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(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)

'ఇది తుపాకులు, మందుగుండు భదర్పరచిన గిడడ్ంగి. అదనంగా రెండు వేలమంది సిపాయిలకు సరిపోను 
తుపాకులు ఉనాన్యి. అంటే నాలుగు వేల తుపాకులు!' తన ముందునన్ యువకుల ముఖాలలోకి పటిట్ పటిట్ చూసూత్ 
తాపీగా చెపాప్డు నాగులు. ఎవరి ముఖంలోనూ యేమాతర్మూ ఉలికిపాటు కనపడలేదు. అవునా అనన్టుట్ తలలూపారు, 
అవసరమైన సమాచారం అందుకునన్టుట్. 

నాగులు ముందు శుభర్ంగా ఆవు పేడతో అలికిన నేలమీద నాగులవంచ డచిచ్వారి సాథ్వరం నమూనా 
ముగుగ్లతో చితిర్ంచబడి ఉనన్ది. కళళ్ముందు పిడుగు పడడ్టుట్ కంపించిపోయాడు నాగులు తండిర్ గోపులు. 'నాలుగు వేల 
తుపాకులు! రెండువేలమంది సైనికులు! అంత పెదద్ గిడడ్ంగి సగానికి మందుగుండు! మనం రెండొందల మందిమి కూడా 
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లేము! రోకళుళ్, బరిసెలు, కరర్లతో తుపాకులు పటుట్కునన్ రెండువేల మంది సైనికులను ఎదురోక్గలమారా అయాయ్!' తోట 
మొతత్ం కలయజూసూత్ వణుకుతునన్ గొంతుతో కొడుకును పర్శిన్ంచాడు. 

 
కళళ్ముందు గెలుపు కనిపిసుత్నన్ వీరుడిలా చిదివ్లాసంగా నవావ్డు నాగులు. 'నినన్ రాతిర్కలాల్ వెయియ్ 

తుపాకులు మాయం చేశాము. మందుగుండును చకక్ంగా నానబెటిట్ శార్వణమాసం శనగలాల్గా చేసాత్ము. తుపాకీమందు 
తుసుస్మంటుంది' నాగులు కళుళ్ చుకక్లాల్గా మెరిశాయి. కొడుకును ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు గోపులు. 

 
'కనెన్వీడు, దబాబ్కుపలిల్, వతస్వాయి, బొమమ్కలుల్, పెదద్బీరవోలు, నారాయణపురం, చిరోన్ముల, 

ముషిట్కుంటల్, నాగులవంచ, చింతకాని, పాతరల్పాడు, లకీష్పురం, తిమిమ్నేనిపాలెం, ముదిగొండ, ముతాత్రం, నేలకొండపలిల్, 
తలల్ంపాడు, సథ్ంభాదిర్,  ఒకొక్కక్ ఊరినుండి వందమంది వోలందులోళళ్ బొంద పెటట్డానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్రు' ఒకొక్కక్ 
దెబబ్ వేసి మోగిసుత్నన్ యుదధ్భేరిలాగా మోగింది నాగులు గొంతు.   

 
'ఇది పదెద్నిమిది దళాల పదెద్నిమిది పరావ్ల నాగులవంచ మహాభారత యుదధ్ం! మూడవ ఝాముకు 

ముటట్డి పార్రంభం. కోడికూసే వేళకు సేవ్చాఛ్ కిరణాల కొతత్ ఉదయం! ఇక మన భూములు, మన పంటలు మనవే! మన 
కషాట్నికి ఫలితం మనదే!' మంతర్ ముగుధ్లను చేసుత్నన్టుల్ మధురంగా పలుకుతునన్ది నాగులు కంఠం. ఎదురు రొముమ్లు, 
భుజాలు పొంగుతుండగా, కళళ్లోల్ కదన కాంక్ష మిరుమిటుల్ కొలుపుతుండగా వింటునాన్రు నాగులు ముందు కూరుచ్నన్ 
ముపైప్ ఆరుమంది యువకులు. వాళుళ్ పదెద్నిమిది దళాల దళపతులు, ఉప దళపతులు. దక్షయజఞ్ ధవ్ంసానికి బయలేద్రిన 
వీరభదుర్డి గణపతుల పర్తి రూపాలాల్ ఉనాన్రు వాళుళ్.  

 
మొటట్మొదటిసారిగా కొడుకులో కొతత్ రూపానిన్ చూసుత్నాన్డు గోపులు. సంభర్మంగా చూపులతోనే 

నిలువెలాల్ తడుముతూ చూసుత్నాన్డు. అతడి ముఖంలో సంభర్మం సాథ్నంలో చిరు గరవ్ం, సంతృపిత్ కనిపిసుత్నాన్యి. ఆ 
ఉదయం డచిచ్వారి పంచన చేరిన నమమ్కదోర్హిని అంతం చేసిన తరావ్త అమమ్వారికి కొలుపులు జరిగాయి. భోజనాల 
అనంతరం ముఖయ్ సమావేశం జరుగుతునన్ది పర్సుత్తం. 

 
'మన పదెద్నిమిది దళాల పదెద్నిమిది వందల వీరులతో రెండువేలమంది సైనికులను ఎదురోక్వాలి. వాళళ్ 

దగగ్ర మూడువేల తుపాకులునాన్యి.  మరలా తుపాకీ మందు దటిట్ంచుకోడానికి అవకాశం లేకుండా చేయాలి. పాకులు 
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పేలేచ్ అవకాశం లేకుండా దాడి జరగాలి. ధైరయ్ంతోపాటు సమయ సూఫ్రిత్ చూపితే పార్ణ నషట్ం లేకుండా సునాయాసంగా 
గెలుసాత్ము' నాగులు కంఠం మంతోర్పదేశం చేసుత్నన్టుల్ పలుకుతునన్ది. 

 
'మనం అంతం చేసిన డచిచ్వారి తొతుత్ సాయంతార్నికో, రేపు ఉదయానికో ఆ గుంటనకక్లు లూసిఫర, 

బీలిజ్బబ లను కలిసి సమాచారం అందిసాత్డు అని ఎదురు చూసుత్ంటారు. అందుకనే రాతిర్ మూడో జాము ఎనిమిది 
ఘడియలలో మొతత్ం జరిగిపోవాలి. మన పర్థాన లకాష్య్లు తుపాకులు, తుపాకీ మందు గిడడ్ంగి' మన గెలుపుకు ఓటమికి 
మధయ్న ఇనన్వి ఈ రెండే. వీటి బాధయ్త తీసుకునేవాళుళ్ ఎవరు?' ఒకొక్కక్రినే పటిట్ పటిట్ చూసూత్ పర్శిన్ంచాడు నాగులు. 

 
'నేను!' నాగులు మాట పూరిత్ అయీయ్  కాకముందే రొముమ్ చరుచుకుని పరవ్తంలా లేచి నిలబడాడ్డు 

ముతత్వరం దళపతి మొండి జగగ్డు. ఏమాతర్మూ సందేహం లేకుండా తనూ లేచి నిలుచునాన్డు ఉప దళపతి 
వీరభదార్చారి.  

 
'తుపాకీ మందు గిడడ్ంగిని, తుపాకులుంచిన గిడడ్ంగిని ఐదు వందల మంది తుపాకులతో కావలి 

కాసుత్నాన్రు  ఈ వారం రోజులనుండీ. కోటను, కారాయ్లయానిన్ కలిపి మరొక ఐదువందలమంది కావలి కాసుత్నాన్రు. 
మిగిలిన వేయిమంది ఎపప్టికపుప్డు సిదధ్ంగా వుంటునాన్రు' అందరూ మౌనంగా శర్దధ్గా వింటునాన్రు. కొంతసేపు మౌనం 
తరువాత నాగులు కొనసాగించాడు. 'మనము పదెద్నిమిది వందలమంది మగాళళ్ం ఉనాన్ము'  

 
'పొదుద్నున్ండీ మా ఊసే ఎతత్డం లేదు. ఆడవాళళ్ం రెండు వందల మందిమి ఉనాన్ము. చంపడానికైనా 

చావడానికైనా మేము సిదధ్ం' తోక తొకిక్న తార్చులా లేచింది నాగమణి. వారిసుత్నన్టుల్గా ఏదో చెపప్బోయాడు నాగులు. 
పడగవిపిప్ బుసలు కొడుతునన్టుల్ రోషంతో అందరినీ కలయజూసూత్ 'మీతో కలవనీయకుంటే విడిగానైనా మేము 
పోరాటంలోనే బతకడమో, చావడమో, అంతే!' అనన్ది. 'అంతే, అంతే' అంటూ లేచి నిలుచునాన్రు పదిమంది మహిళలు. 

 
చిరునవువ్లు చిందిసూత్ 'మీకోసం ముఖయ్మైన పని అటేట్ పెటిట్ ఉంచాను. మీరు చేతులు కలపకుండా మన 

గెలుపు ఎలా సాధయ్ం?' అనాన్డు నాగులు కూరోచ్ండి అని సైగ చేసూత్. ముఖాలు కళకళ లాడించుకుంటూ, చిరునవువ్లు 
తళతళ లాడించుకుంటూ కూరుచ్నాన్రు వీర మహిళలు.  
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ఈ వయ్వధిలో తన పర్ణాళికను మనసులో రచించుకునాన్డు ముతత్వరం దళపతి  మొండి జగగ్డు. 'తుపాకీ 
మందును, తుపాకులనునాశనం చేసే పూచీ మాది. ముతత్వరం దళంలో వందమంది పోను మిగిలిన పదిహేడు 
వందలమందికి వోలందుల వేయిమందిని కడతేరచ్డమో, వాళళ్ చేతులలో కడతేరి పోవడమో కరత్వయ్ం' అనాన్డు. 
గంభీరమైన మౌనం అలుముకునన్ది తోట అంతటా. 

   
మిగిలిన పదిహేడు వందలమంది చేయాలిస్న దాడికి పర్ణాళిక రచించడం జరిగింది. మరొకసారి 

మొదటినుండీ చివరిదాకా చేయాలిస్నదానిని చరిచ్ంచుకుని నిశచ్యం చేసుకునాన్రు. అపప్టికి పగటి మూడవ జాము 
మొదలైంది. అగిన్సాకిష్గా వోలందులను నాగులవంచ నుండి పంపడమో చంపడమో చేయకుండా సూరోయ్దయానిన్ 
చూడము అని పర్మాణాలు చేశారందరూ. ఒకరొకరుగా నిశశ్బద్ంగా నిషర్క్మించారు. నేల మీద వేసిన ముగుగ్ను ఆనవాళుళ్ 
లేకుండా చెరిపేసి, అందరికంటే చివర, తండిర్ని వెంటబెటుట్కుని తోటను వదిలి కదిలాడు నాగులు.  ముసి ముసి చీకటుల్ 
అపుప్డపుప్డే ముసురుకుంటునాన్యి. 

 
తోటలో ఒక మూల విశాలంగా పెరిగిన చెటుట్ మీద గుబురాకుల నడుమ రెండు రోజులనుండీ కంటికి 

కనబడకుండా నకిక్న ఆకారం నెమమ్దిగా చెటుట్ దిగింది. మసక చీకటల్లో కలిసి పోయి నాగులవంచ కోటవైపు నడిచింది. 
 
 
  

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