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“అతనికి ఇదే మానిక డిపెర్షన. ఈ డిసారడ్ర  ” అని నా వైపు చూసారు. 
  డాకట్రుగారి మాటలు నా మీద బాగా పని చేసాయి.అంటే నేను కూడా సెప్షల . నా రాతలు,నా గీతలు, ననున్ ఫేమస చేసాత్యి. 

నాలో కొతత్ ఉతాస్హం వచేచ్సింది. 
“కాని అతను ఈ డిసారడ్ర లో ఓ చెవి కోసాడు. ఒకొక్కక్సారి ఎకెస్ంటిర్క లా పర్వరిత్ంచే వాడు, ఈ డిసారడ్ర తో బాధ పడడ్వాళళ్లోల్ 

కొంత మంది ఆతమ్హతయ్లు చేసుకునాన్రు ” 
    అతని మాటలకి కుంచించుకు పోయాను. నాలో కూడా ఇలాంటి ఫీలింగస్ ఉనాన్యి. నేనుకూడా ఆతమ్హతయ్కి పర్యతిన్ంచాను! ఈ 

ఆలోచన నాలో ఓ లాంటి సిక ఫీలింగ ని కలగ  చేసింది. వాంగో ఎందుకలా చేసాడు ?  నిసస్హాయంగా ఉనన్పుప్డు చేసి ఉంటాడు, నేను 
అంతే కదా. అతని బాధని నేను అరథ్ం చేసుకునాన్ను. 

   “    నువువ్ అలా కాదులే. నువువ్ చాలా ధైరయ్ం కల దానివి. నీకునన్ ఈ పది వేళుళ్ నీ సేన్హితులు, ఈ నీ పది మంది ఫెర్ండస్ నినున్ 
పూరిత్గా ఎంగేజ చేసాత్రు. క్షణం తీరిక కుండా చేసాత్రు. మనసుని ఖాళీగా ఉంచనివవ్రు.   నువువ్ చేసే పనిలో పూరిత్గా మునిగి పోతావు. 
ఇమమ్రస్ అయిపోతావు. నాకు నీమీద నమమ్కం ఉంది ”   

      ధైరయ్ం కలదానిని అని అంటూంటే సంతోషం అనిపించింది. నిజమే ఇనాన్ళూళ్ పిరికిదానిలా ఓ గదిలో  ఉండిపోయాను. 
నలుగురితో మాటాల్డడానికే ఇషట్పడలేదు. ఇపుప్డు డాకట్రు గారు అంటూంటే నిజమేనేమో అనిపిసోత్ంది. సరే అనన్టుల్గా ,నేను కూడా తల 
ఊపాను. 

     నామీద నాకు నమమ్కంఏరప్డుతోంది .డాకట్రు గారి  మీద నాకు నమమ్కం ఉంది. నా మీద అతనికి నమమ్కం ఉంది. ఈ నమమ్కం 
అనేది చాలా అదుభ్తమైనది అని డాకట్రు గారికి తెలుసు. 

   “నీకు నా మీద నమమ్కం ఉంది . దానిన్ నేను వముమ్ చేయదలుచ్కోలేదు , నీకు ఇచిచ్న మాటని కూడా నిలబెటుట్కుంటునాన్ను. అది 
ఏంటో తెలుసా ”అంటూ ననున్ చూసారు. తెలీదనన్టుల్గా తలని ఊపాను. 

    “  నీకు చదువు. చదవడం, ఇకక్డి నుంచి వెళేళ్ లోగా అనీన్ నేరిప్సాత్మని అనాన్ను. ఇపప్డు మనం అదే ఆ విధంగా వెళతునాన్ం ” 
డాకట్రుగారి మాటలిన్, డాకట్రు పూరివ్ కూడా వినాన్రు. కాల్సు సమయం అయిపోవడంతో వాళిళ్దద్రూ వెళిళ్ పోయారు. 
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ఆ మరాన్డు డాకట్రుగారు, డాకట్రు పూరివ్ తో కలిసి వచాచ్రు. వాళళ్ చేతులోల్ రెండు  సంచులునాన్యి.  
  “శృతీ,నీకు ఇపుప్డు, కొంచెం ముందుకు వెళేళ్ అవకాశం. మొదటి అడుగు వేయడం కషట్మే కాని వెయయ్క తపప్దు. దానికి డాకట్రు 

గారు సాయం చేసాత్రు. ఇవేళ నువువ్ ఈ సంచులోల్ ఏం ఉందో చూడు. వాటిని చూసూత్ంటే నీకు ఉతాస్హం కలుగుతుందని 
అనుకుంటునాన్ము. రేపు ఇందులో ఉనన్ వాటి గురించి కాల్సు తీసుకుంటాం” అని కాసేస్పు మాటాల్డి వెళిళ్పోయారు. 

     డాకట్రల్ంటే ఇలా ఉండాలి. పేషెంటుని మామూలు మనిషిగా చూడాలి. అందుకే ఇకక్డివాళళ్తో మాటాల్డుతూంటే నాకేదో 
అయింది, అందుకే నేనికక్డ ఉనాన్ననన్ విషయం కూడా గురుత్ండదు. 

వాళుళ్ వెళళ్గానే సంచీలో ఏం ఉందోనని చూసాను. దానిన్ండా పుసత్కాలు. 
     సంచీలో పుసత్కాలనీన్ ఒకొక్కక్టే తీసి టేబుల పైనఅనీన్ కనపడేలా పరిచాను. టేబుల నిండి పోయింది. ఒకపుప్డు నా సట్డీ టేబుల 

ఇలాగే ఉండేది. నా టేబుల పైన టెంత, ఇంటర, ఎంసెట ,బిఎసీస్ పుసత్కాలు వాటి నోటస్ లు, పెనున్లూ, పెనిస్ళూళ్, బాకుస్లూ, పెరేడ చేసేవి. 
అలాంటిది ఇపుప్డు మళీళ్ పుసత్కాలు. ఎంతో ఉతాస్హంగా కురీచ్ లో కూచుని చూసాను.ఆ రోజంతా అలాగే గడిపేసాను.డాకట్రు గారనన్టుల్గానే 
నిజంగానే ఎనోన్ మరిచ్పోయాను.ననున్ నేను కూడా మరిచ్ పోయాను. 

   మరాన్డు అంతా ఒకొక్కక్ పుసత్కానిన్ తీసి  చూసుత్ండి పోయాను. అవి ఏంటో , వాటి మీద ఏం రాసి ఉందో చదవడానికి 
పర్యతిన్ంచాను. ఆ అక్షరాలని అతి కషట్ం మీద గురుత్ తెచుచ్కునాన్ను. 

  ఆ పేరుల్ చదివాకా, ఆ బొమమ్లు అవీ చూసూత్ంటేనే అరథ్ం అయిపోయింది. అనీన్ చినన్పిలల్ల పుసత్కాలు. అనీన్అమర చితర్ కథ 
పుసత్కాలు. ఓ వంద వరకూ ఉంటాయేమో. లెకక్ పెటట్డానికి అంకెలు కూడా గురుత్ లేదు. అందుకని లెకక్ పెటట్లేదు. కానీ చాలా ఉనాన్యి. 

3 
      ఒకక్సారి కళుళ్ మూసుకుంది శృతి. గొంతు ఎండిపోయినటుల్గా ఉంది. కళుళ్ తెరిచి పెదవులు నాలుకతో తడుపుకుంది. అది 

చూసి, మానవ వెంటనే లేచి మంచినీళుళ్, రెండు గాల్సులోల్ దార్క్ష పళల్ జూయ్స తెచిచ్ మధయ్న ఉంచాడు. 
“ వెళిళ్ పోదామా?“  అని అంది. 
  “ పూరిత్ చేసెయండి. వింటూంటే నాకు ఇది మీ జీవితంలా అనిపించడం లేదు. ఎకక్డో ఎవరికో జరిగిన దానిన్ నాకు చెపుత్నన్టుల్గా 

అనిపిసోత్ంది“ 
శృతి ఏం మాటాల్డ లేదు. చేతికునన్ వాచీలో టైము చూసింది. 
   “బాబోయ  టైం రెండైంది.మామూలుగా ఆదివారాలు వృదాధ్శర్మానికి,అనాధాశర్మానికి వెళాత్ను. అకక్డికి వెళేత్ ననున్ నేను 

మరిచ్పోతాను. వాళళ్కి పేపరు చదివి వినిపిసాత్ను. పిలల్లకి కథలు, అవీ చెపాత్ను. పిలల్లకి కథలు ఎంత ముఖయ్మో నాకు బాగా తెలుసు. 
ఎందుకంటే ఆ ఆనందం నాకు చినన్పుప్డు దొరకలేదు. పిలల్లు ఓ మంచి కథ వింటే వాళళ్కి మంచి అంటే ఏంటో చెడు అంటే ఎంటో 
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తెలుసుత్ంది. ఏం చెయయ్కూడదో, ఎందుకు చెయయ్ కూడదో తెలుసుత్ంది. ఎందుకంటే అందులో నీతి ఉంటుంది. మరి నేను వెళాత్ను. నా కోసం 
ఎదురు చూసూత్ంటారు.“  మరోసారి వాచి చూసుకుంది. 

మానవ కంగారుగా ఆమెని చూసాడు. 
  “  అయోయ్ అపుప్డేనా, మీరు చెపప్డం ఇంకా  పూరత్వలేదు . పూరిత్ చేయకుండా ఎలా వెళాత్రు ? పూరిత్ చేసెయండి.  ఒకే చోట  ఇలా 

కూచోడం విసుగనిపిసేత్  ఇకక్డ వదద్నుకుంటే , రిసెపష్న లో ఉనన్ ఖాళీ సోఫాలోల్ కూచుందాం. నేను బిల పే చేసి వసాత్ను, మీరు వెళిళ్ అకక్డ  
కూచోండి.  అంటూ  అకక్డినుంచి వెళిళ్ పోయాడు. శృతి అకక్డి నుంచి కదిలింది.      

ఇదద్రూ  విశాలంగా ఉనన్ ఆ  రిసెపష్న హాలోల్, రెండు సోఫాలోల్ ఎదురెదురుగా కూచునాన్రు. 
4 

      టేబుల నిండా పుసత్కాలు. అవిచూసాకా మనసులోనే ఏడేచ్సాను. అంతకు ముందు ఉనన్ ఉతాస్హం ఎగిరిపోయింది. ఒకక్సారి 
కుంచించుకు పోయాను. ఎంతో మంచి మంచి కాల్సు పుసత్కాలు, లాంగేవ్జి లో నాన డిటెయిలస్ అవి చదివిన నేను, ఈ లెవెల కి వచాచ్ను. 

       కాని ఒకక్టి మాతర్ం నిజం. నేను ఇంతకు ముందు ఇలాంటి పుసత్కాలని చూడలేదు.  చినన్పుప్డు చూసే ఉంటాను. కాని పెదద్గా 
గురుత్ లేదు. ఎందుకంటే మా ఇంటోల్ ఇలా కథల పుసత్కాలూ అవి కనిపిసేత్ నానన్గారు చింపి బాయలర లో పడేవారు.  

        రాతిర్ళుళ్ పడుకునేపుప్డు అమమ్ కథలు కాకుండా, పుసత్కాలోల్ని పర్శన్లు ఫారుమ్లాలు, ఫిల ఇన ది బాల్ంకస్ లాంటివి అడిగేది. 
అలాంటిది ఇపుప్డు ఇవి చూసుత్ంటే ఏదో కొతత్ పర్పంచానికి వచిచ్నటుల్ంది. ఆ బొమమ్లు ,అవీ చూసూత్  అలాగే చాలా సేపుండిపోయాను. ఎంత 
సేపునాన్నో  నాకే తెలీదు. 

   ఆ మరాన్డు ఎపప్టి లాగే  రికిర్యేషన రూంకెళాళ్ను. అంతకు ముందు నాతో మాటాల్డి తెలుగు నవలల గురించి మాటాల్డిన మనిషి, 
అదే చోట కూచుని ఉనాన్రు. ననున్ చూడగానే పలకరింపుగా నవివ్, రమమ్నన్టుట్  సైగ చేసాడు.  వెళాళ్ను. ఈసారి, తెలుగు పుసత్కాల గురించి 
కాకుండా, నాటకాల గురించి,     ఎంతో ఉతాస్హంగా అలా చెపూత్ పోయాడు. 

      గీర్కు టార్జెడీ, ఇంగీల్ష కామెడీ, ఇండియన సాఘీకం  ఇలా చాలా చెపాప్డు. కరాన్డ యయాతి, హయవదన,  తుగల్క , అబోబ్ 
అవి ఎంత గొపప్ నాటకాలో మాటలేల్వు, అందుకే , వాటిని చాలా సారుల్ చూసాను. కానీ విజయ టెండూలక్ర  ఘాషీరామ కోతావ్ల  చూసే 
అవకాశం రాలేదు, కానీ,అతనిదే శాంతతా కోరట్ చాలూ ఆహే మాతర్ం  టీవిలో చూసాను, సులభా దేశ పాండే,అరవింద దేశ పాండే ఇదద్రు 
కూడా అందులో ఉనాన్రు. నాటకాలంటే అవి. ఇలా ఆయన నాటకాల గురించి చెపూత్ంటే ఎంతో ఉతాస్హంగా వినాన్ను. నాకు నాటకాల 
గురించి ఏం తెలీదు. అందుకే  అతను మాటాల్డుతూంటే అసస్లు విసుగనిపించలేదు. అతను చెపేప్ విధానం చూసేత్ అతను ఇలా చెపప్డంలో 
చాలా అనుభం ఉనన్టల్నిపించింది.  చాలా విషయాలు తెలుసుకునన్టల్నిపిసోత్ంది. అతని పేరు తెలీదు. నాపేరు అతను అడగ లేదు. 

   అకక్డినుంచి బయటికి వచాచ్ను. ఆ పెయింటింగస్ గురించి మాటాల్డిన వాళిళ్దద్రు కనిపించారు.ననున్ చూడగానే దగగ్రికొచాచ్రు. 
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 “ శృతీ నీకు ఓ పుసత్కం తీసుకొచాచ్ం.   పధాన్లుగు ,పదిహేను ,పదహారు శతాబద్ంలోని పెయింటింగ లు అనీన్ ఉనన్ ఈ పుసత్కం 
నీకు నచుచ్తుంది ” 

     ఆ పుసత్కం నా చేతికిచాచ్రు. ఇలాంటి అనుభవం ఈ మధయ్ కాలంలో జరగలేదు. నామీద ఎంతో అభిమానం చూపిసుత్నాన్రు. 
పుసత్కం ఓ సారిచూసాను. అదిచూసి మళీళ్ నాలో అలజడి. ఒకొక్కక్ బొమమ్ అదుభ్తంగా ఉంది. దాని గురించిన వివరాలు అనీన్ కూడా ఆ 
పకక్నే  ఉనాన్యి. అలా ఎనోన్ఉనాన్యి. 

    చూసిన వెంటనే చదవలేకపోయాను. ఈ పుసత్కం చదవడం కోసమైనా కషట్పడాలి. అందుకని పైపైనే చూసి,.తలెతిత్ వాళిళ్దద్రిని 
చూసాను. 

      మళీళ్ నువువ్ తిరిగి ఇచెచ్యాయ్లి.  ఎందుకంటే ఇది  యూరోప  కి వెళిళ్నపుప్డు  మా ఫాదర తెచిచ్ నాకు ఇచాచ్రు. అందుకని  ” 
   తను ఎంతో ఇదిగా అపురూపంగా చూసుకునన్ దాచుకునన్ఆ వుసత్కానిన్ నాకోసారి చూపించాలి, అని మనసులో రావడమే గొపప్ 

విషయం. కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. వాళళ్ అభిమానానికి, 
    అయితే  అంతకు ముందు కలిగిన సంతోషం ఎగిరిపోయింది.  బొమమ్లు చూడడం అనేది యాంతిర్కం, దానికి చదువకక్రేల్దు. 

మరీ చినన్పిలల్లాల్గా బొమమ్లు చూసేత్ చాలు. చదువు లేకపోయినా చదువు రాకపోయినా పరవాలేదు,    కానీ ఇపుప్డు అలా కాదు. చదువు 
రావాలి. అదేం బొమోమ్ , ఎవరు వేసారో అని తెలియాలి . కానీ ఎలా ? అక్షరాలు గురుత్ పటట్గలిగినా చదవగలనా ? ఈ మధయ్ కొనిన్ నెలలుగా 
చదవడమే లేదు. సందేహమే, ఎనోన్ మరిచ్పోయాను. అందులో  అక్షరాలు కూడా  ఉనాన్యి, ఈ విషయంలో డాకట్రు గారు కూడా సాయం 
చేసాత్ననాన్రు. మళీళ్ చదువు కొనసాగిసాత్నేమో.... 

      ఆ పుసత్కానిన్ ఓ చెటుట్ కిందకి తీసుకుని వెళిళ్ తెరిచి , చదవ బోయాను. అక్షరాలు గురొత్సుత్నాన్యి కానీ,అవి ఏంటో తెలీడంలేదు. 
అందుకే పైకి చదవలేక పోతునాన్ను. పరవాలేదు.కొనిన్ రోజులు పోయాకా నేను చదవ గలను. దానికి కొంత సమయం పడుతుంది. అందుకని  
దానిన్ నా గదికెళాళ్కా టేబుల మీద ఓ చోట పెటాట్ను.. 

     అనుకోని మారుప్లు.  నాకు మరో ఇదద్రితో పరిచయం ఏరప్డింది. ఒకరు  వయసు దాటిన అతను.     మరొకరు గృహిణి, 
వాళిళ్దద్రూ ఎందుకునాన్రో నాకు తెలీదు. కాని వాళళ్తో మాటాల్డుతూంటే బాగానే ఉనన్టట్నిపిసూత్ంది. అతను అసత్మానం సైనుస్ ,టెకాన్లజీ 
గురించి మాటాల్డుతూంటే, ఆమె వంటలు ఎలా చెయాయ్లో అందులోకి  ఏం వెయాయ్లో విసుగు లేకుండా చెపూత్ంటూంది.  వాళళ్కోసం పిలల్లూ, 
పెదద్లూ, ఎవరో ఒకరు అపుప్డపుప్డు వసూత్ంటారు. వాళళ్ కోసం ఏవేవో తెసూత్ంటారు . 

ఆ మరాన్డు తోటపని  చేసి వసూత్ంటే డాకట్రు పూరీవ్ దేశాయ గారు కనిపించారు  
 హలో డాకట్ర  అని పలకరించాను. 
  ఆమె నవివ్ంది. ”ననున్ పూరీవ్ అని పిలు. డాకట్ర అని పిలుసూత్ంటే ఏదో పరాయి గా అనిపిసుత్ంది, నువువ్ నాకు బాగా దగగ్ర ” 
నేను చిరునవువ్ నవావ్ను. 
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“పుసత్కాలు చూసావా? ” 
నా మొహం మాడిపోయింది. చదవలేక పోయాను. 
“చూసాను, బొమమ్లు మాతర్మే చూసాను. చదవడానికి భయపడాడ్ను. చదవలేననిపించింది. అందుకే చదవలేదు. కొంచెం 

పర్యతిన్ంచాను. కాని ”  మెలిల్గా అనాన్ను. 
“పరవా లేదులే శృతీ,  ఇందులో నీ తపేప్ం లేదు అని మేము ముందరే చెపాప్ం కదా, అంత సిగుగ్ పడాలిస్ందేం లేదు. నేనునాన్ను 

కదా. నినున్ మామూలుగా చెయయ్డానికి. ఇది నా ఛాలెంజ . పద నీ గదికి వెళాద్ం” ఇదద్రం గదిలోకి వచాచ్ం. టేబుల కి దగగ్ర ఉనన్ రెండు 
కురీచ్లని లాగి, ఇదద్రం కూచునాన్ం. ఇదద్రం కూడా టేబుల మీద ఉనన్ పుసత్కాల కేసి చూసాం. 

       ఒకపుప్డు టేబుల పైన పూరిత్గా నా కాల్సు పుసత్కాలు ఉండేవి. అవి నా తెలివికి,నా మేధకి,అదద్ం అని అనేవారు. అమమ్ తో అదే 
అనేవారు. ఇపుప్డు నేను ఆ నేనుని కాను. అనిన్ మరిచ్పోయిన దానిన్.   మొదటికే వచాచ్ను. ఓ చినన్పిలల్లా ,కొతత్గా సూక్లుకి వెళళ్డం మొదలు 
పెటిట్న చినన్ పిలల్లా  కుంచించుకు పోయాను. అపుప్డే రాయడం చదవడం నేరుచ్కుంటునన్ పిలల్ని.  

     చదవగలనా అనన్ నాచూపులు అరథ్ం చేసుకునాన్రు అందుకే తపప్కుండా, అని  డాకట్రుగారు నా మీద ఎంతో నమమ్కం తో 
అనాన్రు 

        ”నీకు అనీన్ ఇది వరకూ లాగా వచెచ్సాత్యి, ఆ నమమ్కం నాకుంది. ఆ బాధయ్త నాది. నీకు మంచి డాకట్రుని అరేంజ 
చేసాత్ను.”అని పాల గారు అనాన్రు, ఆయన అనన్టుల్గానే చేసారు. నేను ఇపుప్డు భయపడి వెనకిక్ తగిగ్తే ఆయనని అవమానించినటుల్ 
అవుతుంది. 

      ఇపుప్డు నా వయసు ఇరవై ఒకటికి దగగ్రోల్ ఉంది. ఎపుప్డో అపుప్డు ఎకక్డో ఒక చోట నుంచి చదవడం మొదలెటాట్లి. అనీన్ చినన్ 
పిలల్ల పుసత్కాలు. డాకట్రుని ఓసారి చూసి ఓ పుసత్కం తీసుకునాన్ను. నా పకక్నే ఉనన్ పూరివ్ ననేన్ చూసోత్ంది. 

      ఇంటోల్ టూయ్షన చెపుప్ కుంటునన్టుల్గా ఉంది. ఓ టూయ్షన టీచరు,ఓ సూట్డెంటు కూచునన్టుల్గా కూచునాన్ం. పుసత్కం చేతిలో 
ఉంచుకుని,అక్షరాలని గురుత్ తెచుచ్ కుంటునాన్ను. ఆఖరికి ఎలాగైతేనేం ఆ పుసత్కం  పైన ఉనన్ అక్షరాలని కషట్ం మీద ఏంటో చదివాను. 

     అది పెదద్ బాలశిక్ష. ఒకక్సారి నోరు తెరుచుకుని  ఆమెని చూసాను. మరోసారి ఆ పుసత్కం కేసి చూసాను.  అదేపుసత్కమా  ఆ 
పుసత్కం  పేరు సరిగాగ్ చదివానా.ఎనిన్ సారుల్ చూసినా,చదవినా,అది పెదద్ బాలశికేష్. 

అంటే నేను బాలశిక్ష చదివే సేట్జ లో ఉనాన్నా ? ఇంతగా జారిపోయానా ? 
     నేను చదివింది కరెకేట్  అనన్టుల్గా తల ఊపింది. తరవాతది చదువు, అనన్టుల్గా చేయి ఊపింది. అందులోనే చినన్ చినన్ 

కథలలునాన్యి. అందులోంచి  ఓ కథ చదవమనాన్రు. అనిన్ అక్షరాలు గురుత్కువసుత్నాన్యి. ఇనిన్రోజులూ ఈ అక్షరాలు ,పదాలూ ఎకక్డ 
దాగునాన్యో ఏంటో కాని ఇపుప్డు మాతర్ం  అనీన్  గబ గబా బయటికి వచెచ్సుత్నాన్యి. ఓ రెండు వాకాయ్లు చదివాను. గుడ అని అంటూంటే 
సంతోషంగా చూసాను. వెంటనే నేనేం చదివానో ఆమె చెపప్మంది. ఒకక్సారి తడబడాడ్ను. ఏం చదివాను, ఆలోచించాను. గురుత్ రాలేదు. 
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     “ పరవాలేదు , అక్షరాలనీన్ గురుత్నాన్యి, ఇపుప్డు చదవినటుల్గానే  చదువుతూ వెళుళ్ ”  అలాగే అని, చదువుతూ వెళాళ్ను. 
చదివిన దానోల్ ఒకక్పదం కూడా నా బురర్లోకి వెళళ్డం లేదు. ఆగాను.  ఏం చదివానో జాఞ్పకం తెచుచ్కోడానికి పర్యతిన్ంచాను. ఫలించలేదు. 
అయోమయంగా డాకట్రుని చూసాను.    ఏం పరవాలేదు అంటూ ఎడమ చేతోత్ భుజం తటిట్ంది. కానీ నాకు పరవా ఉంది. నేను ఎపప్టికీ ఇలాగే 
ఉంటానా! ఈ చినన్పుసత్కం,  పెదద్ బాలశిక్ష ని అరథ్ం చేసుకోలేక పోతునాన్ను.  జాఞ్పకం పెటుట్కో లేకపోతునాన్ను. ఒకక్సారిగా ఏడేచ్సాను.ఆమె 
అది చూసింది. 

 “శృతీ నువువ్ చదువుతునాన్వు. అంత వరకూ పరవాలేదు.గురుత్కు రావడం అనన్ది, పార్కీట్సు మీద వసుత్ంది. నువువ్ తీసుకుంటునన్ 
ఈ ఆకుయ్పెషనల థెరపీ అందుకోసమే. నీకు మెలిల్గా అనీన్ గురొత్సాత్యి. నీ పూరిత్ దినచరయ్ అంతా మామూలైపోతుంది. కానీ నువువ్ ఇంకా కషట్ 
పడాలి. ఇపుప్డు నువువ్ ఇందాకా చదివిన ఆ కథలోని మొదటి వాకాయ్లని మళీళ్ చదువు ” 

 అలాగే అనాన్ను మళీళ్ అదే విధంగా అయింది. తెలల్మొహం వేసాను. ఎందుకిలా జరుగుతోంది? 
నా బెర్యిన ఏదైనా దెబబ్ తిందా ?  ఏదైనా నరాలు పని చేయడం మానేసాయా ?  
ఇంతేనా ! జీవితాంతం ఇలాగే ఓ చదువు రాని మొదద్మామ్యిలా ఉండిపోతానా ? అలా అయితే ఎలా? 
ఆమె నా బాధ అరథ్ం చేసుకునన్టుల్ంది, 
”ఓ పని చేదాద్ం, ఈవేళిట్కి ఇది చాలు ఇకక్డితో ఆపేదాద్ం. మళీళ్ రేపు ”  
మరాన్డు కూడా అలాగే జరిగింది. చదివింది మళీళ్ చెపప్లేక పోయాను, 
     ఈసారి అక్షరాలు గురుత్నాన్యి కాబటిట్ ,రాయి.చూదాద్ం. అంటూ ఆవిడ ఓ రెండు పదాలని డికేట్ట చేసారు. అవి రాయలేక 

పోయాను.అక్షరాలని చూసి రాసాను . కానీ ఆ రాయడానికి కూడా చాలా సమయం తీసుకునాన్ను. ఎందుకంటే దానిన్ చూసి ఎలా రాయాలో 
ఓ రెండు సారుల్ పార్కీట్స చేసాకా రాసాను. మరో రెండు పదాలు.ఈ సారి కూడా రాసేసాను. 

        “ ఏం రాసావో ఓ సారి చదువు ” వెంటనే చదివేసాను. ఎందుకంటే ఏం రాసానో పార్కీట్స చేసాను కాబటిట్.   
      “ఇది సరిగాగ్ ఉంది.రెండు సారుల్ చదవడం కనాన్,ఓ సారి చూసి రాసేత్ బాగా గురుత్ంటుంది. ఇపుప్డు అదే జరిగింది, నీ 

విషయంలో. ఇదే మెథడ చినన్ పిలల్లకి సూక్లోల్ చెపాత్రు. రాసేత్ తౌందరగా గురుత్ పెటుట్కుంటారని. ఈ సారి ఓ వాకయ్ం చెపాత్ను ,అలాగే 
రాసెయియ్  ” ఉతాస్హంగా తలనూపాను. ఆమె ఓ వాకయ్ం చెపాప్రు. అక్షరాలని చూసి రాసాను. చదువు అంటే చదివేసాను. 

“ అయితే ఇపుప్డు నువేవ్ం రాసావో గురుత్ందా?”ఆలోచించాను. లేదు. 
“ సరే. మరో సారి రాయి. రాసాను. 
“ఇపుప్డు గురుత్ందా..!” 
ఆశచ్రయ్ం. గురుత్ంది.ఎ గిరి గెంతులెయాయ్లనిపించింది. ఆ మాటే ఆవిడతో అనాన్ను 
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“పది సారుల్ చదివే కనాన్ ఓ రెండు సారుల్ రాసేత్ గురుత్ంటుంది. అయితే ఇంకా డికేట్ట చేసాత్ను. అదే ఉతాస్హంతో రాసెయియ్” అలా ఓ 
గంట కూచునాన్ం. ఒకక్ పేజీ రాసాను. అందులో ఉనన్ది రాసింది పది వాకాయ్లు మాతర్మే. 

“శృతీ ఇవేళిట్కి  చాలు.ఇనిన్ నెలలు నువువ్ ఒతిత్డికి లోనయాయ్వు, నువువ్ చాలా సునిన్తమైన దానివి కాబటిట్, ఆ ఒతిత్డిని తటుట్కోలేక 
పోయావు, చదవ గలిగినా రాయలేకపోయావు. కాసత్ కషట్పడాడ్కా చదివినది రాయగలిగావు. తరవాత గురుత్ పెటుట్కోగలిగావు. నువువ్ 
మామూలుగా అయిపోతావు. నేను రేపు మళీళ్ వసాత్ను” అంటూ ఆవిడ వెళిళ్పోయారు. 

                          ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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