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ఆమె వెళిళ్పోయాకా,నేనేం రాసానో చూసాను. చదివాను. మళీళ్ మళీళ్ చదివాను 
  అంతే ఒకక్సారి గటిట్గా ఎకిక్ళుళ్ పెడతూ ఏడిచేసాను. ఒళళ్ంతా కదిలిపోతోంది,ఆ సంగతి గమనించాను. పెదద్ బాలశిక్ష లోని ఓ పది వాకాయ్లు 

రాయడానికి యెంత కషట్పడాడ్ను. ఓ చినన్పిలల్ల పుసత్కం చదివి రాసే సాథ్యికి దిగి పోయాను. 
   ఒకపుప్డు నా తెలివి మీద నాకు,ఇంటోల్ వాళళ్కి,సూక్లోల్ వాళళ్కి,చాలా నమమ్కం. పదో కాల్సులో సూక్లు ఫసట్. ఇంటర లో మంచి మారుక్లు 

వచాచ్యి. బిఎసీస్ మొదటి రెండు సంవతస్రాలు, పాసయాయ్ను, కానీ ఫెయిలవలేదు. ఎంసెట ఎంటెర్నస్,మూడుసారూల్ ఎంతో కషట్ పడి రాసాను. రాంకు 
వచిచ్నా మెడిన లో సీటు రాలేదు.  

   నేను పనికి రానిదనన్టుల్గా ఇంటోల్ వాళుళ్  అనుకుంటూంటే నా మీద నాకే నమమ్కం తగిగ్పోసాగింది. నేను మెలల్ మెలల్గా కిందకి వెళుత్నాన్ను. 
ఎందుకు. ఒతిత్డి అని అనాన్రు. నిజంగా అదేనా! నేను వేసట్ అని నాకే అనిపించేదా. దానికే సూసైడ అటెంపట్ చేసానా! ఆరణ్వ మరణం తో నాలో అలజడి 
మొదలైందా! అదే డిపెర్షన కి దారి తీసిందా ! ఇవనీన్ నేను ఆలోచించదలుచు కోలేదు. గతంతో పని లేదు. దానిన్ పాతి పెటాట్లి. ఇపుప్డు నాకునన్ది ఒకక్ 
వరత్మానం ,నా మీద నాకు నమమ్కం   

     లేచి మొహం కడుకుక్ని వచాచ్ను . పాటలు  మరిచ్పోయాననుకునాన్ను. కాని కూనిరాగాలు తీసూత్ పాడుకునాన్ను. డినన్ర టైము. వెళాళ్ను. 
అంశుమాన,షఫీ కనిపించారు. వాళల్తో పాటల గురించి మాటాల్డాను.  మాటాల్డుకుంటూ మధయ్ మధయ్ పాడుకుంటూ భోంచేసాం. 

ఆ రాతిర్ మంచి నిదర్ పటిట్ంది. పాటలు కావచుచ్, చదివి ,రాసి, గురుత్పెటుట్కునాన్ననన్ సంతోషం కావచుచ్. 
     మెదడుకి, మనసుకి, శరీరానికి మంచి ఎకస్ర సైజులు, పెయింటింగ లు, చదువు, రెగుయ్లర గా యోగా,తోటపని,ఆటలు చేసూత్  ఓ రొటీన లో 

పడిపోయాను. 
      డాకట్రుగారు,ననున్ పొగడారు. కరెకట్ గా,సరి అయిన దారిలో వెళుత్నాన్నని అనాన్రు. భుజంతటిట్, ఇంక కొదిద్ రోజులకి నేను మామూలుగా 

అయిపోతానని అనాన్రు. నేను పాత శృతి లాగా అయిపోతానని అనాన్రు. ఇదివరకూ లాగే ఉంటానని అనాన్రు. నాకు ఆయన  ఆశల దారాలని 
కలిపించారు. నేను అందుకోడానికి, అలల్డానికి  పర్యతిన్సుత్నాన్ను. 

 నెలలు గడుసుత్నాన్యి. నేను రోజు రోజుకి పూరవ్శృతిలా అయిపోతునాన్ను. చాలా సంతోషంగా ఉంది.  
     ఇపుప్డు పుసత్కాలే లోకం అయింది. చినన్పిలల్ల పుసత్కాలు అనీన్ చదివేసాను. పేరుకి చినన్పిలల్లవి కాని,వాటిని ఇదివరకూ చదవలేకపోయాను. 

ఇపుప్డు మాతర్ం నేను బాగా ఎంజాయ చేసాను. మంచి నీతి ఉనన్కథలు. చినన్ పిలల్ల సాథ్యిలో,వాళళ్ కోసమే  రాసిన ఇంగీల్ష పొయెటీర్ కాల్సికస్, తెలుగు 
భాషలోని కవితవ్ం, కథలూ ,నవలలు,అనీన్ చదువుతునాన్ను, అంతే కాదు చదివినది గురుత్ కూడా ఉంటోంది. గురుత్ పెటుట్కోడానికి ఇదివరకులాగా 
రాయకక్రేల్దు. 

     నా మెదడు బాగానే ఉంది. పైగా ఇదివరకూ లాగా కాకుండా, ఓ పుసత్కానిన్, ఒకక్ రోజులో పూరిత్ చేసుత్నాన్ను. మొదలు పెటాట్కా ఆప బుదిధ్ 
కావడం లేదు. పుసత్కం పూరిత్ చేయడానికి నేను చూపే ఉతాస్హం ఆనందం దేనితో కూడా పోలచ్లేను. ఆ ఆనందం లో ఎవరు కనపడితే వాళళ్కి, నేను ఈ 
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పుసత్కానిన్ పూరిత్ చేసాను దానిన్ గురుత్ పెటుట్కునాన్ను,అని చెపాప్లనిపించింది. కానీ నా ఉదేవ్గానిన్, భావాలిన్, నాలోనే నొకిక్ పెటాట్ను. నా ఆనందం ఎదుటి 
వాళళ్కి అరథ్ం కాదు. అందులోని డెపత్ ని అరథ్ం చేసుకోరు. 

      ఇపుప్డు ఆ టేబుల మీద ఉనన్ పుసత్కాలనిన్టిని  చదివేయలనన్ంత ఉతాస్హం నాలో వచేచ్సింది. 
   ఇనాన్ళళ్ నా పర్యాణం ఓ ఎడారిలో సాగింది. ఇపుప్డు దాహం వేసుత్నన్ నాకు ఒయాసిస కనపడినంత సంతోషం, ఆనందం.ఉతాస్హం,అనీన్ 

కలిపినటుల్గా ఉంది పైగా మందు కూడా,నిశశ్బధ్ంగా అదుభ్తాలని, చూపిసోత్ంది. 
    డాకట్రుగారు ననున్ చూడడానికి వచిచ్నపుప్డు అడిగారు, 
“   మీ వాళళ్ని చూసాత్వా. వచేచ్వారం  వసుత్నాన్రు ” చూసాత్ను అని సమాధానం ఇచాచ్ను.  
   ఇనిన్ నెలల తరావ్త  అమమ్ని నానన్గారిని చూడబోతునాన్ను. 
“ నేను ఈ పుసత్కాలు చదివేసాను.మరి కొనిన్ తేగలరా ?  ” 
 “ అంత కనాన్ కావలసినది ఏముంది, సంతోషంగా ఇసాత్ను. ఇకక్డే నా రూం లోనే ఉనాన్యి. ఎవరితోనైనా  పంపుతాను ” 
     ఇదివరకూ లాగా కాకుండా, ఇపుప్డు అదద్ంలో నా మొహం చూసుకుంటునాన్ను. ఈ మధయ్ నామొహానిన్ తరచూ అదద్ంలో నవువ్తూ 

చూసుకుంటునాన్ను. నాకే ఆశచ్రయ్ం వేసోత్ంది. కళళ్లోల్ పర్శాంతత, చరమ్ంలో నిగారింపు, నునన్గా దువివ్న జుటుట్. పాత శృతిని. మునపటి శృతిని. అపప్టి 
లాగానే ఉనాన్ను. ఇపుప్డు థాంకస్ ఎవరికి చెపాప్లి.? 

    ముందు అమామ్ వాళళ్కి. నాలో జరుగుతునన్ మారుప్లని తొందరగా గమనించారు. రియాకట్ అయాయ్రు.  కూతురు పిచిచ్దైంది అనన్ ఇతరుల 
మాట వినాలిస్ వసుత్ంది అనన్ భయం పెటుట్కోకుండా, సిగుగ్ పడకుండా, సంకోచించకుండా , సమాజానికి భయపడకుండా, సరి అయిన టీర్ట 
మెంటుకోసం,సరి అయిన సెప్షలిసుట్ల దగగ్రికి తీసుకెళాళ్రు. 

    ఆ తరవాత డాకట్రు పాల గారికి, ఈ ఆకుయ్పేషనల థెరపీలో ఉంచినందుకు, ఇకక్డ చదవడంలో  సహకరించిన పూరీవ్ దేశాయి గారికి, నా 
వయ్కిత్గత విషయాలు అడగకుండా నాతో ఎనోన్ విషయాలు పంచుకునన్ ఎనోన్ విధాలుగా ఎంతో ఉతాస్హపరిచిన నవలల మనిషి ,ఆ ఇదద్రు యువకులు, ఆ 
వంటల గృహిణి, ఆ సైనుస్ చెపేప్ ముసలాయనా , నరుస్లు అందరికి. థాంకస్ . మళీళ్ జీవించి ఉనన్ందుకు,ఆ అవకాశం మరోసారి ఇచిచ్నందుకు ఆ  
దేవుడికి థాంకస్. 

  నా జీవితం నిసాస్రంగా నడుసుత్నన్పుప్డు అనిన్ విధాలా మోరల సపోరట్ ఇచాచ్రు. నేను మామూలు మనిషిని కావడానికి వీళుళ్ కూడా కారణమే.   
   ఆ రాతిర్ డినన్ర టైం లో వాళిళ్దద్రూ చేరో ఒక  చినన్ పాకెట నా చేతికిచాచ్రు. మనసులోనే ఆనందించాను. వాళళ్ ముందే ఆ పాకెట కి ఉనన్ 

కవర ని విపాప్ను. రెండు సీడీలు. ఒకటి రవిశంకర సితార . రెండోది జగిజ్త సింగ గజలస్. ఆ ఇదద్రి పేరుల్ వినాన్ను కానీ, ఇలా సీడీ వేసుకుని ఎపుప్డూ 
వినలేదు. 

   ఈ గజలస్ గురించి పర్దుయ్మన్ నాతో ఎపుప్డూ మాటాల్డే వాడు. ఎనోన్ సారుల్,కాల్సులో పాడాడు, పాడిన పర్తీ గజల  అరథ్ం కూడా చెపాప్డు. అలా 
ఆనాడు పాడిన ఆ గొంతు ఇపుప్డు ఈ గదిలో నాలుగు వైపులా వాయ్పించి  చెవులోల్ గింగురు మంటోంది.  

       నేనేమయాయ్నోనని అనుకుంటాడా? ఇంటికి ఫోన చేసి ఉంటాడా ? ఎపప్టిలాగా అమమ్ ఏదో చెపిప్ ఉంటుందా? నేను ఆలోచించినటుల్గానే 
తను గూడా నా గురించి ఆలోచిసాత్డా? అసలు ఏం అనుకుంటునాన్డో ?  నేను మాయమైపోయాననుకుంటాడా ? 

   ఆలోచిసూత్ంటే ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. ఎకక్డి నుంచి ఎకక్డికి వచాచ్ను? ఆఖరికి ఈ మెంటల ఆసుపతిర్లో ఉనాన్ను. నా జీవితంలో ఎనోన్ 
ఒడిదుడుకులు. ఎనోన్తుఫానుల్, ఎంతో పర్శాంతంగా గడిచిపోతునన్ జీవితంలో ఎనోన్ మారుప్లు,ఊహించని మారుప్లు, మలుపులు. 

  నేను వెళేళ్ రోజు దగగ్రికి వసోత్ంది. ఏ రోజు అని కచిచ్తంగా తెలీదు. ఓ వారం పదిరోజులోల్ అని తెలుసోత్ంది. అందుకని అంశుమాన ది, షమీ ది 
పుసత్కాలు చదివాను . ఇచేచ్సాను. 
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       నేను వెళేళ్ సమయం వచిచ్ంది. ఇపుప్డు నేను ఫీర్. సంపూరణ ఆరోగయ్వంతురాలిని. జీవితం మీద నమమ్కం. నామీద నాకు నమమ్కం, పూరిత్గా 
వచిచ్ంది. మానసికంగా దృఢంగా ఉనాన్ను. అనీన్ కూడా ఈ పర్పంచంలోనే  నేరుచ్కునాన్ను. అయితే ఈ పర్పంచానిన్ నా వెనకాల వదిలి వెళుత్నాన్ను.  . 
కొనిన్ వారాలు నెలలు ఇది నా నివాసం అయింది . కానీ ఎవరీన్ ఎపప్టికీ ఇందులో ఉంచుకోరు. నాలాంటి మరొరి కోసం గది ఖాళీ చేసి వెళాళ్లి. 

  .  “  డాకట్రుగారు మీరు ననున్ ఓ మనిషిని చేసారు. నరకంలో మగిగ్ పోతునన్ నాకు సంతృపిత్ దావ్రాలు తెరిచారు. మూసుకుపోయిన జీవితం  ఆ 
తాళం చేతులు నాచేతికిచాచ్రు. నాతో తెరిపించారు. ” అదే అనాన్ను. 

  దేవుడిని చాలా తకుక్వ అంచనా వేసాను. కాని కాదు. దేవుడు నాకు ఎంతో మేలు చేసాడు. ఎనోన్ ఇచాచ్డు. నా ఆలోచనలను మారాచ్డు. 
మనసులోనే దేవుడికి కృతజఞ్తలు చెపుప్కునాన్ను. 

ఆయన  నా తల నిమిరారు. మెలల్గా కొటాట్రు. 
    “  సంతృపిత్  నీకనాన్ మాకే ఎకుక్వగా ఉంది. నీ కేసుని ఓ ఛాలెంజ లాగా తీసుకుని నినున్ మామూలు  మనిషిని చేసాం. ఇంత కనాన్ మాకు 

ఏం కావాలి ? ” 
“   నిజమే మీ అందరికీ ధనయ్వాదాలు ఎలా చెపుప్కోనూ. మీ ఋణం ఎలా తీరచ్కోనూ ”అనాన్ను కళుళ్ తుడుచుకుంటూ. 
  “ అది మాకరత్వయ్ం. ఓ పేషెంటుకి  వైదయ్ం చేసి ఆరోగయ్వంతురాలిని చేయడం కోసమే కదా మేమికకడ ఉనన్ది. మాకూ ఎథికస్ ఉంటాయి. 

ఇకక్డికి వచేచ్ వాళుళ్ మామూలు వాళుళ్ కాదు. అందుకని మేము పర్తీ కేసు ని ఎంతో జాగర్తత్గా డీల చేసాత్ము.  
       కాని మేము నీ కేసుని ఓ ఛాలెంజ గా తీసుకునాన్ము. నువువ్ నిండా ఇరవై ఏళుళ్ కూడా లేని చినన్మామ్యివి. జీవితంలో ఏం 

అనుభవించావు? ఏమీ లేదు. ఏమీ చూడలేదు. అసలు నీ జీవితం అంతా ముందుంది, అలాంటి నీకు ఇదేంటీ  ,మీ వాళళ్ కనాన్ ఎకుక్వ బాధ పడాడ్ను. 
నినున్ ఎలాగైనా మామూలు మనిషిని చేయాలని నేను అనుకునాన్ను. దానికి ఇకక్డి వాళూళ్, నువువ్ కూడా బాగా సహకరించావు. నీ విల పవర  కూడా ఓ 
కారణమే ”అనాన్రు నా తల నిమురుతూ. 

 ”  టాబెల్టుల్ రోజుకి ఒక టి చొపుప్న రెండు వారాలు వాడాలి. ఆ తరావ్త వారం మానేసి మళీళ్ అనన్మాట. మందుని పూరిత్గా మానేయదుద్. అలా 
మానేయడం వలల్ ఇంకా ఎకక్వయేయ్ అవకాశాలుఉనాన్యి ” అనాన్రు. 

     నాకు తగిగ్పోయింది. నేను నారమ్ల  అయిపోయాను. వెళాత్నని తెలిసినపప్టి నుంచి,డాకట్రు గారు, సలహాలు ఇసుత్నాన్రు. 
“ శృతీ  నువువ్ ఎపుప్డూ ఖాళీగా ఉండకు. అసలు ఆ సిథ్తిని రానీయకు. నినున్ నువువ్ తకుక్వ అంచనా వేసుకోకు. నీ లోని కర్యేటివ ఎనరీజ్ 

పోయింది ఇకక్డే. నీలో చెలరేగే ,అలజడిని అరికటాట్లి అంటే నువువ్ చేసే పర్తీ పనిలో ఇమమ్రస్ అయిపోవాలి. లేకపోతే ఇదివరకటిలాగా ఓ రకమైన డిపెర్షన 
లోకి వెళిళ్పోడానికి అవకాశాలు ఎకుక్వ . 

     గొపప్ గొపప్ విజేతలలో కొందరు ఈ డిపర్షన మూలంగా  పిచిచ్వాళుళ్గా మారి పోయిన వాళూళ్ ఉనాన్రు. సంతృపిత్ లేదు. అది కావాలి ఇది 
దొరకాలి,అని, అనీన్ వదిలేసుకుని ,తమకి నచిచ్నటుల్ , ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ తాము జీవించడం అనేది ఆఖరి అనేవ్షణ, అదే నిజమైన సంతృపిత్ అనుకునే 
వాళుళ్నాన్రు.” 

అనిన్ంటికీ తల ఊపుతునాన్ను. 
     “ మరోసారి చెపుత్నాన్ను. నీలో మంచి టాలెంట ఉంది. భావుకత ఉంది. దానిన్ వయ్కీత్కరించి, గబగబా రాయగలిగే శకిత్ ఉంది. మంచి మంచి 

రచనలు చేయగలవు. అలాగే పెయింటింగ. వాటికే  నీ సమయానిన్ వినియోగించు.  
       నీ టాలెంటు నీకు దేవడిచిచ్న వరం. నువువ్ అదృషట్వంతురాలివి. నీ మనసుని వరత్మానంలో ఉంచడం నీకు చాలా అవసరం. గతం అంతా 

భయంతో,వైఫలాయ్లతో ఉంది. అందుకని గతానిన్ తవవ్కు.అటువైపు తొంగి చూడకు. నీకు చెపాప్ను కదా మళీళ్ చెపుత్నాన్ను, 
     నీ పది వేళుళ్ నీ సేన్హితులు. అరథ్ం అయిదా. రచనలు చెయియ్,బొమమ్లు గియియ్ ”అంటూ నవావ్రు. నేనూ నవేవ్సాను. 
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“  డాకట్రు గారూ  మీరు రచనలు చెయయ్మని అంటునాన్రు,బావుంది,అలా అయితే మొటట్ మొదటగా  చినన్పిలల్ల కథే రాసాత్ను. దానితోనే 
మొదలు పెడాత్ను. చినన్వయసులో చదివిన కథలు పిలల్లని మానసికంగా ఎదగనిసాత్యి. దానికి మీతోనే ముందు మాట రాయిసాత్ను. ఎనోన్ ఆశలు ,కలలూ 
ఉనన్ ఓ మధయ్ తరగతి అమామ్యి ఓ మెంటల ఆసుపతిర్ లోకి ఎందుకు వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది.ఎలా మామూలుగా మారింది. అకక్డి డాకట్రుల్ ఎలా సాయ 
పడాడ్రు.” 

“అంతకంటేనా !”. 
నేను నవేవ్సాను.ఈ మధయ్ నేను నవువ్తునాన్ను. 
నవువ్తే బావుంటానని డాకట్రు గారు అనన్పప్టి నుంచి నవువ్ మొహమే పెడుతునాన్ను. 
   వెళేళ్ ముందు ఏదైనా నా సేన్హితులకి ఇసేత్ బావుంటుందనిపించింది. ఎందుకంటే ఇచిచ్ పుచుచ్కోడంలో  ఉనన్ ఆనందం అనుభవించిన దానిన్ 

కాబటిట్. నేను హైదరాబాదు వచేచ్పప్డు నా సేన్హితులు నాకు వాళళ్కి తోచినవి బహుమతిగా ఇచాచ్రు. నేను కూడా అంతే. ఇపుప్డు వీళుళ్ నాకు చకక్టి 
బహుమతులు ఇచాచ్రు. వీళళ్కి కూడా ఏదైనా ఇవావ్లనిపిసోత్ంది. 

     ఆలోచించాను. ఏం ఇవావ్లి. నేను నిజంగా ఎపుప్డూ ఇంతలాల్గా ఆలోచించలేదు. కానీ ఇపుప్డు ఆలోచిసుత్నాన్ను. అసలు ఏం ఇసేత్ 
బావుంటుంది.? ఏదైనా బజారు నుంచి తెచేచ్ ఇచేచ్ సిథ్తిలో నేను లేను. అందుకని నేనే ఏదో తయారు చేసి ఇసేత్ బావుంటుంది. తయారు చెయయ్డం అంటే 
నాకునన్ లిమిటెడ రిసోరెస్స నేను ఉపయోగించుకుని నేను ఇవవ్గలిగేది, ,కవితలు. పెయింటింగ లు. అవే ఇవవ్డానికి నిశచ్యించుకునాన్ను. 

   ఓ రెండు కవితలు రాసాను. ఇంగీల్షులో కవితలు ఓ రోజులో రాసేసాను , ఇదద్రు డాకట్రల్కి.  అంశుమన కి, షమీ కి  పెయింటింగ లు  . 
అందుకని రెండే రాసాను. 

   ఇంక పెయింటింగ లు. ఏది వెయాయ్లి బాగా ఆలోచించాను. నా దగగ్రునన్ పుసత్కాలు చూసాను. చూసి వేయడానికి కావలసినవి కనిపించాయి. 
  రికిర్యేషన రూంకి తొందరగా వెళిళ్ వేయడం మొదలెటాట్ను. చినన్వి అయితే తొందరగా అవుతాయని, చినన్వే తీసుకునాన్ను. నాలుగు 

వెయయ్డానికి నాలుగు రోజులు పటిట్ంది.  
అనిన్టిని విడివిడిగా, గాలికి ఆర పెటాట్ను. అవి ఆరడానికి టైం పటిట్ంది. 
    ఇంక తరవాత వాటిని ఎందులో పెటిట్ ఇవావ్లీ. కవరుల్ అడిగితే ఇసాత్రేమో ,కాని అడగదలుచుకో లేదు. రికిర్యేషన రూంలో అనీన్ ఉనాన్యి. 

అకక్డ నుంచి అనీన్ తెచుచ్కుని చేయచుచ్. ఆ ఆలోచన రాగానే కాగితాలు గమ బాటిల తెచుచ్కుని,  తెలల్కవరుల్గా  తయారు చేసి అందులో పెటాట్ను. 
   నాకే ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది, నేను ఇంత యాకిట్వ గా ఉంటానని ఎపుప్డూ అనుకోలేదు. 
  చదువుకునే రోజులోల్ కూడా నేనింతయాకిట్వ గాలేను.రెండు కవితలు రాసాను.నాలుగు పెయింటింగ లు వేసాను.అది కూడా అతి కొదిద్ 

సమయంలో చేయగలిగాను.  
  నాకింతకనాన్ ఏం కావాలి ? నేను మామూలు మనిషిని అయాయ్ను. కవితలని మరోసారి చదవాలని కవర లోంచి తీసాను.పైకి చదివాను. 
  నాకు బాగా లేనపుప్డు సాయం చేసారు. 
దారి తపిప్, గుడిడ్దానిన్ అయిపోయినపుప్డు చకక్టి దృషిట్ నిచాచ్రు 
జీవితంలో కిందకి జారిపోతునన్పుప్డు మీరందరూ చేయి అందించి పైకి తెచాచ్రు. 
  మీరు ఓ డాకట్రు కాచుచ్ కానీ నాకు మాతర్ం ఓ గురువు. 
నా గురించి నాకు తెలియచేసారు.  
నాకు ఓ జీవితానిన్చాచ్రు. నా జీవితానికి ఓ అరథ్ం  చూపిచారు.  
. జీవితానికోగురిత్ంపు ఉండాలి.దానికో వెలుగు ,ఆనందంఉండాలి.ఇవనీన్ ముందు ముందు నేను చేయాలిస్నవి,నాకు చెపప్కనే చెపాప్రు..మీరు 

నాకు ఓ దేవుడు.నా మనసులోది ఇలా ఆయనకి ఎనోన్ ఓ కవితలో రాసాను. 
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డాకట్రు గారు వచిచ్నపుప్డు అది అందించాను”.ఏఁవిటిదీ! “అని అంటూనే తెరిచారు. 
    “ నేను మీకు ఎంతో ఋణ పడి ఉనాన్ను.జీవితం యొకక్ విలువని చూపించారు, బోధించారు. మొదటోల్ ఏం చెయాయ్లో తోచక, ఇకక్డ 

సీనరీలు వేసాను. కాని ఇపుప్డు కాదు. ఈ రెండు నెలలు ఎంతో ఇషట్ంగా ,మనసు పెటిట్ వేసుత్నాన్ను. పర్తీ క్షణం జీవిసుత్నాన్ను. నేను మీకు ఏది ఇచిచ్ ఋణం 
తీరచ్కో గలను ? ఇది ఓ గొపప్ బహుమతి కాదు, కానీ,దీని కోసం  ఎంతో సమయానిన్, తీసుకునాన్ను. నా మనసుని  పేర్మని ఇందులో ఉంచాను.”   
అంటూంటే కళళ్లోల్ నీళూళ్రాయి. 

       నేను మాటాల్డునన్ంత సమయంలోనే,డాకట్రు గారు పెయింటింగ ని చూసారు. కవితని చదివారు. చాలా నిశశ్బధ్ంగా ఉండిపోయారు. 
కరిగిపోయారనిపించింది. అతని కళల్లోల్ గదిలో వెలుగుతునన్ లైటల్ పర్తిబింబాలు. అది అతని కళళ్లోల్ నిలిచిన నీళళ్ మూలంగా అని తెలుసు  కవితని, 
పెయింటింగ ని తిరిగి కవర లో పెటెట్సూత్, నా మొహం లోకి చూసారు. ఆ కళళ్లోల్ తడి ఇంకా ఉంది. కుడి చేతిని ఛాతిఎడమ వైపు ఉంచి రాసుకునాన్రు. 
కళుళ్ మూసుకునాన్రు. 

దాని అరథ్ం నాకు తెలుసు దేవుడి సాయం కావాలని. మానసిక బలం కావాలని. 
అంటే నేను వెళూత్ంటే ,బాధ పడుతునాన్రు. డాకట్రుల్ కూడా సెనిస్టివ గా ఉంటారు. బంధాలు పెంచుకంటే తెంపుకోడం చాలా కషట్ం అనిపించింది. 

కొంచెం సేపటికి మామూలు అయాయ్రు. 
“బూయ్టిఫుల. మంచి ఎకస్ పెర్షన,రెండూ చాలా బావునాన్యి. వాటిని ఫేర్ము కటిట్ంచి నా కిల్నిక లో పెటుట్కుంటాను” అని అనాన్రు. 
“థాంకూయ్”  అని అకక్డి నుంచి కదిలాను. 
డాకట్రు పూరీవ్కి ఇవవ్డానికి బహుమతిని తయారు చేసాను. చేసిన కవరు సైజు సరిపోలేదు. మరో కాగతం  తెచిచ్ కవరు తయారు చేసే సమయం 

లేదు.. 
 పోనీ చేదాద్మనాన్అంతకు ముందు తెచిచ్న తెలల్ కాగితాలు అయిపోయాయి. ఓ నూయ్స పేపరు దొరికింది. అందులో జాగరత్గా పెటాట్ను. 
డాకట్ర  పూరీవ్ దేశాయ గారి దగగ్రికి వెళూత్ంటే ఆవిడే దారోల్ కనిపించారు. పలకరించాను, చేతిలో ఉనన్ది ఆమె చేతిలో ఉంచాను. 
ఆవిడ ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ ,చేతిలోకి తీసుకుంది.ఏంటిదీ. అంటూ నూయ్స పేపర పకక్కి తొలగించింది. పేయింటింగ  పైన కవిత ఉనన్ కవర 

ఉంది.. 
ఆవిడ కవిత ఉనన్ కవర తెరిచారు. చదువు కునాన్రు. 
” చదువు రాని పిలల్లా ఉనన్ నాకు పెదద్ బాలశిక్ష నుంచి మొదలు పెటిట్, నా ఒరిజినల లెవెల కి తీసుకొచాచ్రు. నాకు చదవడం రాయడం మళీళ్ 

నేరిప్ంచారు. అక్షరాల , పదాల విలువని చూపించారు. చదవడం రాయడం జీవితానికి ఎలా ఉపయోగ పడతాయో, మానసిక దృఢతావ్నికి పుసత్కాలు ఎంత 
ఉపయోగ పడతాయో పార్కిట్కల గా చూపించారు. అనన్ అరథ్ం పర్తిబింబించేలా కవిత రాసాను ” 

నేను వేసిన పెయింటింగ తీసి చూసారు. 
చీకటిని చీలుచ్కుంటూ పైకి వసుత్నన్ ఎరర్టి సూరుయ్డు. 
ఆవిడ తడిసిన కళళ్తో ననున్ చూసారు.బావుందనన్టుల్ తల ఊపారు. 
“ అనీన్ మరిచి పోవడం అంటే చీకటోల్ ఉండిపోవడమే కదా డాకట్ర. నేను అందులో మగిగ్ పోకుండా  
వెలుగుని చూపించారు. అదే ఆ పెయింటింగ లో వేసాను ” 
“ నీ గదిలోకి వెళాద్ం.పద ” అంటూ భుజం తటాట్రు. 
   డాకట్ర నా రూముకి వచిచ్నపుప్డు,ఆవిడ రెండు చేతులు నా చేతులోకి నా గుండెలకి దగగ్రగా ఉంచాను. ఆవిడ తన చేతులిన్ తీసుకోలేదు. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               |òæãÁe]  2020 

   6   పడి లేచిన కెరటం  

     నాకు దుఃఖం ఆగడం లేదు. ఆమె ఋణం ఎలా తీరుచ్కోగలను ? నాకు మరో జనమ్నిచాచ్రు. మరిచ్ పోయిన ఎనిన్ంటినో నేరిప్ంచారు. అని 
పైకి అంటూంటే ఏడుపు ఆగలేదు. ఆమె చేతులిన్ అలాగే నా కళళ్కి ఆనించుకునాన్ను. కదులుతునన్ నా శరీరం చూసి ఆమె నా సిథ్తిని అరథ్ం చేసుకుంది. 
వెంటనే ననున్ తన దగగ్రికి తీసుకుంది. మా మధయ్ మాటలు లేవు. దాని అవసరం కూడా లేదు. మౌనమే మాభాష. అక్షరాలు ఎందుకు  అకక్రేల్దు. 

ఆమె పేపరుని తపిప్ంచింది.”చీకటి లోంచి వెలుగు లోకి..” పెయింటింగ. 
  “ఈ సూరుయ్డికి అసత్మయం ఉండకూడదు. ఎపుప్డూ వెలుగుతూ ఉండాలి. నలుగురికి ఆ వెలుగులు పంచాలి. చకక్టి దారిని ఎంచుకో. అదే 

నేను కోరేది ”ఆమె కూడా కళుళ్ తుడుచుకుంది. 
“ ఏడిప్ంచేసావు శృతీ “ అంది నాభుజం తడుతూ. 
     నిజమే చకక్టి దారిని ఎంచుకోవాలి. వెలుగులు పంచాలి అంటే టీచింగ అవుతుందా! లేకపోతే రచనలు చేయడమా  
     బరువెకిక్న గుండెతో అలాగే ఎంతో సేపు కూచుండి పోయాను.                 

(ముగింపు MLÔoáFnÓPy) 
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