
  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                e÷]Ã  2014 

1  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

    నెలనెలా మీ కోసం.. ఓ మంచి పుసత్కం 
స రగ్ ంలో పాఠాలు 

The Five People You Meet in Heaven 
 

చినన్పుప్డు పిలల్లనందరినీ 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 సూఫ్రిత్తో, కలలోల్  

యుదాధ్ లు చేసి పకక్న పడుకునన్వాళళ్ డొకక్లోల్  కతిత్ దూసేది ఒకరెతౖే, ఆ మాం కులు కలోల్ కివచిచ్ పకక్లు తడిపేది ఒకరు. అయినా 

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

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

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

భర్మింపచేసేంత యుకిత్గా రసవతత్రమౖెన కథలు అలేల్సాత్ రు.  

 

Mitch చినన్పుప్డు థాంక్స్ గివింగ్ సెలవులకి బంధువులందరూ కలిసినపుడు పెదద్వాళుళ్ పిలల్లకి ఎనోన్ కథలు చెపేప్వారట, 

జరిగినవి కొనీన్, కలిప్తాలు కొనీన్నూ. వాటిలో ఒక అంకుల్ చెపిప్న కథ Mitch మౖెండోల్  బాగా ముదర్పడిపోయింది. ఆయనకు ఒకసారి 

జబుబ్ చేసి ఆసుప లో ఉనన్పుప్డు, ఓ రా వేళ చనిపోయిన బంధువులు కొందరు ఆయన మంచం చుటూట్  చేరి, వాళళ్ందరూ 

ఆయనకోసం ఎదురు చూసుత్ నాన్మనీ, వచెచ్యయ్మని పిలిచారట. అపుడు ఆయన వాళళ్ను ‘నేనిపుప్డే రాను పొండి’ అని కసిరి 

పంపేసాను అని చెపేప్వారు. ఆయన కలిసినపుడలాల్  పిలల్లు ఈ కధని మరీ మరీ అడిగి చెపిప్ంచుకునేవారట. ఆ కథ గురించి 

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

వరిణ్ంచినటూట్  సకల సౌఖాయ్లకూ సంతోషాలకూ కేందర్ంగా ఉంటుందా? ఒకవేళ వేరేలా ఉంటే అది ఎలా ఉంటుంది? ఈ లోకంలో 

మనకి తెలిసినవాళుళ్ మళీళ్ అకక్డ కలుసాత్ రా?’ లాంటి ఊహలనీన్ వచేచ్విట. కథలలల్టంలో నేరప్రెనౖ  Mitch ఆ కథ ఆధారంగా, 
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సవ్రాగ్ నిన్ 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 అసంతృపుత్ ల వెలుల్ వలో 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, అసంతృపుత్ లను, 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 నిరవ్రి త్ంచాలంటే 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 శిసుత్ ందనీ చెపితే, మనకి కొనిన్ తత్ పాఠాలు నేరిప్తే ... జీవితమే సఫలమూ...    

 

కథలో ముఖయ్పాతర్ ఎడీడ్ , కథ రంభ సమయానికి ఎనభె ౖమూడేళళ్ వృదుధ్ డు. ఎడీడ్  తం  రూబీ పీయర్ అనే 

ఒక ఎమూయ్జెమ్ంట్ పారోక్  మౖెంటెనెన్స్ ఉదోయ్గి. ఆయన జీవితమంతా అకక్డే పని చేసాత్ రు. వాళళ్ నివాసమూ 

అకక్డే ఉనన్ ఉదోయ్గుల కావ్రట్ర్స్ లోనే. అదే పారోక్  పుటిట్  పెరిగి పెదద్యిన ఎడీడ్కి అకక్డ జీవితమంటే విసుగూ, 

అయిషట్మూనూ. అకక్డ నుండి  బయటకి పోయి వేరే ఇంకేదెనౖా గురిత్ంపు ఉండే పని చేసుకోవాలని కోరిక. 

యుకత్వయసు వచాచ్క సెనౖయ్ంలో చేరతాడు కానీ ఫిలిపెప్ౖనోస్త్ వార్ లో కాలు దెబబ్ తగిలి ణాలతో 

బయటపడతాడు. ఆ గాయం కుంటికాలుని, యుదధ్ం పీడకలలనీ మిగిలాచ్యి. మొదటినుంచీ తం  

యాం కతవ్ం, తాగుడు అలవాటు, పిలల్ల పటల్ మ చూపించకపోవడం, కఠినంగా శికిష్ంచడం లాంటివి 

తం  పటల్ అయిషాట్ నిన్, కోపానిన్ పెంచుతాయి. యుదధ్ం నుంచి తిరిగి వచాచ్క తను ఎంతో మించిన అమామ్యిని పెళిళ్చేసుకుని, వేరే 

ఉదోయ్గం చేసుకుంటూ ఉంటాడు. కానీ  అకసామ్తుత్ గా 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 వెర్ౖ పెప్ౖ కీల్నర్ తో చేసే బొమమ్లకోసం పార్క్ కు వచిచ్న చినన్ పిలల్లు అతని చుటూట్  తిరుగుతుంటారు. తను 

ఎంతో మించిన భారయ్ కూడా మధయ్ వయసులోనే మరణించడం, పిలల్లు లేకపోవడం, ఏ కోరికలూ తీరకపోవడంతో జీవితం అంతా 
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యాం కంగానూ, అసం పిత్తోనూ గడిచింది. ఇలా ఉండగా తన ఎనభయ్ మూడో  పుటిట్నరోజు నాడు, ఒక జెయింట్ వీల్ పర్మాదం 

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

పటుట్ కుని 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 చినన్పిలాల్ డిలా ఉతాస్హంగానూ, మనసంతా 

నిరమ్లంగానూ ఉండటం గమనిసాత్ డు. నేనెకక్డ ఉనాన్నూ అనుకుంటుండగా, ఒళల్ంతా నీలం రంగులో ఉనన్ ఒక మనిషి (బూల్  మేన్) 

వచిచ్ పలకరిసాత్ డు. ఎడీడ్  తనని గురుత్ పడతాడు. తను ఎడీడ్  చినన్ పిలాల్ డిగా ఉనన్పుప్డు ఆ పారోక్  ఒక అ కష్న్ గా ఉండేవాడు.  

చినన్పుప్డు ఏదో మందు వికటించి అతని ఒళళ్ంతా నీలంగా మారిపోతుంది.  ఎడీడ్కి తన చినన్పుప్డే బూల్  మేన్ చనిపోతే, తన పుటిట్న 

రోజు వేడుక మానేసి, అతని అంతయ్ యలకి  వెళళ్డానికి ఇషట్ పడక, తలిల్ దగగ్ర మారాం చెయయ్డం గురుత్ వసుత్ ంది.  

 

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

నువువ్ చనిపోయి వచేచ్ సమయం కోసమే నేను ఇకక్డ వెయిట్ చేసుత్ నాన్ను. నీకు  కొనిన్ తెలియచెయాయ్లిస్న బాధయ్త నాకు ఉంది. పర్తి 

మనిషీ మరణించాక ఓ ఐదుగురిని కలుసుకుని తన జీవితం గురించి కొనిన్ సతాయ్లూ, కొనిన్ పాఠాలూ నేరుచ్కుంటాడు. నీ ఐదుగురిలో 

నేను మొదటివాడిని.’ అని చెపుతాడు బూల్  మేన్.  ఎడీడ్   ‘చనిపోయాక కూడా ఇంకా నేను తెలుసుకోవాలిస్నదేముంది? అందులోనూ 

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 పిలాల్ డిగా 

ఉనన్పుప్డు నీవలల్నే 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 

పోగొటుట్ కోవడాల మధయ్ కష్ణకాలంలో జీవితాలు మారిపోతాయి. అది సృషిట్  ధరమ్ం.’ అని చెపుతాడు. బూల్  మేన్  ‘సరే ఇక నాపని 
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అయిపొయింది నేను వెళాళ్లి, నీకు తరావ్త కనిపించాలిస్న వాళుళ్ కలుసాత్ రు 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 వసాత్ డు. మొతత్ం కీ చెన్ౖ పటుట్ కు తిరగటానికి ఇబబ్ందిగా అనిపించి, కారు తాళానిన్ 

మాతర్ం బయటకు తీసి జాకెట్ జేబులో పెటుట్ కుని, ఆ జాకెట్ ని నడుముకు కటుట్ కునాన్డు. పెకౖీ ందకీ తిరిగే రెడ్ౖస్ ఎకిక్నపుడు, ఆ 

తాళం బయటకు పడి, ఆ రెడ్ౖ యొకక్ కార్ట్  ని తిపేప్ కేబుల్ కీ పులీల్ కీ మధయ్ సందులో ఇరుకుక్ని, నెమమ్దిగా రాపిడికి ఆ సీట్ల్ కేబుల్స్ 

ను కొయయ్టం మొదలుపెటిట్ంది. చివరికి ఆ ఏకిస్డెంట్ జరిగిన రోజున మొతత్ం కేబుల్ తెగి, అకక్డ నుండి ఆ కార్ట్  అనీన్ తెగి కింద పడి, 

చివరికి ఎడీడ్ని బలి తీసుకునాన్యి.  

 

బూల్ మేన్ మాయం అవగానే ఎడీడ్  చుటూట్  ఉనన్ వాతావరణం మారిపోయి,  యుదధ్వాతావరణంతో నిండిన ఒక అడవి 

కనిపిసుత్ ంది. అకక్డ ఒక వయ్కి త్ని చూసాత్ డు. అది తను టీనేజరాగ్  ఉనన్పుప్డు యుదాధ్ నికి వెళిళ్నపుడు తిరిగిన అడవి అనీ, ఆయన తన 

కేపెట్న్ అనీ గురిత్సాత్ డు. వాళుళ్ యుదధ్పు రోజులోల్  ఫిలిపెప్ౖన్స్ లో బందీలుగా ఉనన్పుప్డు, ఓ రోజు  శ సెనౖికులు పెనౖుండి బాంబులతో 

దాడి చేసుత్ ండగా,  సమయం చూసి తపిప్ంచుకుని పారిపోతూ శ శిబిరంలో ఉనన్ ఆయిల్ టేంక్స్ తగులబెడతారు. అలా చేసుత్ నన్పుప్డు 

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

అది తన ణాలకి పర్మాదమని వారించినా  వినకుండా వాళళ్ని రకిష్ంచాలని ఎడీడ్  వెనుకకు పరుగెడతాడు. ఎడీడ్ని ఆపడానికి వేరే 

మారగ్ం లేక కేపెట్న్ తుపాకితో అతని కాలు గాయపరచి, వెళళ్కుండా చేసి అకక్డి నుంచి తీసుకు వచేచ్సాత్ రు. ఆ యుదధ్మూ, 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 కేపెట్న్ చనిపోతాడు. 

పర్మాదవశాతూత్  కాలు దెబబ్తిందనే తపప్ మిగిలిన విషయాలేమీ ఎడీడ్కి 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 బాధిసుత్ ంటుంది. అపుడు కెపట్న్ చెపుతాడు ‘మనిదద్రమూ తాయ్గాలు చేసాము. తాయ్గాలనేవి అందరూ ఎపుప్డో 
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ఒకపుప్డు చేసాత్ రు. కాకపోతే నువువ్ తాయ్గం చేసాను అనుకుంటునన్ వాటి పటల్ నీకు బాధ ఉంది.  అది చినన్దయినా పెదద్దయినా సరే 

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

ఇసుత్ నాన్ము అంతే. మన తాయ్గం ఇతరులకి సూప్రిత్ కలిగించాలి. ఈ జీవితానికి పర్యోజనం అదే’ అని. కెపెట్న్ చనిపోయేనాటికి ఆతని 

వయసు ముపప్యేయ్ళేళ్ననీ, అయినా అతనికి అది ఏమాతర్మూ దుఃఖానిన్ కలిగించలేదనీ ఎడీడ్కి  అరధ్మవుతుంది. తను జీవితమంతా 

జరిగిన వాటి గురించే పరితపిసూత్  ఎలా గడిపాడో గురొత్చిచ్ సిగుగ్ పడతాడు. తను వేచి ఉనన్ పని అయిపోయిందని చెపిప్ కెపెట్న్, అతను 

ఎపుప్డూ ఆశపడిన, యుదధ్ఛాయలు లేని పర్శాంత వాతావరణంలోకి మాయమయిపోతాడు.  

 

తరువాత ఎడీడ్  చుటూట్  ఉనన్ అడవి మాయమయి మంచుకొండలోల్  ఒక రెసాట్ రంట్ కనిపిసుత్ ంది. లోపలికి వెళిళ్ చూసేత్ ఒకచోట 

కూరుచ్ని ఆలోచిసూత్  అతని తం  కనిపిసాత్ డు. తం ని చూడగానే ఎడీడ్కి లోపల ఏళుల్ గా అణిగిన దేవ్షం అంతా బయటకి వసుత్ ంది. 

తం  కఠిన పర్వరత్నా, పిలల్లని చినన్ చినన్ విషయాలకూ చావబాదడం, మరాహితయ్ం గురుత్ కువసాత్ యి. తన కాలు కుంటిదయి, ఆ 

నిస హలో ఉనన్పుప్డు, ఆ యుదధ్పు రా  పీడకలలా వెంటాడుతూ ఉంటే రోజులు నిస హలో గడిపేసుత్ నన్పుప్డు, తం  ఎడీడ్ని ఖాళీగా 

ఉండకుండా పారోక్   ఏదో ఒక పని చెయయ్మని బలవంతపెడతాడు. ఇదద్రి మధాయ్ వాదనలూ మనసప్రధ్లూ పెరిగి, ఎడీడ్  ఇంటోల్ ంచి 

బయటకు పోయి పని చేసుకుంటూ, దాదాపు తం  చనిపోయేవరకూ ఆయనతో మాటాల్ డడు. తం   పోయిన తరువాత తలిల్ని 

చూసుకోవడానికి తిరిగి ఆ పార్క్ కే తిరిగివచిచ్, తం  చేసిన ఉదోయ్గమే చేసూత్  జీవితమంతా అకక్డే గడపాలిస్ వసుత్ ంది. తను 

పారిపోవాలనుకునన్ జీవితంలోనే తను చికుక్కు పోవడానికి ఆయనే బాధుయ్డని,  తం  అంటే విపరీతమయిన దేవ్షం, 

అసహయ్మూనూ.   

 

“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 .”  

 

రెసాట్ రంట్ లో తం ని చూసి ఎడీడ్  వెనుతిరిగి బయటకి వెళిళ్పోతునన్పుప్డు ఒక వృదుధ్ రాలు 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 పోగొటుట్ కునాన్డు.  చావు దగగ్ర పడినపుడు మాతర్ం అనాన్ళూళ్ మీ అందరి 

పటాల్  తన పర్వరత్నకి పశాచ్తాత్ పపడి, మీ పేరుల్  కలవరిసూత్ నే పోయాడు’,  అని చెపుతుంది.  ‘దేవ్షంతో  ఎదుటి వాళళ్ను శికిష్సుత్ నాన్ను 

అనుకుంటాము, కానీ దేవ్షం అనేది రెండు వెపౖులా పదునునన్ కతిత్ లాంటిది. అది మనలిన్ కూడా అంతే తీవర్ంగా గాయపరుసుత్ ంది.” 
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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 పెటుట్ కునాన్వు.  దానితో బర్తికిననాన్ళుళ్ అశాంతితోనే గడిపావు. ఇపుప్డు కూడా అది నినున్ వదలటంలేదు. ఆయనిన్ 

కష్మించు. కష్మతో నీ మనసు బరువు దించుకో. ఆయన బాధనీ తగిగ్ంచు. 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 ఎడీడ్కి తం ని అపారధ్ం చేసుకునన్ందుకు విపరీతంగా దుఃఖం వసుత్ ంది. 

తన మనసులోని దేవ్షం తొలగిపోయి తం  చేతులు పటుట్ కుని కష్మించమని ఏడుసాత్ డు. ఇదద్రినీ చూసూత్  రూబీ వెళిళ్పోతుంది.  అలా 

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

చూసేత్ అకక్డ చాలా జంటలు అపుడే పెళిల్ చేసుకుని సంతోషంగా ఆడుతూ పాడుతూ కనిపిసాత్ రు. తనకక్డికి ఎందుకు వచాచ్నా, తను 

కలిసే నాలుగో వయ్కీ త్ ఎవరా అని ఎడీడ్  ఆలోచిసుత్ ండగానే ఎకక్డినుంచో మారగ్రెట్ వచిచ్ అతని చెయియ్ పటుట్ కుంటుంది. 

 

Life has to end, but love doesn’t. A lost love is still love. Love goes on in the memories we cherish. 

 

మారగ్రెట్ ఎడీడ్  భారయ్. తనని చూసిన మొదటి  కష్ణంలోనే ఎడీడ్  గాఢమౖెన మలో పడిపోయాడు. ఇదద్రికీ ఒకరంటే ఒకరికి 

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

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

తెచుచ్కుంటూ, వాళళ్ జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలకి విచారిసూత్  ఉంటాడు. మారగ్రెట్ ఎడీడ్కి అకక్డ అందరినీ చూపించి ‘చూసావా 

ఎకక్డ చూసినా మ వెలిల్విరుసోత్ ందో!?’ అని చెపుతుంది. దానికి ఎడీడ్  ‘నువువ్ వెళిళ్పోయాక నేను మాతర్ం నా మని కోలోప్యాను’ 

అని దిగాలుగా అంటాడు. మారగ్రెట్  ‘నాకు తెలుసు, నినున్ఒంటరిని చేసి తొందరగా వెళిల్పోయానని నామీద కూడా కోపం 

తెచుచ్కునాన్వు కదూ’ అని నవువ్తుంది. ఇంకా  ‘జీవితానికి అంతం ఉంది కానీ  మకి కాదు. నిజమౖెన మ ఎకక్డికీ పోదు. దాని 

రూపాలు మారుచ్కుంటుంది అంతే.  మించిన వాళుళ్ దూరం అయితే మనం వాళళ్ని చూడలేము, సప్రిశ్ంచలేము. కానీ ఆ మ 

తరంగాలని అనుభవించకుండా ఉండటం అసాధయ్ం.  జాఞ్ పకాలు మనిషికి తోడవుతాయి. ఆ జాఞ్ పకాలని శావ్సిసూత్  మని 

అనుభవిసాత్ ము. ననున్ చూడు అకక్డనుండి ఇకక్డికి కూడా నీ మ నాకు తెలియలేదూ.’ అని చెపుతుంది. ఇదద్రూ కొంత సేపు కబురుల్  

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

మాయమయిపోతుంది. ఎడీడ్  నిసస్తుత్ వగా 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. “ 

 

ఎడీడ్కి  తిరిగి మెలకువ వచేచ్సరికి తన చుటూట్  భూమాయ్కాశాలు  ఏకమౖెపోయినటుట్  తెలల్దనం తపప్ ఇంకేమీ కనిపించదు. తను 

చనిపోయే ముందటి వృదాధ్ పయ్ం సేట్జ్ చేరుకునాన్నని గమనిసాత్ డు. ఇంతలో ఎకక్డినుండో దూరంగా బాధతో, భయంతో కూడిన 

అరుపులూ, కేకలూ వినిపిసుత్ ంటాయి. అవి తనని జీవితమంతా పీడకలలోల్  వెంటాడిన యుదధ్పురోజుల నాటివని గురిత్ంచి భయంతో 

వణికిపోతాడు. నెమమ్దిగా ఆ శబాద్ లు మాయమౖె ఎకక్డినుంచో గలగలా పారుతునన్ నది చపుప్డు, కేరింతలూ వినిపిసాత్ యి. నెమమ్దిగా 

వెళిళ్ చూడగా అకక్డ ఒక నదిలో వేలకొదీద్ చినన్ పిలల్లు ఒకరి మీద ఒకరు నీరు చలుల్ కుంటూ కేరింతలు కొడుతూ ఆడుకుంటునాన్రు. 

దూరంగా ఒక పెదద్ రాయి మీద నుంచుని జాజిపువువ్లా సునిన్తంగా, అమాయకమౖెన  చిరునవువ్తో ఒక ఐదారేళళ్ ఏషియన్ అమామ్యి 

కనిపిసుత్ ంది. ఎడీడ్ని చూసి దగగ్రకు రమమ్నన్టూట్  చేతులతో సెగౖ చేసి పిలుసుత్ ంది. తన పేరు టేలా అని చెపిప్, అమాయకంగా కొనిన్ చినన్ 

చినన్ మాటలు మాటాల్ డి, ఎడీడ్  జేబులో ఉనన్ పెప్ౖ కీల్నర్స్ చూపించి వాటితో బొమమ్ చేసిమమ్ని అడిగి తీసుకుంటుంది. ఆ బొమమ్తో 

ఆడుతూ ఉనన్టుట్ ండి ‘నువువ్ ననున్ చంపేసావు. నువువ్ ననున్ మంటలోల్  కాలిచ్ చంపేసావు’ అంటుంది. ఎడీడ్  తృళిల్పడి ‘నేనా!!!’ అని 

ఏదో గురొత్చిచ్ తీవర్మౖెన షాక్ తో ‘నువువ్ ఫిలిపెప్ౖనోస్  ... నువేవ్నా??.. ఆ మంటలోల్  గుడిసెలో నేను చూసిన నీడ నువేవ్నా?’ అని 

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

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

అనాన్ళూళ్ తనని పీడకలలోల్  వెంటాడిన అనుమానం ఇపుడు నిజమౖె ఎదురుగా నిలబడటానిన్ తటుట్ కోలేకపోతాడు ఎడీడ్ . చెపప్లేని బాధతో 

వణికిపోతూ ‘అయోయ్, నేను నినున్ చంపేసాను. ననున్ కష్మించు’ అని విలపిసాత్ డు. ఏడిచ్ ఏడిచ్ సోలిపోయిన ఎడీడ్ని టేలా తటిట్  పిలిచి 

తనకి సాన్నం చేయించమని అడుగుతుంది. నదిలో చినన్ రాయితో ఆపాప వొళుళ్ రుదిద్ సాన్నం చేయిసుత్ ండగా, ఆమె శరీరంలో ఒకోక్ 

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

కొనసాగిసుత్ ంది. ‘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 అనిపిసుత్ ండేది.’ అనాన్డు. ‘నువువ్ండాలిస్ంది అకక్డే. నువువ్ ఆ రెడ్ౖస్ ఫిక్స్ చేసూత్  అనీన్ 

సరిగా ఉనాన్యో చూసూత్ , ఎందరో పిలల్లకి పర్మాదం లేకుండా చేసావు. పిలల్ల కోసం పెప్ౖ కీల్నర్స్ తో చకక్ని బొమమ్లు చేసూత్  పిలల్లని 

సంతోష పెటాట్ వు. అందుకే అదే నువువ్ండాలిస్న సరెనౖ 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 చూసుత్ నన్ పర్శన్ను అడుగుతాడు ‘నేనా పాపని రకిష్ంచానా? తన 

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

పటుట్ కుని లాగానే, నాకు ఆ చేతుల సప్రశ్ బాగా గురుత్ ంది ‘ అంటే, చినన్గా నవివ్ తన చేతులు ఎడీడ్  చేతులోల్  పెటిట్  పటుట్ కుని ‘నేను నీ 

చేతులు పటుట్ కుని సవ్రాగ్ నికి నినున్ కేష్మంగా తీసుకొచాచ్ను’ అని చెపుతుంది. ఎడీడ్  ఆ సప్రశ్ గురుత్ పడతాడు.  

 

ఉనన్టుట్ ండి శకి త్ మొతత్ం కోలోప్యి ఎడీడ్  ఆ నది పర్వాహంలో పడిపోతాడు. ఇక అకక్డ కూడా తన టెంౖ అయిపోయిందని అరధ్ం 

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

కోపాలూ, వాటి తాలూకు గాయాలూ, చేదు జాఞ్ పకాలు అనీన్ తుడిచి పెటుట్ కుపోయి మనసు అతి తేలికగా మారిపోతుంది. అపుడు 

ఎడీడ్కి ఒక ఎమూయ్జెమ్ంట్ పార్క్ కనిపిసుత్ ంది. దానినిండా ఆనందోతాస్హాలతో తుళుళ్తునన్ తలిల్దం లూ, పిలల్లూ వేలకొదీద్ ఉనాన్రు. 

వాళళ్ందరూ తను ఆ పారోక్  తన ఉదోయ్గ ధరమ్ంగా చేసిన పనుల వలనే, అంత నిరభ్యంగా భరోసాతో అకక్డ ఉండగలుగుతునాన్రని 

అరధ్మవుతుంది. అది అతనికి అంతులేని ఆనందానిన్ కలగచేసుత్ ంది. తను అనాన్ళూళ్ బాధపడినటూట్  తన జీవితం వయ్రధ్ం కాలేదని 

సంతోషిసాత్ డు. అదే తన సవ్రగ్మని అతనికి అరధ్ం అవుతుంది. అకక్డ తనకోసం ఎదురు చూసుత్ నన్ మారగ్రెట్ ని  కలుసుకుంటాడు.  

 

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

అరాధ్ నిన్, పరమారాధ్ నిన్ వివరించడానికి సవ్రగ్ంలో ఓ ఐదుగురు వేచి చూసూత్  ఉంటారని అని చెపుతూ రచయిత కథ ముగిసాత్ రు. అలానే 

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

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

మనకోసం వేచివునన్ ఆ ఐదుగురూ ఎవరయుయ్ంటారా అని ఆలోచించకుండా ఉండలేము. అలానే ఎడీడ్  ఎవరికోసం వేచి ఉండాలిస్ 

వసుత్ ందో ఊహించడం కూడా కషట్ ం కాదు.  

 

పుసత్కం గురించి సూ ంగా కేవలం రెండు వాకాయ్లోల్  చెపాప్లీ అంటే, బూల్  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 సూఫ్రిత్ 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 

అంకితమిచాచ్రు. అంకుల్ ఎడీడ్  గురించి ఇకక్డ చదవచుచ్. ఈ పుసత్కం 35 భాషలోల్ కి 

http://mitchalbom.com/d/bio/3722/inspiration-real-uncle-eddie
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అనువదించబడి, 12 మిలియనల్కు పెగౖా కాపీలు అముమ్డుపోయింది. ఇదే పేరుతో Jon Voight, Jeff Daniels మొదలెనౖవారితో 

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 రుదాద్ లని చూసాత్ డనీ 

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

కొదిద్మంది 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. సరళమౖెన 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, సవ్రగ్ం అనే కానెస్ప్ట్  నీ , జీవితం, మ, బంధాలు అనే కానెస్ప్ట్  

వాడుకునన్టుట్ గానే వాడతారు. అరుదుగా కొనిన్ బెబౖిల్ వాకాయ్లు వాడుకునాన్, అవి పర్తేయ్కంగా ఒక రెలిజియన్ కి ఉదేద్శించినవిగా 

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 కనిపిసుత్ ంది. కానీ అది మానవసంబంధాల 

పటల్ విముఖతను పెంచే దిశలో కాకుండా, వాటి ముఖయ్తనీ, అవసరానీన్ బలబరిచే విధంగా ఉండటం గమనించాలిస్న విషయం.  

 

రచయిత గురించి: Mitch Albom వృతిత్పరంగా లాన్స్ సోప్ర్ట్  జరన్లిస్ట్ . పర్వృతిత్ రచన, 

సీ న్ పేల్ రచన, రేడియో & టీవీ 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 ౖభాషలోల్ కి అనువదించబడి మిలియనల్ కాపీలు అముమ్డుపోయాయి. 

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

అనేవి ముఖయ్మౖెనవి. కొదిద్ నెలల తమే విడుదలయిన ఆయన తత్ పుసత్కం First Phone 

Call from Heaven కూడా అభిమానుల అంచనాను నిలబెటుట్ కుంది. 

కొనిన్ సేవాసంసథ్లు దావ్రా ఛారిటీ పనులు కూడా విరివిగా చేసుత్ నాన్రు. ఆ వివరాలు ఆయన వెబ్ సెటౖోల్  చూడవచుచ్.  

(Pictures Source: Internet) 

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

 

(వచేచ్ నెల మరో మంచిపుసత్ కంతో కలు కుందాం) 
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