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- పదవ కథ సాయంతర్ం రౌండస్ వేదాద్మని వెళుత్నాన్ను. ఉదయం చూసినపుప్డు రెండు మూడు కేసులు కొదిద్గా కిర్టికల గా ఉనాన్యని
అనిపించింది. వాళళ్ను చూసేసేత్ మనశాశ్ంతి గాఉంటుంది.
వారడ్ లోపలికెళళ్బోయే ముందు వరండాలో మలుపు తిరిగబోతుంటే వినపడాడ్యి.
"బోడిముండ. ఏమీ తెలియకుండానే కనేసిందా ఇదద్రిన్. మొదటోల్ మా బజారోల్నే ఉండేది. తరావ్త ఇలల్ముమ్కుని పోయారు. బాబు
చినన్పుప్డే పోతే ఈళళ్మమ్ దీనిన్ నరిస్ంగ దాకా ఎటాట్ చదివించిందో మా బజారోల్ ఎవరన్డిగినా చెపాత్రు. ."
గతుకుక్మనాన్ను. తెలియకుండానే గుండె వేగంగా కొటుట్కుంది.
ఒకక్ రెండు అడుగులేసి మలుపు తిరిగితే ఆ మాటాల్డిన వాళుళ్ కనిపిసాత్రు. నేను వినన్టుట్ తెలిసిపోతుంది కూడా. అకక్డే ఆగాను.
చేతిలో ఉనన్ మెడిసిన హాండ బుక తీసి ఒక పేజి చదువుతూ నుంచునాన్ను. హఠాతుత్గా వాళళ్కెదురుపడడం ఇషట్ం లేక.
సిగిరెట తాగుతునన్టుట్నాన్రు. నేను కూడా పాసివ సోమ్కింగ చేసుత్నాన్ను. ఆ రెండు మూడు నిముషాలు ఒక గంట సేపులా
అనిపించింది. ఈ సారి మాటలు గటిట్గా కాకుండా మెతత్గా గుసగుస గా వినిపిసుత్నాన్యి.
వినకూడని భాష లో చెపప్కూడనివేవో చెపుప్కుంటూ ఉండివుంటారు. ..
నాకేమీ తెలియనటుట్ అడుగులేసూత్ మలుపు తిరిగాను. డా. నరేష మా వారడ్ ముందు నుంచునాన్డు ఎవరితోనో మాటాల్డుతూ. మాకు
అయిదారేళళ్ సీనియర. ఆ హాసిప్టల లోనే సరజ్న లాగా పనిచేసుత్నాన్డు. ఏ సరజ్రీ అయినా సరే విపరీతమైన సీప్డ తో చేసాత్డు. అలా అని కేర
లెస గా కాదు. వంకపెటట్డానికి వీలేల్నంతఅదుభ్తంగా చేసాత్డని వినాన్ను. .
ఉదయం ఏదో కేసు సరజ్రీ వాళళ్కు రిఫర చేశాను. ఎపెండిసైటిస అనన్ అనుమానంతో .ఆ కేసు చూడడానికి వచిచ్ ఉంటాడు.
వారడ్ లోపలికెళేళ్సరికి నరిస్ంగ సేట్షన లో ఒకక్రూ లేరు. సిసట్ర అంటూ పిలిచి పకక్కెళేళ్ సరికి నరుస్లందరూ ఒక రూం లో గుమి
గూడి ఉనాన్రు. వరలకిష్ మొహం కపుప్కుని ఉంది. ఆమె భుజం మీద చెయియ్వేసి తలోమాటా చెపుత్నాన్రు.
ఏదో జరిగింది.
“ సిసట్ర, రౌండస్ కు వెళాద్మా ?” అనాన్ను.
అందరూ హడావుడిగా సరుద్కునాన్రు.
రౌండస్ కు వరలకిష్ వసేత్ బాగుంటుంది.

యాభై మంది పేషంటల్లో ఏ ఒకక్ పేషంట గురించి అడిగినా, తడుముకోకుండా

చెపేప్సుత్ంది. అంతే కాదు, వరలకిష్ ఏదైనా పేషంట గురించి అనుమానం గా చెపిప్నా , భయపడినా దానిన్ నిరల్క్షయ్ం చేశామో,ఇక వేడి వేడి
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పులుసులో ఈత కొటిట్నటేట్!

ఓ సారి డా. శారద రౌండస్ చేసూత్ చేసూత్, డెలివరీ అయిపోయిన ఓ పేషంట ను తరావ్త రోజు డిశాచ్రజ్ చెయయ్మంది.
వరలకిష్ మాతర్ం " ఈ పేషంటుని చూసేత్ ఐ సి యు లో పెడితే నయమనిపిసుత్ంది డాకట్ర" అంది.
"అంతా నీకే అనిపిసేత్ , నేనెందుకు రౌండస్ కు రావడం. నువువ్ ఛీఫ అనుకోవడం మానేసేత్ మంచిది వరలకీష్ " శారద చీవాటుల్
పెటిట్ంది.
ఆ తరావ్త అరగంటకే , ఆ పేషంటుకు ఫిటస్ వచిచ్, అపప్టికపుప్డు ఐ సి యు కు పంపించాలిస్వచిచ్ంది.
నరస్ వచిచ్, నువువ్ చేసుత్నన్ది తపేప్మో అని డాకట్రిన్ హెచచ్రిసేత్ కోపం తెచుచ్కోకూడదట. ఆమెను మన బెసట్ ఫెర్ండస్ లిసట్ లో
చేరుచ్కోవాలట…. ఎవరో చెపాప్రు.
వరలకిష్ మన ఇగో దెబబ్తినకుండా, మెతత్గా సూచిసూత్ ఉంటుంది.

ఆ హింటస్ పటుట్కుంటే , డూయ్టీ చాలా వరకు సాఫీగా

సాగిపోతుందనే విషయం అనుభవమీమ్ద తెలిసింది.
కౌసలయ్ ఫైలస్ పటుట్కుని వచిచ్ంది. వెనకిక్ తిరిగి చూసుత్ంటే, వరలకిష్ కోసమేనని అరథ్ం చేసుకుని, " అకక్కు తలనొపిప్గా ఉంది
మేడం.” అంది.
నేనేం అడకుక్ండా రౌండస్ కానిసుత్నాన్ను.
చివరికొచేచ్శాము. ఒక పేషంట విషయంలో మధాయ్హన్ం వెళూత్ వెళూత్ సరజ్రీ వాళళ్ను చూడమనన్పేషంట కు ఏమైందో కనుకుక్ంటే ,
"చూశారు మేడం . అది ఎపెండిసైటిస అని ఆపరేషన కూడా చేసేశారు. ఇకక్డే ఉంది.” అని చూపించింది.
పేషంట పరిసిథ్తి బాగానే ఉంది. రౌండస్ ముగించి నరుస్లునన్ రూంలో కెళాళ్ను. వరలకిష్ ఇంజెక్షనస్ రెడీ చేసోత్ంది.
నేను రావడం చూసి మిగతా వాళుళ్ కూడా వచాచ్రు.
"ఏమైంది సిసట్ర?" అనాన్ను.
ఆమాటకే కళెళ్రర్బడి , బొటబొటా నీరు కారేచ్సింది.
“మేడం, ఎకక్డపడితే అకక్డ ముటుట్కుంటాడు మేడం ఆయన. అదేంటంటే, చాలా అసహయ్ంగా మాటాల్డతాడు." అంది సరోజ.
వరలకిష్ ఏమామ్టాల్డకుండా కుమిలిపోతోంది.
ఇలాంటివి వినడం ఇదేం మొదటిసారి కాదు.
" మొనన్ ఇందుమతి నైట డూయ్టీలో ఉంటే రూము రమమ్నాన్డంట. అదేమంటే , మొగుడు చూడకుండా సైడ బిజినెస మీకు అలవాటే
కదే అంటాడు."
"మరాయ్దగా మాటాల్డమంటే వెటకారం చేసాత్డు."
“సతయ్వతికి, పిలల్లు పుటట్లేదని దానిన్ ఎవరూ చూడకుండా వాటేసుకుని మీ ఆయన ఇలాంటివేం చెయయ్డం లేదా? నా దగగ్ర
నేరుచ్కుని వాడికీ నేరప్వే అనాన్డంట."
"ఫైలస్ పటుట్కుని ముందు నడిసేత్ వెనక టచ చేసాత్డు మేడం. వెనక నడుసుత్ంటే గబుకుక్న ఆగిపోయి డాష ఇచేచ్సాత్డు."
“అదేమని అడకూక్డదు. అడిగామంటే ఆ మాటలు వినలేము.”
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ఈ సారి వినన్ది ఎవరితోనూ కంపైల్ంట చెయయ్లేనంత ఘోరంగా ఉంది . ఎపెండిసైటిస పేషంట ను పరీక్ష చేసి చేతులు కడుకుక్ని,
ఆ చెయియ్ ఎకక్డ తుడుచుకునాన్డో, ఏం చేశాడో చెపప్డానికి సిసట్రస్ అందరూ నానా అవసథ్ పడాడ్రు. నొపిప్ తటుట్కోలేక అరిసేత్, ‘పెళళ్యి
ఇనేన్ళైళ్నా ఇంకా నొపేప్ంటే?’ అనాన్డట.
కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుని ‘ఏంటి సార ఇదీ ?’ అంటే
‘ నీ రేటెంతో చెపుప్, దానికింత నీలుగుడేంటీ?’ అనాన్డట.
‘చెపుప్ తెగుతుందని’ వరలకిష్ అరిచినందుకు 'నీకేంటే ఇంత మదం’ అని జుటుట్పటుట్కుని గుంజి అవతలకు వెళిళ్పోయాడట.
చెదిరిపోయిన జుటుట్ ఇంకా ఆలాగే ఉంది. దగగ్రకెళిళ్, తలమీద చెయియ్వేసి " సారీ వరలకీష్" అనాన్ను. ఆ చెయియ్ అలాగే పటుట్కుని
వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచ్ంది. అవమానం తో మనసుడికిపోతోందేమో, వెకిక్ళుళ్ ఆగడం లేదు.
పకక్నే కూరుచ్నాన్ను . కాసేపటికి తేరుకుంది.
" పద వరలకీష్, సూపరింటెండెంట కు చెపాద్ము. కావాలంటే నేను తోడొసాత్ను. ఇలాంటివి భరించడం ఎందుకు? "అనాన్ను.
"అవును మేడం వదలకూడదు.” అందరూ అనాన్రు కానీ,
"ఈ సంగతి తెలిసేత్ ఆయన ఇంటోల్ కూరోచ్మంటాడు.మళీళ్ ఒకక్ పైసా ఇవవ్డు. నేనూ పిలల్లూ చచిచ్పోతాం మేడం . కంపైల్ంట
వదూద్, ఏం వదూద్.”
ఆమె భరత్ ఆ హాసిప్టలోల్నే లాబ లో పని చేసుత్ంటాడుట. ఇకక్డ గోల చాలదనన్టుట్, అదనపు బోనస గా ఒక అనుమానపు మొగుడు.
మా ఛీఫ తో చెపాప్లనుకుని బయటకొచేచ్శాను.
వరండా ఖాళీగా ఉంది. సిగరెట పొగ తపప్ ఎవరూ లేరు.
కార పారక్ దగగ్ర ఇదద్రం ఎదురుపడాడ్ం. ఇదద్రికీ మాటాల్డుకునే పరిచయం లేదు. ఒకే హాసిప్టల లో పనిచేసే డాకట్రుల్ ఎదురుపడితే
పరిచయం లేకపోయినా, ‘హలో' అని విష చేసుకుంటాము. అతనితో ఆ మరాయ్దలు పాటించబుదిధ్కాలేదు. అతను కూడా అదేం పటట్నటుట్
కారు తీసుకుని వెళిళ్పోయాడు.
వీలు చూసుకుని ఇలా జరుగుతోందని ఈ విషయం మా ఛీఫ తో చెపాప్ను. ఆవిడకూక్డా ఈ విషయం కొతత్ కాదు.
సూపరింటెండెంట తో మాటాల్డతానని చెపాప్రు.
PPP
మా ఛీఫ , నేనూ కలిసి, హాసిప్టల సూపరింటెండెంట ఆఫీసుకు వెళాళ్ము.
" మీరో సారి ఇతని విషయం పటిట్ంచుకోవాలి" అంటూ ఆయనకు వరలకిష్ పేరు రాకుండా చెపాప్ము.
అంతా జాగర్తత్గా విని
"చూడమామ్, పనిచేసే చోట చినన్ చినన్ జోకులు వెయయ్డం, సరదాగా ఉండడం ఇవనీన్ పర్తి హాసిప్టలోల్నూ కామనే. అతనేదో
సరదాగా ఉండి ఉంటాడు. ఈ అమామ్యిలుకూడా తకుక్వ కాదు. బాగానే పర్వోక చేసాత్రు. మనం చూసీ చూడనటుట్ వదిలెయాయ్లి.” అంటూ
ఆయన తేలిగాగ్ తీసేశారు.

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2015

డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ

4

" అయినా నేను చూసుకుంటాగా, మీరీవిషయం మరిచ్పొండి ఇంక. " అంటూ భరోసా ఇచాచ్రు గానీ, ఆయన ధోరణి చూసేత్,
"సమసయ్ ను తీసుకెళిళ్ జాగర్తత్గా డసట్ బిన లో వేసాత్ను" అని అనన్టల్నిపించింది.
PPP
ఓ రోజు ఉదయం కేసుల హేండోవర మీటింగ జరుగుతోంది. ఆ టైంలో వారుడ్లోనూ, డెలివరీ రూం లోనూ సీరియస కేసులు
ఏమైనా ఉంటే, వాటిగురించి , ఎలా మేనేజ చెయాయ్లో డిసక్స చేసుకుంటాం. మీటింగ మొదలైన ఒక అరగంటకు చందార్వతి గారినుండి
ఫోన వచిచ్ంది.
"కేసుని షిఫట్ చేసుత్నాన్ను. ఏంబులెనస్ బయలుదేరింది. పదినిముషాలోల్ అకక్డుంటుంది. “ అని
"ఏంటా కేసు?” అని అడిగితే జవాబు చెపప్లేనంత కంగారుగా ఉంది ఆవిడ గొంతు.
మా యూనిట లో డా. చందార్వతిగారు

సీనియర గైనకాలజిసట్. ఆవిడకు బయట సవ్ంత నరిస్ంగ హోం ఉంది. చందార్వతి గారి

హాసిప్టల చాలా అధునాతనం గా ఉంటుంది. సిటీలో ఉనన్ వి ఐ పి లందరూ అకక్డికే వెళాత్రు.
మా బార్ంచ లో ‘సీరియస' అంటే తపప్కుండా బీల్డింగ ఉండే కేసులే ఎకుక్వ. అనిన్ంటికీ రెడీ అయి ఎదురుచూసుత్నాన్ము. ఎందుకైనా
మంచిదని , డూయ్టీలో ఉనన్ ఎనసీత్షియా వాళళ్కూక్డా ఒక మాట చెపిప్ ఉంచాము.
ఫోన చేసిన పదినిముషాలోల్ వచిచ్ంది ఏంబులెనస్.
పేషంట , పాతిక సంవతస్రాలునన్ ఒక యువతి. పెదవులు తెలల్టి రంగులో ..పాలిపోయి ఉనాన్యి. సప్ృహ ఉందో లేదో తెలియడం
లేదు.
ఇంతకూ కేస ఏమిటంటే చందార్వతి గారు సిజేరియన చేశారు. ఆపరేషన అయాయ్క పేషంట ను రూం కు షిఫట్ చేసిన తరావ్త పేషంట
బీపీ పడిపోవడంతో ఆందోళనగా షిఫట్ చేశారు
పేషంట షాక లో ఉంది. ఆమె పొటట్ పరీక్ష చేసేత్,

నీళళ్తో నిండిన బెలూన లాగా ఉంది.

ఏదో ఒక రకత్ నాళం ఓపెన అయి,

బల్డ లీకవుతునన్టుల్ ఉంది. బల్డ తో పొటట్ అంతా నిండి పోయినటుల్ తెలుసోత్ంది. వెంటనే మళాళ్ ఓపెన చేసి, ఎకక్డినుండి రకత్ం పోతోందో
గమనించి కంటోర్ల చెయాయ్లి. వెంటనే ఐవి లైనస్ పెటిట్, బల్డ అరేంజ చేసి , థియేటర కు తీసుకెళాళ్ం.
ఉదయం చేసిన ఆపరేషన, మళీళ్ ఓపెన చేసి , చెయాయ్లిస్న పని పూరిత్చేసే సరికి ఒకటినన్ర గంట పటిట్ంది. నాలుగు యూనిటస్ బల్డ
కూడా ఎకిక్ంచిన తరావ్త

పేషంట సేట్బుల అయింది. బయటకు వచిచ్ చూసేత్ డా. నరేష నిలబడి ఉనాన్డు. వేరే సరజ్రీ చెయయ్డానికి

వచాచ్డేమోనని, ఏమీ మాటాల్డకుండా వెళుతుంటే
అతనే” డాకట్ర" అంటూ పిలిచి “పేషంట ఎలా ఉందని” అడిగాడు.
వివరాలు చెపాప్ను. 'కానీ ఇతనికేం సంబంధం. బహుశా తెలిసిన వాళళ్నుకుంటాను’ అనుకునాన్ను గానీ,
బయట కొచాచ్క మా ఛీఫ చెపిప్ంది. ఆ పేషంట అతని చెలెల్లేనట .
రకత్ం అంతా పోవడం, రెండో సారి ఆపరేషన ,తరావ్త ఆమె చాలారోజుల పాటు హాసిప్టల లోనే ఉండాలిస్ వచిచ్ంది. ఇనెఫ్క్షన
సోకడం…. ఎపప్టికపుప్డు బీపీ పడిపోవడంఒకటి కాదు, పేషంట కు ఎనోన్ కాంపిల్కేషనస్ తలెతాత్యి. ఒక రోజు బాగానే ఉంది అనుకుంటే
ఆ సాయంతార్నికి సిక అయేది.

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2015

డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ

5

ఆమెకు తలిల్దండుర్లు లేరు. అనన్ డా. నరేష ఒకక్డే. భరత్ అమెరికాలో ఉనాన్డు. రావడానికి కనీసం ఓ వారం పడుతుందట. అతని
తలిదండుర్లిదద్రికీ, పెదద్వయసు. మిగతా బంధువులెవరూ వచేచ్ పరిసిథ్తిలో లేరు.
పేషంట నూ, బిడడ్నూ చూసుకునేందుకెవరూ లేరు.

డా. నరేష కు పెళిళ్ అయింది కానీ, భారయ్ వెళిళ్పోయిందనాన్రు. వారడ్ లో

ఉయాయ్లోల్ ఏడుసూత్ ఉంటే నరుస్లే పాలుపటేట్ వారు. మొదటోల్అతని పటల్ ఉండే కోపం వలల్ నిరాసత్ంగా చేసినా, రాను రానూ అందరూ
బిడడ్కు ఎటాచ అయాయ్రు. పగలంతా, ఎకుక్వగా వరలకిష్ చూసుకునేది. వారం తరావ్త భరత్ వచాచ్డు కానీ, బిడడ్ను అతనికి ఒపప్జెపేప్
ధైరయ్ం చెయయ్లేకపోయారు. దాదాపు నెలరోజులయాయ్క కోలుకుంది.
ఆమె డిశాచ్రజ్ అయి వెళిళ్పోయే రోజున అందరూ బాబుని ఎతుత్కుని ముదుద్ చేశారు. ఇంటి దగగ్ర ఆ అమామ్యిని, బిడడ్ను
చూసుకోవడానికి ఇదద్రు కేర టేకరస్ ను పెటాట్రట. ఆ అమామ్యి నరుస్లందరి దగగ్రా సెలవు తీసుకుంటూ, చేతులుజోడించి కనీన్ళుళ్
పెటుట్కుంది. నరుస్లందరూ కూడా చాలా ఇమోషనల అయిపోయారు. వరలకిష్

బాబును ఆమె చేతికందించి "బాబుకోసం జుబాబ్లు

అంటూ” ఆమెకో పాకెట ఇచిచ్ంది. ఆమె వదద్నకుండా సంతోషంగా తీసుకుని
"వరలకీష్, ఓ సారి మీరంతా ఇంటికి రండి. ననున్ చూడడానికి” అంది.
ఆ రోజు టిప రూపం లో డబుబ్లివవ్బోతే వరలకిష్ వదద్ంది.
ఆ అమామ్యి "తీసుకో అకాక్, నాకోసం తీసుకో" అని బతిమలాడినా సరే వదద్ంది.
ఆ అమామ్యి డా. నరేష దగగ్రకెళిళ్, “ అనన్యాయ్, తీసుకోవడం లేదు. నువువ్ చెపుప్" అంది.
" చాలదేమో. ఎంత కావాలో కనుకోక్” అనాన్డు.
మాటాల్డకుండా లోపలికెళిళ్పోయింది.
PPP

ఆమె డిశాచ్రజ్ అయిన మూడు వారాలకు ,

ఓ రోజు, సాయంతర్ం, అందరం ఖాళీగా ఉనాన్ము. కేసులేమీ లేవని, అందరికీ బజీజ్లు తెపిప్ంచారు ఛీఫ. వరలకిష్ టీ తయారు చేసి
తీసుకొచిచ్ంది. ఏవో నవువ్లోల్ మునిగి ఉనాన్ము.
బయట పెదద్ సౌండ తో లాంగ బెల మోగింది. ఏదైనా మరీ ఎమరెజ్నీస్ వచిచ్నపుడు హాసిప్టల బయట గేట దగగ్ర పెదద్ సౌండ తో బెల
మోగుతుంది. హాసిప్టల లో అందరూ ఎలరట్ కావడానికి వీలుగా. అలాంటి బెల ఎకుక్వగా ఏకిస్డెంట కేసులోల్ఇదద్రు ముగుగ్రు సీరియస గా
పార్ణాపాయ సిథ్తిలో ఉంటే మోగుతుంది. అయినా సరే ఎమరెజ్నీస్ లో ఎకుక్వమంది సాట్ఫ అవసరమౌతారని తలా ఒక పనిచెయయ్డానికి
ఆకిస్డెంట అండ ఎమరెజ్నీస్ వైపువెళళ్బోతుంటే, ఆంబులెనస్ నుండి టార్లీ మా వైపే వసోత్ంది. వెనకే డా. నరేష పరుగుతో వసుత్నాన్డు.
అతని చెలెల్లు, మళీళ్ రకత్సార్వంతో వచిచ్ంది. ఇంటోల్ ఏదో పనిచేసూత్ ఉండగా బీల్డింగ మొదలైందట. డా. నరేష ఏంబులెనస్ ని
పిలిపించి తీసుకొచాచ్రు. టార్లీలోంచి రకత్ం ధారగా కారిపోతూ, వరండా అంతా చిమిమ్నటల్యి చూసేందుకు, భయంకరంగా ఉంది.
అందరిలోనూ తెలియని భయం, వణుకు...
ఆమె ఊపిరితీసుకోవడం కోసం ఆయాసపడుతోంది. ఆమె కళళ్లో ఆతృత. చావుకు దగగ్రవుతునాన్ననన్ కంగారు కనిపిసోత్ంది. సెలైన
పెటట్డానికి పర్యతిన్సుత్ంటే నరాలు చికక్డం లేదు. ఆకిస్జెన మాసక్ పెటాట్ము. హాసిప్టల లో ఉనన్ పర్తి డాకట్ర నిముషాలోల్ అకక్డకు
చేరుకునాన్రు. మేము, ఐసియు డాకట్రుల్ , అందరం చెయాయ్లిస్ంది చేశాము. మా వంక చూసి ఏదో చెపప్బోతూ, చెపప్డానికి ఊపిరందక,
కళళ్తోనే ఏదో చెపుత్ చెపూత్ …. ఆమె చివరి శావ్స తీసుకుంది.
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ఆతృత కలిసిన ఆ చూపు మా మీదే నిలిపింది. అది తటుట్కోలేక ఆమె రెపప్లు మూసేశాము.
మా ఛీఫ అందరికనాన్ ముందు తేరుకుంది. ఆ తరావ్త జరగాలిస్న ఏరాప్టుల్ చూసేందుకు ఆమె బయటకు వెళాళ్రు. అంతా కుదుట
పడిందని, రెండు రోజుల ముందే ఆమె భరత్ అమెరికా వెళిళ్పోయాడట. మాటల మధయ్లో ఏం తెలిసిందంటే కంగారులో పేషంట నిమాతర్మే
తీసుకొచాచ్రు కానీ, బాబు సంగతి మరిచ్పోయారు. నరుస్లిదద్రు వెళిళ్ బాబుని తీసుకొచాచ్రు. ఆమె చనిపోయిన మూడోరోజున భరత్
వచాచ్డు . పదవరోజు తరావ్త వెళూత్, తన చెలెల్లితో కలసి వచిచ్ బాబును తీసుకెళాత్నని చెపిప్ వెళాళ్డు.
బాబు వీసా కోసం , అవసరమైన ఫారామ్లిటీస పూరిత్కావడానికి ఒకటినన్ర నెల పటిట్ంది. ఇంటిదగగ్ర ఆడవాళుళ్ లేరు. ఆడవాళుళ్ లేని
ఇంటోల్ పనిచెయయ్మని కేర టేకరుల్ మానేశారట. తపప్ని సరిపరిసిథ్తులోల్ హాసిప్టల లోనే ఉంచారు. ఆ టైం లో బాబు సంరక్షణ అంతా
వరలకిష్ చూసుకుంది. బాబుని తీసుకెళేళ్రోజున డా. నరేష, బాబు తండిర్ వచాచ్రు.
నరుస్లు చేసిన సహాయానికి కృతజఞ్తలు చెపుప్కునాన్డాయన.
"ఇనిన్ రోజులు మీరు చేసిన సరీవ్స కు వెలకడుతునాన్నని అనుకోకపోతే" అంటూ బాబుని చూసుకునన్ నరుస్లకు, ఆయాలకు
డబుబ్లిచాచ్రు. అందరూ తీసుకుని లోపలికెళిళ్న తరావ్త, వరలకిష్ బాబుని తండిర్ కపప్గించింది. ఆమెకూక్డా ఇవవ్బోతే వదద్ని చెపిప్ంది.
బాబు తండిర్ చెపిప్నా, మా ఛీఫ చెపిప్నా వరలకిష్ ఒపుప్కోలేదు.
" తీసుకోమనండి మేడం" అంటూ డా. నరేష వచిచ్ ఏదో చెపప్బోతే మా చీఫ,
" తనకు కావలిస్ంది డబుబ్ కాదు నరేష. కొదిద్గా గౌరవం. అది గురిత్సేత్ చాలు." అంటూ భుజం తటాట్రు.
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