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1  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

    నెలనెలా మీ కోసం.. ఓ మంచి పుసత్కం 

గూడు చెదిరిన గువ లుగూడు 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 

http://en.wikipedia.org/wiki/When_the_Emperor_was_Divine
http://en.wikipedia.org/wiki/When_the_Emperor_was_Divine
http://en.wikipedia.org/wiki/Hirohito


  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 p˝…’    2014 

3  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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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) 

 

(రచయి  బాల్ గు http://padamatikoyila.blogspot.com/) 
 

(వచేచ్ నెల మరో మంచిపుసత్ కంతో కలు కుందాం) 
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