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1  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

    నెలనెలా మీ కోసం.. ఓ మంచి పుసత్కం 
  

 రహసయ్ న్ తుడురహసయ్ న్ తుడు  
The Boy in Striped Pajamas   

 బాలయ్ం ... అమాయకమౖెనదీ, అందమౖెనదీనూ. పెదద్వాళల్కుండే కలమ్షాలూ, మాతస్రాయ్లూ అంటని దేవలోకపు 

వనంలో తిరిగాడే బంగారు యం. ఎంత పెదద్వారమయినా బర్తుకు మొదటోల్  తినన్ అమమ్ చేతి పాలబువవ్ ముదద్ల 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 ధేయపడాడ్ రంటే 

ఆశచ్రయ్ం లేదు. అయితే ఎంత బేఫికర్ జీవితమయినా, పిలల్లకీ వాళళ్కి తగిన కషాట్ లు వాళళ్కి ఉంటాయి. జీవితంలోని ఏ 

మారుప్నయినా, దాని అవసరానిన్ అరధ్ం చేసుకుని దాని పర్భావానిన్ సీవ్కరించడానికి మనలిన్ మనం సిదధ్ం చేసుకునాన్ కూడా ఒకోసారి 

చెదిరిపోతుంటాము. పిలల్లలోనూ ఆ మారుప్లు కనిపించని ఆందోళన కలిగిసాత్ యి. పెదాద్ ళుళ్ వారి ఆందోళనని ఏమాతర్మూ 

పటిట్ంచుకోకుండా, ఏ విషయం అడిగినా 'చినన్పిలల్లు మీకెందుకు?' అని దాటేసాత్ ము. ఒకోక్సారి పిలల్లు కదా, వారికి అవసరం లేదు 

అని కొనిన్ విషయాలు చెపప్కుండా దాయటం వలన జరిగే నషాట్ లే ఎకుక్వ ఉంటాయి. వదద్నన్ విషయాలు తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం 

పిలల్లని వూహించని పరిసిథ్తులోల్ కి తోసాత్ యి. 

తం  ఉదోయ్గ రీతాయ్ ఉనన్ వూరినీ  ండ్స్  వదిలేసి,  చుటుట్ పకక్ల పిలల్లు లేని చోటికి వెళిళ్, అకక్డేమీ తోచక, 

పెదద్వాళుళ్ వదద్నన్ చోటికి వారికి తెలియకుండా వెళిళ్ ఓ రహసయ్ సేన్హితుడిని సంపాదించుకునన్ ఓ పిలాల్ డు చివరికి ఏ పరిసిథ్తులోల్  

చికుక్కునాన్డు? ఆ సేన్హితుడెవరు? ఆ ండిష్ప్ ఎవరికీ తెలీకుండా ఎనాన్ళుళ్, ఎలా సాగింది అనేది, హాలోకాస్ట్  రోజులు ఆధారంగా 

చేసుకుని John Boyne  సిన కథ The Boy in Striped Pajamas. 
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కథాకాలం 1943. కథాసథ్లం జరమ్నీలోని బెరిల్న్. నో చీకూ చింతా లేని తొమిమ్దేళళ్ 

పిలాల్ డు. అమామ్, నానన్, అకక్ టెల్ తో కలిసి బెరిల్నోల్  ఉంటాడు. నానన్ హిటల్ర్ సెనౖయ్ంలో ఆఫీసర్. 

నోకి ముగుగ్ రు బెస్ట్  ండ్స్ ఉనాన్రు. వాళళ్తో కలిసి సెలవులోల్  ఏం ఎడవ్ంచర్స్ చెయాయ్లో పాల్ న్ 

చేసుకుంటూ సంతోషంగా గడిపేసూత్  ఉంటాడు. టెల్ వయసు పనెన్ండేళుళ్. తనకేమో నోని చూసేత్ 

చినన్పిలాల్ డని అలుసు. నోకేమో అకక్ ఒక 'హోప్ లెస్ కేస్' అని గొపప్ నమమ్కం. ఒకరోజు హిటల్ర్ 

నో ఇంటికి డినన్ర్ కి వచిచ్, అమామ్ నానన్లతో కబురుల్  చెపిప్ వెళాళ్డు. ఆ తరావ్త నానన్కి హిటల్ర్ ఒక 

పెదద్ బాధయ్త అపప్చెపిప్ పర్మోషన్ ఇచాచ్రనీ, నానన్ని ఇకనుంచీ అందరూ 'కమాండంట్' అని 

పిలవాలనీ తెలిస్ంది. ఇలా ఉండగా ఒకరోజు నో సూక్ల్ నుండి ఇంటికి వచేచ్సరికి ఇంటోల్  పనిమనిషి మరియా నో రూంలోని 

బటట్లూ ఆటవసుత్ వులూ పెటెట్లోల్  సరుద్ తూ కనిపించింది. ఏం జరుగుతోందని అడిగిన నోతో తలిల్ 'నానన్గారికి కొతత్గా వచిచ్న 

పర్మోషన్ వలన మనందరం వేరే వూరికి మారుతునాన్ం, అందుకని సామానులు సరుడ్ తునాన్ం' అని చెపుతుంది. నోకి ఆ సంగతి 

చాలా బాధ కలిగించింది. తన సేన్హితులని వదిలేసి ఎలా వెళాల్ లని 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 అయిషట్ ంగానే వెళిళ్పోయాడు. ఓ రెండు రోజులోల్  మొతత్ం నో కుటుంబం, ముగుగ్ రు పనివాళుళ్ 

కలిసి  తత్వూరు చేరుకునాన్రు. 

తత్వూరిలో తనుండాలిస్న ఇలుల్  చూడగానే నోకి విపరీతమయిన దుఃఖం వచిచ్ంది. బెరిల్నోల్  ఇలుల్  ఐదు 

అంతసుత్ లతో ఉండి, చకక్గా వూరి మధయ్లో ఉండేది. చుటూట్  బోలెడు ఇళూళ్ ఆడుకోడానికి పిలల్లూ ఉండేవారు. ఈ తత్ ఇలేల్మో ఎకక్డో 

వూరి చివర ఉండి, చుటూట్  కనుచూపు మేరలో ఒకక్ ఇలుల్  గానీ, దుకాణం గానీ ఏమీ లేదు. పెగౖా అది మూడు అంతసుత్ లు 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 ఇంటోల్ కి పంపించారంటే నానేన్దో తపుప్ చేసి ఉంటారని నమమ్కం కలిగింది 

నోకి.  ధెరౖయ్ం చేసి నానన్ ఆఫీసులోకి వెళిళ్ అడిగాడు కూడాను ఆ సంగతి.  పెగౖా 'మీరేదెనౖా తపుప్ చేసేత్ హిటల్ర్ కి చెపిప్ తపుప్ 

ఒపుప్కుని కష్మాపణ అడగండి. ఆయన కష్మించి మనలిన్ మళీళ్ వెనకిక్ పంపేసాత్ రు' అని నానన్కి సలహా కూడా ఇచాచ్డు.  ఆయన నవివ్ 

'నామీద నమమ్కంతో నాకు చాలా ముఖయ్మౖెన బాధయ్త ఇచాచ్రు హిటల్ర్. 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 పిలుసుత్ నాన్రనీ నో గమనించాడు. ఇంటి ముందు రకరకాల వాహనాలోల్  చాలామంది సెనౖికులు నానన్ 

ఆరడ్ర్స్ కోసం వేచిఉండి, సీరియస్ గా వాళళ్పనులు వాళుళ్ చేసుకుంటునాన్రు. ఎపుడూ నానన్ ఆఫీసురూంలో ఎవరో ఒకరితో 

మీటింగులోల్ నే ఉంటునాన్రు. నోకి కొతత్ ఇంటోల్  ఏమీ తోచడం లేదు. పిచేచ్కేక్టటుట్ గా 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 వెర్ౖ ఫెన్స్, దాని వెనుక దూరంగా చినన్ చినన్ గుడిసెలు, 

వాటివెనుక పెదద్ బిలిద్ంగులూ ఉనాన్యని గమనించాడు. ఆ గుడిసెల బయట వందల కొదీద్ మనుషులు గుంపులు గుంపులుగా కూడి 

కొందరు ఏవేవో పనులు చేసూత్  ఉంటే, వాళళ్ని కొందరు సెనౖికులు వాళళ్మీద అజమాయిషీ చెయయ్టం చూసాడు. వాళళ్ంతా ఒకేలాంటి 

చారల పెజౖామా, చొకాక్ వేసుకుని చారల టోపీ పెటుట్ కునాన్రనీ, కొందరు విచారంగా ఉంటే, కొందరు తలకి కటుల్  కటుట్ కుని ఉనాన్రనీ, 

వాళళ్లో పిలల్లు కూడా ఉనాన్రనీ గమనించాడు. వాళళ్ందరూ విచారంగానూ, మురికిగా ఎనోన్ నెలల నుంచీ సాన్నం చెయయ్నటుట్ గా 

కనిపించారు. అకక్ని పిలిచి చూపించాడు. అదొక కేంప్ లా ఉంది అనుకునాన్రు కానీ వాళెళ్వరో, అకక్డెందుకు ఉనాన్రో, ఏం 

చేసుత్ నాన్రో ఇదద్రికీ అరధ్ం కాలేదు. ఒకరోజు నానన్ని అడిగాడు వాళెల్వరు అని. ఆయన 'వాళుళ్ మనలాంటి మనుషులు కాదులే. వాళళ్ 

గురించి నీకనవసరం' అనేసారు. ఆ ఫెన్స్ వెపౖు గానీ, బెరిల్నోల్  చేసినటుట్  ఇలుల్  దాటి షికారుల్  చెయయ్డం గానీ ఇకక్డ చెయొయ్దద్ని గటిట్గా 

చెపాప్రు. అయినా నోకి రోజూ వాళళ్ని కిటికీలోంచి చూసూత్  ఉండటం ఒక అలవాటయింది. 

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

చాలా చనువుగా తిరుగుతూ ఉంటాడు. గటిట్గాగ్  అరుసుత్ ందని కుకక్పిలల్ని కాలిచ్ చంపిన రుడు. అతనిన్ మొదటిసారి చూసినపుడే 

నోకి నచచ్లేదు. నోకి అతనంటే ఏదో తెలీని భయం. అతనిన్ తపిప్ంచుకుని తిరుగుతూ ఉంటాడు. టెల్ మాతర్ం అతనితో 

చనువుగా కబురుల్  చెపుతూ, అతను వేసే పిచిచ్ జోకులకి పగలబడి నవవ్టం నోకి ఏమాతర్మూ నచచ్దు. వంటఇంటోల్  కూరలు 

తరగటంలోనూ, వడడ్నలోనూ సహాయం చెయయ్టానికి వచేచ్ పావెల్ అనే వృదుధ్ డితో కర్ట్ అమరాయ్దగా పర్వరి త్ంచడం నోకి నచచ్దు. 

ఒకసారి భోజనాల సమయంలో జరిగిన చినన్ పొరపాటుకి పావెలిన్ రంగా హింసించడం ఇంటోల్  ఎవరికీ నచచ్దు. 

అకాక్ తముమ్ళుళ్ ఇదద్రికీ 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 

చేసుత్ ంటాడు. అలా రోజూ ఒకక్డే గడపటం విసుగొచిచ్ ఒకరోజు చుటుట్ పకక్ల ఏముందో తిరిగి చూడాలనుకునాన్డు. అమామ్ నానాన్ ఇంటి 

వెనుక తోటలోకి గానీ, ఫెన్స్ దరిదాపులకు కానీ వెళొల్ దద్ని ఎనోన్సారుల్  చెపాప్రు. అయినా కూడా అటేముందో చూడాలని కుతూహలంతో 

ఇంటివెనుక తోటలోనుంచి బయటపడి ఫెన్స్ దగగ్రికి వెళాళ్డు. అకక్డ ఆ గుడిసేలోల్ కనిపించే మనుషులెవరనాన్ కలుసాత్ రేమో అని 

చూసాడు కానీ ఎవరూ కనిపించలేదు. ఆ ఫెన్స్ రెండువెపౖులా మౖెళళ్ దూరం వరకూ ఉంది. అలా ఫెన్స్ వెంబడే నడుసూత్ , కనుచూపు 
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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 పిలాల్ డు దిగులుగా కూరుచ్ని 

ఉనాన్డు. ఆ పిలాల్ డు కూడా చారల పెజౖామా చొకక్ వేసుకుని, చారల టోపీ పెటుట్ కుని ఉనాన్డు. తల గుండు చెయయ్బడి ఉంది. నో 

వెళిళ్ తనతో మాటలు కలిపాడు. ఆ పిలాల్ డు తన పేరు షోమ్ల్ అని, తనది పోలండ్ అనీ, తననీ తం నీ, అనన్నీ సెనౖికులు తీసుకొచిచ్ ఆ 

కేంప్ లో పెటిట్ , తమ చేత కషట్ మౖెన పనులు చెయియ్సుత్ నాన్రనీ, వాళుళ్ చూడకుండా కొంతసేపు దూరంగా ఇలా వచాచ్నని చెపాప్డు. 

మాటలోల్  ఇదద్రి పుటిట్నరోజులూ ఒక రోజే అని తెలుసుకునాన్రు. తనకు ఆకలిగా ఉందని,  నో దగగ్ర తినడానికేమౖెనా ఉందా అని 

అడిగాడు షోమ్ల్. అపుప్డేమీ లేదని మరునాడు తీసుకోసాత్ ననీ చెపాప్డు నో. సెనౖికులు గమనించేలోగా తను 

వెళిల్పోవాలని షోమ్ల్  వెళిళ్పోయాడు. వెళేల్ముందు ఇదద్రూ మరునాడు అకక్డ కలవాలని అనుకునాన్రు. 

ఆరోజు నుంచీ రోజూ చదువు పూరత్వగానే, ఎవరూ చూడకుండా వంటగది లోంచి ఫుడ్ తీసుకుని జేబులో దాచుకుని, 

ఇంటి వెనుక నుండి ఫెన్స్ దగగ్రికి వెళిళ్పోవటం అలవాటయింది నోకి. ఫెన్స్ దగగ్ర ఇదద్రూ కలుసుకుని, నో తెచిచ్న ఫుడ్ తింటూ 

కబురుల్  చెపుప్కోడం చేసేవారు. నో బెరిల్నోల్  తన ఇలూల్ , ండ్స్ గురించి చెపితే, షోమ్ల్  కేంప్ లో సెనౖికుల గురించీ, వాళుళ్ పెటేట్  

కషాట్ ల గురించీ చెపేప్వాడు. నో షోమ్ల్ తో 'నీకేం చకక్గా నీకు బోలెడంత మంది ండ్స్ ఉనాన్రు ఆడుకోవడానికి. నాకెవరూ లేరు' 

అంటే, షోమ్ల్ 'నీకు తెలీదు. అకక్డ ఏమీ బావుండదు. మేము అసలు ఆటలు ఆడుకోము. సెనౖికులకి మేమంటే అసలు ఇషట్ ం ఉండదు.' 

అని చెపేప్వాడు. సెనౖికులు అపుప్డపుప్డూ తమలో కొంతమందిని ఎకక్డో పనిచేయడానికేమో తీసుకెళాత్ రనీ, వాళళ్ని మళీళ్ తామెపుప్డూ 

చూడలేదనీ కూడా చెపాప్డు. నో ఇంటోల్  ఎవరితోనెనౖా తన కొతత్ ండ్ గురించి చెపాప్లనుకునాన్డు కానీ, వాళుళ్ తనని కలవకుండా 

ఆపేసాత్ రేమో అని కొంత,  షోమ్ల్ తనకి మాతర్మే రహసయ్ సేన్హితుడిగా ఉండటం గరవ్ంగా అనిపించి కొంతా చెపప్కుండా 

ఆగిపోయాడు. అలా నెలలు గడుసుత్ నాన్యి. ఇదద్రూ కొతత్ సేన్హం వలన సంతోషంగా ఉనాన్రు. రాను రానూ నోకి వెనకిక్ బెరిల్న్ 

వెళాళ్లనన్ ఆలోచన కూడా తగిగ్పోయి, అకక్డ తన సేన్హితులని కూడా దాదాపు మరిచ్పోయాడు.  చాలాసారుల్  నో తను ఫెన్స్ దాటి 

అటువెపౖుకి వచిచ్ మిగిలిన పిలల్లీన్, వాళళ్ ఇళల్నీ చూసాత్ ను అని అడిగాడు కానీ, షోమ్ల్ 'అవేమీ చూసేంత గొపప్వి కావనీ, చాలా 

అశుభర్ంగా ఉంటాయనీ, అయినా సెనౖికులు చూసేత్ పర్మాదమనీ' అడుడ్  చెపేప్వాడు. 

ఒకరోజు ఇంటోల్  ఏదో పారీట్ కోసం ఏరాప్టుల్  జరుగుతునాన్యి. నో కిచెనోల్ కి వచిచ్ చూసి, అకక్డ గాజుగాల్ సులు శుభర్ం 

చేసుత్ నన్ 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 వదద్ని 

వారిసుత్ నాన్ '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 ండ్. ఇది నాకు తనిచాచ్డు.' 

అని చెపాప్డు షోమ్ల్ . 'నిజమేనా? నీకు వీడు తెలుసా?' అని నో ని గదిద్ంచి అడిగితే, అతని రతవ్ం తెలిసిన నో 
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భయపడిపోయాడు. తను చేసుత్ నన్ది తపుప్ అని మనసులో అనుకుంటునాన్ కూడా 'ఆ అబాబ్యి ఎవరో తనకి తెలీదు, తనని ఇపుప్డే 

చూసుత్ నాన్ను' అని అబదధ్ం చెపాప్డు నో. 'సరే అయితే. నువెవ్ళుళ్. వీడి సంగతి నేను చూసాత్ ను' అని చెపిప్ నోని ఆకక్డనుండి 

పంపేసాడు కర్ట్. నోకి షోమ్ల్ ని కర్ట్ ఏం చేసాత్ డో అనన్ భయమూ, ఆ అబాబ్యి మీద జాలీ, అలా చేసినందుకు తనమీద తనకి 

అయిషట్మూ, గిలీట్నెస్ కలిగాయి. చాలాసేపు విచారంగా, భయంగా కూరుచ్ండిపోయాడు.  మరునాడు పనులవవ్గానే ఫెన్స్ దగగ్రికి 

పరిగెటాట్ డు 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 పడాడ్ డు 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 పటుట్ కుని నో  'లెఫిట్నెంట్ కర్ట్ వటిట్  దురామ్రుగ్ డనీ, అతని భయంతోనే తను అలా 

అబదధ్ం 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 హిటల్ర్ అపప్గించిన సెప్షల్ బాధయ్త ఏమిటో చూచాయగా తెలిసింది. అతను చేసుత్ నన్ పని తనకి నచచ్లేదనీ, 

అది అనాయ్యమనీ భరత్తో గొడవ పెటుట్ కోడం మొదలయియ్ంది.  అమామ్ నానన్ల మధయ్ గటిట్గా వాదనలు జరగటం నో గమనించాడు. 

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

పటుట్ పడుతోందనీ అరధ్మయింది. ఒకరోజు నానన్ పిలల్లిదద్రినీ తన ఆఫీసు రూమ్ లోకి పిలిచి మాటాల్ డి 'అమామ్, మీరు కలిసి వెనకిక్ 

బెరిల్న్ వెళిళ్పొండి. పిలల్లు పెరగటానికి ఇకక్డ సరెనౖ 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 పిలల్లునాన్రు కదా, కాకపోతే దూరంగా ఫెన్స్ కి అటువెపౖు ఉనాన్రు' అనాన్డు.  

ఒకక్సారిగా నానన్ షాక్ తిని ' ఏమనాన్వ్? వాళళ్ గురించి నీకెలా తెలుసు? అకక్డేం జరుగుతోందో నీకేం తెలుసు?' 

అని అడిగితే నో సరుద్ కుని  

'నేను నా గది కిటికీ నుంచి వాళుళ్ బయట తిరగటం చూసాను. అంతే.' అనాన్డు.  

దానితో నానన్ సిథ్మిత పడి 'అంతే కదా. సరే అయితే. కానీ అమమ్ చెపిప్ంది నిజమే.  ఇది మీకు సరయిన పేల్స్ కాదు. 

ఈ వారమే బెరిల్న్ వెళిళ్పొండి అందరూ.' అని చెపిప్ పంపేశారు.  
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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 సెనౖికులు మూడురోజుల తం తీసుకువెళాల్ రనీ, ఆయన ఇపప్టివరకు తిరిగి రాలేదనీ, ఎంత వెదికినా 

కనిపించనేలేదనీ చెపాప్డు. నో ఆయనిన్ వెదకడానికి తన తం  సహాయం అడుగుతాను అంటే,  

'వదుద్ . అసలే సెనౖికులకి మేమంటే ఏమీ ఇషట్ ం లేనటుట్ ంది' అని అడుడ్ చెపాప్డు.  

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 కలుసుత్ నాన్, నా గది కిటికీ లోంచి చూడటం తపప్ మీ 

ఇలుల్ నన్చోటు నేనెపుప్డూ చూడనేలేదు. ఒకక్సారి నువువ్ండే చోటికి వచిచ్ చూడాలనుంది' అని అడిగాడు.  

నీకు అకక్డ నచచ్దు అని ఎంత  చెపిప్నా వినడు. చివరికి షోమ్ల్ ఒపుప్కుని తను వేసుకునేలాంటి బటట్లు వేరొక జత 

మరాన్డు తెసాత్ ననీ, అలా అయితే సెనౖికులు గురుత్  పటట్ రనీ చెపాప్డు. నో తామిదద్రం కలిసి అపుప్డు షోమ్ల్ తం ని కూడా వెదకొచుచ్ 

అని చెపాప్డు. 

మరాన్డు అదే వేళకి ఇదద్రూ ఫెన్స్ దగగ్ర కలుసుకునాన్రు. తను వేసుకునన్ బటట్లు, బూటుల్  విపిప్ ఫెన్స్ పకక్న 

వదిలేసి, షోమ్ల్ తెచిచ్న చారల పెజౖామా వేసుకుని, చారల టోపీ పెటుట్ కునాన్డు నో. అంతకు కొనిన్ రోజుల ముందే తలకి పేలు 

పటాట్ యని గుండు కూడా చెయయ్డంతో, దాదాపు షోమ్ల్ లానే ఉనాన్డు నో.  ఫెన్స్ ని కొంచెం ందనుంచి పెకౖి ఎతిత్తే నో 

దూరగలిగేంత ఖాళీ వచిచ్ంది. అందులోంచి నో అవతల వెపౖుకి పాకి వెళాళ్డు. ఎనాన్ళళ్ నుంచో ఎదురుచూసుత్ నన్ అవకాశం 

రావటంతో నో కి చాలా ఎకైజ్టింగ్ గా అనిపించింది. తనుండే చోటికి తన సేన్హితుడు రాబోతుండటం, తం ని వెదకటానికి 

సాయం చేసాత్ ను అనడం షోమ్ల్  కి కూడా ఉతాస్ హానిన్ కలిగించింది. ఇదద్రూ సంతోషంగా కబురుల్  చెపుప్కుంటూ, ఒకరి చేతులు ఒకరు 

పటుట్ కుని కలిసి ఆ గుడిసెల వెపౖు నడవటం మొదలెటాట్ రు.  

ఆ తరువాత నోని ఎవరూ చూడలేదు. తన కోసం సెనౖికులు చుటూట్ పకక్ల వూరల్నీన్ వెదికినా జాడ తెలీలేదు.  కొనిన్ 

రోజుల తరువాత ఒకరికి ఫెన్స్ పకక్న నో బటట్లు బూటుల్  దొరికాయి. నో తం  అకక్డికి వెళిళ్ చూసి, ఎంత అలోచించినా 

నో ఏమయాయ్డో కనిపెటట్లేకపోయారు. నో తలిల్ కొడుకు కబురు ఏమనాన్ తెలుసుత్ ందేమో అని కొనిన్ నెలలు వేచి చూసి, ముందే 

బెరిల్న్ వెళిళ్పోయి తనకోసం అకక్డ ఎదురు చూసుత్ నాన్డేమో అని అనుమానం వచిచ్ బెరిల్న్ వెళిళ్చూసినా, నో అకక్డా లేడు. 
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కొనాన్ళళ్కి నో తం కి ఏం జరిగి ఉంటుందో లీలగా అనుమానం వచిచ్ ఫెన్స్ దగగ్ర బటట్లు దొరికిన చోటకి వెళిళ్ చూసేత్, ఫెన్స్ ంద 

చినన్ పిలాల్ డు 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 రమౖెనదీ, అమానుషమౖెనదీనూ. (ఒకక్ Auschwitz  గేస్ ఛాంబర్ లోనే, 

పర్పంచంలో ఇక ఎకక్డా జరగనంత ఎకుక్వమంది మృతుయ్వు పాలయాయ్రట.) ఆ సమయంలో వాటిని దగగ్ర నుండి చూసిన వారికీ, 

వారి సంబంధీకులకీ చేదు జాఞ్ పకాలు, అనుభవాలు ఇపప్టికీ వెంటాడుతాయి.  హాలోకాస్ట్  ఆధారంగా చేసుకుని చాలా 

జీవితానుభావాలూ, వినిపించిన కథలూ చాలా పుసత్కాలుగా వచాచ్యి. కాకపోతే వాటినిన్టిలోనూ ఆ భయానక జాఞ్ పకాలు, అవి 

వదిలిన గాయాల మచచ్లు సప్షట్ ంగా కనిపిసూత్  మనలిన్ చెపప్లేనంత విచారానిన్, అపప్టి పరిసిథ్తుల పటల్ ఏహయ్తనీ కలిగిసాత్ యి. అయితే 

ఈ పుసత్కంలో ఎకక్డా ఆ ఛాయలు ఉండవు. మొతత్ం ఒక చినన్పిలాల్ డి దృకప్ధంలోంచి ఓ కధ వింటునన్టేట్  ఉంటుంది. చివరివరకూ 

కూడా విషాదఛాయలు ఎకక్డా కనిపించవు. మనకి ఒక అమానుషమౖెన పరిసిథ్తులు ఉనన్ కాలం నాటి కథ చదువుతునాన్మనన్ స హ 

కూడా రాదు. సెనౖికుల పర్వరత్న కూడా షోమ్ల్ దావ్రా అమాయకంగా సూచనగా మాతర్మే చెపిప్సాత్ రు రచయిత. కథ పూరత్యేయ్సరికి 

మాతర్ం మనసులో సథ్బద్త నిండి మాటలే కాదు, ఇంకే ఆలోచన కూడా రాకుండా నిసేత్జం చేసుత్ ంది. మనసు ఆ ఇదద్రి పసివాళళ్కోసం 

ఆ శిసుత్ ంది. ఏం సాధించిందీ మానవజాతి అని ఛీతాక్రం చెయాయ్లనిపిసుత్ ంది. 

నో వయసు ఉనన్ పిలల్లకు, తం  ఏం చేసుత్ నాన్డో, తన ఇంటి చుటుట్ పకక్ల పరిసిథ్తులు, జరుగుతునన్ యుదధ్ం 

విషయాలూ తెలీకుండా అంత అమాయకంగా ఉంటారా అనీ, అలా ఏడాది పాటు ఇదద్రు పిలల్లు సెనౖికుల కనున్కపిప్ కలవటం అనేది 

సాధయ్మయేయ్దేనా అనీ కొనిన్ విమరశ్లు ఉనాన్యి. ఈ ఎలకానిక్ యుగంలో టీవీల పుణయ్మా అని ఎనోన్ విషయాల గురించి పెదద్లు 

పనిగటుట్ కుని చెపప్నవసరం లేకుండానే పిలల్లకు తెలిసిపోతునాన్యి. ఈమధయ్కాలంలోనే పెదద్లు కూడా పిలల్లతో వారి వయసుని బటీట్  

వారికి అరధ్మయేయ్ విధంలో, అవసరమయినంత మేరకు జరుగుతునన్ మంచీ చెడూ వివరించి చెపప్టం, చరచ్లు చెయయ్డం 

చేసుత్ నాన్రేమో గానీ, మనం పిలల్లుగా 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 పెదద్లోపంగా కనిపించదు.  అందులోనూ రచయిత ముందే చెపిప్నటుట్  ఇది ఒక 

ఫేబుల్ అంటే కలిప్త కథ. ఈ పుసత్కానికి ఎజెండా హాలోకాస్ట్  వికృత రూపానిన్ చూపించే పర్యతన్ం కాదు. పెదద్లు చేసే వికృత 

కారాయ్లూ, నిరణ్యాలూ పిలల్ల దృషిట్నుండి  చూసేత్ ఎలా ఉంటాయీ, వాటి పర్భావం వాళళ్ మీద ఎలా ఉంటుందీ అనేది తెలుసుత్ ంది. 

అలానే నో ఫెన్స్ దాటటం అనేది, మనం మనసులకి కటుట్ కునన్ 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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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 ముగిసాత్ రు. 

ఈ పుసత్కానిన్ 2006లో సారు. ఇరాల్ ండ్ లో రెండు అవారుడ్ , సెప్యినోల్  

ఇంటరేన్షనల్ బెస్ట్  బుక్ అవారుడ్ నూ పొందింది. దాదాపు రెండేళుల్  ఐరాల్ ండ్ లోనూ,  సెప్యినోల్నూ 

బెస్ట్  సెలల్ర్ గా నిలబడింది. ఈ పుసత్కానికి వచిచ్న అవారుడ్ లూ, నామినేట్ చేయబడిన అవారుడ్ ల 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  ఐరాల్ ండ్ కు చెందిన రచయిత. ఆయన ఎనిమిది 

నవలలూ, నాలుగు పిలల్ల నవలలూ, దాదాపు డెబభ్య్ కథలూ సారు. ఆయన రచనలు 46 భాషలోల్ కి 

అనువదించబడాడ్ యి. ఐరాల్ ండ్ లోనూ, విదేశాలోల్ నూ ఆయన రచనలు చాలా పర్శంసలు పొంది, 

అవారుడ్ లు గెలుచుకునాన్యి. ఆ వివరాలు ఆయన వెబ్ సెట్ౖ లో చూడవచుచ్. ఆయన రచనలకు గానూ 

2012 లో ఆయనకు  'Hall of Fame' గురిత్ంపు గూడా లభించింది. 

(Images Source: Internet) 

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

 

(వచేచ్ నెల మరో మంచిపుసత్ కంతో కలు కుందాం) 
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