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1  ఏకి డెంట్  ఆనంద్ టూరి 

ఏకిడెంట్                            ఆనంద్ టూరిఏకిడెంట్                            ఆనంద్ టూరి 

 
 “పది లక్షలు ఆవుతుంది ఆపరేషన కి” డాకట్ర రఘు అనాన్డు. 
“సర ఇది చాల అనాయ్యం సర ఏదో మైనర కిడీన్ పార్బల్ం అని హాసిప్టల లో జాయిన అయేయ్ ముందర చెపాప్రు. కాని ఇపుప్డేమో 

ఆపరేషన చేయాలి అంటునాన్రు” కోపంగా అనాన్డు ఆనంద. 
“దానికి ననేన్ంచేయయ్మంటావయయ్ తీసుకొచిచ్న వెంటనే తెలిసిపోవడానికి ఇది ఏమైనా చినన్నా చితక జవ్రమా! కిడీన్ పార్బల్ం సో ఎంత 

పెదద్ డాకట్ర కి అయినా పర్పంచంలో నువువ్ ఎకక్డికి తీసుకువెళిళ్నా  తెలుసుకోవడానికి టైం పడుతుంది. అరధ్ం చేసుకోవడానికి పర్యతిన్ంచు” అంతే 
ఆవేశంగా చెబుతూ “మీకు మీ భారయ్ పార్ణాలు దకాక్లంటే పది లక్షలు రెడీ చెయయ్ండి. లేదంటే మీ వైఫ ని డిసాచ్రిజ్ చేసేసాత్ం తీసుకెళిళ్పొండి. కాని ఒకటి 
మాతర్ం నిజం.. ఆపరేషన చేయకుండా తీసుకువెళేత్ మాతర్ం మీ వైఫ ఇంకో ఆరు నెలలకు మించి బతకదు” అని చెపిప్ ఉనన్ విషయానీన్ నిరొమ్హమాటంగా 
బయట పెటాట్డు డాకట్ర రఘు. 

ఏం చెయాయ్లో తోచక ఆనంద అకక్డే నేల మీద కూలబడాడ్డు. ఆనంద ని చూడగానే డాకట్ర రఘు కి కొంచం జాలి కలిగింది. అతను 
ఆనంద దగగ్రకు వెళిల్ “చూడండి మిసట్ర ఆనంద నిజం చాలా కఠినంగా వుంటుంది బట వుయ హావ టు ఫేస ది రియాలిటి. ఆపరేషన  చేయయ్కపోతే మీ  
భారయ్ చనిపోతుంది అనన్ది ఎంత నిజమో ఆపరేషన చేసేత్ బతుకుతుంది అనన్ది అంతే నిజం. కాబటిట్ మీరు ఎంత తవ్రగా డబుబ్ రెడీ చేసేత్ అంత మంచిది. 
ఆలసయ్ం అయేయ్ కొదిద్ పర్మాదం ఎకుక్వ ఆవుతుంది” కొంచెం చనువుగా హెచచ్రించాడు డాకట్ర రఘురాం. 

“కాని ఇపప్టికిపుప్డు పది లక్షలు అంటే కషట్ం కదా డాకట్ర. అందులోను నాకు ఉదోయ్గం లేదు. ఆసిథ్ అంతసుత్లు లేవు తలిల్ తండుర్లతో 
గొడవపడి సంధయ్ను పెళిల్ చేసుకునాన్ను.ఈ పరిసిథ్తులలో ఆ డబుబ్ నేను ఎలా సరధ్గలను” కళళ్నీళల్ పరయ్ంతం అయాయ్డు ఆనంద. అతను తన భారయ్ను 
హైదరాబాద లో ఒక పెదద్ కారోప్రేట హాసిప్టల లో జాయిన చేసాడు. కొదిద్రోజుల కిర్తం జవ్రంగా ఉండి ఎపప్టికి తగగ్కపోతే అతను హాసిప్టల లో జాయిన 
చేసాడు.  మొదట మాములు జవ్రమే అనాన్రు కాని ఇపుప్డు ఆ జవ్రం కిడీన్  పార్బల్ం కింద మారి దాని ఖరీదు పది లక్షలు అయియ్ంది.   

“చూడు మిసట్ర ఆనంద, మీరు ఇలా బాధపడడంవలల్ పర్యోజనం ఏమిలేదు యాజ ఏ డాకట్ర డబుబ్ తెచేచ్ వరకు నేను కూడా  
చెయయ్గలిగింది ఏమిలేదు. కాని మీ తండిర్గారికి నేను చినన్నాటి సేన్హితుడిని అవవ్డం వలల్ ఒక చినన్ మాటసాయం చేమాతర్ం చెయయ్గలను” అనాన్డు 
డాకట్ర రఘురాం ఆ మాటలు వినగానే ఆనంద లో ఏదో చినన్ ఆశ కలిగింది. మొదటిసారి తన భారయ్ను తను రకిష్ంచుకోగలను అనే నమమ్కం కలిగింది. 
డాకట్ర వైపు ఆనందంగా చూసాడు.  

“డాకట్ర మీరు నాకా మాట సహాయం చేయయ్గలిగ్తే నేను మీకు జీవితాంతం ఋణపడి వుంటాను. చెపప్ండి డాకట్ర ననున్ ఎం 
చెయయ్మంటారు” అని అడిగాడు ఆనంద. డాకట్ర తన రివోలివ్ంగ చైర లో కొంచం సరుద్కుని  

“నీకు మహేందర్ గారు తెలుసు అనుకుంటాను” అని అనాన్డు. 
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“అంటే మహందర్ అండ మహేందర్ గూర్ప అఫ కంపెనీస చైరమ్న మహేందర్ గారే కదా” కొంచెం ఉతాస్హంగా అడిగాడు ఆనంద. 
“అవును ఆయనే చినన్పుప్డు మా వూరిలో ఉండేవారు. అయన నేను ఒకే చోట చదువుకునేపుప్డు నేను అయన చాల మంచి సేన్హితులం. నీకు తెలిసే 
ఉంటుంది మహేందర్ గూర్ప పేరిట చారిటబల సరీవ్సెస ఎనోన్ చేపటాట్రు.కావాలంటే నువువ్ ఆయనదగగ్రకు వెళుళ్ నేను నీ పేరుని రికమెండ చేసాత్ను.ఆయన 
ఏదో ఒక మారఘ్ం చూపించకపోడు. యాజ ఏ డాకట్ర అండ యువర ఫామిలీ ఫెర్ండ నేను ఇంతకనాన్ నీకు ఎకుక్వ సహాయం చెయయ్లేను” అని చపిప్ 
మహేందర్ గారి ఇంటి అడర్స తో పాటు ఒక లెటర కూడా రాసి ఆనంద కు అందచేసాడు డాకట్ర రఘురాం.  

***** 
“కౌన హాయ ఆప కాయ్ చాహియే ఆపోక్” ఆ ఇంటి వాచ మాన అడిగాడు.అదొక పెదద్ భవంతి తన చారిటీస దావ్ర పర్పంచవాయ్పత్ంగా 

ఖాయ్తి గడించిన రాజా మహేందర్ భూపతి నివాసముండేది అకక్డే. పది ఎకరాల విసీత్రణ్ంలో నిరిమ్ంచబడిన అతయ్ంత ఆధునికమైన భవనం అది. ఆ ఇంటి 
చుటూట్ ఉనన్ పర్హారీ గోడ పర్పంచంలోని ఏడు వింతలలో ఒకటైన చైనావాల ను తలపిసోత్ంది.  

“రాజా సాబ కో మిలాన్ హై”తను వచిచ్న పని ఏంటో చెపప్కుండా గూరఖ్ని అడుగుతునాన్డు ఆనంద.        
 “అభి నహి సాబ సో రహే హై. అభీ జావో ఆర బాద మే ఆవొ” నేపాలి గూరఖ్ తన ఇంటి యజమాని పటల్ విశావ్సం చూపించడానికి 

అనన్టుల్ ఆనంద ని ఆపుతునాన్డు. ఎంత బతిమాలినా ఆనంద కి అనుమతి లభించటేల్దు.ఇంకా ఆశ వదులుకుని వెను తిరిగిన సమయంలో  
“రాంలాల, ఉస ఆదిమ్కో అందర భేజో” అనే సవ్రం వినిపించింది.  
“జీ అచచ్ సాబ” అని గేటు తెరిచాడు వాచ మాన.  ఆనంద లోపలి పర్వేశించాడు. ఎదురుగుండా అతనికి ఒక పెదద్ విగర్హం దాని 

చుటూట్ ఉనన్ వాటర ఫౌంటైన కనిపించాయి. అతను మెలల్గా గారెడ్న దాటుకుని ఇంటిలోపలకి పర్వేశించాడు. లోపల ఎంతో సృజనాతమ్కత తో నిరిమ్ంఛిన 
కటట్డానిన్ అతను చూసాడు.  

“కూరోచ్ండి మిసట్ర ఆనంద” అనాన్డు మహేందర్. అయన గొంతులో ఒక రకమైన గంభీరం ఉంది. అది ఎలాంటి వారినైనా ఒక క్షణం 
భయం తో కూడిన గౌరవానికి గురి చేసుత్ంది.  

“నీ పేరు నాకెలా తెలుసు అని అనుకుంటునాన్వా? నాకు డాకట్ర రఘురాం ఫోన చేసి నీ గురించి అంతా చెపాప్డు” విసమ్యంతో 
చూసుత్నన్ ఆనంద ని ఉదేద్శించి అనాన్డు.  

“సర మీకు డాకట్ర గారు చెపేప్ ఉంటారు నా సమసయ్ గురించి. కాబటిట్ నేను ఉనన్ విషయం సూటిగా చెపుత్నాన్ను నాకు అరెజ్ంటు గా మీ 
సంసథ్ తరఫు నుండి పది లక్షలు కావలి సర ” అనాన్డు ఆనంద.  

అనవసరమైన విషయాలతో కాలయాపన చెయయ్డం అతనికి ఇషట్ం లేదు.  
“మిసట్ర ఆనంద మా సంసథ్ నుంచి మీకు పది లక్షలు ఇవవ్డానికి నాకు ఎటువంటి అభయ్ంతరం లేదు. కాని మీరు ఏదో ఒక ఉదోయ్గం 

చేసే వారైతే మా పని కొంత వరకు సులభమవుతుంది. మీకేమో ఉదోయ్గం లేదని రఘురాం చెపాప్డు. మీరు ఏదైనా  ఒక ఉదోయ్గం చేసూత్ ఉంటె నేను మీకు 
తపప్కుండా పది లక్షలు గార్ంట చేయిసాత్ను. ఈ విషయమ ఫోన లో చెపప్డం నాకు ఇషట్ం లేక నీకే సవ్యంగా చెపాద్మని నినున్ రమమ్నాన్ను ” అని తన 
నిసస్హాయతను తెలిపాడు మహేందర్. 

“అంటే ఇంకా ఏ విధంగాను నా భారయ్ బతికే అవకాసం లేదా?” అని నిరాశగా అనాన్డు ఆనంద.  
“నో నో అలా ఎందుకు నిరుతాస్హపడతారు. మీ పర్యతన్ం మీరు చెయయ్ండి. నేను కూడా టైర చేసాత్ను కాని మా సంసథ్ నుంచి సహాయం 

అందాలి అంటే తపప్నిసరిగా ఉదోయ్గం ఉండాలి” అని ఉనన్ విషయానిన్ బయటపెటాట్డు భూపతి. కరర్ విరగకుండా పాము చావకుండా చెయయ్డం అంటే 
ఇదేనేమో అని మనసులో అనుకునాన్డు ఆనంద. ఏమి చెయాయ్లో తోచని పరిసిథ్తిలో అకక్డే కాసేపు తన భారయ్ సమసయ్ గురించి మహేందర్ గారితో అనిన్ 
రకాలుగా చరిచ్ంచి లాభం లేదని తెలిసాక తిరిగి ఇంటి దారి పటాట్డు ఆనంద.  

****** 
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“ఇకక్డి నుంచి హైదరాబాద ఎంత దూరం” చాయ బండి వాడిని అడిగాడు ఆనంద. అతనిపుప్డు విజయవాడ నుండి హైదరాబాద వెళేళ్ 
జాతీయ రహదారి మీదునన్ ఒక చాయ దుకాణంలో ఉనాన్డు. మహేందర్ గారి సంసథ్ విజయవాడ లో ఉంది. అకక్డ పని సఫలం కాకపోవడం వలన అతను 
తన బండి మీద తిరుగు పర్యాణం అయాయ్డు.  

“ఇకక్డి నుంచి ఒక వంద కిలో మీటరుల్ ఉంటుంది సర ” చెపాప్డు చాయ బండి అతను.  
ఆనంద కి చాలా  నిరుతాస్హంగా ఉంది. దానికి కారణం లేకపోలేదు. చినన్పటినుంచి అతను తనకు ఏ విధంగా ఇతరులు 

సహాయపడతారా అనే ఆలోచించేవాడు కాని తన పని తాను చేసుకునే వాడు కాదు. అతను ఇంజనీరింగ చదువుతూ ఉండగా సంధయ్ పరిచయం అయియ్ంది. 
అందరిలాగే సంధయ్ కూడా నాలుగవ సంవతస్రం కాంపస లో సెలెకట్ అయియ్ంది. సంధయ్కి మొదటి నుంచి ఆనంద అంటే వాళళ్ మాలిన అభిమానం, పేర్మ. 
కారణం ఆనంద అమాయకతవ్ం, తెలివితేటలు కావచుచ్ లేదా మరింకేదైనా కావచుచ్. జీవితంలో కొనిన్ కొనిన్ సంఘటనలు చాలా యాదృచిఛ్కంగా 
మాములుగా జరిగినా అవి మన మీద బలమైన పర్భావం చూపిసాత్యి. కారణం ఏమైనపప్టికీ సంధయ్కి మొదటోల్నే ఆనంద బాగా నచాచ్డు.  

కాని ఆనంద ఎపుప్డు సంధయ్ విషయంలో  పేర్మ గురించి ఆలోచించలేదు. ఎందుకంటే అపప్టికింకా అతను నిరుదోయ్గి. పైగా తలిల్ 
తండుర్లంటే అభిమానం గౌరవం భయం ఉనాన్య. కాని సంధయ్ అంటే ఏ మూలో పేర్మ లేకపోలేదు. ఒకసారి సంధయ్ కొంత చొరవ తీసుకుని ఆనంద పటల్ 
తన ఇషట్ం తెలియచేసింది. ఎలాగో తను ఉదోయ్గం చేసుత్ంది కదా ఏదో ఒక విధంగా ఆనంద కి కూడా తన కంపెనీ లో ఉదోయ్గం  వేయించవచుచ్ అని 
సంధయ్ ఆలోచించింది. సంధయ్ కాంపస లో సెలెకట్ అవవ్డం వరకు బాగానే ఉంది కాని ఆ కంపెనీ నషాట్లోల్ ఉండడం వాళళ్ ఇంజినీరింగ పూరిత్ అయియ్ ఆరు 
మాసాలు గడచినా ఇంకా జాయిన కావడానికి పిలుపు రాలేదు. ఇంకా ఎకుక్వ కాలం ఇంటోల్ ఉండటం ఇషట్ం లేక ఏదో ఒక విధంగా బతకవచుచ్ అని 
ఆనంద, సంధయ్ కొంత డబుబ్ తీసుకుని హైదరాబాద వచాచ్రు. ఆనంద సంధయ్లు ఇదద్రు ఒకే రూంలో ఉండడం గమనించిన చుటుట్పకక్ల వాళుళ్ ఆరా 
తియయ్డం మొదలు పెటాట్రు. ఇలా మంచిది కాదని ఆనంద సంధయ్ ఇదద్రు కొంతమంది సేన్హితుల సహాయంతో వివాహం చేసుకునాన్రు.  

ఒకసారి అనుకోకుండా షాపింగ చేసుత్ంటే డాకట్ర రఘురాం కనిపించాడు. అయన వెంటనే ఆనంద ను గురుత్ పటాట్డు. విషయం 
అడగగా ఇంటోల్ నుండి వచేచ్సిన విషయం సంధయ్తో పెళిల్ వివరంగా చెపాప్డు ఆనంద. డాకట్ర రఘురాం ఆనంద కి మంచి జరుగుతుందనే ఉదేద్శంతో  
ఆనంద వాళళ్ తలిల్తండుర్లకు విషయం తెలియ చేశాడు.  

ఈ విషయం తెలుసుకునన్ ఆనంద తలిల్తండుర్లు జీవితంలో మళీళ్ అతనిన్ చూడకూడదు అనే నిశచ్యానికి వచిచ్ అదే విషయానీన్ 
అతనికి తెలిపారు. పెళిల్ అయియ్న ఒక సంవతస్రం వరకు కూడా సంధయ్కి తను సెలెకట్ అయియ్న కంపెనీ నుండి పిలుపు రాలేదు. వాళిళ్దద్రూ  చేసే చినన్ చితకా   
ఉదోయ్గాలు ఇదద్రినీ బతికించేవి. మొనన్ మొనేన్ ఇదద్రికీ పారట్ టైం జాబస్ కూడా పోయాయి దానికి కారణం కూడా అందరికి తెలిసిన అంతరాజ్తీయ ఆరిధ్క 
సంకోష్భమే. సంధయ్కి అనారోగయ్ంగా ఉంటే మొదట కొనిన్ మందులు వాడాడు. తగగ్కపోతే లాభం లేదని డాకట్ర రఘురాం సహాయంతో కారోప్రేట హాసిప్టల 
లో జాయిన చేశాడు. అపుప్డు అతనికి డాకట్ర రఘురాం చెపిప్న అసలు విషయం తెలిసింది. ఇపుప్డు అతను తన భారయ్ను ఏ విధంగా ఐనా 
బతికించుకోవాలనే తపనలో ఉనాన్డు. 

****** 
తన భారయ్ను ఎలా అయినా బతికించుకోవాలని పరధాయ్నంగా ఆలోచిసూత్ బండి మీద చాయ దుకాణం నుంచి పర్యాణం అయాయ్డు 

ఆనంద. రోడ మీద చాల వేగంగా వెళుత్నాన్డు.ఎంత ఆలోచించినా అతని కి ఎటువంటి దారి “కనిపించలేదు. “హెలప్ హెలప్”అని శబద్ం వినిపించడంతో 
ఆలోచనలనుంచి బయటకి వచిచ్ బండిని రోడ పకక్న ఉనన్ ఒక చెటుట్ కింద ఆపాడు. శబద్ం ఐతే వినిపించింది కాని అతనికి ఆ చుటూట్ పకక్ల ఎకక్డా 
మనిషి జాడ కనిపించలేదు. రోడ మీద అడపాదడపా వెళేళ్ వాహనాలు తపప్ మళిళ్ ఆ శబద్ం కూడా వినిపించలేదు. తన భర్మ అయుయ్ంటుందని బండి 
దగగ్రకు వచిచ్ తిరుగు పర్యాణం అవుదాం అనుకోగానే “హెలప్ హెలప్” అని మళిళ్ అదే ఆరత్నాదం వినిపించింది. ఈసారి లీలగా ఆ ధవ్ని వచిచ్న వైపు 
చూపు సారించాడు. రోడ కి ఎడం పకక్గా ఆ శబద్ం వసుత్నన్టుల్ గమనించాడు. మెలల్గా ఆ ధవ్నిని అనుసరిసూత్ పొదల మధయ్కు వెళాళ్డు.అయినా అతనకేమి 
కనిపించలేదు. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళల్గా అతనికి మూలుగులతో కూడిన ఆరత్నాదాలు దగగ్ర అయాయ్యి.  
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పొదలను తపిప్ంచుకుని ఎదరకు వెళిళ్న అతను హతాశుడయాయ్డు. కారణం అతనికి ఎదురుగా ఒక పెదద్ చెటుట్కు గుదుద్కుని నేల మీద 
చావు బతుకుల మధయ్ వునన్ ఒక వయ్కిత్ చేసిన ఆకర్ందనలు అవి. అతనిన్ చూడగానే ఆనంద భయకంపితుడై “ఆకిస్డెంట ఆకిస్డెంట” అంటూ రోడ మీదకు 
పరుగు పెటట్లనుకునాన్డు. కాని ముందు అతని పరిసిథ్తి చూడాలనుకుని దగగ్రకు వెళిల్ ముకుక్ దగగ్ర చెయియ్ పెటిట్ చూసాడు. అతనింకా కొన ఊపిరితో 
ఉనాన్డు. ఆనంద చెయియ్ పెటట్గానే గటిట్గా మూలిగాడు అతను. భయంతో ఆనంద వెను తిరగబోతుంటే “సర” అని పిలిచాడు.  

”ఏంటి?” అనన్టుల్ చూసాడు ఆనంద. 
“ననున్ ఈ ఆకిస్డెంట కి గురి చేసింది ఎవరో తెలీదు ఇపుప్డు మీరు ననున్ హాసిప్టల కి తీసుకు వెళేళ్ అంత వరకు నేను బతుకుతానో 

లేదో కూడా తెలీదు. మీరు నాకొక చినన్ సహాయం చెయాయ్లి” అనాన్డు ఆ వయ్కిత్. 
ఆనంద కి చూచాయగా విషయం అరధ్ం అయియ్ంది. ఎవరో హైవే మీద తాగేసి వాహనం నడుపుతూ ఈ ఆకిస్డెంట చేసి ఉండాలి. 

పర్మాదంతో అదుపు తపిప్ బండి రోడ మీద కాకుండా ఇలా పొదలోల్కి వచిచ్ పడింది. హై వే కదా ఎవరికీ కనిపించడం లేదని తెలుసుకునన్ ఆకిస్డెంట చేసిన 
వాళుళ్. తమ మీదకు కేసు రాకుండా ఉండాలని చలల్గా జారుకునాన్రు. విషయం తెలీక తను వచిచ్ ఇతని దగగ్ర ఇరుకుక్నాన్డు. ఇపుప్డు ఇతను ఏం 
సహాయం అడుగుతాడో ఏంటో.  

“సర మా తలిల్గారు చావు బతుకుల మధయ్ వునాన్రు సర. ఆమెకు ఆపరేషన కు పది లక్షలు అవసరం అయియ్ంది“ ఆయాసం 
తీరుచ్కోవడానికి అనన్టుల్ ఆగాడు ఆ వయ్కిత్. కుతూహలం తటుట్కోలేక ఆ వయ్కిత్ని అడిగాడు ఆనంద.           

 “ఏ హాసిప్టల లో జాయిన చేసారండి” అతను కొంత ఊపిరి తీసుకుని “కేర ఎమరెజ్నీస్ హాసిప్టల లో” వెంటనే ఆనంద గుండె 
ఝలుల్మంది ఎందుకంటే తన భారయ్ సంధయ్ను కూడా తను అదే హాసిప్టల లో జాయిన చేశాడు.  

“మా తలిల్గారికి కిడీన్ పార్బల్ం సర. ఆపరేషన కి పది లక్షలు అవసరమైనది. నేను విజయవాడ నుంచి మా మావయయ్గారి దగగ్ర మాకు 
రావాలిస్న డబుబ్లు తీసుకుని వసూత్ ఉండగా ఈ ఆకిస్డెంట జరిగింది. నేనింకా ఎంత సేపు బతుకుతానో కూడా తెలీదు. మీరు దయ చేసి సాయంతర్ం 
నాలుగు గంటల లోపల ఎలాగైనా ఈ డబుబ్ హాసిప్టల లో కటిట్ నా తలిల్గారి పార్ణం కాపాడండి సర ” అని చెపేప్ తన చేతులోల్ ఉనన్ బాగ ఆనంద చేతిలో 
పెటిట్ సప్ృహ కోలోప్యాడు ఆ వయ్కిత్. హతాశుడై అతని వంక చూసుత్నన్ ఆనంద అతను ఇచిచ్న బాగ చూసి  ఉలికిక్పడాడ్డు. ఆ బాగ చివర అంచు కొంత మేర 
రకత్ంతో తడిసి ఉంది.  

***** 
“పేరేంటి అనాన్రు?” అడిగింది కాష కౌంటర లో ఉనన్ మధయ్ వయసు సతరీ. “వీ.ఆర. సంధాయ్ దేవి” చెపాప్డు ఆనంద. ఆ వయ్కిత్ ఇచిచ్న 

డబుబ్ను తీసుకుని హాసిప్టల కు చేరుకొని ఆ డబుబ్ను ఆపరేషన కోసమై కాష కౌంటరోల్ కడుతునాన్డు ఆనంద. ఆ డబుబ్ను తన భారయ్ ఆపరేషన కి 
వాడుకోవడం ఎంత వరకు సమంజసమో అతనిపుప్డు ఆలోచించే సిథ్తిలో లేడు. తన ముందు ఉనన్ లక్షయ్ం తన భారయ్ పార్ణాలు కాపాడుకోవడం. దానికోసం 
ఇంకొకరి పార్ణాలు వెల కటట్డం ఎంత వరకు నాయ్యం. ఆనంద లో ఇపుప్డు పాపభీతి తొంగి చూసింది. తన భారయ్ పేరున ఆ డబుబ్ కడుతునన్పుప్డు ఆ 
బాగ అంచున చివర ఉనన్ రకత్ం మరక అతనిని వెకిక్రించింది. ఇంకా హాసిప్టలోల్ ఉండలేక తన భారయ్ ఆపరేషన ఇంకొక రెండు గంటలలో 
మొదలౌతుందని తెలిసి కూడా తన ఇంటికి బయలేద్రాడు ఆనంద.   

ఒక పకక్ తన భారయ్ ఆపరేషన విజయవంతం అవుతుందా లేదా అనే ఆలోచన, ఇంకొక పకక్ ఇతరుల అతయ్వసరమైన డబుబ్లు తన 
సావ్రధ్ం కోసం వాడుకుంటునాన్ను అనే పాపభీతి తో పరధాయ్నంగా బండి నడుపుతునన్ఆనంద ఎదురుగా వసుత్నన్ ఎదుద్ను ను గమనించలేదు, అయితే 
అపప్టికే వలసిన నషట్ం జరిగ్పాయింది. సడన బేర్క వెయయ్డంతో కీచు మని శబద్ం చేసూత్ చెటుట్కు గుదుద్కుంది బైక. అంత ఎతుత్న ఎగిరి ఎడం వైపుగా పడాడ్డు 
ఆనంద. “”ఆకిస్డెంట!!!”” ఎవరో గటిట్గా అరిచారు.  

***** 
“గుడ ఈవినింగ మిసెస సంధయ్ ఆనంద.మీకొక గుడ నూయ్స” ఉతాస్హంగా డోర తెరుచుకుని వచిచ్న డాకట్ర రఘురాం అనాన్డు. 
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“గుడ ఈవినింగ డాకట్ర. నేను ఇకక్డునాన్ను ఏంటి? నాకు ఏం జరిగింది?“ అయోమయంగా అడిగింది సంధయ్. వారం రోజుల కిర్తం 
జవ్రం తగగ్టేల్దని ఆనంద తనను తీసుకు వచిచ్ కేర హాసిప్టలోల్ జాయిన చేశాడు. అంతవరకే తనకు గురుత్ంది .ఆ తరువాత ఏమి జరిగిందో తెలీదు. 

“జసట్ రిలాకస్ మిసెస సంధయ్ మీకు ఏమి కాలేదు. మా వలేల్ ఒక చినన్ పొరపాటు జరిగింది” కొంచెం ఇబబ్ందిగా చెపాప్డు డాకట్ర రఘు 
“మీరు అందుకు మమమ్లిన్ క్షమించాలి”అనాన్డు. 

”పొరపాటా ? ఏమిటది డాకట్ర. నేను మిమమ్లిన్ క్షమించడం ఏంటి?” కొంచెం ఖంగారుగా అడిగింది సంధయ్. 
“మిసెస సంధయ్ నేను చెపేప్ది ఖంగారు పడకుండా చివరిదాకా వినండి.వారం రోజుల కిర్తం మీ భరత్ జవ్రం తగగ్టేల్దని మిమమ్లిన్ ఈ 

హాసిప్టల లో జాయిన చేశాడు. టెసుట్ల్ అనిన్ చేసాక మీకు కిడీన్ పార్బల్ం ఉందని తెలిసింది”అని చెపిప్ కొంచెం సేపు ఆగాడు. ”నో” అని అరవబోతునన్ సంధయ్ 
ను వారించి ”పీల్జ మిసెస సంధయ్ నేను చెపేప్ది పూరిత్గా వినండి. డోనట్ గెట ఎగెజ్ౖటేడ” అని మళిళ్ విషయం కొనసాగించాడు.”మీకు కిడీన్ పార్బల్ం అని తెలిసిన 
తరువాత మీ భరత్ ఆనంద చాల బాధపడాడ్డు. ఎలాగైనా మిమమ్లిన్ బతికించుకోవాలని ననున్ బతిమాలుకునాన్డు. నేను ధన సహాయమై నా సేన్హితుడు 
మహేందర్ను కలుసుకోమని మీ భరత్ను విజయవాడ పంపాను. ఆయన ఇంకా తిరిగి రాలేదు. నేను ఆయన సెల కి రెండు గంటల నుంచి టైర చేసుత్నాన్ను 
సివ్చ ఆఫ అని వసోత్ంది” అని మళిళ్ సంధయ్ వైపు చూసాడు.  

“మరి నా ఆపరేషన కు డబుబ్ ఎలా సమకూరింది డాకట్ర?” కొంచెం కుతూహలంగా అడిగింది సంధయ్ “అదేచెపప్బోతునాన్ను సంధయ్ 
గారు.. ఈ విషయం లోనే మీరు ననున్ మా హాసిప్టల సాట్ఫ అందరిని క్షమించాలి. నిజానికి మీకు వచిచ్ంది మాములు మలేరియా జవ్రమే కాకపోతే 
కొంచెం సీరియస గా వచిచ్ంది. కాని మా సాట్ఫ అజాగర్తత్ వలల్ వేరే వాళళ్కు వెళాళ్లిస్న ఎకస్ రే రిపోరట్స్ తారుమారు అవవ్డం వలల్ మీకు కిడీన్ పార్బల్ం 
అనుకుని అదే విషయం మీ భరత్కు చెపాప్ను” అంటూ విషయం వివరించాడు డాకట్ర రఘురాం.  

“మరి నాకు కిడీన్ పార్బల్ం లేదనే విషయం మీకు ఎలా తెలిసింది?“ అడిగింది సంధయ్. 
 “మీ దగగ్రకు రావడానికి ముందర నేను ఒక యాభై సంవతస్రాలు పైబడిన సతరీకి కిడీన్ ఆపరేషన కి అవసరం ఐతే మీ పకక్నునన్ ఐ సి 

యు లోకి వెళాళ్ను. అకక్డ ఆమె కేస షీట, రిపోరట్స్ చూడగానే నేను షాక అయాయ్ను, ఎందుకంటే అందులో కిడీన్ పార్బల్ంకి సంబంధించిన రిపోరట్స్ లేవు. 
ఏదో మాములు జవ్రం గురించినవి వునాన్యి అంతే. అనుమానం వచిచ్ నేను ఆమె పేరు చూసేత్ ఆర. సంధాయ్ దేవి అని ఉంది. నాకు వెంటనే మీ పేరు గురుత్ 
వచిచ్ంది. మీరు వీ. ఆర. సంధయ్ దేవి కదా“ అడిగాడు డాకట్ర రఘు. అవుననన్టుల్ తలూపింది సంధయ్.  

“వెంటనే నేను మీ రిపోరట్స్ తీసుకువచిచ్ చూసేత్ ఆవిడ ఉనన్ సిథ్తికి సరిపోయాయి. నాకు విషయం అరధ్మయియ్ంది. నేను వెంటనే మీ 
అయన సెల కి టైర చేసాను. మీరు సెడటివ డోస వలల్ ఇంకా మగత నిదర్లో ఉనాన్రు. అందుకే మీరు లేచిన తరువాత మీకు విషయం చెపాప్ను” అని 
ముగించాడు డాకట్ర రఘు. 

”ఇంతకి డాకట్ర, ఆ కిడీన్ పార్బల్ం ఉనన్ ఆమెకి ఇపుప్డు ఎలా ఉంది?” కొంచెం కుతూహలంగా అడిగింది సంధయ్. 
“గాడ ఇస దేర. ఆవిడ ఆపరేషన సకెస్స అయియ్ంది. ఇపుప్డు ఆమె కేష్మంగానే ఉంది” అనాన్డు డాకట్ర రఘు.  
“మరి పది లక్షలు అవసరం అయియ్ంది ఆమె కిడీన్ పార్బల్ం కి కదా వాళళ్  బంధువులెవరైనా కటాట్రా?”అడిగింది సంధయ్.  
 “అదే నాకు అరధ్ం కావడం లేదు. హాసిప్టల మొతత్ం విచారించిన ఆపరేషన అయియ్న తరువాత ఆవిడకు సంబంధించిన వాళుళ్ ఒకక్రూ 

కనబడలేదు. కాని ఆపరేషన కి అయియ్న డబుబ్ పే చేసినటుల్ రిజిసట్ర లో ఉంది. ఇది ఎలా జరిగిందో మరి“ కొంచెం అయోమయంగా అనాన్డు డాకట్ర.  
“ఎలా జరిగినా కాని ఆమె కేష్మంగానే ఉంది కదా అంత దేవుడి దయ. ఇంతకి ఆనంద ఏమైనటుట్?” అరధ్ం కానటుట్ అడిగింది సంధయ్. 

తనకి కూడా తెలీదు అనన్టుల్ భుజలెగారేసాడు డాకట్ర రఘురాం. 
***** 

“చాలా అదృషట్వంతుడివయాయ్. తుర్టిలో ఈ రోజు నీకు పార్ణాపాయం తపిప్ంది” తన పకక్నునన్ వయ్కిత్ అనడంతో మెలకువ వచిచ్న 
ఆనంద చుటూట్ చూసాడు. అతని పకక్న ఒక పది మంది వరకు  గుంపుగా మూగి  ఉనాన్రు. 

”నాకు ఏమైంది?” అయోమయంగా ఆడిగాడు ఆనంద.  
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“ఏమి కాలేదు బాబు. ఎదుద్ ఎదురు పడడం వలల్ బైక అదుపుతపిప్ చెటుట్కు గుదుద్కుంది. నువువ్ అంత ఎతుత్న గాలి లోకి ఎగిరావు. కానీ 
అదే సమయానికి అటుగా వచిచ్న ఇసుక లారీలో పడడం వలల్ నీకు సప్ృహ తపిప్ంది. కాని ఎటువంటి నషట్ం జరగలేదు” ఇందాక తనను లేపిన మధయ్ 
వయసు అతను అనాన్డు.  

ఆనంద కి మెలిల్గా విషయాలు అనిన్ గురుత్కురాసాగాయి. ఆ ఆకిస్డెంట అయిన వయ్కిత్, తన భారయ్ కిడీన్ఆపరేషన కోసం అతను ఇచిచ్న 
డబుబ్ను తన భారయ్ పేరు మీద చెలిల్ంచడం, ఎదుద్ ఎదురు రావడంతో బండి అదుపు తపప్డం అంతా కళళ్ముందు కదిలాయి. వెంటనే అతను తన భారయ్కు 
ఎలా వుందో అని ఖంగారుగా బయలేద్రుదాం అనుకునాన్డు. కాని ఆకిస్డెంట కారణంగా బండి పూరిత్గా ధవ్ంసం అవవ్డంతో ఆటోలో హాసిప్టల కి 
చేరుకునాన్డు. డాకట్ర రఘు తన భారయ్ వునాన్ ఐ సి యు లో ఉనాన్డని తెలుసుకుని అకక్డకు పరిగెతాత్డు. డోర తెరుచుకుని లోపలి పర్వేశించగానే డాకట్ర తో  
నవువ్తూ కబురుల్ చెపుత్నన్ సంధయ్ను చూసి అతని మనసు కుదుట పడింది. 

“డాకట్ర సంధయ్ను బతికినిచ్ననుద్కు చాలా కృతజఞ్తలు డాకట్ర “ అంటూ ఎంతో ఉదేవ్గంతో డాకట్రున్ అభినందించాడు ఆనంద. 
“కూల డౌన మిసట్ర ఆనంద. ఇపుప్డే మీ భారయ్కు విషయం మొతత్ం చెపాప్ను. మీకు కూడా చెపాప్లి” దయచేసి నేను చెపిప్ంది పూరిత్గా 

వినండి. “ అంటూ జరిగిన విషయం మొతత్ం ఆనంద కు వివరించాడు డాకట్ర రఘురాం. అంత వినన్ తరువాత కొంచెం అయోమయంగా  
“అంటే నా భారయ్కు కిడీన్ పార్బల్ం లేదనన్మాట. మరి ఆ కిడీన్ పార్బల్ం ఉనన్ సతరీకి డబుబ్లు ఎవరు కటాట్రు. ఆమె తాలూక వాళుళ్ ఎవరు 

లేరనాన్రు కదా” అడిగాడు ఆనంద.  
“ఈ విషయం, గురించే నువువ్ వచేచ్ముందు మీ భారయ్తో చరిచ్సుత్నాన్ను. కాని ఎంత ఆలోచించినా మాకు అరధ్ం కాలేదు.” అని 

అనాన్డు డాకట్ర రఘు.  
“నాకు అరధ్ం అయియ్ంది. ఇది కూడా మీ హాసిప్టల సాట్ఫ చలవే. నేను వీ.ఆర. సంధయ్దేవి పేరున కటిట్న డబుబ్లు వాళుళ్ ఆర. సంధాయ్ దేవి 

పేరున కటిట్ ఉంటారు ” అంటూ ఉనన్ విషయానిన్ బయట పెటాట్డు ఆనంద. 
“మరి నీకు ఇంత డబుబ్ ఒక రోజులో ఎలా దొరికింది” అనుమానంగా అడిగాడు డాకట్ర రఘు. ఇంతలో ఒక కంపౌండర ఖంగారుగా 

అకక్డకు వచిచ్ “డాకట్ర ఒక ఆకిస్డెంట కేస వచిచ్ంది. కండిషన చాలా సీరియస గా ఉంది. మీరు అరెజ్ంటు గా రావాలి“ అని తొందరపెటాట్డు. వెంటనే ఆ 
సంభాషణ అంతటితో ఆపి ఆ ఆకిస్డెంట కేసు దగగ్రకు వెళాళ్డు డాకట్ర రఘు. ఆయనను అనుసరించి వెళిళ్న ఆనంద బెడ మీద పార్ణాపాయ సిథ్తిలో ఉనన్ 
ఆకిస్డెంట తాలూకు వయ్కిత్ని చూసి ఉలికిపడాడ్డు. కారణం అతను ఉదయం హైవే మీద తనకు డబిబ్చిచ్ సప్ృహ కోలోప్యిన వయ్కేత్.  

“ఆనంద ఏమిటలా చూసుత్నాన్వ? ఇతను మహేందర్ గారి మేనలుల్డు” అని అనాన్డు డాకట్ర రఘు. వెంటనే ఆనంద బయటకి 
వచేచ్సాడు. తను చేసిన తపుప్కి అతను చాల పశాచ్తాపప్డాడ్డు. డాకట్ర రఘు మహేందర్ గారి మేనలుల్డిని టీర్ట చేసి ఒక గంటలో సబ ఆరిడ్నేటస్ కి పని 
అపప్గించి వచిచ్ ఆనంద ను కలుసుకునాన్డు. 

“ఏంటి ఆనంద ఆందోళనగా ఉనాన్వ? నీ భారయ్కు ఏమి పార్బల్ం లేదుగా” అడిగాడు డాకట్ర రఘు. 
“అదికాదు డాకట్ర“ అంటూ విజయవాడ హై వే మీద ఆకిస్డెంట విషయం మహేందర్ గారి మేనలుల్డు తన చేతిలో డబుబ్ ఉంచి సప్ృహ 

కోలోప్వడం ఈ విషయం అంతా  బయట పెటాట్డు ఆనంద.  
“డోనట్ వరీర్ ఆనంద. నువువ్ ఇందులో బాధ పడాలిస్ంది ఏమి లేదు. నువేవ్ కనుక సమయానికి ఆ డబుబ్ చెలిల్ంచకపోయి ఉంటే అతని 

తలిల్గారికి ఆపరేషన జరిగి ఉండేది కాదు. నీ ఉదేద్శం వేరైనపప్టికీ దేవుడు మంచే చేశాడు. ఆవిడతో పాటు నీ భారయ్ను కూడా బతికించాడు. అఫ కోరస్ నీ 
భారయ్కు ఏ పార్బల్ం లేదనుకో. నేను మహేందర్ గారి మేనలుల్డితో మాటాల్డి నువువ్ చేసిన సహాయానికి నీకు ఏదో ఒక ఉదోయ్గం వచేచ్ ఏరాప్టు చేసాత్నులే“ 
అనాన్డు డాకట్ర రఘు సంతోషంతో డాకట్ర రఘు చెయియ్ ఊపుతూ.  

“థాంక యు వెరీ మచ డాకట్ర నేను జీవితాంతం మీకు ఋణపడి ఉంటాను” అంటూ ఉదేవ్గంతో అనాన్డు ఆనంద.  
“ నువువ్ రుణపడి ఉండాలిస్ంది నాకు కాదు ఆనంద. ఒకక్ ఆకిస్డెంట తో ఇనిన్ జీవితాలు చకక్ దిదిద్న భగవంతుడికి” అనాన్డు డాకట్ర 

రఘు. ఆనందంతో తన భారయ్ గది వైపు నడిచాడు ఆనంద.  
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