
1 
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             nø√ºãsYY    2015  

»s¡T>∑T‘·Tqï~ »>∑Hêï≥ø£+

జరిగిన జగనాన్టకం 
ఎడమచేతిని పర్ ముఖంగా డే సవయ్లంకలో కుడి చేతిని డినందుకు బో కు మరణదండన 
ధించబోయాడు దళాధిపతి. ఆచారయ్ దాంతం, దీ ప, ప పాల కలి  బో ని కాపాడారు. ఆ 

దీ పానిన్ వదిలి ళిళ్పో లని పర్ యతిన్ంచి ఫలమయాయ్డు బో . భ షయ్జాఞ్ న గర్ ంధంలో చెపప్బడిన 
మ బ  బో  అని దీ ప చెపిప్ంది. దళాధిపతితో జరిగిన పోరాటంలో జలపతి మరణించాడు. 
అయిషట్ ంగానే నాయకతా నిన్ మ బ కి ఇచేచ్ డు ఉగర్ . ంతియుతమై న పోరాటానికి పథకాలు 
త్ నాన్డు మ బ . 
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“డాకట్ర నరసింహం సైకిర్యాటిర్సట్ అని రాసి వునన్ తలుపు తెరుచుకోని బయటికి వచాచ్డు సారధి. రిసెపష్న దగగ్ర సోఫాలో 

కూరోచ్ని వునన్ పర్సాద అతనిన్ చూసూత్నే లేచి నిలబడాడ్డు. 
"ఏమనాన్రార్?" అనాన్డు సారధి దగగ్రకు వచిచ్. గటిట్గా నిటూట్రాచ్డు సారధి. 
"మొతత్ం చెపాప్ను. హాలూజినేషన అయుయ్ండచుచ్ అంటునాన్రు. మళీళ్ అలా జరిగితే ఇంకోసారి రావాలిస్ వుంటుందట. 

ఆయనకీ అరథ్ం అయినటుల్ లేదు" అనాన్డు. 
"దటోస్కే... వెలాద్మా?" అనాన్డు పర్సాద. ఇదద్రూ ముందుకు కదిలారు కానీ అకక్డ టేబుల మీద వునన్ నూయ్స పేపర చూసి 

ఆగిపోయాడు సారధి. 
"మాతృమరణం" అనన్ శీరిష్క అతనిన్ ఆకరిష్ంచింది. చటుకుక్న వంగి పేపర అందుకోని ఆ వారత్ చదివసాగాడు. 
"ఓ కనన్ తలిల్, తలిల్ కాకముందే కడతేరింది. ఐరాల్ండ లో జరిగిన ఓ అనూహయ్ సంఘటనలో భారత సంతతికి చెందిన కవిత 

అనే మహిళ ఆ దేశపు చటాట్నికి బలైపోయింది. గరిభ్ణిగా వునన్ కవిత గత కొంత కాలంగా యుటిరస ఇనెఫ్క్షన తో బాధపడుతోంది. కడుపులో 
వునన్ పిండానికి కూడా ఆ ఇనెఫ్క్షన సోకడంతో గత రెండు రోజులుగా తీవర్ రకత్సార్వం జరుగుతోంది. పుటట్బోయే బిడడ్ పార్ణాలతో మిగిలే 
అవకాశం సనన్గిలల్డంతో ఆ పిండానిన్ తొలగించాలని సాథ్నిక డాకట్రల్ను కోరింది. అయితే ఐరాల్ండ చటట్ం పర్కారం కిల్నికల గా గరభ్సార్వం 
చేయడం నేరమని డాకట్రుల్ ఆమె కోరికను నిరాకరించారు. గత గురువారం రాతిర్ ఎనిమిది గంటలకు ఇనెఫ్క్షన కవిత అవయవాలకు కూడా 
పాకడంతో ఆమె ఆరోగయ్ పరిసిథ్తి కీష్ణించింది. శరీరంలోని ముఖయ్ అవయవాలు కర్మంగా సప్ందించడం మానేశాయి. చివరిగా ఆమె గుండె 
కూడా పని చెయయ్కుండా ఆగిపోవడంతో గత రాతిర్ తుది శావ్స విడిచారు. ఈ విషయమై ఆమె బంధువులు, ఐరాల్ండ లోని పర్వాస 
భారతీయులు అకక్డి చటాట్ల పటల్ తీవర్ నిరసన తెలియజేసుత్నాన్రు. ఇదే దేశంలో ఇలాంటి చటాట్ల వలల్ నషట్పోయిన మరికొంతమంది, వివిధ 
సవ్చచ్ంద సంసథ్లు ఈ సంఘటనపై తీవర్ వయ్తిరేకత పర్కటిసుత్నారు. ఇది కర్మంగా ఉదయ్మ రూపం దాలేచ్ అవకాశం కనపడుతోంది. కాగా 
సదరు హాసిప్టల డాకట్రుల్ తాము తమ దేశ చటాట్నిన్ అనుసరించి నిరణ్యం తీసుకోవాలిస్ వచిచ్ందని తెలియజేశారు. ఆఖరు నిముషం వరకు 
కవిత కడుపులో వునన్ బిడడ్ గుండె కొటుట్కుంటూనే వుంది కాబటిట్ ఆ పిండానిన్ తొలగించడం భూర్ణ హతయ్ కిందకు వసుత్ందని, అది చటట్రీతాయ్ 
నేరమని వారు వాదిసుత్నాన్రు. మృతురాలు కవిత కూడా డాకట్రే కావడం కొసమెరుపు" 

"ఏంటార్ ఆగిపోయావు?" అడిగాడు పర్సాద. సారధి పేపరులో ఆ వారత్ కనపడేలా చూపించాడు. 
"చదివాను" అనాన్డు పర్సాడ కుల్పత్ంగా. 
"ఎంత ఘోరం" అనాన్డు సారధి. 
"వాళుళ్ మాతర్ం ఏం చేసాత్రు? పద" అనాన్డు ఆ విషయానిన్ అకక్డే తుంచేయాలని పర్యతిన్సూత్. 
"మరీ ఇంత దురామ్రగ్మైన చటట్ం ఎలా పెటాట్రార్? ఒక మనిషి చనిపోతుందని తెలిసినా ఏం చెయయ్కుండా వదిలేయటం 

అమానుషం కాదా?" అనాన్డు సారధి. 
పర్సాద కొనిన్ క్షణాలు ఏమీ మాటాల్డకుండా నిలబడాడ్డు. గటిట్గా నిటూట్రిచ్ "పకక్నే కాఫీడే వుంది. అకక్డ కూరుచ్ందాం పద" 

అనాన్డు. ఇదద్రూ బయటికి నడిచారు. 
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"చటట్ం చేసే వారికి మానవతవ్మే వుండదా?" అనాన్డు సారధి కాఫీడేలో కాఫీ తాగుతూ. మళీళ్ ఆ టాపిక రావటం ఇషట్ం 
లేనటుల్ ముఖం పెటాట్డు పర్సాద. 

"ఏది అమానుషం?" అనాన్డు కాఫీ సిప తాగుతూ. 
"ఒక మనిషి పార్ణాలు కాపాడటానికి అవకాశం ఇవవ్ని చటాట్లు" కాసత్ కోపం వినపడుతోంది అతని గొంతులో. 
"పసిపిలల్ల పార్ణం కాపాడటానికే కదా ఆ చటట్ం తయారు చేశారు" పర్సాద నెమమ్దిగా అనాన్డు. గోవాలో ఏదో 

బేధాభిపార్యం కారణంగా మొదలైన వాదన గొడవగా మారిన సందరభ్ం ఆతనికి ఇంకా గురుత్ంది. మళీళ్ అలాంటి గొడవ మళీళ్ రాకూడదని 
అతను శతవిధాలా పర్యతిన్సుత్నాన్డు. 

"తలిల్ పార్ణం పోతుంటే బతుకుతుందో లేదో తెలియని బిడడ్ని కాపాడాలని పర్యతిన్ంచడం ఫూలిష గా లేదూ?" 
అడిగాడతను. 

"బతికే అవకాశం వుంటే ఒక పార్ణిని భూమి మీదకు రాకుండా ఆపడం కూడా పాపమే కదా?" తిరుగు పర్శన్ వేశాడు. 
"అంటే తలిల్ పార్ణం కనాన్ బిడడ్ పార్ణమే ముఖయ్మని అంటునాన్వా?" 
"నేను అనటేల్దు. అకక్డి చటాట్లు అంటునాన్యి." అని కొదిద్గా ఆగాడు. "నిజానికి ఆ చటాట్ల అరథ్ం అది కూడా కాదేమో. ఒక 

తలిల్ ఈ చటట్ం వలల్ చనిపోయిన మాట నిజమే కావచుచ్ కానీ దాని వలల్ ఎనిన్ బిడడ్ల పార్ణాలు నిలబడి వుంటాయో ఆలోచించు" అనాన్డు. 
“ఇలా కొలతలు వేసి ఎంత మంచి జరిగింది, ఎంత చెడు జరిగింది అని తూచి ఆ చటట్ం మంచిదా కాదా అని నిరణ్యించడం 

కరెకేట్నా?” సారధి నెమమ్దిగానే అనాన్డు. అతని మాటలోల్ వాదించాలనన్ పర్యతన్ం కనాన్ చనిపోయిన కవిత పైన సానుభూతి కనపడుతోంది. 
ఆ విషయానిన్ గమనించిన పర్సాద ముందు ఆశచ్రయ్పోయినా చరచ్ను కొనసాగించాడు. 

“ఒక దేశం ఒక చటాట్నిన్ చేసుత్నన్పుప్డు అది వీలైనంత ఎకుక్వమందికి ఉపయోగపడాలని పర్యతిన్సుత్ంది తపప్, పర్తి 
ఒకక్రికీ మంచే జరగుతుందని ఆశించదు. అలా ఆశించడం కూడా కరెకట్ కాదేమో. మాగిజ్మమ గుడ మాతర్మే సాధయ్ం, యూనివరస్ల గుడ 
సాధయ్ం కాదు.” 

సారధి చాలాసేపు మాటాల్డకుండా వుండిపోయాడు. బేరర వచిచ్ కాఫీ కపుప్లు తీసుకెళిళ్పోయాడు. 
“కవిత చనిపోయి వుండకూడదు అని నీకు అనిపించలేదా?” అనాన్డు సారధి మళీళ్ చరచ్ మొదలుపెడుతూ. 
“అనిపించింది” 
“మరి అకక్డ పర్జలకి అనిపించటేల్దా? ఎందుకు ఇలాంటి చటాట్నిన్ ఒపుప్కునాన్రు?” 
“ఏమో... నువువ్ అడుతునాన్వని చెపప్డం కాదు కానీ, నాకేమనిపిసోత్ందో తెలుసా? మనం వేరు వాళుళ్ వేరు అని.” 
“అంటే?” ఆశచ్రయ్పోయాడు. 
“మన కలచ్ర వాళళ్ కలచ్ర వేరు. మనం బిడడ్ కనాన్ తలిల్ ముఖయ్మని ఆలోచించే సమాజం అయితే వాళుళ్ తలిల్ కనాన్ బిడడ్ 

ముఖయ్మని అనుకునే సమాజం అయుయ్ండచుచ్...” అంటూ మధయ్లో ఆగిపోయాడు. 
“అలా కూడా లేదుగా... బిడడ్ని కూడా కాపాడలేకపోయారు కదా? ఏమీ చెయయ్కుండా వదిలేసి, ఎలా జరగాలిస్ వుంటే అలా 

జరుగుతుంది అనన్టుల్గా వుంది వాళళ్ వయ్వహారం” అసహనంగా అనాన్డు సారధి. 
“పోనీ అలాగే అనుకుందాం అది మన కరమ్ సిదాధ్ంతం లాగానే వుంది కదా?” 
“మన పర్యతన్ం చెయయ్కుండా మొతత్ం దేవుడికే వదిలెయయ్మని ఏ సిదాధ్ంతం చెపిప్నా అది తపేప్.” 
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“పర్యతన్ం చెయాయ్లి ఓకే... కానీ ఏ పర్యతన్ం? బిడడ్ని కాపాడాలా? తలిల్ని కాపాడాలా? ఇదొక ఎథికల డైలమా. నువువ్ తలిల్ 
ముఖయ్ం అనచుచ్, ఇంకొకళుళ్ బిడడ్ ముఖయ్మని అనచుచ్. అలా అనడం వెనుక వాళళ్ అనుభవం, వాళుళ్ వునన్ సమాజంలో నేరిప్ంచబడిన 
విలువలు, మతాచారాలు, సంపర్దాయాలు, సంసక్ృతి అనీన్ వుంటాయి. ఐరాల్ండ సమాజ సంసక్ృతి వేరు మన సంసక్ృతి వేరు” అని ఆపాడు 
పర్సాద. 

“ఒక మతంలో ఒక మగవాడు ఇదద్రు ఆడవాళళ్ని పెళిళ్ చేసుకోవడం తపుప్ కాదు. మరో మతంలో అభయ్ంతరంలేదు. 
ఇపుప్డు ఈ రెండు విషయాలను ఆయా మతంలో కథల రూపంలో, వయ్వహార శైలిలో, మాటలోల్, ఉదాహరణలోల్ పదే పదే పర్కటిసూత్ వుంటారు. 
అలా చెపుప్కుంటూ వుంటే ఆ సమాజంలోని పర్తి ఒకక్రూ ఆ విషయాల పటల్ ఐకయ్త పర్దరిశ్సాత్రు. అందుకే ఇదద్రు వేరు వేరు సమాజాలకు 
చెందిన వయ్కుత్ల మధయ్ని విబేధం తలెతేత్ అవకాశం వుంటుంది. ఒకోసారి రెండు వరాగ్ల మధయ్, రెండు సమాజాల మధయ్, రెండు దేశాల మధయ్ 
కూడా ఇలాంటి విబేధాలు వసుత్ంటాయి. అవనీన్ ఆయా సమాజాలలో, దేశాలలో వుండే వాలూయ్ సిసట్మ అంటే విలువల వయ్వసథ్ మీద ఆధారపడి 
వుంటాయి.” అంటూ ఆపాడు పర్సాద. సారధి అతని వైపే తీక్షణంగా చూసూత్ ఆలోచనలో మునిగిపోయాడు. 

*** 
“ముఖయ్మైన పనులకి ఎడమ చేతినే వాడాలి అని చెపేప్ చటాట్లనిన్ంటినీ చదివాను. కానీ ఒక సమాజం కేవలం చటట్ం 

ఆధారంగానే తమ వయ్వహార శైలిని నిరణ్యించుకుంటుందని నేను అనుకోను.” అని ఒకసారి చుటూట్ చూశాడు మహాబసు. అతను చెపుత్నన్ పర్తి 
మాట తూచ తపప్కుండే పాటించే కీలకసభుయ్ల సమావేశం జరుగుతోంది. తాను ఆశించిన పర్తిసప్ందన ఆ సభుయ్లలో కనపడటంతో 
కొనసాగించాడతను. 

“ఒక సమాజం నిరిమ్ంచుకునన్ సంసక్ృతిలో అంతరీల్నంగా కొనిన్ విలువలు వుంటాయి. ఎడమ చేతినే వాడటానిన్ ఈ 
సమాజం బలంగా సమరిథ్సోత్ందంటే అది ఎంతో మూలమైన విలువ అయుయ్ండాలి. ఆ విలవ ఒక తరం నుంచి మరో తరానికి సంసక్ృతిలో 
భాగంగా అందించబడుతోంది. అది పర్తి రోజు ఆచరించి చూపించడం దగగ్రున్ంచి పిటట్ కథలలో, పాటలలో, పురాణాలలో ఇలా ఎనోన్ 
రకాలుగా ఇది వుంటుంది. మనం కుడి చేతి వాటానిన్ సమరిథ్ంచేలా ఈ సమాజానిన్ మారాచ్లి అంటే ఈ సంసక్ృతిలో భాగంగా వునన్ కథలను, 
పాటలను తిపిప్ కొటాట్లి. కేవలం యుదధ్ం చేసి మహాధినేతను ఓడించండం దావ్రా మనం అనుకునన్ది సాధించలేము. అందుకని మీరంతా మీ 
మీ పార్ంతాలలో తిరగండి. ఎడమ చేతిని సమరిథ్ంచే ఎలాంటి సాంసక్ృతిక అంశమైనా, దాని గురించి కుష్ణణ్ంగా తెలుసుకోండి. ముఖయ్ంగా అది 
ఎపుప్టి నుంచి వుందో, ఎలా మొదలైందో కనుకోక్ండి. అలాంటి వివరాల మొతత్ం నాకు చేరవేయండి. ముఖయ్ంగా సాహితయ్ం – కథలు, 
కవితావ్లు వగైరాలు... అరథ్ం అయియ్ందా?” అనాన్డు చివరగా. 

అందరూ అరథ్మైందని పర్కటించారు. సభ దాదాపు అయిపోతుందనంగా సుధాముడు పరిగెతుత్కుంటూ వచాచ్డు. 
“మహాబసూ” అంటూ అరిచాడు. 
మహాబసు ముందు ఆశచ్రయ్ంగా చూసి, ఆ తరువాత తేరుకోని పరుగులాంటి నడకతో సుధాముడి దగగ్రకు చేరాడు. రకత్పు 

మరకలతో వునన్ సుధాముణిణ్ చూడగానే అతని మనసు కీడు శంకించింది. 
“ఏం జరిగింది సుధామా?” అనాన్డు. 
“మహాబసూ.... నూటా ఇరవై ఆరు మంది మహాబసూ...” 
“ఏమైంది?” 
“నూటా ఇరవై ఆరు మంది సవ్ంచఛ్ంద సతోయ్దయ్మకారులు... ఎవరూ మిగలేల్దు” కుపప్కూలిపోయాడు. 
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“ఏమంటునాన్వ? సతోయ్దయ్మకారులు చనిపోవటం ఏమిటి? ఎలా జరిగింది?” అడిగాడు మహాబసు. 
“వామదేవుడు సవ్యంగా వచిచ్ తన కరవాలంతో తలలు నరికాడు” అంటూనే ఏడేచ్శాడు సుధాముడు. మహాబసు సథ్బుద్గా 

వుండిపోయాడు. ఆ తరువాత తేరుకోని అకక్డున్ంచి వడివడిగా లేచి ఉదయ్మసథ్లి వైపు పరుగులాంటి నడకతో వెళిళ్పోయాడు. వెనుక నుంచి 
ఎవరో నవివ్నటుల్ వినపడాడ్ పటిట్ంచుకోలేదు అతను. 

అతని మనసు అతలా కుతలం అయిపోయింది. సతోయ్దయ్మకారులిన్ చంపడం ఏమిటి? అని పదే పదే అనుకునాన్డు.  
కొనిన్ నెలల కిర్తం అతను మహాబసుగా ఈ ఉదయ్మానిన్ ముందుకు నడిపించాలని అనుకునన్పుప్డు ధరమ్ం ఆధారంగా 

ఉదయ్మం నడవాలని అదీ అహింసాయుతంగా, సతయ్మైన ఆగర్హానిన్ చూపించాలి అని పర్కటించాడు. అతని పర్కటన వినన్ 
ఉదయ్మకారులందరూ మొదట నిరాశచెందారు. అపప్టిదాకా, అవకాశం వచిచ్నపుప్డలాల్ శాసత్రగర్ంధాలని నముమ్కునన్ మతాధిపతులను, 
మహాధినేత సైనికులను చంపేసూత్ తిరిగిన వారికి శాంతియుతంగా యుదధ్ం ఎలా చెయాయ్లో అరథ్ం కాలేదు. అరథ్ం అయినవారికి అది 
ఆచరణీయంగా అనిపించలేదు. 

దీవ్ప, పశుపాల కలిసి భవిషయ్జాఞ్న గర్ంధంలో చెపప్బడిన మహాబసు ఇతనేనని పదే పదే పర్చారం చేశారు. కొనిన్ 
సందరాభ్లలో సవ్యంగా ఆచారయ్ వేదాంతమే మహాబసుతో తన సంఘీభావానిన్ పర్కటించాడు. ఇవనీన్ కర్మంగా మహాబసుని నాయకుడిగా 
అంగీకరించడానికి దోహదపడాడ్యి. ఇందులో ఉగర్ పాతర్ కూడా పర్ముఖంగా వుంది. అతని అనుచరులకు మహాబసుని సమరిథ్ంచాలిస్న 
అవసరానిన్ పర్తేయ్కంగా చెపాప్డు. ఆయన ఆదేశాలను తన ఆదేశాలుగా అంగీకరించి, అవలంబించాలని చెపాప్డు. అది కేవలం నోటి 
మాటేనని, మహాబసుని పరీకిష్ంచడానికే అలా చేసుత్నాన్డని దీవ్ప అభిపార్యం. కారణం ఏమినపప్టికీ ఉగర్ చెపప్డంతో అతని సైనయ్ం మహాబసు 
ఆదేశాలను అక్షరమక్షరం పాటించడానికి సిదధ్మయాయ్రు. 

అలాంటపుప్డు అతను చెపిప్న సతోయ్దయ్మ విధానం చాలామందికి కొంత ఆశచ్రయ్కరంగానూ, అనూహయ్ంగానూ 
అనిపించింది. అయినపప్టికీ ఆ విధానంలో ఉదయ్మానిన్ కొనసాగించాలని వాళళ్ందరూ అంగీకరించారు. అపప్టినుంచి రకత్పాతాలు లేవు. 
హతయ్లు లేవు. పార్ణాలు హరించడాలు లేవు. కేవలం పర్భుతవ్ అధికారుల ముందు కుడి చేతితో పని చేసూత్ నిరసన పర్కటించడం. పర్భుతవ్ 
పథకాలకి వయ్తిరేకంగా, సహాయ నిరాకరణ చేయటం. ఇది అతయ్ంత శాంతియుతంగా, ఏ పార్ణ నషట్ం లేకుండా జరుగుతోంది. కొంతమంది 
కొతత్ సభుయ్లు కూడా వచిచ్ చేరారు. ఉదయ్మం కర్మంగా రాజధాని నుంచి ఇతర చోటల్కు పాకుతోంది. ఇలాంటపుప్డు నూటా ఇరవై మంది 
సతోయ్దయ్మకారులిన్ మహాధినేత చంపడం ఉదయ్మానికి గొడడ్లి పెటుట్ కాగలదు. అందుకే మహాబసు సవ్యంగా బయలేద్రాడు. 

మహాబసు అకక్డికి చేరుకునేసరికి కొంత సమయం పటిట్ంది. కాలువలు కటిట్న రకత్ ధారలను దాటుకుంటూ ముందుకు 
నడిచాడు. కొంత దూరం తరువాత దాటడానికి కూడా అవకాశం లేనంత వెడలుప్గా రకత్ం పారుతోంది. ఆ రకత్ంలోనే అడుగులు వేసుకుంటూ 
ముందుకు వెళాళ్డు. చుటూట్ శవాలు. సైనికులవి, కొనిన్ గురార్లవి, ఓ పది మంది ఆడవాళళ్వి, ఒక చినన్ పిలాల్డిది..!!  

మహాబసు కదిలిపోయాడు. కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి. ఒక నాయకుడిగా వీరందరినీ మృతుయ్వు వైపు నడిపించినందుకు 
బాధయ్త వహించాలిస్న అవసరం కూడా కనిపించింది. నాయకుడిగా కొనసాగడమా లేదా అనన్ అనుమానం క్షణం పాటు మనసులో 
మెదిలింది. 

“అహింసాయుతంగా పోరాడాలని ఒకక్ళుళ్ కూడా ఎదురుతిరగలేదు మహాబసు” అనాన్డు పకక్నే నడుసుత్నన్ సుధామ. ఆ 
క్షణమే మహాబసు నాయకతావ్నిన్ వదిలిపెటాట్లని నిరణ్యించుకునాన్డు. 

“అదిగో మహాధినేత వామదేవుడు” అనాన్డు పశుపాల. మహాబసు అటువైపు చూశాడు. 
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అకక్డికి ఓ వంద అడుగుల దూరంలో ఉనాన్డతను. తలకాయలు నరకబడడ్ రెండు గురార్లను ఒకదాని మీద ఒకటి వేసి 
వాటిని ఆసనంలా భావించి, వాటి పైన కూరోచ్ని వునాన్డు. ఆరడుగులు పైనే వుంటాడు. వంటికి వేసుకునన్ నలల్టి కవచం ధగధగా 
మెరుసోత్ంది. ఎడమ చేతిలో రకత్మోడుతునన్ కతిత్ని కిందకు దించి పటుట్కునాన్డు. దాని కొస అతని కింద వునన్ గురర్ం శరీరంలో కొదిద్గా 
దిగబడి వుంది. ఆ కతిత్ని చినన్గా తిపుప్తుండటంతో అది తెలల్టి వెలుగును నలువైపులా పర్సరిసోత్ంది. 

మహాబసు అతని దగగ్రగా వచేచ్దాకా మహాధినేత గటిట్గా నవువ్తూనే వునాన్డు. అతనితోపాటు అతని పకక్నే వునన్ 
దళాధిపతి, ఇతర సైనికులు కూడా చిరునవువ్లు నవువ్తూ తమ విజయానిన్ ఆసావ్దిసుత్నాన్రు. మహాబసు దగగ్రకు రాగానే మహాధినేత లేచి 
నిలబడాడ్డు. 

“మ.. హా.. బ... సు...” అని ఒకోక్ అక్షరానిన్ పలుకుతూ ఒకోక్ అడుగు వేసి మహాబసు దగగ్రకు వచాచ్డు. ఆ తరువాత 
మహాబసు చుటూట్ తిరుగుతూ మాటాల్డసాగాడు. 

“నువువ్ వసాత్వు వసాత్వు అని మా తాత ఎదురు చూశాడు, మా నానన్ ఎదురుచూశాడు. నేను ఎదురుచూశాను.... ఇనాన్ళళ్కు 
భవిషయ్జాఞ్నగర్ంధంలో వునన్ది నిజమౌతోందనన్మాట..!! నువువ్ వసేత్ ఉదయ్మాలు జరుగుతాయనీ, పోరాటాలు తపప్వని మా వంశం మొతత్ం 
నినున్ ఎదురుక్నేందుకు సిదద్పడుతూ రకరకాల యుదధ్ విదయ్లు నేరుచ్కుంటూ గడిపింది. ఇపుప్డు చూసేత్ నువువ్ చేసుత్నన్దేమిటి? 
సతోయ్దయ్మమా..” అంటూ గటిట్గా నవావ్డు. సరిగాగ్ మహాబసు ముందు వచిచ్ నిలబడాడ్డు. 

“అహింసాయుతంగా పోరాటం చేసాత్వా?” అంటూ నవావ్డు. “నేను ఇపుప్డు నినున్ చంపేసుత్ంటే నీ అహింస అహింసగానే 
వుంటుందా లేక హింసగా మారుతుందా?” అంటూ మళీళ్ నవావ్డు. 

వామదేవుడు నవువ్తూనే ఉనన్టుట్ండి తన ఎడమ చేతిని పైకెతిత్ కతిత్ని మహాబసు మెడ మీదకు విసిరాడు. క్షణంలో 
వెయోయ్వంతు సమయంలో జరిగింది అరథ్ం చేసుకునన్ మహాబసు చటుకుక్న పకక్కు తపుప్కునాన్డు. కతిత్ మొన దాదాపు అతని మెడని 
తాకినంత దగగ్రగా వెళిళ్ంది. మహాబసుని దాటిని ఎడమచేయి వలల్ వామదేవుడు కుడివైపుకి వంగిపోయాడు. కానీ, మహాబసు తేరుకునే లోగా 
వామదేవుడు మళీళ్ లేచి నిలబడే పర్యతన్ం చేసూత్ అదే అదనుగా కతిత్ పిడితో మహాబసు తలపైన మోదాడు. మహాబసు సప్ృహ తపిప్ 
కిందపడిపోయాడు. 

ఎకక్డో వైషణ్వ జనతో తేనే కహియేజే పీడ పరాయీ జానేరే అనన్ పాట అతనికి లీలగా వినిపించసాగింది. 
(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం) 
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