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6 
శోల్క నోటి వెంట అభిజఞ్ పేరు వినగానే తిర్లోక ఆలోచనలో పడాడ్డు. చేతన శోల్కతో మాటాల్డుతూ, 
 “నీ దగగ్ర అభిజఞ్ ఫోటో ఉందా” అని అడిగాడు. 
 “గూర్ప ఫోటో ఉండాలి” అంటూ శోల్క ఇంటోల్కి నడిచింది.  
 “ఏమైంది సర, అంత దీరఘ్ంగా ఆలోచిసుత్నాన్రు” తిర్లోక ని చూసూత్ అనాన్డు చేతన 
 “నేను కిర్తం డీల చేసిన కేస గురొత్చిచ్ంది” 
 “ఏంటి సర అది” 
 “కేష్తర్ అని ఒక అమామ్యి ఉండేది, చాలా మంచిది. కాకపోతే ఎంత మంచిదో అంత మొండిది.” 
 “ఓహ, అయినా ఇపుప్డు ఆవిడ ఎందుకు గురొత్చిచ్ంది సర” 
 “అభిజఞ్ తీరు చూసి గురొత్చిచ్ంది. అయినా అది చాలా పెదద్ కథ. ఎపుప్డైనా వీలు చూసుకుని చెపాత్, ముందు అభిజఞ్ 
వాళళ్ అమామ్-నానన్ ఎకక్డునాన్రో కనుకోక్” 

చేతన ఫోన చేసి అభిజఞ్ వివరాల కోసం కానిసేట్బుళళ్ని పంపి,  
 “రేపు ఉదయానికలాల్ పూరిత్ వివరాలు మీ ముందు ఉంటాయి సర” అనాన్డు.  

సరే అనన్టుల్ తల ఊపి తిర్లోక బైక సాట్రట్ చేశాడు.  
అలా శోల్క దగగ్ర అభిజఞ్ ఫోటో కలెకట్ చేసుకుని ఇదద్రూ తిరిగి పర్యాణమయాయ్రు. తిర్లోక చేతన ని ఇంటి దగగ్ర 

దింపేసి తన ఇంటికి చేరుకునాన్డు. ఇంతలో తిర్లోక భారయ్ రూప దగగ్రున్ంచి ఫోన వచిచ్ంది. 
 “బాగునాన్వా రూప” అడిగాడు తిర్లోక. 
 “నేను బాగునాన్నండి, నాలుగు రోజులుగా ఫోన చేసుత్ంటే ఫోన లిఫట్ చేయటేల్దు. కనీసం తిరిగి కాల బాయ్క కూడా 
చేయటేల్దు, ఏమైంది?” అడిగింది రూప. 
 “ఏమీ కాలేదు రూప, కొంచం వేరే కేస పనిలో పడి బిజీ అయాయ్ను” 
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 “వినాన్నండీ ఎవరిదో మధుకర కేస గురించి ఇనెవ్సిట్గేట చేసుత్నాన్రంటా?” కృతి చెపిప్ంది. 
 “ఏంటీ?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు తిర్లోక. 
 “అవునండీ.. సాయంతర్ం మూయ్జిక కాల్స నుంచి కృతి ఫోన చేసింది, మాటాల్డిన తరావ్త చెపిప్ంది మీరు చాలా 
బిజీగా ఉనాన్రని.” అంది రూప. 
 రూప మాటలు వింటుంటే తిర్లోక కి ఏం జరుగుతుందో అరథ్ం కాలేదు. 
 అభిజఞ్ ఫోన చేయించిందని ఊహించాడు గానీ, ఎందుకు చేసింది అనేది అంచనా వేయలేక పోయాడు. 
 “కృతికి ఏమైందండి” అడిగింది రూప. 
 “ఏమైంది? ఏమీ కాలేదు.” తడబడుతూ సమాధానం చెపాప్డు తిర్లోక. 
 “ఏమీ కాకపోవడం ఏంటండీ?, సాయంతర్ం చాలా నీరసంగా మాటాల్డింది ఒక సారి ఫోన ఇవవ్ండి దానికి” 
 “లేదు తను నిదర్పోతుంది రూప, ఉదయం నేనే ఫోన చేయిసాత్... మెడిసిన టైమ కి వేసుకో, నాకు వేరే ఆఫీసర 
ఫోన చేసుత్నాన్డు మళీళ్ చేసాత్” అని చెపిప్ కాల కట చేశాడు తిర్లోక. 
 రూపకైతే ఏదో అబదద్ం చెపప్గలిగాడుగానీ, తన మనఃసాకిష్కి మాతర్ం జవాబు చెపుప్కోలేకపోయాడు. మంచం మీద 
పడుకుని కళుళ్ మూసుకుంటే మెదడులో పర్శన్ల వరష్ం కురిసింది. 
 ‘మధుకర కి ఈ అభిజఞ్కి ఏదైనా సంబంధం ఉందా? మధుకర చనిపోతే అభిజఞ్ ఎందుకు ఇంత రిసక్ తీసుకుని మరీ 
కృతిని కిడాన్ప చేయాలి?, మధయ్లో ఈ మనోజఞ్ ఎందుకు చనిపోయింది? మనోజఞ్ మౌంటెనీరింగ చేసూత్ చనిపోతే ఈ 
మధుకర ఎవరి గురించి కనుకోక్డానికి ఢిలీల్ వెళాళ్డు?’ ఇలా ఒకదాని వెంట ఒకటి, అనుమానాలనీన్ పర్శన్ల అవతారమెతిత్ 
తిర్లోక మెదడులో కదిలాయి.  
 వాయ్లిడ పాయింటస్ అనిపించి. తనకి వచిచ్న సందేహాలనీన్ సిట్క నోటస్ లో రాసి పకక్న పెటిట్ అరథ్రాతిర్ సమయంలో 
నిదర్లోకి జారుకునాన్డు తిర్లోక. 

🎕 🎕 🎕 

మరుసటి రోజు ఉదయం,  
 చేతన కొటిట్న ఇంటి గంట అలారంలా మోర్గి తిర్లోక ని నిదర్ లేపింది..  
 “అభిజఞ్ గురించి పూరిత్ వివరాలు తెలిసాయి సర” అంటూ చేతన లోపలికి అడుగులేశాడు. 

“వెరీ గుడ, ఇంతకీ అభిజఞ్ తలిల్దండుర్లు ఎకక్డునాన్రు?” 
“సర రాజీవ ఇచిచ్న ఇనఫ్రేమ్షన పర్కారం అభిజఞ్ తన అమామ్-నానన్లని వేరే ఊరు పంపించింది.” 
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“పంపించి ఉండచుచ్ చేతన, కానీ తన బంధువులు ఇంకా ఆ ఊరిలోనే ఉనాన్రు కదా, వాళళ్ ఫోన నుంచి 
కాకపోయినా ఇంకెవరిదైనా ఫోన నుంచి అయినా వాళళ్కి ఫోన చేసి ఉంటారు కదా, ఆ లొకేషన కనుకోక్” అనాన్డు 
తిర్లోక. 

“ఎస సర” అంటూ రాజీవ కి ఫోన చేశాడు చేతన. 
 “మధుకర చావు గురించి అభిజఞ్ ఎందుకు మన సహాయం అడుగుతుందో అరథ్ం కాలేదు” అనాన్డు తిర్లోక.  
 “దీనికి సమాధానం మనం కనుకోక్లేం సర, ఆ అభిజఞ్ మాతర్మే చెపప్గలదు” అనాన్డు చేతన. 
 అభిజఞ్ చేత నిజం ఎలా చెపిప్ంచాలి అనుకుంటూ, వైట బోరుడ్ మీద ఏదో టైమ లైన వేసూత్ ఆలోచనలో పడాడ్డు 
తిర్లోక.  

🎕 🎕 🎕 

3 గంటల తరావ్త చేతన ఫోనుకి రాజీవ నుంచి మెసేజ వచిచ్ంది.  
 “నెలూల్రు జిలాల్ సమీపంలోని ఒక మారు మూల గార్మంలో అభిజఞ్ తన తలిల్దండుర్లని దాచిపెటిట్ంది సర, ఇవే 
లొకేషన డీటైలస్ రాజీవ పంపించాడు” అని తిర్లోక కి చూపించాడు చేతన.  
 “గుడ వరక్ చేతన, రాజీవ కి థాంకస్ చెపుప్ చాలా తవ్రగా ఇనఫ్రేమ్షన ఇచాచ్డు. అలాగే అకక్డికి ఇదద్రి 
కానిసేట్బుళళ్ను పంపించి అభిజఞ్ పేరెంటస్ ని మోనిటర చేయమని చెపుప్" అనాన్డు తిర్లోక. 
 చేతన కానిసేట్బుళళ్ని గైడ చేసూత్నే ఉనాన్డు. తిర్లోక ఏం చెయాయ్లో పాల్న చేసుకుని సిదధ్ంగా కూరుచ్ని ఉనాన్డు. 
 “పాల్న ఏంటి సర, ఏం చేదాద్ం?” అడిగాడు చేతన. 
 “అభిజఞ్ని నొపిప్ంచడం, కృతిని వదిలిపెటట్డానికి ఒపిప్ంచడం” ఇదే పాల్న. 
 “అరథ్ం కాలేదు సర ఎలా?” అనాన్డు చేతన. 
 “సింపుల చేతన, అభిజఞ్ని వీలునన్మేరా మాటలతోనే హరట్ చేదాద్ం. తన అమమ్ని నానన్ని కొడతామని బెదిరిదాద్ం. 
తను ఎలా ఐతే నా బిడడ్ని అడుడ్ పెటుట్కుని నా చేత తన పని చేయించుకోవాలి అనుకుందో... దానికి భినన్ంగా తన తండిర్ని 
అడుడ్పెటుట్కుని అభిజఞ్ని మన దారికి తెచుచ్కుందాం” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “సూపర సర, నిజమే మీకు కృతి ఎంతో, అభిజఞ్కి తన తండిర్ కూడా అంతే కదా! ఒకే బంధం, ఒకే బాణం” 
అనాన్డు చేతన.   
 “అంతే చేతన, ఇంతకీ మన కానిసేట్బులస్ అకక్డికి చేరుకునాన్రా”  
 “యెస సర, మీరు రెడీ అంటే వాళళ్ని పటుట్కోవడమే” అనాన్డు చేతన.  
 “పటుట్కోవదుద్, మోనిటర చేసూత్ వాళళ్ని అకక్డే ఉండమని చెపుప్” అని చేతన కి చెపిప్, 
మనుగా పేరు మారుచ్కుని తన కూతురిన్ కిడాన్ప చేసిన అభిజఞ్ కి ఫోన చేసాడు తిర్లోక. 
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“హలో ఏసీపీ” అంది అభిజఞ్. 
“అభిజఞ్ అని అనాలా! లేక మను అని మాటాల్డాలా!” వెటకారంగా అడిగాడు తిర్లోక. 
“పేరు తెలిసింది కదా, ఇక దాచడానికి ఏముంది అభిజఞ్ అనే పిలువు” 
“అవును కృతి ఈరోజు వసుత్ందా లేక రేపా?” అడిగాడు తిర్లోక. 
“తెలుసు ఈ సిథ్తి వసుత్ందని” అని రాని నవువ్ని తెచుచ్కుంటూ నవివ్ంది అభిజఞ్. 
“అనీన్ తెలిసి ఒక ACP కూతురిన్ కిడాన్ప చేయడం మూరఖ్తవ్ం కదా” 
“మూరఖ్తవ్ం కాదు తిర్లోక, నాకు వేరే మారగ్ం లేదు.” 
“సరే ఇవనీన్ ఎపుప్డైనా మాటాల్డుకోవచుచ్, ముందు నా కూతురు నా కళళ్ముందుకు వసేత్ బెటర, లేదంటే అభిజఞ్ 

ఇంకా మనోజఞ్లను కూతురుల్గా కనన్...” అని తిర్లోక చెబుతుండగా, 
 “అరథ్మయియ్ంది, నేనెవరో కనుకుక్నన్ తరావ్త ఖచిచ్తంగా నా వాళళ్ని పటుట్కుంటావని ఊహించాను” 

"వెరీ గుడ, నీకు చాలా ముందుచూపు ఉంది. మరాయ్దగా నా కృతిని తీసుకురా" 
"నీ కృతి వసుత్ంది తిర్లోక, కానీ నాకు నీ సాయం కావాలి" 
"చేయను, చేయాలిస్న అవసరం ఇక నాకు లేదు... నా కూతురిన్ వదలకపోతే నీ తండిర్ని పటుట్కుని తాటతీసాత్, 

నీవాళుళ్ చాలు నాకు నీ దగగ్ర ఉనన్ నా బిడడ్ని విడిపించుకోడానికి" 
"సరే మా నానన్ని కొడతారు, కానివవ్ండి, కొటట్ండి, అరెసట్ చేయండి!! కానీ కృతిని వదలకపోతే" 

 “మాటలకి వదలకపోవచుచ్ కానీ నీ తండిర్ ఒంటి మీద పోలీసు దెబబ్లు పడితే వదులుతావుగా?” 
"దెబబ్లకే వదులుతానా! వదలను!" 
"నీవాళళ్ పార్ణానికి ఏదైనా జరిగితే వదులుతావా?" 
"అదే జరిగితే నీవాళుళ్ కూడా ఎవరూ మిగలరు" 
"ఏంటి బెదిరింపా?" 
"బెదిరింపుల సాథ్యి ఎపుప్డో దాటిపోయాను ఏసీపీ, ఇపుప్డు నాకు కావలసినది నిజం, నాయ్యం. సూటిగా 

చెపాప్లంటే పర్తీకారం." 
"అరథ్ం లేకుండా మాటాల్డకు అభిజఞ్, నీకెందుకు పర్తీకారం నినున్ ఎవరైనా ఏమైనా చేసారా? నాకు తెలిసినంత 

వరకూ నీకు గానీ, నీ కుటుంబానికి గానీ ఎటువంటి అనాయ్యం జరగలేదు. కాబటిట్ నీ మాటలు ఇక కటిట్ పెటిట్ మరాయ్దగా 
నా బిడడ్ని వదిలిపెటుట్." 
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"ఏంటీ నా వాళళ్కి ఏమీ జరగలేదా? గేర్ట, ఏమీ తెలియకపోయినా చకక్గా అనీన్ తెలిసినటుల్ చెపుత్నాన్వ... రియలీల్ 
గేర్ట” 
 “సరే నాకు తెలియదు, కానీ నీకు మొదట ఏం చెపాప్ను. ఏం జరిగిందో వివరంగా చెపేత్ సహాయం చేసాత్ అని 
చెపాప్ను. నువువ్ నా మాట వినలేదు. నా బిడడ్ని నీ దగగ్ర పెటుట్కుని బెదిరించావ, అదే నువువ్ చేసిన తపుప్. సో, ఇక నీకు 
నేను సాయం చేయను” 
 “అవును చెపప్లేదు. మీకు చెపాప్లనుకోలేదు. ఎందుకంటే మీ పోలీసులను నమమ్లేను ఏ సి పి, నేను ఎదురుక్నన్ 
పరిసిథ్తులు అలాంటివి” 
 “పర్తీ ఒకక్రికీ పోలీసులని తపుప్బటట్డం సరదా అయిపోయింది. తపుప్ చేసేది మీరు, అనేది మా వాళళ్ని. అయినా 
నీకేం నషట్ం జరిగింది మా డిపారెట్మ్ంట వయ్కుత్ల వలన?” 
 “సరే ఏ సి పి ఇంత దూరం వచాచ్క ఇక ఏదీ దాచాలిస్న అవసరం లేదు. నా అకక్ మనోజఞ్ది హతయ్, నా అకక్ని 
చంపేశారు ఇది నాకూ, నా కుటుంబానికి జరిగిన అనాయ్యం కాదా?. ఆ కేస గురించి ఎవరిన్ అడగాలో తెలియక చాలా 
కషాట్లు పడి చివరికి ఒక సినిస్యర ఆఫీసర ని చేరుకునాన్ను. అలా చేరుకునన్ ఆఫీసర ఇనెస్ప్కట్ర మధుకర. ఏం చెయాయ్లో 
తెలియని సిథ్తిలో ఉనన్ నాకు ధైరయ్ం చెపిప్, నాకు సహాయం చేసుత్నన్ ఆయనిన్ కూడా ఎవరో చంపేశారు ఇది అనాయ్యం 
కాదా!” ఈసారి గరిజ్ంచింది అభిజఞ్. 
 “ఏంటి అభిజఞ్ నువువ్ చెపేప్ది, మీ అకక్ని చంపేశారా? ఎలా చంపేశారు ఎవరు చంపేశారు? తను పరవ్తం మీద 
పడిపోయి చనిపోయింది కదా!? హతయ్ అంటావేంటీ?” 
 “నేను ఆధారం లేకుండా మాటాల్డటం లేదు ఏ సి పి, నా దగగ్ర ఆధారాలు ఉనాన్యి. తను పరవ్తం మీద నుంచి పడి 
చనిపోయిన మాట నిజమే! కానీ తనంతట తాను చనిపోలేదు, వేరెవరో అకక్డ ఉనాన్రు, వాళేల్ మనోజఞ్ని చంపారు.” 
 “అంత ఖచిచ్తంగా ఎలా చెపుత్నాన్వ, నీ దగగ్ర ఏం ఆధారాలు ఉనాన్య” 
 “నా దగగ్ర ఉనన్వి చినన్ చినన్ ఆధారాలే అయుయ్ండచుచ్ కానీ నా అకక్ది మాతర్ం హతేయ్ ఎందుకంటే మధుకర 
నాకు సహాయం చేసుత్నాన్రు అని తెలిసి భయంతో మధుకర ని చంపారు అంటే ఏంటి అరథ్ం?” 
 అభిజఞ్ మాటలు విని ఆలోచించడం మొదలు పెటాట్డు తిర్లోక. 
 ఫోన మూయ్ట లో పెటిట్,  
 “తను చెపుత్ంది కూడా లాజికల గానే ఉంది, నిజమే అనిపిసుత్ంది కదా” అనాన్డు చేతన తో. 
  “నిజమే అయుయ్ండచుచ్ సర, ఆ ఆధారాలు ఏంటో తెలుసుకుని మనం కార్స చెక చేసి రెండు హతయ్లు చేసింది 
ఒకరో కాదో తెలుసుకుంటే” అనాన్డు పకక్నే ఫోన కాల వింటునన్ చేతన.   
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 తిర్లోక చేతన ని చూసి ఓకే అనన్టుల్ తలఊపి, 
 “సరే అభిజఞ్, ముందు ఆ ఆధారాలు నాకు పంపించు. మనోజఞ్ కి ఏం జరిగి ఉంటుంది అనుకుంటునాన్వో పూరిత్గా 
దాచకుండా చెపుప్. ఈ కేస ఇక నేను డీల చేసాత్” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “కృతి రేపు ఉదయం మీ ఇంటోల్ ఉంటుంది సర” అంది అభిజఞ్. 
 అభిజఞ్ మాట వినగానే తిర్లోక మొహంలో ఒక చినన్ నవువ్, కాల కట చేసి..  
 “కృతి వచేచ్సేత్ ఇక మన సట్యిల లో ఇనెవ్సిట్గేట చెయయ్చుచ్ చేతన” అనాన్డు తిర్లోక. 
 సమాధానం గా చేతన ఒక నవువ్ నవివ్.., 

“ఇక ఈరోజు రెసట్ తీసుకోండి సర. రేపు ఉదయం కృతి వసుత్ంది కదా.... ఆ తరావ్త కేస సంగతి ఆలోచిదాద్ం” 
అనాన్డు చేతన. 

చేతన కి మనసూఫ్రిత్గా థాంకస్ చెపిప్  
“ఇంటికి వెళుళ్ నువువ్ కూడా రెసట్ తీసుకో చేతన” అంటూ అకక్డో సోఫాలో కూరుచ్ండిపోయాడు తిర్లోక. 

🎕 🎕 🎕 

మరుసటి రోజు ఉదయం 9 గంటలకు అభిజఞ్ కి ఫోన చేశాడు తిర్లోక. 
“కృతి ఎకక్డ” అని అడిగాడు. 
“మీ ఇంటికి రెండు వందల మీటరల్ దగగ్రోల్ ఉనన్ కాఫీ షాప లో" అంది అభిజఞ్. 

తిర్లోక ఫోన కట చేసి, చేతన కి ఫోన చేసి,  
"సేట్షన కి ఫోన చెయ, ఇదద్రు లేడీ కానిసేట్బుళళ్ని తీసుకొని నేను ఫోన చేసి లొకేషన వివరాలు ఇవవ్గానే అకక్డికి 

వచెచ్య" అని చెపాప్డు. 
గన తీసుకుని పరుగున కాఫీ షాప దగగ్రకి వెళాళ్డు. 

కాఫీషాప లో మొతత్ం 6 టేబులస్ ఉనాన్యి. కృతి ఒక టేబుల దగగ్ర కూరుచ్ని ఉంది. చుటుట్పకక్ల ఐదారుగురు ఉనాన్రు. 
తిర్లోక చుటుట్పకక్ల చూసూత్ కృతి వైపు కదిలాడు. తండిర్ని చూడగానే నానాన్ అని ఏడుసూత్ వచిచ్ మోకాళళ్కి అతుకుక్ంది. 
తిర్లోక బిడడ్ని ఎతుత్కుని అభిజఞ్ కోసం వెతకడం మొదలుపెటాట్డు. 
 “ఇంతలో వెనుక నుంచి హాయ ఏసీపీ సర” అనన్ మాటలు. 
 తిర్లోక గన తీసూత్ వెనకిక్ తిరిగాడు.  
 దాదాపు ఐదనున్ర అడుగుల ఎతుత్ ఉనన్ ఒకమామ్యి. కళళ్లో కోపం ఆ కోపములో కూడా సవ్చఛ్త. చిటికెడు 
భయం కూడా లేకుండా చూసూత్ నిలుచుంది. 
“గన లోపల పెటట్ండి సర, నా దగగ్ర మీకు దాని అవసరం ఉండదు” అంది అభిజఞ్.  
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“తిర్లోక ఫోన తీసుకుని చేతన కి కాల చేసి, కానిసేట్బులస్ అకక్రేల్దు. నువువ్ ఒకక్డివే ఇంటికి వచేచ్య, కృతి సేఫ గా 
ఉంది” అని చెపాప్డు. 
                                                          🎕 🎕 🎕 

 

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో...) 
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