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వరకూ పర్చురితమైన వాయ్సాల సంపుటి
విషయసూచిక
పుసత్కం పేరు

రచయిత(తిర్)

పేజి

The Mouse Proof Kitchen(చెదిరిన సవ్పాన్ల క్షతగాతర్ గానం)

Saira Shah

The Housekeeper And The Professor(ఓ మతిమరుపు పొర్ఫెసర

Yoko Ogawa

12

The Five People You Meet In The Heaven(సవ్రగ్ంలో పాఠాలు)

Mitch Albom

19

Snow Flower And The Secret Fan(పిర్య సఖి)

Lisa See

28

The Boy In Striped Pyjamas(రహసయ్ సేన్హితుడు)

John Boyne

41

The Forgotten Daughter

Renitta D’Silva

49

When The Emperor Was Divine(గూడు చెదిరిన గువవ్లు)

Julie Otsuka

57

Tuesdays With Morrie(జీవించడం నేరిప్న గురువు)

Mitch Albom

65

The Book Thief(మృతుయ్వుని మోహపరచిన పిలల్)

Markus Zusak

73

The Sense Of An Ending(దగాకోరు జాఞ్పకాల గారడీ)

Julian Barnes

83

The Buddha In The Attic

Julie Otsuka

92

The Time Keeper

Mitch Albom

105

The Assembler Of Parts

Raoul Wientzen

118

The Boy Who Said No: An Escape to Freedom (సాహసము

Patti Sheehy

129

Calling Me Home

Julie Kibler

141

The Children Act

Ian McEwan

159

For One More Day

Mitch Albom

174

The Art Of Hearing Heartbeats

Jan-Philipp Sendker

184

3

పేర్మ కథ)

చేయరా డింభకా)

3

పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

1
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చెదిరిన స పాన్ల కష్తగాత
ర్ గానం
ఒక సేన్హితురాలు తను మొదటిసారి

గెన్ంట్ గా ఉనన్పుప్డు రా ళుళ్ నిదర్పటట్ కపోవడంతో ఒకరోజు తన డాకట్ ర్ 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, వదద్ నుకునాన్ కూడా పర్తీ కష్ణం వాళళ్ గురించి ఆందోళన, ఆరాటం మాతర్ం తపిప్ంచుకోలేము. మనం పెదద్ యి మనకు పిలల్ లు
పుటిట్ నా కూడా, మన తలిల్దం లకు మన పటాల్, మన పిలల్ ల పటాల్ తీరని ఆరాటం. మనకూ అదే కధ పునరావృతం. అంతులేని
భర్మణచకర్ం అది.
మనిషి జీవితంలో అతి పేదద్ మలుపు పేరెంట్ కావడం, తను ఇంకొకరికి
గారిడ్ యన్ కావడం. అమితమై న సంతోషానికి తోడుగా, నిదర్లేని రా ళళ్నీ, అంతులేని బాధయ్తనీ,
విరామం ఎరుగని ఆందోళననీ ఏ కాం కుట్ రాసుకోకుండానే, ఏ షరతులూ పెటట్ కుండానే గిఫ్ట్

హేంపర్ గా అందిసుత్ంది పేరెంట్-హుడ్. పిలల్ ల 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 గురుత్పటిట్ సంతోషంతో
చేసే కేరింతలూ చూసి,

పడిన ఇబబ్ందులనీన్ ఉఫ్ మని వూదేసినటేట్ ఎగిరిపోతాయి. ‘ఈ

అవసథ్ లనీన్ కొనాన్ళేళ్, పిలల్ లు పెదద్ యి 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 ఇసాత్యి. ఆ ఆశ, భరోసా పోయిననాడు...??? ఆ చెదిరిన కలల కష్తగాతర్ గానమే సె ౖరా 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 విపరీతమై న

మ. ఏనా

లండనోల్ ఒక పెదద్ రెసాట్రంటోల్ షెఫ్. మంచి పాల్నింగ్, 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 కషట్పడాలిస్న

అవసరం లేకుండా సాగిపోవాలనే మనసత్తవ్ం అతనిది. ఏనాకు తను ఎపుప్డో కాలేజ్ రోజులోల్

న్స్ విజిట్ చేసినపుడు అకక్డ ఎంతో

నచచ్డంతో, ఎపప్టికెనా
ౖ అకక్డే సిథ్ రపడాలని కోరిక. పర్సుత్తం ఏనా గరభ్వతి. పుటట్ బోయే అమామ్యికి

యా (meaning: Nordic

goddess of love and birth) అని పేరు కూడా ఎంచుకుంది. డెలివరీ అయాయ్క లండన్ లో ఉనన్ ఫాల్ట్ అమేమ్సి,
ంచ్ కం

న్స్ వెళిళ్పోయి

సె ౖడ్ లో అందమై న 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
ఎదగాలనీ ఆలోచన. దానికోసం

జెక్ట్ చేసుకుంటూ మంచి ముయ్జీషియనాగ్

నోస్ రియల్ ఎసేట్ ట్ ఏజెంటోత్ మాటాల్డటంతో పాటు మిగిలిన అనిన్ ఏరాప్టు చేసుకుంటారు.

Man proposes but god disposes అనన్టుట్,

యా పుటుట్కతోనే సమసయ్లతో పుడుతుంది. ఒక కనుపాప సరిగా

ఏరప్డక కొంచెం దృషిట్లోపం. దానికి తోడూ పుటిట్ న వెంటనే ఫిట్స్. డాకట్ రల్ అనిన్ పరీకష్లూ చేసి

యా ఒక పెదద్ ‘షాపింగ్ లిస్ట్ ఆఫ్

యిన్ మాల్ ఫారేమ్షన్స్’ తో పుటిట్ ందని, 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 రకమై న సప్ందననూ అనుభవించలేకపోవడం, ఎవరినీ గురిత్ంచలేకపోవడం, జీవితాంతం మంచంమీదే ఉండాలిస్ రావటం, ఇరవె ౖ
నాలుగు గంటలూ ఒకరి మీద ఆధారపడి ఉండటం’ లాంటివి. జాగర్తత్గా చూసుకునాన్ ఎంతకాలం తను జీవించగలదో కూడా డాకట్ రు
చెపప్లేకపోతారు, అది కొనిన్ నెలలూ కావొచుచ్, కొనిన్ సంవతస్రాలు కావొచుచ్.
కూతురి పరిసిథ్ తి ఇదద్ రినీ హతాశులను చేసింది. ఆనందకరమై న కుటుంబజీవితం గురించి కలలు కంటునన్ ఇదద్ రికీ
వడగాలిలా తగిలింది ఈ వారత్. తేరుకోలేని షాక్ తో వాసత్వానిన్ జీరిణ్ంచుకునే

సెసోల్ ఎంతో దుఃఖానిన్ అనుభవిసాత్రు. ఇక జీవితంలో

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

అయితే ఆ పాప కోసం తమ జీవితాలూ, కెరియర్ అంతా తాయ్గం చెయయ్లోస్సుత్ందనీ, ఆ పరిసిథ్ తులోల్ తాము నిజంగా ఆ పిలల్ ని మగా
చూసుకోలేమనీ భయపడతాడు. ఆ పాపని తాము ఇంటికి తీసుకువెళళ్కుండా ఆసుప లోనే వదిలేసేత్ సోషల్ సరీవ్సెస్ వాళుళ్, అలాంటి
పిలల్ లకోసమే ఉనన్ ఏదో ఒక హోం లో చేరిప్సాత్రు అని తెలుసుకుంటారు. పాపని అకక్డే వదిలేసి మనం ఎవరికీ చెపప్కుండా ఏ జిల్
కో వెళిళ్పోదాం అని ఏనాని ఒపిప్ంచడానికి పర్యతిన్సాత్డు. ఆసుప లో ఉనన్ రెండు వారాలోల్ ఏనా నెమమ్దిగా పాపతో అనుబంధం
పెంచుకుంటుంది. ఒకపర్కక్ పెరుగుతునన్ మమకారం, ఇంకో పర్కక్

మ పెంచుకునాన్క పాపకి ఏమనాన్ అయితే తను తటుట్కోగలదా

అనన్ భయం ఆమెని పీడిసుత్ంటాయి. మరోపర్కక్ టోబీ ‘నాకు పిలల్ లు కావాలి కానీ, ఇలా మొతత్ం నా జీవితానిన్ వాళళ్ కోసం తాయ్గం
చేయించుకునే పిలల్ లు నాకొదుద్. మనకి ఇంకా మంచి పిలల్ లు పుడతారు. నువువ్ నాకు కావాలి. నీకెవరు కావాలో బాగా ఆలోచించుకో’
అని చెపుతాడు. తనకేం చెయాయ్లో తోచని సిథ్ తిలో ఏనా మిగిలిపోతుంది. మనుమరాలి కోసం ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూసుత్నన్ 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 బడెజ్ ట్ కి మించి ఉండటంతో, పటట్ ణానికి దూరంగా చినన్ కొండలోల్ ఉనన్,

పెదద్ గా 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 ఇషట్ం లేకపోయినా టోబీ
ఒపిప్సాత్డు. యా ఉనన్నిన్ రోజులయినా తలిల్

మ అందివావ్లని నిశచ్యించుకునన్ ఏనా,

యాని కూడా తమతో తీసుకు వెళేళ్టటుట్

అయితే సరే అని ఒపుప్కుంటుంది.
ఆ ఇంటికి వెళేల్సరికి ఇంకో షాక్ ఎదురవుతుంది ఇదద్ రికీ. ఆ ఇలుల్ పాడుబడి దాదాపు భూత్ బంగళాలా ఉంటుంది.
పాడుబడి ఉనన్ ఆ ఇలుల్ ఎవరూ కొనడానికి రాకపోతే, వీరికి అతి తకుక్వ ధరకు అముమ్తారు. కొనేముందు మాట ఇచిచ్నటుల్గా
యజమాని ఇలుల్ బాగు చేయించి ఇవవ్డు. ఎలెకిసిటీ లేక ఇలల్ ంతా చలల్ గా మంచులా ఉంటుంది. ఎలుకలూ, పందికొకుక్లూ,
నానారకాల కీటకాలూ వీరవిహారం చేసుత్ంటాయి. పె ౖకపుప్ నుండీ ఎలుకలు కనాన్లు పెటిట్ లోపలికి రావటంతో వరష్ం నీరు కారి
గచుచ్లూ గోడలూ నాచు పటిట్ వాసనతో, కిచెన్ అంతా ఎలుకలు చేసిన చెతత్తో కంపు కొడుతూ కాలు పెటట్ డానికి కూడా వీలులేకుండా
ఉంటుంది. ఇంటోల్ ఏ ఒకక్ పరికరమూ పనిచేసే సిథ్ తిలో లేవు. ఇవనీన్ చూసిన ఏనాకి విపరీతమై న 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 కనిపిసుత్ంది. లిజీజ్ ఒక అమెరికన్
అమామ్యి. చినన్తనంలోనే తలిల్ వదిలేసేత్ ఫాసట్ ర్ హోమ్స్ లో పెరుగుతుంది. అకక్డ కూడా ఉండలేక కాలిఫోరిన్యా నుంచి పారిపోయి
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ఇకక్డికి చేరుకుంటుంది. ఎపుడూ ఏదో లోకంలో ఉనన్టుట్ పాటలు పాడుకుంటూ పర్కృతితో మాటాల్డుకుంటూ, ఊరివాళుళ్ పెటిట్ ందో,
పొలాలోల్ దొరికినవో తిని గడుపుతుంది. ‘లిజీజ్ కి కూడా ఎవరూ లేరు కదా, మనం పనిలో పెటుట్కుందాం. ఇంటోల్ పనులోల్నూ, పాపని
చూసుకోవడంలోనూ నీకు సాయంగా ఉంటుందని’ టోబీ అనడంతో ఏనా ఒపుప్కుంటుంది. అందరూ కలిసి ఏదో కొంచెం కీల్న్ చేసి,
కనాన్లూ అవీ పూడిచ్నా ఎలుకలు, పందికొకుక్లు మళీళ్ మళీళ్ వచిచ్ ఇలుల్ పాడుచేసూత్నే ఉంటాయి. కిచేనోల్ ని

సరీలు అవీ నాశనం

చెయయ్కుండా చూసుకోడానికి, ఎలుకలిన్ పూరిత్గా రాకుండా చెయాయ్లనీ ఏనా చెయయ్గలిగిన పర్యతాన్లనీన్ చేసూత్నే ఉంటుంది, కానీ ఏదీ
సరిగా పనిచెయయ్వు.
రోజంతా ఏనాకు పాపతోనే సరిపోతుంది. పాపకి తలిల్ దగగ్ర పాలు తాగడం కూడా చేతకాదు. మెడ నిలబెటట్ లేదు.
చేతులు కూడా కదపలేదు. ఏనాకు పాపకు పాలు కలిపి పటట్ డం, మందులు కలిపి గంట గంటకూ పటిట్ ంచడం, కకుక్కుంటే
శుభర్పరచడం ... అనిన్ పనులూ ఎంతో ఓపికగా చేసుత్ంది. అపుప్డపుప్డూ ఫిట్ వచిచ్నపుడు మాతర్ం తానేమీ చెయయ్లేని
నిసస్హాయతతో, ఆ పాప బాధ చూడలేక ఏనా నరకం అనుభవిసుత్ంది. పర్తీసారీ ఈసారి గడుసుత్ందా, పాప మృతుయ్వుని గెలవగలదా
అనన్ ఆరాటం ఆమెని చితర్వధ చేసుత్ంటుంది. పాపకి ఏమై నా అయితే తను తటుట్కోగలదా అనన్ ఆలోచన ఆమెకు విపరీతమై న భయానిన్
కలుగచేసి, ఆమె ధెరాయ్నిన్
ంగదీసుత్ంటుంది. నెమమ్దిగా ఆ ఆలోచనల నుంచీ ఒతిత్డి నుండీ తపిప్ంచుకోడానికి ఎకుక్వ సమయం ఇలుల్
ౖ
ఒక దారిలోకి తెచుచ్కోడానికి, ఎలుకల బాధ తగిగ్ ంచుకోడానికి చేసే పర్యతాన్లోల్ గడుపుతూ ఉంటుంది.

టోబీ మాతర్ం ఇంటోల్ ఓ గదిని తన రికారిడ్ ంగ్ సూ
ట్ డియోగా మారుచ్కుని మూయ్జిక్
సంగీతం కూరిచ్న సినిమా గనక విడుదలయితే తనకి మంచి పేరు వచిచ్, ఇంకా కొతత్

యేట్ చేసుకుంటూ, తను

జెక్ట్ వసాత్యని ఆశగా ఎదురుచూసూత్

ఉంటాడు. పాపని కానీ, ఏనా పడుతునన్ కషాట్లు గానీ తనవి కానటేట్ ఉంటాడు. దానికి తోడూ లిజీజ్ ని అసత్మానూ దగగ్ర
కూరోచ్పెటుట్కుని చదువు చెపుతునాన్ను అంటూ, తన లాప్ టాప్ లో ఇంటరెన్టోల్ చూడటం నేరుప్తూ ఉంటాడు. అంతే కాకుండా టోబీకి
లిజీజ్ కి మధయ్ చనువు పెరుగుతునన్టూ
ట్ ఏనా గమనిసుత్ంది. టోబీ ఇచిచ్న చనువుతో లిజీజ్ ఇంటి పనులోల్ సాయం చెయయ్కుండా ఇంటరెన్ట్
చూసూత్నో, జాతకాలు చూసాత్ను అంటూనో, లేదా ఇపుప్డు బయట పొలాలోల్కి వెళిళ్ నేను పర్కృతికి పాటలు పాడి

రధ్న చేయాయ్లనో

చెపిప్ వెళిళ్పోతుంటుంది. ఏనా కొంచెం పటుట్బటిట్ చెపిప్నా ఫలితం ఉండదు. ఏనా అనిన్ పనులూ ఒకక్రేత్ చేసుకోలేక అసహనంతో టోబీ
మీద అరుసుత్ంది కానీ తనేం పటిట్ ంచుకోకుండా తన పని చేసుకుంటూ ఉంటాడు. లిజీజ్ వలన తమకేమీ సాయం లేకపోవడంతో తనని
పని మానిప్ంచేదాద్ం అని టోబీతో అనాన్ అతనది వినిపించుకోడు. దానితో ఏనాకి తనకి టోబీ కూడా దూరమయిపోతునాన్డేమో అనన్
ఆలోచన బాధిసుత్ంటుంది.
“Angels come when you are least expecting them.”
ఒకరోజు కెరిం అనే యువకుడు ఏనాకు కనిపించి ‘తను ఒక ఇంజీనీరిన్ అనీ, కొనిన్ కారణాల వలన తనవాళళ్ందరికీ
కొనాన్ళుళ్ దూరంగా ఉండాలిస్వసుత్ందనీ, తనకి ఆశర్యమిసేత్ ఏ పని అయినా చేసిపెడతాను’ అనడంతో ఏనా ఇంటికి తీసుకువసుత్ంది.
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కెరిం చాలా చురుకెనౖ యువకుడు. ఏ పనె ౖనా రాదు అనకుండా చెయయ్గలడు. నెమమ్దిగా, ఇంటోల్ ఒకోక్ గదినీ బాగు చేసి ఒక కొలికిక్
తెసాత్డు. అలాగే కిచెనోల్ కేబినెటోస్ కి ఎలుకలు వెళళ్కుండా మెష్, తలుపులూ లాంటివి కూడా పెటిట్ ఎలుకల బాధ చాలా వరకూ
తగిగ్ సాత్డు. అపుప్డపుప్డూ

యాని చూసుకోవడంలో కూడా సహాయం చేసుత్ంటాడు. అలానే అకక్డ నివసించే జూలియన్ అనే హిపీప్

యువకుడు కూడా సేన్హితుడె ౖ, పెరటోల్ కూరగాయలు పండించడం లోనూ, మిగిలిన అకక్డ నితాయ్వసరాలను ఏరప్రచుకోడంలోనూ
సహాయం చేసుత్ంటాడు. అకక్డ చినన్ రెసాట్రంట్ గానీ, లేదా కుకింగ్ సూక్ల్ గానీ పెటుట్కోవాలని ఆలోచిసుత్నన్ 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 చిగురిసుత్ంది. టోబీతో అదే విషయం చెపేత్ ‘పిచిచ్దానా,
నువువ్ భర్మలోల్ బర్తుకుతునాన్వు. మనం అమామ్ నానన్ అని తనకి ఇపుడే కాదు ఎపప్టికీ తెలీదు. ఏదో ఒకరోజు పరిసిథ్ తి విషమించి
తనని ఎకక్డో హోమ్ లో చేరిప్ంచడమో లేదా తను మనలిన్ వదిలి పోవడమో జరుగుతుంది. తనతో ఎటాచెమ్ంట్ పెంచుకోకు,
బాధపడతావు’ అని మందలిసాత్డు. కానీ ఎంత దూరంగా ఉందామనుకునాన్ తనకి తెలీకుండానే టోబీ కూడా నెమమ్దిగా ఆ పాప
మాయలో పడిపోతాడు. తన అమాయకమై న మొహం, తనని చూసి నెమమ్దిగా నవేవ్ నవూవ్ టోబీని
నెమమ్దిగా తం

కూతుళళ్ మధయ్ కూడా అనుబంధం పెరుగుతూ ఉంటుంది. మొదట అసలు

యాకి దగగ్రయేయ్లా చేసాత్యి.

యా మొహం చూడటానికి కూడా

ఇషట్పడని టోబీ నెమమ్దిగా పాపతో కొంచెం కొంచెం సమయం గడపటం మొదలుపెడతాడు.
ఒకరోజు అనుకోకుండా ఏనా తలిల్ వసుత్ంది కూతురిని చూడటానికి. ఆమెకి ఏనా ఒకక్తే కూతురు. మొదటినుండే తలీల్
కూతురిల్దద్రూ నిపూప్ ఉపూప్ చందం. ఓ ఏడాది తం భరత్ పోయిన దగగ్రున్ంచీ ఆమె ఒకక్రేత్ ఉంటూ అసత్మానూ ఏదో ఒకదానికి సిలీల్
కంపల్ యింట్స్ చేసూత్ ఏనాను విసిగిసూత్ ఉంటుంది. పాపతో కూతురు ఏ సౌకరాయ్లూ లేని చోట ఏం కషాట్లు పడుతుందో అని, ఇక
ఆగలేక ఏదో ఒక వంక పెటుట్కుని వసుత్ంది. టోబీ నిరాసకత్త, లిజీజ్ వె ౖఖరి ఏనాని బాధపెటిట్ నా, తలిల్, కెరిం, జూలియన్ ఈ ముగుగ్రి
సాయంతో తనకి కాసత్ మోరల్ సపోర్ట్ దొరుకుంటుంది.
ఇవనీన్ ఇలా ఉండగా లిజీజ్ టోబీ మీద

మ పెంచుకుంటుంది, కానీ టోబీ తనని ఒక చినన్పిలల్ గానే చూసుత్నాన్డనీ

కేవలం తన మీద జాలితోనే తనకి చదువు చెపప్డం కంపూయ్టర్ నేరిప్ంచడం లాంటివి చేసాడనీ అరధ్మవుతుంది. దానితో తను ఎవరికీ
అకక్రేల్దని మనోవయ్ధ పెంచుకుని, కర్మంగా మతిభర్మించినటూ
ట్ పర్వరిత్సుత్ంది. ఒకరోజు ఆతమ్హతయ్కు పర్యతిన్సుత్నన్పుప్డు చూసి రకిష్ంచి
మెంటల్ హెల్త్ సపోర్త్ వాళల్కు తెలియచేసేత్, వాళుళ్ తీసుకెళిళ్ ఆసుప లో చేరుసాత్రు. అపుడు టోబీకి అసలు విషయం తెలిసి, తనకి
తెలియకుండానే ఆ అమామ్యికి ఆశలు రేపానని అరధ్మయి సిగుగ్పడి బాధపడతాడు. ఏనా ఆసుప కి వెళిళ్ చూదాద్మని అనాన్ తను
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వెళిళ్ మళీళ్ ఆమెకు కనించడానికి ఇషట్పడడు. 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 ఒంటరిదె ౖపోతుంది.

యాకి మొదటోల్

అపుప్డపుప్డూ వచేచ్ ఫిట్స్ రోజుకి మూడు నాలుగు సారుల్ రావటం, కర్మంగా అవి ఎకుక్వసేపు ఉండటం, పాప వాటిని తటుట్కోలేక
తగిగ్ సాత్యి. చివరికి పాప
టారచ్ర్ పడటం, ఇవనీన్ ఏనా మీద విపరీతమయిన మానసిక ఒతిత్డి కలిగించి తన నమమ్కానిన్, ధెరాయ్నిన్
ౖ

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 చేసాత్రు’ అని అడుగుతుంది. ఆశచ్రయ్కరంగా టోబీ ఆ పనులనీన్ తను నేరుచ్కుని చేసాత్నని, పాపని
వదిలి రాననీ చెపుతాడు. ఆ విరకి త్లో కోపంలో ఏనా ఇదద్ రినీ అకక్డే వదిలేసి అటునుండి అటే ఎయిర్ పోర్ట్ కు వెళిళ్ లండన్
వెళిళ్పోతుంది.
ఏనా లండన్ వెళిళ్ ఏం చేసింది? ఏనాడూ సీసాతో పాలు కూడా పటట్ ని 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 హతుత్కునేలా

ఉంటాయి. ఒకసారి అలా ఫిట్ వచిచ్నపుడు పాప తేరుకుంటుందా లేదా అనన్ టెనష్న్ భరించలేక పాపను ఒంటరిగా వదిలేసి బయటకి
వెళిళ్పోయినపుడు మనకు ఆమె మనసు ఇంత పాషాణమా అనిపిసుత్ంది. అంతలోనే ఆమె సంభాళించుకుని పరిగెటుట్కు వచేచ్సరికి
ఆమె మీద జాలి వేసుత్ంది. లిజీజ్ ఆకతాయితనానిన్, టోబీ నిరల్కాష్య్నిన్ భరిసూత్ తనొకక్తే అనిన్టిమధాయ్ సతమతమయిపోతునన్పుప్డు ‘ఏనా,
ఎందుకు ఇదంతా భరిసుత్నాన్వ్. లిజీజ్ ని ఒకక్టి లాగిపెటిట్ కొటిట్ బయటకి తోసెయ్, అదే చేతోత్ టోబీని కూడా నాలుగు పీకు’ అని
అరవాలనిపిసుత్ంది. హాసిప్టలోల్ పాపనీ టోబీని వదిలేసి వెళిళ్పోతునన్పుప్డు ‘పీల్ జ్ ఏనా, ఇపప్టివరకూ ఒంటరిగా భరించినదానివి,
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ఇపుడు ఓటమితో వెళిళ్పోకు’ అని అడుడ్పడి బర్తిమాలాలని అనిపిసుత్ంది. తనకి ఇంకో బిడడ్ పుడితే

యా మీద

మారుచ్కుని, తన నిష మణని తటుట్కునే శకి త్ వసుత్ందేమో అని ఆశపడుతుంది, కానీ ఆ ఆశ కూడా తీరక ఇంకా

మ కొంచెం దారి
ంగిపోతుంది. తన

కషాట్లే తనకి మించినవి ఉండగా, లిజీజ్ ని కూడా గాలికి వదిలెయయ్కుండా పటిట్ ంచుకోవడం, ఆసుప కి వెళిళ్ చూసి దె ౖరయ్ం చెపిప్ రావటం
చూసేత్ తన మీద గౌరవం కలుగుతుంది.
సమసయ్లకి పరిషక్రం మన చేతిలో లేనపుడూ, వాటి నుండి పారిపోలేనపుడూ ఆ తీవర్తని తటుట్కోడానికి ఒకొక్కక్రూ
ఒకోక్ మారగ్ ం వెదుకుక్ంటాము. ఏనా, టోబీ కూడా అదే పని చేసాత్రు. ఒక పకక్ టోబీ పర్వరత్న, పాప గురించి వాసత్వానిన్ జీరిణ్ంచుకునే
శకి త్ లేక ఎంతసేపూ ఎలుకలు కటట్ డి చెయయ్డంలోనూ, పిచిచ్గా తోటలోని పళళ్ను వందల కొదీద్ సీసాలోల్ కేనింగ్ చేసి దాయటంలోనూ
తనని తను పోగొటుట్కుంటుంది. టోబీ కూడా ఆ బాధలోంచి ఎసేక్ప్ అవవ్డానికే లిజీజ్ తో సమయం గడపడం, ఏనా అడిగిన పనులు
నిరల్ ం చెయయ్డం చేసాత్డు.
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 తటుట్కునే 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 కషాట్లు పడుతుంటే ‘నీ వలల్ నే కదా తను ఏ సహాయమూ దొరకని ఈ
మారుమూలకి వచిచ్ంది. గెట్ ఎ లె ౖఫ్’ అని కాలర్ పటుట్కుని దులపాలనిపిసుత్ంది. మనం ఎంత వదద్ నుకునాన్ జరగాలిస్ంది జరిగే
తీరుతుంది. ఆ పసిపాప అతనిన్ కూడా మాయ చేసుత్ంది. ఏనా పాపని వదిలేసి వెళిళ్పోదాం అని అడిగినపుడు ‘నేను రాలేను, నేను
పాపని

మిసుత్నాన్ను. ఒకసారి

మ పెంచుకునాన్క తనని అలా వదిలేసి నేను రాలేను’ అని ఏడుసాత్డు. అలానే తమకి ఇంకో బిడడ్

పుడితే పరిసిథ్ తి మారుప్ వసుత్ందేమో అని ఏనా ఆశ పడితే ‘పిచిచ్దానా, నీకు అరధ్ం కావటం లేదా?
చుటూ
ట్ మన కలల పర్పంచం ఏరప్రచుకునాన్ం. తను మన

యా రాకముందు నుంచే తన

ణం. ఇంకెవరొచిచ్నా కూడా తన గురించి మన

మా, బాధా తగగ్వు’

అని నచచ్చెపేప్ పర్యతన్ం చేసాత్డు. 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

ఇదద్ రి మధాయ్ జారిపోతునన్ అనుబంధానిన్, మనవరాలి రాకతో సరిదిదుద్కోవాలని ఆశిసుత్ంది. కానీ యా పరిసిథ్ తి ఆమెకి ఒక షాక్ లాగా
తగులుతుంది, ఎంతంటే పాపకి ఇవవ్డానికని తీసుకొచిచ్న కూతురి చినన్పప్టి టెడీడ్ బేర్ ని ఇవవ్కుండానే తీసుకువెళిపోయేంత.
దానికితోడు కూతురూ అలుల్డూ మధయ్ అనుబంధం ఈ పాప వలన ఎకక్డా పాడయిపోతుందో అని భయం. పాపని ఇంటికి తీసుకు
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

వెళతాను అనన్పుప్డు కూడా టోబీకి ఇషట్మే కదూ అని పదే పదే అడుగుతుంది. కూతురితో అనుబంధం గటిట్ పరచుకోవాలనే ఉనాన్,
ఎలానో తెలియదు. తన మని వివరంగా బయటకి చెపప్డానికి అహంభావం అడడ్ ం వసుత్ంది. దానితో కూతురితో మాటాల్డాలంటే ఏదో
ఒక సిలీల్ సమసయ్ని సాకుగా చేసుకుని, దానితో ఏనాని ఇంకా విసుగెతిత్సూత్ ఉంటుంది. పాప పరిసిథ్ తికి బాధతోనే ‘పాపని మనం
యిన్ చేసుకోలేమా, ఆఖరికి పెట్స్ ని కూడా

యిన్ చేసుకోగలం కదా’ అంటూ అసంబదధ్ ంగా మాటాల్డి అందరికీ విసుగు

తెపిప్సుత్ంటుంది. కానీ మొదట టోబీ గురిత్సాత్డు, అది ఆవిడకు ఏనా పటల్ పాప పటల్

మనీ, ఆందోళననీ వయ్కత్పరిచే మరగ్ ం అని. తనని

సానుభూతితో అరధ్ం చేసుకుని ఏనాకి కూడా అరధ్మయేయ్లా వివరిసాత్డు.
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
/అనుభవించినటూ
ట్ 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 సె ౖరా షా బయో ఫికాల్ నావెల్ అనొచుచ్. పుసత్కంలో మొదటి భాగం అంతా, అంటే

యా పుటుట్క, ఆరోగయ్ సమసయ్లూ,

పాపను వదిలేసి వెళిళ్పోవాలనుకోవడం, పాపతో కలిసి వసతులులేని పలెల్ టూరికి వెళల్డం మొదలె ౖనవనీన్ ఆవిడ నిజజీవితంలోని
భాగాలే. కాకపోతే మిగిలిన పాతర్లూ వాటి పర్వరత్నా, సంఘటనలూ మాతర్ం కలిప్తం. తలిల్దం లుగా పాప గురించిన ఆలోచనలూ,
కొనిన్ పర్తిసప్ందనలూ చదివే వారికి వాసత్వానికి దూరంగానూ, అసంబదధ్ ంగానూ అనిపిసాత్యి. కానీ నిజంగా అవి తమకు కలిగిన
భావాలూ, తమ పర్వరత్నా అని ఆవిడ నిజాయితీగా ఒపుప్కుంటారు. కాకపోతే ఆవిడ సహచరుడు మాతర్ం టోబీ పాతర్కు ఏమాతర్మూ
సూఫ్రి త్ కాదు అని చెపుతారు. ఆయన వంట చేయడం , పిలల్ ను చూసుకోవడం లాంటి పనులు
చేసూత్ తనకి తీరిక కలిప్సేత్, తను ‘అసత్మానూ వంటిటోల్ కుసీత్లు పడుతూ, భరత్తో కూతురితో
విసిగిపోతునన్ ’ గురించి కథ రాసుకుంటూ కూరుచ్నాన్ను అని చమతక్రిసాత్రు. ఆవిడ పుసత్కం
గురించీ, పుసత్కం రాయడానికి దారితీసిన సంఘటనల గురించీ చెపిప్న వివరాలు Difficult Truths
అనే ఇంటరూవ్య్లో చదవొచుచ్.
రచయితి
ఘ్ నిత్ న్ కుటుంబానికి చెందిన Saira Shah
ర్ గురించి: ఆఫ

ఇంగా
ట్ పెరిగిన రచయితి
ర్ , టీ
ల్ ండో
ల్ పుటి
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త్ . ఆఫ
సృట్ కర
ఘ్ నిత్ న్ౖ పె ర య్ ఆకర్మణ సమయంలో ఆమె ౖ ధె రయ్ంగా

ర్ జోన్ మధయ్ రిపోర
గ్ పనిచే రు. Beneath the
ట్ రా

Veil, Death in Gaza మరియు Unholy War అనే మూడు డాకుయ్మెంటరీ చితా
ర్ లను అందించారు. ఈ చితా
ర్ లకు ఎమీమ్
ౖ ర్ లో బి
అ రు
డ్ లూ, కరెంట్ ఎఫె
డ్ నూ అందుకునాన్రు. మొదటి రెండూ యూ టూయ్బ్ లో
ర్ టీ అకాడమీ టెలి జన్ అ రు
లభయ్ం. ఆమె పురుష షంలో పరయ్టించి తన అనుభ లను, పరి లనలనూ కలిపి ర్

త్ కం “The
న మొదటి పుస

Storyteller’s Daugther” (Beneath the Veil కు ఆధారం), ఆఫ
ఘ్ నిత్ న్ చరిత
ర్ నూ, సంసక్ృతినీ, అకక్డి

మాజిక

త్ కంగా పేరొక్ంటారు. ఆమె తండి
పరిథ్ తులనూ త్ స కతకు దగ
గ్ రగా చూపించిన పుస
ర్ Idries Shah, తముమ్డు Tahir Shah

కూడా పేరునన్ రచయితలు.
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ఓ మతిమరపు పొ
ర్ ఫెసర్ పే
ర్ 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 ముగుగ్రి అపురూపమయిన, సవ్చచ్మయిన
మకధ ఇది.
ఓ ఇదద్ రు వయ్కుత్ ల మధయ్ సేన్హమో, బంధమో నాలుగు రోజులు నిలవాలంటే
ఇదద్ రివె ౖపు నుంచీ ఎంతో అవగాహనె ౖనా ఉండాలి లేదా బోలెడ్ ంత శర్దధ్ ఉండాలి. ఎదుటి వాళళ్
ఇషాట్యిషాట్లను జాగర్తత్గా గురుత్పెటుట్కుని, నువువ్ నాకెంతో ముఖయ్ం అనన్ ఎరుకని పర్తీ నిమిషం
కలిగిసూత్ జాగర్తత్గా కాపాడుకుంటేనేగానీ ఆ బంధం నిలవడం కషట్ం. ఆఖరికి కుటుంబసభుయ్ల మధయ్
కూడా ఇవనీన్ తపప్ని ఆనవాయితీలుగా మారిపోయిన పరిసిథ్ తులు. అటువంటిది అసలు తనెవరో, తమ
మధయ్ ముందురోజు ఏం జరిగిందో కూడా గురుత్ంచుకోలేని మనిషితో సేన్హం చెయయ్టం ఎవరికెనా
ౖ
ఎలా సాధయ్ం? అవతలి వాళల్కి గురుత్ండకపోవడం 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 పరిసిథ్ తి ఏంటి? ఓ గంట తం ఏం జరిగిందో
గురుత్ండదు. తనకి ఎవరు ఏమవుతారో తెలీదు. తను నినన్ జరిగింది అనుకుంటునన్దీ, తనకి గురుత్నన్వీ ఎపుప్డో ఇరవయేయ్ళళ్ తం
జరిగినవనీ, తనకి వరత్మానమూ, భవిషయ్తూ
త్ అనేవి లేవూ, మిగిలింది కేవలం భూతకాలం మాతర్మే అని తెలిసేత్ ఆ మనిషి మానసిక
పరిసిథ్ తి ఎలా ఉంటుంది? వీటనిన్టికీ ఒక హృదయ్మై న కథారూపం జపాన్ కు చెందిన రచయి

Yoko Ogawa

సిన The

Housekeeper and the Professor అనే పుసత్కం. ఆంగాల్నువాదం చేసినది Stephen Snyder.
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

కథాకాలం 1992 మారిచ్ లో మొదలవుతుంది. అనగా అనగా ఓ లెకక్ల

ఫెసర్ గారు. వయసు అరవె ౖకి కాసత్ అటూ

ఇటూ. మహా మేధావి. నంబర్ థియరీలనీన్ ఈయన వేళళ్కొసల మీదే కొలువు తీరిచ్కూరుచ్ంటాయి. ఏ అంకె చెపిప్నా దాని విశిషట్తని,
అదే సాపతయ్ం ఉనన్ అంకెలు లకష్ రేంజోల్ ఉనాన్ కూడా చిటికేలో చెపెప్యయ్గలరు. అంతే కాదు ఏ లెకక్ల సిదాధ్ంతానన్యినా సరే
తడుముకోకుండా, బురర్ గోకోక్కుండా వివరించగలరు. ఇంత మేధావికీ ఓ చినన్ కషట్ం. దాదాపు ఇరవయేయ్ళళ్ తం 1975 లో జరిగిన
పర్మాదంలో తలకి దెబబ్ తగలడంతో పర్సుత్తం జాఞ్పకశకి త్ కేవలం ఎనభె ౖ నిమిషాలకు పరిమితమయిపోతుంది. ఏ విషయమూ ఎనభె ౖ
నిమిషాలకు మించి జాఞ్పకం ఉండదు. కాకపోతే పర్మాదానికి జరగడానికి ముందు జరిగిన విషయాలు మాతర్ం అనీన్ అలానే

గురుత్నాన్యి. కొతత్ విషయాలు మాతర్ం మెదడులోకి వెళాళ్లంటే, నిండిపోయిన రికారిడ్ ంగ్ టేప్ మొదటికి తిపిప్నటుట్ ఎనభె ౖ నిమిషాల

తరావ్త మొతత్ం తుడుచు పెటుట్కు పోతాయి. అందుకని ముఖయ్మయిన విషయాలు చినన్ చినన్ చీటీల మీద రాసుకుని, వేసుకునన్ కోటు
నిండా పినున్లతో గుచుచ్కుని, కదులుతునన్ నోటీస్ బోరుడ్లా ఉంటారనన్మాట. ఆ చీటీలోల్ అతి ముఖయ్మయినది “నా జాఞ్పకశకకి త్
కేవలం ఎనభె ౖ నిముషాలు మాతర్మే” అనన్ది.

ఫెసర్ గారికి చినన్తనంలోనే తలిల్దం లు పోతే, అనన్గారు పెంచి చదివిసాత్రు. 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 మేగజె ౖనిస్క్ పంపుకుంటూ తన రూమ్ లోనే కాలం గడుపుతుంటారు. అతనికి ఇంకే

పంచిక విషయాలూ

పటట్ వు. ఎవరితోనె ౖనా మాటాల్డాలనాన్ విపరీతమై న జంకు. ఎవరిని కలిసినా వాళళ్ షూ సె ౖజ్, లేకపోతే పుటిట్ న తేదీ, ఫోన్ నంబర్ ఇలా
ఏదో ఒకటి పాస్ కోడ్ అడిగినటుట్గా అడగటం, వాళుళ్ చెపిప్న నంబర్

ముఖయ్త చెపిప్, దానితో తనకి సంబంధమునన్ విషయం

ఏదనాన్ చెపప్టం ఒక అలవాటు. అలా అని దానితో వాళుళ్ ఆయనకి గురుత్ంటారు అనేమీ కాదు. అలా పర్తీది తనకి తెలిసిన లెకక్లతో
ముడిపెటుట్కోడం ఆయనకి ఒక సాంతవ్న. ఎనభె ౖ నిమిషాల కాలం దాటితే ఎవరె ౖనా 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 చేసుత్ంది

వదినగారు. ఆ హౌస్ కీపర్ కాటేజ్ లోకి రాకపోకలకు తోటలోకి ఉనన్ చినన్గేట్ మాతర్మే వాడాలనీ, మెయిన్ ఇంటి చుటుట్పకక్లకి
రాకూడదనీ, ఏ విషయంలోనూ ఆసకి త్ చూపించకూడదనీ నియమాలు పెడుతుంది వదినగారు.

ఫెసర్ గారి మతిమరుపుని,

చినన్పిలల్ ల కనాన్ అధావ్నన్మైన ఆయన అలవాటల్ నీ భరించలేక ఏజెనీస్ నుంచి వచిచ్న ఏ ఉదోయ్గినీ ఎకుక్వ రోజులు అకక్డ పనిచేయయ్లేక
మానేసుత్ంటారు. అలా ఓ తొమిమ్దిమంది వచిచ్ వెళాళ్క ఏజెనీస్ ఓ కొతత్ హౌస్ కీపర్ ని పంపిసుత్ంది. కధ కోసం ఆమె పేరు అనామిక
అనుకుందాం. అనామిక తన బాధయ్తలు తెలుసుకోడానికని వదినగారిని వచిచ్ కలిసుత్ంది. తనేం పనులు చెయాయ్లో చెపప్డంతో పాటూ,
యధావిధిగా అనిన్ రూల్స్ కూడా నికక్చిచ్గా చెపేప్సి, మరాన్టి నుండీ పనిలోకి రమమ్ని చెపిప్ంది వదినగారు.
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

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 సె ౖజు 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 సె ౖజ్ ఎంతనో, నీ ఫోన్ నంబర్ ఏంటనో అడగటం, లోపలకి రానివవ్డం ఓ ఆనవాయితీ అయిపోయింది. ఇలుల్
శుభర్ం చేసి, వంట చేసి, బటట్ లు ఉతికి ఐరన్ చెయయ్డం లాంటి పనులు చేసుకుంటుంటే,

ఫెసర్ గారు రూంలో మేథ్ పజిల్స్ పూరిత్

చెయయ్టంలో ఉంటారు. ఆయన టేబుల్ నిండా, ంద నేల మీదా గుటట్ లుగా రకరకాల మేథ్ మాగజె ౖన్స్, పేపర్స్, పెనిస్ల్స్, ఎరేజర్స్
చిందరగా పడేసి ఉంటాయి. ఎపుప్డూ మేథ్స్ గురించే ఆలోచిసూత్ తనలోకంలో ఉంటూ, ఎవరె ౖనా కదిపితే కరిచినంత పనిచేసుత్ంటారు.
అందుకని ఆయన మధాయ్నన్ం బోజనం చేసి వి ంతి తీసుకునే టె ౖంలో మాతర్మే ఆయన రూం సరేద్ పనిపెటుట్కుంటుంది. లెకక్ల
గురించి తపప్ ఇక మిగతా విషయలేమీ ఆయనకి ఏమీ తెలియదు. చివరికి డ్ టోస్ట్ చేసుకోవాలంటే టోసట్ రోల్ ఎంత సేపు పెటాట్లో,
ఎలా పెటాట్లో కూడా చూపించాలిస్ందే. అదే పైర్మ్ నంబర్స్ గురించో, ఎమికబుల్ నంబర్స్ గురించో చెపప్మంటే మాతర్ం అరిటిపండు
వొలిచి పెటిట్ నంత వివరంగా, ఆసకి త్గా వివరిసాత్రు. 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 చినన్పిలాల్డు ఒకక్డే ఇంటోల్ ఉండటం మంచిది కాదనీ, పిలల్ లు తలిల్ దగగ్రే ఉండాలనీ
కోపప్డి, మరాన్టి నుండీ సూక్ల్ కాగానే ఇకక్డికే నేరుగా వచెచ్యయ్మని కొడుకుతో చెపప్మని చెపాత్రు. తను ఇంటి దగగ్రే ఉనన్ పార్క్ లో
సేన్హితులతో ఆడుకుంటూ ఉంటాడనీ, భయమేమీ లేదనీ చెపిప్నా ససేమిరా వినరు. అలా పిలల్ లిన్ కెంల్ౖ ట్స్ ఇంటికి తీసుకురావటం, తను
పని చేసే ఏజెనీస్ రూల్స్ కి విరుదధ్ ం కనుక, ఇక తపప్క ఏజెనీస్ వాళళ్తో విషయం చెపిప్ వాళళ్ అనుమతి తీసుకుంటుంది అనామిక.
మరాన్డు సూక్ల్ అవవ్గానే కొడుకు తలిల్ ఇచిచ్న ఆనవాళళ్ పర్కారం
అవాయ్జమై న

ఫెసర్ ఇంటికి వసాత్డు. పిలాల్డిని చూడగానే ఆయనకి ఏదో

మ కలుగుతుంది. తన తల ఆపాయ్యంగా నిమిరి, తన తల ఫాల్ట్ గా ఉండటంతో తనకి సేక్ ర్ రూట్ గురోత్ సుత్ందని

చెపిప్, రూట్ అని ముదుద్ పేరు పెటాట్రు. వెంటనే మరిచ్పోకుండా అనామిక వివరాలు రాసుకునన్ చీటీమీదే పకక్గా ఒక చినన్పిలాల్డి
బొమమ్ గీసుకుని, ంద రూట్ అని రాసుకునాన్రు. అది వాళిళ్దద్ రి మధయ్ నిరవ్చించలేని అనుబంధానికి నాంది.
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

రోజూ రూట్ రాగానే

ఫెసర్ తను చేసుత్నన్ పనులనీన్ వదిలేసి తన రూమ్ లోంచి బయటకి వచిచ్, రూట్ కిచెనోల్

టేబిల్ దగగ్ర కూరుచ్ని హోమ్ వర్క్ చేసుకుంటుంటే పకక్నే కూరుచ్ని అవసరమై తే హెల్ప్ చెయయ్డం మొదలుపెడతారు. రోజూ ఇకక్డ
పని ముగించుకుని ఇంటికి వెళిళ్ అపుడు వండి డినన్ర్ పెడితే పిలాల్డికి ఆలసయ్మయిపోతుంది కాబటిట్ పిలాల్డినీ, మళీళ్ వేరుగా వండటం
అనవసరమై న పని కాబటిట్ అనామికనీ ఇకక్డే తనతో పాటే భోజనం చెయయ్మని ఒపిప్సాత్రు. ఏజెనీస్ తన జీతం నుండి ఖరుచ్లు
మినహాయించుకొనే ఒపప్ందం మీద అనామిక అందుకు ఒపుప్కుంటుంది. రోజూ రూట్ హోం వర్క్ చేసుకోవటం అయిన తరావ్త
ముగుగ్రూ కలిసి భోజనం చెయయ్టం, తరావ్త మిగిలినవి శుభర్ం చేసి సరిద్ అపుడు ఇంటికి బయలుదేరటం జరుగుతుంటుంది. తను
ఒంటరిగా భోజనం చేసేటపుప్డు చినన్పిలల్ లాల్ చుటూ
ట్
ంద పోసుకుని, మూతినిండా అంటించుకొని, చపుప్డు చేసూత్ తినే

ఫెసర్,

రూట్ పకక్నునన్పుప్డు మాతర్ం తనకి తెలీకుండానే శుభర్ంగా, పదధ్ తిగా తింటూ ఎంతో బాధయ్తగా పర్వరిత్ంచడం అనామికని
ఆశచ్రయ్పరుసుత్ంది.
ఇక హోం వర్క్ సమయంలో అయితే చెపప్నకక్రేల్దు. రూట్ కి లెకక్లు హెల్ప్ చేసినపుడు, లెకక్కి ఆయన ఆనస్ర్
చెపెప్యయ్టం కనాన్, అది తనంతట తను కనుకోక్వడానికి

తస్హిసుత్ంటారు. సరె ౖన జవాబు కనుకుక్నే పర్యతన్ంలో ఒకోక్సారి మనకి

ముందు తెలియని ఎనోన్ కొతత్ సమసయ్లకి జవాబులు దొరుకుతాయని చెపాత్రు.
చూసి అనామికకి ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది. తం

ఫెసర్ రూట్ మీద చూపించే ఆపాయ్యతా, శర్దధ్

మొహం కూడా తెలీని కొడుకిక్ తం

మ లాంటి

మ దొరికిందని

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

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

రేడియోని బాగుచెయియ్ంచాలని అడుగుతాడు. కషట్పడి దానికోసం ఆ లెకక్ని సాధిసాత్డు. ఇక రోజూ హోమ్ వర్క్ అయిపోగానే ఇదద్ రూ
కలిసి రేడియో పెటుట్కుని వినడం మొదలుపెడతారు. దానితో కధలో కొతత్ చికుక్లు వసాత్యి.

ఫెసర్ గారికి తెలిసిన ఆటగాళళ్ందరూ

1975 ంతం వాళుళ్. ఇపుడేమో వాళళ్ందరూ రిటె ౖర్ అయిపోయి టీములో కొతత్వాళుళ్ ఉనాన్రు. ఆయనకి తనకేం జరిగిందో
గురుత్లేకపోయినా, తనలో ఏదో తేడా ఉందని మాతర్ం తెలుసు. అందుకని అలా తన వరత్మానం అంతా తన గతమే అని లీలగా
తెలుసుత్నన్ సమయంలో తనలో తనే ముడుచుకుపోతారు. రూట్ కి
నారమ్ల్ కాదు అని అనిపించినా కష్ణంలో

ఫెసర్ మెమొరీ

బల్ ం కొంచెం తెలుసు. తను అందరిలా

ఫెసర్ బాధపడతారనీ తెలుసు. అది ఆ చినిన్ మనసుకి ఇషట్ంలేదు. అందుకని ఆయన తన

ఫెవేరేట్ ఆటగాడు ఫీల్డ్ లోకి రావటం లేదేం అని ఆలోచిసుత్ంటే, ఒకసారి ముందే అవుట్ అయి వెళిళ్పోయాడనీ, ఒకసారి కాలికి
దెబబ్తగిలిందని ఆడలేదనీ, ఒకసారి అపుడే ఆడి వెళిళ్పోయాడు మీరు వినలేదనో చెపిప్ అపప్టికి నెటుట్కొసుత్ంటాడు.
ఇలా ఉండగా ఒకరోజు తలీల్ కొడుకులిదద్ రూ వూరోల్ జరుగుతునన్ బేస్ బాల్ ఆట చూడటానికి వెళాళ్లని అనుకుని,
ఫెసరిన్ కూడా తమతో రమమ్ని అడుగుతారు. దాదాపు రెండు దశాబాద్ల తరువాత జనసమూహంలోకి వెళిళ్న

ఫెసర్ మొదట

బిడియంతో ఉనాన్ తరావ్త ఆటనీ, జనానీన్, రూట్ తో కలిసి ఆట చూడటానీన్ బాగా ఆనందిసాత్రు. ఆట ముగిసిన తరావ్త రా పది
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

గంటలపుప్డు

ఫెసరిన్ ఇంటోల్ దింపి వెళళ్డానికి వసాత్రు. అలవాటులేని అలసటా, తెలియని ఉదివ్గన్తా కలిసి

ఫెసరిక్ ఒళుళ్

తెలియకుండా జవ్రం వచిచ్ దాదాపు స హలేని సిథ్ తిలో 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 సిథ్ తిలో 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

విరుదధ్ ంగా కెయింట్
ఇంటోల్ గడపటం రూల్స్ ని అతికర్మించడమే అనీ,
ౖ
కష్ణంనుంచే

ఫెసర్ గారి వదిన గారు కంపల్ యింట్ చెయయ్డం వలన ఆ

ఫెసర్ ఇంటోల్ ఉదోయ్గం ముగిసిందనీ” చెపిప్ మరాన్టి నుండీ వేరే కల్యింట్ దగగ్ర పనికి వెళళ్మని నిషక్రష్గా చెపాత్డు.

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
నుండి ఫోన్ వసుత్ంది. కంగారు పడుతూ వెళేల్సరికి అకక్డ హాలోల్ కొడుకూ,
భయపడుతునన్ అనామికతో వదినగారు “అకక్డ తన ఉదోయ్గం ముగిసాక ఇంకా
కొనసాగిసుత్నాన్రనీ,

ఫెసర్ ఇంటికి వెళళ్మని ఏజెనీస్

ఫెసర్, వదిన గారూ కనిపిసాత్రు. ఏమయిందో అని
ఫెసర్ తో ఏదో దురుదేద్ శయ్ంతోనే వాళుళ్ పరిచయం

ఫెసర్ దగగ్ర ఆసిథ్ ఏమీలేదు కాబటిట్ ఆశలు వదులుకోమనీ” కఠినంగా మాటాల్డుతుంది. రూట్ తను సూక్ల్

లె ౖబర్రీ నుంచి కధల పుసత్కం తెచుచ్కునాన్ననీ, దానిన్

ఫెసరోత్ కలిసి చదువుకోవాలని అకక్డికి తలిల్కి తెలీకుండానే వచాచ్ననీ చెపిప్నా

దానిన్ వినిపించుకోకుండా ఇదద్ రినీ నిందిసుత్ంది. అపప్టివరకూ మౌనంగా కూరుచ్నన్

ఫెసర్ విసురుగా లేచి “ఆ పిలాల్డిని అలా

వదిలేయ్”, అని ఒక కాగితం మీద ఒక ఈకేవ్షన్ (యూలర్ ఫారుమ్లా, వివరణ కోసం చివరన నోట్ చూడండి) రాసి వదినగారి
ముందు పెటేట్ సి 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 వసుత్ంది. దానితో మళీళ్

ఫెసరిన్ రోజూ చూడొచుచ్ అని రూట్ కూడా ఎంతో సంతోషిసాత్డు. మళీళ్ ముగుగ్రి సేన్హం యధావిధిగా సాగుతుంది. రోజులు అలా
గడుసుత్ండగా

ఫెసర్ జాఞ్పకశకి త్ ఎనభె ౖ నిమిషాల నుండి నెమమ్దిగా ఇంకా తకుక్వ సమయానికి పడిపోవడం గమనించి అనామిక

ఆందోళన పడుతూ ఉంటుంది.

తవ్రలో రూట్ పుటిట్ నరోజు రాబోతుందని తెలిసి అది తన ఇంటోల్ సెలె ట్ చెయాయ్లని చెపాత్రు
నెలలపాటు కషట్పడి కనుకొక్నన్ ఒక

ఫ్ కి

ఫెసర్. కొనిన్

ఫెసరిక్ మొదటి బహుమతి రావటంతో, ఆ సందరభ్ంగా ఆయనకి తెలీకుండా సెలె ట్

చెయాయ్లని తలీల్ కొడుకులిదద్ రూ అనుకుంటారు. ఆయనకి ఏం బహుమతిగా ఇవావ్లా అని అలోచించి, ఆయనకీ ఎంతో ఇషట్మయిన
బేస్ బాల్ ఆటగాడి బొముమ్నన్ సెప్షల్ ఎడిషన్ కార్డ్ ఇవావ్లని అనుకుంటారు. దానికోసం ఎంతో కషట్పడి, ఎనోన్ షాపులు తిరిగి చివరికి
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సంపాదిసాత్రు.

ఫెసర్ కూడా రూట్ కోసం ఒక మంచి లెదర్ బేసాబ్ల్ గల్వ్ బహుమతిగా ఇసాత్రు. రూట్ ఇచిచ్న బేసాబ్ల్ కార్డ్ ని

తాడుకి కటిట్ మెళోళ్ వేసుకుంటారు.

ఫెసర్ జాఞ్పకశకి త్ అపప్టికే బాగా కీష్ణించి, కనీసం రెండు నిముషాలు కూడా గురుత్ండకుండా

పోవడంతో వదినగారు ఆయనిన్ ఒక లాంగ్ టర్మ్ కేర్ ఫెసిలిటీలో చేరిచ్, తను కూడా ఆయనకు తోడుగా అకక్డే ఉండిపోతుంది.
జాఞ్పకాలకూ, శారీరక వె ౖఫలాయ్లకూ అతీతంగా వారి అనుబంధం చిరకాలం కొనసాగింది. పర్తీ వీకెండ్ తలీల్
కొడుకులిదద్ రూ

ఫెసరిన్ చూడడానికి వెళిల్ అతనితో సాయంతర్ం వరకూ సమయం గడిపివసుత్ంటారు. వాళిళ్దద్ రూ ఎవరో కూడా

ఫెసరిక్ ఏమాతర్మూ గురుత్ లేదు, కానీ పర్తీసారీ రూట్ ని చూడగానే ఆయనలో ఏదో అనిరవ్చనీయమై న ఆపాయ్యత పొంగుతుంది.
చూడగానే ఆపాయ్యంగా తలనిమిరి, నీ తల సేక్ ర్ రూట్ లా ఉంది అని, హృదయానికి హతుత్కుంటారు. రూట్,

ఫెసర్ లానోల్

దాగుడుమూతలు ఆడుతుంటే అనామిక, వదినగారు దూరంగా కూరుచ్ని వాళళ్ని గమనించడం, ఇంటినుంచి తెచిచ్న లంచ్ తిని
కబురుల్ చెపుప్కుని ఆఖరు బస్ పటుట్కుని ఇంటికి తిరిగి రావటం...
మనం కథ దగగ్ర ఇకక్డితో ఆగిపోదాం. ఆ తరావ్త ఏమయియ్ందో ఎవరికి కావాలి? రూట్ పెదద్ వాడయియ్ లెకక్ల టీచర్
అయాయ్డు.

ఫెసర్ ఇచిచ్న గోల్ వ్ ఇపప్టికీ ఎంతో అపురూపంగా దాచుకునాన్డు. ఆయన రూట్ ని హృదయానికి హతుత్కునన్పుప్డలాల్,

ఇదద్ రి మనసులోల్ని

మను తనూ అందుకోవాలని పర్యతిన్సుత్నన్టుట్, రెండు హృదయాలనూ తాకుతూ రూట్ ఇచిచ్న కార్డ్

ఫెసర్

మెళోళ్ ఇంకా వేళాళ్డుతూనే ఉంది. అంతకనాన్ మనం తెలుసుకోవాలిస్ంది మాతర్ం ఇంకేం ఉంది? ఎవరనాన్రు, మనుషుల మధయ్
బంధాలు సాగాలంటే రకత్సంబంధాలూ, ఇచిచ్ పుచుచ్కోడాలూ, పరసప్ర అవసరాలూ తపప్వని?
కథ పూరత్యేయ్సరికి మనసుని ఒక చెపప్లేని అనుభూతి కమేమ్సుత్ంది. అది దిగులూ, విచారమూ, సంతోషమూ,
నిరిల్పత
త్ అంటూ విడదీసి చెపప్గలిగేదేదీ కాదు. బహుశా అనీన్ కలగలిసిన మిశర్మ అనుభూతులు మేళవించిన సథ్ బద్త. కొంచెం సేపు
కళుళ్ మూసుకుని పుసత్కానిన్ అలానే గుండెల మీద పెటుట్కుని మౌనంగా ఉండిపోవాలనిపిసుత్ంది.
i

*** Euler's Formula explianed. eπ +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
సెలల్ ర్స్ అవారుడ్తో పాటూ, మరి కొనిన్ అవారుడ్లు కూడా లభించాయి. చాలా బుక్ రీడింగ్ కల్బ్స్, సరిక్ల్స్ లో పర్ముఖంగా చదవబడిన
పుసత్కం ఇది. Stephen Snyder అనువాదం ఎంతో సరళంగా, చకక్ని

తిలో కూరచ్బడిన పాటలా సాగిపోతుంది. ఎంతో సరళమై న

పదాలతో, వాకాయ్డంబరం లేని కధనం. కధలో భాగంగా అలల్ బడడ్ 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 పేరుల్ండవు, ఒకక్ బేస్ బాల్ ఆటగాళల్కి తపప్. అలా పేరుల్ లేకపోవడంతో ఈకథని ఏ

ంతం

వాళళ్కి అనవ్యించుకునాన్ అంతే సహజంగా ఉంటుంది. పర్ధాన పాతర్లకి మనం నారాయణరావు, సుజాత లాంటి పేరుల్ గనక
పెటుట్కుని, 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 గురుత్కు తెచిచ్ందని కూడా చెపుతారు.
రచయి

గురించి: Yoko Ogawa జపనీస్ భాషలో దాదాపు ఇరవె ౖకి పె ౖగా 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

భాషలోల్కి అనువదించబడాడ్యి. చాలా రచనలకు గానూ జపానోల్ ని పర్ముఖమై న 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)
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

సర
గ్ ంలో పాఠాలు
The Five People You Meet in Heaven

చినన్పుప్డు పిలల్ లనందరినీ వెనెన్లోల్ మంచమేసి కూరోచ్పెటిట్ అనాన్లు తినిపిసూత్, అమమ్మోమ్ నాయనమోమ్ రాజకుమారుల

కధలూ మాయలమరాఠీ కథలూ చెపేత్, వాటి కోసమే సెలవుల కోసమూ, ఎంత తొందరగా రా అయిపోయి, వాళళ్ పనులు పూరత్యి

కథలు చెపేప్ సమయం కోసమూ ఆతర్ంగా ఎదురుచూసేవాళళ్ం. ఆ కథలోల్ రాజకుమారుడు చేసిన సాహసాల సూఫ్రితో
త్ , కలలోల్

యుదాధ్లు చేసి పకక్న పడుకునన్వాళళ్ డొకక్లోల్ కతిత్ దూసేది ఒకరె ౖతే, ఆ మాం కులు కలోల్కివచిచ్ పకక్లు తడిపేది ఒకరు. అయినా

డొకక్లో తనిన్ంచుకునన్వాళూళ్, పకక్లు తడిపిన వాళూళ్ కూడా మరాన్టికి ఇంకో కథకోసం సిదధ్ ం. ఆ కథలకీ, కథనానికీ ఉనన్ శకి త్

అటువంటిది మరి. కాసత్ సృజనాతమ్కత ఉనన్వాళల్యితే కథకీ, కలలో జరిగినవాటికీ కొంచెం రంగులదిద్ సావాసగాళళ్కి తమ వీరగాథలు

వినిపించేసాత్రు. అదే సృజనాతమ్కత ఇంకొంచెం పొంగిపొరలితే ఇదుగో ఇలా Mitch Albom లా మనలిన్ నిజమేనేమో అని

భర్మింపచేసేంత యుకి త్గా రసవతత్రమై న కథలు అలేల్ సాత్రు.

Mitch చినన్పుప్డు థాంక్స్ గివింగ్ సెలవులకి బంధువులందరూ కలిసినపుడు పెదద్ వాళుళ్ పిలల్ లకి ఎనోన్ కథలు చెపేప్వారట,

జరిగినవి కొనీన్, కలిప్తాలు కొనీన్నూ. వాటిలో ఒక అంకుల్ చెపిప్న కథ Mitch మై ండోల్ బాగా ముదర్పడిపోయింది. ఆయనకు ఒకసారి
జబుబ్ చేసి ఆసుప లో ఉనన్పుప్డు, ఓ రా వేళ చనిపోయిన బంధువులు కొందరు ఆయన మంచం చుటూ
ట్ చేరి, వాళళ్ందరూ

ఆయనకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్మనీ, వచెచ్యయ్మని పిలిచారట. అపుడు ఆయన వాళళ్ను ‘నేనిపుప్డే రాను పొండి’ అని కసిరి
పంపేసాను అని చెపేప్వారు. ఆయన కలిసినపుడలాల్ పిలల్ లు ఈ కధని మరీ మరీ అడిగి చెపిప్ంచుకునేవారట. ఆ కథ గురించి

ఆలోచించినపుడలాల్ Mitch కి ‘అసలు జీవితం అంటే ఏంటి? చావు తరావ్త జీవితం ఉంటుందా? సవ్రగ్ ం అనేది నిజంగా కథలోల్

వరిణ్ంచినటూ
ట్ సకల సౌఖాయ్లకూ సంతోషాలకూ కేందర్ంగా ఉంటుందా? ఒకవేళ వేరేలా ఉంటే అది ఎలా ఉంటుంది? ఈ లోకంలో
మనకి తెలిసినవాళుళ్ మళీళ్ అకక్డ కలుసాత్రా?’ లాంటి ఊహలనీన్ వచేచ్విట. కథలలల్ టంలో నేరప్రె ౖన Mitch ఆ కథ ఆధారంగా,
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

సవ్రాగ్నిన్ వేదికగా చేసుకుని తన ఊహలకు మెరుగులు పెటిట్ , ఆ అంకుల్ నే ముఖయ్పాతర్గా చేసి The Five People You Meet in

Heaven అనే పుసత్కానిన్

సేసారు.

మనిషి ఈలోకంలో బర్తికిననాన్ళూళ్ తనకి దొరికినవాటికనాన్ పొందలేకపోయిన వాటికే ఎకుక్వ

ధానయ్తనిచిచ్, ఏదో ఒక

అసంతృపిత్తోనే జీవితానిన్ గడుపుతాడు. ఆ అసంతృపుత్ల వెలుల్వలో తనకు దొరికిన దానిన్ కూడా ఆసావ్దించలేకపోతునాన్ననే ఎరుక

మనలో చాలామందికి ఉండదు. ఇలా నాకే ఎందుకు జరిగింది అనో, అలా ఎందుకు జరగలేదు అనో జవాబు దొరకని పర్శన్లు. ఆశ
నిరాశలు, రాగదేవ్షాలు ... వీటనిన్టి వూగిసలాటలోనే జీవితం గడిచిపోతుంది. అదృషట్మో దురదృషట్మో చావు ఇకక్డి జీవితానికి ఓ

ముగింపు పలుకుతుంది. అనిన్ వేదనలూ ఇకక్డితో అంతమయిపోతాయనీ, జీవుడికి విముకి త్ దొరుకుతుందనీ నముమ్తాము. అయితే

మరణం తరావ్త కూడా మనిషి (ఆతమ్??) ఆ రాగదేవ్షాలనూ, అసంతృపుత్లను, సందేహాలనూ మోసుకు తిరుగుతూ ఉంటే???? ఏ

కరుణాహృదయులో ఆ చికుక్ముడులు విడదీసి, మన జీవితానిన్ మనకి గోచరించని కొతత్ కోణంలో ఆవిషక్రించి, ఆ అసంతృపిత్ నుండి
విముకి త్ కలిగిసేత్ ఎంత బావుంటుంది కదూ? కానీ ఎవరా బాధయ్త తీసుకునేది? ఆ బాధయ్త సరిగా నిరవ్రిత్ంచాలంటే వారికి మన జీవితం

గురించి తెలియాలి. పర్తయ్కష్ంగానో పరోకష్ంగానో మన జీవితాలు ఎకక్డో ఒకచోట కనెక్ట్ అయి ఉండాలి కూడానూ. అదుగో ఆ ఊహ, ఓ

ఐదుగురు మనని మరణానంతరం కలిసి మన గురించి మనకి తెలీని విషయాలు చెపిప్, మన జీవితం వయ్రధ్ం కాదనీ, మనకి

తెలీకుండానే మన జీవితం మరి కొందరి జీవితాలను స శిసుత్ందనీ చెపితే, మనకి కొనిన్ తత్ పాఠాలు నేరిప్తే ... జీవితమే సఫలమూ...
కథలో ముఖయ్పాతర్ ఎడీడ్ , కథ

రంభ సమయానికి ఎనభె ౖ మూడేళళ్ వృదుధ్డు. ఎడీడ్ తం రూబీ పీయర్ అనే

ఒక ఎమూయ్జెమ్ంట్ పారోక్ మై ంటెనెన్స్ ఉదోయ్గి. ఆయన జీవితమంతా అకక్డే పని చేసాత్రు. వాళళ్ నివాసమూ

అకక్డే ఉనన్ ఉదోయ్గుల కావ్రట్ ర్స్ లోనే. అదే పారోక్ పుటిట్ పెరిగి పెదద్ యిన ఎడీడ్ కి అకక్డ జీవితమంటే విసుగూ,

అయిషట్మూనూ. అకక్డ నుండి బయటకి పోయి వేరే ఇంకేదె ౖనా గురిత్ంపు ఉండే పని చేసుకోవాలని కోరిక.
యుకత్వయసు వచాచ్క సె ౖనయ్ంలో చేరతాడు కానీ ఫిలిపె ౖప్నోస్త్ వార్ లో కాలు దెబబ్ తగిలి

ణాలతో

బయటపడతాడు. ఆ గాయం కుంటికాలుని, యుదధ్ ం పీడకలలనీ మిగిలాచ్యి. మొదటినుంచీ తం
యాం కతవ్ం, తాగుడు అలవాటు, పిలల్ ల పటల్

మ చూపించకపోవడం, కఠినంగా శికిష్ంచడం లాంటివి

తం పటల్ అయిషాట్నిన్, కోపానిన్ పెంచుతాయి. యుదధ్ ం నుంచి తిరిగి వచాచ్క తను ఎంతో మించిన అమామ్యిని పెళిళ్చేసుకుని, వేరే
ఉదోయ్గం చేసుకుంటూ ఉంటాడు. కానీ అకసామ్తుత్గా తం

మరణించడంతో తలిల్కి తోడుగా ఉంటూ, అదే పారోక్ తం

చేసిన

మెయింటెనన్స్ ఉదోయ్గమే చెయయ్డం తపప్లేదు. దానితో జీవితం తనకి నచిచ్న విధంగా గడపలేకపోయాననీ, తపిప్ంచుకుపోవాలని
చూసిన చోటే చికుక్కుపోయాననీ, తన జీవితానికో ల ం లేదనీ అసహనం, కోపం. ‘ఎడీడ్ మెయింటెనన్స్’ గా తపప్ అతనికి వేరే

గురిత్ంపు లేదు. అతను వె ౖర్ పె ౖప్ కీల్నర్ తో చేసే బొమమ్లకోసం పార్క్ కు వచిచ్న చినన్ పిలల్ లు అతని చుటూ
ట్ తిరుగుతుంటారు. తను
ఎంతో మించిన భారయ్ కూడా మధయ్ వయసులోనే మరణించడం, పిలల్ లు లేకపోవడం, ఏ కోరికలూ తీరకపోవడంతో జీవితం అంతా
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యాం కంగానూ, అసం పిత్తోనూ గడిచింది. ఇలా ఉండగా తన ఎనభయ్ మూడో పుటిట్ నరోజు నాడు, ఒక జెయింట్ వీల్ పర్మాదం

నుండి ఒక చినన్పాపను రకిష్ంచబోతూ మరణిసాత్డు. విరిగిపడబోతునన్ జెయింట్ వీల్ ఆ పాప మీద పడకుండా, పాప చేతులు

పటుట్కుని బయటకి లాగబోతుండగా అది అతని మీద పడి స హ తపుప్తుంది. చనిపోయే ముందు ఒకే ఒక ఆలోచన అతనికి ‘ఆ
పాపను తను రకిష్ంచగలిగానా లేదా’ అని. ఇదీ సూ ంగా ఈ లోకంలో ఎడీడ్ కథ.

మరణం తరావ్త కళుళ్ తెరిచిన ఎడీడ్ తను ఇంకా ఆ ఎమూయ్జెమ్ంట్ పారోక్ నే ఉనాన్నని తెలుసుకుంటాడు. కాకపోతే అది

తత్గా, తన చినన్పుప్డు ఉనన్టుట్ రంగులతో కళకళలాడుతూ ఉంటుంది. తను కూడా చినన్పిలాల్డిలా ఉతాస్హంగానూ, మనసంతా

నిరమ్లంగానూ ఉండటం గమనిసాత్డు. నేనెకక్డ ఉనాన్నూ అనుకుంటుండగా, ఒళల్ంతా నీలం రంగులో ఉనన్ ఒక మనిషి (బూ
ల్ మేన్)

వచిచ్ పలకరిసాత్డు. ఎడీడ్ తనని గురుత్పడతాడు. తను ఎడీడ్ చినన్ పిలాల్డిగా ఉనన్పుప్డు ఆ పారోక్ ఒక అ కష్న్ గా ఉండేవాడు.

చినన్పుప్డు ఏదో మందు వికటించి అతని ఒళళ్ంతా నీలంగా మారిపోతుంది. ఎడీడ్ కి తన చినన్పుప్డే బూ
ల్ మేన్ చనిపోతే, తన పుటిట్ న
రోజు వేడుక మానేసి, అతని అంతయ్ యలకి వెళళ్డానికి ఇషట్పడక, తలిల్ దగగ్ర మారాం చెయయ్డం గురుత్వసుత్ంది.

‘నేనెకక్డునాన్ను? నువెవ్లా వచాచ్వు ఇకక్డికి?’ అనన్ ఎడీడ్ పర్శన్లకి ‘ఇది సవ్రగ్ ం. కాకపోతే ఇది నా సవ్రగ్ ం. నీసవ్రగ్ ం వేరే ఉంది.

నువువ్ చనిపోయి వచేచ్ సమయం కోసమే నేను ఇకక్డ వెయిట్ చేసుత్నాన్ను. నీకు కొనిన్ తెలియచెయాయ్లిస్న బాధయ్త నాకు ఉంది. పర్తి
మనిషీ మరణించాక ఓ ఐదుగురిని కలుసుకుని తన జీవితం గురించి కొనిన్ సతాయ్లూ, కొనిన్ పాఠాలూ నేరుచ్కుంటాడు. నీ ఐదుగురిలో

ల్ మేన్. ఎడీడ్ ‘చనిపోయాక కూడా ఇంకా నేను తెలుసుకోవాలిస్నదేముంది? అందులోనూ
నేను మొదటివాడిని.’ అని చెపుతాడు బూ
నాగురించి నాకు తెలీనివా!!’ అని ఆశచ్రయ్పోతాడు.

"Why do people gather when others die ?It is because the human spirit knows, deep down, that all lives intersect.

That death doesn't just take someone, it misses someone else, and in the small distance between being taken and

being missed lives are changed."

“There are no random acts. We are all connected. You can no more separate one life from another than you can

separate a breeze from the wind.”

‘నువువ్ నాకు చెపాప్లిస్నదేమిటి? అసలు నాగురించి నీకేం తెలుసనీ’ అని అడుగుతాడు ఎడీడ్ . దానికి ‘నువువ్ చినన్ పిలాల్డిగా

ఉనన్పుప్డు నీవలల్ నే జరిగిన ఓ పర్మాదంలో నినున్ తపిప్ంచబోయి నేను మరణించాను’ అని చెపిప్ ఇంకా ‘ ఆ సంఘటనలో నేను

మరణిసేత్ నువువ్ బర్తికావు. అలాగే ఇంకెకక్డో నాకు సంబంధించినవీ జరిగే ఉంటాయి. జీవితాలలో యాదృచిచ్కం అనేది ఏమీ లేదు.

అనిన్ సంఘటనలూ ఏదో కారణంతో ఎకక్డో ఓ చోట ముడిపడే ఉంటాయి. ఒకటి పొందడంలో వేరొకటి పోతుంది. ఆ పొందటం

పోగొటుట్కోవడాల మధయ్ కష్ణకాలంలో జీవితాలు మారిపోతాయి. అది సృషిట్ ధరమ్ం.’ అని చెపుతాడు. బూ
ల్ మేన్ ‘సరే ఇక నాపని
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అయిపొయింది నేను వెళాళ్లి, నీకు తరావ్త కనిపించాలిస్న వాళుళ్ కలుసాత్రు నినున్’ అని చెపుతాడు. ‘నాకు ఒకక్ దానికి జవాబు
చెపుప్. ఇంతకీ నేనా పాపని రకిష్ంచాగలిగానా లేదా? లేకపోతే నా బర్తుకు లానే, నా చావు కూడా వయ్రధ్మేనా?’ అని ఎడీడ్ అడిగిన పర్శన్కి
‘దానికి ‘సమాధానం చెపాప్లిస్ంది నేను కాదు. అయినా ఏ బర్తుకూ ఎపుడూ వయ్రధ్ం కాదు’ అని నవివ్ మాయమయిపోతాడు.

ఎడీడ్ మరణానికి కారణమయిన పర్మాదానికి కూడా ఓ టీనేజ్ అబాబ్యి కారణం. ఏకిస్డెంట్ జరగటానికి కొనిన్ నెలల ముందు,

నికీక్ అనే అబాబ్యి సేన్హితులతో కలిసి పార్క్ కి వసాత్డు. మొతత్ం కీ చె ౖన్ పటుట్కు తిరగటానికి ఇబబ్ందిగా అనిపించి, కారు తాళానిన్

మాతర్ం బయటకు తీసి జాకెట్ జేబులో పెటుట్కుని, ఆ జాకెట్ ని నడుముకు కటుట్కునాన్డు. పె ౖకీ ందకీ తిరిగే రె ౖడ్స్ ఎకిక్నపుడు, ఆ

తాళం బయటకు పడి, ఆ రె ౖడ్ యొకక్ కార్ట్ ని తిపేప్ కేబుల్ కీ పులీల్ కీ మధయ్ సందులో ఇరుకుక్ని, నెమమ్దిగా రాపిడికి ఆ సీట్ ల్ కేబుల్స్

ను కొయయ్టం మొదలుపెటిట్ ంది. చివరికి ఆ ఏకిస్డెంట్ జరిగిన రోజున మొతత్ం కేబుల్ తెగి, అకక్డ నుండి ఆ కార్ట్ అనీన్ తెగి కింద పడి,
చివరికి ఎడీడ్ ని బలి తీసుకునాన్యి.

బూ
ల్ మేన్ మాయం అవగానే ఎడీడ్ చుటూ
ట్ ఉనన్ వాతావరణం మారిపోయి,

యుదధ్ వాతావరణంతో నిండిన ఒక అడవి

కనిపిసుత్ంది. అకక్డ ఒక వయ్కి త్ని చూసాత్డు. అది తను టీనేజరాగ్ ఉనన్పుప్డు యుదాధ్నికి వెళిళ్నపుడు తిరిగిన అడవి అనీ, ఆయన తన
కేపెట్ న్ అనీ గురిత్సాత్డు. వాళుళ్ యుదధ్ పు రోజులోల్ ఫిలిపె ౖప్న్స్ లో బందీలుగా ఉనన్పుప్డు, ఓ రోజు శ సె ౖనికులు పె ౖనుండి బాంబులతో

దాడి చేసుత్ండగా, సమయం చూసి తపిప్ంచుకుని పారిపోతూ శ శిబిరంలో ఉనన్ ఆయిల్ టేంక్స్ తగులబెడతారు. అలా చేసుత్నన్పుప్డు

అకక్డ చుటూ
ట్ ఉనన్ గుడిసెలకు నిపుప్ అంటుకుని మంటలు రేగుతాయి. ఒక గుడిసెలో మంటలోల్ చికుక్కుని ఎవరో ఉనాన్రని అనిపించి,

అది తన

ణాలకి పర్మాదమని వారించినా వినకుండా వాళళ్ని రకిష్ంచాలని ఎడీడ్ వెనుకకు పరుగెడతాడు. ఎడీడ్ ని ఆపడానికి వేరే

మారగ్ ం లేక కేపెట్ న్ తుపాకితో అతని కాలు గాయపరచి, వెళళ్కుండా చేసి అకక్డి నుంచి తీసుకు వచేచ్సాత్రు. ఆ యుదధ్ మూ, బందీలుగా
ఉనన్పప్టి భయంకర సంఘటనలూ, బాంబు దాడీ, మంటలూ అతనిని పీడకలలోల్ రూపంలో వెంటాడాయి.

“ Sacrifice is a part of life. It's supposed to be. It's not something to regret. It's something to aspire to. Sometimes

when you sacrifice something precious, you're not really losing it. You're just passing it on to someone else.”

శ శిబిరం నుండి తపిప్ంచుకునే సమయంలో తన టీమ్ ని సురకిష్తంగా బయటకు చేరేచ్ పర్యతన్ంలో కేపెట్ న్ చనిపోతాడు.

పర్మాదవశాతూ
త్ కాలు దెబబ్తిందనే తపప్ మిగిలిన విషయాలేమీ ఎడీడ్ కి తెలియవు. ఆ కాలు కుంటిదవడంతోనే మిలటరీ నుండి
బయటకు వచేచ్యాలిస్ వచిచ్ందనీ, వేరే ఉదోయ్గాలకూ అది అనరహ్తగా నిలిచిందనీ, తన కలలనీన్ దెబబ్తినాన్యనీ అతనికి కోపం,

అసహనం. అలానే తలిల్కి తోడుగా అకక్డే ఉండిపోవటం వలన తను కావాలనుకునన్ జీవితానిన్ తాయ్గం చేయాలిస్ంది వచిచ్ంది అనే
ఆలోచన కూడా బాధిసుత్ంటుంది. అపుడు కెపట్ న్ చెపుతాడు ‘మనిదద్ రమూ తాయ్గాలు చేసాము. తాయ్గాలనేవి అందరూ ఎపుప్డో
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ఒకపుప్డు చేసాత్రు. కాకపోతే నువువ్ తాయ్గం చేసాను అనుకుంటునన్ వాటి పటల్ నీకు బాధ ఉంది. అది చినన్దయినా పెదద్ దయినా సరే

దానిగురించి అలోచించి వేదన పడటంవలన పర్యోజనం లేదు. మనం కొనిన్ వదులుకోవటం వలల్ వేరేవాళళ్కి కొనిన్టికి అవకాశం

ఇసుత్నాన్ము అంతే. మన తాయ్గం ఇతరులకి సూప్రిత్ కలిగించాలి. ఈ జీవితానికి పర్యోజనం అదే’ అని. కెపెట్ న్ చనిపోయేనాటికి ఆతని
వయసు ముపప్యేయ్ళేళ్ననీ, అయినా అతనికి అది ఏమాతర్మూ దుఃఖానిన్ కలిగించలేదనీ ఎడీడ్ కి అరధ్మవుతుంది. తను జీవితమంతా
జరిగిన వాటి గురించే పరితపిసూత్ ఎలా గడిపాడో గురొత్ చిచ్ సిగుగ్పడతాడు. తను వేచి ఉనన్ పని అయిపోయిందని చెపిప్ కెపెట్ న్, అతను

ఎపుప్డూ ఆశపడిన, యుదధ్ ఛాయలు లేని పర్శాంత వాతావరణంలోకి మాయమయిపోతాడు.

తరువాత ఎడీడ్ చుటూ
ట్ ఉనన్ అడవి మాయమయి మంచుకొండలోల్ ఒక రెసాట్రంట్ కనిపిసుత్ంది. లోపలికి వెళిళ్ చూసేత్ ఒకచోట

కూరుచ్ని ఆలోచిసూత్ అతని తం కనిపిసాత్డు. తం ని చూడగానే ఎడీడ్ కి లోపల ఏళుల్గా అణిగిన దేవ్షం అంతా బయటకి వసుత్ంది.
తం కఠిన పర్వరత్నా, పిలల్ లని చినన్ చినన్ విషయాలకూ చావబాదడం,

మరాహితయ్ం గురుత్కువసాత్యి. తన కాలు కుంటిదయి, ఆ

నిస హలో ఉనన్పుప్డు, ఆ యుదధ్ పు రా పీడకలలా వెంటాడుతూ ఉంటే రోజులు నిస హలో గడిపేసుత్నన్పుప్డు, తం ఎడీడ్ ని ఖాళీగా
ఉండకుండా పారోక్

ఏదో ఒక పని చెయయ్మని బలవంతపెడతాడు. ఇదద్ రి మధాయ్ వాదనలూ మనసప్రధ్లూ పెరిగి, ఎడీడ్ ఇంటోల్ంచి

బయటకు పోయి పని చేసుకుంటూ, దాదాపు తం

చూసుకోవడానికి తిరిగి ఆ పార్క్ కే తిరిగివచిచ్, తం

చనిపోయేవరకూ ఆయనతో మాటాల్డడు. తం

పోయిన తరువాత తలిల్ని

చేసిన ఉదోయ్గమే చేసూత్ జీవితమంతా అకక్డే గడపాలిస్ వసుత్ంది. తను

పారిపోవాలనుకునన్ జీవితంలోనే తను చికుక్కు పోవడానికి ఆయనే బాధుయ్డని,

అసహయ్మూనూ.

తం

అంటే విపరీతమయిన దేవ్షం,

“Holding anger is a poison. It eats you from inside. We think that by hating someone we hurt them, but hatred

is a curved blade and the harm we do to others, we also do to ourselves”.

రెసాట్రంట్ లో తం ని చూసి ఎడీడ్ వెనుతిరిగి బయటకి వెళిళ్పోతునన్పుప్డు ఒక వృదుధ్రాలు వచిచ్ ఆగమని, నేనే నువువ్

కలవాలిస్న మూడో వయ్కి త్ని అని చెపుతుంది. ఆమె పేరు రూబీ, రూబీ పీయర్ మొదటి ఓనర్. తన కధ కూడా చెపిప్, నీ తం గురించి
నాకు తెలిసినవీ, నీకు తెలీని విషయాలు చెపాప్లి. ‘నీ తం ఎలా చనిపోయాడో నీకు తెలీదు. మామూలుగానే ఒళుళ్ తెలీకుండా తాగి

రాతర్ంతా చలిలో ఉండి జబుబ్ పడి చనిపోయాడు అనుకుంటునాన్వు కదా. కాదు, ఎపుడో ఏళళ్ తం తనకి చేసిన మేలుకి కృతజఞ్తగా,
తనకి అపకారం చెయయ్బోయాడని తెలిసి కూడా ఒక సేన్హితుడిని రకిష్ంచడానికి సముదర్ంలో దూకి చలిలో తడిసి నుయ్మోనియా

తెచుచ్కునాన్డు. కృతజఞ్త చెలిల్ంచుకోవడం కోసం

ణాలు పోగొటుట్కునాన్డు. చావు దగగ్ర పడినపుడు మాతర్ం అనాన్ళూళ్ మీ అందరి

పటాల్ తన పర్వరత్నకి పశాచ్తాత్పపడి, మీ పేరుల్ కలవరిసూత్నే పోయాడు’, అని చెపుతుంది. ‘దేవ్షంతో ఎదుటి వాళళ్ను శికిష్సుత్నాన్ను

అనుకుంటాము, కానీ దేవ్షం అనేది రెండు వె ౖపులా పదునునన్ కతిత్ లాంటిది. అది మనలిన్ కూడా అంతే తీవర్ంగా గాయపరుసుత్ంది.”
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అని చెపిప్ ‘నీ తం నీ పటల్ కఠినంగా ఉండి ఉండొచుచ్, కానీ నువువ్ కూడా ఆయనిన్ అంతే విసిగించి ఉంటావు. నువువ్ నీ తం పె ౖ
మనసులో దేవ్షం పెటుట్కునాన్వు. దానితో బర్తికిననాన్ళుళ్ అశాంతితోనే గడిపావు. ఇపుప్డు కూడా అది నినున్ వదలటంలేదు. ఆయనిన్

కష్మించు. కష్మతో నీ మనసు బరువు దించుకో. ఆయన బాధనీ తగిగ్ ంచు. అకక్డ జీవితం ముగిసాక ఇకక్డ కూడా ఆ బరువు
మోయాలిస్న అవసరం లేదు’ అని చెపుతుంది.

“No one is born with anger. And when we die, the soul is freed of it. But now, here, in order to move on, you

must understand why you felt what you did, and why you no longer need to feel it."

తం వయ్కి త్తవ్ంలోని ఇంకో కోణం గురించి తెలుసుకునన్ ఎడీడ్ కి తం ని అపారధ్ం చేసుకునన్ందుకు విపరీతంగా దుఃఖం వసుత్ంది.

తన మనసులోని దేవ్షం తొలగిపోయి తం చేతులు పటుట్కుని కష్మించమని ఏడుసాత్డు. ఇదద్ రినీ చూసూత్ రూబీ వెళిళ్పోతుంది. అలా

చూసూత్ ఉండగానే అనీన్ మాయమయిపోయి ఎడీడ్ ఎదురుగా ఒక అందమయిన చినన్ ఇటాలియన్ విలేజ్ కనిపిసుత్ంది. లోపలి వెళిళ్

చూసేత్ అకక్డ చాలా జంటలు అపుడే పెళిల్ చేసుకుని సంతోషంగా ఆడుతూ పాడుతూ కనిపిసాత్రు. తనకక్డికి ఎందుకు వచాచ్నా, తను
కలిసే నాలుగో వయ్కీ త్ ఎవరా అని ఎడీడ్ ఆలోచిసుత్ండగానే ఎకక్డినుంచో మారగ్ రెట్ వచిచ్ అతని చెయియ్ పటుట్కుంటుంది.

Life has to end, but love doesn’t. A lost love is still love. Love goes on in the memories we cherish.
మారగ్ రెట్ ఎడీడ్ భారయ్. తనని చూసిన మొదటి కష్ణంలోనే ఎడీడ్ గాఢమై న

మలో పడిపోయాడు. ఇదద్ రికీ ఒకరంటే ఒకరికి

అంతులేని మ. వారి జీవితంలో ఒకే లోటు పిలల్ లు లేకపోవటం. దతత్త చేసుకోవాలనుకునాన్ అనేక కారణాల వలల్ కుదరదు. ఆమెకు

45 ఏళుళ్ ఉనన్పుప్డు కేనస్రోత్ చనిపోతుంది. ఆమె పోయిన తరువాత ఎడీడ్ పూరిత్గా ఒంటరివాడె ౖ పోతాడు. ఆమెను గురుత్కు

తెచుచ్కుంటూ, వాళళ్ జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలకి విచారిసూత్ ఉంటాడు. మారగ్ రెట్ ఎడీడ్ కి అకక్డ అందరినీ చూపించి ‘చూసావా
ఎకక్డ చూసినా మ వెలిల్విరుసోత్ందో!?’ అని చెపుతుంది. దానికి ఎడీడ్ ‘నువువ్ వెళిళ్పోయాక నేను మాతర్ం నా మని కోలోప్యాను’

అని దిగాలుగా అంటాడు. మారగ్ రెట్

‘నాకు తెలుసు, నినున్ఒంటరిని చేసి తొందరగా వెళిల్పోయానని నామీద కూడా కోపం

తెచుచ్కునాన్వు కదూ’ అని నవువ్తుంది. ఇంకా ‘జీవితానికి అంతం ఉంది కానీ
రూపాలు మారుచ్కుంటుంది అంతే.

మకి కాదు. నిజమై న

మ ఎకక్డికీ పోదు. దాని

మించిన వాళుళ్ దూరం అయితే మనం వాళళ్ని చూడలేము, సప్రిశ్ంచలేము. కానీ ఆ

తరంగాలని అనుభవించకుండా ఉండటం అసాధయ్ం.

జాఞ్పకాలు మనిషికి తోడవుతాయి. ఆ జాఞ్పకాలని శావ్సిసూత్

మ

మని

అనుభవిసాత్ము. ననున్ చూడు అకక్డనుండి ఇకక్డికి కూడా నీ మ నాకు తెలియలేదూ.’ అని చెపుతుంది. ఇదద్ రూ కొంత సేపు కబురుల్

చెపుప్కునన్ తరువాత, ‘నాకికక్డ నుండి వెళాళ్లని లేదు. నేను ఇకక్డే నీతో ఉండిపోతాను’ అని ఎడీడ్ అంటుండగానే మారగ్ రెట్

మాయమయిపోతుంది. ఎడీడ్ నిసస్తుత్వగా కళుళ్ మూసుకుని ఉండిపోతాడు.
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“ Life has a purpose. No matter what you do in life, you are here for a reason. You may not even realize

what your actions have meant to others. “

ఎడీడ్ కి తిరిగి మెలకువ వచేచ్సరికి తన చుటూ
ట్ భూమాయ్కాశాలు ఏకమై పోయినటుట్ తెలల్ దనం తపప్ ఇంకేమీ కనిపించదు. తను

చనిపోయే ముందటి వృదాధ్పయ్ం సేట్ జ్ చేరుకునాన్నని గమనిసాత్డు. ఇంతలో ఎకక్డినుండో దూరంగా బాధతో, భయంతో కూడిన
అరుపులూ, కేకలూ వినిపిసుత్ంటాయి. అవి తనని జీవితమంతా పీడకలలోల్ వెంటాడిన యుదధ్ పురోజుల నాటివని గురిత్ంచి భయంతో

వణికిపోతాడు. నెమమ్దిగా ఆ శబాద్లు మాయమై ఎకక్డినుంచో గలగలా పారుతునన్ నది చపుప్డు, కేరింతలూ వినిపిసాత్యి. నెమమ్దిగా

వెళిళ్ చూడగా అకక్డ ఒక నదిలో వేలకొదీద్ చినన్ పిలల్ లు ఒకరి మీద ఒకరు నీరు చలుల్కుంటూ కేరింతలు కొడుతూ ఆడుకుంటునాన్రు.
దూరంగా ఒక పెదద్ రాయి మీద నుంచుని జాజిపువువ్లా సునిన్తంగా, అమాయకమై న చిరునవువ్తో ఒక ఐదారేళళ్ ఏషియన్ అమామ్యి

ట్ చేతులతో సె ౖగ చేసి పిలుసుత్ంది. తన పేరు టేలా అని చెపిప్, అమాయకంగా కొనిన్ చినన్
కనిపిసుత్ంది. ఎడీడ్ ని చూసి దగగ్రకు రమమ్నన్టూ
చినన్ మాటలు మాటాల్డి, ఎడీడ్ జేబులో ఉనన్ పె ౖప్ కీల్నర్స్ చూపించి వాటితో బొమమ్ చేసిమమ్ని అడిగి తీసుకుంటుంది. ఆ బొమమ్తో

ఆడుతూ ఉనన్టుట్ండి ‘నువువ్ ననున్ చంపేసావు. నువువ్ ననున్ మంటలోల్ కాలిచ్ చంపేసావు’ అంటుంది. ఎడీడ్ తృళిల్పడి ‘నేనా!!!’ అని
ఏదో గురొత్ చిచ్ తీవర్మై న షాక్ తో ‘నువువ్ ఫిలిపె ౖప్నోస్ ... నువేవ్నా??.. ఆ మంటలోల్ గుడిసెలో నేను చూసిన నీడ నువేవ్నా?’ అని

వణికిపోతాడు. టేలా ‘తను వచేచ్వరకూ సె ౖనికుల కంట పడకుండా గుడిసెలో సేఫ్ గా దాగుండమని మా అమమ్ చెపిప్ంది. కానీ అకక్డా

సేఫీట్ లేదు’ అని చెపుతుంది. అపప్టివరకూ అందంగా కనిపించిన టేలా, కాలిపోయిననాటి భయంకరరూపంతో కనిపిసుత్ంది.

అనాన్ళూళ్ తనని పీడకలలోల్ వెంటాడిన అనుమానం ఇపుడు నిజమై ఎదురుగా నిలబడటానిన్ తటుట్కోలేకపోతాడు ఎడీడ్ . చెపప్లేని బాధతో

వణికిపోతూ ‘అయోయ్, నేను నినున్ చంపేసాను. ననున్ కష్మించు’ అని విలపిసాత్డు. ఏడిచ్ ఏడిచ్ సోలిపోయిన ఎడీడ్ ని టేలా తటిట్ పిలిచి
తనకి సాన్నం చేయించమని అడుగుతుంది. నదిలో చినన్ రాయితో ఆపాప వొళుళ్ రుదిద్ సాన్నం చేయిసుత్ండగా, ఆమె శరీరంలో ఒకోక్

భాగం హీల్ అవుతూ తిరిగి మొదటి రూపం వచేచ్సుత్ంది. నువువ్ కలవాలిస్న ఐదో వయ్కి త్ని నేనే అని చెపిప్ ఎడీడ్ తో సంభాషణ

కొనసాగిసుత్ంది. ‘ఎందుకు నువువ్ ఎపుడూ బాధతోనే ఉనాన్వు?’ అని అడుగుతుంది. ఎడీడ్ ‘నేను నా జీవితంలో చెయాయ్లనుకునన్వేవీ
చెయయ్లేకపోయాను. నేను ఏమీ కాకుండా, నాకంటూ ఏ గురిత్ంపూ లేకుండానే జీవితమంతా గడిపేసాను. నేను ఉండాలిస్నది అకక్డ

కాదనీ, చెయాయ్లిస్నది ఆ పని కాదనీ నాకెపుప్డూ అనిపిసుత్ండేది.’ అనాన్డు. ‘నువువ్ండాలిస్ంది అకక్డే. నువువ్ ఆ రె ౖడ్స్ ఫిక్స్ చేసూత్ అనీన్

సరిగా ఉనాన్యో చూసూత్, ఎందరో పిలల్ లకి పర్మాదం లేకుండా చేసావు. పిలల్ ల కోసం పె ౖప్ కీల్నర్స్ తో చకక్ని బొమమ్లు చేసూత్ పిలల్ లని
సంతోష పెటాట్వు. అందుకే అదే నువువ్ండాలిస్న సరె ౖన చోటు.’ అని ఆయన షర్ట్ మీద ఉనన్ ఎడీడ్ - మెయింటెనన్స్ అనన్ పేరు మీద

తడుముతూ, ‘ఎడీడ్ – మెయింటెనన్స్’ అని ఇదే నీ అసలు ఐడెంటిటీ అనన్టుట్ మధురంగా నవువ్తుంది.

ఎడీడ్ తను చనిపోయినపప్టి నుండీ సమాధానం కోసం ఎదురు చూసుత్నన్ పర్శన్ను అడుగుతాడు ‘నేనా పాపని రకిష్ంచానా? తన

కాళుళ్ పటుట్కుని బయటకు లాగాడానికి పర్యతిన్ంచాను, లాగగలిగానా?’ అని. టేలా ‘నువువ్ లాగలేదు. తోసావు. నువువ్ ఆ పాప
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కాళుళ్ పటుట్కుని వెనకిక్ తోసావు. ఫె స్ వీల్ పడిపోయింది, కానీ ఆ పాప రకిష్ంచబడింది.’ అని చెపుతుంది. ‘అదేంటి నేను చేతులు

పటుట్కుని లాగానే, నాకు ఆ చేతుల సప్రశ్ బాగా గురుత్ంది ‘ అంటే, చినన్గా నవివ్ తన చేతులు ఎడీడ్ చేతులోల్ పెటిట్ పటుట్కుని ‘నేను నీ
చేతులు పటుట్కుని సవ్రాగ్నికి నినున్ కేష్మంగా తీసుకొచాచ్ను’ అని చెపుతుంది. ఎడీడ్ ఆ సప్రశ్ గురుత్పడతాడు.

ఉనన్టుట్ండి శకి త్ మొతత్ం కోలోప్యి ఎడీడ్ ఆ నది పర్వాహంలో పడిపోతాడు. ఇక అకక్డ కూడా తన టె ౖం అయిపోయిందని అరధ్ం

అవుతుంది. ఆ నదిలో ఆయన శరీరం, రకత్ మాంసాలతో సహా కరిగిపోయి, దానితో పాటుగా జీవితాంతం సతాయించిన బాధలూ,

కోపాలూ, వాటి తాలూకు గాయాలూ, చేదు జాఞ్పకాలు అనీన్ తుడిచి పెటుట్కుపోయి మనసు అతి తేలికగా మారిపోతుంది. అపుడు

ఎడీడ్ కి ఒక ఎమూయ్జెమ్ంట్ పార్క్ కనిపిసుత్ంది. దానినిండా ఆనందోతాస్హాలతో తుళుళ్తునన్ తలిల్దం లూ, పిలల్ లూ వేలకొదీద్ ఉనాన్రు.
వాళళ్ందరూ తను ఆ పారోక్ తన ఉదోయ్గ ధరమ్ంగా చేసిన పనుల వలనే, అంత నిరభ్యంగా భరోసాతో అకక్డ ఉండగలుగుతునాన్రని

అరధ్మవుతుంది. అది అతనికి అంతులేని ఆనందానిన్ కలగచేసుత్ంది. తను అనాన్ళూళ్ బాధపడినటూ
ట్ తన జీవితం వయ్రధ్ం కాలేదని

సంతోషిసాత్డు. అదే తన సవ్రగ్ మని అతనికి అరధ్ం అవుతుంది. అకక్డ తనకోసం ఎదురు చూసుత్నన్ మారగ్ రెట్ ని కలుసుకుంటాడు.

పర్తీ మనిషీ తమ జీవితానిన్ సంపూరణ్ంగా గడిపి మరణించాక, వారికి జీవితం పటల్ ఉనన్ సందేహాలను తీరిచ్, వారి జీవితానికి

అరాధ్నిన్, పరమారాధ్నిన్ వివరించడానికి సవ్రగ్ ంలో ఓ ఐదుగురు వేచి చూసూత్ ఉంటారని అని చెపుతూ రచయిత కథ ముగిసాత్రు. అలానే

చివరికి అందరూ చేరే సవ్రగ్ ం ఒకేలా ఉండదు అనీ, మనం జీవితం గడిపిన విధం, మన ఆలోచనలూ కోరికల బటిట్ మనకి దొరికే సవ్రగ్ ం

ఉంటుందనీ సూచిసాత్రు. కథ పూరత్యిన తరువాత మనం ఒకక్సారి మన జీవితానిన్, మన పర్వరత్ననీ పునరాలోకనం చేసుకుంటూ,

మనకోసం వేచివునన్ ఆ ఐదుగురూ ఎవరయుయ్ంటారా అని ఆలోచించకుండా ఉండలేము. అలానే ఎడీడ్ ఎవరికోసం వేచి ఉండాలిస్
వసుత్ందో ఊహించడం కూడా కషట్ం కాదు.

పుసత్కం గురించి సూ ంగా కేవలం రెండు వాకాయ్లోల్ చెపాప్లీ అంటే, బూ
ల్ మేన్ చేత అనిపించిన రెండు వాకాయ్లు

సరిపోతాయి. “In heaven, there is no judgment, but rather an opportunity to examine our lives-who we touched,

the choices we made, and the consequences of those choices.”

ఎడీడ్ పాతర్కు సూఫ్రి త్ రచయిత అంకుల్ Eddie Beitchman. ఆయన కూడా కథలోని ఎడీడ్

లానే వార్ వెటరన్, జీవితంలో ఏమీ సాధించలేకపోయానని అసంతృపిత్ తోనే
జీవితానిన్గడిపిన మనిషి, ఎనభయ్ మూడేళళ్ వయసులో మరణించిన వయ్కి త్. ఆయన

చినన్పుప్డు తనకి చెపిప్న కథని ఆధారం చేసుకుని ఈ పుసత్కం రాసి ఆయనకే
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అనువదించబడి, 12 మిలియనల్కు పె ౖగా కాపీలు అముమ్డుపోయింది. ఇదే పేరుతో Jon Voight, Jeff Daniels మొదలె ౖనవారితో

లఘుచితర్ం కూడా నిరిమ్ంచారు. పుసత్కానికి దీటుగా అంతే ఆసకి త్కరంగా తీయబడడ్ కొదిద్ సినిమాలోల్ ఇది ఒకటి.

రచయిత గురించి తను చాలా రెటెరిక్ అనీ, చీ అనీ, తన రెలిజియస్ బిలీఫ్స్ అనీన్ పాఠకుల మీద రుదాద్లని చూసాత్డనీ

లాంటి అభియోగాలు కొనిన్ ఉనాన్యి. వృతిత్ పరంగా తను సోప్ర్ట్ జరన్లిస్ట్ కావడం వలన తన రచనలోల్ ఆ డైర్నెస్ కనిపిసుత్ందనేది

కొదిద్ మంది అభి యం. ఆయనకి అభిమానులూ ఎకుక్వగానే ఉనాన్రు. ఈ పుసత్కం నేను చదివిన ఇతని మొదటి పుసత్కం. తరువాత
అతను

సిన దాదాపు అనిన్ పుసత్కాలూ చదివాను. Mitch చాలా చకక్టి కథకుడు అనేది నా అభి యం. సరళమై న వచనం, చినన్

చినన్ వాకాయ్లోల్ ఎంతో భావానిన్ నింపగలిగే పర్జఞ్, తకుక్వ ఆసకి త్ కలిగించే సంఘటనలు కూడా వదలకుండా చదివివించే కథనం (ఉదా:
For one more day) అతని సొంతం. పర్తీ కథలోనూ దేవుడూ, సవ్రగ్ ం అనే కానెస్ప్ట్ నీ , జీవితం,

మ, బంధాలు అనే కానెస్ప్ట్

వాడుకునన్టుట్గానే వాడతారు. అరుదుగా కొనిన్ బె ౖబిల్ వాకాయ్లు వాడుకునాన్, అవి పర్తేయ్కంగా ఒక రెలిజియన్ కి ఉదేద్ శించినవిగా

అనిపించకపోవడం, కథనంలో చకక్గా ఒదిగిపోవడం నాకు నచిచ్న విషయం. నావరకూ అది ఏ మాతర్మూ అభయ్ంతరకరంగా
అనిపించలేదు. పర్తీ కథలోనూ అంతరీల్నంగా ఆయన తెలియచేసే ‘No soul remembered is ever truly gone.’ అనే సందేశం

నాకు చాలా నచుచ్తుంది. ఆయన రచనలోల్ అంతరీల్నంగా కొంచెం తాతివ్క ధోరణి కూడా కనిపిసుత్ంది. కానీ అది మానవసంబంధాల

పటల్ విముఖతను పెంచే దిశలో కాకుండా, వాటి

ముఖయ్తనీ, అవసరానీన్ బలబరిచే విధంగా ఉండటం గమనించాలిస్న విషయం.

రచయిత గురించి: Mitch Albom వృతిత్పరంగా
సీ న్ పేల్ రచన, రేడియో & టీవీ

లాన్స్ సోప్ర్ట్ జరన్లిస్ట్ . పర్వృతిత్ రచన,

మ్స్ పర్సారాలు, పాటలు

సి సంగీతం కూరచ్డం,

అనిన్టినీ మించి సంఘసేవ. ఆయన మొదటి రచన ‘Tuesdays with Morrie’ అనే
మెమోయిర్ (సమ్ృతి సంసమ్రణ) చాలా పేరు పొందిన రచన. ఆయన

సిన ఫికష్న్ నవలలు

కూడా దాదాపు నలభె ౖ భాషలోల్కి అనువదించబడి మిలియనల్ కాపీలు అముమ్డుపోయాయి.

వాటిలో Five People you meet in Heaven, For One more day, The Time Keeper

అనేవి ముఖయ్మై నవి. కొదిద్ నెలల తమే విడుదలయిన ఆయన తత్ పుసత్కం First Phone

Call from Heaven కూడా అభిమానుల అంచనాను నిలబెటుట్కుంది.

కొనిన్ సేవాసంసథ్ లు దావ్రా ఛారిటీ పనులు కూడా విరివిగా చేసుత్నాన్రు. ఆ వివరాలు ఆయన వెబ్ సె ౖటోల్ చూడవచుచ్.
(Pictures Source: Internet)
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పి
ర్ యసఖి

Snow Flower and the Secret Fan by Lisa See
ఆడపిలల్ పుటిట్ నింట కూడా ఎపుప్డూ ‘ఆడ’పిలల్ గానే పెరుగుతుంది. మెటిట్ నిలుల్ ఎంత సౌకరయ్ంగా ఉనాన్,
పరాయితనపు పరదా ఒకటి కనిపించని మేలిముసుగులా జీరాడుతూనే ఉంటుంది. అదేగనక ఏమాతర్మూ అనుకూలత లేని చోటె ౖతే
చెపప్నే అకక్రేల్దు. ఒకసారి గడప దాటాక పుటిట్ లూ
ల్ పరాయిదే. వెతలు చెపుప్కోవాలంటే ఏవో రకరకాల భావాలు అడుడ్పడుతూనే
ఉంటాయి. ‘ఆడా’ కాక ‘ఈడా’ కాక, కషట్సుఖాలు చెపుప్కుని సేదదీరడానికి తోడులేక ,ఒంటరితనంతో అలాల్డిపోయే మనసులెనోన్.
కషట్సుఖాలోల్ ఒకరికొకరు తోడుంటానేమో అకక్ చెలెల్ ళళ్ను ఒకే కుటుంబంలోని అనన్దముమ్లకు చెయయ్టం, కుండమారిప్ళూళ్
చేసేవారనుకుంటాను. జీవితంలో ఆటుపోటల్ ను ఎదురొక్ని నిలదొకుక్కుంటునన్పుప్డు కాసత్ ధెరయ్ం,
విషాదంతో
ౖ

ంగిపోయినపుడు

కొంచెం ఆశనీ, సంతోషంతో మనసు పరవళుళ్ తొకేక్టపుప్డు కాసిని ఆనందభాషాప్లనూ పంచుకోగలిగే తోడుంటే కొండంత ఆసరా.
Lisa See

సిన Snow Flower and the Secret Fan, బాలయ్ం నుంచీ కలిసి పెరిగి,

కలిసి కలలు కని, జీవితాంతం విడిపోమనీ, కషట్సుఖాలోల్నూ ఆనందవిషాదాలోల్నూ ఎలల్ పుప్డూ
ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటామనీ పర్మాణాలు చేసుకునన్ ఇదద్ రు సేన్హితురాళళ్ కథ. చినన్ అపారధ్ంతో
సేన్హానిన్ దూరం చేసుకునన్ ఓ మూరుఖ్రాలి కథ. వేరొకరి తొందరిపాటుతనానికీ మూరఖ్ తావ్నికీ బలయి
కడవరకూ వేదన అనుభవించిన ఒక అమాయకురాలి కథ. చె ౖనా లోని ఒక
సంపర్దాయాలూ, ఆచార వయ్వహారాలూ కలగలిపి ఇదద్ రు

ంతపు పురాతన

ల మధయ్ ఓ అరుదె ౖన సేన్హబంధానిన్

చి ంచిన కథ.
లిలీ అనే ఆమె తన డెబభ్యవ ఏట జరిగిన కథని గురుత్కు చేసుకునన్టుట్గా
మొదలవుతుంది. తన సేన్హితురాలికి సంబంధించిన వసుత్వులనీన్ ముందుపెటుట్కుని చూసుకుంటూ,
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జరిగినవాటిని పశాచ్తాపంతో తలుచుకుంటూ ఉంటుంది.
కథా కాలం పందొమిమ్దో శతాబద్ ం మొదలు. చె ౖనా లోని హూనాన్
ముఖయ్మై న ఆచారాలు తెలుసుకుంటే కథలో వాటి

ముఖయ్త

ంతం. కథ లోకి వెళేళ్ ముందు అకక్డి కొనిన్

అరధ్ం అవుతుంది. కుటుంబంలో ఇంటి పెదద్ , తన తరువాత

పెదద్ కొడుకులది అధికారం. ఇంటి నిరవ్హణకి అతత్గారు, తరువాత ఇంటి పెదద్ కోడలు హకుక్దారుల్. ఇంటికి సంబంధించిన నిరణ్యాలనీన్
వీళళ్వే. మిగిలిన అందరూ వీళుళ్ చెపిప్నటేట్ వినాలిస్ందే. మగవారు పొలం పనులు, బయట పనులు చూసుకుంటే, ఆడవారు
ఇంటిపనులు చూసుకుని , మిగిలిన ఖాళీ సమయంలో వారికి పర్తేయ్కంగా కేటాయించిన గదిలో (ఇది ఎకుక్వగా పె ౖ అంతసుత్లో
ఉంటుంది. అకక్డికి ఎదిగిన మగపిలల్ లకూ, మగవారికీ పర్వేశం ఉండదు) కుటూ
ల్ అలిల్కలూ చేసుకుంటూ కాలం గడుపుతారు. వారికి
గడపదాటి బయటకి వెళేళ్ అవసరం సాధారణంగా ఉండదు. ఆడపిలల్ లు కూడా ఆరేళుళ్ దాటాక ఇళుళ్ దాటి బయటకు వెళల్రు. ఇంటోల్ని
ఆడవారితో కలిసి ఇంటి పనులూ, కుటూ
ల్ అలిల్కలూ నేరుచ్కుంటూ, సంపర్దాయాలూ ఆచారాలూ తెలుసుకుంటూ, ఆడవారికి మాతర్మే
తెలిసిన NuShu అనే ఒక రహసయ్మయిన భాషను

యడం చదవం నేరుచ్కుంటూ కాలం గడుపుతారు. పెళళ్యి అతత్వారింటికి

వెళాళ్క కషట్సుఖాలు తలిల్కో, అకక్ చెలెల్ ళళ్కో, సేన్హితురాళళ్కో చెపుప్కోవాలంటే, ఎవరికీ తెలీకుండా ఈ భాషలోనే ఉతత్రాలు
సుకునేవారట.
ఆడపిలల్ లకు చినన్పుప్డే ఫుట్ బె ౖండింగ్ అని చేసాత్రు. వారి శరీరం ఇంకా ఎదుగుతూ లేతగా ఉనన్ సమయంలోనే,
పాదాలకు గుడడ్ లతో గటిట్ గా బిగించి కటుల్ కడతారు. దానివలల్ రకత్పర్సరణ ఆగిపోయి, ఒరిపిడికి చరమ్ం ఒరుసుకు పోయి పుండు
పడిపోతుంది. రోజూ ఆ కటుట్ విపిప్ వేడి నీళళ్తో కడిగి, ఇనెఫ్కష్న్ రాకుండా మూలికలతో చేసిన మందు రాసి మళీళ్ కటుట్ కటేట్ సాత్రు.
కొనాన్ళళ్కు ఆ కటుట్ ఒతిత్డికి లేత ఎముకలు విరిగిపోతాయి. అపుడు ఆ ఎముకలను పె ౖకి తోసి ఇంకా పాదం మడిచి కడతారు. దానితో
పాదాలు చినన్గా, పొడుగు పెరకుక్ండా కలువ మొగగ్లాల్ (Lily feet ) ఉంటాయనన్మాట. ఇదంతా కొనిన్ నెలలు ఒకోక్సారి సంవతస్రాల
పర్హసనం. పర్సవవేదనకు మించిన నొపిప్తో కూడినదట ఇది. ఒకోక్సారి ఇనెఫ్కష్న్ వచిచ్

ణాలుకూడా పోతాయిట. సరిగా చెయయ్కపోతే

వికటించి వంకర పాదాలు మిగిలిపోతాయి. అమామ్యి పాదాలు ఎంత చినన్విగా ఉంటే ఆ అమామ్యి పెళిళ్కి అంత అరుహ్రాలు అని
వారి నముమ్తారు. అంత నొపిప్నీ తటుట్కుని పాదాలు అందంగా చేసుకునన్ అమామ్యికి, ఎకుక్వ మంది కొడుకులని కనే సహనమూ
ఓరూప్ ఉంటుందని నమమ్కమట. మనకి అమామ్యిలని పెళిళ్కి ముందు వంటా వారూప్ నేరుచ్కోకపోతే, తలిల్ పెంపకం అలాంటిది
అంటారే, అలా కలువ పాదాలు లేని పిలల్ ల దావ్రా తలిల్ చేతకానితనం కనిపిసుత్ందనన్మాట. అందమై న చినన్ పాదాలునన్
అమామ్యిలను ఆసిత్ లేకపోయినా, ఏరి కోరి ఇంటికి పెదద్ కోడళుళ్గా చేసుకుంటారు. పెదద్ పాదాలునన్ వాళుళ్ పేదింటి కోడళుళ్ గానో, లేదా
చినన్ కోడళుళ్ గానూ, పెళిళ్ కాకుండానూ మిగిలిపోతారు.
ఆడపిలల్ లకి చినన్తనంలోనే మధయ్వరుత్ల దావ్రా పెళిల్ మాటలు మాటాల్డుకుని సంబంధం కుదురుచ్కుంటారు.
అమామ్యిలకు పదిహేను లేదా పదహారేళుళ్ వచాచ్క పెళిళ్ చేసాత్రు. పెళిళ్ అయిన తరువాత కూడా అమామ్యిలు అతత్వారింటికి కేవలం
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చుటట్ పు చూపుగా మాతర్మే వెళిళ్ కొనిన్ రోజులు ఉండి వసూత్ ఉంటారు. మొదటి సంతానం కలిగాక మాతర్మే పూరిత్గా పుటిట్ లిల్ వదిలి
మెటిట్ ంటికి వెళల్డం. అపుడు కూడా వారికి కలిగిన సంతానం మీద ఆధారపడే ఆ ఇంటిలో వారి సాథ్నం ఉంటుంది. కి కొడుకులని
కనడమే తపప్ వేరే పర్యోజనం లేదు అనేది వారి నమమ్కం. ఎంత మంది కొడుకులని కంటే అంత విలువ. కొడుకులు లేని
పనిమనిషి కనాన్ అధావ్నన్ం. అతత్గారికీ, కొడుకులని కనన్ మిగిలిన కోడళళ్కూ చాకిరీ చేసూత్ బర్తకాలిస్ందే. ఒకవేళ

పరిసిథ్ తి
వయసులో

ఉండగానే భరత్ చనిపోతే వేరే కుటుంబానికి చినన్ కోడలుగా తనని అమేమ్సాత్రు. (అంటే అకక్డ అందరికీ సేవ చేసూత్, మగవారి వారి
కోరికలు తీరుసూత్ గడపాలనన్మాట .)
ఇంకో ముఖయ్మయిన ఆచారం... కథకు అతి ముఖయ్మై నదీ...ఒకొక్కక్ దశలోనూ లు అదే దశలో ఉనన్ అదే వూరిలోని
ఆడవారితో కలిసి చినన్ బృందాలని ఏరాప్టు చేసుకుంటారు. సోవ్రన్ సిసట్ ర్స్ (sworn sisters / laoTangs) అంటారు. పెళిళ్ కావాలిస్న
ఆడపిలల్ లు కొందరు కలిసి ఒక బృందంగా ఏరప్డతారు. వీరు చినన్పప్టి నుంచీ కలిసి కుటూ
ల్ అలిల్కలూ నేరుచ్కోవడం, కటన్ంగా
తీసుకెళాళ్లిస్న వసాలూ, కానుకలూ కలిసి చేసుకోవడం, ఒకొక్కక్రి పెళిళ్ అవుతునన్పుప్డు మిగిలినవారు దగగ్రుండి ఆ వేడుకలు
జరిపించడం, అతత్వారింటికి వీడోక్లు గీతాలు పాడుతూ సాగనంపడం చేసాత్రు. ఆ బృందంలో అందరికీ పెళిళ్ అయిపోగానే, దాని
అవసరం తీరిపోతుంది. వాళుళ్ వేరే వేరే వూళళ్కు పెళళ్యి వెళళ్డంతో, వాళుళ్ మళీళ్ ఎపుప్డూ కలిసే అవకాశం దాదాపు ఉండదు.
అమామ్యికి పెళిళ్ అయాయ్క అతత్గారి వూరిలో ఉనన్ బృందంలో కలిసి, అందరూ ఒకరికొకరు కషట్సుఖాలోల్ తోడుగా ఉంటారు. భరత్ను
కోలోప్యిన లు, ఇతర ఒంటరి లతో కలుసాత్రు. వారందరూ చనిపోయేవరకూ ఒకటిగా ఉంటారు. వీటనిన్టికీ భినన్మయినది ఇంకో
బంధం ఉంది. అది laotong లేదా old sames అనేది. ఒకే సంవతస్రం, ఒకే నెల, ఒకే రోజు పుటిట్ , చె ౖనీస్ కేలండర్ పర్కారం జాతకంలో
మొతత్ం ఎనిమిది లకష్ణాలూ కలిసిన ఇదద్ రూ అమామ్యిలను (వేరే ఊరివారయినా సరే) Loatongs గా కలుపుతారు. ఇదద్ రూ గుడికి
కలిసి వెళిళ్, ఆ దేవత ముందు ‘జీవితాంతం ఇదద్ రూ ఒకరికొకరు కషట్సుఖాలోల్ తోడుగా ఉంటామనీ, ఎనిన్ కషాట్లు వచిచ్నా ఆ బంధం
తెగిపోనివవ్మనీ’ పర్మాణం చేసి, కాం క్ట్ రాసుకుంటారు. ఎవరె ౖనా సరే ఆ బంధానిన్ గౌరవించాలిస్ందే. వారు కలవడానికి
అతిత్ంటివారు కూడా అడుడ్ చెపప్టానికి ఉండదు. Loatong బంధానిన్ పెళిళ్ కనాన్ కూడా పవితర్మై న బంధంగా భావిసాత్రు.
కథ 1820 -30 మధయ్లో మొదలవుతుంది. Puwei, Tongkou చె ౖనా లోని రెండు చినన్

మాలు. ఊరిలో దాదాపు

అందరూ భూసావ్ముల దగగ్ర భూమిని కౌలుకు తీసుకుని పంటలు పండించుకుని బర్తుకుతుంటారు. Puwei లో ఒక చినన్ రె ౖతు
కుటుంబంలో ఇదద్ రు అనన్దముమ్లునాన్రు. ఇదద్ రూ చకక్గా పొలం పనులు చూసుకుంటూ, తముమ్డు అనన్గారి మాట దాటకుండా
ఉంటాడు. పెదాద్యనకు ఒక కొడుకు (వయసు 14), ముగుగ్రు కూతురూ
ల్ (వయసు 9, 5, 4), ఆఖరున మళీళ్ ఇంకో కొడుకు, పసి వాడు.
మొతత్ం ఐదుగురు పిలల్ లు. మధయ్లో అమామ్యి లిలీ, కథలో ఒక ముఖయ్ పాతర్. చినాన్యనకు ఒకక్తే కూతురు. ఆమె పేరు బూయ్టిఫుల్
మూన్, లిలీ కనాన్ కొనిన్నెలలు మాతర్మే చినన్ది. చినాన్నన్ పినీన్ ఇదద్ రూ ఆనందంగా జీవితం గడిపే జంట. ఇదద్ రూ పిలల్ లిన్ ఆపాయ్యంగా
చూసుకుంటారు.
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లిలీకి ఆరేళుళ్ ఉండగా, తనకీ, పినిన్ కూతురికీ ఫుట్ బె ౖండింగ్ కోసమని మంచి ముహూరత్ం చూడమని జోయ్తిషుక్డిని
అడుగుతారు. అతను లిలీ జాతకం చూసి, ఈ అమామ్యిది అదుభ్తమై న జాతకం, మహారాణీ యోగం అని చెపిప్, మధయ్వరిత్ని
తీసుకుని మళీళ్ వసాత్ను అని చెపుతాడు. మరునాడు వారి ఇంటికి పర్కక్ వూరు Tangkou నుండి ఒక మధయ్వరిత్ ‘మేడం వాంగ్’
వసుత్ంది. లిలీ మొహంలో చాలా శుభలకష్ణాలునాన్యనీ,, పాదాలు కూడా జాగర్తత్గా బె ౖండ్ చేసేత్ అదుభ్తమై న అందమై న పాదాలుగా
తయారవుతాయనీ, అది శుభమనీ చెపిప్, ఆమెకి Tangkou లోని సంపనన్కుటుంబానికి కోడలిగా వెళళ్గలిగే అవకాశం వసుత్ందనీ,
దానితో చినాన్నన్ కూతురు బూయ్టిఫుల్ మూన్ కి కూడా అదే వూరోల్ మంచి సంబంధం కుదిరి, అకక్ చెలెల్ ళుళ్ ఇదద్ రూ ఒకే వూరోల్ దగగ్రగా
ఉండటానికి చాలా అవకాశాలు ఉనాన్యనీ చెపుతుంది. లిలీకి సంబంధం చూసే బాధయ్త తనకి వదిలిపెటట్ మని చెపుతుంది. లిలీకి, తన
చెలెల్ లికీ, బూయ్టిఫుల్ మూన్ కీ మంచి ముహూరత్ం చూసి ఒకేసారి ఫుట్ బె ౖండింగ్ మొదలుపెడతారు. మధయ్ మధయ్ మేడమ్ వాంగ్
వచిచ్ లిలీ పాదాలు ఎలా చినన్గా వసుత్నాన్యో చూసి వెళుతూ ఉంటుంది. ఆ కర్మంలో లిలీ చెలెల్ లికి కాళళ్కు ఇనెఫ్కష్న్ వచిచ్
చనిపోతుంది. మిగిలిన ఇదద్ రూ కషట్పడి ఆ బాధను తటుట్కుంటారు. తరువాత కొనిన్ నెలలు గడుసాత్యి.
లిలీకి ఏడేళళ్ వయసునన్పుప్డు మేడమ్ వాంగ్ వచిచ్, Tangkou లోని భూసావ్ములె ౖన Lu కుటుంబానికి పెదద్ కోడలిగా
లిలీకి సంబంధం కుదిరే అవకాశం ఉందనీ, అదే వూళోళ్ ఒక సాంపర్దాయ, సంపనున్ల కుటుంబంలో సోన్ ఫల్వర్ అనే అమామ్యి

ఉందనీ, తనకీ లిలీకి laotongs కావటానికి అవసరమై న ఎనిమిది లకష్ణాలూ కలిసాయనీ ఆమె చెపుతుంది. ఆ laotong సంబంధం
వలన లిలీ విలువ పెరిగి పెళిళ్ కుదరటం ఇంకా సులభమవుతుందని చెపుతుంది. మొదట సందేహించినా, అంత మంచి కుటుంబంతో
సంబంధం వలన తమ కుటుంబానికి గౌరవం పెరిగి, ఇదద్ రూ ఆడపిలల్ ల బర్తుకులూ బావుంటాయని అలోచించి లిలీ తలిల్దం లు
ఒపుప్కుంటారు. మంచిరోజు చూసి ఇదద్ రూ పిలల్ లనీ గుడికి తీసుకువెళిళ్ కాం క్ట్ రాయిసాత్ను అని చెపిప్ లిలీకి సోన్ ఫల్వర్ పంపిన

సందేశానిన్ ఇసుత్ంది. సిల్క్ తో చేసిన ఒక విసనకరర్ మీద మొదటి మడతమీద ‘ మీ ఇంటిలో మరాయ్దా మనన్నా తెలిసిన ఒక చకక్ని
అమామ్యి ఉందని తెలిసింది. మనిదద్ రం ఒకేరోజు పుటాట్ము. మనిదద్ రం జీవితాంతం సేన్హితులుగా ఉందామా?’
పొందికగా Nu Shu లో

అని ఎంతో

సి, చినన్ పువువ్లు అందంగా కుటిట్ ఉనాన్యి. అపప్టికి పిలల్ లకి ఎవరికీ పూరిత్గా ఆ భాష చదవటం రాదు.

లిలీ తన పినిన్ సహాయంతో అది చదివి, తిరిగి దాని మీద ‘నేను నీకనాన్ తకుక్వ అంతసుత్కి చెందిన దానిన్. అయినా మనిదద్ రినీ ఆ దేవుడే
కలుపుతునాన్డు అని నముమ్తునాన్ను. మనం ఎపప్టికీ ఒకరికొకరుగా కలిసి ఉందాం.’ అని జవాబు

సి పంపిసుత్ంది.

ఒక మంచి రోజున మేడమ్ వాంగ్, సోన్ ఫల్వరిన్ తీసుకుని తన పలల్ కీలో వచిచ్ లిలీని కూడా ఎకిక్ంచుకుని, పకక్ వూరిలో

గుడికి తీసుకు వెళుతుంది. ముటుట్కుంటే మాసిపోతుందేమో అనిపించే బంగారు రంగుతో, పాలబుగగ్లతో అందంగా చలాకీగా ఉనన్ సోన్
ఫల్వరిన్ చూసి లిలీకి ఎంతో ఇషట్ం కలిగింది. సోన్ ఫల్వర్ పర్తీ కదలికలోనూ, పర్తీ మాటలోనూ, కాంటాక్ట్ రాసుకోవటానికి అందమయిన

పేపర్ మంచి అరధ్మునన్ వాకాయ్లూ ఎనున్కోవటంలోనూ ఆమె చూపిన అభిరుచి, ఆమె పుటిట్ పెరిగిన సంసాక్రవంతమయిన కుటుంబ

నేపధయ్ పర్భావం కొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపిసుత్ంది. అయినా కూడా లిలీని చినన్బుచచ్కుండా, ఎంతో మగా పర్వరిత్సుత్ంది. అకక్డనుండి ఇదద్ రూ
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ఆ సిల్క్ ఫేన్ మీద ఉతత్రాలు రాసుకుంటూ ఉంటారు. అపుప్డపుప్డూ సోన్ ఫల్వర్ లిలీ ఇంటికి వచిచ్ కొనిన్రోజులు గడిపి వెళుతుంటుంది.

అపుడంతా ఇదద్ రూ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ కివ్ల్ట్ అలుల్కుంటూ, కలిసి ఇంటి పనులు నేరుచ్కుంటూ ఉంటారు. ఇదద్ రికీ ఒకరంటే ఒకరికి
ణం. ఎపుడూ సోన్ ఫల్వర్ తమ ఇంటికి రావటమే కానీ, లిలీని ఎపుప్డూ వాళుళ్ రమమ్ని పిలవరేం అని అడిగిన లిలీ తలిల్ని, ‘వారిది

సంపనన్కుటుంబం. అకక్డ లిలీ ఇమడలేదు. సోన్ ఫల్వరిన్ ఇకక్డికి పంపడానికి ఒపుప్కునాన్రు సంతోషించు. ఈ సంబంధం వలన లాభం
మీకే గానీ వారికి కాదు’ అని చెపిప్ మేడం వాంగ్ మాటాల్డకుండా చేసుత్ంది.

అలా సంవతస్రాలు గడుసుత్నాన్యి. సోన్ ఫల్వర్ రాకపోకలు సాగుతూనే ఉనాన్యి. లిలీ ఇంటోల్ అందరికీ తనంటే ఎంతో

ఇషట్ం. తను కూడా అంతే మరాయ్దగానూ, ఆపాయ్యంగానూ ఉండేది అందరితో. లిలీకి అయితే చెపప్నకక్రేల్దు. అంత మంచి సంసాక్రం,
పర్వరత్నా, తనంటే విపరీతమయిన మా ఉనన్ సోన్ ఫల్వర్ తో అనుబంధం చాలా పర్తేయ్కమయినది, ఆమె తనకొకక్దానికే సేన్హితురాలు

అని తలుచుకోవటమే చాలా గరవ్ంగా ఉంటుంది. లిలీ అకక్కు పెళళ్యి వెళిళ్పోయింది. అనన్కు కూడా పెళళ్యింది. లిలీకి Lu ఫేమిలీ

లోని పెదద్ కొడుకుతో పెళిళ్ కుదిరింది. వాళుళ్ వధువుకూ కుటుంబానికీ పంపాలిస్న కానుకలు పంపారు. వాటితో తనకి బటట్ లూ
బొంతలూ, భరత్కూ బంధువులకూ కానుకలో తయారు చేసుకుంటోంది. సోన్ ఫల్వర్ వచిచ్నపుడలాల్ లిలీకి కాబోయే అతత్వారి కుటుంబం

గురించి కబురుల్ చెపుతూనే ఉంది. పదునాలుగేళళ్ వయసులో ఉనన్పుప్డు బూయ్టిఫుల్ మూన్ విషపు తేనెటీగ కాటుకు గురయి

చనిపోయింది. అపప్టి నుంచీ చినాన్నన్ పినీన్ చె ౖతనయ్ం కోలోప్యి యాం కంగా బర్తుకుతూ ఉంటారు. లిలీకి పదహారేళుళ్ వచాచ్క పెళిళ్
అవుతుంది. లిలీకి తన పెళిళ్ అనేదాని కనాన్, తను ఆ వూరు వెళిళ్నపుడు సోన్ ఫల్వర్ ఇంటికి వెళిళ్, తన ఇంటోల్ అందరినీ చూడొచుచ్ అని
ఎకుక్వ ఉతాస్హం కలుగుతుంది.

పెళళ్యి అతత్వారింటికి వెళిళ్న లిలీకి, అకక్డ జరిగే ముఖయ్మయిన వేడుకలో తన Laotong గా పర్తేయ్క హోదాలో
రావాలిస్న సోన్ ఫల్వర్, అదే వూరోల్ ఉండి కూడా రాకపోవడం ఆశచ్రయ్ం కలిగిసుత్ంది. ఇంకో నెల రోజులోల్ సోన్ ఫల్వర్ పెళిల్ జరగాలిస్ ఉంది.

మూడురోజుల వేడుకల తరావ్త పుటిట్ ంటికి తిరిగి వెళేళ్టపుప్డు పలల్ కీని సోన్ ఫల్వర్ ఇంటికి తీసుకెళళ్మని చెపుతుంది. సోన్ ఫల్వర్ ఇలుల్

ఒక పెదద్ భవంతి. ఇలుల్ కొంచెం పాతబడినపప్టికీ దానికునన్ కిటికీలూ అదాద్లూ చాలా కళాతమ్కంగా ఉండి, ఆ ఇంటి ఒకపప్టి వె ౖభవానిన్
తెలియచేసుత్ంటాయి. లోపలికి వెళిళ్ చూసేత్ ఇలల్ ంతా ఖాళీగా, చీకటిగా, అదోరకమై న కంపు కొడుతూ, పరిసరాలనీన్ చీదరగా దరిదర్ంతో

నిండి ఉనాన్యి. ఆశచ్రయ్ంతో చూసుత్నన్ లిలీకి, అతుకుల బటట్ లు వేసుకుని ఉనన్ సోన్ ఫల్వర్, ఆమె తలిల్ కనిపిసాత్రు. లిలీని మేడ మీదకి

తీసుకువెళిళ్ కూరోచ్బెటిట్ సోన్ ఫల్వర్ తన కథ చెపుతుంది. సోన్ ఫల్వర్ ముతాత్త చకర్వరిత్ ఆసాథ్నంలో పేరుపొందిన విదావ్ంసుడు.

ఒకపుప్డు సిరి సంపదలతో ఉండేవారు. సోన్ ఫల్వర్ తలిల్ కూడా మంచి కుటుంబం నుంచి వచిచ్న అమామ్యి. సోన్ ఫల్వర్ నానన్ హయాం
లోకి వచేచ్సరికి, ఆయన గొపప్లకు పోయి సవ్ంత చెలెల్ ళుళ్, సవతి చెలెల్ ళుళ్ కలిపి మొతత్ం తొమిమ్దిమందికి ఘనంగా పెళిల్ చెయయ్డం కోసం

ఉనన్ పొలాలు అమిమ్, ఇంకా అపుప్లు చేసీ ఆసిథ్ మొతత్ం అవగొటాట్డు. తరువాత మతుత్మందుకి అలవాటె ౖ, ఇంటోల్ ఉనన్ ఖరీదయన
సామనులనీన్ అమేమ్సి, అందంగా ఉండే సోన్ ఫల్వరిన్ కూడా ఎవరికో అమేమ్యయ్లని చూసాడు. మేడం వాంగ్ సోన్ ఫల్వర్ తలిల్కి సోదరి.
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

ఆమె ఈ ఇంటి విషయాలు తెలుసుకుని, కలుగచేసుకుని సోన్ ఫల్వర్ అకక్కి ఒక సంబంధం చూసి పెళిల్ చేసి పంపేసి, అనన్లని ఎకక్డో

పొలాలోల్ పనికి కుదిరిచ్ంది. చినన్దె ౖన సోన్ ఫల్వర్ ని కూడా కాసత్ మంచి ఇంటోల్ పెళిల్ చేయాలని అలోచించింది. ఈలోగా లిలీ గురించి

తెలిసి ఆమెతో బంధం కుదిరిసేత్, దాని దావ్రా సోన్ఫల్వర్ కి మంచి జరగొచుచ్ అని తలిచి ఆపాల్న్ వేసింది. సోన్ ఫల్వర్ ఈ విషయాలనీన్

లిలీ దగగ్ర దాచినందుకు సిగుగ్తో, అపరాధభావంతో బాధపడుతుంది. తనకి ఆ సంగతులు ఎందుకు చెపప్లేదూ అని లిలీ అడిగితే, ‘మీ

ఇంటోల్ పెదద్ వాళళ్ందరికీ తెలుసు. ననున్ ఎవరూ చెపప్నివవ్లేదు. తెలిసినపుడే తెలుసుత్ందని ఆపేసారు’ అని చెపుతుంది. తనకి నిజం
చెపప్కుండా మోసం చేసినందుకు మేడం వాంగ్ మీదా, తన ఇంటోల్ వాళళ్ మీదా విపరీతమై న కోపం వసుత్ంది, కానీ విచితర్ంగా సోన్
ఫల్వర్ మీదా కోపం రాదు సరి కదా, ఇంకా ఎకుక్వ మ కలుగుతుంది. తన కొతత్ పరపతి ఉపయోగించి ఏరాప్టుల్ చేసి, దగగ్రుండి సోన్

ఫల్వర్ పెళిల్ వేడుకగా జరిపించి, అపుడు తన పుటిట్ ంటికి వెళుతుంది.

ఇంటికి వెళిళ్న లిలీకి ఇంటోల్ అందరి మీదా, ముఖయ్ంగా తలిల్ మీద విపరీతమయిన కోపం, తనని ఇనేన్ళుళ్ మోసం

చేసారని. ఎవరితోనూ మాటాల్డకుండా నిరసన చూపిసుత్ంది. ‘మీరందరూ ననెన్ందుకు మోసం చేసారు, ఎపప్టికెనా
ౖ నాకు నిజం
తెలీదనుకునాన్రా?’ అని తలిల్ని నిలదీసుత్ంది. తలిల్ తామందరూ సోన్ ఫల్వర్ మీద ఇషట్ంతోనూ అభిమానంతోనూ చెపప్లేదనీ, అయినా

ఇపుడు సోన్ ఫల్వర్ విషయంలో నిజమేదయినా లిలీ అభిమానం ఎందుకు మారాలనీ అడుగుతుంది. పె ౖగా మీ మంచి కోసమే ఇవనీన్

చేసాము, నువూవ్ నీ కజినూ మంచి సంబంధాలు చేసుకుంటే పరిసిథ్ తి బావుంటుందని అని చెపుతుంది. తను గొపిప్ంటి కోడలయితే
తన దావ్రా ఈ ఇంటి పరిసిథ్ తులు చకక్బడతాయనే సావ్రధ్ం తలిల్ది అని అపారధ్ం చేసుకుని, ‘నాకు చేతనయినంత సహాయం చేసాత్ను,
కానీ నినున్ మాతర్ం కష్మించను’ అని చెపుతుంది. లిలీ దురుసుతనానికి మూరఖ్ తావ్నికి బాధపడి తలిల్ కూడా లిలీని కోపంతో తిటిట్
వెళిళ్పోతుంది. అది మొదలు తలీల్ కూతురల్ మధయ్ సంబంధం తెగిపోయి నామమాతర్ంగానే ఉండిపోతుంది.
సోన్ ఫల్వర్ భరత్ది కసాయి వృతిత్. మనుషులూ ఇంటి పరిసరాలూ కూడా చాలా అపరిశుభర్ంగా ఉంటాయి. అతత్గారు

గయాయ్ళి. కోడలిని నానా పాటుల్ పెటిట్ సాధిసూత్ ఉంటుంది ఎపుడూ. భరత్కు ఆమె అంటే కొంచెం ఇషట్ం ఉనాన్, దేనికి కోపం వచిచ్నా
భారయ్ని బాదుతూ ఉంటాడు. సోన్ ఫల్వర్ మౌనంగా ఓపికగా అనీన్ భరిసూత్, ఇంటెడు చాకిరీ చేసూత్ కషట్పడుతూ ఉంటుంది. పెళిల్

చేసుకుని పుటిట్ ంటి కషాట్ల నుండి దూరం కావాలనుకుంటుంది కానీ ఆ ఆశ తీరదు. సోన్ ఫల్వర్ పెళిల్ అవగానే ఆమె తలిల్దం లు ఇలుల్

కూడా అపుప్ల వాళళ్కి వదిలేసి ఊరిడిచి కటుట్బటట్ లతో ఎకక్డికో పోతారు. లిలీకి, సోన్ ఫల్వర్ కీ మొదట సంతానంగా మగపిలల్ లు

పుడతారు. ఇదద్ రూ పిలల్ లతో అతత్వారింటికి కాపురానికి వచేచ్సాత్రు. లిలీ అతత్గారు సోన్ ఫల్వర్ కుటుంబ వాతావరణం చూసి, ఆమెతో
ఇక సేన్హం తమ అంతసుత్కి తగినది కాదనీ, అకక్డితో ఆపేసి ఇక కలుసుకోవదద్ నీ చెపుతుంది. కానీ లిలీ ఇంటోల్ని పదేళళ్ దాసీ పిలల్

సహాయంతో ఇదద్ రూ ఉతత్రాలు రాసుకుంటూ ఉంటారు. ఇదద్ రి జీవితాలోల్ని ముఖయ్మై న సంఘటనలనీన్ ఇదద్ రూ సిల్క్ ఫేన్ మీద
రాసుకుంటారు. పర్తీ ఏడాది పండగలకు లిలీ పుటిట్ ంటికి వెళిళ్నపుడు, సోన్ ఫల్వర్ కూడా అకక్డకు వెళల్డం, ఇదద్ రూ సంతోషంగా కొనిన్

రోజులు గడపటం, తమ కాపురాల గురించి చెపుప్కోడం చేసుత్ంటారు.
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ఒక పదేళళ్ కాలం గడిచింది. ఈ సమయంలో లిలీకి వరుసగా ముగుగ్రు కొడుకులూ, ఒక కూతురూ కలుగుతారు. సోన్
ఫల్వర్ కి ముగుగ్రు ఆడపిలల్ లు పురిటిలోనే పోగా ఇదద్ రు కొడుకులు, ఒక కూతురూ మిగులుతారు. ఆమె కషాట్లు, అతత్గారి ఆరళుళ్ రోజు
రోజుకీ పెరుగుతూనే ఉంటాయి. చె ౖనాలో ఎంపరర్ పోయిన తరువాత కరవుకాలం వసుత్ంది. అపుడు భూసావ్ములు శిసుత్లు పెంచితే,

అవి కటట్ లేక వాటిని వయ్తిరేకిసూత్ రెబెలియన టీమ్స్ తయారవుతాయి. ఆదాయం లేక Lu ఫేమిలీ ఆసుత్లనీన్ కరిగిపోతాయి. భరత్
దూరవాయ్పారానికి వెళతాడు. మొతత్ం జిలాల్లో అంతా టె ౖఫాయిడ్ వాయ్ధి వచిచ్ వూరిలో చాలామంది చనిపోతారు. లిలీ తలిల్, తం ,
అతత్గారూ, మావగారూ, ఒక మరిది కుటుంబం మొతత్ం ఆ వాయ్ధితోనే చనిపోతారు. చాలా నెలలు ఒకరితో ఒకరికి సంబంధం
లేకుండా ఉంటారు. నెమమ్దిగా తేరుకునే సరికి లిలీ భరత్ తిరిగి వసాత్డు. లిలీ భరత్ Master Lu, లిలీ Lady Lu (జమీందారు,
జమీందారిణి) అవుతారు. ఊరంతా వారిని గౌరవిసుత్ంటుంది.
సోన్ ఫల్వర్ లిలీకి ఒక ఉతత్రం పంపుతుంది. ‘టె ౖఫాయిడ్ నుండి తాము కేష్మంగానే బయట పడాడ్మనీ, మీరెలా

ఉనాన్రనీ అడుగుతూ, ఒకక్సారి మా ఇంటికి రాకూడదూ, మనం కలిసి గడిపి ఎంతో కాలమయియ్ంది’ అని అడుగుతుంది. సోన్ ఫల్వర్
ఇంటికి వెళాళ్లనుకుంటే భరత్ అడుడ్ చెపుతాడు, అకక్డ ఆమెకు రకష్ణ ఉండదనీనూ, పిలల్ లు చినన్వాళుళ్ కాబటిట్ ఇంటోల్నే ఉండమనీ

ఏవేవో అభయ్ంతరాలు చెపిప్నా ఎలాగో ఒపిప్ంచి ఓ మూడు రోజులకనీ వెళుతుంది. లిలీని చూసి సోన్ ఫల్వర్ ఎంతో సంతోషిసుత్ంది. లిలీ

కూడా ఆమెనీ పిలల్ లనీ చూసి సంతోషించినా ఆ ఇంటినీ, వాతావరణానిన్, సోన్ ఫల్వర్ భరత్ వృతిత్నీ మొరటుదనానిన్, అతత్ గయాయ్ళితనానిన్

విపరీతంగా ఏవగించుకుంటుంది. తన జీవితం మెరుగుపడుతుంటే, సోన్ ఫల్వర్ జీవితం ఇంకా అలా తకుక్వ సిథ్ తిలోకి
జారిపోయినందుకు జాలి పడుతుంది. సోన్ ఫల్వర్ కి మాతర్ం తను ఎంత వోపికగా పనిచేసుకుంటూ అందరికీ సేవలు చేసుత్నాన్ వారి

అభిమానం లేనందుకు, పోయిన బిడడ్ ల గురించీ తపప్ ఇక వేరే బాధలేమీ ఉండవు. ఆ సమయంలో ఒకపకక్ వూరల్ మీద రెబెలియన్స్
దాడిచేసి తగలబెడుతుంటారు, ఇంకో పకక్ వారిని అణచడానికి సె ౖనయ్ం కూడా వసోత్ందనీ తెలుసుత్ంది. ఒక రెండు రోజులు గడిచిన
తరావ్త ఆ వూరుమీదకి కూడా రేబెలియన్స్ వచిచ్ ఇళుళ్ తగలబెడుతుండటంతో అందరూ వూరోదిలి దూరంగా ఉనన్ కొండలోల్కి
పారిపోతారు. లిలీ తన భరత్ తనకోసం వెదుకుతుంటాడని, తన ఊరు వెళిళ్పోవాలని అనుకుంటుంది. కానీ దానికి సమయంలేదనీ,
రెబెలియన్స్ వెళిళ్పోగానే ఓ రెండురోజులోల్ మళీళ్ వెనకిక్ వచేచ్సాత్ం అని కంగారు పెటట్ డంతో సోన్ ఫల్వర్ కుటుంబంతో కలిసి కొండలోల్కి

కటుట్బటట్ లతో వెళాళ్లిస్ వసుత్ంది. రెండురోజులు అనుకునన్ది దాదాపు మూడునెలలు అకక్డే కొండలోల్ ఉండిపోవాలిస్ వసుత్ంది. సోన్

ఫల్వర్ భరత్ లిలీని తమ అతిథి అనీనూ, కేష్మంగా తీసుకెళిళ్ అపప్చెపితే ఆమె భరత్ తనకి మంచి బహుమతి ఇసాత్డనన్ ఆశతోనూ

దొరికినంతలోనే ఆహారం ఇచిచ్ బాగా చూసాత్డు.

ఆ సమయంలో చలికీ ఆకలికీ తటుట్కోలేక అనేకమందితో పాటు సోన్ ఫల్వర్

చినన్కొడుకు, ఐదేళళ్వాడు కూడా చనిపోతాడు. చినన్కొడుకంటే సోన్ ఫల్వర్ భరత్కి

ణం. ఆ బాధలో పిచేచ్తిత్నటట్ యి కొడుకు శవానిన్

ఎకక్డికో తీసుకుపోయి, ఒంటరిగా తిరిగొచిచ్న అతనిని, కొడుకుని ఎకక్డ పూడాచ్డు అని అడిగిన సోన్ ఫల్వర్ ని గొడుడ్ని బాదినటుట్
బాదటంతో ఆమెకి గరభ్ వం అవుతుంది. ఇనిన్ విషాదాలు భరించలేని సోన్ ఫల్వర్ విరకి త్లో తన బాధలనీన్ లిలీతో చెపుప్కుంటుంది.
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తనతో ఎపుప్డూ నిజాలు చెపప్లేదేమని కోపప్డి, laotong మధయ్ రహసాయ్లు ఉండకూడదు అని చెపిప్, తనతో ఎపుప్డూ నిజాలు
చెపప్మని బలవంతపెడుతుంది.
అందరూ ఊరోల్ కి తిరిగి వచిచ్న తరువాత లిలీ భరత్ వచిచ్, సోన్ ఫల్వర్ భరత్కి కృతజఞ్తలు చెపిప్ అతనికి కానుకలిచిచ్,

ఆమెని ఇంటికి తీసుకెళాత్ డు. ఆమెను జాగర్తత్గా చూసుకునాన్డని తెలిసి వారి మీద అపప్టివరకూ ఉనన్ అభయ్ంతరాలనీన్ పోయి

సదభి యం కలుగుతుంది. సోన్ ఫల్వర్ కొడుకుతో బాటూ ఆ వూరోల్ మిగిలిన పిలల్ లకి చదువు చెపిప్ంచడానికి లిలీ ఒక టీచరిన్ ఏరాప్టు
చేసుత్ంది. ఇదద్ రూ కలుసుత్నన్పుప్డలాల్ ఆరిధ్కంగా కూడా సహాయం చేసూత్నే ఉనాన్రు. లిలీ సోన్ ఫల్వర్ ఒకరి ఇంటికి ఒకరు వెళిళ్

ఉండటానికి కూడా ఎవరూ ఇక అభయ్ంతరం చెపప్రు. ఇదద్ రి కూతురల్కూ laotongs కావడానికి అవసరమై నవేవీ కలవకపోయినాసరే,
ఇదద్ రికీ బంధం కలపాలనుకుంటారు. సోన్ ఫల్వర్ చినన్కొడుకు పోవటం, పెదద్ కొడుకు అరభ్కుడు కావటం, ఇక కొడుకులు

పుటట్ కపోవటంతో అతత్గారి పెటేట్ కషాట్లు, భరత్ నిరల్ ం ఇంకా ఎకుక్వయిపోతాయి. తను లిలీ దగగ్రికి వచిచ్నపుడలాల్ ఈ బాధలు,

పోయిన పిలల్ ల గురించీ చెపుప్కుని బాధపడుతుంది. లిలీ ఆమె బాధకి ఎలా సప్ందించాలో తెలీక, ‘చనిపోయిన పిలల్ లకి ఆయువు
అంతే ఉందనీ, వారి గురించి బాధపడకుండా ఇంకా కొడుకులని కనడానికి పర్యతన్ం చెయయ్మంటుంది. ‘తమ అమమ్లు, నానమమ్లు
నూరిపోసినటుట్ భరత్ని సుఖపెటిట్ కొడుకులను కని, భరత్ అతత్గారి మెపుప్ పొందొచుచ్ కదా. ఆమాతర్ం ఎందుకు అరధ్ం చేసుకోవటం లేదు
తను’ అని విసుగు కూడా వసుత్ంది. ఇంటోల్వాళళ్ను సంతోష పెటాట్లంటే ఒక గా ఏమేం చెయాయ్లో, ఎలా నడుచుకోవాలో సోన్ ఫల్వర్

అలానే చేసాత్ను అని మాట ఇచేచ్వరకు బోధిసూత్నే ఉంటుంది. లిలీ కనాన్ ఆమె భరత్కి సోన్ ఫల్వర్ వేదన, ఆమె చెపప్కపోయినా ఇంటోల్
పరిసిథ్ తులు బాగా అరధ్ం అవుతాయి. లిలీకి సూచిసాత్డు కూడానూ, నువువ్ తనని సరిగా అరధ్ం చేసుకోకుండా నువువ్కూడా తనని

బాధపెడుతునాన్వేమో అనిపిసుత్ంది అని. భరత్ తనని అతి తరచుగా కొడుతునన్ విషయం సోన్ ఫల్వర్ తనకు చెపప్కుండా దాచినందుకు
కోపం వసుత్ంది. సోన్ ఫల్వర్ తో భరత్ని వదిలి వచేచ్సి తన ఇంటోల్ ఉండమంటే, ఆమె పిలల్ లిన్ వదిలి రాలేనని చెపుతుంది.

ఒకరోజు సోన్ ఫల్వర్ ‘లిలీ, మనం కలిసినపుడలాల్ నా కషాట్లతో నినున్ విసిగిసుత్నాన్ను. ఇక వాటిని వినే బాధ

నీకుండదులే. నా కషాట్లు చెపుప్కునాన్ నా మీద జాలి పడకుండా వినడానికి మా వూరోల్ కొందరు సోవ్రన్ సిసట్ ర్స్ ఉనాన్రు. నాగురించి నీకు
నిజం తెలిసినరోజు నుండీ చూసుత్నాన్ను, మనం కలిసినపుప్డలాల్ నీకళళ్లో నామీద జాలి. అది కూడా నేను భరించలేను. నాకు నీ
సేన్హమూ

మ మాతర్మే కావాలి. కాబటిట్ ననున్ ఓదారచ్డానికి జాలితో కాకుండా, ఇషట్ంగా

మతో నాకు ఉతత్రాలు

యి.

ఎదురుచూసుత్ంటాను.’ అని సిల్క్ ఫేన్ మీద ఒక ఉతత్రం రాసి పంపిసుత్ంది. అది చూడగానే లిలీకి విపరీతమయిన కోపం, బాధా
కలుగుతాయి. ‘ తను తన భరత్ని

మించిన దాని కనాన్ ఎకుక్వగా ఆమెని

మిసేత్, తన నుంచి కొనిన్ విషయాలు రహసయ్ంగా

ఉంచడమే కాకుండా, ఇపుడు తనని వదిలేసి మిగతా వారి సేన్హం కూడా కలుపుకుంటుంది. అది తన సేన్హానికీ తమ బంధానికి ఆమె
చేసుత్నన్ మోసం’ అని సోన్ ఫల్వర్ మీద అసహయ్ం పెంచుకుంటుంది. ఆమె జాఞ్పకాలని పూరిత్గా తుడిచెయాయ్లని సోన్ ఫల్వర్ అనేన్ళుల్గా

సిన ఉతత్రాలూ, పంపిన కానుకలూ అనీన్ తగలబెటేట్ సుత్ంది. జరిగినవి మరిచ్పోవాలని ఎంత పర్యతిన్ంచినా మోసపోయాననన్ బాధా
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కోపమూ మాతర్ం లిలీని వేధిసూత్ ఉంటాయి. ఇవేవీ తెలియని సోన్ ఫల్వర్ ‘తమ కూతురల్ను కాం క్ట్

సుకోవడానికి గుడికి ఎపుడు

తీసుకువెళాద్ం’

అనీ ‘ఎందుకు నువువ్ ఉతత్రాలు

అపుప్డపుప్డూ

సిన ఉతత్రాలను లిలీ చింపి పడేసుత్ంది. పిలల్ ల laotong బంధం గురించి మధయ్వరిత్గా వచిచ్న మేడమ్ వాంగ్ తో, తన

యటం లేదు. నినున్ చూసి చాలా రోజులయియ్ంది. ఒకసారి రా’ అంటూ

కూతురికి తమకనాన్ తకుక్వవాళళ్తో బంధుతవ్ం కలపటం తనకి ఇషట్ం లేదని కఠినంగా చెపిప్ పంపేసుత్ంది.
కొనిన్ నెలలు గడచిన తరువాత లిలీ వూరోల్ ని ఒక అమామ్యి పెళిళ్ వేడుకలో లిలీ, సోన్ ఫల్వర్ ఎదురు పడతారు. అకక్డ

వేడుకలో పాడే పాటల రూపంలో సోన్ ఫల్వర్ లిలీని ఉదేద్ శించి ‘ఏ జనమ్లోని పాపం చేసుకునాన్నో, నాకు జీవితంలో ఎపుడూ

దురదృషట్ం వెంటాడుతూనే ఉంది. కానీ నాకునన్ ఒకే ఒకక్ ఆశా, ఆనందమూ నువేవ్. నువువ్ నాకు అది కూడా లేకుండా చేసావు. నా
బాధలు చెపుప్కుంటే వినడానికి నీకు సహనం లేకపోయింది. నీ కూతురితో సేన్హం తిరసక్రించి నా కూతురి బర్తుకెనా
ౖ బాగుపడే
అవకాశం లేకుండా చేసావు. నేనేం పాపం చేసాను? లోకంలో కషాట్లూ దీనులు లేకుండా సుఖాలే ఉండాలంటే ఎలా కుదురుతుంది?
దాదాపు ముపప్యేయ్ళుళ్ మనం

ణసేన్హితులుగా ఉనాన్ము. ఇపుడు నువువ్ చేసింది నాయ్యమేనా’ అని ఏడుసూత్ పర్శిన్సుత్ంది. వూరిలో

అందరి ముందూ తనని దోషిగా నిలబెటట్ డం భరించలేని లిలీ ‘ననున్ అనే ముందు నువువ్ చేసినది గురుత్ తెచుచ్కో. మన మధయ్ ఇంకో
వయ్కి త్ ఉండకూడదని కదా ఒపప్ందం. నా భరత్ నాకు సవతిని తీసుకొచిచ్నా భరించగలనేమో కానీ, నువువ్ మన మధయ్ వేరేవాళళ్ని
తీసుకురావటం నేను కలలో కూడా ఊహించలేదు. మనం చేసుకునన్ పర్మాణాలని నువేవ్ గౌరవించలేదు.’ అని జవాబు చెపుతుంది.
అంతటి ఆగకుండా అకక్సుతో ఆమె పేదరికం గురించీ, భరత్ వృతిత్ గురించీ, ఆమె మొదటినుంచీ అబదాధ్లతోనే అందరినీ మోసం
చేసుత్ందనీ, తనకొచిచ్న చేతిపనులు గానీ, రహసయ్ భాష గానీ తన వూరిలోని లకి నేరిప్ంచకుండా ఏడుసూత్ కాలం గడుపుతుందనీ,
ఇంకా ఏవేవో నొపిప్ంచే విషయాలు మాటాల్డుతుంది. ఒకవె ౖపు తను మాటాల్డుతునన్ది సవయ్ం కాదు అని తెలుసూత్నే ఉనాన్, ఆమె లోని
బాధ ఆ శం ఆమెని విచకష్ణ కోలోప్యేలా చేసాత్యి. లిలీ మాటలకి హతాసురాలె ౖన సోన్ ఫల్వర్ విషాదం నిండిన గొంతుతో మృదువుగా

‘నీతో ఎపుప్డూ నిజమే చెపప్మనాన్వు. కానీ నేను నిజాలు చెపిప్నపుడు నువువ్ అరధ్ం చేసుకోలేదు. నేను చెపిప్నవీ చేసినవీ నీకు
నచచ్లేదు. నా ఇరుగు పొరుగు

లు నా కషాట్లు విని ననున్ విమరిశ్ంచరు, అవమానించరు. నా మీద జాలి పడరు. వారికి నచిచ్నటుట్

నేనుండాలని కాకుండా, నేనెలా ఉనాన్నో అలానే ఇషట్పడేవారు, నాబాధలు వినేవారు కావాలి నాకు. అది నాకు వారి దగగ్ర దొరికింది.’
అని చెపిప్, నెమమ్దిగా ఆ పర్దేశం విడిచి వెళిపోతుంది. అపప్టి నుండి నుంచి ఇంకెపుప్డూ లిలీకి సోన్ ఫల్వర్ నుంచి ఇంకే కబురూ
రాలేదు, ఎపుప్డూ ఇదద్ రూ ఎదురు పడలేదు.

కాలం ఎనిమిది సంవతస్రాలు ముందుకు గడిచింది. లిలీ వయసు 41 సంవతస్రాలు. తన పిలల్ లకు పెళిళ్ళుళ్ అయియ్
మనవలు పుటాట్రు. మనసుకి తగిలిన గాయం తీవర్త నెమమ్దిగా తగుగ్తునాన్, ఇంకా పూరిత్గా పోలేదు. సోన్ ఫల్వర్ ని మరిచ్పోడానికి

శతవిధాలా పర్యతిన్సూత్నే ఉంది. ఒకరోజు సోన్ ఫల్వర్ కూతురు లిలీ ఇంటికి వచిచ్, ‘తలిల్ చావు బర్తుకులోల్ ఉందనీ, లిలీని

కలవరిసోత్ందనీ’ చెపిప్ ఒకక్సారి వచిచ్ తలిల్ని చూసివెళళ్మని
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పంపించాలని అనుకుంటుంది లిలీ, కానీ Lady Lu గా తన పర్వరత్న అమరాయ్దకరం అని తలిచి సరే వసాత్ను వెళళ్మని చెపుతుంది.
మరునాడు సోన్ ఫల్వర్ ఇంటికి వెళేల్సరికి ఆమె భరత్ వాకిటోల్నే ఎదురుపడి బాధతో ‘ భారయ్ ఇనాన్ళూళ్ తననీ తలిల్నీ సంతోషపెటట్ డానికి

చేసినవేవీ గురిత్ంచక అమానుషంగా పర్వరిత్ంచాననీ, తనకి ఇపుడే అది అరధ్మవుతుందనీ’ చెపుతాడు. లోపలికి వెళేల్సరికి మంచం మీద
సోన్ ఫల్వర్ పొటట్ లో టూయ్మర్ తో బాధపడుతూ, గురుత్ పటట్ లేని సిథ్ తిలో ఎముకల పోగులా ఉంటుంది. ఆమెకు సేవలు చేసూత్ముగుగ్రు

లు కనిపిసాత్రు. ఓహో వారే కాబోలు తను కొతత్గా చేరిన సేన్హితురాళుళ్ అనుకుంటుంది. సోన్ ఫల్వర్ ని ఆ సిథ్ తిలో చూడగానే ఉనన్

కోపమంతా కరిగి పోతుంది. చినన్నాడు ఆపాయ్యంగా సేన్హహసత్ం చాచిన నెచెచ్లి గురుత్కొచిచ్ంది. తన చెయియ్ పటుట్కోగానే సోన్ ఫల్వర్ ‘

వచాచ్వా, నీకోసమే ఎదురు చూసుత్నాన్ను. నువొవ్సాత్వని నాకు తెలుసు’ అని ‘జరిగిన వాటికి ననున్ కష్మించు. కానీ ననున్ నముమ్. నేను
నీ సేన్హానిన్ ఎపుప్డూ కాదనుకోలేదు. నువేవ్ నా

ణ సేన్హితురాలివి.’ అని చెపుతుంది. తనకి సోన్ ఫల్వర్ మీద ఇంకా

మ ఉండ

బటేట్ జరిగిన దానికి తనకి ఇంకా బాధ కలుగుతుందని లిలీకి అరధ్మవుతుంది.

సోన్ ఫల్వర్ ని జాగర్తత్గా చూసుకోవాలని నిరణ్యించుకుని అకక్డే ఉండి తనకి రా పగలు సేవలు చేసూత్,

మగా

చూసుకుంటుంది. తన ఊరి నుంచి మంచి వె ౖదుయ్డిని కూడా పిలిపిసుత్ంది, కానీ అతను లాభం లేదని చెబుతాడు. ఒకరోజు లిలీ ఇంటోల్
చినన్పప్టి నుంచి ఉనన్ దాసీ ఒక బుటట్ తీసుకొచిచ్ ఇసుత్ంది. అందులో ఇదద్ రూ ఉతత్రాలు రాసుకునన్ సిల్క్ ఫేన్, సోన్ ఫల్వర్ లిలీకి రాసిన

కొనిన్ ఉతత్రాలూ, పంపిన కానుకలూ ఉంటాయి. దాసీ చెపుతుంది ‘ఆరోజు కోపంలో అనీన్ తగలబెడుతునన్పుప్డు, అది నువువ్ అపప్టి
కోపంలో చేసుత్నాన్వే కానీ మనసూప్రిత్గా కాదు అని నాకు తెలుసు. అందుకే నాకు కనిపించినవనీన్ నీకు తెలీకుండా దాచిపెటాట్ను. ననున్
కష్మించు.’ అని చెపుతుంది. లిలీకి ఆమె పటల్ మనసు కృతజఞ్తతో నిండిపోతుంది. అతికొదిద్ రోజులోల్నే సోన్ ఫల్వర్ చనిపోతుంది.
పోయేముందు లిలీని తన పిలల్ లకి గారిడ్ యనాగ్ ఉండమని ఒకేఒకక్ కోరిక కోరుతుంది. ఆమెను సమాధి చేసినపుడు, ఆచారం పర్కారం

సోన్ ఫల్వర్ కి లిలీ రాసిన ఉతత్రాలూ, కానుకలూ వెదికి వాటిని కాలుసాత్రు. అవి ఆమెకు పె ౖలోకంలో తోడుగా ఉంటాయని వారి

నమమ్కం.

సోన్ ఫల్వర్ ని సమాధి చేసి ఇంటికి తిరిగి వచిచ్న తరువాత, సోన్ ఫల్వర్ సేన్హితురాళళ్ మాటలోల్ వారు ఆమెకి సోవ్రన్

సిసట్ ర్స్ కాదనీ, కేవలం పొరుగు సేన్హితులు మాతర్మే అనీ లిలీకి తెలుసుత్ంది. లిలీ ఆశచ్రయ్పోయి ‘అదేంటి, ఫేన్ లో ఉతత్రం రాసి

పంపించింది కదా అంటే’, ఏం రాసిందో సరిగా చూడు అని ఆ ఫేన్ తీసి చూపిసాత్రు. ‘ అందులో ‘నీకు నా బాధలు చెపిప్ ఇక
విసిగించను. దానికోసం ఒక ‘ముగుగ్రు సోవ్రన్ సిసట్ ర్స్’ దొరికారు’ అని రాసింది కానీ, తను కూడా వాళళ్లో ఒకరిగా చేరిందని
రాయలేదు కదా.’ అని అడిగి ‘ఆమె కషాట్లు మేము ఓపికగా వినాన్ము. దానికి పర్తిగా ఆమె మాకు రహసయ్ భాషను నేరిప్ంది.
అంతవరకే మా సంబంధం’ అని చెపుతారు. అంతే కాకుండా ‘నువువ్ మాతర్ం ఏం చేసావు? ఆమె బిడడ్ లను కోలోప్యిన పర్తీసారీ, ఆమె
వేదన అరధ్ం చేసుకోకుండా, ఎకుక్వమంది కొడుకులని కనడమే

జనమ్కి సాఫలయ్ం అని నూరిపోసి అందుకోసం పర్యతిన్ంచమని

బలవంతం చేసావు. బిడడ్ ని కోలోప్యిన తలిల్కి అది ఏం సావ్ంతన ఇసుత్ందో నువేవ్ ఆలోచించు? అయినా కేవలం నినున్ సంతోషపెటట్ డం
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కోసమే నువువ్ చెపిప్న పనులనీన్ చేసింది. పర్తీ విషయంలోనూ నువువ్ చెపిప్నటుట్గానే నడుచుకుంది. అయినా నువవ్ది అరధ్ం
చేసుకోలేకపోయావు. ఆమె మాతర్ం నీగురించి ఎపుప్డూ ఒకక్ మాట కూడా చెడుగా మాటాల్డలేదు. నినున్ నినున్గానే, నీ లోపాలతో సహా
మించింది మొదటి నుండీ చివరవరకూ. నువువ్ మాతర్ం ఆమెకు దుఖానేన్ మిగిలాచ్వు. నువూవ్ మగవాళళ్లా ఆమె విలువని,
ఎంతమంది కొడుకులను కంటే అంత, అనన్ దృషిట్ తోనే చూసావు. ఆమె ఇంటోల్ వాళళ్ కనాన్ నువేవ్ విధంగా మెరుగు?’ అని లిలీని
నిలదీసాత్రు. లిలీకి ఒకక్సారిగా కాళళ్

ంద భూమి పగిలి కూరుకుపోతునన్టుట్ షాక్ కలిగింది. తన అపారధ్ం వలన, మూరఖ్ తవ్ం

మొండితనం మూలాన ఒకరిని అనేన్ళుళ్ ఎంత దుఖానికి గురిచేసిందో తలుచుకుంటే ఆమె మీద ఆమెకి అసహయ్ం, సిగూ
గ్ కలిగాయి.
తను చేసింది కష్మించరాని నేరం అని అనుకుంది.
తన ఇంటికి తిరిగి వెళిళ్న లిలీకి జీవితం మీద ఆసకి త్ కోలోప్యి, నిరిల్పంత్ గా మిగిలిపోయింది. తలిల్గా భారయ్గా తనకునన్
బాధయ్తలనూ, సోన్ ఫల్వర్ పిలల్ ల బాధయ్తనూ తీరాచ్లనుకుంది. దగగ్రుండి సోన్ ఫల్వర్ కూతురు పెళిల్ జరిపించింది. కానీ తలిల్ జీవితానిన్
చూసి పెళిల్ అంటే భయపడడ్ ఆ అమామ్యి, పెళిల్ రోజురా ఆతమ్హతయ్ చేసుకుని చనిపోతుంది. భరత్తో మాటాల్డి సోన్ ఫల్వర్ కొడుకుకి
తమ పొలాల శిసుత్ వసూలు చేసే ఉదోయ్గానిన్ ఇపిప్ంచి, కసాయి వృతిత్ని వదిలి మంచి గౌరవమై న జీవితానిన్ గడిపే ఏరాప్టుల్ చేసింది. ఆ

అబాబ్యికి ఒక కొడుకూ ఒక కూతురూ కలుగుతారు. లిలీ పిలల్ లకూ పెళిళ్ళుళ్ అయి, మనవలు పుటాట్రు. తన పెదద్ మనవడికీ, సోన్
ఫల్వర్ మనవరాలికీ మేడం వాంగ్ ని మధయ్వరిత్గా ఉంచి పెళిల్ కుదిరిచ్ంది. ఆ అమామ్యికి దగగ్రుండి ఫుట్ బె ౖండింగ్ చేసి, Nu Shu భాషనీ
నేరిప్ంది. ఆ పిలల్ లూ పెదద్ యి, వాళల్కి పెళళ్యి లిలీకి మునిమనవలు కూడా పుటాట్రు. భరత్ మరణించి కూడా చాలాకాలం అయియ్ంది.

ఇపుడు లిలీకి డెబభ్యి ఏళుళ్ దాటాయి. సోన్ ఫల్వర్ తనకి రాసిన ఉతత్రాలనూ, సిల్క్ ఫేన్ నూ తను మరణించాక, తనకనాన్ ముందే
అకక్డికి చేరేలా తనని సమాధి చెయయ్కముందే కాలెచ్యయ్మని మనుమడి భారయ్ను కోరింది. వాటిని ముందు పెటుట్కుని జాఞ్పకాలోల్

కొటుట్కుపోతూ, జేవితంలో తన మూరఖ్ తవ్ం వాళళ్ ఎంత మందిని బాధపెటిట్ ందో తలచుకుని పశాచ్తాత్పపడుతూ, కాలం తీరి తన
యసఖిని కలిసేరోజు కోసం ఎదురు చూసుత్ంది.
లిలీని తలుచుకుంటే అనూప్ జలోటా పాడిన ఒక గజల్ లోని ‘దిల్ భరా ఆతా హై తో ఫిర్ దిల్ కో దుఖాఃతే హై
కోయ్ం’ (హృదయానిన్

మతో నింపాలని వచిచ్నదానివి, హృదయానికి గాయం చేసి పోతావెందుకూ?) అనన్ ఒక వాకయ్ం గురొత్ సుత్ంది

నాకు ఎపుడూ. అవును. ఎందుకూ??? ఓ మిలియన్ డాలరల్ పర్శన్. తెలీకుండానే మనలో చాలామంది చేసేదీ అదే.
పరిచయానిన్ ఎంత విపులంగా

సినా ఈకథకి నాయ్యం జరగదు. దాదాపు రెండొందల పేజీలునన్ పుసత్కంలో ( చాలా

చినన్ ంట్) ఆనాటి సామాజిక ఆచారాల గురించి ఎనోన్ ఆసకి త్మై న వివరాలు కథకి బలానిన్ కలుగజేసూత్, ఎనోన్ సందరాభ్లోల్ ఎంతో
సునిన్తంగా సహజంగా చి ంచిన మనోసంఘరష్ణలు, పర్తీ చినన్ పాతర్నూ చాలా జాగర్తత్గా కొంత విశిషట్త అదిద్ చి ంచిన తీరు వాటికి
నాయ్యం చేసేలా చెపాప్లంటే మొతత్ం పుసత్కం ఇకక్డ కాపీ చెయయ్టం తపప్ వేరే దారి లేదు. లిలీ అమమ్, పినిన్, చినన్ తోటికోడలు
ఒకొక్కక్రిదీ ఒకోక్ పర్తేయ్కమై న కథ...ఒకోక్టీ మనసులిన్ మెలితిపేప్ కథ.
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రచయి లీసా సీ ముతాత్తలు వందేళళ్ ందట అమెరికాకి వచిచ్ లాస్ ఏంజెలెస్
లోని చె ౖనా టౌన్ ఏరప్రుచుకునన్ చె ౖనా దేశసుత్లు. లీసా తాతగారు చె ౖనీస్, నానన్మమ్ అమెరికన్.
చినన్పుప్డు సెలవులోల్ ఆమె ఎకుక్వగా చె ౖనా టౌన్ లోనే గడిపి, తాతమమ్లు, ఇతర బంధువుల దావ్రా
చె ౖనాలోని సంపర్దాయాలు, ల జీవితం గురించి కథలు కథలుగా వినడంతో వాటి గురించి ఇంకా
వివరంగా తెలుస్కోవాలని అనిపించిందట. పెదద్ యి తను రచయి గా మారాక Nu Shu గురించి విని,
ఆసకి త్ తో రీసెరిచ్ చేసి, చె ౖనాలోని అతి

చీన

ంతాలకు వెళిళ్ ఆ భాష గురించి తెలుస్కునాన్రు.

కేవలం ఆ భాష మాతర్మే తెలిసిన (కమూయ్నికేషన్ కోసం ఇంకే ఇతర భాషలూ తెలియని) ఆఖరు ,
తొంభె ౖ ఏళళ్ వృదుధ్రాలిని కలిసి ఫుట్ బె ౖండింగ్ గురించీ, వారి ఆచారాలు వేడుకల గురించీ ఎనోన్

విషయాలు సవ్యంగా తెలుసుకునాన్రట.

ఇపుడు ఈ ఇరవె ౖఒకటో శతాబద్ ంలో లిలీ సోన్ ఫల్వర్ కథ ఎందుకూ అంటే, అది వాళళ్దే కాదు, ఇది ల కథ, మనందరి

కథ అంటారు. ఆమె మాటలోల్నే “Snow Flower and the Secret Fan is a story about friendship and what it means to be

a woman. Yes, our lives are completely different from those lived by the Nu Shu writers, but inside we are the
same. We want people to hear our thoughts appreciate our creativity, and feel empathy for our emotions. As
daughters we all have experienced complicated relationships with our mothers, As mothers, we have all felt deep
terror when one of our children got sick. As women, we have all at one time or another wondered about the true
and everlasting mystery of the men in our lives. These are universals, as is the fear women during times of
political upheaval that occurs in what could still be called the outside world of men – whether many years ago or
today for women in Iraq, Afghanistan, the Sudan or right here in Us. On the surface, we as Americans women
are independent, free and mobile, but at our cores we still long for love, friendship, happiness, tranquility and to
be heard. “

ఈ పుసత్కానిన్ 2005 లో

సారు. దీనిన్ 39 దేశాలోల్ అనువాదం

చెయయ్టానికి హకుక్లు తీసుకునాన్రు. నూయ్యార్క్ బెస్ట్ సెలల్ ర్ అవారుడ్ తో పాటు
చాలా అవారుడ్లు పొందిన పుసత్కం. ఇదే పేరుతో దీనిన్ 2011 లో సినిమాగా కూడా
తీసారు, కానీ కథని పర్సుత్తకాలంలో ఇదద్ రు సేన్హితురాళళ్ కథకి అనుసంధానం
చేసి, వాళుళ్ లిలీ ఉతత్రాలు, సిల్క్ ఫేన్ చూసూత్ వాళళ్ కథని తెలుసుకుంటునన్టుట్
మారాచ్రు. అతి పేలవమయిన చితర్రూపం. పుసత్కం ఇచిచ్న అనుభూతిలో
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

నాలుగోవంతు కూడా సినిమా మిగలచ్లేకపోయింది.
రచయి గురించి: Lisa See వృతిత్ రీతాయ్ లాన్స్ జరన్లిస్ట్ . తను పుటుట్క పర్కారం పూరిత్గా చె ౖనీస్ కాకపోయినా, తన
మనసు మాతర్ం పూరిత్గా చె ౖనీస్ అని గరవ్ంగా చెపుప్కుంటారు. ఆమె ముతాత్త అమెరికాలో నిలదొకుక్కోడానికి అడడ్ ంకులు ఎదురొక్ని
లాస్ ఏంజెల్స్ లోని చె ౖనా టౌన్ కి గాడ్-ఫాదర్ అని పేరొక్నే సిథ్ తికి చేరిన పర్యాణం గురించిన

సిన మొదటి పుసత్కం (బయోగర్ఫీ)

On Gold Mountain: The One Hundred Year Odyssey of My Chinese-American Family చాలా
ఆవిడ

ముఖాయ్నిన్ పొందింది.

సిన పుసత్కాలోల్ ఎకుక్వ శాతం చె ౖనీస్ సంస తి, అకక్డి జీవితానిన్ ఆధారం చేసుకుని ఉంటాయి. వాటిలో చాలా వరకూ బెస్ట్

సెలల్ ర్స్ గా పర్సిదిధ్ పొందినవే. Organization of Chinese American Women సంసథ్ 2001లో National Woman of the Year
అవార్డ్ తో గౌరవించింది.
త్ కరమె
కొనిన్ ఆసకి
ౖ న

య్ లు / షయాలు:

త్ కం గురించి తలీ
త్ కరమె
ఈ పుస
ౖ న ముచచ్ల్టు ఇకక్డ చదవండి.
ల్ కూతుర
ల్ ఆసకి

http://www.lisasee.com/snowflower/conversation-with-lisa-see-and-carolyn-see/
Painful Memories for China's Foot binding Survivors
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=8966942&sc=emaf
Footbinding Pictureshttp://www.lisasee.com/images/footbinding/footbinding.htm
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

రహసయ్ న్ తుడు
The Boy in Striped Pajamas

బాలయ్ం ... అమాయకమై నదీ, అందమై నదీనూ. పెదద్ వాళల్కుండే కలమ్షాలూ, మాతస్రాయ్లూ అంటని దేవలోకపు
వనంలో తిరిగాడే బంగారు

యం. ఎంత పెదద్ వారమయినా బర్తుకు మొదటోల్ తినన్ అమమ్ చేతి పాలబువవ్ ముదద్ ల నుంచీ, మొదటి

నేసత్ం వరకూ అపురూపంగా ఆపాయ్యంగా కలవరించే మధురానుభూతులు మిగిలేచ్ వసంతకాలం. అందుకే 'ఉందో లేదో పుణయ్ం, నా
బాలయ్ం నాకిచేచ్య్' అనీ 'ఏ దౌలత్ భీ లేలో, ఏ షరారత్ భీ లేలో, ముఝకో లౌటాదో బచపన్ కా సావన్' అనీ

ధేయపడాడ్రంటే

ఆశచ్రయ్ం లేదు. అయితే ఎంత బేఫికర్ జీవితమయినా, పిలల్ లకీ వాళళ్కి తగిన కషాట్లు వాళళ్కి ఉంటాయి. జీవితంలోని ఏ
మారుప్నయినా, దాని అవసరానిన్ అరధ్ం చేసుకుని దాని పర్భావానిన్ సీవ్కరించడానికి మనలిన్ మనం సిదధ్ ం చేసుకునాన్ కూడా ఒకోసారి
చెదిరిపోతుంటాము. పిలల్ లలోనూ ఆ మారుప్లు కనిపించని ఆందోళన కలిగిసాత్యి. పెదాద్ళుళ్ వారి ఆందోళనని ఏమాతర్మూ
పటిట్ ంచుకోకుండా, ఏ విషయం అడిగినా 'చినన్పిలల్ లు మీకెందుకు?' అని దాటేసాత్ము. ఒకోక్సారి పిలల్ లు కదా, వారికి అవసరం లేదు
అని కొనిన్ విషయాలు చెపప్కుండా దాయటం వలన జరిగే నషాట్లే ఎకుక్వ ఉంటాయి. వదద్ నన్ విషయాలు తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం
పిలల్ లని వూహించని పరిసిథ్ తులోల్కి తోసాత్యి.
తం

ఉదోయ్గ రీతాయ్ ఉనన్ వూరినీ

ండ్స్ వదిలేసి, చుటుట్పకక్ల పిలల్ లు లేని చోటికి వెళిళ్, అకక్డేమీ తోచక,

పెదద్ వాళుళ్ వదద్ నన్ చోటికి వారికి తెలియకుండా వెళిళ్ ఓ రహసయ్ సేన్హితుడిని సంపాదించుకునన్ ఓ పిలాల్డు చివరికి ఏ పరిసిథ్ తులోల్
చికుక్కునాన్డు? ఆ సేన్హితుడెవరు? ఆ
చేసుకుని John Boyne
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కథాకాలం 1943. కథాసథ్ లం జరమ్నీలోని బెరిల్న్.
పిలాల్డు. అమామ్, నానన్, అకక్
నోకి ముగుగ్రు బెస్ట్

నో చీకూ చింతా లేని తొమిమ్దేళళ్

టెల్ తో కలిసి బెరిల్నోల్ ఉంటాడు. నానన్ హిటల్ ర్ సె ౖనయ్ంలో ఆఫీసర్.

ండ్స్ ఉనాన్రు. వాళళ్తో కలిసి సెలవులోల్ ఏం ఎడవ్ంచర్స్ చెయాయ్లో పాల్న్

చేసుకుంటూ సంతోషంగా గడిపేసూత్ ఉంటాడు. టెల్ వయసు పనెన్ండేళుళ్. తనకేమో
చినన్పిలాల్డని అలుసు.

నోని చూసేత్

నోకేమో అకక్ ఒక 'హోప్ లెస్ కేస్' అని గొపప్ నమమ్కం. ఒకరోజు హిటల్ ర్

నో ఇంటికి డినన్ర్ కి వచిచ్, అమామ్ నానన్లతో కబురుల్ చెపిప్ వెళాళ్డు. ఆ తరావ్త నానన్కి హిటల్ ర్ ఒక
పెదద్ బాధయ్త అపప్చెపిప్ పర్మోషన్ ఇచాచ్రనీ, నానన్ని ఇకనుంచీ అందరూ 'కమాండంట్' అని
పిలవాలనీ తెలిస్ంది. ఇలా ఉండగా ఒకరోజు

నో సూక్ల్ నుండి ఇంటికి వచేచ్సరికి ఇంటోల్ పనిమనిషి మరియా

బటట్ లూ ఆటవసుత్వులూ పెటెట్ లోల్ సరుద్తూ కనిపించింది. ఏం జరుగుతోందని అడిగిన

నో రూంలోని

నోతో తలిల్ 'నానన్గారికి కొతత్గా వచిచ్న

పర్మోషన్ వలన మనందరం వేరే వూరికి మారుతునాన్ం, అందుకని సామానులు సరుడ్తునాన్ం' అని చెపుతుంది.

నోకి ఆ సంగతి

చాలా బాధ కలిగించింది. తన సేన్హితులని వదిలేసి ఎలా వెళాల్లని తెగ బాధపడిపోయాడు. ఉదోయ్గానికి నానన్ ఒకక్రే వెళొళ్చుచ్ కదా,
మనం ఇకక్డే ఉండొచుచ్ అని అడిగాడు. కానీ అమమ్ 'అవనీన్ జరిగేవి కాద’ని చెపిప్, వెళిళ్ సామానుల్ సరద్టంలో మరియాకి హెల్ప్
చెయయ్మని పంపేసింది. చేసేదేంలేక అయిషట్ంగానే వెళిళ్పోయాడు. ఓ రెండు రోజులోల్ మొతత్ం
కలిసి

నో కుటుంబం, ముగుగ్రు పనివాళుళ్

తత్వూరు చేరుకునాన్రు.
తత్వూరిలో తనుండాలిస్న ఇలుల్ చూడగానే

నోకి విపరీతమయిన దుఃఖం వచిచ్ంది. బెరిల్నోల్ ఇలుల్ ఐదు

అంతసుత్లతో ఉండి, చకక్గా వూరి మధయ్లో ఉండేది. చుటూ
ట్ బోలెడు ఇళూళ్ ఆడుకోడానికి పిలల్ లూ ఉండేవారు. ఈ తత్ ఇలేల్ మో ఎకక్డో
వూరి చివర ఉండి, చుటూ
ట్ కనుచూపు మేరలో ఒకక్ ఇలుల్ గానీ, దుకాణం గానీ ఏమీ లేదు. పె ౖగా అది మూడు అంతసుత్లు మాతర్మే
ఉండి చినన్గా కూడా ఉంది. ఇవి చూడగానే అసలు ఇకక్డ తనెలా ఉండాలి అని బోలెడు దిగులేసింది

నోకి. అంత మంచి ఇంటి

నుండి, వూరి నుండి ఇలా ఎవరూ లేని చోటికి, చినన్ ఇంటోల్కి పంపించారంటే నానేన్దో తపుప్ చేసి ఉంటారని నమమ్కం కలిగింది
నోకి. ధెరయ్ం
ౖ చేసి నానన్ ఆఫీసులోకి వెళిళ్ అడిగాడు కూడాను ఆ సంగతి. పె ౖగా 'మీరేదె ౖనా తపుప్ చేసేత్ హిటల్ ర్ కి చెపిప్ తపుప్

ఒపుప్కుని కష్మాపణ అడగండి. ఆయన కష్మించి మనలిన్ మళీళ్ వెనకిక్ పంపేసాత్రు' అని నానన్కి సలహా కూడా ఇచాచ్డు. ఆయన నవివ్
'నామీద నమమ్కంతో నాకు చాలా ముఖయ్మై న బాధయ్త ఇచాచ్రు హిటల్ ర్. అది పూరత్యేవరకు మనం కొనాన్ళుళ్ ఇకక్డే ఉండాలి. నువువ్

నెమమ్దిగా ఇకక్డ అలవాటు పడితే మంచిది' అని చెపాప్రు. అకక్తోనూ, పనివాళళ్తోనూ తనకి అకక్డ నచచ్లేదని గోడు చెపుప్కుంటే,
వాళుళ్ తమకి కూడా నచచ్లేదనీ అయినా చెయయ్గలిగిందేమీ లేదనీ తేలేచ్సారు.

నో ఇక చేసేదేమీ లేక వూరుకునాన్డు, కానీ ఎలా

అయినా తిరిగి బెరిల్న్ వెళిళ్పోతే బావుండును అని ఆశ మాతర్ం పోలేదు.
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నానన్కి

తత్ యూనిఫారం వచిచ్ందనీ, దానిన్ండా ఎనోన్ రకాల మెడల్స్ తగిలించి ఉనాన్యనీ, ఇపుడు అందరూ

నానన్ని 'కమాండంట్' అని పిలుసుత్నాన్రనీ

నో గమనించాడు. ఇంటి ముందు రకరకాల వాహనాలోల్ చాలామంది సె ౖనికులు నానన్

ఆరడ్ ర్స్ కోసం వేచిఉండి, సీరియస్ గా వాళళ్పనులు వాళుళ్ చేసుకుంటునాన్రు. ఎపుడూ నానన్ ఆఫీసురూంలో ఎవరో ఒకరితో
మీటింగులోల్నే ఉంటునాన్రు.

నోకి కొతత్ ఇంటోల్ ఏమీ తోచడం లేదు. పిచేచ్కేక్టటుట్గా ఉంది. ఆడుకోడానికి ఎవరూ లేరు. సూక్ల్ లేదు.

అకక్ తనతో ఆడదు. ఎపుప్డూ తన రూంలో బొమమ్లతో ఆడుకుంటూ ఉంటుంది.

నోని తన గదిలోకి కూడా రానివవ్దు. ఏమీ తోచక

నో గది కిటికీలోంచి బయటకు చూసేత్ ఇంటికి దూరంగా ఒక పెదద్ వె ౖర్ ఫెన్స్, దాని వెనుక దూరంగా చినన్ చినన్ గుడిసెలు,
వాటివెనుక పెదద్ బిలిద్ ంగులూ ఉనాన్యని గమనించాడు. ఆ గుడిసెల బయట వందల కొదీద్ మనుషులు గుంపులు గుంపులుగా కూడి
కొందరు ఏవేవో పనులు చేసూత్ ఉంటే, వాళళ్ని కొందరు సె ౖనికులు వాళళ్మీద అజమాయిషీ చెయయ్టం చూసాడు. వాళళ్ంతా ఒకేలాంటి
చారల పె ౖజామా, చొకాక్ వేసుకుని చారల టోపీ పెటుట్కునాన్రనీ, కొందరు విచారంగా ఉంటే, కొందరు తలకి కటుల్ కటుట్కుని ఉనాన్రనీ,
వాళళ్లో పిలల్ లు కూడా ఉనాన్రనీ గమనించాడు. వాళళ్ందరూ విచారంగానూ, మురికిగా ఎనోన్ నెలల నుంచీ సాన్నం చెయయ్నటుట్గా
కనిపించారు. అకక్ని పిలిచి చూపించాడు. అదొక కేంప్ లా ఉంది అనుకునాన్రు కానీ వాళెళ్వరో, అకక్డెందుకు ఉనాన్రో, ఏం
చేసుత్నాన్రో ఇదద్ రికీ అరధ్ం కాలేదు. ఒకరోజు నానన్ని అడిగాడు వాళెల్వరు అని. ఆయన 'వాళుళ్ మనలాంటి మనుషులు కాదులే. వాళళ్
గురించి నీకనవసరం' అనేసారు. ఆ ఫెన్స్ వె ౖపు గానీ, బెరిల్నోల్ చేసినటుట్ ఇలుల్ దాటి షికారుల్ చెయయ్డం గానీ ఇకక్డ చెయొయ్దద్ ని గటిట్ గా
చెపాప్రు. అయినా

నోకి రోజూ వాళళ్ని కిటికీలోంచి చూసూత్ ఉండటం ఒక అలవాటయింది.

నానన్ దగగ్రి పనిచేసే సె ౖనికులోల్ టీనేజోల్ ఉనన్ లెఫిట్నెంట్ కర్ట్ ఒకడు. ఎపుప్డూ సీరియస్ గా ఉండి, ఇంటోల్ అనిన్ చోటాల్

చాలా చనువుగా తిరుగుతూ ఉంటాడు. గటిట్ గాగ్ అరుసుత్ందని కుకక్పిలల్ ని కాలిచ్ చంపిన
నోకి నచచ్లేదు.

రుడు. అతనిన్ మొదటిసారి చూసినపుడే

నోకి అతనంటే ఏదో తెలీని భయం. అతనిన్ తపిప్ంచుకుని తిరుగుతూ ఉంటాడు.

చనువుగా కబురుల్ చెపుతూ, అతను వేసే పిచిచ్ జోకులకి పగలబడి నవవ్టం

టెల్ మాతర్ం అతనితో

నోకి ఏమాతర్మూ నచచ్దు. వంటఇంటోల్ కూరలు

తరగటంలోనూ, వడడ్ నలోనూ సహాయం చెయయ్టానికి వచేచ్ పావెల్ అనే వృదుధ్డితో కర్ట్ అమరాయ్దగా పర్వరిత్ంచడం
ఒకసారి భోజనాల సమయంలో జరిగిన చినన్ పొరపాటుకి పావెలిన్

నోకి నచచ్దు.

రంగా హింసించడం ఇంటోల్ ఎవరికీ నచచ్దు.

అకాక్ తముమ్ళుళ్ ఇదద్ రికీ ఇంటికి వచిచ్ పాఠాలు చెపప్డానికి ఒక టీచరిన్ కుదిరాచ్రు. రోజూ చదువు పూరత్యాయ్క

నో

ఇంటి ముందునన్ తోటలోకి వెళిళ్ ఆడుకోవటమో లేదా తన గది కిటికీలోంచి దూరంగా కేంప్ లో ఉనన్ మనుషులిన్ గమనించడమో
చేసుత్ంటాడు. అలా రోజూ ఒకక్డే గడపటం విసుగొచిచ్ ఒకరోజు చుటుట్పకక్ల ఏముందో తిరిగి చూడాలనుకునాన్డు. అమామ్ నానాన్ ఇంటి
వెనుక తోటలోకి గానీ, ఫెన్స్ దరిదాపులకు కానీ వెళొల్దద్ ని ఎనోన్సారుల్ చెపాప్రు. అయినా కూడా అటేముందో చూడాలని కుతూహలంతో
ఇంటివెనుక తోటలోనుంచి బయటపడి ఫెన్స్ దగగ్రికి వెళాళ్డు. అకక్డ ఆ గుడిసేలోల్కనిపించే మనుషులెవరనాన్ కలుసాత్రేమో అని
చూసాడు కానీ ఎవరూ కనిపించలేదు. ఆ ఫెన్స్ రెండువె ౖపులా మై ళళ్ దూరం వరకూ ఉంది. అలా ఫెన్స్ వెంబడే నడుసూత్, కనుచూపు
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

మేరలో తన ఇలుల్ గానీ ఆ గుడిసెలు గానీ కనిపించనంత దూరం వెళాళ్డు. అయినా ఎవరూ కనిపించక వెనకిక్ వెళిళ్పోదామని
అనుకుంటుండగా దూరంగా ఎవరో ఉనన్టుట్ కనిపించింది. దగగ్రికి వెళిళ్ చూసేత్ దాదాపు తన ఈడు ఉనన్ పిలాల్డు దిగులుగా కూరుచ్ని
ఉనాన్డు. ఆ పిలాల్డు కూడా చారల పె ౖజామా చొకక్ వేసుకుని, చారల టోపీ పెటుట్కుని ఉనాన్డు. తల గుండు చెయయ్బడి ఉంది.

నో

వెళిళ్ తనతో మాటలు కలిపాడు. ఆ పిలాల్డు తన పేరు షోమ్ల్ అని, తనది పోలండ్ అనీ, తననీ తం నీ, అనన్నీ సె ౖనికులు తీసుకొచిచ్ ఆ
కేంప్ లో పెటిట్ , తమ చేత కషట్మై న పనులు చెయియ్సుత్నాన్రనీ, వాళుళ్ చూడకుండా కొంతసేపు దూరంగా ఇలా వచాచ్నని చెపాప్డు.
మాటలోల్ ఇదద్ రి పుటిట్ నరోజులూ ఒక రోజే అని తెలుసుకునాన్రు. తనకు ఆకలిగా ఉందని,
అడిగాడు షోమ్ల్.

అపుప్డేమీ

లేదని

మరునాడు

తీసుకోసాత్ననీ

చెపాప్డు

నో దగగ్ర తినడానికేమై నా ఉందా అని
నో.

సె ౖనికులు

గమనించేలోగా

తను

వెళిల్పోవాలని షోమ్ల్ వెళిళ్పోయాడు. వెళేల్ముందు ఇదద్ రూ మరునాడు అకక్డ కలవాలని అనుకునాన్రు.
ఆరోజు నుంచీ రోజూ చదువు పూరత్వగానే, ఎవరూ చూడకుండా వంటగది లోంచి ఫుడ్ తీసుకుని జేబులో దాచుకుని,
ఇంటి వెనుక నుండి ఫెన్స్ దగగ్రికి వెళిళ్పోవటం అలవాటయింది
కబురుల్ చెపుప్కోడం చేసేవారు.
కషాట్ల గురించీ చెపేప్వాడు.

నో బెరిల్నోల్ తన ఇలూ
ల్ ,

నోకి. ఫెన్స్ దగగ్ర ఇదద్ రూ కలుసుకుని,

నో తెచిచ్న ఫుడ్ తింటూ

ండ్స్ గురించి చెపితే, షోమ్ల్ కేంప్ లో సె ౖనికుల గురించీ, వాళుళ్ పెటేట్

నో షోమ్ల్ తో 'నీకేం చకక్గా నీకు బోలెడంత మంది

ండ్స్ ఉనాన్రు ఆడుకోవడానికి. నాకెవరూ లేరు'

అంటే, షోమ్ల్ 'నీకు తెలీదు. అకక్డ ఏమీ బావుండదు. మేము అసలు ఆటలు ఆడుకోము. సె ౖనికులకి మేమంటే అసలు ఇషట్ం ఉండదు.'
అని చెపేప్వాడు. సె ౖనికులు అపుప్డపుప్డూ తమలో కొంతమందిని ఎకక్డో పనిచేయడానికేమో తీసుకెళాత్ రనీ, వాళళ్ని మళీళ్ తామెపుప్డూ
చూడలేదనీ కూడా చెపాప్డు.

నో ఇంటోల్ ఎవరితోనె ౖనా తన కొతత్ ండ్ గురించి చెపాప్లనుకునాన్డు కానీ, వాళుళ్ తనని కలవకుండా

ఆపేసాత్రేమో అని కొంత, షోమ్ల్ తనకి మాతర్మే రహసయ్ సేన్హితుడిగా ఉండటం గరవ్ంగా అనిపించి కొంతా చెపప్కుండా
ఆగిపోయాడు. అలా నెలలు గడుసుత్నాన్యి. ఇదద్ రూ కొతత్ సేన్హం వలన సంతోషంగా ఉనాన్రు. రాను రానూ

నోకి వెనకిక్ బెరిల్న్

వెళాళ్లనన్ ఆలోచన కూడా తగిగ్ పోయి, అకక్డ తన సేన్హితులని కూడా దాదాపు మరిచ్పోయాడు. చాలాసారుల్

నో తను ఫెన్స్ దాటి

అటువె ౖపుకి వచిచ్ మిగిలిన పిలల్ లీన్, వాళళ్ ఇళల్నీ చూసాత్ను అని అడిగాడు కానీ, షోమ్ల్ 'అవేమీ చూసేంత గొపప్వి కావనీ, చాలా
అశుభర్ంగా ఉంటాయనీ, అయినా సె ౖనికులు చూసేత్ పర్మాదమనీ' అడుడ్ చెపేప్వాడు.
ఒకరోజు ఇంటోల్ ఏదో పారీట్ కోసం ఏరాప్టుల్ జరుగుతునాన్యి.

నో కిచెనోల్ కి వచిచ్ చూసి, అకక్డ గాజుగాల్సులు శుభర్ం

చేసుత్నన్ షోమ్ల్ ని చూసి ఆశచ్రయ్పోయాడు. నువెవ్లా వచాచ్వు ఇకక్డికి అని అడిగితే, తనని పనికోసం లెఫిట్నెంట్ కర్ట్ తీసుకొచాచ్డని

చెపాప్డు. అకక్డ పారీట్ కోసం టేబుల్ మీద పెటిట్ ఉనన్ ఆహరం వేపు షోమ్ల్ ఆశగా చూడటం గమనించి, షోమ్ల్ భయంగా వదద్ ని
వారిసుత్నాన్ 'ఏమీ పరావ్లేదు ఇది మా ఇలేల్ ' అని కొంచెం తీసి ఇచాచ్డు

నో. షోమ్ల్ అది ఆతర్ంగా తింటుండగానే లెఫిట్నెంట్ కర్ట్ కిచెన్

లోకి వచిచ్, తింటునన్షోమ్ల్ ని చూసి ‘దొంగతనం చేసావా?’ అని కోపంతో అడిగాడు. 'లేదు, తను నా
అని చెపాప్డు షోమ్ల్ . 'నిజమేనా? నీకు వీడు తెలుసా?' అని
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భయపడిపోయాడు. తను చేసుత్నన్ది తపుప్ అని మనసులో అనుకుంటునాన్ కూడా 'ఆ అబాబ్యి ఎవరో తనకి తెలీదు, తనని ఇపుప్డే
చూసుత్నాన్ను' అని అబదధ్ ం చెపాప్డు
పంపేసాడు కర్ట్ .

నో. 'సరే అయితే. నువెవ్ళుళ్. వీడి సంగతి నేను చూసాత్ను' అని చెపిప్

నోని ఆకక్డనుండి

నోకి షోమ్ల్ ని కర్ట్ ఏం చేసాత్డో అనన్ భయమూ, ఆ అబాబ్యి మీద జాలీ, అలా చేసినందుకు తనమీద తనకి

అయిషట్మూ, గిలీట్ నెస్ కలిగాయి. చాలాసేపు విచారంగా, భయంగా కూరుచ్ండిపోయాడు. మరునాడు పనులవవ్గానే ఫెన్స్ దగగ్రికి
పరిగెటాట్డు షోమ్ల్ ని కలిసి కష్మాపణ చెపుప్కోవాలని. కానీ ఆరోజు షోమ్ల్ రానేలేదు. చాలాసేపు ఎదురుచూసి నిరాశగా వెనకిక్
వచేచ్సాడు. అలా మూడురోజులు షోమ్ల్ కనిపించలేదు. షోమ్ల్ ఇక తనని కలవడానికి రాడేమో, తన మీద కోపం వచిచ్ందేమో అని
దిగులు

పడాడ్డు

నో.

మూడోరోజున

వేచి

వేచి,

ఇక

రాడని

వెళిళ్పోడానికి

బయలుదేరుతునన్

సమయంలో

దూరంనుంచి షోమ్ల్ రావటం కనిపించింది. దగగ్రికి వచిచ్న తరువాత చూసేత్ షోమ్ల్ మొహం అంతా కమిలిపోయి ఉండటం చూసి
నోకి చాలా బాధ కలిగింది. షోమ్ల్ చేతులు పటుట్కుని

నో 'లెఫిట్నెంట్ కర్ట్ వటిట్ దురామ్రుగ్డనీ, అతని భయంతోనే తను అలా

అబదధ్ ం చెపాప్ననీ, తనని కష్మించమని' అడిగాడు. షోమ్ల్ నెమమ్దిగా నవివ్ పరేల్దులే అనాన్డు. షోమ్ల్ తనని కష్మించినందుకు

నో

సంతోషంతో వూపిరి పీలుచ్కునాన్డు.
కాలం ఇంకొనిన్ వారాలు గడిచింది. అపప్టికి

నో షోమ్ల్ ండ్స్ అయి ఓ ఏడాది అయింది. ఈ మధయ్కాలంలో

నో తలిల్కి, తన భరత్కి హిటల్ ర్ అపప్గించిన సెప్షల్ బాధయ్త ఏమిటో చూచాయగా తెలిసింది. అతను చేసుత్నన్ పని తనకి నచచ్లేదనీ,
అది అనాయ్యమనీ భరత్తో గొడవ పెటుట్కోడం మొదలయియ్ంది. అమామ్ నానన్ల మధయ్ గటిట్ గా వాదనలు జరగటం
విషయమేమిటో

నో గమనించాడు.

నోకి పూరిత్గా తెలీకపోయినా, అమమ్కి ఇకక్డ ఉండటం ఇక ఇషట్ం లేదనీ, తిరిగి బెరిల్న్ వెళిళ్పోవడానికి

పటుట్పడుతోందనీ అరధ్మయింది. ఒకరోజు నానన్ పిలల్ లిదద్ రినీ తన ఆఫీసు రూమ్ లోకి పిలిచి మాటాల్డి 'అమామ్, మీరు కలిసి వెనకిక్
బెరిల్న్ వెళిళ్పొండి. పిలల్ లు పెరగటానికి ఇకక్డ సరె ౖన వూరు కాదు అని అమమ్ అనుకుంటుంది. నా ఉదోయ్గం వలన నేను ఇంకొనాన్ళుళ్
ఇకక్డే ఉండాలి' అని చెపాప్రు.

నోకి ఆ విషయం ఇదివరకటిలా సంతోషం కలిగించకపోగా, షూమ్య్ల్ ని వదిలి వెళిల్పోవాలనన్

ఆలోచన దిగులుని కలిగించింది. ఆ కంగారులో నోరు జారాడని తనకి అరధ్మయేయ్లోగానే
'ఇకక్డ కూడా చాలామంది పిలల్ లునాన్రు కదా, కాకపోతే దూరంగా ఫెన్స్ కి అటువె ౖపు ఉనాన్రు' అనాన్డు.
ఒకక్సారిగా నానన్ షాక్ తిని ' ఏమనాన్వ్? వాళళ్ గురించి నీకెలా తెలుసు? అకక్డేం జరుగుతోందో నీకేం తెలుసు?'
అని అడిగితే

నో సరుద్కుని
'నేను నా గది కిటికీ నుంచి వాళుళ్ బయట తిరగటం చూసాను. అంతే.' అనాన్డు.
దానితో నానన్ సిథ్ మిత పడి 'అంతే కదా. సరే అయితే. కానీ అమమ్ చెపిప్ంది నిజమే. ఇది మీకు సరయిన పేల్ స్ కాదు.

ఈ వారమే బెరిల్న్ వెళిళ్పొండి అందరూ.' అని చెపిప్ పంపేశారు.

øöeTT~

కౌముది

www.koumudi.net

y˚T 2014

www.koumudi.net

46
6

పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

షోమ్ల్ పరిచయమయేయ్ంతవరకూ ఆ వూరి నుంచి ఎపుప్డు వెనకిక్ వెళిళ్పోదామా అని ఎదురు చూసిన

నోకి,

ఇపుప్డు విపరీతమయిన దుఃఖం కలిగింది. చేసేదేమీ లేక మౌనంగా వెళిళ్పోయాడు. మరాన్డు కలిసినపుడు తన సేన్హితుడికి ఈ
విషయం చెపిప్ వీడోక్లు తీసుకోవాలనుకునాన్డు.
మరుసటి రోజు వాళుళ్ కలుసుకునే సమయానికి ఫెన్స్ దగగ్రికి వెళిళ్ షోమ్ల్ కోసం ఎదురు చూసాడు కానీ తను రానే
లేదు.

వరుసగా

మూడురోజులు

కనిపించలేదు.

ఇక

రెండు

రోజులోల్

తను

వెళిళ్పోతునాన్డు, సేన్హితుడికి

వీడోక్లు

చెపప్కుండానే వెళాళ్లేమో అనుకుంటుంటే నాలుగో రోజు షోమ్ల్ వచాచ్డు, కానీ చాలా దిగులుగా ఉనాన్డు. ఏమయియ్ందని అడిగిన
నోతో తన తం ని సె ౖనికులు మూడురోజుల తం తీసుకువెళాల్రనీ, ఆయన ఇపప్టివరకు తిరిగి రాలేదనీ, ఎంత వెదికినా
కనిపించనేలేదనీ చెపాప్డు.

నో ఆయనిన్ వెదకడానికి తన తం సహాయం అడుగుతాను అంటే,

'వదుద్. అసలే సె ౖనికులకి మేమంటే ఏమీ ఇషట్ం లేనటుట్ంది' అని అడుడ్చెపాప్డు.
నో తను బెరిల్న్ తిరిగి వెళిళ్పోతునన్ విషయం చెపిప్, ' రేపోకక్ రోజే మనం ఇక కలిసేది. నువెవ్పుప్డనాన్ బెరిల్న్ రా
మనం కలిసి ఆడుకోవచుచ్' అని పిలిచాడు. ఇంకా 'మనం ఏడాది నుంచీ ఇకక్డ కలుసుత్నాన్, నా గది కిటికీ లోంచి చూడటం తపప్ మీ
ఇలుల్నన్చోటు నేనెపుప్డూ చూడనేలేదు. ఒకక్సారి నువువ్ండే చోటికి వచిచ్ చూడాలనుంది' అని అడిగాడు.
నీకు అకక్డ నచచ్దు అని ఎంత చెపిప్నా వినడు. చివరికి షోమ్ల్ ఒపుప్కుని తను వేసుకునేలాంటి బటట్ లు వేరొక జత
మరాన్డు తెసాత్ననీ, అలా అయితే సె ౖనికులు గురుత్ పటట్ రనీ చెపాప్డు.

నో తామిదద్ రం కలిసి అపుప్డు షోమ్ల్ తం ని కూడా వెదకొచుచ్

అని చెపాప్డు.
మరాన్డు అదే వేళకి ఇదద్ రూ ఫెన్స్ దగగ్ర కలుసుకునాన్రు. తను వేసుకునన్ బటట్ లు, బూటుల్ విపిప్ ఫెన్స్ పకక్న
వదిలేసి, షోమ్ల్ తెచిచ్న చారల పె ౖజామా వేసుకుని, చారల టోపీ పెటుట్కునాన్డు
పటాట్యని గుండు కూడా చెయయ్డంతో, దాదాపు షోమ్ల్ లానే ఉనాన్డు
దూరగలిగేంత ఖాళీ వచిచ్ంది. అందులోంచి
రావటంతో

నో. అంతకు కొనిన్ రోజుల ముందే తలకి పేలు

నో. ఫెన్స్ ని కొంచెం

ందనుంచి పె ౖకి ఎతిత్తే

నో

నో అవతల వె ౖపుకి పాకి వెళాళ్డు. ఎనాన్ళళ్ నుంచో ఎదురుచూసుత్నన్ అవకాశం

ౖ ంగ్ గా అనిపించింది. తనుండే చోటికి తన సేన్హితుడు రాబోతుండటం, తం ని వెదకటానికి
నో కి చాలా ఎకెజ్టి

సాయం చేసాత్ను అనడం షోమ్ల్ కి కూడా ఉతాస్ హానిన్ కలిగించింది. ఇదద్ రూ సంతోషంగా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ, ఒకరి చేతులు ఒకరు
పటుట్కుని కలిసి ఆ గుడిసెల వె ౖపు నడవటం మొదలెటాట్రు.
ఆ తరువాత

నోని ఎవరూ చూడలేదు. తన కోసం సె ౖనికులు చుటూ
ట్ పకక్ల వూరల్నీన్ వెదికినా జాడ తెలీలేదు. కొనిన్

రోజుల తరువాత ఒకరికి ఫెన్స్ పకక్న
నో ఏమయాయ్డో కనిపెటట్ లేకపోయారు.

నో బటట్ లు బూటుల్ దొరికాయి.

నో తం

అకక్డికి వెళిళ్ చూసి, ఎంత అలోచించినా

నో తలిల్ కొడుకు కబురు ఏమనాన్ తెలుసుత్ందేమో అని కొనిన్ నెలలు వేచి చూసి, ముందే

బెరిల్న్ వెళిళ్పోయి తనకోసం అకక్డ ఎదురు చూసుత్నాన్డేమో అని అనుమానం వచిచ్ బెరిల్న్ వెళిళ్చూసినా,

నో అకక్డా లేడు.
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

నో తం కి ఏం జరిగి ఉంటుందో లీలగా అనుమానం వచిచ్ ఫెన్స్ దగగ్ర బటట్ లు దొరికిన చోటకి వెళిళ్ చూసేత్, ఫెన్స్ ంద

చినన్ పిలాల్డు దూరగలిగేంత ఖాళీ కనిపించింది. అది చూసేత్ ఆయనకీ ఏం జరిగి ఉంటుందో అరధ్మయియ్, శకి త్ కోలోప్యి ఆ ఫెన్స్ దగగ్రే
కూలబడిపోయారు. ఇదీ

నో అనబడే ఓ పాలబుగగ్ల పసివాడి కధ.

హాలోకాస్ట్ అనేది చరితర్లో అతి

రమై నదీ, అమానుషమై నదీనూ. (ఒకక్ Auschwitz గేస్ ఛాంబర్ లోనే,

పర్పంచంలో ఇక ఎకక్డా జరగనంత ఎకుక్వమంది మృతుయ్వు పాలయాయ్రట.) ఆ సమయంలో వాటిని దగగ్ర నుండి చూసిన వారికీ,
వారి సంబంధీకులకీ చేదు జాఞ్పకాలు, అనుభవాలు ఇపప్టికీ వెంటాడుతాయి.

హాలోకాస్ట్ ఆధారంగా చేసుకుని చాలా

జీవితానుభావాలూ, వినిపించిన కథలూ చాలా పుసత్కాలుగా వచాచ్యి. కాకపోతే వాటినిన్టిలోనూ ఆ భయానక జాఞ్పకాలు, అవి
వదిలిన గాయాల మచచ్లు సప్షట్ంగా కనిపిసూత్ మనలిన్ చెపప్లేనంత విచారానిన్, అపప్టి పరిసిథ్ తుల పటల్ ఏహయ్తనీ కలిగిసాత్యి. అయితే
ఈ పుసత్కంలో ఎకక్డా ఆ ఛాయలు ఉండవు. మొతత్ం ఒక చినన్పిలాల్డి దృకప్ధంలోంచి ఓ కధ వింటునన్టేట్ ఉంటుంది. చివరివరకూ
కూడా విషాదఛాయలు ఎకక్డా కనిపించవు. మనకి ఒక అమానుషమై న పరిసిథ్ తులు ఉనన్ కాలం నాటి కథ చదువుతునాన్మనన్ స హ
కూడా రాదు. సె ౖనికుల పర్వరత్న కూడా షోమ్ల్ దావ్రా అమాయకంగా సూచనగా మాతర్మే చెపిప్సాత్రు రచయిత. కథ పూరత్యేయ్సరికి
మాతర్ం మనసులో సథ్ బద్త నిండి మాటలే కాదు, ఇంకే ఆలోచన కూడా రాకుండా నిసేత్జం చేసుత్ంది. మనసు ఆ ఇదద్ రి పసివాళళ్కోసం
ఆ శిసుత్ంది. ఏం సాధించిందీ మానవజాతి అని ఛీతాక్రం చెయాయ్లనిపిసుత్ంది.
నో వయసు ఉనన్ పిలల్ లకు, తం ఏం చేసుత్నాన్డో, తన ఇంటి చుటుట్పకక్ల పరిసిథ్ తులు, జరుగుతునన్ యుదధ్ ం
విషయాలూ తెలీకుండా అంత అమాయకంగా ఉంటారా అనీ, అలా ఏడాది పాటు ఇదద్ రు పిలల్ లు సె ౖనికుల కనున్కపిప్ కలవటం అనేది
సాధయ్మయేయ్దేనా అనీ కొనిన్ విమరశ్లు ఉనాన్యి. ఈ ఎలకానిక్ యుగంలో టీవీల పుణయ్మా అని ఎనోన్ విషయాల గురించి పెదద్ లు
పనిగటుట్కుని చెపప్నవసరం లేకుండానే పిలల్ లకు తెలిసిపోతునాన్యి. ఈమధయ్కాలంలోనే పెదద్ లు కూడా పిలల్ లతో వారి వయసుని బటీట్
వారికి అరధ్మయేయ్ విధంలో, అవసరమయినంత మేరకు జరుగుతునన్ మంచీ చెడూ వివరించి చెపప్టం, చరచ్లు చెయయ్డం
చేసుత్నాన్రేమో గానీ, మనం పిలల్ లుగా ఉనన్పుప్డు మన వయసుకు అవసరం లేదు అనుకునన్ వాటిని, మీకు అనవసరం అని చెపిప్
వాటి నుంచి మనలిన్ షీల్డ్ చేసి దాచటం చాలావరకు జరిగేది. అటువంటపుప్డు ఎపుప్డో 1943 సమయంలో

నో అమాయకతవ్ం,

బయట జరుగుతునన్ విషయాలు తెలీకపోవడం అనేది పెదద్ లోపంగా కనిపించదు. అందులోనూ రచయిత ముందే చెపిప్నటుట్ ఇది ఒక
ఫేబుల్ అంటే కలిప్త కథ. ఈ పుసత్కానికి ఎజెండా హాలోకాస్ట్ వికృత రూపానిన్ చూపించే పర్యతన్ం కాదు. పెదద్ లు చేసే వికృత
కారాయ్లూ, నిరణ్యాలూ పిలల్ ల దృషిట్నుండి చూసేత్ ఎలా ఉంటాయీ, వాటి పర్భావం వాళళ్ మీద ఎలా ఉంటుందీ అనేది తెలుసుత్ంది.
అలానే

నో ఫెన్స్ దాటటం అనేది, మనం మనసులకి కటుట్కునన్ ఫెన్స్ దాటి తోటి మనుషులతో సేన్హానిన్ పెంచుకోవాలనన్ ఆశ,

సూచన కూడా కావచుచ్. కొనిన్ సారుల్

నో ఆలోచనలు చూసేత్ మొతత్ం కథనం తేలికగా ఉండటంతో, కథగా కదిలించకపోయినా

ముగింపు మాతర్ం చాలా రోజులు వెంటాడుతుంది.
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

రచయిత ఒక ఇంటరూవ్య్లో ఇలా చెపాప్రు "Only the victims and survivors

can truly comprehend the awfulness of that time and place; the rest of us live on

the other side of the fence, staring through from our own comfortable place, trying
in our own clumsy way to make sense of it all." రచయిత కథని "Of course all this

happened a long time ago and nothing like that could ever happen again." అనే
ఆశావాదంతో ముగిసాత్రు.
ఈ పుసత్కానిన్ 2006లో

సారు. ఇరాల్ండ్ లో రెండు అవారుడ్ , సెప్యినోల్

ఇంటరేన్షనల్ బెస్ట్ బుక్ అవారుడ్నూ పొందింది. దాదాపు రెండేళుల్ ఐరాల్ండ్ లోనూ, సెప్యినోల్ నూ
బెస్ట్ సెలల్ ర్ గా నిలబడింది. ఈ పుసత్కానికి వచిచ్న అవారుడ్లూ, నామినేట్ చేయబడిన అవారుడ్ల వివరాలు ఇకక్డ చూడొచుచ్. 2008
లో సినిమాగా వచిచ్ంది. కథకి ఎకుక్వ మారుప్లుచెయయ్కుండా, పుసత్కంలో ఉనన్ ఇంటెనిస్టీ కోలోప్కుండా చకక్గా తీసారు. సినిమా కూడా
చాలా పర్శంసలూ, విమరస్లూ కూడా పొందింది.
రచయిత గురించి: John Boyne ఐరాల్ండ్ కు చెందిన రచయిత. ఆయన ఎనిమిది
నవలలూ, నాలుగు పిలల్ ల నవలలూ, దాదాపు డెబభ్య్ కథలూ

సారు. ఆయన రచనలు 46 భాషలోల్కి

అనువదించబడాడ్యి. ఐరాల్ండ్ లోనూ, విదేశాలోల్నూ ఆయన రచనలు చాలా పర్శంసలు పొంది,
అవారుడ్లు గెలుచుకునాన్యి. ఆ వివరాలు ఆయన వెబ్ సె ౖట్ లో చూడవచుచ్. ఆయన రచనలకు గానూ
2012 లో ఆయనకు 'Hall of Fame' గురిత్ంపు గూడా లభించింది.
(Images Source: Internet)
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

The Forgotten Daughter – Renita D’Silva

మనిషికి కుటుంబం అనేది కనిపించని కోటలాంటిది. ఏ పరిసిథ్తులోల్నయినా సరే అండగా ఉండే సవ్ంతవాళుళ్నాన్రు అనే
ఆలోచన గొపప్ భరోసాని కలిగిసుత్ంది. మనవాళళ్ని పేర్మిసాత్ము, అలుగుతాము, సాధిసాత్ము, పోటాల్డతాము, ఏడుసాత్ము, తిరగబడతాము.
అవనీన్ మనకి వాళళ్మీద రకత్ సంబంధంతో వచిచ్న హకుక్లు అని ధీమా. అటువంటిది తనవాళుళ్ అని తను నమిమ్నవారు తనకేమీ
కారనీ, అసలు సవ్ంతవాళుళ్ తనని అకక్రేల్దు అని దూరం చేసుకునాన్రని తెలిసేత్...???
నిషా లండన లో సాట్టిసిట్కల ఎనలిసట్ గా పనిచేసుత్నన్ ఇండియన యువతి. లెకక్లే ఆమె
పర్పంచం. ఆమె తలిల్దండుర్లు లేఖా కామత , రవి కామత లు ఇదద్రూ పేరొందిన సైంటిసట్స్. మాటల కనాన్
చేతలు గొపప్వి అని నమిమ్నవారు. సెంటిమెంటస్ అసలు లేవు. చినన్పప్టినుంచీ నిషాకి పార్కిట్కాలిటీనీ, చదువు
విలువ, శర్మ విలువ నేరుప్తూ వచాచ్రు. ఎపుప్డూ పేర్మని బయటకి పర్కటించడం అనేదాని మీద వాళల్కి
నమమ్కం

లేదు.

ఎపుప్డూ నిషాకి we

love

పేర్మతోనూ కర్మశిక్షణతోనూ పెంచారు. చినన్పప్టి

you

అని

చెపప్లేదు

కానీ

ఆమెను

నుంచీ కూడా ఏడిచ్ సాధించుకోవడం లాంటివి

సాగనివవ్లేదు. కావాలిస్నది పొందాలంటే దానికి తగిన అరహ్త తెచుచ్కోవాలని చెపేప్వారు. నిషాకి కూడా వారి
అలవాటేల్ వచిచ్, ఎంత చికుక్ సమసయ్లొచిచ్నా కూడా మనసులోనే కషట్మైన లెకక్లు సాధన చేసుకుంటూ
ఎమోషనస్ కంటోర్ల చేసుకోవడం, భావోదేవ్గాలను దాచుకోవడం అలవాటైపోయింది. ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ
తొణకని వయ్కిత్తవ్ం ఆమెది.
నిషా బోయ ఫెర్ండ మేట, ఒక కాలేజ లో మాథస్ పొర్ఫెసర. అతనికి నిషా అంటే పార్ణం. మేట తెలివైనవాడు, మంచి
మనసునన్వాడు. నిషాని కలిసిన మొదటిసారే ఆమె తెలివితేటలకి ఆకరిష్ంచబడాడ్డు. వారి సేన్హం నెమమ్దిగా ఇషట్ంగా మారి, ఇదద్రూ కలిసి ఒకే
అపారెట్మ్ంటోల్ నివసిసించేవరకూ వచిచ్ంది. నిషా తలిల్దండుర్లకు కూడా అతను నచాచ్డు. మేట పెళిళ్చేసుకుందాం అని ఎనిన్సారుల్ అడిగినా,
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ఇంకా తనకి కొంత టైం కావాలని నిషా దాటవేసుత్ంది. తనకి మేట అంటే అభిమానం, సెప్షల ఫీలింగస్ ఉనాన్యని ఆమెకు తెలుసు, కానీ అది
పేర్మేనా అని ఆమెకి అనుమానం. పేర్మ పర్కటించడం అలవాటు లేదేమో, ఎపుడూ love you అని అతనికి చెపప్లేదు. ఎపుడనాన్ చెపాప్లని
అనిపించినా కూడా, గొంతు నొకుక్కుపోయినటట్యి మాట పెగలదు. ఆమె మనసత్తవ్ం తెలిసిన వాడవటడం వలన మేట అరధ్ం చేసుకుని
ఓపికగా ఎదురుచూసూత్ ఉంటాడు.
నిషా తలిల్దండుర్లిదద్రూ ఒక కారు పర్మాదంలో మరణిసాత్రు.

నిషా ఉనన్టుట్ండి ఒంటరిదయిపోయింది. వాళళ్

అంతయ్కిర్యల సమయంలో కూడా దుఃఖం ముంచుకొచిచ్నా ఎలాగో తమాయించుకుని అందరిముందూ ఏడవకుండా బయటపడింది. వాళళ్
లాయరు తలిల్దండుర్లు నిషా కోసం వార్సిన ఒక లెటర ఇచాచ్డు. అందులో "నిషా, నువువ్ మా సవ్ంత కూతురివి కాదు." అనన్ మొదటి
వాకయ్ం చూడగానే నిషాకి ఒకక్సారిగా తన పర్పంచం కూలిపోయిన ఫీలింగ.

కొనిన్ నిమిషాలు ఏమీ అరధ్ం కాలేదు. వాళుళ్ జోక

చేసుత్నాన్రేమో అనుకుంది ముందు, కానీ వాళళ్ సంగతి తెలిసినదవటంతో నిజమే అని నమామ్లిస్ వచిచ్ంది. ఇంకా అందులో "నీకు ఈవిషయం
ఈ లెటర దావ్రా తెలుసుత్ందీ అంటే, ఇపప్టికి మేము లేము అని అరధ్ం. లేకపోతే మేమే నీకు ఎపుప్డో సవ్యంగా చెపాప్లనుకునాన్ము. నినున్
మేము మంగళూర దగగ్ర ధోనికటేట్ లోని ఒక కిర్సిట్యన కానెవ్ంట నుండి తెచుచ్కునాన్ము. కానీ మేమిదద్రం నినున్ నిజంగా పేర్మించాము."
అనీనూ, కానెవ్ంట అడెర్స, ఫోన నంబర మాతర్ం ఉనాన్యి.
నిషాకి మెదడు షాక తో పనిచెయయ్డం మానేసింది. ఎనోన్ ఆలోచనలు, జాఞ్పకాలూ, పర్శన్లూ, వేదనలూ ఆమెని
ఆకర్మించాయి. ఊహ తెలిసిన నుంచీ ఆమెకి తను కేవలం బిర్టీష దేశసుత్రాలు మాతర్మే అనీ, ఇండియాతో తనకేమీ సంబంధం లేదనీ గటిట్
అభిపార్యం. దానికి తగగ్టేట్ ఎపుప్డూ సెలవుల కోసం కూడా వాళుళ్ ఇండియా వెళళ్లేదు. మిగతా ఇండియనస్ వెళుత్నన్టూట్ మనం ఎందుకు
ఇండియా శెలవులకి కి వెళల్డం లేదూ అని అడిగినదానికి, తలిల్ తమకి అకక్డ ఎవరూ చుటాట్లు లేరు వెళళ్డానికి అని చెపిప్ంది. కానీ సెలవులోల్
తనకి కనన్డ భాష కూడా నేరిప్ంచారు. ఎందుకూ అని అడిగితే అది మన మాతృభాష కాబటిట్ నువూవ్ నేరుచ్కోవాలిస్ందే అని చెపాప్రు.
ఇనాన్ళూళ్ తను వీళేళ్ తన సవ్ంత తలిల్దండుర్లు అనుకుంది. ఇపుడు అది అబదధ్ం అని తేలిపోయింది. ఇనాన్ళుళ్ తనకి చెపప్కుండా మోసం
చేసారని కూడా అనుకుంది. తను వాళళ్ పిలల్ కాకపోతే మరి తన తలిల్దండుర్లెవరు? వాళుళ్ తనని ఎందుకు వదిలేసారు? ఏ పరిసిథ్తులోల్ తనని
ఇచెచ్యాయ్లిస్ వచిచ్ంది? తనని ఎందుకు వదద్నుకునాన్రు? తను కానెవ్ంటోల్ దొరికింది అని చెపాప్రు అంటే తన అసలు వాళుళ్ తనని కానెవ్ంటోల్
వదిలేసారనన్మాట. అసలు ఇది నిజం అని నమమ్డానికి ఋజువు ఏమిటి అనుకుంది. ఏదీ ఋజువు లేకుండా నమమ్కూడదని ఆమెకి
తలిల్దండుర్లే నేరిప్ంచారు మరి. అపుడు ఆమెకి, తన చినన్పప్టి ఫొటోస ఏమీ లేవని గురొత్చిచ్ంది. తన చినన్పప్టి ఫొటోస లేవేమని అడిగితే
తలిల్ అవనీన్ ఒక అగిన్పర్మాదంలో కాలిపోయాయని చెపిప్ంది. అది నిజం కాదనీ, అవి లేకపోవడమే ఈ విషయం నిజమనడానికి ఋజువు
అని అరధ్మయియ్ంది నిషాకి. ఐదేళళ్ వయసునన్పుప్డు మొదటిసారి సూక్లిక్ వెళుత్నన్పుప్డు తీసిన ఫోటోలు గురొత్చాచ్యి. తనకి
తెలిసినంతవరకూ అవే తన మొదటి ఫోటోలు. వాటిలో తనకి నోటికి పెదద్ గర్హణపు మొరిర్ ఉండటం గురుత్కొచిచ్ంది. తరువాత దానికి
ఆపరేషన చేసి సరిచెయయ్డంతో ఇపుడు దాని గురుత్గా ఒక మచచ్ మాతర్ం మిగిలింది.
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నిషాకి మళీళ్ ఆలోచనలు చుటుట్ముటాట్యి. తన నోటి మొరిర్

వలన వికృతంగా

ఉండటమే తనని కనన్వాళుళ్

వదిలించుకోడానికి కారణమా అనుకుంది. తనకి మొదటి ఫోటో ఐదేళళ్పుప్డు ఉందీ అంటే, తనని వాళుళ్ అపుప్డే తీసుకొచుచ్కుని ఉండాలి.
మరి మనిషికి మెదడులో జాఞ్పకాలు మూడేళళ్ వయసు నుండీ ఉంటాయంటారు కదా, మరి తనకి ఎందుకని ఏమీ గురుత్ లేవు అనుకుంది. తన
కనన్వాళుళ్ తనని అకక్రేల్దని వదిలించుకునాన్రు అనన్ వూహని ఆమె భరించలేకుండా ఉంది. పెంచుకునన్వాళుళ్ పేర్మగా చూసుకునన్
విషయాలు గురుత్కొచిచ్నా అవి ఏమాతర్ం సాంతవ్న ఇవవ్టం లేదు ఆమెకి. అపప్టి వరకూ తనకో కుటుంబం ఉండేది, తనకో అసిత్తవ్ం ఉండేది.
ఇపుడు అసలు తానెవరో తన మూలాలేమిటో కూడా తెలీకుండా పోయాయి. తన పర్పంచం మొతత్ం తలకిర్ందులైన భావం. తనెవరికీ అకక్రేల్దు,
తనకెవరూ లేరు, తనని ఎవరూ పేర్మించలేదు అనన్ భావం ఆమెని కృంగదీసింది. ఎవరిని నమామ్లో ఎవరిని నమమ్కూడదో తెలీనటుట్
అయిపోయింది. దుఃఖం కోపం అదుపు చేసుకోలేక, ఇంటోల్ని సామానులు విసిరి పగలగొటిట్ంది. పిచిచ్గా కేకలు పెటిట్ంది. ఆమెలోని సిథ్రతవ్ం,
పరిణితి మాయమయియ్, బేలగా వెకిక్వెకిక్ ఏడిచ్ంది. కొంచే తేరుకునన్ తరువాత తనేనా అలా సమతులయ్త కోలోప్యిందని ఆమెకే ఆశచ్రయ్ం
కలిగింది.
నిషాకి తనని ఎందుకు వదిలేసారు అనన్ది పెదద్ వయ్ధగా మారింది. 'ఒకవేళ తన అసలు తలిల్కి పెళిల్ కాకుండానే తను
పుటిట్ందేమో, ఓ ఇరవయేయ్ళళ్ కిర్తం రోజులోల్ ఇండియాలో ఆమెకు అది పెదద్ సమసయ్గానే పరిణమించి ఉండాలి. బహుశా అందుకే ననున్ చరచ్
లో వదిలేసిందేమో. నా వికృతమైన మొరిర్ కారణం అయిఉండదు ' అనుకుంది. మళీళ్ 'ఏమో రెండూ కారణాలేనేమో' అనుకుంది.
ఆలోచనా ఆమెకి ఊరటనివవ్లేదు.

ఏ

' నా అసలు తలిల్దండుర్లెవరు? ననెన్ందుకు వదిలించుకునాన్రు? అసలు నేనెవరిని?' అనే

పర్శన్లు పదేపదే ఆమెని వేధించసాగాయి. ఆమె మనసైత్రాయ్నిన్ కోలోప్యింది. ఈ పర్శన్లకి సమాధానాలు తెలుసుకునే వరకు తనకి
మనశాశ్ంతి ఉండదని ఆమెకి అరధ్మయియ్ంది.
అంతకు కొనిన్రోజుల కిర్తం నుంచీ నిషాకి ఏదో అసప్షట్మయిన కల వచేచ్ది. కలలో ఏం జరిగిందో గురుత్ ఉండదు
కానీ, మెలకువ తరావ్త కూడా వదలని మలెల్ల పరిమళం, యేవో పురా సమ్ృతులు వెంటాడుతునన్ భావన. తనే రోజూ మలెల్పూలని
చూడలేదు, మలెల్ల సెంట వాసన తపప్. ఆ కలకి అరధ్ం ఏమిటా అని రీసెరచ్ చేసింది కానీ ఏమీ తెలీలేదు. ఇపుడు హటాతుత్గా ఆ కలకి
పొడిగింపు గురుత్కు రాసాగింది ఆమెకి. చరచ్ లో పార్రధ్నకు కూరుచ్నే బెంచీల వాసన , మలెల్ల అతత్రు కలిసి వాయ్పించిన కరూప్రపు పరిమళం,
సనాయ్సినులు మందర్ంగా పాడుతునన్పార్రధ్నా గీతాలు... నిషాకి అది నిజంగా కలలో జరిగిందా, లేక తన మెదడులో తనకి తెలీకుండానే
జరుగుతునన్ కలప్నలా అనన్ అనుమానం కలిగింది. అసలు తను చరచ్ లో ఎందుకుంది? తను హిందువా లేక కిర్షిట్యనా అనుకుంది.
తలిల్తండుర్ల ఇంటోల్ తన గురించి ఇంకేమనాన్ వివరాలు దొరుకుతాయేమో అని వెతకటం మొదలు పెటిట్ంది. చివరికి ఒక ఫైల లో
ఇండియాలోని వాళళ్ పరిశోధన వివరాలతో పాటు, మంగుళూర లో టివ్నస్ ఉనాన్రని తెలిసినటుట్, వారిలో ఒక పాపకి మొరిర్ ఉనన్టుట్
రాసుకునన్ నోటస్ కనిపించాయి. చూడగానే అవి తన గురించే అని అరధ్మయియ్ంది నిషాకి. అదే ఫైలోల్ ఒకే రూపుతో ఉనన్ నెలల వయసునన్
కవలపిలల్ల ఫోటో దొరికింది. ఇదద్రూ అచచ్ం ఒకేలా ఉనాన్రు అయితే, ఒక పాప మామూలుగా ఉంటే, ఇంకో పాపకి మాతర్ం నోరు గర్హణపు
మొరిర్ ఉంది. తనకి ఒక కవల సోదరి ఉందనన్ విషయం నిషాకి సంతోషానిన్ విచారానిన్ ఏకకాలంలో కలుగచేసాయి. 'తన సోదరి కూడా
తనతో పాటే చరచ్ లో ఉండేదా? మరి తన గురించి తనకెందుకు ఏమీ గురుత్లేదు' అనుకోసాగింది. ఆ విషయాలే ఆలోచిసూత్ మగత నిదర్లోకి
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జారుకుంది నిషా. ఆ మగతలో జాఞ్పకాల అటట్డుగు పొరలోల్నుంచి కొనిన్ సంఘటనలు అసప్షట్ంగా గురుత్కు రాసాగాయి. ఒక మూడు
నాలుగేళల్ చినన్పిలల్ ఒక కానెవ్ంట బిలిడ్ంగ లోని చరచ్ లో పరుగులు పెటట్డం... మలెల్పందిరి పకక్న కూరుచ్ని పూలు మాల కడుతునన్ సిసట్ర
పిర్య మెడ చుటూట్ చేతులు వేసి వూగుతూ ఆడటం... ముందునన్ తోటలో ఆడుకుంటుంటే, దాని గేట వూచలలోంచి ఎవరో సతరీ తనని
గమనిసూత్, ఆ పాప ఆమెని చూసిందని తెలియగానే కనిపించకుండా పకక్కి పోయిన సంగతి, ఆమెని గురుత్ పటిట్ పరుగున గేటు దగగ్రికి వెళిళ్,
ఆ వూచలోల్ంచి బయటకు చూసూత్ గాటిట్గా ఏడవటం... ఆ సతరీ కనిపించకుండా పోతే పరుగున కానెవ్ంట లోపలికి వెళిళ్ సిసట్ర పిర్య దగగ్రికి
వెళిళ్ కౌగలించుకుని ఏడవటం... లీలగా గురుత్కు రాసాగాయి. మెలకువ వచిచ్న నిషాకి కలలోని సంగతులు ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించాయి. ఆ
సిసట్ర పిర్య ఎవరో గానీ ఆమె దగగ్ర తనకు బాగా చేరిక అని అరధ్మయియ్ంది. అవి కేవలం కల కాదేమో, తన చినన్పప్టి జాఞ్పకాలేమో
అనిపించాయి. 'మరి ఆ జాఞ్పకాలోల్ తన సోదరి ఎందుకు లేదు? తనకి నేను గురుత్నాన్నా? తను ననున్ ఎపుప్డనాన్ మిస అయియ్ందా? ' అన
పర్శన్లూ కలిగాయి. ఇపుడు అచచ్ం తనలాగే ఉనన్ తన సోదరిని కలుసుకోవాలనన్ కోరిక బలంగా కలిగింది నిషాకి.

ఇండియా వెళిళ్ అయినా అసలు విషయాలు తన మూలాలు కనుకోక్వాలని నిషా నిశచ్యించుకుంది. లేకపోతే తనకి శాంతి
ఉండదని ఆమెకు అరధ్మయింది. మేట కూడా ఆ విషయాలు తెలుసుకుంటేనే ఆమెకి శాంతి, లేకపోతే ఆవిషయం ఆమెని సిథ్మితంగా
ఉండనివవ్దు అనుకుని, దానికి పోర్తస్హించాడు. తలిల్ ఉతత్రంలో వార్సిన కానెవ్ంట ఫోన నంబర కు కాల చేసింది నిషా. ఫోన ఆనస్ర చేసిన
నన తో పిర్య తన విషయం చెపిప్, ఆ కానెవ్ంట నుంచి తనని దతత్త ఇచిచ్నటట్యితే ఆ వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటునాన్ను అని
అడిగింది. ఆమె తమ దగగ్ర పాత రికారుడ్లేవీ లేవనీ, అయినా మరునాడు ఫోన చేసేత్ ఈలోగా వెదికి చెపాత్నని చెపిప్ంది. ' సిసట్ర పిర్య అని
ఎవరనాన్ అకక్డ ఉనాన్రా?' అని అడిగితే ఆమె 'ఒకపుప్డు ఉండేవారు, ఇపుడు వృదాద్య్పయ్ం వలన ఆరోగయ్ం పాడయి హాసిప్టలోల్ దాదాపు
కోమాలో ఉనాన్రు.' అని చెపిప్ంది. అపప్టోల్ కానెవ్ంటోల్ పని చేసిన వాళళ్కెవరికైనా తెలుసుత్ందేమో అని నిషా అంటే, అపప్టి వాళుళ్ ఎవరూ
ఇపుడకక్డ లేరని, అయినా పర్యతిన్సాత్నని చెపిప్ంది ఆ నన. మరునాడు కానెవ్ంట కి ఫోన చేసేత్ ఆ నన తను కొనిన్ విషయాలు
తెలుసుకోగాలిగాననీ, తనెలాగూ ఇండియా రావాలనుకుంటుంది కాబటిట్ వచిచ్న తరువాత సవ్యంగా మాటాల్డొచుచ్ అని చెపిప్ంది. ఆ సంగతి
మేట కి చెపిప్ వెంటనే ఇండియా పర్యాణమయింది. మేట తానూ తోడు వసాత్ననాన్డు కానీ, నిషా తానొకక్తే వెళతానని వారించింది.
అవసరమయితే తనని రమమ్ని పిలుసాత్ను అని చెపిప్ంది. అకక్డేం విషయాలు తెలిసినా, ఏం జరిగినా అపెస్ట అవొవ్దద్నీ, తలిల్నీ చెలిల్నీ కలిసి
కొంతకాలం గడిపి తిరిగి తనదగగ్రికి వచేచ్యయ్మనీ, ఆమె కోసం ఎదురు చూసుత్ంటాననీ చెపిప్ పంపాడు. ఇండియా వెళిళ్న తరువాత అకక్డేం
తెలుసుకోవాలిస్ వసుత్ందో అనీ, తలిల్ గానీ, సోదరి గానీ తనతో ఎలా పర్వరిత్సాత్రో, అసలు మాటాల్డటా నికి ఇషట్పడతారో లేదో లాంటి
సందేహాలతో నిషా ఇండియా బయలుదేరింది.
దేవి ఒక కాలేజీ సూట్డెంట. మంగుళూరు దగగ్ర ఒక చినన్ పలెల్టూరిలో తలిల్ శిలప్తో కలిసి ఉంటుంది. శిలప్కి దేవి మీదే
పంచపార్ణాలూనూ. కూతురు మంచి పర్వరత్నతో వూరిలో ఎవరిచేతా వేలెతిత్ చూపించుకోకూడదని ఆమె ఆశ. అచచ్మైన టీనేజ అమామ్యికి
పర్తీక దేవి. సమాజం అమామ్యిల పటల్ చూపించే వివకాష్, అబాబ్యిలకి ఉనన్ పర్తేయ్క హకుక్లూ, రాయతీలూ అంటే విపరీతమయిన కోపం.
అబాబ్యిలు
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మాటాల్డకూడదు అనే భావాలు ఆమెకు చిరాకు తెపిప్సూత్త్ ఉంటాయి. తలిల్ చూపించే పేర్మ కూడా ఆమెకి విపరీతంగా తోసుత్ంది. అసత్మానూ
తలిల్ని విసుకుక్ంటుంది ఆ అతి పేర్మకి. ఎపుప్డు తలిల్ నుండి దూరంగా వెళిల్పోతానా అని ఎదురుచూసూత్ ఉంటుంది. కాలేజీలోనే తను
పేర్మించిన రోహన ని పెళిల్ చేసుకుని అతని పై చదువుల కోసం ఇంగాల్ండ వెళిళ్పోతుంది. అకక్డ తనకి ఆంక్షలు పెటేట్వారు ఎవరూ లేరని,
తనకి ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ సవ్తంతర్ంగా బర్తకొచచ్నీ సంతోషించినా, కొనిన్ రోజులకే ఆ జీవితం విసుగు పుటిట్ంది. తలిల్ మీద బెంగ
మొదలయియ్ంది. తలిల్ పేర్మ కొంచెం కొంచెం అరధ్ం అవవ్సాగింది. అపప్టి వరకూ ఎపుప్డు దూరంగా వెళిళ్పోతానా అని చూసిన తను
ఇపుడు తలిల్ని ఎపుడు చూసాత్నా అని ఎదురు చూసోత్ంది. ఈలోగా తను తలిల్ కాబోతుందని తెలిసి ఆ సంగతి తలిల్తో పంచుకోవాలని ఫోన
చేసుత్ంటే ఎనిన్సారుల్ చేసినా ఆమె ఫోన తియయ్డం లేదు. చివరకు పర్కిక్ంటి ఆవిడ తీసి, తలిల్కి కొనిన్రోజులుగా ఆరోగయ్ం బాగోలేదని,
కోమాలోకి వెళిళ్పోయి ఆసుపతిర్లో ఉందనీ చెపిప్ంది. దేవి వెంటనే బయలుదేరి ఇండియాకి వచిచ్ తలిల్ దగగ్రే ఉండి ఆమె సప్ృహలోకి వచిచ్
తనని గురుత్పటేట్రోజుకోసం ఎదురు చూసోత్ంది. ఇంటోల్ తలిల్ డైరీ ఒకటి దొరికేతే అది చదువుతూ తనకి తెలియని తలిల్ కథ తెలుసుకుంటోంది.
శిలప్ మంగళూరు దగగ్రి ఒక పలెల్టూరులో పేదరైతు కూతురు. ఆమెకు పదమూడేళళ్ వయసులో తలిల్ ఒక డైరీ
బహుమతిగా

ఇచిచ్ంది.

ఆడపిలల్

బాధయ్త

పెళిళ్చేసుకుని

చకక్ని

పిలల్లని

కనడమే

అని

చెపేప్ది

తలిల్.

భరత్

పేర్మను

సంపాదించుకోడానికి మారగ్ం రుచికరంగా వండి పెటట్డమే అని చెపిప్ శిలప్కు చకక్గా వంటలు నేరిప్ంచేది తలిల్. ఆ వంటలను డైరీలో
వార్సుకుని, వాటితో పాటు రోజూ జరిగిన ముఖయ్ విషయాలని , తన ఆలోచనలిన్ కూడా అందులో వార్సుకునేది శిలప్. కొనాన్ళళ్కి పర్కక్ వూరి
నుంచి మనోజ అనే రైతు యువకుడు పెళిల్చూపులకోసం వచిచ్ , శిలప్ని ఇషట్పడి కటన్ం లేకుండానే పెళిల్ చేసుకునాన్డు . మనోజ శిలప్ని ఎంతో
పేర్మగా చూసుకునేవాడు. ఎనేన్ళుళ్ గడిచినా వాళళ్కి పిలల్లు కలగలేదు. ఇలవేలుప్ గణపతికి మొకుక్కునాన్ కూడా ఫలితం
లేకపోయింది. ఆవూరి చివర చెటల్ కిర్ంద దేవి అనే ఒకామె ఇహపరాలు పటిట్ంచుకోకుండా ఉండేది. అందరూ ఆమెని పిచిచ్ది అనేవారు.
శిలప్కు మాతర్ం ఆమెకు మహిమలు తెలుసని నమమ్కం కలిగింది. ఆమెతో సేన్హంగా ఉండేది. ఒకరోజు ఆమెతో పిలల్లు కావాలని అడిగితే,
'నీకు పిలల్లు పుడతారు కానీ నువువ్ దానికి తగిన మూలయ్ం చెలిల్ంచాలిస్ వసుత్ంది . అది నీకు ఇషట్మేనా' అని అడిగింది ఆమె. ఏమయినా పరేల్దు
నాకు పిలల్లు కావాలి అని అడిగింది శిలప్. సరే అయితే, వెళిళ్ గణపతికి పూజ చేసుకో అని చెపిప్ పంపింది. కొనాన్ళళ్కు శిలప్ గరభ్వతి
అయింది. మనోజ ఆమెని ఎంతో పేర్మగా జాగర్తత్గా చూసుకోసాగాడు. శిలప్కు నెలలు నిండుతుండగా భారాయ్భరత్లిదద్రూ పొలం నుంచి వసూత్
ఒకరోజు భయంకరమైన తుఫానులో జరిగిన పర్మాదంలో మనోజ మరణించాడు. చావుబర్తుకులోల్ కొటాట్డుతూ తనదగగ్రే ఉండమని శిలప్ని
అడుగుతునాన్, పొటట్లో పిలల్లను రకిష్ంచుకోవాలని భరత్ను అకక్డే వదిలేసి డాకట్రు దగగ్రకు పరిగెడుతుంది. మరణించే ముందు మనోజ
నిసస్హాయపు చూపు ఆమెని వెంటాడుతూ బాధకు గురి చేసూత్ ఉంది.
శిలప్కు ఇదద్రు ఆడపిలల్లు పుటాట్రు. ఒక పాప చకక్గా చందమామలా ఉంటే, రెండో పాపకి నోటి దగగ్ర గర్హణం మొరిర్తో
వికృతంగా ఉండేది. ఒకరికి దేవి అనీ , ఇంకొకరికి నిషా అని పేరుల్ పెటిట్ంది శిలప్. నిషాని చూసి వూరిలో అందరూ ఏదో శాపం తగిలిందనీ,
ఆపాపని ఏవో దుషట్గర్హాలు ఆవహించాయనీ శిలప్ మొహం మీదే అంటునాన్ శిలప్ వాళళ్ని పటిట్ంచుకోలేదు. అందరూ దేవిని ఎతుత్కుని
ముదాద్డేవారు గానీ, నిషా వైపు చూసే వారు కాదు. దేవి ఆ పిలల్లిదద్రూ శిలప్ దగగ్ర కొంత కాలమే ఉంటారనీ, ఒకరిని తను వదులుకోవాలనీ
చెపిప్ంది. పిలల్ల కోసం భరత్ని పోగొటుట్కునాన్ను కదా అని అడిగితే, 'ఇంకా ఆ బదులు తీరలేదు' అని చెపిప్ంది. ఇదద్రిలో ఎవరు అని అడిగితే
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

జవాబు చెపప్కుండా, ఉనన్నాన్ళూళ్ వాళళ్తో చకక్గా గడుపు అని చెపిప్ంది దేవి. శిలప్ ఇదద్రినీ చకక్గా చూసుకోసాగింది. దగగ్ర సేన్హితులు
కూడా నిషాని ఉనన్టేట్ గురిత్ంచనటూట్ పర్వరిత్సుత్ండడంతో శిలప్ నిషాని తనే జాగర్తత్గా, పేర్మగా చూసుకొనేది. అందరి చేతా నిరల్క్షయ్ం
చెయయ్బడడ్దని నిషా అంటే పర్తేయ్కమైన పేర్మ శిలప్కి. పిలల్లకు రెండునన్రేళుళ్ ఉనన్ టైంలో విపరీతమయిన జవ్రం వచిచ్ ఎనిన్ రోజులయినా
తగగ్క సప్ృహ కోలోప్యారు. ఆసుపతిర్లో చేరిచ్నా ఫలితం కనిపించలేదు. తనకి దేవి మాతర్మే దికక్ని తలిచి ఆమె కాళళ్ మీద పడి
పార్రిధ్ంచింది శిలప్. దేవి 'నువువ్ ఒకరిని వదలాలిస్న సమయం ఇదే. వెంటనే ఆ పని చెయియ్. లేకపోతే నీకు ఇదద్రూ దకక్రు.' అని చెపిప్ంది.
చేసేది లేక ఏం చెయాయ్లని అడిగితే 'దోనేకటిట్ దగగ్ర సేకెర్డ హారట్ కానెవ్ంటోల్ వదిలిపెటుట్, మళీళ్ ఇంకెపుప్డూ వెనకిక్ తీసుకురాకు. అలా చేసేత్ నీకు
సరవ్నాశనమే మిగులుతుంది ' అని చెపిప్ంది. ఎవరిని వదులుకోవాలి అని అడిగితే, అది నువేవ్ నిరణ్యించుకో అని చెపిప్ంది దేవి. శిలప్కి
అలోచించగా నిషాని వదలటమే మంచిది అనిపించింది. తన దగగ్రుంటే చుటుట్పకక్ల వాళళ్ నిరాదరణ తపప్ ఆ పాపకి దకేక్ది ఏమీ ఉండదనీ,
పేదరికంతో ఆ వైకలాయ్నిన్ బాగు చేయించే శకిత్ కూడా తనకి లేదు కాబటిట్ అకక్డయితే ఏదో ఒకటి చేసే అవకాశం ఉందని ఆమెకి
అనిపించింది. గుండె రాయి చేసుకుని నిషాని తీసుకు వెళిళ్, దేవి చెపిప్న కానెవ్ంటోల్ ఒక సిసట్ర చేతులోల్ వదిలి వచిచ్ంది. కొంతసేపటికే
ఆశచ్రయ్కరంగా దేవి చెపిప్నటుట్ చినన్దేవికి జవ్రం తగిగ్ బాగుపడింది. అకక్డ కానెవ్ంటోల్ ఎంతకీ జవ్రం తగగ్క పర్మాద సిథ్తిలో ఉనన్ నిషాని చివరి
ఆశగా, చరచ్ లో జీసస దగగ్ర పెటిట్ పార్రిధ్ంచగానే నిముషాలోల్ బాగుపడింది. ఆవిషయం అందరికీ తెలిసి నిషాని మిరకిల చైలడ్ అని
అనుకోవడం మొదలుపెటాట్రు. ఆ విషయం వూరంతా తెలిస్ంది.
శిలప్ ఎనోన్సారుల్ కానెవ్ంట దగగ్రికి వెళిళ్ నిషాని దూరం నుంచే చూసి ఏడుసూత్ తిరిగి వచేచ్ది. నిషా ఆమెని గమనించి
దగగ్రకు వచేచ్లోగా కనిపించకుండా మాయమయేది. కొనాన్ళళ్కి కానెవ్ంట నుండి ఒకామె వచిచ్ ' ఇంగాల్ండ నుండి వచిచ్న ఇదద్రు సైంటిసుట్ల్
నిషా గురించి విని, వాళుళ్ చేసుత్నన్ పరిశోధనలో భాగంగా ఆపాపని చూడడానికి వచాచ్రు. కానీ ఆ పాపని చూడగానే వాళళ్కి ఆమె మీద పేర్మ
కలిగి ఆమెని దతత్త తీసుకోవాలని అనుకుంటునాన్రు. పాపని ఇంగాల్ండ

తీసుకువెళిళ్ చకక్గా పెంచుకుంటారు. మొరిర్ కూడా

బాగుచేయిసాత్రట. నీకిషట్మయితే పాపని దతత్త ఇవావ్లని అనుకుంటునాన్ము. వాళళ్ దగగ్ర పాపకి మంచి భవిషయ్తుత్ ఉంటుంది
అలోచించుకోమని ' చెపిప్ంది. శిలప్ నిషా భవిషయ్తుత్ గురించి అలోచించి, ఇక తనకెపుప్డూ ఆమెని మళీళ్ చూసే అవకాశం ఉండదు అని
తెలిసి కూడా ఒపుప్కుని, దతత్త పేపరస్ సంతకం చేసి ఇచిచ్ంది. అపపిత్ నుండీ నిషా మీది పేర్మని కూడా దేవి మీదే చూపించడం
మొదలుపెటిట్ంది. ఇకక్డి వరకూ తలిల్ డైరీ చదివిన దేవి, తనకో కవల సోదరి ఉందని తెలిసి ఆశచ్రయ్పోయింది. వెంటనే ఆమెని చూడాలని
అనిపించింది. వివరాలేమనాన్ దొరుకుతాయేమో అని ఇలల్ంతా వెదికింది కానీ ఏమీ దొరకలేదు. తను ఇంగాల్ండ తిరిగి వెళాళ్క నిషా గురించి
వెదకాలని అనుకుంది. తలిల్ డైరీ నిషాకి కానుకగా ఇవావ్లనీ, దానితో ఆమె మీద తలిల్కి ఎంత పేర్మో తెలుసుత్ందని అనుకుంది.
ఇండియా వచిచ్న నిషా ఎలాగో కషట్పడి కానెవ్ంట అడర్స కనుకుక్ని వెళిళ్ంది. లోపలి వెళిళ్ చూసేసరికి ఆ పరిసరాలు
ఆమెకు ఎపుప్డో తనకి తెలిసినటుట్, అకక్డ కొనిన్ సంఘటనలు గురుత్కురావటం మొదలయియ్ంది. ఫోనోల్ మాటాల్డిన నన తనకు అంతకు
ముందు అకక్డ ఉండి వెళిళ్న ఇంకో సిసట్ర దావ్రా తెలిసిన నిషా కథ చెపిప్ంది. నిషాని ఆసుపతిర్లో ఉనన్ సిసట్ర పిర్య దగగ్రకు తీసుకు వెళితే,
అపప్టివరకూ ఎవరినీ గురుత్పటట్ని సిథ్తిలో ఉనన్ ఆమె చితర్ంగా నిషాని గురుత్ పటిట్, 'ఆమె ఒక మిరకిల చైలడ్ అనీ, ఆమెని అందరూ చాలా
ఇషట్పడేవారనీ , ఆమె ఇంగల్ండ వెళిళ్పోయాక అందరూ తలుచుకునే వారనీ' చెపిప్, అంతకు ముందు ఆమె తలిల్ తరచూ చూడడానికి
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వచేచ్దనీ చెపిప్ంది. అపుడు నిషాకి ఆ కలలో గేటు దగగ్ర కనిపించిన ఆమె తన తలిల్ అని అరధ్మయింది. తనని చూడాడానికి వచేచ్దంటే
తనంటే పేర్మ ఉందనన్మాట, కావాలని వదిలించుకోలేదు అని సంతృపిత్ కలిగింది. సిసట్ర పిర్య నిషా తలిల్ పేరు శిలప్ అనీ, పకక్నే ఉనన్
సోంపేట అనే వూరోల్ ఉంటుందనీ చెపిప్ంది. నిషా మళీళ్ వసాత్నని చెపిప్ సెలవు తీసుకుని తలిల్నీ, సోదరినీ కలవాలని బయలుదేరింది.
ఇది కేవలం నిషా కథ మాతర్మే కాదు. ముగుగ్రు సతరీల కథ. నిషా తన మూలాలు వెదుకుక్నన్ అనేవ్షణ , దేవి లాంటి వాళుళ్
దాదాపు పర్తీ ఇంటిలోనూ కనిపిసాత్రు. ఆ వయసులో ఉనన్పుప్డు జాగర్తత్తో అమమ్లు పెటేట్ ఆంక్షలూ, చూపించే పేర్మా అసహజంగాను,
అసహనంగానూ ఉండటం అతి సహజం. వాటి నుంచి ఎపుడు పారిపోదామా అని చూసేవాళుళ్ చాలా మందే ఉంటారు. శిలప్ ఒక విధి
వంచిత. ఆమె మాటలోల్ చెపాప్లంటే 'దేవుడిని తనకి భరత్ పిలల్లు కావాలని అడిగింది. అనీన్ ఇచాచ్డు కానీ అనీన్ ఒకక్సారే కాకుండా ఒకదాని
తరువాత ఒకటి ఇచాచ్డు.' ఎంతో ఎదురు చూసిన పిలల్ల కోసం భరత్ని పోగొటుట్కుంది. ఆ గిలట్ ఫీలింగ ఆమెని చివరి వరకూ వెంటాడింది.
పిలల్లని చూసైనా ఆ బాధ తగిగ్ంచుకోవాలనుకుంది, కానీ ఆ ఆశ కూడా పూరిత్గా తీరలేదు. ఒకరిని దూరం చేసుకోవాలిస్ వచిచ్ంది. ఇదద్రి మీదా
పేర్మని ఒకరి మీదే చూపించి తృపిత్ పడాలనుకుంది, కానీ ఆ అతి పేర్మని అరధ్ం చేసుకోలేని కూతురు దూరంగా పారిపోయింది. శిలప్ లాంటి
వాళూళ్ చాలా మందే ఉంటారు. రచయితిర్ ముగుగ్రి మనసత్తావ్లనీ ఎంతో చకక్గా, వైవిధయ్ంగా తీరిచ్ దిదాద్రు. కథలో అకక్డకక్డా కొనిన్
పర్దేశాలు, వాతావరణం, తిండి వరణ్నలు కొంచెం ఎకుక్వగా ఉనాన్యనిపించినా మరీ విసిగించవు. దాటేసి చదవటానికి ఇబబ్ంది ఉండదు.
ముఖయ్ంగా చెపుప్కోవాలిస్న పాతర్ చితర్ణ మేట. పాతర్ నిడివి తకుక్వే అయినా, కనిపించే పర్తీ సీనోల్నూ తన ముదర్
వెయయ్కుండా ఉండదు.

ఎదుటివారికి తన మీద ఉనన్ది పేర్మో కాదో వాళళ్కే తెలీని సిథ్తిలో ఉనన్పప్టికీ, అసలు అంత అన కండిషనల గా

పేర్మించడం ఎలా సాధయ్ం అనిపిసుత్ంది. ఎనోన్సారుల్ నిషానే అనుకుంటుంది 'ఇతని నుంచి ఇంత పేర్మ పొందటానికి నాకునన్ అరహ్తేంటి '
అనీ. అతని మీద నిషాకి ఫీలింగస్ ఉనాన్యని తెలుసు, అవి బయటకి చెపప్లేకపోవటం ఆమె బలహీనత అనీ తెలుసు. అయినా ఎపుప్డూ
ఆమెని ఆ ఇషట్ం సప్షట్ంగా చెపప్మని బలవంతం చెయయ్డు. విసుగు పొందాడు. పైగా ఆమెకి ఎమోషనల సపోరట్ అవసరమైన పర్తీసారి అరధ్ం
చేసుకుని ఆమె అడగకుండానే తోడుగా ఉంటాడు. One of very few male characters from literature make a long
lasting impression.
రచయితిర్ గురించి:

రెనీటా డిసిలావ్ (Renita D'Silva) కరాణ్టక లోని

మంగళూరుకు దగగ్రలోని చినన్ వూరికి చెందిన వారు. నివాసం ఇంగాల్ండోల్. వృతిత్ రీతాయ్ సాఫట్ వేర
ఇంజనీర. పిలల్లు పుటిట్న తరువాత ఉదోయ్గం నుంచి విరామం తీసుకునాన్రట. ఆమెకు చినపప్టి నుంచీ
చదవటం వార్యటం అంటే ఇషట్మట. బుక షాప ఓనర గానో, లైబేర్రియన గానో ఉండటం తన డీర్ం
జాబ అని చెపుతారు. పిలల్లు సూక్ల కి వెళల్డం మొదలుపెటాట్క నెమమ్దిగా పతిర్కలకి కథలు వార్యడం
మొదలు పెటాట్రు. 2013 లో తన మొదటి నవల Mansoon memories పర్చురణ జరిగింది. ఇది తన
రెండవ నవల ఫిబర్వరి 2014 లో పర్చురణ జరిగింది. తన చుటూట్ కనబడే వయ్కుత్లూ, ఇళళ్లోల్ జరిగే
సంఘటనలే తన కథలకి పేర్రణ అంటారు.

øöeTT~

కౌముది

www.koumudi.net

pHé 2014

www.koumudi.net

56
8

పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

ఆమె ఇంటరూవ్య్ ఇకక్డ chai-pe-Bulaiya మరియు ఇకక్డ బుక రిలీజ చదవొచుచ్.
(Pictures Source: internet)
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గూడు చెదిరిన గువ లు
పుటిట్న

గడడ్నీ

అయినవారినీ

వదులుకుని

ఎకక్డో

సవ్రగ్ం

ఉందని

వెదుకుక్ంటూ ఆశతో మనది కాని చోటకి వలస వెళతాం. కొర్తత్చోట మనకంటూ ఒక
సిథ్రతావ్నిన్

తెచుచ్కునే

పర్యతన్ంలో

కషట్పడతాం.

పదిలంగా

గూడు

కటుట్కుంటాం.

ఉనాన్నంటూ తొంగిచూసే బెంగలిన్ వెనకిక్ తోసేసి, కొర్తత్ సేన్హాలు చేసాత్ం. అకక్డే కైవలయ్ం
అనన్టుట్ మమకారం పెంచుకుంటాం. మనది కాని సంసక్ృతినీ, పదధ్తులీన్ గౌరవిసాత్ం, మనవి
చేసుకుంటాం. గుండెకి హతుత్కుంటాం. పర్వాహంలో కలిసిపోవాలని తాపతర్యపడతాం.
ఉందో లేదో తెలీని అసిత్తావ్నిన్ నిలబెటుట్కోడానికి శాయశకుత్లా పర్యతన్ం చేసాత్ం.
జీవితం నేరుప్గా కూరిచ్న పాటలా సాగిపోతుండగా ఎకక్డో ఒక అపశుర్తి
దొరుల్తుంది. అంతే, మనిషిని మనిషిగా కాక కులాలకు, పార్ంతాలకు, మతాలకు, జాతులకు,
దేశాలకు పర్తినిధిగా చూడబడటం మొదలవుతుంది.

మనిషి అసిత్తవ్ం కోలోప్యి

సరవ్నామంగా మారిపోతాడు. అపప్టివరకూ ఆ మనిషితో ఉనన్ వయ్కిత్గత బంధాలనీన్
మాయమయిపోతాయి. శతుర్వు అనన్ టేగ తగిలించబడుతుంది. తను ఎంతవరకూ బాధుయ్డు,
ఏం జరుగుతోంది, జరుగుతునన్దానిలో తన పాతేర్మిటి తెలుసుకునేలోగానే ఊహించలేని
అనరాద్లు జరిగిపోతాయి. కొర్తత్గా తగిలించబడడ్ శతుర్వు అనే గురిత్ంపు కాళళ్కిర్ంద నేలను కదిలిచ్, ఉంది ఉంది అని భుజం చరుచుకుంటునన్
అసిత్తావ్నిన్ పాతాళంలో పాతిపెడుతుంది. అపప్టి వరకూ మనిషి సాధించిన ఘనకారాయ్లూ, సంపాదించుకునన్ సౌహారధ్బంధాలూ అకక్రకి
రావు. ఎంత గొపప్వాడయినా, ఎంత మంచి వాడయినా శతుర్వు శతుర్వే. మంచీ చెడాడ్, నాయ్యం అనాయ్యం, దయా సేన్హం లాంటివనీన్
దేవ్షం ముందు ఓడిపోవాలిస్ందే. 9/11 తరువాత పరిణామాలయినా, చాలా చోటల్ పార్ంతీయ దేవ్షాల పేరుతో జరిగే మారణహోమాలయినా
మనిషిని మనిషిగా గాక శతుర్కూటమిగా పరిగణించడం వలల్నే.
రెండవ పర్పంచయుదధ్కాలం. పెరల హారబ్ర మీద జపాన దాడి తరువాత, అమెరికాలో సిథ్రపడిన జపాన సంతతి మొతత్ం
అమెరికనల్ చేత శతుర్వుగా ముదర్వేయించుకుంది.

ఆ కొర్తత్ గురిత్ంపుతో ఎనోన్ జీవితాలు చెదరిపోయాయి. గూఢచరయ్ం, దేశదోర్హం
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ఆపాదించబడాడ్యి. ఎందరో చెయయ్ని నేరానికి మూలయ్ం చెలిల్ంచాలిస్ వచిచ్ంది. ఒక జాతికి చెందినవారు మొతత్ం అనుమానం, దేవ్షం,
అవమానాలను ఎదురుక్నన్ పరిసిథ్తులోల్ ఒక చినన్ కుటుంబం మీద అది ఏ పరిణామాలు తీసుకొచిచ్ంది, సాఫీగా సాగిపోతునన్ వాళళ్ జీవితాలు
ఏ మలుపులు తిరిగాయి, వాటికి వాళుళ్ చెలిల్ంచిన మూలయ్ం ఎంత అనేది Julie Otsuka వార్సిన ‘When The Emperor Was
Divine’ అనే పుసత్కం కథ.
కాలిఫోరిన్యాలోని బెరిక్లీ పార్ంతంలో సముదర్పు ఒడుడ్న ఓ అందమైన ఇలుల్. అందులో జపాన నుండి వచిచ్ అమెరికాలో
సిథ్రపడిన ఓ చినన్ కుటుంబం. అమామ్, నానన్, పదేళళ్ అమామ్యి, ఏడేళళ్ అబాబ్యి. చింతలులేని చకక్నైన కుటుంబం. తండిర్కి మంచి
ఉదోయ్గం. అతను ఆరోగయ్ంగా ఆకరష్ణనీయంగా ఉండేవాడు. మృదుసవ్భావి. పనివాళళ్తోనైనా ఎపుడూ గటిట్గానూ, అమరాయ్దకరంగానూ
మాటాల్డి ఎరుగడు. భారాయ్పిలల్లంటే అమిత పేర్మ. దేనికీ భారయ్ని ఇబబ్ంది పెటేట్వాడు కాదు. ఆమె మనసు గర్హించి పర్వరిత్ంచేవాడు.
సెలవురోజులోల్ పిలల్లకి బేర్కాఫ్సట్ చేసిపెటిట్, వాళల్తో కబురుల్ చెపుతూ, కలిసి నూయ్స పేపర చదువుతూ, కథలు చదివి వినిపిసూత్, ఆటలాడుతూ,
నవివ్సూత్ గడిపేవాడు. అతను ఎంత పనిలో ఉనాన్ ఎపుప్డూ దేనికీ విసుకుక్నేవాడు కాడు. తలిల్కి ఇలుల్ తనకి నచిచ్నటుట్ అమరుచ్కోడం,
మొకక్లు పెంచుకోవడం, కుటుంబానికి రుచిగా వండి పెటుట్కోవడంలో తృపిత్. ఏ లోటూ లేకుండా ఆనందంతో సౌకరయ్వంతమయన జీవితం
గడుపుతూ ఉంటారు.
డిసెంబర 7, 1942,

పెరల హారబ్ర మీద జపాన బాంబు దాడి చేసిన రోజు.

ఆ రాతిర్ అందరూ

పడుకోడానికి సిదధ్మవుతునన్ సమయంలో తలుపు చపుప్డయియ్ంది. ఆ సమయంలో వచిచ్నదెవరా అని తండిర్ తలుపు తీసి చూసేత్ బయట
ముగుగ్రు FBI ఆఫీసరుల్ ఉనాన్రు. ఇంటిముందు ఒక లైటుల్ వెలుగుతునన్ పోలీసు కారు ఉంది. 'మీ భరత్ని కొనిన్ పర్శన్లు అడగాలి' అని
తలిల్తో చెపిప్, మీరు ఉనన్వారు ఉనన్టుట్గా మాతో రావాలని అతనికి బటట్లు మారుచ్కునే అవకాశం కూడా ఇవవ్కుండా, ఇంటోల్ వేసుకునన్ నైట
రోబ, చెపుప్లతోనే తీసుకుపోయారు. చుటుట్పకక్ల ఇళళ్వారు కిటికీలోల్నుండి తండిర్ని ఆ వేషంలో చూడటం అబాబ్యిని చాలా బాధపెటిట్ంది.
అయోయ్ నానన్ని షూస అయినా వేసుకోనిసేత్ బావుండేదే అని బాధపడాడ్డు. మరుసటి ఉదయం అబాబ్యికి బాత రూమ లో తండిర్
తలవెంటుర్కలు కనిపిసేత్ వాటిని ఒక కవరోల్ పెటిట్ తన మంచం పరుపు కిర్ంద దాచాడు. అవి అకక్డ కేష్మంగా ఉనన్ంతకాలం తండిర్ కేష్మంగా
ఉంటాడని అతని నమమ్కం. అమామ్యి తండిర్ ఆఖరుసారి ఎకక్డ కూరుచ్నాన్డు, ఏం చేసాడు అని గురుత్కు తెచుచ్కుంటూ ఇలల్ంతా తిరిగింది.
ఇంటికి ఫోన కనెక్షన తీసేసారు. బేంక అకౌంటస్ కూడా ఫీర్జ చేసి, డబుబ్ తీసుకోడానికి లేకుండా చేసారు. ఏ
సమయంలోనైనా తండిర్

తిరిగొసాత్డని వీళుళ్ ఎదురు చూడసాగారు. తలిల్ రోజూ భోజన సమయంలో నలుగురికీ పేల్టస్ పెడుతూనే

ఉంది. నాలుగు రోజుల తరావ్త తండిర్ నుండి ఉతత్రం వచిచ్ంది. 'తనతో పాటు చాలామందిని పెరల హారబ్ర మీద దాడికి సంబంధించి,
అమెరికాలో ఉనన్ జపనీయులు గూఢచరయ్ంతో, జపాన చకర్వరిత్కి (Emperor Hirohito) సాయపడాడ్రనన్ అనుమానంతో అరెసట్ చేసి
పర్శిన్సుత్నాన్రు. తమని పర్సుత్తం శాన ఫార్నిస్సోక్ లోని ఇమిమ్గేర్షన డిటెనష్న సెంటర లో ఉంచారు. కొంతమందిని దేశదోర్హం నేరం మీద
ఇకక్డ నుండే జపాన తిరిగి పంపేశారు. తన కేస ఎపుప్డు విచారణకు వసుత్ందో, ఇకక్డ ఇంకా ఎనాన్ళుళ్ ఉండాలో తెలీదు. ఒకసారి వచిచ్
ననున్ చూసి వెళుళ్' అని వార్సాడు. వెంటనే తలిల్ అతనివి కొనిన్ బటట్లూ, అవసరమయిన కొనిన్ వసుత్వులూ తీసుకుని వెళిళ్ంది. అకక్డనుండి
తిరిగి వచాచ్క కొడుకు తలిల్ని 'నానన్ ఇంకా ఆ సిల్పప్రస్, నైట డెర్స వేసుకునే ఉనాన్రా' అని అడిగితే అవునని చెపిప్ంది. మరుసటి రోజు ఆమె
తమకి జపాన లో తమ ఫేమిలీ నుండి వచిచ్న ఉతత్రాలనీన్ పెరటోల్ తగలపెటేట్సింది. ఇరవయేయ్ళళ్ కిర్తం అమెరికా వసూత్ తనతో తెచుచ్కునన్
సాంపర్దాయ దుసుత్లు, ఫేమిలీ ఫోటోలు, జపనీస సంగీతం రికారుడ్లతో సహా జపనీస సంసక్ృతిని తెలియచేసే వసుత్వులేవీ ఇంటోల్లేకుండా
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

తీసేసింది. పిలల్లకి సూక్లోల్ లంచ ఎపప్టిలా అనన్ం కాకుండా సాండివ్చ ఇవవ్టం, ఎవరనాన్ అడిగితే తాము చైనీస అని చెపప్మనీ, ఎవరనాన్
జపనీస ఎదురైతే తమ సాంపర్దాయ పదధ్తిలో కాకుండా, అమెరికన పదధ్తిలో హేండ షేక చేసి పలకరించమని జాగర్తత్లు చెపిప్ంది.
అమెరికన పర్జలోల్ జపనీస అంటే దేవ్షం మొదలయియ్ంది. అకసామ్తుత్గా జపనీస వారందరూ తమకి శతుర్వులాల్
కనిపించడం మొదలుపెటాట్రు. వారిని దేశదోర్హులాల్ చూడటం, ఒంటరిగా దొరికితే దాడి చెయయ్టం, వారి ఇళళ్ మీద దాడి చేసి
నషట్పరచడంలాంటి పనులు కూడా చెయయ్సాగారు. ఈ సంఘటన తరువాత చుటుట్పకక్ల ఇళళ్వాళుళ్, రోజూ చకక్గా పలకరించే షాపుల
వాళుళ్ కూడా వీళళ్తో సేన్హంగా ఉండటం తగిగ్ంచారు. వీరితో చనువుగా ఉంటే తమమీదకేం వసుత్ందో అని వీరిని చూసీ చూడనటుట్ ఉండటం
మొదలుపెటాట్రు. జపనీస మీద అమెరికన పర్జల దాడి నుండి రకిష్ంచడానికి పోలీసులు పహారా కాయాలిస్ వచిచ్ంది. రాతిర్ ఎనిమిది తరువాత
బయటకు రావదద్నీ, గుంపులుగా ఒక చోట కూడొదద్నీ, దూరపర్యాణం చెయొయ్దద్నీ జపనీస వాళల్కు రూలస్ పెటాట్రు. అయినా కూడా
దాడులు జరుగుతూనే ఉనాన్యి. కోపంతో ఉనన్ పర్జల బారి నుండి వీళళ్ రక్షణ కోసం, యుదధ్ం ముగిసే వరకూ దూరంగా మిలిటరీ కేంపోల్
ఉంచాలని అమెరికన పర్భుతవ్ం నిరణ్యించింది. నగరంలో అనిన్చోటాల్ నోటీసులు వెలిసాయి. 'జపాన జాతీయులంతా వెంటనే కావలిస్న
వసుత్వులు సరుద్కుని వూరు విడిచి సురకిష్త పార్ంతానికి వెళళ్డానికి రెండు రోజులోల్ రెడీ కావాలి. సైనికులు తోడుండి వూరు దాటిసాత్రు.
యుదధ్ం ముగిసాక మళీళ్ తిరిగి రావచుచ్' అనేది వాటి సారాంశం. బయటకు పనిమీద వెళిళ్న తలిల్ ఆ నోటీస చూసి, వెంటనే ఇంటికి వచిచ్
తమతో తీసుకు వెళళ్డానికి కావాలిస్న బటట్లూ, కొనిన్ వసుత్వులూ పెటెట్లోల్ సరిద్ంది. ఇంటోల్ని విలువైన సామానులు అటట్పెటెట్లోల్ భదర్ంగా
సరిద్ మేడమీద ఒక మూలగదిలో పెటిట్ తాళం వేసింది. వెండి సామానులు కొడుకు సాయంతో పెరటోల్ ఉనన్ పెదద్ లాఫింగ బుదాద్ విగర్హం
కిర్ంద గొయియ్ తీసి దాచిపెటిట్ంది. మరుసటి రోజు ఉదయమే పర్యాణం. పిలల్లు నిదురపోయిన తరువాత ఇలల్ంతా ఆపాయ్యంగా, దిగులుగా
చూసుకుంది.
మరుసటి రోజు ఉదయానేన్ తలీల్ పిలల్లూ వాళళ్ పెటెట్లు తీసుకుని బస దగగ్రికి వెళాల్రు. అకక్డ వీరిలాగే చాలామంది
ఉనాన్రు. అందరికీ గురిత్ంపు కారుడ్లు ఇచిచ్, బసోల్ శాన ఫార్నిస్సోక్ లో సైనికుల రక్షణ ఉనన్ పర్దేశానికి తీసుకు వెళాల్రు. కొనిన్ నెలలు
అకక్డునన్ తరువాత అందరినీ యూటా రాషట్రంలోని సాలట్ లేక ఎడారిలో ఉనన్ కేంప కు తరలించారు. అకక్డ టార-పేపరోత్ (దళసరి
అటట్లాంటి పేపర) కటిట్న కాలనీ, వాటి చుటూట్ వైర ఫెనస్, చెకక్తో కటిట్న ఎతైత్న కటట్డాలోల్ పహారా కాసూత్ సైనికులు ఉనాన్రు. చుటూట్ తెలల్టి
ఇసుక తపప్ ఒకక్ గడిడ్పోచ గానీ, నీటి చెలమ కానీ లేవు. కాలనీలో ఒకొక్కక్ ఫేమిలీకీ ఒక చినన్ గది ఉండటానికి ఇచాచ్రు. గదిలో మనిషికో
ఇనుప మంచం, రెండేసి దుపప్టుల్, ఒక చినన్ సట్వ మాతర్మే ఉనాన్యి. దగగ్రలో ఉనన్ సైనికుల మెస లో అందరికీ వేళకు పరిమితంగా భోజనం
పెడతారు. గంట కొటట్గానే భోజనానికి అందరూ వెళిళ్ లైనులో నిలబడాలి. అకక్డ వేలకొదీద్ మనుషులు, జపాన జాతికి చెందినవారు
ఉనాన్రు. వారిలో కొందరు ఇకక్డికి రాకముందు మంచి ఉదోయ్గాలూ, వాయ్పారాలు ఉనన్వారు. ఇకక్డ మెస లో వంటా, కీల్నింగ పనులూ,
లాండీర్ రూములోనూ, మిగిలిన చోట రకరకాల పనులు చేసుత్నాన్రు.
తలిల్ పిలల్లకు

ఫెనస్ ముటుట్కోవదద్నీ, సైనికులతోమాటాల్డొదద్నీ, ఎంపరర పేరు బయటకు అనొదద్నీ జాగర్తత్లు

చెపిప్ంది. రోజంతా అబాబ్యి అకక్డునన్ తన ఈడు పిలల్లతో కలిసి ఆటలు ఆడటమో, లేదా ఎడారి ఇసుకలో గవవ్లూ అవీ ఏరుకుంటూ
తిరిగేవాడు.

బాగా ఎండగా ఉనన్పుప్డు గదిలోనే అకాక్, తముమ్ళుళ్ ఆడుకోవడం, తండిర్ గురించి కబురుల్ చెపుప్కోడమూ

చేసుత్ండేవారు. ఇంటిదగగ్ర నుంచి తెచుచ్కునన్ రేడియోలో యుదధ్ వారత్లు వింటూ, ఇంకా యుదధ్ం ఎనాన్ళుళ్ంటుందో, తామింకా ఇకక్డ
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ఎనాన్ళుళ్ ఉండాలో అంచనా వేసుకుంటూ, యుదద్ం ముగిసిందనన్ కబురుకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు అందరూ. ఇదద్రూ ఇంటి దగగ్రునన్ తమ
సేన్హితులకి ఉతత్రాలు వార్సారు కానీ ఎవరి దగగ్ర నుండీ జవాబు రాలేదు. 'వీళళ్కి ఉతత్రాలు వార్సిన వాళళ్ని శతుర్వుకి సహాయం చేసుత్నాన్రని
అరెసట్ చేసాత్రు' అని పోసట్ మాన భయపెటాట్డని తరువాతెపుప్డో తెలిస్ంది.
పిలల్లు తండిర్ని బాగా గురుత్కు చేసుకునేవారు. తండిర్తో గడిపిన సందరాభ్లూ, తండిర్ పర్వరత్నా గురుత్కు తెచుచ్కుంటూ, మళీళ్
అందరూ కలిసి సంతోషంగా బర్తికే రోజుకోసం కలలు కంటూ ఉండేవారు. తండిర్ దగగ్ర నుంచి తరచుగా ఉతత్రాలు వసుత్ండేవి. తాము
పర్సుత్తం నూయ్ మెకిస్కోలో ఉనాన్మనీ, అకక్డ వాతావరణం బాగుందనీ, తను రోజూ వాయ్యామం చేసుత్నాన్ననీ, పిలల్లని జాగర్తత్గా ఉండి తలిల్కి
సాయం చేసూత్ ఉండమని, ఇలా రకరకాలుగా వివరాలతో ఉతత్రం వార్సేవాడు. అవనీన్ కూడా సెనాస్ర చెయయ్బడి వసూత్ ఉండేవి. కొనిన్సారుల్
నలల్టి సిరాతో కొనిన్ లైనుల్ కొటేట్సి ఉండేవి. అకక్డ తండిర్ ఏం రాసేడో కూడా తెలిసేది కాదు. అబాబ్యి గదిలో కూరుచ్ని తండిర్తో జరిగిన
సంభాషణలు గురుత్కు తెచుచ్కునేవాడు. ఎంత పర్యతిన్ంచినా అతనికి తండిర్ని ఆఖరు రోజు FBI ఆఫీసరుల్ తీసుకెళుత్నన్పప్టి రూపమే తపప్,
ఇక వేరేగా గురుత్కు వచేచ్దే కాదు. తండిర్ తమని సెలవులోల్ ఎకక్డెకక్డికి తీసుకువెళతాననన్దీ, అకక్డ ఏమేం చూడాలని కబురుల్ చెపుప్కునన్దీ
గురుత్కు తెచుచ్కునేవాడు.

రాతుర్లు పడుకునేటపుడు కూడా, 'ఇపుడు నానేన్ం చేసుత్నాన్డో, పడుకునాన్డేమో' అనుకుంటూ ఉండేవాడు.

మధయ్రాతిర్ కలత నిదర్లో లేచి ఏడుసుత్ంటే అకక్ దగగ్రకు తీసుకుని ధైరయ్ం చెపేప్ది. నిదర్ పటట్నపుడు అమమ్ పెంచుకునన్ మొకక్లెలా ఉనాన్యో
అనీ, తండిర్ వెంటుర్కల కవర ఇంకా పెటిట్న చోటే ఉందా లేదా అనీ, వెండి సామానులు దాచినపుడు కనీన్ళళ్తో తడిసిన తలిల్ మొహానిన్ గురుత్కు
తెచుచ్కునీ ఆలోచిసూత్ ఉండేవాడు.
నెలలు గడుసుత్నాన్యి. పర్తీరోజూ ఒకేలా తేడాలేకుండా గడుసోత్ంది. యుదధ్ం ఎంతకీ అవడం లేదు. యుదధ్వారత్ల
మీదకూడా ఆసకిత్ పోయింది. నిరాసకత్మయిన జీవితం ముగుగ్రులోనూ మారుప్లు తెచిచ్ంది. అమామ్యి నెమమ్దిగా మిగతా వారితో సేన్హం
చేసుకుంది. రాతుర్లు తలిల్ పడుకునన్ తరువాత నెమమ్దిగా తలుపు తీసుకుని సేన్హితులతో ఫెనస్ దాటి వెళిళ్ షికారుల్ చేసి ఏ తెలల్వారుఝామునో
తిరిగి వచిచ్ పడుకునేది. భోజనానికి కూడా తలిల్తో, తముమ్డితో కలిసి వెళేళ్ది కాదు. నెమమ్దిగా సిగరెటుల్ తాగడం అలవాటు
అయియ్ంది. అబాబ్యి అనీన్ మౌనంగా గమనిసూత్ ఉండేవాడు. బయటనుంచి వచిచ్ తముమ్డితో తను వినన్ గాసిపస్, ఇంకా బయటి విశేషాలు
చెపుతూ ఉండేది. ఇదద్రూ కలిసి ఇంటిదగగ్ర తమ ఫెర్ండస్ అంతా ఎలా ఉనాన్రో, ఏం చేసుత్నాన్రో అనుకుంటూ ఉండేవారు. ఇంటిదగగ్ర
చుటుట్పకక్ల వాళళ్ంతా తామెకక్డికి వెళాళ్మో తెలీక కంగారు పడి ఉంటారనీ, తాము తిరిగి వెళళ్గానే అందరూ బహుమతులతో వచిచ్
సంతోషానిన్ తెలియచేసాత్రనీ, ఇనాన్ళూళ్ మిస అయినదానికి బదులుగా పిలిచిన అనిన్ పారీట్లకూ కాదనకుండా వెళాళ్లనీ కబురుల్
చెపుప్కునేవారు.
తలిల్ రోజులో ఎకుక్వ సేపు మౌనంగా ఏదో ఆలోచిసూత్ ఉండేది. వొళోళ్ సగం వార్సిన ఉతత్రమో, తెరిచినా పుసత్కమో
పెటుట్కుని ఎటో చూసూత్ ఈలోకంలో లేనటేట్ ఉండేది. కొనిన్రోజులకి ఆమెకు తిండి మీద కూడా ఆసకిత్ పోయింది. అబాబ్యి మెస కి వెళిళ్నపుడు
తలిల్కి కూడా కొంచెం తీసుకొచిచ్ తినమని బలవంతంగా తినిపించేవాడు. ఒకపుప్డు చకక్గా తయారయి ఆహాల్దంగా ఉండే ఆమె నిరాసకత్ంగా
తయారయింది. ఒకోక్సారి కొడుకుతో భరత్ గురించిన కబురుల్ చెపేప్ది. వాళుళ్ తీసుకెళిళ్న రార్తిర్ పడుకునన్పుడు ఆయన ‘దాహంగా ఉంది ఒక
గాల్సు నీళిల్మమ్ని’ అడిగాడు. ఆమె ఇపుడు తను అలిసి పోయాననీ, తననే కిర్ందకి వెళిళ్ తీసుకోమని చెపిప్ంది. ఆయన అలానే పడుకునాన్డు.
ఈలోగా వాళొళ్చిచ్ తీసుకెళిళ్పోయారు. ఆమెకు ఎపుడూ భరత్ నీళళ్ కోసం వెతుకుక్ంటునన్టుట్ కలలు వచేచ్వి. నీళళ్డిగితే ఇచాచ్ను కాదు అని
దిగులుగా అనుకుంటే నీకు తెలీదు కదా అని ఆరిందాలా సముదాయించేవాడు కొడుకు. రాను రాను రోజంతా మంచం
మీద కళుళ్మూసుకుని పడుకుని ఉంటుంది. కనీసం ఒకక్సారి మళీళ్ తన ఇంటి కిటికీ లోంచి సముదార్నిన్ చూడాలనన్ది ఆమె ఆశ.
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ఎడారి కావటం వలన వాతావరణమూ విపరీతంగానే ఉండేది. వేసవి కాలంలో విపరీతమైన ఎండలు. వేడెకిక్న పొడి గాలీ,
సునన్ం లాంటి తెలల్టి ధూళీ, వేడెకిక్న ఇసుకా రేగి గదులోల్కీ, బటట్లోల్కి, ముకుక్లోకి కూడా దూరి బాధపెడుతుండేది. దానితో అందరికీ
ముకుక్లో నుండి రకత్ం కారడం, దగూగ్ మొదలైనవి వచేచ్వి. శీతాకాలంలో విపరీతమయిన చలీ, మంచు కురిసి నానా బాధలూ పడాడ్రు. ఉనన్
దుపప్టల్తో చలి ఆగేది కాదు. చలిమంట వేసుకోడానికి సరిపోయే బొగుగ్ దొరికేది కాదు. ఎడారి గాలులూ ఇసుక రాపిడికి ఒళుళ్ మొదుద్బారి,
పచచ్టి శరీరాలు నలల్బడి, కాళుళ్ పగిలి పుండుల్ లేచాయి.
కేంపులో రోజూ రకరకాల వదంతులు వినిపించేవి. అందరినీ జపాన పంపేసాత్రనీ, వారి సిటిజెనిష్ప వెనకిక్ తీసుకుంటారని,
సముదర్ం మధయ్కు తీసుకెళిళ్ షూట చేసి పడేసాత్రనీ, ఇలా నానారకాల వారత్లు వినిపించేవి. పంటల కాలంలో పర్కక్ రాషాట్ర్ల నుండి రైతులు
వచిచ్ కొందరిని కూలీలుగా తీసుకెళాళ్రు. కానీ వాళళ్కు అనిన్చోటాల్ తీవర్ నిరసన ఎదురవడంతో చాలామంది వెంటనే తిరిగి వచాచ్రు.
హోటలస్ లోకి గానీ, సినిమా హాలోల్కి గానీ, షాపులోల్కి గానీ వీరిన్ రానివవ్లేదు. కొంతమందయితే వీరి మోహం మీద ఉమిమ్ అవమానించి
పంపించారు. అనిన్ చోటాల్ 'No Japs Aloowed' అనన్ బోరుడ్లే కనిపించాయి. అవమానంతో తిరిగివచిచ్న వారు, ఫెనస్ కి ఇవతలే తమకి
బర్తుకు కాసత్ గౌరవంగా ఉందని అనుకునాన్రు.
ఇలా మూడేళల్కు పైగా గడిచాయి. మొతాత్నికి యుదధ్ం ముగిసింది. అందరినీ మళీళ్ ఎవరి వూళళ్కు వాళళ్ను దిగబెటాట్రు.
పంపే ముందు సైనికులు ఒక మీటింగ పెటిట్, అందరికీ మారిన పరిసిథ్తులోల్ తీసుకోవాలిస్న జాగర్తత్లు వివరించారు. ‘బయట కేవలం
ఎవరితోనైనా ఇంగీల్ష లోనే మాటాల్డండి. గుంపులుగా ఎకుక్వ మంది కలిసి కనిపించవదుద్. ఎవరనాన్ హేళనగా కానీ, కోపంగా కానీ ఏమనాన్
అనాన్, వినపించనటుట్ పర్వరిత్ంచండి. తిరిగి జవాబు చెపిప్ సమసయ్లు తెచుచ్కోవదుద్’ లాంటి సలహాలు ఇచిచ్, కుటుంబానికో పాతిక డాలరుల్
ఖరుచ్లకు ఇచిచ్ పంపించారు. ఇనాన్ళూళ్ దేనికోసమయితే ఎదురుచూసారో ఆ సమయం వచిచ్ంది. ఇక కషట్కాలం అయిపొయింది. తమ
జీవితాలు ఎకక్డ ఆగాయో అకక్డ నుండి మొదలెటాట్లని అనుకునాన్రు.
ఎంతో ఉతాస్హంతో ఇంటికి చేరుకునన్వారికి, ఇలుల్ బయట నుంచే పాడుబడి కనిపించింది. లానోల్ అందంగా పెంచుకునన్
మొకక్లేవీ లేవు. లాన అంతా పగిలిన సీసాలతో నిండి ఉంది. తాళం తీసి లోపలికి వెళితే లోపల ఇంకా దారుణంగా ఉంది. ఇంటోల్ అపప్టి
వరకూ చాలామందే ఉండి వెళిళ్నటుట్ ఉంది పరిసిథ్తి. వీరు వూరు వదిలి వెళేళ్ ముందు ‘ఇంటి బాగోగులు చూసి ఎవరికైనా అదెద్కిచిచ్ తమకి చెక
పంపిసాత్ను’ అని కుదురుకునన్ మనిషి ఏమయాయ్డో తెలీదు. ఒకక్ చెకూక్ తమకి అందలేదు. ఇంటోల్ కిటికీలు పగల గొటిట్, కరెట్నుల్ చింపి
పోగులు పెటిట్, గోడల మీద చెతత్ రాతలు వార్సి, వాటి పెయింట ఊడిపోతూ ఉనాన్యి. ఇంటోల్ని ఫరిన్చర తో సహా , భదర్ంగా దాచుకునన్
విలువైన సామానులు అనీన్ తీసుకుపోయి, మిగిలిన సామానులు ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ పగలగొటిట్పోయారు. నేలంతా పగిలిన గాల్స బాటిలస్, తిని
వదిలేసిన డబాబ్లతోనూ నిండి అసహయ్ంగా ఉంది. అయినా కూడా వాళళ్కి ఇవేమీ బాధ అనిపించలేదు. ఉండటానికి తమకో ఇలుల్ంది అది
చాలు అనుకునాన్రు.

తిరిగి వచిచ్న చాలామందికి

ఉండటానికి చోటులేక చరిచ్లలోనూ, హాసట్లోల్నూ ఉంటునాన్రు, కాబటిట్ తాము

అదృషట్వంతులు అనుకునాన్రు. పిలల్లు ఇలల్ంతా పరుగులు పెటిట్ తమ గదులనీన్ తిరిగి ఆపాయ్యంగా చూసుకునాన్రు. నెమమ్దిగా ఇంటిని
బాగు చేసుకుందాం అని ధైరయ్ం చెపిప్ంది తలిల్. ఆ రాతిర్కి ఒక రూం శుభర్ం చేసుకుని అందరూ అకక్డే పడుకునాన్రు.
ఆ కేంప నుంచి ఇంటికి తిరిగి వసేత్ మళీళ్ తమ మామూలు జీవితం తమకి దొరుకుతుంది అని ఆశపడాడ్రు కానీ వాసత్వానికి
పరిసిథ్తులు వేరేగా ఉనాన్యి. చెయయ్ని తపుప్కి శిక్ష వాళళ్ని వెంటాడసాగింది. అమెరికన పర్జలకు జపనీస-అమెరికనల్ మీద ఇంకా దేవ్షం
తగగ్లేదు. వారిని ఇంకా శతుర్వులుగానే చూసుత్నాన్రు. తిరిగివచిచ్న వాళళ్ ఇంటికి వెళిళ్ 'ఇంకా ఇకక్డ ఎనిన్ రోజులుండాలనుకుంటునాన్రు',
'మీకికక్డ ఉదోయ్గాలు లేవు, వెళిళ్పోడం మీకే మంచిది' , 'మాకు మీగురించి వేరే పాల్నస్ ఉనాన్యి' లాంటి బెదిరింపులు చేసుత్నాన్రు. అలానే
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

కొందరిని ఇంటోల్ ఉండగానే ఇంటితో సహా తగలబెటాట్రనీ, కొనిన్ చోటల్ షూటింగస్ జరుగుతునాన్యనీ కూడా వినాన్రు. ఒక రాతిర్ ఎవరో
రాయి విసిరి కిటికీ అదద్ం పగలగొటాట్రు. ఇంటోల్ మనుషులు ఉనన్టుట్ తెలియకుండా చీకటిలో లైటుల్ వెయయ్కుండా, మేడమీద ఇంటి
వెనుకవైపుకు ఉనన్ గదిలో పడుకోవడం మొదలుపెటాట్రు. తలిల్ నెమమ్దిగా ఇలల్ంతా ఒకోక్టిగా శుభర్ం చేసి, పగిలిన కిటికీలను రేకులతో మూసి
ఇంటిని ఓ కొలికిక్ తెచిచ్ంది. తిరిగి ఇంటికి సవ్తంతుర్లుగా వచాచ్రనన్మాటే గానీ, ఎవరో తమని గమనిసుత్నాన్రేమో అని, తమ మీద ఎవరనాన్
ఫిరాయ్దు చేసాత్రేమో అనన్ భయమూ, అనుమానం ఆమెని పీడిసూత్నే ఉనాన్యి. బయట ఎవరైనా కనిపించినా ముభావంగా ఉండేది. తండిర్
నుండి తనని కూడా కొనిన్రోజులోల్ విడుదల చేసాత్రని ఉతత్రం వచిచ్ంది.
ఇంటి చుటుట్పర్కక్ల వాళుళ్ తాము వూరి విడిచి వెళుతునన్పుప్డు తమ ఇంటి కిటికీలోల్ంచి చూసారు గానీ, ఒకక్రూ వీడోక్లు
చెపప్డానికి గానీ, ఎకక్డికి వెళుత్నాన్రు అని అడగటానికి కూడా బయటకు రాలేదు. తమకి వారు తెలియదు అనన్టుట్ ఉండిపోయారు. ఇపుడు
తిరిగి వచిచ్న తరువాత కూడా రోడుడ్ మీద ఎదురైతే వీరెవరో తమకి తెలీనటూట్ తపుప్కుపోయేవారు కొందరయితే, అసలు ఏమీ జరగనటూట్
వీళళ్ని రోజూ చూసుత్నన్టూట్ 'నైస డే' అని తల తిపుప్కు వెళిళ్పోయేవారు కొందరు. పిలల్లు తాము తిరిగి సూక్లోల్ జాయిన అయారు. టీచరుల్
వీళళ్తో మంచిగానే పర్వరిత్ంచారు. తోటి పిలల్లు కూడా కాల్సోల్ ఉనన్ంతసేపూ మరాయ్దగానే ఉండేవారు కానీ, లంచ టైంలో ఎవరూ వీళళ్ దగగ్ర
కూరోచ్లేదు. అంతకు ముందు బెసట్ ఫెర్ండస్ అయినవాళుల్ కూడా ఒకక్రూ దగగ్రకొచిచ్ పలకరించలేదు. కాల్సులోల్ నోటీస చెయయ్బడకుండా
ఉండటానికి వెనుక బెంచీలోల్ మౌనంగా కూరొచ్ని తమ పనులు చేసుకుని, సూక్ల అయిపోగానే తలవంచుకుని ఇంటికి వెళేళ్వారు. సూక్లోల్
ఒకోక్సారి వెనుకనుంచి గుసగుసలూ, హేళనగా మాటలూ వినిపించేవి, అయినా తాము విననటూట్ మౌనంగా వెళిల్పోవడం నేరుచ్కునాన్రు.
రోడుడ్ మీద జనాలు అనుమానపు చూపులు వెంటాడేవి. నువువ్ జపనీస వాడివా, చైనీస వాడివా అని అడిగేవారు కొందరు. వీరంతా ఇపుడు
సవ్తంతుర్లే కానీ, ఎపప్టికీ అనుమానితులే. శతుర్వులే.
యుదధ్ం ముగిసి చుటుట్పకక్ల ఉనన్ మగవారంతా ఒకక్కక్రే ఇళల్కు తిరిగిరాసాగారు. యుదధ్ం నుంచి కేష్మంగా వచిచ్న వాళుళ్
కొందరయితే, శతుర్వుల చేత చికిక్ చితర్ హింసలు అనుభవించి కొందరూ, కాళూళ్చేతులూ పోగొటుట్కుని వచిచ్నవారు కొందరు. కొందరయితే
ఏమయయ్రో ఆచూకీ కూడాలేదు. రేడియోలోల్నూ, పేపరల్ లోనూ తిరిగి వచిచ్న వారితో, వారు శతుర్వుల చేతిలో జపాన టారచ్ర కేందార్లోల్ ఎనిన్
చితర్ హింసలు అనుభవించారో ఇంటరూయ్లు రాసాగాయి. అవనీన్ వింటునన్ వీళళ్కు తమ తండిర్ని కటుట్బటట్లతో అరెసట్ చేసి తీసుకువెళిళ్న
దృశయ్ం గురుత్కు వచేచ్ది. తామేదో తపుప్ చేసినటుట్ గిలీట్గా అనిపించేది. తమని తాము అదద్ంలో చూసుకుంటే శతుర్వుని చూసినటుట్ అనిపించేది.
తలిల్ కుటుంబం గడవడానికి ఉదోయ్గం కోసం పర్యతిన్ంచింది, కానీ ఎకక్డా ఫలితం కనిపించలేదు. ఉదోయ్గ పర్కటన చూసి
వెళిళ్న పర్తీ చోటా ఆ ఉదోయ్గం అపుప్డే ఎవరికో ఇచేచ్సామనో, జపనీసిక్ ఉదోయ్గం ఇసేత్ తమ మిగతా ఉదోయ్గులు ఇబబ్ంది పడతారానో,
కషట్మరుల్ ఇషట్పడరనో జవాబులు వచేచ్వి. ఒక తెలిసిన షాపులో ఉదోయ్గానికి పోతే అందరికీ కనిపించేలా కాకుండా, ఎవరికీ కనిపించకుండా
ఉండేలా వెనుక

చీకటి గదిలో లెకక్లు రాసే ఉదోయ్గం ఇసాత్మంటే, ‘నేనెవరో నాకే గురుత్ వచిచ్, నేనే నొచుచ్కుంటానేమో’ అని

ఆతామ్భిమానంతో తిరసక్రించింది. చివరకి కొందరు ధనవంతుల ఇళళ్లోల్ కీల్నింగ పని చెయయ్డానికి కుదురుకుంది. మిగిలిన సమయలో
కొందరి ఇళళ్ నుండి బటట్లు తీసుకొచిచ్ ఉతికి ఇసతరీ చేసే పని కూడా మొదలుపెటిట్ంది. వచిచ్న డబుబ్లతో నెమమ్దిగా పిలల్లకూ ఇంటోల్కి
అవసరమయిన సామాను కూరచ్డం మొదలుపెటిట్ంది. గౌరవంగా పనిచేసుకునే అవకాశం దొరికినందుకు ఆమెకు సంతోషంగానే ఉంది.
ఎదురుచూసుత్నన్ రోజు రానే వచిచ్ంది. తండిర్ ఫలానా రోజున వసుత్నాన్నని టెలిగార్ం ఇచాచ్డు. రైలోల్ంచి దిగిన తండిర్ని చూసి
పిలల్లు గురుత్పటట్నేలేదు. వెలిసి జీరాణ్వసథ్కొచిచ్న సూట ధరించి, బటట్తల, కటుట్డు పళళ్తో, కరర్ వూతతో నడుసూత్, వంగిపోయి వృదుద్డిలా
ఉనాన్డు. పిలల్లని దగగ్రకు తీసుకుని దుఃఖించాడు. తండిర్ తిరిగి వచాచ్డే కానీ, మునుపటి మనిషి కాదు. పిలల్లతో ఇదివరకటిలా ఆటలాడటం,
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కథలు చెపప్టం, కలిసి నవవ్డం లేదు. అనాన్ళూళ్ ఏం చేసాడో, ఏం జరిగిందో ఆయనా ఎపుప్డూ మాటాల్డలేదు. పిలల్లు కూడా తండిర్ని
‘వాళెళ్ందుకు తీసుకు వెళాల్రు, ఏ నేరం మీద అరెసట్ చేసారు, ఆయన దోషా నిరోద్షా’ లాంటి విషయాలు అడగలేదు. వాళల్కి
సంబంధించినంతవరకూ తమ కుటుంబం అంతా మళీళ్ కలిసి ఉనాన్రు, అది చాలు. జరిగినవనీన్ మరిచిపోవాలనుకునాన్రు. కానీ జరిగిన
కాలం పీడకలలా తండిర్ని వెంటాడసాగింది. ఆయన ముందు ఉదోయ్గం చేసే కంపెనీ ఎపుడో

మూతపడింది. ఇపుడు కొర్తత్ ఉదోయ్గం

రావాలంటే కషట్ం. ఇలల్ంతా తిరుగుతూ పర్తీ వసుత్వూ తడిమి తడిమి చూసూత్ ఏదో గొణుకుక్ంటూ ఉంటాడు. నిదర్పోతూ కొంతసేపటికే
ఉలికిపడి లేచి, పిలల్లిన్ పిలిచి తడిమి చూసుకుని ఇంటోల్నే ఉనాన్నని తుర్పిత్పడాత్డు. దానికి తోడు ఎవరిని చూసినా వారు తమ మీద నిఘా ఏమో
అని అనుమానం. ఫోనోల్ మాటాల్డడు. ఏమో ఎవరు వింటునాన్రో ఎవరికి తెలుసు అంటాడు. ఎవరినీ తమ ఫెర్ండస్ అని నమమ్కూడదు
అంటాడు. ఇలుల్ దాటి బయటకి వెళళ్డానికి కూడా ఇషట్పడేవాడు కాదు. పిలల్లు సూక్ల నుంచి వచాచ్క వాళల్కి తినడానికి చేసిపెటిట్ వాళుళ్ చెపేప్
కబురుల్ వినేవాడు, కానీ ఎకక్డో ఆలోచిసూత్ ఏవిషయం చెపిప్నా ఒకే నిరాసకత్తో సప్ందించేవాడు. వచిచ్న కొతత్లో కొనాన్ళుళ్ పేపర చదివేవాడు,
కానే కొనాన్ళళ్కు అదీ మానేసాడు. రానురానూ ఎకుక్వగా తన గదిలోనే కూరుచ్ని ఏదో ఆలోచిసూత్ గడిపేవాడు. నిదర్లో పీడకలలోత్ అరుసూత్
లేచేవాడు. మొతాత్నికి నవువ్తూ నవివ్సూత్ పేర్మాభిమానాలతో మసలే మనిషి మాయమయిపోయాడు.
దాదాపు ఒక ఆరునెలలు గడిచేసరికి వూరోల్ పరిసిథ్తులు నెమమ్దిగా మారసాగాయి. బయట కలిసినపుడు జనాలు మాటలు
కలపడం మొదలుపెటాట్రు. కొనాన్ళుళ్ తమని కాదనన్టుట్ తపిప్ంచుకు తిరిగినా అలా ఎనాన్ళోళ్ ఉండటం కుదరలేదు. పలకరింపుకు మరాయ్దగా
బదులిచిచ్ తపుప్కుపోవడం మొదలు పెటాట్రు. కానీ గడిచినకాలం దొంగిలించిన తమ జీవితానిన్ మాతర్ం వెనకిక్ తెచుచ్కోలేకపోయారు.
ఇది ఒకక్ కుటుంబం కథ కాదు. అభంశుభం తెలియని వేలవేల కుటుంబాల కథ. నా కథ. మీ కథ. మనవరకూ రాని మన
కథ. మనిషికి మనిషే శతుర్వు. అయితే ఆ శతుర్తవ్ం వయ్కిత్గతమే కానకక్రలేదు. మనుషులిన్ ఎపుడైతే వయ్కుత్లుగా గురిత్ంచడం మాని, కుల మత
పార్ంతీయాలకు పర్తినిధిగా చూడటం మొదలుపెడతామో, అపుడే శతుర్తావ్నికి వయ్కిత్గత సరిహదుద్లు చెరిగిపోతాయి.

మానవతవ్ం

మరిచిపోయి, దేవ్షంతో రగిలి, అమాయక జీవితాలను నిరాద్కిష్ణయ్ంగా చిదిమేసి, వెనకిక్ తిరిగి చూసుకుంటే సిగుగ్పడాలిస్న చరితర్కి మనమే
వార్తకారులవుతాం. ‘ఏ దేశచరితర్ చూసినా ఏమునన్ది గరవ్కారణం’ అనన్ శీర్శీర్ మాటలిన్ నిజమని ఇంకోసారి ఋజువు చేసే కథ. కథ కాని
కథ.
కథ మొతత్ం రచయితిర్ తలీల్ పిలల్ల మానసిక పరిసిథ్తిని వివరిసూత్ ముగుగ్రు వైపు నుండి చెపుతారు. చినన్ చినన్
సాధారణమయిన వాకాయ్లోల్, అవసరానికి మించని నేరేషన, సెంటిమెంట కూరి పాడుచెయయ్ని సంఘటనలతో ఆలోచింపచేసే బలీయమైన
కథనం. కథలో మనలిన్ పోలుచ్కుంటాం. భయపడతాం. మన అసిత్తవ్ం విలువెంత, మన జీవితాలకు భరోసా ఎంతని దిగులుపడతాం. కథ
చదువుతూ తెలీకుండానే ఆ కుటుంబం కోసం, మనకోసం కనీన్ళుళ్ పెటుట్కుంటాం. ఆఖరున మూడు పేజీలునన్ చాపట్రోల్ ‘శతుర్వు ఎకక్డో లేడు,
నువువ్ రోజూ చూసే వేవేల రూపాలోల్ నీ పకక్నే ఉనాన్డు’ అంటూ తండిర్ వైపు నుండి వార్సిన ఎపిలోగ ఒకక్టే ఒక ఎతుత్.
రచయితిర్ ఆమె కుటుంబంలో జరిగిన సంఘటనల ఆధారంగా ఈ పుసత్కానిన్ 2002 లో వార్సారు. ఆమె తాతగారిని జపాన
దేశానికి సైప్ గా పనిచేసుత్నాన్రనన్ అనుమానం మీద, పెరల హారబ్ర దాడి జరిగిన రోజున FBI అరెసట్ చేసి తీసుకుపోతే, ఆమె అమమ్మమ్,
అమమ్, మావయయ్ మూడేళుళ్ యూటా లోని కేంపోల్ గడిపారట. ఈ పుసత్కం ఎనిమిది భాషలోల్కి అనువదించబడి, 300,000 పర్తులకు పైగా
అముమ్డయింది. ఇది American Library Association’s Alex Award, Asian American Literary Award పొందింది.
దీనిన్ అమెరికాలోని అనేక కాలేజీలో మొదటి సంవతస్రం విదాయ్రుద్లకు రీడింగ కోరోస్ల్, చదవాలిస్న పుసత్కాల జాబితాలో చేరాచ్రు.
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రచయితిర్ పరిచయం: Julie Otsuka కాలిఫోరిన్యాలో పుటిట్ పెరిగిన, అమెరికన-జపనీస
సంతతికి చెందినవారు. ఆమె ఫైన ఆరట్స్ లో మాసట్రస్ డిగీర్ పొందారు. 2002 లో ‘When The Emperor Was
Devine’, 2011 లో ‘Buddha in The Attic’ అనే రెండు నవలలు వార్సారు. ఆమె రెండవ నవల వివిధ
సాహితయ్ సంఘాల నుండి గురిత్ంపును అవారుడ్లను పొందింది. ఆమె కొనిన్ పతిర్కలకు కథలు, వాయ్సాలు కూడా
వార్సారు. ఆమె రచనల గురించి మరినిన్ వివరాలు ఆమె వెబైస్ట లో చూడవచుచ్.

(Pictures Source: internet)
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జీ ంచడం నేరిప్న గురు

జీవితంలో ఒకోక్ దశలో మనకి ఎందరో కలుసాత్రు. కొంతమందితో

అవయ్కత్మయిన అనుబంధం పెంచుకుంటాం. సేన్హితులు, బంధువులు, గురువులు లేదా ఏ బస
సాట్ప లోనో రోజూ కలిసే పరిచయసుత్లో ఎవరైనా కావొచుచ్. కొంతకాలం పాటూ వాళుళ్ మనకి
జీవితంలో అతి ముఖయ్మయిన భాగంగా మారిపోతారు. మనం వేసే పర్తీ అడుగులోనూ వారి
పర్భావం ఎంతోకొంత ఉంటుంది. వాళుళ్ మనతో లేని జీవితం అనేది వూహించడానికే కషట్ంగా
ఉండే క్షణాలూ ఉంటాయి. కానీ కాలం ఓ మాయల మరాఠీ. అది చేసే ఇందర్జాలంలో
అపురూపమని మురిసిపోయినవెనోన్ కొనాన్ళళ్కి మసిపూసినటుట్ మరుగున పడిపోతాయి. ఎపుప్డో
జీవితంలో మరికొనిన్ దశలు దాటేసాకా, హఠాతుత్గా ఏ పిలుపూ లేకుండానే ఆ జాఞ్పకాలు మళీళ్
మనసుని తడుముతాయి. ఒకపుప్డు మనకెంతో ముఖయ్ం అనుకునన్వాళళ్ని అలా ఎలా
మరిచ్పోయామా అని మనమే ఆశచ్రయ్పోతాం. ఆ సేన్హానిన్ కొనసాగించలేకపోయిందుకు
సిగుగ్పడతాం. బర్తుకు బరువు అని సరిద్ చెపుప్కుంటాం. ఆ జాఞ్పకాల ఒడిలో కొతత్ చైతనాయ్నిన్
నింపుకోడానికి

పర్యతిన్సాత్ం.

మనిషి

జీవితంలో

ఇవనీన్

అతి

సాధారణ

పరిణామాలు. కొంతమంది పర్భావం కదిలిపోయే మేఘాలాల్ ఆ దశ దాటగానే మరలిపోతే, కొంతమంది ఉనికి మనం తాతాక్లికంగా
మరిచ్పోయినా ఏదో ఒకరకంగా ఎపుప్డూ మనవెంటే ఉంటుంది. వారి జాఞ్పకాలు, ఆ అనుభూతుల పరిమళాలు వాసెన కటిట్న మొగలిపొతుత్లా
ఏ అవయ్కత్ క్షణాలోల్నో మనసుని పలకరించి పులకరింప చేసాత్యి. వారినుంచి నేరుచ్కునన్ విలువైన పాఠాలు జీవితాంతం తోడుగా ఉండటమే
కాకుండా, పరిధులు విసత్రించి చుటూట్ ఉనన్వారి జీవితాలను కూడా సప్ృశిసాత్యి.
మృతుయ్ముఖంలో ఉనన్ ఓ టీచర, జీవించడం మరిచ్పోయి కేవలం బర్తుకు మాతర్మే సాగిసుత్నన్ తన పిర్యశిషుయ్డికి,
జీవించడం ఎలానో నేరిప్న పాఠాలు ‘Tuesdays with Morrie’ - ‘an old man, a young man and life's greatest lesson’
అనే టేగ లైన తో అక్షరబదధ్ం చెయయ్బడడ్ ఓ మెమోయిర (సమ్ృతి సంసమ్రణ).
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మిచ (Mitch Albom) 1979 లో కాలేజ నుండి గార్డుయ్యేట అయాడు. పియానిసట్ గా పేరు తెచుచ్కోవాలనేది అతని
ఆశ. అయితే బయట పర్పంచంలో పరిసిథ్తులు తను కాలేజ లో ఉండగా వూహించినంతగా రంగుల లోకంలా లేదు. తరువాత కొనేన్ళుళ్
పాటలు వార్యడం, మూయ్జిక బేండ లో పనిచెయయ్డం లాంటివి చాలా చేసాడు కానీ ఏదీ కలిసి రాలేదు. సంతృపిత్నీ ఇవవ్లేదు. ఊరుల్
మారాడు. అదే సమయంలో మిచ కి బాగా ఇషట్మయిన అంకుల ఒకాయన చినన్వయసులోనే కేనస్రోత్ పోయారు. చనిపోయేముందు ఆయన
చినన్వాళళ్యిన తనపిలల్ల గురించి పడిన బెంగ మిచ మీద విపరీతమైన పర్భావానిన్ చూపించింది. కాలం తన చేతిలోంచి ఇసుకలా
జారిపోతుందని, దానిన్ తన చేతులొల్కి తీసోకపోతే తన అంకుల లానే ఏమీ సాధించకుండానే పోతానని అతనికి అనిపించింది. మళీళ్ కాలేజీలో
చేరి జరన్లిజంలో మాసట్రస్ డిగీర్ చేసాడు. డెటార్యిటోల్ సిథ్రపడి ఒక పర్ముఖ పతిర్కలో సోప్రట్స్ నూయ్స రిపోరట్రాగ్ పనిచేసూత్, వివిధ మేగజైనస్ కి
సోప్రట్స్ కాలమస్ వార్యడం, సోప్రట్స్ బుకస్

వార్యడం, పర్ముఖ ఆటగాళల్ ఇంటరూయ్లు, రేడియో షోస, టీవీ షోస ...వీటితో వూపిరి

పీలుచ్కోడానికి తీరికలేనంత బిజీ అయిపోయాడు. తను ఎనన్డూ ఊహించనంత డబుబ్ సంపాదించాడు. ఎనోన్ వైభోగాలు అమరుచ్కునాన్డు.
పేర్మించిన అమామ్యిని పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. ఎందుకో అతనికి తను కూడా తన అంకుల లాగే వయసు మించకుండానే పోతానని బాగా
నమమ్కం. అది జరిగేలోగానే వీలయినంతగా ఆనందంగా జీవితానిన్ అనుభవించాలనీ, ఏదేదో సాధించాలనీ అతని ఆశ. దానికోసం పర్తీ
క్షణం శర్మించాడు. పిలల్లు కావాలనుకునాన్,

కుటుంబ జీవితానిన్ మొదలెటట్డానికి కూడా తీరికలేనంత బిజీ అయిపోయాడు. అంతరాజ్తీయ

సోప్రట్స్ జరన్లిసాట్గ్ ఎదిగాడు. ఆ పరిణామంలో సేన్హితులందరినీ మరిచ్పోయాడు. సనిన్హిత మితుర్లతో కూడా కాంటాకట్స్ తగిగ్పోయాయి.
ఎవరెకక్డునాన్రో కూడా తెలీకుండా పోయింది.
బర్తుకు వెంట పరుగులోల్ మనం జీవించడం మరిచ్పోయిన క్షణాలు ఉంటాయి.
సాధించామనుకుని మురిసిపోతునన్ వాటిని బేరీజు వేసుకుని,

ఒకక్సారి ఆగి వెనకిక్ చూసుకుని

‘ఇదేనా నేను సాధించింది? ఇది మాతర్మేనా? ఇదేనా నాకు నిజంగా

కావాలిస్ంది? నేనేం కోలోప్తునాన్ను?’ అని నిజాయితీగా పర్శిన్ంచుకుంటే దొరికే సమాధానం మనలో చాలామందికి సంతృపిత్ని కలిగించదు.
అయితే అలా ఆగి మనలిన్ మనం చెక చేసుకునే అవకాశం, ఆలోచనా కూడా మనంతట మనకి రావట. మనలో ఆ తృషణ్ని రేకెతిత్ంచే వాళెళ్వరో
రావాలి... మిచ జీవితంలోకి మోరీ వచిచ్నటుట్.
మోరీ (Morrie Schwartz) బోసట్న కు దగగ్రలో ఉనన్

Brandeis University లో సోషియాలజీ పొర్ఫెసర.

బర్తకడానికీ జీవించడానికీ తేడా ఉందని తెలిసిన వయ్కిత్. ఎపుడూ నవువ్తూ, అందరినీ ఆపాయ్యంగా పలకరిసూత్, అందరితో అభిమానంగా
ఉండేవారు.

డానస్ చెయయ్డం అంటే అతనికి చాలా ఇషట్ం. వీకెండ పారీట్లోల్ అలుపెరగకుండా డానస్ చేసే అతనిని చూసేత్ అందరికీ

ఆశచ్రయ్ంగానూ ఉతాస్హంగానూ ఉండేది. చినన్ పెదాద్ అందరూ ఆయనతో కాలం గడపడానికి ఎంతో ఇషట్పడేవారు. చదువు అంటే కేవలం
పుసత్కాలలోని విషయాలే కాదు, మానవ సంబంధాలూ, అనుబంధాలూ గురించి ముఖయ్ంగా తెలుసుకోవాలిస్న అవసరం చాలా ఉందని
నమిమ్న మనిషి. విదాయ్రుధ్లతో కలిసి రకరకాల గూర్ప ఏకిట్విటీస చేయిసూత్ సోషియాలజీలో వివిధ అంశాలు పార్కిట్కలాగ్ బోధించేవారు. తోటి
మనిషి మీద, పేర్మ నమమ్కం ముఖయ్మయిన విషయాలనీ, మనలిన్ పేర్మించే వాళుళ్ లేనినాడు మనమంతా రెకక్లు తెగిన పకుష్లం అనీ

అనేవారు. “The culture we have does not make people feel good about themselves. And you have to be
strong enough to say if the culture doesn’t work, don’t buy it.” అనన్ది ఆయన సిదాధ్ంతం. దానికి తగగ్టేట్ ఆయన

పర్పంచానిన్ ఆయన నిరిమ్ంచుకునాన్రు. ఫెర్ండస్, కొలీగస్ తో కలిసి టైం సెప్ండ చెయయ్టం, వారి సమసయ్లు విని సలహాలివవ్డం, రకరకాల
విషయాల మీద డిసక్షన గూర్పస్ నడపడం, పేదవారికి సహాయపడే కారయ్కర్మాలు నిరవ్హించడంలాంటివి చేసేవారు.
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మిచ కాలేజీలో ఉనన్ పర్తీ సెమిసట్ర లోనూ ఆయన బోధించిన కాల్స తీసుకునాన్డు. పర్తీ రోజూ కాల్స అయిన తరువాత
ఆయనతో కలిసి అనేక విషయాల మీద డిసక్షన చేసే వాడు. మిచ ఆయనున్ కోచ అని పిలిచేవాడు. అది ఆయనకెంతో ఇషట్ంగా ఉండేది.
ఇదద్రూ మంచి సేన్హితులాల్ గడిపేవారు. తన తండిర్తో కనాన్ మోరీతో చనువుగా అనిన్ విషయాలూ చరిచ్ంచేవాడు. ఆయన కూడా ఓపికగా
అనీన్ చరిచ్ంచి అతనిని గైడ చేసేవారు.

గార్డుయ్యేషన రోజున మిచ తలిల్దండుర్లతో ఆయన తన సూట్డెంట గురించి ఎంతో గరవ్ంగా

చెపుప్కునాన్రు. పిర్యశిషుయ్డు వెళిళ్పోతునాన్డనన్ బాధతో ఆయన కళళ్లోల్ నీళుళ్. 'అపుప్డపుప్డూ ఉతత్రాలు రాసూత్ ఉంటావు కదూ' అని
ఆపాయ్యంగా కౌగలించుకుని సాగనంపారు. మిచ కూడా తపప్కుండా అని పార్మిస చేసాడు, అయితే దానిన్ నిలబెటుట్కోలేకపోయాడు.
బర్తుకు పరుగులోల్ అందరి జాఞ్పకాలూ వెనకిక్ తోసి పరుగు పందెంలో బిజీ అయిపోయాడు. అయితే తన పరుగు ఆపి తను బర్తుకుతునాన్నా,
జీవిసుత్నాన్నా అని చెక చేసుకొనే అవకాశం అతనికి మోరీ రూపంలో వచిచ్ంది. ఒకరోజు ఏదో పనిచేసూత్ అసంకలిప్తంగా టీవీ చానెలస్
తిపుప్తూ ఉంటే ఒక ఛానెలోల్ మోరీ ఫోటో, ‘అతని గొపప్తనం మీరు కొదిద్ సేపటోల్ తెలుసుకుంటారు’ అని ఏంకర వాఖాయ్నం అతడి దృషిట్ని
ఆకరిష్ంచింది.
మోరీ ఎపుడూ ఆరోగయ్ంగానే ఉండేవారు. అయితే ఆయనకి అరవయేయ్ళళ్ వయసులో ఆసథ్మా మొదలయియ్ంది. 1994 లో
నెమమ్దిగా నడక తడబడటం మొదలుపెటిట్, నడుసూత్ నడుసూత్ పటుట్తపిప్ పడిపోవడం మొదలయియ్ంది. అందరూ పెదద్వయసు కదా
అనుకునాన్రు, కానీ తనలో ఏదో తేడా ఉందని మోరీకి తెలుసోత్ంది. డాకట్రుల్ నానారకాల పరీక్షలు చేసి ఆయనకు Amyotrophic Lateral
Sclerosis (ALS) అనే చాలా అరుదైన వాయ్ధి వచిచ్ందని తేలాచ్రు. అది మనిషి నరాలను కరిగించి, కండరాలను బలహీనం చేసుత్ందట.
నెమమ్దిగా కాళళ్ నుండీ మొదలై శరీరం పైవరకూ పార్కి, సవ్యంగా నిలబడటానికే కాదు, కనీసం వూపిరి తీసుకోడానికి కూడా చేతకాని
మైనపు ముదద్ని చేసి వదులుతుందట. డాకట్రుల్ అతనికి ఓ రెండేళళ్ సమయం మాతర్మే మిగిలి ఉందని చెపాప్రు. మోరీకి తన పర్పంచం
తిరగబడిన ఫీలింగ. ఆ వారత్ని జీరిణ్ంచుకోవడానికి కొంచెం సమయం పటిట్ంది. మోరీ ముందు రెండు పర్శన్లు. ఇపుప్డు తనేం చెయాయ్లి?
వచిచ్న రోగం దాచుకుని, కుమిలిపోతూ మిగిలిన కాసత్ సమయం వృధా చెయాయ్లా? లేక ఉనన్ కాసత్ జీవితానిన్ సదివ్నియోగం చేసుకోవాలా?
మోరీ రెండోదే ఎంచుకునాన్రు. తన మిగిలిన జీవితానిన్ ఆనందంగా సంపూరిత్గా గడపాలనుకునాన్రు. తనకి ఓపిక ఉనన్ంతవరకూ కాలేజీలో
కాల్సులు బోధించారు.
కొనాన్ళళ్కి డైరవింగ, నడక, సివ్మిమ్ంగ ఒకోక్టీ సవ్యంగా చేసుకోగలిగిన పనులనీన్ ఆగిపోయాయి. శరీరం కదలలేక వీల
చైర కి అంకితం అయిపొయింది. మజిలస్ బిగుసుకుపోయి శరీరం కదలటం కూడా కషట్ం అయిపొయింది. నరస్ లు ఇంటికి వచిచ్ మజిలస్
ఎకస్రైస్జ చేయిసుత్నాన్రు.

బాతూర్ంకి వెళాళ్లనాన్ ఎవరో ఒకరు లేపి తీసుకువెళాళ్లి. నలుగురు నరుస్లు అతనికి సాయం చెయయ్డానికి

నియమించబడాడ్రు. మితుర్లు, కొలీగస్, బంధువులు ఎందరో వచిచ్ మోరీని కలిసి మాటాల్డి వెళేళ్వారు. వాళళ్ని ఒకటే కోరిక కోరారు మోరీ.
‘తన మీద జాలి చూపించొదద్నీ, ఎపప్టిలాగే తనతో సమసయ్లు చరిచ్ంచమనీ, తనని వచిచ్ చూడటమో, ఫోనోల్ మాటాల్డటమో చేసుత్ండమని’
అడిగారు. రాను రానూ అతనిని చూడటానికి వచేచ్ విజిటరస్ సంఖయ్ పెరిగిపోయింది. అందరికీ విచితర్ం, తొందరలో చనిపోతానని తెలిసిన
మనిషి దానిన్ ఎలా ఎదురొక్ంటునాన్డా అని. ఆయన చావు గురించి డిసక్షన గూర్పస్ నడిపేవారు. చావు అంటే అంతం కాదనీ, అవగాహనలేక
మనిషి చావంటే ఎంత భయపడతాడో లాంటి విషయాల మీద చరిచ్ంచేవారు.
ఒకరోజు మోరీ తన కొలీగ చనిపోతే అతని ఫుయ్నరల కి వెళిళ్ వచాచ్రు. అకక్డ చనిపోయిన మనిషి గురించి ఎందరో ఎంతో
పేర్మగా ఎనోన్ సంగతులు గురుత్కు తెచుచ్కుని సమ్రించుకోడం చూసి, ‘అవి వినడానికి ఆ మనిషి ఇపుడు లేడే. ఏం ఉపయోగం’ అని అతనికి
ఎంతో దుఃఖం వచిచ్ంది. దానితో అతనికో ఆలోచన వచిచ్ బర్తికుండగానే తన ఫుయ్నరల చెయయ్మని తన ఫేమిలీని అడిగారు.
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

బంధుమితుర్లెందరో ఎనోన్ ఆపాయ్యమైన విషయాలు మాటాల్డి, ఎనోన్ మంచి మంచి సంగతులు గురుత్ చేసుకునాన్రు. వారందరితోబాటు
ఆయన కూడా నవావ్రు, ఏడాచ్రు. సాధారణంగా మనం మనకు బాగా కావాలిస్న వాళల్కు కూడా వాళళ్ మీద మన ఇషాట్నిన్, అభిపార్యానిన్
చెపప్కుండా సమయం మించేవరకూ ఆగుతాం. కానీ ఆయన వారి గురించి చెపాప్లనుకునన్ మంచి విషయాలనీన్ చెపిప్ వాళళ్ ఆనందానిన్
తానూ అనుభవించారు.
కొనిన్ నెలలకు మనిషి మొతత్ంగా మంచానికి అంకితం అయిపోయారు. వీల చైర లోంచి బెడ మీదకి మారాచ్లంటే
మనుషులు బసాత్ ఎతిత్నటుట్ ఎతిత్ పెటాట్లిస్ందే. అయినా కూడా ఆయన డిపెర్షన దగగ్రికి రానివవ్లేదు. ఆలోచనొచిచ్నపుప్డలాల్ కాగితాల మీద
వార్యటం మొదలుపెటాట్రు. “గతానిన్ మరిచ్పోకు. వదిలెయయ్కు. గతానిన్ గతంగా అంగీకరించు.’ , ‘నీకు సాధాయ్సాధాయ్లు అరధ్ం చేసుకో.’,
‘ముందు నినున్ నువువ్ క్షమించుకోవడం నేరుచ్కుంటే, ఇతరులని క్షమించగలవు.’ లాంటి చినన్ చినన్ సూతార్లు కొనిన్ వార్సారు. అవి చూసిన
అతని ఫెర్ండ ఒకాయన, ఒక పతిర్క రిపోరట్రిక్ పంపితే అతను వాటితో కలిపి మోరీ మీద ‘A professor’s Final Course: His Own
Death’ అని ఒక చినన్ పరిచయవాయ్సం వార్సారు. అది ABC Nightline పొర్డూయ్సరస్ దృషిట్ని ఆకరిష్ంచింది. ఆ పోర్గార్ం నిరవ్హించే
ఫేమస రిపోరట్ర Ted Koppel మోరీ ఇంటికి వచిచ్ అతని కథని, సందేశానిన్ తమ పోర్గార్మోల్ పర్సారం చేసాత్మని అడిగారు. అలా మోరీ
విషయం మేసాచూసెటస్ దాటి టీవీలకి ఎకిక్ంది.
ఆ పోర్గార్ం చూసిన మిచ కి, మోరీతో తన అనుబంధం, టచ లో ఉంటానని తను చేసిన వాగాద్నం గురుత్కు వచాచ్యి. దానిన్
నిలబెటుట్కోనందుకు సిగుగ్పడాడ్డు. అతనికి అపుప్డపుప్డూ 'మానవతవ్ంతో హారిద్క సంబంధాలతో జీవించడం ఎలానో' నేరిప్న మోరీ గురుత్కు
వచిచ్నా ఆరిధ్క లకాష్య్ల పరుగులో అవనీన్ గతజనమ్ జాఞ్పకాలుగా మిగిలిపోయాయి. వెంటనే మోరీని

చూడాలని డిటార్యిట నుండి

బయలుదేరాడు.
మిచ ని చూడగానే మోరీ ఎంతో ఆనందంతో దగగ్రికి పిలిచి కౌగలించుకునాన్రు. ఎనోన్ ఏళళ్ నుండీ కలవని వయ్కిత్తో
మాటాల్డుతునన్టుట్ కాకుండా, ఏదో కొనాన్ళుళ్ వూరెళిళ్ వచిచ్న సేన్హితుడితో మాటాల్డినటుట్ కుశల పర్శన్లు అడిగారు. ‘ఏం చేసుత్నాన్వు? నీ
చుటూట్ ఉనన్ సమాజానికి నువేవ్మనాన్ చేసుత్నాన్వా?

మనిషిగా బర్తుకటానికి పర్యతిన్సుత్నాన్వు కదూ?’ లాంటి పర్శన్లు, తన మిగిలిన

సేన్హితులేం చేసుత్నాన్రో అనీ అడిగారు. ఇనేన్ళళ్ తరావ్త కూడా ఆయనకి పర్తీ ఒకక్రూ పేరుతొ సహా గురేత్. వాళెళ్కక్డునాన్రో కూడా తనకి
తెలీదని చెపప్డాని మిచ సిగుగ్పడాడ్డు. డబుబ్, పదవుల వెనక తన పరుగులు గురొత్చిచ్ తల దించుకునాన్డు. ‘నీకు తెలుసా నేను తొందరలో
చనిపోబోతునాన్ను’ అని అడిగి వివరాలు చెపాప్రు. ‘చనిపోతునన్ందుకు తనకేం బెంగ లేదనీ, కానీ నెమమ్దిగా తను శారీరక పార్ధమిక
అవసరాలకి కూడా వేరే వాళళ్ మీద ఆధారపడాలిస్ వసుత్ందనీ, అదే తనని ఎకుక్వ బాధిసుత్ందని’ చెపాప్రు. మిచ తిరిగి వెళల్బోయే ముందు
ఆయన ‘మళీళ్ వచిచ్ ననున్ చూసాత్వు కదూ’ అని అడిగితే వసాత్నని మాట ఇచాచ్డు.
మోరీ దగగ్ర నుంచి తిరిగి వచాచ్క, ఏ పని చేసుత్నాన్, ఎంత బిజీగా ఉనాన్, మిచ కి మోరీ పదే పదే గురుత్ రాసాగారు. తను
గడుపుతునన్ జీవితం, తన చుటూట్ ఉనన్ సమాజం ఎంత అసంబదధ్ంగా నడుసుత్నాన్యో అరధ్మయియ్ంది. ‘ఈ సమాజం మనలిన్ అవకాశాల
వెంట పరుగులు తీయిసుత్ంది. ఎంత పొందినా మనలిన్ సంతృపిత్ చెందనివవ్దు’ అనన్ మోరీ మాటలోల్ నిజం అరధ్ం కాసాగింది. నెమమ్దిగా తన
జీవితానిన్ దారిలో పెటుట్కోవాలని నిశచ్యించుకునాన్డు. విదేశాలోల్ చేసుత్నన్ అసైనెమ్ంట ఆపేసి తిరిగి డెటార్యిట తిరిగి వచేచ్సాడు. కానీ
అకక్డ తను పని చేసే నూయ్స పేపర యూనియన గొడవలతో సైట్ర్క లో ఉండటంతో కొనిన్ రోజులు ఖాళీ దొరికింది. మోరీ కి ఫోన చేసి మాటాల్డి,
ఆపై వచేచ్ మంగళవారం కలవాలని అనుకునాన్రు.
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అలా మొదలైన మంగళవారం మీటింగస్ పదమూడు వారాలు సాగింది. పర్తీ మంగళవారం ఉదయానేన్ మిచ డెటార్యిట
నుండి ఫైల్ట లో బోసట్న వెళేళ్వాడు. సాయంతర్ం వరకూ మోరీతో గడిపే వాడు. ఆయన కూడా మిచ కోసం ఎంతో ఆతర్ంగా ఎదురు
చూసేవారు.

తిరిగి సాయంతర్ం డెటార్యిట వెళిళ్పోయేవాడు. ఆ పదమూడు వారాలోల్నూ మోరీ ఆరోగయ్ పరిసిథ్తి ఎంత కీష్ణించిందో

అనన్దానికి మిచ పర్తయ్క్ష సాకిష్ అయినటేట్, ఆయన వయ్కిత్తవ్పు విశవ్రూపానికీ తనే సాకిష్. పర్తీవారం ఎనోన్ విషయాలు మాటాల్డుకునాన్రు.
పేర్మ, కుటుంబం, సంఘం, భయం, చావు, క్షమ, భావోదేవ్గాలు, పశాచ్తాత్పాలు లాంటి విషయాల మీద ఎనోన్ విషయాలు మాటాల్డుకునే
వారు. లోకంలో జరుగుతునన్ అమానుష విషయాల పటల్ ఆయన బాధపడేవారు. బర్తకటం వేరు జీవించడం వేరు అని చెపేప్వారు. ఆయన
మాటాల్డితే మిచ వింటూ ఉండేవాడు. మొదటివారం గడిచాక అతనికి, ఆయన మాటలు మళీళ్ మళీళ్ వినడానికి తమ దగగ్ర అటేట్ టైం లేదని
అనిపించింది. దానితో ఆయన మాటలు రికారడ్ చేసి జాఞ్పకంగా దాచుకోవాలనుకుని టేప రికారడ్ర లో రికారడ్ చేసాడు. ఆయనతో గడిపిన
సమయం, ఆయన మాటలు మిచ దృకప్ధానిన్ మారాచ్యి. తన జీవితానిన్ పూరిత్గా సంతృపిత్కరంగా మారుచ్కోవడానికి ఎంతో సహాయం
చేసాయి.
రోజులు గడుసుత్నన్ కొదీద్ మోరీ పరిసిథ్తి విషమం కాసాగింది. ఆహారంగా దర్వ పదారాధ్లు తీసుకోడం కూడా గొంతులోని
కండరాలు సహకరించకపోవడంతో కషట్మయిపోయేది. వూపిరి తీసుకోడం కషట్మయియ్ ఆకిస్జన టూయ్బ సహాయం తీసుకోవాలిస్ వచిచ్ంది.
ఆసథ్మా దగుగ్ ఎకుక్వయి, వూపిరితితుత్లోకి
ల్ కఫం వచిచ్ మాటాల్డనివవ్కుండా చేసేవి. ఆఖరికి జారిన కళళ్దాద్లు సరిచేసుకోడానికి కూడా వేళుళ్
సహకరించేవి కాదు. మాటాల్డుతుండగా దగుగ్ వచిచ్ చాలాసేపు ఉకిక్రిబికిక్రి అయేయ్వారు. అయినాకూడా మాటాల్డటం ఆపలేదు. మనుషులతో
సమయం గడపటానికే ఇషట్పడేవారు. అయినా ఆయన ఏరోజూ అధైరాయ్నిన్ గానీ, దుఃఖానిన్ గానీ దగగ్రికి రానివవ్లేదు. ఎవరినీ తనకు పనులోల్
సహాయం అడగడానికి సిగుగ్పడలేదు. మీ పరిసిథ్తికి మీకు బాధ కలగదా అని అడగినదానికి, ‘ఉదయం లేవగానే నా పరిసిథ్తి గురొత్చిచ్ బాధ
కలుగుతుంది. ఏడుసాత్ను. అదీ ఒక రెండు నిముషాలు మాతర్మే. వెంటనే ఇంకా నేను ఆనందంగా నావాళళ్తో గడపగలిగే సమయం
ఉనన్ందుకు సంతోషిసాత్ను. అంతకనాన్ దాని గురించి ఎకుక్వ బాధపడను.’ అని చెపాప్రు. ఆయనకి తనని పేర్మించే భారయ్, ఇదద్రు కొడుకులు
ఉనాన్రు. వారు తమ ఉదోయ్గాలు వదిలి సమయం ఆయనతో గడిపడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్రు. కానీ ఆయన వదద్ని వారించి, వీలయినపుప్డలాల్
తనతో సమయం గడపమని కోరారు. వాళుళ్ తన కోసం ఉనాన్రనన్ ధైరయ్మే ఆయనకి ఎనలేని ఆసిథ్.
తనని సమాధి చెయయ్టానికి ఒక చెరువు గటుట్మీద చెటుట్ కిర్ంద పర్శాంతమైన చోటు ఎంచుకునాన్రు. ‘తరువాత కూడా
నువువ్ నాతో మాటాల్డటానికి వసాత్వు కదూ’ అని అడిగితే మిచ ‘మీరు మాటాల్డే మాటలు వినబడనపుడు నావలల్ కాదు’ అనాన్డు. ‘అపుడు
నువువ్ మాటాల్డితే నేను వింటాను.’ అని అనాన్రు.
పదాన్లుగో మంగళవారానికి ఆయన పరిసిథ్తి చాలా కీష్ణించింది. నీరసంతో రోజంతా పడుకునే ఉండేవారు. మనుషులతో
గడపడానికి ఇషట్పడే మనిషి, అనిన్ అపాయింటెమ్ంటస్ కేనిస్ల చేసుకునాన్రు. మిచ ని ఆఖరుసారి హతుత్కుని, అతని చెయియ్ తన గుండెల మీద
పెటుట్కుని కనీన్ళుళ్ కారాచ్రు. మిచ కూడా ఆయనిన్ హతుత్కుని మొదటిసారి కనీన్ళుళ్ కారాచ్డు. మళీళ్ వచేచ్ వారం వసాత్నని చెపిప్ వచేచ్సాడు.
ఆ శనివారం నవంబర 4, 1995 న మోరీ తనకి కావలిస్న వాళల్ందరూ ఇంటోల్ ఉండగా పర్శాంతంగా నిదర్లో
మరణించారు. ఆయన ఫుయ్నరల అతి ముఖయ్మైన బంధుమితుర్లతో జరిగింది. సమాధి దగగ్ర మిచ ఆయన చెపిప్నటుట్గా మౌనంగా ఆయనతో
సంభాషించడానికి పర్యతిన్సేత్ అది ఎంతో సహజంగా అనిపించిందట. అతను ఆశచ్రయ్పోయి చూసుకుంటే అది మంగళవారం కావటంతో
అందులో ఆశచ్రయ్ం ఏమీ లేదని అనిపించింది అతనికి. ఇదద్రి విషయంలోనూ మంగళవారం అనుకోకుండా కలిసి వచిచ్ందంటాడు మిచ.
కాలేజీలో కూడా ఎకుక్వగా ఆయన కాల్సులు, ఆయనతో కలిసి డిసక్షన రోజులు చాలా వరకూ మంగళవారాలే ఉండేవట. మంగళవారం మా
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ఇదద్రిదీ అంటాడు అతను. మిచ రచనలోల్ కనిపించే భావాల వెనుక, చేసుత్నన్ సామాజిక కారయ్కర్మాల వెనుక మోరీ పర్భావం చాలా ఉందని
అరధ్మవుతుంది.
పర్తీ వారం ఇదద్రి మధాయ్ జరుగుతునన్ సంభాషణ / చరచ్ పుసత్కంగా తీసుకురావాలనన్ది మోరీ ఆలోచనేనట. ఆ ఆలోచన
మిచ బయట పెటట్గానే చాలామంది పబిల్షరస్ దానిన్ పర్చురించడానికి ముందుకు వచాచ్రట. పుసత్కానికి పేరు కూడా ఇదద్రి ఆలోచనల్నుంచీ
పుటిట్నదే. కాకపొతే పుసత్కంగా వచిచ్నపుడు చూడటానికి మోరీ లేరు.
ఈ పుసత్కానిన్ మొదట 1997లో పర్చురించారు. 2000 సంవతస్రంలో New York Times Non-Fiction
Bestsellers అవారడ్ పొందింది. పర్పంచవాయ్పత్ంగా 15 మిలియన కాపీలు అముమ్డయి , 50 పర్చురణలు వచాచ్యిట. అతి పర్భావవంతమైన
మెమోయిర గా గురిత్ంపు పొందింది ఈపుసత్కం. దీని ఆధారంగా 1999లో Jack Lemmon, Hank Azaria ముఖయ్పాతర్ధారులుగా
లఘుచితర్ం నిరిమ్ంచారు. ఈ చితార్నికి 2000 లో best TV film, best lead actor, best supporting actor

అవారుడ్లు

లభించాయి.
ఇదద్రి

సంభాషణల

వివరాలూ,

అందులోని

మోరీ

బోధించిన విషయాలు, ఆయన ఆలోచనలూ ఈ పరిచయ వాయ్సం పరిధిలో
వార్యటం వీలుకాని పని. అందుకని

కొనిన్ సందరాభ్లోల్ ఆయన

ఆలోచనలూ, కొనిన్ ముఖయ్మైన ఆలోచింపచేసే మాటలు పరిచయం
చెయయ్డానికి పర్యతిన్సాత్ను. (ఇంకా వివరాలకు చివర రిసోరస్ లిసుట్
చూడండి.)
Nightline వాళుళ్ మొతత్ం మూడు సారుల్ ఆయన
ఇంటరూవ్య్ పర్సారం చేసారు. (మొదటిసారి ఆరాభ్టంగా, పర్ముఖ రిపోరట్రిన్
అనన్ గరవ్ంతో వచిచ్న Ted Koppel, ఆయన వయ్కిత్తావ్నికి పర్భావితుడై

చివరికి ఆయనిన్ ‘మై ఫెర్ండ’ అని ఇషట్ంగా సంబోధించే సిథ్తికి వచాక్డు.) చివరి ఇంటరూవ్య్లో ఇలా చెపాప్రు మోరీ. “I know when to

say good bye. For me living means I can be responsive to the other person. It means I can show my
emotions and my feelings. Talk to them. Feel with them. When that is gone, Morrie is gone.”

“మీరు పోయిన తరువాత అందరూ మిమమ్లిన్ మరిచ్పోతారనన్ భయముందా మీకు?’ అని అడిగినదానికి మోరీ జవాబు “I

don’t think I will be. I’ve got so many people who have been involved with me in close, intimate ways.

And love is how you stay alive, even after you are gone.”

ఒక చినన్ సంఘటనతో తను దూరం చేసుకునన్ సేన్హితుని గురించి మాటాల్డుతూ, అతను పోయేక కానీ తనెంత పొరపాటు

చేసారో తెలీలేదని బాధపడుతూ ఇలా చెపాప్రు. “It’s not just other people we need to forgive. We also need to forgive

ourselves. For all the things we didn’t do. All the things we should have done. You can’t get stuck on the

regrets of what should have happened.”
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కొందరితో మనం ఎనిన్ గంటలు మాటాల్డినా తనివి తీరదు. కొందరితో మాటాల్డటానికి ఒకక్ వాకయ్మూ పెగిలి రాదు. అతి
అరుదుగా కొందరితో ఏమీ మాటాల్డనవసరం లేకుండానే ఎనోన్ విషయాలు పంచుకోవచుచ్. మోరీ బెసట్ ఫెర్ండ వృదాద్య్పయ్ం వలన వినికిడి శకిత్
కోలోప్యాడని తెలిసి Ted Koppel ఇంటరూవ్య్లో ‘ఆయనకు వినబడదు. మీరు గటిట్గా మాటాల్డలేరు. మరి మీ ఇదద్రూ ముందు ముందు

ఎలా సంభాషించుకుంటారు’ అని అడిగినదానికి “We will hold hands and there’ll be a lot of love passing between us.

Ted, we’ve had thirty-five years of friendship. You don’t need speech or hearing to feel that.” అని మోరీ

చెపిప్న సమాధానం నాకెంతో ఇషట్మయినది.

“Sometimes you cannot believe what you see, you have to believe what you feel. And if you

are ever going to have other people trust you, you must feel that you can trust them, too—even when
you’re in the dark. Even when you’re falling.“

“People act as if death is contagious. It’s not contagious. Death is as natural as life. It’s part

of the deal we made.”

“As long as we can love each other, and remember the feeling of love we had, we can die

without ever really going away. All the love you created is still there. All the memories are still there.

You live on—in the hearts of everyone you have touched and nurtured while you were here. Death ends

a life, not a relationship.”

“There is no formula to relationships. They have to be negotiated in loving ways, with room

for both parties, what they want and what they need, what they can do and what their life is like. Love
is when you are as concerned about someone else’s situation as you are about your own.”

“The way you get meaning into your life is to devote yourself to loving others, devote

yourself to your community around you, and devote yourself to creating something that gives you purpose

and meaning.”

“Everyone knows they’re going to die, but nobody believes it. If we did, we would do things

differently. But there’s a better approach. To know you’re going to die, and to be prepared for it at any
time. That’s better. That way you can actually be more involved in your life while you’re living.”
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“ people so hungry for love that they were accepting

substitutes. They were embracing material things and expecting a sort of

hug back. But it never works. You can’t substitute material things for love

or for gentleness or for tenderness or for a sense of comradeship. I can tell

you, as I’m sitting here dying, when you most need it, neither money nor

power will give you the feeling you’re looking for, no matter how much of

them you have.”

“జీవించడం ఎలానో తెలిసినవాడికి, ఎలా మరణించాలో కూడా తెలుసుత్ంది” – మోరీ

Interesting Resources:
•

ఈ సినిమా యూ టూయ్బ లో చూడవచుచ్.

•

ఈ పుసత్కం మొతత్ం, రచయిత సవ్యంగా చదివిన ఆడియో బుక రూపంలో ఇకక్డ లభయ్ం.

•

రచయిత వెబైస్ట లో మోరీ, మిచ ల అనుబంధం గురించి, ఫొటోలతో సహా ఇకక్డ చదవొచుచ్. ఇదే

పేజీలో కిర్ంద మిచ మోరీల సంభాషణల ఒరిజినల రికారిడ్ంగస్ కొనిన్ భాగాలు వినొచుచ్.
•

మిచ ని ఆయన రచనల గురించీ, మోరీ గురించీ ఒక సూక్ల పిలాల్డు అడిగిన పర్శన్లూ, వాటికి మిచ

సమాధానాలు చదవాలనుకుంటే ఇకక్డ చూడండి.
రచయిత గురించి:

Mitch Albom వృతిత్పరంగా ఫీర్లానస్ సోప్రట్స్ జరన్లిసట్.

పర్వృతిత్ రచన. సీర్క్న పేల్ రచన, రేడియో & టీవీ పోర్గార్మస్ పర్సారాలు, పాటలు వార్సి సంగీతం
కూరచ్డం, అనిన్టినీ మించి సంఘసేవ. ‘Tuesdays with Morrie’ సోప్రట్స్ కి సంబంధించని
ఆయన మొదటి రచన. ఆయన వార్సిన ఫిక్షన నవలలు కూడా దాదాపు నలభై భాషలోల్కి
అనువదించబడి మిలియనల్ కాపీలు అముమ్డుపోయాయి. వాటిలో Five People you meet in
Heaven, For One more day, The Time Keeper అనేవి ముఖయ్మైనవి. కొనిన్ సేవాసంసథ్లు
దావ్రా ఛారిటీ పనులు కూడా విరివిగా చేసుత్నాన్రు. ఆ వివరాలు ఆయన వెబ సైటోల్ చూడవచుచ్
(Pictures Source: internet)
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మృతుయ్ ని మోహపరచిన పిల
ల్
The Book Thief

“I do not carry a sickle or a scythe. I only wear a hooded black robe when it’s cold. And I don’t have those skulllike facial features you seem to enjoy pinning on me from a distance. You want to know what I truly look like? I’ll
help you out. Find yourself a mirror while I continue.” - Death
(నేను కొడవలీ కతీత్ చేతోత్ పటుట్కుని తిరగను. మీరు వూహించుకునన్టుట్ నలల్టి ముసుగేసుకుని, పురెర్ ముఖంతో
భయంకరంగా ఉండను. మీకు నేను నిజంగా ఎలా ఉంటానో తెలుసుకోవాలని ఉందా? ముందు ఓ అదద్ం తెచుచ్కోండి, నేనెలా ఉంటానో మీకు
చూపిసాత్ను. – మృతుయ్వు) మనకి మనం సృషిట్ంచుకుంటునన్ విధవ్సానిన్ ఇంత అందంగా చెపప్టం
నేనైతే ఇపప్టివరకూ చూడలేదు.
మృతుయ్వు ..బహుశా ఈ ఒకక్టే ఎవరినైనా, ఎంతో కొంత భయపెటట్గలిగేది.
మృతుయ్వు పేరు వినగానే అసంకలిప్తంగా ఉలికిక్పడతాం. తపిప్ంచుకోవడం మన తరం కాదని
తెలిసినా దూరం పారిపోవాలని విశవ్పర్యతాన్లు చేసాత్ం. ఆఖరికి బర్తుకు దురభ్రమైన వాళుళ్ కూడా
మృతుయ్వు అంటే భయపడతారు. ఎకక్డికి వెళిళ్నా మృతుయ్వు మనలిన్ వెంటాడటం వదలదు అని
వింటాం. కానీ మృతుయ్వు ఏమంటుందో తెలుసా! మనుషులే మృతుయ్వు వెంటపడతారట.
‘యుగాలుగా నా పని చేసి చేసి నాకు విసుగొసోత్ంది. కొనాన్ళుళ్ సెలవు తీసుకుందామంటే నాపని
చేసేవాళెళ్వరూ లేరు. ఈ పని చెయయ్డం నాకు ఎంత వేదనో మీకేం తెలుసు? నేనంటే మీకు
భయమని మీకో భర్మ, కానీ మిమమ్లిన్ చూసేత్నే నాకు ఎంతో భయం తెలుసా! ” అంటోంది
ఓ పాతికేళళ్ కిర్తం, మహాభారత టీవీ సీరియలోల్ ‘మై సమయ హూ, మై కభీ రుకాత్
నహీ’ అని కాలపురుషుడి గంభీర సవ్రం వినిపిసుత్ంటే, భయమో భకోత్, పులకరింతో జలదరింపో
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తెలియని పర్కంపన సనన్గా వెనున్లో పాకేది. కాలం దృషిట్ నుండి కథ చెపప్టం అదే మొదలు నాకు తెలిసినంతవరకూ. కేవలం ఎపిసోడ చివరోల్
మళీళ్ వచేచ్ దానికోసమే ఆ భాగం ఎపుప్డయిపోతుండా అని ఎదురుచూసేదానిన్. ఇనేన్ళళ్ తరువాత ఇపుడు మృతుయ్వు చెపిప్న కథ వినాన్ను. ‘మీ
అందరి కథలూ నాకు తెలుసు. పర్తీ క్షణం మీవెంటే నీడలా ఉండి అనీన్ గమనిసూత్నే ఉంటాను.’ అంటునన్ మృతుయ్వు, ‘యుగయుగాలుగా
నేనెందరి కథలో చూసాను కానీ, ఆ పిలల్ కథ లాంటి కథ ఇంకెపుప్డూ నేను చూడలేదు’ అంటూ తనని మోహపరిచిన ఒక చినన్పిలల్ గురించి
చెపిప్న కథే Markus Zusak వార్సిన The Book Thief.
మృతుయ్వు తన కోటు జేబులోనుండి ఓ నలల్ని డైరీ లాంటి పుసత్కం చూపించి, ‘ఇది ఆ అమామ్యి వార్సుకునన్ తన కథ. ఇది
నేను తీసుకునాన్నని తనకి తెలీదు. ఆమె కథ మీకు చెపుతాను వినండి’, అని లీసెల కథ చెపప్డం మొదలుపెటిట్ంది. తను చెపప్బోయే కథాకాలం
1939 నుండి 1943 వరకు, రెండో పర్పంచ యుదధ్కాలం. జరమ్నీలో హిటల్ర నాజీ సైనయ్ం అరాచకం సాగుతునన్ రోజులు. అపుడు లీసెల కు
తొమిమ్దేళుళ్.
లీసెల (Liesel Meminger) తొమిమ్దేళళ్ అమామ్యి. ఆమె పుటిట్న తరువాత తండిర్ని చూడలేదు. అతను కమూయ్నిసట్ అని
చెపుప్కుంటుంటే వినడమే తపప్ అంటే ఏంటో కూడా ఆమెకి తెలీదు. తలిల్ తరచూ అనారోగయ్ంతో బాధ పడేది. దురభ్రమైన పేదరికం. సూక్లిక్
వెళిళ్ చదువుకునే అవకాశం లేకపోవడంతో, ఆమెకు అక్షరాలు కూడా రావు. వాళళ్ పరిసిథ్తుల వలన లీసెల నీ ఆమె ఆరేళళ్ తముమ్డినీ మూయ్నిక
దగగ్రలో ఒక ఫాసట్ర పేరెంటస్ రక్షణలో వదలడానికి తలిల్ నిరణ్యించుకుంది. ఆ ఫాసట్ర పేరెంటస్ ధనికులు కాకపోయినా, పిలల్లకి తిండి పెటిట్
సూక్లిక్ పంపగలరు అని తలిల్ ఆశ. పిలల్లిదద్రినీ తీసుకుని తలిల్ రైలోల్ బయలుదేరింది. అది జనవరి 1939, శీతాకాలం. ఎటుచూసినా
విపరీతమయిన మంచుతో అనీన్ కపప్బడి, చుటూట్ తెలల్టి మైదానాలు మాతర్మే కనిపిసుత్నాన్యి. వాళుళ్ గమయ్ం చేరకముందే తముమ్డు
చనిపోయాడు. రైల లోని గారుడ్లు వాళుళ్ ముగుగ్రినీ పర్కక్ సేట్షనోల్ దింపేసారు. అకక్డ పిలాల్డిని సమాధి చేసి, తరువాత రైలోల్ తలీల్ కూతురుల్
మూయ్నిక బయలుదేరారు. సమాధి తవువ్తునన్పుప్డు ఒక వరక్ర కోటు జేబులోనుండి నలల్ని అటట్తో ఉనన్ ‘The Grave Diggers
Handbook’ అనే ఒక చినన్ పుసత్కం కిర్ంద పడి మంచులో కూరుకుపోయిఉంటే, ఎవరూ చూడకుండా దానిన్ లీసెల తీసి దాచుకుంది. అది
ఆమె దొంగతనంగా తీసుకునన్ మొదటి పుసత్కం.
లీసెల బాధయ్త తీసుకోబోతునన్ ఫాసట్ర పేరెంటస్ హేనస్ , రోసా (Hans & Rosa Hubermann). మూయ్నిక శివారల్లో,
మోలిక్ంగ అనే చినన్ పలెల్టూరోల్, హిమమ్ల అనే వీధిలో నివసిసుత్ంటారు. ఆ హిమమ్ల అనే వీధి పేదరికానికి మారుపేరు. అందరూ చినన్చినన్
పనులు చేసుకొని జీవించేవారే. ఆ వీధిలో ఇళళ్నీన్ ఒకదానికి ఒకటి అంటుకొని చినన్చినన్ డబాబ్లాల్ ఉంటాయి. హేనస్ నిరమ్లంగా మెరిసే
కళళ్తో, మృదువైన మాటలతో నెమమ్దైన మనిషి. అతను మొదటి పర్పంచయుదధ్ం అపుడు సైనయ్ంలో పనిచేసాడు. తరువాత ఇళళ్కు రంగులేసే
పని చేసుత్ంటాడు. దాని వలల్ పెదద్గా ఆదాయం ఉండేది కాదు. అతనికి ఎకారిడ్యన వాయించడమనాన్, సిగరెటుల్ తాగాడమనాన్ విపరీతమయిన
ఇషట్ం. రోసా హేనస్ కి పూరిత్గా వయ్తిరేకం. మాట దురుసు, కానీ మనసు నవనీతం. అయితే అది ఎపుప్డూ బయటకి కనిపించదు. ఆమె
మొహంలో ఏరకమైన భావాలూ బయటకి కనిపించవు. తిటుట్ లేకుండా ఒక వాకయ్ం కూడా మాటాల్డలేదు ఆమె. ఆ వూరోల్ని ధనికుల
ఇళళ్నుండి బటట్లు ఉతికి ఇసతరీ చేసి ఇచిచ్, భరత్కి తోడుగా ఏదో కొంచెం సంపాదిసుత్ంటుంది. అయినా కూడా వాళళ్ అవసరాలకు అది
బొటాబొటీగా సరిపోయేది. వాళళ్కు ఒక కొడుకూ, కూతురూ ఉనాన్రు, ఇదద్రూ కూడా పెదద్యి వాళళ్ బర్తుకు వాళుళ్ బర్తుకుతుంటారు.
లీసెల ఆ ఇంటికి రాగానే మొదట ఎవరితోనూ మాటాల్డటానికి గానీ, ఇంటోల్కి వెళళ్డానికి కానీ ఇషట్పడలేదు. నెమమ్దిగా
హేనస్ మృదువుగా మాటాల్డి మచిచ్క చేసుకునాన్డు. లీసెల ని సూక్లోల్ జాయిన చేసేత్ చదవటం వార్యడం రాకపోవడం వలన చినన్ కాల్సులో
చేరాలిస్ వచిచ్ంది. తనని చినన్ పదాలు కూడా చదవడం కూడా రాదని గేళి చేసి, మితిమీరి అలల్రి చేసిన ఓ ఆకతాయిని లీసెల చితకకొటట్డంతో
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ఇక ఎవరూ ఆమెని విసిగించరు. తలిల్ ఆమెని ఎందుకు వదిలేసి వెళిళ్పోయిందనే బాధ, తముమ్డి మరణం ఆమెని బాగా బాధించసాగాయి. పర్తీ
రాతిర్ లీసెల పీడకలలతో భయపడి లేసేత్, హేనస్ ఓపికగా రాతర్ంతా ఆమె దగగ్రే కూరుచ్ని ఆమెకు మళీళ్ నిదర్ పటేట్వరకూ పుసత్కం చదివేవాడు.
హేనస్ లీసెల కు నెమమ్దిగా వార్యడం చదవడం నేరిప్ంచాడు. అలా ఇదద్రి మధాయ్ అనుబంధం నెమమ్దిగా బలపడింది. రోసా మాటతీరుకీ,
కోపానికీ లీసెల మొదట భయపడినా నెమమ్దిగా అరధ్ం చేసుకుంది. ఇదద్రినీ అమామ్, నానాన్ అని పిలవడానికి అలవాటుపడింది.
రూడీ, లీసెల ఇంటికి ఓ నాలుగిళళ్ దూరంలో ఉంటాడు. అతని తండిర్ ఓ చినన్ టైలరింగ షాప యజమాని. ఆరుగురు
పిలల్లలో రెండవవాడు రూడీ, లీసెల కనాన్ కొనిన్ నెలలు పెదద్వాడు. ఒలింపికస్ చాంపియన జెసీస్ ఓవెనస్ అంటే పార్ణం. అతనిలా ఎపప్టికనాన్
తానూ అందరిచేతా గురిత్ంపబడాలని పిచిచ్కోరిక. మంచి చలాకీ పిలాల్డు, కొంచెం కొంటెవాడు కూడాను. ఆ వీధిలో మొదటగా తనే లీసెల తో
పరిచయం చేసుకుని, తరువాత ఇదద్రూ మంచి సేన్హితులయారు. రోజూ సాయంతర్ం వీధిలో పిలల్లందరూ కలిసి సాకర ఆడుతుంటారు.
ఇదద్రూ ఒకరినొకరు తిటుట్కునాన్ లోపల ఇదద్రికీ ఒకరంటే ఒకరికి ఇషట్మే. లీసెల కి ఎపుడు ఏ చినన్ సాయం చేసినా, బదులుగా ఒక
ముదిద్వవ్మని అడుగుతూ ఉంటాడు. పర్తీసారీ లీసెల జవాబు చెపప్కుండా తపిప్ంచుకుని పోతుంటుంది.
రోజా తను లాండీర్ చేసే కషట్మరస్ ఇంటి నుంచి ఉతకాలిస్న బటట్లు తీసుకురావడం, ఉతికినవి తిరిగి ఇచిచ్ డబుబ్లు
తీసుకురావటం లీసెల కి అపప్చెబుతుంది. లీసెల కి తోడుగా రూడీ.. ఇదద్రూ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ వెళిళ్ ఆపనులు చేసుకొసూత్ ఉంటారు. ఆ
ఇళళ్లోల్ మేయర ఇలుల్ కూడా ఒకటి.
అవి నాజీ పారీట్ బలపడుతునన్ రోజులు. సూక్లోల్ కూడా హిటల్ర యూత కల్బ అని మొదలుపెటిట్, పిలల్లకి హిటల్ర గురించీ,
నాజీ పారీట్ గురించి చెపుతూ, వారిని ముందు ముందు సైనయ్ంలోకి పనికొచేచ్లా తరీఫ్దుచేసేవారు. హిటల్ర పుటిట్న రోజు నాడు అందరూ వూరోల్
పెరేడ చేసి, హిటల్ర కి వయ్తిరేక సాహితయ్ం అంతా వీధిలో గుటట్లు పోసి తగులబెటాట్రు. అనిన్ పుసత్కాలు తగలబడుతుంటే చూడలేకపోయిన
లీసెల అందరూ వెళిళ్పోయిన తరువాత, మంటలోల్ంచి కొంచెం కాలిన పుసత్కానిన్ తీసి దాచుకుంది. అయితే ఎవరూ చూడలేదు అనుకుంది,
కానీ దానిన్ ఇదద్రు వయ్కుత్లు చూసినటుట్ ఆమె తరువాత గమనించింది. ఒకరు హేనస్. రెండో వయ్కిత్ మేయర భారయ్ ఇలాస్. హేనస్ కి లీసెల కి
పుసత్కాలంటే ఎంత ఇషట్మో అరధ్మయియ్ంది. రోజూ రాతుర్ళుళ్ ఇదద్రూ కలిసి బేసెమ్ంటోల్ కూరుచ్ని ఆ పుసత్కానిన్ చదువుకునేవారు.
తను పుసత్కానిన్ దొంగిలించడం ఇలాస్ చూసిందని తెలిసిన దగగ్రనుంచీ, లీసెల బటట్లు తీసుకురావటాని వెళళ్డానికి
రకరకాల కారణాలు చెపిప్ తపిప్ంచుకోవాలని చూసింది, కానీ రోసా దగగ్ర ఆ ఆటలు సాగలేదు. ఇక తపప్క మేయర ఇంటికి వెళితే ఇలాస్
తలుపు తీసి, లీసెల ని పుసత్కాలతో నిండిన పెదద్ లైబర్రీ గదిలోకి తీసుకువెళిళ్ంది. అనిన్ పుసత్కాలని చూసిన లీసెల ఆనందం పటట్లేక వాటిని
తడిమి తడిమి చూసుకుంది. అపప్టి నుండీ బటట్లు తేవడానికి వెళిళ్నపుడలాల్ కొంచెం సేపు ఆ గదిలో కూరుచ్ని కాసేపు పుసత్కాలు చదువుకుని,
అపుడు ఇంటికి వెళేళ్ది. ఇలాస్ ఆమెని చూసూత్ అకక్డే కూరుచ్నేది. అకక్డ తనూ, రషాయ్తో యుదధ్ంలో చనిపోయిన తన కొడుకూ కూరుచ్ని
పుసత్కాలు చదువుకునేవారని చెపిప్ంది. ఇలాస్ ఎపుడూ కొడుకుని తలచుకుంటూ విచారంగా, అతితకుక్వగా మాటాల్డుతూ ఉండేది. కొనాన్ళుళ్
ఇలా గడుసూత్ ఉండగా, యుదధ్ం వలన అందరి ఆరిధ్క పరిసిథ్తులూ చితికిపోవడం మొదలయియ్ంది. నెమమ్దిగా ఒకొక్కక్రూ రోసాకి తమ
బటట్లు ఉతికే పని ఇవవ్డం ఆపేసారు. చివరగా మేయర కూడా ఆపేసారు, దానితో లీసెల కి పుసత్కాలు చదువుకునే అవకాశం పోయింది.
తనకి చదవటం రాని రోజుల నుంచీ కూడా లీసెల కి పుసత్కాలతో ఎంతో ఉపసమనం దొరికేది. తలీల్, తముమ్డు గురొత్చిచ్
బాధలో ఉనన్పుప్డూ, పీడకలలోల్ంచి లేచి కూరుచ్నన్పుడూ ఎపుడు బాధ కలిగినా మొదట దొంగిలించిన పుసత్కానిన్ గుండెలకి హతుత్కుని
కూరుచ్నేది. అది చూసిన పెంపుడు తండిర్ ఆమెకి ఆ పుసత్కానిన్ చదివి వినిపించేవాడు. నెమమ్దిగా చదవడం రాయటం నేరుచ్కునన్ తరువాత,
చదివినవే అయినా పదే పదే చదువుకుంటూ కూరుచ్నేది.
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మేయర ఇంటికి బటట్లకి వెళల్డం ఆగిపోయిన దగగ్రనుండి ఆమెకి చదవటానికి కొతత్ పుసత్కాలేమీ దొరకలేదు. తిండికే చాలీ
చాలకుండా ఉనన్ ఆరిధ్కపరిసిథ్తితో పుసత్కాలు కొనే అవకాశమే లేదు. దానితో అపుప్డపుప్డూ ఎవరూ చూడకుండా మేయర ఇంటోల్కి, ఎపుడూ
తెరిచి ఉండే లైబర్రీ రూం కిటికీ లోంచి వెళిళ్, పుసత్కం దొంగతనం చేసి తెచుచ్కునేది. పుసత్కం ఎకక్డిదీ అని అడిగిన తండిర్కి సూక్లోల్ టీచర
ఇచిచ్ందని చెపేప్ది. ఆమె దొంగతనాలనిన్టికీ రూడీ తోడుగా ఉండేవాడు. ఆమెను ‘పుసత్కాల దొంగ’ అని వెకిక్రించేవాడు. దొంగతనానికి
తోడుగా వచిచ్నందుకు తనకో ముదిద్మమ్ని అడిగి, లేదనిపించుకునేవాడు. ఒకరోజు ఇలాస్ ఒక పుసత్కంలో ‘నువువ్ పుసత్కాలు దొంగతనం
చేసుత్నాన్వని నాకు తెలుసు. నువువ్ దొంగతనంగా కాకుండా, ఎపుడు కావాలంటే అపుడు తలుపు తటిట్ లోపలికి వచిచ్ చదువుకుని వెళొళ్చుచ్.’
అని చీటీ వార్సి పెటిట్ంది. అపప్టి నుంచీ మళీళ్ లీసెల ఇక పుసత్కాలు దొంగతనం చెయయ్లేదు.
ఆ కాలంలో మెజారిటీ జరమ్నుల్ యూదులంటే దేవ్షంతో ఉండేవారు. చాలామంది యువకులతో సహా హిటల్ర ఉపనాయ్సాలకు
ఆకరిష్ంచబడి, నాజీ పారీట్లో చేరి రషాయ్ పోలాండ లాంటి దేశాల మీదకు యుదాధ్నికి వెళేళ్వారు. యూదులు కనిపిసేత్ చాలు తరిమి కొటట్డం,
దాడులు చెయయ్డం చేసుత్ంటే, వాళుళ్ వీలయితే దేశం వదిలి పారిపోవడమో, లేదా జరమ్నల్కు కనిపించకుండా రహసయ్ంగా దాకోక్వడమో చేసూత్
ఉండేవారు. అయితే యూదుల మీద దేవ్షం కూడదని, వాళళ్ మీద దాడులు అమానుషమనీ నమిమ్నవారూ కొంతమంది ఉండేవారు. వారిలో
హేనస్, రూడీ తండిర్ అలెకస్ లాంటి వాళుళ్నాన్రు. వాళుళ్ నాజీ పారీట్లో చేరడానికి అంగీకరించకపోవడంతో, సాటివాళుళ్ వాళళ్ని దేశదోర్హుల
లెకక్న చూసేవారు. వారికి పనులు ఇవవ్డం కూడా మానేయయ్డంతో, వాళళ్ బిజినెస దెబబ్తిని ఇలుల్ గడవటం ఇంకా కషట్ం అయింది. అయినా
కూడా సైథ్రయ్ం కోలోప్కుండా ఉనాన్రు.
కొంతమంది టీనేజ పిలల్లు ఆకలికి ఆగలేక, జటుట్గా దూరంగా ఉనన్ తోటలోల్కి దొంగతనానికి వెళిళ్ పళుళ్ దొంగిలించి
తినేవారు. రూడీ లీసెల కూడా వాళల్తో కలిసి దొంగతనానికి వెళేళ్వారు, కానీ ఇంటోల్ తెలియనిచేచ్వారు కాదు. ఇదద్రూ పర్తీ విషయంలోనూ
ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండి, ఎవరనాన్ ఒకరితో గొడవకి వసేత్ రెండో వారు అడుడ్పడేవారు. వాళిళ్దద్రి మధాయ్ సేన్హం నిషక్లమ్షంగా
పెరుగుతూనే ఉంది, అయితే అవకాశం దొరికినపుప్డలాల్ కొంటె రూడీ ముదుద్ కోసం అరీజ్ పెటుట్కుంటూనే ఉనాన్డు.
ఒకరోజు హేనస్ ఇంటికి ఇరవైరెండేళళ్ వయసునన్ మేకస్ అనే ఒక యూదు యువకుడు ఆశర్యం కోసం వచాచ్డు. మేకస్
తండిర్ ఎరిక, హేనస్ ఇదద్రూ సైనయ్ంలో చేసినపుడు పార్ణసేన్హితులు. హేనస్ వాయించే ఎకారిడ్యన ఎరిక దే. అయితే యుదధ్ంలో ఎరిక
చనిపోయాడు. ఎరిక భారయ్కు హేనస్ ‘ఎపుడు ఏ సహాయం కావలిసినా చేసాత్నని’ వాగాద్నం చేసాడు. ఇనేన్ళళ్ తరువాత చివరి ఆశగా తలిల్ మేకస్
ని రక్షణకోసం హేనస్ దగగ్రికి పంపింది. ఒక యూదుడికి ఆశర్యం ఇవవ్డం పార్ణాలతో చెలగాటం అని తెలిసినా కూడా హేనస్ , రోసా
ఇదద్రూ మేకస్ ని ఆదరించడానికే నిరణ్యించుకునాన్రు. అతనిని ఎవరికీ కనిపించకుండా బేసెమ్ంటోల్ దాచి ఉంచారు. ఎవరికీ మేకస్ గురించి
చెపొప్దద్నీ, చెపితే మొతత్ం కుటుంబానికే పర్మాదం అనీ, హేనస్ లీసెల దగగ్ర మాట తీసుకునాన్డు. మేకస్ వచిచ్నపుడు చాలా దీనమైన పరిసిథ్తిలో
ఉనాన్డు. ఏళళ్ నుంచీ సరైన తిండీ పోషణ లేక, ఒంటోల్ శకిత్ లేక, తన కుటుంబం ఏమయిందో తెలీక, తన పరిసిథ్తులకి ఏమీ చెయయ్లేని
అశకత్తతో ఉండేవాడు. హిటల్రోత్ యుదధ్ం చేసుత్నన్టుట్ తనకి కలలు వసుత్ండేవి. నెమమ్దిగా లీసెల మేకస్ సేన్హితులయాయ్రు. హేనస్ , లీసెల,
మేకస్ కలిసి రాతుర్లు బేసెమ్ంటోల్ పుసత్కాలు చదువుకునేవారు.
అపప్టికే ఏళళ్ నుండీ బయటకి కనిపించకుండా బేసెమ్ంట లో దాకుక్ని ఉనన్ మేకస్ కి బయట వెళాళ్లనీ, ఎండనీ గాలినీ,
వెనెన్ల చలల్దనానిన్ తనివితీరా అనుభవించాలని ఉండేది. లీసెల ని బయట వాతావరణం ఎలా ఉందో తన మాటలోల్ వరిణ్ంచమని అడిగి
చెపిప్ంచుకునేవాడు. లీసెల పుటిట్నరోజు బహుమతిగా మేకస్ తన కథనే, బొమమ్ల కథగా వార్సి పుసత్కంలాగా చేసి ఇచాచ్డు. శీతాకాలంలో
బేసెమ్ంట లోని చలికి మేకస్ జబుబ్పడి దాదాపు రెండు నెలలు కళుళ్ తెరవకుండా ఉంటే, అందరూ ఎంతో జాగర్తత్గా సేవలు చేసారు. లీసెల
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

రోజూ అతనికి పుసత్కం చదివి వినిపించేది. అతను విని లేసాత్డేమో అని ఆశగా చూసేది. చివరికి రెండు నెలలు దాటాక మేకస్ కళుళ్ తెరిచి
లోకంలో పడాడ్డు.
అపుప్డపుప్డూ శతుర్వుల విమానాలు జరమ్నీ మీద బాంబుదాడి చేసేవి. ఆ సమయంలో పర్జలు సురకిష్తంగా దాకోక్వటానికి
అనువైన బేసెమ్ంటస్ ఉనన్ ఇళల్ను గురిత్ంచి సైనికులు ఎంపిక చేసేవారు. బాంబుదాడి జరగనుంది అని తెలిస్నపుడు సైరన మోర్త వినగానే
అందరూ నిరేద్శించిన ఇంటికి పరిగెతిత్ బేసెమ్ంట లో దాకుక్నేవారు. పిలల్లూ పెదద్లూ కూడా భయంతో వణికిపోవడం, పిచిచ్గా మాటాల్డటం,
ఏడవటం చేసేవారు. ఇంటోల్ అందరినీ పంపించి, మేకస్ మాతర్ం ఎవరికీ కనిపించకుండా ఇంటోల్నే ఉండిపోయాడు. మొదటిసారి అలా
దాకుక్నపుప్డు లీసెల తన భయానిన్ అణచుకోడానికి, మేకస్ ఎలా ఉనాన్డో అనన్ ఆరాటానిన్ అణచుకోడానికి, తను తెచుచ్కునన్ పుసత్కానిన్
బయటకు చదవడం మొదలు పెటిట్ంది. నెమమ్దిగా ఒకొక్కక్రూ తమ భయానిన్ మరిచిపోయి ఆమె చదువుతునన్ కథలో లీనమయి శర్దధ్గా
వినసాగారు. దాడి అయిపోయిందని మళీళ్ సైరన మోర్గే వరకు వాళల్కు సమయం తెలీలేదు. అపప్టినుంచీ పర్తీసారీ లీసెల చేత పుసత్కం
చదివించుకుంటూ ఆందోళన చెందకుండా ఉండటం అందరికీ అలవాటయిపోయింది. అలా అందరికీ లీసెల వలల్ సావ్ంతన కలుగుతోందని
తెలుసుకునన్ మేకస్ ఆమె గురించి చాలా గరవ్పడాడ్డు.
అపుప్డపుప్డూ సైనికులు యూదులని గుంపులుగా, మోలిక్ంగ దగగ్రలో ఉనన్ కానస్ంటేర్షన కేంప కి వూరు మధయ్లో
నడిపించి తీసుకెళేళ్వారు. ఒకసారి ఒక ముదుసలి నడవలేక పడిపోవడం చూసిన హేనస్ అతనికి ఒక రొటెట్ముకక్ పెటాట్డు. అది చూసిన
సైనికులు యూదుడికి సాయం చెయయ్బోయినందుకు అతనిని ‘యూదుల సానుభూతిపరుడు’ అని కూర్రంగా కొటాట్రు. అపప్టి నుంచీ వూరిలో
వాళుళ్ కూడా అతనిని దోర్హిగా చూడసాగారు. అతని మీద అనుమానంతో సైనికులు ఇంటి మీదకి సోదాకు వసాత్రేమో అని అనుకునాన్రు.
తనకక్డ ఉండటం ఇక వారికి కేష్మం కాదని, మేకస్ ఒకరాతిర్ చెపప్కుండా ఇలుల్ విడిచి వెళిళ్పోయాడు. వెళుతూ లీసెల కోసం, ‘మాటలతో
/పదాలతో’ పర్పంచానిన్ జయించిన అమామ్యి కథని పుసత్కంగా వార్సి బహుమతిగా వదిలి వెళాళ్డు.
రూడీ, లీసెల ఇదద్రికీ పదునాలుగేళుళ్ వచాచ్యి. రూడీ సూక్లోల్ చదువులోనూ, కీర్డలోల్నూ కూడా ముందుండేవాడు. ఒకసారి
పరుగుపందాలోల్ మూడు గోలడ్ మెడలస్ సంపాదించాడు. ఆ సంగతి తెలిసి నాజీ సైనికులు అతని ఇంటికి వచిచ్, రూడీని సైనయ్ంలోకి పర్తేయ్క
శిక్షణ కోసం పంపమని అడిగితే అతని తలిల్దండుర్లు నిరాకరించారు. ఆకోపంతో రూడీ తండిర్ అలెకస్ ను సైనయ్ంలో చేరమని నోటీస పంపారు.
అదే సమయంలో హేనస్ ని కూడా సైనయ్ంలో చేరమని కబురొచిచ్ంది. ఇదద్రూ యుదాధ్నికి వెళిల్పోవడంతో రెండు కుటుంబాలూ విచారంలో
ములిగిపోయాయి. తండిర్ని సైనయ్ంలోకి తీసుకు పోవడంతో, అతని షాపు మూతపడింది. దానితో కుటుంబానికి ఆధారం లేకుండా పోయింది.
లీసెల కూడా తండిర్ని విపరీతంగా మిస అవసాగింది.
కొనిన్ నెలలు గడిచాయి. రోజూ లీసెల , రోసా ఇదద్రూ హేనస్, అలెకస్ కేష్మంగా తిరిగి రావాలని పార్రిధ్సూత్ రోజులు
గడపసాగారు. చివరికి ఒక యుదధ్ంలో గాయపడటం వలన హేనస్ ని ఇంటికి తిరిగి పంపించారు. అలెకస్ ఎకక్డునాన్డో కూడా తెలీదు. లీసెల
కి అసత్మానూ మేకస్ గురుత్కు వసుత్ండేవాడు. ఎకక్డునాన్డో ఎలా ఉనాన్డో, సైనికులకు దొరికిపోయాడేమో, అతనిని వాళేళ్ం చేసారో అని
ఆలోచిసూత్ ఉండేది. తండీర్ తానూ అతని గురించి మాటాల్డుకుంటూ ఉండేవారు. ఊరోల్ంచి యూదులను తీసుకెళిళ్నపుడలాల్ రోడుడ్ పకక్
నుంచుని, వాళళ్లో మేకస్ కనిపిసాత్డేమో అని చూసేది. చివరికి ఒక రోజు కనిపించాడు. బర్తికునన్ శవాలలా ఉనన్వారిని తీసుకెళుతుండగా
వారిలో కనిపించాడు. మేకస్ అని అరుసూత్ పరుగెటిట్ వెళిళ్ లీసెల అతని చెయియ్ పటుట్కుంది. తనని సైనికులు ఒక రెండు నెలల కిర్తం
పటుట్కునాన్రనీ, ఏం చేసాత్రో తెలీదనీ చెపాప్డు మేకస్. తనని వదిలి ఆమెని వెళిళ్పోమని చెపాప్డు. కానీ లీసెల వినకుండా అతనితో
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మాటాల్డుతూ నడవసాగింది. అది చూసిన ఒక సైనికుడు ఇదద్రినీ రకత్ం కారేలా కొటిట్, మేకస్ ని ఈడుచ్కు పోయాడు. మేకస్ వెంట
పరిగెటట్బోయిన లీసెల ని రూడీ వెనకిక్లాగి తీసుకుపోయాడు.
తరువాత కొనిన్ రోజులు లీసెల బయటకి రాలేదు. దిగులుగా పడుకునే ఉండేది. ఒకరోజు లీసెల మేయర ఇంటికి వెళిళ్ ఒక
పుసత్కం చదవాలని తీసింది. అందులోని పదాలు చూడగానే ఆమెకు కోపం వచిచ్ంది. మాటల వలేల్ అనిన్ అనరాద్లూనూ అనుకుంది. ఆ మాటలే
లేకపోతే హిటల్ర లేడు, హిటల్ర మాటలతోనే జనాలని ఆకరిష్ంచి, పర్జలోల్ యూదుల పటల్ దేవ్షం పెంచి ఇందరి కషాట్లకి కారణం అయాయ్డని
ఆమెకు అనిపించిది. ఆ కోపంతో ఆ పుసత్కానిన్ చించి పోగులు చేసింది. తరువాత అలా ఇలాస్ పుసత్కానిన్ చింపినందుకు ఆమెకు బాధేసింది.
ఇలాస్కు ‘మీ పుసత్కాలు దొంగతనం చేసినా కూడా మీరు ననున్ ఎంతో సేన్హంగా చూసారు. అయినా కూడా ఈరోజు మీ పుసత్కానిన్ నేను పాడు
చేసాను. మాటలంటే ఉనన్ కోపంతో వొళుళ్ తెలీకుండా ఆ పని చేసాను. క్షమించండి. నాకు శిక్షగా నేనింకా ఇకక్డికి పుసత్కాలు చదవడానికి
ఇక రాను.’ అని ఒక ఉతత్రం వార్సి పెటిట్ వెళిళ్పోయింది. మూడోరోజున ఇలాస్ లీసెల ఇంటికి వచిచ్, ఒక డైరీ లాంటి నలల్టి నోట పుసత్కానిన్
ఇచిచ్ ‘నువువ్ ఇక పుసత్కాలు చదవటానికి రాను అనాన్వు. పోనీ నువేవ్ ఒక పుసత్కం వార్సాత్వేమో అని అనుకుంటునాన్ను. నువువ్ బాగా
వార్యగలవని నీ ఉతత్రం చూసి తెలిసింది.’ అని చెపిప్ంది.
ఆరోజు రాతిర్ అందరూ పోయాక ఆ పుసత్కంతో బేసెమ్ంట లోకి వెళిళ్ కూరుచ్ని, ఏం వార్యాలా అని అలోచించి, తన కథనే
వార్యడానికి మొదలు పెటిట్ంది. ‘పుసత్కాల దొంగ’ అని పేరు పెటిట్, తనూ తముమ్డూ తలిల్తో కలిసి మూయ్నిక కి పర్యాణం కావడం నుండి
మొదలుపెటిట్, తను దొంగతనం చేసిన మొటట్మొదటి పుసత్కం గురించి వార్యటం మొదలుపెటిట్ంది. అలా పదిరోజులపాటు పర్తీ రాతిర్ కూరుచ్ని
అపప్టి వరకూ జరిగిన తన కథంతా వార్సింది. అది పూరత్యిన తరువాత తిరిగి తను వాసినది తిరిగి చదువుకోడం మొదలుపెటిట్ంది. ఆ
పదిరోజులోల్ చుటుట్పకక్ల వూరల్ మీద బాబు దాడులు జరిగాయి. వాళుళ్ండే వీధి కొంచెంలో తపిప్ంచుకుంది. ఆరోజు రెండో సారి దాడి
జరిగింది. ఆ విషయం పసిగటేట్సరికి పర్జలని ఎలరట్ చెయయ్డానికి కూడా సమయం లేదు. అందరూ నిదర్లో ఉండగా హిమెమ్ల సీట్ర్ట లో
బాంబుల వరష్ం కురిసింది. లీసెల ఒకక్తే బేసెమ్ంటోల్ తను వార్సిన పుసత్కం చదువుకుంటూ, దానిన్ చేతులోల్ పటుట్కుని అకక్డే నిదర్పోయింది.
తను తపప్ ఏ ఒకక్రూ మిగలలేదు.
కూలిన శిధిలాలోల్ంచి శవాలను తీసుత్నన్ సైనికులకి, ఎకక్డ నుండో మూలుగు వినిపించి చూసేత్ శిధిలాలోల్ చికుక్కునన్ లీసెల
కనిపించింది. బయటకు వచిచ్న లీసెల కు ఏం జరిగిందో అరధ్ంకాలేదు. ఎటు చూసినా కూలిన శిధిలాలు తపప్ ఇంకేమీ కనిపించలేదు.
తలిల్దండుర్ల కోసం అరుసూత్ పరుగెడుతునన్ ఆమెను సైనికులు సముదాయించబోయారు, కానీ లాభం లేకపోయింది. లీసెల కు చుటూట్
సైనికులు బయటకు తీసి వరసగా పడుకోపెటిట్న శవాలు కనిపించాయి. ముందుగా రూడీ ని గురుత్ పటిట్, మీదపడి లేవమని అరుసూత్ ఏడిచ్ంది.
చివరగా రూడీని ముదుద్పెటుట్కుంది. తలిల్దండుర్ల శవాల దగగ్ర కూరుచ్ని వాళల్తో పిచిచ్గా మాటాల్డింది. కౌగలించుకుని ముదుద్ పెటుట్కుంది.
వాళళ్ మీద పడి ఏడుసుత్నన్ లీసెల ను సైనికులు బలవంతంగా లేపి తీసుకెళిళ్ పోలీస సేట్షన లో అపప్చెపాప్రు. ఆ విధవ్ంసంలో ఒక అమామ్యి
రకిష్ంచబడింది అని తెలిస్ కొంతసేపటికి మేయర, ఇలాస్, పోలీస సేట్షన కి వచిచ్ ఆమెను తమతో ఇంటికి తీసుకెళాళ్రు.
యుదధ్ం ముగిసిన తరువాత రూడీ తండిర్ కూడా తిరిగి వచాచ్డు. అతని కుటుంబం మొతత్ం నాశనమయిపోయిన అతనితో
కూరుచ్ని లీసెల, అతను విచారంగా మాటాల్డినవనీన్ ఓదారుప్గా వినేది. తరువాత అతని టైలరింగ షాపులో రోజూ కొంచెం సేపు అతనికి
సాయం చేసూత్ గడిపేది. కొనిన్ నెలలకు మేకస్ కూడా ఆమెని వెదుకుక్ంటూ వచాచ్డు. మేకస్ ని చూసిన ఆమె ఎంతో సంతోషించింది. తరువాత
ఎనోన్ ఏళళ్ పాటు లీసెల సంతోషంగా జీవించింది. చనిపోయే సమయానికి ఆమెకు భరత్, ముగుగ్రు పిలల్లు, మనవలూ కూడా ఉనాన్రు. ఆమె
ఆసేట్ర్లియా లోని సిడీన్లో సిథ్రపడి అకక్డ మరణించింది.
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బాంబు దాడి తరువాత సైనికులు లీసెల ని పోలీస సేట్షన కు తీసుకెళుత్ండగా, తన చేతిలో ఉనన్ పుసత్కం కిర్ంద పడింది.
దానిని ఎవరూ పటిట్ంచుకోలేదు. శిధిలాలు శుభర్ం చేసూత్ దానిన్ కూడా చెతత్లో పడేసేత్, అదుగో అపుప్డు మృతుయ్వు దానిన్ ఎవరూ చూడకుండా
దానిన్ తీసుకుని దాచింది. అపప్టి నుండీ ఎనోన్ ఏళళ్పాటు తనతోనే ఉంచుకుని ఎకక్డికెళేత్ అకక్డికి తీసుకెళేల్ది. ‘ఇదుగో, నినన్నే లీసెల
మరణించింది. ఆమెకు నేను ఇనేన్ళూళ్ భదర్ంగా దాచిన ఆ పుసత్కానిన్ చూపిసేత్ ఎంతో ఆశచ్రయ్పోయింది.’ అని మృతుయ్వు లీసెల కథ చెపప్డం
పూరిత్ చేసింది.
పర్పంచ యుదాధ్లు, హిటల్ర , నాజీలు, హాలోకాసట్... వీటిని కధాంశాలుగా చాలా పుసత్కాలే వచాచ్యి. అయితే వాటిలో నాకు
తెలిస్నంతవరకూ నాజీల దురామ్రాగ్లు, యూదుల కషాట్లు, అవి మిగిలిచ్న చేదు జాఞ్పకాలు (after math) ముఖయ్ అంశాలు. అయితే
ఇందులో యూదులతో పాటు, సాధారణ జరమ్న పౌరుల జీవితాలు కూడా యుదధ్ నీడలో ఎంత నలిగి పోయాయో, కొందరి అధికార దాహానికి
సమిధలాల్ వీళేళ్ం పోగొటుట్కోవాలిస్ వచిచ్ందో హృదయ్ంగా చెపాప్రు.
కథ విషయానికి వసేత్ అది చాలా సామానయ్మైనదే. అయితే ఈ పుసత్కానికి విశిషట్తని తీసుకొచిచ్న మొదటి మూడు
విషయాలు కథనం, కథనం, కథనం. మృతుయ్వు పర్ధాన పాతర్గా తన చేతే కథ చెపప్డానికి ఎంచుకునన్ పదద్తి కూడా చాలా బావుంది. అయితే
ఇది మొతత్ం విషాదంతో నింపేది కాదు. అపప్టికపుడే నవివ్సుత్ంది. కొనిన్చోటల్ గుండె మెలిపెడుతుంది. దిగులు పెడుతుంది.
కొనిన్ సారుల్ భయపెడుతుంది. పాతర్ల అందమైన మనసులని చూసి పరవశింపచేసుత్ంది. సునిన్తమయిన హాసయ్ం, అందమయిన సరళమయిన
కవితవ్ం లాంటి భాష, మానవతవ్ంతో నిండిన పాతర్ల చితర్ణ మనలిన్ విషాదంలో ములిగిపోకుండా కాపాడతాయి. రచయిత సెనస్ ఆఫ
హూయ్మర కి ఒక ఉదాహరణ ... హిటల్ర వరణ్న.

There was once a strange, small man. He decided three important details about his

life:

1. He would part his hair from the opposite side to everyone else.

2. He would make himself a small, strange mustache.

3. He would one day rule the world.

...Yes, the Fuhrer decided that he would rule the world with words.
పర్తీ చాపట్ర ముందూ, మధయ్మధయ్లోనూ కథలో జరగబోయే విషయాలు కుల్పత్ంగా చెపేప్సినా కూడా, ఎకక్డా ఆసకిత్
పోకుండా చదివిసుత్ంది. ఉదాహరణకి రూడీ గురించి చెపుత్నన్ మొదటిసారే, ‘లీసెల ని ముదుద్ పెటట్మని అడిగినా, బర్తికుండగా ఆమె చేత
ముదుద్ పెటిట్ంచుకోలేకపోయాడు’ అని చెపిప్సాత్రు మృతుయ్వు చేత. అలాగే హేనస్ గురించి చెపుతూ ‘రెండు సారుల్ నాకు ఎదురు పడి కూడా
తపిప్ంచుకునాన్డు, కానీ ఆ రోజు హిమెమ్ల సీట్ర్ట లో మాతర్ం నాతో రాక తపప్లేదు’ అని కథ మొదటోల్నే చెపేప్సినా, చివరి వరకూ ఎకక్డా
తెలిసిన విషయమే కదా అనిపించదు. చాలా చోటల్ జరమ్న పదాలు , వాకాయ్లు వాడినా, వెంటనే వాటి అరధ్ం ఇంగీల్ష లో కూడా ఇవవ్డంతో
పెదద్గా కషట్ం అనిపించదు.
కథలో ఎనోన్ పాతర్లు, నెమమ్ది నెమమ్దిగా మనసులో

సాథ్నం ఆకర్మించుకుంటాయి. చాలా కాలం గురుత్ండిపోయేవి.

ఒకోక్పాతర్నీ మలచిన తీరు రచయిత నైపుణాయ్నికి నిదరస్నం.
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

- జబుబ్పడిన మేకస్ మెలకువలోకొచిచ్న సంగతి సూక్లోల్ ఉనన్ కూతురికి చెపాప్లని, ఏదో వంక పెటిట్ తిటట్డానికి వెళిళ్,
రహసయ్ంగా ఆ విషయం చెపిప్న రోసా వెంటనే మనకీ రోసా కి హగ ఇచిచ్ ‘లవ యు’ అని చెపాప్లనిపిసుత్ంది) -- తమకే రెండు పూటల
తిండికి అతి కషట్ం గా ఉనాన్ ఒక మాట కూడా అనకుండా మేకస్ ని ఆదరించిన రోసా -- భరత్ యుదాధ్నికి వెళిళ్నపుడు అతని ఎకారిడ్యన ని
కౌగలించుకుని కూరుచ్నే రోసా ...
-

తను ఎంతో పొదుపుగా దాచుకుని అపురూపంగా తాగే సిగరెటుల్ మారిప్డి చేసి, కూతురికి పుటిట్నరోజు బహుమతిగా

పుసత్కాలు కొనిచిచ్న హేనస్ --

తనకి తినడానికి లేకపోయినా పేదలకి కపుప్ టీ తీసుకుని, కిటికీలకు నలల్ రంగేసిన హేనస్ (బాంబు

దాడులపుప్డు టారెగ్ట గా వెలుతురు కనపడకుండా) -- పార్ణాలకి పర్మాదం అని తెలిస్నా సేన్హితుడికి ఇచిచ్న మాట కోసం మేకస్ కి
ఆశర్యం ఇచిచ్న రోసా, హేనస్
-

కొడుకు యుదధ్ంలో గాయపడి మంచులో చికుక్కుని చనిపోయాడని, చలిలో కూడా కిటికీ తెరచి పెటుట్కుని మంచు

గాలులతో తనను తాను శికిష్ంచుకునే ఇలాస్
-

కావాలని హిటల్ర పుటిట్న తేదీ తపుప్గా చెపిప్, యూత కేంప లీడర చేత పనిషెమ్ంట అనుభవించే కొంటె రూడీ –

సేన్హం కోసం ఏం చెయయ్డానికైనా సిదధ్పడిన రూడీ
-

లీసెల కి బహుమతి గా ఇవవ్డానికేమీ లేక, అచుచ్గ్ పుసత్కానికి తెలల్రంగేసి వాటి మీద కథ రాసి ఇచిచ్న మేకస్ –

తనకి ఆశర్యం ఇచిచ్న వాళల్కి కషట్ం రాకూడదని తను పర్మాదం లోకి వెళిళ్న మేకస్
-- మేకస్ ని రహసయ్ంగా దాచిన సేన్హితుడు
ఇంతమంది విలక్షణమయిన వయ్కుత్ల మధయ్ లీసెల అసలైన కుటుంబపు విలువలూ, మానవతవ్ం, పేర్మా, సేన్హం అనేవాటికి
అరధ్ం తెలుస్కుంది. విశిషట్మయిన తండిర్ నీడలో జీవన సౌందరాయ్నిన్ అరధ్ం చేసుకుంది.
రచయితకి మాటల మీద మంచి పటుట్ంది. మృతుయ్వు సవ్గతంగా చెపుప్కునే మాటలు చదివ తీరాలిస్నవి. కొనిన్ వాకాయ్లు
ఆపి మళీళ్ మళీళ్ చదివిసాత్యి. గీతలో వాసుదేవుడు ‘కరత్, కరమ్ కిర్య అనీన్ నేనే. నువువ్ కేవలం నిమితత్మాతుర్డివి.’ అని చెపిప్నటుట్ ‘నేను
విధవ్ంసానిన్ కాదు,

అపకారినీ కాదు. నేను కేవలం ఫలితానిన్ మాతర్మే’ అని మొరపెటుట్కుంటుంది మృతుయ్వు. తన పని చెయయ్డానికి

కషట్మయినపుడు, ముఖయ్ంగా చినన్పిలల్లను తీసుకు వెళాళ్లిస్ వచిచ్నపుడు తనకెంతో బాధ కలుగుతుందనీ, అపుడు తనకా పనెందుకు
అపప్చెపాప్వు అని దేవుడిన్ అడుగుతాననీ అంటుంది. హిమెమ్ల సీట్ర్ట మీద బాంబు దాడి గురించి చెపుతూ, హిమెమ్ల ( సవ్రగ్ం) అని
పేరుపెటుట్కుని దానేన్ ఎవరనాన్ నాశనం చేసుకుంటారా అని వాపోతుంది. మృతుయ్వుతో చెపిప్ంచిన కొనిన్ వాకాయ్లు...

“I do not carry a sickle or a scythe. I only wear a hooded black robe when it’s cold. And I

don’t have those skull-like facial features you seem to enjoy pinning on me from a distance. You want to

know what I truly look like? I’ll help you out. Find yourself a mirror while I continue.”

"Please believe me when I tell you that I picked up each soul that day as if it were newly

born. I even kissed a few weary, poisoned cheeks. I listened to their last, gasping cries, their vanishing

words. I watched their love visions and freed them from their fear."
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

"I guess humans like to watch a little destruction. Sand castles, houses of cards, that's

where they begin. Their great skill is their capacity to escalate."

“నువువ్ నాతో రావాలిస్న సమయం వచిచ్నపుడు భయపడకు. నినున్ పసిపాపలా నా చేతులోల్ ఎతుత్కుని, పువువ్ను
సప్ృశించినంత మృదువుగా హృదయానికి హతుత్కుని నాతో తీసుకు వెళతాను.” (It suffices to say that at some point in time, I
will be standing over you, as genially as possible. Your soul will be in my arms. A color will be perched on
my shoulder. I will carry you gently away.) అని భరోసా ఇసుత్ంటే, రవీందుర్డు గీతాంజలిలో అనన్టుట్, ఆ సమయం వసేత్ పూరణ్
జీవిత కలశంతో సావ్గతం చెపాప్లని అనిప్ంచదూ!!!
‘కథ తెలిసిపోయినా కథనం కోసం పుసత్కాలు చదవాలి’ అనే నా నమమ్కానిన్ బలపరుచుకోడానికీ, నా వాదనని
నిరూపించుకోడానికీ ఒకే ఒకక్ ఆయుధానిన్ ఎంచుకోమంటే, నాకీ ఒకక్ పుసత్కం చాలు. ముందు సినిమా చూసి తరువాత పుసత్కం చదివినా
ఒకక్ వాకాయ్నిన్ కూడా వదలకుండా, కొనిన్ భాగాలను పదే పదే చదివించింది ఈ పుసత్కం. దానికి ఒకే ఒకక్ కారణం కథనం.
రచయిత తన తలిల్దండుర్లు చెపిప్న అనుభవాలు పుసత్కంగా వార్యాలనుకుని, ఓ వంద పేజీలోల్ వార్దాద్మనుకుంటే
ఐదొందల పేజీలు దాటిందట. కథని అమామ్యి చెపిప్నటుట్ పర్ధమపురుష లోనో, రచయిత చెపిప్నటుట్ తృతీయ పురుష లోనో చెపప్కుండా,
మృతుయ్వు చేత చెపిప్ంచాలని ఎందుకనిపించిందీ అని అడిగిన దానికి రచయిత సమాధానం ‘What if death is afriad of humans?
What if death is haunted by humans?’ అనన్ ఆలోచన దానికి కారణం అనాన్రు. హేనస్ పాతర్కు పేర్రణ అతని ఇదద్రు తాతల
కలయిక. ఇందులో జరిగిన సంఘటనలనీన్ మారక్స అమామ్ , నానన్ల అనుభవాలూ, అతని నానన్మమ్కు జరిగిన అనుభవాలూ అని చెపాప్రు.
లీసెల ఎవరిని పెళిల్ చేసుకుంది అనేది పుసత్కం చదివిన చాలామందికి వచిచ్న అనుమానం. చివరోల్ మేకస్ వచిచ్ కలవడంతో,
ఇదద్రూ పెళిల్ చేసుకునాన్రేమో అని కొంతమంది అనుకునాన్రు. అయితే ‘లేదు, వాళిళ్దద్రూ మంచి ఫెర్ండస్ గా మాతర్మే’ అని రచయిత ఓ
ఇంటరూవ్య్లో చెపాప్రు. అందుకేనేమో సినిమాలో మేకస్ లీసెల జీవితాంతం మంచి సేన్హితులుగా ఉనాన్రు అని విపులంగా చెపిప్ంచారు.
ఈ పుసత్కం 2005 లో విడుదలయియ్, దాదాపు 40 భాషలోల్ అనువదించబడింది. అంతరాజ్తీయంగా ఎనోన్ అవారుడ్లు
గెలుచుకోడమే కాకుండా, దాదాపు ఎనిమిదేళళ్కు పైగా నూయ్యారక్ బెసట్ సెలల్రస్ లిసట్ లో చోటు చేసుకుంది. యూకే, సెప్యిన, ఇజార్యిల,
బెర్జిల మొదలైన దేశాలోల్ బెసట్ బుకక్స్ లిసుట్లో మొదటి ఐదు సాథ్నాలోల్ చోటు చేసుకుంది. యంగ అడలట్ విభాగంలో పేరొక్నాన్ పెదద్లిన్ కూడా
సమోమ్హితులిన్ చేసే పుసత్కం.
ఈపుసత్కం

అదే

పేరుతో

నవంబర

2013

లో

సినిమాగా

విడుదలయియ్ంది. పుసత్కానికి దీటుగా చితీర్కరించిన అతి కొనిన్ సినిమాలోల్ ఇది ఒకటి.
నటులందరూ కూడా, వీరు తపప్ వేరే ఇంకెవరూ నపప్రు అనేంత చకక్గా, సహజంగా
ఉనాన్రు.
రచయిత పరిచయం: Markaus Zusak ఆసేట్ర్లియా నివాసి. తలిల్
జరమ్న, తండిర్ ఆసిట్ర్యన. పుసత్కాలు చదవటం, సినిమాలు చూడటం ఆయనకు బాగా
ఇషట్మైన పనులు. The Book Thief, I am the Messenger ఆయన వార్సిన
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వాటిలో బాగా పేరు పొందిన పుసత్కాలు.ఇవి కాకుండా ఇంకో మూడు పుసత్కాలను కూడా వార్సారు. ఆయన యంగ-అడలట్ సాహితయ్ం
విభాగంలో అనేక అవారడ్స్ పొందారు.
రచయితతో పుసత్కం గురించి ఒక ఇంటరూయ్:
http://motherdaughterbookclub.com/2010/02/interview-with-markus-zusakauthor-of-the-book-thief-and-i-am-the-messenger/
(Picture source: Internet)
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దగాకోరు జా
ఞ్ పకాల గారడీ

The Sense of an Ending

“What you end up remembering isn't always the same as what you have witnessed.”
జాఞ్పకాలు ... మన గడచిన జీవితానికి నిదరశ్నంగా మనకు మిగిలిన
గురుత్లు. మనం కొనసాగించే బంధాలకు, తెంచుకునే వయ్ధలకు ఆధారం. అయితే అవి
ఎంతవరకూ నమమ్దగినవి? ఒకోక్సారి మనకు హఠాతుత్గా కొందరు గురొత్సాత్రు.

వాళుళ్

మనకు పరిచయమనన్దే తపాప్, వాళళ్ని ఎపుప్డు ఎకక్డా ఎలా కలిసాము, వాళళ్తో గడిపిన
సంఘటనలూ లాంటి వివరాలేమీ పెదద్గా గురుత్ండవు. కొనిన్సారుల్ కొందరి మీద ఏరప్డిన
విముఖత ఎనేన్ళళ్యినా అలానే ఉంటుంది. కొనాన్ళళ్కి మనకు వాళళ్ంటే అయిషట్ం
అనన్సంగతి తపప్, అందుకు దారితీసిన సంఘటనలు కానీ, అసలేం జరిగిందో కూడా గురుత్కు
రాదు.

అపుప్డేం జరిగిందా అని మనమే ఆశచ్రయ్పోతూ ఉంటాం. ఇది చాలా

సాధారణమయిన విషయం. ఇదంతా ఆ సంఘటనలు, జాఞ్పకాలూ మనమీద కలిగించిన
ఫలితం తపప్, అసలు జాఞ్పకాలు కావు.
కాలంతో కలిసి జాఞ్పకాలు చేసే వింతలెనోన్. నడుసుత్నన్ కాలం మనకు
జాఞ్పకాలని మూటగడుతుంటే, గడిచిన కాలం కొనిన్ జాఞ్పకాలను వెలిసిపోయేలా చేసి,
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కొనిన్టిని మరింత చికక్న చేసుత్ంది. కొనిన్టిని మొతాత్నికే మన మెదడు నుంచి మాయం చేసుత్ంది. అలాగే గతజాఞ్పకాలు/అనుభవాలు మనం
ముందు ముందు సంఘటనలకు, బంధాలకు సప్ందించే తీరుమీద చాలా పర్భావం కలిగిసాత్యి.
ఎపుప్డయినా మన జీవితం గురించో, లేదా ఒక సంఘటన గురించో ఎవరికైనా చెపాప్లంటే మనకి జాఞ్పకాలే ఆధారం.
అయితే మనం ఎదుటివారికి జరిగింది జరిగినటూట్ చెపుతామా లేక మనకి అనుకూలమయినటుట్ మారిచ్ చెపుప్కుంటామా అనేది మనం చెపేప్
విషయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే మన హిసట్రీ, గడిచిన కథ, మనకి ఇషట్ం వచిచ్నటూట్ మారుచ్కోవచచ్నన్మాట. దానిన్ ఖండించేవాళోళ్,
కాదని రుజువు చేసే సాకాష్య్లో లేనంతవరకూ మనం చెపుప్కునన్దే నిజంగా చలామణీ అయిపోతుంది. మనకి ఇషట్మయిన జాఞ్పకాలని
అపురూపంగా గురుత్చేసుకునన్టేల్, కొనిన్టిని పర్యతిన్ంచి మరిచ్పోతాం. అంటే జాఞ్పకాలు, హిసట్రీ పెరెఫ్కట్ కాదనన్మాట. మనకి అనుకూలంగా
మనం మలచుకోగలవి అయినపుప్డు వాటిమీద ఆధారపడి బంధాలను ఏరప్రుచుకోవడంగానీ, జడిజ్మెంట చేసుకోవడం గానీ ఎంతవరకూ
సబబు?
మన జాఞ్పకాలు మనం అనుకునన్టూట్ వందశాతం నమమ్దగగ్వీ కాదనీ, అవి మనలిన్ దగాచేసే అవకాశాలు ఎకుక్వేననీ,
నిజానికి మనకి గురుత్నన్వి అచచ్ం జరిగినవి జరిగినటుట్ కాదు, మనం ఏం గురుత్పెటుట్కుంటామో, గురుత్ పెటుట్కోవాలని అనుకుంటామో అవి
మాతర్మేననీ చెపుతూ, వాటి మీద ఆధారపడి మనం చెపుప్కునే కథనాలు ఎంతవరకూ నమమ్దగినవీ అనే పర్శన్లను రేకెతిత్ంచే పుసత్కం Julian
Barnes వార్సిన The Sense of an Ending.
పుసత్కం మనకు టోనీ తన కథ చెపుతూ, గడచిన విషయాలను గురుత్ చేసుకుంటూ, తన జీవితంలో గడిచిన విషయాలకూ,
తనకు గురుత్నన్వాటికీ పొంతన లేకపోవడం గురించి ఆశచ్రయ్పోతూసాగుతుంది. కథ మొదలయేయ్ సమయానికి టోనీ (Tone Webster)
అరవయేయ్ళుళ్ దాటిన వయ్కిత్. రిటైర అయిపోయి, వృదుధ్ల హోమ లో వాలంటీర గా చేసూత్, జీవితం సాఫీగా గడిపేసూత్ ఉంటాడు. దాదాపు
పనెన్ండేళుళ్ కలిసి బర్తికాక, భారయ్ మారగ్రెట తానూ సేన్హపూరవ్కంగా విడిపోయారు. వాళళ్కి ఒక కూతురు. ఆమె కూడా దగగ్రలోనే తన
కుటుంబంతో కలిసి ఉంటుంది. టోనీ తన వాలంటీర పనులతోనూ, అపుడపుడూ మనవడితోనూ కాలం గడుపుతూ ఉంటాడు. భారయ్తో
విడిపోయినా ఇదద్రూ అపుప్డపుప్డూ కలిసి సేన్హితులాల్ ఒకరి విషయాలు ఒకరు చరిచ్ంచుకుంటూ ఉంటారు. మొతాత్నికీ ఏ చీకూ చింతా
లేకుండా టోనీ రికామీ జీవితం సాఫీగా సాగిపోతోంది. ఆయన మాటలోల్నే చెపాప్లంటే “I had wanted life not to bother me too
much, and had succeeded.”
ఇలా ఉండగా ఒకరోజు టోనీకి ఒక లాయర నుండి ఒక ఉతత్రం, దానితో పాటు ఒక కవరూ వచాచ్యి. 'శారా ఫోరడ్ అనే
ఆవిడ చనిపోతూ ఒక విలుల్ వార్సిందనీ, అందులో 500 పౌండస్ ధనం, ఒక ఉతత్రం, ఏడిర్యన అనే అబాబ్యికి చెందిన ఒక డైరీ, టోనీకి
చెందాలని వార్సిందనీ' ఆ ఉతత్రం సారాంశం. ఈ శారా ఎవరా, ఆవిడ విలుల్ తన పేరు మీద వార్యటమేమిటా అని టోనీ ఆశచ్రయ్పోయాడు.
ఆలోచించగా ఎపప్టికో శారా ఫోరడ్ అంటే తన ఒకపప్టి గరల్ ఫెర్ండ వెరోనికా తలిల్ అని టోనీకి గురొత్చిచ్ంది. దానితో అతనికి తను చదువుకునే
రోజుల నాటివి, దాదాపు నలభయేయ్ళల్ కిర్ందటి సంగతులు కొదిద్ కొదిద్గా గురుత్కురాసాగాయి.
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అది 1960 దశాబద్పు కాలం. కథాసథ్లం ఇంగాల్ండ. టోనీ, కాలిన, అలెకస్ అనే ముగుగ్రు సేన్హితులు హైసూక్లోల్
చదువుతుంటారు. కొతత్గా ఏడిర్యన (Adrian Finn) అనే అబాబ్యి వచిచ్ అదే కాల్సులో చేరాడు. తొందరలోనే ఈ ముగుగ్రితో సేన్హం
చేసుకుని వాళళ్ందరికీ ఇషుట్డై పోయాడు. ఏడిర్యన తలిల్దండుర్లు విడిపోతే అతను తండిర్తో ఉంటాడు. వారు ఎందుకు విడిపోయారో కూడా
కారణాలు అతనికి తెలియవు. అయినా అవేవీ పటిట్ంచుకునన్టుట్ గానీ, ఏదైనా లోటుగా ఫీలవుతునన్టుట్గానీ ఉండేవాడు కాడు. అనీన్ తేలిగాగ్
తీసుకునేవాడు. అతనికి ఆ వయసు పిలల్లకి మించిన తెలివితేటలు ఉనాన్యి. కాల్సులో కూడా చాలా చురుకుగా ఉండేవాడు. అడిగిన పర్శన్లకి
ఏ విషయమయినా సరే అతను తారిక్కంగా ఆలోచించి విశేల్షించే తీరుకి టీచరస్ కూడా మెచుచ్కునేవారు.
హైసూక్లు చదువు ముగిసిన తరువాత పైచదువులకు వేరే వేరే ఊళళ్లో కాలేజీకి వెళిళ్పోయారు. అందరూ ఊహించినటేట్
సాక్లరిష్ప సంపాదించుకుని ఏడిర్యన కేంబిర్డజ్ కాలేజీకి వెళాళ్డు. నలుగురూ ఉతత్రాలు రాసుకుంటూ, సెలవులకి ఇళల్కు వచిచ్నపుడు
కలుసుకునేవారు. టోనీకి కాలేజీలో వెరోనికా (Veronica Ford)

అనే అమామ్యితో పరిచయమయింది. ఇదద్రూ డేటింగ చెయయ్డం

మొదలుపెటాట్రు. ఒకసారి వీకెండ సెలవులకి వెరోనికా టోనీని తన ఊరు తీసుకెళిళ్ంది. అకక్డ వెరోనికా తండీర్, అనాన్ తనని కొంచెం
చినన్చూపు చూసారేమో అని అతనికి అనిపించింది. అయితే ఆమె తలిల్ శారా మాతర్ం అతనితో బాగానే మాటాల్డి చనువుగా ఉనన్టుట్
అనిపించింది. ‘వెరోనికా ఆటలనీన్ సాగేలా నువువ్ మెతత్గా ఉండొదుద్ సుమా’ అని టోనీకి సలహా కూడా ఇచిచ్ంది. టోనీకి అది ఆశచ్రయ్ం
అనిపించింది కానీ దానిన్ అకక్డితో మరిచ్పోయాడు.
ఒకసారి తన సేన్హితులని కలిసినపుడు టోనీ వాళళ్కు వెరోనికాని పరిచయం చేసాడు. వెరోనికా అనన్ కూడా కేంబిర్డజ్ లోనే
చదువుతునాన్డనీ ఆమె ఏడిర్యన తో చెపిప్ంది. దాదాపు ఒక ఏడాది పాటు వెరోనికా టోనీల డేటింగ సాగింది. అయితే టోనీకి బాధయ్తలూ,
కమిటెమ్ంటస్ అంటే ఇషట్ం ఉండేది కాదు. బంధాలోల్ ఇరుకోక్వాలంటే అతనికి తెలియని భయం. దానితో వాళళ్ సేన్హానిన్ ముందుకు తీసుకెళేళ్
పర్యతాన్లేమీ చెయయ్లేదు అతను. వెరోనికా అంటే అతనికి ఇషట్ం ఉనాన్ ఆమెతో ఎపుడూ చెపప్లేదు. దానికి తోడు వెరోనికా కి ఇతరుల
ఫీలింగస్, ఎమోషనస్ అరధ్ంచేసుకునే సవ్భావం లేదు అనుకునేవాడు. మన బంధానికి భవిషయ్తుత్ ఏంటో ఏమైనా ఆలోచించావా అని ఆమె
అడిగినపుడు తనకి తెలీదు అని తపిప్ంచుకునేవాడు. వెరోనికా అతనిని పిరికివాడు అని అనేది. కొంతకాలానికి ఇదద్రూ విడిపోయారు.
కొనిన్ నెలలకు ఏడిర్యన నుండి టోనీకి ఒక ఉతత్రం వచిచ్ంది. అందులో ‘తనూ వెరోనికా ఇపుడు కలిసి డేటింగ
చేసుత్నాన్మనీ, టోనీకి తరువాత ఎవరిదావ్రానో తెలిసి మనసు కషట్పెటుట్కుంటాడేమో అని తనే తెలియచేసుత్నాన్ననీ, ఈవిషయం అతనికి బాధ
కలిగించదనే తను అనుకుంటునాన్ననీ’ వార్సాడు. టోనీకి ఆ విషయం కొంచెం అసూయ కలిగించినా, అది కపిప్పుచుచ్కుంటూ ‘మీ ఇదద్రికీ
బెసట్ ఆఫ లక’ అంటూ బడాయిగా ఉతత్రం వార్సాడు.
కాలేజీ చదువు పూరత్యిన తరువాత టోనీ కొనిన్ నెలలు అమెరికా వెళిళ్ ఏవేవో చినన్ ఉదోయ్గాలు చేసి తిరిగి సవ్దేశానికి
(ఇంగాల్ండ) తిరిగి వచాచ్డు. ఇంటికి తిరిగి వచేచ్సరికి ఏడిర్యన ఆతమ్హతయ్ చేసుకుని చనిపోయాడని అలెకస్ వార్సిన ఉతత్రం అతని కోసం
ఎదురుచూసోత్ంది. అలెకస్ ని కలిసిన టోనీకి, తనకీ వివరాలేమీ తెలీదనీ, ‘జీవితం అనేది మనం అడగకుండానే మనకి ఇచిచ్న బహుమతి.
కాబటిట్ మనకి అకక్రలేని బహుమతిని తిరిగి ఇచేచ్సినటేట్, అకక్రలేని జీవితానిన్ ముగించుకోవడం అనేది తపుప్ కాదనీ, తన ఆతమ్హతయ్ సరి
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

అయిన పని’ అంటూ తాతివ్కమైన వివరణతో ఒక ఉతత్రం వార్సిపెటిట్ పోయాడని చెపాప్డు. ముగుగ్రూ తమ సేన్హితుడి అకాలమరణానికి
బాధపడాడ్రు. టోనీకి ఏడిర్యన మరణానికి బహుశా వెరోనికా పర్వరత్నే కారణం అయుయ్ంటుంది అని అభిపార్యం కలిగింది. ఆమెని కలిసి
ఏడిర్యన మరణానికి సానుభూతి తెలుపుదాం అనుకునన్వాడు కూడా ఆ ఆలోచనతో ఆగిపోయాడు. ఓ ఏడాది తరువాత ఏడిర్యన
చనిపోయిన రోజున మళీళ్ ముగుగ్రు సేన్హితులూ కలిసి అతనిన్ తలుచుకునాన్రు. అలా కొనేన్ళుళ్ ముగుగ్రూ కలవడం, ఉతత్రాలు వార్సుకోవడం
చేసారు కానీ, కొంతకాలం తరువాత నెమమ్దిగా ఎవరి జీవితంలో వాళుళ్ బిజీ అవడంతో అనీన్ ఆగిపోయాయి. టోనీ మారగ్రెట ని పెళిల్
చేసుకోవడం, కూతురు పుటట్డం, వారి విడాకులు అనీన్ వరసగా జరిగాయి. మారగ్రెటోత్ విడిపోయిన తరువాత టోనీకి కొంతమంది గరల్ ఫెర్ండస్
కలిసినా కూడా, ఏ బంధమూ ఎకుక్వ కాలం సాగలేదు. అయినా అతని జీవితం చీకూ చింతా లేకుండా, అతను కోరుకునన్టుట్గానే సాఫీగా
సాగిపోయింది. అతనూ మారగ్రేట సేన్హితులాల్ కలిసి ఉనాన్రు. తన గరల్ ఫెర్ండస్ విషయాలతో సహా, అనిన్ విషయాలూ ఆమెతో చరిచ్ంచేవాడు.
వెరోనికా విషయం కూడా ఆమెకు తెలుసు. అపుప్డపుప్డూ వారి మాటలోల్ ఆమె గురించి వచిచ్నపుడు నవువ్కునేవారు. అతను రిటైర అయాయ్క
వాలంటీరింగ తోనూ, కూతురి ఫేమిలీ తోనూ సంతృపిత్గా గడుపుతుండగా, శారా ఫోరడ్ వార్సిన ఉతత్రం వచిచ్, అతనికి పాత జాఞ్పకాలని గురుత్
చేసింది.
లాయర పంపిన కవరోల్ శారా టోనీకి వార్సిన ఉతత్రం మాతర్మే ఉంది. అందులో ఆమె ‘నేను నీకు ఈ డబుబ్
ఎందుకిసుత్నాన్నో ఆశచ్రయ్ంగా ఉండొచుచ్. అది నాకు కూడా సరిగా తెలీదు. బహుశా అపుడెపుడో నీతో నా భరాత్, కొడుకూ సరిగా
పర్వరిత్ంచనందుకు, నా కూతురు నీ మనసు కషట్పెటిట్నందుకూ నావంతు పరిహారం అనుకోవచేచ్మో. ఏడిర్యన నీగురించి చాలాసారుల్
ఆపాయ్యంగా తలుచుకునేవాడు. అందుకే అతని డైరీ నీకు చెందటం నాయ్యం అని నాకనిపించింది. అతని సేన్హితుడి నుండి వినన్దానిన్బటిట్,
ఏడిర్యన చనిపోయే ముందటి మూడు నెలలూ అతను చాలా సంతోషంగా ఉనాన్డని తెలిసింది.’ అని వార్సింది. ఆ ఉతత్రం అపప్టికే ఎవరో
విపిప్ చదివి తిరిగి అతికించినటుట్ తెలుసోత్ంది. ఉతత్రంతో పాటూ ఆ కవరోల్ ఉండాలిస్న డైరీ లేదు. పర్సుత్తానికి ఆ డైరీ శారా కూతురు వెరోనికా
ఆధీనంలో ఉందనీ, ఆమె దానిన్ ఇవవ్డానికి ఒపుప్కోవడంలేదు కాబటిట్ , నెమమ్దిగా అడిగి పంపుతాననీ లాయర చెపిప్ంది. ఏడిర్యన డైరీ శారా
దగగ్రికి ఎలా వచిచ్ందో ఎంత ఆలోచించినా టోనీకి అరధ్ం కాలేదు.
వెరోనికా నుంచి ఆ డైరీ సంపాదించడానికి ఆ లాయర దావ్రానూ, సవ్యంగానూ చాలా పర్యతాన్లు చేసాడు టోనీ.
ముందు అతను పంపిన ఈమెయిలస్ కూడా జవాబివవ్డానికి ఇషట్పడని వెరోనికా, చివరికి ఒకసారి అతనిని కలవడానికి ఒపుప్కుంది. అయితే
అతనిని కలిసిన వెరోనికా అతనితో ముకత్సరిగానూ, కోపంగానూ పర్వరిత్ంచింది. వాళుళ్ విడిపోయిన తరువాత తన జీవితం గురించి టోనీ
కుల్పత్ంగా చెపిప్నా, వెరోనికా మాతర్ం తన పరస్నల విషయాలేమీ చెపప్లేదు. డైరీ ఇసుత్ందేమో అని ఆశపడిన టోనీకి, ఒక ఉతత్రం ఇచిచ్
వెళిపోతుంది. డైరీ కాలేచ్సానని చెపిప్ంది. వెళుతూ వెళుతూ ‘నువెవ్పుప్డూ ఏదీ అరధ్ం చేసుకోవు. ఇపుప్డు కూడా అంతే. నీకెపప్టికీ ఏదీ అరధ్ం
కాదు’ అని కోపంగా అంటుంది. ఆ ఉతత్రానిన్ చూసిన టోనీ అది తను నలభయేయ్ళల్ కిర్ందట ఏడిర్యన కి వార్సిన ఉతత్రంగా గురుత్పటాట్డు.
అయితే తనకి గురుత్నన్టుట్గా కేవలం ముభావంగా వార్యలేదనీ, అసూయతో వయ్ంగయ్ంగా కఠినంగానూ వార్సానని అతనికి గురుత్కు వచిచ్ంది.
టోనీ వార్సిన ఉతత్రం సారాంశం. “పిర్యమైన ఏడిర్యన & వెరోనికా, మీ ఇదద్రికీ నా శుభాకాంక్షలు. మీ ఇదద్రూ
ఒకరికొకరు తగిన జోడీ. ఒకరికేమో అతి తెలివితేటలు, ఒకరికేమో అనిన్టిలోనూ తనే గొపప్ అనే అతిశయం. మీ ఇదద్రూ ఎనిన్రోజులో కలిసి

øöeTT~

కౌముది

www.koumudi.net

nø√ºãsYY

2014

www.koumudi.net

87
5

పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

ఉండరని నాకు బాగా తెలుసు, అయితే ఎవరి డొలల్తనానిన్ ఎవరు ముందు కనిపెడతారనన్దే పర్శన్. వెరోనికా తకుక్వదేమీ కాదు. నినున్
అందరి నుండీ దూరం చేసి, చివరికి తనూ వదిలేసి పోతుంది. ఆమెకి తన ఫీలింగస్ తపప్, వేరేవారి గురించి పటట్దు. కావాలంటే ఆమె తలిల్ని
కనుకోక్, ఆమె ననున్ ఒకసారి హెచచ్రించింది కూడాను.” ఇలా అవాకులూ చవాకులూ వార్సింది తనేనా అని ఆశచ్రయ్పోయాడు టోనీ.
అదంతా తనకెందుకు గురుత్లేదా అని అనుకునాన్డు. దానిన్ వెరోనికా చూసి బాధపడాలనే ఉదేద్శయ్ంతోనే తను ఇదద్రినీ సంబోధిసూత్ వార్సానని
గురొత్చిచ్ తన మూరఖ్తావ్నికి, అలప్తావ్నికీ సిగుగ్పడాడ్డు.
అపప్టి తన పర్వరత్న వాళిళ్దద్రినీ ఎంత బాధపెటిట్ ఉంటుందో అంచనా వేసిన టోనీకి వెరోనికా పటల్ అయిషట్ం కొంచెం
తగిగ్ంది. తను పెళిల్ చేసుకుందో లేదో, ఒంటరిగానే ఉందో అని సానుభూతిగా అనుకునాన్డు. మళీళ్ డైరీ కోసం అడగాలని వెరోనికాని కలవాలని
పదే పదే ఈమెయిలస్ పంపగా ఆమె మళీళ్ కలవడానికి ఒపుప్కుంది. ఈసారి టోనీని తన కారులో ఒకచోటకి తీసుకెళిళ్ రోడుడ్ పకక్న ఆపి,
అటుగా వసుత్నన్ మానసిక సిథ్మితం లేని కొందరిని చూపించింది. వారందరూ దగగ్రలో ఉనన్ ఒక మానసిక వికలాంగుల సంకేష్మ కేందర్ంలో
ఉంటునన్వారని బేడజ్ చూసి తెలుసుకునాన్డు. అందులో ఒక నలభయేయ్ళల్ వయసునన్ వయ్కిత్ దగగ్రికి వెళిళ్ వెరోనికా ఆపాయ్యంగా మాటాల్డటం
చూసిన టోనీ, అతను ఎవరు అని అడిగినదానికి ఆమె జవాబు చెపప్కుండా, ‘నీకెపప్టికీ అరధ్ం కాదు, అరధ్ం చేసుకోడానికి కూడా
పర్యతిన్ంచకు’ అని కోపంగా వెళిళ్పోయింది.
ఆ వయ్కుత్లు వారి సహాయకులతో కలిసి అకక్డికి దగగ్రలో ఉనన్ రెసాట్రెంట కి అపుప్డపుప్డూ వసుత్ంటారని వాళళ్ మాటల
దావ్రా తెలుసుకుని, వెరోనికా మాటాల్డిన వయ్కిత్ రహసయ్ం తెలుసుకోవాలని, టోనీ రోజూ అకక్డికి వెళల్డం మొదలుపెటాట్డు. అలా రోజూ
వెళుత్ండగా ఒకరోజు వాళుళ్ మళీళ్ అకక్డికి వచాచ్రు. వాళుళ్ ఆ వయ్కిత్ని ఏడిర్యన అని పిలవడం వినాన్డు. పరీక్షగా చూసేత్ ఆ అబాబ్యిలో తన
సేన్హితుడయిన ఏడిర్యన పోలికలు చాలా సప్షట్ంగా కనిపించాయి. ఆ అబాబ్యి వెరోనికాకి ఏడిర్యన కి పుటిట్నవాడని అంచనాకి వచాచ్డు
టోనీ. బహుశా ఏడిర్యన మరణం కలిగించిన విషాదం వెరోనికా కడుపులోని బిడడ్ మీద పర్భావం చూపించి ఉంటుందని అనుకునాన్డు. ఏదో
వంక పెటుట్కుని వాళళ్తో మాటలు కలపబోయిన టోనీని చూసి, ఆ అబాబ్యి ముడుచుకుపోయి, భయపడి దాకుక్నన్టుట్గా చేసాడు. రెండు
సారుల్ అలా జరిగేటపప్టికి అది గమనించిన వాళళ్ సహాయకుడు టోనీ దగగ్రికి వచిచ్ ‘మిమమ్లిన్ చూసి ఎందుకో ఏడిర్యన కొంచెం
అసహనంగా ఉంటునాన్డు. ఆరునెలల కిర్తమే అతని తలిల్ చనిపోవడంతో అతను మానసికంగా చెదిరిపోయి ఉనాన్డు. ఇది అతని పరిసిథ్తిని
ఇంకా దిగజారుసుత్ంది. కాబటిట్ దయచేసి ఇకముందు మీరు వాళల్తో మాటాల్డటానికి పర్యతిన్ంచవదుద్’ అని చెపాప్డు. టోనీకి అతను చెపేప్ది
అరధ్ంకాక ‘అదేమిటి, అతని తలిల్ వెరోనికా కదా, ఆమె నాకు తెలుసు.’ అనాన్డు. దానికి ఆయన ‘మీరేం మాటాల్డుతునాన్రో నాకు తెలీదు.
ఏడిర్యన వెరోనికా తముమ్డు’ అని చెపాప్డు. దానితో టోనీకి షాక తగిలినటట్యింది. ఇక ఎపుప్డూ కనిపించి వాళల్కి ఇబబ్ంది కలిగించను
అని అతనికి మాటిచిచ్ వచేచ్సాడు.
ఇనాన్ళూళ్ దొరికిన విషయాలనీన్ కూరుచ్కుని చూసేత్ ఏం జరిగి ఉంటుందో టోనీకి లీలగా అరధ్మయియ్ంది. ఏడిర్యన కూడా
వెరోనికా తలిల్ని కలిసి ఉంటాడు. బహుశా ఆమెతో శారీరక సంబంధం ఏరప్డి ఉంటుంది. ఆమె గరభ్వతి అని తెలియటంతోనే ఏడిర్యన
ఆతమ్హతయ్ చేసుకుని ఉండాలి. ఆమెకు నడివయసు దాటాక పుటిట్న బిడడ్ కావటంతో అతనికి మానసిక వైకలయ్ం కలిగి ఉంటుంది. బాయ ఫెర్ండ
చనిపోవడమే కాకుండా, అతనికీ తలిల్కీ ఉనన్ సంబంధం తెలిసిన వెరోనికా మనసు విరిగిపోయి ఉంటుంది. అయితే ఆ కోపానిన్ అమాయకుడు,
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చినన్వాడయిన తముమ్డి మీద చూపించలేక, తలిల్ పోయిన తరువాత అతని బాధయ్త తీసుకుని అతనిని చూసుత్ందని అనుకునాన్డు. అయితే
ఏడిర్యన వెరోనికా తలిల్ని కలవడానికి, తను అకక్సుతో వార్సిన ఉతత్రంలో ఆమెని కలవమని చెపప్డం కూడా ఒక కారణం అయుయ్ండొచుచ్
అనన్ ఊహ టోనీకి విచారం, పశాచ్తాత్పం కలుగచేసాయి. తలిల్ చనిపోయిన తరువాత వెరోనికాకి ఏడిర్యన డైరీ , అందులో టోనీ వార్సిన
ఉతత్రం దొరికి ఉంటాయి. అది చదివిన తరువాత అనిన్టికీ మూలం టోనీ ఉతత్రం అని అరధ్ం చేసుకుని, అతని మీద దేవ్షానిన్ పెంచుకుని
ఉండాలి. ఏడిర్యన శారాల గురించి తన ఊహకి బలం కూరుసూత్, టోనీకి తను వెరోనికా ఇంటికి వెళిళ్నపుడు శారా వింత పర్వరత్న, తను
వెళేళ్టపుప్డు రహసయ్ంగా ఆమె చెయియ్ వూపి వీడోక్లు చెపప్డంలాంటి సంగతులు కూడా గురుత్కు వచాచ్యి.
ఇవనీన్ ఆలోచించిన టోనీకి తన పటల్ వెరోనికా కోపమూ, పర్వరత్నా సమంజసమే అనిపించింది. తన తొందరపాటు
పర్వరత్న వలల్ ఎనిన్ జీవితాలు దెబబ్తినాన్యో అరధ్మయిన అతను తాను సరిదిదుద్కోలేని తపుప్చేశానని బాధపడాడ్డు. జరిగిపోయిన విషయాలను
గానీ, చెదిరిన జీవితాలను గానీ తాను ఏంచేసినా సరిచెయయ్లేననీ, ఆ అశాంతి, అపరాధభావం తనని జీవితాంతం వెంటాడుతాయనీ అంటాడు
టోనీ. ‘అపుప్డపుప్డూ జీవితంలో ఒకక్సారి ఆగి, మనం ఏం తపుప్ చేసుత్నాన్మా అని తరచి చూసుకుంటే ఫలితాలు వేరేగా ఉంటాయి కదా’
అనుకునాన్డు. ‘మనం చేసే పర్తీ పనీ, పర్తీ మాటా కలిగించే పర్తిచరయ్ ఒకటి ఉంటుందనీ, దానికి మనమే బాధుయ్లమనన్ నిజమూ, దానితో
పాటు అది కలుగజేసే అశాంతీ తపిప్ంచుకోలేనివి’ అని టోనీ అనుకోవడంతో కథ ముగుసుత్ంది. “There is accumulation. There is
responsibility. And beyond these, there is unrest. There is great unrest.”
మనకు కథ మొతత్ం టోనీ చెపప్డంవలనే తెలుసుత్ంది. అయితే టోనీ మనకి పూరిత్గా నిజమే చెపాప్డు అనడానికి మనకి
రుజువులు లేవు. అసలు టోనీకి కూడా పూరిత్గా ఏం జరిగిందో తెలియదు. తెలిసిన వాళళ్లోల్ చెపప్డానికి ఏడిర్యన , శారా లేరు. ఉనన్ వెరోనికా
చెపప్దు. ఏమనాన్ తెలియచేసే అవకాశం ఉనన్ ఏడిర్యన డైరీ కూడా లేదు. తనకు తెలిసిన విషయాలనుబటిట్, తన జాఞ్పకాలు ఆధారం
చేసుకుని టోనీ కూరుచ్కునన్ కథ ఇది. కేవలం ఏం జరిగి ఉండచోచ్ అనన్ అవగాహన మాతర్మే కానీ, జరిగిన అసలు విషయం కాదు. అందుకే
ఇది కేవలం sense of an ending తపప్ ending కాదు. రచయిత ఏడిర్యన చేత చెపిప్ంచినటుట్ “history is that certainty
produced at the point, where the imperfections of memory meet the inadequacies of documentation“.
(ఋజువులూ సాకాష్య్లూ మాయమయిన దిగంతంలో, దగాకోరు జాఞ్పకాల ఆసరాతో చరితర్ సృషిట్ంచబడింది.) హిసట్రీ అంటే ఏమిటీ అని
కాల్సులో టీచర అడిగినదానికి టోనీ బడాయిగా ‘హిసట్రీ అంటే విజేతల పర్గలాభ్లు’ అని జవాబిచాచ్డు ఒకపుప్డు. ఇపుప్డు ‘‘హిసట్రీ అంటే
విజేతలూ పరాజితులూ కాని శేషజీవుల జాఞ్పకాల అలిల్క’ అని నాకు తెలిసింది అంటాడు.
టోనీ కూడా మనకి తన గురించిన అనిన్ విషయాలు నిజాయితీగా చెపాప్డు అనడానికి లేదు. శారా టోనీని కూడా తన
మాయలోకి లాగిందా అనేది రచయిత చెపప్రు. టోనీ కూడా చెపప్డు. ‘వాళళ్ మధయ్ ఏమీ లేకపోతే శారా రహసయ్ంగా చేతులూపి వీడోక్లు
చెపాప్లిస్న అవసరమేమిటి? ఏమనాన్ ఉంటే అనీన్ చెపిప్న టోనీ ఆవిషయం మాతర్ం ఎందుకు చెపప్లేదు. అంటే తనకి సంబంధించిన
విషయాలు ఆమోదయోగయ్ంకానివి దాచి కేవలం మంచి విషయాలు మాతర్మే చెపాప్డా?’ అనే పర్శన్లు మనకు వసాత్యి.
ఇది చాలా చినన్ పుసత్కం. దాదాపు 160 పేజీలు. కథ ఒకక్టే చూసేత్ గొపప్ కథేమీ కాదు. అయితే కథ దావ్రా
చెపాప్లనుకునన్ విషయాలు మనలిన్ ఆలోచించేలా చేసాత్యి. కథ సాగుతుండగా బయటపడే ఒకోక్ మలుపూ టోనీతో పాటూ మనలీన్
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

ఆశచ్రయ్పరుసుత్ంది. మన జాఞ్పకాలు ఎంత ఆధారపడదగినవీ అనన్ అనుమానం కలుగుతుంది. ఒక విషయానిన్ మనవైపు నుండి
చెపుప్కునన్పుప్డు మనకు తగగ్టుట్ మారుచ్కునన్టేట్, వేరేవాళుళ్ చెపితే మొతత్ం వేరేగా ఉండొచుచ్. అలాగే మనం అనాలోచితంగా చేసే చినన్
తొందరపాటు పనికి చెలిల్ంచాలిస్న మూలయ్ం అంచనా కటట్లేనిదని కూడా తెలుసుత్ంది. Memory is not what you witnessed అనీ,
Memory is imperfect అనీ తెలియచేసే పుసత్కం. రచయిత ముగింపుని మరీ సప్షట్ంగా కాక చదువరుల ఊహకు పదును పెటేట్లా ఎనోన్
పర్శన్లకు, ఆలోచనలకూ ఆసాక్రంతో వదిలేసారు. దీనికి 2011 లో Man Booker Prize లభించింది. సరళమయిన భాష, సాధారణంగా
ఉంటూనే ఆలోచనలు రేకితిత్ంచే వాకాయ్లతో ఆపకుండా చదివిసుత్ంది.
ఈ పుసత్కం ఒకసారి చదివితే పూరిత్గా అరధ్ం అవుతుందా అనేది కొంచెం అనుమానమే. మొదటి భాగంలో చెపిప్ంచిన హిసట్రీ
గురించిన వాకాయ్లను

జాగర్తత్గా గురుత్ పెటుట్కోవాలి, ఎందుకంటే తరువాత భాగంలో అవనీన్ ఋజువు చేసూత్ కథలోని సంఘటనలు

మలుపులు తిరుగుతాయి. అపుడు ఆ వాకాయ్ల సాపేక్షత అకక్డ తెలుసుత్ంది. మళీళ్ ఇంకొకసారి చదివినపుడు ఆ వాకాయ్ల పార్ధానయ్త, ఉదేద్శయ్ం
మనకి బాగా అరధ్ం అవుతుంది. కథా వసుత్వు (imperfections of memory) పర్తీవాళూళ్ అనవ్యించుకోగలిగనది అవడంతోనూ,
ముగింపు సప్షట్ంగా లేక అనేక వూహలకి తావిచేచ్ది కావడంతోనూ బాగా రీడింగ గూర్పస్ లో చాలా చరచ్లకు తావిచిచ్ంది. అయితే కథలో
కొనిన్ వివాదాసప్ద సంఘటనలు, అబాబ్యిలూ అమామ్యిల మధయ్ శారీరక ఆకరష్ణకీ, డేటింగ కి సబంధించిన విషయాలు ఉనన్పప్టికీ, అవి
సూచనపార్యంగానూ, కేవలం అవసరమయినంత వరకూ మాతర్మే ఉండటంతో వెగటు కలిగించవు. దానితో పాటు వాటి పరయ్వసానాలు
(ఉదాహరణకి ఏడిర్యన ఆతమ్హతయ్, తలిల్ వలన వెరోనికా మనసు విరిగిపోవడం) కూడా సూచనగా ఉండటం, వీటిని కథలో భాగంగా
సహజంగా ఇమిడిపోయేటటుట్ చేసాయి.
ఈ పుసత్కంలో కొనిన్ తాతివ్క ఆలోచనలు కలిగించే మంచి వాకాయ్లు ఉనాన్యి. వాటిని కథ నుండి విడదీసి చదువుకునాన్
కూడా అరధ్వంతంగానూ, ఆలోచింపచేసేవి గాను ఉంటాయి. మచుచ్కి కొనిన్...

“What you end up remembering isn't always the same as what you have witnessed.”
“It strikes me that this may be one of the differences between youth and age: when we are

young, we invent different futures for ourselves; when we are old, we invent different pasts for others.”
“History is that certainty produced at the point where the imperfections of memory meet the
inadequacies of documentation.”

“History isn’t the lies of the victors, as I once glibly assured Old Joe Hunt; I know that now.

It’s more the memories of the survivors, most of whom are neither victorious nor defeated”
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“How often do we tell our own life story? How often do we adjust, embellish, and make sly

cuts? And the longer life goes on, the fewer are those around to challenge our account, to remind us that
our life is not our life, merely the story we have told about our life. Told to others, but—mainly—to
ourselves.”

“We live in time - it holds us and molds us.... it takes only the smallest pleasure or pain to

teach us time's malleability. Some emotions speed it up, others slow it down; occasionally, it seems to go
missing - until the eventual point when it really does go missing, never to return.”

“When you’re young—when I was young—you want your emotions to be like the ones you

read about in books. You want them to overturn your life, create and define a new reality. Later, I think,
you want them to do something milder, something more practical: you want them to support your life as
it is and has become. You want them to tell you that things are OK. And is there anything wrong with
that?”

“Does character develop over time? In novels, of course it does: otherwise there wouldn’t be

much of a story. But in life? I sometimes wonder. Our attitudes and opinions change, we develop new
habits and eccentricities; but that’s something different, more like decoration. Perhaps character

resembles intelligence, except that character peaks a little later: between twenty and thirty, say. And

after that, we’re just stuck with what we’ve got. We’re on our own. If so, that would explain a lot of lives,
wouldn’t it? And also—if this isn’t too grand a word—our tragedy.”

“I certainly believe we all suffer damage, one way or another. How could we not except in a

world of perfect parents, siblings, neighbors, companions? And then there is the question, on which so

much depends, of how we react to the damage: whether we admit it or repress it, and how this affects our
dealings with others. Some admit the damage, and try to mitigate it; some spend their lives trying to
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help others who are damaged; and there are those whose main concern is to avoid further damage to

themselves, at whatever cost. And those are the ones who are ruthless, and the ones to be careful of.”
రచయిత పరిచయం: Julian Barnes ఇంగాల్ండ దేశానికి చెందిన
రచయిత. లండన నివాసి. ఆయన దాదాపు పది నవలలు, చాలా వాయ్సాలు, కథలు,
Nothing to be Frightend, Levels of Life అనే మెమోయిరస్ వార్సారు. ఆయన
వార్సిన నవలలోల్ Falubers Parrott, “England, England” అనేవి బాగా పేరు
పొందినవి. ఈయన రచనలు మొతత్ం నాలుగు సారుల్ మేన బుకర పైరజ కి నమోదు కాబడితే,
నాలుగో సారి The Sense of an Ending ఆ పైరజ ని సంపాదించుకుంది. ఈయన
మారుపేరుతో కొనిన్ కైరం ఫిక్షన కూడా వార్శారట. ఆయన సంపాదించుకునన్ మరికొనిన్
అవారుడ్లు ... Somerset Maugham Award, Geoffrey Faber Memorial Prize,
“E. M. Forster Award” from the American Academy of Arts and
Letters, “Austrian State Prize” for European Literature , “Commandeur de l'Ordre des Arts et des
Letters” by the French Ministry of Culture మొదలైనవి.
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The Buddha in the Attic
కలలు

పుటుట్కతోనే

అబిబ్న

కనడం

లక్షణం.

మనసుకి

సాధారణంగా

వయసొచిచ్న పర్తీ ఆడపిలాల్ అనుకూలమయిన భరత్,
ముచచ్టయిన సంసారం, ముదొద్చేచ్ పిలల్లూ ...
ఇలా తన సవ్ంత పర్పంచం గురించి రంగుల కలలు
కంటుంది. తమ చదువూ, ఆశయాల నేపధయ్ంగా

Barn's burnt down -now
I can see the moon
(Mizuta Masahide Japanese poet from
17th century)

కొందరి పార్థానయ్తలు మారినా, చాలా వరకూ అమామ్యిల కోరికలోల్ ఇవి పర్ముఖ సాథ్నంలో
ఉంటాయి. అయితే అనిన్సారూల్ అందరి కలలూ నిజం కావు. వాసత్వంలో కాసత్ అటూఇటూ
అయినపప్టికీ, దొరికిన వాటితో సరుద్కుపోడానికే ఎకుక్వమంది పర్యతిన్సాత్రు. అయితే ఆ జీవితం
అలా సాఫీగా సాగిపోతే చికేక్లేదు. కలలు కలల్లు కావటమే కాకుండా, మొతాత్నికి జీవితమే దగాపడి,
కలలు కనే మనసు జీవం కోలోప్యి, అసిత్తావ్లు పర్శిన్ంచబడి, మూలాలు మూలనబడి, విశావ్సాలు
శంకించబడి, సరవ్ం పోగోటుట్కునన్ సిథ్తి వసేత్, అసలు బర్తుకంటూ మిగలకపోతే ఏం చెయాయ్లి? ఎవరిని నిందించాలి?
సాధారణంగా బర్తుకుతెరువుకి వలసపోయినా మన మూలాలు, సంసక్ృతీ మనతోనే అంటిపెటుట్కుని ఉంటాయి. మన
జాఞ్పకాలిన్, అనుభూతులని నాసాట్లిజ్యా చిలకోక్యయ్లకి వేలాడదీసి, మనసయినపుడలాల్ ఆపాయ్యంగా తడుముకుంటూ ఉంటాము. కొర్తత్
సంసక్ృతులని అకుక్న చేరుచ్కునాన్, ‘ఫిర భీ దిల హై హిందుసాత్నీ’ అని మన మనసు అపుప్డపుప్డూ ఋజువు చేసూత్నే ఉంటుంది. మన
జనమ్భూమీ అంటే పార్ణం అయినా, మెరుగైన జీవితానిన్ అందిసుత్నన్ వారిపటల్ కూడా అంతే విశావ్సానిన్, విదేయతనీ కలిగిఉంటాం. దోర్హం
చెయాయ్లనన్ వూహ కూడా రాదు. జనగణమణ పాడుతూ ఉదేవ్గంతో కనీన్ళుళ్ కారిచ్నటేట్, సాట్ర సెప్ంగేలడ్ బేనర పాడినపుడూ గౌరవంతో
పులకిసాత్ం. అవసరమైనపుడు మనకు చేతనైన విధంగా సమాజానికి సహాయం చెయయ్డానికి వెనుకాడము. ఇవనీన్ బయటకి పర్దరిశ్ంచుకునేవి
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మన మనసులకే తెలుసుత్ంది. మనది చేసుకునన్, మనది కాని చోట మన అసిత్తావ్నిన్ మాయం చేసి, మన లాయలీట్ని

అనుమానిసేత్ ఏం చెయయ్గలుగుతాం? ఎలా ఋజువు చేసుకోగలుగుతాం?
పర్తీ చరితర్లోనూ కొనిన్ చీకటి అధాయ్యాలు ఉంటాయి. కొనిన్టికి విపరీతమయిన పార్ముఖయ్ం లభిసేత్, కొనిన్
బయటకి ఎకుక్వగా తెలీకుండానే కపప్బడిపోతాయి. అయితే వాటికి బలైపోయిన వాళళ్తో ఆ గాయాలు వదిలిన మచచ్లు అలానే ఉంటాయి.
తాము కోలోప్యిన వాటిని ఏం చేసినా కూడా పూడచ్లేని నషట్ం. జరమ్నీ చరితర్లో హలోకాసట్ అమానుషతావ్నికి పరాకాషట్ అయినటేట్, పెరల
హారబ్ర సంఘటన తరువాత, అమెరికాలోని మొతత్ం జపనీస జాతీయులకి

గూఢచరయ్ం అంటగటిట్, దాదాపు బహిషక్రణ చేసి జపనీస

ఇంటరిమ్టెంట కేంపస్ లో (ఆవాస కేందార్లు) సంవతస్రాలు మగగ్బెటిట్ , వాళళ్ జీవితాలని కలోల్లం చేసినది అమెరికా చరితర్లో ఒక మాయని
మచచ్. అయితే అది హాలోకాసట్ అంత పార్చురాయ్నిన్ పొందకపోవడంతో, చాలామందికి దాని వివరాలు, తీవర్త, దుషఫ్లితాలు తెలీకుండానే
ఉండిపోయాయి. దానికి బలయినవాళుళ్, వారసులు, మిగిలిన వాళుళ్ నెమమ్దిగా తమ అనుభవాలు పంచుకోడం, వాటిని పుసత్కాలుగా తీసుకు
రావడంతో ఆ చీకటి కోణం గురించి కొంచెం ఎకుక్వగా తెలియడం మొదలు పెటాట్యి.
ఎనోన్ కోరికలతో, తాము కలుసుకోబోతునన్ తమకి కాబోయే భరత్ల గురించి కలలు కంటూ, పుటిట్న నేలని వదిలి
అమెరికాలో మెరుగైన జీవితం మీద ఆశతో, జపాన నుండి వేలమంది అమామ్యిలు ఓడలో శాన ఫార్నిస్సోక్ చేరుకునాన్రు. ఓడ దిగిన వాళళ్కి
ఎదురైన అనుభవాలు, తగిలిన ఆశాఘాతాలు, జీవితంతో వాళుళ్ చేసుకునన్ సరుద్బాటుల్, పరాయి దేశంలో వాళుళ్ ఎదురొక్నన్ సమసయ్లు, కొర్తత్
భాషనీ సంసక్ృతినీ నేరుచ్కునే దారిలో వాళళ్ కషాట్లు, కడుపున పుటిట్న పిలల్లు తమ సంసుర్క్త్టతినీ ఐడెంటిటీనీ తిరసక్రిసేత్ పడిన వేదనా, పెరల
హారబ్ర నేపధయ్ంలో వాళళ్ బర్తుకులు తిరిగిన మలుపులు ... వీటనిన్టినీ Julie Otsuka తమ నవల The Buddha in the Attic లో
చాలా హృదయ్ంగా, అచచ్ంగా కళళ్కు కటిట్నటూట్ వార్సారు. ఆమె మొదటి నవల When the Emperor was Divine (ఈ పుసత్కానికి
పరిచయం కౌముది July 2014 సంచికలో చదవొచుచ్) రెండో పర్పంచయుదధ్ సమయంలో ఒక జపనీస కుటుంబంలోని తండిర్ గూఢచారిగా
అనుమానింపబడి అరెసట్ కాబడి, మిగిలిన కుటుంబం ఇంటరిమ్టెంట కేంప కి పంపబడితే, అకక్డ వాళళ్ అనుభవాలు, తరువాత అది వాళళ్
జీవితాల మీద చూపించిన పర్భావం విపులంగా వార్సారు. ఈ పుసత్కంలో యుదాధ్నికి ఓ ఇరవయేయ్ళళ్ ముందు జపాన దేశసుథ్లు వలస
రావడం, కుటుంబాలు ఏరప్రచుకోవడం, బర్తుకుతెరువు కోసం కషట్పడటం, పిలల్లు పుటిట్పెరగడం, అమెరికన జీవితానికి అలవాటు పడటం,
ఉనన్టుట్ండి హటాతుత్గా అనీన్ పోగొటుట్కుని బికారులుగా మిగిలడం వరకూ అనిన్ దశలూ వివరిసాత్రు.
పుసత్కంలోని కథ లోకి వెళేల్ముందు కథనం గురించి రెండు మాటలు. సాధారణంగా కథలు చెపప్డానికి వాడే టెకిన్కస్
ముఖయ్పాతర్ల దావ్రా చెపిప్ంచడం, వేరే వాళళ్ కోణం నుండి చెపిప్ంచడం, లేదా రచయితే థరడ్ పరస్న నేరేషనోల్ చెపప్డం జరుగుతుంది.
అపుప్డపుప్డూ ఒకటి కనాన్ ఎకుక్వ పాతర్ల దావ్రా వాళళ్ కోణం నుండి కొంచెం కొంచెంగా కథ చెపిప్ంచడమూ చూసాము. అయితే ఇందులో
రచయితిర్ ఒకరూ, ఇదద్రూ, పది మందీ కాదు ... వేల గొంతుకలతో ( collective first person narration) కథ చెపుతారు. ఇది ఏ
ఒకక్రి కథో కాదు, ఒక జాతి మొతత్ం కథ. దానిన్ చెపప్డానికి ఆవిడ ఎంచుకునన్ ఈ టెకిన్క చాలా ఎఫెకిట్వ గానూ, పవరుఫ్ల గానూ ఉంది.
“It was better to marry a stranger in America than grow old with a farmer from the village.
Because in America the women did not have to work in the fields and there was plenty of rice and firewood
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for all. And wherever you went the men held open the doors and tipped their hats and called out, “Ladies
first” and “After you.”
అది 1920 వ దశాబద్ం. జపాన నుంచి శాన
ఫార్నిస్సోక్ కు వసుత్నన్ ఒక ఓడలో వేలమంది అమామ్యిలు
ఉనాన్రు.

వాళళ్లో

చాలావరకూ

దాదాపు

పదాన్లుగేళల్

వయసులో ఉనన్వారు. అతి కొంతమంది పాతిక దాటినవాళూళ్
ఉనాన్రు. చాలామంది జపాన లోని పలెల్టూరల్లోని పేద రైతులు
జాలరల్ కుటుంబాలకు చెందినవారు. ఎపుడో అమెరికాకు
వలసపోయిన జపనీస పురుషులు, మధయ్వరుత్ల దావ్రా వాళళ్
ఫోటోలు పంపి, వాళుళ్ ‘అమెరికాలో మంచి ఉదోయ్గాలు
చేసుత్నాన్మనో,

వాయ్పారాలు

ఉనాన్యనో,

లేదా

పొలాలు

రెసాట్రెంటస్ ఉనాన్యనో’ తమ సేట్టస వివరాలు చెపుతారు.
తలిల్దండుర్లు ఆ వివరాలు చూసి, తమ కూతురల్కి వాళల్తో పెళిళ్
కుదురుచ్కుని, ఆ ఫోటోలతోనే పెళిళ్ జరిపిసాత్రు. పేదరికంతో తిండి కూడా కషట్మయిన పరిసిథ్తులోల్, కనీసం ఆ అమామ్యిలయినా అమెరికాలో
సుఖంగా ఉంటారని ఆశపడతారు. పెళైళ్న కొనిన్ నెలలకు ఆ వధువులందరూ కలిసి భరత్ల దగగ్రికి అమెరికా వసుత్నాన్రు.
ఓడలో ముందుగా వాళుళ్ చేసిన పని, వాళళ్ భరత్ల ఫోటోలు పోలిచ్ చూసుకుని ఎవరు ఎకుక్వ అందంగా ఉనాన్రో
చూసుకోవడం. తలుల్లు తమ కూతురల్కి మంచి భారయ్లుగా కావటానికి అవసరమైనవనీన్ నేరిప్ పంపారు. తాము పుటిట్న ఊరు తపప్ ఇంకేమీ
తెలియని అమాయకురాళుళ్. వాళళ్కి తమ భరత్లతో గడపబోయే జీవితం మీద ఎనోన్ ఆశలు, నమమ్కాలు, సందేహాలు. తాము వదిలి వచిచ్న
తనవాళళ్ మీద బెంగ. వాళళ్లో కొంతమందికి వెనక విడిచి వచిచ్న పేర్మకథలునాన్యి. కొందరికి ఇది రెండో పెళిళ్. కొంతమందికి తమ తలిల్
దగగ్ర వదిలివచిచ్న తమ పసిబిడడ్లు ఉనాన్రు. వాళళ్ని తలుచుకుంటూ, వాళళ్కి తాము గురుత్ంటామా అని అనుకుంటారు. జీవితానిన్
ముందుకు సాగనివవ్డానికి వచిచ్న అవకాశం అందిపుచుచ్కుని దూరం రాక తపప్లేదు.
పర్యాణం సాగుతునన్నాన్ళూళ్ వాళల్కి ఒకటే సందేహాలు. ‘తమ భరత్లు తమని చూడలేదు కదా, మరి వాళళ్కి తాము
నచుచ్తామా? తమకి వాళళ్ంటే పేర్మ కలుగుతుందా? వాళళ్ని ఫోటోలో మాతర్మే చూసాము కదా, కలిసినపుడు తాము గురుత్పటట్గలమా
లేదా?’ లాంటి అనుమానాలు. అమెరికనల్ గురించీ వాళళ్ లైఫ సైట్ల గురించీ ఎంతో కుతూహలం. కొందరు ఓడలో ఉనన్ కొంతమందితో
తతాక్లికంగా ఆకరష్ణలో పడితే, కొందరు నిజంగానే పేర్మలో పడాడ్రు. చాలావరకూ వాళళ్ందరూ ఓడ దిగగానే అనీన్ మరిచ్పోయి రాజీ
పడిపోయారు. కొందరు వాళళ్ను మరిచ్పోలేక, భరత్లతో వెళళ్లేక పార్ణం తీసుకునాన్రు.
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

“One of us jumped overboard after spending the night with a sailor and left behind a short
note on her pillow: After him, there can be no other.”
ఓడ దిగి బయట తమ కోసం ఎదురుచూసుత్నన్ భరత్ల కోసం వెదుకుక్ంటునన్పుప్డు వాళళ్కు మొదటి షాక తగిలింది. ఏ
ఒకక్రూ వాళుళ్ పంపిన ఫోటోలో ఉనన్టుట్ లేరు. చాలామంది కనీసం వయసులో 20 ఏళుళ్ పెదద్గా ఉనాన్రు. ఫోటోలో ఉనన్టుట్ నీట గా డెర్స
చేసుకుని కూడా లేరు. వెలిసిపోయి చిరిగిన కోటస్ వేసుకుని ఉనాన్రు. ఆ అమామ్యిలకి షాక తగిలినా, చేసేదేం లేక సరుద్కుపోయి భరత్ల వెంట
నడిచారు.
“This is America; we would say to ourselves, there is no need to worry. And we would be
wrong.”
భరత్లు ఉతత్రాలోల్ వార్సినటుట్ వాళళ్కు పొలాలు, షాపులు, ఉదోయ్గాలు లేవు. అందరూ అమెరికనల్ పొలాలోల్ వయ్వసాయ
కూలీలుగానో, లాండీర్లోల్నో పనిచేసి, ఇళళ్లోల్ పనులు చేసి పొటట్పోసుకుంటునన్వాళేళ్. వాళుళ్ పంపిన ఫోటోలోల్ వాళల్తో పాటూ ఉనన్ కారుల్,
ఇలూల్ వాళళ్ యజమానులవి. ఉతత్రాలు కూడా ఎవరిచేతో వార్యించినవే తపప్, వాళళ్కి చదువుకూడా రాదు. భరత్లతో పాటు కాలిఫోరిన్యాలో
ఎకక్డ పంటల సీజన ఉండి, పని దొరికితే అకక్డకి వలస వెళాల్రు. భరత్లతో కలిసి యజమానుల పొలాలోల్ పనులు, పళుళ్, కూరగాయలు కోసి
బుటట్లకెతత్డం లాంటి పనులు చేసారు. ఎండలకు తటుట్కోలేని కొందరు సుకుమారిలు పాపం వడదెబబ్ తగిలి చనిపోయారు. తమ ఊళళ్లో
కాయకషట్ం అలవాటువాళుళ్ మాతర్ం వంచిన నడుము ఎతత్కుండా రోజంతా పని చేసేవారు. కొందరు భరత్లను తిటుట్కుంటూ, కొందరు
ఏడుసూత్, కొందరు తతావ్లు పాడుకుంటూ, చేతులు బొబబ్లేకిక్ కాయలు కాసిన నొపిప్తో బాధపడుతూనే పనులు చేసారు. ఉండటానికి సరైన
ఇలుల్ కూడా లేదు. నివాసం చివర లేబర కేంపస్ లోనో, పని చేసుత్నన్ పొలాలోల్నో, పశువుల షెడోల్ మూలనో, చెటుట్ కింద గుడారాలోల్నో, తోటలోల్
గడిడ్వాములోల్నో. ఒక చోట సీజన అయిపోయానే, వేరేచోటకి దేశదిమమ్రిలా తరలిపోవటమే.
ఈ అమామ్యిలకి అమెరికాలో భరత్ తపప్ వేరే నా వాళుళ్ లేరు. అటు పుటిట్నింటికీ, అమెరికాకీ మధయ్ వారి జీవితానికి వారధి
అతనే. భరత్లు వీళళ్కి అతి ముఖయ్మైన ఇంగీల్ష పదాలు, అమెరికనల్తో ఎలా మెలగాలిస్న పదద్తుల గురించీ నేరాప్రు. అమామ్యిలకి ఎనోన్
సందేహాలు. ‘అమెరికనెల్ందుకు అంత గటిట్గా మాటాల్డతారు? అందరూ ఒకేలా ఉనాన్రు, ఎవరెవరో వాళల్కి తేడా ఎలా తెలుసుత్ంది? ఇళళ్లోల్
కూడా చెపుప్లేసుకుని తిరుగుతారా? గోడలకి ఫోటోలు కాకుండా, గినెన్లూ పళాళ్లు తగిలించుకుంటారా? నిజంగానే చందుర్డిలో మనిషిని
చూసారా, కుందేలుని కాదా?’ లాంటివి. ‘అమెరికనల్తో జాగర్తత్గా ఉండమనీ, వీలయినంత తకుక్వ మాటాల్డి, ఎస, నో అని మాతర్మే
జవాబిసూత్, వాళళ్కి కోపం రాకుండా ఉండేలా పర్వరిత్ంచమని’ భారయ్లకి జాగర్తత్లు చెపాప్రు.
“Be humble. Be polite. Appear eager to please. Say “Yes, sir,” or “No, sir,” and do as you’re
told. Better yet, say nothing at all. You now belong to the invisible world.”
కొనిన్సారుల్ యజమానులు, పర్కక్ పొలాలోల్ పనిచేసే యువకులు, భరత్ దగగ్ర లేకుండా చూసి కోరిక బయటపెటేట్వారు.
కొందరు తిరసక్రిసేత్, కొందరు నెమమ్దిగా వాళుళ్ ఆశ చూపించిన వాటికి లొంగిపోయారు. కొందరు భరత్లు యజమానుల దగగ్ర పొలానిన్
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

కౌలుకి తీసుకుని వేలీలోల్ వయ్వసాయం చెయయ్డం మొదలు పెటాట్రు. ఆ కౌలు కటట్డానికి భారాయ్భరత్లిదద్రూ కషట్పడి యంతార్లాల్ రాతీర్ పగలూ
పనిచేసూత్ కూలీలుగా మారిపోయారు. పంటలు బాగునన్పుప్డు లాభాలొచాచ్యి, లేనినాడు నషట్పోయారు.

కర్మేణా అమామ్యిలు

యాంతిర్కంగా మారిపోయారు. పొలాలోల్ కలుపు తియయ్డం, పంటలు కొయయ్డం, మిగిలిన పనులోల్ భరత్కి సహాయం చెయయ్డం. పని, పని,
పని... అహోరాతార్లూ పని తపప్ వేరేది లేకుండా పోయింది. ఇంటోల్ చేసే పనులు కూడా యాంతిర్కంగా మారిపోయాయి. దేని మీదా ఆశ
లేదు. దేని మీదా ఆసకిత్ లేదు. కళుళ్ కలలు కనడం కూడా మరిచ్పోయాయి. కేవలం మరమనుషులాల్ మిగిలిపోయారు. వాళళ్లోని మారుప్ని
భరత్లు కూడా గురిత్ంచలేదు.
“But it was not we who were cooking and cleaning and chopping, it was somebody else. And
often our husbands did not even notice we’d disappeared.”
కొంతమంది అమెరికనస్ ఇళళ్లోల్ పనులకు కుదిరారు. భరత్లు యజమానుల లాన కటింగ, గారెడ్న పనులు చేసేత్,
అమామ్యిలు ఇంటోల్ మెయిడ గా పనిచేశారు. ఇలుల్ శుభర్ం చెయయ్డం, వెండి సామానులు కీల్న చెయయ్డం, బాత రూముల్, కిచెన ఫోల్రస్ కీల్న
చెయయ్డం, వాళళ్ పిలల్లిన్ చూసుకోవడం లాంటి పనులు చేసారు. యజమానురాళుళ్ వీళుళ్ కషట్పడి శుభర్ంగా పనిచెయయ్డానిన్ మెచుచ్కుని,
‘ఇంత మంచి హెలప్రుల్ ఇంకెకక్డా దొరకరని’ తమ ఫెర్ండస్ దగగ్ర గొపప్గా చెపుప్కునేవారు. దుఃఖంగా ఉనన్పుప్డు మనసు విపిప్ వీళళ్తో తమ
కషాట్లూ రహసాయ్లూ చెపుప్కునేవారు. భరత్లకి తెలియకుండా యజమానురాళుళ్ సాగించిన రహసయ్ పేర్మాయణాలను

వీళుళ్ మనసులో

దాచుకునాన్రు. యజమనురాళుళ్ కొందరు వీళళ్కి ఇంగీల్ష, అమెరికన పదధ్తులు నేరిప్సేత్, కొందరు చినన్ చినన్ గిఫట్స్ కొనివవ్డం లాంటివి
చేసేవారు. కొందరు వీరితో ముకత్సరిగా ఉంటే కొందరు, ఆపాయ్యంగా చూసుకునేవారు. కొందరు పని చేసుత్ంటే వెంటే వెంటే తిరిగి కబురుల్
చెబుతూ ఉండేవారు. అయితే కొందరు కారణాలు చెపప్కుండా మానిపించేసేత్, కొందరు వీళుళ్ అమాయకంగా చేసే పిచిచ్ పనులకు విసిగి
మానిపించేసారు.
Some of us had trouble understanding their English, which bore no resemblance to what we
had learned in our books.
We said “Yes” when they asked us if we would mind folding their laundry and “No” when
they asked us to mop, and when they asked us if we’d seen their missing gold earrings we smiled and
said, “Oh, is that so?”
యజమానురాళుళ్ ఇంటోల్ లేని సమయంలో, కొంతమంది యజమానులు వీళళ్తో సంబంధం ఏరప్రుచుకునాన్రు.
అపప్టివరకూ సప్ందన లేక మరమనుషులాల్ బర్తుకుతునన్వాళుళ్, యజమానులు చూపించిన కొంచెం ఆపాయ్యతకీ, కనస్రన్ కీ, వాళుళ్ చేసిన
బాసలు నిజం కావని తెలిసినా లోబడిపోయారు. వాళల్తో ఉనన్ కాసేపూ వీళళ్కి తమలో జీవం నిండినటుట్ ఉండేది. కొందరు నిజంగానే
యజమానులతో పేర్మలో పడాడ్రు. కొందరు తమ భరత్లకి నిజం చెపితే, కొందరు చెపప్లేక తమలో తామే కుమిలి మతిచలించిపోయారు.
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

“ONE OF US made the mistake of falling in love with him and still thinks of him night and
day. One of us said nothing to anyone and slowly lost her mind. One of us filled the sleeves of her white
silk wedding kimono with stones and wandered out into the sea, and we still say a prayer for her every
day.”
కొందరు జపనీస వూరి చివర ‘జపాన టౌన’ అనబడే చినన్ పార్ంతంలో నివాసం ఏరప్రచుకుని లాండీర్ షాపులు,
రెసాట్రెంటస్, నూడుల షాపస్, పళూళ్ కూరగాయల దుకాణాలు, గోర్సరీ షాపస్ లాంటి వాయ్పారాలు పెటుట్కునాన్రు. అమామ్యిలు కూడా భరత్లతో
కలిసి వాటిలోల్ పనిచేసారు. బయట పర్పంచంతో అమెరికనస్ తో సంబంధం ఉండేది కాదు. ఆ నాలుగు వీధుల పర్పంచంలో వాళల్కి జపానోల్
ఉనన్టేట్ ఉండేది. వైదయ్ం అవసరమయితే ఉనన్ ఒకే ఒకక్ జపానీస డాకట్ర దగగ్రికి వెళేళ్వారు. అయితే జపాన టౌన దాటి బయట పర్పంచంలో
తిరిగినపుడు మాతర్ం వివక్షని ఎదురొక్నేవారు. కొందరు అమెరికనస్ వీళళ్ ఇంగీగ్ల్ష ఉచాచ్రణని అనుసరిసూత్ వెకిక్రించడం, పిలల్లు వీళళ్ మీదకి
రాళుళ్ విసరటం చేసేవారు. అమెరికన రెసాట్రంటస్ కి వెళితే, ఎపుడూ ఆఖరున వడిడ్ంచడం, బారబ్రస్ హెయిర కట చెయయ్డానికి ‘జుటుట్ చాలా
గరుకు, తన కతెత్రకి లొంగదు’ అని వంకపెటట్డం నిరాకరించడం లాంటివి ఎదురోక్నేవారు. అయితే అనిన్ చోటాల్ ఎదురుచెపప్కుండా
చిరునవువ్ నవివ్ పకక్కి తొలగిపోయేవారు. కొనాన్ళుళ్ కషట్పడి డబుబ్ సంపాదించి, జపనీస గౌరవంగా బర్తకగలిగే వేరే దేశానికి వెళిళ్పోయి,
తమ సవ్ంత వాయ్పారం చేసుకుంటూ తల ఎతుత్కు బర్తకాలని అనుకునేవారు.
“Because the only way to resist, our husbands had taught us, was by not resisting.“
కొందరు భరత్లు పేర్మగా చూసుకునాన్రు. కొందరు మూరఖ్ంగా ఉంటే కొందరు కూర్రంగా ఉండేవారు. కొందరు తమ పని
తపప్ భారయ్ గురించి పటిట్ంచుకొనే వారు కాదు. కొంతమంది అమామ్యిలు తమ పిర్యులిన్ మరిచ్పోలేక, భరత్లకు నిజం చెపప్లేక మతి
చలించిపోయారు. కొంతమంది తమని వెదుకుక్ంటూ వచిచ్న పిర్యులతో వెళిళ్పోతే, కొంతమంది భరత్లని వదిలిరాలేమని తిరసక్రించారు.
కొంతమంది కూర్రమైన భరత్లని భరించలేక పారిపోతే, కొంతమంది కిడాన్ప చెయయ్బడి వయ్భిచారులుగా మారచ్బడాడ్రు.
ఏ డాకట్రల్ సహాయం లేకుండానే పిలల్లని కనాన్రు. కొందరికి లేక లేక పుడితే, కొందరికి సంవతస్రానికొకరు చొపుప్న
పుటాట్రు. కొందరు పర్సవం ముందు రోజు వరకూ పొలాలోల్ పనిచేసూత్, పర్సవించిన మరునాటి నుండీ బిడడ్ను వీపుకు కటుట్కుని పనులోల్కి
వెళాల్రు. కొంతమంది బిడడ్ని పర్సవించి చనిపోతే, కొందరి బిడడ్లు పర్సవంలోనే చనిపోయారు.
“We gave birth but the baby had already died in the womb and we buried her, naked, in
the fields, beside a stream, but have moved so many times since we can no longer remember where she
is.”
పొలాలోల్ పని చేసుకునేటపుప్డు పసిపిలల్లిన్ గటుట్ మీద వెదురు బుటట్లోల్ పడుకోపెటీట్, ఎదిగిన పిలల్లని వీపుకి కటుట్కునీ
పొలాలోల్ రోజంతా పని చేసుకునాన్రు. పిలల్లు కొంచెం పనులు చేసే వయసు రాగానే తలిల్దండుర్లతో పాటు పొలాలోల్ పనికి వెళాల్రు. పళుళ్
కోయటం, కేర్టస్ సరిద్ పేక చెయయ్డం, పొలానికి నీరు పెటట్డం లాంటి పనులోల్ సహాయం చేసేవారు. కొందరు పిలల్లు ఉతాస్హంగా చేసేత్,
కొందరు కషట్ంగా ఏడుసూత్ సణుగుతూ చేసేవారు. వాళళ్కి బొమమ్లు కొనడానికి డబుబ్లు లేకపోయినా, ఆ పొలాలోల్నే గడిడ్వాములోల్,
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దుముమ్లో, నీటి చెలమలలో రకరకాల ఆటలు ఆడుకునేవారు. వాళళ్ సవ్ంత సృజనతో కొతత్ ఆటలు, ఇషట్మయిన పెంపుడు జంతువులూ,
వాళళ్ అమాయకమయిన నమమ్కాలూ, పేర్మలూ ... వీటితో మళీళ్ తలుల్ల లోకంలో పోయిన వెలుగులు తీసుకొచాచ్రు. అయితే ఇకక్డా
దురదృషట్ం వెంటాడింది. మీసిలస్, డిఫీత్రియా లాంటి జబుబ్లతో కొందరు పిలల్లు చనిపోతే, పొలాలోల్ పురుగులు కుటిట్ కొంతమంది,
పర్మాదాలోల్ కొంత మంది చనిపోయారు.
“And every year, in August, on the Feast of the Dead, we lit white paper lanterns on their
gravestones and welcomed their spirits back to earth for a day. And at the end of that day, when it was
time for them to leave, we set the paper lanterns afloat on the river to guide them safely home. For they
were Buddhas now, who resided in the Land of Bliss.”
ఎదిగిన పిలల్లు రకరకాల పనులు నేరుచ్కుని తలిల్దండర్లకి వాళళ్ ఫారమ్స్, లాండీర్లోల్ ,మోటేలస్ లోనూ సాయం చేసేవారు.
సూక్ల కి వెళిళ్న మొదటోల్ ఇంగీల్ష రాకపోవడంతో, భయం భయంగానూ సిగుగ్ పడుతూనూ ఉండి, ఎపుడూ వెనుక బెంచీలోల్ కూరుచ్ని ఎవరి
దృషిట్లో పడకుండా ఉండేవారు. తొందరలోనే భాష నేరుచ్కుని మాటాల్డటం, చదవటం వచిచ్ంది. వాళల్కేం కావాలో సప్షట్ంగా ధైరయ్ంగా అడిగే
విశావ్సం వచిచ్ంది. అయితే నెమమ్ది నెమమ్దిగా తలుల్లు నేరిప్నవనీన్ దూరమయిపోయాయి. తమ మాతృభాషని మరిచ్పోయారు. పూల పేరుల్,
రంగుల పేరుల్, దేవుళళ్ పేరుల్, నేరుచ్కునన్ పార్రధ్నలు అనిన్టినీ మరిచ్పోయారు. తమ ఆచారాలు పాటించడానికి కూడా ఇషట్పడేవారు కాదు.
తలుల్లు మాటాల్డేదేదీ తమకి అరధ్ం కానటేట్ నటించారు. తలిల్దండుర్ల పదధ్తులూ, వేషభాషలూ వారికి నామోషీగా ఉండేవితమకి తామే
అమెరికన పేరుల్ పెటుట్కునాన్రు. తిండి, మాట, నడత అనీన్ అమెరికన పదధ్తులు నేరుచ్కుని, వాటికి అలవాటు పడిపోయారు. సూక్లోల్ బెసట్
సూట్డెంటస్ గా పేరు తెచుచ్కునాన్రు. రకరకాల పైరజులు పొందారు. అయితే బయట పర్పంచంలో ఒకరిగా కలిసిపోడానికి ఎంత పర్యతిన్ంచినా
వివక్షత వాళళ్ని వదలనేలేదు. అది అరధ్ం చేసుకుని, బయట పర్పంచంలో ఎలా మెలగాలో నేరుచ్కునాన్రు. తమని ఎవరు ఏకెస్పట్ చేసాత్రో,
ఎవరు తిరసక్రిసాత్రో నేరుచ్కునాన్రు. తలిల్దండుర్లాల్ లేబర పనులోల్ మగిగ్పోకుండా ఎదగాలనీ, ఏదేదో కావాలనీ, ఏదో సాధించాలనీ కలలు
కనసాగారు. వీళుళ్ తాము కనన్ పిలల్లేనా అని తలుల్లు ఆశచ్రయ్పోయారు. ఆ కలలు కలల్లై ఎకక్డ వారిని బాధిసాత్యో అని భయపడాడ్రు. తాము
చెయయ్గలిగిందేమీ లేక మౌనంగా ఉండిపోయారు.
“And even though we saw the darkness coming we said nothing and let them dream on.”
రెండో పర్పంచ యుదధ్ం మొదలయియ్ంది. 1941 సంవతస్రం. నెమమ్దిగా వదంతులు రాసాగాయి. ఎకక్డో దేశదోర్హులని
అనుమానం ఉనన్ జపనీస –అమెరికన పేరల్తో లిసట్ తయారవుతోందనీ, రోజు రోజుకీ ఆ లిసట్ పెరుగుతోందనీ వారత్లు రాసాగాయి.
అకక్డకక్డా జపనీస పురుషులు బయటకి వెళిళ్న వాళుళ్ తిరిగి ఇంటికి రాలేదు. కొంతమందిని పొలాలోల్ పని చేసుకుంటుంటే వచిచ్
బెదిరించారనీ - కొందరిని అరెసట్ చేసి టైరనస్ లో ఎకక్డికో దూరంగా తీసుకు వెళిళ్ విచారిసుత్నాన్రనీ, వాళళ్ని అటునుంచి అటే దేశం నుంచి
పంపేసాత్రనీ – జపనీస వాళళ్కు చెందిన వాయ్పారాలను సావ్ధీనం చేసుకుంటునాన్రనీ – ఇలా రకరకాల వారత్లు వినబడసాగాయి. పెరల
హారబ్ర దాడి జరిగిన రాతిర్ జపాన విమానాలకు సిగన్లస్ అందించారనీ - శతుర్వులకు రహసయ్ంగా వారత్లు చేరుసుత్నాన్రనీ – రైతులు వారి
పొలాలోల్ని షెడస్ లో వేలకొదీద్ ఆయుధాలు దాచారనీ – ఈ రైతులు అందరూ మారు వేషంలో ఉనన్ జపాన ఆరీమ్ అనీ రకరకాలుగా పుకారుల్,
పేపరల్లో వారత్లూ రావడం మొదలెటాట్యి. జపనీస వారి ఇళల్కు టెలిఫోన లైనస్ కట చేసారు. బేంక అకౌంటస్ సీజ చేసారు. ఇనూస్య్రెనస్
కంపెనీలు ఇనూస్య్రెనస్ కేనిస్ల చేసాయి.

చుటుట్పకక్ల అందరూ వీళళ్ని అనుమానంగానూ భయంగానూ చూడసాగారు. ఎదురుపడితే

భయంగా తపుప్కుపోవడం మొదలుపెటాట్రు. ఊరు వదిలి వెళిళ్పోమని బెదిరిసూత్ జపనీస ఇళల్కు అజాఞ్త ఉతత్రాలు రాసాగాయి. బయట
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అకక్డకక్డా ఒంటరిగా దొరికిన జపనీస మీద దాడులు జరగసాగాయి. ఎపుడు ఎవరి ఇంటి తలుపు తటిట్ ఎవరిని తీసుకుపోతారో తెలీని
భయంతో బర్తకసాగారు. తమ ఇళళ్లోల్ జపాన కి చెందిన వసుత్వులనీన్, ఫోటోలతో సహా తగులబెటేట్సారు.
1942 జనవరిలో జపనీస జాతీయులంతా పర్భుతవ్ంతో పేరుల్ రిజిసట్ర చేసుకుని, వాళళ్ దగగ్రునన్ ఆయుధాలు, శతుర్వులకు
సిగన్లస్ ఇవవ్డానికి అవకాశం ఉండేవనీన్, టారచ్ లైటస్ తో సహా అపప్గించాలని ఉతత్రువ్లు వచాచ్యి. తరువాత ‘జపనీస వాళెళ్వరూ
ఇంటినుండి ఐదు మైళుళ్ దాటి వెళళ్డానికి లేదు. రాతిర్ ఎనిమిది తరువాత బయటకు రావడానికి లేదు. పెదద్ గుంపులుగా కనిపించకూడదు.’
లాంటి రూలస్ వచాచ్యి. పిలల్లు బయట ‘I am Chinese‘ అనన్ బేడజ్ లు తగిలించుకుని తిరగసాగారు. ‘శతుర్దేశానికి సంబంధించిన
అందరినీ యుదధ్ం ముగిసేవరకూ దూరంగా మారుమూల పార్ంతానికి తరలిసాత్రని’ రేడియోలో వారత్లు రాసాగాయి. రోజురోజుకీ ఆఫీసరుల్
తీసుకుపోతునన్ వాళళ్ సంఖయ్ పెరుగుతోంది. ఎవరికివారే ఆ జాబితాలో తమ భరత్ల పేరు ఉండి ఉండదులే, వారు అనుమానం కలిగించే
పనులేమీ చెయయ్లేదు కదా అని భరోసా తెచుచ్కునేవారు. ఎవరనాన్ తమ మీద కంపల్యింట చేసుత్నాన్రేమో అని అనుమానం. ఎవరై
ఉంటారు, తమ లాండీర్కి రోజూ వచేచ్ రెగుయ్లర కసట్మరోస్ల్ ఒకరా, లేక తమ మీద ఎపుప్డనాన్ ఎందుకనాన్ కోపం తెచుచ్కునన్ పొరుగువారా?
తమలోనే ఎవరనాన్ ఇనాఫ్రమ్రస్ ఉనాన్రేమో, తమకి ఇషట్ం లేని వాళళ్ గురించి అఫీసరల్కి తపుప్డు సమాచారం ఇసుత్నాన్రేమో అనన్ అనుమానం
కూడా రాసాగింది. ఎవరిని నమామ్లి , ఎవరిని నమమ్కూడదు? తమ వాళెల్వరితోనైనా మాటాల్డటానికి కూడా తాము రహసాయ్లు
మారుచ్కుంటునాన్రని అనుమానిసాత్రేమో అని భయం.
కొనాన్ళళ్కి ‘జపనీస అందరూ ఊరు వదిలి వెళళ్డానికి
రెడీగా ఉండాలనీ, వాళళ్ని యుదధ్ం ముగిసేవరకూ కేష్మమైన చోటికి
తరలిసాత్మనీ ’ శానార్ఫ్నిస్సోక్ వీధులోల్ నోటీసులు వెలిసాయి. అందరూ
వెళళ్డానికి అనిన్ ఏరప్టుల్ చేసుకునాన్రు. తమ వాయ్పారాలు లీజుకి
ఇచుచ్కునాన్రు. షాపులో సరకులనీన్ చవకగా అమేమ్సుకునాన్రు. విలువైన
వసుత్వులూ, తిరిగి వచాచ్క వాడుకోవటానికి కొంత గోర్సరీలు బేస మెంటస్
లో, ఏటికస్ లోనూ దాచిపెటుట్కునాన్రు. పిలల్లకీ తమకీ కావాలిస్న
సామానులు సరుద్కుని గూళుళ్ వదిలి వెళళ్డానికి సిదధ్మయాయ్రు. వెళేళ్ రోజు
వచిచ్ంది. వెళుత్నన్ వారిలో రకరకాల ఉదేవ్గాలు. కొందరు ఏడుసూత్ వెళితే, కొందరు పిచిచ్గా కారణం లేకుండా నవువ్తూ వెళాల్రు. కొందరు
తతావ్లు పాడుకుంటే, కొందరు అవమానంతో తలదించుకు వెళాల్రు. కొందరు నిరాశతో వెళితే, కొందరు అసహయ్ంతో వెళాల్రు. కొందరు మళీళ్
తొందరగా తిరిగి రావాలని కోరుకుంటూ వెళితే, కొందరు మళీళ్ అకక్డికి రాకూడదని అనుకుంటూ వెళాల్రు. చినన్పిలల్లు కొందరూ ఏమీ
తెలీకుండా నవువ్తూ వెళితే, కొందరు వెనకిక్పోదామని ఏడుసూత్ వెళాల్రు. వెళుత్నన్ వీళళ్ను అమెరికనుల్ తమ కిటికీల పరదాల చాటునుంచి
చూసారు. వాళళ్ందరి ముందూ అవమానంతో, బాధతో, సిగుగ్తో కుచించుకుపోయి, తమ సరవ్ం కోలోప్యిన ఓ జాతి పౌరులు, ఎవరితో ఏమీ
మాటాల్డకుండా, ఎవరి నుండీ వీడొక్ళుళ్ లేకుండా మౌనంగా నిషర్క్మించారు.
“Masayo left after saying good-bye to her youngest son, Masamichi, at the hospital in San
Bruno, where he would be dead of the mumps by the end of the week. Haruko left a tiny laughing brass
Buddha up high, in a corner of the attic, where he is still laughing to this day.”

øöeTT~

కౌముది

www.koumudi.net

qe+ãsY

2014

www.koumudi.net

100
9

పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

జపనీస వారి వాయ్పారాలు మూతపడాడ్యి. అమేమ్సినవీ , లీజుకి తీసుకునన్వీ పేరుల్ మారచ్బడాడ్యి. వాళుళ్ ఎకక్డునాన్రో ఎలా
ఉనాన్రో అని అమెరికన పర్జలోల్ ఊహాగానాలు మొదలయాయ్యి. వాళుళ్ ఊరు వదలివెళాళ్లని నోటీస బోరుడ్లు చూసినపుడు, వాళళ్ంతా ఒకక్
మాటకూడా మాటాల్డకుండా, కేవలం ఆలోచనతో తల వూపుతూ వెళళ్డం గురుత్కు చేసుకునాన్రు. తమకి నమమ్కంగా సేవలు చేసిన వాళళ్ని,
వాళళ్ షాపులకు వెళితే ఆపాయ్యంగా పలకరిసుత్ండేవారిని పేరుపేరునా గురుత్చేసుకునాన్రు. అమెరికనల్ పిలల్లు వాళళ్ కాల్సేమ్టస్ హఠాతుత్గా
కనిపించకపోవడం, వాళేళ్మయాయ్రో రకరకాల కథలు వినడంతో, వాళళ్ గురించి దిగులు పడసాగారు. అమెరికనస్ లో కూడా కొంతమంది
జపనీస అమాయకులని నమిమ్తే, కొంతమంది మాతర్ం వాళుళ్ వెళిల్పోవడంతో రిలీఫ ఫీలయాయ్రు. కొందరైతే జపనీస వలన ఎపుడూ తమకి
కషట్ం కలగకపోయినా, ‘ఏ పుటట్లో యే పాముందో ఎవరికీ తెలుసు? ఎవరిని నమమ్గలం?’ అని అనుకునాన్రు. కొందరు తమ పొరుగున
ఉండే జపనీస, వాళుళ్ ఉనన్టుట్ కూడా ఎపుప్డూ తెలీనంత నిశశ్బద్ంగా ఉండేవారనీ, వాళళ్వలల్ తమకేమీ ఇబబ్ంది కలగలేదనీ చెపుప్కునాన్రు.
“for a moment the town feels oddly naked, and it is almost as if the Japanese were never
here at all .”
రోజులు గడుసుత్నన్కొదీద్ జపనీస కోసం పెటిట్న నోటీస బోరుడ్లు నెమమ్దిగా వరాష్లకి వెలసి పోవడం మొదలుపెటాట్యి.
కొనాన్ళళ్కి మొతాత్నికి అసలు ఆనవాళుళ్ కనిపించకుండా పోయాయి. అపుప్డపుప్డూ జపనీస పిలల్ల నుండి, వాళళ్ ఫెర్ండస్ కి ఉతత్రాలు వచేచ్వి.
అందులో తాము ఓ ఎడారిలో కేంప లో ఉనాన్మనీ, ఇంకా కొనాన్ళుళ్ ఇకక్డే ఉండాలట అని వార్సారు. అయితే పోసట్ మాన , జపనీస కి
ఉతత్రాలు రాసేత్ అరెసట్ చేసాత్రని భయపెటట్డంతో పిలల్లు తిరిగి జవాబు వార్యలేదు. కొనాన్ళళ్కి ఆ ఉతత్రాలు ఆగిపోయాయి.
రాతుర్ళుళ్ జపనీస వారి ఇళళ్ తలుపులు పగలగొటిట్ ఫరిన్చరూల్, అటకలోల్ దాచుకునన్ సామనులూ దోచుకుపోయారు. కారుల్
పగలగొటిట్ దోచుకునాన్రు. వారి ఇళల్ను వేరేవాళుళ్ ఆకర్మించుకునాన్రు. నెమమ్దిగా అమెరికన పొలాలోల్నూ, ఇళల్లోనూ జపనీస వాళుళ్ చేసిన
పనులనీన్ ఆఫిర్కన-అమెరికనస్, మెకిస్కనుల్, చైనీస లాంటి ఇతరులు చెయయ్డం మొదలుపెటాట్రు. ఓ సంవతస్రం గడిచేసరికి ఎకక్డా ఒకపుప్డు
జపనీస ఉండి వెళిళ్న గురుత్లు కూడా లేకుండా పోయాయి. వాళళ్ పేరుల్ కూడా అందరూ మరిచ్పోయారు. అపుప్డపుప్డూ ‘నెవాడా, యూటా
ఎడారులోల్కి మొతత్ం జపనీస అందరినీ తరలించారానీ, వారిని ఆ దగగ్ర పార్ంతాలోల్ని పొలాలోల్ పనులకు పెటాట్రనీ, అపుప్డపుప్డూ రాతుర్ళుళ్
ఆకలితో అలమటిసూత్నన్ కొందరు జపనీస పిలల్లు పర్కక్నునన్ ఊరల్లో కనిపిసుత్నాన్రనీ వారత్లు వినిపించేవి, కానీ అవి ఎంతవరకూ నిజమో
ఎవరికీ తెలీదు. పర్భుతవ్ం మాతర్ం ‘దేశంలో శాంతి భదర్తల దృషాట్య్ పర్భుతవ్ం చేసిన సూచనతో, వాళుళ్ ఇషట్పూరవ్కంగానే తరలి వెళాల్రనీ,
కేష్మంగానూ సంతోషంగానూ ఉనాన్రనీ, సమయం వచిచ్నపుడు వివరాలు వెలల్డి చేసాత్మనీ’ చెపిప్ చేతులు దులుపుకుంది. ఇక వాళళ్ని మళీళ్
చూడలేమేమో అని అమెరికన పర్జలు అనుకుంటునన్టుట్గా పుసత్కం (కథ కాదు) ముగుసుత్ంది.
“All we know is that the Japanese are out there somewhere, in one place or another, and
we shall probably not meet them again in this world.”
ఆఖరి వాకయ్ం చదవటం పూరిత్ కాగానే కొంతసేపు మనలిన్ నిసృహ, బాధ, అసహనం, దిగులు చుటుట్ముడతాయి. ఒక వరగ్ం
మీద దేవ్షం తోనో, కోపంతోనో వివక్షత పెంచుకోడం, వెలివెయయ్డం లేదా హింసించడం లోకంలో కొతత్కాదు. నాటి అయోధయ్ గొడవల నుండీ,
9/11 వరకూ, అవుట సోరిస్ంగ పేరుతో తమ ఉదోయ్గాలను తనున్కుపోతునాన్రని ఏషియనల్ పర్తయ్క్షంగానే దేవ్షానిన్ చూపినవాళూళ్ ఉనాన్రు.
ఉనామ్దులాల్ విచక్షణ లేకుండా అమాయకుల మీద కక్ష తీరుచ్కునన్వాళూళ్ ఉనాన్రు. చరితర్ పునరావృతమైతే ఇపప్టి పరిసిథ్తులెలా ఉంటాయా
అని ఆలోచిసేత్ జవాబు దొరకదు. పరాయినేల మనం ఎంత కౌగలించుకునాన్ పరాయిగానే ఉండిపోతుందా? ఎపప్టికీ మన సవ్ంతగడడ్ మీద
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వరగ్ వివక్షతలూ, కక్షలూ, దేవ్షాలు లేకుండా మనలేని మనం, పరాయిదేశం తన రక్షణకోసం చేసిన పనులని వేలెతిత్ చూపే హకూక్,
అనాయ్యమని అరిచే అరహ్తా మనకుంటుందా? ఏమో?
రచయితిర్ తన మొదటి పుసత్కం వార్సుత్నన్పుప్డు, వివరాల కోసం జపనీస-అమెరికనస్ తో మాటాల్డినపుడు, కొందరు
మహిళలు చెపిప్న తమ కథలు ఈ పుసత్కానికి పేర్రణ కలిగించాయట. ఈ పుసత్కం 2011 లో National Book Award for Fiction కు
నామినేట చెయయ్బడింది. 2012 సంవతస్రానికి గానూ Langum Prize for American Historical Fiction (2011), the
PEN/Faulkner Award for Fiction, Prix Femina Étranger అవారుడ్లు గెలుచుకుంది.

కొనిన్ పుసత్కాలు మనలిన్ వెంటాడుతాయి. ఎనాన్ళళ్ తరువాతయినా, అపుప్డపుప్డూ కనీసం కొనిన్ వాకాయ్లు హఠాతుత్గా
గురొత్చిచ్ ఉకిక్రిబికిక్రి చేసాత్యి.

అలాంటి పదునైన వాకాయ్లు ఇందులో చాలా ఉనాన్యి. అవి మనలిన్ వెంటాడుతాయి. మనసుని

మెలిపెడతాయి. మొతత్ం కథ Come Japanese, First Night, Whites, Babies, Children, Traitors, Last Day, The
Disappearence అనే ఎనిమిది భాగాలోల్ చెపప్బడింది. మొదటి ఏడు భాగాలలోనూ జపనీస వనితల తరపున వినిపించిన కథ, ఆఖరి
భాగంలో అమెరికనస్ తరపున వినిపిసుత్ంది. కథ ఒకోక్ భాగంలో వాళళ్ జీవితంలో ఒకోక్ దశనీ, ఒకొక్కక్రి కథనీ ఒక చినన్వాకయ్ంతో వివరిసూత్
కథ సాగుతుంది. ఏ పాతర్కీ పేరుల్ండవు. అయితే హటాతుత్గా ఒక పాతర్ ముందుకొచిచ్ తన కథని కాసత్ వయ్కిత్గత సాథ్యిలో చెపుతుంది, అదీ
ఒకటి రెండు వాకాయ్లోల్నే. అంతే, ఇక ఆమెని వదలి అకక్డినుండి ముందుకెళాళ్లి అంటే మనవలల్ కాదు. ఒకటి రెండు వాకాయ్లోల్ ఒక గుండెని
చికక్బటేట్ సంఘటనని చెపప్గలిగిన నైపుణయ్ం చూడటం నావరకూ ఇదే మొదలు. కథనంలో అందానిన్, శకిత్నీ తెలుసుకోవాలంటే పుసత్కం నుండి
కొనిన్ వాకాయ్లు చూడాలి.

Come, Japanese!
On the boat we were mostly virgins. We had long black hair and flat wide feet and we were
n ot
very tall. Some of us had eaten not hing but rice gruel as young girls and had slightly bowed legs, and some of us
were only fourteen years old and were still young girls ourselves.
At night we dreamed of our husban ds. We drea med of new wooden sandals and e ndless bolts of
indigo silk a nd of living, one day, in a house with a chimney. We dreamed we were lovely and t all. We dreame d
we were back in the rice paddies, which we had so desperately wanted to escape.
First Night
That night our new husbands took us quickly. They took us calmly. They took us gently, but firmly,
and without saying a wo rd. They too k us as we stared up blankly at the ceiling and waited for it to be over, no t
realizing that it would not be over for years.
They took us with more skill th an we had ever been taken before and we knew we would always
want them. They took us swiftly, repeatedly, and all throughout the night, and in the morning when we woke we
were theirs.
Whites
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We put awa y our mirrors. We stopped combing our hair. We forgot a bout makeup. Wheneve r I
powder my nose it ju st looks like f rost on a mountain. We forgot a bout Buddha. We forgo t about God. We
developed a coldness inside us that still has not thawed. I fear my soul has died.
We loved them. We hated them. We wanted to be them.
IT WAS THEIR WOMEN who taug ht us the things we most needed to know. How t o light a sto ve.
How to mak e a bed. How to answer a door. How to shake a hand. How to operate a faucet , which many of us
had never seen in our lives. How to dial a telephone. How to sound cheerful on a telephone even when you were
angry or sa d. How to fry an egg. . How to wash a lipstick stain out of your husba nd’s favorite white sh irt even
when that lipstick stain was not yours. How to talk to a husband. How to argue with a husband.
Without us, what would they do? Who would pick the strawberries from their fields? Who would get
the fruit do wn from the ir trees? Wh o would wash their carr ots? Who would scrub t heir toilets? Who would mend
their garments? Who would iron their shirts? Who would fluff their pillows? Who would change their sheets? Who
would cook their breakfasts? Who would clear their tables? Who would soothe their children? Who would bathe
their elderly? Who woul d listen to their stories? Who would keep their secrets? W ho would tell their lies? Who
would flatter them? Who would sing for them? Who would dance for them? Who would weep for them ?
Babies
We gave birth under oa k trees, in summer, in 1 13-degree heat. We gave birth beside woodstoves
in one-room shacks on the coldest nights of the year. We gave birth on windy islands in the Delta six months after
we arrived, and the babies were tiny, and translucent, and after three days they die d. We gave birth nine months
after we arrived to perfect babies with full heads of black hair.
land.

We gave birth to babies that were American citi zens and in whose names we could finally lea se

We gave birth to babies with six fingers and looked the other way as the midwife began to sharpen
her knife. You must have eaten a crab during your pregnancy. We contracted gonorrhea on our first night with our
husband and gave birth to babies that were blind. We gave birth to twins, which were consider ed bad luck, and
asked the midwife to make one a “day visitor.”
The Children
THEY HAD THINGS to keep them safe. A red bottle cap. A glass marble. They had secret word s
that they whispered to t hemselves whenever th ey felt afraid . They had favorite siste rs in whose arms they could
instantly fall asleep. They had hated older brothers with whom they refused to be left alone in a room. He’ll kill me.
They had dogs from whom they were ins eparable and to whom they could tell all the thing s t hey could n ot tell
anyone else. I broke Papa’s pipe a nd buried it under a tre e. They had their own rules. Never sleep with your
pillow facin g toward th e north. (Hoshiko had gone to sleep with her pillow facin g toward th e north and in the
middle of th e night she stopped br eathing and died). They had their own rituals. You must always throw salt
where a hobo has been. They had their own beliefs. If you see a spider in the morning you will have good luck.
Some of us preferred our daughters, who were gentle and go od, and some of us , like our mothers
before us, preferred our sons. They’re the better gain on the farm. We f ed them mo re than we did their sist ers.
We sided w ith them in arguments. We dressed them in nicer clothes. We scraped up our last pennies to take
them to the doctor whenever they came down with fever, while our daughters we cared for at home.
If their pictu res appeared at the end of the yearbook they p retended not to mind. “That’s just t he
way it is,” they said to themselves. And, “So what?” And, “Who cares?” cares?” Because they knew that no matter
what they did they would never really fit in. We’re just a bunch of Buddhaheads.
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Still, they dreamed. One swore she would marry a preacher so she wo uldn’t have t o pick berr ies
on Sundays. One wanted to save up enough money to buy his own farm. One wanted to become a tomato grower
like his father. ...And even though we saw the darkness coming we said nothing and let them dream on.
Traitors
What did we know, exa ctly, about the list? The list had be en drawn u p hastily, on the mornin g of
the attack. The list had been drawn up more t han one ye ar ago. The list had be en in existence for almost ten
years….It was nearly impossible to get your name on the list. It was extremely eas y to get you r name on t he list.
The list was endless.
EVERY EVENING, at dusk, we began burning our things: old bank statements and diaries,
Buddhist family altars, wooden chopsticks , pa per lanterns, photographs of our un smiling relatives back h ome in
the village in their strange country clothes. I watched my brother’s face turn to ash and float up into the sky.
WE FELT CLOSER to our husbands now, than we ever had before.
Now whenever I speak to someone, I have to ask myself, “Is this someone who will betray me?”
Last Day
Some of us left weepin g. And some of us left singing. One of us left with her ha nd held ove r her
mouth and hysterically laughing. A few of us
left drunk. Others of
us left quietly, with ou r heads bowed,
embarrassed and ashamed.
Haruko left a tiny laughing brass Buddha up high, in a corner of the attic, where he is still laughing
to this day. Takako left a bag of rice beneath the floorboards of her kitchen so her family would have something to
eat when they returned.
One man left East First Street in Los Angeles with a white wooden box filled with h is wife’s ash es
hanging from a silk sash around his neck. He talks to her all day long.
A Disappearance
IN AUT UMN there is no Buddhist harvest festival on Main Street. No Chrysanthemum Feast. No
parade of bobbing paper lanterns at dusk. No children in lo ng-sleeved cotton kimonos singing and dancing to the
wild beating of the drums until late in the night. Because the Japanese are gone, that’s all.
OUR MAYOR has assured us there is no need for alarm. “The Japanese are in a safe place,” he is
quoted as saying in this morning’s Star Tribune. He is not at liberty, however, to re veal where that place is. “They
wouldn’t be safe now, w ould they, if I told you w here they were.” But what place could be safer, some of us ask,
than right here, in our own town?
These are, the ma yor reminds us, extraordinary times. We are part of the battle front now, a nd
whatever must be done to defend t he country must be done. “There will be some things that people will see,” he
tells us. “And there will be some things that people won’t see. These things happen. And life goes on.”

Some Interesting Links:
పికచ్ర బైరడస్ గా వచిచ్న వారిలో జీవించి ఉనన్ వారితో 1995 లో జరిపిన ఒక ఇంటరూయ్ ఇకక్డ చూడొచుచ్.
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ఈ పుసత్కం గురించి రచయితిర్ తో ఇంటరూయ్ ఇకక్డ.
రచయితిర్ పరిచయం: Julie Otsuka కాలిఫోరిన్యాలో పుటిట్ పెరిగిన, అమెరికన-జపనీస
సంతతికి చెందినవారు. ఆమె ఫైన ఆరట్స్ లో మాసట్రస్ డిగీర్ పొందారు. 2002 లో ‘When The Emperor
Was Devine’, 2011 లో ‘Buddha in The Attic’ అనే రెండు నవలలు వార్సారు. ఆమె రెండవ నవల
వివిధ సాహితయ్ సంఘాల నుండి గురిత్ంపును అవారుడ్లను పొందింది. ఆమె కొనిన్ పతిర్కలకు కథలు, వాయ్సాలు
కూడా వార్సారు. ఆమె రచనల గురించి మరినిన్ వివరాలు ఆమె వెబైస్ట లో చూడవచుచ్.
(Pictures Source: Internet; Nytimes.com)
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The Time Keeper
“There is a reason why God limits our days. To make each one precious.”

కాలం మనిషికి దేవుడిచిచ్న వరం. అది ఎవరికోసమూ ఆగదు. నిరంతరం
ముందుకు సాగుతూనే ఉంటుంది. దానిన్ వెనకిక్తిపేప్ శకిత్ గానీ, ఆపే శకిత్ గానీ ఎవవ్రికీ లేదు. అది
అందరికీ తెలిసినా సరే, పర్తీ వాళళ్కీ కాలానిన్ వెనకిక్ తిపెప్యాయ్లనో, లేదా ముందుకు
పరిగెటిట్ంచెయాయ్లనో ఎపుడూ ఆరాటమే. ఆ ఆరాటంలో మనిషికి జీవించడం మరిచ్పోయి, కాలం వెంట
పరుగులు తియయ్డంతోనే సరిపోతుంది. రోజుకి ఇరవైనాలుగు గంటలు కాదు, నలభై ఎనిమిది
గంటలునాన్ సరే సరిపోతాయని భరోసా లేదు. ఆ పరుగులోల్నే మన జీవితం అంతా గడిచిపోయిందనీ,
వెనకిక్ చూసుకుంటే తలుచుకుని మురిసిపోడానికీ, అపురూపంగా తడుముకోడానికీ మనవైన క్షణాలని
మూటగటుట్కోలేదనీ తెలిసేసరికి చాలా ఆలసయ్ం అయిపోతుంది.
గతం గతః అనో, గతము తలచీ వగచే కనాన్ సౌఖయ్మే లేదనో ఎవరి అనుభవానిన్
బటిట్ వాళుళ్ నిరవ్చించారు. అయితే గతమెనన్డూ గడిచిపోయినది కాదు. అది మనిషికి తన జీవితంలో
గడిచిన అనుభూతులతో, భవిషయ్తుత్ మీద ఆశనీ, వరత్మానానిన్ గడిపే బలానిన్వావ్లి. లేదా గతంలోని అనుభవాలు పాఠానిన్ నేరిప్, జీవితానిన్
సరిగా నడిపించుకునే వివేకానిన్ కలిగించాలి. ఒక రేడియో పోర్గార్మోల్ వాఖాయ్త, ఎనోన్ కషాట్లు, చేదు అనుభవాల తరువాత ఇపుడిపుడే సకెస్స
పొందిన ఒక పాప గాయనిని ఇలా అడిగాడు. ‘మీరు నడిచి వచిచ్న దురదృషట్కరమైన రోజులూ, దారులూ మీరు ఈరోజు ఈ సిథ్తిలో
ఉండటానికి సహాయపడాడ్యి అనుకుంటారా, లేక అవి తలుచుకోడానికి కూడా ఇషట్పడరా?’ అని అడిగితే ఆమె ‘ఆరోజులు నాకెంతో
సూప్రిత్నిసాత్యి. అవి నాకు భవిషతుత్ మీద ఆశని కలిగించాయి. ఈరోజు ఈసిథ్తికి నేను చేరుకోడానికి ఆ వైఫలాయ్లే కారణం. వాటికి నేనెంతో
ఋణపడి ఉంటాను’ అని చెపిప్న జవాబు నాకు చాలా ఆశచ్రాయ్నిన్, ఒకరకమైన ఇషాట్నిన్ కలుగచేసింది.
కాలానిన్ లెకక్లు వేసుకుంటూ మన చేతిలో ఉనన్ క్షణాలని మరచిపోతునన్వాళళ్కోసం, మారచ్లేని గతం తలుచుకుని
వగసూత్నో, తెలియని భవిషయ్తుత్ కోసం ఎదురుచూసూత్నో, మనం మలుచుకోగలిగిన వరత్మానం విలువ గురిత్ంచడంలేదనీ, మనం
ఇషట్పడేవాళళ్నూ మనలిన్ పేర్మించేవాళళ్ను నిరల్క్షయ్ం చెయయ్కుండా పర్తీ క్షణానీన్ జీవితానిన్ సంతృపిత్గా మలచుకోవాలనీ గురుత్చేసూత్ Mitch
Albom వార్సిన పుసత్కం The Time Keeeper. ‘పర్తీ పనికీ ఓ సరైన సమయం ఉంటుంది. ఏదీ ముందూ కాదు, ఆలసయ్మూ కాదు.
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పర్తీదానికీ ఓ కారణం ఉంటుంది. అది అరధ్ం చేసుకుంటే అసంతృపుత్లుండవు, చేజారిన క్షణాలుండవు’ అంటూ మనిషికి కాలానిన్ లెకిక్ంచడం
అనేది శాపంగా ఎలా మారిందో, Father Time అనే అతని కథ దావ్రా చెపుతారు.

“As mankind grew obsessed with its hours, the sorrow of lost time became a permanent hole
in the human heart.”

అనగా అనగా ఇపప్టికి ఓ ఆరువేల ఏళళ్కు ముందు డార అనే వయ్కిత్ ఉండేవాడు. అతనే మొటట్మొదటగా టైం
కనుకుక్నన్వాడనన్మాట (Father Time). డార, ఏలీ, నిమ ఈ ముగుగ్రూ చినన్పప్టి నుంచీ సేన్హితులు. చినన్పప్టి నుంచీ డార కి, తను
తీసుకునే వూపిరితో సహా పర్తీదీ లెకక్పెటట్డం ఆలవాటు. డోర కి ఏంతో ఇషట్మయిన ఏలీతో పెళల్యి, ముగుగ్రు పిలల్లు పుటాట్రు. వయసు
పెరుగుతునన్ కొదీద్ డోర కి అనిన్టినీ కొలిచే అలవాటు కూడా ఎకుక్వయియ్ంది. తనకి సంబంధించిన పర్తీ విషయానిన్, ఏదో ఒక లెకిక్ంపు తోనే
గురుత్ పెటుట్కునేవాడు. ఎండా, నీడ, చీకటీ , వెలుతురూ, నీళూళ్ ...ఒకక్టనేమిటి, కనిపించిన పర్తీదానిన్ కొలవడం ఒక వయ్సనం
అయిపొయింది. అందరూ అతనిన్ పిచోచ్డు అనుకునేవారు. అతను నీడతో కాలానిన్ కొలవడం (సన డయల), రాళళ్ను చెకిక్ చందుర్డిలో
మారుప్లు కొలవడం, గినెన్కు చిలుల్పెటిట్ నీళుళ్ కారుతుంటే సమయం లెకిక్ంచడం లాంటి కొలత పనిముటుల్ కనిపెటాట్డు.
నిమ తను కోరుకునన్టుట్గానే బలవంతుడయిన రాజయాయ్డు. అందరీన్ తన బానిసలుగా చేసుకునాన్డు. పర్సుత్తం అతనికి
సవ్రాగ్నికి చేరగలిగేంత ఎతైత్న భవనం కటిట్, సవ్రాగ్నిన్ కూడా ఆకర్మించుకోవాలనన్ కోరిక. దానికోసం పగలూ రాతీర్ లేకక్లేనంతమంది
బానిసలతో ఆ భవనం కటిట్సుత్నాన్డు. నిమ కి డార దగగ్రునన్ పనిముటల్ గురించి తెలిసింది. వాటితో తన భవనానికి ఇంకా శకిత్ వసుత్ందని, అవి
తనకిమమ్ని అడిగితే డార నిరాకరించాడు. అతనిని ఊరు విడిచి పొమమ్ని ఆదేశించాడు నిమ. డార, ఏలీ ఇదద్రూ పిలల్లిన్ డార తలిల్దండుర్ల
దగగ్ర వదిలేసి, ఊరవతల ఎకక్డో కొండల మీదకి వెళిళ్ ఉండసాగారు. అపుప్డు కూడా డార తన లెకక్లు మరిచ్పోలేదు. రోజులు, నెలలు
లెకిక్సూత్ కేలండర కూడా కనిపెటాట్డు.
కొనాన్ళళ్కు ఏలీ జబుబ్ పడి, దానితో చాలా బాధపడి, కీష్ణించి చివరి క్షణాలోల్కి చేరుకుంది. ఆమె బాధ చూసూత్ ఏమీ
చెయయ్లేక డార బాధపడాడ్డు. అతనికి ఆమెని రకిష్ంచుకోవాలంటే కాలానిన్ ఆపడమొకక్టే మారగ్ం అనిపించింది. నిమ కటిట్న భవనం మీదకి
వెళిళ్ దేవుడితో మాటాల్డి కాలానిన్ ఆపమని అడగాలనుకుని, పరుగు పరుగున వెళిళ్ ఆ భవనం ఎకక్డం మొదలెటాట్డు. డార పరుగున వెళల్డం
చూసి, అకక్డునన్ వేలమంది పనివాళూళ్ సవ్రగ్ం, భూమి కలిసే సమయం వచేచ్సిందేమో అని ఆతర్ంతో మూకుమమ్డిగా తోసుకుంటూ ఎకక్డం
మొదలెటాట్రు. దానితో ఆ భవనం కంపించి, మొదలూ చివరా కాలిపోయి మధయ్భాగం ఒకటే గాలిలో వేలాడుతూ ఉండిపోయింది. అందరూ
దానిమీద నుండి అనిన్వైపులకీ విసిరెయయ్బడితే, డార విసురుగా ఒక పెదద్ చీకటి గుహలోకి విసిరేయబడాడ్డు.
ఏలీని రకిష్ంచలేకపోయినందుకు బాధపడుతూ వెకిక్ వెకిక్ ఏడాచ్డు డార. కొంచెం తేరుకుని చూసేటపప్టికి ఎదురుగా ఒక
వృదుధ్డు కనిపించాడు. నువువ్ దేవుడివా అని డార అడిగితే, నేను దేవదూతను అని చెపాప్డు. ‘నీకు తెలీకుండానే నువువ్ భూమి మీద ఉనన్పుప్డు
ఒక పెదద్ తపుప్పని మొదలెటాట్వు. అది నీ తరువాతి తరతరాల గతీ మారేచ్సుత్ంది. నీకు తెలీకుండా కాలానిన్ లెకిక్ంచాలనీ, నీ అదుపులో
ఉంచుకోవాలనీ అనుకునాన్వు. ఒకసారి మనిషిలో రగిలిన కోరిక అకక్డితో ఆగకుండా, కారిచ్చుచ్లా చుటుట్ముడుతుంది. అందులో చికుక్కునన్
మనిషి జీవించడం మరిచ్పోతాడు. దీనిన్ మొదలెటిట్నందుకు పర్తిగా నువీవ్ గుహలోనే ఉండు. నీకు చావు రాదు, ఆకలి దపుప్లుండవు, వయసు
పెరగదు.’ అనాన్డు. ‘నాకెందుకీ కోరని వరం’ అనాన్డు డార దుఃఖంతో. ‘పిచిచ్వాడా ఇది వరం కాదు, శాపం. ముందుముందు

నీకే

తెలుసుత్ందిలే’ అనాన్డా దేవదూత. డార కనీన్ళళ్తో ఆ దేవదూత ఒక కొలను సృషించాడు. ‘సవ్రగ్మూ భూమీ కలిసినపుప్డు నీకు విముకిత్
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కలుగుతుంది. అపప్టివరకూ నువువ్ మొదలెటిట్న కాలానిన్ లెకిక్ంచడం కలిగించే దౌరాభ్గాయ్నిన్ నీ చెవులారా విని తెలుసుకో’ అని బదులిచిచ్
మాయమయిపోయాడు దేవదూత.
ఆ గుహలోనుంచి బయట పడాలని డార విశవ్పర్యతాన్లు చేసాడు కానీ సాధయ్ం కాలేదు. ఆ కనీన్ళళ్ కొలనులోనుంచి ఇంకా
ఇంకా టైం కావాలని, ఉనన్ టైం చాలడం లేదనీ, కాలానిన్ తొందరగా గడవమనీ, నెమమ్దిగా సాగమనీ ...ఇలా రకరకాలుగా వేడుకుంటూ,
వాపోతూ వేలవేల గొంతులు వినిపించసాగాయి. డార చెవులు మూసుకునాన్కూడా వాటిని వినడం తపిప్ంచుకోలేకపోయాడు. భారయ్నీ పిలల్లీన్
తలుచుకుని కుమిలి ఏడాచ్డు. అతను ఆ గుహలో తన శాపవిమోచనం కోసం ఎదురు చూసూత్, తన జీవితంలో తనవారితో గడిపిన పర్తీ
క్షణాలని గురుత్ చేసుకుంటూ, వాటిని ఆ గుహలో గోడల మీద బొమమ్లాల్ గీసుకుంటూ, ఏడుసూత్ పిచిచ్వాడిలా గడపసాగాడు. ఆ గుహలో
పైనునన్ ఒక రంధర్ంలోంచి చుకక్లుగా కారుతునన్ నీరు, కిర్ందపడిన నీరు ఘనీభవించి సఫ్టికలింగాలు (stalactites and stalagmites)
ఏరప్డి, అవి నెమమ్దిగా కాలంతో పాటూ రెండు దిశలోల్నూ ఒకదాని వైపు ఒకటి పెరుగుతూ ఉనాన్యి.

“Man invents nothing God did not create first.”
డార ఆ గుహలో కెళిళ్ ఓ ఆరువేల సంవతస్రాలు గడిచాయి. తన
కథలో ఆఖరుగా, ఏలీ చివరి క్షణాలకు గురుత్గా ఓ కనీన్టి బొటుట్ని గోడ మీద గీసాడు.
దాని తరువాత అతనికి ఇక జీవితం అంటూ ఏమీ లేదు. అపుడు ఆ దేవదూత మళీళ్
వచాచ్డు. గోడ మీద డార గీసిన కనీన్టిబొటుట్ని ముటుట్కుంటే, అది నిజమైన
నీటిబొటుట్గా మారింది. అపప్టికి గుహలో పెరుగుతునన్ సఫ్టికలింగాల మధయ్ కేవలం
సూది దూరేంత ఖాళీ మాతర్మే ఉంది. ఆ ఖాళీని ఆ కనీన్టిచుకక్తో మూసేసాడు.
అపుడు అది బంగారురంగు ఇసుకతో ఉనన్ ఒక చినన్ అవర గాల్స గా మారిపోయింది.
దానిన్ డార చేతిలో పెటిట్ ‘ఇందులో విశవ్ంలోని క్షణాలనీన్ ఉనాన్యి. నువువ్ కాలానిన్
కంటోర్ల చెయాయ్లని అనుకునాన్వు కదా, నీకా శకిత్ వసుత్ంది. పర్పంచంలోకి తిరిగి
వెళుళ్’ అనాన్డు. దానికి డార ‘ఇపప్టికే చాలా ఆలసయ్మయింది. ఇంకెందుకూ’ అని
అడిగితే ‘ ఏదీ ఆలసయ్మూ కాదు, ముందూ కాదు. ఎపుప్డు జరగాలిస్ంది అపుడే

జరుగుతుంది. జీవితానిన్ అనుభవించకుండా కాలానిన్ లెకిక్ంచడం నువేవ్ మొదలు పెటాట్వు. దానిన్ నువువ్ జీవితానిన్ సంతృపిత్గా గడపటానికి
ఉపయోగించుకోలేదు. నీలాగే ఇంకా భూమి మీద చాలా మంది ఉనాన్రు. వాళళ్లో ఇంకా సమయం కావాలీ అనుకుంటునన్వాళళ్ని ఒకరిని,
ఇక చాలు అనుకుంటునన్వాళళ్ని ఒకరినీ వెదుకోక్. వారికి ఇనేన్ళళ్లో నువేవ్ం నేరుచ్కునాన్వో అది వాళళ్కి నేరుప్. అపుడు నీకు విముకిత్
కలుగుతుంది’ అనాన్డు. వాళెళ్వరో నాకెలా తెలుసుత్ందీ అనడిగితే, వాళళ్ దయనీయమైన గొంతులు విను, నీకే తెలుసుత్ంది అనాన్డు. ఇది
కూడా గురుత్ంచుకో. ‘దేవుడు మనిషి జీవితకాలానిన్ నిరీణ్తం చెయయ్డానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది. అది నీకింకా తెలియాలిస్ ఉంది’ అని చెపిప్
మాయమయిపోయాడు.
ఇంతలో కొలను లోనుండి డార కి రెండు గొంతులు వినబడాడ్యి, ఒకటి ఒక వృదుద్డిది ‘ఇంకో జీవితకాలం’ అనీ , ‘దానిన్
ఆపెయియ్’ అంటూ ఓ అమామ్యి గొంతూ వినబడాడ్యి. అతనికి ఏమీ అరధ్ం కాలేదు. ఇంతలో ఆ గుహా కొలనూ అనీన్ మాయమయి, ఒక
సుడిగాలి అతనిన్ చుటిట్ విసిరేసింది. కళుళ్ తెరిచేసరికి అతను భూమి మీద పర్సుత్తకాలంలో ఉనాన్డు. చేతిలో అవర గాల్స అలానే ఉంది. అయితే
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దానిన్ అడడ్ంగా తిపిప్ పటుట్కునన్పుప్డు అందులోని ఇసుక జారటం ఆగిపోడమే కాకుండా, చుటూట్ ఉనన్ పర్పంచమంతా ఎకక్డిదకక్డ దాదాపు
సథ్ంబించిపోవడం గమనించాడు. మళీళ్ దాని నిలువుగా చేసేత్ యధావిధిగా అనీన్ కదలటం మొదలెటాట్యి. దాంతో తను ఆ అవర గాల్స తో
కాలానిన్ ఆపగలుగుతునాన్ను అని అతనికి అరధ్ం అయింది. తనకు కొతత్గా వచిచ్న కాలానిన్ ఆపగలిగే శకిత్ని డార తనకు అనుకూలంగా
ఉపయోగించుకునాన్డు. కాలం కదలటం ఆపేసి, చుటూట్ ఉనన్ పరిసరాలీన్, మనుషులీన్ పరిశీలించాడు. చదవటం, వార్యటం నేరుచ్కునాన్డు.
లైబర్రీలోల్ కూరొచ్ని చదివి మనిషి సాధించినవనీన్ తెలుసుకునాన్డు. తనకాలం నుండి ఇపప్టికి పర్పంచం ఎంతో మారిందని అరధ్ం
చేసుకునాన్డు. పర్పంచానిన్ గమనిసూత్ ఎనోన్ పర్దేశాలు తిరిగాడు. ఎకక్డికెళిళ్నా అతనిన్ గడియారాలని పరిశీలించే ఆసకిత్ మాతర్ం వదలేల్దు.
కాలానిన్ కొలవడం తనే కనిపెటిట్ ఉండొచుచ్ కానీ తన తరువాత ఏందరో దానిన్ ఎనోన్ రకాలుగా మారిచ్, లెకక్లేననిన్ గడియారాలు కనిపెటాట్రని
అరధ్ం అయింది. తను చేసిన దానికి వేల ఏళుళ్ గుహలో బందీ అయినటుట్గా, కాలానిన్ కొలిచే పర్తీవాళళ్కీ ఏదనాన్ శిక్ష ఉండే ఉంటుందా అని
అతనికి ఒక సందేహం వచిచ్ంది.

అలా తిరుగుతూ అటాల్ంటిక సముదర్పు ఒడుడ్కు చేరుకునాన్డు. అకక్డ గాలిలో అలలపై తేలుతూ

దూరంనుండీ అతనికి గుహలో వినిపించిన వృదుధ్డి గొంతూ, అమామ్యి గొంతూ వినిపించాయి. తను వెదుకుతునన్వాళుళ్ వాళిళ్దద్రే అని
అతనికి అనిపించింది. వెంటనే సముదర్ంలోకి దూకి ఆ గొంతులు వినవచిచ్న దిశగా ఈదటం మొదలుపెటాట్డు. మరునిమిషంలో నూయ్యారక్
లో మన హాటన ఒడుడ్న తేలాడు. ఈ కాలానికి తగినటుట్ వేషం మారుచ్కునాన్డు. తను సంపాదించిన జాఞ్నంతో ఒక పెదద్ గడియారాల షాపులో
ఉదోయ్గం సంపాదించుకునాన్డు. తను కలవాలిస్న ఇదద్రి కోసం ఎదురుచూడడం మొదలుపెటాట్డు.

“Mankind is connected in ways it does not understand— even in dreams.”

శారా (Sara Lemon) పదిహేడేళళ్ అమామ్యి. హైసూక్లోల్ సీనియర ఇయర (12th) సూట్డెంట. చదువులో చురుకైన,
తెలివైన అమామ్యి. ఆమె తలిల్దండుర్లు ఆమె చినన్పుప్డే విడిపోయారు. తండిర్ వేరే పెళిల్ చేసుకుని దూరంగా వెళిళ్పోతే, శారా తలిల్ లోరేన తో
ఉంటుంది. మొదటోల్ శారా తలిల్తో బాగానే ఉనాన్, పెదద్దవుతునన్ కొదీద్ అందరు తలీల్కూతుళళ్లాగే వీరిదద్రి మధాయ్ దూరం పెరిగింది. లోరేన
ఎంత పేర్మగా ఉండాలని పర్యతిన్ంచినా శారా తలిల్ పటల్ నిరల్క్షయ్ంగానే ఉంటుంది. తలిల్ మీద కనాన్ సంవతస్రానికోసారి పలకరించని తండిర్
మీదే శారాకి ఆశ ఎకుక్వ. తలిల్ ఆమె సేన్హితులతో తండిర్ బాధయ్తారాహితయ్ం మీద చేసే ఫిరాయ్దులు అంటే శారాకి విసుగు. తండిర్ తమని
వదిలెయయ్డానికి తలేల్ కారణమేమో అనిపించేది శారాకి. శారా మిగిలిన అమామ్యిలతో పోలిసేత్ అందంగా ఉండదు. దానికి తోడు ఆమెది
కొంచెం భారీకాయం. సాధారణంగా ఎకుక్వ తెలివైన పిలల్లిన్ గూర్ప లో దూరం పెటిట్నటుట్గానే, శారాని కూడా కాల్సోల్ అందరూ దూరం పెటాట్రు.
పైగా ఆమె ఆకారం మీద ఎదురుగానే జోకస్ వేసి నవువ్కునేవారు. దానితో సూక్లోల్ కూడా ఎవరూ ఫెండస్ లేకుండా శారా ఒంటరిగానే
గడిపేది.
ఒక హోమ లెస షెలట్రోల్ శారా వీకెండస్ లో వాలంటీర చేసేది. అకక్డకి వాలంటీరాగ్ వచేచ్, శారా సూక్లోల్నే చదివే ఈథన అనే
అందమయిన అబాబ్యి పరిచయమయాయ్డు. మామూలుగా అయితే అంతటి అందగాడు, చలాకీ అయినవాడు అసలు శారాని కళెళ్తిత్
చూసుండేవాడు కాదు. అలాంటిది అతను పలకరించడం శారాకి అపురూపంగా అనిపించింది. అపప్టి నుండి పర్తీవారం అతనితో
మాటాల్డటం కోసం టైం ఎంత తొందరగా గడుసుత్ందా అని ఎదురుచూడసాగింది. ఈథన సరదా మాటల బటిట్ అతనికీ తనంటే ఇషట్మే
అనుకుంది. ఒకసారి ఎకక్డైనా సరదాగా బయట కలుదాద్మని అనుకునాన్రు, కానీ కలవాలిస్న సమయానికి వేరే పని వలల్ రాలేనని ఈథన
టెకస్ట్ పంపాడు. అతనిన్ కలవడానికి రోజులు, క్షణాలు లెకిక్సూత్ ఉనన్ శారా నిరాశపడినా పడినా సరిద్పుచుచ్కుంది. ఎపుడూ లేనిది కూతురు
శర్దధ్గా తయారవడం, హడావిడి పడటం చూసిన తలిల్కి అది బాయ ఫెర్ండ వయ్వహారం అని అరధ్మయియ్ంది. శారా తలిల్తో బాయ ఫెర్ండ
విషయమే కాదు, అసలే విషయమూ చరిచ్ంచదు. తలిల్కేమో కూతురు కూడా తనలా అయోగుయ్డిని ఎనున్కోకూడదని కోరిక. ఆ తరువాత మళీళ్
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కొనిన్ రోజులకి, తన అంకుల షాప దగగ్రకు వచిచ్ కలవమని శారాకి అడిగాడు ఈథన. అకక్డ ఖాళీగా ఉనన్ షాపులో ఇదద్రూ కాసేపు వోడాక్
తాగుతూ, సరదాగా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ గడిపారు. ఈథన కొంచెం చనువు తీసుకుని ముదుద్పెటుట్కుంటే శారాకి బానే ఉనాన్, అతను ఇంకాసత్
చొరవ తీసుకోబోతే వారించింది. ఒకసారి ఎపుడో ఈథన మాటలోల్ ఒక సినిమాలో హీరో పెటుట్కునన్ సెప్షల వాచ గురించి వరిణ్ంచి చెపిప్,
ఎపప్టికయినా అలాంటిది తానొకటి కొనుకోక్వాలని అనుకుంటునన్టుట్ చెపాప్డు. అది గురొత్చిచ్ తొందరలో రాబోయే కిర్సమ్స కి అతనికి
ఇషట్మయిన వాచ బహుమతిగా ఇచిచ్ ఆశచ్రయ్పరచాలని అనుకుంది. కిర్సమ్స కోసం ఆతుర్తగా ఎదురుచూడసాగింది.

“Holding on to things will only break your heart.”

వికట్ర ( Victor Delamonte) ఎనభయాయ్రేళళ్ వయసునన్ బిజినెస మేన. పర్పంచంలోని అతయ్ంత ధనికుల జాబితాలో
పదాన్లుగో సాథ్నంలో ఉనన్వాడు. అతను ఫార్నోస్ల్ ఒక పేదకుటుంబంలో పుటాట్డు. చినన్తనంలోనే తలిల్దండుర్లిదద్రూ చనిపోతే, అమెరికాలోని
అతని అంకుల దగగ్రికి చేరాడు. దారిలో తినడానికి తెచుచ్కునన్ రొటెట్లమూట కూడా ఓడలోని ఆకతాయిలు సముదర్ంలోకి విసిరేసేత్ కేవలం
కటుట్బటట్లతోనూ, కాలే కడుపుతోనూ మిగిలిపోయినపుడు ‘దేనితోనైనా ఎటాచెమ్ంట పెంచుకుంటే దుఃఖం తపప్దు’ అనన్ పాఠం ఒంటబటిట్ంది.
చదువుకుంటూనే సూక్లు రోజులున్ంచే చినన్చినన్ వాయ్పారాలు చేసూత్, వాటి లాభాలతో రకరకాల కొర్తత్ వాయ్పారాలు, పెటుట్బడులు మొదలు
పెడుతూ, అంచెలంచెలుగా ఎదిగిపోయాడు. విసత్ృతంగా పెరుగుతునన్ వాయ్పారం, దేశదేశాలోల్ ఇళూళ్, సవ్ంత జెట పేల్నస్ ... అతనికి దేనికీ
లోటులేదు.

“Time moved man further from the simple light of existence and deeper into the darkness
of his own obsessions.”

వికట్ర భారయ్ గేర్స, ఒకపుప్డు ఆమె అతని ఒక ఆఫీసులో చినన్ ఉదోయ్గం చేసేది. ఆమెని ఇషట్పడి పెళిల్ చేసుకునాన్డు. మొదటోల్
ఇదద్రూ ఎంతో పేర్మగా అనోయ్నయ్ంగా ఉంటూ, అనిన్ పనులూ కలిసి చేసూత్, కలిసి సమయం గడుపుతూ ఉండేవారు. రానురానూ వికట్ర
వాయ్పారాలు పెరుగుతునన్ కొదీద్, అతను పర్యాణాలోల్నూ ఆఫీసులోనూ ఎకుక్వ సమయం గడపటం, వయ్కిత్గత జీవితం కనాన్ వాయ్పారానికి
పార్ముఖయ్తనివవ్డంతో ఇదద్రూ కలిసి గడిపే సమయం తగిగ్పోయింది. పిలల్లు లేకపోవటం వారిదద్రి మధాయ్ దూరానిన్ ఇంకా పెంచింది. వికట్ర
కు ఎనభై ఆరేళుళ్ నిండుతుండగా లివర కేనస్ర అని తెలిసింది. డాకట్రుల్ అతనికి ఓ రెండు నెలలు మాతర్మే టైం ఉందని చెపాప్రు. గేర్స దిగులు
పడినా, వికట్ర ఎదురుగా ధైరయ్ం తెచుచ్కుని అతనికి తోడుగా ఉంది. అయితే, వికట్ర దేనికీ అంత తేలిగాగ్ లొంగిపోయేరకం కాదు. తన బిజినెసోల్
చేసినటుట్గానే, సరైన ఎతుత్లతో ఆట నడపాలనుకునాన్డు. రోగానికి రేడియేషనూల్, కీమోలూ చేయించుకునాన్డు, అయితే అవి కేనస్ర టూయ్మర
పెరగటానిన్ ఆపగాలిగాయి కానీ కిడీన్లు పాడయాయ్యి. దానితో డయలేషన చేసుకోవాలిస్ వచిచ్ంది. దానితో గంటలు గంటలు వృధాఅవవ్డం
తటుట్కోలేకపోయాడు. ఇలా మామూలుగా అందరిలాగే టీర్టెమ్ంట తీసుకుంటూ, ఏదో మహతుత్ జరుగుతుందని వేచిచూసూత్ కూరుచ్ంటే తను
ఎపప్టికీ మృతుయ్వుని గెలవలేను అని అతనికి అరధ్మయియ్ంది. తను సంపాదించిన పేరు పర్తిషట్లూ, అనుభవించాలిస్న బిలియనల్ ఆసుత్లూ
ఉండగా, అనేన్ళుళ్ సుఖవంతమయిన జీవితం గడిపినా అతనికి అపుడే చనిపోవాలనిలేదు. ఇలా సాధారణ పదధ్తులోల్ కాకుండా ఇంకేం
చెయయ్గలనా అని ఆలోచించసాగాడు.
అలా ఆలోచిసుత్నన్ వికట్ర కు అమరతవ్ం పొందాలనన్ ఒక మహతత్రమయిన ఐడియా వచిచ్ంది. దాని గురించి అతను
సేకరించిన వివరాలోల్ నూయ్యారక్ శివారల్లో ఉనన్ ఒక కర్యోనిక సంసథ్ (మానవ కళేబరాలిన్ ఫీర్జ చేసి భదర్పరచడం) అతనిన్ ఆకరిష్ంచింది.
మరునాడే అకక్డికి వెళిళ్ ఆ సంసథ్ డైరెకట్ర జెడ ని కలిసాడు. అది ఒక వేర హౌస లాంటి బిలిడ్ంగ. లోపల ఒక పర్కక్ లాబోల్ శవాలని ఫీర్జ
చేసాత్రు. వెనుక విశాలమయిన హాలులో వరుసగా పేరిచ్న పెదద్ ఫైబర గాల్స సిలెండరస్ ఉనాన్యి. ఒకోక్ సిలెండర లోనూ ఆరు శవాల చొపుప్న
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

ఫీర్జ చేసి భదర్పరిచారు. జెడ వికట్ర కి తమ సంసథ్ గురించి వివరాలు చెపాప్డు. ‘అకక్డ నివారణ లేని రోగాలతో చనిపోయిన శరీరాలని ఫీర్జ
చేసి, భదర్ం చేసాత్రు. ఎపుడో సైనస్ అభివృదిధ్ చెంది ఆ రోగాలకు మందులు కనుకుక్నాన్క ఆ శరీరానిన్ మళీళ్ అన ఫీర్జ చేసి, జీవం పోసి ఆ
రోగానిన్ టీర్ట చేసాత్రు. అపుప్డపుడూ బంధువులొచిచ్ విజిట చేసి వెళొళ్చుచ్. అలా ఫీర్జ చేసి ఉంచడానికి ఆ సంసథ్ పెదద్ మొతత్ంలో ఫీజు
తీసుకుంటుంది.’ వికట్ర కి ఆ ఐడియా నచిచ్ంది. తనొకొకక్డికే ఒక సిలెండర పర్తేయ్కంగా కొనుకుక్నే ఏరాప్టు చేసుకునాన్డు. ఈ ఏరాప్టు
గురించి గేర్స కి కూడా చెపప్దలచుకోలేదు. ఆమెకు మతవిశావ్సాలు ఎకుక్వ. విధిని అధిగమించాలనుకోవడం అనే ఊహ కూడా ఆమె
అంగీకరించలేదని అతనికి తెలుసు. తన ఫూయ్చర గురించిన ఏరాప్టుల్ ఎవరికీ చెపప్కుండా తనే చేసుకోవాలనుకునాన్డు.
వికట్ర కి ఏ విషయం లోనూ ఓడిపోవటం అనేది నచచ్దని గేర్స కి తెలుసు. అయితే ఇపుడు మృతుయ్వుతో చేసుత్నన్ పోరాటంలో
ఓటమి తపప్దనీ, అది అతనిన్ అసహనానికి గురిచేసుత్నన్దనీ ఆమెకు తెలుసు. రోజుకీ రోజుకీ పెరుగుతునన్ అతని చిరాకు, ఇంటోల్ ఉనాన్
ఒంటరిగా తన ఆఫీసు రూమ తలుపులు మూసుకుని గడపటం చూసుత్నాన్, తను మాతర్ం సహనంగా ఉండి తమ ఇదద్రికీ మిగిలునన్ కొదిద్
రోజులయినా అతనిన్ సంతోషంగా ఉంచాలి అని నిరణ్యించుకుంది. అయితే ఒంటరిగా అతను తన ఇంకొక జీవితం కోసం ఏరాప్టుల్
చేసుకుంటునాన్డని ఆమె అసస్లు ఊహించలేదు. తన కొర్తత్ జనమ్ కోసం ఏరాప్టుల్ చేసుకుంటునన్ వికట్ర కి ఇంకో ఐడియా వచిచ్ంది. తను
చచిచ్పోయాక ఎలాగూ ఫీర్జ చేసాత్రు. అపప్టికి తన అవయవాలు ఫెయిల అయిపోతాయి. అంతవరకూ ఆగకుండా కొంచెం ఆరోగయ్ంగా
ఉండగానే ఫీర్జ చేసేత్, తను మళీళ్ లేచేసమయానికి బాగుపడే అవకాశాలు ఇంకా మెరుగాగ్ ఉంటాయి కదా అనుకునాన్డు. వాళళ్ లేబ కి
మిలియనల్ డాలరుల్ డొనేషన ఇసాత్నని ఆశ చూపించి జెడ ను దానికి ఒపిప్ంచాడు.
వికట్ర కు రోజర అనే ఒక నమిమ్నబంటు ఉనాన్డు. అతను ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ సావ్మిభకిత్ వీడడు. వికట్ర పాల్నస్ తెలిసిన వయ్కిత్
పర్సుత్తానికి అతనొకక్డే. వికట్ర తన ఆఫీసులో తనకి నమమ్కమయిన లాయరల్ను కలిసి తన పాల్న వివరించి, తను డిసెంబర 31న ఫీర్జ
చెయయ్బడటానికి నిరణ్యించుకునాన్నని చెపాప్డు. గేర్స జీవించి ఉనన్ంతకాలం ఆమెకి ఏ లోటూ రాకుండా సరిపోయినంత ఆసిత్ ఆమెకు వార్సి,
తను తిరిగి వచేచ్సరికి మళీళ్ తన ఆసుత్ల మీద అధికారం తనకి చెందేలా ఏరాప్టుల్ చేయించుకునాన్డు. అలానే తను బర్తికుండగానే
చనిపోయినటుట్గా చెపిప్, ఫీర్జింగ కి తీసుకువెళళ్డానికి ఒక నమమ్కమయిన డాకట్రిన్ కూడా కుదురుచ్కునాన్డు. వీళళ్ందరికీ ఆ ఏరాప్టుల్
చెయయ్డానికీ, ఎకక్డా నోరెతత్కుండా ఉండటానికి పెదద్మొతత్ంలో ముటట్చెపాప్డు. గేర్స కు తెలియకుండా ఇవనీన్ చేసుత్నన్ందుకు కొంచెం గిలీట్గా
ఫీలయాయ్డు వికట్ర. ఒకసారి అంతా ఆమెకు చెపెప్యాయ్లనుకునాన్డు, కానీ మళీళ్ మనసు మారేచ్సుకునాన్డు.
ఒకరోజు వికట్ర మన హాటన లోని ఒక గడియారాల షాపుకి వచిచ్, తనకి అతయ్ంత పురాతనమైన చేతిగడియారం ఒకటి,
ఎంత ఖరీదైనదయినా సరే కావాలని అడిగాడు. తను ఫీర్జ అయేయ్ముందు దానిన్ ఆపేసి చేతికి పెటుట్కుని, మళీళ్ లేచినపుడు దానిన్ తిరిగి
పనిచెయియ్ంచాలని అతని కోరిక. షాపు యజమాని తమ సేలస్ మేన ఒకరు వాటిలోల్ నిపుణుడని చెపిప్, అతనిని లోపలనుంచి పిలిచి వికట్ర కి
ఏంకావాలో చూపించమనాన్డు. ఆ సేలస్ మేన వికట్ర అడిగిన దాని గురించి కళుళ్ మూసుకు ఆలోచిసుత్ంటే, వికట్ర అసహనం చూసి షాపు
యజమాని ‘అతనికి ఏంటీక గడియారాల గురించి చాలా నాలెడజ్ ఉంది’ అనాన్డు. ‘అయినా సరే ఓ జీవితకాలం తీసుకోకండి దానికి. లేదా
ఇంకో జీవితకాలం’ అని జోక చేసాడు వికట్ర. ఇంకో జీవితకాలం అనన్మాట వినగానే సేలస్ మేన కళుళ్ టకుక్న తెరుచుకునాన్యి. పదిహేడో
శతాబద్ంలో తయారయిన ఒక అందమైన వాచీని చూపించాడు సేలస్ మేన. అది ఫార్నస్ లో తయారు చెయయ్బడింది. వికట్ర ‘నేను కూడా పార్నస్
లోనే పుటాట్ను’ అనగానే, ’నాకు తెలుసు’ అనాన్డు సేలస్ మేన. ’నీకెలా తెలుసు’ అంటే, ’నీ గొంతును బటిట్ చెపాప్ను’ అనాన్డు.

తన

ఉచాచ్రణలో ఫెర్ంచ ఎకేస్ంట లేదే అనుకునాన్డు వికట్ర, కానీ గడియారం గొడవలోపడి ఆ విషయం ఇక పటిట్ంచుకోలేదు.

“Sometimes, when you are not getting the love you want, giving makes you think you will.”
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శారా మన హాటన లోని అదే గడియారాల షాపుకి, ఈథన కోసం వాచ కొనడానికి వచిచ్ంది. షాపు యజమాని ఆమెకు
సహాయం చెయయ్డానికి సేలస్ మేన ని లోపలినుంచి పిలిచాడు. శారా తను ఎలాంటి వాచ కోసం చూసుత్ందో చెపిప్, దానిన్ ఎవరికోసం
కొనాలనుకుంటుందో, అతనికి అదెంత ఇషట్మో ఆగకుండా చెపప్సాగింది. హటాతుత్గా ఒక వాచ లోని పకుష్లు గంట గడిచిన గురుత్గా పాడటం
మొదలెటాట్యి. ఆ శబద్ం చిరాకనిపించి శారా ‘దానిన్ ఆపు’ అని విసుగాగ్ అరిచింది. ఆ మాట వినగానే సేలస్ మేన కు తను వెదుకుతునన్ రెండో
వయ్కిత్ ఆమే అని అరధ్ం అయింది. లోపలికి వెళిళ్ ఆమె అడిగినలాంటి వాచ తెచిచ్ చూపించాడు. దాని ఖరీదెకుక్వయినా అది చూసి ఈథన ఎంత
సంతోషపడతాడో వూహించుకుని, దానిన్ కొని సంతోషంగా వెళిళ్పోయింది. డార కి తను కలుసుకోవాలిస్న ఇదద్రు వయ్కుత్లెవరో అరధ్ం అయిన
తరువాత, ఇదద్రి జీవితాలనీ రోజూ దగగ్రగా గమనించడం మొదలుపెటాట్డు.

“A heart weighs more when it splits in two; it crashes in the chest like a broken plane.”

శారా ఎదురు చూసుత్నన్ కిర్సమ్స వచిచ్ంది. కిర్సమ్స ముందురాతిర్ ఈథన ను కలిసి తను కొనన్ గిఫట్ ఇవావ్లనుకుంది. వాళుళ్
షాపులో కలిసిన దగగ్రున్ంచి అతను ఆమెని తపుప్కుని తిరుగుతునాన్డు. ఒక షాపు పారిక్ంగ లాటోల్ శారాని కలవడానికి ఒపుప్కుని, తనకి వేరే
పారీట్ ఉనన్ందున తొందరగా వెళిల్పోవాలని చెపాప్డు. శారా అతనికి తను తెచిచ్న బహుమతి ఇచిచ్, అతనంటే తనకి ఎంతిషట్మో, అతని మీద
తనకునన్ ఫీలింగస్ చెపప్బోయింది. ఆమె చెపప్డం పూరిత్ కాకుండానే నువేవ్ం మాటాల్డుతునాన్వో నీకు తెలుసుత్ందా అనన్టుట్ హేళనగా చూసాడు.
అతని చూపు, పర్వరత్నతో ఆమెకి విపరీతమయిన అవమానం, దుఃఖం కలిగాయి. ఉనన్టుట్ండి హఠాతుత్గా మాయమైపోవాలనీ, భూమిలోకి
కూరుకుపోవాలని అనిపించింది ఆమెకు. ఈథన ఆమె ఇచిచ్న బహుమతి విపిప్ చూడకుండానే తిరిగి ఇచేచ్సి, ఆమెకు ఇంకేమీ మాటాల్డే
అవకాశం ఇవవ్కుండానే వెళిళ్పోయాడు. మళీళ్ అతను తనని కలవడనీ మాటాల్డడనీ ఆమెకు అరధ్మయియ్ంది. మళీళ్ ఆమెకు తను ఒంటరిని,
తండిర్తో సహా ఎవరికీ తను అకక్రేల్దు అనన్ భావం కుర్ంగదీసింది. అకక్డే ఆ చీకటోల్, చలిలో పారిక్ంగ లాట నేల మీద కూలబడి వెకిక్వెకిక్
గుండెలవిసేలా ఏడిచ్ంది. ఎపప్టికో నెమమ్దిగా లేచి ఈడుచ్కుంటూ ఇంటికి వెళిళ్ ఏడిచ్ ఏడిచ్ ఎపప్టికో నిదర్పోయింది. ఇంటికి వచేచ్టపప్టికి
తలిల్ ఇంటోల్ లేకపోవడం శారాకి కొంత వూరటనిచిచ్ంది.
మరుసటిరోజు మళీళ్ రాతిర్ జరిగినది గురుత్కు వచిచ్ దుఃఖం వచిచ్ంది. ఈథన కి ఉతత్రం వార్సి తనకి ఇంటోల్ పార్బెల్ంస వలన
తను సరిగా లేననీ, తనతో ఏం మాటాల్డిందో గురుత్ లేదనో ఏదో చెపిప్ సారీ చెపాప్లని అనుకుంది. దానితో అతను మళీళ్ సేన్హంగా
మాటాల్డతాడని అనుకుంది. అతని ఫేస బుక నుంచి పైరవేట మెసేజ పంపుదామని, అతని ఫేస బుక పేజ లోకి వెళిళ్ంది. అకక్డ అతని లేటెసట్
పోసట్ చూసిన ఆమె కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగి, వొళళ్ంతా ఏదో సిక ఫీలింగ ఆవరించింది. ఆ పోసట్ లో ‘శారా ఈరోజు నాతో నాటకం ఆడబోయింది.
పోనేల్ కదా అని ఎవరితోననాన్ మనం మంచిగా ఉంటే ఇలానే జరుగుతుంది.’ అని హేళనగా వార్సాడు ఈథన. దానికి జవాబుగా చాలామంది
వయ్ంగయ్ంగా, చులకనగా ఆమె గురించి కామెంటస్ వార్సారు. తనే మొదట చనువు తీసుకుని ఆమెను ముదుద్పెటుట్కునన్ ఈథన, తన గురించి
అంత నీచంగా వార్యటం శారా వూహించలేకపోయింది. అంతే కాకుండా సూక్ల మొతత్ం అందరికీ కూడా విషయం తెలిసింది. అందరూ
తనని ఇంకా చులకనగా చూసాత్రు. శారాకి ఇక తను మళీళ్ ఆ సూక్ల కి వెళళ్లేననీ, వాళెళ్వరి ఎదుటా పడలేననీ అరధ్మయియ్ంది. దానితో తన
జీవితం ముగిసిపోయింది అనుకుంది. పిచిచ్పిచిచ్గా ఏడిచ్ంది. తనేం చెయాయ్లో ఎపుప్డు చెయాయ్లో ఆమె నిరణ్యించుకుంది
నూయ్ ఇయర ఈవ వచిచ్ంది. బయటకి తనది సహజమరణంలా కనిపించాలని వికట్ర కొనాన్ళళ్నుండీ డయాలసిస
ఆపేసాడు. దానితో రోగం లక్షణాలనీన్ తిరగబెటాట్యి. నీరసపడి మంచం మీదే ఉనాన్డు. పర్తీ సంవతస్రం వికట్ర గేర్స కలిసి ఒక ఛారిటీ సంసథ్
చేసే వేడుకలకి వెళిళ్ పెదద్ మొతత్ంలో వారికి విరాళం ఇసుత్ంటారు. ఈ సంవతస్రం ఎవరిచేతైనా విరాళం పంపిదాద్ం అనన్ గేర్స తో, ‘లేదు నువేవ్
వెళిళ్ సవ్యంగా ఇసేత్ నాకు తృపిత్. తరువాత కూడా ఈ సాంపర్దాయానిన్ నువేవ్ సాగించాలి’ అని చెపిప్ బలవంతంగా ఆమెని వెళళ్డానికి
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ఒపిప్ంచాడు. అయిషట్ంగానే బయలుదేరిన ఆమెతో ‘నువొవ్చేచ్ వరకు నేనికక్డే ఉంటాను. నాకేమీ పరేల్దు, నువెవ్ళిళ్ రా’ అని పంపించాడు.
అయితే వికట్ర అసలు పాల్న వేరు. ఆమె బయటకి వెళళ్గానే రోజర అతనిన్ కర్యోనిక లాబ దగగ్రికి తీసుకు వెళతాడు. అపప్టికే డాకట్ర, లాయర,
జెడ అందరూ అతనిన్ బర్తికుండగానే ఫీర్జ చెయయ్డానికి ఏరాప్టల్తో ఎదురుచూసూత్ ఉంటారు. గేర్స తో అబదధ్ం చెపిప్నందుకు కొంచెం బాధగా,
గిలీట్గా అనిపించింది. కానీ తను ఎదురు చూసుత్నన్ సమయం వచిచ్ంది. ఇక పాల్న అమలులో పెటట్డమే మిగిలింది. రోజరిన్ పిలిచి నెమమ్దిగా
చెవిలో ఏదో చెపిప్ ‘అరధ్మయియ్ంది కదా! అదేగనక జరిగితే నువివ్క ఏమీ సందేహించొదుద్’ అని చెపాప్డు. రోజర అతనిన్ బెడ తో సహా వేన లో
పడుకోపెటిట్, కర్యోనికస్ వేర హౌస దగగ్రకు తీసుకువెళాళ్డు. అతనిన్ గమనిసుత్నన్ డార కూడా వాళళ్ని అనుసరించాడు. అకక్డ అందరూ కలిసి
వికట్ర ని ఫీర్జింగ కోసం ఐస టబ లో పెటట్డానికి మంచం మీదనుంచి ఎతత్బోతుండగా డార అవర గాల్స ని పర్కక్కు వంచాడు. దానితో కాలం
సథ్ంబించి ఎకక్డివారకక్డే శిలలాల్ ఉండిపోయారు.

“Hurting ourselves to inflict pain on others is just another cry to be loved.”

నూయ్ ఇయర ఈవ... లోరేన తన సేన్హితురాళళ్తో కలిసి నూయ్ ఇయర పారీట్ కి వెళళ్డానికి తయారవుతోంది. ఆమెకు వెళల్డం
ఇషట్ం లేదు, కానీ సేన్హితురాళల్ బలవంతం మీద వెళల్డం తపప్టం లేదు. శారా తను ఒంటరిగానే ఉండాలని అనుకుంటునన్టుట్ చెపిప్ంది. సరే
తొందరగా వచేచ్సాత్ను, రేపు మనిదద్రం కలిసి గడుపుదాం అని చెపిప్ లోరేన వెళిళ్ంది. తలిల్ వెళిళ్న తరువాత శారా గరాజ లోకి వెళిళ్, కారు
తలుపులూ కిటికీలు మూసేసి ఇంజన ఆన చేసింది. ఇంజన వదిలే కారబ్న మోనాకైస్డ వలల్ చనిపోవాలని ఆమె పర్యతన్ం. బాధగా కళుళ్
మూసుకుని నిటూట్రిచ్ంది. ఆమెకు ఈథన గురొత్చాచ్డు. తను చనిపోయాక అతను తపప్క బాధ పడతాడు, తనవలేల్ అని గిలీట్ ఫీలవుతాడు అని
అనుకుంది. నెమమ్దిగా ఆమెకు దగుగ్ మొదలయియ్ అది ఎకుక్వయింది. కొంచెం కొంచెం మతుత్గా కళుళ్ మూతపడటం మొదలవుతుండగా
గరాజ నుండి ఎవరో వయ్కిత్ అరుసూత్ ఆమె దగగ్రికి రావడం ఆమెకి లీలగా తెలిసింది.
డార కార తలుపులు తీసి, ఆమెని ఎతుత్కుని గబగబా నడవడం మొదలుపెటాట్డు. అతనికి చాలా కోపం గానూ. నిసప్ృహ
గానూ ఉంది. తనని మళీళ్ భూమి మీద పంపింది ఈ ఇదద్రూ అలా చచిచ్పోతుంటే చూడాడ్నికి మాతర్ం కాదు అనుకునాన్డు. కానీ తాను ఏం
చెయయ్గలడో తెలీటం లేదు. శారాని చూసేత్ అతనికి జాలేసింది. అతనికి ‘అనిన్టికీ సరైన సమయం ఒకటుంటుంది’ అనన్ దేవదూత మాటలు
గురొత్చాచ్యి. బహుశా అది ఇదేనేమో అనుకునాన్డు. శారాని వికట్ర ఉనన్ వేర హౌస లోకి తీసుకెళిళ్ ఒక గోడకు ఆనిచ్ కూరోచ్బెటాట్డు. లాబ
లోకి వెళిళ్ వికట్ర ని బయటకు మోసుకొచిచ్, శారా దగగ్రగా పడుకోపెటాట్డు. అవర గాల్స కు రెండు పర్కక్లా సపోరట్ గా ఉనన్ రాడస్, ఒకోక్కటీ
ఇదద్రి చేతులోల్పెటిట్ వారి గుపిప్ట మూసాడు. అవర గాల్స లో ఉనన్ బంగారు రంగు మెతత్టి ఇసుక ఈ విశవ్ంలోని అనిన్ క్షణాలకు పర్తీక
అయితే, కిర్ంద భాగంలో పడిన ఇసుక గడిచిపోయిన క్షణాలు. పై భాగంలో ఉనన్వి ముందు ముందు రాబోయే కాలం. మధయ్నునన్ అతి సనన్ని
జాయింట నుండి ఒకోక్టిగా కిర్ందకి జారుతునన్వి పర్సుత్త క్షణాలు. ఇదద్రినీ రకిష్ంచాలి అంటే గడుసుత్నన్ క్షణాలని ఆపడమే మారగ్ం అని డార
కి తోచింది. వెంటనే అవర గాల్స పై భాగానిన్ ఓపెన చేసి, చెయియ్ లోపలికి పెటట్గానే అతి సనన్ని పులల్లాల్ మారిన చేతివేళల్ సాయంతో కిర్ందకు
జారిపడబోతునన్ ఇసుకరేణువుని పటుట్కునాన్డు. విశవ్ంలోని పర్తీ అణువూ ఆ క్షణం దగగ్ర పూరిత్గా సథ్ంభించిపోయింది.

“When we are most alone is when we embrace another’s loneliness.”

శారాకి మెలకువ వచేచ్సరికి తనేకక్డుందో ఆమెకి అరధ్ం కాలేదు. చేతిలో ఏదో తగిలితే కార సీట్రింగ అనుకుంది, కానీ
అదొక అవర గాల్స హేండిల. పర్కక్న ఒక వృదుధ్డు నేల మీద పడుకుని కనిపించాడు. ఆ పెదద్ హాలోల్ వరుసగా పెదద్ పెదద్ గాల్స సిలెండరుల్.
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

ఆమెకు భయం వేసింది. నెమమ్దిగా లేచి నిలబడింది, కానీ కాళళ్కు నేల తగలటం లేదు. పర్కక్నే ఉనన్ గదిలోకి వెళిళ్ంది. అకక్డ నలుగురు
మనుషులు పోసట్రోల్ ఉనన్టుట్ ఫీర్జ అయి ఉనాన్రు. బయటకు వెళిళ్ చూసేత్ రోడుడ్ మీద కారూల్, మనుషులూ, పడుతునన్ సోన్ అనీన్ ఎలా ఉనన్వి
అదే పొజిషనోల్ ఆగిపోయి ఉనాన్యి. ఆమెకు తను చనిపోయిందో బర్తికుందో అరధ్ం కాలేదు. భయపడి వెనకిక్ హాలోల్కి వసేత్, ఆ వృదుధ్డు లేచి
తిరుగుతూ కనిపించాడు.
వికట్ర మెలకువలోకి వచేచ్సరికి తనెకక్డునాన్డో అరధ్ం కాలేదు. తన మంచం రైలింగ ని పటుట్కోవాలని పర్యతిన్ంచాడు, కానీ
అతని చేతిలో ఉనన్ది వింతగా ఉనన్ అవర గాల్స రాడ. తలెతిత్ చూసేత్ శవాలునన్ సిలెండరస్ కనిపించాయి. తనుండాలిస్ంది అందులో కదా
అనుకునాన్డు. అతనికి తన శరీరం ఎంతో తేలిగాగ్ అనిపించింది. దేనిన్ ముటుట్కునాన్ సప్రశ్ తెలీటం లేదు. అపుడే తను ఫీర్జ అయిపోయి తన
ఆతమ్ ఏమనాన్ బయట తిరుగుతోందా అనుకునాన్డు. ఇంతలో ఇదద్రూ ఒకరినొకరు చూసుకుని, నువెవ్వరు అంటే నువెవ్వరు అని
పర్శిన్ంచుకునాన్రు. ‘నేనేకక్డునాన్ను, ఇకక్డికెలా వచాచ్ను’ అని అడిగిన శారాకి ‘ఇది మనుషులిన్ ఫీర్జ చేసే దాచే లేబరేటరీ’ అని దానిగురించి
చెపాప్డు. ‘నువువ్ కూడా అందుకే వచాచ్వా ఇకక్డికి? అసలు నువువ్ ఎందుకు ఫీర్జ అవావ్లనుకునాన్వు?’ అని అడిగిన శారాకి వికట్ర తన కథ
చెపాప్డు. శారాకి వింతగానూ భయంగానూ అనిపించింది. నువువ్ ఈ సంగతి నీభారయ్తో చెపప్లేదూ కదూ అని అడిగిన శారాని చూసి వికట్ర
ఆమె చాలా తెలివైనదని గర్హించాడు. వికట్ర తో మాటాల్డుతుంటే ఆమెకు తన తండిర్తో మాటాల్డినటుట్ అనిపించింది. ఆమె కూడా తన కథ
చెపిప్ంది, అయితే తను చనిపోడానికి పర్యతిన్ంచినటుట్ మాతర్ం చెపప్లేదు. మరి ఇకక్డికెలా వచాచ్వు అని వికట్ర అడిగితే, తనని ఒక వయ్కిత్
మోసుకుని వెళల్టం గురుత్ందనీ, అతనిన్ ఒక వాచ షాప లో చూసిన గురత్నీ చెపిప్ంది.
ఈలోగా ఏదో శబద్ం వినిపించి చూసేత్ సిలెండరల్ వెనుక పడిఉనన్ డార కనిపించాడు. అతనికి విపరీతమయిన నీరసంగా
ఉండి బాగా దగుగ్ రాసాగింది. వేల ఏళళ్లోల్ అతను ఇదే మొదటిసారి దగగ్టం. అతని వేళుళ్ మామూలుగా అయిపోయాయి. మూసిఉనన్
గుపిప్టలో ఇసుక రేణువు భదర్ంగా ఉంది. ‘నువెవ్వరు? మేమికక్డికెలా వచాచ్ము? మాకేమయియ్ంది? మేము బర్తికునాన్మా, చనిపోయామా’
అని వారిదద్రూ అడిగిన పర్శన్లకు డార తన చేతిలో ఉనన్ ఇసుకరేణువు చూపించి ‘మీరిదద్రూ చచిచ్పోలేదు. ఇదుగో, ఈ క్షణంలో మీరిదద్రి
జీవితాలు పర్సుత్తానికి సథ్ంబించిపోయి ఉనాన్యి. మీ ఇదద్రినీ నేనే ఇకక్డికి తెచాచ్ను. ఇపప్టి వరకూ జరిగినదానిన్ ఎవరమూ మారచ్లేము.
తరువాత ఏం జరుగుతుందీ అనేది ఇంకా వార్యబడలేదు.’ అని చెపాప్డు. అతనికి సడెనాగ్ అతని కొడుకు చినన్పుప్డు అమాయకంగా ‘ఫూయ్చరోల్
జరగబోయేది తనకి నచచ్నటట్యితే, దానిన్ విసిరేసాత్ను’ అనన్ మాట గురొత్చిచ్ంది. వెంటనే అతనికి తనేం చెయాయ్లో తెలిసింది. అవర గాల్స పై
మూత

తీసి, అందులో ఉనన్ ఇసుకంతా నేల మీద పోసాడు. సృషిట్లో ముందుముందు గడవాలిస్న క్షణాలనీన్ పెదద్ ఇసుక కుపప్లా

బయటపడాడ్యి. అవర గాల్స ని నేల మీద పడుకోబెడితే అది పెదద్ టనెన్ల గా మారిపోయింది. ఆ ఇసుక మీదుగా నడిచి ఆ టనెన్ల లోకి వెళిళ్
ఫూయ్చర లోకి చూడమని శారాకి చెపాప్డు.

"We all yearn for what we have lost. But sometimes, we forget what we have."

శారా తనతో వికట్ర ని కూడా తనతో రమమ్ని అడిగింది. వికట్ర డార చెపేప్ది ఏదీ నమమ్లేదు. అదంతా ఎవరో తన పాల్న
పాడుచెయయ్డానికి చేసుత్నన్ పని అనుకునాన్డు. కానీ శారా మరీ మరీ అడగటంతో కాదనలేక పోయాడు. శారా వికట్ర చేయి గటిట్గా పటుట్కోగా,
బంగారురంగులో మెరుసుత్నన్ ఇసుక మీదుగా నడుసూత్ ఆ టనెన్ల లో శూనయ్ం లోకి నడుసూత్ వెళాల్రు. అలా లోపలికి వెళిళ్న తరువాత ఒక
షాప కనిపించింది. అది ఈథన అంకుల షాప అని శారా గురుత్ పటిట్ంది. అకక్డ ఈథన, ఒక అమామ్యీ ఉనాన్రు. ఆ అమామ్యి ‘అందరూ
శారా విషయంలో నీదే తపుప్ అని అనుకోడం చాలా అనాయ్యం’ అని అంటే, ఈథన ‘నాకు తెలుసు. అంతా ఆమెదే తపుప్. అదంతా నా
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పర్మేయం లేకుండానే జరిగింది.’ అనాన్డు. తరువాత ఇదద్రూ సరదాగా ఉండటం చూసిన శారాకు గుండెలోల్ గుచిచ్నటూట్ బాధ కలిగింది.
అతని మీద తన పేర్మని చెపిప్నపుప్డు అతనెలా చులకనగా తీసిపారేసాడో, అలాగే తన చావు కూడా అతనిని ఏమీ తాకలేదని, తను
అనుకునన్టుట్గా తన చావుకి అతనేమీ బాధపడటం లేదనీ తెలిసి విపరీతమయిన బాధ కలిగింది. ఈలోగా అకక్డి సీన మారి శారా వాలంటీర
చేసే హోమ లెస షెలట్ర కనిపించింది. అకక్డికి ఎపుడూ ఆహారం కోసం వచేచ్ ఓ వృదుధ్డు, అకక్డ సరవ్ చేసుత్నన్ ఆమెను ‘శారా ఎకక్డ?
ఆమెను ఈమధయ్ కనిపించలేదు’ అని అడిగితే ఆమె ’శారా గురించి మాకెవరికీ ఏ కబురూ తెలీలేదు’ అని చెపిప్ంది. ఆయన ‘శారా మంచి పిలల్.
ఆమె కేష్మంగా ఉండాలని పార్రిద్సాత్ను’ అని అకక్డ హాలోల్ కూరుచ్నన్ మిగిలిన హోమ లెస జనాల దగగ్రికి వెళిళ్ కూరుచ్నాన్డు. ఉండటానికి
ఇలుల్, తిండీ లేకపోయినా కూడా ఏదోలా బర్తుకు సాగిసుత్నన్ వాళళ్ను చూసి శారాకి సిగగ్నిపించింది. వారానికి ఒకసారి వెళిళ్ వాళల్కి ఫుడ సరవ్
చేసే తనగురించి పటిట్ంచుకుంటారనీ, ఈథన కనాన్ ఎకుక్వగా వాళుళ్ ఆమె గురించి తలుచుకుంటారనీ కానీ ఆమె వూహించలేదు. ఆమెకు తన
తలిల్ గురొత్చిచ్ంది.
మళీళ్ అకక్డ సీన మారి, ఇపుడు ఒక కార డీలరిష్ప కనిపించింది. పారిక్ంగ లాటోల్ ఉనన్ శారా అంకుల కారోల్ లోరేన, శారా
అంకుల మారక్ కూరుచ్ని ఉనాన్రు. వాళుళ్ శారా ఆతమ్హతయ్కు పర్యతిన్ంచిన కారుని అమమ్డానికి వచాచ్రు. లోరేన ఆ కారుని మళీళ్
చూడటానికి ఇషట్పడలేదు, కానీ ఆమె సంతకం లేనిదే కుదరకపోవడం వలన ఆమె రావలసి వచిచ్ంది. ఆమె ఉబుకుతునన్ కనీన్ళళ్ను బిగబటిట్,
పేపరస్ మీద సంతకం చేసి, సేలస్ మేన ఆ కారుని తీసుకుని వెళుతుంటే అది కనిపించినంతవరకూ కనీన్ళళ్తో చూసూత్ కూరుచ్ంది. శారాకి
తను అలా ఏడిచ్నపుడలాల్ తలిల్ తనని దగగ్రకి తీసుకుని ఓదారిచ్ ధైరయ్ం చెపప్టం గురొత్చిచ్ంది. తలిల్ ఎనిన్ చికాకులోల్ బాధలోల్ ఉనాన్, తనకోసం
మాతర్ం ఎపుడూ టైం కేటాయించడం కూడా గురొత్చిచ్ంది. లోరేన ‘నేను ఎకక్డికీ వెళళ్కుండా ఉండాలిస్ంది. శారా ఎందుకిలా చేసింది?
నాకేమాతర్మూ అనుమానం రాలేదేందుకు? నేను తన తలిల్ని, కానీ తన బాధ తెలుసుకోలేకపోయాను. ఇది నా తపేప్’ అని వెకిక్ వెకిక్
ఏడుసుత్ంటే, మారక్ ఆమెని ఓదారుసుత్నాన్డు. శారాకి దుఃఖం తనున్కొచిచ్ంది. తను తన దుఃఖానున్ండి తపిప్ంచుకోవాలని అనుకుందే కానీ,
అది తనని పేర్మించినవాళళ్కి ఎంత దుఃఖానిన్సుత్ందో ఆలోచించలేకపోయినందుకు బాధపడింది.

“Ends are for yesterdays, not tomorrows.”

డార శారాని ‘ఎందుకు నువువ్ చనిపోవాలనుకునాన్వు? ఎందుకు నీ వాళళ్ని బాధపెటట్లనుకునాన్వు?’ అని అడిగాడు. శారా
తన ఒంటరితనం, ఈథన వలల్ కలిగిన అవమానం చెపిప్ంది. అపుడు డార ఆమె కళళ్ మీద చెయియ్ పెటిట్ మూసి, తాను గుహలో ఉనన్ దృశయ్ం
చూపించాడు. ‘అది తనే అనీ, పేర్మించిన భారయ్ లేకుండా ఒంటరిగా అకక్డ అనాది నుండీ ఉనాన్ననీ, ఈ సృషిట్లో తనను మించిన ఒంటరి
పార్ణి లేదనీ, అయినా పార్ణం తీసుకోడానికి పర్యతిన్ంచలేదనీ,

ఎందుకంటే అది మనది కాదు’ అని చెపాప్డు. ‘ఈ బాధ ఎనాన్ళల్కు

తగుగ్తుందీ’ అని అడిగిన పర్శన్కు ‘కొనిన్ బాధలు ఎపప్టికీ తగగ్వు. అయినా నీకు ఇంకా చాలా బర్తుకు ముందుంది. నువువ్ అది
అకక్రలేదనుకునాన్వు. కానీ నినున్ కావాలనుకునన్వాళుళ్ ఉనాన్రు. అది తెలుసుకోవాలి. నీకకక్రేల్దని వెనకిక్ ఇవావ్లిస్ంది నీ బర్తుకు కాదు.
ఏమో ఏ నిమిషంలో నువువ్ కోరుకుంటుంది జరుగుతుందో నీకేం తెలుసు. భవిషయ్తుత్ కలిగించే ఆశని తిరసక్రించకూడదు.’ అని చెపాప్డు.
శారాకి తను చేసిన పనికి సిగగ్నిపించింది. ‘నాకు అపప్టితో అనీన్ ముగిసిపోయాయి అనిపించింది’ అంది శారా.

‘ముగిసిపోయినవి కేవలం

నినన్లు మాతర్మే. రేపటిరోజులు కాదు. నువువ్ సాధించాలిస్నవి చాలా ఉనాన్యి. అవేమిటో చూడాలని ఉందా?’ అనాన్డు డార. ‘ఊహూ,
ఇపుప్డే వదుద్’ అంది శారా. శారా నెమమ్దిగా బాధ లోంచి బయటపడే దారిలో ఉందని గురిత్ంచి డార తేలిగాగ్ వూపిరి పీలుచ్కునాన్డు.
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అంతసేపూ వికట్ర ఇదద్రినీ గమనిసూత్ ఉనాన్డు. అతనికి శారా మీద అభిమానమూ జాలీ కలిగాయి. ‘పిచిచ్పిలల్ ఒక
పనికిరానివాడి పేర్మకోసం పార్ణాలు తీసుకోవాలనుకుంది, మంచిదయింది ఇపప్టికయినా తెలిసింది ఆమెకి. నేనయితే ఎపుడో చెపుప్ండేవాడిని
‘ఏ పేర్మకీ మన పార్ణాలు తీసుకునేంత విలువలేదు అని’ అనుకునాన్డు. గేర్స అయితే తను చేసినవనీన్ తెలిసికూడా పార్ణాలు తీసుకుని
ఉండేదా అనుకునాన్డు. అయితే జరుతునన్వీ, తను చూసుత్నన్వీ ఏదో భర్మ అనన్ ఉదేద్శయ్ంలోనే ఉనాన్డు ఇంకా.

డార కర్మకర్మంగా

నీరసించడం, వూపిరి తీసుకోవడం కూడా కషట్ం కావడం గమనించాడు. డార వికట్రోత్ నీకు కూడా నేనొకటి చూపించాలి అనాన్డు. వికట్ర
మొదట అడుడ్చెపిప్నా, శారాతో కలిసి ఇసుకలోంచి టనెన్ల లోపలి ఫూయ్చర లోకి నడిచాడు.
మొదట వాళళ్కి కర్యోనికస్ వేర హౌస కనిపించింది. జెడ గేర్స ని తీసుకుని లోపలి వచిచ్ ఒక సిలిండర చూపించాడు. గేర్స
నమమ్లేనటుట్గా మొహానిన్ చేతులతో మూసుకుంది. అది భయమో, అసహయ్మో వికట్ర కి తెలియలేదు. జెడ ‘వికట్ర తనకి పర్తేయ్కంగా ఒకటి
కావాలని అడిగాడు. సారీ, తను మీకు చెపప్లేదని నాకు తెలియదు’ అని చెపిప్ మీరు కొంతసేపు ఒంటరిగా ఉండొచుచ్ అని వెళిళ్పోయాడు. గేర్స
ఆ సిలిండరున్ కొంతసేపు చేతులతో తడిమింది. జరిగిన దానిన్ తటుట్కోలేక బాధతో తూలి పడింది. ఉనన్టుట్ండి ఆ సిలిండరిన్ చేతులతో ఇషట్ం
వచిచ్నటుట్ పిచిచ్గా బాదింది. వెనకిక్తిరిగి చూడకుండా వెళిళ్పోయింది. అది చూసి వికట్ర సిగుగ్తో చితికిపోయాడు. ‘నేను మృతుయ్వుని
అధిగమించాలి అనే ఆశలో, భారయ్ కనాన్ ఎకుక్వగా డాకట్రల్ను నమామ్ను. భారయ్కి ఆఖరి చూపునీ, అంతయ్కిర్యలకు శరీరానిన్ కూడా
దకక్నివవ్లేదు. ననున్ క్షమిసుత్ందా’ అనుకునాన్డు. ఇంతకీ నా పాల్న పని చేసిందా లేదా చూపించు అని అడిగాడు. అపుడు వాళుళ్ ఫూయ్చరోల్
కొనిన్ వందల ఏళుళ్ ముందుకు పర్యాణించారు.

“A man who can take anything will find most things unsatisfying. And a man without
memories is just a shell.”

ఇపుడు వాళుళ్ ఒక పెదద్ నగరం మధయ్లో ఉనాన్రు. ఎకక్డా కొంచెం ఖాళీ లేకుండా కటిట్న హై రైజ బిలిడ్ంగస్, కృతిర్మంగా
ఉనన్ వాతావరణం, పరిసరాలూ, మనుషులూ. ఎకక్డా ముసలివారనేదే కనిపించలేదు. ఇంతకీ నేను బర్తికానా అని అడిగితే, డార అవుననన్టుట్
తలూపాడు. ఆహా, తను చావుని మోసం చేసి తిరిగి బర్తికాను అని వికట్ర గరవ్ంగా నవువ్కునాన్డు. అతనికి తెలిసినదంతా బిజినెస భాష
మాతర్మే, అయితే సకెస్స, లేదా ఫెయిలూయ్ర. అయితే వీళళ్ందరిలో నేను ఎకక్డ ఉనాన్ను అని అడిగిన వికట్ర కి డార ఒక వైపు చూపించాడు.
అది ఒక పెదద్ భవనంలోని విశాలమయిన హాలు. అందులో గోడల నుండి పెదద్ పెదద్ సీర్క్నుల్ వేలాడుతునాన్యి. పర్తీ సీర్క్న మీదా వికట్ర
జీవితంలోని చినన్పప్టి నుండీ ముఖయ్మయిన ఘటాట్లు సైల్డ షో లా పర్దరిశ్సుత్ంటే, వేల కొదీద్ జనాలు ఆసకిత్గా వాటిని చూసుత్నాన్రు. అందులో
ఒకదానిలో డార ఒక ఎతైత్న బిలిడ్ంగ మీద కూరుచ్ని వికట్ర ఆఫీసు కిటికీ వేపు చూసుత్నన్ సైడ
ల్ కూడా ఉంది. ‘అది నువేవ్ కదా, ఎందుకు ననన్లా
పరిశీలుసుత్నాన్వ?’ అని అడిగాడు వికట్ర. ‘నువెవ్ందుకు జీవితకాలానిన్ మించి బర్తకాలని ఆశపడుతునాన్వో తెలీక ఆశచ్రయ్పడుతునాన్ను’
అనాన్డు డార. ఏం? ఎందుకు ఆశపడకూడదూ అని వికట్ర అడిగితే, ‘అదేమీ వరం కాదు. నేను అనుభవించాను కాబటిట్ అది నాకు తెలుసు’
అనాన్డు డార.
‘వాళెళ్ందుకు నా జీవితానిన్ అలా చూసుత్నాన్రు? నేనెకక్డ ఉనాన్ను ఇపుడు?’ అని అడిగిన వికట్ర కి ఒక మూలగా
చూపించాడు డార. దగగ్రికి వెళిళ్ చూసిన వికట్ర భయంతో వణికిపోయాడు. అకక్డ ఒక పెదద్ గాల్స టూయ్బోల్ వికట్ర శరీరం ఉంది. అది పింక
రంగులోకి మారి, ముడతలు పడి కుర్ంగి, చరమ్ం కమిలిపోయి, తలకి అకక్డకక్డా వైరుల్ తగిలించి ఉంది. ఆ వైరుల్ బయట రకరకాల మెషీనల్కు
కనెకట్ చెయయ్బడాడ్యి. కళూళ్ పెదవులూ బాధతో ఉనన్టుట్ తెరుచుకుని ఉనాన్యి. జనాలు మూయ్జియంలో చూసినటుట్ అతని శరీరానిన్
చూసుత్నాన్రు. వికట్ర అది జీరిణ్ంచుకోలేకపోయాడు. ‘ఇలా జరగడానికి వీలేల్దు. నేను ఆరోగయ్ంగా తిరిగి లేవాలి అని కండిషన. దానికి నేను
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బోలెడు డబుబ్ చెలిల్ంచాను. ఆ డాకుయ్మెంటస్ ఎకక్డ? నా లాయరుల్ ఎకక్డ?’ అనాన్డు కోపంతో. డార ‘ఇపుప్డవనీన్ పోయాయి. నీ లాయరూల్
లేరు. నీ ఆసుత్లూ లేవు. పాత చటాట్లు పోయి కొతత్ చటాట్లు వచాచ్యి.’ అనాన్డు. వీళళ్ందరూ ఏం చేసుత్నాన్రు అని అడిగిన వికట్ర తో ‘ఇపుడు
వాళల్కి నువోవ్ కళాఖండానివి. నీ జాఞ్పకాలు వాళళ్కి అపురూపం. వాళళ్దంతా సీప్డ యుగం. వాళళ్కి ఎమోషనస్, సంతృపిత్కరమైన జీవితం
అంటే ఏమిటో తెలీదు. వాటికి వాళళ్కు మిగిలిన ఏకైక ఆధారం నువువ్. నీ తలకి పెటిట్న మెషీనల్ దావ్రా నీ జాఞ్పకాలని సట్డీ చేసుత్నాన్రు,
ఎమోషనస్ ని ఎలా అనుభూతి చెందాలో నేరుచ్కోవడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్రు’ అని చెపాప్డు డార.

“With endless time, nothing is special. With no loss or sacrifice, we can’t appreciate what
we have.”

‘నాది సంతృపిత్కరమైన జీవితమా! నేనే తృపిత్ అనేది లేక బర్తుకు వెంట పరుగులు పెటాట్నే. అంటే ఇపుడు ఇంకెంత
అధావ్నమయియ్ందో కదా ఆ ఆరాటం, తాపతర్యం’ అనుకునాన్డు వికట్ర. చివరగా వికట్ర ఇకక్డే ఉంటానని చేసిన అబదద్పు వాగాద్నం నమిమ్,
తొందరగా వచేచ్సాత్నని చెపిప్ గేర్స పారీట్కి వెళుతునన్ సైల్డ తో వికట్ర జాఞ్పకాలు ముగిసాయి. గాల్స టూయ్బ లోని వికట్ర కంటి నుండి, బయట
వికట్ర కంటి నుండీ ఒక కనీన్టి చుకక్ కారింది. గేర్స పటల్ తనింత కూర్రంగా ఎలా పర్వరిత్ంచాడా అని సిగుగ్పడాడ్డు వికట్ర. డార వికట్ర కనీన్టి
చుకక్ని వేలితో తీసి చూపించి ‘ఇపుడు అరధ్మయిందా. అంతులేని జీవితకాలంతో పర్తేయ్కతేమీ లేదు. మనం కొనిన్ కోలోప్కుండా ఉంటే
ఉనన్దాని విలువ ఎపప్టికీ తెలుసుకోలేము.’ అనాన్డు. దేవదూత చెపిప్నది ‘దేవుడు మన రోజులిన్ నిరీణ్తంగా ఇచేచ్ది, వాటి విలువ పెంచడానికే’
అని ఇపుడు అరధ్మయింది డార కి. అపుడు డార వాళిళ్దద్రికీ తన కథ చెపిప్, వికట్ర తో ఇలా అనాన్డు. ‘ నేనూ లెకక్లేననిన్ జీవితకాలాలు
బర్తికాను. కానీ జీవించలేదు. నా భారాయ్ పిలల్లూ, బంధువులూ ఎవరూ తోడు లేరు. అలా ఎనాన్ళుళ్ బర్తికితే మాతర్ం ఏమిటి పర్యోజనం?’
డార పరిసిథ్తి విషమించింది. చెమటలు పటిట్ సప్ృహ కోలోప్యాడు. శారా వికట్ర ఏం చెయాయ్లో తెలీక, అతని చెరో చేతిని
ఇదద్రూ తమ కళళ్ మీద పెటుట్కుని చూసేత్, డార ఏలీ తో నీ బాధని ఆపుతాను అని చెపప్టం, అతను నిమ టవర వైపు పరిగెటట్డం కనిపించాయి.
అలానే అతను గుహలోకి విసిరెయయ్బడటం, అకక్డ దేవదూత అతనిన్ నువువ్ కాలానిన్ నియంతిర్ంచే శకిత్ కోరుతునాన్వా అని అడగటం
కనిపించింది. ఆ దేవదూతని చూసి ఇదద్రూ ఆశచ్రయ్పోయారు. అతనెవరో కాదు, వాళిళ్దద్రూ వెళిళ్న గడియారాల షాపు యజమాని. డార కు
కూడా ఏలీ వచిచ్న జబేబ్ వచిచ్ందని వారికి అరధ్మయింది. ఇదద్రూ అవర గాల్స సాయంతో డార ని, ఏలీ జబుబ్తో బాధపడుతునన్ కాలం దగగ్రికి
వెనకిక్ తీసుకెళాళ్రు. ఏలీ డార ఇదద్రూ ఒకరి చేతులు ఒకరు పటుట్కుని, ఒకరి శావ్స ఒకరిలో కలుసుత్ండగా చివరి ఊపిరి పీలాచ్రు. ఇదద్రి
ఆతమ్లూ ఏకమయి ఆకాశంలోకి ఎగిసి మెరిసే నక్షతార్లయాయ్యి.

“Only God can write the end of your story.”

అవర గాల్స మళీళ్ చినన్గా మారిపోయి, గడిచిన క్షణాలు కిర్ందభాగం లోకి, గడవాలిస్న క్షణాలు పైభాగంలోకి
చేరుకునాన్యి. కాలం తిరిగి కదలటం పార్రంభించింది. కారులో విషవాయువు పీలుసూత్ సప్ృహ కోలోప్తునన్ శారా తన ఫోన మోగడంతో
తిరిగి సప్ృహలోకి వచిచ్ంది. తలిల్ హేపీ నూయ్ ఇయర అని చెపప్డానికి చేసిన ఫోన కాల అది. మగతలో ఉనన్ శారాకి జరుగుతునన్ది అరధ్మయి,
కషట్ం మీద కార డోర తెరచుకుని, నేల మీద పాకుక్ంటూ గరాజ లోంచి బయటకి వచిచ్ ఇంటిముందు పడిపోయింది. పర్కిక్ంటి వారు ఆమెని
చూసి ఎమరెజ్నీస్కి తీసుకెళళ్డంతో పార్ణాపాయం తపిప్ంది. హాసిప్టలోల్ ఆమె పర్కక్ బెడ మీద వికట్ర అనే వృదుద్డు అడిమ్ట అయాయ్డు. అతనిన్
రోజర అనే వయ్కిత్ కడుపు నొపిప్ అని తీసుకొచాచ్డు. ఆరోజు సాయంతర్ం ఇంటోల్ంచి బయలుదేరే ముందు వికట్ర రోజర తో ‘నేను ఏ కారణం
వలల్యినా నా నిరణ్యం మారుచ్కుంటే ఒక కోడ వరడ్ చెపుతాను. నువువ్ వెంటనే సందేహించకుండా ఈ పాల్న ఆపేయించు’ అని చెపాప్డు.
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అకక్డ ఐస బకేటోల్కి పెటట్డానికి వికట్ర ను ఎతుత్తునన్ క్షణంలో, వికట్ర కళుళ్ తెరిచి రోజర ని చూసి కోడ వరడ్ చెపాప్డు. వెంటనే రోజర వాళళ్ను
ఆపేసి వికట్ర ను ఎమెరెజ్నీస్ కి తీసుకువెళాళ్డు. వికట్ర రోజర తో చెపిప్న కోడ వరడ్ ‘గేర్స’.
ఆ తరువాత ఓ మూడునెలలకి వికట్ర చనిపోయాడు. ఆ మూడునెలలు తమ జీవితంలో మరిచిపోలేనంత సంతోషమయిన
కాలం అని గేర్స అంటుంది. వికట్ర చనిపోయే ముందు తన విలుల్లో, ఓ పర్ఖాయ్త కాలేజీలో శారా ఎంతవరకూ చదువుకుంటే అంతవరకూ
అయేయ్ మొతత్ం ఖరుచ్ విరాళంగా వార్సాడు. ఏళుళ్ గడిచాయి. శారా సైంటిసట్ అయియ్ కేనస్ర కు మందు కనిపెటిట్ంది. ఆమె తన అభినందన
సభలో మాటాల్డుతూ తన టీచరస్ కు, టీమ మేటస్ కు కృతజఞ్తలు చెపిప్, తలిల్ని గరవ్ంగా అందరికీ పరిచయం చేసింది. వికట్ర అనే మంచి
మనిషి సహాయం లేకపోతే ఇదంతా సాధయ్మయి ఉండేది కాదని పర్తేయ్కంగా కృతజఞ్తలు అతనిన్ తలుచుకుని తెలియచేసుకుంది.
సాధారణమైన కథాంశమే అయినా, నేరుప్గా ఆసకిత్గా కథ చెపప్డం మిచ సొంతం. తన అనిన్ పుసత్కాలోల్లాల్గే ఇందులో
కూడా జీవనసౌందరాయ్నిన్, అనుబంధాల పార్ముఖయ్తనీ సునిన్తమయిన సంఘటనలతో చెపాత్రు. ఈయన కథలలోని పాతర్లు పాఠకుల
మనసుకి చేరువయిపోతాయి. అరహ్తలేనివాడివలల్ మనసు గాయపడి పార్ణాలు తీసుకోవాలనుకునన్ అమాయకపు శారా, పేర్మించిన భారయ్
తనతో ఉండదని తెలిసీ ఒంటరిగా ఇంకో లైఫ కోసం పార్కులాడుతునన్ సావ్రధ్పరుడు వికట్ర, తెలియక చేసిన తపుప్కి తను లెకక్పెటట్లేనంత
మూలయ్ం చెలిల్ంచిన డార...పర్తీ పాతర్ మనతో కథ ముగిసిన తరువాత కూడా చాలా కాలం ఉంటారు. చినన్ చినన్ వాకాయ్లతోనే ఎకుక్వ
పర్భావం కలిగించేలా వార్యడం, హృదయానిన్ తాకే కొసమెరుపు వాకాయ్లూ మిచ శైలి. కొనిన్ వాకాయ్లు మళీళ్ మళీళ్ చదివిసాత్యి. ఇందులో
డార ఏలీ పాతర్లు ఏడమ, ఈవ పాతర్లకు రూపం అనుకోవచుచ్. అలాగే డార (Father Time) డారివ్న కు రూపమేమో అనిపించింది
నాకు. నిమ కటిట్న టవర Tower of Babel కు సింబల అనీ అనుకోవచుచ్. ఇదే రచయిత వార్సిన ఇతర పుసత్కాలకు పరిచయాలు సవ్రగ్ంలో
పాఠాలు మరియు జీవించడం నేరిప్న గురువు కౌముదిలో చదవొచుచ్.
రచయిత గురించి: Mitch Albom వృతిత్పరంగా ఫీర్లానస్ సోప్రట్స్ జరన్లిసట్. పర్వృతిత్
రచన, సీర్క్న పేల్ రచన, రేడియో & టీవీ పోర్గార్మస్ పర్సారాలు, పాటలు వార్యడం, సంగీతం కూరచ్డం,
అనిన్టినీ మించి సంఘసేవ. ఆయన మొదటి రచన ‘Tuesdays with Morrie’ అనే మెమోయిర
(సమ్ృతి సంసమ్రణ) చాలా పేరు పొందిన రచన. ఆయన వార్సిన ఫిక్షన నవలలు కూడా దాదాపు నలభై
భాషలోల్కి అనువదించబడి మిలియనల్ కాపీలు అముమ్డుపోయాయి. Five People you meet in
Heaven, For One more day, The Time Keeper, Have a little Faith, First Phone
Call from Heaven అనే ఫిక్షన నవలలు వార్సారు. కొనిన్ సేవాసంసథ్లు దావ్రా ఛారిటీ పనులు కూడా
విరివిగా చేసుత్నాన్రు. ఆ వివరాలు ఆయన వెబ సైటోల్ చూడవచుచ్.
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

The Assembler of Parts
“In heaven, there is no judgment, but rather an opportunity to examine our lives-who we
touched, the choices we made, and the consequences of those choices.”

“Life has a purpose. No matter what you do in life, you are here for a reason. You may not
even realize what your actions have meant to others.”

పై వాకాయ్లు మిచ ఆలోబ్ం వార్సిన Five People You meet in Heaven అనే పుసత్కం లోనివి. ఒకోక్సారి మనకి
అసలు మన జీవితానికి పర్యోజనం ఏంటీ అని అనిపిసుత్ంది? మనవలన ఎవరికి ఏం ఉపయోగం. పుడతాం. గిడతాం.

కొనాన్ళుళ్

జాఞ్పకాలుగా మిగులుతాం. అంతేనా? నిజంగా జీవితానికి పరమారధ్ం అంటూ ఉందా? ఉంటే అదేంటో మనకెలా తెలుసుత్ంది? మనవలల్
సుర్ప్శించబడిన జీవితాలకు తపప్ ఇంకెవరికి తెలుసుత్ంది. పైన చెపిప్న వాకాయ్లోల్లాగా, మన జీవితాలను
రెటోర్సెప్కట్ చేసి మనకు చూపించగలితే, ఒకపుప్డు అరధ్ంలేనివనిపించినవనీన్, ఇపుడు అరధ్వంతం
అవుతాయేమో మరి.
జెస అని ముదుద్గా పిలవబడే జెసిస్కా (Jessica Mary Jackson) ఏడేళళ్
వయసులో మరణించింది. సవ్రాగ్నికి వసేత్ అకక్డ దేవుడు కనిపించాడు ఆ పాపకి. మనుషులిన్ తయారు
చేసాత్డు కాబటిట్ జెస అతనిన్ The Assembler అని పిలుసూత్ ఉంటుంది. దేవుడు జెస కి కొనిన్ వీడియో
టేపులు ఇచిచ్, ‘ఇందులో భూమి మీద గడిచిన నీ కథ ఉంది. ఇవి చూడు’ అనాన్డు. వదిలివచిచ్న
జీవితానిన్ చూసి తను ఇపుడు తెలుస్కోవాలిస్ందేమిటి? తన జీవితంలో తనకి తెలీనివి కొర్తత్గా
ఏముంటాయి? తెలిస్న విషయాలు ఆ పాప మీద ఏం పర్భావం చూపించాయి? మనుషులిన్ మిగిలిన
జీవాలనుంచి పర్తేయ్కంగా చేసేదేమిటి? నిజంగా మనుషులు ఆ పర్తేయ్కతను నిలబెటుట్కుంటునాన్రా?
వీటనిన్టికీ జవాబు Dr. Raoul Wientzen వార్సిన The Assembler of Parts అనే పుసత్కం.
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

"There were so many worlds in my mother's face, a dozen at least in her round brown eyes,
a hundred in her smiles."

ఆ వీడియోలోల్ ఆమె కథ హాసిప్టలోల్ తను పుటిట్న దగగ్రున్ంచీ మొదలవుతుంది. ఫోరడ్ (Mr. Ford Jackson) మేరీలాండ
లో ఓ చినన్ పోసట్ ఆఫీసులో ఉదోయ్గి. సాధుసవ్భావి. అతనికి చేతనయినంతలో ఇతరులకి సాయపడే గుణమునన్వాడు. అతని భారయ్ కేట.
వారికి మొదటి సంతానంగా జెసిస్కా పుటిట్ంది. పుటట్గానే డాకట్రుల్ పరీక్షలు చేసి జెస హిలగ్ర సిండోర్ం అనే వాయ్ధితో పుటిట్ందని చెపాప్రు.
దానివలన చేతి బొటనవేళుళ్ , చెవులోల్ ఉండాలిస్న మిడిల ఇయర, ఒక కిడీన్, కొండనాలుక, పనెన్ండు బోనస్ లేకుండా, గుండెకు రెండు
కనాన్లతో పుటిట్ందని తేలాచ్రు. పిడియాటీర్షియన డాకట్ర బరక్, కారిడ్యాలజిసట్ , ENT సెప్షలిసట్, జెనెటిసిసట్ లతో బృందానిన్ ఏరాప్టుచేసి,
పాపకి కావాలిస్న మెడికల కేర పాల్న చేసాడు. జెస కి రెండు నెలల వయసులో కృతిర్మ చెవులు అమరచ్డానికీ రెండేళళ్ వయసపుడు ఆపరేషన
చేసి మిస అయిన కిడీన్ సాథ్నంలోని తితిత్ని తొలగించడానికి, ఏడేళళ్ వయసులో గుండెకు ఆపరేషన పాల్న చేసారు. అయితే గొంతులో నుండి
అసప్షట్మయిన శబాద్లు తపప్ సరిగా మాటలు మాతర్ం రావనీ, మొతత్ం కుటుంబసభుయ్లందరినీ సైన లాంగేవ్జ నేరుచ్కోమనీ చెపాప్రు. అయితే
పాప మెదడు ఎదుగుదల మాతర్ం చాలా ఎకుక్వగా ఉందనీ , మంచి తెలివితేటలు ఉంటాయనీ చెపాప్రు. జెస పరిసిథ్తికి తలిల్దండుర్లు
దిగులుపడినా పాపకి వైదాయ్నికి మంచి డాకట్రల్ బృందం దొరికినందుకు మాతర్ం కొంచెం సంతుర్పిత్పడాడ్రు.
జెస పేరెంటస్ దుఃఖం నుంచి తేరుకుని పాపని ఎంతో పేర్మగా చూసుకునేవారు. పాప లోని లోపాలను దాచే పర్యతన్ం
చెయయ్కుండా, చుటుట్పకక్లవారి వింత చూపులనూ సానుభూతినీ పటిట్ంచుకోకుండా పాపను మామూలుగానే పెంచసాగారు. తండీర్ కూతురల్
మధయ్ అనుభందం ఏరప్డింది. జెస అమమ్మమ్, తాత కూడా ఫోల్రిడా నుంచి అపుప్డపుప్డూ వసూత్ కొనిన్రోజులు గడిపి వెళుతూ ఉండేవారు. జెస
ని చూసి మొదట అమమ్మమ్ నిరాశపడినా, నెమమ్దిగా పాపకు దగగ్రయియ్ంది. కుటుంబంలో ఎవరూ కూడా జెస ను లోపాలతో పుటిట్న పిలల్గా
చూసేవారు కాదు.

“You risk the loss of their loved memory. Hate and retribution will eat the love out of you.
Only with love and forgiveness you will get through.“

జో కేసిడీ (Joe Cassidy) ఫోరడ్ తో బాటూ అదే పోసట్ ఆఫీసులో పని చేసాత్డు. కేసిడీ ఫోరడ్ కనాన్ వయసులో చాలా
పెదద్యివాడయినా, ఇదద్రికీ మంచి సేన్హం.

అంతేకాకుండా కేట తలిల్దండుర్లు మేరీలాండ లో ఉనన్ కాలంలో కేసిడీ తలిల్కి మంచి

సేన్హితులు. దానివలల్ అతనికి వీళళ్ందరి దగగ్రా బాగా చనువెకుక్వ. ఇంటోల్ మనిషిలా ఉంటాడు. దాదాపు ఇరవయేయ్ళళ్ కిర్తం కేసేడీ భారాయ్,
రెండునెలల కొడుకూ డాకట్ర విజిట కు వెళుతూ కారు పర్మాదంలో చనిపోయారు. ఆ కారు నడుపుతునన్ అతని తలిల్ మాతర్ం గాయాలతో
బయటపడింది. ‘కారు బేర్కులు సరిగా పనిచెయయ్టం లేదు, ఇపప్టికి టాకీస్లో వెళళ్ండి’ అని డబుబ్లిచిచ్ వెళిళ్నా తలిల్ వినకుండా కారు డైరవ
చేసినందుకు, అతను ఆ పర్మాదానికి తలేల్ కారణం అని ఆమె మీద దేవ్షం పెంచుకునాన్డు. తనవలేల్ ఆ పర్మాదం జరిగిందని
అపరాధభావంతోనూ, కొడుకిక్ కలిగిన కషాట్నికీ ఆమె విపరీతంగా కుమిలిపోయింది. ఎనిన్ పర్యతాన్లు చేసినా కేసిడీ ఆమె చనిపోయేవరకూ
మళీళ్ ఆమె మొహం చూడలేదు. ఆ కషట్సమయంలో కేట తలిల్దండుర్లు ఇదద్రికీ అండగా ఉనాన్రు. అపప్టినుండీ కేసిడీ బాధను
మరిచ్పోవడానికి ఇరవైనాలుగు గంటలూ ఆలక్హాల తోనే ఉంటాడు. అయితే అతని కథ తెలిసినవారవడంతోనూ, ఎవరికీ ఏ ఇబబ్ందీ
కలిగించని అతని పర్వరత్న వలల్నూ, అతని మీద సానుభూతితో ఆఫీసులో ఎవరూ అతని విషయంలో అభయ్ంతరం చెపప్లేదు.
వీలయినంతవరకూ అతనికి సాయం చేసేవారు. అతనికి కేట, ఫోరడ్ తపప్ వేరే సేన్హితులెవరూ లేరు. వాళళ్ బలవంతం మీద అపుప్డపుప్డూ
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వచిచ్ వాళళ్తో గడిపి వెళుతుంటాడు. అతనికి గిటార వాయించడమంటే ఇషట్ం. ఎపుప్డయినా మనసు కుదిరినపుడు గిటార మీద ఓ పాట
వాయిసాత్డు.

“The more I watch the Assembler’s tapes of my life, the more I see my purpose. Cassidy set

free of the bonds of his sorrow by his love for me. My imperfection is the key to his heart, my missing
bones somehow whittled by the Assembler to fit precisely into the hole of his loss.”

జెస పుటిట్న వెంటనే ఆమె గురించి విని కేసిడీ షాక అయినా, వెంటనే తేరుకుని ‘తను ఎనిన్ లోపాలతో పుటిట్నా కూడా మనకి
అపురూపమే’ అని ఫోరడ్ కి ధైరయ్ం చెపిప్, ఏ అవసరమయినా నేనునాన్ను నీకు అని చెపాప్డు. జెస ని చూసిన మొదటి క్షణం లోనే ఆమె మీద
తెలీని అభిమానం ఏరప్డింది. తన నాలుగు వేళళ్తో అతని చెయియ్ పటుట్కుని ఊసులు చెపుతునన్ ఆ పాపలో అతనికి తన కొడుకు కనిపించాడు.
అపప్టినుంచి ఆమె మీద విపరీతమయిన పేర్మ పెంచుకునాన్డు. ఇదద్రి మధాయ్ విడదీయలేని అనుబంధం ఏరప్డింది. రోజూ ఆఫీసు తరువాత
వాళళ్ ఇంటికి వచిచ్, జెస తో ఎకుక్వ సమయం గడపటం, తనని ఎతుత్కుని పాలు పటట్డం, నిదర్పుచచ్డం, కథలు చదివి వినిపించడం
చేసేవాడు. అతను గిటార పేల్ చేసుత్ంటే కళుళ్ ఆలిచ్పప్లాల్ చేసుకుని చూసూత్ ఉండేది జెస. జెస తో ఉనన్ంతసేపూ బానే ఉనాన్, ఇంటికి వెళిళ్న
మరుక్షణం అతనిని ఒంటరితనం, విచారం వెంటాడేవి. అది మరిచ్పోడానికి మళీళ్ ఆలక్హాల మతుత్లోకి వెళేళ్వాడు.

"These are good hands. Good as any, Jess. The Assembler made `em, and He don't make

junk. He makes everything just to please Himself. The bones and the skin, the meat and the sap, just the
way it suits Him."

జెస కు డాకట్రల్ విజిటుల్, టీర్టెమ్ంటస్ తో కాలం గడుసుత్ంది. రెండునెలల వయసపుడు కృతిర్మ చెవులు అమరచ్డంతో, శబాద్లు
వినబడసాగాయి. పెదాల కదలిక చూసి అరధ్ం చేసుకోవడం, సైన లాంగేవ్జ నేరుచ్కుని, చినన్గా సంభాషించడం నేరుచ్కుంది. చినన్చినన్
మాటలు మాటాల్డినా అవి ఇంటోల్వాళళ్కి తపప్ ఇంకెవరికీ అరధ్మయేయ్వికాదు. ఇంటోల్ వాళళ్ తరువాత కేసిడీ తనకి బెసట్ ఫెర్ండ. కే..సీ..డీ అని
వచీచ్ రాని మాటలతో పిలిసేత్, అతను పొంగిపోయేవాడు. జెస పెరుగుతునన్ కొదీద్, ఆమెతో పెదద్వాళల్తో చెపిప్నటుట్గా కబురుల్ చెపేప్వాడు.
‘దేవుడు తన తృపిత్కోసం తనకి నచిచ్నటుట్ మనుషులిన్ రకరకాలుగా తయారు చేసుత్ంటాడు. నీవెంతో అందమయిన చేతులు.’ అని చెపేప్వాడు.
జెస కూడా ఎంతో పరిణితి చెందిన పిలల్లా పర్వరిత్ంచేది. మూడేళళ్ వయసపుడు సెప్షల చిలర్డ్న పీర్సూక్లోల్ జాయిన చేసేత్, అకక్డ మిగిలిన పిలల్లు
ఆమెని చూసి గేలిచేసినా నవివ్ దూరంగా వెళిళ్కూరుచ్నేది. ఎవరూ కూడా ఆమెతో సేన్హం చేసేవారు కాదు. అయినా కూడా ఏడవకుండా
ధైరయ్ంగా ఉండేది. తండిర్ ఆమెను సాకర బృందం లో చేరాచ్డు. అకక్డ కూడా పిలల్లు మొహం మీదే వెకిక్రించినా కూడా లెకక్చెయయ్లేదు.
లెకక్లోల్ మంచి తెలివితేటలు చూపించేది. మిగిలిన విషయాలోల్ కూడా వయసుకి మించిన తెలివితేటలతో అందరినీ ఆశచ్రయ్పరిచేది.

“Nobody goes to Hell,” I said with certainty. “Cassidy told me that. It doesn’t make sense

that God would send anyone He made there. Even the Minotaur or Medusa. Especially the Minotaur. It

wouldn’t be fair because that’s how the Assembler— uh, I mean God— made them. Imperfect in just
the way He’s imperfect. So He’s got to forgive.”
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జెస కి ఆరేళళ్ వయసపుడు చెలిల్ జనీన పుటిట్ంది. జెస కు ఏడేళుళ్ నిండాయి. సూక్లోల్ సెకండ గేర్డ లోకి వచిచ్ంది. కేట మళీళ్
పెర్గెన్ంట అయింది. ఒకరోజు బయట వాతావరణం కూడా చలల్గా ఉండి, జెస కి కొంచెం జలుబు చేసినటుట్గా ఉంది. ఆ రాతిర్ నిదర్పోయే
ముందు తన గదిలో కూరుచ్ని పుసత్కం చదువుకుంటునన్ జెస ఉనన్టుట్ండి వూపిరాడక ఇబబ్ంది పడుతూ ఉంది. జలుబుకి ముకుక్
మూసుకుపోయిందేమో అని వేడినీళళ్లో ముంచిన టవలోత్ మొహం తుడవాలని, కేట టవల తేవడానికి వెళిళ్వచేచ్సరికి జెస మంచం మీద
ఊపిరాడక ఎగశావ్స తీసూత్ కొటుట్కోసాగింది.

కేట కేకలు విని పరుగున వచిచ్న ఫోరడ్, జెస కి నోటితో వూపిరి అందించడానికి

పర్యతిన్సుత్ండగా, కేట ఎమరజ్నీస్ కి కాల చేసింది. అయితే వాళుళ్ వచేచ్సరికే జెస పార్ణం పోయింది. కేట, ఫోరడ్ ఇంకా నిశేచ్షుట్లయి
చూసుత్ండగానే, వాళుళ్ ఆమెను ఎమరెజ్నీస్కి తీసుకు వెళాళ్రు. అకక్డ డాకట్రుల్ పర్యతిన్ంచినా ఫలితం లేకపోయింది. కబురు తెలిసి డూయ్టీలో
ఉనన్ డాకట్ర బరక్ వచిచ్ చూసి విచారంగా కేట తో ‘తనకి బాగోనపుప్డు ననున్ పిలవాలిస్ంది’ అనాన్డు. కేట ‘తను ఉదయం వరకూ బానే
ఉంది. మామూలు జలుబే కదా అనుకునాన్ను. అది కూడా సాయంతర్ం వరకూ ఎకుక్వ లేదు. ఇలా అవుతుందని నేను కలలో కూడా
అనుకోలేదు’ అని ఏడుసూత్ అంది.
కేట, ఫోరడ్ ఎమరెజ్నీస్ రూంలో జెస బాడీ దగగ్ర ఏడుసూత్ ఇంకా షాక లో ఉండగానే, చైలడ్ పొర్టెక్షన డిపారెట్మ్ంట నుండి ఒక
డిటెకిట్వ వచిచ్ మాటాల్డాలని తీసుకెళాళ్డు. ఉదయం నుంచీ అసలేం జరిగిందో, వాళేళ్ం చేసారో ఇదద్రినీ ఒకరి తరువాత ఒకరిని చెపప్మనాన్డు.
ఇదద్రూ జెస ని ఎబూయ్జ చేసారేమో అని అనుమానంతో ఆ కోణంలో చాలా బాధ కలిగించే పర్శన్లు వేసాడు. జెస వూపిరాడక బాధపడుతుంటే
నువువ్ డాకట్ర ని పిలవకుండా టవల తేవడానికి ఎందుకు వెళాళ్వు అని కేట నీ, నువేవ్ం చేసావు అని ఫోరడ్ నీ అడిగాడు. ఫోరడ్ బాధతో ‘జెస
అంటే మాకు పార్ణం. ఇలా అవుతుందని మేము అనుకునాన్మా? అనీన్ నిముషాలోల్ జరిగిపోయాయి. మా బిడడ్ పోయిందనన్ విషయమే
మాకింకా షాక వదలలేదు. మమమ్లిన్లా అనుమానించి, బాధించడం బాలేదు. మేము ఆమె తలిల్దండుర్లం, శతుర్వులం కాదు’ అనాన్డు. 'ఆ
సంగతి మా డిపారుట్మెంటు తేలుసుత్ంది. ముందు మీ ఇంటిని పరిశీలించాలి పదండి' అని ఇంటికి వెళిల్ అకక్డ ఇలుల్, జెస రూం అనీన్ పరీక్షగా
చూసి, గమనించిన విషయాలనీన్ నోట చేసుకుని, జెస రూం నుండి కొనిన్ వసుత్వులు పరీక్షకు తీసుకొని, మళీళ్ వసాత్నని వెళిళ్పోయాడు.

“Cherish her memory. Guilt and blame will only tarnish it and serve to separate you from it

and from those who share it. That’s like another death when you cut yourself off from that.”

డాకట్ర బరక్ అనన్టుట్గా, తను డాకట్ర దగగ్రికి తీసుకు వెళితే జెస బర్తికి ఉండేదేమో, తన పొరపాటు వలనే అలా జరిగిందని

కేట కుమిలిపోసాగింది. ‘ఆ పరిసిథ్తిలో ఏ తలిల్దండుర్లైనా ఏం చేసాత్రో అదే మనమూ చేసాము. అది నీ తపుప్ కాదు’ అని ఫోరడ్ ఆమెను
అనునయించాడు. అయినా ఇదద్రినీ జెస మరణం విపరీతంగా కృంగదీసింది. జెస మరణవారత్ తెలిసిన వెంటనే ఆఫీసులో ఉనన్ కేసిడీ జెస
ఇంటికి వచాచ్డు.

అకక్డ అపప్టికే చరచ్ పీర్సట్ ఉనాన్రు. కేసిడీకి ఆయనంటే పడదు. తన కొడుకునీ, భారయ్నీ ఒకే కేసేక్టోల్ పెటట్డానికి

ఒపుప్కోలేదనీ, జరిగినదానికి అతని తలిల్ మీద కోపం పెటుట్కోకుండా ఆమెను క్షమించమనీ అడిగినందుకు ఆయన మీద కోపం. ఇరవయేయ్ళుల్గా
కేసిడీ చరచ్ కు వెళళ్లేదు, పీర్సట్ తో మాటాల్డలేదు. కేసిడీ వెళిళ్పోతునన్పుప్డు పీర్సట్ అతనితో పాటు బయటకు వచిచ్ ‘ నీకు జెస అంటే పార్ణమని
నాకు తెలుసు. వాళిళ్దద్రూ కూడా ఎంతో కుమిలిపోతునాన్రు. పాప మరణానికి నువువ్ కూడా వాళళ్ని బాధుయ్లను చేసి తపుప్పటట్కు. జరిగేది
జరగక మానదు. మన చేతులోల్ ఏదీ లేదు. ఎవరినైనా బాధుయ్లని చేసి తపుప్ పటట్డం, దేవ్షించడం, మనలిన్ వాళళ్ నుండి దూరం చేసుత్ంది తపప్
మనకి ఒరిగేదేమీ ఉండదు. కలిసి దుఖానిన్ పంచుకో’ అని చెపాప్డు. కేసిడీ అరధ్ం అయియ్ంది అనన్టుట్ తలవూపి, జెస ఫుయ్నరల లో తనకి ఒక
పాట పాడటానికి అవకాశమిమమ్ని అడిగితే ఆయన సరే అనాన్డు.
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ఇరవయేయ్ళుళ్. అదే రోజు ఉదయం తను దుఃఖంతో ఉండటం చూసి, ‘యు విల బి ఆలైరట’ అని అమాయకంగా చెపిప్న జెస సాయంతార్నికి
మరణించడం తటుట్కోలేకపోయాడు. కేసిడీ తన ఇంటికి వెళిల్ పిచిచ్గా ఏడుసూత్ విపరీతంగా తార్గి, ఇంటోల్ ఒంటరిగా ఉండిపోయాడు.
జెస చనిపోయిన మరునాడు అటాపీస్ చేసుత్నన్ డాకట్ర బెంటన కు జెస మరణానికి కారణం తెలిసింది. వెంటనే డాకట్ర బరక్ ని
పిలిచి, కారిడ్యాలజిసట్ డాకట్ర మారష్ల ను తీసుకుని అటాపీస్ రూం లోకి రమమ్ని చెపాప్డు. వాళళ్కు జెస చెసట్ లో ఊపిరితితుత్ల దగగ్ర
అపసవయ్దిశలో పెరిగి, శావ్సనాళానిన్ వెనుకనుండి వతేత్సుత్నన్టుట్ ఉనన్ ఒక పెదద్ ఆరట్రీ (ధమని) ని చూపించి, ‘ఇదే జెస మరణానికి కారణం.
దీనివలల్ అసలే వతిత్డితో ఉనన్ శావ్సనాళం కొంచెం జలుబుకే మూసుకుపోయి, ఊపిరి తీసుకోడం కషట్మయియ్ చనిపోయింది. దీనిన్ పాప
బర్తికుండగా ఎవరూ కనిపెటట్లేకపోయారు’ అనాన్డు.

అది కారిడ్యాలజిసట్ బాధయ్త. అందుకని డాకట్ర మారష్ల తన తపుప్ను

కపిప్పుచుచ్కోడానికి ‘ఏమో ఎపుప్డూ ఏ ఎఖోలోనూ కనిపించనేలేదు. అయినా ఇది హిలగ్ర సిండోర్ం లక్షణం కానే కాదు. ఇలా అవుతుందని
ఎవరు అనుమానిసాత్రు? మళీళ్ నేను తన కారిడ్యోగార్మ ఎఖోస అనీన్ ఇంకోసారి సట్డీ చెయాయ్లి’ అంది. డాకట్ర బరక్ షాక తినన్టుట్
ఉండిపోయాడు. తమ డాకట్రల్ టీమ అశర్దధ్ వలల్ ఒక పాప పార్ణం పోయిందని తెలిసి అతనికి బాధ, కోపం, అసహాయత, భయం అనీన్
కలిగాయి. డాకట్ర మారష్ల వెంటనే హాసిప్టల లో ఆ ఎఖోలు దాచే లైబర్రీకి నుండి మొతత్ం జెస కు సంబంధించిన ఫిలిం రీలస్ అనీన్ తన
ఆఫీసుకు తీసుకువెళిళ్ పొర్జెకట్ చేసి చూడటం మొదలుపెటిట్ంది. జెస పుటట్గానే తీసిన మొదటి రెండు రీలస్ లో తపప్, ఒకటో ఏడు నుండీ
మొదలు పెటిట్ పర్తీ సంవతస్రం చెకపస్ అపుడు తీసిన రీలస్ అనిన్టిలోనూ ఆ

ఆరట్రీ సప్షట్ంగా పెరుగుతూ కనిపించడం చూసి ఆమె

ఆశచ్రయ్పోయింది. అంత సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నన్దానిన్ తను ఎలా మిస అయిందో ఆమెకు అరధ్ం కాలేదు. అది తన నిరల్క్షయ్మే అని ఆమెకు
తెలుసూత్నే ఉంది. ఒకక్ క్షణం గిలీట్గా అనిపించినా వెంటనే నిరల్క్షయ్ంగా ‘ఎవరు ఊహిసాత్రు బిలియనోల్ ఒకక్రికి వచేచ్ది తనకి వసుత్ందని? అసలే
బోలెడు పారట్స్ లేవు. గుండెకేమో చిలుల్లు. ఇంకేమేమి లేవో ఎవడికి తెలుసు. ఆ పుటుట్కే ఓ పెదద్ అపసవయ్ం. ఆమె చావుకు నేను కారణం కాదు’
అనుకుంది. వెంటనే అనిన్టినీ చెతత్బుటట్లో పడేసింది. మొతత్ం అనీన్ పోయాయని అంటే అనుమానం వసుత్ందని పుటట్గానే తీసిన వాటిలో
ఒకక్టి మాతర్ం ఉంచి, దానిన్ తిరిగి లైబర్రీలో తీసిన చోటే పెటేట్సింది. ‘ఎఖో రీలస్ పోవడం సాధారణమే. లైబర్రీ ఉదోయ్గులు వాటి గురించి శర్దధ్
తీసుకోకపోవడమే కారణం’ అని వాళళ్ మీద తోసేయొయ్చుచ్ అనుకుని, చేతులు దులిపేసుకుంది.
జెస చనిపోయిన రెండురోజుల తరావ్త చైలడ్ పొర్టెక్షన సరీవ్సెస నుండి మిస సిమ్త వారి ఇంటికి వచిచ్ంది. జెస మరణం
పటల్ పోలీసులకు ఉనన్ అనుమానం వలన, ఆమె తలిల్దండుర్లు పిలల్ల సంరక్షణ చూడటానికి యోగుయ్లా కాదా, ఆ ఇంటోల్ మిగిలిన పిలల్లు
కేష్మంగా ఉండటానికి తగిన పరిసిథ్తులునాన్యా లేదా చూడటానికి తను వచాచ్ననీ, తమకి సంతృపిత్గా లేకపోతే జనీన ని తాము తీసుకువెళిళ్
వేరే సంరక్షణలో ఉంచుతామనీ చెపిప్ంది. కేట ను వాళల్కి ఆలక్హాల డర్గస్ లాంటి అలవాటుల్నాన్యా, పిలల్లని పోషించడానికి తగిన సంపాదన
ఉందా? ఇనూస్య్రెనస్ ఉందా? ఫేమిలీ డాకట్ర ఉనాన్రా లేదా? పిలల్ల చుటూట్ ఉండే బంధువులు సేన్హితులూ ఎలాంటివారు? లాంటి నానా
పర్శన్లు అడిగింది. ఈలోగా బయటకి వెళిళ్న జెస అమమ్మమ్, తాత నెడ, జనీన ను ఎతుత్కుని కేసిడీ వచాచ్రు. తాగుడు వలన ఉబిబ్ ఎరర్బారిన
కళుళ్, తడబడుతునన్టుట్నన్ మాటలతో ఉనన్ కేసిడీని అనుమానంగా చూసింది మిస సిమ్త. అతను మీకేమవుతాడు అని అడిగితే, ఫేమిలీ ఫెర్ండ
అని చెపాప్రు. ఆమె పెదద్గా సంతృపిత్ చెందినటుట్ అనిపించలేదు. మళీళ్ ఇంకోసారి ఇనెస్ప్క్షన కు వసాత్ననీ, తన రిపోరట్ ముందు వచిచ్న డిటెకిట్వ
కు పంపుతానని చెపిప్ వెళిళ్ంది. ఆమె వెళళ్గానే కేట భయంతో కేసిడీ నుంచి జనీన ను లాకుక్ని, ‘నీవలన జనీన ను కూడా మానుంచి
తీసుకుపోతారేమో’ అని ఏడుసూత్ గదిలోకి పోయి తలుపువేసుకుంది. కేసిడీ హతాశుడై నెమమ్దిగా శకిత్లేనటుట్గా నడుసూత్ వెళిళ్పోయాడు.
కేసిడీ మరునాడు డాకట్ర దగగ్రికి వెళిళ్ తరావ్తిరోజు జెస ఫుయ్నరల లో తను పాడాలనీ, అందుకని తాగకుండా ఉండటానికి
సహకరించేలా మందులు అడిగాడు. వాటి సహాయంతో మరునాటి వరకూ తాగకుండా గడిపాడు. జెస ఫుయ్నరల కి తన డాకట్రుల్ అందరూ
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కలిసివచిచ్, కుటుంబానికి వాళళ్ సంతాపానిన్ తెలిపివెళాల్రు. డాకట్ర మారష్ల జెస మరణానికి తాను చింతిసుత్నాన్నని మొసలి కనీన్ళుళ్ కారిచ్ంది.
తిరిగి వెళుతునన్పుప్డు జెనెటిసిసట్ డాకట్ర గెరావే బరక్ ను, జెస మరణానికి కారణం తెలిస్ందా అని అడిగాడు. డాకట్ర బరక్ చెపిప్న కారణం విని
నమమ్లేనటుట్ షాక తో ‘మనం అదెలా మిస అయాయ్ం’ అని అడిగాడు. వెంటనే డాకట్ర మారష్ల ‘ఎవరూ ఏదీ మిస అవలేదు. అది ఉంటుందని
ఎవరూహించారు? అయినా జనుయ్పరమైన లోపాలు ఆమెలో ఇంకెనిన్ ఉనాన్యో ఎవరికి తెలుసు. ఆ పిలొల్క నడిచే టైం బాంబ లాంటిది’ అని
తపుప్ ఆయన మీదకే తోసేటటుట్ మాటాల్డింది.
జెస ఫుయ్నరల టైంలో కూడా మిస సిమ్త వచిచ్ అందరినీ, అనిన్టినీ పరీక్షగా చూసింది. జనీన కేసిడీతో కోల్జ గా ఉండటం
చూసి వాళిళ్దద్రినీ వదలకుండా పరిశీలిసూత్ తిరిగింది. అది చూసిన కేసిడీ ఇకపై తను అసస్లు తాగకూడదు అని నిశచ్యించుకుని, ఆఫీసుకు
సెలవు పెటిట్ ఇంటోల్నే ఉండి మందులు వేసుకుంటూ, ఆ విత డార్యల లక్షణాలు భరిసూత్ తాగకుండా ఉండటానికి సరవ్విధాలా
పర్యతిన్సుత్నాన్డు.
కేట, ఫోరడ్ జెస విషయం వలల్ వాళళ్ మీదునన్ నిఘాకు, అనుమానాలకు బాధపడాడ్రు. అంతకనాన్ ఎకుక్వగా జనీన ని
తమనుంచి దూరం చేసాత్రేమో అని భయం పటుట్కుంది. జెస పోయిన బాధలోంచి తేరుకోకముందే వారికి ఈ భయం ఎకుక్యియ్ంది. జనీన
పటల్ ఎంతో జాగర్తత్గా ఉంటూ, తుమిమ్నా సరే వెంటనే డాకట్ర దగగ్రకు తీసుకువెళిళ్ , అనుక్షణం కళళ్లో పెటుట్కుని చూసుకుంటునాన్రు. వారికి
జెస పటల్ తలిల్దండుర్లుగా తాము బాధయ్తగా పర్వరిత్ంచలేదేమో అనన్ గిలట్ కూడా బాధించసాగింది. కేట కు నెలలు నిండటంతో కేట పేరెంటస్
వారికి తోడుగా ఇకక్డే ఉండిపోయారు. వాళుళ్ ‘మీరు జెస ను చాలా పేర్మగా చూసుకుని చెయయ్గలిగినంతా చేసారు. మన చేతులోల్ ఏదీ లేదు.
జెస జాఞ్పకాలతో, జనీన లోనూ, పుటట్బోయే బిడడ్ లోనూ జెస ను చూసుకుంటూ గడపాలని’ ఇదద్రికీ నచచ్చెపప్సాగారు. వారు కూడా జనీన ను
తమనుండి తీసుకుపోకుండా ఉంటే చాలని పార్రిధ్సూత్ ఉనాన్రు.
ఓ రెండు వారాలకు మిస సిమ్త మళీళ్ వచిచ్ంది. తను జెస డాకట్రల్తో మాటాల్డాననీ, వాళుళ్ చెపిప్నదానిన్ బటిట్ వారు జెస పటల్
బాధయ్తగానే ఉనన్టుట్ తెలిస్ందనీ, జనీన ను కొంచెం బాగోకపోయినా డాకట్ర దగగ్రకు తీసుకెళల్డం, కేసిడీ బాధయ్తగా తాగుడు మానే పర్యతన్ం
చెయయ్డం తమకి సంతృపిత్ కలిగించిందనీ చెపిప్ంది. అయినా కూడా వాళుళ్ అతయ్వసర పరిససిథ్తులోల్ తగినటుట్గా సప్ందించకపోవడం వలల్
తమకి కొనిన్ కనస్రన్స్ ఉనాన్యనీ, వాళిళ్దద్రూ కొనిన్ పేరెంటింగ కాల్సెస తీసుకోవాలని తాము సలహా ఇసుత్నాన్మని చెపిప్ంది. పిలల్లను
పెంచడం కాల్సులకెళిళ్ నేరుచ్కోవాలా అని వాళళ్కు బాధ కలిగించినా జనీన కోసం దానికి ఒపుప్కునాన్రు. వీళళ్తో పాటు కాల్సుకి వచిచ్న
జంటలోల్ మిగిలిన అందరూ బాధయ్త లేకుండా, డర్గ ఎడికట్ అయినవాళుల్, నేరం చేసి జైలుకి వెళిళ్ వచిచ్నవాళుల్, పిలల్లని ఎబూయ్జ
చేసినవాళూళ్నూ. అటువంటి వారితో తమని లేకేక్సినందుకు ఇదద్రికీ బాధ కలిగింది. అందులో కొందరు వీరితో పిలల్ను ఏ విధంగా చంపారని
అసహయ్ంగా హేళనగా మాటాల్డారు. ఓ ఇదద్రయితే ఒంటరిగా వేచి ఉనన్ కేట తో అసభయ్ంగా పర్వరిత్ంచారు. అది తెలిసి కోపంతో మండిపడి
వాడి మీదకి గొడవకు పోబోయిన ఫోరడ్ ని కేట ఆపేసింది. ఇదద్రూ కూడా రెండు వారాలు కషట్పడి ఆ కాల్సులు పూరిత్ చేసి సరిట్ఫికేట తీసుకుంటే,
ఇకపై మిస సిమ్త గొడవా, పోలీసుల గొడవ లేకుండా,

జెస జాఞ్పకాలతో, మిగిలిన ఇదద్రు పిలల్లతో తమ జీవితం తాము గడపొచచ్ని

ఒకరికొకరు సరిద్చెపుప్కునాన్రు.

“I am dead. I am gone. I was loved. What more can there be? Let their love be the end of
me.”
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

జెస అటాపీస్ రిపోరట్ వచిచ్ందేమో అని ఫోరడ్ డాకట్ర బరక్ ఆఫీసుకి ఫోన చేసి, ఎనిన్సారల్యినా అతను దొరకక్పోతే డాకట్ర
బెంటన కు ఫోన చేసాడు. డాకట్ర బెంటన జెస మరణానికి కారణం వివరించి, ‘డాకట్ర బరక్ కు, డిటెకిట్వ కు వారం కిర్తమే రిపోరట్ పంపి,
మరణ కారణం వివరిసూత్, అందులో మీ పాతర్ లేదని సరిట్ఫై చేసాను. వాళిళ్దద్రూ మీకేమీ చెపప్లేదా?’ అని ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఆ రిపోరట్ ను
ఫోరడ్ కోరిక మీద అతనికి ఫేకస్ చేసాడు. ఫోరడ్ కి ఇది వినన్ తరువాత విపరీతమయిన కోపం వచిచ్ంది. తమ తపేప్మీ లేదని తెలిసిన తరువాత
కూడా తమని కాల్సులనీ అదనీ ఇదనీ అంత కోష్భకి, యాతనకీ గురిచెయయ్డం, దానివలల్ కేట పడిన ఇబబ్ందులు గురొత్చిచ్ కోపం వచిచ్ంది.
నిజానికి డాకట్ర బరక్ కు ఆ రిపోరట్ వెంటనే అందింది. కానీ అతనికి ‘మీ కూతురి మరణానికి కారణమయిన మహమామ్రి ఎదురుగా
కనిపిసుత్నాన్ మేము చూడలేకపోయాము. ఆలసయ్ంగానయినా మేము చూసి ఉంటే మీ కూతురు బర్తికేది’ అని వారికి ఎలా చెపాప్లో తెలీలేదు.
అతనికి డాకట్ర మారష్ల నిరల్క్షయ్ం పటల్ కోపం, తన అసహాయత పటల్ దుఃఖం వచిచ్ంది. తనకే సప్షట్ంగా తెలీని కారణాలతో ఆ రిపోరుట్న్ జెస
మెడికల చారట్ లో కాకుండా వేరే ఫైల లో పెటట్మని చెపాప్డు. అలా అయితే ఎపుడయినా ఎవరనాన్ అడిగినా తను అది చూడలేదు అని
చెపొప్చుచ్ అని సరిపెటుట్కునాన్డు.
మరునాడు ఫోరడ్, జెస తాత నెడ కు అంతా వివరించి, ఆ డాకట్రల్ నిరల్క్షయ్మే జెస ను చంపిందనీ, తాను వాళళ్ మీద లీగల
చరయ్ తీసుకోవాలనుకుంటునాన్ను అని చెపాప్డు. ఇదద్రూ కలిసి డాకట్ర బరక్ ఆఫీసుకు వెళిళ్ రిపోరట్ గురించి తమకు ఎందుకు చెపప్లేదు అని
గటిట్గా అడిగారు. డాకట్ర బరక్ జెస చారట్ చూపించి అందులో రిపోరట్ లేదని ఋజువు చూపించాడు. జెస డాకట్రల్ టీమ అందరితో కలిపి మీటింగ
పెటిట్ అటాపీస్ రిపోరట్ లోని విషయాలనీన్ వివరిసాత్మని చెపాప్డు. మీటింగ రోజున కుటుంబసభుయ్లందరూ వెళాల్రు. డాకట్ర బరక్ అటాపీస్ రిపోరట్
వివరించిన తరువాత, డాకట్ర మారష్ల తమ దగగ్రునన్ ఓకే ఒకక్ఎఖో చూపించి, అందులో సూచనగా కూడా ఏమీ లేదని చూపించింది.
ఋజువుగా అదే వాయ్ధి ఉనన్ వేరే పాప ఎఖో ఒకటి చూపించి, అది ఉంటే ఎలా కనిపిసుత్ందో కూడా చూపించింది. ఆమె చెపిప్ందంతా నిజమే
అని నమామ్రు అందరూ. ‘రిపోరట్స్ లో కనిపించకపోతే ఆమె మాతర్ం ఏం చేసుత్ంది పాపం అనుకునాన్రు?’ అంతే కానీ ఆమె నాటకానిన్ ఎవరూ
పసిగటట్లేకపోయారు. ఆమె తన వాదనని బలిషట్ం చేసుకోడానికి ముందు జాగర్తత్గా, మిగిలిన ఎఖోస మాయమయినందుకు లైబేర్రియన
అజాగర్తత్ మీద కంపల్యింట కూడా ఫైల చేసింది.

“My heart breaks. I love you, Vincent Garraway. But why did you puncture their peace

with the truth? I have seen the truth, and you know the truth. But they would be happy and whole and
healed if left in the lie.”

ఇది జరిగిన రెండు రోజులకి కేట కు డెలివరీ అయి బాబు పుటాట్డు. మళీళ్ డాకట్రల్ందరూ వచిచ్ పరీక్షలు చేసి, బాబూ

మామూలుగానే ఆరోగయ్ంగా ఉనాన్డని తేలాచ్రు. జెనిటెసిసట్ డాకట్ర గెరావే వచిచ్ పరీక్ష చేసి వెళుతూ ‘హిలగ్ర సిండోర్ం ఉనన్ వాళళ్లో జెస ఒక
అరుదైన కేస. తన మేధాశకిత్ అదుభ్తం. అందుకని తన మీద నేను వార్సుత్నన్ ఒక కేస రిపోరట్ కోసం జెస రెండేళళ్ వయసపప్టి ఒక ఏఖో ను
లైబర్రీ నుంచి కొనిన్ నెలల కిర్తం తీసుకునాన్ను. అది నా దగగ్రునన్టుట్ ఎవరికీ తెలీదు. మిగిలినవనీన్ ఎలా మాయమయయ్యో నాకూ తెలీదు.
జెస జీవితం మనకి ఇంకా ఏమేం నేరాప్లిస్ ఉందో నాకు తెలీదు, కానీ ఆ ఫిలిం కాపీ మీకివవ్డం జెస పటల్ నా కనీస బాధయ్తగా భావిసుత్నాన్ను.
ఒరిజినల లైబర్రీకి తిరిగి ఇసాత్ను, కానీ అది కూడా మాయమవుతుందనే నా అనుమానం’ అనాన్డు. తను దుఃఖంతోనూ, అయోమయంతోనూ
ఉండి, మిగిలిన ఎఖోస ఏమయాయ్యి అని అడగాలనన్ ఆలోచన తనకి రానందుకు ఫోరడ్ సిగుగ్పడాడ్డు. అలా తను అడిగి ఉంటే, అవి పోయాయి
అని వాళుళ్ చెపిప్నపుడు తనకి అనుమానం వచిచ్ఉండేది అనుకునాన్డు. తమని వాళుళ్ అలా మోసగించినందుకు డాకట్ర బరక్ కూ, డాకట్ర
మారష్ల కూ బుదిధ్ చెపాప్లని అనుకునాన్డు.
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

జెస పేరెంటస్ సిటీలో పేరొందిన బార్ండన & బార్ండన అనే మాల పార్కీట్స లా ఫరమ్ కు వెళాల్రు. అది తండీర్ కొడుకు కలిసి
చేసుత్నన్ లా పార్కీట్స. బార్ండన జూనియర ను కలిసి తమ కేస వివరాలు చెపాప్రు. బార్ండన కు ఆ కేస తమ ఫరమ్ కి ఓ బంగారు బాతు
కాబోతుందని అనిపించింది. వివరాలనీన్ తీసుకుని తన తండిర్ సీనియర బార్ండన తో సంపర్దించి చెపుతానని చెపాప్డు. సీనియర బార్ండన అది
మంచి మెడికల ఫార్డ కేస అని చెపాప్డు. ‘వెంటనే ఆ ఎఖో, కేస డీటైలస్ మన ఫరమ్ డాకట్రస్ కు పంపించి సట్డీ చేయించు. హాసిప్టల మీద
మెడికల ఫార్డ, అది కలిగించిన మానసిక వయ్ధ, పార్ణనషట్ం, జెస నలభయేయ్ళుల్ ఉదోయ్గం చేసేత్ వచేచ్ ఆదాయం, అనీన్ లెకక్లోకి తీసుకుని
నాలుగు మిలియనుల్ నషట్పరిహారం అడుగు. జెస ని టీర్ట చేసిన డాకట్రల్ందరినీ, హాసిప్టల నీ ఇరికించు. హాసిప్టల పరువు నషట్ం భయంతో
పరిహారం చెలిల్ంచి కేస విత డార్ చేసుకుంటారు. వీలయినంత వేగంగా కేస ఫైల చేయించు. ఆశతో మరీ ఎకుక్వ అడగకు సుమా. జెస
డిసబెలిటీ ని అడుడ్ పెటుట్కుని నిరాకరిసాత్రు. అపుడు కేస ఏళళ్ పాటు సాగుతుంది. మొతాత్నికే మోసం వసుత్ంది’ అని చెపాప్డు.
బార్ండన జూనియర, జెస పేరెంటస్ ను పిలిచి తమ పాల్న చెపాప్డు. కేస గెలిసేత్ వచిచ్న నషట్పరిహారంలో నలభై శాతం పల్స
కేస ఖరుచ్లూ తమ ఫరమ్ కి, మిగిలినది వాళళ్కూ అనీ, కేస ఓడిపోతే వాళుళ్ తమకి పైసా ఇవవ్కక్రేల్దనీ చెపాప్డు. జెస పేరెంటస్ కు తమ
కూతురికి డాకట్రుల్ చేసిన అనాయ్యానికీ, తమకు చేసిన మోసానికీ, కలిగించిన కోష్భకూ పర్తీకారం తీరుచ్కోవాలనే కోరిక తపప్ డబుబ్ మీద ఆశ
లేకపోవడంతో, అతను చెపిప్న పర్తీదానికి మాటాల్డకుండా ఒపుప్కునాన్రు. అయితే బార్ండన జూనియర లో ఆ కేస లో జెస డిజబిలిటీ
అడుడ్పెటుట్కుని ఇంకా ఎకుక్వ లాగొచచ్నీ, తమకి ఇంకా డబూబ్ పేరూ రెండూ వసాత్యని దురాశ పుటిట్ంది. దానితో అతను నషట్పరిహారం ఇరవై
మిలియనుల్ అడగుతూ, తండిర్ వదద్ని వారించినా వినకుండా అతి విశావ్సంతో కేస ఫైల చేసాడు. కోరట్ లో జూయ్రీకి జెస ను ఎందుకూ పనికిరాని
ఎదుగుదల లేని మొదుద్పిలల్గా పెర్జెంట చేసి వారి సింపతీ సంపాదిసేత్, అది వారిలో ఆ చినన్పిలల్కు జరిగిన దాని మీద అపరాధభావం కలిగి కేస
లో తమకి అనుకూలంగా తీరుప్ ఇసాత్రనీ, జెస సంపాదన ఎకుక్వగా కైమ
ల్ చేసినపుడు డిఫెనస్ వాళుళ్ ఆమెను పనికిరాని మాంసపుముదద్గా
వరిణ్సూత్ వాదిసాత్రనీ, అదికూడా తమకి అనుకూలంగా మారుతుందనీ చెపాప్డు.
జెస పేరెంటస్ తో బార్ండన జూనియర ‘జెస తెలివితేటలు, లెకక్లోల్ ఆమె ఎంత చురుకో లాంటి విషయాలు కోరుట్కు ఆఖరోల్
చెపుదాం. ముందు ఆమెలోని లోపాలు, డిజబిలిటీ లాంటి విషయాలు హైలైట చేసూత్ చెపుదాం. అవి వాళళ్లో ఆమె పటల్ జాలి కలిగిసాత్యి.
లేకపోతే మనకి అనుకూలంగా ఉండదు’ అని నచచ్చెపాప్డు. జెస గీసిన వంకర టింకర డార్యింగస్, సాకర ఆడుతునన్పుప్డు బాల తనన్లేక
పర్యాసపడిన వీడియోలు, ఆమె వెళిళ్న సూక్ల టీచరల్ నుండి, ఇలా చాలా సాకాష్య్లు సంపాదించాడు. తమ కూతురేమీ అంత మొదుద్ కాదనీ,
డిజబుల అయినా సెప్షల టాలెంట ఉనన్దనీ, అనిన్ పనులూ కూడా సవ్యంగా చేసుకునేదనీ, ఆయన చెపప్మంటునన్వేవీ నిజాలు కావనీ వారు
పదే పదే అడుడ్చెపిప్నా, అదంతా జెస కు నాయ్యం చెయయ్డానికే అని నచచ్చెపప్డంతో అయిషట్ంగానే ఒపుప్కునాన్రు. ఆఖరుకు జెస
ఆఖరుక్షణాలు వివరిసూత్ వాళుళ్ సవ్చఛ్ంగా కారిన కనీన్ళళ్ను కూడా కేస కు అనుకూలంగా వాడుకోవాలనుకునాన్డు.
కేస కోసం వార్సిన పేపరోల్ జెస గురించి సగం అబదాధ్లతో సరికొతత్ జెస ను పుటిట్ంచాడు. హాసిప్టల వాళుళ్ కోరట్ నుండి
పేపరస్ అందుకోగానే, తమ పరువు పోకుండా ఒక మిలియన డాలరుల్ ఇచిచ్ కేస లేకుండా చేసుకుందాం అనుకునాన్రు. అయితే బార్ండన
నాలుగు మిలియనల్కు తగేగ్ది లేదనాన్డు. వాళుళ్ కిర్ందా మీదా పడి ఆలోచించి దానికి ఒపుప్కునాన్రు. అయితే బార్ండన దానికి కూడా
ఒపుప్కోకుండా, ‘ఫేమిలీ తమకు నాయ్యం జరగాలంటునాన్రు. ఇరవై మిలియనల్కు తగేగ్ది లేదు’ అని చెపాప్డు. దానితో వాళుళ్ కోరట్ లోనే
తేలుచ్కుందాం పొమమ్నాన్రు.
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కోరుట్లో కేస ఓ మూడునెలల తరావ్త విచారణకి డేట ఇచాచ్రు. బార్ండన ఈలోగా జెస తలిల్దండుర్లచేత కోరుట్లో అడిగే
పర్శన్లకి జెస ఒక సుట్పిడ అనిపించేలా ఎలా జవాబులు చెపాప్లో సిర్క్పట్ ఇచిచ్, పార్కీట్స చెయియ్ంచసాగాడు. పర్తీవారం అతని ఆఫీసుకి వెళిళ్ అవి
పార్కీట్స చెయయ్సాగారు. అయితే కేస వేసుత్నన్ సంగతి తపప్ మిగిలిన వివరాలేవీ కేట తలిల్దండుర్లకి కానీ, కేసిడీ కి కానీ తెలీదు. ఒకరోజు వాళుళ్
పార్కీట్సుకు వెళుతూ సిర్క్పట్ పేపరస్ టేబుల మీద మరిచ్పోయి వెళిళ్పోయారు. పిలల్లని చూసుకోడానికి వారి ఇంటోల్ ఉనన్ కేసిడీ అవి చూసి,
యధాలాపంగా చదవసాగాడు. అదేదీ తమకి తెలిసిన జెస గురించి అనన్టుట్గా లేదు. ఎంతో అపురూపమయిన జెస జాఞ్పకాలని, వాళుళ్
పర్తీకారం మతుత్లో పడి, వికృతంగా మారుసూత్ అసలు జెస ని మరిచ్పోయేలా చేసుకుంటునాన్రని అతనికి విపరీతమయిన కోపం, బాధ
కలిగాయి. అపుడే బయటనుంచి వచిచ్న కేట తలిల్డండుర్లతో విషయం చెపిప్, ‘ఇదంతా ఆ లాయర నూరిపోసుత్నన్ విషం. దీనిన్ ఆపాలి’ అని
విసురుగా బయలుదేరాడు. కోపంతో ఆలోచనలోల్ ములిగి డైరవ చేసుత్నన్ కేసిడీ ఏకిస్డెంట కు గురయియ్, కోమాలోకి వెళిళ్పోయాడు. ఇంటికి
వచిచ్న కేట ఫోరడ్ లను ఆమె తలిల్దండుర్లు ఇదంతా ఇలా ఎందుకు చేసుత్నాన్రు అని నిలదీసారు. ఫోరడ్ ‘లాయర చెపప్టంవలల్ జెస కు నాయ్యం
జరగటంకోసమే చేసుత్నాన్ము. జూయ్రీ కి డాకట్రల్ పటల్ కోపం ఏరప్డాడ్క, ఆఖరులో జెస గురించి నిజాలు చెపుతామని చెపాప్డు.’ అనాన్డు. వాళుళ్
‘అదంతా లాయర తమ సావ్రధ్ం కోసం వీళళ్ని పావుగా వాడుకుంటునాన్డనీ, ఒకసారి మనిషి మీద వేరే అభిపార్యాలు ఏరప్డాడ్క నిజాలు
చెపిప్నా ఫలితం ఉండదనీ, వీళుళ్ కూడా పర్తీకారం ఆలోచనలో కూతురి మధుర జాఞ్పకాలని దూరం చేసుకుంటునాన్రని’ చెపాప్రు. కేట ఫోరడ్
ఇదద్రికీ అందులో నిజం అరధ్మయి తమ తపుప్ తెలుసుకుని సిగుగ్పడాడ్రు.

“In the end, it’s people who own vengeance, who will not pardon the injustice. He forgives,
forgets. Forgives.”

ఈలోగా కేసిడీ పర్మాదవారత్ తెలిసి, కేట తలిల్ ఇదంతా మీరిదద్రూ చేసిందానివలేల్ జరిగింది అని అరిచింది. హాసప్టల కు వెళిళ్
అందరూ కేసిడీ ఉనన్ గదిలోకి వెళాల్రు. కేట ఫోరడ్ ఇదద్రూ బాధతో, సిగుగ్తో తలదించుకుని ఉంటే,

కేట తలిల్దండుర్లు ‘జరిగిందేదో

జరిగిపోయింది. ఇకపై ఏంజరిగినా మనందరం ఒకరికొకరు తోడుగా ఉనన్నాన్ళుళ్ అనీన్ సరిగానే ఉంటాయి. బాధపడకండి’ అని ధైరయ్ం
చెపాప్రు. ఇంతలో కేసిడీ సప్ృహలోకి వచిచ్ కదలడం చూసి అందరూ ఆనందించారు. ఫోరడ్ ఇంటికి వచిచ్న తరువాత లాయర కు ఫోన చేసి,
తాము కేస కోరుట్లో విచారణకి తీసుకెళళ్మనీ, అతనికి ఇషట్మయితే కేస సెటిల చెయయ్మని, లేకపోతే వదిలెయయ్మనీ చెపాప్డు. లాయర ఏదో
సరిద్ చెపప్బోయాడు కానీ ఫోరడ్ వినిపించుకోకుండా ఫోన పెటేట్సాడు. ఇదంతా పైనుంచి చూసుత్నన్ జెస కు వాళళ్ మధయ్ ఉనన్ పేర్మ, క్షమ
అరధ్మయియ్ంది. క్షమాగుణం లేని మనిషి, థంబస్ లేని చేతిలా అసంపూరణ్ం అని అరధ్ం అయింది. అపప్టివరకూ ఆమెకు తన డాకట్రల్ మీద ఉనన్
కోపం పోయింది.

“If the point is that life goes on, that people linked together in love can heal their hearts.”

కేసేడీ కొనిన్ వారాల తరువాత హాసిప్టల నుంచి తిరిగివచాచ్డు. అతనికి ఒక వైపు పక్షవాతం వచిచ్ంది. అయినా సరే అతని
ఉదోయ్గానిన్ పోసట్ ఆఫీసు వాళుళ్ అతని మీద పేర్మతో అలానే ఉంచారు. కేస సెటిల చేసుకుంటే హాసిప్టల వాళుళ్ కేవలం ఎనభై వేలు ఇసేత్,
దాంటోల్ బార్ండన అతని షేర తీసుకుని మిగిలినది వీళళ్కు ఇచాచ్డు. దానితో వాళుళ్ కేసేడీ కోసం తమ ఇంటోల్ సెప్షల రూం కటిట్ంచి, అతనిన్
తమతోనే ఉంచుకునాన్రు. కేసిడీ పిలల్లతో సంతోషంగా కాలకేష్పం చేసూత్, జెస ని పేర్ర్మగా తలుచుకుంటూ తన శేషజీవితం ఆనందంగా
గడిపాడు.

“I see forgiveness in that inner silence. I see the love they have for each other, and I see it

come together, healed and whole. I see love made perfect by forgiveness, as a hand by a thumb. And I see
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there can be no forgiveness without loss, grief, chaos. Without His chaos, my chaos, there is a hole like a
cave in love. Only through chaos can forgiveness exist, can forgiveness touch everything with healing,

the past*, present*, future*, all people, all creation, the Assembler Himself. Only through imperfection

can forgiveness make love perfect.”

మొతత్ం కథ జెస చనిపోయిన తరువాత, కేసిడీ ఏకిస్డెంట వరకూ దేవుడు కొనిన్ వీడియోలు చూపిసుత్నన్టుట్గా నడుసుత్ంది.
ఒకోక్ టేప చూసిన తరువాత జెస ఫీలింగస్ చెపిప్న తీరు కదిలించేలా ఉంటుంది. మొదటి వీడియోలో తను లోపాలతో పుటిట్ందని తెలిస్నా, తలిల్
మొహంలో ఆనందం చూసి తనకు ఎంతో సంతోషం కలుగుతుంది. తను చనిపోయినపుడు తనవాళుళ్ పడిన బాధ, తనని వాళుళ్ ఎంత
పేర్మించారో అరధ్ం చేసుకుని సంతృపిత్ పడుతుంది. అయితే తరావ్త తన తలిల్దండుర్లు పడిన కషాట్లు, వాళళ్ దుఃఖం చూసి
తటుట్కోలేకపోతుంది. తన చావు పటల్ డాకట్రుల్ పర్వరిత్ంచిన తీరు చూసి ఆమెలో కోపం కలుగుతుంది. ‘నా జీవితం ముగిసిపోయింది. నేనంటే నా
వాళళ్ందరికీ పేర్మని తెలిస్ంది. ననన్లా వదిలెయయ్కుండా ఇపుడు ఇవనీన్

చూపించి నాకెందుకు దుఃఖానిన్ కలుగచేసుత్నాన్వ?’ అని

అడుగుతుంది. అలాగే డాకట్ర గెరావే తలిల్దండుర్లకు తన ఎఖో ఇచిచ్నపుడు, ‘అయోయ్ ఇనాన్ళుళ్ వాళుళ్ నాది సహజమరణం అనుకుంటునాన్రు.
ఇపుడు డాకట్రల్ నిరల్క్షయ్ం తెలిసేత్ వాళుళ్ తటుట్కోలేరు. వాళళ్లోల్ కోపానిన్, పగనీ నేను చూడలేను. అలా వదిలేసేత్ ఆ గాయం నెమమ్దిగా మానేది
కదా. ఇపుప్డు వాళళ్కు ఆ నిజం తెలుసుకునే అవకాశం ఇచిచ్ గాయానిన్ పెదద్ది చెయయ్డం నీకు అవసరమా?’ అని వాపోతుంది. కేస గెలవడం
కోసం తన అసలు లక్షణాలనీన్ దాచి లాయర అబదద్పు జెస ని సృషిట్ంచినపుడు, అయోయ్ అది నేను కాదు అని అలాల్డిపోతుంది. తన పేరెంటస్
లాయర చెపిప్నవనీన్ చేసూత్ పర్తీకారం తపప్, తనని పేర్మగా తలుచుకోడం మరిచ్పోయినపుడు ఎందుకోసం ఇదంతా అని ఆకోర్శిసుత్ంది. జెస
తో పాటు ఆమె పర్తి సప్ందనలనీన్ మనలోనూ ఎకో అవుతాయి.

“Forgiveness is all we know of God, and in the end, it’s all He cares to know of us.”

పిలల్లు పర్మాదకరమయిన వాయ్ధుల బారిన పడడ్పుప్డు అది తలిల్దండుర్ల మీద చూపించే పర్భావం, పిలల్లని కోలోప్యినపుడు
వాళళ్ శోకం,

దానున్ంచి వాళుళ్ బయటపడటానికి పర్యతిన్ంచడం,

డాకట్రుల్

తమ పేషెంటస్ తో (ముఖయ్ంగా పిలల్లతో) పెంచుకునే

అనుబంధం, కొందరి డాకట్రల్ నిరల్క్షయ్ వైఖరి, పేరెంటస్ మానసిక పరిసిథ్తులను తమకు అనుకూలంగా దోపిడీ చేసే మెడికల, లీగల సంసథ్లు
వీటనిన్టినీ ఎంతో చకక్గా వివరించారు. ముఖయ్పాతర్లను చితిర్ంచిన తీరు అదుభ్తం. శోకంలో కూడా సంతోషం దాగి ఉందని కేసేడీ పాతర్
దావ్రా చెపిప్న తీరు ఆకటుట్కుంటుంది. పాఠకుల మనసు దోచుకోడానికి జెస, కేసేడీ పాతర్లు పోటీపడతాయి. అకక్డకక్డా జెస మాటలు
వయసుకు మించినటుట్ అనిపించినా కూడా, మరీ అసహజంగా అనిపించదు. కొనిన్ చోటల్ ‘ననున్ దేవుడు మధాయ్హన్ం నిదర్లో జోగుతూ
తయారుచేశాడేమో’ లాంటి జెస మాటలకు నవొవ్సుత్ంది. కొనిన్చోటల్ బాధతో, కోపంతో మనసు మెలిపడుతుంది. మనలో ఎనిన్
లోపాలునన్పప్టికీ , మన మనసులకి సవ్సథ్త కూరేచ్వి కేవలం పేర్మ, క్షమ మాతర్మే అనన్ది అరధ్మవుతుంది.
‘కథలు ఎకక్డి నుంచో పుటట్వు. మన చుటూట్ ఉనన్ జీవితాలోల్ంచి, మనుషుల నుంచే పుడతాయి’ అనన్ది ఎంతో నిజం.
రచయిత వృతిత్పరంగా చిలర్డ్నస్ సెప్షలిసట్.

తన ముపప్యేయ్ళళ్ వృతిత్జీవితంలో ఎందరో చినన్పిలల్లని పార్ణాంతకమయిన వాయ్ధులతో

ఉనన్వాళళ్ని టీర్ట చేసినపుడు, అది పిలల్ల మీదా, వాళళ్ కుటుంబాల మీదా చూపించిన పర్భావం అతనిన్ కదిలించి, ఈ పుసత్కం వార్యాలని
అనిపించిందట. ఇందులో తనకు ఎదురైన అనుభవాలే వార్సానని అంటారు. తనలాంటి వాయ్ధిగర్సుత్లయిన పిలల్లకు సేవలందించాలనే
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ఉదేద్శయ్ంతో డాకట్ర కావాలనుకుంటునన్, హిలగ్ర సిండోర్ం ఉనన్ ఓ యువకుడిని కలిసినపుప్డు జెస పాతర్కి పేర్రణ కలిగిందట. పిలల్ల వాయ్ధి వలల్
దుఃఖంలో ఉనన్ పేరెంటస్ ని చూసినపుడు, ‘ఆ బాధ వాళళ్ మధయ్ పేర్మని ఇంకా బలపరిసేత్, పర్తీ మరణం వెనుకా ఓ పర్యోజనం ఉందని
తెలిసేత్ ఆ బాధ కొంచెం తేలికవుతుందేమో ‘ అనన్ ఆలోచన వచిచ్ందని అంటారు. ‘మంచి వాళళ్కే కషాట్లు ఎందుకు వసాత్యి? అసలు
మనుషులోల్ కానీ, మనసుస్లో కానీ ఇంత అసత్వయ్సత్త, అనాయ్యం ఎందుకు?’ అని తనకొచేచ్ పర్శన్లకు జవాబు వెదుకుక్నే పర్యతన్ంలోనే ఈ
పుసత్కం వార్సాను అంటారు. ఇది రచయిత మొదటి పుసత్కం అంటే నమమ్డం కషట్ం. మంచి అనుభవమునన్ రచయిత వార్సినటుట్ అనిపించింది.
వదలకుండా చదివించి, చదివిన తరువాత అలోచింపచేసే లక్షణం ఉనన్ పుసత్కాలోల్ ఒకటి. రచయిత పిలల్ల భావేశాలు, వాళళ్ ఆలోచనలు,
సప్ందనలు వరిణ్ంచిన తీరు అదుభ్తం.
రచయిత పరిచయం: Dr. Raoul Wientzen, వాషింగట్న డి.సి లోని జారజ్ టౌన యూనివరిస్టీ
హాసిప్టలోల్ పిలల్ల వాయ్ధి నిపుణుడుగా, మెడికల అధాయ్పకుడిగా ముపప్యి సంవతస్రాలకు పైగా పనిచేశారు. పర్సుత్తం
గత ఐదేళుళ్గా Rostropovich Foundation అనే ఇంటరేన్షనల హెలత్ కేర ఫౌండేషన కు మెడికల డైరెకట్ర గా
ఉనాన్రు. తన మీద పర్భావం చూపిన పిలల్లు, వారి కుటుంబ సభుయ్ల ఎమోషనస్, తను చూసిన వయ్వసథ్లో లోపాలు
ఆధారంగా 2013లో ఈ పుసత్కం వార్సారు. రచయిత మొదటి పుసత్కమే అయినపప్టికీ మంచి పర్శంసలు పొందింది.

రచయితతో ఒక ఇంటరూవ్య్:
Interview: Dr. Raoul Wientzen Takes a Turn for the Fantastic in 'The Assembler of Parts'
(Pictures Source: Internet)
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హసం చేయరా డింభకా

The Boy Who Said No: An Escape to Freedom
కథమామ్, కథమామ్ నువువ్ కంచిలో పుటాట్వామామ్ అంటే, లేదూ నేను మీ జీవితాలోల్ంచే పుటాట్నూ
అందట. జీవితం కథ కాదూ అంటారు. ఒకోక్సారి కథలను మించి డార్మా ఉనన్ జీవితాలూ
ఉంటాయి. అవి కంచె దాటి రావు కాబటిట్ మనకి తెలీదు. అతి సాధారణంగా సాగుతునన్ జీవితాలు
కూడా ఒకోక్సారి అనుకోని మలుపులు తిరిగి, కలలో కూడా ఊహించని సాహసాలు
చేయాలిస్వసుత్ంది.

మన రక్షణకవచం పరిమితులు దాటి ఆ సాహసానికి పూనుకోవాలంటే,

దానివలల్ దొరికే ఫలితం కూడా మనకి

అంతే అపురూపమై ఉండాలి కదా! లేకపోతే

పాతాళభైరవిలో నేపాళ మాంతిర్కుడు ‘సాహసం చేయరా డింభకా, రాకుమారి వరిసుత్ంది’ అనగానే
తను ఎవరిని ఢీ కొంటునాన్డో ఏమాతర్ం ఆలోచించకుండానే

పర్మాదంలోకి దూకడానికి

తోటరాముడికేమనాన్ పిచాచ్!! తను పేర్మించిన సుకుమారి కోసం పార్ణాలకు తెగించి, ఫిడేల కాసోట్ర్
మిలిటరీని ఒక ఆట ఆడించి,

దొంగతనంగా కూయ్బా నుండి అమెరికాకు చేరుకునన్ అభినవ

తోటరాముడు ఫార్ంక నిజజీవిత కధ, Patti Sheehy వార్సిన The Boy Who Said No: An
Escape to Freedom.
కథాకాలం 1960 వ దశాబద్ం. ఫార్ంక (Frank Mederos) కూయ్బాలోని ఒక అతి సాధారణ కుటుంబంలో పుటాట్డు. తండిర్ ఒక
ఫెరిట్లైజర ఫాకట్రీలో చినన్ ఉదోయ్గం చేసేవాడు. తలిల్ సాధారణ గృహణి. వాళళ్ నలుగురు పిలల్లోల్ ఫార్ంక పెదద్వాడు. విలువలకూ,
ఆపాయ్యతలకూ పార్ధానయ్మిచే కుటుంబం వారిది. ఫార్ంక తాతయయ్ అంటే ఊరిలో అందరికీ ఎంతో గౌరవం. ఆయన ఇలుల్ రకరకాల
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పుసత్కాలతో నిండి ఉండేది. ఆయనకు ఎనోన్ విషయాల మీద మంచి పరిజాఞ్నం ఉండేది. ఫార్ంక కు నాలుగేళల్ వయసునన్పప్టి నుంచే ఆయన
తనతో చేపలవేటకు సముదర్ంలోకి తీసుకెళేళ్వారు. ఆ సమయంలో ఆయన ఫార్ంక తో ఎనోన్విషయాలు మాటాల్డుతూ, వాతావరణం, నీటి
పర్వాహం, ఆకాశంలో నక్షతార్ల సాథ్నం లాంటి ఎనోన్ విషయాల గురించి కూడా నేరిప్సూత్ ‘పర్కృతి ఎంతో శకిత్వంతమైనది. దానిన్ సరిగా
అరధ్ం చేసుకుంటే మనకు అనుకూలంగా ఉపయోగించుకోవచుచ్’ అని చెపేప్వారు. ఫార్ంక తాతతో కలిసి ఫిషింగ కు వెళల్డం, ఆయనతో టైం
సెప్ండ చెయయ్డం లాంటివి తనెంతో పర్తేయ్కం అనన్టుట్ ఫీల అయేయ్వాడు. మొదటినుంచీ ఫార్ంక కు తలిల్దండుర్లు, తాతయయ్ కూడా, ఏదైనా
నాయ్యం కాదు అని అనిపించినపుడు దానిన్ పర్శిన్ంచాలనీ, సతర్ప్వరత్న, నీతీ నిజాయితీలతో మెలగాలనీ, విదయ్కు మించిన ఆసిథ్ లేదనీ, కషాట్లకు
భయపడి సేవ్చఛ్ను కోలోప్కూడదనీ వివిధ సందరాభ్లోల్ చెపేప్వారు. ఫార్ంక కాలేజీకి వెళిళ్ బాగా చదువుకుని, మంచి జీవితం గడపాలని
అందరూ కోరుకునేవారు. అదే ఊరోల్ ఉండే బోలెడు మంది కజినస్, సేన్హితులతో కలిసి సూక్లుకు వెళిళ్ రావటం, ఆటలు, అలల్రి... వీటితో
ఫార్ంక బాలయ్ం సాధారణంగా సాగిపోతుంది.
ఫార్ంక కు దాదాపు పదమూడేళళ్ వయసు ఉనన్పుప్డు, 1959 లో కూయ్బన రివలూయ్షన వచిచ్, నియంత బాటిసాట్ను కూలదోసి ఫిడేల
కాసోట్ర్ అధికారంలోకి వచాచ్డు. బాటిసాట్ పాలనలో అందరికీ జీవితం సాఫీగా జరిగిపోయినటుట్గానే ఉండేది. అమెరికా బాటిసాట్తో రాజకీయ
సతస్ంబంధాలు పెటుట్కుని, కూయ్బా లోని పంటలు, వాయ్పారాలు, పరిశర్మల మీద తమ అనుకూలంగా పెటుట్బడులు పెటుట్కుంది. అపప్టోల్
కూయ్బాలో అమెరికనుల్ విలావంతమయిన జీవితం గడుపుతుంటే, బడుగు రైతులు మాతర్ం డొకక్లు మాడుచ్కుని చాకిరీ చేసేవారు. ఇవనీన్
కాసోట్ర్కూ అతని పారీట్ సభుయ్లకూ నచేచ్వికాదు. కాసోట్ర్ అధికారంలోకి రాగానే అందరి పైరవేట ఆసుత్లనూ సావ్ధీనం చేసుకునాన్డు. అనీన్
పర్భుతావ్నికే తపప్ వయ్కుత్లకు చెందవు అని సప్షట్ం చేసాడు. కూయ్బా అమెరికాల మధయ్ దౌతయ్ సంబంధాలు, వాయ్పార సంబంధాలూ
దెబబ్తినాన్యి.

మిసైస్లస్ కోసం రషాయ్తో సేన్హసంబంధాలు పెంచుకునాన్డు. కూయ్బా లోని పరిశర్మలూ, సహజవనరులనిన్టినీ కూడా

జాతీయం చేశాడు. కమూయ్నిసట్ పారీట్ని శకిత్వంతం చేసి, సోషలిజం కావాలని ఆశించాడు. చాలామంది ధనవంతులు బిజినెస లు కోలోప్యారు.
ఇవేవీ నచచ్క చాలామంది దేశం వదిలి వెళిళ్పోయారు. తమ కంపెనీలనిన్టినీ సావ్ధీనం చేసుకోడంతో అమెరికాకి కోపం వచిచ్, కూయ్బాతో
ఒపప్ందాలనీన్ రదుద్ చేసుకుని, కాసోట్ర్ను అధికారం లోంచి దించడానికి అవకాశం కోసం ఎదురుచూడటం మొదలుపెటిట్ంది.
పర్జలోల్ చైతనయ్ం రావాలంటే ముందు వాళళ్లోల్ అక్షరాసయ్త పెరగాలని అనుకునాన్డు కాసోట్ర్. దానితో పదమూడేళుళ్ నిండిన
మగపిలల్లందరూ తపప్నిసరిగా దూరంగా ఉనన్ కొండలోల్ని, పలెల్ పార్ంతాలకు వెళిళ్ అకక్డ కొనిన్ నెలలు చదువు చెపాప్లని ఆరడ్ర చేసాడు.
పిలల్లు చదువులు ఆపడం, దూరంగా ఒంటరిగా వెళల్టం తలిల్దండుర్లకు ఇషట్ం లేకపోయినా, వాళళ్ను పంపించడం తపప్లేదు. సైనికులు
పిలల్లను తీసుకువెళిళ్ ఆ రైతు కుటుంబాల దగగ్ర వదిలి వచాచ్రు. అయితే అకక్డ పరిసిథ్తి వేరుగా ఉంది. ఆ రైతులకి పిలల్లతో సహా కుటుంబం
మొతత్ం పొలాలోల్ పనిచెయయ్కపోతే గడవని పరిసిథ్తి. దానితో వాళుళ్ చదువు మీద ఏమీ శర్దధ్ చూపించలేదు. అయితే కాసోట్ర్ ఆజఞ్ పర్కారం వాళల్కి
చదవడం నేరాప్లి కాబటిట్, కొందరు పిలల్లు వాళుళ్ చదువు నేరుచ్కుంటే తాము వాళల్కు పొలంపనులోల్ సాయం చేసాత్మని మాటిచిచ్ కాసత్
చదవడం నేరిప్ంచారు.

దాదాపు ఒక సంవతస్రం గడిచాక సైనికులు ఆ అక్షరాసయ్త

పోర్గార్ం అయిపోయిందని చెపిప్ పిలల్లిన్ ఇళల్కు

తీసుకువచిచ్ వదిలేసారు.
తరువాత కొనిన్ రోజులకు కొందరు సైనికులు ఫార్ంక ఇంటికి వచిచ్, అక్షయ్రాసయ్త పోర్గార్ములో ఫార్ంక చూపించిన నడవడి వలల్
గవరన్మెంట అతనిన్ గౌరవించి, కానుకగా పర్తేయ్కమైన గవరన్మెంట మిలిటరీ సూక్లోల్ సాక్లరిష్ప ఇచిచ్ చదివించాలని నిరణ్యించిందని
చెపాప్రు. అంత ఖరీదయిన సూక్లోల్ ఉచితంగా చదువుకొనే అవకాశం రావడంతో ఇంటోల్ అందరూ ఆశచ్రయ్పోయినా, వెంటనే కొడుకుని
దూరంగా పంపడానికి తలిల్ ఒపుప్కోలేదు. అయితే ఆ అవకాశానిన్ కాదనడం దేశదోర్హం కిర్ంద అవుతుందని సైనికులు హెచచ్రించడం, పైగా

øöeTT~

కౌముది

www.koumudi.net

|òæãÁe] 2015

www.koumudi.net

131
3

పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

చదువుకునే అవకాశానిన్ వదులుకుంటే తాతయయ్ను బాధపెడతానేమో అనీ అలోచించి ఫార్ంక వెళళ్డానికి ఒపుప్కునాన్డు. అదృషట్వశాతుత్ ఆ
సూక్ల ఇంటికి కొనిన్ మైళళ్ దూరంలోనే ఉంది. అయితే నెలకొకసారి మాతర్మే ఇంటికి పంపుతారు. అది ఉనన్తమయిన సౌకరాయ్లతో,
విదాయ్బోధనలతో ఉనన్ సూక్ల. అకక్డ అమెరికా కూయ్బన రిసోరస్ ని ఎలా దోచుకుంది, కేపిటలిసట్ దేశాల అవినీతి, సోషలిజం పర్జల జీవితానిన్
ఎలా మెరుగుపరుసుత్ంది, కాసోట్ర్ పర్భుతవ్ విధానాల గొపప్దనం, కమూయ్నిసట్ పారీట్ ఆశయాలు లాంటి విషయాలు బోధించేవారు. కూయ్బాలో
ఆరోగయ్ సదుపాయాలూ, విదాయ్వకాశాలు మెరుగుపడాడ్యని చెపేప్వారు. అయితే సెలవులకు వచిచ్నపుడలాల్ ఫార్ంక చూసుత్నన్వీ, తాత నుండీ
ఫెర్ండస్ నుండీ వింటునన్వీ సూక్లోల్ చెపేప్ వాటికి దగగ్రగా లేవు. అమెరికా నుంచి ఫుడ సపైల్ ఆగిపోవడం వలల్ ఆహార కొరత, ఫేకట్రీలు
మూతబడటంతో నిరుదోయ్గం పెరిగిపోయింది. ఆహార సరఫరాల కోసం రషాయ్ మీద ఆధారపడి, వచిచ్న కొదిద్ వాటినీ పర్భుతవ్ దుకాణాలోల్
రేషన పధధ్తిలో అమమ్డంతో నితాయ్వసర పదారాధ్లు కూడా సరిపోయిననిన్ దొరకడం లేదు. చదువు కూడా ఒక పిర్విలేజ గా మారిపోయింది.
పైరవేట ఆసుథ్లు సావ్ధీనం చేసుకోవడంతో పర్జలోల్ అసంతృపిత్ పెరిగిపోయింది.

కాసోట్ర్ విధానాల పటల్, కమూయ్నిసట్ పారీట్ పటల్ కొందరు

యువకులు ఆకరిష్ంపబడి, పారీట్లో చేరి శిక్షణ కోసం వెళిళ్పోయారు. నచచ్నివారు అసంతృపిత్తో ఉండి, అమెరికా ఎపప్టికయినా కూయ్బాని
కాసోట్ర్ నుండి విడుదల చేసుత్ందేమో అని రహసయ్ంగా ఎదురుచూసుత్నాన్రు. ఇవనీన్ చూసి, వింటునన్ ఫార్ంక కి గవరన్మెంట, సూక్ల నచచ్డం
మానేసాయి. ఏది కరెకోట్ తెలీని సందిగధ్ంలో పడాడ్డు. అపుప్డపుప్డూ అదే విషయానిన్ టీచరస్ ని పర్శిన్ంచేవాడు. కొనిన్ నెలల తరువాత
సేన్హితుల సాయంతో సూక్ల నుంచి తపిప్ంచుకుని పారిపోయి వచాచ్డు. సైనికులు వచిచ్ తిరిగి రమమ్ని బెదిరించినా వెళళ్లేదు.
ఫార్ంక మళీళ్ ఊరోల్ని పబిల్క హైసూక్లోల్ చేరాడు. ఫార్ంక మిలిటరీ సూక్ల కి ఎంపిక అవవ్డం, అకక్డ నచచ్క తిరిగి వచెచ్యయ్డం
లాంటి వాటితో, మిగిలిన వాళుళ్ ఒక హీరోలా చూడటం మొదలుపెటాట్రు. సూట్డెంట కౌనిస్ల పెర్సిడెంటాగ్ ఏకగీర్వంగా ఎనున్కోబడాడ్డు.
సూక్లుకి వెళిళ్న మొదటిరోజునే అతని కజిన, తన ఫెర్ండ మాగాద్ అనే అమామ్యిని పరిచయం చేసింది. మాగాద్ సంపనున్లూ, విదాయ్వంతులూ
అయిన తలిల్దండుర్లకు గారాల కూతురు. ఆమె ఆంట సోఫియా ఉనన్తచదువులు చదివి ఒక పైరవేట సూక్ల నడుపుతుండేది. మాగాద్ అదే
సూక్లోల్ చదవడం వలన, ఆమె పర్వరత్న, ఆలోచనా, ఇంగీల్ష మాటాల్డే పదధ్తీ మిగిలిన అందరికనాన్ పర్తేయ్కంగా ఉండేది. కాసోట్ర్ పైరవేట సూక్లస్
అనీన్ మూసేయియ్ంచడం వలన మాగాద్ పబిల్క సూక్లోల్ జాయిన కావాలిస్ వచిచ్ంది. నాజూకుగా, ఆకరష్ణీయంగా, ఎంతో అందంగా ఉనన్
మాగాద్ని చూసిన మొదటి క్షణంలోనే ఫార్ంక గుండె లయ తపిప్ంది. ఆమెతో సేన్హం కోసం తపించిపోయాడు. నెమమ్దిగా ఇదద్రి మధాయ్
పరిచయం పెరుగుతూ, ఒకరంటే ఒకరికి ఇషట్ం ఏరప్డింది.
ఫార్ంక కి ఎపుప్డూ మాగాద్తోనే ఉండాలని ఉండేది. ఇదద్రూ కొనాన్ళుళ్ సూక్లోల్నే వీలుదొరికినపుడు కలిసి మాటాల్డుకుంటూ ఉనాన్
ఇదద్రికీ తృపిత్గా ఉండేది కాదు. ఆ రోజులోల్ కూయ్బాలో కుటుంబాలోల్ పేర్మా పెళీళ్ లాంటి విషయాల పటల్ ఖచిచ్తమయిన కటుట్బాటుల్ ఉండి,
సంపర్దాయాలు విలువలు పాటించేవారు. అపప్టి పదధ్తుల పర్కారం ఫార్ంక తన ఇంటికి రావడానికి, మాగాద్ తన తండిర్ని కలిసి పరిమ్షన
అడగమని చెపిప్ంది. మాగాద్ తండిర్ని కలిసి మాటాల్డాలనుకుంటునన్ విషయం ఫార్ంక తలిల్కి చెపాప్డు. ఆమె కొడుకు చెపిప్నదానికి కలత
పడింది. అతను తనకి మాగాద్ అంటే చెపప్లేనంత పేర్మ అని చెపాప్డు. తలిల్ అతనితో 'ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ ఆ అమామ్యితో హదుద్ మీరి
పర్వరిత్ంచను, ఆమెను గౌరవంగా టీర్ట చేసాత్ను' అని పార్మిస చేయించుకుంది. తలిల్దండుర్లు ఇదద్రూ కూడా అతనిని పేర్మ గొడవలో పడి
చదువు నిరల్క్షయ్ం చెయొయ్దద్నీ, తాము కలలు కంటునన్టుట్గా కాలేజీ చదువులు పూరిత్చేసి, మంచి ఉదోయ్గం, భవిషయ్తుత్ సంపాదించుకోవాలనీ
కోరారు. ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ చదువుకు ఆటంకం రానివవ్నని ఫార్ంక వారికి మాటిచాచ్డు.
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మాగాద్ పేరెంటస్ ముందు సందేహించినా, ఫార్ంక ని కలిసి మాటాల్డిన తరువాత, అతను ఇంటికి వచిచ్ మాగాద్తో గడపడానికి
ఒపుప్కునాన్రు. మొదటోల్ వాళల్తో పాటు మాగాద్ తలిల్ కూడా అదే గదిలో మూలగా కూరుచ్ని, ఏదో అలిల్కల పని చేసుకుంటూ, వీళళ్ మీద ఓ
కనున్ వేసి ఉండేది. అయితే నెమమ్దిగా ఫార్ంక మీద ఇదద్రికీ సదభిపార్యం కలిగి వారిదద్రినీ ఒంటరిగా వదిలేవారు. అయినా ఫార్ంక ఎపుప్డూ
హదుద్ మీరి పర్వరిత్ంచలేదు. ఇదద్రికీ ఒకరంటే ఒకరికి అవధులేల్ని పేర్మ. అతని పర్వరత్నతో తొందరలోనే వాళళ్ అభిమానానిన్ పొందాడు.
కూతురికి అతని మీదునన్ ఇషట్ం అరధ్ం అవడంతో, నెమమ్దిగా వాళుళ్ కూడా అతనిని తమ కుటుంబంలో ఒకడిగా భావించడం
మొదలుపెటాట్రు. వారిదద్రి కుటుంబాల మధయ్ ఉనన్ సామాజిక అంతసుత్ల బేధం ఎవరికీ అభయ్ంతరం కాలేదు. ఫార్ంక చదువు కూడా మంచి
మారుక్లతో నడుసోత్ంది.
కాసోట్ర్ 1963 లో దేశంలో పదిహేను నుండి ఇరవై ఆరేళళ్ మధయ్ వయసునన్ యువకులందరూ, మూడేళళ్ తపప్నిసరి మిలిటరీ సరీవ్స
కు రిజిసట్ర చేసుకోవాలనీ, వంతులవారీగా వారిని టైరనింగ కు పిలుసాత్రనీ చెపాప్డు. రిజిసట్ర చేసుకునన్ వాళెళ్వవ్రూ దేశం వదిలి వెళళ్డానికి
వీలులేదని శాసించాడు. తొందరలోనే అమెరికా దేశం మీద దాడి చెయయ్బోతుందని, దానిన్ నుంచి రకిష్ంచుకోడానికి యువ సైనయ్ం అవసరం
ఉందనీ పర్సంగాలు చేసేవాడు. తవ్రలోనే ఫార్ంక కు కూడా మిలిటరీ సరీవ్సెస కు రిపోరట్ చెయయ్మని కబురు వచిచ్ంది. మూడేళళ్ పాటు
ఇదద్రూ దూరంగా ఉండాలనన్ విషయం ఇదద్రినీ విచారంలో ముంచింది. ఫార్ంక వెళేళ్ సమయం వచిచ్నపుడు అందరూ బాధగా పంపించారు.
మొదట కొనిన్వారాలు మిలటరీ బూట కేంప లో కఠిన శిక్షణ తరువాత, ఫార్ంక నీ మరి కొంత మందినీ పర్తేయ్కంగా సెలెకట్ చేసి
సెప్షల మిలటరీ టైరనింగ కు పంపారు. అకక్డ ఫార్ంక కి మేనీ, లాజో అనే ఇదద్రు యువకులతో దగగ్ర సేన్హం కుదిరింది. ఈ ముగుగ్రితో
పాటూ ఇంకో ఐదుగురికి, రషాయ్ నుంచి తెచుచ్కునన్ పర్తేయ్కమైన మిసైస్లస్ వాటి మీద శిక్షణ ఇచిచ్, వాటి రక్షణ బాధయ్త వీళళ్కి
అపప్చెపాప్రు. ఫార్ంక వాటిని గురి తపప్కుండా పర్యోగించడంలో అందరినీ మించిన నేరుప్ సంపాదించాడు. మిలిటరీ పై అధికారుల
ముందు జరిగిన దళ పర్దరశ్నలో తన నైపుణాయ్నిన్ పర్దరిశ్ంచి వాళళ్ దగగ్ర కూడా గురిత్ంపు పొందాడు. అతని అధికారి కమాండర బౌర్న కి
అతనంటే పర్తేయ్కమయిన అభిమానం ఏరప్డింది. అతనికి ఎంతో రహసయ్మయిన మిలిటరీ, ఆయుధ సాథ్వరాల వివరాలు, బాధయ్తలు
అపప్చెపాప్రు. తొందరలోనే టాప సెకూయ్రిటీ టీమోల్ కీలకమైన సాథ్నానికి చేరుకునాన్డు. ఆ మిలటరీ బేస నుంచి తన ఊరికి ఒక గంట
పర్యాణం. నెలకోసారి సెలవు దొరికినపుడు తనవాళళ్నీ, మాగాద్నీ కలిసి వసూత్ ఉండేవాడు. కమాండర బౌర్న, ఫార్ంక పేర్మ విషయం
తెలుసుకుని, అపుప్డపుప్డూ ఫార్ంక బయటకు వెళిళ్ మాగాద్కు ఫోన చేసుకునే వీలు కలిప్ంచాడు.
అయితే ఫార్ంక చదువు మాని మిలటరీలోకి వెళల్డం, అందులోనూ కమూయ్నిసట్ ఆరీమ్ లోకి వెళాళ్లిస్ రావటం మీద అతని తాతయయ్కు
మాతర్ం అసంతృపిత్గానే ఉండేది. ఫార్ంక తో ‘సేవ్ఛచ్ కోసం ఆడుతునన్ చదరంగంలో నువొవ్క పావులా మారావు. అయితే నువువ్ వేసే పర్తీ
అడుగూ ఆలోచించి వెయియ్. కాసోట్ర్ రషాయ్ మదద్తు చూసుకుని అమెరికాని కవివ్సుత్నాన్డు. అమెరికా ఓ కమూయ్నిసట్ ని పకక్లో పెటుట్కుని
ఎనాన్ళోళ్ మౌనంగా ఉండదు. కమూయ్నిసట్ ల నుంచి మనకి సావ్తంతర్ం కలిగించడాని తవ్రలోనే దేశం మీదకి దండెతిత్ వసుత్ంది. అపుడు నీకు
ఉనన్ మారాగ్లు మూడే. ఒకటి అమెరికా మీద యుదధ్ం చెయయ్డం, నీకు సేవ్చఛ్ ఇవవ్డానికి వచిచ్న అమెరికా తరపున యుదధ్ం చెయయ్డం, లేదా
ఏదో ఒకలా అందరినీ వదిలేసి కూయ్బా నుండి వెళిళ్పోవడం. వీటిలో ఏదో ఒక నిరణ్యం తీసుకోవాలిస్న రోజు తవ్రలోనే వసుత్ంది. సిదధ్ంగా
ఉండు.’ అని చెపాప్డు.
మిలటరీలో తమ పారీట్ ఎజెండా, ఆశయాల గురించీ ఎంత గొపప్గా బోధించినా, ఫార్ంక కి మాతర్ం కమూయ్నిసట్ పారీట్ అంటే ఇషట్ం
కలగలేదు. అయితే ఎవరైనా ఏంటీ కమూయ్నిసట్ అని ఏమాతర్ం అనుమానం వచిచ్నా శిక్ష చాలా కఠినంగా ఉండేది. అందుకని ఎవరితోనూ
బయటకి ఏమీ అనకుండా, తన పనులేవో తను చేసుకుంటూ ఉనాన్డు. మిలటరీలో పొలిటికల వింగ అధికారి లెఫిట్నెంట పీనో, కమూయ్నిసట్
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

పారీట్ భావాలు నరనరాలా నమిమ్ జీరిణ్ంచుకునన్వాడు. అతనికి విపరీతమయిన ఈగో, సుపీరియారిటీ. కొనిన్ సందరాభ్లోల్ పర్భుతవ్ విధానాల
గురించి కొందరు అనుమానం వెలల్డి చెయయ్డంతో, ఫార్ంక పోర్తాస్హంతోనే అందరూ పర్శిన్సుత్నాన్రనన్ అభిపార్యం కలిగింది. దానికి తోడు,
సూక్లోల్ కూడా యూత కమూయ్నిసట్ పారీట్ విధానాలను ఫార్ంక ఎదిరించేవాడని అతనికి తెలియడంతో, అతను కమూయ్నిసట్ వయ్తిరేకి అనన్ భావం
బలపడింది. దానితో అతనికి ఫార్ంక మీద తెలియని వయ్తిరేకత, అనుమానం కలిగాయి. అయితే ఫార్ంక సిక్లస్ చూసి మౌనంగా ఉండి, తన
అనుమానం తీరే సమయం కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్డు.
ఇలా ఉండగా దేశంలో పరిసిథ్తులు ఇంకా దిగజారిపోయాయి. ఎకానమీ కీష్ణించింది. వసుత్వుల సరఫరా పూరిత్గా తగిగ్పోయి, బాల్క
మారెక్ట పెరిగిపోయింది. పర్భుతవ్ విధానాల వలల్ విసుగెతిత్న కొంతమంది ధనవంతులు దేశం విడిచి వెళిళ్పోడానికి పర్యతాన్లు
చేసుకోసాగారు. దేశం విడిచి వెళళ్డానికి అనుమతి కోసం అపైల్ చెయయ్గానే, వాళళ్ని దేశదోర్హులుగా, కమూయ్నిసట్ పారీట్ వయ్తిరేకులుగా
లెకక్కటట్డం జరుగుతుంది. వీసా ఇవవ్డానికి దాదాపు ఏడాది పైనే పడుతుంది. వీసా ఇచిచ్నా ఇవవ్కపోయినా సరే, ఆ నిమిషం నుండే వాళళ్
ఆసుథ్లు, పరస్నల వసుత్వులతో సహా పర్భుతవ్ం జపుత్ చేసుకునేది. కూయ్బా కరెనీస్ బయట దేశాలోల్ చెలుల్ కాకుండా, కొర్తత్ కరెనీస్ని తీసుకొచాచ్రు.
ధనవంతులు కూడా దేశం వదిలి వెళేళ్ సమయానికి బికారులు గానే వెళాళ్లిస్ ఉండేది. అయినా కూడా చాలామంది అమెరికా మెకిస్కో లాంటి
దేశాలకు వెళిళ్ సేవ్చచ్గా బర్తకడానికే ఇషట్పడేవారు.
మాగాద్

తముమ్డూ, ఆమె ఆంట సోఫియా కొడుకూ ఇదద్రికీ పదాన్లుగేళుళ్ నిండాయి.

అబాబ్యిలకు పదిహేనేళుళ్ నిండగానే

తపప్నిసరిగా మిలటరీలో చేరి, మూడేళుళ్ పనిచెయాయ్లి. కాదని అనే చాయిస లేదు. మాగాద్ పేరెంటస్ కు కానీ, సోఫియా కుటుంబానికి కానీ
వారి పిలల్లు కమూయ్నిసట్ మిలటరీలో చేరడం ఇషట్ంలేదు. అసలే వారు పర్భుతవ్ం వలల్ బిజినెస లు మూతపడి, అసంతృపిత్తో ఉనాన్రు.
పిలల్లిదద్రూ మిలటరీలోకి వెళళ్కుండా ఉండాలంటే వాళళ్కి పదిహేనేళుళ్ నిండేలోగా దేశం విడిచి వెళిళ్పోవటం ఒకటే మారగ్ంగా కనిపించింది.
ఒకసారి మిలటరీలోకి వెళితే మూడేళళ్ వరకూ వీసా అడగటానికి ఉండదు. ఎనోన్ ఆలోచనలు చేసిన మీదట అమెరికాకు వలస పోవాలని
నిరణ్యించుకునాన్రు. అయితే వాళల్కి ఇపుడు సమసయ్ మాగాద్తో వచిచ్ంది.
ఫార్ంక మూడేళళ్ మిలిటరీ సరీవ్స అవడానికి ఇంకో సంవతస్రం ఉంది. ఆ తరావ్త అతను 28 ఏళుల్ నిండేవరకూ మిలటరీ రిజరవ్ లో
పనిచెయాయ్లి. అంటే దాదాపు ఇంకో పదేళుల్ దేశం వదిలి రాలేడు. మాగాద్ ఫార్ంక రాకుండా తను దేశం వదిలి రానని పటుట్పటిట్ంది. ఫార్ంక
మిలటరీ నుంచి వచేచ్వరకూ తనొకక్తే ఇకక్డ ఉంటానంది. అయితే వీసా రాగానే వాళళ్ ఆసుత్లు పోతాయి. తనకి ఒంటరిగా ఉండి, ఉదోయ్గం
సంపాదించుకునే వయసు కూడా కాదు. అందుకని ఆమెకు ‘ఇది నీకెంత దుఃఖం కలిగిసుత్ందో మాకు తెలుసు. తనని వదిలివెళల్డం మాకూ
కషట్ంగానే ఉంది. కానీ కుటుంబం మంచి కోసం తపప్దు. పైగా ఫార్ంక కు కీలకమయిన మిలటరీ రహసాయ్లు చాలా తెలియడం వలన అతనికి
ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ దేశం వదిలివెళళ్డానికి అనుమతివవ్రు. అతను తపిప్ంచుకు వెళళ్డానికి పర్యతిన్ంచినా కాలేచ్సాత్రు. కాబటిట్ వేరే దారి
లేదు’ అని నచచ్చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచారు. అయినా మాగాద్ వినకుండా ‘ఫార్ంక కూడా మనతో రావడానికి ఏదో దారి ఉండే ఉంటుంది
చూడమని’ ఏడవసాగింది.
మళీళ్ సెలవు దొరికి ఫార్ంక ఇంటికి వచిచ్నపుడు ఎపప్టిలాగే మాగాద్ ఇంటికి వెళిళ్ అందరినీ కలిసాడు. ఇంటోల్ అందరూ విచారంగా
కనిపించారు ఫార్ంక కి. ఫార్ంక తో మొతత్ం వివరాలనీన్ చెపాప్రు. ‘తమ రెండు కుటుంబాలూ వీసా దొరకగానే మయామీ వెళిళ్, అకక్డ నుండి
నూయ్జెరీస్ వెళిళ్ సిథ్రపడాలని అనుకుంటునన్టుట్, మాగాద్ ఫార్ంక లేకుండా రానని గొడవపెడుతోంది, కానీ తమ మగపిలల్లిన్ రకిష్ంచుకోడానికి
తమకు తపప్టంలేదు’ అని చెపాప్రు. ఫార్ంక కు షాక తో కొంచెంసేపు ఏం మాటాల్డాలో తెలియలేదు. ఈలోగా మాగాద్ తలిల్ ‘నువువ్ మాగాద్
కోసం రికస్ తీసుకుని పడవలో దేశం దాటి రావడానికి పర్యతిన్ంచగలవా’ అని అడిగింది. అటాల్ంటిక సముదర్ం మీద కూయ్బా నుండి కొనిన్
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మైళుళ్ పర్యాణం చేసేత్ ఇంటరేన్షనల పరిధులు వసాత్యి. అది దాటగానే కీ వెసట్ ఫోల్రిడా హారబ్ర ఉంటుంది. ఇటు వైపు కూయ్బన కోసట్ల
గారడ్స్, అటువైపు అమెరికన కోసట్ల గారడ్స్ పహారా కాసుత్ంటారు. ఎంతోమంది రాతుర్ళుళ్ పడవలో పారిపోవాలని పర్యతిన్ంచారు. అయితే
కూయ్బా సరిహదుద్లు దాటకుండానే సైనికులు వాళళ్ను షూట చేసి, ఆనవాళుళ్ కూడా లేకుండా మాయం చేసారు. ఫార్ంక టాప సెకూయ్రిటీ
విభాగంలో ఉండటం వలల్, ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నయినా తపిప్ంచుకోగలిగే శిక్షణ ఉంది. అయినా కూడా ఆ పర్యతన్ం పార్ణాలతో చెలగాటమే అని
అందరికీ తెలుసు. ‘అందరమూ ఏం చెయాయ్లా అని ఎనోన్ రకాలుగా ఆలోచించాము. అయినా మన సమసయ్కి ఇంతకనాన్ వేరే పరిషాక్రం
తోచడంలేదు’ అని చెపాప్రు. నినొన్దిలి నేనుండలేనని ఏడుసుత్నన్ మాగాద్ని చూసి ఫార్ంక కరిగిపోయాడు. పైగా మాగాద్ని వదిలి ఉండటమనే
ఊహను కూడా అతను భరించలేకపోయాడు. పేర్యసి కోసం సాహసం చెయాయ్లనే నిశచ్యానికి వచాచ్డు. అయితే వెంటనే నిరణ్యానిన్
చెపప్కుండా, తన తాతయయ్తో మాటాల్డి అతని సలహా పర్కారం చేసాత్నని చెపాప్డు. మాగాద్ తండిర్ తమకి మిగిలిన ఏరాప్టుల్ చేసుకోడానికి
ఎకుక్వ టైం లేనందున, వచేచ్ నెల సెలవు వరకూ ఆగకుండా కొంచెం తొందరగా మాటాల్డమని అడిగాడు.
తమకు కేటాయించిన సెలవు రోజున కాకుండా మిగిలిన రోజులోల్ మిలటరీ బేస నుంచి బయటకు వెళళ్డమనేది అసాధయ్ం. ఫార్ంక కి
అపప్టికే తనూ మాగాద్ కలిసినపుడలాల్ తమని ఎవరో గమనిసుత్నాన్రనన్ అనుమానం కలిగింది. కాబటిట్ తను ఇక మీదట ఎవరిని కలిసినా,
మాటాల్డినా జాగర్తత్గా ఉండాలని తెలిస్ంది. నమమ్కసుత్లయిన తన ఇదద్రి సేన్హితులతో విషయం చెపిప్ వాళళ్ సహాయం అడిగితే, వాళుళ్
ఒపుప్కునాన్రు. రాతుర్ళుళ్ ఫార్ంక కు పహారా డూయ్టీ ఉనన్పుప్డు ఇదద్రూ కవర చేసేవారు. ఆ సమయంలో ఫార్ంక బయటకు వెళిళ్,
తెలాల్రేటపప్టికి ఎవరూ చూడకముందే వచేచ్సేవాడు. తాతయయ్ను కలిసి విషయం చెపిప్ ఆయన సహాయం అడిగాడు ఫార్ంక. ఆయన ‘నువువ్
మతుండే మాటాల్డుతునాన్వానువువ్? కనిపించకపోతే నీ తలిల్దండుర్లని మిలిటరీ వాళుళ్ చితర్హింసలు పెడతారు. నీ పార్ణాలు కూడా పోవచుచ్
ఆ అమామ్యి కోసం అంత రిసక్ చేసాత్వా?’ అని అడిగితే, ‘విజయం సాధించే అవకాశం సూది మొనంత ఉనాన్ కూడా రిసక్ తీసుకుంటాను’
అని చెపాప్డు. ఆయనకు ఫార్ంక నిరణ్యం నచచ్కపోయినా, చేసేదేమీ లేక అతనకి సహాయం చేయగలిగే వయ్కిత్ వివరాలు చెపిప్, అతనిని
కలవమనాన్రు.
తాతయయ్ చెపిప్న వయ్కిత్, కూయ్నీ అనే ఇంకో వయ్కిత్ వివరాలు చెపిప్ అతను ఫార్ంక కి హెలప్ చెయయ్గలడు అని చెపాప్డు. కూయ్నీకి కూడా
కమూయ్నిసట్ పారీట్ పదధ్తులూ, కాసోట్ర్ పర్భుతవ్మూ అంటే విపరీతమయిన కోపం. అందువలన ఉచితంగానే ఇలా దేశం దాటిపోవాలనుకునన్
వాళళ్ని, కొందరు జాలరల్ సహాయంతో వాళళ్ పడవలోల్ దేశం దాటిసాత్డు. ఫార్ంక, మాగాద్ తండిర్, కూయ్నీని కలిసి మాటాల్డాక సహాయం
చెయయ్డానికి ఒపుప్కునాన్డు. అయితే తన షరతులు చెపాప్డు. ‘ఎకక్డా, ఎవరి దగగ్రా, ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ, చివరికి దొరికిపోయినా సరే కూయ్నీ
పేరు చెపప్కూడదు. పడవలో తీసుకెళేళ్ జాలరుల్ మనిషికింత అని వసూలు చేసాత్రు. ఆ పైకం కటాట్లి. ఎపుప్డు, ఎలా అని పర్శన్లు అడకూక్డదు.
ఆ వివరాలనీన్ కూయ్నీ చూసుకుంటాడు. అపప్టివరకు సహనంతో వేచి ఉండాలి. జాలరుల్ పడవలో తీసుకెళిళ్నపుడు, అమెరికా వరకూ
తీసుకెళల్కపోవచుచ్. అటువైపుగా ఏదనాన్ కారోగ్ షిప వసేత్ అదెకిక్సాత్రు. ఆ షిప ఎకక్డికి వెళితే అకక్డికి వెళాల్లిస్ందే. అది అమెరికాకి
చెందినదయితే నీ అదృషట్ం. అలా కాకుండా రషాయ్ షిప అయితే, అది నినున్ తీసుకొచిచ్ కాసోట్ర్ చేతులోల్ పెడుతుంది. మధయ్లో దొరికిపోయి
వేలమంది చనిపోయారు. కాబటిట్ దేనికయినా సిదధ్మయితేనే ముందుకి రా’ అని చెపాప్డు. అనిన్టికీ ఫార్ంక ఒపుప్కునాన్డు. అయితే తొందరలో
ఒక బేచ వెళళ్బోతుంది, ఆ పడవలో ఖాళీ ఉంటే నినూన్ పంపుతాను అనాన్డు. డబుబ్ తను కడతానని మాగాద్ తండిర్ చెపాప్డు. అయితే కుయ్నో
చెపిప్ంది వినన్ తరువాత, అది తాము అనుకునన్దానిన్ మించిన పర్మాదం అని ఆయనకి అరధ్మయింది. ఫార్ంక తో ‘నువువ్ ఎంత పర్మాదం
లోకి వెళుతునాన్వో తలుచుకుంటే భయంగా ఉంది. నువువ్ ఇపుడు నీ నిరణ్యం మారుచ్కునాన్, మేము అరధ్ం చేసుకుంటాము.’ అని చెపితే,
ఫార్ంక నవివ్ ‘నా నిరణ్యం మారదు. మాగాద్తో మిగిలిన జీవితం గడపటానికి ఎంత రిసక్ అయినా తీసుకుంటాను’ అని చెపాప్డు.
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తరువాత కొనిన్ నెలలపాటు ఫార్ంక ని దేశం దాటించడానికి చేసిన పర్యతాన్లు వివిధ కారణాల వలల్ విఫలమయాయ్యి. ఒకసారి సైనికులకి
కబురు తెలిసి, కొందరిని అరెసట్ చేసి తీసుకెళుత్ండగా, కూయ్నీ ఫార్ంక ని దగగ్రకి రావదద్ని సైగ చెయయ్డంతో వెనకిక్ వెళిళ్పోయాడు. రెండోసారి
చినన్ పడవలో సగం దూరం వెళిళ్, వేరే పెదద్ షిప లోకి మారడానికి వెయిట చేసే సమయంలో, పెదద్ తుఫాన వచిచ్ వెనకిక్ తిరిగి రావాలిస్
వచిచ్ంది. ఎవరి కంటా పడకుండా ఆ రాతిర్ ఆ జాలరి మాఛో ఇంటోల్నే ఉండి ఉదయం లేచి తన ఇంటికి వెళాళ్డు. సమయం కాని సమయంలో
వచిచ్న కొడుకుని చూసి తండిర్ ఆశచ్రయ్పోయాడు. విషయం తెలుసుకుని ‘నేనే నీతో ఇకక్డ మీకు భవిషయ్తుత్ లేదు, బయటకు వెళిళ్ బాగుపడండి
అని చెపాప్లని అనుకుంటునాన్ను. ఈలోగా నువేవ్ నిరణ్యించుకునాన్వు. కానీ మాకు కూడా చెపప్కుండా వెళిళ్పోవాలనుకునాన్వా?’ అని బాధ
పడాడ్డు.
బేస కి తిరిగి వెళిళ్న ఫార్ంక ని లెఫిట్నెంట పీనో చూసాడు. ముందురోజు రాతిర్ రావాలిస్నవాడు, మరునాడు సాయంతార్నికి వచాచ్డు.
పైగా తన దగగ్ర నుంచి బోటస్ లో వాడే గేసోలిన వాసన కూడా వసుత్ంది. ఫార్ంక ని తన కసట్డీలోకి తీసుకుని ఎకక్డునాన్డు, ఏం చేసాడు అని
ఇంటరాగేట చెయయ్డం మొదలుపెటాట్డు. సేన్హితులతో తాగి తెలివిలేకుండా పడిపోయానని ఫార్ంక చెపిప్న కథలు నమమ్లేదు. అలా కొనిన్
గంటలు గడిచాక, ఎలాగో విషయం లాజోకి తెలిస్, కమాండర బౌర్న తో, ఫార్ంక ని పీనో నిరభ్ందించాడనన్ విషయం చెపాప్డు. బౌర్న వచిచ్ తన
ఉదోయ్గిని ఆధీనంలోకి తీసుకుని, ఆ విషయం తనకు తెలియపరచనందుకు పోటాల్డాడు. ఫార్ంక ని చరయ్ల మీద అనుమానంతో పర్శిన్సుత్నాన్ను
అనన్ పీనోతో, ఆ విషయం సప్షట్ంగా తేలేంత వరకూ అతను అనుమానితుడు కాడు అని వెళిళ్పోయి, ఆ విషయం పై అధికారల్కు ఫిరాయ్దు
చేసాడు. వాళుళ్ పీనో తన అధికారం దురివ్నియోగం చేసుత్నాన్డని అతనిని మందలించారు. దానితో పీనో బౌర్న మీదా ఫార్ంక మీదా కక్ష
పెటుట్కుని, అవకాశం కోసం చూడసాగాడు. అసలే పీనో ఏదీ తొందరగా మరిచ్పోయే రకం కాదు.
ఇంకొనిన్ నెలలు గడిచాయి. మాగాద్ ఫేమిలీకి వీసాలు వచిచ్ వాళుళ్ దేశం వదిలి వెళిపోయారు. సోఫియా కుటుంబం ఇంకా వీసా
కోసం ఎదురుచూసుత్నాన్రు. కొనాన్ళళ్కి కమాండర బౌర్న తవ్రలో పర్కక్ ఊరిలో ఒక పెదద్ మిలటరీ ఎకిజ్బిషన ఉంటుందని, దానికి కాసోట్ర్
మితర్దేశాల టాప మిలిటరీ అధికారులతో కలిసి సవ్యంగా వసుత్నాన్డని చెపాప్డు. దానికోసం నెలరోజుల ముందే టూర్పస్ పార్కీట్స చెయాయ్లని
నిరణ్యించారు. అందులో టాప లెవెల మిసైస్లస్ ని పర్యోగించి చూపించే బాధయ్త మళీళ్ ఫార్ంక కే ఇచాచ్డు. అయితే ఆ పార్కీట్స కి వెళాళ్లిస్న
వారం రోజుల ముందు సోఫియా ‘కూయ్నో ఫార్ంక ని ఇంకొంత మంది ఆరీమ్ వాళళ్ను కలిపి బయటకు పంపించే ఏరాప్టు చేసుత్నాన్డనీ,
దానికోసం ఓ రెండురోజులోల్ ఫార్ంక బేస వదిలి వచిచ్ ఎకక్డనాన్ రహసయ్ంగా ఉండాలనీ’ ఒక కబురు తీసుకొచిచ్ంది. ఫార్ంక ఎకిజ్బిషన సంగతి
చెపిప్, అదయేయ్ వరకూ తనకు రావటం కుదరదేమో అని అంటే, రోజురోజుకీ పెరుగుతునన్ నిఘా వలల్ ఇక ముందు ముందు దేశం దాటడం
అసాధయ్ం అవుతుందనీ, వీలయినంత తొందరలోనే ఆ పని చెయాయ్లని కూయ్నో చెపాప్డనీ చెపిప్ంది సోఫియా.
ఫార్ంక మళీళ్ లాజో, మేనీ లతో తన పాల్న చెపాప్డు. వాళుళ్ అది అసస్లు సరైన సమయం కాదని వారించారు, కానీ చేసేది లేక మళీళ్
అతనికి సహాయం చెయయ్డానికి సిదధ్పడాడ్రు. పార్కీట్స కోసం వెళేళ్ ముందురాతిర్ ఫార్ంక బేస నుండి తపిప్ంచుకుపోయాడు. మరునాడు పీనో
ఫార్ంక మిస అవడం గురిత్ంచి, బౌర్న, మేనీ, లాజో లను పిలిచి అడిగితే తమకేమీ తెలీదనాన్రు. ఫార్ంక గన కూడా రూం లోనే ఉంది, బహుశా
నెల వరకూ రాము కదా అని గరల్ ఫెర్ండ ను కలవడానికి వెళాళ్డేమో అనాన్రు. పీనో బౌర్న ఇదద్రూ మాగాద్ ఇంటికి వెళిళ్ విచారిసేత్, వాళుళ్
చానాన్ళల్ నుంచీ లేరని చెపాప్రు. ఫార్ంక ఇంటికి వెళితే అకక్డకీ రాలేదనాన్రు. పీనో బౌర్న ని, నీ కిర్ంది ఉదోయ్గులు ఏం చేసుత్నాన్రో నీకు తెలీటం
లేదా అని చివాటుల్ పెటాట్డు. అధికారులతో ఎకిజ్బిషన టైంలో ఫార్ంక ఆరోగయ్ం బాగోలేనందున అతని డూయ్టీ చెయయ్లేకపోతునాన్డని చెపాప్డు
పీనో. తరువాత బేస లోని మిగిలిన కమాండరల్ను మీటింగ కు పిలిచి, ఫార్ంక కనిపించడంలేదనన్ విషయం చెపాప్డు. వాళుళ్ లోకల
పోలీసులకు రిపోరట్ ఇమమ్ని, టీవీలోల్ రేడియోలో పర్కటన ఇమమ్ని చెపాప్రు. ఫార్ంక కు తెలిసిన మిలటరీ రహసాయ్ల వలల్ అతనిన్ వెంటనే
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

పటుట్కోవాలిస్న అవసరం ఉందని అనాన్రు. అయితే పీనో కు పరస్నల వైరం, ఈగో అడొడ్చిచ్, ఫార్ంక ని తనే పటుట్కోవాలని
నిరణ్యించుకునాన్డు. ‘పిలల్కుంక! నాముందు వాడెంత’ అని అనుకునాన్డు.
ఫార్ంక ని కూయ్నో, ఫార్ంక ఇంటికి దగగ్ర లోనే ఉనన్ అతని అంకుల లూయిస ఇంటోల్ దాగి ఉండమని చెపాప్డు. ఫార్ంక అంత దగగ్రలో
ఉంటాడని ఎవరూ ఊహించరు కాబటిట్ అదే సేఫ అని చెపాప్డు. అంకుల లూయిస, అతని భారయ్, అతని ఇదద్రు చినన్పిలల్లు ఫార్ంక ని ఎంతో
జాగర్తత్గా చూసుకునాన్రు. ఎవరితోనూ అతని గురించి మాటాల్డలేదు. ఎపుడూ ఎవరో ఒకరు వచిచ్ పోతుండే ఆ ఇంటోల్ మంచం కిర్ంద
పడుకుని ఫార్ంక వారాలు గడిపాడు. లూయిస తనని కూడా ఫార్ంక తో పాటు అమెరికా తీసుకువెళళ్మని అడిగాడు. తరువాత అతను తన
కుటుంబానిన్ తెచుచ్కుంటానని చెపాప్డు. దానికి కూయ్నో ఒపుప్కునాన్డు. సైనికులు సోఫియాని, ఫార్ంక తలిల్దండుర్లని పర్శిన్ంచి, బెదిరించి
వెళాల్రు. ఒకసారి సైనికులు వచిచ్ లూయిస ఇలల్ంతా సోదా చేసేత్, అవుట హౌస కిర్ంద ఉనన్ పెదద్ గోతిలో దాకుక్ని తపిప్ంచుకునాన్డు. ఫార్ంక
తలిల్కి విషయం తెలిసి కొడుకుని చూడటానికి వచిచ్ంది. మళీళ్ తన కొడుకుని చూడలేనేమో అని దుఃఖం ఆమెని కముమ్కుంది. కొడుకుని
కేష్మంగా చూడమని దేవుడిన్ పార్రిధ్సూత్, దీవించి వెళిళ్పోయింది.
ఫార్ంక నీ ఇతరులనీ పడవలో తీసుకు వెళాళ్లనుకునన్ జాలరి పేరు మాఛో. అయితే అతని అనన్కు అతని పనుల మీద అనుమానం
రావటంతో దానిన్ కొనాన్ళుళ్ వాయిదా వేసాడు. తరువాత పడవ మోటర పనిచెయయ్క కొనాన్ళుళ్ ఆగారు. ఈలోగా సోఫియా కుటుంబం
కూడా వీసాలు వచిచ్ అమెరికాకి వెళిళ్పోయారు. పీనో ఎకక్డ వెదికినా ఫార్ంక కనిపించకపోవడంతో పిచెచ్కిక్పోయాడు.

‘అతను అలా

దొరకడు. అతనిన్ నేనే టెర్యిన చేసాను. అతనికి ఎలా తపిప్ంచుకోవాలో బాగా తెలుసు. అలా అతనిన్ వదిలేసెయియ్, తనే వసాత్డు’ అనాన్డు
బౌర్న. పీనోని అది ఇంకా పిచెచ్కిక్ంచింది. ‘అయితే నువేవ్ వెదుకు తనని. మొతత్ం సెప్షల ఫోరస్ అందరినీ ఆ పనిలో పెటుట్’ అనాన్డు. ఒకక్డు
కనిపించకపోతే సెప్షల ఫోరస్ అందరినీనా అంటే, ‘ఇది పొలిటికల ఇషూయ్. దేశరక్షణకి సంబంధించింది. వాడు అమెరికా వెళిళ్ మన
రహసాయ్లు CIA కి ఇసాత్డు. నేను చెపిప్నటుట్ చెయియ్’ అనాన్డు. సైనికుల బృందానిన్ ఫార్ంక వెళేళ్ అవకాశం ఉనన్ పర్తీ చోటికీ పంపి
వెదికించారు.
ఓ మధాయ్నన్ంవేళ పీనో సైనికులతో కలిసి లూయిస ఇంటిని చుటుట్ముటాట్డు. అది పసిగటిట్న ఫార్ంక, సినిమాలోల్ జరిగే వాటికి
దీటుగా, ఇంటి వెనక నుండి తపిప్ంచుకుని, సైనికుల తూటాలు తపిప్ంచుకుంటూ దటట్ంగా ఉనన్ చెటల్లోనుంచీ దూసుకుపోయాడు. ఆ
దారులోల్ంచి మిలటరీ వాహనాలు వెళళ్లేక చుటూట్ తిరిగి వెళేల్సరికి ఫార్ంక మాయమయాయ్డు. తన కళళ్ముందే అతను జారిపోతే పీనోకు
విపరీతమైన అవమానం, కోపం కలిగాయి. పైగా తమకు లోకల గా రహసయ్ సాథ్వరాలు తెలీదు. అపప్టికే చీకటి అవడం వలన పీనో ఇక
వెదకలేకపోయాడు. ఫార్ంక ఒళళ్ంతా ముళూళ్ కొమమ్లూ గీసుకుని రకత్ం కారుతునాన్ లెకక్చెయయ్కుండా, చీకటిలో పారిపోయి ఊరి చివర
అడవులోల్ ఉనన్ కొండ గుహలోల్ దాకుక్నాన్డు. అవనీన్ చినన్పప్టి నుంచీ తను ఆడుకునన్ పర్దేశాలు కాబటిట్ బయటివారికి తెలియవని అతని
ధైరయ్ం.
మరునాడు ఉదయమే పీనో తన బృందంతో ఆ పార్ంతమంతా, ఊరోల్నూ పర్తీ మూలా వెదికించినా, ఎకక్డా ఫార్ంక కనిపించలేదు.
ఇక తమ ఒకక్రి వలల్ అవవ్దని, లోకల ఎమరెజ్నీస్ మిలటరీ గూర్ప ని కాంటాకట్ చేసాడు. వాళళ్తో ‘ఒక పర్మాదకరమైన నేరసుథ్డు
తపిప్ంచుకునాన్డు, అతనిన్ పార్ణాలతో అయినా లేదా చంపి అయినా సరే పటుట్కోవాలని’ చెపాప్డు. ఆ గూర్పుకి ఆఫీసర జేబో అని ఫార్ంక
చినన్నాటి సేన్హితుడు. విషయం తెలిసి ఫార్ంక తండిర్, ఫార్ంక తముమ్డి చేత జేబోకి నిజం చెపిప్సేత్, నేరసుథ్డు అని అబదధ్ం చెపిప్ తమని
ఉపయోగించుకోవాలని చూసినందుకు
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చెపేప్సాడు. అపప్టివరకూ అపజయం తెలియని పీనో ఇదంతా భరించలేక, ఎలా అయినా వీటనిన్టికీ కారణమయిన ఫార్ంక అంతు చూడాలని
అనుకునాన్డు.
ఆ రోజున పూరిత్గా తెలల్వారకముందే చీకటోల్నే ఫార్ంక పర్కక్నే ఉనన్ నదిలో ఈదుకుంటూ, తనని తీసుకెళాళ్లిస్న జాలరి మాఛో
ఇంటికి వెళాళ్డు. మాఛో అనన్ జేరారోద్ కోసట్ల గారడ్ గా పనిచేసాత్డు. అతనికి మాఛో పనుల మీద కొంచెం అనుమానం ఉంది. ఫార్ంక అకక్డ
ఉండటం పర్మాదమని చెపిప్, కూయ్నీ వచిచ్ మళీళ్ ఫార్ంక ని ఓ రెండు రోజులు లూయిస ఇంటిలోనే ఉండమని, తీసుకువెళిళ్ అకక్డ వదిలాడు.
ఆ ఎటాక తరువాత ఫార్ంక మళీళ్ అకక్డికే వసాత్డని ఎవరూ వూహించరు కాబటిట్ పరేల్దు అనాన్డు. మాఛో ని తవ్రగా పడవ మోటార బాగుచేసి
పర్యాణానికి సిదధ్ం కమమ్ని హెచచ్రించాడు కూయ్నో. రెండురోజుల తరువాత పర్యాణం ఆ రాతిర్కే అని కబురు చేసాడు కూయ్నో. ఆ రాతిర్
నిరీణ్త సమయానికి ఫార్ంక, లూయిస నది ఒడుడ్కు వెళాల్రు. అపప్టికే అకక్డ కూయ్నో ముందే చెపిప్నటుట్ వాళల్తో వెళాళ్లిస్న తొమిమ్దిమంది
సైనికులు, మాఛో కుటుంబం ఉనాన్రు. వీళళ్లాగే ఇంకో పడవ కోసం పర్కక్నే ఇంకో పదిహేనుమంది కూడా ఎదురుచూసుత్నాన్రు. ఆ గుంపులో
పిలల్లూ, పెదద్లూ, ముసలివాళుళ్, గరిభ్ణీలు కూడా ఉనాన్రు. ఇక మాఛో పడవతో రావటమే మిగిలింది.
అయితే ఈసారి కూడా ఫార్ంక ని దురదృషట్ం వెంటాడుతూనే ఉంది. మాఛో పడవ సాట్రట్ అవవ్లేదని నిసప్ృహతో వచాచ్డు. ఫార్ంక కి
విపరీతమయిన కోపం, దుఃఖం వచాచ్యి. ఇక తను తిరిగి వెనకిక్ వెళితే పార్ణాలతో ఉండటం అనేది జరగదు అని అతనికి తెలుసు. ఇపుప్డు
వెళళ్కపోతే ఇక తను జనమ్లో మాగాద్ని చూడలేడు అని కూడా తెలుసు. ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ వెనకిక్ వెళేళ్ది లేదనీ, ఈరోజు అందరం ఫోల్రిడాకి
వెళుతునాన్ం అంతే అని తెగేసి చెపాప్డు. ఈలోగా పర్కక్ గుంపు కోసం పడవ వచిచ్ంది. అది కూడా చినన్దే. ఆ పడవ కేపెట్న గొడవ పెడుతునాన్
వినకుండా అతనిని బెదిరించి, ఫార్ంక తన గూర్పులో అందరినీ బలవంతంగా అందులోకి ఎకిక్ంచాడు. చినన్ పడవ అందరి బరువుకి దాదాపు
ములిగిపోతునన్టేట్ ఉంది, అయినా అలానే పడవని నది మధయ్లోకి తీసుకెళళ్మని కమాండ చేసాడు. పెదద్ పెదద్ కెరటాలకి పడవ అటూ ఇటూ
ఒరిగిపోతుంది. ఒకపర్కక్ చలి. పిలల్లూ పెదద్లూ కూడా భయంతో ఏడుపులూ మొదలుపెటాట్రు. కోసట్ల పెటోర్లింగ వాళళ్ దృషిట్లో పడితే
పర్మాదం. తనతో ఉనన్ సైనికుల సహాయంతో పడవలో ఉనన్వాళళ్ని మౌనంగా ఉండేలా అదుపులోకి పెటాట్డు. ఆ పడవలో అందరితో
పర్యాణం కషట్ం అని తెలుసు. నది మధయ్లోకి వెళాళ్క అకక్డ మోటర ఆపేసి, చీకటోల్ వేచి ఉండి, అటువైపుగా వచిచ్న ఇంకొక పెదద్ పడవలో
ఉనన్ ముగుగ్రినీ మిగిలిన సైనికుల సాయంతో అదుపులోకి తీసుకొని, అందరినీ రెండు పడవలోల్కి సరాద్రు. తరువాత దాదాపు రెండు గంటలు
పర్యాణం చేసి రెండు పడవలూ ఇంటరేన్షనల బోరడ్ర చేరుకునాన్యి. అకక్డ అనిన్ పెటోర్ల బోటస్ వెళిళ్పోయే వరకూ చీకటిలో ఇంజనస్
ఆపేసి కూరుచ్నాన్రు. తరువాత నెమమ్దిగా ఇంటరేన్షనల వాటర జోన లోకి అడుగుపెటిట్ ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు. అకక్డ ఇక కూయ్బన
అధారిటీస ఏమీ చెయయ్లేవు. అమెరికన కోసట్ల డిపారెట్మ్ంట కూడా పహరా కాసుత్ంది. ఎవరైనా రెఫూయ్జీలు కనిపిసేత్ వాళళ్ని కేష్మంగా తీసుకెళిళ్
ఆశర్యం కలిప్సాత్యి. ఒకవేళ కూయ్బన మితర్ దేశాల వారికి దొరికితేనే పర్మాదం.
ఇకక్డ కూయ్బాలో పీనో తన బలగంతో అడుగడుగూ గాలిసూత్నే ఉనాన్డు. కంటోర్ల రూంలో ఆఫీసరల్తో కూరుచ్ని, అనిన్ వైపులా
నుంచీ ఫార్ంక ఎకక్డా లేడని వసుత్నన్ వారత్లతో జుటుట్ పీకుక్ంటునాన్డు. అతనికి ఇంకా లాజో, మేనీల మీద ఫార్ంక సంగతి వాళళ్కు తెలుసును
అని అనుమానం. వాళుళ్ మాటాల్డుకుంటునన్ దానిమీద ఓ చెవేసి ఉంచాడు. ఆ రోజు కోసట్ల పెటోర్లింగ ఇన చారజ్ జేరారోద్. అతను తన
సిబబ్ందితో హాండ రేడియోలో సమాచారం తెలుసుకుంటునాన్డు. ఉనన్టుట్ండి ఒక సంభాషణ అతని రేడియోలో కార్స అయింది. అది విని ‘ఒక
షిప రెండు చినన్ పడవలని చూసినటుట్గా సమాచారం వచిచ్ంది. బహుశా అందులో కూయ్బన రెఫూయ్జీలు ఉనన్టుట్ అనుమానిసుత్నాన్రు’ అనన్
విషయం చెపాప్డు. వెంటనే పీనో ఎగిరి గెంతేసి ‘వాడే వాడే పటుట్కోండి’ అని అరిచాడు. అతని ఆతుర్త చూసి జేరారోద్ కి ఎందుకో చిరాకు,
అసహనం కలిగాయి. ‘వాళుళ్ మనలిన్ కాంటాకట్ చెయయ్లేదూ, అమెరికన ఫోరెస్స కి చెపాప్రు అంటే అది రషాయ్ షిప కాదు. అపుడు అది
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ఇంటరేన్షనల సమసయ్ అవుతుంది. మనం పర్మాదంలో పడతాం. కాసోట్ర్ మన పీకలు తీసాత్డు.’ అనాన్డు. పీనో ‘నేను ముందు కోసట్ల గారడ్ కి
వాళళ్ని బంధించమని చెపుప్. నువువ్ చెపప్కపోతే నేను చెపుతాను’ అని అసహనంతో రేడియో లాకోక్బోయాడు. జేరారోద్ కూడా తగగ్కుండా
‘కోసట్ల ఎఫైరస్ కి బాస నేను కానీ నువువ్ కాదు. నేను నాకిచిచ్న రూలస్ పర్కారమే పని చేసాత్ను’ అని తెగేసి చెపాప్డు.
అసలింతకీ ముందు నువెవ్వరి గురించి ఇంత గాలిసుత్నాన్వో చెపుప్ అని అడిగితే, పీనో ఫార్ంక ఫోటో చూపించాడు. అది చూడగానే
ఒకసారి ఎపుడో తన తముమ్డు మాఛోతో అతనిన్ చూసిందీ, మాఛో అతనిన్ తపిప్ంచడానికి హెలప్ చేసుత్నాన్డేమో అతనికి అనుమానం వచిచ్నదీ
గురొత్చిచ్ంది. అతనే కనుక అయితే, అతనితో బాటే మాఛో కుటుంబం కూడా ఉండే ఉంటుందని అనిపించింది. వెంటనే అరెజ్ంట పని ఉందని
చెపిప్ గబగబా బయటకి వెళిళ్పోయాడు. జేరారోద్ పరుగు పరుగున మాఛో ఇంటికి వెళిళ్ చూసేత్ ఇలుల్ తాళం పెటిట్ ఉంది. లోపల చూసేత్ చీకటి.
ఎవరూ ఉనన్టుట్ ఆనవాలే లేదు. మాఛో కుటుంబం కూడా ఫార్ంక తో పాటు వెళిల్పోయారని అరధ్ం అయియ్ంది. ఇపుడు ఫార్ంక ని పటిట్సేత్
వాళళ్ందరూ కూడా దొరికిపోతారు. వాళళ్ందరినీ నిరాద్కిష్ణయ్ంగా చంపేసాత్రు. ఎపుడూ తనని ఆపాయ్యంగా కౌగలించుకుని పలకరించే తముమ్డి
పిలల్లూ, వాళళ్ అమాయకపు నవువ్లూ గురొత్చిచ్ అతని గుండె కరిగింది. వాళళ్ని పటిట్వవ్డానికి అతని మనసు ఒపప్లేదు. నెమమ్దిగా
ఈడుచ్కుంటూ ఆఫీసుకి తిరిగి వచాచ్డు.
ఫార్ంక బృందంలో చాలామంది చలిగాలికి జవ్రాలు వచిచ్, సీ సికెన్స తో నీరసంగా ఉనాన్రు. అయితే అమెరికా దగగ్రోల్కి వచేచ్సాము
అనన్ ఉతాస్హం వాళళ్లో శకిత్ని నింపింది. వాళుళ్ చూసిన పెదద్ షిప గావ్టామోలా నుండి కారోగ్తో కెనడాకి వెళోత్ంది. వాళుళ్ అమెరికన కోసట్
గారడ్ కి తాము చూసిన రెండు పడవలోల్ని వాళళ్ గురించి వైరెల్స లో కబురు పంపారు. ఆ గారడ్ తాను అమెరికన గారడ్స్ ను వాళళ్ని రకిష్ంచడానికి
పంపుతామని చెపిప్, ఈలోగా వాళళ్ని షిప లోకి తీసుకుని మెడికల సరీవ్స ఇచేచ్ందుకు అనుమతి ఇచాచ్డు. ఆఫీసుకు తిరిగివచిచ్న జేరారోద్, తన
సిబబ్ంది నుండి అమెరికన రెసూక్య్ బయలుదేరిందనన్ వారత్ తెలుసుకునాన్డు. అదే విషయం పీనోకి చెపాప్డు. పీనో విచక్షణ, ఆలోచనాశకిత్
కోలోప్యాడు. ‘ఇంకా వాళుళ్ కూయ్బాకి దగగ్రలోనే ఉండుంటారు. కోసట్ల సైనికులని పంపి వాళళ్ని బంధించమని చెపుప్’ అని అరిచాడు.
చూసుత్నన్ అందరూ పీనోకి పిచిచ్పటిట్ందేమో అనుకునాన్రు. ఒక హై రేంక మిలిటరీ అధికారి అలా పర్వరిత్ంచడం అందరికీ వింతగా ఉంది.
అయినపప్టికీ జేరారోద్ పర్శాంతంగా ‘ఇపుడు వాళుళ్ దాదాపు అమెరికన రక్షణ లోకి వెళిళ్పోయారు. ఇపుడు వాళళ్ విషయంలో మనం
దూరడం అంటే, కోరి ఇలుల్ తగలెటుట్కోడమే. నువువ్ చరితర్ మరిచ్పోయినటుట్నాన్వు. హిరోషిమా గురుత్ లేదూ? ఇపుప్డు నీ పిచిచ్ చేషట్లతో
కూయ్బాని ఇంకో హిరోషిమా చేసేలా ఉనాన్వు. నేను నా చేతులతో ఆ పని చెయయ్ను’ అనాన్డు. పీనో రెచిచ్పోయి జేరారోద్ని పకక్కు తోసి,
రేడియో లాకుక్ని, కూయ్బన కోసట్ల గారడ్స్ కి ఫార్ంక ని డెడ ఆర ఎలైవ తీసుకురమమ్ని ఆరడ్రేశాడు.
కారోగ్ షిప నుండి కొందరు మనుషులు ఫార్ంక బృందం వైపు సేన్హంగా చేతులు వూపుతూ, తమ వైపు రమమ్ని సైగలు చేసూత్, వాళళ్
షిప వీళళ్ వైపు తీసుకు రాసాగారు. అది చూసి వీళళ్కి ఏం చెయాయ్లో తోచలేదు. షిప ఏ దేశానిదో చూడాలంటే పేరుల్ చదవడానికి వీలుకానంత
దూరంలో ఉంది. చూడడానికి మనుషుల చరయ్లు సేన్హంగానే అనిపిసుత్నాన్, తీరా దగగ్రికి వెళాళ్క వాళుళ్ కూయ్బాకి అపప్చెబితే, ఇంతా
పార్ణాలకి తెగించినదంతా వృధా. కానీ తామునన్ పరిసిథ్తులోల్ వెంటనే అందరికీ తిండీ, మందులూ కావాలి. ఏం చెయాయ్లి అని అందరూ
ఆలోచించారు. కొందరు రిసక్ తీసుకుందాం అంటే, కొందరు భయపడాడ్రు. చివరికి ఫార్ంక ఒక ముసలాయనతో ‘తాతా నువువ్ దాదాపు
తొంభయేయ్ళళ్ జీవితం గడిపావు. ఇంకా లోకం సరిగా చూడని వీళళ్ందరి కోసం ఓ చినన్ తాయ్గం చెయయ్గలవా?’ అనాన్డు. ఆయన
‘సంతోషంగా చేసాత్ను, ఏం చెయాయ్లి’ అని అడిగాడు. ‘ముందు నువువ్ ఆ షిప లోకి వెళిళ్ చూడు. వాళళ్ వలల్ పర్మాదం లేదు అనిపిసేత్నే నువువ్
బయటకి డెక మీదకి వచిచ్ మాకు చెయియ్ ఊపు. అది చూసి నేను అందరినీ తీసుకొసాత్ను. లేదూ అంటే ఇలానే ఫోల్రిడా వరకూ వెళతాము.
ఒకవేళ వాళళ్ వలల్ పర్మాదం ఉంటే, నినున్ ఎనిన్ చితర్హింసలు పెటిట్నా సరే బయటకి రాకు సుమా. నీ కూతురితో సహా ఈ చినన్ పిలల్లందరూ
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

పర్మాదంలో పడతారు. ఈ సాయం చేసాత్వు కదూ.’ అనాన్డు. ఆయన సంతోషంగా ఒపుప్కుని ముందు ఆ షిప లోకి వాళుళ్ వేసిన నిచెచ్న
దావ్రా వెళాళ్డు. కొంతసేపటికి బయటకి వచిచ్ వీళళ్ని రమమ్ని చెయియ్ వూపాడు. అందరూ సంతోషంతో ఒకరినొకరు కౌగలించుకుని కేరింతలు
కొటాట్రు.
అ పెదద్ షిప లోకి అందరినీ నిచెచ్నల సాయంతో తీసుకువెళాళ్రు. ఆ షిప కేపెట్న వాళళ్ని సాదరంగా ఆహావ్నించి తిండీ, మందులూ
ఇపిప్ంచాడు. మిమమ్లిన్ కేష్మంగా అమెరికన గారడ్స్ కి తపప్ వేరేవాళల్కి అపప్చెపప్ను, భయపడకండి అని చెపాప్డు. కొంతసేపటికి అమెరికన
బోటస్, హెలీకాపట్రస్ వచాచ్యి. కారోగ్ షిప కి దగగ్రగా వచిచ్న కూయ్బన కోసట్ల గారడ్స్, అపప్టికే వచిచ్న అమెరికన షిప ని చూసి ఏం చెయాయ్లో
తెలీక జేరారోద్ని అడిగారు. వాళళ్ని వెనకిక్ వచెచ్యయ్మని జేరారోద్ చెపాప్డు. అమెరికన గారడ్స్, వీళళ్ందరినీ తాము తీసుకువెళతామని చెపాప్రు.
‘In the name of the President of the United States of America, I invite you to freedom’ అని గారడ్ సావ్గతపతర్ం
లోని వాకాయ్లు చదివినపుడు ఫార్ంక కి వొళళ్ంతా గగురొప్డిచింది. ఈ క్షణం కోసం ఎంత మంది ఎనిన్ కషాట్లు పడిందీ, ఎంత మంది
పార్ణాలు పోగొటుట్కునన్దీ గురుత్కువచిచ్ంది. ఒకవైపు కూయ్బా ... తన కుటుంబం, సేన్హితులూ అందరినీ దాచుకుని దిగులుగా, ఇంకో వైపు
చూసేత్ అమెరికా ... తన మాగాద్తో పాటు ఎదురుచూసూత్, తన కోసం బంగారు భవిషయ్తుత్ని దోసిలిలో దాచుకుని కనిపించాయి. ఫార్ంక కి
వరుసగా తన సాహసయాతర్లో పార్ణాలకు తెగించి తనకు సాయం చేసిన వాళుళ్, దయా పేర్మా చూపించిన వాళూళ్ వరసగా గురొత్చాచ్రు.
కృతజఞ్తతో అతని మనసు తడిసి వరదయియ్ంది. అనాన్ళుళ్ ధైరయ్ంగా సాగిన అతను అపుప్డు కూలబడి, చేతులోల్ మొహం దాచుకుని,
మొదటసారిగా వెకిక్ వెకిక్ ఏడాచ్డు.
ధృడసంకలప్ం, గుండె ధైరయ్ం, నమమ్కం, పేర్యసి కోసం తెగింపు, ఫార్ంక ని పోరాటంలో చివరివరకూ నడిపించాయి. అయితే తమ
పేర్మతో అడుడ్పడకుండా ఉనన్ కుటుంబసభుయ్లు, పార్ణాలకు తెగించి సాయం చేసిన సోఫియా, అంకుల లూయిస కుటుంబం, సేన్హం కోసం
తమ పార్ణాలను అడుడ్పెటిట్న మేనీ లాజో, సంబంధం లేకపోయినా అభిమానంతో పర్తయ్క్షంగానో పరోక్షంగానో సాయం చేసిన కమాండర
బౌర్న, కూయ్నో, జేబో, జేరారోద్ లాంటి వాళుళ్ లేకపోతే ఆ గెలుపు లభించి ఉండేది కాదు. మనిషికి తన చుటూట్ ఉనన్వాళుల్ ఎంత అవసరమో,
ఒకరి మనుగడ వేరొకరి మీద ఎలా ఆధారపడి ఉంటుందో చెపేప్ కథ ఇది.
ఇది ఫార్ంక తన కథ సవ్యంగా చెపప్గా, రచయితిర్ కొంచెం ఊహ జోడించి వార్సిన నిజజీవిత కథ. ఫార్ంక కుమారెత్ రచయితిర్కి
సహోదోయ్గిని. ఆమె కోరిక మీద ఫార్ంక కథని, వాళళ్ ఫేమిలీ సావనీర గా వార్యడానికి మొదలుపెటాట్రట. దానికోసం ఫార్ంక ని దాదాపు
సంవతస్రం పాటు రోజూ కలిసి, అతనూ రోజూ కొంచెం కొంచెం కథ చెపుతుంటే ఆమె నోటస్ వార్సుకునేవారట. ఫార్ంక కి మెమొరీ ఇపప్టికీ
అదుభ్తంగా ఉందనీ, పర్తీ సంఘటనా ఈరోజే జరిగినటూట్ గురుత్నాన్యనీ అనాన్రు. ఇపప్టికీ ఆయన మిలటరీ టైరనింగ కు గురుత్గా ఫిజికల
ఫిటెన్స ఇంకా అలానే ఉందనీ, తను తపిప్ంచుకునన్ సీనుల్ చెపేప్టపుప్డు యాక్షనోత్ సహా వరిణ్ంచి చెపాప్రనీ చెపుతారు రచయితిర్. ఈ పుసత్కంలో
కథ ఇంతవరకే చెపిప్ ఆపేసారు. ‘తరువాత ఏమయియ్ంది? మాగాద్ని కలిసారా? పీనో, లాజో, మేనీ ఏమయాయ్రు?’ అనన్ పర్శన్లకు ఫార్ంక నవివ్,
అదంతా ఇంకో పుసత్కానికి సరిపోయే కథ అవుతుంది అనాన్రట. ఫార్ంక కథ వినాన్క రచయితిర్కి ఇది కేవలం ఫేమిలీ సావనీర గా లిమిట
చేయకుండా, ఎకుక్వమందికి చేరేలా పుసత్కంగా తెసేత్ బావుంటుందని అనిపించి, వాళళ్ అనుమతితో నవలగా వార్సారు. కథలో ఫార్ంక ఉనన్
సంఘటనలనీన్నిజంగా అలానే జరిగినవనీ, వాటిని ఫార్ంక చెపిప్నది చెపిప్నటుట్ తను వార్సాను అనాన్రు. ఫార్ంక పర్తయ్క్షంగాలేని సంఘటనలు
తరువాత ఎపుప్డో ఫార్ంక తనవాళళ్ దావ్రా తెలుసుకునన్వాటి ఆధారంగా, కొంచెం నాటకీయత చేరిచ్ వార్సానని చెపాప్రు.
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

పుసత్కం మొదటినుంచీ ఆసకిత్గా చదివిసుత్ంది. భాష కూడా సరళంగా బావుంది. ఫార్ంక ని తపిప్ంచడానికి వేసిన పాల్నస్, అవి అమలోల్
పెటిట్న వివరాలు అనీన్ అబుబ్రంగా ఉంటాయి. నిజంగా ఇలానే జరిగిందా అచచ్ం కథలోల్ జరిగినటూట్ అనిపిసుత్ంది. ఈ పుసత్కం అమెజాన.కాం
లో హిసాట్రికల ఫిక్షన విభాగంలో మూడోసాథ్నంలో ఉంది. మాగాద్ కోసం అంత సాహసం చేసిన ఫార్ంక, మాగాద్ని కలుసుకునాన్డో లేదో
చెపప్కుండా కథని ఆపెయయ్డం చాలామందికి నచచ్లేదు. అమెరికా చేరిన తరువాత, మాగాద్ని కలుసుకోవడం, పెళీళ్, అమెరికన జీవితం,
తరువాత జరిగిన పరిణామాలనీన్ రెండో భాగంగా Stalked: The Boy Who Said No వార్సారు. అయితే అది బానే చదివించినా,
మొదటిభాగం అంత ఉతక్ంఠత కలిగించలేదు.
రచయితిర్ పరిచయం: Patti Sheehy కారోప్రేట పబిల్క రిలేషనస్ సంసథ్లో, కమూయ్నికేషనస్
విభాగంలో ఉదోయ్గిని. అందులో భాగంగా నూయ్స ఆరిట్కలస్, ఫీచరస్ వార్సూత్ ఉంటారు. రచయితిర్గా ఇదే ఆమె
మొదటి పుసత్కం. దీనిన్ జూన 2013 లో పర్చురించారు. రెండవభాగం సెపెట్ంబర 2014లో విడుదల
అయియ్ంది. ఫార్ంక తో కలిసి ఫిలడెలిఫ్యా చుటుట్పకక్ల బుక కల్బ లోనూ, బుక సైనింగ ఈవెంటస్ లోనూ
పాలొగ్ని, పాఠకుల పర్శన్లకు జవాబిసుత్ంటారు. ఆ ఈవెంటస్ కేలండర ఆమె వెబ సైటోల్ చూడొచుచ్.
రచయితిర్తో ఒక ఇంటరూవ్య్ ఇకక్డ.

అవారుడ్లు (Courtesy: Writer’s website)
Winner: The Benjamin Franklin Award for Best New Voice in Fiction (2013)
Finalist in :
USA Best Book Award (2013)
ForeWord Best Book of the Year Award (2013)
(Picture source: Internet)
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

Calling me home

జిందగీ తేరే ఘమ్ నే, హమే రిత్ నయే సంఝాయే
మిలే తో హమే, ధూప్ మే మిలే, ఛా కే థండే

యే

త్ అనుబంధాలను నేరిప్త్ ంది
(జీ తం లోని దుఃఖం కూడా కొత
మండుటెండలో
ర్ మ సప్ృ త్ ంది)
ల్ నూ చల
ల్ ని పే

ఏ సమసయ్లు లేకుండా ఎవరి జీవితమూ ఉండదు. కొందరు చినన్ సమసయ్లకే గడిడ్పోచలాల్
ఊగిపోతే, అతి కొదిద్మంది పర్ళయానిన్ లోపల దాచుకుని కూడా, ధవ్జసథ్ంభంలా నిబబ్రంగా
నిలబడగలుతారు. ఒకోక్సారి మన సమసయ్లకి పరిషాక్రాలు, ఎదుటివాళళ్ అనుభవాల నుంచీ
దొరుకుతాయి. ముఖయ్ంగా జీవితపు అనుభవాలతో పండిపోయిన వాళళ్నుండి మనం
గర్హించాలిస్ంది, మనలిన్ దిదుద్కోవాలిస్ందీ ఎంతో ఉంటుంది. పెదద్ల మాట చదిద్ మూట అని వూరికే
అనలేదు మరి.
“మొహబబ్త అవుర మౌత, బిన బులాయే మెహమాన హై” (జీవితంలో పేర్మా,
మృతుయ్వూ ఆహావ్నం లేకుండానే వచేచ్ అతిథులు) అని ఓ సినిమాలో డైలాగ ఉంది. అలా పేర్మ
ఎపుప్డు, ఎకక్డ, ఎవరిమీద ఎందుకు పుటుట్కొసుత్ందో ఎవరికీ తెలీదు. People fall in love in
misterious ways, may be just with a touch of the hand అని ఒకరనాన్రు. అలా
మిసీట్రియస గా పుటేట్ నిజమైన పేర్మ, మృతుయ్వు రాకతో తపప్ ఆగదు. అది మనిషి జీవితానిన్ అఖండంగా వెలిగించనూవచుచ్, లేదా మనిషిని
జీవచఛ్వంగానూ మిగలొచ్చుచ్. తమ పేర్మ ఫలించకపోయినా జీవితాంతం ఆ సౌరభాలను మనసులోనే మోసేవారెందరో. పేర్మ లాగే ఇదద్రి
మధయ్ సేన్హం కూడా ఒకోక్సారి మిసీట్రియస గానే పుడుతుంది. సమవయసుక్ల మధేయ్ సేన్హం సాధయ్ం అంటారు. అయితే వయసూ, రంగూ,
జాతీ కలవని ఇజబెల, డోరీల సేన్హం వారిని ఎకక్డికి తీసుకెళిళ్ంది? వారి జీవితాలోల్ ఏం మారుప్లు తెచిచ్ంది? ఆమోదం కాని పేర్మను
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

ఆలింగనం చేసుకునన్ ఇజబెల జీవితానిన్ ఆ పేర్మ ఎనిన్ మలుపులు తిపిప్ ఏ తీరాలోల్ వదిలింది? ఇజబెల జీవితం నుంచి డోరీ ఏం నేరుచ్కుంది?
నిజజీవితంలో సంఘటనలు ఆధారంగా Julie Kibler వార్సిన Calling Me Home ఈ పర్శన్లకు జవాబులు చెపుతుంది.
డోరీ (Dorrie Curtis) ముపప్య ఏళుళ్ దాటిన, ఆఫిర్కన అమెరికన యువతి. టెకాస్స రాషట్రం లోని, ఆరిల్ంగట్న అనే ఊరోల్ ఆమె
నివాసం. వృతిత్ రీతాయ్ హెయిర డెర్సస్ర. సోమరీ, అసమరుద్డూ అయిన భరత్ నుంచి విడిపోయి, పదేహేడేళళ్ కొడుకు సీట్వీ, పదేళళ్ కూతురుతో
ఉంటుంది. విడాకుల తరావ్త కొందరితో డేటింగ చేసినా, ఏ రిలేషనూ ఎకుక్వకాలం సాగలేదు. ఆమెకు కలిగిన చేదు అనుభవాల వలల్,
మొతాత్నికి ఆమెకు మగవాళళ్ మీదా, రిలేషనస్ మీదా నమమ్కం పోయి, కొతత్ బంధాలోల్కి వెళాళ్లంటే తెలియని భయమూ, అయిషట్మూ
ఏరప్డాడ్యి. ఆమె కొడుకు సీట్వీ కూడా తండిర్ గుణాలను పుచుచ్కొని, టీనేజ వయసులో బాధయ్తారహితంగా పర్వరిత్సూత్, సమసయ్లను
తీసుకొసుత్నాన్డు. కొడుకు కూడా తండిర్లా బాధయ్త లేని మనిషిలా తయారవకుండా ఎలా చూసుకోవాలో అనేది పర్సుత్తానికి ఆమెకునన్ పెదద్
సమసయ్.
ఆమె కొతత్ బోయ ఫెర్ండ టీగ (Teague) తో కొనిన్ నెలలుగా డేటింగ చేసుత్ంది. అతని భారయ్ ముగుగ్రు చినన్పిలల్లనీ అతనికే వదిలేసి
వెళిళ్పోతే, ఓ పర్కక్ బాధయ్తగా ఉదోయ్గం చేసుకుంటూ, వాళళ్ను పేర్మతోనూ కర్మశిక్షణతోనూ పెంచుకుంటునాన్డు. తమ పరిచయానిన్
సీరియస బంధంగా మలుచుకోవాలనన్ ఆలోచనని టీగ సూచనగా చెపిప్నపుప్డలాల్, డోరీ ఆ సంభాషణ ముందుకు సాగనివవ్కుండా
ఎపప్టికపుప్డు దాటేసూత్ ఉంది. అతను అందరాల్ంటి వాడు కాదూ అనన్ ఆశ ఎకక్డో ఉనాన్, ఒకసారి బంధంలోకి కమిట అయి పాతబడితే
అతను కూడా మిగిలిన వారిలాగే మగబుదిధ్ బయట పెటుట్కుని తన మీద అథారిటీ చెలాయిసాత్డేమో అని ఆమెకు జంకు. అయినా కూడా టీగ
ఆమె పటల్ అదే అభిమానంతో పర్వరిత్సూత్, ఆమె నిరణ్యం కోసం ఓపికగా ఎదురుచూసుత్నాన్డు.
ఎనభై తొమిమ్దేళళ్ ఇజబెల (Isabelle McAllister) అదే ఊరోల్ నివసిసుత్నన్ ఒక అమెరికన వృదుధ్రాలు. ఆమె భరాత్, ఒకక్గానొకక్
కొడుకూ చాలా ఏళళ్ కిర్తమే చనిపోయారు. అతని భారాయ్, పిలల్లూ ఎకక్డో దూరంగా ఉంటారు. అయితే వాళళ్తో సంబంధాలు కొడుకు
చనిపోవడంతోనే పోయాయి. ఎపుడో ఏడాదికో గీర్టింగ, ఓ ఫోన కాల ... అంతవరకే మిగిలింది. ఆమె వయసులో ఉనన్పుప్డు ఎంతో
అందంగా ఉండేది అనేదానికి, ఇపప్టికీ సనన్గా తీరుగా ఉండే శరీరాకృతి, బంగారు రంగులో మెరిసే అందమయిన మృదువైన జుటూట్
సాకాష్య్లు. ఆమె సవ్భావం చాలా ముభావంగా, ఎపుడూ సీరియస గా ఉంటుంది. డోరీ ఆమె హెయిర డెర్సస్ర. దాదాపు పదేళళ్ నుండీ ఇజబెల
డోరీ చేతే హెయిర సట్యిల చేయించుకుంటుంది. వాళళ్ పరిచయం నెమమ్దిగా కసట్మర, హెయిర డెర్సస్ర సేట్జ దాటి మంచి సేన్హంగా
మారింది. డోరీ ఒక సలోన నుంచి వేరే సలోన కి ఉదోయ్గం మారినపుడూ, సవ్ంతంగా తన షాపు పెటుట్కునన్పుప్డూ, ఇజబెల కూడా ఆమెతో
పాటూ మారేది. ఓ ఐదేళళ్ కిర్తం ఇజబెల జారిపడటంతో వెనున్ముక గాయపడి, ఇకపై డైరవింగ చెయొయ్దద్ని డాకట్ర చెపప్డంతో ఇలుల్ కదిలి
బయటకి వెళళ్డం మానేసింది. డోరీ వారానికోసారి ఇంటికే వచిచ్ హెయిర సైట్ల చేసి వెళుతూ ఉంది. అంతే కాకుండా అపుప్డపుడూ తను షాపు
నుంచి ఇంటికి వెళేళ్టపుప్డు ఆగి, ఇజబెల కు ఏమైనా కావాలేమో కనుకుక్ని వెళల్డం చేసుత్ంది. ఇజబెల కూడా డోరీకి పేర్మగా మంచి టిపస్
ఇవవ్డం, తను వచేచ్ సమయానికి తినడానికి ఏమనాన్ ఉంచడం చేసుత్ండేది. డోరీ తన మాజీ భరత్ గురించీ, కొడుకు గురించీ చెపుప్కునేవనీన్
ఇజబెల ఓపికగా వినడం, పిలల్ల పోర్గార్ములు చూడాడ్నికి డోరీతో పాటూ సూక్లుకి కూడా వెళల్టం చేసేది. డోరీని తనకి దేవుడిచిచ్న కూతురు
అనుకునేది. వాళిళ్దద్రి సేన్హం డోరీ తలిల్కి కూడా వింతగా అనిపించేది. బయటకి కొంచెం దురుసుగా కనిపించే ఇజబెల వెనుక ఏవో

øöeTT~

కౌముది

www.koumudi.net

e÷]Ã

2015

www.koumudi.net

143
3

పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

సంఘరష్ణలు ఉనాన్యని డోరీకి అనిపించేది. అయితే డోరీ అతిచనువు తీసుకోకుండా తగిన హదుద్లోల్నే ఉంటూ, ఎపుడూ పరస్నల విషయాలు
ఏమీ అడిగేది కాదు.
అలవాటు పర్కారం ఒకరోజు హెయిర సట్యిల చెయయ్డానికి డోరీ ఇజబెల ఇంటికి వచేచ్సరికి, ఆమె ఎందుకో కొంచెం అనయ్మనసక్ంగా
ఉనన్టుట్ అనిపించింది. ‘డోరీ, నువువ్ నాకో సాయం చెయాయ్లి. మనం రేపు ఉదయానేన్ బయలుదేరి, ఒకరి అంతయ్కిర్యలకు సినిస్నాటి వెళాళ్లి’
అని చెపిప్ంది ఇజబెల. ఎపుడూ ఏదీ అడగని ఆమె తనని అడుగుతోందంటే, అకక్డికి వెళల్డం ఆమెకు చాలా ముఖయ్మనీ, పోయినవాళెళ్వరో
ఆమెకి బాగా కావాలిస్నవాళుళ్ అయుయ్ంటారనీ ఊహించింది డోరీ. ఇంకెవరినీ కాకుండా తననే అడుగుతోందంటే, ఆ సమయంలో తన తోడు
ఆమె కోరుకుంటుందని కూడా డోరీకి అరధ్మయియ్ంది. వెంటనే ఇంకేం ఆలోచించకుండా వసాత్నని చెపిప్ంది. ఆరిల్ంగట్న నుంచి సినిస్నాటీకి
కారులో రెండు రోజుల పర్యాణం. అపప్టికి నాలుగోరోజునే ఫుయ్నరల, కాబటిట్ మరుసటి రోజు ఉదయానేన్ బయలుదేరాలనీ, వెంటనే వెళిళ్
పర్యాణానికి ఏరాప్టుల్ చేసుకోమని తొందరపెటిట్ంది ఇజబెల. డోరీ వచేచ్ వారం రోజులోల్ ఉనన్, తన మిగిలిన కషట్మరస్ ఎపాయింటెమ్ంటస్ అనీన్
ఎడజ్సట్ చేసుకుంది. షాపులో అపప్టి వరకూ ఉనన్ కేష, బేంక లో జమ చెయయ్డానికి టైం లేక, అకక్డే ఉనన్ చినన్ లాకరోల్ పెటిట్, షాపు
తాళంవేసింది. పిలల్లకి తోడుగా అదే ఊరోల్ ఉండే తన తలిల్ని వచిచ్ తన ఇంటోల్ ఉండమని చెపిప్ంది. టీగ ఫోన చేసేత్, తాను ఇజబెల తో వెళుత్నన్
విషయం చెపిప్ంది. అతను ‘నీకూ కొంచెం రొటీన నుంచి మారుప్గా ఉంటుంది, వెళిళ్రా. పిలల్ల విషయంలో కంగారుపడకు. నేనునాన్ను కదా.
ఏమనాన్ అవసరమొసేత్ మీ అమమ్ను నాకు ఫోన చెయయ్మను’ అని చెపాప్డు. తన షాపు ఉనన్ పార్ంతంలో దొంగతనాలు ఎకుక్వవటం వలల్,
వీలునన్పుప్డు అటువైపు వెళిళ్ ఒకసారి చూసూత్ ఉండమని అతనిన్ అడిగింది.
మరుసటి రోజు ఉదయమే ఇదద్రూ కారులో సినిస్నాటీ బయలుదేరారు. దారిలోకి చిరుతిళుళ్, కాలకేష్పానికి కార్స వరడ్ పజిల
పుసత్కాలూ, ఇంకా కావాలిస్నవనీన్ కొనుకుక్నాన్రు. డోరీ డైరవ చేసుత్ంటే ఇదద్రూ కలిసి పజిలస్ నింపుకుంటూ, కబురుల్ చెపుప్కుంటూ పర్యాణం
సాగుతోంది. నీకు హైసూక్ల రోజులోల్ బోయ ఫెర్ండ ఉండేవాడా అని డోరీ అడిగితే, ఉనాన్డని చెపిప్ంది ఇజబెల. ఆయనేనా నీ భరత్ అని
అడిగితే, అదో పెదద్ కథ అని నిటూట్రిచ్, దాదాపు డెబభ్యేయ్ళళ్ కిర్తం తన జీవితంలో జరిగినవి చెపప్డం మొదలుపెటిట్ంది.
కథాకాలం 1939 వ సంవతస్రం. కెంటకీ రాషట్ంలోని Shalerville అనే ఓ పలెల్టూరు. జాతివివక్ష నిరల్జజ్గా రాజయ్ం చేసుత్నన్
రోజులు. ఆ కాలంలో sundown town అనబడే ఊరల్లో అదొకటి. అంటే కేవలం తెలల్వారు మాతర్మే నివసించే ఊరుల్. ఊరి మొదటోల్
‘Niggar, Don’t let the sun set on you in this city’ అనే హెచచ్రిక బోరుడ్లు ఉండేవి. చీకటి పడాడ్క ఆ ఊరల్లో నలల్జాతి వారు
గనక కనిపిసేత్, ఇక పార్ణాల మీద ఆశ వదులుకోవాలిస్ందే. సాధారణంగా నలల్జాతివారు ఊరి సరిహదుద్లోల్ ఉండే సల్మస్ లో నివసిసూత్, పగలు
ఊరోల్కి వచిచ్ లేబర పనులూ, ఇళల్లో పనిమనుషులుగానూ పనిచేసుత్ండేవారు. వారంతా చీకటయేయ్సరికి పనులు ముగించుకుని వెళిల్పోవాలి.
అపుడు ఇజబెల వయసు పదహారేళుళ్. ఇజబెల తండిర్ జాన, డాకట్ర. మంచి మనసునన్ మనిషి. ఆయన ఇంటికి దగగ్రలోనే ఓ చినన్ కిల్నిక
పెటుట్కుని వైదయ్ం చేసూత్ ఉండేవారు. పేదలకు కూడా ఇంటికి వెళిళ్ మరీ వైదయ్ం చేసేవారు. ఊరిలో అందరిచేతా గౌరవించబడేవారు. ఇజబెల
తలిల్ మారగ్రెట సాధారణ గృహణి. ఇంటోల్ నిరణ్యాలనీన్ తలిల్వే, తండిర్ ఆమెకు ఎదురుచేపేప్వాడు కాదు. ఇజబెల కి ఇదద్రు అనన్లు. తలిల్కి
ఆడపిలల్లు ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ తిరగకూడదనీ, గృహాలంకరణకు అవసరమైన కుటూల్ అలిల్కలూ నేరుచ్కోవాలని, కుటుంబగౌరవం నిలబెటేట్లా
సంపర్దాయంగా పర్వరిత్ంచాలనీ భావిసుత్ండేది. అయితే ఇజబెల కు పుసత్కాలు చదవడం, నది ఒడుడ్న ఆడటం లాంటివి ఇషట్ంగా ఉండేది.
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తండిర్కి ఆమె గారాల కూతురు. అతను ఆమెను అనిన్విధాలుగా పోర్తస్హిసూత్ ఉండేవాడు. ఆమె ఖాళీ సమయాలోల్ తండిర్ కిల్నిక లోనూ, ఆయన
పొరుగూరల్కు వైదయ్ం చెయయ్డానికి వెళేళ్టపుప్డు వెంట వెళీళ్ సాయం చేసుత్ండేది. ఆ సమయంలో ఇదద్రూ రకరకాల విషయాలు
చరిచ్ంచుకుంటూ ఉండేవారు. అనన్లిదద్రూ కాలేజీలో చదువుతూ, హీరోలాల్ పర్వరిత్సూత్ ఉండేవారు. వాళళ్ మీద తండిర్ సతర్ప్వరత్న కనాన్,
బయటవాళళ్ పర్భావం ఎకుక్వ. ఆయన వాళళ్కు చెపీప్ చెపీప్ ఇక ఆశలు వదిలేసుకునాన్రు. తలిల్ కూడా వాళళ్ విషయంలో పెదద్గా
పటిట్ంచుకునేదికాదు.
కోరా (Cora Prewitt) ఇజబెల ఇంటోల్ మెయిడ గా పనిచేసుత్ండేది. ఆమె కూతురు నెల ఇజబెల వయసుది. చినన్పుప్డు నెల,
ఇజబెల కలిసి ఆడుకునేవారు. కొంచెం పెదద్యాయ్క నెల సూక్లు మానేసి, తలిల్తో పాటూ మెయిడ గా పనిచేసుత్ంది. కోరా కొడుకు రాబరట్
పదెద్నిమిదేళళ్వాడు, హైసూక్లోల్ పైనల ఇయర చదువుతునాన్డు. అతను మంచి తెలివైనవాడు. నలల్వారి పిలల్లోల్ ఆ మాతర్ం చదువుకునన్వాడు
అతనొకక్డే. మెడికల కాలేజీకి వెళిల్ చదువుకోవాలని అతని ఆశ. అతని మాటా, పర్వరత్నా కూడా సంసాక్రవంతంగా, మిగిలిన ఆ ఈడు
నలల్వారి పిలల్ల కనాన్ భినన్ంగా ఉండేవి. సెలవు రోజులోల్ రాబరట్, ఇజబెల తండిర్కి ఇంటోల్ చినన్ చినన్ రిపేర పనులోల్నూ, తోట పనులోల్నూ
సాయం చేసూత్ ఉండేవాడు. ఇజబెల తండిర్కి రాబరట్ తెలివైనవాడనీ బుదిద్మంతుడనీ అభిమానం. రాబరట్ నూ, ఇజబెల నూ తన కిల్నిక లో
కూరోచ్బెటుట్కుని హోమ వరక్ లో సహాయం చేసూత్ ఉండేవారు. అతని చదువుకోసం ఆరిధ్క సాయం కూడా చేసేవారు. రాబరట్ కూడా తన పని
తను చేసుకుని వెళల్డం తపప్, తలెతిత్ మిగిలిన విషయాలేవీ పటిట్ంచుకునేవాడు కాదు.
ఇజబెల కాల్స లో పర్కక్ ఊరి నుంచి వచిచ్ కొతత్గా చేరిన అమామ్యి, ఆ ఊరోల్ నైట కల్బస్ గురించి చాలా వరిణ్ంచి చెపప్డంతో, ఎలా
అయినా ఒకసారి చూడాలని ఇజబెల కు కోరిక పుటిట్ంది. ఒకరోజు రాతిర్ ఇజబెల, తలిల్ బలవంతంగా పంపించిన పారీట్ నుంచి ఏదో సాకు
చెపిప్ తొందరగా బయటపడి, నైట కల్బ చూడటానికి వెళిళ్ంది. అకక్డ ఒకతను ఆమెతో అసభయ్ంగా పర్వరిత్సుత్ండగా రాబరట్ చూసి, అతనితో
తలపడి ఆమెని రకిష్ంచి ఇంటికి జాగర్తత్గా తీసుకొచాచ్డు. అతను పని ముగించుకుని వెళుతుండగా, ఇజబెల ఒకక్రేత్ ఆ సమయంలో బస ఎకిక్
వెళల్డం చూసి, ఏదైనా పర్మాదానిన్ అనుమానించి ఆమెను అనుసరించానని చెపాప్డు. అపప్టికే చీకటి పడిపోయినా, అతను రిసక్ తీసుకుని
ఆమెను దాదాపు ఇంటి వరకూ తీసుకురావడం, అతని పర్వరత్నా ఇజబెల కు రాబరట్ గురించి మొదటిసారి కొతత్గా ఆలోచించే అవకాశం
కలిప్ంచాయి. ఆరోజు నుంచీ తెలీకుండానే ఆమె రాబరట్ వచేచ్ సమయం కోసం ఎదురుచూడడ్ం మొదలుపెటిట్ంది. రాబరట్ అతని తలిల్ కోసం
వచిచ్నపుడో, లేదా ఏదైనా పని చెయయ్డానికి వచిచ్నపుడో అతనునన్ంత సేపూ ఆ చుటుట్పకక్లే తిరగడం, అతనితో మాటలు కలిపి చనువుగా
మాటాల్డించడం చేసేది. ఒకసారి తలిల్ గమనించి, వాళల్తో నువువ్ ఎకుక్వ చనువుగా ఉంటునాన్వు సుమా, మంచిది కాదు అని హెచచ్రించింది.
ఈలోగా సూక్ల కి సమమ్ర సెలవులు వచాచ్యి. రోజూ తలిల్ మధాయ్నన్ం పూట తలనొపిప్తో పడుకునే సమయంలో, లైబర్రీకి అని చెపిప్ రాబరట్
తోట పని చేసుత్నన్ చరచ్ దగగ్రకి వెళిళ్ అతనితో కబురుల్ చెపేప్ది. ఆమెకు తనంటే ఇషట్మని రాబరట్ గర్హించాడు. అతనికి కూడా ఆమె అంటే
ఇషట్మే, కానీ వారిదద్రికీ కుదిరేది కాదు అనన్ వాసత్వం అతనికి బాగా తెలుసు. ఆమె తన ఇషాట్నిన్ చెపిప్నపుప్డు కూడా అదే విషయం చెపాప్డు.
ఎవరికనాన్ అతను ఆమెతో మాటాల్డుతునాన్డనన్ విషయం తెలిసినా కూడా, ముందు అతని పార్ణాలు తీసాత్రు అని అతనికి తెలుసు. ఆమెను
కూడా ఇంటోల్ కటట్డి చేసాత్రనీ తెలుసు. ‘నువువ్ చినన్పిలల్వి. నువువ్ కావాలనుకుంటునన్ది ఎంత పర్మాదమో నీకు తెలీటం లేదు. మనకి
కుదిరేది కాదు. ఆ సంగతి మరిచ్పో’ అని నచచ్చెపాప్డు. ఆమెతో ముభావంగా ఉండటానికి పర్యతిన్ంచాడు. అయినా ఆమె వినకుండా
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మొండిపటుట్ పటిట్ంది. చివరికి ఆమె పటుట్దల ముందు అతను ఓడిపోయాడు. అతను అనాన్ళుళ్ దాచుకునన్ ఇజబెల మీద తన ఇషాట్నిన్
అంగీకరించాడు.
సెలవులు అయిపోయి సూక్ళుళ్ తెరిచారు. రాబరట్ వేరే ఊరోల్ కాలేజీలో చేరాడు. ఇజబెల హైసూక్లోల్ చివరి సంవతస్రం చదువుతోంది.
నెల సహాయంతో ఇదద్రూ ఉతత్రాలు రాసుకునేవారు. రాబరట్ సెలవులకు వచిచ్నపుడు ఇదద్రూ దొంగతనంగా కలుసుకునేవారు. అయితే అలా
దొంగతనంగా భయపడుతూ కలుసుకోవడం ఇజబెల కు నచచ్లేదు. పైగా తలిల్ కూతురికి పెళిల్ కోసం పర్యతాన్లు మొదలు పెటిట్, తన
సేన్హితుల కొడుకులతో డేటింగ ఏరాప్టుల్ మొదలుపెటిట్ంది. వెంటనే తాము పెళిల్ చేసుకోవాలని ఇజబెల పటుట్పటిట్ంది. రాబరట్ ఇంకా కాలేజీ
చదువు మొదటి సంవతస్రంలోనే ఉనాన్డు. అతను అనుకునన్టుట్ డాకట్ర కావాలంటే చాలా ఏళుళ్ పడుతుంది. ఇజబెల కూడా ఇంకా మేజర
కాదు. పైగా అపుడు నీగోర్లకు అమెరికనస్ మధయ్ వివాహాలు కేవలం కొనిన్ రాషాట్ర్లోల్నే చటట్బదధ్ం. ఒకవేళ పెళిళ్కి అనుమతి దొరికినా, సమాజం
అటువంటి జంటలని, వాళళ్కి పుటేట్ పిలల్లనీ వివక్షతతోనే చూసుత్ంది. అయినా కూడా ఇజబెల వీలయినంత తొందరలో పెళిల్ చేసుకుందామని
పటుట్పటిట్ంది. రాబరట్ ఒక చినన్ ఉదోయ్గం సంపాదించుకుని, ఇదద్రూ ఉండటానికి చినన్ అపారెట్మ్ంట అదెద్కు తీసుకునాన్డు. వారి ఊరి పర్కక్నే
ఉనన్ ఒహాయోలోని సినిస్నాటీ వెళిళ్, కోరుట్లో ఇజబెల వయసు అబదధ్ం చెపిప్ పెళిళ్కి లైసెనస్ తెచుచ్కునాన్రు. విషయం తెలిస్ నెల, వాళిళ్దద్రినీ
ఇజబెల ఇంటోల్ వాళుళ్ ఎనిన్ కషాట్లు పెడతారో అని భయపడింది. ఇజబెల తాము తమ పెళిళ్ని గురిత్ంచే చోటుకు దూరంగా వెళిళ్
బర్తుకుతామనీ, నెల కోరా ఇదద్రినీ కూడా తాము జాగర్తత్గా చూసుకుంటామనీ ధైరయ్ం చెపిప్ంది..
ఓ వారం రోజుల తరావ్త ఓ మధాయ్నం వేళ, ఎవరూ చూడకుండా ఇలుల్ వదిలి సినిస్నాటి వెళిళ్పోయింది ఇజబెల. అకక్డ రాబరట్
ఎదురుచూసూత్ ఉనాన్డు. వచేచ్ముందు ఇదద్రూ తమ వాళళ్కి, తాము పెళిళ్ చేసుకోబోతునాన్మని ఉతత్రం వార్సి పెటిట్ వచాచ్రు. ఇదద్రూ కలిసి
ఒక చరచ్ కి వెళిళ్, తమకి పెళిల్ చెయయ్మని అడిగితే, ఆ పీర్సట్ వాళళ్ని తిరసాక్రంగా చూసి, ‘నేను మీలాంటి వాళల్కి పెళిల్ చెయయ్ను. దానికి వేరే
చరచ్ ఉంది. అకక్డికి పొండి’ అని మొహం మీదే తలుపులు మూసేసాడు. ఇదద్రూ అతను చెపిప్న చరచ్ వెతుకుక్ంటూ వెళాల్రు. ఆ చరచ్ పీర్సట్,
అతని భారయ్ శారా వీళళ్ పరిసిథ్తి అరధ్ం చేసుకుని, వాళుళ్ ఎదురోక్బోయే సమసయ్లు వివరించి మరోసారి అలోచించుకోమని చెపాప్రు. వాళుళ్
వాటనిన్టికీ తాము సిదధ్మే అని చెపితే, పెళిల్ చేసి ఇదద్రినీ జాగర్తత్గా వారి అపారెట్మ్ంట దగగ్ర కేష్మంగా దింపి వచాచ్రు.
ఆ రోజు చీకటి పడినా ఇజబెల ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో, జాన పోలీస రిపోరట్ ఇవావ్లని అనుకునాన్డు. అపప్టికే ఏం జరిగి
ఉంటుందో మారగ్రెట ఊహించింది. విషయం బయటకు తెలిసేత్ పరువు పోతుందని భయపడి, అతనిన్ ఆపింది. మరునాడు ఉదయం మారగ్రెట
ఎంత బెదిరించి అడిగినా, నెల తనకేమీ తెలీదని చెపిప్ంది. తరువాత నెల అనన్ వార్సిన ఉతత్రానిన్ కోరాకు చూపించి విషయం చెపిప్ంది. కోరా
కొడుకు చేసిన పనికీ, యజమానులకు కలిగిన కషాట్నికీ భయపడింది. మారగ్రేట తో వివరాలు చెపిప్, తనకివనీన్ తెలీదనీ క్షమించమని
అడిగింది. వెంటనే మారగ్రెట భరత్నీ, కొడుకులీన్ సినిస్నాటీ పంపింది. వాళుళ్ వెదుకుక్ంటూ వెళిళ్, పెళిళ్ చేసిన పీర్సట్ ను కనుకుక్నాన్రు. అతనిన్
గాయపరచి, వాళిళ్దద్రూ ఎకక్డునాన్రో చెపప్కపోతే శారాని చంపుతామని బెదిరించి, రాబరట్ అడర్స తెలుసుకునాన్రు. ఈలోగా శారా పెరటి
దారిలో బయటపడి, పరుగున వెళిళ్ ఇజబెల కు విషయం చెపిప్, ఏ క్షణం లోనయినా ఆమె అనన్లు అకక్డికి రావచచ్నీ, ఈలోగానే
పారిపోమనీ చెపిప్ంది. ఆ సమయంలో రాబరట్ బయటకు వెళాల్డు. ఇంతవరకూ వచిచ్ పీర్సట్ ని బెదిరించారంటే, తమ పెళిళ్ని అంగీకరించే
ఆలోచనే వాళల్కు లేదని అరధ్ం. అలా అని తను చచిచ్ందని అనుకుని, తమ దారిన తమని వదిలేసే ఉదేద్శయ్మూ లేనటేట్. అపుడు ఎకక్డునాన్
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తమని వెంటాడి పటుట్కుంటారు. తండిర్ కూర్రంగా పర్వరించకపోయినా, అనన్లని ఎవరూ ఆపలేరనీ, వాళుళ్ రాబరట్ ను చూసేత్ చంపకుండా
వదలరనీ ఇజబెల కు అరధ్మయింది. తండిర్ అడుడ్పడినా కూడా వాళుళ్ లెకక్చెయయ్రనీ తెలుసు. ఏం చెయాయ్లో ఆలోచిసుత్ండగానే, అనన్లూ
తండీర్ వచాచ్రు. అనన్లు ‘ఏడీ వాడెకక్డ? వాడిని చంపకుండా వదలం’ అని పిచెచ్కిక్నటుట్ కేకలేశారు. తండిర్ ‘అతని సంగతి మనకెందుకు.
మన పిలల్ కేష్మంగా దొరకింది కదా, తనని తీసుకుని వెళిళ్పోదాం’ అనాన్డు. అయినా వాళుళ్ వినకుండా ‘ఒక నలల్వాడు మన పిలల్ వేపు
చూసాత్డా. వాడి అంతు చూడాలి’ అని చిందులేసుత్ంటే ‘మీరేం చేసినా చెలిల్పోడానికి ‘ఇది మన వూరు కాదు. ఇకక్డేమనాన్ పిచిచ్ పనులు చేసేత్
జైలోల్ కూరుచ్ంటారు. మిమమ్లిన్ ఎవరూ రకిష్ంచలేరు’ అని మందలించి, ఇజబెల ను తనతో ఇంటికి రమమ్నాన్డు. ఇజబెల తాను రాననీ, తను
రాబరట్ ని పేర్మిసుత్నాన్ననీ, తమ పెళళ్యిపోయింది అని చెపిప్ంది. ఆయన ‘నువువ్ మైనర వి. నీ పెళిళ్ చెలల్దు. గొడవ చెయయ్కుండా ఇంటికి రా.
అదే మీ ఇదద్రికీ మంచిది’ అని మెతత్గానే అయినా, ఖచిచ్తంగా చెపాప్డు. ఇక రాబరట్ ను రకిష్ంచుకోవాలంటే, అతను తిరిగి రాకముందే తను
వాళళ్తో వెళల్డమొకక్టే మారగ్ం అని ఆమెకు అరధ్మయింది. ముందు రాబరట్ కేష్మంగా ఉంటే తరువాత నెమమ్దిగా ఇదద్రూ కలిసే దారి ఇంకోటి
వెదకొచుచ్ అని ఆలోచించి వాళళ్తో వెళిళ్పోయింది.
ఇంటికి వెళళ్గానే తలిల్ ఏమీ మాటాల్డకుండా, ఇజబెల ను మేడ మీది తన గదిలో పడేసి తాళం వేసింది. అనన్యయ్లు గది కిటికీ
తలుపులకి మేకులు కొటిట్ బంధించేసారు. కిర్ందనుంచి తండిర్, తలిల్కి చినన్ గొంతుతో ఏదో నచచ్చెపప్బోవడం, తలిల్ అతనిన్ ఏమీ మాటాల్డొదద్ని
హెచచ్రించడం వినిపించాయి. తండిర్ కూడా వాళళ్తోనే అని, తనకి తోడు రాడనీ అరధ్మయియ్ంది ఇజబెల కి. మొదటోల్ కొనిన్ రోజులు భోజనం
కూడా గదిలోకే తెచిచ్వవ్టం, అపుప్డపుప్డూ తలుపు తీసి బయట కాపలా ఉండి బాతూర్ంకి వెళళ్నివవ్డం చేసేది తలిల్. తరువాత నెమమ్దిగా
అందరితో పాటు భోజనానికి డైనింగ రూమ లోకి రానిచేచ్వారు, కానీ తలోల్ అనన్లో ఎవరో ఒకరు ఆమెకు కాపలా ఉండేవారు. అనన్లూ, తలీల్
ఆమెతో ఏమీ మాటాల్డేవారు కాదు. అనన్లు ఆమెను దోషిని చూసినటుట్ చూసేవారు. తండిర్ కూడా మౌనంగానే ఉండేవాడు. అలా కిందకి
భోజనానికి వచిచ్న సమయంలో, చాలా అరుదుగా కోరా కనిపించేది, కానీ నెల ఎకక్డా కనిపించలేదు. రాబరట్ కేష్మంగా ఉనాన్డో లేదో, తను
చెపప్కుండా వచేచ్సినందుకు ఏమనుకుంటునాన్డో తెలియక ఇజబెల విచారంగా ఉండేది. మారగ్రెట ఇజబెల వయసు అబదధ్ం చెపాప్రు అని
చెపిప్ వాళళ్ పెళిళ్ రదుద్చెయియ్ంచింది.
ఒకరోజు భోజనాల సమయంలో ఇజబెల కు కొనిన్ నిముషాలు తండిర్తో ఏకాంతం దొరికింది. అపప్టివరకూ ఆమె మనసులో
దాచుకునన్ దుఃఖం అంతా బయటకి వచిచ్ంది. ‘డాడీ, నువువ్ మొదటినుంచీ అందరికనాన్ ఎకుక్వగా ననున్ పేర్మించావు కదా. నేను ఎపుడూ
సంతోషంగా ఉండాలని అనేవాడివి. నీకు రాబరట్ అనాన్ కూడా ఇషట్మే కదా. అతని చదువుకు కూడా నువువ్ సాయం చేసేవాడివి. కొనిన్
రోజులు ఆగితే రాబరట్ డాకట్ర అయేయ్వాడు. మేమిదద్రం సుఖంగా ఎకక్డో ఉండేవాళళ్ం కదా. నేను రాబరట్ ని పేర్మించాననీ, అతనితోనే నేను
సంతోషంగా ఉంటాననీ చెపిప్నా, నువువ్ కూడా నాకు సాయం రాలేదెందుకని? నువువ్ వీళళ్కి ఎందుకు అడుడ్చెపప్లేదు?’ అని అడిగింది.
ఆయన అతికషట్ం మీద పెగలని గొంతుతో ఏదో చెపప్బోయారు, కానీ ఏమీ మాటాల్డలేక నిసస్హాయంగా చూసారు. ‘ఇక నుంచీ నేను నీ
కూతురిన్ కాదు’ అని చెపిప్ వెళిళ్పోయింది ఇజబెల. ఆ రోజు తరువాత ఆమె అతనెన్పుడూ డాడీ అని పిలవలేదు.
కొనిన్రోజుల తరావ్త ఇజబెల కు కోరాతో ఒంటరిగా మాటాల్డే అవకాశం దొరికింది. ఆమె ‘ననున్ క్షమించు. ఇలా
అవుతుందనుకోలేదు. రాబరట్ ని నేను నిజంగానే పేర్మిసుత్నాన్ను. రాబరట్ కేష్మంగానే ఉనాన్డా? అతనిన్ మావాళుళ్ ఏం చెయయ్లేదు కదా?’ అని
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

అడిగింది. కోరా భయంగా చూసూత్ ‘నువువ్ నాతో మాటాల్డకపోవడం మంచిది. రాబరట్ బానే ఉనాన్డు. మీ అనన్లు ఆరోజే ఇంటికి వచిచ్
బెదిరించారు. రాబరట్ మాతర్మే కాదు, మాలో ఎవరైనా నీతో మాటాల్డటం చూసినా, అందరినీ సజీవంగా తగలబెడతామని బెదిరించారు. మీ
అనన్లు కూర్రులు. అనన్ంత పనీ చేసాత్రు. దయచేసి నాతో మాటాల్డటానికి పర్యతిన్ంచకు’ అని చెపిప్ంది. రాబరట్ కేష్మంగా ఉనాన్డనన్
విషయం తెలియడంతో ఇజబెల సంతోషించింది.
ఓ నాలుగు నెలలు గడిచేసరికి ఇజబెల గరభ్వతి అనన్ విషయం బయటపడింది. అలాంటిదేదో జరుగుతుందని తలిల్ భయపడుతూనే
ఉంది. అయితే ఇజబెల కు ఆ విషయం మొదటే తెలిసినా, తలిల్ మీద కోపంతోనూ, తను గరభ్వతి అని తెలిసేత్ ఇంకేం చేయయ్లేక తనని
ఇంటినుంచి గెంటేసేత్ రాబరట్ దగగ్రికి వెళిళ్పోవచచ్నన్ ఆశ తోనూ నిజానిన్ దాచింది. ఎపుప్డయితే శరీరంలో మారుప్లు బయటకు తెలియడం
మొదలయాయ్యో, అపుడు తలిల్ కి షాక తగిలింది. భరత్ను గుటుట్ చపుప్డుగా అబారష్న చేసేవాళుళ్ అతనికి తెలిసే ఉంటారనీ, వాళల్తో
మాటాల్డమని అడిగింది. ఆయన ‘నేనా పని చెయయ్ను. ననున్ నువువ్ ఈ విషయంలో ఎంత సతాయించినా లాభం లేదు’ అని వెళిళ్పోయాడు.
ఆ కాలంలో ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్, డెలివరీ అయేయ్వరకూ అమమ్యిని బయటకి కనిపించకుండా ఉంచి, పుటిట్న బిడడ్ని ఎకక్డికో పెంపకానికి
ఇచేచ్సేవారు. అమామ్యిల గురించిన అడిగిన వాళల్కి ఎకక్డో బంధువుల ఇంటికి సాయానికి వెళిళ్ందని చెపేప్వారు. తమకీ అదే మారగ్ం
తపప్దు అనుకుంది మారగ్రెట. ఇజబెల గరభ్ం సంగతి కోరా గమనించకముందే ఆమెను పనిలోనుంచి తీసేసి, కొతత్ మెయిడ ను పెటిట్ంది. తను
ఆశించినటుట్ జరకక్పోవడంతోనూ, తలిల్ ఆలోచనలు పసిగటట్డంతోనూ ఇజబెల కు తనిక రాబరట్ ను కలుసుకోలేదేమో అని భయం పటుట్కుంది.
దానితో తలిల్ మీద కోపం, అసహనం ఇంకా ఎకుక్వయాయ్యి.
ఇంకొంత కాలం గడిచింది. ఇజబెల కు ఏం చెయాయ్లో తోచటమే లేదు. రాబరట్ కి తన విషయం ఎలా తెలియచెయాయ్లో కూడా
తెలీదు. కోరా ఏమయియ్ందని అడిగిన పర్శన్కే కాదు, అసలే పర్శన్కూ జవాబు చెపప్దు కొతత్ మెయిడ. రోజు రోజుకీ ఇజబెల లో దుఃఖం
పెరిగిపోతుంది. ఒకరోజు తలిల్తో ఏదో వాదన పెరిగి, ఇజబెల తలిల్ని గాయపరిచేలా మాటలు అనడంతో, ఆమె ఇజబెల ను పటుట్కుని ‘అసలు
నువేవ్ం మాటాల్డుతునాన్వో తెలుసా’ అని గటిట్గా కుదిపింది. ఆ సమయంలో మేడ మీద మెటల్ అంచున నిలుచునన్ ఇజబెల పటుట్ తపిప్, చెకక్
మెటల్ మీదుగా దొరుల్తూ కిర్ందపడింది. బాధతో అరుసుత్నన్ ఇజబెల ను గదిలోకి చేరిచ్, పురుడు పొయయ్డానికి మంతర్సానిని తీసుకొచాచ్రు.
డెలివరీ అయియ్, సప్ృహలోకి వచిచ్న ఇజబెల కు పుటిట్న బిడడ్ కనిపించలేదు. బిడడ్ ఏదని పదే పదే అడగాగ్, మారగ్రెట ‘నెలలు నిండకుండా పుటిట్న
బిడడ్. జరిగింది ఏదయినా సరే మంచికే’ అని ముభావంగా జవాబు చెపిప్ంది. బిడడ్ పోయిందని తెలిసి ఇజబెల కు దుఃఖం ముంచుకు వచిచ్ంది.
రాబరట్ కు గురుత్గా తనకి ఇంకేమీ మిగలేల్దు. బిడడ్ని ఒకసారి చూడాలని ఎంత ఏడిచ్నా తలిల్ కరగలేదు. నరస్ జాలితో ‘పోనీ ఒకసారి
చూడనివవ్ండి. కొనిన్సారుల్ దుఃఖం తగుగ్తుంది’ అంటే, ‘నీకు అనవసరమయన విషయాలోల్ కలుగచేసుకోకు’ అని కఠినం చెపిప్ గది లోంచి
వెళిళ్పోయింది. ‘బిడడ్ ఆడా? మగా? బిడడ్ని వాళుళ్ ఏం చెయాయ్లనుకుంటునాన్రు?’ అని అడిగిన ఇజబెల తో ‘పుటిట్ంది ఆడపిలల్. నువువ్
బాధపడకు. నాకు చేతనయిన సహాయం చేసాత్ను’ అని చెపిప్ంది. బిడడ్ శరీరానిన్ ఎకక్డ సమాధి చేసాత్రో తలిల్ తనకి ఎపప్టికీ చెపప్దనన్ సంగతి
ఇజబెల కు తెలుసు. ఆమె పటట్లేని దుఖంతో కేకలు పెటిట్ ఏడిచ్ంది.
బిడడ్ పోయిన తరువాత ఇజబెల పూరిత్గా నిరాసకత్ంగా మారిపోయింది. దేని మీదా కోరికా, ఆశా లేవు. తలిల్ ఆమెకు ఇలుల్ దాటి
బయటకి వెళళ్డానికి అనుమతిచిచ్ంది, కానీ తను అనాన్ళూళ్ ఆ వూరోల్నే ఉనన్టుట్ మాతర్ం ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ చెపప్కూడదు అని షరతు
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పెటిట్ంది. కొనాన్ళుళ్ ఇజబెల కు ఎకక్డికీ వెళాళ్లనీ, ఏమీ చెయాయ్లనీ అనిపించలేదు, కానీ హఠాతుత్గా ఓ రోజు ఇక ఆ ఇంటోల్ ఉండటం తనకి
దురభ్రం అనన్ ఆలోచన వచిచ్ంది. తను రాబరట్ ను పేర్మించిన పాపానికి తన ఇంటోల్నే బందీ కాబడి, అవమానింపబడింది. బిడడ్ను కూడా
కోలోప్యింది. ఇక తనా ఇంటోల్ ఎంత మాతర్మూ ఉండకూడదని నిశచ్యించుకుంది. రోజూ సినిస్నాటీ వెళిళ్, పేపరల్లో ఉదోయ్గ పర్కటనలు
చూసి, తన చదువుకి తగిన ఉదోయ్గం కోసం వెదుకోక్సాగింది. అదే సమయంలో వీధులోల్నూ, రాబరట్ తనూ కలిసి ఉనన్ అపారెట్మ్ంట దగగ్రా
అతని కోసం వెదికింది, కానీ ఎకక్డా తను కనిపించలేదు. తామునన్ అపారెట్మ్ంట ఓనరీన్, పీర్సట్ ఇంటికి వెళీళ్ అతని గురించి అడిగింది, కానీ
వాళుళ్ అతనిన్ ఆరోజు నుంచీ చూడలేదు అనాన్రు. తను అతనికి మాట మాతర్మయినా చెపప్నందుకూ, అతని తలిల్కీ చెలిల్కీ ఉదోయ్గం
పోవడానికీ, వాళళ్ కషాట్లకీ కారణమయినందుకు తనని అసహియ్ంచుకుంటునాన్డేమో అని అనుమానం కలిగింది. తనకి రాబరట్ ఎలానూ
దకక్లేదు. జీవితంలో ఇంకో పురుషుడు తనకి అకక్రేల్దు. తన జీవితం తను సవ్తంతర్ంగా జీవించాలని నిశచ్యించుకుంది.
ఇజబెల సినిస్నాటీలో ఓ చినన్ ఉదోయ్గం సంపాదించుకుంది. ఒకరి ఇంటోల్ పేయింగ గెసట్ గా ఉండటానికీ మాటాల్డుకుంది. మొదటి
జీతం వచేచ్వరకూ, ఇంటికి అడావ్నస్ ఇవవ్డానికి అవసరమయిన పది డాలరల్ను, తనకి ఇషట్ం లేకపోయినా తండిర్నే అడగాలనుకుంది. తనకు
ఇపప్టివరకు ఏ సాయమూ చెయయ్లేదు, కనీసం ఇదైనా చెయయ్కపోడా అనుకుంది. కిల్నికిక్ వెళిళ్ అడగాగ్నే తండిర్ డబుబ్లు ఇచాచ్డు. ‘ఉదోయ్గం
చూసుకునాన్ను, ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోవాలనుకుంటునాన్ను. మీ ఎవరికీ తలవంపులు తెచేచ్ పని ఇక మీదట చెయయ్ను, కాబటిట్ ఎవరికీ
అభయ్ంతరం ఉండదని ఆశిసుత్నాన్ను’ అనన్ ఇజబెల తో తండిర్ ‘నేను అమమ్తో, అనన్లతో చెపుతాను. నువువ్ ఏ గొడవా జరకుక్ండా
పర్శాంతంగా వెళొళ్చుచ్’ అని మాటిచాచ్డు. అంతే కాకుండా ‘నీ విషయంలో జరిగిన వాటికి అనిన్టికీ నేను చాలా బాధపడుతునాన్నమామ్. కానీ
నువవ్నుకుంటునన్టూట్ సమాజం మారలేదు. వివక్ష మాపడానికి చటాట్లయితే వచాచ్యి కానీ మనుషులోల్ మూరఖ్తవ్ం ఇంకా అలానే ఉంది.
మనందరం అందులోని భాగమే’ అంటూ ఆమె రాబరట్ తో కలిసి బర్తకాలనుకోవడం రాబరట్ కుటుంబానికి ఎంత పర్మాదానిన్ తెసుత్ందో ఆమెకు
అరధ్మయేయ్లా కొనిన్ సంఘటనలు చెపాప్డు. ఇజబెల అతికషట్ం మీద దుఃఖానిన్ ఆపుకుని వెళిళ్పోయింది. రెండురోజులోల్ తనకి కావలసినవి
సరుద్కుని ఇంటి నుంచి వెళిళ్పోయింది. తండిర్ కనీన్టితో వీడోక్లు చెపితే, తలిల్ మౌనంగా తల వూపి వూరుకుంది.
ఉదోయ్గంలో పగలంతా ఏ విషయాలూ గురుత్కు రానంతగా పని చెయయ్డం మొదలు పెటిట్ంది ఇజబెల. కానీ ఇంటికి రాగానే ఓనర
పిలల్లని చూసి, తన బిడడ్ గురొత్చిచ్ బాధ కలిగేది.

మెలకువగా ఉనన్ పర్తీ నిమిషం రాబరట్ గురొత్చిచ్ బాధ పడేది. నెమమ్దిగా రోజులు

గడుసుత్నాన్యి. ఒకరోజు మారెక్టోల్ ఇజబెల కి నెల కనిపించింది. ముందు చూడగానే తపుప్కుపోబోయినా, ఇజబెల ఆపి పలకరించడంతో
మాటాల్డింది. కోరాకి అకక్డ సినిస్నాటీలో మెయిడ గా ఉదోయ్గం దొరికిందనీ, అందరూ జీవితంలో తిరిగి దారిలో పడాడ్రనీ చెపిప్ంది. రాబరట్
కూడా తిరిగి కాలేజీలో జాయిన అయాడనీ, తొందరలోనే చదువు పూరిత్ చేసుకుని సైనయ్ంలోకి వెళళ్డానికి రిజసట్ర చేసుకునాన్డనీ, మిలటరీ
సరీవ్సోల్ ఉండగానే మెడికల టైరనింగ కూడా పూరిత్చేసుకోవాలని అనుకుంటునాన్డనీ చెపిప్ంది. రాబరట్ తిరిగి చదువు సాగించడం ఇజబెల కు
సంతోషానిన్ కలిగించింది. అయితే తన గురించి అతను తలుచుకునన్టుట్ మాటవరసకు కూడా కూడా నెల చెపప్కపోవడంతో, తనని
మరిచ్పోయి జీవితంలో ముందుకు సాగిపోతునాన్డని అనుకుంది. తండిర్ చెపిప్న మాటలు గురొత్చిచ్, తనవలల్ వాళుళ్ ఎనిన్ కషాట్లు పడాడ్రో
తలుచుకుంటే ఆమెకు దుఃఖం కూడా వచిచ్ంది. నెల తో ‘మీ అందరూ సంతోషంగా ఉనన్ందుకు నాకూ చాలా సంతోషంగా ఉంది.
ఇంతవరకూ జరిగినవాటికి నేను బాధపడుతునాన్ను’ అని చెపిప్ వెళిళ్పోయింది.
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ఇజబెల కు రోజులు భారంగా గడుసుత్నాన్యి. కొతత్గా పరిచయమయిన ఒక అమామ్యి బలవంతం మీద పబిల్క డానస్ పారీట్కి
వెళిళ్ంది. అకక్డికి సైనికులు ఎకుక్వగా వసుత్ంటారని ఆమె చెపప్డంతో, ఎపుప్డనాన్ రాబరట్ కనిపిసాత్డేమో అనన్ ఆశతో అకక్డికి వెళల్డం
మొదలు పెటిట్ంది. అకక్డ మేకస్ అనే యువకుడి పరిచయమై, అది నెమమ్దిగా సేన్హంగా మారింది. అతను తనంటే ఇషట్పడుతునాన్డని
గర్హించి, తను డేటింగ కీ, పేర్మకీ సుముఖంగా లేనని చెపేప్సింది. అయినా సరే అతను ఆమెకు ఇషట్ం కలిగే వరకూ వేచిఉంటానని చెపిప్,
ఎపప్టిలాగే సేన్హంగా ఉండసాగాడు. కొనిన్నెలలు గడిచాక ’నీ మనసెవరో బాగా గాయపరిచారని తెలుసోత్ంది. కానీ ఇలా ఎనాన్ళుల్ంటావు?
నేనంటే నీకు పేర్మ లేదని తెలుసు, కానీ ఇషట్మయితే ఉంది కదా. అది చాలు నాకు. నినున్ కషట్పెటట్కుండా చూసుకుంటాను’ అని అడిగాడు.
ఇజబెల కూడా ఆ విషయం గురించి ఆలోచించింది. ‘రాబరట్ తనని పూరిత్గా మరిచ్పోయాడు. ఇపుడు తను సవ్తంతర్ంగా ఉందని నెల తో
చెపిప్ంది కదా. తన మీద ఇంకా పేర్ముంటే తనకోసం వచేచ్వాడే కదా. తనే అతని కోసం ఇంకా ఆశతో ఎదురు చూసుత్ంది’ అననుకుంది.
తనకోసం అంత ఓపికగా ఎదురు చూసుత్నన్ మేకస్ ను పెళిల్చేసుకోవాలని అనుకుంది. పెళిళ్కి ముందే మేకస్ కు, వివరాలు చెపప్కుండా తనకి
మరొకరితో పరిచయం ఉందనన్ విషయం మాతర్ం చెపిప్ంది.
ఇజబెల మేకస్ ల పెళిల్ చాలా సింపుల గా జరిగింది. ఇజబెల పెళిల్ విషయం తలిల్దండుర్లకి తెలియచెపప్లేదు. ఒక మంచి పార్ంతంలో
ఇలుల్ అదెద్కు తీసుకునాన్రు. మేకస్ ఒక కంపెనీలో ఎకౌంటెంట ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డు. ఇజబెల యాంతిర్కంగా వైవాహిక జీవితం గడుపుతోంది.
ఆమె మేకస్ తో ఉనన్పుప్డలాల్, రాబరట్ ని మోసం చేసుత్నాన్ననన్ బాధ కలిగేది. మనసు లేని పెళిల్ చేసుకుని, రాబరట్ గురించే ఆలోచిసూత్ మేకస్ కు
అనాయ్యం చేసుత్నాన్ననీ కుమిలిపోయేది. మేకస్ మాతర్ం ఆమెతో సంతోషంగా ఉనాన్డు. అలా రెండు సంవతస్రాలు గడిచాయి. పెరల హారబ్ర
బాంబింగ తరువాత, రెండో పర్పంచ యుదధ్ం మొదలవుతోంది. యుదధ్వారత్లు వినన్పుప్డలాల్ రాబరట్ కేష్మం గురించిన ఆలోచన ఆమెను
విపరీతంగా భయపెటేట్ది. ఎపుడూ అతని గురించి ఆలోచిసూత్ దిగులుగా గడిపేది. ఒకరోజు ఇజబెల ను వెదుకుక్ంటూ రాబరట్ వచాచ్డు. అతనిన్
చూసి ఇజబెల నిశేచ్షుట్రాలయియ్ంది. అతనిన్ చూసి దాదాపు నాలుగేళల్యింది. అతనిన్ మళీళ్ చూసాత్నని ఆమె అనుకోలేదు. అపప్టివరకూ తను
మిలిటరీలో పని చేశాననీ, కొంతమంది నీగోర్లను యూరోప కు పంపడానికి మెడికల టైరనింగ ఇసుత్ంటే తను కూడా అపైప్ల్ చేసాననీ, ఈలోగా
సెలవు మీద వచాచ్ననీ చెపాప్డు. సిటీలో ఇజబెల నానన్ కనిపించారనీ, ఆమె పెళిల్ విషయం, భరత్ పేరూ ఆయన దావ్రా తెలిస్ందనీ, దానితో
తను వెదుకుక్ంటూ వచాచ్నని చెపాప్డు. తను చెపప్కపోయినా తండిర్ తన విషయాలు తెలుసుకుంటూనే ఉనాన్డనన్మాట అనుకుంది.
ఇజబెల కు నెల, రాబరట్ రాజీపడి అనీన్ మరిచ్పోయాడు అని చెపప్డం, ఇపుడు కూడా రాబరట్ మళీళ్ యుదాధ్నికి వెళిల్పోతానని చెపప్డం
ఉకోర్షం, బాధ కలిగాయి. ‘ఇనాన్ళూళ్ ఏమైపోయావు? నాకోసం ఎందుకు రాలేదు? ముందే వసేత్ నాకీ ఇషట్ం లేని పెళిల్ నుండి నరకం తపేప్ది
కదా. ఇపుడు కూడా మళీళ్ వెళిళ్పోయేవాడివి నాకెందుకు కనిపించావు? నువువ్ లేకుండా ఉండటం నాకు ఎలాగూ అలవాటయింది కదా.
ఇపుడు మళీళ్ నా గుండె బదద్లవుతుంది’ అని ఏడిచ్ంది. దానికి రాబరట్ ఇలా చెపాప్డు. ‘మన పెళిల్ తరువాత జరిగిన పరిసిథ్తుల బటిట్ ఇక మీ
నానన్ నా చదువుకి సాయం చెయయ్రు అని తెలిసిపోయింది. నేను ఎలా అయినా మెడికల సూక్ల చదువు పూరిత్ చెయయ్డానికి కషట్పడి జాగర్తత్గా
ఉదోయ్గం చేసుకుంటునాన్ను. నినున్ తిరిగి నాదగగ్రికి తెచుచ్కుని నినున్ కేష్మంగా ఉంచే దారి కోసం ఆలోచిసూత్నే ఉనాన్ను. కొనిన్నెలల తరువాత
నేను ఒంటరిగా వెళుతుండగా మీ అనన్లు వాళళ్ సేన్హితులతో కలిసి నామీద దాడి చేసి హింసించి, బాగా కాలిచ్న ఇనుప కడీడ్తో వీపు మీద
వాతలు వేసి, ‘ఒక తెలల్పిలల్ మీద చేతులు వేసినందుకు శిక్ష’ అని వదిలేసి పోయారు. సప్ృహ తపిప్ పడి ఉనన్ ననున్ ఒకతను చూసి, మా ఇంటికి
తీసుకెళిళ్ వదిలాడు. నేను కోలుకోడానికి కొనిన్ వారాలు పటిట్ంది. నేను నీ జోలికి రానని మీ అనన్లికిచిచ్న మాట తపప్లేదు. అపప్టికే మా
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

అమామ్ , చెలీల్ ఇంటోల్ పని మానేసారు కూడాను. అయినా అనిన్ నెలల తరువాత ఎందుకు ననున్ హింసించారో అరధ్ం కాలేదు. మిలటరీలో
చేరాక మళీళ్ నాకు ధైరయ్ం కలిగి, ఎలా అయినా నినున్ నాతో తెచుచ్కోవాలని వచేచ్సరికి, నువువ్ అపప్టికే ఇలొల్దిలి వెళిళ్పోయావనీ, నా మీద
ఆశ వదిలేసుకునాన్వనీ తెలిసింది. ఇపుడు యుదాధ్నికి వెళల్బోయే ముందు నినొన్కసారి చూడాలనిపించి, చూడకుండా ఉండలేక వచాచ్ను.
నేనెపుప్డూ ఎపుప్డూ నినున్ పేర్మిసూత్నే ఉనాన్ను’ అని చెపాప్డు. ‘మన పెళేళ్ నిజమయిన పెళిల్. నాతో వచెచ్యియ్. నేను యుదధ్ం నుండి తిరిగి
వచేచ్వరకూ నువువ్ పర్శాంతంగా, కేష్మంగా, ఏ వేధింపులు లేకుండా ఉండగలిగే చోటు చూసి మళీళ్ వసాత్ను. మనం సంతోషంగా ఉందాం’
అని బర్తిమాలాడు. రాబరట్ ఇంకా తనని పేర్మిసుత్నాన్డని తెలియటంతో, ఇజబెల కు మళీళ్ ఆశలు కలిగాయి. రాబరట్ తో వెళిళ్పోడానికి
ఒపుప్కుంది. ఇదద్రూ మైమరిచి ఏకం అయాయ్రు. ఇజబెల ను తీసుకెళళ్డానికి తొందరలో వసాత్నని చెపిప్ రాబరట్ వెళిళ్పోయాడు.
రాబరట్ వచిచ్వెళిళ్న దగగ్ర నుండీ ఇజబెల లో పూరవ్పు ఉతాస్హం తిరిగి వచిచ్ంది. ఆరోజు నుంచీ పూరిత్గా మేకస్ ని తపిప్ంచుకు
గడపసాగింది. తనేరోజూ మేకస్ ని పేర్మించలేదని ఆమెకు తెలుసు. అతనితో మనసు లేని కాపురం చేసే కనాన్ రాబరట్ తో వెళిళ్పోవడమే ఇదద్రికీ
మంచిదని అనుకుంది. అయితే ఎపుడూ మనమొకటి తలిసేత్ జరిగేది వేరొకటి ఉంటుంది. రాబరట్ వెళిళ్న కొనిన్ వారాల తరువాత, తను
అనుకునన్టుట్గా మంచి చోటు దొరికిందని, తవ్రలో వసాత్ననీ లెటర వార్సాడు. ఈలోగా ఇజబెల కు తను గరభ్వతి అని తెలిసింది. ఆమెకు
ఇపుడు పెదద్ సమసయ్, పుటట్బోయే బిడడ్ ఎవరి బిడడ్ అని. అది పుటేట్వరకూ తేలని విషయం. ఈలోగా ఆమె ఏం చెయాయ్లి? మేకస్ తో తను
వెళిళ్పోతునాన్నని ఎలా చెపాప్లా అనే ఆలోచించింది ఇనాన్ళూళ్. మేకస్ మంచి మనసునన్వాడు, తనంటే పేర్మునన్వాడు. తన ముభావ పర్వరత్నని
సహనంగా ఇషట్ంగా భరించినవాడు. ఆమెని తను పేర్మించినంతగా ఆమెకి తన మీద పేర్మ లేదు అని తెలుసు గానీ, తనని వదిలేసి
వెళిల్పోతుందని మాతర్ం ఎపుడూ ఊహించి ఉండడు. అతని సవ్భావానిన్ బటిట్, ఇపుడు తను వెళిళ్పోతునాన్ను అని చెపితే తనని నిందించడు,
కానీ మౌనంగా తనలో తనే కుమిలిపోతాడు. అయితే తను వెళిళ్పోయాక, పుటిట్న బిడడ్ అతనిది అని తెలిసేత్ మాతర్ం ఊరుకోడు. తన నుంచి
అతని బిడడ్ని తపప్క తీసుకువెళిళ్పోతాడు. తను చేసిన తపుప్కి బిడడ్ తలిల్ లేకుండా పెరగాలి. అలా కాకుండా ఇకక్డే ఉంటే, ఒకవేళ అది రాబరట్
బిడడ్ అయితే వెంటనే తననీ బిడడ్నీ ఇంటోల్ంచి తగిలేసాత్డు. అపుడు రాబరట్ గనక కనిపించకపోతే, మిశర్మజాతుల బిడడ్కి సింగిల మదర గా,
తనూ బిడాడ్ ఇదద్రూ చాలా కషాట్లు పడాలిస్ వసుత్ంది. బిడడ్ని పెంచడానికి తను చివరికి శరీరం అముమ్కోవాలిస్న పరిసిథ్తులోల్కి కూడా
వెళాల్లిస్వసుత్ంది. ఒకవేళ తను రాబరట్ తో వెళిపోతే, బిడడ్ గనక మేకస్ బిడడ్ అయితే, అటు నీగోర్లోల్నూ, ఇటు తెలల్వాళళ్ దగగ్రా, తలిల్ చేసిన తపుప్కి
బిడడ్ పర్తీక్షణం అవమానాలు ఎదురోక్వాలిస్ వసుత్ంది. ఇపుడు తనేం చెయాయ్లి అని ఎంతో ఆలోచించిన మీదట, బిడడ్ భవిషయ్తుత్ కోసం తన
పేర్మని మరిచ్పోయి, మేకస్ తో ఉండటమే మంచిదని నిరణ్యించుకుంది. పైగా తను మేకస్ ని పెళిల్ చేసుకుని మోసం చేసినది చాలు, అతని
బిడడ్ని కూడా అతనున్ంచి దూరం చెయయ్లేను అనుకుంది.
రాబరట్ వచిచ్నపుడు తన నిరణ్యానిన్, దానికి కారణాలిన్ వివరంగా చెపిప్, అతనిన్ వెళిళ్పోమంది. ఎంతో ఆశతో వచిచ్న రాబరట్
కృంగిపోయాడు. ఎవరి బిడడ్ అయినా తను పేర్మగానే చూసుకుంటాను వచెచ్యయ్మని ఎంతో బర్తిమాలాడు. కానీ తనతో ఎకుక్వ మాటాల్డితే
తను కరిగిపోయి మంచీ చెడూ విచక్షణ కోలోప్యి అతనితో వెళిల్పోతుందని తెలుసు. అందుకని అతనిన్ మాటాల్డనివవ్కుండా వెళిళ్పోమంది.
చేసేదేం లేక రాబరట్ వెళుతూ కనీన్ళళ్తో ‘నువువ్ మన బిడడ్తో ఇకక్డ ఒంటరిగా కషాట్లు పడటం లేదు అని నిరాద్రించుకోడానికి మళీళ్ నేను
కొనాన్ళళ్ తరువాత వచిచ్ చూసాత్ను’ అని చెపాప్డు. ఇదద్రూ కలిసే సమయానికి, సవ్యంగా అతనిన్ దూరం చేసుకునన్ తన దురదృషాట్నికి
ఏడుసూత్ ఉండిపోయింది ఇజబెల. తనిక జనమ్లో రాబరట్ ను చూడలేదనన్ నిజం ఇజబెల ను కృంగదీసింది. ఆమె విచారానిన్ మేకస్ అపుడే
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పిలల్లు కనటం తనకి ఇషట్ం లేదేమో అనుకునాన్డు. అనిన్విధాలా ఆమెకు ఆసరాగా ఉనాన్డు. నెలలు నిండి ఇజబెల కు మేకస్ పోలికలతో
కొడుకు పుటాట్డు. మేకస్ కు రాబరట్ విషయం తెలిసి అతను కుర్ంగిపోవాలిస్న అవసరం రానందుకూ, కొడుకు వేధింపులకు
లోనవవ్కక్రేల్నందుకూ ఇజబెల ఊపిరి పీలుచ్కుంది. అయితే మొదటి బిడడ్ను పోగొటుట్కునన్ దుఃఖం మాతర్ం ఆమెను ఎపుడూ వీడలేదు.
కొనాన్ళళ్కు వాళుళ్ టెకాస్స కు నివాసం మారిపోయారు.
ఈ కథంతా తమ రెండురోజుల పర్యాణంలో, సినిస్నాటీ హోటల కు చేరేలోగా అంచెలంచెలుగా డోరీకి చెపిప్ంది ఇజబెల. ఆమె కథ
విని డోరీ మనసు బాధతో, ఇజబెల మీద జాలితో నిండిపోయింది. అంత కఠినం కనిపించే ఆమె వెనుక ఇనిన్ వేదనలునాన్యా అనుకుంది.
ఈలోగా డోరీ పర్సుత్త జీవితంలో చాలా ముఖయ్ సంఘటనలు జరిగాయి. దారిలో ఉండగా టీగ ఫోన చేసి, ముందు రాతిర్ ఎవరో షాపు అదాద్లు
పగల గొటిట్ చోరీ చేసారు అని చెపాప్డు. ఆమె చెపిప్న మీదట చెక చేసి, సేఫ లో తను పెటిట్న కేష కూడా పోయిందని చెపాప్డు. వెనకిక్ వెళళ్గానే
కటాట్లిస్న బిలుల్లు కళళ్ ముందు కనిపించి ఆమెకు ఏడుపు వచిచ్ంది. అతనిన్ పోలీసులకు కంపల్యింట ఇవవ్మని అడిగింది. కొంతసేపటికి
కొడుకు ఫోన చేసి అరెజ్ంట గా మాటాల్డాలని మెసేజ పెటాట్డు. మళీళ్ ఏం ఘనకారయ్ం చేసాడా అనుకుంటూనే మధయ్లో బేర్క కోసం ఆగినపుడు
ఫోన చేసింది. వాడు చావు కబురు చలల్గా చెపాప్డు. అతని గరల్ ఫెర్ండ జెనీన్ పెర్గెన్ంట అనీ, ఇపుడే పిలల్లు కనడం ఆమెకు ఇషట్ం లేదు కాబటిట్
ఆమె అబారష్న చేయించుకోవాలని అనుకుంటుందనీ చెపాప్డు. డోరీకి మతి పోయింది. ఈ టీనేజ దాటని పిలల్లేంటీ, వాళళ్కి పిలల్లూ
అబారష్నూల్, వాళుళ్ వేసుత్నన్ వేషాలేమిటని విపరీతంగా కోపం వచిచ్ంది. తను వచాచ్క ఆ విషయం మాటాల్డదాం నోరుమూసుకుని కూరోచ్మని
చెపిప్ంది. అయితే సీట్వీ మరుసటి రోజుకే డాకట్ర తో వీళుళ్ ఎపాయింటెమ్ంట తీసుకునాన్రనీ, దానికి డబుబ్ కోసం ఏం చెయాయ్లో తెలీక తలిల్
షాపులో తానే దొంగతనం చేసాననీ చెపాప్డు. డోరీ పిచెచ్కిక్పోయింది. ఎదురుగా కనిపిసేత్ వాడి పీక నొకేక్యాయ్లనన్ంత కోపం వచిచ్ంది.
నువేవ్ం చేసుకుంటావో తెలీదు, నా డబుబ్ మాతర్ం వాడావంటే చంపి పోగులు పెడతాను అని అరిచింది. విషయం జెనీన్ తలిల్దండుర్లకు
తెలీదనీ, వాళళ్ నానన్కు తెలిసేత్ తనని చంపేసాత్డనీ సీట్వీ ఏడుపు మొదలెటాట్డు. నీ ఏడుపు నువేవ్డువు, నా డబుబ్ మాతర్ం ముటుట్కోకు అని
వారిన్ంగ ఇచిచ్ంది.
టీగ అపప్టికే పోలీసులకి చెపాప్డేమో అని డోరీకి కంగారు పటుట్కుంది. ముందు గొయియ్, వెనుక నుయియ్లా ఉంది ఆమె పరిసిథ్తి
అపుడు. పోలీసులు వచిచ్ ఇనెవ్సిట్గేట చేసేత్ కొడుకు జైలుకి వెళతాడు. తన చేతులతో తనే కొడుకు భవిషయ్తుత్ నాశనం చేసినటుట్ అవుతుంది.
కంపల్యింట వెనకిక్ తీసుకోమని చెపాప్లంటే, టీగ కి అసలు విషయం చెపాప్లి. అపుడు అతను తన గురించీ, తన కుటుంబం గురించీ
ఏమనుకుంటాడో, నాకెందుకు ఇలాంటి వాళల్తో కషాట్లు అని మొహం చాటేసాత్డేమో అని భయం. మొతాత్నికి అలోచించి అతనికి విషయం
చెపప్కుండా, తను మనసు మారుచ్కునాన్ననీ, కంపల్యింట వాపసు తీసుకోమని ఫోన మెసేజ పెటిట్ంది. అతను ఎందుకూ అని అడిగితే జవాబు
చెపప్లేనని, తరువాత అతను ఎనిన్సారుల్ ఫోన చేసినా ఆనస్ర చెయయ్కుండా తపిప్ంచుకుంటోంది. అతను ఆమె కేష్మంగానే ఉందా, లేదా ఏదైనా
ఇబబ్ందులోల్ చికుక్కుందా అని ఆందోళనతో, గంటకోసారి ఫోన చేసి మెసేజెస వదులుతూనే ఉనాన్డు.
ఆరోజు సాయంతర్ం విజిటేషన, మరుసటి రోజు ఫుయ్నరల.

అపప్టికే మానసికంగా కూడా ఇజబెల చాలా అలసిపోయినటుట్

కనిపిసోత్ంది. విజిటింగ కి ఇంకా సమయం ఉండటంతో కాసేపు విశార్ంతి తీసుకొని, టైమ కు చాలా ముందుగానే బయలుదేరారు. ఇజబెల
దారి చెపుతుంటే డోరీ డైరవ చెయయ్సాగింది. కొనిన్ వీధులు తిపిప్, తనూ రాబరట్ పెళిల్ చేసుకునన్ చరచ్, తరువాత వాళుళ్ ఉనన్ అపారెట్మ్ంట, తను
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ఉదోయ్గం చేసేనపుడు ఉనన్ ఇలుల్ చూపించింది. తరువాత ఒక సమ్శానం లోకి తీసుకు వెళిళ్, ఒక సమాధి దగగ్రకు తీసుకు వెళిళ్ంది. ఆ సమాధి
మీద రాబరట్ పీర్విట (1921- 1944) అని ఉంది. అపప్టివరకూ డోరీ, ఇజబెల కథంతా వింటూ, తాము అపుడు వెళుతునన్ది రాబరట్
ఫుయ్నరల కి అనుకుంటుంది. అది చూడగానే ఆమెకు అయోమయం కలిగింది. ఇజబెల తన హేండ బేగ లోంచి శిధిలావసథ్లో ఉనన్ ఒక
ఉతత్రానిన్ డోరీకి చూపించింది. అది రాబరట్ యుదాధ్నికి వెళుతూ వార్సి, నెల కు ఇచిచ్, ఒకవేళ తను యుదధ్ం నుండి తిరిగి రాకపోతే ఇజబెల కు
పంపమని ఇచాచ్డు. అందులో ‘నువువ్ ఈ ఉతత్రం గనక చదువుతునాన్వూ అంటే, నేను మళీళ్ నీకోసం, మన బిడడ్కోసం వసాత్నని నీకిచిచ్న
మాట నిలబెటుట్కోలేకపోయాననన్మాట. ఒకవేళ నేను రాలేకపోతే ఆ బిడడ్ మేకస్ బిడడ్ అవాలని నేను దేవుడిన్ పార్రిద్సాత్ను. ఎందుకంటే మొదటే
నలల్తోలుతో పుటిట్నవాడికి ఎనిన్ కషాట్లో నాకు తెలుసు. అదీ తండిర్ అండ లేకుంటే ఇంకెంత దారుణంగా ఉంటుందో అనన్ ఊహ కూడా నేను
భరించలేకపోతునాన్ను. ఒకవేళ దురదృషట్వశాతుత్ నీకేం కషట్ం కలిగినా నెల, మా అమమ్ కోరా నీకు ఆసరాగా ఉంటామని నాకు మాటిచాచ్రు.
మా అందరికీ నువవ్ంటే చెపప్లేనంత పేర్మ. ఎపుడు ఏ కషట్ం వచిచ్నా నీకు వాళుళ్నాన్రని మాతర్ం మరిచ్పోకు’ అని వార్సాడు. అది చదివిన
డోరీకి మనసు మెలిపెటిట్నటట్యింది. ‘యుదధ్ంలో రాబరట్ ఎకొష్ప్ల్జివ మీద కాలెయయ్బోయిన వేరే సైనికుడిని రకిష్ంచడం కోసం తాను మధయ్లో
దూకి పార్ణాలు కోలోప్యాడు. ఆ వారత్ నాకు నా కొడుకు పుటట్డానికి వారం రోజుల ముందు తెలిసింది. ఆ వారత్ తెలియడంతోనే నా జీవితం
అయిపోయింది అనుకునాన్ను, కానీ నెమమ్దిగా నా కొడుకు వలల్ మళీళ్ కోలుకునాన్ను’ అని చెపిప్ంది ఇజబెల. డోరీకి ఒకక్సారిగా తన జీవితం
గురొత్చిచ్ంది. తన కషాట్లే పెదద్వనుకుంది. కొడుకు చేసుత్నన్ మతిలేని పనులకు చంపెయాయ్లనన్ంత కోపం వచిచ్ంది. టీగ పేర్మని
ఒపుప్కోడమంటే తనకి భయం, అందరిలాగే అతని వలాల్ మనసు గాయపడుతుందేమో అని. అయితే తనెంత అదృషట్వంతురాలు అనన్ది అపుడే
తెలిసింది ఆమెకి. తనని పేర్మించినవాళుల్, తనకి పిర్యమైనవాళూళ్ కూడా ఇంటి దగగ్ర తనకోసం ఎదురుచూసూత్ ఉనాన్రు. ఇజబెల రాబరట్
అనుభవించిన కషాట్లతో పోలిసేత్ తనవీ ఓ కషాట్లేనా అనిపించింది ఆమెకి. అయితే ‘ఇంతకీ ఫుయ్నరల హోమ లో ఆమె ఆఖరిచూపు కోసం
వేచిఉనన్వారెవరూ’ అనన్ పర్శన్ వేధిసుత్ంది ఆమెను.
ఇదద్రూ బయలుదేరి ఫుయ్నరల హోమ కి వచాచ్రు. ఇజబెల కారులోంచి దిగటానికి కూడా శకిత్ లేనటుట్గా కనిపించింది. డోరీ
నెమమ్దిగా ఆమె చెయియ్పటుట్కుని నడిపిసుత్ండగా, ఇదద్రూ లోపలికి వెళాల్రు. ఒకోక్ రూమ ముందు బోరడ్ మీద వార్సి ఉనన్ పేరుల్ చదువుతూ
వెదుకుక్ంటూ వెళిళ్, పరల్ పీర్విట అని ఉనన్ గది ముందు ఆగింది ఇజబెల. ఈ పరల్ ఎవరబాబ్, ఇపప్టివరకూ తను చెపిప్న కథలో ఈపేరు
ఎకక్డా రాలేదే అనుకుంది డోరీ. నెమమ్దిగా లోపలికి వెళిళ్ కేసేక్ట ముందు నిలబడింది ఇజబెల. అందులో తెలుపూ నలుపూ కలిసిన ఛాయలో,
అచచ్ం ఇజబెల పోలికలతో ఉనన్ 72 ఏళళ్ పరల్ పడుకోబెటిట్ ఉంది. హాలోల్ ఆమెవి చినన్పప్టి నుండీ వివిధ వయసులోల్ తీసిన ఫోటోలు
అమరిచ్ఉనాన్యి. ఆ ఫోటోలోల్ ఆమె ఎంతో గేర్సుఫ్ల గా, కానిఫ్డెంట గా కనిపిసోత్ంది. ఆమెలో రాబరట్ పొడుగూ, కొనిన్ పోలికలూ కనిపించాయి
సప్షట్ంగా కనిపించాయి ఇజబెల కి. ఆ ఫోటోలను ఎంతో ఆబగా చూసోత్ంది. పరల్ మొహం చూడగానే డోరీకి అరధ్మయింది ఆమె ఇజబెల
కూతురే అని. ఆమె షాక తో నిలబడి, ఆ విషయానిన్ ఇజబెల ఎలా తీసుకుంటుందా, ఆమె ఏమయిపోతుందా అని భయపడుతూ చూసోత్ంది.
తనని అకక్డికి ఎందుకు తోడుగా తెచిచ్ందో కూడా డోరీకి అరధ్మయింది. ఇజబెల కు అతయ్ంత బలహీనమయిన క్షణాలవి. ఆమెకు
మానసికంగా బలానిన్చేచ్ తోడు అవసరం. ఈలోగా నెల కనిపించగానే, ఇజబెల పరుగున వెళిళ్ ఆమెను కౌగలించుకుంది. ఇదద్రూ మౌనంగా
రోదించారు, తరువాత ఇజబెల దూరంగా పరల్ మొహం బాగా తనకి కనిపించేలా కూరుచ్ని చెమమ్గిలిల్తునన్ కళళ్తో తదేకంగా చూసూత్
కూరుచ్ంది. డోరీ ఆమె పకక్నే కూరొచ్ని తన చేతులోల్ ఆమె చేతులు పటుట్కుని సాంతవ్నగా నిమురుతూ కూరుచ్ంది. ఇజబెల మనసులో ఎనిన్
విషాదతరంగాలు ఎగుసుత్నాన్యో ఆమె వూహించగలదు. ఆ కూతురి కోసం జీవితమంతా తపించింది ఆమె, కానీ తన కళళ్తో చూసుకోగలిగే
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సమయానికి అందనంత దూరం వెళిళ్పోయింది. మౌనంగా ఆమె తన శోకానిన్ కరిగించుకోడానికి వీలుగా అందరూ ఆమెని ఒంటరిగా
వదిలేసారు. చివరిలో నెల, పరల్ కొడుకునీ, కోడలినీ, మనవరాలినీ తీసుకొచిచ్ ఇజబెల కు చూపించింది. అయితే అందరికీ అనుకోకుండా
కలిసిన ఆ కొతత్ సంబంధాలు కొంచెం ఇబబ్ందిగానే అనిపించాయి. విజిటేషన ముగిసిన తరావ్త ఇజబెల, డోరీ మళీళ్ హోటెల రూమ కు
వచేచ్సారు. నడవడానికి కూడా శకిత్ లేకుండా ఉనన్ ఇజబెల ఏమయిపోతుందో అని డోరీ కి భయం వేసింది. ఆమెను కాసేపు నిదర్పోమని చెపిప్
పడుకోబెటిట్ంది.
మరునాడు ఉదయం లేచి తయారయి మళీళ్ ఫుయ్నరల హోమ కు వెళాల్రు. సరీవ్స సమయంలో పరల్ గురించి చెపుతూ, కోరా పేరు
పెంపుడు తలిల్ గానూ, ఇజబెల పేరు కనన్తలిల్గానూ చెపిప్నపుడు ఇజబెల కంట కనీన్రు ధారగా కారింది. పరల్ ను, రాబరట్ సమాధి పర్కక్నే
సమాధి చేసారు. అపప్టివరకూ కేవలం మౌనంగా కనీన్రు కారిచ్న ఇజబెల వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసుత్ంటే, డోరీ తలిల్లా ఆమెను దగగ్రకు తీసుకుంది.
తరువాత ఫుయ్నరల కి వచిచ్న అందరూ నెల ఇంటికి వెళాల్రు. వచిచ్న అతిథులందరూ వెళిళ్న తరువాత నెల, ఇజబెల, డోరీ, పరల్ కోడలు
ఫెలీషియా కూరుచ్నాన్రు. అపుడు నెల జరిగిన విషయాలు చెపుప్కొచిచ్ంది. అపప్టికి ఓ రెండు వారాల కిర్తం పరల్ నిదర్లో పర్శాంతంగా
చనిపోయింది. విషయం తెలియచెయాయ్లిస్న వాళళ్ వివరాల కోసం ఫెలీషియా పరల్ డైరీ వెదుకుతుంటే, అందులో ఇజబెల నంబర
కనిపించింది. ఇజబెల ఎవరో ఆమెకి తెలియక నెల ని అడిగింది, ‘ఎవరామె? ఈ కబురు తెలియచెయాయ్లా?’ అని. అపుడు నెల రాబరట్,
ఇజబెల కథ చెపిప్, ఎపుడో జరిగిపోయిన గతానిన్ అందరూ వదిలేసుకునాన్రు, అలా వదిలేయయ్డమే మంచిదేమో అంది. ఫెలీషియా దానికి
ఒపుప్కోకుండా ఇజబెల కు తెలియచెయాయ్లని పటుట్బటిట్, తనే ఫోన చేసి విషయం చెపిప్ంది. ఇజబెల కు ఆ నిజం కలుగచేసిన షాక నుండీ,
దుఃఖం నుండీ తేరుకుని, అంత దూరం నుండి పర్యాణం చేసి వచిచ్, కూతురికి వీడోక్లు చెపేప్ అవకాశం కోసం ఫుయ్నరలిన్ రెండువారాలు
వాయిదా వేసారు. ఆ విషయం వినగానే డోరీకి ఆ నిజానిన్ తెలుసుకునన్ ఇజబెల, తను ఒకక్తే ఆ విషాదానిన్ ఇనాన్ళుళ్ ఎలా భరించిందో అని
ఆశచ్రయ్ం వేసింది. ఆమె సాట్ర్ంగ లేడీ అని తెలుసు కానీ, మరీ ఇంత సాట్ర్ంగ అని డోరీ అనుకోలేదు.
పరల్ అసలు మీదగగ్రికి ఎలా వచిచ్ంది అని అడిగిన ఇజబెల తో నెల జరిగినదంతా చెపిప్ంది. ఇజబెల బిడడ్ను పర్సవించిన రోజు,
ఇజబెల తలిల్ మంతర్సానితో ఆ బిడడ్ను తీసుకెళిళ్ ఎకక్డయినా నలల్జాతి వాళళ్ అనాధాశర్మంలో వదిలేయి అని చెపిప్ంది. ఆ రాతిర్వేళ చీకటోల్
పాపను తీసుకుని మంతర్సాని వెళుతుంటే, ఇజబెల నానన్ ఆమెను అనుసరించి వచిచ్, దగగ్రుండి రాబరట్ ఇంటికితీసుకొచిచ్ కోరాకి
అపప్గించారు. ఆయన రోజూ వచిచ్, నెలలు నిండకుండా బలహీనంగా పుటిట్న ఆ బిడడ్కు కావాలిస్న మందులూ, సవ్యంగా బేబీ ఫారుమ్లా చేసి
తీసుకొచిచ్, జాగర్తత్లు చెపిప్ వెళేళ్వారు. నెల, రాబరట్ అమామ్ నానాన్ వంతులు వేసుకుని రాతీర్ పగలూ పాపని సాకారు. అది వినన్ ఇజబెల
మొహం పాలిపోయింది. ‘నానన్ చేసారా ఇదంతా నేను నమమ్లేను’ అంది. నెల ‘మీ నానన్కి నువవ్ంటే పార్ణం. ఆయన మనవరాలు ఎకక్డో
అనాధగా పెరగటం ఆయన భరించలేకపోయారు. అయితే ఆయన బలహీనత అంతా మీ అమమ్కు ఎదురుచెపప్లేకపోవడం. దానితో పాపను
నీకు దగగ్రగా ఉంచే దారయితే ఆయనకు తెలీలేదు, కానీ పాప ఎకక్డ కేష్మంగా ఉంటుందో అకక్డికి చేరాచ్రు.’ అని చెపిప్ంది. మరి ఆయన
అమమ్కు ఎదురు చెపప్లేకపోతే సరే, కానీ పాప బర్తికేఉందనన్ నిజానిన్ నాకయినా ఎందుకు చెపప్లేదు అని అడిగింది.
నెల ‘ఆ సంగతి నీకు చెపితే నువువ్ పాపని వదిలి ఉండేదానివా? అయినా పాప మా దగగ్ర ఉందనన్ విషయం తెలిసేత్ మీ అమమ్ మా
అందరి జీవితాలూ ఇంకెంత నరకం చేసి ఉండేదో. మీ అనన్లు రాబరట్ ని వదిలి ఉండేవారా? బహుశా అందుకనే మీ నానన్ ముఖయ్ంగా రాబరట్
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కేష్మం కోరే నీకు చెపప్లేదేమో. అయినా నీకు పాప చనిపోయిందని ఎవరు చెపాప్రు?’ అని అడిగింది. అపుడు ఇజబెల కు తలిల్ మాటలు
‘నెలలు నిండకుండా పుటిట్ంది. అంతా మన మంచికే’ అనన్ మాటలు గురొత్చాచ్యి. నువైవ్నా నాకు ఎందుకు చెపప్లేదు ఆ విషయం అని నెల ని
అడిగితే, మీ అమమ్ మంతర్సానితో ‘నాకీ బిడడ్ అకక్రేల్దు. ననున్ కలవడానికి ఎపుడూ పర్యతిన్ంచకండి’ అని వార్సిన చీటీ పంపింది. పాపను
చుటిట్న బటట్లోల్ ఉనన్ ఆ చీటీ మేము ఎపప్టికో చూసాము. అది చూసి మేము నిజంగానే నీకు ఆ పాప అకక్రేల్దేమో అనుకునాన్ము. ఆ చీటీ
సంగతి మీ నానన్గారికి తెలియదు’ అని చెపిప్ంది. ‘ఆయన బర్తికునన్నాన్ళూళ్ పరల్ అవసరాల కోసం పేరు వార్ర్యని కవరోల్ డబుబ్లు పెటిట్,
తలుపు కిర్ంద నుండి లోపలికి పెటిట్ వెళేళ్వారు. అది ఎవరు చేసారో ఎవరి కోసమో మాకు తెలుసు. ఆయన చనిపోయేముందు కూడా పెదద్
మొతాత్నిన్ పరల్ కాలేజీ చదువుకోసం అని ఇచాచ్రు. దానివలన ఏనాడూ పరల్ కు ఏ లోటూ లేకుండా సాగింది’ అని చెపిప్ంది. ఇజబెల కు తండిర్
పేర్మ, పెదద్మనసు తెలుసుకునాన్క బాధ, సంతోషం, కృతజఞ్త కలిగాయి.
పరల్ కు నేను తలిల్ని అని తెలుసా అని అడిగింది ఇజబెల. ‘తనకి పెదద్యేయ్వరకూ తెలీదు. తను పుటిట్నపుడే తలిల్ చనిపోతే,
తెలిసినవాళుళ్ పెంచడానికి కోరాకు ఇచాచ్రని చెపాప్ము. కొంచెం పెదద్యాయ్క నేను మీ కథ చెపాప్ను. అపుడు తనకి చెపిప్న కథ పూరిత్గా నిజం
కాదు అనన్ అనుమానం తనకి ఎపుడో వచిచ్ందని చెపిప్ంది. తన ఒంటి రంగు చూసి తన తలిల్దండుర్లలో ఒకరు తెలల్వారు అయుయ్ండాలని
అనిపించిందట. అయితే రాబరట్ పోలికలు తనలో ఉండటంతో రాబరట్ తన తండేర్మో అనన్ అనుమానం కూడా వచిచ్ందనీ, కానీ అడిగి నిజాలు
తెలుస్కోడానికి భయమేసి వూరుకునాన్ననీ చెపిప్ంది. ఎపుడూ అతని ఫొటోలని శర్దధ్గా చూసుత్ండేది. అయితే ఆమె మనసు గాయపడుతుందని
నువువ్ తనని వదద్నుకునాన్వనన్ విషయం చెపప్లేదు. ఆమె ఏం చేయాయ్లనుకుందో తనకే వదిలేసాము. కొనాన్ళళ్కి తను ఎలానో నువువ్ టెకాస్స
లో ఉనాన్వనన్ విషయం తెలుసుకుంది. చాలాసారుల్ నీతో మాటాల్డాలని, ఫోన చేసి కూడా, నువువ్ ఆనస్ర చేసాక మాటాల్డకుండా పెటేట్సేది. నీ
భరాత్, పిలల్లూ తన విషయం తెలిసేత్ ఎలా తీసుకుంటారో, నీకెంత ఇబబ్ంది కలుగుతుందో అనిపించి, నినున్ ఇబబ్ంది పెటట్డం ఇషట్ంలేక ఆ
పర్యతాన్లు మానేసింది. అయితే ఆమె జీవితమంతా సంతోషంగా, సంతృపిత్కరంగా, గౌరవపర్దంగా గడిచింది’ అని చెపిప్ంది. ఇజబెల కు
దాదాపు ఒక సంవతస్రం పాటు తనకి వచిచ్న బాల్ంక కాలస్ గురొత్చాచ్యి. ‘అయోయ్ తన కోసం నేనెంత తపించిపోయానో. తనే అని నాకు
తెలిసేత్ తనకోసం ఏమైనా వదులుకునేదానిన్. జీవితమంతా ఎంత దుఃఖానిన్ అనుభవించానో ఎవరికైనా ఎలా తెలుసుత్ంది’ అని ఏడిచ్ంది.
పరల్ తన కూతురు అనన్ విషయం రాబరట్ కు తెలుసా అని అడిగింది ఇజబెల. అపుడు నెల ‘తెలియకపోవచుచ్. మీరిదద్రూ కలిసి
వెళిళ్పోయాక, రాబరట్ ఇంటోల్ ఎకుక్వగా లేడు. ఓ రెండుసారుల్ సెలవులోల్ వచిచ్ వెంటనే వెళిళ్పోయాడు. తరువాత ఆరీమ్ లోకి వెళిళ్పోయాడు. పరల్
కి రెండు మూడేళళ్ వయసునన్పుడు, అతను యుదాధ్నికి వెళేల్ముందు సెలవులో వచిచ్నపుడు నువువ్ కనిపించావనీ, నినున్ యుదధ్ం ముగిసి
తనొచేచ్వరకూ ఇకక్డ ఉంచుతానని చెపాప్డు. అపుడు అమమ్ పరల్ విషయం చెపుదామనే అనుకుంది, కానీ పాపని నువువ్ ఒదద్నుకునాన్వనన్
విషయం చెపితే అతని గుండె బదద్లవుతుందని, నువొవ్చాచ్క చెపొప్చచ్ని ఆగిపోయింది. అయితే అతను చెపిప్నటుట్గా నువువ్ రాలేదు. తనెనిన్
చెపిప్నా నువువ్ రావని మాకు అరధ్మయింది’ అని చెపిప్ంది. తను రాబరట్ తో వచుచ్ంటే తన కూతురి దగగ్రికే వచేచ్ది కదా అనుకుంది ఇజబెల.
తను జీవితకాలం దేనికోసమైతే తపించిందో, అవి తనకి అతి దగగ్రలో ఉండి కూడా అందకుండా పోయిన వాసత్వానిన్ తటుట్కోలేక భరించలేని
దుఖంతో వణికిపోయింది.
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కొంతసేపు కూరుచ్ని ఇక వెళళ్డానికి బయలుదేరారు డోరీ, ఇజబెల. నెల తన జీవితమంతా రాబరట్ ని, ఇజబెల, పరల్ ని పొర్టెకట్
చేయడానికి ఎంతో కషట్పడింది. పరల్ ను తలిల్లా పెంచింది. నెల ను ఇజబెల గాఢంగా కౌగలించుకుని వీడోక్లు చెపిప్ంది. ఫెలీషియాను పేర్మగా
దగగ్రికి తీసుకుని, కృతజఞ్తలు చెపిప్, వాళళ్ందరినీ తనకు ఉతత్రాలు రాసుత్ండమనీ, తన దగగ్రికి రమమ్నీ మరీ మరీ చెపిప్ంది. అపప్టివరకూ
రాబరట్ గురుత్గా కూడా తన దగగ్ర ఏమీ మిగలలేదని ఎపుడూ బాధపడేది. ఇపుడు మనవడు, మునిమనవరాలు, ముందు ముందు పుటట్బోయే
వాళళ్లోల్ తమ పేర్మ మెరుసూత్నే ఉంటుందని అనుకోవడంతో ఇజబెల కు కొంచెం తృపిత్ కలిగింది. అందరి దగగ్రా వీడోక్లు తీసుకుని హోటల
కు వెళిళ్పోయారు. మరుసటి రోజు ఉదయం తిరుగు పర్యాణానికి బయలుదేరారు. వెళేల్ముందు ఇజబెల తన తండిర్ సమాధి దగగ్ర ఆగి,
తండిర్కి మనసారా కృతజఞ్తలు చెపుప్కుంది.
ఇంటికి తిరిగి వచిచ్న తరువాత ఇజబెల ను ఇంటి దగగ్ర దింపి వెళుతూ, డోరీ ‘చనిపోయింది నీకూతురు అని ముందే నాకెందుకు
చెపప్లేదు’ అని అడిగితే, ‘నాకు ఎకక్డి నుండి మొదలు పెటాట్లో తెలీక నా పేర్మ కథతో మొదలెటాట్ను. అది కూడా చెపాప్లనుకునాన్ను, కానీ
ఈలోగా నీ సమసయ్లు మొదలయాయ్యి. ఏ క్షణంలో అయినా నువువ్ వెనకిక్ తిరిగి వెళాళ్లిస్న అవసరం పడితే, నాకోసం మానుకుంటావేమో
అని చెపప్లేదు‘ అని చెపిప్ంది. ఇంకా ‘డోరీ, నీకు నేనెపుప్డూ చెపప్లేదు కానీ నాకు నువువ్ కేవలం సేన్హితురాలివే కాదు. నా కూతురివి. నీ
ఆసరా లేకపోతే నేను ఒంటరిగా ఈ పని చెయయ్లేకపోదును. రాబరట్, పాప ఇదద్రూ దూరమవడం నా మనసులో రెండు మానని గాయాలు
చేసింది. కానీ దేవుడు నీ దావ్రా ఆ లోటుని కొంచెం పూడాచ్డు. నిజానికి నేను చాలా అదృషట్వంతురాలిని, ఎందుకంటే ఇదద్రు మంచి వయ్కుత్లు
ననున్ నిజాయితీగా పేర్మించారు. మంచి మగవాళుళ్ కొందరే ఉంటారు. నువువ్ పేర్మించే మంచి మగవాడు దొరికినపుడు మాతర్ం ఎనిన్
కషాట్లొచిచ్నా అతనిన్ వదిలిపెటట్కు’ అని చెపిప్ంది.
ఆ నాలుగు రోజులోల్ ఇజబెల జీవితం దావ్రా తను తెలుసుకునన్ విషయాలతో, డోరీకి చాలా సమసయ్లకు పరిషాక్రం దొరికింది.
ఇంటికి వెళళ్గానే కొడుకుతో మామూలుగా మాటాల్డి సంగతులేంటి అని అడిగితే, ‘జెనీన్కి సహజంగానే అబారష్న అయిందనీ, కాబటిట్ హాసప్టల
కి వెళళ్కక్రేల్దు’ అని చెపాప్డు. కానీ నాకు చాలా బాధగా ఉందమామ్ అని ఏడాచ్డు. డోరీకి ఇపుడు ఆ బాధను అరధ్ం చేసుకోగలిగే శకిత్ వచిచ్ంది.
కొడుకుని దగగ్రకు తీసుకుని ‘నీమీద నేను అపెస్ట అయిన మాట నిజం. అయితే సమసయ్లొచిచ్నపుడు వాటికి భయపడి దొంగతనాలాల్ంటి
పనులు చేసేకనాన్, ఇంకేదనాన్ మారగ్ం ఉందేమో వెదుకోక్వాలి. నువివ్ంకా చినన్పిలాల్డివి కాబటిట్ ఇలాంటి సమసయ్లు ఇంకా వసూత్నే ఉంటాయి.
అయితే అపుడు వాటిలోంచి బయట పడటానికి నువొవ్కక్డివే కషట్పడకక్రేల్దు. నువువ్ తీసుకునన్ నిరణ్యాలను నేను అంగీకరించకపోవచుచ్, కానీ
నువువ్ సరైన నిరణ్యం తీసుకోడంలో సాయపడటానికి నీకు తోడుగా నేనునాన్ను. నువువ్ ఒంటరివి కాదు అనన్ది గురుత్ పెటుట్కో’ అని చెపిప్ంది.
డోరీ టీగ ని కలిసి తమిదద్రి ఫూయ్చర గురించీ తను ఆలోచించాననీ, అయితే తన టీనేజ పిలల్లూ, వాళళ్ తలనొపుప్లూ, తన తలిల్,
ఇజబెల వీళళ్ందరి మీదా తనకునన్ బాధయ్తలనీన్ ఏకరువు పెటిట్ంది. అతను తనకీ బాధయ్తలునాన్యనీ, తన పిలల్లు కూడా కొనేన్ళల్లో అదే
వయసుకి వసాత్రు కాబటిట్ తనవైపు నుంచి కూడా ఆ తలనొపుప్లనీన్ ఉంటాయి మరి అనాన్డు. ఇదద్రూ కలిసి ఆ బాధయ్తలని తీరుచ్కోగలమనన్
నమమ్కం తనకుంది కాబటిట్, తన మీద నమమ్కం ఉంచమని అడిగాడు. డోరీకి ఇజబెల మాటలు గురొత్చాచ్యి. అతనిని వదులుకోకూడదని
నిరణ్యించుకుంది.
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ఈ కథకి రచయితిర్ నానన్మమ్ కథ పేర్రణ అట. ఆవిడ టీనేజ వయసులో ఒక నీగోర్ అబాబ్యిని పేర్మించారట. సహజంగానే
పెదద్వాళుళ్ ఆ పేర్మని సాగనివవ్లేదు. ఆవిడ ఎపుప్డూ మూడీగా, సీరియసాగ్ ఉండేవారట. కొనేన్ళళ్ కిర్ందట జూలీ వాళళ్ నానన్ను అడిగితే,
అపుడు ఆయన ఆ కథ చెపాప్రు. అపుడు జూలీకి అనిపించిందట, బహుశా ఆ పేర్మతో పాటే ఆవిడ జీవితం మీద ఆపేక్షనూ, సునిన్తతావ్నిన్
పోగొటుట్కునాన్రేమో అని. ఆ కథ ఆమెను ఈ నవల రాసేవరకూ వెంటాడిందట. డోరీ పాతర్కు తన చిరకాల సేన్హితురాలయిన తన హెయిర
డెర్సస్ర పేర్రణ అని చెపుతారు.
కథంతా ఒక చాపట్ర ఇజబెల గతంతో, ఇంకొక చాపట్ర డోరీ కథ వరత్మానంతో సాగుతుంది. అయితే కథ ఎకక్డా పటుట్ తపప్కుండా,
కనూఫ్య్జన రాకుండా, రెండు కథలనూ అలుల్తూ ఎంతో చకక్గా, సీమ లెస అంటారే అంత చకక్గా వార్సారు. కథలో రెండు పారాశ్వ్లు. ఒకటి
రాబరట్ ఇజబెల పేర్మకథ. రెండోది డోరీ ఇజబెల మధయ్ సేన్హం. రెండూ మనలిన్ ఎంతో ఆసకిత్గా చదివిసాత్యి. లిరికల పొయెటీర్ అంటారు,
అలాంటి అందమయిన వచనం, ఒకక్ వాకయ్ం కూడా పొలుల్ లేకుండా. మొతత్ం కథ చెపిప్న తీరు ఒకక్టీ ఒకెతుత్, ముగింపు ఒకక్టీ ఒకెతుత్. ఒకోక్
నిజమూ బయటపెడుతుంటే, మనకి ఒళుళ్ గగురొప్డుసుత్ంది. తెలియకుండానే కళుళ్ చెమమ్గిలుల్తాయి.
ఇజబెల కథలో వాళళ్ పేర్మా, పరయ్వశానాలూ, జాతివివక్షతో అనాయ్యమూ అమానుషమూ అయిన చరయ్లూ మరీ ఇంత రాక్షసమా
అనిపిసుత్ంది. అయితే ఇది ఎపుడో డెబభ్యేయ్ళళ్ కిర్ందటి కథ, ఇపుడు అందరమూ మనుషులుగా చాలా పరిణితి చెందిపోయి మానవతావ్నిన్
మనసంతా నింపేసుకునాన్ము అనుకుంటే పొరపాటే. అపప్టి అంత కాకపోయినా ఇంకా వివక్ష ఉంది. సమానతవ్ం అనేది లా పుసత్కాలోల్నే
తపప్ మనుషుల మనసుస్లో లేదు. దానిన్ ఎతిత్ చూపుతూ కొనిన్ సీనస్ వార్సారు. ఒక హోటల మేనేజర డోరీ, ఇజబెల కలిసి రావడం
అనుమానించి, ఇజబెల కారు లోంచి దిగి లోపలికి వచిచ్ మాటాల్డేవరకూ డోరీకి రూమ ఇవవ్డానికి నిరాకరిసాత్డు. అలానే ఒక రెసాట్రంటోల్
భోజనానికి ఆగినపుడు, అకక్డ కొంతమంది వీళిళ్దద్రికీ సేన్హమేంటీ, ఆ నలాల్మె తెలాల్మెకు సరెవ్ంట అయుంటుంది అని వినేలానే కామెంట
చెయయ్డం, ఇదద్రినీ అనుమానంగా చూడటం చేసాత్రు. రెండు చోటాల్ ఇజబెల వాళళ్కు బుదొద్చేచ్లా గటిట్గా జవాబిసుత్ంది. ఓ రెండు మూడేళళ్
కిర్తమే ఎకక్డో చదివినటోట్, టీవీ పోర్గార్ం లోనో చూసిన గురుత్. అందులో కొంతమంది ఆఫిర్కన అమెరికనస్, వాళళ్ని చాలా చోటల్ షాపులోల్
అనుమానంగా చూసాత్రనీ, ఏదో పనునన్టుట్ సిబబ్ంది వాళళ్ వెంటే గమనిసూత్ తిరుగుతారనీ, తాము నిజాయితీగా కొంటునాన్కూడా చూపులోల్
అనుమానం పోదనీ బాధగా చెపాప్రు. ఏదో ఒకక్రు చేసిన ఛండాలపు పనికి జాతిని మొతత్ం బాధుయ్లని చెయయ్డం, అనుమానించి
అవమానించడం ఏ జాతి చరితర్లోనూ కొతత్ కాదు.
డోరీ, ఇజబెల ... వయసులు వేరు, రంగులు వేరు, జాతులు వేరు, మనసత్తావ్లు వేరు. అయినా కూడా అపురూపమయిన
సేన్హబంధం ఇదద్రి మధాయ్ ఏరప్డింది. ఏ ఒకక్రూ అవసరానికో, కాలకేష్పానికో కోరి సృషిట్ంచుకునన్ది కాదు. మన జీవితంలోకి ఎవరు,
ఎపుడు, ఏ రూపంలో ఏ బంధంతో అడుగుపెడతారో తెలీదు. ఆ అదృషట్ం మన వాకిలిలో నిలబడి తలుపు తటిట్నపుడు నిండు మనసుతో
సావ్గతం చెపాప్లి. హృదయానికి అపురూపంగా హతుత్కోవాలి. ఎందుకంటే అలాంటివి చాలా అరుదుగా దొరికే అదృషాట్లు. అందరికీ ఆ
అదృషాట్లు రాసి పెటిట్ ఉండకపోవచుచ్.
పుసత్కం నుండి కొనిన్ నచిచ్న వాకాయ్లు :
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“It’s funny how you find a friend – in likely places – and almost immediately, you can

talk about anything. But more often than not, after the initial blush, you find you really have nothing
in common. With others, you believe you’ll never be more than acquaintances.

You’re so different,

after all. But then this thing surprises you, sticking longer than you ever predicted, and you begin to rely

on it, and that relationship whittles down your walls, little by little, until you realize you know that one
person better than almost anyone. You’re really and truly friends.”

“The heart is a demanding tenant; it frequently makes a strong argument against common sense.”
“When you fall in love, every kind of reason flies out the newly opened window of your brain.”
“The only person I needed to trust was myself. The other road had too many curves, and I wanted

to see straight ahead.”

“Things I’d been sure of before, I questioned now.”
“Remember this, Dorrie: Some men are just plain bad news. Then there are good men. They'll do.

Then there are good men you love. If you find one of the last kind, you'd better hang on to him with
everything you have.”

రచయితిర్ పరిచయం: Julie Kibler టెకాస్స లోని ఆరిల్ంగట్న నివాసి. వృతిత్ ఫీర్లానస్ ఎడిటర.
పుసత్కాలు చదవడం, సినిమాలు, ఫోటోగర్ఫీ హాబీలు. What Women Write అనే బాల్గులో,
ఇంకొంతమంది రచయితుర్ర్లతో కలిసి పోసట్స్ వార్సూత్ ఉంటారు. Calling Me Home ఆమె మొదటి
నవల. దీనిన్ 2013 లో వార్సారు. ఈ పుసత్కం పర్సుత్తానికి దాదాపు పది విదేశీ భాషలోల్ విడుదల అయింది.
దీనిన్ సినిమాగా తీయడానికి వారన్ర బర్దరస్ సంసథ్ రైటస్ తీసుకుంది అని ఒక వారత్. కొనేన్ళళ్ కిర్తం తన
నానన్మమ్తో తన అనుబంధం గురించి, Final Sale on Tires అనే ఒక మెమోయిర వార్శారట.
పర్సుత్తం ఆమె రెండవ నవల వార్సే పర్యతాన్లోల్ ఉనాన్రు.
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Some Interesting Links:
రచయితిర్తో పరిచయం, కథ వెనుక కథా, పాతర్లకు పేర్రణా, విశేషాలూ బుక మాగెన్ట బాల్గర చేసిన ఇంటరూవ్య్లో ...
ఈ పుసత్కానికి వివిధ భాషల ఎడిషనస్ కు వేసిన ముఖచితార్లు
ఈ పుసత్కానికి ఒక అభిమాని, కథలో పార్ంతాలు, సంఘటనలకు సరిపోయేలా అపప్టి సినిస్నాటీ చితార్లతో కూరిచ్న సార్క్ప బుక
(Pictures source: Internet)
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The Children Act
“When a court determines any question with respect to the upbringing of a child ... the child’s welfare shall be the
court’s paramount consideration.” – Section I(A), The Children Act, 1989

మతం ఒక మతుత్ అనాన్డు కారల్ మారక్స్ రెండు శతాబాద్ల కిర్తం. అయితే అది మతుత్ సాథ్యి
దాటి ఉనామ్దపు సాథ్యికి ఎపుడో చేరిపోయిందనన్ది కాదనలేని సతయ్ం. ఆ ఉనామ్దపు ఫలాలు కొనిన్
విసత్ృత సాథ్యిలో కనిపిసేత్, కొనిన్ బయటకు తెలీకుండానే పరస్నల లెవెలోల్ ఉండిపోతాయి.
అంతమాతార్నా అది ఉపేకిష్ంచాలిస్న విషయం ఏమాతర్మూ కాదు. మనిషి తన మనుగడ కోసం,
మానసిక నైతిక ఆలంబన కోసం ఏరాప్టు చేసుకునన్ మతమూ దేవుడూ అనన్ భావనలు, సాటి
మనిషిని కబళించే విషంగా మారిపోయినపుడు ఎవరు దికుక్? అటువంటి పరిసిథ్తులోల్ మానవతవ్ం
నిండిన మనుషులో, మతం లేని నాయ్యసాథ్నాలో జోకయ్ం చేసుకోవలసిన అవసరం తపప్దు.
మతం అంటే నమమ్కం లేని, నాయ్యమే తన దేవుడని నమేమ్ ఒక మహిళా నాయ్యమూరిత్.
మతం కోసం, మతవిశావ్సాల

కోసం

కొడుకు పార్ణాలనే పణంగా పెటిట్న తలిల్దండుర్లు.

లుకేమియాతో బాధపడుతునన్ కొడుకుకి అతయ్వసరమైన చికితస్ను మతం అనుమతించదని
నిరాకరించినపుడు ... పేషేంటే తమ దైవం అనీ, వైదయ్మే తమ పార్రధ్నలనీ నమేమ్ డాకట్రుల్, తమకు చేతనయి కూడా మూఢవిశావ్సాలకు ఓ
పార్ణానిన్ బలివవ్డానికి తమలోని మానవతవ్ం అంగీకరించని వాళుళ్ ... చటాట్నిన్ ఆశర్యిసేత్, మతాలకు అతీతమైన చటాట్లు ఏం తీరుప్
చెపాప్లి? వయ్కిత్ పార్ధమిక హకుక్లని గౌరవించాలా, లేకపోతే మతం కనాన్ మనిషి ముఖయ్మని చెపుతాయా? మనిషి తయారు చేసుకునన్ చటాట్లే
మనిషికి నాయ్యం చెయయ్డంలో అవరోధంగా నిలబడిన పరిసిథ్తులోల్ ఎవరేం నిరణ్యాలు తీసుకునాన్రు? ఆ నిరణ్యాలు ఎకక్డికి దారితీసాయి
అనేది Ian McEwan వార్సిన The Children Act పుసత్కం కథ.
ఏభైతొమిమ్దేళళ్ ఫియోనా (Fiona Maye) బిర్టీష హైకోరట్ లో ఫేమిలీ విభాగపు జడజ్. ఆమెకు మతమూ, దేవుడూ అంటే పెదడ్గా
నమమ్కం లేదు. ఏ కేసులో అయినా మంచీచెడూ ఆలోచించి, తన మనసాస్కిష్కి అనుగుణంగా తీరుప్ చెపుతుంది. ఆమె అనుభవం, జాఞ్నం,
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నాయ్యనిరణ్యంలో పరిపూరణ్తవ్ం తెలిసిన అందరూ ఆమెను ఎంతో గౌరవిసాత్రు. ఆమె ఎంతో సంకిల్షట్మయిన కేసులోల్ కూడా ఆమె ఇచేచ్
తీరుప్లు దేశవాయ్పత్ంగా చెపుప్కుంటారు. ఆమె దగగ్రకు ఏ కేసు వచిచ్నా నాయ్యం జరగాలిస్నవాళళ్కు నాయ్యం జరిగితీరుతుందని అందరూ
ఏకగీర్వంగా అంగీకరిసాత్రు. తొందరలోనే ఆమెను హైకోరట్ కౌనిస్ల కి నామినేట చెయయ్బోతునాన్రనే వారత్లూ వినిపిసుత్నాన్యి. ఆమె భరత్ జాక,
ఒక యూనివరిస్టీలో పొర్ఫెసర. ఇదద్రూ చాలా అనోయ్నయ్మయిన జంట. వాళళ్కు పెళళ్యి 35 ఏళళ్యినా పిలల్లు లేరు. వయసులో ఉనన్పుప్డు
కెరీరోల్ ఎదిగే పర్యతాన్లోల్ ఆమెకు ఆ లోటు తెలియకపోయినా, అది తెలిసేవచేచ్సరికి సమయం మించిపోయింది. అంత బిజీ జీవితంలోనూ
ఆమెను ఆ లోటు అపుప్డపుప్డూ బాధిసుత్ంటుంది.
ఆమె వృతిత్లో భాగంగా ఎనోన్ కుటుంబ సమసయ్లతో కేసులు వసుత్ంటాయి. ముఖయ్ంగా తలిల్దండుర్ల గొడవల మధయ్ నలిగిపోయే
పిలల్ల విషయంలో ఆమెకు పర్తేయ్కమయిన శర్దధ్. సాధారణంగా ఆమె కేసులోల్ తీరుప్ ఇచేచ్టపుప్డు తలిల్దండుర్ల ఎమోషనస్ కనాన్, పిలల్లకు యేది
మంచి అనుకుంటుందో ఆ నిరణ్యం వైపు మొగుగ్తుంది. ఆమె సునిన్తమనసుక్రాలు కావటంతో, కొనిన్ కేసులోల్ ఆమె తీసుకునన్ నిరణ్యాలు
చాలారోజులు ఆమెను వెంటాడేవి. అయినా ఆమెకు తను ఎనోన్ నిరాశాపూరితమైన కేసులకు కూడా నాయ్యం చెయయ్గలిగినందుకు, ఆమెకు
వృతిత్ జీవితం సంతృపిత్గానే ఉండేది. పగలంతా కోరట్ పనులు, సాయంతర్ం అయేయ్టపప్టికి బిజినెస డినన్రుల్, పారీట్లు, కేసులకి సంబంధించిన
పేపరుల్ తయారుచేసుకోవడం, అలసిపోయి పడుకోవడం...జీవితం దాదాపు యాంతిర్కంగా ఉంది.
అది 2012 వ సంవతస్రం, జూన నెల, ఒక ఆదివారం రోజు. అపప్టికి కొనిన్ వారాల ముందు ఆమె ఒక కిల్షట్మయిన కేసులో తీరుప్
చెపాప్లిస్ వచిచ్ంది. ఒక కేథలిక దంపతులకు ఒకటే మొండెం రెండు తలలతో సయామీ కవలలు పుటాట్రు. ఒక బిడడ్కు సవ్తంతర్ంగా
బర్తకడానికి అవసరమైన కొనిన్ ముఖయ్మయిన అవయవాలు లేవు. రెండవ బిడడ్ మీద ఆధారపడి మొదటి బిడడ్ జీవంతో ఉనాన్డు. అయితే
మొదటిబిడడ్ పరిసిథ్తి కూడా రోజురోజుకీ కీష్ణిసుత్ంది. అయితే అలా ఎనాన్ళోళ్ జరగదనీ, వెంటనే ఆపరేషన చేసి ఇదద్రినీ విడదియాయ్లని డాకట్రుల్
చెపాప్రు. అలా విడదీసేత్ మొదటిబిడడ్ వెంటనే చనిపోతాడు. అలా వదిలేసేత్ తొందరలోనే ఇదద్రూ చనిపోతారు. కాబటిట్ ఒకక్రినైనా బర్తికించడం
తమ ధరమ్ం అని డాకట్రుల్ అలోచించి, తలిల్దండుర్లకి నచచ్చెపాప్లని చూసారు. అయితే తలిల్దండుర్లు అలా దేవుడి నిరణ్యించినదానికి
వయ్తిరేకంగా చెయయ్డానికి తమ మతధరమ్ం ఒపుప్కోదనీ, ఆయన ఎలా నిరణ్యిసేత్ అలాగే జరుగుతుందనీ ఆపరేషన చెయయ్డానికి
అనుమతివవ్లేదు. డాకట్రుల్ చూసూత్ చూసూత్ ఇదద్రినీ అలా చావనివవ్లేక, ఆపరేషన చెయయ్డానికి అనుమతివవ్మని కోరట్ లో ఎపీల చేసారు. ఆ
కేస లో తీరుప్ ఇవావ్లిస్ంది ఫియోనానే. తలిల్దండుర్ల మతపరమైన నమమ్కాలకనాన్ పిలల్ల కేష్మం ముఖయ్మని తలిచిన ఫియోనా, ఆపరేషన
చెయయ్డానికి అనుమతి ఇచిచ్ంది. అయితే దానివలన ఒక బిడడ్ పార్ణం నిలిచినా, రెండవ బిడడ్ జీవితానిన్ తనే అంతం చేసిందనన్ బాధ ఆమెను
కలిచివేసింది. తనకు బిడడ్లు లేకపోవడం వలల్నే తను ఆ కఠిన నిరణ్యానిన్ తీసుకోగలిగిందా అని ఆలోచించింది. ఆరోజు నుంచీ ఆమెకు
మనశాశ్ంతి లేకుండా పోయింది. ఖాళీగా ఉనన్ పర్తీ నిముషం అదే ఆలోచన ఆమెను భాదిసోత్ంది.
పై సంఘటన జరిగి కొనిన్ వారాలు గడిచినా ఆమె మనసు ఇంకా ఆ సంఘరష్ణ నుండి కోలుకోలేదు. మరునాడు తీరుప్ చెపాప్లిస్న ఓ
కేసు గురించిన పేపరుల్ తయారు చేసుకుంటోంది. ఈలోగా జాక వచిచ్ నీతో మాటాల్డాలి అనాన్డు. ‘నాకు అరవయేయ్ళుళ్ వచాచ్యి. నాకింకా
ఎంత జీవితం మిగిలుందో తెలీదు. పునరజ్నమ్లూ వాటి గురించీ నాకు తెలీదు. జీవితం ముగిసిపోయేలోగా ఒక మహతత్రమైన పేర్మానుభావం
పొందాలని నాకు చాలా కోరికగా ఉంది. నీమీద నాకు ఎపప్టిలానే పేర్మ ఉంది. మన భారాయ్భరత్ల సంబంధంలో ఏమీ మారుప్ ఉండదు. కానీ
ఒకక్సారి ఆ అనుభవం పొందాలని ఉంది, అది కూడా నీ అనుమతితోనే. నీకు తెలీకుండా చెయాయ్లనన్ది నా ఉదేద్శయ్ం కాదు’ అనాన్డు. తన
కొలీగ ముపప్యేయ్ళళ్ మెలనీ మీద తనకి ఆకరష్ణగా ఉందనీ, ఆమెకు కూడా తనంటే ఇషట్ం ఉనన్టుట్ కూడా

చెపాప్డు.

ఫియోనాకి

మతిపోయింది. అతనా ఉదేద్శయ్ం మారుచ్కోకపోతే ఇలుల్ వదిలి వెళిళ్పోవచచ్నీ, అతని పిచిచ్ ఆలోచనలను సహించే ఉదేద్శయ్ం తనకి లేదనీ తెగేసి
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చెపిప్ంది ఫియోనా. కొంత వాదన తరువాత అతను తన సూటేక్స సరుద్కుని ఇంటోల్ నుంచి వెళిళ్పోతుంటే, ఆమె నిశేచ్షుట్రాలయి
నిలబడిపోయింది.

సహజంగా అతను మంచి మనసునన్వాడు. ఏనాడూ ఆమెను కషట్ పెటేట్ పని చెయయ్లేదు. ఇదద్రూ ఎంతో పేర్మగా

ఉండేవారు. ఇపుడు సడన గా అతనికేం అయియ్ందో , ఆలోచనలు ఎందుకు పెడదారి పటాట్యో ఆమెకు అరధ్ం కాలేదు. అనేన్ళల్ కాపురం
తరువాత వేరే సతరీతొ పేర్మానుభవం కోసం ఆమెను కాదనుకుని వెళిల్పోవడంతో ఆమెకు అవమానం, దుఃఖం కలిగాయి.
ఫియోనా ఇంకా ఆ షాకోల్ ఆలోచిసూత్ ఉండగానే, ఆమె కల్రక్ పాలింగ ఫోన చేసాడు. ఒక ఆసుపతిర్ నుంచి ఎమరెజ్నీస్ హియరింగ
కోసం ఒక కేస వచిచ్ందనీ, మరునాడే కోరుట్లో ఆమె ఆ కేసు తీరుప్ చెపాప్లిస్ ఉంటుందని చెపిప్, ఆ కేస వివరాలు చెపాప్డు. పదిహేడేళళ్ ఏడమ
(Adam Henry) హైసూక్లోల్ చదువుకుంటునన్ పిలాల్డు. అతని కుటుంబం Jehovah’s Witness అనే మతానిన్ అనుసరిసాత్రు. ఏడమ
లుకేమియాతో బాధపడుతూ, పర్సుత్తం చాలా పర్మాదకరమయిన పరిసిథ్తిలో ఆసుపతిర్లో ఉనాన్డు. వెంటనే రకత్మారిప్డి చెయయ్కపోతే పరిసిథ్తి
విషమిసుత్ందని డాకట్రుల్ చెపిప్నా తలిల్దండుర్లు దానికి ఒపుప్కోలేదు. బైబిల లో ‘శరీరంలో రకాత్నిన్ వేరే మనిషి రకత్ంతో గానీ, జంతు రకత్ంతో
గానీ కలపడం మహాపాపం‘ అని చెపప్బడిందట. వారికి ఏడమ ఒకక్డే సంతానం. అయినా కొడుకు పార్ణాల కనాన్, మతానికి విరుదధ్ంగా
నడుచుకుంటే చరచ్ నుంచీ, సమాజం నుంచీ తమని వెలేసాత్రేమో అనన్ భయమూ, మతం మీద మూఢభకీత్ వాళళ్ని డామినేట చేసుత్నాన్యి.
అనిన్టికనాన్ విచారకరమైనది ఏంటంటే ఏడమ కూడా చికితస్ను వయ్తిరేకిసుత్నాన్డు. అతని మీద కూడా తలిల్దండుర్ల మతనమమ్కాలూ,
మతపెదద్ల బోధలూ విపరీత పర్భావం చూపిసుత్నాన్యి. మతం కోసం, నమమ్కాల కోసం తన పార్ణం వదులుకోడం వీరధరమ్ం అనీ, ఆ
అవకాశం తనకి రావడం దేవుని నిరణ్యం అనన్ భావన అతనిలో బలంగా ఏరప్డింది. ఆసుపతిర్లో ఎందరు ఎనిన్ విధాల నచచ్చెపప్ బోయినా
ముగుగ్రూ వినలేదు.
ఏడమ మేజర కావడానికి ఇంకా మూడు నెలల టైం ఉంది. అది దాటితే ఎవరూ అతని అనుమతి లేకుండా ఏమీ చెయయ్లేరు.
ఇపుప్డయితే మైనర కాబటిట్ పర్భుతవ్ం జోకయ్ం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆ అవకాశానిన్ ఉపయోగించుకుని ఆ పిలాల్డి పార్ణాలిన్ రకిష్ంచాలని
అతని డాకట్రుల్ నిరణ్యించుకుని, ఆసుపతిర్ తరపున కోరుట్లో ఎమరజ్నీస్ తీరుప్ కోసం పిటీషన పెటాట్రు. రెండు రోజులు దాటితే పేషంట ని
రకిష్ంచగలిగే అవకాశం చాలా చాలా తకుక్వని డాకట్రుల్ ఆ పిటీషనోల్ చెపాప్రనీ, అందువలల్ వెంటనే తీరుప్ చెపాప్లిస్ ఉంటుందని చెపాప్డు
పాలింగ. అతనితో మంగళవారం మధాయ్నం రెండు గంటలకు కేస హియరింగ కు పెటట్మనీ, మరునాడు సాయంతార్నికలాల్ డాకట్రల్ను వాళళ్
తరపున పేపరుల్ కోరుట్కు పంపించమనీ, ఏడమ తరపున గారిడ్యన లాయర ను ఏరాప్టు చెయయ్మనీ చెపిప్ంది. హాసిప్టల వాళళ్తో, కేస
విషయం పేరెంటస్ కు తెలియచేసి, కావాలంటే వాళళ్ తరపున అపీల చేసుకోవచచ్ని చెపప్మని చెపిప్ంది. కేస హియరింగ సమయంలో ఏడమ
ను టీర్ట చేసుత్నన్ సెప్షలిసట్ సేట్టెమ్ంటస్ ముఖయ్మని వాళళ్కు చెపప్మని కూడా చెపిప్ంది.
మరుసటి రోజు ఆమె కోరుట్లో తీరుప్ చెపాప్లిస్న కేసులు చూసుకుంటుంది, కానీ ఒకక్ నిముషం ఖాళీ దొరికినా భరత్ పర్వరత్న,
తిరసాక్రం గురొత్చిచ్ బాధపెడుతూనే ఉనాన్యి. ఆ కోపంలో తమ అపారెట్మ్ంట మెయింటెననస్ చూసే ఏజెనీస్కి ఫోన చేసి, వెంటనే ఇంటికి కొతత్
తాళాలు మారచ్మని చెపిప్ంది. మధయ్ మధయ్లో భరత్ నుంచి ‘తను తొందర పడాడ్ను, నీకోసం తిరిగి వచేచ్సుత్నాన్ను’ అని ఏమనాన్ ఈమెయిలో,
టెకస్ట్ మేసేజో వసుత్ందని ఆశగా చూసుకుంటూనే ఉంది. అయితే ఒకవేళ అతనలా తిరిగి వసేత్ తనేం చెయాయ్లి అనన్దీ ఆమెకు సప్షట్ంగా
తెలీటంలేదు. ఎలాగో రోజు గడిచి, ఇంటికి వచిచ్ంది. ఇంటోల్ ఒంటరితనం బాధపెడుతుంటే, భరత్ గురించి ఆలోచిసూత్, మరునాటి ముఖయ్మైన
కేసులు గురొత్చిచ్ బలవంతంగా నిదర్పోయింది.
మంగళవారం ఉదయం కోరుట్కు రాగానే పాలింగ, ఆరోజు తీరుప్ చెపప్బోయే ఏడమ కేస పర్జలోల్ చాలా ఆసకిత్ కలిగించిందనీ, రాతిర్కి
రాతిర్ ఏడమ నూ అతని పేరెంటస్ నీ పతిర్కలనీన్, ఇంటరూవ్య్లు చేసి ఫొటోలతో సహా పర్చురించాయనీ, కేసు తీరుప్ కవర చెయయ్డానికి అనిన్

øöeTT~

కౌముది

Ç~ 100e dü+∫ø£

@|æÁ˝Ÿ 2015

www.koumudi.net

162
4

పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

మీడియాల నుండీ రిపోరట్రస్ వసుత్నాన్రనీ చెపాప్డు. ఫియోనా ఉదయం చూడాలిస్న కేసులు పూరిత్ చేసుకుంది. మధాయ్నం సెషన మొతత్ం ఏడమ
కేస కోసం కేటాయించారు. లంచ టైములో కేసు వివరాలు అనీన్ మరోసారి చూసుకుంది. ఆమె నిరణ్యం మీద ఒక మనిషి చావుబర్తుకులు
ఆధారపడి ఉనాన్యి. ఆ కేస విషయంలో ఎలా పొర్సీడ అవాలో అపప్టికే ఆమె ఒక అవగాహనకి వచిచ్ంది. కోరుట్ హాలోల్ కేస హియరింగ
మొదలయింది. హాలోల్ ఒకవైపు హాసిప్టల తరపున డాకట్రుల్ వాళళ్ పర్ధాన లాయర బెరన్ర, అతని వకీళుళ్; ఒకవైపు ఏడమ కోసం పర్భుతవ్ం
ఏరాప్టు చేసిన CAFCASS (Children and Family Court Advisory and Support Service) మెంబర అయిన లాయర
జాన, అతని వకీలు, ఇంకో CAFCASS మెంబర సోషల వరక్ర మరీనా; ఇంకోవైపు ఏడమ తలిల్దండుర్లు, వాళళ్ లాయర లెసీల్, వారి
వకీళుళ్; మీడియా రిపోరట్రస్ తో రూమ నిండిపోయింది. ఎకుక్వ టైం లేనందున అనిన్ పారీట్లనీ ముఖయ్మయిన వివరాలతో వాళళ్ వాదనలు
వినిపించమని అడిగింది ఫియోనా.
మొదట లాయర బెరన్ర హాసిప్టల తరపున కేస వివరాలు చెపాప్డు. ‘ఏడమ నెలరోజుల కిర్తం అకసామ్తుత్గా కడుపునొపిప్తో
హాసిప్టలోల్ జాయినయినపుడు, అతనికి కేనస్ర ఉందని కనుకుక్నాన్రు. సాధారణంగా కేనస్ర కు వాడే కొనిన్ మందులతో టీర్టెమ్ంట ఇసుత్నాన్రు.
అయితే అతని శరీరం ఇమూమ్య్నిటీని కోలోప్డం వలల్, మందులు పనిచేయయ్కపోడమే కాకుండా అతని పరిసిథ్తి దిగజారిపోయింది. అతని రకత్ం
సవ్యంగా రోగనిరోధకకణాలను తయారుచేసుకునే పరిసిథ్తి దాటిపోయింది. దానికి పరిషాక్రం రకత్మారిప్డి, అయితే అది వారి
మతనమమ్కాలకు విరుదధ్మవడం వలన నిరాకరిసుత్నాన్రు. అది తపప్ మిగతా చికితస్లనీన్ సరిగానే చెయియ్నిసుత్నాన్రు’ అని చెపాప్డు. డాకట్రుల్
ఇంకేం చికితస్లు చేసుత్నాన్రో వివరాలు అడిగి నోట చేసుకుంది ఫియోనా. తరువాత హాసిప్టల తరపున హెమటాలజిసట్ డా. కారట్ర
మాటాల్డుతూ ‘ఏడమ రకత్కణాల సంఖయ్ రోజురోజుకీ ఎలా దిగజారిపోతుందో వివరించి, అపప్టికే పర్మాదకరమయిన పరిసిథ్తికి చేరుకుందనీ,
ఇంకో రోజు గడిసేత్ ఏం చేసినా పర్యోజనం ఉండదనీ’ వివరించాడు. తనకే గనక అధికారం ఉండుంటే మొదటే రకత్మారిప్డి చేసి ఉంటే
కోలుకోడానికి తొంభై శాతం అవకాశం ఉండేదనీ, ఈ పరిసిథ్తులోల్ చేసినా అవకాశాలు చాలా తకుక్వయిపోయాయని బాధపడాడ్డు. ఈ చికితస్
చెయయ్కపోవడం వలన ఏం జరుగుతుందో ఏడమ కు తెలుసా అని అడిగిన ఫియోనాతో, ‘తనకు చనిపోతాడని తెలుసు, అయితే అది ఎంత
దురభ్రమయినదో అతని ఊహకు కూడా అందదు. అతనిని భయపెటట్లేక మేమేవవ్రమూ వివరంగా చెపేప్ ధైరయ్ం చెయయ్లేదు’ అని చెపాప్డు.
కోరట్ కోసం దానిన్ వివరించమని అడిగింది ఫియోనా అడిగింది. ‘అతనికి తొందరలోనే ఊపిరి తీసుకోడం కూడా కషట్మవుతుంది. సప్రశ్
పోతుంది, మూతర్పిండాలు పనిచెయయ్టం ఆగిపోతుంది. బెర్యిన డేమేజ జరగొచుచ్. ఇంటరన్ల బీల్డింగ రావొచుచ్. దృషిట్ పోవచుచ్. ఇంకా
చాలా కాంపిల్కేషనస్ రావొచుచ్. అతనికి చావు అనివారయ్మే కావొచుచ్, కానీ ఈరకమైన చావు అతనికే కాదు, చూసే మాకు కూడా నరకం. రోజూ
ఎందరో పేషెంటస్ కి గేలనల్ కొదీద్ రకత్ం ఎకిక్సాత్ం. ఒక పేషంట ని చూసూత్ చూసూత్ చావనివవ్డం అనేది మా అందరికీ ఎంతో బాధగా ఉంది’
అని వివరించాడు. అతని ఫర్సేట్ర్షణ చూసేత్ అసలు ఈ వాదనలూ తీరుప్లూ పకక్కి తోసి, ఏడమ కాలర పటుట్కుని ఈడుచ్కెళిళ్ చికితస్
చెయాయ్లనన్టుట్ కనిపిసుత్నాన్డు. అతను ఆ వివరణ అంతా కూడా జడజ్ వైపు కాకుండా, ఏడమ పేరెంటస్ ని చూసూత్ చెపాప్డు. అపప్టికయినా
వాళళ్లో కదలిక వసుత్ందేమో అని ఆశ పడాడ్డు కానీ, వాళుళ్ మొహంలో ఏం ఫీలింగస్ చూపించకుండా కూరుచ్నాన్రు.
పేరెంటస్ తరపు లాయర లెసీల్, డా. కారట్ర ను కార్స –ఎకాజ్మిన చెయయ్డానికి వచాచ్డు. ‘మెడికల టీర్టెమ్ంట నిరాకరించడం మనిషికి
పార్ధమిక హకుక్ అనీ, దానిన్ కాదని చికితస్ చెయయ్డం ఆ హకుక్ని ఉలల్ంఘించడం అనీ, దౌరజ్నయ్ం కూడా అనీ మీకు తెలుసనుకుంటాను.
ఏడమ మేజర అవడానికి అతి దగగ్రలో ఉనాన్డు. అతను తన హకుక్ని వివేకంతోనూ, సప్షట్తతోనూ తెలియచేసాడని మీకనిపించడంలేదా?’
అని అడిగాడు. దానికి సమాధానంగా కారట్ర ’అతను మేజర అవడానికి ఒకక్ రోజు మాతర్మే టైమునాన్ సరే, ఈరోజుకి ఇంకా మైనరే. తను
వెలిబుచిచ్న అభిపార్యాలు నమమ్కాలూ అతనివి కావు. అవి అతని తలిల్దండుర్లవీ, వాళళ్ మతబోధలనుంచి గర్హించినవీ. వాటికోసం అతను
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పార్ణం బలి చేసుత్నాన్డు’ అనాన్డు. తరువాత జాన రకత్మారిప్డి వలల్ కూడా వేరే జబుబ్లు వచేచ్ అవకాశం, డాకట్రల్ అనుభవం, ఆ పార్సెస లో
వాళుళ్ తీసుకునే జాగర్తత్లూ, చేసే పరీక్షల గురించీ చాలా పర్శన్లు వేసి, ‘దాని వలల్ కూడా రిసక్ ఉనన్పుప్డు, ఇపుడు రకిష్సాత్మని మీరు
రకత్మారిప్డి చేయటం అవివేకం అని’ తేలేచ్సాడు. డా. కారట్ర వాటనిన్టికీ సంయమనంతో జవాబు చెపిప్, ‘ఈ కేసులో మాతర్ం అది అవివేకం
కాదు’ అని చెపాప్డు.
తరువాత ఏడమ తరపు లాయర జాన, డా.కారట్ర ని ‘నువువ్ ఏడమ కు పరిసిథ్తి వివరంగా చెపిప్, బల్డ మారాచ్లని చెపాప్వా? అతను
నిరాకరించినపుడు అతని అభిపార్యం సప్షట్ంగా ఉందా, లేక అతని పరిసిథ్తి వలల్ అసప్షట్ంగా, అనిశిచ్తంగా ఉందా?,‘అతని వయసు కరెకాట్గ్
నీకు తెలుసా? అతనికి రకత్మారిప్డి చికితస్లో ఎంత అనుభవం ఉంది?’ లాంటి పర్శన్లు వేశాడు. డా. కారట్ర అనిన్టికీ జవాబు చెపిప్, తనకి ఆ
చికితస్ చెయయ్డంలో పాతికేళళ్ అనుభవం ఉందనీ, ఇందులో రిసక్ ఈకేసులో చికితస్ చెయయ్కపోతే కలిగే దానితో పోలిసేత్ అతిసవ్లప్ం’ అని
చెపాప్డు.
తరువాత ఏడమ తండిర్ కెవిన వంతు. లాయర బెరన్ర పర్శన్లడుగుతుంటే కెవిన జవాబులు చెపప్సాగాడు. ఏడమ పుటిట్న కొతత్లో
వాళుళ్ పడడ్ కషాట్లు, పేదరికం, తాగుడికి బానిసవడం, ఉదోయ్గం పోవడం...తరావ్త ఒక చరచ్ నుండి వచిచ్న బోధకుల వలల్ యెహోవా విటెన్స
తెగ వైపు ఆకరిష్తులవవ్డం, నెమమ్దిగా కషాట్లు తీరి సంతోషంగా ఉండటం, సొంత వాయ్పారం పెటుట్కోడం... ఇలా వాళుళ్ ఆ మతానిన్
ఆశర్యించిన తరువాత జీవితంలో ఎంత శాంతి కలిగిందో, ఎలా సిథ్రపడాడ్రో చెపాప్డు కెవిన. కొడుకు గురించి చెపేప్టపుప్డు ఎంతో గరవ్ంగా
మాటాల్డాడు. కొడుకుకి చినన్ వయసులోనే మతధరామ్లు అనీన్ తెలుసుననీ, వాటికి విరుదధ్ంగా అతను పర్వరిత్ంచడనీ, ‘ఒకవేళ ఏడమ తనకి ఈ
చికితస్ కావాలనుకుంటే మాతర్ం, మాకు ఇషట్ం లేకపోయినా సరే అడుడ్చేపేప్వాళళ్ం కాదు’ అనాన్డు. కొడుకు చనిపోతాడని తెలిసీ మీకు దుఃఖం
లేదా అని అడిగితే, కాసేపు మౌనంగా ఉండి నెమమ్దిగా ‘అతని విశావ్సానికి ఫలితంగా, ఖచిచ్తంగా సవ్రగ్ంలో చోటుంటుందని అతనికి తెలుసు’
అని చెపాప్డు. అపుడపుడూ మీ చరచ్ నుండి కొందరు మతపెదద్లు ఏడమ దగగ్రికి వచిచ్, ‘మతనిబంధనలకి విరుదధ్ంగా పర్వరిత్సేత్ యెహోవా
ఆగర్హిసాత్డనీ, అతని కుటుంబం వెలివెయయ్బడుతుందనీ, అతని నిరణ్యం వలల్ అందరికీ మతం పటల్ విశావ్సం పెరుగుతుందనీ’ అతను మనసు
మారుచ్కోకుండా బోధలు చేసి వెళుతునన్ది నిజమేనా, అని అడిగాడు బెరన్ర. వాళళ్ వలల్ ఏడమ కు సాంతవ్న కలుగుతుంది తపప్, ఏ ఇబబ్ందీ
లేదని చెపాప్డు కెవిన. బెరన్ర అడిగిన కొనిన్ పర్శన్లకు జవాబుగా ‘ ఈ దేహానిన్ మనకి ఇచిచ్ందీ, తిరిగి తీసుకునేదీ యెహోవా. కాబటిట్ ఆయన
నిరణ్యానిన్ కాదనడానికి హకుక్లేదు. ఆయనిచిచ్న జీవితంలాగే, శరీరంలో రకత్ం కూడా పవితర్మైనది, విలువైనది. దానిన్ కలుషితం
చెయయ్కూడదు’ అనిచెపాప్డు. బెరన్ర మతమూ మూఢనమమ్కాల గురించి ఇంకొనిన్ పర్శన్లు అడిగి తన కార్స –ఎకాజ్మినేషన ముగించాడు.
ఫియోనాకు కెవిన లో ఓ రకమైన అమాయకతవ్ం, బోళాతనం కనిపించాయి.
తరువాత ఏడమ తరపున సోషల వరక్ర మరీనా మాటాడుతూ ‘ఏడమ చాలా తెలివైన పిలాల్డు. అతనికి ఈ వయసులోనే బైబిల
మొతత్ం తెలుసు. బోధనలనీన్ తెలుసు. మతవిశావ్సం కోసం సంతోషంగా పార్ణాలు వదులుకోడానికి అతను సిదధ్ంగా ఉనాన్డు.’ అని చెపిప్, కోరట్
కోసం అతను పంపిన సందేశం ‘నేను సవ్ంతర్తుడిని. నా తలిల్దండుర్ల నిరణ్యానికి అతీతంగా, నా సవ్ంతనిరణ్యాలు తీసుకోగలిగే శకిత్
నాకుంది’ అని చదివి వినిపించింది. ‘కోరట్ ఏ నిరణ్యం తీసుకోవాలని నువువ్ ఆశిసుత్నాన్వు అని ఫియోనా అడిగినదానికి, ఆమె ‘మతం కోసం
ఓ చినన్పిలాల్డు పార్ణాలు పోగొటుట్కోకూడదని నేను ఆశిసుత్నాన్ను’ అని ముగించింది. దానితో అందరి కార్స-ఎకాజ్మినేషనస్ ముగిసాయి.
అందరూ వాళళ్ చివరి పర్తిపాదనలు వినిపించడమే మిగిలింది.

“A child, that is, a person under sixteen, may consent to his or her own medical treatment, if and

when the child achieves sufficient understanding and intelligence to understand fully what is proposed.”
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బెరన్ర లేచి తన పర్తిపాదనను ఇలా వివరించాడు. “మొదటగా ఇంతకు ముందు ఇటువంటి కేసులో ఇచిచ్న తీరుప్లో ఫేమిలీ మెడికల
లా లో చేరచ్బడడ్ Gillick Competence అనేది ఇలా చెపుతుంది. ‘పదహారేళల్కు లోపునన్ పిలల్లు, తగినంత అవగాహనా జాఞ్నం కలిగి ఉండి
– తమ ఆరోగయ్ పరిసిథ్తి, పర్తిపాదించిన టీర్టెమ్ంట, దాని పరయ్వసానాలను పూరిత్గా అరధ్ం చేసుకోగలిగే వివేకంతో ఉనన్పుప్డు – తమ
పేరెంటస్ అనుమతి లేకపోయినా తమకు చికితస్ అనుమతించే హకుక్ పొందుతారు.’ ఈ చటట్ం పర్కారం ఏడమ తన నిరణ్యానికి అరుహ్డని
చెపొప్చుచ్. అయితే అది అతనికి తన పరిసిథ్తి పటల్ పూరిత్ అవగాహన ఉనన్పుడే చెలుల్తుంది. డాకట్రుల్ చెపిప్న పర్కారం అతనికి తను చనిపోతాడనే
తపప్, ఆ చావు ఎటువంటి నరకానిన్ చూపిసుత్ందీ అనేది కానీ, ఇపుడే చావకపోయినా కలిగే సైడ ఎఫెకట్స్ గురించీ గానీ పూరిత్గా అవగాహన
లేదు. అతనికి ఉనన్ది నమిమ్న మతం కోసం తాను వీరమరణం పొందుతాను అనన్ ఒక రొమాంటిక ఊహ మాతర్మే. అతనికి పూరిత్ నిజాలు
చెపితే అతని నిరణ్యం మీద ఉంటాడనీ చెపప్లేము. కాబటిట్ అతను ఆ చటట్ం పర్కారం అతని కోరికని మనిన్ంచడానికి కుదరదు. రెండవది,
ఒకవేళ అతనికి ఆ అరహ్త ఉంది అనుకునాన్, ఆ చటట్ం కేవలం చికితస్కు అనుమతినించే హకుక్ని మాతర్మే ఇచిచ్ంది గానీ, పార్ణాంతకమైన
పరిసిథ్తులోల్ చికితస్ను నిరాకరించడానికి కాదు. మూడవది , రకత్మారిప్డి వలన సైడ ఎఫెకట్స్ కలిగే ఛానస్ చాలా చాలా తకుక్వ. దానితో పోలిసేత్
చికితస్ చెయయ్కపోవడం వలల్ కలిగే నషట్మే అధికం. చివరగా, ఏడమ కు తన సవ్ంత మతమూ విశావ్సాలు అంటూ ఏమీ లేవు. అవనీన్ అతను
పర్సుత్తానికి తన తలిల్దండుర్ల సహవాసంలో గర్హించినవే. ఈ మూఢ విశావ్సాలనీన్ అతనికి ఈ పెదద్లందరి దావ్రా నూరిపోయబడడ్వే తపప్
అతని సవ్ంతం కాదు. మనందరమూ కూడా ఒకపుప్డు టీనేజోల్ చాలా సిలీల్ విశావ్సాలను కలిగి ఉనన్వాళళ్మే. వాటిని ఇపుప్డు తలుచుకుంటే
మనకే సిగుగ్ కలుగుతుందనన్ సంగతి అందరికీ తెలుసు. కాబటిట్ వీటనిన్టినీ పరిగణలోకి తీసుకుని హాసిప్టల కు చికితస్ చెయయ్డానికి
అనుమతివావ్లని కోరుకుంటునాన్ను.”

“Courts should be slow to intervene in the interests of the child against the religious principles of
the parents.”

పేరెంటస్ తరపున లాయర లెసీల్ “ఏడమ వయసుకి మించిన తెలివితేటలూ అవగాహనా ఉనాన్యని అతనితో మాటాల్డినవారెవరైనా
ఒపుప్కుని తీరుతారు. కాబటిట్ ఒక వయ్కిత్ పూరిత్ అవగాహనతో తీసుకునన్ నిరణ్యంలో, మేజర అవడానికి కేవలం మూడునెలలు తకుక్వ అనే
కారణం వలన కోరట్ జోకయ్ం చేసుకోకూడదు. పలుమారుల్ అతను సప్షట్తతో చెపిప్న అతని నిరణ్యం పెదద్వాళుళ్ చెపిప్నదానికి తీసిపోదు. ఈ
సందరభ్ంగాలో వచిచ్న 1969 ఫేమిలీ లా సంసక్రణ శాసనంను గురుత్ చేసుత్నాన్ను. ‘ పదహారేళుళ్ నిండిన మైనర కు, అతని అనుమతిపతర్ం
లేని పక్షంలో బలవంతంగా చికితస్ చెయయ్డం, అతని పార్ధమిక హకుక్ని ఉలల్ఘించడమే అవుతుంది. అది పెదద్ల పార్ధమిక హకుక్లను
తిరసక్రించిన నేరంతో సమానం.’ కొనిన్ నెలలు ముందు పుటిట్నటట్యితే అతని హకుక్లు భదర్ంగా ఉండేవి. అతను రాసే కవితవ్ం పరిణితి
చూసేత్ అతను వయసుకి మించి మానసికంగా ఎదిగాడని తెలుసుత్ంది. అతని పేరెంటస్ పూరిత్ సహకారంతో, తన సంపూరణ్మయిన వివేకంతో
తీసుకునన్ నిరణ్యానిన్ గౌరవించాలని అతను కోరుతునాన్డు.” అని చెపిప్ తన నివేదిక ముగించాడు. ఇవనీన్ వింటునన్ డాకట్ర కారట్ర ఒక పిలాల్డి
పార్ణాలతో ఆడుకుంటునన్ వారి మూరఖ్తావ్నిన్ భరించలేక అసహనంతో లేచి బయటకి వెళిళ్పోయాడు.
ఏడమ గారిడ్యన లాయర జాన “హాసిప్టల తరపు లాయరూల్, పేరెంటస్ తరపు లాయరుల్ వాళళ్ వాదనను సంయమనంతో
వినిపించారు. వాళళ్ వాదనకు సపోరట్ గా చటట్ం నుండి అవసరమయిన పాయింటల్నూ శకిత్వంతంగా పరిగణనలోకి తీసుకునాన్రు. ఏడమ
తెలివితేటలూ, మానసికపరిణితినీ సందేహించాలిస్న అవసరం లేదు. అతనికి తన మతగర్ంధాల పటల్ ఉనన్ జాఞ్నమూ తకుక్వది కాదు. అయితే
అతను మేజర కావడానికి అతిచేరువలో ఉనాన్, అతను ఇంకా మైనర అనన్ది వాసత్వం. కాబటిట్ అనిన్ విషయాలనూ పరిశీలించి అతని కోరికను
ఒపుప్కోవాలో వదోద్ అనన్ది పూరిత్గా నాయ్యమూరిత్ నిరణ్యం” అని వివరించాడు.
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

అందరి వాదనలూ వినన్ ఫియోనాకి తన నిరణ్యం ఎటో కొంచెం అరధ్మయినటుట్గా అనిపించింది. ‘ఈ కేసులోని కిల్షట్త, పర్తేయ్కమైన
అంశాల వలల్ కోరట్ నిరణ్యానిన్ చెపేప్ ముందు, ఒకసారి ఏడమ ను కలవాలని అనుకుంటునాన్ను. అతనికి మతపరమైన విశావ్సాల మీద ఉనన్
అవగాహనపై నాకు ఆసకిత్ లేదు. అతని పరిసిథ్తి మీదా, చికితస్ తిరసక్రించడం వలల్ కలిగే పరిణామాల మీద అతనికునన్ అవగాహన మాతర్మే
నాకు ముఖయ్ం. అవే నా నిరణ్యానిన్ నిరేద్శిసాత్యి. అతనికి విషయాల పటల్ పూరిత్ అవగాహన ఉనన్ పక్షంలో అతని కోరికని తిరసక్రించే
నిరంకుశతవ్ం ఇకక్డ లేదని అతనికి

నేనే సవ్యంగా తెలియచేసాత్ను. అతని జీవితం మీద నిరణ్యానిన్ తీసుకోబోయేది నేనని అతనికి

తెలియాలి. ఇపుడు నేను మిస మరీనాతో కలిసి హాసిప్టల కు వెళిళ్, ఆవిడ సమక్షంలోనే ఏడమ తో మాటాల్డి వసాత్ను. తిరిగిరాగానే నా
నిరణ్యానిన్ తెలియచేసాత్ను. అంతవరకూ కోరట్ వాయిదా వేసుత్నాన్ను’ అని చెపిప్ంది.

If God, Poetry and Science all said the same thing, it had to be true. But not always, there can be
group of delusions.

మరీనాతో కలిసి ఏడమ ను చూసేందుకు హాసిప్టల కు వెళిళ్ంది ఫియోనా. కేనస్ర వారడ్ లోకి వెళిళ్ అకక్డి నరుస్లతో
తనెందుకొచిచ్ందో చెపిప్ంది. మరీనా ముందు తను రూమ కి వెళిళ్ అతనితో విషయం చెపిప్ వసాత్నని వెళిళ్ంది. ఈలోగా నరస్ లతో
మాటాల్డుతుంటే ‘అతను తెలివైన, చకక్ని పిలాల్డు. నువవ్యినా అతని మనసు మారుచ్’ అని బాధతో చెపాప్రు. ఈలోగా మరీనా వచిచ్
ఫియోనాని ఏడమ రూమ లోకి తీసుకువెళిళ్ంది. ఆమె లోపలి అడుగుపెడుతుండగానే ఏడమ ‘ననున్ చూడటానికి నువొవ్సాత్వని నాకు ఎందుకో
అనిపిసూత్నే ఉంది. నాకు జరగబోయే వాటి గురించి ముందే తెలుసుకునే శకిత్ ఉనన్టుట్ంది’ అంటూ ఉదేవ్గంగా మాటాల్డేసూత్ ఏదేదో
చెపప్సాగాడు. ఆమె తనని పరిచయం చేసుకుని బెడ పర్కక్న కురీచ్లో కూరుచ్ని అతని పరీక్షగా చూసింది. చికిక్ శలయ్మయిన శరీరం, కళళ్
కిర్ంద ఊదారంగులో కమిలిపోయిన పచచ్ని ఒంటి రంగు; అయినా ఆకరష్ణీయమయిన పలచ్టి మొహం, చురుకైన కళూళ్, మొహంలో
ఉటిట్పడే తెలివితేటలు... చూడగానే ఆమెను ఆకరిష్ంచి ఒక రకమయిన అభిమానం కలిగింది. మంచం నిండా పుసత్కాలూ, కాగితాలూ,
వయోలిన పేరిచ్ ఉనాన్యి. ఇదద్రూ కాసేపు రెలిజియన గురించీ, నమమ్కాల గురించీ పిచాచ్పాటీ మాటాల్డుకునాన్రు. అతను చెపిప్నవి
ఖండించకుండా, ఒపుప్కుంటూనే మృదువుగా తన అభిపార్యమూ చెపప్సాగింది. అతనిలో తెలివితేటలూ, విజాఞ్నం, చురుకుదనం, కాసత్
చిలిపిదనం ఉనాన్యనీ, జబుబ్ అతనిలోని చైతనాయ్నిన్ ఏమాతర్ం తగిగ్ంచలేదనీ గురిత్ంచింది.
ఏడమ ఉనన్టుట్ండి ‘ఇంతకీ నువువ్ నా మనసు మారిచ్, ననున్ సరైన దారిలో పెటాట్లని వచాచ్వా?’ అని అడిగాడు. దానికి ఆమె ‘నువువ్
చాలా తెలివైనవాడివనీ , వయసుకు మించి ఆలోచనాశకిత్ ఉనన్వాడివనీ కొందరనాన్రు. నువువ్ చినన్ పిలాల్డివి, నీ పేరెంటస్ నమమ్కాలతో
పర్భావితం అయి మాటాల్డుతునాన్వని కొందరనాన్రు. నీకు ఈ మొతత్ం పరిసిథ్తిపై పూరిత్ అవగాహన ఉందా లేదా అనన్ది తెలుసుకోడానికే నేను
వచాచ్ను’ అని చెపిప్ంది. అయితే నాగురించి నీకేమనిపిసుత్ంది అని అడిగాడు. ముందు రకత్మారిప్డి ఎందుకు తపుప్ అనేది నీ అభిపార్యం చెపుప్
అని అడిగితే, చాలా పరవశంతో బైబిల గురించీ అందులో నిషేధించిన వాటిగురించీ చెపాప్డు. అతనలా మాటాల్డుతుంటే ఆమెకు కోరుట్లో,
అతని తండిర్ చెపిప్న విషయాలే గురొత్చాచ్యి. ‘నీకు రకత్ం మారచ్కపోతే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? వెంటనే చనిపోకపోవచుచ్, కానీ
పాకిష్కంగా రికవర అయి రకరకాల డిజబిలిటీస తో మిగిలిపోవచుచ్. నువువ్ ఆ కోణం నుండి కూడా తెలుసుకుని ఆలోచించి నీ నిరణ్యం
తీసుకోవాలి. బర్తికునన్నాన్ళూళ్ జీవం లేకుండా మంచం మీద పడి ఉండటం నీకిషట్మేనా? దానిన్ యెహోవా హరిష్సాత్డా?’ అని అడిగింది
ఫియోనా. ఏడమ ఒకక్ క్షణం వణికి పోయాడు. అతను ఆ కోణం నుండి ఎపుడూ ఆలోచించలేదు. అయితే బింకంగా ‘ఆ పరిసిథ్తి నేను
భరించలేను. కానీ అదే రాసిపెటిట్ ఉంటే మాతర్ం దానిన్అంగీకరించక తపప్దు’ అని ఉబికి వసుత్నన్ కనీన్టిని ఆమె చూడకుండా
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తలతిపుప్కునాన్డు. ఆమె అది చూడనే చూసింది. మనసు ఆరర్ద్ం అయింది. అతను బయటకి బింకంగా ఉనాన్ భయపడుతునాన్డని ఆమెకు
అరధ్మయింది.

To take up the volin or any instrument was an act of hope, it implied a future.

ఆమె మాట మారిచ్, నువువ్ కవితవ్ం రాసాత్వట కదా, నాకు ఒకటి వినిపించు అని అడిగింది. అతను ఉతాస్హంగా చదివి
వినిపించాడు. నేను ఓ నెల నుంచీ సొంతంగా వయోలీన నేరుచ్కుంటునాన్ను, వింటావా అని అడిగి, ఒక ఐరిష పాట పేల్ చేసి వినిపించి ఎలా
ఉంది అనడిగాడు. ఆమె కూడా మంచి గాయని, పియానిసట్. ఆమెకు ఆ పాట తెలుసు. అందులోని చినన్చినన్ తపుప్లు చెపిప్, నువువ్ మళీళ్ పేల్
చెయియ్, నేను పాడతాను అని చెపిప్, అతనితో కలిసి ఆ పాట పాడింది. అతను ఎంతో సంతోషించాడు. అతని కవిత లోనూ, ఎంచుకునన్ పాట
లోనూ లీలగా ఉనన్ విషాదం ఆమెను కలవరపెటిట్ంది. అతని మనసు ఆమెకు అరధ్మయియ్ంది. ఇక తను వెళాళ్లి అని చెపిప్, ఆమెను మళీళ్
వసాత్వా అని అడిగిన అతని పర్శన్కు బదులివవ్కుండా, వెనకుక్ తిరిగి చూడకుండా వచేచ్సింది.

“As child approach the age of majority they are increasingly able to take their own

decisions concerning their medical treatment. It will normally be in the best interest of a child of
sufficient age and understanding to make an informed decision that the court should respect.”

ఫియోనా తిరిగి కోరుట్కు వచేచ్సరికి రాతిర్ తొమిమ్ది దాటింది, అయినా అందరూ ఆమె తీరుప్ కోసం వేచి చూసుత్నాన్రు. వెంటనే ఆమె

అందరినీ సమావేశపరిచి తన నిరణ్యానిన్ వివరంగా పర్కటించింది. ‘ఈ కేసులో ఉనన్ సునిన్తమైన అంశాలవలల్, ఒక నిరణ్యానికి రావటానికి
అనేక విషయాలను పరిశీలించాలిస్ వచిచ్ంది. నేను ఏడమ ను కలిసి ఒక గంట తనతో గడిపి వచాచ్ను. అతని తెలివితేటల మీద గానీ,
ఆలోచనా పరిణితి మీద గానీ, మతం పటల్ అతనికునన్ అవగాహన మీద గానీ, మానసిక ఆరోగయ్ంమీద గానీ నాకెటువంటి సంశయమూ
కలగలేదు. మతవిశావ్సాల కోసం అతను పార్ణాలు వదులుకోవడానికీ, అతని పేరెంటస్ కొడుకుని పోగొటుట్కోవడానికీ సిదధ్పడాడ్రంటే వాటి
బలమెంతో నాకు అరధ్మయియ్ంది. అయితే అతనికి రకత్మారిప్డి జరగకపోతే తరువాత ఎదురయేయ్ దుషర్ప్భావాల గురించి కానీ, ఆరోగయ్ం
కీష్ణిసుత్ంటే అతనిన్ ముంచెతేత్ బాధ గురించి కానీ అతనికి ఏమాతర్మూ అవగాహన లేదు అనన్ది నాకు అరధ్మయియ్ంది. అతనికునన్ది కేవలం
మతం కోసం చనిపోవడమనే రొమాంటిక భావనే తపప్ ఇంకేమీ కాదు. అలానే అతని మతవిశావ్సాలు కూడా అతని పేరెంటస్ దావ్రా,
మతపెదద్ల దావ్రా అతని మీద రుదద్బదినవి తపప్ అతని సవ్ంతం కాదు. ఏ నిరణ్యంలో అయినా, పిలల్ల శేర్యసుస్ మొదటి పర్యారిటీ కావాలి
అనన్ Children Act 1989 పర్కారం, నేను ఏడమ శేర్యసుస్ కోసం ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్ను. మతమూ, పార్ధమిక హకుక్లూ కనాన్
అతని శేర్యసుస్ ఇకక్డ నాకు ముఖయ్మైనవి. ఇకక్డ శేర్యసుస్ అనేది కుదుటపడబోయే ఆరోగయ్ం, కవితవ్ం మీద అతని పేర్మా, కొతత్ హాబీ
వయోలిన నేరుచ్కోవడం, అసాధారణమయిన తెలివితేటలను ఉపయోగించుకోవడం, ఆతీమ్యభరితమయిన అతని పర్వరత్న దావ్రా ఆనందానిన్
విసత్రించడం, ముందు ముందు అతని కోసం వేచి ఉనన్ పేర్మనురాగాలతో నిండిన జీవితం ... వీటనీన్టి మిశర్మంగా నేను పరిగణిసుత్నాన్ను.
అతని తలిల్దండుర్లూ, మతపెదద్లూ కలిసి అతని శేర్యసుస్కి నషట్ం కలిగే నిరణ్యానిన్ తీసుకుని దానిన్ అతనిపై రుదుద్తునాన్రని నాకు నమమ్కం
కలిగింది. కాబటిట్ ఆ నిరణ్యం నుండీ, ఆ మతం బారి నుండీ అతనిన్ రకిష్ంచాలిస్న అవసరం ఎంతో ఉందని నేను నముమ్తునాన్ను. అతని
కోరికా, వయసూ, మతవిశావ్సాలకు పూరిత్ గౌరవం ఇసూత్నే కోరట్ ఈ నిరణ్యానికి వచిచ్ంది. అతనిదీ, అతని తలిల్దండుర్ల పిటిషనస్ నిరాకరిసూత్,
వెంటనే అతనికి కావాలిస్న చికితస్ చెయయ్డానికి హాసిప్టల కి అనుమతి ఇసుత్నాన్ను. ఈ కేసులో నిరణ్యం తీసుకోడానికి అనిన్రకాలుగా
సహాయపడిన వారందరికీ నా కృతజఞ్తలు.”
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ఆ కేస తీరుప్ చెపిప్ ఫియోనా కోరట్ నుండి బయటపడేసరికి రాతిర్ పదకొండు అయింది. అపప్టివరకూ ఆమె తన వయ్కిత్గత సమసయ్లు
తాతాక్లికంగా మరిచ్పోయింది. జాక నుంచి మెయిల ఉందేమో అని అసత్మానూ చెక చేసుకోడానిన్కంటోర్ల చేసుకోడానికి ఉదయం నుంచీ
ఫోన కూడా ఆఫ లో పెటేట్సింది. ఇపుడు ఆరోజుకి అనిన్ బాధయ్తలూ తీరుచ్కునాన్క మళీళ్ ఆ బాధ పైకొచిచ్ంది. ఒక నిమిషం భరత్ చేసిన
అవమానం గురొత్సేత్ బాధ కోపం. మరోపర్కక్ అతని పేర్మ గురొత్చిచ్ మనసు పడే తపన... రెంటి మధాయ్ ఆమె సతమతమవుతోంది. ఆలోచిసూత్
ఇంటికి చేరుకునే సరికి తన అపారెట్మ్ంట బయట జాక గోడకు అనుకుని నిలబడి ఏవో పేపరుల్ చూసుకుంటునాన్డు. పర్కక్నే అతని సూటేక్స
ఉంది. అతను చాలాసేపటి నుండీ అలా ఉనన్టుట్ తెలుసోత్ంది. ఆమె మాటాల్డకుండా తలుపు తీసుకొని లోపలి వెళితే, జేక కూడా వెనకాలే
లోపలికి వచాచ్డు. ఆమెకు ఏం మాటాల్డాలో, ఏం చెయాయ్లో తెలీక, హాలోల్ సోఫాలో కూరుచ్ని యేవో పేపరుల్ చూసుకుంటునన్టుట్
ఉండిపోయింది. కొంతసేపటికి జాక వచిచ్ దగగ్రలో కూరుచ్ని, కొంచెం పశాచ్తాత్పం, కొంచెం సమరిధ్ంపు కలగలిపి వివరణ ఇవవ్సాగాడు.
‘నేను చేసినది తపప్నీ, మెలనీ అంటే నాకు ఆకరష్ణ తపప్ పేర్మ లేదనీ రియలైజ అయాయ్ను ...’ అంటూ ఇంకా చెపప్బోయాడు. ఆమె తనకేమీ
చెపొప్దద్ని సైగ చేసి, అతని వసుత్వులు గెసట్ రూం లోకి మారుచ్కుని అకక్డే ఉండమని చెపిప్ంది. అతను మౌనంగా అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయాడు.
అతనిన్ ఇంటి నుండి బయటకి పొమమ్ని ఎందుకు చెపప్లేకపోయానా అని ఆలోచిసూత్ ఉండిపోయింది. ఆ తరువాత ఇదద్రి మధాయ్ పెదద్గా
మాటలు లేకుండానే రోజులు గడుసుత్నాన్యి. ఇంటోల్ ఉనన్ంతసేపూ ఎవరి గదులోల్ వాళుళ్ ఉంటూ, వీలయినంతవరకూ ఒకరినొకరు
తపిప్ంచుకుని తిరుగుతునాన్రు.
కొనిన్ వారాలు గడిచాయి. ఒకరోజు ఉదయం ఆఫీసుకి వచిచ్, కల్రక్ తెచిచ్న ఉతత్రాలు చూసూత్ ఉంటే, ఆమె పేరుతో వచిచ్న ఒక
నీలపు రంగు కవర కనిపించింది. అది ఏడమ వార్సిన ఉతత్రం. అందులో అతను ఇలా వార్సాడు. “ఎనోన్రోజుల నుంచీ నేను నీకు ఉతత్రం
వార్యాలని అనుకునాన్ను. దీనికి ముందు ఆరు ఉతత్రాలు వార్సి పోసట్ చెయయ్కుండా ఉంచేశాను. ఇది ముఖయ్ంగా నీకు ఒక విషయం చెపాప్లని
వార్సుత్నాన్ను. నీ తీరుప్ గురించి నాకు నరస్ చెపిప్నపుడు నినున్ నోటికొచిచ్నవనీన్ తిటాట్ను. గురుత్ందా! ఆరోజు నువువ్ వెళుతూ చివరగా, నాకు
నా ఆలోచనల పటల్ సప్షట్త ఉందని నువవ్ంటే, నీకు థాంకస్ కూడా చెపాప్ను. డా. కారట్ర బృందం నాకు రకత్మారిప్డి చెయయ్డానికి వచిచ్నపుడు
కూడా కోపంతో అరుసూత్నే ఉనాన్ను, అయితే నువువ్ నేనేం చెయాయ్లని అనుకునాన్వో కూడా నాకు అరధ్మయియ్ంది. వాళళ్ను వయ్తిరేకించకుండా
ఉండిపోయాను, అయితే వేరేవారి రకత్ం నా శరీరంలోకి వెళుతుందనన్ భావనే నాకు చాలా అసహయ్ం కలిగించింది. నాకు నెమమ్దిగా సప్ృహ
తపిప్ంది. నేను తిరిగి సప్ృహ లోకి వచేచ్సరికి నా పర్కక్న నా పేరెంటస్ ఏడుసూత్ కనిపించారు. అది చూసి నా వలన వాళుళ్ దేవుడి ఆజఞ్ మీరాలిస్
వచిచ్ందని నాకు ఇంకా విచారం కలిగింది. అయితే వాళుళ్ ఏడుసుత్నన్ది సంతోషంతో అని నాకు నెమమ్దిగా అరధ్మయియ్ంది.

ననున్

కౌగలించుకుని ఇదద్రూ ఎంతో ఆనందంతో ఏడాచ్రు. దేవుడి కృతజఞ్తలు చెపుప్కునాన్రు. ఎందుకంటే, వాళుళ్ మతం నిరేద్శించిన పర్తీదీ
పాటించారు. మతపెదద్ల బోధలు గౌరవించారు. మతం కోసం కొడుకు మరణశాసనానిన్ కూడా రాసుకునాన్రు. కాబటిట్ ఎవరూ వాళళ్ని మతం
నుంచి వెలివెయయ్రు. వాళళ్ని పాపులు అనరు. మా అందరికోసం సవ్రగ్దావ్రాలు తెరిచే ఉంటాయి. పైగా కొడుకు కూడా దకాక్డు. నా రకత్ం
మలినం అయింది, అయితే దానికి కారణం మేమెవరమూ కాదు. నిందితులెవరైనా ఉంటే అది నువూవ్, కోరూట్, ఈ పర్పంచమూనూ. చూసావా!
నీవలన వాళళ్కి ఎంత ఉపశమనం కలిగిందో! అయితే దీనున్ంచి నేనేం నేరుచ్కోవాలో నాకు అరధ్ం కాలేదు. ఈ మతమూ అనీన్ దగా ఏమో
అనన్ అనుమానం వసుత్ంది నాకు. ఆసుపతిర్ నుంచి ఇంటికి రాగానే నేను చేసిన మొదటి పని, నా రూంలోని బైబిల తీసి మూల పడేసాను.
మళీళ్ మా చరచ్ దరిదాపులకు రానని పేరెంటస్ తో చెపాప్ను. ఆవిషయంలో వాళళ్తో నాకు చాలా వాదనలు జరిగాయి.

కావాలంటే

మీరందరూ ననున్ వేలివేసుకోండి అని చెపేప్సాను. చరచ్ నుంచి పీర్సట్ కూడా వచిచ్ నాకు నచచ్చెపప్డానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డు, కానీ లాభం లేదని
నాకు తెలుసు. నువువ్ నాకు ఈ మతాలకు అతీతమయినదీ, ఆనందకరమయినదీ, గాఢమయినదీ ఏదో పర్పంచానిన్ గురించి తెలియచెపాప్వని
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

నాకు అనిపిసోత్ంది. అదేమిటో నాకూ తెలీదు, కానీ నీ సప్షట్మయిన ఆలోచనాశకిత్తో, నీ మందర్మయిన గొంతునుండి దీనిగురించి ఇంకా
తెలుసుకోవాలని ఉంది. నినున్ అసత్మానూ తలుచుకుంటునాన్ను. నువేవ్ లేకపోతే ఈపాటికి నేను పార్ణాలతో ఉండేవాడిని కాదు. నువువ్ ననున్
కలిసి మాటాల్డటమూ, నాతో కలిసి పాట పాడటమూ నాకెంతో సంతోషానిన్ కలిగించాయి. నాకో వింత కోరిక కలుగుతోంది. నీతో కలిసి
ఓడలో పర్పంచంలోని అనిన్ పర్దేశాలకూ వెళాళ్లనీ, రోజంతా నీతో ఎనోన్ విషయాలు మాటాల్డుకుంటూ ఓడంతా తిరగాలనీ కోరికగా ఉంది.
ఈ ఉతత్రం నువువ్ చదివావనీ, ఇలా రాసుత్నన్ందుకు నామీద కోపం లేదనీ నాకు తెలిసేందుకు నాకు జవాబు వార్సాత్వు కదూ. ఇటుల్ -నీ
ఏడమ.
అపప్టికే ఆమె అతనికి చికితస్ జరిగిన కొనిన్ రోజులకి సోషల వరక్ర మరీనా దావ్రా, అతను ఇంటికి వెళిళ్పోయి కోలుకుంటునాన్డనీ,
సూక్లోల్ వెనుకబడినవనీన్ ఇంటోల్నుండి పూరిత్ చేసుత్నాన్డనీ, తొందరలోనే తిరిగి సూక్లుకి వెళతాడనీ తెలుసుకుంది. ఆ ఉతత్రానికి జవాబుగా
ఆమె కూడా ఓ ఉతత్రం వార్సింది. “నువువ్ చకక్గా కోలుకుంటునాన్వని తెలిసినందుకూ, నా రాక నీకు మంచి జాఞ్పకాలను మిగిలిచ్నందుకూ
నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నీ పెరెంటస్ తో పేర్మగా పర్వరిత్ంచు. మనం పెరిగిన వాతావరణానిన్, విశావ్సాలనీ పర్శిన్ంచడం టీనేజ
వయసులో సరవ్సాధారణం, కానీ అది మరాయ్దపూరవ్కమయిన పదద్తిలో ఉండాలి’ అని వార్సింది. అయితే మళీళ్ అతని ఉతత్రం మరోసారి
చదివాక, అందులోని అమాయకతవ్మూ, ఆతీమ్యతతో పోలిసేత్, తన జవాబు చాలా చపప్గానూ, తన సలహాలు పనికిరానివిగానూ అనిపించి,
దానితో అతనిన్ నిరాశపరిచేకనాన్ మౌనంగా ఉండటం మంచిదని ఉతత్రం పోసట్ చెయయ్కుండా ఆగిపోయింది.
ఇంకొనిన్ రోజులు గడిచాయి. సెపెట్ంబర మొదటివారంలో ఆమెకు ఏడమ నుండి ఇంకో ఉతత్రం వచిచ్ంది. అయితే ఈసారి అది ఆమె
ఇంటి ముందు పేపరల్తోపాటు పడి ఉంది, అంటే అతను ఎపుడో ఆమెను అనుసరించి వచిచ్ ఇలుల్ ఎకక్డో చూసి వెళాళ్డనన్మాట. ఆ సంగతి
ఆమెను కలవరపరిచింది. ఆ ఉతత్రంలో “నేను నీకు ఇంతకు ముందు ఉతత్రంలో ఏం రాసానో కూడా నాకు గురుత్లేదు. ఇంటోల్ చాలా
పెదద్గొడవలు అవుతునాన్యి. సూక్లుకు తిరిగివెళళ్డం చాలా బావుంది. అయితే నాకు అపుడే సంతోషం, అంతలోనే విచారం, మళీళ్ వెంటనే
సంతోషం. ఒకోక్సారి ఎవరి రకత్మో నా ఒంటోల్ ఉంది అనన్ ఆలోచన ఎంత వదద్నాన్ వదలడంలేదు. అంతా అయోమయంగా ఉంది. నినున్
ఎనోన్ అడగాలని ఉంది, కానీ నీకసలు నేను గురుత్నాన్నో లేదో కూడా తెలీదు. నాలాంటివాళుళ్ ఎంతో మంది నీకని తలుచుకుంటే చాలా
జెలసీగా ఉంటుంది. నీతో ఎలా అయినా మాటాల్డాలి. చాలాసారుల్ రోడుడ్ మీద వచిచ్ నినున్ పలకరించాలని అనిపించింది కానీ, నువువ్
గురుత్పడతావో లేదో అని భయంతో ఆగిపోయాను. నాకు నినున్ వేధించాలనే ఉదేద్శయ్ం ఎంతమాతర్మూ లేదు. నాకు అయోమయంగా,
ఆలోచనలతో నా బురర్ పేలిపోతునన్టుట్ అనిపిసోత్ంది అంతే.” ఫియోనా వెంటనే మరీనాకు ఫోన చేసి, ఏడమ కేష్మసమాచారాలు కనుకుక్ని,
కేసు ఫాలో అప రిపోరట్ పంపమని చెపిప్ంది. మరీనా ‘సూక్ల దగగ్ర ఏడమ ను కలిసాననీ, అతను పూరిత్ ఆరోగయ్ంతో, ఉతాస్హంగా ఉనాన్డనీ,
అతని టీచరస్ కూడా అతను చదువులో మంచి పోర్గెర్స చూపిసుత్నాన్డనీ, అతని పర్వరత్నతో కూడా ఏ సమసయ్లూ లేవని చెపాప్రనీ’ నివేదిక
పంపించింది. ఫియోనా అది చూసి అనీన్ సవయ్ంగానే సాగుతునన్ందుకు సంతోషించి, ఇక అతనికి జవాబు రాయాలిస్న అవసరం లేదని
అనుకుంది.
ఆమె పర్తీసంవతస్రం సెపెట్ంబర లో ఇంగాల్ండ లోని కొనిన్వూరల్లోని కోరుట్లకు వెళిళ్, కొనిన్ రోజులపాటు అకక్డుండి సెప్షల కేసులు
చూసి వసుత్ంది. ఈసారి కూడా అలాగే పర్యాణమయింది. ఆసరికి భారాయ్భరత్లిదద్రి మధాయ్ మాటలు లేకపోయినా, విముఖత కాసత్ తగిగ్ంది. ఆ
వూరికి టెర్యినోల్ వెళేల్సరికి, అకక్డి కోరట్ నుంచి కారు వచిచ్ కోరుట్కు తీసికెళిళ్ంది. అపప్టికే ఆమె కల్రక్ పాలింగ ఆమె ఫైళళ్తో సహా అకక్డికి
చేరుకునాన్డు. కోరుట్లో కాసేపు అకక్డి లాయరల్తో మాటాల్డటం అయిన తరువాత, మైలు దూరంలో ఉనన్ గెసట్ హౌస కు వెళిళ్ంది. అపప్టికి
తుఫాన మొదలయియ్, జోరున వరష్ం కురుసోత్ంది. ఆనవాయితీ పర్కారం ఆమె, ఆమె లాగే వచిచ్న ఇంకొక జడజ్ కలిసి, ఓ నలుగురు
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

గవరన్మెంట ఉనన్త అధికారులని ఆ రోజు గెసట్ హౌస లో డినన్ర కు ఆహావ్నించారు. భోజనం తరువాత హాలోల్ కూరుచ్ని అతిధులతో
మాటాల్డుతుండగా, పాలింగ వచిచ్ ఆమెకోసం ఎవరో వచాచ్రని పిలిచాడు. బయటకు వచిచ్న ఆమెను పర్కక్నునన్ లైబర్రీ రూం లోకి
తీసుకువెళిళ్ ‘ఆ యెహోవా విటెన్స కేసు అబాబ్యి, మిమమ్లిన్ ఫాలో అయి ఇకక్డిదాకా వచాచ్డు. పనివాళుళ్ చూసి బయటకు పంపబోతుంటే,
నేను గురుత్పటిట్ మీతో చెపాప్లని ఆపాను. అతనిన్ అవతలి గదిలో ఉంచాను’ అని చెపాప్డు. ఆమెకు వినన్దానితో మతిపోయింది. అతని
ఉతత్రానికి జవాబిచిచ్ ఉంటే ఇపుడీ పరిసిథ్తి రాకపోయి ఉండేదని అనుకుంది. అతనిన్ ఆగదిలోకి తీసుకురమమ్ని చెపిప్ంది.
పాలింగ ఏడమ ను లైబర్రీ రూం లోకి తీసుకువచాచ్డు. ఆ పిలాల్డు వరాష్నికి పూరిత్గా తడిసి వణుకుతూ ఉనాన్డు. అది చూడగానే
ఆమెకు కోపంతో పాటూ, ఓ తలిల్లా పేర్మ కూడా కలిగింది. అతనిన్ మందలించి, తుడుచుకోడానికి టవలస్ ఇపిప్ంచి హీటర పెటిట్ంచింది.
పాలింగ తను బయటే వెయిట చేసాత్ననీ, అవసరమైతే పిలవమని తలుపు దగగ్రికి వేసి వెళిళ్పోయాడు. అతనిన్ ‘అసలు నువివ్కక్డికెలా
వచాచ్వు? ఎందుకు వచాచ్వు?’ అని అడిగింది ఫియోనా. తనని ఫాలో అవుతూ టైరనోల్ వచిచ్, అకక్డి నుండి కోరట్ కు వెళిళ్, అకక్డ గెసట్ హౌస
అడర్స తెలుసుకుని వచాచ్నని చెపాప్డు. ఇంతకీ ఎందుకిలా నా వెంటపడుతునాన్వు? నీకేం కావాలి అని అడిగితే, ‘నినున్ ఇబబ్ంది పెటాట్లని నా
ఉదేద్శయ్ం కాదు. మా నానన్ నీ తీరుప్ కాపీ నాకు చూపించకుండా దాచాలనుకునాన్డు, కానీ దానిన్ నేను చదివాను. అందులో నువువ్ ఈ మతం
బారినుంచి ననున్ రకిష్ంచాలి అనాన్వు. అలానే రకిష్ంచావు. నినన్ మా నానన్తో చాలా పెదద్ గొడవ జరిగింది. ఇదద్రమూ పెదద్గా
అరుచుకునాన్ము. నేను మతం మీద నాకునన్ అయిషట్త అంతా చెపిప్, ఇంటోల్ంచి బయటకి వచేచ్సాను’ అని చెపాప్డు. ‘నువెవ్కక్డునాన్వో మీ
పేరెంటస్ కు తెలుసా’ అని అడిగితే ‘తెలీదు. నేనిపుప్డు మేజర ని. నేనెవరికీ ఏమీ చెపప్నకక్రేల్దు’ అనాన్డు. దానికి ఫియోనా తనకవనీన్
అనవసరమనీ, వెంటనే తలిల్కి టెకస్ట్ చేసి తను కేష్మంగా ఉనాన్డని చెపిప్న తరావ్తనే మనం మాటాల్డదాం అని చెపిప్, అతని తలిల్కి టెకస్ట్
చేయించింది. ఆ తరువాత, ఇకక్డికి ఎందుకు వచాచ్వో చెపుప్ అని మళీళ్ అడిగింది.

It was like a grown-up had come into a room full of kids who are making each other miserable

and said, Come on, stop all non-sense, it’s teatime. You were the grown-up. You knew all along but you

didn't say. You just asked questions and listened. All of life and love that lie ahead of him -- that’s what
you wrote.

ఏడమ చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు. ‘నువువ్ ననున్ చూడటానికి రావటం నాకు జీవితంలో జరిగిన పెదద్ మేలు. నా పేరెంటస్ మతం ఒక
విషమైతే, నువువ్ దానికి విరుగుడు. నేను అంతకాలమూ మతం కోసం చనిపోవడం హీరోయిజం అనుకునాన్ను. నేను చనిపోయిన తరువాత
అందరూ నాగురించి చెపుప్కోవడం తలుచుకుని గరవ్ంగా ఫీల అయేయ్వాడిని. మానసికంగా నేనెంత ఎదిగానో మిగిలినవాళళ్కు అరధ్ం కాలేదని
నవువ్కునే వాడిని. నేనెంత మూరుఖ్డినో నాకు తరువాతే అరధ్మయింది. నేను అపాయం నుంచి బయట పడాడ్క నా పేరెంటస్ సంతోషంతో
ఏడవటం చూసినపుడు నాకు అనిపించింది, వాళళ్కు నేనంటే ఎంతో పేర్ముంది. నేను చనిపోవాలని వాళుళ్ ఏ మాతర్మూ అనుకోలేదు. అయితే
ఉందో లేదో తెలీని సవ్రగ్ం కోసం ఆరాటపడాడ్రే కానీ, నా పార్ణం ముఖయ్ం అనన్ సంగతి వారు చెపప్లేకపోయారు. అది గర్హించిన క్షణంలో నా
మాయాపర్పంచం కూలిపోయింది. నువొవ్చిచ్ మామూలు మనిషిగా, మానవతవ్ంతో ఆలోచించావు. మతానీన్ మనుషులనీ నిందించలేదు.
పర్శన్లడిగావు. నేను చెపిప్ంది విని అరధ్ంచేసుకోడానికి పర్యతిన్ంచావు. నువువ్ రాసావే నీ రిపోరోట్ల్, ‘ముందు ముందు అతని కోసం వేచి ఉనన్
పేర్మానురాగాలతో నిండిన జీవితం కోసం’ అని, అదీ నీ ఆలోచనా పధధ్తి! అపుడూ అందరమూ ఎంత మూరఖ్తవ్ంతో ఉనాన్మూ అనన్ది
నాకరధ్మయియ్ంది.’ అని చెపాప్డు.
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ఫియోనా నిటూట్రిచ్, ‘అయితే నీకు నీ పేరంటస్ ఏడవటం చూసి వాళళ్కు నీ మీద పేర్మకనాన్, దేవుడి మీద విశావ్సమే ఎకుక్వనన్
ఆలోచన నినున్ కలవరపెటిట్ందనన్మాట. దానున్ంచి పారిపోవాలని చూసుత్నాన్వు. తపుప్లేదు, నీ వయసులో ఉనన్వాళళ్కి ఎవరికైనా అలానే
అనిపిసుత్ంది. అయితే నీకేం కావాలో ఇంకా నాకరధ్ం కావటం లేదు. ముఖయ్ంగా ఇపుడు నువేవ్ం చేదాద్మనుకుంటునాన్వు?’ అంది. దానికి
అతను ‘బరిమ్ంగ హేమ లో మా ఆంట ఉంది, అకక్డ కొంతకాలం ఉండొచుచ్. అయితే నేనొకటి అడుగుతాను. సిలీల్ ఆలోచన అని
తోసిపారేయయ్కుండా ఆలోచించు. నాకు వచిచ్ నీతో పాటూ ఉండాలని ఉంది. నీకూ నీ భరత్కూ ఎలాంటి ఇబబ్ందీ కలిగించను. ఇంటోల్ అనిన్
పనులూ చేసిపెడతాను. తవ్రలో ఉదోయ్గం చూసుకుని అదెద్ కూడా ఇసాత్ను. నువువ్ నాకొక గురువులా, ఎనోన్ విషయాలు నీనుంచి
నేరుచ్కోవాలని ఉంది’ అనాన్డు. అది ఊహించని ఫియోనా నిరాఘ్ంతపోయింది. నెమమ్దిగా తేరుకుని ‘అది జరిగే పనికాదు అని నీకూ బాగా
తెలుసు’ అని చెపిప్ంది. ఈలోగా పాలింగ వచిచ్ ఆమెతో అనీన్ సిదధ్ం అని చెపాప్డు. ఆమె అంతకు ముందే మధయ్లో ఒకసారి బయటకు వెళిళ్
అతనితో మాటాల్డివచిచ్ంది. ఏడమ తో ‘ఇపుడు మిసట్ర పాలింగ నీతో వచిచ్ ముందు సేట్షన కు తీసుకెళిళ్, రేపు ఉదయం టెర్యిన కి బరిమ్ంగ
హాంకు టికెట కొనిచిచ్, తరువాత దగగ్రలో ఉనన్ హోటల కు తీసుకువెళతాడు. రేపు బయలుదేరే ముందు మీ అమమ్కు నువెవ్కక్డికి
వెళుతునాన్వో, ఏం చేసుత్నాన్వో టెకస్ట్ చేసి చెపప్డం మాతర్ం మరిచ్పోకు’ అని చెపిప్ంది. అతను చినన్పిలాల్డిలా మొహం చినన్ బుచుచ్కుని, ’
అయితే నీ జవాబు ఇదేనా?’ అని ఇంకేదో చెపప్బోతే, వదద్ని వారించి, నువివ్క బయలుదేరు అని చెపిప్ంది. నేల మీద నుంచి అతని బేగ తీసి
ఇచిచ్, అతనిన్ బయటకు తీసుకువెళళ్డానికి లేపింది. వెళేల్ముందు అతని బుగగ్ మీద ముదుద్పెటాట్లని దగగ్రికి జరిగితే, అతను అదే సమయంలో
పకక్కు తిరగటంతో ఇదద్రి పెదవులూ కలిసాయి. అయితే ఆమె ఎందుకో వెనకుక్ జరిగిపోలేకపోయింది. ఒక తలిల్ ఏనాడో దూరమయిన తన
కొడుకుని ముదుద్పెటుట్కునన్ంత పేర్మగా, నిషక్లమ్షంగా రెండు క్షణాలు ముదుద్పెటుట్కుని వదిలేసి, బయటకు తీసుకెళిళ్, పాలింగ కు కొంత డబుబ్
ఇచిచ్ జాగర్తత్లు చెపిప్ంది. ఫియోనా అనుకోకుండా తను చేసిన పని అతనిన్ ఏం డిసట్ర్బ చేసుత్ందో అని గిలీట్గా ఫీల అయియ్ంది. టాకీస్ వెనక
సీటోల్ ముభావంగా కూరుచ్నన్ ఏడమ, కారు దగగ్రకు వచిచ్న ఫియోనాని చూడనటుట్గా, కారు కదిలిపోయేవరకూ తలతిపుప్కుని ఎటో చూసూత్
ఉండిపోయాడు.
ఆమెకు తను అనాలోచితంగా చేసిన పని, అకక్డ ఉనన్ గెసట్స్ ఎవరనాన్ చూసినా, లేదా పాలింగ వెనకిక్ వచిచ్నా చూసినా, తన మీద
ఎనిన్ పుకారుల్ రేగి ఉండేవో, దేశమంతా తనగురించి ఎలా చెపుప్కునేవారో, తన పర్వరత్న మీద విచారణ కూడా వేసి ఉండేవారని
గురొత్చిచ్నపుడలాల్ ఒళుళ్ జలదరించసాగింది. పదే పదే అదే విషయం తలుచుకోసాగింది. ఓ వారం రోజుల తరావ్త ఫియోనా అకక్డి నుండి
బయలుదేరింది. దారిలో నుండి భరత్కు ఫోన చేసి మాటాల్డింది. నెమమ్దిగా వాళిళ్దద్రి మధాయ్ వచిచ్న పగుళుళ్ పూడుచ్కుని, రిలేషన తిరిగి
చకక్దిదుద్కోవాలని అనుకుంది. ఇంటికి తిరిగి వచిచ్న తరువాత ఇదద్రూ కూరుచ్ని సరళంగా మాటాల్డుకునాన్క, ఇదద్రికీ నెమమ్దిగా తమ
అనుబంధం తిరిగి చిగురిసుత్ందని నమమ్కం కలిగింది. అకోట్బర నెలాఖరు రోజులోల్ ఏడమ నుండి ఒక ఉతత్రం వచిచ్ంది. అందులో అతను
రాసిన ఒక కవిత ‘ఏడమ హెనీర్ గాథ’ అని టైటిల తో అతను వార్సిన ఒక కవిత ఉంది. అందులో ‘నిబంధనలు తపిప్నందున తనో శిలువను
మోసూత్ తిరుగుతునన్టూట్, తనని రకిష్సాత్నని చెపిప్ సైతాన మారు రూపంలో వచిచ్ తనకో సీవ్ట కిస ఇచిచ్ మోసం చేసి పోయనటూట్’ అరధ్ం
వచేచ్లా వార్సాడు. అది చూసిన ఫియోనాకు అతనికి తనమీద కోపంగా ఉందని అరధ్ం అయింది. తన చరయ్ వెనక కారణానిన్ వివరించి
చెపుతూ ఉతత్రం రాదాద్మని అనుకుని, మళీళ్ ఆ ఆలోచన విరమించుకుంది. అతనిన్ అలా వదిలేసేత్ తొందరలోనే తనని మరిచ్పోతాడులే అని
సరిపెటుట్కుంది. పర్తీ సంవతస్రం డిసెంబరోల్ జరిగే కోరట్ తరపున కిర్సమ్స పారీట్లో, ఫియోనా, లాయర బెరన్రోత్ కలిసి పియానో కానస్రట్ చేసుత్ంది.
ఎపప్టిలానే ఈ సంవతస్రం కూడా వారిదద్రూ పార్కీట్స మొదలుపెటాట్రు. కోరుట్ పనులూ, మూయ్జిక పార్కీట్స తో రోజులు చకచకా గడుసుత్నాన్యి.
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డిసెంబర, కిర్సమ్స పారీట్ రోజు వచిచ్ంది. కానస్రట్ అదే అపారెట్మ్ంటస్ ఆవరణలో ఉనన్ హాలోల్ జరుగుతుంది. సాయంతర్ం పారీట్లో కానస్రట్
మొదలయేయ్ ముందు, సేట్జ మీదకు వెళుతుండగా ఒక జడజ్ ఫియోనాతో, ‘నీకొక విషయం చెపాప్లి. ఆ విషయం పేపరల్లో రానివవ్లేదు’ అని
ఒకవిషయం చెపాప్డు. కానస్రట్ టెనష్నోల్ ఆమెకు విషయం పూరిత్గా వినపడక అరధ్మవవ్లేదు. అయితే వినన్ంతవరకూ మాతర్ం ఆమెను
వణికించింది. ఆమె మొహం పాలిపోయింది. ఎలాగో యాంతిర్కంగా కానస్రట్ ముగించింది. ఎపప్టికనాన్ అదుభ్తంగా ఉందని అందరూ
చపప్టుల్ కొడుతుండగానే, ఆమె కలలోలా సేట్జ దిగి, బయట కురుసుత్నన్ వరష్ంలో తడుసూత్నే ఇంటికి వెళిళ్పోయింది. మరీనాకు ఫోన చేసి తను
వినన్ విషయం గురించి వివరాలు కనుకుక్ని చెపప్మంది. మరీనా కొంతసేపటోల్నే ఫోన చేసి తను తెలుసుకునన్ విషయం చెపిప్ంది. ‘ఏడమ కు
ఓ ఆరువారాల కిర్తం మళీళ్ లుకేమియా తిరగబెటిట్ంది. అతను ఈసారి రకత్మారిప్డికి ఒపుప్కోలేదు. తను అపప్టికి మేజర అవడంతో
ఆవిషయంలో ఎవరూ ఏమీ చెయయ్లేకపోయారు. ఓ రెండు వారాలకు అతను చనిపోయాడు.’

నిజం తెలుసుకునన్ ఫియోనా

హతాసురాలయియ్ంది. అతను తనకెందుకు చెపప్లేదు, తన సహాయం ఎందుకు తీసుకోలేదు అని దుఃఖంతో ఆలోచిసుత్ంటే, ఆఖరుగా ఏడమ
రాసిన ఉతత్రం గురొత్చిచ్ంది. తీసి పరీక్షగా చూసేత్ అందులో అతను కొటిట్ వేసిన పదాలు, మారక్ చేసిన పదాలు కలిపి చదివితే ‘ఎవరైతే నా
శిలువను కావాలని వదిలేసాత్రో వారు హతులవుతారు’

అనే అరధ్ం వచేచ్లా వాకాయ్లునాన్యి. ఆమెకు దుఃఖం ముంచుకొచిచ్, అలానే

మతిపోయినటుట్ కూరుచ్ంది. ఈలోగా జాక వచిచ్ ఆమె ఎందుకు విచారంగా ఉందని అడిగితే మొతత్ం జరిగిన కథంతా చెపిప్ంది. ‘అతనిన్
కోరుట్లో నాకునన్ అధికారాలతో మతం బారి నుంచి రకిష్ంచగలిగాను. కానీ ఆ మతం మీద విశావ్సానిన్ కోలోప్యిన తరువాత, అతనికి
పర్పంచం విశాలంగానూ అందంగానూ కనిపించింది. జీవితం మీద ఎంత ఆశా, ఆపేకాష్ పెంచుకునాన్డో. అయితే మతం రక్షణలో
అపప్టివరకూ భదర్ంగా అనిపించిన జీవితం, అందులోంచి బయటకొచేచ్సరికి అతనిలో సంఘరష్ణనీ అభదర్తనూ నింపింది. అతనికో ఆసరా
కావాలనిపించింది. అది నాలో చూసుకునాన్డు. నేను తనకి గురువునవావ్లని ఆశించాడు. కానీ నేను తీరుప్ చెపప్డంతోనే నా బాధయ్త
అయిపోయిందనుకునాన్ను. అందరూ అలానే అనుకునాన్రు. కలోల్లపడిన అతని మనసుకి చికితస్ చెయాయ్లని ఎవరూ ఆలోచించలేదు. నా
పరువు పర్తిషట్లూ పటిట్ంచుకుని నేనూ అతనిన్ బలి చేసాను. అతను విరకిత్తో చికితస్ నిరాకరించి తనని తాను చంపుకునాన్డు’ అని వెకిక్వెకిక్
ఏడవసాగింది. ఎటిట్ పరిసిథ్తిలోనయినా నిబబ్రంగా ఉండే ఆమె అలా హృదయవిదారకంగా ఏడుసుత్ంటే, జాక ఆమె వేదనని అరధ్ం
చేసుకోడానికి పర్యతిన్సూత్ ఉండిపోయాడు.
ఇది ఈ రచయిత వార్సిన పుసత్కాలోల్, నేను చదివిన మొదటి పుసత్కం. ఈ పుసత్కం చూసి, చదవాలని అనిపించినపుడు, ఇతని గురించీ
పుసత్కం గురించీ వివరాలు తెలుసుకోవాలని వెదికినపుడు, సినాపిస్స లో ఇది మతానికి మానవతావ్నికీ సంఘరష్ణ అనీ, ఏడమ మనసిథ్తిలో
వచిచ్న మారుప్లూ, ఫియోనా మీద అతనికి కలిగిన మోహం (infatuation) ఇదద్రి జీవితాలోల్ తీసుకొచిచ్న మారుప్లు అనీ రెండుమూడు
చోటల్ చదివాను. పుసత్కం మొదటిసారి చదువుతునన్పుప్డు (ముందే సారాంశం చదవటం నాకునన్ చెడడ్ అలవాటు), నా పిర్జుడిస తో ఏడమ
కోలుకునన్ తరువాత కథ ఆపేసేత్ బావుండేదేమో అనుకుంటూనే చదివాను. పూరిత్ అయిన తరువాత నాకు ఆకోణంలో అంగీకరిచడానికి
మనసొపప్లేదు. అయితే రచయిత మిగిలిన రచనల గురించీ, ఆలోచనాసరళి గురించీ గొపప్గా చదివినదానితో, అంత సెనిస్బుల రచయిత,
ఇంత సెనిస్టివ విషయానిన్ చెపుతూ అంత పేలవంగా ఎందుకు ముగింపు ఇసాత్డని అనుమానం పీకుతూనే ఉంది. రెండో సగభాగం
రెండోసారీ, మూడోసారీ కూడా చదివాను. అదిగో అపుప్డు నాకు సంతృపిత్ కలిగించిన కోణం నాకు అరధ్మయియ్ంది. ఇకక్డ మొతత్ం సమసయ్
two-fold. మొదటి సమసయ్ ఎంత తీవర్మో, రెండోది అంతకనాన్ పర్మాదమయినది. సునిన్తమయిన ఆ రెండో కోణం గురించి చెపప్డానికే
రచయిత ఫియోనాని ఉపయోగించుకునాన్రేమో అని నాకు అరధ్మయియ్ంది.
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ఏడమ కు మొదటినుంచీ తనకి తెలిసిన మతం పటల్ వయ్తిరేకత లేదు, పైగా పార్ణాలిచేచ్ంత ఫాసినేషణ కూడా ఉంది. అయితే తన
అనారోగయ్ం తరువాత కలిగిన రియలైజేషన తో అతని పర్పంచపు పునాదులు కదిలిపోయాయి. అతను మరణం చివరి అంచుని తాకి వచిచ్న
తరువాత కూడా అతని పేరెంటస్ లో, ముఖయ్ంగా తండిర్లో మారుప్ రాలేదు. తండిర్ కూడా మతానిన్ అసహియ్ంచుకోనకక్రలేదు, కానీ కొడుకు
పార్ణాలను హరించబోయిన దాని గురించి కొడుకుతో వాదనలు పెటుట్కోకుండా,

అతనిన్ బలవంతం చెయయ్కుండా అతని మనసు

కుదురుకునేవరకూ వేచి ఉండాలిస్ంది. తను ఎంత ఆపద నుంచి బయటపడాడ్డో గర్హించిన అతనికి, అపప్టికీ తలిల్దండుర్లకి తన కేష్మం, తన
మనసుకి తగిలిన గాయం మానటం ముఖయ్మనన్ ఆలోచన రానందుకూ, ఆ పేర్మరాహితాయ్నికీ మళీళ్ గాయపడాడ్డు. అతనికి కావలసింది
మానసిక ఆలంబన. బయట వయ్కిత్ ఫియోనా ఆలోచించినంత కూడా తన వాళుళ్ ఆలోచించకపోవడం అతనిలో విరకిత్నీ, సంఘరష్ణనీ
కలిగించింది. తనని అరధ్ం చేసుకుని ఆసరా ఇచేచ్దీ, తన సంశయాలు తీరచ్గలిగేది ఆమె ఒకక్తే కనిపించింది. అది మోహం ఎంతమాతర్మూ
కాదని నాకు అనిపించింది. తనని కేవలం మనిషిగా, ఏ మత ముదర్లూ లేకుండా రకత్మాంసాలునన్ మనిషిగా, జీవితం మీద ఆశలూ కోరికలూ
కలిగిన మామూలు మనిషిగా చూడగలిగే ఇంకో సౌల కోసం వెదుకుక్నాన్డు. ఆ పేర్మా, అవగాహనా తన పేరెంటస్ దగగ్ర దొరికితే, ఫియోనా
దగగ్రికి మళీళ్ వెళాళ్లిస్న అవసరం అతనికి వచేచ్దే కాదు. మనలో చాలామందిమి ఎపుప్డో ఒకపుప్డు అటువంటి అవగాహనా రాహితాయ్నికి
గురయి, పరాయిచోట ఆపాయ్యతని వెదుకుక్నన్వాళళ్మే. ఆ టీనేజ వయసులో, అందులోనూ తనునన్ పరిసిథ్తిలో అతని పర్వరత్న చాలా
సాధారణమయినది. ఇందులో తపెప్వరిది? మనిషి భయపడుతునన్ది దేవుడికీ, పాపభీతికా, లేక మతం పేరుతో మనిషిని భయపెడుతునన్
ఉనామ్దులకా????
ఇందులో ఫియోనా, జాక మధయ్ ఫిర్క్షన వివరాలు చాలానే ఉనాన్, నాకు అవి అవసరం అనిపించక కేవలం ఓ పదిశాతం మాతర్మే
చెపాప్ను. ఎపుడూ పరస్నల జీవితపు ఒడిదుడుకులు, తన వృతిత్లో పర్భావం చూపించకుండా ఫియోనా తనని మలుచుకుందని ముందే
చెపుతారు. పైగా వృతిత్లోని సునిన్తమయిన అంశాలు, అపుప్డపుప్డూ పరస్నల జీవితంలో చొచుచ్కొచాచ్యి తపప్, అటుదిటు కాలేదు. పరస్నల
జీవితంలో తగిలిన అతిపెదద్ షాక భరత్ పర్వరత్న. దానిన్ కూడా ఆమె నాయ్యనిరణ్యంలో తన విచక్షణకి అడుడ్పడనివవ్లేదు. అది చెపప్డానికే తపప్,
వాళిళ్దద్రి మధాయ్ సంఘటనలు నాకంత ముఖయ్మయినవి అనిపించలేదు. అయితే చివరోల్ ఏడమ ను ముదుద్ పెటుట్కునాన్నని చెపిప్నపుడు, జాక
కోపంతో వూగిపోయి, తాను వేసిన వేషాలు మరిచ్పోయి, అతనిన్ పేర్మిసుత్నాన్వా అని అడుగుతాడు. కొంత సేపటికి ఆమె వేదన వినన్ తరువాత
అరధ్ం చేసుకోవడం వేరే సంగతి. అయితే అది టిపికల మగబుదిధ్ అని ముదర్వేసి వదిలెయొయ్చుచ్, కానీ దాని పర్సాత్వన కూడా నాకు అనవసరం
అనే అనిపించింది.
Ian McEwan కు మతమంటే సదభిపార్యం లేదట. ముఖయ్ంగా సెపెట్ంబర 11 సంఘటన తరువాత, ‘మతమూ దేవుడూ అనేవాటి

మీద ఎపప్టికనాన్ ఎకుక్వగా విరకిత్ కలిగాయని అంటారు. ఒక ఇంటరూవ్య్లో ఆయన “After Sept. 11, I felt, more than ever

that there was no God, and that religion was distinctly unhelpful in making compassionate, reasonable

judgments about people’s lives. On the whole, the secular mind seems far superior in making reasonable

judgments.” అని చెపాప్రట. ఇది ఈ రచయిత వార్సిన పుసత్కాలనిన్టోల్ అతి తకుక్వ ఇంపాకట్ కలిగించేది అని చదివాను. అయితే మిగతావి

ఇంకెంత బావుంటాయో అని ఆసకిత్గా ఉంది. Atonement సినిమా ఎపుడో చూసినా అది ఇతని పుసత్కం కథే అని తెలియదు. ఇపుడు

వెదుకుక్ని చదవాలిస్న ఇంకో రచయిత దొరికారు నాకు. ఇతను ఏ సబెజ్కట్ గురించి వార్సినా, దాని గురించి మంచి నాలెడజ్ తో వార్సాత్రని
వినాన్ను.
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రచయిత పరిచయం: Ian McEwan బిర్టీష రచయిత; లండన నివాసి.
కథలూ, నవలలూ కలిపి దాదాపు పదిహేను పుసత్కాలు వార్సారు. Amsterdam అనే
నవల మాన బుకర పైరజ పొందింది. మొతత్ం ఆరు సాస్రుల్ మాన బుకర పైరజ కు
నామినేట చెయయ్బడాడ్రత. మిగిలిన నవలలు కూడా దాదాపు ఏదో ఒక అవారుడ్
పొందినవే. ఆ వివరాలు అతని వెబ సైట లో చూడవచుచ్. అతనికి సోమరెస్ట మామ
అవారడ్, జెరూసలేమ అవారుడ్ వచాచ్యి. 2008 లో “The 50 greatest British
writers since 1945” లిసట్ లో సాథ్నం సంపాదించారు.
(Picture Source: Internet)
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FOR ONE MORE DAY
(a day to listen, to love, to apologize, to forgive)

మనుషులం...పెరెఫ్కట్ గా ఉండకపోవటమే పర్ధమలక్షణమైన వాళళ్ం. తెలిసో తెలియకో మనకి బాగా
కావాలిస్నవారి హృదయాలని ఎపుడో గాయపరుసాత్ం. అలా అని అవతలి వాళళ్ మీద కోపమేం ఉండదు.
అనుకోకుండా అలా జారిపోతాయి కొనిన్క్షణాలు. ఆ తరువాత మనం నిసస్హాయంగా చూసూత్
ఉండిపోవాలిస్ందే తపప్ చెయయ్గలిగింది ఏమీ ఉండదు. ఆ సందరభ్ంలో అలా కాకుండా వేరేలా పర్వరిత్ంచి
ఉంటే బావుండేదనో, ఆ క్షణాలు తిరిగివసేత్ మరోసారి ఆ పొరపాటు చెయయ్ననో అనుకునే పరిసిథ్తి కలగని
మనిషి సాధారణంగా ఉండకపోవచుచ్. అయితే ఆ పొరపాటుల్ దిదుద్కునే అవకాశమూ అనిన్సారూల్
దొరకకపోవచుచ్.
మనకి దూరమయినవాళళ్తో ఇంకొకక్రోజు గడిపే అవకాశం, మన పర్వరత్న చేసిన గాయాలకు
సాంతవ్న కలిగించే అవకాశం వసేత్ ఏం చేసాత్ం? ఒకవేళ జరిగిపోయిన కాలానిన్ మళీళ్ తిరిగి తెచుచ్కోగలిగితే,
ఆ పొరపాటుల్ పునరావృతం కాకుండా చూసుకోగలిగే వివేకం మనలో ఎందరికుంటుంది? పొరపాటు ఒపుప్కుని, నొపిప్ంచిన మనసుని
సేదదీరిచ్, పశాచ్తాత్పంతో బరువైన మనసుని తేలిక చేసుకునే అవకాశం దొరికేతే, దానిన్ అందిపుచుచ్కుంటామా లేక చేజారుచ్కుంటామా? తలిల్
బర్తికునన్పుప్డు తను పర్దరిశ్ంచిన నిరల్య్కాష్నికి, ఆమె పేర్మను అరధ్ం చేసుకోకుండా ఆమె నుంచి దూరంగా జరిగిపోయి, తరువాత
పశాచ్తాత్పంతో కృంగిపోయిన ఒక కొడుకు చారీల్. చనిపోయిన తన తలిల్తో అనుకోకుండా మళీళ్ ఒకరోజు గడిపే అవకాశం కలిగితే అపుడతడు
ఏం చేశాడు? అపుడు కొతత్గా ఏం తెలుసుకునాన్డు? అతని వేదన పోగొటిట్, గిలీట్ ఫీలింగ నుంచి విముకుత్డిని చెయయ్డానికి ఆ తలిల్ ఏం చేసిందీ,
ఆ తరువాత అతను చేజారుచ్కునన్ అనుబంధాలను ఎలా సరిచేసుకునాన్డూ అనన్ది మిచ అలోబ్ం వార్సిన For One More Day కథ.
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చారీల్ (Charley Benetto) దాదాపు ఏభై ఏళళ్ వయసునన్ వయ్కిత్, ఒకపుప్డు అతను బేస బాల వరలడ్ లీగ ఆటగాడు. అతని భారయ్
కేథరిన, కూతురు మరియా. చారీల్ సోప్రట్స్ కెరియర అతను ఆశించినటుట్గా ఎదగలేదు. తరువాత ఏవో చినన్ వాయ్పారాలు చేసి, సాట్కస్ లో
పెటుట్బడులు పెటిట్ ఉనన్దంతా నషట్పోయాడు. తపప్క చినన్ చినన్ సేలస్ జాబస్ చేసినా అవేవీ నచచ్లేదు. తన డెసిట్నీ బేస బాల మాతర్మే అనీ,
మిగిలినవేవీ తనకి తగినవి కావనీ అనుకునేవాడు. తండిర్ని ఇంపెర్స చెయయ్డానికి ఆటకోసం అబదద్ం చెపిప్ వెళిళ్పోయి, తలిల్ చనిపోయినపుడు
కూడా దగగ్ర లేకుండా పోయాడు. అతను గొపప్ బేస బాల ఆటగాడిగా పేరు తెచుచ్కోవాలని ఆశించిన తండిర్, అతని సోప్రట్స్ కెరియర
పడిపోగానే మొహం చాటేసాడు. చారీల్ డబుబ్ ఇబబ్ందులోల్ ఉనాన్డని తెలిసినా, తండిర్ అతనికి ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచగలిగే సిథ్తిలో ఉండి కూడా
పటిట్ంచుకోలేదు. వీటనిన్టి వలల్ డిపెర్షన, గిలీట్ ఫీలింగ పెరిగి తాగుడికి బానిసయాయ్డు చారీల్. భారయ్ అతనిన్ వదిలి వెళిళ్పోయింది. ఒకక్గానొకక్
కూతురూ అతనున్ంచి దూరంగా వెళిళ్పోయింది. ఉదోయ్గం పోయింది. కూతురు పెళిళ్ చేసుకునన్ రెండువారాలకి పెళిళ్ జరిగిన విషయం
తెలుపుతూ ఒక ఫోటో పంపింది. అది చూసి చారీల్ గుండె బదద్లయింది. ఆఖరికి తను అలాల్రు ముదుద్గా పెంచుకునన్ కూతురు కూడా, తన వలల్
ఆమె పరువు పోతుందని పెళిళ్కి కూడా పిలవకపోవడం తటుట్కోలేకపోయాడు. ఎవరికీ అకక్రేల్ని తన జీవితానిన్ అంతం చేసుకోవాలని
నిరణ్యించుకునాన్డు.
చారీల్ తను పుటిట్ పెరిగిన ఊరు, పెపప్ర విల బీచ లో చనిపోవాలని నిరణ్యించుకుని, చీకటి పడాడ్క కారులో బయలుదేరాడు.
దటట్మయిన తుఫాన రాతిర్. కళుళ్ కనిపించకుండా ఉరుములూ, మెరుపులతో జోరున వరష్ం కురుసోత్ంది. మదయ్ం తాగుతూ, ఆలోచిసూత్ హై వే
మీద డైరవ చేసుత్నన్ చారీల్, తన ఊరి శివారల్లోకి వచేచ్సరికి, ముందు వెళుత్నన్ ఓ పెదద్ టర్క ని ఢీ కొటట్డంతో, కారు ఎగిరి రోడుడ్ పర్కక్న పడి, చారీల్
అందులోంచి ఎగిరి బయటపడాడ్డు. నెమమ్దిగా లేచి చూసేత్, టర్క కూడా రోడుడ్ పర్కక్న తిరగబడి, కనిపించింది. ఆ చీకటోల్, వరష్ంలో అందులో
వాళుళ్ ఎలా ఉనాన్రో తెలీలేదు. అతనికి చినన్ చినన్ గాయాలు మాతర్మే తగిలాయి. ఇపుడు తనకు ఆ ఏకిస్డెంట చేసి ఎవరినో చంపిన పాపం
కూడా తగులుతుందేమో అనుకుంటూ, నెమమ్దిగా కుంటుకుంటూ దూరంగా కనిపిసుత్నన్ ఊరి వైపు నడవసాగాడు. ఊరి పొలిమేరలోల్ తను
చినన్పుప్డు ఆడుకునన్ బేస బాల ఫీలడ్ కనిపించింది. చనిపోవాలని అకక్డ ఉనన్ పాత వాటర టేంక పైకెకిక్ అకక్డ నుంచి దూకాడు, అయినా
అతనికి చావు రాలేదు. చెటల్ కొమమ్లు చీరుకుని, గాయాలతో సప్ృహ తపిప్పోయాడు. అపుప్డపుప్డే తెలల్వారుతోంది. చారీల్ సప్ృహలోకి వచిచ్
చూసేత్ ఆ వెలుతురులో, ఎనిమిదేళళ్ కిర్తం చనిపోయిన అతని తలిల్ నిలుచుని కనిపించింది. మళీళ్ కళుళ్ నులుముకుని చూసేసరికి ఎవరూ లేరు.
చారీల్ నెమమ్దిగా లేచి ఊరోల్ని తమ ఇంటికి వెళాళ్డు. అకక్డ మళీళ్ తలిల్ కనిపించి, ఏమీ జరగనటేట్ మాటాల్డి, అతని గాయాలకి కటుట్
కటిట్ంది. అతని కుటుంబం కేష్మసమాచారాలు అడిగింది. చకక్గా కడుపు నిండా తిండి పెటిట్ంది. అతను తనని చూడటానికి వచిచ్నందుకు
ఎంతో సంతోషించి, ఆరోజంతా తనతో గడపమని అడిగింది. చారీల్కి అంతా అయోమయంగానూ, భయంగానూ ఉంది. తను నిజంగా
బర్తికునాన్డా, చనిపోయాడా అరధ్ం కాలేదు. ఎపుడో చనిపోయిన తలిల్ అకక్డ ఇంటోల్కి ఎలా వచిచ్ందో, ఏమీ జరగనటుట్గా తను మామూలు
చుటట్పు చూపుకి వచిచ్నటుట్గా ఎలా పర్వరిత్సుత్ందో ఏమీ అరధ్ం కాలేదు. అతని తలిల్ చనిపోడానికి కొనేన్ళళ్ ముందు, బూయ్టీ పారల్ర లో పని
మానేసి వయసు మీద పడిన కల్యింటస్ ఇళల్కు వెళిళ్, వాళళ్కు మేకప, హెయిర సైట్ల చేసూత్ ఉండేది. ఆరోజు తను వెళాళ్లిస్న ముగుగ్రు
కల్యింటస్ ఇళల్కు చారీల్ని కూడా తనతో రమమ్ని తీసుకువెళిళ్ంది. వాళళ్ందరూ అతి తొందరలో చనిపోబోతునాన్రనీ, తనని పేర్మగా
తలుచుకోడం వలల్ వాళళ్కు ఆఖరుసారి మేకప చెయయ్డానికి వెళుతునాన్ననీ, వాళొళ్కక్రికి మాతర్మే తను కనిపిసుత్ందనీ చెపుతుంది. అకక్డ
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

వాళళ్తో జరిగిన సంభాషణ వలల్, చారీల్కి తలిల్ గురించి అతనికి ముందు తెలియని ఎనోన్ విషయాలు తెలిసాయి. అదే సమయంలో అతనికి తన
చినన్తనం నుంచీ జరిగిన విషయాలు గురుత్కు రాసాగాయి.
పెపప్ర విల అనేది ఓ చినన్ పలెల్టూరు. చారీల్ తండిర్ లెన (Leonard Benetto), తలిల్ పోశీ (Pauline Benetto). తండిర్
ఇటాలియన కేథలిక, తలిల్ ఫెర్ంచ పొర్టెసట్ంట. ఇదద్రూ కలిసిన కొంతకాలానికి లెన రెండో పర్పంచ యుదధ్ం సమయంలో సైనయ్ంలో చేరి,
ఇటలీలో కొంతకాలం ఉనాన్డు. యుదధ్ం ముగిసి తిరిగి వచిచ్న తరువాత ఇదద్రూ పెళిళ్ చేసుకునాన్రు. వాళల్కి చారీల్, తరువాత ఐదేళల్కు రాబెరాట్
అనే కూతురూ పుటాట్రు. తండిర్ లికక్ర సోట్ర నడిపేవాడు. తలిల్ నరస్ గా పనిచేసేది. పోశీ అందంగా ఆకరష్ణీయంగా, ఎపుడూ చలాకీగా,
నవువ్తూ నవివ్సూత్ ఉండేది. పిలల్లతో ఎకుక్వ సమయం గడుపుతూ, వాళళ్కు హోమ వరక్ లో సాయం చెయయ్డం, తెలియని విషయాలు
అరధ్మయేయ్లా ఓపికగా వివరించడం చేసూత్ ఉండేది. అలాగే హాసిప్టలోల్ రోగుల పటల్ కూడా దయతో ఉంటూ, వాళళ్ను ఎంతో శర్దధ్గా
చూసుకునేది. తండిర్ మాతర్ం ఇంటి విషయాలేమీ పటిట్ంచుకోకుండా ఉండేవాడు. వాళిళ్దద్రి మధాయ్ వాదనలూ చాలా ఎకుక్వగానే జరిగేవి.
ఎకుక్వసారుల్ వాటికి కారణం కూడా లెన అసహనం, మూరఖ్పు పటుట్దలా కారణంగా ఉండేవి.
పోశీ చాలా పేద కుటుంబం నుంచి వచిచ్ంది. ఆమె తండిర్ చినన్పుప్డే చనిపోవడంతో, కుటుంబానిన్ పోషించడానికి ఉదోయ్గంలో
చేరాలిస్ వచిచ్ంది. ఆమెకు చదువుకోవాలనన్ ఆశ తీరలేదు. అందుకని తన పిలల్లు బాగా చదువుకుని, తను పొందలేకపోయిన అవకాశాలు
పొందాలని అనుకునేది. చదువు చాలా ముఖయ్మని పిలల్లకు ఎపుడూ చెపుతూ ఉండేది. లెన ఆరిద్కంగా మంచి సాథ్నంలో ఉనన్ కుటుంబం
రావడంతో అతనికి ఏ లోటూ తెలీదు. అతనికి బేస బాల ఆటంటే చాలా ఇషట్ం. కొడుకు పెదద్ బేస బాల ఆటగాడు అయి అతనితో పాటూ తనకీ
పేరు తేవాలని కలగంటూ ఉండేవాడు. చారీల్కి చినన్పప్టి నుంచే ఆట నేరిప్ంచి, దగగ్రుండి గేమస్ కి తీసుకెళల్డం, పర్తేయ్కంగా గేమ కోచ
చెయయ్డం చేసూత్ ఉండేవాడు. పోశీకి అతను చదువు కనాన్ ఆటకు ఎకుక్వ పార్ముఖయ్ం ఇవవ్డం నచచ్కపోయినా, ఎదురు చెపేప్ది కాదు.
అందరు తలుల్లాల్గే ఆమె కూడా పిలల్ల వెంటే ఉంటూ, వాళళ్ చదువు సంధయ్లు, పర్వరత్నా పటిట్ంచుకుంటూ, తపుప్లు దిదుద్తూ, వాళళ్కి
అనిన్టిలోనూ సాయం చేసూత్ ఉండేది. సహజంగానే అందరు పిలల్లకు లానే చారీల్కి కూడా తలిల్ శతుర్వులా కనిపిసూత్ ఉండేది. తన ఆట గురించి
తపప్ ఇంకే విషయంలోనూ పటిట్ంచుకోని తండిర్ని ఇంపెర్స చెయయ్డానికి చారీల్ ఎనోన్ పాటుల్ పడేవాడు. దానికోసం ఒకోక్సారి తండిర్ పక్షం
ఉండి, తెలీకుండానే దురుసుగా మాటాల్డి తలిల్ని మానసికంగా గాయపరిచేవాడు. అయితే తలిల్ అవేమీ పటిట్ంచుకోకుండా, వీలయినంతవరకూ
తమ గొడవలు పిలల్ల దృషిట్లో పడకుండా, వాటి వలల్ పిలల్లు కలత పడకుండా చూసుకునేది. అయినా అపుప్డపుప్డూ అవి వారి దృషిట్ని దాటి
పోలేదు.
చారీల్కి పదకొండేళళ్ వయసులో తండిర్ ఇలుల్ వదిలి వెళిళ్పోయాడు. ఎకక్డికి వెళాళ్డో, ఎందుకు వెళాళ్డో కూడా పిలల్లకి తెలీలేదు.
తలిల్ని అడిగితే ఇక రాడు అని మాతర్మే చెపిప్ంది, కానీ తండిర్ గురించి ఒకక్ మాట కూడా చెడుగా చెపప్లేదు. ఆమె కొనిన్ రోజులు
కుర్ంగిపోయినా, తేరుకుని, తన ఉదోయ్గమూ పిలల్ల బాగోగులూ చూసుకోడం మొదలుపెటిట్ంది. అది 1970 కాలం. అపప్టికి కుటుంబాలు
విడిపోవడం అనేది ఎకుక్వగా లేకపోవడం, అది పలెల్టూరు కావడంతో పోశీ చాలా విమరశ్లు ఎదురోక్వాలిస్ వచిచ్ంది. భరత్ వదిలేసిపోడానికి
ఆమే కారణం అని మొహం మీదే అనన్వారునాన్రు. పైగా మంచి అందగతెత్ కావడం, చినన్ వయసులో ఉండటంతో మిగిలిన ఆడవాళల్కు
జెలసీ, తమ భరత్లని ఎకక్డ ఆకరిష్సుత్ందో అని భయం పటుట్కునాన్యి. మగవాళళ్కి ఒంటరి ఆడది అనేసరికి చినన్చూపుతో, ఉదోయ్గంలోనూ
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బయటా కూడా చనువు మీరబోతే, ఆమె అనిన్టినీ ధైరయ్ంతో ఎదురొక్ని, తన ఉదోయ్గం కూడా పోగొటుట్కుంది. ఒక బూయ్టీ పారల్ర లో చేరి
మేకప ఉమన గా, హెయిర డెర్సస్ర గా పనిచెయయ్డం మొదలు పెటిట్, పిలల్లకి ఏ విషయంలోనూ లోటూ తెలీకుండా చూసుకోసాగింది.
చినన్దయిన రాబెరాట్ పరిసిథ్తులకి అలవాటు పడిపోయినా, టీనేజ లో ఉనన్ చారీల్ తండిర్ కోసం తపిసూత్, రోజు రోజుకీ తలిల్ మీద
అసహనం పెంచుకోసాగాడు. ఆమెంత అతనికి దగగ్రవుదామని చూసేత్, అతనంత దూరం జరగడం మొదలుపెటాట్డు. పర్తీ విషయంలోనూ
ఆమెను వయ్తిరేకిసూత్ ఉండేవాడు. ఊరోల్ జనాలు ఆమె గురించి అసభయ్ంగా మాటాల్డినపుడు కూడా ఖండించకుండా మౌనంగా ఉండటం, ఆమె
చకక్గా తయారయవడానిన్ తనకు తలవంపులుగా ఉందని విమరిశ్ంచడం, పర్తీ విషయానికీ ఆమె గాయపడేలా మాటాల్డటం చేసుత్ండేవాడు.
తలిల్ ఒంటరితనం చూసి రాబెరాట్, ఆమె మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకుంటే బావుంటుందని అంటే, చారీల్ చెలెల్లి ఆలోచనని తీవర్ంగా వయ్తిరేకించాడు. తండిర్
ఎకక్డునాన్డో తెలుసుకోడానికి పర్యతన్ం చేసాడు కానీ, అతను తన లికక్ర షాప అమేమ్సి పర్కక్ ఊరిలో ఎకక్డో కొర్తత్ షాప పెటుట్కునాన్డని
మాతర్మే తెలిస్ంది. కొనిన్ నెలల తరువాత ఓ అరధ్రాతర్పుప్డు తండిర్ వసేత్, అతనిన్ ఇంటోల్కి రానివవ్కుండా బయటనుండే పంపేసిందని, చారీల్
తలిల్ మీద కోపం పెంచుకుని, తను సవ్తంతుర్డై ఆ ఇంటోల్ంచి బయటకి వెళిళ్పోయే రోజు కోసం ఎదురుచూడసాగాడు. తను బేస బాల
ఆటగాడు అవాలనన్ తండిర్ కోరిక పర్కారం, ఆట మాతర్ం వదలకుండా పార్కీట్స చేసుత్ంటాడు. ఆడుతునన్ంతసేపూ అతనికి తండిర్ తనతో ఉనన్టుట్
ఉండేది. ఏ రోజుకైనా తండిర్ తన ఆటను చూడటానికి వసాత్డని అతనికి నమమ్కం.
చారీల్ హైసూక్ల చదువు పూరిత్చేసుకుని కాలేజీకి వెళేళ్ రోజున, పోశీ సంతోషానికి హదుద్లు లేకుండా పోయాయి. తనకి దకక్ని
అదృషట్ం కొడుకిక్ దకుక్తునన్ందుకు ఎంతో మురిసిపోయింది. కొడుకిక్ సోప్రట్స్ సాక్లరిష్ప తో కాలేజీ సీట వచిచ్న విషయం అందరికీ ఎంతో
గొపప్గా చెపుప్కుంది. కొడుకుని వేరే ఊరోల్ని కాలేజీలో దింపడానికి తీసుకెళిళ్, అకక్డ లైబర్రీలు సదుపాయాలూ అనీన్ చూసి మురిసిపోతూ,
ఉదేవ్గంతో పర్వరిత్సుత్నన్ తలిల్ని చూసి అసహనంగానూ, చినన్తనంగానూ ఫీల అయాయ్డు చారీల్. అతని హాసట్ల రూమ వరకూ వచిచ్ చూసి
వెళతాననన్ తలిల్ని కాదని చినన్బుచిచ్, కాలేజీ బయటనుండే పంపేసాత్డు. మనసు సరిద్ చెపుప్కుని, అతనిన్ జాగర్తత్గా చదువుకోమని చెపిప్ తిరిగి
వచేచ్సుత్ంది పోశీ. చారీల్ తలిల్ కోరిక పర్కారం చదువూ, తండిర్ కోరిక పర్కారం కాలేజీ బేస బాల టీం లో ఆడుతూ, ఎపప్టికనాన్ గొపప్
ఆటగాడిగా పేరు తెచుచ్కుని తండిర్కి దగగ్రవాలని కషట్పడుతునాన్డు.
కొనాన్ళళ్కి చారీల్ కోరిక తీరే సమయం వచిచ్ంది. ఒకరోజు కాలేజీలో గేమ జరుగుతునన్పుప్డు, చారీల్కి పేర్క్షకులోల్ కూరోచ్ని తన ఆట
చూసుత్నన్ తండిర్ కనిపించాడు. ఎనిమిదేళళ్ తరువాత మొదటిసారి తండిర్ని చూసిన చారీల్ చలించిపోయాడు. వసుత్నన్ ఏడుపు కంటోర్ల
చేసుకుని, ఆట మీద దృషిట్ పెటాట్డు. తండిర్ చారీల్ని చూసి చినన్గా తలవూపాడు తపప్ ఇంకేం మాటాల్డలేదు. అలా కొనిన్ వారాల పాటు ఆట
చూడటానికి వచిచ్న తండిర్, ఒకరోజు చారీల్తో మాటాల్డాడు. అపప్టి నుంచి అతను చారీల్ని తరచుగా కలుసూత్, అతనిన్ పొర్ఫెషనల సోప్రట్స్
మేనేజరస్ దృషిట్లో పడే అవకాశం కోసం టోరన్మెంటస్ ఆడమని పోర్తస్హించి, అనిన్ గేమస్ లోనూ వెంట ఉండసాగాడు. చారీల్ ఆట చూసి
కొందరు వాళళ్ లీగ లో చేరమని అడిగితే, తండిర్ తెలివిగా అతనికి ఇంకా పెదద్ టీమస్ లో అవకాశాలు వసుత్నాన్యని అబదాధ్లు చెపిప్ వాళళ్
దృషిట్లో చారీల్ ఇమేజ పెంచే పర్యతన్ం చేసాడు. ఆశచ్రయ్పోయిన చారీల్తో, “నీకు దేశంలో బెసట్ టీమ లో చేరేచ్ సంగతి నేను చూసుకుంటాను,
నువువ్ కేవలం ఆట మీద దృషిట్ పెటుట్” అని చెపాప్డు. తండిర్ని కలిసిన సంగతీ, అతని పర్యతాన్లూ చారీల్ తలిల్కి చానాన్ళళ్ తరావ్త చెపితే, ఆమె
ఏమీ అనకుండా చదువుని నిరల్క్షయ్ం చెయొయ్దద్ని మాతర్ం చెపిప్ంది.
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చారీల్కి మొదటి సంవతస్రం కాలేజీ చదువు గడిచింది. ఫసట్ కాల్స మారక్స్ తో పాస అయాయ్డని తెలిసి పోశీ ఎంతో సంతోషించింది.
నువివ్లా కాలేజీ టీములో ఆడుకుంటూ కూరుచ్ంటే పొర్ఫెషనల లెవెలిక్ ఎపుడూ ఎదగలేవు అని తండిర్ నూరిపోసిన మాటలు విని, చారీల్
చదువు రెండవ సంవతస్రం మధయ్లో కాలేజీ మానేసి వెళిళ్పోయాడు. తలిల్ వదద్ని నెతీత్ నోరూ మొతుత్కునాన్ చారీల్ వినలేదు. అతనికి బిగ లీగ
టీమస్ లో ఆడటం,తండిర్ని సంతోషపెటట్డం మాతర్మే ముఖయ్మయినవిగా అనిపించసాగాయి. తరువాత రెండు మూడేళుళ్ కొనిన్ మైనర లీగ
గేమస్ ఆడాడు. ఈలోగా కాలేజీలో పరిచయమయిన కేథరిన ని పెళిళ్చేసుకునాన్డు. ఒకసారి ఒక మేజర బేస బాల టీమోల్ ఒక ఆటగాడు
గాయపడటంతో, చారీల్కి వరలడ్ సిరీస ఆడే అవకాశం వచిచ్ంది, కానీ అతని టీమ గెలవలేదు. ఆ తరువాత ఆట పార్కీట్స చేసూత్ మోకాలు
గాయపడి, కొనిన్ నెలలు ఆటకు దూరంగా ఉనాన్డు. కోలుకునాన్క మళీళ్ ఆడటం మొదలుపెటాట్డు, కానీ ఎంత పర్యతిన్ంచినా చినన్ చినన్
టీమస్ లో తపప్ మళీళ్ పెదద్ అవకాశాలు రాలేదు. ఆట కోసం ఎకక్డా సిథ్రంగా ఉండకుండా, ఫేమిలీతో ఊరూరూ తిరిగాడు. ఆ తిరుగుళళ్లోనే
కూతురు మరియా పుటిట్ంది. ఆరేళుళ్ అలా పర్యతిన్ంచాక ఇక తనకి ఆటలో అవకాశాలు రావని నిశచ్యించుకుని, ఒక చినన్ సేలస్
ఉదోయ్గంలో చేరాడు, కానీ అదీ అతనికి సంతృపిత్నివవ్లేదు. బేస బాల పేల్యర చారీల్ అనిపించుకోవాలిస్న తను, సేలస్ మేన చారీల్
అనిపించుకోవాలిస్రావడం చినన్తనంగా అనిపించేది. నిరిల్పత్ంగా ఉదోయ్గం చేసుకోసాగాడు. తన వాయ్పారంలో చారీల్కి ఉదోయ్గానిన్చేచ్ అవకాశం
ఉనాన్ తండిర్ పటిట్ంచుకోలేదు. ఎలా హఠాతుత్గా వచాచ్డో, చారీల్ సోప్రట్స్ కెరియర ముగిసిందని అరధ్మవగానే అంతే హఠాతుత్గా
మాయమయిపోయాడు.
మరో ఆరేళుళ్ గడిచాయి. తలిల్ 79 వ పుటిట్నరోజు వచిచ్ంది. వచేచ్ ఏడాదికి తనుంటుందో లేదో అని పోశీ అందరితో కలిసి ఆరోజు
గడపాలనుకుంది. చారీల్, రాబెరాట్ తమ కుటుంబాలతో సహా తలిల్ దగగ్రికి వచాచ్రు. ఇలల్ంతా సేన్హితులతో పారీట్ హడావిడిలో ఉంది. ఈలోగా
చారీల్ తండిర్ నుండి ఫోన వచిచ్ంది. ‘ఒకపప్టి లీగ ఆటగాళళ్ంతా ఆడుతునన్ ఒక గేమోల్ చారీల్కి అవకాశం సంపాదించాననీ, అతని లక
బాగుంటే అకక్డ పరిచయాలు పెరిగి మళీళ్ అవకాశాలు రావొచచ్నీ, మరాన్డే గేమ కాబటిట్ వెంటనే బయలుదేరి రమమ్ని’ చెపాప్డు. తలిల్
పుటిట్నరోజు అని చెపప్బోయాడు కానీ, తండిర్ వినిపించుకోకుండా మళీళ్ ఇలాంటి అవకాశం రాదు కాబటిట్ వెంటనే రమమ్నాన్డు. చారీల్
భారయ్కూ, తలిల్కీ తన ఉదోయ్గంలో ముఖయ్మైన కషట్మర దగగ్ర పెదద్ సమసయ్ వచిచ్ందనీ, తను వెంటనే వెళిళ్ తీరాలనీ చెపిప్ బయలుదేరాడు. ఒక
పర్కక్ అబదద్మాడి వెళుత్నన్ందుకు అతనికి గిలీట్గానే ఉంది, కానీ తండిర్కి కాదనీ చెపప్లేకపోయాడు. ఆ గేమ అనుకునన్టుట్గా కలిసి రాకపోగా,
తనకి వయసులో ఉనన్పప్టిలా ఆడే సామరధ్య్మూ తగిగ్పోయిందని చారీల్కి అరధ్మయియ్ంది. ఆట పూరిత్ కాగానే అవకాశాల కోసం అకక్డ
ఎవరితోనూ పరిచయం పెంచుకోకుండా బయటకు వచేచ్సిన చారీల్ని తండిర్ విసుకుక్నాన్డు. ఈలోగా తలిల్ హారట్ ఎటాక వచిచ్ మరణించిందని
భారయ్ నుంచి ఫోన వచిచ్ంది. వెంటనే షాక తో తండిర్కి ఆ విషయం చెపప్డం కూడా మరిచ్పోయి బయలుదేరిపోయాడు. అంతే, మళీళ్ తండిర్ని
అతను చూడలేదు.
తలిల్ పోయిన సమయంలో తను అకక్డ దగగ్ర ఉండగలిగి కూడా, ఉండనందుకు చారీల్ అపరాధభావంతో కృంగిపోయాడు. అబదధ్ం
చెపిప్ మరీ వెళిల్నందుకు సిగుగ్పడాడ్డు. ఆ బాధ అతనికి మనశాశ్ంతి లేకుండా చేసింది. కొనిన్ రోజుల తరువాత భారయ్కు నిజం చెపితే, ఆమె
అభావంగా, ‘ఇపుప్డేమనుకుని మాతర్ం ఏం పర్యోజనం?’ అని నిటూట్రిచ్ంది. ఆరోజు నుంచీ ఇదద్రి మధాయ్ దూరం పెరిగింది. చారీల్ డిపెర్షనోత్,
గిలీట్ ఫీలింగ తో తాగుడుకి బానిసయాయ్డు. ఉదోయ్గం పోయింది. భారాయ్ కూతురూ ఇదద్రూ అతనికి దూరమయిపోయారు. ఒంటరితనం,
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

అశాంతితో తాగుడు పెరిగి, చివరికి ఒక లూజర గా మిగిలిపోయాడు. కూతురు తన పెళిల్కి కూడా పిలవకపోవడంతో, పూరిత్గా విరకిత్ కలిగి
ఆతమ్హతయ్ చేసుకుందామని నిరణ్యించుకుని, చనిపోవాలని సవ్ంతవూరికి బయలుదేరాడు. దారిలో ఏకిస్డెంట అవడం, మళీళ్ తలిల్ని కలవడం
జరిగింది. ఇదంతా చారీల్కి గురుత్కు వసుత్నన్ సమయంలో, మధయ్లో రెండుమూడు సారుల్ ‘చారీల్, నువివ్కక్డే ఉనాన్వా’ అంటూ ఎవరివో మాటలు
వినిపించసాగాయి.
చారీల్కి తలిల్ పటల్ తన పర్వరత్న గురొత్చిచ్ సిగుగ్పడాడ్డు. తనూ, చెలీల్ ఎనిన్ అనాన్, అనిన్రకాలుగా అవమానించినా వాటిని దిగమింగి,
తమమీద పేర్మని మాతర్మే చూపడం గురుత్కువచిచ్ బాధకలిగింది. తలిల్తో కలిసి మొదటిగా రోజ అనే వృదుధ్రాలి ఇంటికి వెళిళ్నపుడు, రోజ
మాటలోల్ చారీల్కి, తలిల్ మంచితనం, సహనం, తమంటే ఆమెకు ఎంత పార్ణమో తెలుసాత్యి. అలానే తలిల్, చినన్తనం అనుకోకుండా వేరొకరికి
పరస్నల సేవలు ఎలా చేసుత్ందా అని ఆశచ్రయ్పోతాడు. వారి సంభాషణ వలల్, పిలల్లు పేరెంటస్ పర్వరత్న తమకు చినన్తనంగా భావించినా,
పేరెంటస్ ఎపుప్డూ పిలల్లిన్ నిసావ్రధ్ంగా పేర్మిసాత్రని కూడా అరధ్ం చేసుకుంటాడు. తరువాత ఇదద్రూ థెలామ్ అనే ఆమె ఇంటికి వెళతారు. ఆమె
చారీల్ చినన్పుప్డు వాళళ్ ఇంటోల్ మెయిడ గా పనిచేసేది. పోశీ ఆమెతో గౌరవంగా పర్వరిత్సూత్, పిలల్లు కూడా ఆమెతో మరాయ్దగా పర్వరిత్ంచేలా
చూసేది. ఇపుడు ఆమె చివరి క్షణాలోల్ ఉండి, పోశీని తలచుకోవడంతో ఆమె దగగ్రకి వసుత్ంది. వారిదద్రి మాటలోల్ తలిల్ కూడా థెలామ్తో కలిసి
ఇళుళ్ కీల్న చేసిందని చారీల్కి తెలిసింది. అంత తకుక్వ పని ఎందుకు చెయాయ్లిస్ వచిచ్ందని అడిగిన చారీల్తో, మీ ఇదద్రికీ కాలేజీ చదువు
చెపిప్ంచడానికి నాకు డబుబ్ ఎలా వచిచ్ందనుకుంటునాన్వని అడుగుతుంది పోశీ. మరి నువువ్ నానన్ని డబుబ్ అడగాలిస్ంది కదా అంటే, ‘నేను
ఒక తలిల్ని. నా పిలల్లను పోషించుకోవడానికి నాకు చేతనయిన పని గౌరవంగా చేసుకునాన్ను. నా కుటుంబానిన్ కాపాడుకునాన్ను. అదే నాకు
ముఖయ్ం. అందులో నాకేమీ చినన్తనం అనిపించలేదు’ అని చెపిప్ంది. దాంతో చారీల్కి తను ‘చారీల్ - బేస బాల పేల్యర’ అనిపించుకోవాలనే
కోరికా, ‘చారీల్ –సేలస్ మేన’ అనిపించుకోవడంలో అనుభవించిన చినన్తనం గురొత్చాచ్యి. తను ఏం చేసినా, కుటుంబానిన్ మాతర్ం
నిలబెటుట్కోలేకపోయాడు అనన్ నిజం అతని చేతకానితనానిన్ గురుత్చేసింది. తలిల్ అనిన్ కషాట్లు పడి తనని చదివించాలని చూసేత్, తనేమో ఆట
కోసం, అదీ తమని వదిలి దూరంగా పోయిన తండిర్ని సంతోష పెటట్డం కోసం చదువు వదిలేసాడు.
తలిల్తో కలిసి మూడో ఇంటికి వెళిళ్నపుడు, అకక్డ డెబభ్యేయ్ళళ్ వయసునన్ ఒక ఇటాలియన సతరీని చూసాడు. ఆమె ఎంతో దిగులుగా
కనిపించింది. ఆమెవరు అని అడిగిన చారీల్కి, ఆమె అతని తండిర్కి మొదటి భారయ్ అని చెపుతుంది పోశీ. ఆశచ్రయ్పోయిన చారీల్తో ఆ వివరాలు
చెపుతుంది. ‘ మీ నానన్ మా పెళిల్ కాక ముందు యుదధ్ంలో పనిచేసూత్ ఇటలీ వెళిళ్నపుడు అకక్డ ఈమె పరిచయమయి, పెళిల్ జరిగింది. ఇదద్రికీ
ఒక కొడుకు కూడా పుటాట్డు. యుదధ్ం ముగిసిన తరువాత అమెరికాకి తిరిగివచిచ్ ఈ విషయాలు దాచి, ననున్ పెళిల్ చేసుకునాన్డు. మీ ఇదద్రూ
పుటాట్రు. తరువాత కొనేన్ళళ్కి మళీళ్ ఈమె కనిపిసేత్, తీసుకొచిచ్ పర్కక్ వూరిలో కాపురం పెటాట్డు. అకక్డ ఒక కొర్తత్ షాపు పెటిట్ ఎకుక్వ అకక్డే
ఉండటం మొదలుపెటాట్డు. నాకెందుకో అతని పర్వరత్న అనుమానం వచిచ్ ఒకరోజు వెదుకుక్ంటూ వెళితే అనిన్ విషయాలు తెలిసాయి. వెంటనే
ఇంటికి వచిచ్, అతను ఇంటికి వచేచ్వరకూ బయటే కూరుచ్ని ఉండి, రాగానే విషయం అడిగితే నిజం వొపుప్కునాన్డు. కేవలం నాకొకక్దానికే
అనాయ్యం చేసేత్ క్షమించి ఉండేదానిన్, కానీ తండిర్గా మీ ఇదద్రికీ కూడా అనాయ్యం చెయయ్డం భరించలేకపోయాను. అకక్డో కాలు ఇకక్డో
కాలు వేసి ఇదద్రినీ మోసం చేసూత్ ఉండటం అనేది ఎవరికీ ఏ మంచీ చెయయ్దు. మీకోసం నేను నిరణ్యం తీసుకోక తపప్లేదు. అతనిన్ ఇక
ఇంటికి రావదద్ని చెపాప్ను. నిజం తెలిసేత్ మీరు తటుట్కోలేరని మీకెపుప్డూ చెపప్లేదు’ అని చెపిప్ంది. నిజం తెలుసుకునన్ చారీల్ నిశేచ్షుట్డై
పోయాడు. ‘నీకు ఆమె మీద కోపంగా లేదా?’ అని అడిగిన చారీల్తో, ‘లేదు. అందులో ఆమె తపేప్ముంది. పాపం ఆమె కూడా నాలాగే ఓ
చకక్ని కుటుంబానిన్ కోరుకుంది. అయితే ఆమెకూ అది దకక్ లేదు. మీ నానన్ వాళళ్ని కూడా వదిలేసి వెళిళ్పోయాడు.’ అని చెపిప్ంది. తండిర్
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తనని ఎపుప్డూ అతని పక్షమే ఉండాలని ఆశించి, పర్తీసారీ తన లాయలీట్ని డిమాండ చేసిన తండిర్కి వేరే సంతానం ఉందనన్ నిజం అతనికి
షాక కలిగించింది. అటువంటి తండిర్ని సంతోషపెటట్డానికి తను తలిల్ మనసుని ఎంత నొపిప్ంచాడో అరధ్మయిన చారీల్ ఏడుసూత్
కూలబడిపోయాడు.
చారీల్, తలిల్తో ‘నేను నినెన్పుప్డూ అరధ్ం చేసుకోకుండా, ఎంతో బాధ పెటాట్ను. ఆఖరికి నువువ్ చనిపోయిన రోజు కూడా అబదధ్ం చెపిప్
గేమ కోసం వెళిళ్పోయాను. అవనీన్ నాలో మిగిలిచ్న కోపం, అపరాధభావం భరించలేక తాగుడు ఆసరా చేసుకునాన్ను. జీవితంలో అందరినీ
పోగొటుట్కుని, ఒంటరిగా మిగిలిపోయాను. ఆ మానసికకోష్భ భరించలేకే చనిపోవాలని పర్యతిన్ంచాను’ అని ఏడాచ్డు. తలిల్ అతనిన్ పేర్మగా
దగగ్రికి తీసుకుని ఓదారిచ్, ‘కొనిన్సారుల్ మనలిన్ మనం క్షమించుకోవాలి చారీల్. లేకపోతే బర్తుకు కషట్మవుతుంది’ అని చెపిప్ంది. ‘సరే, ఇక
నువెవ్ళళ్వలసిన సమయం అయింది. ఇది గురుత్ంచుకో, ఎపుప్డూ తలిల్ పేర్మని కోలోప్డమనేది ఉండదు. తలిల్ పేర్మకి హదుద్లూ, ఆంక్షలూ
ఉండవు’ అని చెపిప్ మాయమయిపోయింది.

ఈలోగా మళీళ్ కళుళ్ మిరుమిటుల్ గొలిపేలా కాంతితో పాటు, ‘చారీల్, మా మాటలు నీకు

వినిపిసుత్నాన్యా’ అంటూ పిలుపులు వినిపించాయి. సప్ృహ కోలోప్తునన్ చారీల్కి, తన మీదకి వంగి చూసుత్నన్ ఎమరెజ్నీస్ సిబబ్ంది లీలగా
కనిపించారు.
ఆ ఏకిస్డెంట తరువాత చారీల్ కోలుకోవడానికి కొనిన్ నెలలు పటిట్ంది. తలేల్ తనని రకిష్ంచిందని అతను నమామ్డు. తలిల్తో మాటాల్డిన
తరువాత అతనికి దుఃఖం తగిగ్ంది. తనవాళల్తో అనుబంధాలను సరిదిదుద్కుని జరిగిన నషాట్నిన్ పూడుచ్కోవాలని నిరణ్యించుకుని, కూతురికి
దగగ్రయాయ్డు. తరచుగా సమయం గడపడం కోసం, ఆమె ఉండే చోటికి దగగ్రగా నివాసం మారుచ్కుని వీలయినంత ఎకుక్వ కాలం ఆమెతో
గడిపాడు. మాజీ భారయ్తో కూడా సేన్హంగా ఉంటూ, ఇదద్రూ తరచూ కలిసి మాటాల్డుకునేవారు. లోకల రికిర్యేషన పారోక్ల్ ఉదోయ్గం చేసూత్,
పిలల్లను ఆటలోల్ పోర్తస్హిసూత్ వారి మధయ్ మిగిలిన జీవితం గడిపాడు చారీల్. ఆ ఏకిస్డెంట జరిగిన ఐదేళల్కు చారీల్ హారట్ ఎటాక తో
చనిపోయాడు. చనిపోయే కొనిన్ రోజుల ముందు అందరితోనూ చారీల్ ‘నా గతానిన్ కాదు. ఇపుడు నేనేమిటో అలా ననున్ గురుత్పెటుట్కోండి’ అని
చెపేప్వాడు.
ఈ పుసత్కంలో రచయిత, జీవితకాలపు పరిధులు దాటి విసత్రించే షరతులు లేని తలిల్ పేర్మ, తలిల్ బర్తికుండగా ఆమె పేర్మని ఎపుడూ
అరధ్ం చేసుకోని ఓ కొడుకు కథ చెపుతారు. అయితే ఇందులో తలీల్ బిడడ్ల అనుబంధాలు, బిడడ్లు తలిల్దండుర్ల పటల్ అనాయ్యంగా పర్వరిత్ంచి
నొపిప్ంచడం, తరువాత తను చేసిన పనికి కుమిలిపోవడం, ఒకక్ అవకాశం వసేత్ ఆ తపుప్లు దిదుద్కోడానికి ఆరాటపడటం .. ఇది మన
జీవితంలో ఏ అనుబంధానికయినా వరిత్ంచుకోవచుచ్. అందరమూ ఎపుడో ఒకపుప్డు తపుప్లు చేసే ఉంటాం. పిర్యమైనవాళళ్ను బాధ పెటేట్
ఉంటాం. వాళల్తో ఇంకో రోజు గడిపే అవకాశం వసేత్, ఆ పొరపాటుల్ దిదుద్కోడానికి మనమేం చేసాత్ం అని ఆలోచిసాత్ం.
మిచ వార్సిన మొదటి నాన-ఫిక్షన Tuesdays with Morrie లో ఒక వాకయ్ం ఉంటుంది. "It's not just other people we
need to forgive; we also need to forgive ourselves" అని. తపుప్ చేశామని మనకు తెలిసినపుడు, మన అంతరాతమ్ పెటేట్
యాతనే మనకు అనిన్టికనాన్ పెదద్ శిక్ష. మనసాకిష్ని తటుట్కుని మనగలగడం చాలా కషట్ం. ఆ గిలీట్ ఫీలింగ మనిషిని చితర్వధ చేసి డిపెర్షన లోకి
తోసుత్ంది. మనలోకి మనం నతత్గులల్లాల్ ముడుచుకుపోయి కుచించుకుపోతాం. అందుకే ఎదుటివాళళ్ తపుప్లను క్షమించడంతో పాటూ,
మనలిన్ మనం క్షమించుకోడమూ ఎంతో అవసరం అనేది చాలా నిజం.
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ఈ పుసత్కానిన్ రచయిత 2006 లో వార్సారు. ఇది నూయ్యారక్ బెసట్ సెలల్ర లిసట్ లో చోటు చేసుకుంది. దాదాపు పంతొమిమ్ది విదేశీ
భాషలోల్ పర్చురించబడి, సెప్యిన లో పర్ఖాయ్తమయిన "La Pluma de Plata" అవారడ్ పొందింది. ఇది దీని ఆధారంగా అదే పేరుతో
టెలివిజన సినిమాగా కూడా తీసారు. సాట్ర బకస్ షాపులోల్, వారి ‘బుక బేర్క’ పోర్గార్మోల్ భాగంగా అమిమ్న మొదటి పుసత్కం ఇది.
రచయిత మీద అతని తలిల్ పర్భావం చాలా ఎకుక్వ. ఆమె నుండి అతను నేరుచ్కునన్ జీవితపు విలువలూ, పాఠాలూ అతని చాలా
పుసత్కాలోల్ లీలగా కనిపిసూత్నే ఉంటాయి. అయితే ఈ పుసత్కానికి పేర్రణ మాతర్ం మొతత్ంగా అతని తలిల్ అని చెపుతారు. ఎపప్టిలాగే ఒకరోజు
ఉదయం తలిల్తో మాటాల్డి ఫోన పెటేట్సిన తరువాత ‘అపప్టికి ఎనభయ ఏళుళ్నన్ తలిల్, ఎపుప్డు కావాలంటే అపుడు మాటాల్డి నవువ్లు
పంచుకోడానికీ, తనని మందలించడానికీ ఎలల్కాలమూ ఉండబోదని’ వచిచ్న ఆలోచన విషాదానిన్ కలిగించిందట. ఆ ఆలోచన లోంచి పుటిట్ందే
ఈ కథ. ఇందులో చారీల్కి ఆరేళల్పుప్డు తలిల్ పేపర టవలోస్త్ చేసిన మమీమ్- హేలోవీన కాసూట్య్మ, నిజంగానే మిచ తలిల్ చేసిందే. అలానే చారీల్
వయసుకి మించినదని ఒక పుసత్కానిన్ ఇవవ్డానికి లైబేర్రియన నిరాకరిసేత్, తలిల్ కోపంతో ‘ఎపుడూ నా కొడుకిక్ దేని గురించీ ఇది కషట్మైనది
అని చెపప్కు’ అని మందలించి ఆ పుసత్కం ఇపిప్సుత్ంది. ఆ సంఘటన కూడా నిజంగా మిచ జీవితంలో జరిగినదట.
రచయిత మిచ సునిన్తమయిన మానవ సంబంధాలను, అనుబంధాలను జాగర్తత్గా కాపాడుకోవాలిస్న అవసరానిన్, సెంటిమెంట లో
ముంచకుండా అందంగా చెపప్డంలో సిదధ్హసుత్లు. మనసు మూలలోల్ ఎకక్డో దాగునన్ తీగను శుర్తి చెయయ్డంలో ఆయన ఎపుప్డూ
గురితపప్రు. పుసత్కం పూరత్యిన తరువాత మనం ఒకక్సారి మన గతానిన్ తడిమి చూసుకుని, మనకు పిర్యమైన వాళళ్ను నొపిప్ంచిన
విషయాలు గురుత్ తెచుచ్కుని, ఇంకొకక్సారి వాళళ్తో గడపడానికీ, ఆ క్షణాలను తిరిగి జీవించడానికీ, ముందటికి భినన్మైన దారిని నడవడానికీ
ఒకక్ అవకాశం కోసం, దానికోసం ఏం వదులుకోడానికైనా సిదధ్మనన్టుట్గా తపించిపోతాం. రచయిత మిగిలిన పుసత్కాలతో పోలిసేత్, చారీల్
తలిల్ని చనిపోయిన తరువాత కలిసిన భాగాలోల్ కొంచెం నాటకీయత ఎకుక్వుందని అనిపించినా, రచయిత వార్సిన కొనిన్ వాకాయ్లు చాలా
అరధ్వంతంగా ఉంటాయి.

Some Quotes from the book:
“When someone is in your heart, they're never truly gone. They can come back to you, even at

unlikely times."

“You need to keep people close; you need to give them access to your heart.”
"Sometimes, kids want you to hurt the way they hurt."
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“There’s a story behind everything. How a picture got on a wall. How a scar got on your

face. Sometimes the stories are simple, and sometimes they are hard and heartbreaking. But behind all
your stories is always your mother's story, because hers is where yours begins.”

“She had a bottomless well of love for me. Her only flaw was that she didn't make me work for it.

You see, here's my theory: Kids chase the love that eludes them, and for me, that was my father's love.
He kept it tucked away, like papers in a briefcase. And I kept trying to get in there.“

“Mothers support certain illusions about their children, and one of my illusions was that I liked

who I was, because she did. When she passed away, so did that idea.”

“I adored my mother, in the way that boys adore their mothers, while taking them for granted.”
“It was true, as a teenager, I had pushed my mother away. I refused to sit next to her at movies. I

squirmed from her kisses. I was uncomfortable with her womanly figure and I was angry that she was

the only divorced woman around. I wanted her to behave like the other mothers, wearing house dresses,
making scrapbooks, baking brownies.”

“Why do kids assume so much from one parent and hold the other to a lower, looser standard?”
"What is it about childhood that never lets you go, even when you're so wrecked it's hard to

believe you ever were a child."

"I don't know what it is about food your mother makes for you, especially when it's something that

anyone can make - but it carries a certain taste of memory."

"A child embarrassed by his mother - is just a child who hasn't lived long enough."
రచయిత పరిచయం: వృతిత్పరంగా ఫీర్లానస్ సోప్రట్స్ జరన్లిసట్. పర్వృతిత్ రచన, సీర్క్న పేల్, రేడియో & టీవీ పోర్గార్మస్ పర్సారాలు,
పాటలు వార్సి సంగీతం కూరచ్డం. ఆయన మొదటి రచన ‘Tuesdays with Morrie’ అనే మెమోయిర (సమ్ృతి సంసమ్రణ) చాలా పేరు
పొందిన రచన. ఆయన Five People You Meet in Heaven, For One More Day, Have a Little Faith, The Time
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Keeper, First Phone Call from Heaven అనే ఫిక్షన నవలలు వార్సారు. అతని కొర్తత్ నవల The
Magic Strings of Frankie Presto నవంబర 2015 లో విడుదల కాబోతుంది. ఆయన రచనలు దాదాపు
నలభై భాషలోల్కి అనువదించబడి, మిలియనల్ కాపీలు అముమ్డయాయ్యి. ఆయన నివాసమయిన డెటార్యిటోల్ కొనిన్
సేవాసంసథ్లు సాథ్పించి వాటి దావ్రా ఛారిటీ పనులు కూడా విరివిగా చేసుత్నాన్రు. ఆ వివరాలు ఆయన ఛారిటీ వెబ
సైటోల్ చూడవచుచ్.
(Pictures Source: Google)
కొనిన్ ఆసకిత్కరమైన లింకులు:
•

ఈ పుసత్కానికి పేర్రణ కలిగించిన సంఘటన రచయిత మాటలోల్... ఒక మదరస్ డే సందరభ్ంగా రచయిత తన తలిల్

గురించి వార్సిన ఒక ఆరిట్కల ఇకక్డ. ఇందులో పుసత్కంలోని సంఘటనలు అతని జీవితంలో జరిగిన వివరాలు, చితార్లు చూడొచుచ్.
•

జనవరి 2015 లో రచయిత తలిల్ చనిపోయినపుడు, ఆయన వార్సిన ఒక నివాళి One Last Column For A

One-of-a-kind Mom
•

ఈ పుసత్కం గురించి రచయితతో ఒక ఇంటరూయ్ కార్స వాక వెబ సైట లో.

•

ఈ పుసత్కం యొకక్ ఇంటరేన్షనల ఎడిషనస్, వాటి ఆసకిత్కరమైన ముఖ చితార్లు ఇకక్డ.

•

ఈపుసత్కం ఆధారంగా ఓపార్ విన ఫేర్ నిరిమ్ంచిన చితర్ం వివరాలు, యూ టూయ్బ లో For One More Day

సినిమా లింక.
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The Art of Hearing Heartbeats
How much does a man live, after all?
Does he live a thousand days, or only one?
For a week, or for several centuries?
How long does a man spend dying?
What does it mean to say “for ever”?
—Pablo Neruda

దాదాపు ఇరవయేయ్ళళ్ కిర్ందట ‘బిర్డెజ్స ఆఫ మేడిసన కౌంటీ’ చదివినపుడు, అసలు
ఒకక్సారి కూడా మళీళ్ కలవకుండా, ఎంతో దూరంలో ఉనన్ ఇదద్రి మధయ్ ఎనేన్ళళ్యినా పేర్మ
సజీవంగా ఉండటం సాధయ్మేనా అనిపించింది. ఇపప్టికీ ఆ కథలోని రాబరట్ ననున్ వెంటాడుతాడు.
ఎంతంటే ఆ రోజమ్ండ బిర్డెజ్స దగగ్రకి వెళితే రాబరట్ ఆతమ్ అకక్డ తిరుగుతూ ఉంటుందేమో, ఒకక్సారి
ఆ గాలిలో అతనిన్ తాకాలనన్ పిచిచ్ కోరిక నాకు. మనం ఎపుప్డయినా ఒక మనిషిని బేషరతుగా,
నిసావ్రధ్ంగా పేర్మించగలమా? వాళళ్ వలల్ మనకి ఎంత దుఃఖం కలిగినా సరే, వాళళ్ నిరణ్యాలని
గౌరవించి, పలెల్తుత్ మాటనకుండా, దేవ్షించకుండా దూరం తొలగగలిగేంత పేర్మ నిజంగా
ఉంటుందా?
మన తలిల్దండుర్ల గురించి మనకి ఎంత తెలుసు? మనకి సంబంధించినంత
వరకూ మనం పుటిట్న తరువాతనే వాళళ్ జీవితం మొదలయియ్ంది. వాళళ్ అంతకు ముందు జీవితం
గురించి మనకు తెలిసేది వాళుళ్ చెపిప్న విషయాలకే పరిమితం. అపుడయినా వాళుళ్ పూరిత్గా
చెపాప్రో, లేదా సెలెకిట్వ గా చెపాప్లనుకునన్వి మాతర్మే చెపిప్ మిగిలినవి వదిలేసారో ఎలా తెలుసుత్ంది మనకి? అసలు ఆ మాటకొసేత్ ఎంత
దగగ్రి మనిషి గురించయినా, మనకి ఎపప్టికైనా పూరిత్గా తెలుసుత్ందా? మనకి తెలిసేదంతా మనలని వాళళ్ లోపలికి తొంగి చూడనిచిచ్నంత
మేరా మాతర్మే కదా. మనకు తెలిసిన ఆ కాసత్ ఆధారంగానే వాళళ్ పర్వరత్నని జడజ్ చేసుకుంటాం. ఒకరి పర్వరత్నని అరథ్ం చేసుకోగలగాలంటే,
వాళళ్ మనసు లోతులోల్ని అగాధాలను తెలుసుకోగలగాలి. వాళళ్ పర్వరత్నని నిరేద్శించిన పరిసిథ్తులని అవగాహన చేసుకోవాలి. లేకపోతే
అపారాధ్లు, సంఘరష్ణలు, మానసిక కోష్భలు తపప్వు.
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జూలియా తండిర్ ఆమెకు ఇరవైరెండేళళ్ వయసులో, బిజినెస పని అని వెళిల్నవాడు మాయమయిపోయాడు. ఎంత
పర్యతిన్ంచినా అతని ఆచూకీ తెలియలేదు. అందరూ అతనెకక్డో హతయ్ చెయయ్బడాడ్డనే అనుకునాన్రు. నాలుగేళల్ తరువాత, తన తండిర్
ఒకామెకు ఏభయేయ్ళళ్ కిర్తం వార్సిన పేర్మలేఖ ఆధారంగా, అతనేమయాయ్డో తెలుసుత్ందేమో అని బరామ్ వెళిళ్ంది. బయలుదేరే ముందు ఆమెలో
తండిర్ తమని మోసం చేసి, పిర్యురాలి దగగ్రకు వెళిళ్పోయాడేమో అనే కోపం, దుఃఖం మాతర్మే ఉనాన్యి. అకక్డ ఆమెకు తండిర్ గురించి ఏం
రహసాయ్లు తెలిసాయి? తెలిసిన విషయాలు ఆమెలో ఏం మారుప్లు తెచాచ్యి అనేది Jan-Philipp Sendker వార్సిన The Art of
Hearing Heartbeats అనే పుసత్కం కథ.
టిన విన (Tin Win) నూయ్యారక్ నగరంలో పేరుపొందిన లాయర. అతను బరామ్లో పుటిట్, ఇరవయేయ్ళళ్ వయసులో
1942లో అమెరికాకు వచాచ్డు. నూయ్యారక్ లో లా చదివి, 1959 లో అమెరికన సిటిజెన అయాయ్డు. భారయ్ జూడిత అమెరికన. అతనికి ఒక
కొడుకూ, ఒక కూతురూ. పర్ముఖ హాలీవుడ సాట్రస్, సెలెబిర్టీలు అతని కల్యింటస్. అతనికి సెలెబిర్టీ లాయరాగ్ ఎంత పేరొచిచ్నా పారీట్లూ,
పబిల్సిటీలు, వివాదాలూ ఇషట్పడేవాడు కాదు. చుటూట్ ఉనన్ సమాజంలో ఇమిడిపోవాలి, గురిత్ంపు తెచుచ్కోవాలి అని సాధారణంగా అందరికీ
ఉండే తాపతర్యం అసలేమాతర్మూ అతనికి లేదు. అసాధారణమయిన తెలివితేటలూ, కల్యింటస్ పరపతిని ఉపయోగించుకోవాలని
చూడకపోవడం, వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం లాంటివి అతనికి గొపప్ సకెస్స తీసుకొచాచ్యి. కళుళ్మూసుకుని ఎదుటి వారు చెపేప్ది
వింటూ, వారి మానసిక తులయ్తనీ, వారు చెపేప్ది నిజమో అబదధ్మో చెపెప్యయ్గలిగే నైపుణయ్ం అతని సొంతం.
అది 1991వ సంవతస్రం. టిన విన కూతురు జూలియా లా సూక్ల నుంచి గార్డుయ్యేట అయిన మరుసటి రోజు ఉదయం,
బిజినెస పని మీద బోసట్న వెళొళ్సాత్నని చెపిప్ వెళిళ్న టిన విన తిరిగి రాలేదు. ఇనెవ్సిట్గేషన లో పోలీసులకు అతను ఆ రోజు ఉదయం లాస
ఏంజెలెస వెళిళ్, అపప్టికపుప్డు టికెట కొనుకుక్ని హాంగ కాంగ వెళిల్నటుట్, అకక్డ ఒకరోజు ఉండి, మరునాడు పైట
ల్ లో బేంకాక వరకు
వెళిల్నటుట్ తపప్ వివరాలేమీ తెలియలేదు. అతని పర్వరత్న ఎకక్డా అనుమానాసప్దంగా కానీ, ఏదీ దాచడానికి పర్యతిన్సుత్నన్టుట్ కానీ లేదు.
కిడాన్ప అనీ, ఏదో కేసు గొడవలో మరడ్ర అనీ, అతని వెనక ఏదో సీకెర్ట లైఫ ఉందనీ, పేపరుల్ కొనిన్ రోజులు అతని గురించి రకరకాల
కథనాలు పర్చురించాయి. మరో రెండు వారాల తరువాత బేంకాక ఎయిర పోరట్ బయట అతని పాసోప్రట్ దొరికింది. అతను ఎకక్డో హతయ్కు
గురయి ఉంటాడని పోలీసులూ, జూడిత అవగాహనకి వచాచ్రు, కానీ జూలియా మాతర్ం అలా సమాధానపడలేకపోయింది.
నాలుగేళళ్ కాలం గడిచింది. జూలియా నూయ్యారోక్ల్ లాయర గా పార్కీట్స చేసూత్ బిజీగా ఉనాన్, తండిర్ ఏమయాయ్డో అనన్
ఆలోచన ఆమెను వదలటం లేదు. అతను పిలల్లతో ఎంతో పేర్మగా ఉంటూ వారితో వీలయినంత సమయం గడుపుతూ ఉండేవాడు. రోజూ
ఆమెకు అతను కథలు చెపప్డం, ఇదద్రూ కలిసి కీవ్నస్ బిర్డజ్ మీద తరచుగా వాకింగ కు వెళల్డం అనీన్ గురొత్చాచ్యి. తండిర్ గురించిన ఆమె
జాఞ్పకాలనీన్ కూడా, అతను అలా హఠాతుత్గా కావాలని మాయమయిపోయే మనిషి కాదని పదేపదే చెపుతునాన్యి. ఇలా ఉండగా ఒకరోజు
తలిల్ ఆమెకు ఒక పారెస్ల పంపింది. అందులో తండిర్కి సంబంధించిన కొనిన్ పేపరూల్, పాత ఫోటోలూ ఉనాన్యి. వాటిని చూసుత్ండగా ఒక
ఎయిర మెయిల కవరోల్ పోసట్ చెయయ్ని ఉతత్రం ఒకటి కనిపించింది. అది దాదాపు నలభయేయ్ళళ్ కిర్తం 1955లో, బరామ్లోని కాలవ (Kalaw)
అనే ఊరోల్ని, మిమి అనే ఆమెకు తండిర్ వార్సిన పేర్మలేఖ. అది చదవగానే జూలియాలో ఎనోన్ ఆలోచనలు, అనుమానాలు, సంఘరష్ణలు
కలిగాయి. ఆ ఉతత్రానికీ తండిర్ మాయమవడానికీ సంబంధం ఉందని ఆమెకు అనిపించింది. బరామ్ వెళిళ్ నిజం తెలుసుకోవాలని
నిశచ్యించుకుంది.
జూలియా బరామ్ వెళాళ్లనుకుంటునన్ తన నిరణ్యానిన్ తలిల్కి చెపితే ఆమె వదద్ని చెపిప్ంది. “నీ తండిర్ నానుంచి ఎనోన్ ఏళల్కు
ముందే దూరమయిపోయాడు. అమెరికాకు రాక ముందటి అతని జీవితానిన్ గురించి ఎనిన్సారుల్, ఎనిన్ రకాలుగా అడిగినా చెపప్లేదు. నా
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నుంచి ఏవో రహసాయ్లను దాసుత్నాన్డని అనిపించి నిలదీసి, వదిలేసి వెళిల్పోతానని బెదిరించాను. అయినా అతనేమీ చెపప్లేదు. నినున్
పేర్మిసుత్నాన్ను కదా, అది చాలదా అని నవువ్తూ మాట మారేచ్సేవాడు. కానీ అతను ననున్ మనసూప్రిత్గా పేర్మించలేదని నాకు తెలుసూత్నే
ఉంది. మా పెళిళ్కి కూడా చాలాకాలం ఎనోన్ అభయ్ంతరాలు చెపాప్డు, చివరికి నా పటుట్దల వలల్నే ఒపుప్కునాన్డు. ఒకసారి ఎపుడో అతను
వార్సిన పేర్మలేఖ కనిపించి నిలదీసి, ఇంకోసారి అటువంటిది చూసేత్ విడిపోతానని చెపాప్ను. మళీళ్ ఇంకెపుప్డూ ఏ ఉతత్రాలూ నేను చూడలేదు.
అయితే మా ఇదద్రి మధాయ్ దూరం ఎపుడో వచిచ్ంది. కేవలం మీ కోసమే నేను అతనితో కలిసి ఉనాన్ను. అయినా అతను ఇపుడు పార్ణాలతో
ఉనన్టట్యి, మనం కావాలనుకుంటే తిరిగి రాకుండా ఉండేవాడా? కాబటిట్ ఇపుడు నువెవ్ళిళ్ ఏ నిజాలు తెలుసుకునాన్ కలిగే ఉపయోగం ఏమీ
ఉండదు. నీకు ఇంకా వెళాళ్లీ అనిపిసేత్ వెళుళ్, కానీ తిరిగి వచాచ్క నాకు ఏ విషయమూ చెపొప్దుద్. ఆ విషయంలో ఇక నాకెలాంటి ఆసకీత్ లేదు”
అని చెపిప్ంది జూడిత. తలిల్ జీవితంలో అంత వేదన ఉందని తెలియని జూలియాకు విచారం, ఆవేశం కలిగాయి. తననుంచి ఎపుడో
దూరమైపోయాడు అనన్ తలిల్ మాటలతో, తండిర్ తననుంచి ఎపుడు దూరమైపోయాడో అనన్ ఆలోచన జూలియాని దుఃఖంలో ముంచింది.
బరామ్ వెళాళ్లనే నిశచ్యించుకుంది.
జూలియా రంగూన చేరి, అకక్డ నుండి ఇరవై గంటలు పర్యాణం చేసి దూరంగా ఎకక్డో కొండలోల్ దూరంగా ఉనన్ చినన్
పలెల్టూరు కాలవ చేరుకుంది. తండిర్ వివరాలు అడుగుతూ ఒక టీ హౌస లోకి వెళిళ్నపుడు, ఆమె దగగ్రకు దాదాపు అరవై ఏళళ్ వయసునన్ ఒక
వయ్కిత్ యూబా (U Baa) వచిచ్, ఆమెకు తనను పరిచయం చేసుకునాన్డు. ‘నీకోసం నాలుగేళుళ్గా ఎదురుచూసుత్నాన్ను జూలియా. నీ తండిర్ని
వెదుకుక్ంటూ నువొవ్సాత్వని నాకు తెలుసు. నీ తండిర్ ఆచూకీ చెపప్గలిగింది నేనొకక్డినే. అయితే నువువ్ ముందు నేను చెపేప్ కథ వినాలి’ అని
చెపాప్డు. అంతే కాకుండా ఆమె పుటిట్న తేదీతో సహా ఆమె వివరాలనీన్ చెపాప్డు. అవనీన్ అతనికెలా తెలుసా అని జూలియా ఆశచ్రయ్పోయింది.
తనునన్ హోటల నుంచి వివరాలు కనుకుక్నాన్డు అనుకునాన్, అనిన్ వివరాలు తెలియటం కషట్ం. టూరిసుట్లకు కథలు చెపిప్ డబుబ్
సంపాదించుకునేవాడేమో అని అనుమానం వచిచ్ంది జూలియాకి, అయితే అతని పర్వరత్నా మాటలూ ఎకక్డా డబుబ్ ఆశిసుత్నన్టుట్గా
అనిపించలేదు. పైగా అపప్టివరకు తండిర్ గురించి కనీసం తెలిసినవాళుళ్ అతనొకక్డే అవడంతో, అతను చెపేప్ కథ వినడానికి అయిషట్ంగానే
సిదధ్మయింది జూలియా. ‘జాగర్తత్గా విను, ఇది నీ తండిర్ కథే. అతనే నాకు సవ్యంగా చెపాప్డు‘ అని చెపాప్డు యూబా.
అది 1920 పార్ంతం, కథాసథ్లం కాలవ. ఆ ఊరిలో అందరూ అశుభమైనదని నమేమ్, ఒక డిసెంబర నాటి శనివారం రోజున
టిన విన పుటాట్డు. అతని తలిల్కి మూఢనమమ్కాలు ఎకుక్వ. దానికి తోడు టిన విన పుటిట్న రోజు, సమయం మంచిది కాదనీ, అతని వలల్ చాలా
అశుభాలు జరుగుతాయని జోయ్తిషుక్డు చెపప్డంతో, ఆమె ఎపుడు ఏం జరుగుతుందో అని హడలిపోతూనే పిలల్వాడిని పెంచసాగింది. అతని
తండిర్ మొదట జోయ్తిషుక్డి మాట నమమ్కపోయినా, ఆ తరువాత జరిగిన కొనిన్ సంఘటనల వలల్ అది నిజమేమో అనుకోసాగాడు. టిన విన
ఆరవ పుటిట్నరోజున అతని తండిర్ ఒక పర్మాదంలో మరణించాడు. అది దురదృషట్జాతకుడైన కొడుకు వలేల్ అని నమిమ్, భరత్ అంతయ్కిర్యలు
చేసిన మరునాడు తలిల్ టిన విన ను ఇంటోల్ వదిలి ఎకక్డికో వెళిళ్పోయింది. వెంట పోబోయిన కొడుకుని కఠినంగా వారించి, తను
తిరిగివచేచ్వరకూ అకక్డే ఉండమని చెపిప్ వెళిళ్పోయింది. టిన విన ఇంటి ముందునన్ చెటుట్ కిర్ంద కూరుచ్ని ఓ వారం రోజులు ఏడుసూత్ పగలూ
రాతీర్ తలిల్ కోసం ఎదురుచూశాడు. నషట్జాతకుడని అతనిన్ పటిట్ంచుకోడానికి కూడా అందరూ భయపడాడ్రు. మధయ్లో ఎవరో పొరుగువారు
ఆహారం తెచిచ్ ఇచిచ్నా ముటుట్కోలేదు. పర్కిక్ంటివారి బంధువు ఒకామె, సూకీ అనే వితంతువు అతనిన్ చూసి జాలిపడింది. ఆమెకు పుటిట్న బిడడ్
పురిటోల్నే పోతే, ఓ ఏడాదికి భరత్ పోయాడు. అయినా ఆమె జాతకాలనీ, గర్హాలనీ నిందించకుండా బర్తుకు సాగిసుత్ండేది. అందరిలాగా ఆమె
మూఢనమమ్కాలను నమేమ్ది కాదు. టిన విన కోసం బంధువులు ఎవరూ రాకపోవడంతో, సూకీ అతనిన్ చూసుకుంటూ అతని ఇంటోల్నే
ఉండిపోయింది. అయితే టిన విన ఎపుడూ మౌనంగా ఒంటరిగా ఉంటూ, సూకీతో కూడా ఎకుక్వ మాటాల్డేవాడు కాదు. రాతుర్ళుళ్ మాతర్ం
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ఆమెకు దగగ్రగా పడుకుని ఒకదాని తరువాత ఒకటి నిదర్పోయేవరకు కథలు చెపప్మనేవాడు. ఆమె మాటాల్డుతుంటే పాట వినన్టుట్ సావ్ంతనగా
ఉందనేవాడు.
టిన విన ఎకుక్వగా అడవిలో చెటూల్, పకుష్లూ, సీతాకోకచిలకలతోనూ మాటాల్డుకుంటూ, ఆడుకుంటూ, అవే తన
సేన్హితులని చెపేప్వాడు. తోటి పిలల్లతో కలిసి ఆడేవాడు కాడు. చినన్పప్టినుంచే అతనికి చూపు మసకగా ఉండటం మొదలయియ్, పదేళళ్
వయసు వచేచ్సరికి పూరిత్గా చూపు పోయింది. డాకట్ర పరీకిష్ంచి కారణం తెలీదనీ, తానేమీ చెయయ్లేననీ చెపేప్సాడు. తన గుడిడ్తనం టిన విన ని
పెదద్గా బాధ పెటట్లేదు.

పోయిన చూపు బదులు అతని మిగిలిన జాఞ్నేందిర్యాలు, ముఖయ్ంగా అతని చెవులు ఎకుక్వ సునిశితంగా

పనిచెయయ్సాగాయి. చూపు కోలోప్వడం వలల్, సూక్లోల్ ఇమడలేక ముడుచుకుపోయిన టిన విన ని చూసి సూకీ జాలి పడింది. అయితే తన జాలి
అతనికి మేలు చెయయ్దని గర్హించి, అతనిన్ సవ్యంగా నిలబెటట్డానికి ఏం చెయాయ్లా అని ఆలోచించి, దగగ్రలో ఉనన్ ఒక బౌదధ్ సనాయ్సుల
మఠానికి తీసుకువెళిళ్ గురువుకు అపప్చెపిప్ంది. రోజూ ఉదయానేన్ అతనిన్ మఠంలో దింపి సాయంతర్ం తీసుకొచేచ్ది. అకక్డ మిగిలిన
సనాయ్సుల ఆసరాతో, కరర్ సాయం చేసుకుని ఒంటరిగా తిరగడం, చినన్ చినన్ పనులు చెయయ్డం, మెడిటేషన నేరుచ్కునాన్డు. గురువు అతనికి
చెవులతో వినీ, మనసుతో ఆకళింపు చేసుకొని అనుసరించాలని నేరాప్డు. ఎంతో సునిన్తమయిన శబాద్లు... సీతాకోక చిలుక రెకక్ల చపుప్డు,
గుడుడ్లోని ఇంకా పుటట్ని పిలల్ గుండె చపుప్డు కూడా అతను వినగలిగే శకిత్ అతనికి అబిబ్ంది.
ఇలా నాలుగేళుళ్ గడిచాయి. తవ్రలో టిన విన కు పదిహేనేళుళ్ నిండబోతునాన్యి. ఈ నాలుగేళల్లో అతనిలో ఎంతో పరిణితి
వచిచ్ంది. అతని తెలివితేటలు, గర్హణశకిత్ చూసి గురువులే ఆశచ్రయ్పోయేవారు. ఎంతో కిల్షట్మయిన లెకక్లు కూడా, మనసులోనే క్షణాలలో
చేసేసేవాడు. మఠంలో వందలకొదీద్ ఉనన్ బెర్యిలీ పుసత్కాలను చదివేశాడు. ఒకరోజు మఠంలో ఉనన్పుప్డు, పర్కక్ గదిలోంచి ఏదో శబద్ం
కొతత్గా వింతగా వినిపిసుత్ంటే దానిన్ అనుసరిసూత్ వెళాళ్డు. అది మిమి అనే అమామ్యి గుండె చపుప్డు అని తెలిసింది.

గుండె చేసే

అదుభ్తమయిన లయకు ఆశచ్రయ్పోయాడు. మిమి (Mi Mi) దాదాపు టిన విన వయసునన్ అమామ్యి. ఒక రైతు కుటుంబంలో ఐదుగురు
అనన్ల తరువాత పుటిట్ంది. పుటుట్కతోనే ఆమె పాదాలు వంకర తిరిగి ఉండటంతో నడవలేకపోయేది. అయినా అది ఆమె మానసిక పరిసిథ్తిని,
సూఫ్రిత్నీ చెదరగొటట్లేదు. ఇలూల్, పెరడూ అంతా కాళూళ్, చేతుల మీద దేకుతూ అనన్లతో ఆటలాడేది. బయటకు వెళిళ్నపుడు అనన్లు ఎవరో
ఒకరు ఆమెను వీపు మీద మోసుకుని తీసుకువెళేళ్వారు. తలిల్ ఆమెను వీపుకు కటుట్కుని పనిచేసుత్ంటే, తలిల్ పాడే పాటలూ, చేసే పనులూ
నేరుచ్కుంది. ఎవరికీ ఆమె అవకరం గురుత్ండనంత అంత:సౌందరయ్ంతో, ఆతమ్సైథ్రయ్ంతో వెలిగిపోయేది. ఆమెది అదుభ్తమయిన అందం. దానికి
తోడు ఆమె గాతర్ంలో ఏదో తెలీని శకిత్, ఎందరికో సవ్సథ్త కలిగించేది. ఆమె పాట వినడానికి జనాలు ఆమె ఇంటి దగగ్ర గుంపులుగా చేరేవారు.
టిన విన, మిమి ఇదద్రూ తొందరలోనే మంచి సేన్హితులయిపోయారు. టిన విన, మిమిని వీపు మీద ఎతుత్కుంటే, ఆమె
అతని మెడ చుటూట్ చేతులు వేసి కూరుచ్ని దారి చెపిప్ నడిపించేది. ఆమె అతనికి కళుళ్గా మారితే, అతను ఆమెకు కాళుళ్గా మారాడు. రోజూ
ఇదద్రూ ఒకరిని ఒకరు కలుసుకోవడం కోసం ఎదురుచూసుత్ండేవారు. వాళిళ్దద్రి సేన్హం ఇంటోల్ వాళళ్కు కూడా సంతోషానిన్చిచ్ంది. ఇదద్రూ
ఒకరి సమక్షంలో ఒకరు ఎపుప్డూ లేనంత చైతనయ్ంతో ఉండటం చూసి అందరూ ఆశచ్రయ్పోయారు. ఇదద్రూ కలిసి కొండలోల్ గుటట్లో
తిరుగుతూ బర్తుకు కొతత్గా ఆనందించడం మొదలుపెటాట్రు. నెమమ్దిగా ఇదద్రి మధాయ్ సేన్హం వాళళ్కు తెలీకుండానే పేర్మగా మారుప్
చెందింది. అతనికి ఆమె గుండె చపుప్డు వినడం ఎంతో ఇషట్ంగా ఉండేది. ఇదద్రూ ఒకటే హృదయం రెండు దేహాలు అనన్టుట్గా ఉండేవారు.
అలా దాదాపు నాలుగు సంవతస్రాలు గడిచాయి.
టిన విన కు యూసా (U Saw) అనే ఒక దూరపు బంధువు ఉనాన్డు. అతను రంగూనోల్ గొపప్ ధనవంతుడు. రాజకీయాలోల్
కూడా మంచి పలుకుబడి ఉండేది. అతనికి జోయ్తిషుయ్ల మీద నమమ్కం ఎకుక్వ. ఒక జోయ్తిషుక్డు అతని బంధువులోల్ కషాట్లోల్
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పుస్త్కం ఓ నేస్త్ం (పద్మ్వల్లల్)

పుసత్కం ఓ నేసత్ం

ఉనన్వారికెవరికయినా సహాయం చెయయ్కపోతే తొందరలో అతనికొక ఉపదర్వం కలుగుతుందని చెపాప్డు. దానితో భయపడిన అతను,
బంధువులోల్ ఎవరు కషాట్లోల్ ఉనాన్రో అని వాకబు చేసేత్ టిన విన సంగతి తెలిసింది. వెంటనే అతనిన్ తీసుకురమమ్ని మనుషులను పంపాడు.
అనేన్ళళ్ తరువాత హఠాతుత్గా యూసాకు టిన విన ఎందుకు గురుత్కొచాచ్డో సూకీకి అరధ్ం కాకపోయినా, అతని డబూబ్ పరపతితో మంచి
డాకట్రల్ చేత చికితస్ చేయించి అతనికి కళుళ్ తెపిప్సాత్డేమో అని ఆశపడింది. టిన విన ను వదిలి ఉండటం ఆమెకు కషట్మనిపించినా, అతని
మేలుకోరి పంపడానికి సిదధ్పడింది. ఆ సాయంతర్ం టిన విన మఠం నుండి రాగానే విషయం చెపిప్, తెలల్వారగానే బయలుదేరాలని చెపిప్ంది.
విషయం విని టిన విన హతాశుడయాయ్డు. మిమిని విడిచి వెళాళ్లనన్ ఆలోచనే తటుట్కోలేకపోయాడు. ఆ మధాయ్నన్మే ఇదద్రూ తమ పెళిళ్
గురించి తొందరలో పెదద్వాళళ్తో మాటాల్డాలి అనుకునాన్రు. వెంటనే మిమి ఇంటికి వెళిళ్ విషయం చెపితే, ఆమె కూడా విచారంలో
ములిగిపోయింది. ఇదద్రూ కలిసి తెలల్వారేవరకూ దిగులుగా కాలం గడిపారు.
మరుసటిరోజు ఉదయానేన్ వచిచ్నవారితో కలిసి టిన విన రంగూన బయలుదేరాడు. సూకీ అతనికి దిగులుగా వీడోక్లు
చెపిప్ంది. టిన విన ఎవరితోనూ మాటాల్డకుండా మౌనంగా ఏడుసూత్ ఉండిపోయాడు. యూసా ఇంటికి వెళిళ్న తరువాత కూడా కొనిన్ రోజులు
ఏడుసూత్ గడిపాడు. చనిపోవాలని పర్యతిన్ంచాడు, కానీ తన చావు కూడా మిమి సమక్షంలోనే అని నిశచ్యించుకుని, యూసా తనని ఎందుకు
పిలిచాడో ఆ పని తొందరగా అయిపోతే, తనంత తొందరగా వెళిల్పోవచచ్ని అనుకునాన్డు. యూసా భారయ్ ఓ రెండేళళ్ కిర్తం చనిపోయింది.
అతనికి పిలల్లు లేరు. అతని రాజమహల లాంటి బంగళాలో, లెకక్లేననిన్ పనివాళుళ్ ఉనాన్రు. యూసా ఎపుడూ బిజినెస పనుల మీద
తిరుగుతూ బయటే ఉండేవాడు. టిన విన వచిచ్న నాలుగు రోజులకు, యూసా అతనిన్ పిలిచి మాటాల్డాడు. తలీల్ తండీర్ లేని గుడిడ్ పిలాల్డు అంటే,
మటిట్ గొటుట్కుపోయి సంరక్షణ లేక ఉంటాడేమో అని ఊహించుకునాన్డు యూసా. చకక్టి తీరైన శుభర్మైన శరీరం, మొహంలో జాఞ్నం తెచిచ్న
వెలుగూ, బౌదధ్మఠంలో నేరుచ్కునన్ సంసాక్రం ఉటిట్పడుతునన్ టిన విన ను చూసి యూసా ఆశచ్రయ్పోయాడు.
కొనిన్రోజుల తరువాత టిన విన కళళ్కు ఆపరేషన జరిగి చూపొచిచ్ంది. హాసిప్టల నుండి బయటకు వచిచ్న తరువాత,
అతనికి కళళ్తో చూసినవేవీ సంతృపిత్నివవ్లేదు. చూపురావటంతో తన వినికిడికి ముందునన్ శకిత్ తగిగ్నటుట్గా అతనికి అనిపించింది. తనకి
తెలిసిన లోకానేన్దో కోలోప్యిన బాధ. యూసా తనని పంపేసేత్, తొందరగా తన వూరికి వెళిళ్పోయి మిమిని చూడాలని ఎదురుచూడసాగాడు.
అయితే యూసా ఆలోచనలు వేరేగా ఉనాన్యి. జోయ్తిషుక్డు రాబోయే ఆపద గురించి చెపిప్నపుడు, ‘ఎవరనాన్ అవసరంలో ఉనన్ బంధువుకు
సహాయం చెయాయ్లనీ, అది కూడా ఒకక్సారి డబిబ్చిచ్ వదిలెయయ్టం కాకుండా కొనాన్ళుళ్ వాళళ్ బాగోగులు చూడాలనీ’ చెపాప్డు. అంతే
కాకుండా టిన విన ఇంటికి వచిచ్న రోజునుండే యూసాకు వాయ్పారంలో శుభశకునాలు కనిపించసాగాయి. కళళ్కు ఆపరేషన అయిన రెండో
రోజున, అసలు సాధయ్ం కాదు అనుకునన్ అతి పెదద్ బిజినెస డీల ఒకటి అనుకూలంగా వచిచ్ంది. దానితో జోయ్తిషుక్య్డు చెపిప్న మాటల మీద
ఇంకా నమమ్కం కుదిరి, టిన విన తో తన అదృషట్ం ముడిపడి ఉందనుకునాన్డు. పైగా బౌదధ్మఠంలో టిన విన యొకక్ అసాధారణ తెలివితేటల
గురించి విని ఉనాన్డు. దానితో యూసా, టిన విన ను తన బిజినెస సామార్జాయ్నికి వారసుడిని చెయాయ్లని ఆలోచన చెయయ్సాగాడు.
యూసా, టిన విన ను రంగూన లోని పెదద్ సూక్లోల్ చేరచ్డానికి ఏరాప్టుల్ చేసాడు. అందులో టిన విన ఇషాట్యిషాట్లకేమీ
పర్మేయం లేనటుట్గానే, అతని నిరణ్యం తెలియచేసాడు. యూసా మీది కృతజఞ్తతో, పెదద్ల మీద తనకునన్ గౌరవంతో, ఎదురు చెపప్లేక టిన
విన మౌనంగా ఉండిపోయాడు, కానీ అతనికి ఇంకా తను అకక్డే ఉండాలనన్ విషయం ఏమాతర్మూ నచచ్లేదు. అతను చెపిప్నటుట్ చదువు
పూరిత్ చేసుకుంటే తన ఊరికి తిరిగి వెళిళ్పోవచుచ్ అనుకునాన్డు. ఆ సూక్ల సాట్ండరడ్స్ పర్కారం అతని విదాయ్రహ్త అతని వయసుకు ఉండాలిస్న
దానికనాన్ తకుక్వగా ఉనాన్, కేవలం యూసా పరపతి వలల్ చేరుచ్కునాన్రు. అయితే టిన విన తన పర్తిభతో వరుస పర్మోషనుల్ తెచుచ్కుని, ఒక
సంవతస్రంలోనే తన వయసుకి ఉండాలిస్న కాల్సుకి చేరుకుని, ఇంకో సంవతస్రంలో హైసూక్ల చదువు పూరిత్ చేసుకోబోతునాన్డు. అతనికి
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కళుళ్ వచిచ్న దగగ్రనుండీ, పర్తీ రోజూ కర్మం తపప్కుండా మిమికి ఒక ఉతత్రం రాసేవాడు. అందులో ఆమెను చూడకుండా దూరంగా
ఉండాలిస్ రావటం తనకెంత బాధగా ఉందో, పర్తీ క్షణం ఆమెను ఎలా తలుచుకుంటునాన్డో, యూసా కోరిక పర్కారం తొందరగా చదువు
పూరిత్చేసుకుని వెనకిక్ వచేచ్ రోజుకోసం ఎంత ఎదురు చూసుత్నాన్డో వార్సేవాడు. ఆ ఉతత్రాలను పోసట్ చెయయ్మని పనివాడికి ఇసేత్, వాటిని
యూసా తీసుకుని దాచేవాడు. అలానే మిమి కూడా రోజూ ఒక ఉతత్రం వార్సేది. వాటిని కూడా యూసా టిన విన కు ఇవవ్కుండా తన దగగ్రే
దాచాడు. అసలు వాళిళ్దద్రూ ఒకరికొకరు ఉతత్రాలు రాసుత్నన్టుట్గా కూడా వాళళ్కు తెలీదు, అయినా ఇదద్రూ మాతర్ం వాటిని ఆపలేదు. అవి
చూసి యూసాకు ఆశచ్రయ్ంతో పాటు వాళిళ్దద్రూ పిచిచ్వాళేళ్మో అని అనుమానం వచిచ్ంది. ఒకరినుంచి ఒకరికి ఒకక్ ఉతత్రానికీ తిరుగు
జవాబు లేదు. అయినా ఒకక్దానిలోనూ నేను ఇనిన్ ఉతత్రాలు రాసేత్ నువొవ్కక్సారి కూడా జవాబివవ్వేమీ అనన్ కంపల్యింట లేదు. పైగా ఒకరి
మీద ఒకరికి అనంతమైన పేర్మ. అది ఎలా సాధయ్ం అని విసుత్పోయేవాడు.
డిసెంబర 1941. టిన విన గార్డుయ్యేట అయాయ్డు. యూసా అతనిన్ అమెరికాకు పంపి లా చదివించడానికి అనిన్ ఏరాప్టుల్
చేసాడు. చదువు ముగించుకుని తిరిగి రాగానే తన బిజినెస పారట్నర కూతురితో పెళిళ్కి, తన వాయ్పారాలోల్ కీలకమైన బాధయ్తలు
అపప్గించడానికీ పాల్న సిదధ్ం చేసాడు. టిన విన కు తన జీవితం తన చేతులోల్ంచి జారిపోయిందని అరధ్మయియ్ంది. యూసాను కాదని వెళిపోతే,
తను అడగకపోయినా సరే అతను చేసిన సహాయానికి కృతజఞ్త లేనివాడవుతాడు. అలా అని విశావ్సానిన్ చూపించడం కోసం ఇషట్ం లేని
బర్తుకు గడపలేడు. అతనికి సేన్హితులనేవారు కూడా ఎవరూ లేరు. మిమి తపప్ అతనిన్ కటిట్పడేసే బంధాలేవీ అతనికి బరామ్లో లేవు. అతనికి
తన బర్తుకు గమయ్ం తెలియగానే జీవితేచఛ్ పోయింది. అపప్టికే తనకి జీవితానికి సరిపడా పేర్మించాడు. పేర్మను పొందాడు. ఎకక్డ, ఎంత
దూరంలో ఉనాన్ మిమి మీద తన పేర్మ గానీ, తన మీద ఆమె పేర్మ గానీ తగగ్వు అనీ, పర్తీ క్షణం ఆమె జాఞ్పకాలు తనతోనే ఉంటాయనీ
తెలుసు. అతనికి జీవితంలోని బంధనాలనీన్ విడిపోయినటుట్ సేవ్చచ్గా అనిపించింది. నిరివ్కారంగా అమెరికా బయలుదేరి వెళిళ్పోయాడు. ఆ
తరువాత ఇంకెవరికీ అతని గురించి తెలియలేదు. ఇకక్డి వరకూ కథ చెపిప్ యూబా ఆగాడు.
ఇకక్డి వరకూ తండిర్ కథ వినన్ జూలియాకు తండిర్నీ, మిమినీ తలుచుకుంటే విపరీతమయిన దుఃఖం కలిగింది. తండిర్ని
తనకు తెలియని కొర్తత్ కోణంలో తెలుసుకుని, అసలు తన తండిర్ గురించి తనకి ఏం తెలుసూ అని అనుకుంది. యూబా కొంతసేపు మౌనంగా
కూరుచ్ని, తరువాత బాగా నలిగి ముడతలు పడినటుట్నన్ ఒక ఉతత్రానిన్ జూలియాకు చూపించాడు. అది టిన విన అమెరికాకు బయలుదేరగానే,
యూసా మిమికి వార్సిన ఉతత్రం. అందులో “టిన విన లా చదవటం కోసం అమెరికాకి వెళాళ్డు. అతని చదువూ, పర్యాణ సనాన్హాల
హడావిడి వలల్ అతను సవ్యంగా నీకు చెపప్డానికి కుదరకపోవడంవలన, ఈ విషయం నీకు తెలియచెయయ్మని ననున్ అడిగాడు. నువువ్
అతనికి గత రెండేళుల్గా వార్సిన లెకక్లేననిన్ ఉతత్రాలకు గానూ అతను కృతజఞ్తలు కూడా తెలపమనాన్డు. అతని చదువూ, ఇతర బాధయ్తలు
నీకు జవాబివవ్డానికి అతనికి వీలు కలిగించలేదు. అమెరికా నుండి ఇంకొనేన్ళళ్వరకూ అతను తిరిగి రాడు కాబటిట్, నినున్ ఇకముందు
ఉతత్రాలు వార్యొదద్ని కోరుతూ, నీ జీవితం శుభకరంగా ఉండాలని అతను ఆశిసుత్నాన్డు. ఇటుల్ – యూసా” అని ఉంది. అది చదివిన
జూలియాకు షాక కలిగింది. ఆ ఉతత్రం మిమిని ఎంత అగాధంలోకి తోసి ఉంటుందో, ఆమె హృదయానిన్ ఎలా బదద్లు చేసి ఉంటుందో
ఊహించలేక పోయింది. రెండేళల్పాటు, ఒకక్ ముకక్ కూడా జవాబు లేకపోయినా, విసుగు లేకుండా ఉతత్రాలు వార్సూత్, ఆ మనిషితో జీవితం
గురించి కలలు కంటూ ఎదురుచూసుత్నన్దానికి బదులుగా ఈ నిరాద్కిష్ణయ్మైన ఉతత్రం. అది చూసి ఆమెకు మోసపోయినటుట్గానూ,
తుర్ణీకరించబడినటుట్గానూ, ఒంటరిదైపోయినటూట్ ఎంతగా అనిపించి ఉంటుందో కదా అని మిమి మీద జాలి కలిగింది.
యూసా వార్సిన ఉతత్రం చూసి మిమి ఏం చేసింది అని అడిగిన జూలియాకు, యూబా ఇంకో ఉతత్రం చూపించాడు. అది
మిమి యూసాకు జవాబుగా వార్సినది. “గౌరవనీయులైన యూసా గారికి, మీ ఉతత్రం చూసి నాకు ఎంత సంతోషం కలిగిందో మాటలోల్
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వివరించలేను. టిన విన అమెరికా వెళుతునాన్డనీ, పెదద్ చదువులు చదవబోతునాన్డనన్ విషయానిన్ మించి సంతోషం కలిగించేది నాకింకొకటి
లేదు. అతను అనిన్ బాధయ్తలోల్ తలమునకలై ఉండి కూడా మిమమ్లిన్ నాకు ఉతత్రం వార్యమని అడగటం, మీరు అతని కోరికను మనిన్ంచి శర్మ
తీసుకుని వార్యటం నాకు అమిత సంతోషానిన్ కలిగిసోత్ంది. దీనికి మీకు సరవ్దా కృతజుఞ్రాలిని. అలాగే ఇకపై ఉతత్రాలు వార్యొదద్నన్ టిన విన
కోరికను కూడా గౌరవిసాత్ను. నమసాక్రాలతో – మిమి” అని దాని సారాంశం. ఆ ఉతత్రం చదివిన జూలియాకు మిమిలో తను అంచనా
వేసినదానికనాన్ ఉనన్తమయిన సంసాక్రమూ, వివేకమూ, మానసికతులయ్తా ఉనాన్యని అరధ్మయింది. అయినా కూడా ఆమె ఒంటరితనానిన్
తలుచుకుంటే జూలియాకు దుఃఖం పెరిగింది. తన తండిర్ వియోగానిన్ ఆమె ఎలా భరించిందో, తరువాత జీవితానిన్ ఎలా గడిపిందో అనిపించి,
అదే విషయం యూబాను అడిగింది.
యూబా, మిమి జీవితం గురించి ఇలా చెపాప్డు. “ఇది జరిగిన సంవతస్రంలోనే ఆమె తలిల్దండుర్లిదద్రూ చనిపోయారు. ఒక
అనన్ యుదధ్ంలోనూ, ఒక అనన్ కుటుంబం యుదధ్విమానాల దాడిలోనూ చనిపోయారు. తనవాళళ్ను కోలోప్యిన దుఃఖం కానీ, టిన విన మీద
తపన కానీ ఆమెను ఎపుప్డూ వదలలేదు. అయితే ఆశచ్రయ్మేమంటే ఆమె దుఃఖంతో కృంగిపోలేదు. రోజురోజుకీ వయసు పెరుగుతునన్ కొదీద్
ఆమె అందం పెరుగుతూ తేజసుస్తో వెలగసాగింది. ఆమెలో దాగునన్ ఎలల్లు లేని పేర్మ ఆమెకు ఆ వెలుగునిచిచ్ందనుకుంటాను. ఆమెకు
వారిదద్రి మధాయ్ దూరం అసలు పటిట్నటేట్ ఉండేది కాదు. ఆమెను పెళిళ్ చేసుకోడానికి ఎంతో మంది ఎనోన్కానుకలతో ఆమె ఇంటి ముందు
బారులు తీరారు, అయితే ఆమె అందరినీ తిరసక్రించింది. ఇకక్డే తలిల్ దండుర్ల ఇంటోల్నే బంధువులతో కలిసి ఉండేది. ఎపుప్డూ ఇలుల్ దాటి
బయటకు వెళళ్లేదు. వరండాలో కూరుచ్ని ధాయ్నంలో ఉనన్టుట్గా ఏదో పాడుకుంటూ, చుటట్లు చుటేట్ది. ఆమె చుటిట్న చుటట్లోల్ యేవో
అదుభ్తశకుత్లు ఉనాన్యని జనాలు చెపుప్కునేవారు. అవి వాడిన ఎందరికో మంచి అనుభవాలు కలిగాయి. అవి ఎలాంటి రోగానన్యినా
తగిగ్ంచగలవనన్ నమమ్కం జనాలకు ఏరప్డింది. ఆమె పేరు దేశం మొతత్ం వాయ్పించి, ఆమె చేసిన చుటట్ల కోసం డిమాండ పెరిగింది. ఆమెను
అందరూ ఎంతో గౌరవించి, సలహాల కోసం ఆమె వదద్కు వసూత్ ఉండేవారు. ఆమె జీవితం ఎంతో పర్శాంతంగా, గౌరవపర్దంగా గడిపింది.”
జూలియాకు కొనిన్ అనుమానాలు కలిగాయి. యూబాకు కథలోని అనిన్ విషయాలు ఎలా తెలిసాయి? రంగూనోల్ జరిగిన
విషయాలు గానీ, టిన విన మిమిల మధయ్ జరిగిన పరస్నల విషయాలు అతనికి తెలిసే అవకాశం లేదు. తన కథ టిన విన చెపిప్నా, కొనిన్
సంఘటనలు టిన విన కు కూడా తెలిసే అవకాశం లేదు. యూసా ఉతత్రాలు దాచిన విషయం టిన విన కు కూడా తెలియదు, అలాంటిది
ఇతనికెలా తెలిసింది? యూసా, మిమిల ఉతత్రాలు ఇతని వదద్కెలా వచాచ్యి? ఇంతకీ తన తండిర్ ఇపుడెకక్డ ఉనాన్డు? ఇవనీన్ యూబాని
అడిగింది. “కథ చాలా వరకూ మీ నానన్ నాకు చెపాప్డు. మిగిలిన వివరాలు, మొతత్ం కథంతా వినాన్క నీకే తెలుసాత్యి. ఆ ఉతత్రాలు నాకు
సూకీ ఇచిచ్ంది. బరామ్తో జపాన యుదధ్ం తరావ్త యూసా వాయ్పారం దివాలా తీసి, అనిన్రకాలుగా కషాట్లోల్ ఇరుకుక్నాన్డు. అపుడు ఓ రెండు
సారుల్ ఇకక్డికి వచిచ్నపుడు కొనిన్ పేపరూల్, ఫైలస్ ఇకక్డునన్ అతని బంగాల్లో వదిలివెళాళ్డు. ఆ తరువాత కొనాన్ళళ్కు యూసా చనిపోయాక,
అతని సామానల్లో సూకీకి ఇవి దొరికాయి” అని చెపాప్డు.
టిన విన చదువు పూరత్యాయ్క ఎందుకు తిరిగిరాలేదు అని అడిగిన జూలియాతో, “వెనకిక్ వసేత్ ఇకక్డేం మిగిలింది? తన
కోసం ఎదురుచూసుత్నన్ది మిమి కాదు. యూసా నిరణ్యించిన వధువూ, వాయ్పారబాధయ్తలూనూ. యూసా ఓ తండిర్లా చేసిన వాటికి టిన విన
రుణపడిఉనాన్డు. అతనిన్ కాదని తన యిషట్ం పర్కారం చెయయ్లేకపోయాడు. అవనీన్ తపిప్ంచుకోడానికి అమెరికాలో ఉండిపోవటమే అతనికి
కనిపించిన మారగ్ం” అని చెపాప్డు. మరి యూసా చనిపోయాకైనా ఎందుకు తిరిగి రాలేదో అని సవ్గతంగా అనుకునన్ జూలియాతో, యూసా
1958 మే లో చనిపోయాడు అని చెపాప్డు. అది జూలియా అనన్ పుటట్డానికి కొనిన్ నెలల ముందు అని అరధ్మయియ్ంది. యూసా చనిపోయే
వరకూ వేచి ఉండకుండా తన తలిల్ని ఎందుకు పెళిళ్ చేసుకునాన్డో అనుకునన్ జూలియాకు, తలిల్ తమ పెళిళ్కి తండిర్ చానాన్ళుళ్ ఒపుప్కోలేదనీ,
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

తనే బలవంతంగా ఒపిప్ంచందనీ చెపప్డం గురొత్చిచ్ంది. పెళిళ్ చేసుకునాన్ తను మొతత్ం పేర్మ ఇవవ్లేనని తండిర్కి ముందే తెలుసు. తను
వందశాతం నాయ్యం చెయయ్లేని బంధాలోల్కి అతను అడుగుపెటాట్లని గానీ, ఎవరినీ లాగాలని కానీ అతను ఆశించలేదు. కానీ ఒకసారి ఆ
బంధాలోల్కి అడుగుపెటాట్క తన బాధయ్తలనీన్ నిబదధ్తతో తీరాచ్డనీ అరధ్మయియ్ంది. కేవలం తన బాధ, తమకు కలిగిన కషట్ం దృషిట్లో పెటుట్కుని
తండిర్ని జడజ్ చేసే అధికారం తనకేముందని అనుకుంది.
యూబా జూలియాని మిగిలిన కథ ఒక పర్తేయ్కమైన పర్దేశం లో చెపాప్లి అనాన్డు. ముందు జూలియా తండిర్ నివసించిన
ఇంటిని చూడాలని అకక్డికి వెళిళ్, తండిర్ తిరిగిన పర్దేశాలనీన్ తిరిగి, అనీన్ తడిమి తడిమి చూసుకుంది. తరువాత యూబా ఆమెను ఎంతో
శుభర్ంగా, మొకక్లూ పశువుల కొటట్ంతో ఆహాల్దంగా ఉనన్ ఒక చినన్ ఇంటికి తీసుకెళాళ్డు. కథలో వినన్ వరణ్నల వలల్ అది మిమి ఇలల్ని
జూలియా గురుత్పటిట్ంది. ఇంటి బయట మెటల్ మీద ఇదద్రూ కూరొచ్నాన్రు. యూబా చెపిప్న కథ బటిట్, తన తండిర్ ఆ ఇంటిలో ఎకక్డ ఎనెన్నిన్
గంటలు గడిపాడో గురుత్చేసుకుంటూ, తండిర్ ఆనవాళళ్ని ఆ పరిసరాలోల్ అనుభవిసూత్ కూరుచ్ంది జూలియా. యూబా మిగిలిన కథ ఇలా
చెపాప్డు.

“కాలవ చేరిన టిన విన మిమి గురించి వెదుకుక్ంటూ, తను యాభయేయ్ళళ్ కిర్తం మిమి సాయంతో తిరిగిన దారులోల్

తడుముకుంటూ మిమి ఇంటికి చేరుకునాన్డు. మిమి అపప్టికి రెండేళుల్గా జబుబ్తో మంచంలో ఉండి, వైదయ్ం చేయించుకోడానికి కూడా
ఒపుప్కోలేదు. కొనాన్ళుల్గా చకక్గా అలంకరించుకుని, సంతోషంగా తనలో తనే పాటలు పాడుకుంటూ, ఎవరి కోసమో ఎదురుచూసుత్నన్టుట్గా
ఉండేది. టిన విన కళుళ్ మూసుకుని శబాద్లు వింటూ, ఆమె గుండె చపుప్డు అనుసరిసూత్ ఆమె ఉనన్ గదిలోకి వెళిళ్ మంచం పకక్న
కూరుచ్నాన్డు. అతనిన్ చూడగానే ఆమె దుఃఖం, సంతోషం కలగలిసి అతనిన్ చేతులతో ఆపాయ్యంగా తడిమింది. యాభయేయ్ళుళ్గా తను
తపించిన ఆ సప్రశ్తో అతను కరిగిపోయాడు. ఇదద్రూ కనీన్ళళ్తో ఆలింగనం చేసుకుని, అతను ఆమె ఛాతీ మీద తల పెటిట్ ఆమె గుండె చపుప్డు
వింటూ, ఆమె అతని మెడ చుటూట్ చేతులు పెనవేసి ఇదద్రూ పార్ణాలు వదిలేసారు. ఊరు మొతత్ం తరలి వచిచ్ ఇదద్రినీ ఎంతో గౌరవంతో
ఊరేగించి, అంతయ్కిర్యలు జరిపారు. ఇదద్రి చితుల నుండీ పొగ, తెలల్ని పూలమాలలాల్ ఎగసి. ఒకదానివైపు ఒకటి పర్యాణించి, ఒకదానితో
ఒకటి కలిసిపోయి ఆకాశంలోకి ఎగసిపోయింది. పకుష్లూ జంతువులూ సంతోషంతో కూనిరాగాలు తీసాయి.”
అపప్టివరకూ ఇంకా తండిర్ అకక్డే ఎకక్డో ఉనాన్డు, తను తొందరలో చూడొచుచ్ అనుకునన్ జూలియాకు యూబా చెపిప్నది
అరధ్ం కావడానికి కొంచెం సమయం పటిట్ంది. ఒక పర్కక్ తండిర్ మరణం బాధ కలిగించినా, మరో పర్కక్ తండిర్ తను కోరుకునన్ వాళల్తో,
కోరుకునన్ చోట, తృపిత్గా ఇచాఛ్మరణానిన్ పొందినందుకు సంతోషం కలిగింది. అపప్టి వరకూ ఆమెకు తండిర్ మీద ఉనన్ కోపం, అసంతృపిత్
అనీన్ పోయాయి. అతనిన్ ఇనాన్ళుళ్ అమెరికాలో కటిట్ పడేసింది తమ కుటుంబం పటల్ ఉనన్ బాధయ్త అనీ, తమని కూడా అతను పేర్మించాడనీ,
అయితే అది అతనికి మిమిపై ఉనన్ పేర్మకు భినన్మయినదనీ అరథ్మయింది. అతని చివరి క్షణాలోల్ పర్కక్న తాము ఉండే అవకాశానిన్ అతను
దూరం చేసినా, తండిర్గా తమకి పదిలపరుచ్కోగలిగిన ఎనోన్ అనుభూతులను ఇచాచ్డని అనిపించింది. తండిర్ బాలయ్ంలో అనుభవించిన
కషాట్లు, తరువాత మనసు చంపుకుని పడిన వేదన తనకే మాతర్మూ అంచనా లేక, తమని మోసం చేసాడని అనుకునన్ందుకు జూలియా
సిగుగ్పడింది. ఆమెకు మొదట బరామ్కు బయలుదేరినపుడు మిమి కేవలం తన తండిర్ ఆచూకీకి ఒక ఆధారం, తండిర్ని తమ నుంచి దూరం
చేసిన మనిషి మాతర్మే. అయితే ఆమెతో తండిర్కునన్ అనుబంధం, ఆమె వయ్కిత్తవ్ం, తండిర్ మీద ఆమె పేర్మ, జీవితానిన్ హుందాగా సీవ్కరించిన
తీరూ జూలియాకు ఆమె మీద ముందు జాలినీ, తరువాత గౌరవానిన్, ఇషాట్నిన్ కలిగించాయి.
మరుసటి రోజు యూబా జూలియాకు ఒక ఐదు ఫోటోలు ఉనన్ కవర పంపించాడు. వాటి మీద ఉనన్ తేదీలను బటిట్ అవి
1949 నుంచి మొదలు పెటిట్, పర్తీ పదేళల్కు ఒకటి తీసినవని తెలిసింది. చివరిది 1989లో అంటే, తండిర్ మాయమవడానికి రెండేళళ్ ముందు
తీసింది. వాటిలో ఒక సతరీ, పర్కక్న ఒక అబాబ్యి వివిధ వయసులోల్ ఉనాన్రు. ఆ సతరీని మిమి అనీ, ఆ అబాబ్యి యూబా అని గురుత్ పటిట్ంది.
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అపప్టి వరకూ యూబా మందర్సవ్రం, మృదువైన నవూవ్, మేనరిజమస్ చూసి ఎవరో గురొత్సుత్నాన్రని అనుకునన్ జూలియాకు, అవి తన తండిర్ని
పోలి ఉనాన్యని తటిట్ంది. దానితో యూబా ఎవరనన్ రహసయ్ం ఆమెకు తెలిసింది.
ఇందులో రెండు కథలునాన్యి. ఒకటి టిన విన, మిమిల మధయ్ జీవితకాలమంతా గుండెలోల్ దాగిన, షరతులేల్ని పేర్మ కథ.
రెండు తండీర్ కూతుళళ్ కథ. తండిర్ గతానిన్ తెలుసుకుని, అరధ్ం చేసుకుని, క్షమించి, తనూ మనశాశ్ంతిని పొందిన కూతురి కథ. మనకి ఒక
వయ్కిత్ గురించి ఎంత బాగా తెలుసు అనుకునాన్, నిజంగా మొతత్ం ఎవరికీ ఎపప్టికీ తెలీదని చివరికి అరథ్మవుతుంది. ఎవరి లోపలి రహసాయ్లు
వాళళ్కే సవ్ంతం. మనకి కషట్ంగా అనిపించినా అంగీకరించక తపప్ని విషయమిది. టిన విన కథ చూసేత్, ‘Kehne ko saath apne ek
duniya chalti hai, par chupke is dil mein tanhaayi palti hai’ అనన్ వాకాయ్లు ఎంత నిజమో అనిపించాయి. ఈ పుసత్కానిన్
రచయిత మొదట 2002 లో జరమ్న భాషలో వార్సారు. 2012 లో ఇంగీల్ష లోకి Kevin Wiliarty చేత అనువాదం చెయయ్బడింది. ఇటలీ,
జపాన, నెదరాల్ండస్, సెప్యిన, ఇజార్యిల దేశాలోల్ కూడా పర్చురించబడి బెసట్ సెలల్ర గా నిలిచింది.

పుసత్కం నుంచి కొనిన్ నచిచ్న వాకాయ్లు :
“Love has so many different faces that our imagination is not prepared to see them all.”

“There are wounds time does not heal, though it can reduce them to a manageable size.”

“Life is a gift full of riddles in which suffering and happiness are inextricably intertwined.

Any attempt to have one without the other was simply bound to fail.”

“I have often wondered what the source of her beauty, her radiance was. It’s not the size of

one’s nose, the color of one’s skin, the shape of one’s lips or eyes that make one beautiful or ugly. So what is
it? Can you, as a woman, tell me? I will tell you: It’s love. Love makes us beautiful. Do you know a single

person who loves and is loved, who is loved unconditionally and who, at the same time, is ugly? There’s no
need to ponder the question. There is no such person.”

“When we get over something, we move on, we put it behind us. Do we leave the dead behind

or do we take them with us? I think we take them with us. They accompany us. They remain with us in
another form. We have to learn to live with them and their deaths.”

“It would be much worse to expect good from other people, only to be disappointed when they

didn’t measure up to our high expectations. That would lead to resentment and contempt for humanity.”

“How flat and empty the most beautiful words can sound? How dull and dreary life must be

for those who need words, who need to touch, see, or hear one another in order to be close, Who need to
prove their love, or even just to confirm it in order to be sure of it?”
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పుసత్కం ఓ నేసత్ం

“There is no power that can release a person from pain or from the sadness one might feel as

a result of that insight — unless it be that person himself.”

రచయిత పరిచయం: Jan-Philipp Sendker జరమ్నీ దేశసుథ్లు. వృతిత్ జరన్లిసట్. సెట్రన్ అనే

మేగజైన కు అమెరికా, ఏషియా కరెసాప్ండెంట. ఈయన బరామ్ నేపధయ్ంగా The Art of Hearing
Heartbeats, The Well-tempered Heart (sequel to Art of hearing Heartbeats) అనే
నవలలు, చైనా మీద The cracks in the wall అనే నాన-ఫిక్షన, Wishpering Shadows అనే నవల
వార్సారు. ఈయన రచనలు దాదాపు 30 భాషలోల్కి పర్చురించబడాడ్యి.

ఈ పుసత్కం గురించి రచయితతో ఒక ఇంటరూవ్య్ ఇకక్డ.
ఈ పుసత్కం గురించీ, దానికే పేర్రణనిచిచ్న విషయాల గురించీ ఒక పర్మోషనల వీడియో.
ఈ పుసత్కం పర్చురణ నేపధయ్ం గురించి రచయిత మనసులోమాట.
(Pictures Source: Internet)
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త్ కం
నెలనెలా మీ కోసం.. ఓ మంచి పుస
మొదటినుంచీ నచిచ్న పాటో, మాటో పదిమందితో పంచుకోవడం ఓ సంతోషం నాకు. అలానే గూగుల్ పల్
ఇలా ఇకక్డ కాదు అంటూ ననోన్ బాల్గుదానిన్ చే రు కొందరు నే త్లు. బాల్గులో అడపాదడపా

లో రా కుంటుంటే,

కునన్ నా పిచిచ్రాతలని చది న

కిరణ్ భ గారు, ఇలా పదిమందితో కాదు, ఇకక్డ వందమందితో పంచుకోండి అని ఓ కాలమ్ దానిన్ చే రు.
ఈ కాలమ్ దా రా
•

ఎపుడో తపిప్పోయిన కొందరు నే త్లు గురుత్పటిట్ మళీళ్ కలి రు.

•

తెలియని కొతత్ నే త్లూ ఏరప్డాడ్రు.

•

కౌముది రాగానే ముందు మీ కాలమ్ చదు తామని చెపిప్న ళుళ్ కొందరునాన్రు.

•

వచేచ్ నెల ఏం పుసత్కం పరిచయం చే త్రా అని ఎదురుచూ త్నాన్మండీ అని నెల మొదటోల్నే కొందరు చెపేప్ రు.

•

అడిగే చను నన్ ళుళ్, ఆగలేక తాయిలం పెటిట్ మరీ అడిగే రు.

•

ఇంకా రాయటం మొదలెటాట్

•

మంచీ చెడూ నికక్చిచ్గా చెపిప్న ళుళ్నాన్రు.

•

ఏం

నా, ఎలా

లేదా అని పరమారి ంచి, అవసర తే మొటిట్కాయలు

నా మా పదమ్

ంది అని, ఆన్

న యనే త్లునాన్రు.

న్ లోనూ, బయటా కూడా గొపప్గా అందరికీ చెపుప్కునన్ ళుళ్

ఉనాన్రు.
•

ఇంతకూ ముందు తెలియని పదమ్ని, ఇకక్డ చూ న ళూళ్, నాకు తెలి న ను నా అని ఆశచ్రయ్పోయిన

తీ నెలా చది , అభి యాలు తెలియచే
కృతజఞ్తలు. అయితే 'మీరు
బాగా

త

ంచిన ళళ్కూ, మౌనంగా ఎదురుచూ న

ళూళ్ ఉనాన్రు.

ళళ్కూ నా హృదయపూర క

నది చది పుసత్కం తెచుచ్కుని చది ము' అని చెపిప్న అతి కొంతమందికి ఇంకా ఎకుక్వ కృతజఞ్తలు.

రండీ అనన్ టి కంటే, ఇలా చెపిప్న ళళ్ వలల్ నాకు ఎకుక్వ ఆనందం కలిగిందనన్ది కాదనలేని నిజం.

నచిచ్న కథ చది నపుడు, నిజాయితీగా వచిచ్న కిరణ్

భ గారి

అంటూ బెంగపడినపుడలాల్ కాంతి గారు ఇచిచ్న

నికి, రాయ్నికీ ఎనోన్ కృతజఞ్తలు.

తా

శంస నాకు రెడ్ బుల్ అంత శకిత్ నిచిచ్ంది. నేనిక రాయలేనేమో

ఏ ఒకక్ నెలా కూడా ఆఖరి కష్ణం వరకూ పంపకపోయినా, నా మీద నమమ్కముంచి, ఇంకా

ల్ రాలేదేం అనో, ఈ రీ లేటేనా

అనో ఒకక్ రి కూడా అనకుండా, సహనంతో చిన కిరణ్ భ, కాంతి గారల్కు నా అభిమానపూర క, న

వందనాలు.

ఈ సందరభ్ంగా నా రాతలను బాల్గుకెకిక్ంచి, అకక్డి నుండి ఇకక్డి దాకా నా

యాణానికి

తయ్కష్ం గానూ, పరోకష్ం గానూ

గత పదెద్నిమిది నెలలుగా పుసత్కం నేసత్ంగా చే కుని, మీ అందరితో చే న యాణం నుంచి ల

తీ కుంటునాన్ను. 'అభీ అలి దా

కారకులయిన నా గూగుల్ బజ్ నే త్లందరికీ మరో రి నా కృతజఞ్తలు.

మత్ క

దో త్ం, న జానే ఫిర్ క

ములాకాత్

' అనన్

కాయ్లు గురుత్ చే కుంటూ, మళీళ్ ఇంకెపుప్డయినా , ఎకక్డయినా...

పడమటికోయిల అనబడే
పదమ్వల్లి

