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డా.పేరం ఇందిరా దే

“డెకోర్స్ట్కారిడ్యా” అనగా ఎడమవైపు కాకుండా కుడివైపు గుండె ఉండడం ఒక అరుదైన వైదయ్ రుగమ్త . (మెడికల డిసారడ్ర.) అలాంటి
రోగిని ఇవాళ కేస సట్డీకి పెటాట్రు. గుండె కుడి వైపు ఉంటే మిగతా అవయవాలు కూడా ఎలా వుంటాయో చీఫ వివరిసుత్నాన్రు. “12,019 మందిలో ఒకరికి
ఇలాంటి లోపం ఉంటుంది . ఇందులో కూడా మరికొనిన్ రకాలునాన్యి. దీని వలన గుండె, ఇతర అవయవాలు పనిచేసే తీరు మారిపోతుంది. చాలా మంది
పిలల్లు ఈ జనుయ్పరమైన జబుబ్తో పుటిట్న కొదిద్కాలానికి మరణించడం జరుగుతుంది. కొంతమందికి ఏ రకమైన ఇబబ్ంది లేకుండా కూడా వుంటారు….”
రోగిని పరిశీలిసూత్ వింటునాన్ం.
అపుప్డే నరస్ పరిగెతుత్కుని వచిచ్ంది, “ఎ” కాల్స లో వునన్ లివరిస్రోసిస తో బాధపడుతునన్ హేమవరధ్న పరిసిథ్తి బాగా లేదని. చీఫ తో
పాటు అందరం అకక్డికి పరిగెతాత్ం. ముందు నుంచీ ఆ హేమవరధ్న గారిని చాలా జాగర్తత్గా చూసుత్నాన్ం. దానికి మొదటి కారణం అతను చీఫ సేన్హితుడు
కావడం, రెండవది అతని సవ్భావం. చాలా ముభావంగా, పర్శాంతంగా, నిరివ్కారంగా వుంటారు. బాగా ఎకుక్వ మదయ్ం తార్గడం వలన అతని కాలేయం
మారిప్డికి (transplantation) కూడా వీలుకానంత పాడయియ్ంది. ఆయన మృతుయ్వుకు అతి చేరువలో వునాన్రు. చీఫ అతనిన్ చూసుకునే బాధయ్తని
ఎకుక్వ నాకే అపప్గిసుత్ంటారు. ముందునుంచీ చీఫ కు నేనంటే అభిమానం, నమమ్కం.
చీఫ కు హేమవరధ్న పరిసిథ్తి చూడగానే అరథ్మైంది. చీఫ ముఖంలోని ఆదురాద్ చూడగానే నాకు కూడా అరథ్మైంది. ఐ సి యు (ICU) కి
మారాచ్ం. ESLD అంటే ఎండ సేట్జ లివర డిసీజ ఆయనిన్ పూరిత్గా మరణానికి చేరువ చేసింది. పీజీ చేసుత్నన్ మేము ముగుగ్రం, ఇదద్రు అసిసెట్ంట డాకట్రుల్,
మా చీఫ , చీఫ సేన్హితుడైన మరొక సీనియర గాసోట్ర్ఎంటార్లోజిసట్ రాతర్ంతా ఆయన దగగ్రే వునాన్ం .
ఉదయానేన్ నేను ఇంటికి బయలు దేరుతుంటే
“అనిమా ఇంటికెళుతునాన్వా? వారీసిల హెమోరేజ ( variceal hemorrhage,) చాలా ఎకుక్వుంది … టీర్టెమ్ంట కు ఎంత
సప్ందిసాత్డో చూదాద్ం. నువువ్ మళీళ్ రాగలవా ! నీవుంటే నాకు కొంచం భరోసా వీడి విషయం లో నేను డాకట్రున్ కాదు…సేన్హితుడిన్ మాతర్మే … పీల్జ నా
కోసం” చీఫ వేడుకోలుగా అడిగారు.
అతని జీవితం ఆఖరి క్షణాలోల్ వుంది. ఆ మాటకొసేత్ ICU లో అందరి పరిసిథ్తి అటు ఇటు గానే వుంది.
నేనుండి ఏంచేసాత్ను ? కానీ చీఫ అభయ్రథ్న ను కాదనలేని పరిసిథ్తి.
టీవీ సీరియల “అతత్గారు” లో నటి శాయ్మలమమ్ కూడా ఆఖరి క్షణాలోల్ వునాన్రు . హెపటైటిస బి ఆమెకు ఎలావచిచ్ందో పాపం, అది
కాసత్ లివర కానస్ర కు మారింది. ఆమె ఉదయమే కోమా లోకి వెళిల్ పోయారు. ఆమెకెవరూ లేరని ఆమె సహా నటి ఒకామె హాసిప్టల లో చేరిప్ంచారు. ఆమే
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మూడు రోజులుగా వుంది శాయ్మలమమ్ దగగ్ర. రాధిక పిలుసేత్ వెళాల్ను . ఆమె చనిపోయారు . అయిదు నిముషాలోల్ ఖాళీ మంచం ! నేనంటే ఆమెకు చాలా
ఇషట్ం … ఆమె తను నటించిన సీరియల చూశావా అని అడిగేది . టీవీనే చూడనంటే ఆశచ్రయ్ పోయేది . ననున్ అనిమా అనకుండా ఆమని అని పిలిచేది.
రాధిక సరిదిదిద్తే నేను ఇలాగే పిలుసాత్ను తలీల్ .. ఆ పేరు రాదు అనేది. రోజూ ఇలా రోగులుగా వచేచ్ వాళుళ్ …కొందరు నయమయి పోయేవాళుల్ ..మరి
కొందరు శవాలుగా మారి పోయేవాళుల్. ఇకక్డ ఇది నితయ్కృతయ్ం .
హేమవరధ్న.. పరిసిథ్తి అసలు బాగా లేదు. చీఫ కృషణ్ కు సేన్హితుడు కాబటిట్ హాసిప్టల లో వునన్ చీఫ లంతా చూసి వెళుతునాన్రు
వాళుళ్ చెపిప్న మెడిసినస్ కూడా తెపిప్సుత్నాన్రు …పొటట్ంతా నీరు చేరింది తీసుత్నన్ కొదీద్ అది చేరుతూనే వుంది. మెలిల్గా ఒకొక్కక్ అవయవం పని
చేయకుండాపోతునాన్యి … ఊపిరి తీసుకోవడానికి కషట్పడుతునాన్రు.
నేను, రాధిక, మా చీఫ ఆయన దగగ్రే వునాన్ం . చీఫ ఇంటికి కూడా పోకుండా ,పోయినా వెంట వెంటనే వచేచ్యడం , పెదద్ కారొప్రేట
హాసిప్టలోల్ చేరే శకిత్ వునాన్, ఇకక్డే చేరుచ్కోవడం బటిట్ హేమవరధ్న గారు కృషణ్ సార కు చాలా మంచి సేన్హితుడని అరథ్మైంది. మగతగా వుండి కోమాలోకి
వెళళ్బోతునన్ అతనిన్ “హోలడ్ హిమ అనిమా” గటిట్గా అరిచారు. నేను అదిరి పడి ఆయనిన్ పటుట్కునాన్ . “హరాష్ హరాష్ ..ఇటు చూడు”అని అతనిన్ కుదిపి
మాటాల్డాడ్నికి పర్యతిన్ంచారు. మేము చూసుత్ండగానే ఆయన .. కోమా లోకి వెళిల్పోయారు. వెంటిలేటర మీద పెటాట్ము ... లివర పూరిత్గా పని చేయడం
ఆగిపోవడంతో రకత్సార్వం ఆగలేదు. ఒకపర్కక్ రకత్ం ఎకిక్సుత్నాన్o... చూసుత్ండగానే బల్డ పెర్జర పడిపోతోంది. బీపీ పెరగడానికి చేసిన పర్యతన్ం
ఫలించలేదు. అనిన్ పర్ధాన అవయవాలకు రకత్ పర్సరణ ఆగిపోవడంతో మేము చూసుత్ండగానే ఆయన ఊపిరి ఆగిపోయింది .
చీఫ అకక్డే మౌనంగా ఉండిపోయారు. నేను రాధిక బయటికి వచాచ్ం ..ఐసీయూ లోనే ఆయన ఏడుసుత్నన్టుల్ నరస్ చెపిప్ంది.
“… చినన్నాటి సేన్హితుడంటకదా ! నెల నుండి ఎంత బాగా చూసుకునాన్రు ఆయనిన్ ….” నరస్ అంది
నాకు కొంచం ఆశచ్రయ్ం అయింది సార అలా సప్ందించడం. రోజూ ఎనిన్ మరణాలు చూసుత్ంటాం ! నెల రోజుల కిర్ందటే అతని
పరిసిథ్తి మాకు తెలుసు. కానీ సర రోజూ వచిచ్ చూసుకోవడమే కాకుండా హాసిప్టల ఓపీ లో వునాన్ , అపుప్డపుప్డు వారడ్ లో వునన్ డూయ్టీ డాకట్ర కు పీజీ
లకు ఫోన చేసేవారు ఎలా వునాన్రో అని. సార బయటికి వచాచ్రు ఆయన కళుళ్ ఎరర్గా వునాన్యి .
“అనిమా ఇలా రా “అనాన్రు ఆయన తన కాయ్బిన లోకి వెళుతూ
వెళాల్ను . నా చేతికి ఒక కవర ఇచాచ్రు …” ఏంటిది సర ?”
“చదువు” కొంచం గటిట్గా అనాన్రు అందుకుని తెరిచాను

అనిమా …!

నా బంగారు తలీల్ ,
ఈ ఉతత్రం నిను చేరేపప్టికీ నేను పార్ణాలు వదిలి వుంటాను. కృషణ్ ను నా మరణం తరావ్తే ఇది ఇవవ్మని చెపాప్ను. అసతాయ్లతో,

వంచనలతో నేను ఏరప్రుచ్కునన్ సంబంధాలు, బంధాలు కాలేక పోయాయి. నాకంటూ ఒకక్రిన్ కూడా మిగులుచ్కోలేకపోయాను. నా జీవితం

చివరలో నేనెవరో నీకు తెలియకుండానే నీ చేతులోల్ మరణించడానికి వచాచ్ను. నీ కనన్తండిర్ని అని చెపుప్కోలేని నిరాభ్గుయ్డిన్ … వాయ్మోహాల వెంట నీవు
గరభ్ంలో ఉండగా మీ అమమ్ను వదిలి అమెరికా వెళాల్ను . ఆమె కనీన్టికి కారణమైన ననున్ నీవు క్షమించవని నాకు తెలుసు.. అది ఆశించను తలీల్.. నా

యావదాసిత్ని నీకు రాశాను …ఇది ఒకక్టి చేయగలిగాను. నాకు తెలుసు నా తపుప్లకు నిషక్ృతి లేదు. నాలాంటి వంచకుడిని నమిమ్ మోసపోయిన మీ

అమమ్ నీలాంటి ఆణిముతాయ్నిన్ కని ధనుయ్రాలయింది. నేను మిమమ్లిన్ కోలోప్యి జీవితానేన్ కోలోప్యాను . నా వయసు, ఆరోగయ్ం, అనీన్ కోలోప్యాక మీ
అమమ్ విలువ తెలుసుకునాన్ను. మీరెకక్డునాన్రో ఎలా వునాన్రో తెలుసుకునాన్ను. మీ అమమ్ మళీళ్ పెళిల్చేసుకోలేదని నీకోసం ఒంటరిగా ఉండిపోయిందని,

నీవు పదవ తరగతిలో , ఇంటరోల్ , ఎంసెట లో సేట్ట రాంకర వని ,మెడిసిన లోఅనిన్ సబ జెకట్ల్లో గోలడ్ మెడలస్ సంపాదించావని , మళీళ్ పీజీ లో కూడా
మొదటి రాంక సంపాదించి జనరల మెడిసిన చేసుత్నాన్వని తెలుసుకునాన్. నీ పర్తి విజయం వెనుక మీ అమమ్ ఉందని , మీ అమమ్ కూడా నీతో పాటు

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã

2020

మన

3

లోపల – డా.పేరం ఇందిరా దే

మేలుకుంటుందని , నీడలా నీ వెంట వుంటూ నినున్ కంటికి రెపప్లా కాపాడుకుంటుందని, అయినా నీకు సంపూరణ్మైన మైన సేవ్చఛ్ ఇచిచ్ందని , మీ అమమ్
కు కషట్ం కలిగే పని నీవు ఏదీ చేయవని , పర్తి విషయం మీ అమమ్ తో పంచుకుంటావని తలీల్ కూతుళళ్ లాగే కాకుండా మంచి సేన్హితులాల్ ఉంటారని
తెలుసుకునాన్ .

నీకు చేరువ కావడానికే ఎపుప్డో చినన్పప్టి సేన్హితుడైన మీ చీఫ కృషణ్ తో సేన్హం పెంచుకునాన్ను. కృషణ్కు నీ మనసత్తవ్ం తెలుసు

అందుకే నేను జీవించి ఉండగా నేను నీ తండిర్నని చెపప్డానికి ఒపుప్కోలేదు. కృషణ్ సహాయం తోటే వసంత ఇంటోల్ మీ అమమ్ కు తెలియకుండా చూడాలని

పర్యతన్ం చేశాను. కానీ మీ అమమ్ ననున్ చూసింది . మీ అమమ్ కళళ్లో ఆశచ్రయ్ం ,అసహయ్ం కనిపించాయి . తపుప్ చేశానని క్షమించమని మీ అమమ్ని

అడిగేంత మూరుఖ్డిన్ కాను ఆమె ను కళెళ్తిత్ చూసే ధైరయ్ం ,నైతిక శకిత్ నాకు లేవు. వెంటనే నేను వచేచ్శాను . మీ అమమ్ ఆ విషయం నీకు
చెపిప్వుండకపోవచుచ్. నానన్ అనే పదం కూడా ఎపుప్డూ నీవు వాడవని నీ సేన్హితులు చెపాప్రట కృషణ్తో . నిజమే నీ జీవితం లో తండిర్ పాతర్ లేదు. కానీ

నెల రోజులుగా నినున్ మురిపెంగా చూసుకుంటూ తరిగి పోతునన్ నా ఆయువును తలచుకుంటూ బర్తికాను. నాకు తెలుసు ఇంక ఎకుక్వ సమయం లేదని.
చివరి దశలో అయినా నినున్ చూశాను … నీ సమక్షంలో కడతేరి పోతునాన్ను .
హరష్వరధ్న

ఉతత్రం చదివి చీఫ పర్కక్కు చూశాను. కాసేపు ఆయన ఏమీ మాటాల్డలేదు . తరావ్త బయటికి వెళాల్రు.
నాకు వసంత వాళళ్ గృహ పర్వేశం రోజు గురొత్చిచ్ంది . కొర్తత్ ఇలుల్కటుట్కునన్ సందరబ్ంగా వసంత అమమ్ నానన్ గారు ఇచేచ్ పారీట్కి
నేను ఆలసయ్ంగా వచాచ్ను . నైట డూయ్టీ ఉందని చెపిప్నా, అలాంటి పారీట్లు అమమ్కు ఇషట్ం లేదని చెపిప్నా అతను వినిపించుకోలేదు అమమ్ను తీసుకుని
రావాలని ఎంతో అడిగాడు. నాకు ఆలసయ్ం అవుతుందని చెపప్డం తో అమమ్ నేరుగా వసంత ఇంటికి వెళిళ్ంది.
డాకట్ర వేణు కూడా అవాళ సెలవులో ఉండడం వలన చీఫ ను రెండుగంటలు పరిమ్షన అడగడానికి కూడా జంకాను. మెడికల వారుడ్లో
ఎపుప్డూ మూడు నాలుగు సీరియస కేసులుంటాయి. ఇదద్రు లివర సిరోసిస తో నెల రోజులుగా మృతుయ్వుతో పోరాడుతునాన్రు. డాకట్ర రాధిక ఒకక్తే
వుంది.
“తొందరగా ఒక గంటలో వసాత్ను” రాధిక తో అనాన్ను.
“మీ దేవదాస అంకుల మాకు మాట వినడు ఇంజక్షన వేయించుకోడు సిసట్ర ను సతాయిసాత్డు, చెపిప్ వెళుళ్… ” అంది రాధిక
“నాకేనా అంకుల మీకు కాదా ఏంటి ? ”
“ఆయనకు నీవు సెప్షల కదా నీవు ఒకక్ రోజు రాకపోతే అనిమ రాలేదామామ్ , ఎపుప్డొసుత్ంది అని అడుగుతునే ఉంటాడు. నీకు గేర్ట
ఫాన! నీ ఓపికకు అందరు ఫానస్ లే అనిమా, ఆ టీవీ సీరియలోల్ గయాయ్ళి అతత్ వేషం వేసే ముసలావిడ కూడా, ఆమని తలిల్ రాలేదా అని అడుగుతుంది….
ఏం మేం డాకట్రల్ము కామా! అని తగులుకునాన్ ఒకసారి. అపప్టినుండి అడగడం మానేసింది .”
“రాధికా.....వాళుళ్ మానసికంగానూ, శారీరకంగానూ దురబ్లమైన పరిసిథ్తిలో వునాన్రు. కొంచం ఓపిగాగ్ సమాధానం చెబితే వాళుళ్
పర్శాంతంగా వుంటారు. మరణానికి చేరువగా వునన్ వీళుళ్ రేపు ఉదయానిన్ చూసాత్రో లేదో తెలియదు. అది గురుత్ తెచుచ్కుంటే మనకు వీళళ్మీద కోపం
రాదు, సరే కానీ ఎందుకైనా మంచిదని చీఫ కు పరిమ్షన లెటర రాసిపెటిట్ ఆయన టేబిల పై పెటిట్ వచాచ్ను. వెళొళ్సాత్ను రాధికా, ఎంత తవ్రగా వీలయితే
అంత తవ్రగా వసాత్ను … సరేనా ?”
రాధిక తలూపింది.
సీరియస కేసులైన లివర సిరోసిస పేషంటల్ను మళీళ్ ఒకసారి పరామరిశ్ంచి బయలుదేరాను.
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వసంత ఇలుల్ డూపెల్కస్ మోడల , పెదద్ హాలు తో అతి ఖరీదైన ఇంటీరియరస్ తో చాలా బావుంది. వసంత నేను అకక్డకు రాగానే
అందరి కళుళ్ మా పర్కక్కు తిరిగాయి. నేను అమమ్కోసం చూశాను, కనపడలేదు. నేరుగా వసంత తన అమామ్నానన్ దగగ్రకు తీసికెళాళ్డు.
“నా ఫెర్ండ... డాకట్ర అనిమ.. జనరల మెడిసిన ఫైనల ఇయర చేసోత్ంది….అనిమకు నైట డూయ్టీ వుంది తొందరగా వెళిళ్పోవాలి ”
పరిచయం చేశాడు. వసంత తలిల్దండుర్లు సంతోషంగా తలవూపారు .
“మీ అమమ్గారిని కూడా ఇందాకే కలిసాం అనిమా.. , వసంత.. అనిమ కు ఇలుల్ చూపించు….తొందరగా భోజనం ఏరాప్టుల్ కూడా
చూడు …”వసంత అమమ్గారు ఆపాయ్యంగా పలకరించారు. వసంత ననున్ అమమ్ దగగ్రకు తీసికెళాళ్డు. అమమ్ ముఖం చూడగానే నేను ఏదో జరిగిందని
గర్హించాను. అమమ్ ముఖం ఎరర్గా అయింది .. కళుళ్ తడిగా వునాన్యి.
“ఇలుల్ చూదాద్ం రా” అనన్ వసంత మాటలు పటిట్ంచుకోకుండా “అమామ్ ఏమయియ్ంది అనన్ నా పర్శన్కు బలవంతంగా నవువ్
తెచుచ్కుంటూ “ఇలుల్ చూసి రాపో…మళీళ్ వెళాళ్లిగా ” అంది.
అమమ్ మనసు కషట్పడింది అది నా తలపులోకి రాగానే నాకు దేనిపైనా ఆసకిత్ కలగలేదు. అమమ్ నా పార్ణం, అమమ్ కంటతడి
పెటిట్ందంటే ఎంత గాయపడి ఉంటుందో ! దేనికీ అమమ్ పెదద్గా చలించదు …కానీ అమమ్ను గాయపెటేట్ విషయం ఏమై ఉంటుంది ? ఇదే ఆలోచన ..!
ఇలుల్ చూశాక “చాలా బావుంది… కంగార్చులేషనస్ … నేను అమమ్దగగ్రకు వెళతాను వసంత” అనాన్ను
“పద..అమమ్ కూచి” నవావ్డు
“అమామ్ ఏంజరిగింది ? ఎందుకలా వునాన్వు ? ఎవరైనా ఏమనాన్ అనాన్రా ? అలాంటిది జరిగితే చెపుప్ ఇపుప్డే వెళిళ్పోదాం”
“అదేo లేదులే …. భోంచేదాద్ం పద …“ అంది
సమయం చూసుకుని వసంత తలిల్దండుర్లతో సెలవు తీసుకునాన్ను.
అమమ్ నా చేయి గటిట్గా పటుట్కుంది. ఆ సప్రశ్ లోనే అమమ్ చాలా అలజడిగా ఉందని గర్హించాను.
“అమమ్ను నేను డార్ప చేసాత్ను నీవు వెళుళ్ ఇపప్టికే ఆలసయ్ం అయిందిగా !” అనాన్డు వసంత.
అమమ్తో వెళాల్లని వునాన్ ..వారడ్ పరిసిథ్తి గురొత్చిచ్ కళళ్తోనే అమమ్ తో సెలవు తీసుకునాన్. మనసంతా అమమ్ తడిఆరని కళల్పైనే వుంది.
అతి పర్యతన్ం మీద నా ధాయ్సను రోగులపైకి మరలాచ్ను.
ఉదయానేన్ తలుపు తీసిన అమమ్ ముఖం చూసి అదిరిపోయాను . రాతర్ంతా నిదర్పోలేదని అరథ్మైంది . బలవంతంగా చిరునవువ్
పెదాలపైకి తెచుచ్కుంది. నేను ముఖం కడుకుక్ని వచేచ్పప్టికి బోరన్విటా కలుపుకుని వచిచ్ంది. నాకు జాఞ్పకం వచిచ్నపప్టి నుండి నా రోజు అమమ్ ఇచేచ్
బోరన్విటాతోనే మొదలవుతుంది .
“ఏమైంది నినన్ వసంత వాళిళ్ంటోల్ ?”
అమమ్ మాటాల్డలేదు.
నాకు చిరాకేసింది…అమమ్కు నాకు మధయ్ ఎపుప్డూ రహసాయ్లు లేవు…వాటి అవసరం కూడా ఇంతవరకు రాలేదు. బాలక్నీలో
కూరుచ్ని వుంది. కొంగును వేర్లికి చుటిట్ మెలివేసోత్ంది . ఆ చరయ్ ఆమె తీర్వర్మైన ఒతిత్డి లో ఉందని చూపుతోంది.
“ఏo జరిగింది నినన్ వసంత వాళిళ్ంటోల్ ?”సూటిగా అడిగేశాను
“రాతిర్ మీ నానన్ వచాచ్రు పారీట్కి” అని అమమ్ తలవంచుకుంది.
నానన్ అనే పదం నాతో అమమ్ ఇంతవరకు వాడలేదు…నాకు వూహ వచిచ్నపప్టి నుండి నాకు అమమ్ ఒకక్తే కనపడింది. అందరికీ
ఉనన్టుల్ నాకు నానన్ లేడని నాకెందుకో ఎపుప్డూ అనిపించలేదు. అమమ్ రెండు పాతర్లు సమరథ్వంతంగా పోషించింది. నాకేదైనా తకుక్వైతేకదా నాకు నానన్
ఉండివుంటే అవి సమకూరేవి అనే ఆలోచన రావడానికి . ఆరోగయ్కరమైన మానసిక వాతావరణం కలిగించింది అమమ్ ఉనన్తమైన విదయ్తో పాటు ఉనన్తమైన
భావాలు కలిగిన అమమ్ జీవితంలో నానన్ లేకపోవడానిన్ నేను అతి చినన్వయసులోనే అంగీకరించాను. నానన్ నాకెందుకులేడనే పర్శన్ కానీ,నానన్ ఉంటే
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బావుంటుందనే భావాలు నాలో కలగలేదు. ఇరవై మూడేళళ్ అమామ్యికి మొటట్మొదటి సారిగా “మీ నానన్” అనన్ పదం వాడింది అమమ్ . కానీ నిశచ్లమైన
సరసుస్లాంటి అమమ్ ఆతమ్ సైథ్రాయ్నిన్ దెబబ్తీసిన అతను నాకు నానన్ కావడమేంటి? అతను నా జనమ్కు కారకుడు అంతే.
“నాకు నానన్ అనే బంధం లేదమామ్… ఆ పదం వాడకు…నా జనమ్కు కారకుడు ఎవరైతేనేం? నాకేమీ అవసరం లేదు. నీ కంటూ వేరే
పర్పంచం లేకుండా నేనే నీ పర్పంచం అనుకుంటూ బర్తికావు … నాకు కూడా నీవు అంతే …. కానీ నాకు నా వృతిత్ కూడా చాలా పెదద్ బాధయ్త. నినున్ ఎలా
విసమ్రించలేనో నా వృతిత్ని కూడా ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ విసమ్రించలేను. నీవు బాగుంటేనే నేను నా రెండో బాధయ్తను సమరథ్వంతంగా నెరవేరచ్గలను .
అందువలల్ మనిదద్రం అవసరమైన వాటి గురించే ఆలోచిదాద్ం.”
అమమ్ను గాయపెటిట్న ఆ వయ్కిత్ గురించి ఇంక మథనం వదద్ని నా మాటలోల్ గర్హించిన అమమ్ మళీళ్ ఆ పర్సకిత్ తేలేదు. నేను కూడా
పూరిత్గా మరిచ్పోయాను.
వసంత గృహపర్వేశం ఫోటోలు చూసుత్ండగా ఒక ఫొటోలో హరష్వరద్న గారు కనపడాడ్రు…నేను ఆశచ్రయ్పోయాను. హాసిప్టల
లో వుండే ఆయన అకక్డికి ఎందుకెళాల్రో ! ఎలా వెళాల్రో ! వసంత ను అడిగితే తెలియదనాన్డు, ఎపుప్డూ చూడలేదనాన్డు. ఆలోచించేకొదీద్ హరష్వరధ్న
ఎవరో అరథ్మైంది. ఆ విషయం ననేన్మీ ఇబబ్ందిపెటట్లేదు. రోగి పటల్ డాకట్ర గా వృతిత్ ధరామ్నిన్ నిరవ్రిత్ంచాలి…అదే నే చేశాను.
కృషణ్ సార వచాచ్రు …“అనిమా… అతనెవరో తెలిసిందిగా బాడీ ని మీ ఇంటికి తీసికెళతావా … నీకు ,మీ అమమ్గారికి చెబుదామని
ఎంత చెపిప్నా హరష్ ఒపుప్కోలేదు. అయామ సారీ…”
“అతనెవరో నాకు నెలరోజుల కిర్ందటే తెలుసు సర…డాకట్ర గా నా కరత్వయ్ం నేను చేశాను. ..అంతే..అతనితో ఇంకే బంధమూ నాకు,
మా అమమ్కు కూడా లేదు. మా అమమ్కు అతను ఇకక్డ

వునాన్డని కూడా తెలియదు. ఈ విషయాలతో మాఅమమ్ను గాయపెటట్డం నాకు ఇషట్ంలేదు

సర… మూడు రోజులుగా మీకోసం రాతిర్ పగలు దూయ్టీచేశాను. అమమ్ కంగారు పడుతోంది…నేను వెళతాను. అతను నా పేర రాసిన ఆసిత్నంతా తిరిగి
మన హాసిప్టల కు డొనేట చేసుత్నాన్ను… ఫీల్జ సర… ఇది మనిదద్రి మధయ్నే వుండనీండి …. “
“అది కాదు అనిమా కనీసం నువువ్ కూతురుగాఆయన దహన సంసాక్రాలు చేసేపుప్డు ఉండవా …” సార ఏదో చెపప్బోయారు.
“పేషంట ను కాపాడాడ్నికి ఆఖరి వరకు డాకట్రుల్ పర్యతిన్సాత్రు సర … చనిపోయిన పేషంట తో డాకట్ర కు ఏమీ సంబంధం లేదు.
అతను కూడా నాకు పేషంట మాతర్మే…ఈ విషయంలో నాకు ఏమీ చెపప్కండి …వెళల్నీయండి….” ఉతత్రం, డాకుయ్మెంటుల్ వునన్ కవర ఆయన టేబిల
పై పెటిట్ “ అలసటగా కళుళ్ మూతలు పడుతుండగా నెమమ్దిగా బయటికి నడిచాను.
అమమ్కు ఫోన చేశాను వసుత్నాన్నని. నాకోసం గుమమ్ం దగగ్రే ఎదురుచూసే అమమ్ గురొత్చిచ్ నాకు తెలియకుండానే కనీన్ళుల్
తిరిగాయి..అమమ్ను ఆనందంగా ఉంచడం కంటే గొపప్ ధేయ్యం నాకు లేదు. అదే నా జీవితాశయం కూడా.
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