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- 20 ఎంకి పెళి
ల్ - బిబ్ చా
ఆ మధయ్ నాకు ఒంటోల్ కాసత్ నలతగా ఉంటే ఎందుకైనా మంచిది అని నాకు తెలిసిన ఒక డాకట్ర దగగ్రకి వెళాల్ను. ఆ రెడిడ్ గారికి రెండు
డిగీర్లు ఉనాన్యి. అంచేత ఏవో పై, పై పరీక్షలు చేసి, డిగీర్కి ఒకటి చొపుప్న రెండే రెండు మాతర్లు చేతిలో పెటిట్ “రాజు గారూ, ఇందులో ఒకటి రాతిర్
పడుకునే ముందు వేసుకోండి. పొదుద్నన్ లేసేత్ రెండోది వేసుకోండి.” అనాన్డు. “ఓరి వీడి దుంప తెగా, పొదుద్నన్ లేసేత్ అంటాడేమిటీ ఈ మాతర్ం దానికే అంత
అనుమానమా” అనుకుని, కించితుత్ భయం కూడా పడి అకక్డి నుంచి పకక్ వీధిలో ఈ డాకట్ర కి పోటీ అయి, మరో రెండు డిగీర్లు ఎకుక్వ పెటుట్కునన్ మరో
డాకట్ర దగగ్రకి వెళాల్ను. ఆ చౌదరి గారు నాలుగు పరీక్షలు చేసి పెదవి విరిచాడు. కొంచెం కంగారు పడి ఆ చుటుట్పకక్ల ఏమనాన్ బాలీచ్ గానీ ఉందా అని
చూశాను. ఎందుకంటే రూలస్ పర్కారం డాకరుల్ పెదవి విరిచినా, నాలికక్రుచుకునాన్, మరింకేం వెకిలి వేషాలు వేసినా ఎవరైనా బాలీచ్ తనన్డానికి రెడీగా
ఉనన్పుప్డే కదా. కానీ నాకు అలూయ్మినియం బాలీచ్ కానీ కనీసం వెదురు బొంగులతో నేసిన దేశవాళీ చేద కానీ ఎకక్డా కనపడక ఆయనిన్ నిలదీశాను.
దానికి ఆయన “ఇది పార్కీట్సు పెదవి విరవడం మాతర్మే...జసట్ సరదాకి. కానీ రేపు పొదుద్నేన్ వచెచ్య. మంచి ఆపరేషన చేసాత్ను. నీ పరిసిథ్తి నా మొహం లా
ఉంది.” అనాన్డు నా మొహం చూడకుండా పకక్నే ఉనన్ కంపూయ్టర మొహం కేసి తీవర్ంగా చూసూత్, తలపంకిసూత్ అచుచ్ అలనాటి గుమమ్డిలా. మరి
సినిమాలో గుమమ్డి మాటకి తిరుగు లేదు కదా. ఈ గుమమ్డీ అంతే కాబోలు అనుకుని ముందు “చచాచ్ం రా” అనుకుని, “ఇంకా ఆ సీన రాలేదు గా.
ఆయనది జసట్ పార్కీట్సు పెదవి విరవడమే కదా” అని నాకు నేనే ధైరయ్ం చెపుప్కునాన్ను. ఇపుప్డు నాకు వచిచ్న అసలు సమసయ్ ఆ రెడిడ్ గారు ఇచిచ్న మొదటి
మాతర్ వేసుకోవాలా, వదాద్. వేసుకునన్చో, పొదుద్నన్ లేవ లేదు అనుకోండి..మాట వరసకే సుమా. అపుప్డు ఈ చౌదరి గారి దగగ్రికి వెళళ్ లేను కాబటిట్ ఆయన
మనోభావాలు దెబబ్తింటాయి కదా, కిం కరత్వయ్ం మూఢం. టుడూ ఆర నాట టుడూ అనే ఆలోచన ఎంతకీ తెగక పొదుద్నన్ లేవడం గేరంటీ చేసుకోడం
కోసం రెడిడ్ గారు ఇచిచ్న మాతర్ రాతిర్ వేసుకోకూడదు అనే నిరణ్యానికి వచాచ్ను. ఎందుకంటే అది వేసుకుంటే అనుమానం కానీ వేసుకోక పొతే పొదుద్నన్
లేవవు అని ఆయన చెపప్ లేదుగా. అదీ నా అఖండమైన లాజిక.
మొతాత్నికి ఆ మరాన్డు నిఝంగానే లేచి పర్పంచంలోనే మొదటి సరజ్న అయిన వేదకాలం నాటి సుషుర్త గారికి నమసాక్రం పెటుట్కుని
చౌదరి గారి ఆసుపతిర్కి వెళాల్ను. లోపలికికి వెళళ్గానే నా పంటాల్ం, చొకాక్ అనీన్ విపిప్ంచేసి పాల్సిట్క గౌను వేసి బలల్మీద పడుకోబెటాట్రు. ఈ లోగా అలాంటి
పాల్సిట్క బటట్లే వేసుకునన్ ఒకాయన లోపలికి రాగానే ఆయన కూడా నా లాగా కోత కోయించుకోడానికి వచిచ్న బాపతే అనుకుని “చినన్ కతాత్, పెదద్ కతాత్?”
అని ఆపాయ్యంగా పలకరించాను. “రెండూ ఉనాన్యి పేషెంటూ, ముందు ఒక దాంటోల్ మొదలు పెటిట్ అవసరం అయితే రెండో చేతోత్ రెండోది కూడా
వాడతాను” అని ఆయన అనగానే నాకు ఆయనే కతిత్ గుచేచ్ వీరుడే కానీ ఎవడి చేతో పొడిపించుకునే వాడు కాదు” అని అరధ్ం అయిపోయింది. ఆయన
కూడా విషయ సప్షీట్కరణ కోసం తన బిజినెస కారడ్ గజ గజా వణుకుతునన్ నా అరిచేతిలో పెటాట్డు. ఆ శరమ్ గారికి అటు కాకినాడ నుంచి కాలిఫోరిన్యా
దాకా ఆయురేవ్దం నుంచి హోమోయో పతి దాకా కారుడ్ రెండు వేపులా డిగీర్లు, డిపల్మోలు మరియు అవి చాలవనన్టుట్ బిషగ రతన్, వైదయ్ సమార్ట లాంటి
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బిరుదులు కూడా ఉనాన్యి. నేను మెచుచ్కుని మేక తోలు కపేప్ పరిసిథ్తిలో లేక “ఆపరేషన చౌదరి గారు చెయాయ్లి కదా. ఆయనేడీ?” అని అడిగాను. శరమ్
గారు అదోలా నవివ్ “ఆయన ఫేమిలీ వెకేషన మీద అమెరికా వెళాళ్రు.” అనాన్డు. “హోరి వాడి దుంప తెగా...మరి ఏం చెయాయ్లో మీకు చెపాప్డా?” అని నా
అనుమానం వెలిబుచుచ్తునన్పుప్డు నా గొంతుక, కాళుళ్ అపప్టికే వణుకుతునన్ చేతులతో చేతులు కలిపాయి.
“అదేమిటి రాజు గారూ. అలా వణికి పోతునాన్రూ?” తాపీగా అడిగాడు డా. శరమ్ గారు.
“డాకట్ర గారూ. నా జనమ్లో ఇపప్టి దాకా నా వొంటి మీద ఒకక్సారి కూడా కతిత్ పడ లేదు. కనీసం చెయియ్ కూడా పడ లేదు. ఎందు
వలన అనగా మాది ఆదరశ్ దాంపతయ్ం. ఇదే నా మొటట్ మొదటి ఆపరేషన. హడిలి చసుత్నాన్ను.” ఉనన్మాట చెపేప్శాను.
“భలే వారే. చౌదరి గారు పకక్న లేకుండా నాకూక్డా ఇదే కదా మొదటి సారి. చూడండి ఎంత ధైరయ్ంగా ఉనాన్నో. కంగారు పడకండి.
“ అనాన్డు డా. శరమ్ గారు.
ఈ లోగా ఓ నరుస్ ఓ పెదద్ బంతి పూల దండ మోసుకుని లోపలికికి వచిచ్ంది. అది చూసి నా పై పార్ణాలు పైకే పోయి “అదేమిటమామ్
నరస్మామ్, ఆపరేషన గది లోకి ఆ దండ ఏమిటీ?. పార్రధ్న టైమా ఇది?” అనగానే
“ఆ..ఏం లేదు పేషెంటూ. ఆపరేషన సకెస్స అయితే డా. శరమ్ గారికీ, అవకపోతే మీకూ వేదాద్ం అనీ” అని సాగదీసుకుంటూ విలాసంగా
చెపిప్ంది.
డాకట్రల్ మీద ఈ పైన వార్సిన చమతాక్రాలనీన్ నేను అమెరికాలో చాలా నగరాలలో ఏదో ఒక సందరభ్ంలో మాటాల్డేటపుప్డో, పర్తేయ్కించి
హాసయ్ పర్సంగాలు చేసేటపుప్డో అటు నుంచి, ఇటు మారిచ్ చాలా సారుల్ చెపిప్న పాత జోకులే. అంటే శీర్శీర్ గారు చెపిప్నటుట్ “సీసా లేబుల మారేచ్సి బార్ందీ ని
విసీక్ గా” మారేచ్సినవే. కాపీ రైట పర్కారం కాపీ కొటిట్నవే.
ఇపుప్డు ఇవనీన్ ఎందుకు హఠాతుత్గా జాఞ్పకం వచాచ్యీ అంటే....
నినన్ పొదుద్నేన్ మా కీవ్న వికోట్రియా నా మందుల పెటిట్ మీద కనేన్సింది. అందులో ఒక ఎరర్ మాతర్ పైకి తీసి “ఇదిగో మొగుడూ, ఇది
వేసుకుంటే చసాత్వ. జాగర్తత్” అని బయట పారెయయ్ బోయింది. నాకు తెలియక అడుగుతానూ...ఎవరైనా మాతర్ వేసుకోక పొతే చసాత్రు కానీ వేసుకుంటే
చచుచ్దురా?. ఆ మాటే అడిగాను మా కీవ్న వికోట్రియాని.
“అది కాదు. ఆ ఎరర్ మాతర్ నీకునన్ బీపీ తగగ్డానికి. కానీ అది కిడీన్ ని చావగొడుతుంది అని గూగుల వారు చెపాప్రు. నీ బీపీకి మరో
మందు చూసుకో.” అంది మా కీవ్న వికోట్రియా.
“మరి కిడీన్ కే ఓ మాతర్ వేసుకుంటే సరిపోదా?
“నీ మొహం. మూతర్ పిండములు అతయ్ంత పార్ధానయ్త కలిగిన అవయవములు. వాటికి జబుబ్ వచిచ్న యడల అది పోగొటుట్టకు
మందులు లేవు కావున అంతే సంగతులు. అంచేత ఆ మాతర్ మానేసి కిడీన్ పాడవకుండా చూసుకో. లేక పోతే ఏమవుతుందో నువేవ్ చూసుకో. నా వాళళ్
కాదు” అని తన చూపుడు వేలు ఝాడించి నా బీపీ పెంచేసింది. పోనీలే. ఆవిడ అంతగా చెపుత్ంటే బావుండదు కదా అని మరాన్డు మా బీపీ డాకట్ర దగగ్రకి
వెళేత్ ఆయన ఓ వెరిర్ నవువ్ నవివ్ “షి ఈజ రైట” అని కొతత్ రకం పసుపు మాతర్లు ఇచాచ్డు.
హమమ్యయ్ , ఇక బీపీ గోల లేదు కానీ మరో గోల ఉంది కదా అని ఆ మరాన్డు మా డయాబీటిస డాకట్ర దగగ్రకి వెళళ్గానే ఆయన నేను
వేసుకుంటునన్ మాతర్ల లిసుట్ చూసి “ఇదిగో ఆ పసుపు రంగు మాతర్లు వేసుకోకు, చసాత్వ.” అనాన్డు.
నేను డిటో...అంటే ఎవరైనా మాతర్ వేసుకోక పోతే చసాత్రు కానీ వేసుకుంటే ఎందుకు చసాత్రు.
“నీ మొహం. అది కాదు లాజికుక్. ఈ పసుపు రంగు మాతర్ వేసుకుంటే బీపీ తగుగ్తుందో లేదో నాకు తెలీదు కానీ నీ షుగర అమాంతం
పెరిగి పోతుంది.”
ఇలా అనిన్ రకాల డాకరల్ దగగ్రకీ వెళిల్ నేను మళీళ్ తెలుసుకునన్ది ఏమిటంటే....ఎంకి పెళిల్ సుబిబ్ చావు కొచిచ్ందీ..అని..అనగా గుండె
కాయ అనే ఎంకికి పెళిల్ చేసేత్...సుబిబ్ అనే కిడీన్ చావుకీ...అలాగే కిడీన్ అనే ఎంకికి పెళిల్ చేసేత్ షుగర అనే సుబిబ్ చావుకీ..... వగైరా.....అంచేత ఏ మాతార్
వేసుకోకుండా మృతుయ్ంజయ మంతర్ం పఠించుకుంటే....అనిన్ అవయవాలూ బుదిద్గా పనిచేసుకుంటూ ఉంటాయి....
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ఆ మాటే అనగానే “సరేలే. నీ వాలకం చూసేత్ మాతర్లు మానేసి అనిన్ంటికీ గోమూతర్ం వాడేలా ఉనాన్వ!” అని విసుకుక్ంటూ అనిన్
రంగుల మాతర్లూ నా మాతర్ల డబాబ్లో జాగర్తత్గా సదేద్సింది మా కీవ్న వికోట్రియా.
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