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(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)

 వీ యీజ దార' (ఎవరకక్డ?) కంచు గంటలా మోగింది డచిచ్ సిపాయి 'డేరక్' కంఠం. రెండు నిలువుల 
ఎతుత్నునన్ పర్హరీ నుండి పడుతునన్ కాగడా వెలుగులో మూడు అడుగుల దూరంకనాన్ సప్షట్ంగా కనబడడం లేదు. 
నిలువెతుత్న పెరిగిన తిపప్ తీగలు, పొదల మధయ్న కదలికలేవో కనిపించాయి అతడికి. తుపాకీ గొటట్ంతో తీగలూ, పొదలూ 
విడదీసి చూడడానికి పర్యతన్ం చేసూత్ ముందుకు అడుగులు వేశాడు డేరక్.  

'నీకెపుప్డూ యింతే! ఎవవ్రికీ కనిపించనివి అనీన్ నీకే కనిపించేలా చేసాత్డు ఆ 'ఊడాన' (డచిచ్వారికి 
శౌరాయ్నికి పరాకర్మానికి పర్తీక ఐన దేవుడు) అంటూ అనుమానంగా చుటూట్ కలయ జూసూత్ అతడిని అనుసరించాడు 
అనుచరుడు గేయిట. చీకటి వేళలో పొదలూ తుపప్లలోకి వెళళ్డం అంటే చచేచ్ జంకు అతడికి. కిర్తం నెలలోనే అతడు 
డేరక్ తో కలిసి నాగులవంచ సాథ్వరానికి వచాచ్డు. అడుగు తీసి అడుగు వేయాలంటే పగటిపూటే పాముల భయం అతడికి. 
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'ఈ రెండు మూడు రోజులు మనం చాలా జాగర్తత్గా ఉండాలని మనకు చెపప్లేదూ? పెదద్ ఎతుత్న 

తిరుగుబాటుకు పథకాలు రచిసుత్నాన్రని మన గూఢచారులు చెపాప్రని అనలేదూ? మచిలీపటన్ం నుండి మనవాళుళ్ 
అదనంగా బలగాలు పంపేదాకా ఒకొక్కక్ళళ్ం ముగుగ్రి పని చేయాలని చెపప్లేదూ?' లోగొంతుకతో సహచరుడిని 
ఉతాస్హపరుసూత్ తుపప్లు తొలిగించి చూసూత్ ఒకొక్కక్ అడుగే వేసుత్నాన్డు డేరక్. చివరగా ఉనన్ పొదల మాటున కూడా 
చూసి అనుమానం తీరుచ్కుందామని ముందుకు కదిలాడు                  

డేరక్. కాలికింద మెతత్గా పొలుసులు పొలుసులుగా ఏదో తగిలినటుట్ అనిపించింది.  
సరుర్న ఆరడుగుల ఎతుత్న లేచి ఆగర్హంతో బుసలు కొటిట్ంది రాచనాగు. చేతిలో ఉనన్ నాటు తుపాకీని 

ఉపయోగించాలనే ఆలోచన మెదులుతుండగానే మెరుపులా పడగ విసిరింది. తతత్రపడుతూ వెనకుక్ దూకాడు డేరక్. 
వెంటుర్క వాసిలో దాని కోరలకు అందకుండా జారి పోయింది అతడి ముంజేయి. ఆ అదటుకు చేతిలోని తుపాకీ జారి 
తుపప్ల మీద పడిపోయింది.  

తుపాకీ మడమ తగిలి నేలకు వాలింది ఆ సరప్ం. కాటు తపిప్ంచుకునాన్డనన్ కసి, నడుముకు తగిలిన దెబబ్ 
రెచచ్గొటాట్యి దానిన్. నలల్టి కెరటంలా పూరిత్గా తోక మీద లేచింది పదాన్లుగు అడుగుల పొడవునన్ ఆ రాచనాగు. 
కాగడాల మసక వెలుతురులో నలల్ని శరీరం మీద గోధుమ రంగు పొడలతో తళతళ మెరిసిపోతునన్ దానిన్ చూసి గుండెలు 
అవిసిపోయాయి 'గేయిట'కి.    

తన తుపాకీ గురిపెటేట్ సమయమూ, ధైరయ్మూ లేక వెనకుక్ దూకి 'పరుగెతుత్! వెనకుక్ వచెచ్యియ్' అని 
అరిచాడు గేయిట. గిరుర్న పకక్కు తిరిగాడు డేరక్. పకక్కు దూకి తపిప్ంచుకుందామని ఆశ పడాడ్డు. పకక్కు 
తిరుగుతుండగానే పిడుగులా అతడి మెడ మీద పడింది కాటు. కెవువ్న కేక వేసి చెటుట్లా నేలకు కూలిపోయాడు.  

అతడు నేలమీద కూలిపోయిన తరువాత కూడా వదలలేదు ఆ రాచనాగు. పొరుల్తూ, దాని మెడను 
పటుట్కుని లాగటానికి విఫల పర్యతన్ం చేశాడు డేరక్. ముందు అతడి మెడను, తరావ్త చేతిని కరిచి పటుట్కుని  కోరలలోని 
విషమంతా అలలు అలలుగా చిమిమ్ చిమిమ్ అతడి ఒంటోల్ నింపింది. కాగడాల మసక వెలుతురును చీలుచ్కుంటూ 
మెరుపులా చీకటల్లో కలిసిపోయింది. 

వెరిర్గా భయంగా కేకలు పెడుతూ సహచరుడి వదద్కు చేరుకునాన్డు గేయిట. అపప్టికే నురగలు కకుక్తూ 
పార్ణాలు వదిలేశాడు డేరక్. బొగుగ్లా నలల్గా మారిపోయింది అతడి శరీరం. సహచరుడి శవానిన్ భుజాలకెతుత్కొని, 
గుండెలు బదద్లయేయ్లా రోదిసూత్ కోట పర్హరీ దావ్రం వైపు పరుగులు పెటాట్డు గేయిట.  
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రెండు క్షణాల తరువాత నెమమ్దిగా పొదలను తొలగించుకుని తొంగిచూసింది ఒక తల. పెదద్ బండలా  
యింత లావు ఉనన్ ఆ తల ముతాత్రం మొండి జగగ్డిది. చివువ్న లేచింది యింకొక ఆకారం. పొదల మీద పడిపోయిన డేరక్ 
తుపాకి అందుకోడానికి పర్యతిన్ంచింది. పరవ్తమంత ఆకారం అయినా చిరుతలా  కదిలాడు జగగ్డు. తుపాకీని 
అందుకోడానికి పర్యతిన్ంచిన యువకుడి నడుమును కొండచిలువలా చుటుట్కుని    కనున్ మూసి తెరిచేలోపు పొదల 
మాటుకు దొరాల్డు. ఇనుప గుదియలాంటి పిడికిలిని కోపంగా పైకెతాత్డు.  

ఆ పిడికిలి దెబబ్కు యువకుడి తల బదద్లయేయ్దే కానీ ఆఖరి నిముషంలో తన ఆవేశానిన్ అదుపు 
చేసుకునాన్డు.  

డేరక్ మృతదేహానిన్ చూసిన మరుక్షణం గేయిట తో కలిసి అకక్డికి చేరుకుంటారు అందుబాటులో ఉనన్ 
అధికారులు, సిపాయిలు. ఆ పార్ంతమంతా తూరాప్రబడుతారు. తుపాకీ ఎలా మాయమవుతుంది? ఎవరో అంతవరకూ 
అకక్డ మాటు వేశారు అని తెలిసిపోతుంది. డేరక్ అనుమానం నిజమే అని తెలిసిపోతుంది. తను చేయబోయిన పొరబాటు 
తెలిసి, క్షమారప్ణగా రెండు చేతులూ జోడించాడు ఆ యువకుడు.  

డేరక్ మరొక ఐదడుగులు ముందుకు వేసి తుపప్లు తొలిగించి చూసేత్ తమ ఉనికి తెలిసిపోయేది. అందరి 
పార్ణాలు గాలిలో కలిసిపోయేవి. పోతే పోయేవి, ఎపుప్డైనా పోవలసినవే. తలిల్ నేలకు పనికిరాకుండా పోయేవి. రాచనాగు 
పుణయ్మా అని అది జరగలేదు. అదే అదృషట్ం అనుకుంటే, దటట్మైన తుపప్లమీద పడడం వలల్నో, నాగులవంచ చేసుకునన్ 
అదృషట్ం వలల్నో తుపాకీ పేలకపోవడం మరొక అదృషట్ం.  

'డేరక్'కు బదులుగా తనను రాచనాగు సమీపిసేత్ ఏం జరిగుండేదో మనసులో మెదిలి మొండి జగగ్డు కూడా 
క్షణకాలం కంపించిపోయాడు. మదపుటేనుగును సైతం రెండే క్షణాలలో మృతుయ్వుకు ఎర చేసుత్ంది రాచనాగు విషం. 
వరుసగా ఇరవై ఏడు మందిని చంపగలిగే విషానిన్ ఒక కాటులో చిమమ్గలదు రాచనాగు. తమను వదిలి, శతుర్బలితో 
విజయీభవ అని ఆశీరవ్దించింది ఆ రాచనాగు. 'వచేచ్ నాగుల చవితికి నాగులవంచ మొతాత్నీన్ నీ నోము పటిట్సాత్ నాగమమ్ 
తలీల్' అని రాచనాగుకు మనసులోనే మొకుక్కునాన్డు మొండి జగగ్డు. 'జరిగింది మరిచిపో' అనన్టుల్ యువకుడి భుజానిన్ 
తటిట్ మరొక రాచనాగులా వడిగా ముందుకు కదిలాడు.  

పర్హరీ గోడ ఈశానయ్ం మూలకు చేరుకునాన్డు. అతడిని అనుసరించారు మిగిలిన తొమిమ్దిమంది. తన 
దళంలోని వందమందిని యాభైమంది చొపుప్న రెండు భాగాలు చేశాడు జగగ్డు. ఒక బృందం మందుగుండు నిలవ చేసిన 
గిడడ్ంగి సంగతి చూసుకోవాలి. మరొక బృందం తుపాకులునన్ గిడడ్ంగి సంగతి చూసుకోవాలి. 
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ఒకొక్కక్ దళంలో పదిమంది ముందు దారి చేయాలి.  ఆ తరువాత మిగిలిన నలభైమంది రెండు 
బృందాలుగా అనుసరించాలి. పర్ణాళిక విఫలం అయితే అందరినీ ఒకేసారి కోలోప్కుండా ఉండడం కోసం, వెనుకనుండి 
రక్షణ కవచంగా ముందునన్ వారిని కాచుకుంటూ అనుసరించడం కోసం ఆ వూయ్హం.  

ఈశానయ్ం మూలన పర్హరీకి సరిగాగ్ నాలుగు అడుగుల దూరంలో మూడడుగుల ఎతుత్న నునన్గా చెకిక్న 
సరిహదుద్ రాయి ఉనన్ది. అలా ఆగేన్యం, నైరుతి, వాయవయ్ం పర్తి మూలనా సరిగాగ్ అలాగే చెకిక్న సరిహదుద్ రాళుళ్ 
ఉనాన్యి. నాలుగు పకక్లా సరిహదుద్లను సూచించే రాళుళ్ మాతర్మే కావు అవి. వాటిలో కోటకు, కోటలోనివారికి రక్షణకు 
సంబంధించిన రహసాయ్లు ఉనాన్యి. 

ఎనభై రెండు ఏళళ్ కిర్తం  డచిచ్వారు పర్థమంగా భారత భూభాగం మీద  కాలు మోపిన మచిలీపటన్ంతో 
మొదలుకుని, నాగులవంచదాకా పదమూడు సాథ్వరాలు ఏరాప్టు చేసుకునాన్రు వరత్కం కోసం. కొనిన్ చినన్ చినన్ కోటలు, 
మచిలీపటన్ం, పులికాట లాంటి పర్దేశాలలో కొనిన్ పెదద్వి కోటలు కటుట్కునాన్రు, తమ అధికారులు, ఉదోయ్గులు, సైనిక 
సిబబ్ంది కోసం.  

పార్రంభం నుండీ పోరుచ్గీసు వారితో, తరువాత బిర్టిష వారితో నిరంతరమూ ఘరష్ణ పడాలిస్ వచిచ్ంది. 
నాగపటన్ం కోటను తుడిచిపెటిట్న వరదలవంటి పర్కృతి వైపరీతాయ్లు కొనిన్సారుల్ వారిని దెబబ్తీశాయి. కొనిన్చోటల్ సాథ్నిక 
పర్జలు, రాజులనుండి తీవర్మైన పర్మాదాలు ఎదురైనాయి.  

ముందుచూపుతో శతుర్వులనుండి, అగిన్ పర్మాదాల నుండి సురకిష్తంగా బయట పడడం కోసం పర్తి 
కోటలోనూ నలుమూలలా బయటకు రహసయ్ మారాగ్లు ఏరాప్టు చేసుకునాన్రు. సాథ్వరం పర్ధాన అధికారికి, నిరిమ్ంచిన 
పనివారికి మాతర్మే ఆ రహసయ్ మారాగ్ల ఉనికి తెలిసేలా జాగర్తత్లు తీసుకునేవారు. కోట నిరామ్ణం పూరిత్ ఐన తరువాత ఈ 
రహసయ్ మారాగ్ల నిరామ్ణం జరిగేది. ఆ తరువాత ఆ రహసయ్ మారాగ్లను నిరిమ్ంచిన పనివారందరినీ నిరాద్కిష్ణయ్ంగా 
చంపేవారు. అలా పర్ధాన అధికారికి, ఆ తరువాత వచిచ్న అధికారికి మాతర్మే ఈ రహసయ్ మారాగ్ల గురించి తెలిసేది. 

చిరుతలా కదులుతూ సరిహదుద్ రాయిని సమీపించాడు జగగ్డు. నునన్టి ఆ రాయి మీద దగగ్రి నుండి 
పరిశీలనగా చూసేత్నే కనిపించేలా దకిష్ణం వైపు మొన ఉండేలా ఒక బాణం చెకిక్ ఉనన్ది. ఆలసయ్ం చేయకుండా బలంగా ఆ 
రాతిని సవయ్ంగా, బాణం గురుత్ తూరుప్కు వచేచ్ వరకూ తిపాప్డు జగగ్డు. పర్హరీకి, సరిహదుద్ రాయికి మధయ్న రెండు 
అడుగుల వెడలుప్ ఐదడుగుల పొడవున నేలలా కంటికి కనిపిసుత్నన్ ఫలకం పకక్కు తొలిగి సొరంగ మారగ్ం మెటల్తో 
పర్తయ్క్షమైంది.  
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జగగ్డి కనులే మౌనంగా ఆజఞ్లు జారీ చేసుత్నాన్యిత్. ఒకరి వెంట ఒకరుగా అందరూ లొపలికి దిగిన 
తరువాత ఆఖరుగా తను లొపలికి దిగే ముందు దుబాసీ దామోదర శరమ్ను తలుచుకుని మనసులోనే  
నమసక్రించుకునాన్డు జగగ్డు. ఆయనే లేకుంటే ఈ రహసయ్ మారాగ్ల ఉనికి రహసయ్ంగానే మిగిలిపోయేది.  

ముఖయ్మైన దసాత్వేజులు తరుజ్మా చేసే సమయంలో అధికారుల అజాగర్తత్ వలన అతయ్ంత విలువైన 
దసాత్వేజు దామోదర శరమ్ కంటబడింది. రహసయ్ మారగ్ నిరామ్ణం, నిరిమ్ంచిన పనివారిని నిశేశ్షంగా నిరూమ్లించడం 
గురించి పులికాట అధికారులకు పంపిన నివేదిక అది. నాగులు, జగగ్డు, ముఖయ్మైన మరొక ఇదద్రితో దగగ్రుండి రహసయ్ 
మారగ్ం నిజమేనని తెలుచ్కునాన్డు దామోదర శరమ్. తన పార్ణాలను లెకక్ చేయకుండా వోలందుల అంతం చూడడానికి 
తెగించిన దామోదర శరమ్కు కృతజఞ్తలు తెలుపుకుంటూ సొరంగంలోకి దిగాడు. మెటల్ పకక్న గోడకు అమరిచ్న చకార్నిన్ 
తిపప్గానే సొరంగ మారగ్ం మూసుకుపోయింది.  
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