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 "మధుకర కాల డీటైలస్ తెపిప్సేత్ ఏదైనా ఉపయోగం ఉంటుందా సర" అడిగాడు చేతన. 
 "ఉంటుంది, కానీ అంతకంటే మేలైన మారగ్ం ఏదైనా ఉంటే బెటర" ఆలోచిసూత్ అనాన్డు తిర్లోక. 
 "అంతకంటే మేలైన మారగ్ం ఏముంటుంది సర" 
 "మామూలుగా చనిపోయింది ఒక అవినీతిపరుడు అయితే, ఎవరో పగ పటిట్ ఇదంతా చేసి ఉంటారు అనుకోవచుచ్ కానీ ఇకక్డ అలా 
జరగలేదు. మధుకర సినిస్యర... అతని అకౌక్ంట డీటైలస్ అనీన్ పరెఫ్కట్ గా ఉనాన్యి. అంత సినిస్యర ఆఫీసర ని చంపాలిస్న అవసరం తపుప్ 
చేయకపోయినా శిక్ష పడడ్ ఒక మంచి వాడికి, లేదా తపిప్ంచుకోవాలి అనుకుంటునన్ ఒక నేరసుత్డికి మాతర్మే ఉంటుంది" అనాన్డు తిర్లోక. 
 "అరథ్మైంది సర, మధుకర గారు డీల చేసిన కేస వివరాలు, అందులో అరెసట్ చేయబడడ్ వాళళ్ వివరాలు సేకరిసాత్" అనాన్డు చేతన. 
 "థాంకూయ్ చేతన, నువువ్ ఆ పని మీద ఉండు.. నేను మరో మారగ్ం ఏదైనా ఆలోచిసాత్ మధుకర చావు గురించి పూరిత్గా 
తెలుసుకోవడానికి" 

చేతన బయటకి వెళళ్గానే తిర్లోక ఆలోచిసూత్ మధుకర బాయ్ంక డీటైలస్ మరొకక్ సారి చెక చేశాడు... రీసెంట గా చేసిన టార్నాస్క్షన లో 
ఒక టార్నాస్క్షన టైరన టికెట బుక చేయడానికి చేసిందిలా కనిపించిది. 

అసలు ఎకక్డికి వెళిళ్ఉంటాడు అతను చనిపోవడానికి ముందు అనుకుంటూ ఆలోచనలో పడాడ్డు. కిర్తం మధుకర ది  సహజ 
మరణం అనుకునాన్డు కాబటిట్ తిర్లోకిక్ ఆలోచించాలిస్న సిథ్తి రాలేదు. కానీ ఇపుప్డు అతనిది హతయ్ అనే అనిపిసుత్ంటే ఆలోచించకుండా 
ఉండలేకపోయాడు. వెంటనే తన సేన్హితులోల్ సేట్ట బాయ్ంక లో పని చేసే గౌతమ కి ఫోన చేశాడు. 
 "హలో తిర్లోక" ఫోన లిఫట్ చేశాడు గౌతమ. 
 "చినన్ హెలప్" 
 "తెలుసురా, కేస గురించే కదా! అకౌక్ంట నెంబర చెపుప్" 
 “తిర్లోక అకౌక్ంట నెంబర చెపిప్, ఈ అకౌక్ంట నెంబర హోలడ్ర 70 రోజుల ముందు ఒక టైరన టికెట బుక చేశాడు. ఆ టికెట చారజ్ 
చూసేత్ రాషట్రం దాటినటేల్ అనిపిసుత్ంది. అతను  యూజ చేసిన ఎటిఎం లొకేషన చెక చేసి మన రాషట్రం దాటి బయటికి వెళాళ్డో లేదో చెపప్గలవా”  
గౌతమ చెక చేసి, "నీ అనుమానం నిజమే నూయ్ ఢిలీల్ వెళాళ్డు, ఈ అకౌక్ంట హోలడ్ర మధుకర" అనాన్డు. 
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 "ఢిలీల్ నా?" 
 "అవును అతను అమౌంట డార్ చేసిన ఏ టి ఎం లొకేషన అదే" 
 "థాంకస్ రా గౌతమ, మళీళ్ కాల చేసాత్" అని చెపిప్ ఫోన కట చేశాడు. కట చేసి ఢిలీల్ ఎందుకు వెళిళ్ ఉంటాడు అని ఆలోచించడం 
మొదలు పెటాట్డు. 

🎕 🎕 🎕 
 సరిగాగ్ నాలుగు గంటలు గడిచాక చేతన తిరిగివచాచ్డు. 
 "చెపుప్ చేతన"  
 "ఉపయోగం లేదు సర, మధుకర గారు డీల చేసిన కేసులనీన్ కోల్జ అయినవే ఉనాన్యి, వాటిలో అనుమానాసప్దంగా ఏమీ లేవు" 
 "అవునా! అది సరే కానీ మధుకర నూయ్ ఢిలీల్ వెళిళ్నటుల్ మన దగగ్ర ఏదైనా ఇనఫ్రేమ్షన ఉందా" 
 లేదు సర అని చేతన చెపిప్ ముగించేలోపు, చేతన ఫోన రింగయియ్ంది.  
 ఫోన లిఫట్ చేసి, “చెపుప్ భరత” అనాన్డు చేతన. 5 నిమిషాలు గడిచాక ఒకే భరత థాంకూయ్ అంటూ ఫోన కట చేశాడు.  
 "సర, చినన్ లీడ....” అనాన్డు చేతన. 
 “మధుకర గురించా” అడిగాడు తిర్లోక ఆతృతగా. 
 “అవును సర, మధుకర చనిపోడానికి ముందు నెలలో ఒక అమామ్యి సేట్షన కి వచిచ్ందట, ఆ అమామ్యితో దాదాపు గంట సేపు 
మాటాల్డిన తరావ్త పంపించేసారంట”  
 "ఏం కేస అది"అనాన్డు తిర్లోక. 
 "కేస గురించి పూరిత్ వివరాలు తెలియవు సర, అమామ్యి పేరు మాతర్ం శోల్క అట, భరత వాళళ్ ఊరు ఎడల్పాడు దగగ్రే ఉంటుందట" 
 "మరి ఇపుప్డు ఆ కేస ఎవరు డీల చేసుత్నాన్రు" 
 "ఆ కేస ఎవరూ డీల చేయటేల్దు సర" అనాన్డు చేతన. 
 తిర్లోక నవువ్తూ "అంటే ఆ అమామ్యి మధుకర దగగ్రకి కంపల్యింట ఇవవ్డానికి రాలేదు" 
 “అయుయ్ండచుచ్ సార ఖచిచ్తంగా తెలియదు” అనాన్డు చేతన. 
 “ఆ అమామ్యి ఒక వేళ కంపల్యింట ఇచిచ్ ఉంటే, ఆ కేస సాలవ్ అవవ్కపోతే మనకి ఫైల దొరకాలి! బట దొరకలేదు... ఒక వేళ 
కంపల్యింట ఇవవ్లేదు, కేస సాలవ్ కాలేదు అంటే ఆ అమామ్యి మళీళ్ సేట్షన కి వచిచ్ మధుకర ని కలవాలి కానీ రాలేదు” తిర్లోక అంచనాలు 
వేసూత్నే పద వెళాద్ం ఆ అమామ్యి దగగ్రకి అని అడుగులు వేశాడు.  

🎕 🎕 🎕 
 

శోల్క ఇంటికి చేరుకునే సరికి, అకక్డ ఆ అమామ్యి ఒకతనితో మాటాల్డుతూ కనిపించింది. చేతన ఇంకా తిర్లోక దగగ్రకి చేరుకునే సమయంలో 
అతను శోల్కకి ఒక బాకస్ ఇచిచ్ వెనుదిరిగాడు. 
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 తిర్లోక అతనిని గమనిసూత్ శోల్కని చేరుకునాన్డు. 
 “ఎవరు మీరు? ఏం కావాలి” సివిల డర్స లో ఉనన్ చేతన ఇంకా తిర్లోక లని అడిగింది శోల్క 
 “నేను ఏ సి పి తిర్లోక, ఒక చినన్ ఇనఫ్రేమ్షన కోసం వచాచ్ం” 
 “కూరోచ్ండి” అంది శోల్క కురీచ్లు పకక్కి జరుపుతూ. 
 తిర్లోక తన షరట్ సరిచేసుకుంటూ దగాగ్డు. 
 “ఒక గాల్స వాటర” అడిగాడు చేతన. 
 “శోల్క వంటగదిలోకి అడుగులేసింది”. 
తిర్లోక పైకి లేచి ఇంటిని పరికించి చూడటం మొదలు పెటాట్డు. గోడ మీద కొనిన్ ఫోటోలు వాటి పకక్న కొనిన్ షీలడ్ లు కనిపించాయి. ఫోటోలు 
శోల్క ఫాయ్మిలీ ఫోటోలు... షీలడ్ ల గురించి చూడబోయేలోపు శోల్క వచేచ్సింది. 
 చేతన మంచి నీళళ్ గాల్స చేతికి తీసుకుని పకక్న పెటాట్క, తిర్లోక మాటాల్డుతూ.. 
 “ఈ షీలడ్ లు ఏంటి” అడిగాడు  
 “ఇవి హిల కైల్ంబింగ లో గెలిచినందుకు వచిచ్న బహుమానాలు” చెపిప్ంది శోల్క. 
 “ఓహ , ఓకే... మీకు ఇనెస్ప్కట్ర మధుకర గురుత్నాన్రా” అడిగాడు తిర్లోక. 
 “గురుత్నాన్రు సార, మూడు నెలల కిర్తం ఆయనిన్ కలిశాను” శోల్క నోట ఎటువంటి సంశయం లేకుండా సమాధానం వచిచ్ంది. 
 “హిల కైల్ంబింగ అంటే కొండలు ఎకక్డమే కదా! అందులో కూడా పోటీలు ,బహుమానాలు ఉంటాయా” 
 “ఉంటాయి సర, సేట్ట లెవల లో జరుగుతాయి” చెపిప్ంది శోల్క. 
 “గుడ, మధుకర మిమమ్లిన్ ఎందుకు సేట్షనిక్ పిలిపించారు” తనని మాటలోల్ పెటిట్ మళీళ్ కేస వైపు మళిల్ంచాడు తిర్లోక. 
 “అది నా సేన్హితురాలి గురించి అడగడానికి” 
 “ఎవరా సేన్హితురాలు” 
 “మనోజఞ్...” అంది శోల్క. 
 “తన గురించి అడగడం దేనికి తనకేమైనా అయియ్ందా” 
 “అవును సర, మనోజఞ్ చనిపోయింది” 
 “ఎలా చనిపోయింది” అని అడుగుతూ చేతన వైపు చూసి తన మొబైల ఫోన చేతన కి ఇచాచ్డు తిర్లోక. 
 “అది  నేను హిల కైల్ంబింగ చేసినటేల్ తను మౌంటెనీరింగ చేసుత్ంది సర, అలా చేసుత్నన్పుప్డు చనిపోయింది... పోయిన సంవతస్రం 
చివరోల్” 
 “ఓహ... ఓకే... తన వివరాలు ఏమైనా ఉనాన్యా మీ దగగ్ర” అడిగాడు తిర్లోక. 
 “ఫోటో ఉంది” అని తన ఫోన లో ఉనన్ మనోజఞ్ ఫోటో చూయించింది శోల్క. 
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 “ఇంతకీ ఎకక్డ చనిపోయింది” అడిగాడు తిర్లోక. 
 “హిమాలయ పరవ్తాలోల్ సర” 
 “అకక్డ చనిపోతే బాడీ దొరుకుతుందా” అడిగాడు తిర్లోక. 
 “పడిన పేల్స ని బటిట్ ఉంటుంది సర, ఆ టైమ లో వేరే టీమ వాళుళ్ పడిపోయిన చోటుకి దగగ్రోల్నే ఉనాన్రు... బాడీలు దొరికాయి” 
 “ఎంతమంది చనిపోయారు” 
 “ఇదద్రు సర, మనోజఞ్ ఇంకా ఇంకొక అతను... అతని పేరు గురుత్రావటేల్దు” 
 “పరేల్దు... ఇటస్ ఒకే, ఇక మేము వెళొళ్సాత్ం... థాంకస్ వివరాలు చెపిప్నందుకు” అంటూ పైకి లేసూత్ చేతన కి సైగ చేసి శోల్క ని 
తీక్షణంగా చూడటం మొదలు పెటాట్డు. 
 “మధుకర గారు చనిపోయారు శోల్క” అనాన్డు చేతన. 
 శోల్క మొహంలో భయం జాడ కోసం వెతికాడు తిర్లోక. 
 “అయోయ్ పాపం ఏమైంది సర, ఎలా?” అడిగింది శోల్క. 
 “ఆరోగయ్ం బాగోలేక చనిపోయారు శోల్క, మీ నెంబర కొంచం చెపాత్రా” అడిగాడు తిర్లోక. 
 “ఎందుకు సర” అడిగింది శోల్క.. 
 “కంగారు పడాలిస్న అవసరం లేదు, మధుకర ఆఖరిగా డీల చేసిన కేస మీ సేన్హితురాలిదే అనిపిసుత్ంది, ఏమైనా వివరాలు కావాలిస్ 
వసేత్ ఫోన చేయడానికి..” అంటూ “ఇంతకీ ఆ మనోజఞ్ కుటుంబం ఎకక్డ ఉంటారు” అడిగాడు తిర్లోక. 
 “సతెత్నపలిల్ లో ఉంటారు సర, అంటూ” తన ఫోన నెంబర చెపిప్ంది శోల్క. 
తిర్లోక ఇంకా చేతన తిరిగి తిర్లోక ఇంటికి పర్యాణమయాయ్రు. తిర్లోక నాగారుజ్న యూనివరిస్టీ దాటిన తరావ్త బైక పకక్న పారక్ చేసి... 
 “ఈ మనోజఞ్తో మధుకర కి ఏం పని, హిమాలయాలకి వెళిల్ంది అంటే ఈ అమామ్యి ఖచిచ్తంగా ఢిలీల్ వెళిళ్ ఉంటుంది. అందుకే 
మధుకర ఢిలీల్ వెళాళ్డు.. ఈ అమామ్యి ఎలా చనిపోయిందో వివరాలు కావాలి చేతన” ఆడిగాడు తిర్లోక. 
 “సతెత్నపలిల్లో రాజీవ ఉనాన్డు సర, అతనిని కనుకోక్మని చెబుదామా” అని చేతన అనగానే 
 “ఫోన చెయ” అనాన్డు తిర్లోక. 
 చేతన మనోజఞ్ వివరాలు మొతత్ం చెపిప్న తరావ్త, రాజీవ 30 నిమిషాలోల్ ఫోన చేసాత్ సర అని చెపిప్ ఫోన కట చేశాడు. 

🎕 🎕 🎕 
 30 నిమిషాలు గడిచాక ఫోన చేశాడు రాజీవ. 
 “సర, తను మనోజఞ్... తండిర్ పేరు వెంకటేశవ్రుల్, తలిల్ విజయ కుమారి. చాలా మంచి ఫాయ్మిలీ సర... ఆ అమామ్యి చనిపోయాక 
ఇకక్డున్ంచి షిఫట్ అయాయ్రు సర..., పర్సుత్తం ఇకక్డ ఉండటం లేదు సర” చెపాప్డు రాజీవ. 
 “తనకి అకక్ గాని, చెలెల్లు గాని ఎవరైనా ఉనాన్రా” అడిగాడు తిర్లోక. 
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 “చెలిల్ ఉంది సర, విజయ కుమారి వాళళ్ అనన్యయ్కి పిలల్లు లేకపోవడంతో తను వాళళ్ దగగ్ర పెరిగింది, ఆ అమామ్యి డీటైలస్ 
కావాలంటే కనుకుక్ని చెపాత్ సర ఇంకొంచం టైమ పడుతుంది” 
 “టైమ పటిట్నా పరేల్దు రాజీవ కనుకోక్” అని చెపిప్ కాల కట చేసి బైక సాట్రట్ చేశాడు తిర్లోక. 
 చేతన బైక ఎకిక్ కూరొచ్నాన్డు. 
 తిర్లోక సేట్షన కి గాని తన ఇంటికి గాని వెళాత్డు అనుకుంటే, మళీళ్ ఎడల్పాడు వైపుకి బైక తిపాప్డు. 
 “మళీళ్ ఎందుకు సర శోల్క దగగ్రకి” చేతన ఆపుకోలేక అడిగాడు. 
 తిర్లోక సమాధానం చెపప్కుండా... “ఒక చినన్ సందేహం వచిచ్ంది కాల్రిటీ కోసం” అనాన్డు. 
 శోల్క ఇంటి ముందు బైక ఆపి...  
 “శోల్క” అని పిలిచాడు తిర్లోక. 
 శోల్క బయటకి వచిచ్ంది. 
 “నీకు మనోజఞ్ వాళళ్ అమమ్, నానన్ ఇంకా తన ఫాయ్మిలీ మొతత్ం తెలుసా” అడిగాడు తిర్లోక. 
 “తెలుసు సర, తను నాకు కోల్జ ఫెర్ండ” 
 “తన కుటుంబంలో అందరి మాటలు వినాన్వా... మళీళ్ వింటే గురుత్పడతావా” అడిగాడు తిర్లోక. 
 “వినాన్ను సర... గురుత్పడతా” అంది శోల్క. 
 “చేతన ఒకక్సారి మనుకి ఫోన చెయ” చెపాప్డు తిర్లోక. 
 మనుకి ఫోన చేశాడు చేతన, ఫోన రింగ అయియ్ంది కాని మను లిఫట్ చేయలేదు... 
 “ఆపదుద్, మళీళ్ చెయ” కొంచం గటిట్గా చెపాప్డు తిర్లోక. 
 “సర” అంటూ మళీళ్ కాల చేశాడు చేతన. 
 5 రింగస్ ముగిసిన తరావ్త ఫోన లిఫట్ చేసూత్  
 “చెపుప్ ఏ సి పి” అంది మను. 
 “మను మధుకర చనిపోవడానికి ముందు ఢిలీల్ వెళాళ్డు అని తెలిసింది” 
 “అకక్డ ఎవరెవరిన్ కలిశాడో తెలిసిందా, ఎనిన్ రోజులు ఉనాన్డు... ఎకక్డ ఉనాన్డో తెలిసిందా...” అడిగింది మను. 
ఫోన మూయ్ట లో పెటిట్...  
 “గురుత్ పటాట్వా” అని శోల్కని అడిగి… మూయ్ట లో నుంచి తీశాడు తిర్లోక. 
 “అభి” అంది శోల్క.. 
 మను ఫోన కట చేసింది. 
 “ఎవరీ అభి” అడిగాడు తిర్లోక. 
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 “అభిజఞ్ సర, మనోజఞ్ చెలెల్లు” అంది శోల్క. 
 తిర్లోక ఊపిరి పీలుచ్కుంటూ మనసులోనే తలుచుకునాన్డా పేరు “అభిజఞ్.....!” అని. 

 
 

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో...) 
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