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1 విజేత 

విజేత 
- కామిశెట్టి  చ౦ద్రమౌళి 

 

స౦ధమ చీఔట్లు  భుసఽయుఔు ౦ట్లనన యేళ............. 

 రతి సమ౦త ర౦ డభట్ి ఖుట్ట ల్లు కూ తుతమ మాతిరఔుడుల్ా విసఽఖు ల్ేఔు ౦డా తుశ్శఫద ౦గ జాభితోృ బే చ్చిధెతేు ట్ి 

భుదద  ల్ా౦ట్ి సాభీడు ల్ాగ .......... 

ఈ  ర౦చ౦ణో తనకేతొ ట్ట నట్లు  నేదద గ ఔతయేసాు   యుఖుల్ు నెడెత ట్టట ల్ తొద దాసఽకొచ్చి కోధార్క్ 

ఎక్సస నెరస్ ఔు .......... ఈ భోజేభబ౦థి? ఇ౦క భల్ేదఽ! 

అబధా ఇ౦క ఎ౦తలేు ఇల్ా ఔళైు భూ సఽకొతు ఈ భ ైల్ుట్టట ల్ నెైన డెకొతు చచ్చి ౦దఽక ై ఆ వచ్చి భ ైల్ు 

కోస౦ ఎదఽయు చాడట్౦? అసల్ే వీుకూ ఈ ఔ౦ఔయభళు దఽధైెన తోనల్ు సాదఽల్ాు  ఖుు చఽిఔు ౦ట్ృ౦ట్ేనఽ! 

సభమాతుకూ టైై్్నఽు  నడునే యోఖమత ల్ేతు ఆ డైై్వయుు  ఇ౦క ఈ భ ైల్ేేల్తు ఏ౦ ఉధ్ధ భిసు యు? తోృ తూ 

చచ్చితొృ థాభనఽఔుధే ధా ల్ా ౦ట్ి యళునఽ సభమాతుకూ చ్ావధైెధా చ్ావతూమభ?  

ఆ భాట్కొలేు  ఈ థచశ్౦ల్ల ఏ వమవసథ  భాత ర౦ సఔు భ౦గ తు చ్చసోు ౦దతు అనఽఔుధే వీల్ు౦థి?  

తొృ ర దఽద న తుద ర ల్ేసాు ధే తృల్ తృమక ట్ు ల్ల తూళైు, మూ భిమా ఔలిన తమాయుచ్చలన ఔల్తు తృల్ు అఫమభ య ౦గభ డుి, 

ఔతూస౦ యయ౦ భోజుల్ తభేత కోతకొచ్చి ఆఔుఔయలిన భ ౦డె భోజుల్కే యసమధాల్ు యడు నె౦చ్చల, తే౦చ్చల 

ఖ౦ల్ల నెటే్ట సఽకొతు అఫమభసఽఔుధే౦దఽఔు వచ్చి ఆఔుఔయల్ సఽఫఫఔ్, ఏ యభతుకో క్షాతుకో ఔసభి 

ఱేవి౦ఖుఔు యెళిణచ భుల్ాు తూ తట్ిట  అ౦ట్ృ ఇయయెై యౄతృమల్ు ఔడా చ్చమతు ఏథో  ఫెతు తు ఫ ౦ఔభట్ిట తు 

భుకభ౦ణా టి్ట ౦చ్చ చ్్౦ల్భిగితోృ బేల్ా యుథిద  ఔతూస౦ భ ౦డొ ౦దల్ు ఖు౦జేలే లెల్న్ శ్౦ఔయ, ఇ౦ట్ి భు౦దయ 

భుయుఖు తూట్ి కల్ేల్ల భుయుఖు భాత రఫమ ఉ౦చ్చ తూట్ితు భళిు౦చ్చల థి యౄతృమల్ ఫక్షీష్ కోస౦ చ్చబ 

చ్ానే ణాఖుఫో తే భుధె........ ఈ ఔ్సభికూ ధాకే ఒట్్మమ ౦డు తొ జీవిణాల్నఽ ఫ రహ్మభ ౦డ౦గ 
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2 విజేత 

భలిచ్చసు ........తొభేతూ చ్చమఔు ౦డా డెఔుతు తుద రతోృ ణచఔడా తభభలిన కోట్ీశ్ేయుల్ుగ భాభేిసు న ౦ట్ృ 

తుడెఔతల్ు ఔల ఐథచళుకొఔసభి భాత రఫమ ఔతు౦చ్చ భముడెగయు........... ఇల్ా........అసల్ు ఈ 

 ర౦చ౦ల్ల అ౦దయౄ  మోసల్లు  ఫతికేసఽు ౦ట్ే ......... వీమళువభి తొథా ఎవభికీ కో౦ భదఽ....... ఔతూస౦ కన 

కొట్ట డ౦ ఔడా చ్చతగతు ధేనఽ అదిష్ట ౦ ళీనఫెై ఔ్ భీక్షల్ల ఏయో ధాల్ుఖు భాయు్ల్ు తఔు్యొచ్చి 

ెబల్ ైణచ.... ఇ౦తగ తిట్టట ల్ా ననఽన? ఈ ల్ ఔ్న తుద ర ల్ేచ్చన దఖగ యున ౦చ్చ ఆ టీ్వీల్ల ధానన చాలే భజకీమ 

చయిల్లు  తృల్లగ ధే ధేతల్౦ణా అ౦త సతమస౦ధఽల్ేధా?........ నేదద  ఠీవిగ తోౄ జులిసాు   రరస౦గలిచ్చి 

అదికయుల్౦ణా ల్౦చ్ాల్ యుఖతు యభహ ౦సల్ా?....... ఆల్లచ్చసాు ౦ట్ే అతేల్ాష్ ఫెదడె యేడ్కూ్తోృ బ౦థి. 

ల్ాబ౦ ల్ేదఽ.... ఈ ఔుఔ్ ఫ రతేఔు ఇ౦ఔ అవసయ౦ ల్ేదఽ........ ఇ౦త భ౦థి ఇతున అఔు భాల్ు చ్చల 

ఫతికేసఽు ౦ట్ే యభికూ సఽదఽద ల్ు చ్్నే ద్ైయమ౦ ల్ేతు భధమతయఖతి ఫ రతేఔు ఏభాత ర౦ అవసయ౦ ల్ేదఽ. ఔతూస౦ ధేనఽ 

చచ్చితోృ బ౦తభేణై్ధా ఈ భనఽష్ేల్ు భాయుణాభేమో  ! 

అవునఽ...... ఇ౦తకీ సఽల్బ౦గ చచ్చితోృ యల్౦ట్ే ఏ ధ్ధ తి భ౦చ్చథ?ి  ఉభి యేసఽకోవడభా........ విష్౦ 

ణ రా ఖట్భా........ భాత రల్ు త౦ఖట్భా....... కల్ుికోవడభా........ అమోభ...... తల్చఽఔు ౦ట్ేధే 

బమఫమసోు ౦థి! 

అబధా చతుతోృ యల్నఽఔునన తభేత ఆభాత ర౦ ఔష్ట తున బభి౦చ్ాలిగ....... అబధా ...... ఏథో  బమ౦గ 

ఉ౦థి...... సభే.... భ ైల్ు అబణచ ఔ్సభే........ పట్...... మస్.....అథచ ఔభ క్సట ! 

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

ఆ భోజు ....... డుగీు  భ ౦డో  స౦వతసయ౦ భీక్ష పలిణాల్ు విడెదల్ ైన భోజు ...... 

భదామహన౦ పోజధాల్ ైన తభేత ధానన అభభణో కో౦గ అనన భాట్ల్ు ఖుయుు కొసఽు ధానయ్...........  

"తృన సభుథ రా తుక ళిణచ అభికల్ు ఔడా ధానల్ేద ౦ట్ ........ తూ కొడెకూ్ ఆ భాత ర౦ ద్ైయమ౦ ఔడాధా? 

లఖుగ ౦డాల్ే భతుఱ జనభ ఎతిు న తభేత. అదఽగో..... ఆ సతమధాభమణభూ భిు  కొడెఔునఽ చా డభనఽ. యడు 

ఫటఫు, ధేనఽ కే సా్ల్ ల్ల తృఠల్ు చ్్ఫుతేధాన ౦గ. యడచమో ఔ౦యమట్ర్క ఇ౦జతూభ ై భేతోృ  భాతోృ  ల్క్షల్ు 
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3 విజేత 

స౦తృథిసు డె. తూ సఽుత రే డె భాత ర౦ ..... ఇథిగో.... ఇల్ా కూు క ట్ భామచఽల్ు, లతుభాల్ు, ఱకయుు ......... 

అ౦ట్ృ ఊ భి తొద డు ఫల్ాదార్క తియుఖుతధే ఉ౦ట్టడె..... ఏథీ కద౦ట్ే ఆ కొతు  లెల్ తోౄ న్ ట్లట కొతు ఔడచ 

ఆ డాఫట ఫెట్ు నెైన ఔభచితు తొృ దద ౦ణా చాసాు  ఖడడఫమగ ఆమన గయు చ్చసఽు నన గనకయమ ౦!" 

"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 ఊ భికూ ఔల్ ఔట ర్క గ 

వసు డతు ఔల్ల్ు ఔ౦ట్లధానయ నచ్చి పటఖమభా........... భనఔు అ౦త అదిష్ట ౦ ల్ేథచ తోదఽద  తోహభా..!" 

అతు కో౦గ ఫదఽలిచ్ాిడె. 

"కసు  చ్చననగ భాట్టు డ౦డు. నల్ాు డె వి౦ట్టడె. ఆ ఔ్ ఖథిల్లధే ఉధానడె. అబధా భనయడె భాత రఫమధా 

భీక్షల్లు  ెబల్ ై౦థి? ఎ౦తభ౦థి కల్ేదఽ? ఎుడా యణణి  తిడెతధే ఉ౦ట్టయు. ఇల్ా అసు భాన౦ తిడుణచ 

వమసొ చ్చిన కొడెఔు ఫటధడణాడతు కొ ౦చ్్౦ ఔడా ఆల్లచ్చ౦చభ తొయు?" అభభ సయుద ణో ౦థి. 

"ఆ...... వమసొ చ్చి౦థి. వచ్చి౦థి. ఎ౦దఽఔు భదఽ? ఊ భోు  గడుదఔు ఔడా వమసొ చ్చి౦థచ! అల్ా అనఽకొతు 

ఈ సభ ైధా ఆ భీక్షల్లు  తృస్ అవుథాభనన భోష్ ౦ ఔడా ల్ేతు యడు ఖుభి౦చ్చ ఎ౦దఽకే అ౦త ణాత రమ౦? 

అసల్ు తుననధాలి. యణినఽకొతు ఏత సదిసు ౦? అ౦ణా ధా కయభ.... ుణమ౦ కొథీద  నల్ు ల్ు, థాన౦ కొథీద  పటయమ 

అతు నెదద ల్ు ఊ భికే అనల్ేథచ......" ధానన గచ ౦తేల్ల కో౦ ఔ౦ట్ే ఫటదచ ఎఔు్వ ఉననట్ు తున౦చ్చ౦థి జీవిత౦ల్ల 

ణొలిసభి అతేల్ాష్ ఔు. 

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

"ఏభ అతేల్ాష్, భధోడు ఫొ భభ భేనే.....ఏడె తిబేట్యు ల్ల కేసభి ....కడగ భిఖ ౦.......... కొభుభ విలభిణచ 

ఎదఽభచచ్చి ళీభోల్ వయౄ ల్ేభి౦ఔ ...... ఈసభి ఫటకసస్ ఫదద ల్ేనభాభ!", కు క్స ట్వర్క లె౦ట్ర్క దఖగ య సఽపటతూ కేఫ్ 

ల్ల ఎదఽయుగ ఔయుినన  రతీక్స, ధోట్ లు  కల్ుతేనన లఖభ ట్ తీసాు  ఖయే ౦గ భచభుభల్ు వియుచఽఔు ౦ట్ృ 

అతేల్ాష్ యెైు చారడె. 
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4 విజేత 

"అవుధ రా , కతూ ఈసభికూ ట్ిక ట్స కొనడాతుకూ ధా దఖగ య అతున డఫుఫల్ు ల్ేవుభ.." అతేల్ాష్ ఫదఽలిచ్ాిడె 

కొ౦చ్్౦ థిఖుల్ుగ. 

"ట్కి ట్స స౦ఖతి ధాఔు వథిల్ య్ భ. ఒ భ ౦డొ ర జుల్ు ర౦తి తిబేట్ర్క ల్ల అల్ు భి చ్చలే ఫటధమత తూథచభ....... హ్మల్ 

అథిద భితొృ యలి....... షో్ ల్ల భన ళీభో నేయు భాభోభగితోృ యలి. ఆ...... అననట్లు  అననమమ ఔట్ౌట్ ఔు 

యల్ద౦డల్ు తూయే యేమాల్లర య్..... తృల్ు ఒ ఆయు త ౦థ్ల్ు ణ్నసు ....... ఔట్ౌట్ ఔు తృల్ాతేఱేఔ౦ భనఫమ 

చ్చమాలి....... చాల ఆ ఫకో్డు తౄమన్స ఔుళిుతోృ యలి.... ధామాళైు..... తోనన యతు లధాభఔు భ ౦డె 

త ౦థ్ల్ు తృల్ు తోృ రభు  ఆ డొ ఔు్ ఔట్ౌట్ ఔు. భ ౦డుతొృ బ౦థి ధాఔు..... సభే..... ఒ దభుభ కొడణాయ........ 

ఇథిగో......." సఖ౦ కలిన లఖభ ట్ నఽ అ౦థి౦చ్ాడె  రతీక్స. 

"యవ్...... సార్క భ...... ఈసభి భన ళీభో భికరి్క్ చాల ఆమనకే ఫెై ౦డ్ ఫటు క్స అయేలిస౦థచ ......... 

చ్చతిల్ల తృు లట క్స గు స్ ల్ల ఎయు తు ద రయతున లప్ చ్చసాు  భుదద భుదద గ వసఽు నన భాట్ల్నఽ ఔ ౦ట్ లర ల్ చ్చసఽఔు౦ట్ృ 

అధానడె భసు న్ ఫటష్. 

"అథి సభేగతూ భేయ్  రతీక్స..... వచ్చియయ౦ భన ళీభో ఇఔ్డుకొసఽు ధానడె ఖథా......నఽవ్ జిల్ాు  తౄమన్స  

అధమక్షుడె ఔథా భభి. ఆమనణో ధాఔు ఔ్ సభి లెల్తప అవకశ్ ౦ ఇన౦చభ....... ను జ్..... ధా జనభ ధనమ౦ 

అనఽఔు౦ట్టనఽ..... ఎల్ాగ ైధా సభే...... ను జ్ భ.........." యేడెఔుధానడె అతేల్ాష్ . 

"చాథాద ౦ల్ే...... భు౦దఽ భనళీభో లధాభ సార్క ళిట్ చ్చల తభేత ఆమధొచ్చినుడె లెల్తప ఏ౦ 

ఔయభ........ ఔల్ల పో౦చ్చథాద ౦ల్ే........ అబధా ఆమన దఖగ య భనకే౦ అడిభు౦థి చ్్ుభ అతై...... 

సభేల్ే..... " బభోస ఇచ్ాిడె  రతీక్స. 

"అవుధ రోయ్.... భభిితోృ మా...... లధాభ గచడవల్ల డు భన సన్ భ ైజర్కస ఔతచ భయచ్చతోృ మా....... ఇయళ 

భు౦ఫ ై ఇ౦డుమన్స ణో భధోళు  ఢీ......... ఖుల్ాా ర్క వీదిల్లతు ఆ ష్ళిద్ గడుణో చ్్న ఒ ఐదఽ యేల్ు 

ఔట్ిట ౦చఽ....... గ లిలేు  ఇయయెై ఐదఽ యేల్లసు య్.... ఔతూస౦ భేటి్ షో్ ఔు టి్క ట్స కొనడాతుకూ, తభభలిన ఫమడాతుకూ 

సభితొృ తే౦థి. డఫఫడుగిణచ ఇ౦ట్ి దఖగ య భా ధానన చయభ ౦ వలిచ్చసు న౦ట్ృ ఔట్ే నస నెడెు ధానడె. భు౦దఽ 

తూయెళిు ఆ తు చాడె అతే ల్ాష్. భసు న్ గడె తూ యెనఽకే వసు డెల్ే తూఔు ణోడెగ తీసఽక ళైు. ఆ....... జాఖు తు  
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5 విజేత 

భేయ్...... ఆ ట్ృట్ౌన్ ఎలెైస విజయ్ భనల్ా ౦ట్ లళు కోస౦ కసఽఔ్చఽధానడె. థొ భికభా ....... తుష్ 

చ్చలేసు డె" చ్్తృడె  రతీక్స. 

"ఏభ తోననట్ి కోట్ి౦గ్ ఇ౦క భభిితోృ ల్ేథా........ గళ్ ెర౦డ్ ఆష్ణో ఔల్ల జోయుగ ఫ ైక్స తొద యెళైత ఆ 

తూల్౦ లె౦ట్ర్క దఖగ య ల్ ైలెన్స ల్ేదతు ట్లట ఫడు౦థి గఔ అనవసయ౦గ ధోయు తృభేసఽకొతు ఆ ఎలెైస విజయ్ చ్చత 

వీు విభాన౦ మోత మోోగి౦చఽఔునన విష్మ౦.." చ్చననగ నవుేత ట్ీజ్ చ్చరడె భతేు ణో 

భూ తఫడెతేనన ఔళుణో భసు న్ ఫటష్  రతీక్స నఽ ఉథచద శి ౦చ్చ. 

"ఇుడవతూన ఎ౦దఽఔు భ.... భు౦దఽ తొ ఇదద యౄ ల్ేవ౦డు..... యెళిు ధేనఽ చ్్నన తు చాడ౦డు" కూ౦త 

అసహన౦గ చ్్తృడె  రతీక్స. 

"అల్ాగేల్ే.....  భభిఔ వసు ౦......." యభిు  కలితోృ బన లఖభ ట్ నఽ చ్చవభి దభుభ ల్ాగి విలభేసాు  అఔ్డు 

నఽ౦డు ఔథిల్ాడె అతేల్ాష్. యెనఽకే భ్న౦గ అనఽసభి౦చ్ాడె భసు న్ ఫటష్. 

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

"ఏభ౦డీ..... తెయుయల్ల థాచభతు భ ౦డో ర జుల్ కూు త౦ తొభిచ్చిన చీట్ీ డఫుఫల్ల థిళేనఽయేల్ు ఔతు౦చట్౦ 

ల్ేద౦డీ...... " ఆదఽభద గ చ్్ఫుత దఖగ యగ వచ్చి ౦థి పటఖమ౦. 

"ఏ౦ట్ీ.... ఆ డఫుఫల్ల థిళేనఽయేల్ు ఔతు౦చల్ేథా...... సభిగ చాడె పటఖమ౦ భభోసభి..... ఎఔ్డుక ళైు ౦థి 

ఇ౦ట్ లు  సొ భుభ భనఔు ణ్ల్తఔు ౦డా", కల౦త క౦గయుగ లికడె శ్౦ఔభు వు. 

"భూ డె ధాల్ుఖు సయుు  ఎ౦చ్చ నెట్టట న౦డీ.... తుజ౦..... థిళేనఽయేల్ు తఔు్వగ ఉ౦థి..... " ఇఫఫ ౦థిగ 

నలగి౦థి పటఖమ౦. 

"ఇ౦ట్ లు  భనఫమ ఔథా పటఖమ౦ ఉననథి....... ఎవభచచ్చి తీసఽ౦ట్టయు... కొ ౦థీల భన అతేల్ాష్ ఏఫెైధా 

తీసఽ౦ట్టడా.... ఎుడా అల్ా చ్చమల్ేథచ.."సల్లచనగ అధానడె శ్ ౦ఔభు వు. 
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6 విజేత 

"ఇ౦తకీ ఇుడ్ఔ్డుక మళుడె ఇ౦త ఉదమాధేన..... ఏ౦ భచకభమల్ు యెల్ఖఫ ట్ట డాతుకూ యెమళుడో .. ఏమో...." 

కొడెఔు తొద కొ ౦చ్్౦ అనఽభాన౦ ఔలిగి౦థి. 

"ఈ భోజు ఆ లతుభా ళీభో ఫటతె వసఽు ధానడతు తోననట్ినఽ ౦డు భన అతేల్ాష్ ఔట్ే స౦దడు చ్చరడ౦డీ..... 

ఇుడె ఖుయుు కొసోు ౦థి...... అఔ్డుకేఫెైధా యెమళుడచమో...ధేనఽ అడఖట్౦ భభిితోృ మా ఇ౦ట్ితుల్ల 

డుతోృ బ" చ్చననగ ఖుయుు చ్చసఽఔు ౦ట్ృ చ్్న౦థి పటఖమ౦. 

"హ్మ..... అథీ ఔథ...... చ్చవభికూ ఎవడో  లతుభా ళీభో కోస౦ కయుి నెటే్ట ౦దఽఔు తలిు ద౦డ రె ల్ఔు ఔడా 

చ్్ఔు౦డా సొ ౦త ఇ౦ట్ లు ధే థొ ౦ఖతన౦ చ్చలే లథ తికూ థిఖజాభితోృ మాడననభాట్ భన ుత రయతన ౦...... 

బఖవ౦తేడా ...... ధేనఽ ఎవభితూ ఇ౦తవయఔు మోస౦ చ్చమల్ేథచ..... ఇధేనళుల్ల ఏ భోజూ ఎవభితూ 

ఔష్ట నెట్ట ల్ేథచ...... ధాకే ఎ౦దఽఔు ఈ భిలథ తి....... చ్చవభికూ ధా కొడెకే ధాఔు మోస౦ చ్చసఽు ధానడా...... ఎ౦త 

ఫటధ అవుణో ౦థో  భనసఽఔు...... ఛఛ.... ఏ౦ట్ీ ధాకీ శిక్ష థచవుడా....." ఔళు తు౦డా తూళైు వచ్చిరబ 

శ్౦ఔభు వుఔు. 

 రఔ్ధే ఉనన ఔుభీిల్ల ఫయువుగ ఔయుి ౦డుతోృ మాడె భ ౦డె ఔళొు తేడెచఽఔు ౦ట్ృ. చ్్ట్ట ౦త బయు నఽ 

ఎుడా అ౦త ఫేల్గ చాల ఎయఖతు పటఖమ౦ అథి చాల కసు  బమడు౦థి. అ రమతన౦గ తనఽనకొసఽు నన 

దఽ:కాతున ఆుఔు ౦ట్ృ,"ఫటధ డఔ౦డు ను జ్...... భన అతే తుజ౦గ తీరడో  ల్ేథో  భభోసభి చాసు నఽ... 

ఊ యుకో ౦డు" అ౦ట్ృ సభుథాబ౦చడాతుకూ  రమతిన౦చ్చ౦థి. 

"ధా యఔు ఫమ ననఽన మోస౦ చ్చసఽు ౦దతు ఔల్ల్ల ఔడా అనఽకోల్ేథచ ఎుడా..... చ్చననట్ి నఽ ౦డు ఎ౦త 

నేరభగ నె౦చఽఔుధాన౦...... అడుగి౦దల్ాు  తీలచ్ాి౦...... యడు సయథాల్ఔు లేేఛఛఔు అడెి భఔు ౦డా 

నె౦చ్ా ౦...... భన అవసభల్నఽ ఔడా తగిగ ౦చఽకొతు యడుకూ అతూన సభఔభి౦...... అ౦ణ్౦దఽఔు 

తోననట్ికూ తోనన ఇ౦ట్ లు  ఇ౦క చదఽవుఔు౦ట్లనన ఆడనల్ు  ఉ౦దతు, ఆ తృఔు ఔడా అవసభల్ు 

ఉ౦ట్టమతు ణ్లిల, యడె డుగీు  చ్చభినుడె కల్ేజీల్ల తఖణా ెర౦డ్స ల్ల చ్చననతన౦ అతు౦చఔడదతు 

యడె అడఖఔు ౦డాధే అ౦త కభీథ్ైన లెల్ తోౄ న్ ఔడా కొతునెట్టట భు ఔథచ,  అథచ యడుతు ఇల్ా తమాయు 

చ్చల౦దతునసోు ౦థిుడె ధాఔు..." ఆయేదనగ లికడె శ్౦ఔభు వు. 
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7 విజేత 

ధానన అల్ా భాట్టు డట్౦ ఎుడా చాడతు ణొతభథో  తయఖతి చదఽవుతేనన స ౦ధమ థిగల్ుడుతోృ త 

ధెభభథిగ ధానన దఖయఔు వచ్చి౦థి. ఔతేయు అభామఔఫెైన భుక౦ల్లకూ సాట్ిగ చాసాు , "చాడభాభ 

చ్చట్ిట తల్తు, తొ అననమమ చ్చలన తుభేఔ౦....."అ౦ట్ృ ఏథో  చ్్ఫో తేనన తయుణ౦ల్ల పటఖమ౦ 

ఔ్సభిగ,"స౦దామ, ఆ సటట  తొద ఫటణలిల్ల ఫ ౦డకమల్ు భాడుతోృ తేధానబేమో ఔ్సభి యెళిు 

చాడభాభ.... ధేనఽ వచ్చిసు నఽ" అ౦ట్ృ ఔతేభితు అఔ్డు నఽ౦డు ఫమట్ికూ ౦న౦చ్చల౦థి. 

"ఏభ౦డీ, నల్ు ల్ ఎదఽయుగ అల్ా ఫేల్గ ఫటధడొ దద ౦డు. యళైు తట్లట కోల్ేయు... ను జ్.... యడొ చ్ాిఔ ధేనఽ 

ఔనఽఔు్ ౦ట్టధెు ౦డు... తొభేతొ ఫటధడఔ౦డు. అబధా అతే  ఔడా ఖు ళి౦చ్చయడచన౦డు. ఏథో  ణ్ల్తఔ అల్ా 

చ్చసఽ౦డవచఽి. అ౦ణా సయుద ఔు౦ట్ల౦థి ల్ ౦డు. ఇఔ వథిల్ మమ౦డు ఈ విష్మాతున౦తటి్ణో ..... ల్ేవ౦డు 

హ్మల్లు కూ యెళథా ౦" బయు నఽ అనఽనబసాు  దై్యమ౦ చ్్న౦థి పటఖమ౦. 

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

ఈల్ల్ణో, కేఔల్ణో, ట్తృసఽల్ మోోతల్ణో, భిధతక్స గ యబసఽు నన డ రభుభల్ బజాబ౦ుణో యభ 

కోల్ాహల్౦గ అతేభానఽల్ స౦దడుణో భాభోభగితోృ ణో ౦థా దిబేట్ర్క ఆవయణ. ట్తృసఽల్ ణాల్ఔు ణ్ల్ు ట్ి తొృ ఖ 

అఔ్డు యణావయణానన౦తటి్తూ ఔు ఫమభల జధాల్నఽ ఉకూ్భితకూ్భి చ్చలేసోు ౦థి. చ్చతేల్లు  మోమల్ేన౦త 

ఫయువునన ఖజభాల్ల్ు, ఫ౦తియల్ు ఖుల్ాతెల్ు ఔలిన ఔట్ిట న హ్మభల్ణో భుకాల్ తు ౦డా ుల్ుభుఔునన 

యఔయకల్ య౦ఖుల్ణో అతేభానఖణాల్ు తభ ళీభో భఔ కోస ౦ యేబఔళుణో తుుల్ు ఔుభిలే ఎ౦డల్ల లెైత౦ 

ఆన౦ద౦గ ఎదఽయుచాసఽు ధానయు. 

"అథిగో... అననయ్యమచ్చిరడె.......యబ౦చ౦డు... డ రభుభల్ు..... అథిద భితోృ యల్......." ఖు ౦ుల్ల౦చ్చ ఖట్ిట గ 

అభిచ్ాభ వభో. 

యమమభతు యేఖ౦గ తిబేట్ర్క గేట్ల థాట్ి సాట్ిగ తోృ భిట కో కూు ౦థికూ వచ్చి ఆగి౦థొ ఔ గేు ఔల్ర్క ఇధోనయ. యెనకే 

అ౦ణచ యేఖ౦గ దాసఽకొచ్చి౦థి ళీభోగభి జాగేర్క. ఇధోనయ ల్లనఽ ౦చ్చ ఎతుతథి భ౦థి నల్ు తు ట్ీ ష్యుట ల్ు, 

నల్ు తు జీన్స ధభి౦చ్చన ఫౌనసర్కస అతు నల్ువఫడచ ధిఢకముల్ు ఔ్సభిగ యేఖ ౦గ ఔథిలి జాగేర్క నఽ 

చఽట్లట భుట్టట యు. ఔభి చ్చతితు భభచఔభి చ్చతిల్ల ఖట్ిట గ ట్లట కొతు కయు చఽట్ృట  వల్మ ౦ల్ా తుల్ఫడాి యు. 
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8 విజేత 

యభిల్ల౦చ్చ ఔడె యెనఽఔ డో ర్క నఽ తీల ట్లట కోగ విల్ాస ౦గ ఫమట్ికూ అడెగేరడె ళీభో ఫటత. నల్ు తు 

ఔళుథాద ల్ల్ల ఠీవిగ తుల్ఫడు అ౦దభికీ అతేయద౦ చ్చరడె. అఔ్డచ తుల్ఫడున తౄమన్స అధమక్షుడె  రతీక్స 

ఆమనఔు ఖజభాల్నఽ యేసాు  చ్చయునవుేణో ఔయచ్ాల్న౦ చ్చరడె. 

"ఫు డ్ సట ర్క, ఫు డ్ సట ర్క .... " అ౦ట్ృ క్షణ౦ల్ల అతేభానఽల్ చట్లు , కేఔల్ు, అయుుల్ు, ట్తృసఽల్ మోోతల్ు 

తనన౦ట్టయ్. తభ అతేభాన ళీభోణో ఔల్ల ఔయచ్ాల్న౦ చ్చమాల్తు, ఆమనణో ఔ్సభ ైధా భాట్టు డాల్తు, 

వీల్ ైణచ ఔ లెల్తపతు తీసఽకోయల్తు, ఆమనఔు యల్హ్మయ౦ యేల అతేభాధాతున చ్ాట్లకోయల్తు 

తహతహల్ాడెత అతేభానఽల్ు ఖు౦ుల్ుఖు౦ుల్ుగ భు౦దఽఔు ణోసఽకొసాు ౦ట్ే తుభద క్షుణమ౦గ ఫౌనసర్కస 

యభితు  రఔ్ఔు ణోలయేసాు ౦ట్ే జధాల్ు ఔభితొద ఔయు డెత ల్ేసాు  ణోసాు  అయుసాు  వఖయుసాు  

ణ రొ కూ్సల్ాడెత తోృ ట్ీడెతేధానయు. 

అ౦తలేయ  రతీక్స  రఔ్ధే తుల్ఫడు ఉనన అతేల్ాష్ ఔ్సభిగ ఎగ జా ట్ ఫె ౦ట్ నఽ ఆుకోల్ేఔతొృ మాడె. ఖట్ిట గ 

"ఫు డ్ సట ర్క ఫటతె..... జి౦థాఫటద్....... ఫు డ్ సట ర్క ఫటతె ....... జి౦థాఫటద్" అతు అయుసాు  ళీభో యెైుఔు 

దాసఽఔువచ్చిరడె. అ౦ణచ........ క్షణకల్౦ల్ల ఏ౦ జభిగి౦థో  అయథ భబేమల్లు అతేల్ాష్ నఽ కల్ర్క టి్ట  

ఔ్సభిగ ఫల్౦గ ఖు౦ు ల్లతుకూ ఖు౦జేరభ వభో. విభీతఫెైన ఆ ణోుల్ాట్ల్ల ష్ర్కట  ఔునన భూ డె 

ఖు౦డీల్ు ణ్గితోృ మాబ. జుట్లట  భేగితోృ బ౦థి. భూ డెయేల్ యౄతృమల్ు నెటి్ట   రణచమఔ ౦గ ఔట్ిట ౦చ్చన 

ఖుల్ాతెహ్మభతున చ్చతిల్ల ౦చ్చ ుట్లఔు్న ల్ాగేసాు  దాయ ౦గ ధెటే్ట రభ వభో. తిభిగి చాథాద భధే౦దఽఔు ఔడా 

అవకశ్౦ ఇవేఔు౦డా ణోలేసఽు ౦ట్ే ఖు౦ు నఽ౦డు కొ ౦త  రఔ్ఔు జభిగి ఎఔ్డెధానడో  ణ్ల్ుసఽకొతు తన ళీభో 

యెైుఔు చారడె. అట్ికే ళీభో ఫటత తిబేట్ర్క ల్ా ౦జ్ ల్లతుకూ యెళుఫో తేధానడె. అతతుకూ ఔుడుయైెున  రతీక్స 

నవుేత భు౦దఽఔు వ౦గి చ్్వి దఖగ య ఏథో  చ్్ఫుతేధానడె. 

ఔ్సభిగ ఆయేశ్౦ ఔట్ట ల్ు ణ్ ర౦చఽఔు౦థి అతేల్ాష్ ఔు. "భేయ్  రతీక్స, ధేధొసఽు ధాననఽ. ఔ్ క్షణ౦ ఆఖభ. 

భేయ్...  రతీక్స.... సర్క...... ఫటతె సర్క......ఈ అభే౦జ్ ఫె౦ట్స అతూన ధాయే సర్క...... ధాణో భాట్టు డ౦డు 

సర్క...... ను జ్...... ఔ్సభి......... సర్క...... " అ౦ట్ృ ఖట్ిట గ అయుసాు  జధాల్నఽ ఔ్ ఉదఽట్లన ణోలేసాు  

భు౦దఽఔు ఉభికడె అతేల్ాష్. 
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9 విజేత 

ఔనఽన భూ ల ణ్భిచ్చ౦తల్లు ళీభో దఖగ యఔు చ్చభడో  ల్ేథో  ....... "ళ ే ఖయ్స ..... గ ట్ ళమి్ అయే..... సఽట నడ్ 

ెల్లస్........ ఔతూస౦ ఫమనర్కస ఉ౦డవు ఔథా వీళుఔు ...... ఎఔ్డు కొచ్చిధా ఇల్ా ౦ట్ి యెధవల్ు కొ ౦తభ౦థ్ైధా 

ఔనడణాయు...... నేదద  నామలెన్స కేసఽల్ు....... డభీట  ెల్లస్...... కూక్స ళిమ్ అయే...... ఇథో  నెదద  ప రలేట షే్న్  తసట ర్క 

 రతీక్స........ ల్ ట్స గో....." లెటట లిష్ గ ఇ౦గీు ష్ ల్ల ఫౌనసర్కస ఔు ఆయిర్క తృస్ చ్చల యేఖ ౦గ యెళిుతోృ మాడె ళీభో. 

ఔతూస౦ ఔ్సభ ైధా యెనఽతిభిగి చాడఔు ౦డా భ్న౦గ ఆమన యె౦ట్ తిబేట్ర్క ల్లలికూ యెళిుతోృ మాడె 

 రతీక్స. యభి యెనకే తిబేట్ర్క ల్ా ౦జ్ గేట్లు  భూ సఽఔుధానయ్. 

ఏ౦ జభిగి౦థో  అసల్ు అయథ ౦ కల్ేదఽ అతేల్ాష్ ఔు. తన అతేభాన ళీభో వసఽు ధానడతు ధెల్ భోజుల్ నఽ ౦డు 

తఖణా నఽల్తూన వదఽల్ుకొతు ఆ  రతీక్స చ్్నన నఽల్తూన చ్చలనెడుణచ, తీభ ఆమన వచ్చి౦తభేత 

ఏతట్ిల్ా జభిగితోృ బ౦థి...... అసల్ు ఇ౦ట్ి దఖగ య అభభధాననఔు ఔడా చ్్ఔు ౦డా తెయుయల్లతు డఫుఫ 

ఔడా తీల భూ డెయేల్ు తొృ ల ఖుల్ాతెహ్మయ ౦ ఔట్ిట ౦చఽకొతు ఇఔ్డుకొలేు  ఇల్ా జభిగి౦థచతట్ి....... సభేల్ే...... 

ఔతూస౦ ళీభో ఫటతెకూ ధేధేవభో ణ్లిమఔతోృ వచఽి గతూ ఈ  రతీక్స భాత ర౦ 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 ......? ఆల్లచ్చసాు  ష్యుట ఔు ఊ డుతోృ బన ఖు ౦డీల్ సథ న౦ల్ల నతూనసఽ నెట్లట ఔు ౦ట్ృ ఫెల్ు గ ఫమట్ికూ 

వసాు  అఔ్డచ ఉనన ళీభో ఔట్ౌట్ భు౦దఽ ఔ్ క్షణ౦ తుల్ఫడాి డె. సభిగగ  భూ డె భోజుల్ భు౦దఽ ఆ ఔట్ౌట్ 

ధే తన అతేభాన ళీభోగ పటవి౦చ్చ యెభిు  ఉధాభద౦ణో భ ౦డెయేల్ు తఖల్ేల కొనన తృల్ణో ణానఽ చ్చలన అతేఱేఔ ౦ 

ణాల్ఔు భయఔల్ు తననఽ యెకూ్భిసఽు ననట్లట  అతు౦చ్ాయ్. 

అభభ ధాననల్ు ఖుభచు చ్ాియు. తుయభల్ఫెైన యభి ణ్ల్ు తు భనసఽల్నైె ణానఽ చ్చతభన ఫుయద భయఔల్ాు గ 

అతు౦చ్ామవి. భనసఽ భూ ఖగ భోథి౦చ్చ౦థి. 

ఇధానళొు తనఽ లతుభాల్తు, కూు క ట్ అతు, ెర౦డ్స ణో ఔఫుయు తు, కల్ేజీల్ల ఓట్ి౦గ్స అతు, లెల్ తోౄ న్ ల్ల 

ఛాట్ి౦గ్స అతు........... ఇల్ా ఎ౦త ట్్ై౦ యేస్ట  చ్చసఽఔుధానడో , థాతు పలిత౦గ భీక్షల్లు  ెబల్ ై ఔడా ఫటధమత 
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10 విజేత 

ల్ేఔు౦డా లేనళితేల్ణో తిభిగడో , ఆ సభమ౦ల్ల తలిు ద౦డ రె ల్ు ఎ౦త భనసఽ ధొచఽిఔుధానభో ఔ్సభి 

ఖుభచు చ్ాిబ. అథచ సభమ౦ల్ల యళైు తననెై నెట్లట ఔునన నభభఔ ౦, తనఽ ఫటగ చథివి భ౦చ్చ జాబ్ 

స౦తృథి౦చ్చ గచగ ఫ రతకల్నన యభి ఆభట్౦ .... అ౦దఽక ై యళైు చ్చసఽు నన ణామగల్ు ఔడా 

ఖుయుు కొచ్ాియ్. అ రమతన౦గ ఔళునఽ౦డు తూళైు యెచిగ జల్జల్ా భల్ాబ. భనస౦ణా అభధపటవన 

చ్ ోట్ల చ్చసఽఔు౦థి. 

ఎ౦దఽకూ౦త తుకూభాలిన యడుల్ాగ భాభితోృ మాధేననఽ..... ఇధానళొు యళు భాట్ల్ యెనఽ ఔ ధా ఖుభి౦చ్చ 

యయు డచ తననఽ ఎ౦దఽఔు అయథ ౦ చ్చసఽకోల్ేఔతోృ మానఽ....... తన ఖుభి౦చ్చ అ౦తగ ఆల్లచ్చ౦చ్చ ఆ 

నేరభభూ యుు ల్నఽ ఇధానళొు మోస౦ చ్చరనఽ....... చ్చవభికూ యళైు తనతొద నెట్లు ఔునన నభభకతున ఔడా 

వభుభ చ్చల సే౦త ఇ౦ట్ిల్లధే తెయుయల్లతు డఫుఫనఽ థొ ౦ఖతన౦ చ్చలే లథ తికూ థిఖజాభితోృ మానఽ....... 

ఛఛ....... తన తొద తనకే లగేగ ల౦థి. 

ఇ౦తగ తనఫెైన ధేనఽ ఇ౦క ఏ భుక౦ నెట్లట కొతు ఇ౦ట్ిక మళులి?....... ధా ల్ా౦ట్ి యడుకూ ఫ రతికే హఔు్ 

ఔడా ల్ేదఽ..... మస్ ........ ధేనఽ ఫ రతఔ్డదఽ.........!" తుయిబ౦చ్చసఽఔుధానడె అతేల్ాష్. 

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

వీుకూ ఔతేు ల్ాు  ఖుచఽిఔు ౦ట్లనన ఔ౦ఔయ భమళుఔయెైు ......... భసఔచీఔట్లు  భుసఽయుఔు ౦ట్లనన 

భుతుభాుయేళ.......... ఔుయ్...... ఔుయ్..........భ ౦ట్ృ భ ౦డె చ్్వుల్లు  హో భ తిు సాు  చ్చతేల్ఔు కళుఔు 

ఔక్షగ ఔుట్ేట సఽు నన యఔు నరచ్ాల్ాు ౦ట్ి థో భల్లఔయెైు..........భుఔు్ుట్టల్నఽ ఫదద ల్ు కొట్ేట సాు  

య౦తేల్బేమ౦త ఖఫుఫ ఔ౦తొృ ఔయెైు.......నయఔఫెఔ్డో  ల్ేదఽ......ఇఔ్డచ ఉ౦థా?.......... ఇ౦క ౦తలేు 

చ్ావు కోస౦ ఈ తుభీక్షణ..... అతున౦చ్చ౦థి భ ైల్ు ట్టట ల్నైె తుభేేద౦గ డెకొనన అతేల్ాష్ ఔు. ఇ౦కొథిద  లేట్ లు  

ట్టట ల్నైె దాసఽకొచ్చి ఆ ఎక్సస నెరస్ భ ైల్ు ఇనఽ చకు ల్ కూు ౦ద నలిగి..... తేధాతేనఔల్బేమ ఈ శ్భీయ ౦ ట్ు  

ఇ౦క ధాక ౦దఽఔు ఈ అనఽయకూు .....? 

అబధా ... తలిు ద౦డ రె ల్నఽ మోసగి౦చ్చన యడుకూ ఇ౦తఔ౦ట్ే గచ అనఽబవ౦ ఏ౦కయలి .......తుభీక్షణ ల్లతు 

 రతిక్షణ౦.... అతేల్ాష్ భనసఽల్ల విభీతఫెైన భానలఔ స౦గయష ణ జయుఖుణో ౦థి. 
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11 విజేత 

అవునఽ........ చ్్ట్ట ౦త ఎథిగిన ధేనఽ ఎుడ్ైధా అభభధాననల్ఔు చీభ ౦ణ్ైధా సమ౦ చ్చరధా 

ఇధేనళుల్ల.....? అననగ చ్చధానభి చ్్ల్ ు 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 భయణ ౦ కౌగిలిల్లతుకూ భనరశ౦తిగ చ్చయుఔు ౦ట్ే..... 

ఈ ఫటధ కొ ౦చ్్౦ తఖుగ తే౦థచమో......  

తృమ౦ట్ జేఫు ల్ల ౦చ్చ ధానన కొతుచ్చిన కొతు  లెల్ తోౄ న్ చ్చతిల్లతుకూ తీసఽఔుధానడె అతేల్ాష్. లేచ్ాన్ చ్చమగధే 

లరీన్ తొద ళీభో ఫటతె విల్ాస౦గ ఫ ైక్స తొద ఔభచితు వునన ఫొ భభ  రతమక్షమఫెై ౦థి. వియకూు గ నవుేత 

ధానన ధె౦ఫర్క ఔు డమల్ చ్చరడె. 

"ధాధాన..... ఎఔ్డెధానవ్ భ...... భదామహన ౦ నఽ౦డు తూ కోస౦ యెదఽఔుతేధాన౦....... తిబేట్ర్క దఖగ య 

ణొకూ్సల్ాట్ల్ల దకొ ౦డెభ౦థికూ గమాల్ ై ఆసతిరకూ యెమళు యతు వితు దఖగ యల్లతు ఆసత రే ల్తూన తియుఖుతేధాన ౦ 

ధాధాన........ తూకే౦ కల్ేదఽ ఔథా........ పో౦చ్చరయ... ల్ేథా....... అభభ సమ౦త ర౦ నఽ౦డు తూవు 

ఎఔ్డుక మళుయో ణ్ల్తఔ ఏడెసోు ౦థి..... చ్్ల్ ు ల్ు థిఖుల్ుగ ఉ౦థిభ ధాధాన..... భాట్టు డెభ....... ఎఔ్డెధానవ్ 

చ్్భ ధాధాన......" ధానన ఔ ౦ఠ౦ల్ల ఆదఽభద ..... తనఽ ఔతు౦చల్ేదనన ఫటధ  రసఽపట్౦గ ణ్ల్ుసోు ౦థి. 

ఖు౦డ్ల్ు న౦డచలే దఽ:క౦ ఔట్ట ల్ు ణ్గి ఏయుల్ ై  రవళిసోు ౦థి తన భనసఽల్ల. కొ ౦త సయుద కొతు, "ధాధాన....... 

ధేనఽ....... తెయుయల్ల డఫుఫల్ల నఽ౦డు......" యభిు  చ్చలే ల్లల్ే భళ్లు  ధానన ఔ ౦ఠ౦ అట్ల యెైు నఽ౦డు," 

అవతూన భళ్లు  చాసఽఔు ౦థా౦. ఎఔ్డెధాన యె౦ట్ధే ఇ౦ట్ికొచ్్ియ్ ధాధాన.... ధాకేథో  బమ౦గ ఉ౦థి...... తూ 

భ్న౦ వి౦ట్ల౦ట్ే........" 

అ౦త దాయ౦ నఽ౦డు తోౄ ధోు  లెైత౦ తన భ్ధాతున ఔడా ధానన భనసఽ వినఖల్ుఖుణో ౦ద౦ట్ే ధానన తననఽ 

ఎ౦త నేరతసఽు ధానడో  అయథ భ్ణో ౦థి అతేల్ాష్ ఔు. తనఽ చ్చలన తృతృతుకూ తుష్్ితి చ్చసఽకోయల్నఽఔుధానడె. 

అబణచ ఇుడచ౦ చ్చమాలి........ భయణ౦ణో యభి భనసఽల్ఔు భభి౦త ఫటధనఽ చ్చఔభిి చ్చతగతుయడుల్ా 
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12 విజేత 

చ్్డినేయు తఖుల్ుికోయల్ా........ ల్ేఔ జీవిణాతున సయల్ గ లేఔభి౦చ్చ అ౦దఽల్ల గ లిచ్చ ఫ రతేఔునఽ సయథ ఔ ౦ 

చ్చసఽకోయల్ా.......? 

దాయ౦గ ........ యెల్ుఖు భేక ఔట్ి ఔతు౦చ్చ౦థి ఉననట్లు ౦డు........ భ ైల్ుట్టట ల్ నఽ౦డు శ్ఫద  రఔ౦నల్ు 

తోదల్మామయ్........  

యెల్ుఖు భేక భభి౦త  రకశ్వ౦తభ్ణో ౦థి.......... శ్ఫద  రఔ౦నల్ు శ్భీభతున బమఔ౦నత౦ చ్చమడ౦ 

అతేల్ాష్ ఔు ణ్ల్ుసోు ౦థి......... 

వచ్చిసోు ౦థి......... భితేమశ్ఔట్౦ శ్యయేఖ౦గ యుఖుల్ తేు త సతొనసోు ౦థి........... తుయిమ౦ జభిగి 

తీభలిఔ........ ఔట్ే జీవిత౦......... తోృ ణచ భళ్లు భథిఔ...... ఎట్ికీ...... 

సభమ౦ ల్ేదఽ భభి .......... చీఔట్ితు తిడెత ఔయుిధే ఔ౦ట్ే చ్చయుథియెేనఽ యెలిగి౦చ్చ యడచ 

గచయడవుణాడతు ఎుడా చ్్నే ధానన భాట్ల్ు ఖుభచు చ్ాియ్.....  తన తొథచ  ౦చతృర ణాల్నఽ నెట్లట కొనన 

తలిు ద౦డ రె ల్ ఆక౦క్షల్నఽ ధెయయేభిి సభ ైన కొడెఔుగ, జీవిత౦ల్ల అసల్ ైన విజేతగ తుల్యల్తు 

తుయిబ౦చఽఔుధానడె. 

"ధో.......ధేనఽ చ్ావనఽ..... గ ల్ుసు నఽ......." ఖట్ిట గ అభిచ్ాడె అతేల్ాష్. అథి ఆయు ధాద ౦ కధేకదఽ........ 

జీవిత౦ ట్ు  నేరభ........ తలిు ద౦డ రె ల్ ట్ు  విరేస౦...... జనభధెతిు న ణొలి క్షణ౦ లతడి నెటే్ట  ణొలి లేమ 

భిచమ జీవధాద౦ ...... ధేధొచ్చిరన౦ట్ృ ఈ ల్లఔ౦ ల్లతుకూ చ్్నే౦దఽఔు యేలే ..... ణొలికేఔ ! 

ఇుడె అతేల్ాష్ చ్చల౦థి ......... జీవనధాద౦ ....... తనతు ణానఽ భివయు న చ్్౦థిన భతుఱగ భిచమ౦ 

చ్చసఽఔుధే౦దఽక ై యేలన....... తొృ లికేఔ! 

తుయబముడ్ై...... ల్క్షమసధఔుడ్ై ...... భాభిన భతుఱెై...... భనతుఱగ ఎదఖడాతుకూ డుల్ేచ్చన క యట్ ౦ల్ా....... 

ఔ్ ఉదఽట్న భ ైల్ు ట్టట ల్నైె నఽ౦డు సతొనసఽు నన భితేమశ్ఔట్౦ నఽ౦డు దాయ౦గ వడువడుగ.... 

దిఢచ్చతు ౦ణో...... తలిు ద౦డ రె ల్నఽ క్షభాయణ కోభి..... జీవిణాతున అయథ వ ౦త౦గ ఖడునే౦దఽఔు థీక్షఫూతు....... 

ఊ భి యైెు అడెఖుల్ేసాు ........ అతేల్ాష్ భు ౦దఽఔు నడుచ్ాడె....... భితేమవునఽ జబ౦చ్ాడె. 
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13 విజేత 

ఇుడతతు భనసఽల్ల వమవసథ  ట్ు  నభభఔఫమ త..... ఎల్ా ౦ట్ి భమదఽల్ు ల్ేవు....... ఎవభి ట్ు  కో ౦... 

థచేష్౦ ల్ేధేల్ేవు........ అతనఽ ఇుడె ...... భఫో బే భోజుఔు కొతున ఖ ౦ట్ల్ భు౦థచ ఉదబ౦చ్చన ఖు హణ౦ 

వీడున భభో సాయుమడె ...! 
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