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1  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

    నెలనెలా మీ కోసం.. ఓ మంచి పుసత్ కం 
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, 

http://www.amazon.com/The-Children-Act-Ian-McEwan/dp/0385539703
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2  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

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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3  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

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 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jehovah%27s_Witnesses
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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 

http://en.wikipedia.org/wiki/Children_and_Family_Court_Advisory_and_Support_Service
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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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7  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.”   

http://en.wikipedia.org/wiki/Children_Act_1989
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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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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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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) 

 

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