
3.06 దుఃఖం/నిరాశ వలన ఛాతీ నొప్పు లు 

చాంగ్ మాంగ్ జియా 66 సంవత్స రములు కలిగి చైనాలోని ఒక పెద్ద ప టణపు  లులుప  నివస్తున్న  ఒక స్త్రన్. 

త్న భర న్ 41 సంవత్స రము  వివాహ జీవితాని  కలిగి, 2 సంవత్స రము  క్రితం త్ను గాండె పోటుతో 

మరణాంచడు. త్ను త్న భర న్ పి ల ను కలిగి ఉాండలేకపోయారు, కాబట్టణ త్ను ఒాంటరిగా జీవిున్ాంది. గత్ 

సంవత్స రము నుాండి త్ను గాండె నొపు లు, లును  నొపు లు కలిగి ఉాండటం క్రారంభం అయ్య ాంది. ఆమె 

త్న వైద్యయ ని ద్గ గరకు లుళ్లాంది, అత్డు గాండె సమసయ  కు త్నకు ఇాంకా కొని  పరీక్షలు చేయా ని 

చెాా డు. పరీక్షలు అసస లు జరగక ముాందే, త్నకు ఆుపక్రిలోనే గాండెపోటు వచ్చ ాంది. లుాంటనే త్నకు 

వైద్యయ  చేయబడి, శస్త్సన్చ్ిత్స  చేయబడిాంది. ఆుపక్రిలో ఇబ్బం దిగా ఉాంది, కాని ఆమె కోలుకొని ఇాంట్టి 

లుళ్ లగలిగిాంది. 

 ఒకసారి ఇాంట్టలో, చాంగ్ మాంగ్ జియా త్నకు మర  గాండెపోటు రావచ్చచ , వచ్చ నపు డు 

సహాయం చేయడానిి ఎవరు ఉాండరని ఆక్రుత్గా భావిాంచడం క్రారంభాంచ్ాంది. పకక నే ఉన  కొాంత్ 

మంది పొరుగవారు ఆ తారు, కాని త్న భయమును ు భ పరిచ్ త్గినంత్ త్రచ్చగా కాద్య. అపు డు 

చాంగ్ మాంగ్ జియా నిక్రద్పోవడంలో సమసయ  కలిగి ఉాండటం క్రారంభమాంది. ఆమెకు శి న్లేక భయంకరంగా 

భావిాంచ్ాంది, కాని ఇది శస్త్సన్చ్ిత్స ి ఆరోపిాంచబడిాంది. ఆమె త్న ఆకలిని కోలాో య్ాంది, కాని త్నకు తాను 

ినడానిి క్రపయి ాంచ్ాంది. ఆమె తెలిస్తన కారణానిి త్రచూ ఏడుున్న టుల పేర్క ాంది. ఆమె ఒాంట్టగా 

భావిాంచ్ాంది. ఆమె గాండె పోటుకు ముాంద్య ఆనందిస్తన్  చేసే అనేకమన పను ను ఇపు డు చేయడం 

మానేస్తాంది. ఆమె తోట పని మరియు ఇాంట్టని శుక్రభపరచే పను ను ఎకుక వ సమయం  నరావృతం 

చేయలేకపోయ్ాంది. చ్ాంగ్ మాంగ్ జియా త్న పొరుగ వారు వచ్చ  త్ను ఎలా ఉాందా అని చూడడాని  

అభనందిాంచ్ాంది, కాని త్ను ఎవరిని చూడా ను కోవడం లేద్య. ఆమె త్నను ఎవరైనా క వడానిి వచ్చ న, 

సే హిు తో కలిస్త మాట్లలడుకోవడానిి పిలిచ్నపు డు ఆమె స్తగగగా ఉాండటం గమనిాంచ్ాంది. చాంగ్ 

మాంగ్ జియా జబ్బం పడినటుణ, బాద్గా భావిాంచ్ాంది.  

 ఆమెను అాంత్గా ఏమ బాదిాంచ్ాంద్యటే, త్న గాండెపోటుకు ముాంద్య కలిగి ఉన  క్రపున్త్ ఛాతీ 

నొపిా  లాాంట్టవి ఆమెను బాధిున్న వి. ఆమె ఆుపక్రిి లుళ్లాంది, వారు పరీక్ష ను చేస్త, నొపు లు గాండె 

నుాండి కాద్య అని ఆమెకు చెాా రు. అనేక సారుల లుళ్లాంది, వారానిి ఒకసారి త్రచూ లుళ్లన నొపు లు గాండె 

నుాండి కాద్య అని అదే చెపాే వారు. చ్వరిగా, ఒక సే హిురాలు త్న యొద్దకు వచ్చ  కొాంత్ సమయం చాంగ్ 

మాంగ్ జియాతో గడిపిాంది. వారు మాట్లలడుతూ ఉాండగా, చాంగ్ మాంగ్ జియా సే హిురాలు వాళ్లద్దరూ కలిస్త 

వైద్య శా ి లుళ్ి , జిాంగ్ మాంగ్ జియా వైద్యయ నితో మాట్లల డే విషయంలో సహాయం చేయడం మంచ్ద్ని 

అనుకుాంది.  

చాంగ్ మాంగ్ జియా ఒక సమయాని  కుద్యరుచ కొని మర  ఆమె  క్షణా  గరిాంచ్ వైద్యయ డిి 

చెపా డానిి లుళ్లాంది. గాండెపోటు కొాంత్ బ హీనత్కు కారపుమయ్య  ఉాండవచ్చచ నని చెాా డు. కాని ఆమె 

యొకక  కొని   క్షణాలు వైద్యయ ని ద్గ గర చరిచ ాంచే ద్యుఃఖం వ న కలిగినవి. 

వైద్యయ డు ఇాంకా వివరిస్తన్ , ద్యుఃఖం/నిరాశతో ఉన వారు ఛాతీ నొపిా , వాళ్ లి  కలిగి ఉన  నిజమన 

 క్షణం, రోగం లాగా అటువంట్ట  క్షణా ను కలిగి ఉాంట్లరని చెాా రు. ఇ విషయములో ఆమె గాండె పోటు 

 క్షణాలు ఉనా య్. వైద్యయ డు చాంగ్ మాంగ్ జియాతో త్ను దీనిని త్రచూ చూున్ాంట్లనని త్నకు చెాా డు. 

ఆయన దాని గరిాంచ్ అాంత్గా బాధపడాలిస న అవసరం లేద్ని చాంగ్ మాంగ్ జియాకు హామీ ఇచచ డు. 

ఆయన ఆమె యొకక   క్షణా న్న  కూడా హృద్యం నుాండి కాద్ని, త్న హృద్యం బాగానే ఉన ద్ని హామీ 

ఇచచ డు. 

కొాంచెాం ఆద్రపు పొాందినపా ట్టకీ, చాంగ్ మాంగ్ జియా ఇాంకా అనిశ్చచ తంగా ఉాంది. ఆమె ఎపు డు 

విషయా  గరిాంచ్ ఆక్రుత్గా ఉాంటుాంది. ఆమె భర న్ యొకక  మరణం, మరియు ఆమె గాండె పోటు 

ఖచ్చ తంగా ఆమెకు చలా బాద్ను కలిగిాంచయ్.  

చాంగ్ మాంగ్ జియాని వైద్యయ ని ద్గ గరకు కలిస్త తీుకు లుళ్లన త్న సే హిురాలు ఆమె గరిాంచ్ 

ఆాందోళ్న కలిగి ఉాంది. వాళ్లల ఇాంట్టి ిరిగి వచ్చ న త్రువాత్ త్న సే హిురాలు చాంగ్ మాంగ్ జియాతో 

త్న సమసయ  కు పరిష్కక రం చేసే ఒక వయ ి న్ గరిాంచ్ చెపిా ాంది. చాంగ్ మాంగ్ జియా ఆ వయ ి న్ గరిాంచ్ ఆసి న్గా 

లేద్య కాని మంద్యలు లేదా ఆమెకు సహాయం చేసే మూలిక కోసం ఆసి న్ కలిగి ఉాంది. ఎదేమనపా ట్టి, 



ఆమెకు సహాయం చేయడానిి సమయం తీుకున  త్న సే హిురాలిని క త్ చెాందిాంచడం ఇష్టణ లేక 

త్న మాట వినినది.  

త్న సే హిురాలు త్నకు కూడా 5 సంవత్స రా  క్రితం అదే పరిస్తిి ని ఎద్యరుక ాంద్ని చెపిా ాంది. 

చాంగ్ మాంగ్ జియా సే హిురాలు త్న కడు లో ఎదో నొపిా  కలిగి ఉాంద్ని ఆమెకు చెపిా ాంది. ఆ నొపిా  

కాయ నస ర్ వాయ ధిగా మారిాంది. ఆమెకు శస్త్సన్చ్ిత్స  దాా రా నయమవుుాంద్ని వైద్యయ డు చెపిా నపు డు త్నకు 

శస్త్సన్చ్ిత్స  చేయబడిాంది. ఎదేమనపా ట్టి, ఆమెకు చ్ిత్స  చేస్తన త్రువాత్ అదే సలింలో నొపిా గా ఉాందో 

లేదో చాంగ్ మాంగ్ జియా సే హిురాలిి తెలీద్య. చాంగ్ మాంగ్ జియా సే హిురాలు ఆ సమయంలో చలా 

విుగ చెాందిాంది. ఆమె ద్యుఃఖం/నిరాశ ఇాంకా ఎకుక వ అయ్య , ఆమె ఆలోచన ఇాంకా దిగజారిపోయ్ాంది. 

అపు డు త్న సే హిురాలు యేు క్రకీున్ అనే వయ ి న్ గరిాంచ్ చెపిా ాంది. చాంగ్ మాంగ్ జియా సే హిురాలు 

కొాంత్ సమయం ఆలోచ్ాంచ్, గమనిాంచ్న త్రువాత్ యేు క్రకీున్ విశాా సములోనిి వచ్చ ాంది.   


