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1  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

    నెలనెలా మీ కోసం.. ఓ మంచి పుసత్ కం 
The Assembler of Parts 

 
 “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.” 

“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.” 

పై వాకాయ్లు మిచ ఆలోబ్ం వార్సిన Five People You meet in Heaven అనే పుసత్కం లోనివి. ఒకోక్సారి మనకి 

అసలు మన జీవితానికి పర్యోజనం ఏంటీ అని అనిపిసుత్ంది? మనవలన ఎవరికి ఏం ఉపయోగం. పుడతాం. గిడతాం.  కొనాన్ళుళ్ 

జాఞ్పకాలుగా మిగులుతాం. అంతేనా? నిజంగా జీవితానికి పరమారధ్ం అంటూ ఉందా? ఉంటే అదేంటో మనకెలా తెలుసుత్ంది? మనవలల్ 

సుర్ప్శించబడిన జీవితాలకు తపప్ ఇంకెవరికి తెలుసుత్ంది. పైన చెపిప్న వాకాయ్లోల్లాగా, మన జీవితాలను 

రెటోర్సెప్కట్ చేసి మనకు చూపించగలితే, ఒకపుప్డు అరధ్ంలేనివనిపించినవనీన్, ఇపుడు అరధ్వంతం 

అవుతాయేమో మరి.  

జెస అని ముదుద్గా పిలవబడే జెసిస్కా (Jessica Mary Jackson) ఏడేళళ్ 

వయసులో మరణించింది. సవ్రాగ్నికి వసేత్ అకక్డ దేవుడు కనిపించాడు ఆ పాపకి. మనుషులిన్ తయారు 

చేసాత్డు కాబటిట్ జెస అతనిన్ The Assembler అని పిలుసూత్ ఉంటుంది. దేవుడు జెస కి కొనిన్ వీడియో 

టేపులు ఇచిచ్, ‘ఇందులో భూమి మీద గడిచిన నీ కథ ఉంది. ఇవి చూడు’ అనాన్డు. వదిలివచిచ్న 

జీవితానిన్ చూసి తను ఇపుడు తెలుస్కోవాలిస్ందేమిటి? తన జీవితంలో తనకి తెలీనివి కొర్తత్గా 

ఏముంటాయి? తెలిస్న విషయాలు ఆ పాప మీద ఏం పర్భావం చూపించాయి?  మనుషులిన్ మిగిలిన 

జీవాలనుంచి పర్తేయ్కంగా  చేసేదేమిటి? నిజంగా మనుషులు ఆ పర్తేయ్కతను నిలబెటుట్కుంటునాన్రా? 

వీటనిన్టికీ జవాబు Dr. Raoul Wientzen వార్సిన The Assembler of Parts అనే పుసత్కం.   
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"There were so many worlds in my mother's face, a dozen at least in her round brown eyes, 
a hundred in her smiles." 

ఆ వీడియోలోల్ ఆమె కథ హాసిప్టలోల్ తను పుటిట్న దగగ్రున్ంచీ మొదలవుతుంది.  ఫోరడ్ (Mr. Ford Jackson) మేరీలాండ 

లో ఓ చినన్ పోసట్ ఆఫీసులో ఉదోయ్గి. సాధుసవ్భావి. అతనికి చేతనయినంతలో ఇతరులకి సాయపడే గుణమునన్వాడు. అతని భారయ్ కేట.  

వారికి మొదటి సంతానంగా జెసిస్కా పుటిట్ంది. పుటట్గానే డాకట్రుల్ పరీక్షలు చేసి జెస హిలగ్ర సిండోర్ం అనే వాయ్ధితో పుటిట్ందని చెపాప్రు. 

దానివలన చేతి బొటనవేళుళ్ , చెవులోల్ ఉండాలిస్న మిడిల ఇయర, ఒక కిడీన్, కొండనాలుక, పనెన్ండు బోనస్ లేకుండా, గుండెకు రెండు 

కనాన్లతో పుటిట్ందని తేలాచ్రు. పిడియాటీర్షియన డాకట్ర బరక్,  కారిడ్యాలజిసట్ , ENT సెప్షలిసట్, జెనెటిసిసట్ లతో  బృందానిన్ ఏరాప్టుచేసి, 

పాపకి కావాలిస్న మెడికల కేర పాల్న చేసాడు.  జెస కి రెండు నెలల వయసులో కృతిర్మ చెవులు అమరచ్డానికీ రెండేళళ్ వయసపుడు ఆపరేషన 

చేసి మిస అయిన కిడీన్ సాథ్నంలోని తితిత్ని తొలగించడానికి, ఏడేళళ్ వయసులో గుండెకు ఆపరేషన పాల్న చేసారు. అయితే గొంతులో నుండి 

అసప్షట్మయిన శబాద్లు తపప్ సరిగా మాటలు మాతర్ం రావనీ, మొతత్ం కుటుంబసభుయ్లందరినీ  సైన లాంగేవ్జ నేరుచ్కోమనీ చెపాప్రు. అయితే 

పాప మెదడు ఎదుగుదల మాతర్ం చాలా ఎకుక్వగా ఉందనీ , మంచి తెలివితేటలు ఉంటాయనీ చెపాప్రు. జెస పరిసిథ్తికి తలిల్దండుర్లు 

దిగులుపడినా పాపకి వైదాయ్నికి మంచి డాకట్రల్ బృందం దొరికినందుకు మాతర్ం కొంచెం సంతుర్పిత్పడాడ్రు.  

జెస పేరెంటస్ దుఃఖం నుంచి తేరుకుని పాపని ఎంతో పేర్మగా చూసుకునేవారు. పాప లోని లోపాలను దాచే పర్యతన్ం 

చెయయ్కుండా, చుటుట్పకక్లవారి వింత చూపులనూ సానుభూతినీ పటిట్ంచుకోకుండా పాపను మామూలుగానే పెంచసాగారు. తండీర్ కూతురల్ 

మధయ్ అనుభందం ఏరప్డింది. జెస అమమ్మమ్, తాత కూడా ఫోల్రిడా నుంచి అపుప్డపుప్డూ వసూత్ కొనిన్రోజులు గడిపి వెళుతూ ఉండేవారు. జెస 

ని చూసి మొదట అమమ్మమ్ నిరాశపడినా, నెమమ్దిగా పాపకు దగగ్రయియ్ంది. కుటుంబంలో ఎవరూ కూడా జెస ను లోపాలతో పుటిట్న పిలల్గా 

చూసేవారు కాదు. 

“You risk the loss of their loved memory. Hate and retribution will eat the love out of you. 
Only with love and forgiveness you will get through.“ 

జో కేసిడీ (Joe Cassidy) ఫోరడ్ తో బాటూ అదే పోసట్ ఆఫీసులో పని చేసాత్డు. కేసిడీ ఫోరడ్ కనాన్ వయసులో చాలా  

పెదద్యివాడయినా, ఇదద్రికీ మంచి సేన్హం.  అంతేకాకుండా కేట తలిల్దండుర్లు మేరీలాండ లో ఉనన్ కాలంలో కేసిడీ తలిల్కి మంచి 

సేన్హితులు. దానివలల్ అతనికి వీళళ్ందరి దగగ్రా బాగా చనువెకుక్వ. ఇంటోల్ మనిషిలా ఉంటాడు. దాదాపు ఇరవయేయ్ళళ్ కిర్తం కేసేడీ భారాయ్, 

రెండునెలల కొడుకూ డాకట్ర విజిట కు వెళుతూ  కారు పర్మాదంలో చనిపోయారు. ఆ కారు నడుపుతునన్ అతని తలిల్ మాతర్ం గాయాలతో 

బయటపడింది. ‘కారు బేర్కులు సరిగా పనిచెయయ్టం లేదు,  ఇపప్టికి టాకీస్లో వెళళ్ండి’ అని డబుబ్లిచిచ్ వెళిళ్నా తలిల్ వినకుండా కారు డైరవ 

చేసినందుకు, అతను ఆ పర్మాదానికి తలేల్ కారణం అని ఆమె మీద దేవ్షం పెంచుకునాన్డు. తనవలేల్ ఆ పర్మాదం జరిగిందని 

అపరాధభావంతోనూ, కొడుకిక్ కలిగిన కషాట్నికీ ఆమె విపరీతంగా కుమిలిపోయింది. ఎనిన్ పర్యతాన్లు చేసినా కేసిడీ ఆమె చనిపోయేవరకూ 

మళీళ్ ఆమె మొహం చూడలేదు. ఆ కషట్సమయంలో కేట తలిల్దండుర్లు ఇదద్రికీ అండగా ఉనాన్రు. అపప్టినుండీ కేసిడీ బాధను 

మరిచ్పోవడానికి ఇరవైనాలుగు గంటలూ ఆలక్హాల తోనే ఉంటాడు. అయితే అతని కథ తెలిసినవారవడంతోనూ, ఎవరికీ ఏ ఇబబ్ందీ 

కలిగించని అతని పర్వరత్న వలల్నూ, అతని మీద సానుభూతితో ఆఫీసులో ఎవరూ అతని విషయంలో అభయ్ంతరం చెపప్లేదు. 

వీలయినంతవరకూ అతనికి సాయం చేసేవారు. అతనికి కేట, ఫోరడ్ తపప్ వేరే సేన్హితులెవరూ లేరు. వాళళ్ బలవంతం మీద అపుప్డపుప్డూ 
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వచిచ్ వాళళ్తో గడిపి వెళుతుంటాడు. అతనికి గిటార వాయించడమంటే ఇషట్ం. ఎపుప్డయినా మనసు కుదిరినపుడు గిటార మీద ఓ పాట 

వాయిసాత్డు.  

“The more I watch the Assembler’s tapes of my life, the more I see my purpose. Cassidy set 
free of the bonds of his sorrow by his love for me. My imperfection is the key to his heart, my missing 
bones somehow whittled by the Assembler to fit precisely into the hole of his loss.” 

 

జెస పుటిట్న వెంటనే ఆమె గురించి విని కేసిడీ షాక అయినా, వెంటనే తేరుకుని ‘తను ఎనిన్ లోపాలతో పుటిట్నా కూడా మనకి 

అపురూపమే’ అని ఫోరడ్ కి ధైరయ్ం చెపిప్, ఏ అవసరమయినా నేనునాన్ను నీకు అని చెపాప్డు. జెస ని చూసిన మొదటి క్షణం లోనే ఆమె మీద 

తెలీని అభిమానం ఏరప్డింది. తన నాలుగు వేళళ్తో అతని చెయియ్ పటుట్కుని ఊసులు చెపుతునన్ ఆ పాపలో అతనికి తన కొడుకు కనిపించాడు. 

అపప్టినుంచి ఆమె మీద విపరీతమయిన పేర్మ పెంచుకునాన్డు. ఇదద్రి మధాయ్ విడదీయలేని అనుబంధం ఏరప్డింది. రోజూ ఆఫీసు తరువాత 

వాళళ్ ఇంటికి వచిచ్, జెస తో ఎకుక్వ సమయం గడపటం, తనని ఎతుత్కుని పాలు పటట్డం, నిదర్పుచచ్డం, కథలు చదివి వినిపించడం 

చేసేవాడు. అతను గిటార పేల్ చేసుత్ంటే కళుళ్ ఆలిచ్పప్లాల్ చేసుకుని చూసూత్ ఉండేది జెస. జెస తో ఉనన్ంతసేపూ బానే ఉనాన్, ఇంటికి వెళిళ్న 

మరుక్షణం అతనిని ఒంటరితనం, విచారం వెంటాడేవి. అది మరిచ్పోడానికి మళీళ్ ఆలక్హాల మతుత్లోకి వెళేళ్వాడు.  

"These are good hands. Good as any, Jess. The Assembler made `em, and He don't make 
junk. He makes everything just to please Himself. The bones and the skin, the meat and the sap, just the 
way it suits Him." 
 

జెస కు డాకట్రల్ విజిటుల్, టీర్టెమ్ంటస్ తో కాలం గడుసుత్ంది.  రెండునెలల వయసపుడు కృతిర్మ చెవులు అమరచ్డంతో, శబాద్లు 

వినబడసాగాయి. పెదాల కదలిక చూసి అరధ్ం చేసుకోవడం, సైన లాంగేవ్జ నేరుచ్కుని, చినన్గా సంభాషించడం నేరుచ్కుంది. చినన్చినన్ 

మాటలు మాటాల్డినా అవి ఇంటోల్వాళళ్కి తపప్ ఇంకెవరికీ  అరధ్మయేయ్వికాదు. ఇంటోల్ వాళళ్ తరువాత కేసిడీ తనకి బెసట్ ఫెర్ండ. కే..సీ..డీ అని 

వచీచ్ రాని మాటలతో పిలిసేత్, అతను పొంగిపోయేవాడు. జెస పెరుగుతునన్ కొదీద్, ఆమెతో పెదద్వాళల్తో చెపిప్నటుట్గా కబురుల్ చెపేప్వాడు.  

‘దేవుడు తన తృపిత్కోసం తనకి నచిచ్నటుట్ మనుషులిన్ రకరకాలుగా తయారు చేసుత్ంటాడు. నీవెంతో అందమయిన చేతులు.’ అని చెపేప్వాడు.  

జెస కూడా ఎంతో పరిణితి చెందిన పిలల్లా పర్వరిత్ంచేది. మూడేళళ్ వయసపుడు సెప్షల చిలర్డ్న పీర్సూక్లోల్ జాయిన చేసేత్, అకక్డ మిగిలిన పిలల్లు 

ఆమెని చూసి గేలిచేసినా నవివ్ దూరంగా వెళిళ్కూరుచ్నేది. ఎవరూ కూడా ఆమెతో సేన్హం చేసేవారు కాదు. అయినా కూడా ఏడవకుండా 

ధైరయ్ంగా ఉండేది. తండిర్ ఆమెను సాకర  బృందం లో చేరాచ్డు. అకక్డ కూడా పిలల్లు మొహం మీదే వెకిక్రించినా కూడా లెకక్చెయయ్లేదు. 

లెకక్లోల్ మంచి తెలివితేటలు చూపించేది. మిగిలిన విషయాలోల్ కూడా వయసుకి మించిన తెలివితేటలతో అందరినీ ఆశచ్రయ్పరిచేది. 

“Nobody goes to Hell,” I said with certainty. “Cassidy told me that. It doesn’t make sense 
that God would send anyone He made there. Even the Minotaur or Medusa. Especially the Minotaur. It 
wouldn’t be fair because that’s how the Assembler— uh, I mean God— made them. Imperfect in just 
the way He’s imperfect. So He’s got to forgive.” 
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జెస కి ఆరేళళ్ వయసపుడు చెలిల్ జనీన పుటిట్ంది. జెస కు ఏడేళుళ్ నిండాయి. సూక్లోల్ సెకండ గేర్డ లోకి వచిచ్ంది. కేట మళీళ్ 

పెర్గెన్ంట అయింది. ఒకరోజు బయట వాతావరణం కూడా చలల్గా ఉండి, జెస కి కొంచెం జలుబు చేసినటుట్గా ఉంది. ఆ రాతిర్ నిదర్పోయే 

ముందు తన గదిలో కూరుచ్ని పుసత్కం చదువుకుంటునన్ జెస ఉనన్టుట్ండి వూపిరాడక ఇబబ్ంది పడుతూ ఉంది. జలుబుకి ముకుక్ 

మూసుకుపోయిందేమో అని వేడినీళళ్లో ముంచిన టవలోత్ మొహం తుడవాలని, కేట టవల తేవడానికి వెళిళ్వచేచ్సరికి జెస మంచం మీద 

ఊపిరాడక ఎగశావ్స తీసూత్ కొటుట్కోసాగింది.  కేట కేకలు విని పరుగున వచిచ్న ఫోరడ్, జెస కి నోటితో వూపిరి అందించడానికి 

పర్యతిన్సుత్ండగా, కేట ఎమరజ్నీస్ కి కాల చేసింది. అయితే వాళుళ్ వచేచ్సరికే జెస పార్ణం పోయింది. కేట, ఫోరడ్ ఇంకా నిశేచ్షుట్లయి 

చూసుత్ండగానే, వాళుళ్ ఆమెను ఎమరెజ్నీస్కి తీసుకు వెళాళ్రు. అకక్డ డాకట్రుల్ పర్యతిన్ంచినా ఫలితం లేకపోయింది. కబురు తెలిసి డూయ్టీలో 

ఉనన్ డాకట్ర బరక్ వచిచ్ చూసి విచారంగా కేట తో ‘తనకి బాగోనపుప్డు ననున్ పిలవాలిస్ంది’ అనాన్డు.  కేట ‘తను ఉదయం వరకూ బానే 

ఉంది. మామూలు జలుబే కదా అనుకునాన్ను. అది కూడా సాయంతర్ం వరకూ ఎకుక్వ లేదు. ఇలా అవుతుందని నేను కలలో కూడా 

అనుకోలేదు’ అని ఏడుసూత్ అంది.    

కేట, ఫోరడ్ ఎమరెజ్నీస్ రూంలో జెస బాడీ దగగ్ర ఏడుసూత్ ఇంకా షాక లో ఉండగానే, చైలడ్ పొర్టెక్షన డిపారెట్మ్ంట నుండి ఒక 

డిటెకిట్వ వచిచ్ మాటాల్డాలని తీసుకెళాళ్డు. ఉదయం నుంచీ అసలేం జరిగిందో, వాళేళ్ం చేసారో ఇదద్రినీ ఒకరి తరువాత ఒకరిని చెపప్మనాన్డు. 

ఇదద్రూ జెస ని ఎబూయ్జ చేసారేమో అని అనుమానంతో ఆ కోణంలో చాలా బాధ కలిగించే పర్శన్లు వేసాడు. జెస వూపిరాడక బాధపడుతుంటే 

నువువ్ డాకట్ర ని పిలవకుండా టవల తేవడానికి ఎందుకు వెళాళ్వు అని కేట నీ, నువేవ్ం చేసావు అని ఫోరడ్ నీ అడిగాడు. ఫోరడ్ బాధతో ‘జెస 

అంటే మాకు పార్ణం. ఇలా అవుతుందని మేము అనుకునాన్మా? అనీన్ నిముషాలోల్ జరిగిపోయాయి. మా బిడడ్ పోయిందనన్ విషయమే 

మాకింకా షాక వదలలేదు. మమమ్లిన్లా అనుమానించి, బాధించడం బాలేదు. మేము ఆమె తలిల్దండుర్లం, శతుర్వులం కాదు’ అనాన్డు. 'ఆ 

సంగతి మా డిపారుట్మెంటు తేలుసుత్ంది. ముందు మీ ఇంటిని పరిశీలించాలి పదండి' అని ఇంటికి వెళిల్ అకక్డ ఇలుల్, జెస రూం అనీన్ పరీక్షగా 

చూసి, గమనించిన విషయాలనీన్ నోట చేసుకుని, జెస రూం నుండి కొనిన్ వసుత్వులు పరీక్షకు తీసుకొని, మళీళ్ వసాత్నని వెళిళ్పోయాడు.  

“Cherish her memory. Guilt and blame will only tarnish it and serve to separate you from it 
and from those who share it. That’s like another death when you cut yourself off from that.” 

డాకట్ర బరక్ అనన్టుట్గా,  తను డాకట్ర దగగ్రికి తీసుకు వెళితే జెస బర్తికి ఉండేదేమో, తన పొరపాటు వలనే అలా జరిగిందని 

కేట కుమిలిపోసాగింది. ‘ఆ పరిసిథ్తిలో ఏ తలిల్దండుర్లైనా ఏం చేసాత్రో అదే మనమూ చేసాము. అది నీ తపుప్ కాదు’ అని ఫోరడ్ ఆమెను 

అనునయించాడు. అయినా ఇదద్రినీ జెస మరణం విపరీతంగా కృంగదీసింది. జెస మరణవారత్ తెలిసిన వెంటనే ఆఫీసులో ఉనన్  కేసిడీ జెస 

ఇంటికి వచాచ్డు.  అకక్డ అపప్టికే చరచ్ పీర్సట్ ఉనాన్రు. కేసిడీకి ఆయనంటే పడదు. తన కొడుకునీ, భారయ్నీ ఒకే కేసేక్టోల్ పెటట్డానికి 

ఒపుప్కోలేదనీ, జరిగినదానికి అతని తలిల్ మీద కోపం పెటుట్కోకుండా ఆమెను క్షమించమనీ అడిగినందుకు ఆయన మీద కోపం. ఇరవయేయ్ళుల్గా 

కేసిడీ చరచ్ కు వెళళ్లేదు, పీర్సట్ తో మాటాల్డలేదు.  కేసిడీ వెళిళ్పోతునన్పుప్డు పీర్సట్ అతనితో పాటు బయటకు వచిచ్ ‘ నీకు జెస అంటే పార్ణమని 

నాకు తెలుసు. వాళిళ్దద్రూ కూడా ఎంతో కుమిలిపోతునాన్రు.  పాప మరణానికి నువువ్ కూడా వాళళ్ని బాధుయ్లను చేసి తపుప్పటట్కు. జరిగేది 

జరగక మానదు. మన చేతులోల్ ఏదీ లేదు. ఎవరినైనా బాధుయ్లని చేసి తపుప్ పటట్డం, దేవ్షించడం, మనలిన్ వాళళ్ నుండి దూరం చేసుత్ంది తపప్ 

మనకి ఒరిగేదేమీ ఉండదు. కలిసి దుఖానిన్ పంచుకో’ అని చెపాప్డు. కేసిడీ అరధ్ం అయియ్ంది అనన్టుట్ తలవూపి, జెస ఫుయ్నరల లో తనకి ఒక 

పాట పాడటానికి అవకాశమిమమ్ని అడిగితే ఆయన సరే అనాన్డు.  యాదృచిచ్కంగా ఆరోజుకి  కేసేడీ భారాయ్ కొడుకూ చనిపోయి 
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ఇరవయేయ్ళుళ్. అదే రోజు ఉదయం తను దుఃఖంతో ఉండటం చూసి, ‘యు విల బి ఆలైరట’ అని అమాయకంగా చెపిప్న జెస సాయంతార్నికి 

మరణించడం తటుట్కోలేకపోయాడు.  కేసిడీ తన ఇంటికి వెళిల్  పిచిచ్గా ఏడుసూత్ విపరీతంగా తార్గి, ఇంటోల్ ఒంటరిగా ఉండిపోయాడు.  

జెస చనిపోయిన మరునాడు అటాపీస్ చేసుత్నన్ డాకట్ర బెంటన కు జెస మరణానికి కారణం తెలిసింది. వెంటనే డాకట్ర బరక్ ని 

పిలిచి, కారిడ్యాలజిసట్ డాకట్ర మారష్ల ను తీసుకుని అటాపీస్ రూం లోకి రమమ్ని చెపాప్డు. వాళళ్కు జెస చెసట్ లో ఊపిరితితుత్ల దగగ్ర 

అపసవయ్దిశలో పెరిగి, శావ్సనాళానిన్ వెనుకనుండి వతేత్సుత్నన్టుట్ ఉనన్ ఒక పెదద్ ఆరట్రీ (ధమని) ని చూపించి, ‘ఇదే జెస మరణానికి కారణం. 

దీనివలల్ అసలే వతిత్డితో ఉనన్ శావ్సనాళం కొంచెం జలుబుకే మూసుకుపోయి, ఊపిరి తీసుకోడం కషట్మయియ్ చనిపోయింది. దీనిన్ పాప 

బర్తికుండగా ఎవరూ కనిపెటట్లేకపోయారు’ అనాన్డు.  అది కారిడ్యాలజిసట్ బాధయ్త. అందుకని డాకట్ర మారష్ల తన తపుప్ను 

కపిప్పుచుచ్కోడానికి ‘ఏమో ఎపుప్డూ ఏ ఎఖోలోనూ కనిపించనేలేదు. అయినా ఇది హిలగ్ర సిండోర్ం లక్షణం కానే కాదు. ఇలా అవుతుందని 

ఎవరు అనుమానిసాత్రు? మళీళ్ నేను తన కారిడ్యోగార్మ ఎఖోస అనీన్ ఇంకోసారి సట్డీ చెయాయ్లి’ అంది. డాకట్ర బరక్ షాక తినన్టుట్ 

ఉండిపోయాడు. తమ డాకట్రల్ టీమ అశర్దధ్ వలల్ ఒక పాప పార్ణం పోయిందని తెలిసి అతనికి బాధ, కోపం, అసహాయత, భయం అనీన్ 

కలిగాయి. డాకట్ర మారష్ల వెంటనే హాసిప్టల లో ఆ ఎఖోలు దాచే లైబర్రీకి నుండి మొతత్ం జెస కు సంబంధించిన ఫిలిం రీలస్ అనీన్ తన 

ఆఫీసుకు తీసుకువెళిళ్ పొర్జెకట్ చేసి చూడటం మొదలుపెటిట్ంది. జెస పుటట్గానే తీసిన మొదటి  రెండు రీలస్ లో తపప్, ఒకటో ఏడు నుండీ 

మొదలు పెటిట్ పర్తీ సంవతస్రం చెకపస్ అపుడు తీసిన రీలస్ అనిన్టిలోనూ ఆ  ఆరట్రీ సప్షట్ంగా పెరుగుతూ కనిపించడం చూసి ఆమె 

ఆశచ్రయ్పోయింది. అంత సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నన్దానిన్ తను ఎలా మిస అయిందో ఆమెకు అరధ్ం కాలేదు. అది తన నిరల్క్షయ్మే అని ఆమెకు 

తెలుసూత్నే ఉంది. ఒకక్ క్షణం గిలీట్గా అనిపించినా వెంటనే నిరల్క్షయ్ంగా ‘ఎవరు ఊహిసాత్రు బిలియనోల్ ఒకక్రికి వచేచ్ది తనకి వసుత్ందని? అసలే 

బోలెడు పారట్స్ లేవు. గుండెకేమో చిలుల్లు. ఇంకేమేమి లేవో ఎవడికి తెలుసు. ఆ పుటుట్కే ఓ పెదద్ అపసవయ్ం. ఆమె చావుకు నేను కారణం కాదు’  

అనుకుంది. వెంటనే అనిన్టినీ చెతత్బుటట్లో పడేసింది. మొతత్ం అనీన్ పోయాయని అంటే అనుమానం వసుత్ందని పుటట్గానే తీసిన వాటిలో 

ఒకక్టి మాతర్ం ఉంచి, దానిన్ తిరిగి  లైబర్రీలో తీసిన చోటే పెటేట్సింది. ‘ఎఖో రీలస్ పోవడం సాధారణమే. లైబర్రీ ఉదోయ్గులు వాటి గురించి శర్దధ్ 

తీసుకోకపోవడమే కారణం’ అని వాళళ్ మీద తోసేయొయ్చుచ్ అనుకుని, చేతులు దులిపేసుకుంది.  

జెస చనిపోయిన రెండురోజుల తరావ్త  చైలడ్ పొర్టెక్షన సరీవ్సెస నుండి మిస సిమ్త వారి ఇంటికి వచిచ్ంది.  జెస మరణం 

పటల్ పోలీసులకు ఉనన్ అనుమానం వలన, ఆమె తలిల్దండుర్లు పిలల్ల సంరక్షణ చూడటానికి యోగుయ్లా కాదా, ఆ ఇంటోల్ మిగిలిన పిలల్లు 

కేష్మంగా ఉండటానికి తగిన పరిసిథ్తులునాన్యా లేదా చూడటానికి తను వచాచ్ననీ, తమకి సంతృపిత్గా లేకపోతే జనీన ని తాము తీసుకువెళిళ్ 

వేరే సంరక్షణలో ఉంచుతామనీ చెపిప్ంది. కేట ను వాళల్కి ఆలక్హాల డర్గస్ లాంటి అలవాటుల్నాన్యా, పిలల్లని పోషించడానికి తగిన సంపాదన 

ఉందా? ఇనూస్య్రెనస్ ఉందా? ఫేమిలీ డాకట్ర ఉనాన్రా లేదా? పిలల్ల చుటూట్ ఉండే బంధువులు సేన్హితులూ ఎలాంటివారు? లాంటి నానా 

పర్శన్లు అడిగింది. ఈలోగా బయటకి వెళిళ్న జెస అమమ్మమ్, తాత నెడ, జనీన ను ఎతుత్కుని కేసిడీ వచాచ్రు. తాగుడు వలన ఉబిబ్ ఎరర్బారిన 

కళుళ్, తడబడుతునన్టుట్నన్ మాటలతో ఉనన్ కేసిడీని  అనుమానంగా చూసింది మిస సిమ్త. అతను మీకేమవుతాడు అని అడిగితే, ఫేమిలీ ఫెర్ండ 

అని చెపాప్రు. ఆమె పెదద్గా సంతృపిత్ చెందినటుట్ అనిపించలేదు. మళీళ్ ఇంకోసారి ఇనెస్ప్క్షన కు వసాత్ననీ, తన రిపోరట్ ముందు వచిచ్న డిటెకిట్వ 

కు  పంపుతానని చెపిప్ వెళిళ్ంది. ఆమె వెళళ్గానే కేట భయంతో కేసిడీ నుంచి జనీన ను లాకుక్ని, ‘నీవలన జనీన ను కూడా మానుంచి 

తీసుకుపోతారేమో’ అని ఏడుసూత్ గదిలోకి పోయి తలుపువేసుకుంది.  కేసిడీ హతాశుడై నెమమ్దిగా శకిత్లేనటుట్గా నడుసూత్  వెళిళ్పోయాడు.  

కేసిడీ మరునాడు డాకట్ర దగగ్రికి వెళిళ్ తరావ్తిరోజు జెస ఫుయ్నరల లో తను పాడాలనీ, అందుకని తాగకుండా ఉండటానికి 

సహకరించేలా మందులు అడిగాడు. వాటి సహాయంతో మరునాటి వరకూ తాగకుండా గడిపాడు. జెస ఫుయ్నరల కి తన డాకట్రుల్ అందరూ 
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కలిసివచిచ్,  కుటుంబానికి వాళళ్ సంతాపానిన్ తెలిపివెళాల్రు. డాకట్ర మారష్ల జెస మరణానికి తాను చింతిసుత్నాన్నని మొసలి కనీన్ళుళ్ కారిచ్ంది. 

తిరిగి వెళుతునన్పుప్డు జెనెటిసిసట్ డాకట్ర గెరావే బరక్ ను, జెస మరణానికి కారణం తెలిస్ందా అని అడిగాడు. డాకట్ర బరక్ చెపిప్న కారణం విని 

నమమ్లేనటుట్ షాక తో ‘మనం అదెలా మిస అయాయ్ం’ అని అడిగాడు. వెంటనే డాకట్ర మారష్ల  ‘ఎవరూ ఏదీ మిస అవలేదు. అది ఉంటుందని 

ఎవరూహించారు? అయినా జనుయ్పరమైన లోపాలు ఆమెలో ఇంకెనిన్ ఉనాన్యో ఎవరికి తెలుసు. ఆ పిలొల్క నడిచే టైం బాంబ లాంటిది’ అని 

తపుప్ ఆయన మీదకే తోసేటటుట్ మాటాల్డింది.  

జెస ఫుయ్నరల టైంలో కూడా మిస సిమ్త వచిచ్ అందరినీ, అనిన్టినీ  పరీక్షగా చూసింది.  జనీన కేసిడీతో కోల్జ గా ఉండటం 

చూసి వాళిళ్దద్రినీ వదలకుండా పరిశీలిసూత్ తిరిగింది. అది చూసిన కేసిడీ ఇకపై తను అసస్లు తాగకూడదు అని నిశచ్యించుకుని, ఆఫీసుకు 

సెలవు పెటిట్ ఇంటోల్నే ఉండి మందులు వేసుకుంటూ, ఆ విత డార్యల లక్షణాలు భరిసూత్ తాగకుండా ఉండటానికి సరవ్విధాలా 

పర్యతిన్సుత్నాన్డు. 

కేట, ఫోరడ్ జెస విషయం వలల్ వాళళ్ మీదునన్ నిఘాకు, అనుమానాలకు బాధపడాడ్రు. అంతకనాన్ ఎకుక్వగా జనీన ని 

తమనుంచి దూరం చేసాత్రేమో అని భయం పటుట్కుంది. జెస పోయిన బాధలోంచి తేరుకోకముందే వారికి ఈ భయం ఎకుక్యియ్ంది. జనీన 

పటల్ ఎంతో జాగర్తత్గా ఉంటూ, తుమిమ్నా సరే వెంటనే డాకట్ర దగగ్రకు తీసుకువెళిళ్ , అనుక్షణం కళళ్లో పెటుట్కుని చూసుకుంటునాన్రు. వారికి 

జెస పటల్ తలిల్దండుర్లుగా తాము బాధయ్తగా పర్వరిత్ంచలేదేమో అనన్ గిలట్ కూడా బాధించసాగింది.  కేట కు నెలలు నిండటంతో కేట పేరెంటస్ 

వారికి తోడుగా ఇకక్డే ఉండిపోయారు. వాళుళ్ ‘మీరు జెస ను చాలా పేర్మగా చూసుకుని చెయయ్గలిగినంతా  చేసారు. మన చేతులోల్ ఏదీ లేదు.  

జెస జాఞ్పకాలతో, జనీన లోనూ, పుటట్బోయే బిడడ్ లోనూ జెస ను చూసుకుంటూ గడపాలని’ ఇదద్రికీ  నచచ్చెపప్సాగారు. వారు కూడా జనీన ను 

తమనుండి తీసుకుపోకుండా ఉంటే చాలని పార్రిధ్సూత్ ఉనాన్రు.  

ఓ రెండు వారాలకు మిస సిమ్త మళీళ్ వచిచ్ంది.  తను జెస డాకట్రల్తో మాటాల్డాననీ, వాళుళ్ చెపిప్నదానిన్ బటిట్ వారు జెస పటల్ 

బాధయ్తగానే ఉనన్టుట్ తెలిస్ందనీ, జనీన ను కొంచెం బాగోకపోయినా డాకట్ర దగగ్రకు తీసుకెళల్డం, కేసిడీ బాధయ్తగా తాగుడు మానే పర్యతన్ం 

చెయయ్డం తమకి సంతృపిత్ కలిగించిందనీ చెపిప్ంది. అయినా కూడా వాళుళ్ అతయ్వసర పరిససిథ్తులోల్ తగినటుట్గా సప్ందించకపోవడం వలల్ 

తమకి కొనిన్ కనస్రన్స్ ఉనాన్యనీ, వాళిళ్దద్రూ కొనిన్ పేరెంటింగ కాల్సెస తీసుకోవాలని తాము సలహా ఇసుత్నాన్మని చెపిప్ంది. పిలల్లను 

పెంచడం కాల్సులకెళిళ్ నేరుచ్కోవాలా అని వాళళ్కు బాధ కలిగించినా జనీన కోసం దానికి ఒపుప్కునాన్రు. వీళళ్తో పాటు కాల్సుకి వచిచ్న 

జంటలోల్ మిగిలిన అందరూ బాధయ్త లేకుండా, డర్గ ఎడికట్ అయినవాళుల్, నేరం చేసి జైలుకి వెళిళ్ వచిచ్నవాళుల్, పిలల్లని ఎబూయ్జ 

చేసినవాళూళ్నూ.  అటువంటి వారితో తమని లేకేక్సినందుకు ఇదద్రికీ బాధ కలిగింది. అందులో కొందరు వీరితో పిలల్ను ఏ విధంగా చంపారని 

అసహయ్ంగా హేళనగా మాటాల్డారు. ఓ ఇదద్రయితే ఒంటరిగా వేచి ఉనన్ కేట తో అసభయ్ంగా పర్వరిత్ంచారు. అది తెలిసి కోపంతో మండిపడి 

వాడి మీదకి గొడవకు పోబోయిన ఫోరడ్ ని కేట ఆపేసింది. ఇదద్రూ కూడా రెండు వారాలు కషట్పడి ఆ కాల్సులు పూరిత్ చేసి సరిట్ఫికేట తీసుకుంటే, 

ఇకపై మిస సిమ్త గొడవా, పోలీసుల గొడవ లేకుండా,  జెస జాఞ్పకాలతో, మిగిలిన ఇదద్రు పిలల్లతో తమ జీవితం తాము గడపొచచ్ని  

ఒకరికొకరు సరిద్చెపుప్కునాన్రు.   

“I am dead. I am gone. I was loved. What more can there be? Let their love be the end of 
me.” 
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జెస అటాపీస్ రిపోరట్ వచిచ్ందేమో అని ఫోరడ్ డాకట్ర బరక్ ఆఫీసుకి ఫోన చేసి, ఎనిన్సారల్యినా అతను దొరకక్పోతే డాకట్ర 

బెంటన కు ఫోన చేసాడు. డాకట్ర బెంటన  జెస మరణానికి కారణం వివరించి, ‘డాకట్ర బరక్ కు, డిటెకిట్వ కు వారం కిర్తమే రిపోరట్ పంపి,  

మరణ కారణం వివరిసూత్, అందులో మీ పాతర్ లేదని  సరిట్ఫై చేసాను. వాళిళ్దద్రూ మీకేమీ చెపప్లేదా?’ అని ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఆ రిపోరట్ ను 

ఫోరడ్ కోరిక మీద అతనికి ఫేకస్ చేసాడు. ఫోరడ్ కి ఇది వినన్ తరువాత విపరీతమయిన కోపం వచిచ్ంది. తమ తపేప్మీ లేదని తెలిసిన తరువాత 

కూడా తమని కాల్సులనీ అదనీ ఇదనీ అంత కోష్భకి, యాతనకీ గురిచెయయ్డం, దానివలల్ కేట పడిన ఇబబ్ందులు గురొత్చిచ్ కోపం వచిచ్ంది.  

నిజానికి డాకట్ర బరక్ కు ఆ రిపోరట్ వెంటనే అందింది. కానీ అతనికి ‘మీ కూతురి మరణానికి కారణమయిన మహమామ్రి ఎదురుగా 

కనిపిసుత్నాన్ మేము చూడలేకపోయాము. ఆలసయ్ంగానయినా మేము చూసి ఉంటే మీ కూతురు బర్తికేది’ అని వారికి ఎలా చెపాప్లో తెలీలేదు. 

అతనికి డాకట్ర మారష్ల నిరల్క్షయ్ం పటల్ కోపం, తన అసహాయత పటల్ దుఃఖం వచిచ్ంది. తనకే సప్షట్ంగా తెలీని కారణాలతో ఆ రిపోరుట్న్ జెస 

మెడికల చారట్ లో కాకుండా వేరే ఫైల లో పెటట్మని చెపాప్డు. అలా అయితే ఎపుడయినా ఎవరనాన్ అడిగినా తను అది చూడలేదు అని 

చెపొప్చుచ్ అని సరిపెటుట్కునాన్డు.  

మరునాడు ఫోరడ్, జెస తాత నెడ కు అంతా వివరించి, ఆ డాకట్రల్ నిరల్క్షయ్మే జెస ను చంపిందనీ, తాను వాళళ్ మీద లీగల 

చరయ్  తీసుకోవాలనుకుంటునాన్ను అని చెపాప్డు. ఇదద్రూ కలిసి డాకట్ర బరక్ ఆఫీసుకు వెళిళ్ రిపోరట్ గురించి తమకు ఎందుకు చెపప్లేదు అని 

గటిట్గా అడిగారు. డాకట్ర బరక్ జెస చారట్ చూపించి అందులో రిపోరట్ లేదని ఋజువు చూపించాడు. జెస డాకట్రల్ టీమ అందరితో కలిపి మీటింగ 

పెటిట్ అటాపీస్ రిపోరట్ లోని విషయాలనీన్ వివరిసాత్మని చెపాప్డు. మీటింగ రోజున కుటుంబసభుయ్లందరూ వెళాల్రు. డాకట్ర బరక్ అటాపీస్ రిపోరట్ 

వివరించిన తరువాత, డాకట్ర మారష్ల తమ దగగ్రునన్ ఓకే ఒకక్ఎఖో చూపించి, అందులో సూచనగా కూడా ఏమీ లేదని చూపించింది.  

ఋజువుగా అదే వాయ్ధి ఉనన్ వేరే పాప ఎఖో ఒకటి చూపించి, అది ఉంటే ఎలా కనిపిసుత్ందో కూడా చూపించింది. ఆమె చెపిప్ందంతా నిజమే 

అని నమామ్రు అందరూ. ‘రిపోరట్స్ లో కనిపించకపోతే ఆమె మాతర్ం ఏం చేసుత్ంది పాపం అనుకునాన్రు?’ అంతే కానీ ఆమె నాటకానిన్ ఎవరూ 

పసిగటట్లేకపోయారు. ఆమె తన వాదనని బలిషట్ం చేసుకోడానికి ముందు జాగర్తత్గా, మిగిలిన ఎఖోస మాయమయినందుకు లైబేర్రియన 

అజాగర్తత్ మీద కంపల్యింట కూడా ఫైల చేసింది.  

“My heart breaks. I love you, Vincent Garraway. But why did you puncture their peace 
with the truth? I have seen the truth, and you know the truth. But they would be happy and whole and 
healed if left in the lie.” 

ఇది జరిగిన రెండు రోజులకి కేట కు డెలివరీ అయి బాబు పుటాట్డు. మళీళ్ డాకట్రల్ందరూ వచిచ్ పరీక్షలు చేసి, బాబూ 

మామూలుగానే ఆరోగయ్ంగా ఉనాన్డని తేలాచ్రు. జెనిటెసిసట్ డాకట్ర గెరావే వచిచ్ పరీక్ష చేసి వెళుతూ  ‘హిలగ్ర సిండోర్ం ఉనన్ వాళళ్లో జెస ఒక 

అరుదైన కేస. తన మేధాశకిత్ అదుభ్తం. అందుకని తన మీద నేను వార్సుత్నన్ ఒక కేస రిపోరట్ కోసం జెస రెండేళళ్ వయసపప్టి ఒక ఏఖో ను 

లైబర్రీ నుంచి కొనిన్ నెలల కిర్తం తీసుకునాన్ను. అది నా దగగ్రునన్టుట్ ఎవరికీ తెలీదు. మిగిలినవనీన్ ఎలా మాయమయయ్యో నాకూ తెలీదు. 

జెస జీవితం మనకి ఇంకా ఏమేం నేరాప్లిస్ ఉందో నాకు తెలీదు, కానీ ఆ ఫిలిం కాపీ మీకివవ్డం జెస పటల్ నా కనీస బాధయ్తగా భావిసుత్నాన్ను. 

ఒరిజినల లైబర్రీకి తిరిగి ఇసాత్ను, కానీ అది కూడా మాయమవుతుందనే నా అనుమానం’ అనాన్డు. తను దుఃఖంతోనూ, అయోమయంతోనూ 

ఉండి, మిగిలిన ఎఖోస ఏమయాయ్యి అని అడగాలనన్ ఆలోచన తనకి రానందుకు ఫోరడ్ సిగుగ్పడాడ్డు. అలా తను అడిగి ఉంటే, అవి పోయాయి 

అని వాళుళ్ చెపిప్నపుడు తనకి అనుమానం వచిచ్ఉండేది అనుకునాన్డు. తమని వాళుళ్ అలా మోసగించినందుకు డాకట్ర బరక్ కూ, డాకట్ర 

మారష్ల కూ బుదిధ్ చెపాప్లని అనుకునాన్డు.  
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జెస పేరెంటస్ సిటీలో  పేరొందిన బార్ండన & బార్ండన అనే మాల పార్కీట్స లా ఫరమ్ కు వెళాల్రు. అది తండీర్ కొడుకు కలిసి 

చేసుత్నన్ లా పార్కీట్స. బార్ండన జూనియర ను కలిసి తమ కేస వివరాలు చెపాప్రు. బార్ండన కు ఆ కేస తమ ఫరమ్ కి ఓ బంగారు బాతు 

కాబోతుందని అనిపించింది. వివరాలనీన్ తీసుకుని తన తండిర్ సీనియర బార్ండన తో సంపర్దించి చెపుతానని చెపాప్డు. సీనియర బార్ండన అది 

మంచి మెడికల ఫార్డ కేస అని చెపాప్డు. ‘వెంటనే ఆ ఎఖో,  కేస డీటైలస్ మన ఫరమ్ డాకట్రస్ కు పంపించి సట్డీ చేయించు.  హాసిప్టల మీద 

మెడికల ఫార్డ, అది కలిగించిన మానసిక వయ్ధ, పార్ణనషట్ం, జెస నలభయేయ్ళుల్ ఉదోయ్గం చేసేత్ వచేచ్ ఆదాయం, అనీన్ లెకక్లోకి  తీసుకుని 

నాలుగు మిలియనుల్ నషట్పరిహారం అడుగు. జెస ని టీర్ట చేసిన డాకట్రల్ందరినీ, హాసిప్టల నీ ఇరికించు. హాసిప్టల పరువు నషట్ం భయంతో 

పరిహారం చెలిల్ంచి కేస విత డార్ చేసుకుంటారు. వీలయినంత వేగంగా కేస ఫైల చేయించు. ఆశతో మరీ ఎకుక్వ అడగకు సుమా. జెస 

డిసబెలిటీ ని అడుడ్ పెటుట్కుని నిరాకరిసాత్రు. అపుడు కేస ఏళళ్ పాటు సాగుతుంది. మొతాత్నికే మోసం వసుత్ంది’ అని చెపాప్డు. 

బార్ండన జూనియర, జెస పేరెంటస్ ను పిలిచి తమ పాల్న చెపాప్డు. కేస గెలిసేత్ వచిచ్న నషట్పరిహారంలో నలభై శాతం పల్స 

కేస ఖరుచ్లూ తమ ఫరమ్ కి, మిగిలినది వాళళ్కూ అనీ, కేస ఓడిపోతే వాళుళ్ తమకి పైసా ఇవవ్కక్రేల్దనీ చెపాప్డు.  జెస పేరెంటస్ కు తమ 

కూతురికి డాకట్రుల్ చేసిన అనాయ్యానికీ, తమకు చేసిన మోసానికీ, కలిగించిన కోష్భకూ పర్తీకారం తీరుచ్కోవాలనే కోరిక తపప్ డబుబ్ మీద ఆశ 

లేకపోవడంతో, అతను చెపిప్న పర్తీదానికి మాటాల్డకుండా ఒపుప్కునాన్రు. అయితే బార్ండన జూనియర లో ఆ కేస లో జెస డిజబిలిటీ  

అడుడ్పెటుట్కుని ఇంకా ఎకుక్వ లాగొచచ్నీ, తమకి ఇంకా డబూబ్ పేరూ రెండూ వసాత్యని దురాశ పుటిట్ంది. దానితో అతను నషట్పరిహారం ఇరవై 

మిలియనుల్ అడగుతూ, తండిర్ వదద్ని వారించినా వినకుండా అతి విశావ్సంతో కేస ఫైల చేసాడు. కోరట్ లో జూయ్రీకి జెస ను ఎందుకూ పనికిరాని 

ఎదుగుదల లేని మొదుద్పిలల్గా పెర్జెంట చేసి వారి సింపతీ సంపాదిసేత్, అది వారిలో ఆ చినన్పిలల్కు జరిగిన దాని మీద అపరాధభావం కలిగి కేస 

లో తమకి అనుకూలంగా తీరుప్ ఇసాత్రనీ, జెస సంపాదన ఎకుక్వగా కైల్మ చేసినపుడు డిఫెనస్ వాళుళ్ ఆమెను పనికిరాని మాంసపుముదద్గా 

వరిణ్సూత్ వాదిసాత్రనీ, అదికూడా తమకి అనుకూలంగా మారుతుందనీ  చెపాప్డు.  

జెస పేరెంటస్ తో బార్ండన జూనియర ‘జెస తెలివితేటలు, లెకక్లోల్ ఆమె ఎంత చురుకో లాంటి విషయాలు కోరుట్కు ఆఖరోల్ 

చెపుదాం. ముందు ఆమెలోని లోపాలు, డిజబిలిటీ లాంటి విషయాలు హైలైట చేసూత్ చెపుదాం. అవి వాళళ్లో ఆమె పటల్ జాలి కలిగిసాత్యి. 

లేకపోతే మనకి అనుకూలంగా ఉండదు’ అని నచచ్చెపాప్డు. జెస గీసిన  వంకర టింకర డార్యింగస్, సాకర ఆడుతునన్పుప్డు బాల తనన్లేక 

పర్యాసపడిన వీడియోలు, ఆమె వెళిళ్న సూక్ల టీచరల్ నుండి, ఇలా చాలా సాకాష్య్లు సంపాదించాడు. తమ కూతురేమీ అంత మొదుద్ కాదనీ, 

డిజబుల అయినా సెప్షల టాలెంట ఉనన్దనీ, అనిన్ పనులూ కూడా సవ్యంగా చేసుకునేదనీ, ఆయన చెపప్మంటునన్వేవీ నిజాలు కావనీ వారు 

పదే పదే అడుడ్చెపిప్నా, అదంతా జెస కు నాయ్యం చెయయ్డానికే అని నచచ్చెపప్డంతో అయిషట్ంగానే ఒపుప్కునాన్రు. ఆఖరుకు జెస 

ఆఖరుక్షణాలు వివరిసూత్ వాళుళ్ సవ్చఛ్ంగా కారిన కనీన్ళళ్ను కూడా కేస కు అనుకూలంగా వాడుకోవాలనుకునాన్డు.  

కేస కోసం వార్సిన పేపరోల్ జెస గురించి సగం అబదాధ్లతో సరికొతత్ జెస ను పుటిట్ంచాడు. హాసిప్టల వాళుళ్ కోరట్ నుండి 

పేపరస్ అందుకోగానే, తమ పరువు పోకుండా ఒక మిలియన డాలరుల్ ఇచిచ్ కేస లేకుండా చేసుకుందాం అనుకునాన్రు. అయితే బార్ండన 

నాలుగు మిలియనల్కు తగేగ్ది లేదనాన్డు. వాళుళ్ కిర్ందా మీదా పడి ఆలోచించి దానికి ఒపుప్కునాన్రు. అయితే బార్ండన దానికి కూడా 

ఒపుప్కోకుండా, ‘ఫేమిలీ తమకు నాయ్యం జరగాలంటునాన్రు. ఇరవై మిలియనల్కు తగేగ్ది లేదు’ అని చెపాప్డు. దానితో వాళుళ్ కోరట్ లోనే 

తేలుచ్కుందాం పొమమ్నాన్రు.   

“Memory should heal the pain of loss, not inflame it.”  
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కోరుట్లో కేస ఓ మూడునెలల తరావ్త విచారణకి డేట ఇచాచ్రు. బార్ండన ఈలోగా జెస తలిల్దండుర్లచేత కోరుట్లో అడిగే 

పర్శన్లకి జెస ఒక సుట్పిడ అనిపించేలా ఎలా జవాబులు చెపాప్లో సిర్క్పట్ ఇచిచ్, పార్కీట్స చెయియ్ంచసాగాడు. పర్తీవారం అతని ఆఫీసుకి వెళిళ్ అవి 

పార్కీట్స చెయయ్సాగారు. అయితే కేస వేసుత్నన్ సంగతి తపప్ మిగిలిన వివరాలేవీ కేట తలిల్దండుర్లకి కానీ, కేసిడీ కి  కానీ తెలీదు. ఒకరోజు వాళుళ్ 

పార్కీట్సుకు వెళుతూ సిర్క్పట్ పేపరస్ టేబుల మీద మరిచ్పోయి వెళిళ్పోయారు. పిలల్లని చూసుకోడానికి వారి ఇంటోల్ ఉనన్ కేసిడీ అవి చూసి, 

యధాలాపంగా చదవసాగాడు. అదేదీ తమకి తెలిసిన జెస గురించి అనన్టుట్గా లేదు. ఎంతో అపురూపమయిన జెస జాఞ్పకాలని, వాళుళ్ 

పర్తీకారం మతుత్లో పడి, వికృతంగా మారుసూత్ అసలు జెస ని మరిచ్పోయేలా చేసుకుంటునాన్రని అతనికి  విపరీతమయిన కోపం, బాధ 

కలిగాయి. అపుడే బయటనుంచి వచిచ్న కేట తలిల్డండుర్లతో విషయం చెపిప్, ‘ఇదంతా ఆ లాయర నూరిపోసుత్నన్ విషం. దీనిన్ ఆపాలి’ అని 

విసురుగా బయలుదేరాడు. కోపంతో ఆలోచనలోల్ ములిగి డైరవ చేసుత్నన్ కేసిడీ ఏకిస్డెంట కు గురయియ్, కోమాలోకి వెళిళ్పోయాడు. ఇంటికి 

వచిచ్న కేట ఫోరడ్ లను ఆమె తలిల్దండుర్లు ఇదంతా ఇలా ఎందుకు చేసుత్నాన్రు అని నిలదీసారు. ఫోరడ్ ‘లాయర చెపప్టంవలల్ జెస కు నాయ్యం 

జరగటంకోసమే చేసుత్నాన్ము. జూయ్రీ కి డాకట్రల్ పటల్ కోపం ఏరప్డాడ్క, ఆఖరులో జెస గురించి నిజాలు చెపుతామని చెపాప్డు.’ అనాన్డు. వాళుళ్ 

‘అదంతా లాయర తమ సావ్రధ్ం కోసం వీళళ్ని పావుగా వాడుకుంటునాన్డనీ, ఒకసారి మనిషి మీద వేరే  అభిపార్యాలు ఏరప్డాడ్క నిజాలు 

చెపిప్నా ఫలితం ఉండదనీ, వీళుళ్ కూడా పర్తీకారం ఆలోచనలో కూతురి మధుర జాఞ్పకాలని దూరం చేసుకుంటునాన్రని’ చెపాప్రు. కేట ఫోరడ్ 

ఇదద్రికీ అందులో నిజం అరధ్మయి తమ తపుప్ తెలుసుకుని సిగుగ్పడాడ్రు.  

“In the end, it’s people who own vengeance, who will not pardon the injustice. He forgives, 
forgets. Forgives.” 

ఈలోగా కేసిడీ పర్మాదవారత్ తెలిసి, కేట తలిల్ ఇదంతా మీరిదద్రూ చేసిందానివలేల్ జరిగింది అని అరిచింది. హాసప్టల కు వెళిళ్ 

అందరూ కేసిడీ ఉనన్ గదిలోకి వెళాల్రు. కేట ఫోరడ్ ఇదద్రూ బాధతో, సిగుగ్తో తలదించుకుని ఉంటే,  కేట తలిల్దండుర్లు ‘జరిగిందేదో 

జరిగిపోయింది.  ఇకపై ఏంజరిగినా మనందరం ఒకరికొకరు తోడుగా ఉనన్నాన్ళుళ్  అనీన్ సరిగానే ఉంటాయి. బాధపడకండి’ అని ధైరయ్ం 

చెపాప్రు. ఇంతలో కేసిడీ సప్ృహలోకి వచిచ్ కదలడం చూసి అందరూ ఆనందించారు.  ఫోరడ్ ఇంటికి వచిచ్న తరువాత లాయర కు ఫోన చేసి, 

తాము కేస కోరుట్లో విచారణకి తీసుకెళళ్మనీ, అతనికి ఇషట్మయితే కేస సెటిల చెయయ్మని, లేకపోతే వదిలెయయ్మనీ చెపాప్డు. లాయర ఏదో 

సరిద్ చెపప్బోయాడు కానీ ఫోరడ్ వినిపించుకోకుండా ఫోన పెటేట్సాడు. ఇదంతా పైనుంచి చూసుత్నన్ జెస కు వాళళ్ మధయ్ ఉనన్ పేర్మ, క్షమ 

అరధ్మయియ్ంది. క్షమాగుణం లేని మనిషి, థంబస్ లేని చేతిలా అసంపూరణ్ం అని అరధ్ం అయింది.  అపప్టివరకూ ఆమెకు తన డాకట్రల్ మీద ఉనన్ 

కోపం పోయింది.  

“If the point is that life goes on, that people linked together in love can heal their hearts.” 
కేసేడీ కొనిన్ వారాల తరువాత హాసిప్టల నుంచి తిరిగివచాచ్డు. అతనికి ఒక వైపు పక్షవాతం వచిచ్ంది. అయినా సరే అతని 

ఉదోయ్గానిన్ పోసట్ ఆఫీసు వాళుళ్ అతని మీద పేర్మతో అలానే ఉంచారు. కేస సెటిల చేసుకుంటే హాసిప్టల వాళుళ్ కేవలం ఎనభై వేలు ఇసేత్, 

దాంటోల్ బార్ండన అతని షేర తీసుకుని మిగిలినది వీళళ్కు ఇచాచ్డు. దానితో వాళుళ్ కేసేడీ కోసం తమ ఇంటోల్ సెప్షల రూం కటిట్ంచి, అతనిన్ 

తమతోనే ఉంచుకునాన్రు. కేసిడీ పిలల్లతో సంతోషంగా కాలకేష్పం చేసూత్, జెస ని పేర్ర్మగా తలుచుకుంటూ తన శేషజీవితం ఆనందంగా 

గడిపాడు.  

“I see forgiveness in that inner silence. I see the love they have for each other, and I see it 
come together, healed and whole. I see love made perfect by forgiveness, as a hand by a thumb. And I see 
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there can be no forgiveness without loss, grief, chaos. Without His chaos, my chaos, there is a hole like a 
cave in love. Only through chaos can forgiveness exist, can forgiveness touch everything with healing, 
the past*, present*, future*, all people, all creation, the Assembler Himself. Only through imperfection 
can forgiveness make love perfect.” 

 
మొతత్ం కథ జెస చనిపోయిన తరువాత, కేసిడీ ఏకిస్డెంట వరకూ దేవుడు  కొనిన్ వీడియోలు చూపిసుత్నన్టుట్గా నడుసుత్ంది. 

ఒకోక్ టేప చూసిన తరువాత జెస ఫీలింగస్ చెపిప్న తీరు కదిలించేలా ఉంటుంది. మొదటి వీడియోలో తను లోపాలతో పుటిట్ందని తెలిస్నా, తలిల్ 

మొహంలో  ఆనందం చూసి తనకు ఎంతో సంతోషం కలుగుతుంది. తను చనిపోయినపుడు తనవాళుళ్ పడిన బాధ, తనని వాళుళ్ ఎంత 

పేర్మించారో అరధ్ం చేసుకుని సంతృపిత్ పడుతుంది. అయితే తరావ్త తన తలిల్దండుర్లు పడిన కషాట్లు, వాళళ్ దుఃఖం చూసి 

తటుట్కోలేకపోతుంది. తన చావు పటల్ డాకట్రుల్ పర్వరిత్ంచిన తీరు చూసి ఆమెలో కోపం కలుగుతుంది. ‘నా జీవితం ముగిసిపోయింది. నేనంటే నా 

వాళళ్ందరికీ పేర్మని తెలిస్ంది. ననన్లా వదిలెయయ్కుండా ఇపుడు ఇవనీన్  చూపించి నాకెందుకు దుఃఖానిన్ కలుగచేసుత్నాన్వ?’ అని 

అడుగుతుంది. అలాగే డాకట్ర గెరావే తలిల్దండుర్లకు తన ఎఖో ఇచిచ్నపుడు, ‘అయోయ్ ఇనాన్ళుళ్ వాళుళ్ నాది సహజమరణం అనుకుంటునాన్రు. 

ఇపుడు డాకట్రల్ నిరల్క్షయ్ం తెలిసేత్ వాళుళ్ తటుట్కోలేరు. వాళళ్లోల్ కోపానిన్, పగనీ నేను చూడలేను. అలా వదిలేసేత్ ఆ గాయం నెమమ్దిగా మానేది 

కదా. ఇపుప్డు వాళళ్కు ఆ నిజం తెలుసుకునే అవకాశం ఇచిచ్ గాయానిన్ పెదద్ది చెయయ్డం నీకు అవసరమా?’ అని వాపోతుంది.  కేస గెలవడం 

కోసం తన అసలు లక్షణాలనీన్ దాచి లాయర అబదద్పు జెస ని సృషిట్ంచినపుడు, అయోయ్ అది నేను కాదు అని అలాల్డిపోతుంది. తన పేరెంటస్ 

లాయర చెపిప్నవనీన్ చేసూత్ పర్తీకారం తపప్, తనని పేర్మగా తలుచుకోడం మరిచ్పోయినపుడు ఎందుకోసం ఇదంతా అని ఆకోర్శిసుత్ంది.  జెస 

తో పాటు ఆమె పర్తి సప్ందనలనీన్ మనలోనూ ఎకో అవుతాయి.   

“Forgiveness is all we know of God, and in the end, it’s all He cares to know of us.” 
 

పిలల్లు పర్మాదకరమయిన వాయ్ధుల బారిన పడడ్పుప్డు అది తలిల్దండుర్ల మీద చూపించే పర్భావం, పిలల్లని కోలోప్యినపుడు 

వాళళ్ శోకం,  దానున్ంచి వాళుళ్ బయటపడటానికి పర్యతిన్ంచడం,  డాకట్రుల్  తమ పేషెంటస్ తో (ముఖయ్ంగా పిలల్లతో) పెంచుకునే 

అనుబంధం, కొందరి డాకట్రల్ నిరల్క్షయ్ వైఖరి, పేరెంటస్ మానసిక పరిసిథ్తులను తమకు అనుకూలంగా దోపిడీ చేసే మెడికల, లీగల సంసథ్లు 

వీటనిన్టినీ ఎంతో చకక్గా వివరించారు. ముఖయ్పాతర్లను చితిర్ంచిన తీరు అదుభ్తం. శోకంలో కూడా సంతోషం దాగి ఉందని కేసేడీ పాతర్ 

దావ్రా చెపిప్న తీరు ఆకటుట్కుంటుంది. పాఠకుల మనసు దోచుకోడానికి జెస, కేసేడీ పాతర్లు పోటీపడతాయి.  అకక్డకక్డా జెస మాటలు 

వయసుకు మించినటుట్ అనిపించినా కూడా, మరీ అసహజంగా అనిపించదు. కొనిన్ చోటల్ ‘ననున్ దేవుడు మధాయ్హన్ం నిదర్లో జోగుతూ 

తయారుచేశాడేమో’ లాంటి జెస మాటలకు నవొవ్సుత్ంది. కొనిన్చోటల్ బాధతో, కోపంతో మనసు మెలిపడుతుంది. మనలో ఎనిన్ 

లోపాలునన్పప్టికీ , మన మనసులకి సవ్సథ్త కూరేచ్వి కేవలం పేర్మ, క్షమ మాతర్మే అనన్ది అరధ్మవుతుంది.  

‘కథలు ఎకక్డి నుంచో పుటట్వు. మన చుటూట్ ఉనన్ జీవితాలోల్ంచి, మనుషుల నుంచే పుడతాయి’ అనన్ది ఎంతో నిజం. 

రచయిత వృతిత్పరంగా చిలర్డ్నస్ సెప్షలిసట్.  తన ముపప్యేయ్ళళ్ వృతిత్జీవితంలో ఎందరో చినన్పిలల్లని పార్ణాంతకమయిన వాయ్ధులతో 

ఉనన్వాళళ్ని టీర్ట చేసినపుడు, అది పిలల్ల మీదా, వాళళ్ కుటుంబాల మీదా చూపించిన పర్భావం అతనిన్ కదిలించి, ఈ పుసత్కం వార్యాలని 

అనిపించిందట. ఇందులో తనకు ఎదురైన అనుభవాలే వార్సానని అంటారు. తనలాంటి వాయ్ధిగర్సుత్లయిన పిలల్లకు సేవలందించాలనే 
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ఉదేద్శయ్ంతో డాకట్ర కావాలనుకుంటునన్, హిలగ్ర సిండోర్ం ఉనన్ ఓ యువకుడిని కలిసినపుప్డు జెస పాతర్కి పేర్రణ కలిగిందట. పిలల్ల వాయ్ధి వలల్ 

దుఃఖంలో ఉనన్ పేరెంటస్ ని చూసినపుడు, ‘ఆ బాధ వాళళ్ మధయ్  పేర్మని ఇంకా బలపరిసేత్,  పర్తీ మరణం వెనుకా ఓ పర్యోజనం ఉందని 

తెలిసేత్ ఆ బాధ కొంచెం తేలికవుతుందేమో ‘ అనన్ ఆలోచన వచిచ్ందని అంటారు. ‘మంచి వాళళ్కే కషాట్లు ఎందుకు వసాత్యి? అసలు 

మనుషులోల్ కానీ, మనసుస్లో కానీ ఇంత అసత్వయ్సత్త, అనాయ్యం ఎందుకు?’ అని తనకొచేచ్ పర్శన్లకు జవాబు వెదుకుక్నే పర్యతన్ంలోనే  ఈ 

పుసత్కం వార్సాను అంటారు. ఇది రచయిత మొదటి పుసత్కం అంటే నమమ్డం కషట్ం. మంచి అనుభవమునన్ రచయిత వార్సినటుట్ అనిపించింది. 

వదలకుండా చదివించి, చదివిన తరువాత అలోచింపచేసే లక్షణం ఉనన్ పుసత్కాలోల్ ఒకటి.  రచయిత పిలల్ల భావేశాలు, వాళళ్ ఆలోచనలు, 

సప్ందనలు వరిణ్ంచిన తీరు అదుభ్తం.  

రచయిత పరిచయం: Dr. Raoul Wientzen, వాషింగట్న డి.సి లోని జారజ్ టౌన యూనివరిస్టీ 

హాసిప్టలోల్ పిలల్ల వాయ్ధి నిపుణుడుగా, మెడికల అధాయ్పకుడిగా ముపప్యి సంవతస్రాలకు పైగా పనిచేశారు. పర్సుత్తం 

గత ఐదేళుళ్గా Rostropovich Foundation అనే ఇంటరేన్షనల హెలత్ కేర ఫౌండేషన కు మెడికల డైరెకట్ర గా 

ఉనాన్రు. తన మీద పర్భావం చూపిన పిలల్లు, వారి కుటుంబ సభుయ్ల ఎమోషనస్, తను చూసిన వయ్వసథ్లో లోపాలు 

ఆధారంగా 2013లో ఈ పుసత్కం వార్సారు. రచయిత మొదటి పుసత్కమే అయినపప్టికీ మంచి పర్శంసలు పొందింది.   

 

 

రచయితతో ఒక ఇంటరూవ్య్: 

Interview: Dr. Raoul Wientzen Takes a Turn for the Fantastic in 'The Assembler of Parts' 

 

(Pictures Source: Internet) 
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