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ళంబి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
23 వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం జేత
ఉత
సాయంతర్ం నాలుగింటికి ఇంటికొచిచ్న జితేందర్ కులకరిణ్ కి గరాజ తలుపు దగిగ్రే సిదధ్ంగా ఉనన్ పదేళళ్కొడుకు కారీత్క కనిపించేడు.
సాయంతర్ం ఆరింటికి వెళళ్బోయే సాకర గేమ కి అపుప్డే తయారుగా ఉనన్టుట్నాన్డు. తండిర్ కారు తలుపు వేసి ఆఫీసు బేగ తో లోపలకి రాగానే
వాటేసుకుని చెపేప్డు, “డాడ ఇవాళ నా సాకర గేమ గురుత్ందా?”
చేతిలో ఉనన్ బేగ, మెయిల బాకస్ లోంచి తెచిచ్న ఆ రోజు మెయిల టేబుల మీద పెటిట్ నవువ్తూ చెపేప్డు జితేందర్, “నువెవ్పుప్డు
మరిచ్పోనిచాచ్వురా నాయనా? ఆ కాల్సులో నినున్ ఎన రోల చేసిన రోజు నుంచి ఇవాళ దాకా రోజుకి పది సారుల్ గురుత్ చేసూత్నే ఉనాన్వు కదా?
అందుకే ఓ గంట ముందు వచాచ్ను. కాసత్ బటట్లు మారుచ్కుని టీ తాగి బయలేద్రుదాం సరేనా?”
“సరే,” కురార్డు తన గదిలోకి పరుగెటాట్డు.
చికక్ని పాలు తాగితే కొలెసట్రాలూ అవీ అంటుకుంటాయి కనక మైకోర్వేవ లో కపుప్ నీళళ్పాలూ, అందులో ఓ టీ పేకెటూట్ పారేసి
బటట్లు మారుచ్కోవడానికి మేడ మీద బెడూర్ం లోకి దూరేడు జితేందర్. బయటకి వచేచ్సరికి బయట కారు చపుప్డు వినిపించింది. ఆషా
ఆఫీసునుంచి వచిచ్నటుట్ంది. ఆవిడ లోపలకి రాగానే పలకరించి అడిగేడు జితేందర్, “టీ తాగుతావా? ఇపుప్డే నేనూ తాగుదామనుకుంటునాన్.”
“సరే, పెటట్ండి, నేనూ పది నిముషాలోల్ తయారై వసాత్. మీరిదద్రూ సాకర పార్కీట్స కి వెళుత్నాన్రా? వచేచ్సరికి ఏదో చేసి పెడతాను డినన్ర
కి.”
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అరగంట పోయాక తలిల్కో ముదిద్చిచ్ బయలేద్రిన కారీత్క ని తీసుకుని కురార్డి సాకర పార్కీట్స కోసం, పది మైళళ్ దూరంలో ఉనన్
మైదానానికి డైరవ చేయడం మొదలుపెటాట్డు జితేందర్. దారిలో అనేకానేక ఆలోచనలు. అసలు వీడికి ఈ సాకర పార్కీట్స ఎందుకో? ఆ ఆటలో
ఎలాగా పొర్ఫెషనల అవలేడు. చదువులో ముందుంటే అదే చాలు. జీవితంలో అసలు ఎకస్ర సైజ అనేది ఎందుకో, అది రోజూ చేయాలనీ
తెలిసేత్ తరావ్త వాడే దారోల్ పడతాడు. సాకర పార్కీట్స అనీ బేస బాల అనీ, సివ్మిమ్ంగ అనీ, ఇదనీ, అదనీ పిలల్లిన్ ఊదరకొటట్డం. వాళుళ్ సరిగాగ్
చేయలేకపోతే మరో ఏడుపు; ఎందుకొచిచ్న గోల. తొమిమ్దేళళ్ వయసులో తాము ఇండియాలో ఏమి చేయగలిగారు? మహా అయితే బాంబేలో
ఈత కొటట్డం నేరుచ్కునాన్రేమో. ఆ మహానగరంలో ఉనన్ ఒక బెడూర్ం, హాల ఇంటిలో కాలు కదపాలనాన్, ఏం చేయాలనాన్ ఇరుకు.
అందుకేనేమో తమకి అందుబాటులో లేని అవకాశాలనీన్ ఈ తరం కురార్ళళ్కి ఉనాన్యని, వాళళ్ని ఇది చేయి అది చేయి అంటూ తోయడం.
చటుకుక్న ఓ జోకు గురొత్చిచ్ంది జితేందర్కి.
సూక్లోల్ పాఠాలు చెపేప్ టీచరుల్ ఒకే ఒక సబజ్కట్ చెపాప్లి. ఒక సబజ్కుట్ మించి వాళుళ్ చెపప్రు. లెకక్లు చెపేప్వాడు సైనుస్ చెపప్డు. అలాగే
హిసట్రీ చెపేప్వాడు సైనూస్, లెకక్లూ చెపప్రాదు; చెపప్మనాన్ వాళళ్కి రాదు. కానీ చదువుకునే పదీ, పనిన్ండేళళ్ కురార్ళుళ్ మాతర్ం పర్తీ
సబజ్కులో
ట్ నూ ఫసట్ మారుక్ తెచుచ్కోవాలి. పెదద్వాళైళ్న మనకి చేతకాని పని కురార్ళుళ్ మాతర్ం ఎలా చేసాత్రో? ఫకాలన్ నవువ్ వచిచ్ంది
అనుకోకుండా నోటోల్ంచి.
నవువ్తునన్ తండిర్ని అడిగేడు కారీత్క, “ఎందుకు నానాన్ నవువ్తునాన్వ?”
“ఏం లేదురా, ఈ సాకర పార్కీట్స ఎనేన్ళుళ్ సాగుతుందా, నీకు ముందు ముందు జీవితంలో ఎలా ఉపయోగ పడుతుందా అని
ఆలోచిసుత్నాన్ను అంతే.”
కురార్డికీ మాట అరధ్మైందో లేదో కానీ ఓ వెరిర్నవువ్ నవేవ్డు. మిగతా పర్యాణం మామూలుగా సాగింది, ఆరోజు సూక్లోల్ ఏం
చేసాడు, టీచర ఎలా చెపుత్నాన్డు అనేవి మాటాల్డుతూ, వాటికి కారీత్క ఇచేచ్ సమాధానం వింటూ. మైదానం దగిగ్ర కురార్ణిణ్ కోచ కి అపప్గించి
అకక్డే ఉనన్ బెంచీ మీద కూరుచ్నాన్డు జితేందర్. పకక్నే మిగిలిన కురర్వాళళ్ తలోల్, తండోర్ కాబోలు కూరొచ్ని ఉనాన్రు. అందరికీ హాయ అని
చెపిప్ ఫోన తీసి ఆషా కి మెసేజ కొటేట్డు, “ఇపుప్డే పార్కీట్స మొదలైంది, ఏమి చేసుత్నాన్వ హనీ” అంటూ.
హనీ గారి దగిగ్రున్ంచి అంత తీయగా లేని సమాధానం వచిచ్ంది వెంటనే. “వంట మొదలుపెటాట్. దాల ఫైర, నినన్ మిగిలిన కూర, కొనిన్
రోటీలు, మామూలుగా రైస.”
“సరే, పార్కీట్స అయిపోయాక బయలేద్రే ముందు మరోసారి మెసేజ పంపిసాత్,” ఫోన జేబులో పెటిట్ సాకర చూడడం మొదలు పెటాట్డు.
కురార్ళుళ్ అటూ ఇటూ పరుగులు పెడుతూంటే కోచ ఎలా కిక ఇవావ్లో, ఎలా పాస ఇవావ్లో చెపుత్నాన్డు. అరగంట పోయాక చినన్ బేర్క. ఆ
తరావ్త సరదాగా చినన్ సాకర మేచ కురార్ళల్ మధయ్. ఆ సరదా మేచ లో తలీల్ తండీర్ అందరూ, ఎంకరేజ చేయడానికి “గో, గో” అని
అరుసూత్ంటే తానూ అరవడం మొదలుపెటాట్డు జితేందర్. దాదాపు మేచ ముగుసూత్ండగా పరుగెటేట్ కారీత్క ఒకక్సారి ముందుకి పడాడ్డు. ఎవరూ
తోసినటుట్ లేదు. మొహం మీద చినన్ దెబబ్తో రకత్ం కారడం మొదలైంది. కోచ ఒకక్సారి ముందుకెళిళ్ కురార్ణిణ్ పైకి లేపాడు. కారీత్క కళుళ్
మూతపడి ఉనాన్యి. వెంటనే మెడమీద, ఛాతీమీద నాడి కొటుట్కుంటోందా లేదా చూసాడు. అంతా బాగానే ఉంది కానీ కురార్డు సప్ృహలో
లేడు. మేచ వెంటనే ఆపుచేసేసరికి జితేందర్ మైదానంలోకి పరుగెటుట్కుని వెళాళ్డు కారీత్క దగిగ్రకి.
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“ఏమైందో తెలియదండి. నేను చూసూత్నే ఉనాన్. ఎవరూ తోయలేదు. ఎందుకేనా మంచిది ఏంబులెనస్ కి ఫోన చేదాద్ం,” అపాలజీ
చెపుత్నన్టూట్ అంటూ ఫోన తీసి 911 కి కాల చేసి ఏంబులెనస్ పంపమని చెపేప్డు కోచ.
జితేందర్కి ఏమి చేయాలో తెలియలేదు. తన వణికే చేతోత్ కురార్డి చేయిపటుట్కుని అకక్డే మైదానంలో కూరుచ్నాన్డు. కనీన్ళొళ్కక్టే
తకుక్వ. పకక్నే ఉనన్ మరో కురార్డి తండిర్ చెపాప్డు, “ఏమీ కంగారు పడకండి. ఇటువంటివి కురార్ళళ్లో సరవ్సాధారణం. మేము ఏంబులెనస్
వచేచ్దాకా మీ దగిగ్ర ఉంటాం. కురార్డికి నాడి బాగానే ఆడుతోంది. ఊపిరి తీసుకుంటునాన్డు. ఏదో నీరస పడాడ్డేమో గంట పార్కీట్స వలల్.”
పది నిముషాలు పది యుగాలుగా గడిచేక వచిచ్న ఏంబులెనస్ కురార్డికి ఆకిస్జన మాసక్ తగిలించి చెవులు గింగురెల్తేత్లా సైరన
మోగించుకుంటూ ఊరోల్ ఉనన్ బాపిట్సట్ హాసిప్టల కి బయలేద్రింది. వెనకనే జితేందర్ తన కారులో దానిన్ అనుసరించేడు. బయలేద్రే ముందు మరో
కురార్డి తండిర్, కోచ కూడా అవసరమైతే తమని అరధ్రాతైరనా, అపరాతైరనా పిలవమని ఫోన నెంబరుల్ ఇచాచ్రని కానీ, మరోటి కానీ గురుత్ లేదు
మనసు సథ్బుగా
ద్ అయిపోయిన జితేందర్కి.
PPP
పారిక్ంగ లో కారు పెటిట్ ఎమరజ్నీస్లోకి పరుగెటాట్డు జితేందర్. మధయ్లో నరుస్ అడుడ్కుని ముందు గదిలోకి పంపించింది. అకక్డ
తనకునన్ ఇనూస్య్రెనూస్ అవీ చూపించాలిట. ఒళుళ్ మండుతుంటే అరిచేడు జితేందర్, “అవతల కురార్డికి పార్ణం మీదకి వసేత్ ఇదేం గోల
ముందు?”
“మీ కురార్ణిణ్ డాకట్ర అపుప్డే చూసుత్నాన్రు. మీకేమీ కంగారు లేదు. మీరు లోపలకి వెళేత్ డాకట్రీన్, నరస్ నీ కంగారు పెడతారు తపప్
మరో ఉపయోగం లేదు. మీ ఇనూస్య్రెనస్ సంగతి చూసేలోపు మిమమ్లిన్ పిలుసాత్రు. పర్శాంతంగా ఉండండి,” కౌంటర లో అమామ్యి చెపిప్ంది.
జేబులోంచి కారడ్ తీసి ఇచేచ్డు జితేందర్. మిగతా విషయాలనీన్ రాసుకునాన్క పెటట్వలిస్న చోట సంతకాలు పెటేట్సరికి లోపలనుంచి
డాకట్ర బయటకొసూత్ కనిపించేడు, “మీరేనా పిలాల్డి తండిర్ అంటూ.” పార్ణం లేచివచిచ్నటైట్ంది.
“నా పేరు డాకట్ర జేమీసన. రండి లోపలకి వెళాద్ం.”
లోపల కురార్డికి అపుప్డే సెలైన తగిలించినటుట్నాన్రు. మొహం తేటగా ఉంది. “ఎలా ఉంది ఇపుప్డు? ఏమైంది అసలు వీడికి?”
అడిగేడు జితేందర్ కురార్ణిణ్ చూసి డాకట్ర తో కంగారుగా.
“ఒకొక్కక్పుప్డు ఇలా పిలల్లు మూరఛ్పోతూ ఉంటారు ఆటలోల్. అంత వరీర్ అవావ్లిస్న దేమీ కనిపించదు. కురార్డు ఆరోగయ్ంగానే
కనిపిసుత్నాన్డు. ఎందుకైనా మంచిదని చినన్ బల్డ సాంపిల తీసాం. దాని రిజలట్ రావడానికో పావుగంట పడుతుంది. పర్సుత్తానికి కురార్డికేమీ
ఫరావ్లేదు. ఇకక్డే కూరోచ్ండి. గంటా, రెండు గంటలోల్ ఇంటికెళిళ్పోవచుచ్. కురార్డి తలిల్ ఇకక్డే ఉనాన్రా?”
అపప్టిదాకా బురర్ పనిచేయని జితేందర్ ఫోన బయటకి తీసూత్ చెపేప్డు, “తలిల్ ఇంటోల్ ఉంది. నేను కురార్ణిణ్ తీసుకుని సాకర పార్కీట్స కి
వెళాళ్ను. అకక్డనుంచి సరిగాగ్ ఇకక్డకే రావడం. నాకు కాలూ చేయీ ఆడలేదు ఇపప్టివరకూ. ఇపుప్డే రమమ్ని చెపాత్ ఆవిడతో.”
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“సరే, మీరు ఆవిడతో మాటాల్డుతూ ఉండండి, నేను బల్డ రిజలట్ వచాచ్క అవి పటుట్కుని వసాత్.” మరో పేషెంట ని చూడాద్నికి కదిలేడు
డాకట్ర జేమీసన.
ఫోన తీసి ఆషా తో అవకతవగాగ్ జరిగింది చెపిప్ వెంఠనే హాసిప్టల కి రమమ్ని చెపాప్డు జితేందర్. ఆవిడ కంగారుగా వంట
అదీ మధయ్లో ఎకక్డిదకక్డ ఆపి ఉనన్ పళంగా బయలేద్రింది. ఆషా వచేచ్సరికి డాకట్ర జేమీసన జితేందర్తో మాటాల్డుతునాన్డు బల్డ రిపోరట్ చేతోత్
పటుట్కుని. అపుప్డే కారీత్క కళుళ్ తెరిచి తనకి తగిలించిన సెలైన బాటిల, పకక్నే ఉనన్ తండిర్నీ, తలిల్నీ చూసూత్ “మామ నాకేమైంది?” అనాన్డు
దాదాపు ఏడుపు మొహంతో.
జితేందర్, ఆషా ఒకేసారి చెపాప్రు, “ఏమీ కాలేదు. సాకర ఆడుతూంటే కిందపడాడ్వు. తలమీద చినన్ దెబబ్ తగిలింది. ఇంకో
అరగంటలో ఇంటికి వెళిళ్పోతునాన్ం.” జితేందర్ ఇటు తిరిగి మళీళ్ డాకట్ర తో మాటాల్డడ్ం మొదలుపెటాట్డు, “బల్డ రిపోరట్ వచిచ్ందా?” ఆషా
కాసత్ కంగారుగా డాకట్ర మొహంలోకి చూసింది.
“రిపోరట్ వచిచ్ంది. కాసత్ తేడాగా ఉంది బల్డ తెలల్ కణాల కౌంట అదీను. ఈ మధయ్న కురార్డికి నీరసం, వాంతులు,
తూలిపడడం లాంటివి అవుతునాన్యా?”
“లేదే? తెలల్ కణాలు ఎందుకు ఏ కారణం వలల్ ఎకుక్వ ఉండొచుచ్?”
సాలోచనగా చూసి చెపేప్డు డాకట్ర జేమీసన, “అనేకానేక కారణాలు ఉనాన్యి. వైరల లేక బాకీట్రియల ఇన ఫెక్షన కావొచుచ్,
మరోటీ కావొచుచ్. ఇపుప్డు డిసాచ్రజ్ చేసాక ఈ ఏంటీబయోటిక మందు వేయండి. ఇన ఫెక్షన అయితే తగుగ్తుంది. రేపు మరిచ్పోకుండా మీ
కురార్డిని పీడియాటీర్షియన దగిగ్రకి తీసుకెళళ్ండి, ఆయన మరికొనిన్ టెసట్ లు చేసి అసలు కారణం చెపాత్రు.”
“ఇపుప్డు ఆ టెసట్ లు అనీన్ మీరే చేయవచుచ్గా?” ఆషా అడిగింది.
“ఎమరజ్నీస్లో అవనీన్ చేయరమామ్. పర్సుత్తం కురార్డిని టెంపరరీ గా టీర్ట చేసి పంపిసాత్ము. మిగతా విషయాలు మీరు మీ
డాకట్ర తో చరిచ్ంచాలిస్ ఉంటుంది. ఆయనకి మీ కురార్డు చినన్పప్టినుండీ తెలుసు కనక ఆ మెడికల హిసట్రీ బటిట్ ఏం చేయాలో ఆయన
చెపాత్రు. అదీ పదధ్తి,” జేమీ సన లేచాడు ఇంక చెపేప్దేమీ లేదనన్టూట్.
మరో గంటకి సెలైన బాటిల లో డిర్ప పూరిత్గా ఖాళీ అయాయ్క, సూదులూ అవీ వంటోల్ంచి తీసి కురార్ణిణ్ కారు దాకా
తీసుకొచిచ్ంది నరస్. ముగుగ్రూ ఇంటికి చేరారు హాసిప్టల ఇచిచ్న కాయితాలు పటుట్కుని. కారీత్క కి ఆకలి లేదంటే పాలు తాగించి వాడు
పడుకునాన్క గూగిల మీద పడాడ్డు జితేందర్, బల్డ రిపోరట్ చేతోత్ పటుట్కుని.
మొదటిగా తెలిసినది – తెలల్ కణాలు ఎకుక్వ ఉంటే అది లుకేమియా అవడానికి ఛానస్ ఉంది. చేతులు వణుకుతూంటే
మిగతాది చదవడం మొదలుపెటాట్డు. అనంతకోటి దరిదార్లలో మళీళ్ శతకోటి దరిదార్లు వేరనన్టూట్ ఈ లుకేమియాలో మళీళ్ రకరకాలు –
లింఫోసైటిక, మైలాయిడ, మైలోజెనస, మైలోమోనోసైటిక అనీ; మళీళ్ అందులో, దీని శార్దధ్ం, దాని పిండాకూడూ అంటూ కార్నిక, ఎకూయ్ట
అనే రకాలు. మనిషి పార్ణం తీయడానికి రెకక్లు విపుప్కుని వికటట్హాసంతో చాపకింద నీరులా కదులూత్ వెనున్లో చలిపుటిట్ంచే మూడు అక్షరాల
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వాయ్ధి – కేనస్ర. రాక, రాక ఈ పదేళళ్ కారీత్క కే రావాలా? కళళ్మమ్ట రాబోయే నీళళ్ని బలవంతంగా అదిమిపెడుతూ కంపూయ్టర కటేట్సి
కురీచ్లో వెనకిక్ వాలాడు జితేందర్ కులకరిణ్. నీళళ్మీద పడవలో కులాసాగా వెళుత్నన్పుప్డు పడవ ఒకక్సారి తిరగబడిపోతే ఊపిరాడక
అనంతమైన అగాధంలోకి మునిగిపోతునన్పుప్డు కలిగే ఫీలింగ.
కాసేపటికి వచిచ్న ఆషా అడిగింది, “ఏమి చూసారు? ఈ బల్డ రిజలట్ మూలాన గూగిలోల్, ఇంటరెన్ట లో ఏమైనా తెలిసిందా?
ఇదేమైనా సీరియసాస్?” మొహంలో కంగారు కనబడుతూనే ఉంది.
“ఏమీ తెలియలేదు. రేపు ఆఫీసు సెలవు పెటిట్ ఈ సంగతి డాకట్ర తో మాటాల్డదాం. డాకట్ర చెపిప్నటూట్ నేను కూడా ఇది ఇన
ఫెక్షన అనుకుంటునాన్. అదే అయితే మూడు రోజులోల్ మళీళ్ సాకర కి బయలేద్రవచుచ్.” లేని నవువ్ మొహం మీదకి తెచుచ్కుని తీయని అబదధ్ం
చెపేప్డు జితేందర్ ఆషాని ఉతాస్హపరచ్డానికి.
PPP
మరాన్డు లేసూత్నే పొదుద్నన్ జితేందర్ మొదటగా చేసిన ఫోన కాల కారీత్క డాకట్ర కి. మొదటోల్ ఆ రోజుకి అపాయింట మెంట లేదనాన్రు
కానీ కిర్తం రోజు ఎమరజ్నీస్ రూమ విజిట గురించి చెపేప్సరికి మరో రెండు గంటలు పోయాక డాకట్ర చూడగలడుట కారీత్క ని. బల్డ రిపోరట్
చూసిన డాకట్ర మొహంలో ఏ భావం లేకుండా చెపేప్డు, మరినిన్ బల్డ టెసట్ లు చేయించాలని. అవి సరిగాగ్ ఉంటే సరే లేకపోతే అపుప్డు
ఆలోచించుకోవచుచ్. పర్సుత్తానికి ఎమరజ్నీస్ రూం డాకట్ర ఇచిచ్న మందు వాడుతూండాలి. కురార్డు మామూలుగా సూక్లుకి వెళొళ్చుచ్. సాకర
పార్కీట్స పర్సుత్తానికి వదుద్.
మూడు రోజులోల్ మిగతా బల్డ రిజలట్ అంతా వచాచ్క పీడియాటీర్షిన ఫోన చేసాడు జితేందర్కి – మాటాల్డాడ్నికి ఓ సారి వెంఠనే రమమ్ని.
కూడా కురర్వాణిణ్ తీసుకురావకక్రేల్దు. ఆషా వసేత్ మంచిది. ఫోన పెటేట్సిన జితేందర్ మనసు ఏదో కీడు శంకించింది – ఎందుకు తననీ, ఆషానీ
రమమ్నాన్డు డాకట్రు? మరో గంటకి ఆషాతో డాకట్ర ఆఫీసులో కూరుచ్నాన్క ఆయన చెపేప్డు, “ఇదంత మంచి నూయ్స కాదు. ఈ బల్డ రిజలట్
చూసూత్ంటే మీ కురార్డికి లుకేమియా అని తెలుసోత్ంది. కానీ నేను కేనస్ర సెప్షలిసట్ ను కాదు. వెంఠనే పిలల్ల ఆసప్తిర్లో కేనస్ర సెప్షలిసట్ డాకట్ర
ఏపిర్ల పీటరస్న అనే ఆవిడ ఉనాన్రు, ఆవిణిణ్ కలవండి. నేను ఈ రిపోరట్ లనీన్ ఆవిడకి పంపిసాత్ను ఇపుప్డే.”
“కారీత్క చనిపోతాడా ఇపుప్డు?” ఆషా దాదాపు ఏడుసూత్ అంది. జితేందర్ ఆవిణిణ్ చేతోత్ పటుట్కుని ఊరడించడానికి పర్యతన్ం చేసాడు.
“కేనస్ర ఏ సేట్జ లో ఉందో తెలిదమామ్ నాకు. మొదటి సేట్జ అయితే తగుగ్తుంది. మీకు డాకట్ర పీటరస్న చెపాత్రు మిగతా వివరాలు.
అయాం సో సారీ, నేను కేనస్ర సెప్షలిసట్ ని కాదు. ఇంతకనాన్ నేను ఏమీ చెపప్లేను.”
PPP
రెండువారాలు గడిచాయి. మళీళ్ బల్డ టెసట్ లు. మరో సారి పరీక్షలు. ఇపుప్డు కొతత్గా అనేకానేక రకాల సాక్న లు, బయాపీస్లు. కేనస్ర
ఏ సేట్జ లో ఉందీ, ఎనిన్ చోటల్ ఉందీ, ఎకక్డైనా గడడ్లునాన్యా, ఉతిత్ లుకేమియా ఒకక్టేనా లేకపోతే చినన్పాటి గడడ్లు తలనుంచి పాదాలదాకా
ఎకక్డైనా ఉనాన్యా అనేవనీన్ చూడాలి. అపుప్డు తెలిసిన విషయాల పర్కారం డాకట్ర ఏపిర్ల పీటరస్న గారు చెపిప్నవి ఇవి – కారీత్క కి కేనస్ర
అనేది నిజం. దాని అసలు పేరు పిలల్లోల్ వచేచ్ ఎకూయ్ట లింఫోబాల్సిట్క లుకేమియా. గడడ్లూ అవీ లేవు కానీ అటు మొదలూ కానీ, ఇటు చివరా
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కాని- మూడో సేట్జ లో ఉంది. మొదటిగా చేయవలిస్ంది కీమో థెరపీ, ఇంటార్వీనస మందులు; హాసిప్టలోల్ నిదర్, తిండీ తిపప్లూ లేని
బతుకులు. ఈ మందులూ, టీర్ట మెంట పేరూల్ చూసేత్ నూయ్కిల్యార కిష్పణుల పేరల్నన్టుట్ – ఇంటర కాంటినెంటల బాలిసిట్క మిసైల, షారట్
రేంజ, మిడ రేంజ, లాంగ రేంజ, డిమోలిషన – నోరు తిపుప్కోలేని వెనున్ వణికించే పేరుల్ – కోల్ఫారబీన, డానో రూబిసిన, డోకోస్ రూబిసిన,
మెథో టెర్కేస్ట, విన కిర్షీట్న; ఇవికాక కారిట్కో సెట్రాయిడస్ అనబడే డెకాస్ మిథాసోన, పెర్డిన్సోన లాంటివి. యముడికీ, చితర్గుపుత్డికీ, ఆఖరికి
లయకారుడైన శివుడికి కూడా ఇంతటి కషట్మైన పేరుల్ లేవే? చావు రావడం కూడా ఇంత కషట్మా? ఒకేసారి కారు పర్మాదంలో
తీసుకుపోవచుచ్గా అలా రోజూ పర్తీ క్షణం చంపకపోతే?
ఆషా కనీన్ళుళ్ ఆపుకోలేకపోతూంటే జితేందర్ అడిగేడు డాకట్ర పీటరస్న ని, “మధయ్ సేట్జ లో ఉందనాన్రు కనక మహా అయితే కారీత్క
ఇంకా ఎంతకాలం బతకొచుచ్?”
“చెపప్లేమండి. కీమోథెరపీకి ఎలా రెసాప్ండ అవుతాడో దానిన్ బటిట్ చెపప్గలం. కానీ మొదటి మూడునెలలు మీకు కషట్ంగా ఉంటుంది.
మందులు పనిచేసేత్ కురార్డు కోలుకోవచుచ్,” డాకట్ర పీటరస్న చెపిప్ంది. కరర్ విరకుక్ండా, పాము చావకుండా చెపప్డం అంటే ఇదేనా?
ఆ మరాన్టినుండి కారీత్క కు కీమోథెరపీ మొదలైంది. జితేందర్, ఆషాలలో ఎవరికి కుదిరితే వారు శెలవు పెటట్డం, కురార్ణిణ్ థెరపీకి
తీసుకెళళ్డం. కారీత్క ని సూక్లు మానిపించి వారాలు కావసోత్ంది. పార్ణమే పోతూంటే సూక్ల ఓ లెకాక్? సూక్ల పిలల్లు అందరూ కలిసి
వీలునన్పుప్డలాల్ ఓ కారూడ్, గెట వెల బెలూనూల్ ఇసూత్నే ఉనాన్రు. సూక్ల పిర్నిస్పాల, కారీత్క టీచరూ ఆఫీసు నుంచి ఫోను చేసి కనుకుక్ంటూనే
ఉనాన్రు ఎపప్టికపుప్డు. కేనస్ర అలా పాకుతూనే ఉంది కారీత్క వంటోల్. జాతసయ్ హి ధృవో మృతుర్య్ర ధృవం జనమ్ మృతసయ్చ….
ఒకోక్సారి కారీత్క కి అరధ్రాతిర్ ఏదైనా అయితే ఎమరజ్నీస్కి పరుగెడుతూనే ఉనాన్రు జితేందర్, ఆషా. మొదటోల్ సాకర పార్కీట్స లో కారీత్క
కళుళ్ తిరిగిపడిపోతే చూసిన డాకట్ర జేమీసన కురార్ణిణ్ రెగుయ్లర గా ఎమరజ్నీస్లో చూసూత్నే ఉనాన్డు. టెంపరరీగా ఏదో చేసి ఇంటికి పంపిసూత్నే
ఉనాన్డు. ఒకపుప్డు బంతిలా ఉండే కారీత్క ఇపుప్డు జుటుట్ లేకుండా నునన్టి గుండుతో, బరువు సగానికి సగం పడిపోయి జీవచఛ్వం లాగా
తయారయేయ్డు. బూరి బుగగ్లతో మిసమిసలాడే ఒకపప్టి కారీత్క ఇపుప్డు దాదాపు బయటకి తనున్కొచేచ్ బొమికలతో ఒక అసిథ్పంజరపు పోగు.
కొడుకు జీవితం ఇలా అయినందుకు జితేందర్, ఆషా మొహాలలో ఒకపుప్డు కనిపించే వెలుగు ఇపుప్డు భూతదద్ం పెటిట్నా లేదు. ఏమి
తింటునాన్రో, ఏమి తాగుతునాన్రో చూసుకోలేని జీవితం. కేవలం మూడక్షరాల కేనస్ర వాయ్ధి భాధితులోల్ ఎవరిన్ అడిగినా చెపేప్ సమాధానం
ఇదే. కేనస్ర - వచిచ్న ఎవరీన్ ఒకక్సారి చంపదు. వంటిని, ఇంటిని, బేంక ఎకౌంటల్ని, చుటాట్లని, హితులీన్, సేన్హితులీన్ పీలిచ్ పిపిప్ చేసి మరీ
చంపుతుంది. పోయినవాడు అదృషట్వంతుడు; ఒకేసారి పోతాడు. మరి మిగిలినవారో? వాళుళ్ జీవితాంతం కుమిలిపోతూ రోజూ ఛసూత్నే
ఉండాలి.
ఆరు నెలలు పైన గడిచాక డాకట్ర పీటరస్న పెదవి విరిచింది. అపుప్డు చెపిప్న పర్కారం మహా అయితే కారీత్క మరో ఏడు వారాలు
బతకొచుచ్. పిలల్లోల్ 85 శాతం బాగా పనిచేసే కీమోథెరపీ కారీత్క కి పనిచేయటేల్దు. ఒకే ఒక దారి ఉంది. ఎముకలోల్ గుజుజ్ మారిప్డి – లేదా
బోన మారో టార్నస్ పాల్ంట. ఎండిన మోడు చిగురించే ఆశ. అయితే ఇందులో ఉనన్ చికుక్ – సరైన దాత దొరకాలి. కారీత్క కి సరిపడే బోన
మారో ఇచేచ్ దాత ఎవరు? ఎంతకాలం వెదికితే దొరుకుతాడు? దొరికినా కావాలిస్నంత కాలం ఇసాత్డా? చిగురించే ఆశకీ, దానిన్ మొగగ్లోనే
తుంచేసే రియలిటీకి ఎంత తేడా? ఒకక్ పది సెకనులేనా?
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ఆ రోజు రాతిర్ ఆషా, జితేందర్లకి నిదర్లేదు. ఆషా ఇండియాలో ఉనన్ తలిల్కి ఎపప్టికపుప్డు ఫోన చేసూత్నాన్, మరో సారి చేసి చెపిప్ంది
ఈ విషయాలనీన్. ఆవిడ పాతకాలం మనిషి. ఏమీ ఫరావ్లేదు ‘నేను నాసిక లో ఉనన్ తర్య్యంబకేశవ్రుడి గుడికి వెళిళ్ మృతుయ్ంజయ జపం
చేసూత్ ఉంటా కంగారు పడకండి’ అని అకక్డనుంచి చెపూత్నే ఉంది. మళీళ్ చినన్ ఆశ. ఆవిడ జపం ఫలించి కేనస్ర తగిగ్తే? ఆషా వేయి దేవుళళ్కి
మొకుక్కుంది.
రోజులు గడుసూత్నే ఉనాన్యి. ఓ రోజు మళీళ్ అరధ్రాతిర్ ఎమరజ్నీస్లో డాకట్ర జేమీసన చూసాడు కారీత్క ని. ఈ సారి – అనిన్ చావులు
చూసిన జేమీసన కూడా - సనన్గా వణికేడు కారీత్క ను అవతారం చూసి. మృతుయ్కళ ముందే వచేచ్సిందా అనిపించేలాగా ఉనాన్డు కురార్డు.
PPP
ఆ రోజు హాసిప్టల డూయ్టీ ముగించి ఇంటికొచిచ్న జేమీసన టి.వి ఆన చేసి సోఫాలో కూరుచ్నాన్డు. కారీత్క రూపం మనసులో
మెదులుతూనే ఉంది రోజంతా. ఎటువంటి కురార్డు ఎలా అయేయ్డు? మనసులో ఏదో కోపం. ఏమీ చేయలేని నిసస్హాయత. చేతిలో గన ఉండి
కేనస్ర అనే వయ్కిత్ కనక ఎదురుగా కనపడి ఉంటే గన లో గుళుళ్ అనీన్ ఆ కేనస్ర మీద కాలేచ్యడానికి ఏమీ అనుమానం అకక్రేల్దు. పకక్నే
ఆయన పదమూడేళల్ కూతురు జెనిన్ఫర ఐ-పేడ మీద ఏదో ఆట ఆడుకుంటోంది. “ఏమామ్ సూక్ల ఎలా ఉంది ఈ రోజు?” అడిగేడు డాకట్ర,
ఏదో మాటాల్డాలి కనక.
“బానే ఉంది, మా టీచర పెటిట్న టెసట్ లో నేను మొదటి రేంక సంపాదించా” ఉతాస్హంగా చెపిప్ంది పాప మొహం ఐపేడ లోంచి
బయటకి తీయకుండా, “మరి నీ హాసిప్టల ఉదోయ్గం ఎలా ఉంది ఈ రోజు?”
“బాగాలేదమామ్. నీకు చెపాప్నోసారి గురుత్ందా? ఓ కురార్డు బంతిలాగా ఉండేవాడు బూరి బుగగ్లతో; అతనికి కేనస్ర వచిచ్ందని?
అతనికి ఇపుప్డు బాగా ముదిరిపోయింది. అతనిన్ చూసేత్ కడుపు దేవుతోంది. భగవంతుడు ఇంత కఠినుడా అనిపిసోత్ంది కూడా.” ఉకోర్షం
వెళళ్గకేక్డు జేమీసన.
పకక్నే ఉనన్ కిచెన లోంచి వింటుందేమో, అకక్డనుంచి బాణంలాగా రివువ్మని వచిచ్ంది జేమీసన వాళాళ్విడ అరుపు, “ఆ మాట
పిలల్లోత్ చెపప్డమేమిటి? బుదుధ్ందా?”
“అయామ సో సారీ, మనసులోది ఎంత అణుచుకుందామనుకునాన్ ఈ సారి అనుకోకుండా నోటోల్ంచి వచేచ్సింది” అపాలజీ
ఇచుచ్కునాన్డు డాకట్ర.
“కురార్డి పేరు ఏమిటి నానాన్?”
“ఇండియా నుంచి వచాచ్రమామ్ వాళుళ్. వాళల్ పేరుల్ కాసత్ విచితర్ంగా నోరు తిరకుక్ండా ఉంటాయి మనకి. కార టీక అనో ఏదో
అనాన్రు. మేము హాసిప్టలోల్ నోరు తిరగడానికి కారట్ అంటునాన్ం.”
“కారట్ అంటే మన షాపింగ మాల లో కారట్ లాంటిదా? లేకపోతే కార టీక అంటే అరధ్ం ఏమై ఉండొచుచ్?”
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“నువేవ్ చెపాప్లి మరి. చేతిలో ఐపేడ ఉంది కదా, గూగిల చేసి చూడు. నేను ఇపుప్డే వసాత్,” బాతూర్ంలోకి దూరేడు డాకట్ర జేమీసన
మరోసారి వాళాళ్విడ అరిచిన అరుపు విని.
పాప ఐపేడ మీద సి-ఎ-ఆర-టి కారట్ అని టైప చేయడానికి పర్యతిన్ంచింది. అలా టైప చేయడంలో ఎందుకో ఆర, టి అనే అక్షరాల
మధయ్ ఓ డేష పడింది.

అలా టైప చేసూత్ండగానే గూగిల కారట్ థెరపీ, కారట్ ములిట్పుల మైలోమా, లింఫోమా అనేవి ఆటోమేటిక గా

చూపిసూత్ంటే పాప కళుళ్ పెదద్వయాయ్యి. ఇదేనా తండిర్ చెపిప్న కేనస్ర? అసలు కురార్డి పేరు, దాని అరధ్ం తెలుసుకుందామనుకునే విషయం
మరిచ్పోయి మొదటి లింకునుంచి అలా చూసూత్ంటే జేమీసన బాతూర్ం లోంచి బయటకొచిచ్ కూతురి పకక్నే కూరుచ్నాన్డు టివి చూడాడ్నికి.
“డాడ ఇది చూడు,” పాప ఐపేడ అందించింది. టివి సంగతి మరిచ్పోయి జేమీసన కార – టి అనే కొతత్ కేనస్ర టీర్ట మెంట గురించి
చదవడం మొదలుపెటేట్డు. ఇదో కొతత్రకం ఇమూయ్నోథెరపీ. సోల్న కెటరింగ కేనస్ర సెంటర నుంచి ఒకొక్కక్ కేనస్ర సెప్షలిసూట్ ఈ మధేయ్
పర్యోగాతమ్కంగా మొదలుపెటిట్నది. మిగతా మందులేవీ పనిచేయనపుప్డు ఇది చివరి ఆయుధం. మనిషి ఎలాగా పోతాడని తెలిసినపుప్డు
చేతిలో ఉనన్ చివరి ఆయుధం పర్యోగించడంలో తపుప్లేదు కదా?
పది నిముషాలు కళాళ్రప్కుండా అనీన్ చదివాక పాపకి ఐపేడ ఇచేచ్సి ఇది మరాన్డు చేయాలిస్న మొదటి పనిగా తన ఫోన లో
రిమైండర పెటుట్కునాన్డు డాకట్ర జేమీసన.
తరవాత రోజు పొదుద్నన్ లేసూత్నే జేమీసన చేసిన మొదటి పని కేనస్ర సెప్షలిసుట్ డాకట్ర పీటరస్న కి ఫోన చేసి కార-టి గురించి
అడగడం. జేమీసన చెపిప్నది వినాన్క ఆవిడ అంది, “అవును నేను కూడా కురార్డి పేరెంటస్ ని అడుగుదాం దీనిగురించి అనుకుంటునాన్ను.
చివరి దశలో కొంతమంది ఒపుప్కోరు ఎందుకంటే ఇటువంటి దశలో ఆ కార-టి కూడా పనిచేయకపోవచుచ్.

అయినా అడిగి

చూసాత్నులెండి.”
అదే రోజు జేమీసన ఆషా, జితేందర్లకి ఫోన చేసి చెపాప్డు, “ఓ సారి డాకట్ర పీటరస్న కి కలవండి. చివరిగా ఈ టీర్ట మెంట ఇషట్ం
ఉంటే మొదలుపెటట్వచుచ్.” ఇంత జరిగాక జితేందర్, ఆషాలతో మాటాల్డింది కేనస్ర సెప్షలిసట్ డాకట్ర పీటరస్న. ఆవిడ చెపప్డం పర్కారం, “ఇది
ఇంకా పర్యోగాల సేట్జీలో ఉంది. మిగిలిన ఒకక్ ఆశ ఇదే. మీకు ఇషట్ం ఉంటే జేరిప్ంచండి. లేదా, పోయేదేమీ లేదు. కురార్డికి తగుగ్తుందని
ఏమీ గారంటీ లేదు. పనిచేయవచుచ్, లేకపోవచుచ్. ఇంక బాధ పెటట్కుండా అలా వదిలేసాత్ం అంటే మీ ఇషట్ం. పనిచేసి కురార్డికి బాగుపడితే
పూరిత్గా ఆరోగయ్ం రావడానికి మరో ఆరు నెలల నుంచి ఏడాది పైన పటట్వచుచ్.”
“అసలీ మందు ఎలా పనిచేసుత్ంది? ఇపప్టివరకూ వాడినవి ఏవీ పనిచేయలేదు కదా?” జితేందర్ అడిగేడు.
తన లేబ లోకి తీసుకెళిళ్ అకక్డునన్ ఛారుట్లూ బొమమ్లూ చూపిసూత్ డాకట్ర పీటరస్న చెపప్డం మొదలుపెటిట్ంది. “మీ కురార్డి
రకత్ంలోంచి కొనిన్ టి-సెలస్ బయటకి తీసాత్ం మొదటిగా. వాటిని లేబ లో జెనెటిక గా మారాచ్లి, కైమరిక ఆంటీజెన రిసెపట్ర (సి. ఏ. ఆర)
లాగా. ఈ టి సెలస్ లోంఛి తయారు చేసిన సి.ఏ.ఆర నే కార-టి సెలస్ అంటునాన్ం. వాటిని ఎకుక్వగా తయారుచేసి మళీళ్ కారీత్క రకత్ంలోకి
వదులుతాము. అవి కేనస్ర కణాలలో పోర్టీనస్ ని చటుకుక్న పటుట్కోగలవు. ఓ సారి కార – టీ సెలస్ కేనస్ర కి అతుకుక్ంటే వాటిని
అకక్డికకక్డే చంపేసాత్యి. వీటివలల్ మరో సుఖం ఏమిటంటే ఈ కార-టి సెలస్ శరీరంలో చాలాకాలం పాటు ఉంటాయి. అందువలల్
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అసలంటూ పనిచేయడం మొదలుపెడితే దాదాపు జీవితాంతం అవి మరోసారి కేనస్ర రాకుండా కాపాడతాయి. అయినా చెపాప్నుకదా, ఇది
పనిచేసుత్ందా అనేది ఇంకా ఏదీ ఇతమితథ్ంగా తెలియదు. మీ కురార్డే మొదటి పేషెంటు మా లేబ లో. అంటే ఇవి పనిచేసాత్యా లేదా అనేది
మీతోపాటు మేము కూడా నేరుచ్కోవాలి.”
కనన్తలిల్ కనక ఆషా వెంఠనే “తపప్కుండా మొదలుపెటట్ండి” అనేసింది కానీ జితేందర్ మనసులో రెండు ఆలోచనలు తగిలాయి. అసలే
కురార్డికి నీరసంగా ఉంది, దాదాపు పర్తీ రోజు కీమోథెరపీ అనో మరోటో అనో సూదులు గుచుచ్తునాన్రు. ఈ సిథ్తిలో ఇంకా బాధపెటట్డం
దేనికీ? పోనీ ఈ మందు వలల్ తగుగ్తుందా అంటే గారంటీ లేదని ఆవిడే అంటోంది. ఇలా పది నిముషాలు అటూ ఇటూ కేనస్ర ఆసప్తిర్
కారిడారల్లో తిరిగేడు, ఏం చెపాప్లో తెలియక. చివరికి ఆషా మొహం చూసి ఒపుప్కోక తపిప్ంది కాదు. అదే రోజు ఈ టీర్ట మెంట వలల్
కురార్డు పోయినా కోరుట్లో కేసు వేయం అనీ, మరొకటనీ కాయితాల మీద అనీన్సంతకాలు పెటిట్ంచుకునాన్క కార-టి టీర్ట మెంటు
మొదలుపెటాట్రు కారీత్క మీద.
PPP
టీర్ట మెంట సాగుతూంటే మొదటివారంలో కారీత్క కి విపరీతమైన జవ్రం, ఊపిరి ఆడకపోవడం అయేయ్సరికి ఇంటెనిస్వ కేర లోకి
మారచ్బడాడ్డు. ఆ సరికి నరుస్లు మాటాల్డుకోవడం పర్కారం జితేందర్కి తెలిసినది, కురార్డు మరో రెండు వారాలు బతికితే గొపేప్. పులి మీద
పుటర్లా ఇపుప్డు కారీత్క కి కిడీన్లు పాడవుతునన్టుట్ బల్డ రిజలట్ చూపిసోత్ంది. ఆ వారంలోనే పీటరస్న చెపిప్ంది, హితులూ సేన్హితులూ,
చుటాట్లనీ పిలవమని – చివరి చూపుకి. ఓ మందుకి పర్యోగం చేసినపుప్డు ఫలితాలు ఇలా ఉంటాయని తెలియడానికి ముందు ఎవరో ఆ
మందు వేసుకుని ఉండాలి కదా? కానీ ఇది మొదటిసారి ఈ పర్యోగం చేయడం. మొదటి పేషెంటు కారీత్క. అయితే డాకట్ర పీటరస్న
అనుకునన్టూట్ కారీత్క కి పార్ణం పోలేదు. మరో రెండు రోజులు ఇంటెనిస్వ కేర లో ఉనాన్క కాసత్ సిథ్మితపడాడ్డు. కానీ బయటకి మామూలు వారడ్
లోకి పంపడానికి డాకట్ర పీటరస్న కి మనసొపప్లేదు. కురార్ణిణ్ అకక్డే ఉంచుదామని నిరణ్యించుకునాన్క ఇటువంటిదే మరో కేసు చేతిలోకి
వచిచ్ంది ఆవిడకి. దాదాపు కారీత్క కేసు లాంటిదే, అనిన్ ఆశలూ పోయాక చివరిగా కార-టి పనిచేసుత్ందేమోనని చూడాడ్నికి వచేచ్రు.
ఆ రెండో కురార్డికూక్డా ఈ టీర్ట మెంట మొదలుపెటాట్క మళీళ్ ఇదే పదధ్తి. జవ్రం, కిడీన్లో పాడవుతునన్టుట్ చెపేప్ బల్డ రిజలట్! ఈ
రిజలట్ చూసిన పీటరస్న కి ఒకక్సారి ఏదో యురేకా అనన్టుట్ తటిట్ంది. ఇదద్రు కురార్ళళ్కీ ఒకేరకమైన టీర్ట మెంట, ఇదద్రికీ ఒకేలాగ జవ్రం,
కిడీన్ పాడవుతునన్టూట్ చూపిసోత్ంది. మందుకానీ పనిచేసోత్ందా? మరో రెండు మూడు వారాలు ఇదద్రీన్ అలాగే ఇంటెనిస్వ కేర లో ఉంచమని
చెపిప్ తన కూడా పనిచేసే డాకట్రల్తో వివరాలు మాటాల్డాడ్నికి వెళిళ్ంది.
ఆ మాటలోల్ తెలిసివచిచ్నదేమిటంటే దాదాపు మందు పనిచేసోత్ంది. మరి కొనిన్వారాల దాకా చూడడ్ం మంచిది. ఎలాగా పిలల్లిదద్రూ
పోతారని తెలిసినపుప్డు మరో కొదిద్ రోజులు వేచి చూడడ్ంలో తపేప్ముంది?
PPP
ఆరువారాలు గడిచాక పిలల్లు ఇదద్రూ కోలుకోవడం మొదలుపెటేట్సరికి, అపుప్డు చేసిన బరో బల్డ టెసట్ లో తెలిసివచిచ్నది విని డాకట్ర
పీటరస్న కి నోట మాట రాలేదు. కార-టి సెలస్ కారీత్క రకత్ంలో ఉనన్ దాదాపు రెండుమూడు పౌనుల కేనస్ర సెలస్ ని చంపేసాయి. కురార్డికి
జవ్రం, కిడీన్ పోర్బెల్ం ఉనన్టుట్ చూపించినది ఇలా చచిచ్పోయిన కేనస్ర సెలస్ వలేల్. కార-టీ సెలస్ పనిచేసుత్నాన్యి, అదీ మామూలుగా కాదు,
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అదుభ్తంగా! కీమోథెరపీలో కూడా ఇంత వేగంగా రిజలట్ కనిపించదు. వళుళ్ గగురొప్డుసూత్ండగా వెళిళ్ ఆషా జితేందర్లతో చెపిప్ంది ఈ మాట.
అయితే ఇంకా పూరిత్గా తగగ్లేదు కనక కాసత్ జాగర్తత్గా చూసూత్ ఉండాలి. కార-టి సెలస్ వలల్ మరో ఇమూయ్న రియాక్షన వసేత్? అందుకే మరీ
అంత సంతోషం పనికిరాదు అపుప్డే.
మరో నెల గడిచాక కారీత్క ని ఇంటికి పంపించేరు. నీరసంగా ఉనాన్డు కానీ కేనస్ర తగుగ్తోంది. మృతుయ్వు వడిలోకి వెళిళ్ దాదాపు
నెలల తరావ్త దాని ముఖంలోంచి దిగివ్జయంతో బయటకి రావడానికి సిదధ్మౌతునాన్డు. అది చాలదా?
జరిగినదంతా వినన్ ఆషా తలిల్ ఫోనులో చెపిప్ంది, “నేను చెపాప్ను కదే, మృతుర్య్ంజయ జపం చేసుత్నాన్ననీ? ఇండియా వచిచ్నపుప్డు
కురార్ణిణ్ నాసిక లో గుడికి తీసుకెళాద్ం. ఏమీ కంగారు లేదు.”
PPP
ఈ తతంగం గడిచిన ఎనిమిది నెలలకి జితేందర్ ముందు నడుసూత్ ఉంటే, కారీత్క తలిల్ చేయి పటుట్కుని డాకట్ర పీటరస్న ఆఫీసుకొచాచ్డు
మరో సారి బల్డ టెసట్ చేయించుకోవడానికి. ఇంకా వళుళ్ చేయలేదు కానీ, కళళ్లో వెలుగు కనిపిసోత్ంది. నరుస్ బల్డ సాంపిల తీసుకునాన్క డాకట్ర
ఆఫీసులో కూరుచ్నన్పుప్డు చెపిప్ందావిడ, “కార-టి సెలస్ పనిచేసుత్నాన్యనన్మాట నిజమని తెలుసోత్ంది కదా, అయితే ఇపుప్డవే సెలస్ కురార్డి
వంటోల్ ఇమూయ్న సిసట్ం మీద పనిచేసూత్ ఉండవచుచ్; అంటే ఏ సెలస్ మొదటోల్ కేనస్ర గా మారాయో అవే ఇమూయ్న సెలస్ ని ఈ కార-టి
చంపేసూత్ ఉంటుంది. అందువలల్ ఫూల్, దగుగ్, నుయ్మోనియా లాంటివి మిగతావాళళ్కనాన్ ఈ కురార్డికి రావడానికి అవకాశం ఎకుక్వ. ఇనిన్
వారాలకని చొపుప్న ఓ సారి వచిచ్ ఇమూయ్నోగోల్బులిన థెరపీ లాంటిది తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఒకోక్సారి ఇంజెక్షన, అది కుదరకపోతే
చినన్పాటి ఇనూఫ్య్జన చేయాలి. వచిచ్న పర్తీసారీ గంటా రెండు గంటలోల్ ఇంటికి వెళిళ్పోవచుచ్. సరేనా?”
ఆషా అంది వెంఠనే, “నేను మొదటిసారి కనడమైతే వాణిణ్ కనాన్నండి. కానీ మీరు వాడికి పార్ణం పోసారు. ఈ చినన్ చినన్ సూదుల
వలల్ జరిగే నషట్ం ఏపాటిది వాడి పార్ణంలో పోలిసేత్? మీరేం చెపేత్ అదే”
“సరే అయితే మిమమ్లిన్ చూదాద్మని మరొక విజిటర వచాచ్రు ఈ రోజు. కలుసాత్రా?” డాకట్ర పీటరస్న అడిగింది మొహంలో వచేచ్
చిరునవువ్ దాచిపెటిట్.
“విజిటరాస్? మాకా? మీ ఆఫీసులోనా?” జితేందర్ అడిగేడు ఆశచ్రయ్ంగా.
డాకట్ర పీటరస్న తనకూడా రమమ్ంటూ ఏమీ మాటాల్డకుండా లేచి పకక్రూములోకి నడిచింది. ఆవిడ వెనకే ముగుగ్రూ నడిచేరు. అకక్డ
కనిపించినది ఒకపుప్డు కారీత్క ని రెగుయ్లర గా ఎమరజ్నీస్లో చూసిన డాకట్ర జేమీసన, ఆయన కూతురు జెనీన్ఫర.
జితేందర్ వెళిళ్ చేయి కలిపేడు జేమీసన కి. జేమీసన అనాన్డు, “కురార్డు బాగునాన్డండి, మరో మూడు నాలుగు నెలలోల్
సూక్లికెళొళ్చుచ్.” అటు తిరిగి కారీత్క తో చేయి కలుపుతూ అడిగేడు, “కారట్, మరోసారి సాకర కి వెళాత్వా లేకపోతే అమెరికన ఫుట బాల
నచుచ్తుందా? ఇది మా పాప జెనీన్ఫర” పరిచయం చేసాడు.
“అమెరికన ఫుట బాల నాకు నచచ్దు. సాకర కే వెళాత్,” కారీత్క చెపేప్డు జేమీసన ఇచిచ్న చేతిని అందుకుని.
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జితేందర్కి ఆషాకీ ఏమనాలో తెలియలేదు. గొంతులోంచి మాట ఏదో గరుగాగ్ వసూత్ంటే జితేందర్ అనాన్డు, “మీ ఇదద్రి సహాయం
లేకపోతే వీడు బతికి ఉండేవాడు కాదు. మేము చరమ్ం వలిచి ఇచిచ్నా మీ ఋణం ఎపప్టికీ తీరుచ్కోలేము. అవునా ఆశా?” అంటూ
వాళాళ్విడకేసి చూసాడు. ఆవిడ ఏమీ మాటాల్డలేక పకక్కి తిరిగి కనీన్ళుళ్ తుడుచుకుంటోంది.
“భలేవారే, మాకు చేతనైనది మేము చేసాం. దీని వలల్ మరికొంతమందికి జీవితం మీద ఆశలు చిగురిసాత్యి. డాకట్ర జేమీసన కి
చెపుప్కోవాలి మీరు కృతజఞ్తలు ఎందుకంటే మిమమ్లిన్ కార-టి మొదలుపెటట్మని పోర్తాస్హించినది ఆయనే. నేను మొదట
అడుగుదామనుకునాన్ను, కానీ మీకు చెపేత్ ఏమంటారో తెలియదు. అసలే కారీత్క మొదటి పేషెంట ఈ పర్యోగం మీద” డాకట్ర పీటరస్న అంది.
జేమీసన అనాన్డు, “నాకసలు ఈ కార-టి అనేదే తెలియదు. నా ఉదోయ్గంలో ఎపుప్డూ బిజీగా ఉండడం వలల్ అసలు ఇవి గానీ
కొతత్గా వచేచ్ ఏ విషయాలూ తెలియటంలేదు. అయితే మా పాప జెనీన్ఫర మీ కురార్డి పేరు అడిగితే చెపాప్ను. ఆ పేరుకి అరధ్ం ఏమిటా అని
చూడబోతే ఈ కార – టి గురించి తెలిసింది. అందువలల్ మీకు సహాయం చేసినది నేనుకాదు, మా జెనీన్ఫర.”
“ఇంతకీ కారీత్క అంటే ఏమిటండి అరధ్ం?” జెనీన్ఫర అడిగింది.
“హిందువులలో ముగుగ్రు దేవతలు ఉనాన్రమామ్. అందులో ఒకాయన శివుడు. ఆయనని మృతుయ్ంజయుడు – అంటే మరణానిన్
జయించినవాడు – అంటారు. ఆయనకి పుటిట్న కురార్డి పేరే కారీత్క. ఆ కురార్డిని షణుమ్ఖుడనీ, కుమార అనీ కూడా పిలుసాత్రు.” జితేందర్
చెపేప్డు.
“అంటే సరిపోయింది కదా? మృతుయ్ంజయుడు తన అబాబ్యి పేరే ఉనన్ మన కారీత్క ని కేనస్ర ఏమీ చేయకుండా అడుడ్కునాన్డు
కదా?” జెనీన్ఫర అంది. అందరికీ నవొవ్చిచ్ంది పాప అనన్ మాటకి.
ఎందుకో ఒకక్సారి ఆషాకి తన తలిల్ తనతో మృతుయ్ంజయుడికి చేసిన జపం, నాసిక లో గుడీ, అవనీన్ ఆవిడ తనకి ఫోనులో చెపప్డం
గురొత్చాచ్యి. మనసులోనే ఒక దణణ్ం పెటుట్కుని అందరితో చెపిప్ బయటకొచిచ్ంది.
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[టైమ పతిర్క, ఆగసుట్ 21, 2017 వారు పర్చురించిన ఆరిట్కిల (కేనస్ర కి కొతత్ మందు, పేజీలు 34-37) ఆధారంగా ఈ కధ అలాల్ను.

కార-టి అనేది నిజంగానే పర్యోగాతమ్కంగా కేనస్ర ని రూపుమాపడానికి వాడుతునాన్రు. కావాలిస్నవారు గూగుల చేసేత్ విషయాలు

తెలుసాత్యి. ఈ కథ మూలాన ఏ ఒకక్రికి ఆ కార-టి కేనస్ర టీర్ట మెంట గురించి తెలిసినా, వారు బాగుపడాడ్, అంతకనాన్ ఈ కథకి
పర్యోజనం మరొకటి ఉండబోదు.]
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