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ముందు మాట
షాడో

సి.ఐ.బి.

నింబర్

వన్

ఏజింట్గా

ఎన్నాకోబడటానికి

క్నర్ణభూతమైనది అతని గత జీవితిం. దిన దిన గిండిం నూరేళ్ళ ఆయుష్షు అనే
మాటన్న నిజిం చేస్తూ ప్రతిక్షణిం, ప్రతి నిముషిం, ఏదో ఒక ప్రమాదానిా
ఎదుర్ుింటూ గడిపినవాడు షాడో. సి.ఐ.బి. ఏజింటలక్క క్నవాలిిన తింపరితనిం,
సమయ స్తూరిూ అతనికి పోలీసులతో పరుగు పిందేలు వేసి, ప్రాణాలు
క్నపాడుకోవటానికి విపరీతమైన శ్రమ పడటిం వలల లభించాయి.
అయితే సి.ఐ.బి. ఏజింటలక్క అనవసర్మైన గుణాలు కూడ్డ కొనిా షాడో
వున్నాయి. నోరు తరిచి సహాయిం అడిగితే క్నదని అనలేక పోవటిం వాటిలో
మొదటిది. తనక్క అవసర్మైన విషయాలోల తలదూరిి ప్రాణాల మీదికి
తచ్చికోవటిం రిండవది.
సులేమాన్ పాదుకలకోసిం పాకిస్థాన్ పోవాలిిన అవసర్ిం అతనికి లేదు.
అసలు పాకిస్థాన్ ప్రజల మీద, ప్రభుతవిం మీద అతనికి సదభప్రాయిం కూడ్డ
లేదు. అయిన్న తన స్నాహితుడు ఠాకూర్ రించింద్ మాటన్న క్నదనలేక అకుడికి
పోయాడు. పోయిన వాడు ఆ పాదుకలిా వశపరుచ్చకోవటింతో ఆగక్కిండ్డ
దేరవర్ కోటన్న ధ్వింసించేసి ర్నిాింగ్ ప్రార్ింభించాడు.
బింగార్ిం వింటి తమ ప్రధాన మిలటరీ స్థావర్ిం దగధిం అయితే పాకిస్థాన్
ప్రభుతవిం చూస్తూ వూరుక్కింటిందా? అతని అింతు చూడమని సైనిక దళాలన్న
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వింట తరిమిింది. అది చాలదనాటల అతని తల మీద పెదద బహుమతిని కూడ్డ
ప్రకటిించిింది.
సరిహదుదలిా దాటి భార్త భూభాగింలోకి రలేకపోయాడు షాడో. వచిిన
మరుక్షణిం చ్చటుముటుటానికి సరిహదుద పొడుగున్న మాట వేసి వున్నారు స్పెషల్
బ్రించి సి.ఐ.డిలు. పాకిస్థాన్ భూభాగింలో తల దాచ్చక్కనే అవక్నశిం కూడ్డ
అతనికి లభించలేదు. భార్తీయుడనే కక్షన్న మనసుిలో పెటుకొని, ప్రభుతవిం
ఎనౌన్ి చేసిన బహుమతిని గురిించి కలలు కింటూ మిలటరీ దళాలక్క హెల్ె చేసి
అతనిా మటు పెటిుించే ప్రయత్నాలు చేశారు పాకిస్థాన్ ప్రజలు.
అడకతూర్లో పోక చెకు మాదిరి తయార్యిింది షాడో పరిసిాతి.
చ్చటుముటిున ప్రమాదాలన్న గమనిించేసరికి ఒక విధ్మైన వైరగయిం అతని
మనసుిన్న ఆవరిించ్చకొింది. ఏదో ఒక మూలక్క పోయి ఎటవింటి గొడవా
లేక్కిండ్డ జీవిదాదమనే కోరిక అతని హృదయింలో అడుగు పెటిుింది. ముక్కుక్క
స్తటిగా ప్రయాణించి సముద్ర తీర్ింలో వునా ఒక రేవు పటుణానిా చేరుక్కన్నాడు.
సరిగాా అదే రోజున లింగర్ ఎతిూ కదలటానికి సిదధింగా వునాది ఒక టీముమర్. కర
న్నించి బయలు దేరిింది అది. లక్షదీవుల మీదుగా సిలోన్ పోతునాది.
వన్నక్న ముిందు ఆలోచిించక్కిండ్డ దానిా క్నచ్ చేశాడు షాడో. లక్ష
దీవులక్క పోయి పోలీసులక్క సిలప్ ఇచేిదాదమని అభప్రాయపడ్డాడు.
త్ననొకటి తలిస్నూ దైవిం మర్కటి తలుసుూిందనా స్థమెత నవువలాటక్క
చెపిెింది క్నదు. తమ అన్నభవాల ననిాటినీ జోడిించి పురతన క్నలపు పెదదలు
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కన్నగొనా నగాసతయిం అది. షాడో విషయింలో అది నూటికి నూరుపాళ్ళళ
యదార్ాిం అయిింది.
పాకిస్థాన్ మిలటరీ షాడోని పటుకోలేక పోయిిందనే వార్ూన్న వినగానే
భార్తీయ రేవు పటుణాలనిాటినీ సి.ఐ.డిలతో నిింపి వేశాడు ఫెరాిండజ్. షాడో
ఎకిున టీముమర్ పాింజిమ్ రేవుక్క పాతిక మైళ్ళ దూర్ింలోకి రగానే తన
అన్నచరులన్న పింపి దానిా అడాగిించాడు.
అింత వర్కూ స్పెషల్ బ్రించిని ముపుెతిపెలు పెటిున షాడో యీ స్థరి
పటుబడక్కిండ్డ వుిండటిం ఆసింభవిం అనే అభప్రాయిం అిందరి మనసుిలలోన్న
దృఢింగా ప్రవేశించిింది. అతన్న పటుబడ్డాడనే వార్ూన్న వినటానికి ఆతృతగా
ఎదురుచూడటిం ప్రార్ింభించారు స్పెషల్ బ్రించి వున్నాత్నధిక్నరులు.
ఫెరాిండజ్ అన్నచరులు టీముమర్ని చెక్ చేయటిం ప్రార్ింభించిన
మరుక్షణిం అనిాటికీ తగిించి సముద్రిం లోకి జింప్ చేశాడు షాడో. టీముమర్ ప్రకుగా
వ్రేలాడుతునా ైఫ్  ోటటన్న నీటిలోకి వదిలి దానిమీద అతనిా అన్నసరిించాడు
గింగారిం. జరిగిన విషయానిా ఫెరాిండజ్ అన్నచరులు గమనిించేసరికి టీముమర్ని
వదిలి చాలా దూర్ిం వళ్ళళపోయారు వారిదదరూ.
ఇకుడి న్నిం

ప్రార్ింభిం అవుతుింది యీ షాడో ఎడ్వించర్. ఇక

చదవిండి......
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నిలువతుూన ఎగిసి పడిింది ఒక అల. దానితో పాట నిటు నిలువుగా పైకి
లేచి ధ్బ్ మని శబదిం చేస్తూ నీటి మీదికి వాలిింది ైఫ్  ోటట. చ్చక్నునీ ముిందు
కూరుిని వునా గింగారిం తలలక్రిందులుగా పలీుకొటిు సముద్రింలో పడ్డాడు.
అలా పడటమే అతనిా ప్రాణాలిా ర్క్షించిింది. అింత వర్కూ అతన్న
కూరుిని వునా ప్రదేశింలో వాలి చెవులు చిలులలు పే  శబదింతో ్రేలలిపోయిింది ఒక
రకెట్.
కతిూతో నరికినటల రిండుగా

లి సముద్ర గర్భింలోకి వళ్ళళపోయిింది ైఫ్ 

ోటట. ఆ అదటక్క దాని ముిందుభాగానిా పటుకొని వ్రేలాడుతునా షాడో
తలలక్రిందులుగా గాలిలోకి ఎగిరి గింగారిం ప్రకునే పడ్డాడు.
"దింగ న్నయాళ్ళళ మనలిా కనిపెట్టుశారు గురో! ఆ ఫెరాిండజ్ అింతు
చూడకపోతే యిక లాభిం లేదు." నిముషానికి రిండుస్థరుల నీటిలో మునకలు
వేస్తూ వాపోయాడు గింగారిం.
ముఖిం మీదికి వాలిన జుటునన్న వనకిు విదిలిించ్చక్కింటూ కన్నలు
చిటిలించి ముిందుక్క చూశాడు షాడో.
పడమటి దిక్కున్న అలింకరిించి వున్నాడు స్తరుయడు. సిింధూర్ిం
కలిపినటల ఎర్రటి ర్ింగులతో నిిండివుింది సముద్రిం. ఆ ర్ింగులిా చెలాల చెదురు
చేస్తూ శర్వేగింతో వారి వైపు దూసుక్క వస్ూింది ఫెరాిండజ్ అన్నచరులు ఎకిున
మోటార్ ోటట.
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"గింగూ!

కటి పే దాక్న మనిం వీళ్ళని ఏమార్ిగలిగితే చాలు.

కటి

పడిన తరువాత వీళ్ళల చేయగలిగిింది ఏమీలేదు. బీ కేర్ పుల్." అింటూ చటక్కున
నీటిలోకి మునిగాడు.
ఆక్నశిం వైపు చూసి చేతులు జోడిించాడు గింగారిం.
"అమాా కలకత్నూ క్నళీ..... గుింటనకు ఫెరాిండజ్ మా కొింపలు
కూలిటానికి ప్రయతిాసుూన్నాడు. అతని గొింతు పిసికి సముద్రింలో పే దాక్న
న్నక్క ఆయుష్షున్న ప్రస్థదిించ్చ. నీక్క రిండు పాింజిమ్ పిందేపు కోళ్ళన్న బలి
యిస్థూన్న." అింటూ గుిండ్ల నిిండుగా గాలి పీలుికొని షాడోని అన్నసరిించాడు.
పది నిముషాల తరవత ఆ ప్రదేశానిా సమీపిించిింది మోటారు ోటట.
రకెటలన్న

విసిరే

సముద్రానాింత్న

బజూక్నలన్న, హై
గ్రత్తూగా

పవర్

పరిలిలిించటిం

రైఫిల్ినీ

రడీగా

ప్రార్ింభించారు

పటుకొని
ఫెరాిండజ్

అన్నచరులు.
ఉనాటలిండి రిండు విందల గగ్ల దూర్ింలో వారికి కనిపిించాడు షాడో.
" అడుగో....అడుగడుగో....." బిగారిగా అరిచాడు ఒక సి.ఐ.డి.
పొగలిా విడుస్తూ గాలిలోకి లేచిింది బజూక్న వదిలిన పోర్ుబుల్ రకెట్.
ఏటవాలుగా పోయి షాడోకి పది అడుగుల దూర్ింలో పడి దిక్కులు దదదరిలేలటటల
్రేలలిింది.
ఊపిరి ఆగిపోయినటల బాధ్ పడుతూ అలల మీదుగా లేచి అవతల
పడ్డాడు షాడో. సి.ఐ.డిలు తిరిగి ఎయిమ్ తీసుకోకముిందే నీటిలో మునిగి
అదృశయిం అయాయడు.
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"పోనీయిండి......ోటటన్న

ముిందుక్క

పోనీయిండి......

యిింకొకు

రకెట్తో షాడో పని ఖతిం అయిపోవాలి...." ఖింగుమింటనా కింఠింతో ఆర్ార్
యిచాిడు ఒక సి.ఐ.డి. విమానిం మాదిరి మ్రోతలు చేస్తూ ముిందుక్క దూకిింది
మోటార్ ోటట.
అపుెే  నీటి మీదికి తేలుతున్నాడు గింగారిం. సముద్ర భూతింలా
దూసుక్కవసుూనా ఆ ోటటన్న చూసి ఖింగారుగా వనకిు జర్గోటయాడు.
"అడుగో....అడుగో....." ఆక్నశిం పగిలి పోయేటటల అరిచాడు ఒక
సి.ఐ.డి.
ధ్న్నధ్న్ ధ్న్నధ్న్మని గరిజించాయి న్నలుగు రైఫిల్ి. కిందిరీగలాల
ర్దచేస్తూ గింగారిం తల చ్చటూు పడ్డాయి వాటి బుల్లలటల.
అదిరిపడి నీటిలోకి డైవ్ చేశాడు గింగారిం. ఓపిక వునాింతవర్కూ
సముద్ర గర్భింలోనే తల దాచ్చక్కనన్నాడు. రిండు నిముషాలు కూడ్డ గడవక
ముిందే మింటలు పెటుటిం ప్రార్ింభించాయి అతని గుిండ్లు. పైకి తేలకపోతే
ప్రాణాలు దకువేమో అనాింత బాధ్ అతనిా ఆవరిించ్చక్కింది. మిండుతునా
గుిండ్లిా చికు బటుకొని మెలిలగా పైకి వచాిడు.
ఖింగుమని శబదిం చేస్తూ అతని తలక్క తగిలిింది పెదద చెకు పలక. కళ్ళ
ముిందు నక్షత్రాలు ప్రతయక్షిం అవుతుిండగా ప్రకుక్క జరిగే ప్రయతాిం చేశాడు. పది
అడుగుల దూర్ిం పోయిన తరవత గాని పైకి రవటిం చేతక్నలేదు. పైకి వచిి
చూస్నసరికి సరిగాా పది అింగుళాల దూర్ింలో అతనికి కనిపిించిింది మోటార్
ోటట వన్నకభాగిం.
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ఆనిందింతో వుకిురి బికిురి అయాయడు గింగారిం. పెదదగా అరిచి అిందరీా
వకిురిించాలనా కోరిక అతని హృదయింలో అడుగు పెటిుింది. గబగబా ఫింట
జేబులిా తడుముకొని ఎనిమిది అింగుళాల పొడవునా పఠాన్ ేషషుప్ని బయటికి
తీశాడు.
పాకిస్థాన్లో తయారు చేయబడిిందా ేషషుప్. వేలితో మీటితే వేలు తగి,
రిండు ముకులు అయేయటింత పదున్న మీద వుింది.
దానిా ఎడమ చేతిలో బిగిించి పటుకొని ోటట క్రింది భాగింలో
ఎడజసుమె
ు ింట్ ప్రార్ింభించాడతన్న. ోటట మీద వునావారికి అతన్న చేసుూనాపని
అింతు బటులేదు. కనపడినట్టు కనపడి వింటనే మాయిం అవుతునా షాడో మీద
కేింద్రీకరిించి వున్నాయి వారి చూపులు. గింగారిం కొడుతునా ేషషుప్ దెబబలిా
మోటర్ ోటట యిింజన్ మ్రింగేసుూనాది.
పటిున పటు వదలక్కిండ్డ పది నిముషాల పాట శ్రమ పడ్డాడు
గింగారిం. ఉనాటలిండి ోటట క్రిందిభాగింలో ప్రతయక్షిం అయిింది న్నలుగు
అింగుళాల వడలుెనా ర్ింధ్రిం.
పటురని సింతోషింతో పర్వశించి పోతూ ఆ ర్ింధ్రానిా మరిింత వడలుె
చేశాడు గింగారిం. శర్వేగింతో ోటట లోకి పోతునా సముద్రపు నీటిని చూసి
నిశబదింగా నవావడు.
అింగుళ్ిం అింగుళ్ిం చొపుెన నీటిలోకి క్రింగటిం ప్రార్ింభించిింది
మోటార్ ోటట. షాడోని ట్రేస్ చేయటింలో బిజీగా వునా ఫెరాిండజ్
అన్నచరులక్క యిింక్న అర్ాిం క్నలేదు ఆ విషయిం.
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"తర్మిండి బే.....యిింకెింత స్నపు మమాలిా తరుముత్నరో నేనూ
చూస్థూన్న." అన్నక్కింటూ ేషషుప్ని పాింట జేబులో పెటుకొని, షాడోని
వతుక్కతూ బయలు దేరడు గింగారిం.
రిండు నిముషాల తరువాత అతనికి కనిపిించాడు షాడో. సి.ఐ.డి.లు
విసురుతునా రకెటలక్క, బుల్లలటలక్క అిందక్కిండ్డ విపరీతమైన శ్రమ పడుతున్నాడు.
"మరేిం పర్వాలేదు గురూ.... వీళ్ళ పని అయిపోయిింది. ఇక మనలిా
ఏమీ చేయలేరు యీ దింగన్నయాళ్ళళ...." అింటూ అతని ప్రకున తేలి అభయిం
యిచాిడు గింగారిం. అదే సమయింలో అతనికి దగిారిగా పడి ఢామాని ్రేలలిింది
రకెట్ ఒకటి.
గిల గిలా కొటుక్కింటూ గాలిలోకి ఎగిరి షాడో మీద పడ్డాడు గింగారిం.
"మైగాడ్! గింగూ!! ఏమయిింది?" అతనిా ఎడమ చేతోూ పటుకొని
ముఖింలోకి చూస్తూ ఆిందోళ్నగా అడిగాడు షాడో.
"ముిందు ఆ ోటట అకుడి న్నించి వళ్ళళపోయిిందో లేదో చూడు
గురూ?......." హీనసవర్ింతో అన్నాడు గింగారిం.
"రకెట్ దెబబక్క నీక్క మతిపోయిింది. ోటట వళ్ళళ పోవటిం ఏమిటి న్న
ముఖిం....." అన్నక్కింటూ ముిందుక్క చూసి ఆశిర్యింతో మ్రాన్నెడిపోయాడు
షాడో.
వారిని హతమారేి ఆలోచనన్న విర్మిించ్చకొని వేగింగా తీర్ిం వైపు
వళ్ళళపోతునాది మోటార్ ోటట. క్రింది భాగింలో ర్ింధ్రిం పడినటల నీటిలోకి
క్రింగి పోతునాది.....
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"వాటీజ్ దట్! ఆ ోటటక్క ఏమయిింది??" అయోమయింగా అడిగాడు
షాడో.
"తన భక్కూణి హిింసిింసుూింట్ట కలకత్నూ క్నళ్ళ వూరుక్కింటిందా? ోటట
క్రింద బొకు పెట్టు వుిందుింది." ఏమీ తలియనటల అమాయకింగా అన్నాడు
గింగారిం.
తన కళ్ళన్న తనే నమాలేక విచిత్రింగా చూశాడు షాడో. ఫెరాిండజ్
అన్నచరుల బారి న్నించి అింత తేలికగా బయట పడటిం జరుగుతుిందని అతన్న
వూహిించలేదు.
చూసుూిండగానే దూర్ింగా పోయి దృష్టుపథిం న్నించి మాయిం అయిింది
ఆ మోటారు ోటట. వింటనే ప్రకుక్క తిరిగి తీర్ిం వైపు యీదటిం ప్రార్ింభించాడు
షాడో. ఐదు నిముషాలక్క ఒకస్థరి అతనిా కొించెిం ఆగమని గోల చేస్తూ
అన్నసరిించాడు గింగారిం. న్నలుగు గింటల తరువాత వారి కన్నల ముిందు
ప్రతయక్షిం అయిింది పాింజిమ్ పటుణిం.

2
"రోషిం, అభమానిం అనేవి అసలు మీక్క వున్నాయా? చేతికి చికిున
మనిష్టని చేగ్రుిక్కన్నామని చెపెటానికి మీక్క సిగుా వేయటిం లేదూ?" ఎర్రబడిన
ముఖింతో ఆవేశింగా అడిగాడు స్పెషల్ బ్రించి డైరకుర్.
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అవమాన్నగిా

గ్వలలోల

దహిించ్చక్కపోతూ

తలదిించ్చక్కన్నాడు

ఫెరాిండజ్. ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుక్కింటూ మౌనింగా నిలబడ్డారు అతని
అన్నచరులు.
"దిటీమజ్ టూ మచ్ మిసుర్ ఫెరాిండజ్! ఇనిాస్థరుల కర్ూవయ నిర్వహణలో
ఫెయిల్ అవటానిా స్పెషల్ బ్రించి సహిించదు. నల రోజులోలపల షాడోని
వురికింబాననికో, వలలక్నటికో పింపిించకపోతే, మీ వుదోయగాలన్న మర్కరికి
ఎలాట్ చేయవలసిన పరిసిాతి ఏర్ెడుతుింది." అింటూ గిరుక్కున వన్నతిరిగి జీప్
ఎక్నుడు స్పెషల్ బ్రించి డైర్కుర్.
శలా విరత్హింలా నిలబడి పోయాడు ఫెరాిండజ్. అతని కన్నల ముిందే
దుముా తర్లన్న రేపుతూ అవతలికి వళ్ళళపోయిింది ఆ జీప్.
"పాింజిమ్ పటుణానాింత్న కవర్ చేశాిం సర్. సిటీ పోలీసుల సహాయింతో
వీధులనిాటినీ గాలిసుూన్నాిం." నేల చూపులు చూస్తూ ఫెరాిండజ్కి రిపోరుు చేశాడు
ఒక సి.ఐ.డి.
గాఢింగా నిటూురిి అతని భుజిం తటాుడు ఫెరాిండజ్. కోట జేబులో
న్నించి రిండు నోటల కటులిా తీసి అతని చేతిలో పెటాుడు.
"వీధులోల తిరిగే రౌడీలక్క, బిచిగాళ్ళళ, మురికివాడ పౌరులక్క యీ
డబుబన్న పించి పెటుిండి. వాళ్ల సహాయింతో షాడోని ట్రేస్ చేయాలి. ఈస్థరి అతనిా
పటుకోలేకపోతే

మన

వుదోయగాలు

మనకి

దకువనా

మాటన్న

మాత్రిం

మరిచిపోకిండి" అని హెచిరిించాడు.
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సిు్ గా శాలూయట్ చేసి తలా ఒక మూలక్క పరుగులు తీశారు
వార్ిందరూ. రిండు నిముషాల పాట అకుే  నిలబడి మెలిలగా తన జీప్ వైపు
అడుగులు వేశాడు ఫెరాిండజ్. అింతలోనే అతని దృష్టుని ఆకరిుించిింది ఒక
దృశయిం.
రోడుాక్క ఆవలిప్రకున నిలబడి వుింది పెదద మర్రిచెటు ఒకటి. దాని
కొమాల మీద కూరుిని క్కనికిపాటల పడుతునా క్నక్కలనీా కర్ికఠోర్ింగా అరుస్తూ
గాలిలోకి లేసుూన్నాయి.
అప్రయతాింగా తన రివాలవర్ని బయటికి లాగి అట వైపు అడుగులు
వేయోటయాడు ఫెరాిండజ్.
"వాటికి

వేరే

పని

ఏమీ

లేదు

స్థర్....

మనలిా

చూసి

బెదిరినటలన్నాయి....." నవువతూ క్నమెింట్ చేస్థడు జీప్ దగిార్ నిలబడి వునా
అతని డ్రయివర్.
రకులు తపతప కొడుతూ చెటు చ్చటూు రౌిండ్ి వేసుూనా క్నక్కలిా మరిింత
పరిలిలనగా చూశాడు ఫెరాిండజ్.

కటితో నిిండి వునా చెటుకొమాలిా కూడ్డ

పటిు పటిు గమనిించాడు. డ్రయివర్ అనా మాటలో అసతయిం ఏమీ లేదని
అనిపిించిింది క్నోటలు గిరుక్కున వన్న తిరిగి జీప్లో కూరుిన్నాడు.
అది ఆ వీధి చివరికి వళ్ళళపోయేదాక్న ఆగి, మర్రిచెటు కొమాలోల న్నించి
క్రిందికి దూక్నడు షాడో. దిగలేక దిగలేక దిగుతునా గింగారింని చేతికి అిందిించి
సహాయిం చేశాడు.

13

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=2320

***
Read other books of Madhu Babu @

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

