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''®Eo ®Ój÷'' ¬Fcï<j ¨=n¥hæM| Nqjj$q¸bÍO| ö¥h×.÷O| ¥cOqj ö<tjM| ÔoGSjëFLï O~¾Cy. O~¾ ¥cOqj $o^jPy¥h ÀJdð<j. $o^j¥h
CL»Æ¸¼ °FLï KyOqjè GH¿¢XL$c ÔLkGSkë ''²}S. AKLj×.¸$qO~MLl. ¿^NqjOqjè ×.¨ã'' ¬Â °¸Á KyOqjíÄ£jÍ.
''¿^tjOqjè ×.¨ã¥h MLjFLCy ³¸ GHFy?'' FLMLløCLk ¬¸^k O~¾ ¥cOqj Jw¿æ¥yPy −Jd<j. MLjj¸Íj Nqjj$q¸bÍOqk, CLO~øCL
O~¾ ¥cOqj Á$cOqj. Mnj=n÷¥nÚ$cFo rHÍí MLTdO~. MLTdO~¥h On¸<j CLÓjGHlÓjFcïtj. On¸<k VPy÷¥h °Fcïtj. ÔcPe rHÍí VÓj.
¬¸$qj+MnjÎFc FoÓ ¥qÂfH¸ÔLŠ¸@~ ÀMcgS, On¸<j TwIJdrS^j÷, FcÓj$qj ŠGRF|@| Š¿¢áÓj, ¼FLï ¼FLï _Ó÷Ój, Mc=h Ä£jÍ GHmÓCx=næÓj,
rHÍí $y< $q¨NqkOq¸. VPy÷ ²MLOqk PoOqj. O~¾ ¥cÆ¸$| KnP| ¥yGS¸ MnCLjŠÚFcï<j. ¬¸CLPy GHEníÂÄjEo+" NqjjMLÀ VPy÷¥h ML¼á,
Í_ÍKc CLÓjGHl Í$qÜ¿¥h MnÈ" ''²MLOqj ¥cMcÆ?'' ¬¨»¸Á.
''AKLj×.¸$qO~MLl$cOqj'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.
''Ä£j sHOqj?'' ¬¨»¸Á.
''Nqjj$q¸bÍO|. AKLj×.¸$qO~MLl$cOqj FLFLjï ¶Td¿ OqMLjôÂ =nÆIJwF| ÔoQcOqj'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.
''¬MLlFLj, CcCLNqjõ ÔnJdð<j Ä£jOqj MLTdëOqÂ. Ä£j −FLMcÓj CnÆsH -'' ¬Â ¼FLï$c FLÄø
''ML¼áFL MLjÂfR Nqjj$q¸bÍOoFLÂ ÂO~íîOq* ÔoGSj¥yMLjÂ CcCLNqjõ ÔnJdð<j'' ¬FLïÁ.
Nqjj$q¸bÍO| ×o_jPy¸¼ Ä½=h¸$| ¥cOqjè À£fS ®GSkë ''¬¸CL ×cö$qCLëGH@oMc+j" VPy÷ ²MLOqk PoŠ¸@~ ²¸ÍjŠ ÔoQcOqj?''
¬¨$c<j.
''²MLOqk °¸<MLÓfSFL ¬MLGSOq¸ PoÍj'' ¬Â CLÓjGHl GH¥qÚ ÔLkfS¸Á. Nqjj$q¸bÍOqk, O~¾e ‚@~ ÔLkQcOqj. FLÓ÷Â Š¥qÚ,
ÔcPe rHÍíÁ, rHÍí ¥x_ò¿ ¥cNqj¸CL CLÓ - ÀMcgS Ä£jÍ GH<jŠFLjFLïÁ.
''MLjMLjôÆï ÔLkfS ¬OqMLPoEo¸?'' ¬¨$c<j O~¾.
''¬OqMLÍj. VPy÷¥h ML¼áFc ³¸ ÔnNqjõÍj. MojMLjj Mnj^j÷ ²¥hÚFc, PyGHÆ¥h Mn+"KytjFc Ä£jÍ GH<jCLj¸Á'' ¬FLïÁ FLMLløCLk.
− ¬MLkôtj MLjj¸Íj, MnFL¥q Nqjj$q¸bÍOqk, CLO~øCL O~¾ VPy÷¸¼ Mnj^÷MnÎGHl Mn+jCLjFcïOqj. TwIJd MLjbÍõFLjFLï _Ó÷Ä£jÁ
GHmÓ GS×nãPy ²öOqÂ $qjPeÃ¢ GHlMLløÓj $qjÀë$c °Fcïtj. O~¾ μ¥q GHlMLlø À£GSj¥yJwNqk<j. $qjöOqjMLj¸^k − Š¥qÚ μ¥qÚ °OqjŠ
°¿¥h¸Á. O~¾ ÔoCLjÓÄ£jÍ On¸<j ¥c+k" MofS GH+j" ÔLkfH¸¼¸Á.
''=nÎ$qO|! Mn+j"'' ¬FLïEc NqjjMLÀ. Mn¸^Fo − Š¥qÚ MnFL¥hÚ MnÈ" CLFL TdìFL¸Py GH<jŠFLïÁ. ''²MLOqk ³Á¤ MLjj^jæ¥y‚<Íj.
MojMLjj PoÂEo EcgSEcÂï ‚@~ ¯ VÓj ±<MLÂMLøÍj'' ¬FLïEc NqjjMLÀ.
''²MLOqtjFL ³ÍtjFc rH¨Co À¸^j¸Ec?'' ¬¨$c<j O~¾.
''±†ÿk! MLjj^jæ¥yÍj.''
Mnj^j÷ ²¥cÚOqj. rHÍíVÓj. VÓj¥h ÔnOyMnÎGHlFL ¶ $qÁ. Š¨MnÎGHlFLjFLï $qÁPy¥h À£GSjŠMnÈ" ''CcCLNqkõ! ¨=n¥hæM| Nqjj$q¸bÍO|
MLÔcáOqj'' ÔnfHð¸Á −Mnj.
''Oq¸¨ Oq¸¨. ¬Pe ‚Oyá¸¨'' ¬Fcï<j AKLj×.¸$qO~MLl. GH<¥q Š¿¢áPy GH<jŠÂ GHöÀ¥q ÔLÍjMLlCLjFcï<j.
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Nqjj$q¸bÍO| $qÁ ÔLj^kæ ÔLkQc<j. ÄQcÓMnjÎFL $qÁ. CLÓjGHl¥h ²ÍjOqj$c On¸<j ¥h=h¥iÓj. ¥h=i¥qÓ¥h ±ÔLÓj. $qÁPy CLÓjGHl¥h
²<¸ MnÎGHl ®¸¥y CLÓjGHlFLïÁ. $qÁ MLjbÍõ MLj¸ÔL¸, GH¥qÚFL _Ó÷, _Ó÷Ä£jÍ ²Óö¥hæ¥| Á¤GH¸, =nÆIJwF|, GHlGSë¥cÓj, ¥c»CcÓj.
''−NqjFL Ä£j ¬fSrSæ¸^j O~¾ ¥qÍk! ÔcPe ¥cÓ¸ ¬tj¸Á ÔLkfS. GHEcô! ¥cIgH GH¸fH¸ÔLj'' ¬Fcï<j AKLj×.¸$qO~MLl. −
NqjjMLÀ CLÓ ±fH MnÈ"Jwtj¸Á.
''Fc MLjFLjMLjO~Ój. GHÍôöfHNqj. ¯ GS¸MLCLûOqMoj Ã.³ JdGStj¸Á. Pe ÔLÍjMLlCcFL¸=y¸Á'' ¬Â ¼FLï$c Í»Ü, ÔLj^æ MnÆ»¸¼
''Ä£jOqj Ã½¡$c °FcïO~?'' ¬¨$c<j AKLj×.¸$qO~MLl.
''¬¸CL Cx¸ÍOq GHFLjPoÄ£j PoMLl.''
''FcŠ Ä£j GSVNqj¸ ¥cMcÆ. μ¥q ÄGRNqj¸ ÍO~õGHlë ÔnNqkõÆ.''
''ÔnGHð¸¨'' öJwCLûfU¸Ôc<j Nqjj$q¸bÍO|.
AKLj×.¸$qO~MLl GH<¥q Š¿¢áPy¸¼ Po¼, _Ó÷ Í$qÜ¿¥h MnWc"<j. ¬tjÍ<j$qjÓ −Oqj ¬¸$qjWcÓ Jv<j$qj, GSFLï$c °Fcï<j.
GHm¿ë$c CnÓ÷_¨FL Mn¸ö^j¥qÓj gHÔLjPe °Fcïtj CLÓÄ£jÍ. Í+GS¿ ¥q+"EcíÓj, CnÓ÷Â GH¸ÔL, PeÆ£á MoGSjŠFcï<j. _Ó÷ TvOqj$qj Cn¿¼
¬¸ÍjPy¸¼ μ¥q rHÍí ¥qMLOqj À£GSjŠML¼á Nqjj$q¸bÍO|¥h ²ÍjOqj$c ‚OqjáFcï<j. − ¥qMLOqjPy¸¼ μ¥q ¼FLï ¥qMLOqj À£Qc<j.
''MLjk<j FnÓÓ ö¥hCL¸ FcŠ ¯ ¥qMLOqj JwGSjæPy ML¼á¸Á'' ¬Fcï<j AKLj×.¸$qO~MLl − ¥qMLOqj Nqjj$q¸bÍO|¥h ¬¸Á¸¼. ¥qMLOqj
μ¥q MnÎGHlFL ¼¸fH °¸Á. Nqjj$q¸bÍO| ¥qMLOqjPy¸¼ μ¥q ¥c»CL¸ _Nqj=h¥h À£Qc<j. On¸<j ¬¸$qjWcÓ Mn<Ójð, μ¥q=hFLïOq ¬¸$qj+¸
Jv<j$qj °FLï ¥c»CL¸ ¬Á ¥c»CL¸ MLjbÍõ ²öOqÂ fSO~Cy ²¥|û MLkO|Ú $qjOqjëFLïÁ. ÔcPe ¼FLï $qjOqjë. ®¸¥éÄ£j PoÍj. Nqjj$q¸bÍO| −
¥c»CL¸ MnFL¥hÚ ÀfHð ÔLkQc<j. CnÓ÷$c °¸Á − ²¥|û $qjOqjë CLGHð ®¸¥éÄ£j PoÍj.
''MnjjÍ^ ¯ ¥qMLOqj ML¼á¸Á'' ¬Fcï<j AKLj×.¸$qO~MLl. Nqjj$q¸bÍO| ¥qMLOqj GH¿¢XL ÔoQc<j. MLk¸=| Oy@| JwTdæIgHGSjPy JwGSjæ
ÔofSFL^j÷ MLjjöÍ °FLïÁ ''CLO~øCL''? ¬¨$c<j.
''®¸¥y °CLëOq¸ ML¼á¸Á. GS¿$c McOq¸ Oy¾Ó CLO~øCL'' ¬Fcï<j AKLj×.¸$qO~MLl ®¸¥y ¥qMLOqj ¬¸ÁGSkë. ¬Eo rSÎ¾ ¥qMLOqj,
¬¸ÍjPy ¬Eo rSÎ¾ ¥c»CL¸ ¥cÂ¢ − ¥c»CL¸ Ä£jÍ ²öOqÂ ²¥|û $qjOqjë ®¸¥x¸Ôn¸ rHÍíÁ$c °¸Á. ¬¸Co Co@~.
''Á¤Âï ‚@~ MLk¸=| Oy@| JwTdæIgHGSjPy Jw}Sæ ÔoQcOqj'' ¬Fcï<j AKLj×.¸$qO~MLl. Nqjj$q¸bÍO| − ¥qMLOqj÷, Mc=hPy ¥c»CcÓj
¬CLÂ ¬fSrSæ¸^j O~¾¥h ¬¸Á¸Ôc<j.
''− CLO~øCL MLOqGS$c McO~Â¥h μ¥q=h ÔxGHlðFL ¯ MLjk<k MLÔcátj'' ¬Â AKLj×.¸$qO~MLl MLjOy MLjk<j ¥qMLOqj÷ ®Ôcá<j
Nqjj$q¸bÍO|¥h. Mc=hPy ¥c»CcÓÂ¢ ×cö$qCLë$c GH¿¢XL ÔoQc<j. ¬Â¢ï μ¥é Oq¥qMnjÎFL CnÓ÷¥c»CcÓj. On¸<j ¬¸$qjWcÓ Jv<j$qj, μ¥q=hFLïOq
¬¸$qj+¸ Mn<Ójð. μ¥qEcÂÄ£jÍ ¥qFcï ®¸¥x¥q EcÂ Ä£jÍ MLOqGS ö¥qMLj¸$c ²öOqÂ $qjOqjë rHÍíÁ$c °¸Á. ¬¸Co Co@~. −[Oqj EcÂPy
EcEcGHl ¥c»CL¸ ¬¸Cc Â¸¨Jwtj¸Á $qjOqjë. ''Ä£j¥éMLjtjFc ¬OqíîMLjMLlCy¸Ec?'' ¬¨$c<j AKLj×.¸$qO~MLl.
''²öOqÂ $qjOqjë¥h ¬JdNqj¸ °¸ÍÂ ¬Oqíî¸. McOq¸ McOq¸ − $qjOqjë rHÍíÍMLlCy¸Á ¥qFLj¥q ¬JdNqj¸ ²ŠÚML ¬MLlCy¸Á ¬Â
¬FLj¥yMcÆ'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.
AKLj×.¸$qO~MLl CLÓ ±fH ''FoFLk ¬Pe$o ¬FLjŠFcïFLj. ²=xÔiá FcŠ ¬Oqíî¸ ¥cÂÍPe÷ Fc öQoNqjGSjû ¥yOo MLjÂfR ¯ rUÔLá¿¥q
GH¸GHlCLjFcï@~? Po¥q FLFLjï KnÁ¿¸ÔLÍÓÔLjŠFLï MLjÂad! MLjk@y ¥qMLOqj ML¼áFL CLO~øCL JwÆ£GSjÓ¥h CnÆNqjÔoQcFLj'' ¬Fcï<j.
¬¸CLPy On¸<j ¥qGHlðÓ ¥cIgH À£GSjŠÂ GHÍôöfHNqj ML¼á¸Á.
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¥cIgH À£GSj¥yMLjÂ Nqjj$q¸bÍO|¥i, O~¾¥i ÔnfHð ''FLjMLlø ¬Pe ‚Oyá'' ¬Fcï<j AKLj×.¸$qO~MLl MLjFLjMLjO~ÆCy.
''JwÆ£GSjPoMLjFcïOqj?'' ¬¨$c<j Nqjj$q¸bÍO|.
AKLj×.¸$qO~MLl FLMcø<j. ''ÔcPe ÿ@~Ä¨ ÔoQcOqj. ²¸CLtjFc FoFLj ¿^tjOqjè ×.¨ãÂ ¥qEc! Fc¥nMLOqtjFc QLöCLjMLlÓjFcïO~ ¬Â
¬¨$cOqj. μ¸=h$c FLFLjï ²¥qÚ¨¥i Mn+"MLÍíÂ rUÔLá¿¸ÔcOqj. FcÓj$qj Oy¾ÓJd^j ®¸=hMLÍí μ¥q MLjIgHæ ¥cÂsSæ_jP|Â ¥cGHPe °¸ÔcOqj.
²MLOqk MLk ®¸=h öJd¸CcÓ¥h O~PoÍj. FcŠ VÂ ÔoNqj@~Â¥h öGHNqjÀï¸ÔLPoÍj. ²ML@y fH¼áMc<j − ¥c»CcÓj GH¸GHlCLjFcï<Â
ÂQLátj¸ÔcOqj'' ¬Fcï<j.
''Â×.¸$c Ä£jŠ −GHÍ °¸ÍÂ Ä£jOqj ²¸ÍjŠ ¬FLjŠFcïOqj?'' ¬¨$c<j Nqjj$q¸bÍO|.
AKLj×.¸$qO~MLl −QLáOqõ¸Cy Nqjj$q¸bÍO|Â ÔLkfS ''¬Á Ä£j¥nPe CnÓjGSj?'' ¬¨$c<j.
''Ä£jŠ ¬^jML¸=h AKLNqj¸ Po¥qJwCo FLFLjï ²¸ÍjŠ fHÓjTdëOqj?'' ¬¨$c<j Nqjj$q¸bÍO|.
AKLj×.¸$qO~MLl FLÄø ''¬¸CL fS¸GHlP|$c CnÓjGSjŠFcïO~! ¬MLlFLj. ÔnGHlCcFLj ÄFL¸¨. On¸<j Oy¾Ó ö¥hCL¸ − −[Oqj °CLëOq¸
ML¼á¸Á. ¬¸ÍjPy ²öOqÂ ²¥|û $qjOqjë rHÍíÁ$c °¸Á. ¬¸=o ¬JdNqj¸ ²ŠÚMnÎ¸Á ¬Â −öOqí¸$c! − ÄGRNqj¸ $qj¿¸Ôo −Py¼GSkë
GH<jŠFcïFLj. μ¸=h $q¸^¥h =nÆIJwF| Mnk»¸Á. MLk=c÷<jCLjFLïÁ FoFLÂ CnÓjGSjŠFLï CLO~øCL `Â¢ ¬MLTdFL ÍQL GSÄ£jfH¸¼¸Á. ®¥q
¥xÁíOy¾Po` ¬Fcï<j ²ML@y. FoFLj ³Ä£j ¬FL¥qMLjj¸Eo =nÆIJwF| ¨}S¥qFnŠæ ÔosSQc<j. =nÆIJwF| ²¥|ûÕÔo¸×|¥h IJwF| ÔnNqjõ<¸ ¬FLMLGSOq¸
¬Â FcŠ CnÓjû. −=yMoj=h¥| ²¥|ûÕÔo¸×| ¬ML<¸ MLÓ÷ ²¥qÚ¨FLj¸¼ IJwFLj ÔofS¸Á¤ CnÆ£Íj..'' ¬Fcï<j.
''=nÆIJwF| Py − MLk^Ój ¬FLï MLjÂfR Mnjj$qMc@~? −<Ec?''
''³Mnk.. $x¸CLjMLk¿á ¥iÔLj ÔofS MLk=c÷@~Oqj..''
''JwÆ£GSjÓ¥h CnÆNqjÔoQcO~?''
''ÔoQcFLj. Mn¸^Fo JdGH¸ ¬fSrSæ¸^j ¥qÄjGRFLO| −}IH ö¥nÎ¸}S MLÔcá<j. ®¸=y÷¥h ²MLOqk O~Š¸@~ ²Pe ¥q^jæÁ=cæÓj ÔnNqkõPy
ÔnJdð<j. Fc tj¸=h¥h MLÔoá =nÆIJwF| ¥cP|û ²¥qÚ*jê¸¼ MLÔoáÁ¤ O~fS MLl¸ÔLMLjÂ =nÆIJwF| ²¥|ûÕÔo¸×|¥h ÔnGHlCcFLFcï<j''
''¬¸CoFc?'' ¬¨$c<j Nqjj$q¸bÍO|.
''¬fSrSæ¸^j ¥qÄ£jGRFLO| ¬¸CL¥qFcï ³¸ ÔnNqjõ$qÓ<j?
''ÂFLï MLjÈ¢" =nÆIJwF|Py ¬Eo MLjÂfR MLk=c÷@~<j.''
''³MLjÂ?'' ¬¨$c<j Nqjj$q¸bÍO|.
''²¸CLMLj¸Á JwÆ£GSjÓj ¥cGHPe ¥c¼Fc öGHNnk×.FL¸ PoÍÂ, ®¸¥y McOq¸ Oy¾ÓPy FcŠ ÔcMLl CLGHðÍÂ¢ ¬Fcï<j.''
''Ä£jOqj =nÆIJwF| ²¥éû¸×| ¥h IJwF| ÔnNqjõPoEc?''
''ÔoQcFLj. MLÙ¸^j Oy@| GHÃ÷¥| IJwF| _kC| FLj¸¼ ML¼á¸Í^ − =nÆIJwF| ¥cP|. JwÆ£GSjÓj MnWo"^GHð=h¥h ¬¥qÚ< ²MLOqk
PoOqj^.''
''CLO~øCL?'' ¬¨$c<j Nqjj$q¸bÍO|.
''CLO~øCL ³¸ ×.Oq$qPoÍj. ³¸ ÔoEcíMLk ¬Â −Py¼¸ÔcFLj. JwÆ£GSjÓj ÔcPe GSMLjOqjíîÓj. ¬¸ÍjPy GS¸Eoÿ¸PoÍj. ¥cÂ¢ Fc
ÄGRNqj¸Py Mc+j" ³¸ ÔnNqjõ$qÓOqj? Â×.¸$c FLFLjï ²MLOy ÿCLõ ÔosSë ¬GHlð<j CLGHðŠ¸@~ ÿ¸CLŠBhê GH^jæŠ¸=cOqj. FoO~Ój
×.Oq$qŠ¸@~ −GH<¸ ¥qGRæ¸'' ¬Â Ôn¥qÚrH=næPy¸¼ ¥xOqFc ÔLj^æ À£fS MnÆ»¸¼, Jv$q MLÁÆ, ''FcŠ ¬OqMnÎ On¸@o+j". AKcOqõJwtj
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ÔcPe¥cÓ¸ ¬tj¸Á. μ¥qÚ@o ¥x<jŠ¸@oMc<j. Mc¨ ‚CLjOo ¯ GHÍô. EcÂ ÍjOqÍßGRæ¸, Fc ÍjOqÍßGRæ¸. Mc<k, Fc ¥y<Ók ‚@~
¥qÓ¥qCcë MnjtjP| −¥hû@n¸^jPy MLjOqBh¸ÔcOqj. ²Pe$y GHÍô¥h ¼FLï $cNqj¸ ‚@~ CL$qÓPoÍj. CL¸ö© CLÆ÷Cy ¬Á¤ − rH=næPyFo
öGHNqk*¸ ÔofS¸Á. ¯ ÍjOqÝ^FL ×.¿» GHFnï¸@o+"tj¸Á. ¬GHð=hï¸Ôi GHÍô Fc Í»ÜOo rHOqj$qjCy¸Á'' AKLj×.¸$qO~MLl Â^kæ¿á ''®¥q
_À¥h TdbÁ¸ÔoÁ TdbÁ¸ÔLMLÓfSFLÁ¤ ³Ä£j PoÍj. OosH FoFLj MLjOqBh¸ÔLMLÓfS ML¼áFc ¼¸À¸ÔLFLj ¬Á AKL$qML¸CLj¨ ÂOqêNqj¸ ¬tjCo. ¥qÂ¢
²MLOy FLFLjï ÔL¸GHlCcFL¸=o GSfU¸ÔLPoŠ¸@~ °FcïFLj. AKLNqj¸MLÓ÷ ¥cÍj, ¥yGH¸ MLÓ÷. ¯ ½¡ÄCL¸Py FoFLj ²ML¿¥i ¬GH¥cOq¸
ÔnNqjõPoÍj. ×.¨ã$c ‚@~ Fc bÍOqô¸ FoFLj ÂOqøfU¸ÔcFLj ¥cÂ¢ μ¥q+" μÀë¨ MLPy÷, <_jò¥h −QLGH@y MLßÀë bÍOqô¸ CyfS GHl¼á
¬ö¥qMLj¸$c öGHML¿ë¸ÔLPoÍj. ¬¸Íj¥é ¥yGH¸$c öGHML¿ë¸ÔLPoÍj. ¬¸Íj¥é ¥yGH¸$c °¸Á. FoFLj ²ML¿¥qtjFc ¬GH¥cOq¸ ÔofS °¸=o −
MLjÂfR Fc MLjj¸Íj¥h ML¼á FLjMLlø FcŠ ¯ ¬GH¥cOq¸ ÔoQcMLl ¬Â ÔnfHCo KcMLl¸@oÁ. ¬¸Íj¥é ÄjMLjôÆï fHÆÔcFLj.
Nqjj$q¸bÍO| $cOqk ¯ KnÁ¿¸GHl $qjOqjëÓj ²ML@y fH¼áMc@y, ²MLOy VTdõÂ¥y FcŠ GH¸GHlCLjFcï<Â FoFLj ¬FLj¥yML<¸PoÍj.
FcMLÓ÷, FcŠ CnÆNqjŠ¸@~Fo ²ML¿¥y À£OqÂ ¬GH¥cOq¸ ×.¿» °¸@~Æ. FoFLj _jÁíî GHmOqø¥q¸$c ¬GH¥cOq¸ ÔoQcFLÂ − MLjÂfR
¬FLjŠ¸^k °¸@~Æ. ¬¸Íj¥é ¬¸CL EoøGR¸Cy FLFLjï ÿCLMLkOqá@~Â¥h GHmFLjŠFcï<j. Ä£jOqj Fc öJdBcÂï OqXh¸ÔL<¸ ¥qFcï
MLjj[õ¸$c ÔnNqjõMLÓfSFL GHFLjÓj − MLjÂfR ²MLOqj, Fc MLÓ÷ ¬CLÂ¥h ³¸ ¬GH¥cOq¸ ×.¿»¸Á ¬Â CnÓjGSj¥yML<¸. FcŠ
CnÆNqjŠ¸@~Fo FoFLj ²ML¿¥y ¬GH¥cOq¸ ÔofS °¸=o XLMLkGH* ÔnGHlðŠÂ Ä¤PnÎFL¸CLMLOq‚ FLGRæGH¿VOq¸ ®TdëFLj. EpOqãFLõ¸ öGHÍ¿ù¸¼ −
MLjÂfR CLFL ½¡ÄCL¸ FcQLFL¸ ÔoGSj¥yŠ¸@~ ÔLk@~Æ. ¬Eo FoFLj Ä£j FLj¸¼ ¥yOoÁ,'' ¬Fcï<j AKLj×.¸$qO~MLl.
Nqjj$q¸bÍOqj, O~¾ AKLj×.¸$qO~MLlÂ −QLáOqõ¸Cy ÔLkQcOqj. ²¸CL °EcOqGSøAKcML¸! ²¸CL PyCLtjFL MLjÂfR!
''− ÄGRNqj¸ ¬Pe °¸¼, Ä£jŠ −GHÍ ¥qÓ$qŠ¸@~ ¥xÂï ¥q^jæÁ=cæÓj ÔnNqjõFc MLjj¸Íj?'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.
''¬MLlFLj, − ÄGRNqjMoj FoFLj CcCLNqjõ¥h ÔnJdðFLj. Ä¸=o$c!'' ¬FLïÁ GHÍôöfHNqj.
''ÔnNqjõ¸¨. ¯ ÄGRNqj¸Py Ä£jOqj öGH×cåML¸CLjÓj. ¬FLjAKLML¸ °FLïMcOqj. FoFLj ¥yOoEoÄj=y ÔnJdðFLj. ²Pe ÔnNqjõMLÓfSFLÁ¤
Ä£jŠ FoFLj ÔnsHð ¬OqüCL PoÍj'' ¬Fcï<j AKLj×.¸$qO~MLl.
''$qj@|! − GHÂ O~¾¥h ¬GHðÔnGHlCcFLj. Ä£jOqj Ä£j $qCL ½¡ÄCL¸Py¥h Cx¸» ÔLk@~Æ - MLjj[õ¸$c Ä£j MLßÀë $qCL ½¡ÄCL¸Py¥h.
rSGRFLjû ¥yOqjæPy ÔcPe¥cÓ¸ GHÂÔoQcOqj. Ä£jOqj ÄÔc¿¸¼, À£Oqjð ÔnfHðFL ¥éGSjÓÂ¢ï ×cåGH¥q¸ ÔoGSjŠÂ MnFL¥hÚ CLMLløŠ MnWc"Æ'' ¬Fcï<j
Nqjj$q¸bÍO|.
''¬Á GSjÓAKLMoj. Fc Í»ÜOq @nÎ¿¢ °FLïÁ'' ¬Fcï<j AKLj×.¸$qO~MLl.
PPP

''ML¸^Mc<j FcO~Nqj* μ¥qÚ@o ®¸=y÷ °¸=c<j. EcgSÁ JvÍjíFxï¼á TdNqj¸¥cÓ¸ MnÈ"JwCLj¸Á. Cy^MLkÆ£, ö<tjMLOqk
‚@~ ¬¸Co!'' ¬FLïÁ GHÍôöfHNqj.
''¯ ML¸^Mc<j FcO~Nqj* ²¸CL¥cÓ¸FLj¸Ôi Ä£j ®¸=y÷ GHÂÔoGSjëFcï<j?'' ¬¨$c<j O~¾.
''FoFLj GHl^æ¥qMLjj¸Íj FLj¸Ôi'' ¬FLïÁ GHÍôöfHNqj FLMLløCLk. FLMLø$cFo On¸<j _j$qÜÓÄ£jÍ Tv^æÓj GH@~ètj.
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''Ä£j $qÁ ‚@~ Moj<Ä£jEoFc?''
''¬MLlFLj. CcCLNqjõ $qÁ GH¥qÚFL °FLïÁ. ¯ ¥h¸Á CLÓjGHlÓj, ¥h=h¥iÓj MLjksSfS $q¨NqjÓj rH¨Co Ex¸$qÓj O~ML<¸ ÍjOq÷AKL¸.''
''O~öÀ+j" CLÓjGHlÓj $q¨NqjÓj rH=oæÁ ²MLOqj?''
''FcO~Nqj*.''
''¯ Š¥qÚ ²¥qÚ< °¸^j¸Á?''
''VPy÷Fo''
''GH$qÓj ¯ Mc¥hÆ CLÓjGHl MLjjNqjõO~?''
''°ÿk! MLjjNqjõMLjj Š¥qÚ °¸Á$c! ²MLOqk $qjMLjô¸ Ec=h PyGHÆ¥h O~Oqj. ML¼áFc AKLNqjGH¨ MnFL¥hÚ MnÈ"JwCcOqj.''
''GHÍ¸¨. Moj< ÔLk@~Æ'' ¬Fcï<j O~¾.
AKLj×.¸$qO~MLl $qÁ ÄjFLV Moj<Ä£jÍ $qÍjÓj ¬Â¢ï ÔLkQc<j. ''VPy÷¸¼ °FLï Mnj^j÷ CLGHð Moj<Ä£jÍ¥h O~ML@~Â¥h MoOo MLkOqÜ¸
PoÍj.'' ¬Fcï<j ¼ML¿¥h.
''¬MLlFLj. ¯ $qÁ _Nqj^ Â¢=h $x^æ¸ °¸@oÁ. EcÂï GH^jæŠÂ ²MLOnÎFc rHÎ¥h ²¥hÚ MLTdëOoMnkFLÂ ¯ MLjbÍõ FoFo
À£tj¸ÔoQcFLj.''
''Ä£j CcCL$c¿¥h ML¼áFL − ²öOqÂ $qjOqjë °CLëO~Ó $qj¿¸¼ Ä£j¥éMnjÎFc CnÓjTd?''
''CnÆNqjÍj.''
''Ä£jOqk, Ä£j CcCL$cOqk CLOqÔLk _Nqj=h¥h Mn+j"CLj¸=cO~?''
''CcCLNqjõ TdMLkFLõ¸$c _Nqj=h¥h Mn+"<j. McO~Â¥yTd¿ Ã¢¼¥h Mn+Cc<j. ²GHlð<tjFc ³EnÎFc Ä£j=h¸$qj¥h ¬bÍõXLj¨$c
fHÆsSë Mn+Cc<j. FoFLj Oy¾e TdNqj¸¥cÓ¸ ¬tjÍj$q¸^Ó¥qPe÷ _Nqj=h¥h Mn+CcFLj ¥cPo½¡ PoFLGHl<j. ¥cPo½¡ °FLïGHl<j JvÍjíFLï
CxÄjôÁFLïOq ¥nÈ" TdNqj¸öCL¸ ¬tjÍj$q¸^Ó¥h MLÔoáEcÂï.''
''¥cPo½¡ PoFLGHl<j TdNqj¸¥cPePn¥qÚ¨¥h Mn+CcOqj?''
''sSïfUCLjÓ ®¸=h¥y, fSÂMLk¥y, JdOqjÚ¥y, _×cOqj¥y''
O~¾ CLÓ ±Jd<j. ''¯ ²öOqÂ $qjOqjë rUÔLá¿¥qÓj GH¸GHlCLjFLï MLjÂfRÂ GH^jæŠFo¸CLMLOq‚ Ä£jŠ ¥xÂï ¥q^jæÁ=cæÓj
ÔnNqkõÆ.''
''³Äj=h?''
''GH$qÓj ‚@~ Mc¥hÆ CLÓjGHl MLjkfS, PyGHÓ $q¨Nqj rH=cæÆ. MnFL¥q CLÓjGHl ‚@~ ¬¸Co. ¬MLGSOqMnjÎFLGHl<j CLÓjGHl Cn¿¼
Mn¸^Fo MLjkrSNqkõÆ. ²MLOqtjFc CLÓjGHl CL=hæFc, ¥cÆ¸$| KnP| Fx¥hÚFc Mn¸^Fo CLÓjGHl CnOqML‚<Íj. ¥h=h¥iPy¸¼ ²MLOqtjFLÁ¤
ÔLkfS CnÆfSFL MLjÂfR ¬tjCoFo CLÓjGHl ÀNqkõÆ. ö<tjMLO|¥h, EcgS MLjÂfR¥i, Cy^MLkÆ¥i ¥xCLëMc+"Â PyGHÆ¥h O~ÂMLøÍíÂ ÔnJdðÆ.''
''®¸¥c?''
''Ä£j CcCL$cOqj _Nqj^¥h Mn+"‚<Íj. Ä£j=h¸$qjÓ¥h ‚@~ Mn+"‚<Íj. Ä£jOqj ‚@~ ¬Pe ÀOq$q‚<Íj. ¥cPo½¡Py ÔoO~¥q,
¥cPo½¡¥h MnÈ" ÀFLï$c ®¸=h¥h O~McÆ.''
''FoFn¸ÍjŠ ×cö$qCLëGH<<¸?'' ¬¨»¸Á GHÍô −QLáOqõ¸Cy.
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''Ä£j CcCL$c¿ Ä£jÍ ¥qfS À£Oqjá¥yML@~Â¥h Ä£jŠ VÂ ÔnNqjõMLÔLjá. ¬¸Íj¥qÂ ¬FLjMLkFcGSðÍ¸$c °¸@o ³ MLjÂfR ML¼áFc GSOo.
Mn¸^Fo MLkŠ =nÆIJwF| ÔnNqkõÆ'' ÔnJdð<j O~¾.
GHÍôöfHNqj CLÓ ±fH ''Ä£jOqj ÔnfHðFL^j÷ ÔosSë CcCLNqjõ¥h ³ −GHEc O~Š¸@~ °¸^j¸ÍÂ VÄ£j ®MLø$qÓO~?'' ¬¨»¸Á.
''¬^jML¸=h VÄ£j ®MLøPoMLjj. Ä£j CcCL$c¿¥h ²^jML¸=h −GHÍ O~Š¸@~ MLk öGHNqjCLï¸ MojMLjj ÔoTdëMLjj.''
''®¸CoFc, ®¸¥c ³MnjÎFc GSkÔLFLÓjFcïNqk?''
''Ä£j ®¸=h¥h CLOqÔLk ²MLOnMLOqj MLGSjë¸=cOqj?''
''JvÍjíFLï JdÓMc<j, ‚OqÓj ¬Mojô MLjÂfR, McO~Â¥yTd¿ Ôc¥qPe<j, FnÓ¥yTd¿ ²Óö¥hæfS=i −IgHGSj FLj¸¼ Ä£j^O|
ÔLk<@~Â¥h ¶ °Eyõ», MnÔcáÓ ¥x^jæMLjÂfR, ¬GHlð<GHlð<j Kc¸Š ×.McFLj, Oy¾e Jw}SæMLkF|'' ¬FLïÁ GHÍô $qj¥qÚ ÀGHlð¥yŠ¸@~.
O~¾ FLÄø ''$qj@|! Ä¤+j" ¥c¥q Ä£j sSïfUCLjÓj, Ä£j CcCL$c¿ sSïfUCLjÓj?'' ¬¨$c<j.
GHÍôöfHNqj Ôn¥hÚ+"Ä£jÁ PoCL $qjPeÃ¢ Oq¸$qj ¥cGSë MLjjÍjOqtj¸Á. ''Fc ¥c÷}SMoj=|û GH¸¥q×.¸, GSjÂ¢CL CLOqjÔLk MLGSkë °¸=cOqj.
GSjÂ¢CL ¬FLï EcøOq¥q FcbE| ¬GHlð<GHlð<j MLTdë<j. CcCLNqjõ ¥yGS¸ ²MLOqk O~Oqj.''
''_¸bÍjMLlÓj?''
''MLkŠ ¯ ±Wy" _¸bÍjMLlPnMLOqk PoOqj.''
''¬¸Co! FoFLj ÔnfHðFL ÄGRNqkÓj ×cåGH¥q¸ °¸ÔLj¥y¸¨'' ¬Â O~¾ AKLj×.¸$qO~MLl $qÁPy¥h MnWc"<j.
''Â¢ GHÂ ¬tj¸Ec O~¾. ®¥q MLjFL¸ Mn+Ec¸'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.

3

''ÔcPe ¥qGRæMnjÎFL GHÂ'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.
O~¾ AKLj×.¸$qO~MLl ®¸=h $o^jPy¸¼ ¥cOqj Oy@| Ä£jÁ¥h ×cö$qCLë$c ÀfHð ''³Äj=h?'' ¬¨$c<j.
''AKLj×.¸$qO~MLlÂ ²MLOqj ¬Pe KnÁ¿GSjëFLïÁ¤ CnÓjGSj¥yML<¸. ö¥hÄjFLP| PeNqjO|$c ÔcPe ¥cÓ¸ rUÎ¥yOqjæPy öJd¥iæGSj ÔoQc<j.
CLO~øCL ×.¨ã ¬Nqkõ<j.
²¸CLMLj¸ÁFy ÄÔc¿¸¼ ÇXL ÄÔc¿¸¼ ÇXL ÄbÁ¸Ôc<j. Mc+"Py ²MLOnÎFc ¥qfSrH^jæŠFLj¸=o CnÓjGSj¥yML<¸ ÔcPe ¥qGRæ¸.''
''− ¥éGSjÓÂ¢ï CLÄø MnÀ¥hCo?'' ¬¨$c<j O~¾.
''¬Pe ÔofSFc ³¸ CnÓjGSjë¸Á. ³¸ ±fU¸ÔL$qÓ¸. ¥yOqjæPy ÇXL ÄbÁ¸ÔL$cFo ²MLOqtjFc KnÁ¿¸ÔcO~ ¬Â ¬¨»Co
PoÍFcï<j.''
''GHÍôöfHNqj¥h ÔnGHðMLÓfSFLMLÂ¢ï ×cö$qCLë$c ÔnJdð<j. CnÆMnÎFLÁ'' ¬Fcï<j O~¾.
''AKLj×.¸$qO~MLl ×.¨ã$c °FLïGHlð<j ¬CLFLj ÔnfHðFL À£Oqjð MLÔcá¥q ²MLOqtjFc ¥qfSrH^jæŠÂ °¸=o μ¥qÚ AKLj×.¸$qO~MLl Ä£jÍ
MLköCL¸ ¥qfSrH^jæ¥yOqj. − ¥éGSj¥h GS¸_¸bÁ¸¼FL ¬¸Í¿Ä£jÍ MLköCL¸ ¥qfSrH^jæŠ¸=cOqj. ¥qFLj¥q ¬^jML¸=h ²öOqÂ $qjOqjë °CLëO~Ój
®¸¥nML¿¥nÎFc ‚@~ MLÔoá¸CLMLOq‚ ¶fH¥q$c ¥cÔLjŠFLj¸@~Æ. ¬¸CLMLOq‚ AKLj×.¸$qO~MLlÂ ¥cJd@~Æ. FLjMLlø ¥cÂ¢, FoFLj ¥cÂ¢ −
®¸=y÷ ¬CLÂï ¥cGHPe ¥cGSkë °¸<@~Â¥h À£¿¥q °¸<Íj ¥qFLj¥q ²MLOqïtjFc ³O~ð^j Ôntjõ'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.
''ÔL¸öÍjÂ GH¸fHTdëFLj.''
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''$qj@|.. ¥cOqj JwÆ£}S ¥qÄ£jGRFLO| −IgHGSjMnÎGHl ÀfHð FLFLjï ¬¥qÚ< Á¸fH FLjMLlø ÔL¸öÍjÂ ¥qÓjGSj¥y!'' ¬Â Nqjj$q¸bÍO| ÔnGHð$cFo
O~¾ ö¥h×.÷O| ¥cOqj ¥nFLMLjO~ GH¥qÚFLj¸¼ JwÂÔcá<j.
Nqjj$q¸bÍO|Â ÔLk<$cFo ¬fSrSæ¸^j ¥qÄ£jGRFLO| Š¿¢áPy¸¼ Po¼ Ôntjõ ¬¸Á¸¼
''‚Oyá¸¨ Nqjj$q¸bÍO|. ÔcPe¥cÓ¸ ¬tj¸Á Ä£jOqj MLk −IgHGSj¥h ML¼á'' ¬Fcï<j.
Nqjj$q¸bÍO| sR¥| sU¸@| ®¼á ''¬MLlFLj ³Ey GHÂ °¸=o CLGHð O~_jÁí GHl^æÍj. ÄjMLjôÆï ¨GSæOqjò ÔnNqjõ<¸ EoÂ¥qÂ O~FLj.
®Mo+ ¿^tjOqjè ×.¨ã AKLj×.¸$qO~MLl$c¿Â ¥qÓjGSjŠFcïFLj'' ¬Fcï<j.
''−NqjFL ÄjMLjôÆï fHÆfH¸ÔcO~?'' ¬¨$c<j ¬fSrSæ¸^j ¥qÄjGRFLO|.
''¬MLlFLj. − ²öOq $qjOqjë °CLëO~Ó $qj¿¸¼ Ä£jOqj ¥x¸CL ÍO~õGHlë ÔoQcOqj^$c. − ÄMLO~Ój CnÓjGSjŠ¸EcMLjÂ MLÔcáFLj.''
''ÄMLO~Ój ³Ä£jPoMLl. TdMLkFLõMnjÎFL JwGSæP| ¥qMLO| - ³ JwTdæIgHGSjPyFnÎFc ¥xFLMLÔLjá. ¥ctjCLMLjk ³ ¥x=y÷FLtjFc
ExOqjŠCLj¸Á. fSO~Py¥cÂ¢, ¥qÓ¸Py ¥cÂ¢ öGHCoõ¥qCL ³Ä£jPoÍj. ²¥qÚ@~ MoÆMLjjöÍÓj PoMLl.''
''¥qMLOqj Ä£jÍ ÍGSkë¿?''
''²ML¿Ey CnÆ£Íj.''
Nqjj$q¸bÍO| CLÓ ±Jd<j. ''®Pe=h ²öOqÂ $qjOqjë KnÁ¿¸GHl °CLëO~Ój MLjOnML¿¥nÎFc MLÔcáNqk?'' ¬¨$c<j.
''MLkŠ ¥q¸rHÎ÷tj¸=| O~PoÍj.''
''MLjöEcGSj FL$qOq¸Py °¸@o MLjÂsR¥c¥q, ®¸¥y ±¿Py °FLï ³ MLjÂfR¥y ML¼á MLl¸<MLÔLjá. TdìÂ¥q JwÆ£GSjÓ¥h ¿JwOqjæ ®¼á
°¸<MLÔLjá − MLjÂfR. AKLj×.¸$qO~MLl$cOqj ×.¨ã$c °FLïGHlð<j −NqjFL ÔnfHðFL À£Oqjð ¥cOq*¸$c ²ML¿¥y −NqjFLÄ£jÍ ¥qfS ¥qÆ»MLl¸=o
−NqjFL μ¥qÚ¿Ä£jEo¥c¥q − ¥éGSjPy JdPxÜFLï Äj$qCcMc+" Ä£jÍ ¥qfS °¸^j¸Á. ¥qFL¥q ÍNqjÔofS μ¥q GSOqjÚõÓO| GH¸GH¸¨.''
''ÖFLj. Ä£jOqj ÔnfHðFLEcÂPy ¬Oqíî¸ Po¥qJwPoÍj. ¯ MoWo GSOqjÚõÓO| GH¸fHTdëFLj ¯ ¥éGSjÂ Ä£jOqj À£GSjŠFcïOqFL$cFo, Fc MLjFLGSj
ŠÍj^GH¨¸Á. AKLj×.¸$qO~MLl$c¿¥h VÂ ×.Oq$qŠ¸@~ Ä£jOqj ÔLkTdëOqÂ FcŠ CnÓjGSj.''
Nqjj$q¸bÍO| FLÄø, ''MLTdëFLj. ¯ ¥éGSj GSøNqj¸$c Ä£jOo ÔLkGSjëFcïO~?'' ¬¨$c<j.
''ÖFLj. Fc GHOqõMoXL* ö¥h¸Eo °¸Á. ¨=n¥hæM| ®F|rSð¥qæO| GSøO~×.õO~MLl ®Fcá¿ã. Ä£j ÄjöCLj@o$c!'' ¬Fcï<j ¥qÄjGRFLO|.
4
=nÆIJwFLj $q*$q* Mnk»¸Á. ¿McÆø¸$| Š¿¢áPy GH<jŠÂ ³Ey GHlGSë¥q¸ ÔLÍjMLlŠ¸^jFLï Nqjj$q¸bÍO| ¿gSMLOqj À£GSjŠÂ,
''ÿPy÷!'' ¬Fcï<j.
''Nqjj$q¸bÍOqj$cO~?''
''ÖFLj!''
''FoFLj AKLj×.¸$qO~MLlÂ, MLjÈ¢" ¶ ¥qMLOqj ML¼á¸Á.''
''³MLjjFLïÁ Ec¸=y÷?''
''¬Pe=h ¥ctjCLMoj. ¯Td¿ ¥ctjCL¸ Â¸<j$c FcÓj$qj MLjkÓÓk ¥qÓjGHlCLk ²öOqÂ X $qjOqjëFLïÁ. ¬¸=o −[¿Á
¬tjMLl¸@~Æ'' ¬Fcï<j AKLj×.¸$qO~MLl.
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''¬Nqjjõ¸<MLÔLjá. Ä£jOqj ¥q¸$cOqj GH<¥q¸¨. ÔL¸öÍk ¬Fo ¬CLFLj MLÔcá@~?''
''MLÔcá<j. Fc $qÁPyFo °Fcï<j.''
''$qj@|! Ä£j $qÁPyFo °¸<ÂMLø¸¨.''
''³MnjÎFc CnÆfS¸Ec?''
''PoÍj''
''OoGH=hï¸¼ GHÍô ¥cPo½¡¥h Mn+jCLj¸Á.''
''Pe ¥cPo½¡¥c? Mn+"Â¢Nqj¸¨.''
''Fc Ä£jÍ Ä¤Ój¥c¥qJwCo GHÍôÄ£jÍ ¥qfSÀ£Oqjá¥yMLÔLjáFLÂ Ä£j ¬fSrSæ¸^j O~¾ ÔnJdð<j^.''
''−!''
''¥cOqjPy MnÈ" ¥cOqjPy MLGSjë¸Á$c! ×cö$qCLë$c °¸<MLjÂ¢, ®¸=hFLj¸¼ _NqjÓjEo¿FL CLO~øCL ¥cPo½¡¥h ÔoOqjŠFo^¸CLMLOq‚
²¥qÚ@~ −GHMLÍíÂ¢ ö<tjMLO|¥h ÔnGHð¸¨. GHÍôÂ ‚@~ ×cö$qCLë$c °¸<MLjÂ ÔnGHð¸¨.''
''EcÂ¥h ³ÍtjFc −GHÍ ¥qÆ»Co FoFLj AKL¿¸ÔLPoFLj'' ¬Fcï<j AKLj×.¸$qO~MLl.
Nqjj$q¸bÍO|¥h ³¸ ÔnJdðPy CyÔLPoÍj. ''¬tjCo GHÍô ®¸=y÷¸¼ ¥qÍÓ‚<Íj. ÄjMLjôÆï KnÁ¿GSjëFLï MLjÂfR ²MLOy, ²¸ÍjŠ
KnÁ¿GSjëFcï@y CnÆsSCL¸CL MLOq‚ Ä£jOqk, GHEcô ®¸=y÷¸¼ ¥qÍÓ<¸ MLj¸¼Á¥cÍj.''
''GHÍô¥h FLÔLáÔnGHlCcFLj. ÄFL¥qJwCo ³¸ ÔoTdëFLj?'' ¬Â AKLj×.¸$qO~MLl =nÆIJwF| rH=oæQc<j.
Nqjj$q¸bÍO| O~¾Â fHÆÔc<j. GH¥qÚ$qÁPy ‚OqjáFLï O~¾ O~$cFo AKLj×.¸$qO~MLl¥h ML¼áFL MLjOy ²öOqÂ $qjOqjë °CLëOq¸ $qk¿á
ÔnfHð ''O~öÀGHm^ AKLj×.¸$qO~MLl¥h ¥cGHPe °¸@o¸ÍjŠ ®¸¥y MLjÂfRÂ GH¸fH¸ÔcÆ. − ³O~ð^j Ôntjõ'' ¬Fcï<j.
''AKLj×.¸$qO~MLl¥h ¥cGHPe MLjFLjGRjõÓj ³O~ð^j ÔnNqjõ<¸ CLGHð MLjFL¸ ®¸¥éÄ£j ÔoGSjëFLï^jæPoEo!'' ¬Fcï<j O~¾.
Nqjj$q¸bÍO| FLÄø ''GSjÓAKL¸$c CoPo ¥éGSj ¥cÍj ®Á. − ²öOqÂ $qjOqjë °CLëO~Ój GH¸GHlCLjFLï MLjÂfR ³Ey μ¥q öGHNqjCLï¸
ÔnNqkõÆ$c.. ¥cÔLjŠ¸Ec¸'' ¬Fcï<j.
AKLj×.¸$qO~MLl¥h O~öÀ+j" ¥cGHPe¥h MLjÂfRÂ ³O~ð^j ÔnNqjõ@~Â¥h O~¾ MnÈ"JwNqk<j. Nqjj$q¸bÍO| MLjÈ¢" ÔLÍjMLl¥yML<¸
öJdOq¸bÃ¸Ôc<j. Ôi¥q=hGH¨¸Á. _Ó÷Ä£jÍ Á¤GH¸ MnÆ»¸Ôc<j. ¥xÁísSGH=h¥h O~¾ ML¼á Nqjj$q¸bÍO| Á¤XL$c ÔLÍjMLlCLj¸<<¸ $qMLjÂ¸¼
CLFL $qÁPy¥h MnÈ"JwNqk<j. CxÄjôÁ $q¸^ÓMLlCy¸Á. Nqjj$q¸bÍ¿ï AKy×.FcÂ¥h fHÓjEcíMLjÂ Nqjj$q¸bÍO| °FLï $qÁPy¥h MnWc"<j O~¾.
GS¿$cÜ − GSMLjNqkÂ¥h =nÆIJwF| ÔnMLlÓj ¼Ój÷Ój GH@o^^j÷ $q*$q* Mnk»¸Á. O~¾ ¿gSMLO| ¬¸ÍjŠFcï<j. XL*¸ CLO~øCL
Nqjj$q¸bÍO|¥h ¿gSMLO| ®GSkë ''¬fSrSæ¸^j ¥qÄjGRFLO| ÔcPe ÿ@~Ä¨$c °Fcï<j. ³Ey ×.¿»¸Á'' ¬Fcï<j.
¬tjÍj ÂÄjadÓj Nqjj$q¸bÍO| =nÆIJwF|Py ¬fSrSæ¸^j ¥qÄjGRFLO| ÔnfHðFLÁ ÄÂ ''Nqj}S. Mn¸^Fo _NqjÓjEo¿ Mn+jCLjFcïFLj''
¬Fcï<j ¿gSMLO| rH=oæGSkë.
''³Äj=hTdO|?'' ¬Fcï<j O~¾.
''¿^tjOqjè GSkGH¿¸@n¸=| −}IH JwÆ£}S ÿCLõ ÔnNqjõ_@~è<j'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO| ¥y^j MoGSjŠ¸^k.
''¬tjCo?'' ¬¨$c<j O~¾.
''¬CLÂ ÔoÀPy ²öOqÂ $qjOqjëFLï ¥c»CL¸ °FLïÁ^.''
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''MLjFL¸ ¬FLjŠFLï MLjÂfRÂ¥c¥q -'' ¬¸^jFcï<j O~¾.
¬CLÂ MLk^¥h ¬<è¸ ML¼á ''GHÍ'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.

5

fS.´.=h FL$qOy÷ Ä¨$c °FLï μ¥q ¼FLï ®Ój÷. − ®¸=hMLjj¸Íj μ¥q JwÆ£}S McF|, μ¥q ½¡GHl, μ¥q Mnk=cO| rSÎ¥hÓk °Fcïtj.
¬tjÍj$qjOqj JwÆ£}S ¥cÂsSæ_jP|û $o^j Í»ÜOq ÂÓjÔLjFcïOqj. ÔLj^jæGH¥qÚÓ ®+"Py÷ °FLï Mc+"¸ÍOqk − ®¸=hMnÎGHl ÔLkGSjëFcïOqj.
¥x¸ÍOqj bEnÎOqõ¸ ÔofS − ®¸=h $o^j Í$qÜ¿¥h MnÈ" $qj¸GHl$c ÂÓ_@~èOqj. JwÆ£GSjÓj Mc+"Â MnÈ"JvMLjôÂ $qÍMLktjGSjëFcïOqj. O~¾
ö¥h×.÷O| ¥cOqj JwÆ£}S McF| MnFL¥q −Jd<j. Nqjj$q¸bÍ¿ï ÔLk<$cFo $o^j Í$qÜOq °FLï rU@| ¥cÂsSæ_jP| $qjOqjëGH=hæ rSÓkõ=| ÔoQc<j.
VPy÷ ¬fSrSæ¸^j ¥qÄ£jGRFLO|, ¨=n¥hæM| ®F|rSð¥qæO| GSøO~×.õO~MLl, TdOqã¸^j ÇML¸ ÂÓjÔLjFcïOqj. PyGHÆï¸¼ −<Mc+" ³<jGHlÓj
ÄFLGH<jCLjFcïtj.
''JwÆ£}S GSOqãF| QLMcÂï GH¿¢XL ÔoGSjëFcï<j. FoFLj ®GHlð@o MLÔcáFLj'' ¬Fcï<j ¬fSrSæ¸^j ¥qÄjGRFLO|.
''²öOqÂ $qjOqjë ¬FcïOqj =nÆIJwFLjPy?''
¬fSrSæ¸^j ¥qÄjGRFLO| ®F|rSð¥qæO| GSøO~×.õO~MLlÂ ÔLkfS ÔnGHðMLjFcï<j.
''¿^tjOqjè JwÆ£GSj GSkGH¿¸@n¸^j MLkbÍMLF| − GH¥qÚ $qÁPy GH<¥q Š¿¢áPy GH<jŠÂ TdNqj¸¥cÓ¸ ML¼áFL ÁFLGHöÀ¥q
ÔLÍjMLlŠ¸^jFcïOq^. ²ÂÄjÍFLïOq¥h −NqjFL ŠMLkOnë AKy×.FcÂ¥h OqMLjôÂ fHÓML@~Â¥h $qÁPy¥h MnÈ"¸Á^. fHÆsSë GHÓ¥qPoÍ^. Í»ÜOq¥h
MnÈ"¸Á. Š¿¢á Ä¤GHl CLÓjGHlMnÎGHl °¸<<¸ MLÓ÷ ÔLk<PoÍj. Í»ÜOq¥h MnÈ" MLjj¸ÍjŠ μ¸» ÔLkfS¸Í^. CLÓ ÕÔcÀ£Ä£jÍFLj¸¼ μWy"¥h
Oq¥që¸ ¥c¿ Oq¥që¸Cy CL¨fSJwNqktj^ _^æÓj. ¥nMLløFL ¥é¥q rH=hæ¸Á. MLkbÍMLF| ¥x<jŠ, ¥y<Ój AKcOqõ GH¿$nCLjëŠ MLÔcáOqj. ¬GHð=h¥é
MLkbÍMLF| MLjOqBh¸Ôc<j. Mn¸^Fo ¥q¸ö=yP| Oqk¸¥h IJwF| ÔoQcOqj. FoFLj MLÔcáFLj. MLkbÍMLF| Ôntjõ MLjkGSjŠÂ °¸Á. Mo+"MLjbÍõ ¶
¥c»CL¸ ¥qÂfH¸¼¸Á. ×cö$qCLë$c − ¥c»CL¸ À£QcFLj. ¬Eo ®Á'' ¬Â ®F|rSð¥qæO| GSøO~×.õO~MLl On¸<j ¬¸$qjWcÓ Jv<j$qj, μ¥q=hFLïOq
¬¸$qj+¸ Mn<Ójð °FLï CnÓ÷ ¥c»CL¸ Nqjj$q¸bÍO|¥h ®Ôcá<j. EcÂÄ£jÍ ²öOqÂ $qjOqjë Â¸<j$c °¸Á. ''¯ ¥c»CL¸ ÔLk<$cFo ¬fSrSæ¸^j
¥qÄ£jGRFLO|¥h =nÆIJwF| ÔoQcFLj.'' ¬Fcï<j.
''ÿCLõ $qj¿¸¼ ®¸¥éÄ£j ÄMLO~Ój CnÆNqjPoEc?'' ¬¨$c<j Nqjj$q¸bÍO|.
''^tj¸ ³Á¤? Mc+"¸Cc Íj¹[¸Py °FcïOqj. ×.Mc_jÓj ÔnsHð fSìÀPy PoOqj.''
''Nqjj$q¸bÍO| Ä£j ¬FLjMLkFL¸ Â×.MnjÎ¸Á. ²ML@y ¥qfSrH^jæŠÂ ÔoQc<j ¯ GHÂ. ¿^tjOqjè JwÆ£GSj GSkGH¿¸=n¸@n¸^jÂ ÿCLõ
Ôntjõ öGHNqjÀï¸ÔoMc<j, ³Ey FoOq¸ ÔofS ×nÎÓjŠ MnÈ" ®GHlð@o _tj=h¥h ML¼áFL Mc<tj °¸@~Æ'' ¬Fcï<j ¥qÄ£jGRFLO|.
''JdCL ¥éGSjÓj ÀfHðCo AKLj×.¸$qO~MLl $cOqj ×.©ã$c °FLïGHl<j MLkbÍMLF| ÍO~õGHlë ÔofS rSGRFLjû¥h GH¸fHFL ¥éGSj ³Ey, FoOqGSjì<j
²ML@y GSjÓAKL¸$c CnÓjGSjë¸Á'' ¬Fcï<j GSøO~×.õO~MLl.
''³Mnk! MLkbÍMLF| GS¿¢øGSjPy ²Âï ¥éGSjPy ÍO~õGHlë ÔofS ²¸CLMLj¸Á Ä£jEy FoO~OyGH* ÔoQc<j. AKLj×.¸$qO~MLl ²¸CLMLj¸Á¥y
ÇXL MoQc<j. GSjÓAKL¸$c CnÓjGSjë¸Ec?'' ¬Fcï<j ¥qÄ£jGRFLO|. ¬¸CLPy JwÆ£}S GSOqãF| $qÁPy¸¼ _Nqj=h¥h MLÔcá<j.
PPP
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²öOqÂ $qjOqjë
“నేను చెపప్గలిగింది ఆటేట్ లేదు. పార్ణం పోయి గంటయినా కాలేదు” అని చేతి గడియారం చూసుకుని “ఇపుప్డు

తొమిమ్దినన్రయింది. అంటే ఎనిమిది గంటల ముపఫ్యి నిమిషాల తరావ్త పార్ణం పోయి ఉండాలి. కతిత్ మొన సరిగాగ్ గుండెలో గుచుచ్కుంది.
కతిత్ పొడుచుకునన్ ఒకటి రెండు క్షణాలలో పార్ణం పోయి ఉండాలి. బాగా దగగ్రిన్ంచి బలంగా పొడిచి ఉండాలి. వెంటనే కతిత్ తీసేసి ఉండటం
వలల్ అంత రకత్ం కారింది” అనాన్డు సరజ్న.
“పొడిచిన ఒకటి రెండు క్షణాలలో పార్ణం పోయి ఉండాలనాన్రు. ఆ లోపల అరిచి ఉండడా?” అడిగాడు ఇనెస్ప్కట్ర.
“అరవడానికి పర్యతన్ం చేసి ఉండవచుచ్ కాని గొంతులోంచి సనన్ని మూలుగు మాతర్ం వచిచ్ ఉంటుంది. కతిత్ కనీసం ఆరు
అంగుళాల పొడుగు ఉండి వుండాలి” అనాన్డు సరజ్న.
“డాకట్ర! హతుడు కిటికీకి ఎదురుగా పడకకురీచ్లో పడుకునాన్డు. కిటికీ అవతల నిలబడి, ఊచల మధయ్నించి చెయియ్జాపి
పొడిచి ఉండవచాచ్?” అడిగాడు ఇనెస్ప్కట్ర.
డాకట్ర తల విదిలించాడు. “హతుడు బలహీనుడు కాడు. అంత దూరానిన్ంచి కతిత్తో చెయియ్ లోపలపెడితే ఎదురుగా
కూరుచ్నన్ మాధవన చూసి చెయియ్ పటుట్కునేవాడు. పకక్కి జరిగేవాడు. అంతే కాదు - కిటికీ అవతలనించి అంత బలంగా కతిత్తో పొడవడం
సాధయ్ం కాదు. కతిత్ పైనించి బాగా కిందికి గుండెలోకి దిగింది. అంటే హతుడు పడకకురీచ్లో పడుకునుండగా హంతకుడు దగగ్రగా నిలబడి
పొడిచి ఉండాలి” అనాన్డు.
“థాంకుస్! మా పని పూరిత్ అయిన తరావ్త మారుచ్రీకి పంపిసాత్ము శవానిన్” అనాన్డు ఇనెస్ప్కట్ర.
డాకట్ర తల వూపి వెళిళ్పోయాడు.
“యుగంధర! రండి!” అనాన్డు ఇనెస్ప్కట్ర సవ్రాజయ్రావు. యుగంధరూ, రాజా సవ్రాజయ్రావుతో కుడివైపునునన్ గదిలోకి
వెళాళ్రు.
గోడకి ఆనించి మంచం. మంచం పకక్న ఒక చినన్ బలల్. బలల్ మీద పతిర్కలు, కూజా, గాల్సు. మంచానికి కొంచెం దూరంలో
కిటికీకి ఎదురుగా పడక కురీచ్, కురీచ్ వెనక గోడకి మేకుకి తగిలించి ఎలకిట్ర్క దీపం. కిటికీ తలుపులు తెరచి ఉనాన్యి. అడడ్ంగా ఉనాన్యి
వూచలు. పడక కురీచ్ ముందుకి వెళిళ్ నిలబడాడ్డు యుగంధర. ఎనోన్ హతయ్లు, ఎంతో రకత్ం, ఎనోన్ భీకర దృశాయ్లు చూసిన యుగంధర కళేళ్
చెదిరిపోయాయి.
షరుట్, పంచ రకత్ంతో ఎరర్గా తడిశాయి. మొహమంతా ఎరర్గా వుంది.
“తల ఛాతీ మీదకి వాలిపోవడం వలల్ ఛాతీమీది రకత్ం మొహానికి అంటింది. అంతే” అనాన్డు ఇనెస్ప్కట్ర.
యుగంధర తల ఊపాడు. “ఇనెస్ప్కట్ర! సరజ్న చెపిప్ంది కరెకుట్. కిటికీ ఊచలోల్ంచి పొడిచి ఉండడానికి వీలు లేదు. అడడ్ంగా
ఉనన్ ఊచలు అవి. ఎవరో యీ గదిలోకి వచిచ్ వుండాలి. కనుక యింటోల్ వాళళ్ని అడిగి తెలుసుకోవడం మంచిది” అనాన్డు.
సారజ్ంటుని చూసి సవ్రాజయ్రావు సంజఞ్ చేశాడు.
సారజ్ంటు వెళిళ్పోయాడు. అసిసెట్ంటు కమీషనర కూడా హతయ్ జరిగిన గదిలోకి వచాచ్డు.
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“భుజంగరావుకి వచిచ్నటుల్ మాధవన కి కూడా యింతకుముందు ఎరర్నిగురుత్ కాగితాలు వచాచ్యేమో!” అనాన్డు

యుగంధర.
“వచిచ్వుంటే రిపోరట్ చేసి ఉండేవాడు” అనాన్డు ఎ. సి.
“ఏమో! పోలీసు సూపరింటెండు కదూ! ఇలాటి బెదిరింపులు ఎనిన్ చూశాడో! ఖాతరు చేసి ఉండకపోవచుచ్” అని
యుగంధర అంటుండగా ఓ ముపఫ్యి అయిదేళళ్తను, సారజ్ంటు, శివం గదిలోకి వచాచ్రు.
“ఈయన మహదేవన. మాధవన గారి కుమారుడు” చెపాప్డు సారజ్ంటు. మహదేవన పడక కురీచ్ వైపే చూసుత్నాన్డు. కళుళ్
ఎరర్గా ఉనాన్యి. మొహం పీకుక్పోయింది.
“రండి, హాలోల్కి వెళదాం” అనాన్డు యుగంధర.
యుగంధర మాటలు అతను వినలేదు. కళుళ్ అపప్గించి తండిర్ శవానిన్ చూసుత్నాన్డు.
“పీల్జ! కమాన!” అని యుగంధర అతని చెయియ్ పటుట్కుని హాలోల్కి లాకెక్ళాళ్డు. సారజ్ంటు తపప్ తతిమామ్ అందరూ వాళళ్
వెనకే హాలోల్కి వెళాళ్రు.
“ఈ ఘోరం ఎలా జరిగింది?” అడిగాడు యుగంధర.
“మాకేమీ తెలియదు” అనాన్డతను.
“ఏమీ తెలియదంటే ఎలా చెపప్ండి! మీ నానన్గారిని హతయ్ చేసిన మనిషిని పటుట్కోవదూద్! మీరు యింటికి ఎనిన్ గంటలకి
వచాచ్రు?”
“సాయంకాలం అయిదు గంటలకి వచాచ్ను ఆఫీసునించి.”
“మీ నానన్గారిన్ చూసి మాటాల్డారా?”
“ఆ! తన గదిలోనే వునాన్డు. నీళళ్ పంపు చెడిపోయిందనీ, రిపేరు చేయించడానికి మనిషిని పిలిపించాలనీ చెపాప్డు.”
“తరావ్త?”
“నేను నా గదిలోకి వెళాల్ను. సాన్నం చేసి ఆఫీసు కాగితాలు చూసుకుంటునాన్ను.”
“ఇంటోల్ ఎవరెవరునాన్రు?”
“నా భారయ్, నా చెలెల్లు, మా అమమ్, నా పిలల్లు యిదద్రు.”
“వాళళ్ంతా ఎకక్డునాన్రో కనుకుక్నాన్రా?”
“కనుకుక్నాన్ను. అమమ్కి వొంటోల్ బాగాలేదు. వంట ఇంటి పకక్న వసారాలో పడుకునునన్ది. నా భారయ్ వంట చేసోత్ంది. నా
చెలెల్లు చదువుకుంటోంది తన గదిలో.”
“పిలల్లు?”
“ఆడుకుంటునాన్రు.”
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“ఎకక్డ?”
“తెలియదు.”
“మీ నానన్గారిన్ మీ చెలెల్లు చూసిందా?”
“చూసింది. నా భారయ్ కంచాలు పెటిట్ నానన్గారిన్ పిలవమంటే నా చెలెల్లు వెళిళ్ంది పిలవడానికి. అపుప్డు చూసింది.”
“మిషట్ర మహదేవన! ఇంటోల్కి ఎవరో వచిచ్ మీ నానన్గారి గదిలోకి వెళిల్ ఆయనిన్ కతిత్తో పొడిచారు. కనుక ఆ వచిచ్న

మనిషిని ఎవరైనా చూశారేమో మీ వాళళ్ని అడగాలి.”
“అడగండి. వెళళ్ండి, ఆ గదిలో కూరుచ్ని ఏడుసుత్నాన్రు” అనాన్డతను.
యుగంధర ఆ గదిలోకి వెళాళ్డు. ముగుగ్రు సతరీలు వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసుత్నాన్రు. పెదద్వాళుళ్ ఏడుసుత్ంటే ఇదద్రు చినన్పిలల్లూ
గుకక్పెటిట్ ఏడుసుత్నాన్రు.
రెండేళళ్ పిలల్వాడు, నాలుగేళల్ పిలల్.
యుగంధర ని చూడగానే పమిటలు సరుద్కుని లేచి నిలబడాడ్రు ఆ ముగుగ్రు సతరీలు.
“క్షమించండమామ్!” అని యుగంధర తను అడగవలసిన పర్శన్లు అడిగాడు.
“మేము హాలోల్కి వెళళ్లేదు. ఎవరీన్ చూడలేదు” అనాన్రు ముగుగ్రూ.
“పిలల్లు ఎకక్డ ఆడుకుంటునాన్రు?” అడిగాడు యుగంధర.
“వీడు నాతో వంట ఇంటోల్నే ఉనాన్డు. అదీ రాధ ఎకక్డో ఆడుకుంటోంది” అని మహదేవన భారయ్ ఆ నాలుగేళల్ పిలల్ వైపు
చూసి “తాత గదిలోకి ఎవరైనా వెళళ్డం నువువ్ చూశావా?” అడిగింది.
ఏడిచ్ ఏడిచ్ ఎరర్గా ఉనన్ కళళ్లోల్ నీళుళ్ నిండాయి ఆ పసిపిలల్కి. లేదనన్టుట్ తల విదిలించింది.
“నేనడుగుతానుండండి” అని యుగంధర ఆ పిలల్ని ఎతుత్కునాన్డు.
బికక్మోహంతో యుగంధర ని చూసింది రాధ.
“నీ పేరేమిటి? రాధా! నువువ్ ఎకక్డ ఆడుకునాన్వు?” అడిగాడు.
యుగంధర గొంతులో ఉండే గాంభీరయ్ం లేదు. లాలన, పసిపిలల్లిన్ యిటేట్ చనువు చేసుకునే మాధురయ్ం ధవ్నించాయి.
“అకక్డ?” అనన్ది రాధ హాలు వైపు చూపించి.
“ఎకక్డో చూపించు” అని హాలోల్కి ఎతుత్కు వెళాళ్డు యుగంధర.
హాలోల్ తలుపు పకక్న రెండు లకక్పిడతలు, చీపురుపులల్లు, రెండు చినన్ రాళుళ్ వునాన్యి.
“వంట వండుతునాన్వా ఏమిటి?”
“లేదు. ఐసీర్క్ం” అనన్ది రాధ.
“నాకు కొంచెం పెడతావా?”
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“లేదు. తముమ్డికి పెటేట్శాను” అనన్ది అమాయకంగా.
“పోనీలే, నువువ్ ఆడుకుంటూంటే తాతగారు పిలిచారా నినున్?”
“లేదే!”
“ఎవరో వచాచ్రుగా - వచిచ్ ఏం చేశాడు? నినున్ అనన్ం పెటట్మని అడిగాడా?”
“లేదే!”
“ఏం చేశాడు?”
“ఆ గదిలోకి వెళాళ్డు?” అనన్ది హతయ్ జరిగిన గది చినన్ వేళళ్తో చూపిసూత్.
“మీ తాత నినున్ పిలిచారా?”
“లేదే!”
“అతను మళాళ్ వెళిళ్పోయాడా?”
“నేను లేనుగా! అమమ్ దగగ్రికి వెళాల్ను.”
“అతనెలా ఉనాన్డు?”
“నలల్గా ఉనాన్డు.”
“పొడుగాగ్ ఉనాన్డా?”
“ఆ!”
“లావుగా ఉనాన్డా?”
“ఆ!”
“నా అంత పొడుగునాన్డా?” అని యుగంధర రాధని కిందకి దింపాడు. తల పైకెతిత్ చూసి తల వూపింది రాధ. రాజుని

పిలిచి ఆ అమామ్యి ముందు నిలుచోమని “అంత పొడుగునాన్డా?” అని మళీళ్ అడిగాడు.
“ఆ!” అనన్ది.
“బంగారుకొండవి. మొహం బాగా జాఞ్పకం ఉంచుకో. నీకు ఓ ఫోటో చూపిసాత్ను” అనాన్డు యుగంధర.
తల ఊపింది రాధ. ఎతుత్కుని లోపలకి తీసికెళిళ్ దింపి హాలోల్కి తిరిగి వచాచ్డు యుగంధర. “హంతకుడి ఫోటో చూపిసేత్ రాధ
గురుత్పటేట్ అవకాశం ఉంది” అనాన్డు.
“అయితే మన రోగుస్ గాలరీకి తీసుకు వెళిళ్తే?” అనాన్డు ఇనెస్ప్కట్ర.
“తరావ్త” అని యుగంధర మహదేవన వైపు తిరిగి “మీ నానన్గారికి ఎరర్నిగురుత్ ఉనన్ కాగితాలు ఇంతకుముందు ఏమైనా
వచాచ్యా? ఆయనిన్ ఎవరైనా బెదిరించారా?” అడిగాడు.
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“గదిలో బలల్ కింద చినన్ తోలుపెటెట్ ఉంది. దానినిండా కాగితాలు ఉనాన్యి. నానన్గారిని బెదిరిసూత్ చాలా ఉతత్రాలు వచేచ్వి

ఆయన ఉదోయ్గం చేసుత్నన్పుడు. ఆ తరావ్త కూడా అపుప్డపుప్డూ బెదిరింపు ఉతత్రాలు వచేచ్వి. ఆయన వాటిని లెకక్ చేసేవారు కారు”
అనాన్డతను.
“మీరు ఈ ఇంటోల్కి వచిచ్ ఎంతకాలం అయింది?”
“రెండేళుళ్.”
“మీ నానన్గారు రిటయిర అయి ఎంతకాలం అయింది?”
“రెండేళుళ్.”
“మీ అమామ్యి రాధని కాసత్ జాగర్తత్గా చూసూత్ ఉండండి” చెపాప్డు యుగంధర.
6
“మీరే టెలిఫోన చెయయ్ండి” అనాన్డు ఎ.సి. యుగంధర తో.
యుగంధర తలవూపి టెలిఫోన రిసీవర తీసి భుజంగరావుకి టెలిఫోన చేశాడు.
“యుగంధర ని. ఇంత రాతిర్వేళ ఫోను చెయయ్వలసి వచిచ్నందుకు చింతిసుత్నాన్ను. రిటైరుడ్ పోలీసు సూపరింటెండు
మాధవనిన్ ఎవరో హతయ్ చేశారు. ఆయనకీ, మీకు వచిచ్నటువంటి ఎరర్ని గురుత్ ఉనన్ ఉతత్రాలు వచాచ్యి. ఆయన దరాయ్పుత్ చేసిన కేసు ఏదైనా
మీ వదద్కు విచారణకు వచిచ్ందా? జాఞ్పకం చేసుకోండి” అనాన్డు యుగంధర.
“పోలీసు సూపరింటెండు మాధవన! అయోయ్ పాపం! ఆయన కూతురు, మా పదమ్ కాల్సుమేటుస్. ఆయన దరాయ్పుత్ చేసిన
కేసులు చాలా నా వదద్కు విచారణకు వచాచ్యి. ఒక కేసు మాతర్ం బాగా జాఞ్పకమునన్ది” అనాన్డు భుజంగరావు.
“ఏమిటా కేసు?” అడిగాడు యుగంధర.
“హతయ్ కేసు.”
“ఎవరి హతయ్? ముదాద్యికి శిక్ష పడిందా? వివరాలు జాఞ్పకం ఉనాన్యా?”
“ఆ! వివరాలనీన్ బాగా జాఞ్పకం ఉనాన్యి. భరత్ను హతయ్ చేసినందుకు ఒకతని భారయ్నీ, ఆమె పిర్యుణీన్ విచారణకి
తీసుకువచాచ్రు. హతయ్ చేయబడడ్ మనిషి పేరు సుందరం. అతని భారయ్ పేరు రేవతి. ఆమె పిర్యుడి పేరు శివరాం. అతనికి పధాన్లుగేళుళ్ శిక్ష
వేసాను. రేవతిని విడుదల చేశాను. భరత్ హతయ్తో ఆమెకి సంబంధమునన్దని కానీ ఆమెకు ముందుగా తెలుసునని కానీ పార్సికూయ్షన ఋజువు
చెయయ్లేకపోయింది” అనాన్డు భుజంగరావు.
“ఆ కేసు విచారణకి ఎపుప్డు వచిచ్ంది?” అడిగాడు యుగంధర.
“నేను రిటయిర అవడానికి మూడేళళ్ ముందు అంటే అయిదేళళ్యింది.”
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“కనుక శివరాం ఇంకా విడుదలయి ఉండడు కదూ!”
“జైలులోంచి తపిప్ంచుకుని ఉంటే తపప్!” అనాన్డు భుజంగరావు.
“థాంకస్! మిగతా కేసుల గురించి ఏమీ జాఞ్పకం లేదనన్మాట?”
“లేదు.”
“ఫరావ్లేదు లెండి. రికారుడ్లు చూసాత్ము. మా మనిషి గదిలోనే ఉనాన్డా?”
“ఆ! పడక కురీచ్లో కూరుచ్నునాన్డు” చెపాప్డు భుజంగరావు.
యుగంధర టెలిఫోన పెటేట్సి ఏ.సి. కి ఆ సంభాషణ వివరాలనీన్ చెపాప్డు.
“ఆ కేసుకీ, ఈ హతయ్కీ ఏమీ సంబంధం ఉంది ఉండదు. శివరాం ఇంకా శిక్ష అనుభవిసూత్నే ఉనాన్డుగా! ఈ హతయ్ ఆడది

చేసిన పని కాదు” అనాన్డు ఏ.సి.
“శివరాం సేన్హితుడో, అనోన్, తముమ్డో చేసివుండవచుచ్గా?” అనాన్డు ఇనెస్ప్కట్ర సవ్రాజయ్రావు.
తల తిపిప్ “వయ్కిత్గతంగా ఎంతో దేవ్షమూ, కసీ ఉంటేనే కానీ ఇటువంటి హతయ్లు చెయయ్రు. హంతకుడికి పర్యోజనం ఏమీ
లేదు హతయ్ చెయయ్డం వలల్. శివరాం తరపున మరెవరో చేసి ఉంటారని అనిపించడం లేదు” అనాన్డు యుగంధర.
రాజు చినన్గా దగాగ్డు. అందరూ అతని వైపు చూశారు. “శివరాంకి పధాన్లుగేళళ్ శిక్ష పడి ఉండవచుచ్. అతనింకా జైలులోనే
ఉనాన్డని ఏమిటి నిశచ్యం?” అనాన్డు.
ఏ.సి. నవివ్ “జైలు నుంచి పారిపోయి వచిచ్ ఈ హతయ్ చేశాడంటావా!” అడిగాడు.
“అసంభవం కాదుగా!”
“ఆల రైట!” అని టెలిఫోన తీసి రాతిర్ డూయ్టీ మీద ఉనన్ గుమాసాత్తో మాటాల్డాడు ఏ.సి. తరావ్త రాజు వైపు తిరిగి
“కోయంబతూత్రు సెంటర్ల జైలులో ఉనాన్డుట. జైలు సూపరింటెండుకి టర్ంక కాల బుక చేశాను” అనాన్డు.
“మాధవన తో నాకు అంత బాగా పరిచయం లేదు. ఆయనిన్ గురించి చెపప్ండి!” అడిగాడు యుగంధర.
“ఏం చెపప్మంటారు?” అడిగాడు ఏ.సి.
“ఎటువంటి ఆఫీసర? నాయ్యంగా, దీక్షగా పని చేసేవాడా?”
“యస! చాలా మంచి రికారుడ్ ఉంది. చిలిల్ కానీ లంచం పుచుచ్కోలేదు. వయ్కిత్గతమైన కారణాలతో ఎవరి మీదా కేసులు
బనాయించలేదు. రాజకీయవేతత్ల ఒతిత్డికి లొంగి ఎవరిమీదా కేసులు మాఫు చెయయ్లేదు. ఒక పోలీసు ఉదోయ్గిని గురించి అంతకనాన్ మంచి
ఏం చెపప్గలం?” అనాన్డు ఏ.సి.
అంతలో బలల్ మీద టెలిఫోన మోగింది.
రిసీవరు తీసుకుని, తన పేరు చెపిప్ “శివరాం అనే అతనిన్ హతాయ్నేరానికి పధాన్లుగేళళ్ శిక్ష అనుభవించడానికి మీ జైలుకి
పంపారు. అతను జైలులో ఉనాన్డా?” అడిగాడు.
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అవతలినించి జవాబు వినగానే ఏ.సి. చేతిలోంచి రిసీవర జారి బలల్మీద పడింది.
“వాట! నిజమా!” అంటూ మళీళ్ రిసీవర తీసుకుని “నిజమా!” అడిగాడు.
అవతలనించి జవాబు విని “సారీ! సరుక్య్లర నేను చూడలేదు. వెరీ సారీ!” అని రిసీవర పెటేట్సి, రాజు వైపు తిరిగి

“మైడియర ఫెలో! నీకు తెలుసా ఏమిటి?” అనాన్డు.
రాజు తెలియదని తల తిపాప్డు.
“శివరాం నాలుగు రోజుల కిర్తం జైలు నుంచి తపిప్ంచుకుని వెళాళ్డుట. జనరల సరుక్య్లర పంపించారుట. నేను
చూడలేదు. ఇనెస్ప్కట్ర మీకు తెలియదా?” అనాన్డు ఏ.సి. సవ్రాజయ్రావుని చూసి.
“లేదు సార! వారం రోజులుగా నేను ఆ బాయ్ంకు దొంగతనం కేసులో బిజీగా ఉనాన్నుగా!” అనాన్డు ఇనెస్ప్కట్ర.
“ఆల రైట! ఇనెస్ప్కట్ర! ఈ క్షణం నుంచి మీరు ఇన ఛారిజ్. శివరాంని వెంటనే పటుట్కోవాలి. రేవతి ఎకక్డునన్దో కనుకోక్ండి.
బహుశా శివరాం అకక్డికి వెళిల్ ఉంటాడు” అనాన్డు ఏ.సి.
ఇనెస్ప్కట్ర తలవూపి లేచి నిలబడాడ్డు.
“నాదొక చినన్ సలహా” అనాన్డు యుగంధర.
“చెపప్ండి.”
“శివరాం ఫోటో మీవదద్ ఉంటే మహదేవన కూతురు రాధకి చూపిదాద్ం.”
“వెరీ గుడ అయిడియా! కమాన! మనమే వెళిల్ వెతుకుదాం” అనాన్డు ఏ.సి.

PPP

JdCL rIHÎP|û ÀOq$oQcOqj. ÔcPe GSjÓAKL¸$cFo Ex¿¥h¸Á IJw=y.
''GSj¸ÍOq¸ ÿCLõ¥éGSj, MLkbÍMLF| ®F|ÕÔc¿ã'' ¬Â ¬^ærHÎFL O~fS °¸Á. ¬^æMnFL¥q MLOqGS$c ¥xÂï IJw=yÓj ¬À¥h¸¼ °Fcïtj.
ÿCLõ ÔnNqjõ_<è GSj¸ÍOq¸ Mnjjÿ¸ MLköCL¸ μ¥q IJw=y, ÂÓjÔLjFLïÁ μ¥q=h, ¬CLÂ AKcOqõ OoMLÀÁ. FoOqGSjì<j ÇMLO~¸Á On¸<j
IJw=yÓj °Fcïtj. Nqjj$q¸bÍO| IJw=yÓj GH¿¢XL$c ÔLkQc<j. GSFLï$c, Jv<j$cÜ °Fcï<j. °¸$qO~Ó ¾^jæ, GHÓáÂ Mnjjÿ¸, ÔLjOqj¥qtjFL
¥q+j", IGHlP| GSk^jPy °Fcï<j. ¬CLÂ −¥cOq¸ $qj¿¸¼FL ÄMLO~Ój GH¥qÚFo =nÎ}H ÔofS °Fcïtj. ¬tjÍ<j$qjÓ GHÁ ¬¸$qjWcÓ
Jv<j$qj. FLk^ ®OqMnÎ On¸<j JzFLjÓ _OqjMLl. $ybÍjMLj Oq¸$qj μ+j". ¥éGSj $qj¿¸¼FL ÄMLO~Ój, ÿCLõ¥h GS¸_¸bÁ¸¼FL IJw=yÓj
°Fcïtj CLO~øCL.
GSj¸ÍOq¸ Mnj¨¥qP| ¿öGH×n¸=o=hM|, ÇMLO~¸ ®FLkûOnFLjû ³×.¸^j. ®ÍíOqk sSïfUCLjÓj. GSj¸ÍOq¸ CLOqÔLj ^kO| MnWo"Mc<j.
¬Á ¬ML¥cQL¸$c À£GSjŠÂ ÇMLO~¸ GSj¸ÍOq¸ AKcOqõCy öGH*Nqj¸ öJdOq¸bÃ¸Ôc<j. − ÄGRNqj¸ GSj¸ÍO~Â¥h CnÆfSJwtj¸Á. Jw=c÷^
¬tj¸Á. ÇMLO~M|jÂ ®¸=h¥h O~MLÍíÂ ÔnJdð<j GSj¸ÍOq¸. OoMLÀ ¥xFcï+" CLO~øCL GHl=hæ¸=h¥h MnÈ"Jwtj¸Á. CLFL¥h Ä@~ŠÓj ®MLøMLjÂ
AKLOqë¥h °CLëO~Ój O~fS¸Á. GSj¸ÍOq¸ ¬¸ÍjŠ ¬¸»¤¥q¿¸ÔLPoÍj. μ¥qOy¾ O~öÀ ÇMLO~¸ GSj¸ÍOq¸ ®¸=h¥h MnÈ" GSj¸ÍO~Âï ¥qÀëCy
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Jv¨¼ ÔL¸Jd<j. OoMLÀ ¬GHlð<j ®¸¥c GHl=hæ¸=y÷Fo °¸Á. ÇMLO~¸ GSj¸ÍOq¸ ®¸=y÷¥h Mn+"<¸ ÔLkfSFLMc+j", ¬CLÂ¸=y÷ Oq¥që¸ °FLï
¥qÀ£ë, ²Fyï TdXcõÓj ÓbÃ¸Ôctj. ÇMLO~M|jÂ ¬OnGSjæ ÔoQcOqj. OoMLÀ ‚@~ ¯ ÿCLõ ÔnNqjõ@~Â¥h Šö^ ÔofS¸ÍÂ öJdfS‚õGRF| OoMLÀ
Ä£jEc ¬bÃNnk$q¸ Cn¼á¸Á. CLFL AKLOqë CLFL¥h Ä@~ŠÓj ®MLøFL¸^jFcï<Â ÇMLO~M|j¥h OoMLÀ O~fSFL °CLëOq¸ TdXLõ¸$c öGHMoQLrH=hæ¸Á.
OoMLÀÄ£jÍ ¥éGSj ¥x=oæQcOqj. ÇMLO~¸ CLFLj ÿCLõÔnNqjõPoÍÂ ¬Fcï<j. ¼ML¿MLOq‚ ¬¸Cc ÔLÁÄ Nqjj$q¸bÍO| rIHÎÓjPy¸¼ ÇMLO~¸
IJw=yÓj À£Qc<j. ''FoFLj Ä¤=hÂ À£GSj¥nÈ", MLkbÍMLF| MLjFLjMLjO~Ój O~bÍ¥h ÔLkfHTdëFLj, CLO~øCL Ä£jŠ ®ÔoáTdëFLj'' ¬Fcï<j.
''Í=i×| −P| OnÎ=|'' ¬Fcï<j ³.fS.
''®¸¥x¥q GS¸$qÀ. OoGHl GHöÀ¥c öGHÀÂbÍjÆï fHÆfH¸¼ ¯ ²öOqÂ $qjOqjë °FLï KnÁ¿¸GHl °CLëO~Ó $qj¿¸¼ ÔnGHð¸¨. ®^jML¸=h
°CLëO~Ój ®¸¥c ²ML¿¥qtjFc ML¼á °¸=o Mc+j" Mn¸^Fo ÄjMLjôÆï ¥qÓjGSj¥yMLÓfS¸Á$c öGH¥q=h¸ÔL¸¨. ÂOq÷XLõ¸ ÔnNqjõMLÍíÂ
rUÔLá¿¸ÔL¸¨'' ÔnJdð<j Nqjj$q¸bÍO|.
''¶ Nqj}S. OoGHl JvÍjíFoï ¿JwOqæO|ûÂ fHÓjTdëFLj'' ¬Fcï<j ³.fS.
''OoGHl ®¥qÚ¨¥h MLTdëFLj'' ¬Â Nqjj$q¸bÍO| ³.fS −IgHGSjFLj¸¼ _NqjÓjEoO~<j.

7

JvÍjíFLï ³<j$q¸^Ó¥qPe÷ ¨=n¥hæM| Nqjj$q¸bÍO|, ¬CLÂ ¬fSrSæ¸^j O~¾ ÿCLõ ÔoNqj_<è MLkbÍMLF| ®¸=h¥h MnWc"Oqj.
JwÆ£GSjÓk, ×.FLMLjk, ¥cÆáJdOofSFL fS»On^jæ gH¥qÓj, #eÈ¢ fS$qOn=| Jd¥n^j÷ $o^j MLjj¸Íj GH<jFcïtj. ®¸=y÷ ÔL© ÔLGHlð<k PoÍj.
³<jGHlÓj ‚@~ ÄÂfH¸ÔL<¸PoÍj.
O~¾ FnMLjôÁ$c MLjjÂMo+"Cy CLÓjGHlCL=cæ<j.
''²MLOqj'' PyGHÓjï¸¼ öGHQLï.
''MLjÿEoMLF|$cOqjFcïO~?''
''PoOqj.''
''¬MLkô! μ¥qTd¿ CLÓjGHl ÀNqjõ¸¨. FoFLj ¨=n¥hæM| Nqjj$q¸bÍ¿ï'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|. $q¨Nqj À£GSjëFLï ÔLGHlð<tj¸Á.
GHEníÂÄjEo+" ¬MLkôtj CLÓjGHl À£fS Nqjj$q¸bÍ¿ï Co¿JdOq ÔLkfS¸Á. ÔnÁ¿FL ¾^jæ, FLÆ»FL _^æÓj, ³¨á ³¨á ²öOq$c
×oMLl¿¸ÔLjŠJwtjFL ¥q+j", gHŠÚJwtjFL MnjjÿMLjj - − ¬MLkôtj MLkbÍMLF| ŠMLkOnë ¬Â Nqjj$q¸bÍO|¥h CnÓjGSj.
''Ä£j ¬FLïNqjõ ®¸CL CnPe÷Oo KnÎ=h¥h MnWc"O~! Fo ML¼áFLÁ JdJdtj O~bÍ¥yGS¸'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.
CLÓjGHl Í»ÜOq ÂÓ_<è NqjjMLÀ ¥qFLjKxMLjÓj ¼=h÷¸¼ ''Ä£jOnMLOqj? ¨=n¥hæM| Nqjj$q¸bÍO| ¬tjCo ¬FLïNqjõ ¥yGS¸, O~bÍ ¥yGS¸
Ä£jOqj ®¥qÚ¨¥h O~ML<¸ −QLáOqõ¸$c °¸Á'' ¬FLïÁ.
''³¸? JdJdtj ‚@~ ®¸=y÷ PoEc?''
''PoÍj. ¬OqíîO~öÀ JwÆ£}S ¥qÄ£jGRFLO| −IgHGSj FLj¸¼ ²MLOy ®F|rSð¥qæO| ML¼á ¬FLïNqjõÂ¢, JdJdtjÂ¢ ³.fS fHÓjÔLjŠOqMLjôFcïOqÂ
ÔnfHð ¥cOqjPy ²¥hÚ¸ÔLjŠÂ À£GSj¥nWc"<j. ®¸¥c À¿» O~PoÍj. _ÿjQc ³.fS. −IgHGSjPyFo ®¸¥c °FcïOoMnk'' ¬FLïÁ.
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O~öÀ μ¸=h$q¸^ MLOq‚ Nqjj$q¸bÍO| ³.fS. −IgHGSjPyFo °Fcï<j. CLFLj ¬¥qÚ< °¸<$c MLjÿEoMLF| ¥yGS¸ ²MLOyï GH¸JdOoMnk
¬FLjŠÂ O~¾Â MnÈ"IJwFLj ÔofS ¥qFLj¥yÚMLjFcï<j. ''− ML¼áFL JwÆ£}S °Eyõ»Â FLjMLlø ÔLkQcMc ¬MLkô!'' ¬¨$c<j − ¬MLkôtjÂ.
''PoÍj. ¬FLïNojõ ML¼á CLÓjGHlÀ£Qc<j. O~bÍ ÂöÍJwCy¸Á. ÂöÍJwCLjFLï EcÂï AKLj×cFL MoGSjŠÂ À£GSj¥nWc"<j. ³¸?''
¬¨»¸Á GSjÂ¢CL.
Nqjj$q¸bÍO| CLÓjGHl Í$qÜOo ÂÓjÔLjFcï<j. GHÁÂÄjadPy÷ O~¾ À¿» MLÔcá<j.
''PoÍj TdO|. ³.fS.¥é IJwF| ÔoQcFLj. ²ML¿¢ï GH¸GHPoÍj^. −NqjFL GSøO~×.õO~MLlCy ®¥qÚ¨¥h MLGSjëFcïOqj'' ÔnJdð<j O~¾.
''¬tjCo ¬FLïNqjõ, JdJdtj?'' ¬FLïÁ GSjÂ¢CL.
''¥q¸$cOqjGH<¥q¸¨'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.
Nqjj$q¸bÍO| MLk^ ÄÂfH¸ÔLj¥yŠ¸@~ PyGHÆ¥h GH¿$nÀë¸Á GSjÂ¢CL. On¸<j ÂÄjadÓPy ®¸=h MLjj¸Íj ¶ McF| −»¸Á. ³.fS
®F|rSð¥qæO| GSøO~×.õO~MLl ÿ@~Ä¨$c Á$cOqj.
''³Äj=h Nqjj$q¸bÍO| MLjÿEoMLF|Â¢, − GHfSfHÓ÷Â¢ FoFLj fHÆfH¸ÔL<MojÄj=h?'' ¬¨$c<j ³.fS.
CLFL¥h GSjÂ¢CL ÔnfHðFL ÄGRNqj¸ ÔnJdð<j Nqjj$q¸bÍO|. ®F|rSð¥qæOqk, ³.fS PyGHÆ¥h MnÈ" MLjÿEoMLF| AKcOqõÂ¢, GSjÂ¢CLÂ¢
öGHÇï¸ÔcOqj. ¥cÂ¢ ²ŠÚML ³Ä£j CnÆNqjPoÍj.
³.fS Mnjjÿ¸ ¥q¸ÁJwtj¸Á. FLjÍj=hÄ£jÁ ÔnMLj^ CLj<jÔLjŠ¸^k GSøO~×.õO~MLl Ä£jÍ ¥qGSjûMLjFcï<j. ''¥qÂ¢GS¸ ¶
¥cÂsSæ_jP| FLtjFc ®¥qÚ< ¥cGHPe °¸ÔLMLÍkí. ÿCLõ ×.¿»FL ®Ój÷ - FcÓj$o+" fHÓ÷ ÿ¸CLŠBhê ÔLkfS¸Á. Mc+"¥h öGHMLkÍ¸ °FLïÍÂ
Ä£j¥é CnÆNqkÆ. FoFLj ÔnJdðPe?'' ¬Fcï<j.
®F|rSð¥qæO| GSøO~×.õO~MLl ¥hŠÚOqjMLjFLPoÍj.
''McFy, ¥cOy ³ÍtjFcGSOo ²^j MnÈ"Á¤ ²MLOqtjFc ÔLkQcOoMnk ¯ öJd¸CcÓ Mc+"Â ¬¨» CnÓjGSj ¥yML<¸ MLj¸¼Á''
¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.
''Nqj}S Nqj}S ¥cÂMLø¸¨'' ¬Fcï<j ³.fS GSøO~×.õO~MLlCy.
O~¾, Nqjj$q¸bÍO|, ³.fS McF| Í»ÜOq ÂÓ_@~èOqj.
¬¸CLPy ³.fSÂ ÔLkfS ''MnjsS×| TdO|!'' ¬Fcï<j McF|Py ‚OqjáFLï MnÎO|Pn}S −GHOo^O|.
''±! Ä¸^jFcïFLj'' ³.fS ÄGSj$cÜ ÔnJdð<j.
''¥q¸ö=yP| OqkM|j ¿Jw¿æ¸$|''
''McF| IJwO| ¿gSÄ¸$|. McF| IJwO| ¿gSÄ¸$|'' ¬Fcï<j McF| −GHOo^O|.
''rSÎEcsH^¥h MLjj¸ÍjFLï ¼FLï ML¸CnFL GH¥qÚFL Â¢+j" PoÂ ¥cÓMLPy MLjÿEoMLF| ¬Fo ¬CLFLj GH¨ °Fcï<j.''
''$qj@| $c@|'' ¬Â ³.fS McF|Py¥h μ¥qÚ $q¸CLj MofS ''³.fS gSð¥h¸$|. ÄMLO~Ój ÔnGHlð'' ¬Â ¬¿Ôc<j.
''JvÍjíFLï ¬tjÍj$q¸^Ó¥h ¬¥qÚ< μ¥q MLjÂfR GH¨ °¸<^¸ JdÓjJwsS MLjÂfR μ¥q<j ÔLkQc<j. GSðßÿPoÍj^. CLÓ¥h En_ò
CL»Æ¸Í^. JwÆ£}S sSæGRF|¥h MnÈ" ÔnJdð<j. Mn¸^Fo rSÎEcsH^ ¨Ä×.F| JwÆ£GSjÓj −NqjÂï ×.FLOqP| −GSðöÀ¥h À£GSj¥nWc"Oqj. −NqjFL¥h
GHÁsUFLj ÂÄjadÓ ö¥hCLMoj GSðßÿ ML¼á¸Á. ÄjMLjôÆï ¥qÓjGSj¥yMcÓ¸^jFcï<j.''
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''−P|OnÎ=|! FoFLj ×.FLOqP| −GSðöÀ¥h Mn+jCLjFcïFLj'' ¬Â ö<tjML¿ï McF| TdæOqjæ ÔnNqjõMLjÂ ''Oq¸¨ Nqjj$q¸bÍO|'' ¬Â CLÓjGHl
Cn¿Ôc<j ³.fS.
''FoFLj Fc ¥cOqjPy MLTdëFLj'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.

8

Nqjj$q¸bÍO| CLFL ¥qFLûÆæ¸$| Oqk¸Py ¿McÆø¸$| Š¿¢áPy ‚OqjáFcï<j. ³.fS ®F| rSð¥qæO| GSøO~×.õO~MLl ¬CLÂ¥h ²ÍjOqj$c
‚OqjáFcïOqj. MLjÿEoMLF|Â ÔLkfS ¬¸CLŠ MLjj¸Eo ×.FLOqP| −GSðöÀ FLj¸¼ MLÔcáOqj.
O~öÀ μ¸=h$q¸^Š ²MLOy CLÓjGHl CL=cæOq^. MLjÿEoMLF| ®¸¥c ÂöÍJwPoÍj. CLÓjGHl ÀNqjõ$cFo ¥c¥i Â¥qÚO| PyGHÓ¥h GROqjæ
EyGHlŠÂ CyÓj KnÓjæ rH^jæŠFLï ¶ AKc¿¢ MLjÂfR `MLjÿEoMLF| $cOqk.. JdJdtj O~bÍÂ À£GSjŠÂ ³.fS ÄjMLjôÆï Mn¸^Fo −IgHGSj¥h
OqMLjôFcïOqj` ¬Fcï<j^. MLjÿEoMLF| O~bÍÂ ²CLjëŠÂ, CLÓjGHl MoGSj¥yMLjÂ AKcOqõ¥h ÔnfHð ¬CLÂCy MnÈ" ¥cOqj ²¥cÚ<j^. ¥cOqj TdæOqjæ
ÔofS ¥x¸CLÍkOq¸ MnWc"¥q −Jd<^. ³MLjtj¸ÍÂ MLjÿEoMLF| ¬¨»Co ×.Mc_j ÔnGHðPoÍj^ ¬CLFLj. ³Ey _OqjMLtjFL MLGSjëMLl À£GSjŠÂ
MLjÿEoMLF|Â CLÓÄ£jÍ _Ó¸$c ¥x=cæ<j^. Mn¸^Fo MLjÿEoMLF|¥h GSðßÿ Jwtj¸Á^. ¬¸Co! − CLO~øCL ³¸ ×.¿»¸Á¤ −GSðöÀPy
GSðßÿ MLÔoá¸CLMLOq‚ ¬CLÂ¥h CnÆNqjÍj^. O~bÍ ³MLjtj¸Ey CnÆNqjPoÍj. MLjÿEoMLF| ²¥hÚFL − ¥cOqj Fn¸_Oqj ¥cÂ¢, Moj¥| $cÂ¢
−NqjFLŠ CnÆNqjÍj. MLjÿEoMLF| ÔnfHðFL ÄGRNqkÓj ®Ä.
''MLjÿEoMLF|Â ¥x=hæ − CLkMLjj Í$qÜOq GH@ofS¸Á¤, O~bÍÂ ²CLjëŠJwtj¸Á¤ ÿ¸CLŠ@oFc?'' ¬¨$c<j ³.fS.
''¬¸ÍjPy GS¸Eoÿ¸ PoÍj. O~bÍ ¬CLÂï ÔLkfS¸Á. CLFLÂ ÔLkfS¸ÍÂ CnÓjGSj ¬CLÂ¥h. ¬¸Íj¥é ²CLjëŠ JwNqk<j.''
''¬tjCo O~bÍÂ?'' ¬¨$c<j O~¾.
''³Mnk! O~bÍ ¬¸CL ¼FLïfHÓ÷Â ÔL¸sHTdë@~? ÔL¸sHMc<tjCo MLkbÍMLF|Â ¥x=hæ Mn+jCLjFLïGHlð<j − fHÓ÷Â GSjÓAKL¸$c ÔL¸fH
°¸<MLÔLjá$c?'' ¬Â On¸<j ÂÄjadÓj −Py¼¸¼ ''MLjFL¸ MLkbÍMLF| ®¸=y÷ °FLïGHlð<j FoFLj O~bÍÂ ²CLjëŠÂ MLk=c÷<jCLj¸<$c
_Nqj^ Ôo¿FL ×.FL¸Py ÿ¸CLŠ<j ÂÓ_¨ ÔLkfS °¸@~Æ. O~bÍ FLj¸¼ CLFL −FLMcÓj CnÓjGSjŠ¸=cMojMnkFLÂ ÂFLïO~öCo O~bÍÂ
²CLjëŠJwNqk<j'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.
''²MLOqtjFLÁ¤ CnÆNqj@~Â¥é¸? CnÓjGSkëFo °¸Á$c. ÇMLO~¸ IJw=yÓj À£GSjŠÂ O~bÍ¥h ÔLkfH¸ÔL@~Â¥h Ä£jOqj MnWo"^GHð=h¥h
O~bÍ PoÍj$c'' ¬Fcï<j ®F|rSð¥qæO|.
Nqjj$q¸bÍO| CLÓÄÁÆ¸Ôc<j. ''²öOqÂ $qjOqjë °FLï °CLëO~Ój GH¸fHFL MLjÂsR ÿ¸CLŠ<j ´FL^÷tjCo ÇMLO~¸ ÿ¸CLŠ<j
¥cÍj'' ¬Fcï<j.
¬¸ÍOqk Nqjj$q¸bÍO|Â −QLáOqõ¸Cy ÔLkQcOqj. ''¬EoÄj=h?'' ¬¨$c<j ³.fS.
''ÇMLO~¸ ×nÎÓj FLj¸¼ CLfHð¸ÔLjŠÂ FcÓj$qjOy¾Ó ö¥hCLMoj _Nqj=h¥h MLÔcá<j. AKLj×.¸$qO~MLl¥i, MLkbÍMLF|¥i EcEcGHl
FnÓOy¾ÓFLj¸Ôi − °CLëO~Ój MLGSjëFcïtj.''
''ÇMLO~Moj ®¸¥nML¿ ÔoCLFnÎFc O~tj¸Ôc@oMnk'' ¬Fcï<j O~¾.
''×nÎÓjPy °¸<$cFc? ¬GS¸AKLML¸ ¥cÍj ¥cÂ¢ ÇMLO~Moj ÿ¸CLŠ<j ¬tjFL^÷tjCo O~bÍÂ ²CLjëŠ JwMLÓfSFL ¬MLGSOq¸
³MLjj¸Á?'' ¬¨$c<j Nqjj$q¸bÍO|.
''¬CLÂ IJw=y ÔLkfS − ¼FLï fHÓ÷ $qjOqjëGH^æŠ¸@~'' ¬Fcï<j ®F|rSð¥qæO|.
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''$qjOqjëGH¨CoFo¸ - ÇMLO~Moj ÿ¸CLŠ<j ¬tjCo MLkbÍMLF|¥i, ¬CLÂ¥i, AKLj×.¸$qO~MLl¥i °FLï GS¸_¸bEcÂï _=hæ ¬CLÂï MLjFL¸
²Pe$qk ¬FLjMLkÂTdëMLjÂ CnÆGSj¸@~Æ. ¬¸Co¥c¥q ×nÎÓjFLj¸¼ Jd¿Jwtj ML¼áFL MLjÂfR ¥qFLj¥q CLFL¥yGS¸ JwÆ£GSjÓj
MnCLjŠCLj¸=cOqÂ¢ CnÓjGSj ¬CLÂ¥h. MLkbÍMLF| Â ÿCLõÔofS¸Á CLFLÂ CnÆNqjŠ¸@~ EcÔL<¸Py ¬Oqíî¸ ³MLjj¸Á?'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.
''¬tjCo Ä£j ¬bÃöJdNqj¸ ³Äj=h?'' ¬¨$c<j ³.fS.
''®¸¥c ³ ¬bÃöJdNqkÂ¥i O~PoÍj. ¬Â¢ï ¬FLjMLkFcPo'' ¬Â Nqjj$q¸bÍO| ¬¸^k °¸<$c =nÆIJwF| Mnk»¸Á. ''VPy÷
Nqjj$q¸bÍO| gSð¥h¸$|'' ¬Fcï<j.
''$qj@| Nqjj$q¸bÍO| Ä£jOqj ¬FLMLGSOq¸$c [¸$cOqj GH<¥q¸¨ O~bÍ XoMLj¸$c °¸Á.''
''²MLOqj FLjMLlø?'' ¬¨$c<j Nqjj$q¸bÍO|.
''Fc sHOqj ÔnGHðMLj¸=cO~'' ¬Â FLÄø ¿^tjOqjè JwÆ£GSj GSkGH¿¸=n¸@n¸=|Â ÿCLõÔofSFL MLjÂfRÂ. Ä£jOqj O~bÍÂ ²CLjëŠÂ
MLk=c÷<<¸ _Nqj^ °FLï ×.FL¸Py ÂÓ_¨ ÔLkQcFLj. ¬¸Íj¥é O~bÍÂ À£GSj¥nWc"FLj.''
''²¥qÚ¨¥h?'' ¬¨$c<j Nqjj$q¸bÍO|.
¬MLCLÓFLj¸¼ MLjÈ¢" FLMLlø ÄFLGH¨¸Á. ''Td¿¢! ¼OqjFcMLk ÔnGHðPoFLj. O~bÍ¥h ²^jML¸=h VÂ¢ ¥qÓ$qÍj ¬Â Ä£jŠ bEnÎOqõ¸
ÔnGHð@~Â¥h IJwF| ÔoQcFLj. JdGH¸ − fHÓ÷ CLÆ÷ $qj¸@n _ÍíÓNojõ^^j÷ ³<jGSkë °¸^j¸Á. −Mnj¥h ¯ ÄGRNqj¸ ÔnGHð¸¨.''
''− ¼FLï fHÓ÷ ÂFLjï ²Pe $qjOqjëGH<jCLj¸Á? ²¸ÍjŠ AKLNqjGH@~èMLl?'' ¬¨$c<j Nqjj$q¸bÍO|.
''− öGHMLkÍ¸ °FLïÁ ¥qFLj¥é À£GSj¥nWc"FLj. ¯ ¥éGSjPy¥h Ä£jOqj öGHMoÇ¸ÔL¥qJwtjFL^÷tjCo O~bÍÂ ²CLjë¥nWo"McBhê¥cFLj.
MLjOx¥qTd¿ ÔnGHlCLjFcïFLj. AKLNqjGH<MLÍjí. O~bÍ −<jŠ¸=y¸Á. _Po ¬Ó÷¿fHÓ÷. ÀNqjõ$c MLk=c÷<jCLj¸Á. Â¢+j" JvNqjõ<¸, _^æÓj
MoNqj<¸ MnjjÍÓtjFL GHFLjÓj FcŠ ¥qGRæ¸$c °Fcïtj. ®¸=y÷ −<Mc+j" PoOqj. ²MLOqïtjFc À£GSjŠO~McÆ O~bÍÂ ÔLkGSjŠFo¸ÍjŠ''
¬Â =nÆIJwFLj ¥q=| ÔoQc<j ¬CLFLj.
Nqjj$q¸bÍO| ‚@~ ¿gSMLO| rH=oæQc<j.
''²MLOqj?'' ¬¨$c<j ³.fS.
''ÿ¸CLŠ<j'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.
''³MLj¸^jFcï<j?''
Nqjj$q¸bÍO| ÔnJdð<j. ''Mc¨¥h ²¸CL bEnÎOqõ¸. Ä£jOqj McBhê GS¸AKcGR*Py °¸¼ MLkŠ GS¸×å ÔosSë'' ¬Â ³.fS ¬¸^k¸<$c
''¬¸CL CnÆÄMLkÆFLMc<j ¥c<j. Ä£jOqj − =nÆIJwF| _kC|¥h MnWo"^GHð=h¥h ¬¥qÚ< °¸<<j'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.
''®¸CL¥i Mc<j Ä£jŠ ²¸ÍjŠ =nÆIJwF| ÔoQc<j? KnÁ¿¸Ôc@~?'' ¬¨$c<j ³.fS.
''PoÍj. O~bÍ XoMLj¸$c °¸ÍÂ CnÆNqjGHOqÔL@~Â¥h''
''FLMLjjôCLjFcïO~!''
''FLMLjô¥qJwML@~Â¥h ¥cOq*¸ ¥qÂfH¸ÔL<¸PoÍj'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.

9

''ÍNqjÔofS GSj¸ÍOq¸ ÿCLõ¥éGSj Kc$c ×cåGH¥q¸ ÔoGSj¥y¸¨. ¯ ²öOqÂ $qjOqjë °FLï °CLëO~Ó¥i, ¬CLÂ¥i ³MnjÎFc GS¸_¸bÍ¸
°¸Ec'' ¬¨$c<j Nqjj$q¸bÍO| AKLj×.¸$qO~MLlÂ ¥qFLjKxMLjÓj MLjj¨¼.
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''O~öÀ @nÎ¿¢ À£fS ÔLÁMcFLj. FcŠ CnÆfSFL¸CLMLOq‚ − ¥éGSjPy öGHCoõ¥qCL ³Ä£j PoÍj. ÇMLO~¸ Ä£jÍ TdXLõ¸ ÔcPe °¸Á.
À¥qMLj¥qÓj rH=hæFL ¥éGSj ¥cÍj. À£Oqjð ÔnGHð@~Â¥h ¬=oæ ¥qGRæGH<MLÓfSFL ¬MLGSOq¸ Po¥qJwtj¸Á'' ¬Fcï<j AKLj×.¸$qO~MLl.
''¥éGSj ÄÔcOq* ×.Oqj$qjCLk¸<$cFy, ÄÔcOq* ¬tjFL CLO~øCL ÄjÄjôÆï ¥yOqjæPy - KnÍ¿¸Ôc@~?'' ¬¨$c<j Nqjj$q¸bÍO|.
''PoÍj'' ¬Fcï<j AKLj×.¸$qO~MLl. ¬tjÍjÂÄjadÓ CLO~øCL ''³Äj=h −Py¼GSjëFcïOqj?'' ¬¨$c<j Nqjj$q¸bÍ¿ï.
''ÇMLO~¸ GS¿$c ¯ GSMLjNqj¸Py ×nÎÓjFLj¸¼ Jd¿JwML<¸, MLkbÍMLF| ÿCLõ ¥éMLÓ¸ ¥c¥qCcÈ¢NqkPo On¸¨¸=h¥i GS¸_¸bÍ¸
°FLïEc ¬Â −Py¼GSjëFcïFLj. ''
''³Ey GS¸_¸bÍ¸ °¸¨MLl¸^j¸Á. ÿCLõ ÔnNqjõ_¨FL − JwÆ£GSj GSkGH¿¸=n¸@n¸^j¥i Fc‚ GS¸_¸bÍ¸ ÇMLO~¸ ¥éGSjPy
MLköCLMoj$c! MLk ®Íí¿¥i ²öOqÂ $qjOqjëMLlFLï °CLëO~Ój MLÔcátj'' ¬Fcï<j AKLj×.¸$qO~MLl.
''Ä£jŠ ML¼áFL^j÷ ¬Pe=h ²öOqÂ $qjOqjë °CLëO~Ój ®¸¥c ²¸CLMLj¸Á¥h MLÔcáNnk GHöÀ¥qPy÷ öGH¥q^FL ¬¸ÍOqk ÔLÁÄFL CLO~øCL
¥cÂ¢ CnÆsS ¬ML¥cQL¸PoEc ²¸CL −Py¼¸¼Fc FcŠ μ¥q ÄGRNqj¸ ¬Oqíî¸ ¥cML<¸PoÍj. MLkbÍMLF|Â ÿCLõÔofSFL MLjÂfR ²öOqÂ $qjOqjëFLj
¥c»CL¸ MLkbÍMLF| ÔoÀPy ²¸ÍjŠ °¸Ôc<j? CLFL ÿCLõÔoQcFLÂ ¬¸Í¿¥i CnÆsS^jæ Ä½=h¸$| ¥cOqjèPe ¥c»CL¸ ²¸ÍjŠ rH=cæ<j?''
¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.
''TdO|! ÿCLõÔnNqjõ_<è GSMLjNqj¸Py MLkbÍMLF| ÔoÀPy − ¥c»CL¸ °FLïEoMnk!'' ¬Fcï<j O~¾.
''¬¸=o, − ¥c»CL¸ −Mo+ JwGRjæPy ML¼á °¸@~Æ. EcÂï ÔoÀPy GH^jæŠÂ ÔLkGSjë¸<$c GS¿$c GSMLjNqj¸Py ÿ¸CLŠ<j
ML¼á ÿCLõÔoQc<Â ¬FLj¥yMcÆ. ¬Á MLj¿¢ ¥c¥qCcÈ¢Nqj¸$c °FLïÁ ¥qÍk O~¾e. ²öOqÂ$qjOqjë ¥c»CcÓj GH¸GHlCLjFLï MLjÂsR ÿCLõ
ÔoQc<Â ¬¸Í¿¥i CnÆsS¸ÍjŠ ÿ¸CLŠ<j ¥cMLÆsSë − ¥c»CL¸ MLkbÍMLF| ÔoÀPy rH=cæ<j.''
''²¸ÍjŠ? − öGHÔcOq¸ EoÂ¥h?'' ¬¨$c<j AKLj×.¸$qO~MLl.
''− ²öOqÂ $qjOqjë ¥c»CcÓj ML¼áFLMc+j" AKLNqjGH<=cÂ¥h, ÂOq÷XLõ¸ ÔnNqjõŠ¸@~ °¸<=cÂ¥h.''
AKLj×.¸$qO~MLl FLÄø ''Ä¼öCL¸$c °¸Á. ÿCLõ ÔnNqjõÍÓjÔLjŠFLïGHlð<j ÿCLõÔnNqjõŠ¸@~ MLjj¸Íj ¯ KnÁ¿¸GHl °CLëO~Ój
EoÂ¥h GH¸GHlCc<j? rHÎ$c − KnÍ¿¸GHl °CLëO~Ój ²MLOqk ÂOq÷XLõ¸ ÔnNqjõŠ¸@~ MLkbÍM|Â ÿCLõÔofS ¶ ²öOqÂ $qjOqjë ¥c»CL¸ ¬CLÂ
ÔoÀPy rH=cæ<j. Äj$qCc Mc+"¸Cc ×cö$qCLëGH<Oqk?'' ¬¨$c<j.
''¬Eo FoFLk −Py¼GSjëFcïFLj. ¬Oqíî¸ ¥cŠ¸@~ °¸Á. ²öOqÂ$qjOqjë °CLëO~Ój GH¸GH<¸Py ¬Oqíî¸ CnÓjTwë¸Á. CLFLj ÿCLõ
ÔnNqjõÍÓÔLjŠFLïMc+j" AKLNqjGH¨ XyAKLGH¨, KcbÍGH@~ÓÂ ÿ¸CLŠ¨ °EoíQL¸ ¬tjMLl¸<MLÔLjá. ¥cÂ¢ ÿCLõÔofSFL CLO~øCL QLML¸ ÔoÀPy
²¸ÍjŠ ²öOqÂ $qjOqjë ¥c»CL¸ rH=cæ@y CnÆNqj<¸ PoÍj'' Nqjj$q¸bÍO| ¬¸^j¸<$c ML¸^MLjÂfR FcO~Nqj* ML¼á ö<tjMLO| MLÔcá<Â
ÔnJdð<j.
''ö<tjMLO~! ³Äj=h GHÍô O~PoÍk?'' ¬¨$c<j AKLj×.¸$qO~MLl.
''PoÍ¸© ö<tjML¿ï fHÓMLFc?''
''±†! fHÓj'' ¬Fcï<j AKLj×.¸$qO~MLl.
×.¸ŠCLk ö<tjMLO| $qÁPy¥h ML¼á ''¥cPo½¡¥h MnWc"FL¸©. ¬MLkôtj$cOqj ¥cPo½¡Py PoOqj'' ¬Fcï<j.
''¥cPo½¡Py PoEc? ²¥qÚ¨¥h MnÈ"¸Á?'' ¬¨$c<j AKLj×.¸$qO~MLl.
''CnÆNqjÍ¸©? ²MLOqï¨»Fc ÔnGHðPoÍ¸©''
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''¥cPo½¡PyFo °FLïEoMnk GS¿$c ÔLkQcMc?''
''ÔLkQcFL¸© ¬Oq$q¸^ ¥cÔLjŠFcïFLj. Ä£jŠ ÔnGHð@~Â¥h MLÔcáFLj.''
AKLj×.¸$qO~MLl −PyÔLFLPy GH@~è<j. ''FcCy ÔnGHðŠ¸@~ ²¥qÚ¨¥i Mn+"Eo. ²¥qÚ¨¥h MnÈ"MLl¸^j¸Á!?'' rHÎ¥h ¬Fcï@o¥cÂ¢ −ÍjO~í
¬CLÂ Mnjjÿ¸Py GSðGRæ¸$c ¥qFLGH<jCy¸Á.
''×cö$qCLë$c °¸<MLjÂ ÔnJdðFLj'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.
AKLj×.¸$qO~MLl Po¼ GHÔcOqj÷ öJdOq¸bÃ¸Ôc<j. ''³¸ ÔnNqjõFLj? Mnjj¸¨CLFL¸. ¯ ³<j ÔLÍjMLl MLÍjí ¬¸=o Ä¸=o$c. Pe
¥cPo½¡Py Ôo¿¸Á. _ÿjQc ³ sSïfUCLjO~Æ¸=h¥y MnÈ" °¸<MLÔLjá?'' ¬Fcï<j.
− MLk^Ój ¬¸^j¸<$cFo =nÆIJwF| Mnk»¸Á. ¿gSMLO| À£GSjŠÂ ''VPy÷ Nqj}S. fHÓjTdëFLj¸<¸¨.'' ¬Â Nqjj$q¸bÍ¿ï ÔLkfS
''Ä£j ¥yGS¸'' ¬Fcï<j.
Nqjj$q¸bÍO| ¿gSMLOq À£GSjŠÂ ''VPy÷ Nqjj$q¸bÍO| gSð¥h¸$|'' ¬Fcï<j. Mn¸^Fo Nqjj$q¸bÍO| Mnjjÿ¸ MLk¿Jwtj¸Á. rHÁMLjÓj
Ã»¸Ôc<j. ¥q+j" ¼=h÷¸Ôc<j ''−! ÔnGHð¸¨'' ¬Fcï<j.
¬MLCLÓ FLj¸¼ FLMLlø ÄÂfH¸¼¸Á. ''O~bÍ¥h Â¢+j" JwsS¸ÍjŠ, _^æÓj MosS¸ÍjŠ, −¨¸Ôo¸ÍjŠ ®¸=y÷ −<MLjÂfR
°¸ÍFcïFLj$c ®Mc+ À£GSjŠMLÔcáFLj'' ¬Fcï<j.
''− ÄGRNqj¸ FcŠ ÔnGHð<¸ EoÂ¥h?'' ¬¨$c<j Nqjj$q¸bÍO|.
''O~bÍ $qj¿¸¼ Ä£jOqk, − fHÓ÷ CLÆ÷CL¸ö<jÓj Kn¸$qGH<Š¸@~ - GHÍôöfHNqj ³MnjÎ¸ÍÂ, AKLj×.¸$qO~MLl$cOqj ¥q¸$cOqjGH<Š¸@~!
GHÍôöfHNqj O~bÍ¥h Â¢+j" JwfS¸Á. ¬GHlð@o ¥xCLë$pFLj Cx¨»¸Á'' ¬Fcï<j ¬MLCLÓFLj¸¼.
''¬¸CoFc, ®¸¥éMnjÎFc ÔnGHlCcMc?'' ¬¨$c<j Nqjj$q¸bÍO|.
''O~bÍ¥h ¥cÂ¢, GHÍôöfHNqj¥h ¥cÂ¢ ²^jML¸=h VÂ¢ ×.Oq$qÍj. Mc+"Ä£jÍ Fc¥n^jML¸=h EoøGRMLjk PoÍj. Po¥qJwCo FoFLj ÿCLõ
ÔnNqjõÍÓÔLjŠFLï Mc+"Â Ä£jOqj ¥cÍj¥qEc − AKL$qML¸CLj<j ‚@~ OqXh¸ÔLPo<j. Ä£jOqj ¬FLMLGSOq¸$c öQLMLjGH<jCLjFcïOqj.''
''¬¸CL ¬ÿ¸¥cOq¸ GHÂ¥hO~Íj. CL»FL ¥q^jæÁ=cæÓj ÔosSë Ä£jOqj ²Pe VÂ ÔnNqjõ$qÓj$qjCcOqj?''
''FoFnMLOy CnÆsSë ¥q^jæÁ=cæÓj ÔnNqjõMLÔLjá. CnÆNqjÍj$c ®GHlð<GHlð@o'' ¬Â =nÆIJwF| rH=oæQc<j.
Nqjj$q¸bÍO| ÔoÀ $q¨NqkOq¸ ÔLkGSjŠFcï<j. GS¿$c MLjk<j ÂÄjadÓj MLköCL¸ MLk=c÷@~<j. O~¾EcøO~ =nÆIJwF| ¥cP|
²¥qÚBhê¸¼ MLGSjëFLïÁ¤ ¥qFLjŠÚÂ GH^jæŠFo¸ÍjŠ ¬ML¥cQL¸ ®MLøÍÓÔLj¥yPoÍj ÿ¸CLŠ<j. AKLj×.¸$qO~MLl¥h =nÆIJwF| GS¸AKcGR* ÄMLO~Ój
ÔnJdð<j Nqjj$q¸bÍO|.
''$qj@| $c@| ®¸¥é¸ ÔoTdëMLjj!?'' ¬Â AKLj×.¸$qO~MLl MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ ÔLÀ¥hÓ_@~è<j.
''AKLj×.¸$qO~MLl$cOqj ¬¸CL Â¢OqfS¸ÔL¥q¸¨. GHÍô¥h ¥cÂ¢, O~bÍ¥h ¥cÂ¢ ³Ä£j VÂ ¥qÓ$qÍFo Fc FLMLjô¥q¸. μ¥q ÄGRNqj¸
×cåGH¥qMLjj¸ÔLj¥y¸¨. ²^jML¸=h GH¿fSìCLjPy÷FLk Ä£jOqj ¯ ®¸=y÷¸¼ _Nqj=h¥h Mn+"‚<Íj. ÔcPe ×cö$qCLë$c °¸@~Æ. ®¸¥x¥q
ÄGRNqj¸. ÿ¸CLŠ<j Ä£jŠ =nÆIJwF| ÔnNqjõMLÔLjá, CLFLj ÔnfHðFL Ôy=h¥h ÄjMLjôÆï μ¸=h$c OqMLjôFLMLÔLjá.
¬CLFLj ÔnfHðFL^j÷ ÔnNqjõ¥qJwCo GHÍôöfHNqj¥h −GHÍ ¥qÓj$qjCLj¸ÍÂ KnÁ¿¸ÔLMLÔLjá. Ä£jOqj KnÁ¿Jw¥q¸¨. Ä£jOqj ¬CLÂ¥h
¼¥qÚFL¸CL ¥cÓMLjk GHÍô öfHNqj GSjOqXhCL¸$c °¸^j¸Á. ÿ¸CLŠ¨ Í$qÜ¿ï¸¼ Ä£j¥éEnÎFc ¥q_jOqjMLsSë Mn¸^Fo FcŠ CnÆNqjÔnNqjõ¸¨''
¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.
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AKLj×.¸$qO~MLl CLÓ −<¸Ôc<j.
''Fc rUÔLá¿¥q Ä£jOqj ÂOq÷XLõ¸ ÔosSë CLO~øCL FoFLj ¥cÂ MLjOnMLOqj ¥cÂ¢ Ä£jŠ ³Ä£j GSVNqj¸ ÔnNqjõPoOqj'' ¬Fcï<j Nqjj$q¸bÍO|.
''×cåGH¥qMLjj¸ÔLjŠ¸=cFLj.''
MLjÈ¢" =nÆIJwF| $q*$q* Mnk»¸Á. AKLj×.¸$qO~MLl öCLjÈ"GH@~è<j. AKLNqj¸$c ÔLkQc<j =nÆIJwF| MoGHl. Nqjj$q¸bÍO| ¿gSMLO|
¬¸ÍjŠÂ ''Nqj}S! −.. FoFo MLGSjëFcïFLj'' ¬Â ¿gSMLO| rH=oæfS ''³.fS −IgHGSj¥h MnWc"Æ. MLjOnML¿¥y ²öOqÂ $qjOqjë °CLëO~Ój MLÔcáNqj^''
¬Fcï<j.
PPP
ఏ.సి. ఆఫీసు గదిలో ఇనెస్ప్కట్ర సవ్రాజయ్రావు, పబిల్క పార్సికూయ్టర గోవిందసావ్మి కూరుచ్నునాన్రు.
"రండి యుగంధర! గోవిందసావ్మి గారు మీకు పరిచయం ఉనాన్రుగా!" అనాన్డు ఏ.సి.
"లేకేం! ఈయనకీ ఎరర్నిగురుత్ ఉతత్రాలు వచాచ్యా!"
"అవును. నాకు మొదటి ఉతత్రం నెలరోజుల కిర్తం వచిచ్ంది. ఈ బెదిరింపు ఉతత్రాలు నాకు అలవాటయిపోయాయి. ఖాతరు
చెయయ్ను. వారం వారం ఓ ఉతత్రం వసూత్ వచిచ్ంది. నినన్ కూడా ఒకటి వచిచ్ంది. ఇవిగో!" అని బలల్మీద ఉనన్ కవరల్ని చూపించాడు
గోవిందసావ్మి. కవరల్ని తీసుకుని వాటిలో వునన్ కాగితాలు ఒకొక్కక్టి బయటికి లాగి యుగంధర చూశాడు. భుజంగరావుకీ, చనిపోయిన
మాధవన కీ, వచిచ్నటువంటి కాగితాలే. ముందు వచిచ్న ఉతత్రాలోల్ చినన్గా ఉనన్ ఎరర్ని ఎకస్ గురుత్లు పోనుపోను పెదద్వి అయాయి.
"ఈ ఉతత్రాలు ఎవరు పంపిసుత్నాన్రో మీకెవరిమీదనైనా అనుమానం ఉందా?" అడిగాడు యుగంధర.
గోవిందసావ్మి నవివ్ "లేదు" అనాన్డు.
"రిటయిరడ్ జడిజ్ భుజంగరావు గారు, పోలీస సూపరింటెంట మాధవన, మీరూ కలిసి పనిచేసిన కేసు యేదయినా జాఞ్పకం ఉనన్దా?"
"భుజంగరావు గారి కోరుట్లో చాలా కేసులు పార్సికూయ్ట చేశాను. మాధవన, నేనూ కలిసి పని చేసిన కేసులు రెండే. ఒకటి దొంగనోటల్
కేసు. ఇంకొకటి సుందరం హతయ్ కేసు. శివరాం అనే అతనిన్ విచారించి శిక్ష వేశారు" అనాన్డు పార్సికూయ్టర.
"మళీళ్ శివరాం!" అనాన్డు యుగంధర.
"అవును. శివరాం! ఆ జైలు అధికారులు అంత అజాగర్తత్గా ఉండటం ఏమిటి! అందులోనూ జీవిత శిక్ష అనుభవించవలసినవాడి
విషయంలో" అనాన్డు ఏ.సి.
"శివరాం ఎటాల్ తపిప్ంచుకునన్దీ వివరాలు ఏమయినా తెలిశాయా?" అడిగాడు యుగంధర.
"జైలులో తన గదిలోంచి బయిటికి వచిచ్ కాపలా ఉనన్ వారడ్ర ని తలమీద కొటిట్ ఒక మూల పడేసి, అతని బటట్లు తను వేసుకుని
జైలులోంచి బయిటికి వెళాళ్డు. అంతే! ఆ తరావ్త అతను యేమయిందీ, ఎటు వెళిల్ందీ ఎవరికీ తెలియలేదు. రైలు సేట్షనులో, బసుస్ సాట్ండులో
టాకీస్ల వాళళ్నీ అడిగి చూశారు. శివరాం ఎటు వెళిల్ందీ పతాత్ లేదు."
పదమ్పిర్య గురించి యుగంధర ఏ.సి.కి చెపాప్డు.
"వాటీజ దిస! వీడెవడో మాంతిర్కుడిలా ఉనాన్డు. నాకెందుకు వెంటనే రిపోరుట్ చెయయ్లేదు? లా కాలేజీలో విచారిసేత్ యేమయినా
తెలిసేదేమో! ఇనెస్ప్కట్ర మీరు వెంటనే వెళళ్ండి" అనాన్డు ఏ.సి.
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"యస సార!" అని ఇనెస్ప్కట్ర సవ్రాజయ్రావు వెళిళ్పోయాడు.
"అతని గురించి లా కాలేజీలో యేమీ తెలుసుత్ందనుకోను. చాలా జాగర్తత్గా చేసునాన్డు యీ పనులు. ఇనెస్ప్కట్ర కి వృథాశర్మ"

అనాన్డు యుగంధర.
"అయితే మనం ఏం చేదాద్ం? గోళుళ్ గిలుల్కుంటూ కూరుచ్నుండాలా! ఈ నగరంలో లా అండ ఆరడ్ర అనేది లేకుండా వాడెవడో తనకి
ఇషట్ంలేని వాళళ్ని హతమారిచ్, యిషట్మయిన వాళళ్ని ఎతుత్కుపోతూ ఉంటే మనం నక్షతార్లు లెఖఖ్ పెడుతూ కూరోచ్వాలా?" అడిగాడు ఏ.సి.
యుగంధర జవాబు చెపప్లేదు. పార్సికూయ్టర గోవిందసావ్మి చినన్గా దగిగ్ "ననేన్ం చెయయ్మంటారు?" అడిగాడు. యుగంధర ఏమీ
చెపప్కముందే ఏ.సి. చెపాప్డు:
" నేను యిక ఏ మాతర్ం తాతాస్రం చెయయ్దలుచుకోలేదు. రాతిర్ంబగళుళ్ మీ యింటికి మఫీట్లో ఉనన్ సాయుధ కానిసేట్బులస్ ని కాపలా
ఉంచుతాను. భుజంగరావు గారింటికీ అంతే. మీరెకక్డికి వెళిళ్నా మీ కూడా ఇదద్రు ఉంటారు."
గోవిందసావ్మి చినన్గా నవివ్ "నేను యెకక్డికి యెపుప్డెళేళ్దీ ఆఫీసుకి రిపోరుట్ చెయాయ్లా?" అడిగాడు.
ఏ.సి. తల ఊపాడు.
"మీ ఒకక్రి విషయమే కాదు. మీ ఇంటోల్ వాళళ్ విషయంలో కూడా తగిన జాగర్తత్ తీసుకోవాలి. పదమ్పిర్య విషయం జాఞ్పకం
ఉంచుకోండి!" అనాన్డు యుగంధర.
యుగంధర ఆ మాట చెపిప్న తరావ్త గోవిందసావ్మి మొహం పాలిపోయింది.
"కాలేజీలకి వెళుతునన్ పిలల్లు!" అనాన్డు.
"తగిన కటుట్దిటాట్లు చెయాయ్లి" చెపాప్డు యుగంధర.
"ఆల రైట!" అని "ఆ శివరాంని పటుట్కునేందుకు పర్యతన్ం చేసుత్నాన్రా?" అడిగాడు పార్సికూయ్టర.
"పర్యతాన్లా! డిపారుట్మెంటు అంతా అదే విషయం చూసుత్నాన్రు. రాషట్రంలో పోలీసు సిబబ్ంది అంతా వెయియ్ కళళ్తో
కనిపెడుతునాన్రు. హోటళుళ్, రైలు సేట్షనుల్, సినిమా హాలుస్, నలుగురు కలుసుకునే పర్తిచోటా శివరాం ఫోటోలు అతికించాము. పర్తి పోలీస
కానిసేట్బుల జేబులో శివరాం ఫోటోలునాన్యి. రెండు వేల రూపాయల బహుమానం పర్కటించాము. పోలీసు ఉదోయ్గి అయినాసరే
బహుమానం ఇసాత్మనాన్ము."
"అయితే ఆ శివరాం ఎకుక్వకాలం తపిప్ంచుకు తిరగలేడు"అనాన్డు గోవిందసావ్మి.
11
డిటెకిట్వ యుగంధర తన కనస్లిట్ంగ రూంలో సిగిరెట తరావ్త సిగిరెట తాగుతూ పచారుల్ చేసుత్నాన్డు. చాలా ధీరఘ్ంగా ఆలోచిసుత్నాన్డని
రాజుకి తెలుసు. అందుకే పలకరించకుండా మౌనంగా కూరుచ్నాన్డు.
ఎరర్ని గురుత్ ఉనన్ బెదిరింపు ఉతత్రాలు తమకు వచాచ్యి అంటూ పోలీస కమీషనర ఆఫీసుకి మరొక నలుగురు వచాచ్రు ఆ వేళ
సాయంతార్నికి. ఒకరు రిటైరడ్ పోలీస డాకట్ర మహితా. రెండో మనిషి పోలీస డిపారెట్మ్ంటులో ఇంకా సరీవ్సులో ఉండి రెండు నెలల నించీ శెలవు
మీద ఉనన్ వేలిముదర్ల నిపుణుడు సుభాన సింగ. మూడో అతను బీటు కానిసేట్బుల వరదయయ్. ఓ హతయ్ కేసులో పర్తయ్క్ష సాకిష్గా సాక్షయ్ం ఇచిచ్న
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వై.ఎస.మణి అనే యువకుడు నాలుగో మనిషి. ఆ నలుగురికీ సుందరం హతయ్ కేసుతో ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు. ఆ పర్తయ్క్ష సాకిష్ మణి
ఇంకేదో హతయ్ కేసులో సాక్షయ్ం ఇచాచ్డు.
"రాజూ! ఈ కేసులో నీ అభిపార్యం ఏమిటి?" అడిగాడు యుగంధర.
"నాకేమీ అరథ్ం కాకుండా ఉంది సార! శివరాం కేసుతో ఎటువంటి సంబంధమూ లేనివాళళ్కి కూడా ఎరర్నిగురుత్ ఉతత్రాలు వచాచ్యి.
కనుక ఈ ఉతత్రాలు శివరామో, అతని తరపున మరెవరో పంపించారని అనుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా ఉనన్ది" అనాన్డు రాజు.
"ఆ విషయమే నేనూ ఆలోచిసుత్నాన్ను. శివరాంకీ, ఈ ఎరర్నిగురుత్ ఉతత్రాలకీ సంబంధమే లేదా? అయితే మాధవన హతయ్కి నాలుగు
రోజుల కిర్తం శివరాం జైలులోంచి ఎందుకు తపిప్ంచుకునాన్డు? భుజంగరావుకీ, మాధవన కీ, గోవిందసావ్మికీ శివరాం కేసుతో సంబంధం
ఉండడం విషయం యేమిటి? అది కాకతాళీయమా? వీళళ్ందరీన్ హతయ్ చేసాత్నని ఎవరో బెదిరించడానికీ, హతయ్ చెయయ్డానికి
పర్యతిన్ంచడానికీ మనకి తెలియని కారణం యేదో ఉనన్దా? అంటే యేదో విధంగా వీళళ్ందరికీ సంబంధం ఉండాలి కదా?" అనాన్డు
యుగంధర.
"అవును. కిర్మినల కేసులతో వీళళ్కి సంబంధం ఉండి ఉండాలి అని వాళళ్ వృతిత్ని బటిట్ తెలుసూత్నే ఉందిగా! ఆ పర్తయ్క్ష సాకిష్ మణి
ఒకక్డికీ తపప్."
యుగంధర తల ఊపాడు. "అవును. అతని విషయం ఆరా తియాయ్లి. ఏ.సి. ఆ కేసు తాలూకు వివరాలు పంపుతాననాన్డు. ఇంకా
రాలేదు. ఒకసారి జాఞ్పకం చెయియ్!"
రాజు ఏ.సి. ఆఫీసుకి ఫోన చేసి "ఇపుప్డే పంపించారుట సార!" అనాన్డు.
అంతలో ఏ.సి. ఆఫీసు నుంచి ఒకతను వచిచ్ యుగంధర కి ఒక పొడుగాటి కవరు ఇచాచ్డు. యుగంధర చదివి ఒకొక్కక్ కాగితమే
రాజుకిచాచ్డు. అది ఒక దొమీమ్ కేసు. సెవెన వెలస్ దగిగ్ర రెండు రౌడీ ముఠాల మధయ్ తగాదా వచిచ్ంది. కొటుట్కునాన్రు. సోడాబుడుల్
విసిరేసుకునాన్రు. ఒకతను కతిత్తో ఇంకొకతనిన్ పొడిచాడు. అతను వెంటనే పార్ణాలు విడిచాడు. మధాహన్ం భోజనానికి అపుప్డే యిటు
వచిచ్న వై.ఎస.మణిఆ పోటాల్ట కళాళ్రా చూశాడు. పోలీసులు రాగానే జరిగింది వివరంగా చెపాప్డు. తరావ్త కతిత్తో పొడిచిన అతనిన్
పోలీసులు అడిగినపుప్డు గురుత్పటాట్డు. పార్సికూయ్షన ముఖయ్సాకిష్గా మణి బోను ఎకాక్డు. హంతకుడికి పదేళళ్ శిక్ష, మరో పనెన్ండు మందికి
ఏడాది శిక్ష విధించారు. ఆ కేసు విచారణ రెండేళళ్ కిర్తం పూరిత్ అయింది. అవీ వివరాలు. ఆ కేసులో భుజంగరావు కానీ,
పార్సికూయ్టర గోవిందసావ్మి కానీ, ఎరర్ని గురుత్ ఉతత్రాలు వచిచ్న మరెవరు కానీ పాలొగ్నలేదు. మణి ఒకక్డికే సంబంధం ఉంది.
రాజు ఆ కాగితాలు మడిచి కవరులో పెటిట్ "యేమీ అరథ్ం కాకుండా ఉనన్ది. ఈ కేసుతో భుజంగరావుకి గాని తదితరులకి గాని యేమీ
సంబంధం లేదే!" అనాన్డు.
యుగంధర తల ఊపి "లేదని మనం అనుకుంటునాన్ము. యేదో సంబంధం ఉండి ఉండాలి" అనాన్డు.
అంతలో చెవులు చిలుల్లు పడేటటుల్ టెలిఫోన గణగణ మోగింది. రాజు రిసీవర తీసుకునాన్డు. "ఆ! చెపుతాను. బయలుదేరి వచేచ్సాత్ం"
అని రిసీవర పెటేట్సి "పార్సికూయ్టర గోవిందసావ్మి హతయ్ చేయబడాడ్డట. ఏ.సి.ఫోను చేశారు" అనాన్డు.
"అయోయ్! అంత కటుట్దిటట్మయిన రక్షణ యేరాప్టు చేసినా పర్యోజనం లేకపోయిందా! యెలా జరిగింది?" అడిగాడు యుగంధర.
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"వివరాలు యేవీ ఏ.సి.కే తెలియవుట - మిమమ్లిన్ వెంటనే రమమ్నాన్రు" అనాన్డు రాజు. యుగంధర కోటు వేసుకుంటునాన్డు. కారు

షెడోల్ంచి తీసుకురావడానికి రాజు వెళాళ్డు. అంతలో మళీళ్ ఫోను మోగింది.
"యుగంధర సీప్కింగ!" అని కళుళ్ చిటిల్ంచి "అవును. మీ గొంతు గురుత్పటాట్ను" అనాన్డు.
"వెరీ గుడ! పార్సికూయ్టర గోవిందసావ్మిని హతమారాచ్ను."
"విషయం ఇపుప్డే తెలిసింది. మీరు వీళళ్ మీద యెందుకు అంత కసి పెటుట్కునాన్రు? మీకు ఏం అపకారం చేశారు వీళళ్ంతా?"
అడిగాడు యుగంధర.
అవతలనించి నవువ్ వినపడింది. "తెలుసుకోవాలని ఉంది కదూ! నేను చెపితే కానీ ఎవరికీ తెలియదు."
"ఎందుకు చెపప్కూడదు?"
"చెపితే నేనెవరో తెలిసిపోవచుచ్."
"మీరెవరో యెపప్టికీ కనుకోక్లేమనా మీ ఉదేద్శయ్ం?"
"కనుకోక్వచుచ్. చివరికి నా అంతట నేనే మీ ఆఫీసుకి వచిచ్ మీకు పటుట్బడవచుచ్. అంతలోగా పటుట్కోలేరు. నా పని పూరిత్ కాలేదు."
"యేమిటా పని? వీళళ్నందరీన్ హతమారచ్డమేనా?" అడిగాడు యుగంధర.
"అవును. తపాప్? ఒక మనిషి నేరం చేశాడాలేదా నిరణ్యించి ఆ మనిషి దోషని నిశచ్యించి, అతని పార్ణం తీయడానికి వీళళ్ందరికీ
ఉనన్ అధికారం నాకు లేదా?"
యుగంధర క్షణం మౌనంగా ఉండి "కోరుట్లో నలుగురి ముందూ విచారించి నేరం చేసినటుల్ రుజువు అయితేనే శిక్ష విధిసాత్రు. కాని
వాళళ్ ఇషట్పర్కారం చేయడం లేదుగా! చటట్పర్కారం చేసుత్నాన్రు. అది వాళళ్ ఉదోయ్గ ధరమ్ం" అనాన్డు.
"ఇది నా ఉదోయ్గంగా పెటుట్కునాన్ను. నా ఉదోయ్గధరమ్ం. ఒక మనిషిని హంతకుడనో, హంతకురాలనో నిరణ్యించి ఆ మనిషి పార్ణం
తియయ్డానికి వీళళ్కేం అధికారం ఉంది? వీళుళ్ దేవుళాళ్!" అని రిసీవర పెటేట్శాడు అవతల మనిషి.
12
పార్సికూయ్టర గోవిందసావ్మి ఇంటి ముందు కారుల్, వానుల్, పోలీసులు, జనం. రాజు కారు వీధిలో ఆపాడు. లోపలకి యెవరీన్
వెళళ్నివవ్కుండా కాపలా ఉనన్ పోలీసులు యుగంధరిన్ చూడగానే సెలూయ్ట చేశారు.
కమీషనర ఆఫ పోలీసు ఇనెస్ప్కట్ర జనరల, హాలోల్ నిలుచునునాన్రు.
"వాటీజ దిస యుగంధర! చాలా ఘోరం! డిపారెట్మ్ంట నవువ్ల పాలయిపోయింది. ఈ పటట్ణంలో పోలీసులని ఎవరు లెఖఖ్ చేసాత్రు?
ఎవరు పోలీసు వాళళ్ని గౌరవిసాత్రు?" అనాన్డు ఐ. జి ఆవేశంతో.
"యుగంధర! ఈ కేసులో మీకు కూడా ఇంటర్సుట్ ఉనన్దనీ, మీరు పోలీసు డిపారెట్మ్ంటుతో కలిసి దరాయ్పుత్ చేసుత్నాన్రనీ ఏ.సి. చెపప్గానే
నేను చాలా ధైరయ్ంగా ఉనాన్ను" అనాన్డు కమీషనర.
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లోపలిన్ంచి

యేడుపులు

వినిపిసుత్నాన్యి.

టెలిఫోన

ఆగకుండా

మోగుతోంది.

పార్సికూయ్టర

సేన్హితులు

సంతాపం

తెలియచెయయ్డానికి ఫోను చేసుత్నాన్రు.
"డామిట! రిసీవర తీసి కిందపెటట్ండి!" అనాన్డు ఐ.జి. చాలా విసుగాగ్.
"హతయ్ యెలా జరిగింది?" అడిగాడు యుగంధర.
"ఇదద్రు పోలీసు కానిసేట్బులస్ గేటు వదద్, యిదద్రు మఫీట్లో గోవిందసావ్మి గది ముందు కాపలా ఉండగా యెలా ఈ హతయ్ జరిగిందని
అడగండి. రేపు పతిర్కలోల్ అందరూ అడగపోయే పర్శన్ అదే?" అనాన్డు కమీషనర.
యుగంధర మౌనంగా ఉండిపోయాడు.
"మేడ మీది గదిలో కిటికీ దగిగ్ర గోవిందసావ్మి రకత్పుమడుగులో పడి ఉనాన్డు. తెలాల్రిన తరావ్త ఆయన భారయ్ కాఫీ ఇవవ్డానికి
ఆయన గదిలోకి వెళిళ్నపుప్డు చూసింది. వెంటనే అందరీన్ లేపింది. మాకు ఫోన చేశారు" అనాన్డు కమీషనర.
"నలుగురు పోలీసులు కాపలా ఉండగా యెలా వచాచ్డు హంతకుడు?" అనాన్డు యుగంధర.
"అదే నాకు అరథ్ం కాకుండా ఉంది. పగలు ఒక జటుట్, రాతిర్ ఒక జటుట్ యేరాప్టు చేశాం. వాళళ్ని కళుళ్ ముయయ్వదద్ని హెచచ్రించాం.
రండి! ఏ.సి., ఇనెస్ప్కట్ర సవ్రాజయ్రావు, పోలీస సరజ్న హతయ్ జరిగిన గదిలో ఉనాన్రు.
యుగంధర కమీషనర తో మేడమెటుల్ యెకాక్డు. యుగంధర ని చూసి ఏ.సి. తల ఊపాడు. సవ్రాజయ్రావు యుగంధరిన్ దీనంగా
చూశాడు. పెదద్ కిటికీ, కిటికీకి ఊచలు. ఆ కిటికీకి కింద పడునాన్డు పార్సికూయ్టర గోవిందసావ్మి. "ఈ తలుపు బైట కనున్ ముయయ్కుండా
కాపలా ఉనాన్ం అనాన్రు ఆ యిదద్రు పోలీస కానిసేట్బులస్" అనాన్డు ఏ.సి.
"బయిటినుంచే కాలిచ్ ఉండాలి" అనాన్డు సవ్రాజయ్రావు.
"ఇంత దూరం పిసోత్లుతో ఎలా కాలుసాత్డు?"
"రైఫుల అయి ఉండవచుచ్" సూచించాడు యుగంధర.
"యెకక్ణిణ్ంచి?"
"అదుగో ఆ చెటుట్ మీదనుంచి. సరీగా గురి చూసేత్ సరి" అనాన్డు యుగంధర. పర్హరీగోడకి అవతల, పేవెమ్ంటు పకక్న ఓ పెదద్
చెటుట్నన్ది. గుబురుగా ఉనన్ ఆకుల మధయ్నించి సూరయ్కిరణాలు సనన్గా వసుత్నాన్యి.
"రాజూ! వెళిళ్ చూడు" చెపాప్డు యుగంధర.
"రైఫుల పేలిచ్న చపుప్డు మన కానిసేట్బులస్ కి వినిపించి ఉండదూ?" అడిగాడు ఐ.జి.
"వాళళ్ని అడగాలి" అనాన్డు ఏ.సి. ఇనెస్ప్కట్ర వైపు చూసి. సవ్రాజయ్రావు వెంటనే గదిలోంచి బయటికి వెళాళ్డు.
పోలీస సరజ్న పరీక్ష పూరిత్ చేసి "యేముంది చెపప్డానికి? గుండు నుదుటి మీద గుచుచ్కుంది. లోపలకి వెళిళ్ంది. రకత్ం కారింది. గుండు
తగిలిన మరుక్షణం పార్ణంపోయి ఉండాలి. రాతిర్ పదకొండు గంటలకీ, పనెన్ండు గంటలకీ మధయ్ చనిపోయి ఉండాలని ఉజాజ్యింపుగా
చెపప్గలుగుతునాన్ను. అంతకనాన్ కరెకుట్గా చెపాప్లంటే శవపరీక్ష చెయయ్వలసిందే" అనాన్డు.
"బయటికి చూసూత్ కిటికీ దగగ్ర నిలుచునుండాలి కదూ!" అనాన్డు ఏ.సి.
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"యేమో! గుండు చాలా దూరానిన్ంచి వచిచ్ ఉండాలి. అంతే చెపప్గలను!" అనాన్డు సరజ్న.
రాజు, సవ్రాజయ్రావు గదిలోకి వచాచ్రు. అందరూ రాజు వైపు చూశారు.
"యస సార! ఎవరో చెటుట్ ఎకిక్నటుల్ సప్షట్ంగా కనబడుతోంది. బూడుస్లు నొకిక్నటుల్ రెండుచోటల్ బెరడు చితికిపోయింది. ఈ కిటికీకి

సరిగా ఎదురుగా కూరుచ్నేందుకు రెండు కొమమ్ల మధయ్ చోటునన్ది. హంతకుడు ఆ చెటుట్ ఎకిక్ రైఫుల తో కాలిచ్ వుండాలి" అనాన్డు రాజు.
"అవును. రాతిర్ పదకొండునన్ర పార్ంతాల ఠప మని చపుప్డు వినిపించిందిట. గేటు దగగ్ర కాపలా ఉనన్ కానిసేట్బుల ఆ చపుప్డు
ఇంటోల్ంచి రాలేదనీ, బైటనించి వచిచ్ందనీ తెలుసుకుని కారో, మోటార సైకిలో బాక ఫైర అయి ఉంటుందని అనుకునాన్డుట" చెపాప్డు ఏ.సి.
"యేడవలేకపోయాడు. వెంటనే చూసి వుంటే చెటుట్ మీద కూరుచ్నన్ హంతకుడు దొరికేవాడు" అనాన్డు కమీషనర.
"ఆ కానిసేట్బుల ని నిందించడం అనాయ్యం. గోవిందసావ్మి ఇంటోల్ ఉనాన్డని కానిసేట్బుల కి తెలుసు. వీధిలో ఎకక్డో ఠప మని
చపుప్డయితే
చెటుట్ మీది నుంచి ఎవడో రైఫుల పేలిచ్ ఉంటాడని ఎలా అనుకుంటాడు? ఆ చెటుట్ విషయం జాగర్తత్ అని అతనికి ముందే చెపిప్
ఉండవలసింది" అనాన్డు యుగంధర.
"యస! యు ఆర కరెకట్! గోవిందసావ్మి రక్షణకి ఏరాప్టుల్ చేసినవాళుళ్ ఆ చెటుట్ కొటిట్ంచవలసింది" అనాన్డు కమీషనర.
ఇనెస్ప్కట్ర సవ్రాజయ్రావు, ఏ.సి. మొహాలు ముడుచుకునాన్రు. అది మందలింపని వాళళ్కి తెలుసు.
"ఆ రైఫుల చపుప్డు వినన్ కానిసేట్బుల ని దయచేసి పిలుసాత్రా?" అడిగాడు యుగంధర.
వెంటనే సారజ్ంటు శివం బయటికి వెళిళ్ నిముషంలో ఒక కానిసేట్బుల తో తిరిగి వచాచ్డు.
"నువువ్ గేటు దగగ్రే రాతర్ంతా కాపలా ఉనాన్వా?"
"అవును సార!"
"కారు బాక ఫైర అయినటుల్ చపుప్డు వినిపించిందిటగా నీకు. రాతిర్ ఎనిన్ గంటలకు వినిపించింది?" అడిగాడు యుగంధర.
"పదకొండు గంటలు దాటి ఉంటుంది సార! నేను టయిం చూడలేదు."
"సరే. ఆ సమయంలో గేటు దగిగ్ర కాని, ఆ చెటుట్ పార్ంతాల గాని యెవరన్యినా చూశావా?"
ఆ కానిసేట్బుల ఓ నిముషం ఆలోచించి "గేటు దగిగ్ర ఎవరీన్ చూడలేదు సార! చపుప్డయిన తరావ్తో ముందో జాఞ్పకం లేదు కాని ఆ
చెటుట్ వెనకనించీ ఓ మనిషి పేవెమ్ంట మీదికెళిళ్ అటు వెళిళ్పోయాడు సార!" చెపాప్డు.
"అతని చేతిలో యేమునన్ది?"
"దూరానిన్ంచి నాకు సరిగా కనిపించలేదు కాని భుజం మీద కొనిన్ కరర్లునాన్యి."
"మనిషి యెలా ఉనాన్డు? నువువ్ మొహం చూసి ఉండవు. భారీగా ఉనాన్డా?"
"లేదు సార! బాగా వొంగిపోయి ఉనాన్డు. ముసలాడిలా నడిచాడు."
"సరే! ఇక నువువ్ వెళళ్వచుచ్" అని పోలీసు ఉదోయ్గుల వైపు తిరిగి "చాలా చాకచకయ్ంతో చేశాడు. ముసలాడి వేషం వేసుకుని, భుజం
మీద మూడు నాలుగు కరర్లు పెటుట్కుని వాటిమధయ్ రైఫుల దాచాడు. ఇటునుంచి కాక అటునుంచి వచిచ్ చెటుట్ వెనకిక్ వెళాళ్డు. ఎవరూ తనని
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చూడటం లేదని నిశచ్యించుకుని చెటుట్ ఎకాక్డు. ఆ చెటుట్ ఆకుల మధయ్ కూరుచ్ంటే ఎవరికీ కనపడడు. అయిదు నిమిషాలే కూరుచ్నాన్డో,
గంటో గంటనన్రో కూరుచ్నాన్డో, ఎంతసేపు కాచుకునాన్డో మనం ఊహించలేము. గోవిందసావ్మి ఎందుకో కిటికీ దగగ్రికి వెళిళ్ బయిటికి
చూసుత్నన్పుప్డు గురి చూసి రైఫుల పేలిచ్ ఉంటాడు" అనాన్డు యుగంధర.
"ఈ వివరాలను బటిట్ హంతకుడి విషయం ఏమయినా ఊహించగలరా?" అడిగాడు ఐ.జి.
"కొనిన్ విషయాలు ఊహించవచుచ్. హంతకుడు సులభంగా చెటుట్ ఎకక్గలడు. మంచి దృషిట్ ఉండి ఉండాలి. కనుక వృదుధ్డు కాడు.
చాలా తెలివైనవాడనీ, ధైరయ్ం ఉనన్వాడనీ, తెగించినవాడనీ అనుకోవచుచ్.
"అతనిన్ వెంటనే పటుట్కునేందుకు మీరేమైనా సూచనలు ఇవవ్గలరా?" అడిగాడు కమీషనర.
యుగంధర నవివ్ "అంత సులభం కాదనుకుంటాను. హంతకుడు ఎనాన్ళళ్నించో ఈ హతయ్లకి ఏరాప్టుల్ చేసుకుంటునాన్డు.
గోవిందసావ్మి హతయ్ విషయంలో ఆ విషయం రుజువు అవుతోంది. ఆయన ఇంటికి పోలీసులు కాపలా ఉంటారనీ, ఇంటోల్ జొరబడి హతయ్
చెయయ్డానికి వీలుండదనీ హంతకుడికి ముందే తెలిసివుండాలి. అందుకే ఆ చెటుట్ చూసుకుని హతయ్ ఎలా చెయయ్వచోచ్ ముందే ఆలోచించుకుని
ఉంటాడు. ఇపుప్డు మనం చెయయ్వలసిన పని మిగతా వాళళ్కు పటిషట్మైన రక్షణ ఏరాప్టు చెయయ్డం, వాళళ్ని హతయ్ చెయయ్డానికి హంతకుడికి
ఏ మాతర్ం అవకాశం లేకుండా చెయాయ్లి" అనాన్డు.
"యస! అది చాలా ముఖయ్ం. కిటికీలు, వాటికి యెదురుగా ఉండే చెటుల్ మొదలైన వాంటేజి పాయింటల్నీన్ చాలా జాగర్తత్గా చూడండి.
ఇంకో హతయ్ జరగడానికి వీలేల్దు" అనాన్డు ఐ.జి.
కమీషనర, ఏ.సి. ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకునాన్రు. "హంతకుడికి మీ పోలీసు డిపారెట్మ్ంటు మీద చాలా దేవ్షమూ, ఏం
చెయయ్లేరనే చులకన భావమూ ఉనన్టుల్నన్ది" అనాన్డు యుగంధర.
"యెందుకని?" అడిగాడు కమీషనర.
"ఎరర్గురుత్ ఉతత్రాలు పంపి, ముందు నోటిసిచిచ్ హతయ్లు చేసుత్నాన్డంటే పోలీసు డిపారుట్మెంటుని నవువ్లపాలు చేసి, అపర్దిషట్
తేవాలని సంకలిప్ంచాడనుకోవచుచ్" అనాన్డు యుగంధర.
"యస! యస! అదీ ఒక పాయింటే!" అని తల ఊపాడు ఐ.జి.
PPP
"ఎవరు మీరు? నేను మిమమ్లిన్ యెపుప్డూ చూడలేదే!తాతగారి మీద గాని, నా మీద గాని మీకెందుకింత దేవ్షమో ఊహించలేకుండా
ఉనాన్ను" అనన్ది పదమ్పిర్య.
ఆమె బంధింపబడిన గదిలోకి వచిచ్న అతను చినన్గా నవివ్, తలుపుకి అడడ్ంగా కురీచ్ లాకుక్ని కూరుచ్ని "అవును. ఊహించడం చాలా
కషట్ం. ఆ డిటెకిట్వ యుగంధరే తెలియక బురర్ బదద్లు కొటుట్కుంటునాన్డు" అనాన్డు. గదిలోకి వెలుగు, గాలీ బాగా వసుత్నాన్యి. బలల్ వేసుకుని
ఎకిక్నా అందనంత ఎతుత్గా నాలుగు కిటికీలు ఉనాన్యి.
పదమ్పిర్య అతనిన్ పరీక్షగా చూసింది. నలల్టి జుటుట్, పెదద్ మీసాలు, సనన్గా, పొడుగాగ్ ఉనాన్డు. నలభై యేళళ్ మనిషిలా
కనిపిసుత్నాన్డు. తీరు, భాష, ఉచాఛ్రణ బటిట్ చదువు సంసాక్రం ఉనన్ మనిషిలా ఉనాన్డు.
"ననున్, రాధని ఇకక్డికి ఎందుకు తీసుకువచాచ్రు?"అడిగింది. మంచం మీద పడుకుని నిదర్పోతోంది రాధ.
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అతను మళీళ్ నవివ్ "ననున్ గురుత్పటట్కుండా రాధని తీసుకువచాచ్ను. రాధని చూసుకునేందుకు నినున్ తీసుకువచాచ్ను" అనాన్డు.
పదమ్పిర్య నిపుప్లు కకుక్తూ అతనిన్ చూసి "ననున్ చంపదలుచుకుంటే ఆ పని తవ్రగా కానివవ్ండి" అనన్ది.
"నా మాట నువువ్ నమమ్డంలేదనన్ మాట. నీకు కానీ రాధకి కానీ ఎటువంటి హానీ చెయాయ్లనన్ ఉదేద్శం లేదు నాకు. రాతిర్ నీకు

భోజనం తెచిచ్పెటిట్న మా పనిమనిషిని చూసి రాధ దడుసుకుంది. ఒకటే ఏడుపు. అందుకని నినున్ తీసుకొచాచ్ను. రాధకి నీ దగిగ్ర చనువు
ఉనన్దని నాకు తెలుసు. సునీత కోసం అపుప్డపుప్డు నువువ్ వాళిళ్ంటికి వెళేళ్దానివి కదూ!" అనాన్డతను.
"ననూన్, రాధనీ ఇకక్డ ఎంత కాలం నిరబ్ంధించదలుచుకునాన్రు?"
"ఏమో! నాకే తెలియదు. నా పని పూరిత్ కాగానే మిమమ్లిన్ మీ యిళళ్కి పంపేసాత్ను."
"ఏమిటా పని?"
"ఇంకా కొంతమంది ఉనాన్రు. వాళళ్ని శికిష్ంచాలి."
"ఎందుకు? వాళుళ్ మీకేం అపకారం చేశారు? మా తాతగారు మీకేం హాని చేశారు?"
అతను గొంతు సవరించుకుని ఏదో చెపప్బోయి మనసుస్ మారుచ్కుని "చెపప్ను. చెపితే నేనెవరో తెలిసిపోతుంది. నేనెవరో నీకు
తెలిసినా, నీ దావ్రా యుగంధర కి తెలిసినా అది నీకే కేష్మం కాదు" అనాన్డు.
"నాకు తెలిసేత్ ఏం? నేను యికక్డ మీ బందీగా ఉనాన్నుగా?"
"అవును. ఒకవేళ నువువ్ ఎటాల్గో యికక్ణిణ్ంచి తపిప్ంచుకుని పారిపోతే నా విషయం బయటపెటట్కుండా నినున్ చంపవలసి వసుత్ంది.
అటువంటి పరిసిథ్తి ఏరప్డేటటుల్ ఎందుకు చెయయ్డం?"
అతనిన్ ఎంత రెటిట్ంచినా, ఎంత అడిగినా పర్యోజనం లేదని పదమ్పిర్య గర్హించింది. "పోనీ మీ పని ఎపుప్డు అవుతుందో, మమమ్లిన్
ఎపుప్డు విడిచిపెడతారో చెపప్గలరా?" అడిగింది.
"అదీ చెపప్లేను. భయపడవదద్నీ, దిగులుపడవదద్నీ నీకు చెపప్డానికే వచాచ్ను. నీకు గాని, రాధకు గాని ఎటువంటి హానీ జరగదని
మరొకసారి చెపుతునాన్ను. నీకు ఏం కావలసినా ఇసాత్ను. అదుగో ఆ అటట్ మీద రాయి. రోజూ పనిమనిషి ఆ అటట్ నాకు చూపిసుత్ంది. నీకు
కావలసినవి వెంటనే పంపిసాత్ను. ఆ బీరువా నిండా పుసత్కాలునాన్యి. ఆ ఇంకో బీరువాలో బటట్లునాన్యి. ఆ డబాబ్లోల్ బిసక్టుల్, చాకలెటుల్
ఉనాన్యి. రాధని చూసుకో!" అని అతను లేచాడు.
"ఒకక్ క్షణం ఆగండి" అనన్ది పదమ్పిర్య.
"ఏమిటి?"
"నేను కేష్మంగా ఉనాన్నని తాతగారికి తెలియజెయాయ్లి. పాపం రాధ తలిల్దండుర్లకి కూడా తెలియజెయాయ్లి."
"యుగంధర కి చెపాప్ను. మీరిదద్రూ కేష్మంగా ఉనాన్రనీ, ఎటువంటి హానీ జరగదనీ హామీ ఇచాచ్ను" అని అతను వెళిళ్పోయాడు.
పదమ్ మంచం మీద చతికిలపడడ్ది. ఏమిటీ విచితర్ం! ఇతను హంతకుడా! నిరాద్కిష్ణయ్ంగా మనుషులను చంపేవాడికి తన మీదా, రాధ
మీదా ఎందుకు ఈ కనికరం? ఒకే మనిషిలో అంతులేని దేవ్షం, పటట్లేని కౌర్రయ్ం ఒక పకాక్; దయా, పేర్మా ఇంకొక పకాక్ ఉంటాయా!
ఇతనెవరో తెలుసుకునే కిటుకు అందులోనే ఉందా! తను తపిప్ంచుకునేందుకు ఏదయినా మారగ్ం ఉందా?
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14
ఫసుట్ పోసుట్లో వచిచ్న ఉతత్రాలు చూసుత్నాన్డు యుగంధర. కొంతమంది కల్యింటుల్ రాసిన ధనయ్వాదాల ఉతత్రాలు, ఓ పెళిళ్

ఇనివ్టేషన, పుసత్కాల షాపు వాళళ్ బిలుల్ చూసి అవతల పెటిట్ ఆఖరు కవరు చింపాడు. అందులోంచి తెలల్కాగితం బయటికి తీసి ఆశచ్రయ్ంతో
దానిన్ చూసి రాజుకిచిచ్ "నాకూ వచిచ్ంది" అనాన్డు.
రెండంగుళాల పొడుగు, ఒకటినన్ర అంగుళాల వెడలుప్ ఉనన్ తెలల్కాగితం. మధయ్ చినన్ ఎరర్ని గురుత్. ఇంకో కాగితం.
రాజు పళుళ్ బిగించి "వీడికెంత ధైరయ్ం!" అనాన్డు.
యుగంధర నవివ్ " ఇదీ ఒక విధంగా మంచిదే!" అనాన్డు.
"అవును. మన జోలికి వసేత్ పటుట్బడకుండా తపిప్ంచుకోలేడు" అని రాజు అంటూ ఉండగా టెలిఫోను మోగింది. యుగంధర రిసీవర
తీసుకునాన్డు.
"యుగంధర మీకు ఇవాళ పోసుట్లో ఒక ఉతత్రం వసుత్ంది. అందులో వార్సిన విషయాల గురించి బాగా ఆలోచించండి. మళీళ్ రాతిర్
ఫోను చేసాత్ను. ఏం నిరణ్యం చేసుకునన్దీ అపుప్డు చెపప్ండి" అని యుగంధర జవాబు చెపప్కముందే డిసక్నెకుట్ చేశాడు.
యుగంధర భుజంగరావుకి టెలిఫోను చేసి మళీళ్ బెదిరింపు ఉతత్రమేమయినా వచిచ్ందేమో అడిగాడు.
"లేదు. మీ మనుషుయ్లు నీడలా నా వెంట ఉంటునాన్రు. నాకు ఆపద ఏమీ జరగదు. కానీ పదమ్...." అనాన్డు భుజంగరావు. అతని
గొంతులో వణుకు సప్షట్ంగా వినిపించింది.
"భయపడకండి. పదమ్ని సురకిష్తంగా తీసుకురావడానికి నా శాయశకుత్లా పర్యతిన్సాత్ను" అని రిసీవర పెటేట్శాడు యుగంధర.
తరావ్త ఏ.సి.కి ఫోను చేశాడు.
"ఇంతవరకూ మళీళ్ ఏం జరగలేదు. మిగతావాళళ్ నందరీన్ జాగర్తత్గా కాపలా కాసుత్నాన్ము. ఇంకో హతయ్ జరగనివవ్ము. తెగించి
పర్యతిన్ంచాడా హంతకుడు దొరికిపోతాడు" అని చెపాప్డు ఏ.సి.
తనకి ఎరర్ని గురుత్ ఉతత్రం వచిచ్ందని యుగంధర చెపప్గానే " మీకూ వచిచ్ందీ? అయితే మీకు వెంటనే రక్షణ ఏరాప్టు చేయిసాత్ను"
అనాన్డు.
"అనవసరం. నా రక్షణ నేను చూసుకుంటాను. కొతత్గా ఏమయినా జరిగిందేమో కనుకుక్నేందుకు ఫోను చేశాను" అని రిసీవర
పెటేట్శాడు యుగంధర. ధీరఘ్ంగా ఆలోచిసూత్ గదిలో పచారుల్ చెయయ్డం పార్రంభించాడు. పది నిమిషాలు చూసి "ఏమిటంత తీవర్ంగా
ఆలోచిసుత్నాన్రు?" అడిగాడు రాజు.
యుగంధర నవివ్ "ఆలోచించడం తపప్ పర్సుత్తం మనం చెయయ్గలిగిందేమీ లేదు. ఈ కేసులో మనం ఇంతవరకు చేసినదేమిటి?
భుజంగరావు రక్షణకి ఇదద్రు మనుషుయ్లను పంపాము. అంతేగా! హంతకుడెవడో, ఎందుకీ హతయ్లు చేసుత్నాన్డో యింతవరకు
సూచనగానయినా తెలియలేదు. ఏ క్షణాన ఎవరిని ఏ విధంగా హతయ్ చేసాత్డో తెలియక భయపడుతూ కూరుచ్నాన్ము. అంతేగా!" అనాన్డు.
"అంతకనాన్ మనం ఏం చెయయ్గలం! సూచనగానయినా ఏమీ తెలియనిదే!" అనాన్డు రాజు.

øöeTT~

www.koumudi.net

34

²öOqÂ $qjOqjë
"అవును. అదే నేనూ అంటునన్ది. మనకంటే తెలివయినవాణణ్ని హంతకుడు ఇపప్టివరకూ రుజువు చేశాడు. మన కళళ్ముందు రాధని

ఎతుత్కుపోయాడు. తరావ్త పదమ్పిర్యని ఎతుత్కుపోయాడు. గోవిందసావ్మిని హతయ్ చేశాడు. ఈ పనులనీన్ ఎందుకు చేసుత్నాన్డో
ఊహించలేకుండా ఉనాన్ము. జైలు నుండి తపిప్ంచుకునన్ శివరాంకీ, ఈ హంతకుడికీ ఏమయినా సంబంధమునన్దో లేదో తెలియడం లేదు."
"మనం ఏదయినా ఎతుత్వేసి ఆ హంతకుడి చేత తన ఆనవాలు బయట పెటిట్ంచాలి."
"అదే ఆలోచిసుత్నాన్ను." అనాన్డు యుగంధర.
అరగంట పచారుల్ చేసూత్ ఆలోచించాడు. ఆష టేర్ సిగరెట పీకలతో నిండిపోయింది. ఉనన్టుల్ండి కురీచ్లోంచి లేచి "అంతే! అలాగే
చెయాయ్లి" అనాన్డు.
"ఏం చెయాయ్లి?" అడిగాడు రాజు.
యుగంధర చెపప్డం పార్రంభించాడు.
15
డిటెకిట్వ యుగంధర టెలిఫోను దగిగ్ర కూరుచ్నాన్డు. సాయంకాలం మళీళ్ ఫోను చేసాత్నని చెపాప్డు హంతకుడు. అయిదు
గంటలయింది. ఆ ఫోను కోసం కాచుకునునాన్డు. తను యేరాప్టు చేసిన పర్కారం అనీన్ సకర్మంగా జరిగితే ఈసారి హంతకుడు చికిక్ తీరాలి.
పోలీసు డిపారుట్మెంటులోని అందరు ఉదోయ్గులు పాలొగ్నే ఇంత పెదద్ వల ఇంత జాగర్తత్గా ఇదివరకెనన్డూ తను వెయయ్లేదు. మదార్సు
నగరంలో ఉనన్ అనిన్ పబిల్క టెలిఫోన బూతుల దగిగ్రా మఫీట్లో ఉనన్ ఇదద్రిదద్రు కానిసేట్బులస్ కాపలా ఉండేటుల్ ఏరాప్టుల్ చేశారు. ఏ.సి.,
సవ్రాజయ్రావు టెలిఫోను ఎకేస్చ్ంజి మేనేజరు గదిలో కూరుచ్నాన్రు. రాజు ఆటోమాటిక టెలిఫోన ఎకేస్చ్ంజి మిషను దగిగ్ర ఒక టెలిఫోను
ఆపరేటరుతో కాపలా ఉనాన్డు. చెవులకి హెడ ఫోనస్ పెటుట్కునాన్డు. యుగంధర కి ఎవరు ఫోన చేసి మాటాల్డినా ఆ మాటలు రాజుకి
వినపడతాయి. హంతకుడు ఫోన చేసేత్ రాజు వెంటనే పకక్న ఉనన్ సివ్చ నొకాక్లి. ఆ సివ్చ నొకిక్న మరుక్షణం హంతకుడు ఏ టెలిఫోన బూత
నుంచి మాటాల్డుతునాన్డో ఆ బూత లో ఎరర్ దీపం వెలుగుతుంది. ఎరర్దీపం వెలగగానే ఆ బూత దగిగ్ర మఫీట్లో కాపలా కాసుత్నన్ కానిసేట్బులస్
బూత లో ఉనన్ మనిషిని పటుట్కోవాలి. ఇదీ ఏరాప్టు, హంతకుడు ఏ హోటలులోనో, షాపులోనో ఉనన్ పర్యివేటు టెలిఫోను
ఉపయోగించకుండా టెలిఫోను అధికారులు పర్యివేటు టెలిఫోను ఉనన్వాళళ్ందరికీ కొతత్ మనిషిని ఎవరినీ తమ టెలిఫోనుల్
ఉపయోగించనివవ్వదద్ని ముందే చెపాప్రు. టెలిఫోన బూత లలో ఎరర్దీపాలు ఏరాప్టు చెయయ్డం హంతకుడు తెలుసుకుని యుగంధర కి ఫోన
చెయయ్డం మానవచుచ్. అందుకని ఎరర్దీపాల ఏరాప్టు చాలా రహసయ్ంగా చేశారు.
పోలీసులనాన్, యుగంధరనాన్ హంతకుడికి చాలా చులకన భావం కలిగింది. అతనిలో ఆతమ్విశావ్సం, తన శకిత్సామరాథ్య్ల మీద
నమమ్కం ఎకుక్వయింది. అతను పటుట్పడేందుకు అవే కారణం కావచుచ్నని పోలీసులు అనుకునాన్రు. యుగంధర కి ఫోన చేసాత్డనీ,
పటుట్బడతాడనీ ఏ.సి., సవ్రాజయ్రావు చాలా ఆశగా ఉనాన్రు.
యుగంధర కి సహనం ఎకుక్వ. ఎంతటి ఉపదర్వం సంభవించినా, ఎటువంటి చికుక్లో ఇరుకుక్నాన్ ఆరాటపడకుండా ఆలోచించే
మానసిక శిక్షణ అలవాటు చేసుకునాన్డు. అటువంటి యుగంధరే ఆరాటంతో క్షణక్షణానికీ టెలిఫోను వంక చూసుత్నాన్డు. గణగణా గంట
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మోగింది. రిసీవర అందుకునేందుకు యుగంధర చెయియ్ జాపాడు. తనలో తను నవువ్కునాన్డు. అది టెలిఫోను బెల కాదు తలుపుకునన్ కాలింగ
బెల. చకచక వెళిళ్ తలుపు తీశాడు.
"యుగంధర గారునాన్రా?"
"యస!"
"మీతో అయిదు నిమిషాలు మాటాల్డాలి."
"ఇపుప్డు కాదు. రేపు రండి."
"పీల్జ! చాలా అవసరంగా మాటాల్డాలి. ఎరర్ని గురుత్ ఉతత్రం గురించి మాటాల్డాలి."
ఆ మాట వినగానే యుగంధర కి మతి పోయినటల్యింది.
"సరే! రండి!" అనాన్డు వెనకిక్ తిరుగుతూ.
ఆ వచిచ్న మనిషి గదిలో అడుగుపెటిట్ వెంటనే తలుపు మూసేశాడు. తలుపు మూసుకుంటునన్ చపుప్డు విని వెనకిక్ తిరిగాడు
యుగంధర.
"పీల్జ! తొందరపడి ఏమీ చెయయ్కండి. చేతులు పైకెతిత్ ఉంచండి" అనాన్డు ఆ మనిషి. అతని చేతిలో పిసోత్లునన్ది. సూటిగా
యుగంధర ఛాతీకి గురి పెటాట్డు.
"పీల్జ! మిమమ్లిన్ కాలచ్డం నాకు ఏ మాతర్ం ఇషట్ం లేదు" అనాన్డు అతను చాలా మరాయ్దగా.
యుగంధర రెండు చేతులూ పైకి ఎతాత్డు. ఎరర్ని గురుత్ ఉతత్రాలు పంపిన మనిషి ఇతనే అయితే అనిన్ంటికీ తెగించిన మనిషనన్మాట.
బయట మెటల్ మీద చీకటిగా ఉండటం వలల్ అతనిన్ సరిగా చూడలేకపోయాడు. ఇపుప్డు పరీక్షగా చూశాడు.
పొడుగాగ్, సనన్గా ఉనాన్ బలహీనుడు కాడు. మొహానికి నలల్ని బటట్ ముసుగుగా కటుట్కునాన్డు. కళళ్ దగిగ్ర మాతర్ం రెండు
చిలుల్లునాన్యి. చేతులకి నలల్ని గల్వుస తొడుకుక్నాన్డు. తెలల్ షారుక్ సిక్న పాంటు, అదే కోటు, తళతళ మెరుసుత్నన్ బూటుల్.
"చేతులు ఎతాత్నుగా! తవ్రగా!" అడిగాడు యుగంధర.
"చేతులు ఎతిత్పెటిట్ ఉంచి వెనకిక్ తిరిగి మీ గదిలోకి వెళళ్ండి" అనాన్డతను.
అతను తనని చంపడానికి రాలేదు. చంపదలుచుకుంటే మెటల్ దగగ్ర ఉనన్పుప్డే పిసోత్లు పేలిచ్ పారిపోయేవాడు. ఎరర్నిగురుత్ ఉతత్రం
తనకీ వచిచ్ంది. అంటే తనకీ అపాయం ఉందని హెచచ్రించాడు. తను కాసత్ జాగర్తత్ పడవలసింది. ఎవరో తెలుసుకోకుండా తలుపు తెరిచి
ఉండకూడదు. మనసస్ంతా టెలిఫోన కాల మీద ఉండటం వలాల్, హంతకుడు ఏదో టెలిఫోన బూత దగిగ్ర ఉంటాడనుకోవడం వలాల్ తలుపు
తెరిచాడు.
"దయచేసి అలా కూరోచ్ండి. గోడ వేపు మొహం పెటిట్, చేతులు పైకి ఎతిత్ ఉంచండి."
అతను చెపిప్నటుల్ చేశాడు యుగంధర.
"యుగంధర గారూ! మిమమ్లిన్ హతయ్ చెయయ్డానికి నేను ఇకక్డికి రాలేదు. మీతో మాటాల్డడానికి వచాచ్ను. కాని మీరు దురుసుగా
పర్వరిత్ంచారా నిసస్ంకోచంగా కాలిచ్వేసాత్ను."
"తెలుసు" అనాన్డు యుగంధర.
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"మీతో టెలిఫోనోల్ మాటాల్డనుకునాన్ను. కాని మీరూ, పోలీసులు కలిసి ననున్ పటుట్కోడానికి చాలా పెదద్ పనాన్గం పనాన్రు. అందువలల్

నేనే సవ్యంగా రావలసి వచిచ్ంది."
"ఊ" అనాన్డు యుగంధర.

PPP
"నాకు మీ మీద ఎటువంటి దేవ్షమూ లేదు. చాలా గౌరవం ఉంది. దోషులను శికిష్ంచడంలో, నిరోద్షులను రకిష్ంచడంలో మీకు మీరే
సాటి అని తెలుసు. రెండేళళ్ కిర్తం మీరు పర్భుతవ్ం పని మీద విదేశాలకు వెళిళ్ ఆరు నెలల పాటు అకక్డ ఉండిపోవడం నా దురదృషట్ం"
అనాన్డతను. యుగంధర మౌనంగా ఉండిపోయాడు.
"ఇంకో గంటో రెండు గంటలో మనలిన్ ఎవరూ డిసట్రబ్ చేయరనుకుంటాను. సావధానంగా మాటాల్డుకోవచుచ్గా!" యుగంధర తల
ఊపాడు.
"యుగంధర గారూ! ఎంతమంది పోలీసులు కాపలా ఉనాన్, ఎనిన్ రక్షణ ఏరాప్టుల్ చేసుకునాన్ ఓ మనిషిని చంపదలచుకుంటే ఆపడం
చాలా కషట్ం. ఓ వారం రోజులో, నెల రోజులో మహా అయితే ఒక సంవతస్రమో జాగర్తత్పడతారు. ఆ తరావ్త? మీరేమంటారు?" అడిగాడు
అతను చనువుగా.
చదువుకునన్వాడని ఉచాఛ్రణ బటిట్ తెలుసోత్ంది.
"హతయ్ చేయబోయే మనిషిని ముందే పటుట్కుంటే తపప్ లేకపోతే ఆ పర్మాదం ఉనన్ది" అనాన్డు యుగంధర.
"ఇపప్టికి ఇదద్రిన్ చంపాను - రిటయిరుడ్ సూపరింటెండు మాధవన నీ, పార్సికూయ్టర గోవిందసావ్మినీ. ఇంకా చాలామందిని హతయ్
చేయదలచుకునాన్ను."
"ఎందుకు?"
"రాధ, పదమ్పిర్య నా ఆధీనంలో ఉనాన్రు. ఆ ఇదద్రినీ నేను చంపదలచుకుంటే ఏ క్షణానన్యినా చంపవచుచ్గా!"
"అవును."
"మిగతావాళళ్కి మీరూ, పోలీసులు కలిసి కటుట్దిటట్మయిన ఏరాప్టుల్ చేసేత్ అవకాశం దొరికేదాకా ఓపిగాగ్ కాచుకుంటాను."
"ఆలోగా మిమమ్లిన్ పటుట్కోవచుచ్గా?"
"ననున్ పటుట్కోలేరు. నేనెవరో మీకు తెలియదు. తెలిసినా పటుట్కోలేరు."
"నేరాలు చేసేవాళళ్ంతా అలాగే అనుకుంటారు!"
అతను చినన్గా నవివ్ "కావచుచ్. కాని నా విషయం వేరు. అతిశయంతో అంటునన్ మాట కాదు. ఆ సంగతి ఇపుప్డెందుకు గాని
ముందు నే వచిచ్న పనేమిటో చెబుతాను వినండి. తవ్రగా చెపప్డం మంచిది. సూపరింటెండు మాధవన మీద కాని, పార్సికూయ్టర
గోవిందసావ్మి మీద కాని వయ్కిత్గతంగా నాకు దేవ్షం లేదు. వాళళ్ ఉదోయ్గధరమ్ం వాళుళ్ నిరవ్హించారు. అంతే!" అనాన్డు.
"ఏమిటది?"
"చెపుతాను. నిజానికి ఎవరిన్ కాని హతయ్ చెయయ్డం నాకు ఇషట్ం లేదు. చాలామందికి ఎరర్నిగురుత్ ఉతత్రాలు పంపాను. పోలీసు
అధికారులని భయపెటట్డమే నా ఉదేద్శయ్ం!"
"ఎందుకు?"
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"ఉతత్రాలు పంపి ఎవరీన్ హతయ్ చెయయ్కపోతే పోలీసులు నా ఉతత్రాలను లెఖఖ్ చెయయ్రు. చాలామందికి ఉతత్రాలు పంపాను. వాళళ్లోల్

యిదద్రిన్ హతయ్ చేశాను. మిగతావాళళ్ని హతయ్ చేసాత్నని పోలీసులు హడలి చసుత్నాన్రు."
"పోలీసులని హడలకొటట్డం వలల్ మీకేమిటి పర్యోజనం?"
"జీవితాంతం జైలు శిక్ష అనుభవిసుత్నన్ ఒక మనిషిని జైలులోంచి విడిపించాలి."
"ఎవరతను? శివరామా?"
"శివరామా! అతనెవరో నాకు తెలియదు."
"అతను ఈ మధయ్నే జైలులోంచి తపిప్ంచుకునాన్డు. మీరు విడిపించాలనుకునన్ది ఎవరిని?"
"నా కుమారుణిణ్" అనాన్డతను. ఆ మాట అంటునన్పుప్డు అతని కంఠసవ్రం కొదిద్గా వణికింది.
"మీ కుమారుడి పేరు? ఏం నేరం చేశాడు?" అడిగాడు యుగంధర.
"ఏ నేరమూ చెయయ్లేదు. చేసిన నేరమలాల్ నిజం చెపప్డం."
"నేరం చెయయ్కపోతే శిక్ష ఎందుకు వేసాత్రు?"
అతను నిటూట్రిచ్ "మన దేశంలో పోలీసులు, వాళళ్ దరాయ్పుత్లు, కోరుట్లో విచారణ, జడీజ్ల తీరుప్ చాలా నాయ్యంగా, నిషప్క్షపాతంగా
ఉంటాయని నేను ఒపుప్కుంటాను. కాని ఒకొక్కక్పుప్డు ఎవరో అబదాధ్లు చెపప్డం వలోల్ లేక సాక్షయ్ం అపారథ్ం చేసుకోవడం వలోల్ నిరోద్షులని
శికిష్ంచడం జరగవచుచ్గా" అనాన్డు.
"ఎపుప్డనాన్ జరగవచుచ్ గాని సామానయ్ంగా జరగదు."
"అవును. సామానయ్ంగా జరగదని నేనూ ఒపుప్కుంటాను. కాని నా కుమారుడి విషయంలో జరిగింది."
"అటువంటపుప్డు నేను విదేశాల నుంచి తిరిగి రాగానే ననున్ ఎందుకు కలుసుకోలేదు?"
"మిమమ్లిన్ కలుసుకునాన్ మీరు అపుప్డేం చెయయ్గలరు? అపీప్లు చేశాము. అపీప్లు కొటిట్వేసి శిక్ష ఖాయపరిచారు. నా కొడుకు నిరోద్షి
అని మీరు ఎలా రుజువు చేయగలరు?"
"నిరోద్షి అని నిశచ్యంగా తెలిపే సాకాష్య్లు సంపాదిసేత్ ఆ రుజువులు చూపిసూత్ గవరన్ర కి దరఖాసుత్ పెటుట్కోవచుచ్!"
"నిజమే కాని అపప్టికి కోరుట్లలో, అధికారులలో నాకు నమమ్కం పోయింది."
"నమమ్కం పోయి ఏం చేశారు?"
"యావజీజ్విత శిక్ష అనుభవిసుత్నన్ మనిషిని జైలునించి విడిపించడం అసాధయ్మని నాకు తెలుసు. కాని నా కొడుకిక్ జరిగిన అనాయ్యం
సహించలేకపోయాను. వాడొకక్డే నాకు. వాణిణ్ జైలు నుంచి విడిపించాలని నిశచ్యించుకునాన్ను. ఆ పర్యతన్ంలో నా పార్ణాలు కోలోప్వడానికి
సిదధ్పడాడ్ను. నేను పార్ణాలకు తెగించానని ఇపుప్డైనా తెలుసుకోండి."
"ఆ విషయం నాకు మొదటినించీ తెలుసు."
"కనీసం ఇదద్రన్యినా హతయ్ చేసేత్ గాని అధికారులు నా విషయం సీరియస గా ఆలోచించరు. పోలీసు ఉదోయ్గులనీ, పెదద్ ఆఫీసరల్నీ
బెదిరిసేత్ తపప్ ఖంగారు పడరు. అందుకే రిటయిరుడ్ జడిజ్ భుజంగరావుకి ఎరర్నిగురుత్ ఉతత్రం పంపాను. ఆయన మనుమరాలిని
ఎతుత్కుపోయాను. అందుకే మాధవన నీ, గోవిందసావ్మినీ హతయ్ చేశాను."
"పోలీసులని హడలగొటాట్రని ఒపుప్కుంటాను. అందువలల్ మీకు కలిగిన పర్యోజనం ఏముంది? మీ కుమారుణిణ్ ఎలా విడిపిసాత్రు?"
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అతను నవివ్ "ఇపుప్డు బేరానికి సమయం వచిచ్ంది. రాజీకి వసాత్రా?" అడిగాడు.
"ఏమిటా బేరం? ఏమిటా రాజీ?"
"అధికారులు నా కొడుకుని వదిలేసి విదేశాలకు వెళిళ్పోవడానికి పాసోప్రుట్ ఇవావ్లి. డబుబ్ విషయం నేను చూసుకుంటాను. అందుకు

ఒపుప్కుంటే నేను ఈ హింసాకాండ మానేసాత్ను."
యుగంధర నవివ్ "మీరు రెండు హతయ్లు చేశారు. మీకు మరణశిక్ష పడాలి. హతాయ్నేరానికి మీ కుమారుడు యావజీజ్వ శిక్ష
అనుభవిసుత్నాన్డు. పర్భుతవ్ం మీతో రాజీకి వసుత్ందని మీరెటాల్ అనుకునాన్రో నాకు అరథ్ం కావడం లేదు" అనాన్డు.
"అందుకే మిమమ్లిన్ ఇపుప్డు కలుసుకునాన్ను. పెదద్ ఆఫీసరల్తో, మంతుర్లతో మీకు బాగా సేన్హం అనీ, పలుకుబడి ఉనన్దనీ నాకు
తెలుసు. వాళళ్కు మీరు నచచ్చెపాప్లి. రాధా, పదమ్పిర్యా కాక ఇంకా కొంతమంది కూడా ఆపదలో ఉనాన్రు. వాళళ్ను రకిష్ంచేందుకు ఇదొకక్టే
మారగ్మని, ఒపుప్కోమని ఒతిత్డి చెయయ్ండి."
"ఇటువంటి బేరానికి పర్భుతవ్ం అంగీకరించదు."
"పీల్జ! బాగా ఆలోచించండి. రాధనీ, పదమ్నీ నేను హతయ్ చెయయ్దలచుకుంటే ఎవరూ ఆపలేరు. ఇంకా కొంతమందిని హతయ్
చెయయ్గలను. నాకు ఎవరూ అడుడ్ రాలేరు. అనిన్ పార్ణాలు వృధాగా ఎందుకు బలిసాత్రు! మీకు రేపు సాయంకాలం వరకూ వయ్వధి ఇసుత్నాన్ను.
నా షరతులకు పర్భుతావ్నిన్ మీరు ఒపిప్ంచలేకపోతే రేపు రాతిర్ ఇంకో హతయ్ జరుగుతుంది. వసాత్ను" అని అతను వెళిళ్పోవడానికి
తయారైనాడు.
"మీ కుమారుడి పేరు చెపాప్రు కాదు" అనాన్డు యుగంధర.
"చెపప్ను. నా షరతులకి పర్భుతవ్ం ఒపుప్కుంటే అపుప్డు చెపుతాను."
అతని అడుగుల చపుప్డు దగగ్రగా వినిపించి యుగంధర వెనకిక్ తిరగడానికి తల తిపాప్డు. వెంటనే కణత మీద గటిట్గా దెబబ్
తగిలింది. సప్ృహ పోయింది.
16
"రండి యుగంధర! మీకోసమే కాచుకునాన్ము" అనాన్డు గవరన్ర.
విశాలమైన హాలు, ఎతుత్గా ఉనన్ కపుప్, గొలుసులకి వేళాళ్డుతునన్ ఎలకిట్ర్క దీపాలు, ఎనోన్ ఫానుల్, మెతత్ని తివాసీ, గది మధయ్ తళ తళ
మెరుసుత్నన్ పెదద్ రోజ ఉడ బలల్. బలల్కి ఒక వైపున ముఖయ్మంతిర్, హోమ మంతిర్ కూరుచ్నాన్రు. వాళళ్ పకక్న ఇనెస్ప్కట్రు జనరల ఆఫ పోలీసు,
కమీషనర ఆఫ పోలీసు కూరుచ్నాన్రు.
"మీతో చరిచ్ంచనిదే ఏ నిరణ్యమూ చెయయ్కూడదని నేను సలహా ఇచాచ్ను" అనాన్డు ముఖయ్మంతిర్.
యుగంధర వెళిళ్ కమీషనర పకక్న కూరుచ్నాన్డు. యుగంధర పకక్న రాజు కూరుచ్నాన్డు.
"మీ అభిపార్యం ఏమిటి యుగంధర?" అడిగాడు గవరన్ర.
"హంతకుణిణ్ పటుట్కోవడం సులభం కాదు. కొంత వయ్వధి కావాలి. ఆలోగా అతను ఇంకా కొందరిని హతయ్ చేసాత్డు."
"అందరికీ కటుట్దిటట్మయిన రక్షణ ఏరాప్టుల్ చేసేత్ యెలా హతయ్ చేసాత్డు?" అడిగాడు ముఖయ్మంతిర్.
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"పదమ్పిర్య అనే యువతి, రాధ అనే నాలుగేళళ్ పిలల్ హంతకుడి ఆధీనంలో ఉనాన్రు. వాళిళ్దద్రీన్ ఏ క్షణాన అయినా చంపవచుచ్

అతను. మనం ఎలా ఆపగలం?" అనాన్డు యుగంధర. అందరి మొహాలు వాడిపోయాయి. ఎవరూ మాటాల్డలేదు.
"ఇక మిగతావాళళ్ రక్షణ గురించి ఆలోచిదాద్ం. ఎరర్ని గురుత్ ఉతత్రాలు వచిచ్నవాళల్కి మనం రక్షణ ఏరాప్టు చెయయ్వచుచ్. కాని
హంతకుడికి వాళళ్నే హతయ్ చెయాయ్లనన్ పటుట్దల ఏమీ లేదు. మనలిన్ బెదిరించి తన షరతులకి ఒపిప్ంచడానికే హతయ్లు చేసుత్నాన్డు కనుక
ఇంకెవరినైనా హతయ్ చెయయ్వచుచ్."
గవరన్రూ, ముఖయ్మంతిర్ ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకునాన్రు.
"వీడెవడో తెలుసుకునే అవకాశం లేదా?" అడిగాడు హోమ మంతిర్ ఐ.జి.ని.
ఐ.జి. కమీషనర వేపు పర్శాన్రథ్కంగా చూశాడు. కమీషనర యుగంధరిన్ చూశాడు.
"తెలుసుకోవచుచ్ననుకుంటాను" అనాన్డు యుగంధర నెమమ్దిగా.
"ఎలా! అయితే తాతాస్రం దేనికి?" అడిగాడు ముఖయ్మంతిర్.
"తెలుసుకునాన్ పర్యోజనం ఉండదనుకుంటాను. పేరు, రూపమూ మారుచ్కుని తిరుగుతూ ఉంటాడు."
"ఆ విషయం తరవాత ఆలోచిదాద్ము. అతనెవరో ముందు తెలుసుకుంటే__" అనాన్డు ఐ.జి.
అందరూ యుగంధరిన్ రెపప్ వాలచ్కుండా చూసుత్నాన్రు.
"హతాయ్నేరానికి తన కుమారుడికి యావజీజ్వ శిక్ష పడిందనీ, నేను విదేశాలకు వెళిళ్నపుప్డు ఆ కేసు విచారణ జరిగిందనీ చెపాప్డు.
అంటే రెండేళళ్ కిర్ందట ఆ కేసు విచారణకి వచిచ్ ఉండాలి."
అందరూ తలలు ఊపారు.
"భుజంగరావునీ, ఇంకా కొందరీన్ బెదిరించాడు. కానీ మాధవనీన్, గోవిందసావ్మినీ మాతర్మే హతయ్ చేశాడు. ఆ కేసు మాధవన
దరాయ్పుత్ చేసినటుల్, గోవిందసావ్మి ఆ కేసులో పార్సికూయ్టర గా పని చేసినటుల్ అతని మాటలని బటిట్ ఊహించాను. అందుకే వాళిళ్దద్రీన్ హతయ్
చేసి ఉంటాడు."
"అయితే ఆ కేసుతో ఎలాంటి సంబంధం లేని పదమ్పిర్యనీ, రాధనీ చంపుతాడని మీరెందుకు భయపడాలి?" అడిగాడు కమీషనర.
అందరూ తలలు ఊపారు.
"మనం తన షరతులకి ఒపుప్కునేటుల్ చెయయ్డానికి వయ్కిత్గతంగా కారణం ఏమీ లేకపోయినా హతయ్లు చేసాత్డు ఇక."
"మాధవన రికారుడ్ ఫైల తీసి చూసేత్ హంతకుడు ఎవరైనదీ తెలుసుత్ందనన్మాట" అనాన్డు గవరన్ర.
యుగంధర తల ఊపి "మాధవన దరాయ్పుత్ చేసినదీ, గోవిందసావ్మి పార్సికూయ్ట చేసినదీ ఏ కేసో చూడాలి" అనాన్డు.
"మీరు ఆ విషయం వెంటనే ఆరా తియయ్ండి" అనాన్డు ముఖయ్మంతిర్ ఐ.జి.తో.
"హంతకుడు ఎవరో తెలిసినా అతనిన్ పటుట్కోవడం సులభం కాదంటునాన్రు యుగంధర" అనాన్డు గవరన్ర.
ముఖయ్మంతిర్ తల ఊపి "హంతకుడి షరతులు ఒపుప్కుని అతని కుమారుణిణ్ ఒదిలిపెటట్డమా, పెటట్కపోవడమా అనే విషయం మనం
ఇపుప్డు తేలుచ్కోవాలి" అనాన్డు గవరన్ర వేపు చూసూత్.
ఎవరూ జవాబు చెపప్డానికి సిదధ్పడలేదు. హంతకుడి షరతులకి ఒపుప్కోకపోతే కనీసం ఇంకో రెండు అమాయక పార్ణాలని
బలివవ్వలసి వసుత్ందని వాళళ్కి తెలుసు. అయినా అతని షరతులు ఒపుప్కోవడం మంచిదని చెపప్డానికి ఎవరూ సాహసించలేకపోయారు.
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"ఒక హంతకుడి బెదిరింపుకి లొంగిపోయి ఇంకో హంతకుణిణ్ జైలులోంచి వదిలిపెడితే రాషట్రంలో పర్భుతవ్మూ, పోలీసు సిబబ్ందీ

నవువ్ల పాలవుతాయి. పర్జలకి చటాట్ల మీద గౌరవం పోతుంది" అనాన్డు ముఖయ్మంతిర్.
"అవును, దొంగలు, హంతకులు విరర్వీగిపోతారు. వాళేళ్ రాజయ్ం ఏలుతారు" అనాన్డు హోమ మంతిర్.
"అయితే అంగీకరించమని హంతకుడికి చెపుతాను" అనాన్డు యుగంధర.
అందరూ ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకునాన్రు మళీళ్.
ఆ నిరణ్యం చేసే బాధయ్త ఎవరూ తీసుకోదలుచుకోలేదు.
"యుగంధర! మీ అభిపార్యం చెపప్ండి" అడిగాడు గవరన్ర.
"క్షమించాలి. నేనేం చెపప్లేను" అనాన్డు యుగంధర.
రాజు యుగంధరిన్ ఆశచ్రయ్ంతో చూశాడు. యుగంధర సామానయ్ంగా తన అభిపార్యమేమిటో చెపప్డానికి జంకడు. బాధయ్త
తీసుకునేందుకు భయపడే మనిషి కాడు.
ఐ.జి. గొంతు సవరించుకుని "హంతకుడి షరతులకి మనం లొంగిపోకూడదు. అతనిన్ పటుట్కునేలోగా మరి కొందరిన్ హతయ్
చెయయ్వచుచ్. అందుకు మనం సిదధ్పడాలి" అనాన్డు.
"అందరి అభిపార్యం అదేనా?" అడిగాడు గవరన్ర.
"నేను ఐ.జి. అభిపార్యంతో ఏకీభవిసుత్నాన్ను" అనాన్డు హోమ మంతిర్.
"అది మీ డిపారుట్మెంటు కనుక మీ అభిపార్యానికి విలువ ఇవావ్లి" అనాన్డు ముఖయ్మంతిర్.
"అయితే ఈ సమావేశం ముగించవచుచ్. మీరంతా హంతకుణిణ్ పటుట్కునేందుకు శాయశకుత్లా పర్యతిన్ంచండి. ఇంకో హతయ్
జరకుక్ండా చూడండి" అనాన్డు గవరన్ర. అంతటితో ఆ సమావేశం ముగిసింది.
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"ఆ! ఇదుగో! ఈ కేసే అయుయ్ండాలి" అనాన్డు కమీషనర.
"వివరాలనీన్ సరిగా సరిపోతునాన్యా?" అడిగాడు యుగంధర.
"కమీషనర తల ఊపి "కేసును గురించి కుల్పత్ంగా వార్సి ఉంది. చదవండి" అని ఫైలు యుగంధర కి ఇచాచ్డు.
యుగంధర పైకి చదవడం పార్రంభించాడు. రాజు, ఏ. సి. సవ్రాజయ్రావు చెవులపప్గించి వింటునాన్రు.
"మే పదహారో తేదీన శేషాదిర్ అనే యువకుడు దారుణంగా హతయ్ చెయయ్బడాడ్డు. అతను ఓ కంపెనీలో టైపిసుట్గా పని చేసేవాడు.
వయసుస్ ఇరవై అయిదు సంవతస్రాలు. సైదాపేటలో ఓ మేడ మీది గది అదెద్కు తీసుకుని ఉండేవాడు. 17 తేదీ ఉదయం ఇలుల్ ఊడేచ్ మనిషి
వెళిళ్ తలుపు తొయయ్గానే తెరుచుకుంది. పకక్మీద రకత్పు మడుగులో పడి ఉనాన్డు శేషాదిర్. రాతిర్ పది గంటల తరావ్త పనెన్ండు గంటలకు
ముందూ అతనిన్ కతిత్తో పొడిచి చంపినటుల్ డాకట్రు అభిపార్యం వెలిల్బుచాచ్డు. రాతిర్ ఎనిమిది గంటలకి మీనాకిష్ అనే యువతి అతని గదికి
వెళిళ్నటుల్ తెలిసింది. ఆమె కాలేజీ విదాయ్రిథ్ని. గవరన్మెంటు ఉదోయ్గి కుమారెత్. చాలా అందమైనది. రాతిర్ తొమిమ్ది గంటల వరకూ ఆమె
శేషాదిర్తో అతని గదిలో ఉనన్టూల్ తరావ్త యింటికి వెళిళ్నటూల్ ఆమె చెపిప్ంది. తొమిమ్దీ ముపఫ్యికి ఇంటికి వచిచ్నటుల్ ఆమె తండీర్, తలీల్,
అనాన్, చెలెల్లు సాక్షయ్ం ఇచాచ్రు. మీనాకిష్కి మరొక యువకునితో కూడా సేన్హం ఉంది. అతని పేరు శిరీష కుమార. అతనికి ఇరవై ఆరేళుళ్.
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మెడిసన చదువుతునాన్డు. అతని తండిర్ వీరభదర్రావు లాయర. ఆయనకి శిరీష ఒకక్డే కొడుకు. శేషాదిర్, శిరీష ఇదద్రూ మీనాకిష్ని పేర్మించారు.
శేషాదిర్ శీర్మంతుడు కాడు. అందంగా ఉంటాడు. సంపాదన తకుక్వ. శిరీష డాకట్రు కాబోతునాన్డు. తండిర్ సంపనున్డు. కురూపి కాడు కాని,
అందగాడు కాడు. ఈ ఇదద్రిలో ఎవరిన్ తన భరత్గా ఎనున్కోవడమా అనే సందిగధ్ంలో ఉంది మీనాకిష్. ఆమెకి శేషాదిర్ మీద ఎకుక్వ ఇషట్ం. మే
16 తేదీ సాయంకాలం తను శేషాదిర్ని వివాహం చేసుకోదలచానని శిరీష కి చెపిప్ంది. శిరీష మీనాకిష్తో పోటాల్డాడు. శేషాదిర్నీ, ఆమెనూ
సుఖంగా బర్తకనివవ్నని బెదిరించాడు. వాళిళ్దద్రి సంభాషణా వినన్ ఓ హోటలు సరవ్రు సాక్షయ్ం ఇచాచ్డు. శేషాదిర్ గదిలో తలుపు గొళెళ్ం మీదా,
అదద్ం మీదా, రోజ వుడ బలల్ మీదా, శిరీష వేలిముదర్లు కనిపించాయి. శిరీష వేసుకునన్ తెలల్ కానావ్స షూస మీద రకత్ం మరకలునాన్యి.
ఎనలయిజ చెయయ్గా శేషాదిర్ రకత్ం గూర్పుకు చెందిన రకత్ం అని తెలిసింది. హతయ్ చెయయ్డానికి ఉపయోగించిన కతిత్ దొరకలేదు. రాతిర్ పనెన్ండు
గంటలపుప్డు శేషాదిర్ గదిలోంచి శిరీష బయిటికి రావడం పకక్ ఇంటోల్ ఉనన్ ఆసామి చూసాడు. పనెన్ండు గంటల పార్ంతాల తన బండి ఎకిక్
శిరీష ఇంటికి వెళిళ్నటుల్ సైకిల రికాష్ అతను సాక్షయ్ం ఇచాచ్డు. మొదటోల్ తను శేషాదిర్ ఇంటికి 16 తేదీ వెళళ్లేదనాన్డు కాని తరువాత మీనాకిష్ని
వివాహం చేసుకోవదద్నీ, అతనికి వచేచ్ కొదిద్ జీతంతో మీనాకిష్ని సుఖపెటట్లేడనీ చెపప్డానికి వెళాళ్డని ఒపుప్కునాన్డు శిరీష. తను వెళేళ్టపప్టికే
శేషాదిర్ హతయ్ చెయయ్బడాడ్డనీ, నేరం తనమీదకి వసుత్ందని భయపడి వెళళ్లేదని మొదటోల్ చెపాప్ననీ అనాన్డు. సూచనాపూరవ్కమైన సాక్షయ్ం
బలంగా ఉండడం వలల్ శిరీష ని అరెసట్ చేశారు పోలీసులు. సెషనుస్ కోరుట్లో విచారణ జరిగింది. శిరీష కి యావజీజ్వ జైలు శిక్ష విధించాడు జడిజ్.
అపీప్లులో శిక్ష ఖాయం అయింది. ఇనెస్ప్కట్ర నటరాజన సహాయంతో సూపరింటెండెంట మాధవన ఆ కేసు దరాయ్పుత్ చేశాడు. పర్భుతవ్ం
తరపున గోవిందసావ్మి పార్సికూయ్షన నిరవ్హించాడు" అంతటితో చదవడం ఆపి "శిరీష మీద అనాయ్యంగా నేరం మోపలేదు కాని...."
అనాన్డు యుగంధర.
"కాని?" అడిగాడు కమీషనర.
"చాలా బలమైన సాక్షయ్ం ఉనన్మాట నిజమే కాని శిరీష హతయ్ చేశాడని నిరాధ్రణగా చెపప్డానికి వీలులేదు."
"ఎందుకని?"
"హతయ్కు ఉపయోగించిన కతిత్ దొరకలేదు. అంతా సూచనాపూరవ్కమైన సాక్షయ్మే కాని పర్తయ్క్ష సాక్షయ్ం ఏమీ లేదు. శిరీష తండిర్
చెపిప్నటుల్ అనాయ్యం జరిగి ఉండవచుచ్."
"యుగంధర! అపీప్లులో కూడా శిక్ష ఖాయం చేశారుగా!" అనాన్డు ఏ.సి.
"నిజమే. శిరీష నిరోద్షి అని నిశచ్యంగా అనడం లేదు నేను. నిరోద్షి అయివుండడానికి అవకాశం ఉంది. అతని తండిర్ వీరభదర్రావు
లాయర. తన కొడుకు మీద పేర్మ కొదీద్ శిరీష నిరోద్షి అని ఉండడు. అతను హతయ్ చేసి ఉండవచుచ్ననే అనుమానం యే మాతర్ం వునాన్,
పోలీసుల మీదా, పర్భుతవ్ం మీదా ఇంత కచచ్, దేవ్షం పెటుట్కోడు" అనాన్డు యుగంధర.
"శిరీష దోషా, నిరోద్షా అనే సమసయ్ మనకనవసరం. మన సమసయ్ అది కాదుగా!" అనాన్డు కమీషనర.
"అనవసరం ఎందుకయింది? శిరీష నిజంగా నిరోద్షి అయితే, అనాయ్యంగా అతనికి శిక్ష పడి వుంటే ఆ అనాయ్యం సరిదిదద్వలసిన
బాధయ్త మనమీద ఉనన్ది. వీరభదర్రావుని ఈ హతాయ్కాండ మానమనీ, పోలీసులకి లొంగిపొమమ్నీ, నేను దరాయ్పుత్ చేసి శిరీష నిరోద్షి అని
తేలుచ్కుంటే అతనిన్ పర్భుతవ్ం విడిచిపెటేట్ందుకు పర్యతిన్సాత్ననీ చెపుతాను" అనాన్డు యుగంధర.
రాజు చినన్గా దగాగ్డు.
"ఏమిటి?" అడిగాడు యుగంధర రాజుని.
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"శిరీష నేరం చేశాడా లేదా అనే విషయం అతని తండిర్ వీరభదర్రావు పోలీసులకి లొంగిపోవడంతో ఎందుకు ముడిపెటాట్లి? శిరీష

నిరోద్షి అని తేలితే అతనిన్ వదిలిపెటాట్లి. అతని తండిర్ చేసిన హతయ్లకీ, జైలులో ఉనన్ శిరీష కీ ఏమిటి సంబంధం?" అడిగాడు రాజు.
"అవును. నువువ్ చెపిప్ంది సబబుగానే ఉంది. కానీ వీరభదర్రావుని పటుట్కోవడంలో మనం నిమగున్లమైతే శిరీష నిరోద్షితవ్ం ఋజువు
చేసేందుకు మనకి వయ్వధి ఉండదు. వీరభదర్రావు పోలీసులకి లొంగిపోతే తరావ్త మనం శిరీష దోషి అయినదీ కానిదీ ఋజువు చెయయ్డానికి
వయ్వధి ఉంటుంది" అనాన్డు యుగంధర.
"యుగంధర! శిరీష నిరోద్షి అయితే, ఆ విషయం ఇపుప్డైనా సరే ఋజువు చేసి అతనిన్ విడిపించడానికి మీరు పర్యతన్ం చేసే పక్షంలో
మాకు ఎలాంటి అభయ్ంతరమూ లేదు. ఆ విషయం వీరభదర్రావుకి చెపప్ండి" అనాన్డు యుగంధర.
"అంటే వీరభదర్రావు చెపిప్న షరతులు కొదిద్గా మారిచ్ ఒపుప్కుంటునాన్మనన్మాట" అనాన్డు ఏ.సి.
"ఎలా?" అడిగాడు యుగంధర.
"తన కొడుకుని వెంటనే వదిలిపెడితే ఈ హతాయ్కాండ మానేసాత్ననాన్డు వీరభదర్రావు. అతను పోలీసులకి లొంగిపోతే శిరీష ని
వదిలిపెడతామంటునాన్ము మనం. అంతేగా!"
"కాదు. శిరీష ని బేషరతుగా వదిలిపెడతామని మనం చెపప్ము. అతను నిరోద్షి అని నిరాధ్రణ అయితేనే విడుదల చేయించడానికి
పర్యతిన్సాత్మని చెపుతాము."
"యస. యస. ఇక చరచ్ అనవసరం. వీరభదర్రావుకి చెపిప్ చూడండి ఏమంటాడో!" అనాన్డు ఏ.సి.
"చెపుతాను కాని అతను ఒపుప్కుంటాడనన్ నమమ్కం లేదు నాకు. అతని గురించి తెలుసుకోగలిగినదంతా తెలుసుకోండి. దరాయ్పుత్
నిరల్క్షయ్ం చెయయ్వదుద్" చెపాప్డు యుగంధర.

18
డిటెకిట్వ యుగంధర తన గదిలో రివాలివ్ంగు కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు. క్షణక్షణం గడియారం వంక చూసుత్నాన్డు.
ఆ రోజు రాతిర్ అయేలోగా ఏదో ఒకటి తేలిచ్ చెపప్మనాన్డు హంతకుడు. ఎలా చెపప్డం! అతను ఫోన చేసాత్డా! టెలిఫోను
చేసేటటల్యితే పటుట్కునేందుకు కటుట్దిటాట్లు చేశారు పోలీసులు. కిర్తం రోజు వాళుళ్ చేసిన ఏరాప్టల్నీన్ అలాగే ఉనాన్యి. యుగంధర ఇంటి
పార్ంతాల మూలమూలల చీకటోల్ దాకుక్నాన్రు మఫీట్లో ఉనన్ పోలీసులు. యుగంధర ఇంటికి ఎవరు వచిచ్నా, ఇంటోల్ంచి ఎవరు బయటికి
వెళిళ్నా పటుట్కుని హెడ కావ్రట్రుస్కు తీసుకురమమ్ని ఆరడ్రు. కమీషనర ఆ విషయం యుగంధర కి ముందే చెపాప్డు. అటువంటి కటుట్దిటాట్లు
చేసేత్ తను హంతకుడితో మాటాల్డే అవకాశం లభించదనీ, పదమ్పిర్య, రాధ పార్ణాలు బలి ఇవవ్డం అవుతుందనీ యుగంధర కమీషనర కి
చెపప్లేదు. వాళళ్ ఉదోయ్గ ధరమ్ం వాళుళ్ చేసుత్ంటే తను అభయ్ంతరం చెపప్డం మంచిది కాదు. ఇలాటి ఏరాప్టుల్ చెయయ్డం వలల్ తన షరతులను
నిరాకరించారని హంతకుడు అనుకుని తనని కలుసుకునే ఉదేద్శం మానుకుంటాడా! యుగంధర ఆలోచిసుత్నాన్డు.
అంతలో తలుపు తటిట్న చపుప్డయింది. ముందు గదిలో ఎకెస్ట్నష్న టెలిఫోను దగగ్ర కూరుచ్నన్ రాజు లేచి వెళిళ్ తలుపు తీశాడు.
"ఆ. ఉనాన్రు. మీ పేరు?" అడిగాడు రాజు ఆ వచిచ్న సతరీ అడిగిన పర్శన్కు జవాబు చెపిప్.
"నా పేరు చెపిప్నా ఆయనకి తెలియదు. ఆయనిన్ కలుసుకోవాలి" అనన్ది ఆమె.
"సారీ! ఆయన బిజీగా ఉనాన్రు."
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ఆమె కొనిన్ పేరుల్ చెపిప్ంది.
ఆ పేరుల్ వినగానే ఎలకిట్ర్క షాక తగిలినటల్యి "ఏమిటి వాళళ్ విషయం?" అడిగాడు రాజు.
"డిటెకిట్వ యుగంధర గారితో చెపుతాను."
"రండి" అని రాజు ఆమెని లోపలకి తీసుకువెళాళ్డు.
ఆమె రాజుతో మాటాల్డడం యుగంధర వినాన్డు.
ఆమె గదిలోకి రాగానే "పదమ్పిర్య, రాధ విషయం ఏమిటమామ్!" అడిగాడు.
"మీరేనా యుగంధర?"
"అవును."
ఆమె హాండ బేగ తెరిచి ఒక కవరు తీసి ఇచిచ్ంది. అందులోంచి పావు ఠావు కాయితం తీసి యుగంధర చదివాడు.
యుగంధర గారికి,
మీరు గవరన్రుతోనూ, మంతుర్లతోనూ, ఉనన్త పోలీసు ఉదోయ్గులతోనూ నేను చెపిప్న విషయం చరిచ్ంచారని నాకు తెలుసు. ఏం

నిరణ్యించారో తెలియదు. మీ నిరణ్యం యేమిటో రాసి ఈ యువతికి ఇవవ్ండి. నాకు అందుతుంది.
ఈమెను వెంబడించమని డిటెకిట్వ లను నియమించి నా ఉనికి తెలుసుకోడానికి పర్యతిన్ంచకండి. పర్యోజనం ఉండదు.
X
యుగంధర ఆ ఉతత్రం ఇంకోసారి చదివి అడుగున ఉనన్ ఎరర్గురుత్ పరీక్షగా చూశాడు.
"నీ పేరేమిటి?" అడిగాడు ఆ యువతిని.
"మందారం."
"ఎకక్డ ఉంటునాన్వు? ఏం చేసుత్నాన్వు?"
"రాయపురంలో. ఏమీ చేయడం లేదు" అని వెకిలిగా నవివ్ంది. ఆమె వృతిత్ ఏమిటో ముఖం చూసేత్నే తెలిసింది యుగంధర కి.
"ఈ ఉతత్రంలో ఏమునన్దో, ఎవరు రాశారో నీకు తెలుసా?"
"తెలియదు. మీకు ఇవవ్మని చెపిప్ పది రూపాయలు ఇచాచ్డు. మీరిచేచ్ జవాబు తీసుకువసేత్ ఇంకా ఇరవై రూపాయలు ఇసాత్ననాన్డు.
ననున్ అటకాయిసేత్ పదమ్పిర్య, రాధ గురించి మీతో మాటాల్డాలని చెపప్మనాన్డు.
"అతనెవరో నీకు తెలుసా?"
"తెలియదు."
"జవాబు కోసం ఎపుప్డు వసాత్ననాన్డు?"
"చెపప్లేదు. ననున్ కలుసుకుని జవాబు తీసుకుంటాననాన్డు. ఎపుప్డో చెపప్లేదు."
"ఆ మనిషి ఎలా ఉంటాడో వరిణ్ంచగలవా?"
"సరిగా చెపప్లేను. బాగా చూడలేదు."
"ఎందుకు చూడలేదు?"
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"నేను సెంటర్ల సేట్షన పకక్ వీధిలో బసాట్ండ దగగ్ర నిలుచునుండగా ఎవరో ఒకతను వచిచ్ పకక్ వీధిలో ఒక కారు ఆగి ఉందనీ, అది

ఎకక్మనీ చెపాప్డు. వెళాల్ను. కారు దగిగ్రికి వెళేళ్ లోపున ఇంకో మనిషి వచిచ్ నాకీ ఉతత్రం, ఓ పది రూపాయల నోటూ ఇచాచ్డు. చీకటిగా
ఉండడం వలల్ అతనిన్ సరిగా చూడలేదు" అనన్దామె బెదురుతూ.
"ఇదంతా నిజమేనా?" అడిగాడు యుగంధర. ఆమె తల ఊపింది.
"వీధిలో ఉనన్ కారు ఎకక్మని చెపిప్న మనిషి ఎవరో నీకు తెలుసా?"
"తెలియదు."
"అయితే ఎందుకు వెళాళ్వు?"
ఆమె జవాబు చెపప్కుండా తల వంచుకునన్ది. నిజమే చెపిప్ందని యుగంధర అనుకునాన్డు. వీరభదర్రావు తన ఆనవాలు గాని, ఉనికి
గాని అంత సులభంగా బయట పడనివవ్డు. లెటర పాడ తీసి వీరభదర్రావుకి ఉతత్రం వార్సి మడిచి కవరులో పెటిట్ ఆమెకిచాచ్డు.
"నేను వెళళ్వచాచ్?" అడిగిందామె ఆదురాద్గా.
"వెళుద్గాని ఉండు" అని రిసీవర తీసుకుని కమీషనర కి ఫోన చేశాడు యుగంధర.
"మీరు నా ఇంటి చుటూట్ మఫీట్లో కానిసేట్బులస్ ని కాపలా పెటాట్రని నాకు తెలుసు. అందుకే చెపుతునాన్ను" అని మందారం అనే ఆమె
వీరభదర్రావు దగిగ్రనుంచి ఉతత్రం తీసుకుని తన ఇంటికి రావడం గురించి వివరంగా చెపాప్డు.
"ఈ అమామ్యిని మీరు పటుట్కునాన్ ఏమీ పర్యోజనం ఉండదనుకుంటాను. డిటెకిట్వ లు వెంబడించినా లాభం ఉండదు. నా ఉతత్రం
వీరభదర్రావుకి అందడం వలల్ ఏమయినా పర్యోజనం కలగవచచ్ని మీరు అనుకుంటే ఈ అమామ్యిని పటుట్కోకండి. నా ఉతత్రం తీసుకెళిళ్
వీరభదర్రావుకి ఇవవ్నివవ్ండి" అని చెపిప్ రిసీవర పెటేట్శాడు.
"ఇక వెళళ్వచాచ్?" అడిగింది ఆమె.
"ఇంకో పది నిముషాలుండి వెళుళ్" చెపాప్డు యుగంధర.
PPP
అది పోలీసు కమీషనర ఆఫీసు గది.
“వీరభదర్రావుని గురించి వివరాలు సేకరించారా?” అడిగాడు యుగంధర.
“యెస” అని బలల్మీది కాగితాలోల్ంచి ఓ కాగితం తీసి చదివాడు కమీషనర.
శిరీష కి శిక్ష పడగానే వీరభదర్రావు 'లా' పార్కీట్సు మానేశాడు. అపప్టికే దాదాపు రెండు లక్షల వరకూ ఆరిజ్ంచాడు. మదార్సులో రెండు
ఇళుళ్ కొనాన్డు. బాంకులో యాభై వేల వరకూ రొకక్ం ఉంది. యాభై వేల ఇనూస్రెనుస్ పాలసీ ఉనన్ది. ఇళుళ్ రెండూ అమేమ్శాడు. ఇనూస్రెనుస్
పాలసీ సరెండరు చేసి రొకక్ం తీసుకునాన్డు. బాంకులో ఉనన్ రొకక్ం తీసుకుని అకౌక్ంటు మూసేశాడు. ఓ వారం రోజులు హోటల శీర్నివాస
లో ఉనాన్డు. ఓ రోజు టాకీస్ ఎకిక్ సెంటర్ల సేట్షను దగిగ్ర దిగాడు. తరవాత వీరభదర్రావు ఏమయినదీ ఎవరికీ తెలియదు. అతని సేన్హితులూ,
బంధువులు మళీళ్ ఎపుప్డూ అతనిన్ చూడలేదు. గాలిలో కలిసిపోయినటుల్ మాయమయినాడు.
“అయితే వేషమూ, రూపమూ, పేరూ మారుచ్కుని ఈ ఊళోళ్నే ఎకక్డో ఉండి ఉంటాడు” అనాన్డు యుగంధర.
“ఎకక్డునన్దీ తెలుసుకునేందుకు ఏ సూచనా లేదుగా!” అనాన్డు కమీషనర.
“నినన్ మందారం విషయం ఏమయింది?”
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“క్షమించాలి. మీ సలహా పాటించలేదు” అనాన్డు కమీషనర. అతని ముఖం ఎరర్నయింది.
“పాటించరని తెలుసు. మీరు పోలీసు ఉదోయ్గులు. ఎలా పాటిసాత్రు? ఇంతకీ ఏమయింది?”
“ఇకక్డికి తీసుకువచిచ్ బెదిరించి చూశాము. పర్యోజనం లేకపోయింది. వదిలేశాము.”
“వదిలేసి?”
“ఇనెస్ప్కట్ర సవ్రాజయ్రావు, సారజ్ంటు శివం మారువేషాలోల్ ఆమెని వెంబడించారు.”
“తరావ్త?”
“రాయపురంలో చరిచ్ వీధిలోకి వెళిళ్ంది. పది గజాల దూరంలో మా వాళుళ్ వెంబడించారు. అంతలో నలుగురు రౌడీలు ఎకక్ణిణ్ంచో

వచిచ్ వాళిళ్దద్రి మీదా పడాడ్రు. ఆ నలుగురితో ఇనెస్ప్కట్రు, సారజ్ంటు కలియబడాడ్రు. పిసోత్ళుల్ తీసి కాలుసాత్మని బెదిరించిన తరవాత ఆ రౌడీలు
పారిపోయారు. ఆలోగా ఆ వీధిలోంచి ఆమె వెళిళ్పోయింది.”
“మళీళ్ కనపడలేదా?”
“కనపడకుండా ఎకక్డికి పోతుంది! ఆమెనీ, ఆ రౌడీలని కూడా పటుట్కునాన్ము. కానీ ఏమీ తెలియలేదు. పోలీసు ఆఫీసరల్మని ముందే
చెపిప్ ఉంటే కలియబడేవాళళ్ం కావనీ, మందారానిన్ అలల్రి చెయయ్డానికి ఎవరో వెంబడిసుత్నాన్రనుకుని కలియబడాడ్మనీ ఆ రౌడీలు చెపాప్రు. ఆ
పని చెయయ్మని ఎవరో తమకు చెపాప్రనీ, మనిషికి ఇరవై అయిదు రూపాయలు ఇచాచ్రనీ వాళుళ్ చెపాప్రు. వాళళ్కి మందారం బాగా
తెలుసును. అందువలల్ ఆ మనిషి ఎవరో వాళుళ్ ఆరా తియయ్కుండా పోలీసులతో కలియబడాడ్రుట.”
“మందారానిన్ పర్శించారా? ఏమనన్ది?”
“చరిచ్ వీధి దాటి పకక్ వీధిలోకి వెళళ్గానే తన పకక్కి ఎవరో వచిచ్ ఇరవై రూపాయలు ఇచిచ్ యుగంధర ఇచిచ్న కవరు ఇవవ్మని
అడిగాడుట. ఇచిచ్ందట.”
“అతని ఆనవాలు ఏమయినా చెపిప్ందా?”
“లేదు. చీకటిగా ఉందనీ, ముఖ కనిపించకుండా హాటు బాగా కిందికి పెటుట్కునాన్డనీ అనన్ది.”
“పోనీలెండి. నా ఉతత్రం అతనికి అందిందిగా” అనాన్డు యుగంధర.
అంతలో ఇనెస్ప్కట్ర సవ్రాజయ్రావు హడావిడిగా వచిచ్ “ఎరర్ని గురుత్ ఉతత్రం కేసు ఇంకొకటి వచిచ్ంది సార!” అనాన్డు.
“ఏమిటది?” అడిగాడు కమీషనర.
“ఇకక్డే ఉనాన్డు, పిలవనా?”
“పిలు.”
సవ్రాజయ్రావు బయిటికి వెళిళ్ రెండు నిమిషాలలో ఒక మనిషిని వెంటబెటుట్కు వచాచ్డు. అతను ఫుల సూటులో ఉనాన్డు.
భయపడుతునాన్డు.
“ఎరర్ని గురుత్ ఉతత్రాల గురించి పతిర్కలోల్ చదివాను. అందుకే తినన్గా వచాచ్ను” అనాన్డతను.
“చెపప్ండి” అనాన్డు కమీషనర.
“ఆ ఉతత్రం పంపించిన మనిషి నా భారయ్ని ఎతుత్కుపోయాడు.”
“సావధానంగా, విపులంగా చెపప్ండి. మీ పేరు?”
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“వేణుగోపాల. డైమండ ఆటోమొబైలుస్లో ఇంజనీరిన్. నా భారయ్ పేరు మీనాకిష్. వివాహమయి రెండేళళ్యింది. పిలల్లు లేరు. నినన్

సాయంకాలం నేను ఇంటికి వచేచ్టపప్టికి నా భారయ్ ఇంటోల్ లేదు. బలల్ మీద ఓ చీటీ ఉంది. తను తన తండిర్ ఇంటికి వెళుతునాన్ననీ, రాతిర్
ననున్ అకక్డికి వచిచ్ ఇంటికి తీసుకురమమ్నీ రాసింది. మేము రాయపేటలో ఉంటునాన్ము. ఆమె తండిర్ తాయ్గరాయనగరంలో ఉంటునాన్డు.
బదధ్కంగా ఉండి నినన్ రాతిర్ నేను వెళళ్లేదు. పొదుద్నేన్ వసుత్ందనుకునాన్ను. రాలేదు. ఒంటోల్ బాగాలేక రాలేదేమోననుకుని హోటలోల్ భోజనం
చేసి ఆఫీసుకి వెళాళ్ను. పది గంటల ముపఫ్యి నిమిషాలపుప్డు నాకు ఫోన కాల వచిచ్ంది. ఎరర్ని గురుత్ ఉతత్రాలు రాసుత్నన్ మనిషి నా భారయ్ని
ఎతుత్కుపోయాడనీ, వెంటనే పోలీసులకి రిపోరుట్ చెయయ్మనీ ఎవరో చెపాప్రు. నేను వెంటనే తాయ్గరాయ నగర వెళాళ్ను. మా మామగారు
ఇంటోల్నే ఉనాన్రు. నా భారయ్ అసలు రానేలేదని చెపాప్రాయన. వెంటనే మీకు చెపప్డానికి వచాచ్ను” అనాన్డతను.
“మీ మామగారి పేరు?“ అడిగాడు యుగంధర.
“వైకుంఠరావు గారు. డిపూయ్టీ డైరెకట్ర ఆఫ సాట్టిసిట్కస్!”
“శిరీష కేసు తీసి ఆ కేసులో మీనాకిష్ తండిర్ పేరేమిటో చూడండి” చెపాప్డు యుగంధర.
కమీషనర ఫైలు తిరగేసి “యు ఆర రైట! వైకుంఠరావు” అనాన్డు.
“రాధని కాని, పదమ్పిర్యని కాని హతయ్ చెయయ్టం వీరభదర్రావుకి ఇషట్ం లేదనన్మాట!” అనాన్డు యుగంధర.
“ఎందుకంటునాన్రా మాట?” అడిగాడు కమీషనర.
“వీరభదర్రావుకి కసి ఉంటే మీనాకిష్ మీద ఉంటుంది. శిరీష కి శిక్ష పడటానికి ఆమె కొంతవరకు కారణం కదూ!”
“మీనాకిష్ని అతను ఎతుత్కుపోవచుచ్ననన్ అనుమానం మీకు ఉంటే ముందే ఎందుకు చెపప్లేదు?” అడిగాడు కమీషనర యుగంధరిన్
సూటిగా కళళ్లోల్కి చూసూత్.
“సారీ! ఎరర్ని గురుత్ ఉతత్రాలు రాసుత్నన్ మనిషి వీరభదర్రావని ఇపుప్డేగా నిరాధ్రణ అయింది.”
“మీరు మాటాల్డుతునన్ది ఏమిటో నాకు అరథ్ం కాలేదు. దయ చేసి తెలిసేటుల్ చెపప్ండి” అడిగాడు వేణుగోపాల.
“మీ భారయ్ మీనాకిష్ని హతయ్ చెయయ్డానికి ఎతుత్కుపోయాడని నా అనుమానం” అనాన్డు యుగంధర.
“మీనాకిష్ని హతయ్ చేసాత్డా? ఎందుకు?” అడిగాడు వేణుగోపాల భయపడుతూ.
“దయచేసి మీ మామగారి చిరునామా చెపప్ండి” అడిగాడు యుగంధర.
“వినెస్ంట రోడ, 114 తాయ్గరాయ నగర.”
“థాంకుస్” అని యుగంధర లేచాడు.
“ఎకక్డికి?” అడిగాడు కమీషనర.
“వైకుంఠరావు గారితో మాటాల్డాలి” అని యుగంధర కమీషనర గదిలోంచి బయటికి వెళాళ్డు.

20
“వైకుంఠరావు గారి ఇంటికి ఎందుకు?” అడిగాడు రాజు కెనెమెరా హోటలు ముందునించి మౌంట రోడోల్కి కిర్జల్ర కారు తిపుప్తూ.
“మీనాకిష్ విషయం మాటాల్డేందుకు?”
“ఏం మాటాల్డాలి?”
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యుగంధర ఆలోచనలో ఉండిపోయాడు.
ఇంటి ముందు తళతళ మెరుసుత్నన్ కారు ఆగగానే వసారాలో పడక కురీచ్లో పడుకుని పతిర్క చదువుకుంటునన్ వైకుంఠరావు లేచి

నిలబడి కారు వేపు చూశాడు.
“వైకుంఠరావు గారు మీరేనా?”
“అవును.”
“నా పేరు యుగంధర. పర్యివేటు డిటెకిట్వ ని. ఇతను నా అసిసెట్ంటు రాజు. మీ అమామ్యి మీనాకిష్ గురించి వచాచ్ము.”
“ఏమైంది? ఇంటినించి నినన్నగా వెళిళ్ందని అలుల్డు చెపాప్డు. ఇంకా రాలేదుట. గాభరాతో నా కాళూళ్, చేతులూ ఆడటం లేదు.”
“శేషాదిర్ హతయ్ కేసు గురించి కొనిన్ విషయాలు అడగడానికి వచాచ్ను.”
“ఎపుప్డో జరిగిన ఆ కేసు గురించి ఇపుప్డెందుకు? ముందు మీనాకిష్ ఏమైనదీ కనుకోక్ండి.”
“ఆ కేసుకీ, ఇపుప్డు మీ అమామ్యి పరారీ కావడానికీ సంబంధమునన్దని నా నమమ్కం. అందుకే వచాచ్ను.”
“యేమడగాలనుకునాన్రో అడగండి” అనాన్డు వైకుంఠరావు.
“శేషాదిర్ హతయ్ జరిగిన రాతిర్ మీ అమామ్యి మీనాకిష్ రాతిర్ తొమిమ్ది గంటలకి ఇంటికి వచిచ్ందని మీరూ, మీ ఇంటోల్ వాళూళ్ సాక్షయ్ం
ఇచాచ్రు కదూ!”
“అవును.”
“నిజంగానే తొమిమ్ది గంటలకి ఇంటికి వచిచ్ందా? లేక మీ అమామ్యి మీదికి నేరం రాకుండా ఉండేందుకు మీరంతా అటాల్
చెపాప్రా?”
వైకుంఠరావు చరుర్న ముందుకు వచిచ్ “ఇన సలుట్ చేసుత్నాన్రు. వెళళ్ండి” అనాన్డు.
“ఐయామ సారీ! మీ అమామ్యి కేష్మం కోరి మీరు అబదధ్ం చెపాప్రేమో అనుకునాన్ను” అనాన్డు యుగంధర.
వైకుంఠరావు పరీక్షగా యుగంధరిన్ చూసూత్, “శేషాదిర్ హతయ్కీ, ఇపుప్డు నా కూతురు కనపడకపోవడానికీ సంబంధమేమిటో
చెపుతారా?” అడిగాడు.
“శేషాదిర్ హతాయ్నేరానికి శిరీష అనే అతనికి శిక్ష పడిందని మీకు జాఞ్పకమునన్దా?”
వైకుంఠరావు తల ఊపాడు.
“ఆ శిరీష తండిర్ వీరభదర్రావు మీ కూతురిన్ ఎతుత్కుపోయి ఉంటాడని నా అనుమానం.”
“ఎందుకు?”
యుగంధర భుజాలు చరిచి “బెదిరించడానికి అయి ఉండవచుచ్, లేదా హతయ్ చెయయ్వచుచ్” అనాన్డు.
వైకుంఠరావు కురీచ్లోంచి లేచి గాభరాగా చూసూత్ “ఏమిటీ ఘోరం” ఈ పటట్ణంలో పోలీసులూ, రక్షణా లేదా ఏమిటీ? మిషట్ర
యుగంధర! మీరు చెపిప్నదే నిజమైతే ఎటాల్గైనా మీరే మీనాకిష్ని రకిష్ంచాలి. పీల్జ!” అనాన్డు.
“శేషాదిర్ హతయ్ గురించి, మీనాకిష్ గురించి మీరు నిజం చెపితే___”
“ఏం చెపప్మంటారు! నాకు తెలిసిన విషయాలనీన్ అపుప్డే పోలీసులకి చెపాప్ను.”
“అయితే ఎవవ్రూ ఏం చెయయ్లేరనుకుంటాను” అని యుగంధర లేచి నిలబడాడ్డు.
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“ఒక క్షణం ఆగండి” అనాన్డు వైకుంఠరావు.
యుగంధర మాటాల్డకుండా నిలబడాడ్డు.
అయిదు నిముషాలు వైకుంఠరావు ఆలోచించుకుని “మీరు వెళళ్ండి. నేను కమీషనర ఆఫ పోలీసుని కలుసుకుంటాను” అనాన్డు.
యుగంధరూ, రాజూ మళీళ్ కిర్జల్ర కారు ఎకాక్రు.
“యెకక్డికి?” అడిగాడు రాజు.
“ఇంటికి” చెపాప్డు యుగంధర.
రాజు కారు సీప్డుగా తోలుతూ “ఆయన యేదో దాసుత్నాన్డనిపిసోత్ంది” అనాన్డు.
“అవును. అబదధ్ం చెపుతునాన్డు. నిజం చెపితే మీనాకిష్ని రకిష్ంచేందుకు అవకాశం ఉండేది.”
“ఏమిటా నిజం?”
“శేషాదిర్ హతయ్తో మీనాకిష్కి ఏదో సంబంధం వుండి వుండాలి. మీనాకిష్ ఎలిబీ నిజమై ఉండదు. ఆమెకి ఎలిబీ ఇచిచ్న వాళళ్ంతా ఆమె

ఆతీమ్యులు.”
“అంటే మీనాకిష్ శేషాదిర్ని హతయ్చేసి ఉంటుందని మీ అభిపార్యమా?”
“శిరీష నిరోద్షి అయితే శేషాదిర్ని ఇంకెవరో హతయ్ చేసి ఉండాలిగా! మీనాకిష్ హతయ్ చేసి ఉండవచుచ్ కదూ!”
“మీనాకిష్కి శేషాదిర్ని చూసేత్ ఇషట్ం కదా! ఎందుకు హతయ్ చేసుత్ంది?”
“ఏమో! ఏదయినా కారణం ఉనన్దేమో!” అనాన్డు యుగంధర.
అంతలో కారు గేటు దగిగ్ర ఆగింది. యుగంధర కారు దిగి ఇంటోల్కి వెళాళ్డు.
రాజు కారు షెడోల్ పెటిట్ కనస్లిట్ంగ రూంలోకి వెళాళ్డు. యుగంధర చేతిలో ఉనన్ కాగితం చూసి “ఏమిటది?” అడిగాడు.
“రైలేవ్ రసీదు. లెఫట్ లగేజిది. పోసుట్బాకుస్లో వుంది” అంటూ ఓ గులాబీ రంగు కాగితం రాజుకిచాచ్డు యుగంధర.
అది లెఫట్ లగేజిలో ఒక పెటెట్ పెటిట్న రశీదు. యుగంధర పేరు రాసి వుంది దానిమీద.
“యేమిటీ రశీదు?” అడిగాడు రాజు.
“వెనకిక్ తిపిప్ చూడు.”
రాజు వెనకిక్ తిపిప్ చూశాడు. ఎరర్ని సిరాతో X గురుత్ ఉంది.
“వీరభదర్రావు పంపాడా?” యుగంధర తల ఊపి రిసీవర తీసి “హలోల్! నేను యుగంధరిన్!” అని కమీషనర కి ఆ రైలు రశీదు
గురించి చెపిప్ “దయచేసి ఆ పెటెట్ తెపిప్ంచే ఏరాప్టు చెయయ్ండి” అని రిసీవరు పెటేట్సి “ఇనెస్ప్కట్రు సవ్రాజయ్రావు వసాత్డు రశీదు కోసం”
చెపాప్డు రాజుకి.
“మనమే వెళిళ్ తీసుకోవచుచ్గా!” అడిగాడు రాజు.
“యెలాగూ తరావ్త పోలీసులకు చెపప్వలసి వసుత్ంది కనుక ముందే చెపాప్ను.”
“అందులో....” అనాన్డు రాజు.
యుగంధర తల ఊపాడు. ఇదద్రు డిటెకిట్వ ల మొహాలూ ఆలోచనతో తీవర్ంగా ఉనాన్యి. తలుపు చపుప్డయింది. ఇనెస్ప్కట్ర
సవ్రాజయ్రావు హడావిడిగా లోపలికి వచిచ్ “ఏదీ రశీదు?” అడిగాడు.
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యుగంధర రశీదు ఇచాచ్డు.
“మీరు రారా?” అడిగాడు ఇనెస్ప్కట్ర.
“అనవసరం” అనాన్డు యుగంధర.
రశీదు తీసుకుని సవ్రాజయ్రావు వెళిళ్పోయాడు.

PPP

21

“నో! నో! ఇలా ఘోరాలు జరుగుతూంటే ఎలా?” అనాన్డు కమీషనర ఆఫ పోలీసు కనస్లిట్ంగ రూంలో కూరుచ్నన్ యుగంధరిన్
చూడగానే.
“లెఫట్ లగేజ రూంలోంచి పెటెట్ తెపిప్ంచారా?” అడిగాడు యుగంధర.
కమీషనర తల వూపి ఓ కవరు యుగంధర కిచాచ్డు.
“ఈ కవరు మాతర్మేనా ఆ పెటెట్లో ఉంది?”
కమీషనర యుగంధర వేపు నిసప్ృహతో చూసి “శవం కూడా ఉంది” అని ఊరుకునాన్డు.
ఆయన చాలా కలవరపడుతునాన్డని యుగంధర గర్హించి ఏమీ అడకుక్ండా కవరు తిపిప్ చూశాడు.
డిటెకిట్వ యుగంధర కి అని పైన వార్సి ఉంది. అందులోంచి పావు ఠావు కాగితం బయిటికి తీసి చదవడం పార్రంభించాడు.
యుగంధర వెనక నిలబడి రాజు కూడా చదివాడు.
“డిటెకిట్వ యుగంధర కి, మీరు నా హెచచ్రిక లక్షయ్పెటట్కపోవడం వలల్ యింకో పార్ణం బలి అయింది. పదమ్పిర్యనీ, రాధనీ చంపి
శవాలు ఈ పెటెట్లో పెటిట్ మీకు పంపుదామనుకునాన్ను. కానీ యీ నాలుగు రోజులిన్ంచీ వాళళ్తో బాగా చనువు ఏరప్డింది. అందువలల్ వాళళ్ని
చంపేందుకు నాకు చేతులు రాలేదు. రాధ ముదుద్మాటలూ, పాలబుగగ్లు, నవువ్లు, అలల్రి - ఎలా వాటిని చితిపెయయ్డం! అందుకే మీనాకిష్ని
ఎతుత్కు వచాచ్ను. మీనాకిష్కి శేషాదిర్ హతయ్తో ఏదో కొంత సంబంధం ఉనన్దని మొదటిన్ంచీ నాకు అనుమానంగానే ఉండేది. ఎతుత్కురాగానే
ఒక చీకటి గదిలో బంధించాను. రకరకాల భయపెటిట్ నిజం చెపిప్ంచడానికి పర్యతిన్ంచాను. అపుప్డు కోరుట్లో చెపిప్న విషయాలు తపప్
యింకేమీ చెపప్లేదు. మొండిగా అబదధ్మే చెపిప్ందో లేక నిజమే చెపిప్ందో నాకు తెలియదు. ఒక పకక్ శేషాదిర్ని, యింకోపకక్ నా కొడుకు శిరీష
నీ ఆకరిష్ంచి మభయ్పెటిట్ బాధించింది. అయినపప్టికీ మీనాకిష్ని చంపడం ఇషట్ంలేక ఊరుకునాన్ను. నా హెచచ్రిక మీరు లక్షయ్పెటట్కపోవడం వలల్
యిపుప్డు తపప్నిసరి అయింది. ఏం చెయయ్ను!
మీనాకిష్ని ఆటేట్ బాధపెటట్లేదు. అరక్షణంలో ముగించాను. పెటెట్ తయారుగా ఉంది. రైలేవ్ వారి లెఫట్ లగేజ రూంలో పెటట్డానికీ, రసీదు
మీకు అందజెయయ్డానికీ ఏరాప్టు చేశాను. అనీన్ సకర్మంగా జరుగుతాయనీ, ఈ ఉతత్రం మీ చేతికి అందుతుందనీ ఆశిసాత్ను.
మీరు ఉనన్త పోలీసు అధికారులతోనూ, పర్భుతోవ్దోయ్గులతోనూ ఇంకోసారి సంపర్దించండి. ఇనిన్ పార్ణాలను బలి ఇసూత్ కూడా
శిరీష ని జైలులో ఉంచడం ముఖయ్మా?
ఇపుప్డైనా నా షరతులకు ఒపుప్కుంటారనీ, శిరీష ని వెంటనే విడుదల చేసాత్రనీ ఆశిసాత్ను.
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ఆ ఉతత్రం కమీషనర కి ఇసూత్ “ఎందుకు చింపలేదు?” అడిగాడు యుగంధర.
కమీషనర భుజాలు చరిచాడు. చదవమని చెపాప్డు యుగంధర.
ఆయన ఉతత్రం చదివి మడిచి “మీనాకిష్ అనన్మాట” అనాన్డు.
“ఏం! ఇంతకు ముందు తెలియలేదా?”
“లేదు. శవానిన్ ముకక్లు ముకక్లుగా కోసి టర్ంకు పెటెట్లో పెటాట్డు.”
“మొహమూ?” అడిగాడు రాజు.
“రూపురేఖలు లేకుండా చెకాక్డు. అది మీనాకిష్ శవం అని తెలుసుకునేందుకు వీలులేకుండా చేశాడు.”
“ఎందుకో?” అనాన్డు యుగంధర.
“ఏమిటి ఎందుకో?” అడిగాడు కమీషనర.
“అది మీనాకిష్ శవం అని ఉతత్రం రాసి ఆ పెటెట్లో పెటాట్డు. అటువంటపుప్డు రూపురేఖలు తెలియకుండా మొహం చెకేక్యడం,

శవానిన్ ముకక్లు ముకక్లుగా కొయయ్డం దేనికి?”
“ఆనవాలు లేకుండా చెయాయ్లనన్ ఉదేద్శం కాకపోవచుచ్. మనిషి మీద దేవ్షం ఉండో, పెటెట్లో పటిట్ంచేందుకో అలా చేసి ఉండవచుచ్”
అనాన్డు కమీషనర.
“మీరు చెపిప్ంది అంత సబబుగా లేదు. అతను రాసిన ఉతత్రం బటిట్ మీనాకిష్ మీద అతనికి దేవ్షం ఉనన్టుల్ తోచడం లేదు. చంపేసిన
తరువాత శవానిన్ అటాల్ ముకక్లు ముకక్లుగా కొయయ్డం ఎంతో దేవ్షమూ, కసీ ఉంటే గానీ జరగదు.”
“అయితే మీ ఉదేద్శం ఏమిటి?”
“అది మీనాకిష్ శవం కాదేమో! ఆమె తండిర్కీ, భరత్కీ చూపించారా?”
“లేదు.”
“అయితే ఆ ఏరాప్టు చేయించండి.”
కమీషనర ఫోన చేసి ఏ.సి. కి చెపాప్డు. తరావ్త యుగంధర వేపు తిరిగి “ఎవరి శవమో పెటెట్లో పెటిట్ అది మీనాకిష్ అని అబదధ్ం
రాసాత్డా? అందువలల్ అతనికి కలిగే పర్యోజనం ఏమిటి?” అడిగాడు.
“అదే ఆలోచిసుత్నాన్ను” అని యుగంధర సిగిరెట వెలిగించి డబాబ్ కమీషనర కి అందించాడు.
కాలుసుత్నన్ సిగిరెట ఆష టేర్లో విసుగాగ్ పడేసి “ సారీ సర! ఈ కేసు పార్రంభమైనపప్టినుంచీ ఈ గదిలోనో, కమీషనర గదిలోనో
కూరుచ్ని ఆలోచించడం తపప్ మనం చేసుత్నన్దేమీ లేదు. ఇంకా ఆలోచించడమేనా?” అనాన్డు రాజు.
“ఏం చెయాయ్లో నువువ్ చెపుప్” అనాన్డు యుగంధర.
“వీరభదర్రావు యీ ఊళోళ్నే ఉనాన్డు. ఎకక్డో ఓ గదిలో తలుపు గడియ పెటుట్కుని దాకోక్లేదు. వీధిలోకి వెళిళ్ ఆడపిలల్లిన్
ఎతుత్కుపోతునాన్డు. ఉతత్రాలు రాసి పోసుట్ చేసుత్నాన్డు. శవానిన్ ముకక్లు ముకక్లుగా కోసి పెటెట్లో పెటిట్ రైలుసేట్షన కి తీసుకెళాళ్డు. ఫోన
కాలస్ చేసుత్నాన్డు. అతనికి ఓ ఇలుల్, పెదద్ కారు ఉండి ఉండాలి. ఇంటోల్ ఒకరో ఇదద్రో నౌఖరుల్ ఉండి ఉండాలి. పోలీసులూ మనమూ కలిసి
కూడా అతనిన్ పటుట్కోలేకపోవడం చాలా అవమానకరంగా ఉంది” అనాన్డు రాజు ఉదేర్కంతో.
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కమీషనర తల ఊపాడు.
“నువువ్ చెపిప్నవనీన్ ఒపుప్కుంటునాన్ను. ఆ వీరభదర్రావుని ఎలా పటుట్కోగలమో చెపుప్. ఎకక్డ వెతకాలో చెపుప్. పోలీస కమీషనర

నీకు కావలసిన సహాయం ఇసాత్రు. తెలిసేత్ వెళిళ్ పటుట్కో!” అనాన్డు యుగంధర.
“అదే ఆలోచిసుత్నాన్ను.”
యుగంధర చినన్గా నవావ్డు. రాజు కూడా నవావ్డు. అయిదు నిమిషాల సేపు ఎవరికి వాళుళ్ ఆలోచిసూత్ మౌనంగా కూరుచ్నాన్రు.
చటుకుక్న యుగంధర వేపు చూసి “నాకో ఆలోచన తటిట్ంది.” అనాన్డు రాజు.
“ఏమిటది?”అడిగాడు యుగంధర.
“శిరీష ని వదిలిపెటట్డానికి పర్భుతావ్నిన్ ఒపిప్ంచామని అతనికి చెపప్ండి.”
“చెపుతాను. తరావ్త?”
“శిరీష లా మేకప చేసుకుని నేను వెళతాను. అతను ననున్ కలుసుకుంటాడు. అపుప్డు అతనిన్ పటుట్కోవచుచ్.”
యుగంధర నవివ్ “వీరభదర్రావు అంత తెలివి తకుక్వవాడు కాడని యింకా నీకు తెలియలేదా! నిజంగా మనం శిరీష ని
వొదిలిపెటిట్ంచినా వీరభదర్రావు అతనిన్ కలుసుకోడు. కొడుకిక్ డబుబ్ అందే ఏరాప్టు చేసి విదేశాలకు పంపేసాత్డు. తరావ్త ఎపుప్డో శిరీష
వెళిళ్న దేశం వెళతాడు” అనాన్డు.
కమీషనర తల ఊపి “యుగంధర ఈజ రైట!” అనాన్డు.
రాజు మొహం వేళాళ్డేసి “పోనీ యింకో...” అని అడిగాడు.
“చెపుప్.”
“వీరభదర్రావు యింటోల్ టెలిఫోన ఉండి ఉంటుంది.”
“ఉంటుందని ఎందుకనుకుంటునాన్వు?”
“ఆ రోజు కొతత్వాళెళ్వరినీ ఫోన చెయయ్నివవ్వదద్ని పర్యివేట ఫోనులునన్ వాళళ్ందరికీ పోలీసు అధికారులు చెపాప్రు.”
“అవును” అనాన్డు కమీషనర.
“పబిల్క టెలిఫోన బూతుల దగగ్ర ఎరర్ దీపాలు ఏరాప్టు చేసి అతనిన్ పటుట్కునేందుకు గటిట్ పథకం వేశారు.”
“యస.”
“కాని అతను టెలిఫోన ఉపయోగించకుండా తినన్గా ఇకక్డికి వచిచ్ మీతో మాటాల్డాడు. పోలీసులు చేసిన ఏరాప్టల్నీన్ అతనికి
తెలుసునని చెపాప్డు కదూ?”
“అవును” అనాన్డు యుగంధర.
“అతనికి పర్యివేటు టెలిఫోన ఉంటే అందరితో బాటు పోలీసులు అతనీన్ హెచచ్రించి ఉంటారు. కొతత్వాళళ్నెవరీన్ తమ టెలిఫోనులు
ఉపయోగించనివవ్వదద్నీ పోలీసులు చెపిప్న విషయం ఆ విధంగా అతనికి తెలిసి ఉంటుంది” రాజు ఉతాస్హంతో చెపాప్డు.
“వెరీ గుడ పాయింట, నిజమే! అయితే?” అడిగాడు యుగంధర.
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“పర్యివేటు టెలిఫోను ఉనన్ పర్తీ యింటికీ వెళిళ్...” అని రాజు చెపప్బోతోంటే యుగంధర అడుడ్ వచిచ్ “అతని ఇంటోల్ టెలిఫోన

ఉందని ఎందుకు అనుకోవాలి? వీరభదర్రావు రూపమూ, పేరూ మారుచ్కునాన్డు. ఏదో వాయ్పారం చేసుత్నన్టుల్ ఒక ఇలుల్ అదెద్కు తీసుకుని
ఆఫీసు పెటుట్కుని ఉండవచుచ్. ఆ ఆఫీసులో ఫోను ఉండవచుచ్” ఉనాన్డు.
రాజు నిరాశతో చూశాడు.
“రాజు చెపిప్నటుల్ చేసేత్ నషట్మేమునన్ది?” అడిగాడు కమీషనర.
“ఏమీ ఉండదు” చెపాప్డు యుగంధర.
“అయితే రాజూ పద! నా ఆఫీసుకు వెళదాం. ఏరాప్టుల్ చేయిసాత్ను” అనాన్డు కమీషనర.
రాజు యుగంధరిన్ పర్శాన్రధ్కంగా చూశాడు.
“వెళుళ్. ఏదో ఒక పర్యతన్ం చెయయ్డం మంచిదే” అనాన్డు యుగంధర.
22
డిటెకిట్వ యుగంధర తలుపు లోపల గడియ పెటుట్కునాన్డు. ఎవరైనా తలుపు తియయ్డానికి పర్యతిన్సేత్ వెంటనే మోగే అలారం సివ్చ
వేసి పెటాట్డు. కనస్లిట్ంగ రూంలోకి వెళిళ్ కురీచ్లో కూరుచ్ని దీరఘ్ంగా ఆలోచించడం పార్రంభించాడు.
హంతకుడు ఎకక్డునన్దీ, ఏ వేషంలో ఉనన్దీ సూచనగానైనా తెలియనిదే వీధులోల్ పడి వెతకడం అరథ్ం లేని పని. హంతకుడు ఎంత
తెలివైనవాడైనా, ఎంత జాగర్తత్ పడాడ్ అతనిన్ గురించి తెలిపే విషయాలు కొనిన్ ఉంటాయి. వాటిని కర్మంగా పెటుట్కుని, అరథ్ం చేసుకుని
హంతకుడి ఆచూకీ తెలుసుకునేందుకు తెలివైన అపరాధ పరిశోధకుడు తన మేధసుస్ ఉపయోగిసాత్డు. వీరభదర్రావుని గురించి రాజు
ఊహించిన విషయాలు చాలావరకూ నిజమే అయిఉండవచుచ్. అతనికి కారు ఉండి ఉంటుంది. పెదద్ ఇలుల్, టెలిఫోను కూడా ఉండాలి. డబుబ్కు
ఆశపడి కికుక్రుమనకుండా అతను చెపిప్నటుల్ చేసే నౌఖరుల్ కూడా ఉండి ఉంటారు.
అపీప్లులో కొడుకు శిక్ష ఖాయం కాగానే వీరభదర్రావు పార్కీట్సు మానేసి ఆసిత్ అమేమ్సి రొఖక్ం తీసుకుని మదార్సు విడిచిపెటిట్
వెళిళ్పోయాడు. పేరు, రూపం మారుచ్కుని తిరిగి వచిచ్ హతాయ్కాండ సాగించి పోలీసులనూ, పర్భుతావ్నిన్ హడలకొటిట్ కొడుకుని విడుదల
చేయించడానికి అపుప్డే పథకం ఆలోచించి ఉంటాడు. లేకపోతే తన ఆచూకీ ఎవరికీ తెలియకుండా అలా ఎందుకు పరారీ అవుతాడు?
మదార్సులో పాతికేళుళ్ 'లా' పార్కీట్సు చేసిన మనిషికి ఎంతోమంది సేన్హితులుంటారు. ఎంత దూరానిన్ంచి అయినా అతనిన్ పోలచ్గల
ఆతీమ్యులుంటారు. మేకప తో రూపం మారుచ్కునాన్, కంఠసవ్రం మారిచ్ మాటాల్డినా గురుత్ పటట్గల వాళుళ్ంటారు. అదీగాక ఇరవై నాలుగు
గంటలూ పెటుట్కునన్ మీసాలతో, మేకప చేసుకునన్ మొహంతో వూళోళ్ ఎటాల్ తిరుగుతాడు! బహుశా మొహానికి పాల్సిట్క సరజ్రీ చేయించుకుని
ఉంటాడు.
మన దేశంలో పాల్సిట్క సరజ్రీ నిపుణులు ఒకరో ఇదద్రో బొంబాయిలో ఉనాన్రు. మదార్సులో లేరు. వీరభదర్రావు బొంబాయి వెళిళ్
మొహానికి పాల్సిక
ట్ సరజ్రీ చేయించుకునాన్డా?
“నా మొహం పూరిత్గా మారాచ్లి. ఈ మొహానికీ, ఆ మొహానికీ ఎకక్డా పోలిక లేకుండా చెయాయ్లి.” అని సరజ్న కి చెపితే అతనికి
అనుమానం కలగదా! డబుబ్కి కకుక్రిత్పడి ఒపుప్కుంటాడా! లేక విదేశాలకి వెళిళ్ పాల్సిట్క సరజ్రీ చేయించుకుని తిరిగి వచాచ్డా! అయితే
పాసోప్రుట్, అయిడెంటిఫికేషన పతార్లు మొదలైనవి ఎటాల్ సంపాదించాడు! పేరు మారుచ్కుని, రూపం మారుచ్కుని విదేశానిన్ంచి ఎలా తిరిగి
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వసాత్డు! పాసోప్రుట్ ఎలా వసుత్ంది! డబుబ్ ఇచిచ్ దొంగ పాసోప్రుట్ సంపాదించి విదేశానిన్ంచి తిరిగివచిచ్ ఉంటాడా! ఆసిత్ అమిమ్వేసి పోగుచేసిన
రొఖక్ం అంతా ఏం చేసి ఉంటాడు! బొంబాయిలో బాంకులో వేసి ఉండాలి. అంత డబుబ్ వేసూత్ అకౌక్ంటు పార్రంభించే మనిషిని బాంకి
ఏజంటు, గుమసాత్ చూడకుండా ఉండరు. ఇంకో మొహంతో తిరిగివచిచ్ బాంకులోంచి డబుబ్ తీసుకోబోతే వాళళ్కి అనుమానం కలిగి ఉండదా?
డబుబ్ బాంకిలో వేయకుండా రొఖక్ంగానో, బంగారంలోకి మారోచ్ ఎకక్డో దాచిపెటిట్ ఉండవచుచ్. విదేశానిన్ంచి తిరిగివచిచ్ మారుపేరుతో
యికక్డ జీవితం పార్రంభించి ఉంటాడు. ఆ మారుపేరు ఏమిటో తెలుసుకోవడం ఎటాల్? మారు రూపంలో తీయించుకునన్ ఫోటో ఉంటుందా?
విదేశానికి మదార్సు నుంచి బయలుదేరి ఉండడు. బొంబాయికి వెళిళ్ అకక్ణిణ్ంచి వెళాళ్డా!
యుగంధర రిసీవర తీసి బొంబాయి నగర పోలీస కమీషనర కి పరస్న టు పరస్న ఎకెర్స్ప్స టర్ంక కాల బుక చేశాడు.
ఇరవై నిమిషాల తరావ్త టెలిఫోన మోగింది. బొంబాయి కాల తీసుకోమని ఆపరేటర చెపిప్ంది.
“డిటెకిట్వ యుగంధర హియర.”
“యస. కమీషనర సీప్కింగ!”
“గత రెండు సంవతస్రాలలో ఎపుప్డో మదార్సులో లాయరుగా ఉండే వీరభదర్రావు అనే ఆయన బొంబాయి నించి విదేశాలకు వెళిళ్
వుండాలి. ఎపుప్డు, ఏ దేశానికి వెళాళ్డో మీ రికారుడ్లో ఉంటుందనుకుంటాను.”
“యస. ఉంటుంది.”
“ఆ వివరాలు కావాలి.”
“ఆల రైట. వివరాలు వార్యించి పోసుట్ చెయయ్నా?”
“ఒదుద్, టెలీపిర్ంటర దావ్రా మదార్సు పోలీస కమీషనర ఆఫీసుకు పంపండి.”
“ఆల రైట.”
“థాంకుస్” చెపిప్ యుగంధర రిసీవర పెటేట్శాడు. హాలోల్ పచారుల్ చేసూత్ ఆలోచిసుత్నాన్డు. అంతలో టెలిఫోన మోగింది.
“హలోల్! యుగంధర సీప్కింగ.”
“భుజంగరావుని. మీరు ఒకసారి రాగలరా?”
“వెంటనే వసుత్నాన్ను” అని రిసీవర పెటేట్శాడు యుగంధర. కిర్జల్ర కారు ఎకిక్ బయలుదేరాడు.
యుగంధరిన్ చూసి కూడా నౌఖరు తలుపు తెరవలేదు. మేడ మీదికి వెళిళ్ భుజంగరావుకి చెపిప్ తరావ్త వచిచ్ తలుపు తీశాడు.
“క్షమించండి. ఎవరు వచిచ్నా తనకు చెపప్నిదే తలుపు తెరవవదద్ని అయయ్గారు చెపాప్రు” అనాన్డా నౌఖరు.
“అవును. అది మంచిదే” అని యుగంధర మేడమెటుల్ ఎకాక్డు.
ఈ నాలుగు రోజులోల్ వయసుస్ పది యేళుళ్ పెరిగినటుల్ కనపడాడ్డు భుజంగరావు. మొహం పీకుక్పోయింది. కళళ్ కింద గుంటలు.
బలహీనంగా ఉనాన్డు.
“అలా ఉనాన్రేం!” అడిగాడు యుగంధర.
భుజంగరావు చినన్గా నవివ్ “మానసిక వయ్థ. కూరోచ్ండి యుగంధర! ఇవాళ పోసుట్లో ఈ ఉతత్రం వచిచ్ంది” అంటూ యుగంధర కి
ఒక కవరు అందించాడు.
కవరులోంచి కాయితం బయిటికి లాగి అడుగున సంతకం ఉందేమో చూశాడు. X గురుత్ మాతర్ం ఉంది. చదవడం పార్రంభించాడు.
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“భుజంగరావు గారికి,
మీ మనమరాలు పదమ్పిర్య నా ఆధీనంలో ఉనన్దని మీకు తెలుసుగా! ఇపప్టివరకూ కేష్మంగానే ఉనన్దని చెపప్టానికి

సంతోషిసుత్నాన్ను. ఈ ఉతత్రం వెనకవైపు మీకు పదమ్పిర్య రాసింది.
ఇపుప్డు మీకు ఈ ఉతత్రం నేను రాయడానికి కారణం ఉంది. పదమ్పిర్య కేష్మం తెలపడం కాదు. నాకో కొడుకు ఉనాన్డు, పేరు శిరీష.
ఎవరో తపుప్డు సాక్షయ్ం చెపప్డం వలోల్, కేసు అపారథ్ం చేసుకోవడం వలోల్, వాడి, నా దురదృషట్ం వలోల్ వాడిమీద హతాయ్నేరం మోపబడింది.
విచారణ జరిగి యావజీజ్వ శిక్ష పడింది. వాణిన్ జైలులోంచి విడిపించడానికి నా పర్యతన్ం నేను చేసుత్నాన్ను. మీరు నాతో సహకరిసేత్ మీ
మనమరాలు పదమ్పిర్యని మీ ఇంటికి పంపేసాత్ను.
పదమ్పిర్య, రాధ నా బందీలుగా ఉనాన్రు. నేను తలుచుకుంటే వీళిళ్దద్రేన్ కాక ఇంకా ఎంతమందినో హతయ్ చెయయ్గలను. ఇపప్టికి
ముగుగ్రిన్ హతయ్ చేశాను. పోలీసులు కాని, పర్ఖాయ్త డిటెకిట్వ యుగంధర కాని ననున్ పటుట్కోలేకపోయారు. వాళళ్కి ఆ సమరధ్త లేదు. ఉంటే
ఈపాటికి పటుట్కునేవాళేళ్.
శిరీష ని వొదిలిపెటట్మనాన్ను. నేను అడిగింది అంతే. ఈ దేశంలో ఉండడనీ, యింకో దేశానికి వెళిళ్పోతాడనీ చెపాప్ను. అందులో
పోలీసులకి నామరాద్ ఏమీ లేదు. వాళళ్ పర్తిషట్ కాపాడుకునేందుకు జైలులోంచి తపిప్ంచుకు పారిపోయాడని చెపప్వచుచ్ననాన్ను. కాని పోలీసు
అధికారులు, పర్భుతోవ్దోయ్గులు ఒపుప్కోలేదు.
రెండురోజులు గడువు ఇసుత్నాన్ను. ఈలోగా మీరు గవరన్రిన్, మంతుర్లనీ కలుసుకుని మాటాల్డి నా షరతులకి వాళళ్ని ఒపిప్ంచండి.
ఇది వాళళ్కు వయ్కిత్గతమైన సమసయ్ కానందువలల్ ఒపుప్కోకపోవచుచ్, కాని ఇది మీకు వయ్కిత్గత సమసయ్. పదమ్పిర్య పార్ణం మీరు కాపాడాలంటే
నా కుమారుణిణ్ వదిలిపెటేట్ ఏరాప్టు మీరు చెయాయ్లి. ఆలసయ్ం చేయకండి. వెంటనే పూనుకోండి. ఎలుల్ండి వరకూ నావలల్ మీకు ఎటువంటి
ఆపదా కలగదు.”
యుగంధర ఉతత్రం చదివి మడిచి భుజంగరావుకి ఇచేచ్శాడు.
“ఏమంటారు?” అడిగాడు ఆయన.
“యేమనగలను!”
“గవరన్రిన్ కలుసుకోనా?”
“అది మీరే నిరణ్యించుకోవాలి.”
“ఆ వీరభదర్రావుకి పిచిచ్ పటిట్ందేమో! లేకపోతే తనకి ఎటువంటి హానీ చెయయ్నివాళళ్ని ఎతుత్కుపోవడం, అకారణంగా హతయ్లు
చెయయ్డం పిచిచ్ లక్షణాలు కాకపోతే యేమిటి!”
“నిజమే! కాని పిచిచ్వాడు చెపిప్నటట్లాల్ చెయయ్డం ఎలా!”
“చెయయ్కతపప్దు కదూ! ఏ నేరమూ ఎరుగని అమాయకులను ఎతుత్కుపోయి చంపుతానంటునాన్డు. చంపితే చంపనీ అని ఎటాల్
ఊరుకోవడం!”
“క్షమించండి భుజంగరావు గారూ! ఈ విషయంలో మీకు సలహా ఇవవ్లేను నేను. పర్భుతవ్ంసంబంధమునన్ విషయం ఇది. పర్భుతవ్ం
మీద ఒతిత్డి తీసుకురావడమో, మానడమో మీరే నిరణ్యించుకోవాలి.”
“పదమ్పిర్య ఆచూకీ ఏమైనా మీకు తెలిసిందా?”
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“లేదు.”
“పదమ్ని విడిపించే అవకాశం ఏమైనా ఉందా?”
“ఉందనే అనుకుంటునాన్ను.”
“పదమ్కి ఆపద కలగదనీ, కేష్మంగా తీసుకురాగలననీ మీరు హామీ ఇవవ్గలరా?”
“ఇవవ్లేను.”
“ఉనన్ది ఉనన్టుల్ చెపిప్నందుకు థాంకుస్” అని భుజంగరావు లేచి కోటు తొడుకుక్నాన్డు.
“నేనిక వెళళ్వచాచ్!” అడిగాడు యుగంధర.
భుజంగరావు తల ఊపాడు.

PPP
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“బొంబాయి నించి మీకు టెలీపిర్ంటరు మెసేజి వచిచ్ంది” అనాన్డు కమీషనర యుగంధర కి ఓ కాగితం ఇసూత్.
“రిఫరెనుస్ వీరభదర్రావు. ఎంకవ్యిరీ డిటెకిట్వ యుగంధర. ఒకటినన్ర సంవతస్రం కింద వీరభదర్రావు విమానంలో అమెరికాకి
వెళాళ్డు. తిరిగి వచిచ్నటుల్ రికారుడ్లో లేదు” ఆ కాగితంలో ఉనన్ విషయం యిది.
“దీనిన్ బటిట్ యేమైనా తెలుసోత్ందా?” అడిగాడు కమీషనర.
“నా ఊహ సరైనదే అనిపిసోత్ంది. రాజు యేం చేసుత్నాన్డు?”
కమీషనర చినన్గా నవివ్ “రాజు, ఇనెస్ప్కట్రు సవ్రాజయ్రావు, సారజ్ంటు శివం, డజను మంది డిటెకిట్వ కానిసేట్బులస్ సహాయంతో
టెలిఫోనులు ఉనన్ ఇళళ్నీన్ తనిఖీ చేసుత్నాన్రు” అనాన్డు.
“టర్ంకుపెటెట్లో శవం గురించి యేం తేలింది?”
“వేణుగోపాల నీ, వైకుంఠరావునీ పిలిపించాను. మీనాకిష్ శవం అని గురుత్పటట్డానికి ఆధారాలు యేమీ లేవని చెపాప్రు.”
“ఆల రైట! నేను బొంబాయి వెళిళ్ రేపు సాయంకాలానికి తిరిగి వసాత్ను.”
“బొంబాయికి ఎందుకు? అకక్డి కమీషనర కి మెసేజి పంపిసేత్ కావలసిన విషయాలు కనుకుక్ని తెలియజేసాత్రుగా.”
“నేనే వెళళ్డం మంచిది” అనాన్డు యుగంధర.
కమీషనర ఒక నిమిషం పాటు ఆలోచించి “ఆల రైట!” అనాన్డు.
డిటెకిట్వ యుగంధర విమానంలో బొంబాయికి బయలుదేరుతునాన్డని మదార్సు కమీషనర బొంబాయి పోలీసు కమీషనరుకి వారత్
పంపాడు. బొంబాయి కమీషనర మెహతా యుగంధర కి చిరకాల సేన్హితుడు. అందుకే ఆయన విమానాశర్యానికి వెళాళ్డు.
“ఎందుకు, ఇకక్డికి వచాచ్రు? అంత శర్మ దేనికి? నేనే మీ ఆఫీసుకి వసుత్నాన్నుగా!” అనాన్డు యుగంధర విమానం దిగి మెహతాకి
షేక హాయ్ండ ఇసూత్.
“ఇపుప్డు నాకంత పని యేమీ లేదు. రండి” అని యుగంధరిన్ తన కారు దగగ్రికి తీసుకెళాళ్డు మెహతా.
కారు కదిలింది. తను దరాయ్పుత్ చేసుత్నన్ కేసు గురించి మెహతాకి వివరంగా చెపాప్డు యుగంధర.
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“గుడ గాడ. పిచిచ్వాడు మా బొంబాయిలో హతయ్లు పార్రంభించలేదు అంతవరకు నయమే! చాలా చికక్యిన కేసే. మదార్సు

పోలీసులూ, పర్భుతోవ్దోయ్గులూ చాలా ఇబబ్ందిలో పడి ఉంటారు.”
యుగంధర నవివ్ “అటువంటి సమసయ్ మీకు కలిగితే యేం చేసాత్రు? శిరీష ని వదిలిపెటట్మని సలహా ఇసాత్రా?” అడిగాడు.
“నొ! నొ! ఒకసారి అటువంటి బలహీనత కనబరిచామా ఇక పోలీసులకి రాషట్రంలో పరపతి వుండదు” అనాన్డు మెహతా.
యుగంధర తలవూపి తనకి కావలిసిన సహాయం గురించి చెపాప్డు.
“ఓ యస! ఇనెస్ప్కట్రిన్ మీ కూడా పంపిసాత్ను. కనుకోక్వడం కషట్ం అనుకుంటాను. అయినా పర్యతిన్ంచండి. గుడలక!” అనాన్డు
కమీషనర. గ

24
“నాకు ఆకలేసోత్ంది.”
“బిసక్టుల్ ఇవవ్నా?”
“ఊహు.”
“యేం కావాలి?” అడిగింది పదమ్పిర్య రాధని.
“అమమ్ కావాలి” అనన్ది నాలుగేళళ్ రాధ కళళ్ నిండా నీళుళ్ పెటుట్కుని.
“రేపు మీ అమమ్ దగిగ్రికి తీసుకువెళతాలే. బిసక్టుల్ తిను” అని రాధని వొళోళ్కి తీసుకుంది పదమ్.
“రోజూ రేపు రేపు అంటునాన్వు. అమమ్ ఇపుప్డే కావాలి” అని ఏడవడం మొదలుపెటిట్ంది రాధ.
యేం చెపాప్లి! ఎటాల్ సముదాయించాలి! పదమ్ కళళ్లోల్ కూడా నీళుళ్ నిండాయి.
“ఏడవకు రాధా! అమమ్ దగిగ్రికి తీసుకువెళతాగా!” అని రాధ తల నిమిరింది.
అంతలో తలుపు తెరిచి ఓ సతరీ తొంగి చూసింది.
నలల్గా, లావుగా ఉంది. నెరిసిన జుటుట్, రెండు బంగారం పళుళ్, చెవులకి బంగారం చుటట్లు, ఎరర్చీర - భయంకరంగా ఉంది.
“ఎందుకు ఏడుసోత్ంది?” అడిగింది పదమ్ని.
“అమమ్ కావాలిట.”
పొగాకు నములుతూ “కాసేపటోల్ ఓ అమమ్ వసుత్ంది ఈ గదిలోకి” అనన్ది నవువ్తూ.
“ఎవరా అమమ్?” అడిగింది పదమ్.
ఆ సతరీ పెదిమ విరిచి “నాకు తెలియదు. ఊరికే గొడవ చెయయ్కండి. అయయ్గారు పకక్ గదిలో ఉనాన్రు” అని తలుపు మూసి
వెళిళ్పోయింది.
కాపలాకి పెటిట్న ఆ సతరీని చూసేత్ పదమ్పిర్యకి ఎందుకో భయం. తననేమీ చెయయ్లేదు. ఎపుప్డూ కసరనైనా కసరలేదు. కానీ ఆ మొహం
చూసేత్ ఆమెకి వణుకు పుటుట్కొసుత్ంది. రాధ గుకక్ పెటిట్ ఏడుసుత్ంది.
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అతను ఇంకెవరోన్ ఎతుత్కువచాచ్డనన్మాట. ఇందరిన్ ఇలా ఎతుత్కువసూత్ ఉంటే పోలీసులు, ఆ డిటెకిట్వ యుగంధరూ యేం చేసుత్నాన్రు

అనుకుంది పదమ్.
అంతలో మళీళ్ తలుపు తెరుచుకుంది.
“వెళుళ్. ఊ! లోపలికి వెళుళ్” అరిచింది ఆ భయంకరమైన సతరీ. ఎవరో ఒక తోపు తోసినటుల్ ఓ యువతి గదిలోకి వచిచ్ పడడ్ది. వెంటనే
తలుపు మూసుకుంది. ఆమె తల పైకెతిత్ పదమ్పిర్యనీ, రాధనీ చూసింది.
విరబోసుకునన్ జుటుట్, ఎరర్గా ఉనన్ కళుళ్, చెంపల మీదినుంచి రకత్ం సనన్ ధారగా కారుతోంది. కణత మీద రకత్ం చుకక్లు. గజగజ
వొణుకుతోంది.
పదమ్పిర్య ఒక గంతులో ఆ యువతిని సమీపించి “ఎవరమామ్ మీరు? ఏమైంది? ఆ గాయాలు యేమిటి?” అడిగింది ఆపాయ్యంగా.
పదమ్ అలా అడగాగ్నే ఆమెకి దుఃఖం పొంగి వచిచ్ంది. పది నిమిషాల తరావ్త దుఃఖం దిగమింగి చెపప్డం పార్రంభించింది.
తన పేరు మీనాకిష్. తండిర్ యింటికి వెళాళ్లని బయలుదేరి బసాట్ప దగిగ్ర నిలబడింది. బస ఎంతసేపటికీ రాలేదు. టాకీస్
ఎకుక్దామనుకుంటుండగా తన ముందు ఓ కారు ఆగింది. తన భరత్ చెయియ్ టేబుల ఫానులో పడిందనీ, ఆసప్తిర్కి తీసుకువెళాళ్మని చెపిప్
మేనేజర కారు పంపాడనీ ఆ కారు డర్యివర చెపాప్డు. తను వెంటనే ఆ కారు ఎకిక్ంది. ఆ సమయంలో బసాట్ప దగిగ్ర ఇంకెవరూ లేరు. వీధిలో
కూడా దరిదాపుల జనం లేరు. కారు జనరల ఆసప్తిర్ వేపు తిపప్లేదు అతను. ఇటు వెళుతునాన్వేం అని అడిగింది తను. అతను జవాబు
చెపప్కుండా వెనకిక్ తిరిగి తన తల మీద గటిట్గా కొటాట్డు. దేంతో కొటాట్డో గాని వెంటనే తనకి సప్ృహ పోయింది. సప్ృహ వచిచ్న తరావ్త చూసేత్
ఒక గదిలో ఉంది. అంతవరకూ చెపిప్ మీనాకిష్ యేడవ్డం మొదలు పెటిట్ంది.
“యేడవకండి. పర్యోజనమేమునన్ది! తరవాత ఏం జరిగింది? ఈ గాయాలు ఎటాల్ తగిలాయి?” అడిగింది పదమ్పిర్య.
“నాకు సప్ృహ వచేచ్టపప్టికి నా యెదుట ఇంతకు ముందు ఇకక్డికి వచిచ్న మనిషి కూరుచ్ని ఉంది. యెకక్డునాన్నని అడిగాను. అది
జవాబు చెపప్కుండా గదిలోంచి వెళిళ్పోయింది. అది వెళిళ్న అయిదు నిమిషాలకి ఓ మనిషి గదిలోకి వచాచ్డు. చాలా శుభర్ంగా ఉనన్
ఖరీదయిన బటట్లు వేసుకునాన్డు. ఇంగీల్షులో బాగా మాటాల్డాడు. అతని ముఖంలో ఏ కోశానా దయాదాకిష్ణాయ్లు అనేవి లేవు. చాలా
కూర్రంగా ఉంది. నువువ్ ఎవరు? ననున్ ఎందుకు ఎతుత్కొచాచ్వు? అని అడిగాను. తనెవరో చెపప్లేదు. కాని అతని కంఠసవ్రం ఎపుప్డో ఎకక్డో
వినన్ కంఠసవ్రంలా ఉంది. నాకెదురుగా కూరుచ్ని కోరుట్లో లాయరు పర్శిన్ంచినటుల్ పర్శిన్ంచాడు.”
“ఏం విషయం?” అడిగింది పదమ్పిర్య.
“ఓ హతయ్ గురించి.”
“ఎవరి హతయ్? ఆ హతయ్ గురించి నీకు ఏం తెలుసు?”
పదమ్ ఆ పర్శన్ అడగగానే మీనాకిష్ కొంచెం అనుమానంగా చూసింది. “నువువ్ కూడా అతని మనిషివేనా! ఈ సానుభూతి, ఆపేక్ష
అంతా నాటకమా?” అడిగింది.
“ననూన్, ఈ రాధనీ కూడా నినున్ ఎతుత్కొచిచ్నటేల్ ఎతుత్కువచిచ్ ఈ గదిలో బంధించాడు.”
“నిజమేనా?”
“అవును.”
“మరి నీ మొహానికి గాయాలేమీ లేవే!”
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“ఏమో! ఇంతవరకు మా జోలికి రాలేదు. కావలసినవనీన్ పంపిసుత్నాన్డు. సేవ్చఛ్ లేకుండా బంధించాడని కాని ఇంటికీ ఇకక్డికీ ఏమీ

తేడా లేకుండా చూసుత్నాన్డు. ఒకటి రెండుసారుల్ అతను ఇకక్డికి వచిచ్ అనీన్ సరిగా అందుతునాన్యా, ఏం ఇబబ్ంది లేకుండా సౌకరయ్ంగా
ఉందా అని అడిగాడు. నాకు అతను కూర్రంగా కనిపించలేదు. కాని నేను వినన్ విషయాలని బటిట్ అతనో హంతకుడని తెలిసింది.”
మీనాకిష్కి పదమ్పిర్య మీద అనుమానం పోలేదు. మౌనంగా ఉండిపోయింది.
“ఈ గాయాలు అతనే చేశాడనన్మాట” అనన్ది పదమ్.
మీనాకిష్ తల ఊపింది.
“హింసించాడా?” అడిగింది పదమ్.
తల ఊపింది మీనాకిష్.
“నేనడిగిన విషయం నీకు తెలియదా? తెలిసీ చెపప్దలచుకోలేదా?”
“నీకెందుకు ఆ విషయం?”
“ఇతను హంతకుడు. ఇపప్టికి ఒక హతయ్ చేశాడని నాకు తెలుసు. అందుకే అడిగాను.”
“హతయ్లు చేసే మనిషి అని మొహం చూసేత్నే తెలుసోత్ంది.”
“పోనీ చెపప్వదుద్లే! ఆ గాయాలు తడిగుడడ్తో తుడుసాత్నుండు” అని మీనాకిష్ని నీళళ్గదిలోకి తీసికెళిళ్ంది పదమ్.
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రాజూ, సారజ్ంటు శివం ఒక జటుట్గా బయలుదేరారు. అడయార, మైలాపూర, శాంథోమ పార్ంతాల వాకబు చేసాత్మనాన్రు.
మైలాపూర లో పర్యివేటు టెలిఫోనులు ఉనన్ ఇళళ్నీన్ చూసారు. ఎవరినీ అనుమానించేందుకు కూడా ఎకక్డా ఆసాక్రం లేకపోయింది. ఆ
ఇళళ్లోల్ ఉనన్వాళుళ్ ఇచిచ్న సంజాయిషీ తృపిత్గా ఉంది. పకక్ఇళళ్లోల్ వాకబు చేసి వాళళ్ గత జీవితాలు దోషరహితంగా ఉనాన్యని
తేలుచ్కునాన్రు. వీరభదర్రావు మైలాపూరులో లేడని నిరాధ్రణ అయింది. తరవాత అడయారులో దరాయ్పుత్ పార్రంభించారు. అడయారులో
మైలాపూరు అంత సులభంగా పని కాలేదు. ఇళుళ్ దగిగ్ర దగిగ్రిగా లేవు. పెదద్ పెదద్ బంగాళాలు. విశాలమైన తోటలు. శీర్మంతుల భవంతులు.
పకక్ ఇళళ్లోల్ విచారించితే ఏమీ చెపప్లేకపోయారు. ఒకళళ్ జోలికి ఒకళుళ్ పోరు. ఒకరి విషయం ఇంకోరు పటిట్ంచుకోరు. ఎవరి సంగతి
వాళళ్ది. అందుకని తినన్గా ఇంటోల్కి వెళిళ్ యింటి యజమానులని చూసి అడుగుతునాన్రు.
"ఎకనామికల, సాట్టిసిట్కస్ బూయ్రో నించి వచాచ్ము. పర్భుతవ్ం పర్జల గురించి కొనిన్ వివరాలు సేకరించడానికి పర్యతిన్సోత్ంది" అని
పార్రంభించి పర్శన్లు అడుగుతునాన్రు.
ఓ ఇంటిముందు ఓ పకక్ 'కాంతి' అనన్ బోరుడ్ ఉనన్ది. ఇంకో పకక్ కే. సుందరేశవ్రరావు అనన్ బోరుడ్ ఉంది. గేటు నించి ఇంటికి
దాదాపు అర ఫరాల్ంగు దూరం. విశాలమైన తోట, గుబురుగా ఉనన్ చెటుల్, అందంగా పూసిన పూలమొకక్లు, పోరిట్కోలో తళ తళ మెరుసుత్నన్
సరికొతత్ అంబాసిడరు కారు.
రాజు కాలింగు బెల నొకాక్డు.
ఏభై సంవతస్రాల వృదుధ్రాలు వచిచ్ తలుపు తెరిచింది. మనిషిని చూసేత్ దాసీదని తెలుసోత్ంది.
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"అయయ్గారునాన్రా?"
"ఎవరు మీరు?"
"గవరన్మెంటు ఉదోయ్గులం."
చెపుతానని ఆ మనిషి వెళిళ్పోయింది. రాజూ, శివం వసారాలో నిలబడాడ్రు. సారజ్ంటు శివం యూనిఫారంలో లేడు.
అయిదు నిమిషాల తరావ్త ఒకాయన వచిచ్ "యస కమిన" అనాన్డు.
"మేము సాట్టిసిట్కస్ బూయ్రో నించి వసుత్నాన్ం" అని పుసత్కం తెరుసూత్ "కొనిన్ విషయాలు అడగాలి" అనాన్డు రాజు.
"అడగండి" అనాన్డు ఆయన చినన్గా నవువ్తూ.
అతనికి యాభై ఏళళ్కు పైగా ఉంటాయి. సనన్గా, పొడుగాగ్ ఉనాన్డు. సనన్గా ఉనాన్ బలహీనుడు కాడు. చామనచాయ. అమెరికన

ఫేర్ము కళళ్దాద్లు, షారుక్ సిక్న సూటు. వేలికి ఉంగరం. బంగారు గొలుసు. చేతి గడియారం.
"మీ పేరు?"
"సుందరేశవ్రరావు"
"ఉదోయ్గం?"
"పొర్పర్యిటర, ఇండియా కెమికలస్ ఎకోస్ప్రట్రుస్, ఫసుట్ లైను బీచి, నెంబరు 979."
"మీ వయసుస్?"
"యాభై నాలుగు."
"మీ ఇంటోల్ ఎంతమంది ఉనాన్రు?"
"నా భారయ్ పోయింది. పిలల్లు లేరు. నేనూ, పనిమనిషి."
"ఇంకా నౌఖరుల్నాన్రా?"
"లేరు. తోటపని చూడడానికి పకక్యింటి తోటమాలి రెండు రోజులకొకసారి వసాత్డు."
"మీ ఆదాయం?"
అతను నవివ్ "నిజంగా మీరు సాట్టిసిట్కస్ బూయ్రో వాళేళ్నా లేక ఇన కంటాకుస్ వాళాళ్?" అడిగాడు.
"మా కారుడ్ చూడవచుచ్" అని రాజు జేబులో చెయియ్ పెటాట్డు.
"నొ. నొ. తమాషాకి అనాన్ను. దటీజ ఆల రైట! పోయిన సంవతస్రం ఖరుచ్లనీన్ పోగా నికర ఆదాయం పధాన్లుగు వేలు వచిచ్ంది."
"అంతకుముందు సంవతస్రం?"
"యెనిమిది వేలు."
"మీరు వాయ్పారం పార్రంభించి ఎంత కాలమైంది?"
"రెండేళుళ్."
"ఈ ఇలుల్ మీరు కటిట్ంచారా, కొనాన్రా?"
"కొనాన్ను."
"ఎంతకాలం అయింది?"
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"ఏడాదినన్ర అయింది."
"ఎంతకి కొనాన్రు?"
"లకాష్ యాభై వేలకి."
"మీ ఇలుల్ లోపలంతా చూడవచాచ్?"
"సాట్టిసిట్కస్ కీ నా ఇంటికీ సంబంధం ఏమిటి?"
"ఏ ఇంటికి ఎనిన్ గదులునన్దీ కూడా తెలుసుకోమనాన్రు మా పై అధికారులు" అనాన్డు రాజు నవువ్తూ.
ఆయన ఓ నిమిషం పాటు ఆలోచించి "ఆల రైట! పదండి" అనాన్డు.
ఆయన ముందు, వెనక రాజు, తరావ్త సారజ్ంటు శివం హాలు దాటి ఓ పెదద్ గదిలోకి వెళాళ్రు. డైనింగ టేబుల, కురీచ్లు, ఫిర్జిడేర -

అది వంట ఇలుల్. ఎడమ వైపు కొటుట్ గది. దాని వెనక నీళళ్గది, వసారా. ఒకొక్కక్ గదీ చూసుకుంటూ రాజు కాయితం మీద
రాసుకుంటునాన్డు.
"మేడ?" అడిగాడు శివం.
"రండి, వెళదాం" అని మళీళ్ హాలోల్కి దారి తీసి మేడమెటుల్ ఎకాక్డు ఆ ఇంటి యజమాని. రాజు, సారజ్ంటు శివం ఆయన వెనకే
మేడమెటుల్ ఎకాక్రు.
"ఇది నా పడక గది" అనాన్డు అతను ఒక గది తలుపు తీసి.
అది ఏర కండీషనడ్ గది. మధయ్ పెదద్ మంచం. కింద తివాచీ.
"అది అతిథుల గది" అని ఇంకో గది తలుపు తెరిచాడు ఆయన.
రాజు, సారజ్ంటు ఆ గదిలోకి వెళాళ్రు. కీచుమనన్ది ఎకక్డో. చినన్ నవువ్ వినిపించింది. రాజు చటుకుక్న వెనకిక్ తిరిగాడు. తలుపు
మూసుకునన్ది. ఒకక్ గంతులో తలుపు దగగ్రికి వెళిళ్ లాగాడు. రాలేదు. ఎగిరి రెండు కాళళ్తో బలంగా తనాన్డు. కదలలేదు. ఇదద్రూ గదిలో
బంధింపబడాడ్రు. రాజు శివం వేపు చూశాడు.
"ఇతడు హంతకుడేమో అని అనుమానం కలిగిన తరావ్త దురుసుగా ఇలా లోపలికి వచిచ్ ఉండకూడదు" అనాన్డు శివం.
"ఇంటి లోపల చూసేత్ ఇతను హంతకుడో కాదో నిరాధ్రణ అవుతుందనుకునాన్ను."
"అయిందేదో అయింది. ఇపుప్డేం చెయాయ్లి అని ఆలోచించాలి మనం."
"గది సౌండ పూర్ఫ. ఉకుక్ తలుపులు. కిటికీలు చాలా ఎతుత్గా ఉనాన్యి. దగిగ్రదగిగ్రగా ఊచలు. తపిప్ంచుకు బయటపడటం చాలా
కషట్ం" అనాన్డు రాజు.
అంతలో "దయచేసి మీరిదద్రూ జేబులోల్ ఉనన్ వసుత్వులనీన్ తీసి బలల్ మీద పెటట్ండి" అనన్ మాటలు వినిపించాయి.
ఇదద్రూ ఉలికిక్పడాడ్రు. ఎకక్ణిణ్ంచి మాటాల్డుతునాన్డు! మాయ తలుపు ఏమైనా ఉందా అనుకుంటూ రాజు చుటూట్ చూశాడు.
"దయచేసి చెపిప్నటుల్ చేయండి."
లౌడ సీప్కరోల్ంచి ఆ మాటలు వినిపిసుత్నాన్యని రాజు గర్హించాడు.
"ఏమిటిది! మమమ్లిన్ ఎందుకిటాల్ బంధించారు? మేము పర్భుతోవ్దోయ్గులం. ఇది నేరం." అనాన్డు రాజు.
నవువ్ వినిపించింది. "మీరు యుగంధర అసిసెట్ంటు రాజు. అతను సారజ్ంటు శివం. అవునా! చెపిప్నటుల్ చెయయ్ండి."

øöeTT~

www.koumudi.net

61

²öOqÂ $qjOqjë
"చెయయ్కపోతే?"
"మంచిది కాదు" ఆ మాటతో ఢాం అని పేలుడు వినిపించింది. గుండు పకక్నించీ దూసుకుపోయి సోఫాలో గుచుచ్కుంది.
"ఇంకోసారి చెపుత్నాన్ను."
రాజు, శివం ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకునాన్రు. మనీపరుస్లు, పిసోత్ళుల్ అనీన్ తీసి బలల్ మీద పెటాట్రు.
"తరావ్త?" అడిగాడు రాజు.
"మీ మంచి కోసమే అవనీన్ ఇచేచ్యమనాన్ను రాజూ! మా మనిషి భోజనం తెచిచ్ పెడుతుంది. ఆ మనిషిని మోసం చేసి

తపిప్ంచుకునేందుకు ఆలోచించకండి. చాలా పర్మాదం. ఇంకో విషయం. నా చేతిలో చికాక్నని యుగంధర కి ఉతత్రం రాయి. బలల్ సొరుగులో
కాయితాలు, కలం ఉనాన్యి."
26
"మీరు వచిచ్న పని సులభంగానే అయిపోయింది. గుడ!" అనాన్డు బొంబాయి పోలీసు కమీషనర యుగంధర తో.
"ఆ పేరుతోనే మదార్సులో ఉంటునాన్డో పేరు మళీళ్ మారుచ్కునాన్డో తెలియదు. ఈ ఫోటో దొరికింది. అంతవరకూ నయం."
"ఇక ఆ మనిషిని పటుట్కోవడం కషట్ం కాదనుకుంటాను. విష యూ గుడ లక."
కమీషనర కి షేక హాండ ఇచిచ్ యుగంధర విమానం ఎకాక్డు.
ఏర పోరుట్లోనూ, కసట్మస్ ఆఫీసు లోనూ వాకబు చేసి వీరభదర్రావు ఏ పేరుతో విదేశం నించీ విమానంలో దిగిందీ తెలుసుకునేందుకు
ఓ రోజంతా పటిట్ంది. అతని పాసోప్రుట్లో ఏదో చినన్ లోపం ఒకటి కనిపించడం వలల్ కసట్ముస్ వాళుళ్ పాసోప్రట్ తీసుకుని తరావ్త పంపిసాత్మని
చెపాప్రు. పేరు శీర్రంగనారాయణ అని పూనా నగర వాసత్వుయ్డని పాసోప్రుట్ వలల్ తెలిసింది. వెంటనే యుగంధర ఈ వివరాలు పూనా
పోలీసులకు తెలియజేసి శీర్రంగనారాయణ పూనాలో ఎకక్డునన్దీ వాకబు చేయించాడు.
శీర్రంగనారాయణ అనే పేరు పాసోప్రుట్లో ఉనన్ది కానీ, పాసోప్రుట్లో ఉనన్ ఫోటోతో పోలిసేత్ వివరాలనీన్ వీరభదర్రావుకి సరిపోదు.
యుగంధర ఆ విషయం పటిట్ంచుకోక మదార్సుకి బయలుదేరాడు. కారు తీసుకుని ఏర పోరుట్కి రమమ్ని రాజుకి మెసేస్జ పంపించాడు.
విమానంలోంచి యుగంధర మీనంబాకంలో దిగగానే రాజు కనపడలేదు. పోలీస కమీషనర, ఏ.సి ఎదురయాయ్రు.
"మీరెందుకు వచాచ్రు? రాజు ఏడీ? ఇంకో హతయ్ జరిగిందా?" అడిగాడు యుగంధర.
"రండి! ఆఫీసుకి వెళిల్ మాటాల్డుకుందాం" అనాన్డు కమీషనర. వాన కదలగానే ఆనాటి దినపతిర్క యుగంధర కి ఇచాచ్డు.
"ఎరర్గురుత్ హంతకుడు__బెదిరింపు" అనన్ శీరిష్క కనిపించింది పతిర్క తెరవగానే. యుగంధర చదవడం పార్రంభించాడు.
"ఈ మధయ్ చంపుతానని బెదిరిసూత్ ఎరర్గురుత్ ఉతత్రాలు కొంతమందికి వచాచ్యి. పోలీసు సూపరింటెండెంటు మాధవన,
పార్సికూయ్టర గోవిందసావ్మి హతయ్ చెయయ్బడాడ్రు. భుజంగరావు మనుమరాలు పదమ్పిర్యనీ (20 సం.), మాధవన మనవరాలు రాధనీ (4
సం.) ఎతుత్కుపోయి రెండు రోజుల కిర్తం మీనాకిష్ అనే యువతిని హతయ్ చేసిన ఎరర్గురుత్ ఉతత్రాలు రాసే హంతకుడు మా కారాయ్లయానికి ఒక
ఉతత్రం వార్శాడు. దానిన్ యథాతథంగా పర్చురిసుత్నాన్ము.
__ సం.
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"మదార్సు నగర పౌరులారా! పాఠకులారా! నేను ఈ నగరంలో పార్కీట్సు చేసిన ఒక లాయరిన్. చాలాకాలం కిర్తం, జరిగిన విషయం

ఇది. నాకు ఒకక్డే కొడుకు. అతని పేరు శిరీష. మీనాకిష్ అనే యువతిని నా కొడుకు పేర్మించాడు. ఆ మీనాకిష్కి శేషాదిర్ అనే ఇంకో సేన్హితుడు
ఉండేవాడు. అతనూ మీనాకిష్ని పేర్మించాడు. వాళిళ్దద్రోల్ ఎవరిని వివాహం చేసుకోవడమా అని సందిగద్ంలో పడింది మీనాకిష్. మీనాకిష్ చివరికి
శేషాదిర్నే వివాహం చేసుకోవడానికే నిశచ్యించుకుంది. ఒక రాతిర్ శేషాదిర్ గదికి మీనాకిష్ వెళిల్ కొంతసేపుండి ఇంటికి వెళిళ్పోయింది. శేషాదిర్తో
మాటాల్డటానికీ, ఆ మీనాకిష్ని పెళిల్ చేసుకోవదద్నీ అతను ఆమెను సుఖపెటట్లేడనీ చెపప్డానికి నా కొడుకు ఆ శేషాదిర్ గదికి వెళాళ్డు. అపప్టికే
శేషాదిర్ హతయ్ చేయబడాడ్డు. పోలీసులు నా కొడుకు శిరీష మీద హతయ్ కేసు పెటాట్రు. సూచనాపూరవ్కమైన సాక్షయ్ం మాతర్మే పర్వేశపెటాట్రు.
పర్తయ్క్ష సాక్షయ్ం కానీ, నా కొడుకు శిరీషే హంతకుడు అని నిరాధ్రణగా తెలిపే మరే ఇతర సాక్షయ్ం లేదు. శిరీష కి యావజీజ్వ శిక్ష విధించారు. నా
కొడుకు హంతకుడు కాడు. అపుడు మెడిసిన చదువుతునాన్డు. అనాయ్యంగా జైలుకి పంపించారు అధికారులు. శిరీష ని జైలోల్ంచి
విడిపించాలని, రెండేళుళ్గా పర్యాసపడుతునాన్ను. ఇపుడు ఉనన్ విషయం పర్జలకి చెపప్డం మంచిదని ఈ ఉతత్రం వార్సుత్నాన్ను.
పోలీసులని భయపెటిట్, పర్భుతావ్నిన్ హడలగొటిట్ నా కొడుకుని విడిచిపెటేట్లా చెయాయ్లని ఇంతవరకు రెండు హతయ్లు చేశాను. ఇంకా
ఎంతమందినో హతయ్ చెయయ్డానికి పథకాలు తయారు చేశాను. నా కొడుకుని విడిచిపెడితే ఈ హతాయ్కాండ మానేసాత్నని యుగంధర దావ్రా
పర్భుతావ్నికి కబురు పంపాను. కాని పర్యోజనం లేకపోయింది. కనుక ఇపుప్డు పర్జలే పూనుకుని పర్భుతావ్నిన్ ఒతిత్డి చేసి నా కొడుకుని
విడిచిపెటేట్లా చెయాయ్లి. లేకపోతే ఈ హతాయ్కాండ ఆగదు. అమాయకులను కూడా వరుసగా హతయ్ చేయవలసి వసుత్ంది. వీళళ్ను హతయ్
చెయయ్వచుచ్, వీళళ్ను చెయయ్కూడదు అనే విచక్షణ లేదు నాకు. నా చేతికి చికిక్న ఏ వయ్కిత్నైనా హతయ్ చేసాత్ను. నా కొడుకుని విడుదల చేసేవరకూ
దారుణమైన ఈ ఘోర హతాయ్కాండ సాగుతూనే ఉంటుంది.
ఎరర్ని గురుత్."
యుగంధర పతిర్క మడిచి కమీషనర కిచిచ్ "జనం ఏమంటునాన్రు?" అడిగాడు.
"చాలా భయపడుతునాన్రు. ఎవరికెపుప్డు మూడుతుందోనని హడిలిపోతునాన్రు."
"ఎవరూ పిలల్లిన్ సూక్ళళ్కి పంపడం లేదు. చినన్పిలల్ల సూక్ళుళ్, ఆడపిలల్ల కాలేజీలు మూసేశారు. సినిమాలకి కూడా ఆడవాళుళ్,
పిలల్లు వెళళ్డం లేదు. ఇళళ్లోంచి బయటికి రాకుండా తలుపులు గడియ పెటుట్కుని కూరుచ్ంటునాన్రు" చెపాప్డు ఏ.సి.
యుగంధర తల ఊపి "అవును. పోలీసులని భయపెటట్డం కోసం ఏ పాపమూ ఎరుగని అమాయకులను కూడా చంపుతాననే మనిషి
ఉంటే భయపడరూ! అధికారులు ఏమంటునాన్రు?" అడిగాడు.
"నినన్ మళీళ్ మంతుర్లు సమావేశమయాయ్రు. ముందు ఆ శిరీష ని వదిలిపెటిట్ ఈ హతాయ్కాండ ఆపితే తరావ్త హంతకుడిని
పటుట్కోవడం గురించి ఆలోచించుకోవచుచ్ అంటునాన్రు. మీరు వచేచ్వరకు ఏ నిరణ్యమూ చెయయ్దలచుకోలేదు."
"పతిర్కలో ఈ ఉతత్రం చదివాక పెదద్ పెదద్వాళళ్ంతా గవరన్ర మీదా, పర్భుతవ్ం మీదా ఒతిత్డి తీసుకువచిచ్ ఉంటారు."
"ఎవరో ఎందుకు! రిటయిరడ్ జడిజ్ భుజంగరావే గవరన్రిన్ కలుసుకుని శిరీష ని వదిలిపెటట్మని పార్ధేయపడాడ్డు."
"ఆ విషయం నాకు తెలుసు. ఇంతకీ రాజు ఏడీ? అతని దరాయ్పుత్ ఎంతవరకు వచిచ్ంది?" అడిగాడు యుగంధర.
రాజు విషయం అడగాగ్నే కమీషనర మొహం వాడిపోయింది. రెండు నిమిషాలు మౌనంగా ఉండి "ఏమైనదీ నాకు తెలియలేదు"
అనాన్డు.
"అంటే రాజు మీ డిపారుట్మెంటు సహాయంతోనేగా దరాయ్పుత్ చేసుత్నాన్డు."

øöeTT~

www.koumudi.net

63

²öOqÂ $qjOqjë
"అవును. రాజు, సారజ్ంటు శివం ఒక జటుట్గా బయలుదేరి దరాయ్పుత్ పార్రంభించారు. నినన్టినుంచీ వాళిళ్దద్రూ కనిపించడం లేదు."
యుగంధర కనుబొమలు ముడిచి "ఏ పేటలోల్, ఏ పార్ంతాలోల్ దరాయ్పుత్ చేయదలచినదీ ఎవరికీ చెపప్లేదా?" అడిగాడు.
"అడయార, శాంథోమ, మైలాపూరల్లో దరాయ్పుత్ చేసాత్మనాన్రు."
"ఎవరి ఎవరి ఇళళ్కి వెళిల్ందీ, ఏ పార్ంతాల దరాయ్పుత్ చేసినదీ తెలియలేదా?"
"ఆ విషయం సవ్రాజయ్రావు దరాయ్పుత్ చేసుత్నాన్డు" అని "మీరు వెళిళ్న పని ఏమైంది?" అడిగాడు కమీషనర.
యుగంధర ఓ ఫోటో జేబులోంచి తీసి చూపించి "ఇది వీరభదర్రావు ఫోటో అనుకుంటునాన్ను" అనాన్డు.
కమీషనర ఫోటో పరీక్షగా చూశాడు. "లాయర వీరభదర్రావుకీ, ఈ ఫోటోలో మనిషికీ ఎకక్డా పోలిక లేదే!" అనాన్డు.
"అవును. పాల్సిట్క సరజ్రీ చేయించుకునాన్డు. ఒడుడ్, పొడుగు, బరువు మొదలైనవి సరిగా సరిపోతునాన్యి."
"అయితే ఈ ఫోటోకి కాపీలు తీయించి అనిన్ పోలీస సేట్షనల్లో బసుస్లలో, రైలేవ్ సేట్షనల్లో అంటించి పటుట్కునన్వాళల్కి బహుమతి

పర్కటిదాద్ం."
"ఒదుద్. అనుమానం కలిగి పారిపోతాడు."
"అయితే ఏం చేదాద్ం?"
"ముందు రాజు విషయం కనుకోక్వాలి. నాకు చాలా ఆదురాద్గా ఉంది. ఖరమ్ చాలక వీరభదర్రావు ఇంటికే వెళాళ్రేమో!"
"సారజ్ంటు శివం కూడా ఉనాన్డుగా!"
"ఇదద్రీన్ బందీలు చేశాడేమో! లేక...." అని చెపప్లేక ఊరుకునాన్డు యుగంధర.
ఏమనడానికి కమీషనర కి నోరాడలేదు.
అంతలో వాన యుగంధర ఇంటి ముందు ఆగింది. యుగంధర తో బాటు కమీషనరూ వాను దిగి లోపాలకి వెళాళ్డు. నౌఖరు
హడావిడిగా వచిచ్ "చినన్యయ్ గారు అంతు లేరండీ!" అనాన్డు.
యుగంధర బలల్ దగగ్రికి వెళాళ్డు. బలల్ మీద ఉతత్రాలునాన్యి. దబదబ కవరల్ మీది దసూత్రి చూశాడు. ఒకదాని మీద రాజు దసూత్రి
కనిపించింది. ఆతర్ంగా కవరు చింపాడు.
"నేను కేష్మంగా ఉనాన్ను ఇపప్టివరకూ. సారజ్ంటు శివమూ నాతో ఉనాన్డు. వీరభదర్రావు షరతులకి ఒపుప్కోండి. లేకపోతే మా ఇదద్రి
పార్ణాలకూ పర్మాదం.
రాజు."
అది రాజు దసూత్రే! సందేహం లేదు. కానీ రాజు తనకై తను ఆ ఉతత్రం రాసి ఉండడు. అలా ఎనన్టికీ రాయడు. ఒక హంతకుడికి
లొంగిపోయి తన పార్ణాలు కాపాడమని అడగడు. ఆ వీరభదర్రావు రాయించి ఉండాలి. అందుకే రాజు అని రాయడానికి బదులు రాజూ అని
రాశాడు. ఉతత్రం కమీషనరుకి ఇచిచ్ యుగంధర కవరు పరీక్ష చేశాడు. మౌంట రోడుడ్ పోసాట్ఫీసు ముదర్ ఉంది. వీరభదర్రావు ఇలుల్ మౌంట
రోడుడ్కి దరిదాపుల ఉండదనుకునాన్డు.
"చాలా చికుక్లో పడాడ్ం" అనాన్డు కమీషనర.
యుగంధర మొహం బిగుసుకుపోయింది. పళుళ్ కొరుకుతునాన్డు. "పదండి! సవ్రాజయ్రావుని కలుసుకుని రాజు విషయం ఏమైనా
తెలిసిందేమో కనుకుక్ందాం" అనాన్డు.
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రాజు నవివ్ "అమాయకుల మలేల్ ఇలా బుటట్లో ఎలా పడాడ్ం?" అనాన్డు సారజ్ంటు శివంతో.
శివం మొహం ముడుచుకుని "మీకు అనుమానం కలిగినపుప్డు మనం వెళిళ్పోయి సెరిచ్ వారంటు తీసుకుని రావలసింది" అనాన్డు
మందలింపుగా.
"మనం ఇకక్డికి రాగానే నాకు అనుమానం కలిగిందని అతను తెలుసుకునుంటాడు. మనని వెళళ్నిచేచ్వాడు కాదు అవసరమైతే షూట
చేసేవాడు" అని రాజు తలుపూ, కిటికీలూ పరీక్షగా చూశాడు. అది సౌండ పూర్ఫ గది. ఒకే తలుపునన్ది. కిటికీలు చాలా ఎతుత్గా ఉనాన్యి.
"మనకి భోజనం పంపుతాడో పంపడో!" అనాన్డు.
"ఇపుప్డు మీకు అదా బెంగ?" అడిగాడు శివం.
రాజు నవివ్ నోటి మీద వేలు పెటిట్ చూపిసూత్ శివం దగగ్రికి వెళిల్ చెవిలో "ఈ గదిలో మైకోర్ఫోను పెటిట్ ఉంటాడు" అని చెపిప్ "చాలా
ఆకలిగా ఉంది" అనాన్డు పెదద్గా.
"అవును. నాకూ ఆకలేసోత్ంది" అనాన్డు శివం.
అయిదు నిమిషాల తరావ్త చపుప్డు చెయయ్కుండా తలుపు తెరుచుకుంది. అవతల చీకటి. రాజు అడుగు ముందుకి వేసేలోగా గదిలోకి
రెండు టేర్లు వచాచ్యి. వెంటనే తలుపు మూసుకుంది. టేర్లోల్ భోజనం ఉంది.
రాజు నవివ్ మైకోర్ఫోను ఉనన్దనన్ నా అనుమానం ధృఢపడడ్ది అని తెలుపుతూ తల ఊపాడు. శివం చేతిని పటుట్కుని 'ఇకక్ణిణ్ంచి
బయటపడే విధం ఆలోచించాలి' అని శివం అరిచేతిలో రాశాడు.
శివం తల ఊపాడు.
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బీచ రోడ మీద ఒక కారు ఆగి ఉంది. ఇదద్రు యువకులు ఆ కారు దగగ్ర నిలబడాడ్రు.
ఎకక్మని డైరవింగు సీటులో కూరుచ్నన్ వీరభదర్రావు చెపప్గానే వాళిళ్దద్రూ కారు ఎకిక్ కూరుచ్నాన్రు.
"నే చెపిప్నటుల్ చేశారా?" అడిగాడు అతను.
"ఆ! అడయారులో టెలిఫోనులు ఉనన్ ఇళళ్నిన్టికి అడిగాము. వాళళ్ సంజాయిషీలు రాశాము. ఇవిగో కాయితాలు" అనాన్రు
వాళిళ్దద్రూ.
అతను ఆ కాయితాలు తీసుకుని పరీక్షగా చూసి "గుడ! ఇదిగో మీకిసాత్ననన్ది" అని రెండు వంద రూపాయల నోటుల్ ఇచాచ్డు.
"థాంకుస్. వసాత్ము. మళీళ్ ఏదయినా__" అనాన్రు వాళుళ్.
"అవసరముంటే పిలుసాత్ను" అని వీరభదర్రావు చెపప్గానే ఆ యువకులిదద్రూ తలుపు తెరిచి దిగి వెళిళ్పోయారు.
అతను కారు సాట్రుట్ చేశాడు.
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"అడయారోల్ టెలిఫోనులు ఉనన్ ఇళళ్నిన్టికీ వెళాళ్రు వాళిళ్దద్రూ" అనాన్డు ఇనెస్ప్కట్ర సవ్రాజయ్రావు.
"మీరు టెలిఫోన చేసి ఆ ఇళళ్వాళళ్ని అడిగారా?"
"అవును."
"వాళుళ్ వెళిళ్న ఆఖరి ఇలుల్ ఎవరిది?"
"అడయార గాంధీనగరోల్ ఓ ఇంటికి వెళాళ్రు. ఇంటి యజమాని జనరల ఆసప్తిర్లో సరజ్న. పదేళళ్ కిందట ఆ ఇలుల్ కటిట్ంచాడు.

ఆయనిన్ అనుమానించడానికి ఆసాక్రం లేదు."
"అకక్ణిణ్ంచి ఎకక్డికి వెళాళ్రు?"
"అడయారోల్ వాళుళ్ వెళిళ్న ఆఖరి ఇలుల్ ఇదే. అకక్ణిణ్ంచి శాంథోమ కి వెళాళ్రేమో!"
"శాంథోమ లో అడిగారా?"
"శాంథోమ లో ఎటునించి మొదలు పెటిట్నది తెలియదు. అడయార వేపు ఉనన్ కొనిన్ ఇళళ్కీ, మైలాపూర వేపు ఉనన్ కొనిన్ ఇళళ్కీ ఫోన
చేసి అడిగాము. ఆ పార్ంతాలకి వాళుళ్ రాలేదుట."
యుగంధర సిగిరెట వెలిగించాడు. "అయితే వీరభదర్రావు ఇలుల్ అడయార లోనే ఉండి ఉంటుంది" అనాన్డు.
"అలా ఎందుకనుకుంటునాన్రు?" అడిగాడు సవ్రాజయ్రావు.
"ఊహించాను. రాజుకీ, సారజ్ంటుకీ అడయార లో ఓ ఇంటి మీద అనుమానం కలిగి ఉంటుంది. ఆ ఇంటికి మళీళ్ వెళిళ్ ఉంటారు. ఆ
ఇంటోల్ వీరభదర్రావు ఉండి ఉంటే వాళిళ్దద్రీన్ బంధించి ఉంటాడు."
"అది ఏ ఇలోల్ ఎటాల్ తెలుసుత్ంది?" అడిగాడు ఇనెస్ప్కట్రు.
యుగంధర నవివ్ "రాజు పార్రంభించిన దరాయ్పుత్ వృథా కాలేదు. అంతవరకూ తెలుసూత్నే ఉంది. కనుక రాజు దరాయ్పుత్ చేసిన
పధధ్తిలోనే మనమూ దరాయ్పుత్ చెయాయ్లి" అనాన్డు.
"సరే, ఏరాప్టు చేసాత్ను" అని సవ్రాజయ్రావు లేచి నిలబడాడ్డు.
"ఏ ఏరాప్టూ వదుద్. మనమిదద్రం వెళదాము."
"రెండు మూడు జటుల్ బయలుదేరితే తవ్రగా పని అయిపోతుంది."
"పిటట్ భయపడి పారిపోవచుచ్. రండి, వెళదాం" అనాన్డు యుగంధర.
28
"రా! అయయ్గారు పిలుసుత్నాన్రు" అనన్ది పనిమనిషి.
మీనాకిష్ బెదురుతూ పదమ్పిర్య దగగ్రికి జరిగింది.
ఆ ముసిలిది నవివ్ "నువువ్ ఏ మూల నకిక్ దాకుక్నాన్ పర్యోజనం లేదు. రా!" అని ఒక అడుగు ముందుకు వేసింది.
మీనాకిష్ ఏడుసోత్ంది.
"ఎకక్డికి తీసుకువెళతావు?" అడిగింది పదమ్పిర్య.
"అవతల గదిలోకి. అయయ్గారకక్డ ఉనాన్రు."
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"దేనికి?"
"ఈ అమామ్యితో మాటాల్డాలిట. తవ్రగా రా" అని మీనాకిష్ చెయియ్ పటుట్కుని చరచర లాకెక్ళిళ్ంది ఆమె. పకక్ గది తలుపు తెరిచి,

మీనాకిష్ని లోపలి తోసి తలుపు మూసేసింది.
"రా! ఇటాల్రా?" అనాన్డతను.
మీనాకిష్ గజగజ వణుకుతోంది.
"రా! అలా భయపడుతూ నిలుచుని పర్యోజనం లేదు" అని మీనాకిష్ చెయియ్ పటుట్కుని అవతల ఉనన్ గదిలోకి లాకెక్ళాళ్డు." కురీచ్
చూపించి కూరోచ్మనాన్డు. బలల్ మీదునన్ టేప రికారడ్ర సివ్చ ఆన చేసి, రికారిడ్ంగ మీట నొకిక్ మీనాకిష్కి ఎదురుగా కూరుచ్నాన్డు.
"మీనాకీష్! ఇపుప్డైనా నిజం చెపుప్" అనాన్డు. మీనాకిష్ ఏడుసోత్ంది.
"నినన్ నినున్ పెటిట్న హింస కనాన్ ఎకుక్వ హింస పెడతాను ఇవాళ. ఉలిల్పాయ పొర వలిచినటుట్ నీ చరమ్ం వొలుసాత్ను. సూదులతో
కళుళ్ పొడుసాత్ను. నాలో జాలి అనేది ఏ కోశానా లేదు. జాగర్తత్."
"నాకేం తెలియదు. ననెన్ందుకు బాధిసాత్రు?" అనన్ది వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసూత్.
"నీ కళళ్నీళళ్కు కరిగే హృదయం కాదు ఇది. శేషాదిర్ హతయ్ చెయయ్బడడ్ రాతిర్ నువువ్ ఇంటికి ఎనిన్ గంటలకి వెళాళ్వు? నిజం చెపుప్."
"తొమిమ్ది గంటలకి."
"అబదధ్ం. నిజం చెపుప్" అని దబబ్నంతో ఆమె చెంప మీద పొడిచాడు.
మీనాకిష్ కెవువ్మని కేక పెటిట్ంది.
"శేషాదిర్ని ఎవరు హతయ్ చేశారు? చెపుప్" అంటూ అగిగ్పులల్ గీసి మీనాకిష్ గెడడ్ం దగిగ్ర పెటాట్డు.
మీనాకిష్ కేక పెటిట్ంది.
"నువువ్ ఎంత అరిచినా లాభం లేదు, చెపుప్."
"నాకేం తెలియదు. మీరు ననున్ ఎంత బాధపెటిట్నా, ఎంత హింసించినా పర్యోజనం లేదు."
అతను విరగబడి నవివ్ " మీనాకీష్! నినున్ ఎతుత్కు వచేచ్టపుప్డు శేషాదిర్ హతయ్ గురించి నీకు తెలుసుననీ, దాసుత్నాన్వనీ నేను
అనుకోలేదు. నినున్ చంపడానికి ఎతుత్కు వచాచ్ను. నీకు కోల్రోఫాం ఇచిచ్నపుప్డు సప్ృహ వచేచ్ ముందు చాలాసేపు ఏదో గొణిగావు. అపుప్డు
తెలిసింది" అనాన్డు.
"ఏం గొణిగాను?"
"ముందు నువువ్ నిజం చెపుప్."
మీనాకిష్ గుటకలు మింగుతూ ఆలోచిసోత్ంది.
అంతలో పనిమనిషి వచిచ్ ఎవరో వచాచ్రని చెపిప్ంది.
"ఎవరు?"
"గవరన్మెంటు ఉదోయ్గులు."
"దేనికి?
"చెపప్లేదు. మీతో మాటాల్డాలిట."
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అతను లేచి "బాగా ఆలోచించు. ఇపుప్డే వసాత్ను. నిజం చెపాప్లి" అని బలల్ సొరుగు లాగి పిసోత్లు తీసుకుని తూటాలు సరిగా

ఉనాన్యేమో చూసుకుని బయటికి వెళాళ్డు.

PPP
ఇనెస్ప్కట్ర సవ్రాజయ్రావు, డిటెకిట్వ యుగంధర కారు ఎకాక్రు. అది పోలీస కారని రాసి లేదు దాని మీద. టూవే రేడియో ఉంది దాంటోల్.
అపప్టికి దాదాపు ఇరవై ఇళళ్కి వెళిళ్ ఇంటోల్ వాళళ్నీ, పకక్ ఇళళ్లో వాళళ్నీ పర్శిన్ంచారు.
"ఇంకా జాబితాలో ఎనిన్ ఇళుళ్నాన్యి?" పర్శిన్ంచాడు యుగంధర.
"అరవై రెండు."
"అంతేగా! సాయంకాలం అయేలోపు పూరిత్ చేయవచుచ్."
సవ్రాజయ్రావు తల ఊపి కారు సాట్రుట్ చేశాడు.
అంతలో రేడియోలో 'అటెనష్న పీల్జ' అనన్ మాటలు వినిపించాయి. యుగంధరూ, సవ్రాజయ్రావు చెవులు రికిక్ంచుకుని వింటునాన్రు.
'కోయంబతూత్రు జైలు నుంచి తపిప్ంచుకు పారిపోయిన శివరాం అనే ఖైదీని ఇవాళ పొదుద్నన్ పది గంట అపుప్డు తిండివనం
రైలుసేట్షనులో రైలేవ్ పోలీసులు పటుట్కునాన్రు.'
"హెడ కావ్రట్రుస్ని కాంటాకుట్ చెయయ్ండి ఇనెస్ప్కట్ర" చెపాప్డు యుగంధర.
"ఇనెస్ప్కట్ర సవ్రాజయ్రావు సీప్కింగ"అనాన్డు మైకులో.
"పోలీసు హెడ కావ్రట్రుస్" అనన్మాట వినిపించగానే "ఎరర్గురుత్ కేసుకీ, శివరాంకీ సంబంధం ఏమైనా ఉనన్టుట్ తెలిసిందేమో
అడగండి" అనాన్డు యుగంధర.
ఇనెస్ప్కట్రు అడిగాడు. ఆ కేసుకీ, శివరాంకీ ఏమీ సంబంధం లేదని చెపాప్రు రేడియోలో.
యుగంధర తల ఊపి "కేవలం కాకతాళీయం అనన్మాట. హతయ్కేసులోల్ మనలిన్ గందరగోళం పరచడానికి అపుప్డపుప్డు ఇటువంటి
కాకతాళీయపు సంఘటనలు చితర్ంగా జరుగుతూ ఉంటాయి" అని "తరవాత ఇలుల్" అడిగాడు.
"ఇంటి పేరు కాంతి. ఇంటి యజమాని పేరు కె. సుందరేశవ్రరావు" చెపాప్డు సవ్రాజయ్రావు.
"పదండి."
కారు గేటులోకి తిపిప్ కొంత దూరం వెళిళ్ పోరిట్కోలో ఆపాడు ఇనెస్ప్కట్రు.
కాలింగ బెల నొకక్గానే పనిమనిషి వచిచ్ తలుపు తీసి ఎవరు కావాలని అడిగింది.
"సుందరేశవ్రరావు గారు."
"అయయ్గారు చాలా పనిలో ఉనాన్రు."
"అయినా తపప్దు. పిలు."
"కోపప్డతారు."
"గవరన్మెంటు ఉదోయ్గులం. నువువ్ వెళిళ్ చెపప్కపోతే మేమే వెళిళ్ కలుసుకుంటాము."
"ఒదుద్. పిలుసాత్నుండండి" అని వెళిళ్పోయింది ఆ పనిమనిషి.

øöeTT~

www.koumudi.net

68

²öOqÂ $qjOqjë
మెటల్ మీద చపుప్డయింది. ఇనెస్ప్కట్రు, యుగంధరూ అటు తిరిగి చూశారు. ఎవరూ లేరు. అయిదు నిమిషాలు దాటింది. ఇనెస్ప్కట్రు

అసహనంతో బూడుస్ కాళుళ్ టకటకమనిపించాడు.
ఇంతలో ఆ ముసలి పనిమనిషి మెటుల్ దిగి వచిచ్ "అయయ్గారు మిమమ్లిన్ మేడ మీదకి రమమ్ంటునాన్రు" అనన్ది.
ఇదద్రూ ఆ ముసలిదాని వెనకే వెళాళ్రు. మెటుల్ ఎకాక్క కుడివైపుకి తీసుకెళిళ్ంది.
యుగంధర కి ఏదో అనుమానం కలిగి "మీ అయయ్గారు ఏం చేసుత్నాన్రు?" అడిగాడు.
"రాసుకుంటునాన్రు" అని ఓ గది తలుపు తెరిచి "వెళళ్ండి" అనన్ది.
యుగంధర కి అనుమానం ఎకుక్వైంది. పిసోత్లు తీసి చేతిలో తయారుగా పటుట్కుని గదిలో అడుగుపెటాట్డు. వెనకే ఇనెస్ప్కట్రు గదిలోకి
వెళాళ్డు. చినన్ చపుప్డు వినిపించి ఇదద్రూ వెనకిక్ తిరిగారు. తలుపు మూసుకుంది.
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"మీరు బోనులో పులిలా తిరుగుతూ తీవర్ంగా ఆలోచించి పర్యోజనం ఏమీ లేదు" అనాన్డు రాజు సారజ్ంటు శివంతో.
శివం కాలుసుత్నన్ సిగిరెట కింద పారేసి "మనలిన్ అతను చంపేవరకూ గోళుళ్ గిలుల్కుంటూ కూరుచ్ంటామా?" అనాన్డు.
"చంపుతాడనుకోను. తన షరతులు అధికారులు ఒపుప్కునేటంత వరకూ మనలిన్ బందీలుగా ఉంచుతాడు."
"నేను ఊరికే కూరోచ్లేను."
"ఏం చేదాద్ం?"
"తలుపు బదద్లు కొటేట్ందుకు పర్యతిన్దాద్ం."
"ఉకుక్ తలుపు. సాధయ్ం కాదనుకుంటాను."
"పర్యతిన్ంచి చూదాద్ం" అని సారజ్ంటు తలుపు వేపు తిరిగాడు. రాజు, శివం కలిసి తలుపుని భుజాలతో బలంగా తోశారు. కదలలేదు.
దూరంగా వెళిళ్ పరుగున వచిచ్ కాళళ్తో గటిట్గా తనాన్రు. బర్హామ్ండమైన చపుప్డైంది కానీ అంగుళమైనా కదలలేదు.
"మిసట్ర రాజూ! చినన్పిలల్లాల్గా ఊరికే గొడవ చెయయ్కండి. మీరు ఎంత తంటాలు పడాడ్ తలుపు అరంగుళమైనా కదలదు.
అనవసరంగా గొడవ చేసేత్ మీకే మంచిది కాదు. పర్మాదం" అనన్ మాటలు వినిపించాయి.
రాజు, సారజ్ంటు ఒకళళ్ మొహం ఒకళుళ్ చూసుకునాన్రు.
"మనలిన్ ఎకక్డినుంచి చూసుత్నాన్డు?" అడిగాడు సారజ్ంటు.
నవువ్ వినపడింది. "చూడటం లేదు. చాలా సెనిస్టివ మైక ఉంది. మీరు ఎంత నెమమ్దిగా మాటాల్డినా, ఎంత చినన్ చపుప్డు చేసినా
నాకు వినపడుతుంది."
"మాకు దాహం వేసోత్ంది" అనాన్డు రాజు.
"గదిలో మంచినీళుళ్ లేవూ?"
"లేవు."
"పంపిసాత్ను. మంచిగా ఉండి ఏమైనా కావలిసేత్ అడగండి."
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తలుపు మూసుకోవడం చూసి ఇనెస్ప్కట్ర సవ్రాజయ్రావు ఒకక్ ఉరుకు ఉరికి రెండు చేతులతో, రెండు కాళళ్తో తలుపుని బలంగా

తోశాడు. కొంచెమైనా కదలలేదు. "ఇది ఉకుక్ తలుపు" అనాన్డు వగరుసూత్.
యుగంధర తల ఊపి "మనం హంతకుడి ఇంటికే వచాచ్మనన్మాట" అనాన్డు.
"వచిచ్ ఏం పర్యోజనం! ఈ చెరలోంచి మనం తపిప్ంచుకోవాలిగా!"
"రాజుని, మీ సారజ్ంటు శివానిన్ కూడా, ఈ ఇంటోల్నే శతుర్వు బంధించి ఉండాలి."
"ఔను. మనలా బందీలుగా ఉండి ఉంటారు. మనకేం సహాయం చేయగలుగుతారు!"
"బహుశా పదమ్పిర్య, రాధ, మీనాకిష్ కూడా ఇకక్డే ఉండి ఉంటారు."
"యుగంధర! మనం ఈ గదిలోంచి బయటపడితేనేగా వాళళ్ని విడిపించడం?"
"ఎలాగైనా మనం తపిప్ంచుకోవాలి" అనాన్డు యుగంధర.
సవ్రాజయ్రావు ఏదో చెపప్బోతుండగా "నేను వదిలితే గానీ మీరిదద్రూ ఆ గదిలోంచి ఒకక్ అడుగు కూడా బయటపెటట్లేరు" అనన్
మాటలు వినిపించాయి.
యుగంధరూ, ఇనెస్ప్కట్ర ఉలికిక్పడి చూశారు.
"ఇంత సులభంగా మీరు నా ఇలుల్ కనుకుక్ంటారనుకోలేదు. విశాలమైన ఆవరణలో చాలా కషట్పడి ఈ ఇలుల్ కటిట్ంచాను. గదులనీన్
సౌండ పూర్ఫ చేయించాను. కిటికీలు ఎతుత్గా పెటిట్ంచాను. యుగంధర! మీరు బొంబాయి వెళాళ్రని తెలియగానే ఇక నేను
తవ్రపడాలనుకునాన్ను."
యుగంధర, ఇనెస్ప్కట్ర ఒకరిని ఒకరు చూసుకునాన్రు.
"ఎవరు మీరు? వీరభదర్రావు గారేనా?" అడిగాడు యుగంధర.
"అవును. కంఠసవ్రం గురుత్పటట్లేదూ?"
"ఈ లౌడ సీప్కరోల్ంచి సరిగాగ్ వినిపించడం లేదు. మమమ్లిన్ అందరీన్ బంధించి ఏం చెయయ్దలచుకునాన్రు?"
"పర్భుతవ్ంతో బేరమాడేందుకు ఇపుప్డు అవకాశం ఎకుక్వగా ఉందిగా! పదమ్పిర్య, రాధల పార్ణాలు, పర్ఖాయ్త డిటెకిట్వ యుగంధర,
ఇనెస్ప్కట్ర సవ్రాజయ్రావు, సారజ్ంట శివం, మీ అసిసెట్ంట రాజు, ఇందరి పార్ణాలు బలి ఇసాత్రో, శిరీష ని ఒదిలి పెడతారో చూడాలి!" అనాన్డు
అతను నవువ్తూ.
"మీరు పొరబడుతునాన్రు. మేము ఇకక్డికి వసుత్నన్టుల్ పోలీసు కమీషనరుకి తెలుసు. ఇంకాసేపటోల్ మీ ఇలుల్ చుటుట్ముడతారు."
"మీరు ననున్ బెదిరించడానికి అంటునాన్రని నాకు తెలుసు. నిజంగానే పోలీసు సిబబ్ంది ఈ ఇంటిని చుటుట్ముటిట్నా బేరం ఉండనే
ఉంది. వాళళ్లోల్ ఒకడు కూడా దరిదాపులకి రాలేడు. మేడ మెటుల్ ఎకేక్లోగా అందరి పార్ణాలు ఎగిరిపోతాయి."
"పోలీసులు అటువంటి బెదిరింపులకు భయపడరు" అనాన్డు ఇనెస్ప్కట్ర.
"చూదాద్ం."
"వీరభదర్రావు గారూ, మీరు చాలా ఘోరమైన తపుప్లు చేశారు. ఇంకా చేసుత్నాన్రు. మీ అబాబ్యి శిరీష నిరోద్షి అయితే అతనిన్
విడిపించడానికి ఇది కాదు మారగ్ం" అనాన్డు యుగంధర.
వీరభదర్రావు జవాబు చెపప్లేదు. అయిదు నిమిషాలు మైక కి దూరంగా వెళిళ్ ఉంటాడనీ, తను చెపిప్ంది విని ఉండడనీ అనుకునాన్డు.
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తలుపు కొదిద్గా తెరుచుకుంది. సందులోంచి ఓ కనున్ కనిపించింది. రాజు, శివం అటే చూసుత్నాన్రు.
"తలుపుకి దూరంగా ఆ గోడ దగగ్రికి వెళిల్, మొహాలు గోడ వేపు పెటిట్ నిలుచోండి ఇదద్రూ" ముసలిదాని మాటలు వినిపించాయి.
"నినేన్ం చెయయ్ములే!" అనాన్డు రాజు.
"ఉహూ. నేను చెపిప్నటుల్ చేసేత్నే మంచినీళుళ్ వసాత్యి."
రాజు సారజ్ంటుని చూసి కనున్గీటాడు. ఇదద్రూ గోడ దగిగ్రికి వెళిల్ నిలబడాడ్రు. మొహాలు గోడ వైపు పెటిట్ చెవులు నికక్పొడుచుకుని

వింటునాన్రు.
తలుపు తెరుసుత్నన్ చపుప్డు వినిపించలేదు గాని ఆ ముసలిది గదిలో అడుగుపెటట్డం వినిపించింది. రాజు వెంటనే వెనకిక్ వొంగి మొగగ్
వేసి ఆ ముసలిదాని రెండు కాళూళ్ పటుట్కుని లాగాడు. కిందపడేటపుప్డు చపుప్డు కాకుండా రెండు చేతులతో ముసలిదానిన్ గటిట్గా
పటుట్కునాన్డు. ఒకక్ గంటు వేసి శివం తలుపు దగగ్రికి ఉరికాడు. కానీ అపప్టికే ఆలసయ్ం అయింది. తలుపు మూసుకుంది.
"ఎటాల్ మూసుకుంది?" అడిగాడు రాజు.
"ఏమో! ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. తలుపు వెనక ఇంకెవరో ఉండి ఉండాలి."
ముసలిది నిపుప్లు కకుక్తూ ఇదద్రినీ చూసింది.
"అవతల ఎవరునాన్రు?" అడిగాడు రాజు.
ఆ మనిషి పళుళ్ కొరుకుతూ "ఎవరూ లేరు. అది సిర్ప్ంగ తలుపు. తాళం చెవి బయట ఉంది" అనన్ది.
రాజు ఒకక్ గంతులో తలుపు దగగ్రికి వెళిళ్ లాగబోయాడు. అంతలో కిల్క మనన్ది. బయట ఎవరో తాళం తిపిప్ చెవి తీసేశారు. రెండు
నిమిషాల తరావ్త "రాజూ! ఏమిటీ గొడవ? గొడవ చెయొయ్దద్ని చెపప్లేదూ!" అనన్ మాటలు వినిపించాయి.
"వెంటనే తలుపు తియియ్. లేకపోతే ఈ ముసలిదాని ఎముకలు విరిచేసాత్ను" అనాన్డు రాజు.
"సారీ బర్దర! ఆ ముసలిది నా బంధువురాలు కాదు. దానిన్ ఎంత హింసించినా పర్యోజనం ఉండదు."
అతనిన్ లొంగదీసే మారగ్ం వేరే ఏదీ తోచక రాజు మౌనంగా ఉండిపోయాడు.
చినన్నవువ్ వినిపించింది. "రాజూ! యుగంధర, సవ్రాజయ్రావు కూడా ఇకక్డే నా బందీలుగా ఉనాన్రు. మీకు సహాయం చేసే సిథ్తిలో
లేరు. ఆయన వచిచ్ నినున్ విడిపిసాత్రని ఆశించక."
"అబదధ్ం. నేను నమమ్ను."
"అలాగా! అయితే విను."
యుగంధర, సవ్రాజయ్రావు సంభాషణ రాజుకి వినిపించింది. 'ఈ చెరలోంచి మనం తపిప్ంచుకునే అవకాశం లేదంటారా?'
సవ్రాజయ్రావు పర్శన్. 'అసాధయ్ం అని నేను అనుకోను చాలా కషట్ం' యుగంధర జవాబు.
"వినాన్వా? ఇపుప్డైనా నముమ్తావా?" వీరభదర్రావు అడిగాడు.
రాజు జవాబు చెపప్లేదు.
"గొడవ చెయయ్కుండా బుదిధ్గా ఉండండి" అనాన్డు వీరభదర్రావు.
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31
"యుగంధర గారూ!" లౌడ సీప్కరోల్ంచి పిలుపు వినిపించింది.
"ఆ!"
"ఆ మూల ఉనన్ బలల్ సొరుగులో తెలల్కాగితాలు, కలం ఉనాన్యి."
"అలాగా."
"దయచేసి గవరన్ర కి ఓ ఉతత్రం రాయండి. మీరూ, ఇనెస్ప్కట్ర సంతకాలు పెటట్ండి."
"ఏమని?"
"నా షరతులు ఒపుప్కుని శిరీష ని వదిలిపెటట్మని."
"రాసాత్నని ఎందుకనుకుంటునాన్రు మీరు?"
"మీ మంచి కోసమే! మీ అందరి పార్ణాలు నా చేతులోల్ ఉనాన్యి."
"నాకు పార్ణాపాయం కలిగినపుప్డలాల్ హంతకులు చెపిప్నటుల్ చేసే మనిషినని మీకు ఎవరు చెపాప్రు?"
"ఎవరూ చెపప్లేదు. ఆ మాతర్ం వివేకం వుంటుందనుకునాన్ను. నిషాక్రణంగా మీ అందరి పార్ణాలు బలి ఇసాత్రనుకోలేదు."
"మేము పార్ణాలు బలి ఇసాత్మో లేదో తరావ్త కానీ తేలదు."
"మీరు చాలా మొండిగా పర్వరిత్సుత్నాన్రు. మీ ఒకక్ పార్ణమే కాదు. రాజు, సారజ్ంటు శివం, ఇనెస్ప్కట్ర సవ్రాజయ్రావు, రాధ, పదమ్పిర్య
ఇందరి పార్ణాలు ఉండేదీ పోయేదీ మీమీద ఆధారపడి ఉంది. పార్ణాలు తియయ్డానికి నేను వెనకాడే మనిషిని కానని మీకు తెలుసు."
"నేను గవరన్రుకి ఉతత్రం రాసేత్ మీ అబాబ్యిని వదిలిపెడతారని మీకు నమమ్కమేమిటి?"
"మీ సలహాకి అంత విలువ ఉందని నాకు తెలుసు."
"ఆ విలువ మీరు చెపిప్నటుల్ చేసేత్ పోదూ!"
"నిజమే! కానీ పార్ణం విలువ కనాన్ మాట విలువ ఎకుక్వా?"
"మనిషిని బటిట్ విలువలు ఉంటాయి. ఆ విషయం చరిచ్ంచి పర్యోజనం లేదు."
అయిదు నిముషాలు నిశబద్ంగా ఉంది. తరవాత పెదద్ ఏడుపు, 'అబాబ్! నెపిప్!' అనన్ అరుపులు వినిపించాయి. అది రాధ అయి
ఉంటుందనుకునాన్డు యుగంధర.
"నువువ్ మనిషివా, రాక్షసుడివా! పసిపిలల్ని అలా హింసిసాత్వేమిటి!" పదమ్పిర్య అరిచింది.
యుగంధర కి చెవులు తూటుల్ పడుతునన్టట్యింది. రాధని హింసిసుత్నన్ దృశయ్ం కళళ్కు కటిట్నటుల్ కనపడుతోంది.
"పర్తి గదిలోనూ లౌడ సీప్కర. మైకోర్ఫోన ఏరాప్టు చేశాడు. ఒకదానికొకటి కనెకుట్ చేసుత్నాన్డు" అనాన్డు ఇనెస్ప్కట్ర యుగంధర
మనసుస్ ఆ కేకల నుంచి మళిళ్ంచడానికి. రాధ కెవువ్మని కేకలు పెడుతూ ఏడుసోత్ంది.
"ఆగు! ఆగు! ఆ పసిదానిన్ ఏం చెయయ్క. నీకు హింసించాలని ఉంటే ననున్ హింసించు" అరుసోత్ంది పదమ్పిర్య.
"నినున్ తరావ్త. ముందు ఈ పిలల్ని."
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యుగంధర గిలగిల కొటుట్కుపోతునాన్డు. రాధని అతను హింసించడం భరించలేకపోతునాన్డు. "ఆపు ఆ హింస. ఉతత్రం రాసాత్ను"

అని అరిచాడు.
"యుగంధర గారూ!" పదమ్పిర్య అరిచింది. లౌడ సీప్కరు నిశబద్ం అయిపోయింది.

32
"ఇది డిటెకిట్వ యుగంధర దసూత్రేనా?" అడిగాడు గవరన్ర.
ఐ.జి. ఉతత్రం తీసుకుని చూసి పోలీసు కమీషనర కి ఇచాచ్డు. ఆయన పరీక్షగా చూసి "అవును. యుగంధర దసూత్రే.
సవ్రాజయ్రావు సంతకం కూడా ఉంది" అనాన్డు.
"ఏం చేదాద్ం?" అడిగాడు గవరన్ర ముఖయ్మంతిర్ని.
"ఏం చేసేత్ మంచిదో ఇనెస్ప్కట్ర జనరల సలహా ఇవావ్లి" అనాన్డు ముఖయ్మంతిర్.
"నిజంగా ఏదో ఘోరమైన ఆపదలో ఉంటే గానీ యుగంధర అటాల్ వార్యరు" అనాన్డు కమీషనర.
"ఈ పరిసిథ్తులోల్ శిరీష ని ఒదిలిపెటట్డమే మంచిదనుకుంటాను" చెపాప్డు ఐ.జి.
"ఒదిలిపెటిట్ మన డిటెకిట్వ లని అతనిన్ వెంబడించమందాం" సలహా ఇచాచ్డు ముఖయ్మంతిర్.
"వీరభదర్రావు చాలా జాగర్తత్పడతాడు. అతను కానీ, శిరీష కానీ దొరకరు. వాళిళ్దద్రూ ఇంకో దేశం కేష్మంగా
చేరుకునేవరకూ యుగంధరూ, మిగతావాళూళ్ బందీలుగా ఉండే ఏరాప్టు చేసాత్డు" అనాన్డు కమీషనర.
"ఆ సంగతి తరవాత చూడవచుచ్. ఇపుప్డు శిరీష ని వదిలిపెటుట్తామని వీరభదర్రావుకి తెలియచెయాయ్లా?" అడిగాడు
గవరన్ర.
"ఏం చెయయ్వలసిందీ యుగంధర రాసిన ఉతత్రంలోనే ఉందిగా! ఉతత్రం అందిందనీ, అంగీకరిసుత్నాన్మనీ సాయంకాలం
వచేచ్ డెయిలీ నూయ్స పతిర్కలో పర్కటించమనీ, మరాన్డు శిరీష ని వదిలిపెటట్మనీ రాశాడు" చెపాప్డు కమీషనర.
"అయితే ఆ ఏరాప్టు చేయించండి" అనాన్డు గవరన్ర.
***
"యుగంధర! యుగంధర!" పిలిచాడు వీరభదర్రావు లౌడ సీప్కరోల్ంచి.
"ఆ."
"థాంకుస్. మెనీ థాంకుస్. పర్భుతవ్ం అంగీకరించింది. మీరు చెపితే ఒపుప్కుంటారని నాకు తెలుసు. మిమమ్లన్ందరినీ రేపే
ఒదిలిపెటేట్ ఏరాప్టు చేసాత్ను."
"పతిర్కలో పర్కటించారా?"
"అవును. మీకు చూపిసాత్ను" ఉతాస్హంగా చెపాప్డు వీరభదర్రావు.
యుగంధరూ, ఇనెస్ప్కట్రూ ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకునాన్రు.
ఓడిపోయామనన్ దిగులు ఇనెస్ప్కట్రు మోహంలో సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది.
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పతిర్క ఇవవ్డానికి తలుపు తెరుసాత్డు. ఆ అవకాశం ఉపయోగించుకోవాలని అనుకుని యుగంధర తలుపు దగగ్రికి జరిగాడు.
నెమమ్దిగా తలుపు కొదిద్గా తెరుచుకుంది. వేలు కూడా సరిగాగ్ పటట్నంత సందు ఏరప్డింది. ఆ సందులోంచి పతిర్క లోపలి
తోసుత్నాన్రెవరో.
తను తలుపు తోసి పర్యోజనం లేదని యుగంధర కి తెలుసు. అవతల ఉనన్ మనిషి వెంటనే మూసేసాత్డు. బయటికి
తెరుచుకునే తలుపు అది. బయటినించి నొకిక్పడితే తను ఎంత తోసినా లాభం ఉండదు.
పతిర్క లోపలి వచేచ్సోత్ంది.
చటుకుక్న యుగంధర జేబులోంచి తాళం చెవుల గుతిత్ తీశాడు. అందులో చినన్ సూర్క్ డైరవర ఉంది. దానిన్ తలుపు కింద
రెండు రెకక్లకీ మధయ్లో ఉనన్ సందులో దూరిచ్ కాలితో నొకిక్పెటాట్డు.
పతిర్క లోపల పడడ్ది. ఇనెస్ప్కట్ర తీసుకునాన్డు. తలుపు మూయబోతే పూరిత్గా మూసుకోకపోయేటపప్టికి "యుగంధర!
తలుపు సందులో ఏం పెటాట్రు?" అడిగాడు వీరభదర్రావు తలుపు అవతల నుంచి.
"పతిర్క తీసుకునాన్ను" అనాన్డు యుగంధర.
"తలుపు సరిగా మూసుకోకుండా ఏదో దూరాచ్రు. తీసెయయ్ండి" విసుగాగ్ అనాన్డు వీరభదర్రావు.
యుగంధర మాటాల్డలేదు.
"ఆ మాతర్ం సందు ఉంటే ఏం చెయయ్గలరు! తలుపుకి అడడ్ంగా గొలుసు ఉంది."
యుగంధర జవాబు చెపప్లేదు.
"ఆల రైట! గుడ బై యుగంధర!"
గొలుసు చపుప్డయింది. యుగంధర తలుపు సందులో చెవి పెటిట్ వింటునాన్డు. అడుగుల చపుప్డు దూరం అయింది. తరావ్త
నిశబద్ం. జేబులోంచి రెండు వసుత్వులు తీశాడు. ఒకటి చాకు. రెండోది గోళుళ్ అరగదీసే చినన్ ఫైల. మాటాల్డవదద్ని ఇనెస్ప్కట్ర కి సౌంజఞ్
చేసి, తలుపుకి అడడ్ంగా గొలుసు ఉనన్చోట చాకు దూరిచ్, సందులో ఆ చినన్ ఫైలు పెటిట్ ఆ గొలుసుని అరగదీయడం పార్రంభించాడు.
33
"రేపు మీరందరూ మీ ఇళళ్కి వెళిళ్పోవచుచ్" అనాన్డు వీరభదర్రావు.
పదమ్పిర్య రాధని గటిట్గా పటుట్కుని గదిలో ఓ మూల నిలుచునన్ది. మీనాకిష్ భయంతో గజగజ వణుకుతోంది.
"నా పని పూరిత్ అయింది. శిరీష ని ఒదిలిపెడతామని పర్భుతవ్ం తెలియజేసింది. మీనాకీష్!"
"ఆ."
"నువువ్ నాతో రావాలి."
"ఎకక్డికి?"
"అవతల గదిలోకి."
"ఎందుకు?" అడిగింది మీనాకిష్ భయంతో.
"పర్శన్లు అడిగే తాహుతు లేదు నీకు. రా" అని చెయియ్పటిట్ లాగాడు అతను.
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"దేనికి? మీనాకిష్ని ఏం చేసాత్రు?" అడిగింది పదమ్పిర్య.
"నిజం చెపిప్ంచడానికి పర్యతిన్సాత్ను."
"ఇంకెందుకు? మీ అబాబ్యిని ఒదిలిపెడుతునాన్రుగా."
"నిజంగా నా కొడుకు నిరోద్షి అనీ, నేను వృథాగా శర్మ పడలేదనీ తృపిత్ కోసం" అని మీనాకిష్ చెయియ్ పటుట్కుని చరచరా
లాకెక్ళాళ్డు వీరభదర్రావు.
***
యుగంధర ఆ చినన్ ఫైలుతో గొలుసుని అరగంట అరగదీశాడు. గొలుసు కనిపించడం లేనందువలల్ ఎంత అరిగిందో ఇంకా
ఎంతసేపు అలా అరగదియాయ్లో తెలియలేదు.
"కాసేపు నాకివవ్ండి" అనాన్డు ఇనెస్ప్కట్ర యుగంధర చెవిలో.
యుగంధర తల విదిలించి "చెయియ్ తియయ్డానికి వీలు లేదు. తీసేత్ అరిగిన చోట గాక ఇంకొక చోట అరగదియాయ్లిస్
రావచుచ్" అని తన పనిలో నిమగున్డైనాడు. ఆటేట్ చపుప్డు కావడం లేదు. కొదిద్గా గరగరమంటోంది. అయినా ఆ చినన్ చపుప్డే
వీరభదర్రావుకి వినిపిసుత్ందేమో, వచిచ్ గొలుసు పకక్కి లాగేసాత్డేమోనన్ భయం ఒక పకాక్, గొలుసు ఎంత లావుందో ఇంకా
ఎంతసేపు అరగదియాయ్లో అనన్ విసుగు ఒక పకాక్ విసిగిసుత్నాన్యి. నుదురు మీద చెమట చుకక్లు మెరుసుత్నాన్యి. చేతివేళుళ్
వొంకరవుతునాన్యి. మెడ నెపిప్ పెడుతోంది. అయినా యుగంధర తన పని ఆపలేదు. గర గరమని అరగతీసూత్నే ఉనాన్డు.

34
గదిలో ఒక బలల్ మీద టేప రికారడ్ర, ఇంకో బలల్ మీద సిప్రిట లాంపు, రెండు కతెత్రలు, రెండు సూదులు, ఒక చాకు
ఉనాన్యి.
మీనాకిష్ కురీచ్లో టేప రికారడ్ర ముందు కూరుచ్నన్ది. వీరభదర్రావుని బితత్రపోయి చూసోత్ంది.
"మీనాకీష్! నినున్ హింసించడం నాకు ఇషట్ం లేదు. తపప్నిసరి అయితేగాని హింసించను. ఇపుప్డైనా నిజం చెపెప్యియ్"
అనాన్డు వీరభదర్రావు మీనాకిష్ కళళ్లోల్కి సూటిగా చూసూత్.
మీనాకిష్ కళుళ్ తిపెప్యయ్డానికి పర్యతిన్ంచింది. కానీ తిపప్లేకపోయింది. వీరభదర్రావు సిప్రిట లాంపు వెలిగించి రెండు
సూదులూ మంట మీద పెటిట్ ఎరర్గా కాలాచ్డు. రెండూ రెండు చేతులోల్ పటుట్కుని మీనాకిష్ చెంపల దగిగ్ర పెటాట్డు.
"ఊ చెపుప్! చెపుతావా, చెపప్వా?" అంటూ ఉరిమి చూశాడు.
మీనాకిష్ తల వంచుకుంది.
"తల పైకెతిత్ ఈ సూదులు చూడు. నువువ్ నిజం చెపిప్తే నినేన్ం చెయయ్ను. నువువ్ దోషివని తెలిసినా ఏం చెయయ్ను. నా
కొడుకుని వదిలిపెడుతునాన్రు. నాకు కావలసింది అంతే. నువెవ్టాల్పోతే నాకేం!"
మీనాకిష్ కళళ్లోల్ నీళుళ్ నిండాయి. "మీరు ననున్ చంపేసాత్రు" అనన్ది ఏడుసూత్.
"పిచిచ్దానా! ఎందుకు చంపుతాను! శిరీష ని వదిలిపెడుతునాన్రుగా!"
"అయితే రికారుడ్ చెయయ్డం దేనికి?" ఏడుసూత్నే అడిగింది మీనాకిష్.
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"నువువ్ తరావ్త అబదధ్ం చెపప్కుండా ఉండేందుకు."
మీనాకిష్ దుఃఖం దిగమింగి, పెదిమలు తడిచేసుకుని, గొంతు సవరించుకుని ఏదో చెపప్బోయింది. వీరభదర్రావు మనసస్ంతా
లగన్ం చేసి ఆమెను చూసుత్నాన్డు.

35
గలుల్మని చపుప్డయింది. గొలుసు ఊడిపోయింది. యుగంధర తలుపు తోశాడు. తెరుచుకుంది. జేబు రుమాలుతో
నుదుటిమీది చెమట తుడుచుకుని, చేతోత్ వేళుళ్ నలుపుకుని, బరువుగా ఊపిరి పీలిచ్ "పదండి" అనాన్డు ఇనెస్ప్కట్రుతో.
"మన దగిగ్ర ఆయుధాలేమీ లేవే!" అనాన్డు సవ్రాజయ్రావు.
యుగంధర నవివ్ "ఇవి చాలు" అని రెండు చేతులూ చూపించి, గదిలోంచి బయిటికి వెళాళ్డు.
"రాజూ, శివం బంధింపబడిన గది ఇదేననుకుంటాను" అనాన్డు సవ్రాజయ్రావు.
తలుపుకి తాళం చెవి తగిలించి ఉంది.
"జాగర్తత్" అని హెచచ్రించాడు యుగంధర.
చపుప్డు కాకుండా తాళంచెవి తిపాప్డు ఇనెస్ప్కట్రు. కిల్క మనన్ది. నెమమ్దిగా తలుపు తోశాడు. సారజ్ంటు శివం మొహం
కనిపించగానే నోటి మీద వేలు పెటుట్కుని చపుప్డు చెయయ్వదద్ని హెచచ్రించాడు.
రాజు యుగంధరీన్, సవ్రాజయ్రావునీ చూడగానే చటుకుక్న పకక్కి తిరిగి ఆ ముసలిదాని నోటి మీద అరిచెయియ్ పెటిట్ గటిట్గా
నొకిక్ ఉంచాడు. ముసలిది గిలగిలా తనున్కోవడం పార్రంభించింది. సారజ్ంటు జేబులోంచి రుమాలు తీసి ఆమె నోటోల్ కుకిక్, గుడడ్
పీలికతో నోరు గటిట్గా కటేట్శాడు.
"గుడ! ఆ ముసలిది అరిచి ఉంటే పర్మాదమయేయ్ది" అనాన్డు యుగంధర రహసయ్ంగా.
రాజు సంతోషం పటట్లేకుండా ఉనాన్డు. తను విముకిత్ కావడమే కాక యుగంధర కూడా తపిప్ంచుకునాన్డు. అంతకనాన్ ఏం
కావాలి!
"ఈ ఇంటోల్ ఎనిన్ గదులు ఉనాన్యో, ఎకక్డ ఏ గది ఉనన్దో తెలుసా?" అడిగాడు యుగంధర.
తెలియదని రాజు తల తిపాప్డు.
"ఆ ముసలిదానిన్ కదలకుండా కటెట్యయ్ండి" చెపాప్డు యుగంధర.
రాజు, శివం కలిసి ఆ పని చేశారు.
"తరవాత?" అడిగాడు రాజు.
"పదండి" చెపాప్డు యుగంధర.
అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ చపుప్డు కాకుండా ఒకళళ్ వెనక ఒకళుళ్ నడిచారు. నడవా చివరవరకూ వెళాళ్క ఒక
గదిలోంచి మాటలు వినిపించాయి. యుగంధర తలుపుకి చెవి ఆనించి వినాన్డు. తను వినన్దానిని బటిట్ మాటాల్డుతునన్ది మీనాకిష్ అని
తెలుసుకునాన్డు. తలుపు నెమమ్దిగా తోశాడు. చినన్ సందు ఏరప్డింది రెండు రెకక్ల మధాయ్. ఆ సందులోంచి చూశాడు. మీనాకిష్
ముందు టేపురికారడ్ర, ఎదురుగా కురీచ్లో వీరభదర్రావు కనిపించారు. రికారుడ్లో టేపు తిరుగుతోంది. "శేషాదిర్ని చూసేత్ నాకు
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ఏమాతర్ం ఇషట్ం లేదు. అతనంటే పరమ అసహయ్ం. కానీ ఏం చెయయ్ను! అతనికి నా రహసయ్ం తెలుసు. నేను సూక్లు ఫైనల
చదువుతుండగా అతనితో సేన్హం అయింది. మంచీ చెడాడ్ తెలియని వయసుస్. లోకజాఞ్నం అసలే లేదు. శేషాదిర్ రూపం చూసి
మురిసిపోయాను. అతని మాటలు విని మోసపోయాను. నానన్గారికి తెలిసి అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకోడానికి వీలేల్దనాన్రు. ఆలోచించాను.
బీదవాడు. ఆజనామ్ంతమూ అతనితో దారిదర్య్ం అనుభవించడం ఇషట్ం లేకపోయింది. అతని మీద మోజు పోయింది. కడుపు
తీసేశారు. తరవాత శిరీష తో సేన్హం అయింది. శిరీష ని పెళిళ్ చేసుకోవాలనుకునాన్ను. ఆ విషయం శేషాదిర్ గర్హించాడు. నేను
రాసిన ఉతత్రాలు అతని దగిగ్ర ఉనాన్యి. శిరీష కి చూపిసాత్ననీ, నా రహసయ్ం బటట్బయలు చేసి అసలు పెళిళ్ కాకుండా చేసాత్ననీ ననున్
బెదిరించాడు. ఏం చెయయ్డానికీ తోచలేదు. నిజం శిరీష కి తెలియకూడదు. అందుకే శిరీష కనాన్ శేషాదిర్ మీద ఇషట్ం ఉనన్టుట్
నటించాను. రాతిర్ ననున్ తన గదికి రమమ్నాన్డు శేషాదిర్. ఎందుకో చెపప్లేదు. వెళాళ్ను. పూరవ్ం ఉనన్ చనువు కొదీద్ ననున్ బలవంతం
చెయయ్బోయాడు. ననున్ ముటుట్కోవదద్నీ చెపాప్ను. అతను వినిపించుకోలేదు. వెకిలిగా నవివ్ నా జీవితం తన అరిచేతిలో వునన్దనీ,
తను చెపిప్నటుల్ వినక తపప్దనీ అనాన్డు. అతనిన్ చంపాలని అపుప్డు నిశచ్యించుకుని లొంగిపోతునన్టుట్ నటించాను. దీపం
ఆరిప్వేయగానే అలమారులో ఉనన్ కతిత్ తీసుకుని బలంగా పొడిచాను" చెపిప్ంది మీనాకిష్.
"ఆ కతిత్నేం చేశావు?" అడిగాడు వీరభదర్రావు.
"నా దగిగ్రే ఉంది. మా ఇంటోల్ దాచాను."
"ఇంటోల్ ఎకక్డ దాచావు?"
"పూజ గదిలో. కృషణ్ విగర్హం వెనక."
"ఆ రాతిర్ నువువ్ ఇంటికి ఎనిన్ గంటలకి వెళాళ్వు?"
"చాలా ఆలసయ్ంగా వెళాళ్ను."
"నువువ్ తొమిమ్ది గంటలకే ఇంటికి వచాచ్వని మీ నానన్, మీ వాళుళ్ అబదధ్ం చెపాప్రనన్మాట."
"అవును."
"నువువ్ శేషాదిర్ని హతయ్ చేశావని మీ నానన్కి తెలుసా?"
"తెలియదు. నానన్గారు అడిగారు. అబదధ్ం చెపాప్ను. ననున్ కాపాడటానికి ఆయనా అబదధ్ం చెపాప్రు."
"థాంకుస్ మీనాకీష్! శేషాదిర్ని హతయ్ చేసినందుకు నినేన్మనను. అటువంటి నీచుడు చావవలసిందే! రేపు నినూన్, పదమ్పిర్యనీ,
రాధనీ, యుగంధర - రాజులనీ, ఇనెస్ప్కట్రు సవ్రాజయ్రావునీ, సారజ్ంటు శివంనీ, విడిచిపెటేట్ ఏరాప్టు చేసాత్ను రేపు సాయంతర్ం"
చెపాప్డు వీరభదర్రావు.
"మీరు?" అడిగింది మీనాకిష్.
"రేపు పొదుద్నేన్ వెళిళ్పోతాను. ఆ ముసలిది మిమమ్లిన్ ఒదిలిపెడుతుంది."
యుగంధర అంతవరకూ వాళళ్ సంభాషణ విని అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ ముందుకి నడిచాడు.
వీరభదర్రావు వీపు తలుపు వేపు ఉంది. మీనాకిష్ యుగంధరిన్ చూసి ఆశచ్రయ్ంతో నోరు తెరిచింది. వీరభదర్రావు చటుకుక్న
వెనకిక్ తిరిగాడు. అతను జేబులో చెయియ్ పెటట్బోతుండగా యుగంధర ఒకక్ ఉరుకు ఉరికి వీరభదర్రావుని రెండు చేతుల మధాయ్
బంధించాడు.
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వీరభదర్రావు గింజుకోలేదు. రాజునీ, ఇనెస్ప్కట్రీన్, సారజ్ంటునీ చూశాడు. అపజయం గర్హించి చినన్గా నవువ్తూ "మీరే
గెలిచారు" అనాన్డు యుగంధర తో.
ఇనెస్ప్కట్ర వీరభదర్రావు జేబులు వెతికి పిసోత్లు తీసుకునాన్డు. తరావ్త తాళళ్తో అతని చేతులు కటేట్శాడు.
"ఇనెస్ప్కట్ర! హెడ కావ్రట్రుస్కి ఫోన చెయయ్ండి" చెపాప్డు యుగంధర.
"కింద హాలోల్ ఉంది టెలిఫోను" అనాన్డు వీరభదర్రావు.
ఇనెస్ప్కట్ర వెళిళ్పోయాడు.
"యుగంధర! శిరీష నిరోద్షి. మీనాకిష్ జరిగినది అంతా చెపేప్సింది. ఆ టేప రికారడ్ర వెనకిక్ తిపప్ండి" అనాన్డు వీరభదర్రావు.
"అవసరం లేదు. అంతా వినాన్ను."
"అయితే శిరీష ని వదిలిపెటిట్సాత్రా?"
"అది నా చేతిలో లేదు. శిరీష నిరోద్షి అయితే పర్భుతవ్ం అతనిన్ ఒదిలేసుత్ంది. మీరు చేసిన హతయ్లకి కారణం అతనయినా
బాధుయ్డు కాడుగా!"
"థాంకూయ్ యుగంధర! నిరోద్షి అని తెలిశాక వాడిని ఒకక్ క్షణం కూడా జైలులో ఉంచడానికి మీరు ఒపుప్కోరని నాకు
తెలుసు. శిరీష ని ఒదిలిపెడితే చాలు. అంతే నాకు కావలసింది. నేను పడడ్ శర్మ వృథా కాలేదనన్ తృపిత్ ఉంటుంది నాకు. ననున్ ఉరి
తీసేత్ తియయ్నివవ్ండి. నాకు విచారం లేదు. నేను సాధించదలుచుకునన్ది సాధించాననే తృపిత్తో ఉరికంబం ఎకుక్తాను" అనాన్డు
వీరభదర్రావు.
"వీరభదర్రావు గారూ.. మీరు విదాయ్వంతులు. సంసాక్రం, వివేకం ఉండవలసినవాళుళ్. మీరు ఈ ఘోరాలు చెయయ్డం ఎంత
తపోప్ ఇపుప్డనన్ మాట కూడా అంత తపుప్" అనాన్డు యుగంధర.
వీరభదర్రావే గాక రాజు, సవ్రాజయ్రావు కూడా యుగంధరిన్ ఆశచ్రయ్ంతో చూశారు.
"ఏదో సాధించాననే తృపిత్ ఎలా ఉంటుంది మీకు? ఏమిటా తృపిత్! తమ వృతిత్ధరమ్ం చకక్గా నిరవ్హించి సజజ్నులుగా పేరు
తెచుచ్కునన్ రిటయిరడ్ సూపరింటెండెంట మాధవనీన్, పార్సికూయ్టర గోవిందసావ్మినీ హతయ్ చెయయ్డమా తృపిత్! లేక నాలుగేళళ్ పిలల్నీ,
పదెద్నిమిదేళళ్ యువతినీ ఎతుత్కురావడమా తృపిత్! ఏమిటా తృపిత్!" అడిగాడు యుగంధర కోపంగా.
వీరభదర్రావు తల వంచుకుని "శిరీష మీద అనాయ్యంగా మోపబడిన నేరం, విధింపబడిన శిక్ష రదుద్ చేయించగలిగినందుకు
తృపిత్" అనాన్డు నెమమ్దిగా.
"ఈ ఘోరాలు, ఈ హతయ్లు, ఈ హింసలు చెయయ్కుండా అపుప్డే ననున్ కలుసుకుని ఉంటే శిరీష నిరోద్షితవ్ం ఎందుకు
రుజువు చెయయ్లేకపోయేవాళళ్ం! మీరు లాయర! ఎనోన్ సంవతస్రాలు కోరుట్లలో పార్కీట్సు చేశారు. మన కోరుట్లలో నాయ్యం జరిగేదీ
లేనిదీ మీకు తెలియదా?" అడిగాడు యుగంధర.
"అపీప్లులో కేసు పోయేటపప్టికి ఇక నాకు ఆశ పోయింది."
"అయితే ఇపుప్డు శిరీష ని ఒదిలిపెటుట్తారని ఎలా ఆశ పడుతునాన్రు?"
"మీనాకిష్ తను హతయ్ చేసినటుల్ అంగీకరించిందిగా!"
యుగంధర వీరభదర్రావుని సూటిగా కళళ్లోల్కి చూసూత్ "మీరు చేసిన హతయ్ల వలేల్ మీనాకిష్ నేరం ఒపుప్కుందా?" అడిగాడు.
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"లేదనుకోండి."
"సాధించదలుచుకునన్ పని మంచిదైతే కావొచుచ్. అందుకు అవలంబించే మారాగ్ల గురించి ఆలోచించాలి. ఉతత్మోతత్మ
లక్షయ్ం అయినా దుషట్ మారాగ్ల దావ్రా సాధిసేత్ సాధించిన ఫలితం ఉండదు" అనాన్డు యుగంధర.
వీరభదర్రావు కళళ్లోల్ నీళుళ్ నిండాయి. కోటుతో కళుళ్ తుడుచుకుంటూ "అవును యుగంధర గారూ! ఇపుప్డు అరథ్మైంది.
నేను తపుప్ చేశాను. ఈ హింస, ఈ దౌరజ్నయ్ం, ఈ హతయ్లు చేసి ఉండవలసిన అవసరం లేదు. మీ సహకారం కోరినటల్యితే శిరీష ని
ఒదిలిపెటేట్ందుకు పర్యతిన్ంచి ఉండేవారు. నా మాట నమమ్ండి. నే చేసిన దుషాక్రాయ్లకి పరితపిసుత్నాన్ను" అనాన్డు.
"ఎంత తెలివైనవాళుళ్ కూడా, వివేకం ఉనన్వాళుళ్ కూడా ఒకొక్కక్ సందరభ్ంలో చెయయ్కూడని పనులు చేసి తరువాత
పరితపిసాత్రు. అదే వచిచ్న చికుక్" అని "రాధ, పదమ్పిర్య ఎకక్డునాన్రు?" అడిగాడు యుగంధర.
"కుడివైపున ఉనన్ రెండో గదిలో కేష్మంగా ఉనాన్రు."
"టర్ంకుపెటెట్లో పెటిట్ నాకు పంపిన శవం ఎవరిది?"
"ఎవరో అనామకురాలు. నేను చంపలేదు. కారు ఆకిస్డెంటులో పోయింది. శవానిన్ ఎవరూ గురుత్ పటట్లేదు. నా కూతురు
అని చెపిప్ శవానిన్ తెచుచ్కునాన్ను."
"ఆ ముసలిది ఎవరు?"
"డబుబ్కోసం నే చెపిప్న పనులనీన్ చేసింది. పాపం! క్షమించండి దానిన్. అది దేనికీ బాధుయ్రాలు కాదు. తపుప్ చేసుత్నాన్నని
దానికి తెలియనే తెలియదు" అనాన్డు వీరభదర్రావు.
అంతలో పోలీస వాన వచిచ్ంది. ఎ.సి. ఇదద్రు కానిసేట్బులస్ తో లోపలికి వచాచ్డు.
"ఇతనే హంతకుడు. తీసుకువెళళ్ండి" చెపాప్డు యుగంధర.
"యుగంధర! మెనీ థాంకుస్. గవరన్రు బంగళాలో పారీట్ ఏరాప్టు చేసుత్నాన్రు. మిమమ్లన్ందరీన్ రమమ్నాన్రు" అని చెపిప్
వీరభదర్రావుని తీసుకురమమ్ని కానిసేట్బులస్ కి చెపాప్డు ఎ.సి.
వీరభదర్రావు లేచి నిలబడి యుగంధర వేపు చూసి "యుగంధర! మీరు చెపిప్నది నిజం. లక్షయ్ం మంచిదైనా దానిన్
సాధించడానికి చెడడ్మారాగ్లు అవలంబిసేత్ ఫలితం దకక్దు. నా కొడుకు విడుదల కావడం చూసే పార్పిత్ నాకు లేకుండా పోయింది.
శలవు" అని కానిసేట్బులుస్తో వెళిళ్పోయాడు.
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