట్ చెపిప్ంది.  
మధుర గుండె వేగంగా కొటుట్కుంది.  
తండిర్ వంక చూసింది.  
“వెళల్మామ్, నాకెటూ నిదొర్సోత్ంది.” 
ఆమె వెంట వెళిళ్ంది. నలల్ కార పారక్ చేసి ఉంది. ఎపప్టిలానే డైరవర లేడు. లోపల కూరుచ్నాన్క చూసేత్ , దానిన్ కార అనలేనంత 

పెదద్గా ఉంది. దారిలో శరావ్ణి మాటాల్డుతుందేమోనని చూసింది. ఆమె మౌనంగా డైరవ చేసుకుంటూ వెళోత్ంది. సాయంతర్ం కావొసుత్నాన్ 
ఇంకా ఎండగానే ఉంది.  

 తన బంగళాకు తీసుకెళుత్ందేమోనని అనుకుంది కానీ, కార ,ఒక గేటెడ కమూయ్నిటీ లోపలికి వెళిళ్ంది. అకక్డ అనీన్ ఒకే రకమైన 
విలాల్లు ఉనాన్యి. ఇంటికీ, ఇంటికీ మధయ్న చాలా దూరం, పచిచ్కబయళుల్. పర్తి ఇంటికీ ముందు భాగంలో చినన్ కొలను, దాని చుటూట్ తోట 
కనిసుత్నాన్యి. ఎకక్డ చూసినా చినన్ చినన్ పొదలలాంటి చెటూల్, వాటి నిండా విరబూసిన రంగు రంగుల పూలు.  కార ఒక ఇంటి ముందు 
ఆగింది. డోర బెల కొటట్గానే ఒకావిడ తలుపు తీసింది. శరావ్ణిని చూసి వినయంగా నమసాక్రం చేసి పకక్కు తపుప్కుంది. లోపలికి వెళల్గానే 
ఏసీ చలల్దనం మొహానికి హాయిగా తగిలింది.   

ఎనోన్ విశాలమైన గదులునాన్యి. పర్తి గదిలోనూ ఖరీదైన ఫరిన్చర. అవి కూడా చాలా తకుక్వగా ఉనన్ ఫరిన్చర. కంటికి శర్మ 
కలిగించని గోడలకు లేత రంగులు. 

“సాన్నం చెయియ్ మధూ.”  
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“ఇంటికి వెళాత్ను” అకాక్ అనన్ పిలుపు కలపాలో వదోద్నని ఆగిపోయింది.  
“ఇవాళ ఇకక్డే ఉందాంలే మధూ. ముందు సాన్నం చెయియ్.” 
ఇవాళ తనతో ఆ సంవతస్రం విషయం మాటాల్డుతుందని అరథ్ం అయింది.  
“మంగమామ్” అని పిలిచింది. ఇందాక తలుపు తీసినావిడ వచిచ్ంది.  
“అమామ్యికి తన రూం చూపించు.” ఆవిడ తనతో పాటు హాలోల్ ఉనన్ మెటల్ మీదుగా  తీసుకెళిళ్ంది. పైన , నాలుగైదు గదులునాన్యి. 

అకక్డ కూడా గోడలకు పెయింటింగస్ ఉనాన్యి కానీ, పాలెస లో పెయింటింగస్ అంత భారీగా లేవు.  చకక్టి పర్కృతి చితార్లు తగిలించి 
ఉనాన్యి.  

తన రూం ఏమిటి అనుకుంటూ గదిలోకి వెళాళ్క , అకక్డ ఆమెకవసరమైన వసుత్వులు, బటట్లూ అనీన్ చకక్గా సరిద్ ఉనాన్యి. ఇవి 
తనకోసమా అని ఆశచ్రయ్పోయింది.   

వాటిని చూశాక మనసులో ఏదో అసౌకరయ్ం కలిగింది.  
ఉచితంగా పొందవలసి వసేత్, మనసులో కలిగే అసౌకరయ్ం!    
‘ఇలా ఉపకారాలు పొందడం  కషట్ంగా ఉంది. ఆమెకు బదులు తీరేచ్యాలి. సంవతస్రం పాటు ఆమె అడిగినదేదైనా సరే  చేసేసి 

బరువు తీరుచ్కోవాలి’ అనుకుంటూ  సాన్నం చేసింది.  
సంవతస్రమంతా నానన్ ఎలాగ?  
నానన్కసలే ఆరోగయ్ం బాలేదు.  
అదొకక్టీ గటిట్గా కనుకోక్వాలి.’   
ఏవేవో ఆలోచిసూత్ కిందకు దిగి వచేచ్సరికి సాయంతర్ం, రాతిర్గా మారింది.  
నానన్ని బతికించి ఎంతో సహాయం చేసింది. తీసుకునాన్క మాట తపప్డం అంటే, నానన్ పార్ణం మీద గౌరవం లేనటేల్. అలా ఎనన్టికీ 

చెయయ్దు.  
జీవితం లో ఒక సంవతస్రం! 
అంటే ఏమిటి?  
సినిమాలు గురొత్చాచ్యి.  
మధుర ముందుగా తటిట్న ఆలోచన చాలా భయం వేసింది.  
ఊహలెంత దడిపిసాత్యి. వాటికే శకిత్ ఉంటే, పర్పంచంలో తాళుళ్ మిగలవు. పాములై పరుగులు తీసాత్యి.     
ఇంటి వెనక వైపు ఒక చినన్ సివ్మిమ్ంగ పూల ఉంది. ఉంది. వరండా నుండి పూల వరకూ వెళళ్డానికి  ఏడెనిమిది విశాలమైన మెటుల్ 

ఉనాన్యి. మెటల్కు రెండు వేపులా పూలతీగెలు. తీగెలకునన్ తెలల్ని పూలు వెనెన్లలో వికసించాయి.  
సాన్నం చేసి వచిచ్ ఆ మెటల్ మీద కురుచ్ంది. తెలల్ని గారెడ్న లైట వెలుగు మెటల్మీద పడుతోంది.  
పూలపరిమళం ఆమె చుటూట్ అలముకుంది.  
చదువుకోడానికెంత బాగుందీ చోటు!  
తన బుకస్ ఉంటే తెలల్వారే వరకూ చదువుకోవచుచ్! అనుకుంది.  
పరీక్షలు ఇంకా ఎంతో దూరం లేవు.  
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ఆలోచిసూత్ ఉంటే , అలికిడికి వెనకిక్ తిరిగి చూసింది.   ముదురు నీలం రంగు షిఫాన చీరలో శరావ్ణి పై మెటుట్ మీద నిలబడి ఉంది.  
నీలి మబుబ్లోల్ చకక్టి చందమామలా ఉంది ఆమె.  

ఆమెను ఎంత సేపు చూసినా తనివి తీరదు.  
“మీరు చాలా బాగుంటారకాక్.” సంతోషంగా అంది. 
ఎపప్టి నుండో చెపాప్లనుకునన్ విషయం లా చెపిప్ంది. శరావ్ణి నవివ్ంది.  
లోపలున్ండి వంట మనిషి, పని మనిషి వచాచ్రు. సివ్మిమ్ంగ పూల దగగ్ర భోజనానికి ఏరాప్టు చేశారు.  
భోజనాలు అయాక పనివాళుళ్ లోపలికి వెళిళ్పోయారు.  
ఎకుక్వ ఉపోదాఘ్తం లేకుండా విషయం చెపప్డం మొదలుపెటిట్ంది శరావ్ణి. 
“మధూ, నేనునన్ పరిసిథ్తులోల్ నినున్ తపప్ ఇంకెవరినీ సాయం అడగలేను. నినున్ ఇబబ్ంది పెడుతునాన్ను,” 
“అకాక్, మీరు చేసిన సహాయానికి జనమ్ంతా సేవ చేసినా సరిపోదు. మీరు ఏం చెయయ్మనాన్ చేసాత్ను. నానన్ కేష్మంగా ఉంటే చాలు. “ 
“బాబాయిని జాగర్తత్గా చూసుకునే బాధయ్త నాది. నువువ్ సరే అని ఒపుప్కుంటే అంటే రేపే బాబాయిని ఈ ఇంటికి తీసుకొదాద్ం. ఈ 

ఇలుల్, పనివాళుళ్ ఏరాప్టు చేసింది అందుకోసమే.” 
“నానన్ ఇకక్డా? ఇలాంటి పరిసరాలోల్ మేము ఎపుప్డూ ఉండలేదు.”  
“ఆలోచించే తీసుకునాన్ను మధూ. ఇకక్డైతే సీనియర సిటిజెనస్ కోసం కల్బ, లైబర్రీ , మెడికల హెలప్ అనీన్ ఉనన్ ఇలాటి చోట విలాల్ 

దొరకడం అదృషట్ం.” 
‘ఉచితంగా పొందేదానిన్ అదృషట్ం అంటారా?’ 
ఇనిన్ ఏరాప్టు చేసిందంటే, అడగబోయే విషయమేమిటో?  
శరావ్ణి చెపుత్ంటే శర్దధ్గా వింటోంది.  
“మధూ అందరూ కోరుకునే జీవితం నాది. పెళల్యి ఇరవై ఏళళ్వుతునాన్ పిలల్లు లేరు. పిలల్లు లేని కారణం వలల్, ఇంకా రెండు 

సంవతస్రాలోల్ కొనిన్ మారుప్లు రాబోతునాన్యి. అవే గనక జరిగితే నా పరిసిథ్తి చాలా కషట్ం అవుతుంది. నాకంటూ వారసులు కావాలి.  
తపప్నిసరిగా పిలల్లు కావాలి.  

నాకు ఇక పిలల్లు పుటేట్ అవకాశం లేదని డాకట్రుల్ చెపాప్రు. నా చుటూట్ చాలా మంది ఉనాన్రు. కానీ నా అనుకునే నమమ్కమైన వాళేల్ 
కావాలనుకునాన్ను. నినున్ మొదటి రోజున చూసినపుడు, దేవుడే నా దగగ్రకు పంపాడని అనుకునాన్ను. నువేవ్ ననున్ రకిష్ంచాలి మధూ. 
పీల్జ.” మధుర చేతులు పటుట్కుంది. 

చలల్ని వెనెన్లోల్ శరావ్ణి చేతులు వెచచ్గా ఉనాన్యి. 
“నేనేం చెయయ్గలనకాక్?” 
“నాకో బిడడ్ని కని ఇవావ్లి.”  
“బిడడ్ని కనడమా?  అంటే పెళిళ్చేసుకోవాలా? నేనింకా సెటిల కాలేదు. ఇపుప్డు పెళిళ్ అంటే”  
“పెళిళ్ అవసరం లేదు.”  
పెళిళ్లేకుండా బిడడ్ ??? మరీ భయంగా తోచింది.  
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“అంటే? నా భయం” అంటూ ఆగింది. శరావ్ణి ఆమెను చెపప్నిచిచ్ంది.  
మధుర కాసేపాగి, “ననెన్వరూ ముటుట్కోగూడదు, మగవాళల్ంటే నాకు చాలా భయం.”.  
“పిచిచ్ పిలాల్ . నినెన్వరూ ముటుట్కోరు. సరేనా. సైనస్ ఎంతో ముందుకెళిళ్ంది.”  
ఆమెకెలాంటి ఇబబ్ంది లేకుండా, తేలిక పదధ్తులోల్ గరభ్ం వచేచ్ విషయాలు వివరించింది. ఒక సంవతస్రం పాటు ఆమె అజాఞ్తంలో 

ఉంటుందనీ, బిడడ్ని కని ఇవవ్డం అనేదంతా చాలా రహసయ్ంగా జరుగుతుంది. కనక తను భయపడాలిస్న అవసరం లేదని చెపిప్ంది.  
"అనీన్ సవయ్ంగా జరిగితే , ఈ ఇలుల్ బాబాయికి ఇచేచ్సాత్ను,  జీవితాంతం ఆయన వైదయ్ం గురించి నేనే చూసుకుంటాను.  సంవతస్రం 

తరావ్త నువువ్ , నీ జీవితం అంతా నీ ఇషట్ం. " 
  ఆమె పొందబోయే  మిగిలిన పర్యోజనాల గురించి  చెపూత్, “రేపు ఉదయం నాకే విషయం చెపేత్ చాలు. కాదని చెపిప్నా నేనేమీ 

అనుకోను.” చెపిప్ంది శరావ్ణి.  
ఎదుటివారు తపప్కుండా , అవునని జవాబు చెపాత్రని నమమ్కం కలినపుడే ఆ అవకాశం ఇసుత్ందామె. 
ఈ రూలస్ అనీన్ చదువుకో. అంటూ కొనిన్ పేపరుల్ ఇచిచ్ంది.  
బందీ అయాక , బోనుకెనిన్ ఊచలునాన్యో లెకక్బెటట్డం వలల్ ఏం పర్యోజనం?  
ఆమె తన గదికి వచాచ్క  ఆ పేపరల్ను పకక్న బెటిట్ంది.  
పడుకుంది కానీ, నిదర్పటట్డం లేదు.  
 నిదర్కోసం పర్యతిన్సూత్ కిటికీ నుండి బయటికి చూసింది. నీలంగా ఉనన్ ఆకాశంలో చుకక్లనీన్ చూసుత్నాన్యి.  
దూరంగా బయట గారెడ్న లో ఒక మందిరం కనిపించింది. మందిరం లో లైటుల్ పర్కాశంగా వెలుగుతునాన్యి.  
పాలరాతి కృషుణ్డు పసుపురంగు పటుట్ వసత్రం కటుట్కుని వునాన్డు. చపుప్డు కాకుండా బయటికి వెళిళ్ంది. ఆ మందిరపు మెటల్ మీద 

కూరుచ్ంది.  
‘ఏమిటిది, ఇలా అయింది?’ 
‘సమసయ్లు ఇలా కూడా ఉంటాయా?’  
‘ఏం చెయాయ్లిపుడు?’  
తండిర్కి చెపాప్లా?  
చెపేత్ తటుట్కుంటాడా? ఆయనిపుడెంతో పర్శాంతంగా ఉనాన్డు. ఈ చకక్టి పరిసరాలోల్ మరింత పర్శాంతంగా గడపాలి.  
ఏమైంది, ఒకక్ సంవతస్రం తనది కాదు.  
బిడడ్ను కంటుంది.  
వాళళ్కిచేచ్సుత్ంది.  
అదెటూ రహసయ్ంగానే ఉంటుంది.  
తనకేమీ పెళిళ్ మీద ఆశలు లేవు. ఆ సంవతస్రం పాటు వృధా చెయయ్కుండా తను పరీక్షలు పూరిత్చేసుకుంటుంది. ఆ తరావ్త నానన్ 

హాయిగా పర్శాంతంగా రిటైరడ్  లైఫ గడుపుతాడు.  
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మనం బాగా భయపడతామనుకునన్ విషయాలు,  వాసత్వంలో మామూలుగా  జరిగిపోతాయి. అవి జరిగినపుడు పెదద్ భయం కూడా 
వెయయ్దు.  

నిశచ్లంగా ఉంది మనసు సరసు.  
నిరణ్యాలు తీసుకోవడం తెలియని వారికే అనిన్ సమసయ్లూ. 
లేచి నిలబడింది. చలల్గాలికి చునీన్ ఎగిరిపోతోంది. మందిరం మెటుల్ దిగుతూ వెనకిక్ తిరిగి కృషుణ్ణిణ్ చూసింది.  
ఎపప్టాల్నే శర్దధ్గా మురళి వాయిసుత్నాన్డు.  
“థాంకస్”  చెపిప్ంది.  
నమేమ్వారి కెపుడూ దేవుడు వెంటే ఉంటాడు.  
నిరణ్యాలు తీసుకోవడానికి  సహాయం చేసాత్డు.  

PPP 
 
ఉదయానేన్ బేర్క ఫాసట్ చేసే టైంలో శరావ్ణి పాల్న మొతత్ం వివరించింది.  
“నీకు నచచ్నిది, నువువ్ భయపడేవి ఏమీ జరగవు. మగవాళెళ్వరూ నీ దగగ్రకు రారు. పెర్గన్నీస్ కోసం నాలుగు నెలలు మాతర్మే 

పర్యతన్ం చేదాద్ం.  ఆ పర్యతాన్లు జరిగే టైంలో నువువ్ , మీ నానన్తో కలిసి ఈ ఇంటోల్నే ఉంటావు.  మన పర్యతాన్లు సకెస్స అయి, 
పెర్గన్నీస్ వచాచ్క మూడో నెలలో కొనిన్ పరీక్షలు చేయించాలి. లోపలి పిండానికి ఏ లోపమూ లేదని తేలాక, నువొవ్క సంవతస్రం నేను చెపిప్న 
పేల్స లో ఉండాలి. సివిలస్ కోచింగ కోసమని వేరే పంపిసుత్నాన్నని చెపిప్. బాబాయిని ఒపిప్ంచే బాధయ్త నాది.” 

“థాంకూయ్ అకాక్, ఈ సంవతస్రం లో పరీక్షకు కూరోచ్లేనేమోనని భయపడాడ్ను.”  
“మధూ, బాబాయి కోసమే అలా చెపాత్ము. పరీక్ష అదీ , నెకస్ట్ ఇయర చూసుకో.”  
“మరి ఆ తరావ్త నాకు ఏమని చెపాప్లి?” 
“పరీక్ష పోయిందని చెపుప్” 
“అబదధ్మా?”  
“పోనీ నిజం చెపాత్వా?”  
"ఊహూ" తలాడించింది.  

PPP 
 
టీవీ చూసుత్నాన్డు పర్కాష.  
తను టీవీలో కనిపిసాత్నని , చూడమని చెపిప్ వెళిళ్ంది భారయ్ .  
టీ, బిసెక్టస్ ఉనన్ టార్లీ జరుపుకుంటూ మెయిడ వచిచ్ంది.  
“సార , గీర్న టీ.”  
టీవీలో చానలస్ మారుసూత్. “వాణీ, ఇవాళ కాఫీ తీసుకురా. మిలక్ కాఫీ చేసి తీసుకురా." చెపాప్డు 
అకక్డే నిలబడింది.  
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ఏంటనన్టుట్ చూశాడు.  
“మేడం మీకు మిలక్ పొర్డకట్స్ ఇవొవ్దద్ని చెపాప్రు . పోనీ బాల్క కాఫీ సార?”   
“వదుద్లే, వాటర ఇవువ్” 
 గాల్సులో పోసివవ్బోతోంది. ఇలా ఇవువ్ అంటూ బాటిల తీసుకునాన్డు.  
“సార , టీ?” 
“తీసుకెళుళ్."  
ఆమె వెళిళ్పోయింది.  
తను బరువు పెరుగుతునాన్నని శరావ్ణి ఎనోన్ జాగర్తత్లు తీసుకుంటుంది. చాలా విషయాలు తనే పాల్న చేసుత్ంది. ఎనాన్ళుళ్ పనిచేశాక, 

ఎనిన్ హాలిడేస తీసుకోవాలి, పర్పంచంలో ఎకక్డికి వెళాల్లి , ఎవరితో వెళాళ్లి కూడా ఒక పర్ణాళిక పర్కారం అమలు చేసుత్ంది.  
టీవీ చానల లో పోటీ మొదలైంది.  
కోట వేసుకునన్ ఒక యాంకర మాటాల్డుతునాన్డు. “పర్తి విజయం వెనుకా ఒక సతరీ ఉంటుంది. ఈనాడు మనం చూసేత్,  
అలా విజయపథంలో నడుసుత్నన్ పురుషుల వెనక తపప్నిసరిగా సతరీ పాతర్ ఉండి తీరుతుంది. పోటీలో నెగిగ్న వారికి, అవారడ్ తో 

బాటు.." చెపుప్కుపోతునాన్డు.  
పర్కాష టైం చూశాడు.  
ఇంకా శరావ్ణి కనిపించలేదు. టీవీ మూయ్ట లో పెటిట్ ఫెర్ండ కు ఫోన  చేసి  కాసేపు మాటాల్డాడు.  మధయ్లో ఒక సారి టీవీ వైపు 

చూశాడు. శరావ్ణి కనిపిసోత్ంది.  
మొదటి గిఫట్, మొదట కలిసిన పర్దేశం ఇలా ఏవేవో అడుగుతునాన్రు. టక టకా ఆనస్రుల్ చెపోత్ంది.  
పురుషుడి విజయంలో సతరీ పాతర్ గురించి చెపోత్ంది. 
“ఇంటోల్నూ, బయట వాయ్పార పర్పంచంలోనూ వతిత్డితో నలిగిపోయే భరత్ను నితయ్ం నీడలా ఎలా కాపాడుకోవాలో, ఆ బాధయ్తలిన్ , 

తనెలా నిరవ్రిత్సుత్ందో ఉదాహరణలతో వివరించింది. భరత్కు ఎలా సహరిసుత్ందో , ఇరవైనాలుగగ్ంటలూ భరత్ను కంటికి రెపప్లా, ఎలా 
కాపాడుకుంటుందో చెపాప్క సభికులంతా చపప్టుల్ కొటాట్రు.  

టీవీని మూయ్ట లో ఉంచి కొనిన్ బిజినెస ఫోన కాలస్ మాటాల్డాడు. రేపటి బిజినెస వయ్వహారలనీన్ చకక్బెటాట్డు.  
“సార!”  డినన్ర లోకి ఏం కావాలని ఆడగడానికి కుక వచాచ్డు. 
“నీకు తెలుగు చదవడం వచాచ్?”  
వచచ్ని తలూపాడు.  
పకక్నే ఉనన్ నోట పాడ మీద 
"అనన్ం, బంగాళా దుంపల వేపుడు, రసం చాలు" అని రాసి ఆ పేపర చింపి అతనికిచాచ్డు.   
 “అరగంట టైం ఇసుత్నాన్. తవ్రగా." 
బదధ్కంగా లేచి అటూ ఇటూ తిరిగాడు. టీవీ మూయ్ట తీసేశాడు. ఏవో కమమ్రిష్యలస్ వసుత్నాన్యి.  
కాసేపటికి యాంకర చివరి పర్శన్ అడిగాడు. అవారడ్ గర్హీత ఎవరో తేలేచ్ పర్శన్. అదేమిటో వినిపించలేదు. శరావ్ణి, ఆరోగయ్ం కోసం 

అతని ఆహారనియమాలను ఖచిచ్తంగా ఎలా అమలు చేసుత్ందో చెపిప్ంది. ఐసీర్క్ం తింటాడేమోననన్ భయంతో ఒకోక్సారి ఫిర్జ కు తాళం 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                   p˝…’  2018 

   8       డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ 

వెయాయ్లిస్ వసుత్ందని చెపిప్ సభికులిన్ నవివ్ంచింది. “జీవితంలో కమిటెమ్ంట అనేది ముఖయ్మనీ, భారయ్ అనే ఉదోయ్గానికి అదెంతో అవసరం.  
వాయ్పార రంగంలో తిరుగులేని రాజు తనకు మాతర్ం శర్దధ్గా చూసుకోవాలిస్న పసి పిలల్వాడితో సమానం” అనన్ది.   

భారయ్ మాటాల్డుతుంటే చూసూత్, భోజనం చేశాడు. 
నిబదధ్తతో శర్మించేవారికి , దారిలో విజయమనే విడిది ఎదురవుతుంది. అతని తోటి పర్యాణికులు , ఆ విడిది తమదేనంటారు. 

పరుగుతీసే వాడికి వేగం మీదే ధాయ్స తపప్ విజయాలు పటట్వు.  ఆ విజయానిన్ ఎవరు సవ్ంతం చేసుకుంటునాన్రనన్ విషయమూ ముఖయ్ం 
కాదు. 

‘విజయం వెనుక సతరీ’ అవారడ్ పటుట్కుని శరావ్ణి ఇంటికొచేచ్సరికి పర్కాష రికైల్నర లో నిదర్పోతునాన్డు. ఎదురుగా టీవీ చినన్ గొంతుతో 
అలల్రి చేసోత్ంది.  

టీవీ ఆపేసింది. నిశశ్బాద్నికి నిదర్లేచాడు.  
“ఇకక్డ పడుకునాన్వేం, పర్కాష?”  
“నిదర్ పటేట్సింది. ఎంత సేపైంది వచిచ్."  
మాటాల్డకుండా అవారడ్ చేతిలో పెటిట్ంది.  
‘నీకా అరహ్త ఉంది’ అని అరథ్ం వచేచ్లా ఇంగీల్షులో చెపాప్డు . చినన్గా నవివ్ంది. బెడ రూం లోకి వెళిళ్ దిండు కానుకుని బుక ఒకటి 

పటుట్కునాన్డు.  
ఆమె అవారడ్ ఫంక్షన బటట్లు మారుచ్కుని లోపలికి వచిచ్ంది.  
“పర్కాష, ఒక మాట చెపాప్లి.” కాళళ్ వైపు కూరుచ్ంది. 
 కాళుళ్ ఆమెకు తగులుతునాన్యని కొదిద్గా ఎడంగా పెటాట్డు.  
“చెపుప్.”  
“అదే, సరోగేట కోసం చూసుత్నాన్నని చెపాప్నుకదా. ఒకమామ్యి దొరికింది. మా చుటాట్లమామ్యే. దూరపు బంధువులవుతారు.”  
“అలానా?” 
 ఒకరి ఆలోచనలు ఒకరు పంచుకునే చనువు లేదు కానీ, వాళెళ్లా ఆలోచిసాత్రో  పసిగటేట్ నేరుప్ ఇదద్రికీ ఉంది.  
“పర్కాష, నువువ్ కో ఆపరేట చెయాయ్లి. పీల్జ.”  
“అలాగే” 
“అలాగే అంటే కాదు. మంచి ఆహారం, నిదర్ ఉండేలా జాగర్తత్లు తీసుకోవాలి. పర్యాణాలు తగిగ్ంచుకోవాలి. సాంపులస్ లో కావ్లిటీ 

ఉండాలి కదా.”  
మౌనంగా చూసుత్నాన్డు. 
“ఈ పార్సెస లో కొనిన్ రూలస్ ఉనాన్యి.” 
“చెపుప్” 
“ఆమె ఎవరు, ఏమిటి అనన్ వివరాలు అడగకూడదు. నాకు తెలియకుండా ఆమె ఎవరో తెలుసుకోవాలని, కలవాలని 

పర్యతిన్ంచకూడదు. ”  
“ఆ డిటైలస్ మీద నాకు ఇంటెర్సట్ లేదు.”  
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"కనీసం పిలల్ల మీద ఉందికదా,  ఇంటెర్సట్.”  
“అది కూడా నీకోసమే. నీకు కావాలి గనక, నాకిషట్ం. అంతే.”  
చదువుతునన్ పుసత్కం మూసేశాడు.  

PPP 
 
కృతిర్మ పదధ్తుల దావ్రా పెర్గన్నీస్ కోసం చేసే రెండో  రెండో పర్యతన్ంలో మధురకు గరభ్ం వచిచ్ంది.  
మూడోనెలలో ఆమె పిండం అనిన్ విధాలుగా ఆరోగయ్ంగా ఉందని తెలిశాక, ఆమెను ఊరి చివరన్ ఉనన్ పెదద్ భవంతి లాంటి గెసట్ హౌస 

కు మారాచ్రు.  
రోజు వారీ దిన చరయ్ ఒక పదధ్తి పర్కారం సాగేది.  
మధురకు ఎకుక్వగా రాతిర్పూట చదివే అలవాటు. చదవడానికేమీ బుకస్ లేకపోయినా ఆమెకు రాతిర్ రెండు మూడింటి వరకూ 

నిదర్పటేట్ది కాదు.  
ఉదయానేన్ కేర టేకర  నిదర్లేపింది.  
అపుప్డు లేవాలంటే కళుళ్ తెరుచుకోలేదు.  
“ఏమిటి?” అడిగింది.  
“అమామ్, అయిదయింది. మేడం ఫోన చేశారు.”  
“అలాగే.” అంటూ లేచింది 
ఉదయం అయిదింటికి యోగా టెర్యినర వచేచ్ది. మెడిటేషన హాలోల్ కూరుచ్ంది. ఆలోచనలనీన్ పుసత్కాల వైపే పోతునాన్యి. ఇంకా 

ఎనాన్ళుళ్ంది తన మెయిన ఎగాజ్మినేషన. మనసు నిలవడం లేదు. ఇషట్మైన విషయం పటేల్ ధాయ్నం. ఇంత మంచి పరిసరాలోల్ కూరుచ్ని 
చదువుకుంటే , ఎంత బాగుంటుంది. చదవాలి. చదవాలి.  

యోగా , మెడిటేషన తరావ్త పర్శాంతతకోసం,  టీవీలో పర్వచనాలు వినాలి. ఆమెకు తోడుగా నరస్, వంట మనిషి, డైటిషియన, కేర 
టేకర అందరూ కూరుచ్నేవారు. కాటన చీర కటుట్కుని ఒకామె మైక ముందు కూరుచ్ని కాసేపు భజన చేసింది. భజన తరావ్త బోధ! ఆమె 
చెపేప్ నీతి వాకాయ్లు వింటే, గతి తపిప్న ఆలోచనలిన్, సరి అయిన మారగ్ంలో పెటుట్కోవచుచ్.   

 మధుర మనసకక్డ లేదు. ‘తను పరీక్షకు పిర్పేర అయితే ఎంత బాగుండు. ఇలాంటి పర్శాంత వాతావరణం మళీళ్ వసుత్ందా. చకక్టి 
గారెడ్న. తోటలో తిరుగుతుంటే చాలా బాగుంది. అకక్డ తన బుకస్ అనీన్ పెటుట్కుని, నోటస్ రాసుకుంటూ, చదువుకుంటూ ఉంటే?' కలలోల్ 
తేలిపోతోంది.  

జరగని వాటిని కలలోల్ ఊహించుకుని సంతోషపడడానికే కదా మనసునన్ది.   
 నీతిబోధ అయాయ్క బేర్క ఫాసట్ తినాలి. డైటీషియన చెపిప్న పర్కారమే మెనూ ఉండేది. అందులో ఆమె తినగలిగినవేమీ ఉండేవి కాదు. 
చుటూట్ నిలబడి చూసుత్నన్ పనివాళుళ్.  
టేబిల మీద ఉడకబెటిట్న గుడుల్, పనీర, బోర్కలీ ఎనోన్ రకాల జూయ్సులు, సలాడ లు, నటస్, తకుక్వ మసాలాతో వండిన మాంసం, 

బోను సూప లాంటివి ఉండేవి.   
ఆమెకవి అలవాటు లేక తినలేకపోయేది. 
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తినడానికి భయపడి “నాకు ఆకలిగా లేదు.”  చెపిప్ంది.  
“మీరు తినకపోతే మేడం కోపప్డుతునాన్రు.” డైటిషియన మెలల్గా అంది. 
తినడానికి పర్యతిన్ంచి  వాంతులు చేసుకునేది. 
రెండు మూడు వారాలకొక సారి డాకట్ర ని వెంట బెటుట్కుని వచేచ్ది శరావ్ణి. ఒక సారి ఆమెను పరీక్ష చేసి ,తిరిగి వెళేళ్టపుడు “ఎలా 

ఉంది మా మధు?” అడిగింది శరావ్ణి.  
“బాగానే ఉంది. కానీ బరువు పెరగడం లేదు.”  
“కారణం ఏమైయుయ్ంటుంది?” 
“ నిదర్ కూడా సరిగా పోతునన్టుట్ లేదు.  పొర్ఫెషనల కౌనెస్లర తో అపాయింటెమ్ంట ఒకటి అరేంజ చేసాత్ను.”  
శరావ్ణి ఆలోచనలో పడింది. విషయాలనీన్ తెలిసింది డాకట్ర కే. కొతత్గా కౌనెస్లర మధురని కలవడం, విషయాలు బయటికి రావడం 

అంత మంచిది కాదనుకుంది.  
“డాకట్ర, మొదటి నుండీ మీరే చూసుత్నాన్రు. రోజుకు కొంత టైం మీరే తనతో గడిపే వీలు చేసుకోవచుచ్ కదా.  కొనిన్ నెలల పాటు, 

హాసిప్టల లో మీ డూయ్టీస తగిగ్ంచే ఏరాప్టు చేసాత్ను.”  
“అదేమీ అవసరం లేదు. నాకు వీలైనపుడు తనని బయటికి తీసుకువెళాత్ను. ఎకుక్వగా నాకు టైం దొరికేది హాసిప్టల కు వెళేళ్ టైంలో. 

ఎంత టార్ఫిక ఉంటే అంత ఎకుక్వ మాటాల్డొచుచ్.  వీకెండస్ లో మీకేమీ అభయ్ంతరం లేదు కదా?"  శరావ్ణిని అడిగింది డాకట్ర.  
"అంతకనాన్ ఏంకావాలి."  సంతోషంగా ఒపుప్కుంది.   
 వారాంతంలో డాకట్ర తనతో బాటు మధురను బయటికి తీసుకుని వెళుత్ండేది. 

PPP 
ఆమెకు సౌకరయ్ంగా ఉండేటుట్ సీటుని సరిచేసింది. సీట బెలట్ వతుత్కోకుండా పెటిట్ంది. పెడుతునన్పుడు చినన్గా “చకిక్లిగిలిగా ఉందా?” 

నవువ్తూ అడిగింది. 
మధురకు కూడా నవొవ్చిచ్ంది. లేదనన్టుట్ తలూపింది. 
“రోజంతా ఏం చేసుత్ంటావు? ఎలా తోసుత్ంది నీకు.” 
“ఏమీ లేదు.  తినడం , పడుకోవడం. రొటీన.” 
“ఒక వేళ ఈ పెర్గన్నీస్ రాకపోతే, ఏం చేసుత్ండేదానివి?” 
ఆమె ఏమీ మాటాల్డలేదు. చెపప్డం ఇషట్ం లేనటుట్ మౌనంగా ఉంది. 
“కార డైరవింగ వచాచ్ మధురా నీకు?”  
“వచచ్ండీ. నేరుచ్కునాన్ను.”  
యాధాలాపంగా మాటాల్డుతునన్టుట్ మధుర ఇషాట్ ఇషాట్లనీన్ అడిగి తెలుసుకుంది.  
చాలారోజుల తరావ్త బయటి పర్పంచం చూసోత్ంది ఆమె. పెర్గన్నీస్ గురించి కాకుండా మిగిలిన విషయాలే మాటాల్డుతోంది డాకట్ర.  
డాకట్ర చెపేప్ విషయాలు వింటుంటే,  ఆమెకు పనిలో ఆనందం పొందడం తెలుసని అరథ్మవుతుండేది. పేషంట తో మాటాల్డడమూ, 

వాళల్ పిలల్లిన్ ముదుద్ చెయయ్డమూ ఖాళీ సమయాలోల్ నరుస్లతో కలిసి నవువ్కోవడమూ అనీన్ ఇషట్మే.  ఆమెతో గడపడం చాలా బాగుండేది 
మధురకు. వీకెండ ఎపుప్డొసుత్ందా అని ఎదురు చూసేది. 
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ఓ రోజు ఆదివారం హాసిప్టల కు ఏదో ఎమెరెజ్నీస్ కేస వుందని తీసుకెళిళ్ంది. డాకట్ర ఆపరేషన చేసే టైం లో డూయ్టీ రూంలో 

కూరోచ్బెటిట్ంది. అదొక చినన్ రూం. 
ఒక పకక్న బెడ, వేరే టేబిల మీద ఆమె బుకస్ ఉనాన్యి. బుకస్ తీసి చదువుతుంటే, లంచ టైం కి డాకట్ర వచిచ్ంది. 
“భోజనం చేదాద్ం రా.” అంటూ ఆ రూం లోనే ఆమె తెచిచ్న సీట్ల కారియర విపిప్ంది.  
‘బెండకాయ కూర. బచచ్లి కూర పపుప్, ఎనాన్ళళ్కు చూశాను.’ అనుకుంటూ చూసోత్ంది. 
“ఆకలి వేసోత్ందా?”  
 అవుననన్టుల్ తలూపింది. ఒక పేల్ట లో అనన్ం, కూరా వేసి ఇచిచ్ంది.  

PPP 
మరాన్డు రాతిర్, శరావ్ణి డాకట్ర కు ఫోన చేసింది.  
" ఏమైనా చెపిప్ందా మా మధూ?" 
"నినన్ నాతోనే లంచ చేసింది. చకక్గానే భోంచేసింది. అలవాటు లేని పర్పంచం. తోడు లేకపోవడం వలల్ ఏమీ తినడంలేదని 

తెలుసోత్ంది." 
"ఇంకా ఏమిటి తన సమసయ్"  
" పనేమీ లేకుండా ఉండడం కూడా. ఆ అమామ్యికి బుక రీడింగ ఇషట్ం. బుకస్ లేకపోవడం వలల్ బాధపడుతోంది." 
"అయితే తనకేం బుకస్ కావాలో అనీన్ తెపిప్ంచండి." 
మధురకు కావలసిన బుకస్ అనీన్ అమిరాయి. ఆమె సంతోషానికి అంతులేదు.  
ఏడో నెల వచాచ్క ఓ సారి ఓ రోజు శరావ్ణి వచేచ్సరికి తెలల్ని కాటన చీర కటుట్కుని ఎదురొచిచ్ంది. చూసేందుకు నిండుగా ఉంది.  
“చాలా థాంకస్కాక్. మీదెంతో గొపప్ మనసు.” ఆనందంగా చెపిప్ంది.  
శరావ్ణి డాకట్ర కు ఫోన చేసి పర్తేయ్కంగా థాంకస్ చెపిప్ంది. "ఇక నుండీ పూరిత్గా మీదే బాధయ్త. మధుని జాగర్తత్గా 

చూసుకోండి.రెగుయ్లర గా టచ లో ఉండండి.”  అంటూ డాకట్ర కు చెపిప్ంది. 
PPP 

 
ఒక రోజు మధురను చూసేందుకు శరావ్ణి ఒకక్తే వచిచ్ంది. అపప్టికి మధుర ఇంటోల్ లేదు.  
పనివాళళ్ను అడిగితే డాకట్ర తో కలిసి ఎకక్డికో వెళిల్ందని చెపాప్రు.  
మధాయ్హన్ం పూట ఎకక్డికి వెళాళ్రు అనుకుంటూ కాసేపు పచారుల్ చేసింది. గంటవుతునాన్ రాలేదు.  డాకట్ర కి ఫోన 

చేదాద్మనుకుంటూ  కిటికీ నుండి బయటికి చూసింది. మధుర ఆటోనుండి దిగుతోంది.  
 ‘ఆటోలో ఎకక్డికి వెళిళ్ వసోత్ంది. డెలివరీ డేట ఇంకా రెండు నెలలు కూడా లేదు?’ శరావ్ణికి అంతులేని కోపం వచిచ్ంది.   
లోపలికి వచాచ్క శరావ్ణిని చూసి వణికి పోయింది మధుర. ఆమె ఉదయం సరిగా తినకుండా వెళిళ్ంది. నీరసంగా ఉంది. చెమటలు 

ధారగా తలనుండి కారుతునాన్యి.  
“ఎకక్డికెళొళ్సుత్నాన్వ? ఎవరైనా సేన్హితులునాన్రా?” శరావ్ణి అడిగే తీరులో ఆమెకెంత కోపం వచిచ్ందో అరథ్మైపోతోంది.  
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“అదీ. ఎగాజ్ం ఉంటేనూ. ఇవాళే లాసట్.”  
"పరీక్షలు రాసుత్నాన్వా? వదద్నాన్నుగా. ఫీజెవరు కటాట్రు నీకు?” మెతత్గా అంటునాన్ మాటలోల్ పదును.  
మధుర మాటాల్డలేదు.  
“చెపూప్.”  
“ డాకట్ర” 
శరావ్ణి దగగ్రకొసోత్ంది.  
“డాకట్ర గారిని ఏమీ అనొదద్కాక్. పీల్జ.”  నిలువునా వణికి పోతోంది.  ఆమె చేతిలో ఉనన్ బాగ విసురుగా లాకుక్ంది. ఆ విసురుకి , 

మధుర తూలి పకక్నే ఉనన్ టేబుల కోణం మీద పడిపోయింది.  
పొటట్కు తగిలింది. నొపిప్తో నేలమీద పడిపోయింది. పని వాళొళ్చిచ్ ఆమెను లేపి సోఫాలో కూరోచ్బెటట్బోయారు. పడుకునన్ చోటి 

నుండి లేవలేనని సైగ చేసింది. కొనిన్ నిముషాల తరావ్త మెలల్గా ఆమెను నడిపించి బెడ రూం లోపలికి తీసుకెళాళ్రు.  
బాగ లో ఏమునాన్యో చూసింది శరావ్ణి. సివిలస్ హాల టికెట, కొంత చిలల్ర కనిపించాయి. పరీక్షల హాల టికెట చూసింది.  

అయిదురోజుల పాటు జరిగిన పరీక్షలు. అదే చివరిరోజు . 
శరావ్ణి ఆలోచిసోత్ంది. అయిదు పేపరుల్. ఎవరో సహాయం చేయకపోతే , అనిన్ రోజులు తనకు తెలియకుండా  
“రోజూ ఎకక్డికివెళోత్ంది?” కేర టేకరిన్ అడిగింది.  
“డాకట్రమమ్గారే రోజూ వచిచ్ తీసుకెళుత్నాన్రు. దిగబెడుతునాన్రు. ఇవాళెందుకో మరి రాలేదు. డాకట్ర గారే కదా అని మేమూ అడుడ్ 

చెపప్లేదు.”  
డాకట్ర మీద కోపం, అసహయ్ం ముంచుకొచిచ్ంది .  
‘ఇపుప్డు ఎనిమిదోనె నెల.  
ఎంత ఖరుచ్, ఎంత శర్మ, ఎనిన్ జాగర్తత్లు?  
ఏదైనా జరిగితే? ఎంత అలక్షయ్ంగా ఉంటారు. చిలల్ర మనుషులు.’  
శరావ్ణి అసహనం అంచులు దాటుతోంది. 
నరస్ లోపలున్ండి బయటికి వచిచ్ 
“మేడం, ఒక సారి లోపలికి వసాత్రా?" పిలిచింది.  
లోపలికి వెళిళ్ చూసేత్  మధుర పరిసిథ్తి కంగారుగా ఉంది.  
ఊపిరి తీసుకోలేక అవసథ్ పడుతోంది. 
మధుర పడుకునన్ బెడ మీద పరచిన తెలల్ని బెడ షీట వేరే రంగులోకి వేగంగా మారుతోంది. 
చూడలేక కళుళ్ మూసుకుంది. 
డాకట్ర కు ఫోన చెయయ్బోయి ఆగింది.  
ఏమని చెపుత్ంది. ఇపప్టి వరకూ బాగానే ఉనన్ మనిషికి , హఠాతుత్గా ఎనిమిదో నెలలోనే నొపిప్ రావడం, రకత్ం పోవడం.   ఆమెకు 

తపప్కుండా అనుమానం వసుత్ంది. పైగా మధురకూ , డాకట్ర కూ సేన్హం కలిసింది.  
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కొనిన్ విషయాలు ఎవరికి తెలియకూడదనుకుంటామో వాళళ్కే చెపాప్లిస్ వసుత్ంది. ఫోన చెయయ్క తపప్లేదు.   
క్షణాలోల్ పర్కాష అకక్డికి వచాచ్డు. అంబులెనస్ కూడా చేరుకుంది.  

PPP 
 
కళుళ్ తెరిచి చూసింది. హాసిప్టల వాతావరణం. జరిగినవి గురొత్చాచ్యి.  
మంచం మీద పడిపోవడం , నొపిప్!  
ఇంకా కడుపులో నొపిప్గానే ఉందేమిటి?  ఒక సారి తడిమి చూసుకుంది. పొటట్ ఎతుత్గా లేదు. డెర్సిస్ంగ చేతికి తగిలింది. ఆపరేషన 

అయిందా?  
ఆపరేషన అయిందంటే, మరి బిడడ్?  
చుటూట్ చూసింది. ఎకక్డా లేదు.  
నొపిప్ ఎకుక్వైంది.  
చుటుట్పకక్ల ఎవరో ఉంటారనన్ నమమ్కంతో “నొపిప్ గా ఉంది” అని చెపిప్ంది.  
తనకే వినబడనంత చినన్గా వుందేం తన గొంతు? పకక్నే కూరుచ్నన్ నరస్ వచిచ్,  బెడ షీటస్ సరిచేసి, చేతికి ఇంజెక్షన చేసింది.  
“దాహం” అంటే కొదిద్గా మంచినీళుళ్ తాగించింది. మొతత్ం తాగబోతుంటే,  
"ఎకుక్వ తాగకండి. వాంతి అవుతుంది.” నరస్ ఆపేసింది.  
నొపిప్ తగిగ్ంది. తగిగ్నటేట్ తగిగ్ మళీళ్ వసోత్ంది. ఏమిటింత నొపిప్? 
నిదర్ లోకి జారుకుంది.  
మరాన్డు ఉదయం ఎంతో తేలికగా ఉంది. ఆమెను లేపి, దిళల్కు ఆనించి కూరోచ్ బెటాట్రు.   
నరస్ మౌనంగా వళళ్ంతా తుడిచింది. బటట్లు మారిచ్ంది. హాసిప్టల గౌన తేలికగా హాయిగా ఉంది . కడుపులో ఏమీ లేనటుట్ంది.  
బిడడ్ కోసం చుటూట్ చూసింది.  
“బేబీ ఎకక్డా?” నరస్ ని అడిగింది.  
ఆమె ఒక సారి మధుర వంక  చూసి మాటాల్డకుండా తన పని చేసుకుంటోంది.  
‘ఏమైనా అయిందా బేబీకి.’  
“కేష్మమే కదా.”  
మళీళ్ అడిగింది. నరస్ జవాబు చెపప్లేదు.  
బహుశా మాటాల్డకూడదేమో. ఇంక ఏమీ అడగలేదు.  
నీళుళ్ తెచిచ్ తాగించింది. కాసేపటికి గది బయటకు తీసుకెళిళ్ నడిపించింది.  
పాపో, బాబో? ఎవరయుయ్ంటారు. ఎలా ఉండి ఉంటారు. పర్మాద వశాతుత్ ఏమైనా అయిందా?  
ఇందాకటి నరస్ వచిచ్, ఒక బెర్సట్ పంప , బాటిల ఇచిచ్ంది. పర్తి రెండు మూడు గంటలకూ నరస్ పాలు తీసుకెళోత్ంది. అంటే, బిడడ్ 

కేష్మమే ననన్ మాట.  
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ఆమె కోలుకునాన్క ఇవాళ డిశాచ్రజ్ చేసుత్నాన్ం అని చెపాప్రు. తను అపప్టి వరకూ ఉనన్ గెసట్ హౌస కు వెళుత్నాన్నని అనుకుంది. కానీ 
శరావ్ణి వాళళ్ ఇంటికి తీసుకొచాచ్రు.  

ఆమెకు ఎదురుపడగలదా?  
లోపల భయంగా అనిపించింది.  
ఎదురు పడాలిస్న అవసరం రాలేదు. ఇంటికి దూరంగా కనిపిసుత్నన్ సాట్ఫ కావ్రట్రస్ ముందు కారు ఆగింది. చినన్ ఇలుల్లా కనిపిసోత్ంది. 

వెంట వచిచ్న నరస్ ఆమెను లోపలికి తీసుకువెళిళ్ంది. అదొక చినన్ గది మాతర్మే. పైన తెలల్టి ఫాన.  చెయియ్ ఎతిత్తే అందుతుందేమో అనన్ంత 
దగగ్రగా ఉంది. ఒక పకక్నే చెకక్ మంచం. సనన్టి పరుపు ,దుపప్టివేసి ఉనాన్యి. నరస్ ఆమె సామానల్నిన్ంటినీ లోపలికి తెచిచ్ంది. తినడానికి 
పేల్టు, గాల్సు ఇంకా రోజువారీ సామానుల్ తలుపులేని అలైమ్రా అరలోల్ సరిద్ంది.  

గోడకునన్ దణెణ్ం మీద ఆమె బటట్లు వేసింది.  
"వెళొళ్సాత్నమామ్" అంటూ వెళిళ్పోయింది.  
కిటికీ లోంచి చూసింది మధుర. దూరంగా శరావ్ణి బంగళా కనిపిసోత్ంది. కిటికీ పకక్నే ఏవో పిచిచ్ చెటుల్ ఉనాన్యి. ఉకక్గా ఉంది. 

ఫాన సివ్చ వేసింది. పెదద్ చపుప్డుతో తిరుగుతోంది. అయినా చెమట ధారగా కారుతోంది.  
ఇకక్డ ఎనాన్ళుళ్ండాలి?  
ఎందుకుండాలి? అనన్ పర్శన్కు అరగంటలో సమాధానం దొరికింది.  
బంగళాలో పనిచేసే యూనిఫాం చీరకటుట్కునన్ ఒక అమామ్యి “పాలు కావాలి.” అంటూ బాటిల తో వచిచ్ంది.  
“పాపా? బాబా?” అడిగింది.  
మధుర అడిగిన పర్శన్కు జవాబు చెపప్కుండా,  
“బిడడ్కు ఆకలి గా ఉంది. తవ్రగా ఇవవ్ండి పాలు." ఆ మాట సరిపోయింది,  బాటిల నిండడానికి.  
టైం పర్కారం బలమైన ఆహారం వచేచ్ది.  పాలు పడాలంటే నీళెళ్కుక్వ తాగాలని చెపేప్వారు.  
నీళళ్ బాటిలస్ రూం నిండా సరిద్ ఉంచారు. 
కొనిన్ నెలల తరావ్త, ఓ రోజు బంగళాలో  పెదద్ ఎతుత్న ఫంక్షన ఏదో జరిగింది. బంధువులు , సేన్హితులు కాబోలు , మనుషులతో 

సందడిగా ఉంది. హడావుడి తెలుసోత్ంది. ఆ రోజు మధురకు కూడా విందుభోజనం పంపించారు.  
పాల అవసరం తీరింది.   
మరాన్డే, ఆమె కోసం ఒక ఆటో వచిచ్ంది.  

PPP 
వేరే రాషట్రం లో ఒక చినన్ ఊరిలో పర్కాష కు బటట్ల మిలుల్లునాన్యి. ఎంతో మంది కారిమ్కులు పని చేసుత్ంటారు. ఊరిలో బతికే 

వారంతా ఆ మిలుల్ వరక్రేల్.  చుటుట్ పకక్ల మరెంతో మంది వేరే వాయ్పారాలు చేసుకుంటూ బతుకుతునాన్రు. మిలుల్ వరక్రల్ందరికీ ఇళుళ్ 
కటిట్ంచి ఇదాద్మని ఒక పార్జెకట్ మొదలెటాట్డు. ఇళుళ్ కడుతునన్ సమయం లో ఆ మిల చుటుట్పకక్ల పనిచేసే చినన్ చినన్ వాయ్పారసుథ్లంతా 
వచిచ్, తమకు కూడా ఏదో నాయ్యం చెయాయ్లనాన్రు. ఎంతో కొంత తకుక్వలో ఇళుల్ నిరిమ్ంచి ఇవవ్మనీ, ఎలాగోలా తీరుచ్కుంటామనీ 
అడిగారు. వెయియ్ ఇళుళ్ పూరిత్ అయాయ్యి. మరో యాభై అరవై ఎకుక్వకాదుకదా అని వాళళ్కూక్డా నిరిమ్ంచి ఇచాచ్డు.  
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ఆ కాలనీ పార్రంభోతస్వానికి మంతిర్ గారిని పిలిచాడు.  మంతిర్ గారితో బాటే కలెకట్ర హోదాలో మధుర కూడా వచిచ్ంది. ఇదద్రికీ 
పరిచయం లేదు. ఎపుప్డో ఒక సారి ఆమెను చూశాడు ఆమెకు ఆపరేషన చెయయ్బోయే ముందొక సారి ఆంబులెనోస్ల్ ఎకిక్సుత్ంటే, దూరం 
నుండి చూశాడు కానీ ఇదద్రూ ఒకరినొకరు గురిత్ంచే అవకాశం లేదు.   

సేట్జి మీద ఉనన్ వారెవరో, తెలుగు అమామ్యే నని పరిచయం చేశారు.  
మాటల మధయ్లో “పోసిట్ంగ మన తెలుగు రాషాట్ర్లలో వేయించమంటారా?” కనుకుక్నాన్డు. 
“వదద్ండీ. ఎకక్డైనా మనుషులేగా.”  చిరునవువ్తో చెపిప్ంది.  
ఆమె నవువ్, మొహం చూసేత్ ఎంతో పరిచయంగా అనిపించాయి.  
ఫంక్షన అయిపోయాక మంతిర్గారితో కలిసి వెళిళ్పోయింది.  
పర్కాష బస చేసిన గెసట్ హౌస అకక్డికి దగగ్రే.   
కారోల్ వెళుత్నన్పుడు పియేయ్తో అనాన్డు. “సతీష, ఈ కలెకట్ర మేడం తెలుగు వాళేల్నట.”  
సతీష ఏమీ మాటాల్డలేదు.  
“ఎకక్డో చూసినటుట్ లేదూ? నీకు తెలియని వాళుళ్ండరు కదా.” 
సతీష మౌనంగానే ఉనాన్డు. 
ఎపుప్డూ మాటాల్డుతుండే సతీష మౌనంగా ఉండడం ఏమిటీ?  
తను అడుగుతునాన్ జవాబు చెపప్కుండా ఉండే అలవాటతనికి లేదు.  
గెసట్ హౌస కు  తవ్రగానే చేరుకునాన్రు.  
కారోల్ ఉనన్ బీర్ఫ కేస తెచిచ్  లోపల పెటాట్డు సతీష.  
బాలక్నీ లో నిలబడి ఉనాన్డు పర్కాష తో చెపాప్డు.  
“వెళుత్నాన్ను సార.”  
“టీ తాగి వెళుళ్.”  
“పరేల్దు సార.”  
“పోనీ నాకైనా తెచిచ్ ఇవువ్.” లోపలకెళిళ్ టీ తీసుకుని వచాచ్డు.   
"మనిషిని చూసేత్ బాగా పరిచయమైనటేట్ అనిపిసోత్ంది.  గురుత్ రావటేల్దు. మతిమరుపు ఎకుక్వైంది." మధుర గురించి అనుకుంటూ 

పర్కాష టీ తాగుతుంటే తల వంచుకుని నిలబడాడ్డు సతీష.  
“మాటాల్డవేం  సతీష? అందరీన్ బాగా గురుత్పెటుట్కుంటావుగా.” 
మనకేదైనా పని చేసిపెటాట్రా ఈ కలెకట్ర గారు?”  
"సార."  చెపప్డానికి సందేహిసుత్నన్టుట్ అనాన్డు. 
“పరేల్దు చెపుప్. ఎపుప్డైనా హెలప్ చేశారా”  
"చేశారు సార. బిజినెస విషయాలోల్ కాదు. కానీ మేడం ఈ విషయం మరిచ్పోవాలని చెపాప్రు" 
తనెందుకు చెపప్వదద్ంటుంది? విచితర్ంగా ఉంది.  
“సరే సతీష, వెళుళ్” కళుళ్ మూసుకుని వెనకిక్ వాలాడు. శరావ్ణి వదద్నన్ విషయం పనివాళళ్నడగడం ఇషట్ం లేదతనికి.  
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కాసేపాగి కళుళ్ తెరిసేత్, సతీష అకక్డే నిలబడి ఉనాన్డు.  
“వెళళ్లేదా?”  అనన్ పర్శన్కు జవాబుగా  
“ఆ రోజున ఏంబులెనస్ లో తీసుకెళిళ్ ఆపరేషన చేయించిన అమామ్యి , ఈ మేడం గారే!” 
“నిజమా?” వెనకిక్ వాలి పడుకునన్ అతను, గభాలన్ లేచి కూరుచ్నాన్డు.   
ఆ అమామ్యి కలెకట్ర కావడమేమిటీ?  
ఆమె ఎవరో పెదద్గా చదువుకోలేదనీ, పేదరికం లో ఉనన్ తమ దూరపు బంధువనీ చెపిప్ందే శరావ్ణి.  
“నీకు ఖచిచ్తంగా తెలుసా?” 
“ఏంబులెనస్ లో ఎకిక్ంచే టైంలో నేనూ ఉనాన్ను. ఆ తరావ్త అడాపట్ చేసుకోక ముందు బరత్ సరిట్ఫికేట కూడా నేనే తెచాచ్ను. అందులో 

ఉనన్ పేరు ఈ మేడం పేరే. ఈమె , ఆ అమామ్యే సార.” 
అంటే తన బిడడ్కు తలిల్ ఈ కలెకట్ర. 
ఆరోజు ఏం జరిగిందో, ఎందుకు గొడవైందో వివరంగా చెపాప్డు. పెరుమాళళ్కైనా, తెలియని విషయాలు పనివాళళ్కు తెలుసాత్యి. 

సతీష ని ఏ విషయమూ అడగకూడదనుకునాన్డు. కానీ అతను చెపుత్ంటే ఆపాలని అనిపించలేదు.   
ఆమెకు ఆపరేషన అయాయ్క  బంగళాకు తీసుకుని రావడం, బిడడ్ పాల కోసమని ఆమెను సరెవ్ంట కావ్రట్రస్ లో ఉంచారనీ, 

అనన్పార్సన తరావ్త రోజున ఆటోలో పంపించారనీ చెపాప్డు.  
చూసుత్ండగానే చీకటి పడింది.  కొనిన్ నిజాలు వినాలంటే చీకటి అవసరం.  

PPP 
తరావ్త రోజు ఆమె అపాప్యింట మెంట కోసం పర్యతిన్ంచాడు. దొరకలేదు. 
కొండపకక్నే వాగొకటి పొంగి ఇళుళ్ మునిగిపోతే , సహాయక చరయ్లలోసం వెళిళ్ందనీ, ఎపుప్డొసుత్ందే తెలియదనీ చెపాప్రు.  
మూడు రోజుల తరావ్త ఆమె ఆఫీసుకు వెళాల్డు.  
రెండు రోజులున్ండీ సరైన నిదర్లేదేమో, ఆమె కళుళ్ ఎరర్బడి , అలిసిపోయాయి.  
మరాయ్దగా రిసీవ చేసుకుని కూరోచ్బెటిట్ంది. “చెపప్ండి”  తన వలల్ జరిగే పని ఏదో  ఉండి ఉంటుందని చూసోత్ంది.  
“మీతో కొంచం మాటాల్డాలి. ఎకుక్వ టైం తీసుకోను.” 
“పరేల్దు”  
 తేలికగా వాయ్పార లావాదేవీలు చెయయ్గలిగినబిజినెస మాన కు , మనుషులతో వయ్వహరించవలసి వసేత్  కషట్మే. 
“ఎలా చెపాప్లో తెలియడం లేదు.” 
అతను మాటలకోసం వెతుకుక్ంటునాన్డు. “మా కుటుంబం వలల్ మీకెంతో అనాయ్యం జరిగింది.”  
అరథ్ం కానటుట్ చూసింది.  
“నేను. ఐ మీన, శరావ్ణి నా భారయ్.”  
ఆ బంగళా, ఆ గెసట్ హౌస, ఆ చినన్ రూం , పర్తి రెండు గంటలకూ పాలు బాటిలోల్ నింపడం గురొత్చాచ్యి.  
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ఆశచ్రయ్ం కలిగించే విషయాలు వినన్ తరావ్త , సిథ్రంగా ఉండడం జీవితం అపప్టికే నేరిప్ంది.  
“అలాగా, నినన్ కలిసినపుడు చెపప్లేదే!” 
తనకు కూడా నినన్ రాతేర్ తెలిసిందని చెపప్లేకపోయాడు. 
“అకక్ బాగునాన్రా?” అడిగింది.  
నవివ్ ఊరుకునాన్డు. 
“చెపప్ండి,  ఏదైనా పనిమీద వచాచ్రా?” 
“పనేమీ లేదు. మిమమ్లిన్ కలవాలనే వచాచ్ను. నానన్గారు బాగునాన్రా?”   
“లేరు. పోయారు. అపుప్డే. ఓ ఆరెన్లల్ తరావ్త” ముకక్లు ముకక్లుగా సమాధానం ఇచిచ్ంది.  
“అలాగా. సారీ.”  
ఇదద్రూ మౌనంగా కూరుచ్నాన్రు కాసేపు.  
 కాఫీ తెపిప్ంచింది.  
“ఫిలట్ర కాఫీ. బాగుంటుంది. తీసుకోండి.”  
కాఫీ తాగుతూ అడిగాడు.   
“ఇకక్డ మీకు తోడెవరు?”  
“ఇకక్డ తండా వాళుళ్ మనుషులిన్ ఎంతో పేర్మిసాత్రు. ఎంతో అండగా ఉంటారు.”  
“ఇలా అడిగానని ఏమనుకోవదుద్. పెళిళ్ చేసుకునాన్రా?”  
“పెళిళ్ నాకొక లక్షయ్ం అని ఎపుప్డూ అనుకోలేదు సార.” 
“మీ పటల్ ఎంతో పొరపాటు జరిగింది. సరిదిదుద్కోడానికి ఒకక్ అవకాశం ఇవవ్ండి.” 
“పొరపాటని నేనెనన్డూ అనుకోలేదు. అదలా జరిగింది. అంతే!  మీరు కూడా మరిచ్పోండి.”  
లేత వంగ పూవు రంగు చీరలో ఎంతో హుందాగా ఉంది.  
మనసునన్ జాబిలి లాంటి అమామ్యి. ఇలాంటి అమామ్యికి ఎందుకింత అనాయ్యం జరిగింది? 
“చనువు తీసుకుని ఒక మాటంటాను.” 
“చెపప్ండి సార” 
“ మీకిషట్మైతే మీ పెళిళ్ జరిపించే అవకాశం మాకివవ్ండి. మీకు తగిన వాడిని, యోగుయ్డైన వయ్కిత్ని వెతుకుతాను.” 
ఎకక్డో కలుకుక్మంది.  
“మీకా ఆలోచన వచిచ్నందుకు థాంకస్. కానీ పెళిళ్ వదుద్ సార.” 
అతనికి కూడా సంభాషణ పొడిగించాలని అనిపించలేదు.  
లేచి నిలబడాడ్డు.  
“ఇపుప్డు తను థరడ్ కాల్స.”  
"ఎవరూ?" 
“సేన్హ! ఈ టౌన షిప కు తన పేరే పెటాట్ము. సేన్హ టౌన షిప.” 
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“అపుప్డు పుటిట్ంది పాపా?”  లోపల అనుకుంటునన్టుట్గా బయటికి అనేసింది.  
“ఎవరో కూడా తెలియదా?" ఆశచ్రయ్పోయాడు.  
ఆమె జవాబు చెపప్లేదు. ఒక నిముషం పాటు అలాగే తలొంచుకుని నిలబడింది. టేబిల మీద రెండు బొటుల్ జారిపడాడ్యి.  
“మీలానే ఉంటుంది. ఎంతో తెలివికలది.”   
ఆమె ఊపిరిపీలేచ్ తీరు మారింది.  
ఇంకా బాధపెటట్ కూడదని “సారీ, వెళాత్ను.” అంటూ లేచాడు.   
పంపించడానికి కార వరకూ వచిచ్ంది.  
“మళీళ్ చెపుత్నాన్ననుకోకపోతే, పెళిళ్ ఆలోచన వసేత్ నాతో చెపప్డం మరిచ్పోకండి. "     
కార లో కూరుచ్నాన్క వెళిళ్ పోతూ చెయియ్ ఊపాడు.  
మధుర కూడా నవువ్తూ చెయియ్ ఊపింది.  
'ఆ నుదురు, ముకుక్ , నవేవ్ పెదవులు, అంతా నా పాపే.  
నా పాపకూడా పెదద్యాయ్క , తలిల్లాగా కావాలి.'   
కారు దూరం అవుతుండగా ఆమెనే చూసూత్ ఉనాన్డు.   
బంగారు తలిల్.  
ననున్ తండిర్ని చేసిన తలిల్.  
కార వెళిళ్పోయాక ఆమె లోపలికి వెళిళ్ంది. అపప్టికే ఆమె ఫోన కు ఒక ఫొటో వచిచ్ంది.  
 రెండు పిలకలు వేసుకునన్ బూరి బుగగ్ల పాప.  

PPP 
పర్పంచం చినన్ది.  
నిజంగా చినన్ది.  
తెలిసిన మనుషులే మళీళ్ మళీళ్ కలుసుత్ంటారు.  
ఇంకా ఇంకా బాగా తెలుసుత్ంటారు.  

 
(వచేచ్ నెల మరో కథతో కలు కుందాం) 
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