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జరిగిన జగనాన్టకం
ఎడమచేతిని ప
ర్ ముఖంగా

డే సవయ్లంకలో కుడి చేతిని

డినందుకు బో కు దళాధిపతి

మరణదండన ధించబోతే ఆచారయ్

దాంతం, దీ ప, ప

వదిలి

ఫలమయాయ్డు బో . భ షయ్జా
ఞ్ న గ
ర్ ంధంలో చెపప్బడిన

మ బ

ళిళ్పో లని ప
ర్ యతిన్ంచి
బో

పాల కలి బో ని కాపాడారు. దీ పానిన్

అని దీ ప చెపిప్ంది. దళాధిపతితో జరిగిన పోరాటంలో జలపతి మరణించాడు.

అయిష
ట్ ంగానే నాయకతా నిన్ మ బ కి ఇచేచ్ డు ఉగ
ర్ .

సవయ్లంక మ ధినేత

ంతియుత పోరాటం ఆరంభమె
ౖ ంది.

మదే డు నూటాఇరౖ మంది సతోయ్దయ్మకారులను హతమారిచ్, మ బ

సప్ృహతపేప్లా గాయపరిచాడు. మ బ

తన ౖ ఫలాయ్నిన్ అంగీకరించి ఉదయ్మ నాయకత ం నుంచి

తపుప్కుంటానని ప
ర్ కటించాడు.
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-12ఉగర్ మాటాల్డటానికి సిదధ్పడుతూ ఒకసారి ఎదురుగా వునన్ జనానిన్ పరికించి చూశాడు. ఏడువందల మంది వుండచచ్ని
అతనికి అనిపించింది. వారంతా కుడిచేతి వాడకానిన్ సమరిథ్సూత్ మహాబసు నాయకతవ్ం మీద నమమ్కంతో సతోయ్దయ్మ పోరాటానికి
సిదధ్పడినవాళుళ్. వారంతా మహాబసు నాయకతవ్ బాధయ్త నుంచి తపుప్కుంటానని పర్కటించడంతో హతాశులై, ముందు ముందు ఏం
జరగబోతోందా అని ఆందోళనగా వునాన్రు. వాళళ్ తిరుగుబాటుని అకక్డే అణిచివెయయ్డానికి దళాధిపతి సైనయ్ం వారి వెనుకే నిలుచోని
వుందనన్ సంగతి ఇంకా ఎవరూ గమనించలేదు. అలాంటి పరిసిథ్తిలో ఎలా మాటాల్డాలా అని కొనిన్ క్షణాలు ఆలోచించాడు ఉగర్.
"మహాజనులారా! సతోయ్దయ్మ కారయ్కరత్లారా!" అని మరో క్షణం ఆగాడు. "నాయకతావ్నిన్పరితయ్జించి మహాబసు ననున్
నాయకుడిగా నిలబడమని ఇచిచ్న సూచనను నేను మీ అందరి ముందే తిరసక్రిసుత్నాన్ను." అనాన్డు గటిట్గా.
ఒకక్సారిగా ఎదురుగా ఉనన్ జనంలో నిరాశ నిటూట్రుప్ల రూపంలో, "వదుద్ వదుద్" అనన్ కేకలలో సప్షట్ంగా వినపడింది.
వాళళ్ందరినీ ఆగమనన్టుల్ సైగ చేశాడు ఉగర్.
"మహాధినేత వామదేవుడికి వయ్తిరేకంగా పోరాటం మొదలుపెటిట్న వాణిణ్ నేను కాదు. నా కనాన్ ముందు కూడా అనేకమంది
అతని విధానాలను వయ్తిరేకిసూత్నే వునాన్రు. అయితే నేను నాయకుడిగా ఎదిగిన తరువాత పదుల సంఖయ్లో కొంత మంది నాకు మదద్తుత్
తెలిపారు. ఆ ఇరవై ముఫై మందితో నేను ఎడమచేతికి వయ్తిరేకంగా పోరాటం పార్రంభించాను. మహాబసు వచేచ్ వరకు ఆ పోరాటం బాగానే
సాగింది. ఎంతోమంది మతాధికారులను హతమారాచ్ను. మరెంతో మంది రాజాయ్ధికార సైనికులను మటుట్పెటాట్ను. అంతా సరైన దిశగా
సాగుతోందనన్ నమమ్కం నా అనుచరులలో కలుగుతునన్పుప్డు మహాబసు వచాచ్డు. భవిషయ్జాఞ్న గర్ంధం పర్కారం మహాబసే ఈ పోరాటానికి
నాయకుడిగా వుండాలని ఆచారయ్ వేదాంతం లాంటి వాళుళ్ చెపప్డంతో నేను వైదొలిగాను. అయిషట్ంగానే మహాబసుకే అధికారం ఇచాచ్ను.
అలాంటి అధికారానిన్ ఇపుప్డు మహాబసు తిరిగి నాకే ఇచేచ్సాత్నంటునాన్డు." అని ఒకక్ క్షణం జనానికి వెనుకగా వునన్ దళాధిపతి సైనికులని
చూశాడు. ఉదయ్మంలో ఆధిపతయ్ం కోసం గొడవ జరుగుతోందని అరథ్ం అయినటుల్ వారిలో వారే నవువ్కుంటూ మాటాల్డుతునాన్రు. ఉగర్ కూడా
ఒక చిరునవువ్ నవివ్ కొనసాగించాడు.
"నిజానికి మీ అందరి సమక్షంలో మహాబసు నాయకతావ్నిన్ సమరిథ్సుత్నాన్నని చెపప్డానికే మీ ముందుకు వచాచ్ను"
అనాన్డు. ఆ మాట విని మొదట ఆశచ్రయ్పోయిన వాళుళ్ సైనికులు. ఆ తరువాత మహాబసు. ఉగర్ మహాబసు వైపు తిరిగి చెపప్సాగాడు.
"మహాబసూ... ఇనన్ సంవతస్రాల నా పోరాటంలో నాతో కలుపుకునన్ది ముఫై ఏడుమందిని. కానీ నువువ్ పోరాటం
మొదలుపెటిట్ ఈ నాడు ఈ సభకి పిలిసేత్ ఇనిన్ వందల మంది వచాచ్రు. నాయకుడిగా వాళళ్కి నీపైన నమమ్కం కలిప్ంచగలిగావు. నీ
హయాములో తపప్కుండా విజయం సాధించగలమని వీళళ్ంతా విశవ్సించి మన వెంట నడిచారు. పైగా ఇకక్డ అందరికీ తెలిసిన
సాయుధపోరాటానిన్ కాదని శాంతి, ధరమ్ం ఆధారంగా ఉదయ్మం చెయాయ్లని నువువ్ చెపేత్ అది అంత నమమ్దగినదిగా నాకు అనిపించలేదు.
కానీ పర్జలు నమామ్రు. నాయకుడిగా నువేవ్ వుండాలని చెపప్డానికి ఇంతకనాన్ ఇంకేం ఉదాహరణ కావాలి? పర్జలు నమిమ్నవాడే నాయకుడు.
నువువ్ అలాంటి నాయకుడివి. అందుకే నేను నాయకుడిగా వుండాలనిన్ పర్తిపాదనని తిరసక్రించాను" అనాన్డు. పర్జలు చపప్టల్తో తమ
హరాష్నిన్ పర్కటించారు.
"అయితే మహాబసు చెపిప్న యుదధ్పర్ణాలిక కారణంగా నూటాఇరవై మంది పార్ణాలు కోలోప్యారు. నైతికంగా అతని
బాధయ్త లేదా అని మీరు పర్శిన్ంచవచుచ్. అతని యుదధ్ం వూయ్హంలో నాకు ఎలాంటి తపుప్ కనపడలేదు. పైగా అందులో వునన్ సిదాధ్ంతం నాకు
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ఎంతో విసమ్యానిన్ కలిగించింది. ధరమ్ం ఆయుధంగా మారచ్డం అతని గొపప్తనం. పోరాటంలో శతుర్వుని ఏమీ చెయయ్కుండా కేవలం
మొండితనంతో తిరుగుబాటు చెయయ్డం ఒక అదుభ్తమైన ఆలోచన. బలవంతులైన వామదేవుడి సైనయ్ంతో పర్తయ్క్ష పోరాటానికి దిగితే ఇంత
మంది సహకారం లభించేది కాదు. ఆ పోరాటంలో వామదేవుడే గెలిచే అవకాశం వుంది. కానీ ఇలాంటి సతోయ్దయ్మంలో వామదేవుడు
గెలువలేడు. అంటే బలవంతుడైన శతుర్వుని బలహీనుడు గెలిచేందుకు కావాలిస్న యుదధ్ వూయ్హానిన్ మహాబసు ఊహించగలిగాడు. ఇది
నాయకుడిగా అతని అదుభ్త పర్తిభకు నిదరశ్నం.
"అయితే ఈ యుదధ్ం వూయ్హం విఫలమైన మాటకూడా నిజమే. కానీ అందుకు కారణం ఆ వూయ్హంలో వునన్ లోపం కాదు.
కేవలం శతుర్వు కరక్శతావ్నిన్ తకుక్వగా అంచనా వెయయ్టం. అదే వామదేవుడి బదులు ఇంకెవరైనా వుండి వుంటే ఈ ఉదయ్మ పథకం
దిగివ్జయంగా ముగిసేది. బలహీనుడైన వయ్కిత్ ధరమ్ం ఆధారంగా అహింస అనే ఆయుధంతో యుదధ్ం చేసుత్ంటే, అలాంటి వాడిని ఏం చెయాయ్లో
బలవంతుడికి అరథ్ం కాదు. అలా అరథ్ం కాని పరిసిథ్తులోల్ బలవంతుడు బలహీనుడి దగగ్రకు కాళళ్ బేరానికి రావాలిస్ వుంటుంది. మొండికేసిన
పిలాల్డు అనన్ం తినకుండా మారాము చేసేత్ ఒక పూటకి కాకపోతే మరో పూటకైనా తండిర్ పిలాల్డి కోరికను అంగీకరించక తపప్దు. అందుకే
ఉదయ్మం మొదలైన తరువాత వరుసగా విజయాలు సాధించాము. ఏం చెయాయ్లో తెలియని సిథ్తిలో దళాధిపతి సైనయ్ం వెనకిక్ తగగ్డం
చూశాము. ఇవనీన్ మహాబసు యుదధ్ం పర్ణాలిక వలల్ కలిగిన విజయాలే. ఈ విషయానిన్ వామదేవుడు అరథ్ం చేసుకునాన్డు. అందుకే నరమేధం
చేసి మన మీద మనకు, మన పోరాట వూయ్హం మీద నమమ్కం పోయాలా చెయాయ్లని అనుకునాన్డు. అందుకే దాకిష్ణయ్రహితంగా సాధారణ
కారయ్కరత్ల పై దాడి చేసి మారణహోమం చేశాడు. జాగర్తత్గా గమనిసేత్ వామదేవుడు మన ఉదయ్మానిన్ చూసి భయపడాడ్డనన్ సంగతి సప్షట్ంగా
కనపడుతోంది. ఇదే మహాబసు సాధించిన గొపప్ విజయం. అవునా? కాదా?" అంటూ అరిచాడు ఉగర్.
"అవును... అవును.." అంటూ పర్జలంతా అరిచారు.
"ఇనిన్ సంవతస్రాలుగా నేను చేసుత్నన్ పోరాట పథకం సరైనది అయితే అయుయ్ండచుచ్. కానీ నేను వామదేవుడు
భయపడేంతలా ఉదయ్మానిన్ ముందుకు తీసుకెళళ్లేకపోయాను. అది సాధించిన మహాబసు నిజమైన నాయకుడు. అవునా? కాదా?" అంటూ
మళీళ్ అరిచాడు ఉగర్.
"అవును... అవును..." ఈసారి మరింత గటిట్గా అరిచారు పర్జలు. వారి వెనుక వునన్ సైనికులలో కలవరం మొదలైంది.
"మనకు మహాబసే నాయకుడు. ఇపుప్డు జరిగిన పరిణామాల వలల్ ఆయన యుదధ్ వూయ్హానిన్ మారచ్వచుచ్. లేదా
సతోయ్దయ్మం అదే రూపంలో కొనసాగవచుచ్. ఏది జరిగినా మహాబసు చెపిప్నదే మనం చేదాద్ం. భవిషయ్జాఞ్న గర్ంధం చెపిప్న కుడిచేతి వీరులు
విజయం మనం అదుకునేంత దగగ్రోల్ వుంది. దానిన్ అందుకోడానికి కావాలిస్ంది మహాబసు నాయకతవ్మే. ఒపుప్కుంటారా?" గటిట్గా అరిచాడు
మళీళ్.
"ఒపుప్కుంటునాన్ం... ఒపుప్కుంటునాన్ం" అనాన్రు కొందరు. "మహాబసే మన నాయకుడు" అంటూ అరిచారు ఇంకొందరు.
మళీళ్ మహాబసు వైపు తిరిగాడు ఉగర్.
"మహాబసు... పర్జలు కోరుకుంటునాన్రు. నేను, నా లాంటి వారు, ఆచారయ్ వేదాంతం మేమంతా నువేవ్ నాయకుడివని
నముమ్తునాన్ము. నువువ్ చెపప్బోయే పర్తి మాట శిరసావహించి నిరవ్హించడానికి సిదధ్ంగా వునాన్ము. చెపుప్ ఏం చెయాయ్లో..." అంటూ పకక్కి
తపుప్కునాన్డు.
మహాబసు లేచి నిలబడాడ్డు.
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"మహాబసు... మహాబసు" అంటూ పర్జలంతా దికుక్లు పికక్టిలేల్లా అరుసుత్నాన్రు. వారి వెనుకు నిలబడడ్ దళాధిపతి
సైనయ్ంలో ఇదద్రు వెనకిక్ నడిచి, చెరో గురర్ర్ం ఎకిక్ రాజధాని వైపు సాగిపోయారు. అంటే మరో కొనిన్ నిముషాలలో మరింత మంది సైనయ్ం
రావచుచ్. దళాధిపతి రావచుచ్. లేదా సవ్యంగా వామదేవుడే మళీళ్ వచిచ్ మరో నరమేధం జరిపించవచుచ్. "అలా జరగకూడదు" అనుకునాన్దు
మహాబసు.
"నా మీద మీరు ఉంచుకునన్ నమమ్కానికి నేను కృతజుఞ్ణిణ్. ఉగర్ చెపిప్ంది నిజమే. కూర్రతావ్నికి పరాకాషట్గా వామదేవుడు
వచిచ్ నా సిదాధ్ంతానిన్ బర్దద్లు చేశాడు. అదే అతని సాథ్నంలో సాతివ్కుడై శాతుర్వు వుండి వుంటే బహుశా మనం గెలిచేవాళళ్మేమో. పరిసిథ్తులు
ఒక సిదాధ్ంతానికి అనుకూలంగా లేకపోయినా అరథ్ంలేకుండా అవే సిదాధ్ంతాలను పటుట్కోని వేలాడటం అవివేకమే అవుతుంది" అలా
అంటునన్పుప్డు ఆ మాటలు అంతకు ముందు గాంధీ చెపిప్న మాటలుగా గురుత్కొచాచ్యి. మహాబసు నవావ్డు.
“అందువలల్ నేను పర్తిపాదించిన సతోయ్దయ్మ వూయ్హానిన్ వెనకిక్ తీసుకుంటునాన్ను. దురామ్రుగ్డైన వామదేవుణిణ్
ఎదిరించడానికి సాయుధపోరాటమే సరైనదని మీ అందరి ముందు ఒపుప్కుంటునాన్ను. కౄరతావ్నికి సమాధానం అయుధంతోనే చెపాప్లి.
ఇనాన్ళుళ్గా శిక్షలతో భయపెడుతూ, అనుక్షణం మీ పర్తి అడుగునీ శాసిసూత్ సాగిన ఈ నిరంకుశ నియంతృతవ్ం ఇకపై సాగదని పర్కటిదాద్ం.
సవయ్లంకలో అందరూ సవయ్మైన చేతినే వాడేటుల్ చేసాత్మని, ఈ దీవ్ప పరిరక్షణ చేసుత్నన్ సముదర్ం సాకిష్గా పర్మాణం చేదాద్ం.
“ఇందులో మీ పార్ణాలు పోవచుచ్, నా పార్ణం పోవచుచ్. కానీ మన పార్ణాలకనాన్ ముఖయ్మైన ఆశయం కోసం పోరాటం
చెయయ్డానికి సిదధ్మౌదాం. మనకోసం కాదు. మన తరువాత రాబోయే తరాలకోసం, మన బిడడ్ల కోసం, వారి బిడడ్ల కోసం. ముందు ముందు
ఈ గడడ్పై పుటేట్ పర్తి పార్ణి అనిన్ ముఖయ్మైన సందరాభ్లలో కుడిచేతినే వాడటం కోసం మనం ఉదయ్మిదాద్ం. అవసరమైతే మన రకాత్నిన్
ధారపోసైనా కొతత్ చరితర్కు మొదటి అధాయ్యం రాదాద్ం." అంటూ ఆవేశంగా అరిచాడు మహాబసు.
అపప్టికే అతని ఎదురుగా వునన్ పర్జలు ఆవేశంతో ఊగిపోతునాన్రు. ముఖాలు ఎరర్బడాడ్యి. బలంగా ఊపిరుల్
వదులుతునాన్రు. మహాబసు ఆఖరి మాటలు వినగానే ఒకక్ ఉదుటున కుడిచేతి పిడికిలి పైకెతిత్ "జయహో మహాబసు... జయహో మహాబసు"
అంటూ నినాదాలు చేశారు.
"ఈ పోరాటినికి నాంది ఇకక్డే జరగాలి. ఈ క్షణమే పార్రంభం కావాలి. అదిగో దళాధిపతి సైనయ్ం. మీ తోటి ఉదయ్మకారులిన్
చంపిన వామదేవుడి సైనయ్ం. శాంతియుతంగా సాగిన పోరాటానిన్ రకత్మయం చేసిన అధికారానికి పర్తినిధులు. అదిగో అదే మీ సోదరులు, మీ
బిడడ్ల, మీ సేన్హితుల రకత్ంతో తడిసి, మనలిన్ సాయుధులుగా రమమ్ని సవాల విసిరిన రాజాయ్ధికారం. రకాత్నికి సమాధానం రకత్ంతో ఇదాద్ం.
అధికారానికి సమాధానం ధికాక్రంతో ఇదాద్ం. మీ వెనక వునన్ సైనికులే ఈ యుదాద్నికి మొదటి బలి కావాలి. విజృంభించండి" కుడిచేతి
పిడికిలిని బిగించి పైకెతిత్ అరిచాడు మహాబసు.
పర్జలందరూ "జయహో మహాబసూ" అంటూ వెనకిక్ తిరిగారు. సైనికులలో కలకలం బయలేద్రింది. అందరూ ఒకక్ చోటికే
చేరారు. ఎదురుగా వునన్ ఏడొందలమంది పర్జల ఆవేశం వాళళ్కి ఆలోచించుకునే అవకాశం కూడా ఇవవ్టం లేదు. తాము గురార్లమీద
వునాన్మని, నడుముకి కటిట్న ఒరలలో కతుత్లు వునాన్యని మరిచ్పోయారు. ఆ విషయానిన్ గురిత్ంచేలోపలే పర్జలంతా వాళళ్ని చుటుట్ ముటాట్రు.
దళాధిపతికి విషయం చేరేవేసేందుకు వెళిళ్న ఇదద్రు సైనికులు వసాత్రేమోనని అటు దికుక్గా చూశారు. అటు నుంచి వసుత్నన్ గురార్లపై ఉగర్
అనుచరులను చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు. ఆ గురార్లకు కటిట్ నేలను ఈడుచ్కుంటూ వసుత్నన్ శవాలు ఆ ఇదద్రు సైనికులవే అని అరథ్ం అయిన
మరుక్షణం వాళళ్ భయం రెటిట్ంపు అయియ్ంది. పర్జలు జయధావ్నాలు చేసూత్ వాళళ్పైన విరుచుకుపడాడ్రు.
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ఇదంతా చూసుత్నన్ ఉగర్, మహాబసు ముఖంలో ఆనందం తాండవించింది. ఆచారయ్ వేదాంతం చిరునవువ్ నవువ్తూ
జరుగుతునన్దానిన్ చూసుత్నాన్డు. దీవ్ప సంతోషం పటట్లేక మహాబసు దగగ్రకు పరుగెతిత్ అతని కుడి చేతిని అందుకోని పకక్నే నిలబడింది.
కేవలం ఒకక్ వయ్కిత్ మాతర్ం జరుగుతునన్ది నచచ్నటుల్ తల దించుకోని అకక్డున్ంచి వెళిళ్పోయాడు. అతను పశుపాల.
***
వామదేవుడు అసహనంగా అటూ ఇటూ పచారుల్ చేసుత్నాన్డు. ఇనాన్ళుళ్గా తనకి వయ్తిరేకంగా ఉదయ్మం మొదలౌతోందని
తెలిసినా అది ధరమ్పోరాటమనీ, ఆయుధం లేకుండా చేసుత్నాన్రని విని నవువ్కునాన్డు. అది కూడా చేతులు దాటిపోతోందని తెలిసినపుప్డు తానే
సవ్యంగా పూనుకోని చేతికి అందిన నూటాఇరవైమందిని హతమారాచ్డు. కానీ ఇపుప్డు వింటునన్ వారత్ వేరుగా వుంది. ఉదయ్మకారులు
మొదటిసారి సాయుధ పోరాటం చేసుత్నాన్రు. ఇరవై ఎనిమిది మంది సైనికులని చంపేశారు.
"ఆచారయ్ వేదాంతానిన్ పిలిపించండి" అంటూ ఆజాఞ్పించాడు.
"మహాధినేతా! ఆచారయ్ వేదాంతం కూడా వారితో కలిసిపోయాడు. పర్సుత్తం వారంతా నిశారణయ్ంలోకి వెళిళ్పోయారని
వేగులు వారత్లు తెసుత్నాన్రు." అనాన్డు దళాధిపతి
"నిశారణయ్మా" అంటూ సింహాసనం పైన కూలబడాడ్డు వామదేవుడు. "అయితే ధరామ్ధిపతి ఉదంతుణిణ్ పిలిపించండి"
అనాన్డు. మరి కొంతసేపటికి ఉదంతుడు వచిచ్ వామదేవుడి నమసక్రించాడు.
ఉదంతుడి రాజయ్ంలో ధరమ్ సంసాథ్పనకు కృషి చేసే పదవిలో వునన్వాడు. మహాధినేతకు చినన్నాటినుంచి ధరమ్సంబంధమైన
విషయాలను చెపిప్నవాడు. అయినా వామదేవుడు అతనికి ఇవావ్లిస్న గౌరవం ఇవవ్లేదు. సింహాసనంలోనే కూరోచ్ని ఆయనను పకక్నే వునన్
ఆసనం పైన కూరోచ్మని సైగ చేశాడు.
"ఉదంతా... సవయ్లంకలో జరుగుతునన్ అకృతాయ్లు మీ దృషిట్కి వచేచ్ వుంటాయి. ధరామ్తికర్మణ మితిమీరి పోతోంది. ఏం
చెయయ్లో అరథ్ం కావటంలేదు... మీ సలహా కోరి పిలిపించాను" అనాన్డు.
ఉదంతుడు కొదిద్ క్షణాలు తటపటాయించాడు. తన పూరీవ్కులలో ముతాత్తలు, తాతలు వామదేవుడి ముతాత్తల తాతల
ఆసాథ్నంలో పని చేసేవారు. మహాధినేత సాథ్నంలో వునన్ వామదేవుడి పూరీవ్కులంతా వారి సలహాలతోనే ఏ నిరణ్యమైన చేసే వాళళ్ని ఉదంతుడి
అతని తాత చెపప్గా వినాన్డు. ఆ తరువాత వాళళ్ సాథ్నం తగిగ్పోయింది. కేవలం దేవాలయ అరచ్కులుగా మిగిలిపోయారు. ఇపుప్డు కొతత్గా
పిలిచి సలహా అడగటం వింతగానూ, ఆశచ్రయ్కరంగానూ అనిపించిందతనికి.
"ఏమిటి ఆలోచిసుత్నాన్రు?" అనాన్డు వామదేవుడు హూంకరిసుత్నాన్టుల్.
"సభకి ఆచారుయ్లు ఎవరైనా వసాత్రేమోనని"
"ఆచారుయ్ల సలహా పాటించే అవకాశమే వుంటే మిమమ్లిన్ ఎందుకు పిలుసాత్ను? జలపతి సంగతి మీకు తెలుసు, ఇపుప్డు
వేదాంతం కూడా రాజయ్ధికాక్రం చేసి వాళళ్తో కలిసిపోయాడు" అంటూ పళుళ్ కొరికాడు వామదేవుడు. ఉదంతుడికి తనని ఎందుకు
పిలిపించారో అరథ్ం అయియ్ంది.
"పర్భూ ఉదయ్మం సంగతి నాకు తెలుసు. అయితే ఇపప్టి దాకా జరిగిన ఉదయ్మానికి ఈ ఉదయ్మానికీ చాలా తేడా వుంది.
ఇంతకు ముందు ఉగర్ నాయకతవ్ంలో జరిగిన పోరాటంలో కేవలం ధరామ్ధికారులు, ఆచారుయ్లను మాతర్మే చంపేవారు. ఇపుప్డు మహాబసు
నాయకతవ్ం వచాచ్క అసలు ఎవరినీ చంపకుండా కొంత పోరాటం చేశారు. ఆ తరువాత మీరు సవ్యంగా వారిలో కొందరిని
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హతమారచ్డంతో సాయుధపోరాటానికి మారారు. ఇపుప్డు వాళుళ్ చంపుతునన్ది ధరామ్ధికారులిన్ కాదు. కేవలం సైనికులిన్, దళాధిపతి
మనుషులిన్ చంపుతునాన్రు. అందువలల్..."
"అందువలల్..??"
"ఈ ఉదయ్మ సవ్రూపమేమిటో, ఈ మారుప్కు కారణం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. అందుకు అనుగుణంగా మన పర్ణాలిక
వుండాలి. మీరు అనుమతిసేత్..."
"ఏం చేసాత్రు?"
"నేనే సవ్యంగా వెళిళ్ వారితో కలిసిపోతాను. వాళళ్ ఆలోచనల వెనుక వుండే సిదాధ్ంతమేమిటో, వారి ఆశయం ఏమిటో
తెలుసుకోని తిరిగి వసాత్ను. మీకు సరవ్ం నివేదిసాత్ను." అనాన్డు.
ఆ ఆలోచన వింటూనే వామదేవుడు సంతోషించాడు.
"భళా... మీ ఆలోచన బాగుంది. ధరామ్ధికారులిన్ చంపటం లేదు కాబటిట్ మీరు వారికి అనుకూలంగా మారారని వాళుళ్
అనుకుంటారు. వేదాంతం అకక్డే వునాన్డు కాబటిట్ మీకు వారిలో కలిసిపోవటం అంత కషట్ం కాదు. భేష... వెంటనే బయలేద్రండి" అనాన్డు
వామదేవుడు.
"అవశయ్ం మహాధినేతా... ఇంతకీ వాళుళ్ ఎకక్డ వునాన్రో ఏమైనా తెలిసిందా?" ఉదంతుడు అడిగాడు.
"నిశారణయ్ం"
"నిశారణయ్మా?" ఆశచ్రయ్పోయాడు ఉదంతుడు.
***
"నిశారణయ్మంటే చాలా దటట్మైన అడవుల సమూహం. ఇకక్డ అనేక పార్కృతిక గుహలు ఉదయ్మానికి అవసరమైన రహసయ్
సాథ్వరాలకు అనుకూలంగా వుంటాయి. అందుకే ఇకక్డికి తీసుకొచాచ్ను." చెపాప్డు ఉగర్.
"మీ పోరాటం ఇకక్డున్ంచే సాగిందా?" అడిగింది దీవ్ప.
"మేము ఇంత దూరం రాలేదు. దకిష్ణ దికుక్గా వునన్ చింతారణాయ్లలో వుండేవాళళ్ం. ఇపుప్డు మన సంఖయ్ పెరిగింది. మన
మీద పర్భుతావ్నికి కనెన్రర్గా వుంది. అందువలల్ అంతకనాన్ సురకిష్తమైన పార్ంతంలో వుండటం అవసరం అనిపించింది." చెపాప్డు ఉగర్.
"మనకి సరే... ఈ వయసులో ఆచారయ్ వేదాంతం ఇంత కషట్పడటం నాకు ఇబబ్ందిగా వుంది" అనాన్డు మహాబసు. ఆచారయ్
వేదాంతం చినన్గా నవావ్డు.
"నేను మీకు అనుకూలంగా వునాన్నని మహాధినేతకు నేడో రేపో తెలిసిపోతుంది. ఆ తరువాత నా పార్ణానిన్ తీసుకోవాలనన్
ఆలోచనే చేసాత్డు. ఒక వేళ తెలియకపోయినా ననున్ పిలిపించి సలహా తీసుకోవాలనుకుంటాడు. అపుప్డైనా నా ఆలోచన మీకు అనుకూలంగా
వుందని తెలుసుకుంటాడు."
"అవును వేదాంతం గారు పార్ణాలతో వుండాలంటే మనతో వుండటమే సమంజసం" అంది దీవ్ప. ఆయన మళీళ్ నవావ్డు.
"వయసుమళిళ్న వాడిని. నాకు పార్ణాలమీద అంత తీపి లేదు. కానీ నేను బర్తికి వుండటం మీకందరికీ అవసరం. నా
ఉపయోగమేమిటో ముందు ముందు మీకే తెలుసుత్ంది" అనాన్డు.
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ఉగర్ ఏదో అడగబోయి ఆగిపోయాడు. మహాబసు గురర్ం దిగడంతో అతని నోటోల్ మాటలు అకక్డే ఆగిపోయాయి. మహాబసు
ఎదురుగా ఒక మూడడుగుల ఎతుత్ వునన్ చినన్ మందిరం వుంది. దాని ముందు దిగిన మహాబసు ఆ మందిరానిన్ పరిశీలనగా చూసి ఉగర్ వైపు
తిరిగాడు.
"ఏమిటిది?" అడిగాడు.
"అది రణచండి మందిరం. ఈ నిశారణయ్ అడవులోల్ వుండే ఆటవికులకి ఆమె ఆరాధయ్ దైవం. ఇలాంటివి ఈ అడవిలో కొనిన్
వందలు వునాన్యి. ఎపప్టివో, ఎవరు కటిట్ంచారో, ఎందుకు కటిట్ంచారో తెలియదు" అనాన్డు ఉగర్.
మహాబసు ముందుకు వంగి, కొంత కషట్పడుతూ ఆ మందిరం లోపలికి వెళాళ్డు. అతనితో పాటు అకక్డికి వచిచ్నవాళళ్ంతా
గురార్లను దిగారు. ఒకసారి ఒకరికి మించి లోపలికి వెళేళ్ అవకాశం లేని మందిరం అది. మరికొదిద్ సేపటిలో మహాబసు బయటికి వచాచ్డు.
అతని ముఖంలో ఆశచ్రయ్ం పర్సుఫ్టంగా కనపడుతోంది.
"మీలో ఎవరైనా ఇలాంటి మందిరంలోకి వెళాళ్రా?" అనాన్డు.
"లేదు... బయట నుంచి చూడటమే. ఆటవికులు వెళాత్రు. ఏం?" అనాన్డు ఉగర్.
"లోపల విగర్హం చూడండి. ఆమె కుడి చేతితో ఆశీరవ్దిసోత్ంది" అనాన్డు ఉతాస్హంగా. అందరూ ఒకరి ముఖాలు ఒకరు
చూసుకునాన్రు.
"అవును రణచండి కుడిచేతి వాటం వునన్ దేవత" అనాన్డు ఆచారయ్ వేదాంతం.
(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం)
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