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 ($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
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. 
  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.  
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     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. 

         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.. 
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         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. 

    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. 
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   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. 
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 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                &çôd+ãsY 2019 

   5 
             పడి లేచిన కెరటం  

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 ” 
“ 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. 
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“  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. 
     “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.  
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     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 
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 ” 
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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 అముమ్డు పోలేదు కాని అతను పోయాకా వాటికి మిలియనస్ వచాచ్యి అని కూడా చెపాప్డు ” ఉతాస్హంగా అనాన్ను.          
( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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