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ఒక్కమాట
షాడో

సి.ఐ.బి.లో

సీకెట్

ఏజెంట్గా

చేర్కమ ందు,

ద ంగత్నాలు చేసూ త నేర్సుుడిగా జీవిత్ం గడుప్ుత్ునిప్ిటి కథలోో
ఇది ఒకటి.
ఇండియన్ సపిషల్ బ్రంచి త్నను అరెస్్ చేయట్నికి పపదే
ఎత్ు
ూ న

ప్రయతాిలు

పారర్ంభంచబో త్ుని

సమయంలో,

భ్ర్త్దేశానిి వదిల్ప జపాన్ దేశానికి పారిపో యాడత్ను.
అకుడ కుంగఫూ విదాాపీఠంలో చేరి విదాాభ్ాసం చేసూ ుని
త్ర్ుణంలో ఫుాజీశాన్ అనే కుంగఫూ వస్ాూదుతో త్గాదా ప్డతాడు.
త్త్ఫల్పత్ంగా జపాన్ దేశంలో కూడా నిలబడటం కష్ ం అవుత్ుంది.
త్నకు సంబంధించని అనవసర్మైన ప్నులోో వేళ్ళుపపట్ ,ి
దారినపో యిే కషా్లననిింటినీ కోరికోరి త్లమీదకి తెచుుకోవడం
బ్గా అలవాటు అత్నికి.
అందుకే చెైనాలో వుని ప్టోలా బౌదధ మత్ పీఠానికి వచిున
ఒకానొక ఆప్దను కడతేర్ుడం కోసం ఆవప్
ై ు ప్రయాణం చేశాడు.
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త్నకు

తానుగా

త్లకు

ఎత్ు
ూ కుని

ఆ

కారాానిి

దిగివజయంగా నర్వేరిున త్రావత్ ఒక ప్డవలో చెన
ై ాను వదిల్ప,
కొరియా వప్
ై ు బయలుదేరాడు. చింజు ప్ట్ ణ ప్రిసరాలోో బందిపో టు
ద ంగల

దాష్ి్కానికి

ఆదుకోవట్నికి

గ రెై

అలమటించిపో త్ుని

ప్రయత్ించి,

అకుడి

ఆ

ప్రజలను

పో లీసుల

ఆగెహానికి

గ ర్యినాడు.
షాడో కథలను మొదటినుండి చదువుత్ుని పాఠకులకు ఈ
విషయాలనీి తెలుసు. చదవని పాఠకుల స్ౌలభ్ాం కోసం ఈ
అంశాలను మ ందుగా వలో డిసతూ బ్గ ంటుందని అభపారయంతో ఈ
మాటలను వారయడం జరిగింది.
ద ంగగా జీవిసుూని రోజులోో గమాంలేని జీవితానిి గడిపాడు
షాడో .
గాల్ప ఎటు వీసతూ అటు ప్రకుకు త్రిగి, అడవులకు అడవుల్పి
కాలుుకు

త్నే

అనాాయాలను,

కారిుచుు

మాదిరి

అకెమాలను

త్న

దృష్ి్కి

ఎదుర్ుంటూ,

స్ాగిపో వడమే ధేాయంగా పపట్ ుకుని మనిష్ి అత్ను.
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వచిున

మ ందుకు

పారణంలో పారణమైన త్న సతిహిత్ుడు గంగారాంతో కల్పసి
అత్ను చింజు ప్ట్ ణం నుంచి ప్ర్ుగ పారర్ంభంచాడు.
ఎటు పో వాలో, ఎకుడికి పో వాలో తెల్పయదు. వనకనుండి
వచిుప్డుత్ుని
సమయంలో

కొరియన్

అత్ను

పో లీసుల్పి

చేయవలసిన

త్పిించుకోవటమే
ప్ని.

ఇకుడి

ఆ

నుండి

పారర్ంభ్మయిేా ఈ కథ మీకు నచుుత్ుందనే ఆశసుూనాిను.

- మధుబాబు
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మొదటి భాగం
"ఆకల్ప

వేస్ూ ో ంది

గ ర్ూ...

అడుగ లు

త్డబడిపో త్ునాియి" ఉనిటు్ండి ఎనౌన్్ చేశాడు గంగారామ్.
ఎనౌన్్ చేయటంతో ఆగలేదత్ను. చటుకుున నేలమీద చత్కిలబడి
మోకాళ్ు మీద త్ల ఆనించుకునాిడు.
ఎగసుకువసుూని

ఆయాస్ానిి

అణ చుకోట్నికి

ప్రయత్ిసత
ూ , చుటూ
్ చతశాడు షాడో . మరో రెండు మూడు మైళ్ళు
ప్రయాణం

చేయగల్పగితే

అంత్ం

అయిపో త్ుంది

వార్ు

అనుసరిసూ ుని మైదాన ప్రదేశం. దట్ మైన పొ దలతో, ఎత్ూ యిన
వృక్ాలతో కనుల ప్ండువుగా అగ పిస్ూ ో ంది మద
ై ానం ఆవల్ప ప్రకున
వుని అర్ణాం.
ప్టు్వదలని పపదేప్ులులాో అదేప్నిగా త్ర్ుమ కు వసుూని
కొరియన్ పో లీసుల్పి త్పిించుకోవాలంటే తామ

ఆ అడవిలోకి

ఎంటర్యి తీరాల్ప.
ఆకల్ప ఆయాస్ాలకు భ్యప్డి అకుడే ఆగిపో తే నిట్
నిలువుగా మ నిగిపో తాయి కొంప్లు. కొరియన్ పో లీసులకు
ప్టు్బడటం అంటూ జరిగితే జీవితాంత్ం జెళ్
ై ో లో మగిిపో వాల్ప్ందే.

7

“నీతో కల్పసి ప్రయాణం చేయడం అంటే త్ండి త్ప్ిలకు
నీళ్ళు వదులుకోవడమే అని తెల్పసి కూడా నీ వంట ఎందుకు వసత
ూ
వుంట్నో నాకు అర్ుం కావడం లేదు. ప్ూర్వజనమలో ఏదో పపదే
పాప్ం

చేసికొని

వుంట్ను.

అందుకే

ఇలా

అవసు లు

ప్డుత్ునాిను” కచు నిండిన కంఠంతో అంటూ మల్పో గా లేచి
మ ందుకు అడుగ లు వేశాడు గంగారాం. ఆ మాటలకు కూడా
సమాధానం ఇవవలేదు షాడో .
ఎగ డు దిగ ళ్ళు, ఎత్ు
ూ ప్లాోలతో నిండివుని ఆ మద
ై ాన
ప్రదేశంలో
గెహించార్ు

త్మ

వహికిల్్

కాబో లు.

వేగంగా

కాల్పనడకనే

మ ందుకు
మ ందుకు

స్ాగలేవని
ప్రిగెత్ూ ుకు

వసుూనాిర్ు కొరియన్ పో లీసులు.
శకిూవంత్మైన బన
ై ాకుాలర్స్ దావరా ఆవల్ప ప్రకున వుని
అడవిని గమనించి పపదే కంఠంతో అందరినీ హెచురించాడు వారితో
వచిున ఒక అధికారి.
“దట్ మన
ై

ఆ

అడవిలోకి

అడుగ పపట్ ిన

త్రావత్

ఆ

రాసపుల్్ని మనం బంధించలేమ . మద
ై ానంలో వుండగానే వారిని
అడుాకోవాల్ప... ప్రిగెత్ూండి అందర్ూ... వేగంగా ప్ర్ుగ తీయండి...”
అని అంటూ వారిని రెచుగ్ట్్డు.
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ప్టు్బడాలని కోరిక లేకపో వడం వలో , శరీర్ంలో వుని
శకిూనంతా పాదాలోోకి ర్పిించుకుంటూ ప్ర్ుగ లు తీశాడు షాడో .
అర్గంట త్ర్ువాత్ అర్ణాప్ు అంచును సమీపించి ఒకు క్షణం
ఆగాడు.
అటవీ ప్రదేశాలోో మాత్రమే లభంచే అర్ుదయిన ప్ుట్ తేనను
సతకరించటం కోసం పొ ర దుేటనగా వళ్ళున గాెమీణ లు కొందర్ు, పొ దల
మధ్ాలో నుంచి ఈవల్పకి రావట్నిి గంగారాం గమనించాడు.
వచ్చురాని కొరియన్ భ్షలో వారిని కుశల ప్రశిలు వేసి,
కడుప్ు నింప్ుకోవట్నికి ప్నికివచేు ప్దారాులు ఏమయినా వారి
దగిిర్ వునాియిేమో ఎంకవయిరీ చేశాడు గంగారాం.
“పో లీసులకు మస్ాు కొటి్ ఈ మద
ై ానంలోకి పారిపో యి
వచిున బందిపో టు ద ంగల కోసం మేమ

కూడా ప్రయత్ిం

చేసూ ునాిమ .
వేగంగా

ప్రిగెత్ూడంలో

మా

ఆహార్ప్ు

సంచ్చ

ఎకుడో

జారిపో యింది. ఆకల్ప దెబబకు కళ్ళు బైర్ో ు కమేమసుూనాియి”
అంటూ

త్న

గోడును

వినయం

వినిపించుకునాిడు.
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నిండిన

కంఠంతో

వారికి

మైదానం మధ్ా భ్గంలోకి వచిువుని పో లీసుల వంకా
అత్ని వంకా మారిు మారిు చతసత
ూ , చినిగా నవేవశాడు ఒక
గాెమీణ డు.
“ఎందుకు అలా నవువత్ునాివ్? నా మాటలు నీకు నవువ
తెపిిసుూనాియా?” కనుబొ మలు మ డివేసి చతసత
ూ
కౄర్ంగా
అడగబో యిన గంగారాం భ్ జం మీద వంటనే చేయి వేసి బలంగా
అదిమాడు షాడో .
“తామ

చేయవలసిన ప్నులోో ప్రాయివార్ు చేత్ులు

పపడితే చతసి వూర్ుకునేంత్టి గ్ప్ివాళ్ళు కార్ు మా పో లీసులు.
తామ చేసూ ుని ప్నుల్పి మధ్ాలోనే వదిలేసి, సహాయం
చేయవచిున వారిని సత్షన్కి తీసుకుపో తార్ు” అంటూ త్న
భ్ జానికి వేరలాడుత్ుని ఒక తాబేటికాయ వంటి వాటర్సబేగను
గంగారాం చేత్కి అందించాడు గాెమీణ డు.
దుసుూలోో నుంచి ఎండిపో యిన రెండు ర్టె్ల్పి తీసి అత్ని
చేత్లో పపట్ ్డు.
“పో లీసులు

ప్రిగత్
ె ూ ుకు

వస్ోూ ంది

మనల్పి

ప్టు్కోవట్నికేనని వీళ్ుకి తెల్పసిపో యిందా?” ఎండు ర్టె్నొకదానిి
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షాడో చేత్కి ఇచిు, రెండో ర్టె్ను ఆదరా బ్దరాగా నమ లుత్ూ,
లోగ్ంత్ుకతో షాడో ని అడిగాడు గంగారాం.
అప్ుిడు కూడా పపదవి విప్ిలేదు షాడో . మైదానంలో
వుని పో లీసుల్పి ఓర్కంట గమనించుకుంటూ, త్నకు ఇవవబడిన
ర్టె్ను నమిల్ప మిరంగేశాడు. తాబేటికాయవంటి వాటర్సబేగలోని
మంచినీటితో గ్ంత్ును త్డుప్ుకుంటూ, గాెమీణ లకు అభవాదం
చేశాడు.
“చెైనా సమ దరం మీదుగా మా దేశం వచిున ఇదే ర్ు
విదేశీయ ల

మూలకంగా

మమమల్పి

పీడంి చుకు

త్ంటుని

బందిపో టు
ో అందర్ూ హత్మారిపో యినటు
ో మాకు తెల్పసింది. ఆ
విదేశీయ లు మీర్ు కాదుగదా!” అత్ని మ ఖంలోకే ప్టి్ప్టి్
చతసత
ూ ఫారంకగా అడిగాడు ర్టె్ల్పి దానం చేసిన వాకిూ.
ఆ మాటలకు ఎటువంటి సమాధానం ఇసతూ బ్గ ంటుందో నని
షాడో ఆలోచించటం మొదలుపపట్కమ ందే, అత్ని భ్ జం మీద
చేయి వేసి అడవి వేప్ు మృదువుగా నట్్డు మరో గాెమీణ డు.
“మీర్ు ఎవర్యినదీ మాకు చెప్ివలసిన అవసర్ం లేదు.
మా ర్క్షకభ్టులు ఇకుడికి వచిు మీ అంత్ు చతడకమ ందే
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పారిపో వడం మంచిది... వళ్ళుపో ండి” ఆత్ురత్ నిండిన కంఠంతో
హెచురించాడు.
నాలుగే
వార్ందరికీ

నాలుగ

మరోస్ారి

గ టకలోో

వాటర్సబేగని

వినయప్ూర్వకంగా

ఖాళీచేస,ి

వందనం

చేశాడు

గంగారాం.
అడుగ

మ ందుకు

వేయబో త్ుండగా, అప్ుిడే

ఏదో

విషయం జఞ పికి వచిునటు
ో అత్ని చేత్ని ప్టు్కొని ఆపాడు మరో
గాెమీణ డు.
“అడుగ

పపట్డానికి వీలుకానంత్ దట్ ంగా వుండే ఈ

అర్ణాంలో పో లీసులకు అగ పించకుండా మాయం అయిపో వటం
ఏమంత్

కష్ మన
ై

ప్నికాదు.

కాని

ఒక

విషయం

మీకు

మ ందుగానే చెప్ిటం మంచిదని నా బ దిధకి తోస్ోూ ంది” అంటూ
మిగిల్పన వారివేప్ు చతశాడు.
అత్ను

చెప్ిదలుచుకుని

విషయం

ఏదో

చాలా

మ ఖామన
ై దే ననిటు
ో వంటనే త్లలు ఊపార్ు వార్ందర్ూ.
“అర్ణాం మీదనే ఆధార్ప్డి, బయటి ప్రప్ంచంతో సంబంధ్ం
లేకుండా బరత్కే అడవి గాెమాలు అనేకం వునాియి ఇకుడ...
ఇప్ుిడు మీర్ు మాతో ప్రవరిూంచినటు
ో సకెమంగా సజావుగా
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మరాాదగా ప్రవరిూసతూ మీకు ఆ గాెమ ప్రజల వలో ఎటువంటి
ఇబబందులు ఎదుర్ుగావు.
అదేప్నిగా ప్రయాణం చేయటం వలో

కల్పగిన అలసట

మూలకంగా మాటలు త్ూల్పతే మాత్రం బహుప్రమాదం. వాడిగా
వుండే బరిశెలతో మీ పారణానిి బల్పప్ుచుుకుంట్ర్ు” గంగారాం
మ ఖంలోకి సతటిగా చతసత
ూ వలో డించాడు ఆ వాకిూ.
మాట

త్ూలే

గ ణం

త్నకు

వునిటు
ో గా

అత్ను

సతచించట్నిి గమనించి కనులు ఎర్ెచేయబో యాడు గంగారాం.
అంత్లోనే షాడో

త్న పాదం మీద బూటుకాల్పతో బలంగా

అదిమస
ే రికి త్నను తాను కంటోరల్ చేసుకొనాిడు.
“అడవి గాెమాలను దాటిన త్ర్ువాత్ మీకు కనిపిసూ ుంది
సమ దరం. ఎత్ూ యిన గ ట్ లతో, నిలువుగా నిలబడి కనిపించే
ప్ర్వతాలతో, ప్చుటి వృక్ాలతో చతడమ చుటగా వుండే ఆ
ప్రదేశంలో మీకు ఒక ష్ింటో ఆలయం కూడా అగ పిసూ ుంది”
మైదానం

మధ్ాలో

వుని

పో లీసుల్పి

గమనించుకుంటూ

త్వర్త్వర్గా చెపాిడు ఆ గాెమీణ డు.
“దెైవం మీద మీకు భ్కిూ ప్రప్త్ు
ూ లు వుంటే, ఆ ఆలయంలోకి
వళ్ళు ష్ింటోకి నమసురించుకోండి. మీ కషా్లను తొలగించమని
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End of Preview.
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http://kinige.com/kbook.php?id=1448
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