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1  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

    నెలనెలా మీ కోసం.. ఓ మంచి పుసత్ కం 

జీ ంచడం నేరిప్న గురుజీ ం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).  

http://mitchalbom.com/d/books/3856/tuesdays-morrie
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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.  ఒకక్సారి ఆగి వెనకిక్ చూసుకుని 

సాధించామనుకుని మురిసిపోతునన్ వాటిని బేరీజు వేసుకుని,  ‘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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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, వూపిరితితుత్లోల్కి 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) 

(రచయితిర్ బాల్గు http://padamatikoyila.blogspot.com/) 
 

(వచేచ్ నెల మరో మంచిపుసత్కంతో కలుసుకుందాం) 

COMMENTS 
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http://mitchalbom.com/d/bio/3718/letter-young-fan
http://mitchalbom.com/d/bio/3720/inspiration-morrie-schwartz
http://mitchalbom.com/d/bio/3720/inspiration-morrie-schwartz
https://www.youtube.com/watch?v=iDSH9M2z_78
https://www.youtube.com/watch?v=gGCYD_7taKA

