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(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)

 'వెరాడర' (దేశదోర్హి) అంటూ ఖాండిర్ంచి ముఖం మీద ఉమేమ్శాడు లూసిఫర. అవమానంతో కందిన 
ముఖంతో విసురుగా సమాధానం యివవ్డానికి పర్యతన్ం చేశాడు అంబార్స. పళుళ్ పటపట కొరుకుతూ చేతిలోని 
తుపాకీని తిరగేసి మడమతో అతని ముఖం మీద బలంగా కొటాట్డు బీలిజ్బబ. పెదవులు చిటిల్, పళుళ్ కదిలిపోయి, నోటివెంట 
రకత్ం వెలువడింది 'అంబార్స'కి. 

ముతత్వరంలో పూజ ముగుసుత్ండగా వచిచ్న పర్మాదకరమైన సమాచారం అందుకుని కృషణ్రాయల 
సూచనలతో, ఆయన అంగరక్షకులు వెంట రాగా హుటాహుటిన బయలుదేరాడు అంబార్స. భారాయ్ పిలల్లను కృషణ్రాయల 
సలహా మేరకు ముతత్వరంలోనే ఉండమని బయలుదేరాడు నాగులవంచకు. 
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అతయ్ంత సమరుథ్డు, విశావ్సపాతుర్డు ఐన వయ్కిత్గత గూఢచారి సమాచారం మేరకు ఈ రాతిర్ రెండవ 

ఝామున నాగులవంచ డచిచ్వారి సాథ్వరం మీద సాథ్నికుల తిరుగుబాటు, దాడి జరగబోతునన్ది.చుటుట్పకక్ల దాదాపు 
ఇరవై ఊళళ్నుండి వేలాదిమంది సతరీలు, పురుషులు ఆయుధాలు ధరించి డచిచ్వారిని చంపడమో, చావడమో రెండే 
మారాగ్లు అనన్ లక్షయ్ంతో మొండిగా దాడిలో పాలొగ్ంటునాన్రని  సమాచారం. 

 
అంబార్స మీద కసి, దేవ్షం, అనుమానాలతో రగిలిపోతునన్ లూసిఫర, బీలిజ్బబ అతడి కదలికల మీద 

నిఘా పెటిట్ ఉనాన్రు. జగనాన్ధపురం డొంకలో తమ అనుచరులతో మాటువేశారు. దారుణమైన దెబబ్తో గురర్ం 
మీదనుండి పడగొటిట్ బందీని చేశారు. గుఱాఱ్నిన్ కూడా పొదలు, చెటల్ మాటున కదలకుండా బంధించారు. ముసి ముసి 
చీకటుల్ ముసురుకునన్ సమయంలో మూడే మూడు నిముషాలలో జరిగిపోయింది అంతా. అతడు ముందు వెళుతునాన్డు 
అనే నమమ్కంతో వేగంగా దాటిపోయారు వెనన్ంటి వసుత్నన్వాళుళ్. 

 
'సాథ్వరం మీద వేల సంఖయ్లో సాథ్నికులు దాడి చేయబోతునాన్రు. ముందు సాథ్వరానికి వెళాద్ం పదండి. 

అకక్డ ననున్ ఏమైనా చేసుకోండి' బలహీనమైన కంఠంతో అతి కషట్ం మీద మాటలు పూరిత్ చేశాడు అంబార్స. ఒకక్ 
నిముషం ముఖాలు చూసుకునాన్రు లూసిఫర, బీలిజ్బబ. మరుక్షణం అనుచరులోల్ యిదద్రికి ఆదేశాలు ఇచాచ్డు లూసిఫర.  

 
వారు గురార్ల మీదికి క్షణంలో లంఘించి నాగులవంచ కోట వైపు మరలిసుత్ండగా రివువ్న ఎటు నుండో 

దూసుకువచాచ్యి రెండు బాణాలు. గురార్లనెకిక్న వారిడొకక్లలో రెకక్లదాకా నాటుకునాన్యి. గుఱాఱ్ల మీద నుండి 
పిటట్లాల్ నేలకు రాలిపోయారు వాళుళ్.  

 
ఒక బాణం దూసుకొచిచ్ తుపాకీని పటుట్కుని చుటూట్ కలయ జూసుత్నన్ బీలిజ్బబ మణికటుట్లో దిగబడింది. 

అంత ఎతుత్న గురర్ం మీద నలల్రాతి శిలప్ంలా, ఆ మసక చీకటిలో వారి ముందుకు వచిచ్ంది ఒక ఆకారం. భుజాన 
అముమ్లపొది, చేతిలో నిలువెతుత్ విలుల్, నడుముకు రెండు పకక్లా మూడేసి మూరల పొడవైన విచుచ్కతుత్లతో కలిక్లా 
ఉనాన్డు.  
                       'కృషణ్ రాయలు!' కసిగా ఒకొక్కక్ మాటా వతిత్ పలుకుతూ పళుళ్ కొరికాడు లూసిఫర. 'డూడ హెమ' 
(అతడిని చంపండి') అని అనుచరులకు ఆజఞ్ ఇసూత్ అంబార్స గుండెల మీద బలంగా తనాన్డు. అపప్టికే దొంగచాటు 
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దాడిలో దెబబ్ మీద దెబబ్లతో తావర్ంగా గాయపడి ఉనన్ అంబార్స ఆ తాపుకు వెనుకకు విరుచుకు పడాడ్డు. నోటివెంట 
రకత్ం కకుక్తూ సప్ృహ కోలోప్యాడు. 

 
భయంకరంగా కేకలు పడుతూ కృషణ్రాయల మీదకు దూకారు లూసిఫర సైనికులు. కృషణ్ రాయల 

చేతులలోకి ధనురాబ్ణాల సాథ్నాలలో నడుముకునన్ కతుత్లు ఎపుప్డు వచాచ్యో, కంటికి కనపడకుండా తిరుగుతునన్ వాటి 
ధాటికి చేతులు, ఎదురు రొముమ్లు తెగి గావు కేకలు పెడుతూ పిటట్లాల్ రాలిపోతునన్ తన సైనికులను చూసి తుపాకీని ఎతిత్ 
కృషణ్ రాయల గుండెలకేసి గురి పెటిట్ కాలాచ్డు లూసిఫర.  

 
ఎతైత్న చెటుట్ పైన కొమమ్లలో ఒక విసురైన కదలిక కలిగింది. చెవులు దిబెబ్ళుళ్ పడేలా గురకలు పెడుతూ 

లూసిఫర మీదకు దూకింది ఒక ఆకారం. ఆ తాకిడికి తలకిందులైన తుపాకీ నుండి వెలువడడ్ మందుగుండు ఇదద్రు డచిచ్ 
సైనికుల కాళళ్ను ముకక్లు చేసింది.  

 
అంత ఎతుత్ నుండి అంత బరువైన ఆకారం నిలువునా మీదకు దూకడంతో గూడలు విరిగి నేలకు కూలాడు 

లూసిఫర. అయినా వదిలిపెటట్లేదు ఆ ఆకారం. లూసిఫర గుండెల మీద కూరుచ్ని అతడి మెడను అందుకునన్ది. 
పెనుగులాడుతునన్ అతడి మెడను పచిచ్ వేప కొమమ్ను విరిచినటుట్ పెటుకుక్న విరిచేసింది. గుండెలు బాదుకుంటూ 
అరిచింది. ఒకక్ గంతులో కృషణ్రాయల గురర్ం మీదకు దూకింది. కృషణ్రాయల వీపు మీద గటిట్గా చరిచింది భయపడకు, 
నేనునాన్ను అనన్టుట్. మరుక్షణం చెటుట్ కొమమ్లోల్కి మాయమైంది. 

 
ఆ ఆకారమే నాగులవంచ మామిడితోటలో చెటల్ మీద పొంచి ఉండి డచిచ్ వారి మీద దాడికి వేసిన 

పర్ణాళికను నిశితంగా గమనించింది. ఆ ఆకారమే పదేళళ్ కిర్తం ముతాత్రం మునేన్టి ఒడుడ్న సమరథ్రాముడి తలను 
నరకడానికి పర్యతన్ం చేసిన గోలొక్ండ బానిస సైనికుడి మెడను ఉటిట్ చేతులతోటి విరిచేసింది. ఆ ఆకారమే కృషణ్రాయల 
వంశాంకురానిన్ అంతం చేయబోయిన మరమ్యుదద్ వీరుడు 'పంకిత్ కంఠన' పార్ణాలను గాలిలో కలిపేసింది. ఆ ఆకారం 
సమరథ్ రాముడిని నీడలా అనుసరించి సేవించింది ఆయన యికక్డ ఉనన్నిన్ నాళూళ్.  

తరువాత కనిపించలేదు. ఇపుప్డు ఇలా పర్తయ్క్షమైంది! ఆ ఆకారమే 'రాం బోలా' అని సమరథ్ రాముడు 
పేరు పెటుట్కునన్ మహా మరక్టం. 
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కళెళ్దురుగా మెడ విరిగి పార్ణాలు కోలోప్యిన సహచరుడి దురద్శను చూసి విచక్షణను కోలోప్యాడు 
బీలిజ్బబ. తన మణికటుట్లో దిగిన బాణానిన్ ఊడ పెరికాడు. రకత్ం చిముమ్తుండగా రెండు చేతులతో ఆ బాణానిన్ పటుట్కుని 
పైకెతాత్డు. పకక్న సప్ృహ కోలోప్యి పడి ఉనన్ అంబార్స గుండెలోల్కి బలంగా దించాడు. ఇక దయ చూప తలుచుకోలేదు 
కృషణ్రాయలు. కనున్ మూసి తెరిచేలోగా కృషణ్రాయల కతిత్ విసురుకు బంతిలా ఎగిరిపడింది బీలిజ్బబ తల. ధారలుగా రకత్ం 
చిముమ్తూ నేలకు వాలింది అతడి మొండెం.  

 
ఆ సరికి కృషణ్రాయల ధాటికి నేలకూలి పొరుల్తునాన్రు సగం మంది లూసిఫర సైనికులు. తమ 

నాయకుడికి పటిట్న గతిని చూసి గావుకేకలు పెడుతూ చీకటల్లో కలిసి పారిపోయారు మిగిలిన వారు. నడుముకు 
వేర్లాడుతునన్ శంఖానిన్ పూరించాడు కృషణ్రాయలు.  

 
అపప్టికి నాగులవంచ పోలిమేరలలోకి చేరుకునాన్రు అంబార్స రక్షణకోసం బయలుదేరిన కృషణ్రాయల 

అంగరక్షకులు.  దికుక్లు పికక్టిలేల్లా రేగిన ఆ శంఖనాదం చెవినబడిన మరుక్షణం ఏదో ఆపద వాటిలిల్ంది అని అరథ్ం 
అయింది వారికి. గురార్లను వెనకుక్ మరలిచ్ వాయువేగంతో కృషణ్రాయల వదద్కు చేరుకునాన్రు అర ఘడియలో.  

 
లూసిఫర, బీలిజ్బబ శవాలను, తీవర్ంగా గాయపడిన 'అంబార్స'ను గుఱాఱ్ల మీదకు ఎకిక్ంచారు. ఇతర 

సైనికులను కూడా కోటకు చేరేచ్ ఏరాప్టు చేయమని పురమాయించి తన గురర్ం మీద కృషణ్రాయలు కదులుతుండగా 
భయంకరమైన మోతతో కంపించిపోయింది ఆ పార్ంతమంతా. ఆకాశానికి అంటినటుట్ ఎగిసిపడిన మంటల వేడిమి ఇంత 
దూరానికి తమ శరీరాలకు సోకి ఒకక్ క్షణం  నివెవ్ర పోయారు కృషణ్రాయలు, ఆయన అంగరక్షకులు. నాగులవంచ కోట 
నేలమటట్ం అయియ్ంది అని గర్హించాడు కృషణ్రాయలు. వేగంగా నాగులవంచ వైపు దూకించాడు తన గుఱాఱ్నిన్.  

 
*************** 

 
'ఏనాడైనా మిమమ్లిన్, మీ ఆడవాళళ్ని అవమానించామా? హింస తిరుగుబాటును రేపుతుంది. తిరుగుబాటు 

హింసాతమ్కం అవుతుంది. మీ హింసలను సహించీ సహించీ ఓపిక కోలోప్యిన గొరెర్ల లాంటి అమాయక పలెల్పర్జలు 
సింహాలైతే దాని ఫలితం ఇలానే ఉంటుంది' దికుక్లు పికక్టిలేల్లా కృషణ్రాయల గొంతు మోగింది. పర్తి మాటనూ డచిచ్లోకి 
అనువదించి చెబుతునాన్డు దుబాసీ దామోదర శరమ్. 
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నాలుగవ ఝాము చెరిసగానికి వచిచ్ంది. కోట గోడలు, నివాసాలూ యింకా తగలబడుతూనే ఉనాన్యి. 

అకక్డకక్డా పొగలు రేగుతునాన్యి. తెలతెలవారుతునన్ వెలుగులో కనుచూపుమేరా తెగిన శరీర అవయవాలతో, రకత్ంతో, 
కాలిపోయిన మొండాలతో భీతావహంగా ఉనన్ది.  

 
వేలాదిమంది పర్జల మధయ్న డచిచ్ సాథ్వర పర్ధానాధికారి, ఉప పర్ధానాధికారి, బతికునన్ మూడు 

వందలమంది సైనికులు కూలబడి ఉనాన్రు. రెండు ఘడియలలో కృషణ్రాయల ఆదేశాల మేరకు, నాగులవంచ పర్జల 
సంతోషం మేరకు, నాగులు ఆధవ్రయ్ంలో చకచకా ఏరాప్టుల్ జరిగిపోయాయి. 

 
డచిచ్వారి దసాత్వేజులు అనీన్ తగలబెటాట్రు. రైతుల భూములు రైతులకు దకాక్యి. ధవ్ంసం కాకుండా 

మిగిలిన విలువైన వసుత్వులు తీసుకుని, పార్ణాలతో ఉనన్ డచిచ్ సతరీ పురుషులు, పిలల్లు అందరూ రెండువందల బండల్ మీద 
మచిలీపటన్ం సాథ్వరానికి చేరుకోవడం కోసం ఏరాప్టుల్ జరిగాయి.  

 
కేవలం అంబార్స లాంటి ఉతత్ముడి కారణంగా మిగిలినవారినైనా పార్ణాలతో వెనకుక్ పంపడం 

జరుగుతునన్దని సప్షట్ం చేశాడు కృషణ్రాయలు. గోలొక్ండ నవాబుల పర్తినిధిగా, సేన్హపాతుర్డైన అంబార్స పార్ణ రక్షణ 
తనకు అతయ్ంత ముఖయ్మని నొకిక్ చెపాప్డు.  

 
గాయాల నుండి తేరుకునన్ తరువాత, గోలొక్ండ సైనికుల రక్షణలో అంబార్స సకుటుంబంగా 

మచిలీపటట్ణానికి చేరుకుంటాడని చెపిప్ బండల్ను కదిలించండి అని ఆజాఞ్పించాడు కృషణ్రాయలు. వేలాదిమంది 
నాగులవంచ పర్జల హరష్ధావ్నాలతో నాగులవంచ ఆకాశం చిలుల్లు పడింది ఆ వేకువలో. 
                                                   (కొ(కొనసాగింపు వనసాగింపు వచేచ్ చేచ్ సంచికలో.సంచికలో.....))  
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