డాక్ట ర్ జీభో

భత్రి దక ొండు గొంటల సభమొం.
శయయే గొంగ వచ్చి, యొంగూన్ నగయొంలోని 'ఇలాయ' ఏభి మాలో
ఆగిొం థి క్ టాకసస . యె నఽక్ ల఼ టులోనఽొంచ్చ ఇదద యు వయక్తు లత క్రొం థి క్
థి గయు.
ఆయు
సభి బై న

అడుగుల
జోడీ

ఆజానఽఫాహృడా

ఆమువత్ర.

ఎనినసయుు

మువక్తడు.

అతనిక్

చాల ధా,

భభోసభి

చాడాలనినొం చే టొంత ఆక్యష ణీ మొంగ వుధానయు యభి దద యూ.
ఎవభో యొంగూన్ భజక్తటుొంఫాలక్త చొంథి న యభై ఉొంటాయు. ఈ
ఠీ లృ , ఈదయొం సభానఽయలక్త భవు. ఆమువక్తడు అొంథిొం చ్చన క్భ న్సస
ధోటునఽతీసఽక్తని టాకసస ని యె న క్తిత్రుతఅ అనఽక్తధానడు టాకసస
డి బ వర్.
వొందగజాల దాయొం యె లుిన తయయత, టాకసస సడన్ ఫరి క్తణో ఆన
యె న క్తిత్రభి గి చారడు.

అక్ిడే వుధానయు యభి దద యూ. ల గి భ ట్ యె లి గి చఽక్తొంటూ, చఽటూ
ట
చాసఽు ధానడు ఆమువక్తడు.
అతనిన చాసఽుొంటే - ధె ల భోజుల క్ర తొం, 'ఫే ఫ న్' ఏభి మాలో
అలు క్లోు లానిన సిఱటొం చ్చన చ్చయుతులి ఫె థి లిొంథి , టాకసస డి బ వర్
క్ళ్ిభుొందఽ.
అయూన్ అయణాయలనఽొంచ్చ వచ్చిొంథా చ్చయుతులి. ొంజాయే టుక్త
థి భొంథి చొున డగొటటట పో బొంథి .
సభి గా 

అథి న డి చ్చ నటేు

మువక్తడు.

అతని

ఠీ లృ గ

చాులత

అడుగులత

థాని

యే సు ఽ ధానడా

చాులత

భాథి భి గధే

వుధానబ-గొంయయొంగ.
అత్ర
క్థి లిొంచాడు

ి మ తనొంఱద
టాకసస డి బ వర్.

చాులత
ఆలౄది

భయలతిక ని

క్ిధే వునన

చ్చనన

టాకసస ని
హో టల్

భుొందఽ ఆన క్రొం థి క్ థి గడు- క఼ ణాగి పో థాభనన వుథేద శయొంణో.
లోలక్తపో బ,'క఼ కయలి'
అతనిధోటట లోధే

ఆగి పో బొంథి .

అనఫో మాడు.

భి యలవర్

మోతలత,

అతని

భాట

చే త్ర ఫాొంఫుల

నరి లతళ్ళి చ వులత చ్చలతు లత డే ట టు
ు లృనినొం చటొం పి యొంమొంచాబ.

యటట ని అనఽసభిొం చ్చ క్ బమొంక్య శఫద ొం లృనవచ్చిొంథి . బూక్ొంొం
వచ్చినటు
ు క్ొంనొం చ్చొంథి ఇలాయ ఏభి మా అొంణా-క్ిక్షణొం పటు.
బమాొంథో ళ్నలణో, ఇళ్ిలోనఽొంచ్చ ఫమటట క్ యుగ తత
ు క చాియు
ఇలాయ ఏభి మా నియసఽలొందయూ. ఆశఫాద లత లృనవసఽు నన థి శ క్త
గుొంులత గుొంులతగ యుగులత తీమటొం లదలతనె టట ా యు.
క఼ భాట భభి చ్చ పో మాడు టాకసస డి బ వర్. గఫగఫా ఫమటట క్
వచ్చి టాకసస ఎకిడు.
ఎవభో పో లీసఽలక్త ఫో న్ చే సు ఽ ననటు
ు ధానయు- పో లీస్ యన్స
వసఽు ననటు
ు దాయొంనఽొంచ్చ లెై య న్ మోతలత లృనఫడుతతధానబ.
“డాక్ట ర్  భజుథదద న్ ఫొంగు ఱద ఎవభో దఽొండగులత థాడి చే రయు.
ఫాొంఫులత లృల భి ఫొంగు భుొందఽ పాగనిన ధాశనొం చే రయు” ి భాద
ి థే రనిన

చాల

వసఽు నన

ఇలాయ

పౌయులత

తభలో

ణాభు

గుసగుసలత చ ుక్తొంటుధానయు.
టాకసస ని ఫె లిు గ భుొందఽక్త ూనిసా
ు
ఆభాటలత లృధానడు
టాకసస డి బ వర్. డాక్ట ర్  భజుథదద న్ భొంచ్చ హసు యల వునన యెై దఽయడు.
యొంగూన్ నగయొంలో ఆమనక్తనన నర యు ి త్ర షట లత భభై డాక్ట యుక్ూలేవు.

అటువొంటట

భనిఱ ఱ ద,

చీభక్త

క్ూడా

అకయొం

చే మ నటువొంటట ఆజొంటట లమన్ ఱద - క్క్ష క్టాట లిసన అవసయొం ఎవభి క్
వుొంటుొంథి ?
ధాలతగు

పో లీస్

యనఽ
ు ,

భొండు

నెై భిొం జనఽ
ు

శయయే గొంణో

వచ్చిడాా బ. లాటీ లత ధభిొం చ్చ యను లోనఽొంచ్చ క్ొం థి క్ థి గుతతనన
పో లీసఽలనఽచాల ఇలాయ పౌయులత చ లాు చ దఽభై పో మాయు.
టాకసస ని క్ సొందఽలోక్ పో నిచ్చి, అక్ిడి నఽొంచ్చ భభో లౄది లోక్
భయలిొంచాడు టాకసస డి బ వర్.
అతని

హిదమొంలో

ఆలోచనలత

అసు వయసు ొంగ

అలతభుక్తొంటుధానబ. ణానఽ వథి లి వచ్చిన మువతీమువక్తలక్త ,
ఆగొందయగోమానిక్ ఏఫెై ధా సొంఫొంధ భుననథా?
చ్చయుతులిలాొంటట యడే ఆమువక్తడు. అొందఽలో సొంథే హొం ఏఱ
లేదఽ. కని డాక్ట ర్  భజుథదద న్ ఱద క్క్షక్టటట అణాయచాభలత సలినర
న్సచగుణొం అతనిలో వుననటు
ు అతనిలో క్నినొం చటొంలేదఽ.
తన

థాభి క్

అడుా వచ్చిన

భిగలధే

భటుట ఫె డుతతొంథి

చ్చయుతులి. థాని గొంయయ భనసు తవొం భభై అడలృ జొంతతవుక్ూలేదఽ.

ఏమో!!

డాక్ట ర్

 భజుథదద న్

ఆమువక్తడి

థాభి క్

అడుా యె మాిడే మో !!!
అయథొం లేని ఆలోచనలణో సతభతభ్తఅ మదాలాొంగ టాకసస ని
నడుుతతనన

టాకసస

డి బ వర్

వుననటు
ు ొండి

వులిక్ి డి , సడన్

ఫరి క్తణో టాకసస ని ఆుచే రడు.
ఎదఽయుగ

భోడుా ఱద

థి భొంథి

దిఢకములత

నిలఫడి

వుధానయు. యయొందభి దగిా భ, మోటార్ లెై క్ ల్ చ నఽ
ు , బనఽచఽవవలత,
సో డాఫాటట ల్స వుధానబ.
“భై య్ ...

టాకసస

ఆభ” ఉయుభులాొంటట

గొొంతతక్ణో

అభి చ్చ

భుొందఽక్త వచాిడొ క్ దిఢకముడు.
టాకసస డి బ వర్ శభీ యొం చ భటలణో నిొండి పో బొంథి .
గొొంతత తడి ఆ భి పో బొంథి . వణుక్తతతనన చే తతలణో ఇొంజన్ ఆఫ్
చే ల , తలతు ణ యుచఽక ని క్రొం థి క్ థి గడు.
“ఏభ... ఇొంథాక్ నఽవువ తీసఽక్తవచ్చిన ఫథామష్ ఎక్ిడభ?
అసలత

ఎక్ిడి నఽొంచ్చ

తీసఽక్తవచాివ్?”

చే త్ర లో

వునన

బనఽచఽవవనఽ

అతని

బుజొంఱద

ఆనిసా
ు

అడి గడా

దిఢకముడు.
టాకసస డి బ వర్ గొొంతత ూడుిక్తపో బొంథి . భాట నె గ లేు దఽ
ఎొంత ి మ త్రనొంచ్చధా.
“ఏభ భాటాు డవ్?” ఉభి భాడు ఆదిఢకముడు.
టాకసస డి బ వర్ ఫె ద డు నిచే మ టొం భాధే లొం థి .
కళ్ళి చే తతలణో సజావుగ ఇలతు చే యుక్తొంటానధే ఆశ అతనిలో
అొంతభిొం చ్చొంథి .
పట్ భని శఫద ొం చే సు ా అతని ఎడభ బుజొంఱద డిొం థొ క్
ఇనఽచఽవవ. ఎడభబుజొం లృభి గి పో బనొంత ఫాధ క్లిగిొం థి . క వువన
అభి చ్చ యె న క్ి గొంణాడు.
“చ భ...

ఏడి

ఆ

ఫథామష్?

ఎక్ిడ

వుధానడు?”

గయగయభధానబ భభో భొండు క్ొంఠలత.
భభో భొండు ఇనఽచఽవవలత, లెై క్ ల్ చై ను ఽ గలిలోక్ లేచాబ.
“ధాక్త ణ లిమదఽ... ధాకైొం ణ లిమదఽ... ననఽన క టట క్ొండి . .. ఱ
కళ్ళి

టుట క ొంటానఽ...”

అత్రి మ తనొంఱద

ధాలతక్నఽ

సవదద న యచఽక ని అభి చాడు టాకసస డి బ వర్. ఫాధణో, బమొంణో
అతనిగొొంతత గదా దఫెైొం థి . క్ళ్ియెొం ట న్సళ్ళ
ు త్రభి గబ.
“ఫాసట ర్ా ....

ణ లిమదొంటే

సభి పో తతొందనఽక్తధానయ?

యడు

ఎక్ిడవుధానడో చ క్పో ణే న్స పి ణాలత న్సలృకవు...” ఐయన్ భడ్ ణో
టాకసస డి బ వర్ తలఱద క డుతఅ అధానడొ క్ దిఢకముడు.
తలగి లి యె చిటట యక్ు ొం టాకసస డి బ వర్ భుక్తిఱథి క్ జాభిొం థి .
అతని క్ళ్ిభుొందఽ ఫె యుులత, నక్షణాి లత క్నినొం చసగబ.
యటట ణోపటు ఫే ఫ న్ ఏభి మాలో అతనఽ చాల న చ్చయుతులి
క్ూడా క్నినొం చ్చొంథి . థానిణోపటు చ్చయుతులిలా నడి చే ఆమువక్తడు
క్ూడా క్నినొం చాడు.
అి మ తనొంగ
ఆమువక్తణనన

అభి చాడతనఽ.

వుథేద శించొంచ్చ

ాసర్...

తనక్త
ననఽన

ణ లిమక్తొండాధే
చొంనర సు ఽ ధానయు

యక్ిొం చొండి . ..యక్ిొం చొండి ! ” అొంటూ.
అభి చాడు గని, ఆముక్తడు అక్ిడి క్ ఎలా వసు డు అనన
ఆలోచన అతనిక్ క్లగలేదఽ. అతధే ఫెై ధా థే వుడా? చాసా
ు చాసా
ు
మభక్ొం క్యులలాొంటట ఆగూొండాల ఱద క్లఫడటానిక్ అతధే ఫెై ధా
న చ్చియడా?

అసలత

తనక్త

సహమొం

చే మాలిసన

అవసయొం

అతనిక్

ఏభుొంథి ? పి ణాలఱద తీన టాకసస డి బ వర్ ని న చ్చియణనన చే లొం థి .
“సర్... యక్ిొం చొండి సర్.. సర్ యక్ిొం చొండి . ..” అని అయుసా
ు
ధే ల ఱద థొ యు సగడు.
“ఎవడుభ ఆసయు? ఏడి భ? యభమనభ చాథాదొం?” అొంటూ
ఇనచఽవవనఽ ఎత్రు ఫలొంగ టాకసస డి బ వర్ తలఱద మోథాడు క్
దిఢకముడు.
ఆథ ఫబణో టాకసస డి బ వర్ తల భొండుగ లృచ్చిపో యలి... అతని
పి ణాలత ఆక్షణొంలోధే అనొంత యమువులోు క్లిల పో యలి.....కని.
అతని తలఱద డలేదఽ ఆఇనఽచఽవవ.
అథి

క్ొం థి క్

యలక్భుొంథే

గలిలోనఽొంచ్చ

ి తయక్షఫెై న టు
ు ,

అడుా డిొం థి - క్ ఫలఫెై న చ బయ.
ఇనఽచఽవవనఽ

టుట క నివునన

దిఢకముణనన

ఎత్రు

ఇవతలక్తలృల భై లొం థి .
“సర్....సర్...” అని అయుసఽు నన టాకసస డి బ వర్ బుజొంఱద
భభొక్ చ బయ డిొం థి .

అథి

తన

గొొంతత

న స క్టానికై

వచ్చిొందనన

బమొంణో

బగుసఽక్తపో మాడతనఽ.
“న్సకైొం బమొంలేదఽ... లేచ్చ క్తభీి లో క్ూభోి...” చ్చయుగొంటలత
మోగి న టు
ు లృనినొం చ్చొంథి క్ క్ొంఠొం.
తన చ వులనఽ తధే నభమలేక్, క్ళ్ళి ణ భి చ్చ చారడు టాకసస
డి బ వర్.
అతని

క్ిధే

మోక్భిొం చ్చ

వుొంథి

క్

థే వ క్నయ

– కదఽ

థే వ క్నయలాొంటట క్ మువత్ర... చ్చయుతులిలాొంటట ఆముక్తడి క్ జోడీ . ..
అి మ తనొంగ తలత్రన క్ిక్త చారడు టాకసస డి బ వర్.
భోడుా ఱద థాయుణఫెై న పో భటొం క నసగుతతననథి .
క్ లెై క్ ల్ చై న్ ని వశయచఽక ని, ఆథి భొంథి గూొండాలనఽ టటట
టటట , ొంఫభై గ క డుతతధానడు ఆ మువక్తడు. ఫాొంఫులత నర లి నటు
ు
గులతతతధానబ సో డాఫాటట ల్స గజు నెొం క్తలత క్ొంథి భీ గ లత ఎగి భి న టు
ు
ధాలతగు క్ిలక్త లృయజిభమఫడుతతధానబ.
“లేచ్చ టాకసస లో క్ూభోి... ఇక్ిడి నఽొంచ్చ యె లుిపో థాొం...” అొంటూ
సమొంటటట టాకసస డి బ వర్ ని లేన నిలఫె టట ొం థి ఆమువత్ర.

క్ితజఞ తణో టాకసస డి బ వర్ క్ళ్ళి జలపణాల ై ధాబ.
“అభామ!

ఆదలో

వుననుడు

సహమొంకోభి ణే ,

వచ్చి

అడుా డణాడు బగవొంతతడు. ఆభాటలృని నయేవ యణణ భామ. యె క్ి భిొం చ్చ
ళే ళ్ నచే లర యణనన . కని బుడు అయథొం అబొంథి తలీు ... ఆభాటలో
ఎొంత నిజొం వుొంథో ఫాగ అయథొం అబొంథి . ” అొంటూ

ఆమువత్ర

చే తతలత టుట క ని చ్చనన న లు ా డి లా లృలనొం చాడు.
నవువతఅ,

భిదఽవుగ

చే తతలత

లృడి నొం చఽక ని,

అతనిన

యె నఽక్ల఼ టులో క్ూభోినె టట ొం థి ఆమువత్ర. ల఼ట భిొం గ్ భుొందఽ క్ూయుిని
ఇొంజన్ ని ఆన్ చే లొం థి .
భోడుా ఱద- మువక్తడి థ ఫబక్త నలతగుయు గూొండాలత భటటట
త్రధానయు- భభో ఇదద యు పభి పో తతధానయు.
గై ర్ భాభిి టాకసస ని యే గొంగ భుొందఽక్త పో నిచ్చిొంథి ఆమువత్ర.
భోడుా ఱథి గూొండాలత చ లాు చ దఽభై పో మాయు. ఆమువక్తడు యఫబర్
ఫొంత్రలా ఎగి భి ఫాయ్ ధె ట్ ఱద క్ూయుిధానడు.
టాకసస భభిొం త యే గొంణో భుొందఽక్త దాక్ొం థి .

“బొందా... అతనిక్ థ ఫబలత ఫలొంగ తగి లామా?” లృొండో ఱథి క్
వొంగి ఆమువత్రని అడి గడు ఆమువక్తడు.
“మస్ భజూ... ఏథై ధా హల టల్ క్ తీసఽక్తపో వటొం చాలా
భొంచ్చొంథి . ” అొంటుననథి ఆమువత్ర.
“బొందఽ!! భజు!!! నర యు లో క్ూడా భచఠీ లృ వుటటట డుతతననథి
ఎవయు

లౄళ్ళి?

భనఽషతయలా?

లేక్

థే వ తలా?”

అనఽక్తొంటూ

సిహతన ల఼ టుఱద వభి గి పో మాడు టాకసస డి బ వర్.
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“గ ట్ అవుటాఫ్ యొంగూన్ ! ధెనొండు గొంటలోు ల యొంగూన్
సభి హ దఽద లత

థాటక్పో ణే

ఱ

బదద భి

శయలత

ఇభవడీ న థి లో

ణే ల ణాబ.!”
ఖభీ ద బన ఆర్ట

నర  ర్ ఱద అొందొంగ

యి మఫడి వుొంథి

ఆఫె లరస జి.
“భజూ! లౄళ్ి ళె చిభి క్ నఽ నె డ చ లృననె డి ణే , నిజొంగధే భనలిన
ఇభవడీ నథి లోభుొంచ్చ చొంుణాయొంటాయ?” ఆ ఫె లరస జిని అటూ
బటూ త్రన చాసా
ు అడి గిొం థి బొందఽ.

ధాభా పొ గలణో గథి నొంణా ధాభ భమొం చే సు ా సో ఫలో
క్ూయుినివుధానడు షడో .
ఆలోచనలణో

అతని

క్నఽఫొ భమలత

భుడి  డుతతధానబ.

అతని అొంతయొంగొం అొంతక్తభుొందఽ భొండు భోజులనఽొంచీ ఎదఽభౌతతనన
సొంఘటనలనఽ ధె భ యు యే సఽక ొంటుననథి .
భొండుభోజుల

క్ర తొం

బొందఽనఽ

తీసఽక ని

ళె డ్

కవయట ర్స

క్

యభమనభని క్ఫుయు ొంనొం చాయు క్తలక్భిణ .
“భజూ!

ఇథి

ఇొంటర్

పో ల్

క్

సొంఫొందిొం చ్చన

వయవహయొం.

అొందఽవలు క ొంచొం జాగర తు గ వయవహభిొం చవలల న వయవహయొం.
జాగర తు గ వయవహభిొం చవలల న వయవహయఫెై ణే ధాయెొం ట బొందఽ
థే ని కస ? వొంటభి గధే పో ణానఽ.” అధానడు షడో .
ఆభాట అనగధే బొందఽ వదనొం ఎయుుయొంగుక్త త్రయగటొం
గభనిసా
ు ధే వుధానడు.
“బొందఽ యెొం టవుొంటే న్స భుక్తిక్త ణాడు యే ల న టు
ు అవుతతొంథి .
ళ్ళి దగిా య నె టట ు క ని నిచే సు  వ్!” నిభొమహభాటొంగ చ నర ల ల గర్
యె లి గిొం చఽ కోవటొంలో భునిగి పో మాయు క్తలక్భిణ .

బొందఽ భుఖొం లృక్లొం చ్చొంథి . ల఼ భి మ స్ గ టే ఫుల్ ఱద ెై లత
అొందఽక ధానడు షడో .
ఇొంటర్ పో ల్ ొంనొం చ్చన ెై లత అథి .
డాక్ట ర్ జీభో అధే రసు ర యే తు థి సొంవతసభలత క్షట డి భి రోధన
చే ల కనసర్ యయది భక్తొండా నిభోదిొం చే భొందఽనఽ క్నినె టట ా డట.
అథివ తీమఫెై న
ల ొంగక్తొండా

భి రోధన

తనొంచఽక ని

అథి .

ి ొంచొంలో

త్రయుగుతతననథి

ఏ

కనసర్

రసు ర జుఞ నికస
భకల .

ఆ

యయది భధే క్ూడదఽ. వచ్చిొందొంటే భయణఫే అొందఽక్త నియయణోపమొం.
డాక్ట ర్ జీభో భి రోధనలత గౌయలృొంచ్చ, అతనిన సధామనిథాద భని
ఎదఽయుచాసఽు నన ి ొంచొం - ఇుడు అతనినర యు లృనఫడి ణే చాలత
బమాొంథో ళ్నలణో క్ొంనొం చ్చపో తతొంథి .
తన

భి రోధనలనఽ

భానయలుక్

భొంచ్చచే మ టొం

కోసొం

లృనియోగిొం చక్పో గ లృధాశధానిక్ వుయోగిొం చదలచఽక ధానడు డాక్ట ర్
జీభో.
క్ లు ర్స గొంగ్ బసు ననన డఫుబక్త ఆశడి , తన భి రోధనలనఽ
ణాయుభాయుచే ల , కనసర్ క్ొంటె బమొంక్యఫెై న జఫుబనఽ సిఱటొం చే
ి మ ణానలత చే సు ఽ ధానడు.

యొంగూన్ నగయ సఱపలోు ఎక్ిడో అతనిక్ క్ లాఫభై ట భీ క్టటట
బచ్చిొంథి క్ లు ర్స గొంగ్. అతనిక్ కయలిసన సదఽపమాలత ననినటట న్స
సభక్ూభిిొంథి .
డాక్ట ర్

జీభో

అఫె భి కలో

యెై దయరసుా నిన

అబయలొం చాడు.

ఆసభమొంలో అతనిక్ డాక్ట ర్  భజుథదద న్ అనఫడే వయక్ు ణో భి చ మొం
అబొంథి .

 భజుథదద న్

ి సు ఽ తొం

యొంగూన్

టట ణొంలోని

ఇలాయ

ఏభి మాలో నివల సు ఽ ధానడు. తలవని తలొంుగ అతనఽ డాక్ట ర్ జీభోని
చారడు క్సభి . ఇదద యూ తభ పత లరన హనిన ుయసిభిొం చఽక ని
చాలాలర ు భాటాు డుక్తధానయట.
బమొంక్య

భి రోధనల

ఆభాటలోు డాక్ట ర్

లృషమొం

 భజుథదద న్

జీభో చే సు ఽ నన
క్

సవలొంగ

అవగతఫెైొం థి . యెొం టధే అతనఽ ఇొంటర్ పో ల్ క్ ణ లిమచే రడు.
ఎొంణోభొంథి
క్లతసఽక ని,

డాక్ట ర్

ఏజొంటు
ు ,

డి టె కట్ వ్

లత

డాక్ట ర్

జీభోని

గుభిొం చ్చ

లృవయొంగ

న భజుథదద న్

ని

ణ లతసఽకోయలని

ి మ త్రనొంచాయు.  భజుథదద న్ ఇొంటర్ పో ల్ క్ క్ఫుయుొంన న ధాటట నఽొంచీ
అతనిక్

ఫమటట

ి ొంచొంణో

సొంఫొంధ

ఫాొంధయయలత

క్ట్

అబపో మాబ. ఆమనఽన క్లతసఽకోయలని ి మ త్రనొంచ్చన ఏజొంట్స
ఎవయూ పి ణాలణో ళె డ్ కవయట ర్స క్ త్రభి గి భలేదఽ.

భభిొం త
బాసభి

టుట దలగ,

డాక్ట ర్

భభి క ొంతభొంథి

 భజుథదద న్

పి ణాలకై

ఏజొంటు నఽ

మోసొం

ొంన లరు

వసఽుొంథే మో నని

బమడిొం థి ఇొంటర్ పో ల్. ధే యుగ కభయనిన సదిొం చగల యభి ని
ొంపలని నియణ బొంచఽక్తననథి .
“ఇొంటర్ పో ల్ ఏజొంటు లిసఽట లో నఽవువ భొండవయడి లృ భజూ!
లదటట ఏజొంటు భూడు భోజుల క్ర తొం యొంగూన్ క్ిధే వునన ఇభవడీ
నథి లో ణే లతతఅ క్నినొం చాడు. ఇుడు న్సవొంతత వచ్చిొంథి . డాక్ట ర్
 భజుథదద న్ ని క్లతసఽక ని, డాక్ట ర్ జీభో వయవహయొం ఏరటో ఫాగ
ణ లతసఽకో. ఆలేఫభై ట భీ ఎక్ిడ వుొంథో ణ లతసఽక ని థానిన ధాశనొం
చ బయ...”
“భభి డాక్ట ర్ జీభోని ఏొం చ మాయలి?” అొంటూ క్తలక్భిణ గభి
భాటలక్త అడుా వచ్చిొంథి బొందఽ.
“అథి ఱభై ఆలోచ్చొంచఽకోయలి?” క్తు ు ొంగ అధానయు క్తలక్భిణ .
ధాభా యె లి గిొం చ్చ, పొ గనఽ ల఼ లిొంగ్ యెై ు వదఽలతతఅ లేచ్చ
నిలఫడాా డు షడో .
“భజూ...

క ొంత

కలొంగ

క్ లు ర్స

గొంగ్

భనథాభి క్

అడా ొంభవటొంలేదఽ... ఈసభి యళ్ళి తభ శక్ు ముక్తు ల ననినటట న్స

కైొం థది క్ భిొం చఽక ని భనలిన ఎథి భిొం చవచఽి... బొందఽ న్సణోవుొంటే , నఽవువ
న్స పత క్క్షలనఽ, ుభతన పో భటాలనఽ గుయుు క్త ణ చఽికోక్తొండా
ఉొంటావని, అనవసయొంగ యళ్ిని భ చిగొటట క్తొండా బవతలిక్ వసు వని,
భాఆశ. థి ల఼ జ్ ధాట్ ఫెై న఼ ని మన్... భన బగ్ ఫాసఽ
ు సజ స్ట చే ల న
చ్చటాి...” గథి గుభమొంథాక వచ్చి అధానయు క్తలక్భిణ .
నవువక ొంటూ ఫమటట క్ వచాిడు షడో . ఆభోజు సమొంతి ఫే
ఎబర్ ఇొండి మా లృభానొంలో యొంగూన్ చే యుక్తధానడు బొందఽణో.
హో టల్ ఫెై ధాలో గథి తీసఽక ని భత్రి థి గొంటల యే ళ్ క్త టాకసస లో
ఇలాయ ఏభి మాక్త యె మాియు.
డాక్ట ర్  భజుథదద న్ ఫొంగు క్త వొంద గజాల ఇవతల టాకసస థి గి ,
ధె భమథి గ ఫొంగు నఽ సఱనొం చాడు.
లదట నిభమనఽషయొంగ క్నినొం చ్చొంథి అథి . కని ి హ భీ గోడనఽ
సఱనొం చగధే , క్ిసభి గ భనఽషతయలణో నిొండి పో బొంథి . భి యలవయుు ,
ఫె ఱ న్ గనఽ
ు నిులత క్క్ిటొం పి యొంమొంచాబ.
డాక్ట ర్  భజుథదద న్ ఫొంగు శతతి వుల అదద నొంలో వుొంథి అొందఽకై
వచ్చిన ి త్ర ఏజొంటూ పి ణాలణో యె న క్ి భలేక్పో మాడు.

డాక్ట ర్ ని
యె నఽత్రయక్ి

క్లతసఽకోవటొం

తదని

అసధయభని

ణ లతసఽక ని

గర ళొంచాడు

లిటట ల్

టాఱని

షడో .

ి యో గిొం చ్చ

చీక్టు లోక్ తుక్తధానడు.
లిటట ల్ టాఱ థ ఫబక్త ఫొంగు భుొందఽ పాగొం ధాభయూపలత
లేక్తొండా ధాశనఫెై పో బొంథి . ఆటొంఫాొంఫు ఫయుమలాణో చ మయఫడి న థి
కవటొంవలు

లిటట ల్

టాఱ

తన

నరి లతడుణో,

ఇలాయ

ఏభి మానఽ

క్ొంనొం చే లొం థి .
థాొంణో ఇలాయ నియసఽలత ఇళ్ిలోు నఽొంచ్చ ఫమటట క్ వచాియు.
పో లీసఽలత, ెై భిొం జనఽ
ు ి తయక్షొం కవటొం జభి గిొం థి .
ఇక్ ఇక్ిడ వుొండటొం భొంచ్చథి కదని గర ళొంచ్చ, బొందఽణో
ూభిు గ యె న క్ి తగా డు షడో . యభి ని యె తతక్తతఅ ఫమలతథే భయు
శతతి వులత.

లౄది

క్ిన

ఉనన

హో టల్

లో

లృచాభిొం చ్చ

టాకసస

డి బ వర్ ని టుట క్తధానయు.
అతని అయుులత ఆయు ధాథాలత లృనన షడో , ఆగలేక్ పో మాడు.
టాకసస డి బ వర్ ని చఽటుట భుటటట న యభి ని చ లాు చ దఽయు చే రడు. ఫాగ
గమడాా డు టాకసస డి బ వర్. అతనిన క్ ి బ యే ట్ న భిసొంగ్ హో మ్
లో చే భిి తభ హో టల్ క్ త్రభి గి వచాియు షడో , బొందఽలత.

తలతు ణ భి చ్చ న భయుక్షణొం- కభట్ ఱద డి వునన చీటీ
క్నినొం చ్చొంథి .
యొంగూన్ వథి లి యె ళ్ిక్పో ణే చొంన ఇభవడీ నథి లో డే సు  భని
ఫె థి భిొం చాయు శతతి వులత అొందఽలో.
ఎవయు? క్ లు ర్స గొంగ్ వసు దఽలా? లేక్ డాక్ట ర్  భజుథదద న్
ఇొంటట ద గిా య భాటుయే ల ఉనన గూొండాలా?
“ఏొం చే థద ాొం భజూ?” అొంటూ భ టటటొం చ్చ అడి గిొం థి బొందఽ.
ఆభాటలణో తన ఆలోచనల నఽొండి ఫమటడాా డు షడో .
వళ్ళి లృయుచఽక్తొంటూ లేచ్చ, ల గి భ ట్ ని గథి భూలక్త లృల భి క టాట డు.
***
ఇలాయ ఏభి మా అొంణా అటుట డి క్ న టు
ు
లౄధఽలోు

ఎక్ిడ

చాల ధా

నిలఫడి వుధానయు.

అొందభి

క టట వచ్చినటు
ు క్నిన సు ఽ ధానబ.

జనొం

వుడి క్ పో తతననథి .

గుొంులత

వదధాలోు నఽ

గుొంులతగ
బమాొంథో ళ్నలత

డాక్ట ర్

 భజుథదద న్

ఇొంటట భుొందఽ

థి

పో లీస్

యనఽ
ు

ఆగి

ఉధానబ. ఇనఽటోన఼ లత ధభిొం చ్చన భి జ ర్వ పో లీసఽలత ఫొంగు చఽటూ
ట
కలా నిలఫడి వుధానయు.
ఫొంగు సగపాగొం ధే ల క్ూలివుొంథి . ఆభళ్ళి గుటట ఱద జొండా
సు ొంబొం భాథి భి గ నిలఫడి వుొంథి క్ కొంకసర ట్ సథ ొంబొం.
థానిక్ క్ లాయటట ణాడు యే లాడుతతననథి . ఆణాడు భొండవ
క సక్త బగిొం చఫడి , గలి లౄచ్చనుడలాు , అటూ బటూ వూగుతతననథి
డాక్ట ర్ ఼ భజుథదద న్ శభీ యొం.
“పొం... ఆతమహతయ చే సఽక్తధానడు... ఏొం క్షట మో ఏమో!!”
అనఽక్తొంటుధానయు ఇలాయ నియసఽలత.
ఉదమొం థి గొంటల యే ళ్ క్త తభ ఇధెవ లట గై ష న్ ూభిు చే సఽక ని ,
 భజుథదద న్ శభీ భనిన భాయుిభీ క్ తీసఽక్తపో మాయు పో లీసఽలత.
ఫొంగు దగిా య భాతిొం పత్రక్భొంథి పో లీసఽలత కలా నిలఫడి
వుధానయు.

ధె భమథి

చ థి భి పో మాయు.

ధె భమథి గ

పత్రక్భొంథి

అక్ిడ

వయక్తు లత

వథి లి పో లేదఽ. అక్ిడే ణాయటాు డుతతధానయు.

గురక్ూడి న

భాతిొం ...

ఆ

జనొం

భి స భలిన

“అమాయ! క్ళ్ళిలేని క్ఫో థి ని ... ఱయు దమతలచ్చ ధయమొం చే లరు
భా

క్తడుులత

లౄది లోక్

నిొండుణాబ....

అడుగునె టట ొం థి

క్

దమచాడొండి . ..”
బచిగణు -

అొంటూ

దక ొండు

ఆ

గొంటల

సభమొంలో.
చ్చభి గి
శభీ య భొంణా

భటటట క టుట క్తని
భడిా గ

వునన

వుొంథి .

జుటుట

చీభ

క్టుట క ని

వుననథాఫె .

చ లాు చ దఽభై

భుఖభొంణా

యుచఽక ని వుొంథి .
ఆఫె యె నఽక్ క్ గుడిా మువక్తడు, క్యర టుట క ని అడుగులత
యే సు ఽ ధానడు. అతని దఽసఽు లత భభిొం త అసహయొంగ వుధానబ.
“పో పో ... అడుక్తి త్రనటానిక్ యే మాపలాలేదఽ. అవతలిక్ పో ... ”
అొంటూ క్సఽయుక్తధానడు క్ వయక్ు .
బచిగణు భుఖొం చ్చననఫో బొంథి . తలవొంచఽక్తని భభో వయక్ు
దగిా భి క్ పో బొంథి .
“ఏొం న లు ా ! ఇలా అడుక్తి త్రనటొం థే ని క్ ? కసు లబి ఫెై న
ఫటట లత క్టుట క ని భాభిట్ దగిా భి క్ యె ళ్ళి...” అొంటూ సలహబచ్చి
యె క్ లి గ నయవడతనఽ.

ఆఫె భలిన భుఖొం కోొంణో క్ొంథి పో బొంథి . ఏథో అనటానిక్
ధోయు ణ భి చ్చొంథి . అథే సభమొంలో ఆఫె యె నఽక్ నిలఫడి న మువక్తడు
భుొందఽక్త

అడుగు

యె మయఫో బ

ఫో భు డాా డు.

థ ఫబ

తగి లిొంథి

కఫో లత... “అభామ!” అని అభి చాడు ఫాధగ.
గి యుక్తిన యె నఽత్రభి గి అతనిక్ చే బ అొంథిొం చ్చ లేన నిలఫె టట ొం థా
బచిగణు .
“ఈ ఫాఫులత ఏథో నిఱద వుననటు
ు ధానయు. లౄళ్ిని అడి గి
లాబొంలేదఽ

భుొందఽక్త

ద...”

అధానడతనఽ

మోకలతనఽ

సవభిొం చఽక్తొంటూ.
భుొందఽక్త థాభి తీలొం థాఫె .  భజుథదద న్ ఫొంగు సఱొంలోక్
యె లుుొం థి .
“కలత ధే ల క్త ఆనిొంచటానిక్ లౄలత కవటొంలేదఽ... కసు న్సడ
వుొంథే మో చాడు. క్ూయుిని పో థాొం...” అధానడా గుడిా యడు.
 భజుథదద న్ ఫొంగు ఆవయణనఽ ఆనఽక ని క్ నె దద చ టుట వుొంథి .
థాని న్సడలో గుడిా మువక్తణనన క్ూభోి నె టట ొం థా బచిగణు .

“ఏయ్! ఇక్ిడి క్ ఎవయూ భక్ూడదఽ... ఇొంక క్ిడి కై ధాపొ ొం డి . ...
యె ళ్ిొండి . ఇక్ిడి నఽొంచ్చ యె లుిపొ ొండి . ..” అొంటూ యభి ని సఱనొం చాయు,
ఫొంగు క్త కలా ఉననయభి లో ఇదద యు పో లీసఽలత.
“అమాయ...

ఎక్ిడి క్

పో బధా

బథే భాట

అొంటుధానయు

అొందయూ.. ధయమథాతలత!! ఱయు క్ూడా కదొంటే ఫేొం ఎక్ిడి క్ పో ణాొం ?”
థద నొంగ భుఖొంనె టట భభిొం త థద నొంగ అననథి ఆ బచిగణు .
ఏభనఽక్తధానభోగని,

యభి దద యూ

భాయుభాటాు డక్తొండా

యె నఽత్రభి గి తభ సథ ధాలక్త యె లుి నిలఫడాా యు.
గుడిా మువక్తడు చ్చయుగులత డి న క్ొంఫలూ ధొక్థానిన క్ుక ని
డుక్తధానడు. అుడుడా నె దద గ అమాయ అభామ అని ఫాధగ
భూలతగుతతధానడు అదభి కస లృనినొం చే ట టు
ు .
ఆ

థాభి న

వచేి

పో బే యభి క్

అడుా పో బ

బచిొంఎతు టొం

పి యొంమొంచ్చొంథి ఆ బచిగణు , భధఽయఫెై న గొొంతతణో పటలత పడుతఅ.
ఆఫె పటలత పో లీసఽలనఽ ఫాగ ఆక్భిషొం చాబ.
భొండు గొంటల యే ళ్ క్త యయొందభి కస పో లీస్ యయన్ లో పోజధాలత
వచాిబ. తభణోపటు ఆఫె నఽక్ూడా న లి చ్చ పోజనొం నె టట ా యు. సగొం

ణానఽ త్రని, రగి లి న సగనిన తీసఽక్తపో బ ఆగుడిా యడి ని లేన ,
త్రనినొం చ్చొంథాఫె .
“ఏొం న లు ా ? ఆక్ఫో థి ఱద న్సకొందఽక్ొం త భభకయొం? కసు
క్నాన భుక్తి సభి గా  వుననయణనణ చాల క్టుట కోలేక్పో మాయ ?” క్
కనిలరట ఫుల్

బచిగణు నఽ

భభభిశొంచాడు

ఆఫె

భుదద లత

క్లిన

గుడిా యడి ధోటట క్ అొంథి సు ఽొండటొం చాల .
“క్ళ్ళి లేక్పో ణే ఏొం ఫాఫూ? థాభి చానొం చటానిక్ ధే నఽధాననఽ
గథా!!” అననథి ఆఫె . ఆ భాట అొంటుననుడు ఆఫె క్ళ్ిలోు గుడిా
యడి ఱ ద ఆఫె క్తనన అనఽభగలత.. క టట వచ్చినటు
ు క్నినొం చాబ.
భభభిశొంచ్చన కనిలరట ఫుల్ జిల్ అమాయడు. అతనిక్ ఏఱ
అయథొం కలేదఽ.

ఆఫ్ట భల్

క్

బచిగణు ..

ఎొంత

లోతతగ

భాటాు డుతతననథి ! !
సమొం

సభమొం

అబొంథి . ...

ఫె లిు గ

ఆ

ి థే రనిన

ఆవభిొం చఽక్తననథి అొంధకయొం.
పో లీసఽలత ఫొంగు గై టు భుొందఽ ఫె డిాొంగులత యుచఽక్తధానయు.
నలతగుయు భాతిొం భై  ల్స ణో గోడనఽ ఆనఽక ని నిలఫడి వుధానయు.

టెైొం ఫె లిు గ భుొందఽక్త సగిొం థి . ధెనొండు గొంటలత క టటటొం థి
 భజుథదద న్ ఫొంగు భుొందఽనన క్ ఇొంటట లోని గోడ గడి మాయొం.
క్ుక్తనన క్ొంఫలూని క్ిక్త లృల భి ఫె లిు గ లేచాడు చ టుట క్రొం ద
గుడిా

మువక్తడు.

భొండు

నిభుషలపటు

క్దలక్తొండా

చ టుట

లదలతక్త ఆనఽక ని క్ూయుిధానడు.
ఫొంగు గై టు భుొందఽ నిలఫడి వునన పో లీసఽలత క్తనిక్ పటు
ు
డుతతధానయు. లౄది చ్చవయ తచిటాు డుతతనన ఆగొంతక్తలత క్ిలక్త
చాసా
ు వుధానయు.
ఎవయూ

తననఽ

గభనిొంచటొం

లేదని

నిభధ యణ

అబన

భయుక్షణొం న్సడలా నిశశఫద ొంగ లేచాడు గుడిా మువక్తడు. క్ అడుగు
యె న క్ి యే ల క్ిసభి గ గలిలోక్ జొంప్ చే రడు.
ఐదఽ అడుగులత ఎణేు వుొంథి ఆ ి హ భీ గోడ. క్నఽనభూల
క్నఽనణ భి చే టొంతలో థాని ఱథి నఽొంచ్చ పో బ అవతల వునన కోర టన్స
లో డాా డు. డి న భొండు నిభషల థాక అక్ిడి నఽొంచ్చ క్దలలేదఽ.
క్ళ్ళి

ఆ

భి స భలక్త

అలయటు

డే థాక

ఆగి ,

పభులా

మోకళ్ిఱద పక్తతఅ భుొందఽక్త జభి గడు. క్ూలిపో బన ఫొంగు
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