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 జరిగిన జగనాన్టకం 
అందరూ ఎడమచేతిని డే సవయ్లంకలో కుడి చేతిని డినందుకు బో కు మరణదండన ధించబోయారు. ఆచారయ్ దాంతం, 
దీ ప, ప పాల కలి  బో ని కాపాడారు. అతనే మ బ  అయుయ్ంటాడాని దీ ప, దాంతం అనుకుంటారు. మరో పు ప పాల 
స యంతో జలపతిని కలి  దీ పానిన్ దాటాలనుకునన్ బో  న పిడుగు పడటంతో సప్ృహ తపాప్డు. సము ంలో ఇర  అడుగుల 
అల కి లేచింది. 
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 అది మనిషి శరీరానిన్, శరీరంలోని పార్ణానిన్, పార్ణానిన్ఆశర్యించిన ఆతమ్ని అమాంతంగా అగాధంలోకి నెటేట్సిన 
అనుభూతి. ఉపప్టి నీటిలో మునక, ఆ పైన ఆవహించిన మతుత్,. బతుకుతానో, బతకనో అనన్ భయం కూడా పుటట్లేని మానసిక సిథ్తి. అతనికి 
జరుగుతునన్దేమిటో అసప్షట్ంగా అరథ్ం అవుతోంది. ఇలాంటి మతుత్ కమేమ్సినపుప్డే అతనికి గాంధీ కనిపించాడు. మళీళ్ గాంధీ కనిపిసేత్ 
జరుగుతునన్దేమిటో వివరంగా అడిగి తెలుసుకోవాలి అనుకునాన్డు. సరిగాగ్ అపుప్డే ఎవరిదో గొంతు వినపడింది. 

“పారిపోతునాన్వా?” వినపడింది బోసుకు. కళుళ్ తెరవడం సాధయ్ం కాలేదు. 
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“ఎవరది?” అనాన్డు అతి కషట్ం మీద. అవతల వయ్కిత్ గటిట్గా నవావ్డు. 
“నా పేరు పెటుట్కునాన్వు కానీ నేను ఎవరో తెలియదా?” అనాన్డతను. బోస అతి కషట్ం మీద కళుళ్ తెరిచాడు. ఎదురుగా 

వునన్ది గాంధీ కాదు. బోస. సుభాష చందర్ బోస!! 
“సుభాష.. మీరా?” అనాన్డు ఆశచ్రయ్ంగా. ఎదురుగా మిలటరీ దుసుత్లోల్ వునన్ వయ్కిత్ సుభాషేనని తెలిసినా అడగకుండా 

వుండలేకపోయాడు. 
“అవును… నేనే… ఏం రాకూడదా?” 
“అలా అని కాదు. నేను గాంధీజీ వసాత్రని ఊహించాను.” అనాన్డు. ఆయన గటిట్గా నవావ్డు. 
“ఎవరు వచాచ్రని కాదు… వచిచ్న వయ్కిత్ ఏం చేశాడనన్ది కదా ముఖయ్ం… నువూవ్ ఈ దీవ్పానికి వచాచ్వ… ఇపుప్డు 

వెళిళ్పోతునాన్వు. ఏం సాధించావు?” అడిగాడు సూటిగా చూసూత్. 
“ఏంటి సుభాష… నేను సాధించడమేమిటి? మీరు కూడా గాంధీలానే మాటాల్డుతునాన్రు.” 
“గాంధీది పశిచ్మం నాది తూరుప్… నేనూ ఆయనలాగే మాటాల్డానా? ఏమనాన్డాయన?” 
“ఇకక్డే వుండిపొమమ్నాన్రు” 
“అయితే వుండిపో..” 
“ఇకక్డి సంగతులు మీకు తెలియదు సుభాష… ఎడమ చేతిని వాడాలిస్న చోట కుడిచేతిని వాడినందుకు చంపేసుత్నాన్రు…” 

కోపం అసహనం కలగలిసిందతని గొంతులో. 
“అయితే ఎడమ చేతినే వాడచుచ్ కదా?” నవావ్డు సుభాష. 
“అలా ఎలా కుదురుతుంది? నేను కొనిన్ ముఖయ్మైన పనులకు, అంటే భోజనం చెయయ్డం, భగవంతుడి ధాయ్నం వంటి పనులోల్ 

కుడి చేతినే వాడతాను” 
“ఎందుకు?” 
“ఎందుకేమిటి… అలాగే వాడాలని నముమ్తాను కాబటిట్.” అతనలా అంటుంటే అపర్యతన్ంగా పిడికిళుళ్ బిగుసుకునాన్యి. 
“నువువ్ నమిమ్నదాని కోసం పోరాడాలి కానీ, వెళిళ్పోతానంటునాన్వే?” 
“మీకేం దాదా ఎనైన్నా చెపాత్రు… ఇకక్డ పోరాడితే పార్ణాలే పోయేటుట్నాన్యి” బోస గొంతులో భయంలేదు కానీ ఏదో 

నూయ్నత వుంది. అది సుభాష గురిత్ంచాడు. 
“పోయే పార్ణాలు ఎలాగైనా పోతాయి. కానీ ఒక నమమ్కం కోసం నీ పార్ణం పోతే ఆ నమమ్కమే వేయి పార్ణాలలో పునరజ్నమ్ 

పొందుతుంది. ఒక విలువ కోసం నువువ్ చనిపోతే ఆ విలువ గొపప్దనానిన్ నిలబెటిట్నవాడివౌతావు…” 
“అంటే చచిచ్పొమమ్ని చెపుత్నాన్రా?” 
“చావు ఒక సంఘటన మాతర్మే. ఆ లిపత్ కాల సంఘటన ఎపుప్డొసుత్ందో అనన్ భయంతో ఏ పని చెయయ్కుండా వుండటం 

అవివేకం…” మళీళ్ మనోహరంగా నవావ్డాయన. 
“ఒపుప్కుంటాను. కానీ ఇదంతా విచితర్ంగా వుంది. ఏది నిజమో ఏది అబదద్మో తెలియని సందిగధ్ంలో…” అంటూ 

ఆగిపోయాడు బోస 
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“నిజానిన్ పూరిత్గా అరథ్ం చేసుకోవాలుకోవడం అవివేకం. మనకు అరథ్మైనంత నిజానేన్ ఒక సిదాధ్ంతంగా మలచుకోని దాని 
ఆధారంగా ముందుకు సాగాలి…” 

“మరి మనకు తెలిసిన నిజం కాకపోతే? అది నిజం కాదని తెలిసినపుప్డు…?” 
“అలా అనిపించాలంటే నీకు మరింత విసత్ృతమైన నిజం తెలియాలి… అపుప్డు అది మరో సిదాధ్ంతమౌతుంది. అదే 

మారగ్దరశ్కమౌతుంది.” 
బోసు ఆలోచనలోపడాడ్డు. సుభాష కళళ్లో తీక్షణత, మాటలోల్ వునన్ పదును బోసుని ఇబబ్ంది పెటిట్ంది. సుభాష వైపే 

చూసూత్వుండిపోయాడు. ఉనన్టుట్ండి సుభాష వెనక నుంచి ఒక పెదద్ అల నాలుకలు చాచిన మహాసరప్ంలా దూసుకు వచిచ్ంది. 
“దాదా” అంటూ అరిచాడు బోస. అపప్టికే ఆ అల సుభాష చందర్బోస ని మింగేసి, అమాంతంగా వచిచ్ బోసు మీద పడింది. 

బలమైన చేతులతో ఎవరో తోసేసినటుల్ పడిపోయాదతను. 
*** 
ఒకక్సారిగా మెలకువ వచిచ్ంది. అపర్యతన్ంగా తెరుచుకునన్ నోటిదావ్రా ఉపుప్నీటిని మింగాడు బోస. కళుళ్ తెరిచేసరికి తను 

సముదర్ంలో మునిగిపోతునన్ సంగతి గర్హించాడు. కుడి అరచేతిని నోటికి ముకుక్కు అడడ్ంగా పెటుట్కోని, ఎడమచేతితో ముందుకు ఈదడానికి 
పర్యతిన్ంచాడు. అపప్టికి ఎంత నీటిని మింగాడో తెలియదు కానీ కడుపులో చాలా నీరు చేరి బరువుగా అనిపించింది. కళళ్ముందు 
అసప్షట్ంగా, అనంతంగా నీరు తపప్ ఇంకేమీ కనపడటంలేదు. ఎటు వైపుకు ఈదితే ఎకక్డకు చేరతాడో తెలియటేల్దు. కానీ బర్తకాలంటే 
ఈదాలని మాతర్ం తెలుసు. 

తను ఎకక్డివాడో తెలియదు. ఈ దీవ్పానికి ఎందుకు వచాచ్డో తెలియదు. ఆ దీవ్పానిన్ వదిలి ఎకక్డుందో తెలియని 
సింధూరదేశానికి వెళాళ్లని ఎందుకు నిరణ్యించుకునాన్డో తెలియదు. ఇపుప్డు మాతర్ం మరణం అంచులో వునాన్డు. బర్తకాలని వుంది. కానీ 
బర్తికి ఏం సాధించాలో తెలియదు. తెలిసీ తెలియని ఒక వయ్కిత్ని నమిమ్ ఎవరో తెలియని వయ్కిత్ని కలవడానికి వచాచ్డు. కలిసేత్ ఏం జరిగుండేదో 
ఆలోచించాలని కూడా అనిపించలేదు అతనికి. ఒకవేళ బర్తికినా దళాధిపతి వదిలేసాత్డనన్ నమమ్కం లేదు. ఎడమచేతిని వాడినందుకే 
మరణశిక్ష విధించాలని చూశాడతను. ఇపుప్డు సంఘబహిషక్రణలో వునన్ వయ్కిత్ని కలవడానికే సముదర్తీరానికి వచాచ్డని తెలిసేత్? ఈసారి 
కాపాడటానికి కూడా ఎవరూ ముందుకు రాకపోవచుచ్. ఆలోచిసుత్నన్ కొదీద్ బర్తకాలనన్ కోరిక కూడా చచిచ్పోసాగింది. ఈదడం ఇక అసంభవం 
అనుకునాన్డు. బర్తకాలనన్ కోరిక సాథ్నంలో ఇక బర్తకననన్ నమమ్కం వచిచ్ చొరబడుతోంది. ఈదడం ఆపేశాడు. అతని శరీరం నెమమ్దిగా 
సముదర్పు అడుగువైపు జారిపోసాగింది. శావ్స తీసుకోకుండా అడడ్ం పెటుట్కునన్ కుడిచేతిని తీసి గటిట్గా ఊపిరి పీలాచ్డు. ముందు ముకుక్లోకి, 
నోటోల్కి ఆ తరువాత గుండెలోల్కి, ఊపిరితితుత్లోల్కి, కడుపులోకి ఉపుప్నీరు పర్వేశించింది. తటుట్కోలేని బాధతో కాళుళ్ చేతులు గిలగిలా 
కొటుట్కునాన్యి. కర్మంగా సప్ృహ తపుప్తోంది. సరిగాగ్ మరో క్షణంలో పూరిత్ సప్ృహ కోలోప్తాడనగా ఎవరిదో చెయియ్ అతని చేతిని 
అందుకునన్టుల్ లీల తెలిసింది. ఆ తరువాత సప్ృహతపిప్ంది 

*** 
6 

బోస కళుళ్ తెరిచాడు. ఎదురుగా ఆకాశం కనపడింది. సరిగాగ్ కొనిన్ రోజుల కిర్తం సముదర్పు ఒడుడ్న కళుళ్ తెరిచినపుప్డు 
ఇలాంటి ఆకాశమే కనపడింది. లీలగా మబుబ్లు తిరుగుతునాన్యి. మరుక్షణం గాంధీ, బోసులు గురుత్కువచాచ్రు. ఇలా సప్ృహ ఉండీ లేని 
పర్తిసారీ ఆ ఇదద్రిలో ఎవరో ఒకరు కనిపించారు. ఈసారి కూడా అలాగే ఎవరైనా కనపడతారేమో అని అటూ ఇటు చూశాడు. ఎవరూ లేరు. 
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శకిత్నంతా ఎవరో లాగేసినటుల్ ఒళళ్ంతా నొపుప్లుగా వునాన్యి. అయినా అతి కషట్ం మీద లేచి కూరుచ్నాన్డు. తను వునన్ది ఒక ఓడలో అనన్ 
విషయం అరథ్ం అయియ్ంది. మనుషులెవవ్రూ కనిపించకపోవటమే ఆశచ్రయ్ంగా వుందతనికి. 

“ఎలా వుంది ఇపుప్డు” వెనుక నుంచి ఒక గొంతు వినపడింది. ఒకక్సారిగా అదిరిపడి వెనకిక్ తిరిగాడు. 
’అతను’ ఆరడుగులు పైనే వుంటాడు. చిందరవందరగా వునన్ జుటుట్. బాగా పెరిగిపోయిన గడడ్ం మీసం. పిచిచ్వాడిలా 

వునాన్దు. కానీ చూపే చాలా తీక్షణంగా వుంది. కనుబొమమ్లు ఎగరేసి మళీళ్ పర్శన్ను గురుత్చేశాడతను. 
“ఇపుప్డు బాగానే వుంది. చచిచ్పోయాననుకునాన్ను. మీరే ననున్ కాపాడినటుల్నాన్రు. కృతజఞ్తలు” అనాన్డు. అతను గటిట్గా 

నవావ్డు. పర్శాంతమైన సముదర్ం మధయ్లో అతని నవువ్ పర్తిధవ్నించింది. 
“కృతజఞ్తలు చెపాప్లిస్న పనిలేదు. నేను వునన్దే నినున్ కాపాడటానికి.” అనాన్డతను. 
“ఎవరు మీరు? ననున్ కాపాడటానికి మీరు వుండటమేమిటి?” అడిగాడు బోస ఆశచ్రయ్ంగా. 
“నేను ఎవరో తెలియదు కానీ, ననున్ కలవాలని వచాచ్వా?” చిరునవువ్ చెరగకుండానే వయ్ంగయ్ంగా అడిగాడు. 
“అంటే మీరు జలపతా?” అంటూనే బోస నిలబడాడ్డు. అవుననన్టుల్ తలాడించాడు జలపతి. 
“నేను వసుత్నాన్నని మీకెలా తెలుసు? ననున్ కాపాడాలని మీరెందుకు అనుకునాన్రు? దయచేసి అరథ్మయేయ్లా చెపప్ండి” 

అనాన్డు బోస. 
“అనిన్ వివరంగా మాటాల్డుకుందాం. ముందు నువువ్ కొదిద్గా విశర్మించాలి. కడుపు నిండా ఉపుప్నీరు తాగావు. నినున్ 

బయటకు లాగిన తరువాత అదంతా కకిక్ంచాను. బాగా అలిసిపొయి వుంటావు” అనాన్డతను. అపుప్డుకానీ  బోస తన శరీర పరిసిథ్తిని 
గురిత్ంచలేదు. తలంతా భారంగా వుంది. కడుపులో పేగులు మెలితిరిగినటుల్ విపరీతమైన బాధగా వుంది. అయినా అవనీన్ లెకక్చెయయ్లేదతను. 

“ఫరేల్దు… పార్ణం పోయినా ఫరేల్దని నిరణ్యించుకునన్ తరువాతే మీరు ననున్ కాపాడారు. ఇంక కొతత్గా పోయేదేమి లేదు. 
ఇపుప్డు శరీరానికి వునన్ బాధ కనాన్, ఏమాతర్ం అరథ్ం కానీ ఈ పర్పంచం ననున్ మానసికంగా ఎకుక్వ బాధపెడుతోంది. దయచేసి వివరంగా 
చెపప్ండి” అంటూనే శకిత్లేక మోకాళళ్ మీద కూలబడిపోయాడు. 

జలపతి పరుగులాంటి నడకతో బోసు దగగ్రకు వచిచ్, అతనికి ఆసరాగా నడుము చుటూట్ చేతిని వేసి పైకి లేపాడు. “లోపలికి 
వెళాద్ం పద” అంటూ పడవ ముందు భాగంలో వునన్ చినన్ గదిలోకి తీసుకెళాళ్డు. వేడిగా పాలు ఇచిచ్ బోస సిథ్మితపడేలా చేశాడు. ఆ తరువాత 
బోస అడిగిన పర్శన్లకు సమాధానంగా చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు. 

“ఇలాంటి పర్ళయం వసుత్ందని నాకు ముందే తెలుసు. తెలియటమే కాదు, ఈ దీవ్పానికి నువువ్ వసాత్వనీ, ఆ తరువాత 
మహాపర్ళయం సంభవిసుత్ందని నేను పర్కటించాను. ఆ విషయానిన్ పర్జలందరికీ చెపాప్ను. అదే నేను చేసిన తపుప్. అందుకే ఈ 
సంఘబహిషక్రణ” అంటూ గటిట్గా నవావ్డు. 

“ఏమంటునాన్రు జలపతీ? నేను వసాత్నని తెలుసా? నాతోపాటు పర్ళయం వసుత్ందని కూడా తెలుసా? ఇదెలా సాధయ్ం?” 
ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు బోస. 

“ఇదంతా నా గొపప్తనం కాదు. మహాజాఞ్న గర్ంధంలో జరగబోయేదంతా రాయబడి వుంది. అయితే అది అందరికీ 
అరథ్మయేయ్ంత సులువుగా వుండదు. కొనిన్ విషయాలు కథల రూపంలో, మరికొనిన్ పర్తీకలతో, తపుప్దోవ పటిట్ంచే అసందరభ్ విషయాలతో 
అతయ్ంత గోపయ్ంగా, నిగూఢంగా రాయబడి వుంటుంది. దానిన్ అరథ్ం చేసుకునన్ వాళుళ్ ఈ దీవ్పంలో ఇదద్రే వునాన్రు. నేను, ఆచారయ్ వేదాంతం. 
ఆయనే నువువ్ ననున్ కలవడానికి వసుత్నాన్వని వరత్మానం పంపారు” అని ఆపాడు జలపతి. బోస ఆశచ్రయ్ంతో నోట మాటరాక 
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వుండిపోయాడు. చెపిప్న విషయం బోస కు పూరిత్గా అరథ్మవావ్లని మౌనంగానే వుండిపోయాడు జలపతి. కొదిద్సేపటి మౌనం తరువాత బోస 
నోరు విపాప్డు. 

“మీరు చెపిప్నదాంటోల్ కొంతే అరథ్ం అవుతోంది. అంటే నేను వసాత్ననీ, నాతో పాటు పర్ళయం వసుత్ందనీ ముందే 
చెపప్బడిందంటారు? సరే అదే నిజం అనుకుందాం. ఆ విషయానిన్ మీరు పర్జలకు చెపిప్నందుకు సంఘబహిషక్రణ శిక్షపడటమేమిటి?” 
అడిగాడు బోస 

“నువువ్ రావటం ఈ దీవ్పానిన్ పాలించే మహాధినేతకు ఇషట్ంలేదు. నువువ్ ఇకక్డికి వచాచ్వంటే అది అతనితో పోరాడటానికేని 
మహాజాఞ్న గర్ంధం చెపోత్ంది. అందుకని నేను చెపిప్న కఠోర వాసత్వం వాళళ్కు ధికాక్రంలా వినిపించింది” అనాన్డు జలపతి. బోస గటిట్గా 
నవావ్డు. 

“ఇపప్టిదాకా దీవ్పంలో పర్తిదానికి ఎడమ చేతిని వాడే పిచిచ్వాళళ్ను చూశాను. ఇపుప్డు ఎవరో తెలియని ఒక అనామకుణిణ్ 
పటుట్కోని నీ వలేల్ పర్ళయం వచిచ్ంది, నీ వలల్ ఈ దేశాధినేతకు పర్మాదం వుంది అని చెపేప్ కొతత్ పిచిచ్వాణిణ్ చూసుత్నాన్నన్మాట. అయాయ్, మీకు 
ఒక నమసాక్రం. నా పార్ణం కాపాడారు, అందుకు నేను మీకు ఎంతో రుణపడి వుంటాను. మీరు ననున్ సింధూరదేశానికి పంపిచేసేత్ అకక్డ నా 
జాతి మనుషులు ఎకక్డునాన్రో చూసుకోని, ఇక ఈ వైపుకి కూడా రాకుండా అకక్డే వుండిపోతాను” అనాన్డు బోస వెటకారంగా. జలపతి 
చిరునవువ్తో అతను చెపిప్నదంతా వినాన్డు. 

“ఎందుకు వెళాళ్లనుకుంటునాన్వు?” అనాన్డు చివరోల్. 
“ఎందుకేమిటి? ఇకక్డ ఈ పిచిచ్వాళళ్తో పడలేను. మీతో సహా” అనాన్డు కోపంగా బోస. 
“అవును నీకు నచచ్ని నమమ్కం ఎపుప్డూ పిచిచ్గానే కనపడుతుంది. మరి ఆ పిచిచ్వాళళ్ని మంచిదారిలో పెటేట్ పర్యతన్ం 

చేయచుచ్కదా?” 
“ఎలా చేసేది. కాదంటే పార్ణాలే తీసాత్మంటునాన్రు…” అనాన్డు. 
“పోయే పార్ణాలు ఎలాగైనా పోతాయి. కానీ ఒక నమమ్కం కోసం నీ పార్ణం పోతే ఆ నమమ్కమే వేయి పార్ణాలలో పునరజ్నమ్ 

పొందుతుంది. ఒక విలువ కోసం నువువ్ చనిపోతే ఆ విలువ గొపప్దనానిన్ నిలబెటిట్నవాడివౌతావు…” అనాన్డు జలపతి. బోస ఆశచ్రయ్ంతో 
రెండు కళుళ్ పెదద్వి చేసి చూశాడు. 

“బోస… సుభాష చందర్బోస కదూ మీరు” అనాన్డు 
“నేను కాదూ నువేవ్ బోసువి, నేను జలపతిని కదా” అనాన్డతను నవువ్తూ. బోస ఇంకా ఆశచ్రయ్ం నుంచి తేరుకోలేదు. అదే 

వాకాయ్లను మళీళ్ మళీళ్ వినటం విచితర్ంగా అనిపించింది. ఇలా జరగటం అతనికిది రెండోసారి. 
“అయితే ఇపుప్డేమంటారు?” అనాన్డు తన ఆశచ్రాయ్నిన్ కపిప్పుచుచ్కుంటూ. 
“పర్సుత్తానికి నేనేమి అనను. ఎగసిపడడ్ సముదర్పు అలలు సవయ్లంక పొలిమేరదాకా వెళిళ్ తిరిగి వచాచ్యి. ఈ పర్ళయం కాసత్ 

సరుద్కునేదాకా నువువ్ నాతోనే వుండచుచ్…” 
“నేను మళీళ్ నేలమీద అడుగుపెటట్ను. మిమమ్లిన్ కలిశానని తెలిసేత్ ఆ దళాధిపతి బర్తకనివవ్డు. మీరు చెపిప్నటుల్ నా వలల్ 

పర్ళయం వచిచ్ందని అతను కూడా నమిమ్తే మరుక్షణం నేను మటిట్లో కలిసిపోతాను” అనాన్డు బోస. 
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“పర్ళయం ఇంకా రాలేదు బోస. చెపాప్నుగా… సముదర్పు అలలు నగరానిన్ తాకలేదు. అంటే ఇంకా కాలాంతం చేసే 
మహాపర్ళయం రాలేదనన్మాట. అది వచిచ్నరోజు ఈ లంక మీద ఎడమచేతిని వాడే మనుషుల జాడ కూడా వుండదు. ఆ రోజు కోసం నినున్ 
ఉండమంటునాన్ను” అనాన్డు జలపతి. బోస కి ఇంకా అయోమయంగానే వుంది. 

“నాతో వచిచ్న పశుపాల ఎకక్డ?అతనికేమనాన్…?” ఖంగారుగా అడిగాడు. 
“అతనికేం ఫరేల్దు. నినున్ కాపాడటానికి ముందే అతనిన్ కూడా కాపాడాను. నాతోరా చూపిసాత్ను.” అంటూ ముందుకు 

నడిచాడు జలపతి. ఓపిక తెచుచ్కోని లేచి అతని వెంటే నడిచాడు బోస. 
ముందు గమనించలేదు కానీ, అది చాలా పెదద్ ఓడ. గదులు గదులుగా దాదాపు మూడంతసుథ్లు కటిట్నటుల్గా వుంది. 

సంభర్మంగా వాటనిన్ంటినీ చూసూత్ నడిచాడు బోస. అతని కాళళ్కి అడడ్ం పడుతూ ఎవరో పరుగెతిత్నటుల్ అనిపించి కిందకు చూశాడు. రెండు 
ఉడుతలు అటూ ఇటూ గెంతుతూ ఆడుతునాన్యి. నడి సముదర్ంలో, ఒక ఓడలో ఉడుతలు కనపడటం చాలా ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించింది 
అతనికి. కానీ ఆ విషయానిన్ అంతగా పటిట్ంచుకోలేదు. మెటెల్కిక్ రెండో అంతసుథ్కు చేరుకునాన్రు ఇదద్రూ. ఒక పెదద్ తలుపు తెరిచి లోపలికి 
వెళళ్మనాన్డు జలపతి. 

లోపలికి అడుగుపెటట్కముందే రకరకాల జంతువుల, పకుష్ల అరుపులు వినపడాడ్యి బోసుకి. తలుపు దాటిలో లోపలికి 
వెళళ్గానే ఆశచ్రయ్ంతో అలాగే నిలబడిపోయాడు. అకక్డ దాదాపు అనిన్ రకాల జీవరాశులు జంటలు జంటలుగా వునాన్యి. చినన్ చీమ నుంచి 
మతత్గజాల దాకా, చినన్ పిటట్ నుంచి ఆరడుగుల ఎతుత్ వునన్ పకుష్లదాకా అనీన్ ఒకే చోట!! అంతకనాన్ ఆశచ్రయ్కరమైన విషయం మరొకటి 
వుంది. ఆ జంతువుల మధయ్ సప్ృహలేకుండా పడివునాన్డు పశుపాల. ఆశచ్రయ్ంగా జలపతి వైపు చూశాడు బోస. 

“మహాపర్ళయం వసుత్ందని తెలుసు. అదే జరిగితే ఈ లంక మొతత్ం నాశనం అయిపోతుంది. సృషిట్ ఆగిపోతుంది. అందుకని 
అనిన్ రకాల జీవరాశులను ఒక పడవలో ఎకిక్ంచి, జలపర్ళయం ఆగిపోయేదాకా వాటిని సంరకిష్ంచాలని మహాజాఞ్నగర్ంధం చెపోత్ంది. ఆ పని 
చెయయ్డానికి నేను పూనుకునాన్ను. అదృషట్వశాతుత్ ఇపుప్డు సంభవించింది మహాపర్ళయం కాదు. కానీ ఆ రోజు ఎంతో దూరంలో లేదు అని 
హెచచ్రికలా ఈ రోజు అలలు నగరం పొలిమేరదాకా సాగాయి. మళీళ్ మహాపర్ళయం వచేచ్వరకు ఈ జీవరాశిని నేనే కాపాడాలి.” అనాన్డు. 

బోసుకు ఇదంతా నమమ్శకయ్ంగా అనిపించలేదు. అలాగని జలపతి జాఞ్నానిన్ తకుక్వగా అంచనా వేయడానికి మనసు 
అంగీకరించటేల్దు. 

“అనిన్ జీవరాశులతో పాటు మనుషుయ్లను కూడా జంటగా వుంచితే కదా, మనుషయ్జాతి అంతమవకుండా వుండేది? 
చూడబోతే మనం ముగుగ్రం మగవాళళ్మే వునాన్ము” అనాన్డు బోసు నవువ్తూ. జలపతి తలాడించాడు. దూరంగా వునన్ తలుపు 
తెరుచుకుంది. ఆ దావ్రం నుంచి నడుచుకుంటూ ముందుకు వచిచ్ంది దీవ్ప!! 

 
 

*** 
 

(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం) 
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