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పరిచయమైన వాతావరణం. సుపరిచిత ధవ్నులు. సవ్రాలు. ఎవరి పని వారు దీక్షగా చేసుకు పోతునాన్రు. నా పేరు

భారగ్వ. నేనొక డాకట్రిన్. ఈ ఆసుపతిర్ నాదే. ఏరాప్టల్నీన్ ఆపరేషన థియేటరోల్ జరుగుతునాన్యి. మొదటిసారి నేను డాకట్రిన్
అయినందుకు బాధ పడుతునాన్ను. కొడుకు చుటేట్ తన జీవితానిన్ పెనవేసుకుని బతుకుతునన్ ఒక సాధారణ తలిల్కి మంచి
కొడుకుగా ఉండలేకపోతునాన్నే అని గుండె పిండేసోత్ంది. నా చేతులు వణుకుతునాన్యి. చెమటలు పడుత్నాన్యి. నా వైపు
పర్శాన్రధ్కంగా చూసుత్నన్ నా తోటి వైదుయ్ల చూపులకి ఏం సమాధానం చెపాప్లో తెలియక సతమతమవుతునాన్ను. పైగా
నాకునన్ ఇరవై ఏళళ్ అనుభవంలో ఇది పెదద్ కషట్మయిందేమీ కాదు. అందులో నాకు చాలా పర్తేయ్కమయింది మరియు
ముఖయ్మయింది. ఎనోన్ సరజ్రీలు చేసిన చేతులు ఈ రోజు కతెత్ర పటుట్కోడానికి నిరాకరిసుత్నాన్యి. "మా పాలిట దేవుడు
మీరు" అని చేతులు పటుట్కునన్ వారికి ధైరయ్ం చెపేప్ నా పెదవులు మొదుద్బారిపోయి విడిపడనంటునాన్యి. అంతా
నయమయి ఇంటికి వెళుత్నన్

వారిని చూసి ఆనందపడే హృదయం థియేటర లో నా చుటూట్ ఉనన్ వారి చూపులకి

సప్ందించటం మానేసింది. నా ముఖ కవళికలు బిగుసుకుపోయాయని నాకే అనిపిసోత్ంది. కళుళ్ మసకబారటం
తెలుసోత్ంది. వైదుయ్డిగా ఇనేన్ళళ్ అనుభవంలో ఎనన్డూ ఇంత నిసస్హాయంగా నిలబడలేదు. ఈ వృతిత్నే దైవంగా భావించి
,అడిగినవారికలాల్ ఎలాంటి ధనం ఆశించకుండా వైదయ్ సాయం చేసాను. జబుబ్నెపుప్డూ డబుబ్తో ముడిపెటట్లేదు. ఎంత
మందికి పార్ణదానం చేసానో ఎపుప్డూ లెకక్పెటట్లేదు. వీలయినంతమందికి నా చేతనయినంత సాయం చెయాయ్లి అంతే.
అదే నా జీవితాశయమయిపోయింది. పెళిళ్ పిలల్లంటే బాధయ్తలని వాటికీ దూరంగా ఉనాన్ను. ఒకక్గానొకక్ కొడుకు పెళిళ్
పెటాకులు లేకుండా ఉంటే ఏ తలిల్ మనసొపుప్కుంటుంది, బర్తిమిలాడీ, బెదిరించి చెపీప్చెపీప్

విసిగిపోయి నాకు

సహకరించటం మొదలుపెటిట్ంది.
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మా ఇలుల్ ఆసుపతిర్కి దగగ్రలోనే ఉంటుంది. వేరే ఊళళ్ నుంచి వచిచ్న వారికి మా ఇంటోల్నే బస. అమేమ్ అనీన్
చూసుకునేది. సంతోషంతో తిరిగి వెళిళ్నవారయినా, దుఃఖంతో వెనుతిరిగిన వారయినా మధయ్ మధయ్ అమమ్ని
పలకరించకుండా ఉనన్ వాళుళ్ కానీ, తమ ఇంటోల్ శుభకారాయ్లకి ఆహావ్నించనివారు కానీ లేరంటే అతిశయోకిత్ కాదు.
అంతలా వారిని ఆదరించేది. బహుశా నేను ఇవవ్లేని కుటుంబానిన్ వారందరిలో చూసుకునేదేమో మరి. తన చుటాట్ల
ఇళళ్కి వెళిళ్నా ఎంత రాతర్యినా వచేచ్సేది. అంత అరధ్రాతుర్ళుళ్ రాకమామ్ అంటే " నేను లేకపోతే ఇలెల్వరు
చూసుకుంటారు చెపుప్, కోడలుండుంటే కాసత్ బాధయ్త పంచుకునేది " అని తిరిగి మరల ననేన్ దెపిప్పొడిచేది. కానీ ననున్
విడిచిపెటిట్ ఎకక్డా ఉండలేదని నాకు తెలుసని అమమ్కీ తెలుసు. చినన్పుప్డే నానన్ మాకు దూరమయితే అనీన్ తనే అయి
పెంచింది. నానన్ కూడా వైదుయ్డే. వారసతవ్ సంపద చాలా ఉండటంతో సంపాదించి పెళాళ్ం పిలల్లిన్ పోషించాలిస్న
అవసరం లేదనుకునాన్రేమో కానీ మమమ్లిన్ ఏనాడు పటిట్ంచుకునన్ది లేదు. ఆధునిక వైదయ్ంని పేదలకి కూడా
అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే లక్షయ్ం తో ఊరూరా తిరిగి వైదయ్ సేవలు అందించేవారు. ఎపుఫ్డో ఒకసారి వచిచ్ రెండు
రోజులునాన్, అయాయ్ ! అంటూ ఎవరో ఒకరు వసుత్నే ఉండేవారు. ననున్ తన ఒడిలో కూరోచ్పెటుట్కుని పేర్మగా మాటాల్డిన
సందరాభ్లు వేళళ్ మీద లెకక్పెటట్చుచ్. అమమ్, ననున్ చూపించి కనీసం వీడి బాధయ్త అనాన్ తీసుకోమని ఎంత కాళాళ్ వేళాళ్
పడాడ్ మౌనంగా ఉండిపోయారే తపప్ ఏ మారుప్ రాలేదు. ఆ అనుభవాలేనేమో ననున్ పెళిళ్ నుంచి దూరముంచాయి. ఇంత
చూసి కూడా నేను మళీళ్ డాకట్రే కావాలని ఎందుకనుకునాన్నో తెలియదు కానీ వైదయ్ వృతిత్ మొదలు పెటాట్క మాతర్ం నానన్
మీద గౌరవం రెటిట్ంపయియ్ంది. “నువువ్ కూడా మీ నానన్లానే తయారయాయ్వు. ఏంటో నా జీవితం!?” అని అమమ్
అసహనం పర్కటించిన సందరాభ్లు లేకపోలేదు.
నానన్ మీద ఎనిన్ ఫిరాయ్దులునాన్, మనసులో ఎంత బాధ ఉనాన్, ఇరుగు పొరుగు వారు భరత్ని ఒక మాటనాన్
ఊరుకునేది కాదు. "మా వారిది పెదద్ కుటుంబం . పెళాళ్ం పిలల్లు అని కూరుచ్ంటే వాళళ్ందరిని ఎవరు చూసుకుంటారు "
అని వెనకేసుకొచేచ్ది. అమమ్, నేను ,ఒకరి లోకం ఒకరుగా బతికాము.ఎపప్టికనాన్ మా పేర్మని గురిత్ంచి, తిరిగొసాత్రని
ఆశతో ఎదురుచూసేవాళళ్ం. చివరికి ఒకసారి వచాచ్రు కానీ నడుచుకుంటూ కాదు.అందరి బాగోగుల గురించి ఆలోచించే
ఆయన తన ఆరోగాయ్నిన్ అశర్ధధ్ చేసి, మాకు ఎదురుచూపనేది లేకుండా మా ఆశలనీన్ మూట కటుట్కుని పంచభూతాలోల్
కలిసిపోయారు. అపప్టి నుంచి నా చుటేట్ తన ఆశలు, జీవితం ముడివేసుకుంది అమమ్.
ఒకరోజు ఉనన్టుట్ండి అమమ్ని తీవర్మయిన గుండెనొపిప్తో ఆసుపతిర్కి తీసుకువచాచ్రు. అమమ్నలా చూడగానే
కాళుళ్ చేతులాడలేదు. ఒకక్ క్షణం కూడా అమమ్ని వదిలి పెటట్లేదు. దగగ్రుండి అనిన్ పరీక్షలు చేసాను. గుండె బాగా దెబబ్
తినన్ది. ఇది మొదటిసారిలా అనిపించటేల్దు. డాకట్రయుయ్ండీ కనిపెటట్లేకపోయినందుకు సిగుగ్తో చచిచ్పోయాను. అందరి
శేర్యసుస్ గురించీ ఆలోచించిన నేను ఆ అందరిలో అమమ్ని చూడనందుకు నా మీద నాకే అసహయ్ం వేసింది. నేనూ,
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నానన్లానే వయ్వహించాను ఛీ ననున్ ఏ తలీల్ క్షమించదు. తన చినన్ చినన్ ఆశలని కూడా తీరచ్లేకపోయాను. నేను తనతో
గుడికి రావాలని , చుటాట్లతో కలవాలనీ,. తాను వాటికేనాడు పార్ముఖయ్త ఇవవ్లేదు.
ఒకసారి గుడిలో

ఆయాసంతో నడవలేక కూరుచ్ంటే, తెలిసిన వారు "ఒకక్దానివి రాకపోతే కొడుకుని

తీసుకురావచుచ్ కదమామ్" అంటే " ఏమనుకుంటునాన్రు మా వాడి గురించి, తలిల్ అని వాడు కూరుచ్ంటే పేషంటల్
బాగోగులు ఎవరు చూసాత్రు,, అసలే మాది పెదద్ కుటుంబం " అనన్దని డైరవర చెపేత్ , తనని నానన్తో పోలిచ్ందని
గరవ్పడాడ్నే కానీ, దాని వెనకాల అమమ్ పడిన వేదనని మరిచ్పోయానని కుమిలిపోయాను.
అమమ్ని బతికించుకోవాలంటే గుండె మారిప్డి తపప్ వేరే మారగ్ం లేదు. మందులతో యంతార్లతో కొంతకాలం
నడిపించగలిగినా

ఎపుప్డేమవుతుందో

చెపప్లేం.

ఇపప్టికిపుప్డు

దాతలెవరు

దొరుకుతారు.

ఇంతదాకా

తీసుకువచిచ్నందుకు మళీళ్ ననున్ నేను తిటుట్కునాన్ను. UNOS లో రిజిసట్ర చేసాను. వరుసలో మూడో సాథ్నం అనాన్రు.
దేవుడిమీద భారమేసి ఆసుపతిర్లోనే ఒక పర్తేయ్కమయిన గదిని అమమ్ అభిరుచికి తగగ్టుట్ మారుప్లు చేసి అనీన్ నేనే
దగగ్రుండి చూసుకోవడం మొదలు పెటాట్ను.
"నేను ఉనాన్ను కాబటిట్ ఇపుప్డు నీ జీవితంలో ఇంకెవరూ అకక్రేల్దు అనుకుంటునాన్వు కానీ ,నేను దూరమయిన
రోజు ఒంటరితనం నినున్ వేధిసుత్ందిరా, నా మాట విని పెళిళ్ చేసుకో" అమమ్ మాటలు గురుత్కొచిచ్ కళుళ్ చెమరాచ్యి.
ఉనన్పుప్డు విలువ తెలియదు. అలుసుగా తీసుకుంటాం.. నిటూట్రాచ్ను. UNOS లో వరుసలో ఉనన్ మొదటి
ఇదద్రిన్ బర్తికించలేకపోయారని తెలిసాక పిచిచ్వాడినే అయాయ్ను. అమమ్ పార్రిథ్ంచే పర్తి దేవుడిని వేడుకునాన్ను.
అపుప్డే , దురఝ్టనలో బాగా గాయపడిన ఒక అమామ్యిని తీసుకువచాచ్రు. వీళుళ్ పర్యాణిసుత్నన్ కారుని ఒక లారీ
ఢీ కొటట్డంతో అందులో పర్యాణిసుత్నన్ వాళళ్ందరూ అకక్డికకక్డే పార్ణాలు కోలోప్యారు. కొన ఊపిరితో ఉనన్ ఈ
అమామ్యిని నా ఆసుపతిర్కి తీసుకొచాచ్రు. " అమామ్యి పేరు పవితర్. తలిల్ తండిర్ డైరవర అకక్డికకక్డే పోయారు. వీళళ్
బంధువులునాన్రేమో విచారిసుత్నాన్ము. ఈ లోపల మీరు చెయయ్గలిగింది చెయయ్ండి. మాకు తెలియగానే మీకు విషయం
అందచేసాత్ం" కరచాలనం చేసి ఇనెస్ప్కట్ర వెళిళ్పోయాడు.
'పవితర్ '! అందమైన పేరు ,కానీ పాపం 'విధి'!! జాలి పడాడ్ను. మేము ఎనిన్ పర్యతాన్లు చేసినా కానీ తలకి
బలమయిన గాయం తగలటంవలల్నో ఏమో తన శరీరం మా చికితస్కి సప్ందించలేదు. దాంతో బెర్యిన డెడ గా తీరామ్నించి
పోలీసులకి సమాచారం అందించాము.తన తరఫు వారెవరనాన్ వసేత్ మిగతా లాంఛనాలు పూరిత్ చేసాత్మని చెపాప్ము.
" ఇంతవరకు అయితే బాధయ్త తీసుకోడానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. ఇంకా విచారించి చూసాత్ము. థాంకూయ్
" అని ఫోన పెటేట్సారు. అకక్డే ఉనన్ నా సహాయకుడు, “డాకట్ర! అమమ్ కి దాతకోసం వెతుకుతునాన్ము కదా.. ఈ
అమామ్యి ఎలాగు బెర్యిన డెడ కదా…” అని ఆగిపోయాడు.
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అరథ్మయియ్ంది కానీ, ఆ అమామ్యి సంబంధీకుల అనుమతి లేకుండా మనము ఏమీ చెయయ్లేము అని చెపాప్ను.పైకి
అలా అనాన్ మనసులో మాతర్ం అది తొందరగా నిజమయితే బావుండు అనిపించింది. రెండు రోజుల తరావ్త ఇనెస్ప్కట్ర
ఫోన చేసి " వీళళ్ దగగ్ర దొరికిన అడెర్స తీసుకుని వెళిళ్ చుటుట్పకక్ల విచారిసేత్ తెలిసింది, కులాంతర వివాహం
చేసుకునాన్రని ఈ అమామ్యి తలిల్ తండుర్లని ఇరు వైపుల వారూ వెలేసారట. మాకు సంబంధం లేదు మీకిషట్మొచిచ్నటుట్
చేసుకోండి " అంటునాన్రని వివరించాడు.
“ఇనెస్ప్కట్ర గారూ! ఇలాంటి బెర్యిన డెడ కేసులలో ఆరాగ్న డొనేషని ఉంటుంది. మీరు దీనికి మీ తరఫునుంచి
కావాలిస్న అనుమతులిసేత్ ముందుకు వెళాత్ము. వారి దహన సంసాక్రాలు కూడా మేము చూసుకుంటాము" అనాన్ను.
" మంచి కారాయ్లకి మా పూరిత్ సహకారం ఎపుప్డూ ఉంటుంది. తపప్కుండా చూసాత్ం " అనాన్రు.
థాంకస్ చెపిప్ పెటేట్సాను.

అనన్టేల్ తొందరగానే అనుమతులు వచాచ్యి. అనీన్ పరీక్షలు చేసి అమమ్ కి

సరిపోతుందని నిరణ్యించుకుని UNOS కి సమాచారం అందించి మంచి రోజు చూసుకుని ఏరాప్టుల్ చేసుకునాన్ము.
అమమ్ని సిదద్ం చేసి ఉంచండి, నేను చెపప్గానే తీసుకు రండి అని సూచనలిచిచ్, అమమ్కి, ఇక నీకేం ఇబబ్ంది ఉండదని
ధైరయ్ం చెపిప్ సరజ్రీకి తయారవుతునాన్ను. అమామ్యిని ఆపరేషన థియేటర కి తీసుకు వచాచ్రు..
"పవితర్"!!

పేరే కాదు ముఖము కూడా పర్శాంతంగా ,సుందరంగా ఉంది.మనసు చివుకుక్మంది.భవిషయ్తుత్

గురించి ఎనిన్ కలలు కనన్దో , ఇపుప్డు ఎంత బాధ అనుభవిసోత్ందో!!. మాట ఇసుత్నాన్ పవితార్, నినున్ మా అమమ్ లో,
పేర్మతో జాగర్తత్గా చూసుకుంటాను. ఏ మాతర్ం నీ మనసుకి కషట్ం కలగకుండా చూసుకుంటాను.
“డాకట్ర పార్రభిదాద్మా?” అనన్ మాటలకి తలాడిసూత్ పకక్కి తిరిగాను. ఏదో చూడరానిది చూసినటుట్ ఒళుళ్
ఝలుల్మంది. నేను చూసింది నిజమేనా? మళీళ్ తిరిగి చూడాలంటే భయమేసింది. తొందరగా అమమ్కి గుండె మారిప్డి చేసి
తనని బాగా చూసుకోవాలనే ఆతర్ంలో ఉనన్ందుకు తిరిగి పవితర్ మొహం లోకి చూసే సాహసం చెయయ్లేదు.
“డా.భారగ్వ.. డా.భారగ్వ మొదలుపెడదామా? ఏమాలోచిసుత్నాన్రు?” ఆ పిలుపుకి చెళుళ్మని చెంప మీద ఎవరో
కొటిట్నటట్నిపించి నాలోని కొడుకు పకక్కు తపుప్కుని ఆ సాథ్నం లో డాకట్ర వచిచ్ నిలిచాడు. మెలిల్గా పకక్కి తిరిగి పవితర్
మొహానిన్ పరిశీలనగా చూసాను. కనురెపప్ల కింద ఏవో కదలికలు. నమమ్లేక తన కనురెపప్లు తెరిచి చూసాను.
కనుపాపలు కదలాడాయి. ఇదెలా సాధయ్ం? మా అంచనాలు తపాప్? లేక భగవంతుడి లీలనా? భగవంతుడి లీలనే
అనుకుంటే నాకేం పరీక్ష పెటాట్లనుకుంటునాన్డు?. నా కరత్వయ్ం ఏంటిపుప్డు? ఒక కొడుకులా ఏమీ ఎరగనటేల్ ముందుకు
పోవాలా లేక ఒక డాకట్ర లా వైదయ్మందించి కాపాడాలా? అపుప్డే మొదటిసారి డాకట్రిన్ ఎందుకయాయ్నా
అనిపించింది.అంతా శూనయ్ంగా ఉంది."డాకట్ర డాకట్ర ,వై ఆర యు సాట్ండిగ సిఠ్ల? వి విల టేక కేర ఇఫ యు ఆర నాట
ఫీలింగ వెల." నా సహచరుల పిలుపుకి తేరుకుని "నో నో జసట్ చెక హర వైటలస్ వనస్ మోర , ఐ వాంట టు రికనఫ్రమ్ దట
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షీ ఈస బెర్యిన డెడ బిఫోర వి పరాఫ్ం ద సరజ్రీ," నేను గంభీరంగా మాటాల్డుతునాన్ననే అనుకుంటునాన్ కానీ, నా సవ్రం
నూతిలోంచి వచిచ్నటేట్ ఉందని తెలిసిపోతోంది.
ఇంకో మాట మాటాల్డకుండా, వారి పర్శన్లకి సమాధానం ఇవవ్కుండా అమమ్ని తన రూంలోనే ఉంచమని చెపిప్
,వడి వడిగా నా గదిలోకి నడిచాను. చెమటతో నా శరీరమంతా తడిసిపోయింది. చలల్ని ఏసీ కూడా వేడెకిక్న నా మెదడును
చలాల్రచ్లేకపోతోంది. డామిట, ఆవేశంతో బలల్పై గటిట్గా చరిచాను. టేబుల విరిగినంత పనయియ్ంది కానీ చితర్ం! ,నొపిప్
తెలియలేదు. మనసులో రేగుతునన్ అలజడి ముందర ఈ నొపిప్ అణువంత కూడా కాదు. ఎందుకిలా చేసాను, ఎందుకిలా
చేసాను పెదద్గా అరవాలనుంది. మెదడుకి ముసుగేసి ముందుకి పోవాలిస్ంది. ఆమె తరఫున అడిగేవారు కూడా ఎవరూ
లేరు. బతికి సాధించాలిస్ందేముంది ఈ పిలల్కు? నా అనే వారు లేక ఎలాగూ అనాధ బర్తుకే. ఎకక్డికెళేళ్దేముంది ? ఏం
చేసేదేముంది? పేపర వెయిట ని కసిగా విసిరేసాను. ఆ శబాధ్నికి నా అసిసెట్ంట గాబరాగా లోపలికి వచాచ్డు.
'నేను బానే ఉనాన్ను ' అని చేతితో సైగ చేసాను. ఏమనుకునాన్డో మౌనంగా

వెళిళ్పోయాడు. నేను ఇంత

సావ్రధ్ంగా కూడా ఆలోచించగలనా? నా మీద నాకే అసహయ్ం వేసోత్ంది, కానీ మళీళ్ ఇలాంటి అవకాశం దొరుకుతుందో
లేదో? నోటిదాకా వచిచ్న కూడుని లాగేసానా? తపుప్ చేసానా? అమమ్కి ఏదనాన్ జరిగితే ననున్ నేను క్షమించుకోగలనా?
ఎలా? ఎలా? పలురకాల ఆలోచనలతో తల తిరిగిపోతోంది. ఎంత సమయం గడిచిందో తెలియదు,
“డాకట్ర భారగ్వ!” అనే పిలుపుతో ఆలోచనలలోంచి బయటపడాడ్ను.
ఎదురుగా డా.వాసు "డా.భారగ్వ.. మీరు ఎందుకు అంత అసాధారణమైన వయ్కోత్ మళీళ్ నిరూపించారు. మీ
హసత్వాసీ చాలా మంచిది. మీరు ఊహించింది నిజమే. పవితర్ మెలిల్గా చికితస్కి సప్ందిసోత్ంది. మిరకిల అనాలో ,మీరే
జీవితానిన్చాచ్రని అనాలో తెలియటేల్దు "అనాన్డు.
ఆ అభినందనకి సంతోషించాలో బాధ పడాలో అరథ్ం కాక వెరిర్గా చూసాను. ఉతాస్హంగా చెపుత్నన్ వాసు ,నా
మొహంలో కనిపించిన భావాలకి ఒక క్షణం మౌనం వహించి , "సారీ డాకట్ర , అమమ్కి తపప్కుండా ఇంకో దాత
దొరుకుతారు" అనాన్డు ఏదో తపుప్ మాటాల్డినవాడిలా తల కిందకేసి.
“లేదు లేదు యు డిడ ఎ ఫెంటాసిట్క జాబ. వెల డన. మీరు పదండి. నేనొసుత్నాన్”నని చెపిప్ ,మొహం కడుకుక్ని,
పెదవులపై నవువ్ పులుముకుని పవితర్ రూంలోకి వెళాళ్ను. ఆ అమామ్యిని చూడగానే మనసు తేలికపడి,
అనిరవ్చనీయమైన అనుభూతి కలిగింది. రిపోరట్స్ అనీన్ చూసి ఏమి చెయాయ్లో సూచనలిచాచ్ను.
అందరినీ భుజం తటిట్ అభినందించి అమమ్ని చూదాద్మని వెళాళ్ను. హాయిగా ఏదో పుసత్కం చదువుకుంటోంది. ఈ
రోజు కావలిస్న సరజ్రీ ఎందుకు కాలేదని, ఏ మాతర్ం ఆదురాధ్ కానీ, ఏమవుతుందిపుప్డు అనే ఆతుర్త కానీ మొహంలో
లేదు. అదే శాంతం మూరీత్భవించిన మోము, అదే నిరమ్లమయిన చిరునవువ్. దగగ్రికెళిళ్ తన చేతులలో మొహం దాచుకుని
వెకిక్ వెకిక్ ఏడాచ్ను. “ననున్ క్షమించమామ్ ! నేను నానన్ ,ఇదద్రం నినున్ మోసం చేసాం.మా సావ్రధ్ం మేము చూసుకునాన్ము
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కానీ ఏనాడు నీకివావ్లిస్న సాథ్నం కానీ, పేర్మ కానీ ,గౌరవం కానీ ఇవవ్లేకపోయాము.తపుప్ సరిదిదుధ్కోవడానికి ఒకక్
అవకాశం ఇవవ్మని దేవుడిని వేడుకునాన్ అమామ్. ఇచిచ్నటేట్ ఇచిచ్ లాగేసుకునాన్డు.”
కుమిలిపోతునన్ ననున్, అమమ్,

కళుళ్ తుడిచి ,పేర్మగా దగగ్రికి తీసుకుని " నాది అనుభవించేసిన పార్ణం, ఆ

అమామ్యిది ఇంకా అనుభవించాలిస్న జీవితం. నా కొడుకు ఎనన్డు తపుప్ చెయయ్డు. నువువ్ తీసుకునన్ నిరణ్యం నూటికి
నూరుపాళుళ్ సరయినదే, ఇంకో ఆలోచన వదుద్, బాధ పడాలిస్న అవసరం కూడా లేదు. నాకు నీ మీద కానీ, మీ నానన్
మీద కానీ ఎటువంటి చెడు భావాలు లేవు, తీరని కోరికలూ లేవు. మీరు చేసుత్నన్ ఈ మంచి పనులలో పరోక్షంగానయినా
నేనూ ఒక భాగమయినందుకు గరవ్పడుతునాన్ను. నువువ్ అనవసరమయిన ఆలోచనలు చెయయ్కు". అనన్ది.
అమమ్కు ఎవరూ సాటి రారు, అమమ్ ఒడిలో తల పెటుట్కుని అనుకునాన్ను. అనుకునన్దానికంటే తొందరగానే
కోలుకుంది పవితర్. అందరితో కలివిడిగా ఉంటూ మంచి అనుబంధం ఏరప్రుచుకుంది. తన కుటుంబ విషయాల గురించి
కానీ, తన గతం గురించి కానీ ఎవరూ అడగకూడదు, మాటాల్డకూడదు అని గటిట్గా ఆదేశాలిచాచ్ను. వచీచ్ పోయే
రోగులు, వారి బంధువులకి ఒక ఆపుత్రాలిలాగా సూచనలు, సలహాలు ఇవవ్డం చూసి నాకు ముచచ్టేసేది. అందుకే
ఎటువంటి ఆంక్షలు పెటట్కుండా సేవ్చచ్గా తిరగనిచాచ్ను. అమమ్ గురించి తెలిసి, ఒకసారి చూడడానికి వచిచ్ంది పవితర్.
“ అమామ్ ,!” పరిచయం చేసాను.
“ఆ ఆ రా అమామ్ రా. నీ గురించి చాలా మంచి మంచి విషయాలు వినాన్ను. ననున్ కలవడానికి వచాచ్వు ,చాలా
సంతోషం..!” ఆపాయ్యంగా పలకరించింది అమమ్.
అమమ్ కాళళ్కి నమసక్రించి పకక్నే కూరుచ్ంది. ఆమె కనులలో నీళుళ్ చూసి నేను అమమ్ అయోమయంగా
చూసాము. “ఏమయియ్ందిరా..!?” దగగ్రికి తీసుకుని ఓదారుసూత్ అడిగింది అమమ్.
అమమ్ని గటిట్గా హతుత్కుని "మిమమ్లిన్

చూడగానే మా అమమ్ గురొత్చిచ్ంది! అమామ్, నానన్ లేని లోటు

తటుట్కోలేకపోతునాన్ను, అసలు నేను కూడా వాళళ్తోనే పోయుంటే

పోయేది. కనీసం మీకోసం ఉపయోగపడినా

బావుండేది. నేను బతికి సాధించేది ఏముంది? భవిషయ్తుత్ అంతా అంధకారంగా ఉంది".
ఆ మాటలకి నా చూపులు మరలుచ్కునాన్ను. ఎనిన్ రోజుల దుఃఖమో, గుండెలో ఎంత బాధ దాచుకుందో, అంతా
ఒకేసారి కటట్లు తెంచుకుని పర్వాహంలా బయటకు వచిచ్ంది. ఆపే పర్యతన్ం చెయయ్కుండా ఏడవనిచిచ్ంది అమమ్, తన
వీపు నిమురుతూ. బాధ అంతా బయటకు వచేచ్సేత్ మనసు తేలికపడుతుందని అమమ్ విశావ్సం. పవితర్ కొంచెం కుదుట
పడాడ్క , మంచి నీళుళ్ అందించాను.
“పవితార్, మనం ఎందుకు బర్తుకుతాము, ఎంత కాలం ఉంటాము అనేది ,మన చేతులోల్ ఉండదమామ్.అంతా
పైవాడు రాసే పంపిసాత్డు. కానీ పర్తి పుటుట్కకి ఏదో ఒక కారణం, ఏదో ఒక ఉదేద్శయ్ం ఉండి తీరుతుంది. ఇది నీకు
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పునరజ్నమ్ లాంటిదే. ఈ కొతత్ జీవితానికి నువువ్ బాధ పడితే, అటు ఆ భగవంతుడి నిరణ్యానిన్, ఇటు నా కొడుకు కృషిని
అవమానించినటేట్.”
ఆ మందలింపుకి పవితర్ " అయోయ్ క్షమించండి . నా ఉదేద్శయ్ం అది కాదు " అని చేతులు జోడించింది.
అమమ్ నవేవ్సి " వసూత్ ఉండమామ్, నాకూ కాలకేష్పంగా ఉంటుంది " అంది పవితర్ వెళుత్ంటే.
అపప్టినుంచి రోజూ అమమ్ దగగ్రే ,ఆ సాయం ఈ సాయం చేసూత్ ,అమమ్,పవితర్ ఎపుప్డు వసుత్ందా అని ఎదురు
చూసే సాథ్యికి వారి అనుబంధం పెనవేసుకుపోయుంది.
ఒకసారి మాటల సందరభ్ంలో తన గురించి చెపుప్కొచిచ్ంది. " నేనూ ఒక డాకట్ర ని. అందరూ దూరం పెటట్డంతో
నేను అమమ్ నానన్ , మాకంటూ ఒక చినన్ పర్పంచం నిరిమ్ంచుకుని ఆనందంగా ఉండేవాళళ్ం. మాకంటూ ఎవరూ లేరనే
బాధ తపప్ మా జీవితాలు సాఫీగానే గడిచిపోయేవి. ఒక రోజు ఉనన్ంటుండి అమమ్ ఆరోగయ్ం పాడయియ్ంది. దికుక్ తోచని
పరిసిథ్తిలో మాకు డాకట్ర విశవ్నాథం గారి గురించి తెలిసి కలవడానికి వెళాళ్ము. ఆయన ఒకక్ పైసా కూడా తీసుకోకుండా
సొంతమనిషిలా దగగ్రుండి అమమ్ బాగోగులు చూసి, మామూలు మనిషిని చేసారు. మాకు ఆయన దేవుడే. ఆయన గురించి
అందరూ గొపప్గా మాటాల్డుకుంటుంటే అబుబ్రపడాడ్ను. మొదటిసారి డాకట్ర ని అవావ్లనే కోరిక ఆయనిన్ చూసాకే
మొదలయియ్ంది. అమమ్,నానన్ పోర్తాస్హంతో బాగా చదువుకుని డాకట్రిన్ కాగలిగాను. ఉనన్ంతలో నలుగురికీ సాయం
చేయగలిగాను. ఒకసారి అనుకోకుండా తాతగారి ఆసిత్లో కొంత భాగం నానన్ గారికి వచిచ్ంది. "నానన్ చివరి కోరిక
మేరకు నీ భాగం నీకు పంపుతునాన్ము. నీ పాత లేఖలో చిరునామా చూసి పంపుతునాన్ము. ఇదే ఆఖరి లేఖ,మళీళ్
మమమ్లిన్ కలవడానికి రానవసరం లేదు "అని ఉతత్రం సారాంశం. తాత చివరి చూపుకి నోచుకోలేకపోయానని నానన్ బాధ
పడాడ్రు. అంత పేర్మతో ఇచిచ్న ఆసిత్కి విలువ కలగాలంటే ,ఆయన పేరు మీద ఒక ఆసుపతిర్ కటిట్ అనిన్ వరాగ్ల వారికి
వైదయ్ం అందజెయాయ్లి. అదే మా తాతకిచేచ్ ఘన నివాళి అని అభిపార్యపడాడ్రు. ఆ బృహతాక్రాయ్నిన్ మొదలు పెటేట్
ముందర ,మాకు ఆదరశ్మయిన డా.విశవ్నాథం గారిని కలిసి ఆశీరావ్దం తీసుకుందామనుకునాన్ము. విచారించగా ఇకక్డే
ఎకక్డో ఉంటారని తెలిసి వసుత్ంటేనే ...గొంతు గదగ్దమయియ్ంది. నేను అమమ్ ఆశచ్రయ్ంతో ఒకరినొకరు చూసుకునాన్ము."
పర్పంచము ఎంత చినన్ది అనిపిసుత్ంటుంది ఒకోక్సారి కదా" నానన్ ఫొటో తన పుసత్కంలోనుంచి తీసి పవితర్కి ఇసూత్ అంది
అమమ్.
ఈసారి ఆశచ్రయ్పోవడం పవితర్ వంతయియ్ంది, ఎందుకంటే తనకి ఆదరశ్ం అని ఏ డాకట్రన్యితే అంటుందో ,అది
మా నానన్గారే!
కాసేపు ఎవరం ఏమీ మాటాల్డలేకపోయాము. అందరి మనసులోల్ రకరకాల భావనలు. ముందుగా పవితర్నే " ఆ
మహానుభావుడిని కలిసే అదృషట్ం ఎలాగు కలగలేదు, కనీసం ఆయన ఆసుపతిర్లో పని చేసే అవకాశం వసేత్....అంటే
మీకు అభయ్ంతరం లేకపోతే ఇకక్డే నాకింత చోటివవ్ండి" తటపటాయిసూత్ అభయ్రిద్ంచింది.
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"ఈ ఆసుపతిర్లోనే కాదు, మీకిషట్మయితే, మా ఇంటోల్ కూడా చోటుంది " చిరునవువ్తో తన కనులలోకి సూటిగా
చూసూత్ అనాన్ను. సిగుగ్తో కూడిన అంగీకారం కనిపించింది. అమమ్ పవితర్ని పేర్మగా దగగ్రకు తీసుకుని ననున్ కళళ్తోనే
అభినందించింది. తృపిత్గా అనిపించింది. "అమమ్ మొహంలో ఉలాల్సము, పవితర్ మోములో ఉతాస్హము నా మనసులో
పర్శాంతత" భగవంతుడు గీసిన అపురూప చితార్లలో ఇదొక అందమయిన చితర్ం. అమమ్కి మళీళ్ దాతలు దొరుకుతారో
లేదో తెలియదు, మాతో ఎనాన్ళుళ్ ఉంటుందో తెలియదు, కానీ, ఉనన్నాన్ళుళ్ సంతోషంతో, సంతృపిత్తో గడుపుతుందని
మాతర్ం తెలుసు. వారి ఆనందంలో , నేనూ భాగసావ్మిని అవుదామని ముందుకు అడుగులేసాను.
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