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(Sunnyvale, CA)

"అమామ్! మీకు జరిగింది అనాయ్యమే కాదనను, కానీ…"
"ఏమిటయాయ్! ఒకసారి చెపేత్ అరద్ం కాదా! మా బాధలో మేమునాన్ము. మమమ్లిన్ ఇబబ్ంది పెటట్కు. వెళుళ్!"
"అదికాదండీ..ఒకక్సారి నేను చెపేప్ది పూరిత్ గా వినండి.."
"ఏది కాదయాయ్! అసలు మేమే ఊహించని పర్మాదం తో తీరని దుఖంలో ఉనాన్ము. మధయ్లో నీ గోల ఏమిటీ..!
మేమలాంటి పనులు చేయలేం.." ఏడుసూత్నే గటిట్గా కసిరాడు రాఘవ.
"డాకట్ర గారు..! మరొకక్సారి వాడిని చూడండి..! నా బంగారు కొండ వాడు..! ఇంతలో నాకింత అనాయ్యం
చేయడు. నినన్నే చెపాప్డు 'అమామ్ నాకు టాప యూనివరిస్టీ లో సీట వసుత్ంది చూడు..నేను డాకట్ర అవుతానమామ్, ఎంతో
మందికి వైదయ్ం చేసాత్ను. జీవితానిన్సాత్ను' అని, ఎంతో భవిషయ్తుత్ ఉనన్వాడు, ఇంతలో అలా ఎలా వెళిల్పోతాడు.."
పెదద్గా రోదిసూత్ అంది లకిష్ రాజయ్ం.
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"అయాం సారీ! అమామ్!.. అతనికి తలకు తగిలిన దెబబ్ చినన్ది కాదు. కోలుకునే అవకాశం ఏమాతర్ం ఉనాన్
నేనిలా చెపప్ను. నేనింతకంటే ఇంకేమి చెపప్లేను మీ ఏరాప్టుల్ మీరు చేసుకోండి..." చినన్గా అయినా గటిట్గా చెపిప్ అకక్డ
నుండి వెళిల్ పోయాడు డాకట్ర.
టెవ్లత్ గేర్డ పూరిత్ కాగానే, ఎంబిబిఎస కోసం అనిన్ యూనివరిస్టీ లకు అపైల్ చేసి ఫలితాల కోసం
ఎదురుచూసుత్నాన్డు పర్కాష.
వీకెండ నలుగురు సేన్హితులతో కలిసి కారులో బికస్ర బీచ కి వెళూత్ండగా,
మదయ్లో లేన మారుతూ, అనుకోకుండా సీట్రింగ కంటోర్ల తపిప్ పకక్నే ఉనన్ పలల్ంలోకి కారు దూసుకుపోయి,
సీప్డ గా వెళిల్ చెటుట్కు కొటుట్కుంది. డైరవర సీట పకక్న కూరుచ్నన్ పర్కాష సీట బెలట్ తొలగించి పెటుట్కోవడం
మరిచిపోయాడు. అనుకోకుండా కారు అదుపుతపిప్, చెటుట్కు గుదుద్కుని, డోర తెరుచుకోవడం వలల్ పర్కాష ఎగిరి బైటకి
పడి, డైరెకట్ గా వెళిల్ తల చెటుట్కి గుదుద్కుంది.
మిగతా వారు లోపలే ఉనాన్రు, కనుక చినన్ దెబబ్లు తగిలాయి. వెంటనే 911 కి కాల చేశారు.
అంబులెనస్ సహాయం తో పర్కాష ని హాసిప్టల కి తరలించినా మెదడులో ముఖయ్ నరాలు చిటిల్, విపరీతమైన
రకత్సార్వం కావడం తో బెర్యిన డెడ అయిపోయింది. డాకట్రుల్ తీవర్ంగా పర్యతిన్ంచి చేతులెతేత్శారు.
ఇంక లాభం లేదు! ఇంటికి తీసుకెళిల్ పొమమ్ని చెపాప్రు. తలిల్ తండుర్లు ఆ కోష్భ భరించలేక ఎదో విధంగా తమ
బిడడ్ని రకిష్ంచమని, రాతిర్ నుండి బతిమాలుతూనే ఉనాన్రు.
పర్మాదంలో కాలు విరిగి హాసిప్టల లో ఉనన్ సేన్హితుడిని చూడడానికి వచిచ్న హరీష ఇదంతా గమనించి,
విషయం అరద్ం చేసుకునాన్డు.
ఆ తలిల్ తండుర్ల బాధ చూసి, తన బాధ గురుత్కువచిచ్, కంట నీరు ధారాపాతంగా కారుతుంటే తుడుచుకోవడం
కూడా మరిచిపోయి మూడు గంటల నుండి అకక్డే కూరుచ్ండి పోయాడు.
ఆ వేదన ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో తనకి తెలిసినా, తన ధేయ్యం గురుత్కు వచిచ్, వారి ఆవేదన కాసత్
నెమమ్దించే వరకు ఉండి, ధైరయ్ం చేసి వారిని అడగాలని పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డు.
మొదట రాఘవ, బంధువులు అతను అడుగుతునన్ విషయానికి కోపం వచిచ్, గటిట్గా అరిచి విసుకుక్నాన్, తరువాత
'మా ఆచారం పర్కారం అలా చేయకూడదు. మనిషి కి మరుజనమ్ ఉంటుందని నముమ్తాము. మేమలా చేయము దయచేసి
వెళళ్మ'ని కోపంగా చెపాప్రు.
అయినా పటుట్ వదలక వారిని బతిమాలి అయినా సరే, విషయం అరథ్మయేయ్లా చెపిప్, ఆ పని వారితో
చేయించాలని గటిట్ నిరణ్యంతో వారితో మళీల్ మళీల్ మాటాల్డే పర్యతన్ం చేశాడు.
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వెంటిలేషన మీద ఉనన్ తమ కొడుకు శావ్సను చేతులారా ఆపమనలేక, జరగబోతునన్ అనరాధ్నిన్ ఆపలేక, అకక్డే
కురీచ్లోల్ చతికిలబడి దుఃఖిసుత్నన్ ఆ తలిల్తండుర్లు, మితుర్ల వదద్కు చివరి పర్యతన్ంగా వెళాళ్డు హరీష.
"సర! దయచేసి ననున్ అపారథ్ం చేసుకోకండి. మీ మంచికే చెపుత్నాన్ను…"
అంటూ పకక్న ఉనన్ మితుర్ల వైపు తిరిగి,
"సార! మీరైనా ఒపిప్ంచండి వారిని. మీ అబాబ్యి అంత చినన్ వయసులో అరాధ్ంతరంగా పోవడం ఆ తలిల్
తండుర్లకే కాదు, నాకూ చాలా బాధగా ఉంది. వారి దుఃఖం తీరచ్డం ఎవరి వలాల్ కాదు కానీ, కొంచెం సంయమనంగా
ఆలోచిసేత్, పోగొటుట్కునన్ వారి అబాబ్యిని ఎంతో మంది జీవితాలలో చూసుకోవచుచ్. అబాబ్యి డాకట్ర కావాలనుకునాన్డు
అంటునాన్రు. అతనే డాకట్ర అయి ఉంటే భవిషయ్త లో ఎందరు పార్ణాలను కాపాడి ఉండేవాడు.
ఇపుప్డు అతనికి ఆ అవకాశం వచిచ్ందని అనుకోండి. మనిషిగా తను దేహతాయ్గం చేసూత్, సాటి మనుషులకు
జీవితానిన్ ఇవవ్గలిగే జీవిత సారథ్కత ఎంతమందికి వసుత్ంది. అతని జీవితాశయం వృధా అవకూడదు. అతని ఆశయం
అతని మరణం లోనూ వీడకుండా మీరు చేయవచుచ్.
అతని కళుళ్, గుండె, లివర, కిడీన్లు, దాదాపు అనిన్ భాగాలు చకక్గా పనిచేసూత్నే ఉండి ఉంటాయి. అతని చివరి
శావ్స ఆగే లోగా మీరు మంచి నిరణ్యం తీసుకుంటే జీవితాంతం మీకొడుకు ఎదో రూపంలో ఎకక్డో ఒకచోట ఉనాన్డనన్
తృపిత్ మిగులుతుంది. అంత మందికి జీవనదానం చేసిన పుణయ్ం మీ అబాబ్యికి దకుక్తుంది.
నేనూ ఊరికే చెపప్డం లేదు సార! నేను నా ఆరేళల్ కొడుకుని పోగొటుట్కునన్ బాధను అనుభవించిన వాడినే.
పుతర్శోకం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో నాకూ తెలుసండీ!
ఒకరోజు ఉనన్టుట్ండి సూక్ల లో సప్ృహ తపిప్ పడిపోయిన నా కొడుకును పరీక్ష చేసిన డాకట్రుల్ గుండె కవాటాలు
బలహీనంగా ఉనాన్యి. వయసు పెరిగినా కొదిద్ మరింత బలహీనమవుతాయని వాటిని మారచ్కపోతే పిలల్వాడు దకక్డని,
డోనార లు ఉంటే పర్యతిన్ంచమని చెపాప్రు. ఏడాది పాటు ఎంతగానో పర్యతిన్ంచాను.
ఎనోన్ సంసథ్లలో ఆరాగ్న డొనేషన చేసిన వారిని ఎంకైవ్రీ చేసి, అందుబాటులో ఉంటే చెపప్మని అరిజ్ పెటాట్ను. కానీ
బర్తికునన్ మనిషి నుండి తీయలేనివి కాబటిట్ అంత సులభంగా దొరకవు. మరొకరి మరణం కోసం చూడడమంత దురభ్ర
పరిసిథ్తి మరొకరికి రాకూడదు. నా బాబు కంటే ముందు నుండి ఎదురు చూసుత్నన్ ఎంతోమంది అభాగుయ్లను దాటి
నావరకూ రాలేదు. నా కొడుకు ననున్ వీడి వెళిళ్పోయాడు.
అపుప్డే నేను, నా భారయ్ మా తదనంతరం మా శరీరంలో ఉపయోగపడే ఏ భాగమైన నిరభయ్ంతరంగా మరొకరికి
చేరచ్మని రిజిసట్ర చేసుకునాన్ము.
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ఇపుప్డు కూడా నేను మిమమ్లిన్ ఏమీ కోరడం లేదు. ఎలాగూ తిరిగి రాని లోకాలకు పయనమవుతునన్ మీ అబాబ్యి
ఆతమ్ కు ఒక మంచి పని చేసూత్ లోకానిన్ వీడాననన్ తృపిత్, శాంతి కలిగే విధంగా మీరు ఈ నిరణ్యం తీసుకుంటే
బావుంటుంది.
దయచేసి మీరైనా వారిని ఒపిప్ంచండి సర!
ఏటా.. అవయవదానం కోసం చినన్ చినన్ పిలల్ల నుండి పెదద్వారి వరకు లక్షల మంది ఎదురు చూసుత్నాన్రు.
దాతలు గా ఉనన్వారు వందలోల్ ఉంటునాన్రు. నావంతుగా నేను ఒకక్రిని అందులో చేరచ్గలిగినా సంతోషమే అనన్
ఉదేద్శయ్ంతో, నావంటి తండిర్కి ఒకక్రికైన మీరు ఆనందానిన్ పంచగలరేమో అని ఆశతో కోరుతునాన్ను.
నూతన జీవానిన్ పొందిన వారి ఆశీసుస్లు జీవనదాత గా మీ అబాబ్యికి అందుతాయి. మంచి నిరణ్యం
తీసుకోండి సర!
అంటూ కనీన్ళళ్తో పార్రిథ్ంచాడు.
తన మాటలతో లకిష్ రాజయ్ం, రాఘవ కొంత కనివ్నస్ అయినటుట్ అనిపించారు.
"మీరు ఒపుప్కొనెటుట్ అయితే డాకట్ర తో మాటాల్డండి. వారు ఎటువంటి నిరణ్యము తవ్రగా తీసుకుంటారు పీల్జ.."
అంటూ అభయ్రిథ్ంచాడు.
PPP
ఇండియా లో పేరెనిన్కగనన్ పెదద్ హాసిప్టల.
రెండు రోజులు గా రాఘవ కి గుండె నొపిప్గా ఉందని ఎందుకైనా మంచిది అనిన్వైదయ్ పరీక్షలు చేయిసేత్ మంచిదనన్
భారయ్ భయం, ఫాయ్మిలీ డాకట్రు సలహాతో హాసిప్టల లో జాయిన అయాయ్డు. డాకట్రుల్ అతనిన్ రెండు రోజులు అబజ్రేవ్షన
లో ఉంచారు.
అనిన్ టెసుట్లు చేశారు.
కారిడ్యాలజిసట్ డాకట్ర రాబరట్ వచిచ్ అనిన్ రిపోరట్స్ పరిశీలించాడు.
అతనిన్ చూడగానే ఎదో పర్సనన్ంగా అనిపించింది రాఘవకు.
" ఎలా ఉనాన్రంటూ" రాఘవ ను పలకరించి, రిపోరట్స్ అనిన్ బాగానే ఉనాన్యని, గుండె కొంచెం బలహీనంగా
ఉందని,
కాసత్ కొలెసాట్ర్ల లెవెలస్ కూడా ఎకుక్వ గా ఉనాన్యి. జాగర్తత్గా డైయట పాటిసూత్, వతిత్డి తగిగ్ంచుకుంటే మంచిదని
సూచించి, బీపీ కి మందులు మారిచ్ రాసిసూత్, మీరిక ఇంటికి వెళళ్వచుచ్ననాన్డు.
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అతనిన్ చూసుత్ంటే రాఘవకి ఎదో తెలియని పర్శాంతత.
మరీ కాసేపు ఉంటే బాగుండుననన్ భావన.
రాబరట్ చాలా నెమమ్దిగా, మృదువుగా అనిన్ విషయాలు వివరించాడు.
కావలసిన మెడిసినస్ అనీన్ రాసిచిచ్, టేక కేర అంటూ మృదువుగా రాఘవ చేయి నొకిక్ వెళల్బోతూ….
ఎదో మరిచిపోయిన గా వెనకిక్ వచిచ్న రాబరట్,
రాఘవ దగగ్రగా వచిచ్ మెలిల్గా అతనిన్ కౌగలించుకునాన్డు.
అతని సప్రశ్ తో తో రాఘవ లో ఎదో తెలియని ఆతీమ్యతా భావం సముదర్పు అలలా బలంగా తాకింది.
లోపలెకక్డో గుండెలో దాగి అణగారిన పుతర్ వాతస్లయ్ం పెలుల్బికింది. అపర్యతన్ంగా రాఘవ కూడా రాబరట్ ని
గటిట్గా పటుట్కునాన్డు. అతని గుండె లయ తనకేదో చెపుత్నన్టుట్ గా తోచింది.
ఐదు నిముషాల పాటు అలాగే గటిట్గా పటుట్కొని మెలిల్గా వదిలేసి బై చెపూత్ వెళిళ్పోయాడు రాబరట్.
అరద్ం కాని అయోమయం తో తనకు కలిగిన ఆ ఫీలింగ ఎందుకో! ఏమిటో! అరద్ం కాక అలాగే ఉండి పోయాడు
రాఘవ.
లకిష్ రాజయ్ం కూడా తనలో ఎదో కలవర పాటును గురిత్ంచింది. ఎవరా డాకట్ర!? అతనిన్ చూసేత్ ఎందుకింతగా
మనసును మెలి పెటిట్న బాధ, అంతలో ఎదో సంతోషం అనుకునాన్రు.
కాసేపు ఏమీ మాటాల్డకుండా, ఒక రకమైన భావనలో ఉండి పోయారు ఇదద్రూ.
ఎందుకో మరొకక్సారి రాబరట్ ని కలవాలని అనిపించింది ఇదద్రికీ. అదే విషయం అకక్డి మేల నరస్ తో చెపిప్
అతని వివరాలు అడిగారు.
రాబరట్ అకక్డి కారిడ్యాలజీవిభాగంలో పర్ముఖు సరజ్న అని, గత మూడేళుల్గా పనిచేసుత్నాన్రని, కానీ ఉనన్టుట్ండి
ఎందుకో ఇకక్డ మానేసి వెళిళ్పోతునాన్డని. ఎకక్డికి వెళుత్నాన్రో తెలియదని అతనికక్డ చూసిన చివరి పేషెంట
మీరేనంటు వివరాలు చెపాప్డు.
అతనెన్లాగైనా ఒకక్సారి చూడాలని ఇదద్రూ బతిమిలాడడం తో రాబరట్ వారి గదికి వచాచ్డు.
అతనిన్ చూడగానే దగగ్రగా వెళిల్, తన మనసులో ఆరాటానిన్ వివరించాడు రాఘవ. ఎందుకు తనకిలా
అనిపిసుత్ందని. అతని గుండె చపుప్డు తనలో ఎదో తెలియని వాతస్లాయ్నిన్ కలిగిసుత్ందని అడిగాడు.
రాబరట్ నవివ్ ఇదద్రి మధయ్ కూరొచ్ని లకిష్ రాజయ్ం, రాఘవ దంపతుల చేతులు పటుట్కొని,
"మీ ఈ కలవరానికి కారణం మీ అబాబ్యి గుండె నాలో ఉండడమే.
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ఆరెళళ్ కిర్తం ఏకిస్డెంట లో గాయపడిన మీ అబాబ్యి ఆరాగ్నస్ డొనేట చేదాద్మని నిరణ్యం తీసుకోగానే, అదే
హాసిప్టలోల్ గత రెండేళుల్గా గుండె మారిప్డి కోసం ఎదురు చూసుత్నన్ మెడికల విదాయ్రిథ్ నైన నాకు ఆ గుండెను టార్నస్
పాల్ంట చేశారు.
హాసిప్టల నియమాల పర్కారం అవి ఎవరికి అమరుసాత్రో ఆ వివరాలు డొనేట చేసిన వారికి, రిసిపైంట కి
తెలియనివవ్రు.
కానీ ననున్ సరజ్రీ రూం కి తరలిసూత్ ఉండగా మిమమ్లిన్ చూసాను. మీరు మరొక డాకట్ర తో మాటాల్డడం వినాన్ను.
మీరు మీ బాధలో ఉనాన్రు. నాకు విషయం అరథ్మైంది. మీరు ననున్ చూడలేదు.
అకక్డే చేతులెతిత్ మీకు నమసక్రించాను. సరజ్రీ తరువాత నేను ఇంటికి వెళిళ్పోయాను. కానీ అదే హాసిప్టల లో
పనిచేసేత్, మిమమ్లిన్ మళీల్ ఎదురుక్ంటానేమో బలహీన పడతానని అనుకునాన్ను.
ముఖయ్మైన కానఫ్రెనస్ పని మీద ఇకక్డికి వచిచ్న నేను మితుర్ల కోరిక మేరకు ఈ హాసిప్టల లో నా వైదయ్ సేవలు
అందిసూత్ ఉనాన్ను.
నినన్ ఇకక్డ మిమమ్లిన్ చూసాక, ననున్ నేను సంభాళించుకొలేక పోయాను. ఒకసారి మిమమ్లిన్ హగ చేసుకొని
నా కృతజఞ్త తెలుపుకోవాలని అనుకునాన్, కానీ మీరు మీ అబాబ్యి హృదయానిన్ ఇంత తవ్రగా గురిత్సాత్రని
ఊహించలేదు. మీకికక్డ హాసిప్టల లో ఫాయ్మిలీ డాకట్రస్ ఉనాన్రని, మీకే ఇబబ్ంది ఉనాన్ ఇకక్డికే వసాత్రని తెలిసింది.
ఇకక్డే ఉంటే మీకు కనిపించి, నేనెవరో తెలిసేత్ మీకింకా బాధ కలిగించిన వాడిని అవుతానని వేరే హాసిప్టల కి
వెళిళ్పోవాలని అనుకునాన్ను.
మీ అబాబ్యి దావ్రా మీరు నాకు అందించిన ఈ కొతత్ జీవితానికి సారథ్కత కలిగేలా జీవించాలని ననున్
ఆశీరవ్దించండి. టేక కేర!" అంటూ, వడి వడి గా బైటికి వెళిళ్పోయాడు.
లకిష్ రాజయ్ం, రాఘవ దంపతులకు ఆనందాశృవులతో కనున్లు నిండిపోగా..
తమ కొడుకు పర్కాష ఈ రూపంగా బతికే ఉనాన్డు...వాడికి ఇషట్మైన డాకట్ర వృతిత్లో ఆ గుండెలో ఒదిగి ఉనాన్డని
తెలిసి ఉదేవ్గానికి గురయాయ్రు.
ఆరోజు ఆ ఆవేదనలో ఆవేశంలో ఆ నిరణ్యం తీసుకోకపోయి ఉంటే ఈరోజు ఇంత తృపిత్ పొంది ఉండే వారం
కాదని,
ఆనాడు తమని బతిమిలాడి ఒపిప్ంచిన హరీష కి మనసారా కృతజఞ్తలు తెలియజేసుకుంటు, తృపిత్ నిండిన
హృదయాలతో ఇంటికి బయలుదేరారు.
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