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     అమెరికాళళ్ నొపుప్లూ, అమెరికాయా లూ కథ 
ఏ మాట కామాటే చెపుప్కోవాలీ అంటే, ఎపప్టిలాగానే ఈ ఏడు నా సాహితయ్ మమకారం బాగానే ఉంది కానీ వయ్కిత్గత ఆరోగయ్ పరంగా 

ఈ ‘వికారి’ నామ సంవతస్రం కాసత్ వికారంగానే ఉంది.  
అనగా....గత ఆరు నెలలలో ఏదో ఒక వంక పెటిట్ నేను సుమారు పది రోజులు అమెరికాసుపతుర్లలో అమెరికాలకేష్పం చేసినపుప్డు 

కొనిన్ పర్గాఢమైన విషయాలు దగగ్రగా ఉండి గమనించాను. ఏదో నా అనారోగాయ్లని టాం టాం చేసుకుని, దానికి FB లో లైకులూ, అయోయ్, 
కుయోయ్ అని కామెంటూల్ కొటిట్ంచేసుకుని, మా కీవ్న వికోట్రియా దగగ్ర భుజాలు ఎగరేసుకుందాం అనే దురాలోచన నాకు లేనే లేదు. అయితే 
మన అనుభవాలు చేదు అయినా సరదాగా నలుగురితోటీ పంచుకుంటే ఆ సమాచారం ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుందేమో అని నా ఆశ. 
ఉదాహరణకి సుమారు ముఫై ఏళళ్ కిర్తం ఇలాగే నేను వార్సిన “అతత్ గారూ, హారట్ ఎటాకూ” అనే కథలో అమెరికాలో కూడా ఉచిత వైదయ్ం 
అందుతుంది సుమా అనే వాసత్వ సమాచారం చాలా ఉపయోగపడింది అని నాకు చాలా మంది చెపాప్రు. గత ఏడాది నుంచీ నాకునన్ సమసయ్ 
అలాల్ కాసత్ నడవగానే కొంచెం అమెరికాయాసం, మరి కొంత అమెరికాళళ్ నొపుప్లూ మాతర్మే. అంతా చికాకు వయ్వహారమే కానీ పార్ణాంతకం 
కాదు..నాకే కాదు ఎవరికైనా సరే. కానీ వాటికి శారీరిక పరమైన కారణాలు కనుకుక్ని నివారించుకోక పోతే రంభా, ఊరవ్శీ కనపడే 
అవకాశాలు ముంచుకు రావచుచ్ను. వాళళ్ని ఇపుప్డపుప్డే చూసే అవసరం, ఆసకీత్ నాకు లేవు. చచిచ్నటుట్ వాళుళ్ కొనాన్ళుళ్ ఆగవలసిందే!.  

అసలు ఈ అమెరికాయాసం, అమెరికాళళ్ నొపుప్లూ ఎందుకు వసాత్యీ అని మా అమెరికా పర్ధద్తి పర్కారం మా పైరమరీ కేర 
డాకట్ర..అంటే పర్ధాన వైదుయ్లని అడిగితే ఏమో, ”అది నా డిపారెట్మ్ంట కాదు” అని మరో అమెరికారిడ్యాలజిసట్ దగగ్రకి వెళళ్మని హుకుం జారీ 
చేశారు.  

ఆయనేమో “నాకంటే నూయ్రాలజిసట్ కి బాగా తెలుసు” అనగానే అకక్డికి వెళాళ్ను.  
“అబేబ్, నేను నరాల మనిషిని. ఆ శావ్సకోశం డాకట్ర దగగ్రకి  వెళుళ్“ అని ఇలా ఒకరు తంతే, ఇంకొకరి దగగ్రకి వెళిళ్నపుప్డు 

“అమెరికాలో ఏ డాకట్ర దగగ్ర నుంచి అయినా ఆ వెధవ కంపూయ్టర లాగి పారేసేత్ ఇక వాళళ్కి మాట పెగలదు.“ అని నేను గమనించిన 
ముఖయ్మైన అంశం. ఎందుకంటే ఇకక్డి పధధ్తి పర్కారం నేను ఏ డాకట్ర దగగ్రకి వెళళ్దలుచ్కునాన్ వారం రోజులు ముందు రకత్దానం చెయయ్డం, 
ఆ గేలన రకాత్నీన్ వాళళ్ టేకీన్షియన చీలిచ్ చెండాడి అందులో టూత పేసట్ లో ఉపుప్ ఎంతా లాగా సోడియం ఎంతా, పొటాషియం ఎంతా, 
బంగారం, రాగి, మటీట్, మశానం శాతం ఎంతో కనిపెటేట్సి ఆ డాకట్ర తాలూకు కంపూయ్టర లో ఆ సమాచారం పెడతారు. తీరా మనం వెళాళ్క 
నాలుగు గంటలు వైటింగూ...ఆ తరావ్త సదరు డాకట్ర ఎదురుగుండా మొహం వేళాళ్డేసుకుని...అవిడ మొహం కాదు..మనదే....వెళాళ్డేసుకుని 
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కూచునన్ పేషెంట ..అంటే ఎవరో కాదు..నేనే... (నిజానికి ఇకక్డ “రోగి” అని మామూలు తెలుగులోనో “వాయ్ధి గర్సుత్డు” అని గార్ంధికంలోనో 
వార్యాలి కానీ జగన గారి ఆదేశాల మేరకు ఇంగీల్ష మీడియం లో పేషెంట అయితేనే కాసత్ తేలిగాగ్ ఉంటుంది కదా అని అలా 
అంటునాన్ను....). ఇక నేను  ఆడో, మగో, పొటోట్, పొడుగో, కనీసం అందగాడినో కాదో కూడా గమనించకుండా ఆ డాకట్ర గారు కంపూయ్టర 
తో మంతనాలు ఆడుతూ కూచుంటారు. అంతకీ ఒకటి రెండు సారుల్ ‘నొపిప్ బాబోయ” అని ఓవర ఏక్షన చెయయ్గానే ఇక చూసుకోండి 
బాబోయ..పర్శన్ల వరష్మే...అవి ఈ కిర్ందన ఇచాచ్ను.  

నొపిప్ ఎకక్డా?, పొటట్లోనా, కాళళ్ లోనా, వెనెన్ముకా? గుండెకాయా? నీ ఒకక్డికేనా, లేక మీ కీవ్న వికోట్రియా కి కూడా అదే నొపిప్ 
ఉందా? ఆ నొపిప్ అలా వసూత్ పోతూ ఉంటుందా? లేక పోతూ వసూత్ ఉంటూందా? పై నించి కాళళ్ కా, కాళళ్ నుంచి పైకా?, ఎడం వేపా, కుడి 
వేపా? చెమటుల్ పడతాయా? పడితే ఎనిన్ బొటుల్? నొపిప్ ముందా, చెమటుల్ ముందా?, నొపిప్ రాగానే కూచుంటావా? కూచోగానే తగుగ్తుందా? 
నడిసేత్ వసుత్ందా, నుంచోగానే వసుత్ందా? లేక నొపిప్ రావాలంటే పడుకోవాలా? పడుకునన్పుప్డు కూడా నొపిప్, ఆయాసం వసాత్యా? ఇలా 
డాకట్ర అడుగుతునన్ ధారావాహిక పర్శన్లకి మన సమాధానాలు పకక్నే ఉనన్ నరస్మమ్ కంపూయ్టర లోకి ఎకిక్ంచేసూత్ ఉంటుంది. దాంతో ఆ 
కంపూయ్టర కి కూడా నొపుప్లూ, ఆయాసాలూ వచిచ్ పొగలు గకుక్తూ ఉంటుంది.  

అనిన్ంటికీ మించిన చచుచ్ పర్శన్ “సునాన్ నుంచి పది అంకెలలో నీ నొపిప్ ది ఏ సంఖయ్?” అలా అంటూ నవువ్తూ ఉనన్ మొహం 
బొమమ్ చూపించి అది సునాన్ నొపిప్ అనీ,,,అలా ఆ మొహం ముడుచుకుంటూ పోయి అరివీర భయంకరంగా ఉనన్ ఆఖరి బొమమ్ సంఖయ్ 10 
అనీ ఒక డాకట్ర అడగగానే నాకు ఒక నోబెల బహుమతి కొటేట్సే ఒక అవిడియా వచేచ్సింది. అంటే....ఆ డాకట్ర సేట్తసోక్ప తొ మన గుండె లప 
డప వింటునన్టుట్గా మనం నొపిప్కి ఒక యంతర్ం కనిపటాట్లి....దాని పర్కారం మనకి నొపిప్ ఉనన్ చోట తన చెయియ్ పెటట్గానే ఆ నొపిప్ 
యదాతధంగా ఆ లప డప వినిపించినటుట్ ఆ డాకట్ర కి నొపిప్ పెటాట్లి. అంటే మనకి నడుం నొపిప్ అయితే ఆ డాకట్ర కి కూడా నడుం నొపిప్ అదే 
చోట, అదే సాథ్యిలో రావాలన మాట! అపుప్డు దాని సంఖయ్ అయిదో, పదో డాకట్ర కి తెలిసిపోతుంది కదా! అలాంటి యంతర్ం నేను కనిపెడితే 
ఇకక్డ నొబెల బహుమతి, అకక్డ అఖిల సాథ్యిలో భారత రతన్, రాషత్ర్ సాథ్యిలో కులాలే ముఖయ్ం కాబటిట్ బార్హమ్ణ బర్షట్...సారీ...సర్షట్...... 
లాంటి బిరుదులు రాక చసాత్యా?  

ఈ తతంగం అనిన్ంటిలోనూ, నేను గమనించిన మరొక అంశం పకక్, పకక్ ఆఫీసులలొనే ఉనాన్, “అమెరికా డాకట్రుల్ ఒకరితో ఒకరు 
మాటాల్డుకోరు” ఒకరి నించి ఇంకొకరికి మనం అడిగితే తపప్ మన రోగం తాలూకు కాగితాలు ఇంకొకరికి పంపించరు. అనగా మనకి ఉనన్ 
రోగాలు ఏ డాకట్ర వి ఆ డాకట్రివే. ఉదాహరణకి, ఇంకా రాలేదు కానీ, నాకు హారట్ ఎటాక వచిచ్ ఆసుపతిర్లో చేరితే నా కారిడ్యాలజిసట్ కి కానీ, 
మిగతా డాకట్రల్కి కానీ తెలియనే తెలియదు. మరొక గొపప్ విషయం, మొనన్ ఎకక్డో చదివినటుట్ “American Health Care System 
works perfectly when you are in perfect health”. అనగా... “మీరు సంపూరణ్ంగా ఆరోగయ్ంగా ఉనన్ంత కాలం, అమెరికా వైదయ్ 
వయ్వసథ్, ఇనూస్య్రెనస్, మెడికేర వగైరాల అదుభ్తంగా పని చేసాత్యి. కాసత్ అనారోగయ్ం వచిచ్ందో....అంతే సంగతులు. కానీ తీరా ఆసుపతిర్లో 
చేరితే అటు అమెరికా అధయ్కుష్డి నుంచి నా లాంటి సరవ్ సాధారణ వయ్కిత్కీ ఉనన్త సాథ్యిలో వైదయ్ం అందిసాత్రు........ఇనూస్య్రెనస్ అమామ్యి 
ఎకౌంట చూసీ, మాల పార్కీట్స దావాల లాయర అనుమతీ ఇసేత్ మాతర్మే...డాకట్ర మీకు ఎమారై, కేట సాక్న, అలాట్ర్సౌండ,..ఇలా చినాన్, 
చితకాఅ ఏ టెసట్ చెయాయ్లనాన్  ఆ ఇదద్రి అనుమతీ పొందాలిస్ందే.....ఇండియాలో అయితే హాయిగా డబుబ్నన్ వారిని అందలం ఎకిక్ంచి, లేని 
వారిని మెడపటిట్ బయటకి గెంటేసాత్రు.....ఏ దేశం గొపప్తనం ఆ దేశానిదే.  

మరొక తమాషా.....అమెరికాలో నాకు ఎపుప్డు చినాన్, పెదాద్ సరజ్రీలు జరిగినా ఆ సరజ్న ని ఆపరేషని కి ముందు మూడు నిముషాలూ, 
తరావ్త మరో మూడు నిముషాలూ మాతర్మే చూశాను. ఇండియా లో లోగా తరవాత ఏడాది పాటూ ఆయనకి మామిడి పళళ్ బుటట్లూ, బెలల్ం 
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తటట్లూ పంపిదాద్ం అనుకుంటే ఆ డాకట్ర ఆచూకీ తెలియదు. అంతా న ఇంతకీ నాకు జరిగిన ముచచ్టగా మూడే!. జులై లో సరదాగా 
వెనెన్ముకకీ, నవంబర లో అంత కనాన్ సరదాగా అదేదో ఏంజియో ట…అది చేసి, అకక్డెకక్డో ఓ రకత్ం గొటాట్ం లో 80 శాతం అడుడ్గోడ 
ఉందిట, దానికి విరుగుడుగా అదేదో సెట్ంట ట...అదీ, ఆ తరావ్తి వారం నా గుండె కాయ లపూప్...డపూప్ అంటూ నీరసంగా తెలుగు మీడియం 
లో కాకుండా లప, డప అని ఇంగీల్ష మీడియం లో కొటుట్కోడానికి అదేదో పేస మేకర ట...అదీ పెటిట్ నా బాడీ రిపేరుల్ చేశారు. ఇందాకా 
చెపిప్నటుట్ ఈ సరజ్న లు, నా డాకట్రూల్ ఒకరి తో ఒకరు మాటాల్డుకోరు కాబటిట్ ఆ బాధయ్త నేనే తీసుకుని, అనీన్ అనుసంధానం చేసుకుని 
పర్సుత్తానికి అమెరికాళళ్ నొపుప్లూ, అమెరికాయాసాలూ తగిగ్ంచుకునాన్ను. అలా అని ఒలింపికస్ లో పరిగెటేట్ ఆలోచన ఏమీ లేదు సుమా!  

ఇక ఆఖరి సారిగా.... వయసు రీతాయ్ వచేచ్ నొపుప్లూ, ఆయాసాల సమసయ్లకి ఈ సెట్ంట లూ, పేస మేకరూల్, గురించి సమాచారం 
అందరికీ కాసోత్, కూసోత్ తెలిసినదే. అలాగే చాలా మందికి కాసోత్, కూసోత్ ఉనాన్, లేనటుట్ ఉండే మరో రకం అవలక్షణం “నిదర్ సరిగాగ్ పటట్డం 
లేదు”. దానికి జగననన్ మీడియం లో ఒక పేరు ఉంది కానీ, నాకు తెలిసీ తెలుగు మీడియం లో లేదు. గురక పెటట్డం అందులో ఒక భాగం 
మాతర్మే. మరో భాగం కాసత్ సీరియస అనుకుంటాను. అదేదో వచేచ్ నెల వివరిసాత్ను.. 

అనన్టుట్ గురక అంటే జాఞ్పకం వచిచ్ంది... 
అకక్డ ఆంధర్ పర్దేశ లో జగననన్ గారి ధరమ్మా అని అనిన్ పర్భుతవ్ పాఠశాలలలో కూడా తెలుగు మీడియం పూరిత్గా ఎతేత్సి ఆంగల్ 

మీడియం పెటట్గానే ఇనాళూళ్ నిదర్ పోయిన అటు దిన పతిర్కల వారూ, టీవీల వారూ, రాజకీయ నాయకులూ..అందరూ హఠాతుత్గా తెలుగు 
భాష గురించి ధైరయ్ంగా, పబిల్క గానే మాటాల్డుకోవడం, చరిచ్ంచుకోవడం మొదలు పెటాట్రు. వాళళ్లో వాళళ్కి మాతర్మే వినిపించే మేధావి 
వరాగ్ల ‘గుంపులో గురక’ సాథ్యి కాసత్ పెరిగింది. కానీ ఇదంతా జగననన్ తాంబూలాలు ఇచేచ్శాక అందరూ తనున్కు చావడం కిర్ందే వసుత్ంది. 
చందర్నన్ హయాం లో చపుప్డు చెయయ్కుండా తవివ్న గోతిని జగననన్ హయాం లో పూడిచ్, పైన సిమెంటూ, కాంకీర్టూ వేసేసి తెలుగు భాష 
సమాధిని పూరిత్ చేసి చరితారుఢ్లు అయాయ్రు. అమరావతిలో పూరిత్ అయిన శాశవ్త కటట్డం బహుశా ఇదొకక్టే! అందుకే కదా  మంతిర్ బొతస్ 
గారు అమరావతిని ‘శమ్శానం” అని అనాన్రు. ఎటు నుంచి ఎటు చూసినా ఆంధర్ పర్దేశ రాషత్ర్ పరంగా మొతత్ం తతంగం అంతా కూడా 
‘వికారం’ గానే ఉంది.         
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