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ఆలోచిసూత్ంటే ఒకటే మాకు అరథ్ం అయింది. పైకి కనిపించని యీ వేదన మానసిక రోగంలాంటిది ఏదో ఆమెలో ఉంది. అది ఎవరూ
ఆఖరికి ఇంటోల్ వాళుళ్కూడా కనిపెటట్ లేక పోయారు.
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
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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. ”
“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 ?
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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