
  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             |òæãÁe]  2014 

1  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

    నెలనెలా మీ కోసం.. ఓ మంచి పుసత్కం 
ఓ మతిమరపు పొర్ ఫెసర్ పేర్ మకధ 

“Math has proven the existence of God, because it is absolute and without contradiction; but the 

devil must exist as well, because we cannot prove it.” 

మనిషికి మరపు ఒక వరం. మరి ఆ మరుపే మనిషికి జీవితమయిపోతే??? ఓ మతిమరపు ఫెసర్, ఆయన 

అవసరాలు చూడటానికి ఏరాప్టు చెయయ్బడడ్ సహాయకురాలు, ఆమె కొడుకు... వీళళ్ ముగుగ్ రి అపురూపమయిన, సవ్చచ్మయిన 

మకధ ఇది.   

ఓ ఇదద్రు వయ్కుత్ ల మధయ్ సేన్హమో, బంధమో నాలుగు రోజులు నిలవాలంటే 

ఇదద్రివెపౖు నుంచీ ఎంతో అవగాహనెనౖా ఉండాలి లేదా బోలెడ్ంత శర్దధ్ ఉండాలి. ఎదుటి వాళళ్ 

ఇషాట్ యిషాట్ లను జాగర్తత్గా గురుత్ పెటుట్ కుని, నువువ్ నాకెంతో ముఖయ్ం అనన్ ఎరుకని పర్తీ నిమిషం 

కలిగిసూత్  జాగర్తత్గా కాపాడుకుంటేనేగానీ ఆ బంధం నిలవడం కషట్ ం. ఆఖరికి కుటుంబసభుయ్ల మధయ్ 

కూడా ఇవనీన్ తపప్ని ఆనవాయితీలుగా మారిపోయిన పరిసిథ్తులు. అటువంటిది అసలు తనెవరో, తమ 

మధయ్ ముందురోజు ఏం జరిగిందో కూడా గురుత్ ంచుకోలేని మనిషితో సేన్హం చెయయ్టం ఎవరికెనౖా 

ఎలా సాధయ్ం? అవతలి వాళల్కి గురుత్ ండకపోవడం అనేది ఒకరకంగా మనకి  లాభమే, ‘చలో ఏక్ బార్ 

ఫిర్ సే అజనబీ బన్ జాయే హమ్ దోనోం’ అని బర్తిమాలుకోవాలిస్న అవసరం లేకుండానే మన 

తపుప్లు మాఫీ అయిపోతాయి.  కానీ అవతలి మనిషి పరిసిథ్తి ఏంటి? ఓ గంట తం ఏం జరిగిందో 

గురుత్ ండదు.  తనకి ఎవరు ఏమవుతారో తెలీదు. తను నినన్ జరిగింది అనుకుంటునన్దీ, తనకి గురుత్ నన్వీ ఎపుప్డో ఇరవయేయ్ళళ్ తం 

జరిగినవనీ, తనకి వరత్మానమూ, భవిషయ్తూత్  అనేవి లేవూ, మిగిలింది కేవలం భూతకాలం మాతర్మే అని తెలిసేత్ ఆ మనిషి మానసిక 

పరిసిథ్తి ఎలా ఉంటుంది? వీటనిన్టికీ ఒక హృదయ్మౖెన కథారూపం జపాన్ కు చెందిన రచయి  Yoko Ogawa  సిన The 

Housekeeper and the Professor అనే పుసత్కం. ఆంగాల్ నువాదం చేసినది Stephen Snyder. 
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కథాకాలం 1992 మారిచ్ లో మొదలవుతుంది. అనగా అనగా ఓ లెకక్ల ఫెసర్ గారు. వయసు అరవెకౖి కాసత్ అటూ 

ఇటూ. మహా మేధావి. నంబర్ థియరీలనీన్ ఈయన వేళళ్కొసల మీదే కొలువు తీరిచ్కూరుచ్ంటాయి. ఏ అంకె చెపిప్నా దాని విశిషట్ తని, 

అదే సాపతయ్ం ఉనన్ అంకెలు లకష్ రేంజోల్  ఉనాన్ కూడా చిటికేలో చెపెప్యయ్గలరు. అంతే కాదు ఏ లెకక్ల సిదాధ్ ంతానన్యినా సరే 

తడుముకోకుండా, బురర్ గోకోక్కుండా వివరించగలరు. ఇంత మేధావికీ ఓ చినన్ కషట్ ం. దాదాపు ఇరవయేయ్ళళ్ తం 1975 లో జరిగిన 

పర్మాదంలో తలకి దెబబ్ తగలడంతో పర్సుత్ తం జాఞ్ పకశకి త్ కేవలం ఎనభె ౖనిమిషాలకు పరిమితమయిపోతుంది. ఏ విషయమూ ఎనభె ౖ

నిమిషాలకు మించి జాఞ్ పకం ఉండదు. కాకపోతే పర్మాదానికి జరగడానికి ముందు జరిగిన విషయాలు మాతర్ం అనీన్ అలానే 

గురుత్ నాన్యి.  కొతత్ విషయాలు మాతర్ం మెదడులోకి వెళాళ్లంటే, నిండిపోయిన రికారిడ్ంగ్ టేప్ మొదటికి తిపిప్నటుట్  ఎనభె ౖనిమిషాల 

తరావ్త మొతత్ం తుడుచు పెటుట్ కు పోతాయి. అందుకని ముఖయ్మయిన విషయాలు చినన్ చినన్ చీటీల మీద రాసుకుని, వేసుకునన్ కోటు 

నిండా పినున్లతో గుచుచ్కుని, కదులుతునన్ నోటీస్ బోరుడ్ లా ఉంటారనన్మాట. ఆ చీటీలోల్  అతి ముఖయ్మయినది “నా జాఞ్ పకశకకి త్ 

కేవలం ఎనభె ౖనిముషాలు మాతర్మే” అనన్ది.  

ఫెసర్ గారికి చినన్తనంలోనే తలిల్దం లు పోతే, అనన్గారు పెంచి చదివిసాత్ రు. తరువాతెపుప్డో అనన్గారు కూడా 

చనిపోగా, దాదాపు తన వయసే ఉనన్ వదిన గారు మాతర్మే అతనికి మిగిలిన బంధుజనం.  అనన్గారి ఇంటి వెనక తోటలో ఓ చినన్ 

కాటేజ్ లో ఈయన నివాసం.  ఫెసర్ ఎపుప్డూ తనలో తను గొణుకుక్ంటూ, ఏదో ఆలోచించుకుంటూ, ఏవో లెకక్ల పజిల్స్ 

పూరించుకుంటూ, వాటిని మేగజెనౖిస్క్ పంపుకుంటూ తన రూమ్ లోనే  కాలం గడుపుతుంటారు. అతనికి ఇంకే పంచిక విషయాలూ 

పటట్వు. ఎవరితోనెనౖా మాటాల్ డాలనాన్ విపరీతమౖెన జంకు. ఎవరిని కలిసినా వాళళ్ షూ సెజ్ౖ, లేకపోతే పుటిట్న తేదీ, ఫోన్ నంబర్ ఇలా 

ఏదో ఒకటి పాస్ కోడ్ అడిగినటుట్ గా అడగటం, వాళుళ్ చెపిప్న నంబర్ ముఖయ్త చెపిప్, దానితో తనకి సంబంధమునన్ విషయం 

ఏదనాన్ చెపప్టం ఒక అలవాటు. అలా అని దానితో వాళుళ్ ఆయనకి గురుత్ ంటారు అనేమీ కాదు.  అలా పర్తీది తనకి తెలిసిన లెకక్లతో 

ముడిపెటుట్ కోడం ఆయనకి ఒక సాంతవ్న. ఎనభె ౖనిమిషాల కాలం దాటితే ఎవరెనౖా మళీళ్ మళీళ్ కొతత్గా పరిచయం చేసుకోవాలిస్ందే. 

పాస్ వర్డ్ అడిగినటుట్  మళీళ్ మళీళ్ ఏదో ఒక ఆ గురిత్ంపు కోడ్స్ అడగాలిస్ందే.  

పగటి సమయంలో ఆయన అవసరాలు చూడటానికి ఒక ఏజెనీస్ దావ్రా హౌస్ కీపర్ ని  ఏరాప్టు చేసుత్ ంది 

వదినగారు. ఆ హౌస్ కీపర్ కాటేజ్ లోకి రాకపోకలకు తోటలోకి ఉనన్ చినన్గేట్ మాతర్మే వాడాలనీ, మెయిన్ ఇంటి చుటుట్ పకక్లకి 

రాకూడదనీ, ఏ విషయంలోనూ ఆసకి త్ చూపించకూడదనీ నియమాలు పెడుతుంది వదినగారు. ఫెసర్ గారి మతిమరుపుని,  

చినన్పిలల్ల కనాన్ అధావ్నన్మౖెన ఆయన అలవాటల్నీ భరించలేక ఏజెనీస్ నుంచి వచిచ్న ఏ ఉదోయ్గినీ ఎకుక్వ రోజులు అకక్డ పనిచేయయ్లేక 

మానేసుత్ ంటారు. అలా ఓ తొమిమ్దిమంది వచిచ్ వెళాళ్క  ఏజెనీస్ ఓ కొతత్ హౌస్ కీపర్ ని పంపిసుత్ ంది. కధ కోసం ఆమె పేరు అనామిక 

అనుకుందాం. అనామిక తన బాధయ్తలు తెలుసుకోడానికని వదినగారిని వచిచ్ కలిసుత్ ంది. తనేం పనులు చెయాయ్లో చెపప్డంతో పాటూ, 

యధావిధిగా అనిన్ రూల్స్ కూడా నికక్చిచ్గా చెపేప్సి, మరాన్టి నుండీ పనిలోకి రమమ్ని చెపిప్ంది వదినగారు.  
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అనామిక  పెళిల్ కాకుండా టీనేజ్ లోనే తలిల్ కావడంతో చదువు సాగదు. ఆమెకు పది సంవతస్రాల వయసునన్ ఒక 

కొడుకు ఉంటాడు. ఆమె తలిల్ కూడా ఆమెలాగే సింగిల్ మదర్. తలిల్ జీవితానిన్ చూసి కూడా ఏమీ నేరుచ్కోకుండా తను కూడా 

కుటుంబం, ఫూయ్చర్ అనేది లేకుండా చేసుకుందని తలిల్కి కోపం. ఆ కోపంతో తలిల్ కూడా దూరమయిపోవడంతో, చినన్ చినన్ ఉదోయ్గాలు 

చేసుకుంటూ కొడుకుని పెంచుకుంటుంది.  

అనామిక మొదటిరోజు పనిలోకి రాగానే ఫెసర్ తలుపు తీసి నువెవ్వరని అడిగారు. తను కొతత్గా నియమించబడడ్ 

హౌస్ కీపర్ ని అని చెపితే, 'ఓహ్ అలానా!' అని, 'నీ షూ సెజౖు ఎంత?' అని అడిగారు. అపుడు ఒక నోట్ తీసి దాని మీద ఓ అమామ్యి 

బొమమ్ గీసుకుని, “కొతత్ హౌస్ కీపర్” అని రాసుకుని ఓ పినున్తో కోటుకి తగిలించుకునాన్రు. ఆ నోట్ ఆయనకి ఆ వయ్కి త్ని తాను 

ఇంతకుముందు కలిసాను అనేదానికి గురత్నన్మాట. అది మొదలు రోజూ రాగానే ఆమె పర్వర చెపుప్కుని ఆ నోట్  చూపించడం, ఆయన 

తలవూపి నీ షూ సెజ్ౖ ఎంతనో, నీ ఫోన్ నంబర్ ఏంటనో అడగటం, లోపలకి రానివవ్డం ఓ ఆనవాయితీ అయిపోయింది.  ఇలుల్  

శుభర్ం చేసి, వంట చేసి, బటట్లు ఉతికి ఐరన్ చెయయ్డం లాంటి పనులు చేసుకుంటుంటే, ఫెసర్ గారు రూంలో మేథ్ పజిల్స్ పూరిత్ 

చెయయ్టంలో ఉంటారు. ఆయన టేబుల్ నిండా, ంద నేల మీదా గుటట్లుగా రకరకాల మేథ్ మాగజెన్ౖస్, పేపర్స్, పెనిస్ల్స్, ఎరేజర్స్ 

చిందరగా పడేసి ఉంటాయి. ఎపుప్డూ మేథ్స్ గురించే ఆలోచిసూత్  తనలోకంలో ఉంటూ, ఎవరెనౖా కదిపితే కరిచినంత పనిచేసుత్ ంటారు. 

అందుకని ఆయన మధాయ్నన్ం బోజనం చేసి వి ంతి తీసుకునే టెంౖలో మాతర్మే ఆయన రూం సరేద్ పనిపెటుట్ కుంటుంది. లెకక్ల 

గురించి తపప్ ఇక మిగతా విషయలేమీ ఆయనకి ఏమీ తెలియదు. చివరికి డ్ టోస్ట్  చేసుకోవాలంటే టోసట్రోల్  ఎంత సేపు పెటాట్ లో, 

ఎలా పెటాట్ లో కూడా చూపించాలిస్ందే. అదే పైర్మ్ నంబర్స్ గురించో, ఎమికబుల్ నంబర్స్ గురించో  చెపప్మంటే మాతర్ం అరిటిపండు 

వొలిచి పెటిట్నంత వివరంగా, ఆసకి త్గా వివరిసాత్ రు. చాలా అరుదుగా కిచెన్ లోకి వచిచ్ అనామిక పని చేసుకుంటూ ఉంటే మౌనంగా 

గమనిసూత్  కూరుచ్ంటారు. మరీ అరుదుగా ఎపుప్డనాన్ ఓ రెండు మాటలు జరుగుతాయి వాళళ్ మధయ్.  

ఒకరోజు ఫెసరిక్ మాటల సందరభ్ంలో అనామికకి ఒక కొడుకు ఉనాన్డనీ, తను సూక్ల్ అయాయ్క ఇంటికి వెళిళ్ తలిల్ 

వచేచ్వరకూ ఒకక్డే ఉంటాడనీ తెలిస్ంది. అలా చినన్పిలాల్ డు ఒకక్డే ఇంటోల్  ఉండటం మంచిది కాదనీ, పిలల్లు తలిల్ దగగ్రే ఉండాలనీ 

కోపప్డి, మరాన్టి నుండీ సూక్ల్ కాగానే ఇకక్డికే నేరుగా వచెచ్యయ్మని కొడుకుతో చెపప్మని చెపాత్ రు. తను ఇంటి దగగ్రే ఉనన్ పార్క్ లో 

సేన్హితులతో ఆడుకుంటూ ఉంటాడనీ, భయమేమీ లేదనీ చెపిప్నా ససేమిరా వినరు. అలా పిలల్లిన్ కె ౖల్ంట్స్ ఇంటికి తీసుకురావటం, తను 

పని చేసే ఏజెనీస్ రూల్స్ కి విరుదధ్ం కనుక, ఇక తపప్క ఏజెనీస్ వాళళ్తో విషయం చెపిప్ వాళళ్ అనుమతి తీసుకుంటుంది అనామిక. 

మరాన్డు సూక్ల్ అవవ్గానే కొడుకు తలిల్ ఇచిచ్న ఆనవాళళ్ పర్కారం ఫెసర్ ఇంటికి వసాత్ డు. పిలాల్ డిని చూడగానే ఆయనకి ఏదో 

అవాయ్జమౖెన మ కలుగుతుంది. తన తల ఆపాయ్యంగా నిమిరి, తన తల ఫాల్ ట్ గా ఉండటంతో తనకి సేక్ ర్ రూట్ గురోత్సుత్ ందని 

చెపిప్, రూట్ అని ముదుద్  పేరు పెటాట్ రు. వెంటనే మరిచ్పోకుండా అనామిక వివరాలు రాసుకునన్ చీటీమీదే పకక్గా ఒక చినన్పిలాల్ డి 

బొమమ్ గీసుకుని, ంద రూట్ అని రాసుకునాన్రు. అది వాళిళ్దద్రి మధయ్ నిరవ్చించలేని అనుబంధానికి నాంది.  
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రోజూ రూట్ రాగానే ఫెసర్ తను చేసుత్ నన్ పనులనీన్ వదిలేసి తన రూమ్ లోంచి బయటకి వచిచ్, రూట్ కిచెనోల్  

టేబిల్ దగగ్ర కూరుచ్ని హోమ్ వర్క్ చేసుకుంటుంటే పకక్నే కూరుచ్ని అవసరమౖెతే హెల్ప్ చెయయ్డం మొదలుపెడతారు. రోజూ ఇకక్డ 

పని ముగించుకుని ఇంటికి వెళిళ్ అపుడు వండి డినన్ర్ పెడితే పిలాల్ డికి ఆలసయ్మయిపోతుంది కాబటిట్  పిలాల్ డినీ, మళీళ్ వేరుగా వండటం 

అనవసరమౖెన పని కాబటిట్  అనామికనీ ఇకక్డే తనతో పాటే భోజనం చెయయ్మని ఒపిప్సాత్ రు. ఏజెనీస్ తన జీతం నుండి ఖరుచ్లు 

మినహాయించుకొనే ఒపప్ందం మీద అనామిక అందుకు ఒపుప్కుంటుంది. రోజూ రూట్ హోం వర్క్ చేసుకోవటం అయిన తరావ్త 

ముగుగ్ రూ కలిసి భోజనం చెయయ్టం, తరావ్త మిగిలినవి శుభర్ం చేసి సరిద్ అపుడు ఇంటికి బయలుదేరటం జరుగుతుంటుంది. తను 

ఒంటరిగా భోజనం చేసేటపుప్డు చినన్పిలల్లాల్  చుటూట్  ంద పోసుకుని, మూతినిండా అంటించుకొని, చపుప్డు చేసూత్  తినే ఫెసర్, 

రూట్ పకక్నునన్పుప్డు మాతర్ం తనకి తెలీకుండానే శుభర్ంగా, పదధ్తిగా తింటూ ఎంతో బాధయ్తగా పర్వరి త్ంచడం అనామికని 

ఆశచ్రయ్పరుసుత్ ంది.  

ఇక హోం వర్క్ సమయంలో అయితే చెపప్నకక్రేల్దు. రూట్ కి లెకక్లు హెల్ప్ చేసినపుడు, లెకక్కి ఆయన ఆనస్ర్ 

చెపెప్యయ్టం కనాన్, అది తనంతట తను కనుకోక్వడానికి తస్హిసుత్ ంటారు. సరెనౖ జవాబు కనుకుక్నే పర్యతన్ంలో ఒకోక్సారి మనకి 

ముందు తెలియని ఎనోన్ కొతత్ సమసయ్లకి జవాబులు దొరుకుతాయని చెపాత్ రు.  ఫెసర్ రూట్ మీద చూపించే ఆపాయ్యతా, శర్దధ్ 

చూసి అనామికకి ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది. తం  మొహం కూడా తెలీని కొడుకిక్ తం  మ లాంటి మ దొరికిందని 

సంతోషపడుతుంది. రూట్ కి రేడియోలో వచేచ్ బేస్ బాల్ గేమ్ కామెంటరీ వినడం అంటే చాలా ఇషట్ ం. అపుప్డపుప్డూ పారోక్  

వినేవాడు. ఫెసర్ ఇంటోల్  పనిచెయయ్ని పాత రేడియో ఒకటి ఉంది. ఒకరోజు రూట్ ఒక కషట్మయిన లెకక్కి ఆనస్ర్ తను కనుకుక్ంటే 

రేడియోని బాగుచెయియ్ంచాలని అడుగుతాడు. కషట్ పడి దానికోసం ఆ లెకక్ని సాధిసాత్ డు. ఇక రోజూ హోమ్ వర్క్ అయిపోగానే ఇదద్రూ 

కలిసి రేడియో పెటుట్ కుని వినడం మొదలుపెడతారు. దానితో కధలో కొతత్ చికుక్లు వసాత్ యి. ఫెసర్ గారికి తెలిసిన ఆటగాళళ్ందరూ 

1975 ంతం వాళుళ్. ఇపుడేమో వాళళ్ందరూ రిటెర్ౖ అయిపోయి టీములో కొతత్వాళుళ్ ఉనాన్రు. ఆయనకి తనకేం జరిగిందో 

గురుత్ లేకపోయినా, తనలో ఏదో తేడా ఉందని మాతర్ం తెలుసు. అందుకని అలా తన వరత్మానం అంతా తన గతమే అని లీలగా 

తెలుసుత్ నన్ సమయంలో తనలో తనే ముడుచుకుపోతారు. రూట్ కి ఫెసర్ మెమొరీ బల్ం కొంచెం తెలుసు. తను అందరిలా 

నారమ్ల్ కాదు అని అనిపించినా కష్ణంలో ఫెసర్ బాధపడతారనీ తెలుసు. అది ఆ చినిన్ మనసుకి ఇషట్ ంలేదు. అందుకని ఆయన తన 

ఫెవేరేట్ ఆటగాడు ఫీల్డ్  లోకి రావటం లేదేం అని ఆలోచిసుత్ ంటే, ఒకసారి ముందే అవుట్ అయి వెళిళ్పోయాడనీ, ఒకసారి కాలికి 

దెబబ్తగిలిందని ఆడలేదనీ, ఒకసారి అపుడే ఆడి వెళిళ్పోయాడు మీరు వినలేదనో చెపిప్ అపప్టికి నెటుట్ కొసుత్ ంటాడు.  

ఇలా ఉండగా ఒకరోజు తలీల్ కొడుకులిదద్రూ వూరోల్  జరుగుతునన్ బేస్ బాల్ ఆట చూడటానికి వెళాళ్లని అనుకుని, 

ఫెసరిన్ కూడా తమతో రమమ్ని అడుగుతారు.  దాదాపు రెండు దశాబాద్ ల తరువాత జనసమూహంలోకి వెళిళ్న ఫెసర్ మొదట 

బిడియంతో ఉనాన్ తరావ్త ఆటనీ, జనానీన్, రూట్ తో కలిసి ఆట చూడటానీన్ బాగా ఆనందిసాత్ రు.  ఆట ముగిసిన తరావ్త రా  పది 
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గంటలపుప్డు ఫెసరిన్ ఇంటోల్  దింపి వెళళ్డానికి వసాత్ రు.  అలవాటులేని అలసటా, తెలియని ఉదివ్గన్తా కలిసి  ఫెసరిక్ ఒళుళ్ 

తెలియకుండా జవ్రం వచిచ్ దాదాపు స హలేని  సిథ్తిలో ఉండటంతో, రాతర్పుప్డు ఎవరూ లేకుండా ఆయనని అలా ఒంటరిగా వదిలి 

వెళళ్డానికి మనసొపప్క అనామిక ఆ రా కి కొడుకుతో సహా అకక్డే ఉండటానికి నిశచ్యించుకుని, ఆయన బాగోగులు 

చూసుకుంటుంది.  అలా వొళుళ్ తెలియని సిథ్తిలో మూడు రోజులు గడిపిన ఫెసర్, నాలుగోరోజుకి కొంచెం తేరుకుంటారు. నాలుగో 

రోజున అనామికని వెంటనే ఏజెనీస్ ఆఫీసుకు రమమ్ని పిలుపొచిచ్ంది. ఆఫీసుకి వెళిళ్న అనామికతో మేనేజర్ “నువువ్ నాలుగు రోజుల 

తం ఫెసర్ ఇంటోల్  రా  గడిపావు కదా” అని అడిగి, ఆమెకు ఏమీ చెపేప్ అవకాశం ఇవవ్కుండా “ముందు అనుకునన్ నిబంధనలకు 

విరుదధ్ంగా కెయౖింట్ ఇంటోల్  గడపటం రూల్స్ ని అతికర్మించడమే అనీ, ఫెసర్ గారి వదిన గారు కంపల్యింట్ చెయయ్డం వలన ఆ 

కష్ణంనుంచే ఫెసర్ ఇంటోల్  ఉదోయ్గం ముగిసిందనీ”  చెపిప్ మరాన్టి నుండీ వేరే కల్యింట్ దగగ్ర పనికి వెళళ్మని నిషక్రష్గా చెపాత్ డు. 

ఇక వేరే చేసేదేమీ లేక బాధపడుతూనే అనామిక వెళిళ్పోతుంది. రోజూలా మళీళ్ ఫెసర్ ని చూడటం కుదరక పోవటంతో రూట్ 

కూడా చాలా దిగులుగా ఉంటాడు.  

ఒకరోజు అనామిక కల్యింట్ ఇంటోల్  పని చేసుకుంటూ ఉండగా, వెంటనే తనని ఫెసర్ ఇంటికి వెళళ్మని ఏజెనీస్ 

నుండి ఫోన్ వసుత్ ంది. కంగారు పడుతూ వెళేల్సరికి అకక్డ హాలోల్  కొడుకూ, ఫెసర్, వదిన గారూ కనిపిసాత్ రు. ఏమయిందో అని 

భయపడుతునన్ అనామికతో వదినగారు “అకక్డ తన ఉదోయ్గం ముగిసాక ఇంకా ఫెసర్ తో ఏదో దురుదేద్శయ్ంతోనే వాళుళ్ పరిచయం 

కొనసాగిసుత్ నాన్రనీ, ఫెసర్ దగగ్ర ఆసిథ్ ఏమీలేదు కాబటిట్  ఆశలు వదులుకోమనీ” కఠినంగా మాటాల్ డుతుంది. రూట్ తను సూక్ల్ 

లెబౖర్రీ నుంచి కధల పుసత్కం తెచుచ్కునాన్ననీ, దానిన్ ఫెసరోత్  కలిసి చదువుకోవాలని అకక్డికి తలిల్కి తెలీకుండానే వచాచ్ననీ చెపిప్నా 

దానిన్ వినిపించుకోకుండా ఇదద్రినీ నిందిసుత్ ంది. అపప్టివరకూ మౌనంగా కూరుచ్నన్ ఫెసర్ విసురుగా లేచి “ఆ పిలాల్ డిని అలా 

వదిలేయ్”, అని ఒక కాగితం మీద ఒక ఈకేవ్షన్ (యూలర్ ఫారుమ్లా, వివరణ కోసం చివరన నోట్ చూడండి) రాసి వదినగారి 

ముందు పెటేట్సి లోపలికి వెళిళ్పోతారు. అది చూసిన వదినగారు ఏదో అరధ్మయినదానిలా ఇక మాటలు రాక ఉండిపోతుంది. ఇది 

జరిగిన కొనిన్ రోజుల తరావ్త మళీళ్ ఫెసర్ ఇంటోల్  పనికి వెళళ్మని ఏజెనీస్ నుంచి అనామికకి కబురు వసుత్ ంది.  దానితో మళీళ్ 

ఫెసరిన్ రోజూ చూడొచుచ్ అని రూట్ కూడా ఎంతో సంతోషిసాత్ డు. మళీళ్ ముగుగ్ రి  సేన్హం యధావిధిగా సాగుతుంది. రోజులు అలా 

గడుసుత్ ండగా ఫెసర్ జాఞ్ పకశకి త్ ఎనభె ౖనిమిషాల నుండి నెమమ్దిగా ఇంకా తకుక్వ సమయానికి పడిపోవడం గమనించి అనామిక 

ఆందోళన పడుతూ ఉంటుంది.  

తవ్రలో రూట్ పుటిట్నరోజు రాబోతుందని తెలిసి అది తన ఇంటోల్  సెలె ట్ చెయాయ్లని చెపాత్ రు ఫెసర్. కొనిన్ 

నెలలపాటు కషట్ పడి కనుకొక్నన్ ఒక ఫ్ కి ఫెసరిక్ మొదటి బహుమతి  రావటంతో, ఆ సందరభ్ంగా ఆయనకి తెలీకుండా సెలె ట్ 

చెయాయ్లని తలీల్ కొడుకులిదద్రూ అనుకుంటారు.  ఆయనకి ఏం బహుమతిగా ఇవావ్లా అని అలోచించి, ఆయనకీ ఎంతో ఇషట్మయిన 

బేస్ బాల్ ఆటగాడి బొముమ్నన్ సెప్షల్ ఎడిషన్ కార్డ్ ఇవావ్లని అనుకుంటారు.  దానికోసం ఎంతో కషట్ పడి, ఎనోన్ షాపులు తిరిగి చివరికి 
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సంపాదిసాత్ రు.  ఫెసర్ కూడా రూట్ కోసం ఒక మంచి లెదర్ బేసాబ్ల్ గల్వ్ బహుమతిగా ఇసాత్ రు. రూట్ ఇచిచ్న బేసాబ్ల్ కార్డ్ ని 

తాడుకి కటిట్  మెళోళ్ వేసుకుంటారు. ఫెసర్ జాఞ్ పకశకి త్ అపప్టికే బాగా కీష్ణించి, కనీసం రెండు నిముషాలు కూడా గురుత్ ండకుండా 

పోవడంతో వదినగారు ఆయనిన్ ఒక లాంగ్ టర్మ్ కేర్ ఫెసిలిటీలో చేరిచ్, తను కూడా ఆయనకు తోడుగా అకక్డే ఉండిపోతుంది.  

జాఞ్ పకాలకూ, శారీరక వెఫౖలాయ్లకూ అతీతంగా వారి అనుబంధం చిరకాలం కొనసాగింది. పర్తీ వీకెండ్ తలీల్ 

కొడుకులిదద్రూ ఫెసరిన్ చూడడానికి వెళిల్ అతనితో సాయంతర్ం వరకూ సమయం గడిపివసుత్ ంటారు. వాళిళ్దద్రూ ఎవరో కూడా 

ఫెసరిక్ ఏమాతర్మూ గురుత్  లేదు, కానీ పర్తీసారీ రూట్ ని చూడగానే ఆయనలో ఏదో అనిరవ్చనీయమౖెన ఆపాయ్యత పొంగుతుంది. 

చూడగానే ఆపాయ్యంగా తలనిమిరి, నీ తల సేక్ ర్ రూట్ లా ఉంది అని, హృదయానికి  హతుత్ కుంటారు. రూట్, ఫెసర్ లానోల్  

దాగుడుమూతలు ఆడుతుంటే అనామిక, వదినగారు దూరంగా కూరుచ్ని వాళళ్ని గమనించడం, ఇంటినుంచి తెచిచ్న లంచ్ తిని 

కబురుల్  చెపుప్కుని ఆఖరు బస్ పటుట్ కుని ఇంటికి తిరిగి రావటం...   

మనం కథ దగగ్ర ఇకక్డితో ఆగిపోదాం. ఆ తరావ్త ఏమయియ్ందో ఎవరికి కావాలి? రూట్ పెదద్వాడయియ్ లెకక్ల టీచర్ 

అయాయ్డు. ఫెసర్ ఇచిచ్న గోల్ వ్ ఇపప్టికీ ఎంతో అపురూపంగా దాచుకునాన్డు. ఆయన రూట్ ని హృదయానికి హతుత్ కునన్పుప్డలాల్ , 

ఇదద్రి మనసులోల్ ని మను తనూ అందుకోవాలని పర్యతిన్సుత్ నన్టుట్ , రెండు హృదయాలనూ తాకుతూ రూట్ ఇచిచ్న కార్డ్ ఫెసర్ 

మెళోళ్ ఇంకా వేళాళ్డుతూనే ఉంది. అంతకనాన్ మనం తెలుసుకోవాలిస్ంది మాతర్ం ఇంకేం ఉంది? ఎవరనాన్రు, మనుషుల మధయ్ 

బంధాలు సాగాలంటే రక త్సంబంధాలూ, ఇచిచ్ పుచుచ్కోడాలూ, పరసప్ర అవసరాలూ తపప్వని? 

కథ పూరత్యేయ్సరికి మనసుని ఒక చెపప్లేని అనుభూతి కమేమ్సుత్ ంది. అది దిగులూ, విచారమూ, సంతోషమూ, 

నిరిల్పత్త అంటూ విడదీసి చెపప్గలిగేదేదీ కాదు.  బహుశా అనీన్ కలగలిసిన మిశర్మ అనుభూతులు మేళవించిన సథ్బద్త.  కొంచెం సేపు 

కళుళ్ మూసుకుని పుసత్కానిన్ అలానే గుండెల మీద పెటుట్ కుని మౌనంగా ఉండిపోవాలనిపిసుత్ ంది.  

*** Euler's Formula explianed.  eπ
i
 +1 = 0  

"i" is the square root of -1, an imaginary number that never shows itself. Pi, whose value is 3.14159...a number 

that continues to the end of the universe. The value of "e" is 2.7182818284....an irrational number. Both Pi and e 

go on and on forever. Euler theroy states a natural relationship between apparently unrelated numbers.  

From an infinite universe, pi and e come together with i. None of them are connected, but if a human adds just 

one thing, the whole world is transformed. The contradiction is resolved to zero.  

What at first appears complicated becomes nothing.  
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Euler theory is used to show how completely unrelated, different kind of people are brought 

together to create a beautiful relationship. Though at first the relationship might seem complicated or unlikely, 

but in fact it is quite natural.  

ఈ పుసత్కానిన్ రచయి  2003లో రాయగా, 2009లో ఇంగీల్ష్ భాషలోనికి అనువాదం చేసారు. దీనికి జపనీస్ బెస్ట్  

సెలల్ర్స్ అవారుడ్ తో పాటూ, మరి కొనిన్ అవారుడ్ లు కూడా లభించాయి. చాలా బుక్ రీడింగ్ కల్బ్స్, సరిక్ల్స్ లో పర్ముఖంగా చదవబడిన 

పుసత్కం ఇది. Stephen Snyder అనువాదం ఎంతో సరళంగా, చకక్ని తిలో కూరచ్బడిన పాటలా సాగిపోతుంది. ఎంతో సరళమౖెన 

పదాలతో, వాకాయ్డంబరం లేని కధనం. కధలో భాగంగా అలల్బడడ్ ఎనోన్ లెకక్ల ముచచ్టుల్ , లెకక్లు తెలిసిన వాళళ్కే కాకుండా తెలీని 

వాళల్కు కూడా ఆసకి త్ని కలిగించేలా ఉంటాయి. అవి ఎకక్డా కావాలని ఇరికించబడినటుట్  కాకుండా ఎంతో సహజంగా కథనంలో 

ఇమిడిపోయాయి. కథలో ఏ పాతర్కీ పేరుల్ ండవు, ఒకక్ బేస్ బాల్ ఆటగాళల్కి తపప్. అలా పేరుల్  లేకపోవడంతో ఈకథని ఏ ంతం 

వాళళ్కి అనవ్యించుకునాన్ అంతే సహజంగా ఉంటుంది. పర్ధాన పాతర్లకి  మనం నారాయణరావు, సుజాత లాంటి పేరుల్  గనక 

పెటుట్ కుని, బేస్ బాల్ ఆటని కెట్ అని మారిసేత్ అచచ్తెలుగు కథలా ఉంటుంది.  

ఫెసర్ పాతర్కు ఇనిస్ప్రేషన్ Paul Erdos అనే హంగేరికి చెందిన మేథ్ మెటీషియన్, అతని జీవితచరితర్ “The Man 

Who Loved Only Numbers” అని అంటారు. దీనిన్  “The Professor and His Beloved Equation” అనే పేరుతో (పుసత్కం అసలు 

పేరుకి అరధ్ం కూడా ఇదే) జపనీస్ భాషలో సినిమాగా తీసారు. దాని టైర్లర్ ఇకక్డ చూడవచుచ్.  ఈ పుసత్కం చాలామందికి 50 First 

Dates అనే సినిమాని గురుత్ కు తెచిచ్ందని కూడా చెపుతారు.   

రచయి  గురించి: Yoko Ogawa జపనీస్ భాషలో దాదాపు ఇరవెకౖి పెగౖా నవలలూ 

కథాసంకలనాలూ, ఒక మేథ్ మెటీషియనోత్  కలిసి "An Introduction to the World's Most Elegant 

Mathematics" అనే పుసత్కానిన్ సారు. ఆవిడ రచనలు ంచ్, ఇటాలియన్, జరమ్న్, క్, ఇంగీల్ష్ 

భాషలోల్ కి అనువదించబడాడ్ యి. చాలా రచనలకు గానూ జపానోల్ ని పర్ముఖమౖెన లిటరరీ అవార్డ్  

అందుకునాన్రు.  పర్ముఖ జపనీస్ రచయిత Haruki Murakami పర్భావం ఈమె రచనల మీద ఉందనేది 

ఒక అభి యం. ఈమె రచనలోల్  Diving Pool అనేది బాగా పేరొందిన నవల (మూడు పెదద్ కథల 

సంకలనం).  

(source of the pictures: Internet) 

(వచేచ్ నెల మరో మంచిపుసత్ కంతో కలు కుందాం) 
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http://koumudi.net/comments/january_2014/jan14_pustakam_comments.htm

