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అనుసం³0ం_ పం_ం1Ouలు. కళు,. Ùùలు, చర„ం, ముకుs, Fలుక …. ఇ= శžరం' ఒ5s •గం HD> ఒ5s ¶%నం మనS కలుగుతుం1.

ఆu •Jలు FÜవ$వసµ HD> సదరు సNl>0G 8దడుS _ర op˜. H0G 8దడు )Oeæ _† శžరం ఎ= పOBస¦ం1ంl' 0రÞ˜సుం1.
p
1979' –కg• ‰ంజÉ® ¬‰° అ6 ¢స& తp ;0S సంబంÐంŽన ఓ @·»0G క0ºRgడు. అ•ంటంÄ, శžరం ±కVంŽన ఇం1Oయ¶%నం 8దడు
ÝDకVంŽ, BVÇ శžరం ఎ= పOBస¦ం1ంl' «¬య'±సVS కAసం అర[ణం గడుసుం1'
p
'అర¤ం 2/దు'
'ఐ¨ …కు ïHహరణంJ Ùబు^. ఇ1 Bంటూ @నంš' అంటూ êO°ëŠ నుంš ఓ ఆàŠ అందుకు0 8రు¥= F Tౖ¥ @†>డు. సూfJ F
ముఖ…„దS దూసుqŽMంద1. మi ¬పp' అ1 F ము(0G పచMš _సుందనJ
p
F Ù˜$ =ఘవంJ H0G ఒš†పfgం1.

'గు½ V~.r¯æ. l= చురుJx క1=రు. కNంØ ª[ణ ఊVb`/దు' అంటూ }O~స• వŽM మó. తన ïð' కూరుMFGడు. 'h²F …ద పడ—

Tలుతురు అకsšనుంš 8దడు'S _రR0S, 8దడు H0G దృశ$ంJ NరMR0” మధ$ కAసం అర[ణం గడుసుం1.
p
మi= Ù)¦లంÄ, 6ను
ఆàŠ @†Vన అర[û0S 2A అ1 …రు చూడ/రు' అFGడు ïð' సరుకుంటూ.
©
'అ˜¨?'
'6ను @†Vన J0S, ఆ '‚ ఆàŠ … ము(0S తÇలుం–¬. 2A తగ/.దు. …రు సVJ సమu0S H0G పÄgసుకుFGరు. అంÄ, 6ను ఆàŠ
@†Vన @షయం «dకముం• … శžరం H0G ఎదుis–0S †ద¤8`
ౖ ˜ం1'
'అ*= oధ$ం!?!'
'ఎ=గంÄ .... అర[ణం త>Dత ఏం జరగ¹తుంW … 8దడు ముం• గOÍంŽం1 2బfg. అంÄ అ1 భ@ష$తు'S
p
•ంÇచూ†ందనG Nట. అందుb
…రు అర[ణం ఆలస$ంJ 2కుం–, 6ను ఆàŠ @†Vన Tంట6 VuÏg 2గ¬Jరు. ఇ1 మనందV 8దళూ. _± Nయ. మనం ;0S ఎంతJ
అలjటుపš`uమంÄ, ఇ1= జరుగుతుందనG ఊ+ నమ„శక$ంJ అ0àంచదు'

ఈ @షయం ఇంrవరFG Ùö¨ qfg)•±jš6ã. 2A 8దడు ప0äరు గుVంŽ పOపంచం' అందVకFG ఎకుsవ «¬†న వ$Sp Tల.šం_ @·షం
నమ„కతప¦దు. ఐ¨ ఒకf NతOం Fకర¤ం 2/దు. అ• అšJను.

'భ@ష$తు'S
p
చూటgం ఎ= oధ$ం? భ@ష$తుp ఇం2 జరగ/దుJ'
'అ1 అందరూ అనుకు61. 0¶0S భూత, భ@ష$,, వరpNన 2=ల6@ @š@šJ /ù. అవAG మనుషులు తమ Tసులు´టు 5సం సృƒgంచుకునG
పHలు NతOé. ఉనG1 ఒకÄ 2లం'
'ఏÉట1?'
'గతం'
'??'

'అùను. జరJ¬¯ం1, జVw అవ2శం ఉనG1 Ñతpం ఇప¦fb జVÇ`˜ం1. అదం^ మన దృƒg' ఇం2 పడ/దం¨. మనం ఇప¦fb గమ0ంŽన1
గతం. పOసుతం
p గమ0సునG1
p
వరpNనం. ఇం2 గమ0ంచ01 భ@ష$తు.p దR¯Š'

'అంÄ .... భ@ష$తుp కూ– ఇప¦fb జVÇ`˜ం1 2A అ1 మనSం2 అనుభవం'S >/దంRరు'
'àOeౖ d. ఐ¨, ఈ భ@ష$తp61 ఒకf 2దు. q0G వందల భ@ష$తులుంR˜.
p
వరpNనం' మనం ఏం _సుFGమ6H0Gబfg
p
ఆ వంద=1 భ@ష$తు'.
p
ఏW ఒకf మన అనుభవం'qసుం1.
p
అ• మన గతంJ Nరుతుం1'

'ఒకfకFG ఎకుsవ భ@ష$తులంÄ
p
.... ముం•ం జరగ¹తుంW «¬±p H0G NరుMకు6 అవ2శం ఉందనG Nట'
'అùను. ఇంHక జVÇంద•. 6ను ఆàŠ @సర–0S అర[ణం ముం• … 8దడు H0G చూడగ¬Çం1. అందువ/. ఆàŠ … ముఖ…„ద 2కుం–
_B' పšం1. /క`¨ H0S వ$B•కంJ జVగుంm1'

'´J6 ఉం1దం^. ఇంత” 8దడు అర[ణం త>D¨ం జరుగుతుంW ముం• ఎ= ప†గటgగలుగుతుం1?'
'ఆ సNlరమం^ 8దడు'6 ఉంటుం1. గతం ఎ=øౖ¨ 8దడు }ర'. ఓ ¶%పకంJ బంÐంచబš ఉంటుంW, మనకునG వంద=1 భ@ష$తులు
p

కూ– అ=w ¶%ప2లుJ 8దడు'6 భదOంJ ఉంR˜. 2క`¨, మనS గతం NతOé గురుంటుం1.
p
భ@ష$తు/Ô
p
గురుండù.
p
మన వరpNF0S
తÇన భ@ష$తు0
p ఎంచుకు0 ఆ ¶%ప2ల0 ఓ అర[ణం ముం• త@D ä± శSp మన 8దళ.కుం1. అంతకు ÉంŽ ముందుrళ.గ¬Ç¨ ఎ= ఉంటుంద6
ఊహ F పV‡ధనS ¥F1'
'అంÄ?'
'భ@ష$తు'S
p
మVంత 'తుJ •ంÇచూ± పద¤B క0ºటgటం ఆ పV‡ధన ల[$ం. అందు' 6ను @జయం oÐంlను కూ–'

'కంJOచు$/ష®¯', Ù)¦6 2A F òంతు' నమ„కం ధD0ంచ/దు. అHయన గమ0ంlడు.
'…రు నము„తునGటు. /రు. ఉండంš …S¥¦m çã ఇopను' అంటూ ననుG ïð'ంŽ /Ž 0లబడమ0 eౖగ _¢డు. ఆయన Ùà¦నÄ. _¢ను.
'qంÙం V=Ï¯ అవంš. కళు. మూసుకు0 ఓ 0Éషం ¢Dస Õ¬M వదలంš' అంటూ నˆG పO¨$క8ౖన భంÇమ' 0ల‰Rgడు. ఆ త>Dత F Ù@' ఓ
}డుJf jక$ం Ù)¦డు. '… 8దడు }ర'. 0HOణంJ ఉనG భ@ష$తుp ¶%ప2ల0 T¬Sä± ðరు„= ఇ1. ;0G ఏ2గOత\ ప•ప• మననం
_సు5ంš. అ¥¦డు …కు … భ@ష$తుp ìచVసుం1'
p
అFGడు.

Fకు న.DŽMం1. 'ఇ1 eౖ®¯ పOÈగం= /దు. ఒంf2¬ …ద 0లబš తపసు¯ _సునGట
p
ుం1'
.
అFGను నjD¥కుంటూ, కళు. «రవకుం–6.
'ఓ దశ Hf`uక ఆ hంf” ºద©J ¨– /దు/. Ùà¦ం1 Ùయ$ంš' అFG–యన ఆ¶%àసునGట
p
ు..
****

6ను మó. కళు. «V_సVS ïð' కూరుM0 ఉFGను. ఆ †µB' ఎంత±¥FGˆ, ïð'S ఎ= వlMˆ గురు>/దు.
p
క/.దురుJ }O~స• ముఖం
కనబšం1.

'ఎంత±ప˜ం1?', అFGను అi¤Sp'.
'ఎం\ ±ºకsడ. ఒకs 0Éషం '‚. Ù)¦ను కH, ఈ పOÈగం ఇం2 •¬దశ'6 ఉం1. పOసు^0S
p
…రు T¬Säయగ¬w1 … ...'
'.... ŽటgŽవV ¶%పకం' ఆయన j2$0G 6ను ÷Vp _¢ను.
'అùను. … కళు. చూ± ŽవV దృశ$మనG Nట. … ¡@తం' ఆఖV ఘటgం. ఇంత” ఏం చూ¢రు?'
'ననుG ఉV äయటం', 8¬.J Ù)¦ను. ఇం2 కళ.ముం• 8దులుతుంH దృశ$ం. F 6>0G చ1@ @0àంచటం, త>Dత ము(0S ముసుw† ఉV^డు
öÇంచటం, 2ళ. Sంద Ùకs పకsS •లగటం, 8డ @VÇన శబ©ం. అం^ 0Éషం '‚.

F ముఖ…„ద Ùమటలు పRg˜. వళ.ం^ వణుకు. అంత ఏÝ' కూ– ఉకs`తJ అ0àంŽం1. 8డ' Àౖ వదులు_¢ను.
'భయపడకంš. …రు చూ±¢రు 2బfg అ1 జరగకుం– తà¦ంచు5వŽMక', అనునయంJ Ù)¦డు }O~స•.
Fకు వణుSం2 తగx/దు. /Ž Ž>Jx గ1' పlరు. _యటం Ñదలు ºRgను. Àౖ 8డనుంš ఊšపš _B'qŽM ÇరÇ> Bరుగుతుం1. బురO'
ఆ'చనలు ÇంÇ>లు BరుగుతుFG˜. ఇం2 ఏ మూ' అపనమ„కం. 6ను చూ†ం1 0జéF?

'చూ¢రుJ. ఎ=ంf పVక>లు అవసరం /0 పOSOయ. ¥>తన 2లం' ;6G 1వ$దృƒg అ6jళు.. ;02sసp పదును‰fg భ@ష$తు0
p మVంత @వరంJ

చూడగ¬Ç¨, అ¥¦డ1 •శభదOతS ప0q_M అదుÖత8ౖన ఆయుధమùతుం1. భ@ష$తు'
p జరగ¹a 6>లు ముం• స@వరంJ «లుసుకు0 ఆపటం
oధ$మùతుం1. ఇంrంత.. మ# ఐ¨ hండు మూmళు. lలు', ïð' కూరుM0 ఆనందంJ Ù¥¦కు`తుFGడు }O~స•.
6Fయన NటలS అడు— తÇ=ను.
'}O~స•. ఇంత” …రు … భ@ష$తు'S
p
చూ¢>?'
'అþ5•¯. చూడకుం– ఎ= ఉంR?'
'ఏం కనబšం1?'
'F ŽవV [ûలు ... ఎవi Tనకనుంš F òంతు నులుముతుFGరు. ఊà>డక ఉSsVöSsరùతుFGను. ÇంÚకుంటుFGను. కళ. ముందు ఈ గ1
ÇరÇ> Bరుగుతుం1. 0Éషం )టు అ• దృశ$ం. ఆ త>Dత కళ.' 8రు¥లు 8V¢˜. అం^ నల.J NV`˜ం1. అం¨'

F కళు. ºద©వu$˜. అపనమ„కం మటుNయమ˜ం1. N ఇద©V భ@ష$తులూ
p
ఒకH0\ ఒకf ముšపš ఉFG˜. ఐ¨ ఆ @షయం Fకు
NతOé «లుసు, }O~స•S «dదు. ఇద©రం ఒb భ@ష$తుp చూ¢మంÄ - ఇ1 కŽMతంJ 0జé.

త[ణం 66ం Ùu$' ¹ధపšం1. తలBà¦ }O~స•b† చూ¢ను. ïð' అటుBVÇ కూరుM0 ఉFG–యన. ననుG గమ0ం_ †µB' /డు. ఇం2
Ù¥¦కు`తుFGడు, '•¥ ºOæ…° త>Dత ఈ ðరు„=0 భదOంJ పOభు^D0S అంద'opను. అంH2 6ను ×మంJ ఉండటం అత$వసరం. అందుb

Éమ„¬G à¬àంlను'.
'ఈ ðరు„= ఇంrవVకFG Ù)¦>?', ఆతుత
O ధD0ంచకుం– ¶గOతpపడుతూ అšJను.
'/దు. ఇ¥¦డు …కు Ù‚¦వరకూ అసd పV‡ధన గుVంŽ కూ– ఎవV” «dదు', }O~స• TనSs BVÇ చూడకుం–6 Ù)¦డు.
lలు. F2sవల†ం1 అ•. Tంట6 8రు¥= ముందుqంJను. ¬పp)టు' F _B'0 Àౖ }O~స• 8డచుటూg öగుసుకుం1. వణుకుతునG _తు'.S
బలమం^ «చుMకుంటూ õనంJ ఉచుM öÇంచoJను. 2±¥ ÇంÚకుFGక, F బలం ముందు ఆయన వృద¤•హం ఓš`˜ం1. మూm 0É»'.
అం^ ముÇ†`˜ం1. ఆయన )Oణం `˜ంద0 0>¤VంచుకుFGక ˆరు @à¦ Ù@' Ù)¦ను, 'ož }O~స•. F 6రéÉý Ùప¦/దు కదూ. అ1,
•శWOహం. Éమ„¬G చంàనందుకు F …ద ãàన అ¼Èగం'.
F వంý. వణుకు తÇx`˜ం1. గుంç కుదుటపšం1.
****

ఆ భవనం అÇG”లలS ఆŒతùతుం1. 6ను H0 ముందునG ‰ం0 …ద కూరుM0 ఉFGను. 'పల }O~స• •హం, H0\ )Ä ఆయన పV‡ధనS

సంబంÐంŽన o•³>లAG బూš*ౖ`u˜. దూరంJ eకూ$V² jహనం eౖర® ãÇంచుకుంటూ ఇÄ వసుం1.
p
~ౖ• అ=•„ ప0Ùయ$కుం– _†
భవనం' ఉనGవAG తగల‰Äg¢క 66 jళ.S Ë® _¢ను.

భ@ష$ దర$న పOSOయ మంŽjళ. _తు'.6 ఎల.2లమూ రహస$ంJ ఉంm అవ2శం /దు. అ1 అందV” అందు´టు'S వŽMనFడు పOపంచం ఈ NతOం
×మంJ కూ– ఉండదు. ఒక ãస2V ogÏ¹Oక• ;0G jడుకు0 పOపంచ ఆV¤కవ$వసµల0G²G అత=కుతలం Ù1$చుM. ఓ దగు=Ö¡

>జ”యFయకుడు ;0\ పOత$రుల
¤ )Oûలు ä1చుM. ఓ äవOj1 ;0 oయం\ ఎప¦f” పటుబడకుం–
g
తà¦ంచుకు BరòచుM. ;0వల. ఒVw

=•లకFG జVw న»g/ ÉనG. అందుb ఈ పOSOయ Tలుగు'S >కూడదు. ఆ సంగB }O~స•S @వVంŽF ఉపÈగం ఉండదు. ఇంత ”లక పV‡ధF
ఫ¬^0G Fవంf అపVŽతుšS Tల.šంŽన మ0ƒ0 నమ„టం ఎ=? అందుb ఆయ0G తుదముfgంచటం Éన# HV/క`˜ం1. ఇ¥¦– ðరు„=
«¬†న వ$Sp ఒకm ÉÇలుFGడు - 66. 6ను ఎకుsవ2లం బBకుంÄ ఆ ðరు„= అవస>05, oD>¤05 బయటºÿgచుM. 2బfg 6నూ Ô¿ౖనంత

తDరJ అంత8ౖ`j¬. ఆత„హత$ అంత ¨¬2sదు. ఇక ÉÇ¬న HV, 2ంÇ`వటం. 2ంÇ`¨ F భ@ష$¨pంý Fకు «లుసు. అFGళూ. ఈ రహస$ం
F దగxర భదOంJ ఉంటుందనG @షయమూ «లుసు; 8ౖం½ žšం¾ పOSOయ\ ఇంట>w° _†F బయటపడనంత భదOంJ. ఎందుకంÄ, 8ౖం½ žšం¾S
2ంగ0 ఐదు ¢తం మం1' 6నూ ఒకš0.

eకూ$V² jహనం ఎదురుJ వŽM ఆÇం1. Jరులు
— తు)కులు ఎకుsºడుతూ ననుG చుటుముRg
g
రు. పOBఘfం_ ఉ•©శం Fకు /దు.
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