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ఆరోజు సాయంతర్ం నేనాఫీసునుంచి ఆలసయ్ంగా ఇంటికొచేచ్సరికి మా బురుజువీధి సంకేష్మసంఘం ఉపాధయ్కుష్డు
నారాయణమూరిత్, ముగగ్రు ఇతర సభుయ్లు మాయింటోల్ కూరుచ్ని మా ఆవిడ కామేశవ్రితో ఆపాయ్యంగా
మాటాల్డుతునాన్రు. నిజానికి మా సంకేష్మ సంఘానికి మావీధిలోని ఆధునికభావాలునన్ కామేశవ్రిలాంటి ఆడవాళల్ంటే
కోపం. కామేశవ్రికీ మాసంఘపెదద్లంటే పడదు. వాళుల్ ధరమ్రక్షణపేరుతో వాళల్కనుకూలమైన చాందసభావాలిన్ మామీద
రుదుద్తునాన్రంటుంది. ఐతే సంఘసభుయ్లపటల్ నాకు గౌరవం. ఈవిషయంలో నాకు కామేశవ్రికి అపుప్డపుప్డూ
వాదోపవాదాలు జరుగుతూంటాయి.
‘ఊరకరారు మహాతుమ్లు’ అనుకునాన్. మూరిత్, సావ్మినాయుడు, మునిరెడిడ్, రంగశాయి బిజీమనుషులు. ఊరకే
వచిచ్ వాళల్ విలువైన సమయానిన్ వృధాచేయరు.
"నీతో వొక ముఖయ్మైన పనుండి వొచాచ్మోయ సూరయ్ం" అనాన్డు మూరిత్.
"దానికింతశర్మ తీసుకోవాలా, ఐనా మీరార్వడం సంతోషం, చెపప్ండేంచెయాయ్లో" అనాన్ అయన పకక్న
కూరుచ్ంటూ.
ఆయన నాకొక్ంచెం దగగ్రగా జరిగి "యిది అందరికీ చెపేప్విషయంగాదు. మన సంఘ అధయ్కుష్డు రాయుడుగారి
విషయం. వారి చినన్మరదలు మణిపర్భాదేవిగారు బెంగుళూరోల్ వుంటారు తెలుస్గా. ఆమెకు గత యిరవైరోజులుగా
నూటొర్ండు జవ్రం. అనిన్టెసుట్లూ చేసారు, యెకక్డా యేమీ తెలియలేదు. వొకరిదద్రు డాకట్రుల్ యేవో మందులు
యిసుత్నాన్రు కానీ ఫలితం లేదు. మనిషి నీరసించిపోతూంది. రాయుడుగారికి, వారిశీర్మతిగారికి కాళూల్చేతులూ
ఆడడ్ంలేదు" అని రహసయ్ం చెపిప్నటుట్గా చెపాప్డు.
"అయోయ్ అలాగా. విదేశాలకు తీసుకెళల్చుచ్గా, వారికేం తకుక్వ" అనాన్, ఇది నాకెందుకు చెపుత్నాన్రో బోధపడక.
"అకక్డివాళల్నీ సంపర్తించారు. విమానపర్యాణం చెయయ్కూడదనాన్రట. టెసుట్లోల్ యేదైనా తెలిసేత్గాని వాళైల్నా
యేంచెయయ్గలరు? ఐనా యిక తపప్కపోతే విదేశాలనుంచి డాకట్రల్నైనా రపిప్ంచాలనుకుంటునాన్రట” చెపాప్డు
సావ్మినాయుడు.
"యింతకీ యిందులో నేను చేయాలిస్ందేమిటి" అనడిగాను.
"నువువ్ రేపే మన డాకట్రు రామసావ్మి వూరెళిల్ అతనిన్ యీమెకు చికితస్ చేయడానికొపిప్ంచి మన
రాయుడుగారింటికి తీసుకొసేత్ ఆటైముకు ఆమెను కారోల్ బెంగుళూరునుంచి తీసుకొసాత్రు" అనాన్డు నారాయణమూరిత్.
నేను నిరాఘ్ంతపోయాను. ఇది దాదాపు అసాధయ్ం. "రామసావ్మి వసాత్డా?” అనాన్.
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“అది చాలాకషట్మైన పని. మాకూ తెలుసు. కానీ తపప్డంలేదు. రాయుడుగారు మనందరికీ తండిర్లాంటివాడు.
మనమెటాల్గైనా చెయయ్కతపప్దు. నువువ్ రామసావ్మికి దగగ్రసేన్హితుడివి, నీమాటవింటాడు" అనాన్డు మునిరెడిడ్
బతిమాలుతునన్టుట్గా.
"బెంగుళూరు డాకట్రల్వలేల్ కానిది యితనేం చికితస్ చేసాత్డు?" అనడిగాను.
"ఆమె విషయంలో టెసుట్లేవీ పనికిరావడంలేదు కాబటిట్ యే పరికరం లేకుండా మనిషిని పరీకిష్ంచి యెలాంటి
జబుబ్నైనా తెలుస్కోగలిగిన డాకట్రుమాతర్మే ఆమెకు నయంజెయయ్గలడని చెపాప్రంట. మనకుతెలీస్ అలాంటోడు
రామసావ్మొకక్డేగదా" అనాన్డు రంగశాయి.
ఇది నాకు వింతగా కనపపడినా వాళుల్ కోరినటుట్గా చెయయ్క తపప్దనిపించింది. "సరే, మీరింత చెపుత్నాన్రుగాబటిట్
రేపొప్దుద్న వెళిల్ రామసావ్మిని కలిస్ నాపర్యతన్ం చేసాత్, కానీ ఆయనున్ తీసుకొసాత్నని గాయ్రెంటి యివవ్లేను" అనాన్ను.
“నువెవ్ళేత్ ఆయనొసాత్డు. కావాలంటే చలపతినికూడా తీసుకెళుల్, అతనికీ చెపాత్ను. రాయుడిగారికి నువువ్చేసుత్నన్
సాయం యెపప్టికీ గురుత్ంటుంది. యెకుక్వ టైంలేదు. పొదుద్నేన్ టాయ్కిస్లో వెళుల్" అని నా భుజంతటిట్ “మరోమాట, వాళుల్
జమిందారీ వారసులు, ఘోషావుంటుంది" అని అదెలావుంటుందో గొంతు తగిగ్ంచి చెపాప్డు మూరిత్.
కాసేస్పు తరువాత ‘ఇది రహసయ్మని’ మరోసారి చెపిప్ నలుగురు వెళిల్పోయారు.
“డాకట్ర రామసావ్మి యిదివరకు కొనాన్ళీల్వీధిలో పార్కీట్సు చేసాడని వినాన్నుగాని వివరాలు తెలియవు. మీ
సంఘపెదద్లు పిలిసేత్ ఆయనెందుకు రాడు? నాకు వదద్నుకునాన్ వంటింటోల్కి మీమాటలు వినబడాడ్యి. యిది
చాలాపెదద్వాళల్ విషయంకాబటిట్ మా ‘వారత్ల వనజమమ్’కు అందేదికాదు. యింతకీ యెవరాడాకట్రు?" అంది కామేశవ్రి,
పడుకునేముందు.
"అపప్టికి మన పెళైల్ తమరింకా వేంచేయలేదు. మనవీధిలో రాయుడుగారిమేడ పకక్న వారిదే పెంకుటిలుల్ందిగదా,
రామసావ్మి అందులోవుండి డాకట్రుగా పార్కీట్సు చేసూత్ండేవాడు. పదహైదేళల్కిందట వెళిల్పోయాడు. యిపుప్డతను
వాళల్సవ్ంతవూరోల్ ఉనాన్డు. అతనిదొక చితర్మైన కథ" అనాన్.
"మీ సంఘపెదద్లకు అతనితో పనిబడి, వాళెల్వరు వెళల్కుండా నినున్ పంపిసుత్నాన్రంటే ఆకథ చితర్మైందేవుంటుంది,
చెపుప్" అంది. చెపప్డం పార్రంభించాను.
"రామసావ్మిది యీవూరికి అటువైపు పదిమైళల్వతల కొండలకిందునన్ కుగార్మం. పేదసిథ్తి, తండిర్ చినన్పుప్డే
పోయాడు. తలిల్ సరోజమమ్ నానాచాకిరిచేసి చదివించింది. అతను చదువులో బృహసప్తి. యెంబిబియెస లో
సీటొచిచ్నపుప్డు వూళోల్వాళల్ంతా తలావొక చెయేయ్సి చదివించారు. అతను డాకట్రు అయీయ్కాగానే సరోజమమ్కు పెదద్
జబుబ్చేసి మంచంపటిట్ంది. అనేన్ళుల్ బిగువుగా పటుట్కునన్ ఆమెవోపిక వొకక్సారి సడలిపోయిందనాన్రు. రామసావ్మి
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సవ్ంతవూరొచేచ్సి మూణెణ్లుల్ కషట్పడి తలిల్కి నయంచేసి, వుదోయ్గమనుకోకుండా మరోనాలుగేళుల్ అకక్డివాళల్కు,
కొండలోల్వునన్ ఆదివాసిలకు వైదయ్ం చేసూత్ సవ్ంతవూళోల్నే వుండిపోయాడు. పెళైల్యాయ్క కుటుంబంతో యీవూరొచిచ్
మనవీధిలో బురుజువైపు వరసలో నదివొడుడ్నునన్ రాయుడిగారి బంగళా పకక్నునన్ పెంకుటిలుల్ అదెద్కు తీసుకుని
పార్కీట్సుపెటాట్డు. అదీ రాయుడు గారిదే. పూరవ్మునన్ జమీందారు ఆయనకోసం వచేచ్వాళుల్ండడానికి కటిట్ంచుకునాన్డు"
అని ఆగాను.
“తరువాత?” అంది కామేశవ్రి మంచంమీద లేచి కూరొచ్ని.
“మొదటోల్ రాయుడుగారు, మనవీధి సంఘపెదద్లు అతనికి తోడాప్టిచాచ్రు. యెందుకంటే అంతకుముందే
మనవీధిలోవుండిన డాకట్రు కృషాణ్రావు బజారుకవతల కాలనీలో సవ్ంత నరిస్ంగ హోం కటుట్కొని వెళిల్పోయాడు. యితను
కొతత్గా వచాచ్డు, పైగా పేదడాకట్రు. వాళల్నుకునన్టేట్ అతనుకూడా వాళల్యిళల్కెళిల్ వుచితంగా వైదయ్ం చేసేవాడు. అతను
మనవీధిలో డాకట్రుగా కుదురుకునాన్క ఆసప్తిర్ ఫరీన్చరుకోసం బాయ్ంకు లోనుకు అవసరమయియ్ ఆయింటిని ఐదేళల్కు
ఆదెద్కుతీసుకుని రాయుడిగారితో అగిర్మెంటు రాసుకునాన్డు. రెండేళుల్ బాగానే గడిచింది. ఆతరువాతే పేచీ మొదలైంది"
అనాన్ను.
"అదే యింకా పేచీ రాలేదేమిటా అనుకుంటునాన్ను. మీ సంఘపెదద్లు సామానుయ్లా మరి, సరే, యింతకూ
యేమిటి పేచీ?" అంది.
"రామసావ్మికి తొందరరోల్నే మంచిపేరొచిచ్ంది. చుటుట్పకక్లనుంచి రోగులు పెదద్సంఖయ్లో వచేచ్వాళుల్. వాళల్లోల్
చాలామంది

నిరుపేదలు,

రామసావ్మి

ఫీజడిగేవాడు

కాదు,

యిసేత్

తీసుకునేవాడు

లేకపోతేలేదు.

అతని

పెంకుటింటిముందు రాతిర్, పగలు గుంపులుగా వుండే రోగులతో, యెదుద్బళల్తో యీవీధి సవ్రూపమే మారింది.
రామసావ్మి బిజీ ఐపోయి వీధిలోని పెదద్లకు యింటికెళిల్ వైదయ్ంచెయయ్డం మానేసాడు.
యిది మన సంకేష్మసంఘ పెదద్లకు నచచ్లేదు. వీధిలోకి యెవరంటే వాళొల్సుత్నాన్రని, దొంగతనాలు
పెరుగుతాయని, వాయ్ధులతో వచేచ్జనంతో తమకూక్డా జబుబ్లొసాత్యని గొడవచేసారు. రామసావ్మిని పిలిచి
అధికఫీజులు వసూలుచెయయ్మని, రోగులిన్ తగిగ్ంచుకోమని నచచ్జెపాప్రు. అతను వినలేదు. యిలా మరోసంవతస్రం
గడిచింది. అతనిన్ యిలుల్ ఖాళీచేయించమని రాయుడుగారిమీద వొతిత్డి తెచాచ్రు. రాయుడిగారి భారయ్ జబుబ్
అతనివైదయ్ంతో బాగవడంతో ఆయన గటిట్గా చెపప్లేకపోయాడు. కానీ రామసావ్మి తీరు ఆయనకూ నచచ్లేదు. చివరికి
వొకరోజు యిలుల్ ఖాళీచెయయ్మని చెపాప్డు. రామసావ్మి పటిట్ంచుకోలేదు, అగిర్మెంటు చూపించాడు. వూళోల్ రాయుడుగారి
పరువుపోయే పరిసిథ్తివచిచ్ంది”.
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“మరాయన వూరుకునాన్డా? వూరుకునాన్ మీ యితరపెదద్లు నిదర్పోనీరుగదా? అసలే ఆయనది జమిందారీ
వారసతవ్ం, వుంటునన్ది పాత జమిందారుగారి మేడలో” అంది.
“వోపిగాగ్ విను. ఆ తరువాతనుంచి రామసావ్మికి, అతనిదగగ్గ్రికొచేచ్ రోగులకి పరోక్షంగా యిబబ్ందులు
మొదలయాయ్యి. కుటుంబసభుయ్లమీద వొతిత్డి పెరిగింది. వొకరాతిర్ రామసావ్మికుటుంబం వూరోల్లేని సమయంలో
కొందరు యింటోల్దూరి ఫరీన్చరు, పరికరాలు, మందులు అనీన్ చపుప్డుకాకుండా ధవ్ంసంచేసి వెళిల్పోయారు. రామసావ్మి
యెవరికో చేసిన వైదయ్ం వికటించి వాళల్చుటాట్లు అతనిన్ చంపడానికొచాచ్రని వొకవదంతి పుటిట్ంది. దాంతో అతని తలిల్,
భారయ్ భయపడి అతనిన్ బలవంతంగా వొపిప్ంచి యికక్డ ఖాళీచేయించి వాళల్సవ్ంతవూరికి తీసుకెళిల్పోయారు”.
"యిది ఖచిచ్తంగా రాయుడిదో లేక మీ సంఘపెదద్లపనో అయుయ్ంటుంది"
“సాకాష్య్ధారాలు లేకుండా యెటాల్చెపాత్ం? పైగా రాయుడుగారు, మా సంఘంవాళుల్ పోలీసు రిపోరిట్దాద్మని, తాము
తమ పరపతివుపయోగించి దౌరజ్నయ్ం చేసినవాళల్ని పటుట్కునేటుట్ చేసాత్మని ముందుకొచాచ్రు" అనాన్.
కామేశవ్రి పకపకా నవివ్ "పోనేల్, తరువాతేమైందో చెపుప్" అంది.
“యింక చెపేప్దేముంది, కథ ఐపోయింది. పదిహేనేళల్నుంచి రామసావ్మి సవ్ంతవూరోల్నే పార్కీట్సు చేసుత్నాన్డు.
కొండపార్ంతంలో యెంతోసేవ చేసుత్నాన్డు. యిదద్రు పిలల్లు పుటిట్ సూక్లోల్ చదువుకుంటునాన్రు. సరోజమమ్ పోయింది”
అనాన్ఆవలిసూత్.
"అదంతా సరే, యింకెవరూ లేనటుట్, కోరి యిపుప్డతనేన్ యెందుకు పిలుసుత్నాన్రు?" అంది అలాగే కూరుచ్ని.
నేనూ లేచి కూరుచ్నాన్ను "రామసావ్మి బుదిధ్ అతిసూక్షమ్ం అనిమొదటోల్ చెపాప్నుగా. అతను చదువైపోయి వొచిచ్
వాళల్వూరోల్నే పార్కీట్సు పెటాట్క అతనికి కనీసపరికరాలు తపప్ మరేమీ కొనడానికి డబుబ్లేల్వు. ఆచుటుట్పకక్ల లాయ్బులు
గటార్లేమీ అపప్టికి రాలేదు. కాబటిట్ అతను పర్తేయ్కశర్దధ్తో కేవలం రోగిలక్షణాలనుబటిట్ రోగానిన్ నిరాధ్రించే పురాతన
విధానానిన్ వొక పరిశోధనాసాథ్యిలో పరిశీలించి అందులో నిషాణ్తుడయాయ్డు. దానికితోడు అతనికేదో యింటూయ్షన
లాంటిదికూడా వుందని కొందరనేవాళుల్" అనాన్ను.
"యిదెలా చెపప్గలవు? సాకాష్య్లేమునాన్యి?" అంది.
"అతనికక్డ పార్కీట్సుపెటిట్న తొలిరోజులోల్నే మేమిదద్రం మంచి మితుర్లయాయ్ం. అతనికి రోగులంతగా లేనపుప్డు
మేం కలసితిరిగేవాళల్ం. నాకు పర్తయ్క్షంగా తెలిసే కొనిన్ సంఘటనలు జరిగాయి, చెపాత్విను" అని మంచినీళల్ తాగి
"మొదటిది, అతనేవో సరుకులు కొనాలంటే మేమొకరోజు బజారోల్ జనారధ్నగుపత్ అంగడికెళాల్ం. అతను సరుకులు
కటిట్ంచుకునాన్క గుపాత్ను దీక్షగా పైనున్ంచికిందికి చూసి "మీకు జీరణ్కోశ ఆరోగయ్ం అంతబాగాలేదు, మీరుదానిన్ నిరల్క్షయ్ం
చేసుత్నాన్రు. అది తొందరోల్నే తీవర్మయేయ్ అవకాశముంది, వెంటనే సిటీకెళిల్ వైదయ్ం చేయించుకోండి" అనాన్డు. నేనూ,
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గుపాత్ నిరాఘ్ంతపోయాము. ఆతరువాత గుపాత్ హైదరాబాదెళేత్ రామసావ్మి గురిత్ంచినదే నిరాధ్రించబడి చికితస్ జరిగింది.
అకక్డి డాకట్రుల్కూడా ఆశచ్రయ్పోయారని గుపాత్ చెపాప్డు”
"ఆసకిత్కరంగానే వుంది. నీసమక్షంలో జరిగింది కాబటిట్ నిజమే అయుయ్ండాలి" అంది.
"యిక రెండోది విను. రామసావ్మొకసారి మా ఆఫీసుకొసేత్ మేం కాయ్ంటీన కెళాల్ము. మా పకక్సెక్షన ఆఫీసరు
హాజాపీర మాయెదురుగా కూరోచ్ని కాఫీ తాగుతూ నాతో యేదో ఆఫీసు విషయం మాటాల్డాడు. అతను మంచి
బాయ్డిమ్ంటన ఆటగాడు, వుతాస్హంగా వుంటాడు. రామసావ్మి అతని మొహంకేసిచూసూత్ "మీ గుండె పరిసిథ్తి
అంతబాగాలేదు. వీలైతే రేపే టౌనోల్ కారిడ్యాలజిసుట్దగగ్రికెళిల్ చూపించుకోండి" అనాన్డు. హాజాపీర నమమ్కపోయినా
యెందుకైనా మంచిదని మరుసటిరోజు కారిడ్యలజిసుట్ దగగ్రికెళేత్ ఆయనా అదే చెపిప్ వెంటనే చికితస్ మొదలుపెటాట్డట"
అని ఆగాను.
“నిజమే. యీ యింటూయ్షన అందరికీ వుంటుంది కానీ మన రోజువారిగోలలోల్ అది మరుగునపడిపోతుందని
యెకక్డో చదివాను" అంది కామేశవ్రి
“అంతెందుకు వొకరోజు వుదయానేన్ నేనూ, రామసావ్మి నదివొడుడ్నుండగా మనవీధి ‘పరోపకారి పాండురంగ’
అపుప్డే గుళోల్నుంచి వచిచ్ మమమ్లిన్ పలకరించి మాకు పర్సాదమిచిచ్ యింటికి వెళుత్ంటే రామసావ్మి వెనకిక్పిలిచ్ "మీ
లివర లో చినన్ సమసయ్వుంది. టౌనుకెళిల్ పెదద్డాకట్రున్ కలవండి" అని చెపాప్డు. అతను పెదద్డాకట్రిన్ కలిసొచాచ్క భారయ్
సుశీలతోసహా వెళిల్ రామసావ్మికి కృతఙఞ్త తెలిపాడు. ఇలాంటి సాకాష్య్లు నేనేకాదు, యింకాకొంతమంది యివవ్గలరు.
‘యిదేదో మానవాతీత శకిత్ కాదు, పూరవ్కాలంనుంచి వైదుయ్లోల్ వునన్దానేన్ నేను పదునుపెటుట్కునాన్ను అంటాడతను’.
ఆతరువాత అతను బిజీఐపోయి యిక మేం తరచుగా కలవడం తగిగ్పోయింది. అదీ పూరిత్కథ" అని కళుల్మూసుకుని
పడుకునాన్ను.
"ఐతే యిందుకోసమనన్మాట, మీవాళుల్ రామసావ్మికోసం తాపతర్యపడడ్ం. రాయుడికి మొహంచెలల్క
మూరిత్వాళల్ని పంపాడు. అతను యిదివరకుచేసిన తపుప్ తెలుసూత్నేవుంది. మీవాళుల్ సంపర్దాయం పేరుతో అందరి జుటూల్
పటిట్ ఆడిసాత్రు, యిలా తమవిషయానికొచిచ్నపుప్డు కాళల్బేరానికొసాత్రు" నిరసనగా అని తనూ నడుంవాలిచ్ంది కామేశవ్రి.
మరుసటిరోజు పొదుద్నేన్ నేనూ చలపతి టాయ్కిస్ మాటాల్డుకుని బయలేద్రి రామసావ్మివాళల్ వూరెళాల్ం. మేం
ముందుగా ఫోన చేసివుండడంవలల్ అతను మా భోజనాలు వాళిల్ంటోల్నే ఏరాప్టు చేసాడు. భోజనాలయాయ్క అసలు
విషయం అతనికి చెపాప్ము. అతను ఒపుప్కోలేదు.
"నాకు మీవీధికి రావడమే యిషట్ంలేదు. రాయుడింటిగాగ్ని, మీ సంఘ పెదద్లిళల్గాగ్ని యింకెలావసాత్ను?" అనాన్డు.
"వాళుల్ బతిమాలుత్నాన్రు గాబటిట్ వసేత్ వాళల్కు బుదిధ్చెపిప్నటుట్ంటుందిగదా" అనాన్ను.
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అతను అడడ్ంగా తలవూపి "నాకటువంటి పంతాలు, పటిట్ంపులు లేవు" అనాన్డు
"డాకట్రుగా వొక పేషంటును చూడాడ్నికి రావచుచ్గదా" అనాన్డు చలపతి.
అతను కొంతఆలోచనలో పడాడ్డు. మళీల్ యిదద్రం కొంతసేపు నచచ్జెపాప్క తనతోపాటు నేనూ, చలపతికూడా
రాయుడింటికి రావాలనన్ షరతుతో వొపుప్కునాన్డు.
"మరొకదానికూక్డా నువొవ్పుప్కోవాలి. వాళుల్ యిపుప్డు యిండసిట్ర్యలిసుట్లైనా పూరవ్పు జమిందారీ ఫాయిదా
యింకా వుందట. తెలియని పురుషులదగగ్ర ఆడవాళుల్ ఘోషా పాటిసాత్రట. కిటికీకి తెరకటిట్ ఆమె అవతల
కూరుచ్ంటుందట, నువివ్టువైపు కూరుచ్ని రోగనిదానం చెయాయ్లట" అనాన్ ఏమంటాడో అని కొంచెం సందేహిసూత్.
రామసావ్మి పకపకా నవావ్డు. "రోగిని వైదుయ్డు నిరివ్కారంగా మానవతవ్ంతో చూసాత్డని వాళల్కు తెలిసినటుట్లేదు.
అమె నాడి ఐనా చూడాలొస్సుత్ంది మరి. దానికి సమమ్తమైతే వసాత్ను. కనుకుక్ని ఫోన చెయియ్. నాకు వొకరోజు ముందు
చెపేత్ చాలు" అనాన్డు. అతనికి ధనయ్వాదాలు చెపిప్ నేను, చలపతి వాపసు బయలేద్రాం.
" రాయుడువాళల్కి ఘోషాకి నిజమైన కారణాలు వొకటి భయం, రెండోది మనుషులను వేరుగాచూసే తతవ్ం"
అనాన్డు చలపతి దారిలో.
రాగానే నారాయణమూరిత్ని కలిసి రామసావ్మి ఒపుప్కునాన్డని చెపిప్ అతను పెటిట్న నాడి నిబంధన చెపాప్ను.
యిదద్రం రాయుడిగారి దగగ్రికెళిల్ విషయం చెపాప్ము. రాయుడు లోపలికెళిల్ అతని తోడలుల్డితో ఫోనులో మాటాల్డి
తిరిగొచిచ్ "సరే రమమ్నండి. వాళుల్ కారులో రేపు బయలేద్రుత్నాన్రు. యెలుల్ండి పొదుద్న రామసావ్మిని రమమ్నండి" అనాన్డు.
రామసావ్మికి నేనీవిషయం ఫోనోల్ చె పాప్ను, సరేననాన్డు.
మూడోరోజు పొదుద్నేన్ రామసావ్మి మాయింటికొచాచ్డు. ఫలహారం చేసాక టాయ్కిస్ని వెనకాలే రమమ్ని నేను,
చలపతి అతను నడుసూత్ రాయుడుగారిబంగళాకు వెళాల్ం. వీధిలో ఎపప్టిలాగే జనం పలచ్గావునాన్రు. దూరంగా
నదికవతల

మూసేసిన

జూట

మారక్ండేశవ్రాలయంనుంచి

ఫాయ్కట్రి

వసుత్నన్

పర్తిబింబం

భకుత్లు

నదినీళల్లో

చెటల్నీడలలో

నలల్గా

కనబడుతూంది.

నదివొడుడ్నునన్

రామసావ్మిని

పరీక్షగాచూసూత్

గురుత్పటట్డానికి

పర్యతిన్సుత్నాన్రు.
అతను వూరొదిలివెళాల్క యీ పదిహేనేళల్లో నాలుగైదుసారుల్ మాయిళల్కొచాచ్డుగాని, అవిదాటి ఇటువైపు రాలేదు.
అతను ఆసప్తిర్ నడిపిన పెంకుటిలుల్ దాటుతునన్పుప్డు అతనివైపు చూసాను. మొహంలో ఏభావమూ కనపడలేదు. అతనిన్
పలకరిసుత్నన్టుట్గా ఆయింటిముందునన్ కొబబ్రిచెటుల్ గాలికివూగాయి. అకక్డేవునన్ ఒక ముసలికుకక్ తోకవూపుతూ
మావెనకాలే వచిచ్ంది.
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రాయుడిగారి బంగళాలో మమమ్లిన్ హాలోల్కి తీసుకెళాల్రు. అకక్డ రాయుడుగారు, నారాయణమూరిత్ ఉనాన్రు. వాళుల్
రామసావ్మిని తెచిచ్పెటుట్కునన్ ఆపాయ్యతతో పలకరించారు. రామసావ్మి వాళల్కు ముకత్సరిగా సమాధానమిచాచ్డు. మేం
సోఫాలోల్ కూరుచ్నాన్ం. ఖరీదైన షేరావ్ణి ధరించిన ఒక పొడవైన చామనచాయరంగు వయ్కిత్ లోపలున్ంచి వచాచ్డు. అతనిన్
‘తన చినన్తోడలుల్డు, పారిశార్మికవేతత్ 'దేవరాజ'’ అని రాయుడుగారు మాకు పరిచయం చేసారు. సాధారణమైన
మనిషిలాగ కనిపిసుత్నన్ రామసావ్మిని చూసి అతను కొంచెం నిరుతాస్హపడినటుట్ నాకనిపించింది. రామసావ్మి
మొహంలోవునన్ సునిశితతవ్ం అతని మొహంలో లేదు, దుసుత్లు, ఆభరణాల హడావుడి తపప్.
అతను తనభారయ్ జబుబ్వివరాలు, డాకట్రుల్ మొదటోల్ చెపప్గా వాడుతునన్ మందులు ఇంగీల్షులో, తెలుగు కనన్డం
కలసిన భాషలో రామసావ్మికి చెపాప్డు.
రామసావ్మి మరికొనిన్ జబుబ్కు సంబంధంలేని వివరాలడిగి తెలుసుకునాన్డు. అందరికీ అది కొంచెం వింతగా
అనిపించింది. తను పేషెంటు నాడి చూడకతపప్దనాన్డు రామసావ్మి. దేవరాజ లోపలికెళిల్ ఐదునిముషాల తరావ్త
బయటికొచిచ్ హాలుకు పకక్గదికి మధయ్వునన్ కిటికిదగగ్ర ఒక కురిచ్ వేయించాడు. ఆ కిటికీకి అవతలివేపు కనిపించకుండా
రెండుపొరల దళసరి సిలుక్తెర ఉంది.
దేవరాజ రామసావ్మిని ఆకురీచ్లో కూరోచ్బెటిట్ పకక్న నిలబడి కిటికీగుండా అవతలి గదిలోకి కనన్డంలో ఏదో
చెపాప్డు. అపుప్డు కిటికీ తెరలోంచి ఒక పచచ్ని చెయియ్ బయటికొచిచ్ంది. రామసావ్మి ఆచేతిని అరనిముషం
పటుట్కునిచూసి వదిలేసి "యీమె పేషెంటు కాదు. యీమెకేజబూబ్ లేదు" అనాన్డు కొంచెం కోపంగా లేచి.
వెంటనే దేవరాజ అతనికి క్షమాపణలు చెపిప్ "మీరెలా చూసాత్రో తెలుసుకోవడానికి మణిపర్భ సహాయకురాలు
మొదట తనచెయియ్ చూపించుకుంది. యిది మా జమిందారీ సాంపర్దాయం. మరోలా అనుకోకండి" అని రామసావ్మిని
బతిమాలాడు. రాయుడుగారు కూడా లేచివెళిల్ రామసావ్మికి నచచ్జె పిప్ కూరోచ్బెటిట్, కిటికీవైపు కనన్డంలో ఏదో చెపాప్డు.
ఈసారి ఒక తెలల్ని చెయియ్ కిటికీతెరలోంచి బయటికొచిచ్ంది.
రామసావ్మి ఆచెయియ్ని ఒక నిముషం పరీక్షగాపటుట్కుని వదిలేసి లేచినిలబడి దేవరాజ నుదేద్శించి "వారికి
జబేబ్మీలేదు. శరీరంలో మామూలుగాజరిగే పర్కిర్యకు అనుకోని ఆటంకం కలిగింది. నలభైయెనిమిది గంటలోల్పల వారికి
నెలసరి అయిపోయి జవ్రం దానంతకదే తగిగ్పోతుంది. మందులేమీ అవసరంలేదు. యిపుప్డు వాడుతునన్ మందులు
వెంటనే మానేయండి. పండుల్, పాలు, సులభంగా జీరణ్మయేయ్వి యేవైనా తినచుచ్. విశార్ంతిగావుంటే చాలు" అనాన్డు.
దేవరాజ నోరుతెరుచుకుని అటాల్గే చూసూత్వుండిపోయాడు. రామసావ్మి మాటలు వినన్టుట్గా కిటికీఅవతల
మనుషులు కదిలినటుట్ అలికిడైంది.
"అంతేనా?" అనాన్డు చివరికి దేవరాజ నోరు పెగులుచ్కుని
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"అంతే. యెలుల్ండి పొదుద్నకి వారు మామూలుమనిషి కాకపోతే నాకు కబురు చెయయ్ండి. ఆ అవసరం
రాదనుకోండి" అని మావైపుచూసి వీధితలుపువైపు నడిచాడు రామసావ్మి.
నేను, చలపతి లేచి అనుసరించాము. మూరిత్ ఏదోచెపూత్ మావైపు రాబోయాడు. “ఆగండి రామసావ్మిగారు” అని
రాయుడుగారు ముందుకొచాచ్రు. ఆయనచేతిలో ఒక పెదద్ బహుమతి అటట్పెటెట్ ఉంది. దానిన్చూసి రామసావ్మి ఒక
నమసాక్రంతో వారించాడు.
వెనకాలున్ంచి "ఆగండిసార, డాకట్రుసాబ" అంటూ దేవరాజ చెకుక్బుకుక్ తెరిచి పటుట్కుని పెనున్తో వసుత్నాన్డు.
రామసావ్మి ఆయనకూ ఒక నమసాక్రం చెపిప్ బయటికి నడిచాడు. మేమూ అతనోత్ వచేచ్సాము.
“మీయిళల్కు మరోసారెపుప్డైనా తీరిగాగ్ వసాత్ను, హాయిగా కాసేస్పు మాటాల్డుకుందాం. యిపుప్డొచిచ్న పని వేరు,
వెళొల్సాత్” అని నాతో, చలపతితో చెపిప్ నవువ్తూ టాయ్కిస్యెకిక్ వెళిల్పోయాడు డాకట్ర రామసావ్మి.
బయటికిదెలా తెలిసిందో, ఆరోజునుంచి రామసావ్మికి ‘నాడీ వైదుయ్డు’ అనే పేరొచిచ్ంది.

(ȯ ȞɆƂ ɭǴ ŪȈï ɋ ūàȂɟ)
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