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- 14వ 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 
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.   
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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. 
వాటికి అతనంగీకరించలేదు.  
“ఆ పరీక్షలవలల్ ఏదైనా కారణం బయటపడితే , ముందు ముందు జాగర్తత్ పడొచుచ్.”  
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“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. 
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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.   

  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 . 
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నేను రాతిర్ పేషంట ని చూడడానికి ,రూం లో కెళళ్గానే పెదాద్విడ కోడలిని బుగగ్లు పుణుకుతూ, “మా వంశానిన్ నిలబెటాట్వురా 
బంగారం.” అంటూ.ముదుద్ చేసోత్ంది.  

 అతత్గారి పేర్మలో తడిసి ముదైద్పోతోంది ఆ అమామ్యి.  ఆమె పకక్నే కూరుచ్ని ఉనాన్డు కొతత్ హోదాతో కళకళలాడుతునన్ ఆమె భరత్.  
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.  
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“అయోయ్ …సారీ జరీనా ” 
ఆ వాలిన రెపప్లు, ఆ కనీన్ళుళ్… ఆ అతత్గారు… ఆ అబాబ్యి  
జరీనాను ఎకక్డ చూశానో పోలుచ్కునాన్ను.  
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! 

  

(వచేచ్నెల మరోకథతో కలుసుకుందాం)   
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