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1  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

    నెలనెలా మీ కోసం.. ఓ మంచి పుసత్కం 

చెదిరిన స పాన్ల కష్తగాతర్  గానంచెదిరిన స పాన్ల కష్తగాతర్  గానంచెదిరిన స పాన్ల కష్తగాతర్  గానం   
 

ఒక సేన్హితురాలు తను మొదటిసారి  గెన్ంట్ గా ఉనన్పుప్డు రా ళుళ్ నిదర్పటట్ కపోవడంతో ఒకరోజు తన డాకట్ర్ ని 

అడిగిందట, ‘నేనెపుప్డు పర్శాంతంగా నిదర్పోగలుగుతాను’ అని. ఆవిడ నవివ్ ‘నెవర్. నువివ్క ఇలాంటి అతాయ్శలు వదిలేసుకుంటే నీకే 

మంచిది’ అని చెపేత్, ఆ అమామ్యి నాతో చెపుప్కుని భోరుమంది. నేను ఆ విషయంలో అపప్టికి ఓ ఐదేళుల్  సీనియారిటీతో సంపాదించిన 

అనుభవంతో ‘అవునమామ్ ఏడవకు. అది నిజమే మరి ’ అని తనని ఓదారాచ్లిస్వచిచ్ంది. ఓ ణిని మనం సవ్యంగా ఈలోకంలోకి 

తెచాచ్క, వదద్నుకునాన్ కూడా పర్తీ కష్ణం వాళళ్ గురించి  ఆందోళన, ఆరాటం మాతర్ం తపిప్ంచుకోలేము. మనం పెదద్యి మనకు పిలల్లు 

పుటిట్నా కూడా, మన తలిల్దం లకు మన పటాల్ , మన పిలల్ల పటాల్  తీరని ఆరాటం. మనకూ అదే కధ పునరావృతం. అంతులేని 

భర్మణచకర్ం అది. 

మనిషి జీవితంలో అతి పేదద్ మలుపు పేరెంట్ కావడం, తను ఇంకొకరికి 

గారిడ్యన్ కావడం. అమితమౖెన సంతోషానికి తోడుగా, నిదర్లేని రా ళళ్నీ, అంతులేని బాధయ్తనీ, 

విరామం ఎరుగని ఆందోళననీ ఏ కాం కుట్  రాసుకోకుండానే, ఏ షరతులూ పెటట్కుండానే గిఫ్ట్  

హేంపర్ గా అందిసుత్ ంది పేరెంట్-హుడ్. పిలల్ల చినన్పుప్డు ఎనిన్ నిదర్లేని రా ళుళ్ గడిపినా, 

వాళళ్ సేవలోల్  పగటికీ రా కీ తేడా తెలీకపోయినా, వాళుళ్ తపప్ మనకంటూ వేరే పర్పంచమూ 

మిగలకపోయినా కూడా వాళళ్ బోసినవువ్లూ, చిటిట్  చిటిట్  చేషట్లూ, మనలిన్ గురుత్ పటిట్  సంతోషంతో 

చేసే కేరింతలూ చూసి,  పడిన ఇబబ్ందులనీన్ ఉఫ్ మని వూదేసినటేట్  ఎగిరిపోతాయి. ‘ఈ 

అవసథ్లనీన్ కొనాన్ళేళ్, పిలల్లు పెదద్యి వాళళ్ పనులు చేసుకోగలిగి, వాళుళ్ ఆరోగయ్ంతో మంచి 

వయ్కి త్తవ్ంతో ఎదుగుతూ ఉంటే అది చూసి మనం మురిసిపోవచుచ్’ అనన్ ఆలోచనా, ఆశా మనకి 
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ఆ దశని సులభంగా దాటేసే శకి త్ని ఇసాత్ యి.  ఆ ఆశ, భరోసా పోయిననాడు...??? ఆ చెదిరిన కలల కష్తగాతర్ గానమే సెరౖా షా తన 

జీవితంలోని సంఘటనల ఆధారంగా సిన The Mouse-proof Kitchen. 

“I lost the privilege of belonging to the ‘Mothers of Healthy Kids Club’, complaining that ‘kids are 

sleeping late in the nights, kids cold kept them awake last night, kids not getting good grades.’ ” – A Mother of 

a little kid with malicious brain tumor, in the book “If I get to Five”  
Anna (ఏనా) Tobias (here after I call him Tobi) భారాయ్ భరత్లు. ఒకరంటే ఒకరికి విపరీతమౖెన మ. ఏనా 

లండనోల్  ఒక పెదద్ రెసాట్ రంటోల్  షెఫ్. మంచి పాల్ నింగ్, అవగాహనా ఉనన్ మనిషి. టోబీని కలిసిన మొదటి కష్ణంలోనే ఆమెకు తెలుసు, 

అతనితోనే తన జీవితం అని. టోబీ ఒక వరధ్మాన సంగీతదరశ్కుడు. చినన్ చినన్ సినిమాలకూ టీవీ డాకుయ్మెంటరీలకు సంగీతం 

కూరుసూత్ , కెరీర్ లో ఒక క్ కోసం ఎదురుచూసూత్  ఉంటాడు. జీవితం సాఫీగా ఏ ఒడిదుడుకులూలేకుండా, ఎకుక్వ కషట్ పడాలిస్న 

అవసరం లేకుండా  సాగిపోవాలనే మనసత్తవ్ం అతనిది. ఏనాకు తను ఎపుప్డో కాలేజ్ రోజులోల్  న్స్ విజిట్ చేసినపుడు అకక్డ ఎంతో 

నచచ్డంతో, ఎపప్టికెనౖా అకక్డే సిథ్రపడాలని కోరిక.  పర్సుత్ తం ఏనా గరభ్వతి.  పుటట్బోయే అమామ్యికి  యా (meaning: Nordic 

goddess of love and birth) అని పేరు కూడా ఎంచుకుంది. డెలివరీ అయాయ్క లండన్ లో ఉనన్ ఫాల్ ట్ అమేమ్సి,  న్స్ వెళిళ్పోయి 

ంచ్ కం  సెడ్ౖ లో అందమౖెన తోటతో ఉనన్ ఇలుల్  కొనుకుక్ని, నగరజీవితానికి కి దూరంగా ఆధునిక పర్పంచపు వె పోకడలూ 

వికారాలూ  సోకని పర్శాంతంగా వాతావరణంలో కూతురుని పెంచుకోవాలనన్ది వాళళ్ కోరిక.  అకక్డ ఏనా తను టైర్నింగ్ పొందిన 

కుకింగ్ సూక్ల్ లోనే షెఫ్ గా చేరాలని, టోబీ కూడా అకక్డ నుండే తన కొతత్ మూయ్జిక్ జెక్ట్  చేసుకుంటూ మంచి ముయ్జీషియనాగ్  

ఎదగాలనీ ఆలోచన. దానికోసం నోస్  రియల్ ఎసేట్ట్ ఏజెంటోత్  మాటాల్ డటంతో పాటు మిగిలిన అనిన్ ఏరాప్టు చేసుకుంటారు.  

Man proposes but god disposes అనన్టుట్ , యా పుటుట్ కతోనే సమసయ్లతో పుడుతుంది. ఒక కనుపాప సరిగా 

ఏరప్డక కొంచెం దృషిట్లోపం. దానికి తోడూ పుటిట్న వెంటనే ఫిట్స్. డాకట్రల్ అనిన్ పరీకష్లూ చేసి యా ఒక పెదద్ ‘షాపింగ్ లిస్ట్  ఆఫ్ 

యిన్ మాల్ ఫారేమ్షన్స్’ తో పుటిట్ందని, మెదడు సరిగా ఏరప్డక పోవడం వలన చాలా శారీరక మానసిక అవలకష్ణాలు ఉనాన్యనీ, 

మరికొనిన్ ఇబబ్ందులు ఏరప్డే అవకాశాలు చాలా ఉనాన్యనీ చెపుతారు. అందులో కొనిన్ ‘ చూపు నిలపలేక పోవడం, తరచుగా ఫిట్స్, 

ఏ రకమౖెన సప్ందననూ అనుభవించలేకపోవడం, ఎవరినీ గురిత్ంచలేకపోవడం, జీవితాంతం మంచంమీదే ఉండాలిస్ రావటం, ఇరవె ౖ

నాలుగు గంటలూ ఒకరి మీద ఆధారపడి ఉండటం’ లాంటివి.  జాగర్తత్గా చూసుకునాన్ ఎంతకాలం తను జీవించగలదో కూడా డాకట్రు 

చెపప్లేకపోతారు, అది కొనిన్ నెలలూ కావొచుచ్, కొనిన్ సంవతస్రాలు కావొచుచ్.   

కూతురి పరిసిథ్తి ఇదద్రినీ హతాశులను చేసింది.  ఆనందకరమౖెన కుటుంబజీవితం గురించి కలలు  కంటునన్ ఇదద్రికీ 

వడగాలిలా తగిలింది ఈ వారత్. తేరుకోలేని షాక్ తో వాసత్వానిన్ జీరిణ్ంచుకునే సెసోల్  ఎంతో దుఃఖానిన్ అనుభవిసాత్ రు. ఇక జీవితంలో 

ఏ ఎదుగుదలా ఉండబోని, తామెవరో కూడా తెలియబోని, బర్తికినంతకాలమూ ఒకరికి బరువుగానే నిలిచే పిలల్ని, ఏదో ఒకరోజు తమని 
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విడిచి వెళిళ్పోయే పిలల్ని తాము సాకగలిగే సహనమూ,  ఆ విషాదానిన్ ఎదురొక్నే ధెరౖయ్మూ తమకునాన్యా అని భయపడతారు. టోబీ 

అయితే ఆ పాప కోసం తమ జీవితాలూ, కెరియర్ అంతా తాయ్గం చెయయ్లోస్సుత్ ందనీ, ఆ పరిసిథ్తులోల్  తాము నిజంగా ఆ పిలల్ని మగా 

చూసుకోలేమనీ భయపడతాడు. ఆ పాపని తాము ఇంటికి తీసుకువెళళ్కుండా ఆసుప లోనే వదిలేసేత్ సోషల్ సరీవ్సెస్ వాళుళ్, అలాంటి 

పిలల్లకోసమే ఉనన్ ఏదో ఒక హోం లో చేరిప్సాత్ రు అని తెలుసుకుంటారు. పాపని అకక్డే వదిలేసి మనం ఎవరికీ చెపప్కుండా ఏ జిల్ 

కో వెళిళ్పోదాం అని ఏనాని ఒపిప్ంచడానికి పర్యతిన్సాత్ డు. ఆసుప లో ఉనన్ రెండు వారాలోల్  ఏనా నెమమ్దిగా పాపతో అనుబంధం 

పెంచుకుంటుంది. ఒకపర్కక్ పెరుగుతునన్ మమకారం, ఇంకో పర్కక్ మ పెంచుకునాన్క పాపకి ఏమనాన్ అయితే తను తటుట్ కోగలదా 

అనన్ భయం ఆమెని పీడిసుత్ ంటాయి. మరోపర్కక్ టోబీ ‘నాకు పిలల్లు కావాలి కానీ, ఇలా మొతత్ం నా జీవితానిన్ వాళళ్ కోసం తాయ్గం 

చేయించుకునే పిలల్లు నాకొదుద్ . మనకి ఇంకా మంచి పిలల్లు పుడతారు. నువువ్ నాకు కావాలి. నీకెవరు కావాలో బాగా ఆలోచించుకో’ 

అని చెపుతాడు. తనకేం చెయాయ్లో తోచని సిథ్తిలో ఏనా మిగిలిపోతుంది. మనుమరాలి కోసం ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూసుత్ నన్ ఏనా తలిల్ 

కూడా విషయం తెలిసి శోకంలో ములిగిపోతుంది. ఆ పాపని పెంచడంలో తన కూతురు నలిగిపోకూడదని ఆశ, కానీ ఏం చెపాప్లో 

ఎలా చెపాప్లో తెలీదు ఆమెకి.  

వీళుళ్ కావాలనుకునన్ ంతంలో ఇళళ్ఖరీదు బడెజ్ట్ కి మించి ఉండటంతో, పటట్ణానికి దూరంగా చినన్ కొండలోల్  ఉనన్, 

పెదద్గా అభివృదిధ్ చెందని వూరిలో, కొనిన్ ఎకరాలోల్  పళళ్తోటలూ, కూరగాయల మడులూ, సెలయేరు ఉనన్ ఇలుల్  చవకగా  

దొరుకుతుంది. ఆ వూరిలో అందరికీ సవ్యంగా పండించుకునన్ పంటలతోనే జీవనం సాగుతూ ఉంటుంది.  ఆసుప  దాదాపు రెండు 

గంటల పర్యాణం అకక్డికి. ఆ పర్దేశం టోబీకి బాగా నచుచ్తుంది. ఏనాకి ఆ మారుమూలకి వెళల్డం ఇషట్ ం లేకపోయినా టోబీ 

ఒపిప్సాత్ డు. యా ఉనన్నిన్ రోజులయినా తలిల్ మ అందివావ్లని నిశచ్యించుకునన్ ఏనా,  యాని కూడా తమతో తీసుకు వెళేళ్టటుట్  

అయితే సరే అని ఒపుప్కుంటుంది.  

ఆ ఇంటికి వెళేల్సరికి ఇంకో షాక్ ఎదురవుతుంది ఇదద్రికీ. ఆ ఇలుల్  పాడుబడి దాదాపు భూత్ బంగళాలా ఉంటుంది. 

పాడుబడి ఉనన్ ఆ ఇలుల్  ఎవరూ కొనడానికి రాకపోతే, వీరికి అతి తకుక్వ ధరకు అముమ్తారు. కొనేముందు మాట ఇచిచ్నటుల్ గా  

యజమాని ఇలుల్  బాగు చేయించి ఇవవ్డు. ఎలెకిసిటీ లేక ఇలల్ంతా చలల్గా మంచులా ఉంటుంది. ఎలుకలూ, పందికొకుక్లూ, 

నానారకాల కీటకాలూ వీరవిహారం చేసుత్ ంటాయి. పెకౖపుప్ నుండీ ఎలుకలు కనాన్లు పెటిట్  లోపలికి రావటంతో వరష్ం నీరు కారి 

గచుచ్లూ గోడలూ నాచు పటిట్  వాసనతో, కిచెన్ అంతా ఎలుకలు చేసిన చెతత్తో కంపు కొడుతూ కాలు పెటట్డానికి కూడా వీలులేకుండా 

ఉంటుంది. ఇంటోల్  ఏ ఒకక్ పరికరమూ పనిచేసే సిథ్తిలో లేవు. ఇవనీన్ చూసిన ఏనాకి విపరీతమౖెన నిస హ కలుగుతుంది. చేసేదేం లేక 

ఎలాగో ఆ రా కి గడిపి మరాన్డు ఇలుల్  శుభర్ం చేసుకోవాలని అనుకుంటారు. 

ఆ ఇంటి ఆవరణలోనే ఓ చినన్ టైర్లర్ లో ఉంటునన్ లిజీజ్ అనే ఓ టీనేజ్ అమామ్యి కనిపిసుత్ ంది. లిజీజ్ ఒక అమెరికన్ 

అమామ్యి. చినన్తనంలోనే తలిల్ వదిలేసేత్ ఫాసట్ర్ హోమ్స్ లో పెరుగుతుంది. అకక్డ కూడా ఉండలేక కాలిఫోరిన్యా నుంచి పారిపోయి 
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ఇకక్డికి చేరుకుంటుంది. ఎపుడూ ఏదో లోకంలో ఉనన్టుట్  పాటలు పాడుకుంటూ పర్కృతితో మాటాల్ డుకుంటూ, ఊరివాళుళ్ పెటిట్ందో, 

పొలాలోల్  దొరికినవో తిని గడుపుతుంది. ‘లిజీజ్కి కూడా ఎవరూ లేరు కదా, మనం పనిలో పెటుట్ కుందాం. ఇంటోల్  పనులోల్ నూ, పాపని 

చూసుకోవడంలోనూ నీకు సాయంగా ఉంటుందని’ టోబీ అనడంతో ఏనా ఒపుప్కుంటుంది. అందరూ కలిసి ఏదో కొంచెం కీల్న్ చేసి, 

కనాన్లూ అవీ పూడిచ్నా ఎలుకలు, పందికొకుక్లు మళీళ్ మళీళ్ వచిచ్ ఇలుల్  పాడుచేసూత్ నే ఉంటాయి. కిచేనోల్ ని సరీలు అవీ నాశనం 

చెయయ్కుండా చూసుకోడానికి, ఎలుకలిన్ పూరిత్గా రాకుండా చెయాయ్లనీ ఏనా చెయయ్గలిగిన పర్యతాన్లనీన్ చేసూత్ నే ఉంటుంది, కానీ ఏదీ 

సరిగా పనిచెయయ్వు.  

రోజంతా ఏనాకు పాపతోనే సరిపోతుంది. పాపకి తలిల్ దగగ్ర పాలు తాగడం కూడా చేతకాదు. మెడ నిలబెటట్లేదు. 

చేతులు కూడా కదపలేదు. ఏనాకు పాపకు పాలు కలిపి పటట్డం, మందులు కలిపి గంట గంటకూ పటిట్ంచడం, కకుక్కుంటే 

శుభర్పరచడం ... అనిన్ పనులూ ఎంతో ఓపికగా చేసుత్ ంది. అపుప్డపుప్డూ ఫిట్ వచిచ్నపుడు మాతర్ం తానేమీ చెయయ్లేని 

నిసస్హాయతతో, ఆ పాప బాధ చూడలేక ఏనా నరకం అనుభవిసుత్ ంది. పర్తీసారీ ఈసారి గడుసుత్ ందా, పాప మృతుయ్వుని గెలవగలదా 

అనన్ ఆరాటం ఆమెని చితర్వధ చేసుత్ ంటుంది. పాపకి ఏమౖెనా అయితే తను తటుట్ కోగలదా అనన్ ఆలోచన ఆమెకు విపరీతమౖెన భయానిన్ 

కలుగచేసి, ఆమె ధెరౖాయ్నిన్ ంగదీసుత్ ంటుంది. నెమమ్దిగా ఆ ఆలోచనల నుంచీ ఒతిత్డి నుండీ తపిప్ంచుకోడానికి ఎకుక్వ సమయం ఇలుల్  

ఒక దారిలోకి తెచుచ్కోడానికి, ఎలుకల బాధ తగిగ్ంచుకోడానికి చేసే పర్యతాన్లోల్  గడుపుతూ ఉంటుంది. 

టోబీ మాతర్ం ఇంటోల్  ఓ గదిని తన రికారిడ్ంగ్ సూట్ డియోగా మారుచ్కుని మూయ్జిక్ యేట్ చేసుకుంటూ, తను 

సంగీతం కూరిచ్న సినిమా గనక విడుదలయితే తనకి మంచి పేరు వచిచ్, ఇంకా కొతత్ జెక్ట్  వసాత్ యని ఆశగా ఎదురుచూసూత్  

ఉంటాడు. పాపని కానీ, ఏనా పడుతునన్ కషాట్ లు గానీ తనవి కానటేట్  ఉంటాడు. దానికి తోడూ లిజీజ్ని అసత్మానూ దగగ్ర 

కూరోచ్పెటుట్ కుని చదువు చెపుతునాన్ను అంటూ, తన లాప్ టాప్ లో ఇంటరెన్టోల్  చూడటం నేరుప్తూ ఉంటాడు. అంతే కాకుండా టోబీకి 

లిజీజ్కి మధయ్ చనువు పెరుగుతునన్టూట్  ఏనా గమనిసుత్ ంది. టోబీ ఇచిచ్న చనువుతో లిజీజ్ ఇంటి పనులోల్  సాయం చెయయ్కుండా ఇంటరెన్ట్ 

చూసూత్ నో, జాతకాలు చూసాత్ ను అంటూనో, లేదా ఇపుప్డు బయట పొలాలోల్ కి వెళిళ్ నేను పర్కృతికి పాటలు పాడి రధ్న చేయాయ్లనో  

చెపిప్ వెళిళ్పోతుంటుంది. ఏనా కొంచెం పటుట్ బటిట్  చెపిప్నా ఫలితం ఉండదు. ఏనా అనిన్ పనులూ ఒకక్రే త్ చేసుకోలేక అసహనంతో టోబీ 

మీద అరుసుత్ ంది కానీ తనేం పటిట్ంచుకోకుండా తన పని చేసుకుంటూ ఉంటాడు. లిజీజ్ వలన తమకేమీ సాయం లేకపోవడంతో తనని 

పని మానిప్ంచేదాద్ ం అని టోబీతో అనాన్ అతనది  వినిపించుకోడు. దానితో ఏనాకి తనకి టోబీ కూడా దూరమయిపోతునాన్డేమో అనన్ 

ఆలోచన బాధిసుత్ ంటుంది.  

“Angels come when you are least expecting them.” 

ఒకరోజు కెరిం అనే యువకుడు ఏనాకు కనిపించి ‘తను ఒక ఇంజీనీరిన్ అనీ, కొనిన్ కారణాల వలన తనవాళళ్ందరికీ 

కొనాన్ళుళ్ దూరంగా ఉండాలిస్వసుత్ ందనీ,  తనకి ఆశర్యమిసేత్ ఏ పని అయినా చేసిపెడతాను’ అనడంతో ఏనా ఇంటికి తీసుకువసుత్ ంది. 
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కెరిం చాలా చురుకెనౖ యువకుడు. ఏ పనెనౖా రాదు అనకుండా చెయయ్గలడు. నెమమ్దిగా, ఇంటోల్  ఒకోక్ గదినీ బాగు చేసి ఒక కొలికిక్ 

తెసాత్ డు. అలాగే కిచెనోల్  కేబినెటోస్ కి ఎలుకలు వెళళ్కుండా మెష్, తలుపులూ లాంటివి కూడా పెటిట్  ఎలుకల బాధ చాలా వరకూ 

తగిగ్సాత్ డు. అపుప్డపుప్డూ యాని చూసుకోవడంలో కూడా సహాయం చేసుత్ ంటాడు. అలానే అకక్డ నివసించే జూలియన్ అనే హిపీప్ 

యువకుడు కూడా సేన్హితుడె,ౖ పెరటోల్  కూరగాయలు పండించడం లోనూ, మిగిలిన అకక్డ నితాయ్వసరాలను ఏరప్రచుకోడంలోనూ 

సహాయం చేసుత్ ంటాడు. అకక్డ చినన్ రెసాట్ రంట్ గానీ, లేదా కుకింగ్ సూక్ల్ గానీ పెటుట్ కోవాలని ఆలోచిసుత్ నన్ ఏనాకి, అకక్డ దొరకే 

వనరుల గురించి జూలియన్ చెపుతూ ఉంటాడు.  

ఇలా ఉండగా ఏనాకి  యాతో అనుబంధం పెరిగిపోతుంటుంది.  నెమమ్దిగా యా తలిల్కి సప్ందించడం 

మొదలుపెడుతుంది. కళుళ్ తిపిప్ మొహంలోకి చూడటం, నవివ్తే బదులు నవవ్డం, నెమమ్దిగా చెయెయ్తిత్ తాకడం లాంటి పనులు చేసూత్  

ఉంటుంది. దానితో ఏనాకి కూతురు నెమమ్దిగా బాగావుతుందేమో అనన్ ఆశ చిగురిసుత్ ంది. టోబీతో అదే విషయం చెపేత్ ‘పిచిచ్దానా, 

నువువ్ భర్మలోల్  బర్తుకుతునాన్వు. మనం అమామ్ నానన్ అని తనకి ఇపుడే కాదు ఎపప్టికీ తెలీదు. ఏదో ఒకరోజు పరిసిథ్తి విషమించి 

తనని ఎకక్డో  హోమ్ లో చేరిప్ంచడమో లేదా తను మనలిన్ వదిలి పోవడమో జరుగుతుంది. తనతో ఎటాచెమ్ంట్ పెంచుకోకు, 

బాధపడతావు’ అని మందలిసాత్ డు.  కానీ ఎంత దూరంగా ఉందామనుకునాన్ తనకి తెలీకుండానే టోబీ కూడా నెమమ్దిగా ఆ పాప 

మాయలో పడిపోతాడు. తన అమాయకమౖెన మొహం,  తనని చూసి నెమమ్దిగా నవేవ్ నవూవ్ టోబీని యాకి దగగ్రయేయ్లా చేసాత్ యి. 

నెమమ్దిగా తం  కూతుళళ్ మధయ్ కూడా అనుబంధం పెరుగుతూ ఉంటుంది. మొదట అసలు యా మొహం చూడటానికి కూడా 

ఇషట్ పడని టోబీ నెమమ్దిగా పాపతో కొంచెం కొంచెం సమయం గడపటం మొదలుపెడతాడు.  

ఒకరోజు అనుకోకుండా ఏనా తలిల్ వసుత్ ంది కూతురిని చూడటానికి. ఆమెకి ఏనా ఒకక్తే కూతురు. మొదటినుండే తలీల్ 

కూతురిల్దద్రూ నిపూప్ ఉపూప్ చందం. ఓ ఏడాది తం భరత్ పోయిన దగగ్రున్ంచీ ఆమె ఒకక్రే త్ ఉంటూ అసత్మానూ ఏదో ఒకదానికి సిలీల్ 

కంపల్యింట్స్ చేసూత్  ఏనాను విసిగిసూత్  ఉంటుంది. పాపతో కూతురు ఏ సౌకరాయ్లూ లేని చోట ఏం కషాట్ లు పడుతుందో అని, ఇక 

ఆగలేక ఏదో ఒక వంక పెటుట్ కుని వసుత్ ంది. టోబీ నిరాసక త్త, లిజీజ్ వెఖౖరి ఏనాని బాధపెటిట్నా, తలిల్, కెరిం, జూలియన్ ఈ ముగుగ్ రి 

సాయంతో తనకి కాసత్ మోరల్ సపోర్ట్ దొరుకుంటుంది.  

ఇవనీన్ ఇలా ఉండగా లిజీజ్ టోబీ మీద మ పెంచుకుంటుంది, కానీ టోబీ తనని ఒక చినన్పిలల్గానే చూసుత్ నాన్డనీ 

కేవలం తన మీద జాలితోనే తనకి చదువు చెపప్డం కంపూయ్టర్ నేరిప్ంచడం లాంటివి చేసాడనీ అరధ్మవుతుంది. దానితో తను ఎవరికీ 

అకక్రేల్దని మనోవయ్ధ పెంచుకుని, కర్మంగా మతిభర్మించినటూట్  పర్వరి త్సుత్ ంది. ఒకరోజు ఆతమ్హతయ్కు పర్యతిన్సుత్ నన్పుప్డు చూసి రకిష్ంచి 

మెంటల్ హెల్త్ సపోర్త్ వాళల్కు తెలియచేసేత్, వాళుళ్ తీసుకెళిళ్ ఆసుప లో చేరుసాత్ రు. అపుడు టోబీకి అసలు విషయం తెలిసి, తనకి 

తెలియకుండానే ఆ అమామ్యికి ఆశలు రేపానని అరధ్మయి సిగుగ్ పడి బాధపడతాడు. ఏనా ఆసుప కి వెళిళ్ చూదాద్ మని అనాన్ తను 
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వెళిళ్ మళీళ్ ఆమెకు కనించడానికి ఇషట్ పడడు. ఏనా కూడా తను ఆ చినన్పిలల్ ఒంటరితనానిన్ అరధ్ం చేసుకోలేక కొనిన్సారుల్  తన మీద 

అనవసరంగా విసుకుక్నన్ందుకు బాధపడుతుంది. 

ఈలోగా తలిల్ తనింటికి తిరిగి వెళిపోతుంది. కెరిం కూడా వెళాళ్లిస్ వచిచ్ వెళిళ్పోతాడు. ఒక అనుకోని సంఘటనవలల్ 

జూలియన్ కూడా ఏనాని తపిప్ంచుకు తిరుగుతుంటాడు. ఏనా పూరిత్గా మానసికంగా ఒంటరిదెపౖోతుంది. యాకి మొదటోల్  

అపుప్డపుప్డూ వచేచ్ ఫిట్స్ రోజుకి మూడు నాలుగు సారుల్  రావటం, కర్మంగా అవి ఎకుక్వసేపు ఉండటం, పాప వాటిని తటుట్ కోలేక 

టారచ్ర్ పడటం, ఇవనీన్ ఏనా మీద విపరీతమయిన మానసిక ఒతిత్డి కలిగించి తన నమమ్కానిన్, ధెరౖాయ్నిన్ తగిగ్సాత్ యి. చివరికి పాప 

యిన్ ఇంకా కీష్ణించడం వలన, సవ్యంగా ఆహరం తీసుకోవడం, వూపిరి తీసుకోవడం కూడా చేతకాకపోవడంతో టూయ్బ్ తో ఫీడ్ 

చెయయ్డం, లంగ్స్ కీల్న్ చేసి వూపిరాడేలా చెయయ్డం చెయాయ్లని, అవి వీళుళ్ నేరుచ్కోవాలని చెబుతారు. అపప్టికే అనిన్రకాలుగా 

అలసిపోయి నిరాశ, అసహనం, బాధ, దిగులు, విరకి త్తోనూ ఉనన్ ఏనా ‘తనింక ఆశ నిరాశల ఉయాయ్లలూగలేననీ, ఇకపె ౖజరిగేవి 

భరించే శకి త్ తనకి లేదనీ, తను ఉనాన్ లేకపోయినా పాపకేమీ తెలీదనీ’ చెపిప్, టోబీని ‘పద ఇక చాలు. మనం పాపని ఇకక్డ వదిలేసి 

వెళిళ్పోదాం. వాళేళ్ ఏదో ఏరాప్టు చేసాత్ రు’ అని అడుగుతుంది. ఆశచ్రయ్కరంగా టోబీ ఆ పనులనీన్ తను నేరుచ్కుని చేసాత్ నని, పాపని 

వదిలి రాననీ చెపుతాడు. ఆ విరకి త్లో కోపంలో ఏనా ఇదద్రినీ అకక్డే వదిలేసి అటునుండి అటే ఎయిర్ పోర్ట్ కు  వెళిళ్ లండన్ 

వెళిళ్పోతుంది.  

ఏనా లండన్ వెళిళ్ ఏం చేసింది? ఏనాడూ సీసాతో పాలు కూడా పటట్ని టోబీ పాపని చూసుకోగాలిగాడా? పాప 

ఏమయియ్ంది? వాళుళ్ భయపడిన రోజు వచిచ్ందా? లిజీజ్ ఏమయియ్ంది? ఏనా టోబీ దగగ్రకి తిరిగి వచిచ్ందా? ఏనా, తలీల్ ఎపప్టికయినా 

ఒకరినొకరు అరధ్ం చేసుకునాన్రా? ఇవనీన్ తెలియాలంటే పుసత్కం చదవాలి. ఇవనీన్ తెలుసుకోడం కోసమే కాకపోయినా, we should 

read this book to count our blessings and to thank god for showering  us with them.  

మనసుకు ఎనిన్ రకాల భావాలను అనుభవించగలిగే శకి త్ ఉందో, అనిన్ రకాలూ అనుభూతి చెందగలుగుతాము 

పుసత్కం పూరిత్ చేసేలోగా. విడవకుండా ఒకక్ దాటున చదివించే శకి త్ కథకూ, అంతకుమించి కథనానికీ ఉంది. ఏనా పాపతో బాండింగ్ 

పెంచుకోడమూ, పాప కొంచెం కొంచెం సప్ందించినపుడలాల్  మురిసిపోవడం, అంతలోనే ఇది ఎనాన్ళోల్  అని దిగులుపడటం, ఫిట్ వచిచ్ 

పాప వూపిరాడక నలిగిపోతునన్పుప్డలాల్  ఏనా టెనష్నోత్   బిగుసుకుపోవటం,... ఇలా ఎనోన్ సంఘటనలు మనసుకి హతుత్ కునేలా 

ఉంటాయి. ఒకసారి అలా ఫిట్ వచిచ్నపుడు పాప తేరుకుంటుందా లేదా అనన్ టెనష్న్ భరించలేక పాపను ఒంటరిగా వదిలేసి బయటకి 

వెళిళ్పోయినపుడు మనకు ఆమె మనసు ఇంత పాషాణమా అనిపిసుత్ ంది. అంతలోనే ఆమె సంభాళించుకుని పరిగెటుట్ కు వచేచ్సరికి 

ఆమె మీద జాలి వేసుత్ ంది. లిజీజ్ ఆకతాయితనానిన్, టోబీ నిరల్కాష్య్నిన్ భరిసూత్  తనొకక్తే అనిన్టిమధాయ్ సతమతమయిపోతునన్పుప్డు ‘ఏనా, 

ఎందుకు ఇదంతా భరిసుత్ నాన్వ్. లిజీజ్ని ఒకక్టి లాగిపెటిట్  కొటిట్  బయటకి తోసెయ్, అదే చేతోత్  టోబీని కూడా నాలుగు పీకు’ అని 

అరవాలనిపిసుత్ ంది. హాసిప్టలోల్  పాపనీ టోబీని వదిలేసి వెళిళ్పోతునన్పుప్డు ‘పీల్జ్ ఏనా, ఇపప్టివరకూ ఒంటరిగా భరించినదానివి, 
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ఇపుడు ఓటమితో వెళిళ్పోకు’ అని అడుడ్ పడి బర్తిమాలాలని అనిపిసుత్ ంది. తనకి ఇంకో బిడడ్ పుడితే యా మీద మ కొంచెం దారి 

మారుచ్కుని, తన నిష మణని తటుట్ కునే శకి త్ వసుత్ ందేమో అని ఆశపడుతుంది, కానీ ఆ ఆశ కూడా తీరక ఇంకా ంగిపోతుంది. తన 

కషాట్ లే తనకి మించినవి ఉండగా, లిజీజ్ని కూడా గాలికి వదిలెయయ్కుండా పటిట్ంచుకోవడం, ఆసుప కి వెళిళ్ చూసి దెరౖయ్ం చెపిప్ రావటం 

చూసేత్ తన మీద గౌరవం కలుగుతుంది. 

సమసయ్లకి పరిషక్రం మన చేతిలో లేనపుడూ, వాటి నుండి పారిపోలేనపుడూ ఆ తీవర్తని తటుట్ కోడానికి ఒకొక్కక్రూ 

ఒకోక్ మారగ్ం వెదుకుక్ంటాము.  ఏనా, టోబీ కూడా అదే పని చేసాత్ రు. ఒక పకక్ టోబీ పర్వరత్న, పాప గురించి వాసత్వానిన్ జీరిణ్ంచుకునే 

శకి త్ లేక ఎంతసేపూ ఎలుకలు కటట్డి చెయయ్డంలోనూ, పిచిచ్గా తోటలోని పళళ్ను వందల కొదీద్ సీసాలోల్  కేనింగ్ చేసి దాయటంలోనూ 

తనని తను పోగొటుట్ కుంటుంది. టోబీ కూడా ఆ బాధలోంచి ఎసేక్ప్ అవవ్డానికే లిజీజ్తో సమయం గడపడం, ఏనా అడిగిన పనులు 

నిరల్ ం చెయయ్డం చేసాత్ డు. 

టోబీ మొదట తన జీవితం గురించి మాతర్మే ఆలోచించే సావ్రధ్పరుడిగా కనిపించినా అంతరీల్నంగా తనలో భయం 

ఉంటుంది.  తమ జీవితంలో నాలుగు రోజుల అతిధి అయిన పాప మీద మ పెంచుకుంటే ఆమె ఎడబాటుని తటుట్ కునే శకి త్ ఉండదని 

బాధ. అందుకే ఏనాని ‘please don’t get attached to her, she will sure break our hearts one day’ అని 

బర్తిమాలుకుంటాడు. పాప వేపు చూసినా కూడా తనకి తెలీకుండానే మ పెంచుకుంటానేమో అనే భయంతో తపిప్ంచుకుని 

తిరుగుతుంటాడు. ఏనా పాప తోనూ, ఇంటితోనూ కషాట్ లు పడుతుంటే ‘నీ వలల్నే కదా తను ఏ సహాయమూ దొరకని ఈ 

మారుమూలకి వచిచ్ంది. గెట్ ఎ లెఫ్ౖ’ అని కాలర్ పటుట్ కుని దులపాలనిపిసుత్ ంది. మనం ఎంత వదద్నుకునాన్ జరగాలిస్ంది జరిగే 

తీరుతుంది. ఆ పసిపాప అతనిన్ కూడా మాయ చేసుత్ ంది. ఏనా పాపని వదిలేసి వెళిళ్పోదాం అని అడిగినపుడు ‘నేను రాలేను, నేను 

పాపని మిసుత్ నాన్ను. ఒకసారి మ పెంచుకునాన్క తనని అలా వదిలేసి నేను రాలేను’ అని ఏడుసాత్ డు. అలానే తమకి ఇంకో బిడడ్ 

పుడితే  పరిసిథ్తి మారుప్ వసుత్ ందేమో అని ఏనా ఆశ పడితే ‘పిచిచ్దానా, నీకు అరధ్ం కావటం లేదా? యా రాకముందు నుంచే తన 

చుటూట్  మన కలల పర్పంచం ఏరప్రచుకునాన్ం. తను మన ణం. ఇంకెవరొచిచ్నా కూడా తన గురించి మన మా, బాధా తగగ్వు’ 

అని నచచ్చెపేప్ పర్యతన్ం చేసాత్ డు. అనీన్ తెలిసే ఆ బంధాల వలయంలోంచి ఎంత తపిప్ంచుకుపోవాలనుకుంటాడో అందులో 

అంతగానూ ములిగిపోతాడు.  

“A person who irritates you always is the one who loves you most, but fails to express it.” 

ఏనా తలిల్కి రాబోయే మనవరాలి మీద ఎంతో మ. అందరు తలీల్ కూతురల్లానే కీచులాడుకుంటూ, విసుకుక్ంటూ 

ఇదద్రి మధాయ్ జారిపోతునన్ అనుబంధానిన్, మనవరాలి రాకతో సరిదిదుద్ కోవాలని ఆశిసుత్ ంది. కానీ యా పరిసిథ్తి ఆమెకి ఒక షాక్ లాగా  

తగులుతుంది, ఎంతంటే పాపకి ఇవవ్డానికని తీసుకొచిచ్న కూతురి చినన్పప్టి టెడీడ్బేర్ ని ఇవవ్కుండానే తీసుకువెళిపోయేంత. 

దానికితోడు కూతురూ అలుల్ డూ మధయ్ అనుబంధం ఈ పాప వలన ఎకక్డా పాడయిపోతుందో అని భయం. పాపని ఇంటికి తీసుకు 
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వెళతాను అనన్పుప్డు కూడా టోబీకి ఇషట్మే కదూ అని పదే పదే అడుగుతుంది. కూతురితో అనుబంధం గటిట్పరచుకోవాలనే ఉనాన్, 

ఎలానో తెలియదు. తన మని వివరంగా బయటకి చెపప్డానికి అహంభావం అడడ్ం వసుత్ ంది. దానితో కూతురితో మాటాల్ డాలంటే ఏదో 

ఒక సిలీల్ సమసయ్ని సాకుగా చేసుకుని, దానితో  ఏనాని ఇంకా విసుగెతిత్సూత్  ఉంటుంది. పాప పరిసిథ్తికి బాధతోనే ‘పాపని మనం 

యిన్ చేసుకోలేమా, ఆఖరికి పెట్స్ ని కూడా యిన్ చేసుకోగలం కదా’ అంటూ అసంబదధ్ంగా మాటాల్ డి అందరికీ విసుగు 

తెపిప్సుత్ ంటుంది. కానీ మొదట టోబీ గురిత్సాత్ డు, అది ఆవిడకు ఏనా పటల్ పాప పటల్ మనీ, ఆందోళననీ వయ్క త్పరిచే మరగ్ం అని. తనని 

సానుభూతితో అరధ్ం చేసుకుని ఏనాకి కూడా అరధ్మయేయ్లా వివరిసాత్ డు. 

మానసిక వయ్ధననూ, మోదేవ్గాలనూ, ఆశ నిరాశల వూగిసలాటనీ అదుభ్తంగా చి ంచిన రచయి  సునిన్తమయిన 

హాసాయ్నిన్ కూడా అంతే అలవోకగా సారు. ఏనా తలిల్ కనిపించే పర్తీ దృశయ్ంలోనూ మనం అంతవరకూ మనలిన్ స శించిన 

ఉదేవ్గాలను  మరిచ్పోయి హాయిగా మనసారా నవువ్కుంటాము.     

“It doesn't have to be the writer’s own experience for them to illustrate something eloquently.” 
కొనిన్ రచనలు చదివినపుడు వాటిలోని ఒరిజినాలిటీకి, భావాలను వివరించిన తీరుకీ  ఆశచ్రయ్ం కలుగుతుంది. అవి 

రచయిత సవ్ంత అనుభవంనుంచే రానకక్రేల్దు అని ఎంత తెలిసినా ఏదో ఓ మూల పీకుతుంది, తనే దగగ్రుండి సవ్యంగా చూసినటుట్  

/అనుభవించినటూట్  ఇంత సహజంగా వరిణ్ంచడం ఎలా సాధయ్ం అని.  బహుశా కొనిన్ కిల్షట్మయిన భావోదేవ్గాలను వివరించినపుడు 

రచయిత ఊహాశకి త్కి సావ్నుభవం కూడా తోడయితే ఆ రచన వాసత్వికతకు మరింత దగగ్రగా ఉండే అవకాశం ఎకుక్వేమో. ఈ పుసత్కం 

రచయి  సెరౖా షా  బయో ఫికాల్ నావెల్ అనొచుచ్. పుసత్కంలో మొదటి భాగం అంతా, అంటే యా పుటుట్ క, ఆరోగయ్ సమసయ్లూ, 

పాపను వదిలేసి వెళిళ్పోవాలనుకోవడం, పాపతో కలిసి వసతులులేని పలెల్టూరికి వెళల్డం మొదలెనౖవనీన్ ఆవిడ నిజజీవితంలోని 

భాగాలే. కాకపోతే మిగిలిన పాతర్లూ వాటి పర్వరత్నా, సంఘటనలూ మాతర్ం కలిప్తం. తలిల్దం లుగా పాప గురించిన ఆలోచనలూ, 

కొనిన్ పర్తిసప్ందనలూ చదివే వారికి వాసత్వానికి దూరంగానూ, అసంబదధ్ంగానూ అనిపిసాత్ యి. కానీ నిజంగా అవి తమకు కలిగిన 

భావాలూ, తమ పర్వరత్నా అని ఆవిడ నిజాయితీగా ఒపుప్కుంటారు. కాకపోతే ఆవిడ సహచరుడు మాతర్ం టోబీ పాతర్కు ఏమాతర్మూ 

సూఫ్రిత్ కాదు అని చెపుతారు. ఆయన వంట చేయడం , పిలల్ను చూసుకోవడం లాంటి పనులు 

చేసూత్  తనకి తీరిక కలిప్సేత్, తను ‘అసత్మానూ వంటిటోల్  కుసీత్లు పడుతూ, భరత్తో కూతురితో 

విసిగిపోతునన్ ’ గురించి కథ  రాసుకుంటూ కూరుచ్నాన్ను అని చమతక్రిసాత్ రు.  ఆవిడ పుసత్కం 

గురించీ, పుసత్కం రాయడానికి దారితీసిన సంఘటనల గురించీ చెపిప్న వివరాలు Difficult Truths 

అనే ఇంటరూవ్య్లో చదవొచుచ్.  

రచయితిర్  గురించి: ఆఫఘ్ నిత్ న్ కుటుంబానికి చెందిన Saira Shah 

ఇంగాల్ ండోల్  పుటిట్  పెరిగిన రచయితిర్ , టీ  నూయ్  రిపోరట్ ర్, డాకుయ్మెంటరీ చితార్ ల 

http://www.telegraph.co.uk/culture/books/authorinterviews/9954382/Difficult-truths-Saira-Shah-interview.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Saira_Shah
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సృట్ కరత్ .  ఆఫఘ్ నిత్ న్ పై  ర య్ ఆకర్ మణ సమయంలో ఆమె ధై రయ్ంగా ర్ జోన్ మధయ్ రిపోరట్ రాగ్  పనిచే రు. Beneath the 

Veil, Death in Gaza మరియు Unholy War అనే మూడు డాకుయ్మెంటరీ చితార్ లను అందించారు. ఈ చితార్ లకు   ఎమీమ్ 

అ రుడ్ లూ, కరెంట్ ఎఫై ర్  లో  బిర్ టీ  అకాడమీ టెలి జన్ అ రుడ్ నూ అందుకునాన్రు.  మొదటి రెండూ యూ టూయ్బ్ లో 

లభయ్ం. ఆమె పురుష షంలో పరయ్టించి తన అనుభ లను, పరి లనలనూ కలిపి ర్ న మొదటి పుసత్ కం “The 

Storyteller’s Daugther” (Beneath the Veil కు ఆధారం), ఆఫఘ్ నిత్ న్ చరితర్ నూ, సంసక్ృతినీ, అకక్డి మాజిక 

పరిథ్ తులనూ సత్ కతకు దగగ్ రగా చూపించిన పుసత్ కంగా పేరొక్ంటారు. ఆమె తండిర్  Idries Shah, తముమ్డు Tahir Shah 

కూడా పేరునన్ రచయితలు.   
  

 (వచేచ్ నెల మరో మంచిపుసత్ కంతో కలు కుందాం) 
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