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భగవంత సృిల ఎ!" #ంతల$,#%&'ాల$, #డూ
* ాల$.......
అట,వంట- #ంతల. /0ద2 #ంత 'మి '. మనుషల జ567 ల8క: కట వచు< => ?ా@
మనసA 7Bల జ567 ఎవB ?C అంతDక:Eి. ఫల మి ఫల సమయంల ఫల
#ధంా పKవ A LA ాడన" సంగM ఆ ఫల మి?O 7ెQయకRSవచు<. అందు?O=>
మనసA తB %ాLాAT?U ఏ ఖDతXYZన [ియ \, ర^ల$_ ల వ`.
ఇక #షయ?U వbA మన త c#తంల ఎం7d మంEి కల$సుAంటeం. ఒ?g:క: మి
ఒ?h: 'టౖప` '.జంల ా ిమల. ఎj"!" ఫ@" kj lmటn ?ా lకర. చూసుAంటeం. త
c#తంల అట,వంట- kj lmటn ?ారకర. o ఉంటe ా అంటే.....తపrక ఉంటeరo. క$న" ?gEి2Rాటఅనుభవంల క$ 7రస పsిన ?gందరo 'ధన cవ`ల$ '.

'అuలv' చక: /bరo..మkా Dన"ట- b"wxతడy. ఎం7d ?ాలం తరokాత kాళ{| మ
ఇంట-?U వసుA"రంటే మkా ?ాళ{| భ}~ద లవటం ల దు. ఎదురo చూిన ఘsియ
ా= వD<ంEి.
lసు వసుA"రంటే మనం ేb పKయ7"లల

జన ఏ ాrట,
. మఖXYZన#...?Uందట-

= రకర?ాల కరల$,పండ. 7d మ ిKజం7 ం/bLామ. kాళ{|ంsే ల$గ ల. ఏ
పట ఏ బKక$ాసు, Lా"క$ kj lmటnల$ ెయల మనసుల= Qసు lsీ ేసుక$"ను.
అబ! ఈ#డ?U ఎ" kj lmటnసు ేయడం వో<...ఏ kj lmటn ేి అEి అదుతంా
క$దు ంEి

v! అ= ?ాం/ి. XYంట, ?hసం పKM ఇల.ల 7పతKయపడyతంEి. అసల$

అEే=> ఆడE '?l"సు_ '. ఇంట- ఇల.Q?U Oట
  >ట-k=ష 'సహ ev' అన" Dన"
పదం.
స O ఇక ీ ల?U వbA , పలక ంప`ల క$లLా కబరo. అ అuలv kాళ{| 0Kv అ
ాా= =ను  'కల" \ ి:ల$. ' పKద ంచటe?U ?Uె ల?U పరoగల87A ను. /0శరట,
ఉRా ేయs?U అ@" ిదంా ఉ".ఇంతల అuలv kా¡¢|#డ ఆ ాధన వD<
'ఏవంsీ మ మ kారo /0సరట, ఉRా Mనరంsి ' అంEి. అ£ RS@ల ఆ ాధన ఈ
పట?U బ¤Kడ* y జ5మ7d స /0ట ,క$ంటే Oపట-?U ఇsి. ! ,R¥ంగల,అట,క$ల ఉRా! lsీ
ేLA ాన"ను. ల కR¥7ే lండy ¦'ాల. మ\ ిదం ేLA ాను అ"ను. అప§డy అసల$
eతం బయట పsింEి....
అuలష బKక$ాసుల. Eోసల$ తపr ఏ~ Mనడyట. జనంల Eొండ?ాయ,బ¤ండ?ాయ,
వం?ాయ k=ప`డy తపr ¦గ7 కరల?U ! ె/brLాAడyట. టమటe పప§,Lాంబeరo,/0రoగ
Mంటeడy. ఎట,వంట- ట- పచ<ళ{|,ఊరాయల$ Mనడy. పల« ల$,ప`Q¬రల$క$
దూరం దూరం. చRాల$,ప ాటeల$ అసల వదు2. ీB® లల 'గల¯ జ5మ ' °® లల
'ా lల$ ' మతKం అదృ'ా?U !చుక$". ?ాబట-.... ఏ పండ?U: kా±|ంట-?U kj±| ఏ¦
/0డ7  మన?U 7ెల$సు!
మ అuలv క$ మ/0ౖ² సంవత_ ాల$ా
Eో%³ల$,ా lల$,గలబeంల$,Eొండ?ాయ,బ¤ండ?ాయ,వం?ాయ k=ప`డy,Lాంబeరo,టమట
పప§,/0రoగ M M బరo ?gట టE
ే. అ  /0ద2 కళ|ను,Dన" !రoను /0ద2#ా ేి
అsిాను. E?U అuలv ఎం7d 7/ీా బ´ ఏమంEి...క$ ఊహ 7ెQ_న దగµ రనుంD
ఇk= Mంట,"ను...ఇక/0ౖ కs ఇk= Mంటeను అ"డy. అతడy జర@,అXY ?ా వంటEే%ాల. ?gంత?ాలమ"డy. మ అట,వంట- ోట. క$ kj±|నప§డy ఇబందుల. పs*డy
?ా@ ?ాంపKXYZ మతKం అవBల దు. /0±|ళ|క$,ఫం ¶ లక$ kj±|నప§డy మందుా
ఇంట·.= తన?ా:వలింEి M=ి kjలA డyట. ఎవ ంట-?lm kj±7ే ఆ 'మంD ' ఇంట-kాళ{|
అuలv అ¸'ాల కనుగణంా= వంsి /0డ7రoట! ఆ ాధన /0±| ?ాకమందు అ@"
M=దట ?ా@ ఇప§డy అవ@" జ5ºప?ాల$ా ¦QRSయయంట,ంEి.
»7A?U అuలv,ఆ ాధన Lారకమేయల ! అuలv క$ Rాల$ 7O /ిల. sే
ఉ"డy. kాsి?U అన"RాKసనయక మ తంsిK?U¦ంDన తనయడy అవ`7sో ల Eో k=D
చూsQ.

మక$ 7ెQిన kాళ|బe /bరo.....'అ OBv' .....బeవ`ంEి...?gతA /bరo అనుక$"ను
wె½ద ాబeదు నుంD గంట¾రoక$ తను ?ా .  ఒక:sే kjళ{త"డంటే, ?ా .  ోట,ంEి
అంటేను =ను మkారo కs బయల$Eే ామ.......
అ OBv sై¿#ంగ ీట, అలంక bA ఆ పKక: ీట. · మkారo,kjనుక ీట. · =ను
0ట-లయమ. ల$గదు గంటల పKయణం అ E ల Rాటల$ #నచు< కE అ
దµ ర ఉన" ీsీల$ /0ట ,క$"ను . బయల$Eే న ?gEి2bపట-?U == Àరవ సుక$ ఒక
ీsి /0టమ అంEింను. ఆ ీsీ ల 149 Rాటల$". °ా ఒక 3,4 గంటల$
కళ{| మ}సుక$ kjనుక ీట,ల లక$_ అవBచు< అనుక$"ను. " ాగం 7నం
పల. .... ఆ° ల ల. ంEి శంక ాభరణం Rాటల$ # అ అ"డy అ OBv.
RS@ల  టేస ు అత?U నD<ందనుక$ సం7dింను. sై¿వరo ఉల.సంా ఉంటే
పKయణÁక$ల$ ÂOమం కE!
పల. # అంEో ల Eో అ OBv మ kా 7d ఇక ఈ Rాట వద2 ంsి ి:Ã ేి త ాBత Rాట
/0టంsి అ"డy. మkారo అల= ేLారo. ' ాాల పల. ?Uల ?hలమ....' అ
»దలవBా= ఇEి  bవ O® Rాటల. ఒకటంsి...క$ Äభల ఖ ిమ కs ల
ఇష ం అ"డy అ OBv. చరణం »దలÅ లపల త ాBత Rాట మ ా<డy అ OBv.
ఏ¦ట- ఇతను ఏ Rాటe ప A ా #నవBs అనుక$"ను. ఇల గంట పKయణÆంే లపల
అ OBv మ}డy mp3 ీsీల$ (ఒ?h:Eల క@సం 120 Rాటల$ ఉంటe) మ O<Lాడy.
అత ?ారo.../0ౖా అతsి sై¿#ంగ...మక$ k=రo E ల దు కE! !రo మ}సుక$
క <వడం తపr.../0ౖా అEే »దట- Lా కs అత కలవటం.
ఒక గంటన"ర పKయణÆంక అతను హÇాత
A ా ?ారo kjనక$: Mప§తంటే మkారo =ను
#సుAబ ?ారణం అsిామ. అ OBv ఎం7d 7/ీా....'సరEా 0Kండy కలవs?U
గంట¾రo బయల$ Eే ానంsి ?ా@ అలDంచా అంత దూరం ఎందుక$ ఇప§డy Oప`
ఆEిkారం డy ఇక:sి 0Kండy_7d గంsి/bట kj±7ే బeవ`ంట,ంEి అ/ింDంEి. Lా \ అంsి
?ాkాలంటే ¦మQ" బLాండyల Eింప`7ను అ అ"డy. మkా ?U క$
అప§డరమంEి మ చుటeల#డ అన" మటల$..."మ అ OBషక$ ఏ అమ¢
నచ<టం ల దు...నల ¤ౖ ఏళ{| దµ ర పడyత"య Eిగల$ా ఉంEి". అ OBషEి kj lmటn
/bరo మతKXÈ ?ాదు kj lmటn మనసA తBం అ 7ెల$సు?hవs?U మక$ lండy గంటల
పట-ంEి!

''ాÉ టnKటం®' అంటే ఏ#ట· 7ెల$Lా ~క$?

ఓLా =ను ,మెల8. ల$, మ అమారo ప~ద గపరo kj¡¢|Q_ వD<ంEి. ?gతA ఊరo
బeష కs అంతంత మతKXÈ వచు<. మ బeబe తన?U 7ెQిన b"wxతడy
ఉ"డy..~రo kా±|ంట·. °ా ఉండచు< అ °~ ఇవBడం7d XÈమ 'అMషర '
kా±|ంట·. ఉంEమ శ<ంచుక$"మ.
ల గంటల$ lmల.  పKయణం ేLాXÈ> బeా అలసటా అ/ింDంEి. bషనుల అMషర
ఆంటn 7ెల$గ పలక ంప`7d ఒళ{| ప`లక ంDంEి. ఆ#డ తన kానుల మ మగµ "
kా±|ంట-?U సుక$ kj±|ంEి. Lా"ల$ ేిరంsి
M !రo చపrబsిRS ఆంK

జల$ వsి* LాAను అంEి. lmల$ కడy

జక అం7 ఆవ` ావ`ర ఉ"మ. sైంగ

టేబË ~ద కరo<"క మ ఆశల@" అsియసలయ. ల$గ సూrనుల
పప§,ఆరo సూr ల కర,j"ంs k=sి @ళ| రo,తరo @ళ| మÌ గ ఉ". RS@
అన"ం చూbA అEి అదుగరo మనుషలక$ వంsినట,
. ా ల దు.../0ౖా అMషర అంEి
ఇం?h గంటల మkారo

జ?U వLాAరo ఈ లా మనం

జల$ మంేE2 మ.

ఏEి k=సు?hkాల" »హమటం...»7A?U XÈమ మగµరం 'బÍ ~ల$_ '
?ా<మ.kా¡¢|యనక ¦Q<న Eల ఆయన వD<

జనం ేి ఆీసుక$

kj±|RSయరo. ఒక గ ట అన"ం ¦Qందట అMషర ఆయ" పం/ింక మ
అమా 7d 'ఎంత క lక$ా వండyEమ" ఎం7d ?gంత ¦గల$తందంsి.. ~రo
?gతA kాళ{| కE 7ెQయల దు ఈLా అన"ం ¦గలక$ంs క lక$ా RSLాA ల8ంsి ' అ ఆంటే
అంట,ంటే మ అమ 6క: »హం చూి =నూ మ ెల8. ల$ నవ`Bల7d కడyప`
ంప`క$"మ.
మన"ం మగµరం Dన" క$నుక$ Lాం. ల ేస ?U ఘమఘమల$. ==> ోల అ
?ాదు క ా అ మ ెల8. ల$ ?ాbప` kాEించుక$"మ. అXÈ> XYQ.ా
మటe.డండ ా ఆ#డ #ంటే బeవ`ండదు. అసల$ Oప` ఇంటరవ /0ట ,క$ E?U /ిKRా´
అవBక$ంs ఎంతbప Mంsి ల  అ మమQ"ద2 @ ?Oక ల ింEి. =ను, మ ెల8. ల$
మతKం ఆ° R¥Kదు2న మsి7ే మsం ాMK?U మతKం మనక$ #ందు

జనం అ మ ి

RSయం. ఎదురo చూిన ాMK ా= వD<ంEి. అMషర ఆంటn, 'అంక$ల$ వే<స ?U ఆలసం
అవ`తంEి మÎ| R¥Kదు2= ల D ఇంటర^BÏ?U kj¡¢|Q కE అందుక ~ మగµర^

జనం

ేbయంsి ఆయన వే<వరక$ =ను kj® ేLA ాను’ అంటే స Oన"మ.ఆ#డ లపQ?U
kj±| ప \ల$ 7ెD<ంEి. =ను, ెQ. ోల 7ెసA ుంE ల క క ా 7ెసA ుంE అ ఆతKంా
ఎదురo చూసుA"మ.అసల ఐ ?Cమ బ¤ట , కE మ ! ఇంతల ఆంటnారo j" 7ెD<
టబË ~ద /0ట eరo.

మ}త 7ెరD చూిన మ ఇద2 »°ల$ అప§sే సున"ం k=ిన 7ెల. డల RాQ
RSయ. అందుల Rాలకర పప§ ఉంEి. అEేEో జంలా ిమల ?hట
Ñkాస ావ` ?hsి k=¡¢|డ Eీి E= చూసూ
A D?l 6 య@ Mంట,న"ట,ా ీల.
ఉతA న"ం Mన"ట,
. XÈ¦ద2 రం ోల , క ాను ఊwxంచుక$ంట¾ Rాలకర పప§ M"ం.
ఆంటn XÈం

ంేLాక గEిల పడy?hమ ె/ిr తల$ప` దగµ రా k=ి ల8ౖట. , ఆప` ేింEి.

మ ెQ.?U, క$ కంట- ~ద క$నుక$ ావటం ల దు. Rాలకర పప§ అంత మLాల kాసన
ఎల వD<ంE అ. అంక$ల$ వే<వరక$ ఇద2 రం ?ాప` ?ాLాం. ఆంటn ,అంక$ల$

జ?U

కరo<"రo అ తల$ప` ట,నుంD చూి  ా ంచుక$"క మ ెల8. ల$ మంD @ళ{|
7ాలన" jపం7d తల$ప` ి sైంగ ర^మ ల?U kj±|ంEి. ెQ. ర^మల?U వ<క
'ాÉ ల ఉంEి. ఏమంద lండy Lారo. అsి7ే, jమEిా ెపrLాంEి. అ?ా:, 'sైంగ
టేబË ~ద ఆంటn అంక$ల$ ప \ల$,ప@´ క$ ా,ోల కర,హలB,గడ* /0రoగ
ంేసA ు"రo ' అ ె/ిrంEి".
మ ా"డy ఇంటర^BÏ అయక XÈమగµరం °ా ¬టల. "కడyప` ంs"
ఫ`Óల$_ #Ô క´* M=ి lmల8?ా:మ.

ఇD< ప`చు<?hవడం ఇరoగ R¥రoగ kాళ| మధ ల సహజం. అXY ?ాల మ
ప?U:ంట-ంట·. #నూత" kాళ{| Eిత"రంటే....మన Eేశం kాళ{| /0ౖా మన 7ెల$గ
kాళ{| అ ఎం7d మ ిRSయమ. #నూత" kా¡¢|యన LాÕ`k=రo ఇంÌ@రo. ఆయన
మందుా వD< ?gంత 0ట-Ë అయక #నూత" /ిQ/ిLA ాన ెబతంsేkారo.
ఒక  #నూత" kా¡¢|యన మ kా 7d " మ ఆ#డ వే< శkారం  ఇంsియ
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