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          19వ కథ 
మెలకువగా ఉనన్పుప్డు కనన్ కలలు,  నిజం కావాలంటే నిజం కావాలంటే మెలకువ అవసరం. అంతే కాదు, నిదర్ మానుకోవడానికి 

సిదధ్ పడాలి.    
కల నిజమయాయ్క కూడా,  నిదర్ని తాయ్గం చేయాలిస్ వసేత్. 
డాకట్రుల్ అలాంటి కలలే కంటారు.  
కోరుకునన్  బార్ంచ లో పోసట్ గార్డుయ్యేషన చెయాయ్లనన్ కల.  
కల నిజమై, పీజీ లో చేరాక  తినడానికి టైముండదు. రాతిర్ పదింటికి పడుకుని ఆరింటికి  నిదర్ లేవడం అతాయ్శ అవుతుంది. పొర్ఫెసరల్ 

చేతిలో దులుపుకోలేననిన్ అకిష్ంతలు. పర్తిరోజూ పడుతుంటే పడుతుంటే ఎనన్ని దులుపుకుంటాం.  
ఏదోనాటికి అవే పోతాయిలే అనుకుని నిశిచ్ంతగా చిరునవువ్తో బతకడం అలవాటవుతుంది.  
డాకట్రల్ంటే సిగుగ్లేని వాళళ్ని కాదు నా ఉదేద్శం.  
పీజీ చెయాయ్లని తపిసాత్రు. తపనలో ఉనన్వారికి , జరిగేవనీన్ తపప్వనీ,  తపిప్ంచుకోలేమనీ తపప్, ఏదీ తపుప్గా అనిపించదు.   
 కానీ ఎంతో మంది డాకట్రల్కు, మీ జీవితం లో ఇషట్మైన భాగం ఏదంటే, నా పీజీ అంటారు. 
“ఎంత పని ఉండేది. ఎంత పని చేసే వాళళ్ం. ఎంత హడావుడి. ఆ  రోజులే గోలెడ్న పీరియడ” అంటారు.  
కషట్ం అయాయ్క తెలిసే నిజమేమిటంటే, ‘కషట్ంలోనే సుఖం ఉందని.’ 
పోసట్ గార్డుయ్యేషన టైం అంటే చాలా మంది డాకట్రల్కు ఎందుకంత ఇషట్మో ? బహుశా మన మీద మనకు నమమ్కం కలిగేది, 

మనమేమిటో మనకు, తోటివారికి తెలిసేది ఆ టైం లోనే కావడం వలల్నేమో ! 
PPP 

 
పదమ్  పీజీ చేసే హాసిప్టల చాలా బిజీగా ఉంటుంది.  పీజీ అయాయ్క తను తెరవబోయే కిల్నిక కూడా , పేషంటల్ హడావుడితో బిజీగా 

ఉంటుందనీ, చేతి నిండా పని ఉంటుందనీ ఊహలు , ఆశలు కలిసిన ఆలోచనలు మురిపించబోయాయి.  
ఆ అపోహల పలల్కీ పర్యాణం వదిలి, నేల మీద నడిచే అమామ్యి, పదమ్.  
నిలకడ తెలిసిన అమామ్యి.  
ఆశనీ, నిరాశనీ సరి సమానంగా, అదుపు చెయయ్గల గటిట్ పటుట్దల గల అమామ్యి.  
 కిల్నిక లో కూరుచ్నన్ మొదటి రోజున చాలా సందడిగా గడిచింది. తెలిసినవాళళ్ంతా విచేచ్సి, వాళళ్ మీద సెట్త సోక్ప ఆనింపజేసుకుని, 

పదమ్ని ఆనందింపజేసి , వందలతో పరుస్ని నింపేసి వెళాళ్రు.  
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మరుసటి రోజున తెలిసిన శేర్యోభిలాషి వచాచ్డు. పదమ్ని అలా కురీచ్లో చూసుత్ంటే, సంతోషంతో గుండె నిండి పోతోందనాన్డు. పదమ్ 

ఫాల్సక్ లోంచి కాఫీ తాగుతూ,  
 "డా. చకర్పాణి గారునాన్రే, నీ బార్ంచే. పొదుద్నన్ పాలు తీసుకురమమ్ని మీ పినిన్ పంపితే ఆయన హాసిప్టల వైపెళాళ్ను.  కూయ్లో 

తనున్కుంటునాన్రు జనాలు"  
"ఎందుకూ,  పాలకోసమా?"  
"కాదమామ్య. చకర్పాణిగారి హాసిప్టల ముందు తెలల్వారుజామున నాలుగింటికే కూయ్ కడతారు.  గొపప్ హసత్వాసి ఉనన్ డాకట్ర. 

మహానుభావుడు. ఆయనుండగా ఇంకో డాకట్ర వైపు పేషంటుల్ రావడం కషట్ం. ననన్డిగితే నువువ్ వేరే ఏదైనా బార్ంచ లో సెప్షలైజేషన 
చేసుండాలిస్ంది."  

"అడకుక్ండానే అనీన్ చెపుత్నాన్వు, ముందు చెపప్కపోయావూ?" 
"నీ దుంప తెగా, నీ  మాట కరుకే గానీ , మనసు మాతర్ం ..."  
"అదింకా కరుకు" 
"సరే , ఎవరదృషట్ం ఎవరు చూడొచాచ్రు. నీకూక్డా పేషంటొల్సాత్రేమో ఎవరు చూడొచాచ్రు.  “ 
పదమ్ని ఓదారచ్బోయాడు. 
"ఎందుకు బాధ? ఎవరూ రాకపోయినా మీరొసాత్రుగా.  రేపు కూడా పాలు దొరకక్పోతే , కాఫీకి ఇకక్డికే రండి బాబాయ" అని 

ఓదారిచ్ పంపింది.   
రెండు రోజుల తరావ్త , ఆ ఊరి  డాకట్రల్ సంఘం పెర్సిడెంట వచాచ్డు.  
తెలల్ని మడత నలగని ఖదద్రు బటట్లు. సొగసైన నడక. మాట తీరుకూడా మరాయ్దగా ఉంది. పర్సుత్త పరిసిథ్తులోల్ ఫిజిషియన గా 

పార్కీట్సు ఎంత పర్మాదంగా ఉందో,   పాత రోజులకూ, ఈ కాలానికీ  గల తేడాలు చెపాప్డు.   పేషంటల్తో నడుచుకోవాలిస్న పర్వరత్నా 
నియమావళి కూడా వివరించాడు.  

డాకట్రల్ందరి మధాయ్ చకక్టి సంబంధాలవసరమనాన్డు.  ఊళోళ్ గొపప్ డాకట్రల్ందరి పేరూల్ చెపిప్, వాళళ్ందరితోనూ ఎంత దగగ్ర 
సంబంధాలునాన్యో, ఆ సేన్హాలు సాయంకాలం తరావ్త ఎలా వికసిసాత్యో చెపాప్డు. వాళళ్ందరూ కొనిన్ కేసులోల్ ఇరుకుక్ని 
గిలగిలలాడుతుంటే, తానెలా సహాయం చేశాడో ఉదాహరణలతో సహా చెపాప్డు. టెనష్న లో ఉనన్పుడు ఏ డాకట్ర ఎలా నీరుకారిపోతాడో అందరి 
వివరాలూ తన దగగ్రునాన్యనాన్డు.  

ఫలానా డాకట్రుల్, ఫలానా పరిసిథ్తులోల్ పేషంటల్ వలల్ ఎలా  ఇబబ్ందులోల్ పడాడ్రో చెపాప్డు. అలా పడిన వారిని వెంటనే  డాకట్రల్ను, 
నూతిలో పడడ్ బకెట ని గేలం తో లాగి బయటపడేసినంత  సులభంగా తానెలా బయట పడవేశాడో వివరించాడు.   

ఆమెకూక్డా  అవసరం వచిచ్నపుడు తపప్క సహాయ సహకారాలందిసాత్మని చెపిప్ తన కారిడ్చాచ్డు. 
 ఆ కారడ్ మీద డా. బుచిచ్ బాబు అని ఉంది తపప్ ఏం డిగీర్నో రాసి లేదు.  
డిగీర్లకు అతీతుడైన ఆ డాకట్ర కారడ్ ని, కాళళ్ దగగ్రునన్ బుటట్లో పడేసింది.  
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రెండు రోజుల తరావ్త, ఇంకెవరో ఒకాయన తమ ఊరిపేరు చెపిప్ అకక్డినుండి వచాచ్ననాన్డు.  గత పదిహేనేళుళ్గా ఒకే డాకట్ర 
దగగ్రకు నమమ్కంగా వేలమంది పేషంటల్ను తోలుకెళాళ్డట. అయినా ఆ డాకట్ర కు కృతజఞ్త లేదనీ,  ఈ మధయ్నే తాజాగా ఆ డాకట్ర నికృషుట్డనన్ 
సంగతి తెలిసి వచిచ్నందనీ  చెపాప్డు.  

అదే డాకట్ర డయాగొన్సిస  రాని దదద్మమ్, టీర్ట మెంట పాల్న రాయలేని చవట, సనాన్సి కూడా అట.  ఇక నుండీ , తన నమమ్కమైన 
సేవలనీన్ పదమ్కేనని నమమ్కంగా చెపాప్డు.   

తోడొచిచ్న బామమ్రిద్కి ఫీర్గా చూసి పెడితే, రేపొదుద్నేన్ ఊరినుండి వందమంది పేషంటల్ను జబుబ్నాన్, లేకపోయినా తోలుకొసాత్ననాన్డు.  
పేషంట ని చూసిన తరావ్త, అతను ఏదో చెపప్బోతుంటే 
ఆపి, 
"మరీ వందమందిని ఒకేసారి తీసుకు రావొదద్యాయ్,  పర్సుత్తానికి , వెయిటింగ హాలోల్ ఇరవై కురీచ్లే ఉనాన్యి. వంద కురీచ్లు కొనాన్క 

నేనే నీకు కబురు చేసాత్ . సరేనా!" 
PPP 

వెలుగు చూడాలనే కోరిక చీకటోల్నే కూరోచ్నివవ్దు. పర్కాశం కనిపించేవరకూ పర్యాణింపజేసుత్ంది.  
దాహం తీరాలంటే నది దగగ్రకే వెళాళ్లి.  
పేషంటల్ను చూడడ , పనిచెయయ్డం ఒక వయ్సనం. మానేదాద్మనాన్ మానలేని వయ్సనం. పకక్నే ఉనన్ హాసిప్టల లో సీనియర డాకట్ర కు 

అపుప్డపుప్డు సహాయం చెయయ్డానికి వెళేళ్ది. ఆమె పనితీరు ఆయనకు తవ్రలోనే తెలిసి వచిచ్ంది.  
 ఎంత ఓపీ ఉనాన్ సరే, ఓపికగా చూసుత్ంది.  ఎవరీన్ ఎకుక్వ సేపు వెయిట చేయించదు.  పేషంటల్ను తవ్రగా చూడగలదు . అలా అని 

ఇది వరకు ఒకక్ విషయమూ మిస అవదు. మనిషి చురుకు . మాట మరింత చురుకు .  
పదమ్ కేసు చూసే పదధ్తికి ఆయన చాలా  ముచచ్ట పడేవాడు. కేసు తాలూకు చినన్ విషయాలు కూడా, ఆమె జాగర్తత్గా చూసుత్ంటే, 

‘నాకైతే అసలీ  విషయమే గురుత్ వచిచ్ ఉండేదికాదే’ అని అనుకునేవాడు.  
ఓ రోజున పదమ్ తన కిల్నిక లో కూరుచ్ని ఉండగా, ఆయన ఫోన చేశాడు. నీ కోసం ఒక కేసుంది  వచిచ్ చూడమని. 

PPP 
 
పేషంట వయసు పాతికేళుళ్ంటాయేమో. ఇంకా పెళిళ్కాలేదు. కేజీనన్ర బరువు ఫైల తో, తండిర్ పకక్న కూరుచ్నాన్డు.  తండీర్ 

కొడుకుల మొహం లో ఏ భావమూ లేదు. అపప్టికి ఎంతో మంది డాకట్రల్ దగగ్రకు వెళీళ్ వెళీళ్ విసిగిపోయారేమో, యాంతిర్కంగా చూసుత్నాన్రు.    
పకక్ సిటీలో పేరుమోసిన వాళళ్ందరూ చూసేశారట.  
 డాకట్రల్ పేరుల్ వింటుంటే " అందరూ మహామహులు. తనకేమీ మిగిలేచ్ మనుషులు కాదే" అనుకుంది.  
నెల నుండీ జవ్రం వసోత్ంది. మనిషి బరువు తగిగ్పోయాడు. పెళీళ్డు అబాబ్యికి ‘జవ్రం, బరువు తగాగ్డు’ అంటే ఏ వాయ్ధికి  

అనుమానపడతారో దానికి సంబందించిన  మిగతా లక్షణాలనీన్ ఉనాన్యి కానీ, ఆ టెసట్ మాతర్ం నెగటివ అనే వచిచ్ంది.  
" ఇదివరకెటాట్ ఉండేవోడని. చందమామకు చొకాక్ తొడిగినటుట్ండేవాడు." తోడుగా ఉనన్ పెదద్మనిషి చెపుత్నాన్డు. పేషంట చుటట్ంలా  

ఉనాన్డు. 
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“ బాబాయ, డాకట్ర గారికి చుటుట్పకక్ల బాగా పేరుంది. డాకట్రమమ్ కూడా బాగా చూసాత్రు. " అని పదమ్ తెలియకపోయినా ఆమెకో 
కితాబు పడేశాడు.  

అతని వంక చూసింది.  చొకాక్ యొకక్ ముఖయ్మైన విధులను నిరవ్రిత్ంచనీయకుండా, కొనిన్ గుండీలకు సేవ్చఛ్  పర్సాదించాడు గనక 
చొకాక్ వేసుకునాన్ వేసుకోనటేట్ ఉనాన్డు.   

అతని వంక ఎవరా అనన్టుట్ చూసింది . పదమ్ చూడడం గమనించి, ఆమె పకక్నే ఉనన్ సూట్ల మీద కూరుచ్ని, రూం లో ఉనన్ అందరికీ 
వినిపించేలా   ఆమెతో, రహసయ్ంగా, గుస గుస సంభాషణ మొదలెటాట్డు.   

“పెళీళ్ అదీ చేసి పంపు బాబాయ. కురార్డు ఒంటిగా ఉంటే చెడిపోతాడు అని మేము చెపాత్నే ఉనాన్ం మేడం. బాబాయికేమో 
తెలియకపోయె"  

అతని మాటలు పటిట్ంచుకోకుండా చూసింది.  
" డాకట్రుల్ , మీకు తెలియనిదేముంటుంది" అని నవావ్డు. డాకట్రల్ంటే  సిగుగ్ ఎరగని మనుషులనన్ ఒక సిగుగ్లేని అభిపార్యం ఉందని ఆ 

నవువ్లో అరథ్మైంది.  
“అదే డాకట్రమామ్, నేను నా కొడుకుని కూడా ఉదోయ్గానికి పంపించా. ముందు రోజున అనీన్ ఇవరంగా మాటాట్డి పంపాను. పిలల్లోత్ 

ఫెర్ండస్ మాదిరి ఉండాలిగదా. 
"…………"  
ఆయన కొడుకిక్ సేన్హితుడిలాగా ఏం చెపాప్డో ఊహించింది.  
కొంత మందికి సంసాక్రం లేని హారోమ్నస్ ఎకుక్వ మోతాదులో పని చేసుత్ంటాయి. అధిక హారోమ్నల్తో బాధపడుతునన్టుట్ అందరికీ 

తెలియాలనన్ తాపతర్యం వారిని ఆగనివవ్దు.  ఎలాంటి సంభాషణనైనా అటువైపుకే నడిపించుకు పోతుంటారు.   
పటిట్ంచుకోకుండా ఫైల వంక చూసోత్ంది, పదమ్ ఏమీ మాటాల్డకపోయినా సరే 
" నేను అనీన్ ఓపెన గా మాటాట్డేసుకుంటాం. ఒరే అబాబ్య, కురార్ళల్కి తపుప్ చెయాయ్లనిపిసత్ది. అందులో తపుప్లేదు.  తపుప్ చెయియ్ , 

కానీ జాగర్తత్గా చెయియ్ అని చెపిప్ పంపించానండీ.” 
ఆ తపుప్ పురాణ పండితుడికి చెపుప్ సనామ్నం చేసేత్ అనన్టుట్ చూసి,  ఇతనితో మాటలెందుకులే అని ఆపుకుంటోంది.    
“ ఈడికేమో చెపేప్సరికే మించిపోయింది. ఎయిడస్ వచేచ్సింది. దానికేమో మందులేకపోయె. కురోర్ళుళ్ కదా కంటోర్ల ఉండదు. “ 
పులి మీద ఎకిక్న పులిరాజులా ఉనాన్డు. సావ్రీ తపప్ బేర్కు వెయయ్డం రానటుట్  అతని మాటలూ ఆగడం లేదు.  
సంభాషణ కంటోర్ల తపిప్పోతోందని  
"సరే" అంది ఇక ఆపుతావా అనన్ అరథ్ం వచేచ్లాగా. 
“పేషంట ని చూడాలి. కాసేపు బయట కూరోచ్ండి” అని సహనం తెచిచ్ పెటుట్కుని చెపిప్ంది.  
 బెల కొటిట్ంది. 
"సార ని బయట కూరోచ్బెటుట్" లోపలికి వచిచ్న నరస్ తో చెపిప్ంది. 
అకక్డునన్ వాళళ్లో సార అనగలిగిన మనిషెవరో నరుస్కి అరథ్ం కాలేదు.  
“ఎవరు మేడం.” 
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"వెళుళ్ బాబాయ , డాకట్రమమ్ పర్సాద ని పరీక్ష చేసత్దంట" పేషంట తండిర్తో అనాన్డు. అతనెంత మాటాల్డుతునాన్, పేషంట తండిర్ 
ముఖంలో కోపం కనిపించడం లేదు.  

"ఆయనిన్ కూరోచ్నివవ్ండి. వీళళ్తో కొంచం మాటాల్డాలి." 
“ బాబాయికి ఏం చెపాప్లో తెలియదు.” అనాన్డు కదలకుండా. 
“నాకు తెలుసులే ఎలా చెపిప్ంచాలో!” నువెవ్ళుళ్ అనన్టుట్ చూసింది.  
పదమ్ మాటలో కరుకుదనానికి లేచి నుంచునాన్డు.  
“జాగరత్ బాబాయ, అనీన్ ఇవరంగా చెపప్ండి. రోగం దాచుకోకూడదు. డేంజర” అంటూ బయటికెళాళ్డు.  
పేషంట నీ , అతని తండిర్నీ చూసింది. నైరాశాయ్నికి అడర్సులా కూరుచ్ని ఉనాన్రు. అంతమంది పెదద్ డాకట్రుల్ సరి చెయయ్లేని జబుబ్ని 

ఈ చినన్ డాకట్రమమ్ ఏం చెయయ్గలుగుతుందనన్ ఏమీ చెయయ్లేదనన్ నమమ్కమో , ఇదేం కుదిరే వయ్వహారం కాదనన్ అపనమమ్కమో ఏదీ అరథ్ం 
కావడం లేదు.   

అడగాలిస్నవి అడిగింది. అలవాటుల్ కనుకుక్ంది. ఉదోయ్గం చేసుకుంటూ హాసట్ల లో ఉనాన్డు. డబబ్ంతా తండిర్కే పంపిసుత్నాన్డు.  
జవ్రం వలల్ ఉదోయ్గానికి రెండు నెలలనుండీ వెళళ్లేదు. బాగా చికిక్ పోయి ఉనాన్డు. ఎముకలు కనిపిసుత్నాన్యి. 

పరీక్ష చేసింది.  పొటట్ తడిమితే, దుపప్టికింద గింజలిన్ తడిమినటుట్ంది. అనుమానంగా అనిపించి 
“ఒక సారి సాక్న తీయిదాద్ం.” అని చెపిప్ంది.  
రూం లో అడిమ్ట చేసింది. 
మధాయ్హన్ం రెండు కావొసోత్ంది. ఇంటి దగగ్రున్ండి ఫోన వచిచ్ంది భోజనానికి వసుత్నాన్వా, పంపించమంటావా అని  
వసుత్నాన్ అని చెపిప్, అతని ఫైల తెరిచి చదవడం మొదలు పెటిట్ంది. 
అక్షరం వదలకుండా చదివింది. అనిన్ పరీక్షల రిపోరుట్లూ చూసింది. పరీక్షల సారాంశం అంతా చూశాక, అతనికి జవ్రం ఎందుకు 

వసోత్ందో కారణమేమిటో ఎకక్డా కనుకోక్లేకపోయారు.  
ఫైల మూసేసి బయటికి వచిచ్ంది.  
ఇందాక వచిచ్న మనిషికి దాదాపు ఢీ కొటట్ బోయింది. అతను తలుపు బయటే నిలుచ్ని ఉనాన్డు. కోపంగా చూసింది. హడావుడిగా 

చొకాక్ గుండీలు పెటుట్కుంటూ,  
"డాకట్రమామ్, మరి ఏంటి సంగతి?” 
" ఏ సంగతి?” 
"అదేనమామ్, చెపుప్కోగూడని వాయ్ధి గదా అని బాబాయి ఒకటే దిగులు పడుతునాన్డు. " 
"అంత చెపుప్కోగూడనిదేమీ లేదు " నోరూమ్సాత్వా అనన్ంత కటువుగా ఉంది పదమ్ గొంతు. 
“అదేంటి, మా వూరంతా ఘాబరా ఎతిత్ పోతంటే, ఏం లేదంటారు?” 
“మీకు నచిచ్న రోగం అతనికి రావాలని, ఆశపడితే సరిపోతుందా. అసలా రోగం ఆ అబాబ్యికి ఉండాలి కదా.” 
"మా బాబాయి  తటుట్కోలేడని విషయం మీరు దాసుత్నాన్రేమో మీరు ” 
“అదేమైనా బాంక లోడబాబ్ దాచుకోవడానికి?” 
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“డాకట్రమామ్, ముదిరితే కషట్ం కదా" 
" ఏంటి ముదిరేది,  పైతయ్ం. ఆ అబాబ్యికి జవ్రం రావడానికి , మీ ఊహించుకునేదేం లేదు. ఒకటి రెండు రోజులోల్ తెలుసుత్ంది. 

అపప్టి వరకూ ఓపిక పటట్ండి.”  
 డైరవర కార తీసుకుని వచాచ్డు. కారెకక్డానికి వెళుత్ంటే అతను ఫోన లో చెపుత్నాన్డు.  
" పెదాద్యన లేడు. చినన్ డాకట్రమమ్ చూసింది. ఎయోయ్ పరీక్షలు చేసత్దంట. " 
 ఫోన లో మాటాల్డుతునన్ అతనిని దాటుకుంటూ వెళుత్ంటే,  చెపేప్వి చెవి దాటలేకపోయాయి.   
" పెళిళ్ అయినటేట్ ఉంది గానీ,  పెదద్ వొయసేంగాదు.   పెదద్ అనుభవం కూడా ఉనన్టుట్ లేదు."  
“ఇనిన్ పరీక్షలకు చేసినా బయట పడలేదంటే, ఇక జూడు ఎంత మొండిరోగమో.  ఎకక్డంటించుకునాన్డో. ఇక ఆణిణ్ ఆ బగమంతుడే 

కాపాడాల"  
ఇంటికెళూత్ ఆలోచిసోత్ంది. రేడియాలజిసట్ కు ఫోన చేసి , పేషంట విషయం మాటాల్డింది. తన అనుమానం ఏమిటో చెపిప్, “లోపల 

ఫూల్యిడ ని ఎనాలసిస కు పంపాలండీ!”  అంది.  
ఇంటికెళాళ్క లంచ కోసం కూరుచ్ంది. తలిల్ వడిడ్ంచి పకక్కెళేత్ భోజనం చేసూత్ ఆలోచిసోత్ంది.  
చెలెల్లు అటుగా  వెళూత్  
"అమామ్, ఇలా రా, అకక్ ఏం చేసోత్ందో" అంటూ తలిల్ని పిలిచింది. 
"బుజీజ్, ఏమైంది నీకు అనన్ం, పపూప్  కలుపుకుని తినాలి. విడివిడిగా కాదు." అని చెపిప్ంది. 

PPP 
 సాక్న పరీక్ష చేసి, పొటట్ లోపల ఫూల్యిడ ని ఎనాలిసిస కు పంపారు. ఆమె అనుమానించిందే నిజమైంది. పొటట్లోపల టీబీ ఇనెఫ్క్షన 

అని తేలింది.  ఆలసయ్ం లేకుండా టీబీకి టీర్ట మెంట మొదలెటిట్ంది.  
అమావాసయ్ నుండి పౌరణ్మి రావడానికి రెండు వారాలు పటిట్ంది. చందమామ కోలుకుని చొకాక్ తొడిగినటేట్ ఉనాన్డు. హుషారు 

వచిచ్ంది. చకక్గా తిరుగుతునాన్డు. మందులు ఇంకా ఎనిన్ నెలలు వాడాలో చెపిప్ంది.  మళీళ్ ఎపుప్డు రావాలో చెపిప్ డిశాచ్రజ్ చేసింది.   
 అతను  చాలా తవ్రగా కోలుకోవడం సీనియర పదమ్ని బాగా మెచుచ్కునాన్డు.  పేషంట తండిర్ రాఘవయయ్ ముఖం లో మాతర్ం 

సంతోషం కనిపించలేదు. కొందరి ముఖాలంతే సంతోషమూ ఉండదు, దుఃఖమూ కనపడదు. అనుకుంది. 
తకుక్వ టైం లోనే ఆమె పార్కీట్సు కూడా తవ్రగా పెరిగింది. వజర్ం ఎకక్డునాన్ మెరుసుత్ంది. దాని గుణమే అంత.   

PPP 
కొనిన్ నెలలు గడిచాక ,ఓ రోజు కిల్నిక కు వెళేళ్ సరికి రాఘవయయ్ ఎదురు చూసూత్ ఉనాన్డు. ఆ పేషంట తండిర్. పదమ్ కారు దిగగానే 

నమసాక్రం చేసి పకక్నే నిలుచ్నాన్డు. ఎపప్టిలానే ముఖంలో ఏ భావమూ లేదు.  
వెంట కొడుకు లేడు. ఒకక్డే వచాచ్డు. ఓపీ అంతా అయాయ్క లోపలికి పిలిచింది. లోపలికి వచిచ్ నిలుచ్నే ఉనాన్డు.  
కూరోచ్మంటే తలూపి తన వెంట తెచిచ్న సంచిలో నుండి ఏవేవో తీసి టేబిల మీద సరుద్ తునాన్డు.  
నది కానుకునే లంకలోల్ ఉంటారట. అకక్డ దొరికేవనీన్ తెచాచ్డు. సీమ చింతకాయలు, చెరుకు ముకక్లు, పచిచ్ మామిడికాయలు, 

మటిట్తో బాటు మెరిసిపోయే వేరు శనగ కాయలు, ఎరర్ చిలగడ దుంపలు, చినన్ చినన్ ఉసిరి కాయలు.  
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వాటిననిన్ంటినీ చూసుత్ంటే, పదమ్కు చినన్నాటి జాఞ్పకాలు నిదర్లేసుత్నాన్యి. సీమ చింత కాయలిన్ చూసోత్ంది. కొనిన్ పెదద్ సైజు 
ముతాయ్లాల్ ఉంటే, కొనిన్ మిగల పండి,  కెంపులాల్గా మెరుసుత్నాన్యి. పేషంటుల్ తెచేచ్ ఆ చిరుకానుకలను ఇషట్పడకుండా ఉండాలంటే కొంత 
సిథ్తపర్జఞ్త అవసరం అనుకుంది. అదేదో కాసత్ సీనియర అయాయ్క సంపాదించ వచుచ్లే అనుకుని, వాటి వంక ముచచ్ట పడుతూ చూసోత్ంది.  

మొహమాటానికైనా వదద్నాలని ఎపప్టికో తటిట్ంది కానీ అపప్టికే లేటయియ్ంది. వాటివంక చూసూత్ "ఎందుకివనీన్" అంది.  
బలహీనంగా పలికిన గొంతులో బలహీనత అంతా వినిపించింది.  

"ఇదేమంత భాగయ్ం. మీకు దొరకవనీ తెచాచ్ను" 
"పర్సాద ఎలా ఉనాన్డు" 
"మీ దయ వలల్ బాగునాన్డమామ్. ఉదోయ్గంలో చేరాడు." 
"ఎపుప్డొసుత్నాన్డు?"  
"ఏమోనమామ్?" అంటూ సంచీలో చివరిది తీశాడు.  పెదద్ సీసాలో పాలు ఉనాన్యి. "మా సాంబడింటోల్ గేదె ఈనిందమామ్. తొలినాటి 

జునున్పాలు. గటిట్ అవుదేద్మో, మామూలు పాలు కలుపుకోండమామ్" అని బాటిల టేబిల మీద పెటాట్డు.   
అమోమ్ జునున్. అనుకుంది. 
రాఘవయయ్ వెళళ్గానే ‘ఇంటికి ఫోన చేసి, డైరవర తో ఇవనీన్ ఇంటికి పంపించి,  అమమ్తో చెపిప్’ మనసు ఏవేవో పాల్నులేసోత్ంది.  
“బెలల్ం తో పాటు మిరియాలు వెయాయ్లమామ్. లేపోతే వాతం చేసత్ది" పొర్ఫెసర పాఠం చెపుత్నన్ంత సీరియస గా ఉనాన్డు. 
 అనీన్ అమరాచ్క , రాఘవయయ్ అకక్డే నిలుచ్నాన్డు. ఎపప్టిలానే ముఖం గంభీరంగా ఉంది. కాసత్ సంతోషంగా ఇసేత్ బాగుండుకదా. 

మరీ ఇలా నిరుతాస్హంగా ఇసేత్ ఎలా తీసుకునేది.  
పదమ్కు నిరుతాస్హంగా అనిపించి, టేబిల మీద వాటిని చూసి, వీటిని సాట్ఫ కు ఇచేచ్సాత్. నాకేమొదుద్‘ అని మనసులోనే అలిగి 

కూరుచ్ంది.  
రాఘవయయ్ నవువ్తూ ఇవావ్లి. అపుప్డే తీసుకోవాలనుకుని  
"ఇంక అంతా బాగానే ఉందికదా. సంతోషమేగా" అంది. 
"దేనికమామ్ సంతోషం?" 
"ఏం, పర్సాద కు బాగయియ్ంది కదా?  సంతోషంగా లేదా.?” 
“ఏం సంతోషంగా ఉండమంటావు తలీల్, ఊరు ఊరంతా ఏకమై నాకొడుకిక్ ఎయిడస్ అనాన్రు. ఎంత ఎలేసినటుట్ చూశారో మీకెటాట్ 

చెపేప్ది. నేనూ మనిషినే గదా. సంతోషం ఏడనుండి తెచుచ్కునేది. ఒకక్ళుళ్ మా ఇంటికి రాకపోతిరి. గుడికెళిళ్నా ఎడంగా కూసోబెటాట్రు తలీల్. 
దేవుడికైనా దయలేకపోయింది మామీద. బసుస్లో నా పకక్న కూరుచ్నే మడిసి లేకపోయాడు. ఏడ నుండి తెచుచ్కోమంటావు నవువ్.  

నీతో చెపిప్ ఏం లాభం లే. నీ పని నువువ్ చేశావు. మా వాడికి మందులిచిచ్ బాగు చేశావు.” 
పదమ్ ఆశచ్రయ్ంగా అతనివంకే చూసోత్ంది. కాసేపాగి మళీళ్ అనాన్డు.  
“ఎనెన్నిన్ మాటలు పడాడ్మో, అయయ్నీన్ విని నేనూ, మా యాడదీ సచిచ్పోదామనుకునాన్ం. ఆడు ఒంటరి అయిపోతాడని ఆగామంతే. 

ఇపుప్డైనా పేరుకే బతికునాన్ం.  వాళల్నన్ మాటలకు ఏనాడో చచిచ్పోయాము. " అంటూ కళొళ్తుత్కునాన్డు. 
"ఊరుకో రాఘవయాయ్" పదమ్ లేచి వచిచ్, అతనిన్ కురీచ్లో కూరోచ్బెటిట్ంది. చాలా రోజుల తరావ్త మనిషి సప్రశ్ తగిలిందేమో. అతని 

గుబులంతా కళళ్లోకి వచేచ్సింది.  పదమ్ చెయియ్ పటుట్కుని ఏడుసుత్ంటే,  ఏడవనిచిచ్ంది.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               |òæãÁe]   2017 

   8       డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ 

 
కొంత సేపటికి తనంత తానే సంబాళించుకునాన్డు. ఊరికెళాత్నని లేసేత్, భోజనం చేసి వెళల్మంది.  
"లేదమామ్, భోజనం ఏళకాలేదింకా. ఇంటిదగగ్ర అది ఎదురుచూసాత్ ఉంటది" అని లేచాడు.  
రాఘవయయ్ని బసాట్ండ లో దింపమని డైరవర తో చెపిప్ లోపలికి వచిచ్ంది. టేబిల మీద రాఘవయయ్ పెటిట్నవనీన్ చూసూత్ కూరుచ్ంది.  
చేతిలో పటిట్ననిన్ వేరు శనకాక్యలను  మాతర్ం బాగ లో వేసుకుని, సాట్ఫ ని పిలిచి, “ఇవనీన్ పంచుకోండి” అంది.  
వెళళ్బోతూ రాఘవయయ్ చెపిప్న మాటలే వాళళ్కూ చెపిప్ంది. “జునున్ పాలలో మిరియాలు వేసుకోండి.  మిరియాలు ఘాటు. తకుక్వగా 

వేసుకోండి."  
వాసత్వాలు కూడా మిరియాలు లాంటివే. ఘాటుగా ఉంటాయి.   

PPP 
 

పర్తి ఆదివారం పదమ్ చుటుట్ పకక్ల పలెల్లకు ఆరోగయ్ం మీద అవగాహన కాంప లు నిరవ్హించడానికి వెళుత్ంది. ఈసారి కాంప 
రాఘవయయ్ ఊరిలో ఏరాప్టు చెయయ్మని ఆరగ్నైజరస్ కు చెపిప్ంది.   కాంప ముందు మీటింగ జరగాలిస్ ఉంది.  ఆ ఊరి పర్జాపర్తినిధికి తీరిక 
లేకపోవడంతో జరగలేదు. పేషంటల్నందరినీ చూసే సరికి మధాయ్హన్ం ఒంటిగంట అయింది. నాయకుడికి తీరికయినటుట్, ఆయన వసుత్నన్టుట్ 
కబురు అందింది.    

ఆయన పదమ్తో చాలా మరాయ్దగా మాటాల్డి, వివరాలవీ కనుకుక్నాన్డు.  మైక అందుకుని, అమెరికా  రాజకీయాలు, పకక్రాషాట్ర్లను 
కుదిపేసుత్నన్ ఉదయ్మాలు, తమ నాయకుడి తపన , నాయకతవ్ పటిమ గురించి వివరించి , మైక పదమ్ చేతికిచాచ్డు. 

ఎకుక్వ ఉపోదాఘ్తం లేకుండా మొదలెటిట్ంది.  
" ఇపుప్డు ఆరోగయ్ం గురించిన వివరాలు టీవీలోల్, కంపూయ్టరల్లో ఫీర్గా దొరుకుతునాన్యి.  సరైన దారిలో పొందని విజాఞ్నం  ఒకోసారి 

పర్మాద కరమే. కొనిన్  వివరాలు డాకట్ర దావ్రా తెలుసుకోవడమే మంచిది. శంఖంలో తీరథ్ం లాగా.  
నేనీ ఊరికి రావడానికి ముఖయ్ కారణం రాఘవయయ్. వాళళ్ అబాబ్యి నా పేషంట. అతనికొచిచ్న జవ్రం ఏదో వయ్సనం వలల్ వచిచ్ంది 

కాదని చెపాప్లనే వచాచ్ను. జవ్రం రావడం, బరువు తగిగ్పోవడం ఇలాంటి లక్షణాలు ఒకక్ ఎయిడస్ లోనే కాదు. వేరే కారణాల వలల్ కూడా 
జరగొచుచ్.  

పర్సాద కు జవ్రం రావడానికి వేరే కారణం ఉంది. అతనికి వచిచ్న జబుబ్, నాకైనా, మీకైనా, మనలో ఎవరికైనా వచేచ్ అవకాశం 
ఉంది. జబుబ్ రావడం, వచిచ్న వాళుళ్ చేసిన తపుప్ కాదు. రోగానిన్, నేరంగా పరిగణించడం , ఆ కుటుంబానిన్ దూరం పెటెట్యయ్డం, వారిని 
మానసికంగా ఎంత దెబబ్ తీసుత్ందో అరథ్ం చేసుకోండి. ఆ వాయ్ధి మనలో ఎవరికైనా వసేత్, ఆ అవమానాలు మనకే జరిగితే , తటుట్కోగలమా? 

మందులు వాడాము.  జబుబ్ తగిగ్పోయింది. ఇవాళ పర్సాద ఆరోగయ్ంగా ఉనాన్డు. సంతోషంగా ఉంది.  అలాగే ఒకందుకు బాధగా 
కూడా ఉంది , మన పర్వరత్నకే ఏ మందూ లేదు.   

సంసాక్రం అనన్ది ఏ మందులతో వసుత్ంది? ” 
సేట్జ మీద నుండి దిగాక , అందరి మధాయ్ ఉనన్ రాఘవయయ్ దగగ్రకు వెళిళ్ంది. 
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"మీరేం బాధ పడకండి. పర్సాద మంచి అబాబ్యి. నేను చూశానుకదా. అబాబ్యి పెళిళ్కి పిలవడం మరిచ్పోవదుద్" లంచ రెడీ 
అయిందని ఆరైగ్నైజరస్ చెపాప్రు.  

“ఏమనుకోవదుద్. నేను రాఘవయయ్ కోసమే వచాచ్ను. వాళిళ్ంటోల్నే నా భోజనం.”  
“వసుత్నాన్రని ముందే తెలిసేత్ బాగుండేదమామ్.” రాఘవయయ్ మొహమాటంతో అనాన్డు.  
"ఏంటి రాఘవయాయ్, రావదాద్ నేను?" 
“మీకు మామూలుగా భోజనం పెటట్డానికి మనసు రావడం లేదు.” 
“ఏం పరేల్దు.  నువేవ్ం పెటిట్నా తింటాను.” 
"ఇదంతా నా భాగయ్ం తలీల్. "  
“మీ ఇంటికొచేచ్ది భోజనం కోసమే కాదులే పద.” 
పదమ్ చేతులు పటుట్కుని కళళ్ కదుద్కునాన్డు.  
కళుళ్ తుడుచుకుని నవావ్డు. రాఘవయయ్ ముఖంలో ఏ భావమూ ఉండవనుకునన్ పదమ్కు,     
దుఃఖమూ, అది తొలిగిన సంతోషమూ రెండూ కనిపించాయి.  

PPP 
ఈ నెల కథ చెపిప్ంది మా ‘పి పి ఎల’ 

అంటే డా. పాటకమూరి పదమ్లత.  
 మా పి పి ఎల కు దాహం ఎకుక్వ. చదువు దాహం. మామూలు కొలత గాల్సులోత్ తీరే దాహం కాదు.  
 ముందు గైనకాలజీలో సెప్షలైజన చేసింది.  ఆ తరావ్త జనరల మెడిసిన లో పీజీ చేసి, ఆ పైన ఎండో 

కైరనాలజీలో సూపర సెప్షలైజేషన చేసి,  పర్సుత్తం గుంటూరులో పార్కీట్స చేసోత్ంది.  
  ఈ డిగీర్లనీన్ తను కషట్పడి చదివి, పోటీపరీక్షలో నెగిగ్, సీటు తెచుచ్కుని సంపాదించినవే.  
నేను పేర్మగా “ జగమొండి“ అని పిలిచుకుంటాను.  
ఆలోచిసేత్, ఈ నెల కథ వార్యడానికి థీం ఇచిచ్నందుకు కృతజఞ్తలు తెలపాలా వదాద్ అని  మరీ 

మరాయ్దసుత్లాల్గా మేము కృతజఞ్తలు అవీ చెపుప్కోవడం, సేన్హధరమ్ం కాదని అనిపించినా, అయినా అందరి 
ముందూ బాగోదు కనక, 

"థాంకస్ అమామ్య, పి పి ఎల"   
మనసునన్ మా పదమ్లత కలకాలం ఆరోగయ్ంగా నవువ్తూ గడపాలని దీవిసూత్ 

                                                                                              చందు ైలజ 
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