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గత సంచికనుంచి కొన గింపు
జరిగిన జగనాన్టకం
“బో ” సవయ్లంకలో కళుళ్ తెరిచాడు. ఎడమచేతితో మంచినీళుళ్ ఇవ బోయిన పిలాల్డికి తపుప్ అని చెపిప్
భంగపడాడ్డు. గుళోళ్

దం తినన్ తరు త అతణిణ్ బంధించారు.

నోటికి కటిట్న గుడడ్ తడి మొతాత్నిన్ పీలేచ్యడంతో నాలుక పీకుక్పోతోంది. చేతులకి వేసిన సంకెళళ్ వలల్ తవ్రగా నడవడం
సాధయ్పడటేల్దు. అతడిని బంధించిన ఆకుపచచ్ దుసుత్ల మనుషులు గురార్లను కాసత్ నెమమ్దిగా నడుపుతునాన్రు. అయినా ఆ నడక కషట్ంగా
వుంది బోసుకి. జనం ఆశచ్రయ్ంగానూ, జాలిగానూ బోసు వంక చూసూత్ రోడుడ్కి ఇరువైపులా నిలబడాడ్రే తపప్ ఏ ఒకక్రూ కాపాడటానికి
ముందుకు రాలేదు. వసాత్రని కూడా బోసుకు అనిపించటేల్దు. నాలుగు దారులు కలిసే కూడలి చేరిన తరువాత వాళళ్ పర్యాణం ఆగింది.
దళాధిపతి గురర్ం దిగి పకక్న వునన్ ఓ సైనికుడికి సైగ చేశాడు. ఆ సైనికుడు ఒక డపుప్ అందుకోని వాయించడం
మొదలుపెటాట్డు. జరగబోయేదేమిటో అరథ్ం కాక చేతులు కాళుళ్ గింజుకుంటునాన్డు బోస. డపుప్ శబద్ం వినన్ జనం కర్మంగా అకక్డ గుంపుగా
ఏరప్డాడ్రు. ఆ తరువాత కొంతసేపటికి డపుప్ శబద్ం ఆగిపోయింది.
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“పర్జలారా!” గంభీరమైన కంఠంతో గటిట్గా అరిచాడు దళాధిపతి. “వీడు సవయ్లంక ధరమ్గంధానిన్ అతికర్మించాడు.
పవితర్మైన దేవాలయంలో కుడిచేతిని చాపి పర్సాదం తినాన్డు” చెపాప్డతను. జనంలో ఒకక్సారిగా కోలాహలం. బోసు చేసిన తపుప్కి ఎలాంటి
శిక్షపడబోతోందో ముందే తెలిసినటుల్ మాటాల్డుకోసాగారు. బోసుకు మనసులో అలజడి ఇంకా తీవర్రూపం దాలిచ్ంది. పర్సాదం కుడి చేతోత్
తింటే తపాప్? అని ఆశచ్రయ్పోయాడు. అడిగే అవకాశం లేదని విలవిలలాడాడు.
“ధరమ్గర్ంధంలోని నలభై మూడొవ ధరామ్నిన్ అతికర్మించడం ఎంత తీవర్మైన నేరమో మీ అందరికీ తెలుసు. అదీ కాక
అకక్డి ఆచారుయ్ల మీద దాడి చేసే పర్యతన్ం కూడా చేశాడు. ఇది అరవై ఒకటో ధరామ్తికర్మణ. ఈ నేరాలకు వీడిని మహాధినేత దగగ్రకు
తీసుకెళాళ్లిస్న పనిలేదు. నేర తీవర్తని అనుసరించి శికిష్ విధించే అధికారం దళాధిపతికే ఇవవ్బడింది. ఆ అధికారమే ఆధారంగా ఈ నీచుడికి
ఇకక్డే మీ అందరి సమక్షంలో మరణదండన విధించాలని నిరణ్యిసుత్నాన్ను.” అనాన్డు. చుటూట్ వునన్ జనం హరాష్తిరేకాలతో ఆ తీరుప్కి తమ
మదద్తుత్ని పర్కటించారు.
అదిరిపడాడ్డు బోసు. “మరణదండనా?” ఆశచ్రయ్ం సాథ్నంలో ఇపుప్డు భయం మొదలైంది. కానీ ఆ భయం కూడా రెండు
కాష్ణాలు మించి నిలవలేదు. అతని పకక్న వునన్ సైనికుడు కతిత్ని సిదధ్ంగా పటుట్కోగానే భయం సాథ్నంలో నైరాశయ్ం వచిచ్ చేరింది. మరో రెండు
క్షణాలలో కతిత్ మెడపైన పడుతుందనంగా బోసు కళుళ్ మూసుకునాన్దు. అతనికి మళీళ్ గాంధీ కనిపించాడు. ఎవరో అతని గుండెలోల్కి
తుపాకితో కాలాచ్రు. ఆయన “హే రామ” అంటూ ఒరిగిపోయాడు. బోసు కూడా “హే రామ” అంటూ గొణిగాడు.
సరిగాగ్ అదే సమయంలో ఆ జనసమూహానికి కాసత్ దూరంగా ఒక మరిర్ చెటుట్పైన వునన్ వయ్కిత్ తీక్షణమైన తన బాణానిన్
ఎకుక్పెటిట్, నారి సారించి విడిచిపెటట్డానికి సిదధ్ంగా వునాన్డు.
***
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ఆచారయ్ వేదాంతం తన పాఠం మొదలుపెటట్బోతూ ఒకక్సారి చుటూట్ పరికించి చూశాడు. ఆయన ఎతుత్ నాలుగడుగులకు
మించి వుండదు. వెనుక వరుసదాక నిండిపోయి వునన్ అందరినీ చూడటానికి కొంచెం కషట్పడాలిస్ వచిచ్ంది. అందరికనాన్ వెనుక వరుసలో
వునన్ వాళళ్నే పర్తేయ్కంగా చూశాడు. అందరూ ఉనాన్రు, ఒకక్ళుళ్ తపప్. ఆ ఒకక్రి కోసమే ఆయన కళుళ్ వెతుకుతునాన్యి.
మిగిలిన విదాయ్రుథ్లంతా ఆయన నోటి నుంచి వచేచ్ పర్తిమాటను అమాంతంగా ఒడిసిపటుట్కోవాలనన్ంత ఆసకిత్గా
చూసుత్నాన్రు. కానీ ఆయన నోటి నుంచి ఏ మాటా రావటంలేదు. చివరి వరసలో ఖాళీగా వునన్ కురీచ్ని మరోసారి చూసి గుమమ్ం వైపు
చూశాడు. అకక్డ కూరుచ్నే విదాయ్రిథ్ని పేరు దీవ్ప. ఆ అమామ్యి వసేత్ కానీ పాఠం మొదలవదని మిగిలిన విదాయ్రుథ్లు గర్హించి అందరూ
గుమమ్ం వైపే చూశారు. నిముషం తరువాత దీవ్ప ఆ గుమమ్ం దాటి లోపలికి వచిచ్ంది. చిరునవువ్తో ఆచారయ్ వేదాంతానిన్ పలకరించి, కళళ్తోనే
క్షమాపణలు చెపిప్, వడివడిగా చివరి వరుసలోకి వెళిళ్ తన సాథ్నంలో కూరుచ్ంది. ఆయన నవివ్, వెనకిక్ తిరిగి గోడ మీద “చరితర్” అని
రాశాడు.
“చరితర్ అంటే గతానిన్ తెలుసుకోవడం. నినన్ జరిగింది నేటికి చరితర్. దానికనాన్ ముందురోజు జరిగింది, అంతకు ముందు
నెల జరిగింది, దానికి ముందు సంవతస్రంలోజరిగింది, అంతకనాన్ ముందు దశాబద్ంలో, శతాబద్ంలో ఏం జరిగిందో ఇదంతా చరితేర్. కానీ
ఇలా తొవువ్కుంటూ ఎంత దూరం వెళాళ్లి? చరితర్కు ఆది అంతం అనేది లేదా? గడిచిపోయిన పర్తి క్షణం చరితేర్ కాబటిట్ గడిచిన క్షణం
చరితర్కు ముగింపు అనుకుందాం. మరి చరితర్ మొదలయేయ్ది ఎకక్డ?” అని చుటూట్ చూశాడు. ఆయన చెపేప్ది చరితైరనా, తతవ్మైనా, తరక్మైనా
ఎవరూ చూడని కొతత్ కోణానిన్ చూపిసాత్డు. అదే ఆయనలో విదాయ్రుథ్లకు నచేచ్ది. అందుకే ఆయన పాఠం అంటే పర్తి ఒకక్రూ హాజరౌతారు.
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“చెపప్ండి. చరితర్ పార్రంభం ఎకక్డ వుంది?” మళీళ్ అడిగాడాయన.

“రాతి యుగం మొదలైపప్టి నుంచి చరితర్ మొదలైనటుల్” రెండో వరుసలో ఎవరో అనాన్రు.
“నిపుప్ కనిపెటిట్నపప్టి నుంచి”
“కాదు జీవం మొదలైనపప్టి నుంచి” మరొకరెవరో ముందు వరుస నుంచి
ముందు వరుసలో వునన్వాళళ్ సమాధానాల మీద ఆయనకు ఎలాంటి ఆసకిత్ లేదు. వాళళ్ంతా తెలివితకుక్వ వాళుళ్.
ఆచారుయ్డి నిరంతర పరయ్వేక్షణ, అవసరమైతే వెంటనే సహాయం కోరేందుకు అవకాశం వుండాలని మామూలు విదాయ్రుథ్లంతా ఆయనకు
దగగ్రగా ముందువరుసలోల్ వుంటారు. తెలివైనవాళళ్ంతా వెనుక వరుసలోల్నే వుంటారు. అందుకే ఆయన కాళుళ్ పైకి మరీ ఎతిత్ చూశాడు.
అకక్డంతా నిశబద్ంగానే వుంది. దీవ్ప ఏదో ఆలోచిసోత్ంది. ఆమెను చూసేత్ ఆచారయ్ వేదాంతానికి తనని తాను చూసుకునన్టుల్గా వుంటుంది.
“తన ఆలోచనాసర్వంతికి కొనసాగింపు. తన మేధాసంపతిత్కి వారసురాలు.” అనుకునాన్డు
“గర్హాల ఆవిరాభ్వం నుంచే చరితర్ ఆరంభం కాదా?” రెండో వరుస నుంచి పర్శన్ రూపంలో సమాధానం దూసుకొచిచ్ంది.
సంతృపిత్కరమైన సమాధానం రాకపోవడంతో ఆయన తన పర్సంగం మొదలుపెటాట్డు.
“గర్హాల ఆవిరాభ్వం జరగడం చరితర్ కాదు ఖగోళశాసత్రం. అలా జరిగిన తరువాత ఈ భూమి పైన కొనిన్ మూలమైన
వసుత్వులు మాతర్మే వునాన్యి. వాటినే రసాయన శాసత్రంలో మూలకాలు అంటారు. మొదట కరబ్నం ఒకక్టే వుంటి వుండచుచ్. కర్మంగా కొనిన్
కొతత్ మూలకాలు పుటుట్కొచాచ్యి. కొనిన్ రూపాంతరం చెంది కొతత్ మూలకాలుగా మారాయి. వాటిలో కొనిన్ ఒకదానితో ఒకటి కలిసి
మిశర్మాలుగా రూపొందాయి. అవి దర్వ, వాయు, ఘన రూపాలలో అవతరించాయి. ఇదంతా ఏ శాసత్రం?”
“రసాయన శాసత్రం” అందరూ గటిట్గా అనాన్రు.
“సెభాష... ఇపుప్డు అలా ఏరప్డడ్ మిశర్మాలలో ఒక మిశర్మానికి చెందిన ఒకే ఒకక్ కణంలో జీవం వచిచ్ చేరింది. అది ఏక
కణ జీవిగా ఆవిరభ్వించింది. అకక్డి నుంచి మారుప్లు మొదలయాయ్యి. ఒకక్ కణం నుంచి, అనేక కణాలు వునన్ జీవరాసులుగా పరిణామం.
మొకక్లుగా, జలచరాలుగా, పకుష్లుగా, జంతువులుగా ఆ జంతువులలో కోతి లాంటి జంతువు నుంచి ఆదిమానవుడిగా... ఇదంతా చరితర్
కాదు. ఇది జీవశాసత్రం.” విదాయ్రుథ్లంతా సంభర్మంగా వింటునాన్రు. కొనిన్ కోటల్ సంవతస్రాల జీవపరిణామం కొనిన్ క్షణాలలో వాళళ్ కళళ్
ముందు ఆవిషక్ృతమైంది. ఆచారయ్ వేదాంతం ఇంకేదో చెపప్బోయి ఆగిపోయాడు. వెనుక వరుసలో పైకి లేచిన చేతిని చూసి! అది దీవ్ప చెయియ్.
చెపప్మనన్టుల్ సైగ చేశాడు.
“జీవ పరిణామ కర్మంలో రకరకాల జంతువులు పుటుట్కొచాచ్యి కదా. ఉదాహరణకు కోతులనే తీసుకోండి. పది అడుగులు
వుంటే భయంకరమైన కోతుల నుంచి రెండు అడుగుల కోతుల వరకు, నలల్టి కోతుల నుంచి తెలల్టి కోతుల వరకు రక రకాల రంగులోల్,
లక్షణాలలో, అంతరగ్త జీవనిరామ్ణంలో ఎనోన్ వయ్తాయ్సాలతో ఒకే రకమైన జంతువులు పుటాట్యి కదా? మరి మనుషులోల్ అనిన్ రకాలుగా
మనుషులు ఎందుకు లేరు?” ఆమె పర్శన్
“ఎందుకు లేరు? జంతువులోల్ శారీరంకంగా, అంతరగ్తంగానూ వయ్తాయ్సాలు వునన్ జంతువులు ఆవిరభ్వించినటేల్ మనుషులోల్
కూడా రకరకాల వయ్కుత్లు పుటుట్కొచాచ్రు. నిజానికి వాళళ్ని మనం మనుషులు అని కూడా అనలేము. శరీరాకృతిలో, రంగు, ఎతుత్ వంటి
లక్షణాలలో వయ్తాసం గురించి కాదు నేను చెపేప్ది. వారి కణం, మన కణంలో వుండే వయ్తాయ్సం గురించి. మనం ఒక రకమైన కోతుల నుంచి
1

పుడితే, వాళుళ్ మరో రకం కోతులనుంచి పుటాట్రు. చరితర్కారులు మన జాతిని ఆదిమానవుడు అంటే వాళళ్ని నిటారులు, నియాండరులు
అంటారు.” అంటూ వివరించాడాయన.
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“మరి ఆ జాతులనీన్ ఏమైపోయాయి? ఎలా అంతరించి పోయాయి?”
2

“మన పూరీవ్కులు చీకటి ఖండంలోని తూరుప్దేశం నుంచి విసత్రించడం మొదలుపెటిట్న తరువాత మిగిలిన మానవ
సంబంధమైన జాతులు అంతమైపోయాయి.” దీవ్ప సమాధానానికి చేరువగా వచిచ్ందని ఆయన ముఖంలో ఆనందం చిరునవైవ్ చిందుతోంది.
“అయితే మన పూరీవ్కులైన ఆది మానవుడు మిగిలిన మానవజాతులను అంతమొందించడం నుంచే చరితర్
మొదలౌతుందనుకుంటాను. మానవ చరితర్ మొదటి ఆంకం రకత్పాతంతో మొదలౌతుంది” సమాధానం తెలుసుకునన్ ఆనందం కనాన్ ఆ
సమాధానంలో వునన్ విషాదం ఆమెలో ఎకుక్వగా కనపడింది.
1. ఆదిమానవుడు: homo sapiens; నిటారులు = Homo erectus; నియాండరులు = Neanderthal (హోమో
సెపియనస్ తో పాటు ఆవిరభ్వించిన ఇతర మనుషయ్ జాతులు); 2. చీకటి ఖండంలోని తూరుప్ దేశం = తూరుప్ ఆఫిర్కా
“చాలా దగగ్రకు వచాచ్వు. మన పూరీవ్కులైన ఆదిమానవుడు మిగిలిన మానవజాతులను అంతమొందించడానికి ముందు
మరో అంకం వుంది. అది వివేకశకిత్కి సంబంధించిన ఒక విపల్వం. మానవ రూపం వచిచ్నా ఆ జాతులనీన్ ఇంకా జంతువులలాగే బర్తుకుతునన్
కాలంలో మన పూరీవ్కులలో ఒక చినన్ మారుప్ వచిచ్ంది. దానేన్ వివేకమని గురిత్సాత్రు చరితర్కారులు. జీవశాసర్ం పర్కారం అయితే ఇది
మెదడులో జరిగిన ఒక చినన్ పరిణామం. ఏది ఏమైనా మనిషిలో వివేకశకిత్ పెరిగింది. విషయానిన్ అరథ్ం చేసుకునే గర్హింపు, సంభాషించుకునే
తెలివితేటలు ఇవనీన్ అపుప్డే మొదలయాయ్యి. వీటనిన్ంటిని మించినది మరొకటి వుంది. మనిషి మనిషిగా అవతరించడానికీ, మనిషి మరో
మనిషిలాంటి జీవానిన్ అంతమొందించడానికీ, పర్గతికీ, పతనానికీ కారణమైనది. అదే.... ఊహ!!”
“ఊహా?” విదాయ్రుథ్లంతా ఆశచ్రయ్పోయారు.
“అవును. మానవుడు ఊహించడం నేరుచ్కోవడమే చరితర్కు మూల బీజం. ఊహ అంటే ఏమిటి? కలప్న. లేనిది ఉనన్టుట్గా
కలిప్ంచుకోవడం. అది నిజం కాదు. అది ఆతామ్శర్యమైనది. “భూమి గుండర్ంగా వునన్ది” అనన్ది నిజం. దీనిని కనుకునాన్ కనుకోక్కపోయినా
అది అలాగే వుంటుంది. చినన్ పిలల్లు చెటుట్ మీద భూతం వుంది అని నమిమ్తే అది ఊహ. ఆ చినన్ పిలాల్డి మనసులో మాతర్మే అది వుంటుంది.
అందుకే అది ఆతామ్శర్యమైనది. ఇకక్డి వరకూ బాగానే వుంది. అదే చినన్ పిలాల్డి ఊహని అతని మితుర్లంతా అంగీకరించడం
మొదలుపెడితే? అతనితో వునన్ మితుర్లంతా చెటుట్ మీద దయయ్ం వుందని నమమ్డం మొదలుపెడితే? అపుప్డేమౌతుంది? అదే నమమ్కానిన్ ఆ
సమాజం మొతత్ం అంగీకరించి, అదే వాసత్వం అని పర్కటించుకుంటే? అపుప్డు అది ఆతామ్శర్య ఊహ కాదు. ఒక సమిషిట్ ఊహ అవుతుంది.
ఈ సమిషిట్ ఊహే చరితర్కి పార్రంభం. అందరూ కలిసి ఊహించి, నిరిమ్ంచుకునన్ కాలప్నిక విషయాలు కాల కర్మంలో అభిపార్యాలుగా,
నమమ్కాలుగా, ఏ మాతర్ం కదలచ్డానికి అవకాశం లేని శిలాశాసనాలుగా మిగిలిపోయాయి. వరగ్ం, సమాజం, దేశం, తెగ, సావ్తంతర్య్ం,
సమానతవ్ం, ఆతమ్లు, దేవుడు, దయాయ్లు, రాజు, రాజయ్ం – ఇవనీన్ సమిషిట్ ఊహలే. ఇలాంటి ఊహని కలిప్ంచుకోగలిగిన ఆదిమానవుడు తన
తెగలోని మనుషులను సమిషిట్పరచగలిగాడు. అందరినీ ఒక తాటి మీదకు తీసుకురాగలిగాడు. ”మనం అంతా ఒకే తెగ వాళళ్ం”, “లేదా
మనం అందరం ఒకే దైవానిన్ కొలిచేవాళళ్ం” – “మనం అందరం కలిసి ఇతర జాతులని నిరూమ్లిదాద్ం” అని సహచరులిన్ కలుపుకోగలిగాడు.
ఒక సమిషిట్ నమమ్కం వాళళ్లో ఐకమతాయ్నిన్ పెంచింది. అదే వాళళ్ బలంగా మారింది. మిగిలిన జాతులను అంతమొందించేదాకా వెళిళ్ంది”
అంటూ ఆపాడు ఆచారయ్ వేదాంతం. అందరూ నిశబద్ంగా వింటునాన్రు.
“చరితర్కి మొదలు సంఘటన హింస కాదు, జాఞ్నం అయితే మనుషులోల్ ఒక జాతి మిగిలిన జాతులకనాన్ గొపప్దనన్
నమమ్కం ఆ రోజే కాదు, ఆ తరువాత చరితర్లోఎనోన్ సారుల్ మళీళ్ మళీళ్ జరిగింది. ఇపప్టికీ జరుగుతూనే వుంది. అదే బాధాకరం.” అంటూ
విషాదంగా నవావ్డాయన. ఆ రోజు పాఠం ముగిసినటుల్ గంట మోగింది. దీవ్పకి ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించింది. వేదాంతం ఏ పాఠం చెపిప్నా ఆ
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పాఠంలోని సారానిన్ వరత్మాన పరిసిథ్తులకు అనవ్యం చేసాత్డు. ఈసారి సప్షట్ంగా చెపప్లేదు. బహుశా విదాయ్రుథ్లే ఆ అనేవ్షణ చెయాయ్లని
ఆయన కోరుకునాన్డేమో.
ఆలోచిసూత్ ఆ తరగతి గదిలో నుంచి బయటకు వచిచ్ంది దీవ్ప. అపప్టికే వేదాంతం అకక్డ నిలబడి వునాన్డు. ఎవరో వయ్కిత్
అతనితో మాటాల్డుతునాన్డు.
“అవును ఆచారాయ్... మరణదండన విధించేలా వుంది పరిసిథ్తి. అతను ఖచిచ్తంగా పరదేశీ అనిపిసోత్ంది.” అంటూ
ఆందోళనగా వివరిసుత్నాన్డు.
***
బలంగా ఊపిరి పీలాచ్డు బోసు. అదే తన ఆఖరి శావ్స అని అతనికి అనిపించింది. కతిత్ మెడను తాకగానే తల మొండెం
వేరుపడిపోతాయి. ఆ తరువాత ఎంతోసేపు బాధ వుండకపోవచుచ్ అనుకునాన్డు. సైనికుడు కతిత్ని పైకి ఎతిత్ బలంగా శావ్స తీసుకునాన్డు. ఇక
ఆ కతిత్ని కిందకు దించేసాత్డు అనుకుంటునన్ సమయంలో “ఆగండి!” అనన్ అరుపు వినపడింది.
దళాధిపతి ఉగుర్డైపోయాడు. ఆ అరుపు వచుచ్న వైపు చూశాడు. వచిచ్నది వేదాంతం. అతనితో పాటు అతని శిషుయ్లు. ఆ
శిషుయ్లలో కూడా ఆడపిలల్లు ఎకుక్వమంది వుండటం దళాధిపతికి నచచ్లేదు. కానీ ఏమీ చెయయ్లేని పరిసిథ్తి. సాకాష్తుత్ మహాధినేత కూడా
వేదాంతం ముందు మోకరిలుల్తాడు. అయినా సరే గంభీరంగానే వునాన్డు. ఈ మరణదండన ఆపడం ఎవరివలాల్ కాదని అతనికి తెలుసు.
ఇంతటి తీవర్ నేరానికి శికేష్ తపప్ వాదనలు, క్షమాపణలు వుండవు.
“వేదాంతంగారూ, నేరం ధరామ్తికర్మణ. నలభై మూడు, ఇరవై ఒకటి ధరామ్ల ఆధారంగా నేరం ఆరోపించబడి,
నిరూపించబడింది. ఈ విషయంలో మీరు కలగజేసుకోకపోవడమే ఉతత్మమని నా సూచన” దళాధిపతి చెపుత్నన్పుప్డు అతని ముఖంలో
కరక్శంగానే వుంది.
“అతను పరదేశి అని నాకు సమాచారం అందింది”
“పరదేశి అయితే? అతను ఏ దేశం వాడు అనన్ది అపర్సుత్తం. ఈ నేల మీద ఈ రాజయ్పు చటట్మే అమలులో వుంటుంది.
కొతత్గా వచిచ్నవాడు తెలుసుకోవాలి. నడుచుకోవాలి.” వారిదద్రి మధయ్ వాదన మొదలైందని అందరికీ అరథ్ం అయియ్ంది.
“అతనికి ఇకక్డి చటాట్లు తెలియకపోవచుచ్.”
“చటట్ం తెలియకపోవటం ధరామ్తికర్మణకు కారణం కాజాలదని ధరమ్గర్ంధం మొదటి అధాయ్యంలోనే వుంది.
మరిచ్పోయారా?”
“నిజమే కానీ, నేరం చేసినవాడికి మాటాల్డే అవకాశం ఇవవ్కపోవడం అమానుషం.” వేదాంతం తన వాదనతో ఎలాగైనా
ఒపిప్ంచాలని పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డు.
బోసుకి ఇదంతా విచితర్ంగా వుంది. జరుగుతునన్ సంఘటనలని ఆశచ్రయ్ంతో చూసుత్నాన్డు. ఈ వాదన తనని చావు నుంచి
తపిప్సుత్ందా లేక కేవలం చావుని మరికొంత ఆలసయ్ం చెయయ్డానికి మాతర్మే పనికొసుత్ందా అని అనుమానం వచిచ్ంది.
దళాధిపతి సమాధానం చెపప్సాగాడు.
“మాటాల్డనిసేత్ పర్తి నేరసుథ్డి దగగ్రా నేరం చెయయ్డానికి ఒక కారణం వుంటుంది. అవనీన్ విని జాలిపడితే ధరమ్పరిరక్షణ
అసాధయ్ం. అయినా మీకు తెలియనిది ఏముంది? శిక్ష ఒక తాయ్గం లాంటిది. శిక్షపడినవాడు మిగిలిన పర్జలకు చటట్ం, ధరమ్ం యొకక్
పార్ముఖయ్తని నిరూపించినవాడు అవుతాడు. ఒక నియమం కోసం ఒక పార్ణం పోతే ఆ నియమం బలం పెరుగుతుంది. ఆ నియమాతికర్మణ
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తగుగ్తుంది. శిక్ష కేవలం వాడు చేసిన తపుప్కే కాదు, అలాంటి తపుప్ మళీళ్ జరగకూడదని సమాజానికి గురుత్ చేయడం కోసం. ఇపుప్డు ఈ శిక్ష
విధించకపోతే మన ధరమ్ గర్ంధం విలువవేముంటుంది.” అనాన్డు.
ఈ విషయానిన్ పలు సభలోల్ వేదాంతమే సవ్యంగా చెపాప్డు. ఇపుప్డు అదే వాదనను తనకు అనుకూలంగా
మలుచుకునాన్డు దళాధినేత. వాదన ఇకక్డికే వసుత్ందని వేదాంతానికి కూడా తెలుసు. అయినా ఒక అమాయకుడికి శిక్షపడుతోందేమో అనన్
ఆందోళన వలేల్ ఆయన అలా చేశాడు.ఇపుప్డు ఆ అవకాశం కూడా పోయిందని అరథ్ం అయిపోయింది. మాటలు ఆగిపోయాయి. తల తిపిప్
నేరం ఆరోపించబడిన బోసు వైపు చూశాడు. బోసు కూడా అతని వైపు చూశాడు కానీ ఆయన ముఖంలో అసహాయత అతనిలో కూడా నిరాశని
నింపేసింది.
దళాధిపతి కనీసం బోసు వైపు చూడాను కూడా చూడలేదు. గటిట్గా నవివ్ “ఊ” అంటూ గటిట్గా హూంకరించాడు. బోసు
పకక్న నిలబడడ్ వయ్కిత్ మళీళ్ కతిత్ పైకెతాత్డు. “ఆగు” అని అరుపు వినిపించి అటు వైపు చూశాడు. వేదాంతానిన్ దాటుకోని ముందుకు వచిచ్ంది
దీవ్ప. ఆమె వెనుక మరో తొమిమ్ది మంది ఆడవాళుళ్ వునాన్రు. దళాధిపతికి విషయం అరథ్ం అయియ్ంది.
“వాణిణ్ వదిలేయండి” అనాన్డు. ఒకక్ క్షణం శరీరంలో విదుయ్తుత్ పర్వహించినటుల్ అనిపించింది బోసుకి. కతిత్ ఎతిత్నవాడు
దానిన్ దించి పకక్న పడేశాడు. ఎవరో బోసు వెనకిక్ వెళిళ్ అతని కటుల్, నోటికి వునన్ గుడడ్ విపాప్రు. మొదలు నరికిన చెటుట్లా
కూలిపోయాడతను. దళాధిపతి దగగ్రగా వచిచ్, బోసు ముందు కూరోచ్ని ముఖంలో ముఖం పేటిట్ మాటాల్డాడు.
“తపిప్ంచుకునాన్నని సంబరపడకు. ఈ సారి నువువ్ నేరం చేసినటుల్ తెలిసిందా మరుక్షణం నీ రకత్ంతో ఈ భూమికి అభిషేకం
చేసాత్ను. ఇకక్డ వుండాలంటే ఇకక్డి చటాట్నిన్ తెలుసుకో... లేకపోతే బతకవు” కఠినతవ్ం అతని ముఖంలోనే కాకుండా గొంతులో కూడా
వుండటం గమనించాడు బోసు. అతనికి మాటాల్డేందుకు ఓపిక లేదు. కర్మంగా సప్ృహ తపుప్తునన్టుల్ అనిపించింది.
దీవ్ప, మరో అమామ్యి బోసు దగగ్రకు వెళాళ్రు. వాళళ్తో పాటు మరో చినన్పిలాల్డు దగగ్రకు రావటం గమనించి వాడి వైపు
చూశాడు. నందు!! తల ఎతిత్ చూసేత్ అపప్టిదాకా వాదన చేసిన వేదాంతం కనిప్ంచాడు. అతని పకక్నే నిలబడిన వయ్కిత్ వేదాంతానికి ఎదో
వివరిసుత్నాన్డు. మాటలను బటిట్ అతనే వేదాంతానిన్ అకక్డకు తీసుకువచాచ్డని అరథ్మయియ్ంది. అతనిన్ ఎకక్డో చూసినటుల్ అనిపించింది.
ఎకక్డ? గురుత్కొచిచ్ంది... నందు తండిర్!
తనని ఇంటోల్ మంచినీళళ్ కూడా తాగనివవ్కుండా వెళళ్గొటిట్న వయ్కిత్! అదే వయ్కిత్ తనకు సహాయం చేశాడు. ఇపుప్డు
పార్ణాలతో మిగిలి వునాన్డంటే దానికి కారణం అతనే. అతనిన్ పిలవాలని పర్యతన్ం చేశాడు కానీ గొంతు పెగలేల్దు.
“ఆచారాయ్, మీతో ఎదో చెపాప్లంటునాన్డు” అరిచింది దీవ్ప. ఆచారయ్ వేదాంతం, అతనితోపాటు నందు తండిర్ బోసు
ముందుకు వచిచ్ నిలబడాడ్రు. బోసు కూరోచ్నే చేతులు రెండు జోడించాడు. అతనిన్ వారించే పర్యతన్ం చెయయ్బోయాడు నందు తండిర్. కానీ
అపప్టికే బోసు సప్ృహ తపిప్ పకక్కు వాలిపోయాడు. దీవ్ప సమయానికి అతనిన్ పటుట్కోని తన ఒళోళ్ పడుకోబెటుట్కుంది. బోసుకు మగత
కమేమ్సింది.
అపప్టిదాకా దూరంగా మరిర్ చెటుట్పైన బాణం ఎకుక్పెటిట్ సిదధ్ంగా వునన్ వయ్కిత్ బాణం వదలాలిస్న అవసరం రానందుకు
సంతోషించి, చెటుట్ దిగి కారడవి వైపు సాగిపోయాడు.
***
(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం)

øöeTT~

COMMENTS
www.koumudi.net

e÷]Ã 2015

