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 రోజూలాగానే కసూత్రికి ఆరు గంటలకలాల్ మెలకువ వచిచ్ంది. లేచి కూరుచ్ని పకక్కి తిరిగి చూసింది. భరత్ 

శివరామ  గాఢ నిదర్లో ఉనాన్డు. నెమమ్దిగా పడకగదిలోంచి హాలోల్కి వచిచ్, హాలు తలుపు తీసుకుని వరండాలోకి వెళిళ్ంది. 
కురీచ్లాకుక్ని కూరొచ్ని చుటూట్ చూసింది. అపుప్డే వెలుగొచేచ్సింది. తోటలోని పకుష్ల కిలకిలారావాలు తపప్ అంతా 
నిశశ్బద్ంగా ఉంది. కురీచ్లోకి చేరగిలబడి కళుళ్ మూసుకుంది. ఆలోచనలు ముసురుకునాన్యి. హఠాతుత్గా నినన్ జరిగిన 
సంఘటన ఆమె మనసుస్లో మెదిలింది. 

పనిమనిషి గౌరి పనిచేసి వెళిళ్ంతరావ్త కొంచెం సేపు వంటింటోల్ పని చూసుకుని భరత్ దగగ్రికి వెళిళ్ంది. ‘‘ఒకటి, 
రెండు సూప్నుల్ కనబడటం లేదండి. మొనన్ డబాబ్ నిండా వునన్ పంచదార సగానికి సగం తగిగ్పోయినటల్నిపిసోత్ంది’’ అంది. 

‘‘అదివరకు తోటలోని వంకాయలు ఎవరో కోసుకుని వెళాళ్రని ఫిరాయ్దు చేశావుగా! గౌరి మీద కూడా ఈ మధయ్ 
నీకు అసహనం, అనుమానం ఎకుక్వయింది. నీకా మెయింటనెనస్  డోసు తగిగ్ంచొదద్ని చెబితే డాకట్రు వినాన్డు కాదు. నీకు 
మళీళ్ మనుషుయ్ల మీద అనుమానాలు ఎకుక్వవుతునాన్యి’’ అని విసుకుక్నాన్డు. 

కసూత్రి మనసుస్ చివుకుక్మంది. ఈ సంఘటనతో ముడిపడిన గతం కళళ్ముందు అదద్ంలోలాగా కనపడింది. 
*** 

ఆమె ఎం.ఎ. చేసింతరావ్త తలిల్తండుర్లామెకి పెళిళ్ చెయాయ్లని తొందర పడసాగారు. ఆ సమయంలోనే 
విజయవాడలో బంధువుల యింటికి పెళిళ్కి వెళిళ్నపుడు శివరామ  కసూత్రిని చూడటం జరిగింది. ఆమె అందం, పర్వరత్న 
అతనికెంతో నచాచ్యి. తన తలిల్కి చెపిప్ కసూత్రి తలిల్దండుర్లతో మాటాల్డటానికి ఒపిప్ంచాడు. ఇంజనీరింగ  చేసి మంచి 
కంపెనీలో ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ శివరామ  సంబంధం రావడం కసూత్రి అదృషట్ంగా భావించి, ఆమె తలిల్దండుర్లు వెంటనే 
ఒపుప్కునాన్రు. కలుపుగోలుతనంతో, అందరితో సరదాగా మాటాల్డే శివరామ  కసూత్రికి కూడా నచాచ్డు. 
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ఆరెన్లల్లోపే పెళిళ్ జరిగిపోయింది. హైదరాబాదులో కసూత్రి వైవాహిక జీవితం మొదలయింది. పెళళ్యిన కొనిన్ 
నెలలకే ఒక గవరన్మెంటు కో ఎడుయ్కేషన  సూక్లోల్ ఎకనామికస్  బోధించే ఉపాధాయ్యునిగా ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. రెండేళళ్ 
తేడాతో పెదద్మామ్యి పావని, చినన్వాడు పర్శాంత పుటాట్రు. ముతాయ్లాల్ంటి పిలల్లు, తనేది కావాలంటే అది సమకూరేచ్ భరత్, 
కసూత్రి జీవితంలో లోటేమీలేదని, అదృషట్వంతురాలని, పెటిట్పుటిట్ందని అందరూ అనుకునేవారు. 

నిజం కసూత్రికే తెలుసు! వివాహం అయిన ఏడెనిమిదేళళ్ వరకూ అతత్మామలతో కలసి వుండాలిస్వచిచ్ంది. 
అతత్గారి ఆధిపతయ్ం, ఆరళుళ్ ఆమెకి భరించాలిస్ వచేచ్ది. కసూత్రి ఉదోయ్గం చెయయ్డం అతత్గారికి ఇషట్ం ఉండేదికాదు. 

‘‘పిలల్లను చూసుకుంటూ ఇంటి పటుట్న ఉండొచుచ్ కదా?’’ అని నసపెటేట్ది. 
ఇంటి పనులు చాలావరకు కసూత్రే చెయాయ్లిస్వచేచ్ది. సూక్లు పనులు, పిలల్ల సంరక్షణ, వంటపనులు - 

వీటనిన్టితో ఆమె సతమతమవుతూ వుండేది. అదృషట్వశాతూత్ మామగారు రిటైర  అయింతరావ్త, అతత్మామలిదద్రూ 
నెలూల్రు దగగ్రునన్ సవ్గార్మానికి వెళిళ్పోయారు. అకక్డ వాళళ్కి పెదద్ ఇలుల్, పొలాలు వునాన్యి.  కసూత్రి ‘‘అమమ్యయ్!’’ 
అనుకుని ఊపిరి పీలుచ్కుంది. 

భరత్ శివరామ  ఆమె పటల్ పేర్మగానే ఉంటాడు. తలిల్దండుర్లునన్ంత వరకూ, వాళళ్ భయం వలన ఇంటి విషయాలు 
అంతగా పటిట్ంచుకోకపోయినా, వాళుళ్ వెళిళ్పోయిన తరావ్త కసూత్రి పనిభారానిన్ తగిగ్ంచడానికి వంటమనిషిని కూడా 
పెటాట్డు. పైపనులు చెయయ్డానికి పనిమనిషి ఉండనే ఉంది. 

* ** 
అలా కొనిన్ సంవతస్రాలు గడచిపోయాయి. తన ముఫైప్ అయిదవ ఏట అంటే పదిహేను సంవతస్రాల కిర్తం 

కసూత్రి జీవితంలో అపశృతి మోర్గింది. ఆమెకి మానసికంగా జబుబ్చేసింది. సాధారణంగా అందరూ వాడే పదజాలంలో 
చెపాప్లంటే కసూత్రికి పిచిచ్పటిట్ంది. శివరామ  సైకియాటిర్సట్  దగగ్రికి తీసుకెళాళ్డు. ఆయన ఎంతో పేరునన్ డాకట్రు. 
చాలమంది ఆయన చేసిన చికితస్ వలన బాగయాయ్రని వినికిడి. కికిక్రిసిపోయిన రోగులని చూసేత్నే తెలిసిపోతుంది ఆయన 
పార్కీట్సు దివయ్ంగా ఉందని! 

రోగలక్షణాలను బటిట్ ‘పారనాయిడ  సిక్జోఫేర్నియా’ అని తేలాచ్డు డాకట్రు. 
‘‘ఈ జబుబ్ లక్షణాలేమిటి?’’ అడిగాడు శివరామ . 
‘సిక్జోఫేర్నియా’ అనేది ఒకరకమైన మానసికరోగం. ఇది వచిచ్న రోగి వాసత్వానికి దూరమైనటువంటి, భర్మలతో, 

మాయలతో కూడినటువంటి ఆలోచనలతో సతమతమవుతూ వుంటాడు. వాటినే ఇంగీల్షులో హేలూయ్సినేషనస్  మరియు 
డెలూయ్జనస్  అంటారు. దైనందిన జీవితంపై వాటి పర్భావం పడి రోగి అందరిలా మామూలుగా జీవించలేకపోతాడు. ఈ 
జబుబ్కి జీవిత పరయ్ంతమూ చికితస్ అవసరం అవుతుంది. ఈ రోగ లక్షణాలను వెంటనే కనుకుక్ని చికితస్ ఆరంభిసేత్, 
రోగలక్షణాలని అరికటిట్ రోగం కిల్షట్తరమవకుండా, ముదరకుండా చెయయ్వచుచ్. దీనివలన దీరఘ్చికితస్కు నాందివేసి, రోగి 
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రోజువారి జీవితానిన్ సరైన విధంగా నడిచేటటుల్ చెయయ్వచుచ్. ఈ జబుబ్లో చాలా రకాలునాన్యి. సాధారణంగా 
ఎకుక్వమందికి వచేచ్ రోగానిన్ ‘పారనాయిడ  సిక్జోఫేర్నియా’ అంటారు. ఇందులో కూడా హేలూయ్సినేషనస్ , డెలూయ్జనస్  
రోగిని ఇబబ్ంది పెడతాయి’’ అనాన్డు డాకట్రు. 

‘‘అసలీ జబుబ్ ఎందుకు వసుత్ందంటారు?’’ 
‘‘దీని కారణాలను పరిశీలన, పరిశోధనల దావ్రా, కేస  హిసట్రీల సట్డీ దావ్రా కనుకోక్వడానికి పర్యతిన్ంచారు. 

కొనిన్ సూచనలు చేశారు. ఇది వంశపారంపరయ్ంగా రావచుచ్. మెదడులోని రసాయనాలైన (కెమికలస్ ) డోపమైన , 
గూటమేట  సమపాళళ్లో లేకపోవడం వలన రావచుచ్. చుటూట్వునన్ వాతావరణ పర్భావం వలన కూడా ఇది వచేచ్ 
అవకాశం ఉంది’’ అనాన్డు డాకట్రు. 

‘‘కసూత్రి జబుబ్ తగగ్డానికి ఎనిన్రోజులు పటట్వచుచ్?’’ అని శివరామ  ఆదురాద్గా అడిగితే, 
‘‘చెపప్లేం! తిరిగి మామూలు మనిషవడానికి ఆమెకి చాలా టైము పటొట్చుచ్!’’ అని మందులు రాసిచాచ్డు. 
మందులు వాడటం మొదలయింది. కొనిన్ రోజుల వరకూ అంతా బాగానే వునన్టల్నిపించింది కసూత్రికి. అదివరకు 

చుటూట్తావునన్ మనుషుయ్లమీద, సూక్లోల్ తన కొలీగస్  మీద, ఆఖరికి శివరామ  మీద కూడా  అనుమానాలు 
కలుగుతుండేవి. వాళళ్ంతా కలిసి ఆమెకి అపకారం చెయాయ్లని చూసుత్నాన్రని, శివరామ  వాళళ్తో అపుప్డపుప్డు చేతులు 
కలుపుతునాన్డని అనిపించేది. మధయ్రాతిర్లో చెమటలు పటిట్ హఠాతుత్గా మెలకువ రావడం, తిరిగి చాలాసేపటివరకు 
నిదర్పటట్కపోవడం జరుగుతుండేది. చివరికి శివరామ  డాకట్రు దగగ్రికి తీసుకెడతానని అనన్పుప్డు డాకట్రు, శివరామ  కలసి 
తనమీద కుటర్ చేసుత్నాన్రనన్ అనుమానం కూడా కలిగింది. ఏమయితేనేం, మందులు వాడిన తరావ్త ఆ అనుమానాలనీన్ 
ఎవరో తుడిచేసినటుల్ మాయమయాయ్యి. నిదర్ కూడా బాగానే పటట్డం మొదలయింది. సూక్లుకు మెడికల  లీవు పెటుట్కుని 
ఇంటోల్నే ఉండసాగింది కసూత్రి. 

కానీ కొనిన్ రోజుల తరావ్త అసలు సమసయ్లు పార్రంభం అయాయ్యి. మనసస్ంతా అయోమయంగా ఉండటం, 
ఆలోచించే శకిత్ కోలోప్యినటుల్ అనిపించడం, ఏ పనీ చెయయ్లేకపోవడం, పనిచెయయ్డానికి ముందే ఈ పని నేను చెయయ్లేను 
అనన్ అధైరయ్ం ఏరప్డటం, టి.వి. చూడాలనాన్, పుసత్కాలు చదవాలనాన్ ఆసకిత్ లేకపోవడం, ఇతరులతో మాటాల్డాలని 
అనిపించకపోవడం జరుగుతూ ఉండేది. గంటల తరబడి ఒకేచోట నిరాశగా కూరుచ్ని ఉండటం, ఏమీ 
పటిట్ంచుకోకపోవడం చేసేది. వంట చెయయ్డానికి వంటమనిషి, పనులు చెయయ్డానికి పనిమనుషులు ఉండటం వలన 
కసూత్రిలో కలిగిన ఈ మారుప్లు ఇంటోల్ పిలల్లకి, శివరామ కి భరించలేనటుల్గా అనిపించక పోవడం ఒక విధంగా 
అదృషట్మే! 

పిలల్లు సూక్ల కి వెళళ్డం, ఇంటికి వచిచ్ంతరావ్త హోమ వరక్  చేసుకోవడం, ఆ తరావ్త ఆటలాడుకోవటంలో 
మునిగిపోయి తమలోకంలో తాముండేవారు. నెమమ్దిగా ఉంటూ, ఎపుప్డూ ఎకుక్వగా మాటాల్డటం అలవాటు లేని కసూత్రి 
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ముభావం వాళళ్ని అంతగా కలత పెటట్లేదేమో? శివరామ  కూడా చాలా వరకు కొనిన్ లోటుపాటల్ను కపిప్పుచచ్డంలో 
సఫలం అయాయ్డని చెపప్వచుచ్. చుటుట్పకక్లవారికి, బంధువులకీ, సేన్హితులకీ ఈ విషయం తెలియకుండ జాగర్తత్పడాడ్డు. 
వాళళ్ ఇళళ్కి రాకపోకలు లేకుండా ఏవో కారణాలు చెపిప్ తపిప్ంచునేవాడు. కసూత్రి సెలవు పెటుట్కుని ఇంటోల్ ఉండటానికి 
శారీరక అనారోగయ్ం కారణమని చెపేప్వాడు. సమాజంలో పిచిచ్వాళళ్ పటల్ జనాలు చూపించే వింత ఆసకిత్, అవహేళన 
అతనికి తెలుసు. 

మూడునెలలు గడిచాయి. కసూత్రిలో మారుప్ కనపడలేదు. తనను బాధపెటేట్ లక్షణాలు చెపిప్, వాటి నుంచి తనకి 
విముకిత్ కలిగించమని డాకట్రిన్ వేడుకుంది. డాకట్రు అరథ్ం చేసుకుని, డాకట్రు మందులు మారిచ్ చూదాద్మని చెపిప్, 
కొతత్మందులిచాచ్డు. ఈ మందులతోనయినా తనలో మారుప్ రావచచ్ని కసూత్రి ఎంతో ఆశపడింది. ఆ ఆశ 
నిరాశయియ్ంది. ఇంకా పైగా మందులు వాడిన వారం రోజుల తరావ్త నుంచీ ఆమె విపరీతంగా పర్వరిత్ంచడం 
మొదలెటిట్ంది. ఒకేచోట పటుట్మని పదినిముషాలు కూరోచ్లేకపోవడం, వెంటనే లేచి పచారుల్ చెయయ్డం, రెసట్ లెస గా 
పర్వరిత్ంచడం వంటి చేషట్లు చేసేది. శివరామ కి ఏమి చెయాయ్లో తెలియలేదు. పిలల్లకి ఎలాగో సరిద్చెపాప్డు. కానీ 
ఎవరయినా ఇంటికి వచిచ్నపుడు కసూత్రి వింత పర్వరత్న వలన జబుబ్ విషయం వాళళ్కి తెలిసిపోతుందేమోనని మధన 
పడేవాడు. 

అదివరకు చూసే డాకట్రు ఊళోళ్ లేకపోవడం వలన మరొక డాకట్రు దగగ్రకి తీసుకువెళళ్క తపప్లేదు శివరామ కి. 
డాకట్రుని చూడగానే ఆయన చేతులు పటుట్కుని, ‘‘నేను భరించలేకపోతునాన్ను. నాకు వెంటనే మందులిచిచ్ కాపాడండి’’ 
అని దీనంగా పార్ధేయపడింది కసూత్రి. 

ఆయన ఏమనుకునాన్డోగాని రెండుపేజీల మందులు వార్సిచాచ్డు. ఇంటికి వచిచ్ంతరావ్త 
‘‘దారిలో మందులు కొనలేదెందుకని?’’ అడిగింది కసూత్రి. 
నిజానికి శివరామ కి ఆ కొతత్ డాకట్రు మీద నమమ్కం కుదరలేదు. ‘‘ఇనిన్ మందులు వేసుకుంటే కసూత్రికేమయినా 

అయితే?’’ అనన్ ఆలోచన అతనిని బాధపెటిట్ంది. 
‘‘ఎలాగో ఈ వారం రోజులు ఓపిక పడితే రెగుయ్లర గా చూపించే డాకట్రుకి చూపించవచుచ్’’ అనన్ నిరణ్యానికి 

వచాచ్డు. 
‘‘ఆ మెడికల  షాపాయన ఆ కురర్ డాకట్రుని తకుక్వచేసి మాటాల్డాడు. అతనికి అనుభవం అంతగా లేదని, 

అదివరకు చూపించుకునే డాకట్రుకే చూపించుకోమనాన్డు’’ అని అబదధ్ం చెపిప్ కసూత్రిని నమిమ్ంచాడు. 
వారం రోజుల తరావ్త రెగుయ్లర  డాకట్ర కు చూపించినపుడు, ఆయన విషయం తెలుసుకుని అదివరకు తనిచిచ్న 

మందుల డోసు తగిగ్ంచారు. డోసు తగిగ్ంచిన నాలుగు రోజులకే కసూత్రిలో మారుప్ వచిచ్ంది. రెసట్ లెస గా ఫీలవడంలాంటి 
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లక్షణాలు లేకుండా పోయాయి. కాని ఆలోచనాశకిత్ కోలోప్వడం, ఏ పనీ చెయయ్లేకపోవడం లాంటి అదివరకటి లక్షణాలు 
మళీళ్ వచాచ్యి. 

‘‘ఇక ఈ లక్షణాలు ననున్ విడిచిపెటట్వేమో?’’ అని అనుకుని నిరాశపడే కసూత్రికి జీవితం నిరరధ్కం 
అనిపించసాగింది. ఎలా పర్వేశించిందోగాని ఆమెలో ఒక ఆలోచన కలత పెటట్సాగింది. తనలో ఈ మారుప్లు రావడానికి 
తను వాడే మందులే కారణం అనన్ నిరణ్యానికి వచేచ్సింది. అందుకే ఒకరోజు కోపంతో డాకట్రు రాసిన పిర్సిర్క్పష్నస్ అనీన్ 
చించేసింది. మందులు వేసుకోవడం మానేసింది. శివరామ  వెంటనే కసూత్రిని అతి కషట్ం మీద ఒపిప్ంచి డాకట్రు దగగ్రికి 
తీసుకెళాళ్డు. ఆయన వెంటనే గర్హించుకుని ‘‘ఈమెకి ఇక వేసుకునే మందులు కాకుండ, వారానికి ఒక ఇంజక్షన  
చేయించండి’’ అని చెపాప్డు. 

అపప్టినుండి ఫామిలీ డాకట్రు దగగ్రికెళిళ్ ఇంజక్షన  చేయించుకునేది కసూత్రి. ఇంజక్షన  వలనో ఏమోగాని ఆరు 
నెలలకే కసూత్రిలో గణనీయమైన మారుప్ వచిచ్ంది. దీనికితోడు దూరపు బంధువు, వరుసకు అకక్ అయిన మాధురి 
సహకారం కూడా కారణం అయుయ్ండవచుచ్. ఢిలీల్లో ఉదోయ్గం చేసుకుంటునన్ మాధురి ఫోనల్ దావ్రా, ఉతత్రాల దావ్రా 
కసూత్రికి ధైరాయ్నిన్ కలిగిసుత్ండేది. ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ రోగికి పర్శాంత వాతావరణం, పేర్మ ఎంతో అవసరం అని 
శివరామ కి పదేపదే చెపిప్ అతను కసూత్రి పటల్ అనురాగంతో వయ్వహరించేటటుల్ చేసింది. కసూత్రిని కూడా రోజూ పూజ 
చెయయ్మని, మెడిటేషన  చెయయ్మని పోర్తస్హించి ఆమె దినచరయ్లో మారుప్ వచేచ్లా చేసింది. 

ఎలాగయితేనేం డాకట్రు అంచనాలకు భినన్ంగా సంవతస్రం లోపలే కసూత్రి కోలుకుంది. అపప్టి నుంచి డాకట్రు 
సలహా పర్కారం మెయింటెనెనస్  డోసు వేసుకుంటూ వసుత్ంది. మూడునెలల తరావ్త సూక్లుకు వెళళ్డం మొదలుపెటిట్ంది. 
పూరవ్ం లాగానే చురుకుగా, ఉతాస్హంగా ఉండటం, ఇంటిపనులు, సూక్లు పనులు చకక్గా నిరవ్రిత్ంచడం, పిలల్లకు, 
భరత్కు కావలసినవి సమకూరచ్డం లాంటివి ఆతమ్విశావ్సంతో చెయయ్సాగింది. 

కానీ ఆమెకి కొనిన్ విషయాలు అపుప్డపుప్డూ గురుత్కువచిచ్ మనసుస్లో బాధ కలిగేది. మెడికల  లీవు తరావ్త 
సూక్లోల్ జాయిన  అయినపుప్డు ఆమెని చూసి సైగలు చేసుకుని గుసగుసగా మాటాల్డుకునే కొలీగస్ ని చూసింది. అదివరకు 
ఆమెతో బాగానే ఉండే కొందరు సేన్హితులు ముభావంగా ఉండటం, అదివరకులా సేన్హంగా ఉండకపోవడం చేశారు.  

ఇక అతత్గారు తన జబుబ్ గురించి వినన్పుప్డు, ‘‘ఏ మాతర్ం తెలిసినా, ఇటువంటి సంబంధం నా కొడుకిక్ చేసేదానిన్ 
కాదు. ఎవరో అనాన్రు ఈ జబుబ్ కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఉంటే కూడా వసుత్ందని. మా కోడలి కుటుంబ వివరాలు సరిగాగ్ 
కనుకుక్ని ఈ సంబంధం చెయాయ్లిస్ంది. ఇపుప్డిక చేసేదేముంది?  చేతులు కాలినాక ఆకులు ముటుట్కుంటే 
పర్యోజనమేముంది?’’ అని మూతి విరిచేది. 

*** 
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మెయింటెనెనస్  డోసు వేసుకుంటునన్ దగగ్రి నుంచి అదివరకులా తరచుగా డాకట్రు దగగ్రికి వెళళ్కపోయినా 
నాలుగైదు నెలలకొకసారి చెకప  కోసం వెళిళ్ వసుత్నన్ది. అవసరమైనపుప్డు డాకట్రు డోసు తగిగ్ంచుకుంటూ వసుత్నాన్డు. 
డోసు తగిగ్ంచినపుప్డలాల్ సరిగాగ్ నిదర్ పటట్కపోవడం వంటి లక్షణాలు కనపడుతుంటాయి. 

‘‘సరిగాగ్ నిదర్ పటట్కపోవడం ఒకక్టేకాదు, నీకు నీ చుటూట్తా ఉనన్ మనుషుయ్లతో గల సంబంధాలోల్ కూడా పేచీ 
వసుత్ంది’’ అని శివరామ  అంటూ వుంటాడు. 

*** 
ఇది కసూత్రి జీవితంలో గతంలో జరిగిన సంఘటనలు. వాటిని అపుప్డపుప్డూ గురుత్ చేసుకుని తలుచుకుంటూ 

వుంటుంది. ఇటీవల జరిగిన సంఘటనలు మనసులో మెదిలాయి. మళీళ్ వాటిని గురించిన ఆలోచనలలో పడిపోయింది.  
మూడునెలల కిర్తం డాకట్రు డోసు తగిగ్ంచాడు. అపప్టినుంచి శివరామ  తనని జాగర్తత్గా గమనిసుత్నాన్డని కసూత్రికి 

అనిపించసాగింది. శివరామ  సవ్తహాగా మంచివాడే. కానీ ఏదనాన్ సమసయ్ వచిచ్నపుడు మాతర్ం అది సమసేయ్ కాదనన్టుల్, 
కసూత్రి లేనిపోనిది ఊహించుకుంటునన్దనన్టుల్ మాటాల్డతాడు. పర్తిదానీన్ కసూత్రి జబుబ్తోనూ, మెయింటెననస్  
డోసుతోనూ లంకెవేసి, డోసు తగిగ్ంచడం వలల్ ఆమె సరిపెటుట్కోలేక పోతునన్దనీ, అందుకే అలా పర్వరిత్సుత్నన్దని అంటాడు. 

‘‘జీవితంలో మనుషుయ్లకి సమసయ్లే రావా? వచిచ్నపుడు వాటిని పరిషక్రించడానికి మారాగ్లు వెతకాలిగానీ ఇదేమి 
వితండవాదం?’’ అనుకుంటుంది కసూత్రి. 

ఒకరోజు పావని ‘‘అమామ్! ఈ మధయ్ నీకు గౌరి మీద, మాలి మీద  అనుమానాలు ఎకుక్వయాయ్యి. ఎందుకైనా 
మంచిది ఒకసారి డాకట్రుకు చూపించుకోరాదూ?’’ అంది. 

పావని కూడా తననీమధయ్ జాగర్తత్గా గమనిసుత్ందని అరథ్ం అయింది కసూత్రికి. ‘‘అసలీ సమసయ్లనీన్ మెయింటెననస్  
డోసు తగిగ్ంచడం వలనే సమసయ్లుగా అనిపిసుత్నాన్యా? ఇవనీన్ నిజమైనవికావా?’’ అనన్ అయోమయంలో పడిపోయింది. 

కొనిన్రోజుల తరావ్త జరిగిన సంఘటనలు ఆమెకి ఊరట కలిగించాయి. చీకటోల్ వంకాయలు కోసుకుని 
చాటుమాటుగా వెళేళ్ మాలి శివరామ కళళ్బడాడ్డు. గౌరి పంచదార దొంగతనం చేసుత్ండగా పావని రెడ హాండెడ గా 
పటుట్కుంది. ఈ విషయం గురించి కసూత్రి వాదించడం మొదలెడితే పావని, శివరామ లు ఏదో సాకు చెపిప్ 
తపిప్ంచుకునేవారు. 

కానీ ఈ సంఘటనల తరావ్త కసూత్రిలో అంతరమ్థనం మొదలయింది. మానసిక రోగం నుంచి కోలుకునాన్ 
చుటూట్వునన్ మనుషుయ్లది మరిచ్పోరనన్ నిజం తెలుసుకుంది. ‘‘ఆ మచచ్ని మోసుకుంటూ జీవితాంతం 
బతకవలసిందేనా?’’ అని తనకుతాను పర్శిన్ంచుకుంటూ ఉంటుంది అపుప్డపుప్డూ. 

*** 
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సరిగాగ్ ఆ టైములోనే ఢిలీల్ నుంచి అకక్ మాధురి వచిచ్ంది. ఎనోన్ ఏళళ్ తరావ్త కలుసుకునన్ వారిదద్రూ ఎడతెరపిగా 
కబురుల్ చెపుప్కునాన్రు. సినిమాల కెళాళ్రు. షికారుల్,  షాపింగులు చేశారు. ఆఖరికి మాధురిని తన సూక్లుకి తీసుకెళిళ్ 
అంతా చూపించి, పిర్నిస్పల కి,  కొలీగస్  కి  కూడా పరిచయం చేసింది కసూత్రి. 

మరుసటిరోజు ఉదయం ఢిలీల్ వెడుతుందనగా సాయంతర్ం ఇదద్రూ తోటలో కూరుచ్ని టీ తాగుతూ మళీళ్ ఎపుప్డు 
కలవాలో పాల్ను వేసుకుంటునాన్రు. హఠాతుత్గా కసూత్రి ఏదో ఆలోచనలో పడడ్టుట్ మౌనం వహించింది. అది గర్హించి 
మాధురి 

‘‘ఏదైనా చెపాప్లనుకుంటునాన్వా? నా దగగ్ర దాపరికం ఏముందీ? చెపుప్’’ అంది ఆపాయ్యంగా. 
“అకాక్! నేను మానసిక అనారోగయ్ంతో బాధపడుతునన్పుప్డు నువువ్ చేసిన సహాయం, నాలో కలిగించిన 

ఆతమ్సైథ్రయ్ం నా జీవితంలో మరిచ్పోలేను. కానీ ఈ మధయ్ నాలో కలిగిన కొతత్ కొతత్ ఆలోచనలూ, భావాలూ నీకు 
చెపాప్లనుకుంటూనే చెపప్లేకపోయాను. ఇపుప్డు చెబుతా విను’’ అని తనకు మెయింటెనెనస్  డోసు తగిగ్ంచిన దగగ్ర నుంచి 
జరిగిన సంఘటనలు ఏకరువు పెటిట్ంది. చివరికి తనలో తాను మాటాల్డుకుంటునన్టుల్గా, 

‘‘నా జీవితంలో గర్హణం పటుట్కుంది. ఏమయితేనేం ఆ గర్హణం తొలగిపోయి నేను నిలదొకుక్కునాన్ను. సూక్లోల్ 
మంచి ఉపాధాయ్యినిగా పేరు తెచుచ్కునాన్ను. సేట్ట లెవెలోల్ బెసట్  టీచర  అవారుడ్ కూడా అందుకునాన్ను. పిలల్లిదద్రూ మంచి 
వుదోయ్గాలోల్ సిథ్రపడాడ్రు. భరత్ ఆఫీస లో టాప  పొజిషన లో ఉనాన్డు. ఈ విజయాలనిన్ంటి వెనుక నేను చేసిన కృషి ఎంతో 
ఉంది’’ అని ఆగి మాధురి వంక సాలోచనగా చూసి మళీళ్ మాటాల్డటం మొదలెటిట్ంది.    

‘‘ఇక మానసిక రోగాలు కూడా శారీరక రోగాలాల్ంటివే! వాటికి మంచి మందులునాన్యి. ఆధునిక పరిశోధనల 
వలన, పరిశీలన వలన, ఎనోన్ కిల్షట్మైన కేసులు కూడా నయమవుతునాన్యి. కొతత్ కొతత్ మందులు కనుకుక్ంటునాన్రు. 
ఎందరో తిరిగి మామూలుగా జీవించగలుగుతునాన్రు. అందుకే మానసిక రోగుల విషయంలో సమాజంలో 
మారుప్రావాలి. గర్హణ విముకుత్డైన సూరుయ్డికి సావ్గతం చెపిప్నటేల్ మానసిక రోగులిన్ సమాజం అంగీకరించాలి. వారి 
జీవితాలోల్ ఆ సిట్గ మా జోడించి ఆతమ్నూనయ్తకు గురిచేసే పరిసిథ్తులు మారాలి. ఉదాహరణకి నా పటల్ అతత్గారి నిరసన, 
కొలీగస్, సేన్హితుల నిరాదరణ, కుటుంబ సభుయ్లు వయ్వహరించే తీరు... ఇలాంటివి’’.  

మాధురి చెలెల్లి భుజం తడుతూ ‘‘నినున్ చూసేత్ నాకెంతో గరవ్ంగా ఉంది. సూక్లోల్ నువువ్ ‘టీ’ తీసుకురావటానికి 
బయటికి వెళిళ్నపుడు మీ పిర్నిస్పల గారు నినెన్ంతో మెచుచ్కునాన్రు. విదాయ్రుథ్లకు నువువ్ బోధించే విధానం, కొతత్ కొతత్ 
పార్జెకుట్లు వాళళ్తో చేయిసూత్ సబెజ్కుట్ మీద మరింత ఆసకిత్ కలిగించడంలో నీకునన్ నైపుణయ్ం పర్శంసనీయం అనాన్రు.  
ఇంకో ముఖయ్ విషయం ఏమిటంటే ఒకపుప్డు నువువ్ మానసిక రోగంతో బాధపడాడ్వని ఎవరూ ఊహించలేరు. ఎంతో 
చకక్గా కోలుకుని, అందరిలాగే జీవించగలుగుతునాన్వు. అంతేకాదు ఎనోన్ విజయాలను నీ సొంత చేసుకునాన్వు. 
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మానసిక రోగులకు నీ జీవితం ఒక పేర్రణ! ఇలాగే ఆతమ్విశావ్సంతో నువువ్ ముందుకు సాగిపోవాలని మనసారా 
కోరుకుంటునాన్ను’’ అంది.  

మాధురి చేతిని పేర్మగా తన ఒడిలోకి లాకుక్ని ‘‘థాంకూయ్ అకాక్!’’ అంది కసూత్రి సంతోషంతో 
తలమునకలవుతూ! 
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