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- నాలగ్వ కథ - 
 పీజీ చేసుత్నన్ రోజులోల్ …... 
మాతో, పొటట్ ఓపెన చేసి, చేసే మామూలు ఆపరేషనుల్ చేయించేవారు కానీ,  లేపరోసోక్పీ జోలికి రానిచేచ్వాళుళ్ కాదు.   లేపరోసోక్పీ  

వలల్ చాలా లాభాలునాన్యి. కోతలు, కుటూల్ ఉండవు.పేషంట తవ్రగా డిశాచ్రజ్ అయి ఇంటికెళిళ్పోవచుచ్. పొటట్లోపల టెలిసోక్ప పెటిట్ 
అవయవాలిన్ మోనిటర లో చూసూత్,  చేసే లేపరోసోక్పీ ఆపరేషనుల్ చెయయ్డానికి నైపుణయ్ం కావాలి.  అందుకని మాకిపుప్డపుప్డే వదద్నేవాళుళ్.  

   వదద్నన్ పని మీద మోజుకలగడం  ఆడం , ఈవ వారసులుగా మన జనమ్ హకుక్ గనక,  పీజీ అయిన వెంటనే ఆ తరహా ఆపరేషనుల్ 
నేరుచ్కోవడం కోసమని ఓ టెర్యినింగ కు వెళాళ్ను. అకక్ణుణ్ంచి వసూత్ వసూత్,   ఓ లేపరోసోక్పీ సెట కూడా తెచుచ్కునాన్ను మా వూళోళ్ 
మొదలెటిట్ చేసేదాద్మని. 

ఇపుప్డైతే అనిన్ హాసిప్టలస్ లోనూ,  లేపరోసోక్పీ ఆపరేషనుల్ చేసుత్నాన్రు కానీ,  అపప్టోల్ అలాంటి సరజ్రీలు చేసే డాకట్రుల్, మా వూళోళ్ 
ఒకళిళ్దద్రే ఉండేవాళుళ్ .  ఆపరేషన తాలూకు సామానుల్ , అవీ సైడెకస్ దార్వకం లో పెటుట్కుని వేరే నరిస్ంగ హోంలకు కూడా వెళిళ్ వెళిళ్ 
చేసేవాళళ్ం.  

  డా. నరసింహం గారని మా వూళోళ్ బాగా పేరునన్ సీనియర డాకట్ర. ఆ తరం డాకట్రుల్  ఎం.బి .బి.ఎస కాగానే పార్కీట్సు 
మొదలెటేట్వాళుళ్. సెప్షలైజేషన ఏవీ చెయయ్కపోయినా, అనిన్ రకాల ఆపరేషనూల్ అవలీలగా చేసేవారు. పది నిముషాలోల్ అపెండికస్, ఇరవై 
నిముషాలోల్ సిజేరియన…. వేగమే కాదు, చాకచకయ్ంగా కదిలే వేళూళ్ …అవనీన్ చూసేందుకు  ముచచ్ట కలిగిసాత్యి.  

  సీనియర డాకట్రల్లో ఓ గొపప్ గుణమేమిటంటే కొతత్వారిని పోర్తస్హించడం. పార్కీట్సు పెటట్బోయే ముందు ఓ సారి కలిసి వచాచ్ను. 
మూడురోజుల తరావ్త నుండీ, ఏదో ఒక కేసు పంపించడమో, లేదా పేషంట ను చూసేందుకు రావాలనో పిలిచేవాళుళ్.   కొనాన్ళళ్లా పిలిచిన 
తరావ్త, బాగా అలవాటైంది. లేడీ పేషంటల్ను చూడాలిస్ వసేత్ ననేన్ పిలిచేవాళుళ్. ఆపరేషనుల్ కూడా పకక్నే ఉండి నాతోనే చేయించేవారు.  

  ఓ సారి వాళిళ్ంటోల్ పెళిళ్ జరుగుతుండడంతో వాళళ్ హాసిప్టల ఓ నాలుగైదు రోజులు  చూసుకోవాలని అడిగితే, సరేననాన్ను. 
నాకెటూ గొపప్ పార్కీట్సు లేదు. చేతి నిండా పనిదొరికితే అంతకనాన్ కావలిస్ందేముంది. చాలా ఉతాస్హంగా ఒపుప్కునాన్ను. ఎపుప్డూ వెంట 
ఉండే అతత్గారు, వంటిలుల్ వదిలేసి నీ ఇషట్ం అంటే కోడలికి కలిగే ఉతాస్హం. 

ఆ నాలుగు రోజులూ కేసులనిన్ంటినీ బాగా డీల చేసి ఆయనతో శెభాష అనిపించుకోవాలి.  
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ఓ రోజు ఒకామె వచిచ్ంది. వయసు ముపైఫ్ దాటి ఉంటుంది. సనన్గా ఉంది. దిగులు కళుళ్, కళళ్ చుటూట్ నలుపు, లోతుకు పోయిన 
బుగగ్లు. ఎపుప్డో పదేళళ్ కిర్తం చాలా అందంగా ఉండేదనన్ అనుమానం తపప్  పోషణ ఏమాతర్ం లేని శరీరం .  

కడుపులో నొపిప్గా ఉందని చెపిప్ంది.  
 ఆరెన్లల్నుండీ వసోత్ందట కానీ, ఇవావ్ళ ఎకుక్వగా ఉందని చెపిప్ంది.  
కొంత మంది నొపిప్ ఉంటే , అరచి చెపాత్రు. కొంతమంది ఎంత నొపిప్ ఉనాన్ భరిసుత్ంటారు. ఆవిడ మొహం మీద చెమటలు 

అలుముకుని చెంపల పకక్నే జుటుట్ తడిసి పోయింది. మొహంతా పాలిపోయి ఉంది. ఊపిరితీసుకోవడం కషట్ంగా ఉంది. బిగబటుట్కుని నా 
ఎదురుగా కూరుచ్నన్టుల్ంది. 

“వాంతులు కూడా అవుతునాన్యి.” అనాన్డు పకక్నొచిచ్నతను. 
పరీక్షలూ , సాక్నింగులూ చేసి చూసేత్, ఎడమ వైపు ఓవరీలో ఒక సిసట్ ఉంది. పెదద్దే. పెదద్ సైజు బతాత్యి అంత ఉంది. ఓవరీ లో వచేచ్ 

సిసుట్లు, కణుతులు గరాభ్శయం పకక్నే ఉనన్ ఫేలోపియన టూయ్బు  చివరన్ వేలాడుతూ ఉంటాయి. బరువు పెరిగిన కొదీద్ టూయ్బ 
మెలితిరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలా మెలితిరిగడం వలల్ నొపిప్, వాంతులు వసాత్యి. 

 మెలితిరిగిన ఆ సిసట్ ను తీసేసేత్ కానీ ఆమె బాధ తగగ్దు.  
 ఆపరేషన అవసరమనీ, అదీ ఎంత తవ్రగా జరిగితే అంతమంచిదనీ చెపాప్ను.  
“ పిలల్లు సూక్లునుండి వసాత్రండీ. ఏదైనా ఇంజెక్షనివవ్ండి.” అంది. 
అలాకాక్దనీ,  ఆమెతో వచిచ్న మనిషిని పిలిపించాను. అతను భరేత్మో అనుకునాన్ను కానీ, ఆమె పకక్న కూరోచ్కుండా చెపప్ండని ఓ 

పకక్నే నిలుచ్నాన్డు. ఆమె పరిసిథ్తి ఎంతో దీనంగా ఉంది అనుకునాన్ను. అతనేమో  రాణిగారి దగగ్ర నమమ్కసుత్డైన పనివాడులా వంగి 
నిలుచ్నాన్డు. ఇదద్రికీ విషయం అంతా వివరించాను. 

“వదినా, పిలల్ల సంగతి లకిష్ చూసుకుంటది, అనన్కు ఫోన చేసి వసాత్ " అని ఆమెకు నచచ్జెపిప్,  వెళిళ్ ఓ అయిదు నిముషాలోల్ 
తిరిగొచాచ్డు. 

“అనన్ ఊళోళ్నే వునాన్డొదినా. ఓ అరగంటలో వసాత్ననాన్డు.” 
అనన్టుట్గానే అరగంటలో ఆమె భరత్ వచాచ్డు.  బాగా పొడగరి, ఎతుత్కు తగగ్ లావు. ఖదద్రు చొకాక్, పేంటూ.  మెడలో ఆమె మంగళ 

సూతర్ంకనాన్ మందపాటి గొలుసు. ఆకుపచచ్ కళళ్దాద్లు. ఒకక్డే కాదు. వెంట నలుగులు బలమైన వయ్కుత్లునాన్రు.  
"డాకట్రమమ్" అంటూ ననున్ పరిచయం చేశారు. 
ఆయనకూక్డా విషయం అరథ్మయేటుట్ వివరించి,  వెంటనే ఆపరేషన చెయయ్కపోతే లోపలి సిసట్ పగిలే పర్మాదముందని చెపాప్ను  
నా వంక ఓ సారి చూసి ఏం అనకుండా అటూ ఇటూ చూశారు.  
"నరసింహం గారు లేరా?" అడిగాడు.  
"అబాబ్యి పెళళ్ట . కాసత్ అడావుడిగా ఉనాన్రు. ఆపరేషన టైముకు వసాత్రంట.” ఎవరో అనాన్రు. 
"సరే. జాగర్తత్గా చెయయ్ండి.  నువువ్ంటావుగా?”  అని ఆమె తో పాటొచిచ్న లక్షమ్ణుడిలాంటి వయ్కిత్నడిగారు.  
“అనాన్, ఉంటాననాన్.”అనాన్డు వినయంగా. 
భారయ్ ఉనన్ రూం లోపలికెళాళ్డు.  
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ఆయనతో ఉనన్ పదిమందీ కూడా లోపలికి వచాచ్రు. లోపల బెడ మీద ఉనన్ భారయ్తో  “డాకట్రమమ్తో మాటాట్డాను. కంగారులేదులే, 
రాతిర్కి వసాత్ను.” అనాన్డు. 

“పిలల్లు సూక్లుకెళాళ్రు.” ఆమె నీరసంగా చెపిప్ంది భరత్ తో. 
అతను పకక్నునన్ మనిషి వంక తలతిపిప్ చూశాడు.  
“నేను మా యావిణిణ్ సూసుకోమనాన్ వదినా. నీకేం బెంగలేదు.” అనాన్డు అతను.  
అయినా ఆమె కళళ్లోల్ దిగులు రవవ్ంతకూడా తగగ్లేదు. 
పదిమంది ముందు భారయ్తో మాటాల్డే అలవాటులేకేమో,  అతను అసౌకరయ్ంగా కదిలాడు.  
“మరి వసాత్ను. పిలల్ల సంగతి ఈడు జూసుకుంటాళేళ్. " అనాన్డు.   
నావైపు తిరిగి “ ఇంటికెపుప్డు పంపిసాత్రు ?” అడిగాడు ఆమె భరత్  
“మామూలుగా ఐతే మూడునాలుగు రోజులోల్ వెళిళ్పోవచుచ్. “  
“మరింకేం. రెండోర్జులోల్ ఏం మునిగిపోదిద్.”  
ఆమె అరభ్కంగా మధయ్తరగతి గృహిణిలా ఉంది. ఆయన చూసేత్ బాగా పలుకుబడి తో పంచాయితీలు చేసే మనిషిలా ఉనాన్డు.  
మా పనులు మేము మొదలెటాట్ము. చెయయ్బోయే ఆపరేషన గురించి, మతుత్ గురించి వివరాలు చెపిప్ అనుమతి పతార్లమీద 

సంతకాలు తీసుకునాన్ం.  
డా. నరసింహం గారికి ఫోన చేసి కేసు వివరాలు చెపిప్, పేషంట భరత్ తో కూడా మాటాల్డించాను. ఆపరేషన టైముకు ఆయన వసాత్నని 

చెపాప్క, "చాలా ముఖయ్మైన పనుందనీ, రాతిర్కి వసాత్ను’' అంటూ పరివారం తో ఆయన వెళిళ్పోయాడు.  
ఆపరేషన థియేటర లోపలికి తీసుకెళేళ్ సరికి మధాయ్హన్ం నాలుగైంది.  
పెళిళ్ హడావుడిలో ఉనాన్ గానీ, డా. నరసింహంగారు ఆపరేషన టైముకు వచాచ్రు. .  
“ ఓపెన చేసేదాద్ం.” అనాన్రు. 
“సార, ఓపెన చెయయ్డం ఎందుకూ, లేపరోసోక్పీ చేదాద్ం. రెండు మూడురోజులోల్ ఇంటికి వెళిళ్పోతుంది.”  
 సరే కానీయమనాన్రు. .  
మోనిటర లో అవయవాలిన్ చూసూత్ చేసే ఆపరేషన మొదలెడితే, థియేటర లో సాట్ఫంతా సినిమా చూసూత్ నిలబడతారు. ఎనసీథ్షియా 

డాకట్ర తో సహా.  మిగతా లైటల్నీన్ ఆఫ చేసాత్ం కాబటిట్  నిజంగానే సినామ్ హాలు వాతావరణం ఉంటుంది. చూసే వాడికి చేసేవాడు లోకు వనన్టుట్  
చూసేవాళళ్ందరూ నాకు సలహాలిసుత్నాన్రు.  

“మేడం , అలా …..వెళిళ్ దానిన్ పంచర చెయయ్ండి.”  
“ఈ గార్సప్ర వాడండి మేడం , ఈజీగా పటేట్సుకోవచుచ్.” 
“ రైట నుండి వెళేత్ బెటర మేడం.” 
“ఆ తరావ్త దాంటోల్ నీరంతా లాగేసి …ఆ పళాన …”  
వాళుళ్ చెపిప్నటుల్ వెళళ్కపోయానో  “ పచ్ …అరెర్ ..అబాబ్... “ అంటునాన్రు. వాళళ్లో అసహనం డోసెకుక్వైతే నిటూట్రుప్లు 

విడుసుత్నాన్రు. 
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వాళళ్ంతా నాకనాన్ సీనియరుల్. కొముమ్లు తిరిగిన కాంపౌండరుల్ .   డాకట్ర గా అపప్టికి నాకింకా కొమేమ్ మొలవలేదు.  ‘మీరంతా కాసత్ 
నోరూమ్సుకుంటారా’ వాళళ్ని అరవలేక నేనే నోరుమూసుకుని చేసుత్నాన్ను.  

ఎనసీథ్షియా డాకట్ర సుబబ్యయ్ గారు కూడా  బాగా ఇనావ్లవ్ అయిపోయి, తననుకునన్టుల్ నేను చేసుత్ంటే ‘ఓహ.. లవీల్’ అంటునాన్రు. 
నేనేదైనా వదిలేసేత్, అరెర్రెర్ అంటునాన్రు.  

 ఇంతకూ చేసిందేవిటంటే, ఒకరు టెలిసోక్ప తో చూపిసుత్ండగా మెలితిరిన టూయ్బ ని పటుట్కుని దానిన్ కట చేసి , ఆ టూయ్బ కు 
వేలాడుతునన్ సిసట్ ను బయటకు లాగెయయ్డం.    

మొతాత్నికి ఓ గంట, గంటనన్రలో సరజ్రీ అయింది. అంతా సవయ్ంగా జరిగినందుకు ఆంజనేయసావ్మికి మనసులోనే ఓ కొబబ్రికాయ 
కొటేట్సుకునాన్ను.  

డా. నరసింహం గారు దగగ్ర కొచిచ్, “ కంగార్చులేషనస్ అమామ్, చాలా బాగా చేశావు. నేను కూడా ఓ లేపరోసోక్పీ సెట 
తీసుకుంటాను. ఈ సారి కేసేదైనా వసేత్ చేదాద్ం.” అనాన్రు. 

"థాంకూయ్ సార"   
ఆపరేషన జరుగుతునన్ంత సేపూ, డా. నరసింహం గారికి ఇంటిదగగ్రున్ండి ఫోనుల్ వసూత్నే ఉనాన్యి. ఇదిగో వసుత్నాన్, అదిగో 

వసుత్నాన్ అంటూ ఆయన ఆపరేషన అయేవరకూ ఉనాన్రు.  
డా. సుబబ్యయ్ గారు ఆమె ఎనసీథ్షియా నుండి రికవర కావడానికి అవసరమైన ఇంజెక్షనిల్సుత్నాన్రు. సాట్ఫంతా ఆయనకు కావలిస్నవి 

అందిసుత్నాన్రు.  
మోనిటర మీద ఆమె పలస్, బీపీ ఒక సారి చూసి , సంతృపిత్గా తలాడించి నాతో  
"సరేనమామ్, వీళుళ్ తిరుపతి పోర్గార్ం పెటాట్రు. నేను బయలేద్రాలి" అంటూ ఎనసీథ్షియా డాకట్ర గారితో “సుబబ్యయ్గారూ జాగర్తత్గా 

చూసుకోండి. షిఫట్ చేసేవరకూ మీరు ఉండి వెళళ్ండి” అంటూ ఆయన వెళిళ్పోయారు. 
నాకు నేను విజయోతాస్హంతో ఓ మాదిరి బరువైన కిరీటం పెటుట్కుని, అది మోసూత్ థియేటర లో కూరుచ్నాన్ను.  
‘ఇలాంటి కేసులు ఇంకా చెయాయ్లి.’  
‘బాగా పేరుతెచుచ్కోవాలి.’ 
‘నా పేరు మారుమోగిపోవాలి.’  
ఆపైన ...  
ఆ తరావ్త ... 
అటు పిమమ్ట… 
ఇంకా రాసేత్ బాగోదులెండి.  
అలా కొనిన్ ఉనామ్దపు ఆలోచనలోల్ కొటుట్కుపోతుండగా, డా. సుబబ్యయ్ గారు “ఏయ అరుణా, లే…లే” అంటూ పేషంట చెంపలు 

తడుతునాన్రు. 
ఎనసీథ్షియా నుండి రికవర చేసేపుప్డు అలా అరవడం మామూలే. 
నేను సూట్ల మీంచి లేచి పేషంట దగగ్రగా వెళాళ్ను. 
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ఆయన పేషంట చెంపలు తటట్డం బదులు చెంపలు వాయిసుత్నన్టల్నిపించింది.  
ఎనసీత్షియాకూ, ఫైల్ట టేకాఫ , లాండింగ కూ చాలా పోలికలునాన్యనిపిసుత్ంది. ఒకోక్ సారి  పేషంట మతుత్లోపలికి వెళళ్డం, మళీళ్ 

తిరిగి బయటకు రావడం చాలా సూమ్త గా జరుగుతుంది.  ఎనసీత్షియా  డాకట్రల్ను చూసేత్ నిజంగా ముచచ్టేసుత్ంది.  
మనం నిదర్పోతునన్పుప్డు,  నిదార్భంగం కానీయకుండా లేండింగ చేసే పైలట ను  చూసేత్ కలిగే ముచచ్ట. 
పది నిముషాలయియ్ంది. పేషంట మతుత్లోంచి బయటకు రావడం లేదు.  డా. సుబబ్యయ్ గారు అసలేం మాటాల్డడం లేదు. గంభీరంగా 

ఉనన్ ఆయన మొహం చూసేత్ అసలేం అడగాలో అరథ్ం కాలేదు.  
“సర , ఏమిటీ పార్బెల్ం?” 
తల కొదిద్గా ఊపి “వన మినిట” అనాన్రు. 
ఆయన పని చేసుకుంటుంటే ఎకుక్వగా డిసట్రబ్ చెయయ్కూడదు కదా అని కాసేపు అలానే చూసూత్ నిలుచ్నాన్ను. నరస్ ని పిలిచి చాలా 

నెమిమ్దిగా మాటాల్డుతునాన్డాయన.  పేషంట పకక్న నించునన్ నాకూక్డా వినబడనంత. 
"ఏమైనా పార్బల్మా?" అడిగాను.  
"ఏం లేదు, మీరెళిళ్ కాఫీ తాగేసి  రండి. బాగా టైరయాయ్రు" అనాన్రు  డా. సుబబ్యయ్ గారు,   కళలేని మొహానిన్ నవువ్తో మేకప 

చేసుకుంటూ.  
ఆయనకు ఏసీ థియేటర లో చెమటలు పడుతునాన్యి.  
పేషంట  ఎనసీత్షియా లోంచి బయటికొసేత్ నేను బయటికెళేళ్ అరహ్త వసుత్ంది. ‘అపుప్డేకదా, ఆపరేషన బాగా అయింది.’ అని 

చెపప్గలిగే ధైరయ్ం వసుత్ందీ. 
డా. నరసింహం గారు బయటికెళిళ్పోవడం గమనించిన పేషంట బంధువులు ఆపరేషన థియేటర ముందు గుమిగూడారు. వాళల్ 

మాటలు వినిపిసుత్నాన్యి.  
మామూలుగా అయితే పదినిముషాలోల్ పేషంట ఎనసీథ్షియానుండి బయటికి వచేచ్యాలి. అలాంటిది అలా అలా ఎదురుచూసూత్ 

ఉంటే అరగంట ..ముపాప్వుగంట గడిచిపోయింది.   
డా. సుబబ్యయ్ గారు, ఇదిగో అయిపోయింది వచేచ్సోత్ంది అంటునాన్, పేషంట లో కదలిక లేదు. మోనిటర లో పలస్ , బీపీ మాతర్ం 

సేట్బుల గా ఉనాన్యి. అదొకక్టే ఊరట కలిగిసుత్నాన్, ఆమె సప్ృహ లోకి రాకపోవడంతో కంగారు మొదలైంది.  
బయట గొడవ వినిపించింది. 
ఇంక నేను బయటికి వెళిళ్ ఏదో ఒకటి చెపాప్లి.  
సాట్ఫ వచిచ్ 'పేషంట భరత్ వచాచ్డనీ , మిమమ్లిన్ కలవాలంటునాన్డనీ' చెపాప్రు. 
కడుపులో టెనష్న ను, భయం కవవ్ం తో గజిబిజిగా చిలికేసోత్ంది.  
డా. నరసింహం గారు ఈ పాటికి వెళిళ్పోయి ఉంటారు  అపప్టికింకా మొబైలస్ ఫోన వాడడం మొదలైంది కానీ నాకైతే మొబైల ఫోన 

లేదు. నరసింహం గారిదగగ్ర కూడా లేదనే గురుత్.   
‘ఏదైతే అదైంది. ఉనన్విషయం చెపేప్దాద్ం. ఏ పరిసిథ్తులోల్నైనా సరే సతయ్మే కాపాడుతుంది.’ అనుకుని బయటికెళాళ్ను.   
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లోపలుంటే టైం తెలియలేదు కానీ  బయటికొచిచ్ చూసేత్,  చీకటి పడుతోంది. బయట ఎలెకిట్ర్క లైటుల్ వెలుగుతునాన్యి. హాసిప్టల 
ఆవరణలో  చెటల్ మీద పకుష్లు ఇళళ్కు చేరుతునాన్యి. వరండా నిండా మనుషులు.  

వరండాలోంచి ఓ పకక్గా ఉనన్ డాకట్ర రూం లోకి వెళేత్ అంతా నావెనుకే వచాచ్రు. . ఆయన వచిచ్ ఎదురుగా కూరుచ్నాన్డు. ఆయన 
చుటూట్ అనుచరులు చేతులు కటుట్కుని నిలుచ్నాన్రు. 

ఉనన్విషయం చెపాప్ను. 
“ ఆపరేషన అయిపోయింది. మతుత్లోనుండి బయటకు తీసురావడంలో కొంత ఇబబ్ంది వచిచ్ంది. టైం పడుతోంది. ఎనసీథ్షియా 

డాకట్ర గారు పర్యతిన్సుత్నాన్రు.”  అనాన్ను.  
“ఆపరేషన లో ఏదైనా తేడా జరిగిందా?” 
“అసలు మిషన ఆపరేషన వలేల్నా ఈ సమసయ్?” 
“ఎపప్టికి బయటికొసాత్రో చెపప్ండి.” 
“హైదార్బాద తీసుకెళళ్మంటారా?” 
“ఎవరైన్నా పెదద్ డాకట్రల్ని పిలిపించండి.”  
“ఖరుచ్ కు వెనకాడొదుద్.”  
పర్శన్లు, అనుమానాలు, సలహాలు అనీన్ ఒకేసారి కుమమ్రించారు.  
బాగా పెదద్ సమసయ్ ఎదురైనపుడు, అపప్టికపుప్డు ధైరయ్ం కూడా అదే రేంజ లో పెరుగుతుంది. అనిన్ంటికీ తెగించిన ధైరయ్ం . ఆ 

ధైరయ్ంతోనే జవాబులు చెపాప్ను 
“ అసలు బతికే ఉందా?” 
 సినిమాలోల్ చూపెటిట్నటుల్ మేముకూడా పార్ణం పోయినా ఏదో నాటకాలాడుతునాన్మనుకుంటునాన్డేమో.  
“అయోయ్ అదేం లేదు . గుండె కొటుట్కోవడం, బీపీ సేట్బుల గా ఉనాన్యండీ. కాకపోతే సప్ృహ ఎపుప్డొసుత్ందో తెలియడం లేదు.” 
“……………….” 
“మామూలుగా అయితే వెంటనే బయటికొసాత్రు. తనవిషయం లో లేటయియ్ంది. కారణం ఇదీ అని చెపప్లేము. పర్యతన్ం 

చేసుత్నాన్ము.”  చెపాప్ను.  
“ఒక వేళ రాకపోతే…” 
...... అతనడిగిన పర్శన్కు నా దగగ్ర జవాబులేదు, 
తలవంచి ఆలోచనలో ఉనాన్డు. కళుళ్ మాతర్మే పైకెతిత్  నావంక చూశాడు. ఎరర్టి కళుళ్.... ఆచూపు....చుటూట్ అతని మనుషులు. నా 

ధైరయ్ం ఒకక్ సారిగా పారిపోయింది.  
“మజాజ్నన్మెపుప్డో ఆపరేషన చేశావు.  ఇంతవరకు పేషంటుకు ఉలుకూ పలుకూ లేదు.”  
పకక్నునన్తను అసహనంగా అరిచాడు. మా సాట్ఫు, వాళళ్వాళళ్లోల్ కొంతమంది అతనిన్ పకక్కు తీసుకెళాల్రు. 
ఓసారి డా. సుబబ్యయ్ గారు కూడా బయటికి వచిచ్ వాళళ్తో మాటాల్డారు.  
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“మతుత్లోంచి ఎందుకు రికవర కావడం లేదో అరథ్ం కావడం లేదు. అవసరమైన రకత్ పరీక్షలనీన్ పంపించాను. వాటి రిపోరట్ రాగానే 
ఓసారి చూసి మీతో మాటాల్డతాను. అపప్టివరకూ ఐసియు లో పెడదాము” అంటూ గొంతులో టూయ్బులు అవీ ఏమీ కదిలించకుండా 
ఆపరేషన థియేటర నుండి ఐ సి యు కు షిఫట్ చేశారు.   

పేషంట తాలూకు బిపి, పలస్, వగైరా అనీన్ బాగానే ఉంది కానీ సప్ృహ రాలేదు.  
ఐ సి యు కు మారిచ్న తరావ్త నరస్ తో మాటాల్డుతూ ఆయన నోటస్ వార్శారు.  నరుస్లకూ , డూయ్టీ డాకట్ర కూ చెపాప్లిస్నవి చెపిప్, 

నాదగగ్రకొచాచ్డు. 
నేను ఆతర్ంగా చూసుత్ంటే “చూదాద్మండీ, ఇపుప్డపుప్డే ఏం చెపప్లేం, వెయిట చెయయ్డం తపప్. సరే... నాకు వేరే కేసులునాన్యి. 

మళాళ్ వచిచ్ చూసాత్ను.” 
“సర, మరి పేషెంట…..?” 
“ అనీన్ సేట్బుల గా ఉనాన్యి. ఇవావ్లిస్న టీర్ట మెంట అంతా అయిపోయింది. ఇహ అంతా జసట్ వెయిట అండ వాచ. నేను నైట కు 

వచిచ్ చూసాత్ను.” 
అపప్టికి రాతిర్ ఎనిమిదవుతోంది.నరుస్లు డూయ్టీ మారారు. వాళళ్ గుసగుసలు వినిపిసుత్నాన్యి. కాసేపటికి వచిచ్  
"గుడీవినింగ మేడం . ఏమైనా తెపిప్ంచమంటారా ?" అడిగారు. 
“అహ ఏం వదుద్.”  
ఇంటికి ఫోన చేసి "వెంకమామ్, బాబు కు భోజనం పెటుట్.  తోడు పడుకో." అని చెపాప్ను.  
ఆమె పిలల్లు గురొత్చాచ్రు.  
అమెరికా నుండి ఒక డాకట్ర గారు, పూనే నుండి వాళళ్ బావమరిది ఫోన చేసి వివరాలు కనుకుక్నాన్రు. వాళళ్ నంబరిల్చిచ్ 

ఎపప్టికపుప్డు విషయాలు తెలియజేసుత్ండమనాన్రు. లోకల ఎమెమ్లేల్గారు కూడా ఫోన చేసి,  పేషంట ను జాగర్తత్గా చూసుకోమని , ఎలాంటి 
సహాయం కావాలనాన్ వెంటనే సంపర్దించమనీ చెపాప్రు. పేషంట భరత్   పంపించిన గవరన్మెంట డాకట్రుల్ వచిచ్ చూసి వెళాళ్రు. 

కొంతమంది సేన్హితులైన డాకట్రుల్   విషయం తెలిసి కేసు చూడడానికి వచాచ్రు.  
కేసు చూసిన తరావ్త, టీర్ట మెంట చారట్ చూశారు. 
 "అంతే , ఇంతకనాన్ ఎవరమైనా ఏం చెయయ్గలం?" 
“మీరేం వరీర్ అవకండి మేడం. మనమేమైనా దేవుళళ్మా పార్ణాలు నిలపడానికి.” 
“ఎందుకమామ్ ఈ లేపరోసోక్పీలూ . అవనీన్ ఫానీస్ సరజ్రీలమామ్, వాటి బదులు మామూలు సరజ్రీ చేసేత్ పోయేది.” 
"జసట్ వెయిట అండ వాచ." 
"కాపోతే అనిన్ంటికీ రెడీ గా ఉండండి."  
“అనిన్ంటికీ అంటే?” 
“పేషంటస్ ఈ మధయ్న బాగా డిమాండ చేసుత్నాన్రండీ. అపప్టికపుప్డు కావాలంటునాన్రు. ఏదైనా హెలప్ కావాలంటే 

మొహమాటపడొదుద్. మాకు కాల చెయయ్ండి వెంటనే అరేంజ చేసాత్ము.” 
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“మొనన్టికి మొనన్ లలితగారి కేసు బాడయినపుప్డు ఎకక్ణుణ్ంచి వచాచ్రో జనం అమాంతంగా వచిచ్పడాడ్రు. జసట్ హాఫ యాన అవర 
లో అంతా నాశనం చేశారు.” 

‘డా. నరసింహం గారి హాసిప్టల. ఏదైనా అయితే నేనేం చెపాత్ను ఆయనకు. హాసిప్టల చూసుకోమని అపప్జెపిప్వెళేత్ ఇదా నేను చేసే 
ఉపకారం. దేవుడా. ఎకక్డునాన్వయాయ్?”  

నా టెనష్న కాసత్  తగిగ్దాద్మని కాబోలు, 
“పాపేం చేసుత్ందీ, బాబు ఎనోన్ కాల్సూ?” అంటునాన్రు. 
శకిత్ కూడగటుట్కుని వాళల్డిగిన వాటికి సమాధానాలు  చెపుత్నాన్ను.  
వాళల్తో మామూలు పిచాచ్పాటీ సంభాషించడం పార్ణం మీదకొసోత్ంది. 
కాసేపటికి అందరూ వెళిళ్పోయారు. 
అరగంట కోసారి వెళిళ్ చూసి వసుత్నాన్ను. పరిసిథ్తిలో ఏమాతర్ం తేడా లేదు.  
 సాయంతర్ం చెటల్ మీద గోల గోల చేసిన పకుష్లు కూడా నిదర్లు పోతునన్టుట్నాన్యి. ఆవరణలో దీపాల వెలుగు, రోడ మీద 

అపుప్డపుప్డూ వెళేళ్ ఒకటి రెండు వాహనాల శబద్ం తపప్ హాసిప్టల అంతా నిశశ్బద్ంగా ఉంది. 
 ‘రేపేమవుతుందో... ‘ 
టేబిల మీద తల ఆనించి ఆలోచిసుత్నాన్ను.  
…… 
…….. 
నరొస్చిచ్ కంగారుగా పిలిచింది.  
వెళిళ్ చూసేత్ , ఆమె బీపీ , పలస్ వేగంగా పడిపోతునాన్యి.  
అనుకునన్ంతా జరిగింది.  
అతను, అతని బంధువులు దాడికి దిగారు. అందిన వసుత్వులు అందినటుల్ విసిరేసుత్నాన్రు. ఐసియు లో ఇంకా చాలా మంది 

పేషంటుల్నాన్రు. వాళళ్కు  తగిలితే ?  అంత ఖరీదైన పరికరాలు పాడైతే ఎంత డబుబ్ నషట్మో, మళీళ్ వాటిని తెపిప్ంచడానికి ఎంత కాలం 
పడుతుందో? 

 నేను కనిపిసేత్ వాళళ్ ఆవేశానికి అంతుండదనీ, ననేన్మైనా చేసాత్రనీ సాట్ఫ ననున్ వేరే దారిలో పంపించేశారు.  ఐసియు కాబటిట్ , నా 
చెపుప్లు బయటే విడిచాను. వటిట్కాళళ్తో నడుసుత్నాన్ను. అదంతా బాగా ముళళ్బాట. చీకటి. , రాళూళ్ రపప్లు, ఎటో అటు నడుసూత్ వెళేత్ ఏదో 
దారితగలక పోదు అంటూ నడుసుత్నాన్ను. ఏదో మెతత్టి దాని మీద అడుగేశాను. కాలు జారిపోయేంత మెతత్గా ఉంది.  వళుళ్ జలదరించింది.  

చీకటోల్ ఎవరో నా భుజం గటిట్గా పటుట్కునాన్రు. బిగుసుకుపోయాను.  
మెలకువ వచిచ్ంది.   
‘అబబ్, ఎంత చెడడ్ కల, నిజంగా జరిగినటేట్ ఉంది.’  
 నిజంగానే నరుస్ నా భుజం పటుట్కుంది.  నేను పలకకపోవడంతో నరస్ మరింత  కంగారుగా భుజం పటుట్కుని ఊపేసూత్, “మేడం 

ఆమె కండిషన సీరియస గా ఉంది.  తవ్రగా  రండి ” అంది.  
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‘ఏంటీ కల నిజమవబోతోందా ?” 
లోపలికి పరిగెతాత్ను.  
“సుబబ్యయ్ గారికి ఫోన చేశారా?” అడిగాను. 
“ చేశాము. ఈపాటికి వసూత్ ఉంటారు.” 
లోపలికెళిళ్ చూసేత్ ఆమె బెడ మీద ఉనన్ ఆమె పెదద్గా మూలుగుతోంది. వినడానికి భయంకరంగా  ఉంది.  బెడ మీద నిలబడకుండా 

గింజుకుంటోందని  ఆమె చేతులవీ బెడ కు  కటేట్శారు.  
 ఆమెను బెడ మీద నిలపడానికి, సాట్ఫ మొతత్ం నానా తంటాలూ పడుతునాన్రు. 
అంతలో సుబబ్యయ్ గారు వచాచ్రు.  
ఫోన చేసిన నరస్ ఎదురెళిళ్ కంగారుగా “ సార వచాచ్రు.. వచాచ్రు” అంది. 
కాసేపు ఆయన బెడ పకక్న నిలుచ్ని “అందరూ కాసేపు పకక్న నిలబడండి.  దూరంగా ఉండండి.” అనాన్రు.  
“ఎవరూ నాకు ఫోన చేసింది?” 
“నేనే సార” అంటూ పిలల్నరుస్ ముందుకొచిచ్ంది.  
“ఎందుకే దికుక్మాలినదానా,  పేషంట సుబబ్రంగా ఉంటే అంత కంగారు పెటాట్వూ!” అంటూ సంతోషంగా ఆపిలల్ తలమీద 

మొటాట్రు. 
ఆమె సప్ృహలోకి వచిచ్ంది. గొంతులో టూయ్బులూ, అవీ భరించలేక గోల చేసోత్ంది.  
మెలల్గా వాటిననిన్ంటినీ తీసేశారు.  
ఆ నిముషంలో నేననుభవించిన రిలీఫ జీవితంలో ఎపుప్డూ కలగలేదు. అమమ్యయ్, ఇక చచిచ్పోయినా పరేల్దనిపించింది. 
 బయటికొచిచ్ చూసేత్ ఆమె భరత్  ఓ బెంచీ మీద రెండు చేతులూ బెంచీ మీద చెరోపకక్న ఆనించి, తలవంచుకుని కూరుచ్ని ఉనాన్డు. 

అనుచరులంతా వరండాలో అడడ్దిడడ్ంగా పడుకుని గురకలు తీసుత్నాన్రు. 
ఆ టైం లో ఆయన అకక్డుంటాడని నేనూహించలేదు.  
ననున్ చూసి లేచాడు. అపుప్డే తెల తెలవారుతోంది. ఒకటో రెండో పకుష్లు నిదర్లేచినటుల్నాన్యి.  
"ఆమెకు సప్ృహ వచిచ్ందండీ. ఇపుప్డు బాగానే ఉనాన్రు. చూసాత్రా?” అంటూ లోపలికి తీసుకెళిళ్ చూపించాను. 
ఆమె పకక్నే నిలుచ్ని "పిలల్లు బాగానే ఉనాన్రు”  అంటూ ఆమెకు కావలిస్న సమాధానం చెపాప్డు. 
బయటికి వచిచ్న తరావ్త అంత భారీ మనిషీ, గోడకానుకుని , జేబులోంచి కరీచ్ఫు తీసి కళుళ్ తుడుచుకునాన్డు. ఎరర్టికళళ్లోల్ నీళుళ్. 
కనిపించేవనీన్ రాళుళ్ కాదనీ, రాళళ్లోల్ కూడా నీళుళ్ంటాయనీ అసలనుకోలేదు.  
"ఇలా అవుతుందని మేమూ అనుకోలేదండీ. మిమమ్లిన్ టెనష్న పెటిట్నందుకు సారీ" అనాన్ను. 
“అయోయ్, ఊరుకోండీ!” అంటే ఇంకా ఎకుక్వగా కారిపోతునాన్యి. 
కాసేపటికి ఆయనకి ఆయన సంబాళించుకునాన్డు.  
 

******** 
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నేనింటికి రాగానే మా అబాబ్యి , ఆరేళుళ్ంటాయేమో అపప్టికి ,  
బెడ మీద కూరుచ్ని డార్యింగ బుక లో రంగు పెనిస్ళళ్తో బొమమ్ కు రంగులేసుత్నాన్డు.  
ననున్ చూడగానే అమామ్ అంటూ వచాచ్డు. 
సాన్నం చెయాయ్లంటునాన్ సరే వినకుండా చంకెకాక్డు.  
వాణిణ్ మొయయ్లేక ఓ చోట కూరుచ్నాన్ను.  
“అమా, నేను ఇవాల సూస్లు పోను .”అనాన్డు నావళోళ్ సరుద్కుని కూరుచ్ంటూ 
“ఏం?” 
“నినన్ నువు రాలేదుగా , ఓంవరక్ సెయయ్లేదు.” 
“సరేలే.” 
“రాతత్ంతా ఎకక్దునాన్వ” 
“ఓ పేషంట కు బాగోపోతే అకక్డే కూరుచ్నాన్.” 
“రాతత్ంతా కూసుంతే ఎకక్వ దబిబ్సాత్రు కదా!” 
 “కూసుంతే కాదు, కూరుచ్ంటే అను…”   
వీడికి నతిత్ ఎపుప్డు పోతుందో. 
“నాకు తెలుసు. శానా …దబుబ్లిచిచ్ ఉంటారు. అందుకేగా యాపీగా ఉనాన్వు.”  
“ఎవరు చెపాప్రు అలా?” 
“నేచెపప్లేదమామ్… బాబుకే ఎంత తెలివో?” అంటోంది. వెంకమమ్ టేబిల మీద ఇడీల్లునన్ బౌల పెడుతూ. 
“దబుబ్ చూతాత్" అంటూ నా బాగ తెరవబోతునాన్డు.  
“డబుబ్లేదు, ఏం లేదు.  నేనొచేచ్సరికి నువువ్ సూక్లుకెళిళ్పోతావనుకునాన్. నువివ్ంటోల్నే ఉనాన్వుగా. అందుకని హాపీ.”  
వాడి  బూరి బుగగ్లిన్ పిండలేక, హెలప్ లెస గా నిమురుతూ చెపాప్ను.  
 

(వచేచ్నెల మరో కథ) 
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