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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 ? ”       
  “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. 
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“  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. 
   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. 
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       “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 
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. 
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      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.” 

    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. 
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    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 
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. 
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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 ” 
“ 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. 
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     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? 

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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