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- 14వ కథ - 
    
        ఆదివారం నాడు కాల డూయ్టీలో ఉనాన్ను. డూయ్టీ ఉనన్ రోజు ఉదయమే లేచి,  ఇంటి బయట డోర పకక్న ఉనన్ టేబిల మీద 

కొంత సరంజామా సరుద్తాను.   ఇంటి తాళాలు, కోటు, కళళ్జోడు,  నా సాట్ంప, కొంత మనీ, ఇవనీన్!  వెళేళ్ హడావుడిలో ఏదీ 
మరిచ్పోకుండా.  

 హాసిప్టల నుండి వచేచ్ ఫోనుల్ రిసీవ చేసుకునేందుకు వేరే నంబరునన్ ఫోన ఉంది. ఆ ఫోన ను మాతర్ం పిలిల్పిలల్లా ఎకక్డికి 
వెళిళ్నా తీసుకెళాత్. బాత రూం లో కూడా సబుబ్ పెటుట్కోవడానికి చినన్ గూడు ఉనన్ టైల ఉంటుంది కానీ మొబైల పెటుట్కునే టైల ఇంకా 
ఎందుకు తయారు చెయయ్లేదో?  కిచెన లో కూడా పూలూ పళూళ్ ఉనన్ టైలస్ ఉంటాయి కానీ ,  మొబైల పెటుట్కునే టైల కూడా 
అవసరమనిపిసోత్ంది.  వంటింటి గటుట్ మీద . ఫోన  పెటిట్ పనిచేసుకుంటుంటే దానికి , జిడుడ్ అంటుకుంటుంది.  పొరపాటన్ దానిన్ 
ఉడుకుతునన్ పులుసులో పడేసేత్? దానిన్ తియయ్డానికి గభాలన్ నేను చేతోత్ తియయ్బోతే? ఇలాంటి ఆలోచనలతో వంటింటోల్ పనిచేసుత్నాన్ను.  

    సాయంతర్ం అయిదవుతోంది. అంతవరకూ ఒకక్ కాల కూడా రాలేదు. ఒక పనిచేసేత్ బెటర. బాండీ తో  ఉపామ్ వండేసి ఫిర్జ లో 
పారేసేత్ సరి. ఇవాళ, రేపు, వీలుంటే ఎలుల్ండిని కూడా కవర చెయొయ్చచ్నిపించి బాండీ పొయిమీద పెటాట్ను.  సరిగాగ్ అయిదూ 
అయిదునన్రకు మొబైల మోగింది. కిచెన టవల తో చేతులు తుడుచుకుని ఫోన లో మాటాల్డాను. ఒక పేషంట షాక లో వచిచ్ందని 
కబురు. పొయియ్ కటేట్సి, ఇంటికి తాళమేసి పరిగెతాత్ను.  

       హాసిప్టల బయట ఎనన్డూ చూడననిన్  కారుల్ కనిపించాయ. లేబర రూం బయట బంధువులంతా గుమి గూడి ఉనాన్రు. 
వాళళ్ను తపిప్ంచుకుని లోపలికెళిళ్ చూసేత్ , ఓ తెలల్టి అమామ్యి టేబిల మీద పడుకుని ఉంది. అపప్టికే ఐ సి యు డాకట్రుల్ ఆమె చుటూట్ 
ఉనాన్రు. అసిసెట్ంట డాకట్ర చెపోత్ంది. ఉదయం వాళళ్ ఊరిలోని ఒక పైరవేట హాసిప్టల లో సిజేరియన చేశారంట. రెండు మూడు గంటల 
తరావ్త విపరీతమైన నొపిప్గా ఉందని పేషంట గొడవ చేసుత్ంటే ఇకక్డికి ఆంబులెనస్ లో పంపించారట.  

దగగ్రకెళిళ్ చూశాను.ఆమె మొహమంతా పాలిపోయి ఉంది. తన బాధేమిటో చెపప్లేకపోతోంది. మాట సరిగా రావడం లేదు. ఊపిరి 
కోసం కషట్పడుతోంది. బాధనీ, చెపప్లేకపోతునన్ తన నిసస్హాయతనీ కలిపి చూపుగా మారిచ్ నా వంక ఆశగా చూసింది.  కొతత్గా ఎవరో 
వసేత్ , తన బాధ తీరచ్డానికేననన్ ఆశ.  

" నొపిప్ డాకట్ర. చచిచ్పోతునాన్ను. " ఆ మాటలోనే ఏదో ఒకటి చేసి తనని ఆ బాధ నుండి కాపాడమనన్ వినన్పం కూడా ఉంది.   
       భుజం తటాట్ను. పొటట్ చూసేత్ నీళళ్తో నిండిన బెలూన లా ఉంది. లోపల దర్వం కదులుత్నన్టుట్ తెలిసిపోతోంది. సిజేరియన 

తరావ్త చాలా అరుదుగా, రకత్నాళం ఏదైనా ఓపెన అయి, పొటట్ంతా రకత్ంతో నిండుతుంది. . వెంటనే పొటట్ ఓపెన చేసి ఆ రకత్నాళానిన్ 
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ముడెయయ్గలిగితే గానీ ఆ రకత్ సార్వం ఆగదు. వెంటనే ఆపరేషన చెయాయ్లి. జూనియర డాకట్రస్ అపప్టికే బల్డ బాంక కు పరిగెతాత్రట.  
పకక్నే ఉనన్ సాక్న పోర్బ పెటిట్ చూసేత్ లోపల నిండిన రకత్ం కదులుతూ కనిపించింది. ఆపరేషన కు వెంటనే షిఫట్ చెయయ్మని దాదాపు 
పరుగు తీసుత్నన్టుట్ వెళాళ్ము.  ఓ  పది నిముషాల తరావ్త పేషంట ఆపరేషన టేబిల మీద ఉంది. నొపిప్ నొపిప్ అంటూ 
విలవిలలాడుతోంది. శావ్స అందక, గాలి పీలుచ్కోవడం కోసం విశవ్ పర్యతన్ం చేసోత్ంది. తవ్రగా ఎనసీథ్షియా ఇచేచ్సేత్ బాగుండు, తవ్రగా 
పొటట్ ఓపెన చెయాయ్లనీ, లీకవుతునన్ రకత్సార్వానిన్ ఆపాలనీ, లోపల అందరం ఆతర్ంగా ఉనాన్ం.  మేమనుకునన్ పని చెయయ్డానికి ఒకక్ 
పది నిముషాలు చాలు. అందరి మనసులోల్నూ, తెలియని తొందర. ఏదో ఒకటి చేసేసి ఆమె ను కాపాడాలి.  

       మనమే ఏదో చేసుత్నాన్మని, చేయగలమని , పరిసిథ్తులు అనీన్ మన కంటోర్ల లో ఉనాన్యనన్  భర్మ లోనే బర్తుకు తుంటాము.  
ఆ భర్మే లేకపోతే బతుకు సాగదేమో.  

       అందరిలోనూ, తొందర రకత్ం ఇంకా తొందరగా పరుగులు తీసుత్నన్ సమయం లో ఆపరేషన టేబిల మీద ఆమె కొలాపస్ 
అయిపోయింది. వెంటనే ఎనసీథ్షియా డాకట్రుల్, తవ్రగా రియాకట్ అయి ఆమెకు  కృతిర్మ శావ్సనందించారు.  

       మోనిటర చూసేత్,  పలస్ , బీపీ మామూలుగానే ఉనాన్యి. నేనూ , ఇంకో సీనియర సరజ్న ఇదద్రం కలిపి ఆపరేషన చేశాము.  
పొటట్ ఓపెన చేసి చూసేత్, లోపల దాదాపు రెండు లీటరల్ రకత్ం ఉంది.  
       ఆపరేషన ముగిసూత్ పొటట్ కోల్జ చేసుత్నన్పుడు, తెలల్గా పాలిపోయిన కణాలను కుడుతునన్టల్నిపించి,  వాటికసలు జీవం ఉనన్దా 

అనన్ అనుమానం వచిచ్ంది. గాయం నుండి వచేచ్ రకత్ం ఎరుపుగా కాక , చికక్టి కుంకుమ  రంగులో వసోత్ంది., మోనిటర చూశాను. 
పలస్ , బీపీ, మామూలుగానే ఉనాన్యి. ఏదో అనుమానం. ఈ అమామ్యి రికవర అవుతుందా అనన్ అనుమానం.  

       మామూలుగా అయితే, ఆపరేషన కాగానే , ఎనసీథ్షియా డాకట్రస్ ఆమెకు శావ్సనందించే టూయ్బ తీసేసాత్రు. ఆమె పరిసిథ్తి 
కిర్టికల గా ఉండడం వలన, అది తీసెయయ్కుండా అలానే ఉంచి ఆమెను ఐ సి యు కి తరలించారు. బాగ లో యూరిన ఎంత ఉందో అని 
చూసేత్ , చాలా తకుక్వ ఉంది. కొదిద్ సేపైన తరావ్త వసుత్ందిలే అని ననున్ నేను సమాధాన పరచుకునాన్ను. 

 అపప్టికి రాతిర్ తొమిమ్దవుతూ ఉంది. ఎనసీథ్షియా డాకట్ర, నేను, సరజ్న ఐసియూ డాకట్రస్ అందరం కలిసి పేషంటస్ తాలూకు 
బంధువులకు కేసు గురించిన వివరాలు చెపాప్లనుకునాన్ం. కౌనెస్లింగ రూం కు వెళుత్ంటే, బంధువుల సముదర్ం.   అందరూ ఆతర్ంగా.  
ఆశలు నింపుకునన్ కళల్తో చూశారు తపప్ మమమ్లిన్ ఒకక్మాటా అడగలేదు. ఒకోసారి పేషంటస్, వాళళ్ తాలూకు మనుషులు ఏదైనా 
అంటేనే సంతృపిత్గా ఉంటుందేమో. . వాళళ్ సంఖయ్, మౌనం చూసుత్ంటే, కౌనెస్లింగ కనీసం గంటకు తకుక్వ పటట్దనిపించింది.  

 ఇంతలో కొనిన్ వివరాలు తెలిశాయి. పేషంట భరత్ సిటీలో చాలా డబుబ్, పలుకుబడి ఉనన్ వయ్కిత్ అని, అతనికి ఎనోన్ 
వాయ్పారాలునాన్యని, ఆ గరభ్ం, పెళైళ్న చాలా ఏళళ్ తరావ్త వచిచ్ందనీ! 

       పదిమందికి పైగా లోపలికొసాత్రనిఎదురుచూసుత్ంటే పేషంట భరత్ ఒకక్డే వచాచ్డు. అతనితో పాటు ఇంకెవరో పెదాద్యన.  
       మా ఎదురుగా కూరుచ్నాన్డు.  
       “మిగతా బంధువులను, దగగ్రి వాళల్ని కూడా పిలవండి.” అనాన్ను.  
       నాకొకక్డికే చెపేత్ చాలనాన్డు.  
       మా సీనియర “ఆపరేషన చేశాము, రేపటికి గానీ ఏదీ చెపప్లేము. . రకత్ం కావలిస్ ఉంటుంది. మీలో ఎవరైనా వెళిళ్ బల్డ బాంక 

లో డొనేట చెయాయ్లి.”అనాన్రు. 
       ఎనోన్ పర్శన్లకు తయారయి వచాచ్ము కానీ అతనేమీ అడగలేదు.  నమసాక్రం పెటిట్ బయటికి వెళిళ్పోయాడు.  
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 ఒక గంటలోనే నలభై మంది బంధువులు రకత్ దానం చేశారు.  
      తరావ్త ఐ సి యు కు వెళిళ్ పేషంట ను చూశాము. మోనిటర లో అనీన్ శబాద్లు వినిపిసుత్నాన్, శబాద్లు 

ఊరటనివవ్లేకపోతునాన్యి.  
       ఇంటికెళాల్ను. సాన్నం చేసి ఏదో తినేసి టీవీ పెటాట్ను. కాసేపైన తరావ్త, ఆలోచించుకోవడానికి బొతిత్గా పర్శాంతత లేకుండా 

ఇలల్ంతా ఏంటీ గోల అనిపించి టీవీ కటేట్శాను.  
      చెపుప్లేసుకుని , కోటుతీసుకుని బయటకొచాచ్ను.  
       డా. మైఖేల భారయ్ తన సేన్హితురాళళ్తో కలిసి రాతిర్పూట వాకింగ చేసాత్రు. దానిలో భాగంగా ఓ చెటుట్కింద నిలుచ్ని 

చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు. ననున్ కూడా కలవమని పిలిచారు. "ఇదిగో ఇపుప్డే వసాత్ను" అని వాళళ్తో చెపిప్ హాసిప్టల వైపు అడుగులు 
వేసుత్నాన్ను. అడుగులోల్ ఎపుప్డూ ఉండే తొందర లేదు. గమయ్ం చేరుకోవడం ఇషట్ం లేని పర్యాణం లాగా , చాలా సేపు నడిచి ఐ సి యు 
లోపలికి వెళాళ్ను. నరుస్లందరూ ఎంతో బిజీగా ఉనాన్రు. నేను ఆ పేషంట బెడ దగగ్ర నిలుచ్నాన్ను.  

   అపప్టికి ఆపరేషన చేసి రెండు మూడు గంటలయింది.యూరిన బాగ లో యూరిన కోసం చూశాను. బాగ లో యూరిన కూడా 
రెండు మూడు చుకక్లుంటుందేమో. కాళుళ్ చలల్బడాడ్యి. ఐ సి యు చలి వణికిసోత్ంది. ఆ అమామ్యి రికవర అవుతుందా అనన్ అనుమానం 
పటిట్ పీడిసోత్ంది. నాదంతా వటిట్ అనుమానమని మోనిటర శబాద్లు గోల గా చెపుత్నాన్యి.   
       అపప్టికి అరథ్ రాతిర్ అయుయ్ంటుందేమో. కారిడార లో ఎవరూ లేరు. దూరంగా విజిటరస్ కోసం వేసిన మెటల సోఫాలో ఎవరో 
ఉనాన్రు. అటువేపు వెళిళ్ చూసేత్ , పేషంట భరత్ కూరుచ్నాన్డు. దూరంగా ఎవరో ఆడవాళుళ్ ఆ సోఫాలోల్ పడుకుని నిదర్పోతునాన్రు. అతని 
పకక్నే అపుప్డే పుటిట్న బిడడ్.  

 ‘గుమమ్డి పండు లాంటి బిడడ్’ అనే మాట ఎందుకొచిచ్ందో చెపేప్ బిడడ్. పైనునన్ లైటల్ వంక చూసుత్నాన్డు. ఇంకోవైపు పిలాల్డికి కావలిస్న 
సరంజామా ఉంది. నేనటుగా రావడం చూసి పిలల్వాణిణ్ సోఫాలో ఉంచి రాబోతుంటే నేనే వెళాళ్ను. నాదగగ్ర ఏదో మంచి కబురుందని 
ఆతర్ంగా చూసుత్నాన్డు.  అతనిన్ తపిప్ంచుకుని వెళళ్కుండా నేను అటెందుకెళాళ్నో.  

"బాబుని నరస్రీ లో ఉంచొచుచ్. మీరిలా ఇబబ్ంది పడాలిస్న అవసరం లేదు" అనాన్ను. 
 “రండి, నేనువెళేళ్దటువైపే” అంటూ ఆ ఏరాప్టు చెయయ్డానికి అతనిన్ తీసుకెళుత్నాన్ను. బాబుని ఎతుత్కుని అతను నడుసుత్నాన్డు. 

అంత ఐశవ్రయ్వంతుడు అలా బాబుని పటుట్కుని కూరోచ్వాలిస్న అవసరమేమిటో అరథ్ం కాలేదు.  
“బాబుని చూసేందుకు ఎవరూ లేరా. ఎవరికైనా ఒపప్జెపప్కపోయారా?” 
అతనేమీ మాటాల్డకుండా తలూపాడు. అవుననో, కాదనో అరథ్ం కాలేదు. 
నాతో నడుసుత్నాన్డు. అతని భారయ్ గురించి ఏదో ఒకటి చెపాప్లి. ఏం చెపాప్లీ అని ఆలోచిసుత్నాన్ను.  నరస్రీ లో బాబుని ఒపప్జెపిప్ 

బయటికొచాచ్ము.  
“పరిసిథ్తి అలాగే ఉందండీ.” అనాన్ను. 
భారయ్ పరిసిథ్తి కి రియాకట్ అయే మగవాళల్నే ఎకుక్వగా చూసుత్ంటాను. భారయ్ మీద ఎంత ఆధారపడి ఉంటారో, ఆమె లేకపోతే ఎలా 

బతకాలోననన్ భయం , కంగారు వాళల్లో కనిపిసుత్ంటాయి.  
ఇతడి ముఖం లో వేరే భావాలు. సరవ్ం కోలోప్యిన వయ్కిత్లో కనిపించే దిగులు,  మనసుని పిండేసేంత నిరేవ్దమూ ఉనన్...గాజు కళుళ్.  
“ రేపు చూదాద్ం . మీరు కొంచం విశార్ంతి తీసుకోండి .”  
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ఫాల్ట కి తిరిగి వచిచ్ నిదర్పోయాను. దేవుడిచిచ్న అదృషట్మో , లేక ఇవాళ నిదర్పోకపోతే, రేపు పనికి ఇబబ్ంది అవుతుందని నాకు నేను 
చేసుకునన్ ఏరాప్టో తెలియదు , కొనేన్ళళ్నుండీ, ఇక నిదర్పోవాలి అనుకోగానే నిదర్వసుత్ంది. 

బాగా పనిచేసిన రోజునే ఆ సౌభాగయ్ం.  అనిన్ రోజులూ కాదు.  
రేపే జరుగుతుందో తెలియనపుడు, జరగబోయేదానిన్ మారచ్డం మనచేతులోల్ లేనపుడు ఆలోచించడం అనవసరం. 
 జీవితం సగం గడిసేత్ గానీ,  ఇలాంటి సతాయ్లు ఒకటో అరో బోధపడవు. 

PPP 
నాలుగేళుళ్ గడిచాయి. 
 రాతిర్ పూట కాల వసేత్,  నిదర్లేచి పరుగులు తీసూత్ వెళాళ్లంటే ‘ఇదేం జీవితం రా భగవంతుడా’ అనిపిసుత్ంది కానీ వెళాల్క, అకక్డ 

కూరోచ్డానికి, మంచినీళుళ్ తాగడానికి కూడా టైం లేకుండా బొంగరాలాల్ తిరుగుతునన్ జూనియర డాకట్రల్ను చూసేత్, సీనియర గా ఉండడం 
ఎంత అదృషట్మో తెలిసి వసుత్ంది. రేగిపోయిన జుటుట్,  నలిగిన చూడీదారుల్ వేసుకుని, టెనష్న తపప్ ఇంకో ఎకెర్స్ప్షన తెలియని ముఖాలతో 
చకక్ని లేడీ డాకట్రుల్  ఇరవైనాలుగగ్ంటలూ పరుగులు తీసుత్ంటారు.  

“ఏమిటి సంగతి?” 
“కనెస్ంట ఇవవ్నంటోంది మేడం.”  
ఒకమామ్యికి ఆపరేషన అవసరమైంది. అనుమతి ఇవవ్డానికి గొడవ చేసుత్ందట.  
వెళాల్ను. మూడో కానుప్. మొదటి రెండూ మామూలుగానే డెలివరీ అయింది. ఆ ఇదద్రు పిలల్లు నాలుగేళళ్ వయసులో యాకిస్డెంట లో.  

ఇపుప్డు మాతర్ం కానుప్  సగం లో ఉండగా బీల్డింగ అవుతోంది. బిడడ్ హారట్ రేట గార్ఫ హెచుచ్తగుగ్లు చూపిసూత్ హడావుడి చేసోత్ంది. 
పరిసిథ్తి వివరించాను.  
సంతకం పెటట్డానికి అభయ్ంతరం లేదంది.  
మరింకేమిటి అనన్టుట్ అసిసెట్ంట వంక చూశాను.  
“టూయ్బెకట్మీ కూడా కలిపి చేసేత్నే పెడతానంటుంది మేడం” అంది ఆ అమామ్యి. 
"ఈ బిడడ్ పరిసిథ్తి అంతగా బాగాలేదమామ్, ఇదివరకు పుటిట్నవాళుళ్ కూడా లేరు. ఇపప్టికిపుప్డు ఫామిలీ పాల్నింగ ఎందుకు చెపుప్. 

కావాలంటే ఎనోన్ సాధనాలునాన్యి. " 
అని ఎనోన్ రకాలుగా చెపిప్ చూసినా వినలేదు. టూయ్బెకట్మీ చేసాత్నంటేనే సిజేరియన కు సంతకం పెడతానంది.  
వాళళ్ వాళెళ్వరితోనైనా చెపిప్ంచకపోయారా?  
భరత్ , తలిల్ ఇపప్టివరకూ పర్యతన్ం చేశారనీ, బయటే ఉనాన్రనీ చెపిప్ంది.  
ఓ పకక్న బీల్డింగ, ఇంకోపకక్ పడిపోతునన్ హారట్ రేట, వేరే గతయ్ంతరం లేక ఆమె కోరుకునన్టేల్ చేసాత్మని చెపిప్ , ఆపరేషన థియేటర 

కు తీసుకెళాళ్రు.  
PPP 

తరావ్త రోజు ఆమెను చూదాద్మని వెళాళ్ను.  
అపప్టికే లేచి, బెడ మీద వెనక పెటిట్న దిండల్కు ఆనుకుని కూరుచ్ంది. ముఖం తేటగా ఉంది. పకక్నే ఉయాయ్లోల్ చినన్ పాప 

నిదర్పోతోంది. 
పకక్నే తలిల్ బాబోలు ఒక పెదాద్విడ పుటిట్న పాపను ఎతుత్కుని ఉంది. 
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ఎలా ఉందో రొటీన పర్శన్లయాక అడిగాను. 
“రాతిర్ ఎందుకంత గొడవ చేశావు? బిడడ్ కు ఏ సమసాయ్ లేదు కాబటిట్ సరిపోయింది.” 
తలొంచుకుంది. ఏం మాటాల్డలేదు.  పర్శాంతంగా ఉంది ఆమె ముఖం.  
ముందు పుటిట్న బిడడ్లు ఎలా పోయారో, కారణమేమిటో, కేస షీట వెదికాను. వివరాలేం లేవు. ఆమె తలిల్ని పకక్కు పిలిచి అడిగాను.  
"రాతిర్ పూట ఇది వంటింటోల్ ఏదో పని చేసుకుంటా వుందంట. వాళుళ్ వేరే రూం లో పడుకునాన్రమామ్.  పిలల్లునన్ రూం లో ఏ సీ 

నుండి మంటలొచిచ్ రూమంతా అంటుకుంది. ఏంటా వాసన అని ఇదెళిళ్ చూసేసరికే గదంతా మంటలు. పిలల్లిన్ చూసుకోకుండా ఏం 
చేసత్నాన్వని అలుల్డింటోల్ నుండి ఎళళ్గొటిట్, వేరే అమామ్యిని పెళిళ్చేసుకునాన్డు.  దీని తపేప్ముంది చెపప్ండి.” 

ఆవిడ చెపూత్ ఉంటే మనసొకక్ సారిగా కుదుపుతినన్టైట్ంది.  
ఏమిటీ ఘోరం.   
అతనింటినుండి బయటకి వచేచ్ సమయానికి  ఈ అమామ్యి గరభ్వతి అయుయ్ంటుంది. .'  
కానీ , టూయ్బెకట్మీ ఎందుకు అడిగిందో అరథ్ం కాలేదు.  
ఏమని అడుగుతాను. బయటికి వచేచ్సుత్ంటే ,  
ఓ చినన్ పిలల్వాడితో కలిసి ఒకతను వచాచ్డు.  
“నమసేత్ మేడం బాగునాన్రా?” పలకరించాడు.  
నమసాక్రం పెటిట్ తలూపి బయటకు వచాచ్ను. నాతో బాటే అతను కూడా .  
“ఎంతో మందిని చూసుత్ంటారు. నేను గురుత్ లేననుకుంటాను. వసంత లకిష్ భరత్ని.”  
వసంత లకిష్.  ఎపప్టికీ మరిచిపోలేని  పేరు! 
వళళ్ంతా జలుల్మని చలల్బడినటల్నిపించింది.  
ననున్ బర్తికించు అని కళళ్తో పార్ధేయ పడడ్  వసంత లకిష్.  
ఆపరేషన టేబిల మీద కొలాపస్ అయి, ఐ సి యు లో వెంటిలేటర మీద ఉండి చనిపోయిన అమామ్యి. 
“మీరా? “ 
ఈ అమామ్యిని పెళిళ్చేసుకునాన్డా? 
“రాతిర్ శారద బాగా గొడవ చేసిందంటకదా. సారీ మేడం.” 
అతను చెపుప్కుంటూ పోతునాన్డు.  
" తనకు పిలల్లు పుడితే బాబుని చూసుకోదేమోనని అమమ్ పెళిళ్ టైం లో చాలా కండిషనస్ పెటిట్ంది.  
అమమ్ ఇపుప్డు లేదనుకోండి. అనుకోకుండా ఈ  పెర్గన్నీస్ వచిచ్ంది. మాట తపాప్నని ... శారద పెర్గెన్నీస్ వచిచ్నదగగ్రున్ండీ కొంచం 

ఇదవుతూ ఉంది."  
“అలాగా?” 
 బాబు ని చూదాద్మని లోపలికెళాళ్ను.  
పేషంట బెడ పకక్నే నుంచుని , ఆమె ముఖం పకక్నే తన ముఖం ఉంచి ఏవో కబురుల్ చెపుత్నాన్డు బాబు.  
బాబు బుగగ్లు తడుముతూ పేషంట అతనితో ఏదో చెపోత్ంది. గీసేత్ చకక్టి చితర్మయేంత బాగుంది ఆ దృశయ్ం. 
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ఆరోజు ఐ సి యు ముందు నేను చూసిన  బాబు.  తెలల్ని పైజమా లాలీచ్ వేసుకుని ఉనాన్డు, పెదైద్న గుమమ్డి పండు. తను పుటిట్న 
రోజున, తలిల్ని చూడలేకపోయినా ఇపుప్డు చూసుత్నాన్డు.  

బాబు ని చూసేత్ లోపలేదో తెలియని భావం పొంగింది. మమకారం అనే పదానికి  ‘మన’ అవసరమా?   
బాబుని దగగ్రకు తీసుకుని పలకరించాను.  
“ చెలిల్ని చూశావా?” 
తలూపాడు. 
“బాగుందా?” 
“చాలా బాగుంది.” 
“నీకంటేనా?” 
“ఊ..నాకనాన్ బాగుంది. అదే నాకాక్వాలి.”  అనాన్డు. 
ఈ మధయ్న చాలా మంది పిలల్లిన్ చూసుత్నాన్ను. పెదద్ వాళల్లా మాటాల్డతారు.  
అరథ్ం చేసుకునే వయసు లేకపోతేనేమి,  అరథ్వంతమైన మాటలే  మాటాల్డతారు. 

     

(వచేచ్నెల మరోకథతో కలుసుకుందాం)   
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