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గత సంచికనుంచి కొన గింపు
అతనికి ఇంకా మగతగానే వుంది. కళళ్ ముందు కొనిన్, కళుళ్ మూసేత్ కొనిన్ చితర్మైన విషయాలు కనపడుతునాన్యి. కళళ్ముందు
మబుబ్లోల్ గాంధీ.. కళుళ్ మూసుకుంటే కలలోలా సుభాష బోస..!! కళుళ్ తెరిచాడు.
ఎవరో చినన్ పిలాల్డు చాలా దగగ్రగా నిలబడి అతని ముఖంలో ముఖం పెటిట్ చూసుత్నాన్డు.
“ఎవరు నువువ్?” పిలాల్డు అడిగాడు.
ఎవరని చెపాప్లి. కనపడడ్ మనిషి గాంధి అని గురుత్ంది. సుభాష చందర్బోస ముఖానిన్ గురుత్పటట్గలిగాడు. కానీ తనే ఎవరో? తన
పేరేమిటో? ఎంత ఆలోచించినా గురుత్కురావటంలేదు. బలవంతంగా ఆలోచించాలని పర్యతిన్సేత్ తలలో వెయియ్ సూదులు గుచుచ్తునన్టుల్
బాధగా వుంది.
“నినేన్... ఎవరు నువువ్?” పిలాల్డు రెటిట్ంచాడు.
సారథికి ఏం చెపాప్లో అరథ్ం కాలేదు. ఏం చెపాప్లనాన్ గురుత్కురావటం లేదు.
“తెలియదు. ఇదేం వూరు?” అనాన్డు
“సవయ్లంక”
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“స-వయ్-లం-క..” ఒకోక్ అక్షరానిన్ మనసులోనే మననం చేసుకునాన్డతను. ఆ పేరు ఎకక్డ వినన్టుల్గా అనిపించలేదు. “పోనీలే
నాకు తెలిసిన భాషే మాటాల్డుతునాన్రు” అనుకునాన్డు. ఏ విషయం గురుత్కురానపుప్డు భాష ఎలా గురుత్ందా అనన్ అనుమానం వచిచ్ంది కానీ
దానికి అంత పార్ధానయ్త ఇవావ్లని అనుకోలేదు.
లేచి కూరోచ్వాలని పర్యతిన్ంచాడు. ఒళళ్ంతా భారంగా వుంది. పిలల్వాడు సంకోచిసూత్నే దగగ్రకు వచిచ్ సాయంపటాట్డు.
“ఆ సముదర్ంలో పడి కొటుట్కొచాచ్వా?” అడిగాడు పిలాల్డు అతను లేచి నిలబడిన తరువాత. అపుప్డు అరథ్ం అయియ్ందతనికి తాను
సముదర్ం పకక్న ఇసకలో పడివునాన్డని.
“అవును” అనాన్డతను అపర్యతన్ంగా. ఆ పిలాల్డు అడుగుతునన్ పర్శన్లకు సమాధానం ఏదీ తనకు గురుత్లేదు. ఆలోచించాలనన్
పర్యతన్ం వలల్ పెదద్ పర్యోజనమూ వుండటేల్దు. తల బాధ పెంచుకోవడం తపప్ పెదద్ ఉపయోగం వుండదు కనుక ఆ పిలాల్డు
ఊహించినదానికి సరే అంటే పోతుంది కదా అనుకునాన్డు.
“నా పేరు నందు” చెపాప్డు పిలాల్డు.
“మంచి పేరు” నవావ్డతను. “తాగడానికి మంచినీళుళ్ దొరుకుతాయా?” అడిగాడు వెంటనే.
“మా ఇలుల్ ఇకక్డికి దగగ్రే... వసాత్రా?” అనాన్డు నందు.
“పద”
ఇదద్రూ కదిలారు.
“నీకు గాంధీ తెలుసా?” అడిగాడు దారిలో.
“ఎవరాయన?”
“మన సవ్తంతర్ం కోసం పోరాటం చేసిన వయ్కిత్. చాలా గొపప్ మనిషి. జాతిపిత” గురుత్ చేసే పర్యతన్ం చేశాడు.
“జాతిపిత అనే పేరునన్ వాళుళ్ నాకు ఎవరూ తెలియదు.” ఆ పిలాల్డు నడుసూత్నే సమాధానం చెపాప్డు.
“అది పేరు ఆయన పేరు కాదు. ఆయనకు మనం ఇచుచ్కునన్ బిరుదు.”
“ఎందుకు?”
“భారతదేశానికి ఆయన చేసిన...” సారథి వాకయ్ం పూరిత్ చెయయ్కముందే నందు నడక ఆపి అతని ఎదురుగా నిలబడాడ్డు.
“భారతదేశం అంటే?” అనాన్డు నందు.
“ఇండియా”
“అంటే?” మళీళ్ అరథ్ంకానటుల్ అడిగాడు నందు.
“మనం ఉండే దేశం” అనాన్డు
“మనం ఉండేది సవయ్లంక అని చెపాప్నుగా” నందు కాసత్ మొండిగా అనాన్డు
పనెన్ండేళళ్ పిలాల్డికి దేశం పేరు తెలియకుండా వుండటం ఆశచ్రయ్కరంగానే వునాన్ అదంతగా పటిట్ంచుకోలేదతను. దానికనాన్ అతనికి
ఆశచ్రయ్కరంగా వుంది గాంధీ, భారతదేశం పేరుల్ అపర్యతన్ంగా తన నోటి నుంచి రావటం. తనెవరో గురుత్ రావటంలేదు కానీ, తన దేశం
పేరు, ఆ దేశంలో ఒక వయ్కిత్ పేరు గురుత్నాన్యి. సుభాష చందర్ బోస పేరు కూడా మెదళోళ్ మెరిసింది. ఆ పేరు కూడా గురుత్ంది.
“సరే... కాసత్ తవ్రగా వెళాద్మా? నాకు చాలా దాహంగా వుంది” ఎటూ తెగని ఆలోచన అనవసరం అనిపించి అకక్డితో ఆపేశాడు
అతను.
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నడక సాగుతోంది.
“నీ పేరెంటో చెపప్లేదు నువువ్” నందు అడిగాడు.

ఏం చెపాప్లో తెలియలేదు. ఏమని చెపేత్ ఇంక ఎనిన్ పర్శన్లు వినాలిస్వసుత్ందో అని అనుమానం వచిచ్ంది. కానీ ఏదో ఒకటి చెపాప్లి
కదా? అతనికి గురుత్నన్ పేరుల్ – గాంధీ, సుభాష బోస. క్షణంలో నాలుగోవంతు వచిచ్న ఆలోచన రెండింటిలో ఎవరి పేరు చెపాప్లి? గాంధీ?
బోస?
“బోస” అనాన్డు అపర్యతన్ంగా. అనన్ తరువాత తనేదో పెదద్ నిరణ్యం తీసుకునన్టుల్ అనిపించసాగింది.
ఆ పిలాల్డు నవివ్, కనుచూపు మేరలో ఇలుల్ కనపడటంతో అటువైపు పరుగుతీశాడు.
’బోస’ అకక్డి చేరే సరికే అతని గురించి ఇంటోల్ పెదద్వాళళ్కి చెపిప్నటుల్నాన్డు నందు. ఓ నలభై ఏళళ్ మనిషి గుడిసె లాంటి ఆ ఇంటోల్
నుంచి బయటికి వచిచ్ నిలబడాడ్డు. అతని వంటి మీద ఓ ముతక పంచె, చినన్ కండువ తపప్ ఇంకేం లేవు.
“దండాలు బాబూ... తవరు సముదర్ంలో కొటుట్కొచిచ్నారని మా పిలాల్డు చెపాప్డు. రండి..లోపలికి” అంటూ దారి తీశాడు.
లోపల ఓ మోడాలాంటిది చూపించి కూరోచ్మనాన్డు. ఎదురుగా మరో మోడా పైన అతను కూరుచ్నాన్డు. లోపల గదిలో ఎవరో
అడవాళుళ్ వునన్టుల్ తెలుసోత్ంది. అడపదడప గాజుల చపుప్డు.
“మీ పేరు?” అడిగాడు అతను కొదిద్ క్షణాల మౌనం తరువాత.
“నా పేరు బోస. ఈ సముదర్ంలో కొటుట్కోని..” పిలాల్డు చెపిప్న కథనే కొనసాగించాలని నిరణ్యించుకునాన్డు బోస.
“తెలుసు బాబూ... మా అబాబ్యి చెపాప్డు. పడవ మునిగిపోయిందా? ఈదుకుంటూ వచాచ్రా?” అతని పర్శన్లలో కుతూహలం
కనాన్ ఆదరణే ఎకుక్వ వినపడింది బోస కి. అయితే ఇది ఊహించని పర్శన్.
“తెలీదండీ. గురుత్లేదు” నిజం చెపేప్శాడు.
“పోనెల్ండి. ఇంతకీ ఏ పార్ంతం తమరిది?”
బోసుకి గురుత్రావటం లేదు. ఏం చెపాప్లో తెలియలేదు.
“ఇండియా... భారతదేశం” అని నవేవ్శాడు. అవతల వయ్కిత్ అరథ్ం కానటుల్ చూశాడు.
“అదెకక్డుంది బాబూ?” అడిగాడతను.
బోసు మళీళ్ ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఆ వయ్కిత్ని కళాళ్రప్కుండా చూశాడు. దేశం పేరు కూడా తెలియకుండా మనుషులు ఈ దేశంలో
బతుకుతునాన్రంటే అతనికి నమమ్శకయ్ంగా లేదు. అదే అడగబోతుంటే నందు మంచినీళళ్ గాల్సుతో వచాచ్డు. మంచి నీళుళ్ కనపడగానే బోస
ఆలోచనలనీన్ ఆగిపోయాయి. ఎపప్టి దాహామో కటట్లు తెంచుకునన్టుల్ అనిపించింది. పిలాల్డు మంచినీళళ్ గాల్సు అందించాడు. బోస చెయియ్
పైకెతాత్డు కానీ గాల్స అందుకోలేదు.
“తపుప్ నందూ.. ఎడంచేతోత్ ఇవవ్కూడదు. కుడిచేతోత్ ఇవువ్..” అనాన్డు.
నందు ఆశచ్రయ్ంగా చూసి తండిర్ వైపు తిరిగాడు. నందు తండిర్ కళుళ్ రెండింతలయాయ్యి. లోపలున్ంచి వినపడుతునన్ గాజుల చపుప్డు
ఆగిపోయింది.
నందు నవివ్ అనాన్డు – “ఏం కాదు. ఎవరికైనా ఏదైనా ఇవావ్లంటే ఎడమ చేతోత్నే ఇవావ్లని మా అమమ్ నేరిప్ంచింది”
“తపుప్ నందూ... కుడిచేతితో ఇవవ్మని చెపుప్ంటుంది. కుడిచేతోత్నే ఇవావ్లి” బోస సరిద్ చెపాప్లని చూశాడు.
నందు తండిర్ ఒకక్సారిగా నిలబడి, అతను కూరుచ్నన్ మోడాని వెనకిక్ తనాన్డు.
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“లే... ముందు లే ఇకక్డున్ంచి! చినన్పిలాల్డితో ఇటాట్టి తపుప్డు మాటలు మాటాల్డేదానికి నీకు సిగుగ్గా అనిపించడంలేదా? లేకపోతే
నువువ్ కూడా ఆళళ్లోల్ ఒకడివా? ఫో... వెళిళ్ఫో ఇకక్డున్ంచి...” గటిట్గటిట్గా అరుసూత్ గుమమ్ం వైపు చెయియ్ చూపిసుత్నాన్డతను. క్షణంపాటు
బోసుకి ఏమీ అరథ్ం కాలేదు.
“అదేంటండీ... నేను చెపిప్నదాంటోల్ తపేప్ముంది? కుడి చెయేయ్ కదా వాడాలి..”
“నోరుమ్య... ముకుక్ ముఖం తెలియనోడివైనా పోనెల్మమ్ని దయతో ఇంటోకి పిలిసేత్ ఇదా నువువ్ చేసేది? నా నటిట్ంటోల్ కూరోచ్ని
ఇటాట్టి మాటాల్డటానికి ఎంత ధైరం? ముందు లే ఇకక్డున్ంచి... లే..”
బోసు లేచాడు. నందు తలిల్ అపప్టికే తలుపు సందులో నుంచి జరుగుతునన్ పర్హసనానిన్ గమనిసోత్ంది.
“సరే వెళుత్నాన్ను... మీరు పేర్మగా మాటాల్డితే అదంతా మీ మంచితనం అనుకునాన్ను. మీకు దాంతోపాటు కొంచెం పిచిచ్ కూడా
వునన్టుల్ంది. వసాత్” అంటూ విసురుగా అకక్డున్ంచి కదిలాడు.
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బోసుకి ఆశచ్రయ్ంగా వుంది. చాలా వింతగా అనిపించసాగింది. తనేదైనా వింత లోకంలోకి వచిచ్ పడాడ్నా అని కొంతసేపు
అనుమానపడాడ్డు.
మొదట తనెవరో తనకి తెలియటంలేదు. ఎకక్డునాన్డో తెలియదు. గాంధీ, బోస, భారతదేశం మినహా ఇంకేమీ గురుత్కురావటం లేదు.
కానీ ఆ దేశం పేరే తెలియనటుల్ పర్వరిత్ంచే కుటుంబం విచితర్ంగా అనిపించింది.
అనిన్ంటినీ మించి ఆ ఇంటి యజమాని చేసిన హంగామా తలుచ్కుంటే ఆశచ్రాయ్నిన్ మించి నవొవ్సోత్ంది. ఇంటికి వచిచ్న మనిషిని
మంచినీళుళ్ కూడా తాగనివవ్కుండా వెళళ్గొటాట్డు. అది కూడా కుడిచెయియ్ వాడమని చెపిప్నందుకు. ఎంత టిర్వియల గా వుందో... టిర్వియల...
టిర్వియల... ఎకక్డో వినన్టుల్ వుందా పదం. చాలా దగగ్ర మనిషి ఎవరో అనన్టుల్ జాఞ్పకం వసోత్ంది. ఆలోచన మాతర్ం ముందుకు సాగటం
లేదు.
దాహం..!! ఇందాక గొడవలో పడి అతను మంచినీళుళ్ తాగలేదు. అవతలి మనిషి కూడా తీవర్ంగా మాటాల్డుతూ బోస ని నీళుళ్
తాగనివవ్లేదు. బయటికి వచిచ్న తరువాత నీళుళ్ దొరికే పర్దేశం కోసం వెతుకుతూ వడివడిగా నడవసాగాడు. ఒకక్ క్షణం ఆ గాల్సెడు నీళుళ్
తీసుకోని తాగేసివుంటే బాగుండేదేమో అనిపించింది. అంతలోనే “అలా ఎలా చేసాత్ను” అనుకునాన్డు. ఎడమ చేతోత్ ఇవవ్డం అంటే
అవమానించడమే కదా! అని సరిద్చెపుప్కునాన్డు.
టంగ.. మంటూ గంట శబద్ం వినపడటంతో ఉలికిక్పడాడ్డు బోసు. నడుసుత్నన్వాడు నిలబడి చుటుట్పకక్ల చూశాడు. అపుప్డు అతను
సరిగాగ్ ఏదో గుడి ముఖదావ్రం దగగ్ర వునాన్డు. ఏమీ ఆలోచించకుండా లోపలికి అడుగుపెటాట్డు.
విశాలంగా వుందా గుడి. ఒక మూల పర్సాదాలు పెడుతునాన్రు. ఆ చుటుట్పకక్లే ఎకక్డోకక్డ మంచి నీళుళ్ వుంటాయని వెతికాడు.
గోడవారగా మంచినీళళ్ టాయ్ప లు కనపడాడ్యి. అంగలు వేసుకుంటూ వెళిళ్ గబగబా నీళుళ్ తాగాడు. దాహం తీరడంతో ఒకక్సారి అకక్డే
కూలబడిపోయాడు. ఓ రెండు నిముషాలు తేరుకునాన్క అతని కడుపులో ఆకలి మొదలైంది.
చుటూట్ చూసేత్ ఎరర్టి బటట్లు వేసుకునన్ ఓ నలభై ఏళళ్ వయ్కిత్ కనపడాడ్డు. జడలు కటిట్న అతని జుటుట్, అతని ముఖంలో పర్శాంతత
చూసి బహుశా ఆయన ఆ గుడిలో అరచ్కుడై వుంటాడనిపించింది. ఆయన కనాన్ ఆయన పెడుతునన్ పర్సాదం బోసుని ఆకరిష్ంచింది. దగగ్రకు
వెళిళ్ పర్సాదం కోసం చెయియ్ చాచబోయాడు.
“గుళోళ్కి వెళిళ్ దరశ్నం చేసుకోని రండి బాబూ. పెడతాను” అనాన్డాయన ముఖంలో పర్శాంతత చెరగకుండా.
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బోసు తలూపి గుళోళ్కి వెళాళ్డు. పలచ్గా జనం వునాన్రు. లోపల వునన్ విగర్హం దేవుడిదని అని తెలుసూత్నే వుంది కానీ అది ఏ
దేవుడో తెలియటంలేదు. శరీరం మనిషిది తల మాతర్ం పులిది. పెదద్ తోక వుంది. ఆ తోకతో ఒక కతిత్ని పటుట్కోని వునాన్డు. కుడి చేతిని కిందకు
దించి ఆ చేతోత్ ఒక మనిషి తలను పటుట్కోని వునాన్డు. ఎడమ చేతిని పైకి లేపి ఆ చేతిలో ఏదో పాతర్ను పటుట్కోని వునాన్డు. ఆ దేవుడు నిజంగా
తనకి తెలియని దేవుడా లేక తెలిసి మరిచ్పోయిన దేవుడా అని అరథ్ం కాలేదు.
అకక్డే ఒక పకక్గా ఒక కంచు పళెళ్ం వేలాడదీసి వుంది. గుళోళ్కి వచిచ్నవాళుళ్ అకక్డికి వెళిళ్ దాని మీద తలతో మోది వెళుత్నాన్రు. ఆ
తరువాత వాళుళ్ కొంచెం అవతలగా వునన్ కురార్డి దగగ్రకు వెళుత్నాన్రు. అతను కూడా ఎరర్టి బటట్లు వేసుకోని వునాన్డు. అతని తల కూడా
జడలు కటిట్ వుంది. అతని చేతిలో చినన్ కటెట్ వుంది. దాని చివరన ఏదో జంతువు జూలు కటిట్ వుంది. దానిని పకక్నే వునన్ పెదద్ గినెన్లో ముంచి
వచిచ్న వాళళ్ తల మీద చినన్గా మోదుతునాన్డు. ఆ తరువాత అందులో వునన్ నీళళ్ను శంఖంతో తీసి తాగడానికి వాళళ్ చేతులోల్ పోసుత్నాన్డు.
ఈ వయ్వహారం అంతా కొతత్గా అనిపించినా తనకి ఏదీ గురుత్లేకపోవటం తలుచ్కోని ఆ పర్కారమే నడుచుకోవాలని అనుకునాన్డు.
చకచక ముందుకు నడిచి కంచు పళాళ్నికి తల మోది ఆ కురార్డి ముందు తల వంచాడు. అతను తడి జూలు కటెట్తో చినన్గా మోదిన
తరువాత, అతను శంఖంతో పోసే నీటి కోసం చేతిని చాచి కురర్డి ముఖంలోకి చూశాడు. పదహారు పదిహేడేళుళ్ వుంటాయేమో అతనికి.
బయట కనపడడ్ వయ్కిత్ పోలికలు కనపడటంతో బహుశా ఆయన కొడుకై వుంటాడని అనిపించింది. కాని ఆ పిలాల్డు ముఖంలో పర్శాంతత లేదు.
అతని కళళ్లో ఏదో బెరుకు కనపడింది. కర్మ కర్మంగా అతని ముఖం మొతత్ం భయంతో పాలిపోయినటైల్ంది. ఒకక్ క్షణం తడబాటు తరువాత
ఒకక్సారిగా అతను చేతిలో వునన్ జూలు కటెట్ను వదిలేసి గుడి బయటికి పరుగెటాట్డు.
“నానన్గారూ.. నానాన్..” అంటూ అరుపులు మాతర్ం వినపడాడ్యి బోసుకి.
అతనికి ఏమీ అరథ్ం కాలేదు. చేతిలో శంకునీరు పొయయ్కుండా అతను ఎందుకు అలా పరిగెటాట్డా అని ఆలోచించాడు కానీ
అంతుపటట్లేదు. గరభ్గుడిలో నుంచి బయటకు వచాచ్డు. ఎదురుగా వునన్ దృశయ్ం చూసి మరింత ఆశచ్రయ్పోయాడు.
ఏడుగుగ్రు అరచ్కులు. అంతా ఒకే రకంగా జడలు కటిట్న జుటుట్తో, ఎరర్టి బటట్లు కటుట్కోని వునాన్రు. అంతా ఒక మూలగా నకిక్
నిలబడాడ్రు. అందరూ చేతులు జోడించి వునాన్రు. బోసు వాళళ్ వైపు అడుగులు వేసుత్ంటే అందరూ భయంతో వణికిపోయారు. ఇందాక
పర్సాదం పెడుతునన్ పెదాద్యన అతి కషట్ం మీద గొంతు పెగలుచ్కునాన్డు.
“సావ్మీ... మిమమ్లిన్ వేడుకుంటునాన్ము. మమమ్లిన్ ఏమీ చేయకండి. పిలల్లు కలవాళళ్ం” అనాన్డు. ఇంతక ముందు కనపడడ్
పర్సనన్త సాథ్నంలో భయం, ఆందోళన మతర్మే అతని ముఖంలో కనపడుతోంది. దాదాపు ఏడేచ్సుత్నాన్డు ఆయన.
“అదేమిటి సావ్మీ. మీరు ననున్ చూసి ఎందుకు భయపడుతునాన్రు? నేను మిమమ్లిన్ ఏమీ చెయయ్ను. అసలు నేనేదో చేసాత్నని
మీరెందుకు అనుకుంటునాన్రు?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు బోసు.
“మీరు శంకునీరు తాగడానికి చెడడ్ చేతిని చాచారు. ఇంతకనాన్ నిదరశ్నం ఇంకేం కావాలి?” లోపల కనపడడ్ కురార్డు కాసత్ ధరయ్ం
చేసుకోని చెపాప్డు.
“అవును. కుడి చెయియ్ వాడాను... అయితే..” అని ఇంకేదో అనబోయి ఆగిపోయాడు. మళీళ్ కుడిఎడమల పర్సాత్వన. ఇదేదో విచితర్మైన
వయ్వహారంలా అనిపించింది. చినన్ ఆచారివైపు తిరిగి సైగ చేసి దగగ్రకు రమమ్నాన్డు. అతను ముందు భయపడాడ్ ఒక మొండి ధైరయ్ంతో
నెమమ్దిగా అడుగులు ముందుకేశాడు. వెనక వునన్ ఆరుగుగ్రు ఘొలుల్మనాన్రు.
“మీ గొడవ నాకు అనవసరం. ఆకలిగా వుంది పర్సాదం పెటుట్” అడిగాడు బోసు.
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“అలాగే” అంటూ మంతిర్ంచబడిన మనిషిలా పర్సాదం గుండిగ దగగ్రకు నడిచాడు చినన్ అచారి. అందులో వునన్ పొంగలి తీసి
పటట్మనన్టుల్ బోసు వైపు చూశాడు. బోసు కుడి చెయయ్ చాచాడు. చినన్ ఆచారి పర్సాదం పెటాట్డు.
ఎ-డ-మ-చే-తి-తో...!!
పర్సాదం ఎడమచేతితో పెటట్డం కాసత్ ఇబబ్ందిగా అనిపించినా, ఆకలి వలల్ దానిన్ పటిట్ంచుకోలేదు. ఆవురావురని తినాన్డు. మళీళ్
నాలుగు గుకక్ల నీళుళ్ తాగాడు. తృపిత్గా పొటట్ నెమురుకోని, నిటారుగా నిలబడాడ్డు.
అతను చేసుత్నన్ పర్తి పనినీ చాలా జాగర్తత్గా గమనిసూత్ నిలబడాడ్రు అరచ్కులు. వారి ముఖంలో భయాందోళనలు మాతర్ం అలాగే
వునాన్యి. కడుపు నిండటంతో ఇపుప్డు ఆలోచనకు తీరిక దొరికినటైల్ంది బోసుకి. అసలేం జరుగుతోందో తెలియని అయోమయంలో వునన్
సంగతి బోసుకి అరథ్మైపోయింది. ఈ కుడిఎడమల గొడవేమిటో, భారతదేశం అంటే తెలియని మనుషులు ఎందుకునాన్రో, ఈ అరచ్కులు
తనని చూసి ఎందుకు భయపడుతునాన్రో... ఎనోన్ పర్శన్లు అతని మనసులో దటట్ంగా కముమ్కోసాగాయి. వాటికి సమాధానాలు
తెలుసుకోడానికి అరచ్కులతో మాటాల్డాలని అనుకునాన్డు. వాళళ్వైపు అడుగులు వెయయ్సాగాడు.
బోసు వాళళ్ వైపు వసుత్నాన్డని తెలియగానే అరచ్కులంతా భయంతో ఒకరినొకరి కరుచుకోని గోడవారగా కూలబడిపోయారు.
చేతులు జోడించి దీనంగా అరిథ్ంచడం మొదలుపెటాట్రు.
బోసు ఆశచ్రయ్ంగా అకక్డే నిలబడిపోయి వాళళ్ వైపు చూడసాగాడు. అయితే అంతకనాన్ ఆశచ్రయ్కరమైన సంఘటన ఆ వెంటనే
జరిగింది. ఎవరో నలుగురు వయ్కుత్లు ఒకక్సారి బోసు మీద పడి రెండు చేతులిన్ వెనకిక్ విరిచి, పటుట్కునాన్రు
“ఏయ.. ఎవరు మీరంతా? ఏం జరిగితోంది?” అరిచాడు బోసు. వెనుకనుంచి పటుట్కునన్ వయ్కుత్లోల్ ఒకతను ముందుకొచాచ్డు.
ముదురు ఆకుపచచ్ రంగు బటట్లు వేసుకోని వునాన్డు. తనని పటుట్కునన్ మనుషులు కూడా అదే రంగు బటట్లు కటుట్కునాన్రని గురిత్ంచాడు
బోసు.
“నినున్ బంధిసుత్నాన్ం” పర్కటించాడతను.
మూల నిలబడడ్ ఆచారుయ్లు అందరూ కాసత్ కదిలి సరుద్కునాన్రు. ఏదో గొపప్ పర్మాదం తపిప్పోయి, పార్ణాలు దకిక్నటుల్ దేవుడికి దణణ్ం
పెటుట్కునాన్రు.
బోసుని పటుట్కునన్ నలుగురు వయ్కుత్లు అతనిని బలవంతంగా ముందుకు తోశారు.
“ఎందుకు బంధిసుత్నాన్రో చెపిప్ బంధించండి” అరిచాడు బోసు.
యూనిఫారం వయ్కిత్ బోసు ముఖానికి దగగ్రగా ముఖం పెటిట్ గారపటిట్న పళుళ్ బయటపడేలా నవావ్డు.
“ఎందుకో చెపాప్లా? అయితే విను – పవితర్మైన గుడిలో శంకునీరు తాగడానికి తపుప్డు చెయియ్ చాపినందుకు. ధరమ్పరిరక్షకులైన
ఆచారుయ్లని చంపాలని పర్యతిన్ంచినందుకు. ధరమ్గర్ంధంలోని నలభై మూడొవ ధరమ్ం, అరవై ఒకటవ ధరమ్ం పర్కారం నినున్ ఉరితీయాలి.
అందుకే నినున్ బంధిసుత్నాన్ను. చాలా ఇంకేమనాన్ కావాలా?” అడిగాడు.
బోసు చేతులకు సంకెళుల్ వేశారు. అతనికి మాటాల్డే అవకాశం లేకుండా నోటికి గుడడ్కటాట్రు. అతనిన్ ముందుకు తోసూత్ ఆ వెనకే
నలుగురు సైనికులు నడుసూత్ గుడి బయటకు వచాచ్రు. బయట వునన్ జనానిన్ పకక్కు తొలగిసూత్ వాళుళ్ నగరంలోకి సాగిపోయారు.
(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం)
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