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షాడో ఇన్ సిక్కిం
ఫోమ్ బెడ్ మీద బదదకింగా అటూ ఇటూ దొర్లాడు షాడో.
టీ పాయ్ మీద టింపీస్ పది గింటల పది నిముషాలు సూచిస్తింది.
దానివింక ఒకసారి అసహయింగా చూసి మళ్ళీ ముసుగు బిగించాడు.
బెడ్ రూమ్ అవతల కిచెన్ వింది. అిందులో బిిందు బిజీగా వింది కాబోలు
-స్టీల్ సామాన్ా ోతతలు వింి  వింి  ిననిిససుత్నాయయి.
పది నిముషాలసేపు శకితవించన్ లేక్కిండ్డ ప్రయత్నాయించాడు షాడో.
నిద్రపటీలేదు. ినసుగాా వళ్ళీ ినరుచుక్క్నాయడు.
మరుక్షణిం వెయియ కిందిరీగలు క్కట్టీన్ట్లా _ అదిరిపి  లేచి కూరుు్నాయడు.
ఆ బాధ పాత బాధలను జ్ఞిసతకి తెచిుింది. పి న్ పాటాను గురుతచేసిింది.
టీపాయ్ మీద ప్మా పాకెట్ని అిందుక్కింటూ దీర్ఘింగా నిటూీర్లుడు.
సింవతసర్ింలో రిండుసారుా రిఫ్రషమింట్ ట్రయినిింగకి అటిండ్ కావాలి
సి.ఐ.బి. ఏజింట్లా అిందరూ.
కలకత్తతలో వింది ఆ కాలేజీ. ప్రతయక్ష న్ర్కిం అింటే ఎలా వింట్లిందో
అకుి కిపోతే బాగా తెలిసివసుతింది.
నెలరోజులపాట్ల అకుడ వ్నాయడు షాడో. ట్రైనిింగ ముగసిన్ మరుక్షణిం
ఢిల్లా త్రిగ వచేుశాడు. వచిున్ రిండు గింటలకే క్కలకరిిగారు కబురు
పింిసించారు.
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“ర్లజూ! నీక్క స్పెషల్ ట్రైనిింగ యిిసెించమని పై నుించి ఆర్ారుా వచాుయి.
యిింకో గింటలో ప్రయాణానికి రడీగా విండ్డలి” సిగార్ పొగను రైలిింజ్న్లా
వదులుతూ అలిీమేటమ్ యిచాుర్లయన్.
బ్రత్మాలాడు షాడో. పడర్లని పాట్లా పడ్డాడు. ఫలితిం లేకపోయిింది.
క్కలకరిిగారి గుిండెలు కర్గలేదు. ఆయన్ యిచిున్ గింట గడువూ, షాడో సి.ఐ.బి.
హెడ్కావర్ీర్సలో విండగానే అయిపోయిింది. అట్లనుించి అటే ఒక ప్రతేయక
ినమాన్ింలో మాస్ు న్గర్లనికి బట్వవడ్డ చేయబడ్డాడు షాడో.
స్ినయట్ మిలటరీ కాలేజీలో రిండు నెలలపాట్ల దాఋణమైన్ శిక్షణ
యివవబి ింది. అర్వైమూడవ రోజున్ అర్థర్లత్రి పనెనాయిండు గింటలక్క బలవింతింగా
నిద్రలేిస ఒక జట్ ినమాన్ింలో కూరోుబెట్వీరు కాలేజీ అధికారులు. ఒక రివాలవర్,
వింద బుల్లాట్లా, డ్డగర్, ఒక పెదద హింట్టింగ నైఫని చేతులోా పెట్వీరు.
ఎకుి కి పింపబడుతు్నాయడో షాడోక్క తెలియదు. కాలేజీ అధికారులు
అతని ప్రశనాయలక్క సమాధాన్ిం యివవట్వనికి నిర్లకరిించారు.
ినమా్నినాయ న్డుపుతున్నాయ పైలట్ని కదిలిింది చూశాడు షాడో. అతను
బిజీగా వ్నాయడు కాబోలు _ షాడో మాటలను ిననిిసించుకోనేలేదు.
పదివేల అడుగుల ఎతుతక్క ఎగురుతున్నాయది ినమాన్ిం. ఉన్నాయట్లాింి  నేలక్క
వింద అడుగుల ఎతుతక్క డైవ్ చేసిింది. అిందుక్క రడీగా లేకపోవటింవలా పదిసారుా
ిసలిా మొగాలు వేశాడు షాడో. చేయి మలికపి  బెణికిింది. నుదురు స్టట్ల మొన్క్క
కొట్లీకొని నెతుతరు వెలువి ింది.
“డ్డమిట్! యూ బాడీ బగార్...” అని కోపింగా లేచాడు షాడో.
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మరుక్షణిం అతని కాళ్ీకిింద పెదద పగులు ప్రతయక్షమయిింది. ినమాన్పు
క్రింది భాగిం రిండుగా ినచుుక్కింది. తలాక్రిందులుగా పల్లీలు కొడుతూ పోయి పెదద
బుర్ద గుింటలో పడ్డాడు.
న్డుములోతున్ వింది బుర్ద. అిందువలా దెబబలు తగలలేదు. పి న్ షాక్
నుించి తేరుకొని పైకి చూశాడు. ఒకసారి అతను పి న్ ప్రదేశిం చుటూీ రిండ్
కొట్టీ వెళ్ళీ పోయిింది ినమాన్ిం. రిండు క్షణాలోా దాని శబదిం ిననిిసించక్కిండ్డ
పోయిింది.
బుర్ద గుింటలో నుించి బయట్టకి వసూత జ్రుగుతున్నాయదేమిటో అర్థిం
చేసుకోవట్వనికి ప్రయత్నాయించాడు షాడో.
అిందుక్క టమ్ లేకపోయిింది. బుర్ద గుింటలో నుించి యివతలికి వచిు
నిఠారుగా నిలబడేసరికి అతని తలమీది నుించి దూసుక్కపోయాయి రిండు
బుల్లాట్లా. మరో ్లుగు అతని చుటూీపి  దుముు తెర్లను సృష్ీించాయి.
ఎగరి పకునేవన్నాయ పొదలచాట్లక్క దూకాడు షాడో.
క్కలకరిిగారు అన్నాయ స్పెషల్ ట్రైనిింగకి అర్థిం ఏమిటో ఆ క్షణింనుించీ తెలిసి
ర్లవటిం ప్రార్ింభించిింది.
కనిిసించక్కిండ్డ కాలుెలు జ్రుపుతున్నాయది _ మాస్ు మిలటరీ ట్రైనిింగ
కాలేజీ సిబబింది కాదు. ినయత్తనాయిం గెరిలాాలు.
షాడోని ినయత్తనాయింలో పడవేసి పోయిింది ఆ ినమాన్ిం.
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చావ బ్రతుక్కలలో అనుక్షణిం పోర్లటిం సలుెతూ ఆ అడవలోానుించి
బయటపడ్డాడు షాడో. వెింటనే ినయత్తనాయిం సైనిక్కలు అతనినాయ వెింట్వడటిం
ప్రార్ింభించారు. గెరిలాాలక్క చెిందిన్ మనిష్ అని అనుమానిించారు వారు.
ఆ రిండు పక్షాల మధయనుించి ప్రాణాలతో బయటపడట్వనికి సరిగాా
పదెదనిమిది రోజులు పట్టీింది.
ినయత్తనాయిం సరిహదుద దాటేసరికి సి.ఐ.బి.కి చెిందిన్ ఒక స్పెషల్ ినమాన్ిం
అతనినాయ ఢిల్లాకి తీసుక్కవచిుింది.
సి.ఐ.బి. హాసిెటల్లో వార్ిం రోజులు ట్రీట్మింట్ యివవబి ింది.
నెలరోజులు ల్లవ్ గ్రింట్ చేసి రస్ీ తీసుకోమని రికమిండ్ చేశారు హాసిెటల్
అధికారులు.
వెింటనే ఢిల్లాకి పాత్కమైళ్ీ దూర్ింలోవన్నాయ సి.ఐ.బి. రస్ీ హౌస్కి
వచేుశాడు షాడో. వచిు వార్ిం రోజులు అయిింది. తగలిన్ గాయాలనీనాయ
మానుబట్వీయి. ినయత్తనాయిం అడవలోా ఉిండే ినషపుదోమలు అతని వీపును
తూట్లాపొి చి వదిలాయి. ఆ బాధ యిింకా తగాలేదు. వత్తి  కలిగతే ప్రాణిం
కడగటేీబాధ!
“కాఫీ రడీసార్!... నిద్రలేసాతర్ల?” అని కేక వేసిింది బిిందు.
ఆ మాటలతో షాడో ఆలోచన్లు అింతమైపోయాయ్.
కాఫీ కపుెలతో ప్రతయక్షమయిింది బిిందు.
ఆమను చూడగానే షాడో మూడ్ సరి అయిింది. హుషారుగా ినజిల్ వేసూత
కాఫీ కపుెనూ, ఆమ చేత్ని రింట్టనీ అిందుక్క్నాయడు.
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“డోన్ీ బీ సిల్లా ర్లజూ! మళ్ళీ వీపుమీది గాయాలు రేగుత్తయి, ఆ తర్లవత
మళ్ళీ హాసిెటల్కి పోవాలి...” అింటూ అభ్యింతర్ిం చెిసెింది బిిందు.
ఒకు గుకులో కపుెను ఖాళ్ళచేసి బిిందును కౌగలిలో పొదువక్క్నాయడు.
రిండు క్షణాలు గింజుక్కన్నాయదామ. ఆ తర్లవత ఆ ప్రయతనాయిం ినర్మిించుక్కన్నాయది.
అదే సమయింలో టీపాయ్ మీద టలిఫోన్ ినకృతింగా ోతగింది.
ఎడమచేతోత రిస్టవర్ని అిందుక్క్నాయడు షాడో.
“హలోా ర్లజూ! సాీర్ీ యిమీుి యెట్టా. బాస్ నీకోసిం ఎదురు చూసుత్నాయరు”
అింటూ మృదువగా ినన్వచిుింది క్కలకరిిగారి స్పక్రటరీ సులోచన్ కింఠిం.
ఏమని సమాధాన్ిం యివావలా అని ఆలోచిించటిం ప్రార్ింభించాడు
షాడో.
“ఎిందుక్కలే ఆ ఫోజు... కొతతకాదుగా... బయలేదరు” అింటూ కోపింగా లేచి
కిచెన్లోకి వెళ్ళీపోయిింది బిిందు.
రిండు నిముషాలోా డ్రస్పప్ అయి బయట్టకి వచాుడు షాడో. గారేజిలో వన్నాయ
జాగావర్ని సాీర్ీ చేసి ఢిల్లా వైపు బయలుదేర్లడు.
“హలోా ర్లజూ! హౌ ఆర్ యూ మై బాయ్? ఆర్ యూ ఆల్ రైట్?”
అింటూ ఆహావనిించారు క్కలకరిి.
టేబుల్ ఎదురుగా వన్నాయ క్కషన్ ఛైర్లో కూరుుని ప్మా వెలిగించాడు
షాడో.
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“ర్లజూ! ఈ క్షణిం నుించీ నీ ల్లవ్ కానిసల్. ఇింకోపది నిముషాలలో మన్
సి.ఐ.ి . డైరకీర్ వసాతరు. అతనితో మాట్వాి న్ మరుక్షణిం నుించీ యూ ినల్ బి
ఆన్ ఎ నూయ ఎస్పనసన్ మింట్” అ్నాయరు క్కలకరిి.
ప్మా పొగను గోడల మీదికి వదులుతూ తల వూపాడు షాడో.
రిండు నిముషాలు కూడ్డ గడవకముిందే ఆ గదిలోకి వచాుడు సి.ఐ.ి .
డైరకీర్ పెర్లనాయిండజ్.
షాడోతో కర్చాలన్ిం చేసి మరో క్కషన్ ఛైర్ లో కూరుు్నాయడు.
పది నిముషాలపాట్ల గింభీర్మైన్ నిశబదిం ర్లజ్యమేలిింది ఆ గదిలో.
ఉన్నాయట్లాింి  గింతు సవరిించుకొని ఒక ఫ్రష సిగార్ వెలిగించారు క్కలకరిి.
ఫెర్లనాయిండేజ్ వైపుచూసి తల వూపారు.
కోట్ల జేబులో నుించి ఒక అటీపెటీను బయట్టకి తీశాడతను. జామింట్రీ
బాక్స సైజులోవింది ఆ పెటీ.
“ర్లజూ! మన్ సి.ఐ.బి. చీఫ యిన్స్పెకీర్ సుదర్శన్ నీక్క తెలుసు
అనుకింట్వను?” సడెన్ గా అి గారు క్కలకరిి.
తల వూపాడు షాడో. మించిపేరు సింపాదిించిన్ సి.ఐ.ి  అతను. వెరీ
ఇింటలిజింట్.
“ర్లజూ!... నెల రోజులక్రతిం ఒక కేసును యినెవసిీగేట్ చేయట్వనికి
బాింబే వెళ్ళీడు సుదర్శన్.”
తల ఆి ించాడు షాడో.

8

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1876

***
Read other books of Madhu Babu @

http://kinige.com/kbrowse.php?via=author
&name=Madhu+babu&id=20

