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                                         (పార్రంభం) 

     “ మీతో మాటాల్డాలి.”  కాలేజీ లైబెర్రీలో చేసుత్నన్ పనిని ఆపి తలెతిత్ , ఎదురుగా నుంచునన్ మనిషిని ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది శృతి. 
  ఆమె ఎదురుగా నుంచునన్ది ఎవరో కొతత్ మనిషి కాదు. రోజుకి ఓ సారైనా లైబెర్రీకి వసాత్డు. పలకరిసాత్డు. జనరల గా పుసత్కాల 

గురించి,  కలల గురించి, నిజాలు, నమమ్కాలు,  ఆశలు గురించి, అదుభ్తాల గురించి, కాలంలో కరిగిపోతునన్ మనుషుల గురించి, తీసుకెళిళ్న 
పుసత్కాల గురించి ,ఓ భావుకుడిలాగా,ఓ విమరశ్కుడిలాగా చెపాత్డు.  అతని మాటలోల్ ఆకరష్ణ ఉంటుంది.  ఆమె మంతర్ ముగుధ్రాలిలాగా 
వింటూంది. అలా ఏదో ఒకటి  మాటాల్డే మానవ, రోజూ కనపడే మానవ. ఇవాళ కొతత్గా మీతో మాటాల్డాలి అంటూంటే శృతికి ఆశచ్రయ్ం 
అనిపించింది.  

 “  రోజూ మాటాల్డుతూంటారు కదా , ఏంటీ ఇవాళ కొతత్గా మాటాల్డుతునాన్రు మాటాల్డాలి  అని .  మాటాల్డండి. అడేడ్ం ఉంది “ 
అంది నవువ్తూ. 

“ఇకక్డ కాదు. వేరే చోట ఎకక్డైనా” అంటూ ఆమె కళళ్లోల్కి చూసాడు. 
  ఆ చూపులోల్ని తేడాకి శృతి కలవర పడింది. వెంటనే చూపులు తిపుప్కుంది. ఆలోచనలో పడింది. ఎకక్డో మాటాల్డాలిస్న విషయం 

ఏం ఉంటుంది.? 
“సారీ. మానవ . మీరు ఏది మాటాల్డాలనుకునాన్ ఇకక్డే మాటాల్డండి” 
“ కానీ ఇది లైబెర్రీ కదా. ఎవరైనా రావచుచ్.” 
“ ఇపుప్డు ఎవరూ రారు. పరవాలేదు.చెపప్ండి. ”చేతిలోని పుసత్కానికి పేజీ గురుత్గా అకక్డే ఉనన్ మారక్ర ఉంచింది. 
   కొంచెం అటూ ఇటూ చూసి గొంతు సవరించుకునాన్డు. 
“ మీకు అభయ్ంతరం లేకపోతే మిమమ్లిన్ పెళిళ్ చేసుకోవాలనుకుంటునాన్ను.” గబగబా అపప్ చెపాప్డు. 
   ఉలికిక్ పడింది. పెళాళ్!  ఆ పదానిన్ మరిచ్పోయి చాలా రోజులైంది. ఆ పదానిన్ వాడిన మానవ ని ఒకక్సారి  చూసింది. 
       వెంటనే జవాబివవ్లేదు. జవాబివవ్లాంటే , ఎంతో ఆలోచించాలి. ఎనోన్ ఆలోచించాలి.  ఎనిన్ంటినో గురుత్ తెచుచ్కోవాలి. పాత 

పుసత్కం లోని చాపట్రల్ లోకి తొంగి చూడాలి. అనిన్ంటి కనాన్ పెళిళ్. గురించి. ఆ పదం చాలా రోజుల తరావ్త వింటూంటే,కొతత్గా అనిపిసోత్ంది. 
నిజానికి ఆ పదానిన్ మరిచ్పోయింది. ఇపుప్డు మానవ అంటూంటే ఎకక్డో జాఞ్పకాల పొరలోల్ంచి ఎనిన్ంటినో చీలుచ్కుంటూ ఆ పదం పైకి 
వచిచ్ంది. 
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      ఈ మానవ  తన గత జీవితానిన్ చూడడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డు. మరోసారి ,మరోవయ్కిత్.  తన జీవితంలోకి  అతి దగగ్రగా 
రావడానికి పర్యతిన్సుత్నన్ వాడు.  మొదట ఆరణ్వ, వంశీ,ఇపుప్డు ఈ మానవ. 

   ఆలోచించాలి, దాని గురించి ఇంత వరకూ ఆలోచించాలనిపించలేదు, ఇపుప్డు ఆలోచించాలి. ఎదురుగా ఉనన్ మానవ అడిగే సరికి 
ఇపుప్డు ఆలోచించాలి. పెళిళ్ చేసుకోవాలా వదాద్, అని.అడుగడుగునా మొలుసుత్నన్ పర్శన్లు,వాటిని కలుపు మొకక్లాల్ పీకి పారేయాయ్లి. 

     అలా ఆలోచించే ముందు తన గురించి మానవ కి చెపాప్లా వదాద్ అనన్ దాని గురించి కూడా ఆలోచించాలి. ఇంత వరకూ తన 
గతం గురించి, ఎడారి లాంటి గతం గురించి, ఎవరికీ చెపుప్కునే పరిసిథ్తి రాలేదు.  ఆ జాఞ్పకాలు ఒయాసిస కాదు,సెద తీరేచ్వి 
కాదు.,గాలివానలకి రెపరెపలాడే చిగురాకులు. అందుకే వాటిని తలుచుకోడానికి ఇషట్పడదు. 

“ ఏం అంటారు ? “ తలని బాగా వొంచి, ఆమె మొహం లోకి చూసూత్ అనాన్డు. 
     ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. ఏం అంటారు అని అడుగుతూంటే అసలు తన గురించి ఏం తెలుసని ఆ నిరణ్యానికి వచాచ్డు. 
“ నాకు పెళిళ్ చేసుకునే ఉదేద్శం లేదు.మీ మనసులోంచి ఆ అభిపార్యం తీసేయండి ” అని తలవంచుకుని టేబుల మీద ఉనన్ 

పుసత్కాల దొంతరపైనునన్ పుసత్కానిన్తీసి, టైటిల ని ఇంకా వివరాలని కంపూయ్టర లో ఎకిక్ంచింది. 
“ మీరు ఆలోచించుకోండి వెంటనే చెపాప్లని ఏం లేదు ” అని లేవబోయాడు. 
“ ఆలోచించుకోవాలిస్ంది ఏం లేదు. సారీ. నాకు పని ఉంది. “   మీరెళళ్ండి అని డైరెకట్ గా చెపప్లేక పోయింది. 
“ ఓకే  “ అని అపప్టికి వెళిళ్పోయాడు. కాని మరాన్డు అదే సమయానికి వచాచ్డు. అదే మాట. 
“ అసలు నా గురించి మీకేం తెలుసు, ఏమీ తెలీదు. అలాంటపుప్డు ఏం చూసి చేసుకుంటానని అంటునాన్రు ?  ” 
“నాకు తెలిసినంత వరకూ మీరు నాకు అరథ్ం అయాయ్రు. నాకు నచాచ్రు. అది చాలు నేను మిమమ్లిన్ ఇషట్పడడానికి “  
   “   సారీ, అది చాలదు. మీకు నా గురించి ఏమీ తెలీదు. తొందరపడి అంత పెదద్ నిరణ్యాలు తీసుకోవదుద్. ఇలా అపుప్డపుప్డు 

కలుసుకోవడం మాటాల్డుకోవడం వలల్ పైకి కనిపించేవి మాతర్మే తెలుసాత్యి. కానీ లోతైన విషయాలు తెలీదు పైగా మన మధయ్ ఏం అంత పెదద్ 
సేన్హం కూడా లేదు ” 

“  కానీ  ఆ సేన్హం చాలు ఒకరి గురించి తెలుసు కోడానికి. పెళళ్వుతే  ” అంటూ ఆగి శృతిని చూసాడు. 
“ముందు ఇది చెపప్ండి,అసలు పెళిళ్ అనేది ఎందుకు చేసుకుంటారు ? ”  
  “  అదేం పర్శన్. ఎందుకంటే ఏం చెపాత్ను, అది ఓ సంసథ్. ఓ వయ్వసథ్. అందులోకి పర్తీవయ్కిత్ వెళాల్లి అని అనుకుంటారు  . దానికి 

కారణాలు ఎనోన్ ఉంటాయి.వంశవృదిధ్ చేసుకోడానికో, తోడు కోసమో, సామాజిక కారణాల మూలంగానో , ఇంటిపరిసిథ్తుల మూలంగానో, 
శారీరక సుఖాల కారణంగానో, కారణం ఏదైనా కావచుచ్  కానీ నేను మాతర్ం మిమమ్లిన్ ఇషట్పడుతునాన్ను. అందుకని  అడుగుతునాన్ను ” 
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“  సరే. మీరే అనాన్రు అది ఓ వయ్వసథ్ అని . ఆ వయ్వసథ్కి సతరీ పురుషులిదద్రూ రెండు అంగాలాల్ంటి వాళుళ్. ఒపుప్కుంటారు కదా. అంటే 
ఇదద్రూ ఉండాలిస్ందే. అపుప్డే అది సంపూరణ్ం అవుతుంది. అలాంటి వయ్వసథ్లోకి వెళుత్నన్పప్డు,ఎనోన్ చూడాలి. ఎందుకంటే వాటి పర్భావం 
ఎపుప్డూ మనిషి మీద ఉంటుంది.” 

  “ నాకు ఆ లోతైన విషయాలు అకక్రేల్దు ” 
ఎంత సులభంగా అనేసాడు ఆ విషయాలు ఏవీ అకక్రేల్దని. అయితే పెళిళ్కి ఈ రెండేళళ్ పరిచయం  సరిపోతుందా! మరోసారి 

సేన్హం మీద నీడలు పడుతునాన్యి. 
ఎపప్టికీ సమాధానం రాక పోయేసరికి ,ఆమె మౌనానిన్ మరోలా అరథ్ం చేసుకునాన్డు. 
“ నా గురించి అనుమానాలునాన్యా , నా చదువు,ఉదోయ్గం అనీన్ మీకు తెలుసు. నేను సంపూరణ్ ఆరోగయ్ వంతుడిని. మీకు ఆ 

విషయంలో సందేహంఉందేమో! “  కొంచెం సేపు ఆలోచించి అనాన్డు. 
“ మీరు కావచుచ్, కానీ నేను కాదు  ” అని మానవ మొహం లోకి చూసింది. 
“ అంటే ? “ఆశచ్రయ్ంగా చూసాడు. 
“ అందుకే అనాన్ను, నా గురించి మీకు ఏం తెలీదని. నేను ఓ రెండేళుళ్ మానిక డిపెర్షన లో ఉండిపోయాను.   ఓ రెండు సారుల్ 

ఆతమ్హతాయ్ పర్యతన్ం కూడా చేసాను. ఓసారి నేను టెంత లో ఉనన్పుప్డు సీల్పింగ పిలస్ తీసుకునాన్ను. ఇంటోల్ వాళుళ్ తొందరగా కనిపెటాట్రు , 
దగగ్రోల్ ఉనన్ నరిస్ంగ హోం కి తీసుకెళాళ్రు. కాసత్ సీరియస అయింది. ఆ తరవాత మరోసారి, అపుప్డే నేను ఓ ఆరెన్లుల్ మెంటల హాసిప్టల లో 
ఉనాన్ను. మరో ఆరెన్లుల్ సైకియాటిర్సట్ ల పరయ్వేక్షణలో ఉనాన్ను. ” 

అదే ఆశచ్రయ్ంలోంచి ఇంకా తేరుకోని మానవ అలాగే శృతిని చూసాడు. 
“ నమమ్డం లేదా! కానీ ఇదే నిజం. ” 
   మానవ ఓ నిమిషం ఏం మాటాల్డ లేదు. ఆమెనే చూసూత్ండిపోయాడు.మనిషి మంచి రంగు. శిలిప్ చెకిక్నటుల్గా ఉంటే చకక్ని 

ఆకారం . పొందికగా ఉండే వసత్రధారణ,వీటనిన్టికీ మించి ఓ రెండు డిగీర్లు, మరో రెండు డిపొల్మాలు, ఇవి కాకుండా ఆమె మంచి చితర్కారిణి, 
రచయితిర్. ఇవనీన్ ఆమె సొంతం. అలాంటి ఈమె మెంటల హాసిప్టల లో ఉందా ! నమామ్లనిపించలేదు. 

“ నేను నమమ్ను. నేను ఇనిన్ రోజులుగా చూసుత్నాన్ను, మీలో నాకు ఏం తేడా కనిపించ లేదు. నేను పర్పోజ చేసానని, ననున్ పెళిళ్ 
చేసుకోడం ఇషట్ం లేక అలా అంటునాన్రా? ” 

 “ ఇషట్ం లేకపోతే ఇషట్ం లేదనే చెపాత్ను, అబదధ్ం ఎందుకు చెపాత్ను? మీకు నిజమే చెపాప్ను. ఓ పదేళళ్ కిర్తం నేను బీఎసీస్ ఫైనలియర 
లో ఉనన్పుప్డు డిపెర్షన తో బాధ పడాడ్ను. అపుప్డు ఆసుపతిర్లో ఉనాన్ను. అపప్టి నుంచి మందులు వాడుతునాన్ను. వాటిని మధయ్లో 
మానేయడానికి లేదు. జీవితాంతం మందులు వాడాలిస్ందే ” 
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   “అంతే కదా,  అది పెదద్ సీరియస విషయం కాదు, మా పేరెంటస్ ఇదద్రికీ బీపీ  షుగర ఉనాన్యి. వాళుళ్ కూడా మందులిన్ 
జీవితాంతం వాడాలని అంటారు. మధయ్లో మానేయడానికి వీలేల్దుట . అయినా ఈ డిపెర్షన నుంచి బయట పడిన వాళుళ్ ఎంతో మంది 
ఉనాన్రు. ఉదాహరణలు ఇవవ్నా?”  

  “ అకక్రేల్దు. పైగా అదీ ఇదీ ఒకటి కాదు. ఎందుకు కాదో మీకు  తెలియాలి. అంటే నా గురించి నీకు తెలియాలి. ఇంత వరకూ నా 
పరస్నల విషయాలు నేనెవవ్రికీ చెపప్లేదు. అలా చెపుప్కోడానికి సిగుగ్ పడకక్రేల్దని ననున్ టీర్ట చేసిన డాకట్రు గారు అనాన్రు. అయినా ఇంత 
వరకూ ఆ అవసరం రాలేదు. కానీ ఈ రోజున మీరు అడిగారు, దానికి సమాధానంగా చెపాప్లిస్ వసోత్ంది. ఇపుప్డు చెపప్క పోతే మరోసారి 
ననున్ అడిగే అవకాశం ఉంది. ఇపుప్డు మీరు  అకక్రేల్దు ఆ అవసరం లేదు అని అనాన్ కానీ మీరు తెలుసుకోవాలి. మీరు నాగురించి, నా గతం 
గురించి ఏం తెలీకుండా పెళిళ్ గురించి మాటాల్డకూడదు ” 

  “ సరే. మీరంతగా నేను వినాలని పటుట్బడుతునాన్రు కాబటిట్, వింటాను. కాని ఒకక్టి గురుత్ంచుకోండి. మీ గతం గురించి 
తెలుసుకోవాలని, నాకేమాతర్ం ఉతాస్హం , ఆసకిత్ లేదు ” 

“అంటే గతం చెపప్కుండానా? అది నాకిషట్ం లేదు. గుండెలోల్ ఏదో గుచుచ్కునన్టుల్ంటుంది  ” 
“ ఇదో పెదద్ రోగం అని అనుకోను. ఎంతో మంది మానసికంగా బాధ పడిన వాళుల్నాన్రు. ఎకుక్వ బాధలు పడడ్ వాళుళ్ కూడా 

ఉనాన్రు. ఎటువంటి లోతైన గాయం అయినా  ఏదో ఓ రోజున మానిపోతుంది. ఇది ఇవలూయ్షన. నీ కనాన్ ముందు ఎంతో మంది సినిమా 
వాళూళ్ , ఆరీమ్లో వాళూళ్, సైంటిసట్ లూ, పోటీ పర్పంచంలో ఉనన్ వాళూళ్   డిపెర్షన తో బాధ పడాడ్రు.ఇంకా ఇపప్టికీ ఉనాన్రు. వాళళ్ంతా 
గతానిన్ తవువ్కుంటూ కూచో లేదు. ఆ బలహీన క్షణాలని జయించడానికి బలమైన మారాగ్లు వెతుకుక్నాన్రు.  పెళిళ్ళుళ్ చేసుకునాన్రు, పిలల్లు 
కూడా ఉనాన్రు, ఇది పెదద్ సీరియస కాదు. మీరెనిన్ చెపిప్నా నా నిరణ్యం మారదు. ముందు ఇది చెపప్ండి ఎకక్డ కలుదాద్ం ? ” అంటూ ఆమెని 
చూసాడు. 

“ ముందు నేను మానసికంగా చెపప్డానికి తయారయాయ్కా , అపప్డు ఎకక్డ కలుసుకోవాలో ఆలోచించి  చెపాత్ను ” 
“ అలాగే “ అంటూ మానవ వెళిళ్ పోయాడు. 
 అతను వెళిళ్న వైపే చూసూత్ండిపోయింది. నినన్టి వరకూ సేన్హితుడని అనుకుంది. కానీ ఇపుప్డు దాని అరథ్ం మారేచ్సాడు. అది 

ఇపుప్డు పేర్మ ,పెళిళ్కి మారి పోయింది. సేన్హం వేరు, పేర్మ వేరు ఆ తేడా వాళళ్కి తెలీడం లేదు. పర్తీసారి,ఈ సేన్హం పెళిల్కి దారి తీయాలా! 
మొదటి సారి ఆరణ్వ విషయంలో ఇదే జరిగింది. ఇపుప్డు మానవ . 

      ఇపుప్డు తన గురించి చెపప్కపోతే మానవ ని డారక్ లో ఉంచినటల్వుతుంది. తన గురించి చెపాప్లంటే  తన గతం చెపాప్లి . ఆ 
భయంకరమైన గతం చెపాప్లి. అందులో ముఖయ్మైనవాడు ఆరణ్వ. ఆరణ్వ గురించి చెపాప్లి. ఆ ఛాపెట్ర ముగిసిపోయింది. కానీ రెఫరెనస్ కోసం 
దానిన్ ఇపుప్డు చదువుకోవాలి. గతానిన్ గురుత్ పెటుట్కోక పోతే తిరిగి అనుభవించాలిస్ వసుత్ంది . ఏం చెయాయ్లో తెలియడం జాఞ్నం. ఏం 
చెయయ్కూడదో తెలియడం విదవ్తుత్.    
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         మానవ కి ఇపుప్డు చెపాప్లంటే ఎకక్డినుంచి మొదలెటాట్లి?  తన జీవితంలో అలజడి పార్రంభమైన దగగ్రి నుంచా? అవును 
అకక్డినుంచే మొదలెటాట్లి. ఆ రోజున జరిగినది జీవితంలో మలుపు తిపేప్సింది. అదే ఆరంభం,జీవితంలోని అలల్కలోల్లానికి ,పాతాళంలోకి 
దిగి పోడానికి ,ఎంత దిగాలో అంత కిందికి దిగిన రోజు,జారుడు మెటల్లా జారడం మొదలైన రోజు. 

        చినన్గా నిటూట్రిచ్,టేబుల మీద ఉనన్ పుసత్కాలు సదుద్తూ ఎదురుగా ఉనన్ కాలెండర ని చూసింది. శనివారం. ఇవాళ 
అనాధాశర్మానికి వెళాళ్లి.  అకక్డ పిలల్లకి చెపాప్లిస్న కథల పుసత్కాలు తీసి పెటుట్కుంది. చినన్పుప్డు పిలల్ల పుసత్కాలు చదివే అవకాశం లేక 
పోయింది. అందుకే గులాబకావళి కోసం అడివి దారి పటిట్న యువకుల కథలు, వెళళ్వదద్నన్ ఉతత్ర దికుక్కి వెళిళ్ దారి తపిప్న రాకుమారుల 
కథలు, రాక్షసుడి చెరలో ఉనన్ రాకుమారెత్ను విడిపించి, పెళిళ్ చేసుకునన్ విజయసింహుల కథలు,రాకాసి లోయలు, వజార్ల దీవులు, ఇలాంటి 
అదుభ్తమైన కథలునన్ పుసత్కాలు చదవలేక పోయింది. ఇపుప్డు ఆ పిలల్లకి చెపూత్ంటే తను కూడా ఓ చినన్  పిలైల్ పోతోంది. మరోసారి బాలాయ్నిన్ 
అనుభవిసోత్ంది. ఆ రోజు తను చదవాలనుకునన్ పుసత్కం  కూడా తీసి పకక్న పెటుట్కుంది.  పర్సుత్తం తనకి ఇదే కావాలి, డాకట్రుల్ అనన్ది కూడా 
ఇదే. ఏదో పని కలిప్ంచుకోవాలి. మనసుని ఖాళీగా ఉంచదుద్. అందుకే  అనాధాశర్మానికి, వృదాధ్శర్మానికి వెళిళ్, వాళళ్కి ఎనోన్ విషయాలోల్ 
సాయ పడుతోంది. వాళళ్ని చూసూత్ంటే,అరథ్ం అవుతోంది,తను ఎనోన్ విషయాలోల్ అదృషట్ వంతురాలు అని. వాళల్ కషాట్ల ముందు ,వాళళ్ 
ఇబబ్ందుల ముందు తనకి బాధలు ఏం లేనటేట్ . 

    మళీల్ మానవ గురొత్చాచ్డు.ఈ మానవ విషయం అమమ్కి నానన్కి చెపాప్లా . చెపాప్లంటే ఎపుప్డు  చెపాప్లి.కానీ బాగా  ఆలోచిసేత్  
పర్సుత్తానికి అనవసరం అనిపించింది. 

   ఆ మరాన్డు ఆదివారం ఉదయం మానవ కి ఫోన చేసి చెపిప్ంది,బంజారా హిలస్ లో ఉనన్ హొటల కి బర్ంచ కి రమమ్నమని. 
    ముందుగా అనుకునన్టుల్గా , పదకొండు గంటలకి శృతి,మానవ హొటలోల్ కలుసుకునాన్రు. లోపలికి వెళాళ్రు. ఆ హొటలోల్నే ఏవో 

రెండు  కానఫ్రెనస్ లునన్టుల్నాన్యి, ఆ బోరుడ్లు లోపలికి వెళేళ్ దగగ్ర పెటీట్ ఉనాన్యి.ఒకే రంగు సూటు వేసుకునన్ ఓ పాతిక మంది  డెలిగేటస్ 
లా ఉనాన్రు,  వాళుళ్  పేల్టుల్ పటుట్కుని అటూ ఇటూ తిరుగుతూ కనిపించారు, అయినా ఖాళీ ఖాళీగానే కనిపించింది. ఈ మూల నుంచి ఆ 
మూల వరకూ ఉనన్ రకరకాల టిఫెనుల్. అనీన్ ఓసారి చూసి, తినడానికి ఓ రెండు రకాలు, తాగడానికి పళళ్ రసం తెచుచ్కుని ఎవరు లేని ఓ 
మూల టేబుల దగగ్ర ఎదురెదురుగా కూచునాన్రు.  కాసత్  తినాన్కా తలెతిత్ంది శృతి. చెపప్ండి అనన్టుల్గా ఆమె వైపు చూసాడు. 

  “ మొదటినుంచి  అంతా వివరంగా చెపప్డం బోర గా ఉంటుంది.నా జీవితం ఎకక్డ మలుపు తిరిగిందో అకక్డినుంచే చెపాత్ను ” 
“ మీ ఇషట్ం.ఎకక్డినుంచైనా మొదలు పెటట్ండి. విండానికి నేను వింటాను  ” 
 “ మా నానన్గారికి , మేం ఉంటునన్ పేల్స నుంచి ఓ యాభై కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ హైదరాబాదుకి టార్నస్ ఫర అయింది. మేం 

మరో నాలుగు రోజులోల్ ఆ ఊరు విడిచి వెళిళ్పోతునాన్ం. 
     ఆరోజు నా కాలేజీకి ఆఖరి రోజు. నేను ఇంటికి వచెచ్సూత్ంటే అందరం ఒకరికొకరం చినన్ చినన్ బహుమతులు ఇచుచ్కునాన్ం. 

వాళళ్ ఫోన నంబరుల్ నాకు ఇచాచ్రు. నేను హైదార్బాదు వెళళ్కా నా నంబరు  ఇసాత్ననాన్ను. ఒకళళ్కొకళళ్ం వీడోక్లు చెపుప్కునాన్ం ,భారంగా 
నేను మాఇంటి వైపుకి తిరుతూంటే,  సువరణ్ ననున్ పిలిచి ఆపింది. చుటూట్ చూసాను. అపప్టికే అందరూ వెళిళ్పోయారు, మేమిదద్రమే ఉనాన్ం. 
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“ నీతో కొంచెం మాటాల్డాలి ” అంది నా ముఖంలోకి చూసూత్. 
నాకు తెలుసు ఆమె ఏం మాటాల్డాలనుకుంటోందో. 
“ ఆరణ్వ గురించి అయితే మాటాల్డాలిస్న పని లేదు. తనకి నేను చాలా సారుల్ చెపాప్ను .అరథ్ం చేసుకోలేకపోతే అది నా తపుప్ కాదు ” 

అని కోపంగా అనాన్ను. 
“అదే ఇదివరకూ చెపిప్ందే మరోసారి చెపుప్. అదే మాటాల్డు. ఓ సారి ఫోన చెయియ్. మాటాల్డితో  అంతా కిల్యర అయిపోతుంది. 

అయినా  మన మనసు గురించి మనకి బాగా తెలియాలి.  దానికి గాయం అయితే మందు ఎవరో వచిచ్ రాయరు. మన గాయాలకి మనమే 
మందు రాసుకోవాలి.ఇతరులని వంచించడం ఈజీ, మనలని మనం వంచించుకోడం కషట్ం ”  

    నాకు అసలు అరథ్ం కాలేదు. మనసేంటీ, గాయం ఏంటీ ? మందులేంటీ?  ఇలాంటి మాటలు ఎందుకు మాటాల్డుతోంది నేను 
వంచించడం ఏంటీ? అంటే నేను కూడా ఆరణ్వ ని పేర్మించానని అనుకుంటోందా! అలా అని నేను చెపప్కుండా పేర్మించినటుల్ ఒపుప్కోడంలేదని 
అనుకుంటోందా? అబదధ్ం చెపిప్, ననున్ నేను వంచించుకుంటునాన్నని అనుకుంటోందా? ఇదా సువరణ్ మనసులో ఉనన్ది? 

   “ చూడు సువరాణ్ నువువ్ ఆరణ్వ ని వెనకేసుకుని రాకు. నా మనసు గురించి నాకు బాగా తెలుసు. నేను తనని పేర్మించలేదు. అది 
గురుత్ పెటుట్కో. తను బాగా మాటాల్డుతాడు. మనిషి బావుంటాడు. నేను వదద్నాన్ ననున్ పొగుడుతాడు. అందుకని  కొంచెం 
ఆకరిష్తురాలనయాయ్నేమో. దానిన్ పేర్మ అనరు. ఇది ఇంకా ముందుకి వెళళ్కుండా,నా మనసు  గాయపడకుండా ముందే జాగర్తత్ పడాడ్ను.నువువ్ 
వంచన అనాన్వు, ఇందులో వంచన ఏం ఉంది? నేనేం ఆరణ్వ వెంట పడలేదే! పేర్మిసుత్నాన్ని అనలేదే!అతనిచిచ్న బహుమతులు 
తీసుకోలేదే,సినిమాలూ షికారుల్ అంటూ నా వెంట తిపుప్కోలేదే..! నేనేం మోసం చెయయ్లేదే! నీ చుటట్ం అని పరిచయం నువువ్ చేసావు.నీతో నా 
సేన్హం ఎంతో, ఎలాంటిదో,ఆరణ్వ తో కూడా అంతే. సేన్హం అంటే సేన్హం లాగా ఉంచాలి.కానీ పేర్మ అంటే ఎలా!అయినా ఓ అమామ్యితో 
చేసిన సేన్హం పెళిళ్తోనే ముగుసుత్ందా!సేన్హానికి ముగింపు పెళాళ్? దానికి ఈ రెండేళళ్ పరిచయం పెళిళ్కి సరిపోతుందా? ” అని అనాన్ను.  

     సువరణ్ అలా ఎందుకు మాటాల్డిందో. ఆమె మనసులో ఏం ఉందో నాకు తెలుసు .తను ననున్ నమమ్డం లేదు.నేను ఆరణ్వ ని బాధ 
పెటుత్నాన్నని ఆమె అనుకుంటోంది.  

    ఎంతో ఉతాస్హంగా బయిటికి వెళిళ్న దానిన్ నిశశ్బధ్ంగా ఇంటికి వచాచ్ను. బాగా  ఆలోచించి  ఆరణ్వ కి మరాన్డు ఉదయానేన్ 
అమమ్ గుడికి వెళిళ్నపుప్డు ఫోను చేయాలనుకునాన్ను. లేకపోతే ఎవరికి ఫోను చేసుత్నాన్వు,ఎందుకు చేసుత్నాన్వ,అని అడుగుతుంది. 

అమమ్ లేదు కాబటిట్ ,ధైరయ్ంగా ఆరణ్వ కి చేసాను. 
“నువేవ్నా శృతీ!నమమ్లేక పోతునాన్ను.ఎంతటి సుదినం! నీతో మాటాల్డడానికి మీ ఇంటికి రెండు సారుల్ ఫోను చేసాను.మీ మదర 

తీసారు.ఆ సంగతి నీకు చెపప్లేదా? ఆ సంగతి వదిలెయియ్,ఇపుప్డు ఫోన చేసినందుకు థాంకస్  ,శృతీ, థాంకూయ్ ” సంతోషం,ఉతాస్హం ఆ 
గొంతులోధవ్నిసోత్ంది. 

“ నేను  నీతో మాటాల్డాలనుకుంటునాన్ను.ఆ విషయమే సువరణ్కి చెపాప్ను”  అనాన్డు          
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“సరే.ఎకక్డ?” జవాబిచాచ్ను ముకత్సరిగా.    
“నీ ఇషట్ం ఎనీ టైం,ఎనీ పేల్స.ఏం సరేనా!చెపుప్ ”ఎంతో ఉతాస్హంగా అనాన్డు. 
    నా గొంతులో ఏదో బాధ. మాటలు రాలేదు.అందుకే ఏం చెపప్లేక పోయాను.వెళేళ్ముందు ఈ  మీటింగ లు అవీ ఏంటీ.ఆరణ్వ తో 

మాటాల్డడం నాకసలు ఇషట్ం లేదు.ఏదో పార్ధేయ పడుతునాన్డని సరే అనాన్ను.  
“ సరే అయితే నందిని రెసాట్రెంటులో ఈ సాయంతర్ం ఐదు గంటలకు,ఓ మూల కూచుని మాటాల్డుకుందాం.”  అనాన్ను. 
“ఓ కే నీ కనాన్ ముందే నేనుంటాను ” ఆ గొంతులో ధవ్నించిన తియయ్దనం,మారధ్వం నా కడుపులో దేనోన్ కదిలించింది.ఇంక 

మాటాల్డడానికి ఏం లేదు. 
”ఉంటాను” అని పెటేట్సాను. 
ఆరన్వ అనన్మాట నిలపెటుట్కునాన్డు. నా కనాన్ ముందరే వచేచ్సాడు.ననున్ చూడగానే గబ గబా ముందుకు వచిచ్ నా కుడిచేతిని 

అందుకునాన్డు. రెసాట్రెంటు లోపలికి వెళాళ్ం. ఓ మూలకి దారి తీసాను.ఇదద్రం ఎదురెదురుగా కూచునాన్ం. 
“కలవాలని అనాన్వు. దేనికి? “ఆశగా నా వైపు చూసూత్ అనాన్డు. 
“నేనా , ఆమాట  నేననలేదు,నువువ్ అనాన్వని, నినున్ ఓసారి కలవమని సువరణ్ అంటే ..”పూరిత్గా అనలేకపోయాను. 
 “ అవును అనాన్ను.ఉటిట్గానే,చాలా రోజులైంది కదా,పైగా నువువ్ వెళేళ్ సమయం దగగ్ర పడుతోంది కదా. అందుకని. ” నా 

మొహంలోకి పరీక్షగా చూసూత్ అనాన్డు . 
నేనేం అనలేదు. తల తిపుప్కునాన్ను.  

PPP 
“థాంకస్, నువువ్ వచిచ్నందుకు. అసలు నువువ్ వసాత్వో రావో అని మనసులో సందేహంగానే  ఉంది, కానీ వచాచ్వు. మంచి పని 

చేసావ.  నువువ్ వెళిళ్ పోతావని తెలిసినపప్టినుంచి, నేను నిదర్ కూడా పోవడం లేదు.ఇపుప్డు చెపుప్, ఏదైనా మాటాల్డు ” అనాన్డు నా కళళ్లోల్కి 
చూసుత్.నేను చూపులు తిపుప్కునాన్ను. 

“మాటాల్డడానికి ఏం ఉంది.ఏం లేదు,.” అనాన్ను    
 దెబబ్తినన్టుట్ చూసాడు. ఆరన్వ చూపుని. ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేను 

          “నాకు తెలుసు, ఆరోజు జరిగిన దానికి,నా మీద అభిపార్యం మారిపోయింది. అపప్టినుంచి నువువ్ నాతో సరిగా మాటాల్డడం లేదు.” 
నేను మౌనంగా ఎటో చూసూత్ ఉండిపోయాను. 
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“ఆరోజు జరిగినదానికి నీకు చాలా సారుల్ సారీ చెపాప్ను,ఇంకా ఆ కోపమే ఉందా?” 
“కాదు,అదేం లేదు ” అనాన్ను అది పైకే,కానీ లోపల చాలా కోపం ఉంది. 
  ఆరోజు రాతిర్ జరిగింది గురుత్ తెచుచ్కోవాలని లేదు. కాని,ఇపుప్డు ఆరణ్వ మళీళ్ ఆ విషయానిన్ ఎతిత్ గురుత్ చేసాడు.నిజానికి నేనూ 

మరిచ్ పోలేదు.అది మరిచ్పోయే సంఘటన  కాదు కదా. పెదద్ పర్మాదం తపిప్న రోజు. 
    ఆ రోజు. డిసెంబర ముపైప్ ఒకటి రాతిర్. కొతత్ సంవతస్రం  పారీట్ ఇసాత్నని రమమ్నాన్డు. అదో పెదద్ హొటల అని అనాన్డు. నేను 

పెదద్ హొటళుళ్ ఎలా ఉంటాయో ఎపుప్డూ చూళేళ్దు. ఓ సారి చూదాద్మనన్ ఉతాస్హంతో సరే అనాన్ను. ఆ ఉతాస్హంలో చేసుత్నన్ది తపోప్ ఒపోప్ 
కూడా ఆలోచించలేదు. పైగా మోటార సైకిల మీద ఎపుప్డూ వెళళ్లేదు.ఆ సరదా ఇపుప్డు తీరుచ్కోవచుచ్, ఆ తీసుకెళుత్నన్ది, ఆరణ్వ కాకుండా 
మరొకరు, తెలిసునన్ మనిషి అయినా నేను వెళేళ్దానిన్. ఓ అబాబ్యితో వెళుత్నాన్నని నిజం చెపేత్ అమమ్ పంపించదు. అందుకని, ఇంటోల్ అమామ్ 
వాళళ్కి అబదధ్ం చెపాప్ను, సువరాణ్ వాళుళ్ హాసట్లోల్ కొతత్ సంవతస్రం సెలిబేర్ట చేసుకుంటునాన్రని ,అనాన్ను.అమమ్ ఏం అనలేదు. తొందరగా 
వచేచ్సెయియ్ అని అంది.సరే అనాన్ను. అమమ్ని మోసం చేసుత్నాన్నని కొంచెం బాధ పడాడ్ను. 

      కాని ఎంతో ఉతాస్హంగా ఆరణ్వ ని కలుసుకునాన్ను. బైక మీద కూచోవాలనన్ నా కోరిక తీరుతోంది.  వెనకాల కూచునాన్ను. 
చలిగాలిలో నేను, ఆరణ్వ బైకు మీద జాగర్తత్గా మా మధయ్ కొంచెం సథ్లం ఉంచి దూరంగా ఒళుళ్ తగలకుండా వెనకాల కూచునాన్ను. 
తేలిపోతునన్టుల్గా ఉంది. సినిమాలో లాగా మెడని వెనకిక్ వంచి రెండు చేతులూ బాగా చాచాను. మొదటోల్ భయం వేసినా తరవాత బాగా 
ఉనన్టుట్నిపించింది. నునన్టి రోడుడ్ మీద వెళళ్డం నాకు ఎంతో బావుంది. అటూ ఇటూ చెటూల్, పొలాలు అంతా చీకటి. పైన నక్షతార్లతో 
అందంగా ఉనన్ నీలాకాశం. రివువ్న వీసుత్నన్ గాలి.. ఎంతో హాయిగా ఉంది. తొందరగా ఆ హొటల రాకుండా ఉండాలి అనుకునాన్ను. అలాగే 
వెళూత్ ఉంటే బావుంటుందని అనిపించింది. కాని,ఆ హోటల వచిచ్ంది. గోడలకి, పొదలకి, చెటల్కి అనిన్ చోటాల్ రంగురంగుల జిగేల జిగేల 
మంటునన్ లైటుల్నాన్ మూల మూలలోల్ అంతా చీకటి చీకటిగానే ఉంది. అది హొటల కాదు, ఏదో రిసారట్స్ అని అకక్డ ఉనన్ బోరుడ్లని బటీట్   
తెలిసింది. 

     విశాలంగా ఉనన్ ఆవరణ నిండా కారూల్,మోటారు సైకిళుళ్.  ఎనోన్ సారుల్ సూక్లోల్, కాలేజీలో ఫెర్ండస్ తో ఏదో ఒక సందరభ్ంగా 
,మామూలు కాంటీనల్కి, రెసాట్రెంటల్కి హొటళళ్కి వెళాళ్ను. కాని ఇలా  రిసారట్స్ కి , పైగా ఊరికి దూరంగా ఉనన్ దానికి వెళళ్డం ఇదే మొదటి 
సారి. అందుకే చాలా ఎకైస్ట అయాయ్ను. చాలా దూరం నడిచాకా ఓ అందమైన బిలిడ్ంగ లాంటి హొటల వచిచ్ంది. అంతా పటట్ పగలులాగా 
ఉంది. రిసెపష్న దాటి లోపలికి వెళాళ్ము.  

       లోపల అంతా చీకటి గా ఉంది. ఏం కనిపించడం లేదు. సినిమాలోల్ చూపించే ఏదో విలనల్ మాయా లోకంలా భయంకరంగా 
ఉంది.ఒకక్ క్షణం భయపడాడ్ను. పైనా కిందా పకక్నా అనిన్ చోటాల్  రంగు రంగుల లైటుల్. ఆరుతూ వెలుగుతూనన్ లైటూల్, డిమ గా ఉనన్  లైటుల్, 
మసక వెలుతురు. ఎకక్డైనా పడతానేమో అని భయపడాడ్ను. అయితే ఆరణ్వ నా చేయి పటుట్కుని నడుసుత్నాన్డు. అది నాకు తపప్నిపించ లేదు. 
ఎందుకంటే అసలు దారి ఏం కనిపించడం లేదు. దానికి తోడు  అంతా పొగ. కళుళ్ ఆ  చీకటికి వెలుగుకి అలవాటు పడాడ్కా, కొంచెంగా 
కనిపించడం మొదలైంది. చుటూట్ చూశాను. అది చాలా పెదద్ హాలు.  చీకటి వెలుగుల మధయ్ కదులుతునన్ మనుషులు. ఊగిపోతునన్ 
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మనుషులు,తాగుతునన్ మనుషులు. అసప్షట్ంగా కనిపిసుత్నన్ మనుషులు జంటలుగా డానస్ చేసుత్నన్ వాళుళ్. ఎవరి మొహాలూ సప్షట్ంగా 
కనిపించడం లేదు. ఆ హాలంతా సిగరెటల్ పొగ, ఆలొక్హాల వాసన తో నిండి ఉంది. భరించ లేక పోయాను. తల తిరిగుతునటుల్గా, వికారంగా 
అనిపించింది, చెవులు బదద్లయేయ్లా  పంజాబీ ,హిందీ పాటలు. ఒకక్సారిగా ఆరణ్వ ననున్ గటిట్గా పటుట్కుని దగగ్రికి లాకుక్నాన్డు.  ఓ సారి 
తనని చూసి చటుకుక్న  అతడి పటుట్ని విడిపించుకునాన్ను. చెయియ్   విదిలించుకునాన్ను. ఆశచ్రయ్ంగా చూసాడు. 

“నూయ్ ఇయర సెలిబేర్షన ఇలాగే ఉంటుంది ”    దగగ్రగా వచిచ్ చెవిలో అనాన్డు. 
“నాకు ఇలాంటివి నచచ్దు ” అంటూ పకక్కి జరిగాను.ఆరణ్వ అదేం పటిట్ంచుకోలేదు. 
   “నచచ్దంటే ఎలా.నూయ్ఇయర సెలిబేర్ట చేసుకుంటే బావుంటుందని ఇకక్డికి తీసుకొచాచ్ను. ఎంజాయ చేదాద్ం. మనం కూడా డానస్ 

చేదాద్ం. పద  “ అంటూ మళీళ్ నా నడుము మీద చేయి ఓ అడుగు ముందుకి వేసాడు. వెంటనే ఆరణ్వ ని ఒకక్ తోపు తోసి గబగబా పరుగు 
లాంటి నడకతో బయట లాబీలోకి వచేచ్సాను. ఆరణ్వ కూడా నా వెనకాలే వచాచ్డు. ననున్ ఆపాడు. 

”ఏం జరిగింది? “అని రెండుసారుల్ అడిగాకా చెపాప్ను. 
     ”చూడు ఆరణ్వ , నాకు ఇలాంటి వాతావరణం నాకు నచచ్దు. నేను లోపల ఉండలేక పోతునాన్ను. అయినా నువువ్ ననున్ ఇలాంటి 

చోటుకి తీసుకొసాత్వని అసలు అనుకోలేదు.  పైగా హొటల అంటే నేను వేరే గా ఊహించుకునాన్ను. మేం చూసిన రెసాట్రెంటల్కనాన్ ఇంకాసత్ 
బావుంటుందని అనుకునాన్ను. నాకిలాంటి హొటళూళ్ తాగడాలూ. డానుస్లాడడాలు అవీ నచచ్దు ” అని కోపంగా అని బయటికి వెళళ్డానికి 
తయారయాయ్ను. నా వెనకాలే గబగబా వచిచ్ చేయి పటుట్కుని ఆపాడు. నేను ఆగిపోయాను. 

    కాసేస్పు మాటాల్డ లేదు. వెంటనే ఇంటి దగగ్ర దింప మనాన్ను. నిశశ్బద్ంగా బయటికి వచిచ్ బైకు దగగ్రికెళిళ్ సాట్రట్ చేసాడు. వెనకాల 
కూచునాన్ను. ఆ కూచోడంలో  వచేచ్టపుప్డునన్ ఎకైస్ట మెంటు ఇపుప్డు లేదు. యాంతిర్కంగా కూచునాన్ను. ననున్ఇంటి దగగ్ర దింపేసాడు.. 

     “ టైము ఎనిమిది కూడా కాలేదు, అపుప్డే వచేచ్సావేంటీ ? ” అని అమమ్అడిగితే ఏదో సదిద్ చెపేప్సాను. ఆ మరాన్డు పేపరోల్ 
అంతకు ముందు రాతిర్ మేము వెళిళ్న  రిసారట్స్ లో రైడ జరిగిందని, చాలా మందిని అరెసట్ చేసారని.,అకక్డ యువత డర్గస్ కూడా 
తీసుకునాన్రని, కొంత మంది పైరవేసీ కోసం అని,రూములు కూడా బుక చేసుకునాన్రని అసభయ్, అసాంఘీక కారయ్ కలాపాలకి పాలుపడాడ్రని 
ఫొటోలతో సహా పేపరోల్ వచిచ్ంది. అంతా మొహాలు కపుప్కుంటూ నడుసుత్నన్ ఫొటోలు. 

      ఆ రోజున అమమ్ ఓ పెదద్ లెకచ్ర తీసుకుంది. “చూడు నా పెంపకం ఎలా ఉందో. ఓ వయసొచిచ్న పిలల్లని చాలా జాగర్తత్గా 
పెంచాలి. ఎకక్డికెళోత్ందో ఎవరితో వెళోత్ందో అనీన్ గమనిసూత్ండాలి. అనీన్ కనుకోక్వాలి. నేను నినున్ అలాగే   పెంచాను  కాబటిట్ ఇంటికి 
తొందరగా వచాచ్వు . ఆ మాతర్ం భయం ఆడపిలల్కి ఉండాలి.” అని,  ననున్ మెచుచ్కొని పటుట్బడడ్ మిగిలిన ఆడ పిలల్లని వాళళ్ పేరెంటస్ ని 
విమరిశ్ంచింది. 
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      అమమ్కి తెలీదు నేను కూడా అకక్డికి వెళాళ్నని. ఒక వేళ నేను కూడా ఆరణ్వ తో అకక్డ ఉండి ఉంటే నా పేరు కూడా బయటికి 
వచేచ్ది. నా ఫొటో కూడా వచేచ్ది. అరెసట్ చేసి పొలీస సేట్షన కి తీసుకెళిళ్న వాళళ్లోల్ నేను కూడా ఓ ముసుగు వేసుకుని ఉండే దానిన్. ఆ ఊహే 
చాలా భయంకరంగా అనిపించింది. 

     ఒకక్ విషయం అరథ్ం కాలేదు. ఆరణ్వ ఎందుకలా చేసాడు? నాకంటే తెలీదు,పెదద్ హొటళుళ్ రిసారట్స్ ఎలా ఉంటాయో, ఆరణ్వ కి 
కూడా తెలీదా? కనుకోక్ లేదా!,అనీన్ తెలుసు. వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలుసు .అయినా తీసుకెళాళ్డు. తెలిసీ కూడా అసలు 
అలాంటి  చోటుకి ననున్ ఎందుకు తీసుకెళాళ్లీ? నేను ఎలాంటి వాతావరణంలో పెరిగానో, మా కుటుంబం కనస్రేవ్టివ అని కూడా తెలుసు. 
అయినా ననున్ ఏం అనుకునాన్డు.? పిలవగానే వసాత్ననాన్నని కదా అని ఇలాంటి హోటలుకి తీసుకొసాత్డా? ఫెర్ండంటే  మంచిగా 
పర్వరిత్ంచగలగాలి, ఎంత డిగిన్ఫైడ గా ఉండాలి!? ఇలాంటి వాటికి ఇషట్పడి వెళేళ్ వాళుళ్ంటారు. ఎంత చదువుకునాన్ నేను ఇంకా అంత 
పోర్గెర్సివ కాదు. 

      ఏదైనా ఆరణ్వ మనసు తెలిసింది.  ఏ మాతర్ం చనువిచిచ్నా ఉపయోగించుకునే రకం అనిపించింది. ఇక మీదట కాసత్ జాగర్తత్గా 
ఉండాలి. నా గురించి ఎకుక్వగా ఊహించదద్ని చెపేప్యాలి. ఇంక మాటాల్డ కూడదని అనుకునాన్ను. నిజంగానే ఆ  తరవాత కోపంతో చాలా 
రోజులు ఆరణ్వ తో మాటాల్డ లేదు. ఎనిన్సారోల్ సంజాయిషీ ఇచుచ్కునాన్డు. ఎనోన్సారుల్ బతిమాలాడు. జరిగింది మరిచ్పొమమ్నాన్డు. 
మామూలుగా అయిపోయినటుల్ నటించినా అది పైపైనే.  కానీ నేను మాతర్ం  మరిచ్పోలేదు. 

    ఇనాన్ళళ్ తరవాత ఈ నందినీ రెసాట్రెంట లో, ఇపుప్డు మళీళ్ గురుత్ చేసాడు. పైగా ఇది జరిగి ఓ నాలుగు నెలలు 
అయిందనుకుంటాను. 

“ఇపుప్డు ఆ కోపం మనసులో పెటుట్కునాన్వా? కొతత్ సంవతస్రం మనం బాగా ఎంజాయ  చేయాలని అకక్డికి తీసుకెళాళ్ను. అంతే 
నినున్ బాధించాలని కాదు.అపప్టి ఆ కోపం ఇంకా ఉందా? నిజంగానువువ్ వెళిళ్పోతావా? నేనంటే నీకిషట్ం లేదా? మళీళ్ ఈ అవకాశం నాకు 
వసుత్ందో లేదో, నిజం నేను నినున్ పేర్మిసుత్నాన్ను, నీ కోసం ఏం చెయయ్మనాన్ అది చేసాత్ను పీల్జ ఇకక్డే ఉండిపో ” మళీళ్ ఆ గొంతులో బాధ. 
నేను గమనించాను. 

  “నీకు ఇదివరకే చెపాప్ను. నువువ్ దీనిన్ మళీళ్ మొదటికే తీసుకు రాకు. ఇషట్ం వేరు. పేర్మ వేరు. మనది సేన్హం మాతర్మే. అంతకు 
మించి మరేం లేదు ” గటిట్గా చెపేప్సాను. 

   “ కాని నేను నినున్ పేర్మించాను. మనం పెళిళ్ చేసుకుందాం. మన పెళిళ్కి నా వైపు నుంచి అభయ్ంతరం ఏమీ లేదు. నాకు అమామ్ 
నానాన్ లేరు. ఉనన్ది ఒకక్ బామమ్. ఆమెకి నీ విషయం చెపాప్ను. అందుకని నువువ్ వెళేళ్ లోపు ఏదో ఒకటి కిల్యర చేసుకుందాం. మీ వాళళ్ని 
నేను ఒపిప్సాత్ను. నువువ్ ఎవరికీ భయపడాలిస్ంది లేదు. ఈ ఏడాదితో నా డిగీర్ అయిపోతుంది. ఏదో ఉదోయ్గం వసుత్ంది. మనం హాయిగా 
ఉందాం. నువువ్ సరే అను  ” ఆవేశంగా అనాన్డు, నా చేతిని పటుట్కుంటూ. ఆ ఆవేశం చూసి కొంచెం భయపడాడ్ను. 

    “ ఏంటీ పిచీచ్,పెళేళ్ంటీ. ఆ ఆలోచన ఎలా వచిచ్ంది నీకు? నీకిదివరకే చాలా సారుల్ చెపాప్ను,  ఇషట్ం వేరు, పేర్మ వేరు అని“ 
కోపంగా అనాన్ను. 
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“ పిచాచ్ పిచేచ్ంటీ! ఇది చాలా సీరియస సబెజ్కట్. నేను చాలా సీరియస గా ఉనాన్ను ” 
     మరో సారి షాక తినాన్ను. ఆ మొహం, ఆ చూపు చూసేత్ ఎందుకో కాసత్ భయం వేసింది. అయోమయంగా చూసాను. అంత 

సీరియస గా ఉనాన్డా. ఏంటీ పిలాల్డు! 
“కాదు శృతీ నా దృషిట్ లో ఇషట్ం,పేర్మ రెండు వేరే కాదు. మొదట సేన్హం చేసినా తరవాత అది ఆకరష్ణ అయింది. అది పేర్మగా 

మారింది. ఈ పేర్మ ఎపుప్డు మొదలైందో నాకు తెలీదు. ఇపుప్డు నువువ్ వెళిళ్ పోతునాన్వు దానికి ఓ ఆకారం వచిచ్ంది. అందుకే అంటునాన్ 
పెళిళ్,చేసుకుందాం అని . ఈ విషయం అందరికీ తెలవాలిస్న పని లేదు. నీకు అంతగా భయంగా ఉంటే  సీకెర్ట గా కోరుట్ మారేజ 
చేసుకుందాం. కాదంటే నువువ్ ఇకక్డే ఉండి చదువుకో. ఏదో ఒకటి చెయియ్ ”  

కోపం తనున్కొచేచ్సోత్ంది. ఇకక్డి నుంచి వెళిళ్పోవాలి. 
    “సారీ, నాకిలాంటివి ఇషట్ం లేదు. నేను వెళాళ్లి, మీ మొగపిలల్లు ఎపప్టికీ మారరు. మీ దృషిట్ కూడా మారదు. సేన్హం అంటే 

పెళిళ్కి ఓ మొదటి మెటుట్ అనుకుంటారు. అసలు నా గురించి ఏం తెలుసు నీకు,అలాగే నీ గురించి నాకేం తెలీదు. సారీ! ”అంటూ లేచాను. 
    ఒకక్సారి చేయిని పటుట్కునాన్డు. వదిలించుకునాన్ను. మళీళ్ పటుట్కునాన్డు . నా మొహంలోకి చూసూత్ ఉండిపోయాడు. 
   “ అలా అనకు శృతీ ,ఒకళళ్ గురించి ఒకళళ్కి తెలియకపోయినా  ఇది వరకూ పెదద్ వాళుళ్ చేసిన పెళిళ్ళుల్ సకెస్స అవడంలేదా? 

పెళళ్యాయ్కా అనీన్ తెలుసాత్యి. అదంతా ఎందుకు?నీకు నేనంటే ఇషట్ం. పేర్మ ఉంది అది నాకు తెలుసు. అందుకే నేను నీ పుటిట్నరోజుకి 
,పండగలకి గీర్టింగస్ ఇసేత్ తీసుకునాన్వు కదా! ” అనాన్డు,నావైపు చూసుత్. 

   ఒకక్సారిగా నోరు తెరిచాను. ఎటునుంచి ఎటు వెళుత్నాన్డు? తీసుకోడం తపప్యిపోయిందా? దాని అరథ్ం మారుచ్కునాన్డా? 
    “నిజమే తీసుకునాన్ను. నా పుటిట్నరోజున,పండగలకి చాలా మంది ఇచాచ్రు. ఓ సేన్హితుడుగా నువువ్ ఇచాచ్వని తీసుకునాన్ను. 

అంతే. నువువ్ సువరణ్ కజిన వి, నా సేన్హితుడివి ,సువరణ్ ఎంతో నువువ్ కూడా అంతే. ఇదద్రి మీదా ఒకేలాంటి ఇషట్ం, నీ మీద  ఇషట్ం అనేది 
ఏంటో నాకే సప్షట్ంగా తెలీదు. అది సప్షట్ం అవడానికి కొనేన్ళుళ్ పడుతుంది. అయినా ఇలాంటి వాటికి ఇంకా చాలా కాలం ఉంది. ఇపుప్డు 
నాకు నాచదువు, నాకు నా కెరీర, నా పేరెంటస్ మఖయ్ం అంతే. పైగా నా కల మెడిసిన అది సాకారం చేసుకోవాలి ” 

 ” అయితే నీ కోసం జీవితాంతం వెయిట చేసాత్ను. నువువ్ సరే అను. నీ చదువు , కెరీర ఓ టార్క లో పడాడ్కే చేసుకుందాం. సరే అను ” 
కళుళ్ చినన్గా చేసూత్ అనాన్డు 

      ఎలా అంటాను?అనలేను. నాకు జీవితం మీద ఎనోన్ ఆశలునాన్యి. కలలునాన్యి. పెళిళ్ అనన్ది అందులో లేదు. అందుకని 
పార్మిస ఎలా చేసాత్ను? ఆరన్వ ఓ సేన్హితుడు మాతర్మే. అంతే. అందులో అంతకు మించిన  ఇషట్ం లేదు. ఏ అభిపార్యమూ లేదు.  
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      మాటాల్డినంత మాతార్నా పేర్మించేయడమేనా? దానిన్ పేర్మ అని అనుకుంటాడా? తన లాగే నేను కూడా అనుకోవాలా?  దానేన్ 
పేర్మ అని ఎలా చెపాత్ను?  పేర్మిసుత్నాన్నని ఎలా చెపాత్ను ? ఇంత వరకూ ఇలాంటి టాపిక రాలేదు . లేకపోతే ఎపుప్డో చెపేప్దానిని. చాలా సేపు 
ఏం మాటాల్డ లేదు. 

” పోనీ టచ లో ఉండు. అదొకక్టే నేను అడిగేది ” 
     “దానిలో ఉనన్ లోతు నాకు అపుప్డు తెలియలేదు. ఇంక నేను వెళాళ్లి” అని లేచాను. ఆరన్వ ని బాధ పెడుత్నాన్నిపించింది. కాని 

ఇది నా జీవితం.నా ఫూయ్చర. పైగా ఇపుప్డు నా వయసు పంతొమిమ్ది. ఇది పెళిళ్చేసుకునే వయసు కాదు. జీవితానికి ఓ అరథ్ం ఇచుచ్కునే 
దారిలో వెళళ్డానికి తయారవుతునాన్ను.  

     మరోసారి ఎంసెట రాయడానికి సిదధ్ం అవుతునాన్ను. బిఎసీస్ పూరిత్ చెయాయ్లి. అలాగే పూరిత్ కావలసిన కలలు కూడా ఉనాన్యి. 
ఆరన్వ కనాన్ ఎంతో పెదద్వి నా కలలు, నేను, మెడిసిన చదవాలనన్ కోరిక, ననున్ కనన్ నాతలిల్ దండుర్లు, ఇవనీన్ నా ముందునాన్యి. ఈ ఊరు 
దాటి వెళుత్నన్ంత మాతార్న నా కలలిన్ ఎలా ఆపెసాత్ను? 

    లేచాను. ఆరణ్వ కి సమాధానం చెపప్లేదు. ఆరణ్వ మొహం పాలిపోయింది. 
“ ఇంకొంచెం సేపు కూచోకూడదా?“ 
“ ఉఁహూ .లేదు నాకు చాలా పనుంది, నా పుసత్కాలూ అవీ సదుద్కోవాలి, వాటిని పాక చేసుకోవాలి. రేపు పాకరస్ వాళూళ్ వసాత్రు ” 

అని కురీచ్ని వెనకిక్ తోసి  ఓ అడుగు ముందుకేసాను. 
“ ఒకక్ నిమిషం ఆగు శృతీ! నీకోసం తెచాచ్ను. కనీసం ఈ లెటర గీర్టింగ,తీసుకుంటావా? పీల్జ!  ” పార్ధేయ పడుతునన్టుట్గా 

అనాన్డు. 
“ సరే. ఓ సేన్హితుడు ఇచిచ్నటుట్గా తీసుకుంటాను. ఇలా తీసుకునన్ందుకు ఎకుక్వగా ఊహించకు. గుడ బై ” అంటూ తిరిగాను. 
    నాతో పాటూ ఆరన్వ లేవలేదు అకక్డే కూచుండి పోయాడు. ఒకక్ క్షణం వెనకిక్ తిరిగి, “మనది సేన్హం మాతర్మే అందులో పేర్మ 

లేదు. సేన్హానికి అరాథ్నిన్ మారచ్కు” అని మరోసారి చెపాప్లనిపించింది. కానీ ఈ సంగతి ఇదివరకూ కూడా చెపాప్ను. తనకి అరథ్ం అవడం 
లేదు. రెసాట్రెంటులోంచి బయటికి వచాచ్ను. ఇంక ఆ తరవాత ఏం ఆలోచించలేదు. ఇంటికెళాళ్కా ఆ ఉతత్రానిన్ గీర్టింగ ని ఏదో ఎదురుగా 
కనిపించిన ఓ పుసత్కం లో పెటాట్ను.ఆ సంగతి అపుప్డే మరిచ్పోయాను. 

    ఆ మరాన్డు మా పకిక్ంటి వాళుళ్, బేర్క ఫాసట్ కి పిలిసేత్ అమామ్ నానన్గారు వెళాళ్రు. నేను ఇంటోల్ ఉండి పోయాను. ఫోన మోగింది. 
తీసాను. అవతల సువరణ్. 

“.....నువువ్ తనని కలుసాత్వని ఆరణ్వ కి చెపాప్ను. కలిసావా?” 
“ఆఁ  సాయంతర్ం కలిసాను ” 
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“ ఏం జరిగింది? ఎంత సేపు గడిపావ? ఏం మాటాల్డావ? “ 
దీని కోసం ఫోన చేసిందా? ఏంటీ పర్శన్లు?  చిరాకేసింది. 
“ఎంత సేపేంటీ, ఓ నలభై నిమిషాలు.  ఏం మాటాల్డానా నీతో ఇదివరకూ అనన్దే. ఆ తరవాత వెంటనే చీకటి పడకుండా వచేచ్సాను. 

అయినా చూడు సువరాణ్! నేను మీ లాగా హాసట్ల లో ఉండడం లేదు. నేను అమామ్ వాళళ్ దగగ్ర ఉంటునాన్ను, ఏ మాతర్ం ఆలసయ్ం అయినా 
ఎనోన్ పర్శన్లు వేసాత్రు. వాటికి జవాబులు ఇచుచ్కోవాలి. దీనికోసం ఇపుప్డు నువువ్ ఫోన చేసావా? “ 

     “లేదు. శృతీ దానికోసం చెయయ్లేదు. ఆరణ్వ నినన్ సాయంతర్ం నుంచి కనిపించడం లేదుట, రాతిర్ కూడా ఇంటికి రాలేదుట.  
ఆరణ్వ బామమ్ కంగారు పడోత్ంది. పోలీసులకి రిపోరట్ ఇపుప్డే ఇచాచ్రు. వాళుళ్ వెతుకుతునాన్రు ” 

    ఒకక్సారి తల తిరిగినటల్యింది. భయపడిపోయాను. గుండె ఆగినటల్యింది. కనపడడం లేదా? ఎకక్డికి వెళాళ్డు?  వెంటనే ఏం 
సమాధానం ఇవవ్ లేకపోయాను. అతి కషట్ం మీద నోరు పెగిలింది. 

“నినన్ సాయంతర్ం రెసాట్రెంటులో కలిసాను, అది కూడా ఒక నలభై నిమిషాలు మాతర్మే. నాకు పాకింగ ఉంది.అందుకోసం 
వచేచ్సాను. అంతే  ” 

“అంతేనా?” రెటిట్ంచి అడిగింది. 
“అంతే. నేను చెపాప్లిస్ంది చెపేప్సి వచేచ్సాను.  నాతో పాటూ  తను బయటికి రాలేదు. నేను ఇంక వెనకిక్ తిరిగి చూడలేదు. నేను 

అనన్ది తపోప్ ఒపోప్ కానీ నా మనసంతా అలజడిగా ఉంది. గబగబా ఇంటికి వచేచ్సాను. ఆ తరవాత ఏం జరిగిందో నాకు తెలీదు ” అనాన్ను 
భయంగా.   

   వెంటనే సువరణ్ ఫోను పెటేట్సింది. 
    ఏం చేయాలో అరథ్ంకావడం లేదు. ఆరణ్వ కనపడక పోవడానికి నాకూ ఏం సంబంధం లేదు. ఈ విషయం ఆరణ్వ బామమ్కి చెపాప్లి. 

ఇంటోల్ అమమ్ కూడా లేదు. కాబటిట్ ఫోన చేయచుచ్. కానీ ఎకక్డో భయం ,ఎందుకో భయం. ఫోన దగగ్రికి వెళాళ్ను, కానీ చెయయ్లేకపోయాను. 
అకక్డే నుంచునాన్ను. 

       ఎలాగైనా ఆరన్వ ఇంటికి ఫోన చేసి, వాళళ్ బామమ్కి అంతకు ముందు రోజు మా ఇదద్రి మధయ్ ఏం జరిగిందో చెపాప్లనిపించింది. 
దానికి ఆరణ్వ కనిపించక పోవడానికి ఏం సంబంధం లేదని చెపాప్లి. 

       కాని దాని వలల్ లాభం ఏం ఉండదు అని తెలుసు. ఏ ఫెర్ండు తోనో కలిసి బాగా తాగి ఉంటాడు అలా ఎనోన్ సారుల్ జరిగింది. ఆ 
సంగతే తనే చెపాప్డు. బామమ్కి భయపడి ఇంటికి వెళళ్కుండా ఆ ఫెర్ండ గదిలోనే ఉండి పోయి ఉంటాడు. ఇలా ఇదివరకూ కూడా 
జరిగింది,బామమ్కి భయపడి ఇంటికి వెళళ్లేదు అని అనాన్డు. ఇపుప్డు కూడా అదే జరిగి ఉంటుందని అనిపించింది. నా తిరసక్ృతిని 
తటుట్కోడానికి ఎకక్వగా తాగి ఉంటాడు. ఏఫెర్ండ ఇంటోల్నో రోజంతా గడిపేసి ఉంటాడు,అని ఎంత అనుకునాన్ ఏదో జరిగిందనిపిసోత్ంది. 
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     అయితే ఇందులో నా తపుప్ందా? తనతో సేన్హం చేయడం తపాప్? ఆ సేన్హానిన్ అపారథ్ం చేసుకుంటే   నేనేం చేయలేను. కానీ 
ఎందుకో లోపలున్ంచి ఏదో బాధ. రాతర్ంతా రాలేదా? ఎకక్డికి వెళిళ్ ఉంటాడూ!? నిజంగా నా మాటల మూలంగానే వెళిళ్పోయాడా? నేనేం 
అనాన్ను? నా మనసులో  మాట చెపాప్ను అంతే. దానికి ఇంత కఠినంగా వయ్వహరిసాత్డా? 

   ఆ రోజు నా బటట్లూ పుసత్కాలూ డైరీలూ అనీన్ సదుద్కుంటునాన్ను, కాని మనసు మనసులో లేదు. ఆరన్వ గురించే ఆలోచిసుత్నాన్ను. 
దొరికాడో లేదో, ఎకక్డునాన్డో, ఏ సిథ్తిలో ఉనాన్డో, ఎలా తెలుసుత్ంది?  ఎవరైన్నా అడగాలంటే  భయం. అందుకే  నా సేన్హితురాళళ్తో 
మాటాల్డ లేదు. కలవలేదు. ఎకక్డ ఆరణ్వ పర్సాత్వన వసుత్ందో  ఏం వినాలిస్ వసుత్ందో అని.ఆ రోజంతా అలాగే అనయ్మనసక్ంగానే గడిపాను. 

   మరాన్డు ఉదయం అమమ్ పేపరు చూసోత్ంది. ఆమెకి పేపరు చదువుతూ  మధయ్ మధయ్  కొనిన్ వారత్లు పైకి  చదవడం, చెపప్డం 
అలవాటు. ఎపప్టిలాగా ఆ రోజున కూడా అలాగే గటిట్గా చదువుతోంది.  నానన్గారు టీవీ చూసూత్ అమమ్ మాటలు వింటునాన్రు. నేను కూడా 
అకక్డే కూచుని కాఫీ తాగుతునాన్ను.  

      కానీ నా ఆలోచనలనీన్ కూడా ఆరన్వ  మీదే. రెండు రాతుర్ళుళ్ గడిచాయి. ఎకక్డునాన్డో? అసలు ఇంటికి వచాచ్డో లేదో? వసేత్ 
పరవాలేదు. రాకపోతే. మళీళ్ భయం వేసింది. పోనీ ఓసారి వాళిళ్ంటికి వెళేత్ తెలుసుత్ంది. ఆరణ్వ వచాచ్డో లేదో, ఇంకా నా మీద కోపంగా 
ఉనాన్డా? బామమ్ దగగ్రికి వెళళ్నా.? అమమ్కి తెలీకుండా వెళళ్నా..!? కషట్ం. అమమ్కి చెపిప్ వెళాళ్లి. చెపేత్ ఒపుప్కోదు. అందుకని వెళాళ్లనన్ 
ఆలోచనని తీసేసాను. 

“శృతీ, మేఘనా కాలేజీలో పిలల్లు ఎవరైనా నీకు తెలుసా? ఎవరో ఓ అబాబ్యి ఆ కాలేజీ వాడేట, సుబబ్రంగా తాగేసి,ఒళూళ్ 
తెలీకుండా బండి తోలేసేత్ ఏం జరుగుతుందో అదే జరిగింది. ఆ వారేత్ దీనోల్ వచిచ్ంది. ఆ పిలాల్డి ఫొటో కూడా వేసారు. పాపం చినన్వాడే.” 

PPP 
     ”మేఘనా కాలేజీలో బిఎసీస్ మూడో సంవతస్రం చదువుతునాన్డుట, పేరు రాయలేదు. ఓసారి చూడు నువువ్  గురుత్ పడతావేమో” 

అంటూ పేపరు నా చేతికివవ్ బోయింది. 
 “  ఏదీ ననున్ చూడనీ ”అంటూ నానన్గారు అమమ్ చేతిలోంచి తీసుకునాన్రు. 
   నా గుండె ఆగుతుందేమో అనిపించింది. మేఘనా కాలేజీ అంటే ఆరణ్వ చదివే కాలేజి. తను కూడా చదువుతునన్ది బిఎసీస్ మూడో 

సంవతస్రమే, మొనన్ సాయంతర్ం నుంచి కనపడడంలేదు. సందేహం లేదు అనీన్కూడితే వచేచ్ జవాబు ఆరణ్వ. 
  అయితే తను చచిచ్పోయాడా! అది కూడా ఘోర పర్మాదం.. రోడుడ్ పర్మాదంలో, 
 నమమ్శకయ్ంగా లేదు. ఆ చూపులు, మాటలు పార్ధేయ పడతునన్ఆరణ్వ మొహం కళళ్ముందు కనిపిసోత్ంది. ఈ జరిగింది నా 

మూలంగానా! అమమ్ ఇంకా ఆ వారత్ గురించి ఏదో అంటూనే ఉంది. 
      నాకే మాతర్ం వినాలని లేదు. నా మాటలకి బాధపడి సుబబ్రంగా తాగేసి బైకు నడిపించాడా? అది యాకిస్డెంటా? కావాలనా? 

ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్డా? “అయినా నేనేం అనాన్ను ? సేన్హానికి పేర్మకి మధయ్ ఉనన్ తేడా నీకు తెలీలేదు. సేన్హం వేరు. పేర్మ వేరు” అని 
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అనాన్ను. అంతే. “ఆరన్వ అంటే ఇషట్మే కాని అది పేర్మ వరకూ రాలేదని” అని అనాన్ను. కాని,వచిచ్ందని తను అనాన్డు. నేను అది పేర్మ 
కాదని అనాన్ను. అది పేర్మే అని అనాన్డు. నేను తిరసక్రించాను. అయితే దానికి ఇంతగా తాగి నడపాలా తనకి తానే ఇలా  చేసుకుంటాడా! నా 
మూలంగా పోయాడని తెలిసేత్,ననున్ పోలీసులు పటుట్కుంటారు. జైలోల్ పెడతారు.భయంతో వణికి పోయాను. నాకేం తెలీనటుల్గా ఉండి 
పోతాను. అది తపప్ని తెలుసు. కాని నేను నిసస్హాయురాలిని. ఇపుప్డు ఉనన్ కషట్ం అంతా నాకేం కావాలో తెలుసు.  

  “ఏదీ ఆ పేపరిలాల్ ఇయియ్. ఆ అబాబ్యి ఎవరో చూసాత్ను ” అంటూ నానన్గారి చేతిలోంచి తీసుకునాన్ను. ఫొటో అసప్షఠ్ంగా ఉంది. 
కాని ఆ బైకు  ఆరన్వ దే.  ఆ బైకు మీద కూచుని డిసెంబర ముపైప్ ఒకటో తారీఖు రాతిర్ రిసారట్ కి వెళాళ్ను. అందుకే గురుత్ పటట్గలిగాను. ఓ 
పకక్గా పడిపోయిన బైక, కాసత్ దూరంగా రకత్ం మడుగులో ఆరణ్వ. అంటే మొనన్ రాతిర్ యాకిస్డెంట అయిందనన్ మాట, నినన్ ఆసుపతిర్ కి 
తీసుకెళిళ్ ఉంటారు. అందుకని ఇవాళిట్ నూయ్స లో వచిచ్ంది,ఆ బైక ని గురుత్ పటిట్,వెతికారుట, మేఘనా కాలేజీ లో బీఎసీస్ మూడో సంవతస్రం 
చదువుతునన్ విదాయ్రిథ్. పేరు ఆరణ్వ ,  అమమ్  నా వైపే చూసోత్ంది నానుంచి ఏం సమాధానం వసుత్ందా అని కావచుచ్. 

   “ఆరణ్వ, పేరు బాగా వినాన్ను. నా కాల్స మేట సువరణ్కి చుటట్ం. అంతే తెలుసు. ఈ అబాబ్యిది ఏ కాలేజియో నాకు తెలీదు. 
కానీ,నేను ఈ అబాబ్యిని చూసాను. ఓ యూత ఫెసిట్వల లో సువరణ్ చూపించింది. అంతే,అంతకనాన్ ఎకుక్వ పరిచయం లేదు ” అంటూ 
పేపరిన్ అమమ్ చేతికి ఇచిచ్, ననున్ నేను కంటోర్ల చేసుకుంటూ అనాన్ను. నాకు తెలీదని ఎంతగా అబదద్ం,ఎంత సులభంగా ఆడేసాను. 

  గదిలోకి వెళిల్ మంచం మీద కూచునాన్ను. గుండె చాలా సీప్డుగా కొటుట్కుంటోంది. నొపిప్,భరించలేని నొపిప్,మనసంతా మొదుద్ 
బారిపోతోంది. సువరణ్ ని కలుసుకోవాలి. నా తపేప్ం లేదని చెపుప్కోవాలి,కాని ఆమెని నమిమ్ంచగలనా! నముమ్తుందా!నమిమ్నా నమమ్కపోయినా 
తనకి జరిగినది చెపాప్లిస్ందే. ఈ గుండె బరువుని నేను మోయలేను. నా వలల్ కావడం లేదు. అమమ్కి చెపాప్ను సువరణ్ని కలుసుకోడానికి 
వెళాళ్లని . అమమ్ సరే తొంరగా వచెచ్యియ్ అని అంది. 

       ఆమెని కలుసుకోడానికి హాసట్ల కి వెళాళ్ను. ఆమె కూడా నా కోసం ఎదురు చూసుత్నన్టుల్గా ఉంది.ఇదద్రం హాసట్ల బిలిడ్ంగ దాటి 
కొంచెం దూరం నడిచి, ఎవరూ లేని చోట కూచునాన్ం. ఆ వెంటనే ఏడేచ్సాను. కటట్లు తెంచుకుంటూ ఏడుపు వచెచ్సోత్ంది . మధయ్ మధయ్ 
అంతకు ముందు నాకూ ,ఆరన్వ కి జరిగింది చెపాప్ను. ఆమె ననున్ ఓదారిచ్ంది. 

 “నువేవ్ం మాటాల్డకు . ఏం జరుగుతుందో చూదాద్ం . నీకేం కాదు ధైరయ్ంగా ఉండు” 
    “థాంకూయ్,సువరాణ్ కాని ఒకక్టి చెపుప్, నేను సావ్రథ్ంగా పర్వరిత్ంచానా! బామమ్ దగగ్రికి వెళిళ్ నా మూలంగానే పోయాడు . అని  

అనాలా , నేను సావ్రథ్పరురాలినా!” 
  “నువువ్ సావ్రథ్పరురాలివి కాదు శృతీ, నిజమైన సావ్రథ్పరుడు ఆరణ్వ. తను అనుకునన్ది ఆ క్షణాన దొరకక్పోతే అది శాశవ్తం 

కాకపోతే ఇంక అంతే . అంతగా తాగెయాయ్లా, తన విలువైన జీవితానిన్ కూడా లెకక్చెయయ్లేదు. ఇందులో నీ తపేప్ం లేదు ”అని ఇంకా ధైరయ్ం 
నూరి పొయయ్డానికి పర్యతిన్ంచింది. 

    నేను పైకి గంభీరంగా ఉనాన్, లోపల భయం దొలిచెసోత్ంది. పోలీసులకి తెలుసుత్ందా? తెలుసుకుంటారా? యాకిస్డెంటుకి ముందు 
ననున్ కలిసాడని, నాతో మాటాల్డాడని, ఆ విషయం ఎవరు చెపేత్ తెలుసుత్ంది బామమ్.  అవును ఆమె చెపేత్నే తెలుసుత్ంది . ఆమెకే తెలుసు ఆరణ్వ 
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ఆ సాయంతర్ం నాతో మాటాల్డాడని. ఆమె చెపుత్ందా? తపప్కుండా చెపుత్ంది. సువరణ్ ఎంత ధైరయ్ం చెపిప్నా, భయపడుతూనే ఉనాన్ను. ఇంటికి 
ఎలా వచాచ్నో తెలీదు. 

    ఎందుకైనా మంచిదని ఇంటికెళాళ్కా ఆరన్వ ఇంటికి ఫోన చేసాను. ఎపప్టిలాగే వాళళ్ బామమ్ తీసారు. నేనెవరో చెపాప్కా ఆమె 
మొదట మాటాల్డ లేదు. ఆ తరావ్త నోరు విపిప్ంది. 

      “నాకు తెలుసు వాడు నినున్ పేర్మించాడని కానీ మీ ఇదద్రి మధయ్ ఏం జరిగిందో నాకు తెలీదు. వాడి పేర్మని తేలిగాగ్ తీసుకునాన్వు. 
ఆ సంగతి నీ మనసుకి తెలీదా. తెలుసు.వాడు నినున్ ఇషట్ పడుతునాన్డని తెలుసు. నీ వైపు నుంచి ఆలోచిసేత్ నీది కూడా తపుప్లేదు. ఈ 
వయసులో పేర్మని, పెళిళ్ని నేను పోర్తస్హించను. అలా అని మా వాడిని తపుప్ పటట్ను. తలీల్ తండీర్ దగగ్ర పెరగ లేదు. అందుకే వాడిలో 
మానసిక పరిపకవ్త కనాన్ అమాయకతవ్మే ఎకుక్వ ఉంది. వాడు అమాయకుడు, బలి అయిపోయాడు. వాడి సంగతి వదిలెయ,నీ సంగతి. 
ఒకక్సారి నీ మనసులోకి తొంగి చూడు. వాడి మాటలు ,అనీన్ ఒకక్సారి గురుత్ తెచుచ్కో, అందులో అంతా వాడి పేర్మ కనిపిసుత్ంది. మమత 
వినిపిసుత్ంది. అయినా తలీల్ ఇతరుల మనసుని చూడడానికి వెలుగు కావాలి. కాని మనలిన్ మనం చూసుకోడానికి అకక్రేల్దు. ఎంత చీకటిలో 
అయినా  చూసుకోగలం. మనలోకి మనం పర్యాణం చెయయ్డమే ఆతమ్జాఞ్నం . ఒకొక్కక్సారి ఇది ఎంతో అవసరం. 

         పేర్మని పేర్మికుడిని తేలిగాగ్ చూడకు. అది నువువ్ చేసావు. నీ వైపునుంచే చూసావు, నీ సావ్రథ్ం నువువ్ చూసుకునాన్వు. వాడి 
గురించి అసలు ఆలోచించలేదు. వాడు నినున్ కలుసుకోడానికి వెళుత్నాన్నని నాతో అనాన్డు. ఆ సంగతి నాకు తెలుసు,తలిల్  , చినన్పప్టి నుంచీ 
ఎవరి పేర్మ పొందలేదు. తలీల్ తండీర్ విడిపోయారు. ఆ ఇదద్రూ కూడా వాడిని వదద్నుకునాన్రు. మనవడి మీద పేర్మతో నేనే వాడిని పెంచాను. 
అందుకని పేర్మ అనన్ది అసలు మొదటిన్ంచీ లేదు. నువువ్ మాటాల్డుతూంటే అదే నిజమైన పేర్మ అనుకునాన్డు. 

       మీ ఇదద్రూ అకక్డ ఏం మాటాల్డుకునాన్రో  తెలీదు. కానీ ఏం జరిగిందో ఊహించ గలను. ఇది యాకిస్డెంటు కి కారణం 
అయింది.  ఆ సంగతి నేను ఊహించ గలను. వాడిని పెంచడంలో నాతపుప్ ఎంతుందో ఎకక్డుందో నాకు తెలీదు. కొడుకూ కోడలూ 
లేరు,.ఇపుప్డు మనవడు కూడా ” అంటూ ఆవిడ ఏడేచ్సింది. టకుక్న ఫోను పెటేట్సింది. 

      అది యాకిస్డెంటు అని ఆమె అనుకోడం లేదు. నా మూలంగానే ఆ యాకిస్డెంటు జరిగిందనుకుంటోంది. అదే నిజమా! నేనే తన 
మరణానికి కారణమా! బామమ్ మాటలు చెవులోల్ గింగురుమంటునాన్యి. ఆ ఏడుపు నా హృదయానిన్ గుచిచ్ గుచిచ్ పెటిట్ంది.  నేను నాసావ్రథ్ం 
చూసుకునాన్నని ఆవిడ అనాన్రు. మనం బావుండాలంటే ఎదుటి వాడు నాశనం కోరుకోనకక్రేల్దు. ఆమె మాటలోల్ ఆ అరథ్ం వినిపించింది. కాని 
నేను ఆరణ్వ నాశనం కోరుకోలేదు. నా జీవితం ఎలా ఉండాలో పాల్న వేసుకోడంలో తపుప్ ఏం లేదు. నా కలలని మా పేరెంటస్ ఆశయాలని 
నిజం చేసుకోవాలనుకునాన్ను. ఆరణ్వ ననున్ సరిగా అరథ్ం చేసుకోలేదు. 

       తలిల్ దండిర్ లేని ఆరణ్వ ని బామమ్ పెంచింది. ఆమె పర్పంచం అంతా ఆరణ్వ, మరి ఆరణ్వ కి ఆమె అంతా కాదా? ఆమె గురించి 
ఆలోచించలేదా? తను లేకపోతే ఆమె ఏమవుతుంది? అనన్ ఆలోచన రాలేదా? చచిచ్ ననున్ సాధించాలనుకునాన్డా ఎనోన్ పర్శన్లు. జవాబులు 
దోరకని పర్శన్లు. తలుచు కుంటునన్కొదీద్ భయం వేసోత్ంది. అమామ్ వాళళ్కి తెలిసేత్. అసలు తెలిసే అవకాశం ఉందా. 
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    ఆరోజు అంతా ఈ విదాయ్రుథ్లూ, సేన్హాలూ, విచచ్లవిడితనాలూ, సేవ్చఛ్నిచేచ్సిన తలిదండుర్లు, చేతినిండా డబుబ్లూ, పబుబ్లూ, 
తాగుడు ,చెడు అలవాటుల్, చేతిలో వెహికలస్, రోడుడ్ రూలస్ పటిట్ంచుకోని యువకుల గురించి , లైసెనస్ లేకుండా బైకులు నడిపే పిలల్ల గురించి 
రోడుడ్ పర్మాదాల గురించి  , ఇంటోల్ వాళళ్ పెంపకం గురించి,  మొగపిలల్ల మైండ సెట గురించి, టీవీలో దాదాపు అనిన్ చానెళళ్లోల్ దీనిమీదే  
చరచ్లు , దానిన్ అమామ్ వాళూళ్ ఎంతో ఆతృతగా చూసూత్, వింటూ ,మధయ్ మధయ్  పిలల్లోల్ డిసిపీల్న లేదంటూ,  అలా పెంచిన పేరెంటస్ ని 
తిడుతూ చూసుత్నాన్రు . అంతలోనే ఆరణ్వ ఇలుల్, మీడియా మనుషులు ఆ ఇంటోల్కి వెళుత్నాన్రు. వాళళ్ బామమ్ని చూపించారు. ఆమెని   ఛానెలస్ 
వాళుళ్ ఏవేవో పర్శన్లు అడుగుతునాన్రు.  

    ఆమె ఏం చెపప్డంలేదు. అంతలో పోలీసులు కూడా వచాచ్రు. టీవీలో ఆమెతో మాటాల్డుతునాన్రు. ఆమెని ఎనోన్ పర్శన్లు వేసారు. 
ఆమె మాడాల్డుతునన్ పర్తీ మాట ననున్ గుచెచ్సోత్ంది. ఆఖరికి అడిగేసారు.  “ఏదైనా పేర్మ వయ్వహారమా!ఎవరైన్నా పేర్మించాడా? ” నా గుండె 
దడదడ లాడింది. ఊపిరిని ఆపేసాను. కళుళ్ విపాప్రుచ్కుని బామమ్నే చూసుత్నాన్ను. 

“లేదు , నాకు తెలిసినంత వరకూ ఎవరీన్ పేర్మించలేదు. వాడు అలాంటి వాడు కాదు ” 
మనసులో ఏడేచ్సాను.  నాకు తెలుసు ఆవిడ అబదధ్ం చెపోత్ంది. నా పేరు బయటికి రావడం ఆమెకి ఇషట్ం లేదు. ఆవిడ సంసాక్రానికి 

ఇంకా ఏడుపొచిచ్ంది. 
“బామమ్గారూ, ఇది చెపప్ండి,యాకిస్డెంటు జరిగిన రోజు బాగా తాగాడని తెలిసింది. రోజూ తాగుతాడా?”  
ఆమె చాలా ఇబబ్ందిగా చూసింది. 
 “ కురార్డు కదా,ఏదైనాఎపుప్డైనా పారీట్లో సేన్హితులతో, అది కూడా ఎపుప్డైనా,అంతే.  తాగుబోతు మాతర్ం కాదు. అంతకనాన్ 

నాకేం తెలీదు ” 
  “ అంతకు ముదు రోజుఏదైనా పారీట్ ఉందా, ఎవరిని కలుసుకోడానికి వెళాళ్డు అంటే ” 
“ ఏమో నాకేం తెలీదు,నాకేం చెపప్లేదు “ ఆమె అనేసిది.అలా అంటూంటే  నా గుండె మెలిపడింది. 
   “ బామమ్గారూ, మీకు తెలీక పోవచుచ్, మీకు చెపప్లేదేమో, ఎకక్డో ఏదో పారీట్ అయి ఉంటుంది. అకక్డ బాగా తాగి ఉంటాడు, 

సాధారణంగా బాగా తాగి నడిపితేనే ఇలాంటివి జరుగుతూంటాయి” అని అనాన్ కూడా వాళళ్కి నా పేరు చెపప్లేదు. ననున్ కలుసు కోడానికి  
వెళాళ్డని చెపప్లేదు. అలాంటివి ఏం లేదు. అనన్ సేట్ట మెంట ఇచిచ్ంది. 

   బామమ్ అనన్టుల్ నాలో ఇంత సావ్రథ్ం ఉందా? నాదే చూసుకునాన్నా? బామమ్ మనసుని అసలు చూడలేదు.ఓ ముసలి మనసుని 
ఎంతో కషట్ పెటాట్ను.  ఆలోచిసేత్ బామమ్ని కషట్ పెటిట్ంది ఆరణ్వ.ఆమెని ఆమె మనసుని చూడలేదు. ఆమెగురించి ఆలోచించలేదు. 

    పోసట్ మారట్ం రిపోరట్ వచిచ్ంది. ఆలక్హాల ఎకుక్వ తీసుకోడం వలల్ బైక అదుపు తపిప్, రోడుడ్ మధయ్ నునన్డివైడర కి కొటుట్కోడం 
వలన పర్మాదం జరిగింది.  
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        ఆ మరాన్డు అంతయ్కిర్యలు,అందరూ వెళూత్ ననూన్ రమమ్నాన్రు. కానీ సమ్శానికి నేను వెళళ్లేదు. ఓ ముదద్లా అయిపోయిన 
ఆరన్వ  ని చూడలేను అని తపిప్ంచుకునాన్ను. నేను కారణం కాకపోయినా నామూలంగా ఓ మనిషి పోయాడు. ఓ విధంగా నేను ఓ 
హంతకురాలినే. అతనూ అతని మాటలూ అనీన్ నాకు గురుత్.   

     అయినా ఎందుకంత తాగాడు? నా మూలంగానా? ఎందుకంత పిచిచ్ పని చేసాడు? జరిగింది పర్మాదమా? కావాలని చేసినదా? 
ఏదైనా కాని,ఎనిన్ పర్శన్లు వేసినా దానికి వచేచ్ సమాధానాలు అనీన్ కూడా ననేన్ తపుప్ పడుతోంది. నేనే దోషి అని చెపప్కనే చెపోత్ంది. నేనే 
కారణం అని అనిపిసోత్ంది. 

        కాని నేను నిశశ్బధ్ంగా ఉండి పోయాను. ననున్ నేను దోషిని అని అనుకోకుండా తన ఛావుకి  కారణం, అని నేను అనుకోకుండా 
ఉండాలంటే నేను ఏం చేసి ఉండాలిస్ంది. అసలు నేను ఏం చేసి ఉండచుచ్. ఏం మాటాల్డి ఆరన్వ కి సమాధానం ఇవవ్చుచ్. 

       సరే అని అనాలా ,లేకపోతే నేను కూడా నినున్ పేర్మిసుత్నాన్ను అని అనాలా?  నేను హైదార్బాదు వెళళ్ను, ఇకక్డే హాసట్ల లో 
ఉంటాను. మనం ఎకక్డో ఓ చోట కలుసుకుందాం. అని అనాలా? కాని అలా అని అనలేదు. ఎలా అంటాను.? అవనీన్ మనసులోంచి రావాలి 
కదా.  నాకు రాలేదు. ఎందుకంటే..     ఆరణ్వ కనాన్ నా కలలు, నా ఆశయాలు, ఆశలు, నా పేరెంటస్  ఎకుక్వ కాబటిట్. ఆరణ్వ అంటే ఇషట్ం అది 
కూడా, ఓ మంచి సేన్హితుడిగా మాతర్మే.  

      అయినా ఓ రెండేళళ్ పరిచయం పేర్మకి సరిపోతుందా? ఆ పరిచయం ఓ మనిషిని అరథ్ం చేసుకోడానికి  చాలా, పెళిళ్కి అది 
చాలా, అందులో జీవితాంతం కలిసి ఉండాలిస్న మనిషితో.  

   ఆ మరాన్డు హైదరాబాదు కి వెళిళ్పోయాం. ఊరు మారాం కాబటిట్ అనిన్ సదుద్కుంటాయనుకునాన్ను.  ఆరన్వ అధాయ్యం 
ముగిసిపోయింది అని అనుకునాన్ను. కాని నేను తపుప్.  పర్తీరోజు పర్తీ క్షణం గురొత్సుత్నాన్డు. అతని జాఞ్పకాలు దొలిచేసుత్నాన్యి. రాతిర్ళుళ్ నిదర్ 
పటట్డం లేదు. ఒకవేళ పటిట్నా మధయ్ మధయ్  ఉలికిక్పడి కూచుంటునాన్ను. తెలీకుండానే గటిట్గా ఏడెచ్సుత్నాన్ను. ఎకక్డో ఓ మూల 
కూచుంటునాన్ను. ఎపరితో మాటాల్డాలనిపించడం లేదు. నాలోని మారుప్ని అమమ్ గమనించ లేదు.   అమమ్ బలవంతం మీద ఎంసెట కి 
తయారవుతునాన్ను. ఎంత బిజీగా ఉండి చదువుతునాన్ కూడా చచిచ్ పోయిన ఆరణ్వ జాఞ్పకాలనుంచి  పూరిత్గా కోలుకోలేక 
పోతునాన్ను.జరిగినది మరిచ్పోలేక పోతునాన్ను. 

    మళీళ్ ఎంసెట రాసాను. మంచి రాంకే వచిచ్ంది. కానీ మెడిసిన లో సీటు రాలేదు. ఫిజియోథెరపీ లో వసుత్ందని తెలుసు.  కాని 
ఇంటోల్ వదద్నాన్రు, ఎలాగైనా మెడిసిన చదవాలని ఉంది కాబటిట్ మళీళ్ ఎంటెర్నస్ రాయమని నానన్గారు అనాన్రు. నాకు రాయాలని లేదు. కానీ 
పైకి అనలేదు. అమమ్ పరోక్షంగా తిటిట్ంది. 

     ఆ రోజున చాలా ఏడాచ్ను. అంతలాల్గా ఎపుప్డూ ఏడవలేదు. ఇలా ఎనిన్సారుల్ రాయాలి. మళీళ్ రాసాత్ను, ఈసారి కూడా రాకపోతే, 
అమామ్ నానన్గారల్ ఆశలని, అంచనాలని నీరు గారాచ్ననిపించింది. నానన్గారు ఏమీ అనలేదు, కానీ మౌనంగా ఉనాన్రు. ఏదైనా అనాన్ 
బావుండేది. అమమ్ మాతర్ం  ఓ నాలుగు సారైల్నా అంది, ఇంకా కొంచెం కషట్పడాలిస్ందేమో అని,.ఎవరెవరితోనో పోలచ్డం మొదలెటిట్ంది.      
నామీద నాకు విరకిత్ కలిగేలా మాటాల్డింది. నేనంటే ఇషట్ం లేని ఇంటోల్ నేనెందుకుండాలి. ఛసేత్  పీడా పోతుందనిపించింది. 
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     సీటు రానందుకు నాకూక్డా బాధగానే ఉంది. నిజానికి నేను ఎంతో కషట్ పడాడ్ను. కాని రాలేదు ఇంకా కషట్ పడాలి అని అమమ్ 
ఎలా అనగలిగింది?  ననున్ ఓదారచ్కుండా వాళళ్కి ఏదో అవమానం అయిపోయినటుల్గా  ఎందుకు ఫీలయిపోతునాన్రు ? నావైపు నుంచి కూడా 
ఆలోచించాలి, కషట్పడాడ్వు కాని రాలేదు, ఏం చేసాత్ం ,పరవాలేదు, ఏడవకు, జీవితం అంటే మెడిసినే అంతా కాదు. ఇపప్టికే మూడు సారుల్ 
రాసావు. రాలేదు. పోనీలే ఈ బిఎసీస్ కూడా చదువే. అది పూరిత్ చెయియ్,అని ఎందుకు అనలేదు? ఎలాగూ బిఎసీస్ చదువుతునాన్వు , అది 
అయిపోతే ఎమెమ్సీస్ చెయయ్చుచ్ , అని కూడా ఎందుకు ఓదారచ్లేదు ?   

      తలుచుకుంటునన్కొదీద్ అమమ్ మీద కోపం వచెచ్సోత్ంది. వీళళ్కి నా మీద పేర్మ లేదు,నా రాంక మీద మాతర్మే పేర్మ. నాకు 
మెడిసిన లో సీటు వసేత్ నా మీద పేర్మ చూపిసాత్రా? ఒకవేళ మరోసారి రాసినా సీటు రాకపోతే, వాళళ్ దృషిట్లో మరోసారి వేసట్ , నిజంగా నేను 
ఓ వేసట్ సూట్డెంటునా? నాకు తెలివి లేదా? నేను ఇంటెలిల్జెంట కాదా? మరి చినన్పుప్డు నేను తెలివైనదానినని అందరికీ చెపిప్ మురిసిపోయేది. 
అపుప్డు కాల్సులో ఫసట్ వచాచ్ననా?  మరి ఇపుప్డు మెడిసిన లో సీటు రావడం లేదనా? రాంక రావడం లేదనా? ఇంతేనా!  పర్తీసారీ నేను 
తెలివైన దానినని వీళళ్ ముందు నిరూపించుకోవాలిస్ందేనా? నాకు విలువ లేదా? నా మారుక్ల కేనా విలువ? పర్తీ తలిల్దండుర్లు ఇంతేనా? 
ఇలాగే పర్వరిత్సాత్రా? 

       ఈ రేసులూ, మారుక్లూ, చదువులూ,ఎంసెటూల్ మా కుటుంబంలో మా మధయ్ విలువలని చంపేసింది . ఇంటోల్ వాళళ్ని 
చూసూత్ంటేనే కోపం వచేచ్సోత్ంది. మాటాల్డాలనిపించడం లేదు. వాళుళ్ కూడా ఓ మంచిమాట, ఓదారుప్ మాట నాతో పంచుకోవడానకి 
ఇషట్పడడం లేదు. ఓ వారం రోజులు నాది మౌన పోరాటం.వాళళ్ది యుదధ్ం. పరోక్షంగా విసురుతునన్ మాటల బాణాల యుదధ్ం. మాటలు 
ఎంత పదునుగా ఉంటాయో అమమ్ మాటలతో అరథ్ం అయింది. మళీళ్ అనిపించింది ఛసేత్ పీడా పోతుంది. 

    డిగీర్ ఆఖరు సంవతస్రం చదవడానికి ఏ కాలేజీకి వెళాళ్లో, ఎకక్డ చేరిప్ంచాలో,అది దగగ్రుంటే బావుంటుందని,ఒక వేళ దగగ్ర 
కాలేజీలో దొరకకపోతే మరో కాలేజీ , అమామ్ నానాన్ ఇలా నా చదువు గురించి, నేను చేరాలిస్న కాలేజి గురించి మాటాల్డు కుంటునాన్రు, కానీ 
ననన్డగడంలేదు, పైగా అకక్డ నేనునాన్ననన్ విషయం కూడా లేనటుట్గా నేను ఏ కాలేజీలో చదవాలో మాటాల్డుకుంటుంటే,మళీళ్ నాకు నేనే ఓ 
వేసట్ కాండడేట లా అనిపించాను. అసలు నేనేంచెయాయ్లో తెలియని అమామ్యినా? నిజంగా నాకేం తెలియదా? నేను నిజంగా ఓ యూస లెస 
అమామ్యినా? చెదిరిపోతునన్ కలలు వాళళ్ని ననూన్ నిరాశపరిచాయి. మా మధయ్ దూరం పెంచాయి, రిలేషనస్ దెబబ్ తినాన్యి. ఇపుప్డు 
మెడిసిన చదవడం అనన్ది ఓ చెదిరిన కల. కాదు చెదిరిపోయిన కల. అది అలాగే నెరవేరకుండా ఉంటుందా? 

 “  కాలేజీలు మరో రెండు నెలల వరకూ తెరవరు. అంత వరకూ ఇంటోల్ కూచోడం ఎందుకు. ఎంసెట కి  పిర్పేర అయిపో, ఈసారి  
ఎలాగైనా సీటు తెచుచ్కోవాలి. ఈలోపల ఇకక్డే  ఫైనలియరు బిఎసీస్ చదువు ” అని అమమ్ అంది. 

    నేనేం చెయాయ్లో వాళళ్కే సరిగా తెలీడం లేదు. ఓసారి ఓ మాట. మరోసారి మరోటి. ఆఖరికి కాలేజీలో చేరడం, ఎంసెట పిర్పరేషన 
రెండూ, వాళేళ్ నిరణ్యించారు. 

    నేనేం చెయాయ్లో ననేన్మాతర్ం సంపర్దించకుండా,దగగ్రోల్ ఉనన్కోచింగ సెంటర లో చేరిప్ంచడానికే నిశచ్యించుకునాన్రు. వాళేళ్ నా 
చదువుని, నా కాలేజీని ,ఇంతకు ముందు నిరణ్యించినటేల్ ఇపుప్డు కూడా నిరణ్యించేసారు. 
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      కాలేజీలు తెరిచే లోపల ఎంసెట పెటేట్సాత్రు. ఫుల టైం కోచింగ పగలు ఎంసెట కోచింగ సాయంతర్ం  మరో చోట కోచింగ అని 
ఓ బిజీ షెడూయ్ల తయారు చేసారు. నేను వెళేళ్  కోచింగ సెంటర ఉనన్ కాంపెల్కస్ లోనే ఓ లైబెర్రీ ఉంది. సహజంగా పుసత్కాలంటే ఉనన్ ఇంటెర్సట్ 
తో మొదటి రోజే అందులోకి వెళాళ్ను. చూసాను. నాకు నచిచ్ంది.  మెంబర అయాయ్ను. కోచింగ ని వసూత్ ఏదో ఓ పుసత్కం తెచుచ్కుని 
చదివేదానిన్. పుసత్కాలు చదువుతూంటే నేను చాలా విషయాలు మరిచ్పోతునాన్ను. ముఖయ్ంగా ఆరణ్వ గురించినవి. పైగా నాలో ఏదో కొతత్ 
మనిషి పర్వేశించినటల్నిపితోంది. ఈ దశ నాకు బాగా ఉంది. అందుకే ఎకుక్వ పుసత్కాలు ఎకుక్వగా చదవడం మొదలెటాట్ను.  

   ఓ వారం రోజులు గడిచే సరికి పుసత్కాలు అంటే అమితమైన ఇషట్ం కలిగింది. ఎనోన్ చదివాను. చదివి చదివి నాకూ ఆవేశం 
లాంటిది వచేచ్సింది. నాకు కూడా చినన్ చినన్ కవితలు వాయ్సాలు రాయాలనన్ ఉతాస్హం కలిగింది. నేను ఆ రోజు సాయంతర్ం లైబెర్రీ నుంచి 
వసూత్ వసూత్ ,కనిపించిన, సేట్షనరీ షాపుకెళిళ్, రెండు డైరీలు కొనుకొక్చాచ్ను. కానీ రాయడం మొదలు పెటాట్కా ,రాసిన దానిని మరోసారి 
చదివాకా అరథ్ం అయింది.బాలేదనిపించింది. నేను రాసిందే నాకు నచచ్లేదు. నాకునన్ భాషాపరిజాఞ్నం కవితవ్ం రాయడానికి 
సరిపోదనిపించింది. అందుకని  ఈసారి,ఇంగీల్షు కావాయ్లు,కవితలూ తెలుగు కవితావ్నికి సంబంధించిన పుసత్కాలు తెచుచ్కోవాలని అను 
కునాన్ను . అకక్డునన్ పంతొమిమ్దో శతాబధ్పు, ఇరవైయోయ్ శతాబధ్పు కవుల పుసత్కాలు తెచుచ్కుని చదవడం మొదలు పెటాట్క,అనిపించింది ,ఈ 
సాహితయ్ం ఓ పెదద్ సముదర్ం అని. ఆ సముదర్ంలో ఈదడానికి పర్యతిన్ంచాను. ఆ పర్భావంతో  రాయడం మొదలు పెటాట్ను.   అంతే. 
ఉతాస్హంతో రాతిర్ కూడా రాయడం, నాకు తెలీకుండానే మొదలుపెటాట్ను. రోజు రోజుకీ రాయాలనన్ తపన , ఉతాస్హం ఎకుక్వడంతో ఎకుక్వ 
రాయడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్ను. పెదద్గా నిదర్ కూడా రావడం లేదు, ఎందుకో నిదర్ రావడం లేదు అనుకునాన్ను కాని అదో రోగం అనుకోలేదు.  

PPP 
“అంతసేపు చదవకు. కళుళ్ పాడవుతాయి. పది గంటలకి లైటాల్రెప్యాయ్లి. పొదుద్నన్ తొందరగా లేవచుచ్. ఆ సమయంలో చదినది 

బాగా గురుత్ంటాయి ” 
   మళీళ్ నేనేం చెయాయ్లో వాళేళ్ నిరణ్యించేసారు. అసంతృపిత్. పర్తీ దానోల్ కలగ చేసుకుంటారెందుకో నా కరథ్ం కాలేదు. అమమ్ మీద  

కోపం వచిచ్ంది. ఆ కోపంలో ఇంకా రాసాను. ఏదో ఆవేశం, ఎనోన్ రాయాలని ఆశ. అలా రాసెసుత్నాన్ను. నిదర్ కూడా పోకుండా 
రాసెసుత్నాన్ను. నేను నిదర్ పోవడం లేదని కూడా నాకు తెలీడం లేదు. 

      ఆ ఊపులోనే  సువరణ్కి ఓ పెదద్ ఉతత్రం రాసాను. అది పెదద్దని అనుకోలేదు. మనసులో ఉనన్ది రాసేసాను. అందులో మొదటి 
సారి మా ఫోన నంబరు కూడా ఇచాచ్ను. దానికి అది వెంటనే ఫోను చేసింది. 

   ”అది ఉతత్రంలా లేదు. మంచి ఎకస్ పెర్షన తో ఉనన్ఓ వాయ్సం , నీ మనసులోంచి వచిచ్న రచన అది. దానికే కొంచెం మొదలూ 
చివర సరిగా ఓ ఆకారం ఇచీచ్ రాసేత్ ఓ కథ అవుతుంది. ఎంత బాగా రాసావో.  మంచి వయ్కీత్కరణ . ఇదే ఇలాగే కొనసాగిసేత్ నువోవ్ మంచి 
రచయితిర్వి అవుతావు. రాయడం ఆపెయయ్కు. వీలునన్పుప్డు రాసూత్ండు. మీ కాలేజీలు ఎపుప్డూ తెరుసాత్రు. నావి తెరిచేసారు. ఇపుప్డు ఓ 
ఇదద్రు కొతత్గా చేరారు మన గూర్పులోనే  ఉనాన్రు, పరావ్లేదు వాళుళ్ కూడా మనలాంటి వాళేళ్. లైక మైండెడ ”  
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      సువరణ్ ఉతత్రం చదివాక నేనో రచయితిర్ని అయిపోవాలని నిశచ్యించుకునాన్ను. ఈ బీఎసీస్,ఈ ఎంసెట  కాలేజీ. అనిన్ంటినీ ఓ 
మూలకి తోసెయాయ్లనిపించింది. కానీ పూరిత్గా అలా చెయయ్లేక పోయాను. చదవడం రాయడం  ఇదే నా వాయ్పకం అయింది. రెండు డైరీలు 
నిండి పోయాయి. అంతలో కాలేజీలు తెరిచారు. 

    నేను కాలేజీలో చేరాను. రాగింగ అంటూ కొంత చేసారు. నేనో వేసట్ కాండిడేట ని నాకు నేనే నిరణ్యించేసుకునాన్ను. ఏమాతర్ం 
సప్ందన లేని దానిగా తయారయాయ్ను. అందుకే వాళుళ్ ఏం చెయయ్మంటే అదే ఓ బొమమ్లా చేసాను . ఎకక్డా పర్తిఘటించ లేదు. ఎందుకో 
తెలీదు. ఆరన్వ మరణం మూలంగా కావచుచ్ , నాకు మెడిసిన లో సీటు రాలేదని కావచుచ్. ఎపుప్డూ చదువూ చదువూ అని విసిగిసుత్నన్ 
నానన్,అమామ్ మూలంగా కావచుచ్. అనీన్ కలిపీ ననున్ఓ సప్రశ్ లేని దానిగా చేయడం వలన కావచుచ్. నాలో అంతకంతకూ పెరుగుతునన్ 
నిరాసకత్త కావచుచ్. 

   ఏదైనా వాళల్  రాగింగ ననేన్ంచేయ లేకపోయింది. అయితే ఆ తరవాత చాలా మంది నా ఫెర్ండస్ అయిపోయారు. వాళళ్ందరి కనాన్ 
అందంగా ఉంటానని పబిల్క గా ఒపేప్సుకునాన్రు. ముఖయ్ంగా పర్దుయ్మన్,అతను నారత్ ఇండియన  ,హైదరాబాదు పాత సిటీలో పుటిట్ పెరిగిన 
వాడు. అందుకని సహజంగానే ఉరూద్ పర్భావం అతని మాటలోల్ కనిపిసూత్ంటూంది. అంతే కాకుండా పర్దుయ్మన్ కి  సాహితయ్ం అంటే ఇషట్ం. 
తను రాయడు కాని ఉరూద్ కవితలని ఆశువుగా చెపాత్డు. హిందీ పాటల గురించి ,ముఖయ్ంగా సాహిర లుధియానీవ్ పాటలు పాడి, దాని అరథ్ం 
చెపేప్వాడు. పుసత్కాలు బాగా చదువుతాడు. ఈ పుసత్కం బావుంది అంటూ ఆ పుసత్కం గురించి టూకీగా చెపాత్డు. నాకు హిందీ పెదద్గా రాదు, 
నా  హిందీ, ఉరూద్ భాషలని పర్దుయ్మన్ వలనే కాసత్ ఇంపూర్వ చేసుకునాన్ను. మంచి మంచి పాటలు పాడేవాడు. ఉరూద్ పాటలు గజలస్ 
ఎకుక్వగా పాడేవాడు. దాని అరథ్ం చెపేప్ వాడు. మాటాల్డుతునన్ పర్తీసారీ నా మొహంలోకి సూటిగా చూసూత్ండే వాడు. ఒకొక్కక్ సారి నాకు 
ఇబబ్ందిగా అనిపించేది. కలవరపడి చూపులు తిపేప్సుకునే దానిన్. 

     పర్దయ్మన్ ననున్ ఆకరిష్సుత్నాన్డనిపించింది. మళీళ్ ఆకరష్ణ, ఇషట్ం.ఇది మూడో సారి. వంశీ, ఆరణ్వ, ఇపుప్డు పర్దయ్మన్. ఇపుప్డు 
కూడా సేన్హం మాతర్మే. నేను ఆ మాటని ముందే పర్దుయ్మన్ కి చెపాప్ను. ముందుకి వెళళ్కుండా నేను కూడా జాగర్తత్ పడుతునాన్ను  “ 

 శృతి ఆపి మానవ వైపు చూసింది. అతను ఆమెనే చూసుత్నాన్డు. 
“ నేను ఏదైనా వేసుకొసాత్ను “  అంటూ తన పేల్టు తీసుకుని వెళిళ్ంది. 
  మానవ ఆమె వెళిళ్న వైపే చూసూత్ ఆలోచనలో పడాడ్డు. శృతి ఇంత వరకూ చెపిప్నది తన జీవితమా లేకపోతే కలిప్ంచిన 

కథా.హృదయం మూగపోయిన జీవితం. విధి నడిపిసేత్నే తపప్ గతిలేని  నడక  అయింది జీవితం. ఆమె అనుభవించిన మానసిక సంఘరష్ణ 
గురించి ఆలోచిసుత్నాన్డు.  తన పేల్టు కూడా ఖాళీ అయిందని లేచి వెళిళ్ నింపుకుని వచాచ్డు . 

 “ ఇపప్డు చెపప్ండి.”  కూచునాన్క అనాన్డు.. 
ఓసారి మానవ మొహంచూసి,చెపప్డానికి తయారైంది. 
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“ చాలా రోజుల తరవాత అదద్ంలో నా మొహం చూసుకునాన్ను. అది నేనేనా. నాకే అనుమానం వచిచ్ంది. కాని అది నేనే. అదద్ం 
అబదధ్ం చెపప్దు. ఇది నేను. ఈ హైదార్బాదు వచాచ్కా నాలో మారుప్ వచిచ్ంది. ఇదివరకు ఎంతో అందంగా ఉండేదానిన్. సూక్లోల్, జూనియర 
కాలేజీలో అందరి మధయ్ నేను ఓ సెప్షల గా కనిపించేదానిన్. ఇంటర లో డిగీర్ లో కాలేజి బూయ్టి అని అనేవారు. ఇపుప్డూ అదే అందం. కానీ 
ఏదో లోటు. ఏదో లోపం. ఆ పలచటి లేత చరమ్ం , మెరుపు అనీన్ పోయాయి. ఆరన్వ మరణం, మెడిసిన లో సీటు రాక పోవడం,ఇంటోల్ వాళళ్ 
పోరు. నిదర్ లేకపోవడం,ఎంసెట కోసం అతిగా చదవడం, అనీన్ కలిపి నా మొహానిన్ మారేచ్యి. అది నా పాత మొహం కాకపోయినా అది నేనే. 
ఈ రెండు నెలలూ ఇంటోల్నే ఉండడం వలల్ మొహం ఉబిబ్నటుల్గా అయింది. అమమ్ కూడా అదే అంది. 

   “ అలా వాకింగ కి వెళిళ్ రాకూడదా. మైండ పర్శాంతంగా ఉంటుంది. వాకింగ నుంచి వచాచ్కా చదువుకో ఫెర్ష గా ఉంటావు.”  
    మళీళ్ నా చదువు సంగతి. నేనేం చెయాయ్లో అమమ్ నిరణ్యించేసింది.  
    అంతే అలారం పెటిట్ంది. బదధ్కంగా లేచాను తయారయి మా ఆవరణ లోనే వాకింగ చేయడానికి వెళాళ్ను. వాకింగ  నుంచి 

వచాచ్కా నిజంగానే బావుంది. ఫైనలియర కాల్సు పుసత్కాలు,టెసట్ లు.రికారుడ్లు పార్కిట్కలస్ ,మరోసారి ఎంసెట  పిర్పరేషన.  అనీన్ టైం 
పర్కారంగా వెళుత్నాన్యి. ఈ ఉతాస్హంలో నిదర్ని పటిట్ంచుకోడంలేదు. అసలు దానికి మొదటోల్ పార్ముఖయ్ం కూడా ఇవవ్ లేదు. కానీ తరవాత 
నిదర్ పోదామని ఉనాన్ నిదర్ రావడం లేదు. శరీరంలోని గడియారం ఇదివరకు లాగా వని చేయడం లేదు. నిశాచరిలా గదిలో  అటూ ఇటూ 
తిరుగుతూ రాసూత్ ,చదువుతూ ,గడిపేసుత్నాన్ను 

        మంచం మీద పడుకుని,బలవంతంగా కళుళ్ మూసుకునాన్,నిదర్  రావడం లేదు. ఎకక్డో ఓ మూల నుంచి ఆరణ్వ పైకొచేచ్వాడు. 
నా మూలంగా పోయాడని దుఃఖం, దానితో భయం. ఆ వెంటనే ఏడుపొచేచ్సేది. ఒకొక్కక్ సారి గటిట్గా ఏడేచ్సే దానిన్. ఎందుకో నాకే తెలీదు. 
నిదర్ కోసం ఎనిన్ చేయాలో అనిన్ చేసుత్నాన్ను. మంచం మీద పడుకుక్ని బలవంతంగా కళుళ్మూసుకునాన్ ఏవో పిచిచ్ ఆలోచనలు. ఒక వేళ నిదర్ 
పటిట్నా మగత, అందులో ఏవో లోకాలు. గర్హాలు, నక్షతార్లు, చీకటి ,లోయలు, వీటనిన్టి మధయ్ ఆరణ్వ ,ఆరణ్వ మాటలూ ,చూపులూ,అతని 
మరణం ,మళీళ్ అగాధాలు ,కలత నిదర్. మగత నిదర్. ఎకక్డికో పడిపోతునన్టుల్గా ఉంటోంది. ఉలికిక్ పడి లేసుత్నాన్ను. ఏదో తెలీని భయం. 
కళుళ్ తెరవడానికి ఇషట్పడడం  లేదు  , మెలిల్గా ననున్నేనే పోగొటుట్కుంటునాన్ను. నేను ఎకక్డునాన్నో తెలీడం లేదు.ననున్ నేను  
వెతుకుక్ంటునన్టుల్గా ఉంది. కళుళ్ తెరిచాక దేని మీద ఉతాస్హం ఉండడం లేదు.  

      ఓ రోజు నేను కాలేజీనుంచి ఇంటికి వచేచ్సరికి,అమమ్ నాగది లోంచి అపుప్డే బయటికి వసోత్ంది.  
    “ ఏంటీ ,నీ గది ఇంత అసహయ్ంగా ఉంది.శుభర్ంగా పెటుట్కోడం అదీ లేదా ! ఇది నీ గదే కదా ,ఎవరో పరాయి వాళళ్ గది కాదు , 

నీకు తగిందే ఆ పని మనిషి కూడా. అది అంతే . అలా అలా పైపైనే తుడుసోత్ంది. ననున్ నీ గదిలోకి రావదద్ంటావు,ఏదీ ముటుట్కో వదద్ంటావు. 
కాసత్ సదుద్కో. లేకపోతే ననున్ సదద్మంటే నేను సదుద్తాను ” 

     “నువువ్ వదుద్ , నేనే సదుద్కుంటాలే  అని అంటూ గదిలోకి వెళాళ్ను. ఓ సారి గదంతా పరికించి చూసాను. నిజమే ఏం బాగాలేదు. 
పుసత్కాలూ టేబుల అదీ సదుద్కుని చాలా రోజులైంది. తాగేసిన కాఫీ కపుప్లు, గాల్సులు, మంచి నీళళ్ సీసాలు, హలీద్రాం ఖాళీ పాకెటూల్, ఎంసెట 
కొవ్శెచ్న బాంక పుసత్కాలూ, మొడల పేపరూల్, కాల్సు పుసత్కాలూ, టేబుల మీదా, మంచం పైనా, కిటికీలో అనిన్చోటాల్ ఉనాన్యి. పనిమనిషికి 
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చెపప్లేదు కాబటిట్ తీయదు. సదద్దు. గదిని ఇంత అసహయ్ంగా ఎలా ఉంచుకునాన్నో నాకు తెలీడం లేదు, నా మనసు ,బురార్ ఎలా గజిబిజిగా 
ఉందో నా గది కూడా అలాగే ఉంది.  పైపై వి అనీన్ తీసాను. నా మటుకిక్ సదాద్ననుకునాన్ను. 

    మరాన్డు సాయంతర్ంకాలేజీ నుంచి ఇంటికొచేచ్సరికి చాలా ఆలసయ్ం అయింది. దాదాపు చీకటి పడింది. నానన్ ఇంటికి వచేచ్సారు. 
ఇలల్ంతా నిశశ్బధ్ంగా ఉంది. 

         నా కోసమే ఎదురు చూసుత్నన్టుల్గా ముందు గదిలోనే అమామ్ నానన్ కూచుని ఉనాన్రు. చీకటి పడుతూండగా ,లేటుగా 
వచాచ్ననన్ కోపం కావచుచ్. ఆడపిలల్ ఇంకా ఇంటికి రాలేదనన్ ఆందోళన కావచుచ్,భయం కావచుచ్. ఏదైనా కానీ వాళళ్చూపులు ననున్ కలవర 
పెటాట్యి. ఏదైనా తపుప్ చేసానా! వాళళ్ చూపులు తపిప్ంచుకుంటూ నా గది లోకి వెళాళ్ను. గది నినన్ నేను చేసిన దానికనాన్ చాలా బావుంది. 
అంతా శుభర్ంగా ఉంది.  ఈ సారి నుంచి బాగా సదుద్కుంటానని చెపాప్లి. 

  అమమ్ కోపంగా ఎందుకుంది. చెపిప్నా కూడా గదిని అసహయ్ంగా ఉంచినందుకా!వాళళ్తో బలవంతంగా కీల్న చేయించినందుకా! 
కాని నేను అమమ్ని గదిని సదద్మని  అనలేదు. నేనే చేసుకునే దానిన్ కదా, చేయడం ఎందుకు,కోపంగా ఉండడం ఎందుకు. ఓ కే ఇపుప్డు 
చేసేసింది కాబటిట్, క్షమించమని అడగాలి. ఇక ముందు ఇలా జరగదు అని అనాలి. మనసులో  అలా అనుకుంటూ  ముందు గదిలోకి 
వచాచ్ను. 

   కానీ అమమ్ చేతిలో ఉనన్ది చూసాకా నేను మాటలు మరిచిపోయినటుల్గా బొమమ్లా ఉండిపోయాను. కారణం అమమ్ చేతిలో ఉనన్ 
కవర. అందులో ఓ ఉతత్రం గీర్టింగస్ అదీ ఉంటాయి. అది ఆరన్వ నాకు ఆఖరి సారిగా కలసి నపుప్డు నందిని రెసాట్రెంటులో 
,వెళిళ్పోతునన్పుప్డు ఇచిచ్న గీర్టింగస్,ఓ చినన్ ఉతత్రం. ఆ గీర్టింగ ని ఉతత్రానిన్ రెసాట్రెంటు లోంచి బయటికి రాగానే, వెంటనే 
చింపలేకపోయాను. ఓసారి చదివితే అని అనుకునాన్ను. కానీ ఎందుకో చదవాలనిపించలేదు. ఎవరైనా చూసాత్రేమోననన్ భయం అలజడి తో 
ఇంటికి రాగానే ఏదో ఎదురుగా కనపడడ్ పుసత్కం లో పెటేట్సాను. అంతే . తరవాత దాని గురించి మరిచ్పోయాను. ఆరోజున అలా  పుసత్కంలో 
కంగారుగా  ఉంచిన ఆ ఉతత్రం గీర్టింగస్, ఇపుప్డు నా ఎదురుగా అమమ్  చేతిలో ఉంది. కడుపులోంచి ఒకక్సారి భయం తనున్కొచిచ్ంది. ఏం 
చెయాయ్లో ఏం అనాలో అరథ్ం కాక నోరు తెరిచాను. కానీ సమాధానం ఇచేచ్ందుకు  నాదగగ్ర ఏంలేదు. ఉనాన్ ఏమీ ఇవవ్దలుచ్కోలేదు. ఇచిచ్నా 
ఆమెని కనివ్నస్ చెయయ్లేను. నమిమ్ంచ లేను. 

 ఆ ఉతత్రానిన్,  గీర్టింగ ని  వాళుళ్ చూసేసారు. నిజానికి నేనే వాటిని చూడలేదు. అందులో ఏం రాసాడో తెలీదు. చదవని దానిన్ 
ఎందుకు ఉంచానో నాకు తెలీదు. అది నాపొరపాటు ,తపుప్ ఒపుప్కోడానికి మనసు ఇషట్పడడం లేదు. 

       ఏదైనా కానీ అది నావి. నేను చదవనిది వాళుళ్ చదివారు. నా పైరవేసీ మీద దాడి జరిగింది. ఇలా జరుగుతుందని నేను 
అనుకోలేదు. ఇది వరకూ చాలా జాగర్తత్గా ఉండేదానిన్. ఈమధయ్ చాలా నిరల్క్షయ్ంగా ఉంటునాన్ను. అమామ్ వాళుళ్ ఎందుకు చూసాత్రు, వాళళ్కి 
నాగదిలో అవసరం ఏం ఉంటుంది , వాళెళ్ందుకు వసాత్రు, ఏం చూసాత్రు,అయినా చూడడానికి ఏం ఉంది, ఏమీ లేదు,చూడరు అనన్ భావంలో 
ఉనాన్ను. 
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    కానీ కాదు. నా అభిపార్యం తపుప్. వాళుళ్ నా గదిలోకి వచాచ్రు,నా రహసాయ్లనీన్ తెలుసుకునాన్రు,  చూసారు. ఇది నా 
నిరల్కాష్య్నికి ఫలితం. ఓ అబాబ్యి నుంచి ఉతత్రం ఓ అమామ్యి అందుకోవడం అనన్ది వాళల్ దృషిట్లో పెదద్ నేరం. 

      ఆ ఉతత్రం ఎనోన్ జాఞ్పకాలని నా ముందుంచింది. చచిచ్పోయే ముందు నాతో అనన్ మాటలు, అతని చూపులు,అనిన్ంటి కనాన్ 
అరణ్వ యాకిస్డెంట. రకత్పు మడుగులో ఆరణ్వ. నా ముందు కదులుతునాన్యి. నామూలంగా పోయాడు. మనసులో ఏడెచ్సాను. 

“ఏఁవిటిదీ? “ నానన్ గటిట్గా అరిచారు. 
“ నువువ్ కాలేజీకి వెళుత్నన్ది వీటికోసమా? ఈ మనిషి ఎవరూ? ఈ ఉతత్రం ఏఁవిటీ? ఈ గీర్టింగ ఏఁవిటీ? ” కోపంతో అమమ్గోంతు 

కీచుగా మారింది. 
“ఎవరీ మనిషి? ఉతత్రం ఎందుకు రాశాడు? నువువ్ ఏదో అలుసు ఇచిచ్ ఉంటావ. అందుకే రాసాడు. అయినా  ఎంత ధైరయ్ం ఇలా 

ఉతత్రాలూ అవీ రాయడానికి “ నానన్గొంతు పెంచక పోయినా ,అందులో కాఠినయ్ం ఉంది. 
   ఆరణ్వ కింద సంతకం పెటట్లేదా? అందుకే ఆరణ్వ పేరు వాళళ్కి తెలీదు. అందుకే  ఎవరీ మనిషి అనాన్రు. 
 ధైరయ్మా ! నాకా ! లేకపోతే ఉతత్రం రాసిన ఆరన్వ కా! కాదు,ఇదద్రం పిరికివాళళ్మే. 
“నువువ్ కూడా రాసావా? బుదిద్ లేదా రాయడానికి ,ఎనిన్ రాసావ ? ఇదేనా ! ఇంకా లోపలెకక్డైనా దాచావా? ” 
     నేనేం మాటాల్డలేదు. బాధ,కోపం,విచారం,సిగుగ్,అనీన్ కలిసి కడుపులో సుళుళ్ తిరుగు తునాన్యి. ఆ ఉతత్రం ,ఆ గీర్టింగస్ నా 

వయ్కిత్గతం. దానిన్ వీళుళ్ ఎందుకు చూడాలి?  ననున్ ఎందుకు నిలదీయాలి? ఇలా నిలదీసీ అడిగే హకుక్ వీళళ్కుందా? నేను చినన్పిలల్ని కాను. 
ఒకవేళ చినన్ పిలల్నయితే అది వేరే విషయం. కాని, నేను మేజర ని . బీఎసీస్ రెండు సంవతస్రాలు అయిపోయాయి. మూడో సంవతస్రం 
చదువుతునాన్ను. పంతొమిమ్దేళుళ్ నిండుతాయి. 

“చెపుప్ ఆ ఉతత్రం రాసిన పిలాల్డు ఎవరూ.?” అమమ్ నా మొహంలో మొహం పెటిట్ అడిగింది. 
ఆ పిలాల్డి పేరు ఆరన్వ.  నా కాల్స మేట  ఫెర్ండ, సువరణ్ కజిన . నేనంటే పార్ణం పెటిట్న వాడు.నా మూలంగా పార్ణం తీసుకునన్వాడు. 

తను.ఓ పేర్మికుడు.నా సావ్రథ్ం నేను చూసిన దానిన్. నా మూలంగానేపోయాడు. కాని ఆ విషయానిన్ నేను చెపీప్  ఒపుప్కోడానికి ధైరయ్ం 
లేకపోయింది. తను ఈ లోకంలో లేడు. చచిచ్పోయాడు. ఓ విధంగా నేనే కారణం. ఇలా ఎనోన్ అనుకునాన్ను. కానీ నోరు పెగలేల్దు. 

“చూడండి రాయిలా ఎలా నిలబడిందో. నాకయితే ఈ చెంపా ఆ చెంపా వాయించాలనన్ంత కోపం వచెచ్సోత్ంది ” అమమ్ కోపంతో 
ఊగిపోతోంది. నానన్ అటూ ఇటూ తిరుగుతునాన్రు.ఆ అడుగులు కోపంతో పడుతునన్వని తెలుసు. మధయ్ మధయ్లో ఆగి అమమ్ని ననున్ 
చూసుత్నాన్రు.మరోసారి రెటిట్ంచి అమమ్ అడిగింది. 
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       అయినా నేనేం అనలేదు. నా మౌనం వాళళ్కి ఇంకా అనడానికి అవకాశం ఇసోత్ంది. అమమ్ ముందుకి వచిచ్ంది .ఒకక్సారి నా 
ఎడమ భుజం పైనా గటిట్గా ఒకక్ దెబబ్ వేసింది. అబాబ్! అని అనాన్ను. ఆ వెంటనే రెండు చెంపల మీద టపా టపా  దెబబ్లు వేసింది. రెండు 
చేతులతో రెండు చెంపలు నిమురుకుంటూ చూసాను. ఆశచ్రయ్ం నా కళళ్లోల్ంచి నీళుళ్ రాలేదు. 

    “జవాబు చెపుప్. ఇది ఎపప్టి ఉతత్రం?  ” 
అంటే ఆరణ్వ తేదీ కూడా వెయయ్లేదనన్మాట 
 “ ఇది ఇకక్డిదా ? ఇంతకు ముందు మనం ఉనన్ ఊరిదా ?  అకక్డిదే అయితే ఇకక్డికి ఎందుకు తెచాచ్వ ? తెచిచ్ ఎందుకు దాచావ? 

ఈ పిలాల్డు ఇకక్డ ఉంటాడా? మీ ఇదద్రికీ ఏం సంబంధం? అది సేన్హమా ,పెళిళ్ వరకూ వెలిళ్ందా మీ సేన్హం? చేసుకునే ఆలోచన కూడా 
ఉందా? మీ సేన్హం అంత వరకేనా,ఇంకా ముందుకు వెళిళ్ందా? “ అంటూ అసహయ్ంగా మొహం పెటిట్ంది. 

అమమ్ అలా మాటాల్డే సరికి చాలా సిగగ్నిపించింది. 
    ఒకరి తరవాత మరొకరు , పర్శన్లు వేసి వేసి అలసిపోయనటుల్గా ఒకక్సారిగా ఇదద్రూ ఆగారు . నా సమాధానం కోసం , నావైపే 

చూసుత్నాన్రు. 
     వాళళ్ పర్శన్లకి జవాబివావ్లిస్న పని లేదు. ఎందుకంటే ఆరన్వ కి నాకు మధయ్ ఉనన్ సేన్హానిన్ చెపిప్తే అరథ్ం కాదు. అరథ్ం 

చేసుకోరు.ఈ వయసులో మొగ ఆడ మధయ్ సహజంగా కలిగే ఆకరష్ణ అని కూడా అనుకోరు. పైగా అది సహజం అని కూడా అనుకోరు. 
ఇపుప్డు ఆ మనిషి లేడనన్సంగతి వీళళ్కి చెపాప్లి. అపుప్డు కోపం కొంచెం తగుగ్తుంది.  

   ఎందుకంటే వీళళ్ది మధయ్ తరగతి మనసత్తవ్ం. ఓ మామూలు కుటుంబం నుంచి కషట్పడి పైకొచాచ్రు. వాళళ్ పరిధి అంతే. దానిన్ 
దాటి ఒకక్ ఇంచి కూడా వెళళ్రు. జీవితంలో ముందుకి వెళాళ్లంటే పేర్మ కోరిక, మొగపిలల్లతో సేన్హం ,వయసు, భావోదేవ్గం ,ఇలాంటి 
వాటికి చోటుండకూడదు. ఉండదు. ఎంతసేపూ చదువు మారుక్లు ఆ చుటూట్నే వీళళ్ పర్పంచం . 

“ అతను ఈ లోకంలో లేడు ” అతి కషట్ం మీద అనాన్ను.  
ఇదద్రూ ఒకక్సారిగా నిశశ్బధ్ం అయిపోయారు. ఆశచ్రయ్ంగా చూసారు. 
ఎలా పోయాడో, ఎందుకు పోయాడో చెపేత్ ఈ నిశశ్బధ్ం యిలాగే ఉంటుందా . ఆలోచిసుత్నాన్ను. 
నానన్ అమమ్ వైపు తిరిగి,అమమ్ని తిటట్డం మొదలెటాట్రు. 
.  ”నువువ్ ,నువేవ్ అంతా చేసావ. అసలు అది ఇలా అవడానికి కారణం నువేవ్. దానిన్పాడు చేసావ. ఒకక్గానొకక్ కూతురు , మా 

ఇంటి మహలకిష్ అంటూ గారం చేసావ. నేను ఆఫీసుకి వెళిళ్పోతాను. నువువ్ కదా ఇంటోల్ ఉండేది. కొంచెం సిట్ర్కట్ గా ఉండాలని నీకు 
తోచలేదా? అది ఎవరితో మాటాల్డు తోందో ఎకక్డికి వెళోత్ందో. చూడకక్రేల్దా ? ఇది ఇలా ఉంది కాబటేట్ ఎంసెట లో మూడు సారుల్ రాసినా 
మంచి రాంక రావడం రాలేదు. ” 
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“నేనేం చేసాను?  ననన్నకండి .అది ఇంటోల్ కనాన్ బయటే కదా ఎకుక్వ ఉంటోంది. బయట ఏం జరుగుతోందో నాకేం తెలుసుత్ంది. 
సూక్లోల్ ఉనన్ంత సేపూనేను కనిపెటుట్కుని ఉనాన్ను. నాచెపుప్చేతలోల్ ఉంది. ఇపుప్డు చెయియ్ దాటిపోయింది. పెదైద్పోయింది కదా మరి నాది సరే, 
మీరు ఎపుప్డైనా దానిన్ ఏదైనా అడిగారా? ,లేదు.మీరు మీ ఆఫీసు.ఇంటి విషయాలు పటిట్ంచుకునాన్రా లేదు. అది అలా అవడానికి కారణం 
నేనని ఎలా అంటారు? ” 

  ఎపప్టిలాగా వాళిళ్దద్రూ నా ముందు దెబబ్లాడుకునాన్రు. నువువ్ కారణం అంటే  నువవ్ని గొడవ పడాడ్రు. నేను అలాగే గోడకి 
చేరబడి నుంచునాన్ను. కొంచెం సేపటికి వాళుళ్ మామూలైపోయారు ,ఇదద్రూ నావైపు తిరిగారు. 

  “సరే, ఆ పిలాల్డు  పోయాడని అంటునాన్వు కదా, అలాంటపుప్డు ఈ ఉతత్రానిన్ ఎందుకు దాచి ఉంచావు ?  ఇలా ఉంచినందుకు 
ఏం జరుగుతుందో నని ఎపుప్డైనా ఆలోచించావా? ”  మళీళ్ నానన్ గటిట్గా అనాన్రు. 

      దానిన్ దాచాలని దాచలేదు, అలజడిగా ఉనన్ మనసుతో ఇంటికి ,హడావుడిగా వచిచ్,ఎదురుగా ఉనన్  పుసత్కంలో ఉంచాను. 
ఇలాంటిది ఓ రోజున జరుగుతుందని తెలిసేత్ అపుప్డే చింపేసే దానిన్. 

కోరుట్లో ఓ దోషిని నిలబెటిట్ మాటాల్డుతునన్టుల్ గా అనీన్ అడుగుతునాన్రు. 
ఆలోచించలేదనన్టుల్గా తలఊపాను. 
“ఇదొకక్టేనా ?ఇంకా ఏదైనా ఉందా.?ఇలాంటి ఉతత్రాలు గీర్టింగ లూ అవీ. మరోటీ మరోటీ.  “ 
లేదు.అనన్టాగ్ తల అడడ్ంగా ఊపాను. 
“మరి వీటి మాట ఏఁవిటీ..?.” 
        అపుప్డు చూసాను.అకక్డ ఓ టార్నస్పరెంట కవర లోంచి కనిపిసుత్నన్ఉతత్రాలు.  ఆశచ్రయ్ పోయాను. కళుళ్ పెదద్గా చేసి 

చూసాను. అంటే వీళుళ్ వీటిని కూడా చూసారా? తేదీల పర్కారంగా వరసగా పెటిట్నవి. అవి వంశీ రాసినవి, వంశీ నా కాల్స మేట.  పదో 
కాల్సులో నాతో పాటూ చదువుకునాన్డు, కాల్సులో నేను ఎపుప్డూ ఫసట్, వంశీ సెకండు. అదే కాదు,కాంపిటీషనస్ లో కూడా అంతే . 
బహుమతులనీన్ మా యిదద్రికే. అది మా సేన్హానికి పునాది, సూక్ళళ్లోల్ ఆ సేన్హం అంత వరకే ఉంటుంది. పైగా మేము మారుక్లు, 
పరీక్షలు,పిర్పరేషన,ఏది ఇంపారెట్ంట, పాత పర్శాన్ పతార్లు చూసూత్ ,ఏ డయాగర్ంస రిపీట అవుతునాన్యి,ఇలా చదువు గురించే మాటాల్డుకునే 
వాళళ్ం. అంతే.కొంచెం కూడా మా సేన్హం ముందుకి  వెళళ్లేదు. వంశీ వాళల్ అమామ్ నానన్ వేరే ఊళోళ్ ఉంటారు .అకక్డ చదువు సరిగా లేదు 
అని అమమ్మమ్ ఇంటోల్ ఉండి చదువు కుంటునాన్డు. 

     పదో కాల్సు  అయిపోయాకా వంశీ తన పేరేంటస్ దగగ్రికి వెళిళ్పోయాడు. పరీక్షలు అయిపోయాకా సూక్లు వదిలి వెళేళ్ రోజున 
అందరం ఏడేచ్సాం. బాధగా,విడి పోతూ పోతూ ఒకరి నొకరు ఓదారుచ్కుంటూ నవువ్కుంటూ అందరూ సేన్హితులతో ఆటోగార్ఫ లు 
తీసుకునాన్రు. అడర్సుస్లు తీసుకునాన్రు.అలాగే వంశీ కూడా అందరివీ తీసుకునాన్డు. అంతే. అయితే వంశీ ఉతత్రం రాసాత్డని అనుకోలేదు. 
కానీ రాసాడు. నాకొకక్దానికే కాదు, మరి కొంతమందికి కూడా రాసాడు. ఉతత్రాలు చదువుతూంటే బావుందనిపించింది. జవాబు రాసాను. 
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తను వెళిళ్న కొతత్ చోటు,కొతత్ సూక్లు,ఎందుకంటే అకక్డ జూనియర కాలేజీ లేదు. సీబిఎసీస్ సిలబస. లెవెనత్ ,టెవ్లత్  ఉనన్ సూక్లోల్ చేరానని 
రాసాడు. పనెన్ండో కాల్సు అయాయ్కా,ఐఐటీ చెయాయ్లని అనుకుంటునాన్నని , దానికి కోచింగ తీసుకుంటునాన్ని రాసాడు. 

       నేను కూడా నా ఇంటరు ,కాల్సులు,కొతత్ సేన్హాలు ఇలా ఎనోన్ రాసాను. రాను రాను సేన్హం ఇంకా కాసత్ ముందుకి వెళిళ్ంది. 
ఎనోన్ రాసుకునాన్ము. టీచరుల్, పాఠాలు, సిలబస,  భవిషయ్య్తుత్,ఆశలూ కలలూ. ఏం చదవాలని అనుకుంటునాన్మో. ఇంకా సినిమాలు, 
పాటలు, పుసత్కాలు,టూరిసట్ పేల్సులు పర్పంచం లోని వింతలూ. విడూడ్రాలు. ఇలా ఎనోన్, తనకి తెలిసినవి నాకు తెలిసినవి రాసుకునే వాళళ్ం. 
వంశీ మొగ పిలాల్డు , నేను ఓ  ఆడపిలల్ని అనన్ఊహ అసలు రానే లేదు. మాది సేన్హం,ఎంతో ఉతాస్హానిన్సుత్నన్ సేన్హం అదొకక్టే మాకు 
తెలిసింది. తరవాత వంశీకి  ఐఐటీ లో సీటొచిచ్ంది. చెనైన్ వెళిళ్పోయాడు. నాకు మెడిసిన లో సీటు రాలేదు. బిఎసీస్ లో చేరాను. ఇంక ఇపుప్డు 
రాసుకునే విశేషాలు ఏం లేదు,మా ఇదద్రికీ చదువుల మూలంగా తీరిక దొరకడం లేదు. అందుకని,కొతత్ సంవతస్రానికి ,దీపావళికి, పుటిట్న 
రోజుకి గీర్టింగస్ పంపుకుంటునాన్ం. మా మధయ్ ఉతత్రాలు తగాగ్యి కానీ మానెయయ్లేదు.ఇపప్డు ఆ ఉతత్రాలు  అవీ,నీట గా ఓ ఫైలోల్ ఉంచిన 
ఉతత్రాలు ఇపుప్డు సోఫాలో ఉనాన్యి. 

అది కూడా చదివారా ? భయంతో వణికి పోయాను. అమమ్ ఏదేదో అంటోంది. 
    ఆమె మాటలు గుండెని కోసేసాయి. పర్తీ పదం ఓ గాజుముకక్లా గుండెని గుచుచ్తోంది, ఆ ముకక్లు చరామ్నిన్ చీలుచ్కుని 

బయటికి వచేచ్సాత్యేమో ననిపించింది. లోపల ఏదో తెలీని భయం. ఏదో పెదద్ తపుప్ చేసానని అంటూంటే సిగుగ్గా అనిపించింది. గిలీట్గా కూడా 
అనిపించింది. 

“ఇపుప్డు నేను చేయాలిస్ంది ఒకక్టే.అదే చేసాత్ను ” అంటూ నా ముందు నుంచుని తన చెయియ్ చాపింది. 

“ఈ ఉతత్రాలూ అవీ ఇంక రాయనని పార్మిస చెయియ్. అదృషట్ం బావుంది కాబటిట్,నీ వయ్వహారం ఇంకా ముందుకి వెళళ్కుండానే మేము 
చూడడం జరిగింది. నినున్ హెచచ్రించడం జరిగింది. మేము నీ పేరెంటస్.  నీ శతృవులం కాదు. కానీ సమాజానికి భయపడే వాళళ్ం. ఈ 
ఉతత్రాలూ అవీ నీ వైవాహిక జీవితానిన్ నాశనం చేసాత్యి. అది నీకు తెలీడం లేదు. నీ జీవితం బాగుండాలి. మాకు నీ భవిషయ్తుత్ ముఖయ్ం ” 

PPP 
నేనేం మాటాల్డ లేదు. పార్మిస కూడా చెయయ్లేదు. నా మౌనానిన్ మరో విధంగా అరథ్ం చేసుకునాన్రు. 
“ఇలారా ఇపుప్డు చేయాలిస్ంది మరొకటి ఉంది ” అంటూ కదిలారు,ఇదద్రూ. 
వాళళ్ మనసులో ఏం ఉందో నాకు తెలీదు. తెలిసినా నేనేం చేయలేను. వాదించలేను. గబ గబా ఓ పెదద్ కతెత్ర తెచిచ్,ఒకదాని తరవాత 

మరోటి అనీన్ చినన్ చినన్ ముకక్లుగా చేసి, మెలిల్గా, కొంచెం కొంచెం గా అనీన్ కాలేచ్సారు.  ఎరర్టి మంట, ఆతరవాత నలల్టి పొగ. 
 అవనీన్ ముందుగా పాల్న వేసుకునన్టుల్గా ఉనాన్రు. అందుకే అనీన్ కూడా ఒకదాని వెనక జరిగిపోతునాన్యి.  
    గుండె గొంతులోకి వచెచ్సోత్ంది. గుండె అంతకంతకూ బరువై పోతోంది. బదద్లైపోతుందేమో అనిపిసోత్ంది. గటిట్గా ఏడెచ్సాత్నేమో 

ననిపించింది. కానీ అలాంటిది ఏం జరగలేదు. నా కంటోల్ంచి ఒకక్ చుకక్ కూడా రాలేదు. 
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     నేను ఓడిపోయాను ,ఆరణ్వ,వంశీ మొహాలు కనిపిసుత్నాన్యి. పూరిత్గా ఓడిపోయాను. ఎందుకో అవమానం అనిపించి ఆ క్షణానేన్ 
చచిచ్ పోవాలని పించింది.  నేను ఏం పోగొటుట్కునాన్నో, ఏం కోలోప్యానో . ఆ నలల్గా మసి అయిన కాగితం ముకక్లు,చూసేత్ అరథ్ం అయింది. 
ఎందుకో నా శరీరం కూడా అలాగే మండిపోతే, మాడిపోతే, బూడిదైపోతే , నలల్గా మారిపోతే, పొగలాగా  పైకెళిళ్పోతే , వీళళ్కి అపుప్డు 
బావుంటుందా?                   

    “ ఇంక  ఇపుప్డు అనీన్ సదుద్కుంటాయి. పరిసిథ్తి మామూలుగా అయిపోతుంది. ఇవావ్ళ నుంచి నువువ్  ఓ కొతత్ మనిషివి. గతానిన్ 
మరిచ్పో. వాటిని గురుత్ తెచుచ్కోకు. అంతే,నీ ముందునన్ది ఎంసెట,మెడిసిన,నీ కల, మా కల,.అంతే. ఈ సేన్హాలు అవీ, ఎందుకూ పనికి 
రావు,వేసట్,పైగా ఈ చదువుకి చేటు ” అనేసి మళీళ్ నా గదిలోకి వెళాళ్రు. 

   వాళళ్నన్టుల్గా నేను అనిన్ మరిచ్పోతానా? ఉహూఁ, మరిచ్ పోలేను. నేను అంతా మరిచ్ పోతానని వాళుళ్ అనుకుంటునాన్రు. వంశీ 
తో సేన్హంగా ఉనన్పుప్డూ, ఆరణ్వ తో సేన్హంగా ఉనన్పుప్డు , ఇషట్పడినపుప్డు నా ఆశలని, కలలని నేను మరిచ్ పోలేదు. కొనిన్ లకాష్య్లుండేవి. 
అందుకే వాటికి ఇచిచ్న పార్ముఖయ్ం ఆరణ్వ కి,వంశీకి ఇవవ్లేదు. అందుకే ఊరు మారినా నాలో ఏ మారుప్ రాలేదు. 

      నేను నా జీవితంలో ఏదో చేయాలనుకునాన్ను. ఆ ఉదేద్శంతో అలాంటి కలతో వచాచ్ను. మెడిసిన లో సీటు రాకపోతే మరోసారి 
ఎంటెర్నస్ రాసాత్ను. వంద లోపు రాంక వసుత్ంది. అమామ్ వాళళ్ కోరిక కూడా నెరవేరుతుంది. నేను డాకట్ర కావడం వాళళ్ కల. నాకూక్డా అదే  
కల. ఆ కలనిమళీళ్ మళీళ్ కనడానికి నాకు అభయ్ంతరం ఏంలేదు, అది ఒకపుప్డు. 

  కానీ ఇపుప్డు కాదు. ఇపుప్డు ఆ కల భయంకరంగా కనిపిసోత్ంది. తలచుకోడానికే భయం వేసోత్ంది. ఈ రోజున ఇంత జరిగాకా, 
అవి అనీన్ ఉంటాయా? ఉండవు. అవి కూడా కాలిపోయాయి. ఇపుప్డు అవేవి లేవు. వాళళ్ కలని నిజం చేయాలని లేదు. ఇపుప్డంతా 
శూనయ్ం,అంతా ఖాళీ. ఇంటర లో పదో కాల్సులో ఎంసెట రాసుత్నన్పుప్డూ   నేను కనన్ కలలు ఉనన్వి అనీన్ కూడా ఎకక్డికి వెళాళ్యో తెలీదు. 
ఇపుప్డు మళీళ్ ఆ కలని కనాలని లేదు. అవి నాకకక్రేల్దు. 

     జరిగినదంతా పర్తీనిమిషం కళళ్ముందు కనిపిసోత్ంది. అసహనంగా ఉంది. ఏంచేయాలో తెలీడంలేదు. నిదర్ రావడం లేదు. 
చచిచ్పోయిన ఆరణ్వ మాటలూ, చూపులు, వంశీ ఉతత్రాలూ, పర్దయ్మన్ పాటలూ, ఇవే,ఇవే . కాలిపోతునన్ ఉతత్రాలు.  ఇవే  కళళ్ ముందు 
తేలిపోతూ కనిపిసుత్నాన్యి. తెలీని బాధ. కోపం. ఆశచ్రయ్ం ఎందుకో ఏడవ లేదు. ఏడుపు రాలేదు. 

     ఏం చేసేత్ అమామ్ వాళళ్ మీద కోపం తగుగ్తుంది. నేను చేయగలిగినది ఒకక్టే  సూసైడ,పైన చూసాను ఫాన తిరుగుతోంది. చునీన్ 
తీసాను. ఇదే నేను చేసాత్ను .  నేను,చసేత్ గొడవ పోతుంది .  కానీ వెంటనే ఆ పని చెయయ్లేక పోయాను.  సూసైడ  అంత ఈజీ కాదని తెలుసు. 
అది ఓసారి అనుభవం అయింది. 

     ఓ నాలుగు రోజులు గడిచాయి. నేను పైకి మామూలుగానే ఉనాన్ లోపల మాతర్ం నొపిప్, భరించలేని నొపిప్. ఈ నొపిప్ ఎలా 
తగుగ్తుంది. నా గదిలోనే అటూ యిటూ రెసట్ లెస గా తిరిగాను. చేతికి టేబుల కోణం గటిట్గా తగిలింది. ఆశచ్రయ్ం నొపిప్ అనిపించలేదు. వెంటనే 
నా గోళల్తో చేతిమీద నొకిక్ పెటాట్ను. అలా చాలా సారుల్. ఇంకా లోపలికి గుచాచ్ను. కళుళ్ మూసుకునాన్ను. కొంచెం నొపిప్ తగిగ్నటల్నిపించింది. 
అమమ్ వాళళ్ మీద   కోపం కొంచెం తగిగ్ంది. 
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    మరాన్డు కూడా అలాగే టేబుల కోణానికి గటిట్గా  కొటుట్ కునాన్ను. గోళళ్తో చేతిమీద గీరుకునాన్ను. నొపిప్ కొంచెం తగిగ్ంది. కాని 
పూరిత్గా తగగ్ లేదు. ఏం చెయాయ్లో తోచక అటూ ఇటూ తిరిగాను. గది అంతా వెతికాను. ఓ చినన్ కతిత్ దొరికింది. దానిన్ ఎపుప్డో ఏదో పండు 
కోయడానికి తెచిచ్ ఉంటాను. వెంటనే మళీళ్ వంటింటోల్ పెటట్లేదు. ఇపుప్డు దానిన్ నా చేతిలో పటుట్కుని ఆలోచించాను. పదును గా ఉందా లేదా 
అని చేతి మీద కోసుకునాన్ను  .  ఎరర్టి చార ,రకత్ం పైకి రాలేదు కానీ చాలా పదునుగా ఉంది. మరోసారి, దానిన్ తీసుకుని మణికటుట్ దగగ్ర 
అడడ్ంగా కోసాను.  రకత్ం పైకొచిచ్ంది. మరోటి, రకత్ంతో ఓ గీత,దానేన్ చూసూత్ ఉండిపోయాను. 

    ఇపుప్డు పరావ్లేదు, లోపలి నొపిప్ కాసత్ తగిగ్ంది. లోపలునన్ కోపం కూడా తగిగ్ంది, ఈ కతిత్ కోత వలల్ వచిచ్న ఈ పైన నొపిప్ నిజం 
అయింది.  దీనిన్ నేను ఓరుచ్కోగలను. కారుతునన్ రకత్ం తుడవాలని దూది కోసం అంతా వెతికాను. దొరికింది. డెటాట్ల వేసి తుడిచాను. 

    నేను ఏం చేసానో అమామ్ వాళళ్కి తెలీదు. అయితే దీనిన్ వాళల్కి తెలియ కుండా చెయయ్గలను. ఒకవేళ తెలిసినా ననేన్ంచేయగలరు. 
ఏం చేయలేరు. ఇది నా శరీరం. నా ఇషట్ం,  దీని మీద అధికారం నా ఒకక్దానికే ఉంది. దీనిన్ నేనేం అయినా చేసుకుంటాను, వాళళ్కి ఏ 
విధమైన అధికారం లేదు. ఇది వాళుళ్ చేసిన దానికి పర్తీకారం తీరుచ్కోవడం. ఎందుకో అలిసిపోయాను. ఎదురుగా మంచం కనపడింది. 
దానిమీద వాలిపోయాను.కళుళ్ మూసుకునాన్ను. 

   ఇపుప్డు నా మనసంతా ఖాళీ. శూనయ్ం. అందులో ఏంలేదు. నేను ఏదైనా వింటునాన్నంటే  కాలి పోయిన  ఉతత్రాలోల్ంచి వసుత్నన్ 
ఆకర్ందనలు. ననున్ రకిష్ంచు అనన్ ఆకోర్శాలు. ఆరణ్వ మాటలూ, చూపులూ.అతని భయంకరమైన చావు. 

 అవి అనీన్ అరిచి బాధగా కాలిపోతూ మాడి మసి అయిపోయాయి. వాటిని అలాగే చూసూత్ండి పోయాను.   
  అమామ్ వాళుళ్ అనాన్రు, నువువ్ ఇపప్డు కొతత్ మనిషివి.  అమామ్,నానన్ అనన్టుల్ ఆ మాట సతయ్ం.  నిజమే నేను కొతత్ మనిషినే. కానీ 

వాళుళ్ అనుకుంటునన్టుల్గా కాదు. 
      నా మనసు   పని చేయడం మానేసింది. దానిలోని జీవం చచిచ్పోయింది. కారణం నాలోపలిది ఏదో చచిచ్పోయింది. అది ఏంటో 

నాకు తెలుసు. అది నా ఆతమ్. ఇపుప్డు ఆతమ్ లేని శరీరం తో తిరుగుతునాన్ను. ఇలా ఉనన్ నేను చసేత్ ఏం?  నేను ఓవేసట్ అమామ్యిని.  బతికి 
ఉండడం దండగ యూసెల్స లైఫ ఈజ ఎన అరీల్ డెత.. 

      ఎంత సేపు అలా ఉనాన్నో నాకే తెలీదు. ఇంత  జరిగాకా నేను మరోసారి ఏమీ చెయయ్నని వాళుళ్ అనుకునాన్రు . అందుకే నా 
మానాన ననున్ సేవ్చఛ్గా  వదిలేసారు. నా గదిలోకి  వాళుళ్ ఎవరూ రాలేదు.  నేను ఓ కొతత్ మనిషిని అని. నిజంగానే కొతత్ మనిషినే. ఆతమ్లేని 
మనిషిని. బతికీ లాభం లేదు.అమామ్,నానాన్ ఇదద్రూ పెదద్ శతృవులాల్ కనిపిసుత్నాన్రు,వాళళ్ని చూసినపుప్డలాల్ ఛావాలనన్ కోరిక రోజు రోజుకి 
బలంమైపోతునన్టుల్గా  అనిపిసోత్ంది. 

    అమమ్ అనన్ం తినడానికి రమమ్నమని రెండు సారుల్ పిలిసేత్ వెళాళ్ను. వెళళ్క పోతే ఓ పెదద్ ఇషూయ్ చేసాత్రు. అనన్ం తింటునన్పుప్డు 
ఎడమ చేతి మణికటుట్ని అమమ్ చూసింది. వెంటనే అడిగింది . 

“ఏంటీ ఆ ఎరర్ గాటుల్ ?అలా గీరుకుపోయింది..? ” వెంటనే ఏం చెపాప్లో తెలీలేదు, ఆలోచిసుత్నాన్ను. 
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“కాలేజీలో ,.డిసెక్షన చేసూత్ంటే ఏదైనా కోసుకుందా ? ” అని అమమ్ మళీళ్ తనే అంది.  
“అవును” అనన్టుల్గా తల ఊపాను. 
“ఈ సారి నుంచి జాగర్తత్గా ఉండు. ఇపుప్డే ఇలా అజాగర్తత్గా ఉంటే రేపు మెడిసిన లో అనాటమీ వాటిలోల్ ఏం చేసాత్వ? ” ఇలాంటివి 

ఎనోన్ ఉంటాయి. 
   నా నోట మాట రాలేదు. అమమ్ ఎంత ముందు వెళిళ్పోయింది? మెడిసిన నేను చదవడం లేదు.  అంత ముచచ్టగా ఉంటే  ఆ 

అనాటమీ, ఫిజియాలజీ ఏదో నువేవ్ చదువుకో అని మనసులో అనుకునాన్ను. నిశశ్బద్ంగా తినేసాను. నిదర్ పోయాను. అది కలత నిదర్. ఆ 
కలతలోనే పీడ కలలు. ఏదో లోయలోల్కి జారిపోతునన్టుల్గా  అనిపించి ఉలికిక్ పడి లేచాను.  ఎకక్డో ఆరణ్వ గొంతు. నువేవ్ ననున్ చంపేసావ 
అంటునన్టుల్గా  వినిపిసోత్ంది.లేదు నేను చంపలేదు . బామమ్ ఏడుపు, నా ఏడుపు, నిదర్ లోంచి లేచిపోతునాన్ను. 

      దేనికో భయం, ఎందుకో తెలీదు, ఇంతకు ముందు ఇలా జరగలేదు. ఏదో ఫీలింగ గొంతు వరకూ వచేచ్సి, గొంతుని 
నొకేక్సోత్ంది.నానన్ నావెనకాల నుంచుని నా గొంతుని పిసికేసుత్నాన్రు. చినన్పుప్డు అమమ్ ఎపుప్డూ అనేది,ఇది ఛసేత్ పీడాపోయేదిఅని అపుప్డు 
నిజంగా అందా! అది మొమెంటరీ రియాక్షన కావచుచ్.కో పంలో ఏదో అని ఉంటచుచ్. కాని ఇపుప్డు ఆ మాట అనలేదు. కానీ,నాకు నిజంగానే 
ఛావాలని అనిపిసోత్ంది. కాని ఇపుప్డు నానన్గొంతు నులిమేసుత్నాన్రు. అంటే నేను ఛసేత్ వీళళ్కి పరవాలేదా! 

       మళీళ్ తెలివి వచేచ్సింది. కళుళ్ తెరిచాను. ఎందుకిలా జరుగుతోంది ? పిచిచ్ ఎకుక్తుందా ? కారణం చెపప్లేను కానీ నాలో ఏదో 
భయంకరమైన మారుప్లు జరుగుతునాన్యి. కిటికి తెరిచి బయటికి చూసాను. తెలల్ వారుతోంది. వాకింగ వాళుళ్ , నిశశ్బధ్ంగా 
వెళిళ్పోతునాన్రు. పేపరు వాళుళ్,అరటి పళళ్ వాళుళ్ బిజీగా వెళుత్నాన్రు. పకక్ వీధిలో ఉనన్ గుళోళ్ంచి గంటలు విని పిసుత్నాన్యి.అంటే రాతర్ంతా 
నిదర్ పోలేదా.. 

    అలికిడికి అమమ్ లోపలికి వచిచ్ంది. అమమ్లాగా అనిపించడం లేదు ఓ శతృవు లాగా అనిసోత్ంది. ”లేచావా? చకక్గా మొహం 
కడుకుక్ంటే మంచి చికక్టి కాఫీ ఇసాత్ను “  

    నేను వెనకిక్ తిరగలేదు. అలాగే కిటికీ లోంచి చూసుత్నాన్ను. అమమ్ కి సమాధానం ఇవవ్లేదు. కానీ అమమ్ నా దగగ్రికి వచిచ్ంది. 
నాభుజం మీద చేయి వేసింది. 

  “ నీ మీద మాకేం కోపం లేదు. బాధ అంతే. పిలల్లు మంచి దారోల్ వెళాళ్లనే అందరూ కోరుకుంటారు. మేమూ అంతే. మా మీద 
కోపం పెటుట్కోకు, నీ మంచి కోరే వాళళ్ం. మాకేం పది మంది లేరు. మాకు నువొవ్కక్దానివి. మా ఆశలనీన్ నీ మీదే ఉంటాయి. జరిగినవనీన్ 
మరిచ్పో, అదో పీడకల. కలలనీన్ శాశవ్తంగా ఉండవు. పీడ కలలు కూడా అంతే. ఇది కూడా అంతే. అలాంటిదే. అలాంటి వాటిని గురుత్ 
తెచుచ్కుంటే బాధ మాతర్ం మిగులుతుంది. అందుకని వాటిని గురుత్ చేసుకోకూడదు” అంటూంటే ఆమె గొంతు వణికింది. నాకు తెలుసోత్ంది 
అమమ్ ఏడుసోత్ందని. 
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  నేను ఏడవలేదు. అమమ్ఏడిచ్ ననున్ బాల్క మెయిల చేసోత్ంది, ఇది అంతా ఓ నాటకం. ఈ ఇమోషన నిజం కాదు. దీనికి నేను లొంగ 
కూడదు. కానీ అమమ్ని ఇపప్డు ఎదిరించలేను. ఎదిరించి గొడవ పెటట్దలుచు కోలేదు. నానన్గారు ఇంటోల్నే ఉనాన్రు,మధయ్లో వచిచ్ 
కలగచేసుకుంటారు. అపప్డు మళీళ్ అమమ్ని నానన్గారు ఏదో అంటారు. అసలు విషయం పకక్దారోల్కి వెళుత్ంది వాళిళ్దద్రూ 
దెబబ్లాడుకుంటారు. అందుకే నా మూలంగా వాళళ్ మధయ్ గొడవ పెటుట్కోదలుచ్ కోలేదు. 

     నిశశ్బధ్ంగా ఉనన్ ననున్చూసింది. “ పద పద. కాఫీ తాగితే కొంచెం తేరుకుంటావు. రా ”  ఓ రెండు సారుల్ అని గదిలోంచి 
వెళిళ్పోయింది. 

    నేను మొహం కడుకుని నా కాఫీ గాల్సు తెచుచ్కుని , కిటికీ లోంచి బయటికి చూసాను. ఆరో అంతసుథ్లోని  కిటికి అది. కాలేజీలకి 
వెళేళ్ వాళుళ్,ఆఫీసులకి వెళేళ్ వాళుళ్, వెళుత్నాన్రు. సూక్లు పిలల్లు వాళళ్ బసుస్కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు వాళళ్ పకక్నే ఆ పిలల్ల సంచులు 
మోసూత్ పెదద్వాళుళ్. అందరూ కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు. పిలల్లు,అటూ ఇటూ తిరుగుతునాన్రు. నేనూ అలాగే సూక్లుకెళాళ్ను. అలాగే 
బసుస్కోసం  ఎదురు చూసూత్ నా తోటి పిలల్లతో ఆడుకునాన్ను. అపుప్డు జీవితం గురించిన ఏం ఆశలేల్వు. జీవితం నుంచి ఏమీ ఆశించ లేదు. 
జీవితం అంతా ఇలాగే హాయిగా ఉటుందనుకునాన్ను. ఆ వయసులో నాకేం కలలేల్వు. కానీ నా బదులు అమమ్ ఆ కలలు కనింది. ఇపుప్డు 
అకక్డునన్ ఆ తలుల్లు కూడా అంతే. ఏవే పెదద్ ఆశలు, కలలతో ఉండి ఉంటారు .ఎందుకో ఒకసారి అనిపించింది. ఈ ఆరో అంతసుథ్ నుంచి  
కిందకి దూకితే ఏమవుతుంది ? చచిచ్ పోతానా. ఆ పిలల్ మధయ్ పడిపోతే. 

   ఇలా ఊహిచుకుంటూనన్ కొదీద్ భయం వేసోత్ంది. భయం గుపెప్టోల్ నేను. చెమటుల్ పటెట్సుత్నాన్యి. ఈ మధయ్ రాతిర్ళుళ్ నిదర్ 
లేకపోవడం వలల్ లోపల ఏదో లా అవుతోంది. కడుపు లోంచి ఏవో పులల్టి రసాలు పైపైకి వచెచ్సుత్నాన్యి. కిందకి మళీళ్ చూసాను. కళుళ్ 
తిరిగినటల్యింది. వాంతి వసుత్నన్టల్వుతోంది. వెంటనే బాతూర్ంలోకి వెళాళ్ను. కాఫీ అంతా బయటికి వచేచ్సింది. మంచం దగగ్రికి వచేచ్సాను. 
బాగా నీరసంగా ఉంది. కాళుళ్పైకి పెటుట్కుని మంచం మీద కూచునాన్ను. 

  నీకేం కాలేదు.  ఏం పరావ్లేదు, అని ననున్ నేను ఓదారుచ్కునాన్ను. అయినా లాభం లేకపోతోంది. ఏదో అవుతోంది. నాకేం 
అవుతోందో తెలీడం లేదు. గడియారం వైపు చూసాను. ఇంకాసేస్పు అయితే నేను కాలేజీకి వెళళ్డానికి తయారవాలి . కాలేజీ,పుసత్కాలు, పిలల్లు 
, ఏదో భయం.  ఊపిరి పీలచ్డానికి రావడం లేదు. ఏదో నొకుక్కు పోతోంది. చచిచ్ పోతానా. చచిచ్ పోతే ఏం జరుగుతుంది ,ఏం తెలీదు. పకక్న 
ఏం జరుగుతోందో ఏం తెలీదు. అమామ్ వాళుల్ అనేది ఏదీ వినపడదు. అమమ్ ఏడుపు వినిపించదు. అంతలో అమమ్ మాటలు వినపడాడ్యి. 
మామూలుగా అయిపోయాను.  ఏం చేయాలో అరథ్ కాక , వెంటనే వంటింటోల్కి వెళాళ్ను. అమమ్ నానన్గారికి రెండోసారి కాఫీ తయారు 
చేసోత్ంది. నా రాక గమనించి తల ఎగరేసింది.  ఏఁవిటనన్టుల్గా చూసింది. నేను వెంటనే వంట గటుట్ని ఆనుకుని ఒకక్సారి గటిట్గా ఏడేచ్సాను  
ఎకిక్ళుళ్ పెటేట్సుత్నాన్ను. 

“ ఏంటిది.చినన్ పిలల్లా? ఎందుకంత ఏడుపూ ? ఏం జరిగింది? ” అంటూ కంగారుగా భయంగా  ననున్ పటుట్కుని దగగ్రికి 
తీసుకుంది.  



 

øöeTT~                                                                                    www.koumudi.net

                             

   34  పడి లేచిన కెరటం  

  నాకే తెలీదు ఏం జరిగిందో. ఏం జరుగుతోందో, అలాంటపుప్డు ఏం జరగలేదు అని ఎలా చెపాత్ను. అందుకని ఏం చెపప్లేదు. కాని 
“భయంగా ఉంది” అని మాతర్ం అనాన్ను. 

“నినన్ కాలేజీలో ఏదైనా గొడవ జరిగిందా?” 
తల అడడ్ంగా ఊపాను.అసలు నినన్ కాలేజీలో ఏం జరిగిందో గురేత్ లేదు. 
“ ఏం లేదు అంతా బాగానే ఉంది ” ఏదో తోచింది చెపేప్సాను. 
  ఎంత మెలిల్గా మాటాల్డుకునాన్, నానన్గారికి కొంచెం వినపడింది. అమమ్ ఏదో అనబోతూంటే అమమ్ నానన్ని చూసి ఆపేసింది.  

అంతలోనే వంటింటోల్కి నానన్ వచిచ్ నా పకక్న నుంచునాన్రు. ఏం జరిగిందనన్టుల్గా మా ఇదద్రిని చూసారు. 
  అమమ్ చెపిప్ంది అంతా వినాన్రు. వెంటనే నా వీపు మీద రాసూత్ అనాన్రు.  
”  ఏంకాదు.అంతా మామూలుగా అయిపోతుంది ” అని అనాన్రు. ఎంతో మృదువుగా. ఆ ఆపాయ్యతకి ఇంకా ఏడుపొచిచ్ంది. 
     కానీ  అంతా మామూలుగా అవడం లేదు. నా ఏడుపు ఇంకొంచెం ఎకుక్వైంది. అమమ్ ననున్  వంటింటోల్నే ఉనన్సింక దగగ్రికి 

తీసుకెళిల్, కుళాయి తిపిప్,చలల్టి నీళళ్తో నా కళూళ్,చెంపలూ,మొహం కడిగింది. తన కొంగుతో తుడిచింది. ఆ తడి చేతులతో  జుటుట్ని,అటూ 
ఇటూ దువివ్నటుల్గా దువివ్, పైకి తోసింది. నేను చినన్పిలల్లా అనీన్ చేయించు కునాన్ను. ఏడుపు ఆపాను. 

   వాళళ్కి ఏం చెయాయ్లో తెలీలేదు. వంటింటోల్ంచి ననున్ భుజం పటుట్కుని డార్యింగ రూం లోకి తీసుకొచిచ్ కూచోపెటాట్రు. నానన్ 
మంచి నీళుల్ తెచిచ్ తాగించారు. ఆ తరావ్త ఆ గది లోనే అటూ ఇటూ చాలా సీరియస గా ఆలోచిసూత్ తిరుగుతునాన్రు. 

“ ఇనిన్ ఏళళ్లోల్ ఇలా ఎపుప్డూ అవలేదు.ఇంత గటిట్గా ఎపుప్డూ ఏడవలేదు.కొతత్గా చేరింది కదా. రాగింగ అదీ చేసారేమో. అది 
గురొత్చిచ్ ” ఆగి, అనాన్కా తిరిగి అటూ ఇటూ నడవడం మొదలెటాట్రు. 

“ కొతత్ ఎందుకయింది. చేరి ఆరు నెలల పైనే అవుతుంది. కొతత్లో రాగింగ చేసారంది కాని, అది కూడా  ఓ నాలుగు రోజులేనట, 
నేను అనీన్ కనుకుక్నాన్ను. ఇది దాని పర్భావం కాదు” 

“ మరి,ఏఁవై ఉంటుంది.ఈ మధయ్ బొటానికల టూర వెళాళ్రు అకక్డేదైనా జరిగి ఉంటుందా? ” 
“  లేదు, ఆ టూరుకి ఈ సంవతస్రం ఇంకా వెళళ్లేదు. మీరంటునన్ది లాసిట్యర ది ” 
“  పార్కట్కలస్ డిసెక్షనస్ వాటికి భయపడిందేమో చదువు అలాంటిది. కొతత్ వాతావరణం, టైం  పడుతుంది. అంతేనా ” అని ననున్ 

చూసారు. 
     నాకేం చెపాప్లో తెలీలేదు. నిజానికి డిసెక్షనస్ అవీ ఇంటర నుంచే ఉనాన్యి. అది నానన్ మరిచ్పోయారు. 
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“అదేం అయి ఉండదు. మొనన్ రెండు సారుల్ పరీక్షలు పెటాట్రుట, వాటిలో మారుక్లు బాగానే వచాచ్యిట. ఏదో కంటెసట్ లో ఫసట్ పైరజ 
వచిచ్ందని చెపిప్ంది. ఇంకేదైనా కారణం కావచుచ్.  ఆ ఉతత్రాల మూలంగానా.  

ఉతత్రాల మూలంగా అంటారా ” నేను అకక్డ లేనటుల్గానే మాటాల్డుకుంటునాన్రు .  ఆ మాటలు తనలో తనే అనుకుంటూ, వెంటనే 
గురొత్చిచ్నటుల్గా అమమ్ నా దగగ్రికి వచిచ్ంది. గడడ్ం పటుట్కుని మొహం ఎతిత్ నా మొహంలోకి చూసింది. 

“ ఉతత్రాల మూలంగానా?”  నా మొహంలోకి  చూసూత్  అంది. 
  కాదనన్టుల్గా తల అడడ్ంగా ఊపాను. అది నిజం కాదని నాకు తెలుసు. అవునని చెపప్లేను. నా ఈ పరిసిథ్తికి మీరే కారణం , మీ 

మూలంగానే నాకు పిచిచ్ పటేట్టుల్ంది అని అనలేను. 
   “ఉతత్రాల మూలంగానే అని నాకనిపిసోత్ంది ’’ అని నానన్తో అని,  నాపైపు తిరిగింది. 
 “అలా కాలిచ్నందుకేనా. దానికి భయపడాలిస్ందేం లేదు. ఒకవేళ కాలాచ్మే అనుకో,మేము మంచి పనే చేసాం. ఈ పరాయి 

మొగవాళళ్ ఉతత్రాలకి నీ జీవితంతో పని లేదు. జీవితంలో వాటికి చోటు లేదు. అలాంటివి ముందు ముందు నీ వివాహ బంధానిన్ విచిఛ్నన్ం 
చేసాత్యి. ఈ ఉతత్రాల మూలంగా సంసారాలోల్ ఎనోన్ జరగకూడనివి జరిగాయి. ఇలాంటివి ఎనోన్ వినాన్ం. చూసాం,సినిమాలూ, టీవీలో 
కథలూ. అందుకే,నీకు అలా జరగకూడదు. మేము ఏం చేసినా నీ మంచికే అని నువవ్నుకోక్వాలి ” 

     అమమ్ఏదో అంటోంది. వినపడడంలేదు,పెదవులు కదులుతునాన్యి. నాకేం చెపాప్లో తెలియలేదు. ఎందుకో చేతులు 
చలల్పడిపోతునాన్యి. గది అంతా చినన్గా అయిపోయింది. ఎవరో గొంతు ని నొకెక్సుత్నన్టుల్గా ఉంది. ఊపిరి అందడం లేదు.ఎకక్డికో ,ఏదో 
లోయలోల్కి వెళిల్పోతునన్టుల్గా అనిపిసోత్ంది. నాలుగువైపుల నుంచి నొకెక్సుత్నన్టాల్గా ఉంది. అకక్డే ఉనన్ అమామ్ నానన్ మాటాల్డుకుంటూనే 
ఉనాన్రు. కానీ నేను విన దలుచ్కోలేదు. ఎకక్డినుంచో అమమ్ మాటలు వినపడుతునాన్యి. 

 “   ఎలా ఉంది? ఇపుప్డు పరవాలేదా?” నేనేం జవాబు ఇవవ్లేదు. ఇవావ్లనిపించలేదు. 
అమమ్ తల మీద చేయి వేసి నిమురుతోంది. నానన్ నా వీపు మీద రాసుత్నాన్రు. 
“ ఏం భయం లేదు. నీకు మేం ఉనాన్ం. నీకేం కాలేదు. నువువ్ మామూలుగా అయిపోతావు కాసేస్పు కళుళ్ మూసుకుని దేవుడిని 

తలుచ్కో  ” నానన్ నా దగగ్రికొచిచ్ నుంచునాన్రు. ననున్ మెలిల్గా కూచోపెటాట్రు. 
   నానన్ అనన్టుల్గానే కళుళ్ మూసుకునాన్ను .  కాసేస్పు  అయాయ్కా కళుల్ తెరిచాను. నిజంగానే భయం కాసత్ తగిగ్నటల్నిపించింది. 

కొంచెం పరవాలేదు. అమామ్ నానన్ ఆందోళనగా, ఆతృతగా చూసూత్ కనిపించారు.  “ఏం జరిగింది ? రేపేమైనా పరీక్ష ఉందా?  బాగా 
చదవలేదేమో కదా అవునా ? ” 

పరీక్ష ఏమీ లేదు అనన్టుట్ తలని అడడ్ంగా ఊపాను. వాళళ్ మాటలకి నేనేం మాటాల్డ లేదు.  కానీ నాకు ఎందుకిలా అవుతోంది.! దేనికి 
భయ పడుతునాన్ను.! 
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“ ఏదో యాంకైస్టీ.అంతే ఇంకేం లేదు.అంతకు మించి ఏంలేదు. రేపటికి అంతా మామూలై పోయీ సదుద్కుంటుంది. ఇవాళ  కాలేజీకి 
వెళళ్కక్రేల్దు ” అనేసారు. వాళుళ్ అనకపోయినా నేను వెళళ్ దలుచుకోలేదు. ఇలుల్ కదలాలని లేదు. గదిలోనే ఒంటరిగానే బావుంది. అందుకే 
ఆరోజంతా గదిలోనే బయటికి రాకుండా గడిపాను. 

   మరాన్డు కాల్సులునాన్యి. పార్కిట్కలస్ ఉనాన్యి. ఇంటోల్ వాళుళ్ వెళాత్వా అని అడగలేదు. నేను కూడా వెళాత్నని అనలేదు. 
 “ ఈ రోజు విశార్ంతి తీసుకో. అంతా బాగా అయిపోతుంది. రేపు కాలేజీకి వెళళ్చుచ్లే ”అని అనాన్రు. 
   ఆ రోజంతా నా గదిలోనే గడిపాను.మంచం మీదే పడుకునాన్ను. చదవాలని కూడా అనిపించలేదు. కవితలు రాయాలనిపించలేదు. 

నోటస్ రాసుకోవాలి . జువాలజీ రికారడ్ సబిమ్ట చేయమనాన్రు. అది చేసుకోవాలి. కానీ అది కూడా రాయాలనిపించ లేదు. ఇవనీన్ ఇదివరకూ 
కూడా చేసాను. అపప్డునన్ ఉతాస్హం ఇపుప్డు లేదు. 

     ఆ మరాన్డు కూడా వెళళ్లేదు. అమమ్ గదిలోకి వచిచ్ంది కానీ ఏమీ అడగలేదు. నేనుకూడా చూసీ చూడనటుల్గా కళుళ్ మూసుకుని 
ఉనాన్ను. దగగ్రగా వచిచ్ నా నుదుటి మీద చేయవేసి చూసింది.సరిగాగ్ అదే సమయానికి ఫోన వచిచ్ంది. అమమ్ ఫోను అందుకోడానికి వెళిళ్ంది. 

     “హలో” అంటూ తీసింది. అవతల నునన్ది ఎవరో కానీ అమమ్ కొంచెం గటిట్గా సమాధానం ఇసోత్ంది   
    ” శృతికి కొంచెం బాగా లేదు. ఫోను వరకూ కూడా రాలేదు . అందుకని మాటాల్డదు. కాలేజీకి వచిచ్నపుప్డు  మాటాల్డుతుంది ” 

అంటూ టకుక్న పెటేట్సింది. తను ఏం మాటాల్డిందో నాకు వినపడింది. అయినా  ఆ సంగతి అమమ్ నాతో చెపిప్ంది. అమమ్ జవాబిచిచ్న తీరుని 
బటిట్, ఆ ఫోను  పర్దుయ్మన్ దగగ్రి నుంచి అయి ఉంటుంది  నేను ఎందుకు రావడం లేదో కనుకుందామని పర్దయ్మన్ ఫోన చేసి ఉంటాడు. 

     నేను డిగీర్లోకి వచాచ్ను, ఐనా నాకు సూక్లోల్ పెటిట్న పాత రూలస్ ఇపప్టికీ వరిత్సాత్యి. అపుప్డూ అంతే, నాకెవరైనా ఫోన చేసేత్ 
మొగపిలల్లైతే, మాటాల్డనిచేచ్దీ కాదు. ఇపుప్డూ అంతే. 

    రేపు కాలేజీకి వెళిళ్నపుప్డు పర్దుయ్మన్ కనిపిసాత్డు. అడుగుతాడు. నేను సంజాయిషి ఇచుచ్కోవాలి. నేను ఇంటోల్ ఎందుకునాన్నో చెపాప్లి. ఏం 
చెపప్ గలను ? ఎలాంటి సంజాయిషీ ఇచుచ్కోగలను? 

PPP 
భయం వేసింది. కాలేజీలో మనుషులని చూడడానికి,వారి ఎదుట పడడానికి భయ పడు తునాన్ను. ఎందుకో తెలీదు.! 
     అందుకే మరాన్డు కూడా వెళళ్లేదు. అమామ్ వాళళ్కి అనుమానం వచిచ్ంది. నుదురు మీద చెయియ్ 
 వేసి చూసింది. జవ్రం అదీ ఏం లేదు. మరి ఎందుకు మానేసుత్నన్టూట్,అని తనలో తనే అనుకుంటూ, వచిచ్ంది. 
   “ పైకి బాగానే ఉనాన్వు కదా. కాలేజీకి వెళళ్డానికి పర్యతిన్ంచకూడదూ. నలుగురి మధయ్లో ఉంటే కొంచెం బావునన్టల్నిపిసుత్ంది. 

వెళుళ్.నీకూక్డా కొంచెం మారుప్ ” కాసత్ గటిట్గానే అంది. 
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     మళీళ్ ఛాయిస లేదు. వెళళ్మనాన్రు, వెళాళ్లి. పుసత్కాలు అవీ సదుద్కునాన్ను. టైముకి తయారయాయ్ను. బసుస్కోసం సాట్పులో 
నుంచునాన్ను. కానీ ఎందుకో లోపలిన్ంచి భయం. రోజూ ఇదే సాట్పులో నుంచుని బసెస్కేక్ దానిని. అదే రోడుడ్.ఏ మారుప్ లేదు, కానీ నాలోనే 
మారుప్. భయం అకక్డ ఉండలేక పోతునాన్ను. నా పకక్న ఎవరో నుంచునాన్రు. రెండు రోజులిన్ంచి కనపళేళ్దు. అని అడిగింది. ఆ 
పలకరించింది ఎవరో  వెంటనే గురుత్కి రాలేదు. ఎకక్డో చూసాను. కాని ఎకక్డో  తెలీడం లేదు. ఏదో కొంచెం బాగాలేదు ,అని అనాన్ను. ఆమె 
ఇంకా ఏదో అడగ బోతూండగానే బసొస్చిచ్ంది. అందరూ ఎకక్డానికి ముందుకెలాళ్రు. నేను అకక్డే ఉండిపోయాను. ఆమె ననున్ పిలుసోత్ంది 
రమమ్నమని, నేను చూడనటుల్ ననున్ కానటుల్ ఉండిపోయాను. బసుస్ వెలిళ్పోయింది. 

   మరో బసుస్ వచిచ్ంది. ఈసారి ఎకక్డానికి ముందుకెళాళ్ను. కాని ఎకక్లేదు. నా వెనకాల వాళుళ్ ననున్ పకక్కి తపిప్ంచి,తోసి  
ఎకుక్తునాన్రు. 

    నా వెనకాల ఎవరో ఉండి ననున్  తరుముతునాన్రు , ముందుకి తోసుత్నాన్రు. ఆ ఎవరో చూడాలంటే వెనకిక్ తిరగాలి. కాని,వెనకిక్ 
తిరగాలంటే భయం. ఓ బసుస్ వెళిళ్పోయింది. మరోటి వచిచ్ంది ఎకక్లేదు. ఎకుక్తూంటే తోసెసాత్రేమో ననన్భయం. రోడడ్ంటే భయం వేసోత్ంది. 
బసస్ంటే భయం వేసోత్ంది.  

    ఎందుకో ఏంటో తెలీని భయం.కడుపులో ఏదో వికారం, ఇంటికి వెళిళ్పోవాలి. అకక్డ భయం లేకుండా   ఉంటాను. ఇంటోల్ 
ఎవరూ ఉండరు. ఎవరూ వెనక నుంచి రారు.  తరిమేయరు. తోసెయయ్రు. ఇంటోల్నే సేఫ. అందుకే వెంటనే పరుగు పరుగున ఇంటికి 
వచేచ్సాను. తలుపు తీసిన అమమ్ ఆయాస పడుతునన్ ననున్ చూసి కంగారు పడింది. చెమటలు,ఒళళ్ంతా తడిసి పోతోంది. 
  

  “ ఏం జరిగింది. ఒంటోల్ బాగాలేదా ? అపుప్డే వచేచ్సావేంటీ? “ అంటూ అమమ్ అడుగుతూనే తలుపు తీసూత్ పకక్కి జరిగింది. నేనేం 
మాటాల్డ లేదు. 

“  కాలేజీలో  ఏదో జరిగీ ఉంటుంది, నువువ్ సరిగా మాతో చెపప్డం లేదు. అడిగితే ఏం లేదని అంటునాన్వు, ఇపుప్డు కూడా 
అడుగుతునాన్ను. ఏం లేదని బుకాయించకు. ఏం లేకపోతే కాలేజీకి ఎందుకు వెళళ్నంటావు, చెపుప్ , ఒంటోల్ బావుండడం లేదా. డాకట్రు 
దగగ్రికెళాద్మా ” 

   నాకు బావుందని చెపప్లేను. బాగాలేదు. అది కూడా చెపప్లేను. ఇంటికి ఎందుకు వచేచ్సానో కూడా చెపప్లేను. కానీ అమమ్ 
అడిగిందే అడుగుతోంది. ఏం అయింది అని ఓ పది సారుల్ అడిగినటల్నిపించింది. 

     అమమ్మాటలకి లోపలిన్ంచి కోపం వచెచ్సోత్ంది.ఎదురుగా ఉనన్ అమమ్ని గటిట్గా తనాన్నిపిసోత్ంది “ఎనిన్ సారుల్ అడుగుతావ.ఎనిన్ 
సారుల్ చెపాప్లి ” గటిట్గా అరిచాను. అమమ్ బితత్రపోయింది. 

      ” ఎనిన్ సారుల్ అడిగాను ఒకక్సారే కదా అడిగాను. ఆ అడగడం కూడా తపేప్నా. దానికంత గటిట్గా అరిచి సమాధానం ఇవావ్లా. 
నీకేదో  పిచిచ్ పటిట్ంది .” 
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“అవును నాకు పిచిచ్ పటిట్ంది. చాలా! పిచిచ్  పటిట్ంది.  దెయయ్ం పటిట్ంది. సరేనా. ఇంక వెళుల్...”.అనాన్ను గటిట్గా ఏడుసూత్. 
   అమమ్ నోరు తెరుచుకుని ఉంది. ఏం మాటాల్డ లేదు. బొమమ్లా నుంచుండి పోయింది. నేను నా గదిలోకి వెళిళ్ పోయి మంచం మీద 

వాలిపోయాను. నేనెందుకు అమమ్మీద అరిచాను. నాకేం అయింది, అమమ్ని అనన్ందుకు ఫీలయాయ్ను. వెంటనే  అమమ్ దగగ్రికి  వెళిళ్  సారీ 
అనాన్ను. ఏంటో ఏదో అనేసాను. వెంటనే అమమ్ ననున్దగగ్రికి తీసుకుని ,ఒకక్సారి గటిట్గా హతుత్కుంది. 

    కాసేపటికి అమమ్  ననున్గదిలోకి  తీసుకెళిళ్ంది. “ కొంచెం పడుకో. ఏవేవో  ఆలోచనలు మనసులో  పెటుట్కునాన్వు. అవి నినున్ 
ఇలా వీక చేసుత్నాన్యి. అందుకే నువేవ్ం మాటాల్డుతునాన్వో నీకు తెలీడం లేదు. జరిగిన దానోల్ని మంచి మాతర్ం గురుత్ చేసుకో అనీన్ 
బావుంటాయి ” అని దుపప్టీ  సరిచేసి  వెళిళ్పోయింది.  

 “అలాగే “ అని అనుకుంటూ మంచం మీద వాలికళుళ్ మూసుకునాన్ను. 
ఎకక్డి నుంచో అమామ్,శృతీ అంటూ పిలిచిన గోంతు వినిపించింది. నేను ఏంఅనలేదు. 
   ఓ పది నిమిషాలయాయ్కా అమమ్ నా దగగ్రికి వచిచ్ంది. పద,అంది. ఎకక్డికి అనన్టుల్ చూసాను 
“ గుడికి వెళాద్ం. కొంచెం బాగుంటుంది.  “ అని అంది. 
   “ నాకేం రావాలని లేదు. నేనేం దేవుడి దగగ్రికి వెళాళ్లని అనుకోడంలేదు. నాకేం కోరాలని లేదు. అసలు నాకు ఇలుల్ కదలాలంటేనే 

భయంగా ఉంది” అని అనాన్ను. 
“ నీ పకక్నే నేనుంటాను , నీకేం భయం లేదు. భయం అని అనుకుంటే అది అలాగే ఉండిపోతుంది. భయం లేదనుకుంటే ఏ 

భయాలూ ఉండవు, పద,వెళాద్ం ” 
నేను కదలేల్దు, 
“  అదిగో ఆ భయం అదీ పోవాలనే కదా గుడికి రమమ్ంటునన్ది. గుడికి వెళేత్ ఓ విధమైన శాంతి. మన అంతరాతమ్ తలుపులని మనమే 

తెరుసాత్ం. మనకి ఏం కావాలో చెపుప్కుంటాం. కళుళ్ మూసుకుంటాం.  పార్రిథ్సాత్ం.మనలిన్ మనం మరిచ్ పోతాం. ఇవనీన్నువువ్ కూడా  ఆ 
దేవుడి ముందు చెయియ్. నీ మనసుకి కాసత్,పర్శాంతత రా తలీల్. హాయిగా ఉంటుంది ” అంది అమమ్ లాలనగా. 

 చూదాద్ం. అమమ్ అనన్టుల్ మనసు పర్శాంతంగా ఉంటుందేమో చూసాత్ను. లేచాను.  తయారవడానికి ఏం లేదు. కాలేజీకి తయారైన 
బటట్లు నలగ కుండా ఉనాన్యి. 

     ఆటో మాటాల్డింది. ఎకక్డానికి కూడా భయపడాడ్ను. ఆ డైరవరు ననున్ కింద పడేసాత్డేమోనని. కాని అలాంటిది ఏమీ జరగలేదు. 
జాగర్తత్గానే  వెనక వీధులో  ఉనన్ గుడికి తీసుకెలాళ్డు. గుడి చాలా విశాలంగానే ఉంది. మనుషులు కూడా ఎకుక్వ మంది లేరు,భకుత్లు వచేచ్ 
టైము కూడా కాదు. ఎందుకంటే టైము పది దాటింది. డిసెంబరు నెలేమో, ఎండ ఉనాన్ గాలి కూడా ఉంది.  ఉనన్ నాలుగు చెటూల్ ఊగుతూ 
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చలల్టి గాలినిసోత్ంది. అమమ్ అనన్టుల్ ఆలయం పరిసరాలూ పర్శాంతంగా ఉనాన్యి, నేను తొందరగా ఎపుప్డూ గుడికి వెళళ్ను.      
పండగలపుప్డు మాతర్మే వెళాళ్ను.  అది కూడా చాలా చినన్పుప్డు. పెదద్యాయ్కా చదువులో పడి వెళళ్డమే మానేసాను. 

       మళీళ్ ఇనేన్ళళ్కి గుడికి వచాచ్ను. ది శివాలయం. అమమ్ వెనకాలే పర్దక్షణాలు చేసి లోపలికి వెళిళ్ తీరథ్ం తీసుకుని,పూజారి ఇచిచ్న 
గనేన్రు పువువ్ని ,కిల్ప తో కటిట్న జుటుట్లో పెటాట్ను. అకక్డ ఉనన్రావి చెటుట్ చుటూట్ ఉనన్ తినెన్ మీద కూచునాన్ం. మేము ఏం మాటాల్డుకోలేదు. 

 “   ఏదో అనుకుంటాం కాని ,ఈ పార్రథ్న అనేది సెలఫ్ సజెషన. నినున్ నువువ్ ఉతేత్జ పరుచు కోడానికి, కాసత్ మనశాశ్ంతి కోసం మనం 
చేసే ఓ పర్కిర్య మాతర్మే. మానసిక సోమరులం కాకుండా దేవుడు మనకి కొండంత అండగా ఉంటాడు. మనశాశ్ంతిని ఇవవ్మని దేవుడిని 
కోరుకో  నీకంతా బాగా అయిపోవాలని. ” నిశశ్బధ్ంగా అమమ్ చెపిప్నవనీన్ విని తల ఊపాను..ఇంటికొచాచ్క కొంచెం సేపు బాగానే ఉంది. మళీళ్ 
మామూలే.భయం చెమటుల్. 

    నానన్ సాయంతర్ం ఇంటికొచాచ్రు . అమమ్ ఏం చెపోత్ందో అనీన్ వినపడుతునాన్యి. గబగబా నా దగగ్రికి వసూత్నే నుదురు మీద 
చేయిని వేసారు. జుటుట్ని పైకి తోసారు.నా మొహంలోకి చూసారు. 

“ ఏమామ్,శృతీ !ఎలా ఉంది? అసలేం జరుగుతోంది? కాలేజీనుంచి వచేచ్సావా?“  అంటూ తలని నిమిరారు. ఏం చెపప్లేక ఏడవడం 
మొదలెటాట్ను. ఆపుకోలేకపోయాను. 

    ఈ ఊరు వచిచ్నపుప్డు ఈ కళళ్లోల్ కలలు, గుండెలోల్ ఆశలూ  ఉనాన్యి.  కానీ ఇపుప్డు ఏం లేవు. ఎకక్డికో వెళిళ్పోయాయి. 
అందనంత దూరంలో ఉనాన్యి. ఇపుప్డు మాతర్ం కళళ్లోల్ నీళుళ్, గుండెలోల్ మోయలేని బరువు. నా వాళల్ని మోసం చేసుత్నాన్ను. అంతే 
కాకుండా ననున్ నేను మోసం చేసుకుంటునాన్ను. 

     ఆ తరవాత, రోజూ కాలేజీకని బయలేద్రడం, వెంటనే భయంతో ఇంటికి వచేచ్యడం, అలా ఇంటోల్ వారం రోజులునాన్ను. చదువు 
గురించి ఆలోచించడం లేదు. తిరిగి కాలేజీకి వెళాళ్లనిపించడం లేదు. అలా అని అమమ్కి నానన్కి చెపప్లేదు. కానీ వెళళ్డం లేదు. కాలేజీకి 
ఎపుప్డు వెళాత్వూ అని ఉదయం లేవగానే అడుగుతునాన్రు. కానీ నేనేం సమాధానం ఇవవ్లేదు, వాళళ్కి ఏం చెయాయ్లో తెలియడం లేదు. 

   నానన్గారు కాలేజ కి వెళిళ్ మాటాల్డి వచాచ్రు. అకక్డ ఏం మాటాల్డారో తెలీదు. నేను అడగ లేదు. తెలుసు కోవాలనిలేదు. నాకు 
వెళాళ్లని లేనపుప్డు అడిగి లాభం ఏం ఉంది?  ఏదో సథ్బత్త ననున్ చుటెట్సోత్ంది. మంచం మీద ఎంత సేపని పడుకుంటాను. అందుకని 
చేతికొచిచ్న పుసత్కం తీసి చదవడం మొదలు పెటాట్ను. ఏం చదువు తునాన్నో నాకేం తెలీడంలేదు. చదివింది మరిచ్పోతునాన్ను. చాలా సారుల్ 
పర్యతిన్ంచాను, అసలు ఏం చదువుతునాన్నో నాకేం అరథ్ం కావడం లేదు. ఎందుకిలా అవుతోంది ? 

  ఎపప్టికీ ఇంతేనా? ఇలాగే మొదుద్లా ఉండిపోతానా ? ఏం చెయాయ్లో తెలీడంలేదు. కోపం వచెచ్సోత్ంది ,నా మీద నాకే కోపం. ఏం 
చేయాలో తోచక అటూ ఇటూ చూసాను. అంతే , చదవలేక పోతునాన్ననన్ కోపంతో చేతిలో ఉనన్ పుసత్కానిన్ విసిరేసాను. ఆ పుసత్కం అకక్డ 
టేబుల మీద ఉనన్ కాఫీ కపుప్, మంచినీళళ్ సీసా,మీద పడింది. వెంటనే ఆ రెండూ కూడా ఒకక్సారి కింద భళుళ్మని శబధ్ం చేసూత్ పడాడ్యి. 
ఆశబాధ్నికి ఒకక్సారి భయ పడాడ్ను.. 
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   వెంటనే కంగారు పడుతూ అమమ్ గదిలోకివచిచ్ంది ” ఏంటీ శబధ్ం? ఏం పడిపోయింది? ” అని జరిగింది తెలుసుకోడానికి అమమ్ 
గదిలోకి వచిచ్ంది. వసూత్నే ననూన్,కింద పడిన వాటినిచూసింది. 

“ అహఁ  ఏం లేదు. టేబుల తుడుసూత్ంటే ఆ రెండూ కింద పడాడ్యి ” అని అనాన్ను. ఆ అనడంలో భయం అమమ్ కనిపెటిట్ంది. 
వెంటనే నా దగగ్రికి వచిచ్ంది. 

    “   ఏం పరావ్లేదు. కపుప్ విరిగిందని భయపడుతునాన్వా? ఏం పరవాలేదు.కంగారు పడకు , లోపల ఇంకా చాలా ఉనాన్యిలే” 
అని అనునయంగా మాటాల్డింది. 

     అమమ్ ఓ సారి ననున్ చూసి ,వెళిళ్పోయింది. అమమ్ వెళిళ్పోయినా భయం ఎకుక్వైంది . ఆ భయం రాను రానూ నొపిప్గా 
మారింది. భరించలేని నొపిప్. అరథ్ం లేని భయం, అరథ్ం లేని ఆలోచనలు, నేను డిపెర్షన లోకి వెళుత్నాన్ననిపిసోత్ంది. డిపెర్షన అంటే ఇదా? 
ఇలాగే  పర్వరిత్సాత్రా ? అమమ్ అనన్టుల్ నాకు పిచాచ్,ఇది ఓ రకమైన పిచాచ్? అంటే.  నేను. ఆలోచించలేను. నాకు పిచిచ్ అనన్ విషయానిన్నేను 
ఊహించలేను. జీరిణ్ంచుకోలేక పోతునాన్ను.  కతిత్ తీసుకునాన్ను. ననున్ నేను బాధ పెటుట్కోవాలి. శికిష్ంచుకోవాలి, అపప్టికిగాని,ఈ బాధలు 
తగగ్వు. 

     కతిత్ తీసాను. మణికటుట్ దగగ్రగా పెటిట్ కోసుకోబోయాను. ఇకక్డ కోసుక్ంటే రకత్ం కింద పడుతుంది. కింద అంతా అసహయ్ంగా 
అవుతుంది. బాగా ఆలోచించి బాతూర్ం లోకి వెళాళ్ను. మణికటుట్ దగగ్ర కోసుకోబోయాను.  ఎలా వచాచ్రో ఎపుప్డు వచాచ్రో నానన్ వచిచ్ నా 
చేయి పటుట్కునాన్రు. నానన్ వసాత్రని అనుకోలేదు.  కాని అపప్టికే కొంచెం గీసుకుని పోయింది. గాయం అయిన దగగ్రనుంచి రకత్ం 
కారుతోంది. దానిన్ చూసి నానన్ షాక తినాన్రు.. 

 “   ఆఁ ఆఁ. అదేంటీ ?ఏంటిది?   ఏంచేసుత్నాన్వ?  ” అనాన్రు గటిట్గా. ఆ గొంతులో బాధ సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది. ఆ మాటలు వినన్ 
వెంటనే అమమ్కూడా పరుగున బాతూర్ం లోకి  వచిచ్ంది. కనిపిసుత్నన్ దృశయ్ం చూసి నోరు తెరిచింది 

“అయోయ్.అయోయ్. ఇదేంటీ ? ఆ రకత్ం ఏంటీ ?  ఈ కోత ఏంటే ? చేతిలో ఆ కతేత్ంటీ, నీకేం అయిది?.ఏమైనా పిచాచ్ వెరార్ !” అంటూ  
అమమ్ ఏడుపు మొదలు పెటిట్ంది. 

    నాకు ఏం చేయాలో తెలీలేదు. తపుప్ చేసినటుల్గా తలొంచుకని నేను అలాగే బాతూర్ంలో కూచుండి పోయాను. కదలేల్దు. వెరిర్గా 
నేల వైపు చూసూత్ండిపోయాను. అమమ్ మెలిల్గా ననున్  లేవదీసింది. నేను చినన్పిలల్లా ,లేచి వాళళ్తో గదిలోకి వెళాళ్ను. నానన్ దూదితో 
మణికటుట్ కడిగి శుభర్ం చేసి మందు రాసారు. 

“నాలుగురోజుల కిర్తం కూడా ఇలాంటిదే ఏదో చేసినటుట్ంది. ఇలాగే మణికటుట్ మీద గీరలునాన్యి. ఏంటని అడిగాను. ఏదో 
చెపిప్ంది.అయితే ఆ రోజున కూడా ఇలా కోసుకుందా?  అసలు ఐడియా కూడా రాలేదు, ఇది ఇలా కూడా చేయగలదని. ఏళుళ్ వెడుతునన్కొదీద్ 
మొదుద్లా తయారవుతోంది. ఇది ఏంటిలాల్ తయారయింది ” అని అమమ్ అంటూంటే ననున్ కానటుట్ ఉనాన్ను. 

“ పడుకో. భయంగా ఉంటే మా గదిలో పడుకో. మేము ఇకక్డే ఉంటాం ” 
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    నా గురించి నిజంగానే బాధ పడుతునాన్రు. నేను వీళళ్ని తపుప్గా అరథ్ంచేసుకునాన్ను. వీళుళ్ నా శతృవులనుకునాన్ను. కానీ కాదు. 
వాళుళ్ నా దగగ్రికి వదాద్మని పర్యతిన్సుత్నాన్రు కానీ నేనే దూరం జరిగిపోతునాన్ను. ఓ గూడులో ఉండిపోతునాన్ను. ననున్  నేను ఓ ఖైదీగా  
చేసుకునాన్ను. అందులోంచి బయటికి రావడానికి ఇషట్పడడంలేదు.  ఎవరితో మాటాల్డడానికి ఇషట్పడడంలేదు. ఒంటరితనానిన్ 
కోరుకుంటునాన్ను. అలాగే మంచం మీద వాలిపోయాను.  ఎంత సేపునాన్నో తెలీదు. అమమ్ వచిచ్ంది. నా నుదురు మీద చేయి వేసింది. ఆ 
చేతిని అలాగే పైకి జరిపి జుటుట్ సవరించింది. 

“ లే,కొంచెం అనన్ం తిను.నానన్గారు కూచుని ఉనాన్రు” 
  అనన్ం తినే టైమయిందా. అంత సేపు పడుకునాన్నా నాకసలు తినాలని లేదు. తినకపోతే బాధ పడతారు. వెళిళ్ నానన్ గారి పకక్న 

కూచునాన్ను. వాళళ్ సంతృపిత్ కోసం తింటునాన్ను. 
అమమ్ పకక్న కూచుని కొసరి కొసరి తినిపిసోత్ంది. బలవంతంగా తింటునాన్ను 
 ఇలా ఎనాన్ళుళ్ ?ఎందుకిలా చేసోత్ంది ? పోనీ ఏదైనా డాకట్రు దగగ్రికి వెళాద్మంటే,ఏం చెపాత్ం ?ఏ రోగం ఉందని తీసుకెళాత్ం? పార్బెల్ం 

ఏంటీ అంటే ఏం చెపాత్ం? అసలు ఇది ఏంటో మనకి ఎవరు చెపాత్రు ? 
నేను వాళిళ్దద్రిని చూసుత్నాన్ను. నిజమే. నాకు ఏంటి?  ఏ రోగం ఉంది ? ఏం తెలీడం లేదు? ఎవరు చెపాత్రు? 
“సైకియటిర్సట్ దగగ్రికి తీసుకెళేత్ బావుంటుంది” అని నానన్గారు తిరిగి అనాన్రు. 
“ అంటే శృతికి” అమమ్ ఆపేసింది. ఆ తరావ్త మాటని అనలేక పోయింది. 
“అదేం కాదు. కానీ ఎందుకైనా మంచిది, ఓ సారి  సైకియాటిర్సట్ దగగ్రికి తీసుకెళేత్   బావుంటుందని  నాకనిపిసోత్ంది. ఎందుకంటే 

శృతి చేసుత్నన్ది ,నారమ్ల గా లేదు. ఆ కోపం,అరవడాలూ,ఏడవడాలు, చేయి కోసుకోడాలూ ఇవి మామూలు వాళుళ్ ఎవరూ చేయరు” అని 
అనాన్రు 

“అందరికీ తెలిసేత్ ఏఁవనుకుంటారూ ? కొనిన్రోజులు పోతే అదే సదుద్కుంటుంది ” 
“ఎవరికో తెలుసుత్ందని దానిన్ ఇలా నరకంలో ఉంచెసాత్మా! చెపుప్,ఇపుప్డది కాలేజీ మానేసింది . ఇంటోల్ ఉటిట్గా కూచుంటోంది. ఇలా 

మామూలుగా పిలల్లెవరూ చెయయ్రు. ఒకొక్కక్ సారి దాని పిచిచ్ కోపం చూసేత్ అరథ్ం అవుతోంది. దానికి ఏదో మెంటల పార్బెల్ం ఉందని. ఎంతో 
యాకిట్వ గా ఉండేది. ఇపుప్డ అలా లేదు అంటే ఏదో లోపం అనే అనిసుత్ంది. మనం ఓ డాకట్రు దగగ్రికి వెలాళ్లిస్ందే,నువేవ్ం అడుడ్ చెపప్కు.” 

అమమ్ ఏడుసోత్ంది.నానన్ ఏదో అంటునాన్రు. 
 వాళళ్ దృషిట్లో నేను నారమ్ల గా లేను, ననున్ ఓ డాకట్రు దగగ్రికి తీసుకెళాళ్ని కదా వాళుళ్ అను కుంటునాన్రు. అంటే డాకట్రు దగగ్రికి 

తీసుకెళేళ్  సిథ్తిలో ఉనాన్నంటే నేను ఓ పేషెంటుని. ఆ సంగతి ననున్ అడగాలి గదా. ఏంటమామ్ ఏం అవుతోంది, ఓసారి డాకట్రు దగగ్రికి నినున్ 
తీసుకెళాత్ం.  వసాత్వా ,మనం డాకట్రు దగగ్రికి వెళుళ్నాన్ం అని అనాలి కదా. అదేం చెయయ్లేదు.ననున్ఏమీ అడగలేదు. నాకు కోపం వసోత్ంది. 
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ఎపుప్డూ వాళళ్ ఇషట్మేనా. నాకు ఇషాట్యిషాట్లుండవా ఉంటాయి కానీ అడగరు. నేను వాళుళ్ చూపించిన ఆ డాకట్రు దగగ్రికి వెళళ్ను. 
ఏంచేసాత్రో చూసాత్ను. అని కోపంగా మనసులోనే అనుకునాన్ను. 

 “ డాకట్రు అంటే ఎవరునాన్రు ? మీకు తెలిసిన వాళుళ్ ఎవరైనా ఉనాన్రా ? ఎకక్డైనా బోరుడ్ చూసారా ? వినాన్రా? “ అంది అమమ్ 
ఏడుపు ఆపి. 

  “  లేదు . ఇంతవరకూ ఆలాంటి బోరుడ్లని  ఎకక్డా చూడలేదు. మనకి ఆ అవసరం కూడా రాలేదు. పకక్వీధిలో ఓ మలీట్ సాప్లిటీ 
హాసిప్టల ఉంది. అకక్డ ఎవరైనా ఉంటారేమో చూసాత్ను. లేకపోతే సైకియటిర్సట్ ఎకక్డ ఉంటారో చెపాత్రు. కనుకొసాత్ను  “ అంటూ బయటికి 
వెళాళ్రు. ఓ పావుగంట తరవాత వచాచ్రు. 

 “  సైకియాటిర్సట్ గురించి  కనుకునాన్ను.వాళళ్ పానెల లో ఓ సైకియాటిర్సట్ ఉనాన్రుట. ఆవిడ పేరు శిఖా ఆ డాకట్రు శిఖా ఈ 
ఆసుపతిర్కి రోజూ మధాయ్హన్ం పనెన్డు తరవాత వసాత్రట. వచిచ్, ఓ గంట ఉంటారుట. అవసరం అయినపుప్డు కూడా  టైముతో నిమితత్ం 
లేకుండా వసాత్రుట, ఆవిడకో కిల్నిక ఉందిట. ఆ కిల్నిక కి పగలు మాతర్మే వసాత్రుట, ఆ కిల్నిక మనకి  దగగ్రంటే దగగ్ర కాదు కానీ, ఓ పది 
కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉంది. ఆవిడ ఫోన నంబరు అడిగి తీసుకునివచాచ్ను. అపాయింట మెంట తీసుకుందాం. “ అని వెంటనే ఆ డాకట్రుకి 
ఫోన చేసి  మాటాల్డి అపాయింట మెంట తీసుకునాన్రు.  

“  డాకట్రు గారు పనెన్ండు గంటల వరకే ఉంటారుట, మనకి మనం తొమిమ్ది గంటలకే బయలేద్రి వెళాద్ం. ఉదయం పది గంటలకి 
అపాయింట మెంటు ఇచాచ్రు. ఆ సమయానికి రమమ్నాన్రు ” 

“ అయితే నేను ముందుగానే వంట అదీ చేసేసాత్ను. తిరిగి వచేచ్సరికి ఎంత టైమైనా పరవాలేదు. మనం టిఫిన చేసి వెళాద్ం. ” అంటూ 
శృతీని చూసింది. 

జరుగుతునన్ది నా విషయం కాదనన్టుల్గా టీవి చూసూత్ కూచునాన్ను     కళుళ్ ఆరప్కుండా వింటునాన్డు మానవ. శృతిని ఆశచ్రయ్ంగా 
చూసూత్ తినడం మానేసాడు. పేల్టులో పెటుట్కునన్వి అలాగే ఉనాన్యి. ఈమె జీవితంలో ఇంత భయంకరమైన గతం ఉందా?  అదే అనాన్డు 
ఆమెతో. 

 “ ఇంతకనాన్ భయంకరమైనవి జరిగాయి. ఇంకా ఉనాన్యి. వింటారా?  ఆపెయనా “ 
“ ఆపదుద్. ఇంతవరకూ వచాచ్కా ఆపెసాత్నననకండి. మీరు ఎలా నారమ్ల అయాయ్రో తెలుసు కోవాలి. అయితే ఒకక్నిమిషం. వేరే 

పేల్టులో మనకి వేరే పదారాథ్లు వేసి తీసుకొసాత్ను “ అంటూ లేచాడు. 
అలాగే అనన్టుల్గా తల ఊపి నవివ్ంది. రెండు పేల్టల్లోల్ పెరుగు వడలు వేసి తీసుకొచాచ్డు.  ఓ పేల్టు ఆమె ముందుంచి చెపప్ండి 

అనన్టుల్ శృతిని చూసాడు. ఆమె అరథ్ం చేసుకుని మొదలు పెటిట్ంది 

PPP 
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“ఆ మరాన్డు వాళళ్తో రానని గొడవ పెటాట్ను. ఏడాచ్ను.లాభం లేకపోయింది. నాలుగు సారుల్ బతిమాలించుకునాన్కా వాళళ్తో 
వసాత్ననాన్ను. కానీ కోపంగానే ఉనాన్ను. పది గంటలకి ముగుగ్రం డాకట్రు కిల్నిక కి వెళాళ్ం. బిజీగా ఉనన్ రోడోల్  ఓ నాలుగు అంతసుథ్ల భవనం 
లో ఆమె కిల్నిక ఉంది. కింద  అనీన్ దుకాణాలు అవి తెరిచీ ఉనాన్యి. పైన అనీన్వరసగా డాకట్రల్ కిల్నిక లు. మెడికల షాపులు ఉనాన్యి అందులో 
ఒకటి డాకట్ర శిఖా కిల్నిక . అది ఓ మలీగ్.దాని షటట్ర  పూరిత్గా పైకి ఎతీత్ ఉండడంతో  ఎంటెర్నస్  వెడలుప్ గా ఉంది. ముందు అడుడ్గా ఓ చెకక్ 
పారిట్షన ఉంది. ఓ మనిషి వెళేళ్ంత దారి ఉంది, 

     లోపలికి వెళాళ్ం. అది ఓ పెదద్ గది.  దాని మధయ్లో పారిట్షన లాగా నీలి రంగు తెర ఉంది. కానీ అది ఓ పకక్కి లాగేసి ఉంది. 
అందుకని లోపల ఏం జరుగుతోందో బాగా కనపిసోత్ంది.ఓ చేతోత్ ఫోన లో మాటాల్డుతూ, మరో చేతోత్ ఏదో రాసూత్నన్ లేడీ డాకట్రు  
కనిపించారు.ఆవిడ మమమ్లిన్ చూసి, కూచో మనన్టుట్ తల ఊపుతూ చేతోత్ సైగ చేసింది..  ఓ పకక్కి చూసాం.  గోడకి  వైపున వరసగా నాలుగు 
తెలల్ పాల్సిట్క కురీచ్లునాన్యి. ఓ మూల టీపాయ ,దానిమీద రెండు పేపరుల్నాన్యి. దంతం రంగు గోడల మీద అందంగా ఉనన్ పెయిటంగ 
లునాన్యి. పైన ఫాన మెలిల్గా తిరుగుతోంది. చాలా నీట గా ఉనన్ కిల్నిక అది. 

    మేము కూచునన్ ఓ ఐదు నిమిషాలకి,  ఫోన పెటేట్సి, తెర ని పూరిత్గా లాగి వేసేసింది. మరో రెండు నిమిషాలకి వెంటనే తెరని 
పకక్కి కొంచెం జరిపి,మళీళ్  ఆమె లోపలికి వెళిల్ంది. మరో  ఐదు నిమిషాలు అయాయ్కా  తెర పకక్ నుంచి బయటికి వచిచ్, రమమ్నన్టుట్గా 
తలఊపి. తన టేబుల దగగ్రికి వెళూత్, మమమ్లిన్ పలకరింపుగా చినన్ నవువ్ నవివ్ంది.  

      మేము లోపలికి వెళాళ్ం. కూచోమంది.  అందరం కూచునాన్ం . ఆమె పేరు డా.శిఖా చోపార్. ఆ పేరు పకక్నే ఓ రెండు డిగీర్లు  
ఉనన్ ఓ చెకక్ముకక్  ఆటేబుల మీద ఓ పకక్గా ఉంది. టేబుల మీద ఉనన్ గాడు పలక కింద ఏవో రెండు ఫొటోలునాన్యి.ఆమె  సనన్గా 
చినన్గా, తెలల్గా, కతిత్రించిన నలల్టి జుటుట్తో చకక్గా, చెదరని నవువ్తో మమమ్లేన్ చూసోత్ంది. 

      మేము అందరం కూచోగానే నవువ్తూ పలకరించింది. అలా  పలకరించడం ఆమె వృతిత్. అది ఆమె పొర్ఫెషన. ఆ నవువ్,ఆ 
మాటలోల్ని మెతత్దనం,మంచిదనం అంతా బూటకం, పై పూత నాటకం. ఈ సంగతి నాకు తెలుసు.  అందుకే ఏం అనలేదు. మౌనంగా 
ఉనాన్ను. 

నాతో ఏదో మాటాల్డింది . కానీ నేను జవాబివవ్లేదు. అయినా ఆమె నవువ్తూనే ఉంది. 
    “ముందు పేరెంటస్ గా మీరు మీ అమామ్యితో ఎలా ఉంటారో నాకు తెలియాలి. ఆ తరవాత దానిపై మీకు కొనిన్ విషయాలు 

చెపాప్లి, మిమమ్లిన్ కొనిన్ విషయాలు అడగాలి.  ఏదీ దాచకుండా అనీన్ చెపప్ండి ” నానన్ ఆశచ్రయ్ంగా ,కొంచెం ఆందోళనగా చూసారు. 
    అమమ్ భయంగా చూసింది. నానన్ కూడా ఇంచు మించు అలాగే ఉనాన్రు. ఇదద్రూ నా వైపు చూసారు. అది డాకట్ర గమనించారు. 
“శృతీ బయట కూచో ” అని ఆమె అనాన్రు. నేను బయటకి వెళాళ్ను.  
      ఆ డాకట్రు వాళళ్ని ఏవో అడుగుతారు. నాకు తెలుసు వాళుళ్ అనీన్ అబదాద్లు చెపాత్రు. ననున్ ఎంతో బాగా చూసుకుంటునాన్మనే 

చెపాత్రు. వాళళ్ తపుప్ ఏం లేదు అనన్టుల్గా జవాబులిసాత్రు. వాళళ్ మాటలు నమమ్కండి అనాలి. 
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    ఓ పది నిమిషాలయాయ్కా ననున్ లోపలికి రమమ్నాన్రు. నేను వెళిళ్ కూచునాన్ను. ఆమె ఏం అడిగిందో తెలీదు కానీ చాలా సీరియస 
గా ఉనాన్రు అమమ్ నానన్గారు. 

   “ ముందు కొనిన్ పర్శన్లుగా అడుగు తాను. నిజాయితితో జవాబులివవ్ండి ” అని అమమ్ని చూసింది. 
   నేను అమమ్నే చూసుత్నాన్ను. ఎటువంటి జవాబులు ఆమె ఇసుత్ందో, అమమ్ నా వైపు చూసింది. అది ఆ డాకట్రు అరథ్ం 

చేసుకునన్టుట్ంది. 
  “ఓ కే, మీరు చెపప్దుద్.  ఇపుప్డు మీకు ఓ పేపరిసాత్ను  , మీరు నిజాయితిగా దానికి జవాబులిసేత్ నాకు  అరథ్ం అవుతుంది. ఇంటోల్ 

అమామ్యి పటల్ మీ పర్వరత్న ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసుత్ంది  ”  అంటూ  ఆవిడ ఇదద్రికీ చేరో కాగితం ఇచిచ్ంది. నేను మౌనంగా వాళళ్నే 
చూసుత్నాన్ను. 

    నా గురించి వాళల్ని అడగడం ఏంటీ ?  అసలు మా వాళళ్ గురించి ననున్ అడగాలి. ననున్ చెపప్మంటే బావుంటుంది. నాతో 
వాళెళ్లా ఉంటారో నేను చెపాత్ను. ఇంటోల్ ఎలా ఉంటారో , వాళేళ్ం చేసాత్రో  మీకు తెలీదు.   డాకట్రు గారూ వాళళ్ని రాయమనదుద్. వాళళ్ 
నోటితోనే చెపిప్ంచండి, నేను వినాలి.  

   నేను అనన్ం తింటునన్పుప్డు కూడా సలహాలు ఇవవ్డం మానెయయ్రు. నేనేం చెయాయ్లో , ఎంత సేపు చదవాలో, ఏ సబెజ్కట్ కి ఎంత 
టైము కేటాయించాలో,  పిర్పరేషన ఎలా ఉండాలో, ఏం చేసేత్ మారుక్లు ఎకుక్వ వసాత్యో ఇవే చెపూత్ంటారు. నేను కనపడితే చాలు, ఇదే,నాతో 
మాటాల్డడానికి వేరే సబెజ్కట్ ఏం ఉండదు. ఎంతో కోపం వచేచ్ది . అయినా ఎంతో ఒబీడియెంట గా ,అనీన్ అలాగే చేసాను. అది నాకెంత 
విసుగుని ,చిరాకుని తెపిప్సుత్ందో వాళళ్కి తెలీదు. చెపిప్ందే చెపాత్రు. ఒకోక్సారి కోపం కూడా వచేచ్ది. అబాబ్ నాకు తెలుసు మీరు అనిన్ సారుల్ 
చెపప్కండి, అని అనాలనిపిసుత్ంది కానీ అనలేదు. ఒకక్ మారుక్ తగిగ్నా అమమ్, ఎనిన్ అనేదో, అవి తిటుల్ కాదు. కాని ఇంకా ఎకుక్వ సేపు 
చదవాలి, అలా అయితేనే నీకు మెడిసిన లో సీటు వసుత్ంది. లేకపోతే.  ఏ బిఎసీస్ లో నో చేరాలి.  ఒకోక్సారి నా చదువు విషయమై ఇదద్రూ 
వాదించుకునే వారు.  

    ఆఫీసు నుంచి వసూత్నే , నానన్ గారు రాగానే వేసే మొదటి పర్శన్, రేపు ఏదైనా పరీక్ష ఉందా, ఉంటే టిఫిన తినేసి, కాసేస్పు రెసట్ 
తీసుకుని, పిర్పేర అయిపో , అది అయిపోతే , ఎంసెట మోడల పేపరు పార్కీట్సు చెయియ్.  సాట్ప కాల్క దగగ్ర పెటుట్కో,  పరెఫ్కట్ గా ఉండాలి .  ఇలా 
ఉంటుంది మా ఇంటోల్ మామధయ్ సంభాషణలు, ఇరవై నాలుగగ్ంటలూ చదువు, మారుక్లూ ఇది నా నేపథయ్ం. నా కనాన్ నా చదువు మీదే 
ఎకుక్వ ఇషట్ం. ఈ అతి పేర్మ అతి శర్దధ్, నాకేం ఇషట్ం లేదు. ఇవనీన్ ననన్డిగితే చెపేప్దానిన్. ననున్ రాయమంటే రాసేదానిన్. 

   వాళళ్ మీద నాకు అనుమానమే, ఉనన్దునన్టుట్గా జరిగింది జరిగినటుల్గా వాళుళ్ రాసాత్రనన్ నమమ్కం లేదు. రాయరు, వాళళ్ 
కోణంలోంచి చూసూత్ రాసాత్రు. ననున్ రాయమంటే  బావుంటుంది. 

   ఓ ఐదు నిమిషాలోల్ ఇదద్రూ రాసి ఇచేచ్సారు. ఆవిడ వాటిని ఓసారి చూసి ఓ పకక్గా ఉంచింది. అమామ్నానన్గారు  ఆమెనే 
చూసుత్నాన్రు,  ఏం చెపాత్రో అని.వాళిళ్దద్రిని డాకట్రు గారు చూసారు. 
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      మధయ్ మధయ్లో నానన్, ఆమెకి నా గురించి,ఈ మధయ్ కాలంలో జరిగినవి అనీన్, రెండు సారుల్ కతిత్తో కోసుకోడం, ఏడవడం, అదీ 
ఒక దాని తరావ్త ఒకటి చెపుత్నాన్రు. కానీ అనీన్ చెపప్లేదు. ముఖయ్ంగా పదో కాల్సులో ఉనన్పప్టి సంగతి ,వాళుళ్ చేసినది చెపప్లేదు . ఒకవేళ 
ననన్డిగితే నేను చెపాత్నా, బహుశా చెపప్క పోవచుచ్. డాకట్రు ముందు నా వాళళ్ని నేను డిగేర్డ చేయలేను. జరిగిన దానిన్వాళుళ్ ఓ విధంగా, నేనో 
విధంగా చెపప్ం. 

   ఓ రెండు నిమిషాలయాయ్కా డాకట్రు నానన్వైపు చూసింది, తలని కదిలించింది.  
“నేను శృతితో కొంచెం పరస్నల గా మాటాల్డుతాను. మీరు కాసత్ బయటికి వెళిళ్ కూచోండి. అని నెమమ్దిగా అంది ” ఆమె అలా  

అనగానే అమామ్ నానన్   బయటికి వెలిళ్పోయారు. 
“నేను కొనిన్ పర్శన్లు అడుగుతాను.కి అడుగుతాను,సమాధానం చెపాత్వా....”.ఆమె అదే శాంత సవ్రంతో అంది. 
తలఊపాను. 
“రాతిర్ లేట గా పడుకుంటావా ? ” అసలు నిదేర్ పోను అయినా నీకెందుకూ అని అందామనుకునాన్ను, 
కాని అనలేదు. “అపుప్డపుప్డు ” ఆమె మొహం చూడడానికి ఇషట్పడలేదు. 
అకక్డితో ఆగలేదు. అనన్ం సరిగా తింటావా. ఏ కూరలిషట్ం. ఏది ఎకుక్వ ఇషట్ం. పాత జీవితం,ఏదీ వదలేల్దు. ఎనోన్ అడిగింది. 

అనిన్ంటికి సమాధానంగా చినన్ చినన్ పదాలు ఇసూత్ వచాచ్ను. 
“ఎవరైన్నా పేర్మించావా ?“ ఉలికిక్ పడాడ్ను. 
   అది పేర్మో కాదో తెలీదు కాని వంశీ, ఆరన్వ, ఇపుప్డు పర్దుయ్మన్.  ఈ ముగుగ్రూ నాజీవితంలో పదో కాల్సు,డిగీర్లో నాకు దగగ్రగా 

వచిచ్న వాళుళ్. ఇపుప్డు వంశీ ఐఐటీ చెనైన్ లో ఉనాన్డు ,ఆరన్వ ఈ లోకంలోనే లేడు. పర్దుయ్మన్కి  నా కనాన్,  నా కవితలు సాహితయ్ పరిజాఞ్నం 
అంటే ఇషట్ం. కానీ ఇవనీన్ పేర్మ లోకి కావు. ఒకవేళ వచిచ్నా ఆమెకి ఎందుకు చెపాత్ను ? అబదధ్ం చెపాప్లి. ఆమెకి నా సేన్హాల గురించి 
ఎందుకు చెపాప్లి ? ఒక వేళ చెపేత్, ఆమె ఏం చేసుత్ంది ?ముందు అమామ్ వాళళ్కి చెపుత్ంది. వాళుళ్ ననున్ నిలబెటిట్, మళీళ్ ఇంటోల్ పెదద్ సినిమా 
తీసాత్రు. ఇవనీన్ వినాన్కా . సలహా ఇసుత్ందా?ఈ క్షణాన బాగానే ఉంటుంది.ఇంటి కెళాళ్క పని చేసుత్ందా?  

అందుకే  “ లేదు “అనాన్ను. 
“కొనిన్ పర్శన్లు  అడుగుతాను, సూటిగా సమాధానాలు ఇవావ్లి ” 
తల ఊపాను. ఆమె ఏదో అడుగుతోంది . నేను ఏం చెపుత్నాన్నో నాకు తెలీదు. 
కానీ నా జవాబులనిన్ంటికీ పర్శంసా పూరవ్కంగా చూసోత్ంది. బాగా చెపాప్వ అనన్టుల్ చూసోత్ంది. 
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 పైగా ఆమె సేన్హ పూరవ్కంగా నవివ్ంది. కాని నేను నవవ్లేదు.పైగా కోపం వసోత్ంది. చేతిలో ఉనన్దానితో  ఆమె మొహానిన్ 
కొటాట్లనిపించింది. 

   ఆమె ఓ సారి నామొహం వైపు చూసింది. ఇంక చాలు.అంది ఆమె. నేను నవావ్ను.హమమ్యయ్ అయిపోయింది. సంతోషం. చాలా 
రోజుల తరవాత నవావ్ను. 

     ఓ పది నిమిషాల తరవాత,బయట కూచునన్ అమామ్ నానన్ని లోపలికి పిలిచింది. వాళుళ్ చాలా ఆతృతగా డాకట్రునే చూసుత్నాన్రు. 
ఆమె చెపుత్నన్దంతా శర్దధ్గా వింటూ అలాగా అనన్టుల్గా చూసుత్నాన్రు. వాళళ్ మొహాలోల్ కృతజఞ్త కనిపిసోత్ంది. 

   “మీ అమామ్యిని సట్డీ చేసాను. అది పేరెంటల అబెస్షనస్, మొదటినుంచి మీ పెర్షర చాలా ఉనన్టట్నిపిసోత్ంది. అందుకే ఈ విధంగా 
ఉంది. మీరు ఆమెని ఏ విషయంలో కూడా ఫోరుస్ చెయయ్కండి. ఆమెకి ఇషట్ం లేని పనులు చేయించకండి. అంతే. ఆమె పర్సుత్తం  డిపెర్షన లో 
ఉంది. సూసైడ చేసుకోడానికి పర్యతిన్ంచిందని అనాన్రు. ఆ టెండెనీస్ కూడా ఉనన్టుట్గా ఉంది. అదంతా డిపెర్షన మూలంగానే. దీనికి 
మందులు మొదలు పెడదాం. ఏం పరవాలేదు. ఇంకా ఎకుక్వ అవకుండా నేను పర్యతిన్సాత్ను ” అని ఆమె తల ఓ పకక్కి వంచి ,పిర్సిర్క్పష్న  
రాసి నానన్గారి చేతికిచిచ్ంది. 

   దానిన్ ఓ అపూరవ్,అమూలయ్మైన  రతన్ంలా. గుళోళ్పూజారి ఇచిచ్న దేవుడి పర్సాదంలా ఎంతో భకిత్తో అందుకునాన్రు. వాళళ్ 
కళళ్లోల్ కృతజఞ్త,సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది.  

  “ తగిగ్ పోతుందా?“ ఆశగా అమమ్అడిగింది. 
   ఆ పర్శన్ కనాన్ఎందుకొచిచ్ందీ అని అమమ్ అడిగితే బావుంటుంది. దానికి సమాధానం,మీరే మీమూలంగానే అని డాకట్రు అంటుంది. 

కానీ అమమ్ అడగలేదు. కాని ఆవిడ అనన్ పేరెంటల అబెస్షనస్ అనన్దాని అరథ్ం అదే. దాని అరథ్ం అమమ్కి తెలిసిందో లేదో ! ఈ ఒతిత్డి అనన్ది 
కూడా వినిపించుకుని ఉండదు. ఆమె అనన్వి సరిగా విని ఉంటే నేనిలాల్ అవడానికి కారణం వాళేళ్ అని అరథ్ం అవుతుంది. 

  “  ఈ మందులు డిపెర్షన కి, ఇవి వాడితే ఆమె మూడ ని తగిగ్ంచచుచ్. అది తగిగ్తే ఆ కోపం, అరవడం ఏడవడం అవీ తగగ్చుచ్. ఓ 
పదిహేను రోజుల తరవాత అమామ్యిని తీసుకురండి ” ఇంక వెళళ్చుచ్ అనన్ టుల్గా తల ఊపింది. బయటికి వచాచ్క నాకు చాలా అసంతృపిత్గా 
ఉంది. ఆమె సరిగా మాటాల్డ లేదనిపించింది. కమరిష్యల గా అనిపించింది. ఓడాకట్రు పేషెంటు మధయ్ ఉండాలిస్న ఆతీమ్యత లేదు.. 

       మా వాళుళ్ ఎంత డబిబ్చాచ్రో నాకు తెలీదు.నా ఎదురుగా మాటాల్డు కోలేదు.మందులు మెడికల షాపులో కొనాన్రు. 
   “ నీకేం కాదమామ్,కొనిన్రోజులోల్ నీకు బాగా అయిపోతుంది.నువువ్ మామూలుగా అయిపోతావు. అదే మాట ఆవిడ కూడా చెపాప్రు 

కదా. నువువ్ వినాన్వు కదా  “ వాళళ్ గొంతులోని మెతత్దనానికి మళీళ్ ఏడుపొచిచ్ంది. ఎందుకో తెలీదు కానీ ఇంటికి వెళేళ్ వరకూ వెకిక్ వెకీక్ 
ఏడుసూత్నే ఉనాన్ను. 
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     ఇంటికి వెళళ్గానే నానన్ పిర్సిర్క్పష్న చూసి, నేను వేసుకోవాలిస్న మందులిచాచ్రు. వేసుకునాన్ను. కొంచెం పని చేసినటల్యింది. నిదర్ 
వచిచ్ంది. పడుకునాన్ను. అమామ్ వాళుళ్ కాసత్ కుదుట పడాడ్రు. టాబెల్టుల్ వేసుకుంటునాన్ను. అవి దేనికో తెలీదు,కాని,అమామ్ వాళళ్ కోసం 
వేసుకుంటునాన్ను. 

     ఇది వరకూ అయితే ఆ టాబెల్టుల్ దేనికీ అనన్ ఇంటెర్సట్ ఉండేది. దానోల్ ఉండే  లీఫ లెట ని తీసుకుని,అందులో ఉనన్దంతా 
చదివేదానిన్. అది ఏం మాతోర్,దేనికిచాచ్రో,ఎలా పని  చేసుత్ందో. ఇండికేషనస్, సైడ ఎఫెకట్స్ ఏంటీ, దానిలోని యాకిట్వ కానస్ 
టిటుయ్యెంటస్,ఇంగీర్డియెంటస్, 

 ఫారమ్కోపియా, ఎపుప్డు తయారు చేసారో,ఎపప్టి లోపుగా వాడాలో,ఆఖరికి ఏ కంపెనీ తయారు చేసిందో కూడా చూసేదానిన్.ఇవనీన్  
చూసూత్ంటే నేను ఓ డాకట్రైపోయినటుల్  ఫీలైపోయేదానిన్.  సైనుస్ సూట్డెంట ని కాబోయే డాకట్రిన్,ఇవనీన్ తపప్కుండా తెలుసుకోవాలి అని 
అనుకునే దానిన్.  ఇపుప్డు అదేంటో ఏమీ చూడడం లేదు.. 

 మరాన్డు పొదుద్నన్ నానన్ టాబెల్ట, అమమ్ మంచినీళుళ్ పటుట్కుని రెడీగా ఉనాన్రు. 
“ఈ టాబెల్టుల్ వేసుకుంటే నాకు మతుత్గా ఉంటోంది ” అని అనాన్ను. 
“మంచిదే ఇనిన్ రోజలూ నిదర్ సరిగా లేకనే కదా నీకు ఈ మానసిక సమసయ్  ” 
“కానీ పొదుద్నన్ నిదర్ లేచాకా కూడా ఆ మతుత్ అలాగే ఉంటోంది ” 
“ఇపుప్డు నీకు అదే కావాలి , ఇపుప్డు నీ శరీరానికి, మైండ కి విశార్ంతి కావాలి. అది నిదర్ మూలంగానే వసుత్ంది. అయినా ఇది 

ఎకుక్వ రోజులు కాదు,కొనిన్ రోజులు మాతర్మే వేసుకోవాలి ” 
ఎందుకో ఎపప్టిలా వాదించ లేదు. దెబబ్లాడ లేదు. బుదిధ్గా వాళళ్ మాటలు వినాన్ను. 
 మతుత్ నిదర్. ఎపుప్డు పడుకుంటునాన్నో తెలీదు. కానీ, పడుకుంటునాన్ను. ఎపుప్డు లేసుత్నాన్నో తెలీదు. ఏదీ గురుత్ండడం లేదు. 

ఎకక్డునాన్నో తెలీడం లేదు. నేనెవరో తెలీడం లేదు. ఈ అయోమయం ననున్ భయపెటేట్సోత్ంది . 
  ఒకొక్కక్సారి మంచం మీద కాకుండా, మంచం పకక్న కింద పడుకుక్ని ఉంటునాన్ను. ఎపుప్డు కిందకి వెళుత్నాన్నో తెలీదు. కింద 

నుంచి లేచే పర్యతాన్లు పెదద్గా ఫలించడం లేదు. లేవడానికి పర్యతిన్ంచినా తొందరగా లేవడం లేదు. అసలు నేను ఓ పంతొమమ్దేళళ్ 
అమామ్యిలా లేను. ఓ ముసలమమ్లా నాలుగు కాళళ్మీద పాకుతూ లేసుత్నాన్ను. ఈ శరీరం నా శరీరంలా లేదు నాకు నేను ఓ 
అపరిచితురాలిలా ఉనాన్ను. ఈ మధయ్ ఇదే ఫీలింగస్. 

  ఆ రోజు కూడా అంతే.మోకాళళ్ మీద పాకుతూ మంచం మీదకి చేరాను. అతి కషట్ం మీద నేనెవరో గురుత్కి తెచుచ్కునాన్ను. నా పేరు 
శృతి. బిఎసీస్ మూడో సంవతస్రం చదువుతునాన్ను. నేను పర్సుత్తం హైదార్బాదులో ఉంటునాన్ను. 
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  అంతలో ఏవో మాటలు వినిపించాయి. అవి పకక్ గదిలోంచి అని అరథ్ం అవడానికి చాలా సమయం పటిట్ంది. ఎవరివా గొంతులు  
తెలీదు. ఆలోచించాను, ఎవరిదై ఉంటుంది, ఓ పది నిమిషాలకి గురుత్ పటాట్ను, అవి అమమ్ నానన్లది. మంచం పైనే అలా పడుకుని ఉనాన్ను. 

     ఓ టైము లేదు.,ఓ డిసిపీల్న లేదు. ఎపుప్డంటే అపుప్డు నిదర్. అయితే ఒకక్టి మాతర్ం నిజం. ఈ సిథ్తి కూడా బావుంది. ఏ 
ఆలోచనలు లేవు. అంతా శూనయ్ం . ఓ నలల్టి ముసుగు నా మనసు మీద కెపేప్సి నటుల్గా ఉంది. అంతులేనిశూనయ్ం. ఓ నరికేసిన చెటుట్లా 
పడుకుంటునాన్ను. మొదుద్లాకూచుంటునాన్ను. పక్షవాతం వచిచ్నటుట్గా అనీన్ అవయవాలు పని చేయడం మానేసాయి. రాతిర్ లేదు పగలూ 
లేదు. నిదర్ లేకపోతే, మతుత్. రాతర్ళూళ్ ,పగళూళ్ ఏకం అయిపోయాయి. కరెట్నుల్ పూరిత్గా దగగ్రికి జరపడంతో,వెలుగు గదిలోకి రావడంలేదు. 
చీకటి,మసక మసక వెలుతురుకి నా కళుళ్ అలవాటు పడిపోయాయి. ఇపుప్డు దానేన్ ఇషట్పడుతునాన్ను. 

     ఓ రోజు  అలా ఎంతో సేపు మంచం మీదే పడుకుని ఉండిపోయాను. టైము కూడా చూసుకోడం లేదు. బాతూర్ముకెళాళ్లి . తెలీదు 
కానీ ఎందుకో బాగా చెమటపటిట్ంది. మొహం కడుకుక్ంటే బావుంటుందనిపించింది, అతి కషట్ం మీద లేచాను. కానీ బాతూర్ము వరకూ 
నడవగలనా, అది ఏంటో చాలా దూరంలో ఉనన్టట్నిపించింది. అంత దూరం వెళళ్డం కషట్ం  అనిపించింది .కాని అలాగే నడిచాను. తలుపు 
పూరిత్గా వేసుకోలేదు.  

   బాతూర్ంలో ఉనన్ అదద్ంలో మొహం చూసుకునాన్ను. కళుళ్ ఎరర్గా బాగా ఉబిబ్ వాచినటుల్గా ఉనాన్యి బుగగ్లు,మొహం పెదద్గా 
ఉంది. చాలా  భయంకరంగా ఉనాన్ను. ఆ బింబం నా మొహంలా లేదు. ఎవరో. నేను కాదు. నా మొహం ఎపుప్డూ ఇలా లేదు. ఏంటో జిడుడ్గా 
చిరాగాగ్ అనిపించింది. సాన్నం చెయాయ్లనిపించింది. 

    అంతే  షవరు తిపిప్,దాని కింద నుంచునాన్ను. అలా చాలా సేపు ఉనాన్ను. పకక్నే ఉనన్అదద్ం ముందు నుంచునాన్ను. ఎరర్గా ఉనన్ 
కళుళ్, తడిసిపోయిన జుటుట్ ,మొహాన ,భజాలమీదా ఇనప ఊసలాల్ జారుతూ మెరుసుత్నాన్యి.  

ఎపుప్డు వచిచ్ందో అమమ్వచిచ్ంది.ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. 
“ఏదో కుళాయి శబధ్ం వసూత్ంటే,సడన గా మెలకువ వచిచ్ంది. మా బాతూర్ంలో ఏమైనా పొరపాటున తిపిప్ ఉంచేసామా అని పరుగున  

బాతూర్ం లోకి వెళిళ్చూసాను. మామూలుగానే ఉంది మా దగగ్ర కాదు. అపుప్డు నీ గదిలోకి వచిచ్ చూసాను. నువువ్ మంచం మీద లేవు 
బాతూర్ం లో ఉనాన్వు.   ఏం అవుతోంది?  ఇంత రాతిర్ వేళ సాన్నం ఏంటీ?  టైమెంతో తెలుసా ?  కాసేస్పైతే తెలాల్రిపోతుంది “ అంటూ 
గబగబా ఓ పెదద్ తువావ్లు తీసి నాకిచిచ్ంది  

  “సుబబ్రంగా ఒళుళ్ ఒతుత్కుని ఈ నైటీ వేసుకుని రా,నేనికక్డే ఉంటాను. “ అంటూ తలుపుని దగగ్రగా వేసి బయటికి వెళిళ్ంది. 
నేను బయటికి వచాచ్కా ననున్ చూసి చేతిలో ఉనన్ పలచటి తువావ్లుతో దగగ్రికి వచిచ్ంది. 
“అయినా ఈ అరథ్రాతిర్ తల సాన్నం ఏంటీ? ” ఇంకా ఏదో అనబోయింది. 
అంతలో నానన్ కూడా వచాచ్రు.ఇదద్రూ నా గురించి మాటాల్డుకునాన్రు. 
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“ పిచిచ్ ఎకుక్వైందా? “ అని అమమ్ మెలిల్గా నానన్తో అంది. 
 ”మాటాల్డకు ” అనన్టుల్ నానన్ సైగ చేసారు. నాకు పిచెచ్కిక్ందా !? 
”జుటుట్ ఆరాక పడుకోకు కూచో ” అంటూ నా భుజం తటిట్ వెళిళ్పోయారు. 
    అమమ్ ననున్ఫాన కింద కూచోపెటిట్, తలని తుడిచింది. సాన్నం చేసాకా కొంచెం పరవాలేదు. ఫెర్ష గా అనిపిసోత్ంది. తడి జుటుట్ని 

గాలికి వదిలేసాను. వెళిళ్ బాలక్నీలో కూచుని,అనిన్ వైపులా చీకటి. అవును మరి అరథ్రాతిర్ అని అమమ్అంది కదా. ఆ చీకటోల్ంచే బయటికి 
చూసుత్నాన్ను. ఇకక్డ కూచుని ఇవనీన్ ఎపుప్డో చూసినటల్నిపిసోత్ంది. ఎపుప్డో గురుత్ రావడం లేదు. 

 బయట చూసూత్ంటే అనీన్ తెలిసినటేల్ ఉంటోంది. కాని ఏం తెలీడం లేదు. ఆలోచనలు కూడా అంతే ఆలోచిసూత్నే ఉనాన్ను. ఈ 
ఆలోచనలు నావి కావు. అందుకే తపుప్లు అలా జరిగి పోతునాన్యి. అలాగే  

ఉనాన్యి. ఇదివరకే నయం కాసత్ బురర్ పనిచేసేది. కవితవ్ం రాసేదానిన్. అపుప్ప్డపుప్డు బొమమ్లు గీసేదానిన్. ఇపుప్డదేం లేదు. ఇపుప్డు 
నేనేం చెయాయ్లో తెలీడం లేదు. మళీళ్ నొపిప్, భరించలేని నొపిప్.తపిప్ంచుకోవాలని పర్యతిన్సుత్నాన్ చాలా కషట్ంగా ఉంది.  

నేను కూచోడం చూసిన అమమ్ ,తను  కూడా ఓ కురీచ్ తెచుచ్కుని నా ఎదురుగా కూచుంది 
“ చలిగాలి వీసోత్ంది. పైగా తల సాన్నం కూడా చేసావు. జలుబు చేసుత్ంది ,లోపలికి వచెచ్యియ్ ” 
  “ ఎలా ఉంది శృతీ.ఇపుప్డు కాసత్ నయంగా ఉందా? సుబబ్రంగా సాన్నం చేసావు, మొహం నీటుగా ఉంది. ఇపుప్డు కూడా మతుత్గా 

ఉందా? కొంచెం టీ తేనా? ” ఎంతో నెమమ్దిగా,అడిగింది. 
తలని అడడ్ంగా ఊపాను.ఇదద్రం ఇశశ్బధ్ంగా అలాగే కూచునాన్ం. 
 ఇదివరకూ ఇలా కాదు,ననున్ చూడగానే,టీ తాగేసి చదువుకో , అని ఓ అధికారంతో అనేది అమమ్. అమమ్ బాగా మారింది. అని 

అనుకునాన్ను. 
“బాగానే ఉంది”  అని అనాన్ను. 
“అయితే గుడికి వెళాద్మా. ధనురామ్సం కదా తెలాల్రు ఝామునే గుడి తెరిచేసాత్రు . అభిషేకాలు అవీ చేసుత్నాన్రు. చూసొదాద్ం ” 
“నాకు ఎకక్డికీ రావాలని లేదు  ” కోసత్ విసుగాగ్నే అనాన్ను. అమమ్ అరథ్ం చేసుకుంటుందని అనుకునాన్ను.  కానీ లేదు. నాదగగ్రికి 

వచిచ్,నా మొహంలోకి చూసింది. 
 “ ఒకక్ పది నిమిషాలు అవి అనీన్ చూసి వచెచ్దాద్ం. బావుంటుంది. ఏం...సరేనా...? ” 

“ఎనిన్ సారుల్ చెపాప్లీ, నేను రానంటే వినిపించుకోవేంటీ, నేను రాను,రాను,రానూ.అంతే. ననున్ వదిలెయియ్. నీకంతగా వెళాళ్లని ఉంటే నువువ్ 
వెళుళ్” గటిట్గా కోపంగా అనాన్ను. అమమ్ భయపడింది. గబుకుక్న కురీచ్లోంచి లేచి , కళుళ్ పెదద్గా చేసి ననేన్ చూసోత్ంది. 
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PPP 
“ ఇంత రాతిర్ వేళ ఏఁవిటీ నూయ్సెనస్ ? ” అంటూ  సరిగాగ్ అదే సమయానికి. నానన్గారు వచాచ్రు. వసూత్నే నా దగగ్రికి వచిచ్ అమమ్ఖాళీ చేసిన 

కురీచ్లో కూచునాన్రు. ఏదో అంటునాన్రు, అమమ్తో ఏదో మాటాల్డుతునాన్రు. నాకేం అరథ్ం కావడంలేదు. 

“ ఆ డాకట్రిచిచ్న మందులు అవీ వాడుతునాన్ం కానీ ఏదో గాలి సోకింది. అకక్డెకక్డో ఎవరో ఓ సావ్మిగారు ఉనాన్రు,ఓ సారి తీసుకెళేత్” 

     సావ్మి అనన్ మాట వినిపించింది,అంతే మళీళ్ లోపలిన్ంచి కోపం వచేచ్సింది  

“నేనెకక్డికి రాను“ అని గటిట్గా అరిచాను. అమమ్ ఏదో అనబోయింది. నానన్ వెంటనే బాలక్నీ లోంచి లోపలికి వెళిళ్పోయారు. అమమ్ని లోపలికి 
రమమ్నాన్రు. 

“మనకో ఇలుల్ంది అందులో మాటాల్డుకోవచుచ్, ఈ బాలక్నీ జసట్ కూచోడానికి,అంతేకానీ ఇలా ఆరూగ్య్ చేసుకోడానికి కాదు” 

అమమ్ ఏం మాటల్డలేదు.నేను కూడా లోపలికి వచేచ్సాను. 

   “ నిజమే, అది బాలక్నీలో గటిట్గా అరిచింది. దానికి ఏం తెలీడం లేదు. నీకు తెలుసు కదా,ఇపుప్డు దానితో పాటూ మనం కూడా గటిట్గా 
మాటాల్డామనుకో,  బయటంతా నిశశ్బధ్ంగా ఉంది. అందరికీ వినపడుతుంది. అందరూ లేసాత్రు. దీనికేదో అయిందని,మనకేదో అయిందనుకుంటారు. 
ఎంతో సంజాయిషీ ఇచుచ్కోవాలిస్ వసుత్ంది. మనది మనమే బయట పెటుట్కునన్టల్వతుంది ”అంటూ బాలక్నీ తలుపు వేసేసారు. 

     నాకు కోపం వచిచ్ది. ”అంటే నా మూలంగా , చుటుట్ పకక్ల వాళుళ్ మూలంగా అవమానం జరుగుతుందా!”  వెంటనే గటిట్గా అరిచాను. 

ఇదద్రు గబగబా నా దగగ్రికి వచాచ్రు. ” మెలిల్గా మాటాల్డమామ్. అందరికీ వినపడుతుంది ” 

“ ఏం వినపడితే ? వినపడితే వినపడనీ.ఇపుప్డు నువేవ్ం అనాన్వ నాకు పిచాచ్ ? నాకు పిచచ్ంటావా.అందు కని ఆ సావ్మి దగగ్రికి తీసుకెలాత్రా ? 
నాకు పిచేచ్ంటి ? నాకాక్దు.నీకు పిచిచ్  ? నేను మామూలుగానే ఉనాన్ను నాకేం పిచిచ్ లేదు,అయినా పిచిచ్ అని అంటారా” ఆ మాటే పైకి అంటూ  
ఏడేచ్సాను. 

“ లేదులే ఏదో తెలీక మీ అమమ్ అనేసింది. నీకేం పిచిచ్ లేదు. నినున్ ఏ సావ్ముల దగగ్రికి తీసుకెళళ్ం ” 

“ నేను ఏం అనాన్ను ? ఆ సావ్మివారి దగగ్రికి తీసుకెళాద్ం అని. అంతకనాన్ ఏంఅనాన్ను?”  

“అనీన్ అనేసి ఏం అనాన్నంటునాన్వు  అయినా ఈ. డిపెర్షన కి ఆ బాబా ఏం చేసాత్డు ?  సైకియాటిర్సట్ దగగ్రికి తీసుకెళాళ్ం , టీర్టెమ్ంటు 
ఇపిప్సుత్నాన్ం. మళీళ్ డాకట్రు దగగ్రికి వెళాళ్లి. మందులు పూరిత్గా వాడాం కదా, ఏం జరుగుతోందో ఆవిడకి చెపాప్లి. అతే కానీ ఈ బాబాలూ సావ్ములూ 
ఏంచేసాత్రు ?” 

    నా ముందరే వాళుళ్ వాదించుకుంటునాన్రు. నేను గదిలోకి వెళాళ్ను. పదిహేను రోజులూ అయిపోయాయి. డాకట్రు రాసిచిచ్న మందులు 
అయిపోయాయి. నానన్గారు అపాయింటెమ్ంట తీసుకునాన్రు.  

     మళీళ్ ఆ డాకట్రు.మళీళ్ అవే నిదర్ మందులు. ఆ తరవాత ఇలాగే ఈ గదిలో, ఈ చీకటోల్,ఈ మంచం మీదే దొలుల్తూ. ఇంతేనా! దీని తరవాత 
జీవితం లేదా ! ఉంది. కాని, నేను అందులోకి  తొంగి చూడడానికి ఇషట్పడడం లేదు.  నేను మారాలి. ఇది వరకూ లాగా అయిపోవాలి.  
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   మెలిల్గా లేచాను. పుసత్కాల షెలఫ్ దగగ్రికి వెళాళ్ను. ఎందుకో చూడబుదిద్ కాలేదు. ఆ పకక్నే ఉనన్ అదద్ంలో మొహం చూసుకునాన్ను. సాన్నం 
చేసిన తాజాదనం  ఆ ముఖంలో లేదు. అనన్ం తిని ఎనోన్ రోజులయినటుల్గా ఉంది. లంఖణాలు చేసినటుల్గా నీరసంగా నిదర్ వసుత్నన్టుల్గా ఉంది. 

    పూరిత్గా తెలాల్రింది. నానన్ టాబెల్ట,అమమ్ మంచినీళళ్తో రెడీగా ఉనాన్రు,కాసేస్పు అటూ ఇటూ తిరిగాను. నాకు తెలీకుండానే మంచం మీద 
వాలిపోయాను,మళీళ్ నిదర్. మళీళ్ అనన్ం తినే టైముకి లేచాను.తినేసి పడుకునాన్ను. 

“శృతీ ,లే లే,సాయంతర్ం అయిపోయింది. పడుకునన్ది చాలు” అంటూ అమమ్ లేపింది.    

  బలవంతంగా లేచాను. బాతూర్ంలోకి వెళాళ్ను. అమమ్ నా వెనకాలే ఉంది.నా చేయి పటుట్కుని టేబుల దగగ్రికి తీసుకెళిళ్ంది. నానన్ గారు ఇంకా 
రాలేదు, అమమ్ వేడి టీ ఇచిచ్ంది.తాగాను, అమమ్ నేను తాగుతునన్ంత సేపు ననేన్ చూసోత్ంది. ఏదో అడుగుతోంది.  

    నేనేం మాటాల్డ లేదు. అమమ్ చెపుత్నన్ది వినిపిసోత్ంది. వినడం వేరు వినిపించుకోవడం వేరు.వినడం యాంతిర్కం. వినిపించుకోవడం మానసికం. 
నేను ఇపుప్డు ఓ యంతర్ం. నడుసూత్,ఊపిరి పీలుసుత్నన్ యంతర్ం. అందుకే ఏం వినపడడంలేదు.   

       ఈ లోకంతో సంబంధం లేనటుల్గా ఉంటునాన్ను. కురీచ్లో కూచునాన్ను. అమమ్ఆ రోజు పేపరు ఇచిచ్ంది. ఒకక్ ముకక్ కూడా చదవలేక 
పోయాను. అక్షరాలు మరిచ్పోయినటుల్గా ఉంది. అసలు నేను చదువుకునన్దానిన్ అనన్ సంగతి కూడా గురుత్ రావడం లేదు. అందుకని పేపరిన్ ఓ పకక్కి 
పడేసాను. 

అది అమమ్ గమనించింది. 

“శృతీ, టీవీ చూడు, కాసత్ మతుత్ అదీ తగుగ్తుంది,రా,ఇలా కూచో ” అంటూ టీవీ పెటిట్ంది.  

 నేను ఏం మాటాల్డకుండా,టీవీ ముందు కూచునాన్ను. ఏఁవిటో అనీన్ అలాగే ఉనాన్యి.ఆసిత్ తగాదాలు, అకర్మ సంబంధాలు,విష పర్యోగాలు, 
చంపడాలు, నేరాలూ, ఘోరాలూ. ఓ యంతర్ం లా చూసూత్నే. అలాగే నిదర్ పోయాను. నేను పడుకునాన్నని అమమ్అనుకో లేదు. చూసుత్నాన్నని 
అనుకుంటోంది. అందుకే డిసట్రబ్ చేయలేదు. 

         అమమ్ అనాన్నికి పిలిచినా వెళళ్లేదు. నిదర్ వసోత్ందని గదిలోకి వెళిళ్ పోయాను.  ఎపప్టికో తెలివి వచిచ్ంది. గది అంతా చీకటిగా 
ఉంది.పగలో రాతోర్ తెలీడం లేదు. మంచం మీద నుంచి లేచాను కానీ నీరసంగా అనిపిసుత్ంటే, అకక్డే కింద కూచునాన్ను.  తెలీకుండా ఆ మతుత్లో అకక్డే 
నేల మీద ముడుచుకుని పడుకునాన్ను. ఎంత సేపునాన్నో తెలీదు. అమమ్ వచిచ్ లేపే వరకూ తెలివి రాలేదు.     

  “ లే.లే.యీ బాతూర్ంలో ఇలా పడుకునాన్వేంటీ ?” 

     ఉలికిక్పడి చుటూట్ చూసాను. ఇది బాతూర్మా ! ఇకక్డికి ఎపుప్డొచాచ్ను ! ఆ విషయమే పైకి అనాన్ను. దానిగురించే ఆలోచిసుత్నాన్ను. 

   “మంచం మీద నుంచి ఎపుప్డు లేచి బాతూర్ం కెళాళ్వో ,కానీ  ఇకక్డే పడుకునాన్వు. ఎంత సేపటిన్ంచి ఇకక్డునాన్వో కాని ఇదేం నిదర్ ? ఇదేం 
మందులో ఏంటో ?  డాకట్రు గారికి ఇవనీన్ చెపాప్లి. ఏమీ తగిగ్నటుల్గా లేదు. రాను రాను ఎకుక్వైపోతోంది ” అంటూ కంగారు పడుతూనే లేపుతోంది. 

      అమమ్ ఎనిన్ సారుల్ లేపినా లేవలేక పోతునాన్ను. కళుళ్ విడడంలేదు.  లేవాలనిపించడం లేదు. బలవంతంగా తెరిచాను. కిటకీ లోంచి వెలుగు 
కిరణాలు కళళ్లోల్ గుచుచ్కునాన్యి.అది పగలు అనన్ విషయం చాలా సేపటికి తెలిసింది. రాతర్ంతా పడుకునాన్నా! అలా నేలమీద ఉండిపోయానా! 
లేవడానికి రావడం లేదు. ఏదో పెదద్ జబుబ్ చేసినటుల్గా ఫీల అవుతునాన్ను. 
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“లే.లేచి మొహం కడుకోక్. నీకు తెలుసా నువువ్ బాతూర్ంలో పడుకునాన్వు. ఈ సారి ఇంకెకక్డ పడుకుంటావో ! నినొన్కక్ దానిన్ ఉంచడం 
భయమే. ఇవాళ నుంచి,నువువ్ ఒకక్దానివి పడుకోకు,నేను కూడా నీ దగగ్ర పడుకుంటాను ” అంటూ ననున్ లేపింది. 

నాకేమీ అరథ్ం కాలేదు.సగం వినపడింది.సగం వినిపించుకోలేదు.ఏకాగర్త లేదు. 

  “ కొంచెం బావుంటుంది.కాసత్ కాఫీ తాగితే హాయిగా ఉంటుంది ” వాష బేసిన దగగ్రికి తీసుకెళిళ్ంది. 

వేడి నీళుళ్ ఓ మగ లో పెటిట్ “,,మొహం కడుకోక్, పడుకోక్కు “ అంటూ బాతూర్ం లోంచి వెళిళ్ పోయింది. నేను కడుకోక్లేదు.అలాగే ఉనాన్ను. 
అదద్ంలో నా మొహానేన్ చూసూత్ండిపోయాను. 

   అంతలో అమమ్ వచిచ్, మొహం కడుకోక్డంలో సాయం చేసింది.”  మెలిల్గా టేబుల దగగ్రికి రా” అని వెళిళ్పోయింది. 

       అలాగే చేసి, డైనింగ టేబుల దగగ్రికి వచిచ్ కూచోవాలని ఉనాన్ కూచోలేకపోయాను. అంతే మళీళ్ మంచం మీద పడుకుండి పోయాను. చినన్ 
చినన్ పనులు కూడా చేయలేక పోతునాన్ను. కనీసం కూచోవడం కూడా.ఇలా ఓ మొదుద్లా. నాకు ఏం రాదు, ఏం చేయలేను. ఇలా మంచం  మీద 
పడుకోవడం ఒకక్టే వచుచ్. మళీళ్ ఏడుపొచిచ్ంది. నేనిందుకిలా అయిపోయాను? నా మెదడులో ఏ రసాయన మారుప్లు  జరుగుతునాన్యి ? దేనిమూలంగా 
నేనిలా అయాయ్ను? 

          నేను ఆ నేనుని కాను. పదో కాల్సులో సూక్లు ఫసట్ వచిచ్న నేను, డిబేటల్లో పైరజులు అవీ వచిచ్న నేనుని కాదు. అవి ఏవీ నాకు కాదు. నా 
చదువు, నా మారుక్లు ఎవరికో ! ఇపప్డు నేను ఆ మనిషిని కాను. ఈ పరిసిథ్తికి రాజీ పడాలా.! పడకూడదా ! రాజీ పడలేను. 

       ఎలాగో పదిహేను రోజులు గడిచాయి. వెళళ్కూడదని అనుకుంటూనే డాకట్రు దగగ్రికి వెళాళ్ను. అదే నవువ్. అదే పలకరింపు. ఒంటరిగా 
మాటాల్డాలని అంది. అమామ్ వాళుళ్ బయటికి వెళిళ్పోయారు. ఒకక్దానిన్ ఆమె ముందు  ఉనాన్ను. 

  ఎందుకో భయం వేసింది. కాళూళ్ చేతులూ చెమటలు పటేట్సాయి. ఆమెని చూడాలంటే భయం వేసోత్ంది. ననున్ ఏదో చేసుత్ందనిపించింది 
చంపెసుత్ందేమో. భయంతో అరవాలనిపించింది. కానీ అరవ లేక పోయాను. ఆమె మొహంలోకి చూడలేకపోయాను. కళుళ్ దించుకునాన్ను. ఆమె ననున్ ఏం 
అడిగిందో తెలీదు. నేనేం జవాబిచాచ్నో తెలీదు. బయట ఉనన్ అమామ్ నానన్ ని లోపలికి పిలిచింది. 

 “ఈ అమామ్యికి డిపెర్షనఅని చెపాప్ను కదా దానికి ఈ టీర్ట మెంటు ఇలాగే చెయాయ్లి.” 

అమామ్ వాళుళ్ ఏం మాటాల్డ లేదు.అది వాళళ్కి తెలిసిందే. 

“ఇదివరకూ నిదర్ తకుక్వగా ఉందని అనాన్రు. ఇపుప్డు ఈ మందులకి నిదర్ అదీ బాగా వసుత్ంది ” 

అమామ్ వాళుళ్ ఏం చెపాత్రా అని చూసుత్నాన్ను. 

“అవును డాకట్రు గారూ,నిదర్ బాగా పోతోంది.అనీన్ కంటోర్ల లో ఉనన్టుల్గానే ఉనాన్యి ”  

అమామ్ ,నానన్ గారు నా గురించి సరిగా చెపప్డం లేదు. నిదర్ బాగా పోతోందనాన్రు కానీ అది అతి నిదర్ అని నాకే తెలుసోత్ంది. ఏమాతర్ం చురుగాగ్ 
లేను. మొదుద్లా ఉంటునాన్ను. 
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కానీ అమామ్ వాళళ్నన్టుల్గా నేను కంటోర్ల లో లేను. నాలో ఓ శవం  ఉంది అది ననున్ ఆకర్మించెసోత్ంది. నీ మందులతో నువువ్ ననున్ మెలిల్ 
మెలిల్గా చంపెసుత్నాన్వు అని గటిట్గా ఆ డాకట్ర తో అనాలనిపించింది. 

“ గుడ. అదే కావాలి. మరో మందుంది. అది బాగా పనిచేసుత్ంది. దానిన్ మొదలు పెడదాం. అది సెరోటోనిన  లెవెలస్ ని బాలెనస్ చేసుత్ంది. మూడ 
మీద పర్భావం చూపిసుత్ంది, అరవడం, ఏడవడం, అతిగా యాకిట్వ గా ఉండడం, కొటట్డం లాంటివి తగిగ్పోతాయి” అంది ననున్చూసుత్. 

“ ముందు రాసినవి వదాద్! ”అని నానన్ అడిగారు. 

“ అది తీసుకోవాలి. వాటితో పాటూతీసుకోవాలి. ఇది రియల టీర్ట మెంటు. దీనిన్ వాడాకా ఆ తేడా మీకు సప్షట్ంగా తెలుసుత్ంది ” అంటూ తల 
ఎతిత్ ,ఊపింది . 

దానరథ్ం మా అందరికీ తెలుసు,  ఇంక చెపేప్ందుకు ఏం లేదని. 

“  మళీళ్” అమమ్ నసుగుతూ అడిగింది. 

“ అదేనమామ్ మళీళ్ పదిహేను రోజుల తరవాత రండి. ఈ లోపల సగం తగిగ్పోతుంది  “ 

       ఇదివరకూ లాగా మందులు కొనాన్క ఇంటికి వెలాళ్ం. మళీళ్ నానన్ టాబెల్ట ,అమమ్ మంచినీళళ్ సీసాతో నుంచునాన్రు. 

        ఈ కొతత్ మందు వేసుకుంటునాన్ను కానీ  అది ఏం మందో తెలీదు. కానీ  గొంతు ఎండి పోతునన్టుల్గా ఉంది. ఊపిరి కూడా కొంచెం కషట్ం 
గానే ఉంటోంది. రాతిర్ పూట విపరీతమైన దాహం. రాతిర్ మంచి  నీళుళ్ తాగడానికి చాలా సారుల్ లేవాలిస్ వసోత్ంది. ఎనిన్సారుల్ నీళుళ్ తాగుతునాన్నో అనిన్ 
సారూల్ ఆ వెంటనే బాతూర్ముకి కూడా వెళాళ్లిస్ వసోత్ంది. విపరీతమైన చెమట పటెట్సోత్ంది. అంతకు ముందు ఇలా లేదు. ఇపుప్డు నా సిథ్తి ఇదివరకటి  కనాన్ 
అధావ్నన్ంగా ఉంది. నరకంలోకి వెళిళ్పోతునన్టుల్గా ఉంటోంది. 

“ తల దువువ్తాను రా “ అంటూ అమమ్ నాచేతికి అదద్ం ఇచిచ్ంది. 

జుటుట్ పిచిచ్గా చెదరి ఉంది. తలని ఎపుప్డు దువివ్,జడ వేసుకునాన్నో తెలీదు. మొహం రంగు కూడా మారింది ఎండ తగలక పోవడం వలల్ తెలల్గా 
మారింది. ఆ తెలుపు లో నిగారింపు లేదు. బుదిద్గా తల దువివ్ంచుకునాన్ను. 

    బతికిననాన్ళూళ్ ఇంతే ఇలాగే ఉండాలా !మరి చచిచ్పోతే ఈ కషాట్లేం ఉండవు కదా ! పైగా ఈ నరకం నుంచి విముకిత్ లభిసుత్ంది .  విముకిత్ 
పొందాలంటే నేను ఈ లోకంలోంచి వెళిళ్పోవాలి. ఎలా వెళాత్ను? 

  ఈ ఆలోచన వచిచ్న పర్తీసారీ అది సులభం కాదని తెలుసు .సాధయ్ం కాదని తెలుసు.అంత ధైరయ్ం నాలో లేదని కూడా తెలుసు.కాని ఎనాన్ళుళ్ 
ఇలా ? 

పదిహేను రోజులు గడిచిపోయాయి. 

     “రెండు నెలలనుంచి  ఈ సైకియటిర్సట్ శిఖా దగగ్రి కెళుత్నాన్ం. నాకు ఆ మందులు  పని చేయడం లేదనిపిసోత్ంది.”  అని అమమ్ నానన్తో అంది. 

     ఆ సంగతి నాకెపుప్డో తెలుసు అని నా మనసులో అనుకునాన్ను. నాకు తెలిసినది వీళళ్కి తెలియడం  లేదు. కాని వీళళ్కి మాతర్ం ఇపుప్డు 
తెలిసింది.. 
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     “అవును ఇంపూర్వ మెంటు కనిపించడంలేదు అని అనిపించింది.అయితే డాకట్ర ని మారుదాద్ం “అని వెంటనే అనేసారు. 

    మరో డాకట్రు,వేరే మందులు.మరో రకం నరకం. నాకు వేరే మారగ్ం లేదు.వాళళ్ మాట వినాలిస్ందే. నాకు ఛావు రాదు. ఆతమ్హతయ్ చేసుకునే 
ధైరయ్ం లేదు. కానీ పదో కాల్సులో ఎలా పర్యతిన్ంచాను,తెలీదు. 

    “ఈ సారి మన సిటీ లోనే పెదద్ , గొపప్ సైకియాటిర్సట్ ట ,అతని అపాయింట మెట దొరకడం  చాలా కషట్ంట. ఆ అపాయింట మెంటు కూడా 
కొనిన్వారాల ముందే తీసుకోవాలిట. అలాంటి బిజీ డాకట్రు అపాయింట మెంట దొరికింది “ ఆయన ననున్ చూడడానికి డేటు ఇచాచ్డని అమామ్,నానన్ 
సంతోషించారు. పైగా అదృషట్ం అని అనాన్రు. 

     కాని నాకు అలాంటి కృతజఞ్తా భావం రాలేదు. సంతోషం కూడా కలగలేదు. ఓ మొదుద్లా ఉనాన్ను, నాకు ఫీలింగస్ ఏం లేవు. 

        ఆ డాకట్రు కిల్నిక ఓ పెదద్ కాంపెల్కస్ లో ఉంది. ఆ కాంపెల్కస్ లో అనిన్ రకాల డాకట్రూల్ ఉనాన్రు. ఈ డాకట్రు సాయంతర్ం మాతర్మే ఉంటాడు. 
పగలు మరో నాలుగు చోటల్ ఇతర ఆసుపతుర్లలో  పని చేసాత్డుట. 

    ఈ గొపప్ డాకట్రు కిల్నిక కి వెళాళ్ం.అకక్డో ఓ అర డజను బోరుడ్లునాన్యి.అదే కిల్నిక లో ఓ ఫిజియో థెరపిసట్,ఓ సిక్న సెప్షలిసట్, ఓ ఎముకల 
డాకట్రు, ఓ ఫిజీషియన  వాళళ్ టైమింగస్ పర్కారంగా ఒకళళ్ తరవాత మరొకరు వసూత్ంటారు. అకక్డునన్ కిల్నిక లనీన్ అలాంటివే ,అందుకే ఒకొక్కక్ కిల్నిక 
పైన నలుగురు ఐదుగురు డాకట్రల్ పేరుల్నాన్యి. 

    మేము వెళళ్గానే ,అకక్డునన్ ఓ అబాబ్యి నా పేరూ వయసూ అదీ ఓ పేపర మీద రాసుకునాన్డు. అంతలో ఫోన మోగింది. ఆ అబాబ్యి 
తీసాడు. అవునండి ,ఇపుప్డుండరు,ఆ డాకట్రు పగలు పనెన్ండు గంటలకి వసాత్రు. మీరు మీ ఫోన నంబరు ఇవవ్ండి, నేను రేపు మీకు డాకట్రు గారు వచాచ్కా 
ఫోన చేసాత్ను. అంటూ పెటేట్సాడు. మరో ఫోను, పేపరు మీద వాళళ్ పేరు రాసుకునాన్డు. వాళళ్కి నంబరు ఇచాచ్డు. అకక్డునన్ డాకట్రల్ందరికీ కలిపీ  ఈ 
అబాబ్యి ఒకక్డే రిసెపష్నిసట్ అయి ఉంటాడు.అందుకే అనిన్ ఫోనల్కి  సమాధానాలిసుత్నాన్డు. . 

       అది ఓ  పెదద్ మలిగి. మన ఇళళ్లోల్ని చినన్ హాలులా ఉంది. దానిన్ సగం చేసారు. ఓ వైపున వరసగా నాలుగు విజిటరస్ కురీచ్లునాన్యి. 
మిగిలిన సగంలో  వరసగా నీట గా పారిట్షనుల్నాన్యి. ఒకొక్కక్ పారిట్షన పైన డాకట్రు పేరు, టైమింగస్ రాసి ఉనాన్యి. డాకట్రు రూం చినన్ది, కానీ నీట గా 
ఉంది. మేము వెళిళ్న సమయం ఈ సైకియాటిర్ డాకట్రుది. అకక్డ ఎదురు చూసుత్నన్వాళుళ్ ఈ డాకట్రు కోసమే. అపాయింట మెంట ఉనాన్ మేము వెయిట 
చేయాలిస్ వచిచ్ంది. 

   ”ఇంత పెదద్ పేరునన్ డాకట్రు కిల్నిక ఇంత చినన్గా ఉందేంటి అని అమమ్ నానన్తో అంటోంది.నాలుగు చోటల్ కిల్నిక లునాన్యంటే చినన్వే 
ఉంటాయి.పెదద్వి ఎందుకు పెటుట్కుంటారు ” 

    లోపల ఉనన్ మనిషి ఎవరో కాని చాలా సమయం తీసుకుంది. మమమ్లిన్ పిలిసేత్ మేము ముగుగ్రం లోపలికి వెళాల్ం. ముగుగ్రం వెళేళ్సరికి గది 
మరీ ఇరుకైపోయింది. మమమ్లిన్ చూడకుండానే కూచోమనాన్డు. కూచునాన్ం. మనిషి సనన్గా పొడుగాగ్.తెలల్గా బాగానే ఉనాన్డు. కాని నాకేం నచచ్లేదు, 
మొహంలో సౌమయ్త తకుక్వనిపించింది. ఆయన నాతో ఏం మాటాల్డ లేదు. తలెతిత్ నా ఎదురు గానే నానన్గారితో మాటాల్డాడు. 

అంతకు ముందు డాకట్రిచిచ్న రిపోరుట్లు అవీ చూసాడు. మందులు రాసాడు . ఆ పిర్సిర్క్పష్న నానన్గారి కిసూత్ మా మొహలోల్కి చూసాడు. 
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  ఇలా మందులూ అవీ వాడినా మీకు ఫలితం కనపడకపోతే ,మరోసారి ఈ మందులూ అవీ వాడే కనాన్ , నేను మీకు ఓ సలహా ఇసాత్ను. మీరు 
మీ అమామ్యిని హాసిప్టల కి తీసుకెళేత్ మంచిది. ఎకక్డో బెంగలూరు వెళళ్కక్రేల్దు, మన దగగ్ర కూడా మంచి సెంటర లునాన్యి. మెంటల హెలత్ అండ 
నూయ్రోలాజికల సైనెస్స కి తీసుకెళేత్ మంచిది. 

     ఇంతేనా! అంటే ఈయన వలల్ కాదని ఒపుప్కుంటునాన్డా. ఇనిన్ రోజులు వెయిట చేయించి, అంత డబుబ్ తీసుకుని ఈ సలహా ఇవవ్డానికేనా ? 

    రోజులు గడుసుత్నాన్యి. నాలో మారుప్ ఏం లేదు.అలసిపోవడం,ఆకలి లేకపోవడం, నిదర్ లేకపోవడం, మతుత్, కలత నిదర్,బదధ్కం, అనీన్ అలాగే 
ఉనాన్యి నాలో నిరాశ ఇంకా ఎకుక్వైంది. మాడాల్డాలంటే ఎకక్డ లేని నీరసం వచెచ్సోత్ంది. మాటాల్ డాలనిపించడం లేదు. 

     కాలేజీకి ఎందుకు వెళళ్ లేకపోతునాన్నో ఎవరికీ చెపప్లేక పోతునాన్ను. ఎవరీన్ చూడాలని అనిపించడంలేదు.  సూక్లోల్ ఉనన్పుప్డు ఎనోన్ జోకస్ 
వేసేదానిన్. ఇపుప్డు అదేం లేదు.అసలు ఓ చినన్ వాకయ్ం కూడా మాటాల్డ లేక పోతునాన్ను.ఎందుకీ బతుకు...!.నేను ఉండడం దండగ.ఛావాలి అనన్ కోరిక 
రోజు రోజుకి ఎకుక్వైపోతోంది. 

    ఆతమ్హతయ్ ఎనిన్ విధాలుగా చేసుకోవచోచ్ ఆలోచిసుత్నాన్ను. బతకడానికి ఎనిన్ మారాగ్లునాన్యో, ఛావడానికి కూడా ఎనోన్ మారాగ్లునాన్యి. 

    విషం తీసుకోవడం. ఎండిర్న లాంటి పురుగుల మందు తాగడం. పచ్ లాభం లేదు.వెంటనే తెలిసిపోతుంది. ఆసుపతిర్కి తీసుకెళాత్రు. డాకట్రుల్ 
వెంటనే కడుపుని సుబబ్రంగా కీల్న చేసాత్రు. ఇపుప్డు పార్ణ భయం ఏం లేదు. ఓ సారి అనుభవం అయింది.అందుకని అలా అని అనడానికి బతకడానికే 
అవకాశాలే ఎకుక్వ. 

   మణికటుట్ దగగ్ర కోసుకుంటే . అలా కోసుకునన్చేతిని నీళల్ టబ లోనో వాష బేసిన లోనో ఉంచితే ఆ రకత్ం పోతూంటుంది. అలా చచిచ్ పోవడం 
సినిమాలోల్ చూపిసూత్ంటారు. మా ఇంటోల్ బాత టబ లేదు, వాష బేసిన కషట్ం. పార్ణం పోయే వరకూ నుంచోవాలి. బకెక్ట తో సరిపెటట్చుచ్. కానీ బాతూర్ం 
అంతా అసహయ్ంగా అవుతుంది. పైగా ఈ మెథడ చాలా సోల్. శావ్స ఆగేవరకూ ఆ చేతిని నేను అలాగే నీళళ్లోల్ ఉంచాలి ఈ లోపలే ఎవరో వచెచ్సాత్రు . ఇలుల్ 
ఏం పెదద్ మహల కాదు. అమోమ్,నానోన్, ఎవరో ఒకరు చూసాత్రు. లాభం లేదు. 

    కిరసనాయిలు పోసుకుని కాలుచ్కుంటే. కిరసనాయిల ఇంటోల్ ఉండదు. పనిమనిషికి రేషన లో ఇచేచ్ కోటా లోంచి తీసుకోవాలి. అది వెంటనే 
అమమ్కి చెపప్డానికి వెనకాడదు. అపుప్డందరికీ తెలుసుత్ంది. ఒకవేళ ఎవరికీ తెలీకుండా మేనేజ చేసి కిరసనాయల తెచుచ్కుని కాలుచ్కుంటే. అమామ్ వాళుళ్ 
నా ఉతత్రాలు కాలేచ్సినటుల్. ఇది కూడా సందేహమే. ఇందులో ఫెయిల అవడానికి అవకాశాలు ఎకుక్వగా ఉంటాయి . టీవీలోల్ ఎనోన్సారుల్ , ఎంతోమంది 
ఫొటోలు వీడియోలూ  చూసాను. పూరిత్గా  కాలక పోతే ఎలాంటి నరకానిన్ అనుభవించారో చూసాను. నేను కూడా అలాగే. ఛావక పోతే! లోపలంతా 
వంకాయ కాలినటుల్గా అయిపోతే!  పూరిత్గా మొహం మారిపోతే ! ఆ బాధని భరించడం కషట్ం. పోని,సీలింగ ఫాన కి  ఏ తాడో, ఏ చీరో తీసుకుని 
ఉరేసుకుంటే. ? 

   ఒకక్సారి రజని గురొత్చిచ్ంది. సునీత గురొత్చిచ్ంది. హటాతుత్గా వాళిళ్దద్రే ఎలా గురుత్నాన్రు?   కారణం ఇదద్రూ కూడా హాసట్ల గదిలో ఉరి 
వేసుకుని పోయారు. పోలీసులు వచిచ్,కేసుని తీసుకునే వరకూ వాళిళ్దద్రి శరీరాలూ అలా వేళాళ్డుతూనే ఉనాన్యి. ఆ సంఘటనల తరవాత చాలా రోజులు 
నిదర్ పటట్లేదు భయంతో నిదర్ పోలేదు. వాళుళ్ ఎందుకు చచిచ్పోయారో. మాకు అరథ్ం కాలేదు.  ఊగుతునన్ శరీరాలు.కళుళ్ పైకొచిచ్,నోరు తెరుచుకుని ఉనన్ 
వాటిని దింపడాలూ, ఎంత భయంకరంగా మారిపోయారో! మమమ్లిన్ ఎనోన్ పర్శన్లు.  అంతా గొడవ గొడవ . ఉఁహూఁ నేనలా చావను.  

PPP 
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అయినా రోజూ ఎకక్డో అకక్డ ఈ మెథడ ని అవలంబించి,  రైతులు, కటన్ం వేధింపుల బాధితులు, అపుప్లు తీరచ్లేని వాళుళ్, 
చేసుత్నన్ది ఇదే. ఇది చాలా కామన మెథడ అయిపోయింది . అమమ్ చీర తీసుకుని ,ఫాన కి కటేట్సి, నేను గనక ముడి సరిగా వేయగలిగితే సకెస్స 
అవుతాను కాని ఈ పార్సెస లో పూరిత్గా ఉండగలనా. మరోసారి ఇంటర లో ఉండగా ఇలాగే పోయిన కాల్సేమ్టులు ఇదద్రూ గురొత్చాచ్రు, ఆ 
రోజున ఎంత గొడవ జరిగిందో పోలీసులు ,పేరెంటస్, విదాయ్రిథ్ సంఘాలు. రిపోరట్రుల్, పోసట్ మారట్ం, చాలా తతంగం. ఊహించుకునాన్ను. ఆ 
కషట్ం అమామ్ వాళళ్కి ఇవవ్ దలుచుకోలేదు. చావడానికి ఇంకా ఏం మారాగ్లునాన్యో  ఆలోచిసుత్నాన్ను. 

       పోనీ నేను తీసుకునే మందు ఎకుక్వ వేసుకుంటే. దానిన్ నానన్ ఫిర్జ పైన ఓ పాల్సిట్క పెటెట్లో ఉంచారు. దానిన్ తీసుకుని 
వేసుకోడం పెదద్ కషట్ం కాదు. ఐతే అవి పూరిత్గా పని చెయయ్కపోతే. రోజుల తరబడి అలా నిదర్ పోతూంటే, కోమా లోకి వెళిళ్పోతే.ఎవరు 
చూడాలి? ఆసుపతిర్లో ఉంచేసేత్, రోజూ అటూ ఇటూ ఎవరు తిరగాలీ? ఈ వయసులో నేను ఇలాంటి పర్యతాన్లు చేసేత్ అమామ్ నానన్ని కషట్ 
పెటట్డం తపప్ మరేం లాభం ఉండదు. 

      అనిన్టికనాన్ సులువు  కాదు కానీ షూయ్ర గా పోయే విధానం. టెరేర్స మీద నుంచి కిందకి పడడం. ఆ ఆలోచన రావడమే తడవు 
గదిలోంచి బయటికి వచాచ్ను. అమమ్ అనుమానంగా చూసింది, ఎకక్డికీ అనన్టుల్. ”టెరేర్స పైకి,చకక్టి గాలి వీసోత్ంది.కొంచెం చేంజ.”.అని 
అనాన్ను. ఎంత సులభంగా అబదధ్ం ఆడేసాను. ఈ మధయ్నాకు అబదాధ్లు ఆడడం బాగా వచిచ్ంది. ఏమాతర్ం ఆలోచించకుండా ఆడేసుత్నాన్ను. 
అమమ్ వెంటనే తన చీరని సవరించుకుంది. జుటుట్ని పైపైనే వేళళ్తో దువువ్కునన్టుల్ చేసింది. ”పద నేను కూడా వసాత్ను,” అంటూ తాళం 
చేతులు తీసుకుంది. 

     నేను ముందు నడుసూత్ంటే అమమ్నా వెనకాలే టెరేర్స మీదకి వచిచ్ంది. నేను ఓ వైపు నడిసేత్ అమమ్ మరో వైపు నడుసోత్ంది. గోడ 
మీద నుంచి కిందకి చూసూత్ కొంచెం దూరం నడిచాను. లాభం లేదు,ఇకక్డ అనీన్ బాలక్నీలు అడొడ్సుత్నాన్యి. ఇకక్డి నుంచి దూకడం కషట్ం. 
పైగా ఎవరి బలక్నీలో నైనా పడితే పరవాలేదు, కానీ,సగం సగం గా పడితే,పడుతునన్పుప్డు వచేచ్ శబధ్ం చుటుట్ పకక్ల వాళళ్కి తెలివి 
వచెచ్సేత్..పెదద్ గొడవ. అదో పెదద్ సినిమా. 

    కొంచెం దూరం నడిచాను. కిందకి చూసాను. కింద వాకింగ టార్క. చెటుల్. కొనిన్ పొటిట్ చెటుల్. కొనిన్ పొడుగువి.   ఇకక్డ  చెటుల్ 
అడొడ్చాచ్యి. చెటుట్ మీద పడితే. లాభం లేదు. ఇంత కనాన్ మంచి చోటు చూసి పడాలి. అలా అలా చూసూత్ వెళాళ్ను. కిందనుంచి పైవరకూ 
ఉనన్ పైపులు మూలంగా తెలుసోత్ంది అకక్డ బాతూర్ములు,టాయిలెటుల్నన్ పేల్స అది అని. ఇది కరెకట్ పేల్స ,చాలా కరెకట్ గా ఉంటుంది 
అనిపించింది. అకక్డ ఏదీ అడుడ్ రాదు. డైరెకట్ గా కింద పడతాను. అంతే అకక్డితో ఈ ఛాపెట్ర కోల్జ,అయిపోతుంది. నేను నుంచునన్ దగగ్రే ఓ 
నీళళ్ టాంకు ఉంది. టాంకుకి పిటట్గోడకి మధయ్ ఉనన్ సథ్లం సనన్గా ఉంది. అకక్డ మనుషులు  ఎవరునాన్ దూరంనుంచి కనిపించరు. 
అకక్డినుంచి కింద పడినా ఎవరికి పెదద్గా కనిపించదు. ఎందుకంటే ఆ టైములో ఎవరూ జాగింగ,వాకింగ అదీ చెయయ్రు. అంతే కాకుండా 
యాంగిల అది సరిగాగ్ ఉంటుంది. రోడుడ్ కూడా చాలా వెడలుప్గా ఉంటుంది. ఐడియల పేల్స. 

    అంత పెదద్ టెరేర్స మీద ,రాతిర్ వేళ ఏమాతర్ం కనూఫ్య్జన అవకుండా ఆ నీళళ్టాంకు బండ గురుత్ పెటుట్కునాన్ను. ఏదో కాసేస్పు 
అటూ ఇటూ చూసూత్ అమమ్వైపు చూసాను ఇంక వెళాద్మనన్టుల్గా. అమమ్కూడా తల ఊపి నా చేయి పటుట్కుని ఇంటికి తీసుకొచిచ్ంది. 
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      రాతిర్ మామూలుగానే ఉనాన్ను. మనసులో నేను చేయబోయే దాని గురించి ఆలోచిసూత్నే ఉనాన్ను. అనన్ం తినాన్ను. మందులు 
వేసుకునాన్ను. అలవాటయి పోయిందేమో ఇది వరకూ లాగా వెంటనే నిదర్ రావడం లేదు. మంచం మీద పడుకునాన్ను. గడియారం కేసి 
చూసుత్నాన్ను. నాకు చాలా ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. ఓ మొదుద్లా ఉనన్ నేను ఇంత పెదద్ పాల్ను ఎలా వేసాను.?ఇపుప్డు దానిన్ ఎకిజ్కూయ్ట చేసే 
పర్యతన్ంలో ఉనాన్ను. అయితే నేను సకెస్స అవుతానా 

      అమామ్ నానన్ గారు పడుకునాన్రని గటిట్గా నిశచ్యించుకునాన్కా మెలిల్గా లేచి పైకెళాళ్ను. పైన అంతా నిశశ్బధ్ంగా ఉంది. ఆకు 
కూడా కదలడం లేదు. మామూలుగా అయితే వాచెమ్న ఓ కరర్ పుచుచ్కుని టక టకమంటూ కొటుట్కుంటూ బిలిడ్ంగ ల మధయ్ నుంచి 
వెళూత్ంటాడు. నాకు ఈ సంగతి బాగా తెలుసు ఎందుకంటే  రోజూ నిదర్ లేని రాతుర్ళుళ్ కాబటిట్,  ఈ శబాధ్లు వింటూ గడిపేదానిన్. ఎందుకో 
మరి,ఇపుప్డు ఆ శబధ్ం కూడా లేదు. 

   ఓసారి చుటూట్ చూసాను. ఎవరూ లేరని పించింది.నీళళ్టాంక వైపు వెళాళ్ను. మెలిల్గా టాయిలెటుల్ండే వైపు వెళాళ్ను, ఓసారి చుటూట్ 
చూసాను. ఎవరూ కనిపించలేదు. ఇపుప్డు  టెరెర్స గోడ ఎకాక్లి. ఇంక ఇవే ఆఖరి క్షణాలు. మరో ఐదు నిమిషాలకి నాకు ఈ పర్పంచంలో ఏం 
జరుగుతోందో తెలియదు. సంబంధం ఉండదు. అలా అనుకుంటూంటే భయం వెయయ్లేదు. పిచిచ్ ధైరయ్ం. మొండిధైరయ్ం. నాకే తెలీదు 
ఎకక్డినుంచి వచిచ్ందో...... 

      ఎందుకైనా మంచిదని మరోసారి అనిన్వైపులా చూసాను. కిందకి  కూడా చూసుత్నాన్ను. సరిగాగ్ అదే సమయానికి ఏవో 
గుసగుసలు నాకు వినిపించాయి. అంటే నేను కాకుండా ఇంకా ఎవరో అకక్డ ఉనాన్రు. 

  “ నేను నినున్ నిజంగానే పేర్మిసుత్నాన్ను. ననున్ నముమ్ నినున్ నేను పెళిళ్ చేసుకుంటాను. దాని గురించి ఆలోచించ మంటునాన్ను. మీ 
అమామ్ వాళళ్ని నేను ఒపిప్సాత్ను ” ఓ మొగ గొంతు.  

   ఒకక్సారి భయపడాడ్ను. కొయయ్బారి పోయాను. ఆరణ్వ అకక్డ ఉనాన్డా? ఇకక్డికి వచాచ్డా? నేనెలా ఉనాన్నో చూడడానికి 
వచాచ్డా? అవి ఆరణ్వ మాటలు. ఆరణ్వ పోయాడు కదా పోయిన వాళుళ్ వసాత్రా? రివెంజ తీసుకోడానికి వచాచ్డా? అంటే దెయయ్ం!  ఆ తరావ్త 
ఆలోచించడానికి భయపడాడ్ను. ఆ మాటలు ననున్ ఉదేద్శించి ఎవరైనా అంటునాన్రా?  ననున్ కాదు అని చాలా సేపటికి తెలుసుకునాన్ను. 

     అంటే అకక్డ  నేను కాక  ఇంకా ఎవరో ఉనాన్రు, ఎవరు  వాళుళ్? ననున్ చూసారా? చూసి ఉండరు.  వాళెళ్వరో నాకనాన్ ముందే 
వచాచ్రు.  ఈ టాంక వెనకాల ఉనాన్రు. వాళళ్కి నేను కనపడే అవకాశమే లేదు 

“నేను నినున్ పేర్మిసుత్నాన్ను ” మళీళ్ అదే మాటలు. అకక్డ ఆరణ్వ ఉనన్టుల్గా అనిపిసోత్ంది. 
         అయోమయం. అకక్డ ఎవరునాన్రో తెలీదు, కాని ఇలాగే ఇవే మాటలు నాతో ఆరణ్వ అనాన్డు. ఇపుప్డు అకక్డ ఉనన్ది ఆరణ్వ 

కాదు. ఆరణ్వ ఎలా వసాత్డు? చచిచ్ పోయాడు కదా, నామూలంగానే ఆ ఆలోచనకి. ఒకక్సారి నా వెనెన్ముకలోంచి కరెంటు 
పర్వహించినటల్యింది.  
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     అది ఆరణ్వ కాదు,ఇకక్డ మరొక మనిషి ఉనాన్డు. ఎవరో చూడడం కోసం పకక్కి జరిగి ఓ రెండు అడుగులు వేసి అటువైపు 
చూసాను. 

       “ నా పేర్మని అవమానించకు.. తేలిగాగ్ చూడకు ” సరిగాగ్ ఇవే మాటలిన్ ఆరన్వ బామమ్ నాతో అంది. 
      నేను ఆరన్వ ని అవమానించలేదు.నా కలలిన్ ,ఆశలని నిజం చేసు కోవాలను కుంటునాన్ని అనాన్ను. ఆ లక్షయ్ం ముందు పేర్మ 

చాలా చినన్ది అని కూడా అనాన్ను. దానికే పార్ణాలు తీసుకుంటాడా ఆరణ్వ? కళళ్ ముందు పేర్మతో అనన్ మాటలు, ఆ గొంతులోని మారద్వం 
అనిన్ వినిపిసుత్నాన్యి. నేను దోషినా! కావచుచ్. కాని నేను తపిప్ంచుకునాన్ను. నేను చాలా సెలిఫ్ష. నాది నేను చూసుకునాన్ను. నేను సేఫ జోన 
లో ఉండడంకోసం ఒకక్ మాట కూడా మాటాల్డలేదు. వణికిపోతునాన్ను. చెమటలు పటెట్సుత్నాన్యి. కాళళ్కింద నేల కదులు తునన్టుల్గా  
అనిపించింది. కాని ఒకక్ ఇంచి కూడా కదలేల్క పోయాను. 

         ఆరణ్వ చేసిన దానికి అందరూ బాధ పడాడ్రు, ఆరణ్వ ఓ బలహీనక్షణం లో తీసుకునన్ బలమైన నిరణ్యం అది. అనాలోచితంగా  
చేసాడు. అని అనాన్రు, 

    అంటే ఇపుప్డు నేను కూడానా  అలాంటి బలహీనమైన సిథ్తిలో ఉనాన్నా అవును. ఉనాన్ను. అందుకే   ఆ రోజున ఆరణ్వ చేసిందే 
ఈరోజు నేను చేయబోతునాన్ను. అంటే నాది కూడా అలాంటి బలహీన క్షణంలో తీసుకునన్ నిరణ్యం అవుతుందా . కానీ ఇది ఇపప్టికిపుప్డు 
నేను తీసుకునన్ నిరణ్యం కాదు. ఎపప్టి నుంచో నాలో ఈ ఆలోచన ఉంది. ఇంకా ఇకక్డే ఉంటే ఈ బలహీన క్షణం ఇంకా బలహీన 
పడిపోతోంది. ఏంచెయయ్ను, అకక్డే అలాగే నుంచుని ఆలోచిసుత్నాన్ను. 

 “శృతీ ఇకక్డేంచేసుత్నాన్వ?” చీకటోల్ంచి అమమ్ గొంతు వినిపించింది. ఆ గొంతులో భయం, ఆశచ్రయ్ం, ఏడుపు,అనీన్ ఉనాన్యి. 
ఉలికిక్ పడాడ్ను . ఊహించని విధంగా అమమ్ గొంతు వినపడేసరికి భయం వేసింది. 

     నాకు ఏం చెపాప్లో తెలీలేదు. నేను ఆతమ్హతయ్ చేసుకోడానికి వచాచ్నని ఎలా చెపాత్ను.  అందుకే ఏం మాటాల్డ లేదు. 
  “ నువువ్ నిదర్ పోయావో లేదో చూదాద్మని, నీ గదిలోకి వచాచ్ను. నువువ్ లేవు.  బాతూర్ంలో కూడా లేవు. మెయిన తలుపులు తీసి 

ఉనాన్యి. కిందకి దిగి సెకూయ్రిటి ని అడిగాను. నినున్ చూడలేదని అనాన్డు. వెంటనే వైకి వచాచ్ను.  చెపుప్...ఎందుకొచాచ్వు?  ఏఁవిటిది ? 
ఇందుకేనా సాయంతర్ం ఈ టెరేర్స మీదకి వచాచ్వు చెపుప్. ఏం చేయాలనుకుని ఇకక్డికి వచాచ్వ”  ఏడుపు గొంతుతో చేతులిన్ పటుట్కుంది. 
వెంటనే ఆ చేతులిన్ తన మొహానికి ఆనించుకుని ఏడేచ్సింది. ఆ నిశశ్బధ్ంలో ఆమె ఎకిక్ళళ్  ఆ శబధ్ం బయిటికి రాకుండా చీర కొంగుని నోటోల్ 
కుకుక్కుంది. 

        నాకేం చెపాప్లో తెలీడం లేదు. ఎందుకొచాచ్నో సరిగాగ్ చెపప్లేను. చెపప్లేదు. కాని నా ఆలోచనని అరథ్ం చేసుకుందేమో 
అనిపించింది. ననున్ గటిట్గా కౌగిలించుకుంది. 

      ఆ పకక్నే నిశశ్బధ్ంగా ఏడుసుత్నన్ గొంతు . అమమ్ భుజం మీదనుంచి చూసాను. ఆ చీకటోల్  ఓ నీడలా అమమ్ పకక్నే ఉనన్ మనిషి , 
నానన్ . ఆయన ఏడుపు పైకి రాకుండా, ఆయన చేసే పర్యతన్ం  
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  ఆ భుజాల కదలికని చూసి గురుత్ పటట్గలను. నానన్గారు ఏడవగా ఎపుప్డూ చూడలేదు. చాలా ధైరయ్ం గల మనిషి. అలాంటి నానన్ 
ఈ క్షణాన, ఓడిపోయి నటుల్గా  నా ముందు నుంచునాన్రు.    నిసస్హాయంగా తలని బాగా వొంచి నుంచునాన్రు. ఆయన ఇనేన్ళూళ్ తన 
జీవితానిన్ దిదుద్కునాన్రు. మా జీవితాలని దిదుద్తూ వచాచ్రు. ఏ లోటు లేకుండా పెంచారు .అంతా మంచే చేసారు. ఓ నానన్లాగా అనిన్మాకు 
చేసారు. 

       అలాంటి నానన్ ఇపుప్డు నా మూలంగా ఇలా అనీన్ పోగొటుట్కునన్టుల్గా నా ఎదురుగా నుంచునాన్రు. ఒకక్మాట కూడా 
అనలేదు. కోపంగా చూడలేదు. అరవలేదు. తిటట్లేదు.అలా చేసినా బావుండేది. ఆ మాటలిన్ భరించగలను. కాని ఈ మౌనం ,నిశశ్బధ్ం   భరించ 
లేకపోతునాన్ను. 

      అదే నిశశ్బధ్ం తో కళుళ్ తుడుచుకునాన్రు. అమమ్ ఓ చేతోత్ నా పొదివి మరో చేతోత్ నా చేయి పటుట్కుని ముందుకి నడిచింది. 
నానన్అమమ్భుజం చుటూట్ చేయి వేసి, మా ఇదద్రీన్ నడిపిసుత్నాన్రు. ఆరో అంతసుత్లో ఉనన్ మా ఇంటికి తీసుకెళాళ్రు. 

       నా గదిలోకి రాగానే  “సారీ..”.అని ఒకక్సారి ఏడేచ్సాను. నానన్ నా తల నిమురుతూ నిశశ్బధ్ంగా ఉనాన్రు. అమమ్ కింద కూచుని 
మొహం కపుప్కుని వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసోత్ంది. 

        ఓ నాలుగురోజులు ఎవరం ఎవరితో మాటాల్డుకోలేదు. కానీ నానన్గారు మాతర్ం ఎవరికో ఫోన లు చేసుత్నాన్రు, ఏవో 
కనుకుంటునాన్రు. 

“ రేపు పొదుద్నన్ ఎనిమిది గంటలకి మరో డాకట్రు దగగ్రికి వెళుత్నాన్ం. అనిన్ కనుకునాన్ను. ఇతను చాలా పెదద్ సైకియటిర్సట్. అతను 
పరీకిష్ంచి చెపాత్డుట. బెంగులూరులో పని చేసి వచాచ్డు. చూదాద్ం. అనీన్ మంచే జరుగు తుందనే అనుకుందాం. ఇంతవరకూ ఇదద్రయాయ్రు. 
ఇతను మూడో మనిషి.  మూడో డాకట్రు. మూడోసారి పర్యతిన్దాద్ం. మన పర్యతన్ంలో  లోపం ఉండకూడదు ” 

   మరాన్డు, అందరం ఓ పాత ఇండిపెండెంట బంగాల్ కి వెళాళ్ం, అది ఎవరిదో ఇలుల్లా ఉంది. గేటునుంచి కొంచెం దూరం నడిచాకా 
మెటుల్ ఎకిక్, ఓ వరండా లోకి వెళాళ్ం. తిరుగుతునన్ ఫానూల్,నునన్టి గోడలు,కొటేషనల్తో ఉనన్ పెయింటింగ లూ,ఏదో హోటల లోని రిసెపష్న 
హాలులా ఉంది.అకక్డనీన్ చిలుల్లునన్ ఇనప  సిలవ్ర రంగు కురీచ్లునాన్యి. ఓ పది మంది కూచుని ఉనాన్రు. ఆ తరావ్త పెదద్ గది అని పొడుగాగ్ 
ఉనన్ గోడని చూసేత్ తెలుసోత్ంది. గాజు తలుపులునన్ ఆ గది పకక్నే గోడకి ముగుగ్రు డాకట్రల్ పేరుల్ రాసి ఉనన్ మూడు చినన్ బోరుడ్లునాన్యి.. 

  ఇది మూడోసారి. మూడో డాకట్రు. మూడోసారి నా జీవితానిన్,ఇతని ముందు తెరుసాత్ను. అని మనసులో అనుకునాన్ను. 
    నా వంతు వచిచ్ంది. నరుస్ ఓ నంబరు గటిట్గా పిలిచింది. 
    అమమ్ నానన్ ఇదద్రూ ఒకక్సారి లేచారు. నేను లేవలేదు. కాని  “ అమమ్ లే అది నీ నంబరే. ఇకక్డ పేరుల్ పెటిట్ పిలవరు ” అని ననున్ 

కూడా లెమమ్నన్టుల్ తటాట్రు. 
     నా పేరు పిలవలేదు. నాపేరు ఆమెకి అకక్రేల్దు. ఇపుప్డు నేను ఓ నంబరు గా మాతర్మే గురిత్ంపబడతాను. నా పేరు లేనపుప్డు నా 

ఎకిస్సెట్నస్ ఉనన్టాట్ లేనటాట్ ! 
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  ముగుగ్రం తలుపు తెరుచుకుని గదిలోకి వెళాళ్ం.  తలుపులు ఆటేమాటిక గా మూసుకుపోయాయి . భయపడిపోయాను  ఓ సారి 
మూసుకునన్ తలుపులు వైపు చూసి, ఓ పెదద్ టేబుల వెనక కూచునన్   వాళళ్ని భయంగా చూసాను. 

“ కూచోండి ” అనన్ మనిషిని చూసాను.టేబుల కి ఇవతల వైపునన్ కురీచ్లోల్ మేము కూచునాన్ం. 
    మనిషి చామనఛాయ, చినన్ గడడ్ం. సనన్మీసాలు. నలల్ ఫేర్మునన్ కళళ్దాద్లు. మరీ లావు కాదు, మనిషి ఎలా ఉనాన్ గొంతు 

బావుంది, వెంటనే పర్దయ్మన్ గురొత్చాచ్డు. పర్దుయ్మన్ గొంతు కూడా చాలా బావుంటుంది.  మంచి హిందీ పాటలు పాడి దాని అరథ్ం,దాని లోతు 
,చెపేప్వాడు.  నేనెందుకు రావడంలేదో అతనికి తెలీదు. తెలిసేత్ ఎలా పర్వరిత్సాత్డు. ఎలా తెలుసుత్ంది. తెలిసే అవకాశమే లేదు 

“ నీ పేరు ఏఁవిటీ? ”  
చెపాప్ను. 
“ అడిగినదానికి నీకు తోచిన జవాబులు ఇయియ్ ” 
   ఇది వరకూ కూడా ఇదద్రు డాకట్రుల్ ఇలాగే అనాన్రు. పర్శన్లు అడిగారు. నేను సమాధానాలు ఇచాచ్ను. కానీ ఏం జరిగింది ? ఏం 

జరగలేదు. నేను రోజు రోజుకి నిరాశలో కూరుకుపోతునాన్ను. నాకు తెలుసు, ఇపుప్డు కూడా అదే జరగబోతోంది. 
     అంతలో ఓ అసిసెట్ంట వచాచ్రు. డాకట్రుగారు ఏవో అడిగారు. నేను ఏం చెపాప్నో నాకు తెలీదు. కాని జవాబులిచాచ్ను. నేను 

మాటాల్డినదంతా  రికారుడ్ చేసుత్నాన్రు. డాకట్రు కూడా రాసుకుంటునాన్రు. ఆయన రాసుకోవడం పూరత్యాయ్కా నా వైపు చూసారు. ఆధునిక 
పరికరాల సాయంతో పని చేసుత్నన్ ఈ టీం, వీళళ్ పొర్సీజర ఏదో బాగానే ఉనన్టట్నిపించింది. ఇంతకు ముందు ఇదద్రు  ఇలాగా లేరు. 
వాళిళ్దద్రూ కూడా ఓ మామూలు  డాకట్రల్లా కిల్నిక  పెటుట్కునాన్రు. ఇది అలా లేదు. ఎదో హోటల గదిలా ఉంది.ఇకక్డ ఇదద్రు డాకట్రుల్నాన్రు. 
నేను చెపిప్ంది వినాన్రు. రికారుడ్ చేసారు. ఇది డిఫరెంటుగా ఉంది. అయినా  కొంచెం సంతృపిత్గానే ఉంది. 

      “నువువ్ బయట కూచో.  మీ పేరెంటస్ తో మేము మాటాల్డాలి. మరో ముగుగ్రు డాకట్రల్తో చరిచ్ంచాలి ”    నేను బయటికి వచేచ్సి 
అకక్డునన్ ఓ ఇనప కురీచ్లో కూచునాన్ను. చుటూట్ చూసాను. ఓ ఇదద్రు పేషెంటుల్,వాళళ్ తాలూకూ బంధువులుఉనాన్రు. ఎవరూ ఎవరితో 
మాటాల్డుకోవడం లేదు.  అంతా నిశశ్బద్ంగా ఉనాన్రు. 

ఓ పావుగంట తరవాత అమామ్ ,నానన్ బయటికి వచాచ్రు. వాళళ్ మొహాలోల్ సంతోషం లేదు. బాధగా ఉనాన్యి. 
“ శృతీ నీ గురించి చాలా మాటాల్డారు. నినున్, అబస్రేవ్షనోల్ పెడితేనే మంచిదనాన్రు ” 
  నా నోట మాట రాలేదు. నా కేసంతా సీరియసాస్? ఆ సంగతి అంతకు ముందు డాకట్రల్కి తెలియలేదా ? లేకపోతే ఈ మూడు నెలలోల్ 

ఎకుక్యిందా?  అంటే ఇపుప్డు నేను మామూలుగా లేనా, మామూలుగా లేను అందుకే  ఇపుప్డు నేను హాసిప్టల లో ఇన పేషెంటుగా  ఉంచి 
అబస్రవ్ చేసాత్రా? 

“ మరి మీరేం అనాన్రు....?” అనాన్ను ఆందోళనగా .  
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“ సరే అనాన్ం. నువువ్ తొందరగా బాగా అయిపోతావని అనాన్రు. మాకు అదే కావాలి.  అందుకే సరే అనాన్ం  ” 
ఒకక్సారి ఏడేచ్సాను. 
“సరే అనాన్రా. ఎలా అనాన్రు.? ఎందుకనాన్రూ? నేనేం ఉండను. ననున్ మీతో తీసుకెళిళ్పోండి. నేను మీకు ఎలాంటి పార్బెల్ం ఇవవ్ను. 

నేను మంచిగా ఉంటాను మీకు పార్మిస చేసుత్నాన్ను. ఏం గొడవ చెయయ్ను. చచోప్తానని అనను. కావాలంటే కాలేజీకి కూడా వెళాత్ను. 
హాసప్టలోల్ అడిమ్ట అవడం అంటేనే భయం ” నేను ఏడేచ్సాను. అమమ్కూడా కళుళ్ తుడుచుకుంది.. 

     “ నినిన్కక్డ ఉంచడం మాకూక్డా ఇషట్ం లేదు. వాళుళ్ ఇచిచ్న సమాధానాలు వినాన్కా సరే అనాన్ం. తపప్దు, ఇదే మనందరికీ 
మంచిది. ఇలా ఈ సిథ్తిలో ఎనాన్ళుళ్ండ గలవు?  నీకు తగుగ్తునన్టుల్గా అనిపించడం లేదు, ఇపప్టికే  ఇదద్రి దగగ్రికి తీసుకెళాళ్ం.  ఏం 
జరిగిందో నీకు తెలుసు, మాకు తెలుసూ. మరో పర్యతన్ం చేదాద్ం. చెయయ్డంలో తపుప్లేదు కదమామ్. ఇతను మన దేశంలో ఉనన్ మంచి 
డాకట్రని అంతా అనాన్రు. పైగా బెంగలూరు ఇనిస్టిటూయ్ట లో చాలా ఏళుళ్ పనిచేసాడుట, నినున్ బాగా చూసుకుంటారని  డాకట్రుగారి 
మాటలిన్ బటిట్ మాకు అరథ్ం అయింది ” అంది అమమ్ కళుశ్ తుడుచుకుంటూ అంది. నానన్ గంభీరంగా దికుక్లు చూసుత్నాన్రు. 

       ఓ గంట తరవాత మేము డాకట్రు గారు చెపిప్న ఆసుపతిర్కి వెళాళ్ం. అది సిటీకి చాలా దూరంలో ఉంది. అసలు అకక్డ ఆసుపతిర్ 
ఉందని కూడా ఎవరికీ తెలీదు. అకక్డ ఓ పెదద్ బోరుడ్ంది. దానిమీద మెంటల హెలత్ అండ నూయ్రోలాజికల సైనెస్స  అని రాసి ఉంది.మెంటల 
హెలత్ అంటే  ఆ తరవాత ఇంక ఆలోచించడానికి ఏం లేదు.  అంటే నేను ఓ మెంటల హాసిప్టల లో అడిమ్ట అవుతునాన్నా ? అంటే నేను 
నిజంగా ఓ పిచిచ్ దానినా? సైకలాజికల గా నాలో సమసయ్లునాన్యా? నేను మామూలుగానే ఉంటునాన్ను కదా? అయినా కూడానా. 
నమమ్లేకపోతునాన్ను. నాకు నేను మామూలుగా ఉనన్టుట్గా అనిపిసోత్ంది. వీళళ్ దృషిట్లో నేను నారమ్ల గా లేను.  అందుకే ఇకక్డ 
ఉంచుతునాన్రు. చుటూట్ పరికించి చూసాను. ఇది ఓ ఆసుపతిర్లాగా  లేదు. కొతత్గా కటిట్న ఓ కాలేజీలా, ఉంది. పొడుగాగ్ ఉనన్ ఓ రెండంతసుథ్ల 
బిలిడ్ంగ చుటూట్రా చెటుల్. చాలా సథ్లం. కాంపౌండు, 

       లోపలికి వెళాళ్ం. అందరం ఓ గదిలోకి వెళాళ్ం, అందంగా లేత పసుపు రంగు గోడలు.గోడలకి సీనరీలు,  పువువ్లు 
ఉనన్పెయింటింగ లు. అకక్డ కురీచ్లు. మళాళ్ వెయిటింగ. ఆ హాలోల్ చాలా మంది,  వాళళ్ తాలూకు వాళుళ్ ఉనాన్రు. ఎవరూ కూడా పిచిచ్ 
వాళళ్ లాల్గా కనిపించలేదు. అంతా మామూలుగా కనిపిసుత్నాన్రు. నేను కూడా అంతే కదా,  పైకి మామూలుగానే ఉంటునాన్ను. కానీ ననున్ 
ఇకక్డికి తీసుకొచాచ్రు . 

      మళీళ్ నంబరు పెటిట్ పిలిచారు. ముగుగ్రం లోపలికి వెళాళ్ం. నానన్ అంతా చెపాప్రు. ముగుగ్రం  కురీచ్లోల్ కూచునాన్ం. అంతకు 
ముందు డాకట్రిచిచ్న రిపోరుట్లనీన్ ఇచాచ్ం.  ఆయన వెంటనే చూసి సిసట్ర ని పిలిచారు, ననున్ తీసుకెళళ్మని చెపాప్రు. 

  మమమ్లిన్ సిసట్ర రమమ్ంది.అమామ్ నానన్కూడా మా వెనకాలే వచాచ్రు 
“శృతీ ,ఇది నీ గది. ఇకక్డ నువువ్ండాలి ”నాకు ఇచిచ్న గదిని అమామ్ వాళుళ్ కూడా చూసారు. కాసేస్వునాన్రు. వాళుళ్ వెళిళ్ పోతూంటే 

చినన్పిలల్లా గటిట్గా ఏడాచ్ను. 
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  “ఛ.ఛ చినన్పిలల్లా ఆ ఏడుపేంటీ.? వీళళ్ందరూ నినున్ బాగా చూసుకుంటారు. ఏం భయం లేదు. నువువ్ మళీళ్ మామూలుగా 
అయిపోతావు ” అని మెలిల్గా చెపిప్ వాళుళ్ వెళిళ్పోయారు. 

       ఒకక్దానిన్ఆ గదిలో, మళీళ్ ఇదివరకు లాంటి ఫీలింగస్. భయం. నాకు అమమ్కావాలి. కాని అమమ్కి నేనకక్రేల్దు . అమమ్ కూడా 
నాలాగే ఫీల అవుతుందనుకునాన్ను కాని లేదు. తల తిపుప్కుని వెళిళ్పోయింది. నానన్కూడా అంతే. ననున్ వదిలేయడానికి ఎలా ఒపుప్కునాన్రు 

      ననున్ ఇకక్డ అడిమ్ట చేసి వెళిళ్పోయారు. కోపం వచెచ్సోత్ంది, కోపం ఎలా తగుగ్తుంది ? పిడికిళుళ్ బిగించాను. అకక్డునన్ 
తలుపు మీద కొటాట్ను. ఆ చరయ్ని అడుడ్కోడం కోసం నా చేతిని వెంటనే సిసట్ర పటుట్కుంది. ననున్ గటిట్గా ఓ పకక్కి లాగింది. నాకు ఇంకా కోపం 
వచిచ్ంది. నేను ఏంచేసుత్నాన్నో నాకే తెలీదు. అంతే నేను ఆమెని కొటాట్ను. ఇకక్డ  నేనుండను, అంటే వినిపించుకోవేంటీ ? అసలు నువెవ్వరు 
ననున్ పటుట్కోడానికి ? “  అని గటిట్గా అరిచాను. సిసట్ర ననున్ పటుట్కుని ఏదో నచచ్ చెపప్ బోయింది. 

  “ చెపూత్ంటే అరథ్ం అవడంలేదా?”  మరోసారి అరిచాను.  అయినా ఆమె ఏదో అనబోతోంది. నా మాటని లెఖఖ్చెయయ్డం లేదని 
కోపం వచెచ్సోత్ంది. 

   “ననున్ వదలండి” అని గటిట్గా అరిచాను. నా గొంతు పెంచానని నాకు తెలీదు. ఆమె ఏం మాటాల్డలేదు. మరో సిసట్ర కూడా ఆ 
పకక్నే ఉంది. ఆమె చేతిలో ఓ సిరింజ ఉంది. ఓ ఆయా వచిచ్ంది.  ఆమె ననున్ పటుట్కుంది. అటూ ఇటూ గింజుకునాన్ను. ఆమె చెంప మీద 
ఒకక్ లెంపకాయ ఇవావ్లని ఉంది. కాని కుదరదు. ఎందుకంటే వాళుళ్ నా చేతులు పటుట్కునాన్రు, కాలు సేవ్చఛ్గా ఉంది. అంతే కాలితో ఒకక్ 
తనున్ తనాన్ను.  

PPP 
అసలు వీళెళ్వరు  ననున్ పటుట్కోడానికి ? నేను నా ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ నేనుండచుచ్.ఆ సవ్తంతర్ం నాకుంది. అది నాహకుక్. దానిన్ నేను 

వాడుకుంటాను. కాని,అపప్టికే సిసట్ర ఇంజెక్షన ఇచేచ్సింది. నా మాట వినలేదు. ఓడిపోయాను. వాళేళ్ గెలిచారు. నాకు పెదద్ అవమానం 
జరిగిపోయింది.  నిసస్హాయంగా చూసూత్ండిపోయాను. కళుళ్ మూసుకు పోతునాన్యి. ఎంత సేపు అలా ఉనాన్నో తెలీదు. అంటే నిదర్ 
పోయాననిపించింది. 

      తెలివి వచాచ్క అంతా పర్శాంతంగా ఉంది. కాని తలనొపిప్,నోరు కూడా ఎండి పోతునన్టుల్గా ఉంది. అంతకు ముందునన్ భయం 
ఇపుప్డు లేదు . కోపం లేదు. 

    కాని కళుళ్ తెరవడానికి రాలేదు, ఎంతో పర్యతన్ం మీద కళుళ్ తెరిచాను. కలలా ఉంది . టెరేర్స పైనుంచి పడాలనుకునాన్ను. 
పడాడ్నా,కిందమెతత్గా ఉంది. పరుపులాగా ఉంది. నేల లాగా లేదు. అంటే నేను కింద పడలేదా! పడలేదు.  వీపుకి గటిట్ నేల తగలడం లేదు. 
మెతత్టి పరుపుంది. మరైతే ఎకక్డునాన్ను? మాఇంటోల్నా?  మా ఇంటోల్ గోడలు ఈ రంగులో లేవు.  ఒక వేళ ఉనాన్ ఏ గదిలో? గురుత్కు 
రావడం లేదు. అలా ఆలోచిసూత్ండగానే సిసట్ర వచిచ్ంది. ఆమె బటట్లని బటిట్ అనుకునాన్ను. 

“ శృతీ ఎలా ఉంది ? తల దిముమ్గా ఉందా? కడుపులో ఏమైనా తిపుప్తోందా. వాంతి వచేచ్టుల్గా ఉందా ? ”       
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  “ఇది హాసప్టలా ! నేను ఓ పేషెంటునా ! ”  ఆమె డెర్స ని బటిట్ ఆమె ఓ నరస్ లాగా అనిపించింది. 
  “ అవును . మానసిక రోగుల చికితస్ కేందర్ం లో ఉనాన్వు. ఈ రోజు పొదుద్నన్ జాయిన అయాయ్వు. ఇపుప్డు సాయంతర్ం అయింది  ” 
    నాకు నోట మాట రాలేదు. మానసిక  చికితస్ అంటే నేను మెంటల ఆసుపతిర్లో ఉనాన్నా! పదో కాల్సులో సూక్లు ఫసట్, కాల్స లీడర, 

సూక్ల కాపెట్న,  అనిన్ంటోల్ ఫసట్ ఇంటర లోకూడా అంతే. కాలేజి బూయ్టి,మొగ పిలల్లు ఉతత్రాలు రాసేవారు. అందరూ ఆరాధించే విధంగా 
,ఎంతో సామ్రట్ గా తెలివైన అమామ్యి అయిన నేను ఈ మెంటల ఆసుపతిర్లో ఉండడం ఏంటీ? అపనమమ్కంగా ఆమెని చూసాను. 

“నేను సిసట్ర మమతని. ఎలా ఉనాన్వ? పొదుద్నన్ నీకు కొంచెం బాగాలేదు. మంచినీళుళ్ కావాలా?”  అంటూ నా మణికటుట్ 
పటుట్కుంది. 

అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది,ఉదయం ఆమెని గటిట్గా కొటాట్ను. అరిచాను. కొంచెం సిగుగ్ పడాడ్ను. 
“ ఇపుప్డు నాకు బాగానే ఉంది. పొదుద్నన్ నేను టూమచ గా బిహేవ  చేసాను కాని ఇపుప్డు బాగానే ఉంది సారీ  ” అనాన్ను. 
“  అవును బాగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈసీటి కదా ” 
“  ఈసీటీ అంటే ? ” 
“ ఎలకిట్ర్క షాక తెరపీ, మీకింకా దీనిని గురించిన వివరాలు కావాలంటే, డాకట్ర గారిని అడగండి. ఆయన మీకు చెపాత్రు ” 
    షాక తినన్టుల్ చూసాను. మాట పడిపోయింది. నాకు ఎలకిట్ర్క షాక ఇచాచ్రా? అంటే సినిమాలోల్ లాల్గా అనీన్ వైరుల్ పెటిట్ కరెంటు 

పాస చేసూత్ంటే ఆ పేషెంట ఎగిరి ఎగిరి పడడం, ఆ తరవాత ఏం జరుగుతుందో సినిమాలోల్ చూపించ లేదు. నాకు అంతవరకే తెలుసు. 
ఇపుప్డు నాకు అలా చేయించారా? నాలో  అసలు ఏం జరుగుతోంది? ఇపుప్డు నిజంగా నాకు పిచిచ్ పటేట్లా ఉంది.  ఆ ఆలోచన రాగానే 
ఏడుపొచిచ్ంది. అంతే.  నిశశ్బధ్ంగా ఉనాన్ను. ఆమె నా వైపు చూసింది. 

“ కొంచెం సేపటోల్ డాకట్రు గారు వసాత్రు. అతను మీతో మాటాల్డుతారు” 
ఆమె అనన్టుల్ గానే అంతలో డాకట్రుగారు వచాచ్రు. మరో ఇదద్రు కూడా అతని వెనకాల ఉనాన్రు. 
“ నేను  ఈ వింగ కి డాకట్ర ని. నాపేరు పాల ” 
 ఎందుకో వెంటనే డాకట్రు గారి మాటలు వినగానే వంశీ గురొత్చాచ్డు. వంశీ కూడా అంతే. పర్తీసారి నేను వంశీ కృషణ్ ని, ఈ కాల్సులో 

చదువుతునాన్ను. అంటూ తనని తాను పరిచయం చేసుకుంటాడు. నేను నవేవ్సే దానిన్.  పర్తీ సారి నినున్ నువువ్ ఎందుకు పరిచయం 
చేసుకుంటావు. మూడేళళ్ నుంచి మనిదద్రం  ఒకే కాల్సులో ఉంటునాన్ం కదా. నువువ్ ఎవరో మాకు తెలుసు. అనేవాళళ్ం. 

 “ఏదో ఓ మానరిజం ఉంటేనే కదా మనం గురుత్ంటాం”  అని   వంశీ నవేవ్వాడు. 
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   ఆ మాట నిజం అందుకే కదా ,ఆ మానరిజంతోనే కదా, ఈ రోజు వంశీ గురొత్చాచ్డు. చాలా రోజులయింది, వంశీ నుంచి ఉతత్రం 
అందుకని. ఎందుకో ఉతత్రం రాయలేదు. ఉతత్రం రాసినా అమామ్ వాళుళ్ కాలేచ్సి ఉండచుచ్. ఉతత్రం కాలెచ్సుత్నన్టుల్,ఎనోన్,ఇంకాఎనోన్ 
భయంకరమైన  కళళ్ముందు ఉతత్రాలని కాలేచ్సుత్నన్దృశయ్ం. కోపం వచెచ్సోత్ంది. నా ఎదురుగా డాకట్రునాన్రో,మరెవరునాన్రో కూడా 
చూడలేదు. కోపానిన్ కంటోర్ల చేసుకోలేను. ఎందుకు చేసుకోవాలి ?  

  “ నాకు ఈసీటి ఇచాచ్రా? నాకు తెలీకుండా ఇసాత్రా?  నాకు చెపప్కక్రేల్దా! నాకు తెలీకుండా, ననన్డగకుండా అలా ఎలా ఇసాత్రు? ” 
అని గటిట్గా అరిచాను. 

  డాకట్రు ఓ సెకెండు నావైపు చూసి, అకక్డ ఉనన్ సిసట్రిస్న్ బయటికి వెళళ్మనన్టుల్ తల ఊపాడు. గదిలో నేను డాకట్రు గారు ఇదద్రమే 
ఉనాన్ం. 

   “శృతీ నీకు ఏం ఉందో మేము చెపాప్లి. ఇది మానిక డిపెర్షన. సివియర డిపెర్షన అని అంటారు “ అంతే నేను కళళ్పప్గించి , నోరు 
తెరిచి,ఆతని మొహం చూసూత్ండి పోయాను. అతని మాటలు నాకు ఏం అరథ్ం కాలేదు, ఒకక్టి మాతర్ం నిజం. నేను మామూలుగా 
పర్వరిత్ంచడం లేదు. దానికి ఓ కారణం ఉంది. దానిపేరు మానిక డిపెర్షన. 

 జీవితంలో మొదటిసారి ఆ మాటని వింటునాన్ను. మొదటి సారి నాకు ఏ రోగం ఉందో డాకట్రు అంటూంటే వింటునాన్ను. 
       “ఇది ఓ డిసీస. మిగిలిన రోగాలాల్ంటివే ఇది కూడా. నీ మెదడులో జరిగే రసాయనక చరయ్లోల్ బాలెనస్ లేకపోతే, నీ మూడ మీద 

పర్భావం చూపిసుత్ంది. ఇది నీకు తెలీకుండా, నీ పర్మేయం లేకుండా జరిగి పోతునాన్యి. దీనికి నువువ్ సిగుగ్ పడకక్రేల్దు. నువువ్ కావాలని 
చెయయ్డం లేదు. నినున్ సరి అయిన వాళళ్ దగగ్రికే మీ వాళుళ్ తీసుకొచాచ్రు. మైండ కి పార్బెల్మ వసేత్, మనిషి పర్వరత్నలో మారుప్లొసేత్  మా 
సైకియాటిర్సట్ ల దగగ్రికి వెళాత్రు. ఈ డిపెర్షన లో మనిషి మూడ మారిపోతుంది. అది అలలాల్గా ఓ సారి ఎకుక్వ అవుతుంది ,ఓ సారి 
తగుగ్తుంది. ఇది ఎకుక్వవకుండా ముందరే డాకట్రల్ దగగ్రికి వసేత్ ఈ డిసారడ్ర కొంచెం తగగ్డానికి అవకాశాలునాన్యి. కాని చాలా మంది మా 
దగగ్రికి రావడానికి ఇషట్ పడరు. సమాజానికి భయపడి సైకియాటిర్సట్ దగగ్రికి వెళళ్రు. బయటి వాళళ్కి తెలిసేత్ పిచిచ్ అనుకుంటారని భయం. 
అసలు అది ఓ రోగం అని కూడా అనుకోరు. కాని నినున్ బాగా గమనిసూత్, నీకు టీర్ట మెంటు అవసరం అని అనుకుని నినున్ తీసుకొచిచ్న మీ 
వాళళ్కి ధనయ్వాదాలు” డాకట్రు నా కళళ్లోల్కి చూసూత్ అనాన్రు. 

   “ శృతీ, ఈ ఈసీటీ నీకిచాచ్ం. నీకు చెపప్లేదని నీకు కోపం వచిచ్ంది. దీని గురించి నీకు చెపాత్ను. ఈ.సీ.టీ అంటే ఎలెకోట్ర్ కనవ్ లిస్వ  
థెరపీ, నీ రిపోరుట్ లనీన్ చూసాకా, ఇదే మంచిదనిపించింది. సీవియర డిపెర్షన ఉనన్పుప్డు, యాంటీ డిపెర్సెంటస్ పని చేయనపుప్డు సూసైడల 
థాటస్ ఉనన్వాళళ్కి ,ఈ షాక థెరపీ ఇసాత్రు. కానీ దీని మూలంగా  నీ మూడ మామూలుగా అవుతుంది. ఎందుకంటే నీ టీర్ట మెంట లో ఇది 
ఓ భాగం. నువువ్ఇకక్డికి రాగానే నీ టీర్ట మెంట మొదలు పెటేట్సాం. ఇది మనిషిని మామూలుగా చేసుత్ంది. మంచి ఫలితాలని ఇసుత్ంది 
.ఇపుప్డు నువువ్ ఈ రోగంలో అడుగున ఉనాన్వు. నినున్ నువువ్ ఏదైనా చేసుకుంటావు, మేము ఈ విధమైన టీర్ట మెంటు ఇవవ్కుండా, నీకు 
యాంటీ డిపెర్సెంటస్ ఇవవ్చుచ్. కాని అవి వాడడం మొదలు పెటాట్కా వెంటనే ఏం తెలీదు. ఫలితానిన్ ఇవవ్డానికి అది ఓ మూడు వారాలు 
తీసుకుంటుంది . నీ గురించి మీ వాళుళ్ చెపాప్కా ఇది మంచిదనిపించింది. ఎందుకంటే, ఈసీటీ ఇచాచ్కా ఆతమ్హతాయ్ పర్యతాన్లు చాలా 
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వరకూ తగాగ్యని లెకక్లు తేలాయి. ఇది వారానికి రెండు సారుల్ ఇవావ్లి. ఓ వారం తరావ్త ఫలితాలు అనీన్ చూసాక ఈ రకమైన టీర్ట మెంటు 
అవసరమా లేదా అని ఆలోచిసాత్ం ” 

  నాకేం చెపాప్లో తెలీలేదు. నాకేం గురుత్ లేదు. నేను ఆతమ్హతాయ్ పర్యతాన్లు చేసానా?! మణికటుట్ దగగ్ర కోసుకోవడం, టెరేర్స మీద 
అమామ్,నానన్గారు ననున్ చూడడం అనీన్ అలాంటి పర్యతాన్లా! నాకు తెలీకుండా చేసేసుత్నాన్నా? చాలా సేపటికి నేను చేసిన పర్యతాన్లు 
నాకు ఏదో లీలగా చూచాయగా ఒకొక్కక్టే  గురొత్సుత్నాన్యి. ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది, నాలో యింత తెగింపు ఉందా! ఆ తెగింపు, ఆ మొండితనం  
రావడానికి, ఉండడానికి కారణం, ఇవాళ డాకట్రు గారి మూలంగా తెలిసింది.      

        ఒకక్టి మాతర్ం నిజం, ఈ డాకట్రు నా గురించి చెపాప్రు. ఇనిన్ నెలలోల్ మొదటి సారి నాకేం అయిందో, నాలో ఏం 
జరుగుతోందో నాకు అరథ్ం అయేయ్లా చెపాప్రు. అంతా సదుద్కుంటుందని అని కూడా అనాన్రు. ఈ డాకట్రిన్ నేను నముమ్తాను. ఎందుకంటే 
ఆయన ననున్ఓ పేషెంటులా చూడడం లేదు. ఏదీ దాచలేదు. అనీన్ వివరంగా చెపాప్రు. అది చాలు నమమ్డానికి. 

     ఇనిన్ నెలల తరవాత నాతో ఓ వయ్కిత్ ఇంత సేపు మాటాల్డారు. ననున్  ఓ మామూలు మనిషిగా గురిత్ంచారు. నా గురించి నేను సిగుగ్ 
పడకక్రేల్దు. అని ధైరయ్ం చెపాప్రు. సిసట్ర ని పటుట్కుని గటిట్గా అరిచాను. అపుప్డు  అలా అనన్ందుకు ఇపుప్డు ఫీల అవుతునాన్ను. అంటే నేను 
ఈ తేడాని కనిపెటట్ గలుగుతునాన్ను. అంటే నేను కావాలనుకుంటే నా ఆలోచనలని మారుచ్కుని  మామూలుగా అవచుచ్. 

     నాలాంటి వాళుళ్ ఈ పర్పంచంలో ఎంతో మంది ఉనాన్రు.వాళుళ్ టీర్ట మెంటు చేయించుకుంటునాన్రని అని డాకట్రు గారు 
అనాన్రు. ఆయన మాటలని బటిట్ , తెలుసోత్ంది నేను సరి అయిన డాకట్రల్ దగగ్రికే వచాచ్ను. ఈ మాట ఓ పెదద్ రిలీఫ గా అనిపించింది. 

      ఆ రోజు నానన్ గారు ఎంతో మందితో మాటాల్డుతూ కనిపించారు. ఎంతో మంది ఫోన నంబరుల్ తీసుకునాన్రు. ఎకక్డెకక్డికో 
ఫోన చేసారు.ఆఖరికి ఇకక్డికి తీసుకొచాచ్రు.  సరి అయిన సమాచారం తీసుకునాన్రు. సరి అయిన ఆసుపతిర్ అని అంటునాన్రు. నిజమే ఇది 
సరి అయిన ఆసుపతేర్. 

   “మేము నీతో ఉంటాము. నీకు తగేగ్లా చేసాత్ము. అనిన్ విధాలా నువువ్ మాకు సహకరించాలి. ఇకక్డ నీకు కొంచెం కషట్ంగా 
ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇకక్డ కొనిన్ టైమింగస్ అదీ ఫాలో చెయాయ్లి. అది నీకు ఇబబ్ంది గా ఉండచుచ్. ఇనిన్ రోజులూ నువువ్, నీ ఇషట్ం 
వచిచ్నటుల్గా ఉనాన్వు. కానీ ఇకక్డ నువువ్ మేము చెపిప్నటుల్గా ఉండాలి. ముందు నీ మైండ సెట మారేలా చేసాత్ం. 

     ఎందుకంటే నీకు ఏం రాదని,ఎందుకూ పనికి రావని,డిపెర్షన లోకి వెళిళ్పోయావు. ఒకొక్కక్సారి, నువేవ్ం చేసుత్నాన్వో,ఏం 
మాటాల్డు తునాన్వో  నీకే తెలీదు. ఒకొక్క్కక్ సారి నినున్ నువేవ్ బాధ పెటుట్కుంటునాన్వు, ఇవనీన్ తెరలు తెరలుగా ,తరంగాలాల్గా వసూత్ంటాయి. 
అందులో చికుక్కు పోకుండా బయట పడాలి, అంటే నువువ్ పర్యతిన్ంచాలి. నువువ్ బయట పడడానికి మా సహకారం, సాయం ఉంటుంది 

    మృతుయ్వు మీద మనకు అదుపు లేదు. కాని మన జీవితం మీద మనకు ఉంది. ఇపుప్డు  నువువ్ గతం వేపు చూడకు. ఈ రోజున 
నీకు కావలసినది మానసిక దారుఢయ్ం,పాజిటివ యాటిటూయ్డ ,ఇపుప్డు నీకు అదే ఆకిస్జన. జీవితానికి ఓ కాలికుయ్లేషన ఉంది. అది 
అదృషాట్నికి సంబంధించినది కాదు. ఆలోచనా ధోరణికి చెందిన కావ్లిటీ అది. జీవితంలో ఉనన్కషట్ం అంతా మనకి ఏం కావాలో 
తెలుసుకోవడం లోనే ఉంది.” 
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    చాలు ఈ మాతర్ం పోర్తాస్హం చాలు. ఈమాతర్ం ఆశ చాలు. ననున్ నేను రకిష్ంచకోడానికి.  డిపెర్షన లో పూరిత్గా మునిగి 
పోకుండా చేయి అందిసుత్నన్టుల్గా అనిపించింది. 

డాకట్రు గారు వెళిళ్పోయారు. మళీళ్ గదిలో ఒంటరిగా.ఆకిస్జెన లేకుండా మౌంట ఎవరెసట్ ఎకాక్లిస్ వచిచ్నటుల్గా ఉంది. 
 కిటకీలకి గటిట్గా ,లావుగా ఉనన్ గిర్లస్. నాలుగగ్దుల మధయ్ ఉనన్ నేను సేవ్చఛ్గా లేను అనిపించింది. బంధీ అయిపోయాను. ఇది 

మామూలు ఆసుపతిర్ కాదు, మెంటల పేషెంటల్ హాసప్టల. ఆ పిచిచ్ వాళుళ్ కిటికీలోంచి కిందకి దూకకుండా. అలాంటి పర్యతాన్లు ఏమీ 
చేయకుండా,కావచుచ్. ఆగదిలో ఏమీ లేదు. నేను పడుకునన్ మంచం తపప్. 

   ఈ ఖాళీ గది, నా ఖాళీ బురర్కి సరిపోయింది. పర్శాంతంగా ఉంది. ఇదే ఇలల్యితే , మందు వేసుకో, సాన్నం చెయియ్, తల దువువ్కో, 
తయారవువ్, కాలేజీకి వెళాళ్లి, చదువుకో, అది చెయియ్, ఇది వదుద్, లాంటి ఆంక్షలు ఏం లేవు.  వొతిత్డి లేదు.  ఏం చెయయ్కక్రేల్దు. నా సమయం. 
నా ఇషట్ం. అసలు ఇలాంటి టైం వసుత్ందని అనుకోలేదు. ఇది ఓ చినన్ గూడు.  బయటి వారత్లు,కఠినమైన నిజాలు చెవులకి చేరని గూడు, ఇది 
పర్సుత్తం నేనుంటునన్ది.  ఆశచ్రయ్ం, ఇది నాకు బావుంది. హాయిగా ఉంది. ఎంత భయంకరమైనవి జరగాలో అనీన్ జరిగిపోయాయి. ఎనోన్ 
సారుల్ ననున్ నేను బాధించుకునాన్ను. ఛావాలనుకునాన్ను. అవనీన్ ఈ క్షణాన పీడకలలాల్ అనిపిసుత్నాన్యి.  

  ఒకక్ రోజులోనే ఇంత మారాప్! ఓ మనిషి తన మాటలతో డిపెర్షన లో ఉనన్వాళళ్ని మారచ్గలడా. మారచ్గలడు అని ఈ డాకట్రు 
మాటలతో తెలుసోత్ంది. 

    డాకట్రు పాల గారు ననున్ బాగా అరథ్ం చేసుకునాన్రు. నా మైండ ని చదవగలిగారు. చాలా అనుభవం ఉనన్ డాకట్రు, అందుకే ననున్ 
ఎలా పర్శాంతంగా ఉంచాలో కూడా అతనికి తెలుసు. ఓ విధంగా ఆశ , ఉతాస్హం ,  సూప్రిత్, ఇవనీన్ నాలో కలిగాయంటే దానికి కారణం ఈ 
డాకట్రు గారే. డాకట్రల్లోనే  ఎంత తేడా అంతకు ముందు నేను వెళిళ్న ఇదద్రు డాకట్రల్కి ఈ డాకట్రుగారికి సహసర్ం తేడా. వాళళ్కి తెలియనిది 
యితను కనిపెటాట్రు. 

   ఇపుప్డు నాకు నా రెండో జీవితం పార్రంభం అయినటుల్ంది. ఈ మనిషి మూలంగానే.  ననున్ మనిషిని చేసారు. నాతో మాటాల్డారు. 
అదే నాకు ఊపిరి. నామీద ఎంతో శర్దధ్ పెటాట్రు. మా వాళుళ్ కూడా చూపించనంత శర్దధ్ డాకట్రుగారు చూపించారు. ఆతీమ్యంగా 
మాటాల్డడం,దగగ్ర కూచుని పేర్మ కనపరచడం నేనునాన్ననన్ భావం కలిగించడం, చూపిసుత్నన్ ఈ శర్దధ్ మనిషిని నిటారుగా నుంచో 
పెడుతుంది. దాని కునన్శకిత్ అలాంటిది. అదే,మేమునాన్ం అనన్ భరోసా. ఆ భరోసాని ఇకక్డ ఇసుత్నాన్రు. 

     ఇది వరకూ ఇదద్రు డాకట్రుల్ పిర్సక్ రైబ  చేసిన మందులని డాకట్రు పాల  గారు ఆపేసారు. ఇపుప్డు ఒకక్ మందు మీదే 
ఉంటునాన్ను. ఈ డర్గ సైడ ఎఫెకట్స్ ఉంటాయి కానీ మా జాగర్తత్ తీసుకుని నీకు దీనిన్ ఇసాత్ము అని డాకట్రు అనాన్రు. అదే లీథియం.ఆ టాబెల్ట 
ని రోజుకి రెండు సారుల్ వేసుకుంటునాన్ను. ఈ టాబెల్ట మా లాంటి వాళళ్కి లైఫ సేవర అని అనాన్రు. 

       “ ఇది  ఇపుప్డు వాడుతునాన్ం, నువువ్ బాగానే ఉంటునాన్వ, అది వాడుతునన్ంత సేపూ బాగానే ఉంటుంది. దీని వలల్ కొంచెం 
బరువు పెరుగుతుంది. చరమ్ం పైన దదుద్రుల్ లాంటివి రావచుచ్, అందుకని చాలా జాగర్తత్గా నీ డోసుని డివైడ చేసి ఇసాత్ం. అది లేకుండా కూడా 
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నువువ్ బాగా ఉనాన్వనుకో, అపుప్డు ఈ మందుని పూరిత్గా మానేయచుచ్ ఇంకా ఈ లీథియం గురించి తెలుసుకోవానన్ ఉతాస్హం ఉంటే నీకు 
దీని గురించిన వివరాలు అనీన్ ఇసాత్ను ” అని అనాన్రు. 

    నేను చదువుకునన్ దానిన్. ఇంటర లో నా గూర్పు బైపీసీ, కెమిసీట్ర్ ఉంది, బీఎసీస్లో కూడా అదే. అయినా నేను ఈ లీథియం గురించి 
తెలుసుకోడానికి ఏమాతర్ం ఇంటెర్సట్ ఎందుకు చూపించడం లేదు. తెలీదు. 

    ఇదొకక్టే నాకు కావలసిన మందు. మరి అంతకు ముందు డాకట్రిల్దద్రూ కూడా సీవియర డిపెర్షనిక్ మందులిచాచ్రు. అవి డిపెర్షన 
కి మాతర్మే. అంతే కాని  ఆ ఇదద్రూ కూడా నా లో ఏం జరుగుతోందో కూడా తెలుసుకోడానికి ఏ మాతర్ం పర్యతిన్ంచలేదు. తెలుసుకుని ఉంటే 
టీర్ట మెంటు మారేచ్వారా. కానీ వాళుళ్ నాతో సరిగా మాటాల్డ లేదు. ననున్ ఓ పేషెంటులాగే చూసారు. ఓ అంటరాని పేషెంటులా చూసారు. 

 కానీ ఈ డాకట్రు గారు ననున్ ఓ మనిషి లాగా చూసారు. ఒక పేషెంటుని అయినా మామూలుగా చూసారు. నాతో ఎంతో సేపు 
మాటాల్డారు. చాలా సపోరిట్వ గా ఉనాన్రు. ఇలాంటి కేసులు ఎనోన్ చూసినటుల్, వాటిని టీర్ట చేసినటుల్నాన్రు. అందుకే  ఎంతో నమమ్కంగా, 
కానిఫ్డెంటుగా మాటాల్డుతునాన్రు. నేను మామూలు మనిషిని అయిపోతానని గటిట్గా చెపుత్నాన్డు. ఆ నమమ్కమే నాకు బలానిన్, ధైరాయ్నిన్ 
ఇసోత్ంది. 

   నేనిలా ఉండడం నా తపుప్ కాదు అని డాకట్రుగారు చెపాప్రు. ఇందులో నేను చేసిన నేరం ఏమీ లేదు. ఒకొక్కక్సారి పర్వరత్నలో 
హెచుచ్ తగుగ్లు వసాత్యి. ఆ హెచుచ్ తగుగ్లు రాకుండా ఉండడం కోసం మందు మొదలు పెటాట్మని  డాకట్రుగారు అనాన్రు. అది కూడా 
నాకెంతో ధైరాయ్నిన్సోత్ంది. అందరు డాకట్రూల్ ఇలా ఉంటే బావుంటుంది . కాని ఉండరు అని అంతకు ముందు నేను వెళిళ్న ఇదద్రు డాకట్రల్ 
మూలంగా తెలుసోత్ంది.  ఏదైతేనం నేను ఇపుప్డు సేఫ హాండస్ లో ఉనాన్ను. 

ఓ రెండు రోజులు గడిచాయి. 
   డాకట్రు గారు అందరినీ చూసాకా ఆఖరున నా దగగ్రికి వసాత్రు. వచాచ్క తన వెంటఉనన్ వాళళ్ని వెళిళ్ పొమమ్ని సైగ చేసాత్రు. వాళుళ్ 

వెళిళ్పోగానే నాతో చాలా చకక్గా హాయిగా మాటాల్డుతారు. 
  ఆ గదిలో డాకట్రు గారితో మాటాల్డడం కనాన్ నాకింకేం కావాలి. ఆయన మాటలు నాకు పెదద్ ఆశని  జీవితం మీద ఉతాస్హానిన్ 

కలిగిసోత్ంది. దానిన్ పటుట్కుని నడుసుత్నాన్ను. 
“ నినున్ ఎలాగైనా మామూలు శృతిని చేయాలి, పాత శృతి గా చేయడానికి పర్యతిన్సాత్ను ” 
“ చాలా థాంకస్ డాకట్రుగారు,నా మీద అంత శర్దధ్ తీసుకుంటునన్ందుకు ” అనాన్ను ఎంతో నిజాయితీగా.  
  డాకట్రుగారు  నిమిషం కళుళ్ మూసుకునాన్రు. కుడిచేతిని ఛాతి ఎడమ వైపున ఉంచారు. 
“ మీకు దేవుడంటే బాగా నమమ్కం అనుకుంటాను ” 
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“ అవును. బాగా అని చెపప్లేను  కానీ నమమ్కం ఉంది. దేవుడిమీద నమమ్కం లేకపోతే మనమీద కూడా మనకి నమమ్కం ఉండదు. 
నామీద నాకు నమమ్కం కుదరాలంటే ఆధాయ్తిమ్కత ఉండాలి. ఎందుకంటే రోజూ ననున్ నమిమ్ వచేచ్ వాళళ్తో ఉంటాను. వాళళ్ నమమ్కానిన్నా 
వైదాయ్నికి ఉపయోగించుకుంటాను. ఏ వైదాయ్నికైనా డాకట్రు మీద నమమ్ కం ఉండాలి అపుప్డే మందులు వైదయ్ం పనిచేసుత్ంది ” 

అందుకనా అంత శర్దధ్గా చూసుత్నాన్రు.! 
 “నీ మీద శర్దధ్ తీసుకోవడానికి , ఓ కారణం ఉంది. నీకో సంగతి చెపాత్ను,  నేను సూక్లోల్ చదువుకునే రోజులోల్ నా కాల్స మేట ఓ 

రోజున పురుగుల మందు తాగి, ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంది. ఆమెలో అలాంటి ఆలోచన ఉందనన్ సంగతి కాని, ఉదేద్శం ఉందనన్ సంగతి కాని, 
ఎనాడూ ఎవరికీ కొంచెం కూడా  అనుమానం  రాలేదు.  

    ఆమె పైకి బాగానే ఉండేది. కానీ లోపల ఏం ఉందో ఎవరికీ తెలీదు. కానీ ఏదో ఉంది. అది ఆమెని కషట్పెటిట్ ఉండచుచ్. బతికి 
ఉండడం అనవసరం అనుకునే లాగా చేసి ఉండచుచ్. ఆమె ఎవరితో తన బాధని పంచుకోలేదు. చెపుప్కోలేదు. చెపిప్ ఉంటే బాగుండేది. ఎంతో 
విలువైన జీవితానిన్ తృణపార్యంగా వదిలేసింది. అందుకే తన జీవితానిన్ అంతం చేసుకుంది. ఆమె మరణం మా సూక్లోల్ అందరినీ 
కుదిపేసింది. ఓ షాక లో పడేసింది. 

    మా అందరికీ ఎనోన్ పర్శన్లు, జవాబులు దొరకని పర్శన్లు. జవాబులు లేవు. ఆమె ఎంతో బాగా చదువుకునేది. ఎపుప్డూ మంచి 
మారుక్లు వచేచ్ది. ఎపుప్డూ తిటుల్ కూడా తినలేదు. ఎవరితోను అవమానింప బడలేదు. పేర్మలో పడలేదు. అది కూడామాకు తెలుసు. ఆమె 
ఇంటోల్ వాళుళ్ కూడా  అలాంటిది ఏం లేదనిఅనాన్రు. సాధారణంగా   పేర్మ వయ్వహారాల మూలంగానే,సూసైడ లు సంభవిసూత్ంటాయి.  
ముఖయ్ంగా ఆమె వయసు వాళళ్లోల్, కానీ ఆమెఎందుకు చనిపోయిందో  తెలీదు. ఏం జరిగి ఉంటుందో కూడా తెలుసుకోడానికి పర్యతిన్ంచాం. 
అందులో భాగంగానే ఆమె ఇంటికి వెళిళ్ అందరిని కలిసి అనీన్ కనుకునాన్ం. అపుప్డు మాకు నిజం తెలిసింది. ఆమెకి సవితి తలిల్, ఆమె పెటేట్ 
ఆరళుళ్ భరించలేక పోయింది. 

     ఆ భాధలు చెపుప్కునేందుకు సరి అయిన సేన్హితులు ఎవరూ లేరు అని. ఆమె ఒంటరిగానే ఉండేది అని. ఎవరితో మాటాల్డేది 
కాదని. అందుకని ఆమె సమసయ్ ఏంటో మాకు తెలీదు. కానీ ఏదో జరిగింది. ఆమె షేర చేసుకోలేదు. మామూలుగా ఆమె చాలా సెనిస్టివ. పర్తీ 
చినన్ విషయానిన్ ఎంతో సీరియస గా తీసుకునేది. అయితే ఆమె ఆతమ్హతయ్ అపప్టి కపుప్డు తీసుకునన్ నిరణ్యం కాదు. చాలా రోజులిన్ంచి ఆమె 
తీసుకునన్ నిరణ్యం అది. ఇవనీన్ మానసిక సమసయ్లు అని మాకు తెలీలేదు. ఇంటోల్, కాల్సులో ఒంటరిగానే ఉండేది. అందరూ ఎవరి పనులోల్ 
వాళుళ్ండే వాళుళ్ అందుకే ఆమెని పటిట్ంచుకోలేదేమో.  ఎందుకిలా చేసింది? కారణాలు ఏంటీ ? ఇంకా  ఎనోన్ పర్శన్లు 

సరి అయిన సమాధానం రాలేదు,  మేమంతా అయోమయంలో ఉండిపోయాం. ఈ అయోమయం మమమ్లిన్, శూనయ్ంలోకి  విసిరేసింది. 
కాల్సులో అందరం ఇదే అనుకునే వాళళ్ం. అలా ఎలా సూసైడ చేసుకుంది ? ఏం బాధలునాన్యి ? ఏం కషట్ం వచిచ్ంది? 

PPP 
ఆలోచిసూత్ంటే ఒకటే మాకు అరథ్ం అయింది. పైకి కనిపించని యీ వేదన మానసిక రోగంలాంటిది  ఏదో ఆమెలో ఉంది. అది ఎవరూ 

ఆఖరికి ఇంటోల్ వాళుళ్కూడా కనిపెటట్ లేక పోయారు.  
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     ఆమె ఓ బలహీన క్షణంలో తీసుకునన్ బలహీనమైన నిరణ్యం.  అదే ఆతమ్హతయ్కి దారి తీసింది. ఆ బలహీన క్షణం దాటితే,ఆ 
నిరణ్యం అంతగా బలపడేది కాదు. అలాంటి బలహీన క్షణాలు రాకుండా ఉండాలంటే,ఇంటోల్ వాళళ్ సపోరట్ ఉండాలి. ఏదో ఒక యావోగేషన 
ఉండాలి. అది మనిషి ఒంటరి తనానిన్ దగగ్రికి రానీదు. 

     అందుకని అలాంటి వాళూళ్ మరీ ఒంటరితనంతో బాధ పడుతూంటే అనాధాశర్మాలకి, వృదాధ్శర్మాలకి వెళిళ్ అకక్డి వాళళ్తో 
కొంచెం సమయానిన్ గడపితే వాళళ్ముందు తామెంత అదృషట్వంతులో తెలుసుకుంటారు. కాని వాళళ్కి ఎవరు సలహా ఇసాత్రు. ఎవరో ఒకళుళ్ 
చెపాప్లి. ఆ ఎవరో అంటే మానసిక వైదుయ్లు, వాళేళ్ సలహా ఇవవ్గలరు. 

      అపుప్డే అనుకునాన్ను, నేను ఇలాంటి చదువునే చదవాలి, ఇలాంటి మానసిక రోగులకి సాయ పడాలి అని. అదే నేను సైకియాటిర్ 
చదవడానికి కారణం అయింది. నా ధేయ్యం ఈ ఆతమ్హతయ్ చేసుకోవాలి అనన్ బలహీనత ఉనన్వాళళ్కి సాయపడడం. ఆ బలహీన క్షణాలు 
దాటాలంటే ఏదో ఒక మంచి హాబీని కలిట్వేట చేయించాలి, తనని తాను మరిచ్పోయేలాంటి ఓ చకక్టి యావోగేషన ఉండేలా చేయాలి. 
అనిన్ంటికీ మించి ఒంటరితనం దగగ్రికి రాకుండా చేయాలి.  

    మనసులో ఉనన్ది చెపుప్కోడానికి ఎవరూ లేరు, ఫీలింగస్ పంచుకోడానికి ఎవరూ లేరు,అని అనుకునన్ వాళుళ్ నేను ఒంటరిని, నాకీ 
లోకంలో ఎవరూ లేరు,అనన్ భావం వచిచ్ందంటే ఏ రోజునైనా ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటారు. ఈ ఒంటరితనం మూలంగానే కదా మనసులో 
ఉనన్వి  చెపుప్కుని పంచుకునేంత దగగ్ర వాళుళ్ ఎవరూ లేరనే ఫీలింగ తోనే కదా సినిమా వాళళ్లోల్ చాలా మంది సూసైడ చేసుకుంటూంటారు. 
ఈ ఒంటరితనానిన్ ఎలా దూరంచేసుకోవాలనన్ది ఎవరికి వారే పాల్న చేసుకోవాలి. లేకపోతే డాకట్రల్ని అడగాలి సలహా తీసుకోవాలి. 

       ఆతమ్హతయ్లు చేసుకునే వాళళ్ంతా దారుణమైన సావ్రథ్పరులు. మా కాల్సేమ్ట కూడా అంతే.   జీవించి ఉండడం వేసట్నుకుంది.  
     జంతువులు ,చెటుల్ ఆతమ్హతయ్ చేసుకోవు. ఒకక్ మనిషి మాతర్మే చేసుకోగలడు. కారణం ఏంటో తెలుసా. మనసు. ఈ విశవ్ం లో 

మనిషికి మాతర్మే ఆ సౌకరయ్ం ఉంది. కాని అసలు ఆ మనసుకే ఎసరు తెసూత్ంటే ఏంటీ దాని పర్యోజనం.? 
     జీవితం ఓ గొపప్ వరం. మన మనసు అనే బంతిని పర్పంచం అనే గోడకి కొటిట్నపుప్డే బతుకు అనే ఆట ఏ సీప్డ లో ఆడాలో 

తెలుసుత్ంది. ఆ పనిని ఆపేయడం ఆతమ్హతయ్. ఆపకుండా ఆటని అలా ఆడుతూ ఉంటే సిథ్తపర్జఞ్త అవుతుంది. ఆ సిథ్త పర్జఞ్త వచిచ్నపుప్డు 
ఆతమ్హతయ్, అనేది మనసులోకి రానే రాదు. అందుకే ఈ లక్షణాలునన్ వాళళ్ని కాసత్ గమనిసేత్ ఈ ఆతమ్హతయ్లని ఆపచుచ్. విలువైనవాటిని అవి 
ఏదైనా జీవితం కానీ మరోటి కానీ,అలా తృణపార్యంగా పారేసుకోకూడదు. విలుపైన దానిని అనుభవించాలి దాచుకోవాలి ,కాని, 
పోగొటుట్కోకూడదు ” అతని గొంతులో జీర. 

 ”అయోయ్.....ఐయామ సారీ....” నాకేం ఇంక చెపాప్లో తెలీలేదు. 
“అలా అనకు.ఆమె మరణం ననున్ సాట్ర్ంగ చేసింది. నేను ఏం చెయాయ్లో, నా లక్షయ్ం ఏంటో తెలిపింది. ననున్ ఓ డాకట్రిన్ చేసింది. నేను 

ఓ మామూలు డాకట్రిన్ కాను. ఓ పెదద్  పేరు పొందిన డాకట్రుగా ననున్ తయారు చేసింది.  కాదు ,అలా నా జీవితానిన్ నేను తయారు 
చేసుకునాన్ను. నా గురించి ఆలోచించు కునాన్ను కాబటిట్ నలుగురికి సాయపడేలా ననున్ చేసింది. నేను అలాంటి  దారిని ఎంచుకునాన్ను. ననున్ 
అలా ఉండేలా చేసిన ఆమెకి మనసులోనే దండం పెటుట్కుంటాను. ” 
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“ఆమె అంటే మీకు...” 
“అభిమానం. ఆ వయసులో నేను పేర్మించిన మొదటి అమామ్యి ఆమె . నామొదటి లవర. ఆమెని మరిచ్పోలేదు. అందుకే నా 

పేషెంటల్తో మాటాల్డటపుప్డు దేవుడిని తలుచుకుంటాను, ఆ అమామ్యిలాగా కాకుండా వీళుళ్ మంచి మారాగ్న వెళాళ్లి ” 
  మరి నేను, నా సంగతి ఏంటీ. నా పేర్మ ఏంటీ . నిజంగా నేను పేర్మించానో లేదో  ఆ సంగతి  నాకు తెలీదు  కానీ ముగుగ్రు నా 

జీవితంలోకి వచాచ్రు. వాళల్ ఎవరీన్ నేను మరిచ్పోలేదు. 
   “   ఇపుప్డు నువువ్ నీ గురించి  ఆలోచించుకోవాలి. నువువ్ కాలేజీ మానేసావంటే, అనీన్ ,అంతా అయిపోయిందని అనుకోకు. 

చదువు ఒకక్టే జీవితం కాదు. అదే నీ జీవితానికి ఆఖరు కూడా కాదు.జీవితంలో ఎనోన్ చేయచుచ్. ఎనోన్ ఉనాన్యి.అదే ఆలోచించుకోవాలి.  
ఆలోచించడం మొదలు పెటుట్. నా ఆలోచనలు ననున్నీలాంటి  ఓ నలుగురికి సాయపడేలా చేసాయి. అందుకే ఈ క్షణం నుంచే నీ గురించి 
ఆలోచించు. ఏంచెయాయ్లో ,ఏంచేసేత్ బావుంటుందో ఆలోచించు ” 

    మొదటి సారి నాకు ఓ ఛాయిస ఇసూత్ మాటాల్డిన మనిషి నా ఎదురుగా ఉనాన్రు.  మొదటి నుంచి నాకు ఓ ఛాయిస ఇవావ్లని మా 
వాళుళ్ ఎపుప్డూ కూడా అనుకోలేదు. అనీన్ వాళుళ్ చెపిప్ందే చేసాను  అందులో ఇంతటి నిరుతాస్హం ఉందనన్ సంగతి ఇపుప్డిపుప్డే 
తెలుసోత్ంది. ఇపుప్డిపుప్డే డాకట్రుగారు మాటాల్డాకా నాకు నిజంగా నా మీద ఉతాస్హం పెరిగింది. నా మీద కనాన్ నా జీవితం మీద అనే 
చెపప్చుచ్. 

నేను నా ఆలోచనలో ఉండగానే డాకట్రు గారు వెళిళ్ పోయారు. 
   ఇపుప్డు ఆయన  నాకు ఇచిచ్ంది జీవితానిన్ గురించిన ఇన ఫరేమ్షన కాదు, జీవితం ఎలా ఉండాలో , దానికి ఏం చెయాయ్లో అనే ఓ 

ఆలోచనకి ఓ చినన్ వితత్నం వేసి వెళాళ్రు. ఇపుప్డు నేను చేయాలిస్ంది ఒకటే, నేనే మటిట్నయి, కొదిద్గా కొదిద్గా నీరు పోసి వేరు నుంచి పైకి 
లాకుక్ని రావాలి . పూల మొకక్ని పెంచాలి. అది నాలో ఓ చినన్ ఆశా కిరణం కనిపిసోత్ంది. ఆ తలుపు సందులోల్ంచి నా వైపు పర్సరిసోత్ంది. 

            ఇనిన్ నెలల తరవాత నేను నా భవిషయ్తుత్ గురించి ఇపుప్డు ఆలోచించాలి.  ఏంచేయాలి ?  అసలు ఏం చెయయ్ గలను ? 
    ఇదివరకు ఏం చేసానో గురుత్ లేదు. ఇనిన్ ఏళూళ్ ఏం చేయకుండానే ఇంత పెదద్గా అయాయ్నా ఏదో చేసాను. కానీ ఏం చేసానో 

గురుత్ లేదు. గురుత్ రాకపోతే నేను ముందుకి ఎలా వెళాత్ను?  
     చదవడం రాయడం ఎపుప్డో మానేసాను. అసలు అక్షరాలు కూడా మరిచ్పోయానేమో అనన్ భయం ఇంకా ఎనోన్ భయాలు. 

మరాన్డు డాకట్రు గారు వచిచ్నపుప్డు నా భయాలు అనిన్ చెపుప్కోవాలి. ముఖయ్ంగా నేను నా చదువు గురించి... 
   రాతిర్ ఎపుప్డవుతుందా. ఎపుప్డు తెలాల్రుతుందా, అని ఎదురు చూసాను. నాకు తెలిసి ఈ మధయ్ కాలంలో ఇదే మొదటి సారి 

సూరోయ్దయం కోసం ఎదురు చూడడం. అది కూడా . ఎంతో ఉతాస్హంగా ఎదురు చూడడం. ఎందుకంటే ఎపుప్డూ నిదేర్. ఎపుప్డు సూరుయ్డు 
వసుత్నాన్డో ఎపుప్డు వెళిళ్పోతునాన్డో  తెలీదు. ఇపుప్డు ఈ ఎదురు చూసుత్ంటే టైము గడవడం లేదనిపించింది. ఉదయం  ఎపప్టికీ 
రావడంలేదని  ఎపప్టికీ తెలాల్రడం లేదని మొదటి సారి గమనించాను. 
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    డాకట్రు గారు రాగానే నా మనసులో ఉనన్ ఆలోచనలు అనీన్ చెపాప్లి అని అనాన్ను. ఆయన నా తల మీద చేయి వేసి నిమిరారు. 
అందులో చెపుప్ అనన్ అరథ్ం ఉంది. డాకట్రుగారు నాకు చాలా దగగ్రయాయ్రు. ఆయనతో నిసస్ంకోచంగా ఎనోన్ చెపప్గలుగుతునాన్ను. 

 “ నా గురించి ఆలోచించి నపుప్డు, కొనిన్ అనుమానాలు ననున్ చుటుట్ముటాట్యి. ఆ అనుమానాలు, నా భయాలు మీకు చెపుప్కోవాలి 
డాకట్రు గారూ , మొదటిది నేను చదవడం ,రాయడం . ఆ రెండూ చేయలేక పోతునాన్ను.పర్యతిన్ంచాను. కానీ అది ఇదివరకూ లాగా 
చేయలేక పోతునాన్ను .   ఎంతో చదవాలని ఉంది కాని ,చదవలేక పోతునాన్ను. ఏమో ముందు ముందు కూడా ఇలాగే ఉండచుచ్. నా భావి 
జీవితానికి కావలిసిన ఈ రెంటిని నేను చేయలేకపోతే , అపుప్డు జీవితాంతం ఇకక్డే ఉండాలిస్ వసుత్ందేమో,నేను పాత శృతిలాగా చదవడం 
రాయడం చేయగలిగితేనే కదా  నేను ముందుకు వెళేళ్ది.” 

డాకట్రుగారు తలని అడడ్ంగా ఊపుతూ నవావ్రు.  ”ఆ భయం నీకక్రేల్దు . నువువ్ ఇకక్డ ఉంటాననాన్ మేము ఉండనివవ్ము. 
నినున్ఇకక్డినుంచి నేనే పంపిసాత్ను.నినున్ సంపూరణ్ ఆరోగయ్వంతురాలిలా  తయారు చేసాత్ం. ఆ విధంగా తయారు చేసాత్ం  ” 

“ ననున్ ఆరోగయ్వంతురాలిలా తయారు చేసి మీరు పంపించినా లాభం ఏం ఉంటుంది డాకట్ర...నేను ఇకక్డి నుంచి వెళాళ్కా ఏం 
చేయగలను? అసలు ఏం చేసాత్ను ? ” 

డాకట్రు గారు,తన చేతి వేళళ్తో అకక్డునన్  టేబుల మీద చినన్గా కొటాట్రు. 
   “ సరిగాగ్ ఇదే నేను కూడా అనుకునాన్ను. ఇకక్డి నుంచి వెళాళ్కా నువువ్ ఏం చేయగలవని, అందుకే నేను ముందే ఊహించాను ,  

నీలో ఇలాంటి భయాలుంటాయని, దానికి జవాబు కూడా సిదధ్ంగా ఉంది. 
    నీకు ఇపుప్డు బాగానే ఉందంటునాన్వు, మాకు కావలసినది కూడా అదే. అయితే మేము నీకు మందులు రాసి ఈ మందులు  

వాడు, ఆ తరవాత నెల కో సారి రమమ్ని అనం. అది కేవలం డాకట్రు పేషెంటు బంధం మాతర్మే.అది మాకిషట్ం లేదు. కాని మనది అలా 
కాదు.అలా చేయడం నా కిషట్ం లేదు. నీ భవిషయ్తుత్ని మేము తీరాచ్లి కదా. అది చేయలేనపుప్డు ఇకక్డ వైదయ్ం చేయించుకుని లాభం ఏం ఉంది 
? అందుకే దానికి ఏం చేయాలనన్ది కూడా ఆలోచించాము. 

      ఏది చేసినా మేము నీవైపు నుంచి కూడా చూడాలి. నీ శకిత్ ఎంత వరకూ సహకరిసుత్ందో కూడా గమనించాలి.  మానసికంగా 
అసత్వయ్సత్ంగా ఉనన్నువువ్ ఇపుప్డిపుప్డే  కొంచెం కొంచెంగా తేరుకుంటునాన్వు.  నీకు పూరిత్గా తగిగ్ పోలేదు.  ఇంత వరకు జరిగినది మొదటి 
మెటుట్ మాతర్మే. ఇంకా నువువ్ ఎకాక్లిస్న  మెటుల్నాన్యి. అందుకని నినున్ ఇకక్డి నుంచి డైరెకట్ గా ఇంటికి పంపించము. 

  ఇకక్డనుంచి నినున్ మరో వింగ కి పంపిసాత్ము. అకక్డ నీకివవ్బోయే  థెరపీ నీకు అనిన్ విధాలా నయం చేసుత్ంది. ఆ పోర్గార్ం కూడా 
ఈ కాంపస లోనే ఉంది. అది నీకు అనిన్ విధాలా తోడప్డుతుంది. అపుప్డు నీకు గతం అంతా ఓ పీడకలలా అనిపిసుత్ంది ” 

          నాలో ధైరాయ్నిన్ పంప చేసారు.అయితే ఓ సందేహం వచిచ్ంది . ఈ డాకట్రు గారు అకక్డికి వసాత్రా అని. ఎందుకంటే ఆయన 
నా జీవనరేఖ. ఆయన ఆకిస్జన లాంటి ఆశని నాలో చిగురింప చేసారు. ఆయనని చూడకుండా మాటాల్డకుండా ఎలా ఉండ గలను. అదే 
విషయానిన్ ఆయననే అడిగేసాను. 
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డాకట్రు గారు తలని చినన్గా అడడ్ంగా ఊపారు. 
“ అకక్డ వేరే డాకట్రుల్ంటారు.ఆ వింగ ఇంచారిజ్ కూడా వేరే ” 
    నేను ఒకక్సారి కుంగిపోయాను. డాకట్రు ని చూడకుండా ఎలా ! ఆయనతో మాటాల్డకుండా ఎలా   డాకట్రుగారితో మాటాల్డడం నా 

రొటీన లో ఓ భాగం అయిపోయింది. అది ఆయనకి  అరథ్ం అయినటుల్ంది.  చినన్గా పెదవులు విడకుండా చిరునవువ్తో చూసారు. 
“నా రౌండుల్ పూరత్యాయ్క నేను రోజూవసాత్ను. అది నీకోసం  ” 
   అతని మాటలు నాకు ఎంతో సంతోషానిన్ కలిగించాయి.ముఖయ్ంగా నీ కోసం. అనన్ మాట. అంత పెదద్ మనిషి, నాకోసం ఆ వింగ 

లో పని లేక పోయినా, నా కోసం వసాత్నంటునాన్రు. ఆ ఒకక్ పదం దానిలోఎంతో బలం ఉనన్ది. ఎంతో శకిత్ ఉంది. ఆ సంతోషంలో 
ఆనందంగా డాకట్రు గారిని చూసాను. ఆనందంలో పెదవుల విడకుండా చిరునవువ్ నవావ్ను. 

“నువువ్ ఇలాగే ఎపుప్డూ చిరునవువ్తూ ఉండాలి. నీ మొహం ఇలాగే వెలుగుతూండాలి నవువ్తూంటే నువువ్ బావుంటావు, అదద్ంలో 
ఓసారి నినున్ నువువ్ చూసుకో  ” 

    ఆయన మాటలకి ఒకక్ సారి నా గుండె సంతోషంతో పొంగిపోయింది. వెంటనే మొహం అదద్ంలో చూసుకోవాలనిపించింది. 
చిరునవువ్తో మొహం వెలుగుతూంటూంటే ఎలా ఉంటుందో. 

     డాకట్రుగారు వెళాళ్కా నవువ్ మొహం పెటిట్, ననున్ నేను అదద్ంలో చూసుకునాన్ను. ఇది వరకూలాగా లేకపోయినా నా మొహం 
బాగానే ఉనన్టల్నిపించింది. అదద్ం అబదధ్ం చెపప్దు. కాబటిట్ నేను బావునాన్ను. 

    మరో వింగ కి వెళళ్డానికి మానసికంగా తయారయి పోయాను. నేను మామూలుగా ఆరోగయ్ంగా ఉండాలంటే వీళుళ్ చెపిప్నది 
చెయాయ్లిస్ందే. పైగా డాకట్రు గారు వసాత్నని అనాన్రు కూడా. నాలాంటి వాళళ్ని బాగు చెయయ్డమే ఓ ఛాలెంజ గా తీసుకునాన్రు. 
అలాంటపుప్డు నేను పూరవ్పు శృతి లాగా తపప్కుండా అయిపోతాను. అయిపోవాలి. 

  మరో నాలుగు రోజులకి ననున్ మరో వింగ కి మారాచ్రు. 
  ఇది వేరేగా ఉంది ఇదివరకూ ఉనన్ పర్పంచానికి భినన్ంగా ఉంది. మెయిన బిలిడ్ంగ  నుంచి చాలా దూరంలో ఉంది. పైగా అంతా 

చెటుల్. పెదద్ చెటుల్ ,ఎండ రాకుండా నాలుగు వైపులకి వాయ్పించిన గొడుగు లాంటి చెటుల్. వాటి కింద చికక్గా దటట్ంగా పెరిగి అలుల్కుపోయిన 
గడిడ్, పూలమొకక్లు, కోర్టన మొకక్లు, అది ఓ హాసప్టల లాగా అనిపించడం లేదు. ఏదో గెసట్ హౌస లాగా ఉంది. ఓ రిసారట్ లాగా ఉంది. ఈ 
మూల నుంచి ఆ మూల వరకూ ఉనన్ పొడుగాటి బిలిడ్ంగ. ఒకటే అంతసుత్. దాని ముందు లానుల్, పూల మొకక్లు, పూలు పూయని కోర్టను 
మొకక్లు. ఎటూ చూసినా పచచ్దనం. కళళ్కి హాయిగా అనిపించింది. 
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    ననున్ తీసుకెళిళ్, నా గది చూపించారు. అంతకు ముందునన్గదిలో ఒకక్ మంచం మాతర్మే ఉంది. ఇంకేమీ లేదు. కానీ ఇకక్డ 
,మామూలుగా ఓ హాసప్టల లో ఉండే గదిలాగా ఉంది. ఓ సీలింగ ఫాను. రెండు సింగిల మంచాలు. ఓ టేబుల, ఓ కురీచ్, పెనున్లు పెనసళుళ్. 
ఓ పుసత్కం. టేబుల పైన గోడకి ఓ ఛారట్ తగిలించి ఉనన్ది. ముందు నేను దానిన్పటిట్ంచు  కోలేదు. 

నాతో వచిచ్న సిసట్ర ఆ చారట్ ని చూపిసూత్ అంది. 
“అందులో మీరు ఏం చెయాయ్లో , టైము టేబుల ,అంతా రాసి ఉంటుంది. మీకు అరథ్ం కాకపోతే మేము చెపాత్ం. మేము గురుత్ చేసాత్ం. 

మీకు అనిన్ విధాలా సాయం చేసాత్ం ” 
  ఆ చారట్ ని చూసాను కాని చదవలేక పోయాను.ఆ సిసట్ర నిఅందులో ఏం ఉందో చదవ మనాన్ను. 
 అలాగే అనన్టుల్గా చిరునవువ్తో ననున్ చూసి చదివింది. 
 దానిమీద నా పేరుంది. డాకట్రుగారి పేరుంది. దాని కింద ఏ టైముకి ఏం చెయాయ్లో వివరంగా రాసి ఉంది.  ఇది మీ టైం టేబుల . 

ఉదయం నడక ,బేర్క ఫాసట్, రికిర్యేషన, మధాయ్హన్ం భోజనం, రెసట్,తోటపని, సైకో థెరపీ,  కౌనిస్లింగ. లైబెర్రీ, యోగా, రెసట్,  భోజనం, నిదర్.ఆ 
తరవాత ఆమె వెలిళ్ పోయింది. 

   ఆశచ్రయ్ం వేసింది. టైం టేబుల అంటే నాకు తెలిసినవి రెండు. కాల్సు ,పీరియడూల్,సబెజ్కుట్లు. అది సూక్లోల్. ఇంటోల్ టైం టేబుల 
వేరేగా ఉంటుంది. ఏ సబెజ్కట్ ,ఎంత సేపు.ఏరోజు ఎనిన్ సబెజ్కుట్ల్. కానీ ఈ టైం టేబుల వేరేగా ఉంది. కొతత్గా ఉంది. 

    టైం టేబుల చదివాకా, ఒకక్ క్షణం ఆలోచనలో పడాడ్ను. ఇనిన్ రోజులు ఏం చేసాను? టైం ఎలా గడిపాను ? ఏం చేసాను ? ఏం 
చెయయ్లేదు   రోజులు గడిచాయి.  కాని ఇందులో ఉనన్ విధంగా మాతర్ం గడప లేదు. ఈ ఛారట్ లోఉనన్టుల్గా మాతర్ం చెయయ్లేదు. ఖాళీగా 
కూచోడం, పడుకోవడం, లేకపోతే కిటికీ లోంచి చూడడం. మొదుద్లా తయారైన నేను ఇపుప్డు బిజీగా ఉండగలనా! ఇందులో రాసి ఉనన్టుల్గా 
చేయగలనా ?అలా ఉంటే బాగానే ఉంటుంది .  ఏదో ఓ దినచరయ్.  ఖాళీగా ఉండకక్రేల్దు.  చదవకక్రేల్దు. పరీక్షలూ,మారుక్లూ ,పెర్షరస్ ఏం 
ఉండవు. 

నాకు చూపించిన గదిని నాకు అలాట చేసిన దానిలో సెటిల అయేయ్ సరికి పదకొండు అయిపోయింది. 
రికిర్యేషన టైము అని ఓ మనిషి వచిచ్ చెపిప్ వెళిళ్ పోయాడు. నా గదిలోంచి బయిటికి వచాచ్ను. 
  ఈ రికిర్యేషన లో  ఏం ఉంటుందో, తెలీదు. అదేదో చూదాద్మని వెళాళ్ను. ఆ గది కనుకోక్వడం పెదద్ కషట్ం కాలేదు. అది ఓ పెదద్ 

గదిలా ఉంది. ఓ పకక్న టీవీ ,సోఫాలు,మరో పకక్న పుసత్కాలు ,పేపరుల్, అవీ ఉనన్ ఓ టేబుల . దాని చుటూట్ కురీచ్లునాన్యి. అకక్డ  ఓ 
వయసు మళిళ్న అతను  చదువుతూ కనిపించారు.  
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పేపరుల్ మాగజైనుల్నాన్యి. పేపరు చదివితే. అకక్డ ఉనన్పేపరల్లో ఒకటి తీసుకుని చూసాను. అక్షరాలు చూసినటుల్గా అనిపిసుత్నాన్యి. 
కానీ ఏ అక్షరం ఏంటో తెలీడం లేదు. ఓ పదినిమిషాలు అతి కషట్ం మీద చదివాను. కానీ నాకేం అరథ్ం కాలేదు. ఆ పేపర ని,అకక్డే పెటేట్సి, 
లేచాను. 

 “ కూచో . నీకు చివరకు మిగిలేది చెపాప్లి “  అంటూ తన పకక్నునన్ కురీచ్ చూపించి కూచోమనన్టుట్ చేతోత్ సైగ చేసారు. మనిషి 
రంగు చామన ఛాయ. పైజామా లాలీచ్ ,వయసు ఓ డెబైబ్ వరకూ ఉండచుచ్. ముందు జుటుట్ లేదు. బటట్తల. మందపాటి కళళ్దాద్లు. 

నాకు ఏం అరథ్ం కాలేదు. చివరకు మిగలేది ఏంటో , ఎవరి చివరకు మిగిలేది. దేని గురించి మాటాల్డుతునాన్రో అరథ్ం కాలేదు. 
కూచునాన్ను. 

 “చివరకు ఏం మిగలదు. ఈ గుపిప్ట మూసుకుంటే లోపల ఏం ఉందో తెలీదు. తెరిసేత్ అంతా శూనయ్ం. అంతే మన జీవితాలు అంతే. 
నీదైనా అంతే. నాదైనా అంతే. ఇపుప్డు అసమరుథ్డి జీవయాతర్ చదివితే అందులో మనమే కనపిసాత్ం. అంతా మనో వైజాఞ్నికం అనుకో . 
నామటుకుక్ నేను దానిన్  పది సారైల్నా చదివాను, విశవ్నాధ సతయ్నారాయణ పుసత్కాలు చదివావా“ 

   చదవలేదనాన్ను. నా సమాధానికి ఆయన పెదద్ పార్ముఖయ్ం ఇవవ్లేదు. ఇంత వరకూ నాతో మాటాల్డిన అతను ఎవరో నాకు తెలీదు. 
నేనెవరో అతనికి తెలీదు. సాహితయ్ం అంటే ఇషట్ం ఉంది కాబటిట్, అతని మాటలు విండానికి బాగానే ఉనాన్యి. పైగా నా సప్ందనల కోసం 
,జవాబుల కోసం అతను ఏం ఆగలేదు. అతనలా పుసత్కాల గురించి మాటాల్డుతూనే ఉనాన్డు. నేను వింటునాన్నో లేదో కూడా గమనించడం 
లేదు. నేను అకక్డినుంచి వెళళ్డం కూడా గమనించ లేదు. 

   నాకు దేని మీద ఇంటెర్సట్ ఉందో నాకు తెలీదు. పేపరూల్, పుసత్కాలు  కషట్ం. చదవడం ఇబబ్ంది. ఓ మూల ఉనన్ పెదద్ కిటికీకి దగగ్రకి 
వెళాళ్ను, అకక్డ ఓ ఈసల , దాని పకక్న ఓ టేబుల దానిమీద తెలల్ కాగితాలూ, ఆ పకక్నే రంగులు, బర్ష లు ,అనీన్ ఉనాన్యి. అకక్డ ఎవరూ 
లేరు. ఇది ఓ మానసిక రోగులుండే పర్దేశం అని ఎవరూ అనుకోరు. ఓ మనిషి మానసికంగా ఆరోగయ్ంగా ఉండడానికి ఇలాంటివి అవసరం 
అని చెపేప్ పర్దేశం. ఇలాంటి హాబీలుండాలి. ఒకపుప్డు నాకూ ఉండేవి ,కానీ, ఇపుప్డు ఏం లేదు. అనీన్ మరిచ్పోయాను.ఇపుప్డు కూడా ఏదో 
వేసెయాయ్లనన్ ఉతాస్హం కూడా లేదు.అందుకే అకక్డి నుంచి కదిలాను. 

   ఈ గది ఓ మనిషి మానసికంగా ఆరోగయ్ంగా తయారవడానికి ఇది ఏరప్రిచిన దారి. ఇకక్డ ఉనన్వాళళ్ంతా పైకి బాగానే 
కనిపిసుత్నాన్రు. వీళుళ్ఏవో పరిసిథ్తుల వలల్ నా లాగా అయాయ్రా. అందుకే ఈ దారోల్ంచి నడుసుత్నాన్రా. 

     నాకేం చేయాలో తెలీలేదు, మిగిలిన చోటల్కి వెళాళ్లని లేదు. ఎకక్డికో వెళిళ్  అకక్డెవరుంటే వాళల్ని పరిచయం చేసుకుని, ఆ 
పరిచయానిన్  పెంచు కోవాలని లేదు. అందుకని నాలుగువైపులా చూసి నడుసూత్ అలా డార్యంగ పేపరుల్నన్ చోటుకి వెళాళ్ను. ఏదో చెయాయ్లి.  
ఆలోచించాను. అకక్డునన్ రంగులిన్ బర్ష లిన్ చూసి కొంచెం వెనకాడాను. 

       ఒకపుప్డు ఇవి నాకెంతో ఇషట్మైనవి. బాగా చినన్పుప్డు అమమ్ బలవంతం మీద డార్యింగ పెయింటింగ కాల్సులో చేరాను. 
మొదలు పెటాట్కా కాల్సులు ఎంతో ఉతాస్హానిన్ కలగ చేసింది. మొదటి రోజు  వెళిళ్నపుప్డు , అకక్డ రంగు పెనిస్ళళ్తో సీనరీ వేసినపుప్డు కలిగిన 
లాంటి ఆనందమే  ఇంకా ఏమీ వేయకుండానే ఇపుప్డు కూడా కలిగింది. అపుప్డు ఎలాంటి భావోదేవ్గానికి లోనయాయ్నో  కూడా గురొత్చిచ్ంది. 
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ఎంతో సంతోషంగా ఉతాస్హంగా ఉండేదానిన్. మళీళ్ ఆ ఆనందం ఉతాస్హం అవనీన్ తిరిగి వసాత్యా!  పోనీ ఓసారి వేసేత్ పర్యతిన్సేత్. ఆ 
ఆలోచనకే చేతులు వణికాయి. ఏదో భయం. 

   చాలా సేపు అలాగే నుంచునాన్కా నాలోని భయం కొంచెం తగాగ్కా , ధైరయ్ం చేసి ముందుకి వెళిళ్ ఓ సారి రంగులిన్ పేపరల్ని చూసి, 
పెయింట చెయయ్డానికి నిశచ్యించుకునాన్ను. బర్ష పటుట్కుని   తెలల్కాయతం కేసి చూసాను. ఒక లాంటి ఫీలింగ. 

        ఏది వెయాయ్లి ఏం వెయయ్ను  కిటికీలోంచి చూసాను. చైతర్ మాసం. గుతుత్లు గుతుత్లుగా ఉనన్ ఎరుపు  రంగు పూలతో, 
ఆకుపచచ్ని ఆకులతో  చకక్టి కాంటార్సట్ తో ఉనన్ గుల మోహర కొమమ్లు కనిపించాయి. ఎండ ఆ పూల కొమమ్ల మీద పడుతోంది. ఆకులు 
,పూలు మెలిల్గా ఊగుతునాన్యి. అది వేసేత్ బాగుంటుదనిపించింది. పదో కాల్సులో, ఇంటర లో, బీఎసీస్లో బాటనీ, జువాలజీ రికారడ్ లో 
డయాగర్ంస ఎంతో నీట గా వేసి, లేబిలింగ చేసే దానిన్. 

    ఈ క్షణాన అవి గురొత్చాచ్యి. ఎంతో శర్దధ్గా వేసాను. రికారడ్ లో ఎపుప్డూ ఫుల మారక్స్, ఆ రోజులు గురుత్కి రాగానే కుంచించుకు 
పోయాను. నాలో ఎంత మారుప్. ఆ మారుప్ని కనిపెటట్డానికి ఎనిమిది నెలలు పటిట్ంది. అందుకే ఇపుప్డు ఇలా ఇకక్డ. ఈ ఆసుపతిర్లో. 

      చేయలేను అని అనుకోకు, నువువ్ మనసులో గటిట్గా అనుకుంటే అనీన్ చేయగలవు. అది మొదటి మెటుట్. అనన్ డాకట్రు గారి 
మాటలు గురొత్చాచ్యి.  

PPP 
శృతీ, మొదలు పెటుట్,అని లోపలిన్ంచి ఎవరో అంటునాన్రు. ఆ ఎవరో నాకు తెలుసు. అది నా అంతరాతమ్. ఇనిన్ రోజులూ పాసిస్వ గా 

ఉండిపోయాను. ఇవాళ ఈ రికిర్యేషన గదిలో వీటిని చూసేసరికి ఏదో చేయాలనన్ ఉతాస్హం కలుగుతోంది. 
    అంతే. మొదలు పెటాట్ను.వణుకుతునన్ బర్ష ని పేపర మీద పెటాట్ను. ఏదో వేసుత్నాన్ను. అది ఏంటో చూడ దలుచు కోలేదు. అలా 

వేసూత్ పోయాను. నేనెకక్డునాన్నో  నాకు తెలీదు.చుటూట్ ఏం ఉందో, ఎవరునాన్రో చూడడంలేదు. రంగులు ఒక దాని తరవాత లేయరుల్ 
లేయరుల్గా వేసుత్నాన్ను. ఎంత సేపో తెలీదు. ఎలా వచిచ్ందో ఒకక్సారి కూడా ఆ రంగులిన్ చూడలేదు. 

     కాళుళ్ నొపిప్పెటట్డం లేదు. నడుము వంచి అలా పూరిత్ చేయడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్ను. ఎవరో నా వెనక చినన్గా మాటాల్డు  
కుంటునాన్రు. అయినా నేను వెనకిక్  తిరగ లేదు , ఎవరో ఉనన్టుట్గా అనిపించింది. వేయడం పూరత్యాయ్కా  వెనకిక్ తిరిగాను. 

 ఓ ఇదద్రు సనన్గా పొడుగాగ్ చామన ఛాయతో, జీనస్ టీషరుట్తో ఉనాన్రు. వయసుని అంచనా వెయయ్లేను. ఇకక్డ వయసుదేం ఉంది.  
నాకు ఆ రోజు మొదటి రోజు కాబటిట్, అంతకు ముందు వాళళ్నిచూసే  అవకాశం లేదు, కాబటిట్ వాళళ్ని నేను చూళేళ్దు,  

   వాళిళ్దద్రూ నాకు కుడిపకక్ గా ఓ రెండు అడుగుల వెనక నుంచుని నిశశ్బధ్ంగా చూసుత్నాన్రు. 
   “ ఓ పెయింటింగ ని, కలర, టెకస్చర హైలైట చేసాత్యి. ఇదే కిటికీ, ఇదే చెటుట్, ఇదే బాక గౌర్ండ తో ఎంత మంది వేసినా బాగానే 

ఉంటుంది. “  అంటునన్ వాళళ్ మాటలు నా వెనకాల నుంచి వినపడాడ్యి. 
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  నేను వేసుత్నన్దానికి ఎవరో పేర్క్షకులుండాలని అనుకోలేదు. మెచుచ్కోవాలని కూడా అనుకోలేదు. వాళళ్ మాటలకి ఏం అనాలో 
తెలీలేదు. డాకట్రు గారితో తపప్ మరెవరికీ జవాబులివవ్ని నేను, ఎలా రెసిపొర్కేట చెయాయ్లో మరిచ్పోయాను.  

ఇలాంటి పొగడత్ కి ఏం అనాలో ఎలాంటి జవాబివావ్లో వెంటనే గురుత్ రాలేదు. కాసేస్పయాయ్కా గురుత్ తెచుచ్కుని, ”థాంకూయ్” 
అనాన్ను. 

     థాంకస్ చెపాప్ను కదా అని వాళిళ్దద్రూ మాటలు పొడిగించారు. కాసేపు పేయింటింగ , దానికి వేసిన రంగుల గురించి గురించి 
మాటాల్డారు.  

     వాళళ్కి పెయింటింగస్ గురించి,పెయింటరల్ గురించి  చాలా తెలుసనుకుంటాను,  నందలాల బోస, అవనీందర్ నాథ 
టాగోర,రవీందర్ నాధ టాగోర, రాయ చౌదరీ ల ఎకుక్వ బెంగాలీ చితర్కారుల గురించి మాటాల్డు కుంటునాన్రు.  వాళళ్ గురించి చెపుత్నాన్రు. 
నాకు వాళెల్వరూ తెలీదు. అయినా వాళళ్ మాటలు వింటునాన్ను. 

    చాలా రోజుల తరవాత నా గూడు లోంచి బయటికి వచాచ్ను.  బయటి పర్పంచంలో ఉనన్ మనుషులతో మాటాల్డగలుగుతునాన్ను. 
అంతేకాదు నాపేరుని వాళుల్ అడిగితే  చెపుప్కునాన్ను. అంటే నా పేరు నాకు గురుత్ంది. 

  “ఇపుప్డు టైము పనెన్ండు దాటింది. ఇది లంచ టైము,వెళాద్మా ” అంటూ కదిలారు ,వాళిళ్దద్రు .  అది నాకు కూడా వరిత్సుత్ంది. నా 
చేతిలో ఉనన్ వి పకక్నునన్ టేబుల  ఉంచి ,చేతులు తుడుచుకునాన్ను.    వాళళ్ వెనకాలే వెళాళ్ను. ఎకుక్వ దూరం వెళళ్ కుండానే  డైనింగ రూం  
కనిపించింది.    

      డైనింగ రూం అంటే ఓ పెదద్ గది లా ఉంది. ఓ పకక్న వండిన వనీన్ ఓ పొడుగాటి టేబుల మీద పెటిట్ ఉనాన్యి. ఇనిన్ రోజులు నా 
తిండి గురించి  నేను పటిట్ంచుకోలేదు. ఏం తినాన్నో నాకు తెలీదు. అమమ్ ఏం తెసేత్ అదే తినేదానిన్. ఆమెకి ఏం బావుంటుందని అనిపిసేత్ ,ఓ 
కంచం లో పెటేట్ది. సూక్లుకి వెళేళ్ రోజులోల్ కూడా అంతే. అమమ్ఏది వండితే అదే. అమమ్ ఏది పెడితే అదే. వాళళ్ ఛాయిస తో ఏది తెసేత్ అదే 
తినాన్ను. 

      కాని ఇపుప్డు ఇకక్డ రకరకాలునాన్యి. నాకు కావలసినది , నాకు ఇషట్మైనది , నేను వడిడ్ంచు కోవచుచ్. 
    ఓ పేల్టు తీసుకుని అనన్ం కూర వేసుకునాన్ను. కంచం లోకి చూసాను. కంచం మధయ్లో అనన్ం పకక్నే కూర. తెలుపు ఆకుపచచ్, 

కలర ఫుల గా కంచం. కళళ్కింపుగా ఉంది. నేనేం తింటునాన్నో కూడా చాలా రోజుల తరావ్త చూసుత్నాన్ను. 
     ఇనిన్ రోజులూ తినాన్ను కాని నేను జీవించడానికి మాతర్మే తినాన్ను. కాని ఇపుప్డు ఏం తింటునాన్నో చూసుత్నాన్ను. మెలిల్గా 

తినడం మొదలు పెటాట్ను. అనీన్ రుచిగా నాన్యి.  అమృతం తింటునాన్ను. నా పేల్టు తీసుకుని వాళిళ్దద్రి దగగ్రికి వెళాళ్ను. వాళుళ్ చినన్వాళుళ్ 
కారు. ఓ నలబై ఏళుళ్నన్ వాళళ్లాల్గా అనిపించారు. జుటుట్ అకక్డకక్డా  తెలల్బడింది. 
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         వాళిళ్దద్రూ పెయింటింగుల గురించి మాటాల్డడం వినాన్ను. ఇపుప్డు సినిమాల గురించి పాటల గురించి 
మాటాల్డుకుంటునాన్రు. వాళుళ్ అనిన్ సినిమాలు చూసాత్రని, వాళిళ్దద్రూ పుసత్కాలు బాగా చదువుతారని వాళళ్ మాటలని బటిట్ అరథ్ం అయింది. 
నేను కూడా అంతే,సూక్లోల్ ఉనన్పుప్డు వార పతిర్కలూ,మాస పతిర్కలూ చినన్ పుసత్కాలూ,సూక్లు లైబర్రీలో కూచుని చదివే దానిన్. 

      మా ఇంటోల్ పుసత్కాలు అవీ తెపిప్ంచే వారు కాదు. కాల్సులో లంచ టైములో సినిమాల గురించి,పాటల గురించి,మాటాల్డుకునే 
వాళళ్ం. ఇంక ఇంటరు నుంచి అనీన్ బంద. ఇంటికి పేపరు మాతర్ం వచేచ్ది.  దానిన్ చదివే సమయం ఉండేది కాదు.పేర్యర లో ఆరోజు నూయ్స 
చదివే నా వంతు అయితే హెడ లైనస్ రాసుకుని వెళిల్  చదివే దానిన్. 

       కానీ కాల్సు పుసత్కాలోల్ని కవుల గురించి ,సాహితయ్ం గురించి  సూక్లోల్,కాలేజీలో మాటాల్డుకునే వాళళ్ం. ఎందుకంటే అలా 
డిసక్స చేసేత్ బాగా గురుత్ంటుంది, పరీక్షలోల్ మాకు రాయడం ఈజీగా ఉండేది. మళీళ్ ఇనాన్ళళ్కి ఇపుప్డు వీళళ్తో మాటాల్డుతునాన్ను. అనీన్ 
ఒకొక్కక్టే గురొత్సుత్నాన్యి, కానీ ఇపుప్డు,మాతర్ం వినన్దే ఎకుక్వ. వాళిళ్దద్రే   చాలా సేపు మాటాల్డారు.. 

         అంత సేపు కలిసి ఉనాన్ం. కానీ నేనికక్డ ఎందుకునాన్నో ఎవరూ అడగ లేదు. నేను కూడా వాళళ్ని అడగలేదు. నాలాగే 
అందరికీ పైకి చెపుప్కోలేని, చెపుప్కోడానికి ఇషట్పడని,గతం ఉందా,అంతే అయి ఉంటుంది. ఎందు కంటే నా గతం ఇకక్డ ఎవరికీ తెలీదు అని 
నాకు నమమ్కం ఉంది. ఇతరులకి తెలియనంత సేపూ, నేను ఎవరో తెలవనపుప్డు , నాకు నామీద గటిట్ నమమ్కం,అదే మాకు రక్షణ, ఎవరికీ 
తెలియక పోవడం ననున్ సురకిష్తంగా ఉంచింది. 

   వాళళ్తో మాటాల్డుతూ,నవువ్తునాన్ను.మాటాల్డుతూ  తినడం వలల్ అనన్ం కూడా ఎకుక్వే తినాన్ను. చాలా రోజుల తరవాత,భోజనం 
చేసాకా ఆయాసం గా అనిపించింది. 

       గదిలోకి వచాచ్కా మంచం మీద పడుకునాన్ను. ఆ రోజున నేను చూసిన వాళళ్ గురించి ఆలోచిసుత్నాన్ను. అందరూ పైకి 
మామూలుగా ఉనాన్రు. వాళళ్కి మానసిక వైకలయ్ం ఉనన్టుట్  

కనిపించడం లేదు. మరి నేను కూడా అంతేనా బయటి వాళళ్కి మామూలుగా కనిపిసాత్నా ! 
ఎపుప్డో నిదర్ పటేట్సింది. చాలా పర్శాంతమైన నిదర్. చాలా రోజుల తరవాత మంచి నిదర్. 
ఇది వరకూ ఎపుప్డూ మతుత్గా ఉండేది .ఇపుప్డు అలా కాదు. ఎంత నిదర్ పోవాలో అంతే పోతునాన్ను.. 
     తలుపు మీద ఎవరో టక టక మని కొడూత్ంటే బలవంతంగా కళుళ్ తెరిచాను. కళుళ్ తెరిచానే కానీ నేనెకక్డునాన్నో 

తెలుసుకోడానికి టైం పటిట్ంది. తలుపు యెవరు కొటాట్రో అని వెళిళ్ తలుపు తీసాను. అందరూ కారిడార లోంచి వెళూత్ 
కనిపించారు.”సాయంకాలం.గదిలో ఉండదుద్, బయటికి రావాలి “అని అనాన్రు. 

ననున్ గౌరవిసూత్ రమమ్ని పిలుసుత్నాన్రు.వెళళ్క పోతే బావుండదు. ననున్ నేను అగౌర పరుచ్కునన్టుల్ అవుతుంది.వెళాళ్లి. ననున్ నేను 
చూసుకునాన్ను. పంజాబీ డెర్స లో ఉనాన్ను. 
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    అది బాగానే ఉంది, కాని కాటన కాదు.బటట్లు మారుచ్కోవాలి. మొహం కడుకోక్వాలి. కాసత్ తయారవావ్లి.  ఇదివరకు నామీద 
శర్దధ్ తకుక్వగా ఉండేది. డాకట్రుగారు అనాన్రు కదా నవువ్తే బావుంటానని. అందుకని అదద్ంలో నవువ్తూ మొహం చూసుకుంటూ 
తయారయాయ్ను. నా జుటుట్ని బాగా దువివ్, పైకి కటాట్ను. నూలు బటట్లు వేసుకుని వెళాళ్ను. 

ఓ చోట బాడిమ్ంటన ,ఆడుతునాన్రు. ఓ నలుగురు వాకింగ చేసుత్నాన్రు. 
      నేను ఏంచెయాయ్లి ? సూక్లోల్ ఉనన్పుప్డు ఆటల పీరియడ లో బాగా ఆటలు ఆడేదానిన్. అంతే నిజానికి మా ఇంటోల్ ఆటలని 

ఎపుప్డూ ఎంకరేజ చెయయ్లేదు. అందుకే నాకు ఏ ఆట కూడా రాదు.    
అమమ్ వదద్నేది. అదంతా టైం వేసట్నేది. ఆ టైంలో చదువుకుంటే మరో రెండు మారుక్లైనా వసాత్యనేది. నేను కూడా పెదద్గా అడిగే 

దానిన్ కాదు. 
      ఇంక ఇంటర లో అయితే ఆటలనేదే లేదు. అది టైం వేసట్ అని మానేజిమెంట  ఉదేద్శం .పైగా ఆటలకోసం అని పర్తేయ్కంగా ఏం 

లేదు. అందుకే నేను ఏ ఆట ఆడినా సూక్లోల్ ఉనన్పుప్డే. ఇపుప్డు ఆడగలనా  పర్యతిన్సాత్ను. 
   ఇపుప్డు ఇకక్డ అనీన్ చూసూత్ తిరిగుతూంటే , సిక్పింగ తాళుళ్ కనిపించాయి. అది తీసుకుని కాసేస్పు సిక్పింగ చేసాను. ఎవరో 

రింగ ఆడుతూంటే అది ఆడాను. నేను మళీళ్ మామూలుగా అవుతునాన్ను. బాగా అలసి పోయాను. ఓ చోట అంశమాన, షమీ బాడిమ్ంటన 
ఆడుతూ కనిపించారు. వాలిళ్దద్రూ నాకు  అకక్డే పరిచయం అయాయ్రు. వాళళ్ పేరుల్ వాళుళ్ చెపుప్కునాన్రు. నేను వాళళ్ దగగ్రికి వెళాళ్ను. నాకు 
ఆట కాసత్ నేరిప్ంచారు. కాసేస్పు ఆడాను. బాగా అలిసి పోయాను. అకక్డ కోరుట్లోనే ఓ వారన కింద కూచునాన్రు. నేను వాళళ్ దగగ్రికెళిళ్ 
కూచునాన్ను. 

   వాళిళ్దద్రూ ఆటల గురించి, కిర్కెట గురించి , ఒలంపికస్ గురించి, చాలా సేపు మాటాల్డారు,అవనీన్ నాకు తెలీదు కాబటిట్ ఎంతో 
ఆసకిత్తో వినాన్ను. 

  అంశుమాన మా అందరిని చూసూత్ అనాన్డు. ”మా ఫాదర కొనిన్ పుసత్కాలు పంపారు. అందులో యాండెర్ అగాసిస్ , నడాల రాసిన 
పుసత్కాలు కూడా ఉనాన్యి, ఆ రెండూ  నేను చదివే సాను. ఎవరైనా కావాలంటే తీసుకోవచుచ్, రాతిర్ డినన్ర లో కలిసినపుప్డు తెసాత్ను. అపుప్డు 
తీసుకోవచుచ్” 

      సూక్లులో ఉనన్పుప్డు లైబెర్రీ కి వెళిళ్నపుప్డు బాగా చదివాను. ఇంక ఇంటర లోకి వచాచ్కా ఈ ఎంసెట మూలంగా మంచి 
పుసత్కాలు చదవలేక పోయాను. బీఎసీస్ లోకి వచాచ్కా అలవాటు తపిప్ంది. బీఎసీస్ ఫైనల హైదార్బాదు కాలేజీలో చేరినపుప్డు, కోచింగ కాల్సుల 
నుంచి వసూత్ తెచుచ్కుని చదివేదానిన్, మళీళ్ ఇనాన్ళళ్కి ఇపుప్డు మళీళ్ ధాయ్స మళుళ్తోంది . ఇపుప్డు పూరవ్పు రోజులు వసాత్యా ? నేను 
చదవడమే మానేసాను కదా, మళీళ్ చదవగలనా?  అంశమాన చెపిప్న పుసత్కాలు చదవగలనా ? చదవలేకపోతే! ఇంక వీటిని , ఇలాంటి గొపప్ 
పుసత్కాలని ఇంక ఈ జనమ్లో చదవలేనా. ఏం చెయాయ్లి ? 

అంతకు ముందే  డాకట్రు గారికి నా భయం చెపాప్ను. ఆయన ఆ లోటు పూరిత్ చేసాత్మని అనాన్రు. 
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అదే కనక జరిగితే నా అంత అదషట్వంతులు ఉండరు. నేను నా ఆలోచనలోల్ ఉనన్పుప్డు, వాళుళ్ 
 బయోగర్ఫీ ల గురించి మాటాల్డుకునాన్రు. గాంధీ ,నెహూర్ ల నుంచి, ఇపప్టి హైదార్బాదీ లక్షమ్ణ వరకూ, ఎంతో మంది గురించి 

మాటాల్డారు. నాకు ఈ సంభాషణలు చాలా నచాచ్యి. ఎందుకంటే వాళుళ్ మాటాల్డుతునన్ది నాకు తెలియనిది. వాళళ్ సాంగతయ్ంలో ఎనోన్ 
నేరుచ్కునాన్ను. ఎనిన్రోజులయిందో బాగా చదువు కునన్ వాళళ్ మాటలు విని. ఈ క్షణాన వాళళ్ మధయ్ ఉనాన్ను. నేను ఇకక్డ ఉండడం కూడా 
ఓ విధంగా మంచిదే అయింది అనిపించించింది. 

   ఆ రోజు డాకట్రు పాల గారు వసాత్రేమో అనుకునాన్ను. కాని ,రాలేదు.మరో డాకట్రు వచాచ్రు. నేను మామూలుగా టైం టేబుల లో 
ఉనన్టుల్గా కౌనిస్లింగ , సైకో థెరపీ గదిలోకి వెళాళ్ను. అకక్డ టేబుల మీద చినన్ బోరుడ్, దానిపైన డా.పూరివ్ దేశాయ అని ఉంది. 

    నేను గదిలోకి వెళళ్గానే ఆమె నవువ్తూ ననున్ పలకరించింది, ఓ కాటన చీర. కోల్జ నెక జాకెట, చాలా హుందాగా ఉంది. 
ఒకక్సారి ఎలా గురొత్చిచ్ందో, తెలీదు కానీ,ఇంటర లో మా బాటనీ లెకచ్రర , పేరు గురుత్ రావడంలేదు కానీ, ఆమె కూడా ఇలాగే కాటన చీరలు 
కటుట్కుని చినన్ మెడ ఉనన్ బౌల్జులు వేసుకునేది. ఇపుప్డు ఆవిడ ఎందుకు గురొత్చిచ్ందో అరథ్ం కాలేదు. కానీ ఒకక్టి మాతర్ం సప్షట్ం అయింది. 
నేను ఏదీ మరిచ్ పోలేదు.  అనీన్ తాతాక్లికంగా  ఎకక్డో వెనకిక్ వెలిళ్ పోయాయి. సమయానిన్ బటిట్, సందరాభ్నిన్ బటీట్ , ఎపుప్డో 
జరిగిపోయినవి, ఒకపప్టివి అనీన్ అడుకిక్ వెళిళ్పోయినవి  మెలిల్గా ఒకొకక్టిగా పైకొసుత్నాన్యి. మామూలుగా పూరవ్ శృతిలా 
అయిపోతునాన్ను. పాజిటివ గా ఉండమనాన్రు కదా. నాకేం కాలేదు అని అనుకోమనాన్రు కదా. ఇపుప్డు అలాగే అనుకుంటాను. 

“హలో శృతీ, నేను నీ కౌనిస్లర ని ” అని అనగానే ఈ లోకం లోకి వచాచ్ను. 
” హలో, మేడం ” అనాన్ను. నాకేం కాలేదు అని అనుకునాన్ ,కౌనిస్లర నా ఎదురుగా ఉండడంతో నేను మామూలుగా లేను అని  

వాళుళ్ అనుకుంటునాన్రు.  
 అందుకే ఈ కౌనిస్లర ముందు కూచునాన్ను. ఒకక్సారి మనసు ములిగింది. ఆమె వైపు చూసాను. 
 ఆమె ముందు నా ఫైలుంది. ఆ ఫైలు నాది. అందులో నా జీవితం.    
“శృతీ ,మేము ఇకక్డ నీకు అనిన్ విధాలా తోడప్డడానికి ఉనాన్ం.  నువువ్ బాగా పోర్గెర్స అవుతునాన్వు. ఇంకొనిన్ రోజులోల్ పూరిత్గా 

మామూలుగా  అయిపోతావు ” 
    అలాగా అనన్టుల్ తల ఊపాను. కాని నాకు కోపంగా ఉంది. ఆమె నా ఫైలు తీసింది.  చూసింది అంటే ఆమె నా జీవితానిన్ 

చదివింది. నా గత జీవితంలోని పర్తీ చినన్ విషయం ఆమెకి తెలిసిపోయింది. 
        డాకట్ర పాల గారితో నాకేం అభయ్ంతరం ఏం లేదు. కాని, ఈ డాకట్రుకి ఆ అధికారం ఏం లేదు. ఈమె నా మనసుని , నా 

మైండుని చదివింది. కాదు చదివేసింది. 
“ డాకట్ర పాల గారికి,మీ కేసు మీద చాలా ఇంటెర్సట్ ఉంది ” 
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“ కాని ఆ డాకట్ర గారు రాలేదు కదా ” 
 “వసాత్రు, ఆయన వచేచ్ వరకు నేను నీతో మాటాల్డుతాను. నీ గురించి మనం మాటాల్డుకోనకక్రేల్దు మనం సినిమాల గురించి, 

పాటల గురించో, కథల గురించో ఏదైనా సరే. నీకు ఏది ఇంటెర్సోట్ దాని గురించి  లేకపోతే హీరో , హీరోయినస్ , కమేడియనస్,  గురించి 
మాటాల్డుకుందాం ” 

  ఆమె మాటలకి ఏం అనాలో తెలీలేదు. ఈమెతో మాటాల్డాలని నాకు లేదు. ఇపుప్డు నాకు దేని మీదా ఇంటెర్సట్ లేదు. ఆమె నా వైపు 
ఓసారి చూసి ,  నా ఫైలు తీసి చూసోత్ంది.. 

“సరే అయితే , డాకట్రు గారు వసాత్రు ” 
“ నేను కూడా డాకట్ర గారు వచేచ్ వరకూ ఆగుతాను ” అని అనాన్ను. 
ఆమె ఏం మాటాల్డ లేదు. అటూ ఇటూ చూసింది. 
ఓ పావు గంట తరవాత,డాకట్రుగారు వచాచ్రు. ఆమె పాల గారితో జరిగినదంతా చెపిప్నటుల్ంది. 
“  శృతీ, ఇకక్డ పని చేసే డాకఠ్రల్ందరూ బాగా టెర్యిన అయిన వాళుళ్. ఆకుయ్పేషనల థెరపీలో టెర్యినింగ చేసిన వాళేళ్. పూరివ్ చాలా 

మంచి వయ్కిత్. నేనే ఆమెను నీ కోసం అసైన చేసాను. నీ ఫైలు బాగా చదివింది ,అరథ్ం చేసుకుంది ” 
“  కావచుచ్ డాకట్ర, కానీ నేను ఆమె దగగ్ర కంఫరట్ గా లేను ” 
నా మాటలు వినాన్కా డాకట్ర పూరీవ్ వెళిళ్పోడానికి ,వెనకిక్ తిరిగారు. 
అది చూసాకా  అనిపించింది. అలా అనకుండా ఉండాలిస్ందని. 
“ఓకే. నీతో ఓ విషయం మాటాల్డాలి. డాకట్ర పూరీవ్  మీరు కూడా ఉండండి  “ అని ఆమెని ఆపారు. 
 “ఈ డాకట్రు గారు కూడా ఇకక్డే ఉంటారు. వింటారు . ఆమె కి కూడా నీ గురించి పూరిత్గా తెలియాలి కదా. ఇంకో విషయం శృతీ, 

నువువ్ మరిచ్పోయావు నీలో ఓ అదుభ్తమైన కళ ఉంది. నువువ్ చాలా టాలెంటెడ. చాలా బాగా కవితవ్ం రాయగలవు. దానిన్ డెవలప 
చేసుకుంటే బావుంటుంది. పెయింటింగస్ కూడా అంతే. బావునాన్యి నీకంటూ ఉనన్ ఓ చకక్టి కాలకేష్పానిన్ డెవలప చేసుకుంటే నువువ్ ఈ 
డిపెర్షన నుంచి బయట పడతావు. నువువ్ మామూలుగా అవడానికి మేము చేసుత్నన్ పర్యతాన్లకి ,టీర్ట మెంటుకి నీ వంతుగా నువువ్ మాకు 
సాయం చేసినటల్వుతుంది. సరేనా  ” 

       నేను కవితవ్ం రాసాత్నని ఇతని కెలా తెలుసు ? పెయింటింగస్ అంటే అరథ్ం ఉంది, నేను  వేసిన దాని  గురించి విని,వాటిని చూసి 
ఉంటాడు. 

    మరి నేను రాసాత్నని , ఎలా తెలిసింది, అనన్టుల్ గా డాకట్రు గారిని చూసాను. ఆయనకి నా భావం అరథ్ంఅయింది. 
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     “ఎలా తెలుసని అనుకుంటునాన్వా! నీ ఫెర్ండుకి నువువ్ రాసిన ఉతత్రం. అది ఒకటి కాదు ,రెండు కాదు, ఏకంగా ఓ ముపైప్పేజీల 
ఉతత్రం చూసాను. అది పేరుకి  ఉతత్రం కానీ అందులో కవితవ్ం ఉంది. అది ఓ దీరఘ్ కవితలా ఉంది ” అని నా వైపు చూసారు. 

నేనా  ఎపుప్డు రాసానూ!  ఆలోచిసుత్నాన్ను. ఎవరికి రాసాను? తెలీడంలేదు.. 
“ గురుత్ తెచుచ్కో “ అంటూ ఆగారు ననేన్ చూసూత్. 
“  సారీ ఎవరికి రాసానో తెలీదు నాకు గురుత్ లేదు “ తలని అడడ్ంగా ఊపుతూ అనాన్ను. 
“ పరవాలేదు. నేను గురుత్ చేసాత్ను. ఆ అమామ్యిపేరు సువరణ్. హైదరాబాదు రాకముందు,నువువ్ ఇది వరకు చదివిన కాలేజీ బీఎసీస్లో  

నీ కాల్స మేట  ” 
అయినా గురుత్ రాలేదు. 
 “ ఓకే మరో చానస్, ఆమె ఫొటో చూపిసాత్ను  “  అంటూ తన తెలల్ కోటు జేబులోంచి ఓ కవర తీసి అందులోంచి ఓ ఫొటోని తీసి నా 

చేతిలో పెటాట్రు.  
     అది చినన్దైతే చెపప్లేను.  కానీ అది నా అరచెయయ్ంత సైజులో ఉంది. చాలా సేపటికి గురుత్కొచిచ్ంది. సువరణ్ . అడుగు పొరలని 

చీలుచ్కుంటూ పైకొచిచ్ంది. గురొత్చిచ్ంది. సువరణ్. నా సేన్హితురాలు. ఇది ఆమెకు నేను రాసిన ఉతత్రం. ఓ రాతిర్ , నిదర్ పటట్క పోతే కూచుని 
రాసేసాను. ఉతత్రం అంటే అది ఉతత్రంలా లేదు. నా మనసులో ఉనన్ది రాసాను. అందుకే కావచుచ్ దీరఘ్ కవితలా ఉందని డాకట్రు గారు 
అనాన్రు. అది నేను సువరణ్ కి రాసినదే . అందులో ఏం ఉందో నాకు గురుత్ లేదు. ఇపుప్డు నేను దానిన్ చదవ లేను. 

      ఇపుప్డు అది పైకి వచిచ్ంది. పైకి రావడం కాదు, ఊరు కూడా దాటింది. డాకట్రు గారి దగగ్రికి వచిచ్ంది. అంటే నా విషయం 
సువరణ్కి కూడా చెపేప్సారా ! 

      ఎవరికీ చూపించదుద్ అని రాసినటుల్ గురుత్. చూపించడం కాదు ,అది యేకంగా ఉతత్రం ఇచేచ్సింది. అది ననున్ మోసం చేసింది. 
దానిన్ వీళళ్ కి ఇచిచ్నటుల్ంది. వీళళ్కెందుకు ఇవావ్లిస్వచిచ్ంది? మరోసారి, నా గతం చెపుప్కోడం అవుతుంది. 

       ననున్ నేను బంధించుకునన్ తాళళ్ని  నేను విపుప్కోక తపప్డం లేదు. ఇపుప్డు నా గురించి పూరిత్గా తెలిసి పోయింది. మరో పొర 
తీసుత్నాన్ను. ఇంతవరకూ వచాచ్కా నేను దాచగలిగింది ఏం లేదు. అయినా ఇది నాకు మేలు చేసుత్ందనే నమమ్కం ఉంది. 

 “ ఈ ఉతత్రం మా దగగ్రికి ఎలా వచిచ్ందో అని అనుకుంటునాన్వా. నీ గురించి తెలుసుకోడానికి మీ నానన్గారు,ఇది వరకు మీరునన్ 
ఊళోళ్ నీ సేన్హితుల దగగ్రికి వెళిళ్ కనుకుక్నాన్రు.  

      మీరు హైదార్బాదు వచాచ్క , నీలో జరుగుతునన్ మారుప్లు . ఎవరితో మాటాల్డక పోవడం, ఒంటరిగా ఉండడం, ఎకుక్వగా 
కోపం తెచుచ్కోవడం, ఇవనీన్ మీ వాళళ్ని చాలా భాధపెటాట్యి. దీనికి తోడు నువువ్ చేసిన ఆతమ్హతాయ్ పర్యతాన్లు అంతులేని దుఃఖానిన్చిచ్ంది. 
తమ ఎదురుగా కూతురు ఛావాలని చేసుత్నన్ పర్యతాన్లు కనన్ వాళళ్కి ఎంత పెదద్ దెబబ్. అపుప్డు మీ నానన్గారు ఇదివరకూ ఉనన్ ఊరు 



 

øöeTT~                                                                                    www.koumudi.net

                             

   82  పడి లేచిన కెరటం  

వెళాళ్రు. నీ సేన్హితురాలిని కలిసారు. ఆ సమయంలో ఆమె ఇచిచ్న ఈ ఉతత్రం యొకక్ ఫొటోకాపీ నాకు పంపారు. దానిన్ మేము నీ ఫైలోల్ 
పెటాట్ము. 

     ఇంతకు ముందు నినున్ చూసిన డాకట్రుల్ ఓ మామూలు డిపెర్షన కి టీర్ట చేసారు.  నీ కేసు వేరు, మామూలుగా పుసత్కాలోల్, ఉండేది  
రెఫరెనస్ కోసం,  వాడే  కేసులు వేరు.   నెట లో కనపడే కేసు కూడా కాదు. అందుకే నినున్ ఇంతకు ముందు చూసిన డాకట్రుల్ వేరే దారిలో వెళిళ్, 
నీకు చేసిన వైదయ్ం పనికి రాలేదు ” 

   అతని మాటలని నేను నిశశ్బధ్ంగా వింటునాన్ను. 
నేను సువరణ్ కి రాసిన ఉతత్రానిన్ ఈ డాకట్రుల్ పూరిత్గా చదివి, దానిన్ ఓ సరజ్రీ చేసినంతగా పరీక్ష చేసి చరిచ్ంచుకుని ,నా లోని లోపానిన్ 

ఎనలైజ చేసి, దానికి ఓ మెడికల టరమ్ ఇచిచ్, సైకాలజికల డిసారడ్ర మానిక డిపెర్షన అని కనుకునాన్రు. దానిని ఎలా నయం చేయాలో అనీన్ 
ఆలోచించుకుంటునాన్రు. 

      “శృతీ నువువ్ రాసిన ఉతత్రం మాకు చాలా ఉపయోగ పడింది. నీలో జరుగుతునన్ మారుప్లు అనీన్ తెలుసుకునాన్ం. వైదయ్ం 
కూడా ఆ దిశగానే ఇసుత్నాన్ం. ఇవనీన్ నినున్మామూలుగా   చేసేందుకే. నీ ఉతత్రం మా దగగ్రికి వచిచ్ందని, దానిన్ మేము చదివాము అని నువువ్ 
బాధ పడకక్రేల్దు ” 

నా ఆలోచనలని కనిపెటిట్నటుట్నాన్రు.అందుకే ఆవిధంగా మాటాల్డారు. 
   “నువువ్ ఇనాన్ళూళ్ జీవితానిన్ ఫీలవడం మానేసి, భరించడానికి అలవాటు పడాడ్వు, నినున్ నువేవ్ కషట్ పెటుట్ కునాన్వు, ఓ పర్పంచం 

లో ఉండిపోయావు. ఒంటరితనంతో సేన్హం చేసావు. నీలోని కిర్యేటివ ఎనరీజ్ పోతునన్ది ఇకక్డే. నీలో ఓ సృజనాతమ్కత ఉందనన్ సంగతి 
కూడా మరిచ్పోయావు.  ఇవనీన్ నీకు తెలీకుండా జరిగిపోతోంది. 

      శృతీ నీలో సృజనాతమ్కత ఉంది. అది నువువ్ రాసిన ఉతత్రంతో ,పెయింటింగ తో తెలుసోత్ంది. దీనితో నీకు ఇంకో విషయం 
కూడా చెపాప్లి.ఈ కర్యేటివిటీ అనన్ది,ఒకొక్కక్ సారి నీ డిసారడ్ర కి సంబంధించినది. ఇది యూనిక.  

        శృతీ నీకు దేవుడు ఓ శకిత్నచాచ్డు . మామూలు వాళళ్కి లేనిది. అది నీలో ఉంది. నీకు తొందరగా  ఇమోషనస్ వచెచ్సాత్యి. ఆ 
ఇమోషనస్ కి ఓ రూపం ఇచుచ్కో గలిగే శకిత్ కూడా నీలో ఉంది.  

       ఓ సారి చరితర్  తీసుకుంటే  ఎనోన్ ఉదాహరణలునాన్యి. ఇలా డిపెర్షన తో బాధపడే వాళళ్లోల్ రచయితలునాన్రు. 
చితర్కారులునాన్రు.అయితే వాళుళ్ ఈ సమాజానికి ఎంతో విలువైనవి అందించారు. 

    అందుకని వాళుళ్ ఆ భావాలని కాగితం మీద కాని,రంగులోల్ కాని వయ్కీత్కరించారు. నీకు వినెస్ంట వాన గో తెలుసా. అతని పేరు 
వినాన్వా ” డాకట్రు గారి గొంతు చాలా మృదువుగా ఉంది. ఆ గొంతులోని ఆ మారద్వం ,మృదుతవ్ం,అంటే నాకిషట్ం. 

“ వాంగో తెలీకపోవడం ఏంటండి డాకట్రుగారు,నాకు బాగా తెలుసు. అతని చితార్లని గురించి పర్దుయ్మన్ చెపాప్డు. ఆయన వేసిన పెయింటింగ 
లు చూపించాడు. ఆయన ఎంత బీదరికంతో బతికాడో అనీన్ చెపాప్డు. ఆయన బతికి ఉనన్పుప్డు ,అతని పెయింటింగ లు ఒకక్టి కూడా 
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అముమ్డు పోలేదు కాని అతను పోయాకా వాటికి మిలియనస్ వచాచ్యి అని కూడా చెపాప్డు ” ఉతాస్హంగా అనాన్ను.            
PPP 

“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. 

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. 
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     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 
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. 
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  “  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. 
 “ శృతీ నీకు ఓ పుసత్కం తీసుకొచాచ్ం.   పధాన్లుగు ,పదిహేను ,పదహారు శతాబద్ంలోని పెయింటింగ లు అనీన్ ఉనన్ ఈ పుసత్కం 

నీకు నచుచ్తుంది ” 
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     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. 
“పుసత్కాలు చూసావా? ” 
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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..!” 
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ఆశచ్రయ్ం. గురుత్ంది.ఎ గిరి గెంతులెయాయ్లనిపించింది. ఆ మాటే ఆవిడతో అనాన్ను 
“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. 

PPP 
ఆమె వెళిళ్పోయాకా,నేనేం రాసానో చూసాను. చదివాను. మళీళ్ మళీళ్ చదివాను 
  అంతే ఒకక్సారి గటిట్గా ఎకిక్ళుళ్ పెడతూ ఏడిచేసాను. ఒళళ్ంతా కదిలిపోతోంది,ఆ సంగతి గమనించాను. పెదద్ బాలశిక్ష లోని ఓ పది వాకాయ్లు 

రాయడానికి యెంత కషట్పడాడ్ను. ఓ చినన్పిలల్ల పుసత్కం చదివి రాసే సాథ్యికి దిగి పోయాను. 
   ఒకపుప్డు నా తెలివి మీద నాకు,ఇంటోల్ వాళళ్కి,సూక్లోల్ వాళళ్కి,చాలా నమమ్కం. పదో కాల్సులో సూక్లు ఫసట్. ఇంటర లో మంచి మారుక్లు 

వచాచ్యి. బిఎసీస్ మొదటి రెండు సంవతస్రాలు, పాసయాయ్ను, కానీ ఫెయిలవలేదు. ఎంసెట ఎంటెర్నస్,మూడుసారూల్ ఎంతో కషట్ పడి రాసాను. రాంకు 
వచిచ్నా మెడిన లో సీటు రాలేదు.  

   నేను పనికి రానిదనన్టుల్గా ఇంటోల్ వాళుళ్  అనుకుంటూంటే నా మీద నాకే నమమ్కం తగిగ్పోసాగింది. నేను మెలల్ మెలల్గా కిందకి వెళుత్నాన్ను. 
ఎందుకు. ఒతిత్డి అని అనాన్రు. నిజంగా అదేనా! నేను వేసట్ అని నాకే అనిపించేదా. దానికే సూసైడ అటెంపట్ చేసానా! ఆరణ్వ మరణం తో నాలో అలజడి 
మొదలైందా! అదే డిపెర్షన కి దారి తీసిందా ! ఇవనీన్ నేను ఆలోచించదలుచు కోలేదు. గతంతో పని లేదు. దానిన్ పాతి పెటాట్లి. ఇపుప్డు నాకునన్ది ఒకక్ 
వరత్మానం ,నా మీద నాకు నమమ్కం   

     లేచి మొహం కడుకుక్ని వచాచ్ను . పాటలు  మరిచ్పోయాననుకునాన్ను. కాని కూనిరాగాలు తీసూత్ పాడుకునాన్ను. డినన్ర టైము. వెళాళ్ను. 
అంశుమాన,షఫీ కనిపించారు. వాళల్తో పాటల గురించి మాటాల్డాను.  మాటాల్డుకుంటూ మధయ్ మధయ్ పాడుకుంటూ భోంచేసాం. 

ఆ రాతిర్ మంచి నిదర్ పటిట్ంది. పాటలు కావచుచ్, చదివి ,రాసి, గురుత్పెటుట్కునాన్ననన్ సంతోషం కావచుచ్. 
     మెదడుకి, మనసుకి, శరీరానికి మంచి ఎకస్ర సైజులు, పెయింటింగ లు, చదువు, రెగుయ్లర గా యోగా,తోటపని,ఆటలు చేసూత్  ఓ రొటీన లో 

పడిపోయాను. 
      డాకట్రుగారు,ననున్ పొగడారు. కరెకట్ గా,సరి అయిన దారిలో వెళుత్నాన్నని అనాన్రు. భుజంతటిట్, ఇంక కొదిద్ రోజులకి నేను మామూలుగా 

అయిపోతానని అనాన్రు. నేను పాత శృతి లాగా అయిపోతానని అనాన్రు. ఇదివరకూ లాగే ఉంటానని అనాన్రు. నాకు ఆయన  ఆశల దారాలని 
కలిపించారు. నేను అందుకోడానికి, అలల్డానికి  పర్యతిన్సుత్నాన్ను. 

     నెలలు గడుసుత్నాన్యి. నేను రోజు రోజుకి పూరవ్శృతిలా అయిపోతునాన్ను. చాలా సంతోషంగా ఉంది.   
     ఇపుప్డు పుసత్కాలే లోకం అయింది. చినన్పిలల్ల పుసత్కాలు అనీన్ చదివేసాను. పేరుకి చినన్పిలల్లవి కాని,వాటిని ఇదివరకూ చదవలేకపోయాను. 

ఇపుప్డు మాతర్ం నేను బాగా ఎంజాయ చేసాను. మంచి నీతి ఉనన్కథలు. చినన్ పిలల్ల సాథ్యిలో,వాళళ్ కోసమే  రాసిన ఇంగీల్ష పొయెటీర్ కాల్సికస్, తెలుగు 
భాషలోని కవితవ్ం, కథలూ ,నవలలు,అనీన్ చదువుతునాన్ను, అంతే కాదు చదివినది గురుత్ కూడా ఉంటోంది. గురుత్ పెటుట్కోడానికి ఇదివరకులాగా 
రాయకక్రేల్దు. 
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     నా మెదడు బాగానే ఉంది. పైగా ఇదివరకూ లాగా కాకుండా, ఓ పుసత్కానిన్, ఒకక్ రోజులో పూరిత్ చేసుత్నాన్ను. మొదలు పెటాట్కా ఆప బుదిధ్ 
కావడం లేదు. పుసత్కం పూరిత్ చేయడానికి నేను చూపే ఉతాస్హం ఆనందం దేనితో కూడా పోలచ్లేను. ఆ ఆనందం లో ఎవరు కనపడితే వాళళ్కి, నేను ఈ 
పుసత్కానిన్ పూరిత్ చేసాను దానిన్ గురుత్ పెటుట్కునాన్ను,అని చెపాప్లనిపించింది. కానీ నా ఉదేవ్గానిన్, భావాలిన్, నాలోనే నొకిక్ పెటాట్ను. నా ఆనందం ఎదుటి 
వాళళ్కి అరథ్ం కాదు. అందులోని డెపత్ ని అరథ్ం చేసుకోరు. 

      ఇపుప్డు ఆ టేబుల మీద ఉనన్ పుసత్కాలనిన్టిని  చదివేయలనన్ంత ఉతాస్హం నాలో వచేచ్సింది. 
   ఇనాన్ళళ్ నా పర్యాణం ఓ ఎడారిలో సాగింది. ఇపుప్డు దాహం వేసుత్నన్ నాకు ఒయాసిస కనపడినంత సంతోషం, ఆనందం.ఉతాస్హం,అనీన్ 

కలిపినటుల్గా ఉంది పైగా మందు కూడా,నిశశ్బధ్ంగా అదుభ్తాలని, చూపిసోత్ంది. 
    డాకట్రుగారు ననున్ చూడడానికి వచిచ్నపుప్డు అడిగారు, 
“   మీ వాళళ్ని చూసాత్వా. వచేచ్వారం  వసుత్నాన్రు ” చూసాత్ను అని సమాధానం ఇచాచ్ను.  
   ఇనిన్ నెలల తరావ్త  అమమ్ని నానన్గారిని చూడబోతునాన్ను. 
“ నేను ఈ పుసత్కాలు చదివేసాను.మరి కొనిన్ తేగలరా ?  ” 
 “ అంత కనాన్ కావలసినది ఏముంది, సంతోషంగా ఇసాత్ను. ఇకక్డే నా రూం లోనే ఉనాన్యి. ఎవరితోనైనా  పంపుతాను ” 
     ఇదివరకూ లాగా కాకుండా, ఇపుప్డు అదద్ంలో నా మొహం చూసుకుంటునాన్ను. ఈ మధయ్ నామొహానిన్ తరచూ అదద్ంలో నవువ్తూ 

చూసుకుంటునాన్ను. నాకే ఆశచ్రయ్ం వేసోత్ంది. కళళ్లోల్ పర్శాంతత, చరమ్ంలో నిగారింపు, నునన్గా దువివ్న జుటుట్. పాత శృతిని. మునపటి శృతిని. అపప్టి 
లాగానే ఉనాన్ను. ఇపుప్డు థాంకస్ ఎవరికి చెపాప్లి.? 

    ముందు అమామ్ వాళళ్కి. నాలో జరుగుతునన్ మారుప్లని తొందరగా గమనించారు. రియాకట్ అయాయ్రు.  కూతురు పిచిచ్దైంది అనన్ ఇతరుల 
మాట వినాలిస్ వసుత్ంది అనన్ భయం పెటుట్కోకుండా, సిగుగ్ పడకుండా, సంకోచించకుండా , సమాజానికి భయపడకుండా, సరి అయిన టీర్ట 
మెంటుకోసం,సరి అయిన సెప్షలిసుట్ల దగగ్రికి తీసుకెళాళ్రు. 

    ఆ తరవాత డాకట్రు పాల గారికి, ఈ ఆకుయ్పేషనల థెరపీలో ఉంచినందుకు, ఇకక్డ చదవడంలో  సహకరించిన పూరీవ్ దేశాయి గారికి, నా 
వయ్కిత్గత విషయాలు అడగకుండా నాతో ఎనోన్ విషయాలు పంచుకునన్ ఎనోన్ విధాలుగా ఎంతో ఉతాస్హపరిచిన నవలల మనిషి ,ఆ ఇదద్రు యువకులు, ఆ 
వంటల గృహిణి, ఆ సైనుస్ చెపేప్ ముసలాయనా , నరుస్లు అందరికి. థాంకస్ . మళీళ్ జీవించి ఉనన్ందుకు,ఆ అవకాశం మరోసారి ఇచిచ్నందుకు ఆ  
దేవుడికి థాంకస్. 

  నా జీవితం నిసాస్రంగా నడుసుత్నన్పుప్డు అనిన్ విధాలా మోరల సపోరట్ ఇచాచ్రు. నేను మామూలు మనిషిని కావడానికి వీళుళ్ కూడా కారణమే.   
   ఆ రాతిర్ డినన్ర టైం లో వాళిళ్దద్రూ చేరో ఒక  చినన్ పాకెట నా చేతికిచాచ్రు. మనసులోనే ఆనందించాను. వాళళ్ ముందే ఆ పాకెట కి ఉనన్ 

కవర ని విపాప్ను. రెండు సీడీలు. ఒకటి రవిశంకర సితార . రెండోది జగిజ్త సింగ గజలస్. ఆ ఇదద్రి పేరుల్ వినాన్ను కానీ, ఇలా సీడీ వేసుకుని ఎపుప్డూ 
వినలేదు. 

   ఈ గజలస్ గురించి పర్దుయ్మన్ నాతో ఎపుప్డూ మాటాల్డే వాడు. ఎనోన్ సారుల్,కాల్సులో పాడాడు, పాడిన పర్తీ గజల  అరథ్ం కూడా చెపాప్డు. అలా 
ఆనాడు పాడిన ఆ గొంతు ఇపుప్డు ఈ గదిలో నాలుగు వైపులా వాయ్పించి  చెవులోల్ గింగురు మంటోంది.  

       నేనేమయాయ్నోనని అనుకుంటాడా? ఇంటికి ఫోన చేసి ఉంటాడా ? ఎపప్టిలాగా అమమ్ ఏదో చెపిప్ ఉంటుందా? నేను ఆలోచించినటుల్గానే 
తను గూడా నా గురించి ఆలోచిసాత్డా? అసలు ఏం అనుకుంటునాన్డో ?  నేను మాయమైపోయాననుకుంటాడా ? 

   ఆలోచిసూత్ంటే ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. ఎకక్డి నుంచి ఎకక్డికి వచాచ్ను? ఆఖరికి ఈ మెంటల ఆసుపతిర్లో ఉనాన్ను. నా జీవితంలో ఎనోన్ 
ఒడిదుడుకులు. ఎనోన్తుఫానుల్, ఎంతో పర్శాంతంగా గడిచిపోతునన్ జీవితంలో ఎనోన్ మారుప్లు,ఊహించని మారుప్లు, మలుపులు. 
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  నేను వెళేళ్ రోజు దగగ్రికి వసోత్ంది. ఏ రోజు అని కచిచ్తంగా తెలీదు. ఓ వారం పదిరోజులోల్ అని తెలుసోత్ంది. అందుకని అంశుమాన ది, షమీ ది 
పుసత్కాలు చదివాను . ఇచేచ్సాను. 

       నేను వెళేళ్ సమయం వచిచ్ంది. ఇపుప్డు నేను ఫీర్. సంపూరణ ఆరోగయ్వంతురాలిని. జీవితం మీద నమమ్కం. నామీద నాకు నమమ్కం, పూరిత్గా 
వచిచ్ంది. మానసికంగా దృఢంగా ఉనాన్ను. అనీన్ కూడా ఈ పర్పంచంలోనే  నేరుచ్కునాన్ను. అయితే ఈ పర్పంచానిన్ నా వెనకాల వదిలి వెళుత్నాన్ను.  . 
కొనిన్ వారాలు నెలలు ఇది నా నివాసం అయింది . కానీ ఎవరీన్ ఎపప్టికీ ఇందులో ఉంచుకోరు. నాలాంటి మరొరి కోసం గది ఖాళీ చేసి వెళాళ్లి. 

  .  “  డాకట్రుగారు మీరు ననున్ ఓ మనిషిని చేసారు. నరకంలో మగిగ్ పోతునన్ నాకు సంతృపిత్ దావ్రాలు తెరిచారు. మూసుకుపోయిన జీవితం  ఆ 
తాళం చేతులు నాచేతికిచాచ్రు. నాతో తెరిపించారు. ” అదే అనాన్ను. 

  దేవుడిని చాలా తకుక్వ అంచనా వేసాను. కాని కాదు. దేవుడు నాకు ఎంతో మేలు చేసాడు. ఎనోన్ ఇచాచ్డు. నా ఆలోచనలను మారాచ్డు. 
మనసులోనే దేవుడికి కృతజఞ్తలు చెపుప్కునాన్ను. 

ఆయన  నా తల నిమిరారు. మెలల్గా కొటాట్రు. 
    “  సంతృపిత్  నీకనాన్ మాకే ఎకుక్వగా ఉంది. నీ కేసుని ఓ ఛాలెంజ లాగా తీసుకుని నినున్ మామూలు  మనిషిని చేసాం. ఇంత కనాన్ మాకు 

ఏం కావాలి ? ” 
“   నిజమే మీ అందరికీ ధనయ్వాదాలు ఎలా చెపుప్కోనూ. మీ ఋణం ఎలా తీరచ్కోనూ ”అనాన్ను కళుళ్ తుడుచుకుంటూ. 
  “ అది మాకరత్వయ్ం. ఓ పేషెంటుకి  వైదయ్ం చేసి ఆరోగయ్వంతురాలిని చేయడం కోసమే కదా మేమికకడ ఉనన్ది. మాకూ ఎథికస్ ఉంటాయి. 

ఇకక్డికి వచేచ్ వాళుళ్ మామూలు వాళుళ్ కాదు. అందుకని మేము పర్తీ కేసు ని ఎంతో జాగర్తత్గా డీల చేసాత్ము.  
       కాని మేము నీ కేసుని ఓ ఛాలెంజ గా తీసుకునాన్ము. నువువ్ నిండా ఇరవై ఏళుళ్ కూడా లేని చినన్మామ్యివి. జీవితంలో ఏం 

అనుభవించావు? ఏమీ లేదు. ఏమీ చూడలేదు. అసలు నీ జీవితం అంతా ముందుంది, అలాంటి నీకు ఇదేంటీ  ,మీ వాళళ్ కనాన్ ఎకుక్వ బాధ పడాడ్ను. 
నినున్ ఎలాగైనా మామూలు మనిషిని చేయాలని నేను అనుకునాన్ను. దానికి ఇకక్డి వాళూళ్, నువువ్ కూడా బాగా సహకరించావు. నీ విల పవర  కూడా ఓ 
కారణమే ”అనాన్రు నా తల నిమురుతూ. 

 ”  టాబెల్టుల్ రోజుకి ఒక టి చొపుప్న రెండు వారాలు వాడాలి. ఆ తరావ్త వారం మానేసి మళీళ్ అనన్మాట. మందుని పూరిత్గా మానేయదుద్. అలా 
మానేయడం వలల్ ఇంకా ఎకక్వయేయ్ అవకాశాలుఉనాన్యి ” అనాన్రు. 

     నాకు తగిగ్పోయింది. నేను నారమ్ల  అయిపోయాను. వెళాత్నని తెలిసినపప్టి నుంచి,డాకట్రు గారు, సలహాలు ఇసుత్నాన్రు. 
“ శృతీ  నువువ్ ఎపుప్డూ ఖాళీగా ఉండకు. అసలు ఆ సిథ్తిని రానీయకు. నినున్ నువువ్ తకుక్వ అంచనా వేసుకోకు. నీ లోని కర్యేటివ ఎనరీజ్ 

పోయింది ఇకక్డే. నీలో చెలరేగే ,అలజడిని అరికటాట్లి అంటే నువువ్ చేసే పర్తీ పనిలో ఇమమ్రస్ అయిపోవాలి. లేకపోతే ఇదివరకటిలాగా ఓ రకమైన డిపెర్షన 
లోకి వెళిళ్పోడానికి అవకాశాలు ఎకుక్వ . 

     గొపప్ గొపప్ విజేతలలో కొందరు ఈ డిపర్షన మూలంగా  పిచిచ్వాళుళ్గా మారి పోయిన వాళూళ్ ఉనాన్రు. సంతృపిత్ లేదు. అది కావాలి ఇది 
దొరకాలి,అని, అనీన్ వదిలేసుకుని ,తమకి నచిచ్నటుల్ , ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ తాము జీవించడం అనేది ఆఖరి అనేవ్షణ, అదే నిజమైన సంతృపిత్ అనుకునే 
వాళుళ్నాన్రు.” 

అనిన్ంటికీ తల ఊపుతునాన్ను. 
     “ మరోసారి చెపుత్నాన్ను. నీలో మంచి టాలెంట ఉంది. భావుకత ఉంది. దానిన్ వయ్కీత్కరించి, గబగబా రాయగలిగే శకిత్ ఉంది. మంచి మంచి 

రచనలు చేయగలవు. అలాగే పెయింటింగ. వాటికే  నీ సమయానిన్ వినియోగించు.  
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       నీ టాలెంటు నీకు దేవడిచిచ్న వరం. నువువ్ అదృషట్వంతురాలివి. నీ మనసుని వరత్మానంలో ఉంచడం నీకు చాలా అవసరం. గతం అంతా 
భయంతో,వైఫలాయ్లతో ఉంది. అందుకని గతానిన్ తవవ్కు.అటువైపు తొంగి చూడకు. నీకు చెపాప్ను కదా మళీళ్ చెపుత్నాన్ను, 

     నీ పది వేళుళ్ నీ సేన్హితులు. అరథ్ం అయిదా. రచనలు చెయియ్,బొమమ్లు గియియ్ ”అంటూ నవావ్రు. నేనూ నవేవ్సాను. 
“  డాకట్రు గారూ  మీరు రచనలు చెయయ్మని అంటునాన్రు,బావుంది,అలా అయితే మొటట్ మొదటగా  చినన్పిలల్ల కథే రాసాత్ను. దానితోనే 

మొదలు పెడాత్ను. చినన్వయసులో చదివిన కథలు పిలల్లని మానసికంగా ఎదగనిసాత్యి. దానికి మీతోనే ముందు మాట రాయిసాత్ను. ఎనోన్ ఆశలు ,కలలూ 
ఉనన్ ఓ మధయ్ తరగతి అమామ్యి ఓ మెంటల ఆసుపతిర్ లోకి ఎందుకు వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది.ఎలా మామూలుగా మారింది. అకక్డి డాకట్రుల్ ఎలా సాయ 
పడాడ్రు.” 

“అంతకంటేనా !”. 
నేను నవేవ్సాను.ఈ మధయ్ నేను నవువ్తునాన్ను. 
నవువ్తే బావుంటానని డాకట్రు గారు అనన్పప్టి నుంచి నవువ్ మొహమే పెడుతునాన్ను. 
   వెళేళ్ ముందు ఏదైనా నా సేన్హితులకి ఇసేత్ బావుంటుందనిపించింది. ఎందుకంటే ఇచిచ్ పుచుచ్కోడంలో  ఉనన్ ఆనందం అనుభవించిన దానిన్ 

కాబటిట్. నేను హైదరాబాదు వచేచ్పప్డు నా సేన్హితులు నాకు వాళళ్కి తోచినవి బహుమతిగా ఇచాచ్రు. నేను కూడా అంతే. ఇపుప్డు వీళుళ్ నాకు చకక్టి 
బహుమతులు ఇచాచ్రు. వీళళ్కి కూడా ఏదైనా ఇవావ్లనిపిసోత్ంది. 

     ఆలోచించాను. ఏం ఇవావ్లి. నేను నిజంగా ఎపుప్డూ ఇంతలాల్గా ఆలోచించలేదు. కానీ ఇపుప్డు ఆలోచిసుత్నాన్ను. అసలు ఏం ఇసేత్ 
బావుంటుంది.? ఏదైనా బజారు నుంచి తెచేచ్ ఇచేచ్ సిథ్తిలో నేను లేను. అందుకని నేనే ఏదో తయారు చేసి ఇసేత్ బావుంటుంది. తయారు చెయయ్డం అంటే 
నాకునన్ లిమిటెడ రిసోరెస్స నేను ఉపయోగించుకుని నేను ఇవవ్గలిగేది, ,కవితలు. పెయింటింగ లు. అవే ఇవవ్డానికి నిశచ్యించుకునాన్ను. 

   ఓ రెండు కవితలు రాసాను. ఇంగీల్షులో కవితలు ఓ రోజులో రాసేసాను , ఇదద్రు డాకట్రల్కి.  అంశుమన కి, షమీ కి  పెయింటింగ లు  . 
అందుకని రెండే రాసాను. 

   ఇంక పెయింటింగ లు. ఏది వెయాయ్లి బాగా ఆలోచించాను. నా దగగ్రునన్ పుసత్కాలు చూసాను. చూసి వేయడానికి కావలసినవి కనిపించాయి. 
  రికిర్యేషన రూంకి తొందరగా వెళిళ్ వేయడం మొదలెటాట్ను. చినన్వి అయితే తొందరగా అవుతాయని, చినన్వే తీసుకునాన్ను. నాలుగు 

వెయయ్డానికి నాలుగు రోజులు పటిట్ంది.  
అనిన్టిని విడివిడిగా, గాలికి ఆర పెటాట్ను. అవి ఆరడానికి టైం పటిట్ంది. 
    ఇంక తరవాత వాటిని ఎందులో పెటిట్ ఇవావ్లీ. కవరుల్ అడిగితే ఇసాత్రేమో ,కాని అడగదలుచుకో లేదు. రికిర్యేషన రూంలో అనీన్ ఉనాన్యి. 

అకక్డ నుంచి అనీన్ తెచుచ్కుని చేయచుచ్. ఆ ఆలోచన రాగానే కాగితాలు గమ బాటిల తెచుచ్కుని,  తెలల్కవరుల్గా  తయారు చేసి అందులో పెటాట్ను. 
   నాకే ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది, నేను ఇంత యాకిట్వ గా ఉంటానని ఎపుప్డూ అనుకోలేదు. 
  చదువుకునే రోజులోల్ కూడా నేనింతయాకిట్వ గాలేను.రెండు కవితలు రాసాను.నాలుగు పెయింటింగ లు వేసాను.అది కూడా అతి కొదిద్ 

సమయంలో చేయగలిగాను.  
  నాకింతకనాన్ ఏం కావాలి ? నేను మామూలు మనిషిని అయాయ్ను. కవితలని మరోసారి చదవాలని కవర లోంచి తీసాను.పైకి చదివాను. 
  నాకు బాగా లేనపుప్డు సాయం చేసారు. 
దారి తపిప్, గుడిడ్దానిన్ అయిపోయినపుప్డు చకక్టి దృషిట్ నిచాచ్రు 
జీవితంలో కిందకి జారిపోతునన్పుప్డు మీరందరూ చేయి అందించి పైకి తెచాచ్రు. 
  మీరు ఓ డాకట్రు కాచుచ్ కానీ నాకు మాతర్ం ఓ గురువు. 
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నా గురించి నాకు తెలియచేసారు.  
నాకు ఓ జీవితానిన్చాచ్రు. నా జీవితానికి ఓ అరథ్ం  చూపిచారు.  
. జీవితానికోగురిత్ంపు ఉండాలి.దానికో వెలుగు ,ఆనందంఉండాలి.ఇవనీన్ ముందు ముందు నేను చేయాలిస్నవి,నాకు చెపప్కనే చెపాప్రు..మీరు 

నాకు ఓ దేవుడు.నా మనసులోది ఇలా ఆయనకి ఎనోన్ ఓ కవితలో రాసాను. 
డాకట్రు గారు వచిచ్నపుప్డు అది అందించాను”.ఏఁవిటిదీ! “అని అంటూనే తెరిచారు. 
    “ నేను మీకు ఎంతో ఋణ పడి ఉనాన్ను.జీవితం యొకక్ విలువని చూపించారు, బోధించారు. మొదటోల్ ఏం చెయాయ్లో తోచక, ఇకక్డ 

సీనరీలు వేసాను. కాని ఇపుప్డు కాదు. ఈ రెండు నెలలు ఎంతో ఇషట్ంగా ,మనసు పెటిట్ వేసుత్నాన్ను. పర్తీ క్షణం జీవిసుత్నాన్ను. నేను మీకు ఏది ఇచిచ్ ఋణం 
తీరచ్కో గలను ? ఇది ఓ గొపప్ బహుమతి కాదు, కానీ,దీని కోసం  ఎంతో సమయానిన్, తీసుకునాన్ను. నా మనసుని  పేర్మని ఇందులో ఉంచాను.”   
అంటూంటే కళళ్లోల్ నీళూళ్రాయి. 

       నేను మాటాల్డునన్ంత సమయంలోనే,డాకట్రు గారు పెయింటింగ ని చూసారు. కవితని చదివారు. చాలా నిశశ్బధ్ంగా ఉండిపోయారు. 
కరిగిపోయారనిపించింది. అతని కళల్లోల్ గదిలో వెలుగుతునన్ లైటల్ పర్తిబింబాలు. అది అతని కళళ్లోల్ నిలిచిన నీళళ్ మూలంగా అని తెలుసు  కవితని, 
పెయింటింగ ని తిరిగి కవర లో పెటెట్సూత్, నా మొహం లోకి చూసారు. ఆ కళళ్లోల్ తడి ఇంకా ఉంది. కుడి చేతిని ఛాతిఎడమ వైపు ఉంచి రాసుకునాన్రు. 
కళుళ్ మూసుకునాన్రు. 

దాని అరథ్ం నాకు తెలుసు దేవుడి సాయం కావాలని. మానసిక బలం కావాలని. 
అంటే నేను వెళూత్ంటే ,బాధ పడుతునాన్రు. డాకట్రుల్ కూడా సెనిస్టివ గా ఉంటారు. బంధాలు పెంచుకంటే తెంపుకోడం చాలా కషట్ం అనిపించింది. 

కొంచెం సేపటికి మామూలు అయాయ్రు. 
“బూయ్టిఫుల. మంచి ఎకస్ పెర్షన,రెండూ చాలా బావునాన్యి. వాటిని ఫేర్ము కటిట్ంచి నా కిల్నిక లో పెటుట్కుంటాను” అని అనాన్రు. 
“థాంకూయ్”  అని అకక్డి నుంచి కదిలాను. 
డాకట్రు పూరీవ్కి ఇవవ్డానికి బహుమతిని తయారు చేసాను. చేసిన కవరు సైజు సరిపోలేదు. మరో కాగతం  తెచిచ్ కవరు తయారు చేసే సమయం 

లేదు.. 
 పోనీ చేదాద్మనాన్అంతకు ముందు తెచిచ్న తెలల్ కాగితాలు అయిపోయాయి. ఓ నూయ్స పేపరు దొరికింది. అందులో జాగరత్గా పెటాట్ను. 
డాకట్ర  పూరీవ్ దేశాయ గారి దగగ్రికి వెళూత్ంటే ఆవిడే దారోల్ కనిపించారు. పలకరించాను, చేతిలో ఉనన్ది ఆమె చేతిలో ఉంచాను. 
ఆవిడ ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ ,చేతిలోకి తీసుకుంది.ఏంటిదీ. అంటూ నూయ్స పేపర పకక్కి తొలగించింది. పేయింటింగ  పైన కవిత ఉనన్ కవర 

ఉంది.. 
ఆవిడ కవిత ఉనన్ కవర తెరిచారు. చదువు కునాన్రు. 
” చదువు రాని పిలల్లా ఉనన్ నాకు పెదద్ బాలశిక్ష నుంచి మొదలు పెటిట్, నా ఒరిజినల లెవెల కి తీసుకొచాచ్రు. నాకు చదవడం రాయడం మళీళ్ 

నేరిప్ంచారు. అక్షరాల , పదాల విలువని చూపించారు. చదవడం రాయడం జీవితానికి ఎలా ఉపయోగ పడతాయో, మానసిక దృఢతావ్నికి పుసత్కాలు ఎంత 
ఉపయోగ పడతాయో పార్కిట్కల గా చూపించారు. అనన్ అరథ్ం పర్తిబింబించేలా కవిత రాసాను ” 

నేను వేసిన పెయింటింగ తీసి చూసారు. 
చీకటిని చీలుచ్కుంటూ పైకి వసుత్నన్ ఎరర్టి సూరుయ్డు. 
ఆవిడ తడిసిన కళళ్తో ననున్ చూసారు.బావుందనన్టుల్ తల ఊపారు. 
“ అనీన్ మరిచి పోవడం అంటే చీకటోల్ ఉండిపోవడమే కదా డాకట్ర. నేను అందులో మగిగ్ పోకుండా  
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వెలుగుని చూపించారు. అదే ఆ పెయింటింగ లో వేసాను ” 
“ నీ గదిలోకి వెళాద్ం.పద ” అంటూ భుజం తటాట్రు. 
   డాకట్ర నా రూముకి వచిచ్నపుప్డు,ఆవిడ రెండు చేతులు నా చేతులోకి నా గుండెలకి దగగ్రగా ఉంచాను. ఆవిడ తన చేతులిన్ తీసుకోలేదు. 
     నాకు దుఃఖం ఆగడం లేదు. ఆమె ఋణం ఎలా తీరుచ్కోగలను ? నాకు మరో జనమ్నిచాచ్రు. మరిచ్ పోయిన ఎనిన్ంటినో నేరిప్ంచారు. అని 

పైకి అంటూంటే ఏడుపు ఆగలేదు. ఆమె చేతులిన్ అలాగే నా కళళ్కి ఆనించుకునాన్ను. కదులుతునన్ నా శరీరం చూసి ఆమె నా సిథ్తిని అరథ్ం చేసుకుంది. 
వెంటనే ననున్ తన దగగ్రికి తీసుకుంది. మా మధయ్ మాటలు లేవు. దాని అవసరం కూడా లేదు. మౌనమే మాభాష. అక్షరాలు ఎందుకు  అకక్రేల్దు. 

ఆమె పేపరుని తపిప్ంచింది.”చీకటి లోంచి వెలుగు లోకి..” పెయింటింగ. 
  “ఈ సూరుయ్డికి అసత్మయం ఉండకూడదు. ఎపుప్డూ వెలుగుతూ ఉండాలి. నలుగురికి ఆ వెలుగులు పంచాలి. చకక్టి దారిని ఎంచుకో. అదే 

నేను కోరేది ”ఆమె కూడా కళుళ్ తుడుచుకుంది. 
“ ఏడిప్ంచేసావు శృతీ “ అంది నాభుజం తడుతూ. 
     నిజమే చకక్టి దారిని ఎంచుకోవాలి. వెలుగులు పంచాలి అంటే టీచింగ అవుతుందా! లేకపోతే రచనలు చేయడమా  
     బరువెకిక్న గుండెతో అలాగే ఎంతో సేపు కూచుండి పోయాను.                 

PPP 
షఫీ, అంశుమాన బహుమతులు చూసాను. వాటిని కవరులో పెటాట్లి. పేరుల్ రాయాలి. అది ఎంతో సమయం తీసుకోదు. కానీ ఇంక 

ఇపుప్డు చెయయ్డానికి మనసు రాలేదు. రికిర్యేషన టైం లో కలసి నపుప్డు ఇవావ్లి. పొదుద్నన్ లేచాకా చేయచుచ్. 
    ఉదయం వరకూ ఎందుకూ. ఇపుప్డు డినన్ర టైం లో ఇచెచ్సేత్ . అందుకని మరాన్డు ఇచేచ్ ఆలోచన మానుకునాన్ను. వేసిన 

సీనరీలని మరో సారి చూసాను. వాటిని  చకక్గా పేపరోల్ ఎంతో జాగర్తత్గా పెటాట్ను. దాని మీద వాళళ్ పేరుల్ రాసాను. 
డినన్ర లో కలుసుకునన్పుప్డు వాళిళ్దద్రికి  ఇచాచ్ను. 
 “ఇది సెలిబేర్షన. నువువ్ వెళిళ్పోతునన్ందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. బాధగా కూడా ఉంది. 
ఇకక్డి నుంచి వెళాళ్క గురుత్ పెటుట్కోమని అనం. మనం ఎలాగైనా ఒకరికొకరం గురుత్ంటాం . మనం ఎనోన్ మాటాల్డుకునాన్ం. డిసక్స 

చేసుకునాన్ం. శరీరానికి శర్మని,మనసుకి ఆలోచనలని ఇచుచ్కునాన్ం.” అనాన్రు ఇదద్రూ. 
“నేను కూడా ,నాకనాన్ ఎనోన్ రెటుల్ ఎనోన్ జఞ్నం ఉనన్ వాళుళ్ మీరిదద్రూ. మీతో మాటాల్డుతునన్పుప్డు ఎనోన్ నేరుచ్కునాన్ను. ఎనోన్ 

తెలుసుకునాన్ను. నాకు రాకపోయినా ఎంతో ఓపికతో మొదటి రోజు నుంచీ నాకు బాడిమ్ంటన ఆడడం నేరిప్ంచారు. పుసత్కాల గురించిన జాఞ్నం 
ఇచాచ్రు.  అవి ననున్ మరో అడుగు ముందుకి  వేయించింది. నామీద నాకు నమమ్కం ఏరప్డింది. దానికి కారణం మీరే కదా. 

       నాలో ఎనోన్ మారుప్లు చోటు చేసుకునాన్యి. నాకు ఉరూద్ గజలస్ మీద ,పాటల మీదా ఇషాట్నిన్ ఏరప్రిచారు. ఉరూద్ మీద 
ఇంటెర్సట్  కలిగించారు, ఎంతో మంది ఉరూద్ కవులని పరిచయం చేసారు, ఎనోన్ పుసత్కాలు  చదివిన మీరు , వాటి గురించి చెపాప్రు. 

   నేను నిలబడడానికి నా కాళళ్కి ఎంతో బలానిన్చాచ్రు. నాకు మరో జనమ్ని ఇవవ్డంలో మీ వంతుగా మీరు సాయం చేసారు ” 
అంటూ ఉదేవ్గానికి లోనయాయ్ను. 
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    వాళుళ్కూడా నిశశ్బధ్ంగా ఉండిపోయారు. ఆ తరవాత తేరుకుని వారి మామూలు ధోరణి లో చరచ్లు సాగించారు. నేను కూడా 
వాళళ్తో కూచునాన్ను. జీనితంలో మళీళ్ మేము కలుసుకునే అవకాశం రాదేమో ననన్టుల్గా ఆ సమయం ఎంతో విలువైనదిగా అనిపించింది. 

     అసలు వాళుళ్ ఎందు గురించి ఇకక్డ ఉనాన్రో తెలీదు. నేను కూడా ఎపుప్డూ అడగలేదు.నేను అడిగితే వాళుళ్ నాది అడుగుతారు. 
నాది నేను చెపప్లేను.అందుకే ఒకరి గురించి మరొకరికి తెలీక పోవడమే మంచిది. తెలిసిందంటే మాలో కాంపెల్కస్ వచెచ్సుత్ంది. కాని వాళిళ్దద్రూ 
చాలా యాకిట్వ,.. బాగా చదువుకునన్వాళుళ్. అనిన్ సబెజ్కట్స్ , అనిన్ విషయాలు చకక్గా మాటాల్డుతారు. 

“శృతీ సాయంతర్ం మీ పేరెంటస్ వసాత్రు నువువ్ రెడీగా ఉండు”. 
నా సామాను ఏమీ ఎకుక్వగా లేదు. అయినా ఓ మనిషి వచిచ్ నేను అనీన్ సదుద్కోడంలో సాయం చేసాడు. 
    ఇకక్డికి వచిచ్నపప్డు అనీన్ సప్రశ్లు కోలోప్యన ఓ మొదుద్ని. ఇపుప్డు అణువణువున చైతనయ్ం నింపుకునన్ మనిషిని. ఈ గాలి,ఈ 

చెటుల్ ఈ డాకట్రుల్ ఎలా మరెచ్సాత్యో, వాటికునన్ శకిత్ అది. 
     అమామ్ ,నానన్ ననున్ తీసుకెళళ్డానికి వచాచ్రు. వాళుళ్ నాకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు. నాకోసం ఎదురు చూడడం అమమ్ కి 

అలవాటే. నేను సూక్లుకి వెళేళ్ రోజులోల్ ,సూక్లు బసుస్ కోసం ఎదురు చూసుత్నన్పుప్డు నా సూక్లు బేగ ని పటుట్కుని అమమ్ నుంచుంటే నేను 
మిగిలిన పిలల్లతో ఆడుకుంటూ మాటాల్డుతూండే దానిన్.  సాయంతర్ం కూడా అదే సీను. నాకోసం  ఎదురు చూసేది. బసుస్లోంచి నేను 
దిగగానే నా బేగ పటుట్కుని నడిచేది. నేను మిగిలిన పిలల్లతో కబురుల్ చెపుప్కుంటూ వచేచ్దానిన్.పదో కాల్సు బోరుడ్ వరీక్షలకి నేను పరీక్ష రాసి 
బయటికి వచేచ్ వరకూ అకక్డే  కూచునేది.  ఇపుప్డు కూడా నాకోసం ఎదురు చూసోత్ంది. 

   ఆఫీసులో ఉనాన్రని అంటే నేను వాళల్ దగగ్రికి వెళాళ్ను. అకక్డ అమామ్ నానన్ గారు కూచుని ఉనాన్రు   వాళళ్లోల్ చాలా మారుప్, 
జుటుట్,రంగు,చరమ్ం అనిన్ంటోల్ మారుప్, వయసు పై బడడ్ వాళళ్ లాల్గా కనిపిసుత్నాన్రు.  ఇలాంటి పెదద్ వాళళ్ని బాధపెటాట్ను. వాళళ్ ని 
చూడడానికి సిగుగ్గా ఉంది. ఎంత ఏడిప్ంచానో, నా మూలంగా రాతిర్ళుళ్ నిదర్ లేకుండా చేసాను. ఎనిన్ విధాలుగా బాధ పెటాట్లో అనిన్ 
విధాలుగా బాధ పెటాట్ను. అయినా ననున్ క్షమించేసారు. నాకు కూడా ఇదివరకూ ఉనన్ నెగిటివ ఫీలింగస్ ఇపుప్డు ఏంలేవు. ఒక లాంటి 
ఉదేవ్గం. నోటోల్ంచి మాట రాలేదు. నేను నేల వైపు చూసూత్ండిపోయాను. 

   వాళుళ్ అకక్డ కూరుచ్నన్ డాకట్రు గారితో మాటాల్డుతునాన్రు. ఆయన ననున్ చూసారు. రమమ్నన్టుల్గా తల ఊపారు. నేను మెలిల్గా 
వెళాళ్ను, మెలిల్గా అమమ్ ననున్ దగగ్రికి తీసుకుని తల,జుటుట్ నిమిరింది. అమమ్ ఏడుసోత్ందని అరథ్ం అయింది. నానన్గారు నా భుజం తటాట్రు. 
వాళుళ్ తమ పేర్మని ఎకస్ పెర్స చేసారు , కాని నేను తల వంచుకని ఉండిపోయాను.  

     డాకట్రు గారు,మందులు మానకుండా వేసుకోవాలనాన్రు. వాటి  పార్ముఖయ్ం గురించి చెపాప్రు. అపుప్డపుప్డు కలుసూత్ండమని, 
టచ లో ఉండమని అనాన్రు. ఇంకా ఏవో చెపాప్రు.నాతో ఎలా పర్వరిత్ంచాలో వాళళ్కి కూడా చెపిప్నటుల్నాన్రు. డాకట్రుగారు ఏం చెపేత్ 
వాటనిన్టికీ తల ఊపుతునాన్రు. 
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    టాకిస్ మాటాల్డారు. టాకీస్లో కూచుంటూ  చుటూట్ చూసాను. ఇది  యినిన్ నెలలు నేనునన్,భినన్ పర్పంచం . తలుపు వేసాను. టాకిస్ 
కదిలింది. నేనునన్ పర్పంచం మెలిల్గా వెనకిక్ వెళిళ్ పోతొంది.    మామూలు పర్పంచం లోకి వచాచ్ము. పర్తీది ఆశచ్రయ్ంగా కనిపిసోత్ంది. ఏంటో 
అనీన్ అందంగా కనిపిసుత్నాన్యి. లైఫ ఈజ బూయ్టిఫుల. అవును జీవితం అందమైంది. ఇంటికొచేచ్సాం.         

       .అంతకు ముందు నాకునన కల ఓ డాకట్రిన్ అవావ్లని, అసలు నేను ఏంటో ఈ లోకానికి నిరూపించుకోవాలని అనుకునేదానిన్.  
నా గురించి మా బంధువులందరూ గొపప్గా చెపుప్కోవాలని ఉండేది. ఇపుప్డు అదంతా సిలీల్గా అనిపిసోత్ంది. మీనింగ లెస గా ఉంది. 

నేను నాకోసం జీవించాలా,  ఇంకోళళ్ కోసమా.   
     ఇపుప్డు. నా మనసు ,నా ఆలోచనలూ,ఊహలూ,అనీన్ మారిపోయాయి. జీవితానిన్ మరో విధంగా చూడడం తెలుసుకునాన్ను. 

కొతత్ జీవితంలోకి  అడుగు పెటట్డానికి ఒకక్సారిగా తలుపులు బారాల్ తెరిచుకునాన్యి.   
    ననున్ మళీళ్ కాలేజీలో చేరమని ఇంటోల్ నానన్ అంటునాన్రు. బిఎసీస్ కంటినూయ్ చెయయ్మని అనాన్రు. ఆ తరవాత ఎమెమ్సీస్ 

చేయచుచ్ అని అనాన్రు. 
   ఏం చెపిప్, ఎలా చెపిప్ వాళళ్ని కనివ్నస్ చేయగలను ?   
   నేను ఇదివరకూ శృతిని కాను. నాలో ఎనోన్ మారుప్లు జరిగాయి. అనన్ సంగతి వాళళ్కి తెలీదు. నేను ఈ మధయ్ కాలంలో ఎంత 

కషట్ పడాడ్నో, ఓ చినన్ పుసత్కానిన్ చదవడానికి ఎంత కషట పడాడ్నో ఎలా చెపప్గలను 
    ఓ పెదద్ కొండని ఎంత కషట్ంతో ఎలా ఎకాక్నో ఎలా చెపప్గలను. ఇపుప్డు నాకు ఏది ఇషట్ం అని ఎలా చెపప్గలనూ ? ఇవి నాకు 

ఇషట్మైనవి, అతయ్ంత విలువైనవి అని ఎలా చెపప్గలను?  చెపప్లేను. 
  జీవితం అంటే డాకట్రు చదువు ఒకక్టే కాదు. జీవితానికి అరథ్ం ఇచేచ్వి చాలా ఉనాన్యి. 
    ఇవనీన్ చెపప్లేదు, కానీ మనసు మారుచ్కునాన్నని చెపాప్ను. ఓ రెండు నెలలు వదిలేయమని కూడా అనాన్ను. నాకు ఉతాస్హం 

ఇచేచ్వి , ఆనంద పరిచేవి చేసాత్ను. అలాంటిదే చదువుతాను. 
   “  నీ ఇషట్ం నినున్బలవంత పెటట్ం. నీ కు నచిచ్ంది చెయియ్ ”        
    జీవితంలో నాకు ఏం కావాలో, ఏం అనుకుంటునాన్నో, వాళళ్కి తెలిసాకా ననున్ ఏం అనలేకపోయారు. మాంటిసొరి టీచరస్ 

టైరనింగ , అది నాకు ఇషట్ం. నేను చదివిన చినన్ పిలల్ల పుసత్కాలు, ఆ పుసత్కాలు చదువుతునన్పప్డు  నేను ఆనందిచినటుల్, వాళుళ్ కూడా 
ఆనందించాలి. 

 పుసత్క పఠనం ఎంత ఉతాస్హానిన్సుత్ందో, పార్కిట్కల గా తెలుసుకుంటారు. 
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      ఆ ఆలోచన మనసులోకి రాగానే నేను చాలా ఎకైస్ట అయాయ్ను. అంతేనా. నా  రచనలు అందరూ చదవాలి.  రచనలు 
చెయాయ్లంటే పుసత్కాలు చదవాలి, అంటే నేను లైబెర్రీ లో పనిచెయాయ్లి.  దానికోసం లైబెర్రీ సైనస్ చదవాలి. అది ఏంచెయాయ్లనాన్ డిగీర్ పూరిత్ 
చెయాయ్లి. అది ఉంటేనే గానీ నేను మరో డిపొల్మా చేయాలేను. అందుకని ముందు బీఎసీస్ కంపీల్ట చెయాయ్లి. 

    ఆతరవాత పిలల్లకోసం ఎనోన్ కథలూ, నవలలూ రాసినటుల్గా ఫీలయాయ్ను. నేను చినన్ పిలల్ల మధయ్ కూచుని వాళళ్కి కథలు 
చెపుత్నాన్ను,నేను రాసినది ఎంతో మంది చదువుతునాన్రు. నేను వేసిన పెయింటింగ లు నా కళళ్ముందు కదులుతునాన్యి. 

   ఇది కల, ఇపుప్డు నేను కంటునన్ కల. కొతత్గా కంటునన్ కల. 
ఇదివరకు కనన్ కలలాల్ంటివి కాదు.అవి ననున్ మోసం చేసాయి.బాధించాయి.  
ఇది నా కళళ్లోల్ంచి,చూసూత్ నేను కనన్కల           
 అమామ్ వాళళ్ కళళ్లోల్ంచి చూసి, వాళళ్ కల కాదు.  
దీనిన్ నేను నిజం చేసుకో గలను. ఇందులో ఫెయిల అయేయ్ అవకాశం లేదు  ఒక వేళ అయినా కూడా మళీళ్ పర్యతిన్సాత్ను.  వెయియ్ 

సారుల్ ఫెయిలయాయ్కనే కదా, ఎడిసన, బలుబ్ కనిపెటట్డంలో కృతకతుయ్డయాయ్డు. నేనూ అంతే. ఈ కలని నిజం చేసుకుంటాను. దీని గురించిన 
ఆలోచనలతోనే  నాలుగు రోజులు గడిచిపోయాయి. 

       ఇంటికెలాళ్కా  నేను లేనపుప్డు వంశీ చాలా సారుల్ ఫోన చేసాడని అమమ్ అంది. నేను సవ్గార్మానికి వెళాల్నని అమమ్ చెపిప్ందిట, 
ఫోన నంబర అడిగితే అకక్డ ఫోను సౌకరయ్ం అదీ లేదని కూడా అందిట. నా గురించి చెపప్డానికి సిగుగ్ పడాడ్రు. అందుకే అబదధ్ం ఆడేసారు. 
అలా చెపప్డానికి ఎంతటి బాధని అనుభవించారో. ఎలాంటి మాటలని వినాలిస్ వచిచ్ందో! ఎనిన్ ఎదురొక్ని  ఉంటారో ! అయితే అదంతా ఓ 
చరితర్ ,నినన్టిది అంతా చెతత్ కుపప్. కానీ ఈరోజున అందరం పరిసిథ్తులు ఇచిచ్న ధైరయ్ంతో శకిత్తో,నిబబ్రంగా ఉంటునాన్ం.. 

  నేను వచాచ్నని తెలిసి నా కాలేజి సేన్హితులు వచాచ్రు . ఇదివరకూ లాగా అమమ్ అభయ్ంతరం పెటట్లేదు. అడుడ్ పెటట్ లేదు. 
 . ఎవరికైనా చెపాప్లా వదాద్ అనన్ దాని మీద నాకేమాతర్ం అనుమానం లేదు.ఎందుకంటే  డాకట్రు గారు   అనాన్రు కదా, నీకు 

జరిగినది చెపుప్కోడానికి నువువ్ సిగుగ్ పడకక్రేల్దు. అవును ,నేనెందుకు సిగుగ్ పడాలి  ఇందులో సిగుగ్పడేందుకు ఏముంది? 
      నేను ఓ మానసిక రుగమ్తతో బాధ పడాడ్ను. దానిని ఎంతో వేదనతో ఎదురొక్నాన్ను. అది ఓ యుదధ్మే. పోరాడాను. దానిని 

గెలిచాను.   
   అదే ఇపుప్డు  నాలో ఉంది. ఇపుప్డు నాలో ఉనన్వనిన్ కూడా నేను నిసస్ంకోచంగా వయ్కీత్కరించగలను. ఇదివరకు నేను నాకు 

తోచినటుల్ రాసేదానిన్. ఇపుప్డలా కాదు. చదువు విలువ ,పదాల విలువ నాకు బాగా తెలిసింది. రాయడం విలువ తెలుసు.  నేను రాసే పర్తీ 
పదం ఓ మేలిమి రతన్ం. 
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   ఏదైనా పోగొటుట్కునన్పుప్డే దాని విలువ తెలుసుత్ంది. అపీర్షియేట చేసాత్ం. నా విషయంలో కూడా ఇదే జరిగింది. మెడిసిన లో సీటు 
కోసం మూడు సారుల్ ఎంటెర్నస్ రాసాను .రాలేదు. నేను కనన్కల నెరవేర లేదు.  బిఎసీస్ లో చేరాను.  నేను,ఎమెమ్సీస్ చేసి పీఎచ డీ చేయాలని 
మరో కల కనాన్ను. చినన్పప్టి నుంచి నేను చాలా తెలివైన దానన్ని ఇంటోల్ వాళళ్ నమమ్కం. నాకూక్డా ఉండేది. ఎలాగైనా డాకట్రిన్ అవావ్లనన్ 
కోరిక బలంగా ఉండేది. అందరికనాన్ గొపప్గా ఉండాలనన్కోరిక కూడా అందులోంచే వచిచ్ంది. అవి ఏవి నెరవేర లేదు. 

  అయితే నా కలలని నెరవేరుచ్కోడంలో ఏం పోగొటుట్కునాన్నో చాలా ఆలసయ్ంగా తెలుసుకునాన్ను. ఈ లోపల జరగాలిస్న నషాట్లు 
జరిగిపోయాయి. 

     నాశరీరంలో ఎనోన్ మారుప్లు ,రెండు సారుల్ ఆతమ్హతాయ్ పర్యతన్ం చేసాను. నరకంలో చీకటోల్ మగిగ్పోయాను. మెలిల్ మెలిల్గా 
డిపెర్షన లోకి వెలిల్ పోతునాన్నని చాలా ఆలసయ్ంగా తెలుసు కునాన్ము. అయితే ఇది ఒకపుప్డు.  

     ఇపుప్డు కాదు. నేను ఆ శృతిని కాను. నేను చాలా మారిపోయాను. నేను గత కొనిన్ వారాలుగా మెంటల హాసప్టల లో ఉనాన్ను. 
ఇపుప్డు నేను మామూలుగా ఉనాన్ను. అందుకే నేను నా కథ చెపప్డానికి బతికి ఉనాన్ననిపిసోత్ంది. నేను ఆకుయ్పేషనల థెరపీ లో ఉనన్నిన్ 
రోజులు ఎంతో సంతోషంగా ఉనాన్ను. మొదటి సారి మంచివి చేసాను. మానసిక సమసయ్లునన్ నేను ఇపుప్డు. నేను దేనిని కేర చేయను. 
మానసికంగా ఆరోగయ్ంగా ఉండడం ,లేకపోవడం మధయ్ ఉనన్ది ఓ చినన్ గీత మాతర్మే. దానిన్ చెరపడానికే చేసిన పర్యతన్ం ఫలించింది.     

    నేను నా దినచరయ్,మరిచ్పోయాను. అందులో నిదర్ ఒకటి., దానిన్ కూడా పోగొటుట్కునాన్ను. 
డాకట్రుల్. డిపెర్షన అనాన్రు. మందులు ,దాని సైడ ఎఫెకట్ నిదర్. ఎపుప్డు లేసుత్నాన్నో,ఎపుప్డు తింటునాన్నో,  నా ఇషట్మైనటుట్గా 

ఉనాన్ను. చదువు ,పుసత్కాలు అంటే ఏంటో తెలీనటుల్గా అయిపోయాను. చదవడం రాయడం గురుత్ పెటట్కోడం ఇంకా చాలా చాలా 
మరిచ్పోయాను. నేను ఓ మెంటల హాసిప్టల ఉనాన్ను. అకక్డ నాకు  ఆకుయ్పేషనల థెరపీ ఇచాచ్రు. ఇది ననున్ మారేచ్సింది. 

     ఇందులోనే జీవితంలోని అందానిన్ చూసాను. పర్తీ చినన్ విషయం ఎంత ఆనందానిన్సాత్యో అనుభవ పూరవ్కంగా 
తెలుసుత్నాన్ను. ఇది ఓ వరం. 

     రోజులో ఒక సారైనా నవవ్క పోతే,మరో మనిషిని సంతోష పరచకపోతే,ఎదుటి మనిషిలోని మంచిని ,ఆ మనిషి చేసిన పనులని 
ఎపీర్షియేట చెయయ్కపోతే,ఈ భూమీమ్ద నువువ్ ఆ రోజుని వృధా చేసినటేల్.ఓ నడి వీధిలో నుంచుని ఈ విషయానిన్ గటిట్గా అరవాలనిపిసోత్ంది. 
కనపడడ్ పర్తీ మనిషిని పటుట్కుని ఊపి,ఊపి చెపాప్లని ఉంది.కాని అలా చెయయ్లేను అలా చేసేత్ మళీళ్ పిచిచ్ ఎకిక్ందేమో అనెసాత్రు. 

      నాకు ఈ వైదయ్ం జరుగుతునన్ ఇనిస్టిటూయ్ట లో కొంత మందిని కలుసుకునాన్ను. ఆ అవకాశం దొరికింది. వాళళ్తో 
సేన్హం.ఎఁతో అదుభ్తమైనది. వాళళ్ సాంగతయ్ంలో నేను ఎనోన్ నేరుచ్కునాన్ను. ఎనోన్ చెపప్లేను. నమమ్కం పేర్మ ,ఈ రెండూ కూడా 
అదుభ్తాలని చేసాత్యి సేన్హం,పేర్మ ఈ రెండింటికి ఎంతో శకిత్ ఉంటుందని తెలుసుకునాన్ను. తరిచి తరిచి చూసుత్ంటే,పర్తీ క్షణం 
సహజంగా,ఆనందంతో అనుభవిసుత్నాన్నిపించింది. 



 

øöeTT~                                                                                    www.koumudi.net

                             

   99  పడి లేచిన కెరటం  

  ఇపుప్డు నేను. కొతత్ శృతిని.జీవితానిన్ కొతత్ దారోల్ంచి కొనసాగించాలని అనుకుంటునాన్ను.   ఇపుప్డు నాకు రాయడం విలువ 
తెలుసు కునాన్ను. రాసూత్ంటే మనలోని  ఎనోన్ అవయవాలు యాకిట్వ గా మారిపోతాయి. ఆ చేతనతావ్నిన్ మనం ఎందుకు వదులు కోవాలి,   “     

   ఇది నా గతం. జీవితానిన్ ఒకక్సారి కుదిపేసి న గతం. అలల్కలోల్లం  అయిన గతం. ఇపుప్డు అదేంలేదు. కామ గా అంది.  
నిశశ్బధ్ంగా సాగిపోయే వాహిని. 

శృతి వరత్మానం లోకి వచిచ్ంది. మానవ ఆమెనే చూసుత్నాన్డు. 
  “మానవ, ఇది నీకు తెలియని శృతి జీవితం. నేను  నీతో ముందే అనాన్ను, నా లోపల ఉనన్ మరో శృతిని గురించి నీకు తెలియాలి 

అని. ఇంత వరకూ నా జీవితం లో జరిగిన ఎతుత్లూ పలాల్లూ, దాని కోసం నాకు జరిగిన వైదయ్ం గురించి కూడా చెపాప్ను.  నేను ఏమాతర్ం 
ఒతిత్డిని తటుట్కోలేను అని నాకు అనుభవ పూరవ్కంగా తెలుసుకునాన్ను. 

    పెళిళ్ చేసుకుంటే ఎంత లేదనాన్ ఏదో ఓ రకమైన సెట్ర్స ,టెనష్న లూ ఉంటాయి. నేను చాలా సెనిస్టివ అవనీన్ ఎదురొక్ంటూ, 
పర్వరత్నలో మారుప్లు ఎదురొక్ంటూ,మళీళ్ పాత జీవితానికి వెళాళ్లని అనుకోడం లేదు. 

      ఇపుప్డు నా వయసు ముపైప్, నాకు ఈ లైబెర్రీ, నా చుటూట్ పెరేడ చేసుత్ననఈ పుసత్కాలు, అందులో ఉనన్ మహానుభావుల,  
ఆలోచనలు,అభిపార్యాలు,సిదాధ్ంతాలూ ,బోధలూ వాటి పరిమళాలు అనీన్ ఆసావ్దిసూత్  గడపడం కనన్ వేరే ఏం అకక్రేల్దు. 

      నేను ఏం నేరుచ్కునాన్నో దానిన్ ఆచరించడమే జాఞ్నం. ఏ భాషలో రాసినా వయ్కిత్తవ్ వికాసంలో ఇదే తొలి పాఠం.  ఒకపుప్డు 
చదువంటే బోర అనుకునాన్ను , కానీ తరవాత ఎంతో ఇషట్పడి బీఎసీస్ పూరిత్ చేసాను.టైరనింగ అయాయ్ను.ఓ నాలుగైదు వాటిలోల్ డిపొల్మా 
తీసుకునాన్ను. లైబెర్రీ సైనుస్ చదివాను. 

       ననున్ నేను మరిచ్పోడానికి నా గతం మళీళ్ నావైపు చూడకూడదని వృదాధ్శర్మానికి అనాధాశర్మానికి వెళూత్ంటాను.,ఆ పిలల్లు 
,వాళళ్ మధయ్ కూచుని వాళళ్లోల్ ననున్ నేను చూసుకుంటూంటాను. పసితనానిన్ చూసుకుంటూంటాను. 

    రోజూ వాళళ్ని చూసూత్ నేను తెలుసుకునన్దేంటంటే వాళుళ్ అవసరమైన దానికే ఏడుసాత్రు. మనం పర్తీ దానికీ ఏడుసాత్ం. అందుకే 
మన మనసుని పసిగా ఉంచుకోవాలి, కసిగా కాదు. నిజం చూపించే అదద్ంలా ఉంచుకోవాలి. అపుప్డే అనిన్టి పటాల్ సమ భావంతో ఉండగలం  
. అనవసరమైనవివదిలేయగలం. మొకక్లు,ఆకిస్జన పీలిచ్ కారబ్న డై ఆకైస్డ వదిలేసినటుల్, మంచివి,పనికొచేచ్వి విని మనలో పనికిరాని కారబ్న 
డై ఆకైస్డ ని వదిలేయాలి. 

    ఎందుకంటే జీవితాంతం మనం గడిపేది మనతోనే.అందుకే మన సమయానిన్,శకిత్ని,తెలివిని,కేవలం రసాయయనక చరయ్గా 
వాడేసుకోకుండా,జీవశకిత్ని అమృతంగా మారుచ్కోవాలని అనుకుంటునాన్ను. 

మనం సేన్హితులుగా ఉందాం అంటే నాకేం అభయ్ంతరం లేదు. అది నీ ఇషట్ం ” 
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   అంతవరకూ శృతి చెపిప్నదంతా వినన్ మానవ  ఓ పది నిమిషాల వరకూ మామూలు మనిషి కాలేక పోయాడు. చేతనతవ్ం 
కోలోప్యన వాడిలాగా అయిపోయాడు. 

“నేను కదిలిపోయాను శృతీ, ఇది నీ జీవితం కాదు ఓ రెఫరెనస్ పుసత్కం, ఈ పుసత్కం చదువుతూ నేను నేరుచ్కోవలసినవి 
,తెలుసుకోవలసినది,చాలా ఉనాన్యి. పెళిళ్ కనాన్ నీతో సేన్హం నాకు ముఖయ్ం. దానిన్ వదులుకోను.” 

  ఇదద్రూ హొటల బయటికి వచాచ్రు.సనన్టి తుంపర.ఒకక్సారి ఇదద్రూ కూడా ఆకాశం వేపు చూసారు. 
“తొందరగా ఇళళ్కి చేరుకుంటే మంచిది. పెదద్గానే పడచుచ్. “అంటూండగానే సెకూయ్రిటీ కారు తీసుకొచిచ్ తాళాలు మానవ కిచాచ్డు. 

ఇదద్రూ కూచునాన్రు.  
కారు సాట్రట్ చెయయ్బోయి, పకక్న ఉనన్ శృతిని చూసాడు. 
  “ నినున్ చూసి చాలా నేరుచ్కోవాలి. సముదర్ంలోని అలలు ఎలా పాఠం నేరుప్తాయో, నువువ్కూడా  పాఠం నేరుప్తునాన్వు. నువువ్ ఓ 

పడి లేచిన తరంగానివి, ఇంక కింద పడకుండా అదే నిబబ్రంతో ఉండు. నీకెపుప్డు పెళిళ్ చేసుకోవాలనన్ ఆలోచన వసేత్ ననున్ ముందు 
గురుత్ంచుకో. “ 

 “ఒకపుప్డు నేను దిశనిరేద్శం లేక అయేమయంగా ఉనాన్ను. భూమికి గజం లోతు కూరుకు పోయి ఉనాన్ను. ఇపుప్డు ననున్ చూసి 
నేరుచ్కోడానికి చాలా మంది ఉనాన్రు,నిజానికి నేను నేరుచ్కోవాలిస్నదే చాలా ఉంది. జీవితం ఉనన్నిన్ రోజులూ ఏదో ఒకటి నేరుచ్కోవాలి. 
ఎనిన్రోజులుంటామో తెలీనపుప్డు పర్తీ క్షణానిన్ సదివ్నియోగం చేసుకోవాలని నేననుకుంటాను ” 

కారు కిటికీ తలుపు వేయబోయి,రాలుతునన్ సనన్టి ఆవాల సైజునన్ చినుకులని చూసి,వెంటనే దిగిపోయింది శృతి.ఆశచ్రయ్ంగా 
ఆమెనే చూసుత్నాన్డు మానవ.ఆమె ఆకాశం కేసి చూసోత్ంది. తను కూడా పైకి చూసాడు. ఆకాశం అంతా నలల్టి మేఘాలతో నిండి ఉంది. 
సనన్గా చినుకులు రాలుతునాన్యి. 

    చలల్ని గాలి ఒంటిని తాకుతూంటే తన చేతులు రెండూ గాలోల్కి చాపింది. చేతిమీద,నీటి ముతాయ్లు. తలని ఎతిత్, ఆకాశానిన్ 
చూసింది. ముకుక్ మీద కంటి రెపప్ల మీద ఆనందం తో మెరుసుత్నన్ నీటి బొటుల్. ఆ నీటిబొటుల్ సపత్రంగుల కిరణాలు వెదజలుల్  తునాన్యి 

    ఆ ఇందర్ ధనుసుస్లు క్షణికాలు కావు. ఎపప్టికీ వెలసిపోని రంగుల పండగ, జీవితాంతం నిలిచి పోయేవి. ఎవరి జీవితానికి వాడే 
దేవుడు. ఎవరి జీవితానిన్ వాళేళ్ రాసుకునే రచయిత, రంగులు నింపుకునే చితర్కారుడు అని అనుకుంది. దీనికి వనెన్ తెచేచ్వి ఆలోచనలే. ఆ 
ఆలోచనలే విజాఞ్నం. ఆ విజాఞ్నమే కనువిపుప్. అదే చీకటోల్ దివెవ్.అదే విముకిత్. అదే శకిత్. అని మనసులో అనుకుంది శృతి. 

శృతిని దింపుతూ అనాన్డు, మనం సేన్హితులం. ఓ కే. 
శృతి తల ఊపి నవివ్ంది.  

 


