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సైంటిస్ట్ షాడో
సనయింకనలిం నడలకగు గింటల సమయిం...
ఎగసిప్డుతున్ా అలలమీద వుయయాలలూగుతూ ప్రయయణిసు తన్ాది
"చడింద్ బీబీ”. పనకిసా నన్ షిపపి ింగ్ కనర్పపర్ేషన్ వనర్ి ఓడ అది, సిింగప్ూర్
న్తించి

క్ర్నచీ

పో తున్ాది.

ప్గలింతడ

కనబిన్్లో

వుిండిపో యిన్

ప్రయయణిక్కలక ఒక్ర్ొక్ర్ుగన డెక్ మీదికి వసతునడార్ు.
డెక్ మీద వున్ా లౌడ్ సపపక్ర్ - మృదత మధతర్మైన్ సింగీతడనిా
వినిపిసు ో ింది. జింటలక జింటలకగన, గుింప్ులక గుింప్ులకగన నిలబడి ఆ
సనయిం సమయయనిా ఎింజాయ్ చేసు తనడార్ు ప్రయయణీక్కలక.
ఒక్ర్ిదదర్ు

ప్రయయణీక్కలక

అతనిా

చూసి

న్వివ

ముిందతక్క

పో యయర్ు. సమయధడన్ింగన క్కడిచేతిని మయతరిం జేబులో న్తించి బయటికి
తీసి సట యిల్గన విష్ చేశనడు షనడో .
ప్ది నిమిషనల తర్ువనత షనడో నిర్ీక్షణ ఫలిించిింది.
కిింద వున్ా ఫస్ట కనాస్ ఎయిర్ క్ిండిషన్తా కనబిన్్లో న్తించి ఒక్
భువనైక్ మోహిని డెక్ మీదికి వచిచింది.
గీీన్ క్లర్ షిఫనన్ శనర్ీ క్టటటకొని వున్ాదడమ. న్లకప్ుర్ింగు జాకెటట ట
వేసతక్కన్ాది. న్లా టి తల వింటటరక్లన్త పెదద ముడి చతటటటకొని ర్ెిండు
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పనాసిటక్ ర్పజా ప్ూలతో అలక్ర్ిించతక్కింది. గులయబిర్ింగు లిప్సిటక్, ఆమ
పెదిమలక్క విప్ర్ీతమైన్ ఆక్ర్షణన్త క్లిగిసు తన్ాది.
టెైట్గన వున్ా జాకెట్లో న్తించి బయటక్క త ింగిచూసతున్ా
బలమైన్ వక్ోజాలక చూసే వనర్ి గుిండెలా ో చెప్పర్నని గుబులకన్త
ర్ేకెతిుసతునడాయి.
ఆమ పేర్ు షబామ్. అణు శనసు ్రింలో అిందెవేసన్
ి చేయి అని పేర్ు
తెచతచకొన్ా సెైింటిస్ట షేక్ ముసనుఫన పియ
ర ుర్నలక.
క్ర్నచీకి విందమైళ్ళ దూర్ింలో వున్ా పనకిసా నన్ ఆటమిక్ ర్ీసెర్ిచ
సెింటర్లో

ప్నిచేసు తనడాడు

ముసనుఫన.

అతనిా

క్లకసతకోవటానికి

పో తున్ాదడమ.
షబామ్ వన్తక్గన అర్వై సింవత్ర్నల వృదతుర్నలక వచిచింది.
ముసనుఫన మేన్తు ఆమ. షబామ్కి కనప్లయ.
ఎవర్ూ చూడక్కిండడ పనింటట జేబులో వున్ా ఎడమ చేతిని
బయటక్క తీశనడు షనడో , మిగలప్ిండిన్ అర్టిప్ిండు ఉింది ఆ చేతిలో.
అతని ముిందత న్తించి అవతలక్క పో యిింది షబామ్. క్నీసిం
క్న్తర్ెప్పలక క్దిలిచ క్ూడడ చూడలేదత.
చలా గన అర్టి ప్ిండున్త కిిందప్డవేశనడు షనడో .
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షబామ్కి కనప్లయగన వసతున్ా వృదతుర్నలక అతని ముిందతక్క
వచిచింది.
అతి సతనిాతింగన అర్టిప్ిండున్త ఎడమకనలితో తనడాడు. నిశబద ింగన
దొ ర్ా ుక్కింటూ వృదతుర్నలి దో వక్క అడుావళ్ళిందది.
దిక్కులక చూసూ
ు న్డుసతునడాదడమ. కొతు గన కొన్ా లెదర్ శనిండిల్్
ధర్ిించివుింది. అర్టిప్ిండు మీద అడుగు ప్డగననే సిా ప్ అయిింది. “బాప్
ర్ే.... బాప్ ” అని అర్ుసూ
ు వలిా కిలయ ప్డిపో యిింది.
ముిందతపో తున్ా షబామ్ గిర్ుక్ున్ వన్తతిర్ిగిింది.
ఆమ

క్ింటే

ముిందత

క్దిలయడు

షనడో , చటటక్కున్

పో యి

వృదతుర్నలిని లేవతీశనడు.
"దెబబ తగిలిిందడ? బాధగన వుిందడ? నడగర్ిక్త తెలియని ర్నసేుల్
ఎవర్ప డెక్ మీద అర్టిప్ిండున్త ప్డేశనడు. ఫిక్ర్ మత్ క్ర్ప మయతడజీ. మై
డడక్టర్ క్ూ లే క్ర్ ఆవుింగన ” అింటూ ఆమన్త దగగ ర్లో వున్ా ఒక్
క్కర్ీచలో క్ూర్పచపెటట ాడు. వృదతుర్నలి న్డుముక్క మించి దెబబ తగిలిింది.
బాధతో ఆమ ముఖిం వికనర్ింగన తయయర్యిింది.
గబగబా డెక్ మీదే వున్ా డిసపె న్్ర్ీకి ప్ర్ిగెతు డడు షనడో . డడక్టర్ని
వింటబెటట టక్క వచడచడు.
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"కనబిన్క్క తీసతక్కపో దడిం, యిీమ ర్ెిండు ర్పజుల దడకన బెడ్ మీది
న్తించి లేవక్ూడదత” అనడాడు డడక్టర్.
ఆ మయట విన్టమే తడవుగన వృదతుర్నలిని చేతులమీద ఎతు
ు కొని
ఫస్ట కనాస్ కనబిన్్ వున్ా దిశక్క అడుగులక వేశనడు షనడో .
షబామ్ మయటాాడటానికి అవకనశమే లభించలేదత. ఆమ అక్ుడ
లేన్టేట ప్రవర్ిుించడడు షనడో .
కనబిన్లో వున్ా బెడ్ మీద వృదతుర్నలిని ప్డుకోబెటట ి తలగడలక
సర్ిచేశనడు .
డడక్టర్ వింటవళ్ళళ, అతన్త యిచిచన్ ఆయిింట్మింటూ
ా టాబిలెటా ట
తీసతక్కవచిచ వృదతుర్నలికి యిచడచడు.
క్ృతజఞ తడ ప్ూర్వక్ింగన చూసిిందడమ.
"బేటా! నీక్క ఎలయ క్ృతజఞ తలక తెలియప్ర్ుచతకోవనలో అర్ాిం కనవటిం
లేదత. క్న్ా కొడుక్క యిీ సమయింలో దగగ ర్వునడా, యిింత యిదిగన
నడక్క సేవలక చేయడు. జీతే ర్హో బేటా. అలయా నిన్తా అన్తక్షణిం
కనపనడుతూ వుింటాడు. ” అన్ాది.
ముఖమయట ప్డిపో యయడు షనడో . సిగగ ుతో మలిక్లక తిర్ిగిపో యయడు.
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"మనిషిని మనిషి ఆదతకోపో తే ఎలయ మయతడజీ? యిీ కనసు ప్నికే
మీర్ు అలయింటి మయటలక వనడటిం నడక్క సిగగ ు క్లిగిసు ో ింది .” అనడాడు.
అింతడ చూసూ
ు నే వుింది షబామ్. కనని ఆమలో ఎటటవింటి
చలన్మూ ర్నలేదత.
క్న్త చివర్లన్తించి ఆమన్త గమనిసూ
ు , వృదతుర్నలి వదద శెలవు
తీసతకొని డెక్ మీదికి వచడచడు షనడో .
చీక్టి ప్డిింది. ఆకనశమింతడ న్క్షతడరలతో నిిండివుింది. చలా టిగనలి
తెర్లక తెర్లకగన వీసోు ింది.
నీటిని చీలకచక్కింటూ వేగింగన ప్రయయణిసు తన్ాది చడింద్ బీబీ... మర్ప
మూడు ర్పజులోా క్ర్నచీని చేర్ుక్కింటటింది.
మూడు ర్పజులక !!!
సిగిర్ెట్ వలిగిించతకొని పొ గన్త గుిండెలనిిండడ పపలకచక్కింటూ ఒక్
క్కర్ీచలో చేర్బడడాడు షనడో .
మూడు ర్పజులోా షబామ్ని వశప్ర్ుచతకోవనలి. క్ర్నచీ ప్టట ణడనిా
సమీపిించే లోప్ు ఆ ప్ని జర్ిగిపో వనలి. అిందతలో ఫెయిల్ అవటిం అింటూ
జర్ిగితే… తన్త వచిచన్ ప్ని అటట ర్ ఫెయిలూార్.
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తన్త వచిచన్ ప్ని ఫెయిలూార్ అయితే... నల ర్పజులోా పనకిసా నన్
భార్తదేశిం మీద యుదద ిం ప్రక్టిసు తింది. ఆ యుదద ిం ప్రక్టిించడిం అింటూ
జర్ిగితే విజయలక్ిి ఈసనర్ి పనకిసా నన్నే వర్ిించి తీర్ుతుింది.
ఎననా ర్పజులక జర్ుగదడ యుదు ిం... మొదలక పెటట న్
ి
మూడు
గింటలోా ముగిసిపో తుింది.
ప్రప్ించింలో యిింతవర్క్ూ ఎవర్ూ క్నిపెటటని భయింక్ర్మైన్
అణుబాింబులిా ప్రయోగిసు తింది పనకిసా నన్. భార్తదేశననిా భసపిప్టలిం
చేసు తింది.
సిగిర్ెట్ని అవతలక్క విసిర్ి మర్ప ఫరష్ సిగిర్ెట్ని వలిగిించడడు షనడో .
అప్రయతాింగన

అతని

ఆలోచన్లక

ర్ెిండు

ర్పజులక

వన్క్కు

మళ్ీళయి. సర్ిగగ న… ర్నతిర మూడు గింటలక అయిింది ఆ ర్పజు... పనాజాలో
సెక్ిండ్ షో సినిమయక్క పో యి ర్పడుా ప్క్ున్ వున్ా ఒక్ కనకన హో టలోా టిఫిన్
తీసతకోని మలిా గన యిింటికి వచడచర్ు తన్త - బిిందత.
ఇింటి ముిందత క్కలక్ర్ిిగనర్ి వైట్ అింబాసిడర్ ఆగి వుింది. డరయివర్
చిందర గేటట ప్క్ునే క్ూర్ుచని క్కనికిపనటట
ా ప్డుతునడాడు.
"సనర్... బాస్ మిమిలిా వింటపెటట టక్క ర్మినడార్ు” అనడాడు
తన్తా చూడగననే.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1198
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http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&id=20

