జాగ్వార్ జస్ాంత్
చంద్రగఢ పౌరమండలి మందు నృత్య ప్రదరశన యిస్తుననది
రాజనరుకి తార. ఆమె వంపుసంపుల హొయలు చూసి ప్రేక్షకులు '
వహ్వా ' అని మెచ్చుకుంటున్ననరు.
ఎపుుడూ లేనిది, ఆరోజు చంద్రగఢ సైన్నయధిపతి రాణా ఆమె
నృతాయనిన

తిలకించటానికి

వచ్చుడు.

అత్నిన

మెప్ుంచ్చలనే

ఉద్దేశ్యంతో మరినిన మెలుకువలు చూప్స్తుననది తార. ప్రేక్షకులను
మత్తుకిిస్తుననది.
రాజ ప్రసాదం

మీది

నగ్వరా

అరధరాత్రి

అయినటుు

సూచంచంది.
తార నృత్యం తారాసాాయికి చేరుకుననది. ఆమె కాలిగజ్జెల
ధ్ాని ప్రేక్షకులకు మృదంగ న్నదంలా వినిప్ంచసాగంది.
" ఖడ్ జావ్ ! " అనన కేకతో మారుమ్రోగందా భవనం.
అదిరిపడిన తార నృతాయనిన ఆప్ంది హఠాత్తుగ్వ. ఏవో లోకాలోు
విహరిస్తునన ప్రేక్షకులు ఒకిసారిగ్వ ప్రస్తుత్ంలోకి వచు పడ్డారు.
అడుాపడుత్తనన భవన రక్షకులను విదిలించ కొట్టి పరుగు
పరుగున ఆ మందిరంలోకి వచ్చుడొక సైనికుడు. స్రాస్రి రాణా
మందుకు వచు నిలబడ్డాడు. ఆయాస్ంతో ఎగసి పడుత్తన్ననయత్ని
గుండెలు దుస్తులన్నన స్వాదంతో త్డిసి వున్ననయి. " రాణా సాబ్ ...
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శ్త్రువులు కోటను స్మీప్స్తున్ననరు. తూరుు నుంచ ఈసిిండియా
కంపెన్నవారి ఫిరంగదళం మందుకు వస్తుననది. ఉత్ురదిశ్ నుంచ
చంచల్ ఘడ్ గజదళం కముకుంటుననది. వారి పదాతిదళం కోటకు
పదిక్రోస్తల దూరంలో మోహరించవుననది. " ఆయాస్ంతో వగరుసూు
త్న మాటలు రాణాకు త్పు మరొకరికి వినిప్ంచకుండ్డ గంత్త
త్గగంచ రహస్యంగ్వ చెప్పుడ్డ సైనికుడు.
రాణా మఖం జేవురించంది. ఆవేశ్ం అత్ని నరనరాలకు
ప్పకిపోయింది.
" కోట త్లుపులు మూయించ, బురుజుల మీది ఫిరంగని
సిదధం చేయించండి. ప్పవుగడియలో నేను వచు కలుస్తకుంటాను. "
అంటూ చవాలున లేచ నిలబడ్డాడు.
వారం మాటాుడుకుంటున్ననరో ప్రేక్షకులకు అరధం కాలేదు.
" అత్యవస్ర

కారయం

మీద,

అనుమతి

లేకుండ్డ

వచు

తారాద్దవి నృతాయనికి అంత్రాయం కలిగంచన న్న సైనికుడి త్రుపున
నేను క్షమాపణ కోరుకుంటున్ననను. యిక మీరు నిరాటంకంగ్వ మీ
కారయక్రమాలను కొనసాగంచ్చకోవచ్చు. " అని ఆ మందిరం నుంచ
నిష్కిరమంచ్చడు రాణా.
తిరిగ

నృత్యం

ప్రారంభంచంది

తార.

ఆమెలో

వెనుకట్ట

ఉతాాహం నశంచంది. ప్రేక్షకుల కరతాళ ధ్ానులు ఆమెకు ఆనందం
కలిగంచలేక పోయాయి.
*
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చంద్రగఢ

రాజప్రసాదం

చ్చటూి

అప్రమత్ుత్తో

పహ్వరా
కాస్తున్ననరు మహ్వరాజు అంగరక్షక బృందానికి చెందిన సైనికులు.
చలువరాతి

శ్యన

మందిరంలో

నిద్రపటిక

పచ్చరుు

చేస్తున్ననడు మహ్వరాజు న్నరాయణరావు. మరొకవైపు పటుి ప్పనుపు
మీద ఆదమరిచ నిద్రిస్తున్ననడు యువరాజు జస్ాంత్.
గవాక్షాలకు వ్రేలాడతీసిన పటుిత్తరలను తొలగంచ కిందికి
చూశాడు

రాజా

న్నరాయణరావు.

పౌరమండలిని

అలరిస్తునన

తారాద్దవి నృత్యపు ధ్ానులు అస్ుష్ింగ్వ వినవస్తున్ననయి గ్వలివాలున.
గట్టిగ్వ
అడుగుపెట్టిన

నిటూిరిు
రాణాను

వెనుతిరగబోయి,
చూసి,

ప్రాంగణంలోకి

కనుబొములు

మడివేశాడు

మహ్వరాజు. వెంటనే శ్యన మందిరం నుంచ స్భామందిరంలోకి
పోయాడు.
అపుుడే లోనికి వచ్చుడు రాణా. మహ్వరాజుకు వందనం
చేశాడు. " ప్రభూ ....... యువరాజు ? " అని ప్రశనంచ్చడు శ్యన
మందిర

దాారంవైపు

చూసూు, " నిద్రిస్తున్ననడు

రాణా

బరువు

బాధ్యత్లు త్తలియని వయస్తా యువరాజుది. ఘడియ క్రిత్ం వరకూ
తార నృత్యం చూడబోతానని మారాంచేసి నిద్రలోకి జారిపోయాడు. "
దీరఘంగ్వ నిటూిరాుడు రాణా. " ప్రభూ ... చంచల్ ఘడ్ వారు
ఈసిిండియా

కంపెన్నతో

చేయి

కలిప్న

రోజునే

మములిన

హెచురించ్చను .... ఆ దురాురుగలకు ఆలోచన చెప్పు గుంటనకిలు
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లభంచ్చయని.

న్న

మాటను

కొట్టిప్పరశారు

మీరు "

అన్ననడు

మహ్వరాజు చూప్ంచన ఆస్నం మీద కూరుుంటూ.
" రాణా ..... ఎనుబది

స్ంవత్ారాలు

నిండ్డయి

మాకు.

యువరాజుకు యీ సింహ్వస్నం అపుగంచటానికే బ్రతికి వున్ననం
గ్వని రాజయ పరిప్పలన కోస్ం కాదు. మరో ఐదు స్ంవత్ారాలు ఆగ
యువరాజుకు చెపుు న్న ఆలోచనలు మా వృదధ హృదయానికి శ్రమ
కలిగసాువెందుకు ? " చరునవుాతో అన్ననడు రాజా న్నరాయణరావు.
మౌనంగ్వ

రోదించంది

రాణా

హృదయం,

ఆ

మాటలు

వినగ్వనే.
కుమారరాజా మాధ్వరావు చంచల్ ఘడ్ యుదధభూమలో వీర
మరణం పందిన న్నట్టనుంచ మహ్వరాజుకు రాజయ పరిప్పలన మీద
విరకిు కలిగంది. మాధ్వరావు మరణంచే న్నట్టకి అత్ని భారయ భవాని
పూరణ గరభవతి. చంద్రగఢ స్ంసాాన్నధీశులైన రావు వంశీయులకు
వంశోదాధరకుడు జస్ాంత్ రావును ప్రసాదించ భరు ఖడ్డగనిన వడిలో
వుంచ్చకొని స్హగమన ధ్రాునిన ప్పట్టంచందా పవిత్ర హృదయం.
రాజ
సింహ్వస్న్ననిన

సింహ్వస్న్ననికి
అధిష్ించే

వారస్తడు
వయస్తా

జస్ాంత్.

వచేువరకూ

అత్నికి
వృదధరాజు

న్నరాయణరావే రాజకారాయలను నిరాహంచ వలసి వచుంది.
జస్ాంత్ కి యిపుుడు పది స్ంవత్ారాలు నిండి పదునొకండో
స్ంవత్ారం అడుగు పెడుత్తననది.
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మనవడి ఆట ప్పటలు త్పు మరొక విష్యానిన పట్టించ్చకోని
మహ్వరాజుకు చంచల్ ఘడ్ వారు కముకొస్తున్ననరనన విష్యానిన
ఎలా చెప్పులో త్తలియక తికమక పడసాగ్వడు రాణా.
" ఇంత్

రాత్రివేళ

మా

శ్త్రువుల

మనస్ుతాాలను

ఏమోచుంది

రాణా ? "

గురించ
చెపువలసిన

అగత్యం

అని

అడిగ్వడు

మహ్వరాజు.
" ప్రభూ .... దెబబతినన ప్పమను జాలి త్లచ వదలటం
ప్రమాదం.

ఆన్నడు

కుమార రాజా

వారి

మరణంతో

మీరు

యుదాధలను అస్హయంచ్చకొని చంచల్ ఘడ్ విష్న్నగులను క్షమంచ
వదిలేశారు. ఈన్నట్టకి వారి నడుమలు గట్టిపడ్డాయి " ఆ మాటలకు
మరొక చరునవేా స్మాధానం అయింది.
" ఎలా చెపుమంటారు ప్రభూ ? ఏమని చెపుమంటారు ?
న్నతో రండి .... మీకే త్తలుస్తుంది. " అంటూ మహ్వరాజు చేయి
పటుికొని రాజమందిర పై భాగ్వనికి తీస్తకుపోయాడు రాణా.
చంద్రగఢ

కోటలోని

భవన్నలనినట్టకంటె

ఎత్తతునది

రాజ

ప్రసాదం. దాని బురుజు మీద నిలబడి ఉత్ుర దికుికు చూసిన రాజా
న్నరాయణరావుకు, క్షణక్షణానికీ కోటకు దగగరగ్వ వస్తునన కాగడ్డల
గుంపు కనిప్ంచంది.
ఉత్ుర దికుిన పరాత్ మారగం వుంది. అది శ్త్రువుల చేతికి
చకినంత్ వరకూ చంద్రగఢ సైనికులకు ఎదురులేదు.
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నేరురులైన శ్త్రువులు అతి లాఘవంగ్వ ఆ మారాగనిన త్మ
గజదళంతో నింప్ వేశారు.
పది క్షణాలప్పటు ఆ స్ంచలన్ననిన గమనించ వెనుతిరిగ్వడు
మహ్వరాజు.
" యుదాధలను

అస్హయంచ్చకున్ననం

గ్వని,

ఆత్ురక్షణ

ప్రయతానలను ఏవగంచ్చకోలేదు రాణా. ఇంత్ కాలానికి మరొకసారి
మా ఖడ్డగనికి పని కలిగంది. సైన్నయనిన సిదధం చేయించ్చ " ధ్వళ
వరాణనిన పందిన మీసాలను మెలివేసూు బురుజు దిగ్వడు మహ్వరాజు.
క్రింద

శ్యన

మందిరంలో

యువరాజు

జస్ాంత్

ప్రశాంత్ంగ్వ నిద్రబోత్తన్ననడు, నిదుేరలో నవుాకుంటూ.
ఆప్పయయంగ్వ

మనవడి

మంగురులను

స్వరించ్చడు

మహ్వరాజు.
" రాణా .... మా కంట్ట వెలుగు యీ చరంజీవి. రావు వంశ్ం
కోలోుయిన

ప్రాభవానిన

మా

యువరాజు

కాలంలో

తిరిగ

పందగలుగు త్తందనే నముకం, ఆశ్ మాకు ఉన్ననయి. చంద్రగఢ
రాజవంశ్ కష్ి నిష్టిరాలలో రాణా వంశీయులకు ఆది నుంచ భాగం
వుంది రాణా ! నేడో రపో రాలిపోయే ఎండుటాకు మా త్నువు.
మములిన ఎంత్ విశాాస్ంతో స్వవించ్చవో అద్ద విశాాస్ంతో మా
చరంజీవికి అండగ్వ నిలుసాువు కదూ ? " ఆర్ధధరంగ్వ అడిగ్వడు, రాణా
వంక చూసూు.
రాణా కంట్ట వెంట భాష్ుధారలు కటాియి.
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" ప్రభూ ! ఏమట్ట ఈ అపుగంత్లు ? ఈ రాణా త్నువులో
కొస్ప్రాణం వుననంత్ వరకూ న్న రాజ కుటుంబానికి ఎటువంట్ట
ఆపదా రాదు.

ఈరాణాకు

ఆలోచన

చెపుగల

వుననంత్వరకూ

చంద్ర గఢ

స్ంసాాన్ననిన

ఏ

శ్కిు

కలిగ

న్నచ్చలూ

కన్ననతిు

చూడలేరు. చంద్ర గఢ దురగ ద్దవత్ భవాన్నమాత్ ప్పదాల సాక్షిగ్వ
ప్రమాణం

చేస్తున్ననను.

యువరాజు

జస్ాంత్

త్న

మతాుత్లు

కోలోుయిన పదానలుగు దురాగలను తిరిగ త్న పరిప్పలన క్రిందికి
త్తచ్చుకుంటాడు. అందుకు మీ స్వవకుడు యీ ఒకి రాణానే కాదు
.... చంద్రగఢ సైనయంలో వునన రాణా వంశీయులందరు త్మ వాడి
కత్తులతో వేడి న్నత్తురుతో యువరాజు వెనుక నిలబడతారు. యిది
స్త్యం మమాుట్టకి స్త్యం యిది మహ్వరాజా ! " ఖడ్డగనిన వరనుండి
దూసి మహ్వరాజు ప్పదాలకు ఆనించ ప్రమాణం చేశాడు ఆవేశ్ంతో.
భవనం

బయట

కలకలం

చెలరగంది.

ఆ

కలకలానికి

తోడుగ్వ కోట బురుజుల మీది యుదధభేరి మ్రోగసాగంది.
సారా తాగన యుదధగజాలు క్రోధ్ంతో ఘంకారాలు చేయటం
ప్రారంభంచ్చయి. యుదధ నగ్వరాలు త్మ ప్రచండ న్నదంతో సైనికులిన
హెచురించసాగ్వయి.
ఆ

ధ్ానులు

సైన్నయధిపత్తలు

యిదేరూ

వింటూ

నిలబడి పోయిన

గజదళాధిపతి

శ్రీకేత్తడు

మహ్వరాజు,
మందిరంలోకి

రావటం చూసి చలనం త్తచ్చుకున్ననరు.
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" ప్రభూ !
హెచురికలు

కోట

పంపటం

దాారాలు

మూయించ

అయిపోయింది.

స్రా

పౌరులకు

స్ననదుధలయాయరు

సైనికులు. మీ ఆజఞల కోస్ం ఎదురు చూస్తున్ననరు దళపత్తలు. "
అని విననవించ్చడు శ్రీ కేత్తడు.
త్లుం పకినేవునన దంత్పు ప్పట్టకలో భద్రపరచబడి వుననది
చంద్రగఢ వంశీయుల

రాజఖడగం, కవచ శరసాాణాలు

ధ్రించ

ఆ
ఖడ్డగనిన అందుకున్ననడు మహ్వరాజు.
భవన

ప్రాంగణంలో

నిలబడివునన

అంగరక్షక

దళం

మహ్వరాజును ఆ రూపంలో చూడగ్వనే, జయజయ ధాాన్నలు చేసింది.
" రాణా .... చరంజీవి !" అంగరక్షకులు ఆయత్ుం చేసిన
అశాానిన అధిరోహసూు అన్ననడు మహ్వరాజు.
ఆ మాట వినగ్వనే ఒక సైనికుణన దగగరికి ప్లిచ్చడు రాణా.
" రాజ నరుకి తారాద్దవికి మా మాటగ్వ విననవించ్చ. యుదధ
న్నదాల వలు యువరాజు అలజడి చెందకుండ్డ అత్నిన జాగ్రత్ుగ్వ
చూస్తకోమని చెపుు. " అంటూ మహ్వరాజును అనుస్రించ్చడు.
ప్పవు ఘడియలో

ఆ

వారు

తారకు

అందింది.

నృత్య

స్మయంలో ధ్రించన వలువలను యింకా విడువలేదామె. అలాగే
రాజ మందిరానికి త్రలి వచుంది. అంగ రక్షక దళం మహ్వరాజును
అనుస్రించపోయింది. వారి సాానంలో స్తశక్షుత్తలైన మహళా సైనిక
బృందం రాచమందిర రక్షణ బాధ్యత్ను స్వాకరించంది.
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*

*

*

చంద్రగఢ ప్రధాన సింహదాారం మీద అమరుబడి వుంది '
భవాని. ' పోరుుగీస్త పరిప్పలకులు రాజా న్నరాయణరావు తాత్గ్వరి
కాలంలో బహుకరించన ఫిరంగ అది. దానితో పోటీ చేయగల
ఫిరంగులు తిరిగ ఒకి మొగలాయీ చక్రవరుుల వద్దే వున్ననయి.
" భవాని " ని పస్తపు కుంకుమలతో పూజంచ టెంకాయకొట్టి
దురగ ద్దవత్కు మడుపులు కటాిడు మహ్వరాజు.
శ్త్రువులు కోటకు స్మీపంలోకి వచ్చురు. త్మ ఫిరంగులను
మందుకు పంప్ కోటవైపు గురి పెట్టిస్తున్ననరు ఈసిిండియా కంపెన్న
వారి కమాండరుు.
మరొక దిశ్ నుంచ చంచల్ ఘడ్ అశాక దళం మందుకు
దూకుత్తననది.
గజదళం

వెనుకవునన

కోటను

చ్చట్టి,

పరాత్

మారాగనిన

పదాతి దళానికి

ఆక్రమంచ్చకునన

బాస్టగ్వ

చంద్రగఢ

సింహదాారం మందు మొహరిస్తుననది.
చంద్రగఢ కోట బురుజులన్నన సైనికులతో నిండివున్ననయి.
మంటలు వేసి నూన్న, న్నరు మొదలయిన ద్రవాలను వేడి చేస్తున్ననరు
కొందరు, కోటగోడల మీదికి ఎగప్రాకటానికి ప్రయతినంచే శ్త్రువు
మీద

కుమురించటానికి.

విలుకాండుు

అముల

పదులను

అందుబాటులో పెటుికుంటున్ననరు శ్రవరషం కురిప్ంచటానికి వీలుగ్వ.
వారికి

శ్త్రు
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చరాులతో త్యారు చేయబడా డ్డళ్ళు పటుికొని సిదధంగ్వ వున్ననరు
అంగరక్షకులు.
శ్త్రువులు వచు పడ్డారని వారు అందిన ఘడియ స్వపట్టలో
ఎటువంట్ట దాడినైన్న ఎదురోివటానికి స్రాస్ననదధమంది చంద్రగఢ
కోట.
దికుిలు ప్కిట్టలేు ధ్ానితో ప్పలింది ఈసిిండియా కంపెన్న
వారి

ఫిరంగ

ఒకట్ట.

నిపుురవాలు

వెదజలుుతూ

వచు

కోటలో

పడింది దాని గుండు. దాని వెనుకనే మగలిన ఫిరంగులన్నన మోత్లు
చేయటం ప్రారంభంచ్చయి.

కాగడ్డ

వెలుగులను

కప్ువేస్వటంత్

పగతో నిండి
పోయింది కోట కింది మదానం.
కేకలువేసూు
పదాతి దళం

మందుకు

పడుగ్వట్ట

దూకింది

నిచెునలు

చంచల్ ఘడ్

పటుికొని

కోట

సైనయం.
గోడలను

స్మీప్ంచ్చరు. వారి వెనుకవునన విలుకాండ్రు కోట మీది సైనికులపై
శ్రవరషం కురిప్ంచసాగ్వరు.
కాలాబలానికి

రక్షణగ్వ

అశాక దళం

వచుంది.

వారికి

బాస్టగ్వ గజదళం అడుగు కదిప్ంది. పెదే పెదే యినుప గదలను
తొండ్డలతో పటుికొని కోట దాారాలను పగులకొటిటానికి మందంజ
వేశాయి

యుదధగజాలు.

సైనికుల

చెవులు

చలుులు

పడేటటుు

వినిప్స్తున్ననయి వాట్ట ఘంకారాలు.
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ఒకి బాణం కూడ్డ శ్త్రువుల మీదికి వదలలేదు చంద్రగఢ
సైనికులు. అందరూ సైన్నయధిపతి ఆజఞలకోస్ం ఎదురుచూస్తున్ననరు
ఓప్కగ్వ.
" రాణా ! రాను రాను వీరతాానికి విలువలేకుండ్డ పోత్తననది
యీ

పవిత్ర

భారత్భూమలో.

హెచురిక

లేకుండ్డ

యుదధం

ఆరంభంచ్చరు చూశావా ? " అన్ననడు ఆవేదనగ్వ, మహ్వరాజు.
" చీకట్ట మాటున చ్చటుిమట్టిన వారికి అటువంట్ట పదాలకు
అరధం కూడ్డ త్తలుస్తుందా ? మహ్వరాజా ..... అనుజఞ

యివాండి.

నరబలి కోస్ం భవాని ఆశ్గ్వ ఎదురు చూస్తుననది. శ్త్రు రకుం త్రాగ
భవిష్యత్తులో

బంగ్వరు

లూగుత్తననది

చంద్రగఢ

మహ్వరాజా ! "
కదలికను

అందించటానికి

పంటలు

భూమాత్.

ఆజఞ

ఉర్రూత్
యివాండి

శ్త్రువుల
జాగ్రత్ుగ్వ

గమనిస్తునన

రాణా

హెచురించ్చడు

మహ్వరాజును.
దీరఘంగ్వ నిటూిరిు, చేయి జాచ్చడు మహ్వరాజు.
రంగు రంగుల

పత్కాలు

కట్టి,

పస్తపు

కుంకుమలతో

అలంకరించబడి వునన ఆరుమూరల ఈటెను అందించ్చరు అంగ
రక్షకులు.
" జై భవాన్న ..... " అనన నిన్నదంతో దదేరిలిుపోయాయి కోట
బురుజులు.
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ప్రయోగంచ్చడు

మహ్వరాజు.

శ్త్రువులు

పటుికునన

కాగడ్డల

వెలుగుపడి పరిగెత్తుత్తనన కాంతిరఖలా కనిప్ంచంది.
సూట్టగ్వ పోయి కోట దాారానిన పగుల కొటిటానికి వస్తునన
ఒక యుదధ గజపు కుంభ స్ాలంలో దిగబడింది.
అద్ద సూచనగ్వ శ్త్రువులను ఎదురోివటం ప్రారంభంచ్చరు
చంద్రగఢ సైనికులు. నేరురులైన విలుకాళ్ళు అంత్ చీకట్టలో కూడ్డ
బాణానికి ఒక శ్త్రువును బలిచేయసాగ్వరు.
' భవాన్న ' దగగర నిలబడి వున్ననడు రాణా. మందు దట్టించ,
ఇనుప గుండును అమరిు సిదధంగ్వ వున్ననరు సిబబంది.
శ్త్రువుల

ఫిరంగులు

విధీ

విరామం

లేకుండ్డ

మోగుత్తన్ననయి. ఆ చీకట్టలో గుళును కోట గోడల మీద పడేటటుు
గురిపెటిలేక పోత్తన్ననరు వారి సైనికులు.
కోట మీది నుంచ ఫిరంగుల మోత్ వినరాక పోవటంతో
ధైరయం త్తచ్చుకొని మరికొంత్ మందుకు జరిగంది

ఈసిిండియా

ఫిరంగ దళం.
ఖడ్డగనిన ఊప్పడు రాణా.
నిపుులు కకిింది భవాని. అగనశఖలు వెలువరుసూు పోయి
మదానంలో పడింది ఫిరంగ గుండు.
న్నలుగు ఫిరంగులు ఉన్ననయి ఆ ప్రద్దశ్ంలో. దాని దెబబకు
త్తన్నత్తనకలై పోయాయి. శ్త్రు గజాల ఘంకారాలు విని క్రోధ్ంతో
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చందులు తొకుిత్తన్ననయి చంద్రగఢ యుదధగజాలు. వాట్టని పట్టి
వుంచటం గజ సైన్నయధిపతి శ్రీ కేత్తనికి అసాధ్యమ పోత్తననది.
అత్ని హెచురికను పెడచెవిన పెటాిడు రాణా యుదధగజాలను
వదిలేటందుకు అనుజఞ యివాలేదు.
అరధ ఘడియలో పోరు తీవ్రరూపం ధ్రించంది. చంద్రగఢ
సైన్నయనికి ఉనన ఫిరంగ భవాని ఒకిటే. ఒకొికి గుండుకూ అది
అనేకమంది శ్త్రువులను బలి తీస్తకుంటున్నన, శ్త్రువుల ఫిరంగ
దళం విజృంభంచంది. భవాని వెలువరిస్తునన మంటలను ఆధారంగ్వ
తీస్తకొని ఫిరంగులను గురిపెట్టి కొటిటం ప్రారంభంచ్చరు.
ప్పవుఘడియ ప్పటు ఎడ త్తరిప్ లేని అగనవరషం కురిస్వస్రికి
చంద్రగఢ ఈశానయ గోడ పగులు చూప్ంది. కేకలు పెడుతూ లోనికి
దూకింది

చంచల్ ఘడ్

సైనయం.

దాఋణమన

దొము యుదధం

ప్రారంభం అయింది.
పరాత్ మారాగనిన ఆక్రమంచన గజ దళం వెనుకవైపు దాారానిన
పగులకొట్టి లోనికి ప్రవేశంచంది. దొరికిన సైనికుణన దొరికినటుు
కాళుతో చత్కతొకుితూ కోటను ఆక్రమంచసాగంది చంచల్ ఘడ్
గజదళం.
పగలిన గోడలో నుంచ వస్తునన శ్త్రువుల ధాట్టకి త్టుికోలేక
వెనుకంజ వేయసాగ్వరు చంద్రగఢ సైనికులు. అది చూసిన రాజా
న్నరాయణరావు ఆగ్రహ్వవేశాలతో కంప్ంచపోయాడు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Jaguar+Jaswanth

***

