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 తరావ్త రోజు ఉదయం ఫోన చేసింది మను, 
"హలో తిర్లోక" అంటూ మను మాటలు వినిపించాయి. 
"చెపుప్ మనూ చెపుప్, ఏం చేయాలి?" అనాన్డు తిర్లోక తన కూతురిన్ కిడాన్ప చేసిన మనుపై ఉనన్ కోపానిన్ 

అణుచుకుంటూ. 
"ముందు కాల టేర్స చేయడం ఆపితే చెబుతా" అంది మను. 
"ఎందుకు ఆపడం?? ఒకవేళ టేర్స చేసినా తెలిసేది లొకేషన డేటానే కదా, అది తెలిసినా నేను అకక్డికి 

రాకుండా నా కూతురిన్ అడుడ్పెటుట్కునాన్వుగా, ఇక భయం దేనికి?"అనాన్డు తిర్లోక. 
"నేను చెపుత్ంది భయపడి కాదు తిర్లోక, నీ మీద జాలిపడి! లొకేషన డేటాతో పాటు నా మాటలు కూడా 

తెలుసాత్యి కదా, ఆ మాటలు ఎవరనాన్ వింటే?" 
"తెలిసేత్ ఏమైంది?" అడిగాడు తిర్లోక. 
“చెపాప్ను కదా ACP, నీ మీద జాలి...!! నేను నీకు చెపప్బోయే పని అలాంటిది, అరథ్ం చేసుకో” 
"అంత జాలి పడటం దేనికి, నాకు తెలిసి నేను ఏ తపుప్ చేయలేదు, లంచాలు తీసుకోనూలేదు. కాబటిట్, 

నేను భయపడాలిస్న పని లేదు..  నువు జాలి పడాలిస్న అవసరం అంతకంటే లేదు" అనాన్డు తిర్లోక. 
“సరే తిర్లోక, ఇక నినున్ బర్తిమాలలేను. ఎందుకంటే నీ బాగోగులకంటే నా పని నాకు ముఖయ్ం. చెపేప్ది 

జాగర్తత్గా విను!! మధుకర చనిపోలేదు.., చంపేశారు!!!" అని చెపిప్ంది మను 
"ఏ మధుకర?" అనాన్డు తిర్లోక 
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"నానన్ మాటనీ, రాజకీయాలనీ కాదని దేశసేవ కోసం ఇనెస్ప్కట్ర బాధయ్తలు చేపటిట్న మినిసట్ర కొడుకు 
మధుకర ఉనాన్డు కదా! అతనే" అని చెపిప్ంది మను 

"ఏంటీ... మినిసట్ర కొడుకా?" అంటూ తల పటుట్కునాన్డు తిర్లోక. 
"అవును" అంది మను 
“ఐనా!! మధుకర చావుకి, నా కూతురిన్ నువు కిడాన్ప చేయడానికి ఏంటి సంబంధం!?” అంటూ తిర్లోక 

ఫోనోల్ అడుగుతుండగానే, 
అపప్టికే ఆ ఫోన కాల ని టేర్స చేసూత్ కంటోర్ల రూమ లో మను మాటలు వినన్ ఉదయ నుంచి తిర్లోక 

ఫోన కి మెసేజ వచిచ్ంది, 'మధుకర ని చంపడమేంటి? ఎవరు చంపారో కనుకోక్ తిర్లోక?' అని, 
ఉదయ మాటలిన్ అనుసరిసూత్ “ఇంతకీ మధుకరిన్ ఎవరు చంపారు!?” అంటూ మనుని అడిగాడు. 
“తెలియదు” అంది మను చాలా తేలిగాగ్,  
“ఏంటి వేషాలు వేసుత్నాన్వా? తెలియకుండా చంపారు అని ఎలా చెపుత్నాన్వ?” 
“చంపారు అది మాతర్ం తెలుసు, కావాలంటే ఋజువు కూడా చేయగలను. కానీ ఎవరు చంపారో 

తెలియదు, అది తెలుసుకోడానికే నేను కృతిని తీసుకొచిచ్ంది” అంది మను. 
"మళీళ్ అడుగుతునాన్ మనూ!! మధుకర చావుకి, నా కూతురిన్ నువు కిడాన్ప చేయడానికి సంబంధం 

ఏంటి?” 
"అవనీన్ నీకు అనవసరం, మధుకర ని చంపింది ఎవరో కనుకుక్ని వాళళ్ని నాకు అపప్గిసేత్, నీ కూతురిన్ 

వదిలేసాత్, లేదంటే..." అంటూ ఫోన పెటేట్సింది మను. 
కొంత సమయం తరావ్త, కంటోర్ల రూమ నుంచి ఉదయ ఫోన చేసి, 
"తిర్లోక!! మా మధుకర చనిపోయింది అనారోగయ్ం వలన., కానీ, ఇపుప్డు మను తనది హతయ్ అంటుంది. 

తన మాట కొటిట్పడేదాద్మంటే తన దగగ్ర ఆధారాలు ఉనాన్యి అంటుంది. అసలు ముందు మా బావది హతోయ్ కాదో 
నిరాధ్రించబడాలి. ఒకవేళ హతేయ్ అయితే చంపింది ఎవరో తెలుసుకొని వాళళ్ అంతుచూడాలి" అనాన్డు ఉదయ. 

"తెలుసుకుంటాను ఉదయ తెలుసుకుంటాను, కానీ ఈ విషయం మినిసట్ర గారికి తెలిసేత్ కేస చాలా దూరం 
వెళుతుంది పీల్జ తెలియనివవ్దుద్. తన దగగ్ర నా కూతురు ఉంది అరథ్ం చేసుకో" బర్తిమాలినటుల్ చెపాప్డు తిర్లోక. 
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"సారీ తిర్లోక, మా మామయయ్కి చెపిప్న తరావ్తే నీకు ఫోన చేశా, ఆయన SP గారితో మాటాల్డుతా 
అనాన్రు, ఇంకాసేపటోల్ SP గారు నీకు ఫోన చేయచుచ్" అనాన్డు ఉదయ. 

"ఏంటీ...?" అనాన్డు తిర్లోక కంగారు నిండిన సవ్రంతో. 
"నేనేం చేయలేను తిర్లోక, నీకు నీ బిడడ్ ఎంత ముఖయ్మో మాకు మా మధుకర గురించి తెలుసుకోవడం 

అంతే ముఖయ్ం, ఏం చేసైనా సరే తెలుసుకుంటాం" అని చెపిప్ తిర్లోక సప్ందన వినకుండానే కాల కట చేశాడు ఉదయ. 
తిర్లోక మౌనంగా ఉండిపోయాడు కానీ ఊపిరి వేగం మాతర్ం కంగారుని వయ్కత్పరుసూత్ పెరగసాగింది. 
పకక్నే ఉనన్ చేతన "ఎందుకు సార అంత కంగారు? మినిసట్ర గారికి తెలిసేత్ ఏమైంది, వాళళ్ కొడుకు 

గురించి కూడా ఎంకవ్యిరీ చేసేత్ రెండు విషయాలూ ఒకేసారి తెలుసాత్యి కదా" అనాన్డు. 
తిర్లోక పైకి లేసూత్… 
"నిజమే చేతన!! రెండు విషయాలు తెలుసాత్యి... కానీ, మధుకర గురించి తెలుసుకునే దిశగా వేరెవరినైనా 

నియమిసేత్ కేస పకక్ దారిపడుతుంది. ఆ కర్మంలో కృతికి ఏం జరిగినా వాళళ్ నిరణ్యాలు వెనకిక్ తీసుకోరు. కాబటిట్ SP 
ఇంకా మినిసట్ర ఈ కేస లో జోకయ్ం చేసుకుంటే  కృతికి ఏదైనా జరిగే పర్మాదం ఉంది" అనాన్డు తిర్లోక. 

"మరి ఇపుప్డు ఏం చేయగలం సర?" అనాన్డు చేతన. 
"ఒకోక్సారి పరిసిథ్తులు మనకి అనుకూలించవు చేతన, మనసు ఒకటి చెపుత్ంది. మెదడు ఇంకొకటి 

చెపుత్ంది, రెండిటి మాట వినాలి., కానీ, మనకి నచిచ్ంది మనసు మెచిచ్ంది చేయాలి" అనాన్డు. 
"అరథ్ం కాలేదు సార" అనాన్డు చేతన. 
"ఇపప్టిదాకా పోలీసు నియమాలు, నిబంధనలు పాటించిన తిర్లోక ని చూశావ, ఇపుప్డు విధులకి, విధుల 

పేరిట వీధులలో తిపేప్వారికి విసమ్యానిన్ కలిగించే తిర్లోక ని చూసాత్వ, లెటస్ బిగిన ది కేస, పద మనమే SP గారి ఇంటికి 
వెళాద్ం" అనాన్డు తిర్లోక. 

"సర" అంటూ తిర్లోక వెంట నడిచాడు చేతన.   
తిర్లోక బైక తీసుకుని నేరుగా ఎస పి బంగాల్ వైపు పర్యాణమయాయ్డు, ఇంతలో ఫోన రింగ అయియ్ంది. 

అనుకునన్టుల్గానే అది ఎస పి  ఫోన. 
"హలో సర" 
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"తిర్లోక నీ కూతురు కృతి కిడాన్ప గురించి ఇపుప్డే తెలిసింది, తనని జాగర్తత్గా పటుట్కోవడం నీకు ఎంత 
ముఖయ్మో నాకు తెలుసు కానీ" అంటూ గాయ్ప ఇచాచ్డు SP అభినవ. 

"నా కూతురికి ఏమీ కాదు సర, తను నా కూతురిన్ ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటే ఈపాటికే చేసి ఉండేది. 
కాబటిట్ నేను ముందు మినిసట్ర కొడుకు మధుకర చావు గురించి ఇనెవ్సిట్గేట చేయడానికి నాకు పరిమ్షన కావాలి సర" 
అడిగాడు తిర్లోక. 

"ఇనెవ్సిట్గేషన ఎందుకు తిర్లోక, ఆ మను అనే అమామ్యిని పటుట్కుని రెండు రౌండుల్ వేసేత్ వివరాలు 
తెలుసాత్యి కదా" 

"తెలియవు సర, తన దగగ్ర పూరిత్ ఇనఫ్రేమ్షన లేదు, తను మధుకర హతయ్ చేయబడాడ్డు అని మాతర్మే 
చెపుత్ంది తపప్ ఎవరు చంపారో తనకి తెలియదు. సో, పీల్జ సర, ననున్ ఇనెవ్సిట్గేట చేయనివవ్ండి, తపప్కుండా మధుకర 
చావుకి గల కారణాలను తెలుసుకుంటా. నా కుటుంబం కంటే నాకు ఉదోయ్గమే ముఖయ్ం సార, ముందు మధుకరిన్ ఎవరు 
చంపారో కనుకుక్ంటా సర" అనాన్డు తిర్లోక. 

"వెరీ గుడ తిర్లోక, నేను మినిసట్ర గారికి మాట ఇచాచ్ను 10 రోజులలో మధుకర ని ఎవరు చంపారో, 
ఎందుకు చంపారో తెలుసుకుని ఫుల డీటైలస్ ఇసాత్ అని... ఈరోజు ఫిబర్వరి 1, పది రోజులలోపు అంటే ఫిబర్వరి 10 
నాటికి నాకు ఈ కేస గురించి పూరిత్ వివరాలు కావాలి" అనాన్డు ఎస పి. 

"తపప్కుండా సర!! మీ మాట నిలబెడతా, కాకపోతే ఒకక్ చినన్ హెలప్ సర, మినిసట్ర గారికి మీరే చెపప్ండి 
ఈ ఇనెవ్సిట్గేషనోల్ ఇంకెవరి జోకయ్ం ఉండకపోతే నేను పని తవ్రగా పూరిత్ చేయగలను. ఇంకా ఈ కేస ఇనెవ్సిట్గేషన లో 
ఇనెస్ప్కట్ర చేతన హెలప్ తీసుకుంటా సర" 

"ఓకే తిర్లోక, అవనీన్ నేను చూసుకుంటా, గో యెహెడ" 
తిర్లోక మాటలు వినన్ చేతన, "ఏం తెలివి సర మీది, మనుని ఆ మినిసట్ర మనుషులు ఎలాగైనా 

పటుట్కుంటారని మీకు ముందే తెలుసు కదా?అందుకే తన దగగ్ర ఆధారాలు పూరిత్గా లేవని, కృతిని తను ఏమీ చేయదని 
చెపిప్ ముందు మధుకర చావు గురించి ఇనెవ్సిట్గేషన మొదలు పెడుతునాన్రు. అంటే పరోక్షంగా కృతిని మీ దగగ్రకి 
చేరుచ్కోవడానికి ఇనెవ్సిట్గేషన చేసాత్రు అంతేనా?" 
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"అంతే చేతన అంతే, ముందు నీ ఫోన ఇవువ్ మను కి కాల చేయాలి" అని చేతన కి చెపిప్ మనుకి కాల 
చేశాడు తిర్లోక. 

"హలో" అంది మను. 
"హలో మనూ!! నేను తిర్లోక, నువువ్ అడిగినటేల్ మధుకర మరణం గురించి ఇనెవ్సిట్గేట చేసాత్, కానీ నా 

బిడడ్కి ఏదైనా జరిగితే మాతర్ం ఊరుకోను" 
"నీ బిడడ్కి ఏమీ కాదు ACP, ననున్ నముమ్" 
"నేను కృతితో మాటాల్డాలి" అడిగాడు తిర్లోక, 
మను కృతికి ఫోన ఇచిచ్ంది, కూతురితో మాటాల్డాక,  
"మనుకి ఫోన ఇవువ్ అముమ్" అనాన్డు తిర్లోక. 
"చెపుప్ తిర్లోక" 
"చెపప్డానికి ఏముంది, నా బిడడ్ని నీ దగగ్ర పెటుట్కుని నా చేత నీ పనులు చేయించుకుంటునాన్వ, నాకు 

సంబంధం లేని కేస లో ఇరికించావ, కానీ ఇది కూడా నా ఉదోయ్గంలో భాగమే కాబటిట్ ఒపుప్కుంటునాన్, నీ పనే కాబటిట్ నీ 
దగగ్ర ఉనన్ ఆధారాలు నాకు పంపించు" 

"నేటి నుంచి నువువ్ చేయబోయే ఇనెవ్సిట్గేషన చదరంగం లాంటిది ACP, నువువ్ గెలవాలనాన్ నీకు నా 
దగగ్ర ఉనన్ ఆధారాలు కావాలనాన్ ముందు నీ ఆలోచనల సిపాయిలు యుదాధ్నికి వెళాళ్లి, కేస లో ఉనన్ మిసట్రీలతో 
పోరాడాలి. నీ ఆలోచనల సైనయ్ం ఎంత గొపప్దైతే నా ఆధారాలు నీకు అనిన్ అందుతాయి, లేదంటే నీ బిడడ్ ఇకక్డున్ంచి 
కదలదు, గురుత్ంచుకో  ACP..." అంటూ మను కాల కట చేసింది. 

"ఏమంటుంది సార?" అడిగాడు చేతన. 
"ముందు నేను మధుకర హతయ్ గురించి ఎంకవ్యిరీ చేయాలంట, నా ఆలోచనలు ఆవిరి ఐతే గాని అమమ్ 

గారు ఆధారాల వరష్ం కురిపించరట, నా పాలిట చినన్ సాథ్యి సైకో లా తయారయియ్ంది " అనాన్డు తిర్లోక. 
"అది సరే సర, ముందు ఎంకవ్యిరీ ఎకక్డున్ంచి మొదలు పెడదాం?" 
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"పోసుట్మారట్ం రిపోరట్ ఉంటే మన పని చాలా సులువవుతుంది, కానీ తనది సహజ మరణం అని సిక్ప చేసి 
ఉండచుచ్, లేదా మినిసట్ర కొడుకు కాబటిట్ అనుమానంతో నిరాధ్రణ కోసం పోసాట్మ్రట్ం చేయబడి ఉండచుచ్, అసలు చేశారా 
లేదా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకో చేయలేదు అని అనుమానంగా ఉంది" అనాన్డు తిర్లోక. 

"అనుమానం ఎందుకు సర, నివృతిత్ చేసుకుందాం వెంటనే కనుకోక్వచుచ్" అంటూ తనకి తెలిసిన ఆఫీసరిక్ 
ఫోన చేశాడు చేతన. 

5 నిమిషాలు మాటాల్డాక, 
నిటూట్రూప్ విడుసూత్ "లేదు సర!! అతనిది సహజ మరణం అని పోసాట్మ్రట్ం చేయలేదట" 
"అనుకునాన్ ఇదే జరిగి ఉంటుందని" నవావ్డు తిర్లోక. 
"నేను అవకాశం లేదనుకుంటుంటే మీరు నవువ్తారే" అనాన్డు చేతన. 
"సహజ మరణం అంటే అనారోగయ్ కారణాల వలనే కదా, అంటే కచిచ్తంగా చనిపోవడానికి ముందు 

రోజులోల్ బల్డ టెసట్ లాంటివి గానీ లేదా ఇంకేమైనా డయాగోన్సిస టెసట్ లాంటివి చేసి ఉంటారు వాటిని సేకరించడమే మన 
మొదటి పని. మనకి కేవలం 10 రోజులు సమయం మాతర్మే ఉంది చేతన మనం ఇంకొంచం కషట్పడాలి" అంటూ తిర్లోక 
చేతన ని చూసూత్ నిలుచునాన్డు. 

"మీరు నాకు ఎనోన్ కేసులోల్ సహాయపడాడ్రు సర, అలాంటిది ఇది కృతి కేస., నేను తపప్కుండా నా శకిత్కి 
మించి మీకు సహకరిసాత్ను, రేపు ఉదయమే మినిసట్ర ఇంటికి వెళాద్ం" అనాన్డు చేతన. 

"సరే చేతన!! నేను మధుకర పని చేసిన సేట్షన కి వెళిళ్, మధుకర గురించి వివరాలు సట్డీ చేసాత్, రేపు 
ఉదయం కలుదాద్ం" అనాన్డు తిర్లోక. 

 
(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో...!) 

 
 
 
 
               

   Post your comments 

http://koumudi.net/comments/january_2020/jan20_abhijna_comments.htm

