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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. 
     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. 
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  “ 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 .” 

“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 ” 
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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 
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. 
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   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.. 

   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. 
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    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 ” 
    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 ” 
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“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. 
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 “ 
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“ 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 

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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