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- రెండవ కథ - 
 

 కొనేన్ళళ్ కిర్తం , 
మాఘ మాసం , పెళిళ్ళళ్ సీజన.  నా టేబిల మీద ఉనన్  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. 
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“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. 
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. .  
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 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 
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. 
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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.   
 

******* 
 
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.” 
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“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,  
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.  
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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.  
 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.   
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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?  
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.   
 

(వచేచ్నెల మరో కథ) 
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