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మ�ఖ��ద పడ�త�న� �నుక��� �ే !"  త�డ�చుక�ంట% వ'(వ'()ా అడ�గ�ల,సు" ./�ను. �ా1� పద23ండ�న�ర 

2ావసు" ం56 చుట%7  �మ�8కట9. ��డ�:  �ద .;ను తప< నరసం�/రం ల,దు. దూరం)ా >ణ�క�మంట?న� @A6 5Bపం. 

5/C2Dంద పడ�క�న� ఊరక�2FG 2ాబHల� - ఆ)I ఆ)I ఏడ�సు" ం56. 2Kచు�ాళM  NOద, ఊరక�కG ��దన, ./ అడ�గ�ల 

చపPడ�, .;నూ ఉ./�నంట% అడ�ాదడ�ా ఈదురS)ా� �ేTU హృదయY5/రక శబ[ం. >గ /దం / Cశ\బ[ం. 

అరగంట నుం'] నడ�సు" ./�నల^. పడ�త�ం56 త�ప<�F ఐ./ ప`�a")ా త'(Tి�cయ^ను. వరdం ఎక�Gవవటం ! నడక f;గం 

ghంచుతi �ాjంట? జFబ�.lNా�a తడ�మ�క�./�ను. భద�ం)ా.; ఉంద56. మ�� పదడ�గ�ల,nాక - చ� వణo2Dసు" ంటp �ేత�ల� 

రSదు[ క�ంట% - మqM అట? చూnాను. 

@A6 5Bపం 2Dంద ఆగంతక�డ�. ఇం5/క చూTినపPడ� ల,'ే!  

�Oదు[ న gUప��M  చ56Yన fార" గ��t" �uం56 – ‘పల^సపvరం ప�aస�ాలwM  Tీ�aయy 2DలM z సం�/రం’. {ల^M  ఎ'(ష.lM  

 /ట92ాయంత }�adక ghట97  మ�I ప�చు�aంచటం ! fా�ా" ంశం ~త"ం గ�రS" ం'(�c�ం56. 

‘పల^సపvరం ఏజ��� ��ా ంతంలw వరSస)ా జరSగ�త�న� హతjలక� ప�aసర ��ా ం /ల ప�జల� బ�ంబ�ల�త�" త�./�రS. గత ��ండ� .�లలwM  

ఐదుగ�రS వjక�" ల� అంత�పట7C �I1లw మృ1 �ెందటం, హతjల�� �ా1� f;ళలwM  C�ా�నుషjం)ా ఉం'ే ప�5ేnాలwM  జరగటం ! 8కట9 

ప'/: క ఇళMలwనుం'( బయట92D �ావట�C2D ఆ ��ా ంత ప�జల� �1ల�M త�./�రS. ఈ హతjలC�ట�M నూ మ�5/[ � ఒక'ేనC �c�సుల� 

అనుమ^Cసూ" , అ5ే 2�ణంలw ద�ాjపv"  Nా)aసు" ./�రS. అ� ే, హతjల�� f;�F�రS ఆయ�A/ల ! జ�a)aనట?M  �c��C�� Cపvణ�ల� 

ఇ�uన Cf;56క �c�సుల fాదన2D బలం �ేక��Fu56)ా ల,దు. ఇ56 ఓ హంతక మ��ా ప.;న�, ఒకG'( పC 2ాద� Nా� Cక�ల� 

��Yసు" ./�రS. {ల^M  ఎTీ< మ^త�ం ఇ56 Tీ�aయy 2DలM z ప.;నC స<ష7ం �ేnారS. �c�సులC తపP5ోవ పట97ంచట�C2F అతను Y�న� 

పద�త�లwM  హతjలక� �ాల<డ�త�./�డC ఆయన Yల,కరM సమ^f;శంలw �ె�ా<రS. ఈ తర� 2Fసుల� ప�aషG�aంచటంలw 

అనుభవమ�న� �c�సు అA62ా�a.�క�aC ఈ 2Fసు 2�సం ప� ేjకం)ా Cయ>ం�/మ�, హంతక�డ� ఎకGడ 5/క�G./� వ56�ghట7మ�, 

త�రలw.; అతC� కల�గ�లwం� ఎల�కల^ బయట92D ల^)a ./jయNా� నం మ�ందు Cలబ�డ /మ� ఉ5/� ట9ం�/రS. హంతక�డ� 

పట?7 బ'ేవరక� ప�జలC ఆప�మత"ం)ా ఉండమC, అప�a�త�ల ! జ�గ�త" )ా వjవహ�aంచమC, �ా1�f;ళలwM  ఒంట�a)ా బయట 

సంచ�aంచవద[� ఆయన Yజ�gి"  �ేnారS’ 

23ంప5BTి fాడ� 2ాదు క5/?, అనుమ^నం ~దల�ం56. ఎకGడ నుం'ొ�/uడ�? ఈ సమయంలw ఇకG'ేం 

�ేసు" ./�డ�? అనుమ^నం  ణంలw.; ghనుభ¡త¢£¤ం56. మ�ందు2D f�ళ5/మ^ ల,క అకG'ే ఆ)a�c5/మ^ అ.; 
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'ోల^యమ^నంలw ప'( నడక f;గం త)a¥ం�/ను. అంతలw అతను నను� చూTUTినట?M ./�డ�. ‘హలw’ అC ghద[)ా 

అరSసూ"  ./2FTి �ెయ¡j�ాడ�. 

ఆ)a�c5/మనుక�న�fా'(C, ఇక తgU<ల^ ల,క�cవటం ! మ�ందు2F Nా)ాను. అతC పలక�aంపv YCgించనట?M  నట9సూ"  

తల¦ంచుక�C నడవNా)ాను – కంట9 �వరలనుం'( అత.;� గమCసూ" . 

‘పల^సపv�ాC2F./?’, మ�� అరSపv. ఈదురS )ాల�ల మధjలw  ేల¦�uం56. 5BC2K బదు�వ�ల,దు. ఇfా�లw వ5ో[  

ఆలw�ంచుక�.;లwgU @A65Bపం దగ¥�a23�ేunాను. 

క�కG ఏడ�పvల� అరSపvల�)ా ఎపPడ� మ^�ా¨ - ఒకటp అరSసు" ం56. 5ెయ^j�� చూTU"  క�కGల� ఏడ�Nా" యంట�రS. 

హంతక��� చూTU"  ~రSగ� /య^? అంత చ�లwనూ ./ అర�ే1లw �ెమటల� పట�7 �. గ�ం'ె f;గం)ా 23ట?7 2�Nా)aం56. 

అనుమ^నం)ా అత.;� 23నగంట చూసూ"  నడక f;గం ghం� అతC� 5/టpయబHయ^ను. ghౖనుం'( Cల�వv)ా పడ�త�న� 

5Bపం f�ల�గ�లw అతC మ�ఖకవªకల� కనపడల,దు. మC«ి బ�ష7ం)ా ఉన�ట?M ./�డ�. బ¡'(ద రంగ� జ�2�¬ f;సుక�C 

కళMజడ� ghట?7 క�./�డ�. �ే1లw ల�దz �®¯ ల^ంట95ే5ో ఉం56. అతC� 5/ట?తi �ప"�ాట?లw .;ను గమCం�న 

Yవ�ా�Y. ఇంత 8కట�M  నలM  కళMజడ�! ల�దz �®¯ లw ఏమ�ం56 – త��ా2D./? గ�ం'ె దడ ఎక�Gf�ౖం56. క�కG అరSసూ" .; 

ఉం56 

‘ఛ± �²..’ 

ghద[)ా 1డ�తi క�కGC 'ొకGలw త./�డతను. ఎ)a�a ��ండడ�గ�ల దూరంలw ప'(ంద56. ఎకGడ 5ెబ³ త)a�ం5ో - 

మ¡ల�గ�తi ల,� క�ంట?క�ంట% �ా�a�c�ం56. మ¡గ��ా ణoghౖ అంత కౄరత�ం ప�ద�a\ం�ేfాడ� ఎవ'ౖె ఉంట�డ�? ./ 

అనుమ^నం బలపడ�త�ం56. 

@'ొకG'ే./, �ెటM  �/ట?.l, 8కట�M .l న2DG ఇం23ందరµ ఉ./��ా?, 23త")ా మ�� అనుమ^నం. కం)ారS)ా ప�aస�ాల�� 

గమCం�/ను. f;�F ఎవరµ ఉన� సూచనల� కనపడల,దు. అ�./ అనుమ^నం ¶రల,దు. అంతలw మqM Yనప'(ందతC 

)tంత�. 

‘పల^స2F./?’, ~రట?)ా ఉం5/ )tంత�. అవvనన�ట?M  తల��ాను ఆగక�ం'/. అతనూ ./ ! నడవటం ~దల� 

ghట�7 డ�. 

‘ఇంత �ాత�పPడ� ఒంట�a)ా ఎకGడనుం']?’ మ�� ప�శ�. మ^ట�M డక�ం'/ నడక f;గం ghం�/ను - అత.��ల^)�·./ 

వ56�ంచుక�.; ఉ5ే[శం !. అతనూ f;గం ghం�/డ�. 
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‘Tీ�aయy 2DలM z 1రSగ�త�./�డంట. ఒంట�a)ా f�ళMటం మం�56 2ాదు. ఇద[రం క�Tి�c5/ం. ఇంత2K ఎకG'( 

నుం'ొసు" ./�f¸ �ెప<ల,దు?’, ఈ Nా�a హ¹క�ంల^ ధ�Cం�ం5/ ప�శ�. �ెప<క�c ే వ56ల,ల^ ల,డ�. 

‘మందుల 2�సం f�º»M సు" ./�. 5/��M  సూGటz �ె'(�c�ం56’ అ./�ను మ�క"స�a)ా. 

‘అ���. ./ బ�ౖ� క�'/ �ె'(�c�ం56. ఆ �ెటM  �/ట?న ghట¼7 సు" ./�. �F�O�u ¶సు2�º½M �’ 

Cజం)ా.; అతC బ�ౖ� �ె'(�c�ం5/? అనుమ^నం)ా అతCf�ౖపv చూnాను. )tంత�లw ఉన� ~రట?దనం అతC 

మ�ఖంలw ల,దు. అనవసరం)ా అనుమ^Cసు" ./�./? 

.;ను చూడ)ా.; ‘మ^ట�M డటం తక�Gవనుక�ంట�ను? ఫరfాల,దు. .;ను మ^ట�M డ /)ా’ అంట% పగలబ'( నfా�డ�. .;నూ 

నవv�5/మనుక�C మ^నుక�./�ను. ఇద[రం నడక 23నNా)aం�/ం. 

అత.;f;f¸ �ెబ�త�ంటp .;ను మ¿నం)ా Yంట% నడ�సు" ./�ను. ఐదు C>ÀాలwM  అనుమ^నం 23ంత త)a¥ం56. అ�./ ./ 

జ�గ�త"లw .;నుండటం మం�దనుక�ంట% అతC2D @ల�ౖనంత ఎడం)ా నడవNా)ాను – అవసర¢£¤ ే gికGబలం 

చూgించట�C2D Tిద�ం)ా. 

@A6 5Bపం 5/ట9 �/ల^ దూరం �ావటం ! 5/C f�ల�గ¡ కరSf�ౖ�c�ం56. 5/రం / గ�ంతల�. కళÁM  �Oడ�చుక�C చూసూ"  

నడfాల¦�సు" ం56. 

ఉన�ట?7 ం'( ఈదురS)ాల�ల� gh�a)ా�. ��డ�: పకGనున� �ెట?M  ప'(�c /య^ అన�ట?M )ా ఊగNా)ా�.  ణ/లwM  వరdం 

జరS క�'/ gh�a)a క�ండ�cత)ా మ^�aం56. దగ¥��M .; �ెవvల� �ల�M ల� ప'ే శబ[ం ! gిడ�గ� ప'(ం56. 5/రం / �ళÁM , బ�రద. 

అడ�గ� ¶Tి అడ�)�యjటం కష7¢£¤�cత�ం56. 

‘ఇం2ా ఊరS �/ల^ దూరమ�ం56. ఇంత వరdంలw అకG'(5/2ా f�ళMటం కష7ం. 'ేంజz క�'/. ఇకG'ే ఆగటం మం�56’, 

అతను అరSసూ"  �ెబ�త�./�డ�. 

./క� ఆ)F ఉ5ే[శం ల,దు. అతC2D ఎంత దూరం @ల�ౖ ే అంత దూరం f�º½M లనుక�ంట% నడవ Nా)ాను. అంతలw ./ 

భ�జ��ద ప'(ందతC �ె�j. ఉ�2DGప'/: ను. 

‘�2F �ెgU<56. gిడ�గ�ల� ప'( ే ఛNా" వv. అకGడ ఆగ�5/ం పద’ 

అతను చూgిం�నf�ౖపv చూnాను. ��డ�: 2D సుమ^రS య^��ౖ �టరM దూరంలw, క�'(f�ౖపv, గ�బ�రS)ా gh�a)aన �ెటM  

f�నక�ంద56 - �న� �Fక�ల «hడ�: ల^ంట9 �ాడ�పడ:  ఇల�M . ప�I )ా చూTU"  తప< కCgించటం ల,దు. 
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‘త'(TU"  త'(nావv. అందులw2D మ^త�ం f�º»M దు[ ’ అంట% ~�ా�సు" ం56 మనసు. మ�ం5ే f;సుక�న� �ాM Â ప�2ారం 

నన�కG'(2D ¶సు2�ళÁత�./�'ేÃ? >గ /fాళÁM  అకGడ 2ాపv 2ాTి C�IÄ(సు" ంటp? 

అంతలw ./ �ె�j పట?7 క�C ల^)ాడతను. ‘�ెవvడ� క�'/ ఉం5/ �క�? లwప�2�º½[ ం �ా’ అంట%. తgి<ంచు2�టం 

క�ద�FMదు. 5/5/పv నను� గ�ంÅక�ంట% ఇంట9 దగ¥�a2D ¶సు2�º½M డ�. పగల� చూTU".; భయప'ేల^ ప`�a")ా ÆA6ల^వస�లw 

ఉంద56. ~ం'( )�డల�, ghౖన క���cట�C2D Tిద�ం)ా ఉన� �Fక�ల కపP, తల�పv ల,C గ�మ�ం.  

గ�మ�ం5/2ా f�º½M క లwప�2D అడ�గ�ghట7క�ం'/ బయటp Cలబ'(�cయ^ను. అతను లwప�2�ªM రమ�న�ట?M  ./2FTి 

చూnాడ�. ./ చూపvల� అతC �ే1లw ఉన� �®¯ �ద2D మº½M �. అపP'ే ¢£�aTిన ¢£రSపvల f�ల�గ�లw ./ 

అనుమ^నపv చూపvల� అతC కంటపడ:ట?M ./�� - ఒకNా�a �®¯ 2FTి చూసుక�C ghద[)ా నfా�డ�. 

‘ఓ�I� తNా�56య^j. .;.; ఆ హంతక�డ�C అనుమ^నమ^? ఇందులw కత�" లw త��ాక�లw ఉ./�యC భయమ^? అf;ం 

ల,వvల,. ఇY ./ ఆÇీÈ '/క�j¢£ం¬�. చూNా" fా?’ అంట% �®¯  ె�a� చూgిం�/డ�. అందులw ఉం56 '/క�j¢£ంటpM  - 

త��ా2D 2ాదు. హమ�యj. అనుమ^నం ¶�a�c�ం56. ఒక�Gదుటన Aౖెరjం వ�ేuTిం56. f�ంట.; లwపలకడ�గ�ghట�7 ను. 

అతను పకG2D  Éల)a 5/�a�/uడ�. 

లwపలం / �మ�8కట9. �ెత"  �ెత" )ా ఉన�ట?M ం56. ఏ5ో fాసన క�'/ వసు" ం56. గ�మ�ంలwం� జల�M  లwపల2D 23డ�త�ం56. 

5/ను�ం'( దూరం జ�aగబHత�ండ)ా – fాసన ఎక�Gf�ౖన Çీ�ంÊ.  /జ�)ా 2ాల�సు" న� చుట7 కంపv! అంటp.. అకGడ మ�tక 

వj2K" ఉ./�'/? 

మరS ణ¢Ë సమ^A/నం 5ొ�a2Dం56. ఓ మ¡ల)ా, .;ల2D మ¡డడ�గ�ల ఎత�" లw f�ల�గ�త�ం56 - చుట7 2ాబHల�. అ56 

2ాల�సు" న� వj2D" మ^త�ం – 8కట�M  క�Tి�c� – కCgించటం ల,దు. ఎవర56? 

./ ! వ�uనతను – భ�జ��ద �ె�ÌjTి �ెYలw గ�సగ�స)ా �ె�ా<డ�, ‘అకG'ెవ�� ఉ./�రS చూnాfా?’ 

చూnానన�ట?M  తల��ాను. 

‘ఎందు2�·./ మం�56. తల�పv దగ¥�F ఉం5/ం’, భయం)ా �ె�ా<డతను. నfÍ��uం56. కష7ప'( ఆపvక�./�ను. ఇం5/క 

నను� చూTి భయపడ:ట?M  ల,'(తను. ఇపPడ� ఇం2�వ'ో� చూTి భయపడ�త�ంటp నవv� �ా5/. 

గ�మ�ం దగ¥�F )�డ2ానుక�C Cలబ'/: >ద[రం. బయట వరdం. లwపల 8కట9. మ^ మనసులwM  అలజ'(. �ావvగంట 

��రం)ా గ'(�ం56. మ�గ�¥ �a మA/j భయంకర¢£¤న Cశ\బ[ం. ఎంతTUgిల^? ./లw అసహనం ~దల�ం56. ఆ మ¡'ో 

వj2D" – అకGడ మ�� ఇద[రS./�రన� సంగ ే పట97ంచు2�క�ం'/ ఆ�ామం)ా చుట7 gీల�uక�ంట?./�డ�. గ�పP గ�పPన 

అత.�దుల�" న� �Oగ2D ./ కడ�పvలw 1ప<Nా)aం56. 
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మ�� �ావvగంట ��రం)ా గ'(�/క - బయట వరdం తగ�¥ త�న� సూచనల�. ghౖకపP �ద పడ�త�న� �నుక�ల శబ[ం 

తగ�¥ మ�ఖం పట97 ం56. ఉరSమ�ల� ఆ)a�cయ^�. ఈదురS )ా� క�'/ త)a¥�c�ం56. 

ఐదు C>ÀాలwM  వరdం ప`�a")ా త)a¥�c�ం56. ¢Ëఘ^ల� Thౖతం మ^య¢£¤�c�నట?M ./��. పvన�> ��Åల� 

2ావటం ! f�.��ల 23ంత గ�మ�ంలwనుం'( లwప�2D పడNా)aం56. ఆ మసక f�ల�గ�లw మ¡ల)ా క�రSuనున� మ¡'ో 

వj2D" ఆ2ారం �ల)ా కCgిం�ం56. ఎవ�� Ïచu)ాడ�ల^గ�./�డ�. �ంgి�a Åత�" , బY�a గడ:ం, ��a)aన దుసు" ల�. పకG.; 

�న� మ¡ట. అందులw ఏమ�ం5ో? 

.;./ మ¡ట2FTి ���ా<ర<క�ం'/ చూసు" ండ)ా.; Ïచu)ాడ� క56ల^డ�. చుట7 2Dంద �ా�FTి ఓ �ే !"  మ¡టందుక�C, ��ం'ో 

�ే !"  )�డfార)ా ghట97న కర�ందుక�C ghౖ2D ల,�/డ�. ./ పకGనున�తను ఆప�మత"మవటం  ెల�సూ" .; ఉం56.  

కర� బలం)ా .;ల2D  /ట9సూ"  మమ��� 5/టpTి గ�మ�ంగ�ం'/ బయట92�ªM�cయ^'/ Ïచu)ాడ� – ghద[)ా ఏf¸ త /�ల� 

�ాడ�క�ంట%. 

ఒకG )�ంత�లw గ�మ�ం దగ¥�a2�º½M డ� ./ ! వ�uనతను. ‘అమ�యj, f�ªM�cయ^డ�’ అంట% Ïచu)ాడ� f�ªMనf�ౖgU 

చూడNా)ాడ�. అతC )tంత�లw �a�Ð. ./క� �a�Ð )ా.; ఉం56. అతనట? 1�aగ�ండ)ా.; ఆలసjం �ెయjక�ం'/ �ాjంట? 

జFబ�లwనుం'( 5/C� బయట2D ¶Tి ప�IÄ(ం�/ను. �ా�Ñ6Â కవz చుట7టం ! అంత వరdంలwనూ భద�ం)ా.; ఉంద56. 

వణ�క�త�న� �ేత�లw"  5/C� కవ��M నుం'( బయట92D ల^)ాను.  

Ïచu)ాడ� �/ల^దూరం f�ªM�c�నట?M ./�డ�. కర� చపPడ� YCgించటం ల,దు. త /�ల� మ^త�ం )ాలwM  �ల)ా  ేల�తi 

వసు" ./��. అతను f�న2DG 1�a)ాడ�. ‘మ�«h7దవ.  ెగ ద'(gిం�/….’ అంట% Àా� 1న�ట?M  ఆ)a�cయ^డ�. 

‘ఏంట56? �ే1లw గ..’ అతC )tంత�లw ఆశuరjం? మ^ట ప`ర"�ÌjలwgU ./ �ే1లw gిస7y gU�ం56 - ఒకట9, ��ండ�, 

మ¡డ�, ./ల�గ� NారSM . 2Dక�GరSమనక�ం'/ క���cయ^డతను. .;లfాల�తi ./2FTి చూTిన �వ�a చూపvలw అతC 

కళMలw కCgిం�ం56 - Y��� ం1, 56)ాÒÓం1, ఆశuరjం, అపనమ�కం కలగ�Tిన ఆఖ�a ��వం. ఆ చూప`, ఆ ��వమ¡ 

./23Gత"  2ావv. ఇంతక� మ�ందు ఐదుNారSM  చూTినf;. ఇం2�.l�NారSM  చూడబH�Ìf;. అప�a�త�ల ఆఖ�a చూపvల� 

ఆNా�56ంచటంలw ఉన� మజ� అనుభYTU".;  ె�TU56.   

పనయ^jక �ే1 రSమ^ల� ¶Tి gిస7y �ద f;�మ�ద�ల,M క�ం'/ త�డ�సూ"  బయట923�/uను. ��'ె:కG)ా.; gిస7�� దూరం)ా 

త�ప<లwM 2D YTి�Fnాను. ఇక 5/C ! పCల,దు. వ�ేuNా�a2D మ�� ఆయ�ధం f�దు2�Gfా�. �ాjంట? జFబ�లwM  �ేత�ల� 

ghట?7 క�C  /gీ)ా నడవNా)ాను. ఆ���Åల క��ర ఉపfాసం త�ా�త ఆక� ¶�aన అనుభ¡1 ./లw. అరగంట 2Dందట9 

ఆదు�ా[  ఇపPడ� ల,దు. చుట%7  త��ాను తరSfా1 ప�nాంతత. gిలM )ా� ఆ�M దకరం)ా @సు" ం56 – Ïచu)ా'( త /�లC 

Ãసు23సూ"  – ‘.. నమ�కయ^ మ^య5/�a లwక�ల ..’ 
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నfÍ��uం56. నను� చూTి భయప'/��ం56, అడ�క�G.;fా'(C చూTి భయప'/: డ�. �c�Ìమ�ందు ఏమ./�డతను – 

‘f�ªM�cయ^డ�, మ�«h7దవ’ అ.;./?  

ఆ మ�«h7దf; తన2D అరగంట ఆయ�ష�d  మ�«ి7  ప'ేnాడC  ె�దతC2D. మ�«ి7fా'ే ల,క�ంటp ఆ ఇంట�M  అడ�గ�ghట7టం 

ఆలసjం, అతC� ల,gUసుం'ేfా'(C. అసల� – ./2�సం 2ాgUTిన Th<షy �c�NాÇీస�FÃనC అనవసరం)ా టÔనdÂ 

పడక�c ే కనపడ)ా.; 2ా�u�ా�FTUfా'(� 2ానూ? అ5ేంట� - అంద�aC చంgి./ ఎప<ట9కపPడ� అ5ే ~దట9 Nారన�ంత 

)ాభ�ా.  క�కGల� అ�a�./ నను� చూTU.;Ãనన� భయం. ఎప<ట92D అలfాట�Ìj.l!  

(THE END) 


