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- 16వ కథ - 
    
  ఎపుప్డూ గైనకాలజీ కథలేనా?  వేరే విభాగాలోల్ మితుర్ల అనుభవాలు కూడా మీతో పంచుకోవాలనిపించింది. ఈ నెల కథ తాలూకు 

అనుభవం మా ఎం బి వి ది. ఈ కథలో ‘నేను’ అంటే ‘మా ఎం బి వి.’  
డాకట్ర మలిల్పూడి భాసక్ర వర పర్సాద. 
 సికిందరాబాద కిమస్ లో సరిజ్కల గాసోట్ర్ ఎంటిరాలజిసట్.  ఎం బి బి ఎస  లో  మా కాల్స మేట. . 
నాకు తెలిసి అతను ఉతత్మ విదాయ్రిథ్, ఉతత్మ వయ్కిత్, డాకట్ర గా అతనేమిటో ఈ కథలో చెపప్డానికి పర్యతన్ం చేశాను.  ఎం బి వి  అంటే 

మా అందరికీ గౌరవం, అభిమానం, పేర్మ. ఇలా చపప్గా చెపుత్నన్ందుకు నా మీద నాకే విసుగాగ్ ఉంది. అతని గురించి వార్యాలంటే, కథ ను 
మించి వార్యాలిస్ వసుత్ంది.  

ఒకక్ మాటలో చెపాప్లంటే  
"పుణయ్పురుషులందు ‘మా ఎం బి వి’ వేరయా" అంటాను.  
పేరుకు ముందు డాకట్ర అని చేరచ్డానికి పెదద్గా గరవ్పడను కానీ, ‘మా ఎం బి వి’ లో "మా " అని అనుకోగలిగినందుకు నాకెంతో 

గరవ్ంగా అనిపిసుత్ంది. నాకే కాదు, మా కాల్స మేటస్ అందరికీ .  
ఈ నెల కథ నందించినందుకు, మా ఎంబివికి,  కథలో ముఖయ్పాతర్ అయిన రామ కృషాణ్రెడిడ్ గారికి ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ- 

చందు శైలజ 
PPP 

 
       ఉదయాలు ననున్ నిదర్లేపడం తకుక్వే.  కానీ  ఉదయం నిదర్ లేవడం రోజూ చూసుత్ంటాను. పేరు చెపప్లేని  వింత రంగులతో 

ఆకాశం మీద ఉదయం గీసే చితార్నిన్ చూసూత్  ఆనందిసాత్ను.  
పర్తి ఉదయం ఒక కొతత్ం చితర్ం.  
పర్తి చితర్ం లోనూ కొనిన్ కొతత్ రంగులు.  
 పర్తి రోజూ ఏదో కొతత్ దనం.  
లివింగ రూం లోకి అడుగుపెటాట్ను. పర్శాంతత చుటుట్ ముటిట్ంది. ఎనోన్ దేశాలు తిరిగిన తరావ్త,  తెలిసిన సతయ్మేమిటంటే , ఇంటోల్ 

ఉనన్ పర్శాంతత ఇకెక్కక్డా ఉండదని. ఉదయపు సూరయ్కాంతి లోపలికి పడుతూ  లివింగ రూం ని మరింత విశాలం చేసోత్ంది.  
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బయట గారెడ్న లోకి నడిచాను. పూల మొకక్లు సంతోషంగా తలలూపుతూ పలకరించాయి. మా ఇంటిని , ఇంటిముందునన్ తోటను 
చూసిన వాళెళ్వరైనా ఒక సామెత చెపాత్రు. సామెత దావ్రా పొగడత్ నందుకోవాలిస్న వారికి మాతర్ం పొగడత్లంటేనే  పడదు.  

ఆ రోజు చెయాయ్లిస్న పనులు ఒక సారి చూసుకునాన్ను. శనివారం కనుక పెదద్ పనేమీ ఉండకపోవచుచ్.  
 సాయంతర్ం మేము వెళాళ్లిస్న ఒక ఎంగేజ మెంట ఉంది. ఇవాళ శనివారమే కాబటిట్. వీలవుతుందేమో చూడాలి.  
హాసిప్టల కు రెడీ అయి బయటికొచేచ్ టైం కు నా లంచ బాకస్, నా బాగ అపప్టికే నా పకక్సీటోల్ ఉనాన్యి. 
నేనైనా ఒక క్షణం లేటవుతానేమో కానీ అవెపుప్డూ కర్మశిక్షణ తపప్లేదు. 
“ఇవాళ ఈవెనింగ మనో వాళళ్ అమామ్యి ఎంగేజ మెంట ఉంది. మిమమ్లిన్ కూడా తీసుకుని వసాత్నని చెపాప్ను. ” 
“తపప్కుండా.” అనాన్ను.  
చినన్గా నవివ్ంది. 
 నవువ్లో ఆరోపణలేమీ లేవు గానీ, నేను నిలబెటుట్కోలేని వాగాద్నాలెనిన్ంటినో గురుత్ తెచిచ్ంది.  
ఆ రోజంతా ఎపప్టిలానే వీకెండ పోకడ పోయింది. పెదద్ పనీ లేదు , అలా అని ఖాళీ గానూ లేదు.  
‘ఇవాళెలా అయినా ముందే వెళిళ్, ఇంటోల్ సరైప్జ ఇవావ్లి.’ అనుకుంటూ  
నాలుగునన్రకు   ఇంటికెళాద్మని కార పారక్ కు వచిచ్ ఇంటికి ఫోన చేశాను.  
 'వసుత్నాన్ను రెడీగా ఉండమని' చెపప్బోతుంటే , శీర్ధర దూరం నుండి పరిగెతుత్కుంటూ వసూత్ కనిపించాడు. శీర్ధర నా అసిసెట్ంట. 

పనిమంతుడే కాదు బుదిధ్మంతుడు కూడా.  పాపం తిండి యావ తపప్ వేరే అవలక్షణాలేమీ లేవు .  
డాకట్రల్కు అలవాటు లేని పరుగు వలన దగగ్రకొచిచ్ ఆయాస పడుతూ నించునాన్డు.  
“ఫోన చెయొయ్చుచ్గా శీర్ధర. ఏంటా పరుగూ?” 
“సార, ఫోన బిజీ అని వసోత్ంది. సరే కార పారక్ లో దొరుకుతారుగా అనీ వచాచ్.” 
మొబైల వంక చూసి , మాటాల్డుతునన్ కాల కట చేసి కారు దిగాను 
“చెపుప్ ..ఏమైంది?” 
“ఎమరెజ్నీస్ లోఒక కేసుంది. డాకట్ర  శీర్మనాన్రాయణగారు మిమమ్లోన్ సారి చూడమనాన్రు.” 
శీర్మనాన్రాయణగారు మా హాసిప్టల లో సీటీ సరజ్న. నాకు మంచి మితుర్డు. ఎంతో ముఖయ్మైన కేసనుకుంటే తపప్ నాకు కబురు 

పంపరు.  
పద అని కార లాక చేసి హాసిప్టల లోపలికి వచాచ్ను.  
"ఏంటీ కేసు?" నడుసూత్ శీర్ధర ని అడిగాను.  
"సూట్డెంట సార. యాకిస్డెంట అయి వచాచ్డు. రిబస్ ఫార్కచ్ర అయాయి. " 
"ఇంకెకక్డైనా ఇంజురీస ఉనాన్యేమో చూశావా?"  
" లేవు సార , అంతా బాగానే ఉనాన్డు.” 
“ఏం ఏకిస్డెంట?” 
“బైక యాకిస్డెంట?” 
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“సేట్బుల గా ఉనాన్డు సార.  చకక్గా మాటాల్డుతునాన్డు. ఇంటికెళాత్నంటునాన్డు” 
“పార్బల్ం ఏంటి మరి ?”  ఏదో ఆలోచిసూత్ అడిగాను. 
“బైక లేదు సార.  తుకుక్ తుకుక్ అయింది. ఎలా వెళాత్డు ? ” 
“ శీర్ధర.” కోపంగా చూడబోయాను. అపప్టికే ఎమరెజ్నీస్ నరస్ సేట్షన దగగ్రునాన్డు. పేషంట ఫైల తీసుకుని రమమ్ని చెపుత్నాన్డు.  
లోపలు వెళేత్ బెడ మీద ఒక సూట్డెంట ఉనాన్డు. పకక్నే అతని ఫెర్ండేస్మో కొంత మంది ఉనాన్రు. అందరూ దాదాపు ఒకే రకమైన 

డెర్సుస్లు వేసుకునాన్రు. నేను వెళళ్గానే అందరూ సైలెంటైపోయారు.  
ఆ అబాబ్యి మొహం లేతగా ఉంది. ఇరవై ఏళళ్కు మించి ఉండవు. బకక్పలచగా ఉనాన్డు. సనన్గా కనిపించాలని డైటింగులవీ 

చేసాత్డేమో అనిపించింది. రఫ గా కనపడడానికి అనిన్ పర్యతాన్లూ చేశాడు.  
     వయసులో పెదద్గా కనిపించాలని గడడ్ం అదీ పెంచాడనిపించింది.  

రిబ ఫార్కచ్ర అయిన చోట పాల్సట్ర వేసి ఉంది.  
పొటట్ చూశాను.   
పై భాగం లో కమిలి పోయి ఉంది . 
పరీక్ష చేసూత్ పలకరించాను. పేరేంటో, ఏం చేసుత్ంటాడో , ఏకిస్డెంట ఎలా అయిందో అడిగితే చెపుత్నాన్డు.  
మాటలోల్ ఇంగీల్షు ఎకుక్వ , తెలుగు తకుక్వ 
కిర్యాపదాలనీన్ ఇంగీల్షువే వాడుతునాన్డు.  
అతనెలా వెళుతునాన్డో, కుకక్ను తపిప్ంచబోయి తనెలా డివైడర కు గుదుద్కునాన్డో, లేచి చూసే సరికి తను రోడుడ్కవతల పడిపోయి 

ఉనాన్డనీ. కొంత సేపటివరకూ అసలేం జరిగిందో అరథ్ం కాలేదనీ చెపాప్డు. 
చాలా మరాయ్దగా మాటాల్డాడు. ఇపప్టి పిలల్లు వాళుళ్ జీవితం పటల్ నిరల్క్షయ్ంగా ఉంటారనీ, ఎవరిదగగ్ర ఎలా మాటాల్డాలో 

తెలియదనుకుంటాం కానీ, మన అభిపార్యాలు తపప్ని ఎపప్టికపుప్డు వాళుళ్ నిరూపిసూత్నే ఉంటారు.  
చెపుత్నన్ంత సేపూ, లేచి  వెనక దిండు కానుకుని కూరుచ్ందామనీ పర్యతిన్సుత్నాన్డు. ఏదో కలుకుక్మనన్టుల్ంది. కళళ్లోల్ బాధ 

కనిపించింది. మొహం మీద చిరుచెమటలు అలముకునాన్యి.  
అతని అవసథ్ చూసి "పరేల్దు, రిలాకస్"  భుజం మీద చేతోత్ తటిట్, అతడి పర్యతాన్లు ఆపేశాను. 
“ఇతనిన్ అబజ్రేవ్షన లో ఉంచండి.”  శీర్ధర తో చెపాప్ను.  
“బాగుంది సార. వెళాత్ను.”  
“ఇవాళిట్కి ఉండు. రేపు చూదాద్ం” అనాన్ను.  
 రెండుకు రెండు కలిపితే నాలుగు అనన్ది లెకక్లోల్ తపప్  మెడిసిన లోనూ , జీవితంలోనూ  కాదు .  
“బాగానే ఉనాన్డు కదా సార. తీసుకెళొళ్చాచ్? అంతగా అయితే ఏదైనా బాగోక పోతే తీసుకొసాత్ం.” అతని తరఫు వాళెళ్వరో అనాన్రు.  
“వదుద్. ఉంచండి.”  అనాన్ను సిథ్రంగా    
నిరణ్యాలు తీసుకునేటపుడు టెకస్ట్ బుకస్ కనాన్, అనుభవం రాసిన పుసత్కమే ఎకుక్వగా పనికొసుత్ంది. 
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అతని రిపోరట్స్ అవీ కాసేపు సట్డీ చేశాను. అంతా పూరిత్ అయే సరికి చీకటి పడింది. వెళూత్ ,వెళూత్ ఆ అబాబ్యి వంక ఓ సారి చూశాను. 
నవువ్తూ పకక్నునన్ వాళళ్తో మాటాల్డుతునాన్డు.  శీర్ధర తో పాటు బయటికొచేచ్సి ఇంటికెళిళ్పోయాను.   

ఇంటికెళిళ్న తరావ్త దాదాపు హాసిప్టల సంగతులు మరిచ్పోతాను, ఏవైనా కిర్టికల  కేసులు ఉంటే తపప్! వారడ్ లో అంత 
పర్మాదకరమైన పేషంటుల్  ఎవరూ లేరు.  ఆ  రాతిర్ పడుకోబోయే ముందు టేబిల మీద పటుట్చీర కనిపించింది.  నేను వెళళ్లేని ఫంక్షనస్ 
అకౌంట లో ఇంకో నంబర పెరిగినటుల్ గురుత్ చేసింది. . ఫంక్షన ఎలా జరిగిందో అడగాలి అనుకుంటూనే నిదర్పోయాను.  

PPP 
 తరావ్తి రోజు ఆదివారం . ఒకక్ రోజూ పనికి వెళాళ్లిస్న అవసరం ఉండదు. ఉదయం నుండీ వరష్ం. సనన్గా చినుకులు 

పడుతునాన్యి. లివింగ రూం లోనుండి గారెడ్న లో పూలని చూసూత్ కాఫీ తాగుతునాన్ను. పూల చెటల్నీన్ వానలో తడుసూత్ బాగా 
సంతోషంగా ఊగుతునాన్యి. ఆకుపచచ్ని టరఫ్ మరింత మెరుసోత్ంది.  

 ఆరోజు ఎకక్డికో వెళాళ్లని మాతర్ం గురుత్ ఉంది. ఎవరిదో గృహ పర్వేశమో, లేక బర్ంచ కో సరిగా తెలియదు. వాతావరణం చాలా 
బాగుంది.  

ఎకక్డో సనన్గా లాండ లైన మోగింది.  
శీర్ధర ఉనాన్డు అవతల.  
“సార , ఒక సారి హాసిప్టల కు వసాత్రా?”  
“ఏమైంది?” 
“నినన్ ఎడిమ్ట చేసిన పేషంట కండిషన ఏం బాలేదు.” 
“ఎవరూ, ఆ బైక యాకిస్డెంట కురార్డా ?” 
“అవును సార. ఎబాడ్మినల డిసెట్నష్న, బాగా పెయిన తో ఏడుసుత్నాన్డు.” 
లోపల వారిన్ంగ బెలస్ ఏవో గటిట్గా మోగాయి. డెర్స మారుచ్కుందామని వెళాళ్ను.  ఆ రోజు బాగా కావలసిన వారింటిలో  

సతయ్నాన్రాయణ వర్తముందనీ, ఇదద్రం కలిసి వెళాళ్లని అనుకునన్ విషయం గురొత్చిచ్ంది.  
చినన్ చీటీ మీద హాసిప్టల వెళుత్నన్టుట్ రాసి దానిన్ కనిపించేటుట్ పెటాట్ను. 
ఆదివారం రోడుల్ ఖాళీగా ఉనాన్యి. చాలా తవ్రగానే హాసిప్టల కు చేరుకునాన్ను.  
నేను వెళేళ్సరికి ఆ అబాబ్యి బెడ మీద నిలవలేనంత నొపిప్తో బాధపడుతునాన్డు.  ఎటు తిరిగినా ఉపశమనం లేక ఆ బాధ ఎలా 

చెపాప్లో తెలియక తికమకలో ఏదేదో మాటాల్డుతునాన్డు.  
మాట మాటాల్డుతునాన్ నొపిప్ ఎకుక్వవుతోందేమో. అవికూడా పూరిత్చెయయ్లేక పోతునాన్డు. మొహం నిండా బాధ ,  
ననున్ చూడగానే “సార, ఏదో ఒకటి చెయయ్ండి సార, ఈ నొపిప్ తటుట్కోలేకపోతునాన్ను” అనాన్డు. 
“ పెయిన కిలల్ర ఇంజెక్షన ఇచాచ్రా?” 
ఇచిచ్నటుల్ ఎవరో సమాధానం చెపాప్రు. 
“ఇంజెక్షన పని చెయయ్డానికి టైం పడుతుంది కదా.” 
సాక్న లో పొటట్లో దర్వాలు చేరినటుల్ రాసి ఉంది. 
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నొపిప్తో చాలా బాధ పడుతునాన్డు.  ఉదయంతో పోలిసేత్ పొటట్ చాలా ఉబిబ్పోయి ఉంది.  
లోపల ఏదో అవయవానికి గాయమైనటుల్ తెలుసోత్ంది. దేనికయుయ్ండొచుచ్?  
“శీర్ధర, సీటీ చేయించావా?” 
వెంటనే ఆ రిపోరట్ తీసుకుని వచాచ్డు.  
సీటీ సాక్న రిపోరట్ చూసేత్ లోపల పాంకిర్యాస కు గాయమైనటుల్ తెలుసోత్ంది. అకక్డినుండి కొనిన్ రసాయనాలు, రకత్ం విడుదల అయి 

పొటట్లో చేరుకుంటునాన్యి.  క్షణ క్షణానికీ అతనికి నొపిప్ ఎకుక్వ అవుతోంది. వెంటనే ఆపరేషన చెయాయ్లి. 
పాంకిర్యాస కు గాయమైతే కనుకోక్వడం కషట్ం. డయాగన్సిస మిస అయే అవకాశాలు చాలా ఎకుక్వ. అంతే కాదు పార్ణానికి కూడా 

పర్మాదమే . తవ్రగా డయాగన్సిస చెయయ్గలిగితే కొంతలో నయం.  
 వాళళ్ బంధువులను కౌనెస్లింగ రూం కు పిలిపించమనాన్ను. థియేటర రెడీ చేసుత్నాన్రు.  
 కౌనెస్లింగ చేసే రూం లోకెళళ్గానే ఎవరెవరో చాలా మంది బంధువులునాన్రు.  
వాళళ్కు వీలైనంత తవ్రగా పరిసిథ్తి వివరించి, ఆపరేషన చేయాలని చెపాప్ను.  
అందరు బంధువులాల్నే వాళూళ్,  ‘ఆపరేషన చెయయ్కుండా , మందులతో నయం కాదా?’ 
‘రిసక్ ఏమీ లేదు కదా?’  
‘ఆపరేషన పర్మాదకరమైంది కాదు కదా!’ 
‘మేజర సరజ్రీ కాదు కదా.’ 
‘అబాబ్యి పార్ణాలకు పర్మాదం లేదు కదా’ 
కంఫరట్ జోన వదలేల్ని పర్శన్లే అనీన్. సాధయ్మైనంత వరకూ, వాటికి నిజాయితీగానే జవాబులు చెపాప్ను.  
వాళుళ్ ఒపుప్కొని సంతకాలు అవీ చేశాక అబాబ్యిని ఆపరేషన థియేటర కు తీసుకెళాల్ం. అనుమాన పడడ్టేట్, పాంకిర్యాస చివరిభాగం 

దెబబ్ తినన్ది. అకక్డి నుండి విడుదల అయే రసాయనాలతోనూ రకత్ంతోనూ  పొటట నిండి పోయింది.  పాంకిర్ర్యాస లోచాలా వరకూ 
తొలగించాలిస్ వచిచ్ంది. నేను థియేటర నుండి బయటకు రాగానే ఆ అబాబ్యి తాలూకు బంధువులందరూ ఆతుర్తతో చూసూత్ ఉనాన్రు.  

" ఎలా ఉంది సార?" 
 నా మాటలకోసమే అందరూ మౌనంగా నిలబడాడ్రు.  
పాంకిర్యాస అనేది ఎకక్డుంటుందో, పైకి కనబడకుండా తగిలిన దెబబ్లోల్ దానికి గాయమవడం వలన , ఏం జరిగిందో,  ఎంత రకత్ం 

పొటట్లో చేరుకుందో, దానిన్ ఆపరేషన సమయంలో ఎలా తీసివేశామో  చెపాప్ను.  
"పాంకిర్యాస ని చాలా వరకూ తీసెయాయ్లిస్ వచిచ్ంది. ముందు ముందు దాని పరయ్వసానాలు ఎలా ఉనాన్, పర్సుత్తం ఆ అబాబ్యి, 

జరిగిన గాయానికీ, చేసిన ఆపరేషన తటుట్కుని బయట పడేవరకూ పరిసిథ్తి కిర్టికల గానే ఉంటుందనాన్ను. 
చాలా మంది పేషంటల్ బంధువులు మళీళ్ మళీళ్ ఒకే పర్శన్ అడుగుతారు.  
“పార్ణానికేం పర్మాదం లేదు కదా?” 
లేదని నేను చెపాప్లనన్ ఆరాటం వాళళ్ కళళ్లో కనిపిసూత్ ఉంది.   
“పార్ణానికి పర్మాదం లేదు కదా!” మళీళ్ అడిగారు 
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“లేదని చెపేత్ అది అబదధ్ం అవుతుంది.   పర్మాదం ఉంది. యాభై శాతం ఉంది. పర్సుత్తం జరిగిన ఆపరేషన నుండి కోలుకోవాలి 
అతను. అతను కోలుకోవాలని మీరెంతగా అనుకుంటారో, మేమూ ఆలాగే కోరుకుంటాము. దానికోసం గటిట్గా పర్యతన్ం చేసాత్ం కూడా.”   

వాళల్ అనుమానాలకనిన్టికీ జవాబు చెపిప్ అందరీన్ పంపించాక చూసేత్ మధాయ్హన్ం రెండవుతోంది. లోపలేదోగా ఉంది. శీర్ధర 
తినడానికేదో తెసాత్ననాన్డు. 

" బయటి నుండి ఏమీ వదుద్  శీర్ధర. వాళుళ్ ఆయిల ఎకుక్వ వాడతారు."  అనాన్ను.  
" బయటవి తినే అవసరం మీకెపప్టికీ రాదని నా నమమ్కం సార." అంటూ  
కేరేజ తీసి భోజనం వడిడ్ంచాడు.  
వేడి తగగ్ని ఇంటి భోజనం.  
వేరొకరికి మనమే పర్పంచం అయితే తపప్, మన పర్పంచం లో మనం నిశిచ్ంతగా పనిచేసుకోలేము.  
భగవంతుడు డాకట్ర ని చేసేసి వదిలెయయ్డు. ఇంకొనిన్ అదృషాట్లు కూడా కలిపి పాకేజి ఇసాత్డు బాగా శర్దధ్గా పనిచెయయ్మని.  
లంచ తరావ్త వెంటనే ఇంటికి వెళళ్ లేదు. ఐ సి యు లోకి అతనిన్ షిఫట్ చేశాక రెండు మూడు సారుల్ వెళిళ్ చూశాను. రెసిడెంట 

డాకట్రల్కు జాగర్తత్లు చెపిప్ బయటికొచేచ్సరికి చీకటి పడుతోంది.  
ఇంటోల్కి వెళళ్గానే సుతిమెతత్ని గమమ్తైత్న పరిమళం చుటుట్ ముటిట్ంది. 
“ఎకక్డిదీ ఫార్గెర్నస్? ” 
“పారిజాతాలు. మన గారెడ్న లో పూసేత్, కోశాను.”  పేల్ట తీసుకుని వచిచ్ టేబిల మీద పెటిట్ంది.  
ఎరర్ కాడలునన్ తెలల్ని పారిజాతాలు.  
ఏదీ ఆశించకుండా పరిమళాలు వెదజలేల్ తెలల్ని పారిజాతాలు. కొందరి వయ్కిత్తవ్మూ అంతే పరిమళాలు వెదజలుల్తుంది.  

హాయినివవ్డం తపప్ వేరే ఏదీ ఆశించరు.   
మధాయ్హన్ం భోజనానికి థాంకస్ చెపప్బోయి ఊరుకునాన్ను. మన వాళల్ దగగ్ర మరాయ్దలు మనలేవు. హాసిప్టల సంగతులేవో చెపూత్ 

చెపూత్ నిదర్పోయాను.  
PPP 

తెలల్వారు జామున మెలకువ వచిచ్ంది. మెలకువ రాగానే మొదట ఆ అబాబ్యే గురొత్చాచ్డు. శబద్ం రాకుండా  లేచి బాలక్నీ లోకి వెళిళ్ 
హాసిప్టల ఐ సి యు కి ఫోన చేశాను.  
          అతనెలా ఉనాన్డో వివరాలు వినన్ తరావ్త కొంత నిశిచ్ంతగా ఉంది. ఆ రోజు సోమవారం . హాసిప్టల కు తవ్రగా వెళిళ్పోయాను. 
బిజీగా ఉండే రోజని కాదు గానీ, ఆ పేషంట ని చూడాలనన్ ఆతుర్తే ఎకుక్వగా ఉంది. 
            ఒక వారం పాటు  ఆ అబాబ్యి పరిసిథ్తి ఏమాతర్ం సంతృపిత్ కరంగా లేదు. ఒక పూట బాగుంటే ఇంకోపూట పరిసిథ్తి 
తారుమారు అయేయ్ది. ఎపుప్డూ నిశిచ్ంతగా ‘ఇక ఫరావ్లేదు’ అనుకోలేకపోయేవాళళ్ం. ఎపప్టికపుప్డు కొతత్ సమసయ్లొచిచ్పడేవి.  

ఓ వారం అయాయ్క ఇనెఫ్క్షన సోకింది. ఆ ఇనెఫ్క్షన మిగతా అవయవాలకు కూడా పాకింది. ఆ ఇనెఫ్క్షన పర్భావం కిడీన్ల మీద కూడా 
పడింది. కిడీన్స ఫెయిల అయే పరిసిథ్తి వచిచ్ంది.  ఇనెఫ్క్షన కిల్యర చెయయ్డానికి  మళీళ్ సరజ్రీ  చెయాయ్లిస్ వచిచ్ంది .  

 ఆ నిరణ్యానిన్ వాళళ్ వాళుళ్ ఎలా తీసుకుంటారో తెలియదు. చెపాప్లి.  
 తండిర్ తో బాటు ఇంకా ముగుగ్రో నలుగురో బంధువులు  వచాచ్రు. 
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రెండో సారి ఓపెన చేయాలిస్ వసేత్,  డాకట్ర కి ఆపరేషన తాలూకు కషట్ం కనాన్, బంధువులని ఒపిప్ంచడమే పెదద్ కషట్ం.  
కషాట్లు ఎదురవుతాయి. అధిగమిసాత్ం.  
మరినిన్ కషాట్లు వసాత్యి. సాధించడానికి మరింత పర్యతిన్సాత్ం.  
అసలు కషాట్లే ఎదురుకాగూడదని అనుకుంటే,   
చాలా ఓపిక ఉండాలి.  
చాలా కాలం వేచి చూడాలి. 
జీవితంలో చివరిరోజు వరకూ!  ఆ తరావ్తే అలాంటి సిథ్తి వసుత్ంది.   
వాళొళ్చాచ్రు. పాంకిర్యాస గర్ంధి లో కొంత భాగం నిరీజ్వమవడం వలన , మేము భయపడినటేల్ అకక్డ ఇనెఫ్క్షన వచిచ్ందనీ, మళీళ్ 

ఆపరేషన చేసి ఆ ఇనెఫ్క్షన ని కిల్యర చేయాలనీ, అవసరమైతే అది బయటికి వచేచ్ వీలుగా కొనన్ టూయ్బులు అమరాచ్లిస్ ఉంటుందని 
చెపాప్ను. 

అపప్టికే రెండో ఆపరేషన గురించి తెలిసినటుల్ంది.  పర్తివారి ముఖాలోల్నూ రకరకాల భావాలు. 
కోపం , బాధ, విచారం, ఆవేశం. 
వాటితో నిండిన పర్శన్లు నాకు లకాష్య్లైనాయి.   
"మళీళ్ ఆపరేషన ఎందుకు చేసుత్నాన్రు , అంటే మొదటి ఆపరేషన ఫెయిల అయినటేల్నా?" 
"ఇనెఫ్క్షన ఎందుకు వచిచ్ంది. సరైన మందులు వాడడం లేదా?" 
"రెండో సారైనా ఆపరేషన సరిగాగ్ జరుగుతుందనన్ గారెంటీ ఉందా?" 
"మళీళ్ ఫెయిలైతే ఏంటి పరిసిథ్తి?''  
"అసలు అబాబ్యి కోలుకోవడానికి అవకాశముందా?" 
"ఈ సారైనా జాగర్తత్గా చేసాత్రా? "  
కోపానికి కోపమెపుప్డూ సమాధానం కాదు. 
బాధ కు కోపం బై పోర్డకట్.  
కోపం ఉపశమించడానికి పర్యతిన్ంచకుండా వారి బాధనరథ్ం చేసుకోవడానికే పర్యతిన్ంచాను.  
పేషంట ఉనన్ పరిసిథ్తి కి కారణం అతనికైన అయిన గాయం తాలూకు కాంపిల్కేషనస్నీ , అవనీన్ ఊహించినవేననీ, టీర్ట మెంట 

లోపం లేదని వివరించాను. ఓపిక, సహనం, సౌజనయ్ం, దయ నా దగగ్రునన్ ఆయుధాలనిన్ంటినీ వాడాను.   
వాళళ్ను ఒపిప్ంచే సరికి రెండు గంటల సమయం పటిట్ంది.  

PPP 
రోజులు గడుసుత్నాన్యి. అపప్టికి పదిహేను రోజులవుతోంది. అసలే బకక్గా ఉనన ఆ అబాబ్యి గురుత్ పటట్లేనంతగా అయిపోయాడు. 

కొనిన్ రోజులుగా అతనికీ నాకూ ఏదో తెలియని అనుబంధమేరప్డింది. అతని పరిసిథ్తి బాగుంటే ఆ రోజు మనసంతా సంతోషంగా 
ఉండేది. అరథ్ రాతిర్ వేళ ఫోన మోగితే జగదీష  విషయమేమోనని లేచేవాణిణ్.  
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ఇవాళ పరిసిథ్తి అదుపులో ఉంది అనుకుంటుండగా ఏదో ఒక కాంపిల్కేషన కనిపించేది. పెదద్గా పోర్గెర్స లేదు, అలా అని ఆశలూ 
వదలడం లేదు.  

హాసిప్టలే ఇలైల్పోయింది. దాదాపు ఏ క్షణాన కబురొచిచ్నా వెంటనే వెళిపోవడం , ఆలసయ్ం చెయయ్కుండా టీర్ట మెంట పాల్న లో 
అవసరమైన మారుప్లు చెయయ్డం,  మేమేదో కషట్పడుతునాన్మని ఒకక్ సారికూడా అనిపించేదికాదు.  

 ఆ రోజు నలతగా ఉనాన్డు. రెండు రోజులనుండీ జవ్రమొసోత్ంది. నారమ్ల కు రానంటూ మొండికేసోత్ంది. 
 బయట పడాలని అతను చేసుత్నన్ అభిమనయ్ పోరాటానికి మేము పేర్క్షకులాల్ మిగిలిపోతామా?  
ఎంత లేదనాన్, మనసు లోపల అలజడి గానే ఉంది.  
 హాసిప్టల లో నా రూం లో కూరుచ్ని కళుళ్ మూసుకుని ఆలోచిసుత్ంటే, తలుపు మీద చపుప్డైంది.  
ఎవరా అని చూసేత్ జగదీష  వాళల్ నానన్ రామకృషణ్ నుంచుని ఉనాన్డు. 
రమమ్నాన్ను. రోజూ దాదాపు కౌనెస్లింగ చేసూత్నే ఉనాన్, ఇంకా తెలుసుకోవాలని ఉంటుందేమో. అతని ఆదురాద్ అతనిది. చేతిలో ఏవో 

పేపరుల్నాన్యి.  
“కూరోచ్”  అనాన్ను.  
జవ్రం సంగతి ఎలా చెపాప్లా అని చూసుత్నాన్ను. 
చేతిలో ఉనన్  పేపరస్ నా ముందు పెటాట్డు. అరథ్ం కాలేదు.  
"ఏంటివి ?"  
" బిలుల్లు సార. మీరు కూడా చూసాత్రని తెచాచ్ను" 
" బిలాస్? అబాబ్యికి ఎలా ఉందో అడగడానికొచాచ్వనుకునాన్"   
" కాదు సార, మరి ఇంతింత బిలైల్తే మేమెటాట్ తటుట్కుంటాం చెపప్ండి. చినన్ వాళళ్ం, పోనీ వారడ్ కు మారేచ్సేత్ పోలేదా?" 
" అపుప్డే వారడ్ లో ఉంచే పరిసిథ్తి లేదు" అనాన్ను. 
“బిల కాసత్ చూసి వెయయ్మనండి సార. అసలినిన్నిన్ ఇంజెక్షనెల్ందుకు, అవసరమేనా. పిలాల్డిని వారడ్ లో  ఉంచితే ఈ పాటికి 

కోలుకునేవాడేమోకదా. ఆ టూయ్బులెనాన్ళుళ్ంచుతారసలు. ఆ టూయ్బులోల్ పోసి కడిగే సెలైనల్కేంటీ, మరి నరాలకెకిక్ంచే సెలైనల్కేంటి, 
మందులేంటి ఎంతెంత అయితందో మీకేం తెలుసు సార.  బిల కటేట్పుప్డికి దుంప తెగిపోతా ఉంది  మాకు." అంటూ ఆపకుండా ఇరవై 
నిముషాల పాటు మాటాల్డాడు.  

పర్సుత్తం అతను ఐ సి యు నుండి బయటికి తీసుకు రావడం ఎంత పర్మాదమో  వివరంగా చెపాప్ను.  
“బయట వారుడ్లో పెటొట్చుచ్ కదా, లోపల చారీజ్లు మండిపోతునాన్యి.” అనాన్డు.  
ఎల కేజీ పిలల్వాడు పదో కాల్సు పరీక్ష కు కటిట్నటుట్, వాడికి నేను పైథాగరస సిదాధ్ంతం బోధిసుత్నన్టుల్ంది నా పరిసిథ్తి!  
జీవితం అంతే. నేరుచ్కునే లోపలే పరీక్షలొచేచ్సాత్యి.   
“అది సరే.  పరిసిథ్తి  ఎంత పర్మాదంగా ఉందో అరథ్మైందా?” 
“అయిందయాయ్, కాసత్ బయటి వారుడ్ లో అయితే బాగుంటదని చెపుత్నాన్.”  
కోపమొసోత్ంది. అతనిపై పర్యోగించడానికి  నా దగగ్ర బర్హామ్సత్రమూ లేదు. ఆ పరిసిథ్తిలో సహనం కోలోప్యి ఏమి అంటానో అని 

మౌనంగా అతనేన్ చూసూత్ ఉనాన్ను.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 nø√ºãsY  2016 

   9       డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ 

అతను ఆపేసిన తరావ్త ,పరిసిథ్తి అరథ్ం చేసుకోకుండా మూరఖ్ంగా మాటాల్డుతునన్ందుకు తిటాట్ను.   
“రామ కృషాణ్ , కొడుకు గురించి ఒకక్మాటైనా అడకుక్ండా ఈ బిలుల్ల గొడవేంటీ ?” గటిట్గా అనాన్ను. 
“ కొదిద్ పాటి మనుషులం కదా సార, మాకు మమకారాలు తకుక్వ మరి” అంటూ లేచి నమసాక్రం చేసి  కళళ్నీళుళ్ తుడుచుకుంటూ 

వెళిళ్పోయాడు. 
రామకృషణ్ వెళిళ్న  తరావ్త, అతనితో అంత గటిట్గా మాటాల్డక పోతే బాగుండేదనిపించింది. వెంటనే లేచి బయటికి వెళిళ్ చూశాను. 

కారిడార ఖాళీగా ఉంది. మొబైల లో నేను అరుదుగా మాటాల్డే ఒక వయ్కిత్ కి ఫోన చేశాను. 
PPP 

 ఆ తరావ్త , జగదీష హాసిప్టల లో ఇంకా పదిహేను రోజులు మాతర్మే ఉనాన్డు.  ఇదివరకు రౌండస్ కి వెళిళ్నపుడు తపప్ని సరిగా 
రామకృషణ్తో పరిసిథ్తి చెపూత్ ఉండేవాడిని. ఇపుప్డు ఆ బాధయ్త శీర్ధర మీద పెటాట్ను.  ఒక వేపు డాకట్ర గా నేనేం చేసుత్నాన్, ఇంకో వేపు 
మామూలు మనిషిగా అతను కోలుకోవాలని   కోరుకునే వాడిని . జగదీష  మీద పేర్మ తో మనసంతా నిండిపోయేది.  

 చివరి రోజు రౌండస్ పూరిత్ చేసి వచిచ్ నా రూం లో కూరుచ్నాన్ను.   
రామకృషణ్ బయట నిలుచ్నాన్డు. తలుపు కొటిట్ “సార , లోపలికి రానా?” అని అడిగాడు. రమమ్నన్టుల్ తలూపాను.  ఏమిటో ఆలసయ్ం 

చేసుత్నాన్డని చూసేత్ బయట చెపుప్లు విడిచి  లోపలికి వచాచ్డు.  
దూరంగా నుంచునాన్డు. 
" కూరోచ్" అనాన్ను.  
తల అడడ్ంగా ఊపాడు.  
“రామ కృషాణ్, ఎం డీతో మాటాల్డాను. బిలస్ సాధయ్మైనంత వరకూ తగిగ్ంచడానికి ఒపుప్కునాన్రు ఆయన.”  
ఆ టైం లో బిల సంగతి మాటాల్డడం ఇషట్ం లేకపోయినా చెపాప్ను.  
బయటికి వెళాళ్డు. ఎందుకోసమోనని చూసుత్ంటే చేతిలో రెండు యాపిల కాయలతో మళీళ్ వచాచ్డు. వాటిని భకిత్గా నా టేబిల 

మీదుంచి మళీళ్ వెనకుక్ వెళిళ్  నిలుచ్నాన్డు. 
“ఇపుప్డెందుకు ఇవి?” అనాన్ను యాపిలస్ ని చూసూత్.  
మాటాల్డకుండా కళుళ్ మూసుకుని చేతులు జోడించాడు. అచచ్ం దేవాలయం లో నిలబడడ్ భకుత్డిలా. రెండు నిముషాల తరావ్త కళుళ్ 

తెరిచాడు, కళుళ్ తళుకుక్మంటునాన్యి. 
"ఆ రోజున మీరేంటో తెలియక బాధపడాడ్ను.  నా కొడుకు కోసం నాకనాన్ ఎకుక్వ చేశారు. మీరెంత శర్మపడాడ్రో …”మాటలకోసం 

కాసేపాగాడు.  
“దేవుణిణ్ చూశాను. వెళొళ్సాత్ము  సార. " బయటికి వెళేళ్వరకూ  చేతులు జోడించే ఉనాన్డు.  
రామకృషణ్ మాటలతో గుండె బరువైపోయింది.  
పేషంటిల్చిచ్న కానుకలేవీ ఎపుప్డూ ఇంటికి తీసుకెళళ్లేదు ఆ ఒకక్ రోజు తపప్.  
ఇంటోల్కి వెళళ్గానే, నా చేతిలో రెండు యాపిలస్ ని చూసి, ముందు తను ఆశచ్రయ్పోయింది.  
" మరీ ఇనిన్ ఫూర్టాస్? ఇనిన్నిన్ తెచిచ్ ఇంటోల్ పడేసేత్ ఎలా?"  
చాలా సీరియస గా అనన్ తన మాటలకు నవేవ్శాను. అపప్టివరకూ బరువెకిక్న గుండె తేలికైంది.   

PPP 
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ఆ రోజు కారోల్ నా బాగ, లంచ బాకస్ పెడుతూ,  
“ఇవాళ సాయంతర్ం పెళిళ్కి మిమమ్లిన్ తీసుకుని వసాత్నని పార్మిస చేశాను.” 
"చూదాద్ంలే" అనాన్ను ఎపప్టిలానే  
నా ఆశచ్రాయ్నికి బదులుగా " ఎవరి పెళిళ్కీ వెళళ్కపోతే , మన పిలల్ల పెళిళ్కి ఎవరూ రారేమోనని భయంగా ఉంది"  
“ అలాంటి భయాలేం పెటుట్కోవదుద్.  పిలవకపోయినా వచేచ్వాళుళ్నాన్రు మనకు.” అంటూ వెళిళ్పోయాను. 
నాలుగవుతుండగా మళీళ్ ఇంటి దగగ్రున్ండి ఫోన వచిచ్ంది పెళిళ్కి వెళాళ్లంటూ. నేను పనిలో ఉండగా ఇదివరకెపుప్డూ అలాంటి ఫోన 

వచిచ్న గురేత్ లేదు.  
అపప్టికో కేస థియేటర లో ఉంది. ‘ అది పూరత్యేసరికి  లేటవుతుందేమో.’ అనుకుని  
“కుదరదేమో, పోనీ నువొవ్కక్దానివే వెళేళ్సేయ” అని సలహా ఇచిచ్ థియేటర కు వెళిళ్పోయాను.  
ఇంటికెళేళ్సరికి పది అవుతూ ఉంది.  పెళిళ్ నుండి అపుప్డే వచిచ్ందేమో, తను పటుట్ చీరలోనే ఉంది.  
“ఎంత సేపైంది వచిచ్?”  
“రావడం కాదు. మీరొసేత్ వెళాద్మని చూసుత్నాన్.”  
“ ఈ పాటికి అందరూ వెళిళ్పోయి ఉంటారేమో కదా.” 
“ఏం వెళల్రు. మీరు రెడీ అవండి.”   
ఈ రోజులోల్ పెళిళ్కెళిళ్ రావడం ఒక రకంగా చాలా తేలిక, లైనోల్ నుంచుని అకిష్ంతలు వేసేసేత్ సరి. 
ఆ తరావ్త జంటతో ఒక ఫోటో. 
మెటుల్ దిగుతుంటే, భోంచేసి వెళళ్మనన్ ఒక హెచచ్రిక.  
‘అంతే కదా’ అని రెడీ అయాను. రాతిర్ పదకొండవుతోంది. రోడ లమీద టార్ఫిక లేదు.  
కారోల్ వెళూత్, చినన్తనం లో మా ఇంటోల్ పెళిళ్ళుళ్ ఎలా జరిగేవో తనతో చెపుత్నాన్ను. 
 ఇంటి ముందే పందిరేసి పెళిళ్చెయయ్డం, పచిచ్ తాటాకుల  వాసనలు,వంట , వడిడ్ంచడం అంతా చుటాట్లే చేయడం  అనీన్ గురుత్ 

తెచుచ్కుంటునాన్ం.  
పెళిళ్ మండపం వచిచ్ంది.  కారాపి ఎకక్డ పారక్ చెయాయ్లా అని చూసుత్నాన్ను. ఎకక్డినుండో పరుగున వచాచ్డొకతను.  అతనిన్ 

చూడగానే ఎకక్డో చూసిన జాఞ్పకం.  
ఎవరో కాదు. రామకృషణ్. కొనేన్ళళ్ కిర్తం నేను ఐసియు లో టీర్ట చేసిన పేషంట జగదీష  వాళళ్ తండిర్. 
  ఏ పెళిళ్కెళిళ్నా ఎవరో పేషంటుల్ కనపడడం మామూలే. తను కూడా పెళిళ్కొచాచ్డనుకుంటా. అతనిన్ చూడగానే వాళళ్ అబాబ్యి, కేస 

వివరాలు, అనీన్ గురొత్చాచ్యి.  దగగ్రకొచిచ్ నమసాక్రం చేశాడు. అదే భకిత్ నమసాక్రం.  అచచ్ంగా ఆ రోజు నా ఆఫీస లో పెటిట్నటేల్! 
కార డోర తెరిచి పటుట్కునాన్డు. 
" బాగునాన్వా? " పలకరించాను.  
ఎవరో వచిచ్ అతని చేతులోల్ రెండు దండలు పెటాట్రు. ఒకటి నా మెడలో వేసి,   
"అబాబ్యి పెళిళ్కి రావడానికి తమరికి చే వీలు దొరకదేమోనని ఎంతో భయపడాడ్ను. అంతా అమమ్గారి చలవ " అంటూ తనవైపు 

తిరిగి రెండో పూలదండ భకిత్గా ఆమె చేతుల కిచాచ్డు.  
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“అబాబ్యి పెళాళ్? నాకు చెపప్లేదే ”  
"పిలవడానికి మీకోసం ఇంటికి రెండు సారొల్చాచ్డు. మీరు లేరు."  పకక్నే సీతమమ్ సాయమొచిచ్ంది. 
“ముహూరత్ం ఎనిన్ంటికి?”   
“ మీరు పందిటోల్ అడుగుపెటిట్నపుప్డే ముహూరత్ం అని  వియయ్ంకుడు గారికి ముందే చెపాప్ను" ఎవరినెవరినో తీసుకొచిచ్ నా గురించి 

గొపప్గా చెపుత్నాన్డు.  
పెళిళ్కొడుకు రూపంలో ఉనన్ జగదీష  వచిచ్ కాళళ్కు మొకాక్డు. 
 ఎవరికో సైగ చేశాడు. రెండు నిముషాలోల్, మంగళవాయిదాయ్ల వాళొళ్చిచ్ మా ముందు నిలబడి సావ్గతం పలికారు.  మేళతాళాలతో 

లోపలికి తీసుకెళుత్నాన్రు.    
ఊహించని ఆ సావ్గతానికి మొహమాటం అనిపించింది.  నేనెవరో చుటూట్ ఉనన్ బంధువులకు సంబరంగా చెపుత్నాన్డు . వాళళ్ందరి 

నమసాక్రాలు, ఆ మంగళ వాయిదాయ్లు, అలవాటు లేక కొదిద్గా సిగుగ్గానే ఉంది.   ఏదైనా చెపేప్ది వినిపించుకునే పరిసిథ్తిలో లేడు 
రామకృషణ్. అతనిన్ ఆపడానికి పర్యతిన్ంచడం కూడా కుదిరేపని కాదని తెలుసోత్ంది.  

" దేవుడి ఊరేగింపులాగా ఉంది.” తను నాకే వినిపించేంత  మెలల్గా అంది.  
"ఏం? దేవుడిని కాదంటావా?"  
"మరి నాకెందుకీ పూజలు"    
"వాళళ్కు దేవుడినయాయ్నంటే, అందులో నీ హసత్ం లేదంటావా? నీకూ తపప్దు"  
"నిజంగానే దేవుడినని ఫీలవుతునాన్రా?" 
"అవును"  
'జగమంతటా నిండి ఉనన్ పరమాతమ్ నాలోనూ ఉనాన్డు.'  
'అహం బర్హమ్సిమ్!' 
 
   

(వచేచ్నెల మరోకథతో కలుసుకుందాం)   
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