
!"#$ ఒ&' ఇం*+ పలక/!0  1ర3ల4 త*6  +ద8 9:;<=$. >? @ అ:BC +ద8  9D 
బదF కంG HలకృJ#K L"MNంO<=$. 9D Pర# &సం RS$. ఆU ఎంచH' XY R!0  
*Z? [ం\ క+]ంDం^. +న= `a8  ఆU తన4 bO6 Nన= cడవ JfN అలక4 g"Mం^. 
అంhi అత+1 jhk l= ఇmM Hn on ఏq ఇవr9h.

 

+s+1 ఇదk /q t8 మ vwహం.>? @ సyద8 ంz ఈత |ట6 గ��న గజ ఈతG$. వృ[0  �J# 
n8 �?� G �వ� G ప+ m�0 ం�$. +s+1 ఆ ఉ�#గం ఏమంత ప8 �s�యకంG ఉండh. 
�G �మ� అ�a� , Hం�8 N6 K ఏమ<= N^/a� తపB ఇK�  గడవ�+1 G� ఆ రంగంz 
అవHశం తN'వ. అంhz PగంG తమ @8 ంJ+1 వmM \/�6 ల4 సyద8 ంz1 �ళ� డం , U�? 
�@�6 �ం� w" ఏ�< ప+ అపB�పBడం �ం* ప�K వ 0  తపB w/1 jట6  ¡�&వ¢+1 ఈ 
ఉ�#గం ఏ£త8 ం |రGh. ఈ vషయం ¥l +న= `[8  ఇం¦�  §ల. ఈ ప+ £l¨ ఏ�< ©ª 
bO6 Nం« ¬vతం ఇంH �ంOం^ క�" అ+ Pర# అత+4 ®దF ం. తన 1ష6 ¯న వృ[0 + 
ఎంhN వద�ల+ J� °O6  ±�N+ g"M<=$.

9వడం 9వడ² ³´ ఇ� D`N G µదలవrడం 4 గత `[8  JfN అ�భwల� మ·¸ ¹0 DM 
ఇ/º «� అ»;<=$. �¼ అ�# వDM *Z? అ�G$ >? @, తన Pర# !" 
#$ +. అత+1 /b� ౖ ఇవr9h. క�సం, మంD �¾�  Jగమ+ అడగ9h. w¿¸దk /À cడవ 
అ�న:Bడ��  ప/ Á̈ [ ఇ�l ఉంOం^. ఒక wరం ³´ల @O ఆU Âన వ8 తం. ఇత� Ãర 
తప��.

 

స/GÄ  అ:BC >�ం^ Å?. అవతల �vంÆ వృ[0 z తన4 @O ప+ m   =Ç;$ షyH È 
�ం� Å?.

" >? @ ! ÉందరG �¼ అ�# వ�MÊ మ+దk /À bదk  ప+ ఏరB�ం^. "

" ఏం ప� ?"

" అదంJ H ప¦�  �ËJ . yంh బట6 K అ�= �¼ m�N+ వmM Ê. పక' `ష6 Ìంz మనN 
bదk  ప+ ప�ం^. మంD Íరం "

 

Å? వDMంÎ తడ» , @#Ï m�N+ బయKÎర¢+1 ¨దF ం అÐ#$. అస9 w< Hలం , 
అ�ం* ]K:K , Hం�8 N6 K అత+1 `వడం తN'వ. 9క 9క ఏ� ఒక' Ñ?� వDMం^ 
 =Ç;�4 క�¨ �vంÆ ప+ Òద �ళ¸¢+1. Pర#� ]�È$

 



" ఓ.... ©¡ ! l� �¾0 <="

అవత� Ô: �ం� బhK 9h.

"ఇ^§ పక' `ష6 Ìం 1 �¾0 <= , షyÕ Ñ Å? mS$. ఏ� ప+ అంట "

" ఆ సÖ " అ+ v�"G ఒక £ట అl¨ XY R×0 ం^ `Ø ©¡.

సÖ9 అ�N+ @#Ï m�N+ ఇం* �ం� తK: ��$.

 

అ:BC ��క �ం� `Ø ©¡ ]K: vనప�ం^.

" ఏమÐ#. ఎ:B$ మ·¸ `క "

" ÙÚ. Û�యh. �ం$ ³´z� ప9 వS0 9" అ<=$.

`Ø ©¡ N ఏ� మన�z త*6 ం^.

" పక' `ష6 Ìం అ<=Ü G. అం« ఎక'డ?" అ+ అ��ం^.

" ఏ> ఇంH ఏÝ �పB9h <N " అ<=$.

XYz R¨ం^. పక' `ష6 Ìం /ంm ఇ:B$ ప8 పంచం µత0 ం £�� $Nం¦ం^. అక'డ ఒక 
హz 12 ³´KG ]ల� K ఇ"N'¡� ఉ<=". |ంప L¨ తన భర0  అక'�1 �¾0 <=¢ అ+ Þ� 
వDMం^.

 

" ఒక S/ �నN' ` " అ+ ]�Dం^.

" అక'డ తం KwంÆ హz�  ]ల� K DN'N<=" అంట. |ంపL¨ అక'C¯< y+ß ప< ? " 
అ+ అ+ం^.

" bదk  bదk  అంత à̀ Lయ XంK ప+ m�0 <=� అక'డ. ఈ tద �వ� + ఎవ" ]KS0 " 9. అసK 
అక'�á¾0 <=> 9� Û�యh. " అ+ అ<=$.

" సÖ సÖ. sగº త0 G వ�MÊ." అ+ అం^ `ధ ఆం�ళనG.

`ధ ©¡ ఎ:Bã అంa. wరం ³´K �G cడవప� , ఒక' t8 మG £�� $;ం^. అంa 
äబå1 ఆ �ధ µత0 ం మ/D¡w��ంÎ. అంhi w¿� దk æ అ�#న#ంG ఉ<=".

"వmMS0  9. "

" %జం(. )*+  ,ద. /0123(" అ% 567 ( అ89ం:.



" ;6. ఎక>8? @ళBC. ఎక>DEF G2సం వJ1K+ ( " అ% అEFD.

 

 

 

 

 

>? @ , షyÕ È¡ ఇదk æ కK�N<=". ఇదk æ 7 సంవత�`KG క�¨ ప+m�0 <=". 
ఎ:Bã సర�G ఉంC షyÕ È¡ ఆ ³´ Hస0  ఆం�ళనG ఉ<=$. ఏÝ* అ+ ఆ` L 0  " 
మనం çÙ KwంÆ హz� 1 �¾0 <=y" అ+ �@B$.

ప8 పంచం µత0 ం ఇ:B$ , ఆ హz�  ఇ"N'న= ]ల� ల /ంm చరM జ"4ం^. �ం$ ³´ల 
1º త² ఇదk " è8 *é �వ"�  హz� 1 �¿�  ]ల� K ఇంH బ8 [i ఉ<=" అన= vషÐ+= �ల� �ంDన 
సంగ[ >? @ 1 ఇంH "0 ం^.

" ఇ:B$ అక'డ జ";న= ఆపÖష? z @êÄ న¢+1 మన�= g¢ ]�ÈÖ>" అ+ వషyÕ 
È¡ అ�NంO<=$. w¾¸ంC" పM 0NO PQRS " `ష6 Ìం �ం� TUV WQ `ష6 Ìంz+ 
Jం KwంÆ హK 160 1zÒటర�  ëరంz ఉ<=�. బ��z <K గంటల ప8 Ðణం mSక 
Dవ/1 తమ గమ# SÁ నం m"N<=" ఇదk æ.

అక'డ sLయ, అంత à̀ Lయ Ò�Ð w/4 ఆ @8 ంతం 1ట1ట��¡4ం^. ఇ+= ³´ల త"wత 
g¢ అక'డ ఉన= ]ల� K ఇంH బ8 [1 ఉండటం అంద/� సం4©+1 ఆశM`#+1 / m¨ం^.

 

అక'$న= ఆపÖష? న�]�0 న= క£ండ� Narongsak Osotthanakorn దగÄ /1 �¿�  ప/చయం 
m�N<=" w/దk æ. ÝగJ |íÆ� , vÎî �వర� 4 £�� $ï >? @ ఆ సంఘటన /ంD 
పK vవ`K ÛK�N<=$.

 

" అ+= ³´K ఎ� ఉ<=³ ?"

" wñవò Û�Ôన &ó � ఉ<=$. ]ల� లN హz�  @Ö మంD �" Jగమ<=$ అంట. అ�ß , 
]ల� ల+ కదల+వrNం¢ , ఎన�à   Ü m�Nం\, U�«ష? �య#మ<=$ అంట."



" మ/ [ం� "

" అదృష6 ం అం« అÎ ! wరంJ అక'డ ఒక బృంద సô#� బ�0  C @�6  m�Nం�మ+ వÈM". 
�+1 �Gl [ం� ప� F̀ K ÛõMN<=". w*4 sగº త0 G [ం\ గ�@""

" ఏం¦ ఆ హz� 1 ఎంhN L�áö� ò , ఆ &ó 1 £త8 ం Ë F̂  ఉం÷hk  "

" w¾¸ గంట  t ఉం�మ+ &ó ప/Úష? 4 zప� �ö¸రంట. H� , అక'డ ఉన=O6 ం� వరø ం 
µదల�# . వరద �" m"Nం^. �+4 ప8 £దం త]Bంõ&వ¢+1 b/ù$ï �/త]B zప� 
�H �¿� ¡Ð". "

" ఇ:B$ ఎంత zపల �H �ö� ""

" ��: ú$ �ం� అ�h 1zÒట"�  zపల. "

 

అ� చరMK జ";<=�. Ò�Ð w/+ బయట ఉండమ+ �]B , ÝగJ ప�K అ�= అక'� 
Xం m×0 ం^. ��: 1000 మం^ పK �@�6 �ం� w¾¸ అక'డ ఉ<=". సన=* û"�  ±¨ zప� 
�ం� �¾�  బయ*1 �;<=". అ� �య#డం �r` �* మట6 ం అh:z ఉంOం^ అన= 
ఆశ.

 

స/GÄ  అ:BC ప8 కృ[ æపంz vప;0  v"õN ప�ం^. bదk  ఎ;0 న వరø ం పడటం µదల�#ం^. 
క£ం�ంÆ ఆnస� తల పO6 N+ g³Mవడం RS$ >? @. ఏ¯ంద+  =Ç;�+ 
అడగ�+1 üý$. అపB*i అత+4 వDMన  =Ç;$ ±Ö బృందం 4 క�¨ ఏ� ప+ Òద 
ఉ<=$.

 

 

 

అ�&Nం¢ µదþన వరø ం బ*6  ప/ Á̈ [ అంచ< ±�0 <=$. వ ø̀ Hలం అ+ Û�¨< , 
ఉన=O6 ం� అ� µదల»;ం^ అ+ "0 పట6 9క¡Ð". ఇ+= ³´K wట� + బయటN 
�గ¢+1 m�0 న= ప8 యJ=K అ�= వృØ అÿ# ప/ Á̈ [ ఈ wన L�|DMం^. û/ంÆ ప�K 
g¢ ఆ�¡Ð�. అ:BC ]K: వDMం^ అక'$న= క£ం�ంÆ ఆnస� �ం�.

 



�వ"�  అందæ ¨దF ంG ఉండం� అ+. yఖ#¯న �వర� � ]�D �:0 <=$ ఆnస�. yంhG 
vÎî �వర� �, ÝగJ "1=#య?� + ]�D అ�G$.

 

" మనN ఎంత సమయం ఉం^"

" మ³ ú$ ³´ల �H wన ప$;ంద+ �థ� b8 �క% ? �Ë4ం^. ప/ Á̈ [ ఇ� |నS�a 
w"న= @8 ంతం g¢ y+�¡;ం^. "

" మనN wరం g¢ సమయం ఉండ� ?"

" ఉండh. wన వల�  వరద �" zప�1 �&0 ం^. <N Û�¨ 2-3 ³´z�  wళ¸� బయటN 
L�N`క¡a , ఇక'డ మనం �'�  �rరం వదk  g¢ �" m"NంOం^. ఆ Ëరద �*z �vంÆ 
�య#డం అSధ#ం అ»;ం^ " అ<=".

క£ం�ంÆ ఆnస� (/య� G ఆzDంÈ$. �వర� � పం]ంచడం /(' ఆపÖష?. క�సం 7-8 
గంటల ప8 Ðణం అ^. అపB*�H w/ దగÄ "న= ఆ1�జ? స/¡i ¡a w¾¸ g¢ చ+¡J". 
ఒక ³´ 1º త² ఒక �వ� (సమ? గ<) ఊ]`డక చ+¡Ð$ . zపల �¾�  ఒ&'S/ మనం �'�  
^శN వ#[ÖకంG వ 0  , ప+ ఇంH కష6 తరం అ»;ం^. ఇ� వ�0 న= ఆzచనల4 క£ం�ంÆ 
ఆnస� Ëరº  ±ñ1'¡4ం^. ÝగJ experts + g¢ అ�� ఒక +ర*Ð+1 వÈM$.

£úKG అ�a ú$ రHల పదF ;ల� ఈ సమస#1 స£ØనంG అ�N<=".

1.వ ø̀ Hలం త�Ä  అక'డ �* మట6 ం తßÄ  �H ]ల� లN Sయం m!0  ఉండటం. త"wత L�N 
`వడం.(ఇంH ú$ +లK ఆG�)
2. ]ల� K ఉన= üటN దగÄ రz �8 �� ంÆ m¨ , w/+ బయటN Lయడం. (+ల ³´K )
౩. �వర� � పం] ]ల� లN Hస0  �vంÆ l/BంD. wళ¸4 @O L�N వ�Mయ#డం. (�ంటl ) 
 

" మన Dవ/ ఆపø ? i �ళ�ం. " అ+ �వర� � పంప¢+1 +శM�ంõN<=$.

 

********

 

�వ"�  z¥�1 �ళ¸¢+1 ¨దF ం అÐ#". ఇంతyంh �¿� న è8 *é �వ"� , ఒక మంD ప+ mý". 
�/jడ»< J$K హ §డలN త��!0  �ళ� డం వల�  �ö� ��న @8 ంJ+1 �/1 
ÛK�&వడం �K±. H� అక'డ అస�K సమస# ±".



 

ఆపÖష? @� ? ఏమనG wళ¸4 @O ఇం|క ఆ1�జ? ¨�ండ� , �vంÆ !�� ]ల� ల&సం 
L�N�ö¸�. అక'�1 �ö¸క ఒ|'క' ]ల� w�1 �vంÆ z Dన= H� � �]B �+ ప8 Hరం wళ¸+ 
తమ4 ఒ|'క'/� ఒ|'క'¾¸ L�áö¸�. ç��ం- Pష వDMన Hరణం mత >? @ + , |ంత 
మం^ zక. �వర� � g¢ L�á¾0 <=". అ�a అత+  =Ç;$ £త8 ం బయ« 
ఉం�¡w�� వDMం^. µత0 ం అందæ హ zప� �'¸�H Ò�Ð w" కవ� mý". ఇక 
zప� ఎంట� అ»;<=ం అనG w/+ పం]ంD తమ ప+z Jy y+G".

 

హz�  �" అపB*i Uడ �H m"Nం^. మ/|+= üట� z, ఆ �" //0 G +ం�¡� ఉం^ 
ఉం^. sగº త0 G �ö� ��న అవసరం ఉం^. ఎంhకం« ఆపÖష? అÿ# 6 గంటల  : @O w/ 
దగÄ "న= ఆ1�జ? ¨�ండ"�  ఉప�గప¢�. ఎక'డ Uడ�H �¾�  క+]ంD< �ంటl ¥1 
వDM ,ఆ1�జ? £�' L ¨ , అక'$న= £úK G�+ 0�M�. ]ల� Kన= @8 ంతంz మ³ 
ప8 £దం jంD ఉం^.

 

ఆ1�జ? ప8 £ణం ఆ @8 ంతం z ³´ ³´À À త�Ä ¡ï వ×0 ం^. 15 ýతం క<= త�Ä న |qk  w/1 
బ8 [i అవHýK త�Ä ¡J�. అంhi ఇ� హ¢v�G �వర� � రంగంz1 ^ంÈ".

 

 

ఎక'డ అవHశం 1/1< శ10 + jh: m�Nం\ , బయ* G�+ 0KMNం\ మ·¸ ప8 Ðణం 
m�0 <=". �* ప8 wహం w/ పయనం ఉన= ^శz ఉం^ Hబ*6  �ళ� డం వరN �K»Gl 
క+]ంDం^. ]ల� లN అపB*�H స/ప¢ �1r- ఆ2ర ప� F̀ ల� �ంట°O6 N+ L�á¾0 <=".

 

w"న= @8 ంJ+1 �ö� లం« g¢ ఒక /�' ఉం^. µద* ఆ హ ఎంట8 ?� �ం� ఒక ^శG �¿�  
ఆG�. ఆ త"wత అక'� �ం� ఎడమÔ: ౩ 1zÒట"�  �H ప8 Ðణం mÐ�. |+= |+= üట�  
మ�3K ëర¢+1 కష6 ¯న సన=+ £ Ä̀ K g¢ వ�0 <=� ఆ పయనంz. ఎ�= గంటల@O 
w*+ �ONం\ , ఆ 4క*z , Ëరద �*z , ఒ¾¸ |/i చ� మధ#z �వ"�  పO6 వదలNం¢ 
J$+ Í� m�N+ ప8 Ðణం S�ంÈ".

 



ఆ" గంటల 25 +Ý©ల ప8 Ðణం త"wత అక'�1 m"N<=" �vంÆ సô#K. wళ¸+ R¨ 
]ల� లN @8 ణం 95DMనట6 �ం^. H� , ఆనం�+= వ#క0 ం �య#¢+1 ఓ]క w/1 9h. yంhG, 
�ళ¸¢+1 ¨దF ంG ఉన= 9 మం^ ]ల� ల+ ఎంõN+ w/1 �vంÆ z |+= !చనK �]B 
L�N�ö� " |ంత మం^ �వ"� . �న1' వmMట:B$ �" bదk G ఎh"G ఇబåం^ క��ంచ9h 
Hబ*6  w/+ H@డటం కష6 ం H9h. >? @ 1 మ·¸ @8 ణం 95DMనట6 �ం^. అంద/À !� K 
క*6  , w/ ఒం*1 ఆ1�జ? ¨�ండ"�  సమg/M L�N+ వÈM". ÝగJ wళ¸1 స/ప¢ 
సh@ÐK , వ�0 »K ఇDM మ·¸ వmMS0 ం ఉండం� అ<=".

 

Ý��న w/+ ఎ:B$ L�NవS0 ³ ఆzD�0 <=$ అత�. హ �ం� బయట1 `Gl 
ప8 పంచం µత0 ం /ల వరø ం N/]×0 ం� , Îవzకం �ం� w�#K v+B�0 <=Ð అన=O6  ఆ 
@8 ంతం µత0 ం ఆనం�J�2K ��� v/S�. ]ల� ల+ �ంటl అంË6?� z ఎ1'ంD 
L�N�¾0 <=". 

 

H�, `w��న ÝగJ నK/ /ంD ఆం�ళన G ఉం^ >? @ 1 . ఇw¿6  výº ం[ L�&ం� 
అన= ఆÎýK వÈM�. అందæ తమ తమN i��ంDన v$hz�  výº ం[ 
jంh;<=". XY 10 వ Z[\న అక>డ ఉనF `హ bత+ ం dQ+ ( Gef 
%ం8$gం:. ఏÝ m¨< ఆ zప9 �Ð#�. ఇం|క' ³´ £త8 ² సమయం ఉం^. ఆ 
ఆzచనల4l Hస0  N�N LS$ >? @. 

+ద8 z g¢ అత+1 0డ కలK వ�0 <=�. తన Pర# �1' �1' ఏ$�0 ం« õ\6  అందæ 
ఓ�"�0 న=O6  vనప$4ం^. ఎంత ఓ�/M< ఆU+ ఓ�రMడం ఎవ/ తరú Hవడం 9h. 
äబå1 +ద8  �ం� ఉ�1' ప^ 9È$ >? @. అత+ మన�� ఏ� À$ శం1×0 ం^. అÎం¦ 
అత+1 g¢ అరF ం Hవడం 9h.

 

 

 

jhk న= [/� �!'7 ఆపÖష? K µదK b�6 ". ఇక సమయం అ«6  9ద+ అరF ం అ�j�ం^ 
అంద/À. zపల ఉన= w/1 g¢ �" Hళ¸ �H వmM¨నO6  ÛK×0 ం^. అం« అక'�1 g¢ 
వరద �" m/¡�ం^ అన=£ట.

 



[/� వంద�^ మం^ �!'7 Xం ప+z ప¢8 ". వరø ం మ·¸ µదþ భయంకర æపం 
�KMNం^. >? @ ÝగJ Xం 4 క�¨ �¾0 <=$. zప� �H m"|+ �ండవ దశz �ö� ��న 
ఎడమ పక'న �/Ô: పయ+�0 <=$. సన=+ ఆ �/+ �టడం Hస0  కష6 ం అ�#ం^ అత+1 
£త8 ం. �ం$ +లKG స/GÄ  ప+9క 9ం 1 [ం� [నక వDMన ఊబHయం ఇ:B$ అత++ 
ఇబåం^ b$4ం^. బ"» b/�a అలసట , ఊ]/ 0లMడం g¢ ఎN'వ అ»;ం^ క�. 
అంhవల�  ఎN'వ ఆ1�జ? + ఖ"M b�6 �� వ×0 ం^. +న=* ³´న ఉన= �"K g¢ , ఇ:B$ 
//0 G �ళ� z y+�¡� ఉ<=�. £�' L¨ ¥1 వDM ఊ]/ 0KMNl అవHశం 9h. Hకja 
ÝగJ �వ"�  అంJ à̀ Lయ SÁ � +::K అవrడం వలన w¾¸ �K» Gl �¾0 <=" 
zప�1. అక'డ ఉన= ]ల� K y+�¡gడద+ Î»ళ¸ంద/� µN'N<=$ అత�. Dవ/1 
µత0 ం Òద ఆ ]ల� K ఉన= @8 ంతం Ô:1 వmMS" w".

£�' L¨ Ý��న G�4 ఆ1�జ? 0KMN<=$ అత�. ]ల� ల+ &ó + L�N+ +మÚ^G 
బయKÎ`" అక'$న= wరందæ. ఎవ�వ" ఎవ/+ L�N�ö¸� అ+ +ర*యం జ/�¡�ం^. 
>? @ ఒక ]ల� w�+ L�á'�  �ధ#త+ L�N<=$. [" ప8 Ðణం z �" ఎh" ^శz 
`వడం వలన బయ*1 `వడం మ/ంత కష6 ం అ»4ం^. వరø ం వలన, అపB*�H ఏ£త8 ం �" 
9+ @8 ంJz�  g¢ �" `వడం µదల�#ం^. ఆ �" ఒక' S/G >? @ అత+4 @O ఉన= 
]ల� w�+ �న1' +«6 ¨ం^.

"l� Sయం �య#< " అ+ అ�G" పక'�న= �వ"� . 

" పÖ� h ! l� £l; mS0 �" అ+ భ³SG �@B$.

ఆ £ట v+ w" yంhN �¿�  ఇ"<న సంhz �ం� ë/ yంhN �ö� ".

>? @ w/+ RS$. �* ±గం b/� , ఆ ]ల� w�+ అత++ ��: 400 Òట"�  �న1' 
+«6 ¨ం^. ఒకపక'న J$. మ¹క పక'న పO6 Nన= ]ల� w$ �ం�*z ఏ^ వ^�bట6 9$. �న1' 
|O6 á¾0 న= అత+= Îవత� H@�ం^ ఒక `�. ఆ `�1 HK ఆ+ంD, �న1' |O6 N¡Nం¢ 
ఆG$. మ·¸ +మÚ^G ప8 Ðణం µదKb�6 $ >? @.

ఇం�క అందæ �¿� న �/z బయటN వmM ప+z ఉ<=$ >? @. అత+1 సడ? G ఏ� a¢ 
అ+]ంDం^. R 0  ఆ1�జ? తÄ ;న=:B$ వmM wసన �ం*^ తన <¨H+1 త��ం^. 
ప8 £దం ఏం¦ ఇ:B$ అరF ం అ�#ం^. Yþనంత తrరG అక'డ �ం� బయ*1 �ö¸�. ఆ1�జ? 
అ�¡ÿzపల yంhN బయటప¢�. మధ#z ]ల� w�1 =ర#ం �Ë;<=$. అత+ <�+, 
ఆ1�జ? �#ంÏ + త�Ý R�0 <=$.

`[8  �ం� తనN వ�0 న= 0డ కల ఇÎl>. ఇంత bదk  ఆపÖష? z J>క'C ]ల� w� @8 ణం 
H@డ9+ mతH+ w$G Ý��¡JC> అన= భయం పO6 Nం^. ఒక పక'న శ10 + gడ 
L�N+ yంhN �ö¸�. మ¹క పక'న ]ల� w�+ H@¢�. �*1 ఎh�hï �ö¸�. H� , 
ఆ1�జ? Èలh. ఏÝ m�k ం అ+ ఒక' క%ణం ఆzDంÈ$.



తన Pర# ¹0 DMం^. µన= `[8  తన ఉ�#గం /ంD అంత� ఎంhN cడవప�ం� అరF ం 
అ�నO6  అ+]ంDం^ తనN. తన Pర# £ట vననంhN �ధప¢8 $. [/� అసK �Ð#��న 
ప+ Òద దృ#6  b�6 $ .

¨�ండ� z ఆ1�జ? Dవ/ �H వmM¨నO6  !చనK ÛK�0 <=�. µద* దశ �«¨ , ఎడమ 
HKవ �ం� yంh PG+1 (yఖ �rరం) Ô: �¾0 <=$. �ö� ��న ëరం È� ఉం^. ఏÝ 
m�k ం అ+ ఒక క%ణం ఆ� ఆzDంÈ$. ఒక'« �/.

ఆ Hస0  ëరం , �ö¸� అం« , ఆ1�జ? తN'వ w¢�. అం« , J� ఊ]/ ú$ Sర� N ఒక' 
S/ £త8 ² L�&w�. అ� ZÏ� అ�# బయKÎ`$. ú$ అంగK �య#డం - ఆ త"wత 
ఊ]/ ఒక' S/ 0KM&వడం m!0  yంhN S;<=$ >? @. ఇంH ఎంత ëరం ఉం� 
zప� �ం� Û�యడం 9h. J� భయప�న క%ణం వmM¨ం^. ఆ1�జ? //0 G అ$1 
m"Nంద+ అరF ం అ�#ం^.ఆ క%ణం అత+ కళ¸ yంh ¬vతం µత0 ం క+]×0 ం^.

స/GÄ  , అÎ సమÐ+1 వరద �" హ yంh PG+1 m"Nం^. ÝగJ �వ"�  బయ*1 
వmMS" ]ల� K , &ó 4. Ý��ం^ అత>క'C. వరద �" mరడం వలన ÝగJ S6 ? g¢ అక'� 
�ం� హ �rరం �ం� బయటN వmMS". ప8 పంచం µత0 ం ఊ]/ èగపO6 N+ R×0 ం^. 
>? @ Dవ/ Srస L�Nl సమÐ+1 m"వ అ»;<=డ+ w/1 Û�యh. 

అ:BC తన Pర# ఏ$�0 న=O6  వDMన కల ¹0 DM దృఖం jం|DMం^. ఏÝ �Ð#z 
@K¡వడం 9h. ఎh" �* ప8 wహం ±గంG ఉం^. >? @ ఉన= సÁ �+= 
"0 పట6 9క¡;<=" బయట �ం�. @<�"�  g¢ స/GÄ  ప+mయక¡వడం ఒక Hరణం. 
]ల� w�1 ఒక రక¯న sedatives ఇం�i ఇవrడం వలన, bదk G సBAహz 9$.ఏమ»;ం� 
Û�యడం 9h. 

" +జంG. +[0  ÒదN ÛõM&»G "

" 9h. ఎక'�À �ళ¸�. ఎక'$<= �&సం వmMS0 G "

ఇ± £టK ¹0 ÈM�. మన��z ఒక'« అ�N<=$. ఊ]/ 0లMNం¢ అత� 3-4 +Ý©ల 
�H ఉండగల$. ఆ H ప¦�  హ �rరం వ 0  అత� బ8 ;NJ$. 9� కష6 ం అ�N+. ఉన= 
G� µత0 ం 0KMN+ yంhN �Ü mS$. J$+ వ^9S$. ]ల� w�+ గ*6 G ఒక m40  
పO6 N<=$. ±గంG yంhN Sï �¾0 <=$. ఇ+= సంవత�`K తన �vంÆ vద#z 
l"MNన= U¾NవK అ�= ప8 ��!0  yంhN S;<=$. అ� �ం$ +Ý©K గ�È�. 
ఎh"G ఒక సన=* §డ త�� ఆG$. µం�G ఆ సన=* £రÄ ం ం¢l yంh ]ల� w�+ 
+*6  , J� yంhN వÈM$.



yంhN వÈM$. మ¹క +Ýషం గ�D¡�ం^. ఇంH : £త8 ² అత� G�+ ఆపగల$. 
అ^ �*a, అత+ m;z�  ఏÝ 9h. ఆ1�జ? అందక¡వడం4 >? @ Uద$ g¢ ప+ 
�య#డం 9h. అర+Ýషం z ఇంH ±గంG yంh1 ప8 Ðణం m¨ J$ పO6 N<=$. మ/ంత 
yంhN వÈM$. క¾¸ మం$;<=�. ఊ]/ L�&క¡వడం4 శ�రం µత0 ం µhk  
�/¡�ం^. +మÚ^G క¾¸ úతపడటం µదల�#ం^. సBAహ &zBÐ$. ఎh"G 4క« 
క+]×0 ం^. బయట �rరం JfN !చనK ఏq క+]య#డం 9h. శ�రం vలv� |O6 &వడం 
µదల�#ం^. ఇక ప8 Ðణం mయ9క¡;<=$ అత�. 

స/GÄ  అÎ సమయంz అత+¥ �ం$ m;K ప¢8 �. సBAహ &zB;న= >? @ + , అత+ ఒ&¸ 
]ల� w�+ L�N+ బయ*1 వmMS". 40 @కండ� z హ �ం� బయట ప¢8 ". �* �¦� 1 
�¿¸¡�న >? @ ఊ]/ L�&వడం &సం ఎh" R�0 <=$. క¾¸ ఎరº G అ�¡�<�. 
@8 ణం ¡;న=O6 G అ+]×0 ం^. >? @ yఖం Òద ఎవ³ ఆ1�జ? £�' కపBడం £త8 ² 
"0 ం^. బయట �ం� జ<K ఏ� అ"�0 న= Bం- £త8 Ò Ê మ+ v+]×0 ం^.

H ప*1 9D RS$ >? @. అంË6?� z న�� , ¢క6 � |$;<=" �ంప Òద. " 

ఏ¯ం� Û�యనO6  " RS$ >? @ .

¢క6 � , " he survives " అ+ ప8 క*ంÈ$.

పక'l , ©Ï ఇవr¢+1 ఇmM U#? K క+]ంÈ�. చDM బ[H� అ+ అరF ం m�N<=$ >? 
@.

 

" %జం(. )*+  ,ద. /0123( "

" ;6. ఎక>8? @ళBC. ఎక>DEF G2సం వJ1K+ ( "

 

మ·¸ ¹0 DMం^ తన Pర# £టK. మన�z U� U�� G న»rN<=$.

 

" ఎక'�á¿� < వmMS0 G , తన&సం " అ�N<=$.

ప8 ýంతం G 9D g"M<=$.


