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రరహసయ్పు రోగినిహసయ్పు రోగిని  
అఅడబాల ర్ రామ ంకట బాబ్రాడబాల ర్ రామ ంకట బాబ్రా   

((ఆనంద ణిఆనంద ణి,,  11995500  ఏపిర్ ల్ఏపిర్ ల్  99    సంచిక నుంచిసంచిక నుంచి)) 
 నా టెలిఫోను తెలల్వారు జామున రెండుగంటలకు సనన్గా మోర్గింది. “దయచేసి ఒక సారి రావాలి, మీ రోగి పదమ్ పర్సవపు గదిలో వుంది” 

అనాన్డు నైట సూపర వైజర. “ఒక నిముషం ఆగు” అనాన్ తరావ్త “నాకు అటువంటి పేరు గల రోగి లేదు మరో డాకట్రు అయి ఉండాలి” అని మేడపైకి 
వెళాళ్ను.  

రెండు నిముషాలలో ఫోను మరల మోర్గింది. “అమె యిపుప్డే యికక్డకు వచిచ్ంది. మదార్సు డాకట్రు గారు పంపేరు. అందుచే ఆమెను 
చేరుచ్కునాన్ం. ఆమె మిముమ్లను రమమ్ని కోరుతోంది. మరి వసాత్రా?” అంది నరుస్.  

నేను వెళాళ్ను. పర్సవపు గదిలో బలల్మీదనునన్ పదమ్ను చూచాను. ఆమె ముఖం పదమ్ం వలె కనబడింది ఆమె బుగగ్లు మిసమిసలాడినవి. కండుల్ 
కలకలలాడినవి. తెలల్ని తలగడపై నలల్ని జుతుత్ అదో అందంగా వుంది. నేను తొందరగా బటట్లు మారాచ్ను. ఆమె రూపవతియే గాక విదాయ్వతీ అని 
గర్హించాను. గంట లోపల చకక్ని అమామ్యిని కనన్దామె. తలిల్ని పోలిన పిలల్. ఆ జుటుట్ ఆ కళూళ్.  

ఉదయము జనమ్ పతార్నికి కావలసిన వివరాలను పదమ్ను అడిగాను. అమె వెంటనే పూరిత్గా యిచిచ్ంది. చివరకు “అరధ్రాతిర్ సమయంలో 
మిముమ్లను పిలచినందుకు విచారించుచునాన్” అంది. 

*  *  * 
“మదార్సు డాకట్రు విశేవ్శవ్ర గారు ననున్ మీ దగగ్రకు పంపారు. అమామ్యి సరిగా వుందండీ?” 
ఆమెకు తిరిగి సిథ్రముగా జవాబిచాచ్ను. ఒకటి రెండు రోజులు గడిచాక డా|| విశేవ్శవ్ర కు రోగి పేరు వార్సి ఆమె నియమిత చరయ్ వివరించి ఆమె 

చెపిప్న ఎడర్సుతో చురుకైన రోగిని నా దగగ్రకు పంపినందుకు ధనయ్వాదాలు తెలుపుతూ లేఖ పంపాను.  
ఒక వారం రోజులు ఆమె ఆసుపతిర్లో వుంది. ఎకుక్వమంది రోగులు నా వదద్కు వచుచ్టచే నిజంగా ఆమె పర్తేయ్కతను తెలుసుకోలేక పోయాను. 

ఆమె ఎలల్పుప్డూ సంతోషంగా వుండేది. ఆమెకండల్ను చూసేత్ డాకట్రల్కు ఎకక్డలేని ఆనందము పేర్మ కలుగక మానదు. తలుల్లు తమ పిలల్లను 
చూచుకునన్టుల్గా ఆమెను చూచి పోయేవారు లేరు. ఆమె చాల తెలివి తేటలుగా మాటాల్డేది. ఆమె బలల్ మీద మంచి పుసత్కాలుండేవి. ఆమెకు ముఖయ్ంగా 
చంటిపిలల్ల నరుస్ల బొమమ్లను గీయడం అంటే సరదా. ఆమె వేసిన పూలగుతేత్ నిపుణతావ్నికి నిదరశ్నము.  

తన నేరప్రి తనానిన్ గురించి చెపుప్కోదు. ఆమె డాకట్రు విశేవ్శవ్ర కు తెలిసిన సినిమా లోకంలో మనిషి అని, యీ విషయం వెలల్డి కాకుండా 
ఉండాలని నా దగగ్రకు వచిచ్ందని నిశచ్యించేసుకొనాన్ను. అందుచే గురుత్లు తీసోక్వదద్ని కోరిన ఆమె మాటను కాదనలేకపోయాను.  
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ఆమె నా బిలుల్ అడిగి డబుబ్ పూరిత్గా చెలిల్ంచిం.ది ఆసుపతిర్ బిలుల్ కూడా అటాల్గే కటిట్ంది. మూడు నాలుగు వారాలలో నాకు మంచి సథ్లం 
దొరికినపుప్డు అమామ్యి కొరకు మనిషిని పంపుతానని చెపిప్ అంతవరకు చంటిపిలల్ జాగర్తత్ కోసం పెదద్ డిపోజిట వదలి వెళిళ్ంది.  

ఆమె వెళిళ్న రెండు రోజులకే డా||విశేవ్శవ్ర వదద్నుండి ఉతత్రం వచిచ్ంది. “నేను మీ ధనయ్వాదాలను సీవ్కరించలేను. ఈ సందరభ్మున మీరు 
వార్సిన పేరుగల రోగిని నేను పంప లేదు. మీరిచిచ్న ఎడర్సు పర్కారం మదార్సులో ఏవీధీ లేదు” అని వార్శారు తరావ్త నిజంగా ఆశచ్రయ్పడాడ్ను..  

పర్తిరోజు ఆ చంటిపిలల్ను చూసుత్నాన్ను. మూడు వారాలు పోయాక నేను ఆసుపతిర్లో లేని సమయంలో పదమ్ వార్సి యిచిచ్న కాగితం చూపి ఆ 
పిలల్ను ఒకామె తీసుకొని వెళిళ్ం.ది పిలల్పై అధికారం తలిల్కేగా వుంటా. నా బాధయ్త తీరింది. నేను ఆ సంగతంతా మరిచి పోవడానికి పర్యతిన్ంచాను. కాని 
ఆ రహసయ్ం కుతూహుల పరచి కొనాన్ళళ్కు అసలు సంగతి తెలియ చేసింది లోకులు కాకులనాన్రుగా.  

మరి ఆరు నెలలకు ఒక గార్మం వెళాళ్ను. అచచ్టిపని పూరిత్ అయాయ్క నేను బసచేసిన హోటలోల్ కూరుచ్ని హోటలు యజమాని దారిని పోయే 
బాటసారుల గురించి చెపేప్ విషయాలు వింటునాన్ను. అణగారి పోతునన్ అరుణ కాంతిలో మేము వీధివైపు చూసుత్నాన్ము.  

అకసామ్తుత్గా కొందరు వచిచ్ మాముందు ఆగారు. అందులో కొనిన్ నెలలకిర్ందటి నా రహసయ్పు రోగిని నా ముందు ఉండడం చూచి ఆశచ్రయ్ంతో 
కూలబడాడ్ను. ఆ కండుల్, ఆ ముఖం ఆ జుటుట్.. అదే పదమ్! ఆమె కొంత సేపటికి ననున్ చూచింది చేయి అడడ్ం పెటుట్కొని తల పర్కక్కు తిర్పుప్కొని తొందరగా 
ముందుకు వెళిళ్ంది.  

“ఆమెను ఎరుగుదురా?” అంటూ మొదలు పెటాట్డు హోటలు యజమాని.  
“ఆమె అపాప్రావు కవల పిలల్లోల్ ఒకతె. వారు పుటిట్నపప్టి నుండి యికక్డే వుంటునాన్రు. ఆమె మిముమ్లను ఎరుగుననుకుంటాను దారిని 

వెళుళ్తూ మిముమ్లను చూసి సిగుగ్పడింది. కవలలు యిదద్రూ ఒకేలాగా వుంటారు ఒకరిని చూచి ఒకరనుకోవడం జరుగుతుంది. ఇపుప్డు వెళిళ్న ఆమె లీల. 
ఇంకో ఆమె సుశీల. సుశీలకు బుగగ్మీద మచచ్ వుంటుంది. సామానయ్ంగా దానివలేల్ గురిత్ంచడం జరుగుతుంది సుశీలకు పెళిళ్ అయింది కాని లీలకు కాలేదు. 
కారణం తెలియదు. డబుబ్ ఉనన్వాళుళ్ ఎనోన్ ఆలోచించి వివాహం చేసుకుంటారు.”  

“అవును ఛలాకీ పిలల్లా కనబడుతుందే.. ఆమె గురించి చెపప్ండి” అనాన్ను.  
“బాగుంది అదొక రహసయ్ం. సుశీలకు ఒక రెండేండల్ అమామ్యి వుండేది. చందర్బింబము వంటి ఆ ముఖం చూచి మురిసిపోయేవారు. అకక్ 

చెలెల్ళుళ్. ఈ లీల సుశీల యింటోల్నే ఉండేది ఎంతో సాంఘీక సేవ చేసేది ఒక రోజున ఎకక్డికో బయలుదేరుతూ కారు వెనుకకు నడిపింది దురదృషట్వశాతుత్ 
వెనుకనే ఉనన్ రెండేండల్ పిలల్ కారు కిర్ందపడి చనిపోయింది.  

అది లీల తపుప్కాదు. కారు వెనుక వునన్ పిలల్ను ఎవరు చూడలేరు. కాని లీల అది కొంచెము భయంకరంగా తీసుకొని ఎలల్పుప్డూ ఏడేచ్ది. సుశీల 
మరల చినన్ అమామ్యిని సంపాదించలేదు.  

చివరకు నాలుగు నెలల అయిన తరువాత లీల బొంబాయి వెళిళ్ంది. అకక్డ శిలప్ శాసత్రం ఒక సంవతస్రం పాటు చదివింది. కొర్దిద్ నెలల కిర్ండటే 
యికక్డకు వచిచ్ంది సుశీల, సుశీల భరత్ యిపుప్డు యికక్డ వుండుట లేదు. బదిలీ అవడం వలల్ దూరంగా వెళాళ్రు. ఇకక్డకు లీల చకక్ని పిలల్తో వచిచ్ంది. 
ఆ పిలల్వారు పోగొటుట్కొనన్ పిలల్ వలె వుంది” అనాన్డు.  

“అదొక అదుభ్తం పోయిన పిలల్ను మరచిపోవడానికి మరోక పిలల్ను సృషిట్ంచి వుంటాడు విధాత” అనాన్డు.  
“ఆమె పిలల్ను వదిలి వుండలేదు. అందరూ ఆ పిలల్ ఆమెపిలల్ని అనుకుంటునాన్రు” నాకు ఒక క్షణం శావ్స ఆడలేదు.  
“ఆమె వెనుకకు తిరిగి వచుచ్నపుప్డు కలుసుకొందురు గాని. ఆమె కొతత్వారిని ఆహావ్నించడం అలవాటు” అనాన్డు. 
“అకక్ర లేదు లెండి అలసిపోయాను గదికి వెళిళ్ విశార్ంతి తీసుకుంటాను” అని వెళిళ్పోయాను.    
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COMMENTS

https://koumudi.net/comments/april_2020/april20_mamchikatha_comments.htm

