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జరిగింది ఇది అని పూరిత్గా అరథ్ం చేసుకునే సరికి మధు పార్ణాలతో పాటు మధుని షూట చేసిన అమామ్యిని
పటుట్కునే అవకాశం కూడా గాలిలో కలిసిపోయింది. ఇక చేసేదేమీ లేక బాడీ పోసుట్మారట్ంకి పంపించి తిర్లోక ఇంకా
నితిన ఇంటికి చేరుకునాన్రు. ఎంత ఆలోచించినా ఎలాంటి ఉపయోగం లేకపోయింది..
*మరుసటి రోజు ఉదయం*
“ఇపప్టి వరకూ ఇదంతా మధు చేసుత్ంది అనుకుంటే ఇదేం టివ్సట్” అనాన్డు నితిన ఫోన లో ఉనన్ తన పేర్యసి
ఫోటో చూసూత్..
“ఏం జరిగింది సర” అనాన్డు భాటియా
“మధురితా మిశార్ చనిపోయింది” చెపాప్డు తిర్లోక
“ఎలా చనిపోయింది” అడిగాడు భాటియా
“చెపాత్ భాటియా ఇంతకీ అభిజఞ్ ఎకక్డ?”
“నినన్ మీరు పంపించిన కాసేపటికే తనకేదో ముఖయ్మైన పని ఉందని నా దగగ్ర నుంచి వెళిల్పోయింది” చెపాప్డు
భాటియా.
“ఎకక్డికి వెళిళ్ ఉంటుంది?” అని అడుగుతూ అభిజఞ్ నెంబర కి డైల చేశాడు తిర్లోక.
ఫోన రింగ దగగ్రోల్నే వినిపించింది, వాకిటోల్ షూ విడిచి
“ఇకక్డే ఉనాన్ తిర్లోక గారు?” అంటూ ఫోన చూయిసూత్ లోపలికి అడుగేసింది అభిజఞ్.
“అంతా ఓకేనా” అడిగాడు తిర్లోక.
ఓకే అనన్టుల్ కనులారిప్ంది అభిజఞ్.
“ఆ టివ్సట్ రివీల చేయండి సర మధు ఎలా చనిపోయింది” అడిగాడు భాటియా.
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“ఓహ మధు చనిపోయిందా?” అంది అభిజఞ్.
భాటియాని చూసూత్ ఒక నవువ్ నవావ్డు తిర్లోక.
“ఇందులో నవవ్డానికి ఏముంది” అడిగాడు భాటియా.
“ఏంటీ! మధు చనిపోయిందా అనడానికి? ఓహ మధు చనిపోయిందా అనడానికి చాలా తేడా ఉంది భాటియా”
అనాన్డు తిర్లోక.
“అంటే ఏంటి సర” అడిగాడు నితిన.
“టివ్సట్ మధు కాదు, అంతకు మించి ఏదో ఉంది, కాకపోతే అది మనకు తెలియదు కాబటిట్ మధుని మరొక
అమామ్యి చంపడమే మనకి టివ్సట్, అభిజఞ్కి మధు చావు ముందే తెలుసు కాబటిట్ తనకది మామూలు విషయం” చెపూత్
అభిజఞ్ వైపు చూశాడు తిర్లోక.
“అవును నాకు నినన్ ఒక విషయం తెలిసింది, అది తెలిసాక మధు మీద కోపం రాలేదు తను చనిపోతుందని జాలి
వేసింది” చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“అసలు ఏమిటా విషయం, ఏం తెలిసింది?” అడిగాడు తిర్లోక.
“నినన్ మీరు మధురితా మిశార్ గురించి మాటాల్డినపుప్డు నాకు అనుమానం వచిచ్ంది, ఒకవేళ మధునే ఇదంతా
చేసుత్ందేమో అనిపించి తన గురించి తెలుసుకోవడం కోసం తను కిర్తం టైరనింగ తీసుకుంటునన్ ఇనిస్ట్టూయ్ట కి వెళాళ్ను”
“తన గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇంటికి కదా వెళాళ్లి?” అడిగాడు తిర్లోక.
“మీరు మధురితా గురించి కనుకుక్ంటా అనాన్రు కదా సర, అకక్డికి మీరు వెళిళ్ ఉంటారని నేను ఆగిపోయాను,
కానీ ఇంటోల్ చెపుప్కోలేని విషయాలు కూడా మనం సేన్హితులకి చెపుప్కుంటామ కదా అనిపించింది. ఇంకేమైనా వివరాలు
తెలుసాత్యని నేను ఇనిస్ట్టూయ్ట కి వెళాళ్ను” జవాబిచిచ్ంది అభిజఞ్.
“గుడ మూవ, ఇంతకీ ఏం తెలిసింది?”
“మధుకి మానసిక సిథ్తి సరిగాగ్ లేదు సర, తను ఉనన్ సిథ్తిని బటిట్ చూసేత్ ఈ హతయ్లనీన్ చేసే అవకాశం లేదు పైగా
తన డాకట్ర చెబుతునన్దానిన్ బటిట్ చూసేత్ తనే దేని గురించో ఎకుక్వగా భయపడుతుంది అట, సూసైడ కూడా
చేసుకోబోయిందట”
“మరి టీర్టెమ్ంట ఏమైనా తీసుకుంటుందా?” అడిగాడు తిర్లోక.
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“హా టీర్టెమ్ంట వలనే మనకి ఉపయోగపడే విషయాలనీన్ తెలిసాయి”
“ఏం తెలిసాయి, ఈ హతయ్లనిన్ చేసుత్ంది ఎవరో తెలిసిందా?” ఏం జరిగింది ఏంటి అని అడకుక్ండా సూటిగా ఒకే
ఒకక్ పర్శన్ అడిగాడు తిర్లోక.
“చేసుత్ంది ఎవరో తెలియలేదు కానీ మధు మాతర్ం చేయలేదు అని ఒక కాల్రిటీ వచిచ్ంది, పైగా చేసుత్నన్ వయ్కిత్ ఎవరు
అనే దానిపై కూడా చినన్ కూల్ ఉంది, మీరు ఆ కూల్ ని ఛేదిసేత్ అసలు వయ్కుత్లు బయటకి వసాత్రు”
“ఏంటా కూల్”
“ఈ నెంబర యూజ చేసుత్నన్ వాళుళ్ ఎవరెవరితో ఏం మాటాల్డుతునాన్రో తెలిసేత్ మనకి కావాలిస్న ఇనఫ్రేమ్షన
దొరకచుచ్” అంటూ తన ఫోన లో ఉనన్ నెంబర ని తిర్లోక కి ఫారావ్రడ్ చేసింది అభిజఞ్.
“సరే, వెంటనే కాల డేటా తెపిప్సాత్, ఇంతకీ ఈ నెంబర ఎవరిది?” కంటోర్ల రూమ కి నెంబర ఫారావ్రడ్ చేసూత్
అడిగాడు తిర్లోక.
“మనీష పేర్యసిది” చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“అంటే మధునే కదా?”
“కాదు తిర్లోక గారు మధురితా మిశార్ మనీష భారయ్ మాతర్మే, మనీష ని పేర్మించి పెళిళ్ చేసుకోలేక పోయిన
అమామ్యి మరొకరు ఉనాన్రు., ఆవిడే మనీష మొదటి పేర్యసి దీపాన్ చౌహాన”
“ఆవిడ మీద ఎందుకు నీకు సందేహం” అడిగాడు తిర్లోక.
“మధు సిథ్తి గురించి తన డాకట్ర చెపాప్క మనీష చనిపోవడం వలల్ ఎవరు ఎకుక్వ ఎఫెకట్ అయాయ్రు? ఎవరు మనీష
చావుని జీరిణ్ంచుకోలేక పోయారు అనే సందేహాలు కలిగాయి. మనీష గురించి తన పార్ణ సేన్హితులతో మాటాల్డాక ఈ
దీపాన్ పేరు బయటకి వచిచ్ంది, ఈ దీపాన్ ఆలెర్డీ ఓ సారి డర్గస్ కేసోల్ పోలీసు సేట్షన కి వెళిళ్ వచిచ్ందని తెలిశాక తన మీద
అనుమానం ఎకుక్వైంది. తను ఓ మెడికో అని అనఘ పరవ్తం దగగ్ర వైదయ్ సౌకరాయ్లు తనే చూసుకుంటుందని తెలిసాక
నా అనుమానం బలపడింది. తనను వెతుకుక్ంటూ అకక్డికి వెళితే మీరు పరవ్తం ఎకక్డానికి అనుమతి రదుద్ చేయించిన
రోజు నుంచి తను డూయ్టి కి రాలేదని మరో అనుమానాసప్ద విషయం తెలిసింది, అందుకే ఈ దీపాన్ మీద సందేహం”
అని చెపిప్ ముగించింది అభిజఞ్.
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అభిజఞ్ చెపిప్న మాటలనీన్ విని తన శైలిలో ఏం జరిగిందో ఊహించడం మొదలు పెటాట్డు తిర్లోక. ఓ పది
నిమిషాలు ఆలోచించాక,
“మధురితా మిశార్ బాడీ దగగ్ర మనకి ఫోన దొరికింది కదా?” అని నితిన ని అడిగాడు.
“దొరికింది కానీ అందులో ఎలాంటి డేటా లేదు కదా?”
“అపప్టికి ఒకవేళ డిలీట చేయబడి ఉండచుచ్, ముందు ఆ ఫోన లో డిలీట చేయబడిన డేటా రికవర చేయమని
చెపప్ండి, ముఖయ్ంగా ఏమైనా ఫోటోస లేదా వీడియోస ఉంటే వాటిని రికవర చేయమని చెపప్ండి” అని ఫోన భాటియా
చేతికి ఇసూత్ చెపాప్డు తిర్లోక.
“ఇపుప్డు అవనీన్ ఎందుకు సర” అడిగింది అభిజఞ్.
“నువేవ్ కదా అభిజఞ్ చెపాప్వు తను సూసైడ చేసుకోబోయిందని, సొ తను మనీష కోసమే చనిపోవాలి అనుకుంటే ఈ
పాటికి ఎపుప్డో చనిపోయి ఉంటుంది, నిరాశ నిసప్ృహలు ఉనన్ మనుషులు దేనికైనా భయపడతారు కానీ చావుకి
భయపడరు. నువువ్ చెపిప్న దానిని బటిట్ చూసేత్ తను చేయకూడనిది ఏదో చేసింది అందుకే భయపడింది. ఒకవేళ తను
చేసింది తపుప్ అని తెలిసి చనిపోయే పర్యతన్ం చేసుంటే తను మనకి లేదా తన వలల్ నషట్పోయిన వాళళ్కి ఏదైనా ఇనఫ్రేమ్షన
ఇవావ్లి అనుకుని ఉండచుచ్” అనాన్డు తిర్లోక.
“కానీ అందరూ సూసైడ చేసుకునే ముందు అలా చేయాలని రూల లేదు కదా సర” అడిగింది అభిజఞ్.
“నూటికి 90% శాతం మంది చచేచ్ ముందే పశాచ్తాత్ప పడతారు” చెపాప్డు తిర్లోక
“....” అభిజఞ్ మౌనంగా చూసూత్ నుంచుంది.
తిర్లోక ఆ ఫోన భాటియాకి ఇచిచ్ డేటా రికవర చేసి తీసుకురమమ్ని చెపాప్డు. ఇంతలో అభిజఞ్ ఇచిచ్న ఫోన నెంబర
కి సంబంధించిన కాల డేటా తిర్లోక మెయిల కి వచిచ్ంది. తిర్లోక కాల డేటా చెక చేసి ఫోన అభిజఞ్ చేతికి ఇచాచ్డు. అభిజఞ్
అందులో ఎకుక్వ సారుల్ ఫోన వెళిళ్న నెంబర గమనిసూత్
“చివరోల్ 00 ఉనన్ ఈ నెంబర ఎవరిది?” అని అడిగింది.
తిర్లోక తన దగగ్ర మరో కాగితానిన్ అభిజఞ్ చేతికిచిచ్ “ఇది నినన్ భాటియా సేకరించిన రాధ రెబా నెంబర” అనాన్డు.
“అంటే ఇదంతా రాధ రెబా నే చేయిసుత్ందనన్మాట, ఇపుప్డెలా సర తనని పటుట్కోవడం?” అడిగింది అభిజఞ్.
“ఎలా ఐనా పటుట్కోవాలిస్ందే” చెపాప్డు తిర్లోక.
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“ఇపుప్డు మనం ఏం చేదాద్ం” అడిగాడు నితిన.
“ఈ దీపాన్ నెంబర ఇంకా ఆ IMEI లో లాసట్ ఆకిట్వ గా ఉనాన్ నెంబర ఇంకా ఆ రెబా కి ఆఖరి కాల వెళిళ్న
నెంబర రెండిటినీ టార్క చేసి లొకేషన టేర్స చేయండి, దీపాన్ ఆచూకీ తపప్క తెలుసుత్ంది” చెపాప్డు తిర్లోక.
“రెబా ని అరెసుట్ చెయాయ్లి అంటే అరెసుట్ వారెంట కావాలి సర, దానికి చాలా పార్సెస ఉంది చాలా టైమ
పడుతుంది” చెపాప్డు భాటియా
“అరెసుట్ వారెంటుల్ అవనీన్ ఎందుకు భాటియా మనం తలచుకుంటే రెండు రోజులోల్ రెబా ని ఇండియాకి
రపిప్ంచవచుచ్”
“ఎలా సర”
“రెబా తలిల్దండుర్లు ఇండియాలోనే ఉనాన్రు కదా?”
“ఉనాన్రు సర” చెపాప్డు భాటియా
సాయంతర్ం 5 గంటలు
“మీరేనా రాధ రెబా తండిర్?” అడిగాడు తిర్లోక.
“అవును నేనే చెపప్ండి ఏం కావాలి” తన భాషలో బదులిచాచ్డు రెబా తండిర్.
“మీ అమామ్యి సేన్హితురాలు దీపాన్ చనిపోయింది తన గురుత్గా కొనిన్ వసుత్వులు మీ అమామ్యికి పంపించాలి
మీరు పంపిసాత్రా లేదా మా వైపు నుంచి పంపించమంటారా?”
“అవునా, అవి ఇచేచ్సి వెళళ్ండి నేను పంపుతా”
“ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి రెబా గారికి కాల చేయండి? చెపేప్సి వెళాత్మ” అనాన్డు తిర్లోక.
రెబా తండిర్ ముందు సంకోచించినా తరావ్త వచిచ్ంది పోలీసులు కావడంతో మారు మాటాల్డలేక ఒపేప్సుకుని సైక్ప లో
కాల చేశాడు, రెబా లిఫట్ చేసి “హాయ నానాన్...” అంటూ పలకరించింది.
ఇంతలో తిర్లోక టాయ్బ తీసుకుని,
“హాయ రెబా గారు ఎలా ఉనాన్రు?” అని అడిగాడు.
“ఎవరు మీరు?” అడిగింది రెబా,
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“నేను ఎవరైతే ఏమి లెండి మీ సేన్హితురాలు ఒకావిడ పోతూ పోతూ తన వసుత్వులు కొనిన్ మీకు ఇమమ్ంది, అవి
ఇచిచ్ వెళాద్మని మీ ఇంటికి వచాచ్ను”
“నా సేన్హితురాలా? ఎవరి గురించి మీరు మాటాల్డుతుంది?”
“దీపాన్ చౌహాన” చెపాప్డు తిర్లోక.
“ఆ పేరుతో నాకు తెలిసిన వాళుళ్ ఎవరూ లేరు, బహుశా మీరు రాంగ అడెర్స కి వచాచ్రు అనుకుంటా” చెపిప్ంది
రెబా.
“అవునా అయుయ్ండచుచ్ ఒక డర్గస్ కేసులో తను మొనాన్ మధయ్ అరెసుట్ అయినపుప్డు మీ పేరు ఇంకా మీ భరత్ విషుణ్
పేరు చెపిప్ంది, ఇపుప్డు విషుణ్ గారు అకక్డే సాఫేట్వ్ర లో పని చేసుత్నాన్రు కదా?”
“లేదు అలాంటిదేమీ జరగలేదు అంతా అబదద్ం”
“లేదు రెబా, ఎఫఐఆర రెడీ అయియ్ంది ఆలెర్డీ ఒక కాపీ సిడిన్ కూడా పంపించి ఉంటారు, తరావ్త ఇంకో విషయం
కొదిద్రోజులోల్ మీ పాసోప్రట్ బాల్క చేయబడుతుంది. అసలే రేసిజం ఉనన్ దేశం అరెసుట్ చేసి అకక్డే ఉంచేసేత్ కషట్ం అనుకుంటా”
అనాన్డు తిర్లోక.
“అసలు ఏం మాటాల్డుతునాన్రు సర, మీకు ఏం కావాలి” అడిగింది రెబా.
“నాకేమీ వదుద్ రెబా మీతో కొంచం పరస్నల గా మాటాల్డాలి, ఇంకో 30 నిమిషాలోల్ మళీళ్ మీకు కాల చేసాత్
ఈలోపు మీరు ఏ పిచిచ్ వేషాలు వేయకుండా ఉంటే మంచిది” అని చెపిప్ కాల కట చేశాడు తిర్లోక.
**30 నిమిషాలు గడిచాక దగగ్రోల్ని పోలీసు సేట్షనోల్**
“హలో రెబా...” కాల చేశాడు తిర్లోక.
“పోలీసులు అయుయ్ండి అబదద్ం చెబుతారా దీపాన్ బర్తికే ఉంది” చెపిప్ంది రెబా.
“అవునా ఇందాక తెలియదు అనన్టుల్ గురుత్” అనాన్డు తిర్లోక.
“లేదు తను నా సేన్హితురాలు కాదు తెలుసు అంతే”
“మరాయ్దగా చెపుత్నాన్ ఇంకో 30 నిమిషాలోల్ దీపాన్ ఎకక్డుందో మాకు తెలియాలి, మా కాల కట చేసి తపిప్ంచుకు
తిరుగుదాం అనుకుంటే మాతర్ం దేశం కాని దేశంలో కుకక్ చావు చసాత్వు”
“ఎందుకు సర ననున్ బెదిరిసుత్నాన్రు, నేను ఏం తపుప్ చేశాను”
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“నువువ్ ఏమీ చేయలేదు, అవును ఒక విషయం మీ అమమ్ అకౌక్ంట నుంచి ఎందుకు దీపాన్కి డబుబ్ టార్నస్ఫర
చేశావు” నిలదీశాడు తిర్లోక.
“అదీ అదీ... తను అవసరం అంటే”
“అదే రోజున నీ అకౌక్ంట లో డబుబ్ ఉనాన్యిగా, మీ ఆయన అకౌక్ంట నుంచి మీ అమమ్గారి అకౌక్ంటిక్ అకక్డ
నుంచి దీపాన్కి డబుబ్ ఎందుకు టార్నస్ఫర చేశావు”
“అదీ....”
“ఇక నీ ఆట ముగిసింది రెబా, జైలోల్ పడేసి నీతో నిజాలు ఎలా చెపిప్ంచాలో నాకు తెలుసు, సిదధ్ంగా ఉండు
అకక్డకొచిచ్ కలుసాత్” అని చెపిప్ కాల కట చేయబోయాడు తిర్లోక.
“సర సర సర....” రెబా ఏదో చెపప్బోతునన్టుల్ పిలిచింది
“మీకు ఎంత డబుబ్ కావాలంటే అంత ఇసాత్ను సర ననున్ వదిలేయండి, నాకు ఆ దీపాన్కి ఎలాంటి సంబంధం
లేదు, డిఎసపి గారు మాకు బాగా తెలిసినాయనే కావాలంటే ఆయనతో మాటాల్డిసాత్” బర్తిమాలింది రెబా...
తిర్లోక కాసేపు మౌనంగా చూసి “సరే ఒక అవకాశం ఇసాత్ తోక జాడించకుండా నిజం చెపేత్ వదిలేసాత్, లేదా
ముందు నీ తలిల్ని తరావ్త నీ భరత్ని తరావ్త నినున్ ఆధారాలతో సహా ఉరికంబం ఎకిక్సాత్” అని బదులిచాచ్డు.
“సరే సర, సరే” అంది రెబా
“రితిక ని ఎందుకు చంపావ” అడిగాడు తిర్లోక.
“నేను చంపలేదు”
“మరి ఎవరు చంపారు”
“నాకు తెలియదు సర”
“భాటియా ఈవిడ ఇలా దారికి వచేచ్లా లేదు తన భరత్ పని చేసుత్నన్ సాఫేట్వ్ర కంపెనీ డీటైలస్ నాకు పది నిమిషాలోల్
కావాలి” చెపిప్ కాల కట చేశాడు తిర్లోక.
“యెస సర” అంటూ భాటియా డేటా తీసుకురావడానికి కదిలాడు.
గంటా 25 నిమిషాలు గడిచాక, ఆఫీసు కాంటాకిట్క్ ఫోన చేసి రెబా డర్గస్ కేసులో పర్ధాన ముదాద్యిగా
ఎఫఐఆర ఫైల అయియ్ందని రెబా భరత్కి చెపిప్ంచాడు తిర్లోక.
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తిర్లోక అలా చేసిన 10 నిమిషాలోల్ రెబా ఫోన చేసింది.
“హలో రెబా”
“సర నా ఫాయ్మిలి జోలికి రావదుద్”
“తపప్టేల్దు, ఇంతకీ రితిక ని ఎందుకు చంపావు”
“నేను చంపలేదు”
“మరి ఎవరు చంపారు”
“తెలియదు సర”
“నిజంగా తెలియదా”
“నిజంగా తెలియదు సర” చెపిప్ంది రెబా.
“మధు సూసైడ చేసుకోబోయింది తెలుసా?”
“తెలియదు”
“అవునా, పోనీ ఇది తెలుసా తను చనిపోతూ ఎందుకు చనిపోతొంది అనే విషయానిన్ తన ఫోనులో రికారుడ్
చేసింది” అడిగాడు తిర్లోక.
“ఏంటీ?” అంది రెబా
“కంగారుపడకు రికారడ్ చేసిన ఫైల ని తనే డిలీట చేసింది”
హమమ్యయ్ అనన్టుల్గా ఊపిరి పీలుచ్కుంది రెబా.
“ఊపిరి ఆగే విషయం చెపప్నా ఆ ఫైల రికవర చేశాం” అని తిర్లోక చెపప్గానే రెబా మొహంలో రకత్పు జాడ
లేకుండా పోయింది.
తిర్లోక ఆ వీడియో ఓపెన చేసి పేల్ చేయమని ఫోన అభిజఞ్ చేతికి ఇచాచ్డు.
అభిజఞ్ వీడియో పేల్ చేసింది.
“నేను ఒక పెదద్ తపుప్ చేశాను నా భరత్ చనిపోయాడనన్ ఆవేదనలో నాకు తముమ్డు లాంటి రితిక ని
చంపేశాను, నేను నిజానికి అతనిని నిలదీయాలి అనుకునాన్ను, తన భారయ్ వలనే నా మనీష నాకు కాకుండా పోయాడని...
కానీ నా చుటుట్పకక్ల వాళళ్ మాటలు ననున్ ఆక్షణం మూరఖ్ంగా పర్వరిత్ంచేలా చేశాయి. అందుకే రితిక ని అకక్డ నుంచి
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తోసేశాను. అది నేను కావాలని చేయలేదు. నేను చేసింది తపేప్ అందుకే ఒపుప్కుంటునాన్ ఇక ననున్ ఎవరూ
బెదిరించకూడదని సూసైడ చేసుకుంటునాన్. నేను రితిక ని చంపడానికి నా మూరఖ్పు పగ తీరుచ్కోవడానికి నాకు సాయం
చేసిన రెబా ఇపుప్డు ననున్ బెదిరిసుత్ంది. నిజానికి ఆ అనఘ పరవ్తం నేను ముందు ఎకాక్ను, నా సాయంతోనే ఆ రెబా
ఎకిక్ంది కానీ ఆ విషయం బయటకి చెబితే నేను రితిక ని చంపిన విషయం అందరికీ చెబుతా అని బెదిరించింది. ఎనోన్
రోజులుగా బెదిరిసుత్ంది. ఇవనీన్ ఇనిన్ రోజులు దాచుకుని బర్తుకుతునాన్ కానీ ఇపప్టికీ ఆ పరవ్తం దగగ్ర ఎవరో ఒకరు
చనిపోతూనే ఉనాన్రు, వాళళ్ చావులకి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు కానీ వాళళ్ చావుని తలచుకునన్పుప్డలాల్ నాకు రితిక
గురొత్సుత్నాన్డు అతనిన్ నేను కావాలని చంపలేదు.......” అలా మధు రికారుడ్ చేసి డిలీట చేసిన వీడియొ పేల్ అయియ్ంది.
“ఇపుప్డు చెపుప్ రెబా? ఎందుకు తనని భయపెటాట్వు”
“నేను తనని భయపెటట్లేదు”
“మరాయ్దగా చెపుప్ లేదంటే నీ కుటుంబం మొతత్ం.....” చెపిప్ అపాడు తిర్లోక.
“మీకు ఏం కావాలి?”
“నిజం కావాలి, ఎవరు ఎందుకు చనిపోయారో తెలియాలి” అడిగాడు తిర్లోక

“సర, దీపాన్ లొకేషన ఎయిరోప్రుట్ దగగ్రోల్ టేర్స అయియ్ంది” చెపాప్డు భాటియా.
రెబా కాల కట చేసింది. తిర్లోక తనకి తెలిసిన పై అధికారులతో మాటాల్డాడు, భాటియా దీపాన్ గురించి చెపిప్న
వెంటనే అభిజఞ్ అకక్డనుంచి వెళిల్పోయింది.
రెబా నెంబర కి మళీళ్ మళీళ్ ఫోన చేశాడు తిర్లోక. కానీ ఆ నెంబర నుంచి ఎటువంటి సప్ందన లేదు.
ఇండియాలో రాతిర్ 10 దాటుతుండగా రెబా నెంబర నుంచి ఫోన వచిచ్ంది.
***
“నేను చేసింది ఒపుప్కుంటాను, నా కుటుంబానిన్ ఏం చెయయ్దుద్” అని బర్తిమాలుకుంది రెబా.
“ముందు బయలుదేరి ఇండియాకిరా తరావ్త ఏడుదుద్వు” అని చెపిప్ కాల కట చేశాడు తిర్లోక.
“అసలు ఏం జరుగుతుంది సర, ఏంటి ఇదంతా ఆ రెబా ఎందుకు ఏడుసుత్ంది” అడిగాడు భాటియా,
“పదా దీపాన్ దగగ్రకి వెళాద్ం” తీసుకెళాళ్డు తిర్లోక.
“తిరిగి తిరిగి ఒక పాత సూక్ల దగగ్రకి తీసుకెళాళ్డు తిర్లోక”
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లోపలికి వెళళ్గానే “సర అంటూ అయిదుగురు కానిసేట్బుళుళ్ సెలూయ్ట చేశారు”
“రెబా వాళళ్ అమమ్ ఎకక్డుంది” అడిగాడు తిర్లోక.
“మూడవ రూమ సర” చెపాప్డు కానిసేట్బుల.
రెండవ రూమ దాటుతుండగా గోడ మీద రకత్ం కనిపించింది.
“జాగర్తత్ అభిజఞ్ దీపాన్ చావకూడదు” అనాన్డు తిర్లోక.
“సరే సర” అనన్ అభిజఞ్ మాటలకి కొనసాగింపుగా అమామ్ అంటూ దీపాన్ చౌహాన నోటి వెంట ఆరత్ నాదం
వచిచ్ంది.
“మూడవ గదిలోకి ఎంటర అయాయ్డు తిర్లోక”
రెబా తలిల్ చెంప ఎరర్గా కందిపోయి ఉంది “వేళళ్ ముదర్లు పడాడ్యి కదా దినేష కొంచం చూసుకుని కొటట్దుద్”
అడిగాడు తిర్లోక.
“అది మీరు లోపల ఐదవ రౌండ వేసుత్నాన్విడకి చెపాప్లి, పాపం ఈవిడకి ఒక దెబబ్కే సప్ృహ తపిప్ంది”
“అది భాటియా పరిసిథ్తి” చెపాప్డు తిర్లోక.
“మరి రెబా సంగతేంటి”
“రెబా వసుత్ంది, రాకపోతే మామూలుగా ఉండదు కదా! రెండు రోజులోల్ వసుత్ంది”
“ఈ దీపాన్ ని సేట్షనోల్ అపప్జెపాప్లి కదా సర, చెపాప్లి పాపం అభిజఞ్ కోపం చలాల్రితే తీసుకెళిల్ అపప్జెబుదాం” అని
తిర్లోక చెబుతుండగా అభిజఞ్ బయటికొచిచ్ంది.
“ఏంటా రకత్ం తుడుచుకో” అని కరీచ్ఫ ఇచాచ్డు తిర్లోక.
“థాంకూయ్ సర....”
“సేట్టెమ్ంట తీసుకోవచాచ్ మాటాల్డే పరిసిథ్తిలో ఉందా”
“లేదు తిర్లోక గారు, సప్ృహలో లేదు ఓ రెండు పళుళ్ కూడా ఊడాయి... అందుకే రెండవ రౌండ అయిపోయిన
వెంటనే దినేష గారు సేట్టెమ్ంట తీసుకునాన్రు.
“గుడ వెరీ గుడ... ఏది సేట్టెమ్ంట ఎకక్డ?”
“వీడియో షూట చేశా సర” అని దినేష ఫోన తెచిచ్ ఇచాచ్డు.
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“ఈరోజు మొతత్ం వీడియోలతోనే సరిపోయింది సరే కానివవ్ండి ఏం చేదాద్ం” అంటూ వీడియో పేల్ చేశాడు తిర్లోక.
“నేను కావాలని ఎవరిని చంపలేదు, కేవలం రితిక తో పాటు వెళిళ్న వనయ్ ఇంకా మనోజఞ్కి మాతర్మే మతుత్మందు
ఇచాచ్ను, ఆ విషయం తెలుసుకునన్ రెబా ఇకపై ఆ పరవ్తం ఎవరు ఎకాక్లనుకునాన్ వాళళ్కి హారట్ ఎటాక వచేచ్లా
చేయడమూ, ఆకిస్జన తగిగ్ంచడం లాంటివి చేయమని చెపిప్ంది. తను చెపిప్నటుల్ చేయకపోతే ననున్ పోలీసులకి పటిట్సాత్ అని
బెదిరించింది. నేను కేవలం మనీష మీద ఉనన్ పేర్మతో రితిక ని, తనతో వెళిళ్న వాళళ్ని చంపాను. కానీ రెబా ననున్ బెదిరించి
ఎంతో మందిని చంపించింది, దాని కోసం నాకు డబుబ్ కూడా ఇచిచ్ంది ....” అని దీపాన్ చెపిప్ ముగిసుత్ండగా లోపల నుంచి
మళీళ్ దీపాన్ అరుపులు వినిపించాయి..
తిర్లోక అభిజఞ్ని చూసి “నువువ్ ఇకక్డే ఉనాన్వుగా అకక్డ ఎవరు?”
“నితిన సర”
“ఏం చేదాద్ం అనుకుంటునాన్డు” అడిగాడు తిర్లోక.
“చేయి గాని కాలు గాని తీసేసాత్డట”
“పాపం... సరేల్, ఎడమ చేయి తీసేత్ బెటర అనుకుంటా తను లెఫీట్ కదా” అనాన్డు తిర్లోక.
“మీరేంటి సర ఇలా?” అనాన్డు భాటియా.
“మరి ఏం చేయమంటారు సర, రాధ రెబా అనే ఒక బుదిధ్ లేని ఆడది తను మాతర్మే పరవ్తం ఎకాక్లనే కోరికతో
ఎకాక్లనుకునన్ వాళళ్ందరిన్ చంపించింది, కూల్ కూడా దొరకుక్ండా చంపడానికి ఈ దీపాన్ సాయం చేసింది. తనంతట
తానే మనీష ఒక పార్ణం కాపాడటానికి పర్యతిన్ంచి చనిపోతే మధు ఏమో నేరుగా పరవ్తం ఎకిక్ చంపాలని, ఈ దీపాన్
ఏమో మతుత్ మందు ఇచిచ్ చంపాలని. కనీసం ఇదద్రిలో ఎవరు చంపారో కూడా ఇదద్రికీ తెలియదు కానీ ఎవరికి వారే
వాళేళ్ చంపాము అనుకుంటునాన్రు. దీనిని తెలుసుకునన్ రెబా ఇదద్రినీ వాడుకుంది. మనీష టిర్కస్ అనీన్ మధుకి తెలుసు అని
తెలుసుకుని మధు సాయం తీసుకుని పరవ్తం ఎకిక్ంది. కానీ ఎంటీర్ బుక లో మధు పేరు మాయం చేయించి మధుని
భయపెటిట్ తానొకక్టే అనఘ ఎకిక్నటుల్ సృషిట్ంచి పేరు పర్ఖాయ్తలు కొటేట్సింది. అదే టైమ లో దీపాన్ గురించి తెలుసుకుని
ఎపప్టికీ ఎవరూ చివరి వరకూ ఎకక్కుండా అందరీన్ ఏదో విధంగా చంపించింది, ఎంతమంది అమాయకులు బలి
అయయ్రూ మీకు కూడా తెలుసు కదా భాటియా. మీరు చెపప్ండి వీళళ్ని వదిలేయమంటారా?” అడిగాడు తిర్లోక.
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భాటియా కాసేపు మౌనంగా నుంచుని “మీరు చేసుత్ందే కరెకట్ సర, ఇనిన్ రోజులు మీకు సాయం చేసినందుకు
గరవ్ంగా ఉంది” అని చెపిప్ సెలూయ్ట చేసి వెళిల్పోయాడు.
*మూడు రోజులు గడిచాక*
రెబా కుటుంబం తిండి తిపప్లు లేకుండా పడి ఉంది. దీపాన్ తిండితో పాటు టనున్లకొదీద్ తనున్లు తింటూ నరకం
చూసుత్ంది. సమయం తెలల్వారుజామున 5 గంటలు దాటుతుండగా రెబా అకక్డికి చేరుకుంది. తిర్లోక ఎదుట నిలబడి,
“పీల్జ సర మా అమమ్ వాళళ్ని ఏమీ చేయకండి?” బర్తిమాలుకుంది రెబా.
“సరే వదిలేసాత్ తపుప్ ఒపుప్కో” అనాన్డు తిర్లోక.
“సరే సర అంది రెబా తల దించుకుని”
అభిజఞ్ వైపు చూసి రెబాని తీసుకెళిళ్ దీపాన్ ఉనన్ రూమోల్ ఉంచు, ఉదయానేన్ సరెండర చేసి వెళిల్పోదాం అనాన్డు
తిర్లోక.
“సరే...” అంది అభిజఞ్.
“కోపం ఉంటే రెండు దెబబ్లు కొటుట్ రెబాకి తగిన శిక్ష తపప్క పడుతుంది” అనాన్డు తిర్లోక.
“అసలు కొటట్ను, మనోజఞ్ని చంపింది ఇదద్రిలో ఎవరో తెలియదు కదా! ఎందుకు కొటట్డం” అంది అభిజఞ్.
“గుడ మూవ” అనాన్డు తిర్లోక.
అభిజఞ్ వెనకిక్ తిరిగి కొంచం వెటకారంగా నవివ్ంది.
తిర్లోక కి మొదటి సారి ఎదుటి మనిషి మొహంలోని హావభావాలు అరథ్ం కాలేదు.
తిర్లోక చెపిప్నటుల్గానే రెబాని తీసుకెళిల్ దీపాన్ ఉనన్ రూంలో వదిలి పెటిట్, ఒక వాటర బాటిల చేతికిచిచ్ంది. దీపాన్కి
కూడా నీళుళ్ తాగించి బయటకి వచిచ్ంది అభిజఞ్. పది నిమిషాలు గడిచాక రెబా నీళుళ్ తాగింది.... ఇరవై నిమిషాలు గడిచాక
తిర్లోక ఎదురుగా కూరుచ్ని,
“ఇదద్రినీ ఇకక్డే అపప్జెపేప్సి వెళిల్పోదాం సర” అంది అభిజఞ్.
“ఇంత మంచి దానివి ఎపుప్డయాయ్వ” అనాన్డు తిర్లోక ఒక నవువ్ నవివ్
30 నిమిషాలు గడిచాక లోపల నుంచి రెబా ఇంకా దీపాన్ అరుసుత్నన్ చపుప్ళుళ్ వినిపించాయి.
“ఏం చేశావ వాళళ్ని”
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“ఇదద్రికీ కలిపి ఒకక్ బాటిల లోనే నీళుళ్ ఇచాచ్ అందుకే కొటుట్కుంటునన్టుల్నాన్రు”
“వాళెళ్మైనా చినన్పిలల్లా” అనాన్డు తిర్లోక.
“ఏమో సర” అని చెపిప్ నవివ్ంది అభిజఞ్.
తిర్లోక ఏం జరిగిందో చూడటానికి గదిలోకి వెళాళ్డు, రెబా కుడి చేతి ఎముక బయటకి కనిపిసుత్ంది... దీపాన్ మెడ
బాగం నుంచి ఎముక ఇంకా రకత్ం బయటకి కనిపిసుత్నాన్యి... ఇదద్రూ ఒకరినొకరు కొటుట్కుంటునాన్రు... మీకేమైనా
పిచిచ్ పటిట్ందా అనాన్డు తిర్లోక. అంతే ఇదద్రూ తిర్లోక వైపు కోపంగా దూకారు... తిర్లోక తలుపు వేసి బయటకి వచిచ్
కానిసేట్బులస్ అని అరిచాడు... అభిజఞ్ బయట నవువ్తూ కూరుచ్ని ఉంది.
“ఏం చేశావ” అనాన్డు తిర్లోక
అభిజఞ్ నవువ్ ఆగలేదు...
ఐదు నిమిషాలు ఆగకుండా నవివ్ంది... ఇంతలో రెబా ఆఖరి అరుపు వినిపించింది... అభిజఞ్ నవువ్ ఆగింది....
“ఏం చేసుత్నాన్వ అభిజఞ్” అడిగాడు తిర్లోక.
“వాళళ్కి ఎంత చెపిప్నా వినకుండా కొకైన ఇంకా ఎం.ఎం.పి.ఎ డర్గస్ ఎకుక్వ డోస వాటర లో కలుపుకుని
తాగేశారు సర.. మామూలుగా ఆ డర్గస్ తకుక్వ తీసుకుంటేనే పకక్న వాడు మాటాల్డినా కూడా సౌండ భరించలేక
కొడతామ, అలాంటిది వాళుళ్ ఎకుక్వ తీసుకునాన్రు అందుకే ఊపిరి చపుప్డు కూడా భరించలేక ఒకరినొకరు
చంపుకునాన్రు... పాపం ఎవరి పేగులు ఎవరి నోటికి చికాక్యో ఏమో” అంది అభిజఞ్.
“తనని ఏమీ చేయదుద్ అని చెపాప్ కదా అభిజఞ్”
“నేను ఏమీ చేయలేదు సర, ఒకవేళ నేను ఏమైనా తపుప్ చేశాను అనిపిసేత్ ననున్ అరెసుట్ చేయండి సర, లేదు అంటే
నేను చెపిప్న మేటర సరిపోతుంది ఎఫ.ఐ.ఆర లోకి” అంది అభిజఞ్.
నిఖిల ఫోటో చూసుకుని నితిన ఓ చినన్ నవువ్ నవావ్డు... మనోజఞ్ని తలచుకుంటుండగా అభిజఞ్ కళళ్ ముందు ఓ
చినన్ మెరుపు మెరిసింది... ఓ పెదద్ వాన కురిసింది.... రకత్పు మరకలనీన్ భూమికి అంటుకునాన్యి.
• శుభం •
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