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- ఆరవ కథ - 
 ఆ రోజు సోమవారం. 
"అమామ్? ఏం చేసుత్నాన్వూ? " మా నానన్ నుండి ఫోన. 
"నానా, చెపుప్" 
" మా గంగ  ఫోన చేసింది.  ఇవాళ వాళళ్ంతా నీదగగ్ర కొసుత్నాన్రంట"  
ఎవరో ఆవిడ? 
"అదేనమామ్, మన అంగలూరు నాయనమమ్  చెలెల్లి కూతురు. నాకు చెలెల్లవుతుంది. వాళళ్మామ్యీ, అలుల్డూ అమెరికాలో ఉంటారు. 

నినున్ కలవడానికొసాత్రివాళ"  
"సరే .." 
"ఎకుక్వసేపు వెయిటింగ హాలోల్ కూరోచ్బెటట్కు , బాగోదు."  
“కాఫీ, అదీ ఇచిచ్…..కాసత్ నెమమ్దిగా మరి…” 
“సరేలే నానా” 
“సాట్ఫ కు ముందే చెపుప్, ఫలానా వాళొళ్సాత్రనీ, కాసత్ మరాయ్దగా రిసీవ చేసుకోమనీ …” 
“అలాగే"  
"మళాళ్నేమో....అదీ మరి.... జాగర్తత్" 
పాపం ఇంకేదో  చెపాప్లనుకుంటునాన్డు గానీ, నేను గయియ్మంటానని వెనకాడుతునన్టుట్నాన్డు నానన్. 
"బాగానే చూసుకుంటాలే నానా. నువు కంగారు పడమాక" 
రిసెపష్న లో చెపాప్ను.  
 

****** 
 
ఉదయం పదకొండు దాటిన తరావ్త  వచాచ్రు గంగా భవానీ, ఆమె భరాత్. 
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“మన సతయ్ం కూతురండీ.” అని భరత్కు పరిచయం చేసింది ననున్. తెలల్టి లాలీచ్, పైజమా.  జేబులో చేయి పెటుట్కుని, చాలా 
హుందాగా ఉనాన్డాయన. ఏవో ఫాకట్రీలు, బిజినెసుస్లూ ఉనాన్యట. ఈ మధయ్న బిజినెస అదీ కొడుకిక్ ఒపప్జెపిప్ ఇంటోల్ రెసట్ 
తీసుకుంటునాన్డట.  

వాళిళ్దద్రీన్ ఇదివరకెపుప్డూ చూసినటేట్ లేదు.  
“అనీన్ మా సతయ్మనాన్యి పోలికలే. కాకపోతే ముకుక్ తేడా.” అంది ఆవిడ ననున్ చూసూత్. సనన్గా పొడుగాగ్ ఉండి, వాలుజడ 

వేసుకుంది.  ముదురాకు పచచ్ వెంకట గిరి జరీ చీర కటుట్కుంది. మెడలో విలువైన వజార్ల హారం మెరుసోత్ంది.  
“మీ ఫాదరూ, నేనూ చదువుకునే రోజులోల్ ఒకే బాచ.  మీరు మెడిసిన చదివేపుప్డు ఓ సారి ఇంటికూక్డా వచాచ్ం. మీకు గురుత్ండి 

ఉండదు.” చెపాప్డాయన. 
“సుభదార్, వాళాళ్యన  కూడా వచాచ్రార్” అంటూ నాతో చెపిప్,  లేచి డోర బయటకు తలపెటిట్ “ సీవ్టీ” అని పిలిచింది.  
సుభదర్ అంటే వాళళ్మామ్యి అనుకుంటా .  
“రోహనా, కం.” అంటూ రెండేళళ్ పాపతో వచిచ్ంది . వయసు ముఫైఫ్ పైనే ఉంటాయేమో ఎతుత్గా, తెలల్గా, బొదుద్గా ఉంది. బిగుతైన 

చూడీదార వేసుకుని లోపలికి వచిచ్ంది.   
“రోహా, సే గుడ మోణింగ టూ డాకట్రాంటీ.”  అని కూతురితో చెపిప్, “మికీ, షీ ఈజ .. “ ఫలానా అంటూ ననున్ భరత్కు పరిచయం 

చేసింది.  
గొంతులో తెలుగు సరిగా పలకలేని  అతిశయం.   
వచిచ్న అలుల్డు “ అయాం వేణూ మికిక్లినేని..”   అని టెకాస్స లో ఏం చేసుత్నాన్డోచెపిప్, చేతిలో ఉనన్ కినేల్ బాటిల నా టేబిల మీద 

పెటిట్ కూరుచ్నాన్డు.  
పాత చుటట్రికాలు తిరగేశారు.  
నా వివరాలు కొనిన్ అడిగారు. పిలల్లెంతమంది, ఏం చదువుతునాన్రూ లాంటివి. 
"మీ తముమ్డు ఎకక్డ ఉంటాడు.  ఏం చేసుత్నాన్డు?" 
"తముమ్ళెళ్వరూ లేరండీ. ముగుగ్రూ అనన్యయ్లే నాకు." 
" సరే, అనన్యయ్లేం చేసుత్నాన్రు. వాళళ్కు పిలల్లెంతమంది?" 
 ఇలాంటి వివరాలతో ఓ పావుగంట గడిచింది. ఆ టైములో పావుగంట అంటే,  బయట కూరుచ్నన్వాళళ్కు ఓ పావుయుగంతో 

సమానం.   
ననున్ ఏ రేంజ లో తిటుట్కుంటునాన్రో... 
ఇంతలో నరొస్చిచ్, ఫైళళ్నీన్ వరసనే పేరిచ్, వాళళ్వంక చూసి, వెళళ్బోతుంటే అందరికీ మజిజ్గ తెమమ్నాన్ను.  
సుభదర్ మజిజ్గ తాగుతూ " గాడ, దిసీజ రీ..లీ ..... రీ..లీ…. గూడ.  వెరీ టేసీట్" అంటూ మొదటి సారి యూ ఎస వెళిళ్నపుడు తను 

సంగం మజిజ్గ ఎంత మిస అయిందో చెపిప్ంది.  
“చూడు మా గుంటూరు బటర మిలక్ ఎంత టేసీట్గా ఉంటాయో” అంటూ మొగుణిణ్ వెకిక్రించింది. 
ఇంతకూ అతనెకక్డివాడో.  
ఎకక్డివాడైతే నాకెందుకు.  
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తవ్రగా ఓపీ చూసుకోవాలని లోపలోల్పల తొందరపడుతునాన్ను.  
“ చెపప్ండి మీ హెలత్ అదీ బాగుంటోందా?” అని పెదాద్విడను అడిగాను, అలా అయినా విషయానికొసేత్ బాగుండని. 
“మమీమ్కి హెలత్ అసలు బాగోవడం లేదాంటీ. ఫుడ సరిగా తీసుకోదు. నిదర్పోవడం లేదు. హెలత్ పాడవుతుంది అని మేమెంత చెపిప్నా 

వినదు. చాలా డిపెర్స అవుతాంది.” 
“ఏమైంది?” అడిగాను. 
“ఏం లేదమామ్. బాగానే ఉంటాంది. ఈళళ్దంతా ఓ… హడావుడి.” వచిచ్నావిడ మొహమాటపడుతూ. 
“ఉనన్ సంగతి చెపుప్ మమీమ్.”  అని వాళళ్మమ్తో చెపిప్ “అదే ఆంటీ, చినన్నన్కు మొనన్ ఫెబ లో మేరేజ అయింది. వదిన ఇంతవరకూ 

కనీస్వ కాలేదు. ఓ సారి మీతో మాటాల్డదామని.” సుభదర్ చెపిప్ంది.  
“ఫిబర్వరి అంటే ఎనిమిదినెలలేగా, తొందరేముంది?” 
“తొందరగానే ఉందమమ్డూ. మనవళళ్నెతుత్కోవాలనీ.  సీవ్టీ వాళళ్ పిలల్లతో ఆడుకోవాలంటే, వీళేళ్మో పోయి పోయి అమెరికాలో 

కూరుచ్నాన్రు.” అంటూ కూతురిన్ అలుల్ణీణ్ ఆకేష్పణగా చూసింది. 
“మీరూ వచిచ్ మాతో ఉండండాంటీ.”  టెకాస్స అలుల్డు నవువ్తూ అనాన్డు. 
 “అబాబ్యి పెళిళ్చేసుకుని ఎనిమిదినెలలయియ్ంది. ఇంతవరకూ ఏ కబురూ లేదు. వాడికీ ఓ పిలోల్ పిలాల్డో పుడితే హాయిగా రామా 

కృషాణ్ అనుకుంటూ..”  
  ఆవిడ చీరా, నగలూ ,  వాలకం చూసేత్  రామా కృషాణ్ అనుకోవడానికి  ఆసాక్రమే లేదు.  అని ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నాన్ను. 
“అది కాదాంటీ, మేరేజ అయిన తరావ్త ఇమీమ్డియట గా కనీస్వ అయాయ్ను. వదిన కు డేటస్ రెగుయ్లర గా రావు. ఎపుప్డూ పార్బల్మే 

తనకు.  అదీ గాక సట్మక పెయిన వసుత్ంటుంది. అలా సట్మక పెయిన వసేత్ కనీస్వ కావడం కషట్మంట కదా.” 
“ అండం విడుదల అయిన సూచనగా నొపిప్ వసుత్ంటుంది. అదేం పెదద పార్బల్ం కాదు. చాలా సహజం. అయినా ఓ సంవతస్రం 

పాటు వాళళ్ను తొందరపెటట్డం మంచిది కాదు.” 
“పార్బెల్ం ఏదైనా ఉంటే ముందే టీర్టెమ్ంట తీసుకుంటే సరిపోతుంది కదాంటీ” అంటూ తన వాదన వినిపించింది.  
“ సరే ఓ సారి మీ అనాన్ వదినలను పంపించండి. చూసాత్ను.” నా తొందర మాటలోల్ వినిపించేలా చెపాప్ను. 
“అనన్ పరేచ్జింగ కోసమని ముంబై వెళాళ్డాంటీ.”   
“సరే అతనొచిచ్న తరావ్త ఇదద్రీన్ కలిపి పంపండి” అనాన్ను. 
వదిన ఇకక్డే ఉంది. అంటూ నా రూం డోర తీసి “వదినా లోపలికి రా” అని పిలిచింది. 
అంటే ఆ అమామ్యి ఇపప్టివరకూ బయటే కూరుచ్ందా? 
ఆ అమామ్యి లోపలికొచేచ్ లోపల పెదాద్విడ చెపోత్ంది. “ తండిర్ ఇలుల్ పటిట్ంచుకోడు. తలిల్కి ఆరోగయ్ం బాగోదు.  మాకు సరిపోయే 

ఫామిలీ కాదు. అయినా సరే పిలల్ నచిచ్ కావాలని చేసుకునాన్ం. “ 
  ఇరవై ఏళళ్ బకక్పలుచని ఓ అమామ్యి  లోపలికొచిచ్ ఇంటరూవ్య్ కు నిలబడినటుల్ నిలుచ్ంది. నలుపులో కొదిద్గా మెరుగైన చాయ. 

ఇరవై ఏళళ్ని ఫైలు మీద వార్సి ఉంది కానీ, చూటాట్నికి పదహారో, పదెద్నిమిదో అనన్టుల్ బాగా సనన్గా ఉంది.  
లేతాకుపచచ్ సిలక్ చీరకటుట్కుంది. వంటి మీద ఏవేవో అరథ్ం పరథ్ం లేని నగలు.  
నీడపటుట్న ఉండే సౌకరాయ్లు ఎరగని నలల్టి చేతులు. అరథ్చందార్కారంలో అరిగిపోయిన గోళుళ్ . 
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"ఆంటీ, షీ ఈజ సీత మా వదిన."  అంది సుభదర్.  
ఆ అమామ్యిని నా పకక్నే ఉనన్ రౌండ సూట్ల మీద కూరోచ్మనాన్ను.  
“వదినా, మేడం  మా ఆంటీనే. ఏం భయపడొదుద్.”  
 ముపైఫ్ ఏళుళ్ండి, డెబైభ్ కేజీలునన్ సుభదర్  చూడీదార వేసుకుంటే, ఈ అమామ్యికి ఆ చీరేవిటో నగలేవిటో, పెదిద్ంటి కోడలి వేషం 

గానీ  ‘వదినా’ అనన్ పిలుపు ఆ అమామ్యికి అసస్లు నపప్లేదు.  
“ఓ సారి ఎగాజ్ం చెయయ్ండాంటీ, యూటిరెస  అది సరిగా ఉందో లేదో, ఓవరీస ఫుక్షనింగా కాదా. ఓవుయ్లేషన  జరుగుతోందో లేదో 

చూసుకోవాలని వదినిన్  ఎడుయ్కేట చేశాను.  బేసల బడీ టెంపరేచర నోట చెయియ్ వదినా అని థెరోమ్మీటర కూడా ఇచాచ్ను. పోయిన మంత 
చేశావా వదినా?” అని ఆ అమామ్యినడిగింది. 

ఈ సుభదర్ నుండి నుండి ఆ పిలల్ను కాపాడాలిస్న బాధయ్త నాదేననిపించి, నరస్ ను పిలిచి అమామ్యిని లోపలికి తీసుకెళళ్మనాన్ను. 
 డబూబ్ హోదా మరిచ్పోయి ఈ అమామ్యిని  చేసుకునాన్రంటే కొంచం విచితర్ంగా ఉంది.   
ఆ అమామ్యి లోపలికెళిళ్పోయిన తరావ్త, సుభదర్ నా పకక్నే కూరుచ్ని చినన్గా,  
“ఆంటీ, మీ దగగ్ర దాచేదేముంది. అనన్కు ముందో మాచ డివోరస్ అయియ్ంది. మమీమ్ డాడీ తనని ఎంత బాగా చూసుకునే వాళళ్ంటే,  

సొంత కూతురుని చూసుకునన్టుట్ చూసుకునేవాళుళ్. బట షి ఈజ టూ యారొగెంట.  మా ఇంటోల్ తను సెట కాలేక పోయింది. ” చెపిప్ంది. 
“దానికదృషట్ం లేదే. ఏంచేసాత్ం. దీనికైనా పిలల్లు పుటేట్ యోగం ఉందో లేదో..కొంచం చూడమామ్.” నిటూట్రిచ్ంది గంగా భవాని. .  
 లోపలికి వెళాద్మని లేచాను.   
“తను పెదద్గా చదువుకోలేదాంటీ,  హెలప్ చెయయ్డానికి నేనూ వసాత్ను. రోహూ, సిట విత గార్ండ మా” అంటూ లేచిందిసుభదర్. 
నరస్ వంక చూశాను.  
"మీరు కూరోచ్ండి, మేమునాన్ం కదా, మేము చూసుకుంటాం" అని మా కృషణ్ వేణి ఆపేసింది.  
“వదినకు ఎడుయ్కేషన లేదాంటీ, మీరు ఇబబ్ంది పడతారేమో.” అంటూ అకక్డే నిలుచ్ంది. 
అపప్టికే నేను లోపలికెళిళ్పోయాను.  
“రోజూ వచేచ్వాళళ్లోల్ సగానికి సగం పెదద్గా చదువుకోని వాళేళ్నండీ.” మా కృషణ్వేణి గొంతు వినిపిసోత్ంది. 
ఆ అమామ్యి పేరు సీత. 
కొనిన్ గైనిక పర్శన్లడిగాను. బాగానే సమాధానాలు చెపిప్ంది.  
“ పరీక్ష చేయించుకుంటావా? నీకిషట్మైతేనే చేసాత్ను.” 
“………….”  
“ఏం పరేల్దు. తరావ్తెపుప్డైనా మీరిదద్రూ కలిసి రండి.  అపుప్డు చేసాత్ను ఎగాజ్మినేషన”  
“ఇపుప్డే పరీక్ష చెయయ్ండి మేడం.”  
ఎగాజ్మినేషన పూరిత్ చేసి బయటికొచేచ్సరికి సుభదర్ డోర దగగ్రే నిలుచ్ంది.   
“ఎలాఉందాంటీ ?” రిజలట్స్ వచేచ్ రోజున సివిలస్ లో టాపర  కూడా ఇంత ఆతర్ంగా ఉండడేమో.  
మామూలుగా అయితే పేషంట వివరాలు పేషంట తోనే  మాటాల్డాలి. ఎంత దగగ్ర బంధువులైనా సరే పేషంట అనుమతి లేకుండా 

వివరాలేమీ చెపప్కూడదు.  
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కానీ తెలిసిన వాళళ్ దగగ్ర రూలస్ పపుప్లుడకవు . 
“ఆమె ఆరోగయ్ంగానే ఉంది. కాకపోతే మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి.”  
“ఇంటోల్ అనీన్ వుంటాయాంటీ, తనే తినదు. అపప్టికీ లేవగానే పోర్టీన షేక తీసుకుని ,  బేర్క ఫాసట్ తీసుకోమని చెపూత్నే ఉంటాము. 

మమీమ్ డాడీ అయితే ఎంత బలవంతం చేసాత్రో ఫుడ విషయంలో …..  ఓవులేషన కు హెలప్ అవుతుందని సౌర్ప్టస్, ఆలమ్ండస్ తిను వదినా అని 
చెపూత్నే ఉంటాను. “ 

“పెర్గన్నీస్ వసుత్ంది గానీ, ఆ అమామ్యిని తొందర పెటొట్దుద్.” 
“అయోయ్ మేమూ అదే చెపుత్ంటాము. కాకపోతే తనే ఏడుసోత్ంది ఇంకా రాలేదని.  నేనెటూ తిరగలేనమామ్. అమామ్యీ, సీతా వసాత్రు, 

ఇకనుండీ. నీ చేతిలో పెటాట్ము. ఎలాగైనా వాళల్కో పిలోల్ పాపో కలిగేటుట్ చూడు.” 
గంగా భవాని నా చేతులు పటుట్కుని చెపిప్ంది.  
అలుల్డు  ఓ వారంలో వెళిళ్పోతాడట కానీ సుభదర్ ఆరునెలలు ఇండియాలో ఉంటుందట. ఈ టీర్టెమ్ంట విషయాలు అనీన్ తనే 

చూసుకుంటుందట. 
“అలాగే,  కానీ ఓ సారి మీ అబాబ్యిని కూడా పంపించండి.”  

********* 
ఓ రోజున సీతా, ఆమె భరాత్ వచాచ్రు.  
వాళళ్ టెకైస్ట్ల బిజినెస చూసుకుంటాడట. కనీసం ముపైఫ్దేళుళ్ంటాయి. సీతకూ అతనికీ   వయసులోనే కాదు, రూపం, మాట, తీరు, 

హోదా అనిన్ంటిలోనూ బాగా తేడా ఉంది. అతని పకక్న పనిపిలల్లా వినయంగా ఉంది తపప్ భారయ్లా కూరోచ్లేకపోతోంది. 
అతను ఎకుక్వగా ఇంగీల్షులోనే మాటాల్డుతునాన్డు.  
బిజినెస వతిత్డి ఎకుక్వగా ఉంటోందనీ, దానికి తోడు పిలల్ల టెనష్నస్ ఎకుక్వయాయ్యనీ అనాన్డు.  
“మొనన్ మీ పేరెంటస్ వచిచ్ వెళాళ్రు. పిలల్లు కావాలని అనుకుంటునాన్రని.” 
జసట్ అ మినిట అని లేచి పాంట జేబులో ఉనన్ కారు తాళం  సీతకిచిచ్, కారోల్ ఫైల ఉంటుంది తీసుకురా అనాన్డు. ఆమె వెళిళ్ంది.  
“ఏం చెయయ్మంటారు మేడం ఎకక్డికెళిళ్నా ఇదే పర్శన్ అడుగుతారు. ఇంకా విశేషమేం లేదా అని. తలెకక్డపెటుట్కోవాలో అరథ్ం 

కావడం లేదు. ఇంటికెవరొచిచ్నా అదే పర్శన్. ఏరా పిలల్లిన్కనే ఉదేద్శం లేదా అని. నలుగురు కలిసే చోటకెళాళ్లంటే భయమేసోత్ంది మేడం. 
సేన్హితులు కూదా చాల లోకువగా మాటాల్డుతునాన్రు. చివరికి నానన్ కూడా ......." ఏదో చెపప్బోయి గొంతు సహకరించక ..కాసేపు ఆగి 
మళీళ్ తమాయించుకుని .  

“పిలల్లు లేకపోతే ఊళోళ్వాళళ్కే కాదు మేడం ఇంటోల్ వాళళ్కూక్డా లోకువే”  అనాన్డు. 
“……….” 
“ఎకక్డికైనా పారిపోవాలనిపిసోత్ంది మేడం.”  అతని కళళ్లో తడి. 
సీత ఫైల తీసుకుని లోపలికి వచేచ్సరికి ఆమె చూడకుండా కళుళ్ తుడుచుకునాన్డు.  
అతని ఫైలస్  అనీన్ చూశాను. సెప్రమ్ కౌంట మరీ అంత తకుక్వగా ఏమీ లేదు.  
“పెళళ్యి సంవతస్రం కూడా కాలేదు.  ఎవరో తొందరపెడుతునాన్రని మీరు హడావుడి పడొదుద్.  ఎందుకంటే ..” 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                    pHé   2015 

   6       డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ 

 “నాతో పెళైళ్న వాళళ్ వైఫ లందరూ పెర్గన్ంట అయాయ్రు. మాకే …” కొంత సేపు ఆగి, “ఇపప్టికే లేటయియ్ంది మేడం. టీర్టెమ్ంట 
వెంటనే మొదలెటట్ండి.”  

“మీ కౌంట సెప్రమ్ కౌంట, అదీ  పరేల్దండీ. కానస్ంటేర్షన టెకిన్క దావ్రా మంచి కణాలను వేరు చేసి గరభ్శయంలోకి పర్వేశ పెటట్డం 
దావ్రా మీకు చానెస్స బాగానే ఉంటాయి.”  

ఓ ఆరునెలలు పర్యతిన్ంచుదామనీ, సకెస్స కాకపోతే నెకస్ట్ సెట్ప కు వెళాద్మనీ చెపాప్ను.  
అంత సేపు మాటాల్డుతునాన్ సరే, సీత పకక్నుందనీ, ఆమెకూక్డా ఈ సమసయ్లో భాగం ఉందనీ అతను అనుకుంటునన్టేట్ లేడు. 

ఆమెతో ఇంటోల్ అయినా మాటాల్డతాడా అని అనుమానమొచిచ్ంది.   
********** 

పర్తినెలా మంచి కణాలని వేరు చేసి ఆమెకు అండం విడుదల అయే రోజులోల్ గరాభ్శయం లోపలికి ఎకిక్ంచేవాళళ్ం. అయిదు నెలలు 
గడిచిపోయాయి. అంతకు ముందు నాలుగు సారుల్ ఫెయిల అయింది.  

ఓ రోజు ఉదయానేన్ నేను వాకింగ నుండి వచేచ్సరికి సుభదార్, సీతా ఇదద్రూ రిసెపష్న లో కూరుచ్నాన్రు.  
"ఏంటి ఇంతపొదుద్నేన్….. ఏమైంది?" 
""జసట్ లైక దట ఆంటీ. ఇంత పొదుద్నేన్ మీరెకక్డికెళాత్రు?" 
"వాకింగ కు వెళొళ్సాత్ను. అవునూ మీ పాప ఎలా ఉంది. తీసుకురాలేదా." 
"రోహూ ఇజ గోర్యింగ నాటీ డే బై డే. బాగా అలల్రి చేసోత్ందని మమీమ్ దగగ్ర ఉంచేసి వచాచ్ము."   
ముగుగ్రికీ కాఫీ తెచిచ్ంది పనమామ్యి.  
"వదినా , నువివ్ంక కాఫీ తాగడానికి వీలేల్దు" అంటూ చిలిపిగా సీత చేతులోల్ంచి కాఫీ కపుప్ తీసుకుని పనమామ్యికి ఇచిచ్ంది. 
"అదేంటీ?" అడిగాను. 
"ఆంటీ, మీకో గుడ నూయ్స, వదినకు డేటస్ రాలేదు. ఆకుచ్వలీల్ , మొనేన్ రావాలి. ఇంకా రాలేదు. టెనష్న ఆపుకోలేకపోతునాన్ము.  ఎరీల్ 

మోణింగ యూరిన శాంపుల టెసట్ చేయించుదామని, వచాచ్ము."  అంది సుభదర్. 
మా కృషణ్వేణి టెసట్ రిజలట్ తీసుకువచిచ్ నా చేతికిచిచ్ంది.   
‘నెగటివ’ అని ఉంది.  
సుభదర్ ఆ పేపర లోకి తొంగి చూసి “ఒఫోఫ్ ... బాడ లక ఎగైన” అంటూ నుదిటి మీద చెయియ్ పెటుట్కుంది. 
సీత వంక చూశాను. ఏ భావమూ లేదు. ఏమీ అనకుండా లేచి డైరవర ని పిలుసాత్ను అంటూ వెళిళ్ంది. 
" ఎందుకు ఇంత హడావుడి సుభదార్. పాపం సీత ఎంత బాధపడుతుందో ఆలోచించావా?"  
"అయోయ్ ఆంటీ, సీత కనాన్ నేనే ఎకుక్వ డిజపాప్యింట అవుతునాన్ను. సచ అ బేడ డే." అంటూ వెళిళ్పోయింది.  

******* 
 ఆ రోజు సాయంతర్ం పూట  సీత మావగారు వచాచ్రు. 
ఎపప్టిలాగే  జోబులో చెయియ్ పెటుట్కుని లోపలికొచాచ్రు 
“రండి కూరోచ్ండి.” 
“ ఇలా వాకింగ కు వచాచ్ను. దారోల్ హాసిప్టల తలిగితే ,ఓ సారి చూసిపోదామని లోపలికొచాచ్ను  .” 
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ఈ సథ్లం ఎంతకు కొనాన్రు. వాసూత్ అదీ చూపెటాట్రా 
ఓనరస్ ఎవరో. ఇదద్రిపేరుమీదా ఉందా, డాకట్ర గారి పేరుమీదేనా 
పిలల్లోల్ ఒకక్రీన్ డాకట్ర చెయయ్లేదు. మరి మీ తరావ్త ఎటాల్ 
సరే కోడలైన్నా డాకట్రిన్ తీసుకురండి  
వచిచ్న విషయం ఏమిటో,  అది తపప్ , తూ అనిన్ విషయాలూ మాటాల్డుతునాన్డు.  
 మనమే లీడ ఇవావ్లి.  
“ఆంటీ బాగునాన్రా?” 
“మీ ఆంటీకేం బాగోలేదమామ్, ఆరోగయ్ం బాగా పాడైంది.  సీతకు పిలల్లేల్రు.  ఆ దిగులే దానిన్ తినేసోత్ంది. తిండి తినదు, నిదర్పోదు, 

చికిక్ సగమైంది.  ఈ పిలల్కేమో పిలల్లు పుటేట్ యోగం లేకుండా పోయింది.” 
అంత బాధలోనూ కోడలి మీదే నెపం. 
“ఆ అమామ్యి ఏం చేసుత్ందండీ. సమసేయ్మిటో మీకు తెలుసుకదా !? 
“అదినిజమేననుకో శైలజా. అసలింతకూ పార్బెల్ం ఏమిటమామ్, ఎందుకు సకెస్స కావడం లేదు? “ 
‘శైలజా?’  ననున్ పేరు పెటిట్ పిలిచేంత దగగ్ర చుటట్ం కాదే.  
“మేము చేసే పొర్సీజర లో, అండానీన్ , సెప్రమ్ నీ ఒక చోట పెడతాము. అవి కలిసేదీ లేనిదీ మాచేతిలో ఉండదు. మా కంటోర్ల లో 

లేని ఫాకట్రస్ ఎనోన్ ఉంటాయి. అందుకని సమసయ్ ఏమిటో  చెపప్డం కషట్ం. ” 
“అవునూ, ఇలా మావాడిలా కౌంట తకుక్వునన్వాళళ్కు వేరే వాళళ్ సెప్రమ్ ఎకిక్సాత్రట కదా” 
పేషంట తరఫు బంధువులతో కొనిన్ విషయాలు చరిచ్ంచకూడదు. ఆ సంగతి గటిట్గా చెపాద్మంటే, తెలిసినవాళళ్యిపోయారు.  
ఎటూ కాకుండా తలూపాను.   
“అయితే నాదో చినన్ రికెవ్సట్ అమామ్. “  అంటూ జేబులోంచి ఓ రిపోరట్ తీసి నాటేబిల మీద పెటాట్డు.  
“ఏమిటిది?” అంటూ తీసి చూశాను. 
సెప్రమ్ కౌంట రిపోరట్ 
“ఎలా ఉందో చూడమామ్.” 
శుకర్కణాల సంఖయ్, కదలికలు చాలా  బాగునాన్యి.  
“ ఇది ఎవరిది? మీ అబాబ్యిదా?” 
అడిగినదానికి జవాబు చెపప్కుండా “ఎవడో రోడుడ్న పోయేవాడిది ఎకిక్ంచడం బదులు, మనలో మనమే సరుద్బాటు చేసుకుంటే సరి 

అని నేనూ,  గంగా ఈ నిరణ్యానికొచాచ్ం. ఏం చేసాత్ం చెపప్మామ్. ఏం చేసినా పిలల్లకోసమేకదా.” 
ఏదో అనుమానం.వళుళ్ జలదరించింది. 
“ఎవరిదీ రిపోరట్? “ 
“ దాని మీద పేరు రాసి ఉంది చూడమామ్.” అనాన్డు.  
‘నిరంజన రావు.’  
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“నాపేరే అది. రకత్ంలో రకత్ం. తపుప్లేదు లేమామ్.  ఈ రోజులోల్ ఎనోన్ జరుగుతునాన్యి. వాడికో బిడడ్పుడితే చాలని, నేనూ మీ ఆంటీ 
అనుకుంటునాన్మమామ్. అందుకనే ఈ తిపప్లనీన్.  ఈ సారి సెప్రమ్ ఎకిక్ంచేపుప్డు నా శాంపుల కూడా ఇసాత్ను.  రెండూ కలిపి టైర చెయయ్ండి. 
నేను మళీళ్ వసాత్ను.” అంటూ లేచాడాయన.   

 
(ఈ కథ ముగింపు వచేచ్ నెల ) 

 
***  
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