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“సరే ఇనిన్ రోజులు ఆ హతయ్లు చేయించిన వాళుళ్ ఆడించిన ఆట ఆడాము కదా!, ఇక మన ఆట అడదాం చినన్
పిలల్ని కూడా చంపుతా అని బెదిరించే సాథ్యికి దిగజారడం అంటే ఖచిచ్తంగా ఆ హతయ్లు చేసుత్నన్ వాడికి పిచిచ్ అయినా
అయుయ్ండాలి లేదా సైకోగా అయినా మారి ఉండాలి” అనాన్డు తిర్లోక.
“ఇంతకీ ఏంటి పాల్న?” అడిగింది అభిజఞ్.
“ఇక పాల్నస్ ఏమీ లేవు, ఇనిన్ రోజులు హతయ్లు చేయడానికి ఏదైనా కారణం ఉందేమో, కారణం తెలుసుకుని
హంతకులని పటుట్కుందాం అనుకునాన్, కానీ విరాజ ని, విరాజ కూతురిన్ ఇంకా ఎంతో మంది పరవ్తారోహకులని
చంపడానికి వెనుక కారణం ఉందని నేను అనుకోవటేల్దు. ఒకవేళ ఏదైనా కారణం ఉనాన్ అది ఇక నాకు అనవసరం. ఇక
ఒకక్ పార్ణం పోయినా సహించేది లేదు”
“సరే తిర్లోక సర, ఇపుప్డు ఏం చేదాద్ం చెపప్ండి?”
“రాధ రెబా హిసట్రీ చెక చేయండి. తను నిజంగా ఆ అతి కషట్మైన అనఘ పరవ్తం ఎకిక్ందా లేదా అనేది ముందు
కనఫ్రమ్ చేసుకోవాలి”
“పేపరోల్ కూడా వేశారు కదా రెబానే ఎకిక్ందని” అడిగాడు భాటియా.
“సరే నువువ్ ఎంతో కషట్పడి ఒక విజయం సాధిసేత్ ఏం చేసాత్వ?” అడిగాడు తిర్లోక.
“సెలబేర్ట చేసుకుంటా?”
“చేసుకుని దానిని వదిలేసాత్వా?”
“అలా ఎందుకు వదిలేసాత్మ సర, మనం ఎంతో కషట్పడితేగాని ఫలితం రాదు పైగా ది బెసట్ ఇవావ్లి అంటే దాని
మీద మనకి ఎంత నిబదధ్త ఉండాలి?” అనాన్డు భాటియా.
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“కదా!! మరి ఈ రెబా ఎందుకు పరవ్తారోహణ మానేసి అలా సిడిన్ వెళిళ్ సెటిల అయియ్ంది”
“పెళిల్ చేసుకునాన్క కషట్ం కదా సర?” అడిగింది అభిజఞ్.
“అందుకే అనీన్ కనుకోక్ండి, పెళిళ్ ఎపుప్డయియ్ంది? ఆమె ఎందుకు వెళిల్ంది? అనిన్ంటికీ మించి తను అంతకు
ముందు ఎనిన్ పరవ్తాలు ఎకిక్ంది అంటే తను పరవ్తారోహణలో ఎకస్ప్రట్ అవునా? కదా? ఈ పర్శన్లు అనిన్ంటికి నాకు
సమాధానం కావాలి” చెపాప్డు తిర్లోక.
“సరే సర, కనుకుక్ంటాం” అని చెపిప్ భాటియా అకక్డున్ంచి కదిలాడు.
“రెబా గురించి పేపర ఆరిట్కల ని మళీళ్ చదివినపుప్డు, ఆరోజు తనని ఇంటరూవ్య్
చేసిన జరన్లిసట్ పేరు చూశాను ఆవిడ దగగ్రోల్నే ఉనాన్రు, మనం రేపు వెళిళ్ ఆవిడని కలుదాద్ం అభిజఞ్” చెపాప్డు తిర్లోక.
“...” అభిజఞ్ తల ఊపి తన గదిలోకి వెళిల్ంది.
***
నాలుగు రోజులు డేటా సేకరణలోనే గడిచాయి.
“రెబా కంటే ముందు దాదాపు పాతిక మంది ఆ పరవ్తం ఎకక్డానికి పర్యతన్ం చేసి ఫెయిల అయాయ్రు సర,
అందులో చనిపోయిన వారి కంటే భయపడి వెనకిక్ వచిచ్న వాళేళ్ ఎకుక్వ. సమిమ్ట ని చేరుకోబోయి ఆకిస్జన లెవెలస్
సరిపోక వెనకిక్ వచిచ్న వాళళ్ జాబితా ఇది. మొతత్ం ఐదుగురు అందులో ఒకతను చనిపోయారు మిగిలిన వాళుళ్ బర్తికే
ఉనాన్రు. వాళళ్ని కాంటాకట్ అయితే మిగిలిన విషయాలు తెలుసాత్యి” అనాన్డు భాటియా.
“గుడ ఇనఫ్రేమ్షన భాటియా, ఒకొక్కక్రికి కాల చేసి రెబా కైల్ంబింగ సట్యిల గురించి తెలుసేమో కనుకోక్ండి”
చెపాప్డు తిర్లోక.
“దాని గురించి కనుకోక్వడానికే మీరు అడిగిన జరన్లిసట్ నెంబర కనుకుక్ని వచాచ్” అంటూ నెంబర ఇచిచ్ంది
అభిజఞ్.
తిర్లోక ఆ నెంబర డైల చేశాడు,
“హలో ఎవరు?”
“శిలప్ గారు నేను ఏసిపి తిర్లోక, ఒక కేస గురించి చినన్ ఇనఫ్రేమ్షన కోసం కాల చేశాను”
“ఒకక్ నిమిషం అమమ్కి ఫోన ఇసాత్”
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......
“హలో శిలప్ని మాటాల్డుతునాన్ చెపప్ండి ఏం ఇనఫ్రేమ్షన కావాలి”
“అనఘ పరవ్తం ఎకిక్న మౌంటెనీర ని మీరు ఇంటరూవ్య్ చేశారు కదా?”
“తన పేరు....! రెబా, అవును చేశాను, ఇంతకీ తనకి ఏమైంది?”
“తనకి ఏమీ కాలేదు, ఒక చినన్ విషయం గురించి తెలుసుకుందామని?”
“అడగండి?”
“రెబా లాంటి మౌంటెనీరల్ని ఎంతమందిని ఇంటరూవ్య్ చేశారు మీరు?”
“చాలా మందినే చేశాను, తకుక్వలో తకుక్వ 70 మందికి మించి చేసి ఉంటాను, ఎందుకు?”
“ఓహ గేర్ట, అయితే ఒక విషయం చెపప్గలరా? రెబా కైల్ంబింగ సైట్ల గురించి గానీ తన టిర్కస్ గురించి గానీ మీరు
ఏమైనా అడిగారా?”
“అది అందరీన్ అడుగుతాను, తనని కూడా అడిగే ఉంటాను, ఒకక్ నిమిషం నా దగగ్ర డార్ఫట్స్ ఉంటాయి చెక చేసి
చెబుతా” అని ఒకక్ నిమిషం పది నిమిషాలు అయాయ్క,
“అడిగాను తను జవాబు కూడా ఇచిచ్ంది, తనకంటూ ఓ పర్తేయ్కమైన సట్యిల లేదట. మామూలుగా ఒకక్రే
ఎకుక్తునన్పుప్డు ఎలైప్న సట్యిల వినియోగిసుత్ంటారు కదా అని అడిగితే నాకు దాని గురించి పెదద్గా తెలియదు అని తను
చెపిప్ంది, నిజానికి అది ఒక బేసిక సట్యిల అది ఒక మౌంటెనీర కి తెలియక పోవడం కొంచం కొతత్గానే అనిపించింది
నాకు కానీ ఎంత తెలుసు అనే దానికంటే ఎంత సాధించారు అనన్దానికి మనం ఎకుక్వ విలువ ఇసుత్ంటాం కాబటిట్ తను
సాధించాక అవనీన్ తనకి తెలియాలిస్న అవసరం లేదు అనిపించింది”
“మరి ఆ విషయం ఎందుకు ఆరిట్కల లో కవర చేయలేదు?”
“చేయలేదా? చేసే ఉంటాను కానీ అంతా ఎకైస్టింగాగ్ అనిపించకపోతే ఎడిట లో పోతుంది”
“ఓహ ఒకే, ఇంతకీ తను అనఘ ఎకక్డానికి ముందు తను ఎనిన్ పరవ్తాలు ఎకిక్ందో మీ డార్ఫట్ లో ఉందా?”
“ఉంది కానీ అది కూడా ఆరిట్కల లో మెనష్న చేయలేదు”
“ఎందుకని?”
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“ఎందుకంటే తను అపప్టికి ఏవో రెండు మూడు చినన్ చినన్ పరవ్తాలు మాతర్మే ఎకిక్ంది. కనీసం అనఘ లాంటి
పరవ్తాలని ఎకేక్ందుకు పర్యతన్ం కూడా చేయలేదట, అవనీన్ మెనష్న చేసేంత పెదద్ నూయ్స కాదు కదండీ అందుకే మెనష్న
చేయలేదు”
“.... అవునా, సరే ఆండీ థాంకూయ్, ఇంకేమైనా వివరాలు కావాలి అంటే మళీళ్ కాల చేసాత్” అని చెపిప్ కాల కట
చేశాడు తిర్లోక.
***
“ఇవనీన్ ఎందుకు సర డైరెకట్ గా రెబా కి ఫోన చేసి మాటాల్డితే సరిపోతుంది” కదా అడిగింది అభిజఞ్.
“చేయచుచ్ కానీ దానికంటే ముందు నాకునన్ మరొకక్ సందేహానిన్ కిల్యర చేసుకోవాలి, అది కిల్యర అయాయ్క రెబా
మీదే అనుమానం ఉంటే కాల ఏం కరమ్ నేరుగా రెబా ని వెళిళ్ కలుదాద్ం” అనాన్డు తిర్లోక.
“ఎంటా సందేహం”
“వనయ్ ఇంకా రితిక గురించి పూరిత్ వివరాలు కావాలి?, వాళళ్ ఇదద్రికీ ఏమైనా సంబంధం ఉందా లేదా తెలియాలి?
ఎందుకంటే వనయ్ కేస ఫైల చూసినపుప్డు తను అపప్టికే మూడు సారుల్ అనఘ పరవ్తం ఎకక్డానికి పర్యతిన్ంచినటుల్
మెనష్న చేశారు?, మూడు సారుల్ పకక్న రితిక ఉనాన్డు. మొదటి సారి గీత, మనీష, వనయ్, వినీల, మధు ఇంకా రితిక
వెళాల్రు... రెండవ సారి విభు, ధనుష, వనయ్, నీమా ఇంకా రితిక వెళాల్రు, మూడవ సారి వనయ్, మనోజఞ్ ఇంకా రితిక., సొ
మూడు సారుల్ కామన గా వనయ్ ఉంది” చెపాప్డు తిర్లోక.
“బహుశా వాళుళ్ ఇదద్రే ఏదైనా చేసూత్ ఉంటే? అడిగాడు” భాటియా.
“అంటే ఏంటి?”
“వాళేళ్ మిగిలిన వాళళ్ని చంపుతునాన్రేమో అలా చంపబోతుంటే మనోజఞ్ వాళళ్ని కూడా చంపేసిందేమో” అనాన్డు
భాటియా.
“లేదు సర, వాళిళ్దద్రూ ఏదైనా చేసుత్నాన్రనుకోవడానికి రెండవ సారి ఎకిక్నవారిలో ఎవరికీ ఏమీ కాలేదు, మొదటి
సారి కూడా వాళుళ్ ఏమీ చేయలేదు గీత సిక్డ అయియ్ంది మనీష కాపాడ బోయి చనిపోయాడు” చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“ఈ మనీష ఎవరు?” అడిగాడు భాటియా
“మధు భరత్”
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“అది కాదు అభిజఞ్, సీనియర మౌంటెనీర మనీష సినాహ్ నా మొదటి సారి చనిపోయింది?”
“అవును” అంది అభిజఞ్.
“ఏమైంది భాటియా ఎందుకు అంతలా అడుగుతునాన్వ?” తిర్లోక పర్శిన్ంచాడు.
“నేను చెపాప్ను కదా సర సమిమ్ట చేరుకోబోయి ఆకిస్జన సరిపోక ఒకరు వచాచ్రు అని అతనే ఈ మనీష”
చెపాప్డు భాటియా.
“సొ గీతని కాపాడబోయి మనీష చనిపోయాడు” అంతేనా అడిగాడు తిర్లోక.
“అవును” అంది అభిజఞ్.
“మరి మధు ఏమైంది? అసలు మధు పూరిత్ పేరు ఏంటి?” అడిగాడు తిర్లోక.
“పూరిత్ పేరు మధురితా మిశార్, అంతవరకే తెలుసు తను ఎకక్డుందో ఏమైందో తెలియదు” చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“ఇపుప్డు కాల చేదాద్ం రాధ రెబా గారికి” అనాన్డు తిర్లోక.
“తన కాంటాకట్ డీటైలస్ ఇంకా రాలేదు సర” చెపాప్డు భాటియా.,
“మీరిదద్రు వెళిళ్ ఆ పని చూడండి, నేను మధు గురించి కనుకుక్ంటా” అని చెపిప్ తిర్లోక బైక కీస తీసుకుని
బయలుదేరాడు.
***
మధురిత గురించి కనుకోక్వడానికి నేరుగా మనీష ఇంటికి చేరుకునాన్డు తిర్లోక. అకక్డ ఉనన్ మనీష తలిల్
తండుర్లని మాటాల్డించాక అరథ్మయియ్ంది మధురిత అకక్డ లేదని. మధురిత నెంబర తీసుకుని ఫోన చేశాడు తిర్లోక.
“హలో....” ఫోన లిఫట్ చేసింది మధురిత.
తిర్లోక కాసేపు మాటాల్డి కాల లొకేషన టేర్స చేయించాడు. అది అనఘ ఘాట కి దగగ్రోల్ ఉనన్ హాసిప్టల, తిర్లోక
పర్యాణం మొదలు పెటాట్డు, ఓ రెండు గంటల పర్యాణం తరావ్త మధు ఫోన లొకేషన ఛేంజ అవుతూ కనిపించింది.
అకక్డికి దగగ్రోల్ నితిన ఉండటంతో నితిన కి కాల చేసి జరిగింది చెపిప్ అకక్డికి వెళల్మనాన్డు. నితిన అకక్డికి చేరుకుని ఆ
అమామ్యి కోసం వెతకడం మొదలు పెటాట్డు. అది అనఘ పరవ్తానికి దగగ్రలో ఉనన్ హాసిప్టల, అనఘ పరవ్తం ఆవరణలో
ఏదైనా పర్మాదం జరిగితే ముందుగా అడిమ్ట చేయబడే హాసిప్టల, కిర్తం తను కూడా అకక్డే అడిమ్ట అయిన విషయం
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గురుత్ చేసుకుని పర్తి వారడ్ లో వెతకడం మొదలు పెటాట్డు నితిన. అంతా వెతికి చివరికి ఆరోజు అడిమ్ట అయిన పేషెంట
లిసట్ చెక చేసేత్ అందులో ఉంది మధు పేరు.. మధు పేరు కనిపించగానే తిర్లోక కి కాల చేసి ఇనాఫ్రమ్ చేసి
“ఈ పేషెంట ఎకక్డ ఉంది?” ఎంకవ్యిరీలో అడిగాడు నితిన.
“తను ఇంతకు ముందే ఇకక్డున్ంచి వెళాల్రు” చెపిప్ంది ఎంకవ్యిరీ కౌంటరోల్ ఉనాన్విడ. అపుప్డే అకక్డికి చేరుకుని
లొకేషన కనఫ్రమ్ చేసుకోడానికి మళీళ్ లొకేషన చెక చేశాడు తిర్లోక, లొకేషన అకక్డే దగగ్రోల్ చూయించింది. వీధి చివరోల్
ఉనన్ మెడికల షాప దగగ్ర ఒకమామ్యి చేతికి కటుట్ కటుట్కుని కనిపించింది.
ఆ అమామ్యి వెనకనే నితిన నుంచుని కనిపించాడు.
జరుగుతుంది దూరం నుంచి గమనిసూత్ నితిన కి కాల చేశాడు తిర్లోక.
ఆ అమామ్యిని చేరుకుని “మధు” అని పిలిచాడు నితిన.
“హా అంటూ వెనకిక్ తిరిగింది ఆమె?”
నితిన ఫోన సైలెంట లో పెటిట్
“ఎలా ఉనాన్రు?” అడిగాడు నితిన.
“బావునాన్ను, ఇంతకీ మీరు ఎవరు?” అడిగింది మధు.
“నేను ఇనెస్ప్కట్ర ని” అని అబదద్ం చెపిప్ “ఏమైంది చేతికి?” అని అడిగాడు.
“ఏమీ కాలేదు”
“గాల్స వూల అంటారా దానిని అదే కదా?” నీటిని మధు కళల్లోకి చూసూత్ అనాన్డు.
“మధు మొహంలో కంగారు కనిపించింది”
నితిన ని నెటిట్ పారిపోయే పర్యతన్ం చేసింది. నితిన నిలువరించుకుని మధుని చెంప మీద కొటాట్డు.
ఇంతలో వెనుక నుంచి ఎవరో షూట చేశారు, బులెట జసట్ మిస అయియ్ంది. తిర్లోక వెంటనే బులెట వచిచ్న వైపు
చూసేత్ అకక్డ ఒకమామ్యి కార లో నుంచి షూట చేసూత్ కనిపించింది.
తిర్లోక వెంటనే కార టైర కి షూట చేశాడు.
ఆ కార లో ఉనన్ అమామ్యి తిర్లోక ని ఏయిమ చేసింది.
తిర్లోక తపిప్ంచుకుంటూ మధు ఇంకా నితిన ఉనన్ చోటుకి చేరుకుని మధు తలకి గన గురిపెటాట్డు.
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కార లో ఉనన్ అమామ్యి షూట చేయడం ఆపేసింది.
“మరాయ్దగా బయటకు రా లేదంటే మధుని చంపేసాత్” అనాన్డు తిర్లోక.
కార లో ఉనన్ అమామ్యి మధు నుదుటన షూట చేసి, కార లో నుంచి దూకేసింది. ఏం జరిగిందో తిర్లోక ఇంకా
నితిన లకు పూరిత్గా అరథ్మయేయ్లోపు ఆ అమామ్యి పారిపోయింది.
🎕🎕🎕
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచిక లో...)
Post your comments

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2021

