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టెర్రర్ ఐలండ్
“మధూ! అణుశక్తిని శింతియుత ప్రయోజనాలక్క వుపయోగించాలని
అభిలషించి అనేక ర్కాల పథకాలను చేపట్టింది భార్త ప్రభుతవిం దేశిం
నలుమూలలావునన మన సింట్స్టటలనిందర్నన ఒకచోట చేర్చి పెదద ఎత్తిన
పర్చశోధనలు చేయిస్టిననది. వార్చ పర్చశోధనలు దిగవజయింగా ముగసిన
మరుక్షణిం మన దేశిం అణు విజ్ఞానింలో అిందర్చకింటే రిండు మెట్లు పైక్త
చేరుక్కింట్లింది!”
“మనిం, మన దేశిం అింటే గటటని మన యిరుగు పొరుగు రాజ్ఞాధినేతలు
యీ పర్చశోధనలక్క అింతరాయిం కల్పించాలని శతవిధాల ప్రయతినించారు. మన
సి.ఐ.డిల నేర్పర్చతనిం వలు విదేశీ గూఢచారుల ప్రయత్ననలు విఫలిం అయ్యాయి.”
“ఇింకో

రిండు

మాసాలలో

మన

సింట్స్టటల

పర్చశోధనలు

ముగయబోత్తనానయి. వింటనే అనుక్కనన పథకాలను ఆచర్ణలో పెట్టటలని
ఆకాింక్షస్టినన మన నాయక్కలక్కయిప్పపడు మరొక కొతి సమసా ఎదుర్గుగా వచిి
నిలబడిింది. శింతియుత ప్రయోజనాలక్క వుదేదశించబడిన మన శస్త్రజ్ఞాల
పర్చశోధనా ఫల్త్నలు _ ర్చవర్స్ చేయబడి భ ంయింకర్మైన అణ్వవయుధాలుగా
తయ్యరౌత్నయి. ఇింతవర్కూ ప్రపించింలో ఎవరూ అట్లవింట్ ఆయుధాలను
నిర్చమించలేదు. ఇింకో పాతిక సింవత్రాలదాకా అట్లవింట్ ప్రజ్ఞాపాటవాలను
సింపాదిించుకోలేరు.”
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“అిందువలు యీ పర్చశోధనా ఫల్త్నలను, ఫారుమలాలను అతి ర్హసాింగా
వుించాలని నిర్ణయిించారు మన నాయక్కలు మధూ! ఆ నిర్ణయిం తీస్టకోబడిన
మరుసట్

రోజ్ఞనే

పాక్తసాాన్

పాలక్కలు

అణ్వవయుధాలు

నిర్చమించట్టనిక్త

తలబడినట్లు మనక్క వార్ిలు వచాియి.”
“మన సి.ఐ.డిలు కొింత మింది ఆ వివరాలను సేకర్చించుక్కవచాిరు.
పాక్తసాాన్ పాలక్కలు అణ్వవయుధాలు నిర్చమించట్టనిక్త ఉపయోగించే ఫారుమలాలు
మనక్క అిందాయి మధూ! మన శస్త్రజ్ఞాలు తయ్యరుచేసిన ఫారుమలానే ర్చవర్స్
చేశరు వారు. అింటే మన ర్హసాాలు వార్చక్త తెలుస్టినానయి. చీమకూడ్డ లోనిక్త
పోవట్టనిక్త వీలులేనింత కట్లటదిటటమైన కాపలావునన మన ర్నసెర్చి లేబరేటర్నలలోని
విషయ్యలు బయట్క్త వళుత్తనానయి.”
“మధూ! యీ విషయిం చదివి... నువువ అనేక ర్కాల అనుమానాలక్కగర్చ
అవుత్తనానవని నాక్క తెలుస్ట. ఎన్నన పర్చశోధనలు జర్చగాయి. మన సింట్స్టటలలో
దేశద్రోహులు లేరు. లేబరేటర్నలలోని శత్రువులు ప్రవేశించి మన పర్చశోధనా
ఫల్త్నలను తసుర్చించే అవకాశింలేదు. అయినా... ఏ రోజ్ఞ విషయ్యలు ఆ రోజ్ఞనే
పాక్తసాాన్ పాలక్కలక్క చేరుత్తనానయి ఎలా?”
“మన సి.ఐ.బి. కే కొరుక్కడు పడని సమసాగా తయ్యర్యిింది యిది. ఈ
సమసాను పర్చషుర్చించగల శక్తి నీక్క ఒకుడికే వుింది ఇట్లవింట్ పనులు చేయటిం
నీక్క యిషటిం లేదని నాక్క తెలుస్ట. తపపదు మధూ! ఇది మన దేశశింతి
ంద్రతలక్క సింబింధిించిన విషయమేకాదు నా పరువు... మన సి.ఐ.బి పేరు...
ఆఖర్చక్త నీ సేనహిత్తడు షాడో ప్రతిషట అనీన కల్సి మట్టలో పోర్లాడే సమయిం
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ఏతెించిింది. నువువ తపప మరో వాక్తి ఈ సమయింలో మాక్క సాయపడలేరు.
బాగా ఆలోచిించుకొని వింటనే నీ అింగీకార్ిం తెల్యచేసాివని ఆశస్టినానను _
క్కలకర్చణ”
ఉతిర్ిం చదవటిం పూర్చి అయిింది. నాక్క తెల్యక్కిండ్డనే చేతిలోనిించి
జ్ఞర్చ క్రిందపడిపోయిింది కాగతిం.
ఏదో తెల్యని చలుట్ మించు హసిమొకట్ నా గుిండెలను పట్లటకొని
పిండుత్తననట్లు అనుభూతి కల్గింది. వళుు గగురొపడిచిింది. ముఖమింత్న సేవద
బిిందువులతో నిిండిపోయిింది. గింత్త తడి ఆర్చపోయిింది. పెదిమలు ఎిండి
నాలుక పడచగట్లటక్క పోయిింది.
“సార్స? ఈ లెటర్స మీదేనా?” అింటూ క్తింద పడిన కాగత్ననిన తీసి నా
ముిందు పెట్టటడు ముత్తి.
ఆ మాటతో నాక్క తెల్వి వచిిింది. తడబాట్లను కపపప్పచుికోవట్టనిక్త
విపర్నతమైన ప్రయతనిం చేస్తి, లెటర్సని జేబులో పెట్లటక్కనానను.
అయినా ముత్తి కనిపెటేటశడు. “ఏమి సార్స, అలా వునానరు?” అనానడు
పట్ట పట్ట చూస్తి.
“ఏమీ లేదులే...” అింటూ గబగబా బయట్క్త వచేిశనుగాని ఎలా
వునానన్న నాక్క తెలుస్ట. పాతిక రోజ్ఞలు మలేర్చయ్యతో బాధపడిన పేషింట్లు
జవర్ిం తగి మరుసట్ రోజ్ఞఎలా వుింట్టరో_ అలా వుిండి వుింట్టను.
పాదాలు అప్రయతనింగా ముిందుక్క కదులుత్తనానయి. నా మనస్ట్
అర్ాింలేని ఆలోచనలతో సతమతిం అవుత్తననది.
5

క్కలకర్చణగార్చ భావిం నాక్క కొటటవచిినట్లు కనిపస్తినే వుింది. “మధూ...
మరప్పపడూ ఇట్లవింట్ పనులు చేయమని నినున బలవింతపెటటను. ఇిందులోని
కషటస్టఖాలు నాక్క బాగా అర్ాిం అయ్యాయి.” అనానరాయన ఒకసార్చ. అది మూడు
సింవత్రాల క్రతిం.
వర్స చూస్టిింటే... ఆ కష్టటఖాల సింగతి మర్చిపోయినట్లటింది. ఏమారిం
జ్ఞాపకమునాన... ఈ లెటర్స వ్రాసివుిండరు.
ఆయన వ్రాసిన విషయ్యలనీన నా అింతర్ింగింలో మరోసార్చ మెదిలాయి.
నిజమే! ఎింతో అవసర్ిం అనుక్కింటే తపప క్కలకర్చణగారు ననున కాింట్టక్కట
చేయరు. బాగానే వుింది కాని... ఈ వావహార్ింలో తలదూర్చి నేను ప్రాణ్వలతో
బయటపడగలనా?
ఊర్చకే కూరోిలేక సర్దాగా ఎక్స్పెర్చమెింట్ చేశను మూడు సింవత్రాల
క్రతిం. అప్పపడు క్కలకర్చణగారు నా పకునే వునానరు. సర్దాగా మెదలుపెట్టన
వావహార్ిం మా యిదదర్చనీ పచిివాళ్ును చేసే సేటజిక్త చేరుక్కననది. ఆ పర్చసిాతినుించి
బయట్పడేసర్చక్త... నిజింగానే పచిి ఎక్తునింత పని అయిింది మా యిదదర్చకీ.
ఆ

సింఘటనలను

తలుచుక్కనేసర్చక్త

నా

శర్నర్ిం

మర్చింతగా

జలదర్చించిింది. ఎకుడ్డలేని నీర్సమింత్న వచిి ననున ఆవర్చించుక్కననది.
నడిచే ఓపక లేక ట్టకీ్లో నా గదిక్త చేరుక్కనానను.
ఎింత ప్రయతినించినా... ఎింత మర్చచి పోదామనుక్కనాన క్కలకర్చణగార్చ
జ్ఞబు నా మనఃపథిం నుించి మాయిం కావటింలేదు. ఎింత ంయింగా వునాన...
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ఆయన కోర్చకను అింగీకర్చించాలనే నిర్ణయిం నెమమదిగా నా హృదయింలో చోట్ల
చేస్టకోవటిం ప్రార్ింభిించిింది.
టీపాయ్ మీద వునన ఫోన్ అిందుకొని మూడు జీరోలక్క ర్చింగ్ చేసాను.
“హలోు వాట్ కెనై డూ ఫర్స యూ!” అింటూ వినిపించిింది ఒక మృదు మధుర్
కింఠిం.
“కసెక్కట మీ ట్ల డబుల్ జీరో” అనానను.
మరునిముషింలో మరో అిందమైన కింఠిం ననున గ్రీట్ చేసిింది. సి.ఐ.బి.
ర్చసెపషనిస్టట బెటీట కింఠిం అది. నాక్క తెలుస్ట.
“బెటీట... మద్రాస్టనుించి మాధవ్ ర్చింగ్ చేశడని బాస్క్త చెప్పప. రేప్ప
ఉదయిం బయలుదేర్చ ఢిల్లు వస్టినానను.” అని చెపప వింటనే డిసునెక్కట చేశను.
సర్చగాి సాయింరిం నాలుగు గింటలు అయిింది సమయిం. చీకట్
పడట్టనిక్త మరో రిండు గింటలు మారమే వావధి వుింది.
టీపాయ్ని గోడక్క ఆనిించి నేలమీద వునన కారపట్ని చుటట చుట్ట అవతల
పడేశను. బకెట్తో నీరు తెచిి గదినింత్న శుభ్రింగా కడిగ... చెమమ లేక్కిండ్డ నీట్
గా త్తడిచాను.
తలారా సాననిం చేసి, ఎర్రట్ పట్లట ధోవతిని కట్లటకొని, కావల్్న
సామానులక్క గది మధాక్క చేరాిను.
స్తరుాడు అసిమిించాడు. సింధా చీకట్లు జగతిని చుట్లట ముటటటిం
ప్రార్ింభిించాయి.
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పాలరాతిలా తళ్ తళా మెరుస్టినన గచుిమీద సేులుతో కొల్చి ఏడు
అడుగుల వాాసింలో పెదద వృత్నినిన గీచాను. వృత్నినిక్త ఆరు పకుల ఆరు
నక్షత్రాలను చిత్రీకర్చించాను.
ఆరు నక్షత్రాలనూ పస్టప్ప క్కింక్కమలతో అలర్చించి ఒకొుకుదానిలో
ఒకొుకు

ప్రమిదెను

ప్రతిషటించాను.

నక్షత్రానిక్త

నక్షత్రానిక్త

మధా

ఒక

నిమమపిండును నిలబెట్టటను.
పూర్చిగా చీకట్ పడిింది. దటటమయిన మామిడితోప్పలో వుింది నా గది.
అిందువలు

కనునపొడుచుక్కనాన

కానరాని

అింధకార్ిం

నా

గదిని

ఆవర్చించుక్కననది. ఆ అింధకార్ింలో... నేను ప్రతిషటించిన జ్యాతిర్మయ చక్రిం...
విింతగా కనిపించటిం ప్రార్ింభిించిింది. గాల్ వీచినప్పపడలాు... జ్యాత్తలు... అటూ
ఇటూ చల్స్టినానయి. అది చల్ించి నప్పపడలాు నా గుిండె వీర్ింగిం మోతలు
వినిపస్టిననది.
సాధార్ణమయిన గాల్క్త అవి ఆర్చపోవని నాక్క తెలుస్ట. కాని... నేను ఆ
జ్యాతిర్మయ చక్రింలో వుిండగా ఆర్చపోయ్యయింటే _ వాట్తోపాట్ల నా జీవనజ్యాతి
కూడ్డ ఆర్చపోత్తింది.
చుటూట చూశను. ఎకుడ వుిండ్డల్్న వస్టివులు అకుడే వునానయి. ఫోన్
చకుగా వునన టిం పీస్ ఏడుగింటలను స్తచిస్ిింది.
నేను అనిన ఏరాపట్లు పూర్చి చేస్టకొని సిదధపడేసర్చక్త ఎనిమిదిననర్
అవుత్తింది. పగలింత్న కషటించి పనిచేసేవారు పకుల మీదిక్త చేరుక్కనే వేళ్ అది.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1940
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