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మొదటి కథ
ఎం. బి. బి. ఎస చివరి సంవతస్రంలో(1987 - 88 ), లాగ బుక పూరిత్చేయాలంటే, కొనిన్ డెలివరీలు సవ్ంతంగా చేయాలి. మరి
కొనిన్ంటికి అసిసట్ చేయాలి. అందుకోసమని లేబర రూం లో డూయ్టీలు చేసేవాళళ్ం. నేనూ నా వారడ్ మేట వెంకట, ఇదద్రం వంతులు వేసుకుని,
రోజుమారిచ్ రోజు డూయ్టీలు చేసుత్నాన్ం. ఓ సారి మధాయ్హన్ం పూట కేంటీన లో ఏదో తిని వసుత్ంటే….
“వణణ్ం తినవే, మళాళ్ లోపలికి తీసుకెలేత్ ఉతత్ నీళెళ్కిక్సాత్రు. తినూ..”
డెలివరీ రూం ఎదురుగా ఉనన్ మరిర్చెటుట్ చుటూట్ ఓ సిమెంట చపాట్ కటాట్రు. అకక్డ ఓ నిండు గరిభ్ణీ, ఆమె భరాత్ కూరుచ్ని ఇదద్రూ
అనన్ం తింటునాన్రు. ఎరర్టి పచచ్డనన్ం.
ఆమె తినలేక అవసథ్ పడుతోంది.
వాళళ్ను దాటి వచిచ్, మళీళ్ వెనకిక్ వెళాళ్ను.
“ఏంటి, ఇకక్డ కూరుచ్నాన్రు?”
గబుకుక్న చపాట్ దూకి “సనన్నెపుప్లే వతత్నాన్యని, కాసేపాగి రమమ్నాన్రు. లోపల ఖాళీ లేదంట!”
“ అనన్ం పెటొట్దుద్. నొపుప్లొసుత్నన్పుప్డు, కడుపు ఖాళీగా ఉంటే మంచిది.”
ముందుకెళుత్ంటే అంటునాన్డు.
“నేజెపప్లా, వణణ్ం తినకూడదంటా. ఇంకానయం , నాలుగు ముదద్లు తినాన్వు గాబటిట్ సరిపోయింది. “
మధాయ్హన్ం మూడింటికో, నాలుగింటికో పెదద్ డాకట్రల్ందరూ డూయ్టీ దిగివెళిళ్పోయేవాళుళ్. వెళళ్బోయేముందు వచాచ్డు.
“మీరేటి శేసాత్రో నాకేం తెలవదు. పోయిన సారీ కూతురేన్ కనన్ది. ఇపుప్డికి ముదనషట్పు దేవరుల్ ముగుగ్రునాన్రు. ఈ పాలి ఎటాట్గైనా
మీ చేతి సలవ సూపియాయ్ల. నాకు మగపిలల్గాణిణ్యాయ్ల. మా వొంశం నిలబెటాట్ల.”
“అవును మహా వంశం”

అంటూ నవివ్, “మా చేతులోల్ ఏముందయాయ్. కడుపులోఎవరుంటే వాళుళ్ బయటికొసాత్రు.” అంది

ఇలాంటివాళళ్నెందరోన్ చూసి చూసి రిటైరవవ్బోతునన్ మా పొర్ఫెసర.
“అటట్ంటే కుదరద్మమ్గారూ. నేను ఒంటిసేతోత్ మూడెకరాలు సాగు సేసాత్. ఎకరాకు ముపైప్ బసాత్లవుతది. రావయయ్గారి ఈరిగాడు,
ఉటిట్ సోంబేరు సనాన్సి. పజెజ్నిమిది పండిచచ్టాకి సెవటుల్ కకుక్తాడు. అటాట్ంటిది ఆడు ఒడుల్ పండిచచ్డం కాదురా, అంత సేటు మగోడివైతే
ఒకక్ మగపిలాల్ణిణ్ కనమని పబీల్కులో శాలెంజి శేశాడు. ఆడి దిమమ్తిరిగేటుట్ ఇది మగపిలాల్ణిణ్ కనాల, ఆడికి సీపెటాట్ల.”
మూరఖ్తావ్నికి మూలసథ్ంభంలాగా నిలుచ్నాన్డు.
“పిచిచ్వెధవా, నువూవ్ నీ చాదసత్మూ, మేమందరం ఆడవాళళ్ం కాదూ, మా అమామ్నానన్లు నాదగగ్రే ఉంటారార్. ఆడపిలల్లే చకక్గా
చూసాత్రు నినున్.”
“అమమ్మమ్, అంతమాటనవాకండి. సచిచ్పోతాను. ఈ పాలి పిలగాడు పుడతాడని ఆశగా ఉనాన్ను. మొనన్ వెంకనన్ సావి కలోల్
కనపడి ఒరే నీ ఇంటికొసాత్నార్ అనాన్డమమ్గారూ.”
“ఆయనకేం పనిలేదనుకునాన్వా నీ గుడిసె చుటూట్ తిరగడానికి.”
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“ఇంటికాడ ముగుగ్రునాన్రమామ్, కటాన్లు కానుకలు పురుళళ్నీ ఎనున్ంటాయి. ఏడనుండి తెసాత్ను సెపప్ండి.మగోడైతే అంతా
రాడవేగందా. ”
“ఒరే , మళీళ్ మగపిలాల్డని అనాన్వో పాతిపెడతా,, ఫో అవతలకు. నాకు పనుంది.”
“అమామ్, మగపిలాల్డే పుటాట్లని గటిట్గా సావిని తలుచ్కుని కానుప్ సెయయ్ండమామ్. అనుకునన్ది అనుకునన్టుట్ జరిగితే
తలీన్లాలిసాత్ననుకునానండీ” అంటూ పెదద్ నరుస్కు చెపుత్నాన్డు.
“అవును మరి మహా నీలాలు. నీ పొలంలో నాటేల్ వతుత్గా ఉంటాయేమో.” పెదద్ నరుస్ వెకిక్రించింది.
“ఏవేయ, . ఈ సారి ఆడపిలల్ పుటిట్ందో, నినున్ ఈడనే ఒదిలేసెలాత్. ఈ జలమలో నీ మొకం సూడను. గేపకమెటుట్కో. రేపు పొసుట్
బసుస్కొచేచ్తాత్.”
వాళాళ్విడకు ఓ హెచచ్రిక జారీ చేసి, పకక్నే నిలుచ్నన్ మమమ్లిన్ చూసి “అమామ్ సినన్మమ్లూ , మా యాడది పర్సవయేయ్పుప్డు
మీరనాన్ ఆ ఎంకనన్ను తలుచుకోండి. అంతా ఆ సావే సూసుకుంటాడు.” డెలివరీ టైం లో తీసుకోవాలిస్న జాగర్తత్ల గురించి మాకూక్డా
సూచనలు చేసివెళాళ్డు.
నరసమమ్, మొగుడి గురించి చెపూత్ ఎంత మంచివాడో, అంత మాయదారి సచిచ్నోడనీ , అనుకునన్ది జరకక్పోతే పిచెచ్కిక్, తికక్రేగి ఆ
తికక్లో ఏదైనా చేయగల సమరుథ్డనీ, అలాటి క్షణికావేశంలో చేసిన పనులవలల్ రెండు సారుల్ జైలుకూక్డా పోయాడనీ వివరించింది. “ఆడపిలల్
పుడితే ననున్ సంపేసాత్డమామ్” అంటూ కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కుంది.
నరసమమ్కు అనిన్ కానుప్లూ ఇంటి దగగ్రేనట. వెంకనన్గారిచిచ్న భరోసాతో ఈ సారి మగపిలాల్డు పుడతాడని, పుటట్గానే ఆపరేషన
చేయించాలని హాసిప్టల కు తీసుకొచాచ్డు. ఫామిలీ పాల్నింగ ఆపరేషన చేయిసేత్ అపుప్డు అయిదొందలిచేచ్వారు. ఓ సీట్లు బిందె కూడా ఫీర్!
అందరూ డూయ్టీ దిగి వెళళ్బోతుంటే, ఓ పెదాద్విడ, కడుపుతో ఉనన్ ఓ పదిహేనేళళ్ అమామ్యిని తీసుకొచిచ్ంది. ఆ పిలల్కు పెదద్మమ్
అవుతుందట.
వచిచ్నావిడ మా పొర్ఫెసర టేబిల మీద వంగి ఏదో చెపోత్ంది. పెదద్నరుస్ను పిలిచ్ మేడం ఏదో చెపాప్రు.
అరగంట పాటు జరిగిన ఆ రహసయ్ చరచ్ల సారాంశం ఏమిటంటే, ఆ అమామ్యికి పెళిళ్కాలేదు. పుటిట్న బిడడ్ను , పిలల్లేల్ని ఓ జంట
తీసుకునే ఏరాప్టుల్ చేశారు..
ఆ అమామ్యికి పదిహేనేళుళ్ంటాయేమో. మూయ్జియం లో వింతవసుత్వు నడుచుకుంటూ డెలివరీ రూం లో బెంచీ మీద కూరుచ్నన్టుల్ ,
మేమందరం ఆమెనే చూసుత్నాన్ం.
బాగా ముతక లంగా కటుట్కుంది. సగానికి చింపిన నేత చీర, ఓణీ లాగా వేసుకుంది. లూజుగా ఉనన్ జాకెటుట్. వెంట తెచుచ్కునన్
మాసిన దుపప్టి కపుప్కుని కూరుచ్ంది. భయమూ , కంగారూ కలిసిన చూపులు. మొహం లో వతుత్గా అమాయకతవ్ం. గరిభ్ణీ కావడం వలల్
నునుపు దేరిన నలల్టి బుగగ్లు . రెండు జడలు వేసుకుని పైకి కటిట్ పసుపప్చచ్ రిబబ్నుల్ వేసుకుంది. నెపుప్లొసుత్నాన్యేమో మొహం మీద చిరు
చెమటలు.
“ఎవరే?” అంటూ కొందరు ఎంకైవ్రీ చెయయ్బోయారు.
దానిన్ ఎవరూ ఏమడగొదద్ని గటిట్గా చెపిప్ మా పొర్ఫెసర వాళళ్ను ఆపేసింది.
అందరూ వెళిళ్పోయారు. సాయంతర్ం అయింది.
PPP
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అరథ్ రాతిర్ రెండయింది. ఓ పిలల్ నరుస్. నేను.

కానుప్ కషట్మైతే సహాయం చెయయ్డానికి, అవసరమైన నిరణ్యాలు తీసుకోవడానికి పీజీలు, అసిసెట్ంట పొర్ఫెసరుల్ చాలా దగగ్రోల్నే
డూయ్టీరూములోల్ ఉంటారు కాబటిట్ మేము పెదద్గా భయపడేవాళళ్ం కాదు. సాధయ్మైనంతవరకూ తేలిక కానుప్లనీన్ మామీదే వదిలేసేవాళుళ్.
ఒక టేబిల మీద నరసమమ్.
ఆమె పకక్నే లేత గరిభ్ణీ. నొపుప్లు తటుట్కోలేకపోతోంది.
బాగా నొపిప్వచిచ్నపుప్డలాల్, తన దుపప్టి అదీ సరి చేసుకుని “నేనెలిల్పోతా” అంటూ టేబిల మీద నుండి లేచెళళ్బోతోంది.
నరసమమ్ తన టేబిల దిగి ఆపిలల్ పకక్నే నిలుచ్ని వెనున్ రాసోత్ంది. ఓరుచ్కోమని ఏదో చెపోత్ంది.
"బాగా గాలి పీలుస్కో! అయిపోదిద్లే, నీరు పడిపోయిందా, ముకాక్లనిపిసేత్ ముకుక్" నరసమమ్. అనుభవంతో చెపోత్ంది.
సాధారణంగా నా అంతట నేను పేషంటల్తో దురుసుగా మాటాల్డడానికి ఇషట్పడను.
‘ఆవిడ వాయ్పారం ఆవిణిణ్ చూసుకోమని, కాసత్ నిశశ్బద్ంగా ఉండమని’

ఇంగీల్షులో నరుస్తో చెపిప్, తెలుగులో నరసమమ్కు

చెపప్మనాన్ను.
"ఏవమోమ్, నోరూమ్సుకో, నువేవ్మైనా డాకట్రనుకుంటనాన్వా" పిలల్నరుస్ సేవ్చాఛ్నువాదం చేసింది
"పాపం పిలల్ తటుట్కోలేకపోతందనీ"
"అకాక్, సచిచ్పోయేటుట్నాన్నకాక్"
"వెంకనన్ను తలుస్కో, కనున్మూసి కనున్ తెరిసేలోగా అయిపోదిద్"
ఆ జూనియర గరిభ్ణీ కి ముందు డెలివరీ అయిపోయింది. మగపిలల్వాడు. నాలుగైదు జనమ్లకు సరిపడా విరకీత్, నీరసమూ కముమ్కోగా,
ఎవరు పుటాట్రో కూడా అడకుక్ండా ఓ పకక్కు తిరిగి పడుకొంది.
నాతో ఉనన్ నరుస్కు కొనిన్ అదుభ్త శకుత్లునాన్యి. హఠాతుత్గా మాయమై , మళీళ్ అంతే హఠాతుత్గా పర్తయ్క్షమవుతుండేది. .
ఎకక్డికెళాళ్వని ఆ యక్షరహసాయ్లు కనుకుక్నే పర్యతన్ం చేయకూడదు. నరసమమ్ డెలివరీ అయిపోగానే అలా మాయమైంది.
అసలు హీరోయిన డెలివరీ దగగ్రౌతునన్కొదీద్, నా గుండె వేగం పెరుగుతోంది. ఒకోక్నొపిప్కి పది పాయింటల్చొపుప్న గుండె రేటు
పెరుగుతోంది.
ఆడపిలల్పుడితే నరసమమ్ మొగుడుగారు ఏం గోలచేసాత్రో ఏవిటో? టెనష్న పెరిగిపోతోంది. ‘ మగపిలాల్డే పుడితే బాగుండు దేవుడా!
అదే గనక జరిగితే …’అంటూ ఆవేశపడబోతుండగా,
“నీ బొంద, నీకెందుకు ఎవరికెవరు పుడితే? అసలే ఆయన సిట్ర్క.ట్ మొకుక్ తీరచ్కపోతే ఏదో ఒక పరీక్షలో, అకక్ణుణ్ంచే మనకు
గుండు కొటిట్సాత్డు.’ మనసు ముందసుత్ హెచచ్రికలు జారీ చేసింది.
బిడడ్ తాలూకు తల, భుజాలు చేతులు, పొటట్ ….మెలల్గా జారుతోంది.
మరుసటి రోజు వుదయానేన్ అభిమాన హీరో కొతత్ సినామ్ రిలీజవుతుంటే, ముందు రాతిర్ కరుడుగటిట్న అభిమాని వలె రెసట్ లెస
అయిపోతునాన్ను.
బొడుడ్తాడు కాల్ంప చేసి కట చేసి చూసేత్......
వెంకనన్ బదులు వెంకమమ్. నేను భయపడినటూల్, మీరూహించినటూల్ ఆడపిలేల్ పుటిట్ంది. పిలల్ తొందరగానే ఏడిచ్ంది.
దేవుడా, ఇదేంటి అనుకుంటూ, కంగారు కంగారుగా పకక్కు తీసుకెళిళ్ ఒక ఉయాయ్లోల్ పడుకోబెటాట్ను.
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నరసమమ్ నేను చేసే పర్తి పనీ వెయియ్కళళ్తో చూసోత్ంది.
“అమామ్ మగబిడాడ్? ఆడబిడాడ్?”

నరసమమ్కు పర్సవానుభవం, ఉనన్ందువలల్, “ఏందమోమ్, ఆడపిలల్గొంతులా వినొసత్ందీ. అమామ్ డాటట్రమామ్, నీకు పునెన్వుంటది.
ఆడపిలోల్ మగపిలోల్డో తొందరగా సెపప్మామ్.” నేను పాల్సెంటా తీసుత్ంటే నరసమమ్ నా పార్ణాలు తీసోత్ంది.
డెలివరీ కాగానే, సెలైన లో కలపాలిస్న ఇంజెక్షనుల్ కలిపేసి, చేతికో ఇంజెక్షన చేశాను. నరెస్టో పోయింది.
“ఒకక్దానిన్ ఎనన్ని చేసాత్ను. కాసేపు ఊరుకో” ఇంకో దారిలేక కసురుకునాన్ను.

మొహమంతా కోపంగా పెటుట్కుని ఎంతో

పనునన్టుల్ అటూ ఇటూ పరుగులు తీసుత్నాన్ను. నా కోపం చూసి మాటాల్డడానికి వెనకాడింది.
సహాయానికి ఎవరినైనా పిలవొవ్చుచ్ కానీ, ఎందుకో పిలవబుదిధ్కాలేదు. బయటికెళిళ్చూసేత్, ఆయమమ్లు బాత రూం గోడకానుకుని
కూరుచ్నే నిదర్ పోతునాన్రు.
కాసేపు లావాటి రిజిసట్ర దగగ్ర నిలుచ్నాన్ను. డెలివరీ అయిన వెంటనే వివరాలు అకక్డ ఎంటర చెయాయ్లి.

ఫిమేల బేబీ అని

రాయబోయి ఆగాను.
తమకేబిడోడ్, నరసమమ్కూ తెలియదు, పదిహేనేళళ్ అమామ్యికీ తెలియదు. ఆ అమామ్యికి ఏ బిడైడ్నా ఒకటే. ఎవరికో పెంపకానికి
వెళిళ్పోతుంది. ఆమెకు పుటిట్న మగబిడడ్ను నరసమమ్కిచేచ్సేత్... .
గోడకానుకుని ఓ క్షణం ఆలోచించాను.
ఇదద్రు జంటలీన్ మనసులో తలుచుకునాన్ను. రంగులూ అవీ పెదద్గా తేడాగా ఏం లేరు.
నా చేతిలో పని. అందరూ హాయిగా ఉంటారు.
మారేచ్సేత్ !? దురామ్రగ్మైన ఆలోచన వచిచ్ంది.
హాసిప్టల అంతా నిదర్లో ఉంది. దూరంగా లైటల్ వెలుగులో ఊగే వేపచెటుల్, ఎకక్డో ఆకాశంలో చందమామ. మారేచ్సేత్ అందరి
బతుకులూ హాయిగా ఉంటాయి.
దొంగ పని చెయాయ్లంటే కావలిస్ంది ఏకాంతం కాదు, గుండె ధైరయ్మని తెలిసి లోపలికి వచేచ్శాను.
ఆ పిలల్ కనన్ మగపిలల్వాడు ఓ పకక్న ఉయాయ్లోల్ మొదుద్నిదర్పోతునాన్డు. నరసమమ్ కూతురు మాతర్ం కీ కీ అని ఏడిచ్, లైటల్వంక
చూసోత్ంది.
నరసమమ్ దగగ్రకెళిళ్, “నరసమామ్, నా మాట విను , ఆడపిలల్ మగపిలల్వాడా అనే విషయం అసలు ఎవరిచేతిలోనూ ఉండదు.
ఆడపిలల్లు కూడా .. “ పొంతన లేని మాటలు మాటాల్డుతునాన్.
వెంటనే పిచిచ్ పటిట్నదానిలా, “ఏటీ మళాళ్ ఆడపిలాల్ ? దేవుడా ననున్ తీసుకెళుళ్ దేవుడా. నేను బతకను. ఆడు ననున్ సంపేతాత్డు.
నాకొదీద్ పిలల్. ఈ మాయదారిముండ ననున్ సంపటాకే పుటిట్ంది. దానిన్ తీసుకెళిళ్ గోడవతల ఇసిరేసాత్. పిలల్ పుటట్గానే సచిచ్పోయిందని
సెపప్ండి.”
ఈ గొడవెరగని పిలల్, చుటిట్ఉనన్ గుడడ్ను కాసేపు, అవి అందనపుడు గుపిప్ళుళ్ కాసేపు చీకుతోంది.
“ఊరుకో నరసమామ్ , గొడవచెయయ్కు పీల్జ.” బతిమలాడుతునాన్ను.
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“ఎటాట్ ఊరుకోను. తెలాల్రితే నా కొంప కూలిపోదిద్. ఆడొచిచ్ ననేన్ సంపేసాత్డో ఇదద్రీన్ సంపేసాత్డో తెలవ్దు. సదాద్వంటే
ఇంటికాడపిలల్లకి దికెక్వరు. దేవుడా ఇంత అనాయ్యవా. సంపెయియ్ డాటట్రమామ్ దానిన్, లేపోతే నేనే సంపేసాత్.” అంటూ పూనకం వచిచ్నదానాల్
లేసోత్ంది.
ఆ గొడవకు పకక్నే మగపిలాల్ణిణ్ కనన్ అమామ్యి నిదర్లేచింది.
“అకాక్” అంటూ లేచి టేబిల మీద బాసెంపెటుల్ వేసుకుని నరసమమ్ వంక చూసోత్ంది.
“ఏయ! పడుకో” అని ఆ పిలల్ను కసిరాను
“ఇంతనాయ్యం సేసావేంటార్ దేవుడా దేవుడా” అంటూ ఏడిచ్ ఏడిచ్ ఓపిక లేక వెకిక్ళుళ్ పడుతోంది.
నరొస్చిచ్ వారడ్ లో పేషంట కు బెడ మీదే డెలివరీ అయిందని చెపేత్, ఆ విషయం చూసేందుకు అటెళాళ్ను. ఆ పనీ, వారడ్ లో
ఇంజెక్షనల్పనీ అదీ ఇదీ అయేసరికి తెలాల్రిపోయింది.
ఆతర్గాడైన మా వెంకట ఆ రోజు కేసులకోసం వలతో పాటు వచేచ్సూత్ ఉంటాడు. అనుకునన్టేల్ ఏడునన్రకు చదద్నన్ం తినేసి,
పాండస్ పౌడర సౌజనయ్ంతో తెలల్గా తయారయి వచేచ్శాడు.
అమోమ్ ఇతగాడొచాచ్డంటే, పసట్ బసుస్లో అతగాడూ వసాత్డు. ఎంతగొడవచేసాత్డో.
“నేను వెళాత్ను వెంకట , రెండు డెలివరీలయాయ్యి. ఇదొకటి. డిటైలస్ రిజిసట్ర లో ఎకిక్సాత్వా పీల్జ?” అనాన్ను.
“సరేల్ నువెవ్ళుళ్ నే రాసాత్లే” అనాన్డు.
ఇంటికెళాళ్ను. రాతర్ంతా నిదర్లేకపోయినా నిదర్రాలేదు. నిదర్పోడానికి పర్యతిన్సుత్ంటే, ఒకటే కలలు. అరథ్ం పరథ్ం లేని కలలు.
పకిక్ంటివాళుళ్ నా బెడ పకక్నే బటట్లు ఉతుకుతునాన్రు. ఎవరో డబాబ్లు, గినెన్లు, తపేళాలు నా నెతిత్మీద వేసుత్నాన్రు. దాహం వేసోత్ంది.
నీళళ్కోసం ఎకక్డెకక్డో తిరుగుతూ ఉంటే మెలకువ వచిచ్ంది. వంటింటోల్ బిందెలో నీళుళ్ ముంచుకుని తాగాను. వేడిగా ఉనాన్యి.
వెంటనే రాతిర్ కేసులు గురొత్చాచ్యి. నరసమమ్ మొగుడు ఏం గొడవ చేశాడో?
సునామీ ని ఆపే మంతర్ం తెలిసి కూడా జపించలేదనీ మనసు నిషూట్రాలు వేసోత్ంది.
ఆ రోజు ఎలాగో అయిందనిపించాను. ఆ తరావ్త రోజు నాదే. కేసుల కోసం వెళాళ్లిస్న రోజు.
ఉదయానేన్ వెళాళ్ను. వారడ్ హడావుడిగా ఉంది. నరసమమ్కు ఫామిలీ పాల్నింగ ఆపరేషన అని థియేటర లోపలికి తీసుకెళుత్నాన్రు.
తలంతా ఒకటే నొపిప్. కాఫీ తాగితే పోతుందేమోనని బయటికొచిచ్ కేంటీన కెళిళ్ తిరిగి వసుత్ంటే బయట నరసమమ్ భరత్ గారు మరిర్చెటుట్
సిమెంటు చపాట్ మీద కూరుచ్ని సుఖంగా బీడీపానం చేసుత్నాన్రు.
ననున్ చూసి పులిలా మీద బడతాడేమోననన్ భయంతో ఎటో చూసూత్, పోతునాన్ను.
“అమామ్, డాటట్రమామ్, నినేన్, నినేన్” అంటూ వెంటబడుతునాన్డు.
‘ఓరినాయనో’ సీప్డు పెంచాను.
పంచె ఓ చేతోత్ పైకి పటుట్కుని పరుగున వచిచ్ నాతో కలిశాడు.
“ఏంటీ?” రౌడీలను ఎదురొక్నే విజయశాంతి కంఠంతో అడిగాను.
“మగబిడడ్ పుటాట్డు.

అంతా నీ సేతి సలవ. మా వొంశం నిలబెటాట్వు.“ అని పార్ంపిట్ంగ అందని నాటకపాతర్ధారిలా ఏదేదో

వాగుతునాన్డు.
“ఇదుంచు. ఇంతకనాన్ ఏవిచుచ్కోలేను” అంటూ 20 రూపాయలనోటు చేతిలో పెటాట్డు.
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‘మగబిడాడ్? ‘

ఏంటిది. ఏదో తేడా వుందీ అనుకుంటూ, ఆ ఇరవై రూపాయలనోటు అతనికిచేచ్యాలనే ఆలోచనకూడా లేకుండా అది చేతిలో
ఉంచుకునే వారడ్ లోపలకు పరిగెతాత్ను.
నరసమమ్కు చిటికెలో ఆపరేషన అయింది కాబటిట్ వారడ్ లో మూలుగుతూ పడుకుని ఉంది.
“నరసమామ్, నరసమామ్, ఓ మాట చెపుప్.” అంటే కళుళ్ విపిప్ నా వొంక చూసి, పొదుద్నేన్ గుడల్ గూబను చూసిన ఎకెర్స్ప్షన ఇచిచ్
కళుళ్మూసుకుని, మూలగడంలో బిజీ అయిపోయింది.
“అదికాదు నరసమామ్, నీకు ఎవరుపుటాట్రో తెలుసా?” నేనడుగుతుంటే ఆమెకు నొపిప్ ఎకుక్వవుతోంది.
నరసమమ్కు ఆడపిలల్కదా! వెంకట రిజిసట్ర లో తపప్కుండా రాసే ఉంటాడు.
పరుగున వెళళ్బోతుంటే ఎవరో ఆపారు. మగబిడడ్ను కనన్ ఆ పిలల్ గరిభ్ణీ.
“సిటట్రూ, మాట “
ననెన్వరైనా సిసట్ర అని పిలిసేత్ చచేచ్టుల్ చీవాటుల్ పెటేట్దానిన్. వాళళ్కు డాకట్ర అనన్ పదం నేరిప్, ననున్ డాకట్ర అనిపిలిచేదాకా
వదిలేదానిన్కాదు.
విచితర్ంగా ఆ నిముషంలో కోపమే రాలేదు.
“నువెవ్లిల్పోయాక, పిలగాణిణ్ అకక్ని తీసుకోమనాన్. ఎవురూ సూడలా. నువూవ్ సెపప్మాక .” అంటూ నా చేతిలో తను ఒటుట్వేసోత్ంది.

****

øöeTT~

www.koumudi.net

డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ

9

- రెండవ కథ కొనేన్ళళ్ కిర్తం ,
మాఘ మాసం , పెళిళ్ళళ్ సీజన. నా టేబిల మీద ఉనన కేలండరోల్, ఆ నెల గళళ్నీన్ లంచ లు, డినన్రల్తో నిండిపోయి ఉనాన్యి.
వాటనిన్ంటికీ సరిగాగ్ హాజరైతే, మా వంటావిడను ఉతత్ర భారత దేశపు యాతర్కు పంపించొచుచ్.
ఆ రోజు ఉదయం ఏడు గంటలకు తెలిసిన వాళళ్పెళిళ్. మధాయ్హన్ం పెళిళ్ తాలూకు లంచ. పొదుద్నేన్ బేర్క ఫాసట్ కు వెళేత్, చకక్గా
పెళిళ్కి హాజరైనటూల్ ఉంటుంది. లంచ తపిప్ంచు కుని , హాయిగా హాసిప్టల పని చేసుకోవచుచ్ అని ఓ పథకం పర్కారం రెడీ అవుతునాన్ను.
పటుట్ చీర మీదకు ముతాయ్లైతే బాగుంటుందా, బంగారం సూటవుతుందా అని ఆలోచనలో ఉండగా, ఆయమమ్ వచిచ్ంది.
" అమామ్, పేషంటొల్చాచ్రు.”
ఇపుప్డా అనబోయి, " ఎవరూ?" అనాన్ను.
“ఎవరో అమామ్యి. “
“పెదద్ వొయసేంగాదు, ఆయమామ్యి, ఆళళ్మామ్ ఒచాచ్రు. కడుపులో నొపిప్ అంట" . మళీళ్ ఆయమేమ్ అంది
పర్తినెలా వచేచ్ నొపిప్ అయుయ్ంటుంది. ఓ ఇంజెక్షన ఇచేచ్సి, కాసేపు చూసుకుని, ఓ అరగంటలో పెళిళ్కెళొళ్చుచ్. అని కిందకు వెళిళ్
చూసేత్…
ఓ అమామ్యి వెయిటింగ రూం లో మెలికలు తిరుగుతోంది. మొహమంతా పాలిపోయి ఉంది.
నెలనెలా వచేచ్ నొపిప్కాదనిపించింది.
“బీల్డింగ అవుతోందా?” అడిగాను.
“ కొదిద్గా” అంది పకక్నునాన్విడ.
కొదిద్గా కాదనీ, ఎకుక్వేననీ తెలల్ని బెడ షీట చెపోత్ంది.
గబగబా లోపలికి తీసుకెళిళ్ ఎగాజ్మినేషన టేబిల మీద పడుకోబెటిట్ చూసేత్, పొతిత్కడుపు కొదిద్గాఎతుత్గా ఉంది.
పరీక్ష సాక్నింగ చేసి చూసేత్ , పొటట్లోపలి నుండి ఒక చినన్ జీవి నెలలు నిండకుండానే బయటపడడానికి పర్యతన్ం చేసోత్ంది.
మారగ్మధయ్ంలో ఇరుకుక్పోయింది. అందుకే నొపిప్…. బీల్డింగ. వెంటనే ఆ పార్ణీని బయటకు సాగనంపితే గానీ ఆమెకు బీల్డింగ , నొపీప్
తగగ్దు. అలాంటపుడు డాకట్రుల్ సహాయం చేయాలొస్సుత్ంది.
“వెంటనే ఆ డెర్స మారచ్ండి. ఐవి లైన పెటిట్, థియేటర రెడీ చెయయ్ండి.” అని మా వాళళ్తో చెపాప్ను. . టైట గా ఉనన్ చూడిదార
నుండి ఆమెను హాసిప్టల గౌన లోకి మారచ్డానికి సాట్ఫ తంటాలు పడుతునాన్రు.
ఇంతలో ఆమె బంధువులకు విషయం చెపిప్, ఆపరేషన అనుమతి పతార్ల మీద సంతకాలు తీసుకుందామని బయటికి వచాచ్ను. ఆ
అమామ్యితో వచిచ్నావిడ ఎకక్డుందోనని చూసేత్ , రిసెపష్న లో ఉనన్ కురీచ్లో కూరుచ్ని బయట వెళేళ్ పోయే వాహనాలను గమనిసోత్ంది.
వెనకనుండి చూసేత్ పెదద్ బన ముడి.
నేనొచిచ్న విషయం గమనించినటేల్ లేదు.
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నాతో పాటు వచిచ్న నరుస్ ఆమెను తటిట్ “ మేడం ” అని చెపిప్ంది. ఆవిడ మౌనంగా లేచి నిలుచ్ంది.

ఇసతరీ చేసిన కాటన చీర నడుముచుటూట్ తిపిప్ కుడిచేతోత్ పటుట్కుని ఉంది. ఎడమచేతిలో పొడుగాటి పరుస్. నుదిటన పెదద్ సైజు ఎరర్టి
సిట్కక్ర.
“అమామ్యి మీకేమవుతుంది?”
“మా అమామ్యే.”
ఆవిడలో ఏమాతర్ం ఆందోళన లేకపోవడం విచితర్ంగా ఉంది.
“వాళళ్ హజెబ్ండ వచాచ్డా?”
రాలేదని అడడ్ంగా తలూపింది.
“ అమామ్యికి అబారష్న అవుతోంది. బీల్డింగ కంటోర్ల కావాలంటే తవ్రగా కీల్న చెయాయ్లి.”
ఆమె వివరాలేమీ అడగకపోయినా, చేయబోయే పొర్సీజర గురించిన వివరాలు గబగబా ఆమెకు చెపాప్ను. మాటాల్డకుండా అడిగిన
చోట సంతకం పెటిట్ంది.
ఆ అమామ్యిని థియేటరోల్ పడుకోబెటిట్, మతుత్ ఇచిచ్, గరాభ్శయానిన్ కీల్న చేసే సరికి

ఓ అరగంట పటిట్ంది.

అంతా సెటిల

అయిందికాకపోతే కాసత్ మతుత్లో ఉంది. ఓపీలో మిగతా కేసులు చూసుకొని ఆ పనీ ఈ పనీ చేసే సరికి మధాయ్హన్ం మూడైంది. పొదుద్నన్ బేర్క
ఫాసట్ కు వెళాద్మనుకునన్ దానిన్ ,పెళిళ్ లంచ కు వెళాళ్ను. ననున్ కలాయ్ణమండపం లో దింపేసి , పిలల్లిన్ తీసుకురావడానికి సూక్లుకెళాళ్డు
డైరవర.
డాకట్రుల్ చాలా మంది వచాచ్రు.
డా. మధుసూదనంగారు, భారయ్తో కలిసి వచాచ్రు.
మనిషిని చూడగానే ఈయన డాకట్ర అయుయ్ంటాడని అనిపించే ఆ తరం సీనియర డాకట్ర.
చాలా ఏళళ్ పార్కీట్సు తరావ్త,

పర్సుత్తం ఉచితంగా సరీవ్స చేసుత్నాన్రు.

ఎకక్డ కనిపించినా ఎంతో అభిమానంగా పలకరిసాత్రు.

వాళళ్ బంధువులోల్ ఆడవాళుళ్ కొంతమంది నాదగగ్రకు టీర్ట మెంట కోసం వసుత్ంటారు . ఎంత వయసయినా సరే, పొటట్ పెరగనీయరు. గడడ్ం
మాయనీయరు. చకక్గా దువివ్న తెలల్ని జుటుట్. ఇసతరీ మడతలు నలగని బటట్లు. టక చేసిన లేత రంగు ఫుల హేండస్ షరట్. తళతళలాడే బూటుల్.
తెలల్ని చేతులు.
నేను డైరవర కోసం ఎదురు చూసుత్ంటే , భారాయ్ భరత్లిదద్రూ దగగ్రకొచిచ్ పలకరించి మాటాల్డారు.

తాము దింపేసాత్మని వాళళ్కారోల్

ఎకిక్ంచుకునాన్రు. .
దారోల్ వాళిళ్ంటి దగగ్ర ఆపి, టీ తాగి వెళళ్మని లోపలికి తీసుకెళాళ్రు. మాటలమధయ్లో వచేచ్వారం తముమ్డి పెళిళ్ అనీ, నేను
తపప్కుండా రావాలనీ ఆమె చెపాప్రు.
ఆయనకు పిలల్లేల్రు. భారయ్ తముమ్డినే సవ్ంత కొడుకులా చూసుకుని , చదివించారు.
ఆ అబాబ్యికే పెళిళ్.
కూరోచ్బెటిట్ మంచి కాఫీ ఇచిచ్ , ఆవిడ చెపోత్ంది.
“ మా విశవ్ం మీకు తెలుసుగా. ఇపుప్డు అమెరికాలో కారిడ్యాలజిసట్. రెండేళళ్ తరావ్త ఇండియాకు వసుత్నాన్డు. పిలల్ను చూసే
బాధయ్త మామీదే పెటాట్డు.కటన్ం వదుద్, అందగతెత్ అకక్రేల్దు. . పెదద్వయసులో మమమ్లిన్ కాసత్ కనిపెటుట్కునేందుకు ఒపుప్కునే అమామ్యి
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కావాలనాన్డు. అలాగే దొరికింది. చకక్టి పిలల్. వదినా వదినా అంటూ బాగా కలిసిపోతుంది. ఈ రోజులోల్ అలాంటి అమామ్యి దొరకడం
ఎంతో కషట్ం.“
తముమ్డి భారయ్కు తను పెటట్బోయే నగలీన్, పటుట్చీరలూ అవీ చూపెటాట్రు. ఎంతో ఓపికగా షాపింగ చేసినటుల్

తెలుసోత్ంది.

తముమ్డిమీద అభిమానంతా ఆమె సెలెకట్ చేసిన వసుత్వులోల్ కనిపిసోత్ంది. పెళిళ్ పిలుపులకు తొందరోల్నే వసాత్మనీ, పెళిళ్కి తపప్కుండా రావాలీన్
మరీ మరీ చెపాప్రు.
******
వాళిళ్ంటినుండి హాసిప్టల కు వచేచ్సరికి పొదుద్టి అబారష్న పేషంటూ, ఆమె తలీల్ అనీన్ సరుద్కుని బయట కూరుచ్ని ఉనాన్రు.
“వెళాత్రంట మేడం” చెపిప్ంది నరుస్.
“ఏంటంత తొందర?”
“వెళాళ్లి.” ముకత్సరిగా అంది తలిల్. ఆమె విచితర్మైన ధోరణికి కాసత్ ఆశచ్రయ్ం వేసినా “కనీసం ఒకక్రోజు అబజ్రేవ్షన లో ఉంచండి.
ఏదైనా పార్బెల్ం అయితే హడావుడిగా రావడమెందుకు.”
“ కుదరదు మేడం.”
ఏవైనా మాటాల్డితే నాలుగు తిటొట్చుచ్. అసలేమీ మాటాల్డని ఆ పేషంట ని, ఆమె తలిల్నీ ఏమనాలో తోచలేదు. నేను ఎంత చెపిప్నా
నిరల్క్షయ్ంగా ఎటో చూసూత్ ఉంది తలిల్. ఎంత సేపూ చేతిలో చీరకొంగూ, ఇంకో చేతిలో పరూస్, పెదద్ బనున్ ముడీ .
బిలుల్ కటేట్సాత్మంది. .
వళుళ్ మండి ‘బిలూల్ లేదూ బలల్ లేదు, పోండవతలకు’ అని తిటాట్లనిపించినా, మాటాల్డకుండా లోపలికొచిచ్ వాడాలిస్న మందుల
పిర్సిర్క్పష్న రాసుత్ంటే నరొస్చిచ్ డబుబ్ టేబిల మీద పెటిట్ంది.
“వీళళ్కు బిలెల్వరు వేశారు?” అనాన్ను.
“వాళేళ్ ఇచిచ్ వెళాళ్రమామ్”
“వెళళ్డమేంటీ, వాడాలిస్న మందులు తీసుకోవాలికదా. ఈ పిర్సిర్క్పష్న ఇవువ్.” అనాన్ను.
మరి మందులు ఎలా వేసుకోవాలో చెపాత్నని నరుస్వెంటబడాడ్ ఆటో ఎకిక్ వెళిళ్పోయారు. ఫైలు ఇకక్డే వొదిలేసి పోయారట.
వాళళ్ వింత పర్వరత్న వింతగా ఉండి ఆఫైల తీసుకురమమ్నాన్ను. ఎందుకైనా మంచిదని, కబ బోరడ్ లో ముఖయ్మైన ఫైలస్ పకక్న
పెడుతూ పేరు చూశాను.
‘విజయ.’
ఆ రోజు రిజిసట్ర లో కేసు వివరాలు జాగర్తత్గా రాసుకునాన్ను.
*******
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వారం తరావ్త డా. మధుసూదనం గారు, ఆయన భారాయ్ పెళిళ్కి పిలవడానికి వచాచ్రు.

"ఎపప్టిలా ఏదో సాకు చెపిప్ తపిప్ంచుకోకండి. మా తముమ్డి పెళిళ్. మీరు వర్తానికూక్డా రావాలని బంగారు కుంకుమ భరిణలోంచి
కుంకుమ తీసి బొటుట్ పెటిట్, ముకుక్ మీదరాలిన కుంకుమ తన కరీచ్ఫ తో తుడిచి,చాలా అభిమానంగా చెపిప్ వెళాళ్రు.
పర్తి పెళిళ్కీ కరెకట్ గా ముహూరత్ం టైముకు అటూ ఇటూగా వెళళ్డం, ఒకరి నెతిత్ మీద , ఒకరు చెయియ్పెటుట్కుని అకిష్ంతలు వేసే వాళల్
కూయ్ ఎపప్టికయేయ్నో అని నిసప్ృహలో ఉనన్ పెళిళ్కొడుకూ పెళిళ్కూతురి తలల మీద అకిష్ంతలెయయ్డం, వచేచ్యడం.
ఒకటా రెండా? నెలమొతత్ం ఎనోన్ పెళిళ్ళుళ్. మధుసూదనంగారి బావమరిది పెళిళ్కూక్డా వెళాళ్ను. అందరిపెళిళ్ళళ్లోనూ ఒకే రకం
పనసకాయ బిరియానీ, పచిచ్పులుసు సెప్షల గా వండించారు. ఒకక్ పెళిళ్జంట మొహాలు కూడా సరిగా చూసిందిలేదు.
మా వూళోళ్ డాకట్రల్ పిలల్ల పెళిళ్ళళ్నీన్ ఒకే దాదాపు ఒకే కలాయ్ణమండపంలో పెళిళ్ చేసాత్రు.
ఆ నెల పెళిళ్ళళ్నీన్ అయిపోయాయి. నెల రోజుల పాటు ఒకే వెనూయ్ లో ఒకే మెనూ తినీ తినీ విరకిత్ వచేచ్సింది.
వేడి వేడి అనన్ంలో చింతకాయ పచచ్డి వేసుకుని తింటే గానీ , పనసకాయ పైతయ్ం తగగ్లేదు.
********
కొనాన్ళల్కు డా. మధుసూదనం గారి దగగ్రున్ండి ఫోన వచిచ్ంది.
“ఏం లేదమామ్, ఓ విషయం మాటాల్డాలి.” అనాన్రు.
“చెపప్ండి సార.”
“నేను ..కొదిద్గా….”
మాటాల్డేందుకు సందేహిసుత్నాన్రు.
“మా వైఫ తో మాటాల్డతారా?”
మీరు వెళళ్ండి అని ఆమె గొంతు వినిపించింది. ఆ పైన తలుపు వేసిన శబద్ం.
“డాకట్ర గారూ, చినన్ అనుమానం, ఆడవారికి బిడడ్పుడితేనే కదమామ్ పాలు పడేది.”
“అవుననుకోండి. ఎందుకొచిచ్ంది ఈ అనుమానం.”
“నినన్, కొతత్ పెళిళ్కూతురుని చూసేందుకు మా చుటాట్లొచాచ్రు. చుటాట్లోల్ పిలల్ తలిల్, ఒకామె ఉంది. ఆమె బిడడ్కు పాలు పడుతుంటే
ఉనన్టుట్ండి పెళిళ్కూతురు లోపలికెళిళ్పోయింది. పిలవడానికని నేను లోపలికెళిళ్ చూసేత్ , ఆమె చూడీదార అంతా పాలతో తడిసిపోయి ఉంది.
పర్సవం కాకుండా అలా పాలు పడే అవకాశం ఉంటుందా అని అడగుదామని.”
కొదిద్ సేపు ఆలోచించాను.
పాలు ఉతప్తిత్ అయే సందరాభ్లు గురొత్చాచ్యి.
గరభ్ం దాలచ్డం (కొదిద్మందిలో ),
గరభ్ సార్వం కావడం,
కానుప్ తరావ్త,
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థైరాయిడ గర్ంధి సరిగా పనిచెయయ్కపోవడం,
పిటూయ్టరీ గర్ంధి టూయ్మరుల్,
పి సి ఒ డి,
పొర్లాకిట్న హారోమ్న ఎకుక్వకావడం
కారణాలనిన్ంటినీ మనసు రివైజ చేసోత్ంది.

ఆమెతో అవనీన్ చరిచ్ంచకుండా " పాలు రావడానికి ఎనోన్ కారణాలుంటాయండీ. బిడడ్ పుటట్డమొకక్టే కాదు. ఓ సారి అమామ్యిని
తీసుకురండి. చూసాత్ను.”
“ హాసిప్టల అంటే ఆ అమామ్యి ఇషట్పడడం లేదమామ్. అదేకాదమామ్, ఆ అమామ్యి ఎపుప్డూ బాత రూం లో తలుపేసుకుని
ఎవరితోనో ఎపుప్డు మాటాల్డుతోందట. ఈ విషయం విశవ్ం కూడా గమనించి అమామ్యిని నిలదీసేత్ , పెళైళ్న పదిరోజులకే అనుమానపడి
అవమానిసుత్నాన్రని టీవీ చానల కు ఫోన చేసాత్ననీ, హెచ ఆర సీ కి వెళాత్నని బెదిరించిందట.”
“అలాగా” అనాన్ను ఏం చెపాప్లో తెలియక.
“పోనీ రేపాదివారం వాళిళ్దద్రీన్ ఓ సారి మా ఇంటికి పంపించండి.”
“ వాడు మనసు కషట్ పెటుట్కుని, దిగులుతో అమెరికా వెళిళ్పోయాడమామ్. ఇపుప్డేం చెయాయ్లో తోచడం లేదు. తనని అమెరికా
పంపించకపోతే మా మీద కేసు పెడతానంటోంది. డాకట్ర గారికిలాంటివి అలవాటు లేక బెదిరిపోతునాన్రు.”
*********
రెండు రోజుల తరావ్త బేర్క ఫాసట్ చేసూత్ అలవాటుగా టీవీ పెటాట్ను.
నలల్కోటు వేసుకుని, ఎరర్టై కటుట్కునన్ టీవీ యాంకర అటూ ఇటూ పచారుల్ చేసూత్, చేతులూపుతూ చెపుత్నాన్డు.
“ ఆమె పేరు సావ్తి. విదాయ్ధికుడైన డాకట్ర ను చేసుకుంటే తన జీవితం బాగుంటుందని కోటి ఆశలతో పెళిళ్ పలల్కీ ఎకిక్ంది. కానీ
తను ఎకిక్ంది ముతాయ్ల పలల్కీ కాదు, ముదనషట్పు పాడె అనీ, సావ్తిచినుకు లాంటి తన జీవితం ముతయ్పు చిపప్లో పడబోయి, మురుగుగ్ంటలో
పడిందనీ తెలుసు కోవడానికి, ఆమెకు ఎంతోకాలం పటట్లేదు.
ఎనాన్రై సంబంధాల మోజులో తలిల్ దండుర్లు, అలాల్రు ముదుద్గా పెంచుకునన్ కూతురు విదేశాలోల్ సుఖపడుతుందనీ, శకిత్కి మించిన
అపుప్లు చేసి , లక్షలకు లక్షల కటన్ం ధారపోసి పెళిళ్ళుళ్ చేసుత్నాన్రు. జీవితాంతం తోడుంటాననన్ చేసిన బాసలు మరచి, పెళిళ్కొడుకులు ఫైల్ట
ఎకేక్సుత్నాన్రు. ఇండియాలో ఉనన్ అతత్మావల కటన్ దాహానికి

అమాయకురాళైళ్న ఆడపిలల్లు బలవుతునాన్రు. కటన్ పిశాచి కోరలోల్

చికుక్కుని అభాగుయ్లైన అబలలు గిలగిలలాడుతునాన్రు. దీనికి అంతం లేదా? నిండు సమాజం నిదర్ పోతోందా, పర్భుతవ్ం పటిట్ంచుకోదా?
వివరాలోల్కి వెళేత్,
డాకట్ర మధుసూదనం కు పిలల్లేల్రు. బావమరిదైన విశవ్ం ను చేరదీసి పెంచి పెదద్చేశాడు . డాకట్ర విదయ్ చదివించి అమెరికా సైతం
పంపించాడు.
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డా. విశవ్ం పై తను పెటిట్న పెటుట్బడి తిరిగి పొందే పర్యతన్ంలో , పెళిళ్ ఆశపెటిట్ , సావ్తి తలిల్దండుర్ల దగగ్రున్ంచి పదిలక్షలవరకూ
కటన్ం గుంజాడు. వంద సవరల్ బంగారం, లాంఛనాలు, ఆడబడుచు కటాన్లు అనీన్ కలిసి ఆ మధయ్ తరగతి కుటుంబానికి తడిసి
మోపెడయాయ్యి. కూతురు అమెరికాలో సుఖపడుతునన్ ఒకే ఒక కారణంతో వారి కటన్ దాహం తీరచ్డానికి సిదధ్పడాడ్రు ఆ తలిల్దండుర్లు. పెళిళ్
తరావ్త , అమాయకురాలైన సావ్తి మీద లేనిపోని అభాండాలు వేసి, భరత్ అయిన డా. విశవ్ం మనసు విరిచేసి అమెరికా పంపేశారు.
పవితర్మైన వృతిత్లో ఉంటూ , సమాజంలో అందరికీ ఆదరశ్పార్యంగా మెలగ వలసిన ఈ వయసుమళిళ్న వైదుయ్డే ఆమె
పాలిట యముడై దాపురించాడు. ముచచ్టైన కొతత్ జంట జీవితంలో మంట పెటాట్డు. వారిదద్రి వివాహంబంధానిన్ విచిఛ్నన్ం చేసే దారుణానికి
వొడిగటాట్డు. పెళళ్యి నెలగడవకముందే, కాళళ్ పారాణి ఆరకముందే,
, ఏడడడుగుల గురుత్లు మాయక ముందే వారిదద్రీన్ విడదీసేందుకు సైతం వెనుదీయలేదు ఆ నీచుడు. అనోయ్నయ్ంగా సాగే
వాళళ్కాపురంలో చిచుచ్పెటిట్, వైదయ్వృతిత్కే మాయని మచచ్తెచాచ్డు. ఇపుప్డు మరింత కటన్మిచేచ్ ఇంకో సంబంధం కోసం గోతి కాడ నకక్ల
వలె ఎదురుచూసుత్నాన్రు అంటూ డా. మధుసూదనం గారినీ , ఆయన భారయ్నూ మళీళ్, మళీళ్ చూపిసుత్నాన్రు.
కొతత్పెళిళ్కొడుకైన డా. విశవ్ం నవువ్తునన్ ఫోటో ఒకటి చూపిసూత్ “ కటుట్కునన్ భారయ్ను కనీన్టికి అంకితం చేసి అమెరికాకు పైలా
పచీచ్సుగా చెకేక్శాడు గుండెలేని ఈ కారిడ్యాలజిసట్. గుండె జబుబ్లు నయం చెయాయ్లిస్న డాకట్ర, తన సవ్ంత భారయ్ గుండెకే మాయని గాయం
చేశాడు. భరత్కు దూరమైన సావ్తి , సీతగా మారి అగిన్పర్వేశానికి సిదధ్పడింది.
" పెళైళ్న తరావ్త ఆయన ననున్ ఎంతో పేర్మగా చూసుకునాన్రండీ. వాళళ్ అకాక్ బావా నామీద చాడీలు చెపిప్ ఆయనున్ నాకాక్కుండా
చేసుత్నాన్రు. అమెరికా వెళిళ్నపప్టినుండీ ఆయన నాతో మాటాల్డడలేదు. ననున్ ఆయన దగగ్రకెళళ్నీయకుండా ఈయనా, ఈయన భారయ్
అడుడ్పడుతునాన్రండీ.

ఇపుప్డు నేను బర్తికి పర్యోజనం ఏముంది. అందుకని వాళిళ్ంటి ముందే ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటాను” అంటూ ,

అయిదులీటరల్ పాల్సిట్క డబాబ్ మూత విపప్డానికి పర్యతిన్సుత్ంటే , హేండ బేగులు ధరించిన మహిళా సంఘాలవాళుళ్ ఆమెను ఆపడానికి
పోటీపడుతునాన్రు.
ఆ అమామ్యి …ఆ అమామ్యి…
కళళ్ముందు కూతురి బర్తుకు కాలిపోతుంటే , కనీన్రు మునీన్రవుతునన్ తలిల్తో మాటాల్డదాం అంటూ మైక తీసుకెళిళ్ ఒకావిడ మొహం
మీద పెడుతునాన్రు. కంగారులో టీవీ సౌండ పెంచేసుత్నాన్ను.
మా అమామ్యి లోపలున్ండి పరుగెతుత్కొచిచ్ "రేపు ఎగాజ్ం అమామ్ , పీల్జ, " అంటూ టీవీ మూయ్ట లో పెటిట్ వెళిళ్ంది.
తలీల్ కూతుళళ్ను ఒకే ఫేర్ములో చూసి అదిరిపోయాను. తలిల్ ని వెంటనే గురుత్ పటాట్ను. ఆమె ….ఆమే. అదేనండీ! బనున్ముడి….
కూల తలిల్.
వాళుళ్ ..వాళేళ్, ఆరోజు అబారష్న అయిన అమామ్యిల , ఆమె తలిల్.
ఆ అమామ్యి పేరు సావ్తి కాదే..ఏదో ఉంది.
టీవీలో ఇంకో పకక్ మధుసూదనం గారు మాసిన గడడ్ంతో ఉనాన్రు. టీవీల వాళుళ్ అడిగే పర్శన్లకు ఏం జవాబు చెపప్లేక
తలదించుకుంటునాన్రు.
ఇదేమిటి?
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వెంటనే హాసిప్టల కు వెళిళ్ కప బోరడ్ లో ఉనన్ ఫైల తీసి చూశాను. ఫైల మీద ‘విజయ’ అని ఉంది. అంటే…. పేరు మారిచ్
చెపాప్రనన్ మాట.
ఆలోచిసుత్ంటే వాళుళ్ వదిలేసి వెళిళ్న పిర్సిర్క్పష్న కాగితం ఫాను గాలికి రెపరెపలాడుతోంది.
అందులో టాబ. కాబర గోలిన అని వార్సి ఉంది. పాలు పడకుండా ఆపేసే మందు.
* సూచన: ‘తరావ్త ఏమైంది, డాకట్ర మధుసూదనం గారు పర్సుత్తం ఎకక్డునాన్రు ‘

ఇతాయ్ది పర్శన్లకు సమాధానాలు, కోరుట్

బయట కోటిరూపాయలకు దొరుకును.

****
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- మూడవ కథ 2004 అనుకుంటా. అపుప్డు మేము హాసిప్టల పైనే ఉండేవాళళ్ం.

హాసిప్టల పైనే ఉండడంలో ఒక సుఖం ఉంది.ఎపుప్డు

కావాలంటే అపుప్డు పేషంట ను చూసుకోవచుచ్. అంతేకాదు, వాళళ్కూక్డా డాకట్ర గారు పైనే ఉనాన్రనన్ నిశిచ్ంత ఉంటుంది.
అలా హాసిప్టల పైనే మేముండే రోజులోల్, మా పిలాల్డికి సరైన సేన్హితులుండేవాళుళ్ కాదు. మా కాంపౌండరుల్, నరుస్లోత్ ఆడుకునే
వాడు. వాళేళ్మో వీణిణ్ ఓటమి నుండి కాపాడుతూ, మరాయ్దగా అనిన్ ఆటలూ ఓడిపోతుండేవాళుళ్. దాంతో వీడికి తానేదో గొపప్వాడిననే ఓ
కనపడని కొముమ్ మొలిచింది. అది వేగంగా పెరగడం గమనించిన మేము, దానిన్ కోసేసే నిమితత్ం ఓ అపారట్ మెంట ఫాల్ట తీసుకుని
అందులోకి మారాము.
ఆదివారం నాడు , వీడు అందరి పిలల్లతో ఆడుకునేపుప్డు, నేను పైన బాలక్నీలో, ఆరేసిన చీరలవెనక నిలుచ్ని, వీడు అందరితో
కలుసుత్నాన్డా లేదా అని మా వాణిణ్ గమనిసుత్ండేదానిన్. అలా పర్తి ఆదివారం, పిలల్లిన్ గమనించడం ఓ ఇషట్మైన వాయ్పకంలా మారింది.
అపుప్డపుప్డు వీళళ్ బంతి , అపారట్ మెంట పకక్నే ఉనన్ ఓ ఇంటి ఆవరణలో పడేది. ఆ ఇలుల్ ఓ పాతకాలపు గోపీ రంగు మేడ. చుటూట్
కొంతమేర నాపరాళుళ్ పరిచారు. నాపరాళళ్ చుటూట్ ఉనన్ ఖాళీ పర్దేశం లో ఓ పకక్న కనకాంబరం మడి ఉండేది. కరివేపాకు, గోరింట,
దానిమమ్, జామ చెటేల్ కాకుండా . చినన్ కమలాకాయలంత సైజులో పసిమి నిమమ్కాయల చెటుట్ండేది. కనకాంబరాలను మనసులోనే మాలకటిట్,
కరివేపాకు లేతరెమమ్లిన్ ఊహల తాలింపు లో వేసేసూత్, మధయ్మధయ్లో పిలల్లిన్ చూసూత్ ఉండేదానిన్.
ఎపుప్డు చూసినా ఒకే అనుమానం వచేచ్ది. ఆ నాపరాళళ్ని అంత శుభర్ంగా కడుగుతోంది ఎవరు. ఆ చెటల్ను అంతబాగా
పెంచుతునన్ది ఎవరు అని. ఆ పర్శన్లకు సమాధానం ఓ రోజు తెలల్వారుజామున ఏదో కేసు కోసం వెళుత్ంటే తెలిసింది. పెదద్ ఇనపబకెట తో
నీళుళ్ మోసుత్నన్ ఓ బకక్ పలచని అమామ్యి కనిపించింది. ఓ పదహారేళుళ్ంటాయేమో..
********
ఓ రోజున నిదర్పోతుంటే అరుదుగా మోగే అపారెట్మ్ంట ఫోన మోగింది.
“ఎవరూ?”
“నేనమామ్, వెంకటేశుని. మెయిన గేట వాచ మేనన్మామ్.”
“ఏమైంది?”
“ అమామ్, ఈళుళ్ మన పకిక్ంటోల్ ఉంటారమామ్, ఆ అమామ్యికి బాలేదని ఆయమామ్ళళ్ నానాన్, అనన్యాయ్ వచాచ్రు.”
హాసిప్టల లో ఉనాన్ననుకుని, నిదర్ మతుత్లో “ సరే నేనొసుత్నాన్ను చూడడానికి.”
“అమామ్ ఏడికొసాత్రు?”
మతుత్ వదిలింది.
“సరే ఆ అమామ్యిని లిఫట్ లో పైకి తీసుకురా .”
ఆ అమామ్యి తో పాటు ఆమె తండీర్, అనన్యాయ్ వచాచ్రు.
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సాయంతర్ం నుండీ కడుపులో నొపిప్గా ఉందట . మెడికల షాపు నుండి టేబెల్ట తెచిచ్ వేశారట గానీ పనిచెయయ్లేదని , నొపిప్ ఇంకా
ఎకుక్వైందనీ చెపాప్రు.
మా వంటావిడ లేచి వచిచ్ంది. నేను పరీక్ష చేయడానికి వీలుగా హాలోల్ ఉనన్ దీవాన మీద పడుకోబెటిట్, దుపప్టి కపిప్ంది. వీళుళ్ కాసేపు
బయట నిలుచ్నాన్రు.
ఆ అమామ్యికి పదిహేడేళళ్ట. చూటాట్నికి పధాన్లుగులా ఉంది. ఆరోగయ్ం లేని తెలుపు. పలుచని బుగగ్లు. పలుచని పెదవులు. అవి
కూడా పగుళిళ్చాచ్యి.
బొడుడ్ కింద కుడి వేపు నొపిప్ అంది. మెలల్ తడిమితే గిలగిల లాడింది.
పెళిళ్కాని పిలల్కు కడుపులో కుడిచేతి వైపు నొపిప్ అంటే అనుమానపు మొదటి వేలు అపెండిసైటిస వైపే చూపిసుత్ంది.
ఎకుక్వగా లేటు చెయయ్కుండా హాసిప్టల కు తీసుకెళిళ్ సాక్నింగ కూడా చూసేత్ , అపెండికస్ వుండవలసిన పర్దేశం లో గజిబిజిగా
ఉంది. సాక్నింగ చేసుత్నన్పుప్డు కూడా అదే పర్దేశంలో ఆ అమామ్యి నొపిప్ తటుట్కోలేక అలాల్డుతోంది.
సరిపడినంత రకత్ం లేదని, బల్డ అరేంజ చేసి ఆపరేషన కోసం థియేటర కు తీసుకెళాళ్ం.
పొటట్ ఓపెన చేసి అపెండికస్ కోసం వెతికితే, అది నేను నిరపరాధినంటూ ఆరోగయ్ంగా కనిపించింది. దాదాపు అదేపర్దేశం లో ఉండే
ఫేలోపియన టూయ్బ వాచి, పగిలిపోయి ఉంది. పగిలిన టూయ్బ నుండి తొంగిచూసోత్ందొక ఏడువారాల పిండం!!!
టూయ్బల పెర్గెన్నీస్.
అంటే గరాభ్శయం పకక్నే ఉనన్ ఫేలోపియన టూయ్బ లో గరభ్ం వచిచ్ంది. గరాభ్శయం అయితే ఎంతైనా వాయ్కోచించగలదు, మూడు
కేజీల బిడడ్ నైనా, ముగుగ్రు బిడడ్లనైనా సరే తనలో ఇముడుచ్ కోగలదు. కొనిన్ సారుల్ పొరపాటున, గరాభ్శయం పకక్నే , సనన్టి పెనున్
పరిమాణంలో ఉనన్ టూయ్బులో గరభ్ం వసేత్ అది

ఎకుక్వకాలం నిలబడదు. రెండో నెలలోనే కడుపులో నొపిప్ రావడం, పగిలిపోవడం

జరుగుతుంది.
అలాగే జరిగింది.
ఆశచ్రాయ్నిన్ పకక్న పెటిట్ పగిలిపోయిన టూయ్బ తీసేశాము. ఆపరేషన అయేసరికి తెలల్వారుజాము అయిదయింది. .
అమామ్యికి మతుత్ వదలేల్దు. సాట్ఫ ఆమెను థియేటర నుండి వారడ్ కు మారచ్డానికి టార్లీ కోసమని వెళాళ్రు. ఆమెవంకే చూసూత్
నిలబడాడ్ను. బలహీనంగా ఉంది ఆ అమామ్యి .
ఆ పిలల్ తపుప్ చేసిందని అనుకోబోతే, మనసు ననున్ తపుప్పటిట్ంది. ఇంత పిచిచ్ పిలల్కు ఎవరిలా చేసిందీ?
వాళుళ్ అపెండికస్ అనుకుంటునాన్రు, కానీ సంగతి తెలిసేత్? అసలీ విషయానిన్ ఎలా చెపాప్లి.
చెపేత్ ఎలా రియాకట్ అవుతారు?
చెపప్కుండా వదిలేసే విషయం కాదు.
చెపేత్ నమమ్క పోగా, ముందు అపెండికస్ అనాన్రు, ఇపుప్డేమో పెళిళ్కాని పిలల్ మీద ఇలాంటి అభాండాలు వేసాత్రా అని ఎదురుతిరిగే
చానుస్ంది.
టైం గాని టైం లో చెపప్డమెందుకు, ఆ టూయ్బుని , అందులో ఉనన్ పిండానీన్ పరీక్షకు పంపి రిపోరట్ వచిచ్న తరావ్త ఎలా చెపాప్లో
బాగా ఆలోచించి చెపాద్ంలే అనుకునాన్ను.
థియేటర బయటికి వచాచ్ను.
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ఆదురాద్గా నిలుచ్నన్ వాళళ్ నానన్, అనన్యయ్తో “ఆపరేషన అయింది, పరిసిథ్తి ఇపుప్డు బాగానేఉంది”

అనాన్ను.

హాసిప్టల లో ఎనాన్ళుళ్ండాలి , ఎపుప్డు ఆహారమిసాత్రు. ఇలాటి పర్శన్లకు ఎపుప్డూ చెపేప్ జవాబులే చెపాప్ను.
ఓ పావుగంటలో అమామ్యిని షిపట్ చేయమని చెపిప్ వచిచ్ నారూం లో కూరుచ్నాన్ను.
కూరుచ్నన్ కాసేపటికి ఏదోపెదద్ గొడవ వినిపించింది.
గభాలన్ లేచి బయటికెళాళ్ను. ఆ అమామ్యి వాళళ్ అనన్యయ్ మా కాంపౌండర జానీని చొకాక్ పటుట్కుని కొటట్బోతునాన్డు. ఆవేశంతో
రొపుప్తునాన్డు. నేనూ, మిగతా సాట్ఫూ పటుట్కుని విడదీశాము.
మా జానీ ఎపప్టినుండో కాంపౌండర గా పని చేసుత్నాన్డు. నేను ఆపరేషన చేసుత్ంటే అవతలి వేపుండి సహాయం చేసుత్ంటాడు.
పేషంటల్ను ఎతిత్ బెడ మీద పడుకోబెటట్డం, మళీళ్ వాళళ్ను వీల చెయిర లో రాంప మీద తోసుకురావడం, హాసిప్టల లో అనిన్
పనులూ నాది కాదనుకోకుండా చేసాత్డు.
ఆపరేషన సెట్ర్చర మీదనుండి ఆ అమామ్యిని రెండు చేతులతో ఎతిత్ బెడ మీదకు షిఫట్ చేయబోతే వాళళ్ అనన్యయ్ కి కోపం వచిచ్ంది.
“మేడం, మీకు లేడీ సాట్ఫ లేరా. అనిన్టికీ ఈడొసొత్నాన్డేంటీ ?”
ఆ రోజు రాతిర్ మా నరుస్ వంటోల్ బాగోలేదని రాననీ చెపిప్ంది. ఒకవేళ ఉనాన్గానీ, జానీ సహాయం లేకుండా ఆమె కూడా షిఫట్
చేయలేదు.
“వీడు అమామ్యిమీద చెయేయ్సేత్ ఊరుకునేది లేదు.”
అటూ ఇటూ గాని టైం లో, ఆ గొడవకు విసుగొచిచ్ంది.
నేనూ, మా ఆయమమ్లూ, చినన్ నరూస్ కలిపి బెడ మీద పడుకోబెటాట్ము.
బయట ఆ అబాబ్యి కారిడార లో, చేతులు కటుట్కుని , ఓ కాలు వెనకిక్ మడిచి గోడకు తనిన్ పెటిట్, కోరగా చూసుత్నాన్డు.
నేను సంజాయిషీ ఇవవ్దలుచుకోలేదు, అకక్డికి నేనేదో తపుప్చేసినటుల్ ఒపుప్కునన్టల్వుతుందని !
లోపల లోపల తిటుట్కుని మా జానీ కోసం వెతికాను.
ఆపరేషన థియేటర లో సామానుల్ శుభర్ం చేసుత్నాన్డు.
“ఏమనుకోవదుద్ జానీ, రకరకాల మనుషులొసుత్ంటారు. ఏం చేసాత్ం చెపుప్ “ అనాన్ను.
“అయోయ్, పరేల్దు మేడం.” అనాన్డు.
ఆపరేషన చేసే టైం లో నేనెంత అరిచినా ఏమనుకోడు గానీ , బయట మాతర్ం నేను చినన్ మాటంటే తటుట్కోలేడు. కళళ్నీళుళ్
పెటేట్సాత్డు. మా పిలల్లన్నాన్ చెడామడా తిటేట్యగలను కానీ జానీ దగగ్ర జాగర్తత్గా ఉంటాను. మనసు వెనన్కనాన్ సునిన్తం. ఈ మధయ్నే
పెళైళ్ంది.
థియేటర లోనే ఓ సూట్ల మీద కూరుచ్నాన్ను. నరుస్ వచిచ్ పేపరూ, కాఫీ పకక్నే పెటిట్ంది.
తొలగించిన టూయ్బునీ అందులో పిండానీన్, మిగతా టిషూయ్నీ పెథాలజీకు లేబరేటరీకి పంపించేందుకు ఫారమ్లిన బాటిల లో వేసి
తెచాచ్డు. దాంటోల్ పార్ణం లేని అతి చినన్ పిండం కదులుతోంది.
ఎంత చినన్పిండమైనా మైకోర్సోక్పు సహాయం లేకుండా

గురుత్ పటట్గలిగిన అవయవం కనున్. నలల్గా ఉబెబ్తుత్గా మెరుసోత్ంది.

కంటికనాన్ ఎనోన్ పెదద్ అవయవాలునాన్యి. ఇదొకక్టే ఎందుకింత కొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపిసోత్ందీ ?
‘ సరేవ్ందిర్యాణాం నయనం పర్ధానం’ అందుకేనా అనాన్రు?
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ఆలోచిసోత్ంటే కాఫీ చలాల్రిపోయింది. అదే తాగి బయటికొచిచ్ ఆ అమామ్యిని చూడడానికి వెళాళ్ను.
నొపిప్గా ఉందేమో మూలుగుతోంది.
ఫైల మీద పేరు చూశాను.
సుమతి.
“ సుమతీ” అని పిలిసేత్ కళుళ్ విపిప్ చూసింది.
“బాగా నొపిప్గా ఉందా?”

లేదనన్టుట్ తలూపింది. ఆ అమామ్యి దగగ్రున్ండి బయటకు వచేచ్ సరికి పిలల్ తండిర్ నిలుచ్ని ఉనాన్డు.
" అబాబ్యి కొంచం పదధ్తి గల మనిషమామ్. కొనిన్ విషయాలోల్ నికక్చిచ్గా ఉంటాడు. తేడా జరిగితే ఊరుకునే రకం కాదు. మరి మగ
సాట్ఫ అమామ్యిని తాకడం తపేప్కదమామ్." వాళళ్ అబాబ్యి పర్వరత్నను సమరిథ్సూత్ అనాన్డు.
******
రెండు రోజులు గడిచాయి.
అమామ్యికోలుకుంది. నడుసోత్ంది. ఆహారం కూడా తీసుకుంది.
ఈ రెండు రోజులోల్ తెలిసిన వివరాలేమిటంటే, పదేళళ్ కిర్తం భారయ్ పోయాక పిలల్లతో వచిచ్ ఇకక్డ సిథ్రపడాడ్డట అమామ్యి తండిర్.
మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకోలేదు. వాళళ్కు బసాట్ండ పకక్న ఒక హోటల, కొంచం దూరంలో ఉనన్ సినిమా హాలు పకక్నే ఒక రెడీ మేడ బటట్ల షాపు
ఉంది. తండీర్, అనాన్, పొదుద్నన్ పనికి వెళేత్ రాతిర్కి గానీ రారు. ఆ అమామ్యిని సెవెంత కాల్సు వరకూ చదివించి ఆపేశారట.
ఆమె దగగ్రకు ఎవరొసుత్నాన్రో ఏమిటో..
టూయ్బులో గరభ్ం వచిచ్నటుల్ నిరాథ్రిసూత్ హిసోట్పెథాలజీ రిపోరట్ కూడా వచిచ్ంది. వాళళ్కు ఎలా చెపాప్లనేది పెదద్ సమసయ్ అయింది.
ఆ తరావ్తి రోజు ఆదివారం పిలల్ల ఆటలు చూసేందుకు బాలక్నీ లో కూరుచ్ంటే వెంటనే ఆ చూపులు ఆ గోపీ రంగు డాబా వైపు
తిరిగాయి. నాపరాళల్ ఆవరణలో అనీన్ ఎండుటాకులు పడిఉనాన్యి. కనకాంబరాల మడి మరింత వతుత్గా పూసి, చాలా పూలు రాలిపోయి
ఉనాన్యి. నిశిచ్ంతగా లేత రెమమ్లతో , ముదురు కొమమ్లతో కరివేపాకు చెటుట్ గాలికి ఊగుతోంది.
ఆ పిలల్కు జరిగిన ఘోరం ఆ తోటకు తెలియకుండా ఉంటుందా?
తెలియని దిగులు కముమ్కుంది. లోపలికొచిచ్ కూరుచ్నాన్ను.
పనమామ్యి హాలోల్ తడిగుడడ్తో తుడుసోత్ంది.
"అమామ్, ఆ అమామ్యి ఎటాల్ ఉందీ?" అడిగింది.
"బాగానే ఉంది. "
పనమామ్యి తుడవడం కానిచిచ్, బకెట తీసుకుని వెళళ్బోతుంటే అడిగాను.
"వాళిళ్ంటికి చుటాట్లెవరైనా వసాత్రా పదామ్?"
" నేనెపుప్డూ సూడలేదమామ్,

ఒకక్తే ఉంటది.

పనంతా ఆయమామ్యే సేసుకుంటది.

ఆ మజెజ్న మాయనన్ పెళళ్పుప్డు

పూలుకావాలొస్చిచ్ ఎళాళ్ను ఆళిళ్ంటికి . టీవీ కూడా లేదు ఇంటో. ఏమడిగినా ముంగిలా కూసుంది."
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నేనేం మాటాల్డలేదు.
పనమామ్యి మళీళ్ అడిగింది
" ఇరవైనాలుగగ్ంటల కడుపులొన్పిప్ ఆపరేషన అంట గదమామ్, ఎపుప్డు పంపిసాత్రూ?"
" రేపు."
అవును రేపే డిసాచ్రజ్ చెయాయ్లి. చెయయ్బోయే లోగా విషయం చెపిప్, జాగర్తత్లు కూడా చెపాప్లి.
చెపప్కుండా పంపించలేను.
చెపేత్ ఏం జరుగుతుందో . ఆ అమామ్యిని తండీర్, అనన్ ఏం చేసాత్రో.
ఎందుకైనా మంచిదని,

తెలిసిన పోలీసు ఆఫీసర కు ఫోన చేసి ఓ కేసు విషయంలో సహాయం కావలిస్ ఉంటుందని ,

అవసరమైనపుప్డు రావాలని రికెవ్సట్ చేశాను.
‘తపప్కుండా' అని పార్మిస చేశాడు. .
****
ఆ రోజు పిలల్ల సూక్లు ఏనివరస్రీ. ఆ సాయంతర్ం పిలల్లిన్ సూక్లోల్ దింపి, కాసేపు కూరుచ్ని, సేట్జ మీద జరిగేది మనసెకక్డో పెటిట్
చూశాను.
మా పిలల్లు వాళళ్ గోలలో వాళుళ్ పడాడ్క నెమమ్దిగా జారుకుని, రాతిర్ ఏడింటికి హాసిప్టల కు వచాచ్ను.
హాసిప్టల కు మెయిన గేట కాకుండా వెనకనుండి ఓ చినన్ దావ్రం ఉంది. ముందు వేపునుండి వసేత్, తెలిసిన పేషంటులు టోకెన
నంబరల్ను పకక్న పడేసి గబగబా లోపలికొసాత్నంటారు. ముందు ఉనన్ వాళళ్తో గొడవలు.
కనపడకుండా వెనక నుండి వచిచ్

వీటనిన్ంటినీ తపిప్ంచుకోడానికి ఎవరికీ

రూం లో కూరుచ్ని , ఒకొక్కక్ళళ్ను పిలుసాత్ను.

అపప్టికి కరెంట పోయిందేమో చీకటిగా ఉంది. రిసెపష్న దగగ్రా, అకక్డకక్డా కొవొవ్తుత్లు వెలిగించి ఉనాన్యి.
ఆ సనన్ని వెలుగులో జాగర్తత్గా చూసుకుంటూ నేను వెనక వేపు నుండి వసుత్ంటే, అటు పకక్ మెటల్మీద సుమతి కూరుచ్ని ఉంది.
“ ఇకక్డ కూరుచ్నాన్వే సుమతీ?”
ఎపప్టిలానే ఏమీ మాటాల్డకుండా తల అడడ్ంగా తిపిప్ంది. నాతో రమమ్నమని సైగ చేసి, లోపలికి తీసుకొచాచ్ను.
నేను రూం లోకి రావడం ఎవరూ చూడలేదు, పైగా ఒపిలో పేషంటుల్ ఎవరూ లేరేమో, బయట మెయిన డోర వదద్ సాట్ఫ నవువ్కుంటూ
కబురుల్ చెపుప్కోవడం వినిపిసోత్ంది.
సుమతిని నా రూం లో కూరోచ్బెటిట్ చపుప్డు రాకుండా తలుపు వేశాను. రూం లో రెండు కొవొవ్తుత్లు వెలిగించి ఉనాన్యి కానీ చీకటే
డామినేట చేసోత్ంది.
రేపు ఇంటికి పంపిసాత్ననీ, ఆ తరావ్త ఏం తినాలీ, మళీళ్ చెక అప కు ఎపుప్డు రావాలీ అవి మాటాల్డాను.
ఆమె ఋతుకర్మం గురించి కొనిన్ వివరాలు అడిగాను. తనకు తోచినటుల్ సమాధానాలు కూడబలుకుక్ంటూ చెపిప్ంది.
"సుమతీ, నీకు టైం ఎలా గడుసుత్ందీ?"
" పని ఉంటుందిగా."
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"మరి నీకు ఫెర్ండస్ ఎవరైనా ఉనాన్రా?"
" ఊహూ.."
"మీ అమమ్ నీకు గురుత్ందా?"
"ఊ..."
" మా బాబు నీకు తెలుసా?"
తెలుసనన్టుట్ తలూపింది.
“నీకు ఎపుప్డైనా తోచకపోతే మా ఇంటికి రా, మా పిలల్లతో ఆడుకుందువు గాని"
సమాధానం చెపప్లేదు.
కాసేపు మౌనంగా కూరుచ్నాన్ం.
“ నీకు పిలల్లెలా పుడతారో తెలుసా?”
ఏదో అంది. తెలుసో తెలియదో అరథ్ం కాలేదు.

మామూలుగా అయితే, చెపప్లేని కొనిన్ వివరాలు సప్షట్ంగా చెపేప్ందుకు, మసకవెలుతురు సహాయం చేసోత్ంది.
మొనన్ తనకి ఏమైందో ,ఆపరేషన ఎందుకు జరిగిందో కొవొవ్తిత్ వెలుగులో బొమమ్ గీసి అరథ్మయేటుల్ చెపాప్ను.
"ఇపుప్డు చెపుప్ , ఎవరైనా అలా చేసుత్నాన్రా?"
“…………..”
“ దాచకుండా చెపుప్ సుమతీ, ఎవరు నీతో అలా... అదే...ఎవరు నినున్”
ఎంతో సేపు మౌనంగా కూరుచ్ంది.
నేను కూడా కదిలించలేదు.
పావుగంట గడిచింది. మాటాల్డదు. సుమతి దగగ్ర సహనం కోలోప్యే అవకాశం ముందే కోలోప్వడం వలల్ , నేనూ ఓపికగా
కూరుచ్నాన్ను.
మళీళ్ నేనే
“ఇపుప్డు జరిగింది, నీకు మళీళ్ జరకుక్ండా చూసుకోడానికి నేనునాన్ను.

నీతో ఎవరూ అలా చెడడ్గా పర్వరిత్ంచకుండా నేను

చూసుకుంటాను.”
“………….”
“ఎవరో చెపుప్, వాళుళ్ నీ జోలికి రాకుండా నేను చూసుకుంటాను.”
“ మరి … నానన్,…అనన్యయ్…”
“ వాళళ్ గురించి భయపడకు , వాళిళ్దద్రూ నినేన్ం అనకుండా నేను చూసుకుంటాను.”
“………”
“నీ దగగ్రకు ఎవరొసుత్నాన్రు ? చెపుప్, పెర్గన్నీస్ ఎవరి వలల్ వచిచ్ంది. ?”
“ ఎవరో నాకెటాట్ తెలుసుత్ందీ?……. నానోన్… మరి అనన్యోయ్... రాతిర్ పూట ఒకరి తరావ్త ఒకరు……”
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ఆవేశం
కోపం
ఆశచ్రయ్ం
భయం
జుగుపస్
కరుణ
దుఃఖం
ఏడూ కలిసి, కనిపించని ఏడుపైంది.
ఫోన తీసి ఒక నంబర డయల చేశాను.
" మేడం, రెడీగానే ఉనాన్ము. రమమ్ంటారా?" అవతలి కంఠం.
******

సుమతి విమెన వెలేఫ్ర సంసథ్ , పోలీసుల సహాయంతో బయట పడింది. ఆ తరావ్త సుమతికి తోటల పెంపకంలో టెర్యినింగ
ఇచాచ్రు. ఒక మెటోర్ పాలిటన సిటీలో ఎంతో మంది సెలబిర్టీల ఇంటిముందునన్ గారెడ్న లు సుమతి పరయ్వేక్షణ లో అందంగా పెరిగాయి.
సుమతి చాలా బిజీ అయింది కూడా!
ఆ మధయ్న ఆ ఊరెళేత్ ఓ అందమైన మొకక్ , మంచి కుండీలో పెటిట్ బహుమతిగా ఇచిచ్ంది. దానెన్లా పెంచాలో చకక్గా వివరించింది.
అది మా ఇంటోల్ బాగా పెరుగుతోంది. దానికి పేరు కూడా పెటాట్ను 'సుమతి '.
* పైరవసీ కాపాడే నిమితత్ం ఆ మొకక్ పేరు మారాచ్ను.
********
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- నాలగ్వ కథ పీజీ చేసుత్నన్ రోజులోల్ …...
మాతో, పొటట్ ఓపెన చేసి, చేసే మామూలు ఆపరేషనుల్ చేయించేవారు కానీ, లేపరోసోక్పీ జోలికి రానిచేచ్వాళుళ్ కాదు. లేపరోసోక్పీ
వలల్ చాలా లాభాలునాన్యి. కోతలు, కుటూల్ ఉండవు.పేషంట తవ్రగా డిశాచ్రజ్ అయి ఇంటికెళిళ్పోవచుచ్. పొటట్లోపల టెలిసోక్ప పెటిట్
అవయవాలిన్ మోనిటర లో చూసూత్, చేసే లేపరోసోక్పీ ఆపరేషనుల్ చెయయ్డానికి నైపుణయ్ం కావాలి. అందుకని మాకిపుప్డపుప్డే వదద్నేవాళుళ్.
వదద్నన్ పని మీద మోజుకలగడం ఆడం , ఈవ వారసులుగా మన జనమ్ హకుక్ గనక, పీజీ అయిన వెంటనే ఆ తరహా ఆపరేషనుల్
నేరుచ్కోవడం కోసమని ఓ టెర్యినింగ కు వెళాళ్ను. అకక్ణుణ్ంచి వసూత్ వసూత్,

ఓ లేపరోసోక్పీ సెట కూడా తెచుచ్కునాన్ను మా వూళోళ్

మొదలెటిట్ చేసేదాద్మని.
ఇపుప్డైతే అనిన్ హాసిప్టలస్ లోనూ, లేపరోసోక్పీ ఆపరేషనుల్ చేసుత్నాన్రు కానీ, అపప్టోల్ అలాంటి సరజ్రీలు చేసే డాకట్రు,ల్ మా వూళోళ్
ఒకళిళ్దద్రే ఉండేవాళుళ్ . ఆపరేషన తాలూకు సామానుల్ , అవీ సైడెకస్ దార్వకం లో పెటుట్కుని వేరే నరిస్ంగ హోంలకు కూడా వెళిళ్ వెళిళ్
చేసేవాళళ్ం.
డా. నరసింహం గారని మా వూళోళ్ బాగా పేరునన్ సీనియర డాకట్ర. ఆ తరం డాకట్రుల్

ఎం.బి .బి.ఎస కాగానే పార్కీట్సు

మొదలెటేట్వాళుళ్. సెప్షలైజేషన ఏవీ చెయయ్కపోయినా, అనిన్ రకాల ఆపరేషనూల్ అవలీలగా చేసేవారు. పది నిముషాలోల్ అపెండికస్, ఇరవై
నిముషాలోల్ సిజేరియన…. వేగమే కాదు, చాకచకయ్ంగా కదిలే వేళూళ్ …అవనీన్ చూసేందుకు ముచచ్ట కలిగిసాత్యి.
సీనియర డాకట్రల్లో ఓ గొపప్ గుణమేమిటంటే కొతత్వారిని పోర్తస్హించడం. పార్కీట్సు పెటట్బోయే ముందు ఓ సారి కలిసి వచాచ్ను.
మూడురోజుల తరావ్త నుండీ, ఏదో ఒక కేసు పంపించడమో, లేదా పేషంట ను చూసేందుకు రావాలనో పిలిచేవాళుళ్. కొనాన్ళళ్లా పిలిచిన
తరావ్త, బాగా అలవాటైంది. లేడీ పేషంటల్ను చూడాలిస్ వసేత్ ననేన్ పిలిచేవాళుళ్. ఆపరేషనుల్ కూడా పకక్నే ఉండి నాతోనే చేయించేవారు.
ఓ సారి వాళిళ్ంటోల్ పెళిళ్ జరుగుతుండడంతో వాళళ్ హాసిప్టల ఓ నాలుగైదు రోజులు చూసుకోవాలని అడిగితే, సరేననాన్ను.
నాకెటూ గొపప్ పార్కీట్సు లేదు. చేతి నిండా పనిదొరికితే అంతకనాన్ కావలిస్ందేముంది. చాలా ఉతాస్హంగా ఒపుప్కునాన్ను. ఎపుప్డూ వెంట
ఉండే అతత్గారు, వంటిలుల్ వదిలేసి నీ ఇషట్ం అంటే కోడలికి కలిగే ఉతాస్హం.
ఆ నాలుగు రోజులూ కేసులనిన్ంటినీ బాగా డీల చేసి ఆయనతో శెభాష అనిపించుకోవాలి.
ఓ రోజు ఒకామె వచిచ్ంది. వయసు ముపైఫ్ దాటి ఉంటుంది. సనన్గా ఉంది. దిగులు కళుళ్, కళళ్ చుటూట్ నలుపు, లోతుకు పోయిన
బుగగ్లు. ఎపుప్డో పదేళళ్ కిర్తం చాలా అందంగా ఉండేదనన అనుమానం తపప్ పోషణ ఏమాతర్ం లేని శరీరం .
కడుపులో నొపిప్గా ఉందని చెపిప్ంది.
ఆరెన్లల్నుండీ వసోత్ందట కానీ, ఇవావ్ళ ఎకుక్వగా ఉందని చెపిప్ంది.
కొంత మంది నొపిప్ ఉంటే , అరచి చెపాత్రు. కొంతమంది ఎంత నొపిప్ ఉనాన్ భరిసుత్ంటారు. ఆవిడ మొహం మీద చెమటలు
అలుముకుని చెంపల పకక్నే జుటుట్ తడిసి పోయింది. మొహంతా పాలిపోయి ఉంది. ఊపిరితీసుకోవడం కషట్ంగా ఉంది. బిగబటుట్కుని నా
ఎదురుగా కూరుచ్నన్టుల్ంది.
“వాంతులు కూడా అవుతునాన్యి.” అనాన్డు పకక్నొచిచ్నతను.
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పరీక్షలూ , సాక్నింగులూ చేసి చూసేత్, ఎడమ వైపు ఓవరీలో ఒక సిసట్ ఉంది. పెదద్దే. పెదద సైజు బతాత్యి అంత ఉంది. ఓవరీ లో
వచేచ్ సిసుట్లు, కణుతులు గరాభ్శయం పకక్నే ఉనన్ ఫేలోపియన టూయ్బు చివరన్ వేలాడుతూ ఉంటాయి. బరువు పెరిగిన కొదీద్ టూయ్బ
మెలితిరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలా మెలితిరిగడం వలల్ నొపిప్, వాంతులు వసాత్యి.
మెలితిరిగిన ఆ సిసట్ ను తీసేసేత్ కానీ ఆమె బాధ తగగ్దు.
ఆపరేషన అవసరమనీ, అదీ ఎంత తవ్రగా జరిగితే అంతమంచిదనీ చెపాప్ను.
“ పిలల్లు సూక్లునుండి వసాత్రండీ. ఏదైనా ఇంజెక్షనివవ్ండి.” అంది.
అలాకాక్దనీ, ఆమెతో వచిచ్న మనిషిని పిలిపించాను. అతను భరేత్మో అనుకునాన్ను కానీ, ఆమె పకక్న కూరోచ్కుండా చెపప్ండని ఓ
పకక్నే నిలుచ్నాన్డు. ఆమె పరిసిథ్తి ఎంతో దీనంగా ఉంది అనుకునాన్ను. అతనేమో

రాణిగారి దగగ్ర నమమ్కసుత్డైన పనివాడులా వంగి

నిలుచ్నాన్డు. ఇదద్రికీ విషయం అంతా వివరించాను.
“వదినా, పిలల్ల సంగతి లకిష్ చూసుకుంటది, అనన్కు ఫోన చేసి వసాత్ " అని ఆమెకు నచచ్జెపిప్, వెళిళ్ ఓ అయిదు నిముషాలోల్
తిరిగొచాచ్డు.
“అనన్ ఊళోళ్నే వునాన్డొదినా. ఓ అరగంటలో వసాత్ననాన్డు.”
అనన్టుట్గానే అరగంటలో ఆమె భరత్ వచాచ్డు. బాగా పొడగరి, ఎతుత్కు తగగ్ లావు. ఖదద్రు చొకాక్, పేంటూ. మెడలో ఆమె మంగళ
సూతర్ంకనాన్ మందపాటి గొలుసు. ఆకుపచచ్ కళళ్దాద్లు. ఒకక్డే కాదు. వెంట నలుగులు బలమైన వయ్కుత్లునాన్రు.
"డాకట్రమమ్" అంటూ ననున్ పరిచయం చేశారు.
ఆయనకూక్డా విషయం అరథ్మయేటుట్ వివరించి, వెంటనే ఆపరేషన చెయయ్కపోతే లోపలి సిసట్ పగిలే పర్మాదముందని చెపాప్ను
నా వంక ఓ సారి చూసి ఏం అనకుండా అటూ ఇటూ చూశారు.
"నరసింహం గారు లేరా?" అడిగాడు.
"అబాబ్యి పెళళ్ట . కాసత్ అడావుడిగా ఉనాన్రు. ఆపరేషన టైముకు వసాత్రంట.” ఎవరో అనాన్రు.
"సరే. జాగర్తత్గా చెయయ్ండి. నువువ్ంటావుగా?” అని ఆమె తో పాటొచిచ్న లక్షమ్ణుడిలాంటి వయ్కిత్నడిగారు.
“అనాన్, ఉంటాననాన్.”అనాన్డు వినయంగా.
భారయ్ ఉనన్ రూం లోపలికెళాళ్డు.
ఆయనతో ఉనన్ పదిమందీ కూడా లోపలికి వచాచ్రు. లోపల బెడ మీద ఉనన్ భారయ్తో “డాకట్రమమ్తో మాటాట్డాను. కంగారులేదులే,
రాతిర్కి వసాత్ను.” అనాన్డు.
“పిలల్లు సూక్లుకెళాళ్రు.” ఆమె నీరసంగా చెపిప్ంది భరత్ తో.
అతను పకక్నునన్ మనిషి వంక తలతిపిప్ చూశాడు.
“నేను మా యావిణిణ్ సూసుకోమనాన్ వదినా. నీకేం బెంగలేదు.” అనాన్డు అతను.
అయినా ఆమె కళళ్లోల్ దిగులు రవవ్ంతకూడా తగగ్లేదు.
పదిమంది ముందు భారయ్తో మాటాల్డే అలవాటులేకేమో, అతను అసౌకరయ్ంగా కదిలాడు.
“మరి వసాత్ను. పిలల్ల సంగతి ఈడు జూసుకుంటాళేళ్. " అనాన్డు.
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నావైపు తిరిగి “ ఇంటికెపుప్డు పంపిసాత్రు ?” అడిగాడు ఆమె భరత్
“మామూలుగా ఐతే మూడునాలుగు రోజులోల్ వెళిళ్పోవచుచ్. “
“మరింకేం. రెండోర్జులోల్ ఏం మునిగిపోదిద్.”

ఆమె అరభ్కంగా మధయ్తరగతి గృహిణిలా ఉంది. ఆయన చూసేత్ బాగా పలుకుబడి తో పంచాయితీలు చేసే మనిషిలా ఉనాన్డు.
మా పనులు మేము మొదలెటాట్ము. చెయయ్బోయే ఆపరేషన గురించి, మతుత్ గురించి వివరాలు చెపిప్ అనుమతి పతార్లమీద
సంతకాలు తీసుకునాన్ం.
డా. నరసింహం గారికి ఫోన చేసి కేసు వివరాలు చెపిప్, పేషంట భరత్ తో కూడా మాటాల్డించాను. ఆపరేషన టైముకు ఆయన వసాత్నని
చెపాప్క, "చాలా ముఖయ్మైన పనుందనీ, రాతిర్కి వసాత్ను’' అంటూ పరివారం తో ఆయన వెళిళ్పోయాడు.
ఆపరేషన థియేటర లోపలికి తీసుకెళేళ్ సరికి మధాయ్హన్ం నాలుగైంది.
పెళిళ్ హడావుడిలో ఉనాన్ గానీ, డా. నరసింహంగారు ఆపరేషన టైముకు వచాచ్రు. .
“ ఓపెన చేసేదాద్ం.” అనాన్రు.
“సార, ఓపెన చెయయ్డం ఎందుకూ, లేపరోసోక్పీ చేదాద్ం. రెండు మూడురోజులోల్ ఇంటికి వెళిళ్పోతుంది.”
సరే కానీయమనాన్రు. .
మోనిటర లో అవయవాలిన్ చూసూత్ చేసే ఆపరేషన మొదలెడితే, థియేటర లో సాట్ఫంతా సినిమా చూసూత్ నిలబడతారు. ఎనసీథ్షియా
డాకట్ర తో సహా. మిగతా లైటల్నీన్ ఆఫ చేసాత్ం కాబటిట్ నిజంగానే సినామ్ హాలు వాతావరణం ఉంటుంది. చూసే వాడికి చేసేవాడు లోకు వనన్టుట్
చూసేవాళళ్ందరూ నాకు సలహాలిసుత్నాన్రు.
“మేడం , అలా …..వెళిళ్ దానిన్ పంచర చెయయ్ండి.”
“ఈ గార్సప్ర వాడండి మేడం , ఈజీగా పటేట్సుకోవచుచ్.”
“ రైట నుండి వెళేత్ బెటర మేడం.”
“ఆ తరావ్త దాంటోల్ నీరంతా లాగేసి …ఆ పళాన …”
వాళుళ్ చెపిప్నటుల్ వెళళ్కపోయానో

“ పచ్ …అరెర్ ..అబాబ్... “ అంటునాన్రు. వాళళ్లో అసహనం డోసెకుక్వైతే నిటూట్రుప్లు

విడుసుత్నాన్రు.
వాళళ్ంతా నాకనాన్ సీనియరుల్. కొముమ్లు తిరిగిన కాంపౌండరుల్ . డాకట్ర గా అపప్టికి నాకింకా కొమేమ్ మొలవలేదు. ‘మీరంతా కాసత్
నోరూమ్సుకుంటారా’ వాళళ్ని అరవలేక నేనే నోరుమూసుకుని చేసుత్నాన్ను.
ఎనసీథ్షియా డాకట్ర సుబబ్యయ్ గారు కూడా బాగా ఇనావ్లవ్ అయిపోయి, తననుకునన్టుల్ నేను చేసుత్ంటే ‘ఓహ.. లవీల్’ అంటునాన్రు.
నేనేదైనా వదిలేసేత్, అరెర్రెర్ అంటునాన్రు.
ఇంతకూ చేసిందేవిటంటే, ఒకరు టెలిసోక్ప తో చూపిసుత్ండగా మెలితిరిన టూయ్బ ని పటుట్కుని దానిన్ కట చేసి , ఆ టూయ్బ కు
వేలాడుతునన్ సిసట్ ను బయటకు లాగెయయ్డం.
మొతాత్నికి ఓ గంట, గంటనన్రలో సరజ్రీ అయింది. అంతా సవయ్ంగా జరిగినందుకు ఆంజనేయసావ్మికి మనసులోనే ఓ కొబబ్రికాయ
కొటేట్సుకునాన్ను.
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డా. నరసింహం గారు దగగ్ర కొచిచ్, “ కంగార్చులేషనస్ అమామ్, చాలా బాగా చేశావు. నేను కూడా ఓ లేపరోసోక్పీ సెట
తీసుకుంటాను. ఈ సారి కేసేదైనా వసేత్ చేదాద్ం.” అనాన్రు.
"థాంకూయ్ సార"
ఆపరేషన జరుగుతునన్ంత సేపూ, డా. నరసింహం గారికి ఇంటిదగగ్రున్ండి ఫోనుల్ వసూత్నే ఉనాన్యి. ఇదిగో వసుత్నాన్, అదిగో
వసుత్నాన్ అంటూ ఆయన ఆపరేషన అయేవరకూ ఉనాన్రు.
డా. సుబబ్యయ్ గారు ఆమె ఎనసీథ్షియా నుండి రికవర కావడానికి అవసరమైన ఇంజెక్షనిల్సుత్నాన్రు. సాట్ఫంతా ఆయనకు కావలిస్నవి
అందిసుత్నాన్రు.
మోనిటర మీద ఆమె పలస్, బీపీ ఒక సారి చూసి , సంతృపిత్గా తలాడించి నాతో
"సరేనమామ్, వీళుళ్ తిరుపతి పోర్గార్ం పెటాట్రు. నేను బయలేద్రాలి" అంటూ ఎనసీథ్షియా డాకట్ర గారితో “సుబబ్యయ్గారూ జాగర్తత్గా
చూసుకోండి. షిఫట్ చేసేవరకూ మీరు ఉండి వెళళ్ండి” అంటూ ఆయన వెళిళ్పోయారు.
నాకు నేను విజయోతాస్హంతో ఓ మాదిరి బరువైన కిరీటం పెటుట్కుని, అది మోసూత్ థియేటర లో కూరుచ్నాన్ను.
‘ఇలాంటి కేసులు ఇంకా చెయాయ్లి.’
‘బాగా పేరుతెచుచ్కోవాలి.’
‘నా పేరు మారుమోగిపోవాలి.’
ఆపైన ...
ఆ తరావ్త ...
అటు పిమమ్ట…
ఇంకా రాసేత్ బాగోదులెండి.
అలా కొనిన్ ఉనామ్దపు ఆలోచనలోల్ కొటుట్కుపోతుండగా, డా. సుబబ్యయ్ గారు “ఏయ అరుణా, లే…లే” అంటూ పేషంట చెంపలు
తడుతునాన్రు.
ఎనసీథ్షియా నుండి రికవర చేసేపుప్డు అలా అరవడం మామూలే.
నేను సూట్ల మీంచి లేచి పేషంట దగగ్రగా వెళాళ్ను.
ఆయన పేషంట చెంపలు తటట్డం బదులు చెంపలు వాయిసుత్నన్టల్నిపించింది.
ఎనసీత్షియాకూ, ఫైల్ట టేకాఫ , లాండింగ కూ చాలా పోలికలునాన్యనిపిసుత్ంది. ఒకోక్ సారి పేషంట మతుత్లోపలికి వెళళ్డం, మళీళ్
తిరిగి బయటకు రావడం చాలా సూమ్త గా జరుగుతుంది. ఎనసీత్షియా డాకట్రల్ను చూసేత్ నిజంగా ముచచ్టేసుత్ంది.
మనం నిదర్పోతునన్పుప్డు, నిదార్భంగం కానీయకుండా లేండింగ చేసే పైలట ను చూసేత్ కలిగే ముచచ్ట.
పది నిముషాలయియ్ంది. పేషంట మతుత్లోంచి బయటకు రావడం లేదు. డా. సుబబ్యయ్ గారు అసలేం మాటాల్డడం లేదు. గంభీరంగా
ఉనన్ ఆయన మొహం చూసేత్ అసలేం అడగాలో అరథ్ం కాలేదు.
“సర , ఏమిటీ పార్బెల్ం?”
తల కొదిద్గా ఊపి “వన మినిట” అనాన్రు.
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ఆయన పని చేసుకుంటుంటే ఎకుక్వగా డిసట్రబ్ చెయయ్కూడదు కదా అని కాసేపు అలానే చూసూత్ నిలుచ్నాన్ను. నరస్ ని పిలిచి చాలా
నెమిమ్దిగా మాటాల్డుతునాన్డాయన. పేషంట పకక్న నించునన్ నాకూక్డా వినబడనంత.
"ఏమైనా పార్బల్మా?" అడిగాను.
"ఏం లేదు, మీరెళిళ్ కాఫీ తాగేసి రండి. బాగా టైరయాయ్రు" అనాన్రు డా. సుబబ్యయ్ గారు,

కళలేని మొహానిన్ నవువ్తో మేకప

చేసుకుంటూ.
ఆయనకు ఏసీ థియేటర లో చెమటలు పడుతునాన్యి.
పేషంట

ఎనసీత్షియా లోంచి బయటికొసేత్ నేను బయటికెళేళ్ అరహ్త వసుత్ంది. ‘అపుప్డేకదా, ఆపరేషన బాగా అయింది.’ అని

చెపప్గలిగే ధైరయ్ం వసుత్ందీ.
డా. నరసింహం గారు బయటికెళిళ్పోవడం గమనించిన పేషంట బంధువులు ఆపరేషన థియేటర ముందు గుమిగూడారు. వాళల్
మాటలు వినిపిసుత్నాన్యి.
మామూలుగా అయితే పదినిముషాలోల్ పేషంట ఎనసీథ్షియానుండి బయటికి వచేచ్యాలి. అలాంటిది అలా అలా ఎదురుచూసూత్
ఉంటే అరగంట ..ముపాప్వుగంట గడిచిపోయింది.
డా. సుబబ్యయ్ గారు, ఇదిగో అయిపోయింది వచేచ్సోత్ంది అంటునాన్, పేషంట లో కదలిక లేదు. మోనిటర లో పలస్ , బీపీ మాతర్ం
సేట్బుల గా ఉనాన్యి. అదొకక్టే ఊరట కలిగిసుత్నాన్, ఆమె సప్ృహ లోకి రాకపోవడంతో కంగారు మొదలైంది.
బయట గొడవ వినిపించింది.
ఇంక నేను బయటికి వెళిళ్ ఏదో ఒకటి చెపాప్లి.
సాట్ఫ వచిచ్ 'పేషంట భరత్ వచాచ్డనీ , మిమమ్లిన్ కలవాలంటునాన్డనీ' చెపాప్రు.
కడుపులో టెనష్న ను, భయం కవవ్ం తో గజిబిజిగా చిలికేసోత్ంది.
డా. నరసింహం గారు ఈ పాటికి వెళిళ్పోయి ఉంటారు అపప్టికింకా మొబైలస్ ఫోన వాడడం మొదలైంది కానీ నాకైతే మొబైల ఫోన
లేదు. నరసింహం గారిదగగ్ర కూడా లేదనే గురుత్.
‘ఏదైతే అదైంది. ఉనన్విషయం చెపేప్దాద్ం. ఏ పరిసిథ్తులోల్నైనా సరే సతయ్మే కాపాడుతుంది.’ అనుకుని బయటికెళాళ్ను.
లోపలుంటే టైం తెలియలేదు కానీ బయటికొచిచ్ చూసేత్, చీకటి పడుతోంది. బయట ఎలెకిట్ర్క లైటుల్ వెలుగుతునాన్యి. హాసిప్టల
ఆవరణలో చెటల్ మీద పకుష్లు ఇళళ్కు చేరుతునాన్యి. వరండా నిండా మనుషులు.
వరండాలోంచి ఓ పకక్గా ఉనన్ డాకట్ర రూం లోకి వెళేత్ అంతా నావెనుకే వచాచ్రు. . ఆయన వచిచ్ ఎదురుగా కూరుచ్నాన్డు. ఆయన
చుటూట్ అనుచరులు చేతులు కటుట్కుని నిలుచ్నాన్రు.
ఉనన్విషయం చెపాప్ను.
“ ఆపరేషన అయిపోయింది. మతుత్లోనుండి బయటకు తీసురావడంలో కొంత ఇబబ్ంది వచిచ్ంది. టైం పడుతోంది. ఎనసీథ్షియా
డాకట్ర గారు పర్యతిన్సుత్నాన్రు.” అనాన్ను.
“ఆపరేషన లో ఏదైనా తేడా జరిగిందా?”
“అసలు మిషన ఆపరేషన వలేల్నా ఈ సమసయ్?”
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“ఎపప్టికి బయటికొసాత్రో చెపప్ండి.”
“హైదార్బాద తీసుకెళళ్మంటారా?”
“ఎవరైన్నా పెదద్ డాకట్రల్ని పిలిపించండి.”
“ఖరుచ్ కు వెనకాడొదుద్.”
పర్శన్లు, అనుమానాలు, సలహాలు అనీన్ ఒకేసారి కుమమ్రించారు.

బాగా పెదద్ సమసయ్ ఎదురైనపుడు, అపప్టికపుప్డు ధైరయ్ం కూడా అదే రేంజ లో పెరుగుతుంది. అనిన్ంటికీ తెగించిన ధైరయ్ం . ఆ
ధైరయ్ంతోనే జవాబులు చెపాప్ను
“ అసలు బతికే ఉందా?”
సినిమాలోల్ చూపెటిట్నటుల్ మేముకూడా పార్ణం పోయినా ఏదో నాటకాలాడుతునాన్మనుకుంటునాన్డేమో.
“అయోయ్ అదేం లేదు . గుండె కొటుట్కోవడం, బీపీ సేట్బుల గా ఉనాన్యండీ. కాకపోతే సప్ృహ ఎపుప్డొసుత్ందో తెలియడం లేదు.”
“……………….”
“మామూలుగా అయితే వెంటనే బయటికొసాత్రు. తనవిషయం లో లేటయియ్ంది. కారణం ఇదీ అని చెపప్లేము. పర్యతన్ం
చేసుత్నాన్ము.” చెపాప్ను.
“ఒక వేళ రాకపోతే…”
...... అతనడిగిన పర్శన్కు నా దగగ్ర జవాబులేదు,
తలవంచి ఆలోచనలో ఉనాన్డు. కళుళ్ మాతర్మే పైకెతిత్ నావంక చూశాడు. ఎరర్టి కళుళ్.... ఆచూపు....చుటూట్ అతని మనుషులు. నా
ధైరయ్ం ఒకక్ సారిగా పారిపోయింది.
“మజాజ్నన్మెపుప్డో ఆపరేషన చేశావు. ఇంతవరకు పేషంటుకు ఉలుకూ పలుకూ లేదు.”
పకక్నునన్తను అసహనంగా అరిచాడు. మా సాట్ఫు, వాళళ్వాళళ్లోల్ కొంతమంది అతనిన్ పకక్కు తీసుకెళాల్రు.
ఓసారి డా. సుబబ్యయ్ గారు కూడా బయటికి వచిచ్ వాళళ్తో మాటాల్డారు.
“మతుత్లోంచి ఎందుకు రికవర కావడం లేదో అరథ్ం కావడం లేదు. అవసరమైన రకత్ పరీక్షలనీన్ పంపించాను. వాటి రిపోరట్ రాగానే
ఓసారి చూసి మీతో మాటాల్డతాను. అపప్టివరకూ ఐసియు లో పెడదాము” అంటూ గొంతులో టూయ్బులు అవీ ఏమీ కదిలించకుండా
ఆపరేషన థియేటర నుండి ఐ సి యు కు షిఫట్ చేశారు.
పేషంట తాలూకు బిపి, పలస్, వగైరా అనీన్ బాగానే ఉంది కానీ సప్ృహ రాలేదు.
ఐ సి యు కు మారిచ్న తరావ్త నరస్ తో మాటాల్డుతూ ఆయన నోటస్ వార్శారు. నరుస్లకూ , డూయ్టీ డాకట్ర కూ చెపాప్లిస్నవి చెపిప్,
నాదగగ్రకొచాచ్డు.
నేను ఆతర్ంగా చూసుత్ంటే “చూదాద్మండీ, ఇపుప్డపుప్డే ఏం చెపప్లేం, వెయిట చెయయ్డం తపప్. సరే... నాకు వేరే కేసులునాన్యి.
మళాళ్ వచిచ్ చూసాత్ను.”
“సర, మరి పేషెంట…..?”
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“ అనీన్ సేట్బుల గా ఉనాన్యి. ఇవావ్లిస్న టీర్ట మెంట అంతా అయిపోయింది. ఇహ అంతా జసట్ వెయిట అండ వాచ. నేను నైట కు
వచిచ్ చూసాత్ను.”
అపప్టికి రాతిర్ ఎనిమిదవుతోంది.నరుస్లు డూయ్టీ మారారు. వాళళ్ గుసగుసలు వినిపిసుత్నాన్యి. కాసేపటికి వచిచ్
"గుడీవినింగ మేడం . ఏమైనా తెపిప్ంచమంటారా ?" అడిగారు.
“అహ ఏం వదుద్.”
ఇంటికి ఫోన చేసి "వెంకమామ్, బాబు కు భోజనం పెటుట్. తోడు పడుకో." అని చెపాప్ను.
ఆమె పిలల్లు గురొత్చాచ్రు.
అమెరికా నుండి ఒక డాకట్ర గారు, పూనే నుండి వాళళ్ బావమరిది ఫోన చేసి వివరాలు కనుకుక్నాన్రు. వాళళ్ నంబరిల్చిచ్
ఎపప్టికపుప్డు విషయాలు తెలియజేసుత్ండమనాన్రు. లోకల ఎమెమ్లేల్గారు కూడా ఫోన చేసి, పేషంట ను జాగర్తత్గా చూసుకోమని , ఎలాంటి
సహాయం కావాలనాన్ వెంటనే సంపర్దించమనీ చెపాప్రు. పేషంట భరత్ పంపించిన గవరన్మెంట డాకట్రుల్ వచిచ్ చూసి వెళాళ్రు.
కొంతమంది సేన్హితులైన డాకట్రుల్ విషయం తెలిసి కేసు చూడడానికి వచాచ్రు.
కేసు చూసిన తరావ్త, టీర్ట మెంట చారట్ చూశారు.
"అంతే , ఇంతకనాన్ ఎవరమైనా ఏం చెయయ్గలం?"
“మీరేం వరీర్ అవకండి మేడం. మనమేమైనా దేవుళళ్మా పార్ణాలు నిలపడానికి.”
“ఎందుకమామ్ ఈ లేపరోసోక్పీలూ . అవనీన్ ఫానీస్ సరజ్రీలమామ్, వాటి బదులు మామూలు సరజ్రీ చేసేత్ పోయేది.”
"జసట్ వెయిట అండ వాచ."
"కాపోతే అనిన్ంటికీ రెడీ గా ఉండండి."
“అనిన్ంటికీ అంటే?”
“పేషంటస్ ఈ మధయ్న బాగా డిమాండ చేసుత్నాన్రండీ. అపప్టికపుప్డు కావాలంటునాన్రు. ఏదైనా హెలప్ కావాలంటే
మొహమాటపడొదుద్. మాకు కాల చెయయ్ండి వెంటనే అరేంజ చేసాత్ము.”
“మొనన్టికి మొనన్ లలితగారి కేసు బాడయినపుప్డు ఎకక్ణుణ్ంచి వచాచ్రో జనం అమాంతంగా వచిచ్పడాడ్రు. జసట్ హాఫ యాన అవర
లో అంతా నాశనం చేశారు.”
‘డా. నరసింహం గారి హాసిప్టల. ఏదైనా అయితే నేనేం చెపాత్ను ఆయనకు. హాసిప్టల చూసుకోమని అపప్జెపిప్వెళేత్ ఇదా నేను చేసే
ఉపకారం. దేవుడా. ఎకక్డునాన్వయాయ్?”
నా టెనష్న కాసత్ తగిగ్దాద్మని కాబోలు,
“పాపేం చేసుత్ందీ, బాబు ఎనోన్ కాల్సూ?” అంటునాన్రు.
శకిత్ కూడగటుట్కుని వాళల్డిగిన వాటికి సమాధానాలు చెపుత్నాన్ను.
వాళల్తో మామూలు పిచాచ్పాటీ సంభాషించడం పార్ణం మీదకొసోత్ంది.
కాసేపటికి అందరూ వెళిళ్పోయారు.
అరగంట కోసారి వెళిళ్ చూసి వసుత్నాన్ను. పరిసిథ్తిలో ఏమాతర్ం తేడా లేదు.
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సాయంతర్ం చెటల్ మీద గోల గోల చేసిన పకుష్లు కూడా నిదర్లు పోతునన్టుట్నాన్యి. ఆవరణలో దీపాల వెలుగు, రోడ మీద
అపుప్డపుప్డూ వెళేళ్ ఒకటి రెండు వాహనాల శబద్ం తపప్ హాసిప్టల అంతా నిశశ్బద్ంగా ఉంది.
‘రేపేమవుతుందో... ‘
టేబిల మీద తల ఆనించి ఆలోచిసుత్నాన్ను.
……
……..
నరొస్చిచ్ కంగారుగా పిలిచింది.
వెళిళ్ చూసేత్ , ఆమె బీపీ , పలస్ వేగంగా పడిపోతునాన్యి.
అనుకునన్ంతా జరిగింది.
అతను, అతని బంధువులు దాడికి దిగారు. అందిన వసుత్వులు అందినటుల్ విసిరేసుత్నాన్రు. ఐసియు లో ఇంకా చాలా మంది
పేషంటుల్నాన్రు. వాళళ్కు తగిలితే ? అంత ఖరీదైన పరికరాలు పాడైతే ఎంత డబుబ్ నషట్మో, మళీళ్ వాటిని తెపిప్ంచడానికి ఎంత కాలం
పడుతుందో?
నేను కనిపిసేత్ వాళళ్ ఆవేశానికి అంతుండదనీ, ననేన్మైనా చేసాత్రనీ సాట్ఫ ననున్ వేరే దారిలో పంపించేశారు. ఐసియు కాబటిట్ , నా
చెపుప్లు బయటే విడిచాను. వటిట్కాళళ్తో నడుసుత్నాన్ను. అదంతా బాగా ముళళ్బాట. చీకటి. , రాళూళ్ రపప్లు, ఎటో అటు నడుసూత్ వెళేత్ ఏదో
దారితగలక పోదు అంటూ నడుసుత్నాన్ను. ఏదో మెతత్టి దాని మీద అడుగేశాను. కాలు జారిపోయేంత మెతత్గా ఉంది. వళుళ్ జలదరించింది.
చీకటోల్ ఎవరో నా భుజం గటిట్గా పటుట్కునాన్రు. బిగుసుకుపోయాను.
మెలకువ వచిచ్ంది.
‘అబబ్, ఎంత చెడడ్ కల, నిజంగా జరిగినటేట్ ఉంది.’
నిజంగానే నరుస్ నా భుజం పటుట్కుంది. నేను పలకకపోవడంతో నరస్ మరింత కంగారుగా భుజం పటుట్కుని ఊపేసూత్, “మేడం
ఆమె కండిషన సీరియస గా ఉంది. తవ్రగా రండి ” అంది.
‘ఏంటీ కల నిజమవబోతోందా ?”
లోపలికి పరిగెతాత్ను.
“సుబబ్యయ్ గారికి ఫోన చేశారా?” అడిగాను.
“ చేశాము. ఈపాటికి వసూత్ ఉంటారు.”
లోపలికెళిళ్ చూసేత్ ఆమె బెడ మీద ఉనన్ ఆమె పెదద్గా మూలుగుతోంది. వినడానికి భయంకరంగా ఉంది. బెడ మీద నిలబడకుండా
గింజుకుంటోందని ఆమె చేతులవీ బెడ కు కటేట్శారు.
ఆమెను బెడ మీద నిలపడానికి, సాట్ఫ మొతత్ం నానా తంటాలూ పడుతునాన్రు.
అంతలో సుబబ్యయ్ గారు వచాచ్రు.
ఫోన చేసిన నరస్ ఎదురెళిళ్ కంగారుగా “ సార వచాచ్రు.. వచాచ్రు” అంది.
కాసేపు ఆయన బెడ పకక్న నిలుచ్ని “అందరూ కాసేపు పకక్న నిలబడండి. దూరంగా ఉండండి.” అనాన్రు.
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“ఎవరూ నాకు ఫోన చేసింది?”
“నేనే సార” అంటూ పిలల్నరుస్ ముందుకొచిచ్ంది.
“ఎందుకే దికుక్మాలినదానా,

పేషంట సుబబ్రంగా ఉంటే అంత కంగారు పెటాట్వూ!” అంటూ సంతోషంగా ఆపిలల్ తలమీద

మొటాట్రు.
ఆమె సప్ృహలోకి వచిచ్ంది. గొంతులో టూయ్బులూ, అవీ భరించలేక గోల చేసోత్ంది.
మెలల్గా వాటిననిన్ంటినీ తీసేశారు.
ఆ నిముషంలో నేననుభవించిన రిలీఫ జీవితంలో ఎపుప్డూ కలగలేదు. అమమ్యయ్, ఇక చచిచ్పోయినా పరేల్దనిపించింది.
బయటికొచిచ్ చూసేత్ ఆమె భరత్ ఓ బెంచీ మీద రెండు చేతులూ బెంచీ మీద చెరోపకక్న ఆనించి, తలవంచుకుని కూరుచ్ని ఉనాన్డు.
అనుచరులంతా వరండాలో అడడ్దిడడ్ంగా పడుకుని గురకలు తీసుత్నాన్రు.
ఆ టైం లో ఆయన అకక్డుంటాడని నేనూహించలేదు.
ననున్ చూసి లేచాడు. అపుప్డే తెల తెలవారుతోంది. ఒకటో రెండో పకుష్లు నిదర్లేచినటుల్నాన్యి.
"ఆమెకు సప్ృహ వచిచ్ందండీ. ఇపుప్డు బాగానే ఉనాన్రు. చూసాత్రా?” అంటూ లోపలికి తీసుకెళిళ్ చూపించాను.
ఆమె పకక్నే నిలుచ్ని "పిలల్లు బాగానే ఉనాన్రు” అంటూ ఆమెకు కావలిస్న సమాధానం చెపాప్డు.
బయటికి వచిచ్న తరావ్త అంత భారీ మనిషీ, గోడకానుకుని , జేబులోంచి కరీచ్ఫు తీసి కళుళ్ తుడుచుకునాన్డు. ఎరర్టికళళ్లోల్ నీళుళ్.
కనిపించేవనీన్ రాళుళ్ కాదనీ, రాళళ్లోల్ కూడా నీళుళ్ంటాయనీ అసలనుకోలేదు.
"ఇలా అవుతుందని మేమూ అనుకోలేదండీ. మిమమ్లిన్ టెనష్న పెటిట్నందుకు సారీ" అనాన్ను.
“అయోయ్, ఊరుకోండీ!” అంటే ఇంకా ఎకుక్వగా కారిపోతునాన్యి.
కాసేపటికి ఆయనకి ఆయన సంబాళించుకునాన్డు.
********
నేనింటికి రాగానే మా అబాబ్యి , ఆరేళుళ్ంటాయేమో అపప్టికి ,
బెడ మీద కూరుచ్ని డార్యింగ బుక లో రంగు పెనిస్ళళ్తో బొమమ్ కు రంగులేసుత్నాన్డు.
ననున్ చూడగానే అమామ్ అంటూ వచాచ్డు.
సాన్నం చెయాయ్లంటునాన్ సరే వినకుండా చంకెకాక్డు.
వాణిణ్ మొయయ్లేక ఓ చోట కూరుచ్నాన్ను.
“అమా, నేను ఇవాల సూస్లు పోను .”అనాన్డు నావళోళ్ సరుద్కుని కూరుచ్ంటూ
“ఏం?”
“నినన్ నువు రాలేదుగా , ఓంవరక్ సెయయ్లేదు.”
“సరేలే.”
“రాతత్ంతా ఎకక్దునాన్వ”
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“ఓ పేషంట కు బాగోపోతే అకక్డే కూరుచ్నాన్.”
“రాతత్ంతా కూసుంతే ఎకక్వ దబిబ్సాత్రు కదా!”
“కూసుంతే కాదు, కూరుచ్ంటే అను…”
వీడికి నతిత్ ఎపుప్డు పోతుందో.
“నాకు తెలుసు. శానా …దబుబ్లిచిచ్ ఉంటారు. అందుకేగా యాపీగా ఉనాన్వు.”
“ఎవరు చెపాప్రు అలా?”

“నేచెపప్లేదమామ్… బాబుకే ఎంత తెలివో?” అంటోంది. వెంకమమ్ టేబిల మీద ఇడీల్లునన్ బౌల పెడుతూ.
“దబుబ్ చూతాత్" అంటూ నా బాగ తెరవబోతునాన్డు.
“డబుబ్లేదు, ఏం లేదు. నేనొచేచ్సరికి నువువ్ సూక్లుకెళిళ్పోతావనుకునాన్. నువివ్ంటోల్నే ఉనాన్వుగా. అందుకని హాపీ.”
వాడి బూరి బుగగ్లిన్ పిండలేక, హెలప్ లెస గా నిమురుతూ చెపాప్ను.

***
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- ఐదవ కథ అందరూ నాగరాజుకు పాలుపోసాత్రు. మాకు నాగరాజే పాలుపోసాత్డు. మా నానన్ దగగ్ర చదువుకునాన్డట . నాకైతే గురుత్ లేదు.
పాలు మాతర్ం బాగా చికక్గా ఉంటాయి, వాటి మీద నీటిబొటుట్ నిలుసుత్ందేమోననన్ంత చికక్గా ఉంటాయి.
ఓ రోజు , మా ఇంటికి ఆనుకునన్ జామ చెటుట్ మీదుగా ఓ కోతి, ఫామిలీతో సహా, కిచెన లోకొచేచ్సింది. పెదద్ కోతి జాంబవంతుడి
సైజులో ఉండి రెండు కాళళ్తో నడుసూత్ లోపలికొచేచ్సింది. . మా వంటావిడ బెదిరిపోయి పెదద్గా కేకలేసూత్ బయటికొచిచ్ంది. అదీ, వాళళ్
పిలల్లూ కలిసి వంటింటోల్ గినన్లీన్, సరుకులనీన్ దపారబోసూత్, నానా రభస చేసుత్ంటే ఏం చెయాయ్లో తోచక వంటింటి తలుపు మూసేసి బయట
గడిపెటాట్ను.
అంతలో వచాచ్డు నాగరాజు. విషయం వినన్ వెంటనే కిందకెళిళ్ ఓ కరర్ తెచుచ్కునాన్డు. కిచెన తలుపు తీసి, అలల్రి చేసుత్నన్ కోతి
మూకని విజయవంతంగా బయటికి తరిమేశాడు. దాంతో మా పిలల్ల మనసులో ఒక హీరోలాగా సాథ్నం సంపాదించుకునాన్డు.
పర్తిరోజూ పొదుద్నేన్ పిలల్లు సూక్లుకెళేళ్ టైముకు వసాత్డు. నాగరాజు పిలల్లతో బాగా కబురుల్ చెపాత్డు కానీ, నేను వెళేత్ సైలెంట
అయిపోతాడు.
“అమామ్ , నాగరాజు బలే నవివ్పిసత్నాన్డమామ్ , నువూవ్ దామామ్ కూరోచ్. నాగరాజూ, ఇందాక చెపిప్ంది మలీల్ ఉపుప్డు మా
మమీమ్కి సెపుప్.”
“మా అమమ్ వసేత్ నుంచుంటావే. కూరోచ్,ఏమనదు. కూచోచ్ కూచోచ్" అంటూ పిలల్లు గొడవచేసినా సరే లేచి నిలుచ్నే ఉంటాడు.
******
ఆ రోజు ఆదివారం. పిలల్లిదద్రూ ముందే లేచి ముందు వరండాలో కూరుచ్ని ఆడుకుంటునాన్రు. నేను లేటుగా లేచి ముందుగదిలో
పేపర చదువుకుంటునాన్ను.
కాఫీ తాగితే బాగుండు నాగరాజు ఇంకా రాలేదేంటో అనుకుంటుంటే అచచ్మమ్ వచిచ్ంది.
పేపర చదువుతుంటే గుమమ్ం దగగ్ర పాల అచచ్మమ్తో బాబు కబురాల్డుతునాన్డు.
“ అమామ్, నాగరాజాళళ్ మమీమ్ వొచిచ్ంది.” అంటూ లోపలికి కేకపెటిట్
“ఇవాల నువొవ్చాచ్వే. నాగరాజు ఏడీ?” అడుగుతునాన్డు మా బాబు .
“బారయ్ని అమమ్కు సూపిచచ్టాకి తీసుకొచాచ్డు. కిందే కూకునాన్డు.”
“బారయ్ అంతే?”
“పెదద్యినాక పెళిళ్ సేసుకుంటే నీకూక్డా బారయ్ వసత్ది.”
“నేను పెలిల్ చేసుకోనుగా. రోజూ నువువ్ రావే? నువువ్ ఎకక్డికెలాత్వు?”
“నేను గడిడ్కోసుకోటాకి పొలమెలాత్నయాయ్.”
“పొలంలో పాములుంటయాయ్?” అమామ్యి కూడా కలిసింది.
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“అయోయ్ లేకేంటీ, మొనోన్రోజు మా పినన్మమ్ గడిడ్కోసుకోటాకెలేత్ తటట్లో సేరింది. దానిమీదే గడేడ్సుకుని తలమీద పెటుట్కొసత్ంటే, ఒకటే
కదులుత్ందేటా అని గుమమ్రిచిచ్ సూసేత్, ఇంతబారు తాసు జరర్, జరర్ పాకుంటా మా గుమమ్ం ముందునుండే పోయింది.”
“చంపొచుచ్గా?”
“సంపితే పాపం సుటుట్కుంటది. నాగుదేవత. దణణ్వెటుట్కుంటే సుబబ్రంగా ఎలిల్పోదిద్. నా సినన్పుప్డు మా బావిలో ఓ పాముండేది.
ఈదులాడతా అపుప్డపుప్డు తలపైకి పెటిట్ సూసేది.”
"దానిన్ చంపేశారా?" పిలల్ అడిగింది.
"మా అయయ్ దానిన్ అది నాగుదేవత. మనవొంశదేవత. దానిన్ పూజిచాచ్ల సంపొదద్నేవోడు. నాగులసవితి నాడు , బాయి సుటూట్తా
పదచిచ్నాలు సేసి దణణ్వెటోట్వోడు. పెళైళ్కాపురానికొచిచ్నాంక మొదటిపాలి పుటిట్ంటికిబోయినా , బాయిదగగ్ర కాళుళ్ కడుకుక్ని సేదతో
నీళుళ్తోడతంటే నాగుపాము ఓ పాలి తలెతిత్ సూసింది. ఎందుకో కళుళ్ తిరిగినటట్యింది. మైకం కముమ్కపోయి బాయిగటుట్మీద పడతంతే నా
పెనిమిటి పటుట్కునాన్డు. అపుప్డే పిలల్గాడు కడుపున పడాడ్డు. అందుకేగా నాగరాజని పేరు పెటుట్కునాన్.
"పెనిమితి అంతే?"
"పెనిమిటి , మా ఆయన. మా నాగరాజు ఆళళ్ దాడీ."
"దాడీ కాదు డాడీ. మరెపుప్డూ రాడే"
ఈ పిలల్లు ఏమామ్టాల్డతారో వాళళ్కే తెలియదు.
నాగరాజు వాళళ్ నానన్ వీళళ్తో ఉండడట. వేరే పెళిళ్ చేసుని రెండో భారయ్తో ఉంటాడని ఎపుప్డో చెపిప్న గురుత్.
“ బాబూ ఇంక కబురాల్పి సాన్నం చెయియ్” అంటూ బయటికొచాచ్ను.
“అమామ్ నాగరాజు, కోడలు వచాచ్రు, కిందే కూకునాన్రు. మీరు పరిచచ్ చేసి మందులయీయ్ రాసితాత్రని….” నాతో చెపిప్ంది.
“కోడలికి ఏంటీ బాధా?”
"నీళోళ్సుకుంది. తినన్ది నిలవడం లేదు. ఓపాలి పరిచచ్ జేసి సెపాత్వనీ"
“మొనేన్గా పెళళ్యిందీ ?”
“ఆరుమాసాలవుతుందమామ్. పెళిళ్కి రాకపోతివి. వైబోగంగా జరిగింది. అయినా ఏం
లాబం. కనన్తండిర్ రాలేదు. పిలితేత్ వొచేచ్వోడేమో, ఈడు పటుట్బటిట్ కూసునాన్డు అయయ్ పందిటోల్కడుగుబెడితే పీటలమీనే కూసోనని
పేచీబెటాట్డు. ఎంతైనా కనన్తండిర్, కొడుకుని పెళిళ్ బటట్లోల్ సూసుకునే అదుషట్ం లేకపోయే. ఎంతుండీ ఏం పర్వేజనం ?పెనిమిటి రాలేదని
సుటాట్లంతా అడిగారు.” అంటూ కళుళ్
తుడుచుకుంది.
లోపలికెళిళ్ రెడీ అయివచాచ్ను.
అచచ్మమ్తో మాటాల్డుతునన్ మా అబాబ్యి ననున్ గమనించి “అమామ్ సండే చీరేసుకునాన్వే. అమామ్ ఇవావ్ల పేసంతులకెలొల్దద్మామ్,
పీల్సమామ్” అంటూ కాళళ్కు చుటుట్కునాన్డు.
“ఇపుప్డే వచేచ్సాత్”
“అనీన్ అపదాద్లే. రావు” అంటూ ఏడుపు మొదలెటాట్డు.
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“మరి బాబూ నీకు మా గుడిసెమీన పాము సంగతెజ్పాప్నా? అడిగింది అచచ్మమ్,
వాణిణ్ మాయపుచచ్డానికి.
“ఏంతీ?”

“ ఓ సారి ఏమైందనుకునాన్వూ ? అపప్టికి మా నాగరాజు కూడా నీఅంత కాదు. నీకనాన్ పెదోద్డే. గుమమ్ంలో లాంతర ముంగట
కూసుని సదూకుంటనాన్డు.. గుడిసె మీన ఏదో కదులత్నన్టుట్ గసాగిసా ఇనొచిచ్ంది. ఎవురో మనింటిమీదకెకాక్రనాన్డు. నేను లాంతర
బయటికి దెచిచ్ సూతత్ంటే గభాలన్ పేదద్ కటట్లపాము దబికిక్న సుటట్లా గుమమ్ం కాడ పడింది. ఎంత బరువుగా ఉందో ఆ సపిప్డికి పకిక్ంటోళుళ్
గోడమీంచి సూశారు దొంగోడు దూకాడేమోనని.”
“సంపేశారా?”
“లేదు , ఎలల్మామ్, ఎలుల్ అంటే ఎలిల్పోయింది.”
ఆ సందటోల్ మెలల్గా జారుకునాన్ను.
కిందకొచిచ్ చూసేత్ నాగరాజుమా రిసెపష్న దగగ్ర నిలుచ్ని మా కాంపౌండర తో మాటాల్డుతునాన్డు.
నాగరాజు వాళాళ్విడ ఆకుపచచ్ని సిలక్ చీర కటుట్కుని, చికక్గా అలిల్న రెండుమూరల కనకాంబరాలు జడలో పెటుట్కుంది. చెవులకు
రాళళ్ బుటట్లు, మెడలో నెకెల్సు, బంగారు గాజులు, పాల జిడుడ్ అంటని లకీక్ష్మ్దేవిలా ఉంది. చినన్ వయసే.
వచిచ్నపప్టున్ండీ ఒకటే ముసిముసిగా నవువ్కుంటునన్ నాగరాజు వాలకం చూసి కూడా ఏమీ తెలియనటుల్
"ఏంటీ బాధ అమామ్యికి" అని ఆరా తీశాను ఏం చెపాత్డో చూదాద్మని.
"చెపూప్ , డాకట్రమమ్ అడుగుతుంటే… “ అని పెళాళ్ంతో అనాన్డు.
" పెర్గన్నీస్ అంట మేడం.” అంటూ మా నరుస్ వచిచ్ చెపిప్ంది.
మూడో నెల అట.
వేవిళుళ్.
ఏం తినడం లేదని తీసుకొచాచ్డు.
ఆ అమామ్యిని పరీక్ష చేసేసరికి అచచ్మమ్ పైనుండి కిందికి దిగివచిచ్ంది.
“ఎయీయ్ వొదద్ంటది. లోపల పిలగాడు ఎటాట్ పెరుగుతాడు.ఒకక్ రోజైనా సరే పెందలాడ లేసత్దా, ఊహూ ….లేసి రెండిడీల్ తిని ఓ
గళాసు పాలు తాగాలా వొదాద్?”
పాల మాట వినగానే ఆ పిలల్ “వాక.. ఛీ" అంది.
“అదుగో అదుగో చూడు డాటట్రమామ్ ఇదీ వరస. పోనీ మీగడ పెరుగేసుకుని నాలుగు ముదద్లు తినవంటా. ఇనదు. ఆడితో అదేదో
బండిమీద వొండేయి తెపిప్ంచుకుంటది. “
ఆ పిలల్ నవువ్తూ నూడిలస్ అని చెపిప్ంది.
అయి తిని పొడుకుంటది.
మొనన్ ఆడు సలల్ ఐస కీర్ము తేలేదని దెబబ్లాడి పొడుకుంది.
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పర్తినెలా అచచ్మొమ్సుత్ందంటే కంగారొచేచ్ది. పర్వాహం లాగా పర్శన్లూ , అనుమానాలూ, ఆ పితూరీలూ. ఎనిన్ చెపుత్నాన్ ఆ కోడలికి
కోపమొసుత్నన్టేల్ అనిపించేదికాదు. నవువ్తూనే వినేది.
“లోపలునన్ది పిలగాడేనా?”
“ ఎవురైనా బాద లేదు. తొలిసూరు ఎవురైతే ఏంది?”
“ మొనన్ దానిమమ్ కాయలు తెచాచ్డా , కుళళ్బెటిట్ పారేసింది.”
“ఫిజుజ్లో సలల్ నీళుళ్ తాగుతా కూసుంటది. లోపల పిండానికి దెబబ్ంటే ఇనదు.”
తొమిమ్దోనెలలో చూపించేందుకు తీసుకొసూత్ ఓ పెదద్ పేకెట ఏదో తెచిచ్ంది. సీమంతం చేసిందట. చలివిడీ, సీవ్టూల్ పటుట్కొచిచ్ంది.
“బిడడ్ పొదీషనూ అదీ బాగుందా?”
“లోపల నీరూ అదీ సుబబ్రంగా ఉనన్యాయ్?”
“కానుప్కింకా ఎంత టైముందీ?”
“సులువు కానుప్ కావాలంటే ఏం చెయాయ్లీ?”
అని ఏవేవో అడుగుతోంది.
సీమంతం చేసిందంటే ఇంక పుటిట్ంటికి పంపిసుత్ంది . అమమ్యయ్, డెలివరీ కి మనదగగ్రకు రాదు. లేకపోతే డెలివరీ రోజున ఈ
అచచ్మమ్ చేసే గోలకు పిచెచ్కిక్ పోవడం ఖాయం అనుకుని హాయిగా చలిమిడి పరిమళాను పీలుసూత్, అందులో ఎండుకొబబ్రి వేశారో లేదోనని
నిశిచ్ంతగా బెంగపడుతూ కూరుచ్నాన్ను.
“ఇంతకూ వీళళ్మామ్ వాళుళ్ండేది ఎకక్డా?” అడిగాను.
“ సతెత్నపిలిల్ దగగ్ర పలెల్టూరు.”
“అయితే మరీ మంచిది. సతెత్న పలిల్లో నా సేన్హితురాలుందిలే. చాలా బాగా చూసుత్ంది. అకక్డికే తీసుకెళుళ్ “
“భలేదానివే డాటట్రమామ్, సుబబ్రంగా టౌనోల్ నేనుండగా ఉటిట్ సుదద్ పలెల్టూరికెందుకూ అంపటం. నా మనవడు నాసేతిమీదే
పుటాట్ల. అసలే ఈళళ్మమ్ మా పినాన్ం కోడలే. దానికేం తెలవదు. రాతేర్ల ఏ అవుసరమొచిచ్నా బండీ అదీ ఉండదు.”
“మరి పిలల్కు వాళళ్ అమమ్దగగ్ర ఉండాలనిపిసుత్ందేమో అచచ్మామ్?”
“ అందుకేగా, ఇకక్డికే ఒచిచ్ ఉండమనాన్.”
ఆ అమామ్యి వంక చూశాను.
“అదేంకాదు మేడం . నేనులేకపోతే మా అతత్కు తోచదు. అందుకే ఇయయ్నీన్ చెపత్ంది.”
*******
ఓ అరథ్ రాతిర్ కానుప్ నొపుప్లతో తీసుకొచాచ్రు. తెలల్వారుజాముకు అబాబ్యి పుటాట్డు. డెలివరీ అయిన తరావ్త మూడు రోజులునాన్రు.
ఆ మూడురోజులోల్ అచచ్మమ్ను చూసేత్ ఆశచ్రయ్మేసింది.
ఉదయం పిలల్లిన్ సూక్లు దించడానికి వెళేళ్ టైములో చూసేత్ అచచ్మమ్ కోడలిని కూరోచ్బెటిట్ తలదువివ్ గటిట్గా జడేసోత్ంది.
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“అబబ్ ఫో , గటిట్గా దువువ్తునాన్వు. నెపిప్ వసత్ంది.”
“ఏంటే నీ యవావ్రం, కుదురుంగా కూసో, ఎంత చికుక్ పడిందో సూడు. ఉండు మరింత
నూనెరాసాత్, చికుక్ పోతది.”
“వదుద్, మొహం మీదకు కారిపోతది, నాకొదుద్ ఫో.”
“మాటినకొచిచ్ంది పిలల్.”

అతాత్కోడళుళ్ ఇదద్రూ సాయంకాలం పూట బయట కూరుచ్ని హాసిప్టల ఎదురుగా అంటించిన సినిమా పోసట్రుల్ చూసి కబురుల్
చెపుప్కుంటూ ఉండేవాళుళ్. కోడలికీ, మనవడికీ చేసే కొనిన్ పనులోల్ ఏమాతర్ం ఏపనికీ చీదరలేదు. విసుగు చూపించేది కాదు . పసివాడూ,
కోడలూ ఎపుప్డూ చకక్గా పువువ్లాల్ంటి బటట్లోల్ కళకళ లాడేవాళుళ్. చకక్గా జడదువవ్డం, బటట్లు వెంటవెంటనే మారెచ్యయ్డం, చివరికి
అనన్ం కూడా ముదద్లు కలిపి పెడుతుండేది. పేషంట తలిల్ ఇంటిదగగ్ర ఎవరూ లేరని, పాడిగేదెలిన్ చూసేవాళుళ్ లేరని వెళిళ్పోయింది. నాలుగో
రోజున డిశాచ్రజ్ అయివెళిళ్పోయారు
*****
కొనిన్ నెలలు గడిచాయి. ఓ రోజు ముసురుగా ఉంది. దానికి తోడు మంగళ వారం. పేషంటస్ ఎకుక్వగా రాలేదు. మధాయ్హన్ం రెండుగంటలకు
బయటికొచిచ్ చూసేత్ , సాట్ఫంతా సెలాల్ర లో భోజనానికి వెళిళ్నటుల్నాన్రు. ఎవరూ లేరు. రిసెపష్న లో ఓ మూల అచచ్మమ్ కూరుచ్ని ఉంది.
అపుప్డపుప్డు గడిడ్కోసమని వెళిళ్ తిరిగి వసూత్ మా హాసిప్టల లో కూరోచ్వడం మామూలే. అచచ్మమ్ను రిసెపష్న లో కూరోచ్బెటిట్ సాట్ఫ
భోజనానికి
వెళుత్ంటారు.
నేనొచిచ్న సంగతి కూడా గమనించుకోకుండా వానపడుతుంటే బయటికి చూసోత్ంది. తలరేగి ఉంది. చూపెకక్డో ఉంది.
“అచచ్మామ్, ఏంటికక్డ కూరుచ్నాన్వు?”
ముసురుకమిమ్ ఉనన్ కళుళ్.
“ఏం లేదమామ్.”
“భోజనం చేశావా?”
“ఆకలిగా లేదమామ్.”
“మీ మనవడూ, కోడలూ బాగానే ఉనాన్రా?”
బాగానే ఉనాన్రనన్టుల్ తలూపింది. మౌనంగా సమాధానాలు చెపుత్నన్ అచచ్మమ్ కొతత్మనిషిలా కనిపించింది.
“నాగరాజేమైనా అనాన్డా?”
లేదనన్టుట్ తలూపింది.
లోపలికిరా అని రూం లోపలికి తీసుకెళాళ్ను.
“మంచినీళుళ్ తాగుతావా ?”
వదద్ంది.
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“వంటోల్ బాగోలేదా? ఏవైంది అలా ఉనాన్వే?”
ఆ మాతార్నికే కళుళ్ నిండు కడవలై, నీళుళ్ చింది, ఇటుకరాయి రంగు చీరమీద పడాడ్యి.

“ఈ వయసులో ఎందుకు నాకీ కరమ, పాడుజలమ సచిచ్నా బాగుండు.” అంటూ వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచ్ంది. .
కోడలితో ఏదో తగువయియ్ందేమో. అతాత్కోడళళ్ మధయ్, మాటా మాటా వసూత్నే ఉంటాయి.
ఆ మాటెతిత్తే అనవసరంగా గొడవ పెంచినటల్వుతుందని,
" అచచ్మామ్, పర్తి ఇంటోల్ ఏదో ఒక గొడవ ఉంటుంది. అవే సరుద్కుంటాయి. అలా మనసు కషట్పెటుట్కుంటే ఎటాల్ చెపుప్. నాగరాజుతో
నేను మాటాల్డనా?"
“ వదుద్ డాటట్రమామ్, ఆడితో ఏం సెపొప్దుద్. నాకొడుకుముందు తలెతుత్కోలేను. దానికనాన్ సావుమేలు”
నాలుగైదు వారాల తరావ్త ఓ రోజు సాయంతర్ం నాగరాజొచాచ్డు.
“రాతిర్పూట అమమ్ నిదర్పోటం లేదమమ్గారూ. ఎపుప్డు సూసినా మంచం మీద కూరుచ్ని ఆలోసిసాత్ ఉంటది. రెణెణ్లల్బటీట్ సూసత్నాన్.
ఏవనాన్ అడిగితే, కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కుంటది. అదేమంటే, నేనునాన్ లేపోయినా జాగర్తత్ అంటూ అపప్గింతలు చెపోత్ంది.” అనాన్డు.
నిదర్పటట్కపోవడం, డిపెర్షన, అకారణంగా ఏడవడం అనీన్ మెనోపాజ లక్షణాలైఉంటాయి.
“సరే ఓ సారి నేను చూసి మందులవీ ఇసాత్లే. కంగారు పడొదుద్.”
“ పిలగాడికి పుటెట్ంటికలు తీయిదాద్మని గురువారం కొండకెళత్నాన్ం. . అమమ్కూక్డా టికెటుట్ తీసుకునాన్ గానీ, అమమ్ రానంటే
రానంటంది. అమమ్ను బాబాయి కొడుకిక్ అపప్జెపిప్ ఎలత్నాన్ను. మూడురోజులతరావ్త వసాత్ము. ఏదైనా అవసరమొసేత్ సూసుకుంటారనీ!”
“దానిదేముంది. నాగరాజూ, నీకు భయమైతే.. ఇకక్డే అటిట్పెటిట్ వెళుళ్.”
“పరేల్దండీ. అనన్యయ్ బాగానే చూసుకుంటాడు.”

******
గురువారం సాయంతర్ం కళుళ్ తిరిగి పడిపోయిందని అచచ్మమ్ను తీసుకొచాచ్రు వాళళ్ బంధువులు . బీపీ బాగా ఎకుక్వగా ఉంది.
తలనొపిప్ , వాంతులు కూడా అవుతునాన్యని చెపాప్రు. మనిషి కుదురులేకుండా ఏవేవో మాటాల్డుతోంది.
ఇదివరకు చదివిన కథేదో గురొత్చిచ్ంది. కొడుకూ కోడలితో తిరుపతి వెళాద్మనుకునన్ ఓ అతత్గారు, వాళిళ్దద్రే వెళేళ్సరికి తటుట్కోలేక
పిచిచ్దవుతుంది. అలా ఏమైనా అయిందా?
బీపీ పెరిగితే తలనొపిప్ రావడం, వాంతులు కావడం మామూలే. బీపీ తగగ్డానికి
ఇంజెక్షనుల్ చేసేత్ కాసత్ సరుద్కుంది. పనెన్ండింటివరకూ వేరే పనులేవో చూసుకుని , పైకి వెళళ్బోయేముందు అచచ్మమ్నోసారి చూసి, రేపొప్దుద్నన్
ఫిజిషియన కు ఓ సారి చూపించాలి అనుకుని పైకెళిళ్ నిదర్పోడానికి పర్యతిన్సుత్ంటే రాతిర్ రెండింటివరకూ నిదర్పటట్లేదు. ఓ మాదిరిగా
నిదర్పడుతోంటే, డోర బెల మోగింది.
అచచ్మమ్ తలుపు తీసుకుని వెళిళ్పోతోందనీ, అదేమంటే రైలుకిందపడతానంటోందనీ చెపిప్ంది నరుస్. పైకి తీసుకురమమ్నాన్ను.
అచచ్మమ్ కేసులో ఏదో మిస అవుతునాన్నని తెలుసోత్ంది. అదేంటో తెలియడం లేదు.
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వీల చెయిర లో తీసుకొచాచ్రు. మనిషి చూసేత్ బాగానే ఉంది. బాలక్నీ కూడా ఒక రూం లాగా ఉంటుంది ఆ ఇంటోల్ అకక్డో చినన్
మంచం లాంటిది వేశాను. పిలల్లు రోడుడ్ మీద వెళేళ్వాళళ్ను చూసూత్ అకక్డ కూరుచ్ని ఆడుకుంటారు. ఇనపగిర్లస్ కూడా ఉనాన్యి కాబటిట్
భయంలేదని, అకక్డ పడుకోమనాన్ను.
పడుకోకుండా నిటారుగా కూరుచ్ంది. నేను పకక్నే ఉనన్ కేన కురీచ్లో ముడుచుకుని
కూరుచ్నాన్ను.
“ఏవైంది అచచ్మామ్, ఇంతకూ బయటికెకక్డికి పోతునాన్వూ?”
ఏవిటేవిటో మాటాట్డుతోంది. రాతిర్ మూడింటికి, పొంతన లేని కబురేల్వో చెబుతోంది.
“ఏం కషట్వొచిచ్ందీ?”
“అదేగా సెపుత్నాన్నూ? పెదద్మడిసైన మూణెణ్లల్కు సమమ్ంధం సూసి ముడేటేట్శారు.ఆరెన్లల్కే ఈడు కడుపున పడాడ్డు. ఈ పుటిట్న
ఆరెన్లల్కు వేరే దాంతో కాపురం పెటాట్డు. ఆపైన ఎనిన్ తంటాలు పడాడ్నో దేవుడికి తెలుసు. రెండు బరెర్లు పెటుట్కుని పాలముమ్కునేదానిన్.
పిలల్గాడు సేతికొచాచ్క ఇదద్రం కటట్పడి ఇలుల్ అదీ ఏరాప్టుసేసుకునాన్ం. దేవుడు మంచే జేశాడు. బంగారం లాంటి కొడుకునిచాచ్దు.
అంతకనాన్ నాకేం గావాల?
ఆయాల బాబు, కోడలు ఇంటికాడ లేరు. పిలగాణిణ్ తీసుకుని ఆళళ్తత్గారింటి బోయారు. మా ఈపరాలికిసట్వని సితుకు సేపలెద్పిప్చిచ్
సికక్గా పులుసొండా. బాగా కుదిరింది. అరుగుమీన కూకునాన్. అపుప్డే అటుగా వొచాచ్డు ఆళళ్ నాన.”
టైం గాని టైం లో ఈ చితుకు చేపల కథేంటీ? ఈ అచచ్మమ్కు మతిగాని పోయిందా ? పొదుద్నేన్ సైకియాటిర్క కనస్లేట్షన
కూడా ఇపిప్ంచాలి
“ఎవరి నానన్ అచచ్మామ్?”
“అదే నా పెనిమిటి.”
అతను రెండో ఆవిడతో ఉంటాడుకదా, అనుకునాన్నుకానీ ఏమామ్టల్డకుండా వింటునాన్ను.
“రోడుడ్మీన ఎవురూ లేరు. దగగ్రకొచిచ్ ‘ఏటే బాగునాన్వా?’ అనాన్డు.
వొలల్ంతా జలజలాల్డింది.
ఆ పాటన్ అరుగు దూకాను.
పిలల్గాడెటూ లేడు. తండర్ంటే అంతెతుత్న లేసాత్డు. నా సేతోత్ ఓ ముదద్ పెడదావని, పేణం లాగేసింది.
‘సితుకు సేపల పులుసుంది. వణణ్ం తిందూగానీ రా.’ అనాన్ను.
తానం జెయయ్లేదనాన్డు. ఉడుకునీళుళ్ండాయంటే లోపలకొచాచ్డు.
“యేడేడిగా అనన్మొండి, సేపలపులుసుతో ఎడితే దాక మొతత్ం కాళీ సేశాడు.”
కాసేపు ఏమీ మాటాల్డలేదు కానీ, ఏం జరిగి ఉంటుందో ఊహించాను.
పాపం…. అచచ్మమ్.
“అయితే ఎందుకిపుప్డు బాధ నీకు.”
“అదికాదు డాటట్రమామ్, ఆడొచాచ్డని తెలిసేత్ నాగరాజు ఆళళ్నానన్నూ, ననూన్ ఇదద్రీన్ బతకనియయ్డు.”
“ఎవరు జెపాత్రు నీ భయంగానీ.”
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“కాదమామ్, ఆ యాళిట్నుండీ బయట జేరలేదు. నాలుగునెలలయియ్ంది.”
“అదా నీ భయం. నీవయసులో అలాంటివేం జరగవులే!”
“కాదమామ్ కడుపుకూడా పెరుగుతునన్టూట్, ఎవురో కదులాత్ వునన్టుట్ ఏందో అనుమానం”

“బహిషుట్లు ఎండిపోయే వయసొచిచ్ంది. అదీగాక మరీ ఎకుక్వ ఆలోచన చేసినా, కంగారెకుక్వైనా కూడా రావు. అంతేఈ వయసుకు
పొటట్లో కొవువ్ చేరుతుంది. జీరాణ్శయం, పేర్గులూ కదులుతుంటాయి. అంతకు మించి ఇంకేం కాదు.”
“అంతేనంటావా. ఎంత సలల్టి కబురుసెపాప్వు . అబబ్ ఎంత బయమేసింది డాటట్రమామ్, ఈ నాలుగునెలలూ నిదరలేదు, తిండి
తినబుదిధ్కాలేదు. నా బిడొడ్చేచ్సరికి రైలుకింద పడదామనే కొండకూక్డా రాననాన్ను. ఇంక పొడుకో” అని మంచమీమ్ద పడుకుని నిదర్పోయింది.
ఏంటీ ఆడవాళళ్ బతుకులు. తండిర్ , అనన్, భరత్, కొడుకు ….ఎంత వయసొచిచ్నా సరే , ఎవరికో ఒకరికి భయపడాలా?
నేను కూడా కేన కురీచ్లో పడుకుని ఇంకో కురీచ్లో కాళుళ్ పెటుట్కుని నిదర్పోయాను.
నిదర్పోతుంటే దబ మనన్ శబద్మైంది. పకక్నే ఉనన్ బలల్ మీద పడుకునన్ అచచ్మమ్ కిందపడి నేల మీద పడడ్ శబద్ం!
******

లేచి లైట వేసి చూసేత్ అచచ్మమ్ నేలమీద గిలగిలా కొటుట్కుంటోంది. ఫిటస్ వసుత్నాన్యి. కింద సాట్ఫ ని పిలవడానికి పైన ఒక బెల
ఏరాప్టు చేశాము. పరుగుపరుగున ఆ బెల నొకాక్ను. తవ్రతవ్రగా అచచ్మమ్ను తీసుకెళిళ్, టేబిల మీద పడుకోబెటిట్, ఆకిస్జెన పెటిట్ చూసేత్ బీపీ
మళీళ్ పెరిగినటుల్ మోనిటర చూపిసోత్ంది. బీపీ తగగ్డానికి ఇంజెక్షన చేసి, అది మెయింటైన చెయయ్డానికి , ఫిటస్ తగగ్డానికి సెలైన పెటాట్ను.
కాసత్ కుదురుకునన్టేల్ ఉంది. చీరమొతత్ం వాంతి చేసుకుంది. హాసిప్టల గౌన కు మారచ్మనాన్ను. సాట్ఫ బటట్లు
మారుసుత్ంటే చూశాను. ఎతుత్గా ఉనన్ పొతిత్కడుపు.
ఒకక్ సారిగా కుదుపు తినాన్ను.
సాక్నింగ చేసి చూసేత్ , నాలుగైదు నెలల పిండం కనిపించింది. కదలికలు లేవు. గుండె ఆగిపోయి చాలా సేపైనటుల్ంది. లేటు
వయసులో గరభ్ం రావడం వలల్ బీపీ పెరిగి, ఫిటస్ వచాచ్యి.
ఒక సారి ఫిటస్ వచిచ్న తరావ్త ఆ గరాభ్నిన్ తొలగించాలిస్ందే. తపప్దు. అచచ్మమ్ పరిసిథ్త్తి కాసత్ సరుద్కునన్ తరావ్త, బిడడ్ బయట
పడేందుకు ఏరాప్టుల్ చేశాను. నాలుగైదు గంటల తరావ్త అవాంఛిత గరభ్ం వలల్ కలిగే శోకం తపిప్పోయింది.
******
రెండు రోజుల తరావ్త నాగరాజు వచాచ్డు.
అపప్టికి అచచ్మమ్ కోలుకుంది. బాగానే తిరుగుతోంది. బీపీకూడా కంటోర్ల లో ఉంది.
అచచ్మమ్కు బీపీ పెరిగిందనీ, ఇపుప్డు కంటోర్ల అయిందనీ, ఇంక మరేం పరేల్దనీ చెపాప్ను.
వెళళ్బోయేముందు, నాదగగ్ర కూరుచ్ంది.
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“ఏవైంది నాకు?” అని అడిగింది.

అచచ్మమ్ వంక ఓ సారి చూశాను. పదమూడేళళ్కు పెళిళ్ చేసి ఉంటారు. పదాన్లుగేళళ్కు నాగరాజు పుడితే, ఇపుప్డు అతనికి
ఇరవైనాలుగేళుళ్. అంటే మొతత్ం కలిపి నలభైఏళుళ్ కూడా ఉండి ఉండవు. పొలం పనులు చేసి, వయసు మించినదానిలా కనిపిసోత్ంది.
ఆమెకు మెనోపాజ అంటగటిట్ , తన అనుమానానిన్ కొటిట్పారేసినందుకు లోపలోల్పలే సారీ చెపుప్కుని, ఏం జరిగిందో చెపాప్ను.
“ అయిదోనెల . ఆడపిలల్ పుటిట్ంది. జరిగింది మనిదద్రిమధేయ్ ఉండనీ. ఆయమమ్, నరుస్ కూడా ఎవరితో చెపప్రు. నువువ్ కూడా
మరిచ్పో అచచ్మామ్.”
“పిలల్గాడి ముందు పరువు కాపాడావు. లేపోతే సావుతపప్ వేరే దికుక్ లేకపోయేది.”
లేచి వెళళ్బోతూ , తలుపు దగగ్ర నిలుచ్ని,
“తలల్ంటే కడుపున పుటిట్న బిడడ్లు బాగుండాలనుకుంటది, పిలల్ సచిచ్పోయినందుకు సంతోసపడతనాన్ను. నేనేం మడిసిని?” అంది.
ఆ బిడడ్ పార్ణం లేకుండా పుటిట్నందుకు, నేను కూడా రిలీఫ పొందిన మాట నిజమే . ఆ లెకక్కొసేత్ నేనేం మనిషిని? అచచ్మమ్ అడిగిన
పర్శన్కు నాదగగ్ర జవాబు లేదు.
“అచచ్మామ్, ఇంక ఈ విషయం గురించి మాటాల్డితే నామీద ఒటేట్!”
***
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- ఆరవ కథ ఆ రోజు సోమవారం.
"అమామ్? ఏం చేసుత్నాన్వూ? " మా నానన్ నుండి ఫోన.
"నానా, చెపుప్"
" మా గంగ ఫోన చేసింది. ఇవాళ వాళళ్ంతా నీదగగ్ర కొసుత్నాన్రంట"
ఎవరో ఆవిడ?
"అదేనమామ్, మన అంగలూరు నాయనమమ్ చెలెల్లి కూతురు. నాకు చెలెల్లవుతుంది. వాళళ్మామ్యీ, అలుల్డూ అమెరికాలో ఉంటారు.
నినున్ కలవడానికొసాత్రివాళ"
"సరే .."
"ఎకుక్వసేపు వెయిటింగ హాలోల్ కూరోచ్బెటట్కు , బాగోదు."
“కాఫీ, అదీ ఇచిచ్…..కాసత్ నెమమ్దిగా మరి…”
“సరేలే నానా”
“సాట్ఫ కు ముందే చెపుప్, ఫలానా వాళొళ్సాత్రనీ, కాసత్ మరాయ్దగా రిసీవ చేసుకోమనీ …”
“అలాగే"
"మళాళ్నేమో....అదీ మరి.... జాగర్తత్"
పాపం ఇంకేదో చెపాప్లనుకుంటునాన్డు గానీ, నేను గయియ్మంటానని వెనకాడుతునన్టుట్నాన్డు నానన్.
"బాగానే చూసుకుంటాలే నానా. నువు కంగారు పడమాక"
రిసెపష్న లో చెపాప్ను.
******
ఉదయం పదకొండు దాటిన తరావ్త వచాచ్రు గంగా భవానీ, ఆమె భరాత్.
“మన సతయ్ం కూతురండీ.” అని భరత్కు పరిచయం చేసింది ననున్. తెలల్టి లాలీచ్, పైజమా. జేబులో చేయి పెటుట్కుని, చాలా
హుందాగా ఉనాన్డాయన. ఏవో ఫాకట్రీలు, బిజినెసుస్లూ ఉనాన్యట. ఈ మధయ్న బిజినెస అదీ కొడుకిక్ ఒపప్జెపిప్ ఇంటోల్ రెసట్
తీసుకుంటునాన్డట.
వాళిళ్దద్రీన్ ఇదివరకెపుప్డూ చూసినటేట్ లేదు.
“అనీన్ మా సతయ్మనాన్యి పోలికలే. కాకపోతే ముకుక్ తేడా.” అంది ఆవిడ ననున్ చూసూత్. సనన్గా పొడుగాగ్ ఉండి, వాలుజడ
వేసుకుంది. ముదురాకు పచచ్ వెంకట గిరి జరీ చీర కటుట్కుంది. మెడలో విలువైన వజార్ల హారం మెరుసోత్ంది.
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“మీ ఫాదరూ, నేనూ చదువుకునే రోజులోల్ ఒకే బాచ. మీరు మెడిసిన చదివేపుప్డు ఓ సారి ఇంటికూక్డా వచాచ్ం. మీకు గురుత్ండి
ఉండదు.” చెపాప్డాయన.
“సుభదార్, వాళాళ్యన కూడా వచాచ్రార్” అంటూ నాతో చెపిప్, లేచి డోర బయటకు తలపెటిట్ “ సీవ్టీ” అని పిలిచింది.
సుభదర్ అంటే వాళళ్మామ్యి అనుకుంటా .
“రోహనా, కం.” అంటూ రెండేళళ్ పాపతో వచిచ్ంది . వయసు ముఫైఫ్ పైనే ఉంటాయేమో ఎతుత్గా, తెలల్గా, బొదుద్గా ఉంది. బిగుతైన
చూడీదార వేసుకుని లోపలికి వచిచ్ంది.
“రోహా, సే గుడ మోణింగ టూ డాకట్రాంటీ.” అని కూతురితో చెపిప్, “మికీ, షీ ఈజ .. “ ఫలానా అంటూ ననున్ భరత్కు పరిచయం
చేసింది.
గొంతులో తెలుగు సరిగా పలకలేని అతిశయం.
వచిచ్న అలుల్డు “ అయాం వేణూ మికిక్లినేని..”

అని టెకాస్స లో ఏం చేసుత్నాన్డోచెపిప్, చేతిలో ఉనన్ కినేల్ బాటిల నా టేబిల మీద

పెటిట్ కూరుచ్నాన్డు.
పాత చుటట్రికాలు తిరగేశారు.
నా వివరాలు కొనిన్ అడిగారు. పిలల్లెంతమంది, ఏం చదువుతునాన్రూ లాంటివి.
"మీ తముమ్డు ఎకక్డ ఉంటాడు. ఏం చేసుత్నాన్డు?"
"తముమ్ళెళ్వరూ లేరండీ. ముగుగ్రూ అనన్యయ్లే నాకు."
" సరే, అనన్యయ్లేం చేసుత్నాన్రు. వాళళ్కు పిలల్లెంతమంది?"
ఇలాంటి వివరాలతో ఓ పావుగంట గడిచింది. ఆ టైములో పావుగంట అంటే, బయట కూరుచ్నన్వాళళ్కు ఓ పావుయుగంతో
సమానం.
ననున్ ఏ రేంజ లో తిటుట్కుంటునాన్రో...
ఇంతలో నరొస్చిచ్, ఫైళళ్నీన్ వరసనే పేరిచ్, వాళళ్వంక చూసి, వెళళ్బోతుంటే అందరికీ మజిజ్గ తెమమ్నాన్ను.
సుభదర్ మజిజ్గ తాగుతూ " గాడ, దిసీజ రీ..లీ ..... రీ..లీ…. గూడ. వెరీ టేసీట్" అంటూ మొదటి సారి యూ ఎస వెళిళ్నపుడు తను
సంగం మజిజ్గ ఎంత మిస అయిందో చెపిప్ంది.
“చూడు మా గుంటూరు బటర మిలక్ ఎంత టేసీట్గా ఉంటాయో” అంటూ మొగుణిణ్ వెకిక్రించింది.
ఇంతకూ అతనెకక్డివాడో.
ఎకక్డివాడైతే నాకెందుకు.
తవ్రగా ఓపీ చూసుకోవాలని లోపలోల్పల తొందరపడుతునాన్ను.
“ చెపప్ండి మీ హెలత్ అదీ బాగుంటోందా?” అని పెదాద్విడను అడిగాను, అలా అయినా విషయానికొసేత్ బాగుండని.
“మమీమ్కి హెలత్ అసలు బాగోవడం లేదాంటీ. ఫుడ సరిగా తీసుకోదు. నిదర్పోవడం లేదు. హెలత్ పాడవుతుంది అని మేమెంత చెపిప్నా
వినదు. చాలా డిపెర్స అవుతాంది.”
“ఏమైంది?” అడిగాను.
“ఏం లేదమామ్. బాగానే ఉంటాంది. ఈళళ్దంతా ఓ… హడావుడి.” వచిచ్నావిడ మొహమాటపడుతూ.
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“ఉనన్ సంగతి చెపుప్ మమీమ్.” అని వాళళ్మమ్తో చెపిప్ “అదే ఆంటీ, చినన్నన్కు మొనన్ ఫెబ లో మేరేజ అయింది. వదిన ఇంతవరకూ
కనీస్వ కాలేదు. ఓ సారి మీతో మాటాల్డదామని.” సుభదర్ చెపిప్ంది.
“ఫిబర్వరి అంటే ఎనిమిదినెలలేగా, తొందరేముంది?”
“తొందరగానే ఉందమమ్డూ. మనవళళ్నెతుత్కోవాలనీ. సీవ్టీ వాళళ్ పిలల్లతో ఆడుకోవాలంటే, వీళేళ్మో పోయి పోయి అమెరికాలో
కూరుచ్నాన్రు.” అంటూ కూతురిన్ అలుల్ణీణ్ ఆకేష్పణగా చూసింది.
“మీరూ వచిచ్ మాతో ఉండండాంటీ.” టెకాస్స అలుల్డు నవువ్తూ అనాన్డు.
“అబాబ్యి పెళిళ్చేసుకుని ఎనిమిదినెలలయియ్ంది. ఇంతవరకూ ఏ కబురూ లేదు. వాడికీ ఓ పిలోల్ పిలాల్డో పుడితే హాయిగా రామా
కృషాణ్ అనుకుంటూ..”
ఆవిడ చీరా, నగలూ , వాలకం చూసేత్ రామా కృషాణ్ అనుకోవడానికి ఆసాక్రమే లేదు. అని ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నాన్ను.
“అది కాదాంటీ, మేరేజ అయిన తరావ్త ఇమీమ్డియట గా కనీస్వ అయాయ్ను. వదిన కు డేటస్ రెగుయ్లర గా రావు. ఎపుప్డూ పార్బల్మే
తనకు. అదీ గాక సట్మక పెయిన వసుత్ంటుంది. అలా సట్మక పెయిన వసేత్ కనీస్వ కావడం కషట్మంట కదా.”
“ అండం విడుదల అయిన సూచనగా నొపిప్ వసుత్ంటుంది. అదేం పెదద్ పార్బల్ం కాదు. చాలా సహజం. అయినా ఓ సంవతస్రం పాటు
వాళళ్ను తొందరపెటట్డం మంచిది కాదు.”
“పార్బెల్ం ఏదైనా ఉంటే ముందే టీర్టెమ్ంట తీసుకుంటే సరిపోతుంది కదాంటీ” అంటూ తన వాదన వినిపించింది.
“ సరే ఓ సారి మీ అనాన్ వదినలను పంపించండి. చూసాత్ను.” నా తొందర మాటలోల్ వినిపించేలా చెపాప్ను.
“అనన్ పరేచ్జింగ కోసమని ముంబై వెళాళ్డాంటీ.”
“సరే అతనొచిచ్న తరావ్త ఇదద్రీన్ కలిపి పంపండి” అనాన్ను.
వదిన ఇకక్డే ఉంది. అంటూ నా రూం డోర తీసి “వదినా లోపలికి రా” అని పిలిచింది.
అంటే ఆ అమామ్యి ఇపప్టివరకూ బయటే కూరుచ్ందా?
ఆ అమామ్యి లోపలికొచేచ్ లోపల పెదాద్విడ చెపోత్ంది. “ తండిర్ ఇలుల్ పటిట్ంచుకోడు. తలిల్కి ఆరోగయ్ం బాగోదు. మాకు సరిపోయే
ఫామిలీ కాదు. అయినా సరే పిలల్ నచిచ్ కావాలని చేసుకునాన్ం. “
ఇరవై ఏళళ్ బకక్పలుచని ఓ అమామ్యి లోపలికొచిచ్ ఇంటరూవ్య్ కు నిలబడినటుల్ నిలుచ్ంది. నలుపులో కొదిద్గా మెరుగైన చాయ.
ఇరవై ఏళళ్ని ఫైలు మీద వార్సి ఉంది కానీ, చూటాట్నికి పదహారో, పదెద్నిమిదో అనన్టుల్ బాగా సనన్గా ఉంది.
లేతాకుపచచ్ సిలక్ చీరకటుట్కుంది. వంటి మీద ఏవేవో అరథ్ం పరథ్ం లేని నగలు.
నీడపటుట్న ఉండే సౌకరాయ్లు ఎరగని నలల్టి చేతులు. అరథ్చందార్కారంలో అరిగిపోయిన గోళుళ్ .
"ఆంటీ, షీ ఈజ సీత మా వదిన." అంది సుభదర్.
ఆ అమామ్యిని నా పకక్నే ఉనన్ రౌండ సూట్ల మీద కూరోచ్మనాన్ను.
“వదినా, మేడం మా ఆంటీనే. ఏం భయపడొదుద్.”
ముపైఫ్ ఏళుళ్ండి, డెబైభ్ కేజీలునన్ సుభదర్ చూడీదార వేసుకుంటే, ఈ అమామ్యికి ఆ చీరేవిటో నగలేవిటో, పెదిద్ంటి కోడలి వేషం
గానీ ‘వదినా’ అనన్ పిలుపు ఆ అమామ్యికి అసస్లు నపప్లేదు.
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“ఓ సారి ఎగాజ్ం చెయయ్ండాంటీ, యూటిరెస అది సరిగా ఉందో లేదో, ఓవరీస ఫుక్షనింగా కాదా. ఓవుయ్లేషన జరుగుతోందో లేదో
చూసుకోవాలని వదినిన్ ఎడుయ్కేట చేశాను. బేసల బడీ టెంపరేచర నోట చెయియ్ వదినా అని థెరోమ్మీటర కూడా ఇచాచ్ను. పోయిన మంత
చేశావా వదినా?” అని ఆ అమామ్యినడిగింది.
ఈ సుభదర్ నుండి నుండి ఆ పిలల్ను కాపాడాలిస్న బాధయ్త నాదేననిపించి, నరస్ ను పిలిచి అమామ్యిని లోపలికి తీసుకెళళ్మనాన్ను.
డబూబ్ హోదా మరిచ్పోయి ఈ అమామ్యిని చేసుకునాన్రంటే కొంచం విచితర్ంగా ఉంది.
ఆ అమామ్యి లోపలికెళిళ్పోయిన తరావ్త, సుభదర్ నా పకక్నే కూరుచ్ని చినన్గా,
“ఆంటీ, మీ దగగ్ర దాచేదేముంది. అనన్కు ముందో మాచ డివోరస్ అయియ్ంది. మమీమ్ డాడీ తనని ఎంత బాగా చూసుకునే వాళళ్ంటే,
సొంత కూతురుని చూసుకునన్టుట్ చూసుకునేవాళుళ్. బట షి ఈజ టూ యారొగెంట. మా ఇంటోల్ తను సెట కాలేక పోయింది. ” చెపిప్ంది.
“దానికదృషట్ం లేదే. ఏంచేసాత్ం. దీనికైనా పిలల్లు పుటేట్ యోగం ఉందో లేదో..కొంచం చూడమామ్.” నిటూట్రిచ్ంది గంగా భవాని. .
లోపలికి వెళాద్మని లేచాను.
“తను పెదద్గా చదువుకోలేదాంటీ, హెలప్ చెయయ్డానికి నేనూ వసాత్ను. రోహూ, సిట విత గార్ండ మా” అంటూ లేచిందిసుభదర్.
నరస్ వంక చూశాను.
"మీరు కూరోచ్ండి, మేమునాన్ం కదా, మేము చూసుకుంటాం" అని మా కృషణ్ వేణి ఆపేసింది.
“వదినకు ఎడుయ్కేషన లేదాంటీ, మీరు ఇబబ్ంది పడతారేమో.” అంటూ అకక్డే నిలుచ్ంది.
అపప్టికే నేను లోపలికెళిళ్పోయాను.
“రోజూ వచేచ్వాళళ్లోల్ సగానికి సగం పెదద్గా చదువుకోని వాళేళ్నండీ.” మా కృషణ్వేణి గొంతు వినిపిసోత్ంది.
ఆ అమామ్యి పేరు సీత.
కొనిన్ గైనిక పర్శన్లడిగాను. బాగానే సమాధానాలు చెపిప్ంది.
“ పరీక్ష చేయించుకుంటావా? నీకిషట్మైతేనే చేసాత్ను.”
“………….”
“ఏం పరేల్దు. తరావ్తెపుప్డైనా మీరిదద్రూ కలిసి రండి. అపుప్డు చేసాత్ను ఎగాజ్మినేషన”
“ఇపుప్డే పరీక్ష చెయయ్ండి మేడం.”
ఎగాజ్మినేషన పూరిత్ చేసి బయటికొచేచ్సరికి సుభదర్ డోర దగగ్రే నిలుచ్ంది.
“ఎలాఉందాంటీ ?” రిజలట్స్ వచేచ్ రోజున సివిలస్ లో టాపర కూడా ఇంత ఆతర్ంగా ఉండడేమో.
మామూలుగా అయితే పేషంట వివరాలు పేషంట తోనే మాటాల్డాలి. ఎంత దగగ్ర బంధువులైనా సరే పేషంట అనుమతి లేకుండా
వివరాలేమీ చెపప్కూడదు.
కానీ తెలిసిన వాళళ్ దగగ్ర రూలస్ పపుప్లుడకవు .
“ఆమె ఆరోగయ్ంగానే ఉంది. కాకపోతే మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి.”
“ఇంటోల్ అనీన్ వుంటాయాంటీ, తనే తినదు. అపప్టికీ లేవగానే పోర్టీన షేక తీసుకుని , బేర్క ఫాసట్ తీసుకోమని చెపూత్నే ఉంటాము.
మమీమ్ డాడీ అయితే ఎంత బలవంతం చేసాత్రో ఫుడ విషయంలో ….. ఓవులేషన కు హెలప్ అవుతుందని సౌర్ప్టస్, ఆలమ్ండస్ తిను వదినా అని
చెపూత్నే ఉంటాను. “
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“పెర్గన్నీస్ వసుత్ంది గానీ, ఆ అమామ్యిని తొందర పెటొట్దుద్.”

“అయోయ్ మేమూ అదే చెపుత్ంటాము. కాకపోతే తనే ఏడుసోత్ంది ఇంకా రాలేదని. నేనెటూ తిరగలేనమామ్. అమామ్యీ, సీతా వసాత్రు,
ఇకనుండీ. నీ చేతిలో పెటాట్ము. ఎలాగైనా వాళల్కో పిలోల్ పాపో కలిగేటుట్ చూడు.”
గంగా భవాని నా చేతులు పటుట్కుని చెపిప్ంది.
అలుల్డు ఓ వారంలో వెళిళ్పోతాడట కానీ సుభదర్ ఆరునెలలు ఇండియాలో ఉంటుందట. ఈ టీర్టెమ్ంట విషయాలు అనీన్ తనే
చూసుకుంటుందట.
“అలాగే, కానీ ఓ సారి మీ అబాబ్యిని కూడా పంపించండి.”
*********
ఓ రోజున సీతా, ఆమె భరాత్ వచాచ్రు.
వాళళ్ టెకైస్ట్ల బిజినెస చూసుకుంటాడట. కనీసం ముపైఫ్దేళుళ్ంటాయి. సీతకూ అతనికీ వయసులోనే కాదు, రూపం, మాట, తీరు,
హోదా అనిన్ంటిలోనూ బాగా తేడా ఉంది. అతని పకక్న పనిపిలల్లా వినయంగా ఉంది తపప్ భారయ్లా కూరోచ్లేకపోతోంది.
అతను ఎకుక్వగా ఇంగీల్షులోనే మాటాల్డుతునాన్డు.
బిజినెస వతిత్డి ఎకుక్వగా ఉంటోందనీ, దానికి తోడు పిలల్ల టెనష్నస్ ఎకుక్వయాయ్యనీ అనాన్డు.
“మొనన్ మీ పేరెంటస్ వచిచ్ వెళాళ్రు. పిలల్లు కావాలని అనుకుంటునాన్రని.”
జసట్ అ మినిట అని లేచి పాంట జేబులో ఉనన్ కారు తాళం సీతకిచిచ్, కారోల్ ఫైల ఉంటుంది తీసుకురా అనాన్డు. ఆమె వెళిళ్ంది.
“ఏం చెయయ్మంటారు మేడం ఎకక్డికెళిళ్నా ఇదే పర్శన్ అడుగుతారు. ఇంకా విశేషమేం లేదా అని. తలెకక్డపెటుట్కోవాలో అరథ్ం
కావడం లేదు. ఇంటికెవరొచిచ్నా అదే పర్శన్. ఏరా పిలల్లిన్కనే ఉదేద్శం లేదా అని. నలుగురు కలిసే చోటకెళాళ్లంటే భయమేసోత్ంది మేడం.
సేన్హితులు కూదా చాల లోకువగా మాటాల్డుతునాన్రు. చివరికి నానన్ కూడా ......." ఏదో చెపప్బోయి గొంతు సహకరించక ..కాసేపు ఆగి
మళీళ్ తమాయించుకుని .
“పిలల్లు లేకపోతే ఊళోళ్వాళళ్కే కాదు మేడం ఇంటోల్ వాళళ్కూక్డా లోకువే” అనాన్డు.
“……….”
“ఎకక్డికైనా పారిపోవాలనిపిసోత్ంది మేడం.” అతని కళళ్లో తడి.
సీత ఫైల తీసుకుని లోపలికి వచేచ్సరికి ఆమె చూడకుండా కళుళ్ తుడుచుకునాన్డు.
అతని ఫైలస్ అనీన్ చూశాను. సెప్రమ్ కౌంట మరీ అంత తకుక్వగా ఏమీ లేదు.
“పెళళ్యి సంవతస్రం కూడా కాలేదు. ఎవరో తొందరపెడుతునాన్రని మీరు హడావుడి పడొదుద్. ఎందుకంటే ..”
“నాతో పెళైళ్న వాళళ్ వైఫ లందరూ పెర్గన్ంట అయాయ్రు. మాకే …” కొంత సేపు ఆగి, “ఇపప్టికే లేటయియ్ంది మేడం. టీర్టెమ్ంట
వెంటనే మొదలెటట్ండి.”
“మీ కౌంట సెప్రమ్ కౌంట, అదీ పరేల్దండీ. కానస్ంటేర్షన టెకిన్క దావ్రా మంచి కణాలను వేరు చేసి గరభ్శయంలోకి పర్వేశ పెటట్డం
దావ్రా మీకు చానెస్స బాగానే ఉంటాయి.”
ఓ ఆరునెలలు పర్యతిన్ంచుదామనీ, సకెస్స కాకపోతే నెకస్ట్ సెట్ప కు వెళాద్మనీ చెపాప్ను.
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అంత సేపు మాటాల్డుతునాన్ సరే, సీత పకక్నుందనీ, ఆమెకూక్డా ఈ సమసయ్లో భాగం ఉందనీ అతను అనుకుంటునన్టేట్ లేడు.
ఆమెతో ఇంటోల్ అయినా మాటాల్డతాడా అని అనుమానమొచిచ్ంది.
**********
పర్తినెలా మంచి కణాలని వేరు చేసి ఆమెకు అండం విడుదల అయే రోజులోల్ గరాభ్శయం లోపలికి ఎకిక్ంచేవాళళ్ం. అయిదు నెలలు
గడిచిపోయాయి. అంతకు ముందు నాలుగు సారుల్ ఫెయిల అయింది.
ఓ రోజు ఉదయానేన్ నేను వాకింగ నుండి వచేచ్సరికి సుభదార్, సీతా ఇదద్రూ రిసెపష్న లో కూరుచ్నాన్రు.
"ఏంటి ఇంతపొదుద్నేన్….. ఏమైంది?"
""జసట్ లైక దట ఆంటీ. ఇంత పొదుద్నేన్ మీరెకక్డికెళాత్రు?"
"వాకింగ కు వెళొళ్సాత్ను. అవునూ మీ పాప ఎలా ఉంది. తీసుకురాలేదా."
"రోహూ ఇజ గోర్యింగ నాటీ డే బై డే. బాగా అలల్రి చేసోత్ందని మమీమ్ దగగ్ర ఉంచేసి వచాచ్ము."
ముగుగ్రికీ కాఫీ తెచిచ్ంది పనమామ్యి.
"వదినా , నువివ్ంక కాఫీ తాగడానికి వీలేల్దు" అంటూ చిలిపిగా సీత చేతులోల్ంచి కాఫీ కపుప్ తీసుకుని పనమామ్యికి ఇచిచ్ంది.
"అదేంటీ?" అడిగాను.
"ఆంటీ, మీకో గుడ నూయ్స, వదినకు డేటస్ రాలేదు. ఆకుచ్వలీల్ , మొనేన్ రావాలి. ఇంకా రాలేదు. టెనష్న ఆపుకోలేకపోతునాన్ము. ఎరీల్
మోణింగ యూరిన శాంపుల టెసట్ చేయించుదామని, వచాచ్ము." అంది సుభదర్.
మా కృషణ్వేణి టెసట్ రిజలట్ తీసుకువచిచ్ నా చేతికిచిచ్ంది.
‘నెగటివ’ అని ఉంది.
సుభదర్ ఆ పేపర లోకి తొంగి చూసి “ఒఫోఫ్ ... బాడ లక ఎగైన” అంటూ నుదిటి మీద చెయియ్ పెటుట్కుంది.
సీత వంక చూశాను. ఏ భావమూ లేదు. ఏమీ అనకుండా లేచి డైరవర ని పిలుసాత్ను అంటూ వెళిళ్ంది.
" ఎందుకు ఇంత హడావుడి సుభదార్. పాపం సీత ఎంత బాధపడుతుందో ఆలోచించావా?"
"అయోయ్ ఆంటీ, సీత కనాన్ నేనే ఎకుక్వ డిజపాప్యింట అవుతునాన్ను. సచ అ బేడ డే." అంటూ వెళిళ్పోయింది.
*******
ఆ రోజు సాయంతర్ం పూట సీత మావగారు వచాచ్రు.
ఎపప్టిలాగే జోబులో చెయియ్ పెటుట్కుని లోపలికొచాచ్రు
“రండి కూరోచ్ండి.”
“ ఇలా వాకింగ కు వచాచ్ను. దారోల్ హాసిప్టల తలిగితే ,ఓ సారి చూసిపోదామని లోపలికొచాచ్ను .”
ఈ సథ్లం ఎంతకు కొనాన్రు. వాసూత్ అదీ చూపెటాట్రా
ఓనరస్ ఎవరో. ఇదద్రిపేరుమీదా ఉందా, డాకట్ర గారి పేరుమీదేనా
పిలల్లోల్ ఒకక్రీన్ డాకట్ర చెయయ్లేదు. మరి మీ తరావ్త ఎటాల్
సరే కోడలైన్నా డాకట్రిన్ తీసుకురండి
వచిచ్న విషయం ఏమిటో, అది తపప్ , తూ అనిన్ విషయాలూ మాటాల్డుతునాన్డు.
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మనమే లీడ ఇవావ్లి.
“ఆంటీ బాగునాన్రా?”

“మీ ఆంటీకేం బాగోలేదమామ్, ఆరోగయ్ం బాగా పాడైంది. సీతకు పిలల్లేల్రు. ఆ దిగులే దానిన్ తినేసోత్ంది. తిండి తినదు, నిదర్పోదు,
చికిక్ సగమైంది. ఈ పిలల్కేమో పిలల్లు పుటేట్ యోగం లేకుండా పోయింది.”
అంత బాధలోనూ కోడలి మీదే నెపం.
“ఆ అమామ్యి ఏం చేసుత్ందండీ. సమసేయ్మిటో మీకు తెలుసుకదా !?
“అదినిజమేననుకో శైలజా. అసలింతకూ పార్బెల్ం ఏమిటమామ్, ఎందుకు సకెస్స కావడం లేదు? “
‘శైలజా?’ ననున్ పేరు పెటిట్ పిలిచేంత దగగ్ర చుటట్ం కాదే.
“మేము చేసే పొర్సీజర లో, అండానీన్ , సెప్రమ్ నీ ఒక చోట పెడతాము. అవి కలిసేదీ లేనిదీ మాచేతిలో ఉండదు. మా కంటోర్ల లో
లేని ఫాకట్రస్ ఎనోన్ ఉంటాయి. అందుకని సమసయ్ ఏమిటో చెపప్డం కషట్ం. ”
“అవునూ, ఇలా మావాడిలా కౌంట తకుక్వునన్వాళళ్కు వేరే వాళళ్ సెప్రమ్ ఎకిక్సాత్రట కదా”
పేషంట తరఫు బంధువులతో కొనిన్ విషయాలు చరిచ్ంచకూడదు. ఆ సంగతి గటిట్గా చెపాద్మంటే, తెలిసినవాళళ్యిపోయారు.
ఎటూ కాకుండా తలూపాను.
“అయితే నాదో చినన్ రికెవ్సట్ అమామ్. “ అంటూ జేబులోంచి ఓ రిపోరట్ తీసి నాటేబిల మీద పెటాట్డు.
“ఏమిటిది?” అంటూ తీసి చూశాను.
సెప్రమ్ కౌంట రిపోరట్
“ఎలా ఉందో చూడమామ్.”
శుకర్కణాల సంఖయ్, కదలికలు చాలా బాగునాన్యి.
“ ఇది ఎవరిది? మీ అబాబ్యిదా?”
అడిగినదానికి జవాబు చెపప్కుండా “ఎవడో రోడుడ్న పోయేవాడిది ఎకిక్ంచడం బదులు, మనలో మనమే సరుద్బాటు చేసుకుంటే సరి
అని నేనూ, గంగా ఈ నిరణ్యానికొచాచ్ం. ఏం చేసాత్ం చెపప్మామ్. ఏం చేసినా పిలల్లకోసమేకదా.”
ఏదో అనుమానం.వళుళ్ జలదరించింది.
“ఎవరిదీ రిపోరట్? “
“ దాని మీద పేరు రాసి ఉంది చూడమామ్.” అనాన్డు.
‘నిరంజన రావు.’
“నాపేరే అది. రకత్ంలో రకత్ం. తపుప్లేదు లేమామ్. ఈ రోజులోల్ ఎనోన్ జరుగుతునాన్యి. వాడికో బిడడ్పుడితే చాలని, నేనూ మీ ఆంటీ
అనుకుంటునాన్మమామ్. అందుకనే ఈ తిపప్లనీన్. ఈ సారి సెప్రమ్ ఎకిక్ంచేపుప్డు నా శాంపుల కూడా ఇసాత్ను. రెండూ కలిపి టైర చెయయ్ండి.
నేను మళీళ్ వసాత్ను.” అంటూ లేచాడాయన.

***
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నాకేం మాటాల్డాలో తెలియలేదు. ఆయన అనన్ మాటలు నేను సరిగాగ్నే వినాన్నా? ఏమైనా పొరపాటు పడాడ్నా.
ఒకవేళ నేను నిలదీసేత్ ‘అబేబ్ ఛీ, నేనలా అనలేదమామ్ , ఓహో మీరలా అరథ్ం చేసుకునాన్రా? అలా ఎలా అనుకునాన్రండీ,
మీరిలా మాటాల్డతారని కలలో కూడా ఊహించలేదు సుమండీ” అని మాట తిపేప్సుకుని, నా మీదే ఎదురుదాడి చేసేవాళళ్ను చూసూత్నే
వునాన్ను.
“అయినా ఈ నెల పొర్సీజర చేశాముకదా, కొంచం వెయిట చెయయ్ండి.”
"నినన్ పరీక్ష చేశారట కదా, పెర్గన్నీస్ లేదని వచిచ్ందటగా ! సీవ్టీ బాధ పడుతోంది."
“ మరీ ఎరీల్గా చేశాం. యూరిన టెసట్ ఒక వారం ఆగి చేసేత్ బాగుండేది. ఒకోక్సారి మరీ ముందుగా చేసినా నెగటివ
వసుత్ంది.”
“ఆ….. నా బొంద. అయిదునెలలు చూశాంగా. ఇంక ఈ నెల సకెస్స అవుతుందంటావా? నే జెపిప్నటుట్…”
అపప్టి వరకూ గటిట్గా టేబిల అంచు పటుట్కునన్ందుకేమో, చేతులోల్ సతుత్వ పోయినటల్నిపించి వదిలేశాను.
“అలా చెయయ్కూడదు. అనెతికల”
“ డోనార ఇన సెమినేషన ఎతికలే కదమామ్. “
ఆవేశం పకక్న బెటిట్ రూలస్ మాతర్మే చెపుత్నాన్ను.
“డోనార ఎవరో పేషంటుకూ, పేషంటెవరో డోనార కూ తెలియడం మంచిది కాదు.”
“అందుకేగా తెలియకుండా చేదాద్ము. నేనెటూ చెపప్ను. నువూవ్ చెపప్వు. ఇక తెలిసేదెకక్డ.”
ఆయనతో పనికిమాలిన మాటలు మాటాల్డుతునాన్నిపించింది.
పార్కీట్సు పెటిట్న కొతత్లోల్ అయితే ‘ఒరే దరిదుర్డా, నువువ్ మనిషివేనా. ఫో అవతలకి . మళీళ్ వచాచ్వంటే కాళిళ్రగొగ్డతా!’
అనేసేదానిన్.

వయసు పెరిగే కొదీద్ ఓరుప్ అనే పర్మాదకరమైన జబొబ్సుత్ంది. నామీద నాకే చిరాకొచేచ్సింది.
“అవనీన్ కుదరవు. .…. “ అంటూ లేచి నిలుచ్నాన్ను.

నేను నిలబడడం చూసి ఇంకేదో అనుకుని " పరేల్దులే! బయటిదాకా ఏమొసాత్వు. నే వెళాత్గా, పేషంటుల్ కూడా
ఉనన్టుట్నాన్రు." అని వెళిళ్పోయాడు.
*******
ఆ తరావ్త మళీళ్ ఎవరూ నాదగగ్రకు రాలేదు. ఆ అమామ్యిని ఎకక్డెకకడ తిపుప్తునాన్రో?
కొనాన్ళళ్కు తపప్నిసరిగా వెళాళ్లిస్న వోణీల ఫంక్షన పిలల్లతో కలిసి వెళాళ్ను.
ఓ రౌండ టేబిల దగగ్ర నేనూ , మా పిలల్లూ కూరుచ్నాన్ం.
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"అమామ్,బాబుగాడికి పంచల ఫంక్షన చేదాద్మా?" అడిగింది వాణిణ్ ఏడిపించే అవకాశం ఎకక్డ దొరికినా , వెంటనే
అందిపుచుచ్కునే మా అమామ్యి.
పిలాల్డు "నాకొదుద్, ఛీ నాకొదుద్, నేను జేసుకోనూ" ఏడుపు మొదలెటాట్డు.
“సరే సరే, ఇపుప్డా తతంగాలు చేసే ఓపిక లేదు నాకు. ఊరుకో నానాన్”
"బోలుడ్ గిఫుట్లొసత్యియ్ బాబూ , చేసుకో" అంది పిలల్ ఆగకుండా.
"సూడమామ్, అకక్….”
"అమమ్లూ, ఎందుకువాణిణ్ ఏడిపిసాత్వూ. ఊరుకో"
వెనకనుండి ఎవరో నా కళుళ్మూశారు. “చెపుప్కోండి.” అంటూ.
అంత చనువుగా పర్వరిత్ంచేది ఎవరబాబ్ ఎంత ఆలోచించినా తటట్లేదు. డా. సుగుణ గురొత్చిచ్ంది కానీ సుగుణ ఇలా ఎపుప్డూ
చెయయ్లేదు. చెయయ్దు కూడా!
ఓడిపోయానని ఒపుప్కునాన్క కళళ్ మీద చేతులు తీసి ముందుకొచిచ్ంది.
సుభదర్.
ఆ రోజు హాసిప్టల లో చూసిన సుభదర్కూ , ఈ సుభదర్ కూ పోలికే లేదు. సెలబిర్టీ మేకప లో వెలిగిపోతోంది.
లేత కనకాంబరం రంగు చీర. చీర మొతత్ం నిండుగా వరక్ చేసి ఉంది. పెదద్ డైమెండ నెకెల్స, ఇదేం పెరూఫ్య్ం అని
అడగాలనిపించే చకక్టి పరిమళం.
తను అందంగా ఉనాన్ననన్ విషయం ఆమెకూ తెలుసని, ఆమె పర్తికదలికలోనూ తెలిసిపోతోంది.
“హాయ ఆంటీ , హౌ ఆరూయ్ ?” అంది.
“ఓ.. నువావ్ ? “
“ఎవరనుకునాన్రు. చెపప్ండి. ఎవరనుకునాన్రు ?” అంటూ కారణం లేకుండా పగలబడి నవువ్తోంది.
“సీత రాలేదా?” అని అడిగి వాళళ్ నానన్ కూడా వచాచ్డేమోనని చూశాను. ఎకక్డా కనిపించలేదు.
అమమ్యయ్.
దూరంగా ఎవరితోనో మాటాల్డుతునన్ గంగాభవాని కబురాల్పి ఇటే వసోత్ంది.
కాగితాలకు చిలుల్లు పొడిచే ఆట ఆడతామని డబుబ్లు తీసుకుని పిలల్లు వెళాళ్రు.
ఆవిడ కూడా వచిచ్ మేమునన్ టేబిల దగగ్ర కూరుచ్ంది. .
“సీత రాలేదా?” మళీళ్ అడిగాను
సుభదర్ సందేహించడం చూసి, గంగా భవాని " దాని దగగ్ర దాసాత్వెందుకే, అదేమైనా పరాయిదనుకునాన్వా, చెపూప్" అంది.
తలీల్ కూతుళుళ్ ఒకరి తరావ్త ఒకరు చెపుత్నాన్రు.
"అంటే ఆంటీ… ఎలా చెపాప్లో కూడా తెలియడం లేదాంటీ.”
“ఈ మధయ్న చాలా జరిగాయాలేమామ్, పలెల్టూరి వాళుళ్ అమాయకులనుకుంటాము కానీ, వాళళ్కెనిన్
చావుతెలివితేటలుంటాయో ..మనమే పిచోచ్ళళ్ం.” అంటూ ననున్కూడా కలుపుకుని జాలిపడింది.
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"తను అనన్యయ్కు తగిన వైఫ కాదు ఆంటీ. అనన్యయ్ చాలా పిర్నిస్పిలడ్. బాగా ఎడుయ్కేటెడ. ఫసట్ మేచ పోయిందని ఈ
అమామ్యి విషయం లో తొందరపడాడ్ం . "
“ రోజూ రెండుకూరలు, నాన వెజ దొరుకుతుంటే, తినే యోగం లేదమామ్య దానికి.”
“ఆ రోజు చూశావుగా ఆంటీ, ఎంత గోలడ్ పెటాట్మో తనకి, మమీమ్ డేడీ ఎంత బాగా చూసుకుంటారో..”
“ మొదటి సంబంధం పోయాక ఎకుక్వరోజులు ఆగితే , పిలాల్డిమీద అనుమానమొసుత్ందని అందరూ తొందరపెటాట్రు.
లేనింటోల్నుండి పిలల్ను తెచుచ్కోమనాన్రు. ఇంటర చదువుకుంది. పరిసిథ్తి అరథ్ం చేసుకుంటుందని అనుకునాన్ము. . కాసత్ ఆగి ఉంటే మంచి
సమమ్ంధాలే వచేచ్యేమో.”
“ అనన్యైయ్తే ఎంత సాఫోట్ మీరు చూశారుకదా. తన బిజినెస గొడవలతోనే తనకి సరిపోతుంది.”
“వాడొచేచ్సరికి ఇదెపుప్డూ నిదర్పోతుంటుందమామ్య. ఈ నాటికూక్డా మీ అంకుల తినకుండా నేను భోంచెయయ్నమామ్య."
“మమీమ్, నీగురించి చెపప్కు. నువోవ్ సతీ సుమతివి. అందరూ నీలాగే ఉంటారా.”
‘ఇంతకూ సీత ఎకక్డుంది?’
పిలల్లొచాచ్రు.
"అమామ్, నాకు హండెర్డ రూపీస వచిచ్నయి. బాబుగాడికేం రాలేదు"
“అమామ్, నాకు దబుబ్ రాలేదు.” ఎదురుగా ఎవరో ఉనాన్రని ఏడుపు ఆపుకుంటూ అనాన్డు మా అబాబ్యి.
బేగ లోంచి వంద రూపాయలు తీసివవ్బోతే వదద్ని తల అడడ్ంగా తిపాప్డు.
'సో కూయ్ట, సో సీవ్ట' లతో ఇంకో అయిదు నిముషాలు గడిచాయి.
వెళాత్నని లేచాను.
*******

సీత కేమైందో మళీళ్ ఏ కబురూ తెలియలేదు. నానన్నడిగితే ఆయనకేం తెలిసినటుట్ అనిపించలేదు. నా పనిలో నేను
పడిపోయాను. పార్కీట్సు, పిలల్ల చదువులు వాటితో సరిపోతోంది. దాదాపు సీత సంగతి మరిచ్పోయాను.
ఎంత పని ఉనాన్ సరే, వారానికి కనీసం రెండు మూడు రోజులు ఉదయానేన్ వాకింగ కు తీసికెళుత్ంది సుగుణ. తను కూడా
గైనకాలజిసేట్.
వాకింగ మరీ మొనాటనస గా ఉందనీ, టెర్డ మిల బోర కొడుతోందనీ అనాన్నని షటిల ఆడడానికి బాటుల్ తెచిచ్ంది డా.
సుగుణ. వాళళ్ ఇంటి దగగ్ర ఓ సూక్ల ఉంది. సూక్ల ఆవరణలో అనీన్ పచచ్ని చెటుల్. పిలల్లాడుకోవడానికి అపప్టికే నెట అదీ ఉంది. ఆ
సూక్లోల్ ఆడడానికి వెళేళ్వాళళ్ం.
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నేను రావడం లేటైతే సుగుణ ఆయమమ్లతో కలిసి పూలమొకక్ల దగగ్ర ఏదో పని చేసుత్ండేది. నేను రాగానే పరిగెతుత్కుంటూ
వచేచ్ది. అరగంట ఆడిన తరావ్త సిమెంట బెంచీ కింద కూరుచ్నేవాళళ్ం. గుబురుగా పూసిన రాధామనోహరాల చెటుట్, గొడుగులా ఉండేది.
కాకరకాయ జూయ్సనీ, బీట రూట జూయ్సనీ, రోజుకో కొతత రకం జూయ్స తెపిప్ంచేది ఇంటిదగగ్రనుండి.
ఎందుకివనీన్ అంటే , 'మనం చేసే ఎకస్ర సైజ ఏమూలకు. తపప్దు తాగు, తాగాలిస్ందేనని' బలవంతాన తాగిసుత్ంది.
బలవంతాన జూయ్సు తాగుతుంటే, ఇంటి కబురుల్ చెపుత్ంది.
“నినన్ బాబీ, శాయ్ం ఇదద్రూ వాళళ్ంతట వాళేళ్ సాన్నం చేసేశారు.”
“గుడ. మంచిదేగా.”
“ఏం మంచిది, బాత రూం తలుపేసుకోకుండా చేశారు. బెడ రూం లోకి నీళొళ్చాచ్యి. వాళళ్ బటట్లకోసమని నా చీరలనీన్
కింద పడేశారు. అవనీన్ నీళళ్లో తడిసిపోయి, వాళుళ్ ఆ తడిలో జారిపడి ఒకటికాదు...ఇలల్ంతా గోల గోల ..”
“ఇంటోల్ ఎవరూ లేరా?”
“వంటావిడ ఉంది .పనావిడ ఉంది. ఏం లాభం ? ఇదద్రి మాటా వినరు. ”
మా వాళుళ్ ఎంత గొడవచేసుత్నాన్రోనేనూ చెపేప్దానిన్ .
ఒక మదెద్ల వచిచ్ ఇంకో మదెద్లతో మొరపెటుట్కునన్టేల్ ఉండేది.
ఓ అయిదునిముషాలు మాటాల్డుకునాన్మోలేదో, నాకో, సుగుణకో ఇంటిదగగ్రున్ండి కబురొ చేచ్ది పిలల్లు గొడవ
చేసుత్నాన్రని. పరిగెతుత్కుంటూ వెళిళ్పోయేవాళళ్ం.
*******
ఆ రోజు ఆదివారం. ఇదద్రం కలిసి ఒక సెమినార కు వెళాళ్లి. షటిల ఆడడం అయిపోయాక వాళిళ్ంటోల్నే రెడీ అయి
వెళాద్మనుకుని పాల్న వేసుకునాన్ం. వాన రాబోతోందేమో చలల్టిగాలి విసురుగా వీసోత్ంది. సూక్లోల్ చెటుల్ తెగ ఊగుతునాన్యి. షటిల ఆడడం
కషఠ్ంగా ఉంది.
హాయిగా కూరోచ్వచచ్నుకుంటే, “అదేం కుదరదు, రా జాగింగ చేదాద్ం.”అంటూ లాకెక్ళిళ్ంది.
రెండు రౌండులు అయే సరికి “కాళుళ్ నొపిప్గా ఉనాన్యి.” అంటూ సిమెంట బెంచీ మీద కూరుచ్నాన్.
“ సరే, ఒకక్ అయిదునిముషాలు టైం ఇసుత్నాన్. నేను రెండు రౌండస్ అయిపోయేటైం కు ననున్ అందుకోవాలి. అలానే
కూరుచ్నాన్వో, ఇవాళ నీకు రెండు గాల్సుల కాకరకాయ జూయ్స.” అంటూ సుగుణ వెళిళ్ంది .
దూరంగా తననే చూసుత్నాన్ను. సుగుణ సీప్డుగా పరిగెతుత్తోంది. కాల్సికల డానస్ర. అందగతెత్. మంచి డాకట్ర. సరజ్రీగానీ, ఓపీ
చూడడం కానీ , కారు నడపడం గానీ ఏదైనా సీప్డే. అంత సీప్డ లోనూ, ఒకక్ విషయం కూడా మరిచ్పోదు.వందమంది పేషంటుల్నాన్ సరే
అలుపూ సొలుపూ లేకుండా చూసెయయ్గలదు. అటాల్ అని ఒకక్ళళ్ని విసుకోక్గా నేను చూడలేదు.
వాళాళ్యన కూడా డాకట్రే. నరుస్ని పేర్మించి, ఇంటోల్నే కాపురం పెటాట్డు. అతని ఇంటోల్ంచి బయటకొచిచ్, వేరే హాసిప్టల
పెటుట్కుని పిలల్లతో ఉంటోంది.
ఇంతలో సూక్లు ఆయమమ్ వచిచ్, పరుగులో ఉనన్ సుగుణని అందుకుని కంగారుగా ఏదో చెపోత్ంది. లేచి నించునాన్.
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“హాసిప్టల కు వచేచ్య” అంటూ సుగుణ కూడా పరుగులాంటి నడక తో వెళిళ్పోతూ, నాతో చెపిప్ంది.
ఆయమమ్ తాలూకు బంధువుల అమామ్యికి ఆరోగయ్ం బాగోలేదట. హాసిప్టల కు తీసుకొచాచ్రు. నేను వెళేళ్పప్టికి పేషంట
ని లోపలికి తీసుకెళాళ్రు.
నేను వెళిళ్ సుగుణ రూం లో కూరుచ్ని పేపర చూసుత్నాన్ను..
ఇంతలో లోపలుండి నరుస్ వచిచ్ టేబిల మీదునన్ ఫోన లో, ఏదో నంబర కు చేసి, “అరెజ్ంటుగా బీ పాజిటివ బల్డ
కావాలండీ. కార్స మేచింగ సేంపుల పంపిసాత్ను. పేషంట ఫైలోల్కి చూసేత్ పేరు సీత, ఏజ ..” అంటోంది.
ఫోన పెటేట్సి “మేడం ఈ పేషంట మీ కేసే , మన సూక్లు ఆయమమ్కు తెలిసిన వాళళ్ంట మేడం. అందుకని ఇకక్డకు
తీసుకొచాచ్రు.
“వాళళ్మమ్గారు బయటే ఉంది. మాటాల్డతారా?” నరుస్ అడిగింది.
ఫైల నా చేతిలోకి తీసుకుని చూసేత్ , అది….
సీత ఫైల.
‘సీత, ఇకక్డికెలా వచిచ్ందీ?’
నరుస్ బయటికెళిళ్ “ లోపలుంది మీ డాకట్రమమ్ గారే” అని చెపోత్ంది . వాళళ్ను తీసుకొచిచ్ంది.
ఆయమమ్ , ఇంకో ఆడమనిషితో కలిసి లోపలికి వచాచ్రు.
“అమామ్ , పర్మాదమేవీ లేదు కదా ?” ఆయమమ్ వచిచ్ అడిగింది.
పకక్నే పేషంట తలిల్ అనుకుంటా. బాగా కంగారుగా ఉంది. కదిలిసేత్ ఏడేచ్సేటుట్గా ఉంది.
“సీత మీ అమామ్యా?” అడిగాను.
“ అమామ్ బిడడ్ను రకిష్ంచండమామ్.” నా కాళళ్ మీద పడి ఏడుసోత్ంది.
" డాకట్రమమ్ గారు చాలా బాగా చూసాత్రు. ఏం భయం లేదు. నువువ్ కూరోచ్.” అని ధైరయ్ం చెపిప్, “ఏమయియ్ంది సీతకు?”
అడిగాను
ఆమెను లేపి పకక్నే కూరోచ్బెటిట్ంది ఆయమమ్.
““పిలల్కు మూడోనెల కడుపమామ్. కడుపు పోటానికని మందుల షాపునుండి బిళళ్లు తెచాచ్ము. నాలుగురోజులున్ండీ
కడుపులో ఒకటే నెపిప్ తపప్ పిండం పడలేదు. ఇవాళ పొదుద్టున్ండీ ఒకటే రకత్ం పోతంది. ”
సీతకు పెర్గన్నీస్...మూడోనెల అంటే…..చివరి నెల పొర్సీజర తో పెర్గన్నీస్ వచిచ్నటుల్ంది.
లోపలికెళిళ్ ఎలా ఉందని సుగుణనడిగితే.
"ఇన కంపీల్ట అబారష్న. అయిపోయిందిలే. కీల్న చేశాను. పేషంట బాగానేఉంది. ఎనీమిక గా ఉందని బల్డ ఎకిక్సుత్నాన్ను
అంతే.” సుగుణ అపప్టికే పని కానిచిచ్ లేవబోతోంది.
బయటకొచిచ్ సీత వాళల్ అమమ్తో అంతా బాగానే ఉందని చెపేత్ ఊపిరిపీలుచ్కుంది.
“ఏమయియ్ందసలు. మందులెందుకు వాడాలిస్వచిచ్ంది? అబారష్న చేయించుకోవడం ఎందుకు? ఇంతకూ వాళళ్ అతత్గారేరీ?”
“ఇంకేం అతత్గారమామ్? అంతా అయిపోయింది.” కళుళ్ తుడుచుకుని చెపోత్ంది.
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“పెళిళ్చూపులోల్ తలీల్ , కూతుళొళ్చిచ్, పిలల్ను చూసుకునాన్రు. అబాబ్యి పనులుమీద ఎపుప్డూ బొంబాయనీ, మెడార్సనీ
తిరుగుతుంటాడంట. మేము చూసేత్ చాలు పిలాల్డు చూడకక్రేల్దనాన్రు. రెండో సంబంధమైనా, ఉండటానికీ , తింటానికీ లోటుండదని, దూరపు
చుటట్రికం కూడా ఉందని చేశాము. తీరా పెళైళ్నాక అమామ్యిజోలికే వచేచ్వాడుకాదంట . మొదటి సబంధం పిలల్తో కూడా కాపురం
చెయయ్లేదనే , వాళుళ్ నాలుగునెలల్కే తెగతెంపులు చేసుకునాన్రంట. ఆ సంగతి పెళైళ్పోయినాక తెలిసింది మాకు. దీనికెటాట్గైనా కడుపు తెపిప్సేత్
ఊళోళ్ జనాలకు అనుమానం రాకుండా ఉంటదని, పిలల్ని ఆసప్తుర్ల చుటూట్ తిపాప్రు. మీదగగ్రకు రాక ముందు ఎనిన్ ఆసప్తుర్లు తిపాప్రో
లెకక్లేదు. ఆ పరీక్షనీ, ఈ పరీక్షనీ, పిలల్ వొళుళ్ పచిచ్పుండైపోయింది. అయిదు నెలల పాటు మీదగగ్రే వైదయ్ం చేయించారంట గదా . డబుబ్
ఖరచ్యినా కడుపు రాలేదని అతాత్ ఆడబిడాడ్ ఒకటే గోల."
'డబుబ్ ఖరాచ్, నానన్ పంపించిన కేసుకు డబుబ్ ఖరాచ్?'
ఓ నిముషం తరావ్త, చెపప్లేక చెపుత్నన్టుట్,
"ఇటాట్ కడుపు రాదు నీకు, అదంతా నేంజూసుకుంటానని మావ ఎంటబడేవోడంట. మావ ఇసిగిసత్నాన్డని అతత్కు చెపేత్, తలీల్
కూతుళుళ్, బొంబాయి నుండి అబాబ్యి రాంగనే కబురు పంపిసాత్మని, ఇపుప్డికి పుటిట్ంటికి పోయిరమమ్ని పిలల్ని బసాట్ండింగ లో వదిలి
పెటాట్రు. బసుస్లో దొంగలుంటారంజెపిప్, సూతర్ం గొలుసు తీసుకుని పసుపుతాడేసి పంపిచాచ్రమామ్.”
చెపూత్ చెపూత్ ఏడిచ్ంది.
"బసుస్లో ఒకటే వాంతులు. ఇంటికొచిచ్నాక కూడా వాంతులు తగగ్కపోతే, ఇళళ్ దగగ్ర ఆరెంపీ డాకట్ర, మళాళ్ ఒంటేలు పరీక్ష
చేసి చూశాడు. గరిభ్ణీ అని తేలింది. మూడోనెలన కాసత్ సలివిడీ అదీ చేసుకుని పిలల్ను దిగబెడదావని ఎలేత్, మేము సూపిచిచ్న రోజున గరిబ్ణీ
లేదు. మీ వూరెలిల్ంతరావ్త కడుపొచిచ్ంది. మాకేదో అనుమానంగా ఉంది. మాఇంటికి రావొదద్నేశారు.పెదద్మడుసులిన్ పంపితేత్ పిలల్ గుణం
మంచిదికాదు. ఇకక్డునన్పుప్డు వావీ వరసా లేకుండా మావ ఎంట బడతంది. ఇకక్డ లేని కడుపు , ఊరికెలల్గానే ఎటాట్ వచిచ్ందీ. దానికీ
,మాకూ ఏ సంబంధమూ లేదనాన్రు.”
“మరి ఆ అబాబ్యేమనాన్డు?”
“ ఆయబాబ్యికి మేవంటే లెకక్లేదమామ్. మాతో గానీ, పిలల్తో గానీ మాటాట్డడు. దూరం దూరం బెటోట్వోడు. ఒకక్
సారికూడా ఈ పిలెల్టుబోయింది అని కనుకుక్ందామనన్ ఇది లేదు. అమామ్ , చెలీల్ ఎంత చెపేత్ అంత. మీ దగగ్ర ఈ విషయాలు ఏమీ
చెపప్నీకుండా, ఆడబిడడ్ కాపాలా కాసేదంట.”
సుగుణ బయటికొచిచ్ంది.
“మతిత్చిచ్ కీల్న చేశాను. సాయంతర్ం మతుత్వదలగానే తీసుకెళొళ్చుచ్” అంది.
ఆ రోజంతా అశాంతిగా గడిచింది. మనసు మనసులో లేదు. సీతకు జరిగిన అనాయ్యం లో నాకూ భాగముంది.
సాయంతర్ం ఒక సారి సీతను చూడడానికి వెళాళ్ను. అపప్టికి లేచి కూరుచ్ని ఉంది. వాళళ్ అమమ్ పకక్నే నించుని టీ లో బెర్డ
ముంచి ఇసుత్ంటే తింటోంది.
ఆ సాయంతర్మే కోలుకునాన్, బలహీనంగా ఉందని సుగుణ రెండు రోజులు హాసిప్టల లోనే ఉంచింది.
*****
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ఆ రోజు సీత దగగ్రకెళాళ్ను. బాగా కోలుకుందని ఆ రోజు డిసాచ్రజ్ చేసాత్నని చెపిప్ంది సుగుణ.
సీత, సీత వాళళ్మమ్ ఆలోచనలెలా ఉనాన్యో తెలియదు.
ఏది మాటాల్డాలనాన్, నాలో నాకే గిలీట్గా అనిపించింది.
"సీతా, తెలియకుండా చాలా తపుప్ జరిగిపోయింది. వాళళ్ను పిలిచి మాటాల్డనా? ఏం జరిగిందో మీ అతత్గారితోనూ , ఆ
అబాబ్యి తోనూ వివరంగా చెపాత్ను.” వీలైతే లీగల హెలప్ తీసుకుందామని , ఫామిలీ కౌనెస్లింగ గురించి, తనకరథ్మయేటుట్ చెపాప్ను.
కాసేపు మాటాల్డలేదు.
“మేడం గారూ , నాకు వాళిళ్ంటికెళాళ్లని లేదు. ఆళళ్ ఖరుచ్తో, పెళిళ్ చేసాత్రనాన్రని, అమమ్కు తేలిగాగ్ ఉంటదని
పెళిళ్చేసుకునాన్ను. నాకా పెళీళ్ వదూద్, ఏం వదుద్. వాళళ్ని మీరగడం కూడా నాకిషట్ం లేదు. ఆళిళ్ంటోల్ జీతం లేకుండా పనిచేశాను. నేను పని
చేసుకుని బతుకుతాను. జీతమిచేచ్ పని చూపిచచ్ండి చాలు"
సీత మాటాల్డుతుంటే కళుళ్ తడి అయాయ్యి.
సుగుణ కూడా పకక్నే ఉంది. సీత భుజాల చుటూట్ చెయియ్ వేసి " పౌర్డ ఆఫ యూ" అంది.
******
షటిల ఆట తరావ్త, సుగుణ తీరికగా షటిల సిమెంట బెంచీ మీద కూరుచ్ంది.
నాకు ఇంటి దగగ్రున్ండి ఫోన వచిచ్ంది. ఫోన లోనే పిలల్ల తగాదా తీరుసుత్నాన్ను.
“సుగుణా, నీకీ మధయ్ ఇంటిదగగ్రున్ండి ఫోనుల్ రావడం లేదే?”
“సీతకు ఇంటర లో రెండు సబెజ్కుట్లు మిగిలి పోయాయి వచేచ్ సెపెట్ంబర కు కటిట్ంది. పిర్పేర అవుతోంది. ఎపుప్డూ
పుసత్కం పటుట్కునే ఉంటుంది. సీతను చూసి పిలల్లు కూడా చదువుకుంటునాన్రు. ఇదివరకటి పిచిచ్ అలల్రి బాగా తగిగ్ంది.”
సీత, సుగుణ వాళిళ్ంటోల్ ఉంటోంది. వాళళ్ పిలల్లకు కేర టేకర గా పనిచేసోత్ంది.
“ఏం మిగిలిపోయాయి?”
“ఇంగీల్షు , ఎకనామికస్ , సీతకు హెలప్ చేదాద్మంటే ఇంగీల్షు పరేల్దు కానీ ఎకనామికస్ లో ఏ బీ సీ డీ లు రావు. మనం
బయాలజీ వాళళ్ం కదా!”
“అకక్డికి బయాలజీ, ఫిజికుస్ తెగ గురుత్నన్టుట్” వెకిక్రించాను.
“మరేచ్ పోయా , ఇవాళ నీకో సెప్షల డిర్ంక తెపిప్సుత్నాన్ను..”
“ఏంటీ బాదంఘీరా?”
“అంతకనాన్ సెప్షల . నువువ్ బరువు తగాగ్లని, కాకరకాయ , అలల్ం, తేనె కలిపి తయారు చేసిన జూయ్స. రోజూ పొదుద్నేన్
తాగితే వెయిట తగుగ్తారంట.” అంటుండగానే సుగుణా వాళళ్ పిలల్లూ సీతా మేమునన్ చోటికి వచాచ్రు.
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సీత సలావ్ర కమీజ వేసుకుంది. చకక్టి జడ. కాలేజీ కెళేళ్ అమామ్యిలా ముచచ్టగా ఉంది. అనిన్టికనాన్, ఏ తాళూళ్
గొలుసులూ లేని బోసి మెడ మరింత అందంగా ఉంది.
సీత తెచిచ్న జూయ్స కూడా బాగుంది.

***
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- ఏడవ కథ పర్తిరోజూ వుదయాన వాకింగ నుండి వసూత్ వసూత్, ఒక బండి దగగ్ర కూరగాయలు తీసుకుంటాను. ఆరోజు కూడా
పొదుద్నేన్ బండి దగగ్ర ఆగాను. మామూలు గా అయితే భారాయ్భరత్లు ఇదద్రూ ఉంటారు. బండికి కొదిద్గా వెనగాగ్ సరుకుల షాపుకూడా
ఉంటుంది వాళళ్కు. షాపులో పనీ, కూరగాయల పనీ ఎకుక్వగా ఆడమనిషే చూసుకుంటుంటుంది. బండి దగగ్రుండే మగమనిషి ఎకుక్వగా,
సూట్ల మీద కూరుచ్ని నిదర్పోతుంటాడు. లేకపోతే పకక్వాళళ్తో కబురుల్ చెపుత్ంటాడు.
ఆ రోజున ఆమె లేదు. భరత్ ఒకక్డే ఉనాన్డు.
రెండు మూడు రకాల కూరగాయలు చెపితే తూచి బుటట్లో వెయయ్డానికి నానా అవసథ్ పడాడ్డు. మొతాత్నికి నేనడిగినవనీన్
తూచి సంచిలో వేసి , కారోల్ పెటాట్డు.
“ఎంత?”
“వంకాయలు పదేను, గోరుచికుక్ళుళ్ పది, గోంగూర పది... ఆ…..” మూడూ కలిపి ఎంతో చెపప్లేక , " లెకక్ చెపప్టాకి
మాయావిడ లేదు. ఉపుప్డే ఇంటికాడికెలిల్ంది." కాసేపాగమనాన్డు.
"ఈ మాతర్ం లెకక్ నేను వేసాత్లే. ముపైఫ్ అయిదు." తీసుకోమంటే వినడు.
మాయావిణిణ్ రానీయమంటాడు.
“అదొచిచ్ అరుసుదిద్. ఇదిగో ఈ సందు సివరకే ఎలిల్ంది. వచేచ్తత్ది.”
ఇదిగో వసుత్ంది , అదిగో వసుత్ంది అనన్ అరగంటకు ఆవిడొచిచ్, డబుబ్ తీసుకుంది. ననాన్పేసినందుకు నొచుచ్కుంది.
“ రేపిచేచ్ పనికదా అమామ్. ఆపేసినావే” అని మొగుణిణ్ కసిరింది.
“ఇటట్నే అంటదిగానీ , డబుబ్లీత్సుకోకుండా పంపితేత్ సంపేతత్ది” అంటూ నవువ్తునాన్డు. కొదిద్గా వెరిర్తనం కలిసిన నవువ్.
కూడికలు రాకపోతేనేమి, ఆవిడ పరువు బాగానే తీసేశాడు.
ఓ రోజు కూరగాయలు తీసుకునాన్క దగగ్రకొచిచ్ మాటాల్డింది. “ మా యమామ్యిని ఓ పాలి ఆసప్తిర్కి తీసుకురావాలమామ్,
ఎపుప్డు తీసుకురమమ్ంటారో సెపేత్...." అంది.
“సాయంతర్ం తీసుకురా.”
“అమామ్ , సందకాడ బేరాలెకుక్వుంటయయ్మామ్,” అని, వాళళ్ నానన్, అమామ్యి కలిసి వసాత్రంది.
“ఇంతకూ ఏం చూపించాలి.”
“నీళోళ్సుకుందమామ్. నాలుగోనెల.”
"అంతే కదా, నేను చూసాత్లే. పంపించు."
“అయాయ్కూతుళిళ్దద్రికిదద్రే. ఏం జెపిప్నా బురర్కెకక్దు. అలుల్డికి సెపప్ండమామ్ మందులయీ ఎటాట్ వాడాలో” అంటూ
కూరల సంచి వెనక సీటోల్ పెటిట్ జాగర్తత్గా తలుపు వేసింది.
****
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ఆ సాయంతర్ం కూతురిన్ తీసుకొచాచ్డు కూరగాయలతను.
“పీజియయ్మంటావేందీ , డాటట్రమమ్ మా బండికాడే కూరగాయలు తీసుకుంటది రోజూ.”
“నువూవ్రికే ఇసత్నాన్వా కూరగాయలు?” నా కనస్లేట్షన రూం బయట మాటలు వినిపిసుత్నాన్యి.
నా తలుపు తోసుకొచిచ్ “పీజియయ్మంటంది నరుస్” అనాన్డు.
“ఊరుకో..” అనన్టుల్ మా నరుస్కు సైగ చేశాను.
“నేజెపప్లా..” అనాన్డు నరుస్మీద గెలిచిన విజయంతో.
పేరు రాఘవరావట. పకక్నే నిలబడడ్ అతని కూతురిన్ చూశాను. అమామ్యి చినన్పిలేల్. మొనేన్ పదెధ్నిమిది వెళిళ్ందట. తేనె
కళుళ్. బుగగ్ల బూరిలా ఉంది. పసుపప్చచ్ ఓణీ, కాఫీ రంగు పరికిణీ. హాసిప్టల కు రావడం ఇషట్ం లేనటుల్ , మొహం కోపంగా ఉంది.
ఎపుప్డెళిళ్పోదామా అనన్టుల్ చూసోత్ంది.
ఆ అమామ్యిని పరీక్షకు పడుకోబెటాట్లంటే నరుస్లందరికీ తలపార్ణం తోకకొసోత్ంది. అమోమ్ భయం భయం అంటూ
హాసిప్టల అంతా తిరుగుతోంది తపప్ టేబిల మీద పడుకోదు.
“మా కిటట్యయ్ కు తపప్, ఇంకెవురి మాటా ఇనదు” అనాన్డు రాఘవరావు.
కిటట్యయ్ ఎవరనన్టుట్ చూసుత్ంటే “అదే మా అలుల్డు “
“అయితే పిలిపించు.”
జేబులోంచి చినన్ మాసిపోయిన నోట బుక తీశాడు. “ఇందులో కిటట్యయ్ అని ఉంటది. ఆడికి పోన సేసి రమమ్నండి” అంటూ
నా చేతికిచాచ్డు.
వెంటనే కాంపౌండరుల్ ఆ నోట బుక తీసుకుని లాండ లైన నుండి ఫోన చెయయ్టానికి బయటికెళాళ్రు.
“ ఇంత చినన్ పిలల్కు అపుప్డే పెళిళ్చేశారెందుకూ?”
నవావ్డు.
“ఏందోనమామ్, అటాట్ తోసుకొచిచ్ంది. మా యాడది ఏటవకాడ ఆళళ్ పినన్మోమ్ళుళ్ ఇళళ్లోల్కి ఎలత్నాన్రంటే మా పిలల్దానిన్
కూడా తీసుకెలిల్ంది. ఆడ ఆ పినన్మమ్, నీ పిలల్ను నా మనవడికియాయ్లిస్ందేనని కూసుందంట. అకక్డికకక్డే సంబంధం మాటాట్డుకునీ, లగగ్వదీ
పెటుట్కుని వచిచ్ంది. ఆ యవావ్రాలనీన్ మాయాడదే సూసుకుంటది. ”
ఇంత పిచిచ్ పిలల్కు …పెళిళ్ అదీ ఇంత చినన్ వయసులో . ఏం తొందరొచిచ్ందీ!!
"ఆ అబాబ్యి ఏం చేసాత్డు. ?”
ఆటో తోలుకుంటాడంట.
“ మా కిటట్యయ్ బలే ఉశారైన మడిసి. అమామ్ అయాయ్ లేరు. ఊళోళ్ రొండెకరాల పొలవుంటే అనన్కు కౌలుకిచాచ్డు. మా
పిలల్ను కాలు కిందబెటట్నియయ్డు . ఈ మజెజ్న సొంతానికి ఆటో కొనాన్డు .”
అతనొచేచ్వరకూ తండీర్ కూతుళుళ్ బయట రిసెపష్న లో కూరుచ్నాన్రు.
ఓ పది నిముషాల తరావ్త “మా కిటట్యొయ్చాచ్డు.” అంటూ లోపలకొచిచ్ సంబరంగా చెపాప్డు రాఘవరావు.
‘ఆహా..’ అనన్టుట్ తలూపితే
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తలుపు తీసి “ఒరే కిటట్యాయ్ , కిటట్యాయ్” అని పిలుసుత్నాన్డు.
“అలా అరవకూడదు.” నరొస్చిచ్ గదిమింది.

ఆ అమామ్యి భరత్ వచాచ్డు. సనన్గా పొడుగాగ్ ఉనాన్డు. రెలుల్ గడిడ్లా ఉనన్ జుటుట్కు మధయ్పాపిడి తీశాడు. ఎరుపు తెలుపు
గళళ్చొకాక్. మెడలో నలల్ తాడు లాంటి గొలుసు. ఆ అమామ్యి అతణిణ్ అంటిపెటుట్కునే ఉంది. అమామ్యిని లోపల పరీక్షకు పడుకోబెటట్మని
చెపేత్ అతనే తీసుకెళాళ్డు.
“ఈ అమామ్యికి పరీక్ష, సాక్నింగ చేదాద్ం. టెసుట్ల కోసం బల్డ కూడా ఒకేసారి తీసెయయ్ండి. మళీళ్ మళీళ్ మాట వినదు.”
సాట్ఫ తో చెపాప్ను.
అతను పకక్నే నుంచునాన్డు. అతని చెయియ్ పటుట్కునే గొడవచెయయ్కుండా పడుకుంది. ఎకుక్వ మాటాల్డకుండా గబగబా
పనికానిచేచ్శాము.
ఆ అమామ్యిని పరీక్ష, సాక్నింగ పూరిత్ చేసి రాఘవరావుని పిలిచాను. “ లోపల బిడడ్ పెరుగుదలా, అదీ బాగానే ఉంది. ఓ
అరగంట సేపు కూరుచ్ంటే రకత్ పరీక్షలు రిపోరట్ కూడా వసుత్ంది. మందులవి రాసిసాత్ను. ” అని చెపాప్ను.
రాఘవరావు వాళళ్ను బయట కూరోచ్మని చెపిప్, ఓపీలో మిగతా పేషంటల్ను చూసుత్నాన్ను.
ఓ నిముషం తరావ్త వచిచ్, “రిపోరట్ వచిచ్ందా, రకత్ం సరిపోదాద్?” అడిగాడు రాఘవరావు.
“పరీక్షలు చేసుత్నాన్ంగా. తెలుసుత్ందిలే. ”
“ఏయాళవుదోద్ ఈ పరీచచ్లయేపుప్డికి . ఈళళ్మమ్ తొందరగా రమమ్ంది.”
పర్తి అయిదునిముషాలకూ వచిచ్ , రిపోరట్ అయిపోయిందా అయిపోయిందా అని అడుగుతునాన్డు. ఇతనిన్ పంపిసేత్ కానీ
మిగతా పని చేసుకోలేనని, లాబ లో పని చేసే సాంబయయ్ను పిలబోతుంటే అతనే వచాచ్డు.
“మేడం , ఒకళళ్కు టైరడాట పాజిటివ వచిచ్ంది.”
హెచ ఐ వి ఇనెఫ్క్షన ఎంత పాతబడినా సరే, ఆ టెసట్ పాజిటివ అనన్ మాట వినగానే , మొదటిసారి వింటునన్టుల్
ఉలికిపడతాము.
“ఎవరిదీ?”
“పి . వెంకట లకిష్ “
అంటే రాఘవరావు కూతురిది.
‘ఇదేంటీ’ ఆశచ్రయ్ంగా నిలబడాడ్ను.
బల్డ టెసట్ రిపోరుట్ కాగితాలు నా టేబిల మీద పెటాట్డు సాంబయయ్.
ఇంతలో రాఘవరావొచిచ్, అతనిన్ గురుత్పటిట్ "ఇదిగో నువేవ్గా మాయమామ్యి నెతుత్రుపరీచచ్కని తీసుకెలాల్వు . మా
యమామ్యి పరీచచ్లు అయిపోయాయా? రకత్ం బాగానేఉందా?" అడిగాడు.
టేబిల మీద పెటిట్న రిపోరుట్లు అవేననన్టుట్ సంజఞ్ చేసి వెళిళ్పోయాడు సాంబయయ్.
“రకత్ం సరిపోనూ ఉందా?” ననన్డిగాడు.
“రకత్ం కొంచం తకుక్వగానే ఉందనుకో.. కానీ ఒక ముఖయ్మైన…”
“నేజెపప్లా, రకత్ం పటట్డానికి మంచి మందులు, టానికుక్లు రాసియియ్.”
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ఈ రాఘవరావుకు ఏమని చెపప్ను.
“రాఘవరావు, మీ అలుల్డిని పిలువు.” తెలియకుండానే కటువుగా అనాన్ను.

అంత చినన్ పిలల్, అమాయకురాలు. అతనిన్ ఎంతగా నముమ్తోంది. ‘ఛీ ….వెధవలు. పెళిళ్ళుళ్ చేసుకోవడం.
రోగాలంటించడం.’
పెళిళ్కి ముందు హెచ ఐవి టెసట్ తపప్ని సరి అనే చటట్ం ఒకటుంటే ఎంత బాగుంటుంది. దానివలల్ ఎవరికీ నషట్ం లేదే.. ఆ
అమామ్యిని చూసేత్ మరీ చినన్ పిలల్లా ఉంది. అంతలోనే పెళిళ్, కడుపు, హెచ ఐ వి కూడా. ఇపుప్డీ పిలల్ పరిసిథ్తి ఏంటి.
"పిలల్దానికి జిలేబి తెదాద్మని ఎలాల్డు. మరి మందులు రాసితేత్, మేమెలాత్ం" అనాన్డు.
“రాఘవరావు, కూరోచ్.”
“వొదుద్లే!"నిలుచ్నే ఉనాన్డు.
“అలా కాదు. కూరోచ్ ఓ మాట చెపాత్ను.”
నా ఎదురుగా కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు.
“రాఘవరావు. రేపోసారి మీ ఆయావిడను రమమ్ను.”
“అమోమ్ అదొతేత్ ఎటాట్? కొటుట్ కాడ ఎవురుంటారు?”
“…….”
“ఇంతకూ లోపలునన్ది పిలాల్ పిలల్గాడా. పిలగాడే అయుంటాడు. టీవీ పరిచచ్లో అగపడదద్ంటగా ?”
వాళళ్ అలుల్డు వచాచ్డని చెపాప్రు సాట్ఫ.
ఆ అబాబ్యి వచాచ్డంటే గుండె వేగంగా కొటుట్కుంది.
“ఒరే కిటట్యాయ్ లోపలకు రా…” తలుపు తీసి బయటునన్ అలుల్ణిణ్ పిలిచాడు.
“నెమమ్ది…. నెమమ్దిగా మాటాట్డు.” నరుస్ నెమమ్దిగానే కటువుగా అంది.
ఆ అబాబ్యి లోపలికొచాచ్డు. అతణిణ్ అంటుకునే వచిచ్ంది వెంకట లకిష్. చేతిలో జిలేబీ పొటాల్ం కాబోలు. ఇషట్ంగా
పటుట్కుని వచిచ్ంది. అపప్టికి మొహంలో కోపం తగిగ్ పర్సనన్ంగా ఉంది. పెళిళ్చేసుకుని హె ఐ వి అంటించిన వాడు!
“ఏం పని చేసాత్వ?”
“ఆటో తోలాత్నమామ్..”
“ఎపుప్డైనా రకత్ పరీక్షలు చేయించుకునాన్వా?”
“పోయినేడు మలేరియా వసేత్ ఇంటికాడే పరీచచ్లు చేశారమామ్.”
“ఇపుప్డు , నువువ్ కొనిన్ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.” చెపాప్ను.
“సరే నమమ్గారూ రాసివవ్ండి.”
కాగితం రాసి రాఘవరావు చేతికిచాచ్ను. ఎందుకూ ఏమిటీ అని అడకుక్ండా, వెంటనే ఆ చీటీ తీసుకుని రివువ్మనివెళాళ్డు.
కాసేపటికి మళీళ్ వచిచ్, “ బల్డ ఇచేచ్శా మేడం, రిపోరుట్లకు టైం పటిట్దద్ంట, లకిష్కి ఆకలేసత్ందంట. రేపు నేనొచిచ్ తీసుకుంటే
సరిపోదాద్?” అని అడిగాడు.
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టైం చూసేత్ పావుతకుక్వ పది అవుతోంది. ఆ అబాబ్యిని చూసుత్నన్కొదీద్ వళుళ్ మండుతోంది. భారయ్ను బాగా
చూసుకుంటునన్టుల్ నాముందు నాటకాలు.
“సరే..” అనాన్ను.
రాఘవరావు లోపలికొచాచ్డు . “మరిమేమెలాత్ం. రేపు కిటట్యొయ్తాత్డు. ” కూతురి ఫైలు రౌండ గా రూళళ్కరర్ చుటిట్నటుట్ చుటిట్
నా టేబిల మీద కొడుతూ అనాన్డు.
“సరే… అదటాల్ పాడుచెయొయ్దుద్.” పకక్నే ఉనన్ నరుస్ దానిన్ విడదీసి అతని చేతికిచిచ్ంది.
“రేపోసారి మీయావిడను తపప్కుండా తీసుకురా.” మళీళ్ చెపాప్ను.
“రేపు కిటట్యొయ్తాత్డు లే . మళాళ్ అదెందుకూ. అదొతేత్ షాపుకాడెవురుంటారు ” అంటూ వెళాళ్డు.
“పేషెంటుల్ అందరూ వెళిళ్పోయారు మేడం” నరొస్చిచ్ చెపిప్ంది.
విషయం తెలిసిన వెంటనే కౌనెస్లింగ చెయాయ్లి. అది చెయయ్కుండా పంపిసుత్నన్ందుకు నామీద నాకే విసుగు, చిరాకుగా
ఉంది. నా కనస్లేట్షన రూం పకక్నే రోడ కనిపిసుత్ంది. ఆ కిటికీ తీసి బయటికి చూసూత్ నుంచునాన్ను. రాఘవరావు అలుల్డి ఆటో అకక్డే పారక్
చేసి ఉంది. సీట్ర్ట లైటల్ వెలుగులో కొతత్ ఆటో మెరుసోత్ంది. వెనక సీటోల్ ఏవో సరుకులు అవీ ఉనాన్యి. సరుకులనిన్ంటినీ జాగర్తత్గా సరిద్ భారయ్ను
ఆటోలో కూరోచ్మనాన్డు. ఆమె కూరుచ్నేటపుడు కాలిచెపుప్ కిందపడిందని వెంటనే ఆటోకింద దూరి అది తీసి ఆమెకాలికి తొడిగాడు.
“మావా, నువువ్ ముందు కూసో”
రాఘవరావు ముందుసీటోల్ ఇరుకుక్ని కూరుచ్నాన్డు.
“నానా, నా జిలేబీ! లోపలే పెటాట్ను.” కెవువ్న అరిచింది వెంకట లకిష్. ఒకక్ నిముషంలో మెరుపులా వెళిళ్ తెచాచ్డు ఆ
అబాబ్యి. మెడలో ఒక తాడులాంటిది తీసి ఆటో సాట్రట్ చేశాడు. నిముషంలో వెళిళ్పోయారు. అతని హుషారు, హడావుడీ చూసుత్ంటే,
తనకి హెచ ఐ వి ఉంటుందేమోననన్ అనుమానంకూడా ఉండి ఉండదనిపించింది. వీళళ్కు ఎలా చెపాప్లీ… ఎపుప్డు చెపాప్లీ. పదినన్ర
వరకూ నా రూం లోనే కూరుచ్నాన్ను. లాబ లో పనిచేసే సాంబయయ్ వచిచ్, హాసిప్టల తాలూకు ముఖయ్మైన తాళాలు, ఆ రోజు కలెక్షన టేబుల
మీద పెటాట్డు.
“చివరగా ఓ అబాబ్యి బల్డ ఇచాచ్డుకదా . అతని రిపోరట్ ఇవువ్” అనాన్ను. తీసిచాచ్డు.
పి. కృషణ్ కుమార. వయసు 24. హెచ ఐ వి - నెగటివ అని ఉంది. మళీళ్ ఉలికిక్ పడాడ్ను. భారయ్కు హెచ ఐ వి పాజిటివ.
భరత్కు నెగటివ
ఇదెటాల్..
“సాంబయాయ్, ఈ టెసుట్లు అవీ జాగర్తత్గానే చేశావా?”
“చేశాను మేడం.”
“రేపోసారి ఇదద్రికీ మళీళ్ టెసట్ రిపీట చెయియ్.”
సాంబయయ్ ఎనోన్ ఏళళ్నుండీ చేసుత్నాన్డు. ఒకక్సారికూడా పొరపాటనేది జరగలేదు. అలా అనన్ందుకు నొచుచ్కోకుండా
“సరే మేడం. ఇపుప్డే ఫోన చేసిరేపు ఇదద్రీన్ రమమ్నమంటాను.”
******
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ఉదయానేన్ మెలకువ వచిచ్ంది. గబగబా రెడీ అయి వాకింగ చేసే కల్బ వైపు వెళాళ్ను. తెలతెలవారుతోంది. రాఘవరావు
బండి వైపు వెళాళ్ను. అతని భారయ్ అపప్టికే మారెక్ట నుండి తెచిచ్న ఆకుకూరల మూట విపిప్ సరుద్తోంది. ఆటైములో ఆమె పకక్నే
కారాపబోయి, మరీ తెలల్వారుజామునే ఎలా చెపాత్ం. పోనీ సంతోషకరమైన వారత్ కూడా కాదు. అంటూ వాకింగ కల్బ కు వెళిళ్పోయాను.
కషట్పడి కాసత్ తెలాల్రేవరకు అకక్డ కాలకేష్పం చేసి రాఘవరావు బండి దగగ్ర కాకుండా దూరంగా కారాపి చూసేత్ షాపు దగగ్రా, బండి దగగ్రా
విపరీతమైన రదీద్. అలుల్డు కూడా సహాయం చేసుత్నాన్డు. రాఘవరావు ఆ పకక్నే ఉనన్ మటన కొటుట్ దగగ్ర ఎవరితోనో కబురాల్డుతునాన్డు. కాసత్
రదీద్ తగేగ్వరూ ఆగి కూరగాయల బండి దగగ్ర కారాపాను. రాఘవరావు భారయ్ కారు దగగ్రకొచిచ్ంది.
“అమామ్. రాతిర్ అమామ్యిని చూశారా. అంతా బాగానే ఉందా?”
ఆమె పర్శన్కు "ఓ సారి మళీళ్ హాసిప్టల కు రావాలి మీరు" చెపాప్ను.
“ఏమామ్, ఏవైనా తేడా ఉందా? తలీల్ బిడాడ్ బాగానే ఉనాన్రనిజెపాప్వనాన్రు.”
“ఇదద్రూ ఆరోగయ్ంగానే ఉనాన్రుకానీ ఓ సారి తీరికచేసుకుని హాసిప్టల కు రావాలి. ఎంత తవ్రగా అయితే మంచిది. ”
ఆ మధాయ్హన్ం మళీళ్ వచాచ్రు. మళీళ్ ఇదద్రికీ టెసట్ చేయించాను. అదే రిపోరట్. వెంకట లకిష్ పాజిటివ. అతనికి నెగటివ. ఆ
అమామ్యికి ఎకక్ణుణ్ంచి వచిచ్ంది హెచ ఐ వి . తలిల్నుండి వచిచ్ందేమోననన్ అనుమానం తీరుచ్కోవడానికి ఇంటోల్ మిగతా వారికి కూడా
చేశాము. కుటుంబంలో అందరూ నెగటివ. వెంకట లకిష్కి మాతర్ం ఎలా వచిచ్ందో అరథ్ం కాలేదు. ఆ అమామ్యి తలిల్ని నా రూం లో
కూరోచ్బెటిట్ తలుపు వేసి అడిగాను.
“చినన్పిలల్గాఉనన్పుడు ఎపుప్డైనా హాసిప్టల లో చేరాచ్రా. రకత్ం ఏమైనా ఎకిక్ంచారా?”
“లేదమామ్. టీకాలు తపప్ ఎపుప్డూ ఇండీషనేల్యించనే లేదు.”
"..........."
"ఎపుప్డైనా జొరమొసేత్, మందుబిళళ్ మింగిచచ్డవేగానీ, ఇండీషనెల్రగదు"
“ఏవైందమామ్, ఏదైనా తేడా ఉందా?”
“రాజమామ్, చెపేప్ది భయపడకుండా విను. అమామ్యి పర్సుత్తానికి ఆరోగయ్ంగా నే ఉంది. మందులవీ వాడుకుంటే
అందరిలానే ఆరోగయ్ంగా గడపగలదు. కాకపోతే అమామ్యి రకత్ం లో హెచ ఐ వి ఇనెఫ్క్షన ఉంది.”
హెచ ఐ వి అంటే ఏమిటో, అది ఎలా వసుత్ందో చెపిప్, వెంకట లకిష్ కి మాతర్మే ఉందనీ, అలుల్డికి లేదనీ చెపాప్ను.
తీసుకోవాలిస్న జాగర్తత్లు వివరించాను. లోపల బిడడ్కు ఇనెఫ్క్షన రాకుండా ఉండేందుకు మందులు వాడాలనీ, మామూలు కానుప్ దావ్రా బిడడ్కు
హెచ ఐ వి సోకే పర్మాదముంది. కాబటిట్, సిజేరియన చెయాయ్లనీ బిడడ్కు ఇనెఫ్క్షన రాకుండా కాపాడవచుచ్. తలిల్ పాలు కాకుండా డబాబ్ పాలు
పటాట్లనీ చెపిప్ అలా చేసేత్ బిడడ్కు ఇనెఫ్క్షన రాకుండా చెయొయ్చుచ్ అనాన్ను. "
అబాబ్యికి ఈ విషయం ముందు తెలియపరచాలి.
కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కుంది. " ఈ ఇసయం తెలిసేత్ పిలల్నొదిలెయయ్డా?"
“దాచి ఉంచడం తపుప్ కదా రాజమామ్.”
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హెచ ఐ వి సెప్షలిసట్ రమణయయ్ గారని సీనియర మెడికల ఆఫీసర. గవరన్మెంట హాసిప్టల లో చేసాత్రు. కౌనెస్లింగ అదీ
బాగా చేసాత్రు. మరినిన్ జాగర్తత్లు వివరంగా తెలుసుకోవడానికి వీలుగా ఆయన దగగ్రకు ఆ అబాబ్యినీ, వెంకట లకిష్నీ కౌనెస్లింగ కు
పంపించాను.
రాజమమ్ నాదగగ్రే కూరుచ్ంది. చేతులురెండూ వళోళ్ పెటుట్కుని మౌనంగా ఏదో ఆలోచిసూత్ కూరుచ్ంది. ఉండీ ఉండీ
రెండునిముషాలకోసారి ఏదో గురొత్చిచ్నటుల్ మాటాల్డుతోంది.
“అలుల్డైనా సరే , కొడుకక్నాన్ ఎకుక్వగా సూసుకుంటాడు మమమ్లిన్. అనిన్ పనులూ సేతాత్డమామ్. ఒకక్పాలి కూడా పిలల్ను
కసురుకోడు. అదద్ రేతిరైనా సరే పిలేల్దైనా కావాలందంటే సాలు , గబగబా సొకాక్ ఏసుకుని బజారెళాత్డు. అయయ్కు మలేల్నే ,అది ఎరిర్మాలోకం.
పెనిమిటి అంటే పిచిచ్. ఆణొణ్దిలిపెటిట్ ఉండలేదు. ఆడొదిలేతేత్ ఇది సచిచ్పోదిద్.”
కాసేపాగి ఏదో ఆలోచన గుపుప్న వెలిగినటుట్
“అమామ్, పోనీ ముందు బాగా ఖరీదైన మందులయీయ్ వాడు. నయమైనతరావ్త ఇదద్రూ కలిసుండొచుచ్గా.”
“మందులు వాడితే ఆరోగయ్ంగా ఉండొచుచ్. కానీ, శరీరంలోకి పర్వేశించిన ఆ కిర్మిని తీసివెయయ్డం కుదరదు.”
“పిలల్తో కలిసుండే దారిలేదా?”
“ఉందికానీ, జీవితాంతం అతను కొనిన్ జాగర్తత్లు తీసుకోవాలిస్ వసుత్ంది. దానికి ఒపుప్కుంటాడో లేదో తెలియదు. ” అని
వివరం చెపాప్ను.
ఏదో గురుత్ వచిచ్నటుల్ వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచ్ంది. కాసేపటికి ఏడుపాపుకుని
“ఏం చెపప్నమమ్….మొగుడుండీ లేని బతుకైపోయింది. ఈడకు రాకమునుపు హైదార్బాదు బసీత్ లో ఉండేటోళళ్ం. పిలల్ది
కూడా పెనిమిటిమాదిరి ఎరిర్బాగులిద్. ఇదద్రీన్ ఇంటికాడ వొదిలి కూరలమామ్టాకి బొయేయ్దానిన్. బసీత్లో కురోర్ళుళ్ ఈళిళ్దద్రికీ మాయమాటలెపిప్
నలల్మందలవాటు సేశారు. ఇదద్రికీ మైకమవొచేచ్సి వొలూల్ పై తెలవకుండా నిదరబోయేవోళుళ్. కురోర్ళుళ్ ఈ పిలల్ను పాడుసేసేవోళళ్ంట. అటాట్
ఓ రోజుకాదు, ఓ పూటా కాదు. ఎనాన్ళుళ్సాగిందో, పకిక్ంటోళుళ్ సెపేప్దాకా నాకూ తెలవదు. . తెలవంగానే ఎంటనే ఈడకు తీసుకొచేచ్శా.
చినన్మమ్కొడుకు వరసకు తముమ్డవుతాడు, ఆడి కొడుకిక్ జేసుకుంటానంటే అంతకనాన్ కావలిస్ందేటుందని పిలల్కు పెళిళ్జేశా. బాగనే
ఉనాన్మనుకునాన్ను గానీ ఇటాట్ జరుగుదద్ని అనుకోలేదు. అంతా దాసిపెటిట్ సేసినందుకు దేవుడు పగబటేట్డు” మళీళ్ కళళ్ వెంబడి నీళళ్
ధారలుగా కారుతూనే ఉనాన్యి.
ఏదో ఆలోచించుకుని వెంటనే కళళ్నీళుళ్పెటుట్కుంది. “మా ఎంకమమ్ ఉటిట్ పిచిచ్దమామ్. ఇటిట్టాట్ అని తెలిసేత్ బతకలేదు.
ఎందులోనో దూకి సచిచ్పోదిద్.”
చూసేత్ జబుబ్ పడిన దానిలా కనిపించింది ఆ క్షణంలో . నేను ఏమీ ఓదారచ్కుండా కూరుచ్నాన్ను.
అసలేమని ఓదారాచ్లి. ఇంతలో, చినన్ సరజ్రీ ఉంటే నేను వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది.
“రాజమమ్ , కాసేపు దిగులుపడకుండా కూరోచ్. మీ అలుల్డొసేత్ కూరోచ్మను. నేనిపుప్డే వచేచ్సాత్ను. వెళొళ్దద్ని చెపుప్. ” అని
చెపిప్ వెళాళ్ను.
******
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ఓ గంట తరావ్త డా. రమణయయ్గారు ఫోన చేశారు. "కౌనెస్లింగ ఇచాచ్నమామ్. అతనికి అనీన్ చెపాప్ను. రిసుక్లూ,
తీసుకోవలిస్న జాగర్తత్లూ అనీన్ చెపాప్ను."
అపప్టికి అతను కూడా వచాచ్డు. అపప్టికి నేనూ ఆపరేషన నుండి బయటకొచాచ్ను. రాజమమ్ ను , ఆమె అలుల్ణీణ్
పిలిచాను. వెంకట లకిష్కూడా అతనిన్ అంటిపెటుట్కునే వచిచ్ంది. జరిగేది ఏమిటో అరథ్ంకాక ఏడుసోత్ంది. ఏం చెపాప్లో. ఎలా చెపాప్లో
అని అని నేను ఆలోచిసుత్ంటే అతనే మొదలెటాట్డు. .
"దానికి ఆ జబుబ్ ఎటాట్ వచిచ్ందో నాకు తెలవదమమ్గారు. అది మాతర్ం ఉటిట్ పిచిచ్ది. దానికేపాపం తెలవదు. . నాకే దైనా
రోగమొసేత్ అది ననున్ ఒదిలిపెటట్దు. ఇపుప్డు దానిన్ వదిలి నేనూ బతకలేను. రేపు పిలల్పుడితే , దానిన్ పెంచుకోటం కూడా రాదు దానికి. ఏ
జాగరత్లు తీసుకోవాలనాన్ తీసుకుంటాను. ఏం మందులు వాడమనాన్ వాడతాను. "
అతనిన్ మనసులో నానా మాటలూ అనుకునన్ందుకు తపుప్చేసినటల్నిపించింది. చెపుత్ంటే అతనికళళ్లో తడికనిపించి
మరింత ఇబబ్ంది పెటిట్ంది ననున్. తలిల్లా మాటాల్డే అబాబ్యిని చూడడం నాకో గొపప్ అనుభవం. పెదద్ చదువులు చదివి, పెదద్ ఉదోయ్గాలు చేసే
చాలామంది మగవాళుళ్ ఆరోగయ్ంగా ఉంటేనే భారయ్తో ఉంటారు. ఆమెకు చినన్ జవ్రం రాగానే ‘నాకు చూసుకోవడం రాదండీ’ అంటూ
పుటిట్ంటికి పంపేసాత్రు. లేదా అతత్మావలేన్ రమమ్నమని కబురు చేసాత్రు. వాళళ్ందరి మాటలకూ , పర్వరత్నకూ ఎంతో బాధపడేదానిన్, ఆ బాధ
ఎంతో కొంత తీరింది ఇతని వలల్ .
*****
పర్తి సారీ చెక అప కు అతనే తీసుకొచేచ్వాడు. భారయ్ కోసం, ఒక కాంపౌండర లాగా చాలా పనులే నేరుచ్కునాన్డు .
ఎందుకంటే నరుస్లిన్ కొనిన్ సారుల్ దగగ్రకే రానిచేచ్దికాదు. అతను పకక్నుంటే మాతర్ం చెపిప్నటుట్ వినేది. ఆమెకు వేరే పర్తేయ్కమైన థియేటర లో
ఆపరేషన జరిగింది. ఆడపిలల్. బిడడ్కు ఇనెఫ్క్షన లేదని తెలిసి హాసిప్టల లో సాట్ఫ అందరికీ సీవ్టస్ పంచాడు.
తలిల్పాలు పటట్కూడదు కాబటిట్ డబాబ్ పాలు పటేట్వాడు. ఆ సీసాలు ఉడకబెటట్డం, పాలుకలపడం అనీన్ దగగ్రుండి
చూసుకునేవాడు. మొదటోల్ అతనిన్ అనుమానించినందుకు ఎపప్టికపుప్డు సిగుగ్పడేదానిన్. భారయ్ డిశాచ్రజ్ అయే రోజున ఆటోని అలంకారం చేసి
తీసుకొచాచ్డు.
వెంకట లకిష్ని జాగర్తత్గా వెనక సీటోల్ కూరోచ్బెటాట్డు. పకక్నే రాజమమ్. రాజమమ్ చేతిలో పాప. ఆటో లోపల , బయట
మహేష బాబు, పవన కలాయ్ణ, జూ. ఎంటీ ఆర, పర్భాస ఇలా అందరు హీరోలూ ఉనాన్రు.
డైరవింగ సీటోల్ మాతర్ం ‘హీరో’ కృషణ్. !!!
***
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- ఎనిమిదవ కథ “మేడం మీకు బాగా తెలిసిన వాళళ్ంట . మాటాల్డతారంట!” నరుస్ చెపిప్ంది.
ఎవరై ఉంటారు అనుకుంటూ ఉంటే ఓ అమామ్యి లోపలికి వచిచ్ంది.
ఇరవై, ఇరవైరెండేళుళ్ ఉంటాయేమో!
గులాబీ రంగు లేసు అంచు కుటిట్న తెలల్టి సిలక్ పరికిణీకి, తెలల్ని బౌల్జ, పింక ఓణీ వేసుకుంది. అమామ్యి సనన్గా పొడుగాగ్ ఉంది.
భుజాని పొడుగాగ్ వేళాడుతునన్ ఓ హాండ బాగ. జడ వేసుకుంటే బాగుండేది అనిపించే పొడుగాడి జుటుట్ కు పైన ఒక కిల్ప పెటిట్ వదిలేసింది.
“బాగునాన్రా అండీ?” అంటూ పలకరించింది, బాగా తెలిసినటుట్.
ఎవరనన్టుట్ చూసూత్…”కూరోచ్” అనాన్ను.
కురీచ్లో కూరోచ్బోతూ బాగ తీసి వళోళ్ పెటుట్కుంది.
‘ఏదో కంపైల్ంట ఉండి ఉంటుంది’
“మీరు మా గురాన్థం బాబాయి వాళిళ్ంటోల్ చదువుకునాన్రు కదా.”
‘గురాన్థం బాబాయి’… లోపలునన్ ఫైలస్ అనిన్ంటినీ బురర్ సెరచ్ చేసోత్ంది.
ఓ నిముషం తరావ్త ‘ఫైల నాట ఫౌండ!’
“అదేనండీ, మీరు మెడికల ఎంటర్నస్ చదువుకునాన్రే, ఆ డాబా మా బాబాయిదే…”
“ఒహో ..గీర్న కలర మేడ..” అనాన్ను గురుత్ తెచుచ్కుని.
“మీ నానన్గారు టూయ్షనుల్ చెపేప్వాళుళ్ కదా..”
“అవును, నీపేరేమిటి?
“రతన్”
“మా నానన్ సూట్డెంట వా నువువ్..?”
“అహా కాదు..కాదు” అంటూ తనే సూక్లోల్ చదువుకుందో చెపిప్ంది.
‘ఏం పని మీద వచాచ్వు? వచిచ్న పనేంటో చెపుప్.’ లాంటి పర్శన్లు వేదాద్మనుకుని, మరీ మొరటుగా ఉనాన్యని ఆ అమామ్యే
చెపుత్ందిలే అని చూసుత్నాన్ను.
షెలఫ్ లో ఉనన్ పుసత్కాలూ, గోడ మీద పెయింటింగ నూ చూసింది. ఆ పెయింటింగ లో ఉనన్ చినన్ బాబుని వేలితో చూపిసూత్ “మీ
బాబా?” అడిగింది.
“కాదు, అది బొమేమ్” అనాన్ను.
“ఇదద్రు పిలల్లు కదా మీకు..”
“ఊ…”
ఇంక ఉనన్ సహనం ఖరైచ్ంది. “ఏమైనా చూపెటుట్కోవాలా?” అడిగాను.
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“అహ..ఏం లేదు. అయినా మా ఫామిలీ డాకట్ర గారి దగగ్రే చూపిసుత్ంది మా మమీమ్. ఊరికే ఇటు వెళూత్ వెళూత్ చూసెళాద్మని
వచాచ్ను.”
అంతా ఉటిట్దే అంటోంది మనసు.
“మొటిమలు ఎందుకువసాత్యండీ?” అడిగింది
“ఈ ఏజ లో సహజమే అవి.” ఇంకా వివరణ ఇచుచ్కోలేక..
“అంటే నాకు ఎపుప్డూ పీరియడస్ రాబోయేముందు పింపులస్ వసాత్యి. తరావ్త తగిగ్పోతాయి.” మొహం మీద చూశాను. అదద్ంలా
ఉంది. ఒకక్ మొటిమ కూడా లేదు.
“అంతా బాగానే ఉందిగా.”
“మొనన్టివరకూ బాగా విపరీతంగా ఉనాన్యి. మొనన్ గంధం, పసుపు కలిపి రాసేత్ తగిగ్పోయాయి. పీరియడస్ రెగుయ్లర గా
రావాలంటే ఏం చెయాయ్లండీ.”
“ఏం చెయయ్కక్రేల్దు. సహజంగా వచేచ్వే పీరియడస్. ఇరెర్గుయ్లర గా వసుత్నాన్యంటే ఏదో ఒక కారణం వుంటుంది. అదేమిటో చూసి
టీర్ట మెంట ఇవావ్లి .పీరియడస్ ఏమైనా పార్బల్మా?”
“నాకెపుప్డూ సరిగాగ్ టైం కు రావండీ. నెకస్ట్ వీక మమీమ్ వాళుళ్ అనన్వరం వెళాళ్లనుకుంటునాన్రు. తవ్రగా రావడానికి ఏమైనా
మెడిసిన ఇవవ్ండి.”
“ఆకలి ఎలా ఉంది?”
“బాగానే ఉంది. కాకపోతే మొదటినుండీ నాకు గాసిట్ర్క పార్బల్ం ఉంది. ఏం తినాన్ వాంతవుతుంది.”
పీరియడస్ లేటవడం , వాంతులవడం ……అవనీన్ మామూలంటోంది.
అమామ్యి మాటలోల్ తేడా తెలుసూత్నే ఉంది.
నాకే కాదు, కొనేన్ళుళ్ అనుభవమునన్ గైనకాలజిసుట్లకు ఆడపిలల్ లోపలికి అడుగుపెటట్గానే కొనిన్ వివరాలు తెలిసిపోతుంటాయి.
“ఎవరొచాచ్రు నీతో?”
“కజిన బర్దర”
కజిన అనాలి , లేదా బర్దర అనాలి. అసలీ ‘కజిన బర్దర’ అనే పదపర్యోగమే తపుప్.
తపుప్ చేసినవారికి ఎకుక్వగా అకక్రకొచేచ్దీ ఈపదమే.
సరే ఒక సారి చూసాత్ను, లోపలికి రమమ్ంటే..”వదద్ండీ. అంతా బాగానేఉంది. పీరియడస్ రావడానికి టాబెల్టుల్ ఇసేత్ చాలు.”
అంటోంది. కురీచ్లోనుండి కదలకుండా.
ఆ అమామ్యి మాటలకు, పర్వరత్నకూ , మనసులో అనుమానం చెటుట్ బలంగానూ తవ్రగానూ పెరుగుతోంది.
“చూసేత్ నషట్ం లేదు కదా !” అని బెల కొటాట్ను.
నరొస్చిచ్ంది. నరుస్ అపప్టికే ఆమె పేరు మీద ఫైల అదీ పిర్పేర చేసి అది పటుట్కుని నిలుచ్ంది.
దాంటోల్ ఇంకా ఏం రాయలేదు.
“ అమామ్యిని లోపల పడుకోబెటుట్.”
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పొటట్ మీద ఉనన్ డెర్స పకక్కు తీయడానికి ఒపుప్కోదు. ఎంత చెపిప్నా సరే…”వదుద్. నాకుసిగుగ్ …..నాకు సిగుగ్” అంటోంది. . చేతులోత్
కపుప్కుంటోంది. ఒక చెయియ్ తొలగిసేత్, ఇంకోచేతోత్ కవర చేసుకుంటోంది. పొటట్ మీద పరీక్ష చేదాద్మంటే ఒపుప్కోదు. డెర్స పైనే
చూడండంటుంది. అలా కుదరదంటే వెళిళ్పోతానంటుంది.
“ఇదంతా వదద్ండీ. టేబెల్టస్ రాసివవ్ండి చాలు.”
" ఇందాకటున్ండీ చూసత్నాన్, అండీ ఏంటమామ్య అండీ, మేడం అనలేవూ " అంటూ మా నరుస్ విసుకుక్ంది నా ఇగో తరఫున తను
వకాలాత్ తీసుకుని.
“తెలిసిన ఆంటియే కదా అని అనాన్ను…. తపాప్?”
“ తపుప్ కాదు గానీ, ఒకక్ నిముషం కో ఆపరేట చేసేత్ నా పని నేను చేసుకుంటా. కాసేపు కళుళ్ మూసుకో. చెపిప్నటుట్ విను.” అంటూ
ఎలాగైతేనేం, విజయవంతంగా పొటట్ మీద సాక్నింగ పోర్బ పెటట్గలిగాను.
“చకిక్లిగిలిగా ఉంది. పీల్జ, తవ్రగా తీసెయయ్ండి. ఇంతవరకూ ఎవరూ తాకలేదకక్డ.” అంటోంది. నా పనికి అడడ్ం రాకుండా ..మా
నరుస్ ఆ అమామ్యి రెండు చేతులూ పటుట్కుంది, ఆమె మాటలు వినిపించుకోకుండా చూసుత్నాన్ను.
అకక్డొక చినన్ సివ్మిమ్ంగ పూల. అందులో ఒకరెవరో ఏకాంతంగా ఈత కొడుతునాన్రు.
ఒకక్డుగు వెనకుక్ వేసి మళీళ్ పరీక్షగా చూశా...నిజమే...ఆమె గరాభ్శయంలో మూడునెలల పిండం, దాని కదలికలు, గుండె
కొటుట్కోవడం అనీన్ సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి.
అమామ్యిని చూసేత్ పెళైళ్న సూచనలేం లేవు. ఇపుప్డీ విషయం చెపేత్ ఎలా రిసీవ చేసుకుంటుందో..
ఎలా చెపాప్లి. ..?
నరుస్ ని వేరే పని చెపిప్ బయటకు పంపించాను.
“చూడు రతాన్.. నీకు పీరియడస్ ఎందుకు రావడం లేదో నీకేమైనా ఐడియా....అదే ..ఏదైనా అనుమానం ఉందా?”
“నాకు మొదటినుండీ అంతేనండీ... చాలా ఇరెర్గుయ్లర . సరిగాగ్ రావు.”
“ ఇపుప్డు మాతర్ం ఒక పార్బల్ం ఉంది.”
ఏంటనన్టుట్ చూసోత్ంది.
“సాక్నింగ చేశాను...అందులో ..ఐ మీన అకక్డ….” నాకే ఏదో తడబాటొచిచ్ంది. “ధైరయ్ంగా ఉంటానంటే చెపాత్ను.”
“చెపప్ండి.”
“ సాక్నింగ లోమూడో నెల పెర్గన్నీస్ కనిపిసోత్ంది.”
“వాడూడ్యూ మీన?” అంటూ గుపెప్టతో పరికిణీ అంచులు పటుట్కుని టేబిల మీద నుండి ఒకక్ దూకు దూకేసింది.
“ఏమామ్టాల్డుతునాన్రు?” అంది గొంతు పెదద్ది చేసి “ ఏమామ్టాల్డుతునాన్రో మీకు తెలుసోత్ందా?” మళీళ్ అరిచినటేల్ మాటాల్డింది.
ఆమె అరుపుకు నరుస్ లోపలికి వచిచ్ంది.
ఆ అమామ్యి ధోరణి కొదిద్గా విచితర్ంగా అనిపించినా, నరుస్కు తెలియడం మంచిది కాదని “ఏం లేదు, వెళుళ్” అనాన్ను. నరుస్
అనుమానంగా చూసూత్ బయటికి వెళిళ్ంది.
పరికిణీ కటుట్కుంటూ
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“ఒక ఆడపిలల్మీద ఇలా అభాండం వెయయ్డానికి మీకు మనసెలా ఒపిప్ంది. మీకూ ఒక అమామ్యుంది. ఆమెనెవరైనా ఈ మాటంటే
ఎంత బాధ పడతారు. నేను అబాబ్యిలకు చాలా దూరంగా ఉంటాను. అసలు వాళళ్తో మాటాల్డడమే తపప్నుకుంటాను.” అంది రోషంగా.
ఇదేంటి నేను చూసింది తపాప్. ఏమైనా పొరపాటు పడాడ్నా?? ఆ అమామ్యి అరుపులకు నామీద నాకే అనుమానమొచిచ్ంది.
ఛా. ఛా. లేదు లేదు . నేను సరిగానే చూశాను.
“నినేన్దో అనాలని, నినున్ అవమానం చెయాయ్లని నాకెందుకుంటుంది. ఉనన్ విషయం చెపాప్ను. అంతే.”
“ఏం చెపాత్రండీ నాగురించి. అసలేం తెలుసు నాగురించి….. ఇంత నీచంగా మాటాల్డడానికి . ఈ విషయం ఊరికే వదలను. చాలా
దూరం వెళుతుంది . గురుత్ంచుకోండి. సొసైటీలో రెసాప్నిస్బుల పొజిషన లో ఉండి మీరిటాల్ మాటాల్డుతునాన్రంటే…” కాసేపు గాప తీసుకుని
“ ఓ..హ గాడ …నమమ్లేకపోతునాన్ను. ”
టేబిల మీద ఉనన్ తన పేరు గల ఫైల తీసుకుని విసురుగా వెళిళ్పోయింది.
ఆమె వెళిళ్న కాసేపటికి
“ఏమనాన్రు మేడం తనని?” నా రూం డోర తెరిచి ఆ తలుపు ఒక చేతోత్ పటుట్కుని అడుగుతునాన్డు ఒక అబాబ్యి.
ముదురు నీలం మీద సనన్ని తెలల్ గళళ్ షరట్. ముఖం మీదకు పడే అందమైన జుటుట్. లేతగా ఉనాన్డు ఆ అబాబ్యి. అతని భుజాన
కాలేజ సూట్డెంటస్ వేసుకునే బాగ ఉంది.
“ఎవరు నువువ్?” విసుగాగ్ అనాన్ను.
“నేను రతన్ కజిన ని.”
ఎదురుగా కూరుచ్ని “ మా కజిన ను ఏదో అనాన్రంట. ఏమనాన్రు మేడం, ఏడుసుత్ంది బయట?“ ముందుకు పడుతునన్ జుటుట్ని
వెనకుక్
విదిలించాడు..
‘ఎవరితోనైనా పెటుట్కో...యూత తో వదుద్’
‘ యూత అనుకుంటే ఏదైనా సాధిసాత్రు’ లాంటి లాంటి డైలాగులు వంటోల్ బలంగా పేరుకునన్టుల్నాన్యి.
“ఏమనాన్నంది..?”
“తను చెపప్డం లేదు. మీరు ఇనస్లట్ చేశారని ఏడుసోత్ంది.”
“ఉనన్ విషయం చెపాప్ను అంతే. సమసయ్ ఉంది. దానిన్ పరిషక్రించుకోవడానికి చూడండి. నాతో పోటాల్ట అనవసరమైన టైం వేసట్ ”
బెల కొటాట్ను.
నరుస్ వచిచ్ంది.
“ఇతనిన్ బయటకు తీసుకెళుళ్.” చెపాప్ను.
నా వంక కోపంగా చూసూత్ బయటకు వెళాల్డు.
PPP
అది జరిగిన నాలుగైదు రోజులకు, మాకు దగగ్రోల్ ఉనన్ మలీట్ సెప్షాలిటీ హాసిప్టల నుండి ఫోన వచిచ్ంది. అపుప్డపుడు గైనిక కేసులు
చూడడానికి వెళుత్ంటాను. ఆ హాసిప్టల నుండి అపుప్డపుప్డు కేసులు చూడమని పిలుపు వసుత్ంటుంది.
"ఏంటి కేసు?"
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"అటెంపెట్డ సూయి సైడ , సెలఫ్ పాయిజనింగ. ఆమె దగగ్ర మీ ఫైల ఉంది."
"ఏం వార్శానో చూడు."
"ఏం రాసి లేదు మేడం. ఖాళీ ఫైల!"
అటెట్ంపెట్డ సూయి సైడ...ఖాళీ ఫైలు. ....ముందు రతేన్ గురొత్చిచ్ంది.
నేను వెళేళ్సరికి ఆమెను అటెండ అయిన డాకట్ర ఎదురొచాచ్డు.

" తవ్రగానే తీసుకొచాచ్రు.సట్మక వాష ఇచిచ్, యాంటి డోట కూడా ఇచేచ్శాము. పేషంట సేట్బుల గానే ఉంది. ”
“ఏం తీసుకుంది?”
“ఈ అమామ్యి వాళళ్ సిసట్ర కు సెరెబర్ల పాలీస్ అట. ఫిటస్ వసుత్ంటాయని డైలీ మెడిసినస్ వాడుతుంటారట. అవి ఒక సీసా మొతత్ం
మింగేసిందట.”
“అతనే మళీళ్ చెపాప్డు. యంగ పేషంట , సూయి సైడ అటెట్ంపట్ ... అనుమానమొచిచ్ సాక్న చేశాము. పెర్గన్నీస్ ఉంది.”
“ఆ…చూశాను.”
“అందుకేనా, ఫైల లో ఏం రాయలేదు..”
అటూ ఇటూగా తలూపాను.
రతన్ను చూడడానికి వెళాళ్ను. మనిషి సప్ృహలోనే ఉందికానీ, మాటలోల్ కాల్రిటీ లేదు. ఏమామ్టాల్డుతోందో సరిగా అరథ్ం కావడం లేదు.
ఏదేదో చెపోత్ంది. ఏడుసోత్ంది. అకక్డకక్డా కొనిన్ పదాలు కిల్యర గా ఉనాన్యి.
“ననున్ చచిచ్పోనివవ్ండి. నేను బతకను . నాకు బతకాలని లేదు.” అని ఏడుసోత్ంది.
“మేడం కొంచం రికవర అయిన తరావ్త మీకు రిఫర చేసాత్ము. ఆ ఎం టీ పీ అదీ.. ..కిల్యర ఇండికేషనస్ ఉనాన్యికదా. ఎరీల్ పెర్గన్సీ,
పాయిజనింగ , పైగా అన మారీడ...”డాకట్ర అనాన్డు.
“అలాగే పంపించండి. లేదా ఇకక్డ చెయయ్మనాన్ చేసాత్ను.”
నేను తనని చూసి బయటకు వచేచ్ సరికి తెలల్వారు జాము అయిదయింది. బయట వచిచ్ చూసేత్ ఒకావిడ నుంచుని ఉంది.
బాగా వెలిసిపోయిన అరిటాకు పచచ్ చీర, బూడిదరంగు జాకెటుట్. అరథ్ రాతిర్ హడావుడిగా వచిచ్ందేమో, జుటుట్ రేగిపోయి ఉంది.
బోసిగా ఉనన్ నుదురు. ముడతలు పడిన చేతులు. చేతిలో చిలల్ర నోటుల్నాన్యి. ఆటోకి ఇవవ్గా మిగిలిన చిలల్ర కాబోలు. వాటిని గటిట్గా
పటుట్కుని గాజు కళళ్తో ఆతర్ంగా చూసోత్ంది.
రతన్ పోలికలు కనిపిసుత్నాన్యి కానీ, ఆ అమామ్యి తలిల్ ఈవిడా అని ఆశచ్రయ్పోయేంత బీద సిథ్తిలో ఉంది.
“రతన్ మీకేమవుతుంది.”
“కూతురేనండీ.”
“పర్సుత్తానికి పరేల్దు. ఇవాలిస్న టీర్ట మెంట అంతా ఇచాచ్రు. భయపడొదుద్.”
ఆమె భోరుమని ఏడుసుత్ంది అనుకునాన్ను గానీ,కానీ అలాగే చూసూత్ నిలబడింది.
కషాట్లు మరీ ఎకుక్వగా అనుభవించేవారికి , ఏడుపు రావడం కషట్ం.
PPP
రతన్ కోలుకునన్ తరావ్త మా హాసిప్టల కు పంపించేశారు. బాగానే ఉంది. తిరుగుతోంది.
వాళళ్ అమమ్కు విషయం వివరించాను. అనిన్ దెబబ్లతో పాటే ఇదో దెబబ్ అయింది. కానీ గటిట్ దెబేబ్ …
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ఆమె మా హాసిప్టల కు వచిచ్న తరావ్త, రతన్కు అబారష్న చేశాను. గరభ్ంలో ఉనన్ శిశువుకు ముఖయ్మైన అవయవాలు ఏరప్డేదశలో
కొనిన్ పర్మాదకరమైన మందులు వాడడం ఒక కారణమైతే , పెళిళ్కాకుండా వచిచ్న గరభ్ం వలల్ ఎదురయేయ్ సమసయ్ల నుండి తపిప్ంచడమే
ఇంకో కారణం.
ఓ రోజు వాళళ్మమ్ మధాయ్హన్ం ఓ పీ అయిన తరావ్త వచిచ్ంది.
“ కాలేజీ అయిపోయింది. ఆ టీచరుదోయ్గం కోసమని పరీక్షలు రాసత్ంది. అది కూడా శర్దధ్గా చదవదు. ఇంటోల్ కూరుచ్ని చదువుకోవే
అంటే వినకుండా సేన్హితురాలితో కలిసి చదువుకుంటానని రోజూ పోతంది. సాయంతర్ం ఎకక్డికో ఫెర్ండింటికెళిళ్ందమామ్. అకక్డేం జరిగిందో
వచేచ్సరికి మొహమంతా మాడుచ్కుని వచిచ్ంది. అనన్ం తినమంటే ఇంతెతుత్న ఎగిరింది. ఈ మధయ్న దాంతో ఏం మాటాల్డలనాన్
బయమవుతుంది. ఒకటే కోపం. నిదరొసత్ందని లోపలకెలిల్ గడెటుట్కుంది. ఎందుకో నాకు అనుమానంగానే ఉండి, నిదర్బోకుండా మెలకువగానే
ఉనాన్.. . మధయ్రాతిర్లో లెగిసి వంటింటోల్ కెళిళ్ంది. ఆకలేసింది కాబోలు అనన్ం తినడానికెళిళ్ందనుకునాన్ను.
మళీళ్ నేను కదిలితే తినకుండా వెళిళ్పోతుందేమోనని కదలకుండా పడుకునాన్ను. అయిదునిముషాల తరావ్త గదిలోపలికి
వెళిళ్పోయింది. వంటింటోల్ లైట అలాగే వేసే ఉందని , తీదాద్మని వెళేత్ ,ఎకక్డి గినెన్లు అకక్డే ఉనాన్యి. వంటింటి గటుట్ మీద చినన్దాని మందు
సీసా ఖాళీగా ఉంది.
గబగబా గదిలోకెళిళ్ దీనివాలకం చూసేత్ మన లోకంలో లేదు. పకిక్ంటబాబ్యి సాయం తీసుకుని ఇటొచాచ్ం.”
“ఇలెల్లా గడుసుత్ంది?”
“గుడి దగగ్ర కొబబ్రికాయల షాపుందమామ్. అదే తిండిపెడతంది.”
“ఇక తెలుసుకుంటుందిలే బాధ పడకు.”
“ఏం తెలుసుకోటమోనమామ్. సోకులు చేసుకుంటంటే, ఏమోలే వయసు పిలల్కదా.. అటాట్ తయారవాలనిపిసత్దేమోలే అని ఊరుకునాన్.
అమమ్నటం మానేసింది. మమీమ్ మమీమ్ అని పటుట్కుంది. ఇంటోల్ అదిలేదు ఇదిలేదు డైనింగ టేబుల లేదు, సోఫాలేల్వు. అందరికీ అనీన్ ఉనాన్యి,
మనకే ఏదీ లేదని గొడవ. ఆ పిలాల్డు మాకు తెలిసినోళళ్ అబాబ్యే. చదూకునే పిలాల్డు, దీనికనాన్ చినోన్డే.
లేదు. తండెర్దురుగా నుంచునే ధైరయ్మూ లేదు.

పెళిళ్ అదీ చేసుకునే వయసూ

దీనికనాన్ చినన్పిలల్ , పుటకనుండీ మాటా పలుకూ లేదు. నడవలేదు. అనీన్ మంచం లోనే.

దానికి అకక్ను చూసేత్ పండగే. ఇదింటికి రాగానే"ఆ...ఊ.." పిలుసత్ది.మధయ్మధయ్లో ఫిటస్ వసుత్ంటయియ్ దానికి. తోడబుటిట్న దాని మొహమైనా
చూడదు.”
రతన్ని పిలిపించాను.
మొహం కోపంగా పెటుట్కుని వచిచ్ కూరుచ్ంది.
“ఎలా ఉంది రతాన్?” పలకరించాను.
“ఒకె..బాగానే ఉంది.”
“కొనాన్ళుళ్ ఇంటి దగగ్ర రెసట్ తీసుకో. కోలుకునన్ తరావ్త ఉదోయ్గం కోసం ఎగాజ్మస్ ఉనాన్యంట కదా. వాటికి జాగర్తత్గా పిర్పేర
అవు.”
నా మాటలు విసుగాగ్ ఉనాన్యని, తనకు నచచ్డం లేదనీ తెలుసూత్నే ఉంది.
PPP
డిశాచ్రజ్ అయి వెళిళ్పోయిన ఓ పదిరోజుల తరావ్త, ఓ రోజు ఆపరేషన కు వెళళ్బోతుంటే తలిల్తో కలిసి వచిచ్ంది రతన్. అదే బాగ,
తలిల్తో తనకేమీ సంబంధం లేనటుల్ కూరుచ్ంది. భుజానికి అదే పొడుగాటి బాగ.
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“ఏంటి రతాన్. ఎలా ఉనాన్వు?”
అబారష్న రిపోరట్ కావాలంది.
ఎందుకంటే ...

“ఆ పోయేకాలం. ఇపుప్డు ఆళిళ్ంటిముందు డేరా వేసుకుని కూరుచ్ంటానంటుంది. ఎంత చెపిప్నా వినటం లేదు. ఆళిళ్ంటోల్ తెలిసేత్ ఆ
పిలాల్ణిణ్ కొటిట్ సంపేసాత్డు ఆళళ్ నానన్. అసలే పోలీసాయన. విపరీతమైన కోపం. మా మీద కొచిచ్నా వసాత్డని హడిలి చసత్నాన్.” రతన్ వాళళ్మమ్
అంది.
“ఏంటి రతాన్, ఎందుకు వాళిళ్ంటి ముందు?”
“వాళళ్కు బుదొధ్చేచ్టుట్ చెయాయ్లండీ.”
“ఎవరికి?”
“ లేకపోతే కడుపు చేసి వదిలేసాత్రా. పెళెళ్ందుకు చేసుకోరో ,వాళిళ్ంటిముందే కూరుచ్ని ధరాన్ చేసాత్ను.”
“నాకు అబారష్న కు సంబంధించిన రిపోరట్ కావాలి. మా ఫెర్ండ వాళళ్ అకక్ మహిళా సంఘానికి సెకర్టరీ. ఆమె టీవీ చానల
వాళళ్నందరినీ తీసుకు వసాత్నంది. జరిగిందేమిటో మీరు కూడా చెపాప్లి.”
మొదటి రోజున పెర్గన్నీస్ ఉందంటే ఎలా రియాకట్ అయాయ్వో,

అదంతా చెపప్మంటావా అని అడగాలనుకుని,

సూయిసైడ

చేసుకోబోయిన పిలల్తో అలా ఏం మాటాల్డతామని ఊరుకునాన్ను. అవతల ఆపరేషన కు టైమైపోతోంది.
డా. జోయ్తి గారని సైకియాటిర్సట్ , కౌనెస్లింగ కూడా బాగా కౌనెస్లింగ చేసాత్రు.
జోయ్తి గారికి ఫోన చేసి ఇలా ఓ కేసుంది మీరోసారి మాటాల్డాలని చెపిప్ ఆపరేషన కు వెళిళ్పోయాను.
జోయ్తి గారొసేత్, నా రూం లో కూరోచ్బెటట్మనీ, రతన్తో మాటాల్డడానికి వసుత్నాన్రని నరస్ తో చెపాప్ను.
నేను ఆపరేషన అయే సరికి ఆవిడ రతన్తో మాటాల్డుతునాన్రు.
“పెళిళ్ చేసుకుంటారనుకో..ఎకక్డుంటారు? ఏం తింటారు?”
“వాళిళ్ంటోల్నే,

వాళళ్ ఫాదర అంటే ఆ అబాబ్యి భయపడుతునాన్డు. …. ఆయన పోలీసు ఆఫీసర, పెదద్మనిషిగా నాయ్యం

చెయాయ్లికదా. ననున్ కోడలిగా ఎలా ఒపుప్కోడో చూసాత్ను.”
“మీరు తెచుచ్కునే తలకాయనెపుప్లనీన్, అమామ్నానన్లు భరించి, బాధయ్త తీసుకోవాలి. పెళిళ్ చేసి ఇళళ్లో పెటుట్కుని పోషించాలి.
నీకూ, ఆ అబాబ్యికీ జరిగినదాంటోల్ ఆ అబాబ్యి తండిర్కేం సంబంధం? అతనేం చదువుతునాన్డు?”
“ఇంజినీరింగ చదువుతునాన్డు .”
ఈమెకు డిగీర్ అయిపోయింది. అతనింకా చేసుత్నాన్డు.
“వాళిళ్ంటోల్ చెపప్గలడా ఈ సంగతి?”
“చెపాప్లి కదండీ. వాడుకుని వదిలేసేత్ ఏమవుతుందో చూపిసాత్ను. సరదాలు తీరుచ్కోవడానికి , మోసం చెయయ్డానికి ఆడవాళుళ్
కావాలి. కడుపు చేసి పారిపోయేవాళళ్ను వదలకూడదండీ. అతనికి బుదిధ్ చెపాత్ను. ”
“ఎవరో సరదాలు తీరచ్డానికి నువెవ్ందుకొపుప్కునాన్వు. నీకూక్డా ఇషట్ం ఉండబటేట్ కదా?”
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“అదేంటి మేడం, ఆడదానిన్ పెర్గన్ంట ను చేసిన వాణిణ్ వెనకేసుకొసాత్రే. ఆడవాళళ్ శకిత్ ఏంటో నిరూపిసాత్ను... నేను తలుచ్కుంటే ,
ఏమవుతాడో తెలిసేటుట్ చేసాత్ను.
“ చేశాడు అంటునాన్వు. సతరీ సహకారం లేకుండా మగవాడి ఒకక్డివలాల్ అయే పని కాదు.

ఆడవాళుళ్, శకిత్ అంటునాన్వుకదా.

జరిగిన తపుప్లో మీకూక్డా బాధయ్త ఉందనన్ నిజానిన్ ఒపుప్కోలేని మీరు, ఇంకేం శకిత్ సవ్రూపాలు. నీకు పెర్గన్నీస్ వచిచ్ంది కాబటిట్ అతనిది
మోసం అంటునాన్వు. అదే ఒకవేళ అతనికి గరభ్ం వచేచ్ వీలుంటే, నువువ్ మోసగతెత్వు అవుతావా?”
“అంటే నాకనాయ్యం జరగలేదా?”
“జరిగింది కానీ, అలా జరగడం లో నీకూ భాగముంది. వాళళ్ ఇంటిముందు వాళిళ్ంటిముందు ధరాన్ చెయయ్డం అంటే, ‘నేను పనీ
పాటా చెయయ్ను. మీ అబాబ్యితో కులాసాగా ఉంటాను, నాకు తిండిపెటిట్పోషించండని దేబిరించడం.”
“అంటే అతనిన్ అలాగే వదిలెయాయ్లా?”
“ అతనిన్ వదలలేకపోవడం నీ బలహీనత. అతనిన్ సాధించాలి, శికిష్ంచాలి అనుకోవడం కూడా ఏదో రకంగా అతనికి దగగ్రగా
ఉందామనే పర్యతాన్లు. నిజంగా నీకు సాధించాలని ఉంటే, ఏదైనా లకాష్య్నిన్ తీసుకుని దానిన్ సాధించు. బాగా చదివి ఉదోయ్గం తెచుచ్కో.
మరీ శకిత్ ఎకుక్వైతే అతనిన్కూడా పోషించేంతగా నువువ్ నిలబడు. అపుప్డు పెళిళ్ చేసుకో.”
“…………..”
“ ఏదో చేసి చూపిసాత్నంటునాన్వే. అదేదో , ముందు మీ అమమ్కు , మీ చెలెల్లికి చేసి చూపించు. మీ అమమ్ఎపుప్డైనా సరిగాగ్ తినన్దేమో
పటిట్ంచుకునాన్వా? ఆవిడెంత ఎండిపోయిందో చూడు. మొనన్ హాసిప్టల ఖరుచ్ ఎలా పెటిట్ందో కనుకుక్నాన్వా. ఎకక్డో అపుప్ తెచిచ్ ఉంటుంది.
మంచి అమామ్యివైతే ఆ అపుప్ ఎలా వచిచ్ందో అడుగు. అది ఎటాల్ తీరాచ్లో ఆమెకో ఆలోచన చెపుప్. బాధయ్తలకు కటుట్బడినవాళేళ్ శకిత్
సవ్రూపాలు. ఒకరి మీద ఆధారపడి బతికేదాద్మనుకునేవాళుళ్ కాదు.”
ఎపుప్డూ లేనిది జోయ్తి గారి మాటలకు రతన్వాళళ్మమ్ కనీన్ళుళ్ పెటుట్కుంది. ఆ కనీన్ళళ్కు రాయి రతన్మవుతుందేమో చూడాలి.

****
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- తొమిమ్దవ కథ పిజి చేసే రోజులోల్, మా టెర్యినింగ లో భాగంగా, తమిళనాడులోని ఒక మిషనరీ హాసిప్టల లో కొనిన్ నెలలు పనిచేయాలనేది ఒక
రూల ఉండేది. ఆ హాసిప్టల లో విపరీతమైన రదీద్ ఉంటుందనీ, మాకు అనుభవం, అదీ బాగా వసుత్ందని మా పొర్ఫెసర ఆ ఏరాప్టు చేశారు.
అకక్డ ఉనన్నిన్ రోజులు హాసిప్టల ఆవరణలో ఉనన్ హాసట్ల లో ఉండేదానిన్.
ఆ హాసిప్టల లో శారద గారని మాకు గైనిక హెడ గా ఉండేవారు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా, ఆవిడకూ, నాకూ ఎందుకో
చాలా తవ్రగా సేన్హం కలిసింది.
ఆవిడకు చదువు, వృతిత్ తపప్ వేరే లోకమే తెలియదు. వృతిత్లో కొతత్ విషయాలు తెలుసుకోవడం, ఎపప్టి కపుప్డు జరన్లస్
చదువుకోవడం , అవి మళీళ్ జూనియరస్ కు పాఠాలు చెపప్డం ….అదే పర్పంచం ఆవిడకు. అరథ్ రాతిర్ ఎపుప్డైనా సరే, జూనియర డాకట్ర కు
ఒకక్ ఫోన కాల దూరంలో అందుబాటులో ఉండేవారు. ఆపరేషన మధయ్లో ఏదైనా సమసయ్ వసేత్ అయిదునిముషాలోల్ వచిచ్ అది
పరిషక్రించేవారావిడ. సూట్డెంటస్ కూ, కొలీగస్ కూ ఆవిడంటే చాలా అభిమానం.
ఆవిడ భరత్ కూడా డాకట్రే. ఆయన కూడా అదే హాసిప్టల లో ఎనసీథ్షియా విభాగంలో పనిచేసేవారు. ఆవిడ సరజ్రీ చేసుత్ంటే ఆయన
ఎనసీత్షియా ఇచేచ్వాళుళ్. ఇంటిదగగ్ర ఒకటి సారి రెండు సారుల్ కనిపించారు కానీ, ‘హలో , నమసేత్’ కనాన్ ఆ పరిచయం ముందుకు
సాగలేదు . ఇదద్రు మగపిలల్లూ బాగా తెలివికలవాళళ్నీ, ఐ ఐ టీ లో మంచి రాంకులు సంపాదించి ఇంజినీరింగ చదువుతునాన్రనీ డిపారట్
మెంటోల్ ఎవరో చెపాప్రు.
ఆ హాసిప్టల కు సంబంధించిన మెడికల కాలేజీలో ఆవిడ పాఠాలు చెపేప్వాళుళ్. ఒకోక్సారి నాకు కాల డూయ్టీ లేనపుడు, ఆవిడ
తనతో బాటే, మెడికల కాలేజీకి తీసుకెళేళ్వారు. ఆ తరావ్త , వాళిళ్ంటికి తీసుకెళిళ్ టీ తాగించి సాయంతార్నికి మళీళ్ హాసట్ల లో దించేవారు.
శారదగారికి వృతిత్ అంటే ఎంత పార్ణమో, ఇంటిపనులనాన్, వంటపనులనాన్ అంత బదధ్కం. ఆవిడకు కనీసం కాఫీ కలుపుకోవడం వచాచ్
అని అనుమానం వచేచ్ది. పొర్ఫెషన లో ఇరవైనాలుగగ్ంటలూ పనిచెయయ్మనాన్ సరే అలుపూ సొలుపూ లేకుండా పని చేసాత్రు కానీ, ఇంటోల్
వంట చెయాయ్లిస్ వసేత్, పసేత్ ఉంటానంటారు. ఇదద్రు పిలల్లిన్ ఎలా పెంచారో అరథ్ం అయేయ్ది కాదు.
పర్తి సాయంతర్ం ఒక గుడికి తీసుకెళేళ్వారు. ఒకే రాతితో కటాట్రు కదా అనిపించే రాతి గోడలతో, ఆకుపచచ్ని కోనేరుతో, గుడి
ఎంత బాగుందీ అనుకునేదానిన్. గుడి హడావుడికి కొదిద్ దూరంలో చలల్ని రాతి మండపం లో కూరోచ్బెటిట్ , కబురుల్ చెపేప్వారావిడ. వృతిత్లో
అనుభవాలే మాటాల్డేవారు.. తన గురించి ఒకక్ మాటా ఉండేది కాదు. మిగతా ఆడవాళళ్లాగా భరత్ గురించి, పిలల్ల గురించి ఆవిడ
మాటాల్డగా నేను వినలేదు.

ఆవిడ ఏం చెపుత్నాన్ సరే ఎంత నిజాయితీ, ఎంత నికక్చిచ్ మనిషీవిడ అనిపించేది. మోసం, అబదధ్ం, తెలిసి

తపుప్ చేయడం లాంటివి సహించలేరు. ఆమెతో సేన్హం నాకు ఎపప్టికపుప్డు భయం కలిగించేది. ఏదైనా పొరపాటు చేసాత్నేమో, ఎపుప్డైనా
కోపం తెపిప్సాత్నేమో , ఈ సేన్హం తెగిపోతే ఎంత బాధపడాలో అని..
రుకిమ్ణి అనే పనిమనిషి ఇంటిపనులు, వంట పనులు చూసుత్ందని నాతో ఒక సారి అనాన్రు. వంట పనులేమో గానీ , ఇంటిపనులు
చూసేందుకు ఎవరూ లేరని ఆవిడ ఇంటికెళేత్ తెలిసింది. అదొక సముదర్ం లానే ఉండేది. పుసత్కాలు, జరన్లస్, ఉతత్రాలూ అనీన్ సోఫాలోల్నూ,
కురీచ్లోల్నూ, ఉండేవి. కూరోచ్వాలంటే , వాటనిన్టినీ తీసి సరాద్లనాన్కూడా కుదిరేది కాదు. ఇలల్ంతా నిండుగా ఉండేది.
ఇంటికనాన్ గుడి పదిలం అని ఎందుకనాన్రో ఆవిడ ఇంటిని చూసేత్ తెలిసేది.
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ఓ రోజు కానఫ్రెనస్ విషయాలు చరిచ్ంచేందుకు అందరూ వసుత్నాన్రని ననూన్ తీసుకెళాళ్రు. తోటి డాకట్రల్ంతా, రెండు కారల్లో మేడం
ఇంటికి బయలు దేరారు .ఇలుల్ విశాలమైనదే కానీ, కూరోచ్డానికి ఎకక్డా జాగా ఉండదు. వీళళ్ందరూ ఎకక్డ కూరుచ్ంటారని నేను
భయపడుతునాన్ను కానీ, శారద గారు మాతర్ం నవువ్తూ తుళుళ్తూ మాటాల్డుతునాన్రు. ఇంటికెళేళ్సరికి , ఎకక్డి వసుత్వులకక్డ సరిద్
ఉనాన్యి. ఎపుప్డూ లేనంత విశాలంగా కనిపిసోత్ంది.
అందరూ సోఫాలోల్ కూరుచ్నాన్రు. అవీ చాలక డైనింగ టేబిల చుటూట్ ఉనన్ కురీచ్లనీన్ తీసుకెళిళ్ సోఫాల మధయ్లో వేసుకునాన్రు.
అకక్డునన్ టీపాయ మీద కాగితాలు పెటిట్ వివరాలు మాటాల్డుకుంటునాన్రు. ఇలేల్మిటి ఇంత శుభర్ంగా ఉందని , నేను కాసేపు ఆశచ్రయ్పోయి,
హాలోల్నే ఓ పకక్గా వేసి ఉనన్ దీవాన మీద, విడిగా కూరుచ్ని అటూ ఇటూ చూసుత్నాన్ను. ఎటూ ఆ కానఫ్రెనస్ టైముకు నేను అకక్ణుణ్ంచి
వెళిళ్పోతాను.
రుకిమ్ణి ఎకక్డుందో తెలియదు. ఓ అమామ్యి హాలోల్ తడిగుడడ్తో శుభర్ంగా తుడుసోత్ంది. అకక్డ అంత మంది మనుషులు
గోలగోలగా మాటాల్డుకుంటునాన్రనన్ ధాయ్స లేనటుట్, మౌనంగా హాలంతా తుడుసోత్ంది.
ఇంతలో మేమొచిచ్న అలికిడి విని రుకిమ్ణి బయటకొచిచ్, పనిచేసుత్నన్ ఆ అమామ్యితో చెవిటి వాళల్తో మాటాల్డినటుల్ “ లోపలకెళిళ్
అంటుల్ తోము ఫో .” అంది.
ఆ తడిగుడడ్ , నీళళ్బకెట నీ అలాగే హాలోల్ వదిలేసి లోపలికెళిళ్ంది.
బకెట అదీ తీసుకుని రుకిమ్ణి లోపలికెళిళ్ంది.
పావుగంట తరావ్త, ఆ అమామ్యి, రుకిమ్ణి వచిచ్ అందరికీ టిఫిన పేల్టుల్ అందించింది. . కాసేపటికి ఆ అమామ్యి చేతిలో కాఫీ
కపుప్లునన్ టేర్ పటుట్కుని వచిచ్ నుంచుంది. టేర్ పటుట్కుని అందరి ముందూ నుంచునన్ ఆ అమామ్యి పైట చెదిరిపోయింది. అయినా
పటిట్ంచుకోకుండా అలానే నుంచుంది. గభాలన్ రుకిమ్ణి వచిచ్ పైట సరి చేసి “లోపలికి ఫో ” అని గదిమినటుట్ నెమమ్దిగా అంది.
నేను టిఫిన తినేసి పేల్ట వంటింటోల్ పెటట్డానికి తీసుకెళాళ్ను. ఆ అమామ్యి సింక ముందు నిలబడి అంటుల్ తోముతూ ఉంది.
నేనొచిచ్న విషయం కూడా పటిట్ంచుకోలేదు. విచితర్ంగా, ఆమె మొహంలో ఏ రకమైన భావమూ లేదు.

ఆ అమామ్యి పనిచేసే పదధ్తి

చూసేత్.. చేసుత్నన్ పనిమీద అవసరమైన దానికనాన్ కూడా ఎకుక్వ శర్దధ్ చూపిసుత్ందేమిటీ అనిపించింది.
కాసేపటికి అందరూ వెళిళ్పోతుంటే, వాళళ్లో ఎవరో ఒకరికి, ననున్ నా హాసట్ల దగగ్ర దింపమని చెపాత్రేమో అనుకుని బాగ తీసుకుని
రెడీ అయాయ్నుకానీ వాళళ్ందరీన్ పంపించి వెనకొక్చిచ్ నాతో పాటు దీవాన మీద కూరుచ్నాన్రు.
హాలోల్ ఖాళీ పేల్టు,ల్ కపుప్లు తీసుకెళళ్డానికొచిచ్ంది ఆ అమామ్యి. మా వంక ఒకక్ చూపుకూడా లేదు. ఒక రోబో లాగా పనిచేసోత్ంది.
“ఈ అమామ్యెవరు మేడం, ఎపుప్డూ చూడలేదు?” అడిగాను
“అది మన రుకిమ్ణి కూతురు, రోజా. నరిస్ంగ కాలేజ హాసట్ల లో ఉంటుంది. రుకిమ్ణి ఇదివరకు రెండు మూడిళల్లో చేసేది.
ఇంటిదగగ్ర వదిలేసి రావడానికి భయమేసి దీనిన్ అకక్డ కాలేజీ హాసట్ల లో చేరిచ్ంది. నరిస్ంగ కాలేజ చూసుకునేది మన చూడామణి గారే ,
రోజాకు నరిస్ంగ హాసట్ల లో ఆయాగా ఉదోయ్గం వేయించారు. అకక్డైతే దానికి సేఫీట్ ఒకక్టే కాదు. జీతమూ వసుత్ంది. అందరిలా ఐకుయ్
తకుక్వ కానీ, ఏ పనైనా చకక్గా చేసుత్ంది.”
“అదే చూసుత్నాన్. ఇలల్ంతా మెరిసిపోతోంది.”
“అదెనాన్ళుళ్, ఇంకా వారం రోజులే. అకక్డ కాలేజీ తెరవగానే అది వెళిళ్పోతుంది. ఇహ ఆ తరావ్త రుకిమ్ణీ, నేనూ, ఇంటోల్
వసుత్వులనీన్ ఎడా పెడా పడేసుకోవచుచ్. .”
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ఆ హాసిప్టల లో నా టెర్యినింగ ఇంకా వారం రోజులోల్ అయిపోతుందనగా, కిర్స మస సెలవలకని వచిచ్ంది రోజా.
ఆ రోజు , ఇంటికెళాద్మని శారదగారు తీసుకెళుత్ంటే, ఇంటికొదుద్, గుడికెళాద్మనాన్ను.
“నువెవ్ందుకొదద్ంటునాన్వో నాకు తెలుసు. ఇవాళ రోజా వచిచ్ంది. ఇలుల్ నీట గా పెటేట్ ఉంటుంది. రా ” అంటూ తీసుకెళాళ్రు.
ఇంటి లోపలికి వెళళ్గానే “రుకిమ్ణీ , టీ తీసుకురా” అని లోపలికి కేకపెటాట్రు.
రుకిమ్ణి లోపలున్ండి బయటకు వచిచ్ంది. “అమమ్గారూ గేస అయిపోయింది. ఫోన చేశాను. ఓ అరగంటలో తెసాత్ననాన్డు.”
రోజా మా ముందే కూరుచ్ని ఉంది. ఇదివరకులా పని చెయయ్డం లేదు. కిటికీ లోనుండి బయటకు చూసుత్ంది. అలా ఖాళీగా
కూరోచ్వడం ఎపుప్డూ లేదు.
రోజా , బాగునాన్వా?” అనాన్ను.
నా వంక చూసి కళెళ్తిత్ చూసి నవువ్కుంటూ తన జడ చివరివరకూ అలుల్కుంటోంది.
రోజా మొహం లో నవువ్ వింతగా ఉంది.
ఇంకా పలకరించాలనిపించింది.
“ఈసారి ఎనాన్ళుళ్ంటావు?”
“ఉండను. వెళిళ్పోతా..”
“ఏం?”
“అకక్డ ఆడుకోవాలిగా నేను.”
ఇంతలో గాస సిలిండర భుజాన వేసుకుని వచాచ్డో అబాబ్యి. బటట్లనీన్ మటిట్ గొటుట్కు పోయాయో, మరి అతనేసుకునన్ది మటిట్ రంగు
యూనిఫామో తెలియలేదు.
రోజా కూరుచ్నన్దలాల్ లేచి నుంచుంది. అతని వంక సిగుగ్గా కళెళ్తిత్ చూసి ముసిముసిగా నవువ్తోంది. పైట పకక్కు వెళిళ్పోయిన
విషయం పటిట్ంచుకోవడం లేదు. అతను గాస పుసత్కం లో శారద గారి సంతకం పెటిట్ంచుకుంటుంటే దగగ్రకొచిచ్ " ఆడుకుందామా?" అని
అడిగింది.
ఆమె వాలకం చూసి అతను కొంచం బెదిరినటుట్ చూశాడు.
రోజా లోపలిగదిలోకి వెళిళ్ , కాసేపటికి బయటకు వచిచ్ంది.
ఇంతలో సంతకం పెటిట్ంచుకుని ఆ అబాబ్యి వెళిళ్పోయాడు. రోజా మొహం మీద పిండి అదిద్నటుల్ పౌడర గురుత్లు , దానితో పాటే
పాండస్ పౌడర వాసనా ..
గుమమ్ందాకా వెళిళ్ బయటకు రెండుమూడు సారుల్ చూసింది.
“రుకిమ్ణీ” శారద గారు పిలిచారు.
“ఏవైంది దీనికి, ఎపుప్డూ లేనిది మనుషులతో మాటాల్డుతోంది.” అడిగారు. .
“పోనీలెండి మనుషులోల్ పడింది. అంతే చాలు. ఎవరితోనూ మాటాట్డదు పెళెళ్టాట్ చెయాయ్లా అని దిగులుపడి సచేచ్దానిన్ రోజూ .
దాని జీతం అదీ బాంక లో కదిలిచచ్కుండా దాసుత్నాన్ను . అదిసేత్ ఎవరో ఒకళుళ్ దొరకక్పోరు.”
“ఛీ… దానికి పెళేళ్ంటి? నీకేమైనా మతిపోయిందా?” శారద గారు కసురుకునాన్రు.
“నేను మాతర్ం ఎనాన్ళళ్ని ఉంటాను. ఎవడైనా మంచోడు దొరికితే మూడు ముళుళ్ ఏపిదాద్మని.”
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కానఫ్రెనస్ దగగ్రపడుతోంది. శారద గారు సీరియస గా, ఆ ఏరాప్టల్ గురించి చెపుత్నాన్రు.

రోజా వంకే చూసుత్నాన్ను. నా దగగ్రకొచిచ్, “అబాబ్యెలిల్పోయాడా?” గేస అబాబ్యి గురించి కాబోలు ననన్డిగింది.
“ఏయ లోపలికెళుళ్” అంటూ అకక్డే ఉనన్ రుకిమ్ణి విసుకుక్ంది.
శారదగారి భరత్ వచిచ్ మాకు హలో చెపిప్ లోపలికెళాళ్రు.
“అయయ్గారికి టీ ఇవువ్ “ అంది తలిల్తో. రుకిమ్ణి ఏదో పనిలోఉండి పటిట్ంచుకోలేదు.
మా దగగ్రకొచిచ్, “అయయ్గారికి టీ !” అంది శారద గారితో..
“మాకు లేని టీ ఆయనకెందుకే?” అని నవావ్రు.
మళీళ్ వంటింటోల్కి వెళిళ్ తలిల్ని “అయయ్గారికి టీ ఇవువ్” అంటూ గొంతు పెదద్ది చేసి అరిచింది.
మేము మాటలాపేసి రోజా వంక చూసుత్నాన్ం. హాలోల్ ఓ మూల కూరుచ్ని ఏడవడం మొదలెటిట్ంది.
వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసోత్ంది. ఆపమనన్ కొదీద్ ఎకుక్వవుతోంది కానీ ఆగడం లేదు.
రుకిమ్ణి టీ తీసుకొచిచ్ ఇచిచ్న తరావ్త కానీ ఏడుపాపలేదు.
చీకటి పడుతోందని, ననున్ పంపించడానికి శారదగారు బయటకు వచాచ్రు.

ఇదద్రం ఆవరణలో ఉనన్ వేప చెటల్ చెటల్ కింద

నడుసుత్నాన్ం. లైటల్ వెలుగులో, చెటుల్ గాలికి ఊగుతునాన్యి.
శారదగారు ఏం మాటాల్డడం లేదు. ఆవిడ అంత మౌనంగా ఉండడం కొతత్గా ఉంది.
ఓ పావుగంట నడిచాక, దగగ్రోల్ ఉనన్ ఓ బెంచీ మీద కూరుచ్నాన్ం. "పాపం దానికీ వయసొచిచ్ంది. తోడుకావాలనిపిసోత్ందనుకుంటా.”
నేనేం మాటాల్డలేదు.
“తెలివి ఉండీ, చదువుకునన్ అమామ్యిలే పెళిళ్ తరావ్త, వచిచ్న వాడు ఎలా చూసాత్డో అని భయపడుతునాన్రు. రోజాకు
పెళిళ్చేయాలంటే..."
కాసేపాగి. " ఎంతటి ఓపికమంతుణిణ్ తీసుకురావాలి." అంటూ నిటూట్రాచ్రు.
PPP
నేను అకక్ణుణ్ంచి వచేచ్సిన తరావ్త, మా వూళోళ్ పార్కీట్సు పెటుట్కునాన్ను. కొనాన్ళుళ్ మా ఇదద్రిమధాయ్ ఉతత్రాలు నడిచాయి. ఆ
తరావ్త కొనాన్ళళ్పాటు ఆవిడ దగగ్రున్ండి ఏ కబురు లేదు. పార్కీట్సు, పిలల్లు, చదువులు ఈ గొడవలో పడి దాదాపు పదేళుళ్ గడిచిపోయాయి.
కానీ ఆమెను మరిచ్పోయింది ఎపుప్డూ లేదు. ఏదైనా కషట్మైనకేసు వచిచ్నపుడు, అలాంటి కేసులోల్ ఏం చెయాయ్లో ఆవిడ మాటాల్డిన మాటలు
గురుత్కొసూత్ ఉండేవి.
ఓ సారి నేషనల కానఫ్రెనస్ వాళళ్ సిటీలోనే జరుగుతుందని నోటిఫికేషన వచిచ్నపుడు దానికి తపప్కుండా వెళాళ్లని అనుకునాన్ను.
కానఫ్రెనస్ కు వెళాళ్లనన్ ఉతాస్హం లో శారదగారిని కలవొచచ్నన్ సంతోషం పాలే ఎకుక్వ.
వెళళ్బోయే ముందు శారదగారికి ఉతత్రం వార్శాను. ఫలానా రోజున వసుత్నాన్ను, కలవడానికి వీలవుతుందా అని. వెళళ్బోయేవరకూ
నాకేం రిపైల్ అందలేదు.
దిగులనిపించినా సరే, శారదగారు తపప్కుండా కానఫ్రెనుస్కు వసాత్రు. ఆవిడనెలాగైనా చూడొచచ్ని ఆశతోనే వెళాళ్ను.
లంచ బేర్క లో అందరి ముఖాలూ జాగర్తత్గా చూసూత్ ఉంటే ఒక చోట ఈవిడ శారదగారే అనిపించే ఒకావిడ కనిపిసేత్ నేను వెళిళ్
ఆవిడ పకక్నే నుంచునాన్ను. ఒక పోసట్ర దగగ్ర నుంచుని ఏదో రాసుకుంటూ ఎవరితోనో మాటాల్డుతునాన్రు.
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పదేళళ్కే ఇంత వయసు మీద పడుతుందా అనన్టుల్నాన్రు. గొంతుకూడా వినన్ తరావ్త ఇక అనుమానమే లేకుండా పోయింది.
ఆవిడ శారద గారే..
ఆవిడతో మాటాల్డుతునాన్విడ పకక్కెళళ్గానే, ఆమెను పలకరించి నేనెవరో గురుత్ చేశాను.
కాసేపు ననున్ తేరిపార చూశారు. ఆవిడ మొహంలో సంతోషమూ, ఆశచ్రయ్మూ.
అమమ్యయ్ … కానఫ్రెనస్ వర్తానికి ఫలం దకిక్ంది .
మౌనంగా ననున్ కౌగలించుకునాన్రు.
“నేనొసుత్నాన్నని మీకు లెటర వార్శాను.” నాకు రిపైల్ ఇవవ్లేదని నిలదీసుత్నన్టేట్ అడిగాను.
విడిపడాడ్క, నా చెయియ్ పటుట్కునే నావంక చూసూత్ ఉనాన్రు. ఏమామ్టాల్డకుండా నా చెయియ్ పెదవులకానించుకునాన్రు.
ఎలా ఉనాన్వు, ఏం చేసుత్నాన్వు లాంటి వివరాలేం అడకుక్ండా..
“ఇపుప్డు నాలుగో హాలోల్ చెయిర పరస్న గా కూరోచ్వాలి. సాయంతర్ం నాలుగింటి వరకూ ఉండాలి. నాకోసం వెయిట చెయియ్.
వెళిళ్పోకు" అనాన్రు.
ఆరోజు పోర్గార్ం ముగిసిన తరావ్త నాతోపాటే వచిచ్ , నేనుంటునన్ హోటల రూం ఖాళీ చేయించి , ఇంటికి తీసుకెళాళ్రు.
ఆ ఇలుల్. ఆ ఇంటిని చూడబోతునాన్నని చాలా సంతోషంగా వెళాళ్ను కానీ, ఆవిడ తీసుకెళిళ్న ఇలుల్ ఇదివరకు నేను చూసిందికాదు.
చాలా పోష లొకాలిటిలో ఒక లకజ్రీ విలాల్.
ఆ ఇంటికి వెళాద్మనుకుంటుంటే ఇకక్డకు తీసుకొచాచ్రే అని మనసు గునుసూత్ ఉంది.
ఇలల్ంతా శుభర్ంగా ఉంది. ఫరిన్చర అదీ చాలా చకక్గా పదధ్తిగా సరిద్ ఉనాన్యి. ఇంటోల్ ఎవరూ లేరు.
ఎకక్డా పుసత్కాలూ, జరన్లూస్ అనన్ మాటే లేదు. ఆయనెకక్డా కనిపించలేదు.
ఏవైనా జరగరానిది జరిగిందా? ఏమడగాలో, ఎలా అడగాలో తోచలేదు. “తవ్రగా రెడీ అవు. గుడి దగగ్రకు తీసుకెళాత్ను.” అని
తొందరపెటాట్రు. నేను రెడీ అయి వచేచ్సరికి, ఎవరో దోశలు, కాఫీ తెచిచ్ ఇచాచ్రు. ఆ గేటెడ కమూయ్నిటీలో హోటల ఉందనీ అకక్ణుణ్ంచే
అనీన్ వసాత్యనీ చెపప్రావిడ. ఆకలి మీద ఉనాన్ను. ఏం మాటాల్డకుండా తినేశాను.
పుసత్కాలు లేకుండా.. మేడం ఎలా ఉంటునాన్రు. ఏమీ అరథ్ం కాలేదు.
ఇంటినుండి బయటకు తీసుకుని వెళుత్ంటే ,
“గుడి అంటే మనం ఇదివరకు వెళేళ్వాళళ్ం, కోనేరు, రాతి మండపం..అలాంటి గుడేనా ?” అడిగాను.
“అలాంటి గుడి అంటే కషట్ం” అంటూ ఆ విలాల్ ల మధయ్ కటిట్న ఓ పాల రాతి మందిరం లో కూరోచ్బెటాట్రు.
లోపల మురళి వాయిసూత్ పాలరాతి కృషుణ్డు కనిపించాడు. ఒకళిళ్దద్రు తపప్ ఎవరూ లేరు ఆ మందిరంలో. కాసేపటికి గుడి
తలుపులు మూసి వాళుళ్ కూడా వెళిళ్పోయారు. మేమిదద్రం మిగిలాము. గుడి ముందు ఆవరణ లో గారెడ్న లైటల్ వెలుగు కొదిద్గా పడుతోంది
తపప్ చీకటిగానే ఉంది.
ఆ ఇలుల్ ఏమైంది.
సార కనిపించలేదే..?
పుసత్కాలేవీ ఇంటోల్?
మనసులో పర్శన్లు బయటికి అడగలేక
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“ఇలుల్ బాగుంది మేడం , కానీ ఆ ఇంటికి తీసుకెళాత్రనుకునాన్ను.”
“ఆ ఇంటినుండి వచేచ్శాను.” ఆ వాకయ్ం ఎంతో బరువుగా ఉంది.
వచేచ్సెయయ్డమంటే ? ఏమైంది? మరి ఆయన ..
“ఆయనతో విడిపోయాను.”
విడిపోవడమేంటీ...అదీ ఈ వయసులో...

“ఆ ఇలుల్ వదిలి వచేచ్శాను. ఆయనిన్ వదిలి వచేచ్శాను. రోజా గురుత్ందా, అదే మన రుకిమ్ణి కూతురు. అకక్డ నరిస్ంగ కాలేజ లో
పనిచేసుత్ండగా, అకక్డ కాలేజి డైరవర ఆడుకుందామని చెపిప్, దానికో ఆట నేరాప్డు. పాపం దానికేం తెలుసు. సెలవకొచిచ్నపుడు
ఇకక్డకూడా ఆడుకోవాలనుకునేది. నేరుచ్కునన్ ఆట ఆడుకోవాలనుకోవడం సహజమే కదా.. మిగతా ఆట ఇకక్డ ఈయన ఆడించాడు .”
“ఆటా?”
“అవును. అవును నాకూక్డా చాలా రోజుల వరకూ తెలియలేదు. రోజాకు కడుపు పెరుగుతుంటే, అనుమానమొచిచ్, ఓ రోజు పరీక్ష
చేసి అడిగితే ఇవనీన్ చెపిప్ంది. ఆ తరావ్త దానికి కూతురు పుటిట్ంది. నేనే డెలివరీ చేశాను.”
ఆవిడ చెపేప్ పర్తి మాటకూ ఆశచ్రయ్పోతునాన్ను.
“ ఆ విషయం తెలిసిన రోజున ఎందుకిలా జరిగిందని అడిగితే, ఎనోన్ అనాన్డు. నేను అందంగా ఉండననాన్డు. అందరిలా భరత్ను
చూసుకోవడం రాదనాన్డు. వండిపెటట్లేదనీ, తనలోని మగవాణిణ్ సంతృపిత్ పరచలేకపోయాననీ,

ఎనోన్ అనాన్డు.. ఎనోన్ ఏళుళ్ కలిసి

గడిపాము. ఒకక్సారిగా అనిన్ నిందలు తటుట్కోవడం ...నా వలల్ కాలేదు. అంతా బాగానే ఉందని నేననుకునాన్ను కానీ తన మనసులో
అసంతృపిత్ పేరుకుంటోందని అనుకోలేదు. తన తపుప్కు నేను కారణమని నిరూపించబోయాడు. ఆ రోజు అవనీన్ విని కూడా నేను ఎలా
బతికునాన్నా అని ఇపప్టికీ ఆశచ్రయ్మే."
"నేనూ నా చదువు, నా పేషంటూల్ ఇవే లోకంగా హాయిగా గడిపాను. ఎవరినో సంతృపిత్ పరచాలనీ, అదొక బాధయ్త నామీద ఉందని
నేనెనన్డూ అనుకోలేదు. తెలియకుండానే అతను నాకునాన్డనే భరోసా ఏదో ఏరప్డింది. మనతో కలిసి బతుకుతునన్ మనిషే మనలిన్
ఇంతలా దేవ్షిసాత్డని, మోసం చేసాత్డని అనుకోలేకపోయాను. . నేను చెపేప్ది రోజాకు కూతురు పుటిట్న విషయం గురించి కాదు. నామీద
ఇంత దేవ్షం , అసహయ్ం ఆయన మనసులో ఉందని నేనేనాడూ అనుకోలేదు. నిజమే, భారయ్ అంటే ఎలా ఉండాలో నాకు తెలియదు. అలా
నాకు రాదు కూడా."
ఎంత గొపప్ డాకట్ర ఆమె. ఎంత మంది సూట్డెంటస్ ఆమెకు అభిమానులుగా ఉండేవాళుళ్. సబెజ్కట్ లో తనకు తెలియని అపేడ్ట ఏదీ
ఉండదని ఎంతో గరవ్ంగా ఉండేవారు.
అలాంటిది అదేదో విషయం నాకు తెలియదని, రాదని ఆవిడ ఒపుప్కోవడం మనసంతా కలచివేసింది.
నా కళళ్వెంట కారుతునన్ నీళుళ్ చీకటోల్ కలిసిపోతునాన్యి. ఆమెకు తెలియకూడదని జాగర్తత్గా ఊపిరి పీలుసుత్నాన్ను.
" ఇపుప్డు హాయిగానే ఉనాన్ను. భారయ్ చేసే పనులు అపుప్డు తెలియక చెయయ్లేదు. ఇపుప్డు చెయాయ్లిస్న అవసరం లేదు"
కాసేపు కూరుచ్నాన్క చీకటి పడుతోందని ఇంటికి తిరిగి వచాచ్ము. తలుపులు తెరిచే ఉనాన్యి. వంటింటోల్ అలికిడి అవుతోంది.
ఇదేంటి తలుపు తీసి ఉనాన్యంటే“రుకిమ్ణి వచిచ్ ఉంటుంది. తన దగగ్ర కూడా తాళం ఉంటుంది.”
‘రుకిమ్ణి ఇకక్డే ఉందా ? మరి రోజా ఎకక్డుంది?
నేను లోపలికి వెళిళ్ బటట్లు మారుచ్కుని వచేచ్సరికి
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“భోంచేదాద్మా?” అంటూ వచాచ్రు.
“వదద్ండీ. ఆకలి లేదు.”
“ఫరావ్లేదు. కొదిద్గా పెరుగనన్ం తిను” అంటూ
“రుకిమ్ణీ!” అంటూ పిలిచారు.

రెండు జడలు వేసుకునన్ పదేళళ్ అమామ్యి వచిచ్ంది. హోం వరక్ చేసుకుంటుందేమో నోట బుక తో సహా వచిచ్ శారదగారి ముందు
నుంచుంది.
“అమమ్ని మాకు భోజనం పెటట్మని చెపుప్. నువువ్ తినాన్వా?”
“ఇపుప్డేగా టూయ్షన నుండి వచాచ్ము . కాసేపాగి తింటా.”
ఆ అమామ్యి లోపలికి వెళిళ్ంది.
“రుకిమ్ణి అంటే … ఈ పాపా?”
“అవును. మన రోజా కూతురు. .”
‘రోజా కూతురు ఇకక్డా?’ మనసులోనే ఆశచ్రయ్ పడాడ్ను.
“మరి ఆ రుకిమ్ణి. అదే… రోజా వాళళ్మమ్, ఏదీ?”
“రోజా డెలివరీ కాకముందే , సోట్ర్క వచిచ్ పోయింది.”
రెండు నిముషాల తరావ్త , వంటింటోల్నుండి రోజా వచిచ్ంది. మౌనంగా డైనింగ టేబుల మీద అనీన్ సరుద్తోంది.
రోజా పని చేసుత్ంటే, పైట చెంగు పొడుగాగ్, నేలమీద జారిపోయింది.
దానిన్ పైకి తీసి , నడుము చుటూట్ జాగర్తత్గా చుటిట్ంది రుకిమ్ణి.

******
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- పదవ కథ సాయంతర్ం రౌండస్ వేదాద్మని వెళుత్నాన్ను. ఉదయం చూసినపుప్డు రెండు మూడు కేసులు కొదిద్గా కిర్టికల గా ఉనాన్యని
అనిపించింది. వాళళ్ను చూసేసేత్ మనశాశ్ంతి గాఉంటుంది.
వారడ్ లోపలికెళళ్బోయే ముందు వరండాలో మలుపు తిరిగబోతుంటే వినపడాడ్యి.
"బోడిముండ. ఏమీ తెలియకుండానే కనేసిందా ఇదద్రిన్. మొదటోల్ మా బజారోల్నే ఉండేది. తరావ్త ఇలల్ముమ్కుని పోయారు. బాబు
చినన్పుప్డే పోతే ఈళళ్మమ్ దీనిన్ నరిస్ంగ దాకా ఎటాట్ చదివించిందో మా బజారోల్ ఎవరన్డిగినా చెపాత్రు. ."
గతుకుక్మనాన్ను. తెలియకుండానే గుండె వేగంగా కొటుట్కుంది.
ఒకక్ రెండు అడుగులేసి మలుపు తిరిగితే ఆ మాటాల్డిన వాళుళ్ కనిపిసాత్రు. నేను వినన్టుట్ తెలిసిపోతుంది కూడా. అకక్డే ఆగాను.
చేతిలో ఉనన్ మెడిసిన హాండ బుక తీసి ఒక పేజి చదువుతూ నుంచునాన్ను. హఠాతుత్గా వాళళ్కెదురుపడడం ఇషట్ం లేక.
సిగిరెట తాగుతునన్టుట్నాన్రు. నేను కూడా పాసివ సోమ్కింగ చేసుత్నాన్ను. ఆ రెండు మూడు నిముషాలు ఒక గంట సేపులా
అనిపించింది. ఈ సారి మాటలు గటిట్గా కాకుండా మెతత్గా గుసగుస గా వినిపిసుత్నాన్యి.
వినకూడని భాష లో చెపప్కూడనివేవో చెపుప్కుంటూ ఉండివుంటారు. ..
నాకేమీ తెలియనటుట్ అడుగులేసూత్ మలుపు తిరిగాను. డా. నరేష మా వారడ్ ముందు నుంచునాన్డు ఎవరితోనో మాటాల్డుతూ. మాకు
అయిదారేళళ్ సీనియర. ఆ హాసిప్టల లోనే సరజ్న లాగా పనిచేసుత్నాన్డు. ఏ సరజ్రీ అయినా సరే విపరీతమైన సీప్డ తో చేసాత్డు. అలా అని కేర
లెస గా కాదు. వంకపెటట్డానికి వీలేల్నంతఅదుభ్తంగా చేసాత్డని వినాన్ను. .
ఉదయం ఏదో కేసు సరజ్రీ వాళళ్కు రిఫర చేశాను. ఎపెండిసైటిస అనన్ అనుమానంతో .ఆ కేసు చూడడానికి వచిచ్ ఉంటాడు.
వారడ్ లోపలికెళేళ్సరికి నరిస్ంగ సేట్షన లో ఒకక్రూ లేరు. సిసట్ర అంటూ పిలిచి పకక్కెళేళ్ సరికి నరుస్లందరూ ఒక రూం లో గుమి
గూడి ఉనాన్రు. వరలకిష్ మొహం కపుప్కుని ఉంది. ఆమె భుజం మీద చెయియ్వేసి తలోమాటా చెపుత్నాన్రు.
ఏదో జరిగింది.
“ సిసట్ర, రౌండస్ కు వెళాద్మా ?” అనాన్ను.
అందరూ హడావుడిగా సరుద్కునాన్రు.
రౌండస్ కు వరలకిష్ వసేత్ బాగుంటుంది.

యాభై మంది పేషంటల్లో ఏ ఒకక్ పేషంట గురించి అడిగినా, తడుముకోకుండా

చెపేప్సుత్ంది. అంతే కాదు, వరలకిష్ ఏదైనా పేషంట గురించి అనుమానం గా చెపిప్నా , భయపడినా దానిన్ నిరల్క్షయ్ం చేశామో,ఇక వేడి వేడి
పులుసులో ఈత కొటిట్నటేట్!
ఓ సారి డా. శారద రౌండస్ చేసూత్ చేసూత్, డెలివరీ అయిపోయిన ఓ పేషంట ను తరావ్త రోజు డిశాచ్రజ్ చెయయ్మంది.
వరలకిష్ మాతర్ం " ఈ పేషంటుని చూసేత్ ఐ సి యు లో పెడితే నయమనిపిసుత్ంది డాకట్ర" అంది.
"అంతా నీకే అనిపిసేత్ , నేనెందుకు రౌండస్ కు రావడం. నువువ్ ఛీఫ అనుకోవడం మానేసేత్ మంచిది వరలకీష్ " శారద చీవాటుల్
పెటిట్ంది.
ఆ తరావ్త అరగంటకే , ఆ పేషంటుకు ఫిటస్ వచిచ్, అపప్టికపుప్డు ఐ సి యు కు పంపించాలిస్వచిచ్ంది.
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నరస్ వచిచ్, నువువ్ చేసుత్నన్ది తపేప్మో అని డాకట్రిన్ హెచచ్రిసేత్ కోపం తెచుచ్కోకూడదట. ఆమెను మన బెసట్ ఫెర్ండస్ లిసట్ లో
చేరుచ్కోవాలట…. ఎవరో చెపాప్రు.
వరలకిష్ మన ఇగో దెబబ్తినకుండా, మెతత్గా సూచిసూత్ ఉంటుంది.

ఆ హింటస్ పటుట్కుంటే , డూయ్టీ చాలా వరకు సాఫీగా

సాగిపోతుందనే విషయం అనుభవమీమ్ద తెలిసింది.
కౌసలయ్ ఫైలస్ పటుట్కుని వచిచ్ంది. వెనకిక్ తిరిగి చూసుత్ంటే, వరలకిష్ కోసమేనని అరథ్ం చేసుకుని, " అకక్కు తలనొపిప్గా ఉంది
మేడం.” అంది.
నేనేం అడకుక్ండా రౌండస్ కానిసుత్నాన్ను.
చివరికొచేచ్శాము. ఒక పేషంట విషయంలో మధాయ్హన్ం వెళూత్ వెళూత్ సరజ్రీ వాళళ్ను చూడమనన్పేషంట కు ఏమైందో కనుకుక్ంటే ,
"చూశారు మేడం . అది ఎపెండిసైటిస అని ఆపరేషన కూడా చేసేశారు. ఇకక్డే ఉంది.” అని చూపించింది.
పేషంట పరిసిథ్తి బాగానే ఉంది. రౌండస్ ముగించి నరుస్లునన్ రూంలో కెళాళ్ను. వరలకిష్ ఇంజెక్షనస్ రెడీ చేసోత్ంది.
నేను రావడం చూసి మిగతా వాళుళ్ కూడా వచాచ్రు.
"ఏమైంది సిసట్ర?" అనాన్ను.
ఆమాటకే కళెళ్రర్బడి , బొటబొటా నీరు కారేచ్సింది.
“మేడం, ఎకక్డపడితే అకక్డ ముటుట్కుంటాడు మేడం ఆయన. అదేంటంటే, చాలా అసహయ్ంగా మాటాల్డతాడు." అంది సరోజ.
వరలకిష్ ఏమామ్టాల్డకుండా కుమిలిపోతోంది.
ఇలాంటివి వినడం ఇదేం మొదటిసారి కాదు.
" మొనన్ ఇందుమతి నైట డూయ్టీలో ఉంటే రూము రమమ్నాన్డంట. అదేమంటే , మొగుడు చూడకుండా సైడ బిజినెస మీకు అలవాటే
కదే అంటాడు."
"మరాయ్దగా మాటాల్డమంటే వెటకారం చేసాత్డు."
“సతయ్వతికి, పిలల్లు పుటట్లేదని దానిన్ ఎవరూ చూడకుండా వాటేసుకుని మీ ఆయన ఇలాంటివేం చెయయ్డం లేదా? నా దగగ్ర
నేరుచ్కుని వాడికీ నేరప్వే అనాన్డంట."
"ఫైలస్ పటుట్కుని ముందు నడిసేత్ వెనక టచ చేసాత్డు మేడం. వెనక నడుసుత్ంటే గబుకుక్న ఆగిపోయి డాష ఇచేచ్సాత్డు."
“అదేమని అడకూక్డదు. అడిగామంటే ఆ మాటలు వినలేము.”
ఈ సారి వినన్ది ఎవరితోనూ కంపైల్ంట చెయయ్లేనంత ఘోరంగా ఉంది . ఎపెండిసైటిస పేషంట ను పరీక్ష చేసి చేతులు కడుకుక్ని,
ఆ చెయియ్ ఎకక్డ తుడుచుకునాన్డో, ఏం చేశాడో చెపప్డానికి సిసట్రస్ అందరూ నానా అవసథ్ పడాడ్రు. నొపిప్ తటుట్కోలేక అరిసేత్, ‘పెళళ్యి
ఇనేన్ళైళ్నా ఇంకా నొపేప్ంటే?’ అనాన్డట.
కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుని ‘ఏంటి సార ఇదీ ?’ అంటే
‘ నీ రేటెంతో చెపుప్, దానికింత నీలుగుడేంటీ?’ అనాన్డట.
‘చెపుప్ తెగుతుందని’ వరలకిష్ అరిచినందుకు 'నీకేంటే ఇంత మదం’ అని జుటుట్పటుట్కుని గుంజి అవతలకు వెళిళ్పోయాడట.
చెదిరిపోయిన జుటుట్ ఇంకా ఆలాగే ఉంది. దగగ్రకెళిళ్, తలమీద చెయియ్వేసి " సారీ వరలకీష్" అనాన్ను. ఆ చెయియ్ అలాగే పటుట్కుని
వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచ్ంది. అవమానం తో మనసుడికిపోతోందేమో, వెకిక్ళుళ్ ఆగడం లేదు.
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పకక్నే కూరుచ్నాన్ను . కాసేపటికి తేరుకుంది.

" పద వరలకీష్, సూపరింటెండెంట కు చెపాద్ము. కావాలంటే నేను తోడొసాత్ను. ఇలాంటివి భరించడం ఎందుకు? "అనాన్ను.
"అవును మేడం వదలకూడదు.” అందరూ అనాన్రు కానీ,
"ఈ సంగతి తెలిసేత్ ఆయన ఇంటోల్ కూరోచ్మంటాడు.మళీళ్ ఒకక్ పైసా ఇవవ్డు. నేనూ పిలల్లూ చచిచ్పోతాం మేడం . కంపైల్ంట
వదూద్, ఏం వదూద్.”
ఆమె భరత్ ఆ హాసిప్టలోల్నే లాబ లో పని చేసుత్ంటాడుట. ఇకక్డ గోల చాలదనన్టుట్, అదనపు బోనస గా ఒక అనుమానపు మొగుడు.
మా ఛీఫ తో చెపాప్లనుకుని బయటకొచేచ్శాను.
వరండా ఖాళీగా ఉంది. సిగరెట పొగ తపప్ ఎవరూ లేరు.
కార పారక్ దగగ్ర ఇదద్రం ఎదురుపడాడ్ం. ఇదద్రికీ మాటాల్డుకునే పరిచయం లేదు. ఒకే హాసిప్టల లో పనిచేసే డాకట్రుల్ ఎదురుపడితే
పరిచయం లేకపోయినా, ‘హలో' అని విష చేసుకుంటాము. అతనితో ఆ మరాయ్దలు పాటించబుదిధ్కాలేదు. అతను కూడా అదేం పటట్నటుట్
కారు తీసుకుని వెళిళ్పోయాడు.
వీలు చూసుకుని ఇలా జరుగుతోందని ఈ విషయం మా ఛీఫ తో చెపాప్ను. ఆవిడకూక్డా ఈ విషయం కొతత్ కాదు.
సూపరింటెండెంట తో మాటాల్డతానని చెపాప్రు.
PPP
మా ఛీఫ , నేనూ కలిసి, హాసిప్టల సూపరింటెండెంట ఆఫీసుకు వెళాళ్ము.
" మీరో సారి ఇతని విషయం పటిట్ంచుకోవాలి" అంటూ ఆయనకు వరలకిష్ పేరు రాకుండా చెపాప్ము.
అంతా జాగర్తత్గా విని
"చూడమామ్, పనిచేసే చోట చినన్ చినన్ జోకులు వెయయ్డం, సరదాగా ఉండడం ఇవనీన్ పర్తి హాసిప్టలోల్నూ కామనే. అతనేదో
సరదాగా ఉండి ఉంటాడు. ఈ అమామ్యిలుకూడా తకుక్వ కాదు. బాగానే పర్వోక చేసాత్రు. మనం చూసీ చూడనటుట్ వదిలెయాయ్లి.” అంటూ
ఆయన తేలిగాగ్ తీసేశారు.
" అయినా నేను చూసుకుంటాగా, మీరీవిషయం మరిచ్పొండి ఇంక. " అంటూ భరోసా ఇచాచ్రు గానీ, ఆయన ధోరణి చూసేత్,
"సమసయ్ ను తీసుకెళిళ్ జాగర్తత్గా డసట్ బిన లో వేసాత్ను" అని అనన్టల్నిపించింది.
PPP
ఓ రోజు ఉదయం కేసుల హేండోవర మీటింగ జరుగుతోంది. ఆ టైంలో వారుడ్లోనూ, డెలివరీ రూం లోనూ సీరియస కేసులు
ఏమైనా ఉంటే, వాటిగురించి , ఎలా మేనేజ చెయాయ్లో డిసక్స చేసుకుంటాం. మీటింగ మొదలైన ఒక అరగంటకు చందార్వతి గారినుండి
ఫోన వచిచ్ంది.
"కేసుని షిఫట్ చేసుత్నాన్ను. ఏంబులెనస్ బయలుదేరింది. పదినిముషాలోల్ అకక్డుంటుంది. “ అని
"ఏంటా కేసు?” అని అడిగితే జవాబు చెపప్లేనంత కంగారుగా ఉంది ఆవిడ గొంతు.
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మా యూనిట లో డా. చందార్వతిగారు

సీనియర గైనకాలజిసట్. ఆవిడకు బయట సవ్ంత నరిస్ంగ హోం ఉంది. చందార్వతి గారి

హాసిప్టల చాలా అధునాతనం గా ఉంటుంది. సిటీలో ఉనన్ వి ఐ పి లందరూ అకక్డికే వెళాత్రు.
మా బార్ంచ లో ‘సీరియస' అంటే తపప్కుండా బీల్డింగ ఉండే కేసులే ఎకుక్వ. అనిన్ంటికీ రెడీ అయి ఎదురుచూసుత్నాన్ము. ఎందుకైనా
మంచిదని , డూయ్టీలో ఉనన్ ఎనసీత్షియా వాళళ్కూక్డా ఒక మాట చెపిప్ ఉంచాము.
ఫోన చేసిన పదినిముషాలోల్ వచిచ్ంది ఏంబులెనస్.
పేషంట , పాతిక సంవతస్రాలునన్ ఒక యువతి. పెదవులు తెలల్టి రంగులో ..పాలిపోయి ఉనాన్యి. సప్ృహ ఉందో లేదో తెలియడం
లేదు.
ఇంతకూ కేస ఏమిటంటే చందార్వతి గారు సిజేరియన చేశారు. ఆపరేషన అయాయ్క పేషంట ను రూం కు షిఫట్ చేసిన తరావ్త పేషంట
బీపీ పడిపోవడంతో ఆందోళనగా షిఫట్ చేశారు
పేషంట షాక లో ఉంది. ఆమె పొటట్ పరీక్ష చేసేత్,

నీళళ్తో నిండిన బెలూన లాగా ఉంది.

ఏదో ఒక రకత్ నాళం ఓపెన అయి,

బల్డ లీకవుతునన్టుల్ ఉంది. బల్డ తో పొటట్ అంతా నిండి పోయినటుల్ తెలుసోత్ంది. వెంటనే మళాళ్ ఓపెన చేసి, ఎకక్డినుండి రకత్ం పోతోందో
గమనించి కంటోర్ల చెయాయ్లి. వెంటనే ఐవి లైనస్ పెటిట్, బల్డ అరేంజ చేసి , థియేటర కు తీసుకెళాళ్ం.
ఉదయం చేసిన ఆపరేషన, మళీళ్ ఓపెన చేసి , చెయాయ్లిస్న పని పూరిత్చేసే సరికి ఒకటినన్ర గంట పటిట్ంది. నాలుగు యూనిటస్ బల్డ
కూడా ఎకిక్ంచిన తరావ్త

పేషంట సేట్బుల అయింది. బయటకు వచిచ్ చూసేత్ డా. నరేష నిలబడి ఉనాన్డు. వేరే సరజ్రీ చెయయ్డానికి

వచాచ్డేమోనని, ఏమీ మాటాల్డకుండా వెళుతుంటే
అతనే” డాకట్ర" అంటూ పిలిచి “పేషంట ఎలా ఉందని” అడిగాడు.
వివరాలు చెపాప్ను. 'కానీ ఇతనికేం సంబంధం. బహుశా తెలిసిన వాళళ్నుకుంటాను’ అనుకునాన్ను గానీ,
బయట కొచాచ్క మా ఛీఫ చెపిప్ంది. ఆ పేషంట అతని చెలెల్లేనట .
రకత్ం అంతా పోవడం, రెండో సారి ఆపరేషన ,తరావ్త ఆమె చాలారోజుల పాటు హాసిప్టల లోనే ఉండాలిస్ వచిచ్ంది. ఇనెఫ్క్షన
సోకడం…. ఎపప్టికపుప్డు బీపీ పడిపోవడంఒకటి కాదు, పేషంట కు ఎనోన్ కాంపిల్కేషనస్ తలెతాత్యి. ఒక రోజు బాగానే ఉంది అనుకుంటే
ఆ సాయంతార్నికి సిక అయేది.
ఆమెకు తలిల్దండుర్లు లేరు. అనన్ డా. నరేష ఒకక్డే. భరత్ అమెరికాలో ఉనాన్డు. రావడానికి కనీసం ఓ వారం పడుతుందట. అతని
తలిదండుర్లిదద్రికీ, పెదద్వయసు. మిగతా బంధువులెవరూ వచేచ్ పరిసిథ్తిలో లేరు.
పేషంట నూ, బిడడ్నూ చూసుకునేందుకెవరూ లేరు.

డా. నరేష కు పెళిళ్ అయింది కానీ, భారయ్ వెళిళ్పోయిందనాన్రు. వారడ్ లో

ఉయాయ్లోల్ ఏడుసూత్ ఉంటే నరుస్లే పాలుపటేట్ వారు. మొదటోల్అతని పటల్ ఉండే కోపం వలల్ నిరాసత్ంగా చేసినా, రాను రానూ అందరూ
బిడడ్కు ఎటాచ అయాయ్రు. పగలంతా, ఎకుక్వగా వరలకిష్ చూసుకునేది. వారం తరావ్త భరత్ వచాచ్డు కానీ, బిడడ్ను అతనికి ఒపప్జెపేప్
ధైరయ్ం చెయయ్లేకపోయారు. దాదాపు నెలరోజులయాయ్క కోలుకుంది.
ఆమె డిశాచ్రజ్ అయి వెళిళ్పోయే రోజున అందరూ బాబుని ఎతుత్కుని ముదుద్ చేశారు. ఇంటి దగగ్ర ఆ అమామ్యిని, బిడడ్ను
చూసుకోవడానికి ఇదద్రు కేర టేకరస్ ను పెటాట్రట. ఆ అమామ్యి నరుస్లందరి దగగ్రా సెలవు తీసుకుంటూ, చేతులుజోడించి కనీన్ళుళ్
పెటుట్కుంది. నరుస్లందరూ కూడా చాలా ఇమోషనల అయిపోయారు. వరలకిష్

బాబును ఆమె చేతికందించి "బాబుకోసం జుబాబ్లు

అంటూ” ఆమెకో పాకెట ఇచిచ్ంది. ఆమె వదద్నకుండా సంతోషంగా తీసుకుని
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"వరలకీష్, ఓ సారి మీరంతా ఇంటికి రండి. ననున్ చూడడానికి” అంది.
ఆ రోజు టిప రూపం లో డబుబ్లివవ్బోతే వరలకిష్ వదద్ంది.
ఆ అమామ్యి "తీసుకో అకాక్, నాకోసం తీసుకో" అని బతిమలాడినా సరే వదద్ంది.
ఆ అమామ్యి డా. నరేష దగగ్రకెళిళ్, “ అనన్యాయ్, తీసుకోవడం లేదు. నువువ్ చెపుప్" అంది.
" చాలదేమో. ఎంత కావాలో కనుకోక్” అనాన్డు.
మాటాల్డకుండా లోపలికెళిళ్పోయింది.
ఆమె డిశాచ్రజ్ అయిన మూడు వారాలకు ,

PPP

ఓ రోజు, సాయంతర్ం, అందరం ఖాళీగా ఉనాన్ము. కేసులేమీ లేవని, అందరికీ బజీజ్లు తెపిప్ంచారు ఛీఫ. వరలకిష్ టీ తయారు చేసి
తీసుకొచిచ్ంది. ఏవో నవువ్లోల్ మునిగి ఉనాన్ము.
బయట పెదద్ సౌండ తో లాంగ బెల మోగింది. ఏదైనా మరీ ఎమరెజ్నీస్ వచిచ్నపుడు హాసిప్టల బయట గేట దగగ్ర పెదద్ సౌండ తో బెల
మోగుతుంది. హాసిప్టల లో అందరూ ఎలరట్ కావడానికి వీలుగా. అలాంటి బెల ఎకుక్వగా ఏకిస్డెంట కేసులోల్ఇదద్రు ముగుగ్రు సీరియస గా
పార్ణాపాయ సిథ్తిలో ఉంటే మోగుతుంది. అయినా సరే ఎమరెజ్నీస్ లో ఎకుక్వమంది సాట్ఫ అవసరమౌతారని తలా ఒక పనిచెయయ్డానికి
ఆకిస్డెంట అండ ఎమరెజ్నీస్ వైపువెళళ్బోతుంటే, ఆంబులెనస్ నుండి టార్లీ మా వైపే వసోత్ంది. వెనకే డా. నరేష పరుగుతో వసుత్నాన్డు.
అతని చెలెల్లు, మళీళ్ రకత్సార్వంతో వచిచ్ంది. ఇంటోల్ ఏదో పనిచేసూత్ ఉండగా బీల్డింగ మొదలైందట. డా. నరేష ఏంబులెనస్ ని
పిలిపించి తీసుకొచాచ్రు. టార్లీలోంచి రకత్ం ధారగా కారిపోతూ, వరండా అంతా చిమిమ్నటల్యి చూసేందుకు, భయంకరంగా ఉంది.
అందరిలోనూ తెలియని భయం, వణుకు...
ఆమె ఊపిరితీసుకోవడం కోసం ఆయాసపడుతోంది. ఆమె కళళ్లో ఆతృత. చావుకు దగగ్రవుతునాన్ననన్ కంగారు కనిపిసోత్ంది. సెలైన
పెటట్డానికి పర్యతిన్సుత్ంటే నరాలు చికక్డం లేదు. ఆకిస్జెన మాసక్ పెటాట్ము. హాసిప్టల లో ఉనన్ పర్తి డాకట్ర నిముషాలోల్ అకక్డకు
చేరుకునాన్రు. మేము, ఐసియు డాకట్రుల్ , అందరం చెయాయ్లిస్ంది చేశాము. మా వంక చూసి ఏదో చెపప్బోతూ, చెపప్డానికి ఊపిరందక,
కళళ్తోనే ఏదో చెపుత్ చెపూత్ …. ఆమె చివరి శావ్స తీసుకుంది.
ఆతృత కలిసిన ఆ చూపు మా మీదే నిలిపింది. అది తటుట్కోలేక ఆమె రెపప్లు మూసేశాము.
మా ఛీఫ అందరికనాన్ ముందు తేరుకుంది. ఆ తరావ్త జరగాలిస్న ఏరాప్టుల్ చూసేందుకు ఆమె బయటకు వెళాళ్రు. అంతా కుదుట
పడిందని, రెండు రోజుల ముందే ఆమె భరత్ అమెరికా వెళిళ్పోయాడట. మాటల మధయ్లో ఏం తెలిసిందంటే కంగారులో పేషంట నిమాతర్మే
తీసుకొచాచ్రు కానీ, బాబు సంగతి మరిచ్పోయారు. నరుస్లిదద్రు వెళిళ్ బాబుని తీసుకొచాచ్రు. ఆమె చనిపోయిన మూడోరోజున భరత్
వచాచ్డు . పదవరోజు తరావ్త వెళూత్, తన చెలెల్లితో కలసి వచిచ్ బాబును తీసుకెళాత్నని చెపిప్ వెళాళ్డు.
బాబు వీసా కోసం , అవసరమైన ఫారామ్లిటీస పూరిత్కావడానికి ఒకటినన్ర నెల పటిట్ంది. ఇంటిదగగ్ర ఆడవాళుళ్ లేరు. ఆడవాళుళ్ లేని
ఇంటోల్ పనిచెయయ్మని కేర టేకరుల్ మానేశారట. తపప్ని సరిపరిసిథ్తులోల్ హాసిప్టల లోనే ఉంచారు. ఆ టైం లో బాబు సంరక్షణ అంతా
వరలకిష్ చూసుకుంది. బాబుని తీసుకెళేళ్రోజున డా. నరేష, బాబు తండిర్ వచాచ్రు.
నరుస్లు చేసిన సహాయానికి కృతజఞ్తలు చెపుప్కునాన్డాయన.
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"ఇనిన్ రోజులు మీరు చేసిన సరీవ్స కు వెలకడుతునాన్నని అనుకోకపోతే" అంటూ బాబుని చూసుకునన్ నరుస్లకు, ఆయాలకు
డబుబ్లిచాచ్రు. అందరూ తీసుకుని లోపలికెళిళ్న తరావ్త, వరలకిష్ బాబుని తండిర్ కపప్గించింది. ఆమెకూక్డా ఇవవ్బోతే వదద్ని చెపిప్ంది.
బాబు తండిర్ చెపిప్నా, మా ఛీఫ చెపిప్నా వరలకిష్ ఒపుప్కోలేదు.
" తీసుకోమనండి మేడం" అంటూ డా. నరేష వచిచ్ ఏదో చెపప్బోతే మా చీఫ,
" తనకు కావలిస్ంది డబుబ్ కాదు నరేష. కొదిద్గా గౌరవం. అది గురిత్సేత్ చాలు." అంటూ భుజం తటాట్రు.
PPP
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- పదకొండవ కథ చాలా ఏళళ్ కిర్తం, ఒక పెదద్హాసిప్టల లో పని చేసేరోజులోల్…...

హాసిప్టల లో ఒక కేసు చూడడానికి మధాయ్హన్ం ఒంటిగంటకు వెళాళ్ను. కేసు పెదద్గా టైం పటట్లేదుగానీ, బంధువుల కోపాలు

చలాల్రచ్డానికి చాలా టైం పటిట్ంది. దాదాపు నాలుగునన్రకు ఫాల్ట కు తిరిగి వసూత్ వంట తపిప్ంచుకునే మారాగ్లు వెతుకుతూ, ఇంటోల్
తినడానికి ఏమునాన్యో ఆలోచిసుత్నాన్ను. తలొంచుకుని నడుసుత్ంటే, ఎవరో కాళళ్కడడ్ం పడినటుల్ తెలిసి గబుకుక్న పటుట్కునాన్ను.
ఏడేళళ్ పాప.

మేముండే ఫాల్టస్ చుటూట్ బాగా విశాలమైన పచిచ్క మైదానాలుండడం వలల్ సాయంకాలమైతే చాలు, చుటుట్పకక్ల పిలల్లు

ఆడుకోవడానికి వసాత్రు.
ఆశచ్రయ్ంగా చూసోత్ంది.

ఆమె పడిపోకుండా పటుట్కునాన్ను. చేతిలో ఒక చారల బంతి ఉంది. దానిన్ చేతిలో ఉంచుకునే నావంక

పిలల్లంతా నా వంక వింతగా ఎందుకు చూసాత్రో నాకరథ్ం కాదు. తలిల్తో పాటు నా కిల్నిక కు వచేచ్ పిలల్ల కళళ్లోల్ భయం, ఆశచ్రయ్ం ,

ఇంకా ఏవో తెలియని భావాలను చూసూత్నే ఉంటాను. "ఏంటి నా మొహంలో పర్తేయ్కత?" అని నా ఫెర్ండస్ ని అడిగితే, “నీ మొహం పర్తేయ్కత,

అదేంకాదు డాకట్రల్ందరీన్ అలాగే చూసాత్రు. డాకట్రల్ంటే పిలల్లకు భయం" అని చెపాప్రు.

ఆ పాపకూడా అలాగే చూసుత్ంది. ఆ పాపను చేతిని పటుట్కుని “నీ పేరేంటి?" అడిగాను.

బదులు చెపప్లేదు.

దూరంగా ఓ పాతికేళళ్ యువతి పరుగులాంటి నడకతో వచిచ్ మమమ్లిన్ కలుసుకుంది.

"నూర కు మాటలార్వు" అంది నవువ్తూ.

పాప పేరు నూర. నూర అంటే వెలుగు.

"మాటలు రావా? మరి చూపెటాట్రా?"

"ఇంకా చినన్పిలేల్గా, వచిచ్నపుప్డే వొసత్యియ్” అంటూ అకక్డ కిర్కెట బాల పడితే అది తీసి వికెటస్ వేపు విసిరేసింది ఆమె.

నూర బుగగ్ రెండు వేళళ్తో సునిన్తంగా పటుట్కుని ముదుద్ చేశాను. కొదిద్గా పాలిపోయిన బుగగ్లు. ఎడమ బుగగ్మీద ఏదో అసప్షట్మైన

చార. జలుబు చేసిందేమో, నోరు తెరుచుకుని గాలిపీలుచ్కుంటోంది. ఎరర్టి జుటుట్. పైనుండి కింది వరకు వేళాడుతునన్ లాంగ సక్రట్.

" చినన్ పాపకు అంత పొడుగు డెర్స ఎందుకూ. ఆడుకుంటే పడిపోదూ…."
యువతి జవాబు చెపప్కుండా, నవువ్తూనే ఉంది

నేను వెళిళ్పోతూ వెళిళ్పోతూ వెనకిక్ తిరిగి చూశాను. నూర చేతిలో బంతి పటుట్కుని నావంకే చూసోత్ంది. నేను బై చెపుత్నన్టుట్

చెయూయ్పాను. ఆమె తిరిగి చెయూయ్పలేదు.
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నేను హాసిప్టల కు వెళుత్నన్పుప్డో, తిరిగి వసుత్నన్పుప్డో, పిలల్లు గడిడ్లో ఆడుతునన్పుప్డు నా కళుళ్ నూర కోసం వెతికేవి. నూర

కనిపించినపుడు నవువ్తూ చెయూయ్పేదానిన్.డిశాచ్రజ్ అయిపోయిన పేషంటుల్ వెళూత్ వెళూత్ బిడడ్ పుటిట్నందుకు చాకెల్టుల్ ఇచేచ్వాళుళ్ . దారిలో
కనిపించే పిలల్లకు ఇచేచ్దానిన్. నూర , ఆమెతో ఉనన్ యువతి కూడా పిలల్లతో బాటే చాకెల్ట తీసుకునేవాళుళ్. ఆమె నూర కు ఏమవుతుంది.
అందరూ ‘థాంకాస్ంటీ' అనేవాళుళ్ నూర తపప్. కళళ్లో అదే ఆశచ్రయ్ం కలసిన చూపు.

పిలల్లతో పెదద్గా కలవకుండా బంతి ఎగరేసూత్ , కిందవేసూత్ తనకు తోచినటుట్ ఆడుకుంటూ కనిపించేది. నూర తో పాటే ఉనన్

యువతి నూర తలేల్మో అనుకునాన్ను కానీ ఆమె పర్వరత్న చూసేత్ తలిల్కాదేమోననిపించేది. ఆ పచిచ్కమీద తిరుగుతూ అలల్రితనంగా
ఆడుకుంటూ ఉనన్టుట్ కనిపించేది. లేదా కిర్కెట ఆడే మగపిలల్లకు ఏదో సహాయం చేసుత్నన్టుట్ తనలోకం లో తను అనన్టుట్ అటూ ఇటూ
తిరుగుతూ ఉంటుంది. పాపను పెదద్గా పటిట్ంచుకునన్టుల్ అనిపించేదికాదు.
ఆ

రోజు నాకు నైట డూయ్టీ ఉంది. తరావ్తిరోజు కూడా నాదే డూయ్టీ, జయశీర్ షాపింగ కువెళాళ్లని తన డూయ్టీకూడా

నాకపప్గించింది. లంచ టైం దాటిపోయింది. అయిదింటికి ఫాల్ట కు వెళుత్ంటే, నూర ఆడుకోకుండా , తోడుగా ఉండే యువతి భుజం మీద
కనిపించింది. దగగ్రకెళిళ్ "ఎతుత్కునాన్రేంటీ, పాపకు వంటోల్ బాగోలేదా?" అని ఆమెను పలకరించాను.

" నేను ఆడుకుంటునాన్నని కోపం. ఎకిక్ కూరుచ్ంది." అంటూ చెపిప్ంది. ఆ మాటలోల్ ఫిరాయ్దు తపప్ పెదద్రికం లేదు.

నూర ని బుగగ్ పటుట్కుని ముదుద్ చెయయ్బోయాను.

భుజమీమ్ద పడుకుని పెదద్కళళ్తో ననేన్ చూసోత్ంది. నలల్ని కళళ్తో ఏదో అడుగునన్టల్నిపిసేత్ కోటు జేబు వెతికాను. ఒక కాండీ దొరికింది.

చేతికిసేత్ తీసుకుంది, కానీ నోటోల్ పెటుట్కోకుండా చేతిలోనే ఉంచుకుంది.

వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్ భుజం మీదనుండి ననేన్ చూసోత్ంది. ఆ తరావ్త నాలుగైదు రోజులు కనిపించనే లేదు. అకక్డ ఆడుకుంటునన్

పిలల్లున్ అడిగితే , మాకేం తెలియదనాన్రు.

PPP
రాతిర్ రెండింటికి ఫాల్ట లో హాసిప్టల వాళిళ్చిచ్న లాండ లైన మోగుతోంది. అంటే ఏదో కేసొచిచ్ందనన్మాట. “హలో" ఆనాన్ను.

అవతల నుండి ఎవరో ఏదో అంటునాన్రు. కానీ వినిపించలేదు.
"ఎకక్డికి రావాలి" అంటే “ఎమెరెజ్నీస్” అనాన్రు.

ఎమరెజ్నీస్కు వెళేళ్సరికి అకక్డంతా గందరగోళంగా ఉంది. రకరకాల పేషంటులు. డాకట్రూల్, నరుస్లూ ఖాళీ లేకుండా పరుగులు

తీసూత్ పనిచేసుత్నాన్రు. అనిన్ రకాల కేసులతో, ఎమరెజ్నీస్ నిండిపోయి ఉంది.

దెబబ్లు తగిలిన వాళుళ్, కడుపులో నొపిప్తో వచిచ్న వాళుళ్, బైకు మీదనుండి పడడ్ టీనేజ అబాబ్యిలు….. ఇంతకూ మా డిపారట్

మెంట కేసెకక్డుందో?

"నా పేషంట ఎకక్డా ?” అంటే నరుస్ ఏదో కేబిన చూపించింది. అకక్డికి వెళిళ్ చూసేత్, ఒక ముసలి అవవ్ పడుకుని ఉంది. ఆవిడకు

ఆసాత్మ్ ఎకుక్వగా ఉంటే తీసుకుని వచాచ్నని తోడుగా ఉనన్ మనిషి చెపాప్డు. .

" గైనిక కేసుకోసం పిలిచారు ….ఎకక్డా?” అని నరస్ ని అడిగాను. ఆమె "గైనిక కేసా?" అని ఆశచ్రయ్పోయింది.

"ఎవరిన్ పిలవబోయి ఎవరిన్ పిలుసాత్రో వీళళ్కే తెలియదు." అనుకుంటూ అనిన్ కేబినస్ వెతికి చూశాను. మాకు సంబంధించిన కేసు

కనిపించలేదు.

నాపేషంట ను ఎకస్ రే కోసం పంపారట. ఇంకో పావుగంటలో వచేచ్సుత్ందని ఎవరో చెపాప్రు.

øöeTT~

www.koumudi.net

డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ

88

' నేను చూడకముందు ఎవరు చూశారో? ఎకస్ రే ఎందుకు రాశారో' అనుకుంటూ వెయిట చేసుత్నాన్ను.

ఎదురుచూసూత్ ఉంటే ఏవో అరుపులు వినిపించాయి. డా. రాధిక లోపలికి వసోత్ంది.

మాటాల్డుతోంది.

సీరియస గా ఎవరితోనో గటిట్గా

"ఏం తెలియకుండా ఎలా ఉంటుంది. చెపుప్ ఏం జరిగిందో?” అంటూ నిలదీసోత్ంది.

ఎవరినా తను అంతలా అరుసోత్ందని చూసేత్ ఓ చోట తెలిసిన మొహం కనిపించింది.

ఏడేళళ్ పాప నూర తో ఉండే యువతి.. దుపటాట్ చేతిలోకి తీసుకుని మెలిపెడుతూ కళళ్నీళుళ్ దాచుకోలేక ఉకిక్రి బికిక్రి అవుతోంది.

'ఓహో ఈమేనా పేషంట’ అనుకుంటూ దగగ్రకెళాళ్ను.

"ఏమైంది? ఆమె నాకు తెలుసు” డా. రాధిక తో అనాన్ను.

"చూడండి మేడం ఏమడిగినా చెపప్దు. నాకేం తెలియదంటోంది"
"ఇంతకూ ఏమైంది?”

మీరే చూడండి అంటో ఒక ఎకస్ రే నా చేతికిచిచ్ంది. అపుప్డే తీసినటుట్నాన్రు. అదింకా తడి తడిగానే ఉంది.

ఎకస్ రే చూసూత్ “ఎవరిదిది?" అనాన్ను

అంతలోనే నా పకక్నుండి ఒక టార్లీ లోపలికి వచిచ్ంది. "ఇదిగో ఈ పాపది” అంది డా. రాధిక .

టార్లీ మీద నూర. అవే పాలిపోయిన బుగగ్లు . ఎడమ బుగగ్ మీద చెదిరిన తిలకం లాగా ఒక చినన్ గాటు.

కలిసిపోయిన భయమూ, జాలీ.

పెదద్పెదద్ కళళ్లో

ఎకస్ రే లైటు కు అడడ్ంగా పెటిట్ చూసి

“ ఇది తనదేనా?” నమమ్లేనటుట్ అడిగాను.

ఎకస్ రే లో , పొటట్ కిందిభాగంలో అయిదో , ఆరో గుండు సూదులు కనిపిసుత్నాన్యి.
పాపదేననన్టుల్ తలూపింది రాధిక.

"చాలా రోజులున్ండీ ఓపీ కి తీసుకొసుత్నాన్రు కడుపులో నొపిప్ అని. మామూలు నొపిప్ అనే అనుకునాన్ం అంతా. ఎంతకూ తగగ్క

పోతుంటే ఇవావ్ళ ఎకస్ రే తీసి చూశాము." మొహమంతా చెమటలు పడుతునాన్యి తనకు.
గుండె గటిట్గా కొటుట్కుంటునన్టుల్ తెలుసోత్ంది.

ఉనాన్యేమో?” అనాన్ను రాధికతో..

గుండు సూదులు ఎకక్డ ఉనాన్యో అరథ్ం కావడం లేదు. "ఒకవేళ గౌనులో

"పాప గౌన తీసేసిన తరావ్తే ఎకస్ రే తీశారు."
ఏమడిగినా ఏడవదు, ఏమీ మాటాల్డదు...

అవే పెదద్కళళ్తో ననున్ అనుమానంగా చూసుత్ంది. దగగ్రకువెళేత్ ముడుచుకు పోతోంది . పాలిపోయిన బుగగ్లమీద చారలేంటో,
ఆ పాపను చూసేత్ గుండె చెరువైపోతోంది.

చివరికి మతుత్ ఇచిచ్, సూదులెకక్డ ఉనాన్యో వెదకాలని నిశచ్యించుకునాన్ము.

ఆ విషయం వాళళ్ వాళళ్తో చెపిప్ అనుమతి తీసుకోవాలి.

నూర వాళళ్ తలిల్దండుర్లెవరు? ఆమె తో ఉనన్ యువతి తలిల్కాదనీ, భారయ్ చనిపోతే , నూర తండిర్, భారయ్ చెలెల్లిన్ పెళిళ్ చేసుకునాన్డనీ

చెపాప్రు. పాపకు పినిన్ అవుతుంది. అతను బటట్ల వాయ్పారం చేసాత్డట. ఉదయం వెళేత్ రాతిర్కి గానీ రాడట. ఇదద్రీన్ కూరోచ్బెటిట్ విషయం
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చెపాప్ము. శరీరం లో సూదులు కనిపిసుత్నాన్యనీ, అవి ఎకక్డ ఉనాన్యో మతుత్ ఇచిచ్ వెతకాలనీ , అవసరమైతే ఆపరేషన
చెయాయ్లిస్వసుత్ందని చెపాప్ను.

అతను బకక్పలచని మనిషి. మాసిన గడడ్ం. వివరాలు చెపుత్నన్పుప్డు, గడాడ్నికి చెయాయ్నించి వింటునాన్డు. వింటునన్ంతసేపూ మొహం

లో ఏమారూప్ కనిపించడం లేదు. చెపుత్నన్ది వింటునాన్డా, వింటునాన్ అతనికేమైనా అరథ్ం అవుతోందా అనన్ అనుమానం వచిచ్ంది.

అతను ఏమామ్టాల్డకపోవడంతో " మీరు సంతకం పెడితే , మిగతాది మేము ఏరాప్టు చేసాత్ము" అని చెపాప్ను. అకసామ్తుత్గా లేచాడు.

పకక్నే కూరుచ్నన్ యువతి చెయియ్ పటిట్ , ఒకక్ గుంజు గుంజాడు. ఆమె కురీచ్లోనుంచి పడిపోతే, లేవదీసి చెంపమీద లాగికొటాట్డు. ఆమె
కెవువ్మని అరిచి పారిపోబోయింది. 'పిలల్ను సరిగా చూసుకోకుండా ఏం చేసుత్నాన్వని’ జుటుట్ పటుట్కుని కొడుతునాన్డు. మేమంతా ఆపే
లోపల ఆమెకు నాలుగైదు బలమైన దెబబ్లు పడాడ్యి. పెదవి చితికింది. గోడకానుకుని ఏడుసోత్ంది. ఆమెను చూసేత్ జాలేసింది. సెకూయ్రిటీ

వాళొళ్చిచ్ అతనిన్ బయటకు పంపించారు. మనసంతా ఏదోలా అయింది. రాధిక ఆ గొడవకు బెదిరిపోయింది. లోపలకు పరుగెతిత్

వణికిపోతూ కూరుచ్ంది.

ఆ గోలంతా సదుద్మణిగాక, పాపను థియేటర కు తీసుకెళాల్ము. థియేటర కు వెళళ్బోతూ , రాధికను రమమ్నమని పిలిసేత్, "నా

వలల్కాదండీ, నేను చూడలేనని" అకక్డే కూరుచ్ంది. మతుత్ ఇచిచ్న తరావ్త శరీరమంతా వెతికితే, ....ఓ చోట సూదులు దొరికాయి.
ఎకక్డ దొరికాయంటే ….

పాపతో ఎవరో ఆడుకునాన్రు. ఆమె జనమ్మారాగ్నిన్ ఆటసథ్లంలా చేసి ఆడుకునాన్రు. ఆటవసుత్వులు కూడా అకక్డే దాచారు.
ఎరర్గా కాలిచ్న సూదితో గుండెలోల్ ఆపకుండా పొడుసుత్నన్ భావన.

నేను ఆపరేషన నోటస్ రాసుత్ంటే పకక్నే వచిచ్ నుంచుంది. ఇంకా భయం తగిగ్నటుట్లేదు. విపాప్రిన కళళ్తో నేను రాసినదంతా చదివి,

నా పకక్నే ఉనన్ బెంచీమీద కూలబడి "ఏంటండీ ఇదంతా?" అంటూ వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచ్ంది డా. రాధిక ..

తరావ్త నూర కోలుకోవడానికి ఓ వారం రోజులు పటిట్ంది. ఆ వారం రోజులూ పిలల్లవారుడ్లో ఉనన్ నూర ని చూడడానికి

వెళిళ్నపుప్డు రాధికతో కాసేపు మాటాల్డి వచేచ్దానిన్. ఆ సంఘటన తరావ్త రాధికతో నా పరిచయం , సేన్హంగా మారింది.

రాధిక వాళళ్ అనన్యయ్ రాజకీయాలోల్ ఉండడం, వలల్, అతనికునన్ పరిచయాల వలల్ శిశు సంకేష్మ శాఖా మంతిర్తో వయ్కిత్గతంగా

అపాప్యింట మెంట తీసుకుని , ఆమె విషయానిన్ వివరించింది. తండిర్కి చూసుకునే వీలులేదు. పినతలిల్కి అంతగా తెలివిలేదు. వాళళ్

సంరక్షణలో నూర ఉండడం అంత కేష్మం కాదని , ఆమెను పర్తేయ్కమైన సంరక్షణలో ఉంచే ఏరాప్టుల్ చేసింది.
PPP

ఆ తరావ్త రాధిక పెళిళ్చేసుకుని సవ్ంత జిలాల్లో పార్కీట్సు పెటిట్ంది. భరత్ గుండె జబుబ్ల డాకట్ర . అతనికి కి విపరీతమైన పార్కీట్స. తన

హాసిప్టల , అతని పార్కీట్సు, అతని మంచిచెడడ్లు చూసుకోవడానికే టైం సరిపోవడం లేదని ఫోన లో చెపుత్ండేది. ఇదద్రం కలిసి కూడా చాలా
ఏళైళ్ంది.

రెండుమూడేళళ్ కిర్తం కాబోలు వాళళ్ కొతత్ ఇంటి గృహపర్వేశానికి పిలిచింది. తపప్కుండా రావాలని చెపిప్ంది. ఎంతో మంది

వసాత్రు. వాళళ్తో పాటు వెళేత్ కనీసం ‘హలో' చెపప్డానికి కూడా కుదరదని వెళళ్లేదు. ఆ తరావ్త వేరే పనిమీద ఆ వూరెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది.

దీపావళికి ముందూ వెనకా ఇంకా ఏవో సెలవలు కూడా వసేత్ అవికూడా కలుపుకుని వెళాళ్లనుకునాన్ను. వెళళ్బోయే ముందు, ఇలా

వసుత్నాన్నని రాధికకు ఫోన చేసి చెపాప్ను.

నేను వెళిళ్న రోజు పనులనీన్ జూనియరస్ మీద వదిలి, ననున్ తీసుకుని ఉదయానేన్ కారోల్ బయలు దేరింది. ఎకక్డికి అంటే చెపాత్గా

అంటూ హోటల కు తీసుకెళిళ్ సివ్మిమ్ంగ పూల పకక్న కూరోచ్బెటిట్ బేర్క ఫాసట్ తినిపించింది. ఉరుకుల పరుగుల జీవితం లో ఏరోజూ అంత
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తీరికగా బేర్క ఫాసట్ చేసిందే లేదు. ఇదద్రం ఆ మాటే అనుకునాన్ం. ఇలా తీరికగా కూరుచ్ని తినడానికి, ఇకనుండీ ఇదద్రం ఆరెన్లల్కోసారి

సెలవు తీసుకోవాలనుకుని నవువ్కునాన్ం.

ఆ రోజు టీవీ చానల లో తన హెలత్ షో ఉందనీ, అకక్డకు వెళాళ్ని చెపిప్ ననున్ కూడా తీసుకెళోత్ంది. అకక్ణుణ్ంచి ఏవో కబురుల్

చెపుప్కుంటూ కారోల్ వెళుత్నాన్ం. తనే డైరవ చేసోత్ంది. ఓ పెదద్ ఆవరణలోకి తీసుకెళిళ్ంది. ఆ నూయ్స చానల వాళళ్నన్యయ్దేనట .
" జసట్ ఒకక్ అరగంట కూరోచ్ చాలు. ఎపప్టిదో కమిట మెంట. ఎగొగ్టిట్తే బాగోదు" అంటూ ననున్ కూరోచ్బెటిట్ంది.

ఎవరో వచిచ్ మేకప రాధికకు వేసుత్నాన్రు. నూయ్స రూం లోకి తీసుకెళిళ్ంది. అకక్డ తన పోర్గార్ం మొదలవవ్డానికి ముందు నూయ్స

వసుత్నాన్యి. నలల్ని సూట వేసుకునన్ నూయ్స రీడర వారత్లు చదువుతోంది. రాధిక లైవ పోర్గార్ం ఇవవ్డానికి వీలుగా సీప్కర ఫోనస్, అవీ
ఏరాప్టు చేశారు.

నూయ్స చదవడం అయిపోయిన తరావ్త, నూయ్స రీడర ఏవో పేపరుల్ అవీ తీసుకొచిచ్ రాధికకు అందజేసింది. పేర్క్షకులనుండి ఫోనుల్

అందుకునే ముందు , ఓ పావుగంట సేపు ఒక టాపిక మీద మాటాల్డుతుందట. పేపర లో ఉనన్ తెలుగు మాటర గబగబా చూసుకుంది. ఆ
తరావ్త, ఫోనులోల్ సలహాలు ఇంకో అరగంట. పోర్గార్ం అయిపోవడానికి మొతత్ం ఓ నలభై నిముషాలు పటిట్ంది.
అంతా అయిన తరావ్త ఓ రూం లో కూరోచ్బెటిట్ కాఫీ తెపిప్ంచింది. ఇందాకటి నూయ్స రీడర వచిచ్,

"మేడం, వచేచ్ వారం పోర్గార్ం వివరాలు” అంటూ వేరే కొనిన్ పేపరస్ అందించింది.
వాటివంక ఓ నిముషం చూసి, నావైపు తిరిగి,

"టీవీ చూసాత్వా ఎపుప్డైనా? ఈ అమామ్యెవరో గురుత్పటాట్వా?" అంది.

గురుత్పటాట్ననన్టుల్ తలూపి , "టీవీ పెదద్గా చూడను. ఇందాక నూయ్స చదివింది ఈ అమామ్యేగా….పేరేంటమామ్?”

అమామ్యినడిగాను..

"నా పేరు సమీర మేడం.” అంది.

అని ఆ

అకక్ణుణ్ంచి బయటికొచిచ్ కారోల్ కూరుచ్ంటే డైరవరుల్ వచాచ్రు సహాయం చేసాత్మని. అకక్రేల్దంది. నిజమే డైరవరుల్ంటే గటిట్గా

నవువ్కోవడానికుండదు. ఏదిబడితే అది మాటాల్డుకోడానికుండదు.

నేను కారోల్ సరుద్కుని కూరోచ్గానే, కారు సాట్రట్ చెయయ్కుండా , రాధిక మెయిన డోర వైపు చూసోత్ంది.
“ఏమైంది?” అడిగాను.

ఏమీ లేదనన్టుట్ అడడ్ంగా తలూపి,

"ఎలా ఉంది…మీ ..నూర ?” అని అడిగింది.

గుండె గతుకుక్మంది. ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేని పేరు.
"నూర ....నూర ఎవరూ?" అనాన్ను కంగారుగా
"నూయ్స రీడర."

"ఆ అమామ్యి సమీర అందీ?"

"ఆ టైం లోనే తన పేరు మారేచ్శాము. తనకా జాఞ్పకాలేమీ గురుత్ండకూడదని."
"తనని చూడాలి.” అంటూ కారు దిగబోయాను.

ననున్ వారించి , “ఉండు... ఇంకో నిముషంలో…తనే వసుత్ంది."

“ఎందుకొసుత్ంది?”
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"నువివ్లా అడుగుతావని తెలుసు, అందుకనే కావాలని నా బాగ ఆఫీసులో మరిచ్పోయాను."

రాధిక చెపిప్నటేట్ ఆ అమామ్యి చేతిలో బాగ పటుట్కుని పరుగు పరుగున మెటుల్ దిగి మా కారు వైపు వసోత్ంది.

వెంటనే కారు దిగాను. రాధిక కూడా కారు దిగి, నావైపు వచిచ్ంది. ఆ అమామ్యి అందించిన బాగ తీసుకుని ,

" మేడం నాకు చాలా ముఖయ్మైన ఫెర్ండ. మనతో దీపావళి సెలెబేర్ట చేసుకోవడానికి వచాచ్రు." ఆమెకు ననున్ మళీళ్ పరిచయం

చేసింది.

సంతోషంగా చిరునవువ్ నవివ్ంది సమీర ....... నూర……. చినాన్రి నూర.

నూర...నువేవ్నా నూర...గుండె లో గుబులు కెరటంలా లేచి, గుండెంతా కముమ్కుంది...

ఆమె బుగగ్ మీద అసప్షట్మైన గాటు , ఆమె పెదద్ పెదద్ కళుళ్ .......చూసూత్ మైమరచిపోయాను. వళుళ్ గగురొప్డిచింది. చకక్గా ఎదిగిన

పూల కొమమ్లా ఉనన్ నూర ని అంత దగగ్రగా చూసుత్ంటే రాధిక మీద పేర్మ , గౌరవంతో మనసంతా నిండింది.

ఆమెతో నా పరిచయం చెపుప్కునేది కాదు. . ఆమెను అలాగే చూసూత్ కారోల్ కూరుచ్నాన్ను. నూర దగగ్రకొచిచ్, డోర వేసేసి "దీపావళి

శుభాకాంక్షలు" మేడం. అంది నవువ్తూ తన నవువ్తో, నా గుండెలోల్ మతాబాల వెలిగాయి . నా కళళ్లోల్ంచి వాటి తాలూకు రవవ్లు. అవి

కనపడకుండా రెపప్లు వాలిచ్ తలూపాను.
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- పనెన్ండవ కథ కొనాన్ళుళ్ నేను విజయవాడలో పనిచేశాను. అపుప్డు నా ఫెర్ండ, ఫిజిషియన, డా. సవ్పన్ శీర్ M.D చెపిప్న కథ ఇది
సవ్పన్ నాకు కొలీగ . ఆమె ఇంటెనిస్వ కేర యూనిట లో సీనియర డాకట్ర గా పనిచేసుత్ంది. వయసులో చినన్దికానీ, విసుగులేకుండా
పేషంటల్తోనూ, వాళళ్ బంధువులతోనూ మెలిగే తీరు చూసేత్ ఎవరైనా ఆమె పటల్ అభిమానం పెంచుకుంటారు. పేషంటల్ కోసం డైరెకట్ర
దగగ్రకెళిళ్ తగువేసుకునేంత తెగువరి. మాటలలో ఎపుప్డూ చెపప్లేదు కానీ నేను కూడా ఆమె అభిమానినైపోయాను .
పర్తి రోజూ లంచ ఇదద్రం కలిసే చేసేవాళల్ం. లంచ రూం లో మొదలైన సేన్హలతలు, సినిమాహాళళ్వరకూ , కాఫీ షాపుల వరకూ
పాకి పెరిగి దటట్మైన పొదలాల్ తయారయాయి.
రుచులేకాదు, మా అభిరుచులు కూడా ఒకటే..ఎపప్టికైనా సరే ఒకతోట కొనాలనీ, అందులో చకక్టి ఇళుళ్ రెండు కటుట్కుని దగగ్రోల్
ఉండాలనీ అనుకునేవాళళ్ం. అపుప్డపుప్డు తను ఏదైనా ఊరి చివర తోట లు అమమ్కానికొసేత్ చూడడానికి వెళూత్ వెళూత్ ననూన్ పిలిచేది.
నేనూ దారిలో బోలెడనిన్ ఐడియాలు ఉచితంగా ఆమెకు ధారపోసుత్ండేదానిన్.
ఓ సెలవు రోజు వాళిళ్ంటికి వెళాల్ను. తనకూ నాకూ సినిమాల విషయంలో ఒకే అభిరుచి. ఆ రోజు సాయంతర్ం తనకిషట్మైన సినిమా
వసోత్ందని, అది ఇదద్రం కలిపే చూడాలిస్న సినిమా అని చెపిప్ ననున్ ఆపేసింది.
ఒకే హాసిప్టల లో పనిచేసే ఇదద్రు డాకట్రుల్ కలిసేత్ ఏం మాటాల్డుకుంటారో అవే మాటాల్డుకుంటునాన్ం. ఊహలోల్నే బాస ను
చీలిచ్చెండాడుతునాన్ం. మేమైతే హాసిప్టల ను ఎంత చకక్గా, ఎంత పదధ్తిగా నడిపిసాత్మో మాటలోల్ కోటలు దాటేసుత్నాన్ం.
ఇంతలో బెల మోగితే సవ్పన్ వాళల్ పనమామ్యి తలుపు తీసింది. ఒకతను చేతిలో బరువైన గోనె సంచి తెచిచ్ రూం లో ఓ మూల
పెటాట్డు. చామన చాయ, పాతికేళుళ్ దాటిన వయసు. ఆరడుగుల పొడవునాన్డు.
అతనిన్ చూసేత్ ఇదివరకెపుప్డో చూసినటల్నపించింది.
"ఏంటి కొండా, ఏంటవీ ?" సవ్పన్ అడిగింది.
కొదిద్గా వంగి నిలబడి " మనతోటలో కాసిన రసాలమామ్. రెండురోజులు మగగ్బెడితే చాలు” అనాన్డు వినయంగా.
" అనేన్ం చేసుకుంటాం కొండా?" అపాయ్యంగా అంది.
కొండా...పేరు వినగానే అతనూ గురొత్చాచ్డు. అతనితో బాటే అతని కథ కూడా!
PPP

పర్తిరోజూ, లంచ కోసం వెళళ్డానికి నేను సవ్పన్ పనిచేసే ఇంటెనిస్వ కేర దగగ్రకు వెళేళ్దానిన్. ఆ యూనిట చాలా హడావుడిగా
ఉండేది. ఎపప్డు చూసినా సవ్పన్ పేషంటల్తోనూ, వాళళ్బంధువులతోనూ మాటాల్డుతూనో, పేషంట పరిసిథ్తి గురించి వివరిసూత్నో కనిపించేది.
ఓ రోజున తను రూం లో ఖాళీగా కూరుచ్ని కనిపించింది.
"అమమ్యయ్, ఎనాన్ళళ్కు ఖాళీగా ఉనాన్వు. రా వెళాద్ం" అనాన్ను
" పేషంట వాళళ్ భరత్కు కబురుపెటాట్ను. అతనితో మాటాల్డగానే వెళాద్ం.” అంది.
అతనొచాచ్డు. పాతికేళుళ్ంటాయేమో వచిచ్ నించునాన్డు. కషట్ం చేసే మనిషిలా ఉనాన్డు . రాటుదేలిన శరీరం. చేతికి కాశీదారం.
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అతనిన్ కూరోచ్మని చెపిప్ంది. అలాగే నిలబడాడ్డు.

సవ్పన్ అతనికి అంతా వివరంగా చెపోత్ంది. సవ్పన్ మాటల దావ్రా తెలిసిన దేమిటంటే, అతని భారయ్కు ఆకిస్డెంట లో తలకు బాగా
బలమైన గాయాలయాయ్యి. సృహలో లేదు. ఎపుప్డొసుత్ందో తెలియదు. అసలు బతుకుతుందో లేదో కూడా తెలియదు.
కనొన్కటి పూరిత్గా దెబబ్తినన్ది.
" ఎలాగైనా మీరే కాపాడండి.” అనాన్డు.
సవ్పన్ అతనిన్ కూరోచ్బెటిట్ చెపిప్ంది. తమ చేతిలో లేని విషయాలు వివరించింది.
ఎంత ఖరీదు మందులైనా సరే వాడమనాన్డు.
వాడినా సరే ఒకోక్సారి పనిచెయయ్కపోతే చెయయ్గలిగేది ఏమీ ఉండదని చెపిప్ంది. అయినా సరే వైదయ్ం చెయయ్మనాన్డు.
లోపలికి వెళిళ్ చూశాను. ఆమె సప్ృహలో లేదు. వెంటిలేటర మీద ఉంది. మోనిటర వంక చూసి కేస షీట చదివాను.
అతనేదో మధయ్తరగతి వయ్కిత్లా ఉనాన్డు. ఇలాంటి హాసిప్టల లో ఐ సి యు లో , అదీ వెంటిలేటర మీద టీర్ట మెంట అంటే ఎలా
భరిసాత్డో అనిపించింది.
సవ్పన్ చెపేప్దానిన్ బటిట్ చూసేత్ ఏదో మిరకిల జరిగితే తపప్ ఆమె కోలుకుంటుందనన్ నమమ్కం లేదు.
నేను పేషంట ని చూసి సవ్పన్ రూంలోకి అడుగుపెటేట్సరికి, అతను సవ్పన్ ముందు కూరుచ్ని వెకిక్వెకిక్ ఏడుసుత్నాన్డు.
మేమిదద్రం ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకునాన్ం.
ఏడిచే మగవాణిణ్ నమమ్లేమనే సామెతను నమమ్లేనంతగా ఉంది అతని దుఃఖం .
సవ్పన్ " మీరలా బాధపడితే ఎలా చెపప్ండి. ధైరయ్ంగా ఉండాలి " అంది. అంతకనాన్ సవ్పన్ దగగ్ర ఓదారచ్డానికి మాటలేల్వు.
కాసేపటికి ఇదద్రం లంచ కోసం కూరుచ్నాన్ం కానీ ఒకక్టీ రుచిగా లేదు.
ఓ పావుగంటలో ఏదో తినాన్మనిపించి , లంచ అయిపోయాక ఎవరి దారిన వాళళ్ం వెళిళ్పోయాము.
PPP
ఓ వారం రోజులు గడిచాయేమో. ఏ టైం లో వెళిళ్నా అతను కనిపిసూత్నే ఉండేవాడు. అంత ఓపికేమిటో అరథ్మయేయ్ది కాదు.
అదికూడా ఒకక్సారికూడా బెంచీ మీద కూరుచ్నో , బలల్మీద పడుకునో కనిపించలేదు. ఎపుప్డూ నిలబడే ఉండేవాడు. ఏరోజూ
సవ్పన్ను పర్శన్లతో సతాయించేవాడుకాదు. ఇబబ్ంది పెటేట్వాడుకాదు. కాకపోతే పేషంట పరిసిథ్తి గురించి అతనితో ఏదైనా డిసక్స
చెయాయ్లంటే మాతర్ం చాలా విసిగిసుత్నాన్డనేది సవ్పన. ఊరికూరికే కళల్నీళుళ్ పెటుట్కుంటాడట!
"ఓ రోజు నేను వెళేళ్సరికి అతనితో చెపోత్ంది. ఇవావ్ళ చాలా ఇంపూర్వ మెంట కనిపిసోత్ందండీ. రేపు వెంటిలేటర నుండి తీసెయాయ్లని
అనుకుంటునాన్ం" అంది.
ఏమామ్టాల్డ కుండా చేతులు జోడించాడు.
ఆరోజు లంచ టైం లో సవ్పన్ సాంబారులో అపప్డాలు లేవేంటని కిచెన వాళళ్ను అడిగి,వాళుళ్ వేయించి తీసుకొచేచ్వరకూ ఆగి మరీ
భోజనం చేసింది.
తరావ్తిరోజు హాసిప్టల కు వెళూత్ వెళూత్ సవ్పన్ వాళిళ్ంటి ముందు కారాపి హారన్ కొటాట్ను. వాళళ్పనమామ్యి బయటికొచిచ్ంది.
" అమమ్గారు రేతిర్ రొండింటికి ఆసప్తిర్కెళాళ్రండి. ఇంకా రాలేదు"
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‘ఎందుకువెళిళ్ందో' అని ఒకక్ క్షణం అనిపించినా అలా వెళళ్డం , హాసిప్టల లోనే ఉండిపోవడం మా ఇదద్రికీ అలవాటే కాబటిట్ పెదద్గా
ఆ విషయం గురించి ఆలోచించలేదు. వెళూత్నే పనిలో పడిపోయాను. లంచ టైం కు గానీ సవ్పన్ గురుత్రాలేదు. ఐ సి యు వైపు వెళేత్ సవ్పన్ ఓ
కురీచ్లో కూరుచ్ని ఉంది. ఎపుప్డూ లేనిది, అతను కనిపించలేదు.
సవ్పన్ వేసుకునన్ డెర్స అదీ నలిగిపోయి ఉంది. డెర్సేస్ కాదు, మనిషి కూడా బాగా నలిగిపోయి ఉంది. కేస షీట చూసూత్, నరుస్లతో
ఏదో చెపోత్ంది. మొహం బాగా గంభీరంగా ఉంది. తనని పలకరించడానికి నేను కూడా వెనకాడేంత సీరియస గా ఉంది.
లోపలికెళిళ్ నుంచునాన్ను.
“ఏమైంది?"
"రాతిర్ మళీళ్ చాలా సీరియస అయింది. బాగా ఫిటస్ వచాచ్యి." సిటి సాక్న రిపోరట్ చూపెటిట్ంది. ఇంకా ఏదో చెపప్బోతుండగా ,
ఆమె భరత్ వచాచ్డు
అతనితో మాటాల్డింది.
ఏకిస్డెంట వలల్ బెర్యిన లో రకత్సార్వం అయి, అది గడడ్ కటిట్ంది దానిన్ ఆపరేషన దావ్రా తొలిగించాలని చెపిప్ంది
"ఆపరేషన తరావ్త అంతా సరైపోతుందా మేడం?" అనాన్డు.
తరావ్త ఆమె పరిసిథ్తి ఏమిటనేది చెపప్లేమనన్ది సవ్పన్.
"ఏదైనా జరగొచచ్ండీ. ఏ టీర్ట మెంట అయినా సరే పేషంట రికవర కావాలనే చేసాత్ము. ఒకోసారి మనం అనుకునన్ది కాకపోవచుచ్.
పార్ణాలకు పర్మాదం ఏరప్డొచుచ్" అంది.
ఆ మాటకు అతని కళెళ్రర్బడిపోయాయి. వెంటనే మా ఇదద్రిముందూ ఏడవడం ఇషట్ం లేనటుట్ బయటికెళిళ్పోయాడు.
ఆమె గురించి చెపేప్ సమయంలో, పార్ణానికి రిసక్ గురించి చెపాప్లంటే సవ్పన్కు పార్ణం మీదకొసోత్ంది. అతను వినయంగానే
ఉంటాడుకానీ ఆమెకేదైనా అవుతుంది అని చెపేత్ మాతర్ం తటుట్కోలేడు.
సవ్పన్కు నీరసమొచిచ్, అది కోపంగా మారింది.
“ అదికాదూ, ఆ అబాబ్యెందుకంత మొండిగా ఉంటాడూ. ఎందుకరథ్ం చేసుకోడూ...ఎంత పెదద్ ఏకిస్డెంట అయింది. రికవర
అవుతుందనన్ నమమ్కమే లేదు."
" అతనిమీద కోపమెందుకు, భారయ్ మీద పేర్మ కొదీద్ అతను బాధపడతాడు. అది అతని హకుక్. మనమెవరం వదద్నడానికి? పిలిచి
నువువ్ చెపాప్లిస్ంది చెపుప్.”
కాసేపటికి సవ్పన్ మామూలుగా అయిన తరావ్త అతనిన్ పిలిచి కూరోచ్బెటిట్ బతిమలాడుతునన్టుట్ చెపిప్ంది. “ రేపు ఉదయం సరజ్రీ
చెయయ్డానికి పాల్న చేశాం. మీరెలా తటుట్కుంటారోనని భయమేసోత్ంది."
"టీర్ట మెంట కు ఏది అవసరమో అది చెయయ్ండి మేడం"
"కానీ సరజ్రీ చెయయ్బోయే ముందు మీరు కొనిన్ విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ఏ ఆపరేషన చేసినా దాని ఉదేద్శం పేషంట
బయటపడాలనే. కానీ కొనిన్సారుల్ అనీన్ మనం అనుకునన్టుల్ జరగవు. మీ బాధ అదీ చూసుత్ంటే , నాకు చాలా భయమేసోత్ంది.ఏదైనా
జరగరానిది జరిగితే…"
"అలా ఏం జరగదండీ. తను ననున్ వదిలివెళళ్డానికి వీలేల్దు .ఇదద్రం కలిసే బతకాలనుకునాన్ం. నేను బతికే ఉనన్పుప్డు తనుకూడా
బతికే ఉంటుంది.” అతను నిలబడాడ్డు.
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ఇదద్రం అతనివంక చూశాము.
ఎరర్బడి , పేర్మతో నిండిపోయిన కళుళ్ , గొంతులో చినన్పాటి వణుకు,
సవ్పన్ నిటూట్రిచ్ంది.

"మీకెలా చెపాప్లో తెలియడం లేదండీ..మీరిటాల్ ఎమోషనల అయితే టీర్ట మెంట చెయయ్డానికి నాకు భయమేసోత్ంది."
"అదేం లేదు మేడం, మీరు చెయాయ్లిస్ందంతా చెయయ్ండి" అంటూ కళుళ్ తుడుచుకునాన్డు.
"ఇంకో ముఖయ్మైన విషయం. ఇకక్డ నేను పనిచేసే డాకట్రేన్ కానీ, హాసిప్టల నా సవ్ంతం కాదు. ఆపరేషన తరావ్త కూడా ఐ సి
యులోనే ఉంచాలిస్వసుత్ంది. అది ఎనాన్ళళ్ని ఇపుప్డే చెపప్లేను. సరజ్రీకు, మందులకు, ఐ సి యు లో ఉనన్ందుకు చాలానే ఖరచ్వుతుంది."
ఆలోచనలో పడాడ్డు.
"షుమారు ఎంతవుతుందమామ్?"
సవ్పన్ ఎవరికో ఫోన చేసి కొనిన్ వివరాలు కనుకుక్ని అతనికా వివరాలు చెపిప్ంది.
అతనెళిళ్పోయాడు.
ఆ రోజు సాయంతర్ం, మా డైరెకట్ర వాళల్ అమామ్యి పెళిళ్ రిసెపష్న. హాసిప్టల కు దగగ్రోల్ ఉనన్ ఒక ఫాం హౌస లో ఫంక్షన ఏరాప్టు
చేశారు. పలకరింపులు, భోజనాలు అయిపోయిన తరావ్త హాసిప్టల సాట్ఫంతా కబురల్లో మునిగి ఉండగా సవ్పన్ నా దగగ్రకొచిచ్
"ఒకసారి హాసిప్టల కు వెళాద్మా?" అంది.
"కేసేమైనా వచిచ్ందా? ఇవావ్ళ నీ డూయ్టీ కాదుగా ?" అనాను.
"కాదనుకో, ఒకసారి వెళాళ్లనిపిసోత్ంది"
తన మొహం చూసి మరేం మాటాల్డకుండా లేచాను. అపప్టికి రాతిర్ పదకొండు అవుతోంది. రోడుడ్ మీద ఎవరూ లేరు. పైన చందుర్డు
కూడా మాతో పాటే నడుసుత్నాన్డు. చలల్టిగాలి. ఎపుప్డూ ఏదో ఒకటి మాటాల్డుకునే మేము రాతిర్ నిశశ్బాద్నిన్ చెదరగొటట్డం ఇషట్ం లేనటుట్
మౌనంగా నడుసుత్నాన్ము.
ఆ పేషంట ఎలా ఉందోననన్ అలజడి సవ్పన్లో తెలుసోత్ంది.
సవ్పన్ మామూలు చీరకటుట్కుంది కానీ నా చీర హాసిప్టల వాతావరణానికి తగినటుట్గా లేదని, హాసిప్టల ఆవరణలో పెదద్ లైటస్
వెలుగుతునాన్యి. ఓ లైట సథ్ంభం కింద సిమెంట బెంచీ మీద కూరుచ్నాన్ను. సవ్పన్ లోపలికి వెళిళ్ంది.
పగలంతా హడావుడికి అలిసిపోయి , హాసిప్టల నిదర్పోతునటుల్ంది. ఒక ముసలావిడ వచిచ్ నా పకక్నే కూరుచ్ంది.
"మా జుబేదా కెటాట్ ఉందమామ్?"
ఆ ముసలావిణిణ్ అపుప్డపుప్డూ ఐ సి యు లో చూసూత్నే ఉనాన్ ఈ మధయ్ .
జుబేదా అంటే సవ్పన్ పేషంట. ఆవిడెవరా అని చూసుత్ంటే, మళీళ్ ఆవిడే అంది.
"జుబేదా నాకోడలే. భారయ్కు సీరియస గా ఉందని, మా కొండ నిదర్పోడం లేదు , తిండి తినడం లేదమామ్."
కొడుకుని ముదుద్గా ‘కొండ' అని పిలుసుత్ందేమోననుకుని
"మీ అబాబ్యి పేరేంటీ?” అడిగాను
“ఏడుకొండలు"
'ఏడుకొండలకు జుబేదా భారాయ్?' లోపలోల్పల ఆశచ్రయ్పడుతూ,
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" పెళల్యి ఎనేన్ళళ్వుతోంది?” అడిగాను.

"నాలుగేళల్వుతాంది. ఆళళ్ది కూడా మా పేటే. నేనూ, ఆళల్మామ్ బాగా సేన్హంగా ఉండేవాళల్ం. మా కొండా, జుబేదా ఇదద్రూ కలిసే
పెరిగారు. కలిసే బళోళ్కెళేళ్వాళుళ్. కొండయయ్కు మా అనన్కూతురిన్చిచ్ పెళిళ్చేదాద్మని అనుకునాన్ం. పెళిళ్మాటలు మాటాట్డుకుని కూడా
ఎళాళ్డు మాయనన్. ఇషయం తెలిసి జుబేదా మా ఇంటికొచిచ్ంది. నామీద ఎటాట్ గొడవేసుకుందనుకునాన్వూ.

కొండని వేరే పిలల్కిచిచ్

పెళిళ్చేసాత్వా అని నా ఇంటోల్నే కూలబడి ఏడిచ్ంది. మతం వేరే భాష వేరే అటెట్టాట్ కుదురుదీద్ అని మేమెంత చెపిప్నా వినలా. కొండా వచిచ్
సముదాయించబోతే ఆణిణ్ కొటిట్ మరీ ఏడిచ్ంది. ఆళళ్మామ్, అయాయ్ వచిచ్ ఎంత బతిమాలినా వినలేదు. ఇదే నా ఇలుల్, నేను రానుపొమమ్ంది.
ఇదద్రికీ పెళిళ్చేశాం. పెళిళ్చేసినందుకు నేనంటే ఎంత ఇషట్మనుకునాన్రు. కాలు కిందపెటట్నివవ్దు. మావాళళ్పిలల్ని చేసుకునాన్ ఇంత బాగా
చూసత్దా అనుకుంటా. మొనన్ ఆళళ్ బాబాయి కొడుకు నిఖా ఐతే ఆళళ్ చుటాట్లందరూ బసేస్సుకుని ఎళత్నాన్రు. కొండయయ్ని పెళిళ్నాటికి
రమమ్ని చెపిప్ ఆళళ్తో ఎళిళ్ంది. ఇదుగో ఇటాట్ ఘోరం జరిగిపోయింది. ఆ యేళనుండి నా బిడడ్ , ఒకక్రోజైనా సరిగాగ్ తిండి తినన్దిలేదు,
కనున్మూసిందిలేదు. అలల్లాల్డిపోతనాన్డు" అంటూ చీరకొంగుతో కళుళ్ తుడుచుకుంది.
తరావ్తిరోజు ఉదయం ఆపరేషన బాగానే జరిగింది. ఆపరేషన బాగానే జరిగిందని చెపిప్ందతనికి. అతను వెళిళ్పోయాడు. తరావ్త
లంచ రూం బయట కలుసుకునాన్డు.
ఏంటని అడిగితే, "ఆపరేషన బాగానే తటుట్కుంది కదండీ. అంతే ఇంక పరేల్దా?” అడిగాడు
"ఒకటి రెండురోజులు చూసేత్నేగానీ ఏదీ చెపప్లేము. పర్సుత్తానికి మాతర్ం బాగానే ఉంది.”
సవ్పన్ బదులు చెపిప్ంది.
కాసేపాగిన తరావ్త కార పారక్ లో కారెకుక్తుంటే, సవ్పన్ వాళళ్ అనన్యయ్ వచాచ్డు. ఓ తోట అమమ్కానికుందనీ, చూసేందుకు
రమమ్నాన్డు. మూడ లేదని సవ్పన్ గుణుసూత్ ఉంటే, ఒకక్ అరగంట చాలని బతిమలాడి తీసుకెళాల్డు.
అకక్డకెళిళ్ చూసేత్ మేమిదద్రం ఆశచ్రయ్పోయాము, జుబేదా భరత్ కనిపించాడు. అమమ్కానికొచిచ్న తోట అతనిదేనట. భారయ్ వైదయ్ం
కోసం అమేమ్సుత్నాన్డట.
ఆ విషయం వినన్ సవ్పన్ ఈ తోట నాకొదద్నేసింది.
అతనొచాచ్డు.
" మేడం , నేనెవరో తెలియకపోతే మీరు తీసుకునేవాళేళ్కదా. అలాగే అనుకుని తీసుకోండి" అనాన్డు
"కానీ తెలుసుకదా “ నావలల్కాదంది.
"మేడం , మీరు తీసుకోకపోతే , ఇంకెవరికైనా ఇవాలిస్ందే....అదేదో మీరే తీసుకోండి."
"ఇది అమమ్కుండా కుదరదా?"
"కుదరదమామ్, ఈ టైములో నాకు డబుబ్ చాలా అవసరం ."
PPP
ఆ తరావ్త జుబేదా ఒక రోజు బాగుంటే , ఇంకోరోజు కంగారు పెటేట్ది. అతను మాతర్ం సవ్పన్ ఏం చెపిప్నా చేసేవాడు. ఏ ఇంజెక్షన
కావాలనాన్ ఎదురు మాటాల్డకుండా తెచేచ్వాడు. ఎపుప్డో ఒకసారి సప్ృహ వచిచ్నటేట్ ఉండేది, వెంటనే సీరియస అయిపోయేది. సవ్పన్ కూడా
రాతీర్ పగలూ అనుకోకుండా జుబేదా పరిసిథ్తిని అంచనా వేసూత్, ఆమెతో చాలా టైం గడిపేది. కొనాన్ళుళ్ గడిచాక పరిసిథ్తి కంటోర్ల లోకి
వచిచ్ంది.
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జుబేదాకు సప్ృహ వచిచ్, ఆరోగయ్ం నిలకడగా ఉనన్ తరావ్త కూడా, అతనికి హామీ ఇవవ్డానికి సవ్పన్ చాలా వెనకాడేది. రేపెటాల్
ఉంటుందో, అతనికి ఆశలు కలిప్ంచడం ఎందుకని. ఆ నెలరోజులోల్ అతను చాలా బరువు తగాగ్డు. కాకపోతే సవ్పన్ను ఇబబ్ంది పెటట్డడం
మానుకునాన్డు. కానీ ఒకక్రోజుకూడా అతనిలో విసుగనేది కనిపించేదికాదు. ఏ టైం లో హాసిప్టల కు వెళిళ్నా అకక్డే ఉండేవాడు.
కోలుకునన్ తరావ్త ఆమెకు ఆహారం ఇవవ్డం, నడిపించడం ఫిజియోథెరపీ అనీన్ దగగ్రుండి చూసుకునాన్డు.
ఓనెల రోజుల తరావ్త డిశాచ్రజ్ అయి వెళిళ్పోయారు. వెళిళ్పోయే రోజున సవ్పన్ రూం లోకి భారయ్ను వీల చెయిర లో తీసుకొచాచ్డు.
సవ్పన్కు పటుట్ చీర, పూలు , సీవ్టుల్ తెచాచ్డు. భారయ్తో ఇపిప్ంచాడు.
కృషైణ్నా ఎండుతోంది కానీ అతని కనీన్ళుళ్ ఎండవే?
ఒక పార్ణం కోసం ఇదద్రూ పోరాడారు. అతను భారయ్ను తీసుకుని వెళిళ్పోయిన తరావ్త సవ్పన్ ను ఓదారచ్డం ఎంతో కషట్మయియ్ంది.
PPP
కథంతా మనసులో మెదిలింది.
ఎదురుగా చూసేత్ ఏడుకొండలునాన్డు.
"ఒకక్డివే వచాచ్వా?” సవ్పన్ అడుగుతోంది.
"లేదమామ్ ఇదద్రం వచాచ్ం” అంటూ బయటికెళిళ్ "అమమ్గారు పిలుసుత్నాన్రు లోపలికి రా” అంటూ భారయ్ను లోపలికి తీసుకొచాచ్డు.
ఆమె లోపలికి నడుసూత్ వసుత్ంటే, కుడికాలు ఓ పకక్కు పడుతోంది. ఎడమ కనున్ లేదు. ఆ పర్దేశంలో చినన్ గుంటలా ఉండి రెపప్లు
మూసుకుపోయి ఉనాన్యి.
జుబేదా!
ఆ అమామ్యి సవ్పన్కు నమసాక్రం పెటిట్ంది.
సవ్పన్ లేచి "కూరోచ్ండి..కూరోచ్ండి” అంటూ మాకెదురుగా ఉనన్ సోఫాలో కూరోచ్బెటిట్ంది. పనమామ్యితో చెపిప్ మాకూ, వాళళ్కు
తాగడానికి తెపిప్ంచింది. అందరం ఆ చలల్ని జూయ్స తాగుతునాన్ం. సవ్పన్ చాలా సరదాగా మాటాల్డుతోంది వాళిళ్దద్రితో. అతనిమీద జోకస్
వేసి ఏడిపిసోత్ంది. సవ్పన్ మాటలకు చాలా సిగుగ్పడుతునాన్డు. ఆ అమామ్యికూడా ముసిముసిగా నవువ్కుంటోంది.
ఆకుపచచ్ చూడీదార వేసుకుని, తలని చునీన్తో కవర చేసుకుని అచచ్మైన ముసిల్ం వనిత లా జుబేదా!. కాశీదారాలు, నుదిటిన
బొటుట్, మెడలో వెంకటేశవ్రసావ్మి లాకెట తో ఏడుకొండలు, ఇదద్రూ పకక్పకక్నే కూరుచ్నాన్రు.
వాళళ్ని బయటకి పంపించడానికి ఇదద్రం ఇంటి బయటి వరకూ వెళాళ్ము. ఆమెకు ఒక కనున్ లేకపోవడంతో, పకక్కు తిరిగి
చూసేందుకు తలమొతత్ం తిపాప్లిస్వసోత్ంది. ఆమె చెపొప్కటి చెపుప్ల సాట్ండ కిందకు పోయినటుట్ంది. అతను వంగి ఆ చెపుప్ని తీసుకొచిచ్
ఆమె కాలికి తొడిగాడు.
వెళేళ్టపుడు మా ఇదద్రికీ నమసాక్రం పెటిట్ సెలవు తీసుకునాన్రు.
PPP
"అవునూ తోట నువువ్ తీసుకునాన్వుగా, మరి ఎకక్ణుణ్ంచి తెచాచ్డీ మామిడిపళూళ్?" అడిగాను.
" తీసుకునాన్ను కాని, కొనుకోక్లేదు. అదనన్మాట." నవివ్ంది.
"ఏంటీ కనూఫ్య్జన?"
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"కనూఫ్య్జన లేదుకానీ టీవీ పెటుట్ తొందరగా. జోధా అకబ్ర సినిమా వసూత్ ఉంటుంది” అని హడావుడి పడింది.
“జుబేదా- కొండలిన్ చూపెటాట్వుగా, నాకిదే బాగుంది.”
PPP

- పదమూడో కథ 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.
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! ”
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“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?"
"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.'
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'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.
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."
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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 ?"
" 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.
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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.
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.
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హాసిప్టల ఆవరణలో అనిన్వేపులా గారెడ్న పెంచడంతో హాసిప్టల ఒక పారక్ లో ఉనన్టుట్ండేది.

ఎతైత్న చెటుల్ , మెతత్టి పచిచ్క ,

గారెడ్న లో అందమైన పూల చెటల్ మధయ్ నడిచివెళుత్ంటే ఎనోన్ సునిన్తమైన పరిమళాలు చుటుట్ ముటేట్వి.

ఇంత అందమైన వాతావరణం ,

చకక్ని హాసిప్టల. తనకిషట్మైన పని చెయయ్డానికి అనిన్ చకక్గా అమిరాయి అనుకుంటే ఇతనికక్డుండాలా? అనిపించేది ఆమెకు.
కొతత్దారి లో పర్యాణం ఎపుప్డూ అంత తేలికగా ఉండదు. గతుకులు అలవాటయేయ్వరకూ కషట్మే.
ఆమెతో పనిచేసే వాళల్ నుండి

మొదటోల్ తిరసాక్రాలెదురయేయ్వి. అపప్టివరకూ తమలో తాము నవువ్తూ

మాటాల్డుకుంటునన్ వాళుళ్ ఆమె రాగానే మాటలాపేసి నిశశ్బద్ంగా ఉండేవాళుళ్. పనిలో ఏదైనా అనుమానం వచిచ్ ఇది ఎలా అని అడిగితే
మాకు తెలియదని సమాధానం చెపేప్వాళుళ్. కేసుకు సంబంధించిన విషయాలు తెలియజెయయ్కపోవడం , ఆమె ఏదైనా మరిచ్పోతే వెంటనే
ఛీఫ కు రిపోరట్ చెయయ్డం వంటివి చేసుత్ండేవారు.
వాళల్ సహాయనిరాకరణకు పెదద్గా బాధపడేదికాదు . అలాంటి విషయాలోల్ ఓరుప్ని మించిన అసత్రం లేదని ఆమెకు తెలుసు.
రామచందర్ ఇదంతా గమనిసూత్ ఉండేవాడు కానీ అందరి ఎదురుగా సహాయం చేసేవాడుకాదు. ఒకే దేశపు ఫీలింగ తో ఆమెకు హెలప్
చేసుత్నాన్డనన్ భావన వాళళ్కు కలిగితే ఆమెకు మరీ కషట్మవుతుందని చూసీ చూడనటుట్ండేవాడు. పైకి తనకేం పటట్నటుట్ కనిపిసూత్నే చాలా
సారుల్ , ఆమెకూ, వాళళ్కూ కూడా తెలియకుండా సమసయ్ను పరిషక్రించేవాడు.
వాళళ్ తిరసాక్రాలాకనాన్ కూడా రామచందర్ లో కనిపించే నిరిల్పత్త ఆమెను ఎకుక్వగా బాధపెటేట్ది. అతనింకా పాత
విషయాలు మరిచ్పోలేదనుకుంది. అలాంటి వాతావరణంలో పనిచెయయ్డం ఎపప్టికైనా కషట్మేననుకుని ఖాళీ సమయాలోల్ ఎనోన్ ఉదోయ్గాలకు
అపిల్కేషనస్ పెటేట్ది.
ఆమె చేరిన ఆరెన్లల్కు , వాళల్ సెప్షాలిటీ కు సంబంధించిన కానఫ్రెనస్ నిరవ్హించాలిస్ రావడంతో ఒక నెల ముందునుండీ
దానికి సంబంధించిన పనులోల్, డా. రామచందర్, ఛీఫ మునిగిపోయారు. అందరికనాన్ సీనియర అయిన గౌతమికి డిపారట్ మెంట బాధయ్తలు
అపప్గించారు. అపప్టివరకూ ఆమెతో అంటీ ముటట్నటుట్ ఉనన్ జూనియరస్ అందరూ ఆమెమీద ఆధార పడక తపప్లేదు. ఆ నెలరోజులూ
వాళళ్కే సమయంలో అవసరమొచిచ్నా, ఆమె వెంటనే అందుబాటులో ఉండేది. ఎంత రాతిర్వేళైనా విసుకోక్కుండా వచిచ్ కాంపిల్కేషనస్ ని
పరిషక్రించేది.
వాళుల్ చెయయ్లేని కషట్మైన సరజ్రీలు చాలా సులువుగా చేసి చూపించేది. కొతత్ కొతత్ సరజ్రీ టెకిన్కస్ వాళళ్కు నేరిప్ంచేది.
కషట్మైన కేసులోల్ సహాయం కోసం ఆమెను ఎపుప్డైనా పిలవొచుచ్ అనన్ నమమ్కం కలిగాక ఆమెతో సేన్హంగా ఉండేవాళుళ్. కషట్ సమయాలోల్
ఆమె చూపించే నిబబ్రం , నేరుప్ చూసిన తరావ్త వాళల్కు తెలియకుండానే ఆమెకు అభిమానులయాయ్రు.
ఎవరైతే మొదటోల్ ఆమెకు సహాయం చెయయ్లేదో, కొనిన్ పరిసిథ్తులోల్ వాళళ్కవసరమైనపుడు అండగా నుంచుంది. ఎంత సహాయం
చేసినా సరే అదో పెదద్ విషయం కాదనన్టేట్ పర్వరిత్ంచేది. వాళళ్కు బయట పనులునన్పుడు ఆమె వాళళ్ డూయ్టీ చెయయ్డానికి, ఏమాతర్ం
అయిషట్త లేకుండా ఆమె ముందుకు రావడం, ఫిరాయ్దులేల్కుండా సంతోషంగా పనిచెయయ్డం వాళళ్కు ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. ఆమె పర్వరత్న
వాళళ్లో మారుప్కు కారణమైంది. చినన్ చినన్ పనులకు వంతులు వేసుకోవడం ఆపేశారు. డిపారట్ మెంట లో డూయ్టీల విషయం లో చినన్
చినన్ ఘరష్ణలు తగిగ్పోయాయి.
కానఫ్రెనస్ పనులునన్ ఆ నెలరోజులు మొతత్ం దాదాపు ఆమె డిపారట్ మెంట లోనే గడిపింది.
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కానఫ్రెనస్ మూడు రోజులు సాగింది. కానీ, హాసిప్టల పని వలల్ మొదటి రెండు రోజులూ ఆమె వెళళ్లేకపోయింది. చివరి రోజు
ఆదివారం కనుక తపప్కుండా మరాన్డు వెళాళ్లని అనుకుంది. ఆ రాతిర్, ఆమెతో పనిచేసే జేన ఆమె ఫాల్ట కు వచిచ్ంది.
“గౌతమీ, మీటింగ కు ఎంతమంది ఇండియనస్ వచాచ్రో తెలుసా? అందరూ చకక్గా శారీస లో ఉనాన్రు. నాకూ చీర
కటుట్కోవాలనుంది.” అని చెపిప్ తనకో చీర కావాలంది.
లోపలికి తీసుకెళిళ్ తన చీరలు చూపించి ఏదికావాలో సెలెకట్ చేసుకోమంది. అనిన్ చీరలూ తిరగేసి పింక చీర తీసుకుంది.
"ఇదికక్డే ఉంచు. రేపు ఉదయానేన్ వసాత్ను. నువేవ్ కటాట్లికదా" అని హడావుడిగా వెళళ్బోతూ ఆగి
"అవునూ, నువేవ్ం కటుట్కోబోతునాన్వో చెపుప్. నీ శారీ కనాన్ నాదే బెటర గా ఉండాలి" అంది
గౌతమి నవివ్ంది. “నువేవ్ బెటర గా కనిపించు . నేను హాసిప్టల డెర్స లోనే వసాత్ను. “
"అదేం కుదరదు. నువూవ్ నాతో పాటు శారీ కటుట్కోవాలి. నీశారీ నేను సెలెకట్ చేసాత్ను రా.."
అంటూ మళీళ్ లోపలికి వచిచ్ంది. అనిన్ంటినీ అటూ ఇటూ చూసి తెలల్ని పటుట్ చీర తీసింది.
మరుసటి రోజు తవ్రగా రౌండస్ పూరిత్ చేసుకుని, కానఫ్రెనస్ వెళిళ్ంది. చాలామంది ఇండియనస్ వచాచ్రు. అకక్డకక్డ కానఫ్రెనస్ హాలోల్
చీరలు కనిపిసుత్నాన్యి. తెలల్ని పటుట్చీర, చినన్ ఎరర్టి బొటుట్ , భుజాలవరకూ ఉనన్ జుటుట్ , లేత గులాబి రంగు లిప సిట్క.
ఆమె నడిచి వెళుత్ంటే కొంత మంది ఆగి మరీ చూశారు. ఛీఫ ఆమె దగగ్ర కొచిచ్,
"గౌతమీ, బూయ్టిఫుల " గాడ బెల్స యూ." అని "అసలు నువేవ్ గాడెస లా ఉనాన్వు తెలుసా" అనాన్డు.
లెకచ్రస్ మొదలయాయ్యి. అందరూ ఎవరి విజయాలను వాళుళ్ గొపప్గా చెపుప్కుంటునాన్రు. చపప్టుల్ మోగుతునాన్యి.
ఎకుక్వమంది డాకట్రల్కు పర్పంచంతో సంబంధాల కనాన్ తమ పేషంటుల్, కేసులు, వాళుళ్ తమ మీద వేసే కేసులతోనే అనుబంధం
ఎకుక్వ. ఆ సంకీరణ్ జీవితం లో తమ విజయాలు , తమ పార్వీణయ్ం, తమ ఎదుగుదల వాటికి గురిత్ంపు ఇవే ముఖయ్మైన విషయాలు గా
ఉంటాయి.
పర్తి నితయ్ం గురిత్ంపు కోసం వెతుకులాట.
పర్తి శావ్సకూ పర్శంస కావాలనన్ పాకులాట.
రామచందర్ టాపిక ఏమిటా అని చూసింది. మై ఫెయిలూయ్రస్ ఇన సరజ్రీ - అ జెనూయ్న ఎనాలసిస.
నా వైఫలాయ్లు- ఒక పరిశీలన ! పేరే విచితర్ంగా ఉంది.
అందరూ వాళళ్ విజయానుభవాలను చెపిప్ , చపప్టుల్ కొటిట్ంచుకుంటారు. ఇతనేమిటీ అనుకుని కూరుచ్ంది.
"మనిషిగా మనకునన్ ఒక హకుక్ తపుప్ చెయయ్డం. ఆ తపుప్ని ఒపుప్కుని, సరిదిదుద్కుని, తోటివారికది జరగకుక్ండా కాపాడం
మనిషిగా బాధయ్త. హకుక్తోబాటే బాధయ్తలు పెనవేసుకుని వుంటాయి. హకుక్ అనుభవించాను. బాధయ్త నెరవేరచ్డానికే ఈ టాపిక
ఎంచుకునాన్ను. " అంటూ మొదలు పెటిట్
కొనిన్ అరుదైన కేసులు విశేల్షించాడు. తనెకక్డ పొరపాటు పడాడ్డో వివరించి, మళీళ్ అలాంటి కేస తనకెదురైనపుడు అదే పొరపాటు
జరగకుండా ఏం చేశాడో చెపాప్డు.
"పర్తిదీ సావ్నుభవం వలేల్ తెలుసుకోవాలంటే జీవితం సరిపోదు. తవ్రగా ఎదగాలంటే తోటివారి అనుభవాలు మనకు పాఠాలవావ్లి."
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ఒక అంతరాజ్తీయ వేదికమీద ఎంతో మంది విదాయ్రుథ్లకోసం తన తపుప్లు చెపుప్కోగలగడం, వాటిని అతను విశేల్షించిన తీరు,
‘ఎంతో బాగుంది’ అనుకుంది గౌతమి.
ఆమెకతను కొతత్గా కనిపించాడు . అపప్టివరకూ , అతని పటల్ ఉనన్ అసౌకరయ్మైన భావాలనిన్ంటినీ ఆ ఉపనాయ్సం తుడిచేసింది.
టాక ఐపోయినా అందరూ పర్శన్లతో అతనిన్ ఇంకా మాటాల్డిసుత్నాన్రు.
సేట్జ దిగి వసూత్ గౌతమిని చూశాడు. ఆమె కొతత్ వయ్కిత్లా కనిపిసూత్ ఉందని చూసూత్ నిలుచ్నాన్డు. అతనిలో కొతత్ వయ్కిత్ ని చూసూత్ ఆమె
కూడా నిలుచ్ంది. ఇదద్రి చూపులూ విడిపోకుండా రెండు క్షణాలు కలిసే ఉనాన్యి. ఆమెను గురిత్ంచినటుట్ చినన్గా నవావ్డు. ఆ చినన్నవువ్ తో
అతనికి తనమీద కోపం ఏదీ లేదని అరథ్మైంది. ఆమెకూడా చిరునవువ్ నవివ్ంది.
లంచ లో ఇదద్రూ కలిశారు. పేల్టస్ తీసుకుని ఒక పకక్గా నుంచునాన్రు.
“మీ టాక చాలా బాగుంది. ఇటస్ డిఫరెంట.” ఆమె మాటలోల్ పర్శంసకు
"థాంకస్" అనాన్డు
అతని లెకచ్ర లో కొనిన్ విషయాలు మాటాల్డుకునన్ తరావ్త
"మీరివాళ కొతత్గా కనిపిసుత్నాన్రు. బాగునాన్రు"
"జేన గొడవ చేసింది ఇలా రెడీ కావాలని. " దూరంగా తమ జూనియర గా పనిచేసే జేన ని చూపించింది. చీరకటుట్తో
సతమతమవుతూ హడావుడిగా తిరుగుతోంది జేన.
“మీరంతా బాగా సేన్హితులైనటుట్నాన్రు.”
“అవును.” జేన వంక అపాయ్యం గా చూసూత్ చెపిప్ంది. జేన దూరం నుండి వీళళ్ వంక నవువ్తూ చెయూయ్పింది.
చాలారోజుల తరావ్త ఆమెను సంతోషంగా చూసుత్నాన్డు.
"ఎలా ఉంది డిపారట్ మెంట పని. మీరు బాగా మేనేజ చేసుత్నాన్రని వినాన్ను . బట సారీ! ”
“ఎందుకు సారీ?” అరథ్ం కాలేదామెకు
“డిపారట్ మెంట లో పనంతా మీమీద వదిలేసినందుకు.”
“అదేం లేదు. ఐ యాం హాపీ. వాళళ్ంతా చాలా మంచి పిలల్లు.”
“నిజంగా? వెరీ గుడ.” వాళుల్ ఆమెతో కలిసి పనిచేసుత్నన్ందుకు సంతోషంగా ఉందనాన్డు.
“కానీ నేను లేకపోతే, పని ఎకుక్వ కాలేదూ?”
“అదేం లేదు. నాకు చాలా బాగుంది”
“ఏదీ, నేను లేకపోవడమా?” నవావ్డు.
ఆమె తల వంచుకుని నవివ్, మళీళ్ అతని వంక చూసి,
“మీరిలా కూడా మాటాల్డగలరని నాకు తెలియదు” ఇంగీల్షులో చెపిప్ంది.
“మీరనన్ది కూడా నిజమే. మీరు లేకపోవడం వలల్ వాళళ్ంతా నాకు కోల్జ అయాయ్రు.”
PPP
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ఆ తరావ్త వాళిళ్దద్రూ లంచ టైం లోనూ, కాఫీ బేర్క లోనూ చాలా విషయాలు మాటాల్డుకునేవాళుళ్. సంభాషణలో వయ్కిత్గతమైన
విషయాలు చాలా అరుదుగా వచేచ్వి . ఎపప్టికపుప్డు అతనికి చేసిన అవమానానికి క్షమాపణ అడగాలని అనుకునేది కానీ ఆ విషయం
గురుత్లేనటేల్ ఉండేది అతని పర్వరత్న.
ఎపుప్డో ఒక సారి అడిగింది.
“మీ ఫాదర మన కాలేజ పొర్ఫెసర కదా, ఇపుప్డెకక్డునాన్రు.”
“ నానన్ కొనాన్ళుళ్ పెరాలసిస తో బెడ మీదే ఉనాన్రు. పోయిన సంవతస్రమే పోయారు.
కొలీగస్ మాటలోల్ తెలిసిందేమిటంటే , అతనికి తన పాపంటే చాలా ఇషట్మని. అతని భారయ్ ఎలా ఉంటుందో , ఏం చేసుత్ందో
అనుకుంది.
అతని మాటలోల్ హాసాయ్నికి ఆమెకు నవొవ్సూత్ ఉండేది. .అతనేది మాటాల్డినా నవవ్కుండా ఉండలేకపోయేది.
ఓ సారి పాప మొదటి పుటిట్న రోజు అని అందరికీ లంచ ఏరాప్టు చేశాడు.
ఆ రోజు ఆమె తో నిలబడి మాటాల్డుతుంటే నవావ్పుకోలేక
" నేనెపుప్డూ ఇలా చీటికి మాటికి నవవ్డం ఎరగను. మీతో కషట్ం గా ఉంది.”
అతనితో చెపిప్ంది.
“పోనీ నేను మాటాల్డడం మానెయయ్నా? “
“ఎలా మానేసాత్రు. ఒక చోట పని చేసేటపుడు మాటాల్డకుండా ఎలా?”
“పోనీ, నేను వేరే ఉదోయ్గం చూసుకోనా?”.
“డిపారట్ మెంట లో మీరు లేకపోతే ఎలా? అయినా నెకస్ట్ మంత నేనే వెళుత్నాన్ను.” అంది.
మొదటోల్ కొనిన్ జాబస్ కు అపైల్ చేసినటుట్, వాటికి సంబంధించిన ఇంటరూవ్య్ కు అటెండ అయినటుల్ చెపిప్
“నినేన్ ఆఫర కంఫరమ్ అయింది. రెండు మూడు నెలలోల్ జాయిన అవుతాను.” అని చెపిప్ంది.
ఎకక్డో , ఏమిటో వివరాలు తెలుసుకునాన్డు.
మూడు నెలల తరావ్త ఆమె చినన్ పిలల్లకు సరజ్రీ చేసే సెప్షాలిటీ హాసిప్టల లో చేరింది. వెళళ్బోయే ముందు ఆమె కోసమని చినన్
పారీట్ అరేంజ చేశారు. ఆమెతో పనిచేసే వాళళ్ంతా ఆమె వెళిళ్పోతునన్ందుకు చాలా బాధపడాడ్రు. జేన, రాబరట్ కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కునాన్రు.
రామచందర్ మాతర్ం షేక హాండ ఇచిచ్ "ఆల ది బెసట్. చాలా మంచి హాసిప్టల. అకక్డ పోసిట్ంగ రావడం అంత తేలిక కాదు . మీరు
చాలా అదృషట్వంతులు. " అతను సంతోషంగా చెపుత్ంటే ఆమెకెందుకో నిరుతాస్హంగా అనిపించింది. తనువెళిళ్పోతునన్ందుకు అతనికి
కొదిద్గా అయినా బాధ లేదే అని.
ఆమె ముఖం ముడుచుకుపోవడం గమనిసూత్నే ఉనాన్డు.
విజాఞ్నం నిండిన ఆమె కళళ్లోల్ , లౌకయ్ం ఎరగని అమాయకతవ్ం ఎపుప్డూ కనిపిసూత్నే ఉంటుంది. ఆ క్షణం లో ఆమె తనకెంతో
దగగ్రైనటట్నిపించింది అతనికి.
‘తను తపప్ ఎవరునాన్రీ అమామ్యికి ? ఈమెను జాగర్తత్గా చూసుకోవాలిస్న బాధయ్త తనదే’ అనుకునాన్డు.
ఆమె అమాయకపు బుగగ్ని చేతోత్ సేన్హంగా తాకాలని అనిపించింది.
కాసేపు అకక్డే ఉంటే ఆ పని చేసాత్నేమోనని భయపడాడ్డు.
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తనలో కలిగిన ఆ భావాలకు కంగారుపడి, వెంటనే ఏదో పనికలిప్ంచుకుని అకక్డినుండి వెళిళ్పోయాడు
PPP
ఆమె కొతత్ హాసిప్టల లో చేరిన రెండు మూడు నెలల తరావ్త, ఓ రోజు ఆమె పనిచేసే హాసిప్టల రిసెపష్న లో డా. రామచందర్ను
చూసింది.
ఎదురెళిళ్ " ఎలా ఉనాన్రు? ఏమిటిలా వచాచ్రు?" అని అడిగింది.
"సతయ్ను జాయిన చెయయ్డానికి వచాచ్ను"
"సతయ్ ఎవరు?"
"మా పాప. తనకు కెల్ఫట్ పాలేట సరజ్రీ కు రేపు అపాయింట మెంట ఇచాచ్రు"
'పాపకు కెల్ఫప్ట్ పాలేట?' ఆశచ్రయ్ పడింది.
వెంటనే కంపూయ్టర లో రేపటి లిసట్ చూసింది. చాలా పెదద్ లిసట్. అందులో సతయ్, పదిహేను నెలలు అనన్ పేరు మీద వివరాలు
చూసింది.
పాప ఏ వారడ్ లో ఎడిమ్ట అయిందో చూసింది. ఒక సారి ఎగాజ్మినేషన రూం లోకి తీసుకురమమ్ని చెపేత్ పాపను తీసుకుని వచాచ్రు
సాట్ఫ. ఆమె తన గదిలోనే పాపను పరీక్ష చేసింది.
మరుసటి రోజు పాపను ఆపరేషన థియేటర కు అతనే తీసుకొచాచ్డు. పాప తలిల్ కనిపించ లేదు. బహుశా రూం లోనే ఉండి
ఉంటుంది. ఆ రోజు ఆపరేషనల్ లిసట్ చాలా పెదద్గా ఉంది.
తరావ్తి రోజు మొదటి కేస గా రామచందర్ వాళళ్ పాప సరజ్రీ అయింది. గౌతమే చేసింది. సరజ్రీ అయిన తరావ్త కూడా ఆమే
దగగ్రుండి అనిన్ విషయాలూ చూసుకుంది. పాపను డిశాచ్రజ్ చేసే రోజు , రామ చందర్ పనిచేసే హాసిప్టల ఛీఫ వచాచ్రు.
'హాసిప్టల లో పని ఎలా ఉందో, ఆమెకు సౌకరయ్ంగా ఉందో లేదో' వివరాలు అడుగుతూ గౌతమి దగగ్ర చాలా సేపు కూరుచ్నాన్డు.
అంతలో రామ చందర్ వచాచ్డు. పాపను తీసుకుని ఇంటికి వెళాత్మంటూ. ముగుగ్రూ కలిసి పాప ఉనన్ గదికి వెళాళ్రు. పాపతో పాటు
ఓ యువతి ఉంది. నీలం రంగు చీరకటుట్కుని తెలల్గా, బొదుద్గా ఉంది ఆమె. పొడుగాటి జుటుట్, చేతులకు బంగారు గాజులు. మెడలో
నలల్పూసలు. నవువ్తూ ఆహావ్నించింది వీళళ్ను. ఆమె నవువ్తుంటే సొటట్లు పడే బుగగ్లు.
సరజ్రీ జరిగిన దగగ్రున్ండీ ఆమెను, పాప దగగ్ర చూసూత్నే ఉంది గౌతమి. పని హడావుడిలో ఆమెతో ఎకుక్వగా మాటాల్డింది లేదు.
“ ఇవనీన్ చెపాప్లిస్న అవసరం లేదు. ఎందుకంటే రామచందర్ ఉంటారు కదా , అయినా సరే మీరు వినండి” అంటూ ఇంటి వదద్
తీసుకోవలసిన జాగర్తత్లు చెపిప్ంది.
" డా. గౌతమి అని ఇది వరకు మాతోనే పనిచేశారు" ఆ యువతితో రామ చందర్ చెపాప్డు.
“మీ గురించి రామూ చెపుత్ంటాడు” చెపిప్ రామచందర్వంక చూసి నవివ్ంది.
"శార్వణి" అంటూ ఆమెను గౌతమికి పరిచయం చేసేంతలో, ఆమెకేదో కాల రావడం తో బయటకు వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది.
ఓ పావుగంట తరావ్త రూం కు వచిచ్ పాప డిశాచ్రజ్ కు అవసరమైన పేపరస్ రామ చందర్కు ఒపప్జెపిప్ంది. పాపను తీసుకుని
రామచందర్ వెళుత్ంటే ఆమె వచిచ్ గౌతమి చేతులందుకుని సేన్హపూరవ్కంగా కృతజఞ్తలు చెపిప్ంది.
వాళల్ను పంపించే సమయం లో ఛీఫ కూడా ఆమెతోనే ఉనాన్డు. హాసిప్టల ముందునన్ కార పారక్ వరకూ వెళిళ్ వీడోక్లు చెపిప్ంది.
వాళుళ్ వెళాళ్క ఛీఫ “డూయ్టీ అయిపోయిందా గౌతమీ , నినున్ ఇంటిదగగ్ర డార్ప చేసాత్” అనాన్డు.
ఆమె తన బాగ తెచుచ్కుని ఆయనతో పాటు నడిచింది.
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హాసిప్టల ఆవరణలో ఎతైత్న చెటుల్ గాలికి ఊగుతునాన్యి. సాయంకాలపు చలల్గాలి హాయిగా వంటికి తగులుతోంది. మనుషులెవరూ
లేరు.
కొదిద్ దూరం లో ఉనన్ కాఫీ షాపు చూపించి “కాఫీ తాగుదామా” అనాన్డు.
ఇదద్రూ వెళిళ్ కూరుచ్నాన్క ఆమె వెళిళ్ కాఫీ ఆరడ్రిచిచ్ ఆయన ఎదురుగా కూరుచ్ంది.
"గౌతమీ, నినన్ తముమ్డు ఫోన చేశాడు. నువెవ్లా ఉనాన్వని. చెపాప్ను. చాలా సంతోషపడాడ్డు"
ఆమె వింటోంది.
"నాకు వాడిలాగా పదధ్తిగా మాటాల్డడం తెలియదు గౌతమీ.” అని కాసేపాగి “మీ పేరెంటస్ వాడికి బాగా తెలుసనాన్డు. అందుకని నా
మీద ఇంకో బాధయ్త పెటాట్డు. ఒక సారి ఆలోచించు. ఎపుప్డూ పనీ , హాసిప్టలేనా. నీకో జీవితముందని మరిచ్పోతే ఎలా. ”
ఆ సంభాషణ ఎటు వెళోత్ందో గమనించింది.
పెళిళ్.
తనకు పెళిళ్.
పెళిళ్, భరత్, పిలల్లు , సంసారం ఇవనీన్ తనకు సరిపోయే విషయాలేనా?
ఇలా హాసిప్టల పని చేసుకోవడం బాగానే ఉందికదా. మనసులోనే నిటూట్రిచ్ంది.
" రామచందర్ లాంటి మనిషి చాలా అరుదుగా కనిపిసాత్రు."
అతని గురించి తనకెందుకు చెపుత్నాన్డో ఆమెకు అరథ్ం కాలేదు
“నినున్ చినన్బుచాచ్లని అనుకోకపోతే ఒక విషయం చెపప్నా, ఇపుప్డు నువువ్ చేసే ఉదోయ్గానికి ఎంతో మంది అపైల్ చేశారు. ఈ
హాసిప్టల డైరెకట్ర కు రామచందర్ బాగా తెలుసు. ఇకక్డ అతనంటే అందరికీ ఎంతో గౌరవం. అతను నీ గురించి ఇచిచ్న రిఫరెనస్ వలేల్ నీకీ
వుదోయ్గం వచిచ్ంది.
అతనికి నువవ్ంటే ఎంత గురి లేకపోతే వాళళ్పాపకు నీతో సరజ్రీ చేయిసాత్డు. నాతో కూడా నీగురించి ఎంతో గొపప్గా చెపాత్డు
గౌతమీ."
అయితే ఆమెకేమీ అరథ్ం కాక ఛీఫ వంక చూసోత్ంది.
"మీరిదద్రూ ఒకే రకమైన వయ్కుత్లు గౌతమి. వృతిత్ అంటే పార్ణమిసాత్రు. మీ ఇదద్రూ జంటగా అయితే బాగుంటుంది."
“అతనికి పెళైళ్పోయింది కదా సర?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.
“రామచందర్కు పెళైళ్ందా? నాకు తెలియకుండానా?” ఆయన ఇంకా ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.
“మరి ఆ పాప? పాప తలిల్? ఇపుప్డే చూశాం కదా! ”
“ఓ శార్వణి గురించా నువువ్ చెపేప్ది. పాప తలిల్కాదు. మేనతత్. రామచందర్ చెలెల్లు. పర్సుత్తం ఆ పాపను అతని చెలెల్లే చూసోత్ంది.
ఆపాప రామచందర్ కూతురనుకునాన్వా? ఆ పాపకు కెల్ఫట్ ఉందని హాసిప్టల లో ఎవరో వదిలేసి వెళేత్ రామచందర్ ఎడాపట్ చేసుకుని
పెంచుకుంటునాన్డు.”
అలాగా..అతనికింకా పెళిళ్కాలేదా?
ఆలోచనలో పడింది.
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ఆమె ఆలోచించడం ఆయన వేరేగా అరథ్ం చేసుకుని, “నీకిషట్ం లేకపోతే, పాపను తన దగగ్రే ఉంచుకోవడానికి అతని చెలెల్లు సిదధ్ంగానే
ఉంది. .” అనబోయాడు.
“లేదు ,లేదు.” కంగారుగా ఆయనిన్ వారించింది. గౌతమి.
“అతను ఇంతకాలం పెళెళ్ందుకు చేసుకోలేదు.” అడిగింది.
“వాళళ్ నానన్ పెరాలిసిస వచిచ్ బెడ మీద పేషంట లా దాదాపు పదేళుళ్నాన్డు రామూతోనే. ఆయన మంచం మీద ఉనన్ందుకు
మొదటోల్ ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. ఆ తరావ్త రామూయే ఆ ఆలోచన మానుకునాన్డు.”
కాసేపాగి ఆయనే
“ఆలోచించు గౌతమీ. మంచి అబాబ్యి. మీ ఇదద్రూ ఒకటైతే బాగుంటుంది.”
కాఫీ అయిపోయింది. ఇదద్రూ కారోల్ కూరుచ్నన్ తరావ్త పెదద్గా ఏం మాటాల్డుకోలేదు.
ఆమె అపారట్ మెంట వచాచ్క, దిగబోతుండగా చెపాప్డు.
“రేపు ఆదివారం రామూని పంపిసాత్ను. ఒక సారి ఇదద్రూ మాటాల్డుకోండి గౌతమీ. పరేల్దా? ఆలోచించి నాకు మెసేజ పెటుట్ . గుడ
నైట” చెపిప్ ఆయన వెళిళ్పోయాడు.
ఆమెకేం బదులివావ్లో తెలియలేదు.
అనీన్ తవ్రగా ముంచుకొసుత్నన్టట్నిపించింది. చలిగాలి రివువ్ మని చెంపలకు తగిలింది.
ఫాల్ట లోపలికి వెళాళ్క కోట తీసి ఎకక్డో తగిలించి, సోఫాలో కూరుచ్ంది. మనసంతా ఖాళీగా ఉంది. అలా అని పర్శాంతంగా లేదు.
తను సతరీగా , ఒకరికి భారయ్గా అవనీన్ ఎలా . అవనీన్ తనకేం తెలుసు. చదువు, పరీక్షలు, పని పేషంటస్, ఇవనీన్ బాగానే మేనేజ
చెయొయ్చుచ్గానీ, సతరీగా, ఒకరికి భారయ్గా అవనీన్ సాధయ్మేనా?
తెలియకుండానే అతనికి పెళిళ్కాలేదు అనగానే ఎకక్డో సంతోషం గా ఉంది.
PPP
ఆ రోజు ఆదివారం. అతను వచేచ్ రోజు. తెలల్వారకముందే మెలకువ వచేచ్సింది. బాలక్నీ లోకి వచిచ్ నుంచుంది. సిటీ ఇంకా
నిదర్లేవలేదు. పకుష్లు మాతర్ం గొడవ చేసుత్నాన్యి.
రామచందర్
పేరు తలపుకు రాగానే ముఖం లో చిరునవువ్ వెలిగింది. ఇదద్రు కలిసి పనిచేసిన రోజులు గురొత్చాచ్యి. తను చేసిన అవమానం కూడా
గురొత్చిచ్ంది.
లోపలికి వచేచ్సింది.
ఉదయం ఎనిమిది అవుతుండగా సాన్నం చేసి ఆకాశం రంగు షిపాన చీర కటుట్కుంది. ఎపుప్డూ లేనిది అతనికోసం
ఎదురుచూసుత్ంటే ఎపుప్డూ లేనంత టెనష్న అనుభవించింది. కాసేపాగిన తరావ్త చీర మరీ సెప్షల గా ఉందనిపించి , మామూలు డెర్స
వేసుకుందామనుకునేసరికి డోర బెల మోగింది.
గుండె చపుప్డు ఆమె లెకక్బెటుట్కోవచచ్నన్ంతగా చెవులోల్ వినిపించింది.
తలుపు తీసి, అతనిన్ లోపలికి రమమ్ంది.
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వేరే ఉదేద్శం తో కలవడం ఇదద్రికీ కొతత్గా ఉంది. కాఫీ తాగుతూ ఏవో పొర్ఫెషన కబురుల్ మాటాల్డుకుంటునాన్రు. ఎంత సేపైనా
విషయానికి రావడం ఇబబ్ందిగా ఉందని.
“గౌతమీ..ఒక డైరవ కు వెళాద్మా?” అనాన్డు.
బయటకు వచిచ్ అతనితోబాటే నడుసుత్ంటే అతను చాలా పొడుగాగ్ ఉనన్టుట్ , తను అతనికి భుజాలవరకూ వసుత్నన్టుట్ గమనించింది.
కారోల్ కూరుచ్నాన్క, ఆమె చీరచెంగు లోపలికి సరుద్కోమని చెపిప్ జాగర్తత్గా డోర వేశాడు. రోడల్నీన్ ఖాళీగా ఉనాన్యి.
అతను రోడ వంక చూసూత్ డైరవ చేసూత్ , ఇంగీల్షులో మాటాల్డుతునాన్డు.
“ఇపుప్డునన్ జీవితం బాగానే ఉంది, ఇపుప్డు కొతత్గా పెళిళ్ అనేది ఎందుకో అరథ్ం కావడం లేదు.” అంది ఆమె
“తోడు కోసం. కషట్ సుఖాలు పంచుకునే తోడు కోసం.”
“దానికి ఫెర్ండస్ ఉనాన్రుగా.”
“ అనుక్షణం మీకు మాతర్మే తోడుగా నిలిచే ఒక పర్తేయ్కమైన ఫెర్ండ దొరుకుతాడు. ఊ ...టర్సట్ మీ !

ఇవాళ మనిదద్రం ఎలా

ఉనాన్మో అలానే ఉంటాము. మిమమ్లెన్పుప్డూ మామూలు సతరీగా చూడను. మీనుండి ఏదీ ఆశించను. ఇదద్రం కలిసి బతుకుదాం. కలిసి
ఎదుగుదాం. అంతే. పెళిళ్వలల్ మీరు భయపడే మారుప్లేమీ రావని మాతర్ం మాట ఇవవ్గలను. మీరు ఎలా ఉండాలనుకుంటే అలానే
ఉండండి. నావైపు నుండి ఏ ఇబబ్ందులూ రావనే అనుకుంటునాన్ను. మీరేమైనా అడగాలనుకుంటే చెపప్ండి ” అతని ఎపప్టిలా హాసయ్ంగా
కాకుండా సీరియస గా మాటాల్డాడు. .
ఒక చోట కారాపాడు. అకక్డ దారికి రెండువేపులా పూలచెటుల్.
ఇదద్రూ కారోల్నే కూరుచ్నాన్రు.
ఎంతోసేపు మౌనం తరావ్త ఆమె అంది.
"మరి నా వలల్ ఇబబ్ంది వసేత్?" అడిగింది.
"ఐ కెన హాండిల" అనాన్డు.
చినన్గా నవివ్ంది.
"పాప విషయంలో నీకేమైనా అభయ్ంతరాలుంటే చెపుప్." అడిగాడు
"లేదు. లేదు. నాకు ఆ విషయంలో నేను చాలా సంతోషంగా ఉనాన్ను. కాకపోతే సవ్ంతంగా పిలల్లు కావాలనుకోవడం లేదు.
పెర్గన్నీస్ల వలల్ పొర్ఫెషన కు దూరం కావడం నాకు మొదటినుండీ ఇషట్ం లేదు."
ఆమె చూపులో అంగీకారం చూసి, ఆమె చెయియ్ ఇవవ్మనన్టుట్ అతను చెయియ్ చాపాడు.
అతని చేతిలో ఉనన్ ఆమె చేతిని పెదవులకానించుకుని "నీ ఇషట్ం " అనాన్డు.
ఓ నెలరోజుల తరావ్త ఆమె తలిల్ దండుర్లు వచాచ్రు. అతని చెలెల్లు బావగారు పెళిళ్పనులు చూసుకునాన్రు. ఛీఫ , డిపారట్ మెంట
సభుయ్ల మధయ్ హడావుడిలేకుండా ఆఫీసులో పెళిళ్చేసుకునాన్రు.
PPP
అలుల్కోవడం తీగెకెంత అవసరమో, ఆధారానికంతకనాన్ అవసరమైంది. ఒకరి మీద ఒకరికునన్ మీదునన్ కాంక్ష వలల్ ఇదద్రి కళూళ్
ఎరుపుతో తడిశాయి .
ఆమె బుగగ్లు చందర్కాంత లయాయ్యి !
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ఎరుపెకిక్న పెదవులు వణికాయి

అదురుతునన్ పెదవులపై అతను తన చూపుడు వేలుంచాడు . అంతకనాన్ అరహ్మైన ఆధారానిన్ వెతికింది. ఊహించని ఆహావ్నం
అతనికి బహుమానమైంది.
సప్రశ్లో సుఖముందని ,
సుఖం వలల్ సప్ృహ తపుప్తుందని మొదటిసారి తెలిసొచిచ్ంది ఆమెకు.
ఎవరు సృషిట్ంచారీ సంతోషాలను?
ఆ పర్కృతికి తలవంచి కృతజఞ్త తెలుపుకోవాలి అనిపించింది.
తనలోని సతరీని అనేవ్షించి, ఆవిషక్రించిన అతనంటే ఇషట్మనిపించింది . అది మాటలోల్ చెపప్లేక నిసస్హాయురాలిలా నిటూట్రిచ్ంది !
వాలిన రెపప్లనుండి ఓ ముతయ్పు బిందువు ఆభరణమైంది.
PPP
ఆ తరావ్త రోజు ఆ రోజు ఆమెకు డూయ్టీ లేదు. అతను మాతర్మే హాసిప్టల కు తయారవుతునాన్డు. లేత గులాబిరంగు షిఫాన
చీర కటుట్కుంది. అతను రెడీ అవుతునన్ంత సేపూ అతనివెంటే తిరుగుతోంది.
ఆమె అలా తోడుగా నడవడం, ఆ దగగ్రి తనం ఇంకేవో పనులకు పురమాయిసుత్ంటే, తొందరగా తెమలాలనన్ కొదీద్ ఆలసయ్ం
అవుతోంది.
షెలఫ్ లో ఉనన్ సాకస్ తీసుకుని కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు.

ఏదో కేసు విషయం

మొబైల లో మాటాల్డుతూ ఒక చేతోత్ సాకస్

వేసుకోవాలని పర్యతిన్సుత్నాన్డు. ఆమె అతని ఎదురుగా చినన్ సూట్ల వేసుకుని అతని కుడి కాలు వళోళ్ పెటుట్కుని సాకస్ తొడిగింది. ఫోన
లో సంభాషణ అయిపోగానే
"గౌతమీ, నాకు చాలా సిగుగ్గా ఉంది. ఎంత గొపప్ సరజ్న వి, నువివ్లాంటి పనులు చెయయ్డం పీల్జ,.”
అతని రెండు చేతులూ అందుకుని చెంపలకానించుకుంది. ఒక అరచేతిలో ముదుద్పెటిట్,
" అనిన్టోల్నూ సమానం కాదు" అంది
" నిజమా?"
"అవును, నినన్ తెలిసింది" ఇంకో అరచేతిలో కూడా ముదుద్పెటిట్ంది.
"అయినా సరే , నాకిలా వదుద్ , పీల్జ"
మౌనంగా కూరుచ్ంది.
“ఏంటిది కోపమా? చాలా ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది నీకు కోపం రావడం మొదటి సారి చూసుత్నాన్ను.” కంగారుగా అనాన్డు.
" నాకేదైనా చెయాయ్లనిపిసేత్ , నువువ్ కాదంటే కోపం రాదా ? ”
“ఇదంతా చాలా కొతత్గా ఉంది నాకు, అమామ్యిల అలక ఎలా డీల చెయాయ్లో తెలియదు.”
అతని వంక చూసి నవివ్ంది.
“నాకు ఎదురు చెపప్కుండా ఉంటే చాలు.”
“నేనంటే ఇంత ఇషట్మా?” అడిగాడు ఆమె కళళ్లోకి చూసూత్
అతని మీదఎంత ఇషట్ం ఉందో చెపాప్లనుకుంది. అది తెలియజెపాప్లని , కళెళ్తిత్ చూడబోయింది. కళుళ్ కలపగానే ఓడిపోయింది,
ఓటమి గరవ్ంతో మరింత సిగుగ్పడింది.
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అతని ఎడమ కాలిని చేతులోల్కి తీసుకుని, బొటనవేలిని నెమమ్దిగా ముదుద్పెటుట్కుంది.
అతని వళళ్ంతా సుఖమైన అనుభూతితో తుళిళ్పడింది.
అతను వంగి ఆమె ముఖానిన్ రెండు చేతులోల్కి తీసుకుని కళళ్లోకి చూసూత్,

“ఒక అమామ్యి , అదీ నీలాంటి అమామ్యి ఇంతగా, ఇలా పేర్మిసుత్ందని నాకు తెలియదు.” ఆమెకు మాతర్మే వినిపించేంత
నెమమ్దిగా అనాన్డు.
“నువువ్ కలిసేవరకూ నాకూ తెలియదు.”
PPP

- పథాన్లుగో కథ నేను బాగా రదీద్గా ఉండే ఒక డెలివరీ యూనిట కు హెడ గా పనిచేసుత్నన్ రోజులోల్…..
వీకెండ తరావ్త రోజు, ఏదో తెలియని హడావుడి, తొందరా, నేను గబగబా నడవకపోతే కొంపలు ముంచుకుపోతాయనన్ ఆదురాద్,
ఉంటుంది.
నెమమ్దిగా, చిరునవువ్లు చిందిసూత్ , ఆహాల్దంగా , పనికి వెళేళ్వాళళ్ని చూసేత్ నాకు అంతులేని అసూయ. నేనెపుప్డూ అలా వెళళ్లేదు.
ఎపప్టికైనా అలా సిథ్తపర్జఞ్త సాధించాలి.
సిథ్తపర్జఞ్త, ఆమాట పలకడమూ, పొందడమూ రెండూ కషట్మైనవే!
ఇపుప్డా కషట్మైన సిథ్తి ఎందుకులే, ఏదో రోజులిలా గడిచిపోతునాన్యిగా అనుకుంటూ అలా ఉరుకులు , పరుగులు పెటుట్కుంటూ వెళూత్
, డిపారట్ మెంట చేరే సరికి, బయట ఒక సనిన్వేశం కనిపించింది. బయటి వాతావరణానిన్ జాగర్తత్గా గమనిసేత్ , లోపలేం జరుగుతుందో
కొంత సమాచారం కూడా తెలుసుత్ంది.
రిసెపష్న లో ఉనన్ సోఫాలో ఓ వయసు మళిళ్నావిడ, ఒక యువకుడు కూరుచ్ని ఉనాన్రు.
ఆవిడ తెలుపు రంగు జరీచీర కటుట్కుంది. ఆవిడ ఎకక్డ కూరుచ్నాన్, అదెపప్టికీ నలగదు అనన్ంత పదధ్తిగా కూరుచ్ంది. చేతులకు ,
మెడలోనూ విలువైన వజార్ల నగలునాన్యి. లేత పసుపు శాలువా కపుప్కుంది. శాలువా మెతత్దనం, దానిమీద ఉనన్ సునిన్తమైన
ఎంబార్యిడరీ డిజైన చూసేత్ అది చాలా ఖరీదైనదిలా ఉంది. ఆవిడ వయసులో ఉనన్పుడు ఎలా ఉండి ఉంటుందో ?
ఆవిడని చూడగానే ఒక మాట సుఫ్రించింది.
'రాజమాత '
అతనికి ఓ పాతికేళుళ్ంటాయేమో. చాలా చకక్గా ఉనాన్డు. చాలా అధునాతమైన దుసుత్లు వేసుకునాన్డు.

ఆడపిలల్లు సవ్ంతం

చేసుకోవాలనిపించే మచచ్లేని అందమైన చరమ్ం . ఆమె కొడుకులా ఉనాన్డు. ఆ పోలికలు, ఆ రంగు అచచ్ం తలిల్పోలిక.
ఎరర్ బడిన కళుళ్ తుడుచుకుంటునాన్డు. ఆమె ఓదారుసోత్ంది. కొడుకుని తలిల్ ఓదారుసోత్ంది అంటే లోపల అతని భారయ్కు గానీ, భారయ్
కడుపులో బిడడ్కు గానే ఏదో పర్మాదం జరిగి ఉంటుంది .
వాళల్ను పలకరించబోయి ఆగాను. ఏం జరిగిందో తెలుసుకుంటే మంచిదని అనుకుని లోపలికి వెళాళ్ను. నా సెకర్టరీ రోజ లీనా ,
వచిచ్ంది. ననున్ బదధ్కసుత్రాలిని చేసేంత చురుకైన పిలల్. సీప్డు విపరీతం . తను లేకపోతే కాళుళ్ చేతులూ ఆడవు నాకు. కాకపోతే ఆమె
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మొహం మీద కనిపించే కలగలపు రంగుల మిశర్మం నా కళళ్ను శర్మ పెడుతుంటాయి. ఆ రోజు నేను అటెండ అవాలిస్న కారయ్కర్మాలు
ఏమిటో ఒక అయిదునిముషాలోల్ చెపేప్సింది. అవసరమైన పేపరుల్ ఫోలడ్ర లో పెటిట్ ఇచిచ్ంది.
అవి తీసుకుని పర్తి ఉదయం జరిగే డిపారట్ మెంట మీటింగ కు వెళాళ్ను.
పర్తి ఉదయం, ఒక మీటింగ జరుగుతుంది. కిర్తం రోజు డూయ్టీ చేసిన డాకట్రుల్ , ఆ రోజు డూయ్టీలో దిగబోయే డాకట్రస్ కు ముందు
రోజు జరిగిన కేసుల వివరాలు అందజేసాత్రు. ఎవరు ఔట పేషంట కిల్నిక లో కూరోచ్వాలి, ఆపరేషన థియేటర కు వెళాళ్లిస్న కేసులేంటి,
వాటికోసం ఎవరు వెళాళ్లి, డెలివరీ రూం లో ఏమేం చెయాయ్లి, టీర్ట మెంట కు సంబంధించిన విషయాలు ఇలాంటివనీన్ చరచ్కొసాత్యి.
నేను బయట చూసిన సనిన్వేశం తాలూకు వివరాలు ఓ పదినిముషాల తరావ్త చెపాప్రు. ఒక అమామ్యికి రెండో సారి కూడా గరభ్ం
పోయింది. లోపలి బిడడ్ అయిదోనెలలోనే చనిపోయింది. ఎనిన్ పరీక్షలు చేసినా సరే కారణం దొరకలేదు. వాళళ్ కుటుంబం చాలా బాధతోనూ
, ఆగర్హంగానూ ఉనాన్రట.
మీటింగ అయిపోయాక నేను ఆ పేషంట ని చూడడానికి వెళాళ్ను. కళుళ్మూసుకుని పకక్కు తిరిగి పడుకుని ఉంది. ఆమె పకక్న
ఎవరూ లేరు. ఫైలోల్ ఆమె పేరు చదివి పేరు పెటిట్ పిలిచాను. వెంటనే లేచి వెనకుక్ జరిగి దిండుకు ఆనుకుని కూరుచ్ంది. బహుశా ఇరవై
ఏళుళ్ంటాయేమో. చామన ఛాయ. తనేదో తపుప్ చేసినటుట్, కళుళ్ దించుకుని వుంది . భుజం మీద చెయియ్ వేసి, "బాధపడకు " అనాన్ను.
ఆమె 'సరే' అనన్టుట్ తలూపింది.
“ఏమనాన్ తినాన్వా?”
తినాన్ననన్టుల్ తలూపింది కానీ కళుళ్ దించుకునే, పకక్నే ఉనన్ దుపప్టిని మెలిపెడుతూ ఉంది. మనకు ఎకుక్వగా ఉనన్ంత మాతార్న
కనిపించిన పర్తివారితోనూ పంచుకోలేము.

అదీ మనసులో దుఃఖం విషయంలో, మరీ పిసినారితనం చూపిసాత్ము. ఆ వాలిన

రెపప్లనుండి ముతాయ్లాల్ రాలిపోతునాన్యి కనీన్ళుళ్. అవి దాచుకోవడానికి ఎంతో అవసథ్పడుతోంది. ఆమెకెందుకో నాతోగానీ ఎవరితో గానీ
ఏదో చెపుప్కోవాలని ఉనన్టట్నిపించలేదు. కనీన్ళుళ్ పంచుకోవడం కనాన్ అభిమానం దాచుకోవాలనుకుంటోందని నేనూ ఎకుక్వగా
మాటాల్డించలేదు.
జూనియర డాకట్రస్ నా చుటూట్ ఉనాన్రు.
ఈ పేషంట తాలూకు మనుషులెవరూ లేరే అని చినన్గా వాళల్నడిగాను.
“మీ ఆఫీసులో వెయిట చేసుత్నాన్రు మేడం” అని చెపిప్ంది డా. పర్ణవి.
రాతిర్ ఆమెతో డూయ్టీ డాకట్రస్

ఎవరునాన్రో కనుకుక్ని “ ఆ అమామ్యిని జాగర్తత్గా చూసుకోండి. కౌనెస్లింగ అయిన తరావ్తే

పంపించండి” అని చెపిప్ ఒపప్గించాను.
నేను నా రూం కు తిరిగి వచేచ్సరికి తలీల్ కొడుకులు అకక్డే ఉనాన్రు. లోపలికి తీసుకెళిళ్ కూరోచ్బెటిట్ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలు
చెపప్బోతుంటే,
నేను చెపప్బోతునన్ విషయాలు పూరిత్గా వినకుండానే అతను పర్శన్లు వేసుత్నాన్డు.
“రెగుయ్లర గా తను చెక అపస్ కు వసోత్ంది కదా , ఇది ఎలా జరిగింది.”
“ఎలా జరిగిందో ఇపుప్డే చెపప్లేము. ఎనోన్ కారణాలుంటాయి. ఏ కారణం వలల్ ఇలా జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి కొనిన్
పరీక్షలునాన్యి. ఒకోక్ సారి ఎనిన్ పరీక్షలు చేసినా కారణం బయటపడకపోవచుచ్.”
బిడడ్ పుటిట్న తరావ్త చేయవలసిన పరీక్షలు వివరించాను.
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వాటికి అతనంగీకరించలేదు.
“ఆ పరీక్షలవలల్ ఏదైనా కారణం బయటపడితే , ముందు ముందు జాగర్తత్ పడొచుచ్.”

“ఇపప్టికిది రెండో సారి. నా బిడడ్తో బాటు పెళైళ్న వారికి పిలల్లు పుటిట్ సూక్లుకి కూడా వెళుత్నాన్రు. వీడి అదృషట్మే ఇలా అయింది.”
ఆమె నిషూట్రంగా అంది.
“అలా అనకండి. ఇంకా చినన్ వయసే కదా. తపప్కుండా కలుగుతారు.”
“ఒకక్ రోజు కూడా ఫెర్ండస్ తో కలవలేకపోతునాన్ను.” అనాన్డు.
“ఎకక్డికి వెళిళ్నా అందరూ పిలల్లేల్రెందుకని అడిగేవాళేళ్. పెళిళ్ళళ్కు వెళళ్డం కూడా మానేశాడు.” ఆమె చెపిప్ంది.
నిజమే! పర్పంచంలో కొంతం శాతం జనం, వేరే వాళళ్ వైఫలాయ్లను పర్సాత్వించడం లో మికిక్లి మోజు కనబరుసాత్రు. వాళళ్ ఆసకిత్ ,
జిజాఞ్సల వలల్ ఎదుటివారి గుండెలు ఎంత గాయమవుతాయో,

మరల మరల అడగడం వలన వారి జీవితాలు ఎంత కలోల్లానికి

గురవుతాయో తెలియని అజాఞ్నులేం కాదు. ఎదుటి వారు ఎంత బాధపడితే అంత సంతృపిత్!
పెళైళ్ ఆరెన్లుల్ కూడా గడవకముందే 'విశేషమా, విశేషమా' అంటూ వెంటబడుతుంటారు. కానీ ఆ పర్శన్ , ఎదుటి వారి సునిన్తమైన
వయ్కిత్గత సామరాథ్య్నిన్ పర్శిన్సుత్ందని తెలియక కాదు. అనీన్ తెలిసే! నా వరకు నాకు 'విశేషం' అనన్ పదమంటే విశేషమైన అయిషట్త.
పెళైళ్న వెంటనే గరభ్ం దాలిచ్, పెరిగిన పొటట్తో తిరిగే ఆడవారు, తామేదో కషట్పడి ఆ పటాట్ పొందినటుట్, అది సాధించలేని సతరీల పటల్
దికుక్మాలిన దయ ఒలకబోసాత్రు.
“గరాభ్శయం లో ఏదైనా తేడా ఉందేమో చూశారా?”
“ ఆ అమామ్యి రకత్ం మా అబాబ్యి రకాత్నికి సూటవలేదేమో?”
అతని తలిల్ పర్శన్ల మీద పర్శన్లేసోత్ంది. ఆ పర్శన్ల అసాత్ర్లు ఆ భారాయ్భరత్ల సంబంధాలను దెబబ్తీసేవే . అనిన్ పర్శన్లకూ చెపాప్లిస్న
జవాబులు చెపాప్ను.
వెళళ్బోయే ముందు “మీ బాధ నాకరథ్మవుతూనే ఉంది. అది చాలా సహజం కూడా. కానీ, మళీళ్ పెర్గన్నీస్ వసుత్ంది. అనీన్ మామూలుగా
జరిగి, మీకు సంతానం కలగడం కూడా చాలా సహజంగా జరుగుతుంది. ఇవాళ దెబబ్ తగిలిందని, రేపూ అలా జరగదు కదా.” అనాన్ను.
నా మాటలు వాళళ్కేమీ రుచించలేదు. అసంతృపిత్, కోపంతో వాళళ్ ముఖాలు కఠినంగా ఉనాన్యి.
కాసేపటికి నేను నా ఫైలస్ తీసుకుని మీటింగ కు వెళళ్బోతుంటే,
ఆమెను వీల చెయిర లో తీసుకెళుత్నాన్రు. ఆమెకు కొదిద్ దూరం లో, అతను పాంట జేబులోల్ రెండు చేతులూ పెటుట్కుని నడుసుత్నాన్డు.
కొదిద్ దూరంలో అతని తలిల్ నడుసోత్ంది.
ఒకోసారి పెదవులకనాన్ శరీరం లో ఇతరభాగాలే ఎకుక్వగా మాటాల్డతాయి. ఆ భాష అరథ్ం చేసుకోగలిగిన వారికి గుండె బదద్లవడం
అనే పర్కిర్య చాలా తేలిక!
PPP
ఆ తరావ్త రెండేళళ్కు రోజిల్నా సెకర్టరీగా రిజైన చేసి వెళిళ్పోయింది. అపప్టివరకూ నేననభవిసుత్నన్ సౌకరాయ్లేమిటో వెళిళ్పోయాక
నాకు తెలిశాయి. ఆమె లేకపోతే చాలా విషయాలు నాకు గజిబిజిగా అనిపిసుత్నాన్యి. ‘నాకు సెకర్టరీ కావాలి, తొందరగా ఆ ఏరాప్టు
చేయండో’ అని అధికారులను మొతుత్కుంటే , జరీనాను పంపారు.
జరీనాను చూడగానే ఎకక్డో చూసినటల్నిపించింది. నాకు వయ్కుత్ల ముఖాలు గురుత్పటట్డం లో విచితర్మైన రోగం ఉంది.
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బంగారపు షాపు ఓనర నేనంటే ఎంతో గౌరవం. నేను షాపులో అడుగుపెటట్గానే ఎదురొచిచ్ పలకరిసాత్డు. ఆయనతో నేను కూడా
బాగానే మాటాల్డతాను. కానీ అదే మనిషి రైలేవ్ సేట్షన లో కనపడితే ఎవరీ మనిషి అని తికమకపడి చచిచ్పోతాను.
మా అనన్యయ్ బావమరిది అనన్యయ్తో కనిపిసేత్ ఎంతో చకక్గా రిసీవ చేసుకునే నేను, ఆయన ఎయిర పోరట్ లో కనిపించి పలకరిసేత్
తడుముకోవాలిస్ వచిచ్ంది.
వాళళ్కు సంబంధించిన మనుషులతో ఉనన్పుప్డు, వాళళ్ పరిసరాలోల్ వాళుళ్ ఉనన్పుప్డు మాతర్మే

గురుత్ పటట్గలగడం ,లేదా

తికమకపడిపోవడం అనేది నాకో పెదద్ సమసయ్ అయేది
జరీనాను ఇంతకు ముందు ఎకక్డ చూశానో గురుత్కే రావడం లేదు.
వేరే యూనిట లో ఉనన్ సెకర్టరీని నాకిచాచ్రేమో.
అదే అడిగాను.
“ఇదివరకు సెకర్టరీగా ఎకక్డైనా పనిచేశావా?”
“లేదు మేడం నేనీ జాబ కు కొతత్. ఉదోయ్గం రాగానే మొదటి పోసిట్ంగ మీదగగ్రే.” అంది చిరునవువ్తో.
నవువ్ మొహం. చినిన్ కళుళ్. గడడ్ం మీద చినన్ సొటట్. అందగతెత్ అని చెపప్లేం కానీ, ఎంత బాగుందీ అనుకునేలా తయారయేది. కంటికి
శర్మ కలిగించని రంగుల దుసుత్లోల్ వచేచ్ది. పరిమితమైన అలంకరణ. వెళిళ్పోయిన రోజ పెదవుల మీద, కళళ్మీద చూపించిన రంగుల
హంగులు అవి నా కళళ్మీద చేసిన దాడి గురొత్చిచ్ంది. జరిగిన గాయాలను మానప్డానికి వచిచ్న దేవతలా హాయిగా ఉండేది జరీనా.
పని కూడా తవ్రగా నేరుచ్కుంది. వినయంగా ఉండేది.
ఎపుప్డూ నేను రాబోయే టైముకు ఓ అరగంట ముందే వచేచ్ది. చూడాలిస్న పేషంటస్ అపాప్యింట మెంటస్ , నేను ఇవావ్లిస్న
రిపోరుట్లు అనీన్ చాలా బాగా సరిచూసేది. నేను ఏ విషయాలోల్ హడావుడి పడతానో తొందరగా గర్హించేసింది. వాటిని జాగర్తత్గా ఒక
కర్మంలో జరిగేలా చినన్ చినన్ మారుప్లు చేసింది. తనకు ఒక పని ఒపప్జెపేత్ మనం మరిచ్పోవచచ్నన్ంత ధీమా వచేచ్సింది.
అంతే కాదు. నేను రాగానే అందమైన పెదద్కపుప్లో వేడి, వేడి టీ తీసుకొచేచ్ది. మొదటోల్ అలాంటి పనులు చేసుత్ంటే వదద్ని వారించేదానిన్
, మెలల్మెలల్గా దానికి ఎడికట్ ని అయిపోయాను. నేను టీ తాగేంత సేపూ ఎవరీన్ రూం లోకి రానీయకుండా బయటే మేనేజ చేసుత్ండేది.
అనవసరంగా ఒకక్ మాటకూడా ఎకుక్వ మాటాల్డదు. మాటలోల్ వయ్కత్పరచకపోయినా, నాపటల్ ఎంతో అపాయ్యత కనబరచేది.
మనసులో రోజ కనాన్ జరీనాకు రెండు మారుక్లెకుక్వే వేశాను.
ఇలాంటి అమామ్యిని ఎవరు చేసుకుంటారో కానీ బూరెల గంపలోకి సెలఫ్ గోల చేసుకునన్టేట్.
బయట కానఫ్రెనస్ లకు వెళిళ్నపుడు తనకోసం పర్తేయ్కంగా బహుమతులు కొనేదానిన్. ఇపుప్డు ఏ షాపింగ కు వెళిళ్నా , అందమైనది
ఏది చూసినా ఇది జరీనాకు బాగుంటుంది అని కొనడం అలవాటైంది.
PPP
ఓ రోజు అరథ్ రాతిర్ ఫోన వచిచ్ంది. హాసిప్టల డైరెకట్ర నుండి ఫోన . ‘ఊళోళ్ చాలా ముఖయ్మైన వయ్కిత్ భారయ్ డెలివరీ నెపుప్లతో హాసిప్టల
కు వచిచ్ంది. . మీరెళిళ్ ఆ డెలివరీ చూడాలని’ ఆ ఫోన సారాంశం. టైం చూశాను. రాతిర్ రెండవుతోంది. కింద సాట్ఫ చాలా పనిమంతులు.
నారమ్ల డెలివరీలకు నేను నేను వెళాళ్లిస్న అవసరమే రానీయరు. అయినా సరే ఆయన చెపాప్డని లేచి తయారయాయ్ను. చీకటి వీధులోల్
సంచారమే లేదు. కార పారక్ నుండి మా యూనిట వరకూ నడుసుత్ంటే చలి చలిగా ఉంది. లోపలికి వెళేళ్సరికి డెలివరీ యూనిట అంతా
హడావుడి గా ఉంది. ఛీఫ నరస్ , మిడ వైఫులందరూ అకక్డే ఉనాన్రు. బహుశా, పేషంట వీ ఐ పి కావడం వలల్నేమో.
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వెళిళ్ కేసేమిటో చూశాను. అమామ్యికి డెలివరీ నెపుప్లొసుత్నాన్యి. షుమారుగా ఒక గంటలో డెలివరీ అవుతుంది. ఏదైనా ముఖయ్మైన
సమాచారం మిస అవుతునాన్మేమో నని, మళీళ్ జాగర్తత్గా చూశాను. అనుమాన పడే విషయాలేమీ కనిపించలేదు. పరిసిథ్తి అంతా
మామూలుగానే ఉంది. పేషంట కు ధైరయ్ం చెపిప్, నరుస్లకూ, జూనియరస్ కూ ఇవావ్లిస్న సూచనలు ఇచేచ్సి, నా రూం లోపలికి వెళేళ్సరికి
సోఫాలో ఒక ముసలావిడ కూరుచ్ని ఉంది. ఒకతను షెలఫ్ ముందు నిలుచ్ని ఒక జరన్ల తీసి తిరగేసుత్నాన్డు.
వాళెళ్వరో కాదు. అదివరకెపుప్డో చూసిన రాజ మాత , ఆమె కొడుకు
జరీనా ఉనన్టైల్తే వాళళ్ని పొరపాటున కూడా లోపలికి పంపించేది కాదు. అలా వాళిళ్దద్రూ నాకనాన్ ముందే నా రూం లో ఉండడం
కొంత విచితర్ంగా అనిపించినా , లోపలికి వెళిళ్ చిరునవువ్తో పలకరించాను.
“ఎలా ఉనాన్రు. నేను చెపాప్నా, అంతా మామూలుగా జరిగి, తవ్రలోనే మీకు సంతానం కలుగుతుందనీ” అనాన్ను.
వాళిళ్దద్రూ వెంటనే ఏం మాటాల్డలేదు..
"మీ భారయ్ను చూశాను. అంతా బాగానే ఉంది. ఒక గంటలో కానప్వుతుంది. ఆదురాద్ పడకండి. నా జూనియరస్ అందరూ అనుభవం
గల మంచి డాకట్రస్. జాగర్తత్గా చూసుంటునాన్రు" అని అతనికి ధైరయ్ం చెపప్బోయాను.
నామాటలేం పటిట్ంచుకోనటుట్
“మీరు నా వైఫ తోనే ఉండండి మేడం . ఈ సారి ఏమాతర్ం అజాగర్తత్గా ఉండొదుద్.”
కోపం తో మొహం లోకి రకత్ం జివువ్న చిమిమ్నటైల్ంది. నేను ఎకక్డ ఉండాలో, ఏ జాగర్తత్ తీసుకోవాలో ఇతనితో చెపిప్ంచుకోవాలిస్
వచిచ్నందుకు , అతనిపై ఏ రకంగానూ సమాధానం చెపప్లేని పరిసిథ్తిలో ఉనన్ందుకు బాధ పడాడ్ను.
అవమానాలకు ఎవరమూ అతీతులు కాదు కదా.
అకక్డ వాళళ్తో కూరోచ్వడం కనాన్ , పేషంట తో ఉండడం బెటరేమోననిపించింది. డెలివరీ రూం లో కెళిళ్ కేసు పేపరస్ తిరగేసుత్నాన్ను.
మొదటి కానుప్ అని రాసి వుంది.
"డా. పర్వీణా, ఈ అమామ్యిది మొదటిది కాదు. ఇదివరకు మిస కారేజ ఉనన్టుల్ గురుత్ “ అని చెపప్బోతుంటే
పేషంట కనడానికి సిదధ్మైంది.
ఓ అరగంటలో ఆ హడావుడి అంతా అయిపోయింది. తలీల్ , బిడాడ్ ఇదద్రూ బాగునాన్రు.
బిడడ్ ఏడవడం వినాన్రేమో నేను బయటకొచేచ్సరికి పేషంట భరత్, అతని తలిల్ ఇదద్రూ ఎదురయాయ్రు.
అంతా బాగానే ఉందని చెపిప్, నరుస్ని పిలిచి బిడడ్ను తీసుకురమమ్ని వాళిళ్దద్రికీ చూపించాను.
ఇదద్రూ సంతోషంతో బిడడ్ను ముదుద్లాడారు.
ఆ తరావ్త , నేను నిదర్కళళ్తో ఇంటికెళిళ్పోయాను.
PPP
ఉదయం నేను డూయ్టీకి రాగానే మొదట రౌండస్ పూరిత్ చేశాను .
నేను రాతిర్ పేషంట ని చూడడానికి ,రూం లో కెళళ్గానే పెదాద్విడ కోడలిని బుగగ్లు పుణుకుతూ, “మా వంశానిన్ నిలబెటాట్వురా
బంగారం.” అంటూ.ముదుద్ చేసోత్ంది.
అతత్గారి పేర్మలో తడిసి ముదైపో
ద్ తోంది ఆ అమామ్యి. ఆమె పకక్నే కూరుచ్ని ఉనాన్డు కొతత్ హోదాతో కళకళలాడుతునన్ ఆమె భరత్.
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నేను ఆమెను చెక అప చేసి ఎపుప్డు డిశాచ్రజ్ చేసాత్మో ఎలాంటి జాగర్తత్లు తీసుకోవాలో, మళీళ్ ఎపుప్డు హాసిప్టల కు రావాలో కొనిన్
మాటాల్డి నా రూం కి వచేచ్శాను.
జరీనా టీ తీసుకుని వచిచ్ంది.
నేను టీ తాగుతూ ఆమెతో ఆ రోజు విషయాలు , ఆడిటింగ కు అవసరమైన సాట్టిసిట్కస్ విషయం లో నాకు కావలిస్న వివరాలు
చెపుత్ంటే నోట చేసుకుంటోంది. ఇంతలో తలీల్ కొడుకులు వచాచ్రు. పెదద్ పెదద్వాళళ్కు అనుమతులు తీసుకోవాలిస్న అవసరం ఉండదు గనక,
డైరెకట్ గా వచిచ్ నా ఎదురుగా కూరుచ్నాన్రు.
వాళుళ్ రాగానే జరీనా వెళిళ్పోయింది. మామూలుగా అయితే జరీనా ఎంతటి వాళళ్నైనా సరే, నేను టీ తాగే సమయం లో, లోపలికి
రానివవ్దు. ఒకవేళ ఎవరైనా వచిచ్నా , చాలా మరాయ్దగా ఏదో చెపిప్ బయటికి తీసుకెళిల్పోతుంది . వాళళ్మీద చిరాకు కనాన్ , జరీనా పర్వరత్న
ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది.
చాలా ఖరీదైన సీవ్టస్ ఉనన్ పెదద్ పాకెట తీసుకొచిచ్ , నా టేబిల మీదే విపాప్రు. పెదాద్విడ ఒక సీవ్ట తీసి తినమంటూ నాకివవ్బోయింది.
టీ కపుప్ పకక్న పెటిట్ అందుకునాన్ను.
అభినందనలు తెలియజేశాను.
వాళిళ్దద్రి ముఖాలూ, అంతకు ముందు చూసినటుట్ లేవు . చాలా సంతోషంతో నిండి ఉనాన్యి. ఎవరో పనమామ్యిని కూడా తోడు
తెచిచ్నటుట్నాన్రు. ఆమె లోపలికి వచిచ్ వీళిళ్దద్రినీ ఏదో అడుగుతోంది.
"డాకట్రల్ందరికీ ఆ ఎరర్ పాకెటిల్వువ్, బూల్ కలర పాకెటుల్ నరుస్లకు. " అంటూ ఆమె ఆ పనమామ్యికి సూచనలిసోత్ంది.
బెల కొటాట్ను. జరీనా వచిచ్ంది. నా టేబిల మీద ఉనన్ సీవ్టస్ పాకెట చూపించి "ఇవి అందరికీ ఇవువ్" అనాన్ను.
"అయోయ్ , ఇది మీకు మాతర్మే. వాళల్ందరికీ వేరే ఇచాచ్ములెండి" అంది పెదాద్విడ. ఒక బాకస్ కూడా తెచిచ్ నాకివవ్బోయింది. దాంటోల్
బంగారపు గిఫట్ ఉండి ఉనన్టట్నిపించింది. కొనిన్ సారుల్ బహుమతులందుకోవడం మించిన శిక్ష ఉండదు. !
ఆమె ఇవవ్బోయేది అందుకోకుండా, లేచి నుంచుని “నేను ఓపీకి వెళుత్నాన్ను జరీనా, టేక కేర ఆఫ దీజ” వీళళ్ సంగతి చూసుకో
అనన్టుట్ చెపాప్ను.
వాళళ్ మీద నాకు వచిచ్న విసుగు కనాన్, నా పర్వరత్న మీద వాళళ్కొచిచ్న విసుగే ఎకుక్వ మోతాదులో ఉండడంతో, అవమానానికి గురై
వెంటనే లేచి నిలుచ్నాన్రు.
“మీకకక్రలేకపోతే సరే లెండి.” అని బయటికి వెళాళ్రు.
జరీనా ఇదివరకిలా ఎవరొచిచ్నా చకక్గా హాండిల చేసేది. నేను మాటాల్డాలిస్న అవసరమే వచేచ్ది కాదు. తను మౌనంగా
నుంచోవడంతో వాళళ్ మీద చిరాకు జరీనా మీద చూపెటాట్ను.
“వాళల్లా గిఫుట్లు అవీ తీసుకొసుత్ంటే చూసుకోవేం” అనాన్ను.
ఎపుప్డూ పరుషంగా మాటాల్డని నేను అలా మాటాల్డేసరికి జరీనా కళుల్ నిండిపోయాయి. కళుళ్ వాలుచ్కుంది. వాలిన రెపప్లనుండి
కనీన్ళుళ్ రాలాయి.
“అయోయ్ …సారీ జరీనా ”
ఆ వాలిన రెపప్లు, ఆ కనీన్ళుళ్… ఆ అతత్గారు… ఆ అబాబ్యి
జరీనాను ఎకక్డ చూశానో పోలుచ్కునాన్ను.
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అవును ...జరీనా ఎవరో కాదు. ఒకపుప్డు అతని భారయ్.
మరి ఈ అమామ్యి ఎవరూ ?
"జరీనా, నీకతను తెలుసుకదూ, ఐ మీన అతను....మరి ఈ పేషంట ఎవరు?"
"నాకు డివోరస్ ఇచేచ్శాడు. అతను మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకునాన్డు మేడం."
"ఓ.. సారీ జరీనా, బాడ లక”
బాడ లక
ఒకోక్ సారి అనాలోచితంగా పొరపాటు మాట అనేసాత్ను.
"సారీ జరీనా” అనబోయాను.
"ఎవరిది మేడం బాడ లక?" అంటూ నవివ్ంది.
ఎంతైనా, నా తపుప్లు సమరథ్వంతంగా మేనేజ చెయయ్గలిగే సామ్రట్ సెకర్టరీ!
PPP

- పది నో కథ ఆదివారం నాడు కాల డూయ్టీలో ఉనాన్ను. డూయ్టీ ఉనన్ రోజు ఉదయమే లేచి, ఇంటి బయట డోర పకక్న ఉనన్ టేబిల మీద కొంత
సరంజామా సరుద్తాను. ఇంటి తాళాలు, కోటు, కళళ్జోడు, నా సాట్ంప, కొంత మనీ, ఇవనీన్! వెళేళ్ హడావుడిలో ఏదీ మరిచ్పోకుండా.
హాసిప్టల నుండి వచేచ్ ఫోనుల్ రిసీవ చేసుకునేందుకు వేరే నంబరునన్ ఫోన ఉంది. ఆ ఫోన ను మాతర్ం పిలిల్పిలల్లా ఎకక్డికి
వెళిళ్నా తీసుకెళాత్. బాత రూం లో కూడా సబుబ్ పెటుట్కోవడానికి చినన్ గూడు ఉనన్ టైల ఉంటుంది కానీ మొబైల పెటుట్కునే టైల ఇంకా
ఎందుకు తయారు చెయయ్లేదో?

కిచెన లో కూడా పూలూ పళూళ్ ఉనన్ టైలస్ ఉంటాయి కానీ ,

మొబైల పెటుట్కునే టైల కూడా

అవసరమనిపిసోత్ంది. వంటింటి గటుట్ మీద . ఫోన పెటిట్ పనిచేసుకుంటుంటే దానికి , జిడుడ్ అంటుకుంటుంది. పొరపాటన్ దానిన్
ఉడుకుతునన్ పులుసులో పడేసేత్? దానిన్ తియయ్డానికి గభాలన్ నేను చేతోత్ తియయ్బోతే? ఇలాంటి ఆలోచనలతో వంటింటోల్ పనిచేసుత్నాన్ను.
సాయంతర్ం అయిదవుతోంది. అంతవరకూ ఒకక్ కాల కూడా రాలేదు. ఒక పనిచేసేత్ బెటర. బాండీ తో ఉపామ్ వండేసి ఫిర్జ లో
పారేసేత్ సరి. ఇవాళ, రేపు, వీలుంటే ఎలుల్ండిని కూడా కవర చెయొయ్చచ్నిపించి బాండీ పొయిమీద పెటాట్ను.

సరిగాగ్ అయిదూ

అయిదునన్రకు మొబైల మోగింది. కిచెన టవల తో చేతులు తుడుచుకుని ఫోన లో మాటాల్డాను. ఒక పేషంట షాక లో వచిచ్ందని
కబురు. పొయియ్ కటేట్సి, ఇంటికి తాళమేసి పరిగెతాత్ను.
హాసిప్టల బయట ఎనన్డూ చూడననిన్ కారుల్ కనిపించాయ. లేబర రూం బయట బంధువులంతా గుమి గూడి ఉనాన్రు.
వాళళ్ను తపిప్ంచుకుని లోపలికెళిళ్ చూసేత్ , ఓ తెలల్టి అమామ్యి టేబిల మీద పడుకుని ఉంది. అపప్టికే ఐ సి యు డాకట్రుల్ ఆమె చుటూట్
ఉనాన్రు. అసిసెట్ంట డాకట్ర చెపోత్ంది. ఉదయం వాళళ్ ఊరిలోని ఒక పైరవేట హాసిప్టల లో సిజేరియన చేశారంట. రెండు మూడు గంటల
తరావ్త విపరీతమైన నొపిప్గా ఉందని పేషంట గొడవ చేసుత్ంటే ఇకక్డికి ఆంబులెనస్ లో పంపించారట.
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దగగ్రకెళిళ్ చూశాను.ఆమె మొహమంతా పాలిపోయి ఉంది. తన బాధేమిటో చెపప్లేకపోతోంది. మాట సరిగా రావడం లేదు. ఊపిరి
కోసం కషట్పడుతోంది. బాధనీ, చెపప్లేకపోతునన్ తన నిసస్హాయతనీ కలిపి చూపుగా మారిచ్ నా వంక ఆశగా చూసింది. కొతత్గా ఎవరో
వసేత్ , తన బాధ తీరచ్డానికేననన్ ఆశ.
" నొపిప్ డాకట్ర. చచిచ్పోతునాన్ను. " ఆ మాటలోనే ఏదో ఒకటి చేసి తనని ఆ బాధ నుండి కాపాడమనన్ వినన్పం కూడా ఉంది.
భుజం తటాట్ను. పొటట్ చూసేత్ నీళళ్తో నిండిన బెలూన లా ఉంది. లోపల దర్వం కదులుత్నన్టుట్ తెలిసిపోతోంది. సిజేరియన
తరావ్త చాలా అరుదుగా, రకత్నాళం ఏదైనా ఓపెన అయి, పొటట్ంతా రకత్ంతో నిండుతుంది. . వెంటనే పొటట్ ఓపెన చేసి ఆ రకత్నాళానిన్
ముడెయయ్గలిగితే గానీ ఆ రకత్ సార్వం ఆగదు. వెంటనే ఆపరేషన చెయాయ్లి. జూనియర డాకట్రస్ అపప్టికే బల్డ బాంక కు పరిగెతాత్రట.
పకక్నే ఉనన్ సాక్న పోర్బ పెటిట్ చూసేత్ లోపల నిండిన రకత్ం కదులుతూ కనిపించింది. ఆపరేషన కు వెంటనే షిఫట్ చెయయ్మని దాదాపు
పరుగు తీసుత్నన్టుట్ వెళాళ్ము.

ఓ

పది నిముషాల తరావ్త పేషంట ఆపరేషన టేబిల మీద ఉంది. నొపిప్ నొపిప్ అంటూ

విలవిలలాడుతోంది. శావ్స అందక, గాలి పీలుచ్కోవడం కోసం విశవ్ పర్యతన్ం చేసోత్ంది. తవ్రగా ఎనసీథ్షియా ఇచేచ్సేత్ బాగుండు, తవ్రగా
పొటట్ ఓపెన చెయాయ్లనీ, లీకవుతునన్ రకత్సార్వానిన్ ఆపాలనీ, లోపల అందరం ఆతర్ంగా ఉనాన్ం. మేమనుకునన్ పని చెయయ్డానికి ఒకక్
పది నిముషాలు చాలు. అందరి మనసులోల్నూ, తెలియని తొందర. ఏదో ఒకటి చేసేసి ఆమె ను కాపాడాలి.
మనమే ఏదో చేసుత్నాన్మని, చేయగలమని , పరిసిథ్తులు అనీన్ మన కంటోర్ల లో ఉనాన్యనన్ భర్మ లోనే బర్తుకు తుంటాము.
ఆ భర్మే లేకపోతే బతుకు సాగదేమో.
అందరిలోనూ, తొందర రకత్ం ఇంకా తొందరగా పరుగులు తీసుత్నన్ సమయం లో ఆపరేషన టేబిల మీద ఆమె కొలాపస్
అయిపోయింది. వెంటనే ఎనసీథ్షియా డాకట్రుల్, తవ్రగా రియాకట్ అయి ఆమెకు కృతిర్మ శావ్సనందించారు.
మోనిటర చూసేత్, పలస్ , బీపీ మామూలుగానే ఉనాన్యి. నేనూ , ఇంకో సీనియర సరజ్న ఇదద్రం కలిపి ఆపరేషన చేశాము.
పొటట్ ఓపెన చేసి చూసేత్, లోపల దాదాపు రెండు లీటరల్ రకత్ం ఉంది.
ఆపరేషన ముగిసూత్ పొటట్ కోల్జ చేసుత్నన్పుడు, తెలల్గా పాలిపోయిన కణాలను కుడుతునన్టల్నిపించి, వాటికసలు జీవం ఉనన్దా
అనన్ అనుమానం వచిచ్ంది. గాయం నుండి వచేచ్ రకత్ం ఎరుపుగా కాక , చికక్టి కుంకుమ రంగులో వసోత్ంది., మోనిటర చూశాను.
పలస్ , బీపీ, మామూలుగానే ఉనాన్యి. ఏదో అనుమానం. ఈ అమామ్యి రికవర అవుతుందా అనన్ అనుమానం.
మామూలుగా అయితే, ఆపరేషన కాగానే , ఎనసీథ్షియా డాకట్రస్ ఆమెకు శావ్సనందించే టూయ్బ తీసేసాత్రు. ఆమె పరిసిథ్తి
కిర్టికల గా ఉండడం వలన, అది తీసెయయ్కుండా అలానే ఉంచి ఆమెను ఐ సి యు కి తరలించారు. బాగ లో యూరిన ఎంత ఉందో అని
చూసేత్ , చాలా తకుక్వ ఉంది. కొదిద్ సేపైన తరావ్త వసుత్ందిలే అని ననున్ నేను సమాధాన పరచుకునాన్ను.
అపప్టికి రాతిర్ తొమిమ్దవుతూ ఉంది. ఎనసీథ్షియా డాకట్ర, నేను, సరజ్న ఐసియూ డాకట్రస్ అందరం కలిసి పేషంటస్ తాలూకు
బంధువులకు కేసు గురించిన వివరాలు చెపాప్లనుకునాన్ం. కౌనెస్లింగ రూం కు వెళుత్ంటే, బంధువుల సముదర్ం.

అందరూ ఆతర్ంగా.

ఆశలు నింపుకునన్ కళల్తో చూశారు తపప్ మమమ్లిన్ ఒకక్మాటా అడగలేదు. ఒకోసారి పేషంటస్, వాళళ్ తాలూకు మనుషులు ఏదైనా
అంటేనే సంతృపిత్గా ఉంటుందేమో. . వాళళ్ సంఖయ్, మౌనం చూసుత్ంటే, కౌనెస్లింగ కనీసం గంటకు తకుక్వ పటట్దనిపించింది.
ఇంతలో కొనిన్ వివరాలు తెలిశాయి. పేషంట భరత్ సిటీలో చాలా డబుబ్, పలుకుబడి ఉనన్ వయ్కిత్ అని, అతనికి ఎనోన్
వాయ్పారాలునాన్యని, ఆ గరభ్ం, పెళైళ్న చాలా ఏళళ్ తరావ్త వచిచ్ందనీ!
పదిమందికి పైగా లోపలికొసాత్రనిఎదురుచూసుత్ంటే పేషంట భరత్ ఒకక్డే వచాచ్డు. అతనితో పాటు ఇంకెవరో పెదాద్యన.

øöeTT~

www.koumudi.net

డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ

120
మా ఎదురుగా కూరుచ్నాన్డు.
“మిగతా బంధువులను, దగగ్రి వాళల్ని కూడా పిలవండి.” అనాన్ను.
నాకొకక్డికే చెపేత్ చాలనాన్డు.

మా సీనియర “ఆపరేషన చేశాము, రేపటికి గానీ ఏదీ చెపప్లేము. . రకత్ం కావలిస్ ఉంటుంది. మీలో ఎవరైనా వెళిళ్ బల్డ బాంక
లో డొనేట చెయాయ్లి.”అనాన్రు.
ఎనోన్ పర్శన్లకు తయారయి వచాచ్ము కానీ అతనేమీ అడగలేదు. నమసాక్రం పెటిట్ బయటికి వెళిళ్పోయాడు.
ఒక గంటలోనే నలభై మంది బంధువులు రకత్ దానం చేశారు.
తరావ్త ఐ సి యు కు వెళిళ్ పేషంట ను చూశాము. మోనిటర లో అనీన్ శబాద్లు వినిపిసుత్నాన్, శబాద్లు
ఊరటనివవ్లేకపోతునాన్యి.
ఇంటికెళాల్ను. సాన్నం చేసి ఏదో తినేసి టీవీ పెటాట్ను. కాసేపైన తరావ్త, ఆలోచించుకోవడానికి బొతిత్గా పర్శాంతత లేకుండా
ఇలల్ంతా ఏంటీ గోల అనిపించి టీవీ కటేట్శాను.
చెపుప్లేసుకుని , కోటుతీసుకుని బయటకొచాచ్ను.
డా. మైఖేల భారయ్ తన సేన్హితురాళళ్తో కలిసి రాతిర్పూట వాకింగ చేసాత్రు. దానిలో భాగంగా ఓ చెటుట్కింద నిలుచ్ని
చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు. ననున్ కూడా కలవమని పిలిచారు. "ఇదిగో ఇపుప్డే వసాత్ను" అని వాళళ్తో చెపిప్ హాసిప్టల వైపు అడుగులు
వేసుత్నాన్ను. అడుగులోల్ ఎపుప్డూ ఉండే తొందర లేదు. గమయ్ం చేరుకోవడం ఇషట్ం లేని పర్యాణం లాగా , చాలా సేపు నడిచి ఐ సి యు
లోపలికి వెళాళ్ను. నరుస్లందరూ ఎంతో బిజీగా ఉనాన్రు. నేను ఆ పేషంట బెడ దగగ్ర నిలుచ్నాన్ను.
అపప్టికి ఆపరేషన చేసి రెండు మూడు గంటలయింది.యూరిన బాగ లో యూరిన కోసం చూశాను. బాగ లో యూరిన కూడా
రెండు మూడు చుకక్లుంటుందేమో. కాళుళ్ చలల్బడాడ్యి. ఐ సి యు చలి వణికిసోత్ంది. ఆ అమామ్యి రికవర అవుతుందా అనన్ అనుమానం
పటిట్ పీడిసోత్ంది. నాదంతా వటిట్ అనుమానమని మోనిటర శబాద్లు గోల గా చెపుత్నాన్యి.
అపప్టికి అరథ్ రాతిర్ అయుయ్ంటుందేమో. కారిడార లో ఎవరూ లేరు. దూరంగా విజిటరస్ కోసం వేసిన మెటల సోఫాలో ఎవరో
ఉనాన్రు. అటువేపు వెళిళ్ చూసేత్ , పేషంట భరత్ కూరుచ్నాన్డు. దూరంగా ఎవరో ఆడవాళుళ్ ఆ సోఫాలోల్ పడుకుని నిదర్పోతునాన్రు. అతని
పకక్నే అపుప్డే పుటిట్న బిడడ్.
‘గుమమ్డి పండు లాంటి బిడడ్’ అనే మాట ఎందుకొచిచ్ందో చెపేప్ బిడడ్. పైనునన్ లైటల్ వంక చూసుత్నాన్డు. ఇంకోవైపు పిలాల్డికి కావలిస్న
సరంజామా ఉంది. నేనటుగా రావడం చూసి పిలల్వాణిణ్ సోఫాలో ఉంచి రాబోతుంటే నేనే వెళాళ్ను. నాదగగ్ర ఏదో మంచి కబురుందని
ఆతర్ంగా చూసుత్నాన్డు. అతనిన్ తపిప్ంచుకుని వెళళ్కుండా నేను అటెందుకెళాళ్నో.
"బాబుని నరస్రీ లో ఉంచొచుచ్. మీరిలా ఇబబ్ంది పడాలిస్న అవసరం లేదు" అనాన్ను.
“రండి, నేనువెళేళ్దటువైపే” అంటూ ఆ ఏరాప్టు చెయయ్డానికి అతనిన్ తీసుకెళుత్నాన్ను. బాబుని ఎతుత్కుని అతను నడుసుత్నాన్డు.
అంత ఐశవ్రయ్వంతుడు అలా బాబుని పటుట్కుని కూరోచ్వాలిస్న అవసరమేమిటో అరథ్ం కాలేదు.
“బాబుని చూసేందుకు ఎవరూ లేరా. ఎవరికైనా ఒపప్జెపప్కపోయారా?”
అతనేమీ మాటాల్డకుండా తలూపాడు. అవుననో, కాదనో అరథ్ం కాలేదు.
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నాతో నడుసుత్నాన్డు. అతని భారయ్ గురించి ఏదో ఒకటి చెపాప్లి. ఏం చెపాప్లీ అని ఆలోచిసుత్నాన్ను. నరస్రీ లో బాబుని ఒపప్జెపిప్
బయటికొచాచ్ము.
“పరిసిథ్తి అలాగే ఉందండీ.” అనాన్ను.
భారయ్ పరిసిథ్తి కి రియాకట్ అయే మగవాళల్నే ఎకుక్వగా చూసుత్ంటాను. భారయ్ మీద ఎంత ఆధారపడి ఉంటారో, ఆమె లేకపోతే ఎలా
బతకాలోననన్ భయం , కంగారు వాళల్లో కనిపిసుత్ంటాయి.
ఇతడి ముఖం లో వేరే భావాలు. సరవ్ం కోలోప్యిన వయ్కిత్లో కనిపించే దిగులు, మనసుని పిండేసేంత నిరేవ్దమూ ఉనన్...గాజు కళుళ్.
“ రేపు చూదాద్ం . మీరు కొంచం విశార్ంతి తీసుకోండి .”
ఫాల్ట కి తిరిగి వచిచ్ నిదర్పోయాను. దేవుడిచిచ్న అదృషట్మో , లేక ఇవాళ నిదర్పోకపోతే, రేపు పనికి ఇబబ్ంది అవుతుందని నాకు నేను
చేసుకునన్ ఏరాప్టో తెలియదు , కొనేన్ళళ్నుండీ, ఇక నిదర్పోవాలి అనుకోగానే నిదర్వసుత్ంది.
బాగా పనిచేసిన రోజునే ఆ సౌభాగయ్ం. అనిన్ రోజులూ కాదు.
రేపే జరుగుతుందో తెలియనపుడు, జరగబోయేదానిన్ మారచ్డం మనచేతులోల్ లేనపుడు ఆలోచించడం అనవసరం.
జీవితం సగం గడిసేత్ గానీ, ఇలాంటి సతాయ్లు ఒకటో అరో బోధపడవు.
నాలుగేళుళ్ గడిచాయి.

PPP

రాతిర్ పూట కాల వసేత్, నిదర్లేచి పరుగులు తీసూత్ వెళాళ్లంటే ‘ఇదేం జీవితం రా భగవంతుడా’ అనిపిసుత్ంది కానీ వెళాల్క, అకక్డ
కూరోచ్డానికి, మంచినీళుళ్ తాగడానికి కూడా టైం లేకుండా బొంగరాలాల్ తిరుగుతునన్ జూనియర డాకట్రను
ల్ చూసేత్, సీనియర గా ఉండడం
ఎంత అదృషట్మో తెలిసి వసుత్ంది. రేగిపోయిన జుటుట్, నలిగిన చూడీదారుల్ వేసుకుని, టెనష్న తపప్ ఇంకో ఎకెర్స్ప్షన తెలియని ముఖాలతో
చకక్ని లేడీ డాకట్రుల్ ఇరవైనాలుగగ్ంటలూ పరుగులు తీసుత్ంటారు.
“ఏమిటి సంగతి?”
“కనెస్ంట ఇవవ్నంటోంది మేడం.”
ఒకమామ్యికి ఆపరేషన అవసరమైంది. అనుమతి ఇవవ్డానికి గొడవ చేసుత్ందట.
వెళాల్ను. మూడో కానుప్. మొదటి రెండూ మామూలుగానే డెలివరీ అయింది. ఆ ఇదద్రు పిలల్లు నాలుగేళళ్ వయసులో యాకిస్డెంట లో.
ఇపుప్డు మాతర్ం కానుప్ సగం లో ఉండగా బీల్డింగ అవుతోంది. బిడడ్ హారట్ రేట గార్ఫ హెచుచ్తగుగ్లు చూపిసూత్ హడావుడి చేసోత్ంది.
పరిసిథ్తి వివరించాను.
సంతకం పెటట్డానికి అభయ్ంతరం లేదంది.
మరింకేమిటి అనన్టుట్ అసిసెట్ంట వంక చూశాను.
“టూయ్బెకట్మీ కూడా కలిపి చేసేత్నే పెడతానంటుంది మేడం” అంది ఆ అమామ్యి.
"ఈ బిడడ్ పరిసిథ్తి అంతగా బాగాలేదమామ్, ఇదివరకు పుటిట్నవాళుళ్ కూడా లేరు. ఇపప్టికిపుప్డు ఫామిలీ పాల్నింగ ఎందుకు చెపుప్.
కావాలంటే ఎనోన్ సాధనాలునాన్యి. "
అని ఎనోన్ రకాలుగా చెపిప్ చూసినా వినలేదు. టూయ్బెకట్మీ చేసాత్నంటేనే సిజేరియన కు సంతకం పెడతానంది.
వాళళ్ వాళెళ్వరితోనైనా చెపిప్ంచకపోయారా?
భరత్ , తలిల్ ఇపప్టివరకూ పర్యతన్ం చేశారనీ, బయటే ఉనాన్రనీ చెపిప్ంది.
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ఓ పకక్న బీల్డింగ, ఇంకోపకక్ పడిపోతునన్ హారట్ రేట, వేరే గతయ్ంతరం లేక ఆమె కోరుకునన్టేల్ చేసాత్మని చెపిప్ , ఆపరేషన థియేటర
కు తీసుకెళాళ్రు.
తరావ్త రోజు ఆమెను చూదాద్మని వెళాళ్ను.
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అపప్టికే లేచి, బెడ మీద వెనక పెటిట్న దిండల్కు ఆనుకుని కూరుచ్ంది. ముఖం తేటగా ఉంది. పకక్నే ఉయాయ్లోల్ చినన్ పాప
నిదర్పోతోంది.
పకక్నే తలిల్ బాబోలు ఒక పెదాద్విడ పుటిట్న పాపను ఎతుత్కుని ఉంది.
ఎలా ఉందో రొటీన పర్శన్లయాక అడిగాను.
“రాతిర్ ఎందుకంత గొడవ చేశావు? బిడడ్ కు ఏ సమసాయ్ లేదు కాబటిట్ సరిపోయింది.”
తలొంచుకుంది. ఏం మాటాల్డలేదు. పర్శాంతంగా ఉంది ఆమె ముఖం.
ముందు పుటిట్న బిడడ్లు ఎలా పోయారో, కారణమేమిటో, కేస షీట వెదికాను. వివరాలేం లేవు. ఆమె తలిల్ని పకక్కు పిలిచి అడిగాను.
"రాతిర్ పూట ఇది వంటింటోల్ ఏదో పని చేసుకుంటా వుందంట. వాళుళ్ వేరే రూం లో పడుకునాన్రమామ్. పిలల్లునన్ రూం లో ఏ సీ
నుండి మంటలొచిచ్ రూమంతా అంటుకుంది. ఏంటా వాసన అని ఇదెళిళ్ చూసేసరికే గదంతా మంటలు. పిలల్లిన్ చూసుకోకుండా ఏం
చేసత్నాన్వని అలుల్డింటోల్ నుండి ఎళళ్గొటిట్, వేరే అమామ్యిని పెళిళ్చేసుకునాన్డు. దీని తపేప్ముంది చెపప్ండి.”
ఆవిడ చెపూత్ ఉంటే మనసొకక్ సారిగా కుదుపుతినన్టైట్ంది.
ఏమిటీ ఘోరం.
అతనింటినుండి బయటకి వచేచ్ సమయానికి ఈ అమామ్యి గరభ్వతి అయుయ్ంటుంది. .'
కానీ , టూయ్బెకట్మీ ఎందుకు అడిగిందో అరథ్ం కాలేదు.
ఏమని అడుగుతాను. బయటికి వచేచ్సుత్ంటే ,
ఓ చినన్ పిలల్వాడితో కలిసి ఒకతను వచాచ్డు.
“నమసేత్ మేడం బాగునాన్రా?” పలకరించాడు.
నమసాక్రం పెటిట్ తలూపి బయటకు వచాచ్ను. నాతో బాటే అతను కూడా .
“ఎంతో మందిని చూసుత్ంటారు. నేను గురుత్ లేననుకుంటాను. వసంత లకిష్ భరత్ని.”
వసంత లకిష్. ఎపప్టికీ మరిచిపోలేని పేరు!
వళళ్ంతా జలుల్మని చలల్బడినటల్నిపించింది.
ననున్ బర్తికించు అని కళళ్తో పార్ధేయ పడడ్ వసంత లకిష్.
ఆపరేషన టేబిల మీద కొలాపస్ అయి, ఐ సి యు లో వెంటిలేటర మీద ఉండి చనిపోయిన అమామ్యి.
“మీరా? “
ఈ అమామ్యిని పెళిళ్చేసుకునాన్డా?
“రాతిర్ శారద బాగా గొడవ చేసిందంటకదా. సారీ మేడం.”
అతను చెపుప్కుంటూ పోతునాన్డు.
" తనకు పిలల్లు పుడితే బాబుని చూసుకోదేమోనని అమమ్ పెళిళ్ టైం లో చాలా కండిషనస్ పెటిట్ంది.
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అమమ్ ఇపుప్డు లేదనుకోండి. అనుకోకుండా ఈ పెర్గన్నీస్ వచిచ్ంది. మాట తపాప్నని ... శారద పెర్గెన్నీస్ వచిచ్నదగగ్రున్ండీ కొంచం
ఇదవుతూ ఉంది."
“అలాగా?”
బాబు ని చూదాద్మని లోపలికెళాళ్ను.
పేషంట బెడ పకక్నే నుంచుని , ఆమె ముఖం పకక్నే తన ముఖం ఉంచి ఏవో కబురుల్ చెపుత్నాన్డు బాబు.
బాబు బుగగ్లు తడుముతూ పేషంట అతనితో ఏదో చెపోత్ంది. గీసేత్ చకక్టి చితర్మయేంత బాగుంది ఆ దృశయ్ం.
ఆరోజు ఐ సి యు ముందు నేను చూసిన బాబు. తెలల్ని పైజమా లాలీచ్ వేసుకుని ఉనాన్డు, పెదైద్న గుమమ్డి పండు. తను పుటిట్న
రోజున, తలిల్ని చూడలేకపోయినా ఇపుప్డు చూసుత్నాన్డు.
బాబు ని చూసేత్ లోపలేదో తెలియని భావం పొంగింది. మమకారం అనే పదానికి ‘మన’ అవసరమా?
బాబుని దగగ్రకు తీసుకుని పలకరించాను.
“ చెలిల్ని చూశావా?”
తలూపాడు.
“బాగుందా?”
“చాలా బాగుంది.”
“నీకంటేనా?”
“ఊ..నాకనాన్ బాగుంది. అదే నాకాక్వాలి.” అనాన్డు.
ఈ మధయ్న చాలా మంది పిలల్లిన్ చూసుత్నాన్ను. పెదద్ వాళల్లా మాటాల్డతారు.
అరథ్ం చేసుకునే వయసు లేకపోతేనేమి, అరథ్వంతమైన మాటలే మాటాల్డతారు.
PPP

-పద రవ కథమాట ఇవవ్డం, ఇచిచ్న మాట నిలబెటుట్కోవడం అంత తేలిక కాదు. మా నానన్కు ఒక మాట ఇచాచ్ను. అది తపాప్నో లేదో చివరోల్
మీకు తెలుసుత్ంది.
PPP
పని మనుషుల పేరుల్ రంగమమ్ అని, పులల్మమ్ అని ఉండకక్రేల్దనీ, టీవీలోల్, సినిమాలోల్ చూపించే యాస భాష వాళుళ్ మాటాల్డరనీ నాకు
చాలా రోజుల కిర్తమే జాఞ్నోదయమైంది. ఆరోజులోల్ మా ఇంటోల్ నిశచ్ల పనిచేసుత్ండేది.
నిశచ్ల పనిలోకి రాకముందు వాళళ్ అమమ్ యశోద చేసుత్ండేది. యశోద సూపర ఫాసట్. వేగం ఎకుక్వ , శుభర్ం తకుక్వ.
అరగంటలోనే పనంతా అవగొటేట్సి పకిక్ంటికెళిళ్పోయేది. ఎనిన్ంటికొసుత్ందో తెలియదు కానీ నేను మధాయ్నన్ంఏ మూడింటికో భోజనానికి
వసుత్ంటే అపుప్డు తను కూడా భోంచేసూత్ కనిపించేది.
కొనాన్ళళ్ తరావ్త వాళల్మామ్యిని తెచిచ్ మా ఇంటోల్ పనికి పెటిట్ంది. కొతత్ పనమామ్యి అంటే నాకు గుండెలో గజిబిజి అవుతుంది.
అనీన్ మొదటినుండీ నేరాప్లి.
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నిశచ్ల కు పాతికేళళ్ని వాళళ్మమ్ చెపిప్ంది కానీ చూటాట్నికి పదెద్నిమిదేళళ్లాగా కనిపించేది. ఆ అమామ్యికి పెళళ్యిందట.
భరత్ యాతార్ సెప్షల బసుస్లకు డైరవర గా చేసాత్డని, కటన్ం డబుబ్ బాకీ పడడం వలన ఈ పిలల్ని అతత్గారు కాపురానికి తీసుకెళళ్లేదనీ
చెపిప్ంది.

కొతత్గా చేరిన నిశచ్లకి శుభర్ం అనన్ పదానికి నిరవ్చనం తో మొదలు పెటిట్ , తవ్రలో వాయ్సాలు కూడా రాయించేయాలనీ చీర

చెంగు నడుము చుటూట్ గటిట్గా బిగించాను.
నిశచ్ల, పేరుకు తగగ్ మనిషి. చూపు ఎకక్డో ఉండేది. ఎకక్డ కూరోచ్బెడితే అకక్డే పాతుకుపోయేది. నేనొచిచ్ "తవ్రగా
కానీయ" అని అరవకపోతే, సూప్నునొక సంవతస్రం పాటు తోమగల నేరప్రి. తన కేది తోసేత్ అదే పని తపప్, నేను వేరే పనిచెపేత్ చేసేదే
కాదు. మొదటోల్ దానికేదో పొగరనీ , అందుకే నా మాట వినడం లేదనీ అపారథ్ం చేసుకునాన్. తరావ్తత్రావ్త తెలిసింది దాని పదధ్తి.
చీపురు పటిట్ టీవీ ముందు నుంచుంటే ఆమెనకక్ణుణ్ంచి కదిలించడం ఎవరివలాల్ కాదు. సోఫాలో కూరుచ్ని పాప కారన్ బొకుక్
తునన్ పిలాల్డితో, పోర్గార్ం విశేషాలు చరిచ్సూత్ నుంచునేది. వాడు అపప్టికి మూడోకాల్సు చదువుతునాన్డనుకుంటా.
నేను పనికి వెళూత్, “అంటుల్ తోమేసెయియ్. ఆ తరావ్త ఇలల్ంతా ఊడిచ్ తుడిచేసెయియ్. ఆ తరావ్త అనన్ం తిను. రాంపీకి కూడా
అనన్ం పెటుట్. అపప్టికి డాబా మీద ఆరేసిన బటట్లెండిపోతాయికదా. అవి మడతలు పెటుట్.” అని ఇలా చెపిప్ వెళేళ్దానిన్.
నేను సాయంతర్ం ఇలుల్ చేరే సరికి సూక్లు యూనిఫాం విపప్కుండా, పిలాల్డు టీవీ ముందు కూరుచ్ని ఉండేవాడు. నిశచ్ల కూడా
వాడితో పాటు కూరుచ్ని టీవీ చూసుత్ండేది. ఇదద్రూ ఒకరి కొకరు దోసుత్లయాయ్రు. పని చెయయ్మని చెపేత్ నిశచ్లకనాన్ ముందు , వీడు
శోకాలు తీసేవాడు. వాళిళ్దద్రికీ, మా కుకక్ కూడా తోడయియ్ంది.
“అమామ్ , మేము డాగీని వాకింగ కు తీసుకెళాత్ం.”
వాకింగ అనగానే కుకక్ వచిచ్ గొలుసెకక్డుందో వెతుకుక్ని తెచుచ్కుంది.
నిచచ్లా రా అంటే ఏ పనిలో ఉనాన్ సరే గభాలన్ దానిన్ వదిలేసి చేతులు తుడుచుకుని వరండాలో నుంచుంది.
నిశచ్ల కూడా వాడితో వెళళ్డానికి రెడీ అవడం చూసి ,
"ఏయ, నువెవ్కక్డికే?"
"బాబు కు తోడమమ్గారూ" అని చెపిప్ నా సమాధానం కోసం ఎదురు చూడకుండానే బయటకు వెళిళ్ కాళళ్కు చెపుప్లేసుకుంటోంది.
"బాబూ, నువొవ్కక్డివే డాగ ని తీసుకెళుల్. నిశచ్ల వెళేత్ ఇంటోల్ పనెవరు చేసాత్రు?"
"అమామ్, పీల్జమామ్, ఇపుప్డే వచేచ్సాత్ం. పీల్జమామ్" అని గడపదాటి లోపలికొచిచ్ ననున్ బతిమాలుతునాన్డు.
బయట నిలుచ్నన్ నిశచ్ల వంక చూసుత్నాన్. మా ఇదద్రి మధాయ్ గొడవతో తనకేమీ సంబంధం లేనటుట్ ఎటో చూసూత్ నిలబడింది.
విసురుగా వంటింటోల్కి వెళిళ్పోయాను.
వసూత్ వసూత్ చికెన తీసుకొచాచ్ను. సింక లో బండెడు అంటుల్నాన్యి. వాటి నుండి నాకవసరమైనవి
నాలుగైదు తోముకుని అనన్ం , కూరా , చారూ చేసేదాద్మని హడావుడి పడుతునాన్. బయట వాచ మేన ఫౌంటైన దగగ్ర లైటుల్ వేశాడు.
హోం వరుక్లు చేసుకునే టైం అయిందేమో అపారట్ మెంట లో పిలల్లెవరూ కనిపించడం లేదు. .
వీళెళ్టు పోయారో అంతులేదు. అనన్ం అయిపోయింది. చికెన ఇంకా పూరిత్గా ఉడకలేదు. ఇంకా ఓ పదినిముషాలు పొయియ్మీదే
ఉండాలనుకుంటుండగా వచేచ్శారు. కుకక్ ఎపుప్డూ లేనంత సంతోషంగా నా దగగ్రకొచిచ్ంది. వంటింటోల్ చికెన వాసనలు తనకు బాగా
నచాచ్యని, ఆ రోజు వాకింగ తనకు గొపప్ అనుభూతినిచిచ్ందనీ తోకూపుతూ తన సంతృపిత్ని వెలిబుచిచ్ంది.
'సంబడమే' అని మనసులో అనుకుని
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"ఒరేయ, ఇంతసేపూ ఎకక్డికెళాళ్రార్?" అని నేను కోపగించుకునే లోపల

"ఆయ.. చికెనూ..నిచచ్లా మమీమ్ చికెనొండుతుంది. అయిపోయిందా? తాంకస్మామ్" అంటూ వంటింటోల్కొచాచ్డు. మటిట్కొటుట్కు
పోయిన సూక్ల యూనిఫాం. వాషింగ పౌడర పర్కటనలో పిలాల్డి అవతారంతో వాణిణ్ వంటింటోల్ చూడగానే నాకు మండి పోయింది.
“సాన్నం చేసి రా” వాణిణ్ కసిరి,
“నిశచ్లా? నువువ్ కుకక్ కి సాన్నం చేయించు” అనాన్ను .
సాన్నం అనన్ పదం వినగానే కుకక్ దీవాన కింద దూరింది.
“అమమ్గారూ, నినేన్గా రాంపీకి సాన్నం చేయించాము. రాతిర్ పూట చేయిసేత్ , జలుబొసత్ది” అని తన వాదన వినిపించింది నిశచ్ల.
“సరే, నువువ్ అంటుల్ ఎపుప్డుతోముతావూ, ఇలెల్పుప్డు శుభర్ం చేసాత్వూ, అసలింటికెపుప్డెళాత్వూ ?” అనాన్ను.
నిశచ్లంగా ఏమీ మాటాల్డకుండా నా కళళ్లోకి చూసూత్ ఉంది.
ఇంతలో బాబు సాన్నం చేసి వచిచ్ “అమామ్, మా ముగుగ్రికీ చికెనేసి అనన్ం పెతుత్” అనాన్డు .
‘ట’ పలకడం వొసేత్, అయయ్గారింకెంత అధికారం ఒలకబోసాత్రో?
“వేదనన్ం లో చికెనేసుకుంటే బాగుంతది.” అని నిశచ్లకు చెపుత్నాన్డు.
సాన్నగండం దాటేశామని నమమ్కం చికాక్క, కుకక్ బయటికొచిచ్, చికెన కావాలని తోకూపింది.
కుకక్ తన పేల్టు దూరంగా హాలోల్ ఒక మూలకు జరుపుకుని తింటోంది. దాని చికెనెవరో కాజేసాత్రని భయం. వీళిళ్దద్రూ టీవీ
ముందు కూరుచ్ని భోంచేసుత్నాన్రు.
ఇలల్ంతా చూసేత్ విసుగాగ్ ఉంది. నిశచ్లకదేం పటిట్నటుట్ లేదు. బాబుతో కూరుచ్ని టీవీ లో వచేచ్ పోర్గార్ం గురించి చరచ్లో
మునిగిపోయింది.
నేను సాయంతర్ం ఓపీ చూదాద్మని వెళూత్ వెళూత్ నిశచ్లను హెచచ్రించాను.
“నువువ్ తవ్రగా తెమిలి ఇంటికెళుళ్. నేనొచేచ్సరికి ఇలుల్ అదద్ంలా ఉండాలి.” గంభీరంగా దానితో పలికి
“ఆ హోం వరక్ అదీ చేసి పడుకో. రేపొప్దుద్నేన్ పెటొట్దుద్.” వీడికూక్డా ఒక సూచన పారేశా.
వాళిళ్దద్రూ ఏ హామీ ఇవవ్లేదు. అయినా నేను బయటికొచేచ్శా.
నేను హాసిప్టల నుండి రాతిర్ పదకొండింటికి వచేచ్సరికి నిశచ్ల, బాబూ ఇదద్రూ హాలోల్నే నేలమీద చెరో పకక్న పడి నిదర్పోతునాన్రు.
వాడి సూక్లు బాగ , బుకస్ అనీన్ చిందర వందరగా పడేసి ఉనాన్యి. కుకక్ పదధ్తిగా తన బెడ మీద నిదర్పోతోంది. టీవీ ఒకక్టే మెలకువగా
ఉంది.
వంటిలుల్ నేను వెళిల్నపుడు ఎలా ఉందో అలానే ఉంది.
వాళుళ్ తినేసిన పేల్టుల్ , కోక బాటిలస్ అదనపు అలంకరణ.
ఆ రోజు ఆదివారం.

PPP

ఆదివారం పొదుద్నేన్ నేనూ బయటికెళళ్ను, వాడూ సూక్లుకెళాళ్లిస్న పని ఉండదు. నేను సోఫాలో పేపర చదువుతుంటే నిదర్కళళ్తో
వచిచ్ వళోళ్ కూరుచ్ని నిదర్ కంటినూయ్ చేయడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డు. వళోళ్నుండి జారిపోకుండా సరుద్కుని కూరుచ్ంటూ ఏవో తంటాలు
పడుతునాన్డు.
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కాసేపు వాడి జుటుట్ని ముదుద్ చేసి,
“నానాన్, పరిమళా ఆంటీ వాళిళ్ంటికెళిళ్, నేను రమమ్నాన్నని యశోదని పిలుచ్కురా” అనాన్ను.
“నిచచ్ల వాళళ్ మమీమ్నా?”
“అవును.”
“ఎందుకు?”
“జీతం ఇదాద్మనీ”
“నిచచ్లకియియ్”
“ దానికి లెకక్పెటుట్కోవడం రాదు”
“నేను కౌంత చేసాత్.”
“చెపిప్న మాట విను, ఫో..”
“నాకు నిదరొసత్ంది.”
నా వళోళ్ నిదర్పోడానికి తంటాలు పడుతునాన్డు. ఒక నిముషం తరావ్త ఉలికి పడి లేచాడు.
“అమామ్ , నిచచ్లిన్ సాలరీ ఇచిచ్ పంపేసాత్వుకదా” అనాన్డు అనుమానంగా.

ఇంతలో నిశచ్ల వచిచ్ంది. ఇదద్రూ కలిసి కుకక్ని తీసుకుని ఆదివారం ఉదయం పదింటికి విహారానికెళాళ్రు.
వాళళ్టు వెళళ్గానే, పరిమళ నంబర కనుకుక్ని ఫోన చేసి ఒకసారి యశోదని పంపించమనాన్ను.
యశోద రాగానే వీలైనంత కోపంగా విరుచుకు పడాడ్ను. 'నాకు ఇంటోల్ పని కుదరడం లేదు. నీ పిలల్కు శర్దధ్లేదు. నువేవ్రా” అని రెండు
ముకక్లు చెపప్డానికి బదులు నుంచోబెటిట్ కడిగేశాను. ఇలెల్లా తయారయిందో, అంటెల్లా పడేసి ఉనాన్యో , బటట్లెలా చిందరవందరగా
ఉనాన్యోచూడమని
లోపలికి తీసుకెళిళ్ మరీ చూపించాను. ఇంటి శుభర్తపై నాకునన్ పాషన వివరించాను.ఇలుల్ చూసుకోవడానికి అడుగడుగునా
అడుడ్పడుతునన్ నా పొర్ఫెషనలిజం, మరికొనిన్ కారణాలు ఉటంకించాను. అనిన్ రసాలు కలబోసి , ఆ సైట్ల లో, నా టైప చిందులు
తొకాక్ను.
గలగలా మాటాల్డే యశోద మౌనంగా గోడకానుకుని నుంచుంది.
“దానికసలు పని రాదు. చెపుప్, నువొవ్సాత్వా రావా?”
ఇంతలో నిశచ్ల, బాబు, కుకక్ షికారు నుండివసుత్నన్ అలికిడి అయింది. ఇదద్రూ పిచిచ్నవువ్లు నవువ్కుంటూ లోపలికొచాచ్రు.
ఇంటోల్కి రాగానే కాళళ్కునన్ చెపుప్లు రెండు వేరు వేరు దికుక్లలో పడేటుల్ విసిరి ,
“అమామ్ నిచచ్ల బలే నవివ్పిసత్ందమామ్” అంటూ పొటట్పటుట్కుని పడీ పడీ నవుతునాన్డు.
ఇంటోల్ సీన కాసత్ సీరియస గా ఉండడం గమనించి సైలెంట గా నా పకక్కొచిచ్ నిలబడాడ్డు.
“ఈ పిలల్ చూసేత్ వెరిర్బాగులిద్. ఈ తెలివి తకుక్వదానిన్ ఎవరింటో బడితే ఆళిళ్ంటో పనికి పెటట్లేనాయె. మీరైతే కాసత్ కడుపులో
పెటుట్కుంటారని. ఆళళ్ అతత్గారోళుళ్ కాపరానికి తీసుకెళేళ్వరకూ కాసత్ మీ దగగ్రే చెయయ్నియయ్ండమామ్. అవసరమైతే నేనూ ఓ చెయేయ్సాత్. "
యశోద చెపప్డం మొదలు పెటిట్ంది. చెపిప్ కళూళ్ ముకూక్ చీరకొంగుతో తుడుచుకుంటోంది
యశోద అలా ఏడవడం చూసి, బాబు పెదద్,పెదద్ కళళ్తో ఆమెనే చూసుత్నాన్డు.
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"ఏం చేసాత్డు వీళాళ్యన ?"

"యాతర్ల బసుస్మీద డైరవరమామ్. ఇంటిపటుట్న ఉండడు. శబరిమల, తిరపతి, కాసీ ఇటాట్ మనుషులిన్ బసుస్లో తీసికెళత్ంటాడు.
నెలకోపాలి ఇంటికొసేత్ గొపేప్. వచిచ్నా దీని మొకం చూడనీయదు అతత్ రాకాసి. ”
అని చెపూత్నే ఇంటోల్ చిందరవందరగా ఉనన్ వసుత్వులనీన్ తీసి సరుద్తుంది. నిశచ్ల తనకేం పటట్నటుల్ బాబు రూంలో అటూ ఇటూ
తిరగడం చూసి
“ఏంటే ఇలల్ంతా ఈ లెకక్న పెటాట్వూ? అమమ్గారనెనన్ని చేసుకుంటారు, పని చెయయ్కపోతే ఎటాట్?” అంటూ నిశచ్లను కేకలేసింది
యశోద.
వాళళ్మమ్ మాటలకు నిశచ్ల ఏడుసూత్ కూరుచ్ంది.
నిశచ్ల ఏడుసుత్ంటే, మా వాడికి నామీద వలల్మాలిన కోపమొచిచ్ంది. నాదగగ్రకొచిచ్, నాకే వినబడేటటుల్ నా చెవిలో “అందరీన్
ఏడిపిసాత్వు. పిచిచ్ మమీమ్వి.” అనాన్డు.
ఇలల్ంతా డార్మా సెటిట్ంగ లా, నేను విలన ని అయిపోయిన ఫీలింగ వచేచ్సరికి అపప్టికింక ఆపేశాను. ఆ రోజు మాతర్ం ఇంటోల్ పని
యశోద చేసి వెళిళ్ంది. నిశచ్లను తీసేసేత్ మా వాడే నా మీద తిరుగుబాటు పర్కటిసాత్డని భయమేసి నేనూ పెదద్గా మాటాల్డలేదు
అపుప్డపుప్డు లేటైతే నిశచ్ల మా ఇంటోల్నే ఉండిపోయేది. రాతిర్ పూట బాబు రూం లోనే పడుకునేది. బాబుకి బాగా అలవాటైంది.
నిశచ్లను రాతిర్పూట ఉండిపొమమ్ని ఏడేచ్వాడు. కొనాన్ళళ్ తరావ్త, నిశచ్ల రోజంతా మా ఇంటోల్నే ఉండిపోయింది. వాళిళ్ంటికెళేళ్దే కాదు.
ఓ రోజు రాతిర్ ఇంటికొచేచ్సరికి, బాబు ఒకక్డే కూరుచ్ని తన బొమమ్లతో ఆడుకుంటునాన్డు.
"నిశచ్ల ఏదీ?" అని అడిగాను
"నిచచ్లా, ఆ..నిచచ్లా వాలల్ పెనిమితి వసేత్ వెలిల్ంది. " అనాన్డు.
"పెనిమిటి ఏంటీ?"
“ పెనిమితి అంటే బరత్, ముగుడూ” అనాన్డు.
“ఎవరు చెపాప్రీ మాటలనీన్ ?”
“నిచచ్లే చెపిప్ంది. వాలల్ పెనిమితితో సినిమాకెలిల్ంది.”
పెనిమితి, పెనిమితి అంటూ ఆ గదిలోకీ , ఈ గదిలోకీ తిరుగుతునాన్డు బాబు.
మళీళ్ వచాచ్డు.
“అమామ్”
'ఊ" అనాన్ను వాడితో
“నానన్ నీకు పెనిమితి కదా.”
వదద్ంటే ఇక అదే పదం జపం చేసాత్డని మాటాల్డలేదు.
తరావ్త రోజు వేరే పనిమీద అయిదింటికే నిదర్లేచాను.
చాపమీద వళుళ్ తెలియకుండా నిదర్పోతోంది నిశచ్ల. వైలెట రంగు జారెజ్ట చీర కటుట్కుని ఉంది. జడలో మలెల్లులునాన్యి. ఆ చీర..
ఆ మధయ్ ఒక

పండకిక్ , 'నిశచ్లకు కూడా కొతత్ బటట్లు

కొనూ' అని మారాం చేసి బాబు

కొనిపించిన చీర. జాకెట అదీ

కుటిట్ంచుకుని ఇకక్డే పెటుట్కుంది. ఆ చీరెందుకు కటిట్ందో?
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ఎపప్టికో ఏడింటికి ఎండపడుతుంటే నిదర్లేచింది.
“రాతిర్ ఎకక్డికెళాళ్వు నిశచ్లా?”
“మా బావొచాచ్డమమ్గారూ” బెరుకు లేకుండా చెపిప్ంది.
అలా ఒక సారి కాదు , రెండు మూడు సారుల్ జరిగింది.

యశోదని పిలిచి చెపాద్మనుకునాన్ను కానీ, ఆ పిలల్ భరత్తో కలిసి బయటికెళేత్ తపేప్ంటీ అనుకుని చెపప్లేదు.
ఓ రోజు నిశచ్ల రాలేదు. పరిమళకు ఫోన చేసేత్ యశోద కూడా రాలేదని తెలిసింది. కాసేపటికి తనే ఫోన చేసింది. నిశచ్ల భరత్ వెళేళ్
బస కొండమీద నుండి పడిపోయిందనీ, అతడు అకక్డి కకక్డే మరణించాడని.
రెండు మూడు వారాల తరావ్త నిశచ్ల వచిచ్ంది. నాలుగైదు కిలోల బరువు తగిగ్పోయినటుల్ంది. నిశచ్ల వచిచ్ందనన్ బాబు సంతోషం
ఎకుక్వ సేపు నిలవలేదు. తను మునుపటి నిశచ్లలా లేదు. జీవితం మాషాట్రు చేతిలో దెబబ్తిని, పెదద్రికం తెచుచ్కుని కుదురుగా ఎలా
ఉండాలో నేరుచ్కునన్టుట్ంది.
ఒక మధాయ్హన్ం యశోద వచిచ్ ఏం జరిగిందో చెపిప్ంది.
“అంత జరిగినా ఆళళ్తత్గారికి దీని మీద జాలిలేదమామ్. దీనన్సలు ఆ ఇంటోల్కి అడుగే పెటట్నీయలా. దీనిదే శని పాదమనీ, దీనిన్
పెళిళ్చేసుకునన్ందుకే ఇలా ఘోరం జరిగిందనీ నానామాటలూ అంది. ఎంత బతిమలాడినా శవం దగగ్రకూక్డా పోనీయలేదమామ్ పిలల్ని ”
ఆ మాటలు వింటూ నిశచ్ల వంక చూశాను. కుదురుగా చీపురుతో హాలు వూడుసోత్ంది. మా మాటలు వినన్టేట్ ఉంది. దీవాన మీద
పడేసిన బటట్లు మడతలు పెడుతోంది. ఎపుప్డూలేనంత పదధ్తిగా.
హాసిప్టల కు వెళిళ్పోయాను. రాతిర్ ఇంటికి తిరిగి వచేచ్సరికి ఇలల్ంతా అదద్ంలా ఉంది.నిశచ్ల ఇదివరకులా బాబుతో ఆడుకోవడం
లేదు.
అది మారిపోవడం నా వలేల్నని మావాడు నామీద పగ పెంచుకునాన్డు. ఎంత ముదుద్ చేసినా వినడు.
అది జరిగిన ఓ నెలరోజులకు ,
ఆ రోజు ఉదయం నిశచ్ల రాలేదు. అవసరమైన పనులేవో చేసి నేను హాసిప్టల కు వెళిళ్పోయాను.
మధాయ్హన్ం ఇంటికొచేచ్సరికి , యశోద బయట కూరుచ్ని ఉంది.
నిశచ్ల రాలేదని తను పని చెయయ్డానికి వచిచ్ ఉంటుందనుకునాన్ను.
"ఏంటి యశోదా ఇవాళ నిశచ్ల రాలేదే " అని అడిగి తాళం తీసి లోపలికెళాళ్ను. నావెంటే వచిచ్ంది.
ఇంటిపనేదో తను చేసుకుంటుందిలే అనుకుని నేను లోపలికి వెళిళ్ పడుకునాన్ను. రాతిర్ కేస వలల్ నిదర్లేదు. ఓ పదినిముషాల
తరావ్త నిదర్ మెలకువ వచిచ్ంది. లేచి హాలోల్కి వసేత్, యశోద గోడకానుకుని కూరుచ్ని ఉంది.
ఏదో జరిగింది. నాతో మాటాల్డదామని వచిచ్ంది. ననున్ నిదర్ లేపడం ఇషట్ం లేక అలాగే కూరుచ్ని ఉంది.
"ఏమైంది యశోదా?"
కొంగు నోటికడడ్ం పెటుట్కుని కుమిలిపోతోంది.
“అరే అలా ఏడిసేత్ ఎలా , ఏమైందీ?”
“పొదుద్ణుణ్ంచీ వాంతులు చేసుకుంటంది పిలల్. కడుపొచిచ్ందని అనుమానంగా ఉంది.” వెకిక్వెకిక్ ఏడుసుత్ంది.
“అదేంటి?”.
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“ఏవోనమామ్, ఏడ తపుప్ చేశావో చెపప్మంటే చెపప్టేల్దమామ్. మీరే గదమాయించి కనుకోక్వాల.”

“ఛా ఊరుకో. వాంతులంటే ఇక అదేనా. నువూవ్ నీ అనుమానమూ. సాయంతర్ం దానిన్ హాసిప్టల కు తీసుకురా.”
“అంటే కడుపు లేనటేట్నా అమామ్.” గొంతులో ఆశ.
“పాపం అది ఉటిట్ పిచిచ్ది యశోదా.దానిమీదా నీ అనుమానం? ”
PPP
సాయంతర్ం హాసిప్టల కు వెళళ్బోయేముందు బాబు నేల మీద కూరుచ్ని హోం వరక్ చేసుత్నాన్డు. వాడు చూడకుండా టీవీ రిమోట నా
బాగ లో వేసుకుని, “నానాన్ హోం వరక్ చేసి అనన్ం తిని, తరావ్త పర్ణవి వాళల్తో కొంచం సేపు ఆడుకో. అపుప్డు మళీళ్ వచిచ్ సాన్నం చేసి
పడుకో.” అని చెపాప్ను.
నేను చెపిప్నవేమీ వాడి చెవిలో పడినటుల్ లేవు.
బయటకొచిచ్ లిఫట్ దగగ్ర నిలుచ్నాన్.
లిఫట్ వచిచ్ ఆగింది.
“అమామ్” అంటూ వాడు బయటకు పరిగెతుత్కొచాచ్డు.
"ఏంటార్?"
"నాన, ఫోన ..లైనోల్ ఉనాన్డు"
లోపలికి వచిచ్ ఫోన మాటాల్డి బయటికి వెళుత్ంటే నాకు తోకలాగా వచాచ్డు. “అమామ్, నీకు నాన నీకు పెనిమితి కదా,” అనాన్డు.
'వీడీ మాటింకా వదలేల్దే' అనుకుని వాడికి జవాబు చెపప్కుండా ఎటో చూసూత్ ఉనాన్.
గాల్స కాపూస్ల లిఫట్ లోనుండి, కింద కూరుచ్నన్ పరిమళ, వాళాళ్యనా కనిపిసుత్నాన్రు.
“అమామ్, పరిమలాంతీకి , విశవ్మంకుల పెనిమితి కదా” అనాన్డు.
ఎరర్గా చూశా వాడి వంక.
‘బరత్’ అని ఇంకో పరాయ్య పదం చెపాప్డు. చెపిప్ నవావ్డు.
లిఫట్ ఆగింది.
“తపుప్ నానాన్ , అలాంటి మాటలు మాటాల్డొదుద్. ” అని వాడికి సీరియస గా చెపిప్ కారెకాక్ను.
కారు యాంతిర్కంగా నడపడం అలవాటైంది. బాబు మాటలే గురొత్సుత్నాన్యి. రెండు నెలల కిర్తం ఒక సారి నిశచ్ల భరత్ వచాచ్డు
కదా. బేర్క పడింది.
ఆ సంగతి యశోదకు తెలియదా?
హాసిప్టల కు వెళాళ్ను. యశోద, నిశచ్ల రిసెపష్న లో కూరుచ్ని ఉనాన్రు. వేరే వాళళ్ను ముందు చూసేసి చివరగా వాళల్ని పిలాచ్ను.
నరుస్ని పిలిచి నిశచ్లను తీసుకెళిళ్ సాక్న దగగ్ర పడుకోబెటట్మని చెపాప్ను. తీసుకెళిళ్ంది.
"యశోదా, మధయ్లో మీ అలుల్డేమైనా వచాచ్డా?" అడిగాను.
"లేదమామ్, మధయ్లో మనవూరోల్ గుండా ఎళిళ్నపుడు ఆగుతాడుగానీ, మనింటికి రాడు. దీనిన్ మొకవే చూడడు. ఆళళ్మమ్ తిడతదని
బయం పిలల్గాడికి.” యశోద మాటలు వినాన్క, లేచి సాక్న రూం లోపలికెళాళ్ను
సాక్న చెయయ్బోతుంటే నాకే కంగారనిపించింది.
“నిశచ్లా, ఆ మధయ్న మీ ఆయన వచాచ్డు కదా, మీ అమమ్కు తెలుసా?”
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“ ఓ సారి మాఇంటికొచాచ్డని తెలిసి మా అతత్ జగడానికొచిచ్ంది. కటన్ం డబుబ్ చెలేల్సేదాకా బావదగగ్రకెలొల్దద్ంది మా అమమ్. ఆ
మజెజ్నొచాచ్డని మాయమమ్కు తెలవదు. తెలిసేత్ సంపేసత్దని చెపప్లేదు.”
సాక్న పోర్బ ఆమె పొటట్ మీద పెటాట్ను.
మనం కోరుకునేవి నూటికో, కోటికో జరుగుతాయి. ఒకోసారి జీవితమంతా అయిపోయేవరకూ జరగక పోవొచుచ్. ఎకుక్వ సారుల్
మనకు ఇషట్ం లేనివే జరుగుతుంటాయి. అవసరం లేనివి కొనిన్ ఎదురవుతాయి. అకక్రేల్నివి కొనిన్ గరభ్ంలో పెరుగుతుంటాయి.
సాక్న పోర్బ కునన్ జెల తుడిచేసి, యశోదకేం చెపాప్లో, అసలేం చెయాయ్లో అనుకుంటూ బయటికొచాచ్ను. బయటికొచిచ్ చూసేత్
యశోద నిలబడే ఉంది. నేనేం చెపాత్నా అని ఆతర్ంగా చూసూత్ ఉంది.
"కూరోచ్ యశోదా"
నా వాలకం , మౌనం చూసి పసిగటిట్ంది.
"అమామ్, నేనేం అనను, అడగను. ఈ సంగతి బయట తెలిసేత్ అందరం సావాలిస్ందే నమామ్. ఎందుకు.. నా పెనిమిటే దీనిన్
సంపేసాత్డు. మొగుడుపోయిన పిలల్, అలల్రయిపోకుండా చూడండమామ్" అంటూ దణణ్ం పెటిట్ ఏడుసుత్ంది.
"సరే , ఊరుకో" అని చెపిప్ బెల కొటిట్ నరుస్ని పిలిచాను. పిర్సిర్క్పష్న మీద టేబెల్టల్ పేరు రాసి అవి తెమమ్నాన్ను.
మంచి పనులే చెయాయ్లని మనుషులుగా అందరం కోరుకుంటాం. కానీ, చివరికి మనుగడ కోసం అవసరమైనదే చేసాత్ము. మంచైనా,
చెడైనా.
నేను చేసుత్నన్ది తపోప్ , ఒపోప్ అని ఆ క్షణంలో ఆలోచించలేదు. అపప్టికది అవసరమనిపించింది. తపప్దనిపించింది.
PPP
పోసట్ గార్డుయ్యేషన అయిపోయి, ఉతాస్హంగా పార్కీట్స పెటట్బోయే ముందు, నానన్కో మాటిచాచ్ను.
కాదు,కాదు. నానన్ అడిగాడు. నేను సరేననాన్ను.
‘చినన్దైనా, పెదద్దైనా పార్ణం పార్ణమేనమామ్. అబారష్నుల్ చెయొయ్దుద్.’
'సరేలే నానాన్' అని మాటిచేచ్శా. మాట తపాప్ను.
నానన్ కిచిచ్న మాట తపిప్నందుకు నాకెందుకో బాధగా లేదు.
ఎకక్డో ఉనన్ నానన్ అరథ్ం చేసుకుంటాడని ఎకక్డో ఆశ !
PPP
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-పది డవ కథ ఎపుప్డూ గైనకాలజీ కథలేనా? వేరే విభాగాలోల్ మితుర్ల అనుభవాలు కూడా మీతో పంచుకోవాలనిపించింది. ఈ నెల కథ తాలూకు

అనుభవం మా ఎం బి వి ది. ఈ కథలో ‘నేను’ అంటే ‘మా ఎం బి వి.’
డాకట్ర మలిల్పూడి భాసక్ర వర పర్సాద.

సికిందరాబాద కిమస్ లో సరిజ్కల గాసోట్ర్ ఎంటిరాలజిసట్. ఎం బి బి ఎస లో మా కాల్స మేట. .

నాకు తెలిసి అతను ఉతత్మ విదాయ్రిథ్, ఉతత్మ వయ్కిత్, డాకట్ర గా అతనేమిటో ఈ కథలో చెపప్డానికి పర్యతన్ం చేశాను. ఎం బి వి అంటే

మా అందరికీ గౌరవం, అభిమానం, పేర్మ. ఇలా చపప్గా చెపుత్నన్ందుకు నా మీద నాకే విసుగాగ్ ఉంది. అతని గురించి వార్యాలంటే, కథ ను
మించి వార్యాలిస్ వసుత్ంది.

ఒకక్ మాటలో చెపాప్లంటే

"పుణయ్పురుషులందు ‘మా ఎం బి వి’ వేరయా" అంటాను.

పేరుకు ముందు డాకట్ర అని చేరచ్డానికి పెదద్గా గరవ్పడను కానీ, ‘మా ఎం బి వి’ లో "మా " అని అనుకోగలిగినందుకు నాకెంతో

గరవ్ంగా అనిపిసుత్ంది. నాకే కాదు, మా కాల్స మేటస్ అందరికీ .

ఈ నెల కథ నందించినందుకు, మా ఎంబివికి, కథలో ముఖయ్పాతర్ అయిన రామ కృషాణ్రెడిడ్ గారికి ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూచందు శైలజ
PPP
ఉదయాలు ననున్ నిదర్లేపడం తకుక్వే. కానీ ఉదయం నిదర్ లేవడం రోజూ చూసుత్ంటాను. పేరు చెపప్లేని వింత రంగులతో

ఆకాశం మీద ఉదయం గీసే చితార్నిన్ చూసూత్ ఆనందిసాత్ను.
పర్తి ఉదయం ఒక కొతత్ం చితర్ం.
పర్తి చితర్ం లోనూ కొనిన్ కొతత్ రంగులు.
పర్తి రోజూ ఏదో కొతత్ దనం.
లివింగ రూం లోకి అడుగుపెటాట్ను. పర్శాంతత చుటుట్ ముటిట్ంది. ఎనోన్ దేశాలు తిరిగిన తరావ్త, తెలిసిన సతయ్మేమిటంటే , ఇంటోల్
ఉనన్ పర్శాంతత ఇకెక్కక్డా ఉండదని. ఉదయపు సూరయ్కాంతి లోపలికి పడుతూ లివింగ రూం ని మరింత విశాలం చేసోత్ంది.
బయట గారెడ్న లోకి నడిచాను. పూల మొకక్లు సంతోషంగా తలలూపుతూ పలకరించాయి. మా ఇంటిని , ఇంటిముందునన్ తోటను
చూసిన వాళెళ్వరైనా ఒక సామెత చెపాత్రు. సామెత దావ్రా పొగడత్ నందుకోవాలిస్న వారికి మాతర్ం పొగడత్లంటేనే పడదు.
ఆ రోజు చెయాయ్లిస్న పనులు ఒక సారి చూసుకునాన్ను. శనివారం కనుక పెదద్ పనేమీ ఉండకపోవచుచ్.
సాయంతర్ం మేము వెళాళ్లిస్న ఒక ఎంగేజ మెంట ఉంది. ఇవాళ శనివారమే కాబటిట్. వీలవుతుందేమో చూడాలి.
హాసిప్టల కు రెడీ అయి బయటికొచేచ్ టైం కు నా లంచ బాకస్, నా బాగ అపప్టికే నా పకక్సీటోల్ ఉనాన్యి.
నేనైనా ఒక క్షణం లేటవుతానేమో కానీ అవెపుప్డూ కర్మశిక్షణ తపప్లేదు.
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“ఇవాళ ఈవెనింగ మనో వాళళ్ అమామ్యి ఎంగేజ మెంట ఉంది. మిమమ్లిన్ కూడా తీసుకుని వసాత్నని చెపాప్ను. ”
“తపప్కుండా.” అనాన్ను.
చినన్గా నవివ్ంది.
నవువ్లో ఆరోపణలేమీ లేవు గానీ, నేను నిలబెటుట్కోలేని వాగాద్నాలెనిన్ంటినో గురుత్ తెచిచ్ంది.
ఆ రోజంతా ఎపప్టిలానే వీకెండ పోకడ పోయింది. పెదద్ పనీ లేదు , అలా అని ఖాళీ గానూ లేదు.
‘ఇవాళెలా అయినా ముందే వెళిళ్, ఇంటోల్ సరైప్జ ఇవావ్లి.’ అనుకుంటూ
నాలుగునన్రకు ఇంటికెళాద్మని కార పారక్ కు వచిచ్ ఇంటికి ఫోన చేశాను.
'వసుత్నాన్ను రెడీగా ఉండమని' చెపప్బోతుంటే , శీర్ధర దూరం నుండి పరిగెతుత్కుంటూ వసూత్ కనిపించాడు. శీర్ధర నా అసిసెట్ంట.
పనిమంతుడే కాదు బుదిధ్మంతుడు కూడా. పాపం తిండి యావ తపప్ వేరే అవలక్షణాలేమీ లేవు .
డాకట్రల్కు అలవాటు లేని పరుగు వలన దగగ్రకొచిచ్ ఆయాస పడుతూ నించునాన్డు.
“ఫోన చెయొయ్చుచ్గా శీర్ధర. ఏంటా పరుగూ?”
“సార, ఫోన బిజీ అని వసోత్ంది. సరే కార పారక్ లో దొరుకుతారుగా అనీ వచాచ్.”
మొబైల వంక చూసి , మాటాల్డుతునన్ కాల కట చేసి కారు దిగాను
“చెపుప్ ..ఏమైంది?”
“ఎమరెజ్నీస్ లోఒక కేసుంది. డాకట్ర శీర్మనాన్రాయణగారు మిమమ్లోన్ సారి చూడమనాన్రు.”
శీర్మనాన్రాయణగారు మా హాసిప్టల లో సీటీ సరజ్న. నాకు మంచి మితుర్డు. ఎంతో ముఖయ్మైన కేసనుకుంటే తపప్ నాకు కబురు
పంపరు.
పద అని కార లాక చేసి హాసిప్టల లోపలికి వచాచ్ను.
"ఏంటీ కేసు?" నడుసూత్ శీర్ధర ని అడిగాను.
"సూట్డెంట సార. యాకిస్డెంట అయి వచాచ్డు. రిబస్ ఫార్కచ్ర అయాయి. "
"ఇంకెకక్డైనా ఇంజురీస ఉనాన్యేమో చూశావా?"
" లేవు సార , అంతా బాగానే ఉనాన్డు.”
“ఏం ఏకిస్డెంట?”
“బైక యాకిస్డెంట?”
“సేట్బుల గా ఉనాన్డు సార. చకక్గా మాటాల్డుతునాన్డు. ఇంటికెళాత్నంటునాన్డు”
“పార్బల్ం ఏంటి మరి ?” ఏదో ఆలోచిసూత్ అడిగాను.
“బైక లేదు సార. తుకుక్ తుకుక్ అయింది. ఎలా వెళాత్డు ? ”
“ శీర్ధర.” కోపంగా చూడబోయాను. అపప్టికే ఎమరెజ్నీస్ నరస్ సేట్షన దగగ్రునాన్డు. పేషంట ఫైల తీసుకుని రమమ్ని చెపుత్నాన్డు.
లోపలు వెళేత్ బెడ మీద ఒక సూట్డెంట ఉనాన్డు. పకక్నే అతని ఫెర్ండేస్మో కొంత మంది ఉనాన్రు. అందరూ దాదాపు ఒకే రకమైన
డెర్సుస్లు వేసుకునాన్రు. నేను వెళళ్గానే అందరూ సైలెంటైపోయారు.
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ఆ అబాబ్యి మొహం లేతగా ఉంది. ఇరవై ఏళళ్కు మించి ఉండవు. బకక్పలచగా ఉనాన్డు. సనన్గా కనిపించాలని డైటింగులవీ
చేసాత్డేమో అనిపించింది. రఫ గా కనపడడానికి అనిన్ పర్యతాన్లూ చేశాడు.
వయసులో పెదద్గా కనిపించాలని గడడ్ం అదీ పెంచాడనిపించింది.
రిబ ఫార్కచ్ర అయిన చోట పాల్సట్ర వేసి ఉంది.
పొటట్ చూశాను.
పై భాగం లో కమిలి పోయి ఉంది .
పరీక్ష చేసూత్ పలకరించాను. పేరేంటో, ఏం చేసుత్ంటాడో , ఏకిస్డెంట ఎలా అయిందో అడిగితే చెపుత్నాన్డు.
మాటలోల్ ఇంగీల్షు ఎకుక్వ , తెలుగు తకుక్వ
కిర్యాపదాలనీన్ ఇంగీల్షువే వాడుతునాన్డు.
అతనెలా వెళుతునాన్డో, కుకక్ను తపిప్ంచబోయి తనెలా డివైడర కు గుదుద్కునాన్డో, లేచి చూసే సరికి తను రోడుడ్కవతల పడిపోయి
ఉనాన్డనీ. కొంత సేపటివరకూ అసలేం జరిగిందో అరథ్ం కాలేదనీ చెపాప్డు.
చాలా మరాయ్దగా మాటాల్డాడు. ఇపప్టి పిలల్లు వాళుళ్ జీవితం పటల్ నిరల్క్షయ్ంగా ఉంటారనీ, ఎవరిదగగ్ర ఎలా మాటాల్డాలో
తెలియదనుకుంటాం కానీ, మన అభిపార్యాలు తపప్ని ఎపప్టికపుప్డు వాళుళ్ నిరూపిసూత్నే ఉంటారు.
చెపుత్నన్ంత సేపూ, లేచి

వెనక దిండు కానుకుని కూరుచ్ందామనీ పర్యతిన్సుత్నాన్డు. ఏదో కలుకుక్మనన్టుల్ంది. కళళ్లోల్ బాధ

కనిపించింది. మొహం మీద చిరుచెమటలు అలముకునాన్యి.
అతని అవసథ్ చూసి "పరేల్దు, రిలాకస్" భుజం మీద చేతోత్ తటిట్, అతడి పర్యతాన్లు ఆపేశాను.
“ఇతనిన్ అబజ్రేవ్షన లో ఉంచండి.” శీర్ధర తో చెపాప్ను.
“బాగుంది సార. వెళాత్ను.”
“ఇవాళిట్కి ఉండు. రేపు చూదాద్ం” అనాన్ను.
రెండుకు రెండు కలిపితే నాలుగు అనన్ది లెకక్లోల్ తపప్ మెడిసిన లోనూ , జీవితంలోనూ కాదు .
“బాగానే ఉనాన్డు కదా సార. తీసుకెళొళ్చాచ్? అంతగా అయితే ఏదైనా బాగోక పోతే తీసుకొసాత్ం.” అతని తరఫు వాళెళ్వరో అనాన్రు.
“వదుద్. ఉంచండి.” అనాన్ను సిథ్రంగా
నిరణ్యాలు తీసుకునేటపుడు టెకస్ట్ బుకస్ కనాన్, అనుభవం రాసిన పుసత్కమే ఎకుక్వగా పనికొసుత్ంది.
అతని రిపోరట్స్ అవీ కాసేపు సట్డీ చేశాను. అంతా పూరిత్ అయే సరికి చీకటి పడింది. వెళూత్ ,వెళూత్ ఆ అబాబ్యి వంక ఓ సారి చూశాను.
నవువ్తూ పకక్నునన్ వాళళ్తో మాటాల్డుతునాన్డు. శీర్ధర తో పాటు బయటికొచేచ్సి ఇంటికెళిళ్పోయాను.
ఇంటికెళిళ్న తరావ్త దాదాపు హాసిప్టల సంగతులు మరిచ్పోతాను, ఏవైనా కిర్టికల

కేసులు ఉంటే తపప్! వారడ్ లో అంత

పర్మాదకరమైన పేషంటుల్ ఎవరూ లేరు. ఆ రాతిర్ పడుకోబోయే ముందు టేబిల మీద పటుట్చీర కనిపించింది. నేను వెళళ్లేని ఫంక్షనస్
అకౌంట లో ఇంకో నంబర పెరిగినటుల్ గురుత్ చేసింది. . ఫంక్షన ఎలా జరిగిందో అడగాలి అనుకుంటూనే నిదర్పోయాను.
PPP
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తరావ్తి రోజు ఆదివారం . ఒకక్ రోజూ పనికి వెళాళ్లిస్న అవసరం ఉండదు. ఉదయం నుండీ వరష్ం. సనన్గా చినుకులు
పడుతునాన్యి. లివింగ రూం లోనుండి గారెడ్న లో పూలని చూసూత్ కాఫీ తాగుతునాన్ను. పూల చెటల్నీన్ వానలో తడుసూత్ బాగా
సంతోషంగా ఊగుతునాన్యి. ఆకుపచచ్ని టరఫ్ మరింత మెరుసోత్ంది.
ఆరోజు ఎకక్డికో వెళాళ్లని మాతర్ం గురుత్ ఉంది. ఎవరిదో గృహ పర్వేశమో, లేక బర్ంచ కో సరిగా తెలియదు. వాతావరణం చాలా
బాగుంది.
ఎకక్డో సనన్గా లాండ లైన మోగింది.
శీర్ధర ఉనాన్డు అవతల.
“సార , ఒక సారి హాసిప్టల కు వసాత్రా?”
“ఏమైంది?”
“నినన్ ఎడిమ్ట చేసిన పేషంట కండిషన ఏం బాలేదు.”
“ఎవరూ, ఆ బైక యాకిస్డెంట కురార్డా ?”
“అవును సార. ఎబాడ్మినల డిసెట్నష్న, బాగా పెయిన తో ఏడుసుత్నాన్డు.”
లోపల వారిన్ంగ బెలస్ ఏవో గటిట్గా మోగాయి. డెర్స మారుచ్కుందామని వెళాళ్ను.

ఆ రోజు బాగా కావలసిన వారింటిలో

సతయ్నాన్రాయణ వర్తముందనీ, ఇదద్రం కలిసి వెళాళ్లని అనుకునన్ విషయం గురొత్చిచ్ంది.
చినన్ చీటీ మీద హాసిప్టల వెళుత్నన్టుట్ రాసి దానిన్ కనిపించేటుట్ పెటాట్ను.
ఆదివారం రోడుల్ ఖాళీగా ఉనాన్యి. చాలా తవ్రగానే హాసిప్టల కు చేరుకునాన్ను.
నేను వెళేళ్సరికి ఆ అబాబ్యి బెడ మీద నిలవలేనంత నొపిప్తో బాధపడుతునాన్డు. ఎటు తిరిగినా ఉపశమనం లేక ఆ బాధ ఎలా
చెపాప్లో తెలియక తికమకలో ఏదేదో మాటాల్డుతునాన్డు.
మాట మాటాల్డుతునాన్ నొపిప్ ఎకుక్వవుతోందేమో. అవికూడా పూరిత్చెయయ్లేక పోతునాన్డు. మొహం నిండా బాధ ,
ననున్ చూడగానే “సార, ఏదో ఒకటి చెయయ్ండి సార, ఈ నొపిప్ తటుట్కోలేకపోతునాన్ను” అనాన్డు.
“ పెయిన కిలల్ర ఇంజెక్షన ఇచాచ్రా?”
ఇచిచ్నటుల్ ఎవరో సమాధానం చెపాప్రు.
“ఇంజెక్షన పని చెయయ్డానికి టైం పడుతుంది కదా.”
సాక్న లో పొటట్లో దర్వాలు చేరినటుల్ రాసి ఉంది.
నొపిప్తో చాలా బాధ పడుతునాన్డు. ఉదయంతో పోలిసేత్ పొటట్ చాలా ఉబిబ్పోయి ఉంది.
లోపల ఏదో అవయవానికి గాయమైనటుల్ తెలుసోత్ంది. దేనికయుయ్ండొచుచ్?
“శీర్ధర, సీటీ చేయించావా?”
వెంటనే ఆ రిపోరట్ తీసుకుని వచాచ్డు.
సీటీ సాక్న రిపోరట్ చూసేత్ లోపల పాంకిర్యాస కు గాయమైనటుల్ తెలుసోత్ంది. అకక్డినుండి కొనిన్ రసాయనాలు, రకత్ం విడుదల అయి
పొటట్లో చేరుకుంటునాన్యి. క్షణ క్షణానికీ అతనికి నొపిప్ ఎకుక్వ అవుతోంది. వెంటనే ఆపరేషన చెయాయ్లి.
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పాంకిర్యాస కు గాయమైతే కనుకోక్వడం కషట్ం. డయాగన్సిస మిస అయే అవకాశాలు చాలా ఎకుక్వ. అంతే కాదు పార్ణానికి కూడా
పర్మాదమే . తవ్రగా డయాగన్సిస చెయయ్గలిగితే కొంతలో నయం.
వాళళ్ బంధువులను కౌనెస్లింగ రూం కు పిలిపించమనాన్ను. థియేటర రెడీ చేసుత్నాన్రు.
కౌనెస్లింగ చేసే రూం లోకెళళ్గానే ఎవరెవరో చాలా మంది బంధువులునాన్రు.
వాళళ్కు వీలైనంత తవ్రగా పరిసిథ్తి వివరించి, ఆపరేషన చేయాలని చెపాప్ను.
అందరు బంధువులాల్నే వాళూళ్, ‘ఆపరేషన చెయయ్కుండా , మందులతో నయం కాదా?’
‘రిసక్ ఏమీ లేదు కదా?’
‘ఆపరేషన పర్మాదకరమైంది కాదు కదా!’
‘మేజర సరజ్రీ కాదు కదా.’
‘అబాబ్యి పార్ణాలకు పర్మాదం లేదు కదా’
కంఫరట్ జోన వదలేల్ని పర్శన్లే అనీన్. సాధయ్మైనంత వరకూ, వాటికి నిజాయితీగానే జవాబులు చెపాప్ను.
వాళుళ్ ఒపుప్కొని సంతకాలు అవీ చేశాక అబాబ్యిని ఆపరేషన థియేటర కు తీసుకెళాల్ం. అనుమాన పడడ్టేట్, పాంకిర్యాస చివరిభాగం
దెబబ్ తినన్ది. అకక్డి నుండి విడుదల అయే రసాయనాలతోనూ రకత్ంతోనూ పొటట్ నిండి పోయింది. పాంకిర్ర్యాస లోచాలా వరకూ
తొలగించాలిస్ వచిచ్ంది. నేను థియేటర నుండి బయటకు రాగానే ఆ అబాబ్యి తాలూకు బంధువులందరూ ఆతుర్తతో చూసూత్ ఉనాన్రు.
" ఎలా ఉంది సార?"
నా మాటలకోసమే అందరూ మౌనంగా నిలబడాడ్రు.
పాంకిర్యాస అనేది ఎకక్డుంటుందో, పైకి కనబడకుండా తగిలిన దెబబ్లోల్ దానికి గాయమవడం వలన , ఏం జరిగిందో, ఎంత రకత్ం
పొటట్లో చేరుకుందో, దానిన్ ఆపరేషన సమయంలో ఎలా తీసివేశామో చెపాప్ను.
"పాంకిర్యాస ని చాలా వరకూ తీసెయాయ్లిస్ వచిచ్ంది. ముందు ముందు దాని పరయ్వసానాలు ఎలా ఉనాన్, పర్సుత్తం ఆ అబాబ్యి,
జరిగిన గాయానికీ, చేసిన ఆపరేషన తటుట్కుని బయట పడేవరకూ పరిసిథ్తి కిర్టికల గానే ఉంటుందనాన్ను.
చాలా మంది పేషంటల్ బంధువులు మళీళ్ మళీళ్ ఒకే పర్శన్ అడుగుతారు.
“పార్ణానికేం పర్మాదం లేదు కదా?”
లేదని నేను చెపాప్లనన్ ఆరాటం వాళళ్ కళళ్లో కనిపిసూత్ ఉంది.
“పార్ణానికి పర్మాదం లేదు కదా!” మళీళ్ అడిగారు
“లేదని చెపేత్ అది అబదధ్ం అవుతుంది.

పర్మాదం ఉంది. యాభై శాతం ఉంది. పర్సుత్తం జరిగిన ఆపరేషన నుండి కోలుకోవాలి

అతను. అతను కోలుకోవాలని మీరెంతగా అనుకుంటారో, మేమూ ఆలాగే కోరుకుంటాము. దానికోసం గటిట్గా పర్యతన్ం చేసాత్ం కూడా.”
వాళల్ అనుమానాలకనిన్టికీ జవాబు చెపిప్ అందరీన్ పంపించాక చూసేత్ మధాయ్హన్ం రెండవుతోంది. లోపలేదోగా ఉంది. శీర్ధర
తినడానికేదో తెసాత్ననాన్డు.
" బయటి నుండి ఏమీ వదుద్ శీర్ధర. వాళుళ్ ఆయిల ఎకుక్వ వాడతారు." అనాన్ను.
" బయటవి తినే అవసరం మీకెపప్టికీ రాదని నా నమమ్కం సార." అంటూ
కేరేజ తీసి భోజనం వడిడ్ంచాడు.
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వేడి తగగ్ని ఇంటి భోజనం.

వేరొకరికి మనమే పర్పంచం అయితే తపప్, మన పర్పంచం లో మనం నిశిచ్ంతగా పనిచేసుకోలేము.
భగవంతుడు డాకట్ర ని చేసేసి వదిలెయయ్డు. ఇంకొనిన్ అదృషాట్లు కూడా కలిపి పాకేజి ఇసాత్డు బాగా శర్దధ్గా పనిచెయయ్మని.
లంచ తరావ్త వెంటనే ఇంటికి వెళళ్ లేదు. ఐ సి యు లోకి అతనిన్ షిఫట్ చేశాక రెండు మూడు సారుల్ వెళిళ్ చూశాను. రెసిడెంట
డాకట్రల్కు జాగర్తత్లు చెపిప్ బయటికొచేచ్సరికి చీకటి పడుతోంది.
ఇంటోల్కి వెళళ్గానే సుతిమెతత్ని గమమ్తైత్న పరిమళం చుటుట్ ముటిట్ంది.
“ఎకక్డిదీ ఫార్గెర్నస్? ”
“పారిజాతాలు. మన గారెడ్న లో పూసేత్, కోశాను.” పేల్ట తీసుకుని వచిచ్ టేబిల మీద పెటిట్ంది.
ఎరర్ కాడలునన్ తెలల్ని పారిజాతాలు.
ఏదీ ఆశించకుండా పరిమళాలు వెదజలేల్ తెలల్ని పారిజాతాలు. కొందరి వయ్కిత్తవ్మూ అంతే పరిమళాలు వెదజలుల్తుంది.
హాయినివవ్డం తపప్ వేరే ఏదీ ఆశించరు.
మధాయ్హన్ం భోజనానికి థాంకస్ చెపప్బోయి ఊరుకునాన్ను. మన వాళల్ దగగ్ర మరాయ్దలు మనలేవు. హాసిప్టల సంగతులేవో చెపూత్
చెపూత్ నిదర్పోయాను.
PPP
తెలల్వారు జామున మెలకువ వచిచ్ంది. మెలకువ రాగానే మొదట ఆ అబాబ్యే గురొత్చాచ్డు. శబద్ం రాకుండా లేచి బాలక్నీ లోకి వెళిళ్
హాసిప్టల ఐ సి యు కి ఫోన చేశాను.
అతనెలా ఉనాన్డో వివరాలు వినన్ తరావ్త కొంత నిశిచ్ంతగా ఉంది. ఆ రోజు సోమవారం . హాసిప్టల కు తవ్రగా వెళిళ్పోయాను.
బిజీగా ఉండే రోజని కాదు గానీ, ఆ పేషంట ని చూడాలనన్ ఆతుర్తే ఎకుక్వగా ఉంది.
ఒక వారం పాటు

ఆ అబాబ్యి పరిసిథ్తి ఏమాతర్ం సంతృపిత్ కరంగా లేదు. ఒక పూట బాగుంటే ఇంకోపూట పరిసిథ్తి

తారుమారు అయేయ్ది. ఎపుప్డూ నిశిచ్ంతగా ‘ఇక ఫరావ్లేదు’ అనుకోలేకపోయేవాళళ్ం. ఎపప్టికపుప్డు కొతత్ సమసయ్లొచిచ్పడేవి.
ఓ వారం అయాయ్క ఇనెఫ్క్షన సోకింది. ఆ ఇనెఫ్క్షన మిగతా అవయవాలకు కూడా పాకింది. ఆ ఇనెఫ్క్షన పర్భావం కిడీన్ల మీద కూడా
పడింది. కిడీన్స ఫెయిల అయే పరిసిథ్తి వచిచ్ంది. ఇనెఫ్క్షన కిల్యర చెయయ్డానికి మళీళ్ సరజ్రీ చెయాయ్లిస్ వచిచ్ంది .
ఆ నిరణ్యానిన్ వాళళ్ వాళుళ్ ఎలా తీసుకుంటారో తెలియదు. చెపాప్లి.
తండిర్ తో బాటు ఇంకా ముగుగ్రో నలుగురో బంధువులు వచాచ్రు.
రెండో సారి ఓపెన చేయాలిస్ వసేత్, డాకట్ర కి ఆపరేషన తాలూకు కషట్ం కనాన్, బంధువులని ఒపిప్ంచడమే పెదద్ కషట్ం.
కషాట్లు ఎదురవుతాయి. అధిగమిసాత్ం.
మరినిన్ కషాట్లు వసాత్యి. సాధించడానికి మరింత పర్యతిన్సాత్ం.
అసలు కషాట్లే ఎదురుకాగూడదని అనుకుంటే,
చాలా ఓపిక ఉండాలి.
చాలా కాలం వేచి చూడాలి.
జీవితంలో చివరిరోజు వరకూ! ఆ తరావ్తే అలాంటి సిథ్తి వసుత్ంది.
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వాళొళ్చాచ్రు. పాంకిర్యాస గర్ంధి లో కొంత భాగం నిరీజ్వమవడం వలన , మేము భయపడినటేల్ అకక్డ ఇనెఫ్క్షన వచిచ్ందనీ, మళీళ్
ఆపరేషన చేసి ఆ ఇనెఫ్క్షన ని కిల్యర చేయాలనీ, అవసరమైతే అది బయటికి వచేచ్ వీలుగా కొనన్ టూయ్బులు అమరాచ్లిస్ ఉంటుందని
చెపాప్ను.
అపప్టికే రెండో ఆపరేషన గురించి తెలిసినటుల్ంది. పర్తివారి ముఖాలోల్నూ రకరకాల భావాలు.
కోపం , బాధ, విచారం, ఆవేశం.
వాటితో నిండిన పర్శన్లు నాకు లకాష్య్లైనాయి.
"మళీళ్ ఆపరేషన ఎందుకు చేసుత్నాన్రు , అంటే మొదటి ఆపరేషన ఫెయిల అయినటేల్నా?"
"ఇనెఫ్క్షన ఎందుకు వచిచ్ంది. సరైన మందులు వాడడం లేదా?"
"రెండో సారైనా ఆపరేషన సరిగాగ్ జరుగుతుందనన్ గారెంటీ ఉందా?"
"మళీళ్ ఫెయిలైతే ఏంటి పరిసిథ్తి?''
"అసలు అబాబ్యి కోలుకోవడానికి అవకాశముందా?"
"ఈ సారైనా జాగర్తత్గా చేసాత్రా? "
కోపానికి కోపమెపుప్డూ సమాధానం కాదు.
బాధ కు కోపం బై పోర్డకట్.
కోపం ఉపశమించడానికి పర్యతిన్ంచకుండా వారి బాధనరథ్ం చేసుకోవడానికే పర్యతిన్ంచాను.
పేషంట ఉనన్ పరిసిథ్తి కి కారణం అతనికైన అయిన గాయం తాలూకు కాంపిల్కేషనస్నీ , అవనీన్ ఊహించినవేననీ, టీర్ట మెంట
లోపం లేదని వివరించాను. ఓపిక, సహనం, సౌజనయ్ం, దయ నా దగగ్రునన్ ఆయుధాలనిన్ంటినీ వాడాను.
వాళళ్ను ఒపిప్ంచే సరికి రెండు గంటల సమయం పటిట్ంది.
PPP
రోజులు గడుసుత్నాన్యి. అపప్టికి పదిహేను రోజులవుతోంది. అసలే బకక్గా ఉనన్ ఆ అబాబ్యి గురుత్ పటట్లేనంతగా అయిపోయాడు.
కొనిన్ రోజులుగా అతనికీ నాకూ ఏదో తెలియని అనుబంధమేరప్డింది. అతని పరిసిథ్తి బాగుంటే ఆ రోజు మనసంతా సంతోషంగా
ఉండేది. అరథ్ రాతిర్ వేళ ఫోన మోగితే జగదీష విషయమేమోనని లేచేవాణిణ్.
ఇవాళ పరిసిథ్తి అదుపులో ఉంది అనుకుంటుండగా ఏదో ఒక కాంపిల్కేషన కనిపించేది. పెదద్గా పోర్గెర్స లేదు, అలా అని ఆశలూ
వదలడం లేదు.
హాసిప్టలే ఇలైపో
ల్ యింది. దాదాపు ఏ క్షణాన కబురొచిచ్నా వెంటనే వెళిపోవడం , ఆలసయ్ం చెయయ్కుండా టీర్ట మెంట పాల్న లో
అవసరమైన మారుప్లు చెయయ్డం, మేమేదో కషట్పడుతునాన్మని ఒకక్ సారికూడా అనిపించేదికాదు.
ఆ రోజు నలతగా ఉనాన్డు. రెండు రోజులనుండీ జవ్రమొసోత్ంది. నారమ్ల కు రానంటూ మొండికేసోత్ంది.
బయట పడాలని అతను చేసుత్నన్ అభిమనయ్ పోరాటానికి మేము పేర్క్షకులాల్ మిగిలిపోతామా?
ఎంత లేదనాన్, మనసు లోపల అలజడి గానే ఉంది.
హాసిప్టల లో నా రూం లో కూరుచ్ని కళుళ్ మూసుకుని ఆలోచిసుత్ంటే, తలుపు మీద చపుప్డైంది.
ఎవరా అని చూసేత్ జగదీష వాళల్ నానన్ రామకృషణ్ నుంచుని ఉనాన్డు.
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రమమ్నాన్ను. రోజూ దాదాపు కౌనెస్లింగ చేసూత్నే ఉనాన్, ఇంకా తెలుసుకోవాలని ఉంటుందేమో. అతని ఆదురాద్ అతనిది. చేతిలో ఏవో
పేపరుల్నాన్యి.
“కూరోచ్” అనాన్ను.
జవ్రం సంగతి ఎలా చెపాప్లా అని చూసుత్నాన్ను.
చేతిలో ఉనన్ పేపరస్ నా ముందు పెటాట్డు. అరథ్ం కాలేదు.
"ఏంటివి ?"
" బిలుల్లు సార. మీరు కూడా చూసాత్రని తెచాచ్ను"
" బిలాస్? అబాబ్యికి ఎలా ఉందో అడగడానికొచాచ్వనుకునాన్"
" కాదు సార, మరి ఇంతింత బిలైల్తే మేమెటాట్ తటుట్కుంటాం చెపప్ండి. చినన్ వాళళ్ం, పోనీ వారడ్ కు మారేచ్సేత్ పోలేదా?"
" అపుప్డే వారడ్ లో ఉంచే పరిసిథ్తి లేదు" అనాన్ను.
“బిల కాసత్ చూసి వెయయ్మనండి సార. అసలినిన్నిన్ ఇంజెక్షనెల్ందుకు, అవసరమేనా. పిలాల్డిని వారడ్ లో

ఉంచితే ఈ పాటికి

కోలుకునేవాడేమోకదా. ఆ టూయ్బులెనాన్ళుళ్ంచుతారసలు. ఆ టూయ్బులోల్ పోసి కడిగే సెలైనల్కేంటీ, మరి నరాలకెకిక్ంచే సెలైనల్కేంటి,
మందులేంటి ఎంతెంత అయితందో మీకేం తెలుసు సార. బిల కటేట్పుప్డికి దుంప తెగిపోతా ఉంది మాకు." అంటూ ఆపకుండా ఇరవై
నిముషాల పాటు మాటాల్డాడు.
పర్సుత్తం అతను ఐ సి యు నుండి బయటికి తీసుకు రావడం ఎంత పర్మాదమో వివరంగా చెపాప్ను.
“బయట వారుడ్లో పెటొట్చుచ్ కదా, లోపల చారీజ్లు మండిపోతునాన్యి.” అనాన్డు.
ఎల కేజీ పిలల్వాడు పదో కాల్సు పరీక్ష కు కటిట్నటుట్, వాడికి నేను పైథాగరస సిదాధ్ంతం బోధిసుత్నన్టుల్ంది నా పరిసిథ్తి!
జీవితం అంతే. నేరుచ్కునే లోపలే పరీక్షలొచేచ్సాత్యి.
“అది సరే. పరిసిథ్తి ఎంత పర్మాదంగా ఉందో అరథ్మైందా?”
“అయిందయాయ్, కాసత్ బయటి వారుడ్ లో అయితే బాగుంటదని చెపుత్నాన్.”
కోపమొసోత్ంది. అతనిపై పర్యోగించడానికి నా దగగ్ర బర్హామ్సత్రమూ లేదు. ఆ పరిసిథ్తిలో సహనం కోలోప్యి ఏమి అంటానో అని
మౌనంగా అతనేన్ చూసూత్ ఉనాన్ను.
అతను ఆపేసిన తరావ్త ,పరిసిథ్తి అరథ్ం చేసుకోకుండా మూరఖ్ంగా మాటాల్డుతునన్ందుకు తిటాట్ను.
“రామ కృషాణ్ , కొడుకు గురించి ఒకక్మాటైనా అడకుక్ండా ఈ బిలుల్ల గొడవేంటీ ?” గటిట్గా అనాన్ను.
“ కొదిద్ పాటి మనుషులం కదా సార, మాకు మమకారాలు తకుక్వ మరి” అంటూ లేచి నమసాక్రం చేసి కళళ్నీళుళ్ తుడుచుకుంటూ
వెళిళ్పోయాడు.
రామకృషణ్ వెళిళ్న తరావ్త, అతనితో అంత గటిట్గా మాటాల్డక పోతే బాగుండేదనిపించింది. వెంటనే లేచి బయటికి వెళిళ్ చూశాను.
కారిడార ఖాళీగా ఉంది. మొబైల లో నేను అరుదుగా మాటాల్డే ఒక వయ్కిత్ కి ఫోన చేశాను.
PPP
ఆ తరావ్త , జగదీష హాసిప్టల లో ఇంకా పదిహేను రోజులు మాతర్మే ఉనాన్డు. ఇదివరకు రౌండస్ కి వెళిళ్నపుడు తపప్ని సరిగా
రామకృషణ్తో పరిసిథ్తి చెపూత్ ఉండేవాడిని. ఇపుప్డు ఆ బాధయ్త శీర్ధర మీద పెటాట్ను. ఒక వేపు డాకట్ర గా నేనేం చేసుత్నాన్, ఇంకో వేపు
మామూలు మనిషిగా అతను కోలుకోవాలని కోరుకునే వాడిని . జగదీష మీద పేర్మ తో మనసంతా నిండిపోయేది.
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చివరి రోజు రౌండస్ పూరిత్ చేసి వచిచ్ నా రూం లో కూరుచ్నాన్ను.

రామకృషణ్ బయట నిలుచ్నాన్డు. తలుపు కొటిట్ “సార , లోపలికి రానా?” అని అడిగాడు. రమమ్నన్టుల్ తలూపాను. ఏమిటో ఆలసయ్ం
చేసుత్నాన్డని చూసేత్ బయట చెపుప్లు విడిచి లోపలికి వచాచ్డు.
దూరంగా నుంచునాన్డు.
" కూరోచ్" అనాన్ను.
తల అడడ్ంగా ఊపాడు.
“రామ కృషాణ్, ఎం డీతో మాటాల్డాను. బిలస్ సాధయ్మైనంత వరకూ తగిగ్ంచడానికి ఒపుప్కునాన్రు ఆయన.”
ఆ టైం లో బిల సంగతి మాటాల్డడం ఇషట్ం లేకపోయినా చెపాప్ను.
బయటికి వెళాళ్డు. ఎందుకోసమోనని చూసుత్ంటే చేతిలో రెండు యాపిల కాయలతో మళీళ్ వచాచ్డు. వాటిని భకిత్గా నా టేబిల
మీదుంచి మళీళ్ వెనకుక్ వెళిళ్ నిలుచ్నాన్డు.
“ఇపుప్డెందుకు ఇవి?” అనాన్ను యాపిలస్ ని చూసూత్.
మాటాల్డకుండా కళుళ్ మూసుకుని చేతులు జోడించాడు. అచచ్ం దేవాలయం లో నిలబడడ్ భకుత్డిలా. రెండు నిముషాల తరావ్త కళుళ్
తెరిచాడు, కళుళ్ తళుకుక్మంటునాన్యి.
"ఆ రోజున మీరేంటో తెలియక బాధపడాడ్ను. నా కొడుకు కోసం నాకనాన్ ఎకుక్వ చేశారు. మీరెంత శర్మపడాడ్రో …”మాటలకోసం
కాసేపాగాడు.
“దేవుణిణ్ చూశాను. వెళొళ్సాత్ము సార. " బయటికి వెళేళ్వరకూ చేతులు జోడించే ఉనాన్డు.
రామకృషణ్ మాటలతో గుండె బరువైపోయింది.
పేషంటిల్చిచ్న కానుకలేవీ ఎపుప్డూ ఇంటికి తీసుకెళళ్లేదు ఆ ఒకక్ రోజు తపప్.
ఇంటోల్కి వెళళ్గానే, నా చేతిలో రెండు యాపిలస్ ని చూసి, ముందు తను ఆశచ్రయ్పోయింది.
" మరీ ఇనిన్ ఫూర్టాస్? ఇనిన్నిన్ తెచిచ్ ఇంటోల్ పడేసేత్ ఎలా?"
చాలా సీరియస గా అనన్ తన మాటలకు నవేవ్శాను. అపప్టివరకూ బరువెకిక్న గుండె తేలికైంది.
ఆ రోజు కారోల్ నా బాగ, లంచ బాకస్ పెడుతూ,
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“ఇవాళ సాయంతర్ం పెళిళ్కి మిమమ్లిన్ తీసుకుని వసాత్నని పార్మిస చేశాను.”
"చూదాద్ంలే" అనాన్ను ఎపప్టిలానే
నా ఆశచ్రాయ్నికి బదులుగా " ఎవరి పెళిళ్కీ వెళళ్కపోతే , మన పిలల్ల పెళిళ్కి ఎవరూ రారేమోనని భయంగా ఉంది"
“ అలాంటి భయాలేం పెటుట్కోవదుద్. పిలవకపోయినా వచేచ్వాళుళ్నాన్రు మనకు.” అంటూ వెళిళ్పోయాను.
నాలుగవుతుండగా మళీళ్ ఇంటి దగగ్రున్ండి ఫోన వచిచ్ంది పెళిళ్కి వెళాళ్లంటూ. నేను పనిలో ఉండగా ఇదివరకెపుప్డూ అలాంటి ఫోన
వచిచ్న గురేత్ లేదు.
అపప్టికో కేస థియేటర లో ఉంది. ‘ అది పూరత్యేసరికి లేటవుతుందేమో.’ అనుకుని
“కుదరదేమో, పోనీ నువొవ్కక్దానివే వెళేళ్సేయ” అని సలహా ఇచిచ్ థియేటర కు వెళిళ్పోయాను.
ఇంటికెళేళ్సరికి పది అవుతూ ఉంది. పెళిళ్ నుండి అపుప్డే వచిచ్ందేమో, తను పటుట్ చీరలోనే ఉంది.
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“ఎంత సేపైంది వచిచ్?”
“రావడం కాదు. మీరొసేత్ వెళాద్మని చూసుత్నాన్.”
“ ఈ పాటికి అందరూ వెళిళ్పోయి ఉంటారేమో కదా.”
“ఏం వెళల్రు. మీరు రెడీ అవండి.”
ఈ రోజులోల్ పెళిళ్కెళిళ్ రావడం ఒక రకంగా చాలా తేలిక, లైనోల్ నుంచుని అకిష్ంతలు వేసేసేత్ సరి.
ఆ తరావ్త జంటతో ఒక ఫోటో.
మెటుల్ దిగుతుంటే, భోంచేసి వెళళ్మనన్ ఒక హెచచ్రిక.
‘అంతే కదా’ అని రెడీ అయాను. రాతిర్ పదకొండవుతోంది. రోడ లమీద టార్ఫిక లేదు.
కారోల్ వెళూత్, చినన్తనం లో మా ఇంటోల్ పెళిళ్ళుళ్ ఎలా జరిగేవో తనతో చెపుత్నాన్ను.

ఇంటి ముందే పందిరేసి పెళిళ్చెయయ్డం, పచిచ్ తాటాకుల వాసనలు,వంట , వడిడ్ంచడం అంతా చుటాట్లే చేయడం అనీన్ గురుత్
తెచుచ్కుంటునాన్ం.
పెళిళ్ మండపం వచిచ్ంది. కారాపి ఎకక్డ పారక్ చెయాయ్లా అని చూసుత్నాన్ను. ఎకక్డినుండో పరుగున వచాచ్డొకతను. అతనిన్
చూడగానే ఎకక్డో చూసిన జాఞ్పకం.
ఎవరో కాదు. రామకృషణ్. కొనేన్ళళ్ కిర్తం నేను ఐసియు లో టీర్ట చేసిన పేషంట జగదీష వాళళ్ తండిర్.
ఏ పెళిళ్కెళిళ్నా ఎవరో పేషంటుల్ కనపడడం మామూలే. తను కూడా పెళిళ్కొచాచ్డనుకుంటా. అతనిన్ చూడగానే వాళళ్ అబాబ్యి, కేస
వివరాలు, అనీన్ గురొత్చాచ్యి. దగగ్రకొచిచ్ నమసాక్రం చేశాడు. అదే భకిత్ నమసాక్రం. అచచ్ంగా ఆ రోజు నా ఆఫీస లో పెటిట్నటేల్!
కార డోర తెరిచి పటుట్కునాన్డు.
" బాగునాన్వా? " పలకరించాను.
ఎవరో వచిచ్ అతని చేతులోల్ రెండు దండలు పెటాట్రు. ఒకటి నా మెడలో వేసి,
"అబాబ్యి పెళిళ్కి రావడానికి తమరికి చే వీలు దొరకదేమోనని ఎంతో భయపడాడ్ను. అంతా అమమ్గారి చలవ " అంటూ తనవైపు
తిరిగి రెండో పూలదండ భకిత్గా ఆమె చేతుల కిచాచ్డు.
“అబాబ్యి పెళాళ్? నాకు చెపప్లేదే ”
"పిలవడానికి మీకోసం ఇంటికి రెండు సారొల్చాచ్డు. మీరు లేరు." పకక్నే సీతమమ్ సాయమొచిచ్ంది.
“ముహూరత్ం ఎనిన్ంటికి?”
“ మీరు పందిటోల్ అడుగుపెటిట్నపుప్డే ముహూరత్ం అని వియయ్ంకుడు గారికి ముందే చెపాప్ను" ఎవరినెవరినో తీసుకొచిచ్ నా గురించి
గొపప్గా చెపుత్నాన్డు.
పెళిళ్కొడుకు రూపంలో ఉనన్ జగదీష వచిచ్ కాళళ్కు మొకాక్డు.
ఎవరికో సైగ చేశాడు. రెండు నిముషాలోల్, మంగళవాయిదాయ్ల వాళొళ్చిచ్ మా ముందు నిలబడి సావ్గతం పలికారు. మేళతాళాలతో
లోపలికి తీసుకెళుత్నాన్రు.

øöeTT~

www.koumudi.net

డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ

141

ఊహించని ఆ సావ్గతానికి మొహమాటం అనిపించింది. నేనెవరో చుటూట్ ఉనన్ బంధువులకు సంబరంగా చెపుత్నాన్డు . వాళళ్ందరి
నమసాక్రాలు, ఆ మంగళ వాయిదాయ్లు, అలవాటు లేక కొదిద్గా సిగుగ్గానే ఉంది.

ఏదైనా చెపేప్ది వినిపించుకునే పరిసిథ్తిలో లేడు

రామకృషణ్. అతనిన్ ఆపడానికి పర్యతిన్ంచడం కూడా కుదిరేపని కాదని తెలుసోత్ంది.
" దేవుడి ఊరేగింపులాగా ఉంది.” తను నాకే వినిపించేంత మెలల్గా అంది.
"ఏం? దేవుడిని కాదంటావా?"
"మరి నాకెందుకీ పూజలు"
"వాళళ్కు దేవుడినయాయ్నంటే, అందులో నీ హసత్ం లేదంటావా? నీకూ తపప్దు"
"నిజంగానే దేవుడినని ఫీలవుతునాన్రా?"
"అవును"
'జగమంతటా నిండి ఉనన్ పరమాతమ్ నాలోనూ ఉనాన్డు.'
'అహం బర్హమ్సిమ్!'
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-పదెద్నిమిదో 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.
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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.’
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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.”
“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.”
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“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.
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.”

øöeTT~

www.koumudi.net

డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ

144
" 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.
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.
కానొవ్కేషన రోజు.

PPP

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.
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"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.

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.
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ఎకక్డ దిగానో కనుకుక్నాన్డు. ఇదద్రం ఒకే హోటల లో ఉనాన్ము.
PPP
తరావ్తి రోజు సెలవు. పరీక్ష లేదు. నేను ఉదయం బేర్క ఫాసట్ చేసుత్ంటే,
"హలో" అనన్ పలకరింపు వినిపించింది.
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.
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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.
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."
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"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?
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."
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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?"
'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.
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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.
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?
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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.
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.
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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"
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.
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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.
"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.”
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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.
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.
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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.
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
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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.
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.
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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.

"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.”
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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.

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?
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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.
"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.
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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

MS FRCSed, FRCSeng

ప్టల్, క

త్రిబాయి పేట,

జయ డ - 520010

- పంతొమిమ్దో కథ మా గురువుగారు డా. కె. రవిబాబుగారు, గుంటూరులో పర్ముఖ సరజ్న. నాకు అనిన్ విధాలా మారగ్దరిశ్. ఈ మధయ్

కలిసినపుడు ఇంగీల్షులో ఫసిస్ఒన ఫొర వొరక్ గురించి వివరించారు. పని పటల్ శర్దధ్, ఉతాస్హం ఎకుక్వ మోతాదులో ఉంటే ఆ పని ఎంత బాగా
చెయయ్వచుచ్నో, ఆ గుణం కలిగిన వయ్కిత్ ఎలా ఎదుగుతారో వివరించారు. ఆయన మాటాల్డిన ఆ మాట నుండి పుటిట్న కథ ఇది.
తను చేసే పనిలో ఆనందానిన్ వెతుకుక్ని, పనికే అందం తెచిచ్న ఒక వయ్కిత్ కథ.

PPP

"ఎవరా అబాబ్యి?"
"పెదద్ సార గారి కొడుకు."
"డాకట్రేనా?"
"అవును. ఈ మధయ్నే చదువైపోయి వచాచ్డు. చూపించుకుంటారా?"
"లేతగా ఉనాన్డుగా"
"పెదద్ కాలేజ నుండి చదువుకుని వచాచ్డు. పేరు రాయనా?" నరస్ అడిగింది.
"అనుభవం ఉండొదూద్. అయయ్గారెపుప్డొసాత్రు"
"ఆపరేషన లో ఉనాన్రు. టైం పడుతుంది. ఇంతలో చినన్ డాకట్ర గారితో చూపించుకోండి"
"తొందర లేదులే . పెదద్ సారొచాచ్క రాయి పేరు""
బయట వెయిటింగ హాలోల్ పేషంటుల్ పెరుగుతునాన్రు. తండిర్ రాబోయేలోగా వీళళ్ందరినీ చూసేదాద్మనుకుని,
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"ఒకరొకరిని పంపించు " అనాన్డు లోపలికొచిచ్న నరస్ తో.
“పేపర వచిచ్ంది బాబూ. ఇదిగో!” అతని ఎదురుగా పేపర ఉంచింది.
“పేషంటల్ను పంపు. చూసాత్”
ఆమె టేబుల మీద ఉనన్ వసుత్వులు సరుద్తూ ఆలసయ్ం చేసోత్ంది.
“నీకే చెపేప్ది. అందరీన్ రమమ్నూ.” అంటూ కోటు అటూ ఇటూ సరి చేసుకునాన్డు.
'అందరూనా, ఒకక్రైనా కదిలేటుట్ లేరు' అనుకుని
“పేపర చదువుకో బాబూ. నానన్గారొసాత్రుగా.”
తండిర్ రాగానే, అందరూ లోపలికొచాచ్రు. చోటులేక మూల నిలోచ్వాలిస్ వచిచ్ంది.

పెదద్ సార కు అసిసెట్ంట లా ఒక వారం

గడిచింది. తనంతట తాను ఒకక్రినైనా చూడలేకపోయాడు అనడం కనాన్, ఒకక్రు కూడా ఇతని దగగ్రకు రాలేదు.
ఆదివారం తండిర్ హాసిప్టల కు రాడని తెలుసు.
కానీ ఒకరో ఇదద్రో పేషంటుల్ రాకపోరు. వాళళ్నైనా చూడాలని, మెపిప్ంచాలని అనుకునాన్డు ఉతాస్హంతో నిదర్పటట్లేదు.
ఆదివారం సూరుయ్డితో పాటే నిదర్లేచి , రెడీ అయి హాసిప్టల కు వెళిళ్పోయాడు.
సాట్ఫెవరూ లేరు. ‘ఆదివారం అంటే కేలండర లో సెలవు కానీ, కేసులకు కాదు కదా’ అనుకుని లోపలికి వెళిళ్ కూరుచ్ని నవల
చదువుకుంటూ పేషంటల్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ఉనాన్డు. గంటా రెండు గంటలు గడిచాయి. పొదెద్కిక్ంది. ఎకక్డా అలికిడి లేదు.
బయటకు వచిచ్ చూసేత్ ఆయమమ్ కిటికీలు తుడుసోత్ంది.
"బాబూ, ఏంటీ పెందలాడే వచాచ్రూ?"
ఏం చెపాప్లో తెలియక "ఆ , రావదూద్ మరీ " అనాన్డు.
“ఎవరికోసం చూసుత్నాన్రూ. ఆటకోసం ఫెండుస్లు వసాత్రా?”
“కాదు. పేషంటెల్వరైనా వసాత్రేమోననీ?”
“అవవ్... పేషంటల్తో పేకాడతారా?"
"పేకాటేంటీ? "
"ఆదివారమొసేత్ పేకాటో అని పోతాడు నా పెనిమిటి . ఇక ఆడికి మేమెవవ్రం కనపడం. "
" అయితే నేను చూడాలి మీ ఆయనిన్. పిలుచుకురా ఫో!”
"ఏం బాబూ, ఆడితో ఆడతారా పేక"
"ఎహె, పేకేంటే నీ తలకాయ, మీ ఆయనకు కళుళ్ కనపడంటునాన్వుగా, వాణిణ్ తీసుకురా , పరీక్ష చేసాత్" "
"అయోయ్, ఆడి చూపు బాగానే ఉంది బాబూ, రాతే బాగోలా"
“అయితే నువొవ్చిచ్ కూరోచ్.”
“మీతో పేకాడానని తెలిసేత్ , అయయ్గారు ననున్ పనిలోంచి తీసేసాత్రు."
“ఈ పేక గోలేంటే, నీ మొగుడికనాన్ నీకే ఉనన్టుట్ంది ఆ పిచిచ్.”
“ఛీ ఊరుకోండి బాబూ, నాకు పిచేచ్ంటీ. పార్ణం పోయినా సరే పేక ముటుట్కుంటానా? ఎపుప్డనాన్ జాతరనాడు కలుల్తాగుతా అంతే!”
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“అరెరె , ఎంత పదధ్తి? ఎంత పదధ్తి?”
"మరేటనుకునాన్రు, మా అయయ్ అంత ఇదిగా పెంచాడు మమమ్లిన్.”
“సరే, మిగతా సాట్ఫ ఏరీ, ఎవరూ రాలేదే?”
"ఆదివారం నానన్ గారు కేంప పెడతారు గా పలెల్లో . అందరూ పెందలాడే వెళిళ్పోతారు."
"మరి నాకెందుకు చెపప్లేదు"
బయటికి నడిచాడు.
“ఏడికి బాబూ?”
“నేనూ వెళాత్ అకక్డికి.”
“అబోబ్ పలెల్ శానా దూరం. ఎళళ్డమే కషట్ం.”
“పాపం పలెల్కు మాతర్ం ఇకక్డకు రావడం కషట్ం కాదూ. నేనే వెళాత్.”

అతను వెళేళ్ సరికి అకక్డంతా జాతరలా ఉంది. ఎకక్డ చూసినా జనాలు. ఉచితంగా చూసాత్రు కాబటిట్, హాసిప్టల లో ఉనన్ రదీద్ తో
పోలిసేత్ ఇంకా రెండింతలు ఉంది.
తండిర్కునన్ పేరు, అకక్డునన్ పేషంటల్నీ, కలిపి అతని చకచకా లెకక్ కటిట్ంది మనసు.
తనెవరో తెలియడానికీ, సవ్ంతంగా ఎదగడానికి ఎనేన్ళుళ్ పడుతుంది?
తండిర్ ఇవవ్నిదేమీ లేదు.
చదువు , తెలివి, బుదిధ్, ఎదగాలనన్ కోరిక, అనీన్ ఇచాచ్డు
చలల్ని నీడగా ఉనాన్డు.
విశార్ంతిగా కూరుచ్ందామనుకునేవారికే నీడ సుఖానిన్సుత్ంది.
పరుగుతీసే మనసుకు విశార్ంతిని మించిన శిక్ష ఉండదు.
వృక్షం నుండి పడిన వితత్నం దాని నీడన ఎదగలేదు.ఎదగాలంటే నీడని వదలి దూరంగా వెళాళ్లి.
తన నిరణ్యం తండిర్కి చెపాప్డు.
"దూరంగా వెళాళ్లనుకుంటావు. మంచిదే , ఒకక్ విషయం చెపాత్ను . అది ఎపప్టికీ గురుత్ పెటుట్కో." అని ఒక అయిదు నిముషాలు
కొడుకుతో మాటాల్డారాయన.
ఆయన మాటలోల్ని ఆశయం , సూఫ్రిత్ వెలుగు చూపించింది. ఉతాస్హం నీడగా మారి అనుసరించింది.
"ఏంటి బాబూ, టిఫిన చెయయ్కుండా పోతునాన్రే?"

PPP

"ఎనిమిదయియ్ంది, నువెవ్పప్టికి చేసాత్వో, నేనెపప్టికి పోవాలో, హాసిప్టల కి "
"ఎంతలో చేసాత్ను. మీరింత ముందెళిళ్నా ఎవరూ రారు"
"ఏం, ఎందుకురారు"
" ఇంత పొదుద్నే ఎవరూ నిదర్ లేవరు. మా వూళోళ్ కోడి కూడా మధాయ్హన్మే లేసత్ది."
అలానే వెళిళ్పోతునాన్డు.
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“నేను చెపేత్ వినరుకదా.తవరిపుప్డు కోటేసుకుని కూరుచ్నాన్రని, కోడి ముందే కూసుదాద్? దానలవాటు దానిదే.”
రెండో రోజు కూడా ఉదయమే లేచి వెళుత్ంటే,
“సారూ ! ఇపుప్డేపోయి ఏం చేసాత్రు. ”
"నువువ్ నా పదధ్తి మారాచ్లని చూడకు. టీ తీసుకురా "
టీ తాగి వెళుత్నాన్డు.
“ఎందుకు సార అంత హడావుడీ, అకక్డ ఎవరునాన్రనీ? మీరు లేటుగా వెళేత్ మాతర్ం ఎవరడుగుతారనీ?”
“కొంతమంది అంతేనే, వాళుళ్ టైము కెళిళ్పోవాలిస్ందే. ఎవరో అడుగుతారని కాదు.”
“ఏదీ , ఆ సూరీడు లాగానా? ఆయనా అంతే. ఒకక్ అరగంట ఉండండి. గారెలేసాత్ను.”
“సూరుయ్డు నీ గారెలకోసం ఆగుతాడా, పిచిచ్దానిలా ఉనాన్వే. నే పోతునాన్.”
“అయయ్గారూ, వదద్నాన్ వెళుత్నాన్రు. నే ముందే చెపుత్నాన్. మా వూరి జనాల పదధ్తి మారుచ్కోరు.”
“ననున్ వెళల్నీయవే. కనీసం మీ ఊరి కోళళ్కైనా పదధ్తి నేరప్నీ.”
రోజూ ఉదయమే లేచి, ముందే వెళిళ్ తన ఆఫీసు తలుపు తనే తీసుకుని కూరుచ్ని పుసత్కాలు చదువు వాడు.
శర్మ పడేవారికి పర్కృతి కూడా తోడవుతుంది. అతని పటుట్దలకు ఆ వూరి కోడి తవ్రగానే కూసింది. పకక్ ఊరి కోళుళ్ కూడా గొంతు
కలిపాయి. .
మొదటి నెల అయే నాటికి అతని పదధ్తి ఊరందరికీ తెలిసింది.
చకక్టి పలకరింపు, ముఖం పై చెరగని చిరునవువ్, వాళుళ్ చెపేప్ది శర్దధ్గా వినడం, వాళళ్ బాధేమిటో వాళళ్కరథ్మయేటుట్ విడమరచి
చెపప్డం. సాధయ్మైనంత మంచి వైదయ్ం ఇచేచ్ందుకు అనిన్ రకాలుగా పర్యతిన్ంచేవాడు.
ఇంతకనాన్ పేషంటుల్ ఆశించేదేముంటుంది.
పని చేసిన కొదీద్ ఉతాస్హం. ఆకలి, దాహం, నిదర్, అంతా పనే అయింది. పనే ఊపిరైంది. కొనిన్ నెలలలోనే , తీరికలేనంత
పార్కీట్సొచిచ్ంది.
తమ సెప్షాలిటీలో కొతత్ వైదాయ్లు, అతాయ్ధునిక వైదయ్ పరికరాలు ఏవి వచాచ్యో ఎపప్టికపుప్డు చూసుకుని, అవి ముందు తమ
హాసిప్టల లోనే అందుబాటులో వచేచ్లా చేశాడు. వాటి ఉపయోగాలు పర్జలకు తెలిసేలా చేసేవాడు. పరికరాలకు పర్చారం అవసరమైంది
కానీ, అతని కర్మశిక్షణకు, నిబదధ్తకు పర్చారం లేకుండానే పేరొచిచ్ంది.
ఖాళీ లేనంతగా నిండిపోయేది వెయిటింగ హాల. ఎంత పనిలో ఉనాన్, పేషంటుల్, వాళల్ సౌకరాయ్లు. ఎపుప్డూ అదే ధాయ్స. నిరంతరం
మదిలో మధనం. మధనమెకక్డైనా అందించేది అమృతానేన్. ఆ అమృతానిన్ పంచడానికి, ఆలోచనలని అమలు పరచడానికి ఒకక్ క్షణం
కూడా ఆలసయ్ం చేయని ఉతాస్హం.
మెటుల్ ఎకాక్లనుకునే వారికే, శర్మ గురించి భయం.
శిఖరానిన్ అందుకోవాలనుకునే వారికి కాదు.
PPP
" నినన్ సరజ్రీ చేయించుకునన్ పేషంటుల్ మీతో మాటాల్డతారట సార. "
" సరే. పంపించు"
"పెదద్యయ్గారు బాగా పరిచయమట."
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ఇదద్రు పెదద్వాళైల్న భారాయ్భరత్లు వచాచ్రు.
"మీ నానన్ గారు బాగా తెలుసు.”
తండిర్తో పరిచయానిన్ గురుత్ చేసుకునాన్ డాయన.

" కంటి ఆపరేషన కోసం ఎకక్డికి వెళాళ్లో అని చూసుత్ంటే తెలిసిన వాళుళ్ నీ పేరే చెపాప్రు. బయట నీకు చాలా మంచి పేరుంది
తెలుసా?"
బదులుగా చిరునవువ్ నవావ్డు.
“ ఆపరేషన జరిగినటేల్ లేదు. నానన్గారిలానే చూసుకునాన్వు." చేతులందుకుని చెపాప్డాయన.
"నానన్గారితో పోలికా? భలే వాళేళ్" నవావ్డు.
“నానన్ కనాన్ గొపప్ వాళళ్ని చూపిసేత్ ఒపుప్కోవులే. నిజం చెపాప్లంటే అంతకనాన్ బాగా చూసుకునాన్వు. నేను మీ ఇదద్రీన్ చూశా
కదా."
కాఫీ తెపిప్ంచాడు. బయట పేషంటుల్ , హడావుడీ గమనించి
“అసలు తీరిక లేదు నీకు , భోజనమైనా టైం కు చేసాత్వా? పర్తిరోజూ ఆలసయ్ం అవుతుందేమో కదా!” ఆవిడ అడిగింది.
“పరేల్దండీ.”
దేనికి పరేల్దో? భోజనానికో , ఆలసాయ్నికో ఆవిడకరథ్ం కాలేదు.
“నానన్గారి దగగ్రకు ఈ మధయ్ వెళొళ్చాచ్వా బాబూ?”
“లేదండి. ఫోన లో గొంతు విని కూడా చాలా రోజులైంది. ఒక రోజు ఖాళీ చేసుకుని వెళాళ్లి.”
"నానన్ గారి గొంతు వినాలని ఉందా?"
"ఇపుప్డొదుద్లెండి . నానన్గారు పడుకునే టైం. ఫోన చేసి డిసట్రబ్ చెయయ్డం ఇషట్ం లేదు"
"ఫోన లో కాదు. విను” అని మాటాల్డాడు. అచుచ్ తండిర్ గొంతుతో మాటాల్డాడాయన .
“అరే, అచుచ్ అలానే మాటాల్డుతునాన్రు. ఎలా
తండిర్ గొంతుతో బాటు తన గొంతు కూడా పలికి చూపించడం తో
“మీరింత బాగా మిమికీర్ చేసాత్రని తెలియదే.” ఆశచ్రయ్ పడాడ్డు
అవీ ఇవీ మాటాల్డిన తరావ్త, బయట పేషంటల్ రదీద్ పెరుగుతోందని వెళాత్మని లేచారు. ఆయన వెళిళ్ కారోల్ కూరుచ్నాన్డు. ఆవిడతో
మాటాల్డుతూ వెంట వెళాళ్డు.
“బాబూ, అంతా నానన్గారికనాన్ గొపప్గా చేసుత్నాన్వు. మరీ నానన్ గారు పేదవారికి ఉచితంగా చేసేవారు. అది కూడా చేసుత్నాన్వా?”
“కొంతకాలం ఆగి..”
మధయ్లోనే ఆపేసింది.
“ఎపుప్డో ఆగి చేదాద్మనుకుంటే ఎపప్టికీ చెయయ్లేము. శావ్స తీసుకోవడానికి తీరిక చూసాత్మా చెపుప్. సహాయం కూడా అంతే"
షేక హాండ ఇచిచ్ ఆయన కారోల్ కూరుచ్నాన్డు.
ఆమె కూడా కారోల్ ఆవిడ కూరుచ్ంది. గంధపు రంగు పటుట్ చీర డోర లో పడకుండా జాగర్తత్గా డోర వేశాడు.
“ఉంటానండీ.”
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“నేను చెపిప్ంది మరిచ్పోవుగా.” అతని చెంప తటిట్ంది.

"నేనొచిచ్ ఆపరేషన చేయించుకుని వెళాళ్నని నానన్గారితో చెపప్వోయ." ఆయన ముందుకు వంగి చెపాప్డు.
"తపప్కుండా సార ." అనాన్డు కానీ,
ఈయనెవరో?
'పేరడిగితే బాగోదు కదా ! లోపలికి వెళాళ్క ఫైల చూదాద్ంలే' అనుకునాన్డు.
"నేనెవరని చెపాత్వో . నా పేరు వేణు మాధవ."
"వేణు మాధవ." మరిచ్పోకుండా ఉండడానికనన్టుట్ పలికాడు.
"అవును. నేరెళళ్ వేణు మాధవ అని చెపుప్."
PPP

రాతిర్ తొమిమ్దవుతూ ఉంది.
శావ్స లాగా సహాయం!
శావ్సించే పర్తివారూ, అవసరంలో ఉనన్వారికి సహాయపడాలి.

మధాయ్హన్ం ఆవిడ చెపిప్న మాటలు మళీళ్ మళీళ్ గురొత్సుత్నాన్యి. వాటితో బాటే
తమ ఊరు విడిచి వసుత్నన్పుడు తండిర్ చెపిప్న

మాటలు గురొత్చాచ్యి. మధాయ్హన్ం ఆవిడ వచిచ్ంది , తండిర్ మాటలు గురుత్

చెయయ్డానికే అనిపించింది.
తండిర్ చెపిప్న మాటలు , తను ఆయనకిచిచ్న మాట, అపప్టివరకూ ఎలా మరిచ్పోయానా అని ఆశచ్రయ్పడాడ్డు.
టీవీలో నూయ్స వసూత్ ఉనాన్యి. విసుగాగ్ ఉంది. ఏదో ఒకటి చెయాయ్లి అనుకుని, టీవీ కటేట్సి ఫోనందుకునాన్డు
“రంగారావ, ఒక సారి అరజ్ంట గా రా.”
పావుగంటలో ఎదురుగా నిలబడాడ్డు.
“ఇక నుండీ , పార్కీట్సులో కొనిన్ కేసులు ఫీర్గా చేదాద్మనుకుంటునాన్ను.”
“కొనిన్ కేసులంటే ఎనిన్ సార. వారానికొకటి చెయయ్ండి.”
“వెరీ గుడ రంగారావ. వారానికో ఊరు. ఎలా ఉంటుంది?”
“ఊరికి ఉచితంగానా?”
“అవును. మన జిలాల్లో కొనిన్ ఊళుళ్ సెలెకట్ చెయియ్. ఆ ఊళోళ్ ఇంటింటికీ తిరిగి కంటి చూపు లేని వాళెళ్ంత మంది ఉనాన్రో సరేవ్
చేయించు. వాళళ్ని మనమే మన హాసిప్టల కు తీసుకువచిచ్ ఆపరేషన చేయించి పంపేదాద్ం. ఇంటి నుండి వచిచ్, మళీళ్ వెళేళ్ వరకూ వాళుళ్
ఒకక్ పైసా కూడా ఖరుచ్పెటట్ కూడదు.”
చెపిప్నంత సేపూ రంగారావు అసహనంగా కదులుతూనే ఉనాన్డు.
“దీనికా సార ఇంత అరజ్ంటుగా పిలిచిందీ. మీరు చెపేప్ది సీరియసాస్?”
“రాతిర్ పూట ఏం తోచటాల్. జోకులేదాద్మంటే ఎవరూ దొరకలా. అందుకనీ నినున్ పిలిచా.” చేతులు వెనకిక్ పెటిట్ వేళుళ్ విరుచుకుంటూ
అనాన్డు.
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“పరేల్దు సార. ననేన్మైనా అనండి. నేనేం అనుకోను , మీకు బురర్లో ఆలోచన రానే కూడదు. వచిచ్ందంటే, నాకు భయమేసుత్ంది.
దీనంతటికీ ఎంత బడెజ్ట అవుతుందో ఆలోచించారా? ఎంత చేసినా ఈ జనాలకు గురుత్ండదు కూడా.”
“జనాలకు గురుత్ండదా ! గురుత్ండకపోతే కషట్ం ఆలోచిసుత్నన్టుట్ “ ఓ నిముషం ఆగి
“రంగారావ, ఓ పని చేసాత్. పర్తి ఊళోళ్ నీకో గుడి కటిట్సాత్. బడెజ్ట లో బడెజ్ట.! శీర్ శీర్ శీర్ రంగారావు సావ్మి దేవసాథ్నం అని రాయిసాత్.
వాళెళ్టాల్ మరిచ్పోతారో నేనూ చూసాత్.”
“బడెజ్ట సంగతి ఆలోచించరేంటి సార మీరు.”
“బాధయ్తలు, బడెజ్టుల్ నేను చూసుకుంటా గానీ, నువోవ్ ముపైఫ్ పలెల్టూళుళ్ సెలెకట్ చెయియ్. వాటిని అడాపట్ చేసుకుందాం. మనం అడాపట్
చేసుకునన్ ఊళళ్లో ఎవరికీ బైల్ండ నెస ఉండకూడదు.”
“సరే సార. నాలోర్జులోల్ చూసాత్ను.”
“ఓరి నీ తొందర కూలా. ఓ నెలరోజులు తీసుకోవయాయ్.” అంటూ తన ఐ మాక వైపు నడిచాడు.
“ఏంటి సార, ఏం చేసుత్నాన్రు?” ఐ మాక ముందు కూరుచ్నన్ యజమానితో అనాన్డు.
“నువవ్లా పకక్నే కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుత్ండు. కంపూయ్టర గేంస ఆడుకుంటా.”
“ఏంటో సార అంతా నీ అభిమానం.” ముసి ముసిగా నవువ్కుంటూ ఊళోళ్ సంగతులు చెపుత్నాన్డు.
“ఏమైనా నీకు భలే టేలెంట ఇచాచ్డయాయ్ దేవుడు. ఇంత కాలం నుండీ నాదగగ్ర పనిచేసుత్నాన్వంటే దానివలేల్”
“ఏం టేలెంట సార?”
“ ఏ విషయానైన్నా చకక్గా , తవ్రగా అపారథ్ం చేసుకోగలవు. ఎవరిలోనూ చూడలేదు.”
“పోండి సార.”
“నేనెకక్డికి పోతానుగానీ, పోయి పకక్ రూం లో పిర్ంటర దగగ్ర పేపరుల్ వచుచ్ంటాయి. తీసుకురా!”
పేపరుల్ తీసుకు వసూత్ వాటి వంక చూశాడు.
"కంపూయ్టర ముందు ఆడుకుంటునాన్రనుకునాన్. ఊళుళ్ సెలెకట్ చేసేశారుగా. కానీ ఇవి మరీ మారు మూల సార ఊళుళ్ సార. టార్నస్
పోరట్ కూడా ఉండదు.”
“ఎపుప్డూ ఇకక్డికక్డేనా. కారు వెళళ్ని ఊరు చూసొదాద్ం రంగారావు. నాకూ కాలు సాగినటుట్ంటుంది. నీకూ పొటట్ కరుగుతుంది.
“పొటెట్కక్డ సార. నేనీ మధయ్ డైటింగ కూడా చేసుత్ంటే”
“ఏం డైటింగో, ఇందాక నువొవ్సుత్ంటే , ఏంటా రంగారావు డర్ముమ్లో నిలబడి నడుసుత్నాన్డూ అనుకునాన్.”
“ఏంటి సార మీరు మరీనూ, ఏ ఊళైళ్తే మనకెందుకు? హాయిగా పావుగంటలో వెళొళ్చేచ్ ఊళుళ్ సెలెకట్ చెయయ్ండి.”
“అంత దూరం కూడా ఎందుకులే! పకిక్ంటి వాళళ్ని పిలుచ్కురా. వాళళ్కు రిపర్జెంటేటివస్ ఇచిచ్న శాంపులస్ ఇచిచ్, ఇదద్రం ఫోటోలు
తీయించుకుని పేపరోల్ వేసుకుందాం. ఏమంటావు.”
“ఏంటి సార అంత కోపం.”
“సరేల్, రేపొప్దుద్నన్ సాట్ఫ అంతా ఏడింటికే నా ఆఫీసులో కనపడాలి.”
“ఎందుకు సార.”
“ఎందుకో ఇపుప్డే చెపాప్లా? పొదుద్నన్ వరకూ ఆగలేవా. ఇక పో, నాకు నిదొర్సుత్ంది.”
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“మొతత్ం ముపైఫ్ ఊళుళ్ సెలెకట్ చేశాను. పది పది ఊళళ్ చొపుప్న మూడు గూర్పులు చేదాద్ం. పర్తి ఊళోళ్, మన మనిషి వెళిళ్ చూపు
సరిగా లేని పేషంటల్ను గురిత్ంచి వాళళ్ లిసట్ ఒకటి తయారు చెయయ్ండి. వాళళ్కు ఆపరేషనుల్ మన హాసిప్టల లోనే చేదాద్ం. వాళళ్ ఊరి నుండి
మన హాసిప్టల కు వచిచ్, మళీళ్ వాళుళ్ ఆరోగయ్ంగా వెళేళ్వరకూ మనదే బాధయ్త! ఇక ఆ ఊరిలో పేషంటల్ లిసట్ రాయడానికి ఎవరికైనా ఉదోయ్గం
ఇదాద్ం. ఆడవాళైల్తే బెటర.”
“ మనకు బాగా తెలిసిన లేడీస ఉనాన్రు సార, వాళళ్ను పంపిదాద్ం.” రంగా రావు ముందుకొచాచ్డు.
“నీకు లేడీస తెలుసా ? ఊరుకో రంగారావ. ఏమామ్టలు? అదేం వదుద్. ఆ ఊళోళ్నే , కొదిద్గా చదువుకునన్ అమామ్యికెవరికైనా ఆ
ఉదోయ్గం ఇవవ్ండి.”
పర్తి శని ఆదివారాలు ఎంచుకునన్ పలెల్టూళళ్ నుండి వచేచ్ పేషంటల్కు ఆపరేషన చెయయ్డమే సరిపోయేది.
ఎంత లేదనాన్, బడెజ్ట ఎకుక్వవుతోందని , సంపాదనలో ఎకుక్వశాతం అటే పోతోందనీ తెలుసోత్ంది.
ఎకుక్పెటిట్న బాణానికి లకాష్య్నిన్ చేరడమే తపప్, వేగం పైన లక్షయ్ముండదు.
PPP
ఉదయం సరజ్రీలు అయాయ్క బేర్క ఫాసట్ కోసం కూరోచ్బోతుండగా వచాచ్డు రంగారావు.
“సార, ఒక పని చేదాద్ం సార!”
“చెపుప్.” అనాన్డు డైనింగ టేబుల వైపు నడుసూత్ .
“మనం వెళిళ్, ఆ ఊళళ్లో ఒక మీటింగ పెటిట్ ఆపరేషనుల్ చేయించుకునే వాళళ్ందరీన్ పిలిపిదాద్ం సార. అసలు మనమేం చేసుత్నాన్మో ,
ఎంత చేసుత్నాన్మో, మనకు ఎంత ఖరచ్వుతుందో వాళళ్కు తెలియాలిగా సార”
“నిజమే కదా. తెలియాలి. వాళల్కు ఖరుచ్ తెలియాలి” అంటూ ఆలోచనలో పడాడ్డు. హఠాతుత్గా
“అరె అరె ఎంత పొరపాటైంది రంగారావ. మొనన్ మా కాల్స మేట ఒకామె భోజనానికొచిచ్ందోయ. బాగా మరాయ్ద చేసి పంపాను
కానీ , కేజీ బియయ్ం ఎంత రేటో ఆవిడతో చెపప్డమే మరిచ్పోయా. ఛా, నేను, నా మతిమరుపూ..”
“సార, ఏంటి సార. ఎపుప్డు చూసినా ననున్ ఆట పటిట్సుత్ంటారు. మనమేం చేసుత్నాన్మో వాళళ్కు తెలియాలి కదా “
“మనమేం చెయాయ్లో మనకు తెలిసేత్ చాలు.”
“ఇంత ఖరుచ్ పెటిట్ చేసుత్నాన్రు, కనీసం మీరెవరో ఏమిటో వాళళ్కు తెలియొదాద్?"
“నిజమే రంగారావ. తెలియాలి. సరే రా..బేర్క ఫాసట్ చేదుద్వుగాని .”
“ఇపుప్డే హోటల లో పూరీ తిని వచాచ్ సార.”
“ఇంతకూ వాడెటాల్ ఉనాన్డు. బాగునాన్డా? “
“ఎవరు సార?”
“పూరీ చేసిన వాడు. వాణిణ్ చూడకుండా తినేసి వచాచ్వా? ఏంటి రంగా రావు . ఇటాల్ తయారయాయ్వు. పూరీ ఎవరు చేశారో నీకు
తెలియొదాద్ ?”
“సార , ఏంటి సార ఎగతాళి.”
“ఆపరేషన చేసేది కళుళ్ కనపడాలనా, మనం కనపడాలనా?”
“ఏంటో సార, నా బురర్కసలు మీరు అంతుపటట్రు.”
“ఎనాన్ళళ్బటీట్ ఇటాల్ అనిపిసుత్ందీ నీకు?”
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“ఏంటి సార ?”

“లేనిది ఉనన్టుట్ అనిపించడం! బురర్ లాంటిదేదో ఉందని ఫీలవుతునాన్వుగా. అలా అనిపించడం చాలా డేంజర రంగారావ. మా
కాల్సులో మంచి సెప్షలిసట్ ఉనాన్డు, సంజయ అనీ. నాకు బాగా ఫెర్ండే. ఒక సారి చూపెటుట్కుందువులే ”
PPP
ముందు అయిదు వూళళ్లో అంధతావ్నిన్ నిరూమ్లించాడు. ఆ అనుభవంతో వెంటనే మరో అయిదు ఊళుళ్. ఆ తరావ్త, దాదాపు ఇరవై
గార్మాలలో తను అనుకునన్ లకాష్య్నిన్ చేరుకునాన్డు. అతను చేసుత్నన్ వంటరి యజాఞ్నికి పర్భుతవ్ం సప్ందించింది. ఒకొక్కక్ గార్మానీన్ లక్షయ్ంగా
చేసుకుని అతడెలా పనిచేసుత్నాన్డో వివరాలు కనుకుక్నాన్రు పర్భుతావ్ధికారులు.

పర్భుతవ్ం తరఫున కూడా గార్మాలోల్ అంధతావ్నిన్

నివారించడానికి అతని సలహాలు తీసుకునాన్రు.
"సార, కలెకట్ర గారు మనం పనిచేసిన ఊళళ్లో అంధతవ్ం నిరూమ్లించినటుల్ సరిట్ఫై చెయయ్డానికొసుత్నాన్రు. ఇక మీరు
తపిప్ంచుకోవడానికి లేదు. మీటింగ కు రావలిస్ందే."
తపప్ని సరై వీలు చేసుకుని మీటింగ కు వెళాళ్డు. ఊరి జనమంతా అతనిన్ చూసేందుకు వచాచ్రు.
అందరూ వచిచ్ నమసాక్రాలు చేసుత్నాన్రు. ఒక పెదాద్యన వచిచ్ శాలువా కపాప్డు.
"అరె, ఇవేంటి, ఇవనీన్ ఏం వదుద్" అతను వారించాడు.
"వదద్నకండి బాబూ, చూపొచాచ్క నువెవ్టుట్ంటావో చూదాద్మని నీ ఆసప్తిర్కొచాచ్. నాలుగురోజులైనా అగపడకపోతివి. ఆసప్తిర్లో
ఒకటే జనాలు, తొకిక్సలాట. వెంకనన్ దరశ్నమే తొందరగా అవుదిద్."
"అరెరె, నాకు తెలియదే"
"ఎటాట్గైనా నువువ్ అగపడతావనన్ నమమ్కంతోనే వెనకొక్చాచ్. అనుకునన్టేట్ మా ఊరికొచాచ్వు."
“నేను మామూలు మనిషినే. మరీ గొపోప్ణిణ్ చెయొయ్దుద్ “
ఏవేవో మరాయ్దలు చెయయ్డానికి పూనుకుంటుంటే వదద్నాన్డు.
"లోకానికి వెలుగిచేచ్ సూరీడు పూజనాశించడు కదా అయాయ్ . దూరం నుండే దణణ్వెడతాము. మాకు పైసా ఖరుచ్ లేకుండా మా కళళ్కు
చూపునిచాచ్వు. మా ఊరికి వెలుగయాయ్వు. మా ఊరికొచిచ్న సూరీడుకి ఏ మరాయ్దా చెయయ్కుండా పంపితే మాకేవనాన్ సుకంగా ఉంటదా.?"
పూలదండ వేశాడు.
"ఎందుకింత ఖరుచ్ మీకు , ఇవనీన్ అవసరం లేదు. నిజంగా అకక్రేల్దు" నిజాయితీగా అనాన్డు. వాళళ్ంతా అతనిన్ పూలదండలోల్నూ,
అభిమానంతోనూ ముంచెతుత్తునాన్రు.
అందరూ వచిచ్ శాలువాలు కపుప్తుంటే ,ఇదెకక్డి గొడవనన్టుట్ , రంగారావు వంక నిసస్హాయంగా చూశాడు.
"సార, కాసేపూరుకోండి మీరు. వాళళ్ సంతోషానికి అడుడ్ చెపప్కండి" అతని ముఖంలో ఆనందానికి అంతులేదు.
తరావ్త పెర్స మీట లో కూరుచ్నాన్డు.
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“బైల్ండ నెస ఫీర్ విలేజెస కోసం ఎంతో ఖరుచ్ పెడుతునాన్రు కదా. మీది ఈ ఊరుకాదు. ఎకక్డినుండో వచాచ్రు. ఇకక్డ మారు మూల
గార్మాలోల్ పర్జలకు సవ్ంత ఖరుచ్తో కంటి చూపు తెపిప్సుత్నాన్రు. ఏ ఉదేద్శం తో చేసుత్నాన్రు. ఏదో కారణం ఉండి ఉంటుంది.
ఒక క్షణం మౌనంగా ఉనాన్డు. తండిర్ మాటలు గురుత్ చేసుకునాన్డు.
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“ఇకక్డికి రాబోయే ముందు మా నానన్గారు ఒక మాట చెపాప్రు. పర్తి మనిషికీ ఒక పర్జఞ్ ఉంటుంది. మనం బర్తికునన్ంత వరకే ఆ
పర్జఞ్కు ఉపయోగించగలం.

మనకు తెలిసిన విదయ్ను సంపాదనకోసమే కాకుండా సాధయ్మైనంత ఎకుక్వ మందికి ఉపయోగపడేలా

చూడమనాన్రు. ఆయన చెపిప్న మాటలే ఈ పనికి సూఫ్రిత్.”
“ఇంత పని చేసుత్ంటారు. మీకు అలసట రాదా. మీరెపుప్డూ చాలా ఉతాస్హంతో పొంగిపోతునన్టుట్ంటారు. ఎలా సాధయ్ం?”
“ఇషట్మైన పని చేసుత్ంటే ఉతాస్హం సముదర్ం అంత అవుతుంది.

సముదర్ం గాల్స లో పటట్దు కదా. అందుకని

పొంగిపొరుల్తుంటుంది.”
“మీరు అలిసిపోయేదెపుడు?”
“పని లేనపుడు.”
“జీవితమంటే పనేనా? మీకు వేరే వాయ్పకాలుంటాయా?”
“భలేవాళేళ్, ఎందుకుండవు? కానఫ్రెనుస్లు, టార్వెలింగ, సేన్హితులు! సేన్హితులు లేకుండా, వాళళ్ను కలవకుండా ఉండలేను.”
“సోషల సరీవ్స, హాసిప్టల పని, సేన్హితులు వీటనిన్టికీ మీకు టైమెలా దొరుకుతుంది?”
“బిజీగా ఉనాన్నని చెపేప్ వాడికి టైముండదు, కానీ బిజీగా ఉండేవాడికి పర్తిదానికీ టైం
దొరుకుతుంది.”
“మీరు సాధించిన విజయాల గురించి మీరేం అనుకుంటుంటారు?”
“నేనేదో విజయాలు సాధించానని
అనుకోవడం

లేదు.

నాకిషట్మైన

పనిచేసుత్నాన్ను. సంతోషంగా ఉంది. అంతే.”
“మీ కెరీర లో మీరు గరవ్ పడిన
క్షణం ఏమిటి?”
“ నా వృతిత్ , నా జీవితం బాగుంది. నాకిషట్మైన మారగ్ం లో, నాకు నచిచ్నటుల్
నడుసుత్నాన్ను. అందులో గరవ్పడేదేముంటుంది.”
పెర్స వాళుళ్ వెళిళ్పోతునాన్రు.
“సార, పెదద్యయ్గారు ఫోన చేశారు. సరజ్రీ చేయించుకోవాలట."
"నానన్గారు ఎకక్డ కావాలంటే అకక్డ అరేంజ చేదాద్ం. కనుకోక్"
"ననున్ ఆ డాకట్ర గారితో మాటాల్డి అపాప్యింట మెంట తీసుకోమనాన్రు."
“డాకట్ర ఎవరో చెపుప్ . నేను మాటాల్డతాను.”
“ కషట్ం సార.”
“నేనే ఫోన చేసి కనుకుక్ంటా. నేనడిగితే కాదనరు.”
“మీరు ఆయనతో మాటాల్డడమా. కుదిరే పనే కాదు.”
“ఇంతకూ ఎవరో పేరు చెపుప్. నీకెందుకు నేను అపాప్యింట మెంట
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సాధిసాత్గా!”
“నానన్గారు చెపిప్న డాకట్ర పేరు. డా. చిలుకూరి శరత బాబు, మీ పేరే “

“రంగారావ. వెళుత్నాన్రే , ఆ పెర్స వాళళ్ని పిలువు. వాళళ్డిగిన చివరి పర్శన్కు జవాబు దొరికింది. రమమ్ను.”
PPP

డా. చిలుకూరి శరత బాబు.

వరంగల లో పర్ముఖ నేతర్ వైదుయ్డు.

జీవన సహచరి డా. అనూ తో కలిసి పార్కీట్స చేసుత్ంటాడు.

సుయోధనుడికి సేన్హగుణంతో పాటు
మంచితనం కూడా కలిసేత్ ,

సహాయం చేసే మనసుంటే ,

సరదాగా మాటాల్డగలిగిన నేరుప్ంటే,
శీర్కృషుణ్డి అలల్రి తోడైతే,

అదే మా కాల్స మేట శరత బాబు.

విజయగరావ్నిన్ మొహమాటం లేకుండా పకక్న పెటేట్యగలడు.

తనకునన్ మంచి గుణాలనిన్ంటినీ నేరుప్గా కపిప్ పెటేట్సి మమమ్లిన్ అపుప్డపుప్డు విసిగిసుత్ంటాడు. పోటాల్డతాం కానీ, అభిమానించకుండా
ఉండలేము. ఎంత బిజీగా ఉనాన్ సరే, సేన్హానికి విలువిచేచ్ శరత లేని 1982 బాచ ని మేమెవరం ఊహించలేము.
అతని కథ వార్యడానికి అవసరమైన వివరాలను అందించిన డా. అనూకు పర్తేయ్క కృతజఞ్తలు
అలుపెరగని ఈ శిఖరం

మరినిన్ విజయాలను అందుకోవాలని, ముచచ్టైన జంట అనూ, శరత లు కలకాలం సంతోషంగా ఉండాలని , కోరుకుంటూ

చందు శైలజ
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-ఇర వ కథ మెలకువగా ఉనన్పుప్డు కనన్ కలలు,

మానుకోవడానికి సిదధ్ పడాలి.

నిజం కావాలంటే నిజం కావాలంటే మెలకువ అవసరం. అంతే కాదు, నిదర్

కల నిజమయాయ్క కూడా, నిదర్ని తాయ్గం చేయాలిస్ వసేత్.
డాకట్రుల్ అలాంటి కలలే కంటారు.

కోరుకునన్ బార్ంచ లో పోసట్ గార్డుయ్యేషన చెయాయ్లనన్ కల.

కల నిజమై, పీజీ లో చేరాక తినడానికి టైముండదు. రాతిర్ పదింటికి పడుకుని ఆరింటికి నిదర్ లేవడం అతాయ్శ అవుతుంది. పొర్ఫెసరల్

చేతిలో దులుపుకోలేననిన్ అకిష్ంతలు. పర్తిరోజూ పడుతుంటే పడుతుంటే ఎనన్ని దులుపుకుంటాం.

ఏదోనాటికి అవే పోతాయిలే అనుకుని నిశిచ్ంతగా చిరునవువ్తో బతకడం అలవాటవుతుంది.
డాకట్రల్ంటే సిగుగ్లేని వాళళ్ని కాదు నా ఉదేద్శం.

పీజీ చెయాయ్లని తపిసాత్రు. తపనలో ఉనన్వారికి , జరిగేవనీన్ తపప్వనీ, తపిప్ంచుకోలేమనీ తపప్, ఏదీ తపుప్గా అనిపించదు.
కానీ ఎంతో మంది డాకట్రల్కు, మీ జీవితం లో ఇషట్మైన భాగం ఏదంటే, నా పీజీ అంటారు.

“ఎంత పని ఉండేది. ఎంత పని చేసే వాళళ్ం. ఎంత హడావుడి. ఆ రోజులే గోలెడ్న పీరియడ” అంటారు.

కషట్ం అయాయ్క తెలిసే నిజమేమిటంటే, ‘కషట్ంలోనే సుఖం ఉందని.’

పోసట్ గార్డుయ్యేషన టైం అంటే చాలా మంది డాకట్రకు
ల్ ఎందుకంత ఇషట్మో ? బహుశా మన మీద మనకు నమమ్కం కలిగేది,

మనమేమిటో మనకు, తోటివారికి తెలిసేది ఆ టైం లోనే కావడం వలల్నేమో !

PPP
పదమ్ పీజీ చేసే హాసిప్టల చాలా బిజీగా ఉంటుంది. పీజీ అయాయ్క తను తెరవబోయే కిల్నిక కూడా , పేషంటల్ హడావుడితో బిజీగా

ఉంటుందనీ, చేతి నిండా పని ఉంటుందనీ ఊహలు , ఆశలు కలిసిన ఆలోచనలు మురిపించబోయాయి.
ఆ అపోహల పలల్కీ పర్యాణం వదిలి, నేల మీద నడిచే అమామ్యి, పదమ్.
నిలకడ తెలిసిన అమామ్యి.

ఆశనీ, నిరాశనీ సరి సమానంగా, అదుపు చెయయ్గల గటిట్ పటుట్దల గల అమామ్యి.

కిల్నిక లో కూరుచ్నన్ మొదటి రోజున చాలా సందడిగా గడిచింది. తెలిసినవాళళ్ంతా విచేచ్సి, వాళళ్ మీద సెట్త సోక్ప ఆనింపజేసుకుని,

పదమ్ని ఆనందింపజేసి , వందలతో పరుస్ని నింపేసి వెళాళ్రు.

మరుసటి రోజున తెలిసిన శేర్యోభిలాషి వచాచ్డు. పదమ్ని అలా కురీచ్లో చూసుత్ంటే, సంతోషంతో గుండె నిండి పోతోందనాన్డు. పదమ్

ఫాల్సక్ లోంచి కాఫీ తాగుతూ,
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"డా. చకర్పాణి గారునాన్రే, నీ బార్ంచే. పొదుద్నన్ పాలు తీసుకురమమ్ని మీ పినిన్ పంపితే ఆయన హాసిప్టల వైపెళాళ్ను. కూయ్లో

తనున్కుంటునాన్రు జనాలు"

"ఎందుకూ, పాలకోసమా?"

"కాదమామ్య. చకర్పాణిగారి హాసిప్టల ముందు తెలల్వారుజామున నాలుగింటికే కూయ్ కడతారు. గొపప్ హసత్వాసి ఉనన్ డాకట్ర.

మహానుభావుడు. ఆయనుండగా ఇంకో డాకట్ర వైపు పేషంటుల్ రావడం కషట్ం. ననన్డిగితే నువువ్ వేరే ఏదైనా బార్ంచ లో సెప్షలైజేషన
చేసుండాలిస్ంది."

"అడకుక్ండానే అనీన్ చెపుత్నాన్వు, ముందు చెపప్కపోయావూ?"
"నీ దుంప తెగా, నీ మాట కరుకే గానీ , మనసు మాతర్ం ..."

"అదింకా కరుకు"

"సరే , ఎవరదృషట్ం ఎవరు చూడొచాచ్రు. నీకూక్డా పేషంటొల్సాత్రేమో ఎవరు చూడొచాచ్రు. “

పదమ్ని ఓదారచ్బోయాడు.

"ఎందుకు బాధ? ఎవరూ రాకపోయినా మీరొసాత్రుగా. రేపు కూడా పాలు దొరకక్పోతే , కాఫీకి ఇకక్డికే రండి బాబాయ" అని

ఓదారిచ్ పంపింది.

రెండు రోజుల తరావ్త , ఆ ఊరి డాకట్రల్ సంఘం పెర్సిడెంట వచాచ్డు.

తెలల్ని మడత నలగని ఖదద్రు బటట్లు. సొగసైన నడక. మాట తీరుకూడా మరాయ్దగా ఉంది. పర్సుత్త పరిసిథ్తులోల్ ఫిజిషియన గా

పార్కీట్సు ఎంత పర్మాదంగా ఉందో,
నియమావళి కూడా వివరించాడు.

పాత రోజులకూ, ఈ కాలానికీ గల తేడాలు చెపాప్డు.

డాకట్రల్ందరి మధాయ్ చకక్టి సంబంధాలవసరమనాన్డు.

పేషంటల్తో నడుచుకోవాలిస్న పర్వరత్నా

ఊళోళ్ గొపప్ డాకట్రల్ందరి పేరూల్ చెపిప్, వాళళ్ందరితోనూ ఎంత దగగ్ర

సంబంధాలునాన్యో, ఆ సేన్హాలు సాయంకాలం తరావ్త ఎలా వికసిసాత్యో చెపాప్డు. వాళళ్ందరూ కొనిన్ కేసులోల్ ఇరుకుక్ని

గిలగిలలాడుతుంటే, తానెలా సహాయం చేశాడో ఉదాహరణలతో సహా చెపాప్డు. టెనష్న లో ఉనన్పుడు ఏ డాకట్ర ఎలా నీరుకారిపోతాడో అందరి
వివరాలూ తన దగగ్రునాన్యనాన్డు.

ఫలానా డాకట్రు,ల్ ఫలానా పరిసిథ్తులోల్ పేషంటల్ వలల్ ఎలా ఇబబ్ందులోల్ పడాడ్రో చెపాప్డు. అలా పడిన వారిని వెంటనే డాకట్రల్ను,

నూతిలో పడడ్ బకెట ని గేలం తో లాగి బయటపడేసినంత సులభంగా తానెలా బయట పడవేశాడో వివరించాడు.
ఆమెకూక్డా అవసరం వచిచ్నపుడు తపప్క సహాయ సహకారాలందిసాత్మని చెపిప్ తన కారిడ్చాచ్డు.
ఆ కారడ్ మీద డా. బుచిచ్ బాబు అని ఉంది తపప్ ఏం డిగీర్నో రాసి లేదు.

డిగీర్లకు అతీతుడైన ఆ డాకట్ర కారడ్ ని, కాళళ్ దగగ్రునన్ బుటట్లో పడేసింది.
రెండు రోజుల తరావ్త, ఇంకెవరో ఒకాయన తమ ఊరిపేరు చెపిప్ అకక్డినుండి వచాచ్ననాన్డు. గత పదిహేనేళుళ్గా ఒకే డాకట్ర

దగగ్రకు నమమ్కంగా వేలమంది పేషంటల్ను తోలుకెళాళ్డట. అయినా ఆ డాకట్ర కు కృతజఞ్త లేదనీ, ఈ మధయ్నే తాజాగా ఆ డాకట్ర నికృషుట్డనన్
సంగతి తెలిసి వచిచ్నందనీ చెపాప్డు.
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అదే డాకట్ర డయాగొన్సిస రాని దదద్మమ్, టీర్ట మెంట పాల్న రాయలేని చవట, సనాన్సి కూడా అట. ఇక నుండీ , తన నమమ్కమైన

సేవలనీన్ పదమ్కేనని నమమ్కంగా చెపాప్డు.

తోడొచిచ్న బామమ్రిద్కి ఫీర్గా చూసి పెడితే, రేపొదుద్నేన్ ఊరినుండి వందమంది పేషంటల్ను జబుబ్నాన్, లేకపోయినా తోలుకొసాత్ననాన్డు.
పేషంట ని చూసిన తరావ్త, అతను ఏదో చెపప్బోతుంటే
ఆపి,

"మరీ వందమందిని ఒకేసారి తీసుకు రావొదద్యాయ్, పర్సుత్తానికి , వెయిటింగ హాలోల్ ఇరవై కురీచ్లే ఉనాన్యి. వంద కురీచ్లు కొనాన్క

నేనే నీకు కబురు చేసాత్ . సరేనా!"

PPP
వెలుగు చూడాలనే కోరిక చీకటోల్నే కూరోచ్నివవ్దు. పర్కాశం కనిపించేవరకూ పర్యాణింపజేసుత్ంది.
దాహం తీరాలంటే నది దగగ్రకే వెళాళ్లి.

పేషంటల్ను చూడడ , పనిచెయయ్డం ఒక వయ్సనం. మానేదాద్మనాన్ మానలేని వయ్సనం. పకక్నే ఉనన్ హాసిప్టల లో సీనియర డాకట్ర కు

అపుప్డపుప్డు సహాయం చెయయ్డానికి వెళేళ్ది. ఆమె పనితీరు ఆయనకు తవ్రలోనే తెలిసి వచిచ్ంది.

ఎంత ఓపీ ఉనాన్ సరే, ఓపికగా చూసుత్ంది. ఎవరీన్ ఎకుక్వ సేపు వెయిట చేయించదు. పేషంటల్ను తవ్రగా చూడగలదు . అలా అని

ఇది వరకు ఒకక్ విషయమూ మిస అవదు. మనిషి చురుకు . మాట మరింత చురుకు .

పదమ్ కేసు చూసే పదధ్తికి ఆయన చాలా ముచచ్ట పడేవాడు. కేసు తాలూకు చినన్ విషయాలు కూడా, ఆమె జాగర్తత్గా చూసుత్ంటే,

‘నాకైతే అసలీ విషయమే గురుత్ వచిచ్ ఉండేదికాదే’ అని అనుకునేవాడు.

ఓ రోజున పదమ్ తన కిల్నిక లో కూరుచ్ని ఉండగా, ఆయన ఫోన చేశాడు. నీ కోసం ఒక కేసుంది వచిచ్ చూడమని.
PPP
పేషంట వయసు పాతికేళుళ్ంటాయేమో. ఇంకా పెళిళ్కాలేదు. కేజీనన్ర బరువు ఫైల తో, తండిర్ పకక్న కూరుచ్నాన్డు.

తండీర్

కొడుకుల మొహం లో ఏ భావమూ లేదు. అపప్టికి ఎంతో మంది డాకట్రల్ దగగ్రకు వెళీళ్ వెళీళ్ విసిగిపోయారేమో, యాంతిర్కంగా చూసుత్నాన్రు.
పకక్ సిటీలో పేరుమోసిన వాళళ్ందరూ చూసేశారట.

డాకట్రల్ పేరుల్ వింటుంటే " అందరూ మహామహులు. తనకేమీ మిగిలేచ్ మనుషులు కాదే" అనుకుంది.

నెల నుండీ జవ్రం వసోత్ంది. మనిషి బరువు తగిగ్పోయాడు. పెళీళ్డు అబాబ్యికి ‘జవ్రం, బరువు తగాగ్డు’ అంటే ఏ వాయ్ధికి

అనుమానపడతారో దానికి సంబందించిన మిగతా లక్షణాలనీన్ ఉనాన్యి కానీ, ఆ టెసట్ మాతర్ం నెగటివ అనే వచిచ్ంది.
ఉనాన్డు.

" ఇదివరకెటాట్ ఉండేవోడని. చందమామకు చొకాక్ తొడిగినటుట్ండేవాడు." తోడుగా ఉనన్ పెదద్మనిషి చెపుత్నాన్డు. పేషంట చుటట్ంలా

“ బాబాయ, డాకట్ర గారికి చుటుట్పకక్ల బాగా పేరుంది. డాకట్రమమ్ కూడా బాగా చూసాత్రు. " అని పదమ్ తెలియకపోయినా ఆమెకో

కితాబు పడేశాడు.

అతని వంక చూసింది. చొకాక్ యొకక్ ముఖయ్మైన విధులను నిరవ్రిత్ంచనీయకుండా, కొనిన్ గుండీలకు సేవ్చఛ్ పర్సాదించాడు గనక

చొకాక్ వేసుకునాన్ వేసుకోనటేట్ ఉనాన్డు.
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అతని వంక ఎవరా అనన్టుట్ చూసింది . పదమ్ చూడడం గమనించి, ఆమె పకక్నే ఉనన్ సూట్ల మీద కూరుచ్ని, రూం లో ఉనన్ అందరికీ

వినిపించేలా ఆమెతో, రహసయ్ంగా, గుస గుస సంభాషణ మొదలెటాట్డు.

“పెళీళ్ అదీ చేసి పంపు బాబాయ. కురార్డు ఒంటిగా ఉంటే చెడిపోతాడు అని మేము చెపాత్నే ఉనాన్ం మేడం. బాబాయికేమో

తెలియకపోయె"

అతని మాటలు పటిట్ంచుకోకుండా చూసింది.

" డాకట్రుల్ , మీకు తెలియనిదేముంటుంది" అని నవావ్డు. డాకట్రల్ంటే సిగుగ్ ఎరగని మనుషులనన్ ఒక సిగుగ్లేని అభిపార్యం ఉందని ఆ

నవువ్లో అరథ్మైంది.

“అదే డాకట్రమామ్, నేను నా కొడుకుని కూడా ఉదోయ్గానికి పంపించా. ముందు రోజున అనీన్ ఇవరంగా మాటాట్డి పంపాను. పిలల్లోత్

ఫెర్ండస్ మాదిరి ఉండాలిగదా.

"…………"

ఆయన కొడుకిక్ సేన్హితుడిలాగా ఏం చెపాప్డో ఊహించింది.
కొంత మందికి సంసాక్రం లేని హారోమ్నస్ ఎకుక్వ మోతాదులో పని చేసుత్ంటాయి. అధిక హారోమ్నల్తో బాధపడుతునన్టుట్ అందరికీ
తెలియాలనన్ తాపతర్యం వారిని ఆగనివవ్దు. ఎలాంటి సంభాషణనైనా అటువైపుకే నడిపించుకు పోతుంటారు.
పటిట్ంచుకోకుండా ఫైల వంక చూసోత్ంది, పదమ్ ఏమీ మాటాల్డకపోయినా సరే

" నేను అనీన్ ఓపెన గా మాటాట్డేసుకుంటాం. ఒరే అబాబ్య, కురార్ళల్కి తపుప్ చెయాయ్లనిపిసత్ది. అందులో తపుప్లేదు. తపుప్ చెయియ్ ,

కానీ జాగర్తత్గా చెయియ్ అని చెపిప్ పంపించానండీ.”

ఆ తపుప్ పురాణ పండితుడికి చెపుప్ సనామ్నం చేసేత్ అనన్టుట్ చూసి, ఇతనితో మాటలెందుకులే అని ఆపుకుంటోంది.

“ ఈడికేమో చెపేప్సరికే మించిపోయింది. ఎయిడస్ వచేచ్సింది. దానికేమో మందులేకపోయె. కురోర్ళుళ్ కదా కంటోర్ల ఉండదు. “

పులి మీద ఎకిక్న పులిరాజులా ఉనాన్డు. సావ్రీ తపప్ బేర్కు వెయయ్డం రానటుట్ అతని మాటలూ ఆగడం లేదు.
సంభాషణ కంటోర్ల తపిప్పోతోందని

"సరే" అంది ఇక ఆపుతావా అనన్ అరథ్ం వచేచ్లాగా.

“పేషంట ని చూడాలి. కాసేపు బయట కూరోచ్ండి” అని సహనం తెచిచ్ పెటుట్కుని చెపిప్ంది.
బెల కొటిట్ంది.

"సార ని బయట కూరోచ్బెటుట్" లోపలికి వచిచ్న నరస్ తో చెపిప్ంది.

అకక్డునన్ వాళళ్లో సార అనగలిగిన మనిషెవరో నరుస్కి అరథ్ం కాలేదు.

“ఎవరు మేడం.”

"వెళుళ్ బాబాయ , డాకట్రమమ్ పర్సాద ని పరీక్ష చేసత్దంట" పేషంట తండిర్తో అనాన్డు. అతనెంత మాటాల్డుతునాన్, పేషంట తండిర్

ముఖంలో కోపం కనిపించడం లేదు.

"ఆయనిన్ కూరోచ్నివవ్ండి. వీళళ్తో కొంచం మాటాల్డాలి."

“ బాబాయికి ఏం చెపాప్లో తెలియదు.” అనాన్డు కదలకుండా.
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“నాకు తెలుసులే ఎలా చెపిప్ంచాలో!” నువెవ్ళుళ్ అనన్టుట్ చూసింది.
పదమ్ మాటలో కరుకుదనానికి లేచి నుంచునాన్డు.

“జాగరత్ బాబాయ, అనీన్ ఇవరంగా చెపప్ండి. రోగం దాచుకోకూడదు. డేంజర” అంటూ బయటికెళాళ్డు.

పేషంట నీ , అతని తండిర్నీ చూసింది. నైరాశాయ్నికి అడర్సులా కూరుచ్ని ఉనాన్రు. అంతమంది పెదద్ డాకట్రుల్ సరి చెయయ్లేని జబుబ్ని

ఈ చినన్ డాకట్రమమ్ ఏం చెయయ్గలుగుతుందనన్ ఏమీ చెయయ్లేదనన్ నమమ్కమో , ఇదేం కుదిరే వయ్వహారం కాదనన్ అపనమమ్కమో ఏదీ అరథ్ం
కావడం లేదు.

అడగాలిస్నవి అడిగింది. అలవాటుల్ కనుకుక్ంది. ఉదోయ్గం చేసుకుంటూ హాసట్ల లో ఉనాన్డు. డబబ్ంతా తండిర్కే పంపిసుత్నాన్డు.
జవ్రం వలల్ ఉదోయ్గానికి రెండు నెలలనుండీ వెళళ్లేదు. బాగా చికిక్ పోయి ఉనాన్డు. ఎముకలు కనిపిసుత్నాన్యి.
పరీక్ష చేసింది. పొటట్ తడిమితే, దుపప్టికింద గింజలిన్ తడిమినటుట్ంది. అనుమానంగా అనిపించి

“ఒక సారి సాక్న తీయిదాద్ం.” అని చెపిప్ంది.

రూం లో అడిమ్ట చేసింది.

మధాయ్హన్ం రెండు కావొసోత్ంది. ఇంటి దగగ్రున్ండి ఫోన వచిచ్ంది భోజనానికి వసుత్నాన్వా, పంపించమంటావా అని
వసుత్నాన్ అని చెపిప్, అతని ఫైల తెరిచి చదవడం మొదలు పెటిట్ంది.

అక్షరం వదలకుండా చదివింది. అనిన్ పరీక్షల రిపోరుట్లూ చూసింది. పరీక్షల సారాంశం అంతా చూశాక, అతనికి జవ్రం ఎందుకు

వసోత్ందో కారణమేమిటో ఎకక్డా కనుకోక్లేకపోయారు.
ఫైల మూసేసి బయటికి వచిచ్ంది.

ఇందాక వచిచ్న మనిషికి దాదాపు ఢీ కొటట్ బోయింది. అతను తలుపు బయటే నిలుచ్ని ఉనాన్డు. కోపంగా చూసింది. హడావుడిగా

చొకాక్ గుండీలు పెటుట్కుంటూ,

"డాకట్రమామ్, మరి ఏంటి సంగతి?”

" ఏ సంగతి?”

"అదేనమామ్, చెపుప్కోగూడని వాయ్ధి గదా అని బాబాయి ఒకటే దిగులు పడుతునాన్డు. "

"అంత చెపుప్కోగూడనిదేమీ లేదు " నోరూమ్సాత్వా అనన్ంత కటువుగా ఉంది పదమ్ గొంతు.

“అదేంటి, మా వూరంతా ఘాబరా ఎతిత్ పోతంటే, ఏం లేదంటారు?”

“మీకు నచిచ్న రోగం అతనికి రావాలని, ఆశపడితే సరిపోతుందా. అసలా రోగం ఆ అబాబ్యికి ఉండాలి కదా.”

"మా బాబాయి తటుట్కోలేడని విషయం మీరు దాసుత్నాన్రేమో మీరు ”
“అదేమైనా బాంక లోడబాబ్ దాచుకోవడానికి?”
“డాకట్రమామ్, ముదిరితే కషట్ం కదా"

" ఏంటి ముదిరేది, పైతయ్ం. ఆ అబాబ్యికి జవ్రం రావడానికి , మీ ఊహించుకునేదేం లేదు. ఒకటి రెండు రోజులోల్ తెలుసుత్ంది.

అపప్టి వరకూ ఓపిక పటట్ండి.”

డైరవర కార తీసుకుని వచాచ్డు. కారెకక్డానికి వెళుత్ంటే అతను ఫోన లో చెపుత్నాన్డు.
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" పెదాద్యన లేడు. చినన్ డాకట్రమమ్ చూసింది. ఎయోయ్ పరీక్షలు చేసత్దంట. "

ఫోన లో మాటాల్డుతునన్ అతనిని దాటుకుంటూ వెళుత్ంటే, చెపేప్వి చెవి దాటలేకపోయాయి.

" పెళిళ్ అయినటేట్ ఉంది గానీ, పెదద్ వొయసేంగాదు. పెదద్ అనుభవం కూడా ఉనన్టుట్ లేదు."

“ఇనిన్ పరీక్షలకు చేసినా బయట పడలేదంటే, ఇక జూడు ఎంత మొండిరోగమో. ఎకక్డంటించుకునాన్డో. ఇక ఆణిణ్ ఆ బగమంతుడే

కాపాడాల"

ఇంటికెళూత్ ఆలోచిసోత్ంది. రేడియాలజిసట్ కు ఫోన చేసి , పేషంట విషయం మాటాల్డింది. తన అనుమానం ఏమిటో చెపిప్, “లోపల

ఫూల్యిడ ని ఎనాలసిస కు పంపాలండీ!” అంది.

ఇంటికెళాళ్క లంచ కోసం కూరుచ్ంది. తలిల్ వడిడ్ంచి పకక్కెళేత్ భోజనం చేసూత్ ఆలోచిసోత్ంది.
చెలెల్లు అటుగా వెళూత్

"అమామ్, ఇలా రా, అకక్ ఏం చేసోత్ందో" అంటూ తలిల్ని పిలిచింది.

"బుజీజ్, ఏమైంది నీకు అనన్ం, పపూప్ కలుపుకుని తినాలి. విడివిడిగా కాదు." అని చెపిప్ంది.
PPP

సాక్న పరీక్ష చేసి, పొటట్ లోపల ఫూల్యిడ ని ఎనాలిసిస కు పంపారు. ఆమె అనుమానించిందే నిజమైంది. పొటట్లోపల టీబీ ఇనెఫ్క్షన

అని తేలింది. ఆలసయ్ం లేకుండా టీబీకి టీర్ట మెంట మొదలెటిట్ంది.

అమావాసయ్ నుండి పౌరణ్మి రావడానికి రెండు వారాలు పటిట్ంది. చందమామ కోలుకుని చొకాక్ తొడిగినటేట్ ఉనాన్డు. హుషారు
వచిచ్ంది. చకక్గా తిరుగుతునాన్డు. మందులు ఇంకా ఎనిన్ నెలలు వాడాలో చెపిప్ంది. మళీళ్ ఎపుప్డు రావాలో చెపిప్ డిశాచ్రజ్ చేసింది.
అతను చాలా తవ్రగా కోలుకోవడం సీనియర పదమ్ని బాగా మెచుచ్కునాన్డు. పేషంట తండిర్ రాఘవయయ్ ముఖం లో మాతర్ం

సంతోషం కనిపించలేదు. కొందరి ముఖాలంతే సంతోషమూ ఉండదు, దుఃఖమూ కనపడదు. అనుకుంది.

తకుక్వ టైం లోనే ఆమె పార్కీట్సు కూడా తవ్రగా పెరిగింది. వజర్ం ఎకక్డునాన్ మెరుసుత్ంది. దాని గుణమే అంత.

PPP

కొనిన్ నెలలు గడిచాక ,ఓ రోజు కిల్నిక కు వెళేళ్ సరికి రాఘవయయ్ ఎదురు చూసూత్ ఉనాన్డు. ఆ పేషంట తండిర్. పదమ్ కారు దిగగానే

నమసాక్రం చేసి పకక్నే నిలుచ్నాన్డు. ఎపప్టిలానే ముఖంలో ఏ భావమూ లేదు.

వెంట కొడుకు లేడు. ఒకక్డే వచాచ్డు. ఓపీ అంతా అయాయ్క లోపలికి పిలిచింది. లోపలికి వచిచ్ నిలుచ్నే ఉనాన్డు.
కూరోచ్మంటే తలూపి తన వెంట తెచిచ్న సంచిలో నుండి ఏవేవో తీసి టేబిల మీద సరుద్ తునాన్డు.

నది కానుకునే లంకలోల్ ఉంటారట. అకక్డ దొరికేవనీన్ తెచాచ్డు. సీమ చింతకాయలు, చెరుకు ముకక్లు, పచిచ్ మామిడికాయలు,

మటిట్తో బాటు మెరిసిపోయే వేరు శనగ కాయలు, ఎరర్ చిలగడ దుంపలు, చినన్ చినన్ ఉసిరి కాయలు.

వాటిననిన్ంటినీ చూసుత్ంటే, పదమ్కు చినన్నాటి జాఞ్పకాలు నిదర్లేసుత్నాన్యి. సీమ చింత కాయలిన్ చూసోత్ంది. కొనిన్ పెదద్ సైజు

ముతాయ్లాల్ ఉంటే, కొనిన్ మిగల పండి, కెంపులాల్గా మెరుసుత్నాన్యి. పేషంటుల్ తెచేచ్ ఆ చిరుకానుకలను ఇషట్పడకుండా ఉండాలంటే కొంత
సిథ్తపర్జఞ్త అవసరం అనుకుంది. అదేదో కాసత్ సీనియర అయాయ్క సంపాదించ వచుచ్లే అనుకుని, వాటి వంక ముచచ్ట పడుతూ చూసోత్ంది.

మొహమాటానికైనా వదద్నాలని ఎపప్టికో తటిట్ంది కానీ అపప్టికే లేటయియ్ంది. వాటివంక చూసూత్ "ఎందుకివనీన్" అంది.

బలహీనంగా పలికిన గొంతులో బలహీనత అంతా వినిపించింది.
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"ఇదేమంత భాగయ్ం. మీకు దొరకవనీ తెచాచ్ను"
"పర్సాద ఎలా ఉనాన్డు"

"మీ దయ వలల్ బాగునాన్డమామ్. ఉదోయ్గంలో చేరాడు."
"ఎపుప్డొసుత్నాన్డు?"

"ఏమోనమామ్?" అంటూ సంచీలో చివరిది తీశాడు. పెదద్ సీసాలో పాలు ఉనాన్యి. "మా సాంబడింటోల్ గేదె ఈనిందమామ్. తొలినాటి

జునున్పాలు. గటిట్ అవుదేద్మో, మామూలు పాలు కలుపుకోండమామ్" అని బాటిల టేబిల మీద పెటాట్డు.
అమోమ్ జునున్. అనుకుంది.

రాఘవయయ్ వెళళ్గానే ‘ఇంటికి ఫోన చేసి, డైరవర తో ఇవనీన్ ఇంటికి పంపించి, అమమ్తో చెపిప్’ మనసు ఏవేవో పాల్నులేసోత్ంది.

“బెలల్ం తో పాటు మిరియాలు వెయాయ్లమామ్. లేపోతే వాతం చేసత్ది" పొర్ఫెసర పాఠం చెపుత్నన్ంత సీరియస గా ఉనాన్డు.

అనీన్ అమరాచ్క , రాఘవయయ్ అకక్డే నిలుచ్నాన్డు. ఎపప్టిలానే ముఖం గంభీరంగా ఉంది. కాసత్ సంతోషంగా ఇసేత్ బాగుండుకదా.

మరీ ఇలా నిరుతాస్హంగా ఇసేత్ ఎలా తీసుకునేది.

పదమ్కు నిరుతాస్హంగా అనిపించి, టేబిల మీద వాటిని చూసి, వీటిని సాట్ఫ కు ఇచేచ్సాత్. నాకేమొదుద్‘ అని మనసులోనే అలిగి

కూరుచ్ంది.

రాఘవయయ్ నవువ్తూ ఇవావ్లి. అపుప్డే తీసుకోవాలనుకుని

"ఇంక అంతా బాగానే ఉందికదా. సంతోషమేగా" అంది.

"దేనికమామ్ సంతోషం?"

"ఏం, పర్సాద కు బాగయియ్ంది కదా? సంతోషంగా లేదా.?”

“ఏం సంతోషంగా ఉండమంటావు తలీల్, ఊరు ఊరంతా ఏకమై నాకొడుకిక్ ఎయిడస్ అనాన్రు. ఎంత ఎలేసినటుట్ చూశారో మీకెటాట్

చెపేప్ది. నేనూ మనిషినే గదా. సంతోషం ఏడనుండి తెచుచ్కునేది. ఒకక్ళుళ్ మా ఇంటికి రాకపోతిరి. గుడికెళిళ్నా ఎడంగా కూసోబెటాట్రు తలీల్.
దేవుడికైనా దయలేకపోయింది మామీద. బసుస్లో నా పకక్న కూరుచ్నే మడిసి లేకపోయాడు. ఏడ నుండి తెచుచ్కోమంటావు నవువ్.
నీతో చెపిప్ ఏం లాభం లే. నీ పని నువువ్ చేశావు. మా వాడికి మందులిచిచ్ బాగు చేశావు.”
పదమ్ ఆశచ్రయ్ంగా అతనివంకే చూసోత్ంది. కాసేపాగి మళీళ్ అనాన్డు.

“ఎనెన్నిన్ మాటలు పడాడ్మో, అయయ్నీన్ విని నేనూ, మా యాడదీ సచిచ్పోదామనుకునాన్ం. ఆడు ఒంటరి అయిపోతాడని ఆగామంతే.

ఇపుప్డైనా పేరుకే బతికునాన్ం. వాళల్నన్ మాటలకు ఏనాడో చచిచ్పోయాము. " అంటూ కళొళ్తుత్కునాన్డు.

"ఊరుకో రాఘవయాయ్" పదమ్ లేచి వచిచ్, అతనిన్ కురీచ్లో కూరోచ్బెటిట్ంది. చాలా రోజుల తరావ్త మనిషి సప్రశ్ తగిలిందేమో. అతని

గుబులంతా కళళ్లోకి వచేచ్సింది. పదమ్ చెయియ్ పటుట్కుని ఏడుసుత్ంటే, ఏడవనిచిచ్ంది.

కొంత సేపటికి తనంత తానే సంబాళించుకునాన్డు. ఊరికెళాత్నని లేసేత్, భోజనం చేసి వెళల్మంది.

"లేదమామ్, భోజనం ఏళకాలేదింకా. ఇంటిదగగ్ర అది ఎదురుచూసాత్ ఉంటది" అని లేచాడు.

రాఘవయయ్ని బసాట్ండ లో దింపమని డైరవర తో చెపిప్ లోపలికి వచిచ్ంది. టేబిల మీద రాఘవయయ్ పెటిట్నవనీన్ చూసూత్ కూరుచ్ంది.
చేతిలో పటిట్ననిన్ వేరు శనకాక్యలను మాతర్ం బాగ లో వేసుకుని, సాట్ఫ ని పిలిచి, “ఇవనీన్ పంచుకోండి” అంది.
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వెళళ్బోతూ రాఘవయయ్ చెపిప్న మాటలే వాళళ్కూ చెపిప్ంది. “జునున్ పాలలో మిరియాలు వేసుకోండి. మిరియాలు ఘాటు. తకుక్వగా
వేసుకోండి."
వాసత్వాలు కూడా మిరియాలు లాంటివే. ఘాటుగా ఉంటాయి.

PPP
పర్తి ఆదివారం పదమ్ చుటుట్ పకక్ల పలెల్లకు ఆరోగయ్ం మీద అవగాహన కాంప లు నిరవ్హించడానికి వెళుత్ంది. ఈసారి కాంప
రాఘవయయ్ ఊరిలో ఏరాప్టు చెయయ్మని ఆరగ్నైజరస్ కు చెపిప్ంది. కాంప ముందు మీటింగ జరగాలిస్ ఉంది. ఆ ఊరి పర్జాపర్తినిధికి తీరిక

లేకపోవడంతో జరగలేదు. పేషంటల్నందరినీ చూసే సరికి మధాయ్హన్ం ఒంటిగంట అయింది. నాయకుడికి తీరికయినటుట్, ఆయన వసుత్నన్టుట్

కబురు అందింది.

ఆయన పదమ్తో చాలా మరాయ్దగా మాటాల్డి, వివరాలవీ కనుకుక్నాన్డు. మైక అందుకుని, అమెరికా రాజకీయాలు, పకక్రాషాట్ర్లను

కుదిపేసుత్నన్ ఉదయ్మాలు, తమ నాయకుడి తపన , నాయకతవ్ పటిమ గురించి వివరించి , మైక పదమ్ చేతికిచాచ్డు.
ఎకుక్వ ఉపోదాఘ్తం లేకుండా మొదలెటిట్ంది.

" ఇపుప్డు ఆరోగయ్ం గురించిన వివరాలు టీవీలోల్, కంపూయ్టరల్లో ఫీర్గా దొరుకుతునాన్యి. సరైన దారిలో పొందని విజాఞ్నం ఒకోసారి

పర్మాద కరమే. కొనిన్ వివరాలు డాకట్ర దావ్రా తెలుసుకోవడమే మంచిది. శంఖంలో తీరథ్ం లాగా.

నేనీ ఊరికి రావడానికి ముఖయ్ కారణం రాఘవయయ్. వాళళ్ అబాబ్యి నా పేషంట. అతనికొచిచ్న జవ్రం ఏదో వయ్సనం వలల్ వచిచ్ంది

కాదని చెపాప్లనే వచాచ్ను. జవ్రం రావడం, బరువు తగిగ్పోవడం ఇలాంటి లక్షణాలు ఒకక్ ఎయిడస్ లోనే కాదు. వేరే కారణాల వలల్ కూడా
జరగొచుచ్.

పర్సాద కు జవ్రం రావడానికి వేరే కారణం ఉంది. అతనికి వచిచ్న జబుబ్, నాకైనా, మీకైనా, మనలో ఎవరికైనా వచేచ్ అవకాశం

ఉంది. జబుబ్ రావడం, వచిచ్న వాళుళ్ చేసిన తపుప్ కాదు. రోగానిన్, నేరంగా పరిగణించడం , ఆ కుటుంబానిన్ దూరం పెటెట్యయ్డం, వారిని

మానసికంగా ఎంత దెబబ్ తీసుత్ందో అరథ్ం చేసుకోండి. ఆ వాయ్ధి మనలో ఎవరికైనా వసేత్, ఆ అవమానాలు మనకే జరిగితే , తటుట్కోగలమా?

మందులు వాడాము. జబుబ్ తగిగ్పోయింది. ఇవాళ పర్సాద ఆరోగయ్ంగా ఉనాన్డు. సంతోషంగా ఉంది. అలాగే ఒకందుకు బాధగా

కూడా ఉంది , మన పర్వరత్నకే ఏ మందూ లేదు.

సంసాక్రం అనన్ది ఏ మందులతో వసుత్ంది? ”

సేట్జ మీద నుండి దిగాక , అందరి మధాయ్ ఉనన్ రాఘవయయ్ దగగ్రకు వెళిళ్ంది.

"మీరేం బాధ పడకండి. పర్సాద మంచి అబాబ్యి. నేను చూశానుకదా. అబాబ్యి పెళిళ్కి పిలవడం మరిచ్పోవదుద్" లంచ రెడీ

అయిందని ఆరైగ్నైజరస్ చెపాప్రు.

“ఏమనుకోవదుద్. నేను రాఘవయయ్ కోసమే వచాచ్ను. వాళిళ్ంటోల్నే నా భోజనం.”

“వసుత్నాన్రని ముందే తెలిసేత్ బాగుండేదమామ్.” రాఘవయయ్ మొహమాటంతో అనాన్డు.
"ఏంటి రాఘవయాయ్, రావదాద్ నేను?"

“మీకు మామూలుగా భోజనం పెటట్డానికి మనసు రావడం లేదు.”

“ఏం పరేల్దు. నువేవ్ం పెటిట్నా తింటాను.”
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"ఇదంతా నా భాగయ్ం తలీల్. "

“మీ ఇంటికొచేచ్ది భోజనం కోసమే కాదులే పద.”

పదమ్ చేతులు పటుట్కుని కళళ్ కదుద్కునాన్డు.

కళుళ్ తుడుచుకుని నవావ్డు. రాఘవయయ్ ముఖంలో ఏ భావమూ ఉండవనుకునన్ పదమ్కు,
దుఃఖమూ, అది తొలిగిన సంతోషమూ రెండూ కనిపించాయి.

ఈ నెల కథ చెపిప్ంది మా ‘పి పి ఎల’

PPP

అంటే డా. పాటకమూరి పదమ్లత.

మా పి పి ఎల కు దాహం ఎకుక్వ. చదువు దాహం. మామూలు కొలత గాల్సులోత్ తీరే దాహం కాదు.

ముందు గైనకాలజీలో సెప్షలైజన చేసింది. ఆ తరావ్త జనరల మెడిసిన లో పీజీ చేసి, ఆ పైన ఎండో కైరనాలజీలో సూపర సెప్షలైజేషన

చేసి, పర్సుత్తం గుంటూరులో పార్కీట్స చేసోత్ంది.

ఈ డిగీర్లనీన్ తను కషట్పడి చదివి, పోటీపరీక్షలో నెగిగ్, సీటు తెచుచ్కుని సంపాదించినవే.

నేను పేర్మగా “ జగమొండి“ అని పిలిచుకుంటాను.

ఆలోచిసేత్, ఈ నెల కథ వార్యడానికి థీం ఇచిచ్నందుకు కృతజఞ్తలు తెలపాలా వదాద్ అని మరీ మరాయ్దసుత్లాగా
ల్ మేము కృతజఞ్తలు అవీ
చెపుప్కోవడం, సేన్హధరమ్ం కాదని అనిపించినా, అయినా అందరి ముందూ బాగోదు కనక,
"థాంకస్ అమామ్య, పి పి ఎల"

మనసునన్ మా పదమ్లత కలకాలం ఆరోగయ్ంగా నవువ్తూ గడపాలని దీవిసూత్

చందు శైలజ
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www.koumudi.net

