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ఇది మిమ్మ లి్న  ఆశ్చ రాయ నికి గురిచేసే కథ మ్రియు వాస్తవానికి 

ఏమి జరిగందో అంగీకరించడానికి మీరు కష్పెడవచ్చచ . మీరు 

ఒక అనభవం ఉంటే " వంటి అద్భు తం " ఈవంట్ మీరే , ఒక 

లేద్వ అయ్య ంది సాక్షి , ఇప్పు డు మీరు ఒంటరిగా కాద్భ మ్రియు 

అది తెలుసు ' ద్వని గురించి చరచ  స్రే. ఈ అద్భు తాలు చాలా 

జరుగుతాయ్ మ్రియు ప్పజలు తమ్ చ్చటె్ట ఉన్ి వారి వైఖరి 

కారణంగా వాటిని తిరస్క రించారు. నేన అద్భు తాలన 

విశ్ా సంచే మ్రియు నాలో ద్వనిని పంపందించే తల్నతిో 

ఆశీరా దించబడాాన. 
  

ఈ ఆమోదించబడితే ' t కేవలం ఒక కథ, ఇది ' మీరు ఆ ఏదైనా మీ స్ా ంత జీవితంలో 

అవకాశ్ం ఉంది తెలుసుకోవడానికి అవకాశ్ం ఉంది. కథ దా్వ రా నేన నేరుచ కున్ి  ద్వని 

గురించి మ్రియు నేన ఈ నైప్పణ్యయ లన ఎలా అభయ సంచగలన మ్రియు అభివృది ి

చేయగలన అనే ద్వని గురించి మాటి్లడతాన , ఇది మ్న్ందరికీ ఉందని నేన 

న్మ్మమ తునిా న. 

ఏమి అవస్రమో నేన ఊహంచలేద్భ , అయ్న్పు టికీ నా జీవితంలో నాకు అకారణంగా 

తెల్నసన్ వాటిని నేన విశ్ా సంచాన మ్రియు 28 స్ంవతస రాల వయసుస లో నేన ఈ 

కథ మాప్తమే సాధ్య మ్య్య ంత వరకు చ్చరుకైన్ శిక్షణ , అభ్యయ స్ం మ్రియు ఈ 

నైప్పణ్యయ లన అభివృది ిచేయడం ప్ారంభించాన , కానీ బహుశా, బహుశా, అనివారయ ం 

కూడా . నా ఉదే్దశ్ం మీరు ప్పదరిి సాతయ్ అని మీరు ఈ నైప్పణ్యయ లన మ్రియు స్ంబంధ్ం 

లేకుండా మీ జీవితం లో మారుు  స్ృష్ంెచవచ్చచ  పరిసతిులలో నవ్వా  కనగొనేంద్భకు . 
  

మీ జీవితం మ్రియు పరిసతిులపై నియంప్తణన తిరిగ పందడానికి మీకు ఆస్కి త ఉంటే, 

చదవండి మ్రియు నాతో స్నిి హతంగా ఉండండి, కాబటి ె మేమ్మ మీ కోస్ం కూడా 

ప్పప్కియన ప్ారంభించవచ్చచ . మీరు ఉంటే ఇపు టికే ఉనాి య్ నియంప్తణ ప్పతిదీ 

మ్రియు అది మ్ృద్భవైన్ సెయ్ల్నంగ్ ఉంది మీరు అప్పు డు మీరు నా లాంటి. నేన 

ఇకక డ అందించేది వంటి వాటి కోస్ం నేన వతకలేద్భ , ఎంద్భకంటే 

నేన అపు టికే విజయం సాధంచాన మ్రియు ఇపు టికే నా జీవితంలో చిన్ి  

అద్భు తాలు స్ృష్సెుతనిా న. నేన ప్గహంచారు ఉంది అని నేన ఉన్ి ప్పు డు నాకు 

అందించారు ఏమి 28 ప్ారంభించాల d ఖచిచ తంగా నేన ఏమి సులభంగా టీచ్ 

ఇతరులకు నాకు. మ్చ్ నా జీవితంలో నేన ఈ గురించి మాటి్లడిన్ వరకు ఇతరులు 

మ్రియు వారు అంగీకరించారు లేద్వ నేన గురించి పంచ్చకునిా డు అరంి అయ్ందని 



ఒక స్థసిాన్ంలో కాద్భ. ఇది బహుశా మీరు కూడా కావచ్చచ . మ్న్లో కందరితో, మ్న్కు 

తెల్నసన్ విష్యాలన ఇతరులతో పంచ్చకోవడంలో మెరుగాా ఉండాలనేది మా ాఠం. మీ 

కోస్ం ఈ స్మాచారానిి  నేరుచ కోవడం మీ ప్ాధాన్య త . 
  

ఇది ఎప్పు డైనా మీ కోస్ం అని నేన హామీ ఇసుతనిా న, మ్న్ం అసాధ్య మ్ని భ్యవించిన్ 

విష్యాలు వాస్తవానికి సాధ్య మే మ్రియు సాధ్య మ్య్య  అవకాశ్ం ఉందని మ్ంచ్చన 

విచిి న్ి ం చేసనా కూడా ఇకక డ మీకు విలువ ఉంటంది ... 
  

స్రే కాబటి ెకథ ఏమిటంటే, నేన నా కారు చప్కం వద ేనిప్దలోకి జారుకునిా న మ్రియు 

పోల్ హెడస్థలోకి పరుగెతాతన మ్రియు ఆ సాయంప్తం ఇంటెనిస వ్ కేర్ యూనిట్స్థలో 

మ్మగసంది మ్రియు వైదయ  సబబ ంది నేన రాప్తి బతకాలని అనకోలేద్భ. మ్రుస్టి 

రోజు హే నా ఊపిరితితుతలు 1.5 మ్రియు కనిి  ఇతర అవయవాలన బయటకు 

తీయాలని అనకుంది . 2.5 రోజుల తరువాత నేన శ్స్తస్తచికితస  లేకుండా ఆసుపప్తి నండి 

బయటకు వచాచ న.  
  

కాబటి…ె .. 
  

ఎప్పు డు సాధ్య మ్య్య ది .... 
  

•        నా స్ా ంత ప్పయోజన్ం నాకు తెలుసు 

•        నేన నా అభిరుచి మ్రియు హృదయాల కోరికన అనస్రించడానికి సదంిగా 

ఉన్ి ంత వరకు నేన న్ని  విశా్ ససుతనిా న మ్రియు నా స్ా ంత 

సునిి తతా ం మ్రియు ప్ేరణలకు నేన విలువ ఇసాతన 

  

కారు ప్పమాద్వనికి మ్మంద్భ జీవితం 
  

మీ.లో y మొతతం జీవితంలో నేన ప్పజలు తమ్న మ్రియు వారి అంతరతా ఊహ 

విశ్ా సంచాలని స్హాయం తెలుసు. ప్పజలు ఎకక డ నండి వచాచ రు, వారు ఎకక డికి 

వళుతునాి రు మ్రియు ఎంద్భకు ఇకక డ ఉనాి రు, తమ్న తామ్మ ఆధాయ తిమ కంగా అరంి 

చేసుకోవడం నేరిు ంచే వాయ ారానిి  నేన ప్ారంభించాన. నేన 1987 నండి ఈ ార్ ె

టైమ్ బోధసుతనిా న .  
  

ఈ ఆధాయ తిమ క వాయ ారానిి  వృది ి చేసుకునే బద్భలు నేన పరధాయ న్ంలో ఉండి మ్రొక 

వాయ ారానిి  ప్ారంభించాన . 

నా వాయ ారం అభివృది ిచంద్భతున్ి ప్పు డు మ్రియు నిజంగా టేకాఫ్ అవ్వతున్ి ప్పు డు, 

ఎంద్భకంటే నేన నా స్ా ంత ఆరోగయ ంపై ప్శ్దగిా పనిచేసుతన్ి ప్పు డు వారి ఆరోగయ ంతో 

ప్పజలకు స్హాయం చేయడంపై దృష్ ె పటె్లన. నేన చాలా శ్కి తవంతమైన్ పోష్క 

పద్వరిాలన తీసుకుంటనిా న మ్రియు ప్పతి ఒకక రితో నా ఫల్నతాలన 

పంచ్చకుంటనిా న (ఇది ఈ స్పిమిెంట్స్థల ఫల్నతంగా ఉండవచ్చచ ) . 

నేన విష్యాలు ఈ మ్ంద్భలు తీసుకోవడం మొదలు తరాా త ఇది 

ఉంది అనిపించింది నా శ్రీరంలో మారుతున్ి  ప్ారంభం. ఎవరైనా మ్ంద్భలు తీసుకుని 

ఉన్ి ప్పు డు నేన చాలా కాలం ప్కితం నేరుచ కునిా డు వారు ఏ అప్పు డు తేడా మ్ంద్భలు 

గమ్నిసుతనాి రు లేద్భ ఉండవచ్చచ  ఆ వయ కి త అవస్రాలకు తగన్ంత. ప్పజల చూడటం 

మారుు  జీవితాలన, మ్రియు చూడండి కనట వాటిని కనిపించే వారి ఆరోగయ  మ్రియు 



విమోచన్ం తిరిగ డింగ్ వారు వచిచ ందని కేవలం అంగీకరించాల్న, చాలా నాకు 

ప్పోతస హంచే జరిగన్ది నొపిు  తామ్మ. నేన నా జీవితంలో ఎకుక వ భ్యగానిి  బాధ్తో 

గడిాన మ్రియు కనిి  సాధారణ స్తాయ లన ఎవరూ వివరించలేకపోయారు, నేన 

వాటిని అమ్లు చేసన్ప్పు డు, నా ఆరోగాయ నికి చాలా తేడా వచిచ ంది. అప్పు డే సాయం 

కోరుకునే వారికి స్హాయం చేయడంపై నేన చాలా దృష్ ెపటె్లన.  
  

ఈ ఆరోగయ  వాయ ారం నండి నా అవశేష్ ఆద్వయం నెలకు $ 5000 కి చేరుకున్ి ప్పు డు, 

ప్పజలు తమ్న తామ్మ ఆధాయ తిమ కంగా అరంి చేసుకోవడానికి మ్రియు జీవితం దా్వ రా 

ప్పయాణం చేయడంలో స్హాయపడట్లనికి నేన తిరిగ వళ్తతన్ని 

నేన వాగేాన్ం చేసుకునిా న . నా ఆద్వయం నెలకు $ 10,000 ద్వటి పరుగుతూ వచిచ ంది 

మ్రియు నేన నా వాగేానానిి  మ్రిచ పోయాన. నా మొతతం దృష్ ెమ్రింత ఆద్వయానిి  

స్ంాదించడంపై మారింది. ఏదో ఒకవిధ్ంగా నేన నా చ్చటె్ట ఉన్ి  వయ కుతల మాటలన 

విన్డం మొదలుపటె్లన, వారి జీవితాలిో డబ్బబ  దృష్ ె

ఉంది. నేన నా జీవితంలో ఏమి చేయాలనకుంటనిా నో నేను ప్ట్లకస్థలో లేన్ని 

ప్గహంచలేద్భ . 
  

మ్న్ హృదయాలు ఏమ్ని అరుసాతయో అది ఎంత తరచ్చగా జరుగుతుంది, మ్రేదైనా జరిగే 

వరకు మేమ్మ ద్వనిని వాయ్ద్వ వేసాతమ్మ. నేడు చాలామ్ందికి, ఇది తరచ్చగా డబ్బబ తో 

స్ంబంధ్ం కల్నగ ఉంటంది. 
  

అప్పు డే అది .... 
  

29 జూన్ 2003 కారు ప్పమాదం 
  

ప్గామీణ ప్ాంతాలిో ఆ వారాంతంలో మా ఆరోగయ  వాయ ారంలో నాయకుల కోస్ం నేన 

నాయకతా  శిబిరానిి  సులభతరం చేసుతనిా న . అందరూ అలసపోయ్ ఆదివారం 

మ్ధాయ హి ం ఇంటికి బయలుద్దరారు. 

కంతమ్ంది స్థకయి్ంట్స్థలతో కల్నస వింద్భ కోస్ం ఇంటికి వళి్లటప్పు డు అాయ్ంట్స్థమెంట్ 

ఉన్ి ంద్భన్ నేన సాయంప్తం 4 గంటలకు బయలుద్దరాన. లైనెట్ (నా అపు టి భ్యరయ ), 

హెలెన్ (నా సోదరి) మ్రియు మ్రికందరు న్ని  కల్నస ఉంచడానికి నాతో ఎవరైనా 

ప్పయాణంచాలని పటెబటె్లరు. నేన ఒంటరిగా వళి్తలని చాలా స్ు ష్ంెగా చ ుా న. 
  

వారాంతంలో మేమ్మ చేసన్ పనికి నేన చాలా స్ంతోష్ంగా ఉనిా న. వారాంతంలో 

ప్పజలు తమ్ విజయానికి బాధ్య త వహంచడంలో స్హాయపడటం మ్రియు వారి 

జీవితాలలో ఫల్నతాలపై నియంప్తణ ఉందని ప్గహంచడం. 
  

నేన మూడు గంటల పరయ టన్లో ఒక గంటకు ఒక పటణె్యనికి వచాచ న మ్రియు చాలా 

అలస్టగా మ్రియు నిప్దగా అనిపిసోతంది. ఈ పటణెం అవతల్న వైప్ప నేన చప్కంలో 

నిప్దపోయాన. స్ు ష్ంెగా ఎవరో అనస్రిసుతనాి రు మ్రియు నేన నేయడం 

ప్ారంభించాన అని వారు చ ుా రు, కానీ నా రోడాు పకక న్ ఉండి, వేగానిి  తగంాచడం 

ప్ారంభించారు. 
  

రాబోయ్ ప్ట్లఫిక దా్వ రా నా కారు రోడాు మీద్భగా దూసుకెళ్ంిది మ్రియు నేన రోడాుకు 

అవతల్న వైప్ప ఉన్ి  గుంటన ఢీకటినె్ప్పు డు ఎయ్ర్స్థబాయ గ్ పంచి నేన 



నిప్దలేచాన. ఎయ్ర్స్థబాయ గ్స్థలు ఎగరిన్ప్పు డు కారు తెలటిి పడిని నింప్పతుంది మ్రియు 

నేన ఏమీ చూడలేకపోయాన. నేన ఎంద్భకు ఏమీ చూడలేకపోతునిా నో నేన 

గురితంచలేకపోయాన. 
  

నేన అస్స లు ఏమీ చూడలేన్ంద్భన్, కారున ఎకక డికి న్డిపించాలో నాకు తెల్నయద్భ 

మ్రియు నేన నా కుడి వైప్ప తలుప్ప వంట ఒక స్థస్ంె స్థన కటె్లన, నేన మ్రింత ఎడమ్ 

వైప్పకు తిరిగాన, ఆపై పైప్పతో ఒక కటనె ఢీకటె్లన (ఒక వాకిల్న ) మ్రియు ర్టండు మ్మంద్భ 

టైరిు ఊడిపోయాయ్. నేన అప్పు డు నా కుడి వైప్పన్ ఉన్ి  గేట్ పోస్సె్థని తాకి, మ్రింత 

ఎడమ్వైప్ప తిరిగాన. కారు ఒక పద ేగటె పకక న్ వళుతున్ి టి నాకు అనిపించింది. ఇది 

లోతైన్ "V" కాలువ. నేన కాలువ దిగువన్ ద్వని వంట వళుతనిా న. 
  

ఎయ్ర్స్థబాయ గ్ ద్భమ్మమ  ఇప్పు డు నా మ్మంద్భ వచేచ  విద్భయ త్ స్థస్తంభ్యనిి  చూసేంద్భకు 

స్రిపోయ్ంది ... చాలా వేగంగా. నేన దూరంగా ఉండట్లనికి ప్పయతిి ంచాన మ్రియు 

కారు స్థ రెింగ్ వీల్స్థకు అస్స లు స్ు ందించలేద్భ (టైరిు ఊడిపోయ్న్టి నాకు తరాా త 

తెల్నసంది). 

స్థస్తంభం పైకి రావడానిి  నేన చూసన్ వంటనే , నా జీవితం నా కళ్ళ న ద్వటింది . నేన 

ల్ననెట్ ( అపు టి భ్యరయ ) మ్రియు అంబర్ (కుమార్టత 3 స్ంవతస రాల వయసుస ) 

ని చూశాన మ్రియు నా ఉదే్దశ్య ం మ్రియు ఇది నాకు చనిపోయ్ స్మ్యం కాదని నాకు 

తెలుసు. 

నేన నా ద్దవదూతలతో గటిగెా చ ుా న 

"ఇది కాద్భ, నా స్మ్యం మ్మగయలేద్భ!" 
  

నేన ఈ విష్యం చపిు న్ వంటనే, పై నండి కారులోకి తెలటిి కాంతి వచిచ  న్ని  ఒక 

సుడిగుండంలో చ్చటెమ్మటి,ె న్ని  రక్షక శ్కి తతో కూడుకున్ి ది. అద్ద స్మ్యంలో కారు 

స్థస్తంభంలోకి దూసుకెళ్డిం మ్రియు ద్వనిలో నాతో విప్శాంతి తీసుకోవడానికి నాకు దరి న్ం 

ఇవా బడింది మ్రియు నేన కారు మ్మంద్భ వైప్ప ఇదరేు వయ కుతల స్హాయంతో 

న్డుసుతనిా న, నాకు ఇరువైప్పలా ఒకరు ఉనాి రు. అప్పు డు నేన బాగానే ఉనిా న్ని 

నాకు తెలుసు. 
  

నేన క్షేమ్ంగా ఉంట్లన్ని తెల్నస నేన రిలాకస  అయాయ న మ్రియు ప్పమాదంలో 

లంగపోయాన.  నాకు ఎలాంటి భయాం లేదు మరియు పూరిగిా విశ్వ సాంచాను . 
  

నేన మొతతం స్మ్యానికి స్ు ృహలోనే ఉండిపోయాన మ్రియు కారు విప్శాంతి 

తీసుకుంటన్ి ప్పు డు నా ఛాతీ గాయం తీప్వంగా ఉందని నాకు తెలుసు కానీ నేన 

చనిపోతాన్ని ఏ క్షణమైనా అనమ్తించలేద్భ. నా ఆధాయ తిమ క స్హాయకుల బృందం 

నండి నేన ప్పమాదం నండి దూరంగా వళ్ ిబాగానే ఉన్ి  దృషెాయ  నేన విశ్ా సంచాన. 
  

కారు కారు మ్మంద్భ భ్యగంలో ఉన్ి  పోల్స్థని (పోలీసులు గంటకు 85 కి.మీ. అంచనా వేశారు) 

ఢీకటి,ె ఆపై విప్శాంతి తీసుకునాి రు. న్ని  అనస్రిసుతన్ి  వయ కి త నేన పోల్స్థలోకి 

దూసుకెళి్తన్ని చ ుా డు. స్ు ష్ంెగా వారు ప్ేక కాకుండా యాకిస లేటర్స్థని నెటె్లరని ప్పజలు 

ప్గహంచన్ంద్భన్ ఇది జరుగుతుంది. 
  



కారు విప్శాంతి తీసుకుంది మ్రియు నా ఊపిరితితుతలలోకి గాల్న రావడానికి నేన చాలా 

కష్పెడాాన. ఇది మూసవేయబడిన్టిగా ఉంది (తరువాత నా ఊపిరితితుతలు రక తంతో 

నిండి ఉనాి యని నేన కనగొనిా న). 
  

ఎకక డా రక తం లేద్భ. వాస్తవానికి ప్పమాదం నండి నేన అంద్భకున్ి  ఏకైక కట్ నా కుడి ష్న్ 

మీద ఒక చిన్ి  కోత మాప్తమే, ఇది కేవలం ఒక సెంటీమీటర్ రక తం ప్పవహంచింది. 
  

ఇదరేు వయ కుతలు కారు నా వైప్పకు పరిగెతుతకుంట్ట వచాచ రు మ్రియు కారు మ్ంటలిో 

ఉందని నేన అరుసుతనిా న (ఎయ్ర్స్థబాయ గ్ నండి వచేచ  ధూళ్ పగ లాగా ఉంది) వారు 

కారు తలుప్ప తెరవడానికి ప్పయతిి ంచారు మ్రియు విద్భయ త్ షాక ి నండి వనకకు 

దూసుకెళి్తరు. 
  

కారు బాయ టరీ దా్వ రా కారు విద్భయ దీకరించబడిందని మేమ్మ కనగొనిా మ్మ. 
  

నేన ఇప్పు డు చిన్ి  శాా స్ తీసుకోగల్నగాన. 
  

నేన కనోస ల్స్థలో మ్రియు నా మొబైల్ ఫోన్స్థలో ఉన్ి  700 డాలర ిన్గద్భన తీసుకునిా న. 
  

వారు తలుప్పలు తెరిచే వరకు వారు తలుప్ప తెరవడానికి చాలాసారిు ప్పయతిి ంచారు, 

అది తలుప్ప వేసుకుని్  చోట వేళిు పటి,ె ఆపై వారు లాగారు. వారు తలుప్ప పటెకున్ి  

స్మ్యమ్ంతా వారు విద్భయ త్ షాకస్థలు ఎద్భరొక ంటనాి రు. కారులోని ప్పతి యా నెల్ 

కటెకుంది. కారు కంచం పటిగెా ఉంది! కాలువలో స్థస్ంె  కారణంగా స్తడైవర ితలుప్ప కూడా 

దెబబ తింది. 
  

తలుప్ప తెరిచిన్ తరాా త వారు ఏ లోహ భ్యగానిి  తాకవదే్భ అని చ ుా రు. కాబటి ెనేన 

చాలా జాప్గతతగా అంగుళ్ం అంగుళ్ంగా కద్భలుతూ, నా స్ా ంతంగా బయటపడాాన. ఇదరేు 

వయ కుతలు ఒకక కక  చేయ్ తీసుకని కారు మ్మంద్భ భ్యగంలో నేన కూరుచ న్ి ప్పు డు నాకు 

మారనాిరేశే్ం చేశారు. ఇది నా దృష్లెో ఉని్ టే ిజరిగంది. 
  

నేన వేసేత నేన చనిపోతాన్ని నా హృదయంలో నాకు తెలుసు. నేన కూరుచ ని ఉంటే 

నేన బాగానే ఉంట్లన్ని నాకు తెలుసు. నేన మోకాళిు పైకి లేపి, చేతులు నా ఛాతీని 

పటెకుని, తల మ్మంద్భకు వంగ కూరుచ నిా న. నేన కూరుచ న్ి  క్షణం నేన నా 

శ్రీరంలోకి శ్కి తని ప్పసారం చేయడం మొదలుపటె్లన మ్రియు లోపల ఉన్ి  ప్పతిదీ 

మ్మనపటి కంటే మెరుగాా రిేర్ అవ్వతుందని నా మ్న్సుస లో చూసాన. ప్పతి సెకనలో 

నేన నా శ్రీరానిి  ప్పన్రిి రిమ ంచే పని మీద దృష్ ెపటె్లన. 
  

కారిు ప్పతిచోట్ల ఆగపోయాయ్. 
  

బహుళ్ ఘరషణ ప్పమాదంలో ఎయ్ర్స్థబాయ గులు అస్మ్రమిైన్వి, ఎంద్భకంటే అవి మొదటి 

ప్పభ్యవంతో మోహరిసాతయ్, ఇది నా పరిసతిిలో గుంటగా ఉంది మ్రియు నాకు 

అవస్రమైన్ప్పు డు కాద్భ. నేన పోల్స్థని ఢీకటినె్ప్పు డు ఎయ్ర్స్థబాయ గ్ పనికిరానిది 

(వాస్తవానికి నేన కటినె్ చోట స్థ రెింగ్ నండి బోల్సె్థలు అంటకునాి య్). 
  

శీతాకాలంలో ఆదివారం మ్ధాయ హి ం 5 గంటలు, ఇంకా కంచం వలుతురు ఉంది, కానీ 

చలగిా ఉంది, చలటిి గాల్న వీసోతంది. 



  

జన్ం పరుగులు తీశారు. 
  

ఒక మ్హళ్ నా పకక న్ వంగ ఆమె ఒక న్రుస  అని చపిు ంది. ఆమె న్ని  అనేక ప్పశ్ి లు 

అడిగంది, నేన బాగానే ఉనిా న కానీ చాలా బాధ్పడాాన మ్రియు శాా స్ తీసుకోవడంలో 

ఇబబ ంది పడుతునిా న. 
  

వచచ దన్ం కోస్ం ఎవరైనా నా చ్చటె్ట వండి "సేు స్ ద్భపు టి" పటె్లరు. చలనిి గాల్న నా 

వీప్ప మీద వీసోతంది. 
  

లైనెట్ నా వనక ఒక గంట ప్పయాణం చేసుతనిా డు కాబటి ెనేన ఆమెకు రింగ్ చేయాల్నస న్ 

అవస్రం ఉందని నాకు తెలుసు. ఆమె ఇంకా మొబైల్ రేంజస్థలో లేదని నాకు కూడా 

తెలుసు. ఆమె కారులో అంబర్, ఏప్పిల్ (స్వతి కుమార్టత) మ్రియు నా సోదరి హెలెన్ 

కవలలతో చాలా గరు వతి. 
  

నేన రింగ్ చేస మెసేజ పటె్లన, 

హాయ్ హనీ, నా దగరా కదిగేా ప్ాంగ్ ఉందని మీకు తెల్నయజేయండి మ్రియు వారు న్ని  

చక అ  కోస్ం ఆసుపప్తికి తీసుకువళుతునాి రు. అంతా బాగానే ఉంది." 
  

నేన మైఖేల్స్థకు కాయ ం స్థలో ఉన్ి  నా స్నిి హత సిే హతుడిని పిల్నచాన మ్రియు నేన 

కేవలం 10 నిమిషాల దూరంలో ఉన్ి  పటణెంలో నివసంచాన. 
  

నేన ఫోన్ చేస చ ుా న, 

"మైఖేల్ నాకు తీప్వమైన్ కారు ప్పమాదం జరిగంది మ్రియు నాకు మీ స్హాయం 

కావాల్న. లైనెట్ తా రలో ఇకక డకు వసాతడు మ్రియు ఆమె ఇకక డకు వచిచ న్ప్పు డు నాకు 

మీరు కావాల్న, నేన అలాంటి స్థసతిిలో ఉనిా న. 
  

మైఖేల్ ద్వద్వప్ప 10 నిమిషాలిో స్ంఘటనా స్థస్లిానికి చేరుకునిా డు 
  

నేన మైఖేల్స్థకి కృతజఞతలు చ ుా లనకుంటన్ి ంద్భన్ న్ని  కారులోంచి దింపిన్ 

ఇదరేు వయ కుతల కోస్ం వతకమ్ని అడిగాన. మైఖేల్ నా వదకేు తిరిగ వచిచ , నేన కటినె్ 

పోల్ 66,000 వోల్సె్థలన మోసుకెళుతన్ి ంద్భన్ ఎవరూ కారున తాకరాదని మ్రియు 

ఇనస లేటరిు విరిగపోయాయని మ్రియు 3 వైరిు పోల్ నండి మ్రియు కారు దా్వ రా 

బయటకు వసుతనాి యని చ ుా రు. కారున తాకిన్ ఎవరైనా బహుశా చనిపోతారని ఆయన్ 

అనాి రు. 
  

అతన గుంప్ప చ్చటె్ట తిరిగాడు మ్రియు న్ని  బయటకు తీసన్ ఇదరేు కుప్రాళుళ  ఎవరో 

తెలుసా అని అందరినీ అడిగాడు. అతన వారిని కనగొన్లేకపోయాడు మ్రియు ప్పమాద 

స్థస్లిానిి  ఎవరూ వదిల్నపటలెేదని ప్పజలు చ ుా రు. 
  

పోలీసులు వచాచ రు మ్రియు నేన కారులో ఒంటరిగా ఉనిా నా అని అడిగారు. వారు 

న్ని  ఎంద్భకు అడుగుతునాి రో అస్స లు ఆలోచించకుండా "కాద్భ" అని నేన 

ఆటోమేటికస్థగా చ ుా న. వారు వళ్పిోయ్, తిరిగ వచిచ , న్ని  అడిగారు, నేన కారులో 

ఒంటరిగా ఉనిా నా అని, మ్ళ్ళళ  నేన "లేద్భ" అని చ ుా న. వారు మూడవసారి తిరిగ 

వచాచ రు మ్రియు వారి గొంతులో "మీతో ాట కారులో ఎవరైనా ఉనాి రా?" అని 



అడిగారు. వారు శ్రీరం కోస్ం వతుకుతున్ి ప్పు డు వారు న్ని  ఎంద్భకు 

అడుగుతునాి రో నేన ప్గహంచాన. నేన నో చపు డం ఆశ్చ రయ ంగా ఉంది మ్రియు 

ఇప్పు డు "లేద్భ, నాతో ాట కారులో ఎవరూ లేరు" అని చ ుా న. 
  

అంబ్బలెన్స  వచిచ ంది. 

అంబ్బలెన్స  అధకారి న్ని  కనిి  ప్పశ్ి లు అడిగాడు. నేన స్మీప న్గరంలోని ప్పధాన్ 

ఆసుపప్తికి వళి్తల్నస న్ అవస్రం ఉందని అతన నిర ణయ్ంచ్చకునిా డు 
  

అంబ్బలెన్స  అధకారులు న్ని  వనిె మ్మక బోరాు మీద పడుకోబెటడెానికి 

ప్పయతిి ంచారు. వారు న్ని  

2 సెంటీమీటరిు మాప్తమే వనకకు తరల్నంచారు మ్రియు నేన ఆపమ్ని గటిగెా 

అరిచాన. నొపిు  న్మ్మ శ్కయ ం కానిది మ్రియు నా శ్రీరంలో అనిి  టెన్షన్ 

కారణంగా వారు న్ని  ఆ విధ్ంగా తగంాచలేరని నాకు తెలుసు . వారు న్ని  మ్ళ్ళ ి

నిట్లరుగా ఉన్ి  స్థసతిికి తరల్నంచారు. 

స్ు ష్మెైన్ విరిగన్ పకక టెమ్మకలతో రక్షించడానికి నేన నా శ్రీరానిి  గటిగెా పటెకోవాల్నస  

వచిచ ంది. ఏదైనా భయంకరమైన్ది జరుగుతుందని, అది నా మ్రణ్యనికి కూడా 

ద్వరితీసుతందని వారు ఉదే్దశించిన్ విధ్ంగా వారు న్ని  తగంాచిన్టయి్తే నాకు తెలుసు. 
  

నా తలపై నేన నా ద్దవదూతలన "నేన ఏమి చేయబోతునిా న?" 

నా ఏంజిల్స  నేన దృఢంగా ఉండి, సాా ధీన్ం చేసుకోవాల్నస న్ అవస్రం ఉందని, ఏమి 

చేయాలో వారికి చపు మ్ని చ ుా డు. నా ద్దవదూతలు నాతో ఇలా అనాి రు, "మేమ్మ మీకు 

చ ుే ది ప్పజలకు ప్పన్రావృతం చేయండి." 
  

కాబటి ెనా ద్దవదూతలు నాతో ఏమి చబ్బతునాి రో అంబ్బలెన్స  మ్నిష్కి నేన చాలా గటిగెా 

ప్పన్రావృతం చేసాన కానీ సూచన్లు ఎకక డ నండి వసుతనాి యో అతనికి చపు లేద్భ, 

"ఇది మేమ్మ చేయబోతునాి ం, కంతమ్ంది ప్పరుషులు వనిె మ్మక బోరాున నా వీప్పపై 

నిలువ్వగా పటెకుని, నేన నా కండరాలనిి ంటినీ విప్శాంతి తీసుకునే వరకు నెమ్మ దిగా 

గటిగెా మ్రియు గటిగెా నొకుక తూనే ఉంట్లరు (అవి నా పటె నండి చాలా గటిగెా ఉండేవి) 

శ్రీరం కల్నస) మ్రియు నేన నా బరువ్వ మొతాతనిి  తీసుకోవడానికి బోర్సా్థని 

అనమ్తిసాతన. నేన రిలాకస  అయ్న్ప్పు డు మ్రియు నేన నా కండరాలన 

విడిచిపటినె్ప్పు డు నేన పూరితగా బోరాు మీదకు వంగ ఉంట్లన. అప్పు డు నా సగి ల్స్థలో 

మీరు బోరాున చాలా నెమ్మ దిగా మ్రియు స్జావ్వగా తగంాచడం ప్ారంభించవచ్చచ , కనక 

నేన నా కండరాలన మ్ళ్ళ ిబిగంచన. ఒకసారి న్ని  కిందకు దించిన్ తరాా త మీరు 

న్ని  బోర్ ావంట చేరచ వచ్చచ . దీనికి ద్వద్వప్ప 15 నిమిషాలు పడుతుంది " 
  

ఈ స్మ్యంలో నేన ఈ మ్నషులన మ్రియు నా ద్దవదూతలన పూరితగా 

విశ్ా సంచాల్నస  వచిచ న్ంద్భన్ నేన మాన్సకంగా కల్నసపోయాన. నేన నా జీవితానిి  వారి 

చేతులిో పడుతునిా న్ని నాకు తెలుసు. వారు దీనిని చేసారు మ్రియు న్ని  మ్రియు 

బోరాున తగంాచడం ప్ారంభించాలని నేన చ ుా న కానీ అది మ్ృద్భవ్వగా మ్రియు 

నెమ్మ దిగా ఉండాల్న! కంత స్మ్యం పటింెది. ఒకసారి న్ని  కిందకి దింపిన్ప్పు డు, 

బోరాు మీద న్ని  ఇంచ్ చేయమ్ని చ ుా న. 
  

వారు ఇలా చేసారు మ్రియు తరువాత న్ని  ప్ట్లలీ పైకి ఎతాతరు. 

ప్పరుష్ ారామెడిక నాతో వనకకు వచాచ డు. 



  

ఒకసారి అంబ్బలెన్స స్థలో అతన నాకు మారిి న్ ఇవా బోతునిా డని చ ుా డు మ్రియు 

నేన "లేద్భ" అని చ ుా న. 

అతన న్ని  అడిగాడు "మీకు నొపిు  లేద్వ?" నేన చ ుా న, "మీరు ఊహంచలేన్ంత 

నొపిు , న్మ్మ లేని నొపిు ".  

"కాబటి ెమీకు మారిి న్ ఎంద్భకు వదే్భ?" అతన అడిగాడు. 
  

నేన జవాబిచాచ న "నొపిు  మాప్తమే న్ని  ప్గహం భూమికి చేరుసుతంది. నేన kn o నా 

గుండె లో w నేన కేవలం మ్ృతిపై ఆఫ్ ప్డిఫ్ ె అని మారిి న్ ఉన్ి టయి్తే. నేన 

kn o నొపిు  w i న్ని  నేన ఇపు టికీ హ వాస్తవం ప్పసుతతం ఉంచడం, భూమిపై ప్ౌనేేడ 

నాకు ఉంచడం s వ్ ఒక భౌతిక శ్రీరం ". 
  

"మేమ్మ ఆసుపప్తికి వచిచ న్ప్పు డు 'ద్వనితో ఉండాలని' నేన కోరుకుంటనిా న మ్రియు 

నాకు ఏమి జరుగుతుందో నేన అనభూతి చందగలన, అంద్భవల ిఏమి జరుగుతుందో 

నేన వారికి చపు గలన". . ఇలా చపు డం దా్వ రా భవిష్య తుతలో నేన స్జీవంగా 

ఆసుపప్తికి చేరుకుంట్లన్ని మ్రియు సబబ ందికి కీలకమైన్ స్మాచారానిి  ఇవా డానికి 

సదంిగా ఉనిా న్ని కూడా చ ుా న. నేన చనిపోవాలని ఎప్పు డూ అనకోలేద్భ . కాబటి ె

తరువాతి రోజులిో నేన నా భవిష్య తుత గురించి మ్రియు ఏమి జరుగుతుందనే ద్వని 

గురించి నిరంతరం మాటి్లడాన. ఇది నేన చేతనైన్ ఎంపిక కాద్భ కానీ నేన 

ప్బతుకుతాన్ని నా అచంచలమైన్ విశాా స్ం యొకక  ఫల్నతం. 
  

{చిన్ి తన్ంలో నేన తరచ్చగా నా కాల్న వేళ్ని కుటడెం మ్రియు ఆ తీప్వమైన్ నొపిు తో 

బాధ్పడుతుంట్లన. ఒకరోజు నేన నా ద్దవదూతన ఈ విధ్మైన్ నొపిు ని ఎలా 

తొలగంచగలన అని అడిగాన, నా ద్దవదూత "మీరు నొపిు ని తొలగంచలేరు కానీ మీరు 

ద్వనిని అంగీకరించవచ్చచ , ద్వనితో కల్నస ఉండండి, ద్వనికి ఒక పని ఉందని ప్గహంచండి" 

అని అనాి రు. కాబటి ె నేన నాలో నేనే అనకునిా న , నొపిు  యొకక  ప్పయోజన్ం 

ఏమిటి? ఏదో తప్పు  జరిగందని మ్రియు నా శ్రీరం యొకక  ఆ ప్ాంతంపై ప్శ్ద ి

అవస్రమ్ని చపు డం నొపిు  అని నేన ప్గహంచాన. కాబటి ెనేన మ్ళ్ళళ  నా ద్దవదూతన 

అడిగాన "నొపిు  అనేది నా శ్రీరంలోని ప్శ్ద ి అవస్రమ్య్య  ప్ాంతానికి సూచికగా 

ఉంద్వ?" స్మాధాన్ం "అవ్వన".  

నేన అడిగాన, "కాబటి ె నొపిు  తన్ పనిని పూరిత చేసందని మ్రియు ఆ ప్ాంతానికి 

అవస్రమైన్ ప్శ్ద ిగురించి ఇప్పు డు నాకు పూరితగా తెలుసు మ్రియు నేన అవస్రమైన్ 

చరయ  తీసుకోవడం మొదలుపడితే, ఇక నొపిు  అవస్రం లేద్భ?" స్మాధాన్ం "అవ్వన". 

నేన చిన్ి తన్ంలో దీనిని సాధ్న్ చేయడం మొదలుపటె్లన, నా ఆధాయ తిమ క 

స్హాయకులు (ద్దవదూతలు) తో ఈ స్ంభ్యష్ణ జరిగన్ప్పు డు నాకు 10 స్ంవతస రాల కంటే 

ఎకుక వ వయసుస  లేద్భ, మ్రియు నొపిు  గురించి నేన నేరుచ కున్ి ది పని 

చేసంది. చేతులు వేయడం మ్రియు వైదయ ం కోస్ం ఇది ఎంత శ్కి తవంతమైన్దో నేన 

అరంి చేసుకున్ి ంద్భన్ వైదయ ం అవస్రమైన్ ప్ాంతానికి శ్కి తని ప్పసారం చేయడం 

గురించి నేన అరంి చేసుకునిా న. నేన నా బొటన్వేలున కుటి,ె వంటనే నొపిు  

స్ంద్దశానిి  అంగీకరించగలన మ్రియు కటెబడి ఉన్ి  చరయ న తీసుకోగలన 

1) నొపిు  స్ంద్దశానిి  అంగీకరించండి మ్రియు ద్వని పని చేసన్ంద్భకు 

ధ్న్య వాద్వలు,      

2) ప్ాంతానికి ఛాన్ల్ శ్కి త      



3) పూరితగా రిలాకస  అవా ండి, నొపిు  ఇప్పు డు "ఒప్పు కుంటంది" అనే స్ంద్దశానిి  

పంప్పతున్ి ప్పు డు మాప్తమే అది "బాధసుతంది" అనే ఆలోచన్న దూరంగా 

ఉంచండి.      

4) నొపిు  వంటనే తగపాోతుంది మ్రియు తరచ్చగా పూరితగా పోతుంది. }      
  

నాతో ాట ఉన్ి  అంబ్బలెన్స  వయ కి త తరాా తి చిన్ి  టౌన్ వరకు రైడ కఠిన్ంగా ఉంది 

మ్రియు నేన స్రే అనిా న. 

మేమ్మ నెమ్మ దిగా మ్రియు సైరన్స్థలు లేకుండా ప్పయాణంచామ్మ (లైట ి గురించి 

ఖచిచ తంగా తెల్నయద్భ) 

రైడ నెమ్మ దిగా మ్రియు బాధాకరంగా ఉంది. 
  

నేన ప్పతి గడనా అనభవించాన మ్రియు ప్పతి కదల్నక చాలా బాధాకరమైన్ది. నేన నా 

శ్రీరం ఎలా ఉండాలనకుంటనిా నో, ఫిట్స్థగా, ఆరోగయ ంగా, స్తసెాంగ్స్థగా మ్రియు బాగా 

ఉండాలనే ద్వనిపై దృష్ ె పటె్లన. నేన నా శ్రీరానిి  స్ా స్తి మ్రియు స్ంపూరణంగా 

చూసుతనిా న. 
  

మేమ్మ హాసు టల్ కోస్ం ప్ారంభించిన్ కదిసేేపటి తరాా త నా మొబైల్ ఫోన్ మోగంది 

మ్రియు నాకు ప్పమాదం జరిగన్ప్పు డు నేన వళుతన్ి ది నా అాయ్ంట్స్థమెంట్ అని 

నేన చూశాన. నేన కాల్ తీసుకోవాల్నస  ఉందని చ ుా న. ఆమె మ్రియు ఆమె 

కుటంబం నా కోస్ం వింద్భ కోస్ం ఎద్భరుచూసుతన్ి ంద్భన్ నేన రావడం లేదని నేన 

ఆమెకు తెల్నయజేయాల్న. అతన మెడ కటెన రదే్భ చేయన్ని చ ుా డు. ఫోన్ రింగ్ 

అవ్వతున్ి ంద్భన్ నేన ద్వనిి  రదే్భ చేయమ్ని చాలా కఠిన్ంగా చ ుా న మ్రియు నేన 

నా తల కదపన్ని వాగేాన్ం చేసేత మాప్తమే అతన చ ుా డు. నేన అవ్వన అని చ ుా న 

మ్రియు అతన ద్వనిని వి ుా డు. నేన కాల్ తీసుకునిా న మ్రియు నేన మా 

అాయ్ంట్స్థమెంట్ ఇవా లేన మ్రియు నేన ర్టండు వారాల స్మ్యం రీషెడూయ ల్ 

చేయాల్నస  ఉంటంది మ్రియు ఆమె స్రే అని చ ుా న. నేన క్షమాపణ చపిు  వీడ్కక లు 

చ ుా న. నేన కోలుకుంట్లన మ్రియు ఒక వారంలో లేద్వ ఆ నియామ్కంలో ఉంట్లన్ని 

నాకు ఖచి్చ తాంగా స్ు ష్ంెగా ఉన్ి ంద్భన్ నేన వళ్ళ డానికి ఏదో ఉందని నేన 

ఉపచేతన్ంగా ఏరాు ట చేసుతనిా న . 
  

నేన మైఖేల్స్థతో మొబైల్ ఫోన్స్థలో కూడా మాటి్లడాన. 
  

నేన లైనెట్ మ్రియు అంబర్ అద్ద స్మ్యంలో ఆసుపప్తికి వచాచ న. మ్రియు మైఖేల్ 

కూడా తన్ కారులో వచాచ డు. 
  

నేన గాయపడిన్ప్పు డు, మ్గ అంబ్బలెన్స  వయ కి త న్రుస లకు నా గురించి చపు డం నేన 

వినిా న, కానీ అతన చపిు న్ది ఏమీ చేయలేకపోయాన. 

మేమ్మ అతయ వస్ర విభ్యగంలో ఉనిా మ్మ. 
  

వారు నా బటలెు కతితరించాలని కోరుకునాి రు మ్రియు నేన ధ్రించిన్ చొకాక  నాకు చాలా 

మ్మఖయ మైన్ చొకాక  కాబటి ెనేన వాటిని నా పోలో ష్రెున కతితరించడానికి అనమ్తించన్ని 

నేన వారికి చ ుా న మ్రియు నేన ద్వనిని ధ్రించడం 

కన్సాగంచాలనకుంటనిా న. ద్వనిి  తీసవేయడం ఎంత కష్మెో వారు వివరించారు 

మ్రియు నేన స్రే అనిా న అప్పు డు ప్ారంభిదే్వం. 



  

నేన నా చేతులన ఎతిత చ్చటె్ట తిపు వలస వచిచ న్ంద్భన్ ద్వనిి  తీసవేయడం చాలా 

బాధ్ కల్నగంచింది. 
  

నాకు పకక టెమ్మకలు విరిగపోయాయ్ మ్రియు స్థసెరిె మ్ విరిగంది మ్రియు ఇపు టికీ 

నొపిు  మ్ంద్భలు లేవ్వ. 
  

అంబర్ మ్రియు లైనెట్ లోపల్నకి వచాచ రు మ్రియు అంబర్ నా చేతిని పటెకుని "డాడీ 

మీరు బాగునాి రా?" 

ఈ స్మ్యంలో అందరూ ఆగపోయారు మ్రియు వారు నా స్మాధాన్ం కోస్ం 

ఎద్భరుచూసుతన్ి ప్పు డు పూరిత నిశి్ బంే జరిగంది. 
  

నేన తల తి ుా న మ్రియు నేన ఆమె కని  చూసాన మ్రియు నా చ్చటె్ట ఉన్ి  

న్రుస లు మ్రియు వైద్భయ లందరినీ చూపిసూత  "ఈ వయ కుతలందరూ న్డుసుతన్ి టి 

చూసుతనాి రా?" "అవ్వన" అంబర్ బద్భల్నచాచ డు. 

"వారందరూ చ్చటె్ట తిరుగుతునాి రు ఎంద్భకంటే ఈ స్మ్యంలో నేన స్రేన్ని నేన 

ప్గహంచలేన!" 

మీరు ఆ అతయ వస్ర గదిలో పిన్ ప్డా  విన్వచ్చచ . 15 సెకన్ ివరకు ఎవరూ కదలలేద్భ లేద్వ 

ఏమీ చపు లేద్భ. 

అంబర్ చిరున్వ్వా తో మ్రియు రిలాకస  అయాయ డు మ్రియు మేమ్మ చేతులు పటెకోవడం 

కన్సాగంచామ్మ. 
  

నా భవిష్య తుతలో నా గురించి మాటి్లడటం వంటి టెకిి కస్థలన ాజిటివ్స్థగా మ్రియు 

స్ు ృహతో ఉపయోగంచడానికి నేన స్ు ృహతో ప్రయత్న ాంచలేదు , కానీ ఇద్ద 

జరిగంది, నా భవిష్య తుతలో నేన ఎవరితోనైనా ఏదో చేసుతన్ి టి చాలా స్ంభ్యష్ణలు 

మ్రియు ఆలోచన్లు . కనిి  స్ంవతస రాల తరువాత, నేన చేసంది ఇద్ద అని నేన 

ప్గహంచలేద్భ. 

నేన కనగొన్ి  పరిసతిుల గురించి సాధకారికంగా మ్రియు సానకూలంగా మాటి్లడట్లనికి 

నా అంతరతా ప్కమ్శిక్షణన పంపందించ్చకోవడానికి నేన చాలా పని చేశాన. 
  

నా అవగాహన్లోకి ప్పవేశించడానికి ఎలాంటి ప్పతికూలతన నేన అనమ్తించలేద్భ. నా 

చ్చటె్ట ఉన్ి  వారందరినీ "ఈ విధ్ంగా ఆడబోతునిా న" అనే నా పరిధలోకి 

తీసుకురావాలనే ఉదే్దశ్ంతో ఉనిా న. నేన ఆతమ  నండి అద్భు తమైన్ మ్దతేున 

అనభవించాన మ్రియు నా చ్చటె్ట ఆతమ లు ఉన్ి టి భ్యవించాన. నా దృష్తెో నేన 

పద్భనైన్ మ్రియు స్ు ష్ంెగా భ్యవించాన. భయం పూరితగా లేద్భ. అంతా స్వయ ంగా 

జరుగుతుందని నేన విశ్ా సంచడం కన్సాగంచాన. 
  

మీరు ద్దవ్వడు, జీస్స్, బ్బది్భడు, మ్హమ ద్, సు రిట్ లేద్వ ఎవరైనా లేద్వ ఎవా రూ 

న్మ్మ కపోయ్నా నేన చేసన్ ప్పతి ఒకక రికీ సాధ్య మేన్ని నేన న్మ్మమ తునిా న. ఇది 

వాస్తవానికి మీ ద్దవ్వడితో లేద్వ మీతో ఉన్ి  లోతైన్ స్ంబంధ్మే, అది మీరు ఊహంచిన్ 

ద్వనిని సాధ్య పరుసుతంది. 
  



మీరు మిమ్మ లి్న  హాని కల్నగంచడానికి మ్రియు మిమ్మ లి్న  మీరు ేష్రతుగా 

ప్ేమించడానికి అనమ్తించిన్ప్పు డు మాప్తమే ఇది జరుగుతుంది. ఇది నిజంగా ఏదో 

పడుతుంది, మ్మఖయ ంగా ధైరయ ం. 
  

దీనికి అనిి  ప్పతిఘటన్లన వదిల్నవేయడం అవస్రం. 
  

{నేన ప్పతిఘటిసుతన్ి ప్పు డు నిజానికి నేన ప్పతిఘటిసుతన్ి  వసుతవ్వపై దృష్ ె

పడుతునిా న. 

నా వైప్ప వసుతన్ి ది ఒక కారణం వల ిఆకరి షంచబడుతోంది మ్రియు కారణం ఎకుక వగా 

ఏమిటో నాకు తెల్నయద్భ. నేన ద్దనినైనా ప్పతిఘటిసుతన్ి ప్పు డు నేన ద్వనిని 

అనభవించకుండా నిలుప్పకుంట్లన. నేన ప్పతిఘటిసుతన్ి  ఈ విష్యం ఫండేష్న్స్థలో 

భ్యగం, ఇది నా భవిష్య తుతన ద్వని పైభ్యగంలో నిరిమ ంచ్చకునేలా చేసుతంది. నేన ద్వనిని నా 

జీవితంలోకి అనమ్తించన్ప్పు డు, నా జీవితం ఒక హోల్నంాగ్ స్రళ్లోకి వళుతుంది 

మ్రియు నేన ప్పతిఘటించేది వసూత నే ఉంటంది. 
  

ఉపచేతన్ంగా నేన నా భవిష్య తుతలో ఎప్పు డ్క ఒక వయ కి తగా ఎదగడానికి స్హాయపడే 

అనభవానిి  ఆకరి షసూత నే ఉనిా న, ఆ వయ కి త ఇకక డ ఉన్ి  మ్రియు ఇప్పు డు సదంిగా లేని 

భవిష్య తుత పరిసతిిని ఎద్భరోక గలడు. 
  

మ్న్ జీవితంలో మ్న్ం ఎంత తరచ్చగా ఒక ప్పద్దశానికి చేరుకుంట్లమ్మ మ్రియు మ్న్తో 

మ్న్ం ఇలా చప్పు కుంట్లమ్మ "నా గతంలోని ఆ అనభవం నా జీవితంలో ఈ తద్భపరి 

సాహసానికి సదంిగా ఉండట్లనికి నాకు స్హాయపడింది". నేన నా జీవితంలో 

ఆకరి షంచబడిన్ అనభవాలన ీా కరించిన్ప్పు డు, నేన సాే చి  మ్రియు తేల్నకతో 

జీవితానిి  గడుప్పతునిా న మ్రియు స్రైన్ స్మ్యంలో స్రైన్ స్థస్లింలో మ్మగుసుతంది. 
  

కనిి సారిు మ్న్ం ఏదో ఒకటి చేయట్లనికి కారణ్యనిి  ప్పతిఘటిసాతమ్మ, సాధారణంగా అది 

వారి కారణం, మ్రియు వారికి మేం ప్పయోజన్ం చేకూరుతుంది. నేన చూసన్ప్పు డు, 

మ్రియు ఒక నిరిషే్ ెఅనభవానిి  పందడానికి నా కారణ్యనిి  నేన కనగొంట్లన, అప్పు డు 

నేన అనభవానిి  ీా కరిసాతన మ్రియు ప్పతిఘటించడం మానేసాతన. 

కనిి సారిు నేన ప్పతిఘటిసాతన ఎంద్భకంటే నా పద ేఉదే్దశ్య ం నాకు స్ు ష్ంెగా లేద్భ 

మ్రియు ఇది నాకు ఏమీ కనిపించకపోయ్నా మ్రియు నా మ్మంద్భ ఏమి ఉందో 

తెల్నయకపోయ్నా చీకటిలో నెటబెడిన్టిగా ఉంటంది. 

ద్వని గురించి ఆలోచించండి ... నా మ్మంద్భ ఏమి ఉందో నాకు తెల్నయన్ప్పు డు నేన 

మ్రింత నెమ్మ దిగా కదలాలనకుంటనిా న కానీ నా మ్మంద్భ ఉన్ి ది మ్రియు చీకటిగా 

ఉన్ి ది నాకు తెల్నసేత నేన మ్రింత న్మ్మ కంగా మ్మంద్భకు సాగగలన. 
  

నేన అనభవపూరా కంగా అనభవించిన్ అనభవానిి  నేన ప్పతిబింబించిన్ప్పు డు 

నేన "ఈ క్షణ్యనికి న్ని  ఏది సదంి చేసంది?" ఈ మ్మనపటి అనభవం ఇప్పు డు నేన 

ప్పతిబింబించే అనభవం కోస్ం ఎలా సదంిగా ఉందో అరంి చేసుకోవడానికి, చూడట్లనికి, 

తెలుసుకోవడానికి మ్రియు అనభూతి చందడానికి నాకు స్హాయపడే 

సిూ రి తద్వయకాలన నేన పంద్భతాన. 
  

నేన అనేక దశాబేాలుగా ఈ విష్యానిి  బోధసుతనిా న మ్రియు దానిని 

జీవిాంచడానికి పని చేసాన .} 



  

అంబర్స  చేయ్ పటెకుని లైనెట్స్థతో మాటి్లడుతున్ి ప్పు డు నేన అకక డ కంచం సేప్ప 

పడుకునిా న. 
  

ఒక స్మ్యంలో నేన ఎమ్ర్టనెీస  రూమ్స్థకి ఒక వైప్పకు చప్కాలు తి ుా న మ్రియు ప్ట్లలీకి 

ఇరువైప్పలా ఇదరేు న్రుస లు నాపై నిలబడాారు. వారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటి్లడుకుంటనాి రు మ్రియు ఒకరు ఆమె గరు ం ద్వలచ డంలో స్మ్స్య  ఉందని 

చ ుా రు. నేన వింటనిా న మ్రియు "నేన మీకు స్హాయం చేయగలన!" ఇదరేూ 

చాలా ఆశ్చ రయ ంగా చూసారు! నేన ఆమెకు స్హాయపడే అద్భు తమైన్ ఆరోగయ  ఉతు తుతలు 

మ్రియు గొపు  వయ కి తగత స్ంరక్షణ ఉతు తుతలన పంపిణీ చేసాతన్ని వివరించాన. నేన 

ఇప్పు డు నా శ్రీరానిి  ప్పన్రిి రిమ ంచడంలో స్హాయపడే ఉతు తుతలు ఇవి అని మ్రియు 

ఇవి సాధారణ ఉతు తుతలు కాదని నేన వివరించాన. నేన ఆమె శ్రీరం నండి 

ట్లకిస న్స్థలన తొలగంచడం మ్రియు మ్రింత ఎకుక వగా ఉంచడం ఆేయడం యొకక  

ప్ామ్మఖయ తన వివరించాన. అనేక వయ కి తగత స్ంరక్షణ ఉతు తుతలు వాటిలో హానికరమైన్ 

పద్వరిాలన కల్నగ ఉండవచచ ని నేన వివరించాన . మా ఆహారంలో ఒకప్పు డు ఉండే 

పోష్క విలువలు కూడా లేవని నేన వివరించాన. 

ఈ ఉతు తుతలన ప్ారంభించిన్ తరాా త చాలా మ్ంది జంటలు విజయవంతంగా గరు ం 

ద్వలాచ రని నేన వివరించాన మ్రియు ఆ జంటలు వయ తాయ సానిి  స్ృష్ంెచిన్ ఉతు తుతలు 

కావచ్చచ న్ని భ్యవించాన. కాబటి ెనేన ఆమెకు నా ఫోన్ న్ంబర్ ఇచాచ న మ్రియు కనిి  

రోజులిో ఆమె నాకు కాల్ చేయాలని మ్రియు నేన ఆమె కోస్ం ఉతు తితని ఏరాు ట 

చేయమ్ని సూచించాన. నేన ఇంటికి వళి్లంద్భకు సదంిగా ఉన్ి  ప్ట్లలీలో వేసన్టిగా 

నేన దీనిి  చేసాన. ఆమె నా న్ంబర్ తీసుకుంది కానీ నాకు ఫోన్ చేయలేద్భ ... 
  

వారు పిల్న ిసాక న్ మ్రియు అనేక ఎకస -రేలు చేశారు. ఎకస -రేలు పూరతయ్య  వరకు నేన 

ఇపు టికీ మారిి న్ లేదని పటెబటె్లన. 
  

వారు మ్ళ్ళ ిఎకస -రేలు మ్రియు పిల్న ిసాక న్ చేసారు, ఎంద్భకో నాకు తెల్నయద్భ. 
  

మొదటి ఎకస -రే స్మ్యంలో నొపిు  గురించి ఆలోచించడం మ్రియు స్ు ృహలో 

ఉండట్లనికి కష్పెడటం నాకు గురుతంది. వారు నాకు చపిు న్ప్పు డు వారు మ్ళ్ళ ి మ్ళ్ళ ి

చేయాల్నస  వచిచ ంది, నేన విప్శాంతి తీసుకోవడం మ్రియు ద్వనిని అంగీకరించడం 

మ్రియు ఒక జెన్ ప్పద్దశ్ంలోకి వళ్ళ డం నాకు గురుతంది. మొదటి x- కిరణ్యల గురించి నాకు 

పదగేా గురుత లేద్భ కానీ ర్టండవ కాయ ట్ సాక న్ మ్రియు x- కిరణ్యలు చాలా స్ు ష్ంెగా గురుతకు 

వచాచ య్. 
  

మైఖేల్ వలె నా సోదరి హెలెన్ లోపల్నకి వచిచ  మాటి్లడింది కానీ అది అతయ వస్ర గది 

అయ్న్ంద్భన్ వారు అంబర్ మిన్హా ఒక స్మ్యంలో మాప్తమే అనమ్తించారు 

మ్రియు వారు లైనెట్స్థని ఆమెతో లోపల్నకి రావడానికి అనమ్తించారు. 
  

నేన విష్యాల గురించి చాట్ చేసాన, స్ంభ్యష్ణ సాధారణ రోజువారీ విష్యాల గురించి, 

ప్పమాదం గురించి లేద్వ నా పరిసతిి గురించి ఏమీ లేదని నేన నిరిారించ్చకునిా న తపు  

నిజంగా నాకు గురుతలేద్భ. 
  

ఇది ఎలా ఆడుతుందో నేన ఎలపి్పు డూ స్ు ష్ంెగా మ్రియు కటెబడి ఉనిా న. 



  

చాలా ఆలస్య ం అయ్ంది, అరరిాప్తి అయ్ందని నేన అనకుంటనిా న, న్ని  

ఇంటెనిస వ్ కేర్ యూనిట్స్థలో చేరిచ న్ప్పు డు, ఈ దశ్లో నాకు నొపిు  గురుతలేన్ంద్భన్ నేన 

మారిి న్ ీా కరిసుతనిా న్ని అనకుంటనిా న. 

నా సోదరి సిే హతులలో ఒకరు ఈ ఆసుపప్తిలో ఇంటెనిస వ్ కేర్ యూనిట్స్థలో న్రుస గా 

ఉనాి రు మ్రియు ఆమె కనిి  వారాల తరాా త నా సోదరితో చపిు ంది, రాప్తి స్మ్యంలో 

నేన చనిపోయ్ అవకాశ్ం ఉన్ి ంద్భన్ న్ని  సౌకరయ వంతంగా ఉంచమ్ని స్రనె్ 

న్రుస తో చ ుా డు ... 
  

వారు న్ని  సాఫ్ ెఎయ్ర్ బెడ పైకి ఎతాతరు మ్రియు డాకరె్ నాకు నేరుగా స్థసెరిె మ్ మీద 

మారిి న్ ఇంజెక్షన్ ఇచాచ రు. అతన "ఇది మీకు నిప్దించడానికి స్హాయపడుతుంది" 

అని చ ుా డు. 

నేన అతనితో, "నేన నిప్దపోన, నాకు చాలా పని ఉంది" అని చ ుా న. అతన న్ని  

వింతగా చూసూత , "మీ ఉదే్దశ్య ం ఏమిటి?" నేన "నేన ప్పన్రిి రిమ ంచడానికి ఒక శ్రీరం 

ఉంది !!"  
  

వైదయ ం అవస్రమైన్ అనిి  భ్యగాలకు నేన నిరంతరం నా శ్రీరంలోకి శ్కి తని ప్పసారం 

చేసుతనిా న. నేన దృష్ ె పటె్లన మ్రియు అంతరతా అవయవాలు తమ్న తామ్మ 

ప్పన్రిి రిమ ంచ్చకుంట్లయని మ్రియు "సాధారణమైన్దిగా" ఊహంచాన. నేన దీనిి  

నిరంతరం చేసాన, రాప్తంతా. నేన ఎప్పు డూ మినకుమినకుమ్నే నిప్దపోలేద్భ ... 

చాలా బిజీగా ఉనిా న. 
  

లైనెట్, అంబర్, ఏప్పిల్, హెలెన్ మ్రియు మైఖేల్ అందరూ గుడ నైట్ చపు డానికి 

విడివిడిగా వచాచ రు. నేన వారిని ఉదయానిే  చూసాతన్ని చ ుా న, నేన వారి గురించి 

మ్రియు వారు ఎకక డ ఉంటనాి రో అనే స్ంభ్యష్ణన ఉంచాన. వారు తమ్న ఒక 

మోటెల్స్థలోకి బ్బక చేసుకునాి రు మ్రియు అపు టికే డిన్ి ర్ తినాి రు. నేన గుడ నైట్ 

చ ుా న మ్రియు నేన వారిని ప్ేమిసుతనిా న్ని మ్రియు నేన బాగానే ఉంట్లన్ని వారికి 

చ ుా న. నేన వారికి భరోసా ఇవాా లనకునిా న కాబటి ె నేన ఆందోళ్న్ 

చంద్భతునిా న కాబటి ెనేన స్రేన్ని వారు ఆందోళ్న్ చందలేద్భ. 
  

నేన మ్ంచం చివరన్ న్రుస తో చాట్ చేసాన, స్ంభ్యష్ణలు గురుతలేవ్వ. (ఆమె 

గురుతంచ్చకోవచ్చచ ). 

ఒక స్మ్యంలో నేన నిజంగా మూప్త విస్రనె్ చేయాల్నస న్ అవస్రం ఉందని 

చ ుా న. ఆమె నాకు బాటిల్ ఇచిచ ంది మ్రియు నేన ఎంత ప్పయతిి ంచినా 

నేన పడుకున్ి ప్పు డు ద్వనిలోకి మూప్త విస్రనె్ చేయలేకపోయాన . నేన ద్వనిని 

నిరా హంచలేకపోతే వారు కాథెటర్స్థన చొపిు ంచగలరని ఆమె చపిు ంది. అది జరగదని 

నేన చ ుా న! 
  

నేన ీసాలో మూప్త విస్రనె్ చేయడానికి గంటకు పైగా ప్పయతిి ంచాన కానీ 

కుదరలేద్భ. ఆదివారం మ్ధాయ హి  భోజన్ స్మ్యం నండి నేన 15 గంటల కంటే 

మ్మంద్భగానే మూప్త విస్రనె్ చేయలేద్భ. 
  

అప్పు డు నేన నిలబడి వీడ్కక లు చేయాలనే ఆలోచన్ వచిచ ంది. నేన న్రుస ని అడిగాన 

"మీరు నాకు మ్ంచం మీద నండి స్హాయం చేయగలరా?" మ్రియు ఆమె "ద్దని 



కోస్ం?" నేన "నేన నిలబడి మూప్త విస్రనె్ చేయబోతునిా న" అని చ ుా న మ్రియు 

ఆమె "నేన నిని  నిలబడనివా న!" 

నేన "నేన నిలబడి ఉనిా న, గాని మీరు న్ని  మ్ంచం నండి లేపడానికి స్హాయం 

చేయవచ్చచ  లేద్వ నేన నా స్ా ంతంగా చేసాతన!" 

ఆమె నాకు స్హాయం చేసంది మ్రియు నేన నిలబడట్లనికి 5 నిమిషాలు పటింెది. 

అకక డ నేన సెమీ డార్క స్థలో నా ఎడమ్ చేతితో బింద్భ స్థసెాండస్థని పటెకుని, న్రుస  నా కోస్ం 

పటెకున్ి  బాటిల్స్థలోకి మూప్త విస్రనె్ చేసుతనిా న. 

నేన ద్వనిని నింాన మ్రియు అది నేలపైకి ప్పవహంచడం ప్ారంభించింది. ఆమె "వేచి 

ఉండండి మ్రియు నాకు మ్రో బాటిల్ వసుతంది" అని నేన చ ుా న, "నేన ఆే మారంా 

లేద్భ, నేన ఎప్పు డు దీనిి  చేయగలన అని నాకు తెల్నయద్భ". నేన ప్పవాహానిి  

ఆపడానికి ఇష్పెడలేద్భ. నేల అంతట్ల బాటిల్ పంగపరిుతూనే ఉంది. 

న్రుస  న్వా డం మొదలుపటి,ె “వీటిలో ఒకద్వనిి  ఎవరైనా నింపడానిి  నేన ఎప్పు డూ 

చూడలేద్భ! నేన ద్వనిని తుడుచ్చకోవాల్నస  ఉంటందని నేన అనకుంటనిా న! " 
  

ఈ స్మ్యంలో న్వా డం ఒక ఎంపిక కాదని నేన న్వ్వా కునిా న. నేన లోపల ఉన్ి  ఆ 

న్వ్వా  నాకు మ్మఖయ మైన్ది. 
  

న్ని  తిరిగ పడుకోవడానికి మ్రో 5 నిమిషాలు పటింెది. న్ర్స  మ్రియు నేన మ్రింత 

చాట్ చేయడం మొదలుపటె్లన మ్రియు నేన మెలకువగా ఉండట్లనికి నేన ఏమి 

చేసుతనిా న్ని ఆమె అడిగన్టి నాకు గురుతంది. నేన ఎంద్భకు నిప్దపోవడం లేద్భ 

మ్రియు నేన చేసుతన్ి  పనిని వివరించాన. 
  

నేన ప్పతేయ కంగా నా శ్రీరం చ్చటె్ట శ్కి తని ప్పసారం చేసుతనిా న, నా శ్రీరం 

ప్పకాశ్వంతమైన్ కాంతితో ప్పకాశిసుతంది మ్రియు కాంతి లేని లేద్వ ఇతర ప్ాంతాల వలె 

ప్పకాశ్వంతంగా లేని ఏవైనా ప్పద్దశాలన నింప్పతుంది. 
  

నేన ఇలా చేసాన. 
  

నేన విశ్ా ంలోకి చూసాన మ్రియు నేన విశాా నిి  కౌగల్నంచ్చకున్ి టిగా నా చేతులు 

విశ్ా ంలోకి విస్తరించడానిి  ఊహంచాన. ఇలా చేయడం వల ి శ్కి త పరుగుతోంది, అది 

నిరంతరం నా చేతులన నింప్పతోంది కాబటి ెప్పతి ీా  స్థలో నేన ఈ శ్కి త యొకక  స్ంపూరణ 

స్మ్ృదినిి ఊహంచ్చకుంటనిా న కాబటి ె నాకు నాకనాి  ఎకుక వ అవస్రం ఉందని 

నాకు తెలుసు. నేన పీనియల్ ప్గంథి (కిరీటం వద)ే వద ేనా తల పైభ్యగంలోకి వసాతన్ని 

ఊహంచాన మ్రియు నా శ్రీరం చ్చటె్ట అది అవస్రమ్ని భ్యవించిన్ చోటికి 

తరల్నంచాన. నేన తీసుకుంటన్ి  అద్భు తమైన్ స్పిమిెంట్స్థల నండి, నా శ్రీరం నా 

శ్రీరంలోని వివిధ్ ప్పద్దశాలలో నిలా  చేసన్ పోష్కాల నిలా లన నేన చూశాన. కనిి  

స్ంవతస రాలుగా ప్పజలు నాతో "మీరు ఎంద్భకు చాలా స్పిమిెంటని 

తీసుకుంటనాి రు?" మ్రియు నేన న్విా  "నేన చేయగలన" అని చ ుా న. ప్పతి నేన 

స్మ్యం నేన కేవలం నాకు విశ్ా స్నీయ అడిగారు మ్రియు వాటిని తీసుకని 

ఉంచింది. ప్పమాద్వనికి గురైన్ తరాా తే, నివారణకు మ్రియు ప్పమాద్వల విష్యంలో 

స్పిమిెంట్స్థలు తీసుకోవడం ఎంత మ్మఖయ మో నాకు అరమిైంది. చాలా మ్ందికి పోష్క 

లోపం ఉంది మ్రియు అతయ వస్ర పరిసతిులిో మ్రమ్మ తుత పనల కోస్ం వారి శ్రీరాలకు 

మ్మడిస్రుకు అవస్రం అయ్న్ప్పు డు శ్రీరానికి ప్ామ్మఖయ త లేదని భ్యవించే వేరొక చోట 

నండి చడిపోవాల్న. ఇది నా మ్నగడలో అంతరాు గమ్ని నేన న్మ్మమ తునిా న . 



  

కనిి సారిు రాప్తి స్మ్యంలో నేన ఒక పద ేగరాటన ఏరాు ట చేసాన మ్రియు ఈ 

శ్కి తని నా కోస్ం ప్పసారం చేయమ్ని మ్రియు గరాటలోకి పంపమ్ని నేన నా 

ద్దవదూతలన అడిగాన. ఈ విధ్ంగా నేన నా శ్రీర ప్పన్రిి రామ ణ్యనిి  

ఊహంచ్చకోవడానికి మ్రియు నా భవిష్య తుతలో నేన చేయాలనకున్ి  అనిి  

కారయ కలాాలన చేయడానికి ఎకుక వ స్మ్యం గడపగలన. 
  

నేన ఎన్భైల మ్ధ్య లో నేాల్స్థలోని హమాలయాల మీద్భగా ప్టెకస్థకి వళి్తన మ్రియు 

ద్వనిని చాలా ఇష్పెడాాన మ్రియు ఎలపి్పు డూ తిరిగ వళి్తలని అనకునిా న. అంబర్ 

జనిమ ంచిన్పు టి నండి నేన 

ఆమెకు యాప్త యొకక  స్థస్యి్డస్థలన చూపిసుతనిా న మ్రియు ఆమె 20 స్ంవతస రాల 

వయసుస లో ఉన్ి ప్పు డు నేన కల్నస వళ్ని్ప్పు డు ఎంత గొపు గా ఉంటందో నేన 

మాటి్లడుతునిా న మ్రియు నాకు ద్వద్వప్ప అరవై స్ంవతస రాలు. దీనిి  చేయడానికి 

మ్రియు బలమైన్ ఆరోగయ కరమైన్ శ్రీరానిి  కల్నగ ఉండట్లనికి నేన హృదయపూరా కంగా 

యవా న్ంగా ఉండాలని నాకు తెలుసు. నా జీవితంలో చాలా వరకు నేన అనారోగయ ంతో 

లేద్వ చాలా చడుగా వని నొపిు  లేద్వ తలనొపిు తో బాధ్పడుతునిా న. ఇది నా శ్రీరానిి  

ద్వనికంటే ఉతతమ్ంగా ప్పన్రిి రిమ ంచడానికి నా అవకాశ్ంగా భ్యవించాన. ( నా జీవితంలో 

" ప్రమాదానికి మ్మంద్భ" అని నేన ఎప్పు డూ ప్పసాతవించలేద్భ ..) 
  

ఇంటెనిస వ్ కేర్స్థలో ఆ రాప్తి నేన ఇపు టివరకు ఎకుక వగా దృష్ ెసారించాన మ్రియు 

నేన నిరంతరం దృష్ ెసారించిన్ సుదీరఘమైన్ది. 
  

మ్రుస్టి రోజు ఉదయం థొరాసక స్రనె్ తన్ రండస్థలకు వచాచ డు మ్రియు అతనితో 

చాలా మ్ంది (వైద్భయ లు) ఉనాి రు , ద్వద్వప్ప 12 . నేన ఇంకా బతికే ఉనిా న్ని వారు 

ఆశ్చ రయ పోయారని నేన అనకుంటనిా న. 
  

అతన నా మ్ంచం చివర నిలబడి నా చార్ ెవైప్ప చూశాడు. అతన న్ని  చూస, "మీకు 

కనిి  తీప్వమైన్ గాయాలు ఉనాి య్" అని చ ుా డు . 

నేన అతని వైప్ప తిరిగ చూసాన మ్రియు "అది స్రైన్ద్దనా ..." అనిా న. అతని ప్పకటన్ 

యొకక  ఆవరణన అంగీకరించకూడదని నేన స్ు ష్ంెగా చ ుా న. 

ఆయన్ బద్భల్నచాచ రు "నేన ఒక చేదే్వమ్ని అవస్రం మ్రియు ఒక 

స్గం ఊపిరితితుతల లు మ్రియు మీ స్థపీహిమ్మ. నేన పనిచేసేటప్పు డు నేన ఇంకా ఏదైనా 

చేయవలస వసేత నేన అంచనా వేయగలన. " 
  

నేన చూస అతని వైప్ప చూాన అప్పు డు "మీరు థొరాసక స్రనె్ అవ్వనా?" 
  

అతన "అవ్వన" అని స్మాధాన్మిచాచ డు 
  

మ్ళ్ళ ిఅతని వైప్ప నా వేలు చూపించి, నేన అతనితో సూటిగా చ ుా న "స్రే, ఎప్పు డూ 

జరగకుండా చూసుకోవడానికి నేన ఏమి చేయాలో చపు డం మీ పని".  నేన నాకు 

చ ుా రు ఉన్ి ప్పు డు నేన చూారు వరకు నా ీా య వాకయ ం యొకక  మిగల్నన్ అతనిని 

తిరిగ మ్రియు. 
  

అతనితో ఉన్ి  వయ కుతలు అందరూ ఒక అడుగు వన్కిక  వేశారు. 
  



అతన కనిి  నిమిషాలు నా వైప్ప చూశాడు, నిశి్ బంేగా, అతనికి అవస్రమైన్ స్మాచారం 

వచిచ ంద్వ అని నేన నా ద్దవదూతలన అడుగుతునిా న, ఆపై అతన నిశి్ బంేగా 

మ్రియు ప్పశాంతంగా ఇలా అనిా డు, “మ్దతేు ఉన్ి  దగుా ఎలా చేయాలో మీకు 

చూపించడానికి న్రుస లన పందండి మ్రియు నాకు కావాల్న మీకు వీలైన్ంత ఎకుక వ 

రకాతనిి  దగుా చేయండి. నేన కూడా మీరు లోతుగా శాా స్ పీలుచ కుంట్ట, మీకు వీలైన్ంత 

ఎకుక వ రక తం దగుాతో న్డవాలని కోరుకుంటనిా న. " 

నేన "స్రే" అనిా న. 
  

అతన వళ్ళ పోయాడు మ్రియు న్ర్స  మ్రియు నేన ఒకరినొకరు చూసుకునిా మ్మ. 
  

నాకు విరిగన్ స్థసెరిె మ్ మ్రియు పకక టెమ్మకలు విరిగపోయాయ్ ... 

దగు ామ్రియు లోతుగా శాా స్ తీసుకోవాలనే ఆలోచన్ .... 
  

నేన లేచి చ్చటె్ట తిరిగే ధైరాయ నిి  సేకరించి ఒక గంట ాట అకక డే పడుకునిా న.  

నేన అప్పు డు న్రుస తో మ్ంచం నండి బయటపడట్లనికి నాకు స్హాయం కావాలని 

చ ుా న మ్రియు ఆమె "నేన నిని  లేపడానికి అనమ్తించడం లేద్భ" అని చపిు ంది. 

నేన చ ుా న "నేన లేచి చ్చటె్ట న్డవాల్న మ్రియు లోతుగా శాా స్ తీసుకోవలసన్ 

అవస్రం ఉందని డాకరె్ చ ుా డు మ్రియు నేన చేయబోయ్ది అద్ద". 

ఆమె నొకిక  చపిు ంది "అతన ఇప్పు డు అరంి చేసుకోలేద్భ" 

నేన స్మాధాన్ం ఇసుతనిా న, "నేన ఇప్పు డు చేసుతనిా న మ్రియు మీరు నాకు 

లేవడంలో స్హాయపడవచ్చచ  లేద్వ నేన సంతంగా లేవగలన." 
  

ఆమె మ్మఖంలో చిన్ి గా న్వ్వా  వచిచ ంది మ్రియు నాకు స్హాయం చేయడానికి 

మ్మంద్భకు సాగంది. నాకు మ్ంచం నండి లేచి నిలబడట్లనికి ద్వద్వప్ప 5 నిమిషాలు 

పటింెది. అకక డ నిలబడటం చాలా విజయంగా అనిపించింది. నేన చాలా నెమ్మ దిగా 

బయలుద్దరాన. ప్పతి 5 సెకన్కిు ఒక అడుగు. నేన లోతుగా శాా స్ పీలుచ కునిా న 

మ్రియు నేన మ్ంచం మీద ఉన్ి ప్పు డు కనిి  సారిు చేసన్టిగా రక తం దగుాతోంది. నేన 

రక తం దగనా్ ప్పతిసారీ నేన ఆగపోయాన. తరాా త మ్ళ్ళ ిబయలుద్దరాడు. నేన మ్ంచం 

నండి 15 అడుగుల దూరంలో ఉనిా న మ్రియు నేన పూరితగా తుడిచిపటబెడాాన. నాకు 

శ్కి త లేద్భ మ్రియు నేన చ్చటె్ట తిరిగాన మ్రియు మ్ంచం ఎంత దూరంలో ఉందో 

న్మ్మ లేకపోయాన. నేన రాప్తికి మ్మంద్భగానే 15 పడకలన తిరిగ పడుకునిా న. ద్వనిపై 

నా దృష్నెి సెట్ చేయండి మ్రియు నా శ్రీరం ప్పతిస్ు ందించడానిి  దృశ్య మాన్ం 

చేసంది. నేన తిరిగ మ్ంచం మీదకు వచిచ  అకక డ కోలుకుంటనిా న. 

నా శ్రీరం చాలా బలహీన్ంగా ఉంది. నేన నా జీవితంలో అనేక మారథాన్స్థలన న్డిాన 

మ్రియు ఆ పదిహేన మెటి ఏ మారథాన్స్థలకనాి  న్ని  బాగా అలసపోయాయ్. 

ప్పమాదంలో నా శ్రీరంలోని ప్పతి కండరం ద్వని బలానిి  కోలోు య్ంది మ్రియు నేన 

ప్పతి కండరాల బలానిి  ప్పన్రిి రిమ ంచాల్నస న్ శిశువ్వలా ఉంది. 

నేన నా శ్రీరంలోకి శ్కి తని ప్పసారం చేయడం మ్రియు నా శ్రీరం తన్న తాన 

ప్పన్రిి రిమ ంచ్చకోవడం గురించి ఊహంచ్చకోవడం కన్సాగంచాన. 

న్రుస  ఇపు టికీ నా మ్ంచం చివర కూరుచ ని ఉంది, ఇతర రాప్తంతా చేసంది. 
  

ఒక గంట తరాా త నేన మ్ళ్ళ ిఅనీి  చేయడానికి సదంిగా ఉనిా న్ని చ ుా న. ఆమె నాకు 

స్హాయం చేసంది మ్రియు నేన బయలుద్దరాన. నేన ఇంటెనిస వ్ కేర్ యూనిట్ చ్చటె్ట 

పూరిత లాయ   చేయడం మ్మగంచాన. 



మ్రోసారి నేన పూరితగా గడిపి తిరిగ నా మ్ంచానికి వచాచ న. 
  

నేన అకక డ పడుకున్ి ప్పు డు న్రుస  న్ని  అడిగంది, "మీరు ఎంత అదృష్వెంతులని 

ప్గహంచారా?" 

నేన బద్భల్నచాచ న, "నేన ఊహంచలేద్భ, అంద్భకే మీరు న్ని  ప్పశ్ి  

అడుగుతునాి రు" 
  

ఆమె చపిు ంది, "కనిి  కారు ప్పమాద్వలకు మేమ్మ మ్రణ వేగం అని పిలుసుతనిా మ్మ , దీని 

అరంి ఆ వేగం కోస్ం మ్రియు కారులో ఉన్ి  ప్పతి ఒకక రూ చనిపోతారు . నిశ్చ లమైన్ 

వసుతవ్వపై (ప్ువం లాంటిది) ఢీకన్డానికి మ్రణ వేగం అరవై కి.మీ/గం. ఈ వారం మేమ్మ 

ఇకక డ ఇదరేు వేరేా రు వయ కుతలన కల్నగ ఉనిా మ్మ, వారు మీకు స్మాన్మైన్ ప్పమాదం 

జరిగంది, నేరుగా ఒక పోల్స్థలోకి ఢీకనాి రు. వారిదరేూ గంటకు అరవై కిలోమీటరిు 

చేసుతనాి రు మ్రియు ఇదరేూ మ్రణంచారు, ఇంకా మీరు 85 km/hr చేసుతనాి రు మ్రియు 

మీరు జీవించారు. మీరు చాలా అదృష్వెంతులు. " 
  

ఇది అదృష్ంె కాదని నాకు తెలుసు కానీ నేన ఎలా చేశానో ఆమె తెలుసుకోవాలనకోవడం 

లేదని ప్గహంచారు. నేన అకక డే ఉండి, నా ద్దవదూతలన అడిగాన, "నేన ఎలా ప్బతికి 

బయటపడాాన మ్రియు వారు అలా చేయలేద్భ?" 

వారి నండి ప్పతుయ తతరం స్ు ష్ంెగా ఉంది మ్రియు "మీరు స్హాయం కోస్ం అడిగారు" 

నేన వారిని తిరిగ అడిగాన, "ఇతరులు ఏమి చేసారు?" 

వారు "వారు చ ుా రు EE పోల్ వసోతంది మ్రియు 'అర్టరే !! నేన చనిపోతాన! ' మ్రియు 

వారు చనిపోతారు. " 
  

నేన కాసేప్ప ద్వని గురించి ఆలోచిసూత  అకక డే పడుకునిా న. 
  

నేన దశాబేాలుగా నాపై చేసన్ వయ కి తగత అభివృది ి పనల గురించి మ్రియు నా 

పరిమితులన (లేద్వ నా పరిమితి లేనిది) తెలుసుకోవడం మ్రియు నేన న్ని  ఎలా 

విశ్ా సంచడం నేరుచ కునిా న మ్రియు నేన ఏమ్నకుంటనిా న అనే ద్వని గురించి 

ఆలోచించాన. నేన పరుగుతున్ి ప్పు డు, నా గురించి అందరూ ఎలా ఆలోచిసాత రో 

మ్రియు నేన "స్రైన్" పని చేసుతనిా నా అనే ద్వని గురించి నేన ఎలా ఆందోళ్న్ 

చంద్భతునిా న అని ఆలోచించాన. నేన చాలా విష్యాల గురించి ఆలోచించాన. ఇది 

అదృష్ంె కాదని నాకు తెలుసు ... 
  

నేన నా జీవితం తిరిగ చూసారు మ్రియు ప్పతి ఒకక రూ ఏదో చేయకూడదని నాకు 

చపు డం చేసన్ప్పు డు నేన చేసన్ ఎంపికలు ప్గహంచారు వారు కాద్భ వంటి, కానీ నేన 

స్రైన్ తెల్నసపోయ్ంది నాకు . 

ప్పమాదం జరిగన్ 5 స్ంవతస రాల తరువాత నేన ద్వద్వప్ప 100 మ్ందికి నా వాయ ారంలో 

శిక్షణ ఇసుతనిా న మ్రియు నేన సైక  డైవింగ్స్థకి వళ్ని్ స్మ్యంలో కథ చపు డం 

మొదలుపటె్లన, అప్పు డు శిక్షణ మ్ధ్య లో నేన అకసామ తుతగా ప్గహంచాన నేన సైక  

డైవింగ్స్థకి వళ్కిపోతే నేన బహుశా ప్పమాదంలో మ్రణంచి ఉండవచ్చచ . నేన గది మ్మంద్భ 

భ్యగంలో నిలబడి కదిల్నంచాన మ్రియు నా బలానిి  ప్పశ్ంససుతనిా న మ్రియు నాకు 

స్రైన్ది అని నా హృదయంలో నాకు తెల్నసన్ వాటిని అనస్రించడానికి 

ఇష్పెడతాన. కథన మీతో పంచ్చకుంట్లన ... 
  



తిరిగ ఎన్భైల మ్ధ్య లో (నా మ్ధ్య  ఇరవైల మ్ధ్య ) నేన వికెోరియా ద్దశ్ంలోని ఒక పద ే

పటణెంలో నివససుతనిా న మ్రియు ఒక రాప్తి నేన ఆ జీవన్శైల్న షోలలో ఒకద్వనిి  

చూసుతనిా న మ్రియు టెన్ంా సైక  డైవింగ్స్థలో ఒక సెగెమ ంట్ ఉంది, అకక డ మీరు చేసన్ 

వయ కి తకి మీరు కటె కనిి  వేల హెచ్చచ తగుాల జంట కాబటి ెవారు ఏమి చేసుతనాి రో వారికి 

తెలుసుతంది మ్రియు అప్పు డు మీరు ఒక మ్ంచి విమాన్ం నండి దూకి భూమికి రాని 

పతనానికి పడిపోయారు. నేన చాలా స్ంవతస రాలుగా సైక  డైవింగ్ 

చేయాలనకుంటనిా న కానీ నేన ఒంటరిగా చేసేత నేన చనిపోతాన్ని తెలుసు. ప్తాడు 

పనిచేయకపోవడం మ్రియు చిట్ తెరవకపోవడం గురించి నాకు చడు భ్యవన్ 

కల్నగంది. కాబటి ె టెన్ంా సైక  డైవింగ్స్థతో నేన ద్వని గురించి ఆందోళ్న్ చంద్వల్నస న్ 

అవస్రం లేద్భ, ఎంద్భకంటే అనభవం ఉన్ి  వయ కి త ఎలాంటి పరిసతిులనైనా 

ఎద్భరోక గలడు. 

నేన మ్రుస్టి రోజు ఉదయం టీవీ స్థసేషె్న్స్థకు ఫోన్ చేసాన మ్రియు వారు టెన్ంా జంపింగ్ 

ఎకక డ చేశారో తెలుసుకునిా న. ఇది సడీి  బయట ఉంది . నా 

తంప్డి సడీి లో నివసంచిన్ంద్భన్ స్రే, నేన పైకి వళ్ ి అతనితో ఉండి కారు అరువ్వ 

తీసుకోగలన. నేన స్థలైటి్ బ్బక చేసాన, అతనికి ఫోన్ చేస, నేన వసుతనిా న్ని చ ుా న, 

(నేన ఎంద్భకు వసుతనిా నో అతనికి చపు కుండా ఉండట్లనికి నేన చాలా తెల్నవిగా 

ఉనిా న). 

నేన ప్పదరి న్ చూసన్ నాలుగు రోజుల తరాా త సడీి కి చేరుకునిా న మ్రియు కారున 

అరువ్వగా తీసుకుని, వారు పనిచేసే ఎయ్ర్స్థస్తస ెస్థకు ర్టండు గంటలు న్డిాన. 
  

ఈ స్మ్యంలో నేన స్ంబంధ్ంలో చాలా ఇబబ ంది పడుతునిా న్ని నేన 

జోడించవచ్చచ . నేన ఈ అమామ య్ని ప్ేమించాన కానీ అది పని చేయలేద్భ. నేన రిచర్ ా

బాచ్ యొకక  ప్పస్తకం ప్బిడ ెఎప్కాస్ ఫర్టవర్ అనే ప్పస్తకానిి  కూడా చద్భవ్వతునిా న. ఈ 

ప్పస్తకం ఆతమ  స్హచరుల భ్యవన్ గురించి మ్రియు మ్న్ం నిజంగా ఒక నిరిషే్ ెవయ కి త కోస్ం 

ఉదే్దశించబడింద్వ అనే ద్వని గురించి. నేన సడీి కి వచిచ న్ స్మ్యంలో నేన 

చద్భవ్వతున్ి  ప్పస్తకంలోని భ్యగం, రిచర్ ా తన్ ఆతమ  స్హచరుడితో స్ంబంధానిి  

నిరా హంచలేకపోయాడు మ్రియు ఒక చిన్ి  సంగల్ ఇంజిన్ విమాన్ంలో పైకి 

వళి్తడు . ఇది ప్కాష్ అయ్య ంది మ్రియు చూయ ట్ పని చేయలేద్భ. పరిసతిి న్ని  నేన 

ఏరాు ట చేసుకున్ి టిగా ఉంది. నా స్మ్యానికి మ్మంద్భ నేన చనిపోతాన కాబటి ె

న్ని  అనస్రించవదనేి ఆతమ  చపు డానికి ప్పయతిి సుతంద్వ అని నేన 

ఆశ్చ రయ పోయాన. అనస్రించడం మ్మఖయ ం అని నా హృదయంలో నాకు తెలుసు. నేన 

మ్రణ భయానిి  జయ్ంచాలనకుంటనిా న్ని నాకు తెలుసు. ఇది మ్మఖయ ం అని నాకు 

తెలుసు. నాకు ఎంత మ్మఖయ మో అరంి చేసుకోవడానికి మ్రో 20 స్ంవతస రాలు 

పటింెది. సడీి లో ఉన్ి  ఆ ర్టండు రోజులు నా జీవితంలో భయంతో మ్మంద్భకు సాగడానికి 

మ్రియు తెల్నయనివారిచే నియంప్తించబడకుండా న్ని  శ్కి తవంతంగా 

ఏరాు ట చేశాయని కూడా నాకు తెలుసు . 
  

నేన ఎయ్ర్స్థస్తస ెస్థకి చేరుకున్ి ప్పు డు, విమానాలు బయలుద్దరడంతో మ్రియు ప్పజలు 

ప్పతిచోట్ల తిరుగుతూ బిజీగా ఉనాి రు. ఇది ఒక అందమైన్ రోజు చాలా చిన్ి  మేఘం 

మ్రియు సూరుయ డు ప్పకాశిసుతనిా డు. 
  

నేన న్మోద్భ చేస నా డబ్బబ  చల్నంిచాన. డబ్బబ  తిరిగ చల్నంిచబడదని వారు 

వివరించారు. వారు న్ని  స్తటైనింగ్ దా్వ రా తీసుకునాి రు మ్రియు నాకు స్రిపోయారు. 



గాల్న ప్పంజుకుంది మ్రియు సాధారణ ఆకాశ్ వేగం ఇంకా జరుగుతున్ి పు టికీ, కంత గాల్న 

వేగం కంటే ఎకుక వగా వారు డైవ్ చేయలేరని నాకు చపు బడింది. పగటిపూట నేన గాల్న 

చనిపోయ్ వరకు వేచి ఉన్ి ప్పు డు, నా ప్పస్తకం చదివాన మ్రియు ఇతర సైక  డైవింగ్ 

చూశాన మ్రియు ట్లయ్లెట్స్థన చాలాసారిు స్ందరిి ంచాన, నాలో ఏమీ మిగలలేద్భ ... 
  

నేన ఉదయం 10 గంటల నండి సాయంప్తం వరకు రోజంతా వేచి ఉనిా న . వారు 

చాలా క్షమాపణలు చ ుా రు మ్రియు నేన ఉదయం 5 గంటలకు తిరిగ వసేత ఉదయం 

ఆ స్మ్యంలో గాల్న ఎప్పు డూ తకుక వగా ఉంటంది మ్రియు నేన దూకగలన అని 

చ ుా రు. నేన స్రే అని చపిు  ఇంటికి బయలుద్దరాన. 
  

నేన ఇంటికి వచిచ  డిన్ి ర్ చేశాన, రాప్తంతా నా ప్పస్తకం చదివాన, రిచర్ ాచనిపోయాడ్క 

లేదో తెలుసుకోవాలనకునిా న. ప్పస్తకంలో నాకు ఏదైనా స్ంద్దశ్ం ఉందో లేదో 

తెలుసుకోవడానికి ప్పయతిి సుతనిా న. అప్పు డే నేన కమూయ నికేట్ నేరుచ కునాి రు 

మ్మంద్భ ఈ కథ జరిగంది నంచే , నేన ఇప్పు డు ఏమి వంటి , నా ద్దవదూతలు / 

ఆధాయ తిమ కం స్హాయకులు తో. 
  

నేన తా రగా మ్ంచం నండి బయటపడాాన మ్రియు కంచం ప్ేక ఫాస్ ెచేశాన, ఈ 

స్మ్యంలో ఏదైనా జరుగుతుంటే అది నేరుగా నా గుండా వళుతుంది ... 
  

నేన ఉదయం 5 గంటలకు ఎయ్ర్స్థస్తస ెస్థకు చేరుకునిా న మ్రియు గాల్న ఇపు టికీ 

ఉంది. నేన చూపించిన్ంద్భకు అబాబ య్లు ఆశ్చ రయ పోయారు. వారు ఎవరూ 

అనాి రు ఎప్పు డైనా మ్రుస్టి రోజు తిరిగ వసాతయ్. వారు న్ని  విమాన్ంలో తీసుకెళి్తరు 

మ్రియు పైభ్యగంలో చప్కం పైన్ ఉన్ి  చిన్ి  లోహప్ప పలకపైకి అడుగు పటమె్ని 

చ ుా రు. స్థ టి్ ఒకటిన్ి ర సెట ిఅడుగులకు మాప్తమే స్రిపోతుంది. నేన మెటల్ బార్ 

పై ఉరి ఖచి్చ తాంగా భయప్రాంతులయ్యా రు . నేన నిజంగా నా చావ్వకు 

దూకుతున్ి టి అనిపించింది. 
  

నేన బయటకు తీయడం లేద్భ మ్రియు నేన ఇకక డ చనిపోవాలని అనకుంటే 

మ్రియు ఇప్పు డు అలా ఉండండి. నాకు కటెకున్ి  వయ కి త "జం " అని అరిచాడు మ్రియు 

నేన వళ్తళ న. ఆ స్మ్యంలో నేన సెమీ స్ు ృహలోకి వళ్పిోయాన. నా కళుళ  తెరిచి 

ఉనాి య్ కానీ అంతా న్లగిా ఉంది. నా పరాయ వరణం గురించి, లేద్వ నేన ఎకక డ ఉనిా నో 

లేద్వ ఏమి జరుగుతుందో నాకు స్ు ృహ లేద్భ. కానీ నేన దూరం నండి ఒక వాయ్స్ 

విన్గల్నగాన. గొడవలో ఉన్ి ంద్భన్ నా కాళిు పటెకోవాలని వాయ్స్ న్ని  

అరుసోతంది. అతని నోరు నా చవి పకక న్ ఉంది కానీ అతన ఒక మైలు దూరంలో ఉన్ి టి 

అనిపించింది. కదిసేేపటి తరాా త నేన నిజంగా ఏమి జరుగుతుందో, ఎంద్భకు 

జరుగుతుందో తెల్నయక, నా కాళ్ళ న పటెకునిా న. ఇది ఒక కలలా అనిపించింది 

మ్రియు నేన పిండం స్థసతిిలో వంకరగా ఉనిా న మ్రియు ఏమి జరుగుతుందో లేద్వ నేన 

ఎకక డ ఉనిా నో నాకు తెల్నయద్భ. నేన నా కాళ్ళ న పైకి లేపిన్ప్పు డు, మేమ్మ సు న్ 

నండి బయటపడాామ్మ మ్రియు అతన నాతో "ఇంకో సెకన మ్రియు నేన రి  ప్తాడు 

లాగబోతునిా న" అని చ ుా డు. 
  

మేమ్మ ఉచిత భూమిపైకి పడే మ్రియు నేన ఈ దశ్లో తెలుసు 

జరిగంది ఖచి్చ తాంగా నేన ద్వని గురించి చేయగల ఏమీ. ఈ స్మ్యంలో నేన 



చనిపోతుంటే నేన ద్వనిని ఆపలేన. కాబటి ె నేన యాప్తన ఆసాా దించాలని 

నిర ణయ్ంచ్చకునిా న . నేను నా రరిసిత్ని అాంగీకరిాంచాను. 
  

నేన చ్చటె్ట చూసాన మ్రియు ఇపు టికీ పడిపోవడం మ్రియు వేగంగా రావడం వంటి 

అనభూతిని అనభవిసూత  ఉండటం ఎంత విచిప్తంగా ఉందో న్మ్మ లేకపోయాన. 

చివరికి అతన చీల్నక ప్తాడు లాగాడు మ్రియు నేన "హూపీ" ని బయటకు 

తీసాన !!!. అతన నాతో "వారందరూ అలా చేసాతరు" అని చ ుా డు. మేమ్మ ప్కిందికి వచిచ  

చిన్ి  స్రిక ల్ లోపల దిగామ్మ. ఇతర సైక  డైవరంిదరూ నా దగరాకు వచిచ , "మీకు 

న్చిచ ంద్వ?" 

నేన "ఖచిచ తంగా!" అని స్మాధాన్ం ఇచాచ న. 

అప్పు డు వారు "కాబటి ెమీరు దీనిి  మ్ళ్ళ ిచేయబోతునాి రా?" 

నేన "లేద్భ" అని బద్భల్నచాచ న 
  

వారందరూ న్ని  అడిగారు, 

"ఎంద్భకు కాద్భ?" 

నేన "నేన ఇప్పు డు అకక డ ఉనిా న మ్రియు అలా చేసాన!" అని స్మాధాన్ం 

ఇచాచ న. 
  

ఆ అనభవం న్ని  అమ్రిచ ంది కాబటి ె నేన నా మ్రణ భయానిి  విడుదల 

చేయగల్నగాన. 
  

తిరిగ ఇంటెనిస వ్ కేర్ యూనిట్స్థలో ఆసుపప్తిలో. 

పగటిపూట నేన ఇపు టికీ న్ని  న్యం చేయడంపై చాలా దృష్ ెపటె్లన. 

నేన న్డవడానికి మ్రియు లోతుగా శాా సంచడానికి మూడవసారి నేన ఇంటెనిస వ్ కేర్ 

చ్చటె్ట బయలుద్దరాన. నా న్డకకు వళ్ని్ ప్పతిసారీ న్ర్స  నా పకక న్ ఉంటే అవస్రమైతే 

స్హాయం చేయడానికి సదంిగా ఉంది. న్డుసుతన్ి ప్పు డు ఆమె ఎప్పు డూ న్ని  

పటెకోలేద్భ, నేన నా కోస్ం చేయడం యొకక  ప్ామ్మఖయ తన ఆమె ప్గహంచిందని నేన 

ఊహసుతనిా న. 

ఈ మూడవసారి ఆమె నాతో "మీ చ్చటె్ట ఏమి చూసుతనాి రు?" 

నేన "చాలా మ్ంది అపసామ రక ప్పజలు" అని స్మాధాన్ం ఇచాచ న 
  

16 గంటల ాట నేన ఇంటెనిస వ్ కేర్స్థలో ఉనిా న, ఈ స్మ్యంలోనే నేన ఇతర 

రోగులన చూసాన, వారు నా స్ు ృహలో లేద్వ అవగాహన్లో లేరని నేన వారిని 

పటింెచ్చకోలేద్భ. 
  

అప్పు డు ఆమె "అది ఎంద్భకు అని మీరు అనకుంటనాి రు?" 

నేన ఆమె చేతిని నా చేతికి పటెకుని, అరచేతిని బయటకు తీస, "నాకు తెలుసుకోవాలని 

లేద్భ, నేన బాగుపడటం మీద దృష్ ెపటె్లన!" 
  

అప్పు డు ఆమె నాతో "నేన ప్పతి 15 నిమిషాలకు మీ స్రనె్స్థకు ఫోన్ చేశాన మ్రియు మీరు 

నా ఇంటెనిస వ్ కేర్ యూనిట్స్థలో లేరని చ ుా న". నేన న్విా  ఆమెతో అంగీకరించాన. 
  

ఈసారి నా న్డకలో నేన పద ే గదిలో ర్టండు పూరిత లాయ  స్థలు చేసాన. ర్టండవ లాయ   

స్మ్యంలో ఆమె న్ని  అడిగంది "మీరు సిా న్ం చేయాలనకుంటనాి రా?" 



  

నేన ఆమె వైప్ప చూశాన మ్రియు నేన చేసాతన మ్రియు అది నాకు మ్ంచి అనభూతి 

మ్రియు మ్ంచి మ్రియు రిప్లష్ అనభూతికి స్హాయపడుతుందని నేన ఖచిచ తంగా 

చ ుా న. 
  

నేన తిరిగ పడుకున్ి ప్పు డు, అనీి  సదంి చేసుకునే స్మ్యంలో ఆమె కదిగేా 

ఉంటందని మ్రియు ఆమె వచిచ  న్ని  తా రగా తీసుకువసుతందని చపిు ంది. ఆమె 

ఇప్పు డు న్ని  సంతంగా వదిలేసోతంది. నేన బాగుపడడానిి  ఆమె చూడగలదని 

స్ు ష్మెైన్ స్ంకేతం ( ఆ స్మ్యంలో నాకు దీని గురించి తెల్నయద్భ ). 

అరగంట తరువాత ఆమె తిరిగ వచిచ  న్ని  తీసుకుంది. నేన ఇంకా ఆమె స్హాయం 

కావాల్న లేచి, మేమ్మ సిా నానికి బయలుద్దరామ్మ. 
  

ఆమె న్ని  బటలెు వి ుే స, ఆ తెలటిి స్థ ి సకె కురీచ లో న్ని  పూరితగా న్గి ంగా కూరోచ బెటి,ె 

హాయ ండస్థహెల్ ా ష్వర్ గులాబీని నా చేతిలో పటి,ె ఆమె తా రలో తిరిగ వసాతన్ని 

చపిు ంది. నేన ద్దనినీ కదిల్నంచలేకపోయాన, నేన చేయగల్నగన్దంతా ఆమె ఉంచిన్ 

అద్ద స్థసతిిలో కూరోచ వడమే. నేన నీటిని అస్స లు తరల్నంచలేకపోయాన. 
  

ఆమె తిరిగ వచిచ  తలుప్ప చ్చటె్ట తల తిపిు న్ప్పు డు ఆమె కదిసేేప్ప వళ్పిోయ్న్టి 

అనిపించింది. నేన స్రే చేసుతనిా నా అని ఆమె అడిగంది, ద్వనికి నేన అవ్వన అని 

చ ుా న. 

ఆమె అప్పు డు "నాకు ఇకక డ కంతమ్ంది న్రుస లు ఉనాి రు, వారు లోపల్నకి వసేత 

బాగుంటంద్వ?" 

నా మ్మఖంలో చాలా పద ే చిరున్వా్వ తో నేన "మ్రియు వారు ఏమి 

చూడాలనకుంటనాి రు?" 

ఆమె ఒక అందమైన్ న్వ్వా తో "వారు మిమ్మ లి్న  సిా న్ంలో చూడాలనకుంటనాి రు!" 

నేన "నేన అలా అనకునిా న ... వారిని తీసుకురండి!" అని తిరిగ న్వాా న. 
  

నేన ష్వర్ గులాబీని పటెకుని న్గి ంగా కూరుచ న్ి ప్పు డు ఇతర న్రుస లందరూ ష్వర్ 

రూమ్స్థలోకి దూసుకెళి్తరు. నా న్ర్స  "ఎంతకాలం చ ుా రు d o మీరు ఈ ఇంటెనిస వ్ కేర్ 

యూనిట్ ఇకక డ ఉంది అనకుంటనిా న?" 

నేన చ ుా న “నాకు తెల్నయద్భ, బహుశా 70 స్ంవతస రాల అంచనా. ” 

ఆమె “అవ్వన, మ్రియు అంద్భలో సిా న్ం చేసన్ మొదటి వయ కి త 

మీరే. మేమ్మ కాలేద్భ వారు ప్పజలు సాు ంజ సిా నాలు ఇసాతరు ేరు ఒక ఇంటెనిస వ్ కేర్ 

యూనిట్ లో ఒక ష్వర్ ఎంద్భకు కనగొనాి రు! " 
  

మేమ్ంతా న్వ్వా కునాి ం. 

ష్వర్ ఎలపి్పు డూ నిలా  గదిగా ఎలా ఉపయోగంచబడుతుందో వారు వివరించారు, కనక 

వారు ద్వనిని తీసవేస శుప్భం చేయాల్న. 
  

ల్ననెట్ మ్రియు అంబర్ పగటిపూట తరచ్చగా న్ని  స్ందరిి ంచేవారు. 
  

సాయంప్తం 4 గంటలకలిా ఆరరా్స్థలీ వచిచ  న్ని  ఇంటెనిస వ్ కేర్ నండి బయటకు 

తీసుకెళ్ ిఒక వారాుకు తీసుకెళి్తడు. 
  



నేన వార్సా్థలోకి వళ్ని్ తరాా త, లైనెట్ మ్రియు అంబర్ న్ని  హాసు టల్ ఫలహారశాలకి 

తీసుకెళి్తరు మ్రియు మేమ్ంతా కల్నస డిన్ి ర్ చేస సాధారణ విష్యాల గురించి చాట్ 

చేసామ్మ. 
  

ఆ సోమ్వారం రాప్తి నేన నిప్దపోవడానికి ఇష్పెడాాన కానీ వారాులో అనిి  ప్టేలు మ్రియు 

మో స్థలు మ్రియు బకెటి కటి,ె రాప్తంతా బిగరాగా న్డిచిన్ ఒక న్రుస  ఉంది. 
  

నేన నా ఛాతీలో చాలా ప్పతేయ కమైన్ హీల్నంగ్ ప్కీమ్స్థన రుదే్భతునిా న మ్రియు నేన 

సాధారణంగా రోజూ తీసుకునే ప్పతేయ క పోష్క 

పద్వరిాలన తీసుకుంటనిా న . లైనెట్ వాటిని నా కోస్ం తీసుకువచిచ ంది . 
  

మ్ంగళ్వారం ఉదయం ఆరరా్స్థలీ వచిచ  న్ని  మ్ళ్ళ ిఎకస స్థరేకి తీసుకెళి్తరు మ్రియు వారు 

మ్రింత ఛాతీ ఎకస స్థరేలన తీసుకునాి రు మ్రియు తరాా త న్ని  మ్ళ్ళ ినా మ్ంచం 

మీదకు తిాు రు. 
  

ప్పతి గంట మ్రియు కనిి సారిు తరచ్చగా నేన కారిడార్స్థల పైకి ప్కిందికి న్డవడానికి 

వళ్తళ న, ఇంకా లోతుగా ఊపిరి పీలుచ తూ ఇంకా చిన్ి  మొతతంలో రక తం దగుాతూ 

ఉంటంది. నేన స్ా తంప్తంగా ఉనిా న మ్రియు సాధారణ న్డక వేగం కంటే కంచం 

నెమ్మ దిగా ఉనిా న. 
  

నాకు ర్టండు ఫోన్ కాల్స్థలు మ్రియు కంతమ్ంది స్ందరి కులు ఉనాి రు. ఈ 

స్ందరి కులలో ఒకరు నా సోదరీమ్ణుల సిే హతురాలు అయ్న్ ఇంటెనిస వ్ కేర్ న్ర్స . 
  

నేన వారాులో ఉన్ి ప్పు డు ఒక న్రుస  వచిచ ంది, ఎవరు తీప్వమైన్ కారు ప్పమాద్వలలో 

గాయాలకు కారణమ్వ్వతునాి రనే ద్వనిపై అధ్య యన్ం చేసుతనాి రు, కాబటి ె కార ి

తయారీద్వరులు ఈ గాయాలన తగంాచడానికి కార ిడిజైన్ని స్రేుబాట చేయవచ్చచ . 
  

ఆమె చాలా ప్పశ్ి లు అడిగంది 

ఒక ప్పశ్ి  "నా దృష్కెి ఏదైనా ఆటంకం కల్నగంద్వ?" 

నా స్మాధాన్ం “అవ్వన” 

ఆమె "మ్రియు అది ఏమిటి?" 

నేన "నా కనర్టపు లు!" 
  

నేన తమాషా చేశాన్ని ప్గహంచకుండా ఆమె ద్వనిని ప్వాసంది, ఆపై ఆమె నా వైప్ప 

చూసంది మ్రియు ఆమె న్ని  అంచనా వేయడానిి  నేన చూడగలన. ఆమె అప్పు డు 

న్విా ంది. 
  

నేన అప్పు డు చ ుా న "ఎయ్ర్స్థబాయ గ్ ద్భమ్మమ  కారున సురక్షితంగా ఎకక డికి 

న్డిపించాలో చూడకుండా న్ని  ఆపివేసంది" 
  

న్రుస  కూడా స్నాయ సని. నేన ప్బతికి ఉనిా న అని న్మ్మ శ్కయ ం కాని విష్యం గురించి 

ఆమె నాతో మాటి్లడింది. ఆమె న్ని  ఇంటరూా య  చేసుతన్ి ప్పు డు ఒక ఇంజనీర్ నా కారున 

అంచనా వేసుతనిా డు. ఒక వారం తరువాత నేన మ్రియు నా సిే హతుడు మైఖేల్ 

కారున చూడట్లనికి వళ్,ి ద్వని నండి కనిి  విష్యాలు సేకరించేంద్భకు వళ్ని్ప్పు డు 

ద్వనిని నిలా  చేసుతన్ి  వయ కి త "అంద్భలో ఎంత మ్ంది చనిపోయారు?" మైఖేల్ ఎవరూ డి 



చ ుా రు ఇ d, మ్రియు మీరు అది నిల్నచి వయ కి త చూసుతనాి రు. అతన ఆశ్చ రయ పోయాడు 

మ్రియు నేన ప్బతికే ఉనిా న (లేద్వ ఇలాంటి పద్వలు) 
  

బ్బధ్వారం ఉదయం థొరాసక స్రనె్ న్ని  చూడట్లనికి వచిచ  నా చ్చటె్ట కర్టనె్ తీస "నేన 

అలాంటిద్దమీ చూడలేద్భ ..." అని తన్ తలని పకక  నండి పకక కు వణుకుతునిా డు. 

ఈ స్మ్యంలో నేన నిజంగా ఆలోచించాన, "ఇది నేన ప్గహంచడానికి అనమ్తించిన్ 

ద్వనికంటే ద్వరుణంగా ఉండవచ్చచ  ... .." 
  

అతన ఇలా అనిా డు, "నేన నిన్ి  తీసుకున్ి  ఎకస స్థరేలన నేన న్మ్మ లేద్భ, నేన 

మెల్స్థబోర్ి  నండి ట్ల  థొరాసక స్రనె్స్థని పిల్నచాన మ్రియు అతన మ్రియు 

నేన ఆదివారం సాయంప్తం మ్రియు నిన్ి  ఉదయం నండి ఎకస స్థరేల మీద 24 

గంటల ాట మేలక ని ఉనిా మ్మ మ్రియు మీ ఊపిరితితుతలలో ఒకటిన్ి ర బయటకు 

తీసే నా అస్లు నిరిారణతో అతన అంగీకరించాడు. నా ప్పసుతత రోగ నిరిారణతో అతన 

ఏకీభవిసాతడు, మీకు ఇప్పు డు ధూమ్ాన్ం చేయని యువకుడి ర్టండు స్రికతత 

ఊపిరితితుతలు ఉనాి య్ " 
  

నేన "నాకు 43 స్ంవతస రాలు" అని చ ుా న 

అతన చ ుా డు, "నాకు తెలుసు ..." 
  

నేన చాలా స్ంతోష్సుతనిా న ... నేన విజయం సాధంచాన ... 
  

నేన అడిగాన "ఇప్పు డు ఏమి జరుగుతుంది?" 

అతన స్మాధాన్ం చ ుా డు, "మీరు ఇంటికి వళ్విచ్చచ " 

నేన "ఎంత తా రగా?" అని అడిగాన. 

అతన “వీలైన్ంత తా రగా.  నేన మీరు వైదయ ం పదతిులు చేసుతన్ి  విన్డానికి మ్రియు y 

అని ou ఉంట్లయ్ కూడా తీసుకని మ్ంద్భలు, మ్రియు 

ఈ స్ు ష్ంెగా ఉంది పని మీరు మ్రియు మీరు ఇంటి వద ేమ్ంచి ఆఫ్ ఉంటంది. " 
  

న్ని  ఇంటికి తీసుకెళ్డిానికి ఒక గంట తరాా త నా ల్నఫ్ ెవచిచ న్ప్పు డు, నేన నా సంత 

ఆవిరి కింద ఆసుపప్తి నండి బయటకు వళి్తన. 
  

ప్పమాదం జరిగన్ ర్టండు వారాలలో నేన ట్లరెాన్ లాగా నా ఛాతీని కటగెల్నగాన. 

నా విరిగన్ పకక టెమ్మకలు మ్రియు విరిగన్ స్థసెరిె మ్ చకక గా న్యం అవ్వతునాి య్. 
  

మ్న్మ్ందరం మ్న్ల్ని  మ్రియు మ్న్ం ఎంచ్చకున్ి  ఆలోచన్లు మ్రియు ప్ేరణలన 

విశా్ ససేత అది అద్భు తంగా ఉంటంది కద్వ? 
  

మ్న్ం నిజంగా మ్న్ల్ని  ఎంతగా విశా్ ససాత ం? 
  

నేన స్ంవతస రాలలో తెలుసుకోవట్లనికి 1987 న్మ్మ కం మ్రియు నేన కల్నగ ప్టస్ ె

మ్రియు నేన సామ్రియ ం am నండి , ఎంతో పరిగంది. ఇది ప్పధాన్ంగా నేన 

ఇప్పు డు www.enjoyinnerpeace.com.au దా్వ రా పంచ్చకునే అద్ద పని కారణంగా, ఈ 

వబస్థసైట్స్థలో ఇంటిో ఉన్ి ప్పు డు లేద్వ అద్ద ప్పయాణంలో ఇతర మ్న్సుస  గల 

వయ కుతలతో భ్యగసాా మ్య ం చేయడం దా్వ రా మీ ఆధాయ తిమ క వృదినిి కన్సాగంచడానికి అనేక 

అంశాలు ఉనాి య్ .    

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=te&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=te&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au


  
  
  
  

మీరు జాన్ వంటి మీ సు రిట్ గైడస్థలతో ఎలా పని చేయాలో నేరుచ కోవాలనకుంటే లేద్వ 

మీరు ఎవరు, మీరు ఎకక డ నండి వచాచ రు , ఎకక డికి వళుతునాి రు మ్రియు 

ఎంద్భకు ఇకక డ ఉనాి రు అనే ద్వని గురించి మ్రింత 

తెలుసుకోవాలనకుంటే, h వబస్థసైట్  www కి వళ్ంిడి . ఎంజాయ్స్థన్రీు స్.కామ్ 
  

ఒకసారి అతని సైట్ వద ే

మ్మంద్భగా మా కథ ట్లయ బస్థలో 20 నిమిషాల వీడియోన చూడండి 

ర్టండవది ఇబ్బక కనగోలు.  

మూడవదిగా మీరు ఒక హోమ్ అధ్య యన్ం ప్పోప్గామ్ కనగోలు చేయవచ్చచ  , మీరు 

ఇది దా్వ రా పని మీ స్ా ంత , మీ స్ా ంత ఇంటిలో 

నాలవాది మీ ఆధాయ తిమ క స్హాయకులతో స్ు ష్మెైన్ ర్టండు మారాాల కమూయ నికేష్న్స్థన 

స్థసిాపించే /మెరుగుపరిచే ఓరియంటేష్న్ ప్పఫైల్ కోస్ం ఒక స్ంప్పదింప్పల కోస్ం 

మిమ్మ లి్న  మీరు బ్బక చేసుకోండి. 
  

మీరు మీ ఆధాయ తిమ క వృదినిి ఎంతవరకు కన్సాగంచాలనకుంటనాి రనే ద్వనిపై 

ఆధారపడి ఆధాయ తిమ కత మ్రియు అనేక ఇతర సేవలపై 600 కి పైగా కోరుస లు 

అంద్భబాటలో ఉనాి య్.  

Www.enjoyinnerpeace.com.au వబస్థసైట్స్థన అనాే ష్ంచండి మ్రియు మీకు ఏవైనా 

ప్పశ్ి లు ఉంటే అడగండి .  
  
  

జాన్ వారి సు రిట్ గైడస్థలతో ఎలా మాటి్లడాల్న, తమ్న తామ్మ విశ్ా సంచండి, వారి జీవిత 

లక్ష్యయ నిి  కనగొన్ండి మ్రియు ద్వనిని కన్సాగంచడానికి ధైరయ ం కల్నగ ఉండాలని 

ప్పజలకు బోధసూత  ప్పపంచవాయ పతంగా పరయ టించారు. 

జాన్ మీ ప్ాంతానికి రావాలని మీరు కోరుకుంటే, అతడిని లేద్వ అతని 

సబబ ందిని www.enjoyinnerpeace.com.au    వబస్థసైట్ దా్వ రా స్ంప్పదించండి . 
  
  
  
  
  

మీరు కూడా ఆంగంిలో ప్పవీణులు మ్రియు కూడా ఉంటే లోాలు 

ఉనాి య్ లో translati న్ ఈ అనవదించిన్ వర షన్ ఇంగీషి్ వర షన్ నండి నా ఆఫీసు 

తెలపండి మ్రియు మీరు మేమ్మ ర్టడీ స్ంతోష్ంగా మ్మంద్భకు కోస్ం పదం పప్త 

స్ంస్క రణ అప్పు డు మాకు అనవాద మ్రల స్రి స్ంతోష్ంగా ఉంటే మీరు 

స్వరించడానికి. మాకు స్హాయం చేసన్ంద్భకు మ్మంద్భగా ధ్న్య వాద్వలు 😊 

1 యొకక  18 
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