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రాతిర్కి రాతిర్ ఘోరం జరిగిపోయిందని అరుసోత్ంది పిర్య. అనాయ్యం జరిగినపుడు ఆమె భదర్కాళి అవుతుంది.
ఇంత నీతిలేని మనుషులుంటారని ఆమె కలలోనైనా వూహించ లేదట. తననింత కోష్భకు గురి చేసినవారు బాగు
పడరని రంకెలేసోత్ంది.
ఆమె కోపానికి కారణమైన జయరాం, తాపీగా చేతులు తుడుచుకుంటూ వచాచ్డు. తపుప్ చేశామనుకునన్పుడు
బలవంతాన ఆవహింప జేసుకునే అతి తాపీదనం కనబడుతోందతనిలో .
అకక్డునన్ వెదురు కురీచ్లో విశార్ంతిగా కూరుచ్ని, కిషోర కుమార పాట హమ చేసుత్నాన్డు. ఖూనీ చేసొచిచ్ కూని
రాగం తీసుత్నన్టుట్.
అతనిన్ చూడగానే పిర్య ఆగర్హం కటట్లు తెచుచ్కుంది. నరుస్లు, పేషంటుల్, వారి బంధువులూ అందరూ
చూసుత్ండగానే, అతనికెదురుగా నిలబడి,
" జయరాం, నీకసలు సిగుగ్ందా? మనిషివేనా? ఎతికస్ లేకుండా"
ఆమెను మధయ్లోనే ఆపేసి, "ఆగాగు. ఎతికస్ తపిప్ నేనేం చేశాను. సరైన కారణముంది గనకే చేయాలిస్ వచిచ్ంది.”
“ఏంటా కారణం? చూపెటుట్.“
“బిడడ్ గుండె చపుప్డు నాకెందుకో తేడాగా అనిపించింది. అందుకని ఆపరేషన చేశా”
“తెలల్వారుజామున పేషంటుని నిదర్లేపి, బిడిడ్ హారట్ రేట తీసుకోవాలిస్న అవసరమేమొచిచ్ంది?”
“చూడు పిర్యా, డూయ్టీలో వునన్పుడు పేషంటల్ని జాగర్తత్గా చూసుకోవాలిస్న బాధయ్త నాది.”
“అబోబ్, ఎంత రెసాప్నిస్బిలిటీ?”
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గొంతులు పెంచి మాటలు విసురుకుంటునాన్రు.
ఆ రోజు వుదయం ఏడింటికి ఒక ఆపరేషన చేదాద్మనుకుంది పిర్య. పరీక్షలు, ముందసుత్ ఎనెసీథ్షియా చెక అప
దగగ్రుండి చేయించింది. బల్డ కూడా అరేంజ చేసింది.ఉదయానేన్ ఆరుంబావుకు అమమ్వారి కుంకుమ పెటుట్కుని
వారుడ్కొచిచ్ చూసేత్, బెడ మీద పేషంట లేదు. ఆపరేషన థియేటరోల్ వుందనాన్రు.ఎవరు చేసుత్నాన్రని కనుకుక్ంటే, రాతిర్
డూయ్టీలో వునన్ జయరాం.
తెలల్వారు జామున 5:30 కు పేషంటిన్, థియేటర షిఫట్ చేసి ఆపరేషన చేసేశాడు. తగాదా ముదిరాక ఇంగీల్షు
భాషలో మురికి పదాలు వాడుకోక తపప్లేదు.
అలా అందరి ముందూ గొడవపడడం చినన్ విషయమేమీ కాదు. పైగా పెదద్ నరుస్ వనజ గారి సమక్షంలో. ఆమె
మా పొర్ఫెసర కు పర్ధాన వేగు. ఆయనకీ విషయం తపప్కుండా తెలుసుత్ంది. ఇక ఆపై వూహించుకునే ధైరయ్ం లేదు
మాకు.
PPP
అందరిదీ ఒకే సమసయ్. మూడేళుల్ అయిపోయేలోపల వీలైననిన్ ఎకుక్వ కేసులు చేయాలని, అనుభవం
సంపాదించుకోవాలనన్ దాహం.
కానీ కేసులేవీ? ఒకే కేసు, వందమంది యోధులు.పర్తి కేసుకీ ఎంతో పోటీ వుండేది. ఈ కేసుకి నేను
చేసుకుంటానంటే నేను చేసుకుంటానని పేచీలు పడేవాళల్ం. నా వంతంటే నా వంతని గొడవలు.
రేపుదయానేన్ చేసుకుందామని కరీచ్ఫు వేసుకునన్ కేసుని , రాతిర్కి రాతిర్ కబాజ్ చేసేవాళుల్. పొదుద్నేన్ పోరాటాలు,
రభసలు, అలకలు, మౌన పోరాటాలు.
కలకతాత్ కౌటిలయ్త, మళయాళీ కంగాళీయం, షెరి షెరి పినెన్తవ్ం, ఢిలీల్ బులీల్యింగు, మా కోడిపుంజు తతవ్ం.
డిపారెట్మ్ంట లో కతుత్లు దూసుకునే పరిసిథ్తి!
గొడవ విచారణకు రానే వచిచ్ంది. పొర్ఫెసర ఆఫీసులో కలవమంటూ మాకు తాఖీదులొచాచ్యి. ఆ గదిలోకి
ఒకక్రే వెళాల్లిస్ వసేత్, పార్ణాలు అరువు తీసుకుని అడుగుపెటేట్ వాళల్ం.
అందరం గుంపుగా నడుచుకుంటూ పోయాము.
వెళేల్ దారిలో జయరాం, తాను అతి కూల గా కనిపించడానికి నానా తిపప్లు పడుతునాన్డు. ఆనాడు తాను
ఆపరేషన చేయడం సరైన నిరణ్యమేనని నిరూపించడానికి లైబర్రీ నుండి జరన్లస్ తెచాచ్డు. వాటితోనే, గాలి
విసురుకుంటునాన్డు. ఈ గొడవ, ఏనుగు మీద కూరుచ్నన్ దోమ వంటిదని సేట్టెమ్ంటిల్సుత్నాన్డు. పకక్వారితో అకారణంగా
పకపక లాడుతునాన్డు. పిర్యను మరింత చిర చిరలాడించడానికి చేతనైననిన్ విదయ్లు పర్దరిశ్సుత్నాన్డు.
పిర్య, జయరామ కు వినిపించేలా కణ కణలాడుతూ ఖయియ్మంటోంది. తనతో బాటు నడుసుత్నన్ వారితో
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“జయరామ అరాచకాలనిన్టినీ లిసట్ రాశా. ఇవాళ సార చేతిలో వాడి వీపఫ్గిలించకపోతే రేపణుణ్ంచి నా పేరు
తిరగదిపిప్ పలకండే ” అంది. చుటూట్ వునన్ ముతైత్దువలు తలలూపుతూ ‘యపిర్, యపిర్’ అనుకునాన్రు.
సార రూము దగగ్రకెళేల్పప్టికి అందరం పిలుల్లాల్ మారాము. సార ది వెనన్ వంటి సవ్రూపం. అతి సూటి ముకుక్.
తెలల్ని చొకాక్లో దేవదూతలా కూరుచ్ని వునాన్రు. మేమంతా అపుప్డే నరకం నుండి రిలీజైన నేరసుథ్లవలె దుముమ్
కొటుట్కుపోయి, జిడోడ్డుతూ నిలబడాడ్ము. వేరే వారిమీద ఎతిత్పోయడానికి గంపెడు దుమూమ్, సొంత బాధ చెపుప్తూ
భోరుమనడానికి గుండిగ కనీన్ళల్తో అందరం సిదధ్ంగా వునాన్ము.
ఆయనవేమీ అడగలేదు. టై సవరించుకుని మెతత్గా మాటాట్డారు.
“మీ అందరికీ మెరుగైన టైరనింగ అవసరం. బిజీ హాసిప్టలోల్ పని చేసేత్ భవిషయ్తుత్లో బాగుంటుంది. అందుకోసమని
ఒక హాసిప్టల ని ఎనిన్క చేశాను. అకక్డ డైరెకట్ర, డా. పౌల ఎమామ్నుయేల నా సేన్హితుడే. నెలకొకరు చొపుప్న
డెపుయ్టేషన మీద వెళిల్ రండి. మొటట్ మొదట వెళల్ వలసిన రెండు మూడు పేరుల్ నేను నిరణ్యిసాత్ను. మిగిలిన లిసట్ సెకర్టరీ
తయారు చేసుత్ంది.”
ఎకక్డికి?
“ఎకక్డికి సార, ఎకక్డికండీ?” అని అడగగ్ల ఆర నారాయణ మూరుత్లెవరూ లేరు మా బాచ లో. ఏపార్న కింద
తోకలు జాగర్తత్గా ముడుచుకుని బయటికొచాచ్ము.
PPP
వడడ్న చతర్ం మిషనరీ హాసిప్టల! దిండిగల జిలాల్ , తమిళనాడులో వుంది.అదొక బిజీ హాసిప్టల.
ఓపెనింగ బాటస్ మాన గా,

సీనియరల్లో పెదరాయుడైన సలీమ ని పంపించారు.

దుకక్వంటి పెదరాయుడు , చికిక్ చినరాయుడై వచాచ్డు.

ఓ నెలరోజుల తరావ్త

కెఫెటేరియా ఎదురుగా వునన్ గటుట్ మీద కూచునాన్డు.

అందరం చుటూట్ మూగి కొదిద్ దూరంలో నిలబడాడ్ము.
“ఏంటనాన్ ఇలా అయాయ్వు?”
మంతర్ శకుత్లు పొందిన సిదుధ్నిలా నవావ్డు.
“అనాన్, అకక్డెలా వుంది? నీకు ఛానుస్లు దొరికాయా?”
“దొరికేదేంటార్. వదద్ంటే డబుబ్, మెకనాన్స గోలూడ్, రోజూ అవే సినిమాలార్.”

ఆ లెకక్లు , సాట్టిసిట్కస్ చెపూత్ మా

చెవులోల్ పంచామృతాలు వొంపాడు.
“అదొక సవ్రగ్మేరా.” అనాన్డు.
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“మరి ఇందుర్డు, రంభా , గింభా?”
"వునాన్రార్, మారు వేషాలోల్ పని చేసుత్నాన్రకక్డ.”
“ఒరేయ ,అకక్డ డాకట్రుల్నాన్రార్, మొనగాళుల్రా భాయ. ఇకక్డ మనం పర్ళయమనన్ంత బిలడ్ అప ఇచేచ్ కేసులిన్,
మూడు ముకక్లోల్ తేలేచ్సాత్రు. వాళల్ దగగ్ర నేరుచ్కోడానికి బాబో, చాలా వుందిరోయ.”
పర్వచనాలు వింటునన్ శిషుయ్లనుభవించే టార్ంకివ్లిటీ లో మాటాట్డకుండా వింటునాన్ం. ఆ హాసిప్టల గురించి
చెపుత్ంటే , ఎడారిలో అలమటించేవాడికి జలపాతం గురించి వరిణ్ంచినటేట్ వుంది.
ఎవరెవరు ఎపుప్డెళుత్నాన్రో కనుకుక్నాన్డు. నా వంతు నాలుగైదు నెలల తరావ్త వచిచ్ందనాన్ను.
"ఏయ పిలాల్, చీరలెతుత్కెళల్కు. పనిమనిషికిచేచ్దాద్మనుకునన్ పాత డెర్సుస్లు మూడో నాలుగో మూట కటుట్కో. ఒక
రిన సబుబ్ కూడా.”
“అనాన్ , అరవం రాదుగా మనకు?”
“నువేవ్మైనా అరవ సినిమా

లిరికస్ రాయాలా?

రెండో నాలుగో ముకక్లు పేషంటేల్ నేరుప్తారు. అయినా

పేషంటల్తో మాటాట్డే టైముండదురా. సునామీలో సిగిరెటుట్ వెలిగించే ఫురసత ఎకక్డ? ఒరేయ ఇది సివ్మిమ్ంగ పూల.
అది సముదర్ం రా. ఆ ఈతే వేరు.”
సంతృపిత్తో పొటట్ మీద రుదుద్కుంటూ చెపాప్డు. .
నాలుగైదు నెలలు గడిచాక నా వంతు వచిచ్ంది.

PPP

కోయంబతూత్ర నుండి మదురై వెళేల్ టెర్యినెకిక్ మధయ్లో ఒడడ్న చతర్ంలో దిగాను. మిషనరీ హాసిప్టల చాలా
ఫేమస. హాసిప్టల ముందు ఆటో దిగి లోపలికెళుత్ంటే, "అకాక్ , అకాక్" అనన్ పిలుపు వినిపించింది.
ఈ వూళోళ్ నా తముమ్డెవరా అని చూసేత్ , మా జూనియర రాజేష. పోయినెన్ల అతనిదే, ఇకక్డ పోసిట్ంగ. వాడింకా
పోకుండా ఇకక్డే వునాన్డే? కేసులకు పోటీ వసాత్డా ఏం ఖరమ్? పొదుద్నేన్ తెలల్కాకిని చూసినటుట్ మొహం మాడేచ్సుకునాన్.
"రా అకాక్, రా" అంటూచాలా అభిమానంగా పలకరిసుత్నాన్డు. మణిపాల లేడీ డాకట్రల్కో గది కేటాయించారట.
నేనొచిచ్న విషయం ఆఫీసులో చెపిప్ తాళం తెచాచ్డు.
తాళం నా చేతికిచిచ్, “అకాక్ సామానదీ లోపల పెటుట్కు రా, నేను కాంటీన చూపిసాత్” అనాన్డు.
అదొక డాబా ఇలుల్ మోసత్రుగా వుంది. పెదద్ వరండా, నాలుగైదు వరుస గదులు. నాది మూడో గది. పకక్ గదులోల్
వేరే లేడీ డాకట్రస్ వుంటారట. తలుపు తెరిచి చూసేత్, గదిలో ఒక పెదద్ ఇనప మంచముంది. గది మొతత్ం మంచమే.
పకక్న కొదిద్గా చోటుంది కానీ, నడవాలంటే అడడ్ం తిరిగి అడుగులు వేయాలి. గళల్ దుపప్టి, గటిట్ దిండు.
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వెనక ఇంకోగది వుంది. అదేమిటో చీకటి కొటుట్లా వుంది. మధయ్లో దణెణ్ం కటిట్ వుంది. దానికి ఆనుకుని బాత
రూమ, పకక్నే ఒక ఏట వాలు బండ. బటట్లుతుకోక్వడానికి.
కాంటీన వైపు వెళుత్ంటే, "అకాక్, ఎంత తెచుచ్కునాన్వు?"అడిగాడు డా. రాజేష.
నీకెందుకు అనబోయి "మూడు వేలు." అనాన్ను.
నడుసుత్నన్ వాడిలా ఆగిపోయి, నోటిమీద చెయుయ్ంచుకుని “మూడువేలా?” అనాన్డు.
"ఏం, చాలవా?"
డబిబ్ంగ సినిమాలో కామెడీ సీనల్కూక్డా నవేవ్వాడిలాగా ఒకటే పొటట్ పటుట్కుని నవువ్తునాన్డు.
“ఏమొచిచ్ంది, అంతగా నవువ్తునాన్వు?”
“అంతెందుకకాక్. అనిన్ డబుబ్లేంజేసుకుంటావు? మరీనూ!" అంటూ విసుకుక్నాన్డు.
బెనారస శాలువా కపుప్కునన్ ఎస. వరలకిష్లాగా, నాకూక్డా రిచ ఫీలింగుతో వుకక్ బోసింది.
“ఇకక్డ లైఫెంత చీపో తెలుసా?” అని అకక్డి మనుషుల గురించి చెపాప్డు. ఊరి వారంతా మరాయ్ద రామనన్
కాలపు వారట.
మంచినీళల్డిగితే మరచెంబులో పాయసం పోసి ఇసాత్రట.
“సరేలే కానీ, నువెవ్పుప్డెళాత్వు?” అడిగాను.
వాడకక్డకక్డే తిరుగుతుంటే నాకు చిరచిరలాడుతోంది.
“రా అకాక్, రా” అంటూ కేంటీన కు తీసుకెళాల్డు. తానేదో అరవ పండితుడైనటుట్ ఆ మెసుస్ అమామ్యితో
మాటాట్డుతునాన్డు. కామాలెకుక్వ, ఆమాలు తకుక్వ.
“అకాక్ వీళల్కో అయిదొందలు అడావ్నిస్వువ్” అని నాచేత ఇపిప్ంచాడు.
మూడు వేలలో అయిదొందలు పోతే 2500. ఇపుప్డైతే ఆలోచనలకు కాసత్ మేకప పూసి, లిపిస్ట్కుక్ వేసి
మాటాట్డుతునాన్ను కానీ, అపప్టోల్ బురర్కేమి తోసేత్ అదే బయటికి అనేదానిన్. లౌకయ్మనన్ది ఎరగని రాతి సవ్రణ్ యుగం!
"నువెవ్పుప్డు పోతావికక్ణుణ్ంచి?"
"చుటుట్పకక్ల గుళూళ్ గోపురాలూ చూసుకుని నాలోర్జులాగి పోతా. "
"నువేవ్మైనా రిటైరయాయ్వా? తీరథ్ యాతర్లు చేయడానికి. తొందరగా పో "
"వెళాత్లే అకాక్. అవసరమై కొంచం అపుప్ చేశా. ఇంటి నుండి మనీ వసాత్ వుంది. అది రాగానే అపుప్ తీరేచ్సి వెళాత్.”
"డబొబ్చేచ్ వరకూ ఇకక్డే వుంటావా?"
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"తపప్దుగా మరి . పోనీ నువివ్వువ్. ఊరెళల్గానే వెంటనే మనియారడ్ర చేసాత్ను."
వాడు పోతే తపప్ వూపిరి పీలేచ్ది లేదని లంగస్ మొండికేసుత్నాన్యి.
"ఎంత నీ అపుప్?"
“మెస బిల కటాట్లి, ఇంకా కొంచం బయట అపుప్లునాన్యి. మొతత్ం పదిహేడొందలు." అంటూ సణిగాడు.
"ఇకక్డనీన్ ఫీర్ అనాన్వు. ఊళోల్ వాళుల్ పాయసమిసాత్రనాన్వు. అపుప్లెందుకు చేశావు?"
"నాకు పాయసం పడదకాక్. వేరే తాగుతాను."
మరి ఏం తాగుతావని అడగబోతుంటే 'నువువ్ వీడితో ఎకుక్వ మాటాట్డుతునాన్వే. ఇక నోరు మూసుకుని పాయింట
కొచేచ్యి. '
బురర్లో అలారం గటిట్గా మోగి, లోపలున్ండి రిపోరట్ పిర్ంట అయి వచిచ్ంది.
“ఇసాత్ కానీ, ఒక కండిషన. వెంటనే బండెకుక్తానంటేనే.”
“ఇపుప్డే వెళిల్పోతా.”
2500- 1700= ? ఎంత? ఎంతబాబ్?
‘ఇంచుమించుగా, మచుచ్పిచుచ్గా- వెయియ్కి ఎకుక్వో తకుక్వో.
వాడికి పదిహేడొందలు లెకక్ బెటిట్ ఇచాచ్. నా దగగ్ర ఎనిమిది వందలు మిగిలాయి.
“ఏం చేసుకోను ఇనిన్ వందలు. ఏమిటింతింత డబుబ్. ననున్ పటుట్కుంది.’
నోటుల్ జేబులో పెటుట్కుని "థాంకస్కాక్, లాగ బుక ఇకక్డ వదిలేసి వెళాత్ను. నాలుగు కేసులు నాకూక్డా ఎకిక్ంచి
పటుట్కురా."
"డెర్సుస్లైనా మూడు తెచుచ్కునాన్ కానీ, చెపుప్లొకక్ జతే వునాన్యి. తెగితే కషట్ం."
"సరేల్, సరేల్."
PPP
నాకిచిచ్న గదికి దగగ్రోల్నే మెస వుంది. వెదురు తడికెలకు నీలం రంగు వేసిన వెదురు తడికెలు. సుజాత అనే
అమామ్యి, ఆమె భరాత్, అతాత్ కలిపి మెస నడిపేవారు. అతత్గారిని చూసేత్ భయమేసేది. బరువైన విగర్హం. ముఖానికి
పసుపు. తీక్షణమైన చూపులు, సాగిపోయిన చెవులకు బరువైన బంగారు దుదుద్లు వేళాడుతుండేవి.
బేర్క ఫాసట్ కి వెళిల్నపుప్డు సుజాత నా వంక చూసి చినన్గా నవువ్తుండేది. మాటాట్డుకోడానికి భాష రాదు. ఆ చినన్
నవువ్లతోనే సేన్హం చేసింది. తమిళం కాసత్ కాసత్ అరథ్మయే నాటికి పకక్న ఒక కోవెల వుందనీ, చాలా మంచి గుడి అనీ
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వెళిల్ రమమ్నీ చెపుత్ండేది. వెళాత్ననన్టుట్ తలూపేదానిన్ కానీ, హాసిప్టల కెళాల్క ఆ విషయమే గురొత్చేచ్ది కాదు. పైగా
పుటకతోనే భకిత్హీనత.
చాలా మిషనరీ హాసిప్టలస్ మాదిరిగానే, ఆ హాసిప్టల కూడా ఎనోన్ ఎకరాల అడవి వంటి పర్దేశంలో కటాట్రు.
ఓపీ ఒక వేపుంటే, లేబర వారడ్ మరొక వేపుండేది.
మొదటి పది రోజులూ మా పొర్ఫెసర గారి సేన్హితుడైన డాకట్ర పౌల కనిపించలేదు. ఏమని అడిగితే ఆయన సిక
లీవు లో వునాన్రని చెపాప్రు. ఓ నాడు కేసుకోసం అరథ్ం రాతిర్ వసుత్ండగా తార్చు పాము కరిచిందట. పాదం సెపిట్క
అయిందని చెపాప్రు. ఆ విషయం వినన్దగగ్రున్ండీ రాతిర్ డూయ్టీ కెళేల్పుప్డు ధనా ధనా అని అడుగులేసూత్ పోయేదానిన్.
నా అడుగులకు దగగ్రోల్ పాములనీన్ దూరం జరిగి పారిపోతాయని నా ఆలోచన. సొంతూరి పెదద్ డాకట్రేన్ కాటేసిందంటే,
ఇహ పొరుగూరి పిలల్ డాకట్రిన్ నేనంటే ఏం లెకక్.
నేను చేరిన పదోరోజున కాలికి కటుట్తో కుంటుకుంటూ వచాచ్రు. డాకట్ర పాల ఎమామ్నుయేల గైనిక చీఫే కాదు ఆ
హాసిప్టల డైరెకట్రు కూడా. చాలా గొపప్ డాకట్రని చుటుట్ పకక్ల చాలా పేరు. విపరీతమైన అంకితభావం. పేదవారికి అతి
తకుక్వ ఖరుచ్తో ఎలా వైదయ్ం చేయొచేచ్ చెపేప్వారు. అపప్టోల్ ఆయన పెదాద్పరేషన చేసేత్ అయే ఖరుచ్ కేవలం 130
రూపాయలు మాతర్మే.
అంత రదీద్ హాసిప్టలోల్ కూడా డెలివరీకి వచేచ్ పర్తి సతరీకి ఎంతో శుభర్త పాటించేలా జాగర్తత్లు తీసుకునేవారు.
అవనీన్ ఆయన పెటిట్న నియమాలే. శుభర్తలోనూ, సాట్ండరడ్స్ తోనూ ఎకక్డా రాజీ పడని వాతావరణంలో ఆపరేషనుల్
జరిగేవి. తకుక్వ ఖరుచ్తో పేదవారికి మెరుగైన వైదయ్ం.
బయట, ఆయనిన్ చూసేత్ అంత హాసిప్టల కు డైరెకట్రని, గొపప్ డాకట్రని అనుకునే అవకాశమే వుండదు. ఆ
ఆనవాళేళ్మీ అతికించుకునే మనిషి కాదాయన.

లూజుగా వేళాడే టెరిల్న చొకాక్. కళల్ జోడు. ఆకు చెపుప్లు. మా

చినన్పప్టి ఎలెమెంటరీ సూక్లు మాషట్రుల్ గురొత్చేచ్వారు.
పొదుద్నన్ ఏడింటికి ఆపరేషనుల్ మొదలు పెడితే, సాయంతర్ం నాలుగయేయ్ది. అరుపులు, తిటుల్ హడావుడి లేకుండా
మౌనంగా నేరిప్ంచేవారు మాకు ఆపరేషన టెకిన్క.
ఆపరేషనల్యాక మెస కు వెళేత్ రసం మాతర్ం వుండేది. నలల్ని మటిట్ పాతర్లో మిరియాల రసం. పైన కొతిత్మీర
తేలుతూ వుండేది. చలల్టి దుడుడ్ బియయ్పు అనన్ంలో ఆ రసం పోసుకుని తింటుంటే, మానవ జనమ్ ఎందుకెతాత్నో
తెలిసిపోయింది. అసలా రసం కోసమే మరొకక్ సారి ఆ వూరెళాల్లనిపిసుత్ంటుంది.
మరీ వటిట్ రసంతో తింటునాన్నని, సుజాత, ఆమెల్ట వేసి తెచేచ్ది. రసభంగమౌతుందంటే వినదూ.
PPP
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అకక్డ ఒక చలల్ని పాల రాతి పార్రథ్నాలయముండేది. గాలరీ వలె పాలరాతి మెటుల్ండేవి. పర్తి వుదయం డూయ్టీకి
వెళల్బోయే ముందు అందరూ అకక్డ సమావేశమయే వారు. దారిలో వరాష్నికి తడిసిన పొనన్ పూలను కోటులో వేసుకెళిల్
చివరి మెటుట్ మీద కూరుచ్నేదానిన్. పార్రథ్నకి పాటలు పాడే వారు. మొదట ముగుగ్రు నరుస్లు మొదలెటేట్ వారు. చకక్ని
టూయ్న. పాటకు అరథ్మేమిటో తెలిసేది కాదు. రెండు మూడు నిముషాల తరావ్త హాలోల్ అందరూ గొంతు కలిపేవారు.
సెలయేటిలో చేమంతుల పర్యాణం వంటి పాట. ననెన్కక్డికో తీసుకెళిల్పోయేది.

పార్రథ్న పూరత్యే సమయానికి

మనసంతా దయతో నిండిపోయేది. కళుళ్ సరసుస్లయేవి. ఆ పేర్మ ఎవరి మీదైనా కురిపిసేత్ తపప్ భారం తీరదని
తెలుసుత్ండేది.
నాతో తెచుచ్కునన్ పొనన్ పూలను, కనిపించని ఎవరికో సమరిప్ంచి అందరికంటే ముందుగా లేచి బయటకు
వచేచ్దానిన్. ఎవరైనా

పలకరిసాత్రేమో,

అతి

సాధారణ

సంభాషణలతో,

నా

నిశచ్లమైన

సరసుస్ని

చెదరగొడతారేమోననన్ భయంతో హాసిప్టల వైపు తవ్ర తవ్రగా వెళిల్పోయేదానిన్.
PPP
మాకు టెర్యినింగ ఇచేచ్ందుకు ఇదద్రు డాకట్రుల్ండేవారు.డా.డిమ, డాకట్ర డే అని సికిక్ం నుండి వచాచ్రట. కేంపస
లోనే కావ్రట్రోస్ల్ వుండేవారు. డా. డే పనితనం చూసేత్ పరశురాముడంతవోడు అనన్ పదం గురొత్చేచ్ది. సనన్గా పొడుగాగ్,
నేపాలీ పోలికలునన్ బకక్ మనిషి. ఏమైనా తింటాడో లేడో. అతనికి తోడు డాకట్ర డిమ. పెదద్కక్లా వుండేది. ఆమె పదధ్తి,
నవువ్, మాటలూ , పని నేరిప్ంచే తీరు అనీన్ పెదద్కక్ లానే. అలుపెరగని గడియారపు ముళల్లాగా పని చేసేవారు.
ఎంతటి కిల్షట్మైన సరజ్రీ అయినా సరే వాళల్కవి లేత గుమమ్డికాయలే. “ అమోమ్ ఈ పేషంటు బతుకుతుందా ?”
అని నా కాళుళ్ వణికే కేసులిన్ అయిదో ఆరో నిముషంలో తేలేచ్సి, వెంటనే రెండో పని మీద పడేవారు. ఎవరికో జీవం
పోసుత్నాన్మనో, పార్ణదాతలమనన్టోట్ ఫోజులెరగరు.
“అలిసిపోయానబాబ్, ఐ యాం టైరడ్” అనడమే రాదు. సోకు తెలియని మనుషులు.
రాతిర్ పూట లేబర రూంలో జడివాన కురిసేది.

PPP

పిలల్ల జడివాన.
అయిదో ఆరో టేబులస్ వుండేవి. ఒకక్టీ ఖాళీ వుండేది కాదు. తలుల్ల అరుపులు , అవి ఆగగానే పిలల్ల ఏడుపులు.
కానుప్ కషట్మైనపుడు ఆపరేషన చేయవలసి వసేత్ ఒకక్ రెండు నిముషాలోల్నే ఆపరేషన టేబుల మీద వుండేది. అంత
తవ్రగా పేషంట ని షిఫట్ చేసేవారు సిబబ్ంది. డాకట్ర డే , ఏదైనా

పెదద్ పొర్సీజర చెయయ్బోతుంటే ఛానిస్వవ్మని

బతిమాలేదానిన్.
" డే అనాన్ , పీల్జా, ఇది ననున్ చెయయ్నివవ్వా”
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“నువివ్ంకా చినన్దానివి. పర్తిదానికీ ఎగబడకూడదు.”
అంతే! నా ముఖానీన్, మూతిని దుఃఖంతో చుటట్ చుటేట్సి ముంగిలాగా, మాటాట్డకుండా దూరంగా నిలబడేదానిన్.
"కోపమొసేత్ చాలు, ఈ అమామ్యి గోడకానుకుంటుంది డా. డిమ” అని చెపిప్ నవేవ్వాడు.
“సరే , రా మాట వినవుగా” అంటూ ఇనుర్స్ట్మెంట చేతికిచిచ్ చేయించేవాడు.
జాగర్తత్గా చేసేత్ సంతోష పడి మెచుచ్కునేవాడు.
పర్తిరోజూ

వుదయం అయిదునన్రకు తెరిపిచేచ్ది, కానుప్ల వాన. మళీల్ సాన్నం చేసి ఏడునన్రకు పేర్యర

హాలుకెళాల్లి. కాసేపు పడుకోవాలని శరీరం ఏడిచేది.
“సరే చావు” అని అని దగగ్రోల్ వునన్ డూయ్టీ రూమ కెళేల్దానిన్. పేరుకే అది డూయ్టీ రూమ, కానీ నిజానికదొక
సామానల్ కొటుట్. అనిన్ సామానల్లోకీ ఒక చెకక్ బెంచీ, పడుకోడానికి అనువుగా వుండేది.
పడుకునన్ వెంటనే సవ్రగ్ం వంటి నిదర్. కాసేపటికి పాదమీమ్ద మెతత్టి సప్రశ్. ఆ తరావ్త సనన్ని తాడు ఏదో
పాకుతుండేది. ఎలక, దాని తోక. ‘అమోమ్ ఎలక. లేవాలి. కెవువ్ మనాలి. అంటాను. తపప్కుండా అంటాను. ఇదిగో,
ఒకక్ నిముషం నిదర్పోయి, లేచి కెవువ్మంటాను.’
మళీళ్ అది కాళాళ్ గజాజ్ ఆడుతోంది. దూరాన కిచ కిచ మంటోంది. ‘కెవువ్ మనడానికి నువువ్ లేవవేమే?’ అని
మెదడు అరుసుత్ండేది.
“ఇదిగో, లేసుత్నాన్. తపప్కుండా కెవువ్ మంటా."
అదుభ్తమైన చినన్ పర్పంచం. తిండి , నిదార్, సౌకరయ్ం అనీన్ తకుక్వే, సంతృపిత్ తపప్.
PPP
నాలుగు రోజులోల్ నా పోసిట్ంగ అయిపోతోందనగా ననున్ తన కావ్రట్రస్ కు రమమ్ని ఆహావ్నిచింది డా. డిమ. వాళల్
పిలల్లకు బుడిడ్ బుడిడ్ బొమమ్లు, మిఠాయిలు కొనుకుక్ని వెళాళ్ను. పెదద్ కూతురికి తొమిమ్దేళుల్ంటాయేమో. ఆఖరి బిడడ్ను
వుయాయ్లోల్ వేసి వూపుతోంది.
డాకట్రల్ందరికీ వరసనే, ఒకే రకమైన ఇళుల్ కటాట్రు. రెండు రైలు పెటెట్ గదులు. వెనక చినన్ వంటిలుల్. కామన
వరండా. దానిన్ండా చెపుప్లు , సామానుల్, గోతాములు, మూడు చకార్ల సైకిళుల్, ఒకటి కాదు.
పకక్నే డా. డే వాళల్ పోరష్న పకక్నే అనుకుంటా. కాసేపయాక చిరుగుల బనియన వేసుకుని బయటికి వచాచ్డు.
మొహమాటంగా నవావ్డు. రేకుల షెడుడ్ పైకెకిక్ సొరకాయ కోసుకుని లోపలికెళాల్డు. మళీల్ బయటికి వచిచ్ జెరమ్న సిలవ్ర
డేకిసాతో నీళుల్ తీసుకెళాల్డు, థియేటరోల్ నాకంటికి పరశురాముడనిపించే డా. డే.
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చేతిలో ఇంత పనితనం వుండి ఏమిటీ జీవితాలు. ఎకక్డైనా పార్కీట్సు పెటుట్కోవచుచ్ కదా అంటే , డి ఎన బి డిగీర్
రావాలనేవారు.మాకు పీజీ ఎలాగో ,వారికా డి ఎన బి అలాగ.
డా. డిమ తాపీగా నాతో కబురాల్డుతోంది. తనొక గొపప్ సరజ్న అని, తనకునన్ సామరాథ్య్నికి అతిశయం
వొలకబోసుకోవచచ్నన్ విషయం కూడా తెలియనంత మామూలుగా. కాసేపయాయ్క, పిలల్లొచిచ్, ఆకలంటూ తలిల్ మీద
పడాడ్రు, ఏవనాన్ పెటట్మని.
కిచెన లోకెళిళ్ ఆమెల్ట వేసుకొచిచ్ంది. రెండు క్షణాలోల్ తినేశారు. నాకొక ముకక్, పేల్టోల్ పెటిట్ తెచిచ్ంది.
వెజిటేరియనన్ని చెపప్ బుదిధ్ కాలేదు. బలవంతాన లోపల కుకేక్శాను. బయటికి రాకుండా ముకూక్ నోరూ మూసి గటిట్గా
గాలి పీలాచ్ను.
డా. డే ఏదో కావాలనన్టుట్ గుమమ్ంలోకొచిచ్, ననున్ చూసి వెళల్బోతుంటే “పరేల్దులే, రా” అని పిలిచింది. ఓ
మూడొందలు చేబదులు కావాలని తీసుకెళాల్డు. డబిబ్చిచ్ ఒక చినన్ నోటుబుకుక్లో రాసుకుంది ఆ వివరాలు.
నేనెళిల్పోతుంటే బయటి వరకూ నాతో నడుసూత్ వచిచ్ంది. అందరికనాన్ చినన్ బిడడ్ని చంకనేసుకుంది. దాని ఉబుబ్
ముఖం పాలిపోయి వుంది. మిగిలిన పిలల్లు కూడా నడుసూత్ తోడు వచాచ్రు. పెదద్ సైజు గౌనుల్, పోషణ లేని జుటుట్. తలలు
మాసిపోయి వునాన్యి. వీళళ్కు తలక పోసే తీరికైనా దొరుకుతుందా ఆ తలిల్కి?
PPP
ఆ రోజు ఆఖరి రోజు. మధాయ్హన్ం నాలుగింటికి రిలీవ చేశారు.

రేపుదయం బసెస్క్కిక్ కోయంబతూర వెళిల్

అకక్ణుణ్ంచి మణిపాల వెళిల్ పోవడమే. మళీల్ ఇటువంటి హాసిప్టలోల్ పనిచేసే అవకాశం వసుత్ందనుకోను. తిరిగి వసుత్ంటే
మనసంతా పొనన్ పూల పరిమళం నిండింది.
“బాగుంది. నాకు చాలా బాగుంది.”
తల పైకెతిత్ చెటల్మీద పకుష్లకు చెపాప్ను. పనీ పాటా లేని వసంత కాలపు కోయిల బదులిచిచ్ంది.
కోయిలెకక్డుందో కనిపెటాట్లని మెడ ఎతిత్ హాసిప్టల ఆవరణలోని చెటల్ వంక చూసుత్నాన్. గుబురు చెటుల్. రోజూ
ఈ చెటల్ నీడలో తిరిగాను. ఒకక్నాడైనా కనెన్తైత్నా చూడలేదు. ముదురు పచచ్ ఆకులోల్ ఆ నలల్కోయిల ఎకక్డుందో?

గది కొచేచ్శాను. రోజూ లంచ కెళేల్ టైమది. ఎందుకిపుప్డా లంచ. తినేసి ఎకక్డి పరిగెతాత్లి గనక.
‘ఆ రోజు రాతర్ంతా నిదర్పోవచుచ్. పొదుద్నేన్ లేవకక్రేల్దు. కేసొచిచ్ందని పిలుపులు రావు. సోట్ర రూములో బెంచీమీద
నిదర్, ఎలుకలు. వాటి తోకలు! అనిన్టికీ సెలవు.’
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అనుకుంటే దిగులు దూలమొకటి నెతిత్న పడడ్టట్నిపించింది. సుజాత వచిచ్, ఓ పేల్టులో అరటికాయ బజీజ్లు, టీ
తీసుకు వచిచ్ నేను కూరుచ్నన్ పిటట్ గోడ మీద పెటిట్ంది. సుజాతకేమైనా ఇవావ్లి అనిపించింది.
‘ఏమివావ్లి, ఏమిసేత్ బాగుంటుంది?’ అని ఆలోచిసుత్ంటే,’బహుమతులు సరే, అసలు మెస బిలుల్ కటాట్లి కదా’ అని
తటిట్ంది.
హఠాతుత్గా కంగారయింది. బిల ఎంతయి వుంటుంది. అసలు నా దగగ్రెంతుందో. గబగబా గది తలుపు తీసి బేగ
తీసి చూసుకునాన్. రాజేష కు అపిప్వవ్గా, మిగిలిన ఎనిమిది వందలోల్ ఆ ఖరూచ్, ఈ ఖరూచ్ పోగా, మూడొందల ముపైఫ్
మిగిలింది.
బసుస్ టికెట తీసుకోవాలి, ఆ డబుబ్తోనే. టీ గాల్సు కడిగి సుజాత దగగ్రకెళాల్ను. “సుజాతా, మెస బిలుల్.” అనాన్ను.
చూరులో పైన దాచిన చీటీ తీసిచిచ్ంది. వంకర టింకరగా రాసిన 1160 రూ. ఆ చీటీ చూడగానే గుండె దడ
వచిచ్ంది.
‘అవునూ , వెళిల్న వెంటనే డబుబ్ పంపిసాత్ననన్ రాజేష ఏడీ, పంపలేదే?’
చీటీ వంక చూసూత్ నిలబడడ్ నాతో “ఇక డూయ్టీ లేదుగా, ఇవాళైనా గుడికెళూల్” అంది సుజాత.
తలూపాను.
“కోవెలకు చీర కటుట్కో.” ఆనాడు కూడా వెళల్నేమోనని చెయియ్ మీద చెయియ్ వేసింది.
నవువ్ తెచిచ్ పెటుట్కుని, “వెళాత్” అనాన్ను.
పనిలో పడి, రాజేష అపుప్ తీసుకునన్ విషయమే మరిచ్పోయాను. నెల అయిపోయినా పంపలేదంటే ఇంకేం
పంపుతాడు. సొంతగా డబుబ్ మేనేజ చేయడమదే మొదటి సారి. అసలీ విషయమే గురుత్ రాలేదేమిటి. రేపుదయమే
పర్యాణం. ఇంతలోకి ఎవరిసాత్రు డబుబ్.
డాకట్ర డిమ, డాకట్ర డే ఇదద్రూ గురొత్చాచ్రు. అంత డబుబ్ వాళెల్కక్ణుణ్ంచి సరుద్తారు. చినన్ జీతాలు, పెదద్
సంసారాలు. కాళూల్ చేతులూ ఆడలేదు. ఎవరన్డగగ్లను ఈ వూరికాని వూళోల్.
సుజాతకేమని చెపాప్లి? దేవుడా. ఇకక్డికి వసూత్ ఒకే ఒక చీర తెచుచ్కునాన్ను. పసుపప్చచ్ని సాదా చీర. సాన్నం
చేసి చీర కటుట్కుని బయటికొసేత్, కొదిద్ దూరంలో నిలబడి వుంది సుజాత. నేనెపుప్డు బయటికి వసాత్నా అని
చూసుత్నన్టుట్ంది.
ననున్ చూడగానే దగగ్రకొచిచ్ పైనుండి కింది వరకు చూసి చిరునవువ్ నవువ్తూ బాగునాన్వంది. దిగులుగా థాంకస్
చెపాప్ను.
కోవెలకెటు వెళాల్లో చెపిప్ంది.
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నీరసంగా నడుచుకుంటూ పోయాను. నడుసుత్నాన్, గుడిలో పంపు దగగ్ర కాళుళ్ కడుకుక్ంటునాన్, పర్దకిష్ణాలు
చేసుత్నాన్ ఒకటే ఆలోచన.
‘మెస బిల ఎలా కటాట్లీ?’
ఇంటికెళల్గానే డబుబ్ పంపిసాత్నని సుజాతతో చెపేత్ ?సుజాత సరే. వాళల్ అతెత్ందుకొపుప్కుంటుంది. తపప్కుండా
గొడవ చేసుత్ంది. ఆలోచిసూత్ గుడి మండపంలోకి వచాచ్ను. మొకుక్బడిగా అమమ్వారికి నమసాక్రం చేసి, రాతి సథ్ంభానికి
ఆనుకుని కూరుచ్నాన్. లోపలికి తొంగి చూశాను. ముదురాకు పచచ్ పటుట్ చీరకు ఎరర్ంచు పటుట్ చీర కటుట్కుని కూరుచ్ంది
అమమ్ వారు. మెడనిండా నగలు. పెదవులు నవువ్తునాన్యి.
“సరవ్మంగళ మాంగలేయ్ శివే సరావ్రథ్ సారథ్కే
శరణేయ్ తర్యంబకే దేవీ నారాయణి నమోసుథ్తే” అని వినిపిసుత్ంటే, మనసులో దుఃఖం పొంగుతోంది. నూటికో,
కోటికో గుడికెళిల్నపుడు, దేవుణిణ్ చూసూత్ 'మరి విషయం తెలుసుగా' అని మనసులో అనుకునేదానిన్. అంతే, మరాన్డు
పేపరోల్, నాకు పటుట్లేని పర్శన్లు కనిపించేవి కాదు.
మా వూరి ఆంజనేయుడంతటి దయామయుడు. ఈమెతో ‘విషయం తెలుసుగా’ అందామనుకుంటే, ఆమెకు నా
భాష, బాధ ఏం అరథ్మవుతుంది. అరథ్మైతే అసలింత చికుక్లో పడేసుత్ందా? అలా నవువ్తూ కూరుచ్ంటుందా?
‘నాకేం తెలుసని ఇలా చేశావు. వాడొకడు. అపుప్ తీసుకెళాల్డు. ఐపు లేడు. డబుబ్ల మేనేజ చేసుకోవడం, ఇవనీన్
నాకేమైనా తెలుసా చెపుప్? డివైనిటీ సరే, నీకు హుయ్మానిటీ అయినా వుండొదాద్? ఇవాళ నేను అనన్ం తింటానేమో
చూడు.” ఉకోర్షంతో మనసులోనే అమమ్వారితో పోటాల్డుతునాన్ను.కంటోల్ దుముమ్ పడడ్టుట్ కనీన్రొచిచ్ నిలబడింది.
ఆవిడమీద అలిగినటుట్, ఎటో చూసూత్ కూరుచ్నాన్ను.అలకబూనడానికి పునాది , తీరచ్డానికెవరో వసాత్రనన్ నమమ్కమే.
ఎవరో ఆడవాళుల్ తలలో పూలతో, మెటల్మీద నవువ్లు విరజిముమ్తూ వెళుత్నాన్రు. ఇంకెవరో ఒక ఆకులో వేడి
పర్సాదం తెచిచ్ చేతిలో పెటిట్ వెళాల్రు. జీడి పపుప్, మిరియాలూ రెండూ వునన్ పర్సాదం.
మనుషులోల్ ఎంత పేర్మ. ననన్ంటుకోవదద్ని కూరుచ్నాన్ సరే, దగగ్రకొచిచ్ మరీ ఇసుత్ంటారు. బాసింపెటుట్ వేసుకుని,
రాతి మండపం పై ఆకు దొనెన్ పెటిట్ శర్దధ్గా తినాన్ను. పర్సాదం అయిపోయింది.
లోపలికి చూసి ‘మరి వెళొల్సాత్’ అనాన్ను. మరీ బాగోదనుకుని గంట మోగించా. ముందునన్ంత అలక లేదు.
ఆమె కూడా మౌనంగానే చూసోత్ంది. హాసిప్టలోల్కి కాళీళ్డుసూత్ ‘సుజాతతోనూ, వాళల్తత్తోనూ చెపేప్సాత్ను.
ఏదైతే అదవుతుంది.’ అనుకుంటూ వెళుత్ంటే ఎవరో పిలిచినటైల్ంది. డా. పౌల ఎమామ్నుయేల గారు.
సరుకులేవో తెచుచ్కుంటునాన్రేమో , చేతిలో సంచీ వుంది. ఉలిల్పాయలు తొంగి చూసుత్నాన్యి.
“రేపు వెళుత్నాన్వటగా.”
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“అవును సార.”
“సరిట్ఫికేట రెడీ చేశాను. ఆఫీసుకు రా. ఇసాత్ను.” అనాన్రు.
ఆయనతో పాటు వెళాళ్ను. ఆఫీసు గదిలో కూరోచ్బెటాట్రు. సరిట్ఫికేట మీద సంతకం పెటిట్ ఇచాచ్రు.
దానిన్ చేతిలో పటుట్కుని “ థాంక యూ సార.” అనాన్ను. ఎంత లేదనాన్ నీరసమే ధవ్నిసోత్ంది.
‘ఆయన వదద్ నేరుచ్కునన్ గొపప్ గొపప్ విషయాలకు మరీ అంత నీరసంగానా? తపుప్ కాదూ.’ అనిపించింది.
లెంపలేసుకుని, మనసులోనే గురువుగారి పాదాలంటాను.
టేబుల సొరుగు లాగి, అందులోంచి ఒక కవర తీసి నా చేతికిచాచ్రు.
“ఇదేమిటి సార?”“నెలరోజులు పనిచేశావు కదా. సైట్పెండ. మూడువేలు.”
‘మూడువేలే? ఇంత డబేబ్మి చేసుకోవాలీ? ఈ డబేబ్మిటిరా బాబూ, వదలదూ’
గుండెలోంచి తారాజువవ్లా సంతోషమొచిచ్ంది.
PPP
మరాన్డుదయం సుజాత వచిచ్ంది. బసుస్ గుడి దగగ్ర ఆగుతుందట. నాతో పాటు అకక్డి వరకూ వచిచ్ంది,
బసెస్కిక్ంచడానికి.
ఒక సారి గుడిలోకెళొల్సాత్నని చెపేత్, నా సామాను చూసూత్ నిలబడింది.
లోపలికెళిల్ గంట కొటాట్ను. పటుట్ చీర అమమ్వారివి, అవే చూపులు, అదే నవువ్. అమమ్కి అనిన్ భాషలూ వచుచ్.
పిలల్ల బాధలు భాష అయితే మరీను. 'ఊఁ , వెరీ వెరీ సారీ, నినన్ ఏవేవో అనాన్ను. ఎనీ వే, చాలా హెలప్ చేశావు.
థాంకూయ్. చాలా థాంకస్.’ తలకాయొంచుకుని చెపాప్ను.
మొహమాట పడుతూ నమసాక్రం చేసి తిరిగి వసూత్ మరో సారి తొంగి చూసి 'సరే వెళాత్ను. డాకట్ర డిమ కి, డాకట్ర
డే కి శాపాలు తీసెయియ్. నీకు తెలుసో లేదో. వాళుల్ గంధరవ్ సరజ్నుల్. పాపం వాళల్ని కొంచం చూడు'
బసుస్ కదలబోయేటపుడు , కిటీకీ లోంచి చేయి చాపితే షేక హాండ కోసమని సుజాత చేయిచిచ్ంది. రబబ్ర బాండ
వేసిన చినన్ పేపర చుటట్ సుజాత చేతిలో పెటిట్ "చీర కొనుకోక్" అనాన్ను.
బస నిలబడి వుండగా ఇసేత్ తీసుకోదు ఆ అమామ్యి.
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