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'ఇ����ం�� �ి��ి��ప��. ఏ � ��క� "ాప#ల%&'ౖ&) �ొర,క-.)/0. ��123క4ట6 78సు2;ం��' 

'మ<= ఎప>డ@ రమAంటBర, �)కCD?' 

'�Eండ@ &'లల- �EగGHలD �ా ఈ మందుల- 7ా�� చూడం��. అపLటM2N .ే�) క
�ించకPQ.ే ఓ Sా�T కలవం��. గGV లW' 

�ి��ి��ప�� జYబGల% �[ట\C క-ంట] �)కCD 2^ _)HంW` aె�ిL బయటM23a)cను. Pా�T4ంe లfg ల% ఉనi 2ార, దగj�T2^ నడ@సూk  
�[� lQ� ల% సమయం చూmాను - ఎ
n�o ఇర7'ౖ ఒకటM.  

�ోD .ె�Tr ల%పల కsర,cంట] �[� lQ� పక4 �ీటu= 2^ 0�ి�T 2ార, SాC DC aే�ి PQ
a)cను. v�ిLట� �Yg దగj�T23సుk ండ�ా 
lQ� w�Tం��. తలy�ిL lQ� అందు2;బzత{ండ�ా |పkPాట\ల% జ�T�Tంద�� .... 

2ార,2^ ఎదుర,�ా అతను .. �ాల%= ం�� ఊ��పడ~ట\= . అ���Tప�� �ీC�Tంe �Eండ@ aేత{ల%k  ��Tంr పట\C క-ంట] బలమం.) 
ఉప��Tంr బ��W &�2ా4ను. 2Nచుమనi శబ�ం .. �)ం.�Pాట6 �[ద�  క-దుప#.     

(5:23 AM) 

ఎవ�� పట\C క-
 క-����సుk నi �ీ|ంe .� ఉ|2^4 ప�� 
ద� ల�a)ను. 2ా��ప�� కల% 
జw అర�ం 2ాల�దు. 
జం లfంటM 
కలf, కల లfంటM 
జమf? aెమటల- �)ర�ా 2ా�TPQత{&)i/. అ�� కల�, ప�సుk తం &8నునi�� 7'ల-పల� …. అ
 
.ె�టB
2^ అర 
nషం పటMC ం��. 

మ<= లs�ిV ����. �)కCD 0వరణ గG��k rcం��. 

'ఎక-4వ mాతం కలల 0షయంల% మన � దడ@ స�Pాi
2N స.)H
2N .ే�) గ���ంచల�దు. అట\వంటM సంద�ా�ల%= , ఆ 
వrcం�� �ీడ కల�ౖ.ే, అ�� 7ాసkవ��న
 భ�మ ప�� 
ద�ల%&8 �వ� భయfం�ోళనలక- గGరవ#.)ం. ఏ లfట�� త�T|నటu=  
కల���k  ఆనందమ� అనుభ0Sాk ం. అ/.ే 23
iSార,=  మనం కల కంట\&)iమనi గ���ంప# � దడ@2^ ఉంట\ం��. �టM&8 
లs�ిV ����` అంటBం. ఈ తరv కలల�rcనప>డ@, 
ద�ల% కలగంట\&)iమనi 
జం .ె|సుండటం.� అ0 
�ీడకలల�ౖ&), ��ికలల�ౖ&) అంత�ా సLం��ంచం' 

http://anilroyal.wordpress.com/
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ఇప>డ@ &)23rcం�� అలfంటM కల�. &8ను �ాభ�ా�ా బ��W  ద Pాదం wపటం వరకs గGర,k ం��. 7'ంట&8 2Nచుమనi శబ�ం, 
�)
.� Pాట6 �[ద�  క-దుప#. త¡| మGందుక- పడ@త{నi �ీ|ంe .� � లక-వ వaేc�ిం��. త�ా�.ేమ/ం��? అత
2^ 
త�T|ం�)?. ఏw. ఒక78ళ త�Tల� ఉంట6? అంత 78గం.� ¢�23టBC క అతను బyక-ం�ే అవ2ాmాల�= వ#.  

�Eండ@ 
n"ాల- మంచ Aద&8 కదలక-ం�) కsర,c&)iను. ��ంత{ల% త�)�TPQ/ం��, వంటu=  వణGక-. అ�� కల�ననi 
గ���ంప#&)i అంత భయపడటB
2^ 2ారణం - &) lQ�యf. 

యf2^`�ెంట= ంట6 &)2Eప>డూ భయ��…. ఎవ�T2ా4దు? అ/.ే &) భయం గGదు� క-&)iక అత
 ప�T�ి£ .ేnట
 2ాదు, &) 
ప�T�ి£ .ేnట
. అత
2Y� ¤&) అ/.ే - &)2^క జEౖల� గy. కలల% �[ౖతం ఊ��ంచు2;ల�
 ప��ేశమ��. &)క- &)ల-�E¥�ేళ=  
వయసుల% �ొంగ-PQ� ఆటBడ@త¡ 2;ళ=  గ�డ@ల% �)క-4&)iను. �Eండ@ చదరప# అడ@గGల క&)i తక-4వ#ం�ే a¦ట��. 
.�టM ఆట�ాళ=ల% ఆక.)§కడ@ బయటMనుం�� గ�ె �[టMC  Pా�TPQయfడ@. త�ా�త ఎవ�� వrc 0���ింaేవరకs, �Eండ@ 
మ�డ@ గంటల Pాట\ ఊ�ి�T కs�) స�T�ా ఆడ
 ఆ గ�టMల% భయం.� 2Yకల- �[డ@త¡ గ��Pాను. అపLట\iం�� &)క- 
¨కటM గదుల&)i, ఇర,క- a¦ట= &)i aెపLల�నంత భయం. అలfంటM P�ా ం.)లక- 7'ళ=క4�Y=దు, 2Yవలం తలచుక-&)i 
ఊ�ి�ాడనట\=  ఉ2^4�T�2^4�E¥PQ.)ను. జEౖల- గదులంట6 ఈ �Eం��ంటM స��Aళనమ
 &) నమAకం. అందు2Y అవంట6 అంత 
భయం. ఏ 2ారణం aేత&)i ఆ ఇర,క- �[� ల% ఉం�)|` వ��k  .. అనi ఊ�© aెమటల- పటMCసుk ం��. 

నుదుటM�[ౖ aెమటల- అరaే.�k  త{��aేసూk  అత&'వ�� గGర,k  .ెచుcక-&8 ప�యతiం aేmాను. హ«ాత{k �ా జరగటం.� అత
 
మGఖం చూ�� అవ2ాశం �ాల�దు, అ/&) బB�ా .ె|�ిన7ా�ే అనi Bవన. 2ా® ఎం.)ల%rంr&) ఎవ�� తటCల�దు. 
&8&'�T�Tన 7ారంద�T® వరస�ా గGర,k  aేసుక-&)i, 7ాళ=ల% అత&'వ�� అంత{ పటCల�దు. అత
2^ సంబం��ంrన �)
i 
�ే&¯i చూ�ినట]=  అ
�ింrం�� 2ా® అ�ేnటu కs�) అంత{ పటCల�దు. 

ఆల%చనల- బలవంతం�ా పక42^ &'డ@త¡ � |=�ా మంచం ���T బB° ర±� ల%2^ న��a)ను. 

(5:45 AM) 

Sాiనం aేసుk &)i, &) ఆల%చనల®i కలల చుట]C &8 yర,గGత{&)i/. కడ|ల% అలలf= , కల�ాప#లగం�ా. ఎక4డ 
²దల�ౖ ఎక4డ .ేల.)� .ె�క-ం�) .. ఆల%చనల-. 

�Eండ@ &'లల-�ా తరచూ కలల�సుk &)i/. ఎప>డూ చూడ
 ప��ేmాల2N, �ేmాల2N 7'³=నట\= . ఆ కలల- 
²దల�ౖనపLట\iం�� 23
i 23తk   P�ా ం.)ల2^ 7'³=నప>డ@ 7ాటM
 ఇంతక- మGం�ే చూ�ిన �ీ|ంe! అప>డప>డూ 
అప�Trత{ల చూప#ల%=  ననుi గGర,k పటMCన Bవం. అ/.ే &8ను ఆల%rసుk ం�� 7ాటM గG�Tంr 2ాదు - మf &)నi గG�Tంr. 

ఆయన PQ/ &)ల-గG &'లలవ#త{ం��. rవ�T 
nషంల% ఆయన aే�ిన lQ� ఎyk  ఉంట6 ఆయన ద2^4 ఉం�ే7ాడనi 
Bవన ఈ &)ల-గG &'లల%= నూ ననుi వదల�= దు. ఆ�ీసు ప
 వyk��ల% ప��PQ/, త�ా�త ��T�ాj  మfటB= డ�)మGల� 
అనుక-ంట] lQ� ఎతkకPQవటం అంత ప
 aేసుk ందను2;ల�దు. గGం�ె&��ిL.� 0ల0లf= డ@త¡ &)క- ఎమ�Eµ®` 2ా� 



aేసుంటBడ
 ఎలf ఊ��ంచగలను? &8&) lQ� �సుంట6 ఆయన2^ సమయf
2^ 7'ౖదH సvయం అం�ేలf aే��7ా��&8w - 
అనi �T�C �ీ|ంe. 

ఈ �Eండ@ &'లల%=  ఆయన ఆయన గG�Tంaే ఎక-4వ కలల�a)c/. ఆయన బy2Y ఉనiట\= , క-లfSా�ా yర,గGత{నiట\= , 
&).� మGచcట\=  aెబGత{నiట\= . ఒకటu �Eం�ో Sా�E¶= .ే పటMCంచుక-&87ా��
 2ాదు. ఏ�ె
n�� Sార,=  అట\వంటM కలల- 
�ావటం.� &) �T�C �ీ|ంe మ�� �[�T�TPQ/ం��. ���[�ష� ²దల/ం��. స�T�ా 
ద� పటCదు. పటMCన కలత 
ద� 
ం�) 
కలల-. ఆ lQ� �సు&)i ఆయన బyక-ం�ే7ా�)? .ె�దు. ఈ అప�ాధ Bవన మfత�ం ఉం�ే�� 2ా�ేw. అ�o .ె�దు. 
.ె|�ిం�ొక4ట6 - ఆయన ల�డనi సతHం.  

సతHం. ఏ�� సతHం? ఏదసతHం?  

‘సతHం అంట] ఏ�o ల�దు. ఉనiవ®i దృ2;4ణ)ల�. మనక- .ె�
 2;ణ)లs ఉ&)i/’ అంటBడ@ �)కCD. అత
 2;ణంల% 
&)నi బ�y2Y ఉ&)iడ@ - మ�Eక4�ో. 

'మన ల%కంల%   &)నi ల�ర, 2ా®, 78�Y ల%కంల% ఎక4�ో బ�y2Y ఉ&)i�ాయన' 

'7ాg డూ య�  �, �)కCD?' 

'అర�ం 2ాల��)? ఆ lQ�  ర, ��ి ఉంట6 ఆయన బ�y2Y7ార
 బBధపడ@త{ంటBర, క�). అ�� ఇక4డ - మనమGనi ఈ 
ల%కంల% - జ�T�Tం��. అ�ొక4ట6  ర, చూ�ిం�o,  క- .ె|�ిం�o. 
జ¹
2^, ఆ lQ� 2ా� వrcన ºణంల% మ�� 
ల%కం ఏరL��ం��. ఆ ల%కంల%  �ాయన lQ� 2ా� అందుక-&)iర,, ఆయన బ�y2ార,. ఆ ఇం2; ల%కంల% ఆయన 
ఇప>డ@ క-లfSా�ా yర,గGత{ంటBర,' 

�)కCD aె�ిLం�� SాధH��&)? Sా�)HSా�)Hల సంగ.ేw 2ా®, ఆ ఊహ మfత�ం a)లf బBగGం��. 

ఊహ అ&8�� ఆmా7ాదుల ఆ0ష4రణ 2ాబzల-. అందు2Y 7ాటMల% అ��కం అందం�ా&8 ఉంటB/. �ేవ#డూ అలfంటM 
ఊ�©&)? అను
తHం మన|i 2ాPా�ే మvశ2^k ఏ�ో ఎక4�ో ఉందనi అంద� ¤న Bవన మfత���&) .. ల�క 
�ేవ#డ&87ాడ@ 
జం�ా&8 ఉ&)i�). ఉంట6, ఆయన ఆల2^ంaే P�ా ర�నలక&)i 0
�ించు2;
78 ఎక-47'ందుక-? a)వబzత¡ 
78డ@క-&)i అర,దు�ా తపL కర,ణ»ంచ�ెందుక-? 

'ఎందుకంట6 …. ఇ
i లºల 2;ట=  0mా�ల
 ��&8¼ aే��7ా��2^ ప�y P�ా ణ» 2;�Tకలs ��Ycంత ��Tక-ండదు 2ాబటMC , 
��Tక-&)i ఆ అవసరం ల�దు 2ాబటMC ... ఒ2;4 ½02N లºలf�� నకళ¾= &)i/ 2ాబటMC , 7ాటMల% ఒకటM న¿ంr&) PQ/À�ే  
ల�దు 2ాబటMC . అంతక&)i మGఖH� ¤న పనుల- a)లf ఉ&)i/ �ేవ#��2^' 

&) ప�శi2^ �)కCD సమf�)నం అ��. �ేవ#డ@&)iడ&8 �)కCర=®, �[ౖంటMసుC ల® చూ��k  &)2Eప>డూ ఆశcరH��సుk ం��. �[ౖను`2N, 
�ేవ#��2N చు2E4దుర
 &) నమAక��w. &8ను &)�ిkక-��
 2ాను, అలfగ
 ఆ�ిkక-��® 2ాదు. అవసర� ¤నప>�ే �ేవ#��
 



న��A అవ2ాశ7ా��
. �ేవ#డూ &)లf�Y అవ2ాశ7ా��, హÁం��ల% డబGÂల���k&8 2;�Tకల- ��Yc � టÃ�Tయ|సుC  
అనుక-&87ా��
&)iళÄ= . �)కCD మfటల- &)క- �ేవ#�� మ�� 2;ణ)
i ప�Tచయం aేmా/. అతను aె�ిLం�o 
జ�� 
2ావచc
�ింrం��. 

(7:19 AM) 

అPాDg � ంg 2^ .)ళ���ి ఎ|78ట��=  2^ం��23సూk  �[� lQ&¯=  సమయం చూSాను. ఇం2; గంటB ప�� 
n"ాల-ం��. టB� �ిW 
జ¹� ఏద&)i ఎదు�E¥.ే తపL, .ే|�ాj  Pావ# గంట మGం�ే 7'³=PQవచుc.  

&) కలల �ీడ, అ0 .ెrc�[టMCన ���[�ష� వ��|ంచు2;టB
2^ ప�� ��1ల 2^�తం ²దటMSా�T�ా &) ��&8జD బలవంత Aద 
2Å
`|ంe 2;సం ఈ �)కCD దగj�T2EÆÇ= ను. ²తkం మ�డ@ �[షను=  అవసరమÈ.)య&)iడతను. 7ాటMల% �Eండ@ 
పÉరkయfH/. ఇప>డ@ &8&'ళ¾త{ం�� ఆఖ�T �)
2;సం. ఇం�)కటM కల�w &8&) rవ�T �[ష� మG�Tంచుక-
 వసుk నiట\= !   

ఎ|78ట��= ంr బయటM23rc Pా�T4ంe గ�ా¼ ల%2^ న��a)ను. ఎ|78టD నుం�� ఎ
n�ో లfg &)��.   

2ా��=  కsర,c
 ఇంÊ� SాC DC aేసూk  బ��W 2^ంద2^ &�2^4పటBC ను. ఎందుక/ం�ో 2ా®, అవసరం ల�క-&)i అలf బ��W 2^ంద2^ 
&�2^4 ఇంÊ� ఆ� aెయHటం అల7ాట/ం��. బ��W �[ౖనుం�� � |=�ా Pాదం ���సుk ండ�ా ఇం�)కటM కల కళ=ల% � ��|ం��. 
ఎవరతను? అత
2^ సంబం��ంrన�� ఏ�ో ఎక4�ో చూ�ిన �ీ|ంe. ఏnట��? బB�ా ఎ�T�Tన�ే 2ా® గGర,k క-�ావటం ల�దు .. 
తల 0��|సూk  బం�� బయటM2^ �mాను. �Eండ@ 
n"ాల%=  2ార, ���ె~2^4ం��. ��డ@~  పక4&8 ల%క� టËౖÌ� టB� W` .. 
సమfంతరం�ా SాగGత¡. అలf Sా�T .. Sా�T .. సుదూరం�ా పటBC ల- �Eండూ ఏకమÈత{నi భ�మ క|Lసూk . 

అసంక|Lతం�ా న7Í�rcం�� - సమfంతర �Yఖల- కలవటం అనi భ�మ2^. జ�T�Y ప&8&) అ��? 7'ంట&8 �)కCD మfటల- 
గG��k a)c/. 

 'ఈ ల%కంల% మన2^ అసంభవ� ¤న0�ా అ
�ింaే0 మ�� ల%కంల% అy Sా�)రణం 2ావచుc - ఎందుకంట6 అక4�� Îyక 

యమfల- మన� �T�Tన 7ాటM2^ Ïనiం�ా ఉం�ొచుc' 

మన ప�పంచంల% 2ాకPQ/&), ఏ�ో ఒక Pారల� య�
వD ల% సమfంతర �Yఖల- కలవటం అy Sా�)రణ� ¤న 
0షయమనi మfట. 

Pారల� య�
వ�E`! 0ంత�ా అ
�ింrం�� ²దటMSా�T 0నiప>డ@. లºల 2;ట=  నº.)� ల-, �Eలf2N`ల.� 
ం�� ఆ�o 
అంతమ� ల�క-ం�) ఉం�ే ఈ ఒక4 0mా�
i అర�ం aేసు2;ట�� &)వల=  2ా
 ప
. ఇలfంటM 0mా�ల- ఇం2ా ల�క4ల�న
i 
ఉ&)iయ
, అనుºణం ఇం2E&¯i ప#ట\C 23సూk &8 ఉంటBయ
 ²దటMSా�T 0నiప>డ@ తల y�T�TPQ/ం��. 

'సమfంతర 0శ�ం …. మ�� ప�పంచం అ® అను2;వచుc. మన 0mా�
2^ సమfంతరం�ా, అచుc ఇలfంటM78 2ా® rనi 
rనi .ే�)ల.� మ�T 23
i లºల 2;ట=  0mా�ల- ఉ&)i/. .ే�)లంట6 - మనం ఊ��ంచగ|�Y78 2ాక ఊహకంద
� 
ఉం�ొచుc. ఉ�)హరణ2^, ఒ2;4 0శ�ంల%నూ 2ాలం ఒ2;4 78గం.� నడవచుc. ఒక a¦ట ºణం మ��a¦ట యGగం 2ావచుc. 



ఆ 0mా�ల%= నూ మనక-నiట6=  భ� , సూర,Hడూ, SÐర క-ట\ంబం, Pాలప#ంత .. అ®i ఉ&)i/. ఉyk  అ78 అ&8nటM, 
 ర±, &8నూ కs�) ఉంటBం 7ాటMల%. ఈ ల%కంల% మన2^ అసంభవ� ¤న0�ా అ
�ింaే0 మ�� ల%కంల% అy Sా�)రణం 
2ావచుc - ఎందుకంట6 అక4�� Îyక 
యమfల- మన� �T�Tన 7ాటM2^ Ïనiం�ా ఉం�ొచుc ' 

'అంట6 .. ఊv ల%2ాలf �)కCD?' 

'ఊఁహÁ. 
జ� ¤న ల%2ాల�. మనం ఎంత 
జw, అ� అంత 
జం' 


జం .. అంతక&)i Sా��º� ¤న�� మ��కటM ల��ేw. ఒక�T2^ 
జ� ¤న�� మ��క�T2^ అబద�ం. ఏ�� 
ఖf�E¥`న 
జం? PQ®, 
ఏ�� 
జం 2ాదు? కలల- .. కలల- 
జం 2ావ#, 
జ� ¤న0 2ావ# .. 
జం�ా&8 2ా7ా? ఏw. PQ® అ0 
జమÈ.)యf? 
కలల- 
జమÈ.)యf? 

'కలల- 
జమÈ.)యf అంట6 .. aెపLల�ం. 
జ¹ల� కలలవ#.)య
 మfత�ం aెపLగలం' 

'ఏంటu �)కCD…. yకమక�ా ఉం��' 

'yకమ2Yం ల���ందుల%. a)లf �ింప#�. మన2^ అ&82ా&8క Pారల� య�
వ�E` ఉంటBయనుక-&)iం క�). కలల&80 
7ాటMల%2^ .Òం�Tచూ�� 2^టM2Nలf= ంటM0. కలల%  �Y�ో ప
 aేసుk నiట\=  చూmారను2;ం��; 
జ¹
2^  ర, చూసుk ం�� 
nమA|i 2ాదు -  క-నi 78ల23�o�  నకళ=ల% ఒక�)
i. అంట6,  ర, కల అనుక-&8��   నకళ=ల% ఒకత
 ��నచరH. 
అత
2^ 
జమ/ం�ే  క- కల/Hం��. అ�o సంగy. ఇంత2N  �Yమనుక-ంటBర,, కలల- 
జమవటం గG�Tంr?' 


జమÈ.)య
 2ా®, 2ావ
 2ా® &)క- �ి£ర� ¤న నమA2ాల�  ల�వ#. అనుమf&)ల- మfత�ం ఉ&)i/. ఏద&)i 
కల�rcనప>డ@ - మGఖHం�ా �ీడకల - అ�� 
జ� ¤.ే అనi అనుమfనం. �)
 7'ంబ�� 2^ంr° భయం. ఒకటË�ండ@ Sార,=  
&)23rcన కలల- 
జమయfH/. అపLట\iం�� ఎప>డ@ �ీడకల�rc&) అ�ెక4డ 
జమÈత{ం�ోననi అనుమfనం. 
ఇప>డూ అలfంటM అనుమfన��. &8
iజం�ా&8 యf2^`�ెంg aే��k? జEౖల- గ�� ఊ��ంచు2;టB
2N �ౖెరHం a)ల�= దు. �)కCD .� 
�[ష� మG�Tంచుక-&�సూk  v�ిLట� ఎదుర,�ా యf2^`�ెంg aే�ినట\=  కల. ఇప>డ@ 7'ళ¾త{ం�o అక4డ2Y.  

ఎందుక&)i మంr��, జ¹గ�తk�ా �ౖెÌÓ aెయfH|. 

(7:30 AM) 

�EV ల�ౖg పడటం.� 2ా�ాPాను. ఆల%చనల%= నుం�� బలవం.)న బయటM23సూk  ఇంటD �[º� ఇర,7'ౖప#లf ప�T2^ంa)ను. 
జనం .. ఎక4డ చూ�ి&) జనం. తం�ోపతం�)ల-�ా, మందల- మందల-�ా. �Yప# �ా�ేw, అ®i ఇప>�ే 
aే�[యfHలనiంత ఆత�ం�ా .. .�సుక-ంట], పడ@త¡ ల�సూk , పర,గGల- �సూk   .. జనం. 2;టB= �� Pారల� య�
వ�E` ల% 
ఈ హ�)0�� ల�
 భ�మండలం ఒక4టËౖ&) ఉంట\ం�)?  



అ
i 2;ట=  0mా�ల%=  దుమ�A ధూ< 2ాల-షHం, అసూయf �ే�"ాల-, అసమfనతలs  అనుమf&)లs, ���ాలs 
Ô�ాలs, సLర�లs  యG�)� లs .. ఇ78� ల�
 భ�మండలమ� ఒకట\ంట\ం�)? ఉం�ొaేcw .. 'సంBవHత ఉనiవ®i 
సంభ0Sాk /.', �)కCD మfటల- గG��k a)c/. మ�T యf2^`�ెంట] సంభ0ంaే&)? 

0ం�ో  ద ఎవ�� తడ@త{నi చప>�ౖెం��. తల y�ిL చూ��k , ఆ క-��ా డ@. ఏ�)�� �[ౖబ�� ��Õ చూసుk &)i అత
 ���Yంటu 
.ె�దు. ��Õ ఇక4�ే క
�ిSాk డ@. ఆ�Tన 2ార,=  త{డ@Sాk డ@, ఆ�[ౖ �ౖెÌవD 2^టM2N దగj�T2E³= aె/H a)ప#.)డ@. ఏద&)i ఇ��k  
�సుక-ంటBడ@, ల�కPQ.ే ల�దు. ఏnrc&) ఇవ�కPQ/&) అ�ే నవ#� అత
 మGఖంల%. ఆ నవ#�ల% .. ఏ�ో 
జ¹|. అత
2N అ&8క ల%2ాల-ంటBయf? 7ాటMల% ఏం aేసుk ంటB�ో .. ఇలf�Y 2ార,=  త{డ@సుk ంటB�), ఇంత ఆ�Tk�ానూ 
నవ#�.)�)? 

���� ల�ౖg ప��ం��. హ�)0���ా 0ం�ో ��ంr గ=Ó కంPాDg � ంg నుం�� ఐదు ర±Pాయల &)ణ×ం ��ి అత
2^సూk  2ార, 
మGందు2^ క��|ంa)ను. అపLటM2Y 7'నకనుం�� ఒకటË�ండ@ vరను= . 2ార, కదుల-త{ంద
 7'న2^4 జరగటం.�, &)ణ×ం 
అందు2;ల�కPQయfడతను. 2^ంద ప��PQ/ం��. ఇంటD �[º� �)ట6సూk  �TయD వÉH nర�D ల% చూ��k  ఆ క-��ా డ@ 2^ంద23ం�T 
&)ణ×ం ఏర,2;వటం క
�ింrం��. ఏం పడ@ంట\ం�� - ఇక4డ అaౖెc.ే అక4డ బØమfA, అక4డ అaౖెc.ే ఇక4డ బØమfA? 

'aెపLం��. అa)c, బØమfA?' 

'బØమA' 

'ఆల�ౖÌg.. చూ�)� ం ఏం ప��ం�ో.. కం��ా g`, బØ��A. ఇలf టB 78��k  బØమA పడటB
2^ ఎంత అవ2ాశమGం�ో, అచుc 
పడటB
2N అం.ే అవ2ాశమGం��. ఫ|తం మfత�ం ఒ2Y ఒకటM - ఐ.ే అచుc, ల�కPQ.ే బØమA. అవ#&)?' 

'అం.ే క�) మ�T' 

'ఒక78ళ అచుc, బØమA �Eండూ ప��.ే?' 

'అ�ెలf SాధHం �)కCD?' 

'SాధH�� .. బహÁళ ప�పంa)ల �ి�)� ంతం ప�2ారం' 

'అ�ేం �ి�)� ంతం! ' 

'� ® వD �~ Ú ఇంటD �[�ట6ష� - ఎ� డబ�= Ûఐ. �)
 ప�2ారం, &)ణ×ం �ాల%= 2^ ల�rన ºణంల% మనమGనi ఈ ప�పంచం 
లfంటM�ే మ�� ప�పంచం ప#డ@త{ం��. ఆ �Eం�ో ప�పంచంల%నూ మనం ఉంటBం - ఇ�ే గ��ల%, ఇ�ే సంBషణ aేసూk . .ే�) 
అలf=  అందుల% టB ఫ|తం బØమA 2ాక-ం�) అచుc వసుk ం��' 

'!!' 



'ఒకటMక&)i ఎక-4వ ఫ|.)ల�aేc సంBవHత ఉనi ఏ సంఘటన జ�T�T&) అప>డ@ మ�T
i 23తk  ప�పంa)ల- 
ప#ట\C 23Sాk /. ఒ2;4 ప�పంచంల% ఒ2;4 ఫ|తం aÝప>న అ
i ర2ాల ఫ|.)లs ఎక4�ో ఒక a¦ట వSాk /. 7ాటMల% 
మనం ఏ ఫ|.)
i చూSాk మ&8�� మనం ఉనi ప�పంచం  ద ఆ�)రప�� ఉంట\ం��' 

'గందర��ళం�ా ఉం��. �[ౖ�` �ిº� కథ 0ంట\నiట\= ం��' 

'�ిº� 2ాదు. �ిసల- �[ౖ&8`. సూపD �ిC ßంe _�య�� ��ర, 0&)i�ా?' 

'??' 

'అ/.ే 0వ�ాల%= 23దు� ల�. Pా/ంట6nటంట6, మనం �సుక-&8 ప�y 
రàయమ� 23తk  0mా�ల ప#ట\C క2^ �)�T �సుk ం��. 
�ింప#� �ా aెPాLలంట6, సంBవHత ఉనiవ®i సంభ0Sాk / - ఒ2;4టÃ ఒ2;4 0శ�ంల%. Pారల� 
య�
వ�E` ఉ&)iయ&8 7ాదన2^ mాసk Ì78తkల ఆwదం �ా&)� నూ �[ర,గGత{ం��. 7ాటM ఉ
2^ గG�Tంrన ఆ�)�ాల�ౖ.ే 
ఇం2ా ఏ  �ొరకల�దను2;ం�� ..' 

ఆ�)�ాల ఆస�ా ల�
�ే �ే®i నమAకsడ�)? మ�T మత 0mా�Sాల మfట6nటM? మ.)ల ప#&)�� ఏ mాసk Ì 
ప��º2N 
లబడ
 ప#�ాతన 0mా�Sాల��ా. 78ల సంవత`�ాల-�ా వందల 2;ట=  మం�� నnAన 0mా�Sాల
iటÃi 
ఆ�)�ాల�= వ
 23ట6Cయగలమf? గG��~�ా �ేవ#�� ఉ
2^
 నమAటB
2^ ల�
 సమసH �[ౖంటM�ిW _�య��ల
 నమAటB
2^ 
మfత�ం �ే
2^? మ�CవD` _�య��
 అం��క�TంచటB
2^, నమAటB
2^ అంతక&)i ఎక-4వ తర4ం అవసరం పడల�దు &)క-.  

(8:00 AM) 

టB� �ిW జ¹�. మGం�ెక4�ో యf2^`�ెంట/ందట. ఎవ�� క-��ా డ@, ఫ#g బz�T~ంe aేసూk  జ¹�T బసు` 2^ంద ప�)~ డట. ఇప>�ే 
అంబGల��` 7'³=ం�� �[ౖరను=  w�Tంచుక-ంట]. �ెబÂల- బB�ా&8 త�Tలfయట. ఉంటB�ో PQ.)�ో.  

Páదు� టM కల మ<= గG��k rcం��. ఎవ�� అతను! ఏ�ో �[n|యf�TటÃ. ఏnట��? ఇంత2N సమయf
2Y బ��W 23టBC &) ల�క 
ఆలసHమ/ం�)? యf2^`�ెంట/.ే .. ఉ&)i�), PQయf�)? 

PQవటం అంట6 .. మనం తపL nగ.) అం.) ఉండటం అ
 ఎక4�ో చ��0న జ¹â పకం.  

మ
ãి.� Pాట6 అత
 జ¹â ప2ాలs గyంr PQ.)యf? ఒక ½0త 2ాలంల% అతను సంPా��ంrన 0జ¹â నమం.) అత
.�ట6 
న¿ంrPQత{ం�)?  

2ాదనుక-ంటB. 23
i ర2ాల పäల- å.)2ాలంల% 78లf�� � ¤ళ=  అవతల-నi ప��ేmాల2^ వలస PQ.)యట. .)మG 
జనAల% ఎప>డూ 7'³= ఎరగ
 ఆ P�ా ం.)
2^ అ0 అంత .ే|�ాj  ఎలf ఎ�T�Eళ=గల-గG.)� .ెల-సుక-నiప>డ@ 
ఆశcరH���ిం��. ఆ పæ� జ¹y, ఆ P�ా ం.)
2^ సంబం��ంrన తమ జ¹â ప2ా
i భద�ం�ా జనుHవ#ల �)��ా తమ త�ా�y 
త�ా
2^ aేర78సుk ందట! ఈ జ¹â ప2ాల బ��� అ&8�ే �)�T�� ½వ ప�Tణ)మ �ి�)� ం.)
2^ ప#&)��. P�ా ణGల®i తమ ½0త 



2ాలంల% &8ర,cక-నi అy మGఖH� ¤న జ¹â &)
i జనుHవ#ల%=  Páందుపరr త�ా�y త�ాలక- బ��� aేSాk /. అ�� 
ప
గట\C క- aే�� ప
 2ాకPQ/&), అదలf జ�T�TPQత{ందం.ే. 2ాబటMC , జ¹â ప2ాల- గyంచవ#. అంట6 - మరణం అ&8�� ఏ 
½02N అంతం 2ాదు. అ/&) �)
 గG�Tంr ఎందుకంత భయం? 

vర� wగటం.� ఆల%చనలక- అడ@~ కటC ప��ం��. టB� �ిW జ¹� 2^=యD ఐనట\= ం��. 7ాహ&)ల- � |=�ా 
కదుల-త{&)i/. &8నూ కదలబzత{ండ�ా, &) 2ార, 7'నకనుం�� క-�� 7'ౖప#�ా దూసు23rcం�ో సూ4టÃ. ననుi 
కదలమనiట\=  vర� 23టMCం�� ఆ సూ4టÃ నడ@ప#త{నi సుంద�ాం�Y. �Yర,=  మfర,సూk  ఆ� 2Y�ి చూmాను. �çల�Ag 
ల�క-ం�) ట]�లD` న����7ాళ=
 చూ��k  &)క- మfమ�ల-�ా&'ౖ.ే r�ా2Yసుk ం��. ఈ� 
 చూ��k  మfత�ం ఆనంద���ిం��. 
అం�)
i చూ��k  క|�Y ఆనందం.  

&8నలf �EపL 7ాలcక-ం�) చూసుk ండ�ా&8 సూ4టÃ సుంద�T &)2Y�ి చూ�ిం��. చూడ�ా&8 న0�ం��. న7ా�క తల 
yప>2;ల�దు; త�ేకం�ా న&8i చూ�ిం��. అలf�Y చూసూk  &) 2ార, �)ట6�ి మGందుక- Sా�TPQ/ం��. ఆ చూప#ల% .. అ�ే 
Bవం. �Eండ@ &'లల%=  &)క- పల-మfర,=  23తk7ా�T.� ఎదు�E¥న అనుభవం .... ఇప>డ@ మ��Sా�T ఎదుర/ం��.  

ఆ�  కళ=ల% ననుi గGర,k  పటMCన Bవం - �ేజ¹వÉ. 

'�ేజ¹వÉ అ&8�� అంద�T2N ఎప>�ో ఒకప>డ@, 23ంద�T2^ తరచూ ఎదుర/ÀH�ే.  ��క4�Y అనుభ0ంaే ప�T�ి£y 2ాద��' 

'అ�� కలగటB
2^ 2ారణం?’ 

'� దడ@ aే�� మfయ. ఆ ప��ేmాల2^  ర, 
జం�ా&8 ఎప>�ో - ఉ�)హరణ2^, బB�ా rనiప>డ@ - 7'³= ఉం�ొచుc. అ/.ే 
7ాటM గG�Tంr గGర,k �[ట\C 2;7ా|`నంత 0mèషం ఏ�o ల�కPQవటం.�   � దడ@ 7ాటM
 ఏ మfర, మ�ల Sáర,గGల%= 2; 
.����ి ఉం�ొచుc. ఇప>డ@  ర, మ<= అక4��2E³=నప>డ@ ఆ జ¹â ప2ాల� బయటM2^ ��ి ఉం�ొచుc. ఇ�ొక 0వరణ' 

'అంట6, ఇం23క 0వరణ కs�) ఉం�)?' 

‘ఉం��. ఎ� డబ�= Ûఐ ప�2ారం మన2^ అ&8క నకళ¾=  ఉంటBయనుక-&)iం క�). 7ాట
iటM � దళÄ=  అనుసం�)న� ¤ 
ఉంటBయ&8�� ఓ ప�yPాదన. అ�ే 
జ� ¤.ే, ఏ�ో ఓ సమfంతర 0శ�ంల%   నకళ=ల% ఒకర, చూ�� ప��ేmాలs, అత
  
జ¹â ప2ాలs   � దడ@ Páరల%= 2^ �W అవ�చుc. 23
iSార,=  23తk  ప��ేmాల®, మనుష{ల® చూ�ినప>డ@ క|�Y 
�[n|యD �ీ|ంe 2^ 2ారణం ఇ�ే 2ావచుc. �ేజ¹వÉ2^ ఇ�ొక 0వరణ' 

మ�Y�ో ప�పంచంల% సూ4టÃ సుంద�T నకళ=ల% ఒకటM &) నకళ=ల% ఒక�Ti క|�ిందనi మfట. &8ను ఆ� 2^ �[n|యD �ా 
అ
�ించటB
2^ అ�o 2ారణం! ఆ ల%కంల% 7ా³=ద�ర± ఒక�T23కర, ఏమయGHంటBర, …. ���nక-లf?  
 
ఆ ఊహ2^ న7Í�rcం��. అంతల% &) గమHSా£ నమ� వrcం��. 
 
(8:21 AM) 



 
v�ిLట� యféౖ గజ¹ల దూరంల% ఉండ�ా వrcం�) ఆల%చన. కలల% యf2^`�ెంట/ం�� v�ిLట� ఎదుర,�ా. 
ఎందు2E¥&) మంr��, ఇక4�ే PాD4 aే�ి న��r 7'³.ే?  
 
��డ@~ 7ార�ా 2ా�ా�ి 2^ంద2^ ���ాను. లfW aేసూk  టËౖ� చూసుక-&)iను. ఇం2ా .ÒnA�� 
n"ాల� ఉం��. ఇ�ే ఆఖ�T 
�[ష�. ఉదయం ఎ
n��2^ ఒక Sా= g, ఎ
n��నiర2^ మ��క Sా= g ఉ&)iయంట6 ఈ టËౖ� ఎంచుక-&)iను. ఈ ��జY7ê 
టËసుC ల- aే�ి అవసర� ¤.ే మందుల� �ా�ిSాk న&)iడ@ - ���[�ష� తగjటB
2N …. 
ద� పటCటB
2N. 
 

ద� .. కల .. కలల% .ెర,చుక-నi 2^టM2N .. &) మ�� ప�పంa)
2.̂ అందుల% &8ను 2ార, నడ@ప#త{&)iను. v�ిLట� 
నుం�� బయటM23సుk &)iను. �[� lQ� w�Tం��. 2ార,2Eవ�� అ�ొ~ a)cర,. బలం�ా బ��W &�2ా4ను ..  
 
v�ిLట� �Yట\ల%2^ అడ@గG �[డ@త¡, జనవ�T ఉదయప# చ| 2ాచు2;టB
2^ ల�దD జ¹2Eg జYబGల%=  aేత{ల- 
�[ట\C 2;బzత{ండ�ా గG��k rcంద��. అత
2^ సంబం��ంrన�)
i �ే&¯i చూ�ిన �ీ|ంe. &8 .Òడ@క-4న జ¹2Eg, ఇ�ే జ¹2Eg.  
 
� ర,ప# � �T�ిం��. 2ార,2^ అడ~ం ప��ం�� ఎవ�� 2ాదు, &8&8!! 
 
'మనం �సుక-&8 ప�y 
రàయమ� 23
i 23తk  0mా�ల ప#ట\C క2^ �)�T �సుk ం��' 
 
�ె�ిష�`, �ె�ిష�` ..  
 
ఊ�Tసలf�� �సుక-నi 
రàయం - ఈ ��1 ఎ
n��2^ బదుల- ఎ
n��నiర2^ అPా/ంg � ంg �సు2;7ాలనi��.  
 
మ�� ప�పంచంల% &8ను ఎ
n��ంటM2Y �)కCD దగj�T2E³= ఇప>డ@ y�T��సుk &)i&)?  
 
²టC²దటM �[ష&¯=  �)కCD aె�ిLం�� గG��k rcం�� చప>న. 
 
‘కలల%  �Y�ో ప
 aేసుk నiట\=  చూmారను2;ం��; 
జ¹
2^  ర, చూసుk ం�� nమA|i 2ాదు -  క-నi 78ల23�o�  
నకళ=ల% ఒక�)
i. అంట6,  ర, కల అనుక-&8��   నకళ=ల% ఒకత
 ��నచరH. అత
2^ 
జమ/ం�ే  క- 
కల/Hం��’ 
 
అంట6 .. కలల% 2ార, నడ@ప#త{ం�� &8ను 2ాదు, &) నకల-! 
 
rనi�ా ²దల�ౖన అనుమfనం. Êe Sా పÊ� ల% మGక4ల- 7ాటంతట78 ఓ a¦ట aేర,త{నiట\=  …. అం�)2ా అసLషCం�ా 
Sా�Tన ఆల%చనల- 78గం�ా ఓ ర±ప# ��దు� 2;&)రంÏంa)/. 
 
సమfంతర �Yఖల- క|�� అవ2ాశం ఉనiప>డ@ సమfంతర 0mా�ల- ¢�23&8 అవ2ాశమ� ఉం�)|�ా! ఆ ల%కం ఈ ల%కం.� 
¢�23ంట6? ఆ &8ను ఈ &)క- ఎదుర, ప��.ే?  
 



ºణ2ాలం &) బGర� y�T�Tం��. అర�మ/ÇH 2ా
 అ�మయం. &) నకల- ననుi ¢�23నట�� &8ను చూmా&)? అ�ెలf 
SాధHం? &8&) కలగనi�� మ�డ@ గంటల 2^�తం. అక4డ అ�� ఆల���� జ�T�TPQ/ం��, ఇక4డ ఇం2ా జరగల�దు!  
 
ఎక4�ో ల�క4 .ేలటం ల�దు .. అంతల%&8 7'|�Tంద��.  
 
కలల% .. బ��W 7'యH�ా&8 � లక-వ వaేc�ిం�� &)క-. త�ా�.ేమ/ం�ో &8ను చూడల�దు. ఆ త�ా�త యf2^`�ెంg 
అ/.ే �T/.ే �)
2; అర ºణమ&)i టËౖమGం��. 
 
‘ఒ2;4 0శ�ంల%నూ 2ాలం ఒ2;4 78గం.� నడవచుc. ఒక a¦ట ºణం మ��a¦ట యGగం 2ావచుc’ 
 
అరºణం ఈ¼ ఈక�� ట\ మ�డ@ గంటల-. 
 
పÊ� పÉరk/ం��. 
 
�)ng. ఇపLటM�)2ా ఇ�ెందుక- తటCల�దు? 
 
అంతల% .... aెవ#ల- rల-= ల-ప�ే శబ�ం. ఆల%చనల%=  ప�� తల�ంచుక-
 నడ@సుk నi7ా��
, కం�ార,�ా తల�yk  
చూడబzయfను. అపLటM2Y ఆలసHమ/ం��. 2Nచుమంట] పడ~  బ��క-ల-. &) 2ార, లfంటM 2ా�Y …. �ాల%= నుం�� ఊ��పడ~ట\=  
78గం�ా వrc ¢�23ం��.   

జర,గGత{ం�� అర�ం 2ాకమGం�ే ఆరడ@గGల �[ౖ�ా �ాల%=  ఉ&)iను. తల2^ందుల-�ా 2^ం��23సుk ండ�ా అర�మ/ం�� - ఇక4డ 
nగలబz/À��క &) జ¹â ప2ాల�న
. �ేవ#డ@ గG��k a)cడ@, 2ా® 78డ@2;7ాల
�ించల�దు - ఆయన ల�క4ల- 78రనi 
గ���ంప#.�&8w.  

ఆ ºణం .. వళ¾=  .ే|క/ం��, మనసు Bరమ/ం��. అ/&) 0ంత�ా ఆ ºణం .. భయం�ా అ
�ించల�దు,  బBధ�ానూ 
అ
�ించల�దు. బBదరబం�oల�� గGర,k క- �ాల�దు. త�ా�.ేnట&8 ఆల%చన ల�దు. ½0తం ఇంతటM.� మG�T�ిPQల�దు. బ�y2^ 
ఉండట�� మGఖHం, ఎక4డ@ంటBననi�� 2ాదు. ఎక4�ో ఓ a¦ట &8నుంటBన&8 Bవన .. అ�� .ెrcన ప�mాంతత 
ఆవ�Tసుk ండ�ా - ఆ ��1 జ�T�Tనవ®i ఒక4 |పkల% &) మ��ల% � ��లf/.   

ఈ ప�పంచంల% &)క�ే ఆఖ�T జ¹â ë…. 

(THE END) 


