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- పదమూడవ కథ - 
($qCL GS¸¼¥qCLOqjMctj) 

 
 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. 
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  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. 
  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. 
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 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." 
 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. 
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“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 
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 
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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. 
 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. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                      y˚T  2016 

   6       డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ 

 " 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.  
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.  
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“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.  
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.  
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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.  
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."  
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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 ! 
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.  
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“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.  
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.”   

***** 
 

(వచేచ్నెల మరోకథతో కలుసుకుందాం) 
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