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కరోనా కాటు

త్
- ఆర్. శరమ్ దంతురి

మహా భాగవతంలో కధ ఇది. కృషుణ్డు తన మనుమడైన అనిరుదుధ్ణిణ్ రకిష్ంచడానికి శోణపురంలో ఉనన్ బాణాసురుడిమీదకి
దండెతిత్ వెళాత్డు. ఈ బాణాసురుడు గొపప్ శివభకుత్డు. వాడితో యుదధ్ం చేసూత్ వైషణ్వ జవ్రం అనేదానిన్ కృషుణ్డు పర్యోగిసాత్డు, ఆ
బాణాసురుడు వేసిన శివజవ్రం అనే అసాత్ర్నికి పర్తిగా. మొతాత్నికి కధలో బాణాసురుడి ఉనన్ వేయి చేతులోల్ నాలుగింటిని వదిలి మిగతావాటిని
ఛేధిసాత్డు కృషుణ్డు తన సుదరశ్న చకర్ంతో. ఆ తరావ్త శివజవ్రం అనేది కృషుణ్డి దగిగ్రకి వచిచ్ క్షమించమని అడిగితే ఆయన చెపాత్డు, “ననున్
శరణు జొచాచ్వు కనక బతికిపోయావు, ననున్ తలుచ్కుంటే ఎవరికీ నీ వలల్ కషాట్లు రావు,” అని. ఈ కధ, జవ్రం అనే అసాత్ర్లు ఎందుకు
గురొత్చాచ్యంటే గత ఏడాది చివరోల్ పర్పంచం మీద విరుచుకుపడిన ఇటువంటి అసత్రమే కరోనా. ఇది ఎకక్డ ఎలా మొదలైంది అనేది మాతర్ం
ఇంకా ఎవరికీ తెలియకుండా ఉంది. దానికాక్రణాలు అనేకం, వచిచ్నది పర్యోగశాలలోంచి కావొచుచ్, లేదా మాంసం వికర్యించే చోటు
కావచుచ్ అంటునాన్రు. నిజంగా పర్యోగశాలలోంచి వసేత్ అదెలా తయారు చేసారో, దేనికోసం తయారు చేసారో అవనీన్ చెపేత్, ఇటువంటి
మారణాయుధాలు తయారుచేసుత్నాన్రేమో అని పర్పంచం అనుకోవచుచ్.
ఇటు లక్షల కొదీద్ జనం ఛసుత్నాన్ ఆ రహసయ్ం మాతర్ం ఇంకా బయటకి రాలేదు. అయితే ఈ కరోనా వూహాన అనేచోట
పశువులూ, జంతువులూ, పకుష్లూ అమేమ్ మారెక్ట లోంచి వచిచ్ందని ఒక కధనం. చితర్మో విచితర్మో అదే నగరంలో ఒక వైరల లాబ
ఉండడం, ఈ వైరస అకక్డనుంచే లీక అయి బయటకి వచిచ్ందని మరో కధనం, అబేబ్ మరోచోటనుంచిడి గబిబ్లాలు తింటే వచిచ్ందని మరో
కధనం అలా ఊహాగానాలు (“వూహా”గానాలు అనాలేమో) వసుత్నాన్యి కానీ ఏదీ ఇతమితథ్ంగా తెలియదు. ఇపప్టివరకూ. పర్సుత్తానికి వసేత్
ఓ రెండు మూడు టీకాలు వసుత్నాన్యి ఓ నెలలోపు. ఆ టీకా ఎంతమందికి నచుచ్తుంది, నచిచ్నా, నచచ్చెపిప్నా వేయించుకుంటారనేది మరో
విషయం. మామూలు జనాల దగిగ్రకొచేచ్సరికి ఎంతకాలం పడుతుందో ఎవరికీ తెలియదు. అసలు ఈ మొదటి పేషెంట జీరో – అంటే
మొటట్మొదట ఎవరు ఏమి చేసేత్ – ఈ వైరస పశుపకాష్య్దులలోంచి మనిషి మీదకి పాకిందా, లేబ లో తయారు చేయబడినదా, అనేది తెలిసేత్
మరింత సులభంగా దీనికి నివారణ కనిపెటట్వచుచ్ట. కానీ ఈ రోజు వరకూ ఆ విషయం మాతర్ం గోపయ్ంగానే ఉంది. ఎపుప్డో మరో
ఐదారేళల్లో ఇదంతా సరుద్కునాన్క, అపుప్డు ఈ గుటట్ంతా బయటకి రావొచేచ్మో. అపుప్డు ఎవరికీ పటట్దూ, అకక్రేల్దూ కనక ఎవరూ
పటిట్ంచుకోరు. చేసుకునన్వాళల్కి చేసుకునన్ంత మహదేవా అనన్టుట్ మన కరామ్నికి మనని వదిలేసి ఈ రాజకీయ నాయకులు వాళల్ ఆటలు వాళుళ్
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ఆడుకుంటునాన్రు. అయినా మన అజాఞ్నం కాకపోతే వీళల్కి వోటుల్ వేసి గెలిపిసేత్ వీళేళ్దో ఊడబొడుసాత్రనుకోవడం తపుప్ కదా? ఎవరు ఎపుప్డు
ఎలా గెలిచ్నా మన జీవితాలు మనవే, వాళల్ ఆటలు వాళల్వే, మన ఏడుపులు మనకి ఎపుప్డూ ఉండేవే. పర్పంచం మారుతోంది అని చెపేప్వాడు
ఉతత్ వాజమమ్ తపప్, పర్పంచం హిరణాయ్కుష్డి కాలం నుండి ఇపప్టి వరకూ ఏం మారింది? దరిదర్ం ఏమిటంటే రాజకీయనాయకులు ఏమీ
మారనటేట్, గొరెర్లాల్ బతికే మనం కూడా ఏమీ మారలేదు. వాళుళ్ మాటాల్డే అబదాధ్లు నముమ్తూ, వాళల్కి అలాగే ఓటుల్ వేసుత్నాన్ం. వాళుళ్ కోటుల్
కూడబెడుతునాన్రు. వింత ఏమిటంటే ఇవనీన్ టివి వారు చూపించి డబుబ్లు దండుకుంటునాన్రు. ఇందులో ఎవరి లాభం వారిదే కానీ
పర్పంచం గతి మారుసుత్నాన్ం ఇలా మన సవ్లాభం కోసం. ఇది చేయకూడనిది పని, దీనివలల్ వచేచ్ అనరాధ్లు అనేకం అని తెలిస్ మరీ
చేసుత్నాన్రు ఇవనీన్. ఉనన్ంతలో డబుబ్లు కూడబెటుట్కోవడమే పరమావధి. ఈ జరిగేదంతా చూసేత్ ఎవరో టెరర్రిసట్ కి మంచి ఐడియా వచేచ్సి
ఉంటుంది ఈ పాటికి. ఎంతో డబుబ్ ఖరుచ్పెటిట్ బాంబులతో డాడులు చేయడం కంటే ఓ కొతత్ రకం వైరస ని సృషిట్సేత్ సరి, ఓ పది లక్షలమందిని
తుడిపెటేట్యవచుచ్. ఎవరీన్ వేలెతిత్ చూపడానికి లేదు. ఇపుప్డు కరోనా చేసేది అదే కదా?
ఏది ఏమైనపప్టికీ కరోనా ఇంతింతై వటుడింతయై అంటూ విజృంభించడం మానలేదు. వేసవిలో తగిగ్పోతుందిలే, దానికదే
పోతుందిలే అనే పెదద్మనుషులకి నోటమమ్ట మాటలేదు ఇపుప్డు. మేము ఉండే కెంటకీలో మొదటోల్ మెలిల్గా మొదలైనా పర్సుత్తానికి బాగానే
పుంజుకుంది ఈ కరోనా. మొతత్ం రాషట్రంలో అంతా జనం అటుట్డుకుతునాన్రు. అయితే ఇపప్టికీ ఎవరూ కూడా ఈ కరోనాని అంత పెదద్
రోగంగా పరిగణించినటూట్ కనిపించదు. బయటకి వెళేత్ నోటికి గుడడ్ కటుట్కోవడం చేసినా ఆరడుగుల సామాజిక దూరం పాటించే మనిషి
ఒకక్డంటే ఒకక్డు కనపడటం లేదు. టివిలో వీరూ, వారూ, గవరన్మెంట వారూ ఎంత మొతుత్కునాన్ “నేను మాసక్ కటేట్సుకునాన్ను కనక ఎలా
వెళిళ్నా ఫరావ్లే”దనుకునే జనం కోకొలల్లుగా ఉనాన్రు. వీళల్లో మరి కొందరు ఘనాపాఠీలు మాసక్ వేసుకోరు, ‘మా ఇషట్ం, నీ చేతనైంది
చేసుకో’ అనే టైపు. మొండివాడు రాజుకనాన్ బలవంతుడు కదా, అందువలల్ వీళల్ని మనం ఏమీ చేయలేం; వాళల్తో దూరంగా మసులుతూ మన
జాగర్తత్లో మనం ఉండడం తపప్.
అనన్టుట్ అసలు కధ చెపప్లేదు కదూ, నేను అకోట్బర చివరి వారంలో (29 న) కరోనా వాత పడాడ్ను. దీని సంగతి
చెపేప్ముందు కాసత్ వెనక కధ చెపప్నివవ్ండి. మేము ఉండేచోటూ, పనిచేసే పనీ వలల్ మాకు కరోనా అంటుకోవడానికి ఎకుక్వ ఛానస్ ఉందని
మొదటినుండీ అనుకుంటునన్దే. అయితే మారచ్ 2020 నుండీ ఇంటోల్ంచే పని. రోజూ చేతులు కడుకోక్వడం, బయటకి వెళేత్ చేతులకి, అలా
పర్తీ చోటా శానిటైజర రాసుకోవడం అదీ తపప్నిసరిగా చేసూత్నే ఉనాన్ం. ఏ నాడూ అజాగర్తత్గా లేము. ఇంటోల్ తలుపుల దగిగ్రున్ంచి,
ముటుట్కునే పర్తీదానికీ ఈ శానిటైజర రాసుత్నాన్ం కూడా. అయితే ఈ కరోనా మొదట నాకు అంటుకుని నేను ఇంటోల్ మిగతా వారికి
అంటించానా లేక ఎవరు ఎవరికి అంటించారు అనేది మాకు ఇతమితథ్ంగా తెలియలేదు. ఓ సారి అంటుకునాన్క తానోడి ననోన్డెనా, ననోన్డి
తానోడెనా అనేది అనవసరం కదా? ఇంటోల్ అందరి విషయం వదిలేసి నా సంగతి మాతర్మే చూదాద్ం.

నా/మాకు మ-కీ-ర అనే వాయ్ధులు

కానీ మరోటి కానీ లేవు. మ-మధుమేహం, కీ-కీళల్నెపుప్లు, ర-రకత్పోటు. ఉనన్ంతలో వాయ్యామం చేయడం, కాసత్ సరైన ఆహారం
తీసుకోవడం అలవాటుల్. పూరిత్గా శాకాహారులం. కరోనా వచిచ్నపప్టి నుండి నాకు ఏమి జరిగిందనేది రాసి ఉంచాను ఏ రోజుకారోజు; ఈ
వాయ్సం అలా రాసి ఉంచిన దానున్ంచి తయారు చేసినదే.
ఎందుకయాయ్ ఇది రాయడం అంటే ఎవరికైనా పనికి వసుత్ందేమో అని.
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అకోట్బర 29 గురువారం – పొదుద్నేన్ లేవగానే తెలిస్న విషయం. మా ఆవిడకి ఫోన చేసి చెపాప్రు, “అమామ్ మీకు పాజిటివ
వచిచ్ంది. కావాలిసేత్ మరో రెండు గంటలోల్ మరోసారి రాపిడ టెసట్ చేసి చెపాత్ం.” అపప్టికే నేను మా అబాబ్యిని సూక్లోల్ దించడానికి
బయలేద్రుతునాన్ను. కాసత్ మనసులో సంఘరష్ణ. ఇపప్టికే కురార్డికి పాజిటివ అయితే సూక్లోల్ అందరికీ అంటుకోవచుచ్. రెండో టెసట్ లో మా
ఆవిడకి నెగటివ అయితే? సరే ఏదైతే అదే అవుతుంది. మొదట కురార్ణిణ్ సూక్లోల్ దించుదాం. రెండో టెసట్ లో మా ఆవిడకి పాజిటివ అయితే
వెంఠనే వాణిణ్ వెనకిక్ తీసుకురావొచుచ్. 10 గంటలకి చెపిప్న విషయం. రెండో టెసట్ లో కూడా మా ఆవిడకి పాజిటివ. ఒకక్సారి ఉరుకులు
పరుగులతో సూక్ల కి బయలేద్రి కురార్ణిణ్ అమాంతంగా బయటకి తీసుకొచాచ్ను, కారణం చెపప్కుండా. తరావ్త చేయాలిస్న పని వెంఠనే నేనూ,
కురార్డు కలిస్ వెళిళ్ టెసట్ చేయించుకోవడం. అనిన్ంటికీ కంగారు, ఇదంతా పీకలమీదకి వసేత్ ఏమౌతుందో, ఎటు తిరిగి ఎటు వసుత్ందో అని.
ఓ గంట గూగిలమమ్ మీద వెదికాక తెలిస్న విషయం – మా ఇంటికి ఒక మైలు దూరంలో కిల్నిక ఉంది. వెళిళ్ టెసట్
చేయించుకోవచుచ్. అయితే అనీన్ ముందు ఆన లైన లో అనీన్ రిజిసట్ర చేసుకోవాలి. ఓ అరగంట తంటాలు పడడ్ తరావ్త ఇదద్రం కలిస్
బయలేద్రాం. టెసట్ 11:30 గంటలకి. వెళాళ్క తెలిస్న విషయం – ననున్ ముటుట్కోకు నా మాలకాకీ - అనన్టూట్ కారోల్ంచి బయటకి వెళళ్రాదు.
మా ఆఫీసులోకే రావదుద్. అకక్డే కూరోచ్ండి మేమే వసాత్ం టెసట్ కిట పటుట్కుని మీ దగిగ్రకి. సరే ఇదే బావుంది. మీకు ఏదైనా కావాలిసేత్ ఇదిగో
ఫలానా నెంబర కి మెసేజ పంపండి. 12, 12:30, ఎవరూ పతాత్ లేకపోయేసరికి మరోసారీ, మరోసారీ, మరోసారీ మెసేజీలు పంపిసూత్నే
ఉనాన్ం. ఎవరూ సమాధానం ఇవవ్రే?

కారు కదలకుండా ఆపి మూడు గంటలు కిందకి దిగకుండా ఒకే సీటోల్ కూరుచ్ని శిక్ష

అనుభవించినవారికి తపప్ తెలియదు ఈ నరకం ఎటువంటిదో. హమమ్యాయ్, వచిచ్నావిడ టెసట్ చేసేసుత్ందనుకునేలోపు మరో సమిధ. మీ పేరు
ఇదేనా, మీరు పుటిట్న తేదీ ఇదేనా, మీ ఇనూస్య్రెనస్ ఇదేనా, అంటూ సవా లక్ష పర్శన్లయాయ్క మరో హామీ – ఒకక్ క్షణం అగండి, ఇపుప్డే టెసట్
కిట పటుట్కుని వసాత్ను.
మరో అరగంటకి ఇదద్రు బయటకొచాచ్రు. సమయం 2:30. పొదుద్నన్ 11:30 వచిచ్న మేము మూడు గంటలు అలా కుసీత్
పడుతూ కూరుచ్ని ఒకరి మీద ఒకరూ జోకులు వేసుకుంటూ లోలోపల ఏడుసూత్ కూరుచ్నాన్ం. అపప్టికి బయటకొచిచ్న నరస్మమ్ గారు మరో
పదిహేను నిముషాలకి టెసట్ అయిందనిపించాక చెపిప్న విషయం. ఈ కాయితం మీద రాసి ఉనన్ వెబ సైట లో మూడు నుంచి అయిదు
రోజులోల్ మీ టెసట్ రిజలట్స్ చూసుకోండి. మా కిల్నిక ని వాడుకునన్ందుకు ధనయ్వాదాలు. ఇంక మా పర్మేయం లేదు. టా, టా వెళిళ్ రండి.
అకోట్బర 29 సాయంతర్ం – కాళల్ నెపుప్లు, చలి చలి చలి చలి చలి. జవ్రం లేదు. మోకాళల్లో సూదులు గుచిచ్నటూట్ నెపుప్లు.
మోకాళల్ కింద నుంచి పాదాల దాకా సలుపు. గొంతులో గర గర. ఓ బనియన, పైన రెండు చొకాక్లు, ఆ పైన ఒక సెవ్టర, వేసుకునాన్ చలి
చలి చలి వణికిచేచ్సోత్ంది. ఇది కరోనాయేనా లేదా మూడూ గంటలు చలిలో కారోల్ వెయిట చేసినందుకా? ఇంటోల్ ఉనన్ బల్డ ఆకిస్జన మీటర
లో లెవెల 97, 99 చూపిసోత్ంది. కరోనా కాకపోవచుచ్లే అనే ఆనందం. సంతోషం ఏమిటంటే కురార్డికి ఏమీ లేదు. అయినా మాతో
ఉంటాడు కనక సూక్ల కి పంపడానికి లేదు. వచేచ్ వారానికి ఎలాగా ఎలక్షనుల్ వసుత్నాన్యి కనక సూక్ల మూసేసాత్రు. మరో వారం వరకూ
ఆన లైన లో వాడు సూక్ల పాఠాలు నేరుచ్కోవచుచ్.
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అకోట్బర 30 శుకర్వారం – పొదుద్నేన్ లేచేసరికి జవ్రం లేదు. కొంచెం దగుగ్. వదలని చలి; దాని వలల్ సాన్నం చేసే సీన లేదు.
ఇంటోల్ంచి పని. మధాయ్హాన్నికి మరింత చలి. ధరామ్మీటర 98 చూపిసూత్నే ఉంది. ఆకిస్జన 98. కరోనా కాదేమో అని అనుమానం.
సాయంతార్నికి కాసత్ శేల్షమ్ంతో కూడిన దగుగ్. కరోనా అయితే జవ్రం, నీరసం, పొడి దగుగ్ రావాలే? పర్తీ శుకర్వారం టివి అరధ్రాతిర్ దాకా చూసే
నేను 8:30 కే పడక ఎకక్డం. ఇంటోల్ ఉనన్ ఒక ఎమోకిస్సిలిన, రెండు టెలెనాల టాబెల్టుల్ మింగడం.
అకోట్బర 31 శనివారం – పొదుద్నేన్ కాఫీ తాగాక కిల్నిక వారిచిచ్న వెబ సైట చూసేత్ తెలిస్న విషయం. నా టెసట్ పాజిటివ.
కురార్డిది నెగటివ. హమమ్యయ్. మొతాత్నికి రిజలట్స్ వచాచ్యి. ఇపప్టినుండీ జాగర్తత్గా ఉండాలి. ఊపిరి తగుగ్తుందా, హారట్ ఎటాక వసుత్ందా?
రుచీ పచీ వాసనా పోతాయా అనే వనీన్ ఎవరూ సమాధానం చెపప్లేని పర్శన్లు. అసలీ టెసట్ ఫాలస్ పాజిటివ అవొవ్చాచ్, నాకు నిజంగా ఏమీ
కారణం లేదు పాజిటివ రావడానికి అనే ఊహలు. ఎకక్డి కెళిళ్నా జాగర్తత్గా ఉనాన్నుగా అనే మనసులో ధీమా. సాయంతార్నికి దగుగ్; జవ్రం
మాతర్ం లేదు. వదలని చలి మాతర్ం ఏడిపిసూత్నే ఉంది. కాలెండర చూసుకుంటే తెలిస్నది, వచేచ్ ఏకాదశికి అంటే నవంబర 11వ తారీఖుకి
14 రోజులు గడుసాత్యి. తెలిసిన విషయాల పర్కారం 14 రోజులు గడవగానే కాసత్ తెరిపిన పడినటేట్. మళీళ్ ఒక ఎమోకిస్సిలిన, రెండు టెలెనాల
టాబెల్టుల్. ముగుగ్రం వేరు వేరు చోటల్ పడుకోవడానికి నిశచ్యం.
నవంబర 1, ఆదివారం – ఈ రోజు కాసత్ తెరిపి ఇచాచ్క నిరణ్యించుకునన్ విషయం - ఇంక మందులు వాడరాదు. శరీరం
దాని శకిత్ని పెంచుకోనివవ్డమే ఉతత్మం. మహా అయితే బాగా తటుట్కోలేనపుప్డు మాతర్లేసుకోవచుచ్ తరావ్త. ఇంటోల్ హీటింగ ని 72 డిగీర్లకి
పెటిట్నా వదలని చలి. నగన్ంగా ఐసు మీద పడుకునన్ంత చలి. దగుగ్ అపుప్డపుప్డూ. గొంతు నెపిప్ కొతత్గా. వాసనా, రుచీ అనీన్ బాగానే ఉనైన్.
నవంబర 2 సోమవారం – పొదుద్నేన్ ఇంటోల్ంచి పనిచేయడానికి సిదధ్మౌతునన్పుప్డు కిందకి వంగితే నడుమీమ్ద ఏదో
పటేట్సినటుట్ నెపిప్. దీనికీ కరోనాకీ ఏమీ సంబంధం లేదు. రొంప కొతత్గా వచిచ్ చేరింది. అయిదు నిముషాలకోసారి చీదడం, టిసూయ్ వాడకం.
అది ఎవరికీ అంటుకోకుండా చూసుకోవడం. సాయంతార్నికి రోజూ వంటినెపుప్లూ, నీరసం. మామూలుగా భోజనం. తాగేది మాతర్ం వేడి
నీరు మాతర్మే. డోకులూ, డైయేరియా, జవ్రం అటువంటివేమీ లేవు. అదో సంతోషం. కింది దవడ, ఎడమచేయి కొంచెం వాపు, నెపిప్. ఇది హారట్
కి సంబంధించినదా అనే అనుమానం. మధాయ్హన్ం 12 కి విపరీతమైన నీరసం. అరధ్రాతిర్ వచిచ్న మెలుకువలో డోకు వచేచ్ సిథ్తి ఓ పది
నిముషాలు. డోకు మాతర్ం రాలేదు.
నవంబర 3 మంగళవారం – ఎలక్షనల్ రోజు. జవ్రం వచిచ్నటేట్ ఉంది ఈ రోజు. వంటి నెపుప్లూ మిగతా బెలస్, విజిలస్ అనీన్
అలాగే ఉనాన్యి. వదలని రొంప. చీదితే అదోరకం రంగుతో, కాసత్ రకత్ంతో శేల్షమ్ం. కురార్డికి కరోనా అంటుకునన్టేట్ – జవ్రం 102, 103
చూపిసోత్ంది ఈ రోజు. టెలెనాల వాడాము వాడికి. రాతిర్ చలికి తటుట్కోలేక హీటెడ బాల్ంకెట వాడటం; అదీ ఐదు రకాల బటట్లూ కోటూ
వేసుకునాన్క కూడా అంటారిక్టికాలో వంటిమీద బటట్లేల్కుండా ఐసు మీద పడుకునన్ంత చలి.
నవంబర 4 బుధవారం – తలనెపిప్, సైనస నెపుప్లు, వదలని అంతులేని చలి చలి చలి. వణుకు. ఫీర్జర లో పెటిట్నటూట్ చలి;
అయిదు పొరల బటట్లూ కోటు వేసుకుని చుటూట్ దుపప్టి కపుప్కునాన్ సరే చలి. వేరే గదిలో పడుకోవడానికి నిశచ్యం. తగిగ్పోయిందనుకునన్
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గొంతుక నెపిప్ మళీళ్ వచిచ్ంది. దగిగ్నా మాటాల్డినా గొంతుకలో మొతత్ం 360 డిగీర్లలో నెపిప్. గొంతులో గర గర గర. అసలు నాకు వచిచ్ంది
మామూలు ఫూల్, సెట్ర్ప తోర్ట ఇనెఫ్క్షన అయిండొచేచ్మో? కరోనా వసేత్ ఈ పాటికేదో అయిండాలి కదా అనే వదలని అనుమానం.
నవంబర 5 గురువారం – నిజంగా కరోనా వచిచ్నటుట్ తెలిస్ంది ఈ రోజు రాతిర్ నిదర్లో. పడుకునన్ చోట కంపు – మొహం
తడిసిన గుడడ్లో పెటిట్నటూట్, నాచు వాసన. ఈ వాసన తలగడ మీదనుంచా, లేదా పకక్నే పెటిట్న నీళళ్ బాటిల వలికిపోయి వచిచ్ందా అనేది లేచి
చుటూట్ చూసేత్ అటువంటివి ఏదీ లేదు. వాసన అలాగే ఉంది. మరో పకక్కి దుపప్టి లాగి పడుకునాన్ అదే వదలని వాసన. ఈ వాసన
వదిలించుకోవడానికి తల దగిగ్రే ఉంచుకునన్ అమృతాంజనం మూత తీసి వాసన చూసేత్ తెలిస్న విషయం. వాసన పూరిత్గా పోయింది. ఇదనన్
మాట సంగతి. ననున్ నిజంగా నే కరోనా కాటేసింది. లేచి బాతూర్ం లోకి వెళిళ్ అకక్డునన్ గిలెల్ట వారి ఆఫట్ర షేవ సీసా మూత తీసి వాసన
చూసాను. ఏమీ తెలియడం లేదు. ఆ పకక్నే ఉనన్ వెనెగర బాటిల మూత తీసి ముకుక్ దాని మీద పెడితే? ఏమీ వాసన లేదు. గుండె గుభేల!
రాబోయేది రుచి పోవడమా? లేదా ఇపప్టికే పోయిందా? వదలని నాచు వాసన. ఇపప్టికి తెలిస్నదేమంటే ఆ వాసన వసుత్నన్ది నా ఊపిరి
తితుత్లోల్ంచి కనక అపుప్డే వదలదు. అమృతాంజనం వాడడం అనవసరం, వాసనే తెలియటేల్దు కనక. కురార్డు, మా ఆవిడా మరో సారి రాపిడ
టెసిట్ంగ కి వెళాళ్రు. కురార్డికి ఇపుప్డు పాజిటివ, మా ఆవిడ కి నెగటివ. ఆవిడ కోలుకునన్టేట్ అనుకుంటునాన్ము. కాసత్ సంతోషం.
నవంబర 6 శుకర్వారం – పొదుద్నేన్ జవ్రం, దగూగ్, చలీ లేవు. వాసన ఏమీ లేదు. రెండో సేట్జ లోకి వచిచ్ ఉండొచుచ్.
మధాయ్హాన్నికి మళీళ్ చలి, నీరసం. ఆకిస్జన మాతర్ం 99, 100 దగిగ్ర ఉంది. కురార్డికి జవ్రం మాయం. గొంతు నెపిప్కి వాడికి డే కివ్ల అనే
మందు రెండుసారుల్. పొదుద్నేన్ కాఫీ తాగుతుంటే తెలిస్న విషయం, కాఫీ కి వాసన లేదు. రుచి తెలుసోత్ంది. మధాయ్హన్ం భోజనంలో నంచుకునన్
ఆవకాయ రుచి తెలుసోత్ంది కానీ వాసన సునాన్!
నవంబర 7 శనివారం – చలి తగుగ్తునన్టేట్; వాసన పూరిత్గా లేదు. దూరంగా ఉండే బాతూర్ంలో ఎవరైనా ఆఫట్ర షేవ వాడితే
వేరే గదిలో వాసన పటట్గలిగే నాకు, అమృతాంజనం సీసా ముకుక్కి మిలీల్మీటర దగిగ్రోల్ పెడితే ఏమీ వాసన లేదు. ఆశచ్రయ్ం! రాతిర్ మాతర్ం
పడుకునన్పుప్డు నాచు వాసన వదలడం లేదు. అది బయటనుండి వచేచ్ వాసన కాదు కనక చేసేదేం లేదు. గూగిలమమ్ చెపప్డం పర్కారం మరో
రెండువారాలకాక్నీ వాసన మళీళ్ తెలియకపోవచుచ్. కాఫీ తాగుతుంటే వేణీణ్ళుళ్ తాగుతునన్టుట్ అనిపించడం. కురార్డికి జవ్రం, దగూగ్ ఏమీ లేవు.
కరోనా పిలల్లని ఏమీ చేయదని చెపుత్నన్టూట్ వాడికి బాగానే ఉనన్టుట్ంది. వాడికి జవ్రం ఒకరోజు, మరో రోజు గొంతుక నెపిప్ తపప్ ఇంకేమీ
లేవు.
నవంబర 8, ఆదివారం – మామూలుగా వాయ్యామం చేయగలిగాను. జవ్రం, చలి లేవు. గొంతులో గర గర తగగ్లేదు.
ఊపిరితితుత్లలో ఏదో కుళిళ్ తడిసిన గుడడ్, లేదా నాచు వాసన అలాగే ఉంది.
నవంబర 9, 10, సోమ, మంగళ వారం – కొంచెం చలి గొంతు గర గర అలాగే ఉనైన్. మాట సరిగాగ్ రావడం లేదు గొంతు
గర గర వలల్. గొంతు నెపిప్ అలాగే ఉంది. మరో రెండు రోజులోల్ వచేచ్ ఏకాదశి కి 14 రోజులు పూరత్వుతాయి. తగిగ్నటేట్నా? లేదా తగిగ్నటేట్ తగిగ్
తిరగబెడుతుందా?
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నవంబర 11 – 15 బుధవారం/ఆదివారం – ఇలుల్ పూరిత్గా తుడవడానికి శానిటైజర కొనాన్ము అమెజాన లో, ఇంటోల్ంచి
బయటకి వెళళ్డం మానేశాం కనక. మరోసారి గొంతునెపిప్, మళీళ్ ఒక ఎమోకిస్సిలిన, రెండు టెలెనాల టాబెల్టుల్. రొంప వచిచ్నటేట్ వచిచ్
పోతునన్టేట్ పోతోంది. రాతిర్ మళీళ్ అదే కంపు. వాసన ఏమీ తెలియడం లేదు. రుచి మాతర్ం తెలుసోత్ంది. బయటకి వెళేళ్ సిథ్తి ఇంకాలేదు కనక
కోర్గర వారి షాపు నుంచి ఇంటికి ఆరడ్ర వేసి మజిజ్గ, పళూళ్, కూరలూ తెపిప్ంచుకునాన్ం.
నవంబర 16 కారీత్క సోమవారం – ఉపవాసం తరావ్త వంట వండుతునన్పుప్డు వాసన తెలుసోత్ంది కుడివైపు. ఎడమ వైపు
బాగా సైనస నెపుప్లు, రాతిర్ అమృతాంజనం బాటిల వాసన చూసేత్ బాగానే ఉంది. హమమ్యయ్, తగుగ్తునన్టేట్నా అని సంతోషం.
నవంబర 17-19 మంగళ – గురువారాలు – జవ్రం లేదు, వంటి నెపుప్లూ, మోకాళల్, కాళల్ నెపుప్లూ అనీన్ పోయినటేట్.
సైనస నెపుప్లూ లేవు, వాసన దాదాపు 70 శాతం వచిచ్నటేట్. ఆఫట్ర షేవ బాటిల శానిటైజర వాడితే, ఆవకాయ సీసా దగిగ్రా వాసన బాగా
తెలుసోత్ంది. సంతోషం. అపుప్డపుప్డూ వచేచ్ రెండు మూడు క్షణాల తడి వాసన మాతర్ం వదలడం లేదు. శుకర్వారం మరో సారి టెసిట్ంగ కి
వెళుత్నాన్ం. జవ్రం ఒకరోజు, మరో రోజు గొంతుక నెపిప్ తపప్ ఇంకేమీ లేవు కురార్డికి. వాడి సూక్ల పూరిత్గా మూసేసి అనీన్ ఆన లైన లో
పెటాట్రు అందరికీ కెంటకీలో పెరిగే వైరస వాయ్పిత్ వలల్. ఏ రోజునైతే వాణిణ్ సూక్లోల్ంచి బయటకి తీసుకొచాచ్నో (అకోట్బర 29) ఆ రోజునుండీ
అందరికీ ఆన లైన లోనే పాఠాలు చెపుత్నాన్రు.
నవంబర 20 శుకర్వారం – టెసిట్ంగ చేసారు. మూడు రోజులకి రిజలట్స్ వసాత్యిట. నాకు ఇంకా పాజిటివ అవొవ్చేచ్మో అనే
ఆలోచన వదలడం లేదు. గొంతు గర గర ఇపప్టికీ తగగ్లేదు.
నవంబర 23, సోమవారం – టెసట్ చేసినవాళళ్ దగగ్రున్ంచి ఏమీ సమాధానం లేదు. జవ్రం, గిరం, ఏమీ లేవు. రాతిర్కి
కొంచెం చలి మరోసారి; ఒక టెలెనాల తో తగిగ్ంది. రోజువారిగా హాలస్ టాబెల్ట చపప్రిసుత్నాన్ం, గొంతుక నెపిప్కి. తగిగ్నటేట్ ఉంది.
నవంబర 24 మంగళవారం – ఈ రోజు ఫోన వచిచ్ంది. కరోనా నాకూ మా ఆవిడకి ఇంకా పాజిటివ ట. ఇదెకక్డి గోల.
CDC వారు చెపప్డం పర్కారం 14 రోజుల తరావ్త తగిగ్నటేట్, ఇతరులకి అంటిండం కుదరకపోవచుచ్. అపప్టికి పూరిత్ సవ్సథ్త. మరి మాకు
అకోట్బర 29 న వచిచ్న కరోనా 27 రోజులకి ఇంకా పాజిటివ అని ఎలా వచిచ్ంది? మళీళ్ ఎపుప్డు టెసట్ చేయించుకోవాలి? ఇంతకీ ఇపుప్డు
మేము నిజంగా పాజిటివ లేదా నెగటివ అనేది ఎలా తెలుసుత్ంది? మరోసారి హాలస్ టాబెల్ట గొంతుక నెపిప్కి.
నవంబర 25-27 బుధ-శుకర్వారం – వదలని గొంతుక నెపిప్, ఆవిడకి కొనిన్ వంటి నెపుప్లూ, దగుగ్. థేంకస్ గివింగ కి
మామూలుగా ఉనన్టేట్ లెకక్. ఆవిడ పనిలోకి వెళోత్ంది.
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నవంబర 28 శనివారం – మరోసారి అరజ్ంట కేర కి వెళాళ్ం. ఎకస్-రే ఇసిజి తీసి అంతా బాగానే ఉందని చెపాప్రు.
వంటిమీద నెపుప్లూ, దగుగ్ ఎకక్డనుంచి వసుత్నాన్యో తెలియదు(ట). ఊపిరి తితుత్లలో, గుండెలో ఏమీ లోపం కనబడలేదని కొంతవరకూ
మనఃశాశ్ంతి. ఏదో మందు ఇచాచ్రు. నాకు వాసన బాగా వచిచ్నటేట్ – 90% వరకూ.
డిసెంబర 1 మంగళవారం – మరోసారి ఉచిత టెసిట్ంగ కి వెళాళ్ం. మళీళ్ అదే గోల, ముకుక్ బాగా లోపలి వరకూ దింపడం,
మరో రెండోర్జులు వేసారి చూడడ్ం. ఈ సారి తపప్కుండా నెగటివ వసుత్ందనే ధీమా.
డిసెంబర 3, గురువారం. మళీళ్ పాజిటివ ట రిజలట్స్. ఇపుప్డు తెలిస్న విషయం పర్కారం ఒకసారి కోవిడ వచాచ్క రోగం
లక్షణాలు తగాగ్క (14 రోజులకి) మరో మూడు నెలలోల్ ఎపుప్డు టెసట్ చేసినా పాజిటివ రావచుచ్. అందువలల్ CDC వారు ఉవాచ – మరో 90
రోజులోల్ టెసట్ చేయించకండి. అదీ సంగతి.
డిసెంబర 4, శుకర్వారం – కురార్ణిణ్ డాకట్ర దగిగ్రకి తీసుకెళాళ్ం పర్తీ ఏడూ చేసే ఫిజికల కోసం. అంతా బాగుంది, ఫూల్ షాట
ఇచాచ్రు. డాకట్ర (ఈయనే ఇంతకు ముందు కురార్డికి కరోనా టెసట్ చేసాడు) అనడం పర్కారం కరోనా వచిచ్ నెలదాటింది కనక ఇంకేమీ
ఆదురాద్ లేదు. అయినా మన జాగర్తత్లో మనం ఉండడం మంచిది.
మొతాత్నికి ఇదీ ఇపప్టివరకూ మా పర్హసనం. ముగించే ముందు కొనిన్ విషయాలు చెపప్నివవ్ండి. కరోనా ఒకొక్కక్రికి ఒకోక్
విధంగా ఉండొచుచ్. మాకు జరిగినటూట్ మీకు జరగాలని ఎకక్డా లేదు కానీ కరోనా వచిచ్నవాళల్లో 80-90 శాతం కోలుకుంటునాన్రు. కానీ
కరోనా కాటు వేసేత్ ఓ రెండు మూడు వారాలు ఈ నరకం అనుభవించవలిస్ందే. కొంతమందికి రుచీ వాసనా పోవచుచ్. మరికొంతమందికి
హారట్ ఎటాక రావొచుచ్ మరి కొంతమంది కిడీన్ పాడవొవ్చుచ్. మరి కొంతమంది హాసిప్టలోల్ జేరాక వెంటిలేటర మీద ఉండొచుచ్. ఎవరికి వారే
యమునా తీరే. నాకు జరిగినది చూసుకుంటే మాకు “వైరల లోడ” తకుక్వగా తగిలి ఉండొచచ్ని అనుకుంటునాన్ము. నాకు వాసన పోయినటుట్
మా ఆవిడకి, మా అబాబ్యికి పోలేదు. ఒకే ఇంటోల్ ఉనన్ మాకు ఇంత తేడాగా ఉంటే ఒకరికీ మరొకరికీ తేడా ఉండడానికి ఆశచ్రయ్ం లేదు
కదా? అయితే కొనిన్ నాకు తటిట్న విషయాలు ఇవి రాసుత్నాన్ను.
మొదటిది కరోనా అని తెలియగానే మరీ అంత కంగారు పడవలిస్న పనిలేదు. అది పార్ణాంతకం కాకపోవచుచ్ (అవొవ్చుచ్
కూడా). చేతులు కడుకోక్వడం, శానిటైజర వాడడం, మొహానికి మాసక్ వాడడం తపప్నిసరిగా చేయండి. దానివలల్ కరోనా తగగ్కపోవచుచ్ కానీ
కనీసం అవతలి వాళళ్కి అంటించే ఛానుస్ తకుక్వ. అలా కరోనా వాయ్పిత్ చెందకుండా చేయవచుచ్. కరోనా వచాచ్క 14/20 రోజులకి
మామూలుగా తిరగవచుచ్ అంటునాన్రు. అయినా ఒకసారి వచాచ్క మరో మూడు నెలలకి మళీళ్ రావచచ్ని ఒకరూ, ఇంకెపుప్డూ రాకపోవచచ్నీ
మరొకరూ అంటునాన్రు. వీటి కధాకమామీషు ముందు ముందు పరిశోధనలోల్ తేలేదాకా ఏమీ చెపప్లేము. రెండోది, కరోనా వసేత్ తిండి
విషయం లో కాసత్ జాగర్తత్ అవసరం, కడుపులో 1/4 వంతు మాతర్మే తినడం మంచిది. ఒకొక్కక్పుప్డు డయేరియా, ఉబబ్రం అవీ రావొచుచ్.
నాకు ఒకరోజు రాతిర్ కడుపు ఉబబ్రించినటుట్ అయింది. మీకు కానీ మ-కీ-ర అనేవి ఉంటే మరింత జాగర్తత్ అవసరం. వేడి చేసిన నీరు
మాతర్మే తాగండి. అందులో తులసి ఆకులూ అవీ వేసినా మంచిదే. వాటాస్ప లో ఇండియా నుంచి కొంతమంది కషాయాల రెసిపీ లు
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పంపుతునాన్రు. అవి ఎంతవరకూ పనిచేసాత్యో తెలియదు. అవి మూలికలతో ఇంటోల్ ఉండే పోపు సామానులతో చేసేది అయితే అపాయం
కాకపోవచుచ్, ఉపయోగం కాకపోయినా. మీకు తాగాలని ఉంటే ఫరావ్లేకపోవచుచ్. మూడోది పర్సుత్తం ఉనన్ పరిసిథ్తులోల్ మీరెంత జాగర్తత్గా
ఉనాన్ కరోనా అంటుకోవచుచ్. దానికెవరం ఏమీ చేయలేము. ఒకసారి వసేత్ శరీరం మీకెమని చెపోత్ందో గమనించండి. నిదర్ పోవాలని ఉంటే,
కాళుళ్ నెపుప్లనిపిసేత్ శర్దధ్ తీసుకోండి. అదే పనిగా మందులు వాడినా ఫలితం ఉండకపోవచుచ్ ఎందుకంటే కరోనాని పర్తిఘటించే మందు
ఇపప్టివరకూ (రా)లేదు. కొంతమంది వెరిర్పీనుగులు కోల్రోకీవ్న పనిచేసుత్ందనీ, శానిటైజర తాగి చూడమనీ, మరో మందు కొంత
పనిచేయవచుచ్ అనీ చెపుత్నాన్రంటే అది ఊహాగానం/బురర్లేని అతి హేయమైన పనికిరాని సలహా మాతర్మే. ఆసాత్మ్ ఉనన్వారు మరింత
జాగర్తత్గా ఉండాలి అంటునాన్రు, కరోనా ఊపిరితితుత్లమీద పనిచేసే వైరస కనక. దగిగ్రే పీలేచ్ నెబుయ్లైజర అవీ ఉంచుకోవడం మంచిది.
ఆఖరిగా కరోనా వచిచ్నా, వచిచ్ తగిగ్ పోయినా, ఏనాడూ మాసక్ వాడడం మానకండి. ఇంకో విషయం ఏమిటంటే, ఒక టెసట్ లో పాజిటివ వసేత్
రెండో రాపిడ టెసట్ లో నెగటివ వచిచ్నా రెండూ నమమ్దగినవో కాదో చెపప్లేం. అసలీ టెసిట్ంగే ఓ పర్హసనం. అందువలల్ ఒక టెసట్ లో పాజిటివ
వచిచ్నా కంగారు పడకక్రేల్దు. అయినా మన జాగర్తత్లో ఉండడం ఎపుప్డూ మంచిదే.
ఇనిన్ చెపాప్క ఓ విషయం చెపిప్ తీరాలి. భగవంతుడి దయ వలల్ పెదద్ కషట్ం లేకుండా కరోనా కాటులోంచి బయట పడాడ్ము
మేము. కురార్ణిణ్ ఏ రోజు అయితే సూక్లోల్ంచి బయటకి తీసుకొచాచ్నో అదే రోజు సూక్ళుళ్ అనీన్ కోల్జ చేయడం, మాకు పూరిత్గా పెదద్ కషట్ం
లేకుండా తగగ్డం, మా అమామ్యి వేరే ఊరోల్ ఉండడం, దానికి కరోనా అంటుకోకపోవడం ఇదంతా దేవుడి దయే అని అనుకుంటునాన్ను.
పూరిత్గా తగిగ్నా ఇంకా జాగర్తత్గా ఉండడమే మంచిదని నా అభిపార్యం.
ఈ కరోనా గురించి పర్సుత్తానికి ఎవరికీ పెదద్గా తెలియదు. కారణం ఇది కొతత్రకం జబుబ్ కావడం, దానిమీద కావాలిస్నంత
డాటా లేకపోవడం. వందేళల్ కిర్తం వచిచ్న సాప్నిష ఫూల్ (మనం ఇపుప్డనుకునే మామూలు ఫూల్) తగిగ్ శాంతించడానికి మూడు నుంచి
నాలుగేళుళ్ పటిట్ందంటునాన్రు. ఇపుప్డు కాసత్ టెకాన్లజీ అదీ బాగా పుంజుకునాన్ ఇపప్టికీ పర్పంచంలో హిరణాయ్క్ష హిరణయ్కశిపులు ఉనాన్రు
సూటూ బూటూ వేసుకుని కొతత్ టెకాన్లజీ వాడుతూ. ఈ మధయ్ వచిచ్న వారత్ల పర్కారం ఈ హిరణయ్కశిపులు అపుప్డే కొతత్ టీకా ఫారుమ్లా
దొంగతనం చేయడానికి ఇంటరెన్ట మీద ముమమ్రంగా పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్రుట.

పాలిచేచ్ బంగారంలాంటి ఆవు చచిచ్పోయిందని

ఏడుసుత్ంటే, తిండి దొరుకుతోందని రాబందుల రెకక్ల చపుప్డు. హతోసిమ్!
ఈ వైరస ఎంత కాలం మనమీద ఉంటుందో అసలు దాని దారి ఎపప్టికపుప్డు మారుచ్కుంటూ మనమీద మరింకెంతకాలం
ఆడుకుంటూ ఉంటుందో ఎవరూ చెపప్లేరు. దీనికక్నక మందు కనిపెడితే పనిచేయవచుచ్, లేదా మామూలు జలుబులా పర్తీఏడూ వచేచ్ ఫూల్
జవ్రంలాగా మిగిలి పర్తీ ఏడూ ఒక టీకా వేయించుకోవాలిస్ రావొచుచ్. ఇపప్టోల్ ఏమీ చెపప్లేం. ముందునన్ది ముసళల్ పండగ అని
ఎపప్టినుంచో – ఈ వాయ్ధులు రాకుండా ఉండడం కోసం బిలియనల్ డాలరుల్ ఖరుచ్పెడుతునన్ - బిల గేటస్ వంటి మహామాహులందరూ
చెపూత్నే ఉనాన్రు. అసలు వెనకిక్ చూసుకుని ఆలోచిసేత్ ఇదంతా మనం సవ్కపోల కారయ్ం. మానవుడనేవాడు తానొకక్డే గొపప్వాడనీ మిగతా
పర్కృతిని ఎలాగైనా మారిచ్ దానిమీద అధికారం చలాయించవచచ్నీ అనుకుంటూ చేసుకునన్ సవ్ంత కరమ్. ఈ పర్పంచం అందరిదీను.
మానవుడు అందులో బతికే ఒకానొక పార్ణి మాతర్మే, మిగతా పార్ణుల మీద, ముఖయ్ంగా పర్కృతి మీద అధిపతయ్ం చలాయించడం కుదరదు
అని తెలుసుకోనంతకాలం ఇలాగే అనుభవించడం తపప్నిసరి. ఈ విషయం జురాసిక పారక్ సినిమా చూసిన అందరికీ గురుత్ండి ఉండవచుచ్.
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వాయ్సం ముగించే ముందు మరోమాట చూదాద్ం. ఎపుప్డో జరిగిన మహాభారత యుదధ్ం ముందు యుదధ్ం జరుగుతుందని
తెలిసినా అది జరగకుండా ఉండడానికి తన వంతు సహాయంగా కృషుణ్డు కౌరవుల దగిగ్రకి వెళాత్డు రాయబారానికి. అలా వెళల్డం ఎందుకంటే,
“తాను భగవంతుడై ఉండీ ఏమీ చేయలేదు, చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు,” అనే నిందా వాకయ్ం తనమీదకి రాకుండా ఉండడం కోసం.

ఆ

రాయబారంలో కృషుణ్డు సదసుయ్లతో చెపేప్ది తికక్న అదుభ్తంగా రాసిన పదయ్ంలో చూడండి.
ఉ.

సారపు ధరమ్మున విమలసతయ్ముఁ బాపముచేత బొంకుచే
బారముఁ బొందలేక చెడఁబాఱినదైన యవసథ్దకుష్ లె
వావ్ర లుపేక్షచేసి రది వారలచేటగుఁ గాని ధరమ్ ని

సాత్రకమయుయ్ సతయ్ శుభదాయక మయుయ్ను దైవ ముండెడున

(ఉదోయ్గ పరవ్ం తృతీయాశావ్శం)

సారమైన ధరమ్ం, సతయ్ం అబదాధ్లచేతా, పాపం చేతా చెడిపోయే సిథ్తికి వచిచ్న దశలో ఏదైనా చేయగలిగిన సమరుధ్లు ఉపేక్ష
చేసి ఊరుకుంటే, అది ఆ ఉపేక్ష చేసేవాళల్ని కాటు వేసి తీరుతుంది కానీ ధరామ్నికీ సతాయ్నికీ ఎటువంటి ఆపదా రాదు, ఎందుకంటే సతయ్ం,
ధరమ్ం రకిష్ంచడం కోసం భగవంతుడెపుప్డూ సిదధ్ంగా ఉంటాడు. ఓ సారి ఇది మనకి అనవ్యించి చూసుకుందాం. పర్కృతిని పాల్సిట్క సంచీల
తోనూ, సముదర్ జలాలని మరో విధంగా, నదులలో మురికీ, వయ్రాధ్లు కలిపేసీ పాడుచేసుకుంటునాన్ం. మన సవ్ంత లాభం కోసం
మిగతావాళల్ని చంపుకు తింటునాన్ం. వాహనాలు ఎకుక్వగా నడిపితే శబద్ కాలుషయ్ం, వాతావరణ కాలుషయ్ం అని చదివినా నిమమ్కి నీరెతిత్నటూట్
నోరుమూసుకుని ‘నేనేం చేయగలనోయ’ అని ఊరుకుంటునాన్ం. పెదద్ పెదద్ నాయకులు చేతనై ఉండీ సవ్లాభం కోసం ఏమీ చేయడం లేదు.
సీవ్డన నుంచి గెర్టా థన బరగ్ అనే ఒక పదహారేళళ్ పాప “ఒరే బుదిధ్లేని నాయకులాల్రా, మా పిలల్లకి మీరిచేచ్ సంపద ఇదేనా రాబోయే
కాలంలో?” అని బలల్ గుదిద్, చెపుప్ పుచుచ్కుని కొటిట్నటూట్ అరిచినా ఈ నాయకులు ఏమీ చేయలేదు. ఇదే కృషుణ్డు చెపిప్నది, గమనించండి –
ఎవావ్రలుపేక్షచేసి రది వారల చేటగు గాని. ఈ కరోనా ఇపుప్డిలా విజృంభించడానికాక్రణమే మనమే. మనందరం ఇలా
అనుభవించడానికాక్రణం, మనకేం పటట్నటూట్ ఉపేక్ష చేసి ఊరుకోవడమే. ఈ దరిదార్నికి మనందరం సమాన భాగసావ్ములం, మనం
ఒపుప్కునాన్ లేకపోయినా.
ఈ కరోనా వచాచ్క నదులు కాసత్ తేటాపడాడ్యనీ, వాతావరణం (ముఖయ్ంగా ఢిలీల్ లాంటి నగరాలోల్) బాగుపడుతోందనీ
అంటునాన్రు. కానీ గమనించండి, ఎపుప్డైతే ఈ కరోనా కనుమరుగైపోతుందో అపుప్డు మనం కుకక్తోకలాగా తయారై మళీళ్ మళీళ్
పీకలమీదకి తెచుచ్కుంటాం. అందువలల్ ఇపుప్డునన్ ఈ కరోనా మానవాళికి ఒక వారిన్ంగ మాతర్మే. ముందునన్ది ఇంకా పెదద్ ముసళల్ పండగ.
ఇపప్టికీ మించిపోయింది లేదు, మనం మారితే. కానీ బదెద్న చెపిప్నటూట్, “తల నుండు విషము ఫణికిని, వెలయంగా దోకనుండు
వృశిచ్కమునకున, తలతోక యనక యుండు ఖలునకు నిలువెలల్ విషము గదరా సుమతీ,” మనం మారం. అయితే సతయ్ం ధరమ్ం నిలిచి
ఉండడానికి భగవంతుడిలా మనకి పాఠం చెపప్డానికి ఇటువంటి వైరస లు సృషిట్ంచాడేమో అనిపిసోత్ంది నాకు. ఇలా అనిపించడానికాక్రణం
కూడా చెపాత్ను. కరోనా వచిచ్నపప్టినుండీ, ఎవరైతే దీనిన్ “అతి సులువుగా పోతుంది, ఏమీ కంగారు లేదు, మాసక్ అకక్రేల్దు, ఇదేమీ పర్మాదం
కాదు” అనేటువంటి చౌకబారు కబురుల్ చెపుత్నాన్రో వాళళ్ని పగబటిట్, దారి కాచి కొటిట్నటూట్ కరోనా కాటు వేసోత్ంది, వారత్లని బటిట్. అలా
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కరోనాని వెకిక్రించినవాళల్లో కొంతమంది పార్ణాలు పోగొటుట్కుంటునాన్రు కూడా. ఇందులో చరచ్ ఫాదర లూ, రాజకీయనాయకులూ
చాలామంది ఉనాన్రు; దీనికెవరూ మినహాయింపు లేదు. ఇందులోంచి ఏవైనా పాఠాలు నేరుచ్కుని మానవాళి బాగుపడుతుందా, లేకపోతే
ఒకసారి వైరస తగగ్గానే మళీళ్ మొదటికి వసాత్మా అనేది వేచి చూడాలిస్ందే. సామ భేధాలు పనికిరానపుప్డు దండోపాయం ఒకటే
పనిచేసుత్ందని అంటారు కదా? ఇపుప్డిలా పర్జలు చావడం దండోపాయం కాదూ? ఎవరైనా/ఏ దేశమైనా “ఈ కరోనా మూలాన మాకేం
నషట్ం లేదు, మేము దానిన్ కటట్డి చేసాం,” అనుకుంటూ ఉండవచుచ్ కానీ పర్పంచం కరోనా వలల్ అతలాకుతలం అవుతోంది కనక చివరికి ఇదే
పరిసిథ్తి వాళళ్ మీద పడి ఛినాన్భినన్ం అవడడానికి పది రోజులు చాలు. అలా ఆశవ్తాథ్మ ముందూ వెనకా చూసుకోకుండా వదిలిన
బర్హమ్శిరోనామకాసత్రం లాగా ఈ కరోనా కాటు మరో విధంగా/రూపంలో వెనకిక్ వెళిళ్ పర్పంచంతో పాటు అందరీన్ సరవ్నాశనం చేయడానికి,
కబళించడానికీ వెనుకాడదు.
మీరందరూ కూడా కేష్మంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇది ముగింపు. మీకు ఇంకా ఏమైనా విషయాలు కావాలిసేత్ ఇకక్డ
పర్శన్లు అడగవచుచ్, లేదా నేరుగా నాకు మెయిల పంపవచుచ్. వీలునన్ంతలో సమాధానం చెపప్డానికి పర్యతన్ం చేసాత్ను. హాట మెయిల లో
d_danturthi అనే దానికాక్నీ జిమెయిలోల్ danturthi అనే దానికాక్నీ మెయిల పంపవచుచ్.

***
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