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విజేత
- కామిశెట్ి ట చ౦ద్ర మౌళి
స౦ధమ చీఔట్ల
ు భుసఽయుఔు౦ట్లనన యేళ.............
రతి సమ౦తర౦ డభట్ి ఖుట్ట ల్ు లకూ తుతమ మాతిరఔుడుల్ా విసఽఖు ల్ేఔు౦డా తుశ్శఫద ౦గ జాభితృో బే చ్చిధెతు ేట్ి
భుదద ల్ా౦ట్ి సాభీడు ల్ాగ ..........
ఈ ర౦చ౦ణో తనకేతొ ట్ట నట్లు నేదదగ ఔతయేసు ా యుఖుల్ు నెడెత ట్టటల్ తొద దాసఽకొచ్చి కోధార్క్
ఎక్సస నెరస్ ఔు .......... ఈ భోజేభబ౦థి? ఇ౦క భల్ేదఽ!
అబధా ఇ౦క ఎ౦తలేు ఇల్ా ఔళైు భూసఽకొతు ఈ భైల్ుట్టటల్ నెైన డెకొతు చచ్చి ౦దఽకై ఆ వచ్చి భైల్ు
కోస౦ ఎదఽయు చాడట్౦? అసల్ే వీుకూ ఈ ఔ౦ఔయభళు దఽధెైన తోనల్ు సాదఽల్ాు ఖుుచఽిఔు౦ట్ృ౦ట్ేనఽ!
సభమాతుకూ ట్్ైను ఽ నడునే యోఖమత ల్ేతు ఆ డ్ైవయుు ఇ౦క ఈ భైల్ేేల్తు ఏ౦ ఉధ్ధ భిసుయు? తృో తూ
చచ్చితృొ థాభనఽఔుధే ధా ల్ా౦ట్ి యళునఽ సభమాతుకూ చ్ావధెైధా చ్ావతూమభ?
ఆ భాట్కొలేు ఈ థచశ్౦ల్ల ఏ వమవసథ భాతర౦ సఔు భ౦గ తు చ్చసోు ౦దతు అనఽఔుధే వీల్ు౦థి?
తృొ ర దఽదన తుదర ల్ేసు ాధే తృల్ తృమకట్ు ల్ల తూళైు, మూభిమా ఔలిన తమాయుచ్చలన ఔల్తు తృల్ు అఫమభ య౦గభడుి,

ఖ౦ల్ల నెట్ట ేసఽకొతు అఫమభసఽఔుధే౦దఽఔు వచ్చి ఆఔుఔయల్ సఽఫఫఔ్, ఏ యభతుకో క్షాతుకో ఔసభి
ఱేవి౦ఖుఔు యెళిణచ భుల్ాుతూ తట్ిట అ౦ట్ృ ఇయయెై యౄతృమల్ు ఔడా చ్చమతు ఏథో ఫెతుతు ఫ౦ఔభట్ిటతు
భుకభ౦ణా ట్ిట౦చ్చ చ్్౦ల్భిగితృో బేల్ా యుథిద ఔతూస౦ భ౦డొ ౦దల్ు ఖు౦జేలే లెల్న్ శ్౦ఔయ, ఇ౦ట్ి భు౦దయ
భుయుఖు తూట్ి కల్ేల్ల భుయుఖు భాతరఫమ ఉ౦చ్చ తూట్ితు భళిు౦చ్చల థి యౄతృమల్ ఫక్షీష్ కోస౦ చ్చబ
చ్ానే ణాఖుఫో తే భుధె........ ఈ ఔ్సభికూ ధాకే ఒట్్మమ౦డు తొ జీవిణాల్నఽ ఫరహ్మభ౦డ౦గ
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భలిచ్చసు........తొభేతూ చ్చమఔు౦డా డెఔుతు తుదరతృో ణచఔడా తభభలిన కోట్ీశ్ేయుల్ుగ భాభేిసున౦ట్ృ
తుడెఔతల్ు ఔల ఐథచళుకొఔసభి భాతరఫమ ఔతు౦చ్చ భముడెగయు........... ఇల్ా........అసల్ు ఈ
ర౦చ౦ల్ల అ౦దయౄ మోసల్లు ఫతికేసు ఽ౦ట్ే ......... వీమళువభి తొథా ఎవభికీ కో౦ భదఽ....... ఔతూస౦ కన఼
కొట్ట డ౦ ఔడా చ్చతగతు ధేనఽ అదిష్ట ౦ ళీనఫెై ఔ్ భీక్షల్ల ఏయో ధాల్ుఖు భాయు్ల్ు తఔు్యొచ్చి
ెబల్ ైణచ.... ఇ౦తగ తిట్టటల్ా ననఽన? ఈ ల్ ఔ్న తుదర ల్ేచ్చన దఖగ యున౦చ్చ ఆ ట్ీవీల్ల ధానన చాలే భజకీమ
చయిల్లు

తృల్లగధే ధేతల్౦ణా

అ౦త సతమస౦ధఽల్ేధా?........ నేదద ఠీవిగ

తౄో జులిసా
ు
రస
ర ౦గలిచ్చి

అదికయుల్౦ణా ల్౦చ్ాల్ యుఖతు యభహ౦సల్ా?....... ఆల్లచ్చసా
ు ౦ట్ే అతేల్ాష్ ఫెదడె యేడ్కూ్తృో బ౦థి.
ల్ాబ౦ ల్ేదఽ.... ఈ ఔుఔ్ ఫరతేఔు ఇ౦ఔ అవసయ౦ ల్ేదఽ........ ఇ౦త భ౦థి ఇతున అఔు భాల్ు చ్చల
ఫతికేసు ఽ౦ట్ే యభికూ సఽదఽదల్ు చ్్నే ద్ైయమ౦ ల్ేతు భధమతయఖతి ఫరతేఔు ఏభాతర౦ అవసయ౦ ల్ేదఽ. ఔతూస౦ ధేనఽ
చచ్చితృో బ౦తభేణ్ైధా ఈ భనఽష్ేల్ు భాయుణాభేమో !
అవునఽ...... ఇ౦తకీ సఽల్బ౦గ చచ్చితృో యల్౦ట్ే ఏ ధ్ధ తి భ౦చ్చథి?
ణారఖట్భా........

భాతరల్ు

త౦ఖట్భా.......

ఉభి యేసఽకోవడభా........ విష్౦

కల్ుికోవడభా........

అమోభ......

తల్చఽఔు౦ట్ేధే

బమఫమసోు ౦థి!
అబధా చతుతృో యల్నఽఔునన తభేత ఆభాతర౦ ఔష్టతున బభి౦చ్ాలిగ....... అబధా...... ఏథో బమ౦గ
ఉ౦థి...... సభే.... భైల్ు అబణచ ఔ్సభే........ పట్...... మస్.....అథచ ఔభక్సట !
**********

**********

ఆ భోజు ....... డుగు ీ భ౦డో స౦వతసయ౦ భీక్ష పలిణాల్ు విడెదల్ ైన భోజు ......
భదామహన౦ పోజధాల్ ైన తభేత ధానన అభభణో కో౦గ అనన భాట్ల్ు ఖుయుుకొసఽుధానయ్...........
"తృన సభుథారతుకళిణచ అభికల్ు ఔడా ధానల్ేద ౦ట్ ........ తూ కొడెకూ్ ఆ భాతర౦ ద్ైయమ౦ ఔడాధా?
లఖగ ు౦డాల్ే భతుఱ జనభ ఎతిు న తభేత. అదఽగో..... ఆ సతమధాభమణభూభిు కొడెఔునఽ చాడభనఽ. యడు
ఫటఫు, ధేనఽ కే సా్ల్ ల్ల తృఠల్ు చ్్ఫుతేధాన౦గ. యడచమో ఔ౦యమట్ర్క ఇ౦జతూభై భేతృో భాతృో ల్క్షల్ు
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స౦తృథిసుడె. తూ సఽుతేరడె భాతర౦ ..... ఇథిగో.... ఇల్ా కూుకట్ భామచఽల్ు, లతుభాల్ు, ఱకయుు.........
అ౦ట్ృ ఊభి తొద డు ఫల్ాదార్క తియుఖుతధే ఉ౦ట్టడె..... ఏథీ కద౦ట్ే ఆ కొతు లెల్ తౄో న్ ట్లటకొతు ఔడచ
ఆ డాఫట ఫెట్ునెైన ఔభచితు తృొ దద ౦ణా చాసా
ు ఖడడఫమగ ఆమన గయు చ్చసు ఽనన గనకయమ౦!"
"అథి కద౦డీ.........భన అతేల్ాష్ ఔడా ఈ సభి ఫటగధే............." అభభ ఏథో సభిద చ్్ఫో బే ౦తల్ల
ధానన భధమల్లధే ఔల్ుఖజేసఽకొతు, "ఆ......... చ్ాల్ా ఫటగ చథివి ఐ.ఏ.ఎస్. తృసబమ భన ఊభికూ ఔల్ ఔట ర్క గ
వసుడతు ఔల్ల్ు ఔ౦ట్లధానయ నచ్చి పటఖమభా........... భనఔు అ౦త అదిష్ట ౦ ల్ేథచ తోదఽద తోహభా..!"
అతు కో౦గ ఫదఽలిచ్ాిడె.
"కసు చ్చననగ భాట్టుడ౦డు. నల్ు ాడె వి౦ట్టడె. ఆ ఔ్ ఖథిల్లధే ఉధానడె. అబధా భనయడె భాతరఫమధా
భీక్షల్లు ెబల్ ై౦థి? ఎ౦తభ౦థి కల్ేదఽ? ఎుడా యణణి తిడెతధే ఉ౦ట్టయు. ఇల్ా అసు భాన౦ తిడుణచ
వమసొ చ్చిన కొడెఔు ఫటధడణాడతు కొ౦చ్్౦ ఔడా ఆల్లచ్చ౦చభ తొయు?" అభభ సయుదణో౦థి.
"ఆ...... వమసొ చ్చి౦థి. వచ్చి౦థి. ఎ౦దఽఔు భదఽ? ఊభోు గడుదఔు ఔడా వమసొ చ్చి౦థచ! అల్ా అనఽకొతు
ఈ సభైధా ఆ భీక్షల్లు తృస్ అవుథాభనన భోష్౦ ఔడా ల్ేతు యడు ఖుభి౦చ్చ ఎ౦దఽకే అ౦త ణాతరమ౦?
అసల్ు తుననధాలి. యణి నఽకొతు ఏత సదిసు ౦? అ౦ణా ధా కయభ.... ుణమ౦ కొథీద నల్ుల్ు, థాన౦ కొథీద పటయమ
అతు నెదదల్ు ఊభికే అనల్ేథచ......" ధానన గచ౦తేల్ల కో౦ ఔ౦ట్ే ఫటదచ ఎఔు్వ ఉననట్ు తున౦చ్చ౦థి జీవిత౦ల్ల
ణొలిసభి అతేల్ాష్ ఔు.
**********

**********

"ఏభ అతేల్ాష్, భధోడు ఫొ భభ భేనే.....ఏడె తిబేట్యు ల్ల కేసభి ....కడగ భిఖ౦.......... కొభుభ విలభిణచ
ఎదఽభచచ్చి ళీభోల్ వయౄ ల్ేభి౦ఔ ...... ఈసభి ఫటకస఼స్ ఫదద ల్ేనభాభ!", కుక్స ట్వర్క లె౦ట్ర్క దఖగ య సఽపటతూ కేఫ్
ల్ల ఎదఽయుగ ఔయుినన రతీక్స, ధోట్ు ల కల్ుతేనన లఖభట్ తీసా
ు ఖయే౦గ భచభుభల్ు వియుచఽఔు౦ట్ృ
అతేల్ాష్ యెైు చారడె.
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"అవుధార , కతూ ఈసభికూ ట్ికట్స కొనడాతుకూ ధా దఖగ య అతున డఫుఫల్ు ల్ేవుభ.." అతేల్ాష్ ఫదఽలిచ్ాిడె
కొ౦చ్్౦ థిఖుల్ుగ.
"ట్ికట్స స౦ఖతి ధాఔు వథిల్ య్ భ. ఒ భ ౦డొ ర జుల్ు ర౦తి తిబేట్ర్క ల్ల అల్ు భి చ్చలే ఫటధమత తూథచభ....... హ్మల్
అథిదభితృొ యలి....... ష్ో ల్ల భన ళీభో నేయు భాభోభగితృో యలి. ఆ...... అననట్ల
ు అననమమ ఔట్ౌట్ ఔు
యల్ద౦డల్ు తూయే యేమాల్లరయ్..... తృల్ు ఒ ఆయు త౦థ్ల్ు ణ్నసు....... ఔట్ౌట్ ఔు తృల్ాతేఱేఔ౦ భనఫమ
చ్చమాలి....... చాల ఆ ఫకో్డు తౄమన్స ఔుళిుతృో యలి.... ధామాళైు..... తోనన యతు లధాభఔు భ ౦డె
త౦థ్ల్ు తృల్ు తృో రభు ఆ డొ ఔు్ ఔట్ౌట్ ఔు. భ౦డుతృొ బ౦థి ధాఔు..... సభే..... ఒ దభుభ కొడణాయ........
ఇథిగో......." సఖ౦ కలిన లఖభట్ నఽ అ౦థి౦చ్ాడె రతీక్స.
"యవ్...... సార్క భ...... ఈసభి భన ళీభో భికర్కి ్ చాల ఆమనకే ఫెై ౦డ్ ఫటుక్స అయేలిస౦థచ .........
చ్చతిల్ల తృులటక్స గుస్ ల్ల ఎయు తు దరయతున లప్ చ్చసు ా భుదద భుదద గ వసఽునన భాట్ల్నఽ ఔ౦ట్లరల్ చ్చసఽఔు౦ట్ృ
అధానడె భసున్ ఫటష్.
"అథి సభేగతూ భేయ్ రతీక్స..... వచ్చియయ౦ భన ళీభో ఇఔ్డుకొసఽుధానడె ఖథా......నఽవ్ జిల్ాు తౄమన్స
అధమక్షుడె ఔథా భభి. ఆమనణో ధాఔు ఔ్ సభి లెల్తప అవకశ్౦ ఇన౦చభ....... న఼ు జ్..... ధా జనభ ధనమ౦
అనఽఔు౦ట్టనఽ..... ఎల్ాగైధా సభే...... న఼ు జ్ భ.........." యేడెఔుధానడె అతేల్ాష్.
"చాథాద ౦ల్ే...... భు౦దఽ భనళీభో లధాభ సార్క ళిట్ చ్చల తభేత ఆమధొచ్చినుడె లెల్తప ఏ౦
ఔయభ........ ఔల్ల పో౦చ్చథద ా ౦ల్ే........ అబధా ఆమన దఖగ య భనకే౦ అడి భు౦థి చ్్ుభ అతై......

"అవుధోరయ్.... భభిితృో మా...... లధాభ గచడవల్ల డు భన సన్ భైజర్కస ఔతచ భయచ్చతృో మా....... ఇయళ
భు౦ఫై ఇ౦డుమన్స ణో భధోళు ఢీ......... ఖుల్ాార్క వీదిల్లతు ఆ ష్ళిద్ గడుణో చ్్న ఒ ఐదఽ యేల్ు
ఔట్ిట౦చఽ....... గలిలేు ఇయయెై ఐదఽ యేల్లసుయ్.... ఔతూస౦ భేట్ి ష్ో ఔు ట్ికట్స కొనడాతుకూ, తభభలిన ఫమడాతుకూ
సభితృొ తే౦థి. డఫఫడుగిణచ ఇ౦ట్ి దఖగ య భా ధానన చయభ౦ వలిచ్చసున౦ట్ృ ఔట్ే నస నెడు ెధానడె. భు౦దఽ
తూయెళిు ఆ తు చాడె అతేల్ాష్. భసున్ గడె తూ యెనఽకే వసుడెల్ే తూఔు ణోడెగ తీసఽకళైు. ఆ....... జాఖుతు
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భేయ్...... ఆ ట్ృట్ౌన్ ఎలెైస విజయ్ భనల్ా౦ట్లళు కోస౦ కసఽఔ్చఽధానడె. థొ భికభా....... తుష్
చ్చలేసుడె" చ్్తృడె రతీక్స.
"ఏభ తోననట్ి కోట్ి౦గ్ ఇ౦క భభిితృో ల్ేథా........ గళ్ ెర౦డ్ ఆష్ణో ఔల్ల జోయుగ ఫైక్స తొద యెళైత ఆ
తూల్౦ లె౦ట్ర్క దఖగ య ల్ ైలెన్స ల్ేదతు ట్లటఫడు౦థి గఔ అనవసయ౦గ ధోయు తృభేసఽకొతు ఆ ఎలెైస విజయ్ చ్చత
వీు

విభాన౦

మోత మోోగి౦చఽఔునన విష్మ౦.." చ్చననగ నవుేత ట్ీజ్ చ్చరడె భతేుణో

భూతఫడెతేనన ఔళుణో భసున్ ఫటష్ రతీక్స నఽ ఉథచదశి ౦చ్చ.
"ఇుడవతూన ఎ౦దఽఔు భ.... భు౦దఽ తొ ఇదద యౄ ల్ేవ౦డు..... యెళిు ధేనఽ చ్్నన తు చాడ౦డు" కూ౦త
అసహన౦గ చ్్తృడె రతీక్స.
"అల్ాగేల్ే.....

భభిఔ వసు౦......." యభిు కలితృో బన లఖభట్ నఽ చ్చవభి దభుభ ల్ాగి విలభేసు ా అఔ్డు

నఽ౦డు ఔథిల్ాడె అతేల్ాష్. యెనఽకే భ్న౦గ అనఽసభి౦చ్ాడె భసున్ ఫటష్.
************ ************* **************
"ఏభ౦డీ..... తెయుయల్ల థాచభతు భ ౦డో ర జుల్ కూుత౦ తొభిచ్చిన చీట్ీ డఫుఫల్ల థిళేనఽయేల్ు ఔతు౦చట్౦
ల్ేద౦డీ...... " ఆదఽభదగ చ్్ఫుత దఖగ యగ వచ్చి౦థి పటఖమ౦.
"ఏ౦ట్ీ.... ఆ డఫుఫల్ల థిళేనఽయేల్ు ఔతు౦చల్ేథా...... సభిగ చాడె పటఖమ౦ భభోసభి..... ఎఔ్డుకళైు౦థి
ఇ౦ట్లు సొ భుభ భనఔు ణ్ల్తఔు౦డా", కల౦త క౦గయుగ లికడె శ్౦ఔభువు.

నలగి౦థి పటఖమ౦.
"ఇ౦ట్లు భనఫమ ఔథా పటఖమ౦ ఉననథి....... ఎవభచచ్చి తీసఽ౦ట్టయు... కొ౦థీల భన అతేల్ాష్ ఏఫెైధా
తీసఽ౦ట్టడా.... ఎుడా అల్ా చ్చమల్ేథచ.."సల్లచనగ అధానడె శ్౦ఔభువు.

www.sirimalle.com

"భూడె ధాల్ుఖు సయుు ఎ౦చ్చ నెట్ట టన౦డీ.... తుజ౦..... థిళేనఽయేల్ు తఔు్వగ ఉ౦థి..... " ఇఫఫ౦థిగ
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"ఇ౦తకీ ఇుడ్ఔ్డుకమళుడె ఇ౦త ఉదమాధేన..... ఏ౦ భచకభమల్ు యెల్ఖఫట్ట డాతుకూ యెమళుడో .. ఏమో...."
కొడెఔు తొద కొ౦చ్్౦ అనఽభాన౦ ఔలిగి౦థి.
"ఈ భోజు ఆ లతుభా ళీభో ఫటతె వసఽుధానడతు తోననట్ినఽ౦డు భన అతేల్ాష్ ఔట్ే స౦దడు చ్చరడ౦డీ.....
ఇుడె ఖుయుుకొసోు ౦థి...... అఔ్డుకేఫెైధా

యెమళుడచమో...ధేనఽ

అడఖట్౦ భభిితృో మా ఇ౦ట్ితుల్ల

డుతృో బ" చ్చననగ ఖుయుుచ్చసఽఔు౦ట్ృ చ్్న౦థి పటఖమ౦.
"హ్మ..... అథీ ఔథ...... చ్చవభికూ ఎవడో లతుభా ళీభో కోస౦ కయుి నెట్ట ే౦దఽఔు తలిు ద౦డెరల్ఔు ఔడా
చ్్ఔు౦డా సొ ౦త ఇ౦ట్లుధే థొ ౦ఖతన౦ చ్చలే లథతికూ థిఖజాభితృో మాడననభాట్ భన ుతరయతన౦......
బఖవ౦తేడా ...... ధేనఽ ఎవభితూ ఇ౦తవయఔు మోస౦ చ్చమల్ేథచ..... ఇధేనళుల్ల ఏ భోజూ ఎవభితూ
ఔష్ట నెట్టల్ేథచ...... ధాకే ఎ౦దఽఔు ఈ భిలథ తి....... చ్చవభికూ ధా కొడెకే ధాఔు మోస౦ చ్చసు ఽధానడా...... ఎ౦త
ఫటధ అవుణో౦థో భనసఽఔు...... ఛఛ.... ఏ౦ట్ీ ధాకీ శిక్ష థచవుడా....." ఔళు తు౦డా తూళైు వచ్చిరబ
శ్౦ఔభువుఔు.
రఔ్ధే ఉనన ఔుభీిల్ల ఫయువుగ ఔయుి౦డుతృో మాడె భ౦డె ఔళొు తేడెచఽఔు౦ట్ృ. చ్్ట్ట౦త బయు నఽ
ఎుడా అ౦త ఫేల్గ చాల ఎయఖతు పటఖమ౦ అథి చాల కసు బమడు౦థి. అరమతన౦గ తనఽనకొసఽునన
దఽ:కాతున ఆుఔు౦ట్ృ,"ఫటధ డఔ౦డు న఼ు జ్...... భన అతే తుజ౦గ తీరడో ల్ేథో భభోసభి చాసునఽ...
ఊయుకో౦డు" అ౦ట్ృ సభుథాబ౦చడాతుకూ రమతిన౦చ్చ౦థి.
"ధా యఔు ఫమ ననఽన మోస౦ చ్చసు ఽ౦దతు ఔల్ల్ల ఔడా అనఽకోల్ేథచ ఎుడా..... చ్చననట్ి నఽ౦డు ఎ౦త

నె౦చ్ా౦...... భన అవసభల్నఽ ఔడా తగిగ ౦చఽకొతు యడుకూ అతూన సభఔభి౦...... అ౦ణ్౦దఽఔు
తోననట్ికూ తోనన ఇ౦ట్లు ఇ౦క చదఽవుఔు౦ట్లనన ఆడనల్ు ఉ౦దతు, ఆ తృఔు ఔడా అవసభల్ు
ఉ౦ట్టమతు ణ్లిల, యడె డుగు ీ చ్చభినుడె కల్ేజీల్ల తఖణా ెర౦డ్స ల్ల చ్చననతన౦ అతు౦చఔడదతు
యడె అడఖఔు౦డాధే అ౦త కభీథ్ైన లెల్ తౄో న్ ఔడా కొతునెట్ట టభు ఔథచ,
చ్చల౦దతునసోు ౦థిుడె ధాఔు..." ఆయేదనగ లికడె శ్౦ఔభువు.

అథచ యడుతు ఇల్ా తమాయు
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ధానన అల్ా భాట్టుడట్౦ ఎుడా చాడతు ణొతభథో తయఖతి చదఽవుతేనన స౦ధమ థిగల్ుడుతృో త
ధెభభథిగ ధానన దఖయఔు వచ్చి౦థి. ఔతేయు అభామఔఫెైన భుక౦ల్లకూ సాట్ిగ చాసా
ు , "చాడభాభ
చ్చట్ిటతల్తు ,

తొ

అననమమ

చ్చలన

తుభేఔ౦....."అ౦ట్ృ

ఏథో

చ్్ఫో తేనన

తయుణ౦ల్ల

పటఖమ౦

ఔ్సభిగ,"స౦దామ, ఆ సటట తొద ఫటణలిల్ల ఫ౦డకమల్ు భాడుతృో తేధానబేమో ఔ్సభి యెళిు
చాడభాభ.... ధేనఽ వచ్చిసునఽ" అ౦ట్ృ ఔతేభితు అఔ్డు నఽ౦డు ఫమట్ికూ ౦న౦చ్చల౦థి.
"ఏభ౦డీ, నల్ుల్ ఎదఽయుగ అల్ా ఫేల్గ ఫటధడొ దద ౦డు. యళైు తట్లటకోల్ేయు... న఼ు జ్.... యడొ చ్ాిఔ ధేనఽ
ఔనఽఔు్౦ట్టధెు ౦డు... తొభేతొ ఫటధడఔ౦డు. అబధా అతే ఔడా ఖుళి౦చ్చయడచన౦డు. ఏథో ణ్ల్తఔ అల్ా
చ్చసఽ౦డవచఽి. అ౦ణా సయుదఔు౦ట్ల౦థి ల్ ౦డు. ఇఔ వథిల్ మమ౦డు ఈ విష్మాతున౦తట్ిణో ..... ల్ేవ౦డు
హ్మల్లుకూ యెళథా౦" బయు నఽ అనఽనబసా
ు ద్ైయమ౦ చ్్న౦థి పటఖమ౦.
***********

******************

************

ఈల్ల్ణో, కేఔల్ణో, ట్తృసఽల్ మోోతల్ణో, భిధతక్స గ యబసఽునన డరభుభల్ బజాబ౦ుణో యభ
కోల్ాహల్౦గ అతేభానఽల్ స౦దడుణో భాభోభగితృో ణో౦థా దిబేట్ర్క ఆవయణ. ట్తృసఽల్ ణాల్ఔు ణ్ల్ుట్ి తృొ ఖ
అఔ్డు యణావయణానన౦తట్ితూ ఔు ఫమభల జధాల్నఽ ఉకూ్భితకూ్భి చ్చలేసోు ౦థి. చ్చతేల్లు మోమల్ేన౦త
ఫయువునన ఖజభాల్ల్ు, ఫ౦తియల్ు ఖుల్ాతెల్ు ఔలిన ఔట్ిటన హ్మభల్ణో భుకాల్ తు౦డా ుల్ుభుఔునన
యఔయకల్ య౦ఖుల్ణో అతేభానఖణాల్ు తభ ళీభో భఔ కోస౦ యేబఔళుణో తుుల్ు ఔుభిలే ఎ౦డల్ల లెైత౦
ఆన౦ద౦గ ఎదఽయుచాసఽుధానయు.

అభిచ్ాభవభో.
యమమభతు యేఖ౦గ తిబేట్ర్క గేట్ల థాట్ి సాట్ిగ తృో భిటకో కూు ౦థికూ వచ్చి ఆగి౦థొ ఔ గేుఔల్ర్క ఇధోనయ. యెనకే
అ౦ణచ యేఖ౦గ దాసఽకొచ్చి౦థి ళీభోగభి జాగేర్క. ఇధోనయ ల్లనఽ౦చ్చ ఎతుతథి భ౦థి నల్ు తు ట్ీ ష్యుటల్ు,
నల్ు తు జీన్స ధభి౦చ్చన ఫౌనసర్కస అతు నల్ువఫడచ ధిఢకముల్ు ఔ్సభిగ యేఖ ౦గ ఔథిలి జాగేర్క నఽ
చఽట్లటభుట్టటయు. ఔభి చ్చతితు భభచఔభి చ్చతిల్ల ఖట్ిటగ ట్లటకొతు కయు చఽట్ృ
ట వల్మ౦ల్ా తుల్ఫడాియు.
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యభిల్ల౦చ్చ ఔడె యెనఽఔ డో ర్క నఽ తీల ట్లటకోగ విల్ాస౦గ ఫమట్ికూ అడెగేరడె ళీభో ఫటత. నల్ు తు
ఔళుథాదల్ల్ల ఠీవిగ తుల్ఫడు అ౦దభికీ అతేయద౦ చ్చరడె. అఔ్డచ తుల్ఫడున తౄమన్స అధమక్షుడె రతీక్స
ఆమనఔు ఖజభాల్నఽ యేసు ా చ్చయునవుేణో ఔయచ్ాల్న౦ చ్చరడె.
"ఫు డ్ సటర్క, ఫు డ్ సటర్క .... " అ౦ట్ృ క్షణ౦ల్ల అతేభానఽల్ చట్ల
ు , కేఔల్ు, అయుుల్ు, ట్తృసఽల్ మోోతల్ు
తనన౦ట్టయ్. తభ అతేభాన ళీభోణో ఔల్ల ఔయచ్ాల్న౦ చ్చమాల్తు, ఆమనణో ఔ్సభైధా భాట్టుడాల్తు,
వీల్ ైణచ

ఔ

లెల్తపతు

తీసఽకోయల్తు,

ఆమనఔు

యల్హ్మయ౦

యేల

అతేభాధాతున

చ్ాట్లకోయల్తు

తహతహల్ాడెత అతేభానఽల్ు ఖు౦ుల్ుఖు౦ుల్ుగ భు౦దఽఔు ణోసఽకొసా
ు ౦ట్ే తుభదక్షుణమ౦గ ఫౌనసర్కస
యభితు రఔ్ఔు ణోలయేసు ా ౦ట్ే జధాల్ు ఔభితొద ఔయు డెత ల్ేసు ా ణోసా
ు అయుసా
ు వఖయుసా
ు
ణొరకూ్సల్ాడెత తృో ట్ీడెతేధానయు.
అ౦తలేయ రతీక్స రఔ్ధే తుల్ఫడు ఉనన అతేల్ాష్ ఔ్సభిగ ఎగా ట్
జ ఫె ౦ట్ నఽ ఆుకోల్ేఔతృొ మాడె. ఖట్ిటగ
"ఫు డ్ సటర్క ఫటతె..... జి౦థాఫటద్....... ఫు డ్ సటర్క ఫటతె ....... జి౦థాఫటద్" అతు అయుసా
ు ళీభో యెైుఔు
దాసఽఔువచ్చిరడె. అ౦ణచ........ క్షణకల్౦ల్ల ఏ౦ జభిగి౦థో అయథ భబేమల్లు అతేల్ాష్ నఽ కల్ర్క ట్ిట
ఔ్సభిగ ఫల్౦గ ఖు౦ు ల్లతుకూ ఖు౦జేరభవభో. విభీతఫెైన ఆ ణోుల్ాట్ల్ల ష్ర్కట ఔునన భూడె
ఖు౦డీల్ు ణ్గితృో మాబ. జుట్లట భేగితృో బ౦థి. భూడెయేల్ యౄతృమల్ు నెట్ట ి రణచమఔ౦గ ఔట్ిట౦చ్చన
ఖుల్ాతెహ్మభతున చ్చతిల్ల౦చ్చ ుట్లఔు్న ల్ాగేసు ా దాయ౦గ ధెట్ట ర
ే భవభో. తిభిగి చాథాదభధే౦దఽఔు ఔడా
అవకశ్౦ ఇవేఔు౦డా ణోలేసు ఽ౦ట్ే ఖు౦ు నఽ౦డు కొ౦త రఔ్ఔు జభిగి ఎఔ్డెధానడో ణ్ల్ుసఽకొతు తన ళీభో
యెైుఔు చారడె. అట్ికే ళీభో ఫటత తిబేట్ర్క ల్ా౦జ్ ల్లతుకూ యెళుఫో తేధానడె. అతతుకూ ఔుడుయెైున రతీక్స

ఔ్సభిగ ఆయేశ్౦ ఔట్ట ల్ు ణ్౦ర చఽఔు౦థి అతేల్ాష్ ఔు. "భేయ్ రతీక్స, ధేధొసు ఽధాననఽ. ఔ్ క్షణ౦ ఆఖభ.
భేయ్... రతీక్స.... సర్క...... ఫటతె సర్క......ఈ అభే౦జ్ ఫె౦ట్స అతూన ధాయే సర్క...... ధాణో భాట్టుడ౦డు
సర్క...... న఼ు జ్...... ఔ్సభి......... సర్క...... " అ౦ట్ృ ఖట్ిటగ అయుసా
ు జధాల్నఽ ఔ్ ఉదఽట్లన ణోలేసు ా
భు౦దఽఔు ఉభికడె అతేల్ాష్.
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విజేత

9

ఔనఽన భూల ణ్భిచ్చ౦తల్లు ళీభో దఖగ యఔు చ్చభడో ల్ేథో ....... "ళే ఖయ్స ..... గట్ ళిమ్ అయే..... సఽటనడ్
ెల్లస్........ ఔతూస౦ ఫమనర్కస ఉ౦డవు ఔథా వీళుఔు ...... ఎఔ్డు కొచ్చిధా ఇల్ా౦ట్ి యెధవల్ు కొ౦తభ౦థ్ైధా
ఔనడణాయు...... నేదద నామలెన్స కేసఽల్ు....... డభీట ెల్లస్...... కూక్స ళిమ్ అయే...... ఇథో నెదద పరలట ష్
ే న్ తసట ర్క
రతీక్స........ ల్ ట్స గో....." లెట లిష్ గ ఇ౦గీు ష్ ల్ల ఫౌనసర్కస ఔు ఆయి ర్క తృస్ చ్చల యేఖ ౦గ యెళిుతృో మాడె ళీభో.
ఔతూస౦ ఔ్సభైధా యెనఽతిభిగి చాడఔు౦డా భ్న౦గ ఆమన యె౦ట్ తిబేట్ర్క ల్లలికూ యెళిుతృో మాడె
రతీక్స. యభి యెనకే తిబేట్ర్క ల్ా౦జ్ గేట్ు ల భూసఽఔుధానయ్.
ఏ౦ జభిగి౦థో అసల్ు అయథ ౦ కల్ేదఽ అతేల్ాష్ ఔు. తన అతేభాన ళీభో వసఽుధానడతు ధెల్ భోజుల్ నఽ౦డు
తఖణా నఽల్తూన వదఽల్ుకొతు ఆ రతీక్స చ్్నన నఽల్తూన చ్చలనెడుణచ , తీభ ఆమన వచ్చి౦తభేత
ఏతట్ిల్ా జభిగితృో బ౦థి...... అసల్ు ఇ౦ట్ి దఖగ య అభభధాననఔు ఔడా చ్్ఔు౦డా తెయుయల్లతు డఫుఫ
ఔడా తీల భూడెయేల్ు తృొ ల ఖుల్ాతెహ్మయ౦ ఔట్ిట౦చఽకొతు ఇఔ్డుకొలేు ఇల్ా జభిగి౦థచతట్ి....... సభేల్ే......
ఔతూస౦ ళీభో ఫటతెకూ ధేధేవభో ణ్లిమఔతృో వచఽి గతూ ఈ రతీక్స భాతర౦ ఎ౦దఽఔల్ా చ్చరడె?
అ౦ట్ే..... ఈ భనఽష్ేల్౦ణా ఇ౦ణచధా........ ఆమన లతుభా రమోష్న్ కోస౦ ఆమధొచ్ాిడె...... ఈ రతీక్స
గడె ఆమన దఖగ య సతునళిణామతున నె౦చఽకోవడాతుకూ....... తభేత తన యతితు నె౦చఽకొతు ఎదఖడాతుకూ
ననఽన యడెఔుధానడననభాట్! ........ ఎ౦త సేయథ ౦ ....... ఎ౦త థో ర హ౦ ........ భలె్ల్స ........ అ౦దయౄ
ఇ౦ణచధా ......? ఆల్లచ్చసా
ు ష్యుటఔు ఊడుతృో బన ఖు౦డీల్ సథన౦ల్ల నతూనసఽ నెట్ట లఔు౦ట్ృ ఫెల్ుగ ఫమట్ికూ
వసా
ు అఔ్డచ ఉనన ళీభో ఔట్ౌట్ భు౦దఽ ఔ్ క్షణ౦ తుల్ఫడాిడె. సభిగగ  భూడె భోజుల్ భు౦దఽ ఆ ఔట్ౌట్
ధే తన అతేభాన ళీభోగ పటవి౦చ్చ యెభు ి ఉధాభద౦ణో భ౦డెయేల్ు తఖల్ేల కొనన తృల్ణో ణానఽ చ్చలన అతేఱేఔ ౦

అభభ ధాననల్ు ఖుభచుచ్ాియు. తుయభల్ఫెైన యభి ణ్ల్ుతు భనసఽల్నెై ణానఽ చ్చతభన ఫుయద భయఔల్ాుగ
అతు౦చ్ామవి. భనసఽ భూఖగ భోథి౦చ్చ౦థి.
ఇధానళొు తనఽ లతుభాల్తు, కూుకట్ అతు, ె౦
ర డ్స ణో ఔఫుయు తు, కల్ేజీల్ల ఓట్ి౦గ్స అతు, లెల్ తౄో న్ ల్ల
ఛాట్ి౦గ్స అతు........... ఇల్ా ఎ౦త ట్్ై౦ యేస్ట చ్చసఽఔుధానడో , థాతు పలిత౦గ భీక్షల్లు ెబల్ ై ఔడా ఫటధమత
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ల్ేఔు౦డా లేనళితేల్ణో తిభిగడో , ఆ సభమ౦ల్ల తలిు ద౦డెరల్ు ఎ౦త భనసఽ ధొచఽిఔుధానభో ఔ్సభి
ఖుభచుచ్ాిబ. అథచ సభమ౦ల్ల యళైు తననెై నెట్ట లఔునన నభభఔ౦, తనఽ ఫటగ చథివి భ౦చ్చ జాబ్
స౦తృథి౦చ్చ గచగ ఫరతకల్నన యభి ఆభట్౦ .... అ౦దఽకై యళైు చ్చసు ఽనన ణామగల్ు ఔడా
ఖుయుుకొచ్ాియ్. అరమతన౦గ ఔళునఽ౦డు తూళైు యెచిగ జల్జల్ా భల్ాబ. భనస౦ణా అభధపటవన
చ్ోట్ల చ్చసఽఔు౦థి.
ఎ౦దఽకూ౦త తుకూభాలిన యడుల్ాగ భాభితృో మాధేననఽ..... ఇధానళొు యళు భాట్ల్ యెనఽఔ ధా ఖుభి౦చ్చ
యయు డచ తననఽ ఎ౦దఽఔు అయథ ౦ చ్చసఽకోల్ేఔతృో మానఽ....... తన ఖుభి౦చ్చ అ౦తగ ఆల్లచ్చ౦చ్చ ఆ
నేరభభూయుుల్నఽ ఇధానళొు మోస౦ చ్చరనఽ....... చ్చవభికూ యళైు తనతొద నెట్ు లఔునన నభభకతున ఔడా
వభుభ చ్చల సే౦త ఇ౦ట్ిల్లధే తెయుయల్లతు డఫుఫనఽ థొ ౦ఖతన౦ చ్చలే లథతికూ థిఖజాభితృో మానఽ.......
ఛఛ....... తన తొద తనకే లగల
ేగ ౦థి.
ఇ౦తగ తనఫెైన ధేనఽ ఇ౦క ఏ భుక౦ నెట్ట లకొతు ఇ౦ట్ికమళులి?....... ధా ల్ా౦ట్ి యడుకూ ఫరతికే హఔు్
ఔడా ల్ేదఽ..... మస్ ........ ధేనఽ ఫరతఔ్డదఽ.........!" తుయి బ౦చ్చసఽఔుధానడె అతేల్ాష్.
************
వీుకూ

ఔతేుల్ాు

ఖుచఽిఔు౦ట్లనన

***************
ఔ౦ఔయ

భమళుఔయెైు

*************

......... భసఔచీఔట్ల
ు భుసఽయుఔు౦ట్లనన

భుతుభాుయేళ.......... ఔుయ్...... ఔుయ్..........భ౦ట్ృ భ౦డె చ్్వుల్లు హో భతిు సు ా చ్చతేల్ఔు కళుఔు
ఔక్షగ

ఔుట్ేటసు ఽనన

యఔు నరచ్ాల్ాు౦ట్ి

థో భల్లఔయెైు..........భుఔు్ుట్టల్నఽ

ఫదద ల్ు

కొట్ేటసు ా

చ్ావు కోస౦ ఈ తుభీక్షణ..... అతున౦చ్చ౦థి భైల్ు ట్టటల్నెై తుభేేద౦గ డెకొనన అతేల్ాష్ ఔు. ఇ౦కొథిద లేట్లు
ట్టటల్నెై దాసఽకొచ్చి ఆ ఎక్సస నెరస్ భైల్ు ఇనఽ చకుల్ కూు ౦ద నలిగి..... తేధాతేనఔల్బేమ ఈ శ్భీయ ౦ ట్ు
ఇ౦క ధాక౦దఽఔు ఈ అనఽయకూు.....?
అబధా ... తలిు ద౦డెరల్నఽ మోసగి౦చ్చన యడుకూ ఇ౦తఔ౦ట్ే గచ అనఽబవ౦ ఏ౦కయలి .......తుభీక్షణ ల్లతు
రతిక్షణ౦.... అతేల్ాష్ భనసఽల్ల విభీతఫెైన భానలఔ స౦గయష ణ జయుఖుణో౦థి.
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య౦తేల్బేమ౦త ఖఫుఫ ఔ౦తృొ ఔయెైు.......నయఔఫెఔ్డో ల్ేదఽ......ఇఔ్డచ ఉ౦థా?.......... ఇ౦క౦తలేు
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అవునఽ........

చ్్ట్ట౦త ఎథిగిన ధేనఽ

ఎుడ్ైధా

అభభధాననల్ఔు

చీభ౦ణ్ైధా

సమ౦
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చ్చరధా

ఇధేనళుల్ల.....? అననగ చ్చధానభి చ్్ల్ు లి ట్ు ఫటధమతగ భసల్ుకొధానధా ఎుడ్ైధా.......... ఎుడా ధా
సేయథ ౦

కోస౦.......

ధా

అవసభల్

కోస౦.....

యళునఽ

ఉయోగి౦చఽఔుధానధే

గతూ

యళుఔు

ఉయోఖడల్ేథచ........ అ౦తయభధన౦ తృర య౦బఫెై౦థి అతేల్ాష్ భనసఽల్ల.
ఔతూస౦ ఇుడ్ైధా యభికూ తుజాబతీగ క్షభాయణ చ్్న భయణ౦ కౌగిలిల్లతుకూ భనరశ౦తిగ చ్చయుఔు౦ట్ే.....
ఈ ఫటధ కొ౦చ్్౦ తఖుగతే౦థచమో......
తృమ౦ట్ జేఫు ల్ల౦చ్చ ధానన కొతుచ్చిన కొతు లెల్ తౄో న్ చ్చతిల్లతుకూ తీసఽఔుధానడె అతేల్ాష్. లేచ్ాన్ చ్చమగధే
ల఼రీన్ తొద ళీభో ఫటతె విల్ాస౦గ ఫైక్స తొద ఔభచితు వునన ఫొ భభ రతమక్షమఫెై ౦థి. వియకూుగ నవుేత
ధానన ధె౦ఫర్క ఔు డమల్ చ్చరడె.
"ధాధాన..... ఎఔ్డెధానవ్ భ...... భదామహన౦ నఽ౦డు తూ కోస౦ యెదఽఔుతేధాన౦....... తిబేట్ర్క దఖగ య
ణొకూ్సల్ాట్ల్ల దకొ౦డెభ౦థికూ గమాల్ ై ఆసతిరకూ యెము ళయతు వితు దఖగ యల్లతు ఆసతేరల్తూన తియుఖుతేధాన౦
ధాధాన........ తూకే౦ కల్ేదఽ ఔథా........ పో౦చ్చరయ... ల్ేథా....... అభభ సమ౦తర౦ నఽ౦డు తూవు
ఎఔ్డుకమళుయో ణ్ల్తఔ ఏడెసోు ౦థి..... చ్్ల్ు ల్ు థిఖుల్ుగ ఉ౦థిభ ధాధాన..... భాట్టుడెభ....... ఎఔ్డెధానవ్
చ్్భ ధాధాన......" ధానన ఔ౦ఠ౦ల్ల ఆదఽభద..... తనఽ ఔతు౦చల్ేదనన ఫటధ రసఽపట్౦గ ణ్ల్ుసోు ౦థి.
ఖు౦డ్ల్ు న౦డచలే దఽ:క౦ ఔట్ట ల్ు ణ్గి ఏయుల్ ై రవళిసోు ౦థి తన భనసఽల్ల. కొ౦త సయుదకొతు, "ధాధాన.......
ధేనఽ....... తెయుయల్ల డఫుఫల్ల నఽ౦డు......" యభిు చ్చలే ల్లల్ే భళ్లు ధానన ఔ౦ఠ౦ అట్ల యెైు నఽ౦డు,"

భ్న౦ వి౦ట్ల౦ట్ే........"
అ౦త దాయ౦ నఽ౦డు తౄో ధోు లెైత౦ తన భ్ధాతున ఔడా ధానన భనసఽ వినఖల్ుఖుణో౦ద౦ట్ే ధానన తననఽ
ఎ౦త నేరతసఽుధానడో అయథ భ్ణో౦థి అతేల్ాష్ ఔు. తనఽ చ్చలన తృతృతుకూ తుష్్ితి చ్చసఽకోయల్నఽఔుధానడె.
అబణచ ఇుడచ౦ చ్చమాలి........ భయణ౦ణో యభి భనసఽల్ఔు భభి౦త ఫటధనఽ చ్చఔభిి చ్చతగతుయడుల్ా
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అవతూన భళ్లు చాసఽఔు౦థా౦. ఎఔ్డెధాన యె౦ట్ధే ఇ౦ట్ికొచ్్ియ్ ధాధాన.... ధాకేథో బమ౦గ ఉ౦థి...... తూ
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చ్్డినేయు తఖుల్ుికోయల్ా........ ల్ేఔ జీవిణాతున సయల్ గ ల఼ేఔభి౦చ్చ అ౦దఽల్ల గలిచ్చ ఫరతేఔునఽ సయథ ఔ ౦
చ్చసఽకోయల్ా.......?
దాయ౦గ ........ యెల్ుఖు భేక ఔట్ి ఔతు౦చ్చ౦థి ఉననట్ల
ు ౦డు........ భైల్ుట్టటల్ నఽ౦డు శ్ఫద ఔర ౦నల్ు
తోదల్మామయ్........
యెల్ుఖు భేక భభి౦త రకశ్వ౦తభ్ణో౦థి.......... శ్ఫద ఔర ౦నల్ు శ్భీభతున బమఔ౦నత౦ చ్చమడ౦
అతేల్ాష్ ఔు ణ్ల్ుసోు ౦థి.........
వచ్చిసోు ౦థి......... భితేమశ్ఔట్౦

శ్యయేఖ౦గ యుఖుల్ తేుత సతొనసోు ౦థి........... తుయి మ౦ జభిగి

తీభలిఔ........ ఔట్ే జీవిత౦......... తృో ణచ భళ్లు భథిఔ...... ఎట్ికీ......
సభమ౦ ల్ేదఽ భభి .......... చీఔట్ితు తిడెత ఔయుిధే ఔ౦ట్ే చ్చయుథియెేనఽ యెలిగి౦చ్చ యడచ
గచయడవుణాడతు ఎుడా చ్్నే ధానన భాట్ల్ు ఖుభచుచ్ాియ్..... తన తొథచ ౦చతృర ణాల్నఽ నెట్ట లకొనన
తలిు ద౦డెరల్

ఆక౦క్షల్నఽ

ధెయయేభిి

సభైన

కొడెఔుగ, జీవిత౦ల్ల

అసల్ ైన విజేతగ

తుల్యల్తు

తుయి బ౦చఽఔుధానడె.
"ధో.......ధేనఽ చ్ావనఽ..... గల్ుసునఽ......." ఖట్ిటగ అభిచ్ాడె అతేల్ాష్. అథి ఆయు ధాద౦ కధేకదఽ........
జీవిత౦ ట్ు నేరభ........ తలిు ద౦డెరల్ ట్ు విరేస౦...... జనభధెతిున ణొలి క్షణ౦ లతడి నెట్ట ే ణొలి ల఼ేమ
భిచమ జీవధాద౦ ...... ధేధొచ్చిరన౦ట్ృ ఈ ల్లఔ౦ ల్లతుకూ చ్్నే౦దఽఔు యేలే ..... ణొలికేఔ !

చ్చసఽఔుధే౦దఽకై యేలన....... తృొ లికేఔ!
తుయబముడ్ై...... ల్క్షమసధఔుడ్ై ...... భాభిన భతుఱెై...... భనతుఱగ ఎదఖడాతుకూ డుల్ేచ్చన కయట్౦ల్ా.......
ఔ్ ఉదఽట్న భైల్ు ట్టటల్నెై నఽ౦డు సతొనసు ఽనన భితేమశ్ఔట్౦ నఽ౦డు దాయ౦గ వడువడుగ....
దిఢచ్చతు ౦ణో...... తలిు ద౦డెరల్నఽ క్షభాయణ కోభి..... జీవిణాతున అయథ వ ౦త౦గ ఖడునే౦దఽఔు థీక్షఫూతు.......
ఊభి యెైు అడెఖుల్ేసు ా........ అతేల్ాష్ భు౦దఽఔు నడుచ్ాడె....... భితేమవునఽ జబ౦చ్ాడె.
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ఇుడె అతేల్ాష్ చ్చల౦థి ......... జీవనధాద౦ ....... తనతు ణానఽ భివయు న చ్్౦థిన భతుఱగ భిచమ౦
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ఇుడతతు భనసఽల్ల వమవసథ ట్ు నభభఔఫమ త..... ఎల్ా౦ట్ి భమదఽల్ు ల్ేవు....... ఎవభి ట్ు కో౦...
థచేష్౦ ల్ేధేల్ేవు........ అతనఽ ఇుడె ...... భఫో బే భోజుఔు కొతున ఖ౦ట్ల్ భు౦థచ ఉదబ౦చ్చన ఖుహణ౦
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వీడున భభో సాయుమడె ...!

