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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 
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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. 

      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. 
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         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.  

     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. 
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      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  

  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. 
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     నా పేరు పిలవలేదు. నాపేరు ఆమెకి అకక్రేల్దు. ఇపుప్డు నేను ఓ నంబరు గా మాతర్మే గురిత్ంపబడతాను. నా పేరు లేనపుప్డు నా 
ఎకిస్సెట్నస్ ఉనన్టాట్ లేనటాట్ ! 

  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? 
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“ మరి మీరేం అనాన్రు....?” అనాన్ను ఆందోళనగా .  
“ 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.  
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