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       కళుళ్ తెరిచేసరికి మొదట తను ఎకక్డ వునాన్డో అరధ్ం కాలేదు. అటూ ఇటూ తలతిపిప్ చూసాడతను. అతను లేవటం 
గమనించిన హెడ నరుస్ డాకట్రు గారిని పిలవమని అటెండరుతో చెపిప్ అతని దగగ్రకి వచిచ్ "హమమ్యాయ్! మెలకువ 
వచిచ్ందనన్ మాట. ఎలా ఉంది మీకు ఇపుప్డు?" అని అడిగింది. 
      ఆమెను చూడగానే తాను హసిప్టల లో వునాన్డని అరధ్ం అయింది. ఏం జరిగిందో గురుత్ తెచుచ్కోటానికి 
పర్యతిన్ంచాడు. 
   ఇంతలో డాకట్రు నిఖిలేశవ్ర లోనికి వచిచ్ పలస్ చెక చేసి. "గుడ, ఇహ పర్మాదం ఏం లేదు. అనిన్ టెసుట్లు చేసాం. అంతా 
నారమ్ల గానే వుంది. చాల పెదద్ పర్మాదం నుండి బయట పడాడ్రు" అని శాంతంగా నవువ్తూ చెపాప్డు. 
       "డాకట్ర!"  అంటూ ఇంకేదో అడగబోయి గురుత్కురానటుల్ ముఖం పెటాట్డతను. అతని వైపు చిరు నవువ్తో చూసూత్ 
"మీ కోసం ఇనిన్ రోజలైనా ఎవరూ రాలేదు? పేపరోల్ విషయం కూడ వచిచ్ంది కానీ సప్ందనలేదు" ఏంటి విషయం అనన్టుల్ 
అడిగాడు. 
       "నాకోసం ఎవరు వసాత్రు?" సవ్గతంగా అనుకుంటూ "అవును సర మొనన్టి వరకూ అమమ్ వుంది. ఈ మధేయ్ ననున్ 
వంటరివాణిణ్ చేసి వెళిళ్పోయింది." అనాన్డు బాధగా. 
     "ఎవరైనా వసేత్ డిసాచ్రిజ్ చేయవచుచ్ ఇక ఏ ఇబబ్ందీ లేదు" అనాన్డు. 
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     ఇంతలో అకక్డికి పోలీసుడర్స లో వునన్ వయ్కిత్ లోపలికి వసూత్ కనిపించాడు. 
     "రండి రండి,  నేనే మీకు ఫోన చేదాద్మనుకుంటునాన్. ఇతనికి మెలకువ వచిచ్ంది. ఇహ ఏ పర్మాదం లేదు. మీరు 
మటాల్డవచుచ్" అంటూ పకక్కి జరిగాడు. 
      యసైస్ దగగ్రగా వచిచ్ సానుభూతిగా చూసూత్ "ఉతేత్జ మీ కిపుప్డు బాగానే వుందిగా?" అడిగాడు. 
      ఎవరిని అడుగుతునాన్డో అరధ్ం కాక మౌనంగా వునన్ అతనిన్ మళీళ్ అడిగాడు "హలో ఉతేత్జ అంతా ఓకేనా?" 
     ననాన్ పిలుసుత్నాన్రు? అయోయ్ పేరు కూడ మరిచ్ పోయానా? అనుకుంటూ చిరునవువ్ నవివ్ "ఆ బావునాన్ను సర. 
డాకట్రు గారు డిసాచ్రిజ్ కూడ చేసాత్నంటునాన్రు". 
     “ ఓకే. గుడ, కారు మితి మీరిన వేగంతో నడపటం వలల్ ఈ యాకిస్డెంట అయిందని మీరు పర్యాణిసుత్నన్ ఆటో 
అతను చెపాప్డు. కారు ఓనరు చాల మంచివారులా వునాన్రు. తపుప్ ఒపుప్కుని కోరుట్లో లొంగిపోయి బెయిల పై బయటి 
వచిచ్న తరావ్త నీ వైదాయ్నికి కావలసినదంతా ఆయనే చూసుకునాన్రు. అందుకే నీవు తవ్రగా కోలుకో గలిగావు" అనాన్డు. 
       ధనయ్వాదాలు అనన్టుల్గా రెండు చేతులతో నమసక్రించాడు ఉతేత్జ. 
    "కానిసేట్బుల తెచిచ్న సూటేక్సును అందిసూత్ ఇదిగో మీ సూటేక్సు. యకిస్డెంట అయినపుప్డు తీసి భదర్పరిచాం అంటూ 
ఇచాచ్డు. అనిన్ వసుత్వులు వునాన్యో లేవో చూసుకోండి" అనాన్డు. 
     ఓపెన చేసి చూసాడు. ఎదురుగా మూత మీద తన ఫోటో అతికించి వుంది. ఇంకా అందులో రెండు జతల బటట్లు, ఓ 
షేవింగ కిట, ఓ చాకు, ఓడైరీ, పరుస్ వునాన్యందులో. 
    అతను చూసుకునాన్డని గమనించి “ఇంకా కొంచం నీరసం వునన్టుల్ంది ఈరోజు రెసట్ ఇచిచ్ రేపు డిసాచ్రిజ్ చేయండి. 
అతని బిల పే మెంటూ అయిపోయిందిగా.” అంటూ వెళళ్టానికి లేచాడు.  డాకట్రుగారు కూడ గుమమ్ం దాక 
అనుసరించారు ఆయనిన్ పంపేందుకు. 
     వాళిళ్దద్రూ అటువెళళ్గానే ఉతేత్జ డైరీతీసి చదవటం మొదలెటాట్డు. అందులో పేజీల వారీగా ఏరోజు ఏ పని 
చేసుకునాన్డో రాసుకుని వుంది, ఎపుప్డెపుప్డు ఎవరిన్ కలుసుకుంది. కరెంటు బిలుల్లు కటుట్కునన్ వివరం ఇంకా ఇంకా 
అనేక ఆసకిత్కరమైన విషయాలు చదువుకుని అందులో పూరిత్గా లీన మయాయ్డు. తరావ్త తల విదిలించుకుని “తవ్రగా 
వెళిళ్ తన సేన్హితులిన్ కలవాలి. ఇపప్టికే చాల రోజులుగా తన రాకకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు. నా ఫోను పాడయిన 
సంగతి వాళళ్కు తెలియదు కాబటిట్ ఎంత తొందరగా వెళిళ్కలిసేత్ అంత మంచిది” అనుకునాన్డు. అతనికి మిగిలిన 
విషయాలేవి జాఞ్పకం రావటం లేదు. తను హాసప్టల లో ఉనాన్ననన్ సంగతి కూడ మరిచ్పోయి అరధ్రాతిర్వేళ చెపప్కుండా 
వెళిళ్పోయాడు. 

*** 
       ఓ ఇంటి ముందుకి తీసుకొచిచ్ “ఇదే మీరు చెపిప్న అడర్స” అనాన్డు ఆటో అతను. 
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ఉతేత్జ ఓసారి డైరీ తీసి సరిపోలుచ్కునాన్డు అడర్స. ఆటో అతనికి పరుస్ నుండి డబుబ్ తీసి ఇచిచ్ పంపించి, 
ఇంటిలోకి చూసూత్ "గిరీ...గిరీ" అని పిలాచ్డు. 
     లోపల నుండి ఓ యాభై సంవతస్రాల వయసుస్నన్ వయ్కిత్ బయటికి వచిచ్అడిగాడు "ఎవరు కావాలి?" 
      "గిరీ... నేను ఉతేత్జ ని" 
       అతను కాసత్ ఖంగు తిని "ఉతేత్జ వా? ఏ ఉతేత్జ?" 
      "ఏంటిరా అలా మాటాల్డతావు? నిజంగా ననున్ గురుత్పటట్లేదా? ఆ రోజు నీవు వదద్నాన్ వినకుండా బెంగుళూరు 
పర్యాణమై వెళాళ్ను. అనుకోకుండా యాకిస్డెంటయింది. మిమమ్లన్ందరినీ  మళీళ్ కలుసుకోగలనని అనుకోలా. ఇది నాకు 
పునరజ్నమ్" అనాన్డు. 
     గిరి నిశేచ్షుట్డై చూసూత్ండి పోయాడు అయోమయంగా అతనికి నమమ్శకయ్ం కావడంలేదు. 
      ఉతేత్జ చొరవగా లోనికి వచిచ్ కూరుచ్ని కబురుల్ చెపప్టం మొదలెటాట్డు. అనీన్ తమ సేన్హబృదం మాటల్డుకునన్ 
విషయాలే పర్సాత్విసూత్  "ఎలా వునాన్రురా రాంబాబు, లోకేషు?" అని అడిగాడు. 
      రూపం చూసేత్ వేరేగా వుంది. మాటతీరు అచచ్ం ఉతేత్జ లా వుంది. అనీన్ కుష్ణణ్ంగా తెలిసుకొని వచాచ్డు అసలు 
వీడెవడో ముందు కనిపెటాట్లని మనసులో అనుకుని "ఆ బావునాన్రు. వుండు పిలుసాత్ను" అంటూ ఇదద్రి మితుర్లకి ఫోన 
చేసి వెంటనే రమమ్ని చెపాప్డు. 
      ఉతేత్జ సంతోష పడిపోయి మరినిన్ కబురుల్ చెపప్టం మొదలెటాట్డు. మితుర్లిదద్రూ వచేచ్లోపు ఉతేత్జ చెబుతునన్ అనిన్ 
విషయాలు విని ఉతేత్జ ఆతమ్ ఇతనెవరిలోనో పర్వేశించి వచిచ్ందనుకుని రూఢీ చేసుకుని గిరి కొదిద్గా భయపడటం మొదలు 
పెటాట్డు. 
      సేన్హితులిన్ చూడగానే గిరి, ఆ విషయమే చెపూత్ మరింత భయపెటాట్డు.  వాళుళ్ వాళళ్ డౌటల్నీన్ తీరుచ్కోటానికి 
రకరకాల పర్శన్లు వేశారు. ఎవరికి వారే వయ్కిత్గతంగా పర్శన్లు వేశారు. అతను చెపుత్నన్ ఒకోక్విషయం వింటూ మనకి 
మాతర్మే తెలిసిన ఈ విషయాలు చెపుత్నాన్డంటే ఇతను నిజంగానే మన మితుర్డు అని నమమ్కానికి వచాచ్రు. 
కానీ అతని వయసు ఇంకా పాతికే. ఉతేత్జ యకిస్డెంటులో చనిపోయి ముపప్యి సంవతస్రాలు దాటింది. మరి ఇదెలా 
సాధయ్ం అనుకునాన్రు. 
      అతను రాగానే "ఇది తనకి పునరజ్నమ్" అనాన్డని గురొత్చిచ్ ఆమాటే చెపాప్డు గిరి  వాళిదద్రితో. 
      "కొంతకాలం వీడిని ఇకక్డే వుండనిదాద్ం అసలు విషయం బయట పడుతుంది. వీడిని వదిలేసేత్ ఎకక్డైనా చెపేప్ 
పర్మాదం వుందని" చెపాప్డు లోకేష. 
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      అలా ఓ వారం రోజులు అతని పర్వరత్న, కొంత మంది వయ్కుత్ల గురించి చెపేప్ తీరు చూసి నిజంగానే అతను 
పునరజ్నమ్తో వచాచ్డని అనుమానం కలిగింది. అయితే ఈ జనమ్లో ఇతను ఎవరు? ఎకక్డ నుండి వచాచ్డో 
తెలుసుకునేందుకు పర్యతిన్ంచి విఫలమైయాయ్రు. 
     ఓ రోజు కిటికీలోంచి బయటకి చూసూత్ ఎదురుగా కనిపిసుత్నన్ ఇంటివైపు చూపుతూ, "ఆ రోహిణి వాళిళ్ంటోల్ వారికి 
మన మీద ఎ డౌటూ రాలేదు కదూ. శవం కూడ పూరిత్గా మటిట్లో కలిస్పోయి వుంటది. ఇక మనకి ఏ పర్మాదమూ లేదు" 
అనాన్డు. 
     అతనలా అనే సరికి ముగగ్రూ బికక్చచిచ్పోయారు. కానీ పైకి మాతర్ం "నీవేం మాటాల్డుతునాన్వో అరధ్ం కావటంలేదు" 
అనాన్రు. 
      "ఇందులో అరధ్ం కావటానికి ఏముంది? చాల ఏండుల్ గడిచాయి కదా. ఇపుప్డునన్ జనం ఆ సంగతే మరిచ్పోయారు. 
మీరంతా ఆరిధ్క ఇబబ్ందులోల్ వునాన్రని అరధ్ం అయింది. మనం ఆ శవం పూడిచ్నపుప్డు రోహిణి చేతికునన్ నాలుగు 
బంగారు ముతాయ్ల గాజులు  మనం తీసేసుకుంటే ఎకక్డ దొరికిపోతామో అని అలాగే వుంచేసాం. ఇపుప్డు వాటి విలువ 
పదింతలు పెరిగింది. వాటిని తలా ఒకటి తీసుకుంటే మన అవసరాలు తీరతాయి" అనాన్డు. 
      ముగగ్రూ ఆలోచనలో పడాడ్రు. అపుప్డు ఆ సధ్లం ఊరిబయట చాల నిరామ్నుషయ్ంగా వుండేది. ఆరోజు వాళుళ్ ఎకక్డ 
రోహిణిని పాతి పెటాట్రో అకక్డ గనేన్రు చెటుట్ నాటారు ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా. తరావ్త రోజు అనుకోకుండా 
వరాష్లు పడటం మూలంగా తవివ్న ఆనవాళుళ్ కనబడకుండా పోయాయి. మెలల్గా చెటుట్ పార్ణం పోసుకుని ఇనాన్ళూళ్ తమ 
నేరానిన్ బయట పర్పంచానికి తెలియనివవ్కుండా కాపాడింది. తరావ్త ఆ సధ్లంలో గవరన్మెంటు సూక్లు నిరామ్ణము 
జరిగింది. అపుప్డు కూడ ఆ చెటుట్ అడుడ్ కాకపోవడం వలల్ దానిజోలికి పోలేదు ఎవరూ. 
      ఎవరూ మాటాల్డక పోయే సరికి "ఏం మాటాల్డరు. ఓ.. ఆల రడీ తీసేసుకునాన్రా? నా వాటా అడుగుతానని 
అనుకుంటునాన్రా?" 
      "ఛ..ఛ అదేం కాదు నువువ్గానీ ఈ విషయం ఎవరితోనైనా చెపాప్వా?" ఎందుకో డౌటు వచిచ్ అడిగాడు రాంబాబు. 
      "ఛ.. నేనెవరికి చెపాత్నూ, అసలు ఇపుప్డు ఆ పర్దేశం ఎకక్డో కూడ నేను గురుత్ పటట్ లేను" అనాన్డు. 
      ఇంతలో లోకేష " అసలు ముందు వాడు చెపిప్న విషయం గూరిచ్ ఆలోచించండి" అనాన్డు. 
      కాసేపు తరజ్న భరజ్న అనంతరం ఓ సవ్చచ్ంద సంసధ్ ఆధవ్రయ్ంలో  ఆ సూక్లులో మొకక్లు నాటే కారయ్కర్మం చేపటిట్ 
ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఆ చెటుట్ లైనులో మరో పది మొకక్లు వేసూత్ గనేన్రు చెటుట్ తవవ్టానికి 
నిశచ్యించుకునాన్రు. 
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        సూక్లు హెడ మాసట్ర గారిని కలిసాడు గిరి. మొకక్ల వేసే కారయ్కర్మం కనుక వెంటనే ఒపుప్కునాన్డు హెడ 
మాసట్రు. మొకక్లు వేయించటానికి గనేన్రు చెటుట్ లైనులో గోతులు తవవ్టం కోసం ఇదద్రు కూలీలను మాటాల్డి పని 
మొదలు పెటాట్రు. 

సవ్చచ్ంద సంసధ్వారు,  సూక్లు సాట్ఫు వచాచ్క ఓ నాలుగు మొకక్లు వేసి హడావుడి చేసి ఫోటోలు దింపి మిగిలిన 
కారయ్కర్మం చూడండి అంటూ అందరీన్ పంపించటానికి వెళాళ్రు రాంబాబు, లోకేష.  ఆఖరున గనేన్రు చెటుట్ దగగ్రకి 
రాగానే దానిని తొలగించి మరికాసత్ లోతుగా తీయడం కోసం కూలీలను ఆపుచేయించి భోజనాలు చేసి రండని 
పంపించారు గిరీ, ఉతేత్జ. 
          ఈలోపు రాంబాబు,లోకేష వచాచ్క ఎవరూ చూడటం లేదని నిరాద్రణ చేసుకుని ముగుగ్రూ చెకచెకా మటిట్ 
తొలుసుత్ండగా ఎముకలు బైటకి వచాచ్యి. వారి కృషి ఫలించిందని ఆనందంతో మరికాసత్ సీప్డు పెంచి జనాలు 
వచేచ్లోగా పనికానిచిచ్ యధాలాపంగా అకక్డో మొకక్ నాటేదాద్ం అని తొందర పడుతుండగా  పోలీసు జీపు చాలా 
సీప్డుగా సూక్లు ఆవరణలోకి దూసుకొచిచ్ంది. 
      వాళుళ్ ఉతేత్జ వైపు అనుమానంగా చూసారు. "అయేయ్ నేను కాదు నాకేం తెలియదు. గాడ పార్మీస" అంటూ ఉతేత్జ 
ఒటుట్ వేసాడు. 

*** 
 
        మరుసటిరోజు పేపరోల్ "30 సంవతస్రాలనాటి రోహిణి మిసిస్ంగ కేసుని ఛేదించి, గాయ్ంగ రేప కం మరడ్ర కేసుగా 
గురిత్ంచి ముగుగ్రు నిందుతులని చాకచకయ్ంగా పటుట్కునన్ యసైస్ యుధిసట్ర" అంటూ వారత్లు వచాచ్యి. అందరూ 
యుధిషట్ర ని అభినందనలతో ముంచెతాత్రు. 
 
       ఆ సాయంతర్ం డాకట్ర నిఖిలేశవ్ర ఇంటికి వచాచ్డు యసైస్ యుధిషట్ర. 
    "మీరుగానీ సహకరించకపోతే ఈ కేసులో నిందితులు ఎపప్టికీ దొరికే వారు కాదు" అనాన్డు ఎసైస్. 
      "నిజానికి మేమే మీకు థాయ్ంకస్ చెపాప్లి. ఆ డైరీ దొరకిన తరావ్త ఏదోలే అని తీసిపారేయకుండా చాల నిబదద్తతో 
డూయ్టీ చేసి మాకు నాయ్యం చేసారు" అనాన్డు. 
       ఇదద్రికీ టీ అందిసూత్ మిసెస నిఖిలేశవ్ర అడిగింది "అసలు ఏం జరిగింది. ఆ నలుగురిలో ఒకడు చనిపోవడం ఏంటి 
వాడి సాథ్నంలో ఇంకోడు రావడమేంటి? నాకు కొంచం కూడ అరధ్ం కావడం లేదు" 
       యసైస్ నవువ్తూ చెపాప్డు. "ఏంలేదు మాడమ చాల రోజుల కిర్తం పోలీస సేట్షనులో వునన్ పాత వెహికిలస్ 
లనిన్ంటిని సార్క్ప కింద ఆక్షన కి పెటాట్ం. 
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అందులో ఒక ఆటోలో వునన్ సీటు కింద బాకస్ లో ఓ డైరీ దొరికిందని మా కానిసేట్బులస్ తీసిచాచ్రు. అది ముపైఫ్ 
ఏళళ్ కిర్తం యాకిస్డెంటోల్ చనిపోయిన ఉతేత్జ అనే నేర పర్వృతిత్ గల వయ్కిత్దని తరావ్త అరధ్ం అయింది. అతనికి డైరీ రాసే 
అలవాటు వునన్టుల్ంది. అది చదివితే చాల ఆసకిత్కరమైన విషయాలు చాల తెలిసాయి. 

అందులో అతను తను తన ముగుగ్రు సేన్హితులతో కలసి ఎపుప్డెపుప్డు ఎలా వయ్వహరించింది, ఎలా నేరాలు 
చేసింది వివరాలు రాసుకునాన్డు. ముందు అది ఏ సినిమా సోట్రీనో అనుకునాన్, కొనిన్ సంఘటనలు ఎకక్డో వినన్టుల్ 
అనిపించి ఆరా తీసేత్ నిజంగా జరిగిన సంఘటనలని అరధ్ం అయింది. 
       అందులో ఒకటి రోహిణి అనే అమామ్యిని బలాతాక్రం చేసి కూర్రంగా చంపినటుల్ రాసాడు. ఆ అమామ్యి ఎవరా 
అని ఆరా తీసేత్ డాకట్రుగారి చెలెల్లని తెలిసింది. విషయం డాకట్రు గారికి చెపాప్. అవును తన చెలిల్ మిసిస్ంగు కేసులో ఏ 
విధమైన పోర్గర్స లేకుండా ఇంకా మిసట్రీగానే వుందని చెపప్గానే ముదాద్యిలని ఎలా పటుట్కోవాలా అని అలోచించాం.  
కేసు ముపప్యి ఏళళ్ది కావడం వలల్ కేవలం ఈ డైరీ ఆధారంగా వాళళ్ని అరెసుట్ చేయలేము. ఉతేత్జ డైరీ అని రుజువు 
చేయలేము. ఎలా అని డిసక్స చేసుత్నన్ తరుణంలో డాకట్రు గారి దగగ్రకి ఓ విచితర్మైన మానసిక వాయ్ధి వునన్ కారీత్క అనే 
వయ్కిత్ వైదాయ్నికి వచాచ్డు. ఆ వాయ్ధి లక్షణం ఏమంటే నీవు ఫలానా అని చెపేత్ అతను ఆ కారెకట్రులో ఇన వాలువ్ 
అయిపోతాడు. సపోజ నీవు సూపర సాట్ర రజనీ కాంత అని ఎవరైనా అంటే రజనీకాంత లాగా పర్వరిత్సుత్ంటాడు. ఈ 
పేషెంటు ఏమైనా పనికొసాత్డేమో అని ఒక బాణమేసి చూశాం. అతనికి మతుత్ మందిచిచ్ నిదర్లేవగానే ఆటో యాకిస్డెండ 
అయియ్ హసిప్టల లో జాయిన అయాయ్వని నమమ్బలికాం.  

కొతత్ డైరీ ఒకటి సృషిట్ంచి అందులో ఈ అనిన్ విషయాలు రాసి అతను డైరీ చదివేటుల్ చేసాం. ఇక అంతే మనవాడు 
పరకాయ పర్వేశం చేశాడు. ఇదంతా ఎపప్టికపుప్డు మా పోలీసుల దావ్రా వాళళ్ కదలికలను గమనిసూత్ వచాచ్ం. ఆఖరున 
గాజులకోసం వాళళ్తో చరిచ్ంచాలని మేం రాసిన సిర్క్ఫుట్ ఫలించి వాళుళ్ మాకు  దొరికిపోయారు. వాళుళ్ చేసిన నేరాలనీన్ 
ఒపుప్కునాన్రు." 
       ఆశచ్రయ్ంగా అంతా విని మరి "అయితే ఆ పేషెంటు కారీత్క పరిసిధ్తేంటి? అతనికేం కాదు కదా?" 
       "అతనికేం కాదు మళీళ్ నిదర్లేవగానే ఎపీజే అబుద్ల కలాం వీరాభిమానికగా ఫీల అవుతూ జీవితంలో ఎలా 
పైకిరావాలో చెపేప్ సూచనలు పాటించేందుకు అనుగుణంగా ఓ డైరీ రాసి వుంచాం. తవ్రలోనే  అతను తన మానసిక 
వాయ్ధి నుండి బయట పడగలడు" అనాన్డు 30 ఏళళ్గా ఎంతో మందికి తనదైన సట్యిల లో మానసిక రోగులకి చికితస్ 
అందించి బాగుపరచి విదేశీ డాకట్రల్కు సైతం రోల మాడల గా నిలచిన పర్ముఖ సైకిర్యాటిసట్ డా.నిఖిలేశవ్ర.           
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