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(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)

   'రావె చెలియా రావె రా నీ రాకతో నా బతుకు పడవ 
పేర్మలోకము చేరగా తెరచాప తెరిచి గటుట్ విడిచె..' 

నిరాడంబరమైన భాష, నిరుపమానమైన భావంతో చెవులకు విందుగా గానం వినిపిసుత్నన్ది. శర్మను 
మరిచిపోవడం కోసం తనకోసం తానే పాడుకుంటునాన్డు నాగులు. కటట్లు కటట్లుగా నీలిమందు మొకక్లను నెతిత్కెతుత్కుని 
తెసుత్నాన్రు కొందరు గార్మీణ మహిళలు. ఆ మోపులను దించి కటట్లు విడదీసి నిలువెతుత్న ఉనన్ తొటల్లో నింపిన నీళళ్లో 
వేసుత్నాన్రు కొందరు మగవాళుళ్.  
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ఒకొక్కక్ తొటిట్ నాలుగు బారలు పొడవు, అంతే వెడలుప్ ఉనన్ది. అటువంటి తొటుల్ రెండొందలు 

రెండొందలు లెకక్న మూడు భాగాలుగా ఆ రెండు ఎకరాల పొలంలో విభజించి వునాన్యి. కొనిన్టిలో కొతత్గా కటట్లు 
కటిట్న నీలి మొకక్లు వేసి ఒకరోజు మొతత్ం నీళళ్లో నానబెడతారు. కొనిన్టిలో బాగా నానిన నీలి మొకక్లు ముదద్లు 
ముదద్లుగా వుంటాయి. ఆ తొటల్లోకి దిగి నీలి రంగుకు తిరుగుతునన్ నీళళ్ను పెదద్ పెదద్ తెడుల్ తీసుకుని బలంగా కొడతారు. 
అలా చిలకడం వలన మెతత్ని రేకులు రేకులుగా నీలి మొకక్లు విడిపోతాయి. అది చాలా శర్మతో కూడిన పర్కిర్య. 
భుజాలు బండ రాళళ్లాగా అయిపోతాయి. 

 
కర్మంగా నానిన ఎండుగడిడ్ రంగులోకి, ఆకుపచచ్ రంగులోకి దిగి, చివరకు నీలి రంగులోకి దిగేదాకా ఆ 

చిలకడం లాగా చేయడం సాగుతుంది. చివరకు గుజుజ్గా, నీలిరంగు ముదద్లుగా మారుతాయి నీలి మొకక్లు. ఆ 
నీలిముదద్లను అదద్కం కోసం సిదధ్ంగా ఉనన్ నేతవసాత్ర్ల బేళళ్ వదద్కు బండల్ మీద తరలిసాత్రు. 

 
జలాభిషేకం చేసుత్నన్ నలల్రాతి శిలప్ంలా చమటలతో నిలువెలాల్ ముదద్ అయిపోయి వగరుసూత్ ఆగిపోయాడు 

నాగులు. వంతుగా తాను అందుకొని తెడుడ్తో బలంగా చరుసుత్నన్టుట్ చిలకడం మొదలు బెటాట్డు నాగులుకు తోడుగా 
తొటోల్ పనిలోకి దిగిన యువకుడు. చలల్ని నీలి రంగు తుంపరలు చింది మీద పడుతుంటే మళీళ్ అందుకునాన్డు నాగులు.  

 
అతడి చూపు చిలిపిగా, కవివ్ంపుగా ఉనన్ది. రెండు వరుసల అవతల నీలికటట్లు దింపి, మొకక్లను విడదీసి  

తొటిట్లో వేసుత్నన్ పడుచు పిలల్పై వునన్ది. చూపుకు పోటీగా చిలిపి నవువ్ మెరుసుత్ంటే 'ఏంటి సంగతి' అనన్టుట్ కనుబొమలు 
ఎగరేసి పాటను తీయగా  కొనసాగించాడు. చూపుకు చూపు, నవువ్కు నవువ్, సైగలకు సైగలతో సమాధానం చెబుతూ 
చెవులు పాట మీద, మనసు నాగులు మీద పారేసిందా పడుచు సింగారం. శరీరం మాతర్ం యాంతిర్కంగా నీలి మొకక్ల 
కటట్లు దింపుకోవడం, విడదీసి తొటిట్లో వేయడం చేసుత్నన్ది.       

 
'తెలల్నీ తెరచాప చుటూట్ కలయ జూసేత్ నీటి నీలిమ  
పుటట్ తేనెల పటుట్ దాచి పకక్నే నీ కనుల నీలిమ  
సొటట్ బుగగ్లదానా కొంచెం పైకి చూసేత్ గగన నీలిమ  
బిటుట్లొలికే నీదు మోమును కపెప్నే నీ కురుల నీలిమ' .. 
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కవివ్ంపుగా మతెత్కిక్న కనున్లతో పెదవులను గుండర్ంగా చుటిట్ ఒక చిరు ముదుద్ను ముదుద్గా గాలిలోకి 

విసిరిందామె. నాగులు ఒళల్ంతా ఝలుల్మనన్ది.          
  
'లోకమంతా నీలమై నా లోకమంతా నీవుగా  
లోకులంతా దూరమై నా నాకమంతా నీవుగా 
సాగిపోదాం జోడుగుందాం వలపు తీరం చేరుకుందాం  
వలపుటలల సడులు విందాం కమమ్ కమమ్ని కలలు కందాం' 
 
ఆమె కనులనుండి కురుసుత్నన్ మతుత్లో తన సహచరుడు చేసిన సైగను గురిత్ంచలేదు నాగులు. 

లోగొంతుకతో అతను హెచచ్రించింది కూడా గమనించలేదు. 'ఇక నువువ్ అందుకో చిలకడం' అంటునాన్డేమో అతడు 
అనుకునాన్డు. ఛెళుళ్న కొరడా మోగిన ధవ్ని వినిపించింది. నాగులు వీపు మీద చురకతిత్తో కోసినటుట్ ఎరర్ని   గాటు 
పర్తయ్క్షమైంది. చరమ్ం చిటిల్ చికక్ని నెతుత్రు బొటుల్ బొటుల్గా చెమరిచ్ంది. చురుర్మనన్ మంటను పంటి బిగువున 
అణుచుకుంటూ సరుర్న తార్చులా వెనకుక్ తిరిగాడు.  

 
'కలలు కంటావేం? కమమ్ని కలలు?? లూసేట్లూస వారెక్న' (సోమరిపోతు పంది) పని చెయయ్కుండా 

పడుచు ఇలల్లను చూసూత్ కూరుచ్ంటావా? కోమోప! ' అంటూ మళీళ్ కొరడాను పైకెతాత్డు లూసిఫర. పైకెతిత్న ఆ చేతిని 
ఎడమ చేతితో బలంగా బిగించి పటుట్కునాన్డు నాగులు. చుటుట్పకక్ల హాహాకారాలు, ఆశచ్రయ్ంతో కూడిన కేకలు 
చెలరేగాయి. చేతిలోని తెడుడ్ను వదిలిపెటిట్ ఆందోళనగా ముందుకు దూకాడు నాగులు సహచరుడు. కలవరపాటుతో 
వారిసూత్ నాగులు పటుట్నుండి లూసిఫర చేతిని విడిపించే పర్యతన్ం చేశాడు.  

 
'బీలిజ్బబ ! బీలిజ్బబ!' అని పెదద్గా పిలుసూత్ నాగులు చేతులలో ఇరుకుక్పోయిన తన రెండు చేతులనూ 

విడిపించుకోవడానికి విశవ్పర్యతన్ం చేశాడు లూసిఫర. ఇనుప గుదియల లాగా వునాన్యి నాగులు చేతులు. 
బరువు సరిపోవడం లేదని పర్తేయ్కంగా కోరి చేయించుకునన్ మూడు మణుగుల తెడుడ్తో రోజంతా నీలి 

కటట్లను నుగుగ్ నుగుగ్ చేసే చేతులు అవి. అవమానంతో రోషంతో ఎరర్గా కందిపోయింది అసలే ఎరర్టి లూసిఫర ముఖం.  
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అటు పకక్న కొదిద్గా దూరంగా అదద్కం చేసి ఆరిపోయిన వసాత్ర్ల దొంతరల వదద్ ఉనాన్డు బీలిజ్బబ. వాటిని 
బళళ్కు ఎతేత్వాళళ్ను ఆగకుండా పని చేయిసుత్నాన్డు. అతడి చెవులకు సోకాయి లూసిఫర అరుపులు. విసురుగా తల తిపిప్ 
పెనుగులాడుతునన్ లూసిఫర అవసథ్ను గమనించాడు. గుమి గూడి వారించడానికి పర్యతన్ం చేసుత్నన్ వాళళ్ను చూశాడు. 
పరుగునా వచిచ్ భుజానికునన్ నాటు తుపాకీని నాగులు గుండెకి  గురిపెటిట్ కఠినంగా హెచచ్రించాడు. 

 
గడ గడ వణికిపోతూ రెండు చేతులూ జోడించి అతడి కాళళ్మీద పడిపోయాడు ఒక వృదుధ్డు. 

జగనాన్ధపురం నుండి నీలిమందు పనికి రోజూ నడిచి వచేచ్ వృదుద్డతడు. పనివాళళ్ తరపున డచిచ్ కంపెనీ వాళళ్తో జీత 
భతాయ్ల గురించీ, పని కేటాయింపు, మంచీ చెడాడ్ మాటాల్డే పెదద్మనిషి అతడు. చూపును, తుపాకీని పకక్కు తిపప్కుండా ఆ 
వృదుద్డిని హెచచ్రించాడు బీలిజ్బబ. 'వదిలిపెటట్మని చెపుప్ వాడికి. లేకుంటే కాలిచ్ పారేసాత్ను' 

 
ఆందోళనగా నాగులు భుజాలు పటుట్కుని బర్తిమిలాడాడు ఆ వృదుధ్డు. నచచ్చెపాప్డు. పార్ణాలమీదికి 

తెచుచ్కోవదద్ని కాళూళ్ గడడ్ం పటుట్కునాన్డు. కనన్ పార్ణం మరి. లూసిఫర వైపు, బీలిజ్బబ వైపు మారిచ్ మారిచ్ అసహయ్ంగా 
చూసూత్ వెనకుక్ తగాగ్డు నాగులు. లూసిఫర చేతులు విడిచి పెటాట్డు. అంతే! లూసిఫర చేతిలో కొరడా నాగులు ఒంటిమీద 
నాటయ్ం చేయడం మొదలు పెటిట్ంది. 

 
శకిత్ని ధరించిన సుబర్హమ్ణుయ్డి శిలప్ంలా తెడుడ్ పటుట్కుని నిలబడిపోయాడు నాగులు. కొరడా దెబబ్ 

ఒకొక్కక్టి పడుతుంటే చిటిల్న చరమ్ం నుండి రకత్ం బొటుల్ బొటుల్గా చెమరుసుత్నన్ది. నిలువెలాల్ పూచిన దిరిసెన చెటుట్లా 
ఉనాన్డు. వృదుధ్డు బీలిజ్బబ కాళుళ్ పటుట్కుని కనీన్రు మునీన్రుగా విలపిసూత్ బతిమిలాడు కుంటునాన్డు. కర్మ కర్మంగా ఆ 
రెండెకరాల పర్దేశం, దాని పకక్నునన్ అంతే విశాలమైన పర్దేశం, దాని పర్కక్నునన్ పర్దేశం అనిన్టికీ కారిచ్చుచ్లా పాకింది 
వారత్. 

 
తలల మీద ఉనన్ నీలిమొకక్ల కటట్లు కిర్ంద పారేసి గావు కేకలు పెడుతూ పరుగున వచాచ్రు ఆడవాళుళ్. 

చేతులలో ఉనన్ తెడల్ను పటుట్కుని కొందరు, మోసుత్నన్ పతిత్ బేళళ్ను, అదద్కం పూరిత్ అయియ్ ఆరబెటిట్న వసాత్ర్ల దొంతరలను 
కింద పారేసి కొందరు, ఆ పర్దేశంలో ఉనన్ మగవాళుళ్ అందరూ పరుగునా వచాచ్రు. వారత్ కర్మేపీ అనుకూలంగా ఉండే 
పనివాళుళ్ కూలీలు కొందరు పరుగునా వెళిల్ చెపప్డంతో డచిచ్ అధికారులకు, ఉదోయ్గులకు తెలిసింది. కొదిద్సేపటిలోనే డచిచ్ 
సాథ్వరం అంతటా వారత్ పాకింది.  
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ఇపుప్డు సాథ్వరానికి 'ఆపప్రుహ్డ'గా (పర్ధాన అధికారి) నికొలాస డానక్ర ఉడ, 'సికందర'గా (ఉప 

పాలనాధికారి) గేరారడ్ బెనూరెడ్న ఉనాన్రు. ఇదద్రూ సమరుథ్లైన అధికారులే. కొదోద్ గొపోప్ మానవతా దృకప్థంతో ఉండే 
అధికారులే. దురదృషట్ వశాతూత్ యిదద్రూ సాథ్వరంలో లేరు. అందరూ ఉదివ్గన్ంగా ఉనాన్రు. ఉదిర్కత్ పరిసిథ్తి ఏరప్డితే 
సాథ్వరంలో ఉనన్ డచిచ్ సైనికులను  నడిపించ గలిగిన సామరథ్య్ం వారిదద్రికీ ఉనన్ది. పరిసిథ్తులు చేజారిపోకుండా 
చకక్దిదద్గలిగే వయ్వహార దకుష్లు ఆ యిదద్రు. సమయానికి వారు లేకపోవడంతో మిగిలిన డచిచ్ ఉదోయ్గులు, పనివాళుళ్, 
మహిళలు, పిలల్లు భయపడసాగారు. వారి భయానికి పెదద్ కారణం ఉనన్ది. 

 
సరిగాగ్ సంవతస్రమునన్ర కిర్తం, ఫాలుగ్ణ అమావాశయ్ నాడు, తెలల్వారితే, మరునాడు ఉగాది (24-03-

1686) గోలొక్ండ సామార్జాయ్నికి మకుటం లేని మహారాజులుగా గడిపిన అకక్నన్ మాదనన్ల తలలు గోలొక్ండ 
నడివీధిలో నరకబడాడ్యి. డచిచ్వారి వాయ్పారానికి, నాగులవంచ సాథ్వరానికి అండగా ఉనన్ అకక్నన్ మాదనన్ల హతయ్లతో 
డచిచ్వారి నడుము విరిగినటల్యియ్ంది. అకక్నన్ మాదనన్ల హతయ్ల తరావ్త వారి ఆశిర్తులు, బంధువులు, సమరధ్కులు 
కనీసం పదివేలమందిని చంపేశారు అనన్దముమ్లను అంతం చేసిన శతుర్వులు. వేలాదిమంది సతరీలు మానభంగానికి 
గురైనారు. అకక్నన్ మాదనన్ల ఆశిర్తులుగా పేరుబడడ్ నాగులవంచ డచిచ్ సాథ్వరంలోని అధికారులు పార్ణాలు గుపిప్టోల్ 
పెటుట్కుని బర్తికారు కొనిన్ నెలలు.  

 
గోలొక్ండ సామార్జయ్ంలో సంభవిసుత్నన్ మారుప్ల సెగ నాగులవంచ డచిచ్ సాత్వరానికీ తగలడం 

మొదలైంది. అడపాదపా రైతులు, కూలీలు సణగడం, ఎదురు తిరగడం మొదలైంది. సముదార్లు దాటి ఎకక్డినుండో 
వచిచ్న ఈ బేరగాళుళ్ మనమీద పెతత్నం చేయడం ఏమిటి? మన పంటభూములు, మన శర్మ దోచుకుని వాడు బాగు 
పడుతుంటే, వాడికి బానిసలమై మనం బతుకులు ఈడచ్డం ఏమిటి అనన్ అసంతృపిత్ మెలల్గా మొదలైంది. దానికి తోడు 
కొందరు దురామ్రుగ్లైన డచిచ్ ఉదోయ్గులు, అధికారులు నిరంకుశంగా సతరీలను, పిలల్లను కూడా దురామ్రగ్ంగా దండించడం 
నాగులవంచ, చుటుట్పకక్ల గార్మసుథ్లను ఆవేశానికి గురిచేసి, చినన్ చినన్ ఘరష్ణలు జరగడం మొదలైంది. సాథ్వరానికి 
రక్షణగా సైనాయ్నిన్ పెంచుకోవడానికి అనుమతి పొందడం సాధయ్ం కావడం లేదు యిపుప్డు. ఆయుధాలు తుపాకీలు, 
మందుగుండు సామాగిర్ నిలువలను పెంచుకోవడానికీ అనుమతి దొరకడం లేదు. బింకంగా, పై పై గాంభీరయ్ంతో 
నెటుట్కొసుత్నాన్రు లౌకయ్ం తెలిసిన పై అధికారులిదద్రూ.            
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ఖచిచ్తంగా నాలుగు రోజుల కిర్తం (03-10-1687) గోలొక్ండ ఔరంగజేబు వశమైంది. మొగలు 
సరాద్రులు గోలొక్ండ వీధులలో సైవ్ర విహారం చేశారు. కోటల్ సంపద, బంగారం, వజార్లు, వైడూరాయ్లు, జాతి రతాన్లు 
రోజుల తరబడి దోచుకునాన్రు. కోఠీలు, భవంతులు అగిన్కి ఆహుతి అయినాయి. దోచుకునన్ంత దోచుకోగా 
ఔరంగజేబుకు లెకక్ కటిట్ అపప్జెపిప్న సంపద విలువ ఆఱుకోటల్ ఎనభై యైదు లక్షల హొనున్లు, రెండుకోటల్ 
యాభైమూడువేల రూపాయలు, నూటపదిహేను కోటల్ పదమూడులక్షల దముమ్లు. ఇవిగాక బంగారు, వెండి పాతర్లు, 
నగిషీవసుత్వులు ఎనిన్ అనన్ది లెకక్కు అందని సంపద!  

        
సాథ్వరం పర్ధానాధికారి ఐదువందలమంది సైనికులను వెంటబెటుట్కుని వెళాళ్డు. యాభై బండల్కు విలువైన 

ఆభరణాలు, పరిమళ దర్వాయ్లు, నాణయ్మైన వసాత్ర్లు, మామిడిపండల్ను ఎతిత్ంచి గోలొక్ండకు తీసుకుని వెళాళ్డు. ముందు 
ఔరంగజేబు కుమారుడు మహమమ్ద ఆజం దరశ్నం చేసుకుని ఆయనకు కానుకలు సమరిప్ంచుకోవాలి. ఆ తరువాత 
ఆయన చొరవతో పాదుషా దరశ్నం చేసుకుని కానుకలు సమరిప్ంచి సాగిలబడాలి. నాగులవంచలో డచిచ్ వారి సాథ్వరానిన్ 
కొనసాగించడానికి అనుమతిని అభయ్రిధ్ంచాలి. తమరి రక్షణలో మాకు కేష్మం, లాభం కలగాలని పార్రిథ్ంచాలి. ఎనిన్ 
రోజులు పడుతుందో తెలియదు. 

 
సికందర మచిలీపటన్ం వెళాళ్డు. రక్షణగా ఐదువందలమంది సాయుధులైన సైనికులను వెంట తీసుకుని 

వెళాళ్డు. యాభై బండల్మీద అదద్కం పూరిత్ చేసిన నాణయ్మైన నాగులవంచ నేత వసాత్ర్లు తీసుకుని వెళాళ్డు. మచిలీపటన్ం 
రేవులో ఓడను దొరికించుకుని వసాత్ర్లను తమ దేశానికి పంపాలి. గత మూడు నెలలలో మొదటి విడత సరుకు రవాణా 
ఇది.  

 
పై అధికారులిదద్రూ లేనపుప్డు డచిచ్వారి సాథ్వరానికి ముగుగ్రు అధికారులు బాధుయ్లుగా ఉంటారు. వారిలో 

ఒకడు చాలా సాతివ్కుడు, సహృదయుడు, మానవతవ్ం మూరీత్భవించినవాడు, అతడే అంబార్స! మిగిలిన ఇదద్రు యిపుప్డు 
ఈ ఉదిర్కత్ పరిసిథ్తికి కారణమైన అధికారులు లూసిఫర, బీలిజ్బబ. గోలొక్ండకు, మచిలీపటాన్నికి వెళిళ్న వేయిమంది 
సైనికులు పోగా యిపుప్డు సాథ్వరంలో వేయిమంది సైనికులు ఉనాన్రు. దావానలంలా ఈ ఉదిర్కత్ పరిసిథ్తి వారత్ తెలియగానే 
రెండువందలమంది సైనికులు తుపాకీలు పటుట్కుని అకక్డికి పరుగులు పెటాట్రు.  
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మిగిలినవాళుళ్ కొంతమంది కారాయ్లయానికి రక్షణగా చుటూట్ ముటాట్రు. కొంత మంది కోటలో ఉనన్ 
అధికారుల, సామానయ్ డచిచ్ పౌరుల కుటుంబాలకు రక్షణగా లోపలా, బయటా మోహరించారు. మిగిలిన వాళుళ్ 
ఆయుధాలు, మందుగుండు ఉనన్ గిడడ్ంగుల చుటూట్ రక్షణగా నిలబడాడ్రు.  

 
ఘరష్ణా సథ్లానికి చేరుకునన్ సైనికులు నివెవ్ర పోయారు. ఏం చేయాలో అరథ్ం కాని సిథ్తిలో తడబాటుకు  

గురైనారు.  అపప్టికే పది పనెన్ండేళళ్ పిలల్లతో కలిపి, సతరీ పురుషులు వేయి మంది రైతులు, కూలీలు పోగయాయ్రు అకక్డ. 
వారిని దాటి ముందుకు వెళళ్డానికే వీలు లేకుండా కోపంతో, బాధతో, ఊగిపోతునాన్రు. 

వాళళ్ మధయ్ లోపల తమ అధికారులిదద్రు ఉండిపోయారు. లోపల ఏం జరుగుతునన్దో సప్షట్ంగా 
తెలియడం లేదు వారికి. మూడవ అధికారి ముతత్వరం తిరునాళళ్లో నాగులవంచ అదద్కం వసాత్ర్ల అంగడిని పెటట్డానికి 
కొంతమంది సైనికులను, రెండుబండల్ నిండా నాణయ్మైన వసాత్ర్లను తీసుకుని వెళాళ్డు.  

  
దెబబ్మీద దెబబ్గా కొరడాకు పని చెపిప్ ఇక చేతులు పైకి లేపలేని సిథ్తికి వచిచ్ ఆగిపోయాడు లూసిఫర. 

అంగరఖా, అంగవసత్రం, కిందపడిన తలపాగా అనీన్ రకత్సికత్మై పోయినా కుంకుమ పూసిన శిలలా అలాగే నిలబడి ఉనాన్డు 
నాగులు. అతడి తండిర్ పార్ధేయ పడీ పడీ, దుఃఖంతో శోష వచిచ్ పడిపోయాడు. అతడి వలపుల పడుచు పిలల్ ఎవరి దగగ్ర 
లాకుక్ందో చేతిలో తెడుడ్తో ముందుకు ఉరకడానికి పెనుగులాడుతునన్ది. 

ఆమెను బలంగా పటుట్కుని అతి కషట్ంగా ఆపుతునాన్రు నలుగురు సతరీలు. నాగులు కూడా నేలమీదకు కుపప్  
కూలిపోవడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్టుల్నాన్డు. అతడి కనులు ఒంటిమీది నెతుత్రు కనాన్ ఎరర్గా వెలుగుతునాన్యి. 

   
ఆగిపోయినవాడు ఒకక్సారి తల ఎతిత్ చుటూట్ చూసి గుండె గుభిలుల్మని నివెవ్రపోయాడు లూసిఫర. చుటూట్ 

గుమికూడిన వాళుళ్ కనీసం వేయిమంది ఉంటారు. ఆగర్హంతో, ఆవేశంతో ఊగిపోతునాన్రు కొందరు. ఆవేదనతో 
కదిలిపోతునాన్రు కొందరు. శాపనారాధ్లు పెడుతునాన్రు కొందరు. బర్తిమిలాడుతునాన్రు కొందరు. ఆ వేయిమందిలో 
ఒకక్డు ముందుకు ఉరికినా మిగిలినవాళుళ్ ఆగరు అని అనుకోగానే గుండె ఆగిపోయినటుల్ అయియ్ంది అతడికి. ఒకే ఒకక్ 
రెపప్పాటు కాలం తను కూడా లూసిఫర చూసుత్నన్వైపే చూశాడు బీలిజ్బబ. అంతే!  

 
ఏమైందో అరథ్ం కాకముందే నాగులు చేతిలో తెడుడ్ దెబబ్కు బీలిజ్బబ మణికటుట్ విరిగిపోయింది. నేల మీద 

పడిన నాటు తుపాకీ నాగులవంచ మొతత్ం మారుమోగేలా భయంకరమైన ధవ్నితో పేలింది. మటిట్ ధూళి విరజిమిమ్ంది. 
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గొలుల్న అరుసూత్ బీలిజ్బబ మీదకు ఉరికారు నలుగురు యువకులు. లూసిఫర మెడను బలంగా పటుట్కుని బోరాల్ పడేశాడు 
నాగులు. మెడ మీద ఇనుప సథ్ంభంలా కాలును అదిమిపెటిట్, అతడి రెండు చేతులూ బలంగా వెనకుక్ విరిచి పటుట్కునాన్డు. 
ఎండు పులల్లు గలగల లాడినటుల్ కట కట ధవ్నులు  చేశాయి అతడి ఎముకలు. ఆవేశంతో, అంతవరకూ అదిమిపెటిట్ 
భరించిన బాధతో, పర్తీకారంతో నాగులు అరిచిన అరుపుకు పదిహేను మైళళ్ దూరంలో సథ్ంభాదిర్ కొండ సంతోషంతో 
పర్తిధవ్నించిందా అనిపించింది.    

 
                                                   (కొ(కొనసాగింపు వనసాగింపు వచేచ్ చేచ్ సంచికలో...సంచికలో...))  

COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/january_2017/jan17_bhavani_dveepam_comments.htm

