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�ా�్11:00 గంటల�.
���ద�ాబ�ద నగరం.
బంజ��ా ��ల్ ��డ ��ంబర 7
��క్ట పల్ ల ఇంట�్ �� న ���ం��.
" హల� ఎవర�"
" ��ను �ాహ��న".
" �ెప�ప �ాహ�ల ఈ ట�ౖంల� �� న �ే�ావ ఏంట�..?
" పల్ ల ��ను �ె��ప్� జ�గ�తత్� �ను మ�� ���న
గంటల�్....ఇం��య�ల�... ఓ ��తత ��ౖరస �ాబ� త�ం��".
" ���ల�...? �ెల�సు...?"
" ��ను �ె��ప్� మ�ందు �ను పల్ ల.ఆ త�ా్వ ప్రశన్
��దద ు్వ �ా� "
"ఒ.��"
"ఇ�� గతంల� మనం చూ�ిన �ార్ ,��ర్, క���� కంట�
100 ��ట్ � ప్రమ�దకర�ం
� �.
"అవ���..?"
"అవ�ను నువ�్ ���న ���ల� అసస్ల బయటక� ����్ళదు
స����...?"
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"స��...!"
"ఇంత�� అమ్ ఎల� ఉం��...? ఈ మధయ అమ్ దగగ ్���
����్ళ�....?" ఆత్రం� అ���ాడ� �ాహ�ల . �ాహ�ల �ై��ల�
వ�య్హ �ిట� ల�... ��ౖంట�స్ �ా...ప��ేసత ు్��డ .పల్ ల అత�
��నమ�మ క�త�ర�.
" అతత ్య బ��ా�� ఉం�� నువ�్ ఎప�ప్డ వ�ాత్వ అ�
జ�ాబ� ల�� ప్రశ అడ�గ�త�ం��"
ఓ�� ఈ సంవతస్ర ఖ�్చతం�...వ�ాత్న ఇంత�� ....హౌ
ఈజ ��ర ��ల్...?"అ���ాడ� �ాహ�ల.
"ఈమధయ �ారం ���తం ��ీ, ష�గర �ెక �ే�ాను.
మ����పల�్ ���సత ు్ం�ే....! ష�గర ��ం�ెం ఎక�్కవ� ఉం��."
"వదద ్ �ెప�ప"
"�ె�ాప్న �ా� ఆ�డ ��ర� కట్ టడ ల�దు."
"ఓ�� �ల�ౖ�ే....మ� అమ్ ను క��� ఇంట��� ����ల� ���ి
� ఇంట��� వ�ే్చయయ్ �ెప�ప."
" ఏం జ����ం�� �ాహ�ల ఎందుక� అంత కం�ార�
పడ�త���న్...? పల్ ల కం�ార� �ా... అ����ం��

3
"ఇం��య�ల� త్వరల జరగబ� �� �పత�
త తల�చుక�ంట�
��క� ��ల� భయ��సత ు్ం�
"ఏంట��...?"
"��ట� పల్మన� �ిం�ొ్ ర N.P.S ���న �ార్ �ామ ల�
��ట� ��ౖరస అంట�ర�.
" అంట� ...అమ�యకం�ా....అ����ం�� పల్ ల.
" ఇ�� ��ల� భయంకర���న ��ౖరస పల్ ల. క���� కంట�
100 ��ట్ � ప్రమ�దకర�న
� �. �ా� ��్వ� �ట� ��్వ� �వ���� రకత ్
��్వ� క��� ఇ�� ఒక�� నుం� ఒక���� సుల�వ��ా �ాయ్�ిసుత్ం."
" �జమ�...?"
" అవ�ను ఈ �ాయ్� సంక����త ���� ���న గంటల�్ల� రకత ్
కక�్కత చ��� ��డ� బ్ర�� ��న్ ��ల� తక�్క"
" స�� కం�ార� పడక� ���క్క అతత ్య నూ అమ్
నూ.... జ�గ�తత చూ�ాత్న
"�ాహ�ల ఒక �షయం �ెప�ప ఇంత�� ఇదం�� �క� ఎల�
�ె��ిం��..."? పల్ ల మ�ట�్లడ�త�ండ� అవతల నుం� �� న కట
�ే�ాడ� �ాహ�ల.
�� న ఎవర�?పక్కనుం� అ����ం�� పల్ ల త�్ అనుసుయ.
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"�ాహ�ల బ�వ "
"ఏమంట�డ�...?"
"ఎ�ో �ె��్ ��ౖరస ఇం��య� వసుత్ంద" దుపప్ట మ�సుగ�
��సుక�� �సు�ాగ �ె�ిప్ం� పల్ ల.
.
*

*

*

ఉదయం ల�వ�ా��...అనసూయ ��పర ��ి చూడటం
�దల� ��ట్ టం
� �.
ఆ�� ��ందు �� ��నల�్లడ �ాహ�ల �ె�ిప్ం�
�జమ��ిం�ం��.గతం ల�...క���� గ���ం� క��� �ాహ�ల �ె�ిప్ం�
నూట��� నూర� �ాల�్ �జం అ�య్ం�.
అల� ��పర ��త�క�త�నన అనసూయ �� ఒక
భయంకర���న �ారత క��ిం�ం��.
"పల్ ల....పల్ ల" ��పర పట�్టక� బ�డ ర�ం ల���
ప����ట్ టం
� � అనుసూయ
"ఎంటంమ�్...? �� దుద్��....ఈ ��కల�". పల్ ల �సు�ాగ
��ౖ�� ల��ం��.
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"��రత �ేశం మధయ్ప్ర� �ాష్ �ంల
ట � ఇం�ో ర నగరంల�....
గ�ర�త �ె�య� ��ౖరస ప్రబలడం� ఈ ��� నల�గ�ర� మరణ�ం��ర�.
��ం�� అక్క� ప్రజల �వ్ ఆం�ో ళన �ెందుత���న్ర."అనసూయ ఆ
�ారత చదవ �ా��...పల్ ల ఒక్ ఊదుట�న ల�� త�్ �ే� ల� ��పర
ల�క�్క ��నూ చదవటం �దల� ��ట్ �టం�.
" ��క్టర� గ�ర�త్�ె�య ��ౖరస �� ��న ��గ�ల నుం�
రకత ్నమ���లన ��క��ం� ���ాల నగరంల�� ��ౖ�ాల� ల�య్బ ���ట���
పం�ిం��ర�. రకత ్నమ���ల� ...ఆ నల�గ� �� �� ��
్ లకష్ల�� గ�ర�త
�ె�య� ��ౖరస ఎ�ో �� ��ంద� ��గ���ధక శ��త ప���త్� తగగ ్డం�
మరణ�ల� సంభ�సుత్��న్ ��ౖదుయ్ల �ె�ాప్ర."
"అమ�్ బ�వ �ె�ిప్ం� అం�� జ���� �� త�ం��.మనం
��ల� జ�గ�తత �ా ఉం���".
"అవ�ను పల్ ల నువ�్ అ��జ్ంట �ా అతత ్య �
ఇక్క��� �సుక� వ�ే్చ...!"క�త��� �� �ె�ిప్ం� అనసూయ.
�ాహ�ల త�్ ��రగ ్ అనసూయ అనన ��రయ �ాహ�ల
తం��్ �నన్ప�ప్ చ��� �ే...ఒక్ �ా��క్ ��డ�క� �ాహ�ల � ఆ��
��ం� ��దద �ే�ి ఒక ��పప ��ౖట�స్ � �ే�ిం��.

6
*

*

*

స���గ ా అపప్ట �� అంట� ఇం��య� ల� N.P.S అ�� �ె��్ ��ౖరస
ప్ర���ంచ�� �� ��ల ���ల మ�ందు.
.

"జ�ాన ల�� ఉతత ్ క�య్� ల�... ఓ �ంత �ాయ్� �� ��

ఈ��� 39 మం�� చ��� య�ర� మ�� 20 మం�� �వ్ అస్వస ్థత
ట���య్ల� ��డ �ా�స ��ిప్ట ల� ���తస �� ందుత���న్ర". ట�� ల�
య�ంకర 'సూ��' నూయ్ చదువ�త�... ఉం��.
"చ��� �న �ారం��... ఊ�ి�� �సు��వడంల�...
ఇబ్బం� పడ�త�... ��ట� నుం�� రకత ్ కక�్కత చ��� య�ర�."
ట��ల� నూయ్ చూసుత్�� '�'క���్చల�ం మ�ందుక� వం�� ట��
�ాల�య్ మ��ంత ��ం��డ�
"ఈ��� ఉతత ్ క�య్� �ల చ��� �న �ారం�� భ�గరభ
గ� �ా��్మక�ల. �రం�� 10 ���ల ���తం �ై��ల�� 'ఆ�ి� �ాపర
���న్' ల� ప��ే�ార�".
"ఉతత ్ క�య్� �ల.... ��ల��ాలం మ�తబ�� ఉనన ఈ
గ� ఈమధయ �ెరవబ��ం��".
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"ఆ�ి� �ాపర ���న్ �ాల�షయ్ �ారణం�ా ��ల�
�ాలం నుం�� మ�తప�� ఉం�� ఈ మధయ జ�ాన గవరన్��ం
ప్రఖ�య 'అ�ా��' ���న్ ��ౖ�
� �ట ��ట�డ �ా���� ఈ గ� �జ ��
ఇ�్చం�.
"�స్ ట '�'ఇ����.... ���������ా....�క� ఇష్ ట�� బ�్ల
�ా�ీ"��క్ట 'స�ా' వంట గ��ల�ం� అర�సూ
త ....�ల� ల��� వ�్చం�.
��క్ట స�ా � ��రయ.
"ష…. మ�క�్ �ద ��ల� ��సుక�� మ�ట�్లడవదు
అనన్ట� ట�� ��ౖప� చూ�ిసత ూ....��ౖగ �ే�ాడ� �.
ట��ల� భరత ఏ�ో ఇం�ా��్టం �షయ��న
చూసుత్��న్ గ���ం�న స�ా ��ను క��� ఎదుర��ా...ఉనన ట��
��ౖప� దృ�ి్ట�ా��ం�ం�.
"గ�ర�త �ె�య� ఓ �ంత �ాయ్��� ఒక్క�ా��� 39
మం�� చ��� వడం��... ఇప�ప్డ ప్రపంచమం�... జ�ాన ��ౖప�
చూసుత్ం� గదగ ్ స్వర �� ఆ య�ంకర ఇం�ా �ెబ�త���....ఉం��
"ఏమ�య్ం� � ఏం జ����ం��...?"
"జ�ాన ల� ఏ�ో ��తత ��ౖరస వ�్చందం...! ప్రజల
రకత ్ కక�్కక� చ��� త���న్ర"� �ె�ాప్డ.
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స�ా �ా్థనువ�ల... ఉం�� �� � భయం భయం�ా ట��
��ౖప� చూ�ిం��.
స�ా ఒక �ామ�నయ్��� గృ��ణ� మ�త్ర� �ాదు ఒక
ప్రమ� ��క్ట క���....
"జ�ాన ల� �దల�ౖన ఈ �ంత �ాయ్�� ప������ంచడం
��సం వరల్ ��ల్ ఆరగ ్��ౖజ�ష ప్ర��ధుల త్వరల... తమ ప్ర��
�ా�ాయ్లయ �ి్వజ�ా్ల నుం�� జ�ాన బయల��ేర�త���న్ర."
"ఇంతక� మ�ందు వ�్చ �ార్.. ��ర్..క���� కంట�
ఈ ��ౖరస ��ల� ప్రమ�ధ��న� ...."ట��ల� య�ంకర మ�ట ప���త
�ాకమ�ం�ే ��క్ట స�ా ���ట �� ట�.� �ి్వ ఆఫ �ే�ిం��.
"స�ా ఏ�ట� ఈ �ి�్ ప� ట�� ఎందుక�...?
ఆ�ావ�...?" � ��పం�ా అ����డ�.
"వదుద �...వదుద. భ�� �ద జరగవల�ినవ�న
అల�... జర�గ�త��� ఉంట��. �ర� �ాత్రం� �ద్ మ���యటం
...గంటల తరబ�� ట�� చూడడం... ��ను భ��ంచల�ను" ��క్ట స�ా
��పం�ా ....అంట� ���ె�్ �ల� �సుర��ా ���్ �� �ం��.
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"క�ల ����్లం క�ల... � భరత బ�ధయ్ గల
కం���ల�...��ౖంట�స్ అనన �షయం మ��� �� త���న్వ".� ఆ��
��నుక ���్ భ�జం �ద �ె�య ��సత ు....అ��న్డ.
"�ావచు్ �ా� � ఉ�ో య్�ా� ఆ�ీసుల� మ�త్ర�
...�ెయయ్ం�.� ఆ�ీసుల� ప� �ేసత ు్�� 100 మం�� ఉ�ో య్గ�ల�
�ర� ఒక�� �ా ఉండం�� �� �న�ా�� క���� వ�్చనప�ప్ ఏం
�ే�ార�"
"ఏం �ే�ాను...?" అమ�యకం�ా అ���ాడ� �.
"ప����ధనల� అంట�... ఆ �ిష మ���్క ల�
మ�సు్కల ల�క�ం�� గంటల తరబ�� గ���ి క���� బ���న ప��్డర"
"�ా��….స�ా అ�� �� ఉ�ో య్గ."
"�ా� అక్కడ�న అంద��కంట� ఎక�్కవ� �ర�
ఇ��్వల అవ్వదు .
"ఒ��...!"
"అసల� ��ం��్ నువ�్ అంద��ల� గవరన్��ం
జ�బ �ే�త ా వనుక���న్న. ��ను క��� �� వృ�త �ద అ��క కలల�
క��న్న.స�ా కళ�
్ త�డ�చుక�ంట� అం��.
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"స�ా ఇప�ప్�ే జ����ంద� ఎందుక� అల� �ీల
అవ�త���న్వ...? � అ�� �ఖం ��ౖ��తత �్త....అ��న్డ
"ఏం జర�ా� ...? �....��తంల�
అ�న్ంట�క��... మ�ఖయ్���న� �ా్రణ. �ా�....నువ�్ ప�ే ప�ే ఆ
�ా్రణం� ....�ెల�ాటం ఆడ�త���న్...!
"� వ�య్� ల� ఇ��ి్టట�య ఆఫ ��ౖ�ాల� ల�
....��్ల�క ��ౖంట�స్. � అంతకంట� మ�ందు ��ం��్ '��ంగ అ���కల్చ
య��వ��స్ట'ల� ప� �ే���ాడ� అక్క� ఆయనక� ��క్ట స�ా
ప��చయ���ం��.
"��క్ట స�ా అప�ప్డ ��ం��్... '�ాయ్�ిట ����కల
య��వ��స్ట'ల� ప� �ే���� అక్క� నుం�ే ��ల��క�ా�� ��ంగ
అ���కల్చ య��వ��స్ట �� ����కల �ాయ్ంప ��సం ����్ళ�.
"� అక్క�... ఆ��ను చూ�ి ��్రమల... ప��్డడ
ప�ే ప�ే �.�ీ చూడమ� ష�గర �ెక �ేయమ� � ఆ�� ��నక
ప�ే�ాడ�.
"�వ���� �ా�్ళద ద్ మధయ ��్ర �గ���ం�ం�� అ��
���్ల��� ప్రయ�ణ�ం�ం�.అక్క� ���ా అం�� బ��ా�� ఉం�� �ా� ఈ
మధయ ల�....
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� �� వ�య్� ��ౖ�ాల� ల�య్ ల� ప� �ేయ����� ఆఫర వ�్చం�
� �నన్��ట �త�్ర�ై �ీ�యర ��ౖంట�స్
'సు����' అత� �� ఈ అవ�ాశం ఇ�ిప్ం��డ.
స�ా ఒప�ప్��ల�ద. �ా� � తనక� వ�్చ అవ�ా�ా�న
�� ��ట�్ట��వడ ఇష్ ట ల�క "��రయ్క క��� �ెపప్క�ం� ���్ వ�య్�
��ౖ�ాల� ల�య్ ల� జ��న అయ�య్డ".
��ంగ నుం�� వ�య్హ �ిట� ����ప� ���య
��ల��టర్ దూరం ఇదద ్ర ��ర���ర��ా ఉ�ో య్�ాల �ే�ి ఒ�� ��ట కల�ి
ఉండడం అ�ాధయ్.
అందు��...స�ా �ే����ల�క తన �ేసత ు్న ఉ�ో య్గ వ���
��ంగ నుం�� భరత ��నుక వ�య్హ ���్ళ� ��ం�.
*

*

*

ఆ �ాయంత్ర వ�య్� ల�� ఓ ���
ౖ� �ట అ�ా��్ట�ం
ల�... ఎన.�.ఐ రహసయ సమ���శం జ����ం��.
N.V.I అంట�.... నూయ ��ౖరస ఇ��న్��ష ట�మ.
అ�����ా ర�ాయ ల�ంట� అగ� �ే�ాల� ��ం�ో ప్రపం య�దధ సమయంల�
�ప��తం�ా...
��ాయ���ల� తయ�ర� �ే�ా�
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ఆం��్రక, బ�
్ ర��ల�్ల� ,త�ల���య� వంట� అ��క
�ాయ్ధులన.... జంత�వ�లక�,మనుష�య్లక ఎ��్కం �ాట� ��్వ�
��ాయ�ధ య�దధ ్ �ే�ార�.
�ా�.... 1969 �-8 సదసుస్ల... య���ధ్లల...
��ా���ల� �ా�... ర�ాయన బ�ంబ�ల� �ా�... �ాడక�డదు
మ��య� ఉప���ంచ క�డదు. అ� చట్ ట �సుక� వ��్చర.
అపప్ట నుం�� అ�����ాల�ంట� �ే�ాలక� క��్ల ���ినట�్
అ�య్ం� అందు�� ఇప�ప్డ అ�����ా �-8 ల� ల��
�ా���త ా్,బ�ా్,�ై�� వంట� �నన �ే�ాల �ద దృ�ి్ �ా��ం�ం��.
�జ���� �ై��ల� వ�య్� ��ౖ�ాల� ��ంగ ల� ఉనన
అ��క ��ౖ�ాల� ల�య్ ల� బ� �పన్ తయ�ర� �ేయ�����
ఉ�ేద్�ం�న �ాదు.
��వలం మ�నవ జ��� ఇబ్బం����ట� అ��క ��ౖరస లను
కను��� �ాట�� అంతం �ేయడం ��సం ���ద్�ం�న మ�త్ర�...!
అ�����ా తన అవసరం ��సం �నన �ే�ాలక� ��ట్ �టబ�
��ట్ � �ాసత �
్ ��తత్ల తన అదుప�ల��� �సుక��....
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���న రహసయ ఏజ��స్లన ఏ�ాప్ట �ే�ిం�� �ట� ప్ర��
ఉ�ేద్శయ మ�డవ ప్రపం య�దధ ్ంల...��ాయ���లను తయ�ర�
�ేయడం ఎన.�.ఐ క��� ఇల�ంట� సంస్థల� ఒక సంస్
సు���� మ��య� � వ�య్� ఇ��ి్ ట�య్ ఆఫ
��ౖ�ాల� ల�య్ ల� ప� �ేసత ు్��న్. �ా�్ళద ద్ �ై��ల��� ప�ట�్
�����ార�.
అ��ే ప్రపం����....క�ట�ంబ����... �వరక�
కట�్టక�న ��రయ్లక ....క���.... �ె�య� �షయం �ా��దద్ర
ఎన.�.ఐ ల� సభ�య్ల అ�.
ఒక్ �ై���� �ాదు అ�����ా, జ�ాన,��త ����య�
మ��య� ఇం��య� నుం�� క��� ఎన.�.ఐ ల� సభ�య్ల ఉ��న్ర.
ఒక��ళ ఈ భ�� �ద మ�డవ ప్రపం య�దధ ్ జ�����ే
మ�నవ�డ� కష్ టపడక�ం� యం��్రలన �ాడక�ం��...
��లసంఖయ్ల శత�్రవ�లన చంపగలడ� �������
��ాయ�ధం
�ా్రణ ఉనన ��� ఆయ�ధం�ా �ా�� మ�� ���న �ా్రణ
ఉనన మనుష�య్లన చం�ి ��యడం ��� మ�ఖయ ఉ�ేద్శయ.

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Omicron
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