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 "చాలా ముఖయ్మైన పోసట్, మూడు నెలలుగా ఖాళీగా ఉంది. మీరెవరినైనా పంపిసాత్రో, లేదో చెపప్ండి" ఫోన లో కోపంగానే అడిగింది 

ఇందిర.  
"పంపిసుత్నాన్ను మేడం. వచేచ్ వారమే డూయ్టీలో జాయిన అవుతాడు. కానీ ఒకక్ మాట, మీరితనిన్ కొంచం మంచిగా  చూసుకోవాలి"  
"నేను చూసుకోవడమేమిటి ? పనిమంతుడేనా? కాకపోతే నా వలల్ కాదు"  
రికమండేషన తో వచేచ్వారంటే ఆమెకు సదభిపార్యం లేదు.  
"అదేం లేదండీ. చాలా సినిస్యర."   
"మీ బంధువా?" 
" కాదండీ. అతనిన్ వదులుకోగూడదని చెపాప్ను.  మీరైతే జాగర్తత్గా చూసుకుంటారనీ." 

PPP
‘సారథి’ 
‘ఎవరీ సారథి, జాగర్తత్గా చూసుకోవడమేమిటి?’   అని అతని పొర్ఫైల చూసింది.  
ఎకడమికస్ , విజయాలు, అతని రికారడ్స్ చాలా బాగునాన్యి. గత ఏడాది ఒకక్ సెలవు కూడా తీసుకోలేదు.  
కానీ సంవతస్రమైనా పూరిత్కాకుండానే టార్నస్ఫ్ర కోసం అపైల్ చేశాడు.  
కారణం చూసేత్  వయ్కిత్గతం అని రాసి ఉంది.   
‘నిలకడ లేని మనిషా?’ అనుకోబోయి ఆగింది.  సరే, అదేదో అతను పనిలో చేరాక చూదాద్మనుకుంది.  

PPP

సారథి ఆఫీసులో చేరి ఏడెనిమిదినెలలవుతోంది.  
అతనిన్ చేరినపప్టి నుండీ, గమనిసూత్ ఉంది. కొంత మందికి ఎదుటివారికేం కావాలో, వారేం ఆశిసుత్నాన్రో పసిగటేట్ తెలివి ఉంటుంది. 

సారథికి ఆ లక్షణం ఉంది.   
తనకనాన్ ముందు ఆఫీసుకు వసాత్డు. తకుక్వ మాటలతో ఎకుక్వ పనిచెయయ్గలడు. ఏ పని చెపిప్నా ‘కుదరదు, కషట్ం’ అనే మాటలు 

ఎనన్డూ వినలేదు.  
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అనిన్టికనాన్ మించి అతి వినయం లేదు. 
ఇంత సినిస్యర ఉదోయ్గిని మెయిన బార్ంచ వాళుళ్ మామూలుగా వదులుకోరు. అతను టార్నస్ ఫర అడిగినంత మాతార్న, ఎలా 

పంపించారు? 
అరహ్తలనీన్ ఉనాన్, పెదద్ సిటీని, మంచి పొజిషన ని వదులుకుని తనకింద ఎందుకు పనిచేసుత్నాన్డు. ఎందుకికక్డికి వచాచ్డు?  అతను 

ఆఫీసు విషయాలు తపప్ వేరే విషయాలు మాటాల్డడు.  
అతనిన్ కారణాలడగడమెలాగో ఆమెకు అరథ్ం కాలేదు.  
పర్తి సంవతస్రం చివరి రోజున ఆఫీసులో అందరికీ పారీట్ ఇసుత్ంది ఇందిర. ఈ సారి ఇంటోల్ పారీట్ ఇవాలనుకుంది. అందరీన్ పేరు 

పేరునా ఆహావ్నించింది. సారథితో కూడా కొంత చనువు పెరిగింది. అతనిన్ తన కేబిన లోకి పిలిచి ఫామిలీతో సహా రావాలని గటిట్గా 
చెపిప్ంది.  

నవువ్తూ తలూపాడు.  
అతని నవువ్ చూసిన తరావ్త ధైరయ్ం తెచుచ్కుని,  
“సారథి, నాకో చినన్ అనుమానం. పెదద్ సిటీలో మంచి పొజిషన వదులుకునాన్వు. చినన్ బార్ంచ కు ఎందుకు టార్నస్ఫ్ర 

పెటుట్కునాన్వు?"  
అతనేమీ మాటాల్డలేదు. మౌనంగా కూరుచ్నాన్డు.  
“సరే , నినున్ ఇబబ్ంది పెటేట్ విషయాలైతే వదుద్లే. సారీ.”  
తపప్కుండా పారీట్కి రావాలని మాట తీసుకుంది.  
ఆమె రూం నుండి బయటికి రాగానే, అతనికి పాత విషయాలనీన్ గురొత్చాచ్యి.  

PPP 
 
“ఒరే , ఇవాళ సాయంతర్ం తవ్రగా ఇంటికి రా.”  
“ఏమామ్?”  
“హాసిప్టల కు వెళాద్ం.” 
“ఏమైంది? నీకు వంటోల్ బాలేదా?”  
“నేను బాగానే ఉనాన్ను. మీ సంగతే ! పెళళ్యి మూడేళళ్వుతోందా? ఇంతవరకూ ఒక కబురూ కాకరకాయలేదు. ఇంత లేటవడం 

మన వేపు ఎవరికీ లేదు.”   
“అమామ్ , తను వింటే బాధపడుతుంది.” లోపలునన్ భారయ్కు వినిపిసుత్ందేమోనని నెమమ్దిగా చెపాప్డు తలిల్తో. 
“నా బాధ అరథ్ం కాదేమిరా నీకు, పర్తివాళూళ్ అడిగేవాళేళ్. కోడలికే విశేషమూ లేదా అని” 
“కానీ ఇవాళ కుదరదేమో, ఆఫీసులో చాలా పనిఉంది.”  
“అదేం కుదరదు. తవ్రగా రావలిస్ందే. ఏనాడు లేదు గనక పని. పెందరాళే వసేత్ మీరిదద్రూ హాసిప్టల కు వెళుద్రుగానీ.”  
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“ఇదివరకు హాసిప్టల లో చూపెటుట్కునాన్ంగా. అంతా బాగానే ఉందనాన్రు.”  
“అందుకే ఈసారి వేరే డాకట్ర దగగ్రకు వెళుద్రుగానీ. ఎవరో కాదు,  మన భానుమతిగారి కోడలే. ఊళోళ్ చాలా పేరుంది.”  
లోపల పనిచేసుకుంటునన్ కాతాయ్యినికి ఆ మాటలనీన్ వినిపిసూత్నే ఉనాన్యి.  

PPP 
ఎదురుగా తన కింది ఉదోయ్గి నిలబడి ఉనాన్డు.  
 “నినేన్మయాయ్వు?”  
“పెళిళ్ చూపులకెళాల్ను సార.” 
“ముందే చెపిప్, లీవ పెటిట్ వెళొళ్చుచ్కదా.”  
“చెపిప్ వెళుత్ంటే సంబంధాలు కుదరడం లేదు సార.”  
“ఏం పిచిచ్ నమమ్కాలయాయ్? నువేవ్ం చినన్ పిలల్వాడివా, చెపప్కుండా సూక్ల మానెయయ్డానికి ? బాధయ్తలేదూ?” అపప్టికే 

నిలబడినతనికి కళల్లో నీళుళ్ తిరుగుతునాన్యి.  
“లీవ తీసుకోగానే,  ఆఫీసులో అంతా ఏడిపిసాత్రు సార. నాకు పెళిళ్ కుదరదంట.”  కళల్లో నీళుళ్ చొకాక్ పైకెతిత్ తుడుచుకునాన్డు.  
ఎనాన్ళళ్నుండో పెళిళ్  పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్డు. ఒకక్టీ కుదరడం లేదు.  
అతనిన్ మందలించినందుకు జాలివేసింది.  
సారథి లేచాడు. “ కాంటీన కెళాద్ం రా.” అంటూ అతనిన్ తీసుకెళాళ్డు.  
ఆఫీసు బిలిడ్ంగ లో అనిన్టి కనాన్ పై అంతసుత్లో కాంటీన ఉంది. ఉడెన ఫోల్ర మీద అకక్డకక్డా ఇండోర పాల్ంటస్ పెటాట్రు.  గాల్స 

కేబినస్ లో తినే పదారాథ్లు పదధ్తిగా సరిద్ ఉనాన్యి. ఆఫీసు ఉదోయ్గులకు మాతర్మే ఏరాప్టు చేసిన కాంటీన కానీ, చూసేత్ బయటి రెసాట్రెంటస్ 
వాతావరణం కనిపిసుత్ంది. బయటి మనుషులెవరూ రారు కాబటిట్ రదీద్ ఉండదు. ఓ పకక్న టేబిల దగగ్ర కూరుచ్నాన్రు. వాళుల్ కూరుచ్నన్ చోటి 
నుండి దూరంగా నీలం సముదర్ం అలజడిగా ఉనన్టుట్ కనిపిసోత్ంది.  

 ఫుడ తెచుచ్కుంటానంటూ అతను వెళాళ్డు. పేల్ట నిండా, బిరియానీ, చికెన కూర , చపాతీలు  ఏవేవో సరుద్కుని తెచుచ్కునాన్డు.  
“సార మీకూక్డా తెసాత్ను. ఏం తెమమ్ంటారు.”  
“వదుద్లే , నువువ్ కూరోచ్.”  
“ఇపుప్డే వసాత్ను సార.” అంటూ వేరే పేల్ట లో పండల్ ముకక్లు, కొనిన్ సీవ్టస్ తెచాచ్డు.  
అతను కూరుచ్నన్ తరావ్త అడిగాడు. 
“ఇంతకూ వెళిళ్న పనేమైంది? పెళిళ్ కుదిరినటేట్నా?” 
“పిలల్ వాళుళ్ ఆలోచించుకుని కబురు చేసాత్మనాన్రు సార.”  
అతనికి పెళిళ్ లేటు.  
తనకి పిలల్లు కలగడం లేటు.  
ఆఫీసులో వేరే ఉదోయ్గులు జటుట్లు, జటుట్లుగా లోపలికి అడుగుపెటాట్రు. వీళిళ్దద్రి వైపు చూసి వేరే వైపు వెళాళ్రు. సారథి కాఫీ 

తెచుచ్కోవడానికని లేచాడు.  
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సారథి , ఒక మగ తో కాఫీ నింపుకుని తమ టేబుల వైపు వసుత్ంటే తోటి ఉదోయ్గుల మాటలు వినపడుతునాన్యి.  
“ఏంటార్ శీనూ , కాంటీన లో ఒకటే బూడిద.”  
“ఎకక్డ సార. నాకేం కనిపించడం లేదు.”  
“కనిపిసేత్ కాంటీన లో ఎందుకు చేసాత్వోయ. మాలా కాబిన లోనే కూరుచ్నేవాడివి.”  
“ఇందాకే అంతా శుభర్ంగా తుడిశానే.” 
“నీ తపుప్ కాదులే. రాసుకునన్ కొదీద్ రాలుతుంది.”  అతననన్ మాటలకు అంతా నవావ్రు. 
సారథి అరథ్మయీ కానటుల్ ఉంది. వీళుళ్ తమ గురించే మాటాల్డుతునాన్రా అనుకునాన్డు సారథి.  
మనుషుల పర్వరత్న పటల్ తవ్రగా అతనికి అనుమానం రాదు.  
తనలో ఆతమ్నూయ్నతాభావం పెరుగుతోందా? తోటి ఉదోయ్గులేది మాటాల్డుకునాన్ తననుదేద్శించే అని అనుకుంటునాన్డా?  
ఉదయం జరిగిన విషయం గురొత్చిచ్ంది. 
 ఆఫీసులో టేబిల మీద ఫైలస్ సరుద్తుంటే, ఒక ఫైల కింద పడి పకక్నే ఉనన్ బీరువా కింద ఇరుకుక్ంది. అది తపిప్ంచబోతుంటే 

మరింత లోపలికి వెళిళ్ ఇరుకుక్ని పోయింది.  
బీరువా జరిపితే సరిపోతుంది అని ఎతత్ బోయాడు.  
అది కదలడం లేదు. 
ఇంతలో కిషోర లోపలికి వచాచ్డు.  
“మీకెందుకు సార ఈ పనులు. మీరసలే డెలికేట.”అంటూ బీరువా జరిపి, ఫైల తీసి ఇచాచ్డు. 
కిషోర కు థాంకస్ చెపిప్, తన సీటోల్ కూరోచ్బోతుంటే, 
అకౌంటంట లోపలికి వచాచ్డు. ‘ఏమైందంటూ.’  
సార, బీరువా అంటూ చెపాప్డు కిషోర.  
"ఇలాంటి మోటు పనులకు మనమునాన్ముగా,సార చెయాయ్లిస్న అవసరం ఏమిటి అంటునాన్” 
అతను కూడా నొచుచ్కుంటునన్టుట్, “మమమ్లిన్ పిలవండి సార . మీకేం కావాలనాన్ మేము చేసిపెడతాం. మగవాళళ్ం, సాయం 

చేసుకోకపోతే ఎలా.” 
PPP 

 
ఇంటికెళిళ్ పడుకునాన్డు. 
“సాన్నం చెయయ్కుండా పడుకునాన్వేం రా?” 
“తలనొపిప్గా ఉంది అమామ్.”  
“అదే పోతుందిలే. కాఫీ తాగి లే. రెడీ అయి హాసిప్టల కు వెళుళ్.” 
“ఏమిటమామ్ ఈ తొందర?” తలిల్ ధోరణి కూడా విసుగాగ్ ఉంది.   
“అవునార్ తొందరే, గుడికెళిల్నా, పెళిళ్కెళిళ్నా అందరూ మీ కోడలికి పిలల్లేల్రా అని అడుగుతుంటే, వాళళ్కి చెపప్లేక చసుత్నాన్.”  
కోడలికి పిలల్లు. కొడుకిక్ పిలల్లు అని తలిల్ అనదని గమనించాడు.  
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“అమామ్, పర్తిసారీ ఇలా అంటుంటే , పాపం తను నొచుచ్కుంటుందమామ్.” 
విసురుగా బయటికి వచిచ్ంది కాతాయ్యని.  
“నేనేం నొచుచ్కోవడం లేదు. నా టెసుట్లనీన్ బాగానే ఉనాన్యి.ఆవిడ ఏ హాసిప్టల కు వెళళ్మనాన్ నేను రెడీ .” 
ఆమె కోపం చూసి సారథి , అతత్గారు ఇదద్రోల్ ఎవరూ  మాటాల్డలేదు. 
“నేను రెడీ అయి చాలా సేపయింది.” సారథి వైపు చూసి అంది.    
సారథి లేచాడు.   

PPP 
కౌంటర లో నరస్, వాళుళ్ చేయించాలిస్న టెసుట్లనీన్ ఒక పేపర మీద టిక కొటిట్ ఇచిచ్ంది.  
“పోయిన సారి వేరే హాసిప్టల లో ఈ టెసుట్లనీన్ చేశారండీ. ఎకుక్వ టైం కూడా కాలేదు. ఆరెన్లల్ కిర్తమే.” పాత ఫైలస్ తీసి 

చూపించాడు.  సీడీ ఒకటి తీసి ఇచాచ్డు.  
“ఈ ఆరెన్లల్లో మారుప్లుంటాయి కదా. మళీళ్ చేయించండి.”  
అనిన్ టెసుట్లూ అయాయ్యి. 
“మీ టెసట్ కూడా అంటూ” కాంపౌండర లాంటి వయ్కిత్ వచిచ్, అతనికో బాటిల ఇచాచ్డు.  
హాసిప్టల వాసన పడక ఏమో, అతనికి కడుపులో తిపేప్సోత్ంది. 
అనిన్ టెసుట్లూ వచాచ్యి. ఎకక్డా లోపం లేదు.  
‘పాత హాసిప్టల కు ఎవరు చెపేత్ వెళాళ్రు, ఎంతకాలం టీర్ట మెంట అయిందీ, ఈ హాసిప్టల కు ఎందుకు వచాచ్రూ’ వంటి 

వివరాలనీన్ కనుకుక్ంది నరస్.  
“మీరెళిళ్న హాసిప్టల సంగతి మాకు తెలుసు. అకక్డేమేం చేసాత్రో కూడా తెలుసు. నయం ఇకక్డికి వచాచ్రు.” అంది.  
డాకట్ర తో ఫైనల మీటింగ.  
ఆమె ఎంతో బిజీ డాకట్ర కాబటిట్ అయిదు నిముషాలకు మించి టైముండదనీ, అనవసరమైన వాగుడుతో ఆ అయిదు నిముషాలు వృధా 

చెయొయ్దద్ని కౌంటర లో నరస్ నచచ్ చెపిప్ంది.  
“విషయాలనీన్ నేనే చెపాత్ను. మీరెకుక్వ మాటాల్డకండి.” అంటూ ఫైల తో సహా వీళిళ్దద్రీన్  తీసుకుని లోపలికి వెళిళ్ంది.  
అయిదు నిముషాల భాగాయ్నికి మళీళ్ కూరోచ్వడమెందుకని నిలబడే ఉనాన్రు.  
 కాతాయ్యని డాకట్ర వంక చూసింది. ఆవిడ చాలా అందంగా ఉంది. ముదురు గులాబి రంగు పటుట్ చీర , ఎంబార్యిడరీ చేసి, చెంకీలు 

కుటిట్న అందమైన బౌల్జ.  
చుటూట్ చూసింది.  టేబిల మీద ఒక రొమాంటిక జంట బొమమ్ డానస్ వేసుత్నన్టుట్ తిరుగుతోంది. సంపెంగ వాసన ఎయిర ఫెర్షనర. 
ఎకక్డ , ఎలా పర్వరిత్ంచాలో , చాలా సారుల్ పరిసరాలే టూయ్షన చెపేప్సాత్యి, .  
వీళళ్ను కూరోచ్మని చెపిప్ంది డాకట్ర. మెతత్ని కంఠం. 
“పరేల్దు మేడం” అని నిలబడే ఉనాన్రు.  
నరస్ కళళ్తో గదిమింది కూరోచ్మనటుట్.  
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“చూడండి , మీ రిపోరట్స్ చూశాను. పరేల్దు. టెసుట్లనీన్ బాగానే ఉనాన్ , ఒకోక్సారి భారాయ్భరత్లకు సెట కాదు. ఐ వి ఎఫ 
చేయించుకోండి. బెటర.” 

“వచేచ్ నెల అపాయింటెమ్ంట ఇవువ్” నరస్ తో చెపిప్ంది ఆమె. 
“ఎంత అవుతు …” 
“ఆ డిటైలస్ అనీన్ బయట చెపాత్ను.” అతని పర్శన్ పూరిత్కాకుండానే నరస్ చెపిప్ంది.  
 “ఇంకో విషయం ఏమిటంటే, సకెస్స కావడానికి వేరే వాళళ్ సాంపుల వాడితే బెటర అని అనిపిసోత్ంది. మీరు కనెస్ంట ఇసేత్ 

చేసాత్ము.”  
“కౌంట బాగానే ఉందికదా మేడం.” 
“ అనీన్ బాగానే ఉనన్టుట్ంటాయి. కానీ మూడేళళ్వుతునాన్ పెర్గన్నీస్ రాలేదంటే ఏదో తేడా ఉండి ఉంటుంది. అమామ్యికనీన్ బాగానే 

ఉనాన్యి. వేరే సాంపుల వాడితే రిజలట్స్ బావుంటాయి.” మరింత మెతత్గా చెపిప్ంది డాకట్ర. 
సారథి కి ఏం చెపాప్లో అరథ్ం కాలేదు.  
“అదీ… అది, ఆలోచించుకోవాలి.” అనాన్డు బలహీనమైన గొంతుతో. 
భారయ్ వంక చూశాడు. తన టెసుట్లనీన్ బాగునాన్యి కనక , నీదే లోపం అనన్టుట్ చూసోత్ంది. 
"అంతగా అయితే మీ శాంపుల కూడా మికస్ చేసాత్ము"  
తలనొపిప్ ఎకుక్వైంది. కడుపులో మరింత తిపుప్తోంది.  
సారథి జవాబు చెపప్లేదు.  
“చాలామంది మగవాళుళ్ తమంతట తామే అడుగుతునాన్రు డోనార సాంపుల వాడమని.   చదువుకునన్ వాళుళ్ మీరు కూడా ఇలా 

ఆలోచిసేత్ ఎలా? ఓపెన మైండ ఉండాలి కదా.”  
భారయ్ వైపు చూసే ధైరయ్ం లేకపోయింది. ఆమె కళళ్లో ఏ నిరణ్యముంటుందో?  
అది తటుట్కోగలిగే శకిత్ తనకుంటుందో లేదో?  
అతనింకా ఆలోచిసూత్ ఉండడంతో డాకట్ర " చూడండి , ఇవాళ ఆలోచించుకుని రేపుదయం ఏ విషయమూ చెపేత్, నేను టీర్ట మెంట 

సాట్రట్ చేసాత్ను.ఒక వేళ మీరు రేపు చెపప్కపోతే, ఆ సాల్ట వేరే వాళల్కిసాత్ము. మీరు ఇంకొక నెల ఎదురు చూడాలిస్ందే.”  
ఇపుప్డే చెపేప్సి ఆ అవకాశం తీసుకోవాలనన్ తొందర కనిపిసోత్ంది కాతాయ్యని కళళ్లో. 
“వచేచ్నెల చేయించుకుంటాం మేడం.” సారథి జవాబు చెపప్డం లేటవుతోందని ఆమె చెపేప్సింది. 
“గుడ. అరేంజ చెయియ్” నరస్ వంక చూసింది డాకట్ర.  
“ఇక రండి.” అంటూ వాళిళ్దద్రీన్ బయటికి తీసుకువెళిళ్ంది.  
డోర బయట ఎదురు చూసుత్నన్ జంట దాదాపు వీళళ్ను రాసుకుంటూ లోపలికి అడుగు పెటాట్రు.  
ఒక సారి ఐ వి ఎఫ కు ఎంత అవుతుందో చెపిప్ంది నరస్.  
అదృషట్ం ఎంతో గొపప్గా ఉంటే తపప్ మొదటి సారి సకెస్స కాదనీ, కనీసం మూడు సారైల్నా చేయించుకుంటే బెటర అని చెపిప్ంది.  .  

          తన సేవింగస్ ఎంతో గురుత్ తెచుచ్కునాన్డు. 
వేరే వారి సాంపుల వాడడానికి  సంతకం పెటట్మని అనుమతి పతర్ం ఇచిచ్ంది.  
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“ఒకక్ రోజు టైమివవ్గలరా?”  అడిగాడు సారథి. 
“ఇంత ఆలోచిసుత్నాన్రేంటి సార. రకత్ం కావాలంటే, వేరే వాళళ్ రకత్ం ఎకిక్ంచుకోవడంలా? ఇదీ అంతే” నరస్ అంది.  
మంచినీళుళ్ తాగినంత సులభం.  
భారయ్కేమీ అభయ్ంతరం లేకపోవడం ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది. 
“తవ్రగా చెపప్ండి ఏ విషయమూ.” 
కాతాయ్యనికి అతని చేసే ఆలసయ్ం చూసేత్ విసుగొసోత్ంది. 
“మేము చేయించుకుంటామండీ.” నరస్ తో చెపిప్ంది ఆమె. 
“అయితే రేపొచిచ్ పేమెంట ఇచిచ్, పేరు రాయించుకోండి.” నరస్ లోపలికెళిల్పోయింది.  
ఇంటికొచేచ్ దారిలో ఎవరి ఆలోచనలోల్ వారునాన్రు. మాటాల్డుకోలేకపోయారు.  

PPP 
ఇంటికి రాగానే కాతాయ్యని బెడ రూం లోపలికి వెళిళ్ పడుకుంది. 
"బుజీజ్, తినకుండా పడుకునాన్వే"  
“ఆకలేల్దు. నిదర్వసోత్ంది.” అలిగిందని తెలుసూత్నే ఉంది.  
పేల్ట లో భోజనం పెటిట్ తీసుకెళిళ్ భారయ్ను లేపాడు.  
“టెసుట్లోల్ లోపమూ లేదనాన్రు కదా బుజీజ్. ఎందుకంత తొందర.”  
“మీకేం హాయిగా ఆఫీసుకెళిళ్ ఎపప్టికో వసాత్రు. కోడలికి పిలల్లేల్రని అందరూ అంటునాన్రని మీ అమమ్ అంటుంటే నాకెలా 

ఉంటుంది?” 
“నెమమ్ది. అమమ్ వింటుంది.”  
“విననీయండి. ఆవిడేమైనా నెమమ్దిగా  సాధిసోత్ందా  నేను నెమమ్దిగా మాటాల్డడానికి?"  
“సరే, నీకు నచిచ్నటేట్ చేదాద్ం. చెపుప్ ఏం కావాలో.” 
“వచేచ్నెల ఐ వి ఎఫ చేయించుకుంటాను.”  
“ఒక వేళ సకెస్స కాకపోతే?” 
“అనుమానంతో చేసాత్రా ఎవరైనా. అవుతుందనుకుని చెయాయ్లిగానీ”  
సతరీ కనాన్ , మగవాడికే అవసరం, గృహ శాంతి.   
అందుకే ఎకుక్వ సారుల్ అతనే రాజీ పడతాడు.  

PPP 
రాతిర్ ఎపప్టికోగానీ నిదర్పటట్లేదు. నిదర్లో కలలు.  
రేపొప్దుద్నేన్ పరీక్ష.  
కానీ ఏ సబెజ్కట్ లో పరీకోష్ తెలియదు. కనుకుక్ందామని , ఆ సాయంతర్ం  సేన్హితుడింటికి వెళేత్ అతనింటోల్ లేడు.   అతని కోసం 

ఎదురుచూసూత్ వాళిళ్ంటి ముందు చెటుట్కింద కూరుచ్నాన్డు. 
 మెలకువ వచిచ్ంది. ‘అబబ్ , ఏమిటీ కలా?’ అనుకునాన్డు.  
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గుండె వేగంగా కొటుట్కుంటోంది.  
కాతాయ్యనిని చూశాడు. అటు తిరిగి పడుకుని ఉంది.  
ఆమె నిదర్ చెడకుండా, శబద్ం చెయయ్కుండా లేచి బయటికి వచాచ్డు. 
ఇంటి బయట పేపర, పాల పేకెటుల్ పడి ఉనాన్యి. అవి తీసి లోపల పెటిట్,  పర్తిరోజూ చేసే  చినన్ చినన్ పనులు నిశశ్బద్ంగా చేసి 

బయటికి వచాచ్డు.  
తెలల్వారబోతోంది. బాదం చెటుట్కింద నిలబడి పేపర చదువుతుంటే, ఇంటి ఓనర రెండు కురీచ్లు తెచిచ్ చెటుట్కింద వేశాడు. 
“కూరోచ్వోయ” అని మళీళ్ ఇంటోల్కి  వెళాళ్డు.  
అయిదు నిముషాల తరావ్త, రెండు కపుప్లోల్ టీ తీసుకుని  బయటికి వచాచ్డు. 
“ఎందుకు సార ఇవనీన్?”  
"ఏముంది ఇందులో, మా ఆవిడకూక్డా నేనే ఇసాత్, అసలు మా ఇంటోల్ వంట నేనే చేసాత్నోయ.” ఆయన పకక్నే వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు.  
సారథి పేపర మడత పెటిట్ ఆయన వంక చూసుత్నాన్డు.  
“విషయమేంటంటే, మా ఆవిడ ఉటిట్ పిచిచ్ మొహంది. అది వంట చేసేత్ ఘోరం. దాని వంట అదే తినలేదు, పాపం.” 
సారథి చినన్గా నవావ్డు.  
“ఇపుప్డు నువువ్ంటునన్ ఇలుల్ చాలా లకీక్ హౌస తెలుసా, మునుపు అదే పోరష్న లో సుదరశ్నం అని బాంక మేనేజర అదెద్కుండే వాడు. 

పెళళ్యి ఎనిమిదేళుళ్. పాపం నీకు లాగే పిలల్లేల్రు. నేనంటే వలల్మాలిన అభిమానం. నా మాటంటే విపరీతమైన గురి. అంకుల అంకుల 
అంటూ పర్తిదీ ననేన్ అడిగేవాడు.” 

సారథి మౌనంగా వింటునాన్డు.    
“ఓ రోజు అతనికి ఒక సలహా చెపాప్ను.  అంతే, నెల తిరిగే సరికి వాళాల్విడ గరభ్వతి అయియ్ంది.”  
టీ కపుప్ పకక్న పెటాట్డు. 
“చలాల్రిపోతుంది, తాగు” హెచచ్రించాడాయన.   
“రోజూ పడుకోబోయే ముందు దానిమమ్లు తిను.  ఎందుకు చెపుత్నాన్నో విను. ఖరూజ్రాలు ఆవునెయియ్తో కలిపి పుచుచ్కో.” చినన్ 

గొంతుతో  కొనిన్ ఆయురేవ్ద సలహాలు వినిపించాడు  
“ఇంతకూ మీరిదద్రూ  నైరుతిలోనే పడుకుంటునాన్రు కదా” అని విచారించాడు.  
ఉదయానేన్, సెనాస్రుకు నోచుకోని సినిమా చూసినటుట్ంది సారథికి. ఇంకా ఆయన ఏవేవో చెపుత్ంటే,  
“చినన్ పనుందండీ” అని లేచి లోపలికి వెళాళ్డు సారథి.  
కిటికీ లోంచి బయటికి చూసూత్ నిలబడాడ్డు. బాదం చెటుట్ మీద చిలకలు , పిందెలిన్ కొటిట్ పడేసుత్నాన్యి.  
కాతాయ్యని సాన్నం చేసి  తడి జుటుట్ విదిలిసూత్ హాలోల్కి వచిచ్ంది. తడి జుటుట్ అందంగా కనపడి, ఆమె దగగ్రకెళిళ్ సవరించబోయాడు.  
అదే టైం కు ‘ఇదిగో సారథీ’ అని పిలుసూత్ లోపలికి వచాచ్డు ఓనర.  
భారాయ్భరత్లు దూరంగా జరిగి నిలబడాడ్రు. 
“మన పర్హరీ బయట అనీన్ చెటేల్గా! వెతికితే దొరికాయి.” 
 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 @|æÁ˝Ÿ  2018 

   9       డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ 

అంటూ గుపెప్డు ఆకులు తెచిచ్ సారథి చేతిలో పెటాట్డు.  
“ఏమిటండీ ఇవి? ఎందుకు?” 
“ఆముదం ఆకులు. ఇవి ఎండబెటిట్, పొడి చేసి , తేనెతో కలిపి,” 
 చెవులు పనిచేయడం మానేశాయి. ఆయన చెపేప్ వేమీ వినబడడం లేదు. 
శేర్యోభిలాషులు. మన సమసయ్ల పటల్, మన కనాన్ వాళళ్కే అవగాహన ఉంటుంది. మన గురించి ఎకుక్వ సమయం వాళేళ్ 

ఆలోచిసుత్ంటారు గనుక. 
PPP 

రెండు సారుల్ ఐ వి ఎఫ అయింది. రెండు సారూల్ సకెస్స కాలేదు. దాచుకునన్ సేవింగస్ అనీన్ అయిపోయాయి.  
ఆరు నెలలు గడిచాయి.  
నెల జీతం వసోత్ంది. మళీళ్ పొదుపు చెయయ్డం మొదలుపెటాట్డు.  
పిలల్లకోసం డబుబ్ ఖరుచ్ లేని పర్యతాన్లు మొదలెటిట్ంది సారథి తలిల్. పకక్ ఊరి కొండమీద గుడి లో, ఒక రాతిర్ నేల మీద నిదర్పోతే, 

పిలల్లు పుడతారని విని, ఒక శనివారం అకక్డికి తీసుకువెళిళ్ంది. కొండ పెదద్ ఎతుత్గా ఏమీలేదు. వందో, నూట యాభయోయ్ మెటుల్ంటాయి. 
సాయంతర్ం పూట చలల్గా ఉంటుందని నడక మొదలెటాట్రు. మధయ్లోనే కాతాయ్యని కళుళ్ తిరిగి ఇక నడవలేనంది. పైవరకూ ఎకక్లేనంది. 
కిందకు తీసుకుని రాగానే నీరసంగా ఉందని సొమమ్సిలిల్ంది. 

దగగ్రోల్ ఉనన్ హాసిప్టల కు తీసుకెళేత్, ఆమె గరభ్వతి అని చెపాప్రు.  
ఒకక్ క్షణం సంతోషంగా అనిపించింది సారథికి.   
సంవతస్రమంతా కషట్పడి చదివినా, పాసయాయ్క,  ఆనందంగా అనిపించేది ఒకక్ క్షణమే!   
 ఇంటి ఓనర సంతోషానికి అంతులేదు. తమ ఇంటి మహిమ, తన వాసుత్ పర్యోగాలు, సలహాల వలేల్ అలా జరిగిందని ఆయన పూరిత్ 

నమమ్కంతో ఉనాన్డు.  
లేటుగా వచిచ్న విలువైన గరభ్ం గనక, ఆమెకు ఆపరేషన దావ్రా కానుప్ అయింది. మూడునెలల తరావ్త కాతాయ్యని, పాపను 

తీసుకుని అతత్గారింటికి వచిచ్ంది.   
ఉయాయ్ల ఫంక్షన ఘనంగా చెయాయ్లంది. మరీ అంత ఆరాభ్టం కాకుండా తకుక్వలో చేసుకొమమ్ని సూచించింది అతత్గారు. ఇదద్రు 

ఆడవాళిళ్ంటోల్ ఉండగా , నిరణ్యాలు తీసుకోవాలిస్న ఖరమ్ మగాడికుండదు గనక మౌనంగా ఉనాన్డు సారథి.   
వీళళ్కు పిలల్లు కలగడం లేదని, మునుపు ఆందోళన పడడ్ బంధువులీన్ , సేన్హితులీన్, పిలిచారు.  
శనివారం సాయంతర్మైతే, ఆఫీసు నుండి వెళూత్ వెళూత్, పిలల్ మీద అకిష్ంతలేసి ఇళళ్కెళిళ్పోవడం సౌకరయ్ంగా ఉంటుందనాన్రు 

సనిన్హితులు. అలాగే ఏరాప్టు చేశాడు.   
ఆడవాళుళ్, ఆఫీసులో పారీట్కి తగిన డెర్సుస్లు మారుచ్కునాన్రు. వారి అందం మీద,  అపిప్యరనస్ మీద తగినంత ఆతమ్విశావ్సం ఉంది 

గనక, మగవాళుళ్ ఆఫీసు బటట్లతో అలాగే విచేచ్శారు.  
పారీట్ విషయంలో, సారథి సామరథ్య్ం మీద  పెదద్గా నమమ్కం లేని ఓనర గారే, ఏరాప్టల్నిన్ దగగ్రుండి చూసుకునాన్డు.  
 తెలిసిన కాటరింగ సరీవ్స వాళళ్ దావ్రా ఫుడ తెపిప్ంచాడు. ఇంటిముందునన్ చెటల్కు బలుబ్ల తోరణాలు కటిట్ంచాడు. బాదం చెటుట్కి 

దీపావళి పండగొచిచ్ంది.  
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ఇలల్ంతా బూరలు, బెలూనుల్  కటట్డం, వాళళ్ వంటింటింటి నుండి పేల్టుల్, గరిటెలు సరఫరా చెయయ్డం , ఒకటేమిటి.  'తలలో నాలుక' 
అనే మాటకు ఉదాహరణలా నిలిచాడు ఇంటి ఓనర. 

బంధువులందరూ వచాచ్రు. పాపకు గులాబి రంగు సిలక్ గౌన వేసింది కాతాయ్యని. అకిష్ంతలేశారు. దీవించారు. పారీట్కొచిచ్న 
అందరూ, పోలికలు పసిగటట్డం అనే పజిల గేం ఆడారు. పాప ముకెక్వరిది, మూతెవరిది అనన్ చరచ్లో గెసుట్లంతా, రెండు జటుట్లుగా 
విడిపోయారు. 

ఆ ముకూక్ , నుదురూ ,ఎకుక్వగా తలిల్ పోలికలే కనిపిసుత్నాన్యని అనాన్రు.  
తండిర్పోలిక వసేత్ అదృషట్వంతురాలయేదని అనాన్రు.  
చరచ్ ఎటో దారితీసోత్ందని గమనించిన ఒక గెసట్, వారినందరినీ కంటోర్ల చేసే  ఉదేద్శంతో   
“పారీట్ అంటే సరదాగా ఉండాలి. మనం ఆనందంగా గడపాలి. గెసట్ కు ఆనందం మిగలాచ్లి. అంతేగానీ, ఈ టెసట్ టూయ్బ రోజులోల్ 

కూడా, పోలిక లేమిటండీ మీ చాదసత్ం కాకపోతే! కాసత్ ఓపెన మైండ ఉండాలండీ.” అనాన్డు  
 సారథి అతని వైపు  చూశాడు.  
వైదయ్ రంగం అభివృదిధ్ చెందిన, ఈ రోజులోల్ పాత భావాలను పటుట్కుని వేళాడడం అంత మంచి పదధ్తి కాదని ఆఫీస కొలీగ అందరికీ 

నచచ్జెపాప్డు. అకక్డెకక్డో అరవై ఏళళ్ ఆవిడకు ఐ వి ఎఫ చేశారని, ఇంకా ఎకక్డో,  ఎనభై ఏళాల్విడ సిజేరియన జరిగాక పండండి బిడడ్ని 
పర్సవించిందనీ  చెపుప్కునాన్రు.  

భోజనాలయాయ్క అందరూ వెళిళ్పోయారు.  
మిగిలి పోయిన ఆహారం ఫిర్జ లో కుకక్డం లో కాతాయ్యని బిజీగా ఉంది. అతత్గారు ఆమెకు సహాయం చేసోత్ంది.  
పెదద్గా చపుప్డయింది. బెలూన పగిలినటుట్ంది. ఆ చపుప్డుకు ఉయాయ్లోల్ పాప పెదద్గా ఏడుపందుకుంది. పాపని చూడమని కేకేసింది 

కాతాయ్యని. అతనికి పసి బిడడ్లను పటుట్కోవడం ఇంకా కొతత్గానే ఉంది.  గులాబి రంగు సిలక్ గౌన. లేయరస్ లేయరస్ గా ఉండి చిర 
చిరలాడుతునన్టుట్ంది. చిరాకంతా మొహంలోనే చూపిసూత్ ఏడుసోత్ంది.  

పాపని ఎతుత్కునాన్ ఆగడం లేదు. లోపలికి వెళిళ్ పాప బటట్లునన్ అలైమ్రా తెరిచాడు. మెతత్టి ఆకాశం రంగు డెర్స తీసుకునాన్డు. 
పాపని మంచం మీద పడుకోబెటిట్, డెర్స మారాచ్డు. లోపల మరీ వేడిగా బయటికి తీసుకు వచాచ్డు.  

ఓనర కూడా బయటికి వచాచ్డు.  ఎపుప్డూ కూరుచ్నే బాదం చెటుట్కింద  కూరుచ్నాన్రు.  
పారీట్ బాగా జరిగిందని, వంటకాలు బాగా కుదిరాయని, అందరూ పర్శంసించారని అనాన్డు.  
థాంకస్ చెపాప్లి, కానీ చెపప్లేకపోయాడు సారథి. 
పాప ఇంకా వెకిక్ళుళ్ పడుతూనే ఉంది.  
"నేనో మాట చెపేత్ ఏమనుకోవుగా" 
"చెపప్ండి సార"  
“పిలల్ని జాగర్తత్గా పెంచుకో సారథి. విషయం ఎపప్టికీ తెలియనివవ్కు.” 
“ఏ విషయం?” 
“బిడడ్లు దైవానికి పర్తి రూపాలు సారథి. నీ భారయ్ని దేవతలా చూసుకో. పాపకు లోటు రానీయకు. తేడా చూపకు.”  
"తేడా ఏమిటి?” 
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“బిడడ్ ఎవరిదైతే ఏమిటి సారధి. పర్పంచానికి నినున్ తండిర్గా నిలబెటిట్ంది.  నీ పరువు కాపాడిందని గురుత్ంచుకో.”  
 “అయోయ్ , మీకెలా చెపేత్ అరథ్మవుతుందండీ?”  మొదటి సారి సహనం కోలోప్యాడు.  
“తండిర్లాంటి వాడిని. నాకు నువువ్ చెపాప్లా? నేనరథ్ం చేసుకోలేనా.”   
తండిర్ గుండె వెకిక్ళుళ్ వినన్దేమో, పాప ఏడుపాపేసింది. తండిర్ భుజమీమ్ద శాంతిగా తలపెటుట్కుంది.  
 దొంగ వాదించినంత బలంగా,  సవ్ంతదారు వాదించుకోలేడు.  
సతాయ్నికి వాదన అవసరం లేదని నముమ్తాడు గనక .  
 ఆయనతో ఏమీ చెపప్దలుచుకోలేదు.  
“ సరేలే , ఇవనీన్ మరిచ్పో.”  
సారథి మూడ బాలేదని అనుకుని, టాపిక మారేచ్ ఉదేద్శంతో “బాగా చదివించి వృదిధ్లోకి తీసుకురా. ఇంతకూ పాపని ఏం 

చేదాద్మనుకుంటునాన్వు?”  
‘పకక్ వాళళ్ జీవితాలోల్కి తొంగి చూడాలనుకునే ఆసకిత్ లేకుండా పెంచగలిగితే చాలు.’ 
పర్శన్లకు సమాధాలుంటాయి.  
పైకి చెపప్లేని సమాధానాలు!  
లేచి నిలబడాడ్డు.  
“గుడ నైట సార” 
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