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కిల్ దెమ్... మిస్టర్ షాడో
“మిసటర్ షాడో “
ఖింగు మింటూ వినవచ్చింది ఒక గింభీర్ కింఠిం. పనామా సిగరెట్
వెలిగించుక్కింటూ తల ఎత్తాడు షాడో.
అతను కూర్చచని వునన ఆ గది చాలా పెద్దది . గదినిిండ్డ చకుటి పర్ననచర్
అమర్చబడి వుింది. కిటికీలక్క నీలిం ర్ింగు తెర్లు వ్రేలాడదీయబడి వునానయి.
గదికి నాలుగు మూలలా నాలుగు టేక్క బలలలునానయి వాటిమీద్ నగషీలు
చెకుబడిన భార్తీయ పింగాణీ పాత్రలలో ర్ింగు ర్ింగుల పూలు పెటిట వునానయి.
వాటి సుగింద్ సౌర్భాలు గదినిిండ్డ వాాపసుానానయి.
అింత

అింద్ింగా

-

మనసుుక్క

ఉత్తాజానిన

కలిగిం వ

విగింగా

అలింకర్నించబడి వునన ఆ గది - పూర్నా అింగకార్ింలో మునిగ వుింది.
గోడక్క ఆనిించ్ వేయబడి వునన సోఫాలో కూర్చచని వునానడు షాడో
అతనికి వినిపసుానన కింఠిం ...... ఆగదిలో అవతలి వైపునుించ్ మాట్లలడుతుననది.
మనిషి మాత్రిం కనిపించడింలేదు.
షాడో అింతర్ింగింలో క్కలకర్నిగార్చ  వసిన హెచచర్నకలు మార్మోగాయి.
“రాజూ! నువువ కలుసుకోబోతునన వాకిా ఎవర్మ నీక్క తెలియవలసిన
అవసర్ింలేదు, ఆయన చెప్పే విషయాలను విని తలవించుకొని తిర్నగరావటమే నీ
కర్ావాిం” అనానర్చ క్కలకర్ని.
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అపుేడే..... ఆ మాటలు వినన మర్చక్షణింలోనే షాడో హృద్యింలో అనేక
మైన అనుమానాలు మొలకలు ఎత్తాయి. అయినా బయట పడక్కిండ్డ తన
అనుమానాలను తనలోనే దాచుకొని........ అకుడికి వచాచడు.
డిల్లల నగరానికి పదిమైళ్ళ దూర్ింలో వుింది ఆ బింగాల, జాగావర్ సోేర్ట్
కార్చను పోర్నటకోలో ఆప, క్కలకర్నిగార్చ చెపేన ప్రకార్ిం..... జేబులోవునన
నలుపుర్ింగు జేబు ర్చమాలును బయటికి కనిపిం వ విగింగా అమర్చచకొని...
బింగాలలోకి అడుగు పెట్లటడు.
బింగాల చుటూట వునన పూపొద్లను చాటు  వసుకొని అనేక జతల కళ్ళళ
తననే జాగ్రతాగా గమనిసుానానయని అతనికి అర్దిం అయిింది. ఆ జేబు ర్చమాలును
బయటికి తీయటిం మర్మ. రెిండు క్షణాలు ఆలసాిం అయి వుింటే తను
అకుడికకుడే హతిం అయిపోయే వాడనన విషయిం కూడ్డ బాగానే తెలిసివచ్చింది.
తోటలో కాపలా.... బింగాలలో కాపలా.... బింగాల చుటూట వునన చెటలతోపులో
కాపలా... ఎకుడ చూసినా... ఎటు తల తిపేనా.... ఎవర్మ ఒకర్చ తనను
ఆనుక్షణిం గమనిస్తానే వునానర్ని తెలిప షాడో మెడమీది వెింట్రుకలు
నికుబొడుచుక్కనానయి. అింత జాగ్రతా ఎిందుక్క? తను కలుసుకోబోయే వాకిా
ఎవర్చ? అింద్మైన ఆ గదిలోకి అడుగుపెటటగానే తెలలటి దుసుాలు గర్నించ్న ఒక
యువక్కడు వచ్చ కిటికీలను మూసి, తెర్లను ద్గగర్గా లాగ వెళ్ళళపోయాడు.
గదినిిండ్డ గాఢింగకార్ిం ఆవర్నించుక్కింది.
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ఆ అింగకార్ింలో గదికి ఆవతలి వైపున వునన తలుపు ఒకటి
తెర్చచుక్కింది. ఎవర్మ గదిలోకి వచ్చ, ఆ గోడక్క సమీపింలో వునన సోఫాలో
కూర్చచనన ఆలికిడి వినవచ్చింది.
అప్రయతనింగా లేచ్ అటింక్షన్లో నిలబడ్డాడు షాడో.
అది గనునిించ్ చ్ననగా నవావడు అవతలి వాకిా, “యూకెన్ సిట్ డౌన్
మిసటర్ షాడో, సిగరెట్ కాలుచకోద్లిస్తా..... నిర్భ్ాింతర్ింగా కాలుచకోవచుచ”
అనానడు,
షాడో - త్తలికగా నిటూటర్నచ సిగరెట్ బయటికి తీసుాిండగా మాటలు
ప్రార్ింభించాడు ఆ కనిపించని వాకిా.
“మిసటర్ షాడో! నినున యికుడికి పలిపించట్లనికి కార్ణిం తెలుసా?”
“తెలియదు సార్......” ముకాసర్నగా సమాధానిం ఇచాచడు షాడో.
“ఆల్రైట్.... నేను చెప్పే విషయాలను జాగ్రతాగా విను. అనుమానాలు
రేకెతిాన మర్చక్షణిం.... నిసుిందేహింగా బహిర్గతిం  వయవచుచ. నేను చెపేబోయే
విషయాలు ఆతి ర్హసామైనవనీ, నీక్క తపే మరొకర్నకి తెలియకూడద్నీ
మరొకసార్న చెపేవలసిన అవసర్ిం లేకపోయినా, ముిందుగానే హెచచర్నసుానానను
మిసటర్ షాడో - ఈ విషయాలమీద్ మన జాతి సమైకాత ఆధార్పడివుింది. ఆది
నుించ్ భార్తదేశిం అనేక ర్కాల జాతులకూ, అనేక ర్కాల మత్తలకూ
ఆటపటటయి వుింది. ఒక జాతికీ మరొక జాతికీ - ఒక మత్తనికి వేరొక మత్తనికి
ఎపుేడూ ఎలలవేళ్లా పోరాట్లలు జర్చగుతూనే వచాచయి. ఏ వరాగనికి ఆ వర్గిం.....
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తమ బాగోగులను గుర్నిం వ ఆలోచ్ించుక్కింది గాని...... తమ అస్తయాదేవషాలు
భార్తజాతిని నిర్వవర్ా పర్చసుానానయని గ్రహిించలేక పోయాయి.”
“దాని ఫలితమే మిసటర్ షాడో! మన దేశానికి పటిటన బానిస ద్శ. ఉతార్
భార్తింలోని రాజపుత్రుల రాజకీయ కలహాలను ఆసరా  వసుకొని ముసలాోనులు
మనలను ఆక్రమిించుక్కనానర్చ. క్రమింగా వార్చ భార్తజాతిలో ఐకామైపోయార్చ.
ముసలాోనులకూ, హిిందువులకూ జర్నగన మత యుదాాలను ఆవకాశింగా
తీసుకొని ఈసిటిండియా కింపెనీ మన  వతులక్క దాసాశృింఖలాలను తగలిించ్ింది.
తిర్నగ మన భార్తమాతను ఆ బ్రిటిష్ కబింగహసాాలనుించ్ విడిపించ్, కోలోేయిన
స్తవచాా సావతింత్రాలను సముపార్నజించుకోవట్లనికి చాలా కాలిం పటిటింది.
అసహాయ శూర్చలు..... అపమిర్నత మేథా సింపనునలు, త్తాగగనులు అయిన
మన నాయక్కలను ఎింతమిందినో పణింగా పెటటవలసి వచ్చింది.”
“మిసటర్

షాడో!

సావతింత్రిం

వచ్చింది.

భార్తజాతీయ

పత్తకిం

రెపరెపలాడుతూ స్తవచాచ వాయువులోల చ్ర్చనాటాిం  వసిింది. ఆ సుమనోహర్
ద్ృశాానిన

తృపాతీరా

చూసుకోకముిందే

మళీ ళ

మనలో

మతకలహాలు

ప్రజవర్నలాలయి. హిిందూ ముసిలములు.... కలిసి వుిండకూడద్ింటూ ప్రచార్ిం  వసి
దాఋణమైన కిరాతక చర్ాలను జర్నప..... మననుించ్ పాకిసాాన్ని విడదీశేదాకా
నిద్రపోలేదు కొింతమింది.”
“ఆ కడుపు కోతనుకూడ్డ.... మౌనింగా ..... తల వించుకొని భ్ర్నించ్ింది
మన భ్ర్తమాత. మిగలిన బిడాలైనా కలిసి కటుటగా బ్రతికి జాతికి ప్పర్చ తెచ్చపెడిత్త
చాలని ముర్నసిపోయిింది.”
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“కాని..... ఏిం జర్నగింది మిసటర్ షాడో? సావతింత్రిం వచ్చ ఇర్వై ఆర్చ
సింవతురాలు

దాటిింది,

మనిం

జాతి

సమైకాతను

ఎింతవర్క్క

సాదిించుకోగలిగాిం?” ఆవేశింతో ఆ వాకిా కింఠిం కింపించ్పోయిింది. ఆ
కింఠింలో ద్వనిసుానన ఆవేద్న షాడో శర్వరానిన జలద్ర్నింప వసిింది.
రెిండుక్షణాలు ఆగ తిర్నగ మాట్లలడటిం ప్రార్ింభించాడు ఆ వాకిా.
“ర్మజు ర్మజుక్క జాతి పటిటింపులు, మత్తల పటిటింపులు మనలో హెచుచ
అవుతునానయి. ప్రపించింలో ఎవర్నకీ.... ఏ దేశానికీ లేని సింసుృతి మనక్క వుింది.
సగర్వింగా రొముోలు విర్చచుకొని చాటిించెపుేకోగల చర్నత్ర మనది. సర్నగాగ
వినియోగించుకోగలిగత్త ప్రపించింలో ఎకుడ్డ లేనటువింటి సింపద్ మన భ్ర్త
భూమిలో నిక్షపామై వుింది. భార్త వీర్క్కమార్చల శౌర్ా సాహసాల ముిందు
మిగలిన ప్రపించమింత్త తీసి కటేటనని ఎనోనసార్చల నిరూపతిం అయిింది. విజాాన
శాస్త్రింలో మన దేశీయులు ఎవర్నకీ తీసిపోర్ని అింద్ర్నకీ తెలుసు.”
“అయినా .... మనలో మనక్క యీ వర్గ పోరాట్లలు తపేడింలేదు. ఈ
ఒకు బలహీనతను ఆధార్ింగా తీసుకొని మన జాతి మొత్తానేన దెబబ తీయాలని
ప్రయతినసుానానయి మన శత్రుదేశాలు.”
అవతలి వాకిా సింభాషణ అసలు విషయింమీదికి వసుాననద్ని గ్రహిించ్
జాగ్రతాగా వినసాగాడు షాడో.
“మిసటర్ షాడో..... సావతింత్రిం వచ్చన కొతాలోల... మన హైద్రాబాద్
పర్నసరాలోల పెచుచమీర్నన ర్జాకార్ల ఘాతుక చర్ాలు నీక్క తెలిస్త వుింట్లయి. తిర్నగ
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యీనాడు

అటువింటి

విషయ

సమసా

ఒకటి

మగాప్రదేశ్లో

మనక్క

ఎదుర్యిింది.”
“ఏమీ తెలియని అమాయక్కలు మగాప్రదేశ్ ఆర్ణాాలలో జీవనిం  వస్త
బైబూ జాతి ప్రజలు, ఆర్ణాానిన నముోకొని బ్రతుక్కతునన సాధు జీవనులు. వార్నకీ
మిగలిన నాగర్నక జాతులకూ మగా విభేదాలు కలిేించార్చ కొింత మింది.
ర్గులుతునన ఆ ఆగనమీద్ మర్నకొింతమింది మత కలహాలనే చ్తుక్కలను
పడవేశార్చ.”
“మిసటర్ షాడో..... గత రెిండు సింవతురాలుగా యీ కలహాలు
కొనసాగుతునానయి. మన పోల్లసు సిబబింది స్పేషల్ బ్రించ్ ప.ఐ.డి.లు
ఎింతమిందో ఎనినవిధాలుగానో ప్రయతినించార్చ. ఆ కలహాలను ఆపడిం వార్నకి
 వతకాలేదు. ఆ కలహాలను సృషిటించ్ ఎగతోసుానన వాక్కాలను కనిపెటటడింకూడ్డ
వార్నకి అసాగామైపోయిింది.”
“ఎపుేడో సింవతురానికి ఒకటి రెిండు నేరాలను చూపిం వ మగాప్రదేశ్
నేరాల పటిట..... ఈ మతకలహాలు ప్రార్ింభించబడిన నాటినుించీ యిింతవర్కూ
ఐదువింద్ల మానభ్ింగాలు ఐదువేల కొట్లలటలను చూపసోాింది.”
మరొక పనామా సిగరెట్ వెలిగించాడు షాడో. ఆ లెకులు వినగానే అతని
గింతు తడి ఆర్నపోయిింది.
“చూస్తా కూర్చచింటే.... యీ మత కలహ దావానలిం మిగలిన
ప్రదేశాలక్క వాాపసుాింది. ప్రసుాతిం మనిం ఎదురొుింటునన విషయ సమసాలక్క
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=2216
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