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ధనం ��ల�క� దర�ం ఆ భవం"ల# అడ& గడ&గ(న క)*ి�,- ం./. ఏ ఏట2 �ా Yఏడ& 
వసూల� 5ేసు��న8 చక:వ;<=ల> ఇనుప క;<@  ల�Aా మB�Cన రD�వEAా అంతసు-  Gద 
అంతసు-  *HరDగ(తI JKLం./. క�M, ��M జనుల కండల బలBన8ం�� *ిండ&��) 
కట2OనటPO గ ప./ అడ&గ(ల ప�హ �R ASడ భవం" ఆవరణ చుటUO , ల#పల ఏం జరDగ(�VణW=  
బయట2 ప�పం5�)�X �ెZయ[యక�ం;� - ��ండ \ల�వలBగ - ]^Zకల�Aా )Z\ ఉం./. 
*̀ద aాళc �dతe- రD�V అద=కం 5ేfి నటPO గ ఎర:) "aాh అంత *Hద=  iల� j��- [8 
]^త-Aా పరDచు��) ఉం./. ఆ iల�ల# అసహనంAా అటP, ఇటP ప5� రDk  5ేసు- ��8డ& 
పట8ంల#) ప�మ(ఖ వ;<@  aాmJా�C ధనుంజయం. అత) దగnర డబ(o అపp qసుక�ంటr 
�ాలs గtటuk  పEరDగ( ఇరDక�vన8టPk గ అ) 5ెపpక�ంటU ఉంటwరD. ప�Cfిxతeలక� తలవం\ 
ఏ.ో ఒకట2 ��కటPO  *Hట2O  అపpల� 5ెయmటం అ�{./ *`దaా;ి బల}~నత ఐ�ే, దయB 
.��ిణmం ల>క�ండ మ(క�v*ిం;ి వసూల� 5ేసు��వడం ధనుంజయం ప��ేmకత.  

ప�సు- తం అత) కళcల#k  ఏ.ో కfి�� క�;ిన అసంతృఉ*ి-  స�షOంAా ��ంACచూ�K- ం./. 
ధనదహం�V ��ల�క *ిడచకట2OనటPO గ ల# A�ంతeక�V5ెJా�డ& -  

"ఇaా�ళ ఆ �ామ(లయm *ీక *ిfి�X అL��స�� డబ(oక�Xv�ా- ను."  

ఉదయం నుం\ భర- అవసxను ఓకంట గమ)సూ- �{ ఉం./ �ాజ�శ��C. �ా��తI-  
�ావణ�సురD;ి �wరm మం;ోద�C లBAా ఉత-మ గ(ణ�లను పEణ��X పEచు�క�న8దఆ]^. భర- 
సంJా./సు- న8 Jాప పం�XలBల�X దూరంగఆ ఉంటU ప�జ� పEన�ాvరల�V �ాల��పం 
5ేసూ- ంటPం.��డ. భర- మBటల� �[ �ననటUO రDక�ం./.  



"��ండ&�ారDk  కబ(రD పం*ిం\�� క�;� �{నంటr లsకvల>.� aా;ి�X?" ఈ�ా�C ప�జగ./ల#) 
�ాజ�శ��C�X �)*ిం5ేలB �{ అ�C5�డ& ధనుంజయం.  

"ఎందుకం;< ఆ �ామ(లయm Gద �రDచుక�పడ��రD. ��ంచం అL�� క)కరం 
చూ*ించక�డ.�. ఇప�ట2 వరక� కట2Oన వ;<@  �V�{ ఎపE;ో Gక� ఇaా�Z�న బw�� q�CJK 
L ఉంటPం./ అను��క�డ.� ! ఇం�ా ఆ �ామ(లయm ఏ� ఇవ�గలడ) ఇలB ��పం 
*HటPO క�ంటwరD?" ]^లk Aా స�C= 5ెప�JK Lం./.  

"� [క� �ెZయదు ఉండa{! క�తeరD *H�cక) ఆ��ళc �X:తం qసుక�న8 డబ(o! వ;<@  
తప�-ఇప�ట2 .��ా 'అసల� ' మBటr ఎత-క�ండ, *HౖAా ఇపEడ& కబ(రD పం*ి�� క�;� 
jహం .�టr�ా- ;�?"  

"aాళc �ఐపE నుం\ క�;� ఆల#\ంచం;ి. ఏ ఏట2 �ా ఏడ& adL�mfి ర�Jాయల� ఇసూ- �{ 
వసు- ��8డ& క.�. qసుక�న8 ఆరD a{ల� Gక� ఈ ఆ��ళcల# వ;<@  ర�పంల# వ5ే�fింద�{ 
అను��వఛునుక.�. *HౖAా ఇ\�న డబ(o క�;� ఏ.ో మం\ �ా�ాm)�� ఉప�గప;ింద) 
Gర� సంతe� *ి-  ప;ి, �ామ(లయm బw�� 5ెల�k a{సు��వఛును క.�?"  

"5ెల�k  adయBmలB, ఇ./AS ఆ��డ& క� ;� [ మBటల� ��{, �� �XషOం ల>కJK L�� aా;ి�X 
డ�o��ను. ఇపE;ే  ప��C-Aా మ�C�JKaాలB?" వmంగmంAా 5ెJా�డ&.  

"అa{a¡ J,లం �ాAC��ల� క�;� G దగnర ��కటPO  *HటwO డ& కదం;<?"  

"ఆ ��కటPO ! ఎకv;ో AS.�వ�C�X ఇరadౖ]^¢ళc దూరంల# ఉం.� J,లం. ద��;<�X ��రAా) 
మ(£ిO  ఎకరం న8ర. �ెగన���ే ��ల�గ( a{ల� క�;� �ాదు".  

బహ¤శ తన భర- బ¥ట2 aాళcను గ(�Cం5ే �ాబ¥ల� ఆ��డ& a{మన అన8టPO ....  

"Jాల �ాగరమ(న పవ��cం\న ��డ&  
A�లk  ఇండk  Jాల� ��ర�{ల¦ఓ  
ఎదుట2aా�C �,మ(� ఎలkaారక� q*ి  
�శ�.� §�ామ �నురa{మ"  

మనసుల#�{ అను��) భర-క� దగnరAా వ\�  ఉపశమనంAా 5ె*ి�ం./.  

"ఏమం;ిఈ మనక� ఉన8 ఇంత ఆfిx  - సంప.�5�లaా? అL�� మనక� క[సం ఓ *ిల#k  
*ిలBk ;ో అL�� ల>�ాL¨. ఎంత సంJా./f̀-  కటPO క�J,��ం గనక! GరD ఈ సంJాదన ©�mస 
తACnం\ ��ం5ెం ఆ©�m"�కం adౖపE ఆల#\ంచం;ి. మనసుక� ªాం"Aా ఉంటPం./."  



"ఇ./AS - ఈ ]^టO a{.�ం��ల� ��క� 5ెప�క. ఇaాళ అటu ఇటu �ేలBZ�ం.ే. 'చక:వ;<@  - 
ధనుంజయం' దACn�ా - ఆ �ామ(లయm a{«ాల�! 5ెJా- ను ఇaాళ aా;ి�X �{నంటr ఏ�టu!" 

5ెపpల� a{సు��)బయటక� adళc బ¥తeన8 భర- �V ఆఖరD ప�యత8ంAా 5ె*ి�ం./.  

"ఇaాళ బయట aా��వరణం క�;� అంత బwAాల>దు. తe¬ాను వ5ే�లB ఉం./. ఇప�ట2 
�Xపpడ& 'గటPO పZk ' �X AS.�వ�C Gద అంత దూరం ప�యBణం మం\./�ా.ే ! ).�నంAా 
ఆల#\ంచం;ి...." 5ె�ట2aా) మ(ందు శంఖం ఊ./నటPk  అLం./ �ాజ�శ��C a{;ి��ల�. 
హ¤ంక�Cంచుక�ంటU ��పం�V బయటక� న;ి5�డ& ధనుంజయం.  

"�X:ష®  పరమB���, ఈయనక� ఈ డబ(o *ి\�  తACnం\, మం\ మBరnం ల# న;ి*ించు తం;<�!" 

.ేవE;ి మం./రం మ(ందు ]^లk Aా �S./సూ-  J�ా �C¯ంచుక�ంటuం./ �ాజ�శ��C  

**** 

AS.�వ�R పEషvర ఘB ±  క� దగn�Sk  ఉన8 ఆట²ఓ �ాO ం³  ల# �ారD ఆ*ి గటPO పZk ad´µcందుక� 
లBంh ట2��vటPk  �ానూ JKనూ qసుక���8డ& ధనుంజయం. �ామ(లయm�V తనబw�� 
�షయం అG తeG �ేల��క�), ఇ.ే లBంh ల# �{ adనక�v �ావట)�X ¶ల�Aా 
ఉంటPంద) "రDగ( ప�యBణం ట2��vటPO  మ(ందు Aా�{ qసుక�) బయల>= �ాడ&.  

)ండ&Aా ప�వ}·సు- న8 AS.�వ�C Gద - )ండ& గ�C¸ణ�లBAా - లBంh [ట2) ��ండ&Aా 
hల��క�) *Hద=Aా శబ=ం�V మ(ందుక� దూసుక� JK�Vం./.అంతకంతక� ��పం *HరDగ(�Vం./ 
ధనంజయB)�X. అరగంట గ;ి5�క లBం\ల#) ప�కv వm�X-) అ;ిAాడ&. "గటPO పZk ఇం�ా 
ఎంతf`పE పదుతeం./?"  

��ల�గ( a{ళcక� ఉంగ�ాల�, ]^´¹c జత బంAారD A�ల�సుల#- , �w�R�ాయ(;ైన 
ధనంజయB)8 భయంAా చూfి 5ెJా�;� వm�X-.  

"ఓ, అలk  ఆ ��ండ మల�పE "�CACనంక, ��ల�A�ºదు ]^¢ళ»c JKవల8".  

ఏG �Vచక అసహనంగ ఆ మరబ¥టP 5ెకv అంచు Gద ఉంగరం a{ళc�V టకటక 
లB;ిసు- ��8డ&. ��./= f̀పట2�X లBంh a{గం తACn  గటPO పZk qరంల# ఆACం./. మ�C��ంద�C�VJాటP 
�X:ంద�X ./ACన ధనుంజయం చుటUO  ప�C�Xం\ చూ�ాడ&. ఒక మB./�C పలsk టUరD అ./. 
అకvడ నుం\ \న8 \న8 పడవల Gద, బలkకటk  Gద లBంh Gద పటw8)�X 
JKతeంటwరD వ��Caాళ»k . ఆ ఊ�C) పట8ం�V కZ*` .��C - ఈ AS.�వ�C ఒకvటr.  

ఆ న.ీ qరంల#�{ 5ేపల a{ట మ(ACం\ పడవక� లంగరD కడ&తeన8 �ామ(లయm దూరం 



నుం5ే ధనుంజయB)8 చూªాడ&. ఒ�Xంత ఆశ�రmం, భయం కZAాL. ఇసుక ఒడ&@  Gద 
పలsk  adౖపE *Hద=పEZలB కదుల�తeన8 ఆయ)8 ��ట2�X గ(ండ�ంAా5ేతeల� *Hట2O  గట2OAా 
*ిZ5�డ&.  

"అయmAార�!"  

adదకబ¥Lన qగ �ాZ�� తACZనటPk Aా �ామ(లయm��fి వ;ి వ;ి Aా వసూ-  ��పంAా 
5ెJా�డ&- "ఏ�ా [ ��సం ఇంతదూరం ర*ి��ా- వE�ా? �{నుకబ(రD పం*ి�ే adంట�{ 
�ాaాల) �ెZయదు�ా - ఒళ»c ��ad��Xv బw�� ఎA�n డ.�మ) చూసు- ��8aా?"  

"��పం పడకండయBm - aారం �S�లనుం\ జ�రప;ి ఇయBల> ల>\��. ఈ ఏడ& వరదల¦\� 
పంటల)8 ��టPO క�JKLనLm.ొ�ా. ��ట2�ా;ి ��\�న క�డ& AS.�టuk  కZfిJK��./. ఏ 
.��R .ొరకv �Sజం�� 5ేపల� పటPO క�) సంతల# అమ(�తe��8ను. G �ాడక� ��JK మBJK 
వ.�= మ�{ అనుక�ంటwం;�ను."  

"అసల� ఎలBగt ఇ5ే�./ ల>దు! ఈ ఏ;�./ వ;<@  క�;� ఎA�n టwO )�ా ఈ �ాకమ� కబ(రDk !! 
ఏం5ే�ా- a¡, ఎలB 5ేస-a¡ ��క� �ెZయదు. [ దగnర ఉన8దం�� కక�v మ(ందర" కరvశంAా 
గ./= ం5�డ&.  

"ఇంట2�ా;ి���c మBటwk డ&క�ం.�రం;< అయmASర�. aాన ప;ేలBAా ఉం./"  

దగn�Sk ) తన ఇంట2�X qసు��´¾cడ&. 5ెకv క��R� కండ&aా�� తe;ి\ a{f,ి ��బo�Cబ¥ం;�ం 
��టOటw)�X 5ెటPO  దగnరక� ad´¾k డ&. అరDగ( Gద fింహంలB ఉన8 ధనుంజయ)8 తల�పE 
5�టP నుం\ భయంAా చూసు- న8డ& ఐ.ేళc �ామ(లయm ��డ&క�. *H�k��./ACన ��ం;ో 
క�తe�� �ామ(లయm ఇంట2�X ప�సు- తం ఆడ./క�v.  

"అటwk  )లబ;�@ a{]¿. మన ఇంట2�X అయmAారD వ5��రD. �ాళ»cకడ&��vవ ;�)�X J,Lm 
Gద a{;ి [ళ»c *HటrO" క�తe�C8 గదమBLం5�డ&.  

"ఇ./AS ఈ మ�ాmదల� 5�ల�Aా[, మ(ందర అసల� �షయం 5ెపp. ఈ ఏడ& ���Xaా�Z�న 
డబ(o ఎకvడ?"  

"*Hద=  *ిలk  *H´ÀÁc ��క ���ాడ �ACZం./ ఈ ఇల�k , ఇం�ా G �ాడ *Hట2Oన ఆ J,లం 
బwబయBm! ఏ.ో ��టPక� ఆ J,లం అ�� G బw�� జమ 5ేf`�ా- ను. ��ంచం ఓ*ిక పటOం;ి. 
ఇప�ట2 �Xపpడ& డబ(o �ెమ�ంటr..." .ీనంAా అ�C¯సు- ��8డ& �ామ(లయm.  

"ఏంటÂ ఇం�ా ఆAాలB? J,[ల> Jాపం అ) జ�Zప;ి *ిలk  *H�c �X డబ(o ఇf`- , ఇపEడ& 
మÃc అడ@]^¢నబwధల� క«ాO ల� ����ందుక� 5ెJా- వE�ా? �� డబ(o �� �X�ా- aా? 



బలవంతంAా ఇంటuk ం\ ]^డపట2O  A�ంట2ంచమంటwaా?"  

ఎంత J�ా ©ేయపడ&తe��8 �)*ించు��క�ం;� తం;ి� GదపEZలB Aాం;ి�సు- న8 
ధనుంజయం దగnరక� ల#పల నుం\ ఒక \న8 5ెకv *Hట2O  �ె\� ఇ\�ం./ �ామ(లయm 
క�తeరD.  

ఏ�టన8టPk  క´Àcగ��fి .�)��fి చూªాడ&.  

"అయmAార� ఇ./ మB యBడ./ JKతIJKతI .ీ) *H�c�X *HటOమ) ఈ పసుపE��డ& �� 
5ే"ల#*Hట2O  adÃcJ,Lం./. ఈ పEfH-ల� తప� ���ాడ ¶స]^తe-  బంAారం క�;� ల>దు. 
JK[ .ీ)8 క�;� G�ాడ�{ ఉంచం;ి. మ�S ఏ;�./ గడ&�*ి�f`- , ఏ.ో రకంAా �ాయ కషOం 
5ేసుక�) G బw�� 5ెల�k జ�సుక�ంటwను" - �ామ(లయm A�ంతeబÄంగ(రDJKLం./.  

ఇప�టuk  aా;ెలBగt డబ(o ఇవ�ల>డ) అర̄]^¢ం./ ధనుంజయB)�X. అందు�� ఆ పEfH-ల 
��డ&) 5ే"ల#�X qసుక�), తI\నటPO Aా చూfి, జ�బ(ల#�X జ�ర�;ి5�రD.  

"మ´¾c ఏ.ో కలkబÄZk కబ(రDk  5ె��ే వ�రD��ను. వ5ే� ఏ;�./ కలBk  బw�� q�ా�aా స�C 
ల>.� [ అంతe చూ�ా- ను." �సురDAా ల>5�డ& ధనుంజయం. క�ాL aా) adన�ాల 
A���:లBAా �ామ(లయm క�;� క./లBడ&.  

"బwబ(Aార� ఈ ��"��X ఈ �ాడ�{ ఉం;ిJKం;ి.బwAా మబ(o పట2O  ఉం./".  

"ఈ మబ(oల>¶ ఏం జ�య వE నను8. ఇం�ాf`పటuk  ఆ లBం\ ఎగ(వ నుం\ �ా�{ వసు- ం./. 
"రDగ( ట2��vటPO  క�;� మ(ం.ే ����8Aా, ad´¾cZ�ం.ే!" వ;ిAా నడ&సు- న8 ధనుంజయం 
adనకల> ��వE .��ా అనుస�Cం5�డ& �ామ(లయm.  

అప�ట2�X .�.�పE ��ండ& గంటల� *HౖAా ఎదురDచూసు- ��8డ& �ా[ మ��క వ��C.��ా 
ఎగ(వక� ad�cన లBంh adనక�v - గటPO  పZk�X - వసు- న8 జ�డ కనపడ@ం ల>దు. "�CAC 
వసు- ంద) లBంh aాడ& 5ె*ి�న టÅౖం ఎపp;ో .�ట2JKLం./! ఆల#చనల# ప;�@ డ& 
ధనుంజయం. ఏ]^¢వEటPం./. "�CAC �ాaాZ�ం.ే�{ ఈ Jాట2�X. ఒకa{ళ లBంh "రDగ( 
ప�యBణంట2�పp ��)�ల� ఐLం.ే .... �ామ(లయm, ధనుంజయం తప� జన సం5�రం 
క�;� ల>.� ప�.ేశంల#. పర©�mన8ంAా ఉన8 ధనుంజయం�V 5ెJా�డ& �ామ(లయm. 
"JK[ �� పడవల# పటw8)�X �మ�Z8 ./ంపEదమంటr, .��Cల# aాన Aా[ ప;ి�ే తమరD 
త;ిfి JK��ర)చూసు- ��8ను. ఇలBంటపpడ& పడవల# AS.�వరమ� Gద L¨లkటం 
ప�మBదం క�;� నండయBm. ఈ ��"�C�X ఈ �ాడ�{ ఉం;ి JKండయBm.."  



ధనుంజయB)�X అహం అడ&@  �ెరAా )Z�ం./. పటPO  పరDపEల Gద శయ)ం5ే ఆగర¸ 
Æ:మంతe;ైన ��ను ఈ ద�Cదు� ;ి ��ంపల# ఈ �ా"��X ఉండటమB? ¶ల>k దు. *HౖAా బw�� 
వసూల� క) వ\� aా;ి�{ ఆశ:LంచటమB? ఎంతమBత�ం క�దరదు.  

"ఇ./AS aా�� ల>దూ ఎం;� ల>దు. [ దగnర నుం\ �ాaాZ�న డబ(o లBk A� ఇ./ క��Cf` aాన 
�ాదుAా[, [ పడవ [ళcల#�X లBగ(! �{ను త;ిfి�� పరaాల>దు మ(ందు �ా"��X పట8ం 
5ేరD��వZ�ం.ే�ా!" ధనుంజయం ల¦ �adకం నfి�K- ం./ అంతట2 aా��వరణంల# క�;� 
పడవ "యm మ) ఆ.ేfిం5�డ&.  

అంతకంతక� ఉరDమ(ల�, ]^రDపEల� అ©/కమవEతe��8L. .�)�X �Vడ& 
*HనుAాల�ల� ఉధృఉతమవEతe��8L. శ�X-��.ీ=  �ెడ&k  a{సూ-  పడవ) నడపటw)�X�శ� 
ప�యత8ం 5ేసు- ��8డ& �ామ(లయm. ధనుంజయB)8 �ా"� ల#పE పట8ం జ��ా�లన8.ే 
అత) లÇmం! అL�ే ¶సు- న8 ఈదురDAాల�ల�X )ండ& AS.��C మధm పడవ 
వంకరట2ంకరDk Aా �ేల�తI ఎటu �ాACJK�Vం./. క:మంAా hకటPk  కమ(� తeండడం�V 
అసల�సంధm a{´µ అర̄�ా���  అన8టPk Aా అ)*ి�K- ం./. ప./ అడ&గ(ల మ(ందు క�;� కళ»c 
\ంచుక���8 కనపడ) \మ� hకట2 అల�మ(క�ం./. .�)�X �Vడ& \న8 \న8 
\నుక�ల�Aా వరÈం jదలsౖం./.jదట2 �ా�CAా తన) ��ను )ం./ంచుక���8డ&. 
గటPO పZkల# ఆACJK�ే బwగ(ండ.ే . ఇపpడ& 5ేతeల� �ాZన చందం లBAా ఉం./! అసల> 
తనక� ఈత క�;� �ా.�L¨. 'ఇపp;< జÉరD aానల# ఈ పడవక� ఏ]^¢�� ఐ�ే' - 
ఆల#\ంచల>క గట2OAా కళ»c మtసుక���8డ& ధనుంజయం.  

*HనుAాZ�X �ెACన AాZపటంలB పడవ ఇషOం వ\�న adౖపE పరDగ(ల� *Hడ&�Vం./ అలల 
Gద *Hౖ�X ల>సూ-  ./గ(తI ఎటP adౖJK దూసుక� JK�Vం./. క�ండJKతAా క�రDసు- న8 aాన�V 
పడవల#�X [ళ»c )ం;ిJKతe��8L.  

"అయmASర�, ఆ బ(టO qసుక�) [ళ»c బయటక� �V;ెయmం;ి. �{ను ఏ.ో ఒక ఒడ&@ క� 
5ే��లBAా �ెడ&@  a{సు- ంటwను." - హÊరD AాZల# గట2OAా అరDసు- ��8డ& �ామ(లయm. అంత 
అలaాటÅౖన AS.�వ�C న.ీ, ఇపpడ& పరవళ»c ��క�vతI, \మ�hకట2ల# తe¬ానుల# ఎకvడ 
ఉ��8�S �ెZయనటPO Aా �V�K- ం./ �ామ(లయmక�.  

ప�కృఉ" ప�ళయ Ëభత� ర�Jా)�X ఆ న.ీ ప�aాహం అద=ం పడ&తeన8తek Aా ఉం./. ఒక 
భయంకర జంతeవE ��రల� 5�*ి Gదక� వసు- న8టPk  - ఉad�తe- న ఊళల� a{సూ-  ��రటwల� 
దూసుక� వసు- ��8L. *Hౖ�� �X:ం.� అ)8adౖపEలనుం\ [´µc [ళ»c. ఎంత�V;ి JKసు- ��8 
పడవ [ట )ం;ి JK�Vం./. ఏ Çణ��dౖ8�� మ()ACJ,L�లB ఉం./. అపpడ& �ెZfి వ\�ం./ 



ధనుంజయB)�X J�ా ణభయం అంటr ఏ�టu. )తmం ��ను ఎంతమం./) *ీ;ిం\న 
ఫZత  ఈa{ళ ఈ )Æ©/ల# [ళc Jాల� కaాZ� వ�K- ం./క.� అ)*ి�K- ం./. ధనుంజయం 
తలల#ం\ ©��ాJాతంAా �ారDతeన8 5ెమట *Hౖనుం\ క�ండJKతAా క�రDసు- న8 వరÈం�V 
కలfి JKL కళcGదుAా *H.�ల*Hౖ�X జ�రDతI �X:ందపడ&�Vం./. అలసట�V బ(సల� 
��డ&తeన8డ&. అత) *H.�ల� ఒళ»c \గ(రDటwక�లBk Aా ఒణ(క� తe��8L. .�రం�ెACన 
పతంగంలB పడవ ఇం�ెతe-  AాZల# �ేZJKతIంటr 5�వE అంచుల .��ా ���X వసు- న8టPk  - 
ప�Cfిx" అట² ఇటu అన8టUk  వEం./. �ారడ�ల¦ బడబwAC8 క�C�చు� రACZసు- న8టPk Aా, 
L¾ *Hను తe¬ాను వలk  [ట2 అలల� పదవ) మ(ం\ a{f`టటPk ��8L.  

స�CAాn  అపpడ& ధనుంజయB)�X తన �wరm గ(రD- క� వ\�ం./. ఎంత ఉత-మ(�ాల� 
�ాజ�శ��C! ఎ)8 �ా�Sk  తనను ఎంతAా�� మ�ా�ల)ప�యత8ం 5ేfిం./.! " గదn ./గ స�రం�V 
5ెJా�డ& - "�ామ(ల�, [క� ఎంత డబ(o �ాaాల��8 ఇ�ా- ను. ఈ ఉంగ�ాల�, నగల�, �� 
ఆfీx  - అం�� ఇ5ే� �ా- ను. నను8 ఎలBA�º�� స�� �ాJాడ&. �� �wరm) ఒకv�ా�C చూ;�Z". 

�ామ(ల� �ాళ»ÍÎ పటPO క�) .ీనంAా J�ా ©ేయ పడ&తe��8డ&.  

"అయmAార�, ©ౖెరmంAా ఉండం;ి G J�ా ణ�లక� �� J�ా ణ�లడ&@ !!" చకచ�ా లంగరDక� ఉన8 
��డ&) క"-�V ��ªాడ& �ామ(లయm. అతడ& ఏం 5ేసు- ��8;ో అర̄ం 5ేసుక��{ ల#Aా�{ 
��డ& ఒక��సను ధనుంజయం��q చుటUO  కట2O  ��ం;ో ��సను తన నడ&మ(క� 
కటPO క���8డ&. ఆల#\ం5ే వmవ©/ ల>దు.గబగబw ధనుంజయB)8 Gదక� లBక�v) 
[ట2ల#�X దూ��యmటం, ఉad�తe- న పదవ మ(కvలsౖ దూరంAా ��CAC పడడం 
జ�CACJ,యBL.  

�ామ(లయm తన శ�X- ��.ీ=  ధనుంజయం శ�R�ా)8 తన ఎడం 5ె�V-  ఒడ& పEAా పటPO ��) 
క�;ిadౖపE 5ే�V- , కళc�V �ెడ&@  a{సు- న8టPk Aా బలంAా [ట2 అలల adౖపEAా ఈత 
��డ&తe��8డ&. ���Ïకట2 తZf`-  .ైవం మ�Sట2 తల\నటPk Aా అను��) సంఘటన 
జ�CACJKLం./. ఎవ�C8 ర�ి.�= మ) ��డ& కటwO ;ో ఆ ��;ే ఉ�C��;ైLmం./ అసల> జ�రప;ి 
బల}~నంAా ఉన8 Gదట ధనుంజయంశ�R�ా)8 ఎక�vవ f`పE  యల>క �ామ(లయm 
శ�Rరం [ట మ()AC JK�Vం./. ఎACfి ప;ి ��టrO  అలల���X;ి�X ఆ ��ండ& శ�R�ాల� దూరంAా 
గటPO న 5ెటPO  ��మ��X ��డ&�V ]^Zక ప;ి మ(;ిAా అతeక�v��8L.  

కళ»c �ె�C\న ధనుంజయB)�X ఏం జ�CACం.ో జరDగ(�Vం.ో అర̄ం �ావటw)�X, 
Ð�C®ంచు��వటw)�X ��ంతf`పE పట2Oం./. �ామ(లయm )�RÑవ శ�Rరం �Vటక�ర �ాడలBAా తన 
��q�X ��డ&�V a{�లBడ&�Vం./!! ధనుంజయం నయ��ల� అÒ:  ప��C��లయBmL. 



 

A�ంతeల#ం\ ఇఏడ&పE క�;� �ావటంల>దు. మBట క�;� *Hగల టrÍÎదు. ఎంత 
మహ[య(డ& �ామ(లయm! అత) మ(ందు ���dంత అల��;ో అపEడ& అర̄మLmం./! 
డబÓo ల#కం అన8 భ�మల# ఉన8 తనక� ఆ Æ:�ామచంద�మt��- ఈ �ామ(లయm ర�పంల# 
కను�పp కZACం5�;� అ)*ి�K- ం./. అన8 మBట ప��ారం తన J�ా ణ�లక� అత) J�ా ణ�ల� 
అడ&@  a{fి మ�R తనను ఒడ&@ క� 5ేర� ప�యత8ం 5ేªాడ&. తన రDణ�)8 ªాశ�తంAా 
qరD�క���8డ&.  

ధనుంజయం మనసుల# ఎ��8ప�శ8 ల�. అసల� ఇంతవరక� ప�ళయB)8 సృఉ£ిOం\న ఆ 
మiశ�X- ఏ�ట2? అలBA� ఆ ప�aాi)�X ఎదు�R./ తను ఒడ&@  5ే�C�ం\న ఈ శ�X- ఏ�ట2? 

అఖండ ఉన8త }·మBలయBల#k ం\ మం5ై క�CAC, నదుల#k  కZfి \వరక� �ాగర 
సంగ�ం5ే [రD, సుదూరంAా అనంత ]¿ఘమBZకల#k ం\ క��Cfి వ5ే� వరÈపE [రD 
మt;ొంతeల� జలమయ]^¢ ఈ ప�పం5�)8 అనంత Ðవ�ాసుల పEటPO క ACటPO కలక� 
�ారణ భtత]^¢ )రంతరంAా �ాACంపజ�f` ఈ జల Ðవన aా}·)�X అసల� 
ఆ©�రభtత]^¢న శ�X- ఏ./? ఎ�d8�Ï8 ఆల#చనల�V బ¥©/ వృఉÇం �X:ంద తత�]^�CACన 
బ(దు¯ )లB జంట పÔల) �డ.ీfి ప�Cప�ర® జ�� ��దయ]^¢న aాM��XలB ఆ ప��wత 
సమయBన మ(ందుక� క./లBడ&. ఇపEడ& అతను ప�Cప�ర®ంAా మB�Cన మ[£ి. ఆల#\f`-  
]^లk Aా బ¥©/పడ&�Vం./! తన �wరm )తmం పÕCం5ే భగవ.ీn తల# ఎంత పరమBర̄ం!!  

“సర� భtత fిxత �మBం భజ�ేm కత�మBfిxతః  
సర�©� వర-మB��*ి స�AR మL వర-�ే  
ఆ�ౌ� పa{mన సర�త� సమం పశm" � అరDÑ న  
సుఖం aాయ./ �� దుఃఖం స�AR పర  మతః 

మ�S J�ా ణ� J�ా ణం ర�ించటంల# తనువE 5�Zంచ గలగటం ఎంత మØన8త లÇణం!  

గ(మ�ంల¦ ఎదురDAా వసు- న8 భర- మ(ఖంల# ) వర�సు�క�, �ేజసు�క� అత)ల# 
క)*ిసు- న8 ఆ adల�గ( ��ల�క� జ�� నం క�;� �ాజ�స��C�X ]^లk Aా బ¥ధప;ిం./. 
జ�CACందం�� �ెల�సుక�) భర-ల#) ఆ మBరD�) ప��ా./ం\న ఆ భగవంతe;ి�X ఎం�V 
కృఉతజ�తల� �ెల�పEక�ం./.  

ఆ త�ా�త..... �ామ(లయm క�మBరDణ�®  ధనుంజయం దంపతeల� దత-త 5ేసుక���8రD. 
అత) ��ం;ో క�తe�C�X ఘనంAా *H�c జ�C*ిం5�రD. ఇతరDలక� సiయపడడం ల#) 
ఆనం.�)8 గ}·ం5�డ& ధనుంజయం: . జ�� ��దయ ]^¢న ఆ మi మ[£ి తన ధ��)8, 

సంపదలనూ యBవ.�fి-) అ��ధలక�, *̀దలక� అ)8 �©�లB సiయప;ేలB 
�)�ACసూ- , ªÙష Ð���)8 భగవÚ  �ా)8©�m)�� అం�Xతం 5ేªాడ&.  
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