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- ఏడవ కథ పర్తిరోజూ వుదయాన వాకింగ నుండి వసూత్ వసూత్, ఒక బండి దగగ్ర కూరగాయలు తీసుకుంటాను. ఆరోజు కూడా
పొదుద్నేన్ బండి దగగ్ర ఆగాను. మామూలు గా అయితే భారాయ్భరత్లు ఇదద్రూ ఉంటారు. బండికి కొదిద్గా వెనగాగ్ సరుకుల షాపుకూడా
ఉంటుంది వాళళ్కు. షాపులో పనీ, కూరగాయల పనీ ఎకుక్వగా ఆడమనిషే చూసుకుంటుంటుంది. బండి దగగ్రుండే మగమనిషి ఎకుక్వగా,
సూట్ల మీద కూరుచ్ని నిదర్పోతుంటాడు. లేకపోతే పకక్వాళళ్తో కబురుల్ చెపుత్ంటాడు.
ఆ రోజున ఆమె లేదు. భరత్ ఒకక్డే ఉనాన్డు.
రెండు మూడు రకాల కూరగాయలు చెపితే తూచి బుటట్లో వెయయ్డానికి నానా అవసథ్ పడాడ్డు. మొతాత్నికి నేనడిగినవనీన్
తూచి సంచిలో వేసి , కారోల్ పెటాట్డు.
“ఎంత?”
“వంకాయలు పదేను, గోరుచికుక్ళుళ్ పది, గోంగూర పది... ఆ…..” మూడూ కలిపి ఎంతో చెపప్లేక , " లెకక్ చెపప్టాకి
మాయావిడ లేదు. ఉపుప్డే ఇంటికాడికెలిల్ంది." కాసేపాగమనాన్డు.
"ఈ మాతర్ం లెకక్ నేను వేసాత్లే. ముపైఫ్ అయిదు." తీసుకోమంటే వినడు.
మాయావిణిణ్ రానీయమంటాడు.
“అదొచిచ్ అరుసుదిద్. ఇదిగో ఈ సందు సివరకే ఎలిల్ంది. వచేచ్తత్ది.”
ఇదిగో వసుత్ంది , అదిగో వసుత్ంది అనన్ అరగంటకు ఆవిడొచిచ్, డబుబ్ తీసుకుంది. ననాన్పేసినందుకు నొచుచ్కుంది.
“ రేపిచేచ్ పనికదా అమామ్. ఆపేసినావే” అని మొగుణిణ్ కసిరింది.
“ఇటట్నే అంటదిగానీ , డబుబ్లీత్సుకోకుండా పంపితేత్ సంపేతత్ది” అంటూ నవువ్తునాన్డు. కొదిద్గా వెరిర్తనం కలిసిన నవువ్.
కూడికలు రాకపోతేనేమి, ఆవిడ పరువు బాగానే తీసేశాడు.
ఓ రోజు కూరగాయలు తీసుకునాన్క దగగ్రకొచిచ్ మాటాల్డింది. “ మా యమామ్యిని ఓ పాలి ఆసప్తిర్కి తీసుకురావాలమామ్,
ఎపుప్డు తీసుకురమమ్ంటారో సెపేత్...." అంది.
“సాయంతర్ం తీసుకురా.”
“అమామ్ , సందకాడ బేరాలెకుక్వుంటయయ్మామ్,” అని, వాళళ్ నానన్, అమామ్యి కలిసి వసాత్రంది.
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“ఇంతకూ ఏం చూపించాలి.”
“నీళోళ్సుకుందమామ్. నాలుగోనెల.”
"అంతే కదా, నేను చూసాత్లే. పంపించు."

“అయాయ్కూతుళిళ్దద్రికిదద్రే. ఏం జెపిప్నా బురర్కెకక్దు. అలుల్డికి సెపప్ండమామ్ మందులయీ ఎటాట్ వాడాలో” అంటూ
కూరల సంచి వెనక సీటోల్ పెటిట్ జాగర్తత్గా తలుపు వేసింది.
****
ఆ సాయంతర్ం కూతురిన్ తీసుకొచాచ్డు కూరగాయలతను.
“పీజియయ్మంటావేందీ , డాటట్రమమ్ మా బండికాడే కూరగాయలు తీసుకుంటది రోజూ.”
“నువూవ్రికే ఇసత్నాన్వా కూరగాయలు?” నా కనస్లేట్షన రూం బయట మాటలు వినిపిసుత్నాన్యి.
నా తలుపు తోసుకొచిచ్ “పీజియయ్మంటంది నరుస్” అనాన్డు.
“ఊరుకో..” అనన్టుల్ మా నరుస్కు సైగ చేశాను.
“నేజెపప్లా..” అనాన్డు నరుస్మీద గెలిచిన విజయంతో.
పేరు రాఘవరావట. పకక్నే నిలబడడ్ అతని కూతురిన్ చూశాను. అమామ్యి చినన్పిలేల్. మొనేన్ పదెధ్నిమిది వెళిళ్ందట. తేనె
కళుళ్. బుగగ్ల బూరిలా ఉంది. పసుపప్చచ్ ఓణీ, కాఫీ రంగు పరికిణీ. హాసిప్టల కు రావడం ఇషట్ం లేనటుల్ , మొహం కోపంగా ఉంది.
ఎపుప్డెళిళ్పోదామా అనన్టుల్ చూసోత్ంది.
ఆ అమామ్యిని పరీక్షకు పడుకోబెటాట్లంటే నరుస్లందరికీ తలపార్ణం తోకకొసోత్ంది. అమోమ్ భయం భయం అంటూ
హాసిప్టల అంతా తిరుగుతోంది తపప్ టేబిల మీద పడుకోదు.
“మా కిటట్యయ్ కు తపప్, ఇంకెవురి మాటా ఇనదు” అనాన్డు రాఘవరావు.
కిటట్యయ్ ఎవరనన్టుట్ చూసుత్ంటే “అదే మా అలుల్డు “
“అయితే పిలిపించు.”
జేబులోంచి చినన్ మాసిపోయిన నోట బుక తీశాడు. “ఇందులో కిటట్యయ్ అని ఉంటది. ఆడికి పోన సేసి రమమ్నండి” అంటూ
నా చేతికిచాచ్డు.
వెంటనే కాంపౌండరుల్ ఆ నోట బుక తీసుకుని లాండ లైన నుండి ఫోన చెయయ్టానికి బయటికెళాళ్రు.
“ ఇంత చినన్ పిలల్కు అపుప్డే పెళిళ్చేశారెందుకూ?”
నవావ్డు.
“ఏందోనమామ్, అటాట్ తోసుకొచిచ్ంది. మా యాడది ఏటవకాడ ఆళళ్ పినన్మోమ్ళుళ్ ఇళళ్లోల్కి ఎలత్నాన్రంటే మా పిలల్దానిన్
కూడా తీసుకెలిల్ంది. ఆడ ఆ పినన్మమ్, నీ పిలల్ను నా మనవడికియాయ్లిస్ందేనని కూసుందంట. అకక్డికకక్డే సంబంధం మాటాట్డుకునీ, లగగ్వదీ
పెటుట్కుని వచిచ్ంది. ఆ యవావ్రాలనీన్ మాయాడదే సూసుకుంటది. ”
ఇంత పిచిచ్ పిలల్కు …పెళిళ్ అదీ ఇంత చినన్ వయసులో . ఏం తొందరొచిచ్ందీ!!
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"ఆ అబాబ్యి ఏం చేసాత్డు. ?”
ఆటో తోలుకుంటాడంట.

“ మా కిటట్యయ్ బలే ఉశారైన మడిసి. అమామ్ అయాయ్ లేరు. ఊళోళ్ రొండెకరాల పొలవుంటే అనన్కు కౌలుకిచాచ్డు. మా
పిలల్ను కాలు కిందబెటట్నియయ్డు . ఈ మజెజ్న సొంతానికి ఆటో కొనాన్డు .”
అతనొచేచ్వరకూ తండీర్ కూతుళుళ్ బయట రిసెపష్న లో కూరుచ్నాన్రు.
ఓ పది నిముషాల తరావ్త “మా కిటట్యొయ్చాచ్డు.” అంటూ లోపలకొచిచ్ సంబరంగా చెపాప్డు రాఘవరావు.
‘ఆహా..’ అనన్టుట్ తలూపితే
తలుపు తీసి “ఒరే కిటట్యాయ్ , కిటట్యాయ్” అని పిలుసుత్నాన్డు.
“అలా అరవకూడదు.” నరొస్చిచ్ గదిమింది.
ఆ అమామ్యి భరత్ వచాచ్డు. సనన్గా పొడుగాగ్ ఉనాన్డు. రెలుల్ గడిడ్లా ఉనన్ జుటుట్కు మధయ్పాపిడి తీశాడు. ఎరుపు తెలుపు
గళళ్చొకాక్. మెడలో నలల్ తాడు లాంటి గొలుసు. ఆ అమామ్యి అతణిణ్ అంటిపెటుట్కునే ఉంది. అమామ్యిని లోపల పరీక్షకు పడుకోబెటట్మని
చెపేత్ అతనే తీసుకెళాళ్డు.
“ఈ అమామ్యికి పరీక్ష, సాక్నింగ చేదాద్ం. టెసుట్ల కోసం బల్డ కూడా ఒకేసారి తీసెయయ్ండి. మళీళ్ మళీళ్ మాట వినదు.”
సాట్ఫ తో చెపాప్ను.
అతను పకక్నే నుంచునాన్డు. అతని చెయియ్ పటుట్కునే గొడవచెయయ్కుండా పడుకుంది. ఎకుక్వ మాటాల్డకుండా గబగబా
పనికానిచేచ్శాము.
ఆ అమామ్యిని పరీక్ష, సాక్నింగ పూరిత్ చేసి రాఘవరావుని పిలిచాను. “ లోపల బిడడ్ పెరుగుదలా, అదీ బాగానే ఉంది. ఓ
అరగంట సేపు కూరుచ్ంటే రకత్ పరీక్షలు రిపోరట్ కూడా వసుత్ంది. మందులవి రాసిసాత్ను. ” అని చెపాప్ను.
రాఘవరావు వాళళ్ను బయట కూరోచ్మని చెపిప్, ఓపీలో మిగతా పేషంటల్ను చూసుత్నాన్ను.
ఓ నిముషం తరావ్త వచిచ్, “రిపోరట్ వచిచ్ందా, రకత్ం సరిపోదాద్?” అడిగాడు రాఘవరావు.
“పరీక్షలు చేసుత్నాన్ంగా. తెలుసుత్ందిలే. ”
“ఏయాళవుదోద్ ఈ పరీచచ్లయేపుప్డికి . ఈళళ్మమ్ తొందరగా రమమ్ంది.”
పర్తి అయిదునిముషాలకూ వచిచ్ , రిపోరట్ అయిపోయిందా అయిపోయిందా అని అడుగుతునాన్డు. ఇతనిన్ పంపిసేత్ కానీ
మిగతా పని చేసుకోలేనని, లాబ లో పని చేసే సాంబయయ్ను పిలబోతుంటే అతనే వచాచ్డు.
“మేడం , ఒకళళ్కు టైరడాట పాజిటివ వచిచ్ంది.”
హెచ ఐ వి ఇనెఫ్క్షన ఎంత పాతబడినా సరే, ఆ టెసట్ పాజిటివ అనన్ మాట వినగానే , మొదటిసారి వింటునన్టుల్
ఉలికిపడతాము.
“ఎవరిదీ?”
“పి . వెంకట లకిష్ “
అంటే రాఘవరావు కూతురిది.
‘ఇదేంటీ’ ఆశచ్రయ్ంగా నిలబడాడ్ను.
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బల్డ టెసట్ రిపోరుట్ కాగితాలు నా టేబిల మీద పెటాట్డు సాంబయయ్.

ఇంతలో రాఘవరావొచిచ్, అతనిన్ గురుత్పటిట్ "ఇదిగో నువేవ్గా మాయమామ్యి నెతుత్రుపరీచచ్కని తీసుకెలాల్వు . మా
యమామ్యి పరీచచ్లు అయిపోయాయా? రకత్ం బాగానేఉందా?" అడిగాడు.
టేబిల మీద పెటిట్న రిపోరుట్లు అవేననన్టుట్ సంజఞ్ చేసి వెళిళ్పోయాడు సాంబయయ్.
“రకత్ం సరిపోనూ ఉందా?” ననన్డిగాడు.
“రకత్ం కొంచం తకుక్వగానే ఉందనుకో.. కానీ ఒక ముఖయ్మైన…”
“నేజెపప్లా, రకత్ం పటట్డానికి మంచి మందులు, టానికుక్లు రాసియియ్.”
ఈ రాఘవరావుకు ఏమని చెపప్ను.
“రాఘవరావు, మీ అలుల్డిని పిలువు.” తెలియకుండానే కటువుగా అనాన్ను.
అంత చినన్ పిలల్, అమాయకురాలు. అతనిన్ ఎంతగా నముమ్తోంది. ‘ఛీ ….వెధవలు. పెళిళ్ళుళ్ చేసుకోవడం.
రోగాలంటించడం.’
పెళిళ్కి ముందు హెచ ఐవి టెసట్ తపప్ని సరి అనే చటట్ం ఒకటుంటే ఎంత బాగుంటుంది. దానివలల్ ఎవరికీ నషట్ం లేదే.. ఆ
అమామ్యిని చూసేత్ మరీ చినన్ పిలల్లా ఉంది. అంతలోనే పెళిళ్, కడుపు, హెచ ఐ వి కూడా. ఇపుప్డీ పిలల్ పరిసిథ్తి ఏంటి.
"పిలల్దానికి జిలేబి తెదాద్మని ఎలాల్డు. మరి మందులు రాసితేత్, మేమెలాత్ం" అనాన్డు.
“రాఘవరావు, కూరోచ్.”
“వొదుద్లే!"నిలుచ్నే ఉనాన్డు.
“అలా కాదు. కూరోచ్ ఓ మాట చెపాత్ను.”
నా ఎదురుగా కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు.
“రాఘవరావు. రేపోసారి మీ ఆయావిడను రమమ్ను.”
“అమోమ్ అదొతేత్ ఎటాట్? కొటుట్ కాడ ఎవురుంటారు?”
“…….”
“ఇంతకూ లోపలునన్ది పిలాల్ పిలల్గాడా. పిలగాడే అయుంటాడు. టీవీ పరిచచ్లో అగపడదద్ంటగా ?”
వాళళ్ అలుల్డు వచాచ్డని చెపాప్రు సాట్ఫ.
ఆ అబాబ్యి వచాచ్డంటే గుండె వేగంగా కొటుట్కుంది.
“ఒరే కిటట్యాయ్ లోపలకు రా…” తలుపు తీసి బయటునన్ అలుల్ణిణ్ పిలిచాడు.
“నెమమ్ది…. నెమమ్దిగా మాటాట్డు.” నరుస్ నెమమ్దిగానే కటువుగా అంది.
ఆ అబాబ్యి లోపలికొచాచ్డు. అతణిణ్ అంటుకునే వచిచ్ంది వెంకట లకిష్. చేతిలో జిలేబీ పొటాల్ం కాబోలు. ఇషట్ంగా
పటుట్కుని వచిచ్ంది. అపప్టికి మొహంలో కోపం తగిగ్ పర్సనన్ంగా ఉంది. పెళిళ్చేసుకుని హె ఐ వి అంటించిన వాడు!
“ఏం పని చేసాత్వ?”
“ఆటో తోలాత్నమామ్..”
“ఎపుప్డైనా రకత్ పరీక్షలు చేయించుకునాన్వా?”
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“పోయినేడు మలేరియా వసేత్ ఇంటికాడే పరీచచ్లు చేశారమామ్.”
“ఇపుప్డు , నువువ్ కొనిన్ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.” చెపాప్ను.
“సరే నమమ్గారూ రాసివవ్ండి.”

కాగితం రాసి రాఘవరావు చేతికిచాచ్ను. ఎందుకూ ఏమిటీ అని అడకుక్ండా, వెంటనే ఆ చీటీ తీసుకుని రివువ్మనివెళాళ్డు.
కాసేపటికి మళీళ్ వచిచ్, “ బల్డ ఇచేచ్శా మేడం, రిపోరుట్లకు టైం పటిట్దద్ంట, లకిష్కి ఆకలేసత్ందంట. రేపు నేనొచిచ్ తీసుకుంటే
సరిపోదాద్?” అని అడిగాడు.
టైం చూసేత్ పావుతకుక్వ పది అవుతోంది. ఆ అబాబ్యిని చూసుత్నన్కొదీద్ వళుళ్ మండుతోంది. భారయ్ను బాగా
చూసుకుంటునన్టుల్ నాముందు నాటకాలు.
“సరే..” అనాన్ను.
రాఘవరావు లోపలికొచాచ్డు . “మరిమేమెలాత్ం. రేపు కిటట్యొయ్తాత్డు. ” కూతురి ఫైలు రౌండ గా రూళళ్కరర్ చుటిట్నటుట్ చుటిట్
నా టేబిల మీద కొడుతూ అనాన్డు.
“సరే… అదటాల్ పాడుచెయొయ్దుద్.” పకక్నే ఉనన్ నరుస్ దానిన్ విడదీసి అతని చేతికిచిచ్ంది.
“రేపోసారి మీయావిడను తపప్కుండా తీసుకురా.” మళీళ్ చెపాప్ను.
“రేపు కిటట్యొయ్తాత్డు లే . మళాళ్ అదెందుకూ. అదొతేత్ షాపుకాడెవురుంటారు ” అంటూ వెళాళ్డు.
“పేషెంటుల్ అందరూ వెళిళ్పోయారు మేడం” నరొస్చిచ్ చెపిప్ంది.
విషయం తెలిసిన వెంటనే కౌనెస్లింగ చెయాయ్లి. అది చెయయ్కుండా పంపిసుత్నన్ందుకు నామీద నాకే విసుగు, చిరాకుగా
ఉంది. నా కనస్లేట్షన రూం పకక్నే రోడ కనిపిసుత్ంది. ఆ కిటికీ తీసి బయటికి చూసూత్ నుంచునాన్ను. రాఘవరావు అలుల్డి ఆటో అకక్డే పారక్
చేసి ఉంది. సీట్ర్ట లైటల్ వెలుగులో కొతత్ ఆటో మెరుసోత్ంది. వెనక సీటోల్ ఏవో సరుకులు అవీ ఉనాన్యి. సరుకులనిన్ంటినీ జాగర్తత్గా సరిద్ భారయ్ను
ఆటోలో కూరోచ్మనాన్డు. ఆమె కూరుచ్నేటపుడు కాలిచెపుప్ కిందపడిందని వెంటనే ఆటోకింద దూరి అది తీసి ఆమెకాలికి తొడిగాడు.
“మావా, నువువ్ ముందు కూసో”
రాఘవరావు ముందుసీటోల్ ఇరుకుక్ని కూరుచ్నాన్డు.
“నానా, నా జిలేబీ! లోపలే పెటాట్ను.” కెవువ్న అరిచింది వెంకట లకిష్. ఒకక్ నిముషంలో మెరుపులా వెళిళ్ తెచాచ్డు ఆ
అబాబ్యి. మెడలో ఒక తాడులాంటిది తీసి ఆటో సాట్రట్ చేశాడు. నిముషంలో వెళిళ్పోయారు. అతని హుషారు, హడావుడీ చూసుత్ంటే,
తనకి హెచ ఐ వి ఉంటుందేమోననన్ అనుమానంకూడా ఉండి ఉండదనిపించింది. వీళళ్కు ఎలా చెపాప్లీ… ఎపుప్డు చెపాప్లీ. పదినన్ర
వరకూ నా రూం లోనే కూరుచ్నాన్ను. లాబ లో పనిచేసే సాంబయయ్ వచిచ్, హాసిప్టల తాలూకు ముఖయ్మైన తాళాలు, ఆ రోజు కలెక్షన టేబుల
మీద పెటాట్డు.
“చివరగా ఓ అబాబ్యి బల్డ ఇచాచ్డుకదా . అతని రిపోరట్ ఇవువ్” అనాన్ను. తీసిచాచ్డు.
పి. కృషణ్ కుమార. వయసు 24. హెచ ఐ వి - నెగటివ అని ఉంది. మళీళ్ ఉలికిక్ పడాడ్ను. భారయ్కు హెచ ఐ వి పాజిటివ.
భరత్కు నెగటివ
ఇదెటాల్..
“సాంబయాయ్, ఈ టెసుట్లు అవీ జాగర్తత్గానే చేశావా?”
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“చేశాను మేడం.”
“రేపోసారి ఇదద్రికీ మళీళ్ టెసట్ రిపీట చెయియ్.”

సాంబయయ్ ఎనోన్ ఏళళ్నుండీ చేసుత్నాన్డు. ఒకక్సారికూడా పొరపాటనేది జరగలేదు. అలా అనన్ందుకు నొచుచ్కోకుండా
“సరే మేడం. ఇపుప్డే ఫోన చేసిరేపు ఇదద్రీన్ రమమ్నమంటాను.”
******
ఉదయానేన్ మెలకువ వచిచ్ంది. గబగబా రెడీ అయి వాకింగ చేసే కల్బ వైపు వెళాళ్ను. తెలతెలవారుతోంది. రాఘవరావు
బండి వైపు వెళాళ్ను. అతని భారయ్ అపప్టికే మారెక్ట నుండి తెచిచ్న ఆకుకూరల మూట విపిప్ సరుద్తోంది. ఆటైములో ఆమె పకక్నే
కారాపబోయి, మరీ తెలల్వారుజామునే ఎలా చెపాత్ం. పోనీ సంతోషకరమైన వారత్ కూడా కాదు. అంటూ వాకింగ కల్బ కు వెళిళ్పోయాను.
కషట్పడి కాసత్ తెలాల్రేవరకు అకక్డ కాలకేష్పం చేసి రాఘవరావు బండి దగగ్ర కాకుండా దూరంగా కారాపి చూసేత్ షాపు దగగ్రా, బండి దగగ్రా
విపరీతమైన రదీద్. అలుల్డు కూడా సహాయం చేసుత్నాన్డు. రాఘవరావు ఆ పకక్నే ఉనన్ మటన కొటుట్ దగగ్ర ఎవరితోనో కబురాల్డుతునాన్డు. కాసత్
రదీద్ తగేగ్వరూ ఆగి కూరగాయల బండి దగగ్ర కారాపాను. రాఘవరావు భారయ్ కారు దగగ్రకొచిచ్ంది.
“అమామ్. రాతిర్ అమామ్యిని చూశారా. అంతా బాగానే ఉందా?”
ఆమె పర్శన్కు "ఓ సారి మళీళ్ హాసిప్టల కు రావాలి మీరు" చెపాప్ను.
“ఏమామ్, ఏవైనా తేడా ఉందా? తలీల్ బిడాడ్ బాగానే ఉనాన్రనిజెపాప్వనాన్రు.”
“ఇదద్రూ ఆరోగయ్ంగానే ఉనాన్రుకానీ ఓ సారి తీరికచేసుకుని హాసిప్టల కు రావాలి. ఎంత తవ్రగా అయితే మంచిది. ”
ఆ మధాయ్హన్ం మళీళ్ వచాచ్రు. మళీళ్ ఇదద్రికీ టెసట్ చేయించాను. అదే రిపోరట్. వెంకట లకిష్ పాజిటివ. అతనికి నెగటివ. ఆ
అమామ్యికి ఎకక్ణుణ్ంచి వచిచ్ంది హెచ ఐ వి . తలిల్నుండి వచిచ్ందేమోననన్ అనుమానం తీరుచ్కోవడానికి ఇంటోల్ మిగతా వారికి కూడా
చేశాము. కుటుంబంలో అందరూ నెగటివ. వెంకట లకిష్కి మాతర్ం ఎలా వచిచ్ందో అరథ్ం కాలేదు. ఆ అమామ్యి తలిల్ని నా రూం లో
కూరోచ్బెటిట్ తలుపు వేసి అడిగాను.
“చినన్పిలల్గాఉనన్పుడు ఎపుప్డైనా హాసిప్టల లో చేరాచ్రా. రకత్ం ఏమైనా ఎకిక్ంచారా?”
“లేదమామ్. టీకాలు తపప్ ఎపుప్డూ ఇండీషనేల్యించనే లేదు.”
"..........."
"ఎపుప్డైనా జొరమొసేత్, మందుబిళళ్ మింగిచచ్డవేగానీ, ఇండీషనెల్రగదు"
“ఏవైందమామ్, ఏదైనా తేడా ఉందా?”
“రాజమామ్, చెపేప్ది భయపడకుండా విను. అమామ్యి పర్సుత్తానికి ఆరోగయ్ంగా నే ఉంది. మందులవీ వాడుకుంటే
అందరిలానే ఆరోగయ్ంగా గడపగలదు. కాకపోతే అమామ్యి రకత్ం లో హెచ ఐ వి ఇనెఫ్క్షన ఉంది.”
హెచ ఐ వి అంటే ఏమిటో, అది ఎలా వసుత్ందో చెపిప్, వెంకట లకిష్ కి మాతర్మే ఉందనీ, అలుల్డికి లేదనీ చెపాప్ను.
తీసుకోవాలిస్న జాగర్తత్లు వివరించాను. లోపల బిడడ్కు ఇనెఫ్క్షన రాకుండా ఉండేందుకు మందులు వాడాలనీ, మామూలు కానుప్ దావ్రా బిడడ్కు
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హెచ ఐ వి సోకే పర్మాదముంది. కాబటిట్, సిజేరియన చెయాయ్లనీ బిడడ్కు ఇనెఫ్క్షన రాకుండా కాపాడవచుచ్. తలిల్ పాలు కాకుండా డబాబ్ పాలు
పటాట్లనీ చెపిప్ అలా చేసేత్ బిడడ్కు ఇనెఫ్క్షన రాకుండా చెయొయ్చుచ్ అనాన్ను. "
అబాబ్యికి ఈ విషయం ముందు తెలియపరచాలి.
కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కుంది. " ఈ ఇసయం తెలిసేత్ పిలల్నొదిలెయయ్డా?"
“దాచి ఉంచడం తపుప్ కదా రాజమామ్.”
హెచ ఐ వి సెప్షలిసట్ రమణయయ్ గారని సీనియర మెడికల ఆఫీసర. గవరన్మెంట హాసిప్టల లో చేసాత్రు. కౌనెస్లింగ అదీ
బాగా చేసాత్రు. మరినిన్ జాగర్తత్లు వివరంగా తెలుసుకోవడానికి వీలుగా ఆయన దగగ్రకు ఆ అబాబ్యినీ, వెంకట లకిష్నీ కౌనెస్లింగ కు
పంపించాను.
రాజమమ్ నాదగగ్రే కూరుచ్ంది. చేతులురెండూ వళోళ్ పెటుట్కుని మౌనంగా ఏదో ఆలోచిసూత్ కూరుచ్ంది. ఉండీ ఉండీ
రెండునిముషాలకోసారి ఏదో గురొత్చిచ్నటుల్ మాటాల్డుతోంది.
“అలుల్డైనా సరే , కొడుకక్నాన్ ఎకుక్వగా సూసుకుంటాడు మమమ్లిన్. అనిన్ పనులూ సేతాత్డమామ్. ఒకక్పాలి కూడా పిలల్ను
కసురుకోడు. అదద్ రేతిరైనా సరే పిలేల్దైనా కావాలందంటే సాలు , గబగబా సొకాక్ ఏసుకుని బజారెళాత్డు. అయయ్కు మలేల్నే ,అది ఎరిర్మాలోకం.
పెనిమిటి అంటే పిచిచ్. ఆణొణ్దిలిపెటిట్ ఉండలేదు. ఆడొదిలేతేత్ ఇది సచిచ్పోదిద్.”
కాసేపాగి ఏదో ఆలోచన గుపుప్న వెలిగినటుట్
“అమామ్, పోనీ ముందు బాగా ఖరీదైన మందులయీయ్ వాడు. నయమైనతరావ్త ఇదద్రూ కలిసుండొచుచ్గా.”
“మందులు వాడితే ఆరోగయ్ంగా ఉండొచుచ్. కానీ, శరీరంలోకి పర్వేశించిన ఆ కిర్మిని తీసివెయయ్డం కుదరదు.”
“పిలల్తో కలిసుండే దారిలేదా?”
“ఉందికానీ, జీవితాంతం అతను కొనిన్ జాగర్తత్లు తీసుకోవాలిస్ వసుత్ంది. దానికి ఒపుప్కుంటాడో లేదో తెలియదు. ” అని
వివరం చెపాప్ను.
ఏదో గురుత్ వచిచ్నటుల్ వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచ్ంది. కాసేపటికి ఏడుపాపుకుని
“ఏం చెపప్నమమ్….మొగుడుండీ లేని బతుకైపోయింది. ఈడకు రాకమునుపు హైదార్బాదు బసీత్ లో ఉండేటోళళ్ం. పిలల్ది
కూడా పెనిమిటిమాదిరి ఎరిర్బాగులిద్. ఇదద్రీన్ ఇంటికాడ వొదిలి కూరలమామ్టాకి బొయేయ్దానిన్. బసీత్లో కురోర్ళుళ్ ఈళిళ్దద్రికీ మాయమాటలెపిప్
నలల్మందలవాటు సేశారు. ఇదద్రికీ మైకమవొచేచ్సి వొలూల్ పై తెలవకుండా నిదరబోయేవోళుళ్. కురోర్ళుళ్ ఈ పిలల్ను పాడుసేసేవోళళ్ంట. అటాట్
ఓ రోజుకాదు, ఓ పూటా కాదు. ఎనాన్ళుళ్సాగిందో, పకిక్ంటోళుళ్ సెపేప్దాకా నాకూ తెలవదు. . తెలవంగానే ఎంటనే ఈడకు తీసుకొచేచ్శా.
చినన్మమ్కొడుకు వరసకు తముమ్డవుతాడు, ఆడి కొడుకిక్ జేసుకుంటానంటే అంతకనాన్ కావలిస్ందేటుందని పిలల్కు పెళిళ్జేశా. బాగనే
ఉనాన్మనుకునాన్ను గానీ ఇటాట్ జరుగుదద్ని అనుకోలేదు. అంతా దాసిపెటిట్ సేసినందుకు దేవుడు పగబటేట్డు” మళీళ్ కళళ్ వెంబడి నీళళ్
ధారలుగా కారుతూనే ఉనాన్యి.
ఏదో ఆలోచించుకుని వెంటనే కళళ్నీళుళ్పెటుట్కుంది. “మా ఎంకమమ్ ఉటిట్ పిచిచ్దమామ్. ఇటిట్టాట్ అని తెలిసేత్ బతకలేదు.
ఎందులోనో దూకి సచిచ్పోదిద్.”
చూసేత్ జబుబ్ పడిన దానిలా కనిపించింది ఆ క్షణంలో . నేను ఏమీ ఓదారచ్కుండా కూరుచ్నాన్ను.
అసలేమని ఓదారాచ్లి. ఇంతలో, చినన్ సరజ్రీ ఉంటే నేను వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2015

డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ

8

“రాజమమ్ , కాసేపు దిగులుపడకుండా కూరోచ్. మీ అలుల్డొసేత్ కూరోచ్మను. నేనిపుప్డే వచేచ్సాత్ను. వెళొళ్దద్ని చెపుప్. ” అని
చెపిప్ వెళాళ్ను.
******
ఓ గంట తరావ్త డా. రమణయయ్గారు ఫోన చేశారు. "కౌనెస్లింగ ఇచాచ్నమామ్. అతనికి అనీన్ చెపాప్ను. రిసుక్లూ,
తీసుకోవలిస్న జాగర్తత్లూ అనీన్ చెపాప్ను."
అపప్టికి అతను కూడా వచాచ్డు. అపప్టికి నేనూ ఆపరేషన నుండి బయటకొచాచ్ను. రాజమమ్ ను , ఆమె అలుల్ణీణ్
పిలిచాను. వెంకట లకిష్కూడా అతనిన్ అంటిపెటుట్కునే వచిచ్ంది. జరిగేది ఏమిటో అరథ్ంకాక ఏడుసోత్ంది. ఏం చెపాప్లో. ఎలా చెపాప్లో
అని అని నేను ఆలోచిసుత్ంటే అతనే మొదలెటాట్డు. .
"దానికి ఆ జబుబ్ ఎటాట్ వచిచ్ందో నాకు తెలవదమమ్గారు. అది మాతర్ం ఉటిట్ పిచిచ్ది. దానికేపాపం తెలవదు. . నాకే దైనా
రోగమొసేత్ అది ననున్ ఒదిలిపెటట్దు. ఇపుప్డు దానిన్ వదిలి నేనూ బతకలేను. రేపు పిలల్పుడితే , దానిన్ పెంచుకోటం కూడా రాదు దానికి. ఏ
జాగరత్లు తీసుకోవాలనాన్ తీసుకుంటాను. ఏం మందులు వాడమనాన్ వాడతాను. "
అతనిన్ మనసులో నానా మాటలూ అనుకునన్ందుకు తపుప్చేసినటల్నిపించింది. చెపుత్ంటే అతనికళళ్లో తడికనిపించి
మరింత ఇబబ్ంది పెటిట్ంది ననున్. తలిల్లా మాటాల్డే అబాబ్యిని చూడడం నాకో గొపప్ అనుభవం. పెదద్ చదువులు చదివి, పెదద్ ఉదోయ్గాలు చేసే
చాలామంది మగవాళుళ్ ఆరోగయ్ంగా ఉంటేనే భారయ్తో ఉంటారు. ఆమెకు చినన్ జవ్రం రాగానే ‘నాకు చూసుకోవడం రాదండీ’ అంటూ
పుటిట్ంటికి పంపేసాత్రు. లేదా అతత్మావలేన్ రమమ్నమని కబురు చేసాత్రు. వాళళ్ందరి మాటలకూ , పర్వరత్నకూ ఎంతో బాధపడేదానిన్, ఆ బాధ
ఎంతో కొంత తీరింది ఇతని వలల్ .
*****
పర్తి సారీ చెక అప కు అతనే తీసుకొచేచ్వాడు. భారయ్ కోసం, ఒక కాంపౌండర లాగా చాలా పనులే నేరుచ్కునాన్డు .
ఎందుకంటే నరుస్లిన్ కొనిన్ సారుల్ దగగ్రకే రానిచేచ్దికాదు. అతను పకక్నుంటే మాతర్ం చెపిప్నటుట్ వినేది. ఆమెకు వేరే పర్తేయ్కమైన థియేటర లో
ఆపరేషన జరిగింది. ఆడపిలల్. బిడడ్కు ఇనెఫ్క్షన లేదని తెలిసి హాసిప్టల లో సాట్ఫ అందరికీ సీవ్టస్ పంచాడు.
తలిల్పాలు పటట్కూడదు కాబటిట్ డబాబ్ పాలు పటేట్వాడు. ఆ సీసాలు ఉడకబెటట్డం, పాలుకలపడం అనీన్ దగగ్రుండి
చూసుకునేవాడు. మొదటోల్ అతనిన్ అనుమానించినందుకు ఎపప్టికపుప్డు సిగుగ్పడేదానిన్. భారయ్ డిశాచ్రజ్ అయే రోజున ఆటోని అలంకారం చేసి
తీసుకొచాచ్డు.
వెంకట లకిష్ని జాగర్తత్గా వెనక సీటోల్ కూరోచ్బెటాట్డు. పకక్నే రాజమమ్. రాజమమ్ చేతిలో పాప. ఆటో లోపల , బయట
మహేష బాబు, పవన కలాయ్ణ, జూ. ఎంటీ ఆర, పర్భాస ఇలా అందరు హీరోలూ ఉనాన్రు.
డైరవింగ సీటోల్ మాతర్ం ‘హీరో’ కృషణ్. !!!
***
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