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రాతిర్ డేరా లో కూరుచ్ని ఉనన్ బషరత ఆలీ, గౌస ఖాన దగగ్రికి ఒక భటుడు వచాచ్డు. 
"ఎవరో కురార్డు మన తిరుగుబాటు సైనయ్ంలో చేరడానికి వచాచ్డండి. పంపమంటారా?" 
ఆలీ, ఖాన వైపు చూసి భటుడి తో "సరే పంపు" అనాన్డు. భటుడు కొంతసేపైన తరువాత సనన్గా ఉనన్ ఒక కురార్డితో లోపలికి 

వచాచ్డు. గౌస ఖాన, బషరత ఆలీ ఆ కురార్డిన్ పరీక్షగా చూసారు. మాసిపోయిన బటట్లు, పెరిగిన కొంచెం గడడ్ం. ఏదైనా తిని చాలా రోజులైనటుట్ంది. 
"నీ పేరు?" ఖాన అడిగాడు 
"హరిభావ భూసరి" 
"వయసుస్?" 
"పంతొమిమ్ది సంవతస్రాలు" 
"నీకికక్డ పనేంటి, ఎందుకొచాచ్వ?" 
"రాణీ లకీష్ బాయ సైనయ్ం లో చేరి, సిపాయిల తిరుగుబాటు లో పోరాడదామని వచాచ్." 
ఆలీ చినన్గా నవివ్ "నువువ్ గటిట్గా గాలి వీసేత్ పడిపోయేలా ఉనాన్వ. నువువ్ మా సైనయ్ంలో ఏంచేసాత్వ? వెళుళ్, కావాలంటే తాతాయ్ టోపే 

దగగ్ర చేరు. ఏదైనా మొయయ్డానికి పనికొసాత్వ. ఇకక్డ మేమే చాలా పర్మాదంలో ఉనాన్ం" 
"నేను మీలాగే రాణీ గారి సైనయ్ం లో ఉంటాను.  ఆంగేల్యులని గావ్లియర నుండి, ఝానీస్ నుండి తరిమెయయ్డానికి ఏదైనా సహయం 

చేసాత్ను. కతిత్ యుదధ్ం నేరుచ్కునాన్ను, వలలు పనన్డం వచుచ్. ననున్ చేరుచ్కోండి, మీ దారికి అడుడ్ రాకుండా సహాయ పడతాను" 
ఖాన, ఆలీ వైపు చూసూత్ "వీడు గూఢచారి కాదని నమమ్కమేంటి? చేరి వెనున్పోటు పొడిసేత్? ఈ సమయంలో కొతత్ వాళళ్ని చేరుచ్కోవడం 

వదుద్. ఎవరినీ నమమ్డానికి వీలు లేదు" 
ఆలీ ఆ కురార్డి వైపు చూసి, కొదిద్ క్షణాల తరువాత అడిగాడు, 
"ఏ ఊరు మీది?" 
"పరభ్ణి జిలాల్ లో పతిర్ అనే ఊరు." 
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"అంటే అహమ్ద నగర కి దగగ్రనన్ మాట" అనాన్డు ఖాన, ఆలి వైపు ఓరకంట చూసూత్ 
"కాదండి, నాందేడ కి దగగ్ర, ఆంధర్ దేశ సరిహదుద్ మాకు పెదద్ దూరం కాదు" 
ఖాన, ఆలీ ఇదద్రూ ఒకరినొకరు చూసుకునాన్రు 
"ఇంతకు ముందు ఏం పని చేసావు? యుదధ్ విదయల లో శిక్షణేమైనా తీసుకునాన్వా?" 
కొంచెం తటపటాయించాడు కురార్డు. గౌస ఖాన మళీళ్ అడిగాడు ఏంచేసేవాడివని. అతను నసుగుతూ చెపాప్డు, 
"కొంతమంది ఫకీరుల తో దేశాటన చేశాను...వాళళ్ దగగ్రే కతిత్ సాము నేరుచ్కునాన్." 
ఆలీ, ఖాన ఇదద్రూ పెదద్గా నవావ్రు. 
"ఫకీరులతో తిరిగావా..హ హ హ....యుదధ్ంలో పోరాడమంటే మాయలు, మంతార్లు చదవడం, దేవుడిని పార్రిధ్ంచడం కాదు. సరే..కతిత్ 

యుదధ్ం వచచ్నాన్వ కదా, ఏదీ నాకు చూపించు" అని ఒక కతిత్ ఇచాచ్డు ఖాన. 
భూసరి కతిత్ పటుట్కొని నిలుచ్నాన్డు. ఖాన కతిత్ తీసుకొని కురార్డి ముందుకు వచిచ్ "కానివువ్" అనాన్డు. 
భూసరి కతిత్ని మెరుపు వేగంతో ఖాన మీదికి తిపాప్డు. అది ఊహించని ఖాన తడపడి, వెంఠనే తేరుకొని తన కతిత్ అడడ్ం పెటాట్డు. 

కొదిద్గా ఆలశయ్ం అయుయ్ంటే కోసుకుపోయేది. బషరత ఆలీ చూసూత్ వుండి, కదలక కూరుచ్నాన్డు. 
"పరవాలేదు, కతిత్లో వేగం వుంది. మరి నైపుణయ్ం వుందేమో చూదాద్ం" అనాన్డు ఖాన. 
భూసరి వెనకిక్ తగిగ్ నిలుచ్నాన్డు. ఖాన ముందుకు వచిచ్ తన కతిత్ తో దాడి చెయయ్బోతే, భూసరి తపిప్ంచుకొని ఖాన కతిత్ని 

కొటట్బోయాడు. అది గమనించే, ఖాన మళీళ్ దాడి చేసాడు. పర్తి దాడి కి భూసరి దగగ్ర సమాధానం వుంది. ఖాన ఎంత పర్యతిన్ంచినా ఆ కురార్డిని 
ముటుట్కోలేకపోయాడు. ఖాన కి, ఆలీ కి అరథ్ం అయియ్ందేంటంటే భూసరి కతిత్ తో దాడి చెయయ్లేడు. అలాగని ఎలా దాడి చేసినా అడుడ్కోగలడు. అంటే 
భూసరి గెలవడానికి పర్యతిన్చటేల్దు. పర్తయ్రిధ్ తో ఎపుప్డూ సమానం అవుతూ వసూత్ ఉనాన్డు. ఇదొక వూయ్హం అనన్ మాట. అంటే పర్తయ్రిధ్ తో ఎపుప్డూ 
సమానం అవుతూ వచిచ్, చివరికి విసిగించి, అలిసిపోయేలా చేసి అపుప్డు దాడి చేసి గెలవడం. 

సమయం గడుసుత్నన్కొదీద్ అదే నిజమయేయ్లా వుంది. ఖాన కి అసహనం పెరిగి పోతూ వుంది. ఎంతకీ ఎవరు విజేతో తెలియటల్. చివరికి 
ఒకక్ క్షణం సహనం కోలోప్యి పొరపాటు చేసాడు. అంతే, అదే అదనుగా భూసరి తన కతిత్ ని ఖాన మెడ మీద పెటాట్డు. ఇదంతా చూసుత్నన్ బషరత ఆలీ 
పెదద్గా నవువ్తూ చపప్టుల్ కొటిట్ నిలుచ్ని, 

"శెహభాష, నీ వూయ్హం చాలా కొదిద్ మందికే తెలుసు. ఆ ఫకీరులెవరో పార్రధ్న తో పాటు నీకు ఉపయోగపడేది కూడా నేరిప్ంచారు" 
భూసరి కొంచెం ఆయాస పడుతూ "దీనితో పాటు, తతవ్ శాసత్రం లాంటివి కూడా నేరిప్ంచారు" 
ఖాన ముందు కు వచిచ్ "ఆ శాసాత్ర్నిన్ యుదధ్ం లో వినిపించి, పర్తయ్రుధ్లని విసిగించి ఓడిసాత్వా, నీ కతిత్ యుదధ్ం లాగా?" అనాన్డు 
ఆలీ మరో సారి బిగగ్రగా నవువ్తూ 
"విసుకోక్కు మితర్మా, ఈ కురార్డు మనకి ఉపయోగ పడతాడు. చూడు...పేరేంటనాన్వ? ఆ, భూసరి, నీకు నైపుణయ్ం వుంటే సరిపోదు. 

అనిన్కంటే నీ మీద నమమ్కం కలగాలి. అది వుంటే నువువ్ ఇకక్డ వుంటావ. లేదంటే, నినున్ నేనే సవ్యంగా మటుట్బెడతా? అరథ్మయియ్ందా?" 
తలూపాడు భూసరి. 
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"రాణీ లకీష్ బాయి వీరనారి, దేశానికి ఎంతో ముఖయ్మైన యోధుధ్రాలు. ఆవిడ సమర్క్షణ మా భాధయ్త. ఆవిడని కాపాడటం కోసం 
దేనికైనా సిధధ్ం మేము. నినున్ ఇపుప్డపుప్డే ఆవిడకి రక్షణగా వుంచము. ముందు నువువ్ మాతో పాటు ఆంగేల్యులతో పోరాడు. ఈ సిపాయిల తిరుగుబాటు 
ఉదయ్మం  ఇంకా పెరుగుతుంది. అపుప్డు నీ అవసరం వుండొచుచ్. కాలం గడిచే కొదీద్ నువేవ్ంచేసాత్వో చూసాత్ము" అనాన్డు ఖాన. 

"దేశానిన్ కాపాడాడ్నికి నేను సిధధ్ం. రాణీ గారి గురుంచి చాలా మంది కధలుగా చెపుప్కుంటునాన్రు నేనుండిన ఊళోళ్. ఆవిడే నాకు 
పేర్రణ. మీరు ఏం చెయయ్మనాన్ దానికి నేను ముందుంటాను" 

ఆలీ, ఖాన ఇదద్రూ చినన్ గా నవావ్రు. 
"రేపటి నుండి సైనయ్ం లో చేరు" 
 

******* 
భీకరమైన యుదధ్ం జరుగుతోంది గావ్లియర దగగ్ర ఉనన్ ఫూల బాగ లో. లకీష్ బాయి ఆధవ్రయ్ం లోని సేనలు కెపెట్ౖన హెనియేజ దళాల 

తో హోరాహోరీ పోరాడుతునాన్రు. రాణీ గారు చెలరేగిపోయి చేసుత్నన్ పోరాటానిన్ చూడటానికి రెండు కళుళ్ చాలవు. తన రెండు చేతులలో రెండు ఖడాగ్లు 
పటుట్కొని శతుర్ వినాశనం చేసుత్నన్ తీరు మనం చితర్పటాలోల్ చూపే వీరతవ్ం అసస్లు సరిపోదు.  ఆ సమయంలో రాణి గారిని చూసిన వారికి 
ఉదేవ్గపూరితమైన ఉతేత్జం కలగక మానదు. ఇంకొక చోట బషరత ఆలీ తన శకిత్ మేర రాణీ గారిని కాపాడటానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డు. కాని హెనియేజ 
దళాల జోరు ఎకుక్వైపోయింది. ఎవరో ఇదద్రు తుపాకులు పటుట్కొని రాణీ గారి వైపు వెళళ్డం చూశాడు. రాణీ గారు పర్మాదం లో ఉనాన్రని గర్హించి, ఆలీ 
గటిట్గా అరిచాడు, 

"భూసరి.. రాణీ గారిని కాపాడు...తవ్రగా" 
భూసరి తిరిగి ఒకక్ అడుగు వేసాడో లేదో, తుపాకి పటుట్కునన్ ఒకతను రాణీ గారి వైపు గురి పెటిట్ కాలాచ్డు..... 
ఏదైతే జరగకూడదని అనుకునాన్రో, అదే జరిగింది...భూసరి నిశేచ్షుట్డై చూసూత్ వుండిపోయాడు. ఎంత సేపు గడిచిందో తెలియదు. ఆలీ 

ఏదో అరుసుత్నాన్ వినే సిథ్తిలో లేడు. కళళ్ ముందు జరిగింది నమమ్ బుధిధ్ కావటం లేదు. అలా నుంచుని చుటూట్ చూసుత్ంటే అతనికి కనిపించేదంతా ఘోర 
కలి. రకత్మోడుతునన్ శరీరాలు, అవయవాలు పోయిన మానవ కళేబరాలు, హాహాకారాలు. ఏమిటిది? ఎంత మంది జీవితాలు నాశనమయాయ్యి? తను 
ఎంతో ఆరాధించే రాణీ గారు కూడా....కుపప్ కూలి మోకాళళ్ మీద కూరుచ్నాన్డు. కతిత్ చేతిలో నుండి పడిపోయింది. ఇంకా ఎంత కాలం ఈ నరకం? ఎంత 
మందికి ఈ నరకం? వీరికీ, వీళళ్ కుటుంబాలకి తనేం చెయయ్గలడు? ఓదారుప్ తపప్? అదేం సరిపోతుంది?...తల కిందకు దించుకుని కూరుచ్నాన్డు. 
ఇంతలో ఎవరో దుసుత్లు పటుట్కొని పకక్కి తీసుకెళిళ్ పోయారు.   

 
******* 

నెల రోజులయియ్ంది యుదాధ్నిన్ వీడి. ఎకక్డెకక్డో తిరిగాడు భూసరి. చివరికి రాణీ గారి సైనయ్ం లో చేరక ముందు తనునన్ ఊరొచిచ్, ఆ 
ఊరి చివరోల్ చెటుట్ కింద కూరుచ్ని ఆలోచనలో మునిగిపోయాడు. ఎకక్డ చూసినా, ఏ ఊరెళిళ్నా జనాల బాధలే. వాటికి కారణం కూడా ఒకరి మీద ఒకరికి 
పేర్మ లేకపోవడం, అతాయ్శ. ఎంత సేపయియ్ందో తెలియలేదు. ఆకలేసింది. తినడానికి ఏమీ లేదు.  ఆ ఊరోల్ భికాష్టనకి బయలేద్రాడు. ఎవరో దయ తలిచి 
కొంచెం భోజనం పెటాట్రు. తన దగగ్రునన్ పొడుగు తెలల్ కండువా కపుప్కొని ఆ చెటుట్ కిందే పడుకునాన్డు.   
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ఇదే దినచరయ్. నిదర్ లేచి, దగగ్రోల్ వునన్ చెరువు దగగ్రికి వెళిళ్, కాలకృతాయ్లు అయియ్న తరువాత, చెటుట్ దగగ్ర కూరొచ్ని సుదీరఘ్మైన 
ఆలోచనలో ఉండడం, ఆకలేసినపుప్డు భికాష్టన చెయయ్డం, మళీళ్ ఆలోచనలు....ఇలా నెలయేయ్సరికి ఆ ఊళోళ్ ఉనన్వాళుళ్ మెలల్గా గమనించడం 
మొదలెటాట్రు. ఎవరితను, ఫకీరు లాగునాన్డు? ఎవవ్రితోను మాటాల్డటం లేదు. భికాష్టనకు మాతర్మే ఊళోళ్ కనిపిసుత్నాన్డు.  పిలల్లు ఎవరో పిచోచ్డని గేలి 
చేసారు. పెదద్ వాళుళ్ కొందరు అనుమానపడాడ్రు. కాని అతని లో ఏదో తెలియని ఆకరష్ణ. పర్శాంతమైన మోము. 

ఒక రోజు మధాయ్నన్ం భికాష్టన అయియ్న తరువాత, కూరోచ్వడానికి దగగ్రిలో ఉనన్ గుడి కి వెళాళ్డు. అకక్డ కూరుచ్ని,  వునన్ది తిని నీళళ్ 
కోసం చూసేత్ గుడి పూజారి కనిపించాడు. అతనిన్ నీళళ్డిగితే, అతను నీళిళ్చాచ్డు. తాగి ధనయ్వాదాలు, చెపాప్డు. అపుప్డు పూజారి దగగ్రగా వచిచ్ అనాన్డు, 

"లోపలికి రండి సాయి. ఈ షిరిడి లో ఎండ కొంచెం ఎకుక్వ. కాసేపు విశార్ంతి తీసుకుందురుగాని" 

*** 
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