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(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)

 వీ బెన యాయ' (ఎవరు మీరు) అంటూ లేవడానికి పర్యతిన్ంచాడు అపప్ర హుడ (పర్ధానాధికారి) 
'నికోలస డాంక వారట్'. ఆ ధవ్నికి ఉలికిక్పడి లేచింది అతడి సతీమణి 'ఆనికా'. పటుట్ తెరల మాటునుండి చుటూట్ 
కనిపిసుత్నన్ ఆకారాలను చూసి నిలువునా చిగురుటాకులా వణికిపోయింది. అసలే పెదద్ పెదద్ కనులు యింకా పెదద్వైనాయి. 
తెలల్ని ముఖం యింకా తెలల్గా పాలిపోయింది.  

చుటూట్ మోహరించిన పదిమందే కాక ఒకరొకరుగా నిలువెతుత్ కిటికీ తలుపులు తెరుచుకుని దిగారు 
మరొక పదిమంది. చమురు దీపాల వెలుగులో కదులుతునన్ నలల్రాతి శిలాప్లాల్ మెరిసిపోతునాన్రు. మూడేసి మూరల 
పొడవైన ఖడాగ్లు, పదునైన ఈటెలు ధరించి ఉనాన్రు. దీపాల జావ్లలకనాన్ ఎరర్గా కసిగా మెరిసిపోతునాన్యి వాళళ్ 
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కనున్లు. కళుళ్ మూసి తెరిచేలోపు కతుత్లు ఎతిత్ పటుట్కుని విశాలమైన ఆ గదికునన్ దావ్రాలు కిటికీల వదద్ సిదధ్ంగా 
మోహరించారు.        

 
మెలల్గా చేతిని తలాపు వైపు ఆనించి ఉనన్ తుపాకీవైపు కదిలించడానికి పర్యతన్ం చేశాడు డాంక వారట్. 

పకక్నే ముకాక్లి పీట మీద ఉనన్ కంచు ఘంటను మోగించడానికి పిడిని అందుకోడానికి పర్యతిన్ంచింది ఆనికా. 
మెరుపులా మెరిసింది మూడు మూరల ఖడగ్ం ఒకటి. ధారలుగా రకాత్నిన్ పిచికారీ చేసూత్ భుజందాక తెగిపడింది డాంక వారట్ 
కుడిచేయి. కెవువ్న అరిచిన అరుపు బయటకు రాకముందే బలమైన చేయి ఒకటి అతడి నోటిని మూసింది. ఒకచేయి 
తామర తూడులా నాజూకుగా ఉనన్ ఆనికా చేతిని ఒడిసి పటుట్కుంది. మరొక చేయి గిజ గిజలాడుతూ పెనగులాడుతునన్ 
ఆమె నోటిని బలంగా మూసింది. డచిచ్ దంపతులు సప్ృహ కోలోప్యారు. 

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

 
" వరుత్లాకారంగా నిరిమ్ంచబడిన భవనాల సముదాయం అది. పర్ధానాధికారి భవనానికి సరిగాగ్ ఎదురుగా  

ఉప పర్ధానాధికారి భవనం ఉనన్ది. ఆ రెంటికీ మధయ్ గుండర్ంగా మిగిలిన ముఖయ్ అధికారుల భవంతులు ఉంటాయి. 
మధయ్న మైదానమంత విశాలమైన సథ్లంలో గుడారం ఉంటుంది. అందులో రెండువందలమంది సైనికులు ఉంటారు. 

 
నివాస భవనాల సముదాయానికి బయట వరుత్లాకారంలో ఉనన్ గృహ సముదాయాలలో మూడు వందల 

మంది సైనికులు ఉంటారు. ఆ సైనిక గృహ సముదాయం బయట చతురసార్కారంలో దృఢమైన పర్హరీ ఉంటుంది. ఆ 
పర్హరీ వెలుపల విశాలమైన చతురసార్కార భవన సముదాయం ఉంటుంది. అయిదు వందలమంది సైనికులకు 
బసచేయడానికి వసతి ఉనన్ది ఆ భవన సముదాయంలో.  

 
ఆ సముదాయానికి వెలుపలా నాలుగు పర్కక్లా ఎకరం మేర విశాలమైన పార్ంగణం, ఆ చుటూట్ 

నాగులవంచ కోట పర్ధాన పర్హరీ గోడలు ఉంటాయి. పర్హరీ గోడ ఒకేసారి మూడు ఎడల్ బండుల్ వెళేళ్ంత వెడలుప్గా  
ఉంటుంది. నాలుగుపర్కక్లా నాలుగు ఎతైత్న బురుజులు ఉంటాయి. ఒకొక్కక్ బురుజులో నలుగురేసి సైనికులు 
వంతులవారీగా పహారా కాసుత్ంటారు.  
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పర్ధానమైన కోట గోడకు ఆనుకుని లోపలి వైపు తూరుప్ ఆగేన్య దిశలో తుపాకుల గిడడ్ంగి, దకిష్ణ 
ఆగేన్య దిశలో మందుగుండు గిడడ్ంగి ఉంటాయి. వాటికి, కోట పర్ధాన దావ్రానికి రక్షణగా మరొక ఐదువందలమంది 
సైనికులు ఉంటారు. దకిష్ణ, పడమర నైరుతి దిశలలో సిబబ్ంది కారాయ్లయాలు ఉంటాయి. తూరుప్న కోట సింహదావ్రం 
ఉంటుంది. 

 
కోట వెలుపల పతిత్ బేళళ్ గిడడ్ంగుల వదద్, నీలిమందు తొటల్ వదద్, చుటుట్పకక్ల గార్మాల నుండి కోటకు, 

కోట నుండి బందరు సాథ్వరానికి రవాణా మొదలైన వాటికి అనుసంధానంగా మరొక ఐదువందలమంది సైనికులు 
పనిచేసూత్ ఉంటారు. వారు ఎకరాల విసీత్రణ్ంలో ఉనన్ నీలిమందు తయారీ సథ్లాలలో గుడారాలలో ఉంటారు "  

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

 
దుబాసీ దామోదర శరమ్ కంఠం వేదంలా మోగుతునన్ది నాగులు చెవులలో. ఎఱఱ్ని జోయ్తులలా ఉనన్ 

కళళ్ను గుండర్ంగా తిపుప్తూ చుటూట్ కలయ చూశాడు. ఎదురుగా మోకాళళ్ మీద కూరోచ్బెటిట్ ఉనాన్రు డచిచ్ సైనికులు. 
దాదాపు అందరూ గాయపడి, బితత్ర చూపులు చూసుత్నాన్రు. తమ పదునైన ఆయుధాలతో వారిని కదలకుండా 
చూసుత్నాన్రు వివిధ దళాల ఉదయ్మకారులు.    

 
పర్ధాన, ఉప పర్ధాన అధికారులను భారాయ్ పిలల్లతో సహా అందరినీ నడిమధయ్న నిలబెటిట్ రకత్ సికాత్లైన 

కతుత్లు, బరిశలు గొంతులకు ఆనించి సిదధ్ంగా ఉనాన్రు నాగులు, అతడి దళ సభుయ్లు. ఎదురు తిరిగిన కొందరు 
అధికారులను వారి పడక గదులలోనే నిరాద్కిష్ణయ్ంగా నరికేశారు. సప్ృహలో ఉనన్వారిని, సప్ృహ లేనివారిని ఈడుచ్కొచిచ్ 
మధయ్లో పడేశారు.    

 
కోట చుటూట్ ఉనన్ రహసయ్ మారగ్ంనుండి చీమల దండులా నిశశ్బద్ంగా అధికారుల నివాస 

సముదాయంలోకి నాగులు దళం సభుయ్లు పర్వేశించారు. అధికారులకు, కుటుంబాలకు రక్షణగా ఉండే సైనికుల 
గుడారంలోకి బొమమ్కలుల్ దళం సభుయ్లు పర్వేశించారు. నిదర్లో, నిరల్క్షయ్ంలో మునిగిపోయిన డచిచ్ సైనికులపై 
విరుచుకుపడి   
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తిరగబడిన వారి గొంతులు కోశారు. లొంగిపోయిన వారిని ఈడుచ్కొచిచ్ మధయ్లో పడేశారు. గుడారంలో 
ఒక పర్కక్న ఉంచిన తుపాకులను అందుకోకుండా మరొక దళం సిదధ్మై, వచిచ్న వారిని వచిచ్నటుట్ నరికేశారు. 

 
'మృత దేహాలను అనిన్టినీ గుడారంలో పడేసి నిపుప్ అంటించండి' అని కరక్శంగా ఆజఞ్ జారీ చేశాడు 

నాగులు. ఒక నలుగురు ఉదయ్మకారులు కదిలారు ఆ పని పూరిత్ చేయడానికి. నిముషాలలో ఆ పార్ంగణంలో మృతులైన 
సైనికుల శరీరాలను గుడారంలోకి విసిరేశారు. ఒక కాగడాను అందుకుని గుడారానికి నిపుప్ అంటించాడు నాగులు.      

 
ఫెళ ఫెళమంటూ మంటలు ఎగిశాయి. నాగులు చేతికి దొరికిన తుపాకీని  గాలిలోకి పేలచ్బోతుండగా 

ఎదురు చూడని ఉపదర్వం ముంచుకొచిచ్ంది. ఈ సందడిలో ఎలా ఎపుప్డు వెళాళ్డో, పర్ధానాధికారి గదిలో కంచు 
ఘంటను కసిదీరా శకిత్మేరకు మోర్గించాడు సైనికుడొకడు. దాని ధవ్నులు చుటూట్ ఉనన్ కటట్డాలకు తగిలి రెటిట్ంపుగా 
పర్తిధవ్నించాయి. ఆ పర్తిధవ్నులు నాగులవంచ కోటలో పర్తి మూలన తీవర్మైన పర్కంపనలను సృషిట్ంచాయి. 

 
కొనిన్ క్షణాలపాటు ఆ ధవ్నులు చెలరేగాయి. ఆదమరచి నిదురిసుత్నన్ సైనికులు మేలుకొని తుపాకులు 

అందుకునాన్రు. కోట పర్ధాన దావ్రంవైపు కొందరు, అధికారుల నివాస సముదాయలవైపు కొందరు పరుగులు తీశారు. 
నిముషాలలో తారుమారైన పరిసిథ్తిని గమనించాడు ముతాత్రం మొండిజగగ్డు. జగగ్డు, అతడి అనుచరులు పదిమంది 
మందుగుండు గిడడ్ంగి పకక్న అలల్ంత దూరంలో పొంచి ఉనాన్రు.    

 
పర్ణాళిక పర్కారం పదెద్నిమిది వందలమంది ఉదయ్మ కారులు ఆ సరికి కోటలో, తమ తమ సాథ్నాలలో 

చేరిపోయారు. లోపల ఉనన్ నాగులు నుండి సంకేతం కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు అనిన్ చోటాల్ సిదధ్ంగా ఉనన్ 
ఉదయ్మకారులు. ఆ సంకేతం వచిచ్న వెంటనే కాగడాలు అంటగటిట్న బాణాలు, బరిశెలు బారాల్ తెరిచిన మందుగుండు 
గిడడ్ంగిలోకి దూసుకు పోవాలి.  

 
ఒకే ఒకక్ క్షణంలో తేరుకునాన్డు మొండిజగగ్డు. తుపాకుల గిడడ్ంగిని, మందుగుండు నిలవ చేసిన 

గిడడ్ంగిని చేరుకుంటునన్ వందలాది డచిచ్ సైనికులను చూశాడు. 'జయ జయ ముతాత్రం రామా!' అంటూ కోట 
పర్తిధవ్నించేలా సింహనాదం చేశాడు. అతడి సంజఞ్ను అరధ్ం చేసుకునన్ అనుచరులు పదిమంది కతుత్లు ఝళిపిసూత్ 'జయ 
జయ ముతాత్రం రామా' అంటూ ముందుకురికారు.  
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మందుగుండు గిడడ్ంగి ముందునన్ సైనికులు గమనించి తుపాకులు ఎకుక్పెటేట్ లోపు పదిమంది సైనికులు 

మెడలు తెగి నేలకు కూలారు. తేరుకునన్ సైనికుల తుపాకులు దదద్రిలాల్యి. తూటాల దెబబ్లకు తునకలై రాలిపోయారు 
ముతాత్రం ముదుద్బిడడ్లు పదిమంది. ఆ సంరంభంలో ఒకక్ క్షణం సైనికుల దృషిట్ మరలింది. అంతే! 

 
పిడుగులా వెళిల్ వారి మీద పడాడ్డు మొండి జగగ్డు. రెపప్పాటులో ఒక సైనికుడి చేతిలో తుపాకీని 

లాఘవంగా   లాకుక్నాన్డు. ఆ తుపాకీ దెబబ్కు గిడడ్ంగి తలుపులకు మనిషి దూరేంత కంత పడింది. విచక్షణ కోలోప్యిన 
ఒక సైనికుడి తుపాకీ దెబబ్కు నెతుత్రు చిముమ్తూ తలుపులను బదద్లు చేసూత్ వెళిల్ లోపల పడింది  మొండి జగగ్డి శరీరం. 
మరొక సైనికుడి తుపాకీ దెబబ్కు సత్ంభాదిర్ పరగణా దదద్రిలేల్ ధవ్నితో మందుగుండు గిడడ్ంగి పేలిపోయింది. యిదంతా 
రెండే రెండు లిపత్లలో జరిగింది.  

 
ఆ పేలుడు ధాటికి సైనికుల నివాసాలు సగం నేలమటట్ం అయినాయి. కోట పర్హరీ గోడ తూరుప్, దకిష్ణ 

దికుక్లలో పూరిత్గా ధవ్ంసమైంది. నాలుగు వందలమంది డచిచ్ సైనికులు నిదర్లోనే నలుల్లలా మలమల  మాడిపోయారు. 
పేలుడు పర్ణాళిక ముందే తెలుసు కనుక, ఎంత దూరంగా వెళళ్డానికి పర్యతిన్ంచినపప్టికీ దాదాపు వందమంది 
నాగులవంచ ఉదయ్మకారులు కూడా పార్ణాలు కోలోప్యారు.  

 
తేరుకుని ఏం జరిగిందీ తెలుసుకునేలోపు మరొక రెండువందలమంది డచిచ్వారి సైనికులు ఉదయ్మకారుల 

చేతులలో పార్ణాలు కోలోప్యారు. అరధ్రాతిర్ వేళ అదాటున జరిగిన దాడికి తేరుకుని, తుపాకులు పటుట్కునే సాహసం 
చేసిన డచిచ్ సైనికులకు, నాగులవంచ ఉదయ్మకారులకు ఆ మసక వెనెన్ల రాతిర్ భయంకరమైన పోరాటం జరిగింది. అది 
ఆ తిరుగుబాటులో చివరి పోరాటం. మరొక రెండువందలమంది ఉదయ్మకారులు, నాలుగు వందలమంది డచిచ్ సైనికులు 
పార్ణాలు కోలోప్యారు.  

 
కదిలి వసుత్నన్ కారిచ్చుచ్లా కాగడాలు పటుట్కునన్ వేలాది మంది చుటుట్పకక్ల పలెల్ల సతరీ పురుషులు కూలిన 

గోడలను దాటుకుని కోటలో అడుగు పెటాట్రు. వారందరినీ కదిలించిన సతరీల దళానికి ముందు భాగంలో నారసింహిలా 
గరిజ్సుత్నన్ది నాగమణి.  
                                                   (కొ(కొనసాగింపు వనసాగింపు వచేచ్ చేచ్ సంచికలో.సంచికలో.....))  
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