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అర&' ల(ౖన *ా+,-. అం�/ంచడం మన 23ర4య5ల-. �ా6�రణ��న 
�షయం. మంత8 9ాస: ;ంల< ఈ రహ�ా�ల>, �ాధ@� పదBతCల> DEప�ంDా 
ఈ@�టF-. గ5ర&వIలనుంJK LషC�ల-., *ా+,నుంJK *ా+, LషC�ల-. 
అందుతM@N వI@�OP. -ాQRపI నమSడం, నమSకUVవడం పకWన 
!"టF�  ఈ ఆ6���Sక రంగంల< 6��న జZ��రSంత8 తంత8 యంత8 
రంDాలల< -[�O నమS-ాల�, పI-ార\� ఇం-ా కధల� చూ��_ ం.  

సుమ�ర& ఐదు ద9ాబ3_ ల -.bంద�ం  @NటF-. ఉజd బeర&f  Uా9ాgత� 
ప8పంh��O ఉరib తలjD,ం ం�/. ఆంగ\ంల< అk+ాల� వర&: ల�-ారంDా 
*8ా Qి మధ�ల< ఒక Dా\ సు -ా� లmక @�ణnం -ా� వIంచుo�ర&. ��� 
pద కqసం నల>గ5ర& వ�క>: ల> చుటr�  కjచు� oేtకDా *Nళvw 
!"డo�ర&. �x� ��y+ా ల<-ా4త��న వ�క>: లoz సం23�ించ వచుgన� 
-[ంద+, నమSకం. ఇ�/ 23రత�ే9ా�O, మ�ర& మ�ల Dామ�ల� కjJ� b
hే+,ం�/. ఒక  నO సంఘటన ఇల� వIంట|ం�/. ఫto�ల>, �జd�జdల> 
�ై*ా6x@�ల>.  
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పల(\ టrర&. 
+ా�8 9 గంటల సమయం. ఆ గ�/ల< సుమ�ర& ఓ ప�/ మం�/ ��-ా 
వI@�Oర& - గ5ండ8ంDా కjచు�. *ా+,మధ�ల< ఒక !"ద_  hెకW బల\  
���pద అk+ాల> వI@�OP. అవIను, -ాదు అ� +ాQి వI@�OP. 

అం-�ల> కjJ� +ాQివI@�OP. మధ�ల� ఆ బల\ -. దగ�రDా నల>గ5ర& 
కjచు� వI@�Oర&. అందర& !"ద_లm వI@�Oర& !ిల\ల(వ+,� అకWJK-. 
+ా�వyర&. @�మS�/Dా -ార�కbమం �దల(ౖం�/. మధ�ల< వIనO 
!"��_ � కల>\  మ�సుక>� 6��నం hేQిం�/. ఆ�, పకW@N వIనO ఇం-� 
నల>గ5ర& ఆ చకW మధ�ల< ఉనO Dా\ సు pద *Nళvw సు�OతంDా 
వIంh�ర&. ఆ !"��_ � @�మS�/Dా !ిt ం�/ - మనుషCల� !ిల నట|\  
- "�ాyp! రంJK. @Nను !ిల>సు: @�Oను. ఈ Dా\ సుల<-. వ g మ� 
ప8శOల-. సమ�6�@�ల> hెప�ంJK. �మStO న�S �ళwంo� 
ఎకWJెకWJK�ంh� వh�gర&". అందర& ఆస-.:Dా చూసు: @�Oర&. ఆ� ఆ 
చుట|� పకWల !R+��OకగనO ఉUాసక>+ాల>. ఉజdబeర&f  వIప�D,ం  
ఆ పల(\ *ా+,-. సల�ల� '�ేవతల ��y+ా ' oెల>సుక>� స�యం 
hేసు: ం�/. ఉ తంDాను, ��ాyరBంDాను స�యం hేయటం వల\  
అంద+,-. D�రవంకjJ� వIం�/. �గ5డ�!"��wల D�డవల�ం , 
ప+,kఫto�ల ��-ా అందర& అడ�గ5o�ర&. ఐoే ఆ� ఎవ+, దగ�+ా 
ఏ� 4సు-�దు. -[ందర& ఈ బeర&f  pద-. చ�UVPన*ా+,� కjJ� 
!ిల>�ా: ర&. అ�/ ప8కృ� �ర&దBం అ�, మం �/ -ాద� ఆ� నమSకం. 
ఆ�� -�వలం తను న�Sన భగవంతCJK@N !ిల>సు: ం�/.  

"�ాyp ఎకWడ�@�Oర&? తyరDా రంJK. వQR:  య� 
చూ!ించంJK" అం�/ ఆ+,:Dా. Dా\ సు @�మS�/Dా కదలడం �దల>!"టF�ం�/ 
- ��నంతట అ�ే! అకWJK-. �దటF �ా+, వ gన *ార& ఆశgర�ం 
��చు-�లmక "ఓ !" అ� అ+,h�ర&. -[ందర& దండం !"ట|� క>ంట� -[ందర& 
ల(ంపల> *Nసుక>@�Oర&. అంతల< Dా\ సు 'య� ' అనO పదం pద-. 
*�t\ మ�w *�న-.W వ gం�/. చూసు: నO*ా+,ల< -[ంద+,-. అనుమ�నం 
లmకUVలmదు - *Nల>!"టF�న నల>గ5+,ల< ఎవ+E అ�/ 
కదుపIతC@�O+��న�!  

"�ాyp ఇకWJK-. వ gన ఈ దంపతCల ఇంట�\  -[ంత ధనం 
UVPం�/. ఎవర& 4�ా+E hెప�ంJK" అ� ఆ� అJKD,ం�/. Dా\ సు 
కదలడం �దల(ౖం�/ - -[ంద+,-. ఒళvw గగ5+��JK ం�/. ఒ-[WకW 
అkరం pద-. *�డ�తM ప��లj, *ా-ా�ల> ఇంD�\షCల< +ావడం 
�దలయ��P. వ���w ల(కWల మ��ా� ర& అంద+, ��క+ా�రBం 



oెనుD,ంh�ర&. "ఈయన 23+�� ఆ డబ5  4సుక>ం�/" అ�. ఆ 
వ gన ఆ�ా� 23ర� *NపIచూ�ాడ� - �జమ� అనOట|\ . ఆ� 
తలవ�!ిం�/, అంD�-ారంDా. ఇంతల< Dా\ సు మ�w పర&గ5 !"టF�ం�/. ఈ 
�ా+, అందరi ఊ!ి+,¢గబటF�  చూసు: @�Oర&.మ£\ oెల>గ5 అను*ాదం - 
"ఆ� ఆ డబ5  దు+,y��గం hెయలmదు, తt\ ఆ+EDా��-. *ాJKం�/. 
భర: �డo�ర� hెప�లmదు అంoే!".  

"ఇ�/ �జమ� అమ�S? " అ� అJKDార& ఉUాసక>+ాల>. ఆ�� 
అవIన�, ఇ�/ �జ��న� అంD�క+,ం ం�/. వ '@�యన కjJ� 
ఆనందంoz న*Ny�ాడ�. త+ాy� వ�-.: *�¤wUVPన దూడ గ5+,ం  
అడగJ��-. మ5ందు-. జ+,Dాడ�.  

-[�O నమS-ాల< మ+, అదు
త శక>: ల< oెtయదు -ా� 
చూJ�f �-. h�ల� బ3గ5ంట3P. ఏ శ-.: ఐ@� ల<-�ప-ారం జ+,D,oే ఇం-ా 
బ3గ5ంట|ం�/.  

ఉUాసక>ల-., 6��నం hేQR*ా+,-.  త8��న అనుభ*ాల> 
కల>గ5తCంట3P. �గ*ాQిష�ం, పతంజt �గసూo�8 ల�ం  @NటF 
��-ా అ@Nకమం�/ సదు� ర&వIల> �టF� గ5+,ం  మన-. hెUా�ర&. 
�ాధనల< మ5ందడ�గ5 *NQR-[�x_  ఈ అనుభ*ాల> చకWDా వIంట3Pట. 
ఒ-ాయన +E¥ పతంజt �గ సూo�8 లల< "���8" అ@N Qి�/Bpద 
6��నం hేQR*ార&ట. -[@�Oళw-. ఆయన-. ఒక  త8��న అనుభ�� 
�దల(ౖం�/ - 6��నం hేసు: నOప¦డల�\  ఎవ+E భ5జం pద hెP� 
*Nసు: నOట|\ . *ా+, గ5ర&వI Dా+,దగ�రక> *�¤w అJKDార&, ఏ�ట§ ఈ 
�ంo� అ�. ఆయన hెUా�ర&ట, "నువIy hెట|� -.ంద కjచు� 'QROహం' 
అ@N Qి�/B  pద ఏ-ాగత hేసు: @�OవIb . కనుక ఆ సరy *ా�ప:  శ-.: q 
భ5జం pద hెP� *NQి పలక+,�V: ం�/ అ�.  
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శ-.: Qి©� 
oెtయజ�సు: ంద� 9ా�ా: ¬ ల> hెపIతC@�OP. క>ండt� గ5+,ం  
hెUా�లంట� అ�ొక సమ5ద8�� అవIతCం�/. �గ శస: ;ం క>ండt� 
గ5+,ంhే hె!R� �షయ�ల� ఇల� క>\ ప: ంDా hెU«�చుg. ప8� ®వ 
+ాQిల<నూ ఒక �¯Kప:  U8ా ణ శ-.: వIంట|ం�/. అ�/ *�@�Oమ5క �దట 
మ�ల�6�ర చకbంల< ���8 ణ�� వIంట|ం�/. ®� వIనOత Qి:�� hే+� 
-[�x_  ఒ-[WకW చ-bా �O ��ట|క>� క>ండt� !"ౖనునO చ-bా లల<-. 
hేర&తCం�/ట. మ�ల�6�రం �ం  బయల>�ే+,న ®వన ప8య�ణం 
సహ�8ా రం దగ�ర అంతమవIతCం�/, మ��ి మq�ిDా అవIo�డ� 
అంట|@�OP *N��ల>. అధరyణ *Nదంల< ఎ@°O క>ండt� రహ�ా�ల> 
�ాధనల> కjJ� వI@�OPట. క>ండt� అ@N�/ ఒక సహజ శ-.: అ� 
�గ5ల> hెపIతC@�Oర&. ప8� మ��ిల<నూ, ప8� ®�ల<నూ ఇ�/ 
వIంట|ం�/ట. హఠ �గ మ�ర���న U8ా ణ�య�మం, ఆస@�ల ��y+ా 
-ాq లmక మ@° �గ��న 6��నం వల\ -ాq లmకUVoే మంoz8 Uాసన 
��y+ా �/వ�శ-.: అనుగ��O U«ం�/-ా� ఉనOత��న క>ండt� b
Qి©తCల� hేరవచుgనట. అందు-� లto�సహస8 @�మంల< hెపIo�ర&, 
"ఆజd²  చ-bా ంత+ాళ�ా©  ర&ద8గం6/ �2³�/�b ..."అ�. లto� మ��ే� ´b 
చకb+ాజ �లయDా, �ాధక>� క>ండt� శ-.:� !"ౖ-. 4సు-�ళwమ� 
U8ా +,Bసు: నOరనOమ�ట. న*ావరణ �+,Sత��న b́ చకbం క>ండt� 
చకbభ+,త��న మ�నవ �ే��-., సూkSంDా,  నO రiపంల< 
�శy*ా�ప:  పరబ8హS శ-.:-.  హOంట. పIర&ష సూక:ం అంట� 
"�గ*ా+," సూక:మ5-ాq, U«గడfం-ాq -ాదు. 
పIర&+ష=హృదయంల< �వLంhే*ాడ�, అంట� అంద+, హృదయ�లల< 
క>ల,మత,U8ా ంత,వ�,tంగ 2³దం లmక>ంJ� వIంJే *µక శ-.:. ��@NO 
మంత8ం పIష�ంల<, "qలoz యద మధ��ా© ....�దు�లm\ ఖ�వ 23సy+ా..." 
అంటr వ+,·ంh�ర&. -�¸¹స:వIల> కjJ� ®స� ను హృదయ23గంoz 
*�ల>గ5ozనూ  48క+,ంచడం అకWడకWJ� క�!ిసు: ం�/. హృదయం 
దగ�ర hెP� !"ట|� క>� "@Nను @Nను " అంట|ంట3ం. ఈ @NనుDా 
hెప�బ5డ�తCనO�/ ఎవర&? hెపIతCనO�/ ఎవర&? అసల> @Nను 
ఎవర&? oెల>సు-�మ@�Oర& రమణ మహ+,º. ఆ @Nను� అ@Ny�ిQR:  
qల<@N అqO దర»నమ¼o�P, q 23*ాల ¢ంబం సృ�ి�ల<నూ, సృ�ి�  
ప8�¢ంబం qల<నూ క�!ిసు: ం�/ అ� ఉప�షతC: ల> కjJ� 
hెపIతC@�OP.  

"�శyం దర�ణస�మ�న నగ+� తCల�ం ..�జdంతర�o�ం..." అనO 
ద K̄ణ�మ�+,: �V: త8ం అంత+ారBం ఇ�ేనట. అద_ంల< నగరం అంo� ఎల� 



క�!ిసు: ం�ో, అల�D� సకల చ+ాచర జగతM:  ద¯Kణ�మ�+,:Dా 
ప8భ�సు: నO LవI�ల< క�!ిసు: నO�/ట.ఇకWడ ఇం-� రహస�ం 
కjJ�వIంద� �గ5ల> hెUా�ర&. ద K̄ణం అంట� క>JK *�ౖపI. మ�నవ 
�ేహంల< @Nను అ� మనం గ5ంJెల pద ఎడం *�ౖపI hెP� *Nసుక>� 
hెపIo��� ఆ ఆతSతతyం -�ంద8ంDా వIంట�, క>JK *�ౖపI పరమ�తS 
�లయం Dా ద¯Kణ�మ�+,:Dా వIంట3డ�ట. అందు-� ఆ పరమ�తS 
అనుగహం U«ందటం -�సం ద¯Kణ�వృత శంఖ��O అ¨�R-ా�-. b
*ాడo�ర&.  

క>ండt� శ-.:� సర�ంDా  48క+,ంచడం,  �Oల>Dా *ాడfం 
ఆన*ాP�. LవI����wనూ వIనO�x, �షC· వI తల-.ం�/ 
ఆ�/9½షCవI క>ండt�P¾న� hెపIతC@�Oర&.  వ+, బ¿ౖ¢À ల< కjJ� 
ఆడం, ఈÁ ల వద_  క�!ిసు: ం�/ ఒక Uామ5. అ�/ క>ండt�P¾ అ� 
-[ందర& 'నూ� ఏÂ ' �ాధక>ల అ¨U8ా యం. ఆధు�క *�ౖద�రంగం కjJ� 
�x@NO  హOంDా *ాడ�ozం�/. ఈ  త8ం � త8ం చూడం�/.  

  

ఇల� సృ�ి�ల< ఎ�O  o�8 ల>@�O� అ� !ిసు: ం�/. మ+,�O 
�9½�ాల> �వ+ాలj వhేg సం కల<\  చూ��_ ం.  
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