ేంజర 
సుబహణపరం.. పా పల టర, పట!"# మధస& ంా ఉంే ఓ ామం
. *ా+ ఏడ. గంటలవ12ం34 సమయం.
)
ఆ *78 అమ:;ాస.
ఇళ>ల?# లౖటA" ఒCకటEా ఆరతGHI"J. ఊరం1I #శMబN ంా మ:*OPQJం34. RధులA" కSI కళT>
PUడ.చుకW చూYిHI ాన*ా# ారడ\ మ:34*Oా ఉHI"J. ఆ ఇళ>#"టE దూరంా ఉన" RరHIగ^_ గ^_ దగ` ర aకటE
మ*Oంత bకా ఉం34.
ఆ అమ:;ాస aకటc, గ^_ పకనున" పbdకల?ంb eెవయసు 1IచుPామ^ బ^సల:ంటE ఉgIhiస #jాklాలW
*ండ. mంతGకల?ంb ఎం12 ాఢంా ;pలWవడ.తGHI"J.
ఆ కటEక aకటc మనవ*ాq# ;pతGకWంట +రగ^తGHI"డ. RరHIగ^_ ఆలయ పrజs*O HI*ాయణ పంతGలW.
ఆయన gే+ల?# ట!tdలౖu అక_ పbdక v1I&A" అంగ^ళం అంగ^ళం ఎం12 wణ"ంా జల డ పడ.12ం34.
ఎతG
& ా ఉన" మటEx 34బy 34,O zందz వgIdIయన. స*O` ా అప{ే ట!tdలౖu |Qకల? క#}ింbన దృjా#"
చూడాH అ34*OపIడ. HI*ాయణ పంతGలW.
అకlాతG
& ా ద ప_న ;pలWగ^z ఒకlా*Oా ఉqzపడ.త చూjార ఉా, HIRtలW. e*OకలW ఉరకల Y
పద*ళ> టHల? ఉHI"ర ;ా>దN ర. 1Iత# చూడాH హాతG
& ా 1ెq\ 1ెచుdకWన" ఉష కంారా భయం12
గబ^కWన HIRt నుంb Cంgెం దూరం జ*OOం34.
ఉా ఒంటE ద gె34*Oన ఓణA, ఆ అవ1I*ాA" చూడాH దగ` రకW దూసు> ఆ gెంప ెళT>మ#}ింgIడ.
HI*ాయణ పంతGలW.
'lా*, ఇదం1I HI వల ' అన"టxా HIRt వంelా*O చూYి, gెంప# gే1& 2 పటxకW# ;pంటH అకడ నుంb
పరగ^పరగ^న ;p>PQJం34 ఉష.
ఆ ;pంటH HIRt gెంప కSI ెళT>మ#}ింgIడ. HI*ాయణ పంతGలW.
ఏం మ:ట!డకWంI Yౖలంuా చూసూ
& ఉం_PQయ:డ. HIRt. aకటEల? కSI తళత రసు&HI"J Pామ^కళ>
మ:34రన" HIRt కళT>. ఆ కళT> gIల: bతన\, ఎం12 శz&వంతన\ కSI.
HIRt మనసుల? ఏ ీqం1ే కలWగ^తGం3ో, ఆ ీqం ఎదుటE మ#ిz అత# కళ>ల? ఊ*O అరPQతGం34.
అరమవడం ఒకట అJ1ే సమY ల దు, ాA ఆ ీqం ఎదుటE మ#ిల?z కSI ట! ¡ఫt అవతGం34. ఇప{డ. ఆ కళT>
పలd# త_12 ఎం12 బ£లా చూసు&HI"J. HIRt కళ>ల?# ¤!;ాలz HI*ాయణ పంతGలW క*OOPQయ:డ..
"మనసు ప_1,ే }దNల12 gెPా¦q. అం1ేాA ఆడ}ిల# ఇల: ఒంట*Oా aకటcz §సుCbd తప{ పనులW

gెయకSడదు. ప3I..  HIయనమ ా*O12 మ:ట!డ1Iను.." అ# ఒzంత త&బడ.త అHI"Iయన.
"HIయనమ12 ఏం మ:ట!డ1Iర..?" ఆశdరంా అ_ాడ. HIRt.
"ఉా, నువrk ఇషx పIరా.  HIయనమ స* అంట  ఇదN ర అర©HI*శkరలª1Iర.." అHI"డ. HI*ాయణ
పంతGలW.
"అర©HI*శkరల:..! అంట..?!"
"అర©HI*శkరంట ఇదN ర కqYి ఒకటవడం.  ఇదN *O }> gేY& అ3ే అరమవతGం34ల .." gెPా¦డ. HI*ాయణ
పంతGలW \వరంా.
"}>..! }¬>ంట.." అ# కంార పIడ. HIRt.
"భయపడ.తGHI";ా..?  HIయనమ12 Hను మ:ట!డ1Iనుల . ప3I.."
"అ34 ాదు.. పrజs*Oార HIకW.. HIకS.."
"ఏంటE AకW..?"
"HIకW ఉష# }> gేసుeవడం ఇషx ం ల దం.."
ా®12 ఒకడ.గ^ ;pనjాడ. HI*ాయణ పంతGలW. "ఏ..?! ఎందుకW ఇషx ం ల దు..?" eపం12 మ¯> ఆయన కళT>
ఎర)బIJ.
"అ3°.. అ3°..HIకW ఉష నచdల దం.." మనసుల? మ:ట gె}¦jాడ..
అం1ే, ఆ ±ణం HI*ాయణ పంతGల? వbdన ePా#z HIRt# bతకబ!3ే;ాే. ాA HIRt పటExనప¦టE నుంa
ఎం12 బ!ా దగ` రా చూYిన వ&, ఒాH²క ఆపద సమయంల? అత_z Pాణం కSI PQYిన వ& అవడం12 ఆ ప#
gేయల కPQయ:Iయన.
తనల?# ePా#" బవంతంా అణ^చుకWంట, "ఉష Aకంట }దNదHI..?" సం3ేహంా అ_ాడ..
నూనూగ^ lాల12 ఎం12 అందంా, అమ:యకంా ఉం34 HIRt మ^ఖం. "ాదు పrజs*O ార ాA.. ఏ´నం.
HIం అరం ావట దు.." అ# అµమయంా gెPా¦డ. HIRt.
"ఇప{డ. bన"వయస# }> gేసుeవI#z భయంా ఉం3I..? PQA CHI"ళ> త*ాkత gేసుకWంట!;ా.."
jాంతబడ.త అ_ాడ..
సమ:¶Iనం gెప¦కWంI తల 34ంచుకWHI"డ. HIRt.
HIRt జ;ాబ^ అరPQJం34 ఆయనz. అం1ే. ";pళT>.. ఇకణ^"ంb ;p>PQ.." అ# ఆాశం బద© J·ల: గటExా
అ*OgIడ..
"lా* అం.." అ#, అకణ^"ంb వ_వ_ా ;p>PQయ:డ. HIRt.
HI*ాయణ పంతGలW కSI అ3ే ఎ´ష 12 గబగబ! ఇంటECgIdడ.. ఇంటc అందర #దPQతGHI"ర. ఉా మ:తం
భయంభయంా ఓ మ¸ల మ^డ.చుకW# కSరdనుం34.
ఇంటEz వgేdవరకS ఆయన HIRt గ^*Oంb ఎం12 §వంా ఆల?bసూ
& H ఉHI"డ.. HIRt bన"తనంల? జ*OOన ఓ
అనూహ సంఘటన ఆయన మనసుల? ఒకlా*Oా 34q ఏ3ో అనుమ:నం బయ^3ే*Oం34. అం1ే, "ఉా.. ;ాడ. AకW
మ:యమ:ట gె}ి¦, #ను" లºంగ3°సుకWHI"I..? ల క AకWా ను;k ;ా_ దగ` ర>;ా..? #జం gెప{.. Hను #H"
అనను.." అ# మనసుల? బలంా ఏ3ో సం3ేహం }ీకWతGంట సూటEా అ_ాడ..
"HIRt HI మ:యమ:టలS gెప¦ల దు 1Iతయ:. ;ా_ కళT> gIల: బ!వంట!J. ఎందుe 1ె»దు, ;ా_

కళ>ల?z చూY& నను" Hను మరbPQ1Iను. #న"టE12 ;ా_ ట¼ & ఎా½¾¡ అJPQయ:J. *ప Yిటz ;p>PQతGHI"డ..
అందుకA, ;ాణ¿" bవ*Olా*Oా కqYి మ:ట!I# HH అకడz రమHI"ను.." భయపడ.త భయపడ.త gె}ి¦ం34 ఉష.
హాతG
& ా దడ. vదుNబ!*Oనటx అJPQJం34 HI*ాయణ పంతGలWz.
ప34ÀÁHళ> zత
) ంHIటE గతం తట!లWన కళ>మ^ందు 34qం34. అం1ే..! ఎం12 ;గంా అకడ నుంb క34q, పrజ గ34
అటక దున" Pాతాలప టంకW }టx #
¼ ఎం12 పయ:సపడ.త zందz 34ంgIIయన.
గబగబ! 1Iళం §jాడ.. 3I#ల?పల ఘ:ట¼ౖన మ^కW;ాసన ;స& ూ }దN}దN గంÂIలWHI"J
. ఒCక3IA" §Yి
)
చూYి పకన పేస& ూ, ఆతGతా 3ే#eస´ ;pతGకWతGHI"డ.. ఆయనz ావYిన అ+ }దN గంథం
.. }టx ¼ ల?పల
)
అడ.గ^Hpకో క#}ింbం34. అం1ే..! ఏ3ో lా¶4ంbన;ా_ల: ఆ*ాటంా ఆ గంÂI#"
1ె*Ob, ;pంటH చకచా }Äq" +Pా¦డ..
)
***
మ*ా"డ. ఉదయÅ.. HIRt HIనమ సతవర©## RరHIగ^_ గ^_z రమంట కబ^ర }టx !డ. HI*ాయణ
పంతGలW.
ఆయన నుంb కబ^రHస*Oz ఏ3ో gIల: మ^ఖన \షయÅ అయ^ంటంద# గÀÆ
) ంb, ;pంటH బయలN *O
వbdం34.
గ^_ల? పrజA, అÇా»" కWర)పంతGలWz అప¦Oంb, RరHIగ^_ పటx ;pౖప న_gIడ. HI*ాయణ పంతGలW.
ఆయన ;pను నడ.సు&న" సతవర©#.. HI*ాయణ పంతGలW మ^ఖంల?# Yీ*Oయ# చూYి ఏం3ో అనుకWంట, ఎం12
ఆం3ోళన12 మ*ం12 ాభ*ా పడ.త నడ.lQ&ం34.
"HIRt jా*రక ప*OY +
ి చూY& HIందుe gIల: భయంా ఉందమ:.." పటx z దణ"ం }డ.త గంÈరకంఠం12 HÊర
\Pా¦Iయన.
"*ం gెబ^తGHI"*7 అరంాల దు HI*ాయణ ార. HIRtz మ*7 గండం ఏHI ఉం3I.." అ# ఎం12 కంారా
అ_Oం3I\డ.
"గండమంట }దN గండÅం ాదు త» . ాA గండం ల:ంటE3.ే ఇక}ౖ HIRt ఎం12 జsగరకత12 ఉంIq¡న సమయం
వbdం34. ఆ *78 HIRt PాణIq" ాPాI#z మ*7 మ:ర` Åం 3ొరకల దు మనz. ాA.. ఆ ;pౖదం PాణIq" #q}34
 }ంb, ఎదుటE మనుషGq" తన వÌకరణం12 లºంగ3°సుకWHంత
మ:తÅ ాదు, ా´3°Nపన శz&# ఎHÊ" అHక ;ల *ట
అPారన శz& కల34.." అ# ఆPాIయన.
ఆ మ:టలW \నాH ఉqzప_ర34 సతవర©#.
"వయసుల?Cసు&న" HIRt12 gIల: ఇబyందులW తలత& G1IJ. ర ఎం12 మం34 దృిxల? అ¤!సుPాలW
అ;ాkq¡వసు&ం34.." అ# ఆ\డ దున" Íరవం12, ఆయన మనవ*ాలW ఉష \షయ:#" బయట }టxల 3Iయన.
"అల: అనకం_ HI*ాయణ ార. HIం 12చట దు.. ఇప{ేం gెయమంట!*7 ఏ3ైHI సల gెప¦ం_.." ఆదు*ాNా
అ_Oం34 సతవర©#.
"RలJనంత తkరా HIRtz }> gేయం_.." క*ాఖం_ా gెPా¦Iయన.
"}>..! పద*ళ>..!!" ా®12 అ_Oం3I\డ.
"జరగబÎJ· అన*ా©q" ఆPాలంట అ3ొకట మ:ర` ం. ఇంతకంట Hను ం gెప¦ల ను.." అ# \సురా గ^_ల?z
;p>PQయ:డ. HI*ాయణ పంతGలW.
***
ఆ సంఘటన జ*OOన త*ాkత ప34 సంవత¡*ాలW ఎం12 ;గంా గ_bPQయ:J.

ఆ *78 lాయంతం ఆర గంటవ12ం34 సమయం. యAk ఐట lUలSష ¡ }ౖÐ;u qÑట¼Ò కం}Aల?ంb గ^ంపలW
గ^ంపలWా బయటకW వసు&HI"ర అHక మం34 అమ:JలS, అబ!yJలS.
చూడI#z కtఫÓానూ ఎం12 ఆదంా కSI ఉం34 ఆ య¸ÔఫÓHp. ;ాళ>ందర lాÕx ్;t PUషనÓ¡.
ఆంధప3
 ే× *ండ. 1ెలWగ^ *ాాxØలWా \_PQతGన"ప{డ... స*O` ా అ3ే ట¼ౖంల? ÀÙÚయt సx  పr*O& gేసుకW#,
య¸ఎ నుంb ఇం_య:z +*OmgIdడ. HIRt. Cత& ా ఏర¦_న *ాజ¶I# అమ*ావ+ల? యAk ఐట lUలSష ¡ }ౖÐ;u
qÑట¼Ò అH ఐట కం}A అప¦టEకప{ే lాxtx gేjాడ..
పగలS *ా§ 3I# eసÅ ఎం12 కషx ప_, ఎHÊ" Pాజ®xల# సమర©వంతంా పr*O& gేY,ి ఐట రంగంల? అ+ తకWవ
ట¼ౖంల?H అనూహ \జయం lా¶4ంgIడ.. lా}ింbన ఈ C34N సంవత¡*ాల?H బ!ా z యAk ఐట lUలSష ¡ Hpంబt వ
PUÄష z వbdం34.
అల:ంటE స¡ఫÓ HIRt కం}Aల? #న"H PQాం
) _జౖనtా జsJHpౖం34 Üల¦. Cత& కం}Aల? Cత& వt gIల:
jాటE± ా అ#}ిl& Qం3I.z zJ
) ·టEÝా ఆల?bంb, ఆారం ల # ఎHÊ" ఆల?చనq" ఒ_Yి పటxకW#, PQా¾
) ా
రPUం34ంgే lాÕx ్;t PUష

అంట Üల¦z ఎం12 }ష .

ఆీ అవt¡ అJPQవడం12 అందర ఎవ*O ;pÀÆకÓ¡ ద ;ాళT> రJరJన బయటకW
దూసుకWPQతGHI"ర.
Üల¦ సూట *O}రల? ఉం_ ఉదయం బల? వbdం34. బlాxÞz ఐదు #మ^ాలW నడ;ాq. Cత& ా
జsJనవడం12 ఎవ*OA qÕx ్ కSI అడగల క, ఫuPాÔ ద ఒంట*Oా నడ.lQ&ం3I.
స*O` ా అప{ే చుమ# శబN ం gేస& ూ Üల¦ నడ.సు&న" ఫuPాÔ పకా ఆOం34 ఓ ార. ఉqzపడ.త తల +}ి¦
చూYిం34 Üల¦. తమ ఎ¾. HIRt ైÐ\ం Yీట c క#}ింgIడ.. *Oల:®¡ా ఊ}ి*O }ీలWdకWం3I.
"ఎA Pాబß ¾.." చూపలW కలవడం12H Üల¦# అ_ాడ. HIRt.
"సూట *O..}..t.."
"మధు*ానగt క3I.. Hనూ అట ;pౖ}. . IÞ gేl& ాను ఎకం_.." అ# ోt §jాడ. HIRt.
ఆశdరPQతH vహమ:టంా ారల?z ఎzం34 Üల¦. *à¾ల? చూYిన అె
 # ఇంత బ!ా
గ^ర&}టx కWంట!*ా అనుకWంట, ోt ;Yి ఫంu Yీట c á_యంా కSరdం34. ార మ^ందుకW దూzం34.
HIలWగ^ *78ల zత
) ం ఇంటరkâz వbdనప{డ. vదటElా*O HIRt# చూడాH, 'ఇంత bన" వయసుల?H అంత
ÀÙÚ *ం ెవలÞంట!' అ# ఎం12 ఆశdరPQJం34 Üల¦. ఆ ెవలÞంuz కSI ఏ3ో బలన ారణం ఉంే
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