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తన గదిలో ఒక టేబుల మీద ఎపప్టివో పాత నూయ్స పేపరల్నీన్ పేరుచ్కుని వాటిని పరిశీలిసుత్నాన్డు తిర్లోక.
ఇంతలో వాకిటోల్ నుంచుని "సర!!" అనాన్డు చేతన లోపలికి రావడానికి అనుమతి కోరుతూ...
"రా చేతన!! కూరోచ్.." అనాన్డు తిర్లోక.
"ఈ పాత పేపరల్నీన్ ఏంటి సర??" తిర్లోక ఎదురుగా కూరుచ్ంటూ అడిగాడు చేతన.
"నినన్ మధుకర గురించి తెలుసుకోవడానికి తను కిర్తం పని చేసిన సేట్షన కి వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ నాకు
కొనిన్ అరథ్ంకాని విషయాలు తెలిసాయి... వాటిని అరథ్ం చేసుకోడానికే ఈ పేపరుల్.." అనాన్డు తిర్లోక.
"అరథ్ం కాలేదు సర!" అనాన్డు చేతన అరనిమిషం కూడా వయ్వధి లేకుండా.
"ఇదుగో ఇవి చూడు... మధుకర అనారోగయ్ంతో చనిపోయినటుల్ జిలాల్ ఎడిషన లో మూడవ పేపరోల్, బోటం
రైట కారన్ర లో వేశారు. మధుకర హారట్ ఎటాక వలన చనిపోయినటుల్గా ఇకక్డ పేరొక్నాన్రు., కానీ, అంత చినన్
వయసులో హారట్ ఎటాక అంటే ఏదో సందేహంగా ఉంది?" అనాన్డు తిర్లోక.
"ఏమో సర!! ఆరోగయ్ం ఎపుప్డు ఎలాగైనా మారచుచ్ కదా?"
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"సరే, అది పకక్న పెడదాం" అంటూ తిర్లోక తన పకక్న ఉనన్ ఫైల ఓపెన చేసి, "ఇది చూడు చేతన!!
చనిపోవడానికి 15 రోజులు ముందు నుంచి అతను డూయ్టీకి అటెండ అవలేదు, ఆరోగయ్ం సరిగా లేదని లీవ పెటాట్డు"
అనాన్డు తిర్లోక.
“అయితే మను అబదధ్ం చెబుతుందంటారా?” అనాన్డు చేతన.
"నాకు అలానే అనిపించింది, కానీ ఎకక్డో లాజిక మిస అవుతునాన్ం. ఒకవేళ అతనిది సహజ మరణం
అయితే, నా కూతురిన్ కిడాన్ప చేసి మరీ మను ఎందుకు నా చేత ఇనెవ్సిట్గేట చేయించడం?!" అనాన్డు తిర్లోక.
"మరి ఇపుప్డు ఏం చేదాద్ం సర?"
"నినన్ కేస ఫైల సట్డీ చేశాక ఇంకొక విషయం తెలిసింది, మధుకర కి తండిర్ మాతర్మే ఉనాన్డు, తన తలిల్
అతను పుటిట్నపుప్డే చనిపోయింది..."
"కానీ మధుకర చావుకి, ఆ విషయానికి ఏంటి సర సంబంధం?!" అనాన్డు చేతన.
"మన దగగ్రికి వచేచ్ ఎకుక్వ కేసులలో మనకి తరచుగా తారసపడే విషయం ఏంటి?”
“ అరథ్మయియ్ంది సార! 'బహుశా తనని తన వారే చంపేశారేమో, ఇంటి దొంగల పని అయుయ్ండచుచ్
కదా!!' అంటారు అంతేనా?"
“అవును చేతన!”
"మరి ఇపుప్డు ఎకక్డ నుంచి మొదలు పెడదాం సర ఎంకవ్యిరీ?"
"మధుకర చనిపోయేనాటికి అతనికి పెళిళ్ కాలేదు., పేర్మ, పేర్యసి లాంటి పదాలు అతని
జీవితంలో లేవని ఉదయ దావ్రా తెలిస్ంది. ముందు నువువ్ ఉదయ కి ఫోన చేసి, తలిల్ లేదు గనుక మధుకర ని ఎవరైనా
పెంచారేమో కనుకోక్, మధుకర చనిపోవడం వలన ఎకుక్వ కృంగిపోయేది వాళేళ్ కనుక మనం వాళళ్ని కలిసేత్ ఎకుక్వ
నిజాలు తెలుసుకోవచుచ్" అనాన్డు తిర్లోక.
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***
చేతన ఫోన తీసి ఉదయ కి కాల చేసి మాటాల్డిన తరావ్త,
"మధుకర తలిల్ లేక పోవడం వలన చినన్పప్టి నుంచే తన మేనతత్, ఉదయ సర తలిల్ సుమితర్ గారి దగగ్ర
పెరిగాడట, ఆవిడ గుంటూరులో ఉంటారట సర" చెపాప్డు చేతన.
"బైక మీద వెళాద్ం, వేగంగా వెళళ్చుచ్" అనాన్డు తిర్లోక.
"అలాగే సర!"
"ఉదయ కి మెసేజ చేసి మధుకర మేనతత్ది, అదే ఉదయ వాళళ్ అమమ్గారి లొకేషన షేర చేయమని చెపుప్"
అంటూ తను ఒక హెలెమ్ట తీసుకుంటూ, చేతన కి ఒక హెలెమ్ట అందించాడు తిర్లోక.
"సర" అంటూనే ఉదయ కి మెసేజ చేసూత్ వెంట నడిచాడు చేతన.
గుంటూరు లోని మధుకర మేనతత్ ఇంటికి చేరుకునాన్క,
"మధుకర గురించి కొనిన్ విషయాలు తెలుసుకోవడానికి వచాచ్ం" అనాన్డు చేతన.
"ఉదయ ఫోన చేశాడు బాబు!! చెపప్ండి ఏం వివరాలు కావాలి?" అందావిడ.
"మధుకర కి చినన్పప్టి నుంచి ఏమైనా ఆరోగయ్ సమసయ్లు ఉనాన్యా?" అడిగాడు తిర్లోక.
"లేవు బాబు!... వాడికి ఎలాంటి ఆరోగయ్ సమసయ్లు లేవు!!"
"అతను చనిపోడానికి ముందు ఎందుకు లీవ పెటాట్డో మీకు తెలుసా?"
"తెలియదు, మధుకర ఉదోయ్గం లో చేరిన తరావ్త నా దగగ్రకి ఎకుక్వ వచేచ్వాడు కాదు"
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"అవునా, మరి మధుకర ఇంటికి వెళేళ్ దారిలో ఉనన్ సిసి టివి ఫుటేజ లో నేను చెక చేసినపుప్డు మీ కార
అటుగా వెళిళ్నటుల్ ఉంది?" అడిగాడు తిర్లోక.
"అదా!! మా అలుల్డు చనిపోవడానికి 15 రోజుల ముందు, వాడిని కలుదాద్ం అని ఇంటికి వెళాళ్, కానీ
అకక్డికి వెళేళ్ సరికే మధు బిజీగా ఉనాన్డు, ఏదో కేస గురించి ఒక అమామ్యితో మాటాల్డుతూ, ననున్ పటిట్ంచుకోలేదు
కూడా... ఇక నాకు ఏమీ తోచక వెంటనే అకక్డ నుంచి బయలుదేరాను" అందావిడ.
"మధుకర చనిపోయినరోజు మీరు ఎకక్డ ఉనాన్రు"
"ఎకక్డ ఉంటాను ఇంటోల్నే"
"బిడడ్ చనిపోతే కనీసం చూడటానికి కూడా వెళళ్లేదు? ఎందుకు?" అడిగాడు తిర్లోక.
ఆవిడ ఒకక్ క్షణం ఆలోచించి, "తనని ఆ సిథ్తిలో చూసి తటుట్కోలేను గనుక!"
"తన సిథ్తిని, పరిసిథ్తిని బిడడ్ విషయంలో తలిల్ ఎపుప్డూ ఆలోచించదు, నిజం చెపప్ండి" అనాన్డు తిర్లోక,
"నిజం! అందుకే వెళళ్లేదు"
"మధుకర చనిపోయి నేటికి సరిగాగ్ ఎనిన్రోజులైంది చేతన?" అడిగాడు తిర్లోక.
"రెండు నెలలు దాటింది!" అందావిడ
"64 రోజులు సర!" సప్ందించాడు చేతన.
"చెపప్ండి సుమితర్ గారు!! 64 రోజుల కిర్తం మీరు ఎకక్డునాన్రు?" పైకి లేసూత్ ఇంటిని పరికించి చూసూత్
అడిగాడు తిర్లోక.
"ఇకక్డే ఇంటోల్నే ఉనాన్ను"
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"మీరు ఇకక్డ ఉంటే కచిచ్తంగా మధుకర ని ఆఖరి చూపు చూడకుండా ఉండరు, మీరు చెపేప్ అబదద్ం
ఆధారం ముందు నిలబడలేదని మీకూ తెలుసు కదా! కాబటిట్ ఆలోచించి నిజం చెపప్ండి.. నాకు నిజం కావాలి, నిజం
మాతర్మే.." అనన్ తిర్లోక మాటలు ఈసారి కొంచెం గంభీరంగా వినిపించాయి.
"నిజమే చెపుత్నాన్!!" అందావిడ.
"సరే, ఇక మనకి తపప్దు చేతన! ఈవిడ బాయ్ంక డీటైలస్ చెక చేయండి, ఆరోజు ఈవిడ ఎకక్డుందో? ఏం
చేసుత్ందో కూడా తెలియాలి? అరథ్మయియ్ందా!!"
"అరథ్మయియ్ంది సర! ఆరోజు చేసిన ఫోన కాలస్, ఫోన టార్వెల అయిన లొకేషన ఇంకా బాయ్ంక డీటైలస్
అంతేనా సర" సుమితర్కి వినిపించేలా అడిగాడు చేతన.
సుమితర్కి భయం మొదలైంది,
"అవనీన్ ఎందుకు? నేను ఉదయ కి ఫోన చేసాత్ ఒకక్ నిమిషం" అంటూ ఉదయ కి ఫోన చేయబోయింది.
"మీరెందుకు చేయడం, నేనే చేసాత్... కానీ, జరిగింది మొతత్ం తెలుసుకొనాన్క" అనాన్డు తిర్లోక.
సుమితర్ ఆలోచనలకి ఆయువు అందటేల్దు. తిర్లోక మౌనంలో పర్శన్లు సందేహాలు దాగటేల్దు దాదాపు 15
నిమిషాల పాటు వాళుళ్నన్ చోటలో నిశశ్బద్ం వరిష్ంచింది.
"అవనీన్ అకక్రేల్దు, నేనే చెపాత్... నేను వేరే ఊరు వెళాళ్ను కానీ, అది మీ కేస కి సంబంధించిన విషయం
కాదు బాబు!! వదిలేయండి" అంటూ కళళ్లోల్ నీళళ్ని కొంగుతో అదుముకుందావిడ.
"ముందు మీరు చెపప్ండి!! అది మాకు సంబంధించిందో కాదో మేము చెపాత్మ!!" అనాన్డు చేతన.
"చెపుత్నాన్ కదా వినరే, అయినా హారట్ ఎటాక వలన చనిపోయిన వాడి గురించి ఎందుకు ఇనిన్ వివరాలు?"
ఆవిడ కనులలో ఇంకా నీటి జాడ ఉంది.
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"హారట్ ఎటాక అని మీరు అంటునాన్రు కానీ, అతనిది హతయ్ అని మాకు సమాచారం వచిచ్ంది, అందుకే
అడుగుతునాన్ం చెపాత్రా లేదా?"
సుమితర్ నుంచి సమాధానం లేదు.
"ఒక నిజాయితీ గల పోలీసు, ఎందుకు ఎలా చనిపోయాడో తెలుసుకోవడం, ఒక వేళ అతని చావుకు
ఎవరైనా కారణం అయితే వారిని శికిష్ంచడం మా విధి, కనుక తపప్దు మీరు చెపాప్లిస్ందే.."
జవాబు ఇవవ్కుండా మౌనంగానే ఉంది సుమితర్,
"సరే ఆరోజు మీరు ఎకక్డికి వెళాళ్రు?"
"వేరే ఊరు"
"ఊరి పేరు చెపప్ండి మేడమ, ఇక ఓపికగా అడగలేను" గదిద్ంచాడు తిర్లోక.
"నెలూల్రు"
"ఎందుకు?"
"అది నా వయ్కిత్గత విషయం, చెపుత్నాన్ కదా చాలా దూరంలో ఉనాన్ను, అందుకే మధుకర
చనిపోయినపుప్డు రాలేకపోయా, అరథ్ం చేసుకోండి! వెళిళ్రండి" అందావిడ.
"పూరిత్ వివరాలు తెలిసే వరకూ, మీరు చెపేప్వరకు ఇకక్డున్ంచి అడుగు కూడా కదలం,మా డూయ్టీ
చేసుకోనివవ్ండి"
"ఏంటి డూయ్టీ డూయ్టీ అంటారు? నా కుటుంబంలో లేరా పోలీసులు, వెళళ్ండి... మినిసట్ర కొడుకు అనే
కదా ఈ శర్దద్, ఎందుకు ఈ మాటలనీన్, ఈ నాటకాలనీన్ పర్మోషనల్ కోసమా?" అందావిడ.
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"చూడండి, ఎవరైనా అనుమానాసప్ద సిథ్తిలో మరణిసేత్ మేము వాళళ్ గురించి, వాళళ్ చావు గురించి పూరిత్
వివరాలు, ఆధారాలతో సహా పటుట్కుని నిరాథ్రించుకుని గానీ, కేస కోల్జ చేయం., అది మినిసట్ర కొడుకు అయినా,
మామూలు మనిషి అయినా, పోలీసు అయినా, పేదవాడు అయినా, ధనికుడు అయినా, ఎవరైనా సరే,. మా పని తీరు
మారదు" అరిచినటుల్గా చెపాప్డు తిర్లోక.
"అవునా!! నిజమా? నేను పెంచిన బిడడ్ గురించి ఇనిన్ అడుగుతునాన్రే, మరి నేను కనన్ బిడడ్, నా పెదద్
కొడుకు రఘురాం చనిపోయినపుప్డు ఏమయాయ్రు మీ పోలీసులు?"
"ఏంటి!!!" అనాన్డు తిర్లోక.
అడగక పోయినా చేతన ది కూడా ఇదే పర్శన్.
"అవును.. నా కొడుకు రఘురాం చనిపోయాడు. వాడు కూడా ఇనెస్ప్కట్ర నే.. నెలూల్రు లో, వాడు చనిపోయి
నేటికి నాలుగు నెలలు అయియ్ంది, వాడిది హతయ్ అని నేను అనన్పుప్డు, కాదు యాకిస్డెంటల డెత అని మీ పోలీసులు నాతో
వాదించారు, అంతెందుకు నా బిడడ్ ఉదయ కూడా నా మాట పటిట్ంచుకోలేదు. ఈ మధుకర సినిస్యర పోలీసు కదా వాడిని
ఎనిన్ సారుల్ అడిగానో తెలుసా వాడు కూడా పటిట్ంచుకోలేదు.. మరి వాడి మరణం గురించి నాకు సందేహం ఉంది మీరు
చేసాత్రా ఎంకవ్యిరీ, చెపప్ండి" రోదిసూత్ సప్ందించిందావిడ.
"అందుకేనా మీరు నెలూల్రు వెళిళ్ంది!?"
"అవును అందుకే!"
"అతను ఎలా చనిపోయాడు?"
"టైరన లో నుంచి పడి!!"
"మరి అది హతయ్ ఎలా అవుతుంది??"
"ఎందుకు కాకూడదు?!"
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"సరే సుమితర్ గారు, మీరే చెపప్ండి టైరనోల్ నుంచి పొరపాటున పడి ఉండచుచ్ కదా?"
"మీరు ఇలా అంటారని నాకు తెలుసు ఆఫీసర, ACP కదా మీరు, పైగా కైరమ బార్ంచ.. నేను నా కొడుకు
పని చేసిన సేట్షన లో ఒక కానిసేట్బుల కి డబుబ్ ఇచిచ్ కనుకుక్నాన్ను, ఆరోజు వాడిని రైలేవ్ సేట్షనోల్ దింపింది ఆ కానిసేట్బులే,
కారులో వెళుత్నన్పుప్డు రఘురాం, ఎవరితోనో నువువ్ B1 లోనే ఉండు వసుత్నాన్ అనాన్డట… అంటే ఏంటి అరథ్ం? అకక్డ
ఎవరో ఉనాన్రనే కదా?”
“అంటే అకక్డ ఉనన్ వాళేళ్ మీ కొడుకుని చంపారనా.. మీ అనుమానం?!”
“అవును!" అంది సుమితర్
“ఒకవేళ అతనే పడిపోయి ఉండచుచ్ కదా?”
“లేదు, వాడికి రైలు పర్యాణాలు నచచ్వు, జీవితం మొతత్ంలో ఒకటి రెండు సారుల్ మాతర్మే రైలు ఎకాక్డు.,
పైరవసీ లేకుండా ఉండలేడు... కార లో తపప్ పర్యాణించడు” అందావిడ.
“ఈ విషయం ఉదయ కి చెపప్చుచ్ కదా?”
“ఎలా చెపప్ను?, నా అంతట నేను వెళిళ్ రెండు నెలలు తిపప్లు పడితే ఈ వివరాలు తెలిసాయి… తీరా
తెలుసుకుని తిరిగి వచేచ్ లోపు మధుకర చనిపోయాడు, మధుకర ఉదయ కి చాలా మంచి మితుర్డు ఇదద్రూ కలిసే
చదువుకునాన్రు, ఒకేచోట పెరిగారు అందుకే రఘురాం కంటే మధుకర నే వాడు ఎకుక్వ ఇషట్పడే వాడు, వాడు
చనిపోయాక చాలా రోజులు మామూలు మనిషి కాలేదు. ఇపుప్డిపుప్డే కోలుకునాన్డు. అందుకే ఇంకా అడగలేదు”
"సరే సుమితర్ గారు, మీ దగగ్ర డబుబ్ తీసుకుని సాయం చేసిన కానిసేట్బుల నెంబర ఇంకా, రఘురాం
నెంబర ఇవవ్ండి.. నేను వివరాలు కనుకుక్ంటా" అనాన్డు తిర్లోక.
"సరే!!" అంటూ ఆవిడ వివరాలు తిర్లోక కి ఇచిచ్ంది.
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"మీరు ఇపుప్డే ఉదయ తో చెపప్కండి! నాకు ఒక 15 రోజులు టైమ ఇవవ్ండి, నేను ఇనెవ్సిట్గేట చేసి
చెబుతా!" అని చెపిప్ బయటకి నడిచాడు తిర్లోక.
***
సుమితర్ ఇంటికి దగగ్రోల్ ఉనన్ హోటల గీతా రీజనీస్ లో ఫుడ ఆరడ్ర చేసిన 15 నిమిషాలు తరావ్త,
"సర!! మీరు మధుకర ఇంటికి వెళేళ్ దారిలో సిసి కెమెరాలు చెక చేశారా?…"
"లేదు చేతన!! కూల్ ఏదైనా దొరుకుతుందని, ఒక అబదద్పు సిపాయిని ఆలోచనగా కదిలాచ్ అంతే"
"అనుకునాన్ను సర, కానీ మనం మన పని పకక్న పెటేట్సేత్ ఎలా... కృతి ఆ మను దగగ్ర ఉంది సర, మనం
ఇవనీన్ డీల చేసుకుంటూ పోతే ఎలా?" అనాన్డు చేతన.
"లేదు చేతన, ఇపుప్డు మనం ఆ కేస డీల చేయడం లేదు, దొరికిన వివరాలు కలెకట్ చేసి మన దగగ్ర
ఉంచుకుంటే తరావ్త ఆ కేస సంగతి చూడచుచ్, ఉదయ వరకు ఈ ఇనఫ్రేమ్షన వెళళ్కుండా ఆపాను అంతే" అనాన్డు
తిర్లోక.
"ఓహ!! అలా ఐతే ఓకే సార! కానీ, మనం ఇకక్డికి ఒకటి తెలుసుకోవడానికి వసేత్ ఇంకొకటి తెలిసింది,
మధుకర గురించి కదా మనకి తెలియాలి" అని చేతన అడుగుతుండగా ఆరడ్ర చేసిన ఫుడ తీసుకొచాచ్డు వెయిటర…
"నాకు ఆకలిగా లేదు, నువు తినేయ చేతన" అని చెపాప్డు తిర్లోక.
చేతన తిర్లోక సిథ్తిని అరథ్ం చేసుకుంటూ, "సర!! కొంచమైనా తినండి" అనాన్డు. వదద్నన్టుల్ సైగ చేశాడు
తిర్లోక.
వెయిటర సరవ్ చేసి వెళిళ్న ఐదు నిమిషాల తరావ్త తిర్లోక మాటాల్డుతూ,
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"ఇకక్డికి రావడం వలన మనకి రెండు విషయాలు తెలిసాయి చేతన!! ఒకటి ఈవిడకి మధుకర చావుకి
ఎటువంటి సంబంధం లేదు, పైగా ఈవిడకు ఆ కేస వివరాలు కూడా తెలియవు, బహుశా రఘురాం గురించి మధుకర
పటిట్ంచుకోకపోవడం వలన ఈవిడకి మధుకర కి మధయ్ మాటా మాటా పెరిగి ఉంటాయి... ఎంతైనా కనన్ బిడడ్ కదా!!"
"మరి రెండో విషయం సర!!" అడిగాడు చేతన,
"రెండవది మధుకర చనిపోక ముందు ఒక అమామ్యి ఏదో కేస గురించి మాటాల్డటానికి మధుకర ఇంటికి
వచిచ్ంది. మధుకర బిజీ! సుమితర్ గారితో కూడా మాటాల్డలేనంత బిజీ!!... అంత బిజీ అయేయ్ంత కేస గురించి
మాటాల్డటానికి ఓ అమామ్యి వచిచ్ంది!!!"
"అంటే, ఆ అమామ్యి ఏదైనా చేసి ఉండచాచ్!?"
"ఆ అమామ్యి చేసి ఉండచుచ్ లేదా ఆ అమామ్యికి అపుప్డు మధుకర లాంటి నిజాయితీగల పోలీసు
సాయం అవసరం అయుయ్ండచుచ్!!" అని చేతన కి చెపిప్... వెయిటర ని పిలిచి, "ఒక సాట్ర్ంగ కాఫీ పటుట్కురా బాబు!" అని
చెపాప్డు తిర్లోక.
చేతన నవావ్డు…
"ఏమైంది చేతన నవువ్తునాన్వ…"
"ఉదయం నుంచి మంచి నీళుళ్ కూడా ముటట్ని మా సర!! కాఫీ తాగుతూ ఆలోచించడానికి రెడీ
అయాయ్రంటే ఏదో తీగ దొరికినటుల్ంది..." అనాన్డు..
తిర్లోక చేతన ని చూసి సనన్గా నవావ్డు…
కాఫీ కవాతు చేసుకుంటూ వచిచ్ంది., కొదిద్ సేపటికి కపుప్ ఖాళీ అయియ్ంది.
తిర్లోక మళీళ్ మాటాల్డుతూ… "ఆ అమామ్యికి అపుప్డు మధుకర లాంటి నిజాయితీగల పోలీసు సాయం
అవసరం అయుయ్ండచుచ్.." అని మళీళ్ అనాన్డు.
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అభిజఞ్

"సర !! అంటే...?"
"అరథ్మయియ్ందా!!"
"యెస సర!! ఇపుప్డే బలబ్ వెలిగింది... బహుశా ఆ అమామ్యి మను అనా?!!…"
"అవును చేతన! అవును!! మధుకర దగగ్ర మనుకి కావలసిన ఇనఫ్రేమ్షన గానీ, లేదా ఇంకేదైనా వసుత్వు
లాంటివి ఉండి ఉండచుచ్, కాబటేట్ అతని చావు గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటూ ఉండచుచ్, అందుకే ఆ మను కి పోలీసు
సాయం అవసరం అయియ్ంది, అదీ మధుకర లాంటి సినిస్యర పోలీసు అవసరం.." అని చేతన కి చెపిప్ బిల తో పాటు
బిలల్ంత టిప ఇచిచ్ బయటకి కదిలి,
"దొరికిన తీగతో డొంక లాగుదాం పదా!!" అంటూ బైక సాట్రట్ చేశాడు తిర్లోక.
అలా బయలు దేరిన ఇదద్రూ మారగ్ మధయ్ంలో ఒక కొతత్ ఫోన, ఇంకా సిమ కారడ్ తీసుకుని తిర్లోక ఇంటికి
చేరుకునాన్రు.

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో...!)
Post your comments
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