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 జరిగిన జగనాన్టకం 
“బో ” సవయ్లంకలో కళుళ్ తెరిచాడు. ఎడమచేతితో మంచినీళుళ్ ఇవ బోయిన నందుకి అది తపుప్ అని చెపిప్ భంగపడాడ్డు. 
గుళోళ్ కుడి చేతోత్ దం తినన్ందుకు అతణిణ్ బంధించి మరణదండన ధించబోయారు. ఆచారయ్ దాంతం, దీ ప, నందు 
తం  కలి  బో  ని కాపాడారు. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
గత సంచికనుంచి కొన గింపు    

 
  
 
  
 
“మిమమ్లిన్ ఎకక్డో చూశాను” అనాన్డు బోసు. 
“నా పేరు మోహన దాస” చెపాప్డా పెదాద్యన. తెలల్టి ఖదద్రు పంచె, చేతిలో కరర్..!! 
“గాంధీ!!” బోస ఆశచ్రయ్ంతో నోరు తెరిచాడు. 
“అవును గాంధీనే... నీకు ఏదీ గురుత్లేకుండా పోయిందని అనుకునాన్ను. నేను ఎలా గురుత్నాన్ను?” అనాన్డు. 
“ఏమో బాపూ, నాకు కూడా తెలియదు... నేను సముదర్పు ఒడుడ్న వునన్పుప్డు కూడా మబుబ్లోల్ మీరు, సుభాష చందర్ బోస 

కనపడాడ్రు. అదేం విచితర్మో మీ ఇదద్రినీ మాతర్ం గురుత్పటట్గలిగాను... అంతకు మించి కనీసం నా పేరు కూడా నాకు గురుత్లేదు” ఆశచ్రయ్ంగా 
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చెపాప్డు బోస. అసలు అతనికి ఇపుప్డు జరుగుతునన్ది నిజమో, మాయో అరథ్ం కావటంలేదు. కానీ దాని గురించి ఆలోచించడానికి కూడా 
మనసు ఒపుప్కోవటంలేదు. 

గాంధీజీ ఏం మాటాల్డలేదు. నెమమ్దిగా తలాడించి, నాలుగడుగులు ముందుకు వేసి అకక్డే వునన్ ఒక కురీచ్లో 
కూరుచ్నాన్డు. సుభాష బోస గురించి చెపప్కుండా వుంటే బాగుండేదని అనిపించింది బోస కి. 

“ఇంతకీ కుడి చెయియ్ వాడటం కరెకట్ అంటావా? ఎడమ చెయియ్ వాడటం కరెకట్ అంటావా?” అడిగాడు భుజం మీద 
శాలువాని సరుద్కుంటూ. 

“అదేంటి బాపూ? అలా అడుగుతారు. ఇకక్డ వునన్ వాళళ్ందరికీ పిచిచ్ పటిట్నటుల్ంది. కుడి చేతిని ముఖయ్మైన పనులకు 
వాడితే మరణదండన విధిసుత్నాన్రు. కనీసం నాకు మాటాల్డే అవకాశం ఇవవ్కుండా....” అతను పూరిత్ చెయయ్కముందే బాపూ మళీళ్ 
పర్శిన్ంచాడు. 

“ఒకవేళ అవకాశం ఇచిచ్ వుంటే ఏం చెపేప్వాడివి?” అడిగాడయన. 
“ఇంకేం చెపాత్ను? కుడి చెయేయ్ వాడాలని చెపాత్ను... దేవుడికి సంబంధించిన విషయాలలో, ముఖయ్మైన సందరాభ్లలో 

కుడిచేతినే కదా వాడాలి?” 
“నీకు ఈ విషయం కూడా గురుత్ందా? ఎలా నమమ్ను? ఒకవేళ మిగిలిన విషయాల లాగే ఎడమ చేతిని వాడాలనన్ సంగతి 

మరిచ్పోయి కుడి చేతిని వాడాలనుకుంటునాన్వేమో?” అడిగాడు గాంధి. 
“లేదు బాపూజీ... నాకు ఖచిచ్తంగా గురుత్ంది” 
“నీ పేరు గురుత్లేదు. నీ ఊరు గురుత్లేదు. కానీ కుడి చెయియ్ వాడాలని గురుత్ంది. నేను గురుత్నాన్ను, సుభాష గురుత్నాన్డు. 

చితర్ంగా లేదూ?”  
బోస కి ఏం సమాధానం చెపాప్లో తెలియలేదు. బాపూ చెపిప్ంది నిజమే. ఏ విషయం గురుత్లేని తనకు ఈ రెండు మూడు 

విషయాలే సప్షట్ంగా తెలియటం ఏమిటి? 
“అవును బాపూ, ఏ విషయం గురుత్లేని నాకు ఈ విషయాలే ఎందుకు గురుత్నాన్యి?” అడిగాడు. 
“బహుశా ఆ పర్శన్కు సమాధానం తెలుసుకుంటే నువువ్ ఈ దీవ్పానికి ఎందుకు వచాచ్వో తెలుసుత్ందేమో” అనాన్డు బాపు. 

బోసు అదే విషయం ఆలోచిసుత్ యధాలాపంగా బాపూ వైపు చూసి అవాకక్యాయ్డు. ఆయన తన ఎడమ చేతిని ముందుకు చాచి గాల్సులో వునన్ 
నీళళ్ని అందుకోని గటగటా తాగాడు. 

“బాపూ మీది ఎడమ చేతి వాటమా?” అడిగాడు బోస. 
ఒకక్సారి ముఖం మీద నీళుళ్ పడడ్టుల్ ఎదురుగా వునన్ దృశయ్ం అసప్షట్ంగా మారిపోయింది. ఎదురుగా వునన్ గాంధిజీ 

కర్మంగా కరిగి నేల మీదకి జారిపోతునన్టుల్ అనిపించసాగింది. అలా కరిగిపోతునన్ గాంధీ ముఖం మీద చిరునవువ్ మాతర్ం చెకుక్ చెదరలేదు. 
*** 

బోస కళుళ్ తెరిచాడు. ఎదురుగా నలుగురు మనుషులు కనిపించారు. ఆచారయ్ వేదాంతం, దీవ్ప, నందు, నందు తండిర్ 
పశుపాల. నందు చినన్వాడు. వేదాంతం ఎతుత్ నాలుగడుగులే. ఈ ఇదద్రూ ఒకే ఎతుత్లో కనిపించారు. దీవ్ప పశుపాల కనాన్ ఎతుత్గా వుంది. 

“గాంధీజీ ఎకక్డ?” అనాన్డు బోస లేసూత్నే. 
“గాంధీజీ ఎవరు?” అనన్ది దీవ్ప సమాధానంగా. 
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“మోహన దాస కరమ చంద గాంధీ... బాపూజీ. ఆయన తెలియకపోవటం ఏమిటి?” అనాన్డు బోస ఆశచ్రయ్ంగా ఆ 
అమామ్యి వైపు చూసూత్. ఆ తరువాత అరథ్ం అయియ్ంది అపప్టిదాకా గాంధీజితో మాటాల్డినదంతా తన కల అని. వెంటనే తల దించుకునాన్డు. 
ఆచారయ్ వేదాంతం ముందుకు వచాచ్డు. 

“చూడండి, మీ గురించి తెలుసుకునాన్ను. మీది ఈ పార్ంతం కాదని, ఇకక్డి సంగతలు తెలియక అనవసరంగా ఇబబ్ంది 
పడాడ్రని కూడా తెలిసింది. ఇపుప్డు మీరు ఏదో గాంధీ అనన్ పేరు పర్సాత్వించారు. అలాంటి పేరు పెటుట్కునే మనుషులు ఇకక్డికి ఉతత్రంగా 
వుండే సింధూర దేశంలో వుంటారు. ఒకవేళ మీరు కూడా అదే పార్ంతానికి చెందినవాళుళ్ అయుయ్ంటారేమో” అనాన్డు. చీకటోల్ ఒకక్సారిగా 
వెలుగు నిండినటుల్ అనిపించింది బోసుకి. 

“అయితే నేను వెంటనే సిందూర దేశం వెళాళ్లి” అనాన్డు. 
“అది అంత సులభం కాదు... అకక్డికి వెళాళ్లంటే మహాసాగరం దాటాలి. అసలు ఈ దీవ్పానిన్ దాటి వెళాళ్లంటేనే 

మహాధినేత అనుమతి కావాలి. అది దాదాపు అసాధయ్ం.” చెపాప్డు వేదాంతం. 
“ఎందుకు? నేను ఎకక్డున్ంచో ఇకక్డికి వచిచ్ పడాడ్ను. మళీళ్ తిరిగి వెళిళ్పోవాలనుకుంటునాన్ను. ఇందులో వేరే ఎవరో 

అనుమతి తీసుకోవాలిస్న అవసరం ఏముంది?” 
“అడగటానికి చాలా మామూలు విషయంలా అనిపించచుచ్ కానీ, సమాధానం వెనుక కొనిన్ వందల సంవతస్రాల చరితర్ 

వుంది. అవనీన్ ఇపుప్డు చెపప్లేను కానీ నువువ్ అనుకుంటునన్టుల్ ఈ దీవ్పానిన్ దాటి వెళళ్టం దాదాపు అసాధయ్ం అని గురుత్పెటుట్కో” చెపాప్డు 
వేదాంతం. ఆ తరువాత వెనకిక్ తిరిగి పశుపాలుడి వైపు చూశాడు. “అతనికి భోజనం పెటేట్ ఏరాప్టుల్ చేయండి” అనాన్డు. 

మరో పది నిముషాలలో బోస తేరుకునాన్డు. నండు ఇచిచ్న చలల్టి నీటితో ముఖం కడుకోక్ని, దీవ్ప ఇచిచ్న పొడి గుడడ్తో 
తుడుచుకునాన్డు. పార్ణం లేచి వచిచ్నటుల్ అనిపించింది. ఆ పాటికే భోజన ఏరాప్టుల్ కూడా అయాయ్యి. బోస, ఆచారయ్ వేదాంతం, 
పశుపాల,నందు కూరుచ్నాన్రు. దీవ్ప అందరికీ అరటి ఆకులు వేసి,  బోస ముందు పళెళ్ం పెటిట్ అనన్ం వడిడ్ంచింది. వెంటనే అనన్ం పైన 
పెరుగు వేసింది. బోస ఆశచ్రయ్పోయాడు. చుటూట్ ఏవో కూరలు, పపుప్ లాంటివి వునాన్యి. వాటనిన్ంటిని కాదని పెరుగు ముందు 
వెయయ్డమేమిటో అరథ్ం కాలేదు. 

“అదేంటి ముందు పచచ్డో, కూరో వేసాత్రు. మీరు పెరుగు వేశారేమిటి?” అడిగాడు. దీవ్ప మరింత ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. 
“మీ దేశంలో ముందు పెరుగు వేసుకోరా?” అంది 
“వేసుకుంటాం. కానీ మొదటోల్కాదు, చివరోల్ వేసుకుంటాం” చెపాప్డు. దీవ్ప నందు వైపు చూసింది. 
“నందూ, మనం భోజనం పెరుగుతో ఎందుకు మొదలుపెటాట్లో చెపుప్?” అని అడిగింది. 
“భోజనం చెయయ్డానికి ముందు మన కడుపులో కొనిన్ రకాల ఆమాల్లు తయారౌతాయి. ఆ ఆమాల్లను చలాల్రచ్డానికే 

ముందు పెరుగు తినాలి. మొదటే పచచ్ళుళ్, కూరలు తింటే అవీ, ఆ ఆమాల్లలు మరింత తీవర్తరం చేసి పేగులకు నషట్ం కలిగిసాత్యి.” చెపాప్డు 
నందు. 

“ఇది మా ఇళళ్లోల్ పర్తి చినన్పిలాల్డికి చెపేప్ సంగతి.” అంటూ నవివ్ంది దీవ్ప. 
బోస కాసత్ తటపటాయించాడు. అనన్ంలో మొదట పచచ్డి కలుపుకోవటం ఒక అలవాటులా గురుత్కొసోత్ంది. వీళుళ్ పెరుగు 

వేశారు. మొదట పెరుగు తినడానికి వాళుళ్ చెపేప్ కారణం కూడా సమంజసంగానే అనిపించింది. 
“మీకు ఇబబ్ందిగా వుంటే అది పకక్న పెటిట్ మీకు నచిచ్నటేల్ తినండి” చెపిప్ంది దీవ్ప. 
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“ఫరేల్దులెండి... మీ పదధ్తిలోనే తింటాను” అనాన్డు బోస. ఆ తరువాత ముందు పెరుగనన్ం, తరువాత పపుప్, ఆ తరువాత 
కూరలు, చివరోల్ పచచ్డి వేసుకోని భోజనం ముగించాడు. అందరూ అలాగే తినాన్రు. 

“నేను మీరు చెపిప్న సింధూర దేశం వెళళ్డానికి మారగ్మే లేదా?” అనాన్డు భోజనాలు అయిపోయి అంతా ఒక చోట 
కూరుచ్నన్పుప్డు. 

“చెపాప్నుగా, ఈ దీవ్పానిన్ వదలాలనాన్ మీకు అనుమతి అవసరం అవుతుంది. గత ఐదు సంవతస్రాలలో ముగుగ్రికి 
మాతర్మే ఈ దీవ్పానిన్ వదిలేందుకు అనుమతి లభించింది. అందులో ఒకరిది వైదయ్ అవసరం, ఒకరు సాహితయ్కారుడు, ఇంకొకణిణ్ నేనే, 
చరితర్కారుణిణ్.” చెపాప్డు వేదాంతం. ఆయనున్ చూసేత్ అనిన్ తెలివితేటాలు ఉనన్ వయ్కిత్లా కనిపించడు.  

“అనుమతులు ఏవీ లేకుండా మూడో కంటికి తెలియకుండా ఈ దీవ్పానిన్ దాటించే వాడు ఒకడునాన్డు బాబూ...” 
అపప్టిదాకా మాటాల్డకుండా వునన్ పశుపాల అనాన్డు. 

“ఎవరు? చెపప్ండి?” బోసు ఆవేశం ఆనందం కలగలిపి అరిచాడు. 
“అతని పేరు జలపతి...” అనాన్డు పశుపాల. ఒకక్సారి ఆ గదిలో ఏదో విసోఫ్టనం జరిగినటుల్ వేదాంతం, దీవ్ప, నందు 

అదిరిపడాడ్రు. ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకునాన్రు. 
“జలపతా? దేశాధినేతనే ఎదిరించినందుకు సంఘ బహిషాక్రం విధించారు? అతనేనా?” అడిగింది దీవ్ప. 
“అతనే” కుల్పత్ంగా చెపాప్డు పశుపాల. 
“అతనిన్ కలిసినా, మాటాల్డినా, అతనికి ఎలాంటి సహాయం చేసినా మరణదండన విధించారు కదా?” వేదాంతం అడిగాడు. 
“అందుకే, ఈ దీవ్పంతో సంబంధం వదద్నుకునే వాళుళ్, ఈ పార్ంతానిన్ వదిలి వెళాళ్లనుకునన్ వాళుళ్ అతనిన్ కలుసాత్రు. 

అతను మహాసముదర్ం దాటించి వేరే దేశానికి చేరవేసాత్డు. ఇంక అతనిని కలిసినందుకు శిక్ష వెయాయ్లనాన్ ఆ అవకాశం వుండదు” చెపాప్డు 
పశుపాల. 

“ఏమైనా సరే, ఈయన జీవితానిన్ మళీళ్ చికుక్లోల్ పెటట్డం అంత మంచిది కాదు. ధరమ్నారీ సమితి అధికారానిన్ ఒకసారి 
వాడేశాం కాబటిట్ ఇక మళీళ్ అది పని చెయయ్దు. అపుప్డు ఆయనున్ కాపాడటం అసాధయ్మౌతుంది” చెపిప్ంది. బోస కి ఏమీ అరథ్ం కాలేదు.  

ధరమ్నారీ సమితి ఏమిటి? కాపాడటం ఏమిటి? అవును నిజమే... మరణదండన విధించి దాదాపు తల నరకబోతూ ఎందుకు 
వదిలేశారు? అపప్టిదాకా సుఫ్రణకి కూడా రాని పర్శన్లు అతని మెదడులో విచుచ్కునాన్యి. 

“ధరమ్నారీ సమితి అంటే ఏమిటి?” అడిగాడు. 
“మీకు మరణదండన విధించారు కదా, అది జరగకుండా ఆపింది ధరమ్నారీ సమితే” అనన్డు వేదాంతం. 
“అదే ఏమిటా సమితి? ఆ సమితిలో ఎవరుంటారు?” బోసు మాటలోల్ తెలుసుకోవాలనన్ ఆతృత సప్షట్ంగా వినపడుతోంది. 
“అయితే మీకు చాలా చెపాప్లి. నువువ్ చెపప్మామ్” అనాన్డు వేదాంతం. దీవ్ప చెపప్సాగింది - 
“మిమమ్లిన్ బంధించిన వయ్కిత్ని దళాధిపతి అంటారు. అతనికి కొనిన్ అధికారాలు ఇవవ్బడాడ్యి. కొనిన్ రకాల నేరాలకు ఎవరినీ 

సంపర్దించకుండానే శిక్ష అమలు పరిచే అధికారం అతనికి వుంది. మీకు మరణదండన అలాగే విధించాడు. అతని నిరణ్యానిన్ మారాచ్లనాన్, 
ఆపాలనాన్ అందుకు మహాధినేతకు మాతర్మే అధికారం వుంటుంది. ఆ మహాధినేత నిరణ్యానిన్ కూడా ఎదిరించే అధికారం కేవలం ఒకరికి 
మాతర్మే ఇవవ్బడింది. అదే దరమ్నారీ సమితి. ఇరవై ఏళుళ్ దాటగానే పర్తి అమామ్యి ధరమ్నారీ సమితిలో భాగం అవుతుంది. నేర చరితర్ 
వునన్వాళుళ్, సరైన నడవడి లేనివారు తపిప్ంచి మిగిలిన వాళళ్ంతా ఇందులో సభుయ్లుగా వుంటారు. అలాంటి సభుయ్లు పదిమంది కలిసి 
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అందరూ ఏకగీర్వంగా అలాంటి నిరణ్యం తీసుకోవచుచ్. ఆ నిరణ్యం ఏదైనా మహాధినేత కూడా అంగీకరించాలిస్ందే. అయితే ఒకసారి ఇలాంటి 
నిరణ్యంలో భాగం పంచుకునన్ సతరీకి మళీళ్ అలాంటి నిరణ్యం తీసుకునే అవకాశం వుండదు.” 

“అయితే ననున్ కాపాడటానికి మీరు ఆ అధికారానిన్ వాడారా?” అడిగాడు బోసు ఆశచ్రయ్ంగా. 
“నేను ఒకక్దానేన్ కాదు, నందు వాళళ్ అమమ్, ఆచారయ్ వేదాంతం గారి శిషుయ్లు, నా సేన్హితుల... చెపాప్నుగా పదిమంది 

కావాలని” 
బోసు అపర్యతన్ంగా చేతులు జోడించాడు. 
“అయితే జలపతి దగగ్రకి వదద్ంటారా?” పశుపాల అడిగాడు.  
“వెంటనే వెళాళ్లి. మీరు తీసుకెళళ్గలరా?” అనాన్డు బోస. 
“అకక్డిదాకా తీసుకెళాత్ను. జలపతి దగగ్రకు రావడం మాతర్ం కుదరదు” 
“ఫరేల్దు. మీరు ఆ మాతర్ం సహాయం చేసేత్ చాలు” అనాన్డు. 
ఆచారయ్ వేదాంతం ఇక తను వచిచ్న పని అయిపోయిందనన్టుల్ లేచి, దీవ్ప వైపు చూసి వెళాద్ం అనన్టుల్ సైగ చేశాడు. తను 

జలపతి దగగ్రకు వెళళ్డం ఇషట్ం లేకే వాళిళ్దద్రూ వెళిళ్పోతునాన్రని అరథ్ం చేసుకునాన్డు బోస. 
“మీకు కోపం వచిచ్ందేమో తెలియదు. మీరు నా పార్ణాలను కాపాడారు. అందుకు నేను ఎపప్టికీ రుణపడి వుంటాను. కానీ 

నేను ఇకక్డ వుండలేను. నేను కుడి చేతి వాటం వాడిని. ఈ దీవ్పంలో వునన్ పర్తి మనిషి ఎడమ చేతిని వాడుతునాన్డు. పోనీ నా మానాన ననున్ 
వదిలేసినా ఫరేల్దు. కుడి చేతిని వాడితే మరణదండన, శిక్షలు అంటునాన్రు. ఇలాంటి చోట ఎలా వుండగలను చెపప్ండి?” అనాన్డు బోస. 

“ఇకక్డ వుండాలనుకుంటే చాలా సులువైన మారగ్ం వుంది. కుడి చేతికి బదులు ఎడమ చేతిని వాడు. సుఖంగా సంతోషంగా 
మాలో ఒకడిగా ఉండిపోవచుచ్” అనాన్డు వేదాంతం. 

“అదెలా కుదురుతుంది? నేను అలా మారలేను. దేవుడి దగగ్ర, పవితర్మైన కారాయ్లలో, గౌరవానిన్ చూపించాలిస్న 
సమయంలో ఇంకా అనేక సందరాభ్లలో కుడి చేతినే వాడాలి. అలా వాడటం అలవాటైపోయింది. ఒకక్ అలవాటే కాదు అది నా నరనరాలోల్ 
వుంది.  అలాంటపుప్డు నేను మారలేను, ఎవరైనా ఎడమ చేతిని వాడటానిన్ కూడా నేను సమరిథ్ంచలేను” 

“అదే ఎందుకు?” 
“ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన పదధ్తి, నేను అవలంబించిన పదధ్తి ఒకటుంది. దానికి భినన్ంగా పర్వరిత్ంచలేను” 
“మరి ఇందాక భోజనం చేసినపుప్డు చివరోల్ పెరుగు వేసుకునే నీ అలవాటుకు భినన్ంగా మొదట పెరుగే వేసుకోని తినాన్వు 

కదా? అపుప్డు నీకు ఇలాంటి ఆలోచన రాలేదా?” 
ఆ పర్శన్కు ఏ సమాధానం చెపాప్లో అరథ్ం కాలేదు బోసుకి. తనకి అలవాటైన ఒక పదధ్తికి భినన్ంగా పర్వరిత్ంచాలిస్ వసేత్ 

ఒకసారి సరుద్కుపోయాడు, మరోసారి వయ్తిరేకిసుత్నాన్డు. ఇదంతా ఆలోచించి చేసింది కాదు. అయినా ఎందుకిలా జరిగింది? సమాధానం 
చెపప్లేకపోతునన్ బోసుని చూసి నవావ్డు ఆచారయ్ వేదాంతం. ఆ తరువాత వెనకిక్ తిరిగి ఆ ఇంటోల్ నుంచి బయటకు నడిచాడు. దీవ్ప కూడా 
ఆయన వెంటే నడుసూత్ వెనకిక్ తిరిగి బోసుని చూసి వీడోక్లుగా నవివ్ంది. 

ఆచారయ్ వేదాంతం వెనకిక్ తిరగకుండానే గటిట్గా అనాన్డు - 
“నేను అడిగిన పర్శన్కు సమాధానం తెలుసుకుంటే నువువ్ ఈ దీవ్పంలో ఎందుకు వుండాలో తెలుసుత్ందేమో. ఆలోచించు”  
ఇదే మాట ఇంకెవరో అనాన్రు. అవును గాంధీజి. 
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గురుత్కురాగానే గాంధీ అడిగిన పర్శన్ అతని మనసులో మళీళ్ వినపడింది. 
“ఆ పర్శన్కు సమాధానం తెలుసుకుంటే నువువ్ ఈ దీవ్పానికి ఎందుకు వచాచ్వో తెలుసుత్ందేమో”  

 
*** 

 
(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం) 

COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2015/jan15_jagannatakam_comments.htm

