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అమెరి”కరోనా కకా కలం’ కథ

గత నెలాల్ళళ్గా ఈ కోవిడ-19 అనగా కరోనా అనే ఒకానొక సూక్షమ్జీవి పర్పంచం లో సృషిట్సుత్నన్ కకావికలం అంతా ఇంతా కాదు. 
కనీసం ఆరు అడుగుల లెకక్న మొగుడు, పెళాళ్లు “సంసారిక దూరం”, ఇతరులు ‘సామాజిక దూరం’ పాటిసూత్, పారీట్లూ, గీరీట్లూ, పబ లూ, పికిన్క లూ, 
పెళిళ్ళూళ్, సామూహిక వర్తాలూ, ఆఖరికి తదిద్నాలూ, సంతరప్ణలూ, రోజు వారీ సనామ్న సభలూ, శాలువా కపుప్డూ, చెకక్ ముకక్ల పంపిణీలూ కూడా 
మానేసి ఈ భూగోళం లో ఉనన్ మానవాళి యావతూత్ పార్ణాలని కాపాడుకోవలసిన ఈ విపతక్ర సమయం లో కేవలం ఊహా జనిత ‘అబధధ్పు’ 
ఉదంతాలతో ఈ ‘కరోనా కకావికలం” వార్యడం దుసాస్హమే కానీ పాఠకులకి ఆట విడుపు కోసం కాసేస్పైనా ఆహాల్దం కలిగించగలడమే నా ఉదేద్శయ్ం 
అని మనవి చేసుకుంటునాన్ను. నవొవ్చిచ్నపుప్డు నవవ్డం కనాన్ ఏడుపు వచిచ్నపుప్డు నవవ్డమే చెపుప్కోదగగ్ విశేషం అనాన్రు బహుశా ముళళ్పూడి వారు.  

ఈ కరోనా లాంటి అంతు పటట్ని మహమామ్రిని గురిత్ంచి, బయట పెటిట్న ఆ చైనా డాకట్ర ని ముందు నోరు మూయించి, తరావ్త జైలోల్ 
పెటాట్క ఆయన చనిపోయాక ఎంత పర్యతిన్ంచినా కూడా ఈ కరోనా ఎగుమతిని ఆపడం ఎవరి వలాల్ కాలేదు. పైగా అది గగన విహారి. అంటే విమానాలోల్ 
పర్యాణం చేసూత్ దేశ దేశాలకీ వెళిళ్ సిథ్రపడుతుంది. కానీ ఎపుప్డైతే మనం ఎవరినీ ముటుట్కోకూడదూ,  ఆరు అడుగుల ‘సామాజిక దూరం” పాటించాలీ 
అనే సూతర్ం వినాన్నో ఎందుకైనా మంచిది అని ఆ దూరం ఇంకా  బాఘా పెంచి మా కీవ్న వికోట్రియా ని ఇండియా పంపించేశాను.  

ఇక డానలడ్ టర్ంప గారు కుటుంబ సమేతంగా ఇండియా విహార యాతర్కి వెళిల్నపప్టికే ఈ కరోనా పర్పంచం అంతా వాయ్పించడం 
మొదలు పెటిట్నా అపప్టికి ఈ ఆరు అడుగుల దూరం టిర్కుక్ తెలియక ఆయనా, మోడీ గారూ, మోడీ గారు విరామం ఇచిచ్నపుప్డలాల్ భారత రాషట్రపతి 
కోవింద గారూ టర్ంప గారితో ఎడాపెడా కర చాలనాలూ, హగిగ్ంగులూ, వీపులు గోకోక్వడాలూ, చేతులు కలిపి గాలోల్ తెగ ఊపేయడాలూ జరిగేశాయి. 
తీరా ఆయన అమెరికా తిరిగి వచాచ్క ఈ కరోనా తీవర్త్తరం కావడంతో టర్ంప గారు కోవిడ అనబోయి కోవింద అంటు వాయ్ధి అని పర్సాత్వించడమే కాక 
“అమెరికా వాసులారా, అందరం కలిసి ఆ కోవింద కోరలు పీకేదాద్ం. మీరు చెయయ్వలసిందలాల్ కొనాన్ళళ్ పాటు కరచాలనాలు, హై ఫైవ లూ, హగిగ్ంగులూ 
తదితర ‘ఒకరిని ఒకరు ముటుట్కునే పనులు” వాయిదా వేసి “నమసేత్” అంటూ దూరం నుంచే పలకరించుకుంటూ మాతో సహకరించండి” అని సాకాష్తూత్ 
శేవ్త సౌధం లోనే  విలేఖరుల సమావేశం లో రెచిచ్పోతూ ఉండడం, వెనకాల బుధిధ్గా మంచి బాలుడు టైపులో చేతులు కటుట్కునన్ అమెరికా ఉపాధయ్కుష్ల 
వారైన మైక పెనస్ గారు పెర్సిడెంట గారి వెనకాల వేపు చేతికి అందిన చోట రహసయ్ గిలుల్డు గిలల్డం, కోవింద కాదు బాబోయ అని దానిన్ కోవిడ-19 గా 
టర్ంప గారు సరిదిదుద్కోడం బహుశా నేను ఒకక్డినే గమనించి ఉంటాను. అదే కనక సిఎనెన్న లాంటి టీవీ వారు గమనించి ఉంటే..ఓరి నాయనోయ....నా 
మాట అబధద్ం అయితే మరి టర్ంప గారు సవ్యానా ఈ కోవిడ 19 తబకి సోకిందేమో అని ఎందుకు వైదయ్ పరీక్షలు చేయించుకునటూట్? ఈ వెటకారం 
వెలగని వారికి కోవింద మన భారత రాషత్ర్పతి గారి పేరు అని గురుత్ చేసుత్నాన్ను. అయినా వెలగని టూయ్బ లైటల్కి సివ్చ ఆఫ చేసుత్నాన్ను.  
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మైకోర్సోక్ప లో చూసేత్ మా చినన్పుప్డు ఆడేసి పారేసి, 
బొచుచ్ సగం ఊడిపోయిన బాల బాడ మింటన బంతి లా ఉండే ఈ మహమామ్రి 
గాలిలో రెండు గంటలు, రాగి, కంచు మీద నాలుగు గంటలూ, సీట్లు పళాళ్ల 
మీద ఎనిమిది గంటలూ, పాల్సిట్క మీద ఒక రోజు బతికి ఉండి మనుషుల మీదకి  
దాడి చేసుత్ంది అని ఇపప్టి దాకా తెలిసిన కొంత సమాచారం. అది తెలియగానే 
“అనీన్ వేదాలోల్నే ఉనాన్యిష” అనే పర్గాఢమైన, బలమైన చాదసత్పు  వాదం 
మళీళ్ తెర మీదకి...అదే....ఫేస బుక లోకి ఎకిక్ంది. ఉదాహరణకి 
”నారదోపాఖాయ్నం లో మూడో అధాయ్యం, నాలుగో శోల్కం లో పూజ లో వాడే 

ఉధధ్రిణ, పంచ పాతర్ రాగి వే ఉండాలి అని మన మహరుష్లు నిరేద్శించడానికి శాసతరీయపరమైన సిదాధ్ంతం ఈ సూక్షమ్ జీవుల వాయ్పక నిరోధన శకిత్  ఆ 
లోహానికి ఉండడం మాతర్మే” అనే ఒక ననున్ బాగా ఆకటుట్కునన్ఒక ముఖ పుసత్క ఉవాచ. మరొకటి “ఒక చెంచాడు గీకేసిన, గోకేసిన వెలుల్లిల్, మరొక 
చెంచాడు తోలు తీసేసిన, అతి చినన్ ముకక్లుగా కొసేసిన అలల్ం, ఒక చెంచాడు తేనె, కాసత్ నిమమ్ రసం” అనీన్ రంగరించి, గుటుకుక్మని ఒకే గుకక్లో 
తాగితే ఈ కరోనా యే కాక దాని అమమ్ కూడా మీ జోలికి రాదు. ఒక వేళ వసేత్ ఇంకెకక్డికీ పోదు” అనే మరొక ఫేస బుక పోసట్ కూడా ననున్ బాగా 
ఆకరిష్ంచి కానీ ఇండియాలో ఉనన్ మా కీవ్న వికోట్రియా దానిన్ తీవర్ంగా పర్తిఘటించింది. ఎందుకంటే ఆ దార్వకానిన్ కేవలం మటిట్ గళాసులోనే తాగాలిట. 
అవి అమెరికాలో దొరకవు కాబటిట్ తను వెనకిక్ వచేచ్టపుప్డు కూడా పటుట్కొచేచ్ దాకా బుధిద్గా ఉండమని హెచచ్రించింది. ఇక గోమూతార్నికి ఉనన్ సరవ్ 
కరోనా రోగ నివారణ శకిత్ గురించీ వచిచ్న అధికారిక వాయ్ఖయ్లు చెపప్నే అఖఖ్ర లేదు. ఈ సారి మా కీవ్న వికోట్రియా పెటెట్లలో సగం మటిట్ కపుప్లూ, సగం 
ఆరాగ్నిక గోమూతర్ం సీసాలూ ఉనాన్ ఆశచ్రయ్ పోను. ఇక తేలుకాటుకి వేద మంతర్ం లాగా వేదాలలోనే ఉనన్ కరోనా మంతర్ం వెతికి తీసి ఆ మాయ రోగానిన్ 
కుదిరేచ్ దొంగ బాబాలూ, సావ్మీజీలూ, ‘విష జవ్ర పీడ హర యాగం’ చేయించే వారు ఈ పాటికి చాలా మందే అవతరించి ఉంటారు.  

అంతెందుకు, ఒకానొక టీవీ చరాచ్ వేదికలో మిగతా దేశాల కంటే భారత దేశం లొ కరోనా వాయ్పిత్ బాగా తకుక్వగా ఉండడానికి 
కారణం మంది కరమ్ భూమి అనీ, మనలిన్ ఏదో శకిత్ రకిష్సోత్ంది అనీ ఖచిచ్తంగా చెపాప్డు. నిజానికి అలాంటి శకిత్ మనలిన్ రకిష్ంచాలిస్ంది రాజకీయ 
నాయకుల నుంచి. అయితే గత పదిహేను రోజులగా అనిన్ తెలుగు టీవీ చరాచ్ వేదికలలోనూ అసభయ్ంగా అరుచుకుంటూ కొటుట్కు చచిచ్పోయే రాజకీయ 
దౌరాభ్గుయ్ల బదులు డాకట్రూల్, శాసత్రవేతత్లూ మాతర్మే కనపడుతూ మంచి సమాచారానిన్ ఇసూత్ ఉండడం బావుంది.  

మొనన్ మా అరాధ్ంగి తో ఇండియా వాటాస్ప ఫోన పెటెట్యయ్గానే, మళీళ్ నా సెల ఫోన మోగింది. ‘హాయ, రాహూ, దిస ఈజ బారబ్రా” 
అనగానే నేను “ఏమోయ, ఎపప్టిలాగానే అందంగా ఉనాన్వా?” అనాన్ను నా సహజ పర్వృతిత్లో..అదేమిటో అమామ్యిలతో మాటాల్డినపుప్డు అలా అనడం 
నా అలవాటు మరి. ఏం చేసాత్ం.? మామూలుగా అయితే ఆ చకక్టి అమెరికా పిలల్ కిచ కిచా నవేవ్సును కానీ ఈ సారి భోరుమని ఏడేచ్సింది. నేను 
నిరాఘ్ంతపోయి “ఏమయింది, బారబ్...మళీళ్ విడాకులా” అనగానే “యువర సాట్కస్.. పోరట్ ఫోలియో ...” అని మళీళ్ వల, వలా భోరుమంది మా బారబ్రా.  

ఆ బారబ్రా అనే దొరసాని మా ఆరిధ్క సలహాదారు. అనగా నేను అసస్లు కషట్పడకుండానూ, మా కీవ్న వికోట్రియా జీవితాంతం ఎంతో 
కషట్పడీ కలిసి మెలిసి పొదుపు చేసుకునన్ పావలా, అరాధ్ ఆరిధ్క వనరులకి కాపలా దారు. తెలుగులో చెపాప్లంటే ఆ అమామ్యి ఇనెవ్సెట్మ్ంట అడైవ్జర’ 
అనమాట. అలాంటి కీలకమైన అమామ్యి పర్తేయ్కంగా ఫోన చేసి భోరుమని విలపిసూత్ ఉంటే నా హృదయం కరిగి పోవడం మానేసి, ఆ పిలల్ని ‘హగిగ్ంగ’ 
పేరిట  దగగ్రకి తీసుకుని ఊరట కలిగించే అవకాశం లేదు కాబటిట్ నా గుండె కాయ మరింత వేగంగా కొటుట్కోవడం మొదలు పెటిట్ంది. ఆ హృదయ వేగానిన్ 
అదుపులో తెచుచ్కునే పర్యతన్ం లో ఉండగా ఆ పిలల్ గదగ్ద సవ్రంతో “కరోనా, కోవిడ, టర్ంప, ఎకానమీ, సాట్కుల ఘోర పతనం” లాంటి మాటలు 
మాటాల్డగానే నాకు విషయం అరధ్ం అయి, సోఫాలో కూలబడాడ్ను. ఇక ఏమనాలో తెలియక “ఎంత?” అని బారబ్రా ని అడిగాను. “ఎంత క్షవరం 
అయిందో చెపప్మంటావా, లేక ఇంకా ఎంత మిగిలిందో చెపప్మంటావా?” అంది పాతాళ భైరవిలో  ఎన టీ ఆర టైపులొ బారబ్రా. చెపొప్దూద్, బారబ్రా అనే 
ఆ పిలల్ ఆరిధ్క సలహాల వలన మనకి జరిగినది తిరుపతి బాపతు సగం క్షవరమో, లేక మా ఆసాథ్న మంగలి వీరార్జు మా అముమ్మమ్కి చేసే సంపూరణ్ గుండు 
గీకుడో తెలియక, ఏది ఏమైనా తన వృతిత్ పేరు నిలబెటుట్కుంది అనిపించింది. ఎందుకంటే అమెరికాలో క్షవరం చేసే మగాడు బారబ్ర. అదే ఆడమామ్యి 
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అయితే బారబ్రా....ఏ రాయి అయితేనేం, పళుళ్ రాలగొటుట్కోడానికీ? మొతాత్నికి కరోనా ధరమ్మా అని “ఉనన్ది కాసాత్ ఊడింది. పెళాళ్ం నగలతో సహా తిరు 
క్షవరమై పోయింది” కానీ పెళాళ్ం నగలు ఇండియాలో ఉనాన్యి కాబటిట్ అవి మిగిలి పోయాయి అనే అనుకుంటునాన్ను.  

సీరియస లీ... 
ఇది వరకూ వచిచ్న విష జవ్రాల మాట ఎలా ఉనాన్, ఈ నొవెల కోవిడ -19 అనే కరోనా కి మందు ఏమిటో అమెరికాతో సహా 

పర్పంచవాయ్పత్ంగా ఉనన్ డాకత్ర్రల్కీ, శాసత్రవేతత్లకీ ఇంకా అంతు పటట్డం లేదు. పర్సుత్తం మనం అందరం చెయయ్గలిగినదీ, చేసి తీర వలసినదీ ఆ వాయ్ధి 
వాయ్పించకుండా “సవ్యం పర్కటిత వెలివేత” పాటిసూత్ శరీరాలకి దూరంగా ఉంటూనే మన వారి మనసులకి దగగ్ర అవడమే ఏకైక మారగ్ం. ఏమంటారు? 
ఏకంగా బిర్టన యువరాజు పిర్నస్ చారెల్స కీ, పర్ధాన మంతిర్కీ, హాలీవుడ మెగా నటుడు టామ హాంకస్ లాంటి వారికే కరోనా సోకగా లేనిది, ఆఫట్రాల నేనూ, 
మీరూ ఒక లెకాక్ అని అనుకోవచుచ్ను కానీ అది నిజం కాదు. మనం కూడా లెకిక్ంచదగిన వాళళ్మే. అందుకే మనలీన్, మన పకక్ వారినీ కాపాడుకోవడం 
ఇపుప్డు మన ఏకైక కరత్వయ్ం. 

అందరికీ శారవ్రి నామ సంవతస్ర శుభాకాంక్షలతో...హేపీ కావ్రంటీన.... 
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